
കകേരള നനിയമസഭഭാ നടപടനികേള

പതനിനഭാലഭാന്റിം കകേരള നനിയമസഭ

രണഭാന്റിം സകമ്മേളനന്റിം

2016 ഒകകഭാബര് 26, ബുധന

ഔകദദഭാഗനികേ റനികപഭാര്ട്ടേറ

വഭാലദന്റിം 163 - നമ്പര് 16

വനില : ₹ 50

കകേരള നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ
തനിരുവനന്തപുരന്റിം



കകേരള നനിയമസഭഭാ നടപടനികേള
 

പതനിനഭാലഭാലാം കകേരള നനിയമസഭ

രണഭാലാം സകമ്മേളനലാം

2016 ഒകകഭാബര് 26, ബുധന

സസ്പീക്കര്
ശസ്പീ. പനി. ശസ്പീരഭാമകൃഷ്ണന

ഡഡെപപ്യൂടനി സസ്പീക്കര്
ശസ്പീ. വനി. ശശനി

ഡസക്രടറനി
ശസ്പീ. വനി. ഡകേ. ബഭാബുപ്രകേഭാശശ

ചസ്പീഫശ എഡെനിറ്റര്
 ശസ്പീ. ബനി. മകഹേന്ദ്ര കുമഭാര്

എഡെനിറ്റനിലാംഗശ ബഭാഞശ
കകേരള നനിയമസഭഭാ ഡസക്രകടറനിയറ്റശ

തനിരുവനന്തപുരലാം

1136/2017.



മനനിസഭഭാലാംഗങ്ങള

മുഖഖ്യമനനി : ശസ്പീ.  പനിണറഭായനി വനിജയന

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്ക

സമുദഭായകക്ഷേമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം 

പഭാര്ലഡമന്ററനികേഭാരഖ്യവലാം വകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. എ. ഡകേ. ബഭാലന

റവനപ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം നപ്യൂനപക്ഷേകക്ഷേമവലാം 

വഖഫശ ഹേജശ തസ്പീര്തഭാടനവലാം വകുപ്പുമനനി : കഡെഭാ. ഡകേ. ടനി. ജലസ്പീല

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. മഭാതത്യു ടനി. കതഭാമസശ

മതഖ്യബന്ധനവലാം ഹേഭാര്ബര് 

എഞനിനസ്പീയറനിലാംഗലാം കേഭാഷത്യു വഖ്യവസഭായവലാം
വകുപ്പുമനനി : ശസ്പീമതനി ഡജ. കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ

സഹേകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം 

വകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. എ. സനി. ഡമഭായസ്പീന

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷേണവലാം മൃഗശഭാലകേളലാം 

വകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. ഡകേ. രഭാജ

തുറമുഖവലാം മപ്യൂസനിയവലാം പുരഭാവസ്തു 

സലാംരക്ഷേണവലാം വകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. രഭാമചന്ദ്രന കേടനപ്പളളനി

ഡതഭാഴനിലലാം എകക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. റ്റനി. പനി. രഭാമകൃഷ്ണന

വനിദഖ്യഭാഭഖ്യഭാസ വകുപ്പുമനനി : ഡപ്രഭാഫ. സനി. രവസ്പീന്ദ്രനഭാഥശ

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. എ. ഡകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന

ആകരഭാഗഖ്യവലാം സഭാമൂഹേഖ്യനസ്പീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി : ശസ്പീമതനി ഡകേ. ഡകേ. കശലജ ടസ്പീച്ചര്

ഡപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനലാം വകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. ജനി. സധഭാകേരന

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. വനി. എസശ. സനനില കുമഭാര്

കവദത്യുതനിയലാം കദവസസ്വവലാം വകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. കേടകേലാംപളളനി സകരന്ദ്രന

ഭക്ഷേഖ്യവലാം സനിവനില സകപ്ലൈസലാം വകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. പനി. തനികലഭാത്തമന

ധനകേഭാരഖ്യവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി : കഡെഭാ. ടനി. എലാം. കതഭാമസശ ഐസകേശ



ഉള്ളടക്കലാം
കപജശ

I കചഭാകദഖ്യഭാത്തരങ്ങള

1. വഭാങ്മൂലലാം നലകേനിയ ഉത്തരങ്ങള ..1
2. കരഖഭാമൂലലാം നലകേനിയ ഉത്തരങ്ങള ..27

(i) നക്ഷേത്രചനിഹ്നമനിട കചഭാദഖ്യങ്ങളഡട ഉത്തരങ്ങള ..27
(ii) നക്ഷേത്രചനിഹ്നമനിടഭാത്ത കചഭാദഖ്യങ്ങളഡട ഉത്തരങ്ങള ..70

II അറനിയനിപ്പശ

നനിയമസഭഭാ സമനിതനി റനികപ്പഭാര്ടശ ചര്ച്ച ഡചയ്യുനതശ സലാംബന്ധനിച്ചശ ..278

III അടനിയന്തരപ്രകമയലാം

ഭക്ഷേഖ്യഭദ്രതഭാ നനിയമലാം

(അവതരണഭാനമതനി നനികഷധനിച) ..278

IV ക്രമപ്രശലാം

1. അലാംഗങ്ങള സസ്പീറ്റു മഭാറനി ഇരനിക്കുനതു സലാംബന്ധനിച്ചശ-
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്ക സമുദഭായകക്ഷേമവലാം നനിയമവലാം 
സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലഡമന്ററനികേഭാരഖ്യവലാം വകുപ്പുമനനി 

-ശസ്പീ. എ. ഡകേ. ബഭാലന ..288

2. പ്രകമയഭാവതഭാരകേനഭായ ഏകേഭാലാംഗത്തനിനശ വഭാക്കക്കൗടശ പ്രസലാംഗലാം
നടതനതനിനള്ള അനമതനി സലാംബന്ധനിച്ചശ

-ശസ്പീ. ഇ. പനി. ജയരഭാജന
-ശസ്പീ. ഡകേ. ബനി. ഗകണഷശ കുമഭാര് ..297

റൂളനിലാംഗശ - മനി. സസ്പീക്കര് ..288

V ശദ്ധ ക്ഷേണനിക്കല

1. ലഹേരനി മഭാഫനിയ പ്രവര്ത്തനലാം

-ശസ്പീ. മുല്ലക്കര രതഭാകേരന ..303

2. ഡകേഭാച്ചനി ഡമകടഭാ ഡറയനില പദ്ധതനി

-ശസ്പീ. കഹേബനി ഈഡെന ..307



കപജശ

VI സബ്മനിഷന

1. ജയനിലനിഡല ഡമഭാകബല കഫഭാണ് ഉപകയഭാഗലാം

-ശസ്പീ. തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന ..311

2. ജലജയഡട ഡകേഭാലപഭാതകേലാം

-ശസ്പീ. ഡകേ. ബനി. ഗകണഷശ കുമഭാര് ..314

3. സലാംഗസ്പീത ഗഭാമലാം

-ശസ്പീ. കകേഭാവൂര് കുഞ്ഞുകമഭാന ..315 

4. തടയണ നനിര്മ്മേഭാണലാം

-ശസ്പീ. യ. ആര്. പ്രദസ്പീപശ ..317

5. പഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം

-ശസ്പീ. പനി. ഡകേ. ബഷസ്പീര് ..319

6. റസ്പീ-സര്കവ

-ശസ്പീ. അനനില അക്കര ..320

7. ശഭാരസ്പീരനികേ പസ്പീഡെകേള

-ശസ്പീ. ഡകേ. രഭാജന ..322

8. ആശുപത്രനി വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള

-ശസ്പീ. ഡകേ. ആനസലന ..325

9. കറഭാഡെശ പുനരുദ്ധഭാരണലാം

-ശസ്പീ. എന. ഷലാംസദ്ദേസ്പീന ..327

10. ബഭാവനക്കടവശ പഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം

-ശസ്പീ. ആന്റണനി കജഭാണ് ..328

VII ധനകേഭാരഖ്യലാം ..329

vi



കപജശ

VIII ക്രമപ്രശലാം

ഗവര്ണറഡട മുനകൂര് അനമതനി സലാംബന്ധനിച്ചശ

-ശസ്പീ. ഡകേ. എലാം. മഭാണനി ..329

റൂളനിലാംഗശ- മനി. സസ്പീക്കര് ..331

IX നനിയമനനിര്മ്മേഭാണകേഭാരഖ്യലാം

2016-ഡല കകേരള ധനകേഭാരഖ്യ ബനില സബ്ജകശ കേമ്മേനിറ്റനിക്കശ 
അയയ്ക്കണഡമന പ്രകമയലാം ..332

X ചടലാം 205 (ബനി) പ്രകേഭാരമുള്ള ചര്ച്ച

ഭരണ നവസ്പീകേരണ പരനിപഭാടനി സലാംബന്ധനിച്ച എസനികമറ്റശസശ
കേമ്മേനിറ്റനിയഡട പതനിനഭാറഭാമതശ റനികപ്പഭാര്ടശ ..404

vii



കകേരള നനിയമസഭഭാ നടപടനികേള
പതനിനഭാലഭാലാം കകേരള നനിയമസഭ

രണഭാലാം സകമ്മേളനലാം

2016 ഒകകഭാബര്  26,  ബുധന

വഭാലലലാം 163]                         ഔകദലഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടട്ട്                           [നമ്പര് 16

നനിയമസഭ  2016 ഒകകഭാബര് മഭാസലാം 26-ാം തതീയതനി ബുധനഭാഴ്ച രഭാവനിലല 8.30-നട്ട്
ബഹുമഭാനലപട സതീക്കര് ശതീ.  പനി.  ശതീരഭാമകൃഷ്ണലന്റെ അദലക്ഷതയനില്  നനിയമസഭഭാ
ഹഭാളനില് കയഭാഗലാം കചേര്ന.

I. കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 

(ഈ സകമ്മേളനകേഭാലകത്തയട്ട് അനുവദനിക്കലപട കചേഭാദലങ്ങളുലട പടനികേയനിലല 
നമ്പര് ബഭാക്കറനില് കേഭാണനിചനിരനിക്കുന.)

1. വഭാങ്മൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

മനി  .    സതീക്കര്:  ഓര്ഡര്..................ഓര്ഡര്.............കചേഭാദലലാം  നമ്പര്  (*511.)
ശതീ.  എലാം.  സസ്വരഭാജനിനുപകേരലാം  ശതീ.  ലകേ.  ദഭാസന  കനരലത്ത  ഓതററകസഷന
തനനിട്ടുണട്ട്. 

ജലനയലാം

1 (*511) ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന  :
ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി  :
ശതീ  .   ലകേ  .   ലകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര്  :
ശതീ  .     ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :   തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജലനയലാം  ആവനിഷ്കരനിക്കഭാന  ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;  എങനില്  അതനിലന്റെ
അടനിസഭാന കേഭാഴ്ചപഭാടട്ട് എലഭാവര്ക്കുലാം ഉറപഭാക്കുന തരത്തനിലുള്ളതഭായനിരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ജലകസഭാതസ്സുകേളുലാം  ജലഭാശയങ്ങളുലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുവഭാന  തകദ്ദേശസസ്വയലാം
ഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലടയലാം  ലപഭാതുജനങ്ങളുലടയലാം  ഇടലപടല്  ഉറപനിക്കഭാനഭായനി
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഭഭാഗത്തുനനിനലാം ശമമുണഭാകുകമഭാ;

(സനി)  കേഭാലഭാവസഭാ വലതനിയഭാനലാം ലകേഭാണ്ടുണഭാകുന വരളച പ്രതനികരഭാധനിക്കഭാന
തക്കവനിധത്തനില് ഭൂഗര്ഭജലവലാം മഴെലവള്ളവലാം സലാംരക്ഷനിക്കുവഭാന നടപടനി ഉണഭാകുകമഭാ;
1136/2017.
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(ഡനി)  ജലവനിഭവലാം  സലാംസഭാന  വനിഷയമഭായതനിനഭാല്  ജലലാം  ഒരു  ചേരക്കഭായനി
കേണക്കഭാക്കനി തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള  കദശതീയ  ജലനയത്തനില്നനിനലാം  വനിഭനിനമഭായ
സലാംസഭാനനയലാം രൂപതീകേരനിക്കഭാന നടപടനിയണഭാകുകമഭാ?

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

(എ)  സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട്  (പനി)  നമ്പര്  31/2008/ജല.വനി.വ.  തതീയതനി  19-7-
2008  പ്രകേഭാരലാം അലാംഗതീകേരനിചട്ട്  ഉത്തരവഭായനി.  സഭാഹചേരലങ്ങളനില് ഉണഭായ മഭാറങ്ങലള
അടനിസഭാനലപടുത്തനി  ജലനയലാം  പുതുക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.   ജലലഭലത ഒരു
മനുഷലഭാവകേഭാശമഭാണട്ട്.  അടനിസഭാന  ആവശലങ്ങളക്കട്ട്  നതീതനിപൂര്വ്വമഭായനി  ജലലാം
ലഭനിക്കുവഭാനുള്ള ഓകരഭാ പപൗരലന്റെയലാം അവകേഭാശലത്ത നനിയമലാംവഴെനി ഉറപ്പുവരുകത്തണതട്ട്
പരമപ്രധഭാനമഭാണട്ട്.  2008-ലല  ജലനയലാം  അനുസരനിചട്ട്  ലവള്ളത്തനിലന്റെ  നനിയനനിത
ഉപകയഭാഗവലാം സലാംരക്ഷണത്തനിലന്റെ ഉത്തരവഭാദനിതസ്വവലാം ഓകരഭാ പപൗരനനിലുലാം നനിക്ഷനിപ്തമഭാണട്ട്.

(ബനി)  ജലകസഭാതസ്സുകേളുലാം  ജലഭാശയങ്ങളുലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുവഭാന  തകദ്ദേശസസ്വയലാം
ഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  കമല്കനഭാടത്തനില്  മഹഭാതഭാഗഭാനനി  കദശതീയ  ലതഭാഴെനിലുറപട്ട്
പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി മഴെക്കുഴെനി നനിര്മ്മേഭാണലാം,  മഴെലവള്ള സലാംഭരണനി,  കേനിണര് റതീ -
ചേഭാര്ജനിലാംഗട്ട്,  ലപഭാതുകേനിണറുകേളുലടയലാം  കുളങ്ങളുലടയലാം  സലാംരക്ഷണലാം  എനതീ
ഹ്രസസ്വകേഭാല-  ദതീര്ഘകേഭാല  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുവഭാന  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. ഇതു കൂടഭാലത,  സലാംസഭാനലത്ത നഗരസഭഭാ പരനിധനിയനിലുള്ള എലഭാ
ജലകസഭാതസ്സുകേളുലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം  അവയലട  കേകയറങ്ങള  തടയനതനിനുലാം
ആവശലമഭായ  നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം  കേകയറങ്ങള   നടത്തുനനിലഭാലയനട്ട്
ഉറപ്പുവരുകത്തണതഭാലണനലാം  എലഭാ  നഗരസഭഭാ  ലസക്രടറനിമഭാര്ക്കുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ജലഭാശയങ്ങള  ലപഭാതുസസ്വത്തഭായതനിനഭാല്  അവ  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള അതതീവ ജഭാഗ്രത പുലര്ത്തനിവരുനണട്ട്.

(സനി)  കേഭാലഭാവസഭാ വലതനിയഭാനലാം ലകേഭാണ്ടുണഭാകുന വരളച പ്രതനികരഭാധനിക്കഭാന
തക്കവനിധത്തനില്  ഭൂഗര്ഭ  ജലവലാം  മഴെലവള്ളവലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ
നടപടനികേള സര്ക്കഭാര് സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്. ഇതനിനഭായനി ജലനനിധനി പദതനി നടപഭാക്കുന
വനിവനിധ  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനില്  ഭൂഗര്ഭജല  പരനികപഭാഷണ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  ജലനനിധനി
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  ലകേ.ആര്.ഡബത്യു.എസട്ട്.എ.യലട  കേതീഴെനിലുള്ള  മഴെകകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ
ആഭനിമുഖലത്തനില്  കേഴെനിഞ്ഞ  മൂനവര്ഷങ്ങളനിലഭായനി  4000-കത്തഭാളലാം  10,000  ലനിറര്
കശഷനിയള്ള വലകനിഗത മഴെലവള്ള സലാംഭരണനികേള നനിര്മ്മേനിചട്ട് വനിവനിധ ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലല
ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കട്ട് ലലകേമഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.  “ജല സപൗഹൃദ വനിദലഭാലയലാം പദതനി”എന
കപരനില് ഇപൗ പദതനി കേഴെനിഞ്ഞ വര്ഷലാം മുതല് വനിദലഭാലയങ്ങളനികലയലാം വലഭാപനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.
ഭൂജലവകുപ്പുലാം ഇപൗ ആവശലത്തനികലയഭായനി പദതനികേള നടപഭാക്കുനണട്ട്.  മഴെക്കഭാലത്തട്ട്
കൃതനിമ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂലട കൂടുതല് മഴെലവള്ളലാം ഭൂമനിയടനിയനികലയട്ട് തഭാഴെട്ട് ത്തനി ഭൂജലവനിതഭാനലാം
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ഉയര്ത്തുനതനിനഭായനി  തടയണകേള,  അടനിയണകേള,  തുറന  കേനിണര്  വഴെനിയള്ള
ഭൂജലസലാംകപഭാഷണലാം എനനിവ വകുപട്ട് നടപഭാക്കനി വരുന പദതനികേളഭാണട്ട്.  

മണട്ട് പരലകവക്ഷണ-മണട്ട് സലാംരക്ഷണ വകുപട്ട് നടപഭാക്കനിവരുന പദതനികേളനിലല
പ്രവൃത്തനികേളഭായ  കേലട്ട്ല്ല്  കേയഭാല,  മണ്കേയഭാല,  മഴെക്കുഴെനികേള,  ലട്രെഞ്ചുകേള,  ലചേക്കട്ട്
ഡഭാമുകേള,  കുളങ്ങള തുടങ്ങനിയവലയലഭാലാംതലന ഇപൗ ലക്ഷലലാം  മുനനില്  കേണ്ടുലകേഭാണഭാണട്ട്
നടപഭാക്കുനതട്ട്.  കൂടുതല്  മഴെലവള്ളലാം  ഭൂമനിക്കടനിയനില്  തഭാഴെട്ട് നനിറങ്ങഭാന തകദ്ദേശസസ്വയലാം
ഭരണ  സഭാപനങ്ങള  ബണ്ടുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുകേയലാം  കതഭാടുകേള,  കുളങ്ങള  എനനിവ
ആഴെലാം കൂട്ടുകേയലാം,  തടയണകേള നനിര്മ്മേനിക്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  സസ്വഭാഭഭാവനികേ ജലസലാംഭരണ
സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭായ കുളങ്ങള, വയലുകേള, ലപഭാതുകേനിണറുകേള എനനിവ നനിലനനിര്ത്തുനതനിനഭായനി
സമയബനനിതമഭായനി  അവയലട  അറകുറപണനികേള  നടത്തനിവരുനണട്ട്.  കൂടഭാലത
1999-ലല കകേരള മുനനിസനിപഭാലനിറനി  (ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണ)  ചേടങ്ങളനിലല ചേടലാം  109 (എ),
109 (ബനി) (അദലഭായലാം 16 എ) എനനിവ പ്രകേഭാരലാം പുതനിയ ലകേടനിടങ്ങള പണനിയകമ്പഭാള
നനിബനനകേളക്കുവനികധയമഭായനി മഴെലവള്ള സലാംഭരണ സലാംവനിധഭാനങ്ങള നനിര്ബനമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
1994-ലല  കകേരള  മുനനിസനിപഭാലനിറനി  ആകട്ട്  ലസക്ഷന  340  (എ)  പ്രകേഭാരലാം
ജലകസഭാതസ്സുകേള മലനിനലപടുത്തുനതട്ട് നനികരഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  കേനിണറുകേളനിലല ജലകശഷനി
വര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  കേനിണര്  റതീചേഭാര്ജട്ട്  ലചേയ്യുന  പദതനിയലാം  നടപനിലഭാക്കനി
വരുനണട്ട്.  പുരയനിടത്തനില് ലഭനിക്കുന മഴെലവള്ളലത്ത കേനിണറനിനുചുറ്റുമുള്ള മഴെക്കുഴെനികേളനികലയലാം
ചേഭാലുകേളനികലയലാം ഒഴുക്കനിവനിടുന ഒരു കൃതനിമ ഭൂജല പരനികപഭാഷണമഭാണട്ട് തകദ്ദേശസസ്വയലാം
ഭരണ വകുപട്ട് നടപഭാക്കുന അയങഭാളനി ലതഭാഴെനിലുറപട്ട് പദതനിയനിലൂലടയള്ള കേനിണര് റതീ -
ചേഭാര്ജനിലാംഗട്ട്  പദതനി.  കമല്ക്കൂരയനില്  ലഭനിക്കുന  ലവള്ളകത്തയലാം  പഭാത്തനി,  ലലപപട്ട്
സലാംവനിധഭാനങ്ങളവഴെനി  കേനിണറുകേളുലട  ചുറ്റുവടകത്തയട്ട്  തനിരനിച്ചുവനിടുകേയഭാണട്ട്  ഇപൗ
പദതനിയനിലൂലട  ലചേയ്യുനതട്ട്.  13 -10-2016-ല്  മുഖലമനനിയലട  കകേഭാണ്ഫറനസട്ട്
ഹഭാളനില്കചേര്ന കയഭാഗത്തനില് കേഭാലഭാവസഭാ വലതനിയഭാനലാം ലകേഭാണ്ടുണഭാകുന വരളച
പ്രതനികരഭാധനിക്കഭാന തക്കവനിധത്തനില് ഭൂഗര്ഭജലവലാം മഴെലവള്ളവലാം സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനു
കവണ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ബനലപടവര്ക്കട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  അടുത്ത  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ഉത്തരമഭായനി ഇതട്ട് വരുനതുലകേഭാണട്ട് അതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങനികലയട്ട് കേടക്കുനനില. 

(ഡനി) സലാംസഭാന തഭാല്പരലങ്ങളുലാം കേഭാഴ്ചപഭാടുകേളുലാം പരമഭാവധനി ഉളലക്കഭാണ്ടുലകേഭാണട്ട്
സലാംസഭാന ജലനയലാം(2008) പുതുക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.

ശതീ.  എലാം.  സസ്വരഭാജനിനുകവണനി  ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന  : സര്,  ജലനയലാം
രൂപതീകേരനിക്കുനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ജലവനിഭവ വനിനനികയഭാഗത്തനിലന്റെ കേരുതല് ജനകേതീയമഭാക്കഭാന
ജലസഭാക്ഷരതഭായജലാം ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുലാം പ്രഭാകദശനികേ ജലവനിഭവ കസഭാതസ്സുകേലള
മഭാലനിനലമുകമഭാക്കനി  സലാംരക്ഷനിക്കഭാനുലാം  അതനിനുകവണനി  ജനകേതീയ  ജലസഭകേള
രൂപതീകേരനിക്കഭാനുലാം പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കുകമഭാ?
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ശതീ  .    മഭാതത്യു ടനി  .    കതഭാമസട്ട്  : സര്,  കേഴെനിഞ്ഞ ദനിവസലാം ധനഭാഭലര്ത്ഥന ചേര്ചയനില്
ഉയര്നവന പ്രധഭാനലപട ഒരു നനിര്കദ്ദേശലാം ജലസഭാക്ഷരതയകവണനി കൂടുതല് യജലാം
ഇപൗ സലാംസഭാനത്തുണഭാകേണലമനതഭാണട്ട്. ഗവണ്ലമന്റെട്ട് അതട്ട് പൂര്ണമഭായലാം ഉളലക്കഭാള്ളുന.
അമൂലലനനിധനിയഭായനി;  നഷ്ടലപട്ടുലകേഭാണനിരനിക്കുന  സസ്വത്തഭായനി ജലലത്ത കേണ്ടുലകേഭാണട്ട്
അതട്ട് സലാംരക്ഷനിക്കുവഭാനുലാം പരനികപഭാഷനിപനിക്കുവഭാനുലാം എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേള ആവശലമുകണഭാ
അലതലഭാലാം  സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  ലപഭാതുജനങ്ങളനില്  സഭാമൂഹലഭാവകബഭാധവലാം  ഉത്തരവഭാദനിതസ്വവലാം
വളര്ത്തനിലയടുക്കഭാനുള്ള പദതനികേളക്കട്ട് മുനഗണന ലകേഭാടുക്കുനതഭാണട്ട്.

ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന:  സര്,  രൂക്ഷമഭായ  വരളച  ഉണഭാകേഭാനനിടയള്ളതനിനഭാല്
കവനല്ക്കഭാലത്തട്ട്  കുടനിലവള്ളത്തനിനട്ട്  വളലരകയലറ  ബുദനിമുടട്ട്  അനുഭവലപടുലമനഭാണട്ട്
കേരുതുനതട്ട്.  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജനിലയനിലല കുറലഭാടനി, ലപരുവണഭാമൂഴെനി പുഴെകേളനില് ധഭാരഭാളലാം
ലവള്ളമുണട്ട്. അതട്ട് ജനവഭാസപ്രകദശങ്ങളനികലയട്ട് ലകേഭാണ്ടുവരുനതനിനഭാവശലമഭായ കേനഭാലനിലന്റെ
അറകുറപണനികേള  ഇതുവലര  നടത്തനിയനിടനില.   ദുര്ബ്ബലമഭായ  കേനഭാലനിലൂലട  ലവള്ളലാം
കേടത്തനിവനിടുനതുമൂലലാം നലലഭാരു ശതമഭാനലാം ലവള്ളവലാം പഭാഴെഭായനികപഭാകുകേയഭാണട്ട്.   ആ
ലവള്ളലാം  സലാംരക്ഷനിക്കഭാനഭാവശലമഭായ  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചട്ട്  കുറലഭാടനി  കേനഭാലനില്നനിനലാം
ലപരുവണഭാമൂഴെനി  പുഴെയനില്  നനിനമുള്ള  ലവള്ളലാം  എലഭാവര്ക്കുലാം  എത്തനിക്കുനതനിനുള്ള
സപൗകേരലമുണഭാക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   മഭാതത്യു ടനി  .   കതഭാമസട്ട്  : സര്, കകേരളത്തനിലുടനതീളലാം പരനിഹരനിക്കലപകടണതഭായ
നനിരവധനി  പ്രശ്നങ്ങലളയഭാണട്ട്  ഇപൗ  കേനഭാലുകേളുലട  ഇനലത്ത  അവസയനിലൂലട
ലവളനിവഭാക്കലപടുനതട്ട്.  ബഹുമഭാനലപട അലാംഗലാം ചൂണനിക്കഭാണനിച കേനഭാലുകേളുലട കേഭാരലലാം
മഭാതമല,  കേനഭാലുകേളനില്  ലവള്ളലാം  കചേഭാരുനലവനള്ളതട്ട്  ഒരു  യഭാഥഭാര്ത്ഥലമഭാണട്ട്.
സഭാധഭാരണക്കഭാരഭായ ആളുകേള മനസനിലഭാക്കുനതട്ട് കേനഭാലുകേളനിലൂലട കചേഭാര്ലനത്തുന
ലവള്ളലാം കേഭാരണലാം അവരുലട കേനിണറുകേള നനിറയനലവനഭാണട്ട്.  പകക്ഷ അതട്ട് മഭാതലാം
കപഭാര.  കവനല്ക്കഭാലത്തനിനുമുമ്പട്ട്  എലഭാ  കേനഭാലുകേളുലടയലാം  കകേടുപഭാടുകേള  തതീര്ക്കുകേ
എനതട്ട്  അപ്രഭാകയഭാഗനികേമഭായനിരനിക്കുലാം.  പകക്ഷ  ഘടലാംഘടമഭായനി  കേനഭാലുകേളുലട
അറകുറപണനികേള നടത്തുനതനിനട്ട് ഗവണ്ലമന്റെട്ട് കൂടുതല് ശദ പതനിപനിക്കുനതഭാണട്ട്.  

ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി  : സര്, മതനിയഭായ ജലകസഭാതസ്സുകേള  ഉണഭായനിട്ടുലാം

പമ്പുലസറ്റുകേളുലാം  വനിതരണലലപപ്പുകേളുലാം  കകേടഭായനിരനിക്കുന സനിതനിവനികശഷലാം  ഒരുപഭാടട്ട്

സലത്തട്ട് നനിലനനില്ക്കുനണട്ട്.  വരഭാനകപഭാകുന  വരളചലയ കനരനിടുനതനിനുകവണനി

കകേടഭായ  ലലപപട്ട്  ലലലനുകേള  പുനനഃസഭാപനിച്ചുലാം  വഭാടര്  റതീചേഭാര്ജനിലാംഗട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം

കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കനിയലാം അറകുറപണനികേള അടനിയന്തെരമഭായനി നടത്തനി ജലകസഭാതസ്സുകേലള

സലാംരക്ഷനിചട്ട് ജലവനിതരണലാം സുഗമമഭാക്കഭാനുള്ള സലാംവനിധഭാനമുണഭാക്കുകമഭാ?
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ശതീ  .    മഭാതത്യു ടനി  .    കതഭാമസട്ട്  : സര്,  ലതക്കുപടനിഞ്ഞഭാറന കേഭാലവര്ഷത്തനിലുണഭായ
കുറവലാം  വടക്കുകേനിഴെക്കന  തുലഭാവര്ഷലാം  ലഭനിക്കഭാലത  വനതുലാം  വരളചയണഭാകേഭാനുള്ള
സഭാദലത  കൂടുതലഭാണട്ട്.  അതട്ട്  മുനനില്  കേണ്ടുലകേഭാണ്ടുതലന  ചേനില  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  അടുത്ത കചേഭാദലത്തനിനുത്തരമഭായനി അക്കഭാരലലാം വനിശദമഭായനി പറയനണട്ട്.
വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  ഉല്പഭാദനിപനിചട്ട്  ശുദതീകേരനിലചടുക്കുന  ലവള്ളലാം  വനിതരണലാം
ലചേയ്യുനതനിനഭാവശലമഭായ വനിതരണശലാംഖലയനില എനള്ള കപഭാരഭായട്ട് മയണട്ട്. അതുകൂടഭാലത
മറ്റു  പല  തടസങ്ങളുമുണഭാകുനണട്ട്.   ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗത്തനിലന്റെ  മണ്ഡലത്തനില്
ആവശലത്തനിനുള്ള ലവള്ളലാം ശുദതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  പകക്ഷ ഒരു പ്രകതലകേ പഞഭായത്തനിലൂലട
കേടനകപഭാകേഭാന  സമ്മേതനിക്കുനനില.  ആലപ്പുഴെ  പടണത്തനിലുലാം  ഇപൗ  പ്രശ്നമുണട്ട്.
അതുലകേഭാണട്ട്  ഒഭാകരഭാ  പഭാന്റെനിലന്റെയലാം  പരമഭാവധനി  കശഷനിയനില് ശുദതീകേരനിക്കുന ജലലാം
വനിതരണത്തനിനട്ട്  സജമഭാകുന രതീതനിയനില് ലലപപ്പുകേള സഭാപനിക്കഭാന ജനപ്രതനിനനിധനികേളുലട
എലഭാവരുലടയലാം സഹകേരണലാം അഭലര്ത്ഥനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  

ശതീ  .   ലകേ  .   ലകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര്  : സര്, 'ഒനനിനമനില നനില ഉനതമഭായ കുനലാം
എനല ആഴെനിയലാം  ഒരനിക്കല് നശനിക്കുകമഭാര്ത്തഭാല്'  എനട്ട്  മഹഭാകേവനി  കുമഭാരനഭാശഭാന
പഭാടനിയ  അവസയഭാണട്ട്  ഇനട്ട്  കകേരളത്തനിലുള്ളതട്ട്.  കതഭാടുകേളുലാം  തണതീര്ത്തടങ്ങളുലാം
പുഴെകേളുലമലഭാലാം ഇനട്ട് നഭാശത്തനിലന്റെ വക്കനിലഭാണട്ട്.  അതുലകേഭാണട്ട് ഇവനിലട അവകശഷനിക്കുന
കുളങ്ങലളലയലഭാലാം സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുകവണനി കുറമറ രതീതനിയനില് ഒരു ഡഭാറഭാ ബഭാങട്ട്
തയഭാറഭാക്കുകമഭാ എനതഭാണട്ട് എലന്റെ കചേഭാദലലാം. 

ശതീ  .    മഭാതത്യു  ടനി  .    കതഭാമസട്ട്  : സര്,  നമ്മുലട  പക്കല്  ജലത്തനിലന്റെ  ലഭലതയലാം
കതഭാടുകേളുലട വനിവരങ്ങളുലമഭാലക്കയണട്ട്, ഡഭാറഭാ ബഭാങഭായനി രൂപലപടുത്തനിയനിടനിലലകനയള.
കതഭാടുകേള  നശനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുനലവനതട്ട്  യഭാഥഭാര്ത്ഥലമഭാണട്ട്.  അതുലകേഭാണട്ട്  കതഭാടുകേളനിലലയലാം
നദനികേളനിലലയലാം  പുഴെകേളനികലയലമലഭാലാം  ജലസഭാനനിദലലാം  ഉറപഭാക്കഭാന  തക്കവണലാം
ജനകേതീയ പങഭാളനിത്തമുള്ള പദതനികേള  'ഹരനിതകകേരളലാം'  മനിഷനനില് ഉനലാം വയനണട്ട്.
അതട്ട് നഭാടനിലന്റെ ആവശലമഭായനി കേണട്ട് കൂടഭായ പ്രവര്ത്തനങ്ങള കേഭാഴ്ചവയഭാന എലഭാവരുലാം
മുകനഭാട്ടുവരണലമനഭാണട്ട് എലന്റെ അഭനിപ്രഭായലാം.

ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന  : സര്,  നദനികേളുലടയലാം വനിവനിധ ജലകസഭാതസ്സുകേളുലടയലാം
അവകേഭാശവലാം ഉത്തരവഭാദനിതസ്വവലാം  വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനില് നനിക്ഷനിപ്തമഭാണട്ട്.  ഇതട്ട്  ജലവനിഭവ
വകുപനില് പൂര്ണമഭായലാം നനിക്ഷനിപ്തമഭാക്കുകേയലാം ജലസലാംരക്ഷണവലാം സുരക്ഷയലാം ഉറപഭാക്കുനതനിലന്റെ
ഉത്തരവഭാദനിതസ്വലാം  അവരുലട  കേടമയഭാക്കുകേയലാം  ലചേയഭാവന  രതീതനിയനില്  ജലവനിഭവ
വകുപനിലന  നദതീതട  അടനിസഭാനത്തനില്  പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കുനതനിനുലാം  ഭൂഗര്ഭ  ജലവകുപനിലന
ഇതുമഭായനി ബനനിപനിചട്ട് നതീര്ത്തടലാം മുതല് വനിവനിധ തലങ്ങളനില് പ്രഭാകദശനികേ സര്ക്കഭാര്
ഉളലപലടയള്ള  സലാംവനിധഭാനങ്ങളക്കട്ട്  സഭാകങതനികേ  സഹഭായങ്ങള  നല്കുനതനിനുലാം
ജലകസഭാതസ്സുകേളുലട സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം ജലവനിനനികയഭാഗ നനിയനണലാം ഉറപഭാക്കുനതനിനുലാം
കേഴെനിയഭാവന രതീതനിയനില് ഇപൗ വകുപനില് സമഗ്രമഭായ പരനിഷ്കഭാരത്തനിനട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ?
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ശതീ  .    മഭാതത്യു ടനി  .    കതഭാമസട്ട്  : സര്, ജലവനിഭവ വകുപനിലന നതീര്ത്തട അടനിസഭാനത്തനില്
പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കുകേ എനള്ളതട്ട് ഇടതുപക്ഷ ജനഭാധനിപതല മുനണനിയലട ലതരലഞ്ഞടുപട്ട്
പ്രകേടനപതനികേയനിലല  വഭാഗഭാനമഭാണട്ട്.  അതട്ട്   പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭാക്കുനതനിനട്ട്  നനിരവധനി
പ്രശ്നങ്ങളുണട്ട്.  ആ പ്രശ്നങ്ങളടക്കലാം പരനികശഭാധനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ജലത്തനിലന്റെ
സഭാനനിദലവലാം അതനിലന്റെ നതീതനിയകമഭായ ഉപകയഭാഗവലാം ഉറപഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുലാം ബനലപട വകുപ്പുലാം പൂര്ണമഭായലാം ശദ
പതനിപനിക്കുനതഭാണട്ട്.  

ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് : സര്, ബഹുമഭാനലപട മനനി ഇവനിലട സൂചേനിപനിചതു
കപഭാലല  സലാംസഭാനലാം  ഒരു  വരളചലയയഭാണട്ട്  ഇപൗ  വര്ഷലാം  അഭനിമുഖതീകേരനിക്കഭാന
കപഭാകുനതട്ട്.  കേനഭാലുകേള വൃത്തനിയഭാക്കുന കജഭാലനി,  ലനിഫട്ട് ഇറനികഗഷന പദതനികേള
നടക്കുന  കുളങ്ങള  വൃത്തനിയഭാക്കുന  കജഭാലനി  ഇവലയഭാലക്ക  എലഭാ  വര്ഷവലാം
ലതഭാഴെനിലുറപ്പുപദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയഭാണട്ട് ലചേയ്തുലകേഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്. പകക്ഷ ഇപൗ
വര്ഷലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  പുറലപടുവനിചനിരനിക്കുന  പുതനിയ  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളനുസരനിചട്ട്
കേനഭാലുകേള  വൃത്തനിയഭാക്കുന  കജഭാലനി  ലതഭാഴെനിലുറപട്ട്  പദതനിയനില്  ലചേയഭാന
സഭാധനിക്കുകേയനിലലനട്ട്  വനിജഭാപനലാം  പുറലപടുവനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  കേനഭാലുകേള
വൃത്തനിയഭാക്കല്  കജഭാലനി,  അറകുറപണനികേള എനനിവ ഒരു സലത്തുലാം  നടനനിടനില.
അതുലകേഭാണട്ട് ലവളളലാം തുറനവനിടഭാന പല പ്രകദശങ്ങളനിലുലാം  സഭാധനിചനിടനില.  ഇതനിനട്ട്
എന്തെട്ട്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുലാം;  പഞഭായത്തുകേളുമഭായനി  ബനലപട്ടുലകേഭാണട്ട്
കേനഭാലുകേള വൃത്തനിയഭാക്കഭാനുളള അടനിയന്തെര നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുവന സഭാധനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    മഭാതത്യു  ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  സര്,  എന.ആര്.ഇ.ജനി.പനി.യലട പദതനി മഭാര്ഗ്ഗ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളനില്  ചേനില  വലതനിയഭാനങ്ങള  വനതട്ട്  ഇത്തരലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങലള
കദഭാഷകേരമഭായനി ബഭാധനിക്കുലമനട്ട്  ബഹുമഭാനലപട അലാംഗലാം ചൂണനിക്കഭാണനിചതട്ട് ശരനിയഭാണട്ട്.
കേനഭാലുകേളുലാം മറട്ട് പദതനികേളുലാം നനിനകപഭാകേഭാനുലാം  അതനിലന്റെ പ്രകയഭാജനലാം ജനങ്ങളക്കട്ട്
ലഭലമഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാനുമുളള സഭാഹചേരലലാം ഉണഭാകേരുതട്ട്.  ഏലതലഭാലാം തരത്തനില് ബദല്
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള സസ്വതീകേരനിക്കഭാന കേഴെനിയകമഭാ അലതലഭാലാം ആകലഭാചേനയനിലുണട്ട്.  ഇക്കഭാരലത്തനില്
ബഹുമഭാനലപട അലാംഗങ്ങളുലട നനിര്കദ്ദേശങ്ങള സസ്വതീകേരനിക്കഭാന സര്ക്കഭാര് തയഭാറഭാണട്ട്.

ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള ഖഭാദര് : സര്, ലപഭാനഭാനനി-ലകേഭാചനി കേകനഭാലനി കേഭായല്
കകേരളത്തനിലല ജലകസഭാതസ്സുകേളനില് ഏറവലാം പ്രധഭാനലപടതഭാണട്ട്.  കേഴെനിഞ്ഞകേഭാലത്തട്ട്
ജനങ്ങള കുളനിക്കഭാനുലാം  പഭാതലാം  കേഴുകേഭാനുലമലഭാലാം  ഇതനിലല ലവളളലാം ഉപകയഭാഗനിചനിരുന.
എനഭാല് ഇനട്ട് കേകനഭാലനി കേഭായലനിലല ലവളളലാംലതഭാടഭാല് തസ്വക്കുകരഭാഗലാം പനിടനിലപടുന
അവസയഭാണട്ട്.  ബഹുമഭാനലപട സതീക്കറുലട മണ്ഡലലാംകൂടനി ഉളലക്കഭാളളുന പ്രകദശമഭാണനിതട്ട്.
ബഹുമഭാനലപട സതീക്കറുലട കനതൃതസ്വത്തനില് 'കസവട്ട് കേകനഭാലനി കേനഭാല്' എനപറയന
പ്രസഭാനലാം  ആരലാംഭനിക്കുനതനിലനക്കുറനിചട്ട്  തതീരുമഭാനലാം  എടുത്തനിട്ടുണട്ട്.  ഈ  കേനഭാലനികലയട്ട്
ഉപ്പുലവളളലാം കേയറുനതട്ട് തടയഭാന കചേറ്റുവഭായനിലുലാം ലവളനിയകങഭാടനിലുലാം ഒഭാകരഭാ കലഭാക്കുകേളുണട്ട്.
കേഴെനിഞ്ഞ എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് കചേറ്റുവഭായനികലതട്ട്  പുനര്നനിര്മ്മേനിച്ചു.
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പകക്ഷ, ലവളനിയകങഭാടട്ട് പണനി ബഭാക്കനി നനില്ക്കുകേയഭാണട്ട്. അതട്ട് പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുളള
നടപടനി  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  അടനിയന്തെരമഭായനി  എടുക്കുനനിലലങനില്  കേകനഭാലനി  കേനഭാല്
സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുളള  പദതനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന  കേഴെനിയനില.  ബഹുമഭാനലപട
സതീക്കര്ക്കുകൂടനി  തഭാല്പരലമുളള  കേഭാരലമഭാണട്ട്.  അതനിനട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

ശതീ  .   മഭാതത്യു ടനി  .   കതഭാമസട്ട്: സര്,  നദനികേളനികലയലാം മറട്ട് ജലകസഭാതസ്സുകേളനികലയലാം
ഉപ്പുലവളളലാം  കേയറുനതട്ട്  തടയഭാനഭാവശലമഭായ  നടപടനികേളക്കട്ട്  പ്രകതലകേ  പദതനികേളുണട്ട്.
ബഹുമഭാനലപട അലാംഗലാം  ചൂണനിക്കഭാണനിചതുകപഭാലല കേകനഭാലനി  കേനഭാലനിലന്റെ കേഭാരലത്തനില്
പ്രകതലകേ ശദ ലകേഭാടുക്കഭാലാം. വരളചയലട പശഭാത്തലത്തനില് മഭാതമല, ഒരു ലപഭാതു
ആവശലലമന നനിലയനില് എവനിലടലയഭാലക്ക  ജലലാം സലാംരക്ഷനിക്കഭാനുളള പദതനികേള
മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുനകവഭാ  അലതലഭാലാം  പുനരഭാരലാംഭനിക്കഭാനുളള  സതസ്വരമഭായ  നതീക്കമഭാണട്ട്
ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ഭഭാഗത്തുനനിനണഭാവകേ.  വരളചയമുമ്പട്ട്  എലഭാ  പദതനികേളുലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന
കേഴെനിയലമന പ്രതതീക്ഷയനില.

മനി  .    സതീക്കര്:  ലവളനിയകങഭാടട്ട് കലഭാക്കനിലന്റെ കേഭാരലമഭാണട്ട് ബഹുമഭാനലപട അലാംഗലാം
കചേഭാദനിചതട്ട്?

ശതീ  .    മഭാതത്യു  ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  സര്,  ലവളനിയകങഭാടട്ട്  കലഭാക്കനിലന സലാംബനനിചട്ട്
കൃതലമഭായ ഉത്തരലാം എനനിക്കട്ട് ഉടലന പറയഭാന കേഴെനിയനില. തതീര്ചയഭായലാം അതടക്കമുളള
കേഭാരലങ്ങളനില് ഇടലപടല് നടത്തഭാലാം.  

ശതീ  .    റനി  .    എ  .    അഹമ്മേദട്ട്  കേബതീര് :  സര്,  കുടനിലവളള  കസഭാതസ്സുകേള
സലാംരക്ഷനിക്കുന രതീതനിയനിലഭായനിരനിക്കണലാം കുടനിലവള്ളപദതനികേളക്കട്ട് രൂപലാംലകേഭാടുകക്കണതട്ട്.
ഉദഭാഹരണത്തനിനട്ട്,  മൂര്ക്കനഭാടട്ട്  കുടനിലവളള  പദതനി  സനി.ആര്.ഡബബ.എസട്ട്.എസട്ട്.
(Central  Regional  Waster  Water  System)  ആണട്ട്.  അതനിലന്റെ  കസഭാതസട്ട്
തൂതപ്പുഴെയനിലഭാണട്ട്.  അവനിലട  ഒരു  ആര്.സനി.ബനി.  പണനിതനിലലങനില്  100  കകേഭാടനി
രൂപകയഭാളലാം  ലചേലവനിടതട്ട്  നഷ്ടമഭാകുലാം.  കേടലുണനിപ്പുഴെയനില്  കൂടനിലങ്ങഭാടനി  പഞഭായത്തനില്
ലപഭാറമ്മേല്-ആനപഭാറ ഭഭാഗത്തട്ട് ഒരു ലചേക്കട്ട് ഡഭാമുലാം  പണനികയണതുണട്ട്.  ഇതുരണ്ടുലാം
പണനിതനിലലങനില്  മങട  മണ്ഡലത്തനില്  മഭാതമല  ലതഭാടടുത്ത  പ്രകദശങ്ങളനിലുലാം
കുടനിലവളളക്ഷഭാമലാം അതതീവ ഗുരുതരമഭാകുലാം. ഇപൗ രണട്ട് കേഭാരലങ്ങളനിലുലാം ബഹുമഭാനലപട
മനനിക്കട്ട്  കേത്തുകേള നല്കുകേയലാം  കനരനിടട്ട് പറയകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  അക്കഭാരലത്തനില്
തഭാങളുലട പ്രകതലകേ ശദയണഭാകേണലമനട്ട് അഭലര്ത്ഥനിക്കുന.

ശതീ  .    മഭാതത്യു  ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  സര്,  കുടനിലവളള പദതനികേളുലട കസഭാതസ്സുകേള
സലാംരക്ഷനിചഭാല് മഭാതകമ കുടനിലവളള വനിതരണലാം സുഗമമഭായനി നടത്തഭാന കേഴെനിയൂലവന
കബഭാദലലാം  നമുലക്കലഭാവര്ക്കുമുളളതഭാണട്ട്.  പല  സലങ്ങളനിലുലാം  ഉപ്പുലവളളലാം  കേയറുനതുലാം
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ലവളളത്തനിലന്റെ  ലഭലത  കുറഞ്ഞുവരുനതുലാം  കസഭാതസ്സുകേള  മലനിനലപടുനതുമഭായ
പ്രശ്നങ്ങളുണഭാകേഭാറുണട്ട്.  അതനിനട്ട് തടയണകേള പരമഭാവധനി നനിര്മ്മേനിക്കഭാന ആഗ്രഹനിക്കുനണട്ട്.
ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം  ചൂണനിക്കഭാണനിചതട്ട്,  അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ  മണ്ഡലത്തനിലല
പ്രധഭാനലപട ആവശലമഭാണട്ട്. കുടനിലവളള കസഭാതസ്സുകേള സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുകവണനി
പല  രൂപത്തനിലുളള  പദതനികേള  രൂപലപടുകത്തണതുണട്ട്.  അങ്ങട്ട്  ചൂണനിക്കഭാണനിച
ആര്.സനി.ബനി.  പണനിയന  കേഭാരലത്തനില്  പ്രകതലകേ  ശദ  ലകേഭാടുക്കഭാവനതഭാണട്ട്.
പകക്ഷ,  ഒരു ലപഭാതു ആവശലലമന നനിലയനില് മുനഗണന ലകേഭാടുകക്കണ കേഭാരലങ്ങളക്കട്ട്
മുനഗണന ലകേഭാടുത്തട്ട് പ്രവൃത്തനികേള ഏലറടുക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

ശതീമതനി  ഗതീതഭാ  കഗഭാപനി :  സര്,  കകേരളലാം  അതനിരൂക്ഷമഭായ  വരളചലയ
കനരനിടഭാന  കപഭാവകേയഭാണട്ട്.  കകേരളത്തനില്  കേഴെനിഞ്ഞ  പത്തുവര്ഷത്തനിനുളളനില്  15
മുതല്  35  ശതമഭാനലാംവലര മഴെ കുറഞ്ഞു.  അതനിരൂക്ഷമഭായ  വരളച കകേരളത്തനിലന്റെ
തതീരകദശ കമഖലയനിലല കുടനിലവളള പ്രശ്നലത്ത അതനിരൂക്ഷമഭായനി ബഭാധനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
22  കകേഭാടനി രൂപയലട കദശതീയ ഗ്രഭാമതീണ ശുദജല വനിതരണ പദതനിക്കട്ട് ഭരണഭാനുമതനിയലാം
സഭാമ്പത്തനികേഭാനുമതനിയലാം ലഭനിച്ചുകേഴെനിഞ്ഞു. ലടകനിക്കല് സഭാങ്ഷനുകവണനി സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ജലവനിഭവവകുപനികലയട്ട്  അയചനിട്ടുണട്ട്.  അതുമഭായനി  ബനലപടട്ട്
എലന്തെങനിലുലാം  കേഭാരലങ്ങള  അകനസ്വഷനിക്കുനതനിനുകവണനി  കഫഭാണ്  ലചേയഭാല്  വഭാടര്
അകതഭാറനിറനി  ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റുമഭായനി  ബനലപട  തൃശ്ശൂരനികലയലാം  നഭാടനികേ  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനികലയലാം  എ.എകട്ട്.ഇ.മഭാര്   കഫഭാണ്  എടുക്കഭാറനില.  അകതസമയലാം  വഭാടര്
അകതഭാറനിറനിയലട എലാം.ഡനി.ലയ  വനിളനിചഭാല്  നനിമനിഷകനരലാംലകേഭാണട്ട്  വനിവരങ്ങള
അകനസ്വഷനിചട്ട്  നമുക്കുകവണ  കേഭാരലങ്ങള  ലചേയ്തുതരുലാം.  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയനിലല
എലാം.ഡനി.  കേഭാണനിക്കുന ഇചഭാശകനി വളലര സസ്വഭാഗതഭാര്ഹമഭാണട്ട്.  ഇപൗ കമഖലയനില്
നല കസവനമഭാണട്ട്  മനനിയലട  ഭഭാഗത്തുനനിനലാം ഉണഭാകുനതട്ട്.  കകേരളത്തനിലന്റെ ജലനയലാം
വരുലാം  വര്ഷകേഭാലങ്ങളനില്  വളലര  ശകമഭായനി  മുകനഭാട്ടുകപഭാകേണലാം.  പദതനികേള
കേടലഭാസനില് ഒതുങ്ങനിയഭാല് ജനത്തനിനട്ട് ദഭാഹലാം മഭാറനില. 22 കകേഭാടനി രൂപയലട കദശതീയ
ഗ്രഭാമതീണ ശുദജല പദതനി നഭാടനികേ മണ്ഡലത്തനിലല പത്തട്ട് പഞഭായത്തുകേളക്കട്ട് കേനിടനിയനിട്ടുണട്ട്.
വരളചലയ കനരനിടുന പ്രശ്നലാം സമയബനനിതമഭായനി പരനിഹരനിക്കഭാന കേഴെനിയകമഭാ?  

മനി  .   സതീക്കര്: അടുത്ത കചേഭാദലമഭാണട്ട് കുടനിലവളളവമഭായനി ബനലപട്ടുളളതട്ട്.  ഇതട്ട്
ജലനയമഭാണട്ട് കചേഭാദലലാം.  

ശതീ  .    മഭാതത്യു ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  സര്, ബഹുമഭാനലപട അലാംഗലാം കഫഭാണ് വനിളനിചഭാല്
എടുക്കുനവരുലട ലനിസനില് എലാം.ഡനി. മഭാതലാം എനപറഞ്ഞുലകേഭാണട്ട്  അവസഭാനനിപനിചതനില്
എനനിക്കട്ട്  വനിഷമമുണട്ട്.  ഞഭാനുലാം കഫഭാണ് എടുക്കഭാറുണട്ട്. 
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കദശതീയ ഗ്രഭാമതീണ ശുദജല പദതനിക്കട്ട് വനനിരനിക്കുന ഒരു കപഭാരഭായ, കകേന്ദ്രലാം
അതനിലന്റെ വനിഹനിതലാം ലവടനിക്കുറചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട് എനതഭാണട്ട്.  179 കകേഭാടനി രൂപവലര
ലഭനിചനിരുന  സഭാനത്തട്ട്  42  കകേഭാടനി  രൂപ  നല്കേഭാലമനഭാണട്ട്  ആദലലാം  പറഞ്ഞതട്ട്.
ഞഭാനുലാം ബനലപട ഉകദലഭാഗസരുലാംകചേര്നട്ട് കകേന്ദ്രമനനിക്കട്ട് നനികവദനലാം ലകേഭാടുത്തനിരുന.
ഇകപഭാള  50  കകേഭാടനി  രൂപ  വലര  തരഭാലമനട്ട്  പറഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.  എങനില്കപഭാലുലാം
നഭാലനിലലഭാനഭായനി  പദതനി  വനിഹനിതലാം  കുറഞ്ഞനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  മഭാതവമല  ചേനില
പ്രകതലകേ  പ്രകദശങ്ങളനില്  മഭാതകമ  ഇപൗ  കുടനിലവളള  പദതനി  നടപനിലഭാക്കൂലവന
നനിഷ്കര്ഷയലാം കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെട്ട് മുകനഭാട്ടുവചനിട്ടുണട്ട്.  ഫ്ലൂലലറഡനിലന്റെ സഭാനനിദലമുളള
സലങ്ങളനിലുലാം അതുകപഭാലല ഓകരഭാ പ്രകദശലത്തയലാം എലാം.പനി.മഭാര് ലതരലഞ്ഞടുക്കുന
'SAGY' - (സനസദട്ട് ആദര്ശട്ട് ഗ്രഭാലാം കയഭാജന)  പഞഭായത്തുകേളനില് മഭാതമഭാണട്ട് ഇനനി
കദശതീയ  ഗ്രഭാമതീണ  ശുദജല  പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാന  അനുവഭാദമുളള.  ആ
പരനിമനിതനിയലണന  വനിവരലാം  ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലത്തയലാം  സഭലയയലാം  ഞഭാന
അറനിയനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  

ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞഭാലനിക്കുടനി:  സര്,  എലന്റെ  കചേഭാദലലാം  കുടനിലവളളലത്ത

കുറനിചഭാണട്ട്.  നമുലക്കഭാരു  ജലനയലാം  കവകണ?  മഴെയനില,  തുലഭാവര്ഷവലാം  ഇലഭാലത

കപഭാകുന ലക്ഷണമഭാണട്ട് കേഭാണുനതട്ട്. കേടുത്ത വരളചയഭായനിരനിക്കുലമന കേഭാരലത്തനില്

മുനറനിയനിപട്ട്  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ലവളളലാം കശഖരനിക്കുന കേഭാരലത്തനില്,  ഉദഭാഹരണമഭായനി

തടയണകേള നനിര്മ്മേനിക്കണലാം.  ഒരു തടയണയണഭാക്കണലമങനില്  മണല് ചേഭാക്കനിടട്ട്

ലവളളലാംലകേടനി  നനിര്ത്തനിയഭാല്  മതനി.  അതനിനട്ട്  എലന്തെഭാലക്ക  ലപ്രഭാസതീഡത്യുവറഭാണട്ട്

പഭാലനികക്കണനി വരുനതട്ട്.  അതട്ട് പൂര്ത്തനിയഭായനിവരുകമ്പഭാകഴെയലാം തടയണ ഉണഭാക്കഭാന

കേഴെനിയനില.  ഒരു  വര്ഷലാം  കവനല്ക്കഭാലലാം  ആരലാംഭനിചഭാല്  അടുത്ത  വരളചയനിലുലാം

പൂര്ത്തനിയഭാകേനില. ഒഴുകേനികപഭാകുന ലവളളലാം ലകേടനിനനിര്ത്തല്, റതീചേഭാര്ജനിലാംഗട്ട് അതുകപഭാലല

അപൂര്വ്വമഭായനി  കേനിട്ടുന മഴെലവളളലാം  കശഖരനിക്കഭാന  കേഴെനിയന കേഭാരലങ്ങള ലചേയ്തുലകേഭാണട്ട്

ലപ്രഭാസതീഡത്യുവര്  സനിലാംപനിലലഫ  ലചേയട്ട്  പുതനിയ  നയലാം  ലകേഭാണ്ടുവരണലാം.  അതട്ട്

കേഭാമ്പയനിന ആക്കുകേയലാം കവണലാം.  മനനിസഭകചേര്നട്ട് ആകലഭാചേനികക്കണ സമയമഭായനി.

ഓകരഭാ  സലത്തുലാം  ഓകരഭാ  മനനിമഭാര്ക്കട്ട്  ചേഭാര്ജട്ട്  ലകേഭാടുത്തുലകേഭാകണഭാ  മകറഭാ

കേഭാരലങ്ങള  തതീരുമഭാനനിക്കണലാം.  അലലങനില്  വണനിയനില്  ലകേഭാടുക്കഭാകനഭാ  ടഭാങനില്

ലകേഭാടുക്കഭാകനഭാകപഭാലുലാം കസഭാഴനില് ലവളളമുണഭാകേനില.  ഇകപഭാളത്തലന വനിഷയലാം സതീരനിയസഭായനി.

ഇപൗ വര്ഷലാം  വരളചയലണങനില് അതനിലന കനരനിടഭാനുളള തയഭാലറടുപട്ട് ഗവണ്ലമന്റെട്ട്

ഭഭാഗത്തുനനിനണഭാകേണലാം.  നനിലവനിലുളള ലവളളലാം കശഖരനിചട്ട് കസവട്ട് ലചേയ്തുവയഭാനുളള

അകപ്രഭാചട്ട് ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ ഭഭാഗത്തുനനിനട്ട് ഉണഭാകേകണ?

1136/2017.
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ശതീ  .    മഭാതത്യു ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  സര്, ബഹുമഭാനലപട അലാംഗലാം പറഞ്ഞ ജല സഭാക്ഷരത
വളലര  പ്രസകമഭായ  വനിഷയമഭാണട്ട്.  നനിലവനിലുളള  ലവളളലാം  യകനിസഹമഭായനി
കശഖരനിചട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന  കേഴെനിയനവണലാം  കേഭാരലങ്ങള  നതീകക്കണനിയനിരനിക്കുന.
ഗവണ്ലമന്റെട്ട്   നയലത്ത  സലാംബനനിചട്ട്  ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം  സൂചേനിപനിച്ചു.  നഭാലാം
മുന്തെനിയ  പരനിഗണന  ലകേഭാടുകക്കണതട്ട്  കുടനിലവളളത്തനിനഭായനിരനിക്കണലാം.  കുടനിലവളളലാം,
ഗഭാര്ഹനികേഭാവശലലാം,  കൃഷനി  ഇവ  കേഴെനിഞ്ഞുമഭാതകമ  ജലലാം   വലവസഭായങ്ങളക്കുലാം  മറട്ട്
കേഭാരലങ്ങളക്കുലാം ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവൂ എന പ്രകയഭാറനിറനി  നനിശയനിക്കലഭാണട്ട്  ജലനയത്തനില്
അടനിസഭാനപരമഭായനി കവണതട്ട്.  വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയലട ലലപപനിലൂലട ശുദതീകേരനിച
ലവളളലാം,  ഗഭാര്ഹനികേ ആവശലത്തനിനട്ട്  ഉപകയഭാഗനികക്കണ ലവളളലാം,   മറഭാവശലങ്ങളക്കുള്ള
ലവള്ളലാം എനനിങ്ങലന കവര്തനിരനിചട്ട് ലകേഭാടുക്കഭാന കേഴെനിയനില. ശുദതീകേരനിച ലവളളമഭാണട്ട്
കുടനിക്കഭാനുലാം അടുക്കളയനില് പഭാതലാം കേഴുകേഭാനുലാം കേഭാലനികേലള കുളനിപനിക്കഭാനുലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുനതട്ട്.
ലവളളലാം  കവര്തനിരനിചട്ട്  ലകേഭാടുക്കഭാന  കേഴെനിയകേയനില  എനളളതഭാണട്ട്  ഏറവലാം  വലനിയ
പ്രശ്നലാം.  അങ്ങട്ട്  ചൂണനിക്കഭാണനിച  രണഭാമലത്ത  പ്രശ്നലാം,  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  തടയണകേള
നനിര്മ്മേനിക്കുകേ  എനതഭാണട്ട്.  കുടനിലവളള  കസഭാതസ്സുകേളനില്  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  തടയണകേള
ജനുവരനി,  ലഫബ്രുവരനി മഭാസങ്ങളനില് നനിര്മ്മേനിക്കഭാറുണട്ട്.  ഇത്തവണ ഇകപഭാളത്തലന
നനിര്മ്മേനിക്കുകേയഭാണട്ട്. അതനിലലഭാരു റനിസ്ക്കുണട്ട്.  തുലഭാവര്ഷലാം നല രതീതനിയനില് ലപയഭാല്
ഇപൗ  തടയണകേള  നഷ്ടലപടഭാന  സഭാദലതയണട്ട്.  അങ്ങലന  നഷ്ടലപടുലനങനില്
കപഭാകേലട എന ചേനിന്തെകയഭാടുകൂടനിത്തലന    അടനിയന്തെരമഭായനി വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയലട
ഇനകടക്കട്ട്  ലവല്ലുകേളുലട സമതീപലാം  ആവശലമുളള  സലങ്ങളനിലലലഭാലാം  തടയണകേള
നനിര്മ്മേനിക്കഭാന തതീരുമഭാനലാം  എടുത്തുകേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.  ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം മൂനഭാമതഭായനി
ചൂണനിക്കഭാണനിച പ്രശ്നലാം, മനനിസഭ ഉടലന കൂടനി ഇക്കഭാരലങ്ങള ചേര്ച ലചേയണലമനഭാണട്ട്.
മനനിസഭഭാകയഭാഗലാം  കചേര്നനിലലങനിലുലാം  മുഖലമനനിയലട  കനതൃതസ്വത്തനില്  ഒകകഭാബര്
മഭാസലാം  13-ാം  തതീയതനി  തലന  ബനലപട  എലഭാ  മനനിമഭാരുലാം  ഉകദലഭാഗസരുലാം
പലങടുത്തട്ട്  ചേനില  തതീരുമഭാനങ്ങള  എടുത്തനിട്ടുണട്ട്.  അടുത്ത  കചേഭാദലത്തനില്  ആ
തതീരുമഭാനങ്ങളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള വരുനതുലകേഭാണട്ട് ഞഭാന ഇവനിലട ആവര്ത്തനിക്കുനനില.

മനി  .    സതീക്കര്:  ഇവനിടലത്ത  വനിഷയലാം,  ജലവലാം  ജലനയവലാം  കുടനിലവളളവലാം
ആയതുലകേഭാണട്ട് എലഭാവരുലാം ലലകേ ഉയര്ത്തനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. ലചേയറനിനട്ട് മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലട
അടനിസഭാനത്തനില് വനിളനിക്കഭാന മഭാതകമ കേഴെനിയൂ.  ഏറവലാം കുറഞ്ഞ ഉപകചേഭാദലങ്ങള
കേനിടനിയവര്ക്കട്ട് പരനിഗണന ലകേഭാടുക്കഭാന മഭാതകമ സഭാധനിക്കൂ. 

ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി: സര്,  മലബഭാറനില് 25 നദനികേളുണട്ട്.  ഒകനഭാ അരകയഭാ
കപ്രഭാജകട്ട്  അലഭാലത  ഒറ  കപ്രഭാജകലാം  മലബഭാറനില്  ഇല.  കേഴെനിഞ്ഞ  20  വര്ഷമഭായനി
ഇറനികഗഷന വകുപട്ട്  ഒലരഭാറ കപ്രഭാജകലാം എടുത്തനിട്ടുമനില.  ഏകേകദശലാം ഏകഴെഭാ എകടഭാ
ചേതീഫട്ട്  എഞനിനതീയര്മഭാരുള്ള  ഇറനികഗഷന  വകുപട്ട്  മലബഭാര്  കമഖലലയ  പഭാലട
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അവഗണനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. അവനിലട പുതനിയ കപ്രഭാജകകേളക്കുള്ള ധഭാരഭാളലാം സഭാദലതകേളുണട്ട്.
ജലലാം ലഭലമഭാക്കനിയഭാല് നഭാണലവനിളകേളുലട  ഉല്പഭാദനലാം  ഇനള്ളതനിലന്റെ  ഇരടനിയഭായലാം
രണനിരടനിയഭായലാം   വര്ദനിപനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുലാം.  ജലനയലാം രൂപതീകേരനിക്കുകമ്പഭാള,  25
നദനികേളുള്ള  മലബഭാറനിലല   കപ്രഭാജകകേളനിലഭാത്ത  നദനികേളക്കട്ട്  മുന്തെനിയ  പരനിഗണന
ലകേഭാടുക്കഭാന ശമനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    മഭാതത്യു ടനി  .    കതഭാമസട്ട്:  സര്,  പുതനിയ കപ്രഭാജകകേളനികലയട്ട് കപഭാകേണലമന
നനിര്കദ്ദേശലാം വളലര സസ്വഭാഗതഭാര് ഹമഭാണട്ട്.  ദശഭാബ്ദങ്ങള കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുലാം ഏലറടുത്ത കപ്രഭാജകകേള
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന കേഴെനിയനനില എനതഭാണട്ട് ഒരു ശഭാപമഭായനി നനില്ക്കുനതട്ട്.  മലബഭാര്
പ്രകദശത്തട്ട്  പ്രകതലകേനിചട്ട്  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിലടക്കലാം  കൃഷനി  കൂടുതലഭായനി  നടക്കുന
സലത്തട്ട്  കേഭാര്ഷനികേഭാവശലത്തനിനട്ട്  ജലലാം  എത്തനിക്കഭാന  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.
പുതനിയ കപ്രഭാജകകേള എടുക്കുകമ്പഭാള പ്രഭാകദശനികേമഭായ സന്തുലനിതഭാവസ ഉറപ്പുവരുത്തല്
ഒരു മഭാനദണ്ഡമഭായനി സസ്വതീകേരനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്. 

ശതീ  .    കറഭാഷനി അഗസനിന: സര്, വരളചലയ സലാംബനനിചട്ട് ഇവനിലട സൂചേനിപനിച്ചു.
ജലനയവമഭായനി ബനലപട്ടുവരുനതലലങനിലുലാം കുടനിലവള്ളവമഭായനി ബനലപട പ്രശ്നമഭായതനിനഭാല്
കചേഭാദനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കനില. ഇടുക്കനി കപഭാലലയള്ള പ്രകദശങ്ങളനില് ജലനനിധനി
പദതനിലകേഭാണട്ട്  കുടനിലവള്ളപ്രശ്നലാം പരനിപൂര്ണമഭായലാം പരനിഹരനിക്കഭാന കേഴെനിയന സഭാഹചേരലമനില.
ജലനനിധനി  പദതനി  പ്രവര് ത്തനക്ഷമമലലന  കേഭാണുന  കമഖലകേളനില്  വഭാടര്
അകതഭാറനിറനിയലാം അതുകപഭാലലയള്ള ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റുകേളുലാം മറട്ട് തരത്തനിലുള്ള നതീക്കങ്ങള
നടത്തഭാന വനിസമ്മേതലാം അറനിയനിക്കുനണട്ട്.  ഇടുക്കനി  കപഭാലലയള്ള ഭൂപ്രകദശങ്ങളനില്
ഈ വനിഷയങ്ങളുലട ഗപൗരവലാം മനസനിലഭാക്കനി വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയലടയലാം  ജലവകുപനിലന്റെയലാം
ക്രമതീകേരണങ്ങകളഭാടുകൂടനി  കുടനിലവള്ളലാം  എത്തനിക്കുനതനിനുലാം  ലമയനിന്റെനനസട്ട്   വര്ക്കുകേള
സമയബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനുലാം ആവശലമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    മഭാതത്യു  ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  സര്,  വളലരയധനികേലാം  തുകേ  ലചേലവഴെനിചഭാണട്ട്
സലാംസഭാനത്തട്ട്  കുകറ  വര്ഷങ്ങളഭായനി  ജലനനിധനി  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനി
ലക്കഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്.  ജലനനിധനി പദതനികേള നനിലനനില്ക്കുന സലങ്ങളനില് വഭാടര്
അകതഭാറനിറനി പുതനിയ കപ്രഭാജകകേള ഏലറടുക്കുനനിലലനള്ളതട്ട് കേഴെനിഞ്ഞ ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ
കേഭാലലാംമുതല് തുടര്നവരുന നയമഭാണട്ട്.  ഇതനിനട്ട് പുതനിലയഭാരു കേഭാഴ്ചപഭാടട്ട് ആവശലമഭാണട്ട്.
ജലനനിധനി  പദതനികേള  നനിലനനില്ക്കുന  സലങ്ങളനില്  ജലലാം  ആവശലത്തനിനട്ട്
ലഭലമഭാകുനനിലഭാലയങനില്  ജലനനിധനി പദതനികേളക്കട്ട്  വഭാടര് അകതഭാറനിറനി  ബളക്കട്ട്
വഭാടര്  നല്കുകേയലാം  അതട്ട്  ഫലപ്രദമഭായനി  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുകേയലാം  ലചേയ്യുന  ഒരു
സലാംവനിധഭാനത്തനികലയട്ട് കപഭാകേണലാം.  കകേഭാടനിക്കണക്കനിനട്ട് രൂപ ലചേലവഴെനിചട്ട് നനിര്മ്മേനിച
പദതനികേള  ലപലടനട്ട്  കവലണനവചട്ട്  നശനിപനിച്ചുകേളയഭാനഭാവനില.   അതുലകേഭാണട്ട്
ജലനനിധനി പദതനികേള ഫലപ്രദമഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനട്ട് ലവള്ളലാം ലഭലമഭാകേഭാത്ത
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സലങ്ങളനില്  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  ബളക്കട്ട്  വഭാടര്  എത്തനിച്ചുലകേഭാടുക്കുന  ഒരു
സമതീപനലാം സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭായനിരനിക്കുലാം ഉചേനിതലമനഭാണട്ട് കതഭാനനതട്ട്.  

ശതീ  .   ലജയനിലാംസട്ട് മഭാതത്യു : സര്, കേണ്ണൂര് ജനിലയനില് ആയനിരക്കണക്കനിനട്ട് ലഹകര്
ഭൂമനി  കൃഷനികയഭാഗലമഭാക്കുനതനിനുകവണനി  ആരലാംഭനിച  പദതനിയഭാണട്ട്  പഴെശനി  പദതനി.
കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിലല   പ്രധഭാനലപട  പല  പ്രകദശങ്ങളനിലുലാം  കുടനിലവള്ളത്തനിനുകവണനി
അതട്ട്  ഉപകയഭാഗലപടുത്തുനണട്ട്.  കേഴെനിഞ്ഞ  നനിരവധനി  വര്ഷമഭായനി  ഒരു  തുള്ളനി
ലവള്ളലാംകപഭാലുലാം  ജലകസചേനത്തനിനട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുനനില.  വളലര
ഫലപ്രദമഭായ  രതീതനിയനില്  ഈ  പദതനി  പ്രകയഭാജനലപടുത്തഭാന  തയഭാറഭായഭാല്
കുടനിലവള്ളകത്തഭാലടഭാപലാം  ജലകസചേനത്തനിനുലാം  കൃഷനിക്കുലാം  ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാന
സഭാധനിക്കുലമനഭാണട്ട്   വനിദഗ്ദ്ധരുലട  അഭനിപ്രഭായലാം.  കകേഭാടനിക്കണക്കനിനട്ട് രൂപയഭാണട്ട് ഈ
പദതനിക്കുകവണനി ലചേലവഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.   അതനിലന്റെ നൂറനിലലഭാരലാംശലാം പ്രകയഭാജനലാം
കപഭാലുമനില.  കുടനിലവള്ളത്തനിനട്ട്  പ്രകയഭാജനലപടുനണട്ട്.  കുടനിലവള്ളത്തനിനുകവണനി
മഭാതമഭായനി  ഇങ്ങലനലയഭാരു പദതനി ആവശലമുണഭായനിരുനനില.  ആയനിരക്കണക്കനിനട്ട്
കേനികലഭാമതീറര്  കേനഭാല്  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  നനിഷ്പ്രകയഭാജനമഭായനി  കേനിടക്കുന.  ഇതട്ട്
പുനരുജതീവനിപനിക്കുനതനിനുള്ള പദതനി ആവനിഷ്കരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    മഭാതത്യു  ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  സര്,  പഴെശനി  പദതനിയലട  പൂര്ത്തതീകേരണലാം
സഭാദലമഭായനിടനിലലനള്ളതട്ട് യഭാഥഭാര്ത്ഥലമഭാണട്ട്. ബഹുമഭാനലപട അലാംഗലാം സൂചേനിപനിചതു
കപഭാലല  നനിരവധനി  കുടനിലവള്ള  പദതനികേളക്കട്ട്  ആ  കസഭാതസനില്നനിനലാം  ലവള്ളലാം
എടുക്കഭാന കേഴെനിയനണട്ട്.  പഴെശനി  പദതനിയമഭായനി  ബനലപടട്ട്  വളലരയധനികേലാം  ഭൂമനി
ജലവനിഭവ  വകുപനിലന്റെ  റകേവശമുണട്ട്.  ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം  ചൂണനിക്കഭാണനിചതു
കപഭാലല  പഴെശനി  പദതനി  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കടക്കലാം  പ്രകയഭാജനലപടുന  രൂപത്തനിലുള്ള
സലാംവനിധഭാനങ്ങലളക്കുറനിചട്ട്  ആകലഭാചേനിക്കഭാന  ഒരു  പ്രകതലകേ  കയഭാഗലാം  വനിളനിച്ചു
കചേര്ക്കുനതനിനട്ട് ഗവണ്ലമന്റെട്ട് സനദമഭാണട്ട്.  

ശതീ  .    എല്കദഭാസട്ട്  കുനപനിള്ളനി :  സര്,  ഓകനിജന  ഇലഭാതഭായഭാല്  മനുഷലന

ഉടന  പനിടഞ്ഞുവതീണട്ട്  മരനിക്കുകേകയയള.   പകക്ഷ  ലവള്ളലാം  ഇലഭാതഭായഭാല്

കുടുലാംബങ്ങളനില് കേലഹവലാം ബഹളവലാം ലകേഭാലപഭാതകേവലമഭാലക്ക ഉണഭാകുലാം.  ഇകപഭാള

ശുദജലലാം  ലഭനിക്കുന  നദനികേളനില്  കേക്കൂസട്ട്  മഭാലനിനലവലാം  അറവമഭാലനിനലങ്ങളുലാം

നനികക്ഷപനിക്കുന കേഭാരലലാം നമുക്കറനിയഭാലാം. അറവമഭാലനിനലങ്ങളുലാം കേക്കൂസട്ട് മഭാലനിനലങ്ങളുലാം

പുഴെകേളനില്  നനികക്ഷപനിക്കുനതട്ട്  തടയനതനിനട്ട്   ശഭാസതീയമഭായ  ഏലതങനിലുലാം

മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള സര്ക്കഭാര് അവലലാംബനിചനിട്ടുകണഭാ; കകേസ്സുകേള എലന്തെങനിലുലാം എടുത്തനിട്ടുകണഭാ;

ഇതുമഭായനി ബനലപടട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ നനിലപഭാടട്ട് എന്തെഭാണട്ട്? 
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ശതീ  .   മഭാതത്യു ടനി  .   കതഭാമസട്ട് : സര്, മുനനിസനിപഭാലനിറനി ആകനിലുലാം പഞഭായത്തതീരഭാജട്ട്
ആകനിലുലാം  ജലകസഭാതസ്സുകേള  മലനിനതീകേരനിക്കുനതനിലനതനിലര  ശകമഭായ  നനിയമ
നടപടനികേളുണട്ട്.  എനഭാല്  കകേരള  ഇറനികഗഷന  ആന്റെട്ട്  വഭാടര്  കേണ്സര്കവഷന
ആകനില്  വളലര  കലഭാലമഭായ  ശനിക്ഷ  മഭാതമഭാണട്ട്  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  കകേരള
ഇറനികഗഷന  ആന്റെട്ട്  വഭാടര്  കേണ്സര്കവഷന  ആകനില്  ഇതനിലന്റെ  ശനിക്ഷ  കൂടുതല്
കേടുത്തതഭാക്കനി മഭാറഭാനുള്ള ഒരു നനിയമ കഭദഗതനി  ലകേഭാണ്ടുവരുനതനിനട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനലണനട്ട് ഞഭാന കേഴെനി ഞ്ഞ ദനിവസലാം  സഭയനില് ഉറപട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
അതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള ലകേഭാടുത്തനിട്ടുണട്ട്.

ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  സര്,  കുടനിലവള്ളത്തനിലന്റെ ലഭലതയലാം ജലനയവമഭാണട്ട്
ഇവനിലട ചേര്ച ലചേയ്യുനതട്ട്.  തനിരുവനന്തെപുരലാം നഗരത്തനില് ഗുരുതരമഭായ കുടനിലവള്ള
പ്രശ്നമനിലഭാത്ത ഒരു ദനിവസവമനില.  ഇവനിലട ലഭനിക്കുന ലവള്ളലാം അരുവനിക്കര ഡഭാമനില്
നനിനലാം വരുനതഭാണട്ട്. അചേത്യുതകമകനഭാലന്റെ കേഭാലത്തട്ട്  അരുവനിക്കര ഡഭാമനില് ലവള്ളലാം
അപരലഭാപ്തമഭായകപഭാള  കപപഭാറ  ഡഭാലാം  ഉണഭാക്കനി.  അവനിലട  ഇകപഭാഴുലാം  റപപട്ട്
ലപഭാട്ടുന, കുടനിലവള്ളമനില എനള്ള വഭാര്ത്തയലഭാലത  യഭാലതഭാനലാം കകേളക്കഭാനനില.
ലവള്ളലാം  കശഖരനിചട്ട്  കകേരളലാം  മുഴുവന  വനിതരണലാം  ലചേയഭാന  കേഴെനിയന  കപപഭാറ
ഡഭാമനിലന്റെയലാം  അരുവനിക്കര  ഡഭാമനിലന്റെയലാം  അടുത്തുകേനിടക്കുന ലനടുമങ്ങഭാടട്ട്  മണ്ഡലത്തനില്
കേഴെനിഞ്ഞ ഓണക്കഭാലത്തട്ട് രണഭാഴ്ച കുടനിലവള്ളമനിലഭായനിരുന.  ഇതനിനട്ട് ശഭാസതീയമഭായനി
എലന്തെങനിലുലാം പരനിഹഭാരലാം കേഭാണുകമഭാ? 

ശതീ  .   മഭാതത്യു ടനി  .   കതഭാമസട്ട് : സര്,  സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം റപപ്പുകേള ലപഭാട്ടുന
സനിതനിയണട്ട്.  തനിരുവനന്തെപുരത്തനിനട്ട്  മുനഗണന  ലകേഭാടുത്തുലകേഭാണട്ട്  സനിരമഭായനി
ലപഭാട്ടുന റപപ്പുകേള മഭാറനി സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട് വഭാടര് അകതഭാറനിറനി  ഏറവലാം കൂടുതല്
പ്രഭാധഭാനലലാം ലകേഭാടുത്തുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ലനടുമങ്ങഭാടട്ട് മണ്ഡലത്തനിലല ശുദജല
വനിതരണത്തനിനട്ട് ചേനില കപഭാരഭായകേളുണട്ട്. ബഹുമഭാനലപട അലാംഗലാം ആ വനിഷയലാം എലന്റെ
ശദയനില്  ലകേഭാണ്ടുവനനിരുന.  അതനിനുകവണനി  ബനലപട  ഉകദലഭാഗസരുലട
സഭാനനിദലത്തനില് ഒരു പ്രകതലകേ കയഭാഗലാം കചേര്നനിട്ടുണട്ട്.  ബഹുമഭാനലപട ലമമ്പറുലട
സഭാനനിദലത്തനില്തലന ചേനില നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കഭാനുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം  ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്
നല്കേനിയനിട്ടുമുണട്ട്.

കുടനിലവള്ളലാം മുടങ്ങഭാതനിരനിക്കഭാനുലാം ജലകസചേനത്തനിനുമഭായനി മുനകേരുതല് 

2(*512) ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം :
ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശര്മ്മേ :
ശതീ  .   കേഭാരഭാടട്ട് റസഭാഖട്ട് :
ശതീ  .    എലാം  .    മുകകേഷട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ജലവനിഭവ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ;
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(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് രൂക്ഷമഭായ വരളച ഉണഭാകേഭാനനിടയള്ള സഭാഹചേരലത്തനില്
കുടനിലവളളലാം മുടങ്ങഭാതനിരനിക്കഭാനുലാം ജലകസചേനത്തനിനുമഭായനി എലന്തെഭാലക്ക മുനകേരുതല്
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുലണനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ജലകസഭാതസ്സുകേളുലട സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം പരനികപഭാഷണത്തനിനുലാം അവ
മലനിനലപടുത്തഭാതനിരനിക്കഭാനുമഭായനി റകേലക്കഭാണനിട്ടുള്ള നടപടനികേള എലന്തെലഭാമഭാണട്ട്;

(സനി)  ഇപൗ  ഉകദ്ദേശലകത്തഭാലട  മുനസര്ക്കഭാര്  പ്രഖലഭാപനിച  700  തടയണ
നനിര്മ്മേഭാണ  പദതനി,  ഒരു  പഞഭായത്തനില്  ഒരു  കുളലാം  പദതനി  തുടങ്ങനിയവയലട
നനിലവനിലല സനിതനി അറനിയനിക്കഭാകമഭാ? 

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

(എ)  കേഭാലവര്ഷത്തനിലുണഭായ  കുറവട്ട്  കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്   ജലദപൗര്ലഭലത്തനിനുള്ള
സഭാദലത പരനിഗണനിചട്ട് കവണ കേരുതല്നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. രൂക്ഷമഭാകേഭാനനിടയള്ള
വരളചലയ  കനരനിടുവഭാനുള്ള  നടപടനികേലളപറനി  ആകലഭാചേനിക്കുവഭാന  13-10-2016-ല്
ബഹുമഭാനലപട മുഖലമനനി വനിളനിച്ചുകചേര്ത്ത കയഭാഗത്തനില് റവനബ, കൃഷനി, ധനകേഭാരലലാം,
തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണലാം,  ജലവനിഭവലാം എനതീ വകുപ്പുകേള റകേകേഭാരലലാംലചേയ്യുന മനനിമഭാരുലാം
ബനലപട ഉകദലഭാഗസരുലാം പലങടുത്തട്ട് തഭാലഴെപറയന തതീരുമഭാനങ്ങള എടുത്തനിട്ടുണട്ട്.

1. കസഭാതസ്സുകേളനില് തടയണ ലകേടനിയലാം നതീര്ചഭാലുകേള നനിര്മ്മേനിച്ചുലാം

കൂടുതല് ജലലഭലത ഉറപ്പുവരുത്തുകേ.

2. ഇറനികഗഷന,  റവദത്യുത  വകുപ്പുമഭായനി  സഹകേരനിചട്ട്  അവരുലട

ഉടമസതയനിലുള്ള അണലക്കട്ടുകേളനിലല  ജലലാം  പരമഭാവധനി  കുടനിലവള്ള

ആവശലത്തനിനഭായനി  വനിവനിധ  കസഭാതസ്സുകേളനില്  ലഭലമഭാക്കഭാനുള്ള

നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

3. അടനിക്കടനി ലതീക്കുമൂലലാം നഷ്ടലാം സലാംഭവനിക്കുന വനിതരണ റലനുകേള

മഭാറനി  പകേരലാം  പുതനിയവ  സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള

സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

4. ജലലഭലതയള്ള സലങ്ങളനില് റപപ്പുറലന ദതീര്ഘനിപനിചട്ട് ജലലാം

എത്തനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

5. വഭാടര് അകതഭാറനിറനി കേനിണറുകേളനിലല ലചേളനിയലാം മണലാം നതീക്കലാംലചേയട്ട്

പമ്പനിലാംഗട്ട്  കസഷനുകേളനില്  ജലലഭലത  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുള്ള

നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
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6. റവനബ,  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ വകുപ്പുകേളുലട  സഹകേരണകത്തഭാലട
ആവശലമഭായ  സലങ്ങളനില്  കേനികയഭാസ്കുകേള  സഭാപനിചട്ട്  ടഭാങറുകേള
മുകഖന പരമഭാവധനി ശുദജല വനിതരണ സപൗകേരലലാം ഏര്ലപടുത്തുനതനിനട്ട്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

7. പമ്പനിലാംഗട്ട്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കകേടുവന  പമ്പു
ലസറ്റുകേളുലട അറകുറപണനികേള സമയബനനിതമഭായനി  നടത്തുനതനിനുലാം,
കൂടുതല്  പമ്പനിലാംഗട്ട്  ആവശലമഭാലണങനില്  അഡതീഷണല്  ഷനിഫ്റ്റുകേള
ഏര്ലപടുത്തുനതനിനുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

8. ആവശലമഭാകുനപക്ഷലാം  വഭാല്വകേള  നനിയനനിചട്ട്  കേരുതല്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

9. പണനികേള അവസഭാനഘടത്തനില് എത്തനിനനില്ക്കുന പദതനികേള
അടനിയന്തെരമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട് ജലവനിതരണലാം ആരലാംഭനിക്കുലാം.

ജലശുദതീകേരണശഭാലകേളുലട  സഭാപനിതകശഷനി  പൂര്ണമഭായലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  പുനരുദഭാരണ  പ്രവൃത്തനികേള
നടപനിലഭാക്കനി ശുദജലലഭലത ഉറപഭാക്കുലാം. 

ജലനനിധനി പദതനികേളുലട ജലകസഭാതസ്സുകേളനില് കുടനിലവള്ള ലഭലത
ഉറപഭാക്കുനതനിനട്ട്  ജല  സലാംരക്ഷണലാം,  ഭൂജല  പരനികപഭാഷണലാം
എനതീ  കേര്മ്മേ  പദതനികേളുലാം  ജലനനിധനി  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.
ജലകസഭാതസ്സുകേളനില് കുടനിലവള്ള  ലഭലത ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനഭായനി
ഭൂജല പരനികപഭാഷണ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുനണട്ട്. 

വനകേനിട/ഇടത്തരലാം  ജലകസചേന  പദതനികേളുലട റനിസര്കവഭായറനില്
നനിനലാം  ജലകസചേന  കേലണറനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില് വഭാര്ഷനികേ
അറകുറപണനികേള  നടത്തനി  കേനഭാലുകേളനിലൂലട  കേഭാര്ഷനികേ
ആവശലങ്ങളക്കഭായനി ലവള്ളലാം തുറനവനിടുനണട്ട്. ഇതുവഴെനി ഭൂഗര്ഭ
ജലവനിതഭാനലാം തഭാഴെഭാലത നനിലനനിര്ത്തുവഭാന കേഴെനിയനതഭാണട്ട്.  ജലത്തനിലന്റെ
ലഭലതയനുസരനിചട്ട് കുടനിലവള്ളത്തനിനുലാം മറട്ട് പ്രഭാകദശനികേ ആവശലങ്ങളക്കുമഭായനി
നനിയനനിതമഭായനി ജലലാം നല്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള എടുത്തു വരുന.

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  നദനികേള,  കതഭാടുകേള,  കേഭായലുകേള  എനനിവയലട
സലാംരക്ഷണച്ചുമതല തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കുലാം റവനബ വകുപനിനുമഭാണട്ട്.
പകക്ഷ ജലഅകതഭാറനിറനിയലട കുടനിലവള്ള കസഭാതസ്സുകേളക്കട്ട് സമതീപലാം മലനിനതീകേരണലാം
ശദയനില്ലപടഭാല് ജനിലഭാഭരണകൂടത്തനിലന്റെയലാം ആകരഭാഗല വകുപനിലന്റെയലാം കപഭാലതീസനിലന്റെയലാം
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സഹകേരണകത്തഭാടുകൂടനി ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കഭാറുണട്ട്.  ജലഅകതഭാറനിറനിയലട
നദതീതട കസഭാതസ്സുകേളനില് ജലലഭലത ഉറപഭാക്കുവഭാനഭായനി തടയണകേള നനിര്മ്മേനിക്കുനണട്ട്.  

വനിവനിധ കേഭാരണങ്ങളഭാല് നഭാകശഭാന്മുഖമഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന കുളങ്ങള പുനരു
ജതീവനിപനിക്കുനതനിനഭായള്ള  ഹരനിതകകേരളലാം  പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.
നനിലവനിലുള്ള  ജലകസഭാതസ്സുകേളുലട  നവതീകേരണവലാം  ശുദതീകേരണവലാം  ഉറപഭാക്കുനതു
വഴെനി പ്രഭാകദശനികേതലത്തനില് ജലകസചേനത്തനിനുലാം കുടനിലവള്ള വനിതരണത്തനിനുലാം ഉതകുന
ഒരു  പുതനിയ  ജലഉപകയഭാഗ  സലാംസഭാരലാം  രൂപലപടുത്തുനതനിനഭാണട്ട്  ഹരനിതകകേരളലാം
പദതനി ഊനല് നല്കുനതട്ട്.

(സനി) ജലനനിധനി രണഭാലാംഘട പദതനിയനില് 175 തടയണകേള നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള
പദതനി തയഭാറഭാക്കനി.  അതനില് 127 എണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു. 

2013-'14  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  വരളച  കനരനിടുനതനിനഭായനി  ബജറനില്
പ്രഖലഭാപനിച  700  തടയണകേള നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള  പദതനി  ഘടലാംഘടമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  400  കകേഭാടനി  രൂപ  വകേയനിരുത്തുകേയണഭായനി.  ഇതനിലന്റെ
ഒനഭാലാംഘടമഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  നമ്പര്  GO(RT)No.416/2014/WRD  dtd
25/04/2014,  GO(RT)No.  1112/2014/WRD/  dtd  24/11/2014  പ്രകേഭാരലാം  190
തടയണകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി  111  കകേഭാടനി  രൂപ  അനുവദനിചതനില്  45
തടയണകേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി.  131  തടയണകേള  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ വനിവനിധ
ഘടങ്ങളനിലഭാണട്ട്.   'ഒരു  പഞഭായത്തനില്  ഒരു  കുളലാം'  പദതനിക്കഭായനി  2012-13
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില്  354  കുളങ്ങള നവതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി  72.758  കകേഭാടനി
രൂപയലട ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച്ചു.  ഇതനില് 220 കുളങ്ങള നവതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  സര്,  സമയബനനിതമഭായനി  പദതനികേള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകേവഴെനി  ഇനട്ട്  കനരനിടുന  പ്രശ്നങ്ങളക്കട്ട്  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണഭാന  ഒരു
പരനിധനിവലര  സഭാധനിക്കുലാം.  ഇവനിലട  ബഹുമഭാനലപട  മുഖലമനനിയലട  കനതൃതസ്വത്തനില്
നടന കയഭാഗ തതീരുമഭാനങ്ങലളലയലഭാലാം  സസ്വഭാഗതലാം ലചേയ്യുന. 20  വര്ഷത്തനിലധനികേമഭായനി
തുടങ്ങനിയതുലാം പണനി പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്തതുമഭായ കുടനിലവള്ള വനിതരണ പദതനി എലന്റെ
നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലുണട്ട്.  ഇവനിലട ബഹുമഭാനലപട മനനി നല്കേനിയ ഉത്തരത്തനില്,
2013-ല്  400  തടയണകേള  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന തതീരുമഭാനനിച്ചുലവനട്ട് പറഞ്ഞു.  അതനില്
45  തടയണകേള മഭാതമഭാണട്ട് പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്.  1000 കുളങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കഭാന
തതീരുമഭാനനിചതനില്  220  കുളങ്ങള  മഭാതമഭാണട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിചതട്ട്.  ആ  അവസ
നമുക്കുണഭാകേഭാന  പഭാടനില.  ഇതഭാണട്ട്  നമ്മേള  കനരനിടുന  പ്രധഭാനലപട  ഒരു  പ്രശ്നലാം.
സമയബനനിതമഭായനി  ഇത്തരലാം  പദതനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന  കേഴെനിഞ്ഞഭാല്  80
ശതമഭാനലാം കുടനിലവള്ള പ്രശ്നവലാം പരനിഹരനിക്കഭാന കേഴെനിയലാം. അതനിനുള്ള ഒരു തതീരുമഭാനലമടുത്തട്ട്
നടപടനികേള തുടങ്ങഭാന അങ്ങയലട കേഭാലഘടത്തനില് സഭാധനിക്കുകമഭാ?  
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ശതീ  .    മഭാതത്യു  ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  സര്,  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയലട  കുടനിലവള്ള
പദതനികേലള  സലാംബനനിച്ചുള്ള  അവകലഭാകേന  കയഭാഗങ്ങള  ജനിലഭാടനിസഭാനത്തനില്
നടനലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗങ്ങലളലഭാവരുലാം നലരതീതനിയനില്
സഹകേരനിക്കുനണട്ട്.  ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം,  അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ മണ്ഡലത്തനിലല  20
വര്ഷമഭായനി മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന പദതനിലയ സലാംബനനിചട്ട്  ഇനലല നടന അവകലഭാകേന
കയഭാഗത്തനില് സൂചേനിപനിക്കുകേയണഭായനി.  അതട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ള നടപടനികേളക്കട്ട്
ഇനലലത്തലന നനിര്കദ്ദേശലാം ലകേഭാടുത്തനിട്ടുണട്ട്.  ജല അകതഭാറനിറനിയലടയലാം സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരനിലന്റെയലാം സഭാമ്പത്തനികേ പരനിമനിതനി  ഒരു തടസമഭാണട്ട്.  എനഭാല്കപഭാലുലാം പുതനിയതഭായനി
രൂപതീകേരനിക്കുന കേനിഫ്ബനിയനില് വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയലട ജലലാം ലഭലമഭാക്കനിലക്കഭാടുക്കഭാനുള്ള
നനിരവധനി പദതനികേള ഏലറടുക്കഭാനഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുനതട്ട്. 

ശതീ  .    രഭാജു എബഹഭാലാം :  സര്,  കകേരളത്തനിലല ആലകേ ജനസലാംഖലലയക്കഭാള
കൂടുതല് ജനങ്ങള എത്തുന കകേന്ദ്രമഭാണട്ട് ശബരനിമല.  പമ്പ, സനനിധഭാനലാം, നനിലയല്
എനനിവനിടങ്ങളനില് കുപനിലവള്ളലാം റഹകക്കഭാടതനി പൂര്ണമഭായനി നനികരഭാധനിച്ചു.  അതനിനു
പകേരലാം  ഒരു  സലാംവനിധഭാനലാം  ഉണഭാക്കഭാന  ഇതുവലര  കേഴെനിഞ്ഞനിടനില.  ബഹുമഭാനലപട
മുഖലമനനി പമ്പയനില് നടന അവകലഭാകേന കയഭാഗത്തനില് പറഞ്ഞ ഒരു സകന്ദേശമുണട്ട്.
കകേരളത്തനിലല  എലഭാ  നദനികേളനിലലയലാം  ലവള്ളലാം  കനരനിടട്ട്  കുടനിക്കഭാന  കേഴെനിയന
രൂപത്തനികലക്കട്ട്  അതനിലന്റെ  നനിലവഭാരലാം  ഉയര്ത്തുന  നയങ്ങള  രൂപതീകേരനിക്കണലാം
എനട്ട്.  അതനിലന  സസ്വഭാഗതലാം  ലചേയ്യുനകതഭാലടഭാപലാംതലന  നനിലയല്,  പമ്പ,  സനനിധഭാനലാം
എനനിവനിടങ്ങളനില്  റഹകക്കഭാടതനിയലട  ഉത്തരവട്ട്  നനിലനനില്ക്കുന  സഭാഹചേരലത്തനില്
ഇവനിലട  വരുന  കകേഭാടനിക്കണക്കനിനട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടകേര്ക്കട്ട്  എങ്ങലനയഭാണട്ട്  ലവള്ളലാം
ലകേഭാടുക്കഭാന കേഴെനിയകേലയനലാം അതനിനട്ട് എലന്തെങനിലുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാലയനലാം
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ശതീ  .   മഭാതത്യു ടനി  .   കതഭാമസട്ട് : സര്, റഹകക്കഭാടതനിവനിധനിയലട പശഭാത്തലത്തനില്
ആവശലമഭായ നടപടനികേളനികലയട്ട് വഭാടര് അകതഭാറനിറനി നതീങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്.  പ്രധഭാനമഭായലാം
ആര്.ഒ. പഭാന്റുകേള  സഭാപനിചട്ട്  ലവള്ളലാം  അതഭാതട്ട്  സലത്തുതലന  ശുദതീകേരനിചട്ട്
കേനികയഭാസ്കുകേളവഴെനി വനിതരണലാം ലചേയഭാനഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുനതട്ട്.  അകതസമയലാം
നനിലയല് എന സലത്തട്ട് ടഭാങറുകേള കവണനിവനഭാല്,  അവ സഭാപനിചട്ട്  അവനിലട
ശുദജലലാം എത്തനിച്ചുലകേഭാടുക്കുനതഭാണട്ട്.  ശബരനിമല സതീസണ് സമയത്തട്ട് തതീര്ത്ഥഭാടകേര്ക്കട്ട്
ശുദജലത്തനിലന്റെ  കേഭാരലത്തനില്  ഒരു  പ്രയഭാസവലാം  ഉണഭാകേഭാത്ത  രതീതനിയനിലുള്ള
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടപനിലഭാക്കനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശര്മ്മേ :  സര്,  കകേരളലാം ജലത്തനിലന്റെ കേഭാരലത്തനില് അസഭാധഭാരണമഭായ
ഒരു  സനിതനിവനികശഷലത്ത  അഭനിമുഖതീകേരനികക്കണനി  വരനികേയഭാണട്ട്.  അതട്ട്  എങ്ങലന
അഡ്രസട്ട് ലചേയഭാലമനള്ളതഭാണട്ട് ഏറവലാം വലനിയ പ്രശ്നലാം?  ബഹുമഭാനലപട മുഖലമനനിയലട
1136/2017.
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കനതൃതസ്വത്തനില്  കയഭാഗലാംകചേര്നട്ട്  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള കേരുതല് നടപടനികേലള  സലാംബനനിചട്ട്
ബഹുമഭാനലപട മനനി ഇവനിലട വനിശദതീകേരനിക്കുകേയണഭായനി. കകേരളത്തനിലന്റെ ജലസമ്പത്തഭായനിട്ടുള്ള
44  നദനികേളുലടയലാം സസ്വഭാഭഭാവനികേമഭായ ഒഴുക്കട്ട് നഷ്ടലപട്ടു കേഴെനിഞ്ഞനിരനിക്കുനലവനഭാണട്ട്
2015-ല് പബനിഷട്ട് ലചേയ പഭാര്ലലമന്റെട്ട് കേമ്മേനിറനി നടത്തനിയ പഠനത്തനില് വലകമഭാക്കുനതട്ട്.
നമ്മുലട  ജലകസഭാതസനിലന്റെ ഒഴുക്കട്ട്  സസ്വഭാഭഭാവനികേമഭായലാം  നഷ്ടലപട്ടുക്കഴെനിഞ്ഞഭാല്  കുളങ്ങളുലാം
തടഭാകേങ്ങളുലാം  ലചേറുപുഴെകേളുലാം  കേഭായലുകേളുലമലഭാലാം  വറനിവരണ്ടുകപഭാകുന  സനിതനിവനികശഷലാം
വരുലാം.  കേഭാലഭാവസഭാവലതനിയഭാനലാം  പ്രതനികൂല  ഘടകേമഭാണട്ട്.  മലറഭാരു  പഠനത്തനില്
പറയനതട്ട്,  കകേരളത്തനില്  10  വര്ഷത്തനിനനിടയനില്  ആറരലക്ഷകത്തഭാളലാംവരുന
കേനിണറുകേള നശനിച്ചുകപഭായനിരനിക്കുനലവനഭാണട്ട്. റപപ്പുറലന വനകതഭാടുകൂടനി വതീട്ടുമുറത്തുള്ള
കേനിണറനിലന്റെ സലാംരക്ഷണത്തനില്നനിനലാം നഭാലാം ഒഴെനിഞ്ഞുമഭാറുകേകയഭാ അലലങനില്  അറനികഞ്ഞഭാ
അറനിയഭാലതകയഭാ  മഭാറലപടുകേകയഭാ ആണുണഭായതട്ട്.  ഇപൗ സന്ദേര്ഭത്തനില്  മനുഷല
ജതീവനിതത്തനിലല  ഒരു  ദനിനചേരല  എനകപഭാലല  ജലസലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം  ഭൂഗര്ഭ
ജലപരനികപഭാഷണത്തനിനുലാം സസ്വതീകേരനിക്കുന നടപടനികേള  ജലസുരക്ഷയലട ഭഭാഗമഭായനി
കേണക്കഭാക്കനി പ്രകതലകേലാം പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കുനതനിനട്ട്  മുനറകേ എടുക്കുകമഭാ?  

ശതീ  .    മഭാതത്യു ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  സര്,  ജലസലാംരക്ഷണവലാം ജല സലാംകപഭാഷണവലാം

ലക്ഷലമനിട്ടുള്ള നനിരവധനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്  വനിശദതീകേരനിക്കഭാന ഞഭാന  ശമനിചതട്ട്.

കേനിണറുകേള ശദനിക്കഭാലത കപഭാകേഭാന പഭാടനില. മഴെലവള്ള സലാംഭരണനികേളുലാം മഴെലവള്ളലാം

ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള കേനിണര് റതീ ചേഭാര്ജനിലാംഗട്ട് അടക്കമുള്ള പദതനികേളനികലയട്ട് കവഗത്തനില്

നതീകങ്ങണതഭായനിട്ടുണട്ട്.  കേനിണറുകേളുലട  അടുത്തുതലന മഴെക്കുഴെനികേള സഭാപനിചട്ട്  ലവള്ളലാം

ഭൂമനിയനില്  ആഴനിറങ്ങഭാനുള്ള  സലാംവനിധഭാനലമഭാരുക്കണലമന  ലക്ഷലവലാം  ഗവണ്ലമന്റെനിനുണട്ട്.

ഹരനിതകകേരളലാം  പദതനിയനില്  അത്തരലാം  നനിരവധനി  പദതനികേള ഉളലക്കഭാള്ളനിക്കഭാന

ആഗ്രഹനിക്കുന.  പുതനിയതഭായനി നനിര്മ്മേനിക്കുന ലകേടനിടങ്ങളുലട കമല്ക്കൂരയനില്നനിനലാം

വതീഴുന  ലവള്ളലാം  പഭാഴെഭായനികപഭാകേഭാലത  ഭൂമനിയനില്  ആഴനിറങ്ങഭാന  തക്കവണമുള്ള

ക്രമതീകേരണങ്ങള  നനിര്ബനമഭാക്കനിലക്കഭാണട്ട്  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ  ചേടങ്ങളനില്തലന

ചേനില വലവസകേള ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. നഭാലാം അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന ജലദപൗര്ലഭലത്തനിലന്റെ

പ്രശ്നങ്ങലള  അഡ്രസട്ട്  ലചേയഭാന  എലഭാ  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ഒരുക്കുലാം.

അകതസമയലാം  ഈ  സനിതനിവനികശഷലത്ത  റകേകേഭാരലലാം  ലചേയഭാന  ജനകേതീയ

അവകബഭാധകത്തഭാടുകൂടനിയലാം  പങഭാളനിത്തകത്തഭാടുകൂടനിയലാം  മഭാതകമ  കേഴെനിയകേയള.

അലാംഗങ്ങളുലട  മഭാതമല ലപഭാതുസമൂഹത്തനിലന്റെയലാം ജനപ്രതനിനനിധനികേളുലടയലാം പനിന്തുണ

ഇത്തരലാം കേഭാരലങ്ങളക്കഭാവശലമഭാണട്ട്.  അതനിനട്ട് ആവശലമഭായ അവകബഭാധലാം സമൂഹത്തനില്

സൃഷ്ടനിലചടുക്കഭാന ജനപ്രതനിനനിധനികേളുലട സഹകേരണലാം  ഞഭാന വനിനയപൂര്വ്വലാം അഭലര്ത്ഥനിക്കുന. 
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ശതീ  .    കേഭാരഭാടട്ട്  റസഭാഖട്ട് :   സര്,  നമ്മുലട സലാംസഭാനത്തട്ട് നല മഴെ ലഭനിക്കുന
കേഭാലഘടത്തനില്കപഭാലുലാം രൂക്ഷമഭായ കുടനിലവള്ളപ്രശ്നലാം നനിലനനില്ക്കുനണട്ട്. സലാംസഭാനത്തട്ട്
ഈ വര്ഷലാം മഴെ വളലര കുറവഭാണട്ട്.   അയല്സലാംസഭാനങ്ങളുമഭായനി നദതീജല കേരഭാര്
ഉണഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  അങ്ങലന ലവള്ളലാം മറ്റു സലാംസഭാനങ്ങളക്കട്ട് വനിട്ടുലകേഭാടുകക്കണതഭായനിട്ടുകണഭാ;
ഇകപഭാള  ഈ  സലാംസഭാനത്തട്ട്  മഴെയലട  ലഭലതക്കുറവള്ളതട്ട്  അയല്സലാംസഭാനങ്ങളുമഭായനി
ചേര്ച ലചേയനിട്ടുകണഭാ തുടങ്ങനിയ കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട് എനനിക്കട്ട് കചേഭാദനിക്കഭാനുള്ളതട്ട്.

ശതീ  .    മഭാതത്യു ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :   നമ്മുലട സലാംസഭാനലാം കനരകത്ത ഏര്ലപട പല
അന്തെര്  സലാംസഭാന  കേരഭാറുകേളുമുണട്ട്.  ആ  കേരഭാറുകേള  രൂപലപടുത്തുന  സമയത്തട്ട്
നദനികേളനില് ഉണഭായനിരുന ജലലഭലത ഇനകണഭാലയനള്ളതട്ട്  വനിശദമഭായനി പരനികശഭാധനികക്കണ
വനിഷയമഭാണട്ട്.   ഇലഭാലയനഭാണട്ട്   നമുക്കട്ട് പറയഭാന കേഴെനിയകേ.  ആ കേരഭാറുകേളനിലല
വലവസകേള പലകപഭാഴുലാം പഭാലനിക്കലപടുനനില.  പറമ്പനിക്കുളലാം-ആളനിയഭാര് പ്രശ്നലാം കേഴെനിഞ്ഞ
ദനിവസലാം  നമ്മേള  ചേര്ചലചേയ്തു.  ബഹുമഭാനലപട  മുഖലമനനിതലന  ഇക്കഭാരലത്തനില്
ഇടലപട്ടു.  കനരകത്ത നല്കേനിയ കേത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില് ഇനട്ട്  പറമ്പനിക്കുളലാം
ആളനിയഭാര്  കേരഭാറനിലന്റെ  കജഭായനിന്റെട്ട്  ലറഗുകലററനി  കബഭാര്ഡട്ട്  പഭാലക്കഭാടുവചട്ട്  കയഭാഗലാം
കചേരുകേയഭാണട്ട്.  നമുക്കട്ട്  ലഭനികക്കണ  ലവള്ളത്തനില്വന  കുറവട്ട്  പരനിഹരനിക്കഭാന
നടപടനികേളുണഭാകേണലമനട്ട്  ശകമഭായനി  ആവശലലപടുകേയഭാണട്ട്.  കേരഭാറുകേള പുനരവകലഭാകേനലാം
ലചേയണലമനതട്ട് കകേരളത്തനിലന്റെ ആവശലമഭാണട്ട്.  ഉഭയസമ്മേതപ്രകേഭാരലാം പുനരവകലഭാകേനലാം
ലചേയഭാലമനഭാണട്ട്  കേരഭാറനിലല  വലവസ.  മറ്റു  സലാംസഭാനങ്ങളുമഭായനി  സഹകേരനിച്ചുലകേഭാണട്ട്
കേരഭാറുകേള റനിവബ ലചേയഭാനുള്ള നടപടനികേളുലാം ഗവണ്ലമന്റെട്ട് നടത്തനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷട്ട് : സര്, എലന്റെ മണ്ഡലമടക്കലാം ലകേഭാലലാം ജനില ഇകപഭാളതലന
വലനിയ  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം  കനരനിട്ടുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  മഭാര്ചട്ട്,  ഏപ്രനില്
മഭാസകത്തഭാടുകൂടനി അതട്ട് അതതീവ ഗുരുതര സനിതനിയനികലക്കട്ട് കപഭാകുലാം.  ലകേഭാലലാം ജനില
കുടനിലവള്ളത്തനിനഭായനി ശഭാസഭാലാംകകേഭാട കേഭായലനിലനയഭാണട്ട് ആശയനിക്കുനതട്ട്.  ഗുരുതരമഭായ
പഭാരനിസനിതനികേപ്രശ്നലാം കനരനിടുന ശഭാസഭാലാംകകേഭാട കേഭായലനിലന്റെ സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി
സര്ക്കഭാര്  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന  നടപടനികേള  എലന്തെഭാലക്കയഭാണട്ട്?  ഒരു  കുടനിലവള്ള
കസഭാതസട്ട്  എന  നനിലയനില്  കേഭായല്  ഇനട്ട്  കനരനിടുന  പ്രതനിസനനികേളുലട
പശഭാത്തലത്തനില് ലകേഭാലലാം നഗരസഭഭാ പ്രകദശങ്ങളനിലലയലാം സമതീപ പഞഭായത്തുകേളനിലലയലാം
കുടനിലവള്ള വനിതരണത്തനിനഭായനി വകുപട്ട് അടനിയന്തെരമഭായനി സസ്വതീകേരനിക്കഭാന കപഭാകുന
നടപടനികേള എലന്തെഭാലക്കയഭാലണനട്ട് അറനിഞ്ഞഭാല് ലകേഭാള്ളഭാലാം.

ശതീ  .    മഭാതത്യു ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  ഓകരഭാ ജനിലയനിലുലാം പ്രകതലകേമഭായനി അവകലഭാകേന
കയഭാഗങ്ങള കചേര്നട്ട് ഓകരഭാ സലലത്തയലാം പ്രശ്നങ്ങള ചേര്ച ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ലകേഭാലലാം
പടണത്തനിലുലാം  സമതീപപ്രകദശങ്ങളനിലുലാം  കുടനിലവള്ളവനിതരണലാം  നടത്തനിലക്കഭാണനിരുനതട്ട്
ശഭാസഭാലാംകകേഭാടക്കഭായല്  എന  ജലകസഭാതസനിലന  ആശയനിചഭാണട്ട്.  എനഭാല്
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ശഭാസഭാലാംകകേഭാട  കേഭായലനിലന  ആശയനിചട്ട്  കുടനിലവള്ള  വനിതരണ  പദതനി   മുകനഭാട്ടു
കപഭാകേഭാന  കേഴെനിയഭാത്ത ഒരു അവസയഭാണട്ട്  ഇകപഭാഴുള്ളതട്ട്.  ഇക്കഴെനിഞ്ഞ  മഭാസങ്ങളനില്
ലകേഭാലത്തുലാം  സമതീപ  പ്രകദശങ്ങളനിലുലാം  ലവള്ളലാം  ലകേഭാടുക്കഭാന  കേഴെനിഞ്ഞതട്ട്  കേലട
ഇറനികഗഷന  കപ്രഭാജകനില്നനിനഭാണട്ട്.  ശഭാസഭാലാംകകേഭാട  കേഭായല്  പുനരുദരനിക്കുനതനിനുള്ള
പദതനിലയക്കുറനിചട്ട്  ബഹുമഭാനലപട  മുഖലമനനിതലന  സഭയനില്  ഉറപ്പുനല്കേനിയനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.
അതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ഇകപഭാള എലന്റെ റകേവശമനില.  ബഹുമഭാനലപട അലാംഗലാം
ആവശലലപടുനപക്ഷലാം  അതട്ട്  ലഭലമഭാക്കുകേയലാം  അതനിനനുസൃതമഭായ  നടപടനികേള
നടത്തനിലക്കഭാടുക്കുകേയലാം ലചേയ്യുനതഭാണട്ട്. 

ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  സര്,  കേഴെനിഞ്ഞ  കവനലനില്  42  ഡനിഗ്രനി  ചൂടഭാണട്ട്
പഭാലക്കഭാടട്ട്  കരഖലപടുത്തനിയതട്ട്.  കേഠനിനമഭായ  വരളച  ഗ്രഭാമപ്രകദശങ്ങളനിലുലാം  നഗര
ങ്ങളനിലുലാം  ഒരുകപഭാലല  അനുഭവലപടുകേയഭാണട്ട്.  നമ്മുലട  ഡഭാമുകേളുലട  കേപഭാസനിറനി
വലനിയ ഇഷബവഭാണട്ട്. ഡഭാലാം ബനില്ഡട്ട് ലചേയകപഭാള ഉകദ്ദേശനിചനിരുന കേപഭാസനിറനി ഇകപഭാള
ഇല.  ഡഭാമനില്  ലചേളനിയലാം  മണലാം  അടനിഞ്ഞുകൂടനി  ഡഭാമനിലന്റെ  കേപഭാസനിറനിക്കനുസരനിചട്ട്
കസഭാര്  ലചേയഭാനഭാകേഭാലത,  ലവള്ളലാം  ജനങ്ങളനികലയട്ട്  എത്തനിക്കഭാന  കേഴെനിയഭാലത
കപഭാകുനതനിലന്റെ പ്രയഭാസലാം പഭാലക്കഭാലട ജനങ്ങള അനുഭവനിക്കുനണട്ട്.  ബഹുമഭാനലപട
ധനകേഭാരലവകുപ്പുമനനി  ഒരനിക്കല് അതനിനുകവണനി  ഒരു  പദതനി  തയഭാറഭാക്കനിയതഭായനിരുന.
കവനലനില്  കകേരളത്തനില്  ഏറവലാം  കൂടുതല്  ചൂടട്ട്  കരഖലപടുത്തുന  പ്രകദശങ്ങളനില്
ഒനഭായതുലകേഭാണട്ട് പഭാലക്കഭാടനിനട്ട് പ്രകതലകേ പരനിഗണന നല്കേനി ഡഭാമനിലന്റെ കേപഭാസനിറനി
കൂടനി  ആ  പദതനി  പുനരഭാവനിഷ്കരനിക്കഭാന  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;
പഭാലക്കഭാടനിനുകവണനി പ്രകതലകേ കുടനിലവള്ള പദതനികേള നടപനിലഭാക്കഭാന ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .    മഭാതത്യു  ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  വരളചക്കഭാലത്തട്ട്  ഏറവലാം  കൂടുതല്  ചൂടട്ട്
അനുഭലപടുക്കുന ജനിലയഭാണട്ട് പഭാലക്കഭാടുലാം അതനിലന്റെ പരനിസര പ്രകദശങ്ങളുലാം. ഭൂഗര്ഭ
ജലലാം ഏറവമധനികേലാം തഭാഴനിരനിക്കുന ഒരു പ്രകദശമഭാണട്ട് പഭാലക്കഭാടട്ട് എനഭാണട്ട് കേണക്കുകേള
സൂചേനിപനിക്കുനതട്ട്.  ഭൂഗര്ഭ  ജലത്തനിലന്റെ  ഭപൗര്ലഭലലാം  കേണക്കഭാക്കനി   സലാംസഭാനലത്ത
എലഭാ  കബഭാക്കുകേലളയലാം  നഭാലഭായനി  തരലാംതനിരനിചനിട്ടുണട്ട്.  അതനില്  over  exploited
ആയനി കേണക്കഭാക്കനിയനിരനിക്കുനതഭാണട്ട് ചേനിറ്റൂര് കബഭാക്കുലാം  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് കബഭാക്കുലാം.
വളലര  ഗുരുതരമഭായ  ഈ  പ്രശ്നലാം  സലാംസഭാനലത്തഭാടഭാലകേയലണങനിലുലാം  ഏറവലാം
രൂക്ഷമഭായനി അനുഭവലപടുനതട്ട്  പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനിലയനിലഭാണട്ട്.  ഡഭാമനിലല ലചേളനിയലാം മറ്റുലാം
നതീക്കലാം ലചേയ്യുനതട്ട്  സലാംബനനിച നനിര്കദ്ദേശമഭാണട്ട്  ബഹുമഭാനലപട അലാംഗലാം മുകനഭാട്ടു
വചതട്ട്.  പല  വകുപ്പുകേള  ഒരുമനിച്ചുകചേകരണ്ടുന  വനിഷയമഭാണട്ട്.  ബഹുമഭാനലപട
മുഖലമനനി ഇതുസലാംബനനിചട്ട് ഒരു കയഭാഗലാം അടുത്തയഭാഴ്ച വനിളനിച്ചുകചേര്ക്കഭാന കനഭാടതീസട്ട്
നല്കേനിക്കഴെനിഞ്ഞു.  ഈ  വനിഷയലാം  ലപഭാതുവഭായ  ഒരു  വനിഷയലമന  നനിലയനില്
ആകലഭാചേനിക്കുനതഭാണട്ട്. 
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ശതീ  .   എല്കദഭാ എബഹഭാലാം : കേനഭാലുകേലള മഭാതലാം ആശയനിച്ചു പ്രവര്ത്തനിക്കുന
നനിരവധനി  കുടനിലവള്ള പദതനികേള നമ്മുലട  സലാംസഭാനത്തുണട്ട്.  രൂക്ഷമഭായ കവനലനിലന
തുടര്നട്ട്  നനിരവധനി  കുടനിലവള്ള പദതനികേള ഒരു മഭാസത്തനികലലറയഭായനി  അടച്ചുപൂടലപട്ടു
കേഴെനിഞ്ഞു.  ഈ വനിഷയത്തനില് തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുലട കനതൃതസ്വത്തനികലഭാ
ജനിലഭാ  ഭരണകൂടത്തനിലന്റെ  കനരനിട്ടുള്ള  നനിയനണത്തനികലഭാ  അതലഭാവശലലാംകവണ
കകേന്ദ്രങ്ങളനില് കുടനിലവള്ളലാം ടഭാങനില് സഭാപനിചട്ട് നല്കുവഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ
എനള്ളതഭാണട്ട് എലന്റെ കചേഭാദലലാം.

ശതീ  .    മഭാതത്യു  ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  കുടനിലവള്ള  പദതനികേള  അടച്ചുപൂടലപടതഭായനി
എലന്റെ  ശദയനില്ലപടനിടനില.  ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം  ചൂണനിക്കഭാണനിചഭാല്
അടനിയന്തെരമഭായനി  തലന നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കഭാലാം.  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  സസ്വതീകേരനിചനിരനിക്കുന
ലപഭാതുനയലാം,  പരമഭാവധനി  സലങ്ങളനില്  നനിലവനിലനിരനിക്കുന  ജലകസഭാതസ്സുകേലള
ആശയനിചട്ട്  കുടനിലവള്ളലാം  വനിതരണലാം  നടത്തുകേ,  അതനിനട്ട്  കേഴെനിയഭാലതവരുന
സലങ്ങളനില്   ടഭാങര്  കലഭാറനികേളനില്  ലവള്ളലാം  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുനതനില്നനിനലാം
വലതലസമഭായനി  ഓകരഭാ  വഭാര്ഡുകേളനിലുലാം  കേനികയഭാസ്കുകേള  സഭാപനിചട്ട്  അവനിലട  വഭാടര്
അകതഭാറനിറനി  ശുദജലലാം  എത്തനിച്ചുലകേഭാടുക്കുകേ  എനതഭാണട്ട്.  വരളച  രൂക്ഷമഭായനി
വരുന സമയലാം ആണട്ട്   ലക്ഷലലാം വചനിരനിക്കുനതട്ട്.

ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് :  സര്, തലസഭാന നഗരമഭായ തനിരുവനന്തെപുരലാം
അതനിരൂക്ഷമഭായ കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം അനുഭവനിക്കുകേയഭാണട്ട്. 1991-ല് ലകേ.  കേരുണഭാകേരന
മുഖലമനനിയഭായനിരുന  സമയത്തഭാണട്ട്  അരുവനിക്കരയനില്നനിനലാം  അഡതീഷണലഭായനി
ലവള്ളലാം ലകേഭാണ്ടുവനട്ട് ശുദജല വനിതരണത്തനിനുകവണനിയള്ള പദതനി  പൂര്ത്തതീകേരനിചതട്ട്.
അനട്ട്  തനിരുവനന്തെപുരലാം  നഗരത്തനിലല  ജനസലാംഖല  അഞ്ചുലക്ഷമഭായനിരുന.  ഇനട്ട്
12 ലക്ഷത്തനിലധനികേമഭായനി ജനസലാംഖല. എലഭാ പ്രകദശങ്ങളനിലുലാം രൂക്ഷമഭായ കുടനിലവള്ള
ക്ഷഭാമലാം  അനുഭവനിക്കുനണട്ട്  എനള്ളതട്ട്  യഭാഥഭാര്ത്ഥലമഭാണട്ട്.  തനിരുവനന്തെപുരലാം
നഗരത്തനില്  ജപഭാന  കുടനിലവള്ള  പദതനിയലടയലാം  ലജനറലാം  പദതനിയലടയലാം
അടനിസഭാനത്തനില് തലസഭാന നഗരലത്ത  8 കസഭാണുകേളഭായനി  തനിരനിചട്ട്  ഏകേകദശലാം
165  കേനികലഭാമതീറര്  റപപ്പുകേള  ഇടനിട്ടുണട്ട്.  പകക്ഷ  ആ  പദതനി  ഇതുവലര
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന കേഴെനിഞ്ഞനിടനില.  പല സലങ്ങളനിലുലാം ഇന്റെര് കേണക്ഷന ലകേഭാടുക്കഭാന
കേഴെനിയഭാത്തതുകേഭാരണലാം  കുടനിലവള്ളലാം  എത്തുനനില.  തതീരകദശ  കമഖലയനിലുലാം  മറ്റു
പ്രകദശങ്ങളനിലുലാം കുടനിലവള്ളലമത്തഭാത്ത ഗുരുതരമഭായ സഭാഹചേരലലാം  നനിലനനില്ക്കുകേയഭാണട്ട്.
കറഭാഡുകേള ലവടനിക്കുഴെനിക്കുകേ എനതഭാണട്ട് ഏറവലാം പ്രധഭാന പ്രശ്നലാം.  ബഹുമഭാനലനഭായ
പനി.ഡബബ.ഡനി.  മനനിയമഭായനി  സലാംസഭാരനിചട്ട്  അടനിയന്തെര നടപടനി  സസ്വതീകേരനികക്കണതഭാണട്ട്.
എലാം.എല്.എ. ഫണ്ടുലാം എലാം.പനി. ഫണ്ടുലാം അനുവദനിചനിട്ടുലാം ഈലയഭാരു  പ്രശ്നലാം കേഭാരണലാം
കുടനിലവള്ളലാം വനിതരണലാം ലചേയഭാന സഭാധനിക്കുനനില. തലസഭാന നഗരനിയനിലല പ്രധഭാന
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പദതനിയഭായ  ലനയഭാര്  ഡഭാമനില്നനിനലാം  ശുദജലലാം  മഭാറനല്ലൂരനില്  ലകേഭാണ്ടുവനട്ട്
തനിരുവനന്തെപുരലാം  പനി.ടനി.പനി.  നഗറനില്  100 എലാം.എല്.ഡനി.  പഭാന്റെട്ട്  സഭാപനിചട്ട്
നഗരത്തനികലയട്ട് വനിതരണലാംലചേയ്യുന  300  കകേഭാടനി  രൂപയലട ഒരു പദതനി കേഴെനിഞ്ഞ
ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ആരലാംഭനിച്ചു.  അതട്ട്  അടനിയന്തെരമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്
കവണനിയള്ള നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ  എനകൂടനി  ബഹുമഭാനലപട  മനനികയഭാടട്ട്
കചേഭാദനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

ശതീ  .    മഭാതത്യു  ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :   ബഹുമഭാനലപട അലാംഗലാം വനി.എസട്ട്.  ശനിവകുമഭാര്
കചേഭാദനിച  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്  മറുപടനി  പറയനതനിനുമുനപട്ട്  ശതീ.  എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം
കചേഭാദനിച കചേഭാദലത്തനിനട്ട്   മറുപടനി  പറയഭാനുണട്ട്.  ബഹുമഭാനലപട  എല്കദഭാ  ഇവനിലട
ചൂണനിക്കഭാണനിചതട്ട് പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭായ പ്രശ്നങ്ങള ഉണഭാകുനലവനള്ളതഭാണട്ട്.  പ്രഭാകയഭാഗനികേ
പ്രശ്നങ്ങള ഉണഭാകുകമ്പഭാള   ആ സമയത്തട്ട് പരനിഹഭാരലാം ഉണഭാക്കഭാവനതഭാണട്ട്.  

ശതീ.  വനി.  എസട്ട്.  ശനിവകുമഭാര്  ചൂണനിക്കഭാണനിചതുകപഭാലല  അരുവനിക്കര
പദതനിയനില്  നനിനലാം  ലവള്ളലാം  ലഭലമഭാക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള  നടക്കുനണട്ട്.  ഇന്റെര്
കേണക്ഷലന്റെ ചേനില പ്രശ്നങ്ങളുണട്ട്. ബഹുമഭാനലപട അലാംഗലാം ചൂണനിക്കഭാണനിചതട്ട് ശരനിയഭാണട്ട്.
ബഹുമഭാനലപട ലപഭാതുമരഭാമത്തു വകുപ്പുമനനിയലാം ഞഭാനുലാം പല തവണ ഈ വനിഷയലാം
സലാംബനനിചട്ട്  സലാംസഭാരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കറഭാഡ ഡുകേള  പണനിതുകേഴെനിഞ്ഞഭാലുടനതലന  അവ
ലവടനിലപഭാളനികക്കണ സഭാഹചേരലലാം വരുകമ്പഭാള ആ വകുപനിനുമഭാതമല ജനങ്ങളക്കുലാം
ബുദനിമുട്ടുണഭാകുനണട്ട്. കറഭാഡട്ട് പണനിയനതനിനുമുനപട്ട് വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയലട വര്ക്കുകേള
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കണലമനഭാണട്ട്  ഇകപഭാള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിക്കട്ട്  ലകേഭാടുത്തനിരനിക്കുന
നനിര്കദ്ദേശലാം.  ആ  പണനി  പൂര്ത്തതീകേരനിചതനിനുകശഷലാം  കറഭാഡട്ട്  പണനികേള  ലചേയഭാന
തക്കവണമുള്ള  ക്രമതീകേരണങ്ങളഭാണട്ട്  ഇകപഭാള  ലചേയ്തുലകേഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്.  ചേനില
സലങ്ങളനില്  കറഭാഡട്ട്  ലപഭാളനികക്കണതഭായനിവരുലാം.   അങ്ങലനയള്ള  സലങ്ങളനില്
സസ്വതീകേരനികക്കണ നടപടനിക്രമങ്ങലള സലാംബനനിചട്ട് രണ്ടുമനനിമഭാരുലാം കൂടനി തതീരുമഭാനനിചട്ട്
ചേനില നനിര്കദ്ദേശങ്ങള ബനലപട വകുപ്പുകേളക്കട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  

ശതീ  .    കകേഭാവൂര്  കുഞ്ഞുകമഭാന :  സര്,   വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  നടപനിലഭാക്കുന
വനിവനിധ  കുടനിലവള്ള  പദതനികേളനിലല  ലലപപനിടുനതുമഭായനി  ബനലപട  പണനികേള
ഇകപഭാള  മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുകേയഭാണട്ട്.  കറഭാഡട്ട്  മുറനിക്കലഭാണട്ട്  പ്രധഭാന  വനിഷയലാം,
പനി.ഡബബ.ഡനി നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന തുകേ വഭാടര് അകതഭാറനിറനിക്കട്ട്  പലകപഭാഴുലാം അടയഭാന
കേഴെനിയനനില.  അതുലകേഭാണട്ട്  പനി.ഡബബ.ഡനി.യലാം  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയലാം  സലാംയകമഭായനി
പ്രവര്ത്തനിചഭാല് മഭാതകമ  ഇത്തരലാം  പദതനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കലപടുകേയള.  എലന്റെ
മണ്ഡലത്തനിലുളലപലട കകേരളത്തനിലല വനിവനിധ പദതനികേള ഇകപഭാള സലാംഭനഭാവസയനിലഭാണട്ട്.
ഇതട്ട് പുനരഭാരലാംഭനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ശതീ  .   മഭാതത്യു ടനി  .   കതഭാമസട്ട് : സര്, ഇപൗ രണട്ട് വകുപ്പുകേളുലാം തമ്മേനിലുള്ള ഏകകേഭാപനലാം
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാനുലാം  കൂടുതല്  ജനസപൗഹൃദമഭാക്കഭാനുലാം  രണ്ടു  മനനിമഭാരുലടയലാം
കനതൃതസ്വത്തനില് ആകലഭാചേന നടനനിട്ടുണട്ട്. ബഹുമഭാനലപട മുഖലമനനിയലട നനിര്കദ്ദേശലാം
ഇക്കഭാരലത്തനിലുണട്ട്. ഇപൗ വനിഷയലാം  ഞങ്ങള പരനികശഭാധനിക്കഭാലാം. 

ബഹുമഭാനലപട  ശനിവകുമഭാര്  കചേഭാദനിച  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്  മറുപടനി  പറയഭാന

വനിട്ടുകപഭായതഭാണട്ട്. ലനയഭാര് ഡഭാമനില്നനിനലാം 120 എലാം.എല്.ടനി.യലട ഒരു പദതനിക്കട്ട്

സഭാലാംഗ്ഷന ലകേഭാടുത്തനിട്ടുണട്ട്.  അതനിലന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ  കസഭാതസട്ട്  കേലണത്തഭാന

കേഴെനിഞ്ഞനിടനില. അതട്ട് കേനിഫ്ബനിയനികലയട്ട്  ലകേഭാടുക്കഭാനഭാണട്ട് ഇകപഭാള ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.

ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുലലസന  തങ്ങള :  സര്,  ഭഭാരതപ്പുഴെ  കേടനകപഭാകുന

കകേഭാടയല് മണ്ഡലത്തനിലല ഇരുമ്പനിളനിയലാം-കുറനിപ്പുറലാം പഞഭായത്തുകേകളയലാം പഭാലക്കഭാടട്ട്

തൃത്തഭാല മണ്ഡലകത്തയലാം ബനനിപനിക്കുന കേഭാങക്കടവട്ട് പദതനിയനില് ആര്.സനി.ബനി.

നനിര്മ്മേനിക്കഭാനഭായനി  നനിര്കദ്ദേശമുണഭായനിരുന.  അതനിലന്റെ  ഫതീസനിബനിലനിറനി  സഡനി

നടനനിട്ടുലണനഭാണട്ട് അറനിയനതട്ട്. ഏകേകദശലാം അഞട്ട് പഞഭായത്തുകേളനിലലലയങനിലുലാം

കുടനിലവള്ളപ്രശ്നലാം  പരനിഹരനിക്കഭാന  ഇപൗ  പദതനിയനിലൂലട  സഭാധനിക്കുലാം.  ആ  പദതനി

ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ഏലറടുത്തട്ട് നടപനിലഭാക്കഭാന  ശമനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .   മഭാതത്യു ടനി  .   കതഭാമസട്ട്:  സര്, ഒരു പ്രകതലകേ സലലത്ത  ആര്.സനി.ബനി.യലട

നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി  ബനലപട  കചേഭാദലമഭാണനിതട്ട്.  അതനിലന്റെ  വനിശദവനിവരലാം  എലന്റെ

ലലകേവശലാം ഇകപഭാള ഇല. ഇക്കഭാരലലാം അകനസ്വഷനിചട്ട്  അങ്ങലയ അറനിയനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ശതീ  .    ലകേ  .    ആനസലന :  സര്,  എലന്റെ  മണ്ഡലമഭായ ലനയഭാറനിനകേരയമഭായനി

ബനലപട വനിഷയമഭാണട്ട്, 2004-ല് ആരലാംഭനിച കേഭാളനിപഭാറ ശുദജല പദതനിയനിലല

ലവള്ളലാം  ലനയഭാറനിനകേര  ലറയനില്കവ  ബനിഡ്ജനില്വനട്ട്  തടസലപടനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

ലനയഭാറനിനകേര നഗരസഭയനികലയലാം സമതീപലത്ത ആറട്ട് പഞഭായത്തുകേളനികലയലാം കുടനിലവള്ള

പ്രശ്നലാം പരനിഹരനിക്കുന ഇപൗ പദതനി ലറയനില്കവയലട അനുമതനി ലഭലമലഭാത്തതനിനഭാല്

തടസലപടുന അവസയഭാണട്ട്. കകേന്ദ്രഗവണ്ലമന്റുമഭായനി ബനലപടട്ട് അക്കഭാരലത്തനില്

ശകമഭായ  നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; ഇറനികഗഷന വകുപനിലന്റെ ശദയനിലഭാത്തനിനഭാല്

കേനഭാലുകേളനില് ലവള്ളലാം ലഭലമഭാകേഭാതനിരനിക്കുനതുലകേഭാണട്ട് കേനിണറുകേളനില് വലനിയകതഭാതനില്

ജലക്ഷഭാമലാം അനുഭവലപടുകേയഭാണട്ട്.  ബഹുമഭാനലപട മനനിയലട ഇടലപടല് ഇക്കഭാരലത്തനിലുലാം

ഉണഭാകുകമഭാ? 
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ശതീ  .    മഭാതത്യു ടനി  .    കതഭാമസട്ട്:  സര്,  കേഭാളനിപഭാറ പദതനിലയക്കുറനിച്ചുള്ള കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
വലകമഭായ  ഉത്തരലാം  നല്കുനതനിനട്ട്  കുറച്ചുകൂടനി  ഡതീലറയനില്സട്ട്  ആവശലമഭാണട്ട്.
ബഹുമഭാനലപട അലാംഗമടക്കലാം തനിരുവനന്തെപുരലാം ജനിലയനിലല എലഭാ ജനപ്രതനിനനിധനികേകളയലാം
നനിയമസഭഭാസകമ്മേളനലാം കേഴെനിഞ്ഞട്ട് അടുത്തദനിവസലാം ഒരു അവകലഭാകേന കയഭാഗത്തനിനട്ട്
ക്ഷണനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള  കേത്തട്ട്  ഇനട്ട്  നല്കുനതഭാണട്ട്.  ബനലപട  ഉകദലഭാഗസരുലട
സഭാനനിദലത്തനില്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി  സലാംബനനിചട്ട്
പ്രസ്തുത കയഭാഗത്തനില് ചേര്ച ലചേയഭാലാം. 

ലഹരനിവനിമുക ചേനികേനിതഭാകകേന്ദ്രങ്ങളക്കട്ട് ധനസഹഭായലാം

3 (*513) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് :
ശതീ  .   ലകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന  :
ശതീ  .   ലലഹബനി ഇപൗഡന :
ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെട്ട് :  തഭാലഴെക്കഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ലതഭാഴെനിലുലാം എലലകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ബനിവകറജസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ വരുമഭാനത്തനില്നനിനലാം സലാംസഭാനത്തട്ട്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന ലഹരനിവനിമുക ചേനികേനിതഭാകകേന്ദ്രങ്ങളക്കട്ട്  ധനസഹഭായലാം  നല്കുന
പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില് ഇപൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറകശഷലാം എത സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്
ധനസഹഭായലാം നല്കേനി; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ലതഭാഴെനിലുലാം എലലകസുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന): സര്, 

(എ)   ഇല.  എനഭാല്  19-7-2012-ാം  തതീയതനിയനിലല  സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട്
(എലാം.എസട്ട്) 130/2012/ടനി.ഡനി.  നമ്പര് പ്രകേഭാരമുള്ള അബ്കേഭാരനി നയത്തനില്,  കകേരള
കസറട്ട്  ബനിവകറജസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  സഭാമൂഹനികേ  പ്രതനിബദതയലട  ഭഭാഗമഭായനി
ലഹരനിവനിമുക കകേന്ദ്രങ്ങളക്കട്ട് സഭാമ്പത്തനികേസഹഭായലാം നല്കേണലമനട്ട് നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയലാം
2012-13 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് ലഹരനിവനിമുക കകേന്ദ്രങ്ങളക്കുലാം മറട്ട് സഭാമൂഹനികേ
പ്രതനിബദതഭാ  പദതനികേളക്കുലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  നല്കുനതനിനഭായനി  3.5
കകേഭാടനി രൂപ (മൂനരകക്കഭാടനി രൂപ മഭാതലാം) കകേരള കസറട്ട് ബനിവകറജസട്ട് കകേഭാര്പകറഷന
വകേയനിരുത്തുകേയലാം ലചേയനിരുന. ടനി തുകേയനില് നനിനലാം 9-6-2014-ാം തതീയതനിയനിലല
സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  (എലാം.എസട്ട്)  86/2014/ടനി.ഡനി.  നമ്പര്  പ്രകേഭാരലാം  11  ലഹരനി
വനിമുകകകേന്ദ്രങ്ങളക്കഭായനി  1,00,35,840  രൂപ  (ഒരു  കകേഭാടനി  മുപത്തയഭായനിരത്തനി
എണ്ണൂറനി  നഭാല്പതട്ട്  രൂപ  മഭാതലാം)  അനുവദനിക്കുകേയലാം  19-6-2014-ാം  തതീയതനിയനില്
എറകസട്ട് കേമ്മേതീഷണര്ക്കട്ട് കകേരള കസറട്ട്  ബനിവകറജസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷനനില്നനിനലാം
ഇപൗ തുകേ നല്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്. പ്രസ്തുത ലഹരനിവനിമുക കകേന്ദ്രങ്ങളുലട വനിവരങ്ങള
ചുവലട കചേര്ക്കുന.
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ക്രമ
നമ്പര് ലഹരനി വനിമുകകകേന്ദ്രങ്ങള തുകേ

(രൂപ)

1 വചേനകജലഭാതനി ഡതീ-അഡനിക്ഷന ലസന്റെര്, പനിലഭാത്തറ, കേണ്ണൂര് 7,82,400

2 സഭാന്തെസ്വനലാം ഡതീ-അഡനിക്ഷന ലസന്റെര്, കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് 14,34,240

3 സസ്വഭാമനി  വനികവകേഭാനന്ദേ  ലമഡനിക്കല്  മനിഷന,  അടപഭാടനി,
പഭാലക്കഭാടട്ട്

8,68,800

4 നവലലചേതനല, ആളര്, കേകലറ്റുലാംകേര, തൃശ്ശൂര്- 680683 8,68,800

5 സന്തുല ട്രെസട്ട് കഹഭാസനിറല്, ഒലനിയപ്പുറലാം പനി.ഒ., കൂത്തഭാട്ടുകുളലാം,
എറണഭാകുളലാം

8,68,800

6 ഡതീ-അഡനിക്ഷന  യൂണനിറട്ട്,  ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെട്ട്  ഓഫട്ട്
ലലസകേലഭാട്രെനി,  ലകേഭാചനിന  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്,
എറണഭാകുളലാം

8,68,800

7 ഡയര്, ലഹരനി വനികമഭാചേന കകേന്ദ്രലാം പതീരുകമടട്ട് പനി.ഒ., ഇടുക്കനി 8,68,800

8 ലനിബകറഷന  കസഭാഷലല്  ചേഭാരനിറബനിള  ലസഭാലലസറനി,
വഴെനിത്തല, ലതഭാടുപുഴെ, ഇടുക്കനി

8,68,800

9 കഹഭാളനികക്രഭാസട്ട് ലമന്റെല് ലഹല്ത്തട്ട് &ഡനി-അഡനിക്ഷന 
ലസന്റെര്, കൂവപള്ളനി (പനി.ഒ), കേഭാഞ്ഞനിരപള്ളനി, 
കകേഭാടയലാം - 686 518

8,68,800

10 മഭാര് അകപ്രലാം ലമഡനിക്കല് ലസന്റെര്,  ചേനിറക്കടവട്ട്,  മണലാംപഭാവട്ട്,
കകേഭാടയലാം - 686 520

8,68,800

11 അഗഭാലപ  ഡതീ-അഡനിക്ഷന  ലസന്റെര്,  ചേതീങല്ത്തടലാം  പനി.ഒ.,
ലലമലപ്ര, പത്തനലാംതനിട

8,68,800

ആലകേ 10035840

(ബനി)  ഇപൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  ലഹരനിവനിമുക  ചേനികേനിതഭാ
കകേന്ദ്രങ്ങളക്കട്ട് ധനസഹഭായലാം നല്കേനിയനിടനില.

ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് : സര്,  സലാംസഭാനത്തട്ട് പ്രവര്ത്തനിക്കുന ലഹരനി വനിമുക
ചേനികേനിതഭാകകേന്ദ്രങ്ങളക്കട്ട്  ബനിവകറജസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷനനില്നനിനലാം  ധനസഹഭായലാം
നല്കുന പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ എന എലന്റെ കചേഭാദലത്തനിനട്ട് ബഹുമഭാനലപട
മനനിയലട മറുപടനി ഇല എനഭാണട്ട്.  കേഴെനിഞ്ഞ  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  കേഭാലഘടത്തനില്,
23-6-2013-ല് പുറലപടുവനിച  ജനി.ഒ.  (എലാം.എസട്ട്)  147-ാം നമ്പര് ഉത്തരവട്ട്  ഇനട്ട്
നനിലനനില്ക്കുനകണഭാ;  അതട്ട്  പനിനവലനിചനിട്ടുകണഭാ;  ടനി  ഉത്തരവട്ട്  റദ്ദേഭാക്കനിയതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനിലഭാകണഭാ ഇപൗ മറുപടനി നല്കേനിയലതനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

1136/2017.
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ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന : സര്, കേഴെനിഞ്ഞ ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ ഇക്കഭാരലത്തനിലുള്ള
ഉത്തരവട്ട് റദ്ദേട്ട് ലചേയനിടനില. അതട്ട് നനിലനനില്ക്കുനണട്ട്. ആ ഉത്തരവനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്
കേഴെനിഞ്ഞ ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ കേഭാലത്തു  പണലാം നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്. ഒരു പുതനിയ പദതനി
ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കഭാന കപഭാകുകേയഭാണട്ട്. ഒരു ആശങയലാം കവണ,
കേഴെനിഞ്ഞ  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിയതനികനക്കഭാള  ഫലപ്രദമഭായനി,  ലഹരനിവനിമുക
കകേരളലാം  എനള്ള  ലക്ഷലലാം  വച്ചുലകേഭാണട്ട്  പുതനിയ  പദതനികേള  തയഭാറഭാക്കനിവരുന.
അതട്ട് തയഭാറഭാകുന  മുറയട്ട് മറ്റു നടപടനികേളനികലയട്ട് കപഭാകുലാം. 

ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേഭാശട്ട് :  സര്,  കൂടുതല്  പരനികശഭാധനകേളക്കഭായനി  ജനിലഭാ
തലങ്ങളനിലുലാം  സലാംസഭാനതലത്തനിലുലാം  കേമ്മേനിറനികേള  രൂപതീകേരനിക്കഭാനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശലാം
ലകേഭാടുത്തു  എനട്ട്  ഒരു  ഉത്തരവനില്  കേണ്ടു.  ആ  കേമ്മേനിറനികേള  രൂപതീകേരനിചതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  ഡതീ-അഡനിക്ഷന ലസന്റെറുകേള ലതരലഞ്ഞടുക്കലപടതട്ട്.   എലന്റെ
നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  അഗലപ  ഡതീ-അഡനിക്ഷന  ലസന്റെര്,  ചേതീങല്ത്തടലാം,
ലലമലപ്ര എനനിവയട്ട് പണലാം അനുവദനിച്ചുലകേഭാടുത്തനിട്ടുണട്ട്. ബനിവകറജസട്ട് കകേഭാര്പകറഷലന്റെ
സഭാമൂഹനികേ ബഭാദലതയലട ഭഭാഗമഭായഭാണട്ട് ഇപൗ പണലാം നതീക്കനിവയഭാന തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുള്ളതട്ട്.
അപ്രകേഭാരലാം  തതീരുമഭാനലമടുത്തതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്,  തുടര്നടപടനികേളുമഭായനി
മുകനഭാട്ടുകപഭാകേഭാനുള്ള  ശമങ്ങള   നടത്തുകമഭാ? അങ്ങട്ട്  ഇകപഭാള  ഒരു  പുതനിയ
പദതനിലയക്കുറനിചട്ട്  പറഞ്ഞു.  അനട്ട്  ആരലാംഭനിച  പദതനികേലള  അടനിമറനിക്കഭാനുള്ള
ശമമഭാകണഭാ  അങ്ങട്ട്  നടത്തുനതട്ട്.  അകതഭാ  അതുതലന  തുടര്നകപഭാകേഭാനുള്ള
നടപടനികേളഭാകണഭാ സസ്വതീകേരനിക്കുനലതനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    റനി  .    പനി  .    രഭാമകൃഷ്ണന :  സര്,  കേഴെനിഞ്ഞ  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  സസ്വതീകേരനിച  ഡതീ-
അഡനിക്ഷനുമഭായനി  ബനലപട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കൂടുതല്  ശകമഭായനി  നടത്തഭാന
തലനയഭാണട്ട്  ഇപൗ  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  അങ്ങട്ട്  ചൂണനിക്കഭാണനിച
ചേതീങല്ത്തടലാം കകേന്ദ്രത്തനിനട്ട്   കേഴെനിഞ്ഞ ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട്  8,68,800  രൂപ
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഇതുകപഭാലുള്ള  11  കകേന്ദ്രങ്ങളക്കട്ട്  പണലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇപൗ
ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  വനതനിനുകശഷലാം  പുതനിയ  പദതനികേളുമഭായനി  മുകനഭാട്ടുകപഭാകേഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  ലഹരനിവനിമുക   ചേനികേനിതഭാ
കകേന്ദ്രങ്ങളുണട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  ആശുപതനികേളുമഭായനി  ബനലപട്ടുലകേഭാണ്ടുലാം  ചേനികേനിതഭാ
കകേന്ദ്രങ്ങളുണട്ട്. ഇതട്ട് കൂടുതല് ശകമഭാക്കഭാന ഗവണ്ലമന്റെട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  എലഭാ
ജനിലഭാകകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം  ആകരഭാഗലവകുപ്പുമഭായനി  സഹകേരനിചട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  നനിയനണത്തനില്
തലന  ഡതീ-അഡനിക്ഷന  ലസന്റെറുകേള  സഭാപനിക്കഭാനുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്  നനിശയനിചനിട്ടുണട്ട്.  അതനിലന്റെ നടപടനികേലളക്കുറനിചട്ട്  ഉകദലഭാഗസ
തലത്തനില് കയഭാഗലാംകചേര്നട്ട് തതീരുമഭാനലമടുത്തു കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത തനിരുവനന്തെപുരലാം,
എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  എനതീ   മൂനട്ട്  ജനിലഭാകകേന്ദ്രങ്ങളനില്   പ്രകതലകേ  ഡതീ-
അഡനിക്ഷന  ലസന്റെര്  സഭാപനിക്കുനതനിലനക്കുറനിചട്ട്  ആകലഭാചേനിക്കുനണട്ട്.  അതനില്
ഒലരണത്തനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം അതനികവഗലാം ആരലാംഭനിക്കുനതനിലനക്കുറനിചഭാണട്ട് ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
ആകലഭാചേനിക്കുനതട്ട്.  ഇക്കഭാരലത്തനില്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെനില്  നനിനലാം  സഹഭായലാം
ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേളുലാം ഗവണ്ലമന്റെട്ട് സസ്വതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.
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ശതീ  .    ലകേ  .    എസട്ട്  .    ശബരതീനഭാഥന :  സര്,  സലാംസഭാനലത്ത  ലഹരനി
പദഭാര്ത്ഥങ്ങളുലട,  പ്രകതലകേനിചട്ട്  ഡ്രഗ്സുകേളുലട  ഉപകഭഭാഗലാം  ക്രമഭാതതീതമഭായനി
വര്ദനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. അതനിലനതനിലര  നനിയമനടപടനികേളുലാം  ഡ്രഗ്സട്ട് കവടയലാം
എലലകസട്ട്  വകുപട്ട്  നടത്തുനണട്ട്.  ഡ്രഗ്സട്ട് കവടയനിലുലാം  മറ്റുലാം  നര്കക്കഭാടനികേട്ട്
സലാംവനിധഭാനവലാം എലലകസട്ട് സലാംവനിധഭാനവലാം സര്ക്കഭാര് സലാംവനിധഭാനവലാം  up  to  date
അല എനതഭാണട്ട്  പ്രധഭാന പ്രശ്നലാം.  ലമഭാലലബല് ലടകകഭാളജനി  മഭാറുനതുകപഭാലലയഭാണട്ട്
പുതനിയ  ഡ്രഗ്സുകേള വരുനതട്ട്.   ഡ്രഗ്സട്ട് കവട   up  to  date  ആക്കഭാനുലാം
ഡ്രഗ്സനിലനക്കുറനിചട്ട്  കൂടുതല്   പഠനിക്കഭാനുലാം  ആവശലമഭായ  നടപടനികേള എലലകസട്ട്
വകുപട്ട്  സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    റനി  .    പനി  .    രഭാമകൃഷ്ണന :  സര്,  ബഹുമഭാനലപട അലാംഗത്തനിലന്റെ നനിര്കദ്ദേശലാം
ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  പരനിഗണനിക്കുനതഭാണട്ട്.  എന.ഡനി.പനി.എസട്ട്.  ആകട്ട്  കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ
നനിയനണത്തനിലഭായതനിനഭാല് ഇക്കഭാരലത്തനില്  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട് പരനിമനിതനികേളുണട്ട്.
ഇപൗ നനിയമപ്രകേഭാരലാം ഒരു കേനികലഭാഗ്രഭാലാം  വലര കേഞഭാവട്ട് ലലകേവശലാം വചതനിനട്ട് അറസട്ട്
ലചേയലപട  ഒരഭാളനിനട്ട്  ജഭാമലത്തനിലനിറങ്ങഭാലാം.  നനിയമവനിരുദ  ലഹരനി  പദഭാര്ത്ഥങ്ങള
ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിലന  തടയഭാന  നനിലവനിലല  നനിയമലാം  പുര്ണമഭായലാം  ശകമല.
ഇക്കഭാരലത്തനില് കകേന്ദ്രനനിയമത്തനില് കഭദഗതനി വരുത്തണലമനഭാവശലലപടട്ട് ഞങ്ങള
ബഹുമഭാനലപട  പ്രധഭാനമനനിക്കുലാം കകേന്ദ്രമനനിമഭാര്ക്കുലാം  നനികവദനലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
കകേന്ദ്രലാം  അനുകൂലമഭായനിടഭാണട്ട്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  പ്രതനികേരണലാം  പ്രകേടനിപനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.
ഇതനിലന്റെ  പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭായ  നടപടനികേളനികലയട്ട്  കപഭാകകേണതുണട്ട്.  അതനിനട്ട്
സഭാധലമഭായ എലഭാ നടപടനികേളുലാം സലാംസഭാന ഗവണ്ലമന്റെട്ട് സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

(കചേഭാകദലഭാത്തരസമയലാം കേഴെനിഞ്ഞു. )
2. കരഖഭാമൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

(i) നക്ഷതചേനിഹ്നമനിട കചേഭാദലങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള

സമഗ്ര ക്ഷതീരവനികേസന പദതനി

4 (*514) ശതീ  .   ലജയനിലാംസട്ട് മഭാതത്യു :
ശതീ  .   ലകേ  .   ആനസലന :
ശതീ  .   കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .   എസട്ട്  .    രഭാകജന്ദ്രന : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനവലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സമഗ്ര  ക്ഷതീരവനികേസന  പദതനി  (മനില്ക്കട്ട്  ലഷഡട്ട്)  പ്രകേഭാരലാം
നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന  കേഭാരലങ്ങള  എലന്തെഭാലക്കയഭാലണനട്ട്  അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
പ്രസ്തുത പദതനി ഏലതഭാലക്ക ജനിലകേളനിലഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കുനതട്ട് എനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി) മുന സര്ക്കഭാര് കേഴെനിഞ്ഞ വര്ഷലാം ക്ഷതീരവനികേസനത്തനിനഭായനി നതീക്കനിവചനിരുന
തുകേ എതലയനലാം അതനില് ലചേലവഴെനിച തുകേ എതലയനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  രഭാഷതീയ  കൃഷനി  വനികേഭാസട്ട്  കയഭാജന  പ്രകേഭാരലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം
ക്ഷതീരവനികേസനത്തനിനുമഭായനി  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  സഹഭായലാം  ലഭലമഭാകണഭാ;  എങനില്
ആയതട്ട് ഏലതഭാലക്ക ആവശലത്തനിനഭാലണനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

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

(എ) M.S.D.P. (മനില്ക്കട്ട് ലഷഡട്ട് വനികേസന പദതനി)  പദതനിയലട ഭഭാഗമഭായ
സമഗ്ര  ക്ഷതീരവനികേസന  പദതനി  (IDDP)  പ്രകേഭാരലാം  ലഡയറനി  യൂണനിറട്ട്,
കേഭാലനിലത്തഭാഴുത്തട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം, കേറവയനലാം, ആവശലഭാധനിഷനിത സഹഭായലാം, തതീറപ്പുല്
കൃഷനി എനനിവയട്ട് ധനസഹഭായലാം നല്കുന.  2016-17 വര്ഷലാം എറണഭാകുളലാം, ലകേഭാലലാം
ജനിലകേളനില് ആണട്ട് ഇപൗ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്.

(ബനി)  2015-16  വര്ഷലാം  7900  ലക്ഷലാം  രൂപ  ക്ഷതീര  വനികേസനത്തനിനഭായനി
നതീക്കനിവചനിരുന.   ഇതനില്  7775.09  ലക്ഷലാം  രൂപ  ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണട്ട്.   കൂടഭാലത
കകേരള മനില്ക്കട്ട് മഭാര്ക്കറനിലാംഗട്ട് ലഫഡകറഷനട്ട്  (മനില്മ)  കകേന്ദ്ര വനിഹനിതമഭായനി വനിവനിധ
പദതനികേളക്കഭായനി 2488.240 ലക്ഷലാം രൂപയലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  ലഭലമഭാണട്ട്.   ആര്.ലകേ.വനി.ലലവ.  (രഭാഷതീയ  കൃഷനി വനികേഭാസട്ട്  കയഭാജന)
പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ലഭലമഭായ  തുകേ  ഒരു  ലക്ഷലാം  യവജനങ്ങളക്കുളള  ലതഭാഴെനില്ദഭാന
പദതനി,  ശുദമഭായ  പഭാലുല്പഭാദന  കേനിറട്ട്,  നനിറവട്ട്  പദതനി,  ലഡയറനി  യൂണനിറട്ട്
സഭാപനിക്കല് എനനിവയഭാണട്ട് ഫണട്ട് വനിനനികയഭാഗനിചതട്ട്.  ആര്.ലകേ.വനി.ലലവ. പദതനി
പ്രകേഭാരലാം മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപനിനട്ട് തഭാലഴെപറയന കേഭാരലങ്ങളക്കട്ട് സഹഭായലാം ലഭലമഭാണട്ട്.

1. പഭാല് ഉല്പഭാദനലാം
2. മുട ഉല്പഭാദനലാം, മഭാലാംസലാം ഉല്പഭാദനലാം
3. ആടു വളര്ത്തല്, പനനി വളര്ത്തല്
4. മൃഗചേനികേനിത കസവനലാം
5. കേനകേഭാലനികേളുലട ജനനിതകേ ക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കല്
6. തതീറപ്പുല്കൃഷനി
7. ഫഭാമുകേളുലട ശഭാകതീകേരണലാം
8. വഭാകനിന നനിര്മ്മേഭാണലാം
9. കൃതനിമ ബതീജധഭാനലാം
10. കരഭാഗ നനിര്ണയലാം

ലഡയറനികേളുലടയലാം  കേഭാലനിത്തതീറ  ഫഭാകറനികേളുലടയലാം  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി
രഭാഷതീയ കൃഷനി വനികേഭാസട്ട് കയഭാജന പ്രകേഭാരലാം  (RKVY)  മനില്മക്കുലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്
സഹഭായലാം ലഭലമഭാക്കുനണട്ട്.   2015-16  വര്ഷത്തനില് ലമഭാത്തത്തനില്  1471  ലക്ഷലാം
രൂപ രഭാഷതീയ കൃഷനി വനികേഭാസട്ട് കയഭാജന പദതനി പ്രകേഭാരലാം മനില്മയട്ട് ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്. 
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സനില് ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട് മനിഷന

5 (*515) ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തട്ട് :
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ലതഭാഴെനിലുലാം എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  സനില്  ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  മനിഷന  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ  ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) എലന്തെലഭാലാം ലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട് മനിഷന വഴെനി റകേവരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;
വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) എലന്തെലഭാലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട് മനിഷന നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം
വലകമഭാക്കുകമഭാ? 

ലതഭാഴെനിലുലാം എലലകസുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന):  

(എ&സനി) സലാംസഭാനത്തട്ട് സനില് ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട് മനിഷന രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുളള
നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

(ബനി&സനി)  സനില് മനിഷന രൂപതീകേരനിക്കുനതട്ട് സലാംബനനിചട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്
നനിര്കദ്ദേശലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

• മനിനനിസനി  ഓഫട്ട്  സനില്  ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  ആന്റെട്ട്  എന്റെര്പ്രണര്ഷനിപട്ട്
(MSDE)-ലന  ലലനപുണല  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട  പ്രഭാഥമനികേ
അധനികേഭാര  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  ശകനിലപടുത്തുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി,
ഭഭാരതത്തനിലുടനതീളമുളള  എലഭാ  ലലനപുണല  വനികേസന  കമഖലകേളുലടയലാം
പ്രവര്ത്തനലാം  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുനതനിനുലാം  സലാംസഭാനങ്ങളുലട  ലലനപുണല
വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട  ഏകകേഭാപനലാം  സഭാധലമഭാക്കുന  രതീതനിയനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന  കനഭാഡല്  ഏജനസനിയഭായനി  സലാംസഭാന  സനില്
ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  മനിഷന  (SSDM)  സഭാപനിചട്ട്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ശകനിലപടുത്തുകേ.

• ലലനപുണല  പരനിശതീലകേര്  മുകഖന  ലലനപുണല  വനികേസന
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട ഗുണനനിലവഭാരവലാം പ്രസകനിയലാം ലമചലപടുത്തുകേ.

• സതീകേളക്കുലാം  പ്രകതലകേ  പരനിഗണന  അര്ഹനിക്കുന  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുലാം
ലലനപുണല പരനിശതീലനലാം പ്രഭാപലമഭാക്കുകേ.
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• ലപഭാതു-സസ്വകേഭാരല  പങഭാളനിത്തകത്തഭാടുകൂടനി  ലലനപുണല  പരനിശതീലനലാം
വനിപുലലപടുത്തുകേ.

ടനി  ലക്ഷലങ്ങള  ലലകേവരനിക്കുനതനിനഭായനി  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  എലഭാവനിധ
ലലനപുണല  വനികേസന  പദതനികേളുലാം  ഏകകേഭാപനിപനിചട്ട്  കകേന്ദ്രതീകൃത  സഭാപനലാം  (ഒരു
സനിലാംഗനിള  കപഭായനിന്റെട്ട്  കകേഭാണ്ടഭാകട്ട്)  ആയനിടഭായനിരനിക്കുലാം  സലാംസഭാന  സനില്
ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട് മനിഷന പ്രവര്ത്തനിക്കുകേ.  അതുവഴെനി വനിവനിധ ലലനപുണല വനികേസന
പദതനികേളുലാം കപ്രഭാഗ്രഭാമുകേളുലാം ആസൂതണലാം ലചേയ്തു നടപനിലഭാക്കുനതനിനുലാം സലാംസഭാന
സനില് ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  മനിഷനു സഭാധനിക്കുലാം.   കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരുമഭായനി  സഹകേരനിചട്ട്
2025-ഒഭാടുകൂടനി 25 ലക്ഷലാം യവജനങ്ങലള നനിപുണരഭാക്കുനതനിനുലാം വനിവനിധ വകുപ്പുകേള
നടപനിലഭാക്കുന  ലലനപുണല  വനികേസന  പദതനികേള  ഫലപ്രദമഭായനി  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുകേ,
നനിരതീക്ഷനിക്കുകേ,  കൂടഭായ  പ്രവര്ത്തനത്തനിലൂലട  അവ  നടപനിലഭാക്കുകേ  എനനിവ
സലാംസഭാന സനില് ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട് മനിഷലന്റെ ലക്ഷലങ്ങളനില്ലപടുന. 

പടനികേജഭാതനി - പടനികേവര്ഗ്ഗ കകേഭാളനനികേളനില് കുടനിലവളളലാം എത്തനിക്കഭാന നടപടനി

6 (*516.) ശതീ  .   ജനി  .   എസട്ട്  .   ജയലഭാല് :
ശതീമതനി ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജനികമഭാള :
ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജന :
ശതീ  .    മുഹമ്മേദട്ട്  മുഹസനിന പനി  . :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പടനികേജഭാതനി - പടനികേവര്ഗ്ഗ കകേഭാളനനികേളനികലക്കട്ട് കുടനിലവളളലാം എത്തനിക്കുനതനിനഭായനി
കകേഭാടനിക്കണക്കനിനട്ട്  രൂപ  ലചേലവഴെനിചനിട്ടുലാം  കുടനിലവളളലാം  കേനിടഭാത്ത  അവസ
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില് ആയതനിലന്റെ കേഭാരണങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പടനികേജഭാതനി  -  പടനികേവര്ഗ്ഗ കകേഭാളനനികേളനില് കുടനിലവളളലാം എത്തനിക്കുനതനിനട്ട്
എലന്തെഭാലക്ക പരനിഹഭാര നടപടനികേളഭാണട്ട് ആകലഭാചേനിക്കുനലതനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനഭാക്ക  സമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം
സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബഭാലന  ) : 

(എ)  ഉണട്ട്.   തനിരുവനന്തെപുരലാം,  ലകേഭാലലാം,  ഇടുക്കനി,  മലപ്പുറലാം,  പഭാലക്കഭാടട്ട്,
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,  വയനഭാടട്ട്,  കേണ്ണൂര്  എനതീ  ജനിലകേളനിലല  ചേനില  പ്രകദശങ്ങളനില്
കവനല്ക്കഭാലത്തട്ട്  കുടനിലവളളക്ഷഭാമലാം  രൂക്ഷമഭാകേഭാറുണട്ട്.   കൂടഭാലത  കുടനിലവളള
പദതനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിച  ചേനില  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേളനില്  പദതനികേളുലട
അറകുറപണനികേള  ലചേയഭാലതയലാം  ഗുണകഭഭാക്തൃ  സമനിതനി  ലലവദത്യുതനി  ചേഭാര്ജട്ട്
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യഥഭാസമയലാം  ഒടുക്കഭാലതയലാം  വരുന  സഭാഹചേരലത്തനില്  കുടനിലവളള  പദതനി
നനിലച്ചുകപഭാകുന സഭാഹചേരലവലാം തന്മൂലലാം കുടനിലവളള ക്ഷഭാമവലാം അനുഭവലപടുന. 

പടനികേവര്ഗ്ഗ  കമഖലകേളനില്  അടനിക്കടനി  ഉണഭാകുന  ലലവദത്യുതനി  തടസലാം,
കൃതലസമയത്തട്ട്  അറകുറപണനികേള നടത്തുനതനിലുണഭാകുന വതീഴ്ച,  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട്
മഭാതമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന  പദതനികേളനില്  ലലവദത്യുതനി  ചേഭാര്ജട്ട്  അടയഭാലത
കേണക്ഷന വനികചദനിക്കലപടതുമൂലലാം  ജലവനിതരണലാം തടസലപടുകേ,  വനകമഖലകയഭാടട്ട്
കചേര്ന  പ്രകദശങ്ങളനില്  വനലമൃഗങ്ങളുലട  ശലലലാംമൂലലാം  ജലവനിതരണ  ലലപപട്ട്
ലലലനുകേളനില്  ഉണഭാകുന  കകേടുപഭാടുകേള  എനനിവമൂലലാം  കുടനിലവളളലാം  കേനിടഭാത്ത
അവസ ഉണഭാകേഭാറുണട്ട്. 

(ബനി)  തനിതല  പഞഭായത്തുകേളുലട  എസട്ട്.സനി.പനി.  ഫണട്ട്,  പടനികേജഭാതനി
വനികേസന വകുപനിലന്റെ കകേഭാര്പസട്ട് ഫണട്ട് എനനിവ വനിനനികയഭാഗനിചട്ട് കുടനിലവളള ക്ഷഭാമലാം
അനുഭവലപടുന  കകേഭാളനനികേളനില്  പടനികേജഭാതനി  കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്  വലകനിഗത
കുടനിലവളള  കേണക്ഷന  ലഭനിക്കത്തക്ക  വനിധത്തനില്  കുടനിലവളള  പദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനി വരുന.  കൂടഭാലത രഭാജതീവട്ട് ഗഭാനനി കുടനിലവളള പദതനി,
ജപഭാന  കുടനിലവളള  പദതനി  എനനിവയനിലുളലപടുത്തനിയലാം  കുടനിലവളള  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുന. 

പടനികേവര്ഗ്ഗ  കകേഭാളനനികേളനില്  ശുദജല  വനിതരണലാം  ഉറപഭാക്കുനതനിനഭായനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപട്ട്  വനിവനിധ  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.   എലഭാ
കുടുലാംബങ്ങളക്കുലാം  വതീട്ടുപടനിക്കല്  ശുദജലലാം  എത്തനിക്കുനതനിനഭായനി  ദതീര്ഘകേഭാല
പദതനി  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.  വനബന്ധു  കേലലഭാണ്  കയഭാജന  എന
പദതനിയനിലുളലപടുത്തനി  12.85  കകേഭാടനി  രൂപയലട  പദതനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്
സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.   കകേരള  കസറട്ട്  റനികമഭാടട്ട്  ലസനസനിലാംഗട്ട്  ഏജനസനിയമഭായനി
സഹകേരനിചട്ട്  ജലകസഭാതസ്സുകേലള  സഭാറലലലറട്ട്  മഭാപനിലാംഗട്ട്  ലചേയ്യുവഭാനുലാം  അവ
ലതഭാഴെനിലുറപട്ട്  പദതനിയനിലുളലപടുത്തനി  സലാംരക്ഷനിചട്ട്  കുടനിലവളള  ലഭലത
ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുമുളള  പദതനിയലാം  പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.   ജലനനിധനിയമഭായനി
സഹകേരനിചട്ട്  പരമഭാവധനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  കമഖലകേളനില്  ശുദജലലാം  എത്തനിക്കുന
പദതനികേള  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  ഇതുകൂടഭാലത  കമഭാഡല്  കകേഭാളനനികേള,
എ.ടനി.എസട്ട്.പനി., ഹഭാലാംലലറട്ട് എനതീ പദതനികേളനിലുളലപടുത്തനി വനിവനിധ ജലവനിതരണ
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വരുന.  കൂടഭാലത തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള,
വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  എനനിവ  മുകഖന  ലഭനിക്കുന  പദതനികേളക്കഭാവശലമഭായ  തുകേ
അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട്,  കകേഭാര്പസട്ട്  ഫണട്ട്,  വനബന്ധു  കേലലഭാണ്  കയഭാജന,
ഭരണഘടനയലട ആര്ടനിക്കനിള 275 (1) എനതീ പദതനികേളനിലുളലപടുത്തനി കുടനിലവളള
പദതനിക്കട്ട്  ആദല  പരനിഗണന  നല്കേണലമന  നനിര്കദ്ദേശലാം  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന
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വകുപനിലന്റെ എലഭാ ജനിലഭാതല ഉകദലഭാഗസര്ക്കുലാം നല്കേനിയനിട്ടുളളതനിനഭാല് കുടനിലവളളലാം
ലഭലമലഭാത്ത  എലഭാ  ഊരുകേളനിലുലാം  കുടനിലവളള  ലഭലത  ഉറപഭാക്കഭാന  കേഴെനിയലമനട്ട്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 

അലാംകബദ്കേര് സസ്വഭാശയ ഗ്രഭാമലാം പദതനി

7 (*517) ശതീ  .   കേഭാരഭാടട്ട് റസഭാഖട്ട് :
ശതീ  .   ലകേ  .   ലകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര് :
ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി :
ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് പടനികേജഭാതനി

പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അടനിസഭാന  സപൗകേരലങ്ങളനിലഭാത്ത  പടനികേജഭാതനി  സകങതങ്ങളുലടയലാം
കകേഭാളനനികേളുലടയലാം സമഗ്ര പുകരഭാഗതനിക്കഭായനി അലാംകബദ്കേര് സസ്വഭാശയ ഗ്രഭാമലാം എന
പുതനിയ പദതനി ആരലാംഭനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാലയനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പദതനിയലട പ്രഭാരലാംഭ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ; ഏതട്ട്
ഏജനസനി മുകഖനയഭാണട്ട് ഇതട്ട് നടപഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതനിനഭായനി എത രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുലണനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ ടനികേജഭാതനി  കക്ഷമത്തനിനഭായനി  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  വകുപ്പുലാം
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുലാം നടപനിലഭാക്കുന വനിവനിധ പദതനികേളുലട ധനസഹഭായ
തുകേ ഏകേതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാലയനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ? 

പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനഭാക്ക  സമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം
സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബഭാലന  ) : 

(എ)  അടനിസഭാന  സപൗകേരലങ്ങളനിലഭാത്ത  പടനികേജഭാതനി  സകങതങ്ങളുലടയലാം
കകേഭാളനനികേളുലടയലാം സമഗ്ര പുകരഭാഗതനിക്കഭായനി അലാംകബദ്കേര് സസ്വഭാശയ ഗ്രഭാമലാം എന
പുതനിയ പദതനി ആരലാംഭനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.

(ബനി)  ആരലാംഭനിചനിടനില.   പ്രസ്തുത  പദതനിയലട  അന്തെനിമ  രൂപലാം  തയഭാറഭാക്കനി
മഭാനദണ്ഡങ്ങള നനിശയനിചതനിനുകശഷലാം തതീരുമഭാനനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി) കകേഭാര്പസട്ട് ഫണനില്നനിനലാം ഇതനിനട്ട് ആവശലമഭായ തുകേ കേലണത്തുനതഭാണട്ട്.

(ഡനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില്  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  വകുപ്പുമഭായനി  ആകലഭാചേനിചട്ട്
തതീരുമഭാനലമടുക്കുനതഭാണട്ട്. 
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കതഭാടലാം ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള കനരനിടുന പ്രശ്നങ്ങള

8 (*518) ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞട്ട് :
ശതീ  .   മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി :
ശതീ  .   എന  .   എ  .  ലനലനിക്കുനട്ട് :
ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ലതഭാഴെനിലുലാം

എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കതഭാടലാം കമഖലയനിലല ലതഭാഴെനിലഭാളനികേലള സലാംബനനിച്ചുലാം അവരുലട ലതഭാഴെനില്
പ്രശ്നങ്ങള സലാംബനനിച്ചുമുള്ള കേഭാരലങ്ങള റകേകേഭാരലലാം ലചേയഭാന ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള
സലാംവനിധഭാനലമന്തെഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കതഭാടലാം  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ഇകപഭാള  നനിശയനിചനിട്ടുള്ള  മനിനനിമലാം
ആനുകൂലലങ്ങള എലന്തെഭാലക്കയഭാലണനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പൂടനിക്കനിടക്കുന  കതഭാടങ്ങളുലട  കേഭാരലത്തനില്  ലതഭാഴെനിലഭാളനി  തഭാല്പരലലാം
സലാംരക്ഷനിക്കഭാന  2016-ല്  എലന്തെഭാലക്ക  നടപടനികേള  പ്രസ്തുത  സലാംവനിധഭാനലാം  വഴെനി
സസ്വതീകേരനിച്ചു എനട്ട് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ? 

ലതഭാഴെനിലുലാം എലലകസുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന): 

(എ)  കതഭാടലാം  കമഖലയനിലല  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  കക്ഷമത്തനിനഭായനി  1951-ലല
പഭാകന്റെഷന  കലബര്  ആകട്ട്,  1959-ലല  കകേരളഭാ  പഭാകന്റെഷന  കലബര്  റൂളസട്ട്
എനനിവയനില്  അനുശഭാസനിക്കുന  കക്ഷമപ്രവര്ത്തനങ്ങള  പഭാകന്റെഷന  ചേതീഫട്ട്
ഇനലസകറുലാം  ചേതീഫട്ട്  ഇനലസകറുലട  കേതീഴെനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  11  പഭാകന്റെഷന
ഇനലസകര്മഭാരുലാം  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  ലതഭാഴെനിലഭാളനിക്കട്ട്  കജഭാലനി
നനികഷധനിക്കല്, മറ്റു കസവന കവതന വലവസ സലാംബനനിച ലതഭാഴെനില് തര്ക്കങ്ങള
തുടങ്ങനിയവ പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് ജനിലഭാ കലബര് ഓഫതീസര്, റതീജനിയണല് കജഭായനിന്റെട്ട്
കലബര്  കേമ്മേതീഷണര്,  കലബര്  കേമ്മേതീഷണര്  എനതീ  ഉകദലഭാഗസലരയലാം
നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഗ്രഭാറ്റുവനിറനി,  കബഭാണസട്ട്  സലാംബനമഭായ  തര്ക്കങ്ങള
പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് ലഡപബടനി കലബര് കേമ്മേതീഷണലറ നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.

കൂടഭാലത അനുരഞ്ജനത്തനിലൂലട  പരനിഹരനിക്കഭാനഭാവഭാത്ത  ലതഭാഴെനില് തര്ക്കങ്ങളനില്
തതീര്പ്പു കേല്പനിക്കുനതനിനട്ട് കലബര് കകേഭാടതനികേളുലാം ഇനഡസനിയല് ലലട്രെബബണലുകേളുലാം
സലാംസഭാനത്തട്ട് സഭാപനിചട്ട് പ്രവര്ത്തനലാം നടത്തനിവരുന.

സലാംസഭാനത്തട്ട് രണട്ട് ലഹകറനില് തഭാലഴെ വനിസതീര്ണമുളള ലചേറുകേനിട കതഭാടങ്ങളനില്
കജഭാലനി  ലചേയ്യുന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  കകേരളഭാ  ലചേറുകേനിട  കതഭാടലാം  ലതഭാഴെനിലഭാളനി
കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡനില്  രജനിസര്  ലചേയഭാവനതുലാം  കബഭാര്ഡട്ട്  നല്കേനിവരുന

1136/2017



34       കകേരള നനിയമസഭ ഒകകഭാബര് 26, 2016

ആനുകൂലലങ്ങളഭായ  ലപനഷന,  വനിവഭാഹ  ധനസഹഭായലാം,  പ്രസവഭാനുകൂലലലാം,
വനിദലഭാഭലഭാസ ധനസഹഭായലാം, ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായലാം, മരണഭാനന്തെര ധനസഹഭായലാം
എനതീ  ആനുകൂലലങ്ങളക്കട്ട്  അര്ഹതയണഭായനിരനിക്കുനതുമഭാണട്ട്.   എനഭാല്
പഭാകന്റെഷന  കലബര്  ആകനിനട്ട്  കേതീഴെനില്വരുന കതഭാടങ്ങളനിലല  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്
ഇപൗ കക്ഷമപദതനിയനില് രജനിസര് ലചേയഭാന കേഴെനിയനില. 

(ബനി)  1959-ലല  കകേരളഭാ  പഭാകന്റെഷന  കലബര്  റൂളസട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  കതഭാടലാം
കമഖലയനിലല  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ആവശലമഭായ  മനിനനിമലാം  കവതനലാം,  കുടനിലവളള
സപൗകേരലലാം,  ലമഡനിക്കല് സപൗകേരലലാം,  ആശുപതനി,  കേലഭാന്റെതീന,  ക്രഷട്ട്,  വനിദലഭാഭലഭാസലാം,
തഭാമസ  സപൗകേരലലാം,  ഓവര്ലലടലാം  കവജസട്ട്,  നഭാഷണല്  &  ലഫസനിവല്
കഹഭാളനികഡയ്സട്ട്,  ആനുവല്  ലതീവട്ട്,  സനികേട്ട് ലനസട്ട്  ലബനനിഫനിറട്ട്,  ലമകറണനിറനി
ലബനനിഫനിറട്ട്,  ലവദര്  ലപ്രഭാടകതീവട്ട്  തുടങ്ങനിയവ  ലഭനിക്കുനതനിനട്ട്  വലവസയണട്ട്.
ഇതനിനുപുറകമ  മരണലപടുന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  നനിയമഭാനുസൃത  ആശനിതര്ക്കട്ട്
2013-ലല  എകസറട്ട്  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  ദുതനിതഭാശസ്വഭാസ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  25,000
രൂപ വതീതലാം ധനസഹഭായലാം സര്ക്കഭാര് നല്കുന.

17-5-2016-ലല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  (അചടനി)  നമ്പര്  76/2016/ലതഭാഴെനില്
പ്രകേഭാരലാം മനിനനിമലാം കവതന വനിജഭാപനലാം പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇപൗ ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരമുളള
കൂലനിയലാം ക്ഷഭാമബത്തയലാം ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട് ലഭനിക്കുനലവനട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തുനണട്ട്.

(സനി)  പൂടനിക്കനിടക്കുന  കതഭാടങ്ങളനിലല  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  കക്ഷമ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തുനതനിനട്ട് ഇടുക്കനി ജനിലയനില് ജനിലഭാ കേളകര് ലചേയര്മഭാനഭായലാം

പഭാകന്റെഷന ചേതീഫട്ട് ഇനലസകര് കേണ്വതീനറുലാം ലതഭാഴെനിലഭാളനി പ്രതനിനനിധനികേളുലാം ഉളലപട

പഭാകന്റെഷന  വര്കക്കഴട്ട്  റനിലതീഫട്ട്  ഫണട്ട്  കേമ്മേനിറനി  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

തനിരുവനന്തെപുരലാം,  പഭാലക്കഭാടട്ട്,  വയനഭാടട്ട്  എനതീ  ജനിലകേളനില്  ജനിലഭാ  കേളകര്

ലചേയര്മഭാനുലാം  ജനിലഭാ  കലബര്  ഓഫതീസര്മഭാര്  കേണ്വതീനറുലാം  അതഭാതട്ട്  പഭാകന്റെഷന

ഇനലസകര്മഭാരുലാം ലതഭാഴെനിലഭാളനി പ്രതനിനനിധനികേളുലാം അലാംഗങ്ങളഭായനി പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

തഭാലഴെപറയന ആനുകൂലലങ്ങള കതഭാടലാം ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കഭായനി നടപഭാക്കനിവരുന.

ഇടുക്കനി  ജനിലഭാ  പഭാകന്റെഷന  വര്കക്കഴട്ട്  റനിലതീഫട്ട്  ഫണട്ട്  കേമ്മേനിറനിയനില്നനിനലാം
വനിവഭാഹ ധനസഹഭായലാം,  ഉനത വനിദലഭാഭലഭാസ ധനസഹഭായലാം,  ലമഡനിക്കല് കേലഭാമ്പട്ട്,
മരണഭാനന്തെര ധനസഹഭായലാം,  ചേനികേനിതഭാ  ധനസഹഭായലാം,  സ്കൂള വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്
യൂണനികഫഭാലാം,  പഠകനഭാപകേരണങ്ങള  തുടങ്ങനിയ  ആനുകൂലലങ്ങളഭാണട്ട്  നല്കേനിവരുനതട്ട്.
വനിവഭാഹ  ധനസഹഭായത്തനിനട്ട്  10,000  രൂപയലാം  മരണഭാനന്തെര  ധനസഹഭായത്തനിനട്ട്
10,000  രൂപയലാം  വനിദലഭാഭലഭാസ  ധനസഹഭായത്തനിനട്ട്  സസ്വഭാശയ  വനിഭഭാഗത്തനില്
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പഠനിക്കുന  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  60,000  രൂപ  വലരയലാം  ലമറനിറടനിസഭാനത്തനില്
പ്രകവശനലാം  ലഭനിക്കുന  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  അവരുലട  ടബഷന  ഫതീസനിലന്റെയലാം
കഹഭാസല്  ഫതീസനിലന്റെയലാം  യഥഭാര്ത്ഥ  തുകേ  രസതീതുകേള  പരനികശഭാധനിച്ചുലാം
നല്കേനിവരുന.  20-2-2016-ല് നടന ഇടുക്കനി ജനിലഭാ പഭാകന്റെഷന വര്കക്കഴട്ട് റനിലതീഫട്ട്
ഫണട്ട്  കേമ്മേനിറനിയലട  കയഭാഗ  തതീരുമഭാനത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  വനിവഭാഹ
ധനസഹഭായ  ഇനത്തനില്  10,000  രൂപ  വതീതലാം  55  കപര്ക്കുലാം  വനിദലഭാഭലഭാസ
ധനസഹഭായ  ഇനത്തനില്  1,19,050  രൂപ  ഒരഭാളക്കുലാം  മരണഭാനന്തെര  ധനസഹഭായ
പദതനി ഇനത്തനില് 10,000 രൂപ ഒരഭാളക്കുലാം ആനുകൂലലങ്ങള നല്കുകേയണഭായനി. 

25-7-2016  തതീയതനിയനില്  നടന  ഇടുക്കനി  ജനിലഭാ  പഭാകന്റെഷന  വര്കക്കഴട്ട്
റനിലതീഫട്ട്  ഫണട്ട് കേമ്മേനിറനിയലട കയഭാഗത്തനില് വനിവഭാഹ ധനസഹഭായ ഇനത്തനില്  28
കപര്ക്കട്ട്  വനിവഭാഹ  ധനസഹഭായവലാം  6  കപര്ക്കട്ട്  വനിദലഭാഭലഭാസ  ധനസഹഭായവലാം
ഒരഭാളക്കട്ട്  ടനി  വനിദലഭാര്ത്ഥനി  പഠനിക്കുനതട്ട്  സസ്വഭാശയ  കകേഭാകളജനിലഭാകണഭാ  എനതട്ട്
അകനസ്വഷനിചട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ ധനസഹഭായലാം നല്കുനതനിനുലാം തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുണട്ട്. 

എറകസട്ട് ലഹല്പട്ട് ലഡസ്ക്കുകേള

9 (*519) ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തട്ട് :
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ലതഭാഴെനിലുലാം എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എറകസട്ട്  വകുപട്ട്  സലാംസഭാന  വലഭാപകേമഭായനി  ലഹല്പട്ട്  ലഡസ്ക്കുകേള
ആരലാംഭനിക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  എവനിലടലയലഭാമഭാണട്ട് ലഹല്പട്ട് ലഡസ്ക്കുകേള സഭാപനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;
ഇതനിനഭാവശലമഭായ സലലാം കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ലഹല്പട്ട് ലഡസ്ക്കുകേളുലട പ്രവര്ത്തന രതീതനി നനിശയനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില്
വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇവയലട  ചുമതല  ഏതു  തലത്തനിലുള്ള  ഉകദലഭാഗസലര  ഏല്പനിക്കഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ? 

ലതഭാഴെനിലുലാം എലലകസുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന): 

(എ&ബനി)  ഉണട്ട്.  എലലകസട്ട്  ലഹഡ്കേസ്വഭാര്കടഴനിലുലാം  എലഭാ  ഡനിവനിഷന
ഓഫതീസുകേളനിലുലാം  ലഹല്പട്ട്ലഡസ്ക്കുകേള  സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതട്ട്  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.
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(സനി)  ലപഭാതുജനങ്ങള പല ആവശലങ്ങളക്കഭായനി ഓഫതീസനില് എത്തുകമ്പഭാള
അവര്ക്കട്ട്  ആവശലമഭായ  സഹഭായങ്ങള  ലചേയ്തുലകേഭാടുക്കുനതനിനുലാം  സലാംശയ
നനിവഭാരണത്തനിനുമഭായഭാണട്ട് ലഹല്പട്ട് ലഡസട്ട് സഭാപനിചനിട്ടുളളതട്ട്.  ലഹല്പട്ട്ലഡസനില്
നനിനലാം  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  ഓഫതീസട്ട്  സലാംബനമഭായ  സലാംശയങ്ങളക്കട്ട്  കഫഭാണ്
മുഖഭാന്തെരലാം മറുപടനി നല്കുനണട്ട്. 

(ഡനി)  എലഭാ  ഓഫതീസുകേളനിലുലാം  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന  ലഹല്പട്ട്ലഡസനിലന്റെ
ചുമതല അതഭാതട്ട് കമലധനികേഭാരനികേളുലട കമല്കനഭാടത്തനിലഭാണട്ട്.

ആദനിവഭാസനി വനിഭഭാഗങ്ങളക്കനിടയനില് മദലഭാസകനി

10 (*520) ശതീ  .   അബ്ദുല് ഹമതീദട്ട്  .   പനി. :
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   കുഞ്ഞഭാലനിക്കുടനി :
ശതീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബഭാഹനിലാം :
ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    അബ്ദു റബ്ബട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ലതഭാഴെനിലുലാം എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആദനിവഭാസനി  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കനിടയനില്  മദലഭാസകനി  വര്ദനിച്ചുവരുനതഭായ
റനികപഭാര്ട്ടുകേള ശദയനില് വനനിട്ടുകണഭാലയനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എങനില്  മദലവനിമുകനി  ലക്ഷലമനിടട്ട്  അവര്ക്കനിടയനില്  എലന്തെഭാലക്ക
പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനി വരുനലണനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇപൗ ലക്ഷലലാം  ലലകേവരനിക്കഭാന ആദനിവഭാസനി സതീകേളുലട ശഭാകതീകേരണലാം
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങനില് അതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ലതഭാഴെനിലുലാം എലലകസുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന): 

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ആദനിവഭാസനി  കമഖലകേള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  വനിപുലവലാം  ലലവവനിദലവമഭായ

കബഭാധവല്ക്കരണ പ്രചേഭാരണ പരനിപഭാടനികേളഭാണട്ട് എലലകസട്ട് വകുപട്ട് സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുനതട്ട്.

ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി പഭാലക്കഭാടട്ട്, വയനഭാടട്ട്, ഇടുക്കനി എനതീ ജനിലകേളനിലല ആദനിവഭാസനി

കമഖലകേളനില് പ്രകതലകേ കബഭാധവല്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേള നടത്തനിവരുന.  പഭാലക്കഭാടട്ട്

ജനിലയനിലല  അടപഭാടനിയനിലല  കേഭാവണനിക്കല്,  വടകകേഭാടത്തറ  എനതീ  ഊരുകേലള

ലതരലഞ്ഞടുത്തട്ട് ലഹരനി വനിമുകമഭാക്കുനതനിനുളള പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിവരുന.

ആദനിവഭാസനി  ഊരുകേളനില്നനിനലാം  ലതരലഞ്ഞടുത്ത  31  കപര്ക്കട്ട്  തൃശ്ശൂര്  എലലകസട്ട്

അക്കഭാഡമനിയനില്  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനി  ലഹരനി  വനിരുദ  കവഭാളണനിയര്മഭാരഭായനി
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ഊരുകേളനില് നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണട്ട്. അടപഭാടനി, വയനഭാടട്ട് എനനിവനിടങ്ങളനില് ജനലലമതനി

എലലകസട്ട് രൂപതീകേരനിചട്ട്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുനണട്ട്.  കൂടഭാലത അടപഭാടനി  ആദനിവഭാസനി

കമഖലയനിലല  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളനില്  ലഹരനിലക്കതനിലര  അവകബഭാധലാം  സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനഭായനി

കഷഭാളയൂര് ലലട്രെബല് ലലഹസ്കൂളനിലല ലലലബറനിക്കട്ട്  20,000 രൂപയലട പുസകേങ്ങള

വഭാങ്ങനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  ആദനിവഭാസനി  സതീകേളക്കനിടയനില്  ശഭാകതീകേരണലാം  നടത്തുനതട്ട്

സലാംബനനിച വനിഷയലാം  പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.   സലാംസഭാനലത്ത ലഹരനിവനിരുദ

കേലഭാലാംലമ്പയനിനനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കുടുലാംബശതീ,  സലാംസഭാന  ലലലബറനി  കേപൗണ്സനില്,

മദലവര്ജന  സമനിതനി,  സനദ  സലാംഘടനകേള,  വനിദലഭാര്ത്ഥനി  യവജന-മഹനിളഭാ

സലാംഘടനകേള എനനിവയലട പങഭാളനിത്തകത്തഭാടുകൂടനി  മദലവര്ജനത്തനിനട്ട്  ഊനല്

നല്കേനി  ലഹരനിവനിമുക  കകേരളലാം  എന  ലക്ഷലലാം  സഭാക്ഷഭാത്കേരനിക്കുനതനിനുകവണനി

കകേരള  സലാംസഭാന  ലഹരനി  വര്ജന  മനിഷന  'വനിമുകനി'  എന  ബൃഹത്തഭായ

പദതനിക്കട്ട്  ജനി.ഒ.  (എലാം.എസട്ട്.)  94/16/നനി.വ.  തതീയതനി  6-10-2016  പ്രകേഭാരലാം

സര്ക്കഭാര് രൂപലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

ലപപനി, ലകേഭാക്കകക്കഭാള കേമ്പനനികേളുലട ഭൂഗര്ഭ ജലചൂഷണലാം

11 (*521) ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസട്ട് : 

ശതീ  .   പനി  .   ഉണനി : 

ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി : 

ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പഭാചനിമടയനില് ലകേഭാക്കകക്കഭാള കേമ്പനനി നടത്തനിയ ഭൂഗര്ഭജല ചൂഷണത്തനിലന്റെ

ഇരകേളക്കട്ട്  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  നല്കേഭാന  ഉകദ്ദേശനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള  റട്രെബബണല്

രൂപതീകേരണലാം  കപഭാലുലാം  മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പനിടനിപ്പുകകേടുലകേഭാണട്ട്  അസഭാധലമഭായ

സഭാഹചേരലത്തനില്, ഇരകേളക്കട്ട് ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി എന്തുമഭാര്ഗ്ഗമഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;

(ബനി)  സമഭാനരതീതനിയനില്  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിലല  പുതുകശരനി  പഞഭായത്തനില്

ലപപനി  കേമ്പനനി  നടത്തുന ഭൂഗര്ഭജല  ചൂഷണലാം  സമതീപവഭാസനികേളുലട  കുടനിലവള്ളലാം

മുടനിക്കുനതഭായ പരഭാതനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഈ കേമ്പനനിയലട ജലചൂഷണലാം നനിയനനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 
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ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   മഭാതത്യു ടനി  .   കതഭാമസട്ട്) : 

(എ)  2010-ലല  കദശതീയ  ഹരനിത  ലലട്രെബബണല്  ആകനില്  വനിഭഭാവനലാം
ലചേയനിട്ടുളള  വലവസകേള   The  Plachimada  Coca-cola  Victims  Relief  and
Compensation  Claims  Special  Tribunal  Bill,  2011-ലല  വലവസകേള
ഉളലക്കഭാണവയഭാലണനലാം  മറ്റുലാം  ചൂണനിക്കഭാടനി  ബനില്  പനിനവലനിക്കുവഭാന  കകേന്ദ്ര
ആഭലന്തെര  മനഭാലയലാം  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയലാം  തുടര്നട്ട്  ബനില്  മടക്കനി  അയയകേയലാം
ലചേയനിരുന.   ഇത്തരത്തനില്  തനിരനിലകേ  അയചതനിലല  നബനതകേള  ചൂണനിക്കഭാടനി
പ്രസ്തുത ബനില് രഭാഷപതനിയലട  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി  വതീണ്ടുലാം അയയകേയണഭായനി.
എനഭാല് ബനിലനില്  ''I  withhold  assent  from this  Bill''  എനട്ട് കരഖലപടുത്തനി
ബഹുമഭാനലപട രഭാഷപതനി പ്രസ്തുത ബനില് തനിരനിലകേ അയയകേയഭായനിരുന.  പ്രസ്തുത
സഭാഹചേരലത്തനില്  പഭാചനിമടയനില്  നഭാശനഷ്ടങ്ങളക്കനിരയഭായവര്ക്കട്ട്  എപ്രകേഭാരലാം
നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  ലഭലമഭാക്കഭാന  കേഴെനിയലമനതനിലന്റെ  നനിയമവശങ്ങള  സര്ക്കഭാര്
വനിശദമഭായനി പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്. 

(ബനി&സനി)  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിലല  പുതുകശരനി  പഞഭായത്തനില്  ലപപനി  കേമ്പനനി
അമനിതമഭായനി  ഭൂഗര്ഭജലലാം  ഊറ്റുനതനിനട്ട്  നനിയനണകമര്ലപടുത്തനിയ  സര്ക്കഭാര്
നടപടനിലക്കതനിലര  ലപപനി  കേമ്പനനി  ബഹുമഭാനലപട  ലലഹകക്കഭാടതനിയനില്  WP(C)  No.
20693/2010  പ്രകേഭാരലാം  കകേസട്ട്  ഫയല്  ലചേയ്തു.   ലലഹകക്കഭാടതനി  നനിര്കദ്ദേശത്തനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  സര്ക്കഭാര്  രൂപതീകേരനിച  വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനി  ഇക്കഭാരലത്തനില്  വനിശദമഭായ
പഠനലാം നടത്തുകേയലാം റനികപഭാര്ടട്ട് ബഹുമഭാനലപട ലലഹകക്കഭാടതനിയനില് സമര്പനിക്കുകേയലാം ലചേയ്തു.
പ്രതനിദനിനലാം  2.34  ലക്ഷലാം ലനിറര് ഭൂഗര്ഭ ജലലാം ഊറ്റുനതനിനട്ട് അനുമതനി നല്കേഭാനഭാണട്ട് വനിദഗ്ദ്ധ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ ലചേയനിട്ടുളളതട്ട്.  എനഭാല് വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശയ്ലക്കതനിലര ലപപനി
കേമ്പനനി ബഹുമഭാനലപട ലലഹകക്കഭാടതനിയനില് സതലവഭാങ്മൂലലാം ഫയല് ലചേയ്തു.  ഇതനിലനതനിലര
സര്ക്കഭാര്  വസ്തുതഭാവനിവരണ  പതനികേ  സമര്പനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   ഇപൗ  വനിഷയലാം  ഇകപഭാഴുലാം
ലലഹകക്കഭാടതനിയലട പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്. 

മദല വനിപത്തനിനുലാം വര്ദനിച്ചുവരുന മദലഭാസകനിക്കുലമതനിലര അവകബഭാധലാം

12 (*522) ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന : 
ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന : 
ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതട്ട് കകേഭായ : 
ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ലതഭാഴെനിലുലാം

എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മദല  വനിപത്തനിനുലാം  വര്ദനിച്ചുവരുന  മദലഭാസകനിക്കുലമതനിലര  ജനങ്ങളനില്
അവകബഭാധലാം സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനഭായനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള പദതനികേളുലട വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;
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(ബനി) ഇതനിനഭായനി വനിദലഭാര്ത്ഥനികേള, യവഭാക്കള, സതീകേള, സര്ക്കഭാരനിതര സലാംഘടനകേള
മുതലഭായവലര അണനിനനിരത്തനി ഏകകേഭാപനിപനിച പ്രവര്ത്തനലാം സഭാധലമഭാകുകമഭാ;

(സനി)  എനകഫഭാഴട്ട്ലമന്റെട്ട്  വനിഭഭാഗലാം  ശകനിലപടുത്തനി  വലഭാജമദല  ലഭലത  തടയനതനിനുലാം
ലഹരനിക്കഭായനി  ആയര്കവ്വദ  മരുനകേളുലാം  അകലഭാപതനി  മരുനകേളുലാം  ദുരുപകയഭാഗലാം  ലചേയ്യുനതട്ട്
തടയനതനിനുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ലതഭാഴെനിലുലാം എലലകസുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന): 

(എ)  ലഹരനിയലട ഉപകയഭാഗലാം സമൂഹത്തനില് ഉണഭാക്കുന ദൂഷലഫലങ്ങലളയലാം
മഹഭാവനിപത്തനിലനയലാം കുറനിചട്ട് എലഭാ വനിഭഭാഗലാം ജനങ്ങലളയലാം കബഭാധവല്ക്കരനിക്കുനതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  കുടുലാംബശതീ,  റസനിഡന്റെട്ട്സട്ട്  അകസഭാസനികയഷനുകേള,  നഭാഷണല്
സര്വ്വതീസട്ട്  സതീലാം,  എസട്ട്.പനി.സനി.,  സലാംസഭാന  ലലലബറനി  കേപൗണ്സനില്,  ക്ലബ്ബുകേള,
മദലവര്ജന  സമനിതനി,  വനിദലഭാര്ത്ഥനി-യവജന-മഹനിളഭാ  സലാംഘടനകേള,  വനിവനിധ
എന.ജനി.ഒ.-കേള എനനിവയമഭായനി  കചേര്നട്ട്  വനിവനിധ ലഹരനിവനിരുദ കബഭാധവല്ക്കരണ
ലസമനിനഭാറുകേളുലാം  ലഹരനിവനിരുദ  ആശയങ്ങള  അടങ്ങനിയ  ഹ്രസസ്വചേനിതങ്ങളുലാം
പ്രദര്ശനിപനിച്ചുവരുനണട്ട്. 

ലറയനില്കവ കസഷനുകേളനിലലയലാം ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസട്ട് കസഷനുകേളനിലലയലാം
CCTV  വഴെനിയലാം ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസ്സുകേളുലട ലലസഡട്ട് പഭാനലുകേളനിലൂലടയലാം
എഫട്ട്.എലാം.  കറഡനികയഭാ  വഴെനിയലാം  കസഭാഷലല്  മതീഡനിയകേള  വഴെനിയലാം  മദല-ലഹരനി
വനിരുദ കബഭാധവല്ക്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിവരുന.  കൂടഭാലത എലലകസട്ട്
വകുപനിലല  ലഭാന്റെട്ട്  കഫഭാണുകേള  വഴെനിയലാം  ലമഭാലലബല്  കഫഭാണുകേള  വഴെനിയലാം
റനിലാംഗ്കടഭാണഭായനി  ലഹരനി  വനിരുദ  ആശയങ്ങള  പ്രചേരനിപനിച്ചുവരുന.
മദലവര്ജനത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  ശകവലാം  വനിപുലവമഭായ
കബഭാധവല്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേളഭാണട്ട് നടത്തനിവരുനതട്ട്.  റഭാലനികേള, കഡഭാകേത്യുലമന്റെറനി
പ്രദര്ശനലാം,  കപഭാസര്  പ്രദര്ശനലാം,  കേസ്വനിസട്ട്  മതരലാം,  ചേനിതരചേനഭാ  മതരലാം,
പ്രസലാംഗമതരലാം,  എകനിബനിഷനുകേള,  ലഹരനിവനിരുദ  സകന്ദേശ  കബഭാര്ഡുകേള
സഭാപനിക്കല് മുതലഭായവ ഇതനികനഭാടനുബനനിച പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്.  ഓണഭാകഘഭാഷലാം,
സലാംസഭാന സ്കൂള യവജകനഭാതവലാം,  പൂരലാം,  മറട്ട് ആകഘഭാഷ പരനിപഭാടനികേള തുടങ്ങനിവ
ഉതവങ്ങകളഭാടനുബനനിചട്ട് കബഭാധവല്ക്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിവരുനണട്ട്.

നവതീന സഭാമൂഹനികേ മഭാധലമങ്ങളനിലൂലട ബഹുജനങ്ങളക്കട്ട് ലഹരനിലക്കതനിലരയള്ള
പ്രവര്ത്തനങ്ങലള  സഹഭായനിക്കഭാനഭാവലാം.   ഇപൗ  ലക്ഷലകത്തഭാലട  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്
എലലകസട്ട്  കേമ്മേതീഷണറുമഭായനി  24  മണനിക്കൂറുലാം  ബനലപടുനതനിനട്ട്  ഒരു  വഭാടട്ട്സട്ട്-
ആപട്ട് ലഹല്പട്ട് ലലലന നമ്പരുലാം ലമഭാലലബല് കഫഭാണ് നമ്പരുലാം നനിലവനിലുണട്ട്. 
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(ബനി)  സ്കൂള കകേഭാകളജട്ട് ലഹരനിവനിരുദ ക്ലബ്ബുകേള, നഭാഷണല് സര്വ്വതീസട്ട് സതീലാം,
കുടുലാംബശതീ,  സലാംസഭാന ലലലബറനി കേപൗണ്സനില്,  സ്റ്റുഡന്റെട്ട്സട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കകേഡറട്ട്,
മദലവര്ജന  സമനിതനി,  സനദ  സലാംഘടനകേള,  വനിദലഭാര്ത്ഥനി -യവജന-മഹനിളഭാ
സലാംഘടനകേള എനനിവയലട പങഭാളനിത്തകത്തഭാടുകൂടനി ലഹരനി വനിമുക കകേരളലാം എന
ലക്ഷലലാം  സഭാക്ഷഭാത്കേരനിക്കുനതനിനുകവണനി  കകേരള  സലാംസഭാന  ലഹരനി  വര്ജന
മനിഷന വനിമുകനിക്കട്ട് രൂപലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇപൗ വനിഷയത്തനിലല ഏകകേഭാപനിപനിച്ചുളള
പ്രവര്ത്തനങ്ങള വനിമുകനി മുകഖന സലാംഘടനിപനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട് വലഭാജമദലലാം,  സനിരനിറട്ട്,  മദല-മയക്കുമരുനട്ട്  എനനിവയലട
ഉല്പഭാദനലാം, വനിപണനലാം, കേടത്തട്ട് എനനിവ തടയനതനിനട്ട് എലലകസട്ട് വകുപട്ട് ശകമഭായ
എനകഫഭാഴട്ട്ലമന്റെട്ട്  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്  നടത്തനിവരുനതട്ട്.  നനിലവനില് മയക്കുമരുനട്ട്
വലഭാപനലാം  തടയനതനിനഭായനി  എലലകസട്ട്  ഷഭാകഡഭാ  സലാംവനിധഭാനലാം  ഉളലപലടയളള
പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലൂലട  എനകഫഭാഴട്ട്ലമന്റെട്ട്  ശകമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.   എലലകസട്ട്
കേമ്മേതീഷണറുലട  കനതൃതസ്വത്തനിലുളള  സസ്വഭാഡുലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.
അനലസലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം  അനധനികൃത  മദലവലാം  ലഹരനി  പദഭാര്ത്ഥങ്ങളുലാം
സലാംസഭാനകത്തയട്ട് കേടത്തനിലക്കഭാണ്ടുവരുനതട്ട് തടയനതനിനഭായനി എലലകസട്ട് ലചേക്കട്ട്
കപഭാസ്റ്റുകേളുലട പ്രവര്ത്തനവലാം അതനിര്ത്തനി പ്രകദശങ്ങളനില് കബഭാര്ഡര് പകട്രെഭാളനിലാംഗട്ട്
യൂണനിറ്റുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനവലാം  ശകനിലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   ലട്രെയനിന  മുഖഭാന്തെരമുളള
മദലത്തനിലന്റെയലാം  ലഹരനി  വസ്തുക്കളുലടയലാം  കേടത്തട്ട്  തടയനതനിനട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്,
ലറയനില്കവ,  ആര്.പനി.എഫട്ട്.  വനിഭഭാഗങ്ങളുമഭായനി  സഹകേരനിചട്ട്  കേര്ശനമഭായ
പരനികശഭാധനകേള നടത്തുനണട്ട്.   ലലലസനസട്ട് കൂടഭാലത ആളക്കകഹഭാള,  ലഹരനി
മരുനട്ട് എനനിവ അടങ്ങനിയ ആയര്കവ്വദ മരുനകേള ഉല്പഭാദനിപനിക്കുകേയലാം വനിപണനലാം
നടത്തുകേയലാം  ലചേയ്യുന  സഭാപനങ്ങളലക്കതനിലര  കേര്ശന  നനിയമനടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.   ലലലസനസട്ട്  സഭാപനങ്ങളനില്  കൃതലമഭായ  ഇടകവളകേളനില്
പരനികശഭാധനകേള  നടത്തുകേയലാം  സഭാമ്പനിളുകേള  കശഖരനിചട്ട്  രഭാസപരനികശഭാധനയട്ട്
വനികധയമഭാക്കുകേയലാം  പ്രസ്തുത  സഭാപനങ്ങളനില്  അനധനികൃത  മദലലാം
വനില്ക്കുനനിലഭാലയനട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തുകേയലാം  ലചേയ്യുനണട്ട്.   ഡ്രഗ്സട്ട്  കേണ്കട്രെഭാള
വകുപ്പുമഭായനി  കചേര്നട്ട്  ലമഡനിക്കല്  കസഭാറുകേളനില്  പരനികശഭാധന  നടത്തുകേയലാം
ലഹരനിക്കഭായനി  ദുരുപകയഭാഗലാം  ലചേയലപടുന  മരുനകേളുലട  അനധനികൃത  വനില്പന
തടയനതനിനുളള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകേയലാം ലചേയ്തുവരുനണട്ട്.

വലഭാജമദലലാം,  മയക്കുമരുനകേള, പുകേയനില ഉല്പനങ്ങള മുതലഭായവയലട ഉല്പഭാദനലാം,
കേടത്തട്ട്,  വനിപണനലാം,  വനില്പന,  ഉപകഭഭാഗലാം  തുടങ്ങനിയ  അബ്കേഭാരനി/  എന.ഡനി.പനി.എസട്ട്./
എലാം.&റനി.പനി./  കകേഭാട്പ  കുറകൃതലങ്ങള  സലാംബനനിച  വനിവരങ്ങളുലാം  പരഭാതനികേളുലാം
ലപഭാതുജനങ്ങളനില്നനിനലാം  കസഭാഷലല്  മതീഡനിയ  അടക്കമുളള  വനിവനിധ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂലട
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സസ്വതീകേരനിചട്ട്  സമയബനനിതമഭായ  നടപടനികേള  ലലകേലക്കഭാളളുനണട്ട്.  ശകമഭായ
കബഭാധവല്ക്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലൂലട  ലപഭാതുജനങ്ങളനില് മദലത്തനിനുലാം മയക്കുമരുനനിനുലാം
എതനിരഭായനി  അവകബഭാധലാം  ഉണഭാക്കുകേയലാം  കമല്പ്രകേഭാരലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്
ലപഭാതുജനങ്ങളുലട സഹകേരണലാം ഉറപ്പുവരുത്തുകേയലാം ലചേയ്യുനണട്ട്.  അയല് സലാംസഭാനങ്ങളനില്
എനകഫഭാഴട്ട്ലമന്റെട്ട് ഏജനസനികേളുമഭായനി കചേര്നട്ട് അതനിര്ത്തനി പ്രകദശങ്ങളനില് പരനികശഭാധനകേള
നടത്തനിവരുന.   സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്,  കഫഭാറസട്ട്,  റവനബ  വകുപ്പുകേളുമഭായനി
കചേര്നട്ട് സലാംയക ലറയ്ഡുകേള സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുന. 

കുടനിലവള്ളത്തനിലന്റെ ശുദതയലാം ലഭലതയലാം ഉറപ്പുവരുത്തഭാന കേര്മ്മേ പദതനി

13 (*523) ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :
ശതീ  .    കറഭാജനി എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ജലവനിഭവ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുടനിലവള്ളത്തനിലന്റെ  ശുദതയലാം  ലഭലതയലാം  ഉറപ്പുവരുത്തഭാന  എലന്തെലഭാലാം  കേര്മ്മേ
പദതനികേളഭാണട്ട് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളലതനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുള്ള  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  ശഭാസതീയ  വതീക്ഷണവലാം
നനിലപഭാടുകേളുലാം എലന്തെഭാലക്കയഭാലണനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനലാം  ഈ  വര്ഷലാം  രൂക്ഷമഭായ  വരളചയനികലക്കട്ട്  നതീങ്ങുലമന
റനികപഭാര്ട്ടുകേളുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  ശുദമഭായ  കുടനിലവള്ളലാം  ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്  വഭാ ടര്
അകതഭാറനിറനി എലന്തെങനിലുലാം മുനകേരുതല് നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഇതനിനഭായനി  ഭരണ  തലത്തനില്  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   മഭാതത്യു ടനി  .   കതഭാമസട്ട്) :

(എ&ബനി)  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന  കുടനിലവളളലാം
അനുകയഭാജലമഭായ  ശഭാസതീയ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ശുദതീകേരനിചട്ട്
അണുവനിമുകമഭാക്കനി  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപ്പുവരുത്തനിയതനിനുകശഷമഭാണട്ട്  വനിതരണലാം
ലചേയ്യുനതട്ട്.   സലാംസഭാനത്തട്ട്  ജലഗുണ  നനിലവഭാര  പരനികശഭാധനയകവണനി  കകേരള
വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിക്കട്ട്  പ്രകതലകേ  കേസ്വഭാളനിറനി  കേണ്കട്രെഭാള  വനിഭഭാഗലാം  ഉണട്ട്.
ഇതനികലയഭായനി  33  സബട്ട് ഡനിവനിഷന  ലഭാബുകേളുലാം  14  ജനിലഭാതല ലഭാബുകേളുലാം കസറട്ട്
റഫറല്  ഇനസനിറബട്ടുലാം  ഇകപഭാള  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.   ജല  ശുദതീകേരണ
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ശഭാലകേകളഭാടനുബനനിചട്ട്  ലഭാബുകേള  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഗുണനനിലവഭാര
പരനികശഭാധനയലട ഭഭാഗമഭായനി കേസ്വഭാളനിറനി  കേണ്കട്രെഭാള വനിഭഭാഗത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന
ഉകദലഭാഗസര്  വനിവനിധ  കുടനിലവളള  പദതനികേളനില്നനിനലാം  സഭാമ്പനിളുകേള  കശഖരനിചട്ട്
ആവശലമഭായ  പരനികശഭാധനകേള   നടത്തനി  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുളള
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കുന.  ലപഭാതുജനങ്ങള ആശയനിക്കുന കേനിണറുകേള മുതലഭായ
കുടനിലവളള  കസഭാതസ്സുകേളനിലല  ജല  പരനികശഭാധനയലാം  കമല്പറഞ്ഞ  ലഭാബുകേളനില്
നടത്തനിവരുന.  ഇപൗ ലഭാബുകേളനിലലലഭാലാം ബബകറഭാ ഓഫട്ട് ഇനഡലന സഭാനകഡര്ഡട്ട്  :
10500 (2012)  നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന രതീതനിയലട അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  ഗുണനനിലവഭാര
പരനികശഭാധന നടത്തുനതട്ട്.

കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  സഹഭായകത്തഭാലട  NRDWP-യനില്  ഉളലപടുത്തനി
കകേരളത്തനിലല  44  നദനികേളനിലല  126  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട സലങ്ങളനിലല ജലസഭാമ്പനിളുകേളുലട
ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധനയലാം പ്രസ്തുത ലഭാബുകേളനില് നടത്തനിവരുനണട്ട്.

എലഭാവര്ക്കുലാം ശുദമഭായ കുടനിലവളളലാം ആവശലമഭായ അളവനില് എലഭായ്കപഭാഴുലാം
ലഭലമഭാക്കുകേ  എന  ലക്ഷലകത്തഭാലടയഭാണട്ട്  കകേരള  ജല  അകതഭാറനിറനി
പ്രവര്ത്തനിക്കുനതട്ട്.   ഗ്രഭാമതീണ  കമഖലയനില്  100  ലനിററുലാം  നഗരകമഖലയനില്  150
ലനിററുലാം  ആകളഭാഹരനി  പ്രതനിദനിനലാം  ലഭലമഭാക്കഭാന  ആവശലമഭായ  പദതനികേളഭാണട്ട്
ഇകപഭാള  രൂപകേല്പന  ലചേയ്തുവരുനതട്ട്.   സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെയലാം  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിലന്റെയലാം  നബഭാര്ഡട്ട്,  ജനിക്ക  തുടങ്ങനിയ  ധനകേഭാരല  സഭാപനങ്ങളുകടയലാം
ധനസഹഭായകത്തഭാലടയഭാണട്ട് കുടനിലവളള പദതനികേള ഏലറടുക്കുനതട്ട്.  ഇതനിനുപുറകമ
ജലനനിധനി,  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  എനനിവയലാം  ശുദജല
വനിതരണത്തനിനഭായനി പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയനില്
ഇകപഭാള  നടപനിലഭാക്കനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന  ലചേറുതുലാം  വലുതുമഭായ  പദതനികേള
സമയബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന കവണനി വനിവനിധ തലങ്ങളനില് അവകലഭാകേന
കയഭാഗങ്ങള  കൂടുകേയലാം  തടസങ്ങള  നതീക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുകേയലാം ലചേയ്യുന.  

കവനല്ക്കഭാലത്തട്ട്  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  തടയണകേള  നനിര്മ്മേനിചട്ട്  കുടനിലവളള
പദതനികേളുലട  കസഭാതസ്സുകേളനില്  ജല  ലഭലത  ഉറപഭാക്കുന.  കൂടഭാലത  പുതനിയ
പദതനിക്കുലാം  നനിലവനിലുളളവയലാം  സനിരലാം  തടയണകേള  ആവശലഭാനുസരണലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുളള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  കുടനിലവളള  പദതനികേള
വനിഭഭാവനലാം  ലചേയ്യുകമ്പഭാള  ആദല  പരനിഗണന  സുരക്ഷനിതവലാം  സുസനിരമഭായതുലാം
ദതീര്ഘകേഭാലലാം  ആശയനിക്കഭാവനതുമഭായ  കസഭാതസ്സുകേള  കേലണത്തുനതനിനഭാണട്ട്.
നമ്മേള  പ്രധഭാനമഭായലാം  ആശയനിക്കുനതട്ട്  നദനികേലളയലാം  അണലക്കട്ടുകേളുലട
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സലാംഭരണനികേലളയമഭാണട്ട്.  എനഭാല് കവനല്ക്കഭാലത്തട്ട് പല നദനികേളനിലുലാം നതീലരഭാഴുക്കട്ട്
കുറയനതുലാം  ഉപ്പുലവളളലാം  കേലരുനതുലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  നദതീജല
സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  പ്രധഭാനമഭായലാം  ആശയനിക്കുനതട്ട്  റഗുകലറര്-കേലാം-ബനിഡ്ജട്ട്,
തടയണകേള, അടനിയണകേള മുതലഭായ നനിര്മ്മേനിതനികേളഭാണട്ട്. 

ജലനനിധനി  പദതനികേളനില്  കുടനിലവളള  കസഭാതസ്സുകേളുലട  ലഭലത
ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനഭായനി  ശഭാസതീയമഭായ  പരനികശഭാധനകേള  Yield  test  ഉളലപലട
നടത്തുനണട്ട്. കൂടഭാലത കുടനിലവളളത്തനിലന്റെയലാം  കുടനിലവളള കസഭാതസനിലന്റെയലാം ഗുണകമന
ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനഭായനി  വഭാടര്  കേസ്വഭാളനിറനി  ലടസ്റ്റുകേളുലാം  വഭാടര്  കേസ്വഭാളനിറനി  പ്രശ്നങ്ങള
ഉളളയനിടങ്ങളനില് ഫനില്റകറഷന സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം വഭാടര് ട്രെതീറട്ട്ലമന്റെട്ട് സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം
നടത്തനികപഭാരുന.  കൂടഭാലത കുടനിലവളളത്തനില് ഇരുമ്പനിലന്റെ അലാംശലാം അധനികേമഭായനി
കേണ്ടുവരുനയനിടങ്ങളനില് Iron Removal Plant-കേളുലാം സഭാപനിച്ചുവരുന.

ജലനനിധനി പദതനികേളനില് ഗുണകഭഭാക്തൃ സലാംഘടനകേള വഴെനിയഭാണട്ട് പദതനിയലട
നടത്തനിപട്ട്.  തുടര്ചയഭായ  വഭാടര്  കേസ്വഭാളനിറനി  പരനികശഭാധന  വഴെനി  കുടനിലവളളത്തനിലന്റെ
ഗുണകമന  ഉറപ്പുവരുത്തുന.   പ്രശ്നസഭാധലതയളള  സലങ്ങളനില്  ഗുണകഭഭാക്തൃ
സലാംഘടനകേളക്കുതലന  ലവളളത്തനിലന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനട്ട്
വഭാടര് കേസ്വഭാളനിറനി ലടസനിലാംഗുലാം കേനിറ്റുകേളുലാം നല്കേനികപഭാരുന. 

(സനി&ഡനി) കേഭാലവര്ഷത്തനിലുണഭായ കുറവട്ട് പരനിഗണനിചട്ട് വനിവനിധ നദനികേളനിലല
ജല ദപൗര്ലഭലത്തനിനുളള സഭാധലത കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്  കവണ കേരുതല് നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  സഭാധഭാരണ മഭാര്ചട്ട്-ഏപ്രനില് മഭാസങ്ങളനില് സസ്വതീകേരനിക്കഭാറുളള
സലാംരക്ഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഇപൗ വര്ഷലാം മുനകൂടനി നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

1. കസഭാതസ്സുകേളനില് തടയണ ലകേടനിയലാം  നതീര്ചഭാലുകേള നനിര്മ്മേനിച്ചുലാം  കൂടുതല്
ജലലഭലത ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

2. ഇറനികഗഷന,  ലലവദത്യുത  വകുപ്പുമഭായനി  സഹകേരനിചട്ട്  അവരുലട
ഉടമസതയനിലുളള  അണലക്കട്ടുകേളനിലല  ജലലാം  പരമഭാവധനി  കുടനിലവളള
ആവശലത്തനിനഭായനി  വനിവനിധ  കസഭാതസ്സുകേളനില്  ലഭലമഭാക്കഭാനുളള
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

3. അടനിക്കടനി  ലതീക്കുമൂലലാം  നഷ്ടലാം  സലാംഭവനിക്കുന വനിതരണ ലലലനുകേള മഭാറനി
പകേരലാം പുതനിയവ സഭാപനിക്കുനതനിനുളള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

4. ജലലഭലതയളള  സലങ്ങളനില്  ലലപപട്ട് ലലലന  ദതീര്ഘനിപനിചട്ട്  ജലലാം
എത്തനിക്കുനതനിനുളള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
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5. വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  കേനിണറുകേളനിലല  ലചേളനിയലാം  മണലാം  നതീക്കലാം  ലചേയട്ട്
പമ്പനിലാംഗട്ട് കസഷനുകേളനില് ജലലഭലത ഉറപ്പുവരുത്തുനതഭാണട്ട്.

6. ആവശലമഭായ  സലങ്ങളനില്  കേനികയഭാസ്കുകേള  സഭാപനിചട്ട്  റവനബ,  തകദ്ദേശ
സസ്വയലാംഭരണ  വകുപ്പുകേള  വഴെനി  ടഭാങറുകേള  മുകഖന  പരമഭാവധനി  ശുദജല
വനിതരണ സപൗകേരലലാം ഏര്ലപടുത്തുനതഭാണട്ട്.

7. പമ്പനിലാംഗട്ട്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  കകേടുവന പമ്പട്ട്  ലസറ്റുകേളുലട
അറകുറപണനികേള  സമയബനനിതമഭായനി  നടത്തനി  പൂര്ണകതഭാതനിലുളള
പ്രവര്ത്തനലാം ഉറപഭാക്കുലാം.

8. കൂടുതല്  പമ്പനിലാംഗട്ട്  ആവശലമഭാലണങനില്  അഡതീഷണല്  ഷനിഫ്റ്റുകേള
ഏര്ലപടുത്തുനതഭാണട്ട്.

9. ആവശലമഭാകുന  പക്ഷലാം  വഭാല്വകേള  നനിയനനിചട്ട്  കേരുതല്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

10. പണനികേള  അവസഭാന  ഘടത്തനില്  എത്തനിനനില്ക്കുന  പദതനികേള
അടനിയന്തെരമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  ജല  വനിതരണലാം  ആരലാംഭനിക്കുവഭാനുളള
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

ജലശുദതീകേരണ ശഭാലകേളുലട സഭാപനിത കശഷനി പൂര്ണമഭായലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനട്ട്
ആവശലമഭായ പുനരുദഭാരണ പ്രവൃത്തനികേള നടപനിലഭാക്കനി ശുദജല ലഭലത ഉറപഭാക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

ലതഭാഴെനില് വകുപനിനട്ട് കേതീഴെനിലുള്ള എനകഫഭാഴട്ട്ലമന്റെട്ട് വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം

14 (*524) ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം :
ശതീമതനി യ  .   പ്രതനിഭ ഹരനി :
ശതീ  .    എലാം  .    നപൗഷഭാദട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ലതഭാഴെനിലുലാം

എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലതഭാഴെനില് വകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനിലുള്ള എനകഫഭാഴട്ട്ലമന്റെട്ട്  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം
ശകനിലപടുത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാലയനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ലമഡനിക്കല് കസഭാര് ഉളലപലടയള്ള കേടകേളനിലുലാം മറട്ട് വഭാണനിജല സഭാപനങ്ങളനിലുലാം
ലതഭാഴെനിലലടുക്കുനവര്ക്കട്ട്  നലഭായമഭായ  കവതനവലാം  മറ്റു  കസവനഭാവകേഭാശങ്ങളുലാം  കൃതലമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുനകണഭാ; ഇതുറപഭാക്കഭാന എനകഫഭാഴട്ട്ലമന്റെട്ട് വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട് സഭാധലമഭായനിട്ടുകണഭാ;
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(സനി)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ലതഭാഴെനില്  നനിയമ  കഭദഗതനി  ഇത്തരലാം  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേലള
കൂടുതല് ദുരനിതത്തനിലഭാക്കുലമനതട്ട് കേണക്കനിലലടുത്തട്ട് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിനട്ട് ഇക്കഭാരലത്തനില്
ലചേയഭാന സഭാധനിക്കുന കേഭാരലങ്ങള എലന്തെഭാലക്കലയനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ? 

ലതഭാഴെനിലുലാം എലലകസുലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   റനി  .    പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന  ): 

(എ) ഉണട്ട്.  വനിവനിധ ലതഭാഴെനില് നനിയമങ്ങള പ്രകേഭാരമുളള രജനികസഷന, റനിനത്യുവല്,
കഭദഗതനി എനനിവയട്ട് ഓണ്ലലലന സലാംവനിധഭാനലാം മുകഖന അകപക്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി
കലബര്  കേമ്മേതീഷണകററട്ട്  ഓകടഭാകമഷന  സനിസലാം  (LCAS)  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
അസലാംഘടനിത  കമഖലയനിലല  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  മനിനനിമലാം  കവതനലാം
ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭായനി കവതന സുരക്ഷഭാ പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ടനി പദതനി
തനിരുവനന്തെപുരലാം  ജനിലയനില്  ലലപലറട്ട്  അടനിസഭാനത്തനില്  വനിജയകേരമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുകേയലാം  മറട്ട്  ജനിലകേളനികലയട്ട്  വലഭാപനിപനിക്കുനതനിനുളള  നടപടനികേള
ആരലാംഭനിക്കുകേയലാം  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.   പദതനി  വഴെനി  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ബഭാങട്ട്  മുകഖന
കവതനലാം  ലഭലമഭാക്കുനകതഭാലടഭാപലാം  നനിയമലാം  അനുശഭാസനിക്കുന  കുറഞ്ഞ  കവതനലാം
യഥഭാസമയലാം ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട് ലഭനിക്കുനലണനട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുലാം കൂടഭാലത
ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട് കവജട്ട് സനിപട്ട് കനരനിടട്ട് ഓണ്ലലലന മുകഖന ലഭലമഭാക്കുനതനിനുലാം
കേഴെനിയനതഭാണട്ട്.  1948-ലല മനിനനിമലാം കവതന നനിയമപ്രകേഭാരവലാം  1936-ലല കവതനലാം
ലകേഭാടുക്കല്  നനിയമപ്രകേഭാരവലാം  നനിശയനിക്കലപട  കവതനലാം  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്
കൃതലസമയത്തട്ട് ലഭലമഭാകുനകണഭാലയനട്ട്  ലതഭാഴെനില് വകുപനിലല ഇനലസകര്മഭാര്ക്കട്ട്
ഓണ്ലലലന  ആയനിത്തലന  പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനുലാം  ഇതനില്  വതീഴ്ച  വരുത്തുന
സഭാപനങ്ങളലക്കതനിലര നനിയമനടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാനുലാം കേഴെനിയലാം.  ലതഭാഴെനില്
വകുപട്ട് ആരലാംഭനിച കകേഭാളലസന്റെര് മുകഖന വകുപനിലന സലാംബനനിച്ചുളള  സലാംശയങ്ങളുലാം
പരഭാതനികേളുലാം  155214/180042555214  എനതീ  നമ്പരുകേളനില്  രഭാവനിലല  7  മണനി
മുതല്  ലലവകുകനരലാം  7  മണനിവലര  വനിളനിചട്ട്  പരനിഹരനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.   എലഭാ
ഇനലസകര്മഭാര്ക്കുലാം  CUG  സനിലാം  കേഭാര്ഡട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ലഹല്പട്ട് ലലലനനിലൂലട
ലഭനിക്കുന  പരഭാതനികേള  തതമയലാം  രജനിസര്  ലചേയലപടുകേയലാം  അതഭാതട്ട്
ഇനലസകര്മഭാര്ക്കട്ട് യഥഭാസമയലാം പരഭാതനികേള പരനിഹരനിക്കുനതനിനുലാം കേഴെനിയന.

(ബനി) ഉണട്ട്.  ലതഭാഴെനില് വകുപനിലല എനകഫഭാഴട്ട്ലമന്റെട്ട് വനിഭഭാഗലാം ഉകദലഭാഗസര്,
സസ്വകേഭാരല സഭാപനങ്ങളനില് പരനികശഭാധന നടത്തനി വനിവനിധ ലതഭാഴെനില് നനിയമപ്രകേഭാരമുളള
ആനുകൂലലങ്ങള  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  ലഭനിക്കുനലണനട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തഭാറുണട്ട്.  കൂടഭാലത
ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ലതഭാഴെനില്  പരനിരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് വനിശമത്തനിനുലാം വനിശമ കവളകേളനില് ഇരനിക്കഭാനുമുളള സപൗകേരലലാം കൂടനി
ലതഭാഴെനിലുടമ  സഭാപനത്തനില്  നല്കേണലമന  വലവസയലാം  ലക്രഷട്ട്,  കടഭായട്ട് ലലറട്ട്
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സപൗകേരലലാം  സജതീകേരനിക്കണലമന  വലവസയലാം  ഉളലപടുത്തനി  1961-ലല  കകേരള
കഷഭാപട്ട്സട്ട്  ആന്റെട്ട്  ലകേഭാകമഴലല്  എസഭാബനിലഷ്മെന്റെട്ട്  (ചേടങ്ങളനില്)  കഭദഗതനി
പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  സലാംസഭാനത്തട്ട്  സസ്വകേഭാരല  കമഖലകേളനില്  കജഭാലനി  ലചേയ്യുന
ജതീവനക്കഭാരുലട  കവതനലാം  ബഭാങട്ട്  വഴെനി  നല്കുനതനിനഭായളള  കവതന  സുരക്ഷഭാ
പദതനിയലാം  (ഇ-കപലമന്റെട്ട്)  വകുപട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഇതട്ട്  പൂര്ണകതഭാതനില്
നടപഭാക്കുനകതഭാലട ഇപൗ കമഖലയനിലല ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട് നലഭായമഭായ കവതനവലാം
മറട്ട് കസവനഭാവകേഭാശങ്ങളുലാം ഉറപഭാക്കഭാന ലതഭാഴെനില് വകുപനിനട്ട് കേഴെനിയനതഭാണട്ട്. 

(സനി)  കകേരളത്തനില്  നനിലവനിലുളള  കഷഭാപട്ട്  ആന്റെട്ട്  ലകേഭാകമഴലല്  എസഭാബനി ലഷ്മെന്റെട്ട്
നനിയമപ്രകേഭാരലാം ഒരു ലതഭാഴെനിലഭാളനി മഭാതമഭായഭാലുലാം പ്രസ്തുത നനിയമത്തനിലന്റെ പരനിധനിയനില് വരുലാം.
എനഭാല്  കകേന്ദ്രലാം  ലകേഭാണ്ടുവരുന  ബനിലനില്  പകത്തഭാ  അതനില്  കൂടുതല്  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേകളഭാ
കജഭാലനി ലചേയ്യുന സഭാപനങ്ങള മഭാതകമ ഇപൗ ബനിലനിലന്റെ പരനിധനിയനില് വരനികേയളള.  നനിലവനില്
അസലാംഘടനിത  കമഖലയനിലുളള  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേലള  ഇപൗ  വലവസ  സഭാരമഭായനി  ബഭാധനിക്കുലാം.
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന  കഷഭാപട്ട്  ആന്റെട്ട്  ലകേഭാകമഴലല്
എസഭാബനിലഷ്മെന്റെട്ട്സട്ട്  (ലറഗുകലഷന  ഓഫട്ട്  എലാംകപഭായട്ട് ലമന്റെട്ട്  ആന്റെട്ട്  കേണതീഷനസട്ട്  ഓഫട്ട്
സര്വ്വതീസസട്ട്)  ബനില്  2015-ലല  ചേനില  വലവസകേള  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നനിലവനില്
പ്രഭാബലലത്തനിലുളള കകേരള കഷഭാപട്ട് ആന്റെട്ട് ലകേഭാകമഴലല് എസഭാബനിലഷ്മെന്റെട്ട് ആകട്ട്, 1960 പ്രകേഭാരലാം
ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  വനിഭഭാവന  ലചേയനിട്ടുളള  ലതഭാഴെനില്  സുരക്ഷ  ഇലഭാതഭാക്കഭാനുളള
സഭാദലതയലണനട്ട്   9-8-2016-ല്  കകേന്ദ്ര  ലതഭാഴെനില്  വകുപട്ട്  ലസക്രടറനിയമഭായനി  നടത്തനിയ
വതീഡനികയഭാ കകേഭാണ്ഫറനസനില് വലകമഭാക്കനിയനിരുന.  കമഭാഡല് കഷഭാപട്ട് ആന്റെട്ട് ലകേഭാകമഴലല്
എസഭാബനിലഷ്മെന്റെട്ട്സട്ട് ബനില് നടപനിലഭാക്കുനതട്ട് സലാംബനനിച്ചുളള സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ ആശങയലാം
കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ ശദയനില് ലകേഭാണ്ടുവനനിട്ടുണട്ട്. 

ലയങ്ങളനിലല വതീടുകേള പുനര്നനിര്മ്മേനിചട്ട് നല്കുനതനിനുള്ള ഭവന പദതനി

15 (*525) ശതീ  .   ലകേ  .   സുകരഷട്ട് കുറുപട്ട് :
ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു :
ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശർമ്മേ :

ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ലതഭാഴെനിലുലാം

എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലയങ്ങളനിലല  വതീടുകേലളലഭാലാം  പുനര്നനിര്മ്മേനിചട്ട്  നല്കുനതനിനുള്ള  ഭവന  പദതനി

നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില് അവ എപ്രകേഭാരലാം നനിര്മ്മേനിച്ചു നല്കേഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;
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(സനി)  ലയങ്ങളുലട  ഉടമസത  വനിവനിധ  മഭാകനജുലമന്റുകേളനില്  നനിക്ഷനിപ്തമഭായതനിനഭാല്
അവനിലടയള്ള  വതീടുകേള  സര്ക്കഭാര്  ലചേലവനില്  നനിര്മ്മേനിച്ചു  നല്കുകമ്പഭാള  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള
വനിരമനിചട്ട് കപഭാകുന സമയത്തട്ട് ഉടമസതഭാ പ്രശ്നലാം ഉണഭാകുലമനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) എങനില് ഇത്തരലാം ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട് കവലറ ഭൂമനി കേലണത്തനി അവനിലട വതീടുകേള
നനിര്മ്മേനിച്ചു നല്കേനി പ്രസ്തുത പ്രശ്നലാം പരനിഹരനിയനതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ലതഭാഴെനിലുലാം എലലകസുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന): 

(എ) ഇല.

(ബനി&സനി)  ലയങ്ങളുലട  കശഭാചേനതീയഭാവസയട്ട്  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണുനതനിനുളള
പദതനി കതഭാടലാം ഉടമകേളുമഭായനി ചേര്ച ലചേയട്ട് ആവനിഷ്കരനിക്കുവഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.

(ഡനി)  ഭവനലാം ഫപൗകണഷന കകേരള കതഭാടലാം കമഖലയനില് സസ്വന്തെലാം വതീടട്ട് എന പദതനി
ആണട്ട്  നടപനിലഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  സസ്വന്തെമഭായനി  കുറഞ്ഞതട്ട്  മൂനട്ട്  ലസന്റെട്ട്  സലമുണട്ട്
എനഭാല് വതീടട്ട് ഇലഭാത്തവര്ക്കുലാം സസ്വന്തെമഭായനി സലവലാം വതീടുമനിലഭാത്തവര്ക്കുലാം വതീടട്ട് വയനതനിനട്ട്
ആവശലമഭായ  സഹഭായലാം  നല്കുനതനിനുകവണനിയളള  ഇപൗ  പദതനി  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്. 

റകേത്തറനി ലതഭാഴെനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡട്ട്

16 (*526) ശതീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബഭാഹനിലാം :
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   അബ്ദു റബ്ബട്ട് :
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   കുഞ്ഞഭാലനിക്കുടനി :
ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദട്ട്  .    പനി  . :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ലതഭാഴെനിലുലാം

എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 1989-ലല കകേരള റകേത്തറനി ലതഭാഴെനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി ആകട്ട് പ്രകേഭാരലാം രൂപതീകൃതമഭായ
കബഭാര്ഡനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളനില്  നനിനലാം  അലാംശദഭായമനിനത്തനില്  പ്രതനിവര്ഷലാം  ലഭനിക്കുന
ശരഭാശരനി തുകേ എതയഭാലണനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുള്ള  ആനുകൂലലവനിതരണക്കഭാരലത്തനില്  കുടനിശനികേയണഭായനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് അതുസലാംബനനിച വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ? 

ലതഭാഴെനിലുലാം എലലകസുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന):

(എ)  ഉണട്ട്.  1989-ലല കകേരള  ലലകേത്തറനി  ലതഭാഴെനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  നനിയമ
പ്രകേഭാരലാം  1989  കമയട്ട്  4-ാം  തതീയതനി  മുതല്  നനിലവനില്  വന കകേരള  ലലകേത്തറനി
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ലതഭാഴെനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡനിലന്റെ ഭരണച്ചുമതല വഹനിക്കുനതട്ട് നനിയമത്തനിലല
6-ാം വകുപട്ട് പ്രകേഭാരലാം രൂപതീകേരനിക്കലപട അഞട്ട് വതീതലാം ലതഭാഴെനിലഭാളനി,  ലതഭാഴെനിലുടമ,
സര്ക്കഭാര് പ്രതനിനനിധനികേള അടങ്ങനിയ കബഭാര്ഡട്ട് ആണട്ട്.

കബഭാര്ഡനിലന്റെ വരുമഭാനത്തനിലല 85%-കത്തഭാളലാം വരുന വലഭാപഭാരനി അലാംശദഭായലാം
പനിരനിക്കുനതട്ട് ബഹുമഭാനലപട ലലഹകക്കഭാടതനി  22-2-2002-ല് റദ്ദേഭാക്കനിയതനിലനത്തുടര്നട്ട്
കബഭാര്ഡട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ  പ്രതനിസനനിയനിലഭാണട്ട്.  2002-ലല  കകേഭാടതനി  വനിധനി
മറനികേടക്കുനതനിനഭായനി,  2006-ല്  കകേരള  ലലകേത്തറനി  ലതഭാഴെനിലഭാളനി  കക്ഷമ  ലസസട്ട്
ഓര്ഡനിനനസുലാം 2007-ല് കകേരള ലലകേത്തറനി ലതഭാഴെനിലഭാളനി കക്ഷമ ലസസട്ട് നനിയമവലാം
2008-ല്  കകേരള  ലലകേത്തറനി  ലതഭാഴെനിലഭാളനി  കക്ഷമ  ലസസട്ട്  പദതനിയലാം  നനിലവനില്
വന.  ഇപൗ നനിയമ പ്രകേഭാരലാം  5  ലക്ഷലാം രൂപയനില് കൂടുതല് വഭാര്ഷനികേ വനിറ്റുവരവളള
സലാംസഭാനലത്ത വസ-നൂല് ഉല്പഭാദകേര്, സലാംഭരണലാം നടത്തുനവരുലാം വനില്ക്കുനതുലാം
കേയറ്റുമതനി  ലചേയ്യുനതുമഭായ  സഭാപനങ്ങള  എനനിവര്  അവരുലട  വഭാര്ഷനികേ
വനിറ്റുവരവനിലന്റെ  0.25%   ലസസട്ട്  നല്കേഭാന  ബഭാധലസരഭാണട്ട്.  ഇതനിനഭായനി  ജനിലഭാ
കലബര്  ഓഫതീസര്മഭാലര  അസസനിലാംഗട്ട്  ഓഫതീസര്മഭാരഭായനി  നനിയമനിക്കുകേയലാം
ലചേയനിട്ടുലണങനിലുലാം  ലസസട്ട്  പനിരനിവനിലനതനിലര  വലഭാപഭാരനികേള  ബഹുമഭാനലപട
ലലഹകക്കഭാടതനിലയ സമതീപനിചതനിനഭാല് ലസസട്ട് പനിരനിലചടുക്കഭാനുളള നടപടനിക്രമങ്ങള
നനിലചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

പരമ്പരഭാഗത കമഖലയനിലല ഏറവലാം പനികനഭാക്കലാം നനില്ക്കുന വലവസഭായമഭായ
ലലകേത്തറനി  കമഖലയനില്  പണനിലയടുക്കുന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ആനുകൂലലങ്ങളുലാം
ലപനഷനുലാം  നല്കേനിവരുന.   ഓണകത്തഭാടനുബനനിചട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ലഭലമഭാക്കനിയ
ഫണട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  പരമഭാവധനി  ലപനഷനകേഭാര്ക്കുലാം  ഓണത്തനിനുമുമ്പുതലന
ലപനഷന വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്. 

കക്ഷമനനിധനി  ആനുകൂലലങ്ങളക്കട്ട്  പുറകമ  സസ്വയലാംലതഭാഴെനില്  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടുന

ലലകേത്തറനി ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട് ഇനകേലാം സകപഭാര്ടട്ട് സതീലാം പ്രകേഭാരമുളള ആനുകൂലലവലാം

കബഭാര്ഡട്ട് വഴെനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. ആനുകൂലലങ്ങള യഥഭാസമയലാം നല്കുനതനിലനകയഭാ,

ലതഭാഴെനിലഭാളനി  കക്ഷമവമഭായനി  ബനലപട  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലത്തകയഭാ

ബഭാധനിക്കഭാലത കുറമറ രതീതനിയനില് കബഭാര്ഡട്ട് പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  അലാംശദഭായ  ഇനത്തനില്  കബഭാര്ഡനിനട്ട്  പ്രതനിവര്ഷലാം  14  ലക്ഷലാം

രൂപകയഭാളലാം ശരഭാശരനി ലഭനിക്കുനണട്ട്.

(സനി) 2015 ആഗസട്ട് മഭാസലാം മുതലുളള ലപനഷന കുടനിശനികേയഭായനിരുന. അതട്ട് കുടനിശനികേ

തതീര്ത്തട്ട്  2016  ഒകകഭാബര്  മഭാസലാം  വലരയളള  ലപനഷന  ഓണത്തനികനഭാടനുബനനിചട്ട്
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സര്ക്കഭാര്  അനുവദനിചട്ട്  നല്കേനിയ  ഫണട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  വനിതരണലാം  ലചേയ്തുകേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.

വനിവഭാഹ  ധനസഹഭായലാം,  എകട്ട്കഗ്രഷല  ധനസഹഭായലാം,  ആശനിത  ധനസഹഭായലാം,

പ്രസവഭാനുകൂലലലാം  എനതീ  കക്ഷമനനിധനി  ആനുകൂലലങ്ങള  നല്കുനതനിലുലാം  നനിലവനില്

കുടനിശനികേയനില.  അകപക്ഷ ലഭലമഭാകുന മുറയതലന ഇവ അനുവദനിച്ചു നല്കുനണട്ട്.  ജൂണ്,

ജൂലഭായട്ട്,  ആഗസട്ട് മഭാസങ്ങളനിലഭായനി ലഭനിച  2016-17  വര്ഷലത്ത വനിദലഭാഭലഭാസ ധനസഹഭായ

അകപക്ഷകേളനികനലുളള ധനസഹഭായ വനിതരണവലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്. 

വനഭൂമനി കേകയറങ്ങള ഒഴെനിപനിക്കഭാന സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള

17 (*527) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷട്ട് :
ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന :
ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി :
ശതീ  .    എലാം  .  എലാം  .    മണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  വനവലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  1977  ജനുവരനി  1-നട്ട്  കശഷമുള്ള  വനഭൂമനി  കേകയറങ്ങള  ഒഴെനിപനിക്കഭാന  2015
ലസപ്റലാംബര്  മഭാസലാം  കകേരള  റഹകക്കഭാടതനി  ഉത്തരവനിടതനിലന്റെയടനിസഭാനത്തനില്
മുനസര്ക്കഭാര് സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള എലന്തെഭാലക്കയഭായനിരുനലവനട്ട് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  ഇക്കഭാലയളവനിലല വനഭൂമനി കേകയറത്തനിലന്റെ കേണക്കട്ട് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പക്കലുലണങനില്
അതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേകയറഭൂമനി തനിരനിച്ചുപനിടനിക്കഭാനഭായനി വനലാം വകുപ്പുട്ട് എന്തു നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനലവനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ? 

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

(എ) 1977 ജനുവരനി 1-നുകശഷമുളള വനഭൂമനി കേകയറങ്ങള ഒഴെനിപനിക്കഭാന 2015
ലസപ്റലാംബര് മഭാസലാം 4-ാം തതീയതനി ബഹുമഭാനലപട കകേരള ലലഹകക്കഭാടതനി 1957-ലല
കകേരള  ലഭാന്റെട്ട്  കേണ്സര്വനസനി  ആകട്ട്,  1961-ലല  കകേരള  കഫഭാറസട്ട്  ആകട്ട്
എനനിവയനുസരനിചട്ട്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാന ഉത്തരവഭായതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
വനലാം കേകയറലാം ഒഴെനിപനിക്കനതനിനഭായനി കേകയറക്കഭാര്ക്കട്ട് കനഭാടതീസട്ട്  നല്കുനതനിനുളള
നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്. ആയതനികലയഭായനി വനലാം കേകയറക്കഭാരുലട കപരുവനിവരങ്ങള
ബനലപട ജനിലഭാ കേളകര്മഭാര്ക്കട്ട് ലലകേമഭാറുനതനിനുളള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) 1-1-1977-നുകശഷമുളള ഒഴെനിപനിക്കഭാനുളള വനലാം കേകയറലാം 7289.3377 
ലഹകര് വനഭൂമനിയഭാണട്ട്. 
1136/2017
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(സനി) 4-9-2015-ലല ബഹുമഭാനലപട കകേരള ലലഹകക്കഭാടതനി വനിധനിയലട അടനിസഭാനത്തനില്
കേകയറക്കഭാരുലട  കപരുവനിവരങ്ങള  അടങ്ങനിയ  ലനിസട്ട്  ബനലപട  ജനിലഭാ  കേളകര്മഭാര്ക്കട്ട്
നല്കേനിയനിട്ടുളളതഭാണട്ട്.  കേകയറലാം  ഒഴെനിപനിക്കുനതനിനുളള  കനഭാടതീസട്ട്  നല്കുനതുളലപലടയളള
നടപടനികേള ദ്രുതഗതനിയനില് നടനവരുന.

വനബന്ധു കേലലഭാണ് കയഭാജന

18 (*528) ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അനവര് :

ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസട്ട് :

ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു :

ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് പടനികേജഭാതനി

പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് 'വനബന്ധു കേലലഭാണ് കയഭാജന' നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയഭായനി  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനികലയട്ട്

നനിര്കദ്ദേശങ്ങള സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത പദതനിയലട ലക്ഷലങ്ങള എലന്തെഭാലക്കയഭാലണനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പദതനിയനില്  പ്രതനിപഭാദനിക്കുന  ഘടകേങ്ങള  എലന്തെഭാലക്കയഭാലണനട്ട്

വലകമഭാക്കുകമഭാ?

പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനഭാക്ക  സമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം
സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബഭാലന  ) : 

(എ) ഉണട്ട്. പുതനിയ പദതനിയഭായനി 2016-17-ല് പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതനിലന്റെ
പ്രഭാരലാംഭ ഘടത്തനിലഭാണട്ട്.

(ബനി)  ഉണട്ട്.   2015-16  വര്ഷലാം  മുതല്  2019-20  വലര  പ്രസ്തുത  പദതനി

നടത്തനിപനിനഭായനി  3600.24 കകേഭാടനി രൂപയലട ലപ്രഭാകപഭാസല് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര്

മുകഖന കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികലക്കട്ട്  സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.   (വനിശദവനിവരലാം അനുബനലാം  1

ആയനി  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.)  ആയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ആദലഘടമഭായനി

കകേവലലാം  3  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം  അനുവദനിചനിട്ടുളളതട്ട്.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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പടനികേവര്ഗ്ഗ  കുടനികേളുലട  കേഭായനികേഭാഭനിരുചേനി  പരനികപഭാഷനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  വകുപനിലന്റെ

സ്കൂളുകേളനില്  മളടനി  പര്പസട്ട്  കസഡനിയലാം  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  ഒരു  കകേഭാടനി  രൂപ

18-11-2015-ലുലാം  പ്രനിയദര്ശനിനനി  പഭാരഭാ  ലമഡനിക്കല്  ഇനസനിറബടട്ട്  വഴെനി  പഭാരഭാ

ലമഡനിക്കല്  കകേഭാഴട്ട്  നടത്തുനതനിനട്ട്  രണട്ട്  കകേഭാടനി  രൂപ  30-3-2016-ലുലാം

അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.   പ്രസഡുത  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുനതനിനുളള  നടപടനികേള

നടനവരുന.   2016-17  വര്ഷലാം  വനബന്ധു  കേലലഭാണ്  കയഭാജന  എന കപരനില്

കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനിയഭായനി  ബജറനില്  10  കകേഭാടനി  രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുളളതുലാം

ബജറട്ട്  പ്രകേഭാരമുളള  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുനതനിനുളള  നടപടനി

സസ്വതീകേരനിച്ചുവരനികേയലാം ലചേയ്യുന.

(സനി)  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാലര  മറട്ട്  ജനങ്ങകളഭാലടഭാപലാം  ഉയര്ത്തനിലക്കഭാണ്ടുവനട്ട്

രഭാജലത്തനിലന്റെ  സമഗ്ര  വനികേസനത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭാക്കുകേയഭാണട്ട്  ഇപൗ  പദതനിയനിലൂലട

വനിഭഭാവനലാം ലചേയ്യുനതട്ട്.

(ഡനി) വനിവരങ്ങള അനുബനലാം-2 ആയനി ഉളളടക്കലാം ലചേയ്യുന*. 

എലഭാവര്ക്കുലാം ശുദജലലാം

19 (*529) ലപ്രഭാഫ  .   ലകേ  .   യ  .   അരുണന :

ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി :

ശതീ  .   ലകേ  .   ലജ  .   മഭാകനി :

ശതീമതനി  വതീണഭാ  കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ശുദമഭായ  കുടനിലവള്ളലാം  ലഭലമലഭാത്തവരുലട  എണലാം

കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് എത ശതമഭാനലാം എനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എലഭാവര്ക്കുലാം  ശുദജലലാം  ലഭലമഭാക്കുകേ  എന  ലക്ഷലലാം  കകേരള  വഭാടര്
അകതഭാറനിറനിയകണഭാ;  എങനില്  അതനിനുകവണനി  എലന്തെഭാലക്ക  പദതനികേളഭാണട്ട്
ഉള്ളലതനലാം ഇക്കഭാരലത്തനില് നനിലവനിലല പുകരഭാഗതനിയലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത ലക്ഷലലാം കനടഭാനഭായനി ഉകദ്ദേശനിക്കുന ലചേലവട്ട് എതലയനലാം ഈ
തുകേ ഏതു വനിധത്തനില് സമഭാഹരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനലവനലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ; എത
കേഭാലത്തനിനുള്ളനില് ലക്ഷലലാം  റകേവരനിക്കുലമനഭാണട്ട്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതട്ട്;  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ?  
* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   മഭാതത്യു ടനി  .   കതഭാമസട്ട്) :

(എ)  കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി  ഇകപഭാള നനിലവനിലുളള ശുദജല വനിതരണ

പദതനികേളനിലഭായനി  18.12  ലക്ഷലാം ഗഭാര്ഹനികേ കേണക്ഷനുകേള വഴെനിയലാം  2.02  ലക്ഷലാം

ലപഭാതുടഭാപ്പുകേള  വഴെനിയലാം  ഏകേകദശലാം  50  ശതമഭാനലാം  ജനങ്ങളക്കട്ട്  ജലവനിതരണലാം

നടത്തുന എനഭാണട്ട് കേണക്കഭാക്കനിയനിരനിക്കുനതട്ട്.

(ബനി) കകേരളത്തനിലല എലഭാ മുനനിസനിപഭാലനികേളനിലുലാം പഞഭായത്തുകേളനിലുലാം ശുദതീകേരനിച
കുടനിലവളളലാം  എത്തനിക്കുകേ എന ലക്ഷലകത്തഭാലടയഭാണട്ട്  കകേരള വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി
പദതനികേള  ആസൂതണലാം  ലചേയ്യുനതട്ട്.   നനിലവനില്  6  കകേഭാര്പകറഷനുകേളനിലുലാം  66
മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനിലുലാം  471  പഞഭായത്തുകേളനിലുലാം ശുദതീകേരണ ശഭാലയനില് ശുദതീകേരനിച
ജലമഭാണട്ട്  വനിതരണലാം നടത്തനിവരുനതട്ട്.  കൂടഭാലത  12  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനിലുലാം  168
പഞഭായത്തുകേളനിലുലാം  ലചേറുകേനിട  ജലവനിതരണപദതനികേളനില്  നനിനലാം  ജലവനിതരണലാം
നടത്തനിവരുന.   ഇത്തരലാം  പദതനികേള,  നദതീതടത്തനിലുളള  ഇനഫനില്കട്രെഷന
ഗലഭാലറനി,  കുഴെല്ക്കനിണര് തുടങ്ങനിയ കസഭാതസ്സുകേളനില് നനിനലാം കശഖരനിക്കുന ജലലാം
അണുവനിമുകമഭാക്കനിയഭാണട്ട് വനിതരണലാം ലചേയ്യുനതട്ട്.

ഇകപഭാള നനിര്മ്മേഭാണലാം പുകരഭാഗമനിച്ചു വരുന പദതനികേള പൂര്ത്തനിയഭാകുകമ്പഭാള
8  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനിലുലാം  211  പഞഭായത്തുകേളനിലുലാംകൂടനി  ശുദതീകേരണ
ശഭാലകേളനില്നനിനളള കുടനിലവളളലാം ലഭലമഭാകുലാം.  ഏകേകദശലാം  6276.37  കകേഭാടനി രൂപ
അടങല് തുകേയളള പദതനികേള പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിലന്റെ വനിവനിധ ഘടങ്ങളനിലഭാണട്ട്. 

(സനി)  നനിലവനില്  ശുദതീകേരണ  ശഭാലകേളനിലഭാത്ത  പഞഭായത്തുകേളക്കുലാം
മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളക്കുലാം  മുനഗണന നല്കേനിയ എലഭാവര്ക്കുലാം ശുദജലലാം  നല്കുകേ
എന  ലക്ഷലകത്തഭാലട  പദതനികേള  തയഭാറഭാക്കനിവരുന.   നനിലവനില്  13
മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനിലുലാം  259  പഞഭായത്തനിലുലാം ശുദതീകേരണശഭാല അധനിഷനിതമഭായളള
പദതനികേളനില.  കകേന്ദ്ര  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഫണ്ടുലാം  KIIFB,  NABARD,
NRDWP  തുടങ്ങനി  മറട്ട്  ധനകേഭാരല  ഏജനസനികേള  മുകഖന  പുതനിയ  പദതനികേള
നടപഭാക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  ആകളഭാഹരനി പ്രതനിദനിനലാം ഗ്രഭാമതീണ കമഖലയനില്
100  ലനിററുലാം  നഗരകമഖലയനില്  150  ലനിററുലാം  കുടനിലവളളലാം  ലഭലമഭാക്കണലമങനില്
ഇകപഭാഴെലത്ത  നനിരക്കനില്  ഏകേകദശലാം  20,000  കകേഭാടനി  രൂപ  ആവശലമഭായനി  വരുലാം
എനലാം പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

കമല് ലക്ഷലലാം  ലലകേവരനിക്കുനതനിനട്ട്  ചുരുങ്ങനിയതട്ട്  5  വര്ഷലാം  കവണനി  വരുലാം.
പണലഭലതയലാം മതനിയഭായ ജല കസഭാതസ്സുകേളുലട ലഭലതയലാം ലവല്ലുവനിളനികേളഭാണട്ട്. 
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പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗത്തനിലല ലപണ്കുടനികേളക്കട്ട് വനിവഭാഹ ധനസഹഭായലാം

20 (*530) ശതീ  .   പുരുഷന കേടലുണനി :

ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന :

ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതട്ട്  കകേഭായ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം

സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത നനിര്ദന കുടുലാംബങ്ങളനില്ലപട പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗത്തനിലല

ലപണ്കുടനികേളക്കട്ട് വനിവഭാഹ ധനസഹഭായലാം നല്കുനതനിനുള്ള പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില് ഇതനിനഭായനി എത തുകേയഭാണട്ട് നതീക്കനി വചനിട്ടുള്ളലതനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത ധനസഹഭായലാം അര്ഹരഭായവര്ക്കുതലന ലഭനിക്കുനലണനട്ട് ഉറപട്ട്

വരുത്തഭാനഭായനി  എസട്ട്.ടനി.  ലപ്രഭാകമഭാടര്മഭാരുലട  കസവനലാം  പ്രകയഭാജനലപടുത്തുകമഭാലയനട്ട്

വലകമഭാക്കുകമഭാ?

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്ക സമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബഭാലന  ) : 

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  2016-17  വര്ഷലാം  നനിര്ദനരഭായ  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനിലല

ലപണ്കുടനികേളക്കട്ട്  വനിവഭാഹ  ധനസഹഭായലാം  നല്കുനതനിനഭായനി  1,75,00,000

രൂപയഭാണട്ട് (ഒരു കകേഭാടനി എഴുപത്തനിയഞട്ട് ലക്ഷലാം രൂപ മഭാതലാം) നതീക്കനിവചനിട്ടുളളതട്ട്.

(സനി)  ബനലപട ലലട്രെബല് എകട്ട്റനഷന ഓഫതീസര്,  എസട്ട്.ടനി.  ലപ്രഭാകമഭാടര്മഭാര്

മുകഖന പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കനിടയനില് വലഭാപകേമഭായ പ്രചേരണലാം നടത്തനി അകപക്ഷയലാം

ബനലപട  കരഖകേളുലാം  സസ്വതീകേരനിചഭാണട്ട്  വനിവഭാഹ  ധനസഹഭായലാം  നല്കേനിവരുനതട്ട്.

അകപക്ഷ തയഭാറഭാക്കുനതനിനുലാം  ആയതട്ട്  കൃതലസമയത്തട്ട്  ബനലപട  ഓഫതീസനില്

നല്കുനതനിനുലാം  ആവശലമഭായ  സഹഭായങ്ങള  ലചേയ്തുനല്കുനതട്ട്  എസട്ട്.ടനി.

ലപ്രഭാകമഭാടര്മഭാരഭാണട്ട്.  ടനി ആവശലത്തനികലയട്ട് എസട്ട്.ടനി.  ലപ്രഭാകമഭാടര്മഭാരുലട കസവനലാം

പരമഭാവധനി പ്രകയഭാജനലപടുത്തുനണട്ട്. 



54       കകേരള നനിയമസഭ ഒകകഭാബര് 26, 2016

സനില് മനിഷന രൂപതീകേരണലാം
21 (*531) ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസട്ട് :

ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര് :
ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷട്ട് :
ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ലതഭാഴെനിലുലാം

എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സനില് മനിഷന രൂപതീകേരനിക്കുനതട്ട് സലാംബനനിചട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശലാം
എന്തെഭായനിരുനലവനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നനിര്കദ്ദേശത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലഭാകണഭാ കകേരള
അക്കഭാദമനി  കഫഭാര്  സനില്സട്ട്  എകലനസട്ട്  സഭാപനിചനിരനിക്കുനതട്ട്;  ഇതനിനഭായനി
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനില്  നനിനലാം  ലഭനിക്കുന  സഹഭായങ്ങള  എലന്തെലഭാലാം;  അക്കഭാദമനി
പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനികചഭാ;

(സനി)  ഈ സഭാപനലാം വഴെനി ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് ഏലതഭാലക്ക തരത്തനിലുള്ള
കസവനമഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനലാം  ഇതുവലര  എതകപര്ക്കട്ട്  പ്രകയഭാജനലാം
ലഭനിചനിട്ടുലണനലാം വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കേരകേപൗശല  കമഖലയനിലുലാം  മറ്റു  പരമ്പരഭാഗത  ലതഭാഴെനില്  കമഖലയനിലുലാം
റവദഗ്ദ്ധല വനികേസനത്തനിനഭായനി പദതനിയലണങനില് വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ? 

ലതഭാഴെനിലുലാം എലലകസുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന):

(എ)  സനില്  മനിഷന  രൂപതീകേരനിക്കുനതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്
നനിര്കദ്ദേശലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

• മനിനനിസനി  ഓഫട്ട്  സനില്  ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  ആന്റെട്ട്  എന്റെര്പ്രണര്ഷനിപട്ട്

(MSDE)-ലന  ലലനപുണല  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട  പ്രഭാഥമനികേ

അധനികേഭാര  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  ശകനിലപടുത്തുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി,

ഭഭാരതത്തനിലുടനതീളമുളള  എലഭാ  ലലനപുണല  വനികേസന  കമഖലകേളുലടയലാം

പ്രവര്ത്തനലാം  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുനതനിനുലാം  സലാംസഭാനങ്ങളുലട  ലലനപുണല

വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട  ഏകകേഭാപനലാം  സഭാധലമഭാക്കുന  രതീതനിയനില്

പ്രവര്ത്തനിക്കുന  കനഭാഡല്  ഏജനസനിയഭായനി  സലാംസഭാന  സനില്

ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട് മനിഷന സഭാപനിചട്ട് പ്രവര്ത്തനങ്ങള ശകനിലപടുത്തുകേ.

• ലലനപുണല പരനിശതീലകേര് മുകഖന ലലനപുണല വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട

ഗുണനനിലവഭാരവലാം പ്രസകനിയലാം ലമചലപടുത്തുകേ. 
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• സതീകേളക്കുലാം പ്രകതലകേ പരനിഗണന അര്ഹനിക്കുന വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുലാം ലലനപുണല
പരനിശതീലനലാം പ്രഭാപലമഭാക്കുകേ. 

• ലപഭാതു-സസ്വകേഭാരല  പങഭാളനിത്തകത്തഭാടുകൂടനി  ലലനപുണല  പരനിശതീലനലാം
വനിപുലലപടുത്തുകേ.

(ബനി)  അല.   KASE  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന വനിവനിധ ലലനപുണല വനികേസന
പദതനികേളക്കഭായനി കകേന്ദ്ര സഹഭായലാം ലഭലമഭാക്കുനതനിനുളള നടപടനികേള ലലകേലക്കഭാണ്ടുവരുന.

കകേരളത്തനിലല  ലചേറുപക്കഭാരുലട  ലതഭാഴെനില്ശകനി  വനികേസനിപനിക്കുനതനിനുലാം
അന്തെഭാരഭാഷ  നനിലവഭാരത്തനില്  ഉയര്ത്തനിലക്കഭാണ്ടുവനട്ട്  ഇന്തെലയനിലുലാം  വനികദശത്തുലാം
കജഭാലനി കേനിടഭാന പ്രഭാപ്തരഭാക്കുന തരത്തനിലുളള പരനിശതീലനലാം നല്കുനതനിനുലാം കകേരള അക്കഭാദമനി
കഫഭാര് സനില്സട്ട് എകലനസട്ട് (KASE) 2012-ല് രൂപതീകേരനിചട്ട് പ്രവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിച്ചു.

(സനി) KASE  നടപനിലഭാക്കനിവരുന വനിവനിധ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട വനിശദവനിവരങ്ങള
ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. ലസന്റെര് ഓഫട്ട് എകലനസസട്ട്

• NICE (  നഴനിലാംഗട്ട് ഇനസനിറബടട്ട് കഫഭാര് കേരനിയര് എനഹഭാനലസ്മെന്റെട്ട്  )

നഴനിലാംഗട്ട്  കമഖലയനില്  ലലനപുണല  വനികേസനത്തനിനഭായനി  NICE  (നഴനിലാംഗട്ട്

ഇനസനിറബടട്ട് കഫഭാര് കേരനിയര് എനഹഭാനലസ്മെന്റെട്ട്)  എന സഭാപനലാം തനിരുവനന്തെപുരലാം

ജനിലയനിലല  കേനിനഫ്രയനില്  2-7-2015  മുതല്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.   NICE-ലന്റെ

ഒനഭാമലത്ത ബഭാചനിലല പരനിശതീലനലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ  116  ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളനില്

74 കപര് കജഭാലനിയനില് പ്രകവശനിച്ചു. മറട്ട് ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളുലട വനിസ നടപടനിക്രമങ്ങള

പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.   21  കപരടങ്ങനിയ  രണഭാമലത്ത  ബഭാചനിലന്റെ  പരനിശതീലനലാം

വനിജയകേരമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാവകേയലാം  74  കപര്  ഉളലപട  മൂനഭാമലത്തയലാം

നഭാലഭാമലത്തയലാം ബഭാചനിലന്റെ പരനിശതീലനലാം നനിലവനില് നടനവരനികേയലാം ലചേയ്യുന.

• CATS (  ലസന്റെര് കഫഭാര് അഡസ്വഭാനസ്ഡട്ട് ലട്രെയനിനനിലാംഗട്ട് ഇന ലസകേബരനിറനി  )

ലസകേബരനിറനി  (നഭാഷണല്)  കമഖലയനില്  ലലനപുണല  വനികേസനത്തനിനഭായനി

CATS  (ലസന്റെര്  കഫഭാര്  അഡസ്വഭാനസ്ഡട്ട്  ലട്രെയനിനനിലാംഗട്ട്  ഇന  ലസകേബരനിറനി)  എന

സഭാപനലാം  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ജനിലയനിലല  കേനിനഫ്രയനില്  29-9-2015  മുതല്

പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.   24  കപരടങ്ങനിയ  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേള  ഉളലപടുന  ആദല

ബഭാചനിലന്റെ പരനിശതീലനലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  17  കപര്ക്കട്ട് നനിയമന പതനികേ വനിതരണലാം

ലചേയ്തു.  26 കപര് അടങ്ങനിയ രണഭാമലത്ത ബഭാചനിലന്റെ പരനിശതീലനലാം നടനവരുന.
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• ESPOiR (  എനലലലലറന സനില്സട്ട് കപ്രഭാഗ്രഭാലാം കഫഭാര് ഓയനില്   &   റനിഗട്ട്  )

ഓയനില് & റനിഗട്ട് കമഖലയനില് മനികേവനിലന്റെ കകേന്ദ്രമഭായ [എനലലലലറന സനില്സട്ട്

കപ്രഭാഗ്രഭാലാം  കഫഭാര്  ഓയനില്  &  റനിഗട്ട്  (ESPOiR)]  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനിലല

അങമഭാലനിയനിലുളള  ഇന്റെര്നഭാഷണല്  സനില്സട്ട്  പഭാര്ക്കനില്  6-12-2015  മുതല്

പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.   ഓയനില്  &  റനിഗട്ട്  കമഖലയനിലല  മനികേവനിലന്റെ  കകേന്ദ്രമഭായ

ESPOiR-ലന്റെ ആദല ബഭാചനിലല 85 കപര്ക്കുലാം നനിയമന പതനികേ ലഭലമഭായനി.  രണഭാലാം

ബഭാചനില്  100  കപര് പ്രകവശനലാം കനടനി.  ഇവരുലട പരനിശതീലനലാം ഏപ്രനില് മഭാസലാം

ആരലാംഭനിക്കുകേയലാം ജൂലലല മഭാസലാം പൂര്ത്തനിയഭാകുകേയലാം ലചേയ്തു.  79  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേള

ഉളലപടുന  മൂനഭാലാം  ബഭാചനിലന്റെ  പരനിശതീലനലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി.   60  കപരടങ്ങനിയ

നഭാലഭാമലത്ത ബഭാചനിലന്റെ പരനിശതീലനലാം നവലാംബര് മഭാസകത്തഭാലട ആരലാംഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.

• CRETT  (  ലസന്റെര് കഫഭാര്  റനിസര്ചട്ട്  ഇന എഡബകക്കഷന  ആന്റെട്ട്  ടതീചര്

ലട്രെയനിനനിലാംഗട്ട്  )

ടതീചനിലാംഗട്ട്  കമഖലയനിലല  മനികേവനിലന്റെ  കകേന്ദ്രമഭായ  CRETT  (ലസന്റെര്  കഫഭാര്

റനിസര്ചട്ട് ഇന എഡബകക്കഷന ആന്റെട്ട് ടതീചര് ലട്രെയനിനനിലാംഗട്ട്) കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജനിലയനിലല

ലവളളനിപറമ്പനിലല സദ്ഭഭാവന കേലഭാമ്പസനില്  2-2-2016-നട്ട് പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിച്ചു.

അദലഭാപകേരുലട  ലലനപുണല  വനികേസനത്തനിനഭായനി  ആരലാംഭനിച  CRETT-ലന്റെ  18

കപരടങ്ങനിയ ആദല ബഭാചനിലന്റെ പരനിശതീലനലാം നവലാംബര് മഭാസകത്തഭാലട പൂര്ത്തനിയഭാകുലാം.

• CEED  (  ലസന്റെര്  ഓഫട്ട്  എകലനസട്ട്  ഇന  എന്റെര്പ്രണര്ഷനിപട്ട്

ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  )

ലതഭാഴെനില്രഹനിതരഭായ  ലചേറുപക്കഭാര്ക്കട്ട്  പുതനിയ  ലതഭാഴെനില്  സലാംരലാംഭങ്ങള

ആരലാംഭനിക്കുനതനികലയകവണനി  എന്റെര്പ്രണര്ഷനിപട്ട്  ലഡവലപട്ട്ലമന്റെട്ട്  ഇന്തെല,

അഹമ്മേദഭാബഭാദട്ട് എന സഭാപനവമഭായനി കചേര്നട്ട് ലസന്റെര് ഓഫട്ട് എകലനസട്ട് ഇന

എന്റെര്പ്രണര്ഷനിപട്ട്  ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  (CEED)  എന  മനികേവനിലന്റെ  കകേന്ദ്രലാം

എറണഭാകുളലാം ജനിലയനിലല അങമഭാലനിയനിലുളള ഇന്റെര്നഭാഷണല് സനില്സട്ട് പഭാര്ക്കനില്

നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട് ഉദ്ഘഭാടനലാം ലചേയ്തു. എന്റെര്പ്രണര്ഷനിപട്ട്

ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട് ഇന്തെല, അഹമ്മേദഭാബഭാദുമഭായനി സഹകേരനിചട്ട് CEED-ലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം

ആരലാംഭനിക്കഭാനുളള ചേര്ചകേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.
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2. ഇന്തെലന ഇനസനിറബടട്ട് ഓഫട്ട് ഇനഫ്രഭാസക്ചേര് ആന്റെട്ട്

കേണ്സക്ഷന (IIIC)

കേണ്സക്ഷന  കമഖലകേളനില്  ഉരുത്തനിരനിയന  ലതഭാഴെനിലവസരങ്ങലള
പ്രകയഭാജനലപടുത്തഭാന  ശഭാസതീയമഭായനി  തയഭാറഭാക്കനിയ  പ്രകതലകേ  പരനിശതീലന
പദതനികേളനിലൂലട  തതീവ്ര  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനി  അതനിവനിദഗ്ദ്ധ  ലതഭാഴെനില്
ലപ്രഭാഫഷണലുകേലള  വഭാര്ലത്തടുക്കുകേ  എന  ലക്ഷലകത്തഭാലട  ലകേഭാലലാം  ജനിലയനിലല
ചേവറയനില്  ഇന്തെലന  ഇനസനിറബടട്ട്  ഓഫട്ട്  ഇനഫ്രഭാസക്ചേര്  ആന്റെട്ട്  കേണ്സക്ഷന
(IIIC)-ലന്റെ ആദലഘട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള പൂര്ത്തനിയഭായനി വരുന.  IIIC-ല്
അന്തെഭാരഭാഷ  നനിലവഭാരത്തനിലുളള  കേണ്സക്ഷന  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  ആന്റെട്ട്
മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട്  കകേഭാഴ്സുകേളുലാം  കമസണറനി,  കേഭാര്ലപന്റെറനി,  പലാംബനിലാംഗട്ട്,  ഇലകനിക്കല്,
ഡ്രഭാഫട്ട്സ്മെഭാന,  സൂപര്ലലവസര്,  ലലസറട്ട്  മഭാകനജര്  എനതീ വലതലസ  കമഖലകേളനില്
ലലനപുണല  വനികേസനത്തനിനുതകുന  കകേഭാഴ്സുകേളുലാം  ലഭലമഭാക്കുനണട്ട്.   ലഎ.ടനി.ലഎ.
സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്/ഡനികപഭാമഭാ എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട് ബനിരുദധഭാരനികേളക്കട്ട് രഭാജലത്തനിനകേത്തുലാം
പുറത്തുലാം  ലതഭാഴെനില്  ലഭലത  ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാന  IIIC-യനിലൂലട  സഭാധനിക്കുലാം.
ബനില്ഡനിലാംഗട്ട് കേണ്സക്ഷന അക്കഭാഡമനി ഓഫട്ട് സനിലാംഗപ്പൂര്, നഭാഷണല് കേണ്സക്ഷന
കകേഭാകളജട്ട്  ഓഫട്ട്  യലലണറഡട്ട്  കേനിലാംഗ്ഡലാം തുടങ്ങനിയ അന്തെഭാരഭാഷ  സഭാപനങ്ങളുലട
അകത  നനിലവഭാരത്തനിലുളള  പഠന  സപൗകേരലങ്ങളഭാണട്ട്  IIIC-ല്  ഒരുക്കുനതട്ട്.
ഇതനിനഭായനി അനുകയഭാജലരഭായ ഓപകററലറ കേലണത്തഭാനുളള RFP  ക്ഷണനിക്കുകേയലാം
എനഭാല്  ഓപകററലറ  കേലണത്തഭാന  കേഴെനിയഭാത്തതനിനഭാല്  വലവസകേളനില്  ഇളവട്ട്
വരുത്തനി പുതനിയ RFP വനിളനിക്കുനതനിനുളള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന. 

3. കേപൗശല് കകേന്ദ്രകേള

ലലനപുണല  വനികേഭാസത്തനിനുലാം  വലകനിതസ്വ  വനികേസനത്തനിനുലാം  ലതഭാഴെനില്
കനടുനതനിനുലാം കവണനിയളള കലഭാകകേഭാത്തര നനിലവഭാരലാം പുലര്ത്തുന സഭാപനമഭാണട്ട്
കേപൗശല്  കകേന്ദ്ര.  ഗ്രഭാമതീണ  കമഖലയനിലല  സ്കൂള/കകേഭാകളജട്ട്  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേള
ഉളലപടുന  യവസമൂഹത്തനിനട്ട്  ലതഭാഴെനില്  റനപുണല  പരനിശതീലനലാം
ഉറപഭാക്കുനകതഭാലടഭാപലാം ആകഗഭാള മതര രലാംഗത്തട്ട് അവലര മുനനനിരയനിലലത്തനിക്കഭാന
പ്രഭാപ്തരഭാക്കുകേ കൂടനിയഭാണട്ട് കേപൗശല് കകേന്ദ്രയനിലൂലട ലക്ഷലമഭാക്കുനതട്ട്. 

സ്കൂള/കകേഭാകളജട്ട്  തലത്തനിലുളള  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുലട  ലതഭാഴെനില്  അഭനിരുചേനി
മനസനിലഭാക്കനി  അവര്ക്കട്ട്  ഉചേനിതമഭായ  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കുനതനിനുളള
അസസട്ട്ലമന്റെട്ട് ആന്റെട്ട് കേരനിയര് ലലഗഡനസട്ട് ലസല്, ഇലാംഗതീഷട്ട് ഭഭാഷയനില് ലലനപുണല
പരനിശതീലനലാം കനടുനതനിനുളള ലഭാലാംകഗസ്വജട്ട് ലഭാബട്ട് ഉളലപട കേമ്മേബണനികക്കഷന സനില്
ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട് ലസല്, എലാംകപഭായബനിലനിറനി സനില് ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട് ലസന്റെര് വനിവനിധ
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കമഖലകേളനില്  അതലന്തെഭാധുനനികേ  സഭാകങതനികേ  പരനിശതീലന  സപൗകേരലകത്തഭാലടഭാപലാം
വതീഡനികയഭാ  കകേഭാണ്ഫറനസനിലാംഗട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  എനനിവ  കേപൗശല്  കകേന്ദ്രയനില്
ഒരുക്കനിയനിരനിക്കുന.  കകേരളത്തനിലല  യവ  സമൂഹത്തനിനട്ട്  ഇപൗ  കസവനങ്ങള  കവണ
വനിധത്തനില് ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാവനതഭാണട്ട്. 

ലകേഭാലലാം  ജനിലയനിലല  ചേവറയനില്  11-7-2015-നുലാം  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിലല
മഭാനഭാഞനിറയനില്  15-9-2015-നുലാം പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിലല കൂറനഭാടട്ട്  27-2-2016-നുലാം
കേപൗശല്  കകേന്ദ്രങ്ങള  പ്രവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിച്ചുക്കഴെനിഞ്ഞു.   കേപൗശല്  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലൂലട
3513 കപര് രജനിസര് ലചേയ്യുകേയലാം കേരനിയര് ഡനിസനിഷന കമക്കനിലാംഗട്ട് (CDM), ഡനിജനിറല്
ലലലബറനി എനതീ സപൗകേരലങ്ങള പ്രകയഭാജനലപടുത്തുകേയലാം ലചേയ്തു.  942  കപര്ക്കട്ട്
ലഭാലാംകഗസ്വജട്ട് ലഭാബട്ട് മുകഖന പരനിശതീലനലാം ലഭലമഭാക്കനി. 

4. എലാംകപഭായബനിലനിറനി ലസന്റെറുകേള

ലതഭാഴെനിലകനസ്വഷകേരുലട  അഭനിരുചേനിക്കനുസരനിചട്ട്  ലതഭാഴെനില്  കനടനിലയടുക്കുവഭാന
അവലര പ്രഭാപ്തരഭാക്കുകേ എന ലക്ഷലകത്തഭാലട  കകേരള അക്കഭാദമനി  കഫഭാര്  സനില്സട്ട്
എകലനസട്ട്,  ഡയറകകററട്ട്  ഓഫട്ട്  എലാംകപഭായ്ലമന്റുമഭായനി  സഹകേരനിചട്ട്
എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട്  എകട്ട്കചേഞ്ചുകേലള  എലാംകപഭായബനിലനിറനി  ലസന്റെറുകേളഭാക്കനി  മഭാറനി
ലലനപുണല വനികേസന പദതനി നടത്തനിവരുന.  ഇതുപ്രകേഭാരലാം എലാംകപഭായബനിലനിറനി
ലസന്റെറുകേളനില്  രജനിസര്  ലചേയ്യുന ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  അവരുലട  കയഭാഗലതയലാം
കേഴെനിവലാം അഭനിരുചേനിയലാം മനസനിലഭാക്കനി കുറവകേള പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ
തരത്തനിലുളള  പരനിശതീലനങ്ങള  നല്കേനി  ലതഭാഴെനിലനിനട്ട്  പ്രഭാപ്തരഭാക്കുകേയലാം
എലാംകപഭായബനിലനിറനി  ലസന്റെറനിനകേത്തുലാം  പുറത്തുമഭായനി  ലചേറുതുലാം  വലുതുമഭായ
ലതഭാഴെനില്കമളകേള  സലാംഘടനിപനിചട്ട്  സസ്വകേഭാരല  കമഖലയനില്  ലതഭാഴെനില്
കനടനിലയടുക്കുവഭാന  അവലര  സഹഭായനിക്കുകേയലാം  ലചേയ്യുന.   നനിലവനില്  ലകേഭാലലാം,
എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,  പഭാലക്കഭാടട്ട്,  കേണ്ണൂര്,  കകേഭാടയലാം,  ആലപ്പുഴെ ജനിലകേളനില്
എലാംകപഭായബനിലനിറനി  ലസന്റെറുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  മലപ്പുറലാം ജനിലയനിലുലാം തൃശ്ശൂര്
ജനിലയനിലുലാം നവലാംബര് മഭാസലാം എലാംകപഭായബനിലനിറനി ലസന്റെറുകേള ആരലാംഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.
എലാംകപഭായബനിലനിറനി  ലസന്റെറുകേളനിലൂലട  41267  കപരുലട  അഭനിരുചേനി  മനസനിലഭാക്കനി
കേരനിയര്  കേപൗണ്സനിലനിലാംഗട്ട്  നല്കുകേയലാം  40975  കപര്ക്കട്ട്  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനി
അതനില് 30551 കപര്ക്കട്ട് ലതഭാഴെനില് ലഭലമഭാക്കുകേയലാം ലചേയ്തു. 

5. കകേരള കസറട്ട് ഇനസനിറബടട്ട് ഓഫട്ട് ഡനിലലസന (KSID)

ഡനിലലസന രലാംഗത്തട്ട് ഊര്ജസസ്വലരഭായ ഒരു സമൂഹലത്ത സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനുകവണനിയഭാണട്ട്
കകേരള  കസറട്ട്  ഇനസനിറബടട്ട്  ഓഫട്ട്  ഡനിലലസന  സഭാപനിചതട്ട്.   കേരകേപൗശല
വനിഭഭാഗങ്ങള,  ലപ്രഭാഫഷണല്  ഡനിലലസനര്മഭാര്,  ലപഭാതുജനങ്ങള  എനനിവരുലട
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പങഭാളനിത്തകത്തഭാലടയഭാണട്ട്  ഇതട്ട്  രൂപകേല്പന ലചേയതട്ട്.   നഭാഷണല് ഇനസനിറബടട്ട്
ഓഫട്ട്  ഡനിലലസന  (NID,  AHMEDABAD)-ലന്റെ  സഹഭായകത്തഭാലടയഭാണട്ട്  ഇതട്ട്
ആരലാംഭനിചതട്ട്.  ഡനിലലസന  വനിദലഭാഭലഭാസലാം  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കലഭാണട്ട്  KSID-യലട
പ്രഭാഥമനികേ ലക്ഷലലാം.  ഇന്റെകഗ്രറഡട്ട്  ലടകട്ട്ലലറല്  &  അപഭാരല് ഡനിലലസന,  ലഎ.ടനി.
ഇന്റെകഗ്രറഡട്ട് കേമ്മേബണനികക്കഷന ഡനിലലസന,  ഇന്റെകഗ്രറഡട്ട് ലലലഫട്ട് ലലസല് കപ്രഭാഡകട്ട്
ഡനിലലസന തുടങ്ങനിയ പനി.ജനി. ഡനികപഭാമഭാ കകേഭാഴ്സുകേള നനിലവനില് നടനവരുന.

(ഡനി) ഡനിലലസന രലാംഗത്തട്ട് ഊര്ജസസ്വലരഭായ ഒരു സമൂഹലത്ത സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനുകവണനി
നഭാഷണല്  ഇനസനിറബടട്ട്  ഓഫട്ട്  ഡനിലലസന  (NID,  AHMEDABAD)-ലന്റെ
സഹഭായകത്തഭാലട  കകേരള  കസറട്ട്  ഇനസനിറബടട്ട്  ഓഫട്ട്  ഡനിലലസന  സഭാപനിതമഭായനി.
കേരകേപൗശല  വനിഭഭാഗങ്ങള,  ലപ്രഭാഫഷണല്  ഡനിലലസനര്മഭാര്,  ലപഭാതുജനങ്ങള
എനനിവരുലട പങഭാളനിത്തകത്തഭാലടയഭാണട്ട്  ഇതട്ട് രൂപകേല്പന ലചേയതട്ട്.  ഉചേനിതമഭായ
ശനിപഭാര്ശകേള ലഭനിക്കുന മുറയട്ട്  കേരകേപൗശല കമഖലയനിലുലാം  പരമ്പരഭാഗത ലതഭാഴെനില്
കമഖലകേളനിലുലാം  ലലവദഗ്ദ്ധല  വനികേസന  പദതനി  ആരലാംഭനിക്കുന  കേഭാരലലാം
പരനിഗണനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

ഭവനരഹനിതരഭായ പടനികേ വര്ഗ്ഗ കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട് വതീടട്ട് നനിര്മ്മേഭാണ പദതനി
22 (*532) ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന :

ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   ലകേ  .   കുഞ്ഞനിരഭാമന :

ശതീ  .   ലകേ  .   ബഭാബു : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് പടനികേജഭാതനി

പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭവന  രഹനിതരഭായ  പടനികേ  വര്ഗ്ഗ  കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്  പുതനിയ  വതീടട്ട്

നനിര്മ്മേനിയനതനിനട്ട് എലന്തെലഭാലാം പദതനികേളഭാണട്ട് നനിലവനിലുള്ളലതനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇപ്രകേഭാരമുള്ള  ഓകരഭാ  വതീടനിനുലാം  എത  രൂപയഭാണട്ട്  നല്കുനലതനലാം

പ്രസഡുത തുകേ എത ഗഡുക്കളഭായഭാണട്ട് നല്കുനലതനലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  വഭാസകയഭാഗലമലഭാത്ത  വതീടുകേള  പുനരുദഭാരണലാം  നടത്തുനതനിനുലാം

അധനികേ മുറനികേള നനിര്മ്മേനിയനതനിനുലാം ധനസഹഭായലാം നല്കുനകണഭാ; എങനില് എത

രൂപയഭാണട്ട് നല്കുനലതനട്ട് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി)  2016-17  വര്ഷത്തനില്  പ്രസ്തുത  പദതനിയനില്  എത  കുടുലാംബങ്ങലള

ഉളലപടുത്തുവഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ? 
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പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്ക സമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബഭാലന  ) : 

(എ) പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപട്ട് മുകഖന നടപനിലഭാക്കുന ജനറല് ഹപൗസനിലാംഗട്ട്,
ഹഡ്കകേഭാ ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനി,  എ.ടനി.എസട്ട്.പനി.  ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനി,
ഗ്രഭാമവനികേസന വകുപട്ട് മുകഖന നടപനിലഭാക്കുന ലഎ.എ.ലലവ. പദതനി, ഇ.എലാം.എസട്ട്.
പദതനി എനതീ പദതനികേള പ്രകേഭാരലാം ഭവനരഹനിതരഭായ പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കട്ട്
പുതനിയ വതീടട്ട് അനുവദനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപട്ട് മുഖഭാന്തെരലാം നടപനിലഭാക്കനി വരുന ഭവന
നനിര്മ്മേഭാണ പദതനികേളക്കുളള ഗ്രഭാന്റെട്ട് തുകേ 1-4-2015 മുതല് 3.50 ലക്ഷലാം രൂപയഭായനി
വര്ദനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.   നഭാലട്ട്  ഗഡുക്കളഭായഭാണട്ട്  നനിലവനില്  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ  ഗ്രഭാന്റെട്ട്
നല്കേനിവരുനതട്ട്.  ആയതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

ക്രമ
നമ്പര്

ഇനസഭാളലമന്റെട്ട് ശതമഭാനലാം വലവസ തുകേ

1 1 15 അടനിത്തറ പൂര്ത്തതീകേരനിക്കല് 52,500 

2 2 30 ലബല്റട്ട്, ഭനിത്തനി
നനിര്മ്മേഭാണലാം

പൂര്ത്തതീകേരനിക്കല്

1,05,000 

3 3 40 ലനിന്റെനില് ലലവല്
പൂര്ത്തതീകേരണലാം

1,40,000 

4 4 15 ലമഭാത്തലാം പണനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കല്

52,500 

(സനി)  ഉണട്ട്.  പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപട്ട് മുകഖന വനിവനിധ ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ
പദതനികേള  പ്രകേഭാരലാം  ആറുവര്ഷലാം  മുമ്പട്ട്  അനുവദനിചതുലാം  നനിലവനില്  പണനി
പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്തതുമഭായ വതീടുകേള വഭാസകയഭാഗലമഭാലാം വനിധലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്
പരമഭാവധനി ഒരു ലക്ഷലാം രൂപ വലര അനുവദനിക്കുന.  12 വര്ഷലാം മുമ്പട്ട് അനുവദനിചതുലാം
പുതുക്കനി പണനിയഭാന സഭാധലമഭാകേഭാത്തതുമഭായ വതീടുകേളക്കട്ട് പകേരലാം മുനഗണനഭാക്രമത്തനില്
പുതനിയ  വതീടുകേള  അനുവദനിച്ചുവരുന.   പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപ്പുലാം  വനിവനിധ
സര്ക്കഭാര്  ഏജനസനികേളുലാം  മുന  വര്ഷങ്ങളനില്  അനുവദനിചട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുളളതുലാം
നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്തതുമഭായ  വതീടുകേളുലട  അറകുറപണനി/നവതീകേരണലാം,
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അധനികേ മുറനികേള നനിര്മ്മേഭാണലാം എനനിവയഭായനി  പരമഭാവധനി ഒരു ലക്ഷലാം രൂപ വലര
അനുവദനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  5000  കുടുലാംബങ്ങലള  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ
പദതനിയനിലുളലപടുത്തനി ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

ഇതരസലാംസഭാന ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കഭായനി നടപനിലഭാക്കനിയ 
കക്ഷമ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

23 (*533.) ശതീ  .   ബനി  .   സതലന :
ശതീ  .   ലജയനിലാംസട്ട് മഭാതത്യു :
ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി :
ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ലതഭാഴെനിലുലാം എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇപൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനുകശഷലാം  ഇതരസലാംസഭാന
ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിയ  കക്ഷമ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  എലന്തെഭാലക്ക
യഭാലണനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇവര്ക്കഭായനി  'ആവഭാസട്ട്  'എന  കപരനില്  ഇനഷസ്വറനസട്ട്  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഇതനിലന്റെ ഉകദ്ദേശലങ്ങള എലന്തെഭാലക്കയഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതരസലാംസഭാന ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട ലലദനലാംദനിന പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്
സഹഭായലാം  നല്കേഭാനുലാം  രജനികസഷന  നടപടനികേളക്കുമഭായനി  എലഭാ  ജനിലഭാ  കലബര്
ഓഫതീസുകേളനിലുലാം ലഫസനിലനികറഷന ലസന്റെറുകേള ആരലാംഭനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ഇ)  ഇവര്ക്കട്ട് ലമചലപട പഭാര്പനിട  സപൗകേരലലാം  ഒരുക്കുനതനിനട്ട്  എലന്തെങനിലുലാം
പദതനി വനിഭഭാവനലാം ലചേയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ? 

ലതഭാഴെനിലുലാം എലലകസുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന): 

(എ)  ഇതര  സലാംസഭാന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള  തനിങ്ങനിപഭാര്ക്കുന  കലബര്
കേലഭാമ്പുകേളനിലല  ജതീവനിത/ശുചേനിതസ്വ  നനിലവഭാരലാം  പരനിതഭാപകേരമഭാലണനട്ട്
കബഭാധലലപടതനിലനത്തുടര്നട്ട്  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  സപൗകേരലവലാം  ശുചേനിതസ്വവലാം
ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനഭായനി  9  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ഉളലപടുത്തനി   3-8-2016-ല്  സ.ഉ.
(സഭാധഭാ)  960/16/ലതഭാഴെനില്  നമ്പരഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.
പകേര്പട്ട് അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന*.  ടനി ഉത്തരവനിലല നനിര്കദ്ദേശങ്ങള കേര്ശനമഭായനി
നടപനിലഭാക്കഭാന എലഭാ ജനിലഭാ കലബര് ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഇവര്ക്കട്ട്  ലമഡനിക്കല്  കേലഭാമ്പട്ട്  നടത്തുവഭാനുലാം  വനിവനിധ  വനിഷയങ്ങളനില്
കബഭാധവല്ക്കരണലാം നടത്തുവഭാനുമഭായനി 50 ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.
* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി&സനി)  ഇതര സലാംസഭാന ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  രജനികസഷനുലാം ആകരഭാഗല
പരനിരക്ഷയലാം ലക്ഷലമനിടട്ട്  'ആവഭാസട്ട്'  എന കപരനില് ഒരു ആകരഭാഗല ഇനഷസ്വറനസട്ട്
പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന  കേഭാരലലാം  സജതീവമഭായ  പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.  പദതനി
പ്രഭാബലലത്തനില് വരുനകതഭാടുകൂടനി ഇനഷസ്വറനസട്ട് പദതനി മുകഖന ഇതര സലാംസഭാന
ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  ആകരഭാഗല  സുരക്ഷനിതതസ്വലാം  ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുലാം  അകതഭാലടഭാപലാം
വനിവരകശഖരണലാം നടത്തനി ഡഭാറഭാബഭാങട്ട്  തയഭാറഭാക്കുവഭാനുലാം  തനിരനിചറനിയല്  കേഭാര്ഡട്ട്
വനിതരണലാം ലചേയ്യുവഭാനുലാം കേഴെനിയലാം.

(ഡനി) ഉണട്ട്.

(ഇ)  ലതഭാഴെനില്  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴെനിലുളള  'ഭവനലാം  ഫപൗകണഷന  കകേരള'
നടപനിലഭാക്കനി വരുന ഭവന പദതനികേളനിലലഭാനഭാണട്ട്  'അപഭാഘര്'  പദതനി.  ഇതര
സലാംസഭാന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുകവണനി  കഹഭാസല്  രതീതനിയനിലുളള  പഭാര്പനിട
സമുചയമഭാണട്ട്  ഈ  പദതനി  വഴെനി  നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്.   ഇതനിലന്റെ  ആദല  സതീലാം
പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിലല  കേനിനഫ്ര,  കേഞനികക്കഭാടട്ട്  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.   768  കപര്ക്കട്ട്
എലഭാവനിധ  സപൗകേരലങ്ങളുമുളള  കഹഭാസലഭാണട്ട്  ഇവനിലട  പണനിതുവരുനതട്ട്.  ടനി
മഭാതൃകേയനില്  തനിരുവനന്തെപുരലാം/എറണഭാകുളലാം/കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  നഗരങ്ങളനിലുലാം  ഇതര
സലാംസഭാന ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുകവണനി പഭാര്പനിട സപൗകേരലലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുളള
പദതനി സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.  

വന ഉല്പനങ്ങളുലട 'ഇ-കലലലാം'
24 (*534) ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   റടസണ് മഭാസര് :

ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് നനിലമ്പൂര് കതക്കട്ട്,  ചേന്ദേനലാം എനനിവയളലപലടയള്ള വന
ഉല്പനങ്ങളുലട കലലലാം ഏതട്ട് തരത്തനിലഭാണട്ട് നടക്കുനലതനറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) വകനഭാല്പനങ്ങള വനില്ക്കുനതനിനട്ട് 'ഇ-കലലലാം' നടക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനില്  എത  വന  ഉല്പനങ്ങളഭാണട്ട്  ഇ-കലലത്തനിലൂലട  വനില്പന
നടത്തുനലതനലാം ഇതനില് പലങടുക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി ക്രമങ്ങൾ എലന്തെഭാലക്കയഭാലണനലാം
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജു): 
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(എ)  18-3-2014  തതീയതനിയനിലല  *സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  (ആര്.റനി.)നമ്പര്
132/2014/വനലാം  അനുസരനിചഭാണട്ട്  കതക്കട്ട്,  ചേന്ദേനലാം  എനനിവയളലപലടയളള  വന
ഉല്പനങ്ങളുലട 'ഇ-കലലലാം' നടക്കുനതട്ട്.

(ബനി) 'ഇ-കലലലാം'  നടക്കുനണട്ട്.  കകേന്ദ്ര ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനമഭായ  M/s.
MSTC Ltd.-ലന്റെ കസവനങ്ങള പ്രകയഭാജനലപടുത്തനിലക്കഭാണഭാണട്ട് സലാംസഭാന വനലാം
വകുപട്ട് 'ഇ-കലലലാം' നടപനിലഭാക്കനി വരുനതട്ട്.

(സനി) ടനിലാംബര്, കപഭാളസട്ട്, ബനിലറട്ട്സട്ട്, ഫയര്വഡട്ട്, ചേന്ദേനലാം, കകേഭാഫനി, കുരുമുളകേട്ട്
തുടങ്ങനിയ വകനഭാല്പനങ്ങള ഇ-കലലലാം വഴെനി വനിറ്റുവരുന.  കലലത്തനില് പലങടുക്കുവഭാന
ആഗ്രഹനിക്കുനവര്  കകേരള  വനലാം  വകുപനിലന്റെ  www.forest.kerala.gov.in എന
ലവബ്ലലസറനില്  രജനിസര്  ലചേയട്ട്  Buyer  number  ലഭനിചതനിനുകശഷലാം
ആവശലലമങനില് കലലത്തനിനട്ട് മുമ്പഭായനി ഡനികപഭാകേളനിലലത്തനി ആവശലമുളള തടനികേള
കേലണത്തനി  പരനികശഭാധനിചട്ട്  കബഭാധലലപടുകേയലാം  കതക്കട്ട്  തടനികേളക്കഭാലണങനില്
50,000  രൂപയലാം  മറട്ട്  പല  ജഭാതനി  തടനികേളക്കട്ട്  25,000  രൂപയലാം  ഇ.എലാം.ഡനി.
തുകേയഭായനി  ലനറട്ട്  ബഭാങനിലാംഗട്ട്  സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂലട  MSTC  കേമ്പനനിക്കട്ട്  അയച്ചു
ലകേഭാടുക്കഭാവനകതഭാ  ഇ-ട്രെഷറനി  മുഖഭാന്തെരലാം  അതഭാതട്ട്  ഡനിവനിഷണല്  കഫഭാറസട്ട്
ഓഫതീസറുലട  കപരനില്  ഒടുക്കഭാവനകതഭാ  ആണട്ട്.  ഇപ്രകേഭാരലാം  ഇ.എലാം.ഡനി.
ഒടുക്കുകമ്പഭാള ഏതട്ട് കലലത്തനിനഭാണട്ട് പലങടുക്കുനലതനട്ട് സൂചേനിപനിചട്ട് ഒരു ഇ-ലമയനില്
M/s. MSTC Ltd-കനഭാ ബനലപട ലസയനില്സട്ട് ഡനിവനിഷനനികലഭാ നല്കകേണതഭാണട്ട്.
കലല ദനിവസലാം Username, Password എനനിവ ഉപകയഭാഗനിചട്ട് ലവബ്ലലസറട്ട് തുറനട്ട്
കലലത്തനില് പലങടുക്കഭാവനതഭാണട്ട്. 

തനികയറര് സമുചയ നനിര്മ്മേഭാണ പദതനി
25 (*535) ശതീ  .   സനി  .   എഫട്ട്  .   കതഭാമസട്ട് :

ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന :
ശതീ  .   കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :
കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലയഭാള  സനിനനിമയലട  പുകരഭാഗതനി  മുനനനിര്ത്തനി  സലാംസഭാന ചേലചനിത
വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന മുഖഭാന്തെരലാം നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന പദതനികേള വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്. ഡനി.സനി.യലട കേതീഴെനില് നനിലവനിലുള്ള തനികയററുകേളക്കു
പുറകമ  കൂടുതല്  തനികയറര്  ശലാംഖല  സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  പദതനി  വനിഭഭാവനലാം
ലചേയനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്. 
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(സനി)  ഇപ്രകേഭാരലാം  തനികയറര്  സമുചയങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള  മൂലധനലാം

എപ്രകേഭാരലാം സമഭാഹരനിയഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  നടപ്പു സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ഇതനിനഭായനി തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ? 

പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനഭാക്ക  സമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം
സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബഭാലന  ) : 

(എ)  മലയഭാള  സനിനനിമയലട  പുകരഭാഗതനി  മുനനനിര്ത്തനി  കകേരള  സലാംസഭാന
ചേലചനിത  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന  വനിവനിധ  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.
ആയതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പുതനിയ  സഭാകങതനികേ  വനിദലയലാം  നവതീന  ആശയങ്ങളുലാം
കയഭാജനിപനിചട്ട് കകേരള സലാംസഭാന ചേലചനിത വനികേസന കകേഭാര്പകറഷലന്റെ ചേനിതഭാഞ്ജലനി
സ്റ്റുഡനികയഭാ  ഫനിലനിലാം  സനിറനിയഭായനി  ഉയര്ത്തുനതനിനുളള  നടപടനികേള
ആരലാംഭനിച്ചുകേഴെനിഞ്ഞു.   അകതഭാലടഭാപലാം  നല മലയഭാള  ചേലചനിതങ്ങള  കപ്രക്ഷകേരനില്
ഒകര  സമയലാം  എത്തനിക്കുകേ  എന  ലക്ഷലലാം  മുനനനിര്ത്തനി  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങള  തനികയറര്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  സലലാം  ലഭലമഭാക്കുന  എലഭാ
നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനിലുലാം തനികയറര് സമുചയലാം നനിര്മ്മേനിക്കുകേ എന പദതനി കകേരള
സലാംസഭാന ചേലചനിത വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ബനി&സനി) ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

(ഡനി)  തനികയറര് സമുചയങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട് നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം
തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിടനില. 

ലതരുവനഭായ വലാംശവര്ദന നനിയനണ പദതനി
26 (*536) ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് കുനപനിള്ളനി :

ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് :

ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :

ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപട്ട് ലതരുവനഭായ വലാംശവര്ദന നനിയനണ പദതനിക്കട്ട്

തുടക്കലാം കുറനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏലതലഭാലാം  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുമഭായനി  സഹകേരനിചഭാണട്ട്

പ്രസ്തുത പദതനി നടപഭാക്കുനതട്ട്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലന്തെലഭാലാം;
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(സനി)  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങലളക്കൂടഭാലത സനദസലാംഘടനകേളുലട

പങഭാളനിത്തലാം പദതനിയലട നടത്തനിപനില് ഉളലപടുത്തുകമഭാലയനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ? 

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

(എ)  ആനനിമല്  ബര്ത്തട്ട്  കേണ്കട്രെഭാള  (എ.ബനി.സനി.)  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി
ലതരുവനഭായളുലട വലാംശവര്ദനവട്ട് നനിയനനിക്കുനതനിനുളള നടപടനി വനിവനിധ തകദ്ദേശ
സസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  കനതൃതസ്വത്തനില്  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.   പദതനി
നടത്തനിപനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായ  ശസക്രനിയ  ലചേയ്യുനതനിനുളള  സപൗകേരലലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണ
വകുപനിലന്റെ ലതരലഞ്ഞടുത്ത 51 മൃഗഭാശുപതനികേളനില് ഒരുക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ജനിലഭാ  പഞഭായത്തുകേളുലട  കനതൃതസ്വത്തനിലഭാണട്ട്  പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്.
സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിലുലാം  ടനി  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുവഭാന  27-8-2016-ലല  45151/ആര്.സനി3/2014/തസസ്വഭവ.  നമ്പര്
സര്ക്കുലര്  പ്രകേഭാരലാം  ലതരുവനഭായ  വലാംശവര്ദനവട്ട്  തടയനതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. (പകേര്പട്ട് ഉളളടക്കലാം ലചേയ്യുന*.)

(സനി)  സനദ  സലാംഘടനകേളുലട  സഹകേരണലാം  ഉറപ്പുവരുത്തഭാന  ടനി
സര്ക്കുലറനില് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ധനസഹഭായലാം
27 (*537) ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന :

ശതീ  .   കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .   മുരളനി ലപരുലനലനി :
ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലത്ത ക്ഷതീരകേര്ഷകേര് കനരനിടുന പ്രശ്നങ്ങള എലന്തെഭാലക്കയഭാലണനട്ട്

പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കേറവക്കഭാരുലട കുറവട്ട്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി കേറവയനലാം വഭാങ്ങുനതനിനട്ട്

ധനസഹഭായലാം നല്കുനതനിനുള്ള പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഇതനിനഭായനി എത രൂപയഭാണട്ട് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളലതനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  തതീറപ്പുല്  കൃഷനിയഭായനി  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ധനസഹഭായലാം  നല്കുനതനിനുള്ള

നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.

1136/2017
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വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജു): 

(എ&ബനി)  ഉണട്ട്.

(സനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില്  650  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  കേറവയനലാം

വഭാങ്ങുനതനിനുളള ധനസഹഭായലാം നല്കുനതനിനഭായനി ക്ഷതീര വനികേസന വകുപട്ട് 162.50

(ഒരു കകേഭാടനി  അറുപത്തനിരണട്ട്  ലക്ഷത്തനി അനപതനിനഭായനിരലാം  രൂപ  മഭാതലാം)  ലക്ഷലാം

രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

മനില്മയലട  തനിരുവനന്തെപുരലാം കമഖലഭാ  യൂണനിയന  2016-17  വര്ഷത്തനികലയട്ട്

50%  ലബനനിഫനിഷലറനി  കകേഭാണ്ട്രെനിബബഷന ഉളലപലട കേറവ യനലാം വഭാങ്ങുനതനിനഭായനി

90  (ലതഭാണ്ണൂറട്ട്  ലക്ഷലാം  രൂപ  മഭാതലാം)  ലക്ഷലാം  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

എറണഭാകുളലാം  കമഖലഭാ  യൂണനിയന  നടപ്പു  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  50  കേറവ

യനങ്ങളക്കട്ട് 10,000 രൂപ നനിരക്കനില് ധനസഹഭായലാം ലചേയ്യുനതനിനട്ട് അഞട്ട് ലക്ഷലാം

രൂപയഭാണട്ട് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുളളതട്ട്.  മലബഭാര് കമഖലഭാ യൂണനിയന 2016-17 വര്ഷലാം

മനില്മ  നടപഭാക്കുന  ഫഭാലാം  സകപഭാര്ടട്ട്  പദതനി  വഴെനി  155  കേറവയനങ്ങള

വഭാങ്ങുനതനിനട്ട് കേറവയനലാം ഒനനിനട്ട് 15,000 രൂപ സബ്സനിഡനി കേണക്കഭാക്കനി 23.25

(ഇരുപത്തനിമൂനട്ട്  ലക്ഷത്തനി  ഇരുപത്തനി  അയഭായനിരലാം  രൂപ  മഭാതലാം)  ലക്ഷലാം  രൂപ

വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി) നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 2016-17 വര്ഷലാം മനില്മയലട തനിരുവനന്തെപുരലാം

കമഖലഭാ യൂണനിയലന്റെ കേതീഴെനിലുളള തനിരുവനന്തെപുരലാം, ലകേഭാലലാം, ആലപ്പുഴെ, പത്തനലാംതനിട

എനതീ ജനിലകേളനിലഭായനി പുല്ക്കൃഷനി സലാംരലാംഭകേ പദതനി എന കപരനില് ഒരു പദതനി

നടപഭാക്കുനണട്ട്.

എറണഭാകുളലാം  കമഖലഭാ  യൂണനിയലന്റെ  2016-17  വര്ഷലത്ത  ബജറനില്

വഭാണനിജലഭാടനിസഭാനത്തനില്  തതീറപ്പുല്  കൃഷനി  ലചേയ്യുനതനിനട്ട്  ഒരു  കഫഭാഡര്  ഗ്രനിഡട്ട്

സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട് 10 (പത്തട്ട് ലക്ഷലാം രൂപ മഭാതലാം) ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

മലബഭാര്  കമഖലഭാ  യൂണനിയന  പുല്ക്കൃഷനി  ലചേയ്യുനതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ

വനിത്തുകേള കകേരള ലലലവട്ട് കസഭാക്കട്ട് ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട് കബഭാര്ഡനില്നനിനലാം സലാംഭരനിചട്ട്

സപൗജനലമഭായനി  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന.  2015-16-ല്  27155  കേനികലഭാ

വനിത്തുലാം 2016-17-ല് 23990 കേനികലഭാ വനിത്തുലാം വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്. 
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സഭാമൂഹല വനവല്ക്കരണ പദതനി

28 (*538) ശതീ  .   ലകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന :

ശതീ  .    ലകേ  .   മുരളതീധരന :

ശതീ  .    എല്കദഭാസട്ട് കുനപനിള്ളനി :

ശതീ  .     റഹബനി  ഈഡന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സഭാമൂഹല വനവല്ക്കരണ കമഖലയനില് പുതുതഭായനി എലന്തെങനിലുലാം പദതനി

ആവനിഷ്കരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനകേലാം  നടപനിലഭാക്കനിയ  സഭാമൂഹല  വനവല്ക്കരണ  പദതനികേലള

കസഭാഷലല് ഓഡനിറനിലാംഗനിനട്ട്  വനികധയമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങനില് അതനിനട്ട്  നടപടനി

സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

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

(എ)  സഭാമൂഹല  വനവല്ക്കരണ  കമഖലയനില്  പുതനിയ  പദതനികേള

ആവനിഷ്കരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.  ''ചേന്ദേനവല്ക്കരണലാം''  എന  കപരനില്  ചേന്ദേന

മരങ്ങള  അനുകയഭാജലമഭായ  വകനതര  സലങ്ങളനില്  വച്ചുപനിടനിപനിക്കുന  ഒരു

പദതനിയലാം  നഗരപ്രകദശങ്ങള  കനരനിടുന  അമനിതമഭായ  പരനിസരമലനിനതീകേരണലാം

ലചേറുക്കുനതനിനുലാം  ആകഗഭാളതഭാപനലത്ത  നനിയനനിക്കുനതനിനുലാം  നഗരപ്രകദശലത്ത

ഹരനിതഭാഭമഭാക്കുനതനിനുലാം  ലക്ഷലമഭാക്കനി  ''നഗരഹരനിതവല്ക്കരണലാം''  എന  കപരനില്

ഒരു  വനവല്ക്കരണ  പദതനിയലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നദതീതതീരങ്ങള  കനരനിടുന

അനനിയനനിതമഭായ മലണഭാലനിപട്ട് തടയവഭാന അനുകയഭാജലമഭായ മുള,  വൃക്ഷലലത്തകേള

എനനിവ നട്ടുപനിടനിപനിചട്ട് തതീരങ്ങലള സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട് സമഗ്രമഭായ ഒരു പദതനിയലാം

ആവനിഷ്കരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

(ബനി)  വനലാം വകുപട്ട് നടപനിലഭാക്കനിവരുന എലഭാ വനവല്ക്കരണ പദതനികേളുലാം

സ്കൂള/കകേഭാകളജട്ട്  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേള,  ലപഭാതുജനങ്ങള,  വനിവനിധ  സര്ക്കഭാര്/അര്ദ

സര്ക്കഭാര്/സര്ക്കഭാരനിതര  സഭാപനങ്ങള,  മത  സലാംഘടനകേള,  യവജന

സലാംഘടനകേള,  മതീഡനിയ  സഭാപനങ്ങള  എനനിവരുലട  പങഭാളനിത്തകത്തഭാലടയലാം

സഹഭായകത്തഭാലടയലാം  നടപനിലഭാക്കുനതനിലൂലട  ടനി  പദതനികേളനില്  കസഭാഷലല്

ഓഡനിറനിലാംഗട്ട്  ഉറപഭാക്കനി  വരുനണട്ട്.  കസഭാഷലല്  ഓഡനിറനിലാംഗട്ട്  കൂടുതല്

ശകമഭാക്കുനതനിനട്ട് ആവശലമഭായ നടപടനികേള വനലാം വകുപട്ട് സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.
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ലതഭാഴെനില് റവദഗ്ദ്ധലമുള്ള പടനികേവര്ഗ്ഗ യവതതീയവഭാക്കളുലട അഭഭാവലാം
29 (*539) ശതീ  .   എന  .   ഷലാംസുദ്ദേതീന :

ശതീ  .   എന  .   എ  .   ലനലനിക്കുനട്ട് :
ശതീ  .   പനി  .   ഉറബദുള്ള :
ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് പടനികേജഭാതനി

പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലതഭാഴെനില് റവദഗ്ദ്ധലമുള്ളവരുലട അഭഭാവലാംമൂലലാം,  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കഭായനി
സലാംവരണലാം  ലചേയ പല തസനികേകേളനിലുലാം  അര്ഹതലപടവരനിലഭാത്ത  അവസ,  ഈ
വനിഭഭാഗത്തനിലല  യവതതീയവഭാക്കളുലട  അവസരലാം  നഷ്ടലപടുത്തുവഭാന  ഇടയഭാക്കുനലണന
വസ്തുത ശദയനില് വനനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില് ഇതട്ട് പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി എലന്തെഭാലക്ക നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനലണനട്ട്
വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  അഭലസ  വനിദലരഭായ  പടനികേവര്ഗ്ഗത്തനില്ലപട  ലചേറുപക്കഭാര്ക്കട്ട്  വനിദഗ്ദ്ധ
ലതഭാഴെനില്  കമഖലകേളനില്  പരനിശതീലന/ലതഭാഴെനില്പരനിചേയ  സപൗകേരലങ്ങലളഭാരുക്കഭാന
എലന്തെഭാലക്ക സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഒരുക്കനിയനിട്ടുലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 

പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനഭാക്ക  സമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം
സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബഭാലന  ) : 

(എ&ബനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

ഇപൗ  പ്രശ്നലാം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി  പ്രകതലകേ  നനിയമനലാം  നടത്തുനതനിനട്ട്
സര്ക്കഭാര് തലത്തനില് ലലഹലലവല് കേമ്മേനിറനി വനിളനിച്ചുകചേര്ക്കുകേയലാം ഇപൗ കേമ്മേനിറനിയലട
നനിര്കദ്ദേശ പ്രകേഭാരലാം അഭലസവനിദലരഭായ പടനികേവര്ഗ്ഗ ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളുലട കയഭാഗലത
തനിരനിച്ചുളള  ''DATA  BANK''  കപ്രഭാജകട്ട്  ഒഭാഫതീസട്ട്,  ലലട്രെബല്  ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്
ഓഫതീസുകേള  മുകഖന  തയഭാറഭാക്കുകേയലാം  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.   ആയതട്ട്  പ്രകതലകേ
നനിയമനത്തനിനട്ട് പരനിഗണനിക്കുനതനിനഭായനി മറട്ട് വകുപ്പുകേളനികലയട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട് ലതഭാഴെനില് പരനിശതീലനലാം നല്കുനതനിനട്ട് പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനികേസന  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴെനില്  15  സസ്വയലാംലതഭാഴെനില്  പരനിശതീലന  കകേന്ദ്രങ്ങള
പ്രവര്ത്തനിക്കുന.   8  തയല്  പരനിശതീലന  കകേന്ദ്രങ്ങളുലാം  2  മരപണനി  പരനിശതീലന
കകേന്ദ്രങ്ങളുലാം  ഒരു  ലപ്രഭാഡക്ഷന  കേലാം  ലട്രെയനിനനിലാംഗട്ട്  ലസന്റെറുലാം  രണട്ട്  ഫഭാഷന
ഡനിലലസനനിലാംഗട്ട്  &  ഗഭാര്ലമന്റെട്ട്  ലടകകഭാളജനിക്കല്  സ്കൂളുകേളുലാം  രണട്ട്  ഇനഡസതീയല്
ലട്രെയനിനനിലാംഗട്ട് ഇനസനിറബട്ടുകേളുമഭാണട്ട് പ്രവര്ത്തനിക്കുനതട്ട്. 
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കൂടഭാലത  ബഭാലാംഗ്ലൂര്  ആസഭാനമഭായളള  ലനട്ടൂര്  ലടകനിക്കല്  ലട്രെയനിനനിലാംഗട്ട്

ഫപൗകണഷന  (NTTF)  വഴെനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  യവതതീയവഭാക്കളക്കട്ട്  ലലനപുണല

വനികേസന പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി മൂനവര്ഷലത്ത ഡനികപഭാമഭാ  കകേഭാഴ്സുകേളുലാം ഒരു

വര്ഷലത്തയലാം രണ്ടുവര്ഷലത്തയലാം സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് കകേഭാഴ്സുകേളുലാം പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന

വകുപട്ട് നടത്തനിവരുന. 

ലകേല്കട്രെഭാണനിലന്റെ  സഹഭായകത്തഭാലട  ലനറട്ട് വര്ക്കട്ട്  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്,

കേമ്പബടലലറസ്ഡട്ട് ഇനസ്ട്രുലമകന്റെഷന എനനിവയനില് ലട്രെയനിനനിലാംഗട്ട്,  ഗവ.  അലാംഗതീകൃത

സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം  കമഭാകടഭാര്  ലലഡ്രവനിലാംഗട്ട്  പരനിശതീലനലാം,  ലകേ.ടനി.ഡനി.സനി.-

യമഭായനി  സഹകേരനിചട്ട്  കഹഭാസനിറഭാലനിറനി  മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട്,  കഹഭാടല്  മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട്

ലട്രെയനിനനിലാംഗട്ട്, കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ ലടകലലറല് മനഭാലയലാം കസഭാണ്സര് ലചേയ്യുന

വസ നനിര്മ്മേഭാണ കമഖലയനില് പരനിശതീലനലാം എനനിവ നടത്തനിവരുന. 

ജനഭാവകേഭാശവലാം പടയ അവകേഭാശവലാം ഉള്ള ഭൂമനി

30 (*540) ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :

ശതീമതനി ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജനികമഭാള :

ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന :

ശതീമതനി  സനി  .    ലകേ  .    ആശ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട ആളുകേളക്കട്ട് ജനഭാവകേഭാശവലാം

പടയ  അവകേഭാശവലാം  ഉള്ള  ഭൂമനി,  ഇതരവനിഭഭാഗക്കഭാര്  റകേവശലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില്  യഥഭാര്ത്ഥ  ഉടമകേളനില്  നനിനട്ട്  അനധനികൃതമഭായനി

റകേവശലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  ഭൂമനി  യഥഭാര്ത്ഥ  അവകേഭാശനികേളക്കട്ട്  തലന  തനിരനിലകേ

ലഭനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗത്തനില്ലപടവര്ക്കട്ട്  ജനഭാവകേഭാശലാം  ലഭനിചകതഭാ,

സര്ക്കഭാരനില്  നനിനട്ട്  പടയലാം  ലഭനിചകതഭാ  ആയ  സലലാം  വനില്ക്കഭാന  പഭാടനിലലന

നനിയമലാം  നനിലവനിലുകണഭാ;  ഉലണങനില് എത വര്ഷകത്തക്കഭാണട്ട്  ഈ വനിലക്കുള്ളതട്ട്

എനറനിയനിക്കുകമഭാ? 
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പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനഭാക്ക  സമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം

സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബഭാലന  ) : 

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവരുലട ഉടമസതയനിലുളള
ഭൂമനി അനധനികൃതമഭായനി ലലകേവശലപടുത്തുനവര്ലക്കതനിലര  1989-ലല പടനികേജഭാതനികേളുലാം
പടനികേവര്ഗ്ഗങ്ങളുലാം (അതനിക്രമങ്ങള തടയല്) നനിയമത്തനിലല വകുപ്പുകേള 3 (1), (IV,
V) / 2015-ലല കഭദഗതനി നനിയമലാം 4(1) (f, g) വകുപ്പുകേള എനനിവ പ്രകേഭാരലാം നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാന  വലവസ  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.   ഇത്തരത്തനില്  അനധനികൃതമഭായനി
ലലകേവശലപടുത്തനിയ ഭൂമനി യഥഭാര്ത്ഥ അവകേഭാശനികേളക്കട്ട് തനിരനിലകേ ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്
ബനലപട  റവനബ,  കപഭാലതീസട്ട്  അധനികേഭാരനികേളുമഭായനി  കചേര്നട്ട്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കഭാറുണട്ട്. 

(സനി)  പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവര്ക്കട്ട് ജനഭാവകേഭാശമഭായനി  ലഭനിച ഭൂമനി
വനില്ക്കുനതനിനട്ട് നനിയമ തടസമനില.  എനഭാല് പടനികേജഭാതനി വനികേസന വകുപട്ട് മുകഖന
ധനസഹഭായലാം  ലലകേപറനി  വഭാങ്ങനിയ  ഭൂമനി  വനില്ക്കഭാന  പഭാടനിലലനട്ട്  നനിയമലാം
നനിലവനിലുണട്ട്.  നനിലവനിലുളള  വലവസ  പ്രകേഭാരലാം  പടനികേജഭാതനി  ഗുണകഭഭാകഭാവട്ട്
ലലകേവശലാം വചട്ട്  അനുഭവനിക്കുന ഭൂമനി  കേഭാലകശഷലാം  മഭാതകമ  അനന്തെരഭാവകേഭാശനികേളക്കട്ട്
ലലകേമഭാറഭാന കേഴെനിയകേയളള.

സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി പതനിചട്ട് നല്കുന കകേസ്സുകേളനില് കകേരള ഭൂ പതനിവട്ട് ചേടലാം  8-ല്
(1964)  (IA)  പ്രകേഭാരലാം  25  വര്ഷകത്തക്കട്ട്  ഭൂമനി  ലലകേമഭാറലാം  ലചേയഭാന  പഭാടനില.
പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  ലഭനിച  ഭൂമനി  ലലകേമഭാറലാം  ലചേയഭാല് അവര് ഭൂരഹനിതരഭാകുനനിലലനട്ട്
ഉറപ്പുവരുത്തനി ജനിലഭാ കേളകര്മഭാരുലട പ്രകതലകേ അനുമതനി വഭാങ്ങനിയകശഷലാം മഭാതകമ
ഭൂമനി ലലകേമഭാറത്തനിനട്ട് അനുമതനി നല്കുകേയളള. 

(ii) നക്ഷതചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത കചേഭാദലങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള

പഭാതകയഭാരത്തട്ട് അന്തെനിയറങ്ങുന പടനികേജഭാതനിക്കഭാരുലട പുനരധനിവഭാസലാം

1 (4557)  ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്  പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവര്  പഭാതകയഭാരത്തട്ട്  അന്തെനിയറങ്ങുനതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്  ഇവലര  പുനരധനിവസനിപനിക്കഭാന  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

ഇക്കഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിടനില.

 പടനികേജഭാതനി വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ ആനുകൂലലങ്ങള

2  (4558)  ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സസ്വഭാശയ കകേഭാകളജുകേളനില് പഠനിക്കുന പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടുന
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  എലന്തെലഭാലാം  വനിദലഭാഭലഭാസ  ആനുകൂലലങ്ങളഭാണട്ട്  പടനികേജഭാതനി
വകുപനില് നനിനലാം നല്കേനി വരുനതട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  2016-17  വര്ഷലാം  എത  രൂപ  ഇതനിനഭായനി  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്;
വനിശദഭാലാംശലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സസ്വഭാശയ  ലപ്രഭാഫഷണല്  കകേഭാകളജുകേളനില്  സര്ക്കഭാര്  ലമറനിറട്ട്/റനിസര്കവഷന
സതീറ്റുകേളനില്  പ്രകവശനലാം  കനടനി  പഠനിക്കുന  പടനികേജഭാതനി  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്
തഭാലഴെപറയന വനിദലഭാഭലഭാസ ആനുകൂലലങ്ങള അനുവദനിച്ചു വരുനണട്ട്.

1. ലലാംപലാം ഗ്രഭാന്റെട്ട്

2. ലലസലപന്റെട്ട്/എ.  ബനി.  എല്.  സനി. (Actual  Boarding and  Lodging
Charges)

3. റബഷന ഫതീസട്ട്

4. ലസഷലല് ഫതീസട്ട്

5. പരതീക്ഷഭാഫതീസട്ട്.

സസ്വഭാശയ ആര്ട്സട്ട്  &  സയനസട്ട് കകേഭാകളജുകേളനില് പഠനിക്കുന പടനികേജഭാതനി
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് കമല് ആനുകൂലലങ്ങള അനുവദനിക്കുനനില.  

എനഭാല് അലാംഗതീകൃത സസ്വഭാശയ വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളനില് പഠനിക്കുന
21/2 ലക്ഷലാം  രൂപയനില്  തഭാലഴെ  കുടുലാംബവഭാര്ഷനികേ  വരുമഭാനമുളള  പടനികേജഭാതനി
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ഓഫട്ട് ഇന്തെല കസഭാളര്ഷനിപട്ട് അനുവദനിച്ചുവരുന.
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(ബനി)  സസ്വഭാശയ കകേഭാകളജുകേളനില് പഠനിക്കുന പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടുന
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  കപഭാസട്ട്  ലമട്രെനികേട്ട്  കസഭാളര്ഷനിപനിനഭായനി  2016-17  വര്ഷലാം
വകേയനിരുത്തനിയ 260 കകേഭാടനി രൂപയനില് നനിനഭാണട്ട് ആനുകൂലലങ്ങള അനുവദനിക്കുനതട്ട്.

മനിശവനിവഭാഹനിതര്ക്കട്ട് നല്കേനിവരുന ധനസഹഭായലാം

 3  (4559)  ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവര്  മനിശവനിവഭാഹലാം  കേഴെനിചതുമൂലലാം
സഭാമൂഹലമഭായ ഒറലപടുത്തലനിനുലാം, പതീഡനങ്ങളക്കുലാം വനികധയമഭാകുനതനിനട്ട് ആശസ്വഭാസ
നടപടനി എന നനിലയനില് നല്കേനിവരുന ധനസഹഭായലാം എത രൂപയഭാണട്ട്;

(ബനി) ഇതട്ട് കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി ഉയര്ത്തനി നല്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  വനിവഭാഹലാം കേഴെനിഞ്ഞട്ട് ഒരു വര്ഷത്തനിനുകശഷവലാം  3  വര്ഷത്തനിനുള്ളനിലുലാം
അകപക്ഷനിക്കണലാം എന വലവസ ഇക്കഭാരലത്തനില് ഉകണഭാ;

(ഡനി) പല ദമ്പതനികേളക്കുലാം അജതമൂലവലാം മറ്റുലാം യഥഭാസമയലാം അകപക്ഷനിയഭാന
കേഴെനിയഭാറനില എനതു കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്  1  വര്ഷത്തനിനുകശഷവലാം  5  വര്ഷത്തനിനുള്ളനിലുലാം
എനഭാക്കനി മഭാറനി,  അകപക്ഷനിക്കഭാന കവണ സപൗകേരലലാം  ലചേയ്തുലകേഭാടുക്കഭാന ആവശലമഭായ
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) മനിശവനിവഭാഹ ധനസഹഭായമഭായനി 50,000 രൂപ അനുവദനിക്കുനണട്ട്. 

(ബനി) പരനികശഭാധനിച്ചു നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി) ഉണട്ട്.

(ഡനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

 "സസ്വയലാംപരലഭാപ്ത ഗ്രഭാമലാം" പദതനി

4 (4560)  ശതീ  .    എന  .    എ  .    ലനലനിക്കുനട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ''സസ്വയലാംപരലഭാപ്ത  ഗ്രഭാമലാം''  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  അസലാംബനി
മണ്ഡലത്തനില് എത പടനികേജഭാതനി കകേഭാളനനികേളുലട നവതീകേരണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുലണനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  നവതീകേരണ  പ്രവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടനിലലങനില്  കേഭാലതഭാമസത്തനിനട്ട്
കേഭാരണലാം എന്തെഭാലണനലാം, എകപഭാള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുലമനലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് മണ്ഡലത്തനില് എത പടനികേജഭാതനി /പടനികേവര്ഗ്ഗ കകേഭാളനനികേളനില്
നവതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടക്കുനലണനട്ട്  വലകമഭാക്കുകമഭാ;  ഏതട്ട്  പദതനി
പ്രകേഭാരലാം ആണട്ട് ഇപൗ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടക്കുനതട്ട് എനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) “സസ്വയലാംപരലഭാപ്ത ഗ്രഭാമലാം"  പദതനി പ്രകേഭാരലാം കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  അസലാംബനി

മണ്ഡലത്തനിലല  ഒരു  കകേഭാളനനിലയ  ലതരലഞ്ഞടുലത്തങനിലുലാം  നവതീകേരണലാം

പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടനില.

(ബനി)  കഫഭാറസട്ട്  ഇനഡസതീസട്ട്  ട്രെഭാവനകൂര്  ലനിമനിറഡട്ട്  എന  സര്ക്കഭാര്

അലക്രഡനിറഡട്ട്  ഏജനസനിലയയഭാണട്ട്  ഏല്പനിചതട്ട്.   ഏജനസനിയലട  മനുഷലവനിഭവ

കശഷനിക്കുറവലാം കകേഭാളനനിക്കഭാരുലട ആവശല പ്രകേഭാരലാം ആദല എസനികമറനില് മഭാറങ്ങള

വരുകത്തണനി  വനതുലാം  കേഭാരണലാം  കകേഭാളനനിയലട  നവതീകേരണ  പ്രവൃത്തനികേള

സമയബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന കേഴെനിഞ്ഞനില.

(സനി) കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് മണ്ഡലത്തനില് ഒരു പടനികേജഭാതനി കകേഭാളനനിയനില് നവതീകേരണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടക്കുനണട്ട്.  സസ്വയലാംപരലഭാപ്ത ഗ്രഭാമലാം പദതനി പ്രകേഭാരമഭാണട്ട് ഇപൗ

പ്രവര്ത്തനലാം  നടക്കുനതട്ട്.  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപട്ട്  ഇപൗ  പദതനി

നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില.

 പ്രതീ - ലമട്രെനികേട്ട് കഹഭാസലുകേള 

5  (4561)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സസ്വന്തെമഭായനി  ലകേടനിടങ്ങളനിലഭാത്ത  എത  പ്രതീ-ലമട്രെനികേട്ട്  കഹഭാസലുകേള

പടനികേജഭാതനി വനികേസന വകുപനിനട്ട് കേതീഴെനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്;

(ബനി)  വഭാടകേ ലകേടനിടങ്ങളനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന പ്രതീ-ലമട്രെനികേട്ട്  കഹഭാസലുകേളനില്

പലതുലാം  കശഭാചേലഭാവസയനിലുള്ളതുലാം  കഹഭാസലുകേള  പ്രവര്ത്തനിക്കുനതനിനട്ട്

അനുകയഭാജലമലഭാത്തവയമഭാലണന റനികപഭാര്ട്ടുകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(സനി)  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനിലുള്ള  പല  പ്രതീ-ലമട്രെനികേട്ട്  കഹഭാസലുകേളനിലുലാം  സര്ക്കഭാര്

നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ള അടനിസഭാന സപൗകേരലങ്ങള ലഭലമലലന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഇത്തരലാം കഹഭാസലുകേളനിലല അടനിസഭാന സപൗകേരലലാം ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുലാം

സസ്വന്തെമഭായനി ലകേടനിടമനിലഭാത്ത കഹഭാസലുകേളക്കട്ട് ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിച്ചു നല്കുനതനിനുമഭാവശലമഭായ

നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) സസ്വന്തെമഭായനി ലകേടനിടമനിലഭാത്ത 9 പ്രതീ-ലമട്രെനികേട്ട് കഹഭാസലുകേള ഉണട്ട്.

(ബനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  പ്രതീ-ലമട്രെനികേട്ട് കഹഭാസലുകേള തകദ്ദേശസഭാപനങ്ങളക്കട്ട്

ലലകേമഭാറനിയ സഭാപനങ്ങള ആകേയഭാല് അറകുറപണനികേള അതതട്ട് സഭാപനങ്ങള

നനിര്വ്വഹനികക്കണതഭാണട്ട്.

(സനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി) നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. കഹഭാസലുകേളുലട അറകുറപണനികേള നടത്തുനതനിനുലാം

കഹഭാസല് നവതീകേരണത്തനിനുമഭായനി യഥഭാസമയലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.

വഭാടകേ ലകേടനിടത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന കഹഭാസലുകേളക്കട്ട് സസ്വന്തെമഭായനി ലകേടനിടങ്ങള

നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുലാം സലലാം കേലണത്തുനതനിനുലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  പ്രതീ-

ലമട്രെനികേട്ട്  കഹഭാസലുകേള  തകദ്ദേശ  സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  ലലകേമഭാറനിയനിട്ടുളള

സഭാപനമഭായതനിനഭാല്  (കബഭാക്കട്ട്  പഞഭായത്തട്ട്,  കകേഭാര്പകറഷന,  നഗരസഭ)

അവരുലട  പഭാന  ഫണനില്  നനിനലാം  കപ്രഭാജകട്ട്  വചട്ട്  അടനിസഭാന  സപൗകേരല

വനികേസനത്തനിനഭായനി നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കഭാന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  

 കമഭാഡല് റസനിഡനഷലല് സ്ക്കൂളുകേളനിലുലാം എസട്ട്.സനി/എസട്ട്.ടനി കഹഭാസലുകേളനിലുലാം

അടനിസഭാന സപൗകേരലങ്ങള ഏര്ലപടുത്തഭാന നടപടനി

6  (4562)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) നനിലവനിലുള്ള കമഭാഡല് റസനിഡനഷലല് സ്ക്കൂളുകേളനിലുലാം എസട്ട്.സനി./എസട്ട്.ടനി.

കഹഭാസലുകേളനിലുലാം  അടനിസഭാന  സപൗകേരലങ്ങള  വളലര  കുറവഭാലണനകേഭാരലലാം

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  അടനിസഭാന  സപൗകേരലങ്ങളുലട  കേഭാരലത്തനില്  നനിശനിത  നനിലവഭാരങ്ങള
ഏര്ലപടുത്തനി പ്രസ്തുത കുറവകേള നനികേത്തുവഭാന സമയബനനിതമഭായ ഒരു പദതനി
ആരലാംഭനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; ഇതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  ഇതു സലാംബനനിചട്ട്  24-6-2016-ലല ബഹു.  ഗവര്ണറുലട നനിയമസഭയനിലല
പ്രസലാംഗലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കഭായനി  ആലകേ  29
എലാം.ആര്.എസട്ട്.-കേളഭാണട്ട്  ഉളളതട്ട്.   ആലകേ  213  കഹഭാസലുകേളുലാം  നനിലവനിലുണട്ട്.
ഇവയനില്  പലതുലാം  നല  നനിലയനില്  നടക്കുനണട്ട്.   ചേനില  കഹഭാസലുകേളനിലുലാം
എലാം.ആര്.എസട്ട്.-കേളനിലുലാം അടനിസഭാന സപൗകേരലങ്ങള കുറവഭാലണനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗത്തനില് എലാം.ആര്.എസനിലുലാം,  എലഭാ കഹഭാസലനിലുലാം
അടനിസഭാന  സപൗകേരലങ്ങളുലട  കേഭാരലത്തനില്  പ്രസ്തുത  കുറവകേള  നനികേത്തുവഭാന
സമയബനനിതമഭായ  ഒരു  പദതനി  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.
കഹഭാസലുകേളനില്  അടനിസഭാന  സപൗകേരലങ്ങള  വര്ദനിപനിക്കുനതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്,
UNICEF  മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരവലാം  ഗുലഭാത്തനി  ഇനസനിറബടനിലന്റെ  പഠന  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനിലുലാം  നനിശനിത  നനിലവഭാരത്തനികലയട്ട്  ഉയര്ത്തുനതനിനുളള  പദതനി
നടപനിലഭാക്കഭാന  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.   എലാം.ആര്.എസട്ട്.-കേളനില്  സ്മെഭാര്ടട്ട്
ക്ലഭാസട്ട്റൂലാം,  ISO  സര്ടനിഫനികക്കഷന  തുടങ്ങനിയ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കഭാനുളള
നടപടനിയലാം സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  

പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനില്,  ടനി  സഭാപനങ്ങളനിലല  അടനിസഭാന  സപൗകേരല

വനികേസനത്തനിനഭായനി  കഹഭാസലുകേളുലട അടനിസഭാന സപൗകേരലങ്ങള ലമചലപടുത്തല്

പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി വനിവനിധ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപഭാക്കനി വരുന.

കഹഭാസലുകേളനിലല  അടനിസഭാന  സപൗകേരലങ്ങളക്കഭായനി  മഭാനദണ്ഡങ്ങള

നനിശയനിക്കുനതനിനട്ട്  ഒരു  വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനിലയ  ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   വനിദഗ്ദ്ധ

സമനിതനി  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  നനിശയനിക്കുകേയലാം  ടനി  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പ്രകേഭാരലാം

സപൗകേരലങ്ങള ഇലഭാത്ത കഹഭാസലുകേളുലട നനിലവഭാരലാം ഉയര്ത്തുനതനിനട്ട് ബനലപട

ജനിലഭാ  കമധഭാവനികേളനില്  നനിനട്ട്  ലപ്രഭാകപഭാസലുകേള  ലഭലമഭാക്കനി  കഹഭാസലുകേളുലട

നനിലവഭാരലാം  ഉയര്ത്തഭാനുളള  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുനതനിനുളള  നടപടനികേള

സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുമുണട്ട്.  

(സനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.
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പഠനമുറനി

7 (4563)  ശതീ  .    ബനി  .    സതലന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സര്ക്കഭാര്  /എയ്ഡഡട്ട്  സ്കൂളുകേളനില്  1  മുതല്  10  വലരയള്ള  ക്ലഭാസ്സുകേളനില്
പഠനിക്കുന പടനികേജഭാതനി വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് പഠനമുറനി നനിര്മ്മേനിചട്ട് നല്കേഭാനുള്ള പദതനി
ഇകപഭാള ഏതട്ട് ഘടത്തനിലഭാലണന വനിവരവലാം ഈ പദതനിയലട വനിശദഭാലാംശവലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

പടനികേജഭാതനി വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് പഠനമുറനി നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട് ധനസഹഭായലാം
അനുവദനിക്കുന  പദതനിയനില്  I  മുതല്  VII  വലരയളള  ക്ലഭാസ്സുകേളനിലല
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേലള  ഉളലപടുത്തഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനനില.   സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡട്ട്
സ്കൂളുകേളനില്  VIII,  IX,  X  ക്ലഭാസ്സുകേളനില്  പഠനിക്കുന  (ലലഹസ്കൂള  തലത്തനില്)
പടനികേജഭാതനി  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  പഠനമുറനി  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  ധനസഹഭായലാം
അനുവദനിക്കുനതനിനഭായളള  ലപ്രഭാകപഭാസല്  സര്ക്കഭാര്  പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.   ഒരു
ലക്ഷലാം രൂപയനില് തഭാലഴെ കുടുലാംബ വഭാര്ഷനികേ വരുമഭാനമുളളതുലാം ലലഹസ്കൂള തലത്തനില്
പഠനിക്കുനതുമഭായ  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കഭാണട്ട്  ആനുകൂലലലാം  നല്കേഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.
ഇപൗ  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളനില്  ഭൂരനിഭഭാഗലാം  കപര്ക്കുലാം  അവരുലട
വതീടുകേളനില്  സസ്വസമഭായനിരുനട്ട്  പഠനിക്കുനതനിനട്ട്  ഒരനിടലാം  അലലങനില്  പ്രകതലകേമുറനി
ഇലഭാത്തതട്ട്  അവരുലട  പഠനലത്ത  ബഭാധനിക്കുന  എന  പ്രശ്നലാം
പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി  നനിലവനില്  വഭാസകയഭാഗലമഭായ  വതീടുളള  പടനികേജഭാതനി
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് വതീടനികനഭാടട്ട് കചേര്നട്ട് 120 സസ്വയര് ഫതീറട്ട് വനിസ്തൃതനിയളള, കമല്ക്കൂര
കകേഭാണ്ക്രതീറട്ട് ലചേയ, തറ ലലടല്സട്ട് പഭാകേനിയ മുറനിയനില് പുസകേലാം സൂക്ഷനിക്കുനതനിനുളള
ഭനിത്തനി അലമഭാര (രണട്ട് കുടനികേളക്കഭാവശലമുളളതട്ട്)  ലലലറട്ട്,  ഫഭാന, സഡനി ലഡസട്ട്, 3
പഭാസനികേട്ട്  കേകസരകേള,  കേമ്പബടര്,  കേമ്പബടര്  കടബനിള  എനതീ  സപൗകേരലങ്ങള
ഒരുക്കുനതനിനട്ട് 2,00,000 രൂപ ആനുകൂലലലാം നല്കേഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.

 പഭാരലല് കകേഭാകളജുകേളനില് പഠനിക്കുന പടനികേജഭാതനി വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ ആനുകൂലലങ്ങള

8  (4564)  ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പഭാരലല് കകേഭാകളജുകേളനില് പഠനിക്കുന പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗങ്ങളനില്ലപടുന
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  എലന്തെലഭാലാം  വനിദലഭാഭലഭാസ  ആനുകൂലലങ്ങളഭാണട്ട്  പടനികേജഭാതനി
വകുപനില് നനിനലാം നല്കേനിവരുനതട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി) ആനുകൂലലങ്ങള ലഭനിയനതനിനുള്ള അകപക്ഷ എവനിലടയഭാണട്ട് നല്കകേണതട്ട്;
അകതഭാലടഭാപലാം  നല്കകേണ  കരഖകേള  എലന്തെഭാലക്കയഭാണട്ട്;  ഇതനിനഭായനി  2016-17
വര്ഷലാം എത രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പഭാരലല് കകേഭാകളജുകേളനില് പഠനിക്കുന പടനികേജഭാതനി വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്
റഗുലര്  സഭാപനങ്ങളനില്  പഠനിക്കുനവരുലട  നനിരക്കനില് ലലാംപലാംഗ്രഭാന്റെട്ട്,  ലലസലപന്റെട്ട്,
കൂടഭാലത  1250  രൂപ  ടബഷന  ഫതീസട്ട്,  യൂണനികഫഭാലാം,  പരതീക്ഷഭാ ഫതീസട്ട്  എനനിവയലാം
നല്കേനിവരുനണട്ട്.

(ബനി)  കുടനി  പഠനിക്കുന  പഭാരലല്  കകേഭാകളജട്ട്  കമധഭാവനി  മുഖഭാന്തെരലാം
കബഭാക്കട്ട്/മുനനിസനിപല്/കകേഭാര്പകറഷന  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  ആഫതീസര്ക്കഭാണട്ട്
അകപക്ഷ നല്കകേണതട്ട്.  ജഭാതനി/വരുമഭാന സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള, സര്ക്കഭാര്/ എയ്ഡഡട്ട്
സഭാപനങ്ങളനില്  അകപക്ഷനിചനിട്ടുലാം  അഡനിഷന  ലഭനിചനിടനില  എന  കനഭാഡല്
ഓഫതീസറുലട  സഭാക്ഷനിപതലാം,  വനിദലഭാഭലഭാസ  കയഭാഗലത  സലാംബനനിച
സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള  എനനിവയഭാണട്ട്  അകപക്ഷകയഭാലടഭാപലാം  നല്കകേണ  കരഖകേള.
കപഭാസട്ട്  ലമട്രെനികേട്ട്  ശതീര്ഷകേത്തനില്  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുളള  തുകേയനില്  നനിനഭാണട്ട്
പഭാരലല് കകേഭാകളജട്ട് വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് ആനുകൂലലലാം അനുവദനിച്ചു വരുനതട്ട്.

 മധുരകവലനി ലഎ.ടനി.സനി.യലട ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം

9 (4565)  ശതീ  .    കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേടുത്തുരുത്തനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല പടനികേജഭാതനി വകുപനിനുകേതീഴെനിലുള്ള

മധുരകവലനി  ഐ.ടനി.സനി.  യലട  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  സലാംബനനിചട്ട്  7-9-2016  ലല

വര്ക്കനിലാംഗട്ട് ഗ്രൂപട്ട് തതീരുമഭാനലാം വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കമഖലഭാ  ലട്രെയനിനനിലാംഗട്ട്  ഇനലസകറുമഭായള്ള  ആശയ  വനിനനിമയലാം

പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ;  ഫയല്  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്

സമര്പനിച തതീയതനി, ഫയല് നമ്പര് എനനിവ വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മധുരകവലനി  ലഎ.ടനി.സനിയലട  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  സലാംബനനിച

ലപ്രഭാകപഭാസല് 7-9-2016-ലല വര്ക്കനിലാംഗട്ട് ഗ്രൂപനില് സമര്പനിചനിടനില.
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(ബനി)  ഇപൗ  വനിഷയത്തനില്  കമഖല  ലട്രെയനിനനിലാംഗട്ട്  ഇനലസകര്മഭാരുമഭായളള
ആശയവനിനനിമയലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഫയല് സര്ക്കഭാരനിനട്ട് സമര്പനിചനിടനില.  

 ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായലാം

10  (4566)  ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2011-2016  വര്ഷത്തനില്  പടനികേജഭാതനികക്ഷമ  വകുപനില് നനിനലാം  എത
തുകേയഭാണട്ട് ചേടയലാംമലാംഗലലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായമഭായനി
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട് എനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇത്തരത്തനിലുള്ള എത അകപക്ഷകേള നനിലവനില് തതീര്പട്ട് കേല്പനിക്കഭാനഭായനി

അവകശഷനിക്കുനലണനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;  ചേനികേനിതഭാ  ധനസഹഭായലാം ലഭനിക്കുനതനിനുള്ള

മഭാനദണ്ഡലാം വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2011-16 കേഭാലത്തട്ട് പടനികേജഭാതനി വനികേസന വകുപനില് നനിനലാം 43,56,000

രൂപ ചേടയമലാംഗലലാം മണ്ഡലത്തനില് ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായമഭായനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  നനിലവനില് തതീര്പട്ട് കേല്പനിക്കഭാനഭായനി അകപക്ഷകേള അവകശഷനിക്കുനകണഭാ

എനട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.   50,000  രൂപയനില്  തഭാലഴെ  വഭാര്ഷനികേ  വരുമഭാനമുളള,

കരഭാഗ  ബഭാധനിതരഭായ  പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കട്ട്  വകുപ്പുമനനിയലട  ദുരനിതഭാശസ്വഭാസ

നനിധനിയനില് നനിനലാം ചേനികേനില്സഭാ ധനസഹഭായലാം അനുവദനിച്ചു വരുന. 

 കകേഭാതമലാംഗലലാം മണ്ഡലത്തനിലല ആദനിവഭാസനി കകേഭാളനനികേള

11(4567)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേഭാതമലാംഗലലാം മണ്ഡലത്തനില് എത ആദനിവഭാസനി കകേഭാളനനികേള ഉലണനട്ട്

വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  കകേഭാളനനിയനിലുലാം  എത  കുടുലാംബങ്ങള  തഭാമസനിക്കുനണട്ട്  എനട്ട്

വലകമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  ആദനിവഭാസനി  കക്ഷമത്തനിനഭായനി  എലന്തെങനിലുലാം  പുതനിയ  പദതനികേള

നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേഭാതമലാംഗലലാം മണ്ഡലത്തനില് 11 പടനികേവര്ഗ്ഗ കകേഭാളനനികേളുണട്ട്.

(ബനി)  കകേഭാതമലാംഗലലാം  മണ്ഡലത്തനിലല  ഓകരഭാ  കകേഭാളനനിയനികലയലാം  പടനികേവര്ഗ്ഗ

കുടുലാംബങ്ങളുലട എണലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന.

ക്രമ നമ്പര്    കകേഭാളനനി കുടുലാംബങ്ങള

1 പനിണവൂര്ക്കുടനി 314

2 ലവള്ളഭാരലാംകുനട്ട് 225

3 കമട്പഭാലാംപഭാറ 90

4 ഇളലാംപഭാകശരനി 175

5 കതര 25

6 വഭാരനിയലാം 67

7 ഉറനിയലാംലപടനി 75

8 തലലവചപഭാറ 70

9 കുഞനിപഭാറ 96

10 തഭാളുകേണലാം 42

11 പന്തെപ്ര 67

(സനി)  ആദനിവഭാസനി കമഖലകേളക്കു പുറത്തട്ട് എലഭാ ജനിലകേളനിലുലാം ചേനിനനിചനിതറനി
തഭാമസനിക്കുന  ആദനിവഭാസനികുടുലാംബങ്ങളുലട  ഉനമനത്തനിനഭായനി  ബജറട്ട്  പ്രസലാംഗത്തനില്
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുളള പ്രകേഭാരലാം  ലലമകക്രഭാ  പഭാനുകേള  രൂപതീകേരനിചട്ട്  എ.ടനി.എസട്ട്.പനി
പദതനിയനില് നനിനലാം 25 കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനി പനി.ലകേ.കേഭാളന കുടുലാംബ പദതനി
നടപനിലഭാക്കുനതനിനുളള പ്രഭാരലാംഭ നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.



80       കകേരള നനിയമസഭ ഒകകഭാബര് 26, 2016

പടനികേവര്ഗ്ഗ കുടനികേളുലട ലകേഭാഴെനിഞ്ഞുകപഭാക്കട്ട് തടയനതനിനുലാം അവരുലട ഭഭാഷഭാ
പ്രശ്നലാം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുലാം  കകേഭാര്പസട്ട്  ഫണനില്  നനിനലാം  4  കകേഭാടനി  രൂപ
വകേയനിരുത്തനി വയനഭാടനിലല ലലപ്രമറനി ക്ലഭാസ്സുകേളുളള 241  സ്കൂളുകേളനില് ദനിവസകവതന
അടനിസഭാനത്തനില്  ഒരു  ആദനിവഭാസനി  ടതീചലറ  നനിയമനിക്കുനതനിനുളള  പദതനിയലട
പ്രഭാരലാംഭ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുന.

  പഭാലക്കഭാടട്ട് ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട്

12  (T*4568)  ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനില്  എത  കഡഭാകര്മഭാര്  നനിലവനില്
കജഭാലനി ലചേയ്യുനണട്ട്;  അവര് ഓകരഭാരുത്തരുകടയലാം കപരുലാം കേസ്വഭാളനിഫനികക്കഷനുലാം പ്രതനിമഭാസ
ശമ്പളവലാം മറട്ട്  അലവനസുകേളുലാം എതയഭാലണനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇതനില് സനിരതസനികേ,
ദനിവസകവതന തസനികേ, കകേഭാണ്ട്രെഭാകട്ട് തസനികേ എനനിവ എതവതീതലമനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനില് നനിലവനില് എത എലാം.ബനി.ബനി.എസട്ട്.
സതീറ്റുകേളുലാം  പനി.ജനി.  സതീറ്റുകേളുലാം  അനുവദനിചട്ട്  കേനിടനിയനിട്ടുണട്ട്;  ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം  എത
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേള പഠനിക്കുന എനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുളള  സലലാം
ഏലറടുക്കല്, ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം എനനിവയഭായനി സര്ക്കഭാര് ഇകനവലര എത തുകേ
ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണട്ട് എനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിലന്റെ  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ  പഭാന
(ആര്ക്കനിലടക്ചേറല്  പഭാന),  എസനികമറട്ട്  തുകേ,  ഇലകനിക്കല്  പഭാന,  ബകയഭാലമഡനിക്കല്
എകേത്യുപ്ലമന്റെട്ട് പഭാന എനനിവ ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 116 കഡഭാകര്മഭാരുലട കപരുലാം, കേസ്വഭാളനിഫനികക്കഷനുലാം, പ്രതനിമഭാസ ശമ്പളവലാം
മറട്ട് അലവനസുകേളുലാം കചേര്ന ലനിസട്ട് അനുബനലാം (എ) ആയനി കചേര്ക്കുന*.

രണട്ട്  കഡഭാകര്മഭാര്  കകേഭാണ്ട്രെഭാകട്ട്  അടനിസഭാനത്തനിലുലാം  കശഷനിക്കുനവര്
ദനിവസകവതന അടനിസഭാനത്തനില് ഉളളവരുമഭാണട്ട്. 

* T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  100  എലാം.ബനി.ബനി.എസട്ട്.  സതീറ്റുകേള  വതീതലാം  2014,  2015,  2016
വര്ഷങ്ങളനില് അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  പനി.ജനി.  സതീറ്റുകേള കകേഭാകളജനില് അനുവദനിചനിടനില.
അനുവദനിചനിട്ടുളള മുഴുവന സതീറ്റുകേളനിലുലാം വനിദലഭാര്ത്ഥനികേള പഠനിക്കുനണട്ട്.

(സനി) ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുളള 50 ഏക്കര് സലലാം റവനബ ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെട്ട്
അനുവദനിച്ചു  തനനിട്ടുളളതഭാണട്ട്.   ആയതനിനട്ട്  വനിലലയഭാനലാം നഭാളനിതുവലര  ലകേഭാടുത്തനിടനില.
ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുകവണനി ഏകേകദശലാം 30.39 കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  എസനികമറട്ട്  തുകേ  559.68  കകേഭാടനി  രൂപ.   ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിലന്റെ
ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ പഭാന,  ഇലകനിക്കല് പഭാന എനനിവയലട പകേര്പട്ട് അനുബനലാം
(ബനി)ആയനി  കചേര്ക്കുന*.   ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിലന്റെ  ആശുപതനി  ലകേടനിടലാം
പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല് ബകയഭാ ലമഡനിക്കല് എകേത്യുപ്ലമന്റെട്ട് പഭാന
നനിലവനിലനില.

 പടനികേജഭാതനി കകേഭാളനനികേളനിലല നഴറനി സ്കൂളുകേളുലട ഭപൗതനികേ സപൗകേരലലാം
ലമചലപടുത്തല്

13  (4569)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേളനിലല  കുടനികേളുലട  വനിദലഭാഭലഭാസ  നനിലവഭാരലാം

ലമചലപടുത്തുനതനിനഭായനി  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന വകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനില്  എത നഴറനി

സ്കൂളുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്;  അതനില് എത നഴറനി  സ്കൂളുകേളനിലഭാണട്ട്  നനിഷ്കര്ഷനിച

പ്രകേഭാരമുള്ള കുടനികേള ഇലഭാത്തതട്ട്;

(ബനി)  ഈ  നഴറനി  സ്കൂളുകേളനില്  പലതനിലുലാം  ആവശലത്തനിനട്ട്  ഭപൗതനികേ

സഭാഹചേരലമനിലഭാത്തതട്ട്  ഇവയലട  പ്രവര്ത്തനലത്ത  പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കുനലണന

കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  റകേമഭാറനിയനിട്ടുള്ള  ഇത്തരലാം

നഴറനിസ്കൂളുകേളുലട ഭപൗതനികേ സപൗകേരലലാം ലമചലപടുത്തുനതനിനുലാം വനിദലഭാഭലഭാസനനിലവഭാരലാം

ഉയര്ത്തുനതനിനുലാം  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  വകുപട്ട്  ഏലതങനിലുലാം  തരത്തനിലുള്ള

സഹഭായങ്ങള നല്കുനകണഭാ; എങനില് അവ എലന്തെലഭാലമനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഉത്തരലാം

(എ)  പടനികേജഭാതനി വനികേസന വകുപനിനട്ട് കേതീഴെനില്  58  നഴറനികേള പ്രവര്ത്തനിക്കുന.
ഇതനില് 35 നഴറനികേളനില് നനിഷ്കര്ഷനിച പ്രകേഭാരമുളള കുടനികേള ഇല.   

(ബനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  നഴറനി സ്കൂളുകേള പടനികേജഭാതനി വനികേസന വകുപട്ട്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനികലയട്ട് ലലകേമഭാറലാം ലചേയ സഭാപനങ്ങളഭാണട്ട്.  ഇപൗ
സഭാപനങ്ങളുലട ഭപൗതനികേസഭാഹചേരലങ്ങള ഏര്ലപടുകത്തണതട്ട് തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളഭാണട്ട്.

(സനി)  ഒരു  കുടനിക്കട്ട്  ഒരു  ദനിവസലത്ത  ഉചഭക്ഷണത്തനിനട്ട്  30  രൂപയലാം  ഒരു
വര്ഷലാം യൂണനികഫഭാലാം തുണനി വഭാങ്ങുനതനിനട്ട് 300 രൂപയലാം ലലാംപലാം ഗ്രഭാന്റെട്ട് 190 രൂപയലാം
വകുപനില് നനിനലാം അനുവദനിച്ചു വരുന.

പടനികേജഭാതനി കുടുലാംബങ്ങളുലട ഭവന പുനരുദഭാരണത്തനിനട്ട് പദതനി

14 (4570) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര്  : 
ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫട്ട്  : 
ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത പടനികേജഭാതനി കുടുലാംബങ്ങളുലട ഭവനത്തനിലന്റെ പുനരുദഭാരണത്തനിനട്ട്
പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വരുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എലന്തെലഭാലാം  ലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവഴെനി  റകേവരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിലന്റെ  ഗുണകഭഭാകഭാക്കലള  എങ്ങലനയഭാണട്ട്  കേലണത്തുനലതനട്ട്
വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഇതനിനഭായനി ബജറനില് എന്തു തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുലണനട്ട് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.   5  മുതല്  25  വര്ഷലാം  വലര  പഴെക്കലാം  ലചേന  വതീടുകേളുലട
പുനരുദഭാരണത്തനിനഭായനി വകുപട്ട് 50,000 രൂപ അനുവദനിക്കുനണട്ട്. 

(ബനി)  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗക്കഭാരുലട  കേഭാലപഴെക്കലാം ലചേന വതീടുകേള  പൂര്ണമഭായലാം
വഭാസകയഭാഗലമഭാക്കുനതനിനുലാം  തദസ്വഭാരഭാ  അവരുലട  സഭാമൂഹലസുരക്ഷ  ഉറപഭാക്കുകേയലാം
ലചേയ്യുകേ എനതഭാണട്ട് ഇതു വഴെനി ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.
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(സനി)  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  നനിനട്ട്  ലഭനിക്കുന  ഗ്രഭാമസഭ
ഗുണകഭഭാക്തൃ  ലനിസനില്  നനിനലാം  ഇത്തരലാം  ലനിസനിലഭാത്ത  സലങ്ങളനില്  പത
പരസലത്തനിലൂലടയലാം അകപക്ഷ ക്ഷണനിചട്ട് ഗുണകഭഭാകഭാക്കലള കേലണത്തുന.

(ഡനി)  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  ധനസഹഭായലാം,  ഭവനപുനരുദഭാരണ  ധനസഹഭായലാം
എനനിവയഭായനി 2016-17 വര്ഷലാം ബജറനില് 265 കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

 പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്ക സമുദഭായ കക്ഷമ പദതനികേള

15  (4571)  ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായങ്ങളുലട കക്ഷമത്തനിനഭായനി
നനിലവനിലുള്ള പദതനികേള എലന്തെഭാലക്കയഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  പദതനിയലാം  അനുവദനിക്കുനതനിനുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള എലന്തെഭാലക്കയഭാലണനട്ട്
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനിലുള്ള പദതനികേളലഭാലത മലറലന്തെങനിലുലാം പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; ഉലണങനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) പടനികേജഭാതനി സമുദഭായങ്ങളുലട കക്ഷമത്തനിനഭായനി നനിലവനിലുളള പദതനികേള
അനുബനലാം 1 ആയനി കചേര്ക്കുന*.

പടനികേവര്ഗ്ഗ  സമുദഭായങ്ങളുലട  കക്ഷമത്തനിനഭായനി  നനിലവനിലുളള  പദതനികേള
അനുബനലാം 2 ആയനി കചേര്ക്കുന*.

പനികനഭാക്ക  സമുദഭായങ്ങളുലട  കക്ഷമത്തനിനഭായനി  നനിലവനിലുളള  പദതനികേള
അനുബനലാം 3 ആയനി കചേര്ക്കുന*.

(ബനി)  പടനികേജഭാതനി  സമുദഭായങ്ങളുലട  കക്ഷമത്തനിനഭായളള  പദതനികേള
അനുവദനിക്കുനതനിനുളള മഭാനദണ്ഡങ്ങള അനുബനലാം 4 ആയനി കചേര്ക്കുന*.

പടനികേവര്ഗ്ഗ സമുദഭായങ്ങളുലട കക്ഷമത്തനിനഭായളള പദതനികേള അനുവദനിക്കുനതനിനുളള
മഭാനദണ്ഡങ്ങള അനുബനലാം 5 ആയനി കചേര്ക്കുന*.

പനികനഭാക്ക സമുദഭായങ്ങളുലട കക്ഷമത്തനിനഭായളള പദതനികേള അനുവദനിക്കുനതനിനുളള
മഭാനദണ്ഡങ്ങള അനുബനലാം 6 ആയനി കചേര്ക്കുന*.
* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി)  പടനികേജഭാതനി  സമുദഭായങ്ങളുലട  കക്ഷമത്തനിനട്ട്  ആവനിഷ്കരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന പദതനികേള അനുബനലാം 7 ആയനി കചേര്ക്കുന*.

പടനികേവര്ഗ്ഗ  സമുദഭായകക്ഷമത്തനിനട്ട്  ബജറട്ട്  പ്രസലാംഗത്തനില്  പ്രഖലഭാപനിച
ആദനിവഭാസനി കമഖലകേളക്കട്ട് പുറത്തട്ട് എലഭാ ജനിലകേളനിലുലാം ചേനിനനിചനിതറനി തഭാമസനിക്കുന
ഒറലപട ആദനിവഭാസനി കുടുലാംബങ്ങളുലട ഉനമനത്തനിനട്ട് ലലമകക്രഭാപഭാനുകേള തയഭാറഭാക്കനി
എ.റനി.എസട്ട്.പനി.  പദതനിയനില്  നനിനലാം  25  കകേഭാടനി  രൂപ  വകേയനിരുത്തനി  പനി.ലകേ.
കേഭാളന കുടുലാംബ പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതനിനുളള പ്രഭാരലാംഭ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

പടനികേവര്ഗ്ഗ  കുടനികേളുലട  ലകേഭാഴെനിഞ്ഞുകപഭാക്കട്ട്  തടയനതനിനുലാം  അവരുലട
ഭഭാഷഭാപ്രശ്നലാം പരനിഹരനിക്കുനതനിനുലാം വയനഭാടനിലല ലലപ്രമറനി ക്ലഭാസ്സുകേളുളള 241 സ്കൂളുകേളനില്
ദനിവസകവതനഭാടനിസഭാനത്തനില് ഒരു ആദനിവഭാസനി ടതീചലറ  നനികയഭാഗനിക്കുനതനിനട്ട്  4
കകേഭാടനി  രൂപ  കകേഭാര്പസട്ട്  ഫണനില്  നനിനലാം  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   ടനി  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുനതനിനുളള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുന.

പനികനഭാക്ക  വനികേസന  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴെനില്  ആവനിഷ്കരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന
പുതനിയ പദതനികേളുലട ലപ്രഭാകപഭാസല് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

പടനികേജഭാതനി വകുപ്പുമനനിയലട കപരനിലുളള ദുരനിതഭാശസ്വഭാസ ധനസഹഭായലാം

16  (4572)  ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനില്  വകുപ്പുമനനിയലട  കപരനിലുളള
ദുരനിതഭാശസ്വഭാസ ധനസഹഭായലാം  ലഭനിക്കുനതനിനുളള  അകപക്ഷകേള എതലയണലാം  ഇപൗ
സര്ക്കഭാരനിലനറ കേഭാലത്തട്ട് (30-9-2016 വലര) ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്;

(ബനി) അതനില് എത അകപക്ഷകേള അനുവദനിച്ചു;

(സനി) എത തുകേ വനിതരണലാം ലചേയ്തു; വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇപൗ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  30-9-2016  വലര  സ.ഉ.
(ലലകേ)നമ്പര്128/12/പജപവവനിവ, തതീയതനി 20/12/2012 പ്രകേഭാരലാം വകുപ്പുമനനിയലട
ദുരനിതഭാശസ്വഭാസ ധനസഹഭായലാം ലഭനിക്കുനതനിനഭായനി 5308 അകപക്ഷകേള ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) നഭാളനിതുവലര 2378 അകപക്ഷകേള അനുവദനിചട്ട് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) കമല് അകപക്ഷകേളനില് 4,35,40,800 രൂപ വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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 പടനികേജഭാതനി വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് മഭാതമഭായളള ഇനഡസനിയല് ലട്രെയനിനനിലാംഗട്ട്
ഇനസനിറബട്ടുകേള

17  (4573)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് പടനികേജഭാതനി വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് മഭാതമഭായനി എസട്ട്.സനി.
വകുപനിനുകേതീഴെനില്  എത  ഇനഡസനിയല്  ലട്രെയനിനനിലാംഗട്ട്  ഇനസനിറബട്ടുകേള
പ്രവര്ത്തനിക്കുനലണനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  ഐ.റനി.ഐ.കേളനിലല  വനിജയശതമഭാനലാം  കുറവഭാലണനതട്ട്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; എങനില് ഇതനിനട്ട് കേഭാരണലമന്തെഭാലണനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  ഐ.റനി.ഐ.  കേളനില് നനിനലാം  വനിജയനിക്കുന  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേള
ലതഭാഴെനില് കമഖലയനില് എത്തനിലപടുനകണഭാലയന കേഭാരലലാം ഏലതങനിലുലാം രതീതനിയനില്
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ഏതട്ട്  രതീതനിയനിലഭാണട്ട്  വനിലയനിരുത്തല്
നടത്തുനലതനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ; ഇലലങനില് ഇതനിനഭായനി നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇത്തരലാം  ഐ.റനി.ഐ.  കേളനിലല  പഠന നനിലവഭാരലാം  ഉയര്ത്തുനതനിനുലാം,
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുലട  വനിജയശതമഭാനലാം  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം  ,ലതഭാഴെനില്  കനടഭാന
പ്രഭാപ്തരഭാക്കുനതനിനുലാം കവണനി പ്രകതലകേ ശദ നല്കുകമഭാലയനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന വകുപനിനുകേതീഴെനില്  44  ഇനഡസനിയല് ലട്രെയനിനനിലാംഗട്ട്
ഇനസനിറബട്ടുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.

(ബനി) ചേനില ലഎ.ടനി.ലഎ.കേളനില് വനിജയശതമഭാനലാം കുറവളളതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.
സഭാമൂഹനികേമഭായലാം  സഭാമ്പത്തനികേമഭായലാം  വളലര  പനിനഭാക്കലാം  നനില്ക്കുന  കുടനികേളഭാണട്ട്
ഇപൗ സഭാപനങ്ങളനില് പ്രകവശനലാം കനടുനതട്ട്.  ഇവരുലട കുടുലാംബ പശഭാത്തലവലാം മറട്ട്
പനിനഭാക്കഭാവസയലാം  പഠനത്തനിനട്ട്  തഭാല്പരലക്കുറവണഭാക്കുകേയലാം  തദസ്വഭാര  വനിജയ
ശതമഭാനലാം കുറയനതനിനുലാം കേഭാരണമഭാകുന.

(സനി)  ഉണട്ട്.  പ്രസ്തുത ലഎ.ടനി.ലഎ.കേളനില് നനിനലാം വനിജയനിക്കുന വനിദലഭാര്ത്ഥനികേള
സസ്വകദശത്തുലാം, വനികദശത്തുലാം ലതഭാഴെനില് കമഖലകേളനില് എത്തനിലപടുനണട്ട്.

ലഎ.ടനി.ലഎ.ലട്രെയനിനനിലാംഗട്ട്  സൂപ്രണ്ടുമഭാര്  വനിവനിധ  സഭാപനങ്ങളുമഭായനി  ബനലപടട്ട്
ലപയ്ലസ്മെന്റെട്ട് നല്കുനണട്ട്.  ഇതട്ട് ലട്രെയനിനനിലാംഗട്ട് ഇനലസകര്മഭാര് കമഖലഭാതലത്തനില്
വനിലയനിരുത്തഭാറുണട്ട്.  പഭാസഭാകുന ലട്രെയനിനനികേലള സലാംഘടനിപനിച്ചുലകേഭാണട്ട് സലാംസഭാന
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തലത്തനില്  വനിവനിധ  കേമ്പനനികേലള  ഉളലപടുത്തനി  ഒരു  ലസലക്ഷന  റനിക്രൂടട്ട്ലമന്റെട്ട്
നടത്തുനതനിനട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.

(ഡനി) ഇക്കഭാരലത്തനില് പ്രകതലകേ ശദ നല്കുനതഭാണട്ട്.

 പടനികേജഭാതനി വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കുളള ലലസപന്റെട്ട് വനിതരണലാം

18 (4574) ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശർമ്മേ : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനി
കേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കുള്ള  റസപന്റെട്ട്  വനിതരണലാം ലചേയ്യുനതനിനട്ട്
സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  റസപന്റെട്ട്  കുടനിശനികേ  എനകത്തയട്ട്  വനിതരണലാം  ലചേയഭാനഭാകുലമനട്ട്
വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2016-17  അദലയന വര്ഷലാം പ്രതീ-ലമട്രെനികേട്ട്  കകേഭാഴ്സുകേളക്കട്ട്  29.6  കകേഭാടനി
രൂപയലാം കപഭാസട്ട്ലമട്രെനികേട്ട് കകേഭാഴ്സുകേളക്കട്ട് 84 കകേഭാടനി രൂപയലാം വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) നനിലവനില് കുടനിശനികേ ഇല.

 വനിജയരഭാഘവപുരലാം ലഎ.ടനി.ലഎ.യനില് ഇലകതീഷലന കകേഭാഴട്ട്

19  (4575)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ചേഭാലക്കുടനി വനി.  ആര്.  പുരലാം പടനികേജഭാതനി വകുപനിനട്ട് കേതീഴെനിലുള്ള ലഎ.ടനി.ലഎ.യനില്
പുതുതഭായനി  ഇലകതീഷലന  കകേഭാഴട്ട്  ഉടന  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ  അടനിയന്തെര
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ചേഭാലക്കുടനി  വനി.ആര്.പുരലാം  ലഎ.ടനി.ലഎ.-യനില്  ഇലകതീഷലന  കകേഭാഴട്ട്  ഉടന
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ അടനിയന്തെര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  ഇവനിലട
ഇലകതീഷലന  കട്രെഡട്ട്  കകേഭാഴട്ട്  തുടങ്ങുനതനിനുലാം  ഇതനികലയഭാവശലമഭായ  ആവര്ത്തന
അനഭാവര്ത്തനലചലവകേള റനിലതീസട്ട് ലചേയ്യുനതനിനുലാം പടനികേജഭാതനി വനികേസന വകുപട്ട്
ഡയറകര്ക്കട്ട് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   
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ചേങ്ങനഭാകശരനി മണ്ഡലത്തനില് ഇടപള്ളനി കകേഭാളനനിയനില് സസ്വയലാം പരലഭാപ്ത

ഗ്രഭാമപദതനി

20 (4576)  ശതീ  .    സനി  .    എഫട്ട്  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേങ്ങനഭാകശരനി  നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില്ലപട മഭാടപളളനി  പഞഭായത്തനിലല

'ഇടപളളനി  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനിയനില്'  സസ്വയലാംപരലഭാപ്ത ഗ്രഭാമപദതനിയനില്ലപടുത്തനി

നടത്തുന കജഭാലനികേള ഏതട്ട് ഘടത്തനിലഭാലണനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള എനകത്തയട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുലമനട്ട്

വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനനിതഭാ സഭാലാംസഭാരനികേ നനിലയത്തനിലന്റെ കകേഭാണ്ക്രതീറനിലാംഗട്ട്,  ലസമനികത്തരനിയലട

ചുറ്റുമതനില് നനിര്മ്മേഭാണലാം എനനിവ പൂര്ത്തനിയഭായനി.  കുടനിലവളള പദതനിക്കുളള കേനിണര്

കുഴെനിചകപഭാള  ഒരു  വനിഭഭാഗലാം  കകേഭാളനനി  നനിവഭാസനികേള  പണനി  തടസലപടുത്തുകേയലാം

പനിനതീടട്ട് കേമ്മേനിറനി വനിളനിച്ചു കചേര്ത്തകപഭാള കകേഭാളനനിക്കഭാര് പുതനിയ പദതനികേള നനിര്കദ്ദേശനിചതനിന

പ്രകേഭാരലാം നനിര്വ്വഹണ ഏജനസനി പുതുക്കനിയ എസനികമറട്ട് തയഭാറഭാക്കനിവരുന. 

(ബനി)  നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  പദതനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കണലമനട്ട്

നനിര്വ്വഹണ ഏജനസനിക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

 ഭവനനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി നല്കേനിയനിരുന ധനസഹഭായലാം

21 (4577) ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന :

ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :

ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന :

ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കട്ട്  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി

നല്കേനിയനിരുന ധനസഹഭായലാം  3  ലക്ഷലാം രൂപയഭായനി  മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട്

വര്ദനിപനിചനിരുകനഭാ;എങനില്എനഭാണട്ട് വര്ദനവട്ട് ഉത്തരവഭായതട്ട്;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത വര്ദനവട്ട് ഐ.എ.റവ.  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കുലാം ബഭാധകേമഭാക്കനിയനിരുകനഭാ;
വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനില്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  വനിഹനിതലാം  എതയഭായനിരുന;
നനിലവനില് കുടനിശനികേ ഉകണഭാ;ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി) കുടനിശനികേ തുകേ പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ കക്ഷമവകുപനില് നനിനലാം അനുവദനിചട്ട്
വതീടുകേളുലട പണനി അടനിയന്തെരമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കട്ട് ഭവന നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി
നല്കേനിയനിരുന  ധനസഹഭായലാം  യഥഭാക്രമലാം  3,00,000  രൂപയഭായലാം  3,50,000
രൂപയഭായലാം മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് വര്ദനിപനിചനിരുന. യഥഭാക്രമലാം  11-7-2014-ലുലാം
14-5-2015-ലുമഭാണട്ട് വര്ദനവട്ട്  ഉത്തരവഭായതട്ട്.

(ബനി)  ബഭാധകേമഭാക്കനിയനിരുന.  17-7-2015-ലല  സ.ഉ  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്
2174/15/തസസ്വഭവ.  ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരലാം പ്രസ്തുത വര്ദനവട്ട്  IAY  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കുലാം
ബഭാധകേമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  IAY  പദതനിയനില്  വതീലടഭാനനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  വനിഹനിതലാം  1,00,000
രൂപയഭാണട്ട്.  നനിലവനില്  കുടനിശനികേയണട്ട്.  നനിലവനില്  247.39   കകേഭാടനി  രൂപ
കുടനിശനികേയണട്ട്. (പടനികേജഭാതനി 203 കകേഭാടനി രൂപ, പടനികേവര്ഗ്ഗലാം 44.39 കകേഭാടനി രൂപ)

(ഡനി)  ഫണനിലന്റെ ലഭലതയനുസരനിചട്ട്  വതീടുകേളുലട  പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

 മതീനഭാക്ഷനിപുരലത്ത വനനിതഭാ ലലട്രെബല് കഹഭാസലനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം

22  (4578)  ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില്  ലപരുമഭാടനി  പഞഭായത്തനില്  മതീനഭാക്ഷനിപുരത്തട്ട്
പണനികേഴെനിപനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന  വനനിതഭാ  റട്രെബല്  കഹഭാസലനിലന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  എത  തുകേ  നതീക്കനിവചനിട്ടുണട്ട്;  ഇതനിനട്ട്  ഭരണഭാനുമതനിയലാം
സഭാകങതനികേ അനുമതനിയലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇതനിലന്റെ ലടണര് നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇതനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുളള  കേഭാലതഭാമസത്തനിനട്ട്  എലന്തെങനിലുലാം
കേഭാരണങ്ങളുളളതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്  അതട്ട്  പരനിഹരനിക്കഭാന
എലന്തെഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളളലതനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ) പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിലല മതീനഭാക്ഷനിപുരത്തട്ട് പണനികേഴെനിപനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന
വനനിതഭാ ലലട്രെബല് കഹഭാസലനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  7,32,00,000  രൂപ (ഏഴെട്ട്
കകേഭാടനി  മുപത്തനിരണട്ട്  ലക്ഷലാം  രൂപ  മഭാതലാം)  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  ടനി  കഹഭാസല്
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി ഭരണഭാനുമതനിയലാം സഭാകങതനികേഭാനുമതനിയലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഉണട്ട്.  ടനി  കഹഭാസല്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  ഇ-ലടണര്  നടപടനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  ഏറവലാം  കുറഞ്ഞ നനിരക്കട്ട്  കേസ്വഭാടട്ട്  ലചേയ കേരഭാറുകേഭാരനുമഭായനി  കകേരള
കസറട്ട്  കേണ്സക്ഷന  കകേഭാര്പകറഷന  ലനിമനിറഡട്ട്  ഉടമ്പടനി  ഒപ്പുവചനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത
നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി  റവനബ  വകുപനില്  നനിനട്ട്  20  ലസന്റെട്ട്  സലലാം
ലഭലമഭാകേഭാത്തതുലാം പ്രസ്തുത സലലത്ത മരങ്ങള മുറനിച്ചുമഭാറഭാത്തതുമഭാണട്ട് ടനി നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനികേളുലട കേഭാലതഭാമസത്തനിനട്ട്  കേഭാരണലാം.  ടനി  കേഭാലതഭാമസലാം പരനിഹരനിക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. ടനി കഹഭാസല് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായള്ള സലലാം റവനബ
വകുപട്ട്,  ലപരുമഭാടനി  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തട്ട്,  ജനിലഭാ  പഞഭായത്തട്ട്  എനനിവയലട
ഉടമസതയനിലുള്ളതഭാണട്ട്.  സലലാം  ലലകേമഭാറുനതനികലയഭായനി  ടനി  ഓഫതീസുകേളനില്
നനിനലാം നനിരഭാകക്ഷപപതലാം ലഭലമഭായനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനി നടക്കുന സലത്തട്ട്
മരങ്ങള ഉള്ളതനിനഭാല് അതട്ട് മുറനിച്ചുമഭാറ്റുനതനിനട്ട് പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനിലഭാ കേളകര് ലപര്മനിസതീവട്ട്
സഭാലാംഗ്ഷന  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത  മരങ്ങള  മുറനിച്ചുമഭാറനിയതനിനുകശഷലാം
നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഉടലന  ആരലാംഭനിക്കുനതഭാലണനട്ട്  കകേരള  കസറട്ട്
കേണ്സക്ഷന കകേഭാര്പകറഷന അധനികൃതര് അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.

വനഭാവകേഭാശ നനിയമലാം

23  (4579)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനഭൂമനിയനില് ആദനിവഭാസനികേളക്കട്ട് കൂടുതല് അധനികേഭാരലാം നല്കുന വനഭാവകേഭാശ
നനിയമലാം അടനിയന്തെരമഭായനി നടപനിലഭാക്കഭാന കകേന്ദ്രലാം കകേരളകത്തഭാടഭാവശലലപടുകേയണഭാകയഭാ;

(ബനി)  എനഭാല് ഇതുസലാംബനനിചട്ട് അവസഭാന നനിര്കദ്ദേശലാം കകേന്ദ്രത്തനില് നനിനട്ട്
എനഭാണട്ട് സലാംസഭാനത്തനിനട്ട് ലഭനിചലതനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) നനിയമലാം സമയബനനിതമഭായനി നടപഭാക്കുനതനിനട്ട് ഒരു ലസല് രൂപതീകേരനിക്കഭാന
കകേന്ദ്രലാം നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയണഭാകയഭാ;

(ഡനി)  എങനില്  ഇതുസലാംബനമഭായനി  ഇതനിനകേലാം  റകേലക്കഭാണ  നടപടനികേള
എലന്തെഭാലക്ക; നനിയമലാം എനകത്തയട്ട് നടപഭാക്കഭാനഭാകുലാം എനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ) 2006-ല് വനഭാവകേഭാശ നനിയമലാം നനിലവനില് വനയടന തലന കകേരളത്തനില്
ഇപൗ  നനിയമലാം  നടപഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.  അഖനികലന്തെലഭാതലത്തനില്  നനിയമത്തനിലന്റെ
നടത്തനിപട്ട്  അവകലഭാകേനലാം ലചേയഭാന ബഹുമഭാനലപട  പ്രധഭാനമനനി  22-4-2014-നട്ട്
വനിളനിച അവകലഭാകേന കയഭാഗത്തനിലല തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം  10-6-2015-നട്ട്  ഇതുസലാംബനനിച
ഒരു കേത്തട്ട് ലഭനിക്കുകേയണഭായനി.

(ബനി)  മനിനനിസനി ഓഫട്ട് ലലട്രെബല് അഫകയഴട്ട് ലസക്രടറനിയലട  10-6-2015-ലല
ഡനി.ഒ.23011/18/2015  കേത്തട്ട് പ്രകേഭാരലാം അര്ഹരഭായ ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കട്ട് എഫട്ട്.ആര്.എ.
നനിയമപ്രകേഭാരലാം ആര്.ഒ.ആര്. 31-12-2015-നകേലാം വനിതരണലാം ലചേയണലമനട്ട് നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുന.

(സനി) നനിയമലാം സമയബനനിതമഭായനി നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട് ലസല് രൂപതീകേരനിക്കുവഭാന
മനിനനിസനി ഓഫട്ട് ലലട്രെബല് അഫകയഴട്ട് ലസക്രടറനിയലട 10-6-2015  ഡനി.ഒ.23011/18/2015
നമ്പര് കേത്തനില് നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  വനഭാവകേഭാശ നനിയമലാം ഫലപ്രദമഭായലാം കേഭാരലക്ഷമമഭായലാം നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്
എസട്ട്.ടനി.  ലപ്രഭാകമഭാടര്മഭാര്,  എസട്ട്.ഡനി.എല്.സനി./  ഡനി.എല്.സനി.ലമമ്പര്മഭാര്,  എഫട്ട്.ആര്.സനി.
അലാംഗങ്ങള എനനിവര്ക്കട്ട് പരനിശതീലന പരനിപഭാടനി സലാംഘടനിപനികക്കണതട്ട് അനനിവഭാരലമഭാലണനട്ട്
കബഭാധലലപട സഭാഹചേരലത്തനില് കപ്രഭാജകട്ട് ഓഫതീസര്മഭാര്/ലലട്രെബല് ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്
ഓഫതീസര്മഭാര്  തലത്തനില്  പരനിചേയ  സമ്പനരഭായ  എന.ജനി.ഒ.കേലള  ഉളലപടുത്തനി
ഏകേദനിന ലസമനിനഭാര് നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

2015-16 -ലല തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനിലല ലതരലഞ്ഞടുപനിലൂലട
ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട കബഭാക്കട്ട്/ജനിലഭാ പഞഭായത്തട്ട് ലമമ്പര്മഭാലര ഉളലപടുത്തനി സബട്ട്
ഡനിവനിഷണല്  ലലവല്  കേമ്മേനിറനി/ഡനിവനിഷണല്  ലലവല്  കേമ്മേനിറനി  പുനനഃസലാംഘടനിപനികക്കണതുണട്ട്.
ആയതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഇതട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭായതനിനുകശഷകമ
വനഭാവകേഭാശ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം   ഇകപഭാള  ലഭനിചനിട്ടുള്ള  എലഭാ  അകപക്ഷകേളനിലുലാം
തതീര്പഭാക്കഭാന കേഴെനിയകേയള. ഇതുവലര ലഭനിച അകപക്ഷകേളനികനല് 31-12-2016-നകേലാം
അന്തെനിമ  തതീരുമഭാനലമടുത്തട്ട്  ലലകേവശഭാവകേഭാശലാം  നല്കുനതനിനട്ട്  ലക്ഷലമനിടഭാണട്ട്
പ്രവര്ത്തനലാം ചേനിടലപടുത്തനിയനിരനിക്കുനതട്ട്.

 ആദനിവഭാസനി കകേഭാളനനിയനികലയട്ട് സഞഭാരകയഭാഗലമഭായ കറഭാഡട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം

24 (4580)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
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(എ) കകേഭാങ്ങഭാടട്ട് മണ്ഡലത്തനിലല ലവറനിലകചഭാല ആദനിവഭാസനി കകേഭാളനനിയനികലയട്ട്

സഞഭാരകയഭാഗലമഭായ  കറഭാഡട്ട്  നനിര്മ്മേനിചനിടനിലലന  കേഭാരലലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി) ടനി കകേഭാളനനിയനികലയട്ട് കറഭാഡട്ട് നനിര്മ്മേനിയനതനിനട്ട് നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  അടനിയന്തെരമഭായനി  വഭാഹന ഗതഭാഗതലാം സഭാധലമഭാക്കുന തരത്തനില് ഒരു

കറഭാഡട്ട് ടനി കകേഭാളനനിയനികലയട്ട് നനിര്മ്മേനിയനതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിയകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്. ടനി കകേഭാളനനിയനില് മുഡുഗര് വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട 67

കുടുലാംബങ്ങള തഭാമസനിച്ചുവരുന.  കരഭാഗനികേലള  ആശുപതനിയനില് ലകേഭാണ്ടുകപഭാകുനതനിനുലാം

കുടനികേളക്കട്ട് സ്കൂളനില് കപഭാകുനതനിനുലാം മറ്റുലാം യഭാതഭാസപൗകേരലലാം ലഭലമല.

(ബനി&സനി) ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്. ടനി. കകേഭാളനനിയനില് 2.5 കേനികലഭാമതീറര് ദൂരലാം കറഭാഡട്ട്

നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി കേഭാഞ്ഞനിരപ്പുഴെ എല്.എസട്ട്.ജനി.ഡനി. അസനിസന്റെട്ട് എഞനിനതീയര്

തയഭാറഭാക്കനിയ  95  ലക്ഷലാം രൂപയലട എസനികമറനിനട്ട് ജനിലഭാതല വര്ക്കനിലാംഗട്ട് ഗ്രൂപനിലന്റെ

അനുമതനി ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

കകേഭാങ്ങഭാടട്ട് പഭാമ്പനകതഭാടട്ട് എസട്ട്.ടനി. കകേഭാളനനി സമഗ്രവനികേസന പദതനി

25 (4581)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാങ്ങഭാടട്ട്  മണ്ഡലത്തനിലല  പഭാമ്പനകതഭാടട്ട്  എസട്ട്.ടനി.  കകേഭാളനനിയമഭായനി
ബനലപട സമഗ്രവനികേസന പദതനി നടപഭാക്കഭാലത കേഭാലതഭാമസലാം വരുത്തുനതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപനിലല ബനലപട ഫയലുകേള
വനിളനിപനിചട്ട് പരനികശഭാധന നടത്തനി അടനിയന്തെര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസഡുത  കകേഭാളനനിയനികലയട്ട്  ഒരു  കറഭാഡട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  കപഭാലുലാം
വകുപനില്  നനിനട്ട്  അനഭാസ  വനനിട്ടുളളതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്
പരനികശഭാധനിചട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) അടനിയന്തെരമഭായനി പ്രസഡുത കകേഭാളനനിയനികലയട്ട് കറഭാഡട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ) 2016-17 വര്ഷലത്ത ഹഭാലാംലലറട്ട് വനികേസന പദതനിയനില്  പഭാമ്പനകതഭാടട്ട്
പടനികേവര്ഗ്ഗ കകേഭാളനനിയലാം  ഉളലപടുത്തുനതനിനട്ട്  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ലലട്രെബല് ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്
ഓഫതീസനില്  നനിനലാം  ശനിപഭാര്ശ  ലഭലമഭായനിട്ടുണട്ട്.  ഇപൗ  വര്ഷലാം  പഭാമ്പനകതഭാടട്ട്
പടനികേവര്ഗ്ഗ കകേഭാളനനിയലാം പരനിഗണനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(സനി)  പഭാമ്പനകതഭാടട്ട്  കകേഭാളനനി  കറഭാഡട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നബഭാര്ഡട്ട്
ആര്.ലഎ.ഡനി.എഫട്ട്.  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  കകേരള  കസറട്ട്  കേണ്സക്ഷന
കകേഭാര്പകറഷലന ഏല്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  വനലാം വകുപനിലന്റെ അനുമതനിക്കഭായനി മണഭാര്ക്കഭാടട്ട്
കഫഭാറസട്ട് ഡനിവനിഷണല് ഓഫതീസര്ക്കട്ട് കേത്തട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

വലനിയക്കഭാല-ചേഭാത്തനകകേഭാടട്ട് ആദനിവഭാസനി കമഖലയനില് ഹഭാലാംലലറട്ട് പദതനി

26 (4582)  ശതീ  .    ലകേ  .    എസട്ട്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആദനിവഭാസനികേളുലട  കക്ഷമ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുലാം  വനികേസനത്തനിനുമഭായനി

ഹഭാലാംലലറട്ട്  പദതനി പ്രകേഭാരലാം അനുവദനിയന തുകേ വനിനനികയഭാഗനിക്കുനതനിലന്റെ ലപഭാതു

മഭാനദണ്ഡലാം എന്തെഭാണട്ട്; ഇതനിനുള്ള നടപടനിക്രമങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വനിതുര ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിലല ആദനിവഭാസനി കമഖലയഭായ വലനിയക്കഭാല  -

ചേഭാത്തനകകേഭാടട്ട്  കമഖലയനില് ഈ പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി തുകേ അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ;

ഉലണങനില് എനഭാണട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(സനി)  ഇകതഭാടനുബനനിചട്ട്  ആദനിവഭാസനി  ഊരു  കൂടത്തനിലന്റെ  തതീരുമഭാനലാം

എനഭാണട്ട് എടുത്തനിട്ടുള്ളലതനലാം തതീരുമഭാനങ്ങള എന്തെഭാലണനലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  ആദനിവഭാസനി  ഊരു കൂടത്തനിലന്റെ  തതീരുമഭാനങ്ങളുലട  അടനിസഭാനത്തനില്

എന്തെട്ട്  തുടര്നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചു;  ഇതനില്  കേഭാലതഭാമസലാം  ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ;

ഉലണങനില് കേഭാരണലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ആദനിവഭാസനി  ഊരു  കൂടത്തനിലന്റെ  തതീരുമഭാനത്തനിനട്ട്  പകേരമഭായനി  മറട്ട്

പദതനികേള  ആകലഭാചേനിയനകണഭാ;  ഉലണങനില്  ഇതനിനുള്ള  കേഭാരണലാം

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ)  ഹഭാലാംലലറട്ട്  വനികേസന  പദതനിയനില്  ലതരലഞ്ഞടുത്ത  സകങതങ്ങളനില്
ഓകരഭാ കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവഴെനിചട്ട് പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന. ഹഭാലാംലലറട്ട് വനികേസന
പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  27-12-2013-ലല  സ.ഉ.(എലാം.എസട്ട്)  നമ്പര്107/2013/
പജപവവനിവ. നമ്പര്  ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.
വനിശദഭാലാംശലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന*. 

(ബനി)  ഉണട്ട്.  വലനിയകേഭാല  പടനികേവര്ഗ്ഗ  സകങതത്തനില്  മൂനട്ട്  പ്രവൃത്തനികേള
നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  ഒരു കകേഭാടനി രൂപയലട പദതനിക്കട്ട് ഭരണഭാനുമതനി നല്കുകേയലാം
ഇതനില്  ആദല  ഗഡുവഭായനി  20,00,000  രൂപ  (ഇരുപതട്ട്  ലക്ഷലാം  രൂപ  മഭാതലാം)
29-3-2016-നട്ട് പദതനി നനിര്വ്വഹണ ഏജനസനിയഭായ ലവള്ളനഭാടട്ട് കബഭാക്കട്ട് പഞഭായത്തട്ട്
ലസക്രടറനിക്കട്ട് ലനടുമങ്ങഭാടട്ട് കപ്രഭാജകട്ട് ഓഫതീസര് അനുവദനിചട്ട് നല്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  ഇതനികലയഭായനി  ബഹുമഭാനലപട  അരുവനിക്കര  എലാം.എല്.എ.  യലട
അദലക്ഷതയനില്  17-7-2015-നട്ട് ലസഷലല് ഉപൗരുകൂടലാം കൂടനിയനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.  പ്രസ്തുത
ഉപൗരുകൂട തതീരുമഭാനങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന.

1. കറഭാഡട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം

2. ആനക്കനിടങ്ങട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം

3. കേമ്മേബണനിറനി ഹഭാള നനിര്മ്മേഭാണവലാം അനുബന ക്രമതീകേരണങ്ങളുലാം

4. കറഭാഡനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം ഗതഭാഗതകയഭാഗലമഭാക്കുനതനിനുലാം വനലാം
വകുപനിലന്റെ അനുമതനി വഭാങ്ങഭാന തതീരുമഭാനനിച്ചു.

5. കസഭാളഭാര്  ലഫനസനിലാംഗട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്
തതീരുമഭാനനിച്ചു.

6. പദതനി നനിര്വ്വഹണത്തനിനഭായനി ലവള്ളനഭാടട്ട് കബഭാക്കട്ട് പഞഭായത്തനിലന
ചുമതലലപടുത്തഭാന തതീരുമഭാനനിച്ചു.

(ഡനി)  ഉപൗരുകൂട തതീരുമഭാനങ്ങളുലട അടനിസഭാനത്തനില് ചുവലട പറയന മൂനട്ട്
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി  ഒരു  കകേഭാടനി  രൂപയലട  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിരുന.

1. കേമ്മേബണനിറനി ഹഭാള നനിര്മ്മേഭാണവലാം അനുബന ക്രമതീകേരണവലാം  : 25
ലക്ഷലാം രൂപ

2. ആനക്കനിടങ്ങട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം : 25 ലക്ഷലാം രൂപ

3. കറഭാഡട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം  : 50 ലക്ഷലാം രൂപ 

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്. 
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കറഭാഡട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിച അവസരത്തനില് ടനി സകങതത്തനില് മുഴുവനഭായലാം
സഞഭാരകയഭാഗലമഭായ കറഭാഡട്ട് കവണലമന സകങത നനിവഭാസനികേളുലട ആവശലലത്തത്തുടര്നട്ട്
പുതുക്കനിയ  എസനികമറട്ട്  തയഭാറഭാകക്കണനി  വനതനിനഭാല്  പദതനി  നടത്തനിപനിനട്ട്
കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടനിട്ടുണട്ട്.

(ഇ) ഇല.

 അതനിരപനിള്ളനി പഞഭായത്തനിലല അരയഭാപട്ട്, ലവട്ടുവനിടകേഭാടട്ട് ലലട്രെബല് കകേഭാളനനി

27  (4583)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അതനിരപനിളളനി  പഞഭായത്തനിലല  അരയഭാപട്ട്,  ലവട്ടുവനിടകേഭാടട്ട്  ലലട്രെബല്
കകേഭാളനനികേളനില് ലലലന വലനിചട്ട് ലലവദത്യുതനി എത്തനിക്കുനതനിനട്ട് പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന
വകുപനില് നനിനലാം ഫണട്ട് അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  സമര്പനിചനിട്ടുളള  അകപക്ഷയനില്  അടനിയന്തെനിര  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ  &ബനി)  തൃശ്ശൂര് ജനിലയനിലല  അതനിരപനിള്ളനി ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിലുളലപടുന

അരയഭാപട്ട് പടനികേവര്ഗ്ഗ സകങതലാം ലലവദത്യുതതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  1,12,46,253  രൂപയലാം

ലവട്ടുവനിടകേഭാടട്ട്  പടനികേവര്ഗ്ഗ  സകങതലാം  ലലവദത്യുതതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  1,29,11,500

രൂപയലാം  ആവശലമുലണനട്ട്  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.  അതനിനഭായനി

ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.യനില്  നനിനലാം  detailed  എസനികമറട്ട്  ലഭലമഭാക്കനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ

വനികേസന വകുപനില്നനിനലാം ഫണട്ട് ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

 പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപനിനുകേതീഴെനിലുള്ള ലഎ.ടനി.ലഎ.കേള

28  (4584)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപനിനുകേതീഴെനിലുളള ഐ.ടനി.ഐ.  കേള ജനറല്

ഐ.ടനി.ഐ.യ കേതീഴെനില് ആക്കുനതനിനഭായനി എലന്തെങനിലുലാം ശനിപഭാര്ശകേള നനിലവനിലുകണഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നടപഭാക്കല് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;
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(സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വകുപനിനുകേതീഴെനിലുളള  ഐ.ടനി.ഐ.കേളനില്

കേഭാരലക്ഷമമഭായ  പരനിശതീലനവലാം  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  തഭാമസസപൗകേരലവലാം  സനിരലാം

ജതീവനക്കഭാലര നനിയമനിക്കുനതനിനുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  ഉണട്ട്.  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപനിനുകേതീഴെനിലുള്ള  നഭാടുകേഭാണനി,

കുടമല എനതീ പടനികേവര്ഗ്ഗ ലഎ.ടനി.ലഎ.  കേള  11-11-2013-ലല സ.ഉ  (എലാം.എസട്ട്)

നമ്പര്  139/2013/എല്.ബനി.ആര്.,  7-6-2014-ലല  സ.ഉ  (എലാം.എസട്ട്)  നമ്പര്

64/2014/എല്.ബനി.ആര്.  എനതീ  ഉത്തരവകേള  പ്രകേഭാരലാം  ഉടമസഭാവകേഭാശലാം

പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപനില് നനിലനനിര്ത്തനിയലാം നനിലവനിലുള്ളതുകപഭാലല വനിദലഭാര്ത്ഥനി

പ്രകവശനത്തനില്  80  ശതമഭാനലാം  സതീറ്റുകേള  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  നല്കേനിലക്കഭാണ്ടുലാം

വലഭാവസഭായനികേ പരനിശതീലന വകുപനിനട്ട് ലലകേമഭാറുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപനിലന്റെ നനിയനണത്തനില് തനിരുവനന്തെപുരലാം

കുടമലയനിലുലാം ഇടുക്കനി നഭാടുകേഭാണനിയനിലുമഭായനി രണട്ട് ലഎ.ടനി.ലഎ.കേള പ്രവര്ത്തനിക്കുന.

നനിലവനില്  കുടമലയനില്  ഇലകതീഷലന,  കേഭാര്ലപന്റെറനി  എനതീ  കട്രെഡുകേളഭാണട്ട്

ഉള്ളതട്ട്.  ഇലകതീഷലനനില്  3  കുടനികേളുലാം കേഭാര്ലപന്റെറനിയനില്  13  കുടനികേളുലാം  (ആലകേ  16

പരനിശതീലനലാം നടത്തുന.)

നഭാടുകേഭാണനി ലഎ.ടനി.ലഎ.യനില് ഇലകതീഷലന കട്രെഡനില്  21  കുടനികേളുലാം പലാംബര്

കട്രെഡനില് 21 കുടനികേളുലാം (ആലകേ 42) പരനിശതീലനലാം നടത്തുന.

ഇലകതീഷലന  കകേഭാഴനിലന്റെ  കേഭാലഭാവധനി  രണ്ടുവര്ഷവലാം  കേഭാര്ലപന്റെറനി,  പലാംബര്

കട്രെഡുകേളുലട പരനിശതീലന കേഭാലഭാവധനി ഒരു വര്ഷവമഭാണട്ട്.

കേഭാര്ലപന്റെറനി,  ഇലകതീഷലന  കട്രെഡുകേളക്കട്ട്  എന.സനി.വനി.ടനി.  അലാംഗതീകേഭാരവലാം

പലാംബര് കട്രെഡനിനട്ട് എസട്ട്.സനി.വനി.ടനി. അലാംഗതീകേഭാരവമുണട്ട്.

വലഭാവസഭായനികേ പരനിശതീലന വകുപട്ട് പ്രസ്തുത ലഎ.ടനി.ലഎ.  കേള ഏലറടുക്കുന

പക്ഷലാം  ലഎ.ടനി.ലഎ.കേളനിലല  അടനിസഭാന  സപൗകേരലവനികേസനലാം,  കേഭാരലക്ഷമമഭായ

പരനിശതീലനലാം  എനനിവ  നടപനിലഭാക്കുനതനിനുലാം  സനിരലാം  ജതീവനക്കഭാലര  നനിയമനിക്കുനതനിനുമുള്ള

നടപടനികേള വലഭാവസഭായനികേ പരനിശതീലന വകുപട്ട് ലലകേലക്കഭാള്ളുനതഭാണട്ട്.
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ആദനിവഭാസനികേളക്കനിടയനിലല കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവട്ട് 

പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

29 (4585) ശതീമതനി ഇ  .  എസട്ട്  .  ബനിജനികമഭാള :

ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :

ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന :

ശതീ  .    മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന പനി. :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആദനിവഭാസനികേളക്കനിടയനിലല കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവട്ട്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി

എലന്തെഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട് നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആദനിവഭാസനികേളക്കനിടയനിലല  കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവട്ട്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്

കവണനി  ആരലാംഭനിച  കേമ്മേബണനിറനി  കേനിചന  പദതനിലയക്കുറനിചട്ട്  വനിലയനിരുത്തല്

നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇകപഭാഴുലാം ഈ പദതനി തുടരുനകണഭാലയനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത പദതനിയലട  നടത്തനിപനിനഭായനി  ഏലതഭാലക്ക ഏജനസനികേലളയഭാണട്ട്

ചുമതലലപടുത്തനിയനിരുനലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കനിടയനില് കേണ്ടുവരുന കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവട്ട് മൂലമുള്ള

പ്രശ്നങ്ങള പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്  പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപട്ട്,  സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപട്ട്,

ആകരഭാഗല വകുപട്ട് എനനിവ വനിവനിധ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപഭാക്കനിവരുന.

പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപനിനുകേതീഴെനില്  ഭക്ഷല  സഹഭായപദതനി,

ഗര്ഭനിണനികേളക്കുലാം മുലയൂട്ടുന അമ്മേമഭാര്ക്കുമഭായനി ജനനനി-ജനരക്ഷഭാ പദതനി എനനിവ

നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപനിനുകേതീഴെനില്  അലാംഗനവഭാടനി  മുകഖന

ഗര്ഭനിണനികേളക്കുലാം കുടനികേളക്കുലാം പ്രകതലകേലാം കപഭാഷകേഭാഹഭാരലാം നല്കുന പദതനി, പ്രതീ-

സ്കൂള  കുടനികേളക്കട്ട്  പഭാല്,  മുട  എനനിവ  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന  പദതനി,

ശനിശുക്കളക്കഭായനി  അമൃതലാം  നബട്രെനിമനികട്ട്  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന  പദതനി  എനനിവയലാം

നടപഭാക്കുന.  ലപണ്കുടനികേളക്കട്ട്  പൂരകേ  കപഭാഷകേഭാഹഭാരലാം  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന

ശബല   പദതനിയലാം  കപഭാഷകേഭാഹഭാര  അപരലഭാപ്തതയള്ളവലര  കേലണത്തനി

സപനിലമന്റെറനി നബട്രെതീഷലന കപ്രഭാഗ്രഭാലാം പദതനിയലാം നടപനിലഭാക്കനി വരുന.
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കമല്പറഞ്ഞവ  കൂടഭാലത  ആദനിവഭാസനി  ശനിശുമരണങ്ങള  കൂടുതലഭായനി
കേലണത്തനിയനിട്ടുള്ള  അടപഭാടനി  കമഖലയനില്  ആകരഭാഗല  വകുപനിനുകേതീഴെനില്  മൂനട്ട്
നബട്രെതീഷലന റതീഹഭാബനിലനികറഷന ലസന്റെറുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുന.  പ്രസ്തുത ലസന്റെറുകേളനില്
കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവള്ളവലര  കേലണത്തനി  ലസന്റെറുകേളനില്  ലകേഭാണ്ടുവനട്ട്  ആവശലമഭായ
പരനിചേരണവലാം ചേനികേനിതയലാം നല്കുന.

പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപനിലന്റെയലാം  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപനിലന്റെയലാം
സലാംയകഭാഭനിമുഖലത്തനില്  അടപഭാടനി  കമഖലയനില്  കേമ്മേബണനിറനി  കേനിചനുകേളുലാം
പ്രവര്ത്തനിക്കുന.  കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവമൂലലാം  ഉണഭാകുന  ആകരഭാഗലപ്രശ്നങ്ങള
തരണലാം ലചേയ്യുനതനിനട്ട്  പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപട്ട്,  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്,  തകദ്ദേശ
സസ്വയലാംഭരണ വകുപട്ട് എനനിവയലട സഹഭായകത്തഭാലട കേപൗണ്സലനിലാംഗുലാം കബഭാധവല്ക്കരണ
പരനിപഭാടനികേളുലാം സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുന.

(ബനി) ഉണട്ട്. തുടരുനണട്ട്. 

2013-ല് സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപനിലന്റെ ആഭനിമുഖലത്തനില് പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന

വകുപട്ട്, സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാമനിഷന, കുടുലാംബശതീ മനിഷന എനനിവയലട സഹകേരണകത്തഭാലട

അടപഭാടനിയനിലല  192  ഉപൗരുകേളനില്  കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവട്ട്  പരനിഹരനിക്കുകേ  എന

ലക്ഷലകത്തഭാടുകൂടനിയഭാണട്ട് കേമ്മേബണനിറനി കേനിചന പദതനി ആരലാംഭനിചതട്ട്.  ഗുണകമനയള്ള

ഭക്ഷണലാം  പഭാചേകേലാം  ലചേയട്ട്  ഉപൗരുകേളനില്  ലഭലമഭാക്കുകേ  എനതഭാണട്ട്  പദതനിയലട

ലക്ഷലലാം.  ആദലഘടത്തനില്  ലഎ.സനി.ഡനി.എസട്ട്.  മുകഖനയഭാണട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിയനിരുനതട്ട്.

എനഭാല് ഇപൗ പദതനിക്കട്ട് വനിവനിധ കേഭാരണങ്ങളഭാല് കപഭാരഭായകേള സലാംഭവനിക്കുകേയലാം

പല ഉപൗരുകേളനിലുലാം കേമ്മേബണനിറനി കേനിചലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം നനിലയന അവസ ഉണഭാകുകേയലാം

ലചേയ്തു. അവശല സഭാധനങ്ങളുലട ദപൗര്ലഭലലാം, പദതനിയലട തുടക്കത്തനിലല ബഭാലഭാരനിഷ്ടതകേള

എനനിവ പദതനി പൂര്ണകതഭാതനില് പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുനതനിനട്ട് തടസലാം സൃഷ്ടനിച്ചു.

കപഭാരഭായകേള പരനിഹരനിചട്ട്  പദതനി മുടക്കമനിലഭാലത തുടര്നലകേഭാണ്ടുകപഭാകുനതനിനട്ട്

നനിലവനില് കുടുലാംബശതീലയയഭാണട്ട് ചുമതല ഏല്പനിചനിരനിക്കുനതട്ട്. 192  ഉപൗരുകേളനിലുലാം

പദതനി മുടക്കമനിലഭാലത നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി 3.5 കകേഭാടനി രൂപ ഇപൗ സഭാമ്പത്തനികേ

വര്ഷലാം  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസനവകുപട്ട്  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപനിനട്ട്  അനുവദനിചട്ട്

നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  93  ഉപൗരുകേളനില് കേമ്മേബണനിറനി കേനിചനുകേള നനിലവനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന.

ബഭാക്കനിയള്ള 99 ഉപൗരുകേളനില് കൂടനി പദതനി ആരലാംഭനിക്കുവഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  

(സനി)  കേമ്മേബണനിറനി  കേനിചന  പദതനിയലട  നടത്തനിപനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്

ഏജനസനിയഭായ കുടുലാംബശതീലയയഭാണട്ട് ചുമതലലപടുത്തനിയനിരനിക്കുനതട്ട്.
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കുറനിചനി സചേനികവഭാത്തമപുരലാം കകേഭാളനനി നനിര്മ്മേഭാണലാം

30 (4586)  ശതീ  .    സനി  .    എഫട്ട്  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേങ്ങനഭാകശരനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  സസ്വയലാം  പരലഭാപ്ത  ഗ്രഭാമലാം
പദതനിയനില്ലപടുത്തനി  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടക്കുന  കുറനിചനി  സചേനികവഭാത്തമപുരലാം
കകേഭാളനനിയനിലല  കജഭാലനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനില്  ഉണഭായനിട്ടുള്ള  കേഭാലതഭാമസലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങനില്  ഈ  കേഭാരലത്തനില്  എന്തു  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുലമനട്ട്
വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) കുറനിചനി സചേനികവഭാത്തമപുരലാം കകേഭാളനനിയനിലല വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടത്തുനതനിനട്ട് കകേരള ലഭാന്റെട്ട് ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന ആദലലാം തയഭാറഭാക്കനി
സമര്പനിച  എസനികമറട്ട്  അലാംഗതീകേരനിചട്ട്  കജഭാലനികേള  ആരലാംഭനിച്ചുലവങനിലുലാം
കകേഭാളനനിക്കഭാരുലട  ആവശലപ്രകേഭാരലാം  പ്രവൃത്തനികേളനില്  ഇടയവചട്ട്  മഭാറങ്ങള
വരുകത്തണനിവന.  അപ്രകേഭാരലാം തയഭാറഭാക്കനിയ എസനികമറട്ട്  ഡയറകര് പരനികശഭാധനിച്ചു
വരുന.  ടനി  എസനികമറട്ട്  അലാംഗതീകേരനിചകശഷലാം  പ്രവൃത്തനികേള  അടനിയന്തെനിരമഭായനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് ബനലപട ഏജനസനിക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുനതഭാണട്ട്.

പനി.ലകേ. കേഭാളന കുടുലാംബ പദതനി 

31 (4587) ശതീ  .   ഐ  .  സനി  .  ബഭാലകൃഷ്ണന  :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .  സജതീന്ദ്രന  :
ശതീ  .   അനനില് അക്കര  :
ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആദനിവഭാസനി  കുടുലാംബങ്ങളക്കഭായനി  പനി.  ലകേ.  കേഭാളന  കുടുലാംബ  പദതനി
ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  പദതനിയലട  ലക്ഷലങ്ങള  വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  ഇതനിനഭായനി  എത
കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്?
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ഉത്തരലാം 

(എ)  ആദനിവഭാസനി  കുടുലാംബങ്ങളക്കഭായനി  പനി.  ലകേ.  കേഭാളന  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള കപ്രഭാജകട്ട് ആവനിഷ്കരനിച്ചുവരുന. 

(ബനി)  ആദനിവഭാസനി കമഖലകേളക്കട്ട് പുറത്തട്ട് എലഭാ ജനിലകേളനിലുലാം ചേനിനനിചനിതറനി
തഭാമസനിക്കുന  ഒറലപട  ആദനിവഭാസനി  കുടലാംബങ്ങളുലട  സമഗ്ര  വനികേസനത്തനിനട്ട്
ലലമകക്രഭാ  പഭാനുകേള  തയഭാറഭാക്കനി  ഇത്തരലാം  കുടുലാംബങ്ങലള  ദഭാരനിദലത്തനില്  നനിനട്ട്
കേരകേയറ്റുകേ എനതഭാണട്ട് പനി.ലകേ.  കേഭാളന കുടുലാംബ പദതനിലകേഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്.
ഇതനിനഭായനി  നടപട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  എ.ടനി.എസട്ട്.പനി.  പദതനിയനില്  25
കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

 ലലാംപലാം ഗ്രഭാന്റെട്ട് തുകേ

 32  (4588)  ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  (എല്.പനി.,  യ.പനി.,
എചട്ട്.എസട്ട്. വനിഭഭാഗലാം) നല്കുന ലലാംപലാം ഗ്രഭാന്റെട്ട് തുകേ എതയഭാണട്ട്;

(ബനി) ഇകത വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടുന ഒ.ബനി.സനി., നബനപക്ഷ വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്
ലഭനിക്കുന തുകേ എതയഭാണട്ട്;

(സനി)  പ്രസ്തുത  തുകേകേള  തമ്മേനിലുള്ള  വലതലഭാസലാം  പരനിഹരനിക്കഭാന  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ലലാംപലാം  ഗ്രഭാന്റെട്ട്  തുകേകേള  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) എല്.പനി. മുതല് ലലഹസ്കൂള വനിഭഭാഗലാംവലരയള്ള പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് നല്കുന ലലാംപലാം ഗ്രഭാന്റെട്ട് തുകേയലട വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

എല്.പനി. വനിഭഭാഗലാം - 320 രൂപ

യ.പനി. വനിഭഭാഗലാം - 630 രൂപ

എചട്ട്.എസട്ട്. വനിഭഭാഗലാം - 940 രൂപ

ഇതനില്  1  മുതല്  4  വലരയള്ള വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് പ്രതനിവര്ഷലാം  2000  രൂപ
വലര ലലപ്രമറനി എഡത്യുകക്കഷന എയ്ഡട്ട് നല്കേനി വരുനണട്ട്.
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(ബനി) I മുതല് V  വലര - 750 രൂപ

VI മുതല് VIII വലര - 900 രൂപ

IX, X - 1000 രൂപ

എനനിങ്ങലന പ്രതനിവര്ഷലാം  44500  രൂപ വരുമഭാന പരനിധനിയനില് ഒ.ബനി.സനി.
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  നല്കേനിവരുന.  നബനപക്ഷ വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  ലലാംപലാം  ഗ്രഭാന്റെട്ട്
നല്കുനനില.

(സനി)  വലതലസ മഭാനദണ്ഡങ്ങള അനുസരനിചഭാണട്ട്  SC/ST, OBC  നബനപക്ഷ
ആനുകൂലലങ്ങള നല്കേനി വരുനതട്ട്. ഇവ ഏകേതീകേരനിക്കുനതനിലനപറനി ആകലഭാചേനിചനിടനില.

(ഡനി)  ആകലഭാചേനിക്കുനണട്ട്.  നനിലവനിലുള്ള നനിരക്കട്ട്  25  ശതമഭാനലാം വര്ദനിപനിച്ചു.
ഇനനി 25 ശതമഭാനലാം കൂടനി വര്ദനിപനിചട്ട് നനിരക്കനിലന്റെ 50 ശതമഭാനലാം വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുള്ള
ലപ്രഭാകപഭാസല് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

 നബനപക്ഷ വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന ധനസഹഭായലാം

33 (4589) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തട്ട് :
ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഉകപക്ഷനിക്കലപടകതഭാ,  വനിവഭാഹകമഭാചേനലാം നടത്തനിയകതഭാ,  വനിധവകേകളഭാ
ആയ  സതീകേളക്കട്ട്  വതീടട്ട്  വയനതനിനട്ട്  നബനപക്ഷ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന
ധനസഹഭായലാം നല്കുന പദതനി നനിലവനിലുകണഭാ;

(ബനി) എത രൂപ ധനസഹഭായലാം നല്കുലാം, ഏതട്ട് ഏജനസനി വഴെനിയഭാണട്ട് പദതനി
നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്;

(സനി)  സസ്വന്തെമഭായനി സലലാം ഇലഭാത്തവലരയലാം ഇപൗ പദതനിയനില് പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ-സനി)  ഉകപക്ഷനിക്കലപടകതഭാ  വനിവഭാഹകമഭാചേനലാം  നടത്തനിയകതഭാ  വനിധവകേകളഭാ
ആയ സതീകേളക്കട്ട് വതീടട്ട് വയനതനിനട്ട് നബനപക്ഷ വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന മുകഖന
ധനസഹഭായലാം നല്കുന പദതനി നനിലവനിലനില.  എനഭാല് കമല് വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട
നബനപക്ഷ  സമുദഭായഭാലാംഗങ്ങളക്കട്ട്  നബനപക്ഷ  കക്ഷമ  വകുപട്ട്  മുകഖന  ഭവന
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നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  വതീലടഭാനനിനട്ട്  രണര  ലക്ഷലാം  രൂപ  ക്രമത്തനില്  ധനസഹഭായലാം
നല്കുന  പദതനി  നനിലവനിലുണട്ട്.  സസ്വന്തെലാം  കപരനില്  രണട്ട്  ലസന്റെട്ട്  ഭൂമനിലയങനിലുലാം
ഉള്ളവലരയഭാണട്ട് ടനി പദതനിയനില് ധനസഹഭായലാം നല്കുനതനിനഭായനി പരനിഗണനിക്കുനതട്ട്.

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ
കകേഭാളനനികേള

34 (4590)  ശതീ  .   എന  .   എ  .   ലനലനിക്കുനട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ
കകേഭാളനനികേള ഏലതഭാലക്കയഭാലണനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കകേഭാളനനികേളനില്  തഭാമസനിക്കുന  കുടുലാംബങ്ങളുലട  എണലാം
എതയഭാലണനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ടനി  കകേഭാളനനികേളനില്  ഇതുവലര  നടപനിലഭാക്കനിയ  വനികേസന/കക്ഷമ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏലതഭാലക്കയഭാലണനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ കകേഭാളനനികേളനില് അലഭാലത കേഭാസര്കഗഭാടട്ട്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല
മറ്റു സലങ്ങളനില് തഭാമസനിക്കുന പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ കുടുലാംബങ്ങളുലട കേണക്കട്ട്
വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ
കകേഭാളനനികേളുലട ലനിസട്ട് അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  പ്രസ്തുത കകേഭാളനനികേളനില് തഭാമസനിക്കുന കുടുലാംബങ്ങളുലട എണലാം - 4918
(പടനികേജഭാതനി കുടുലാംബങ്ങള - 2340, പടനികേവര്ഗ്ഗ കുടുലാംബങ്ങള 1578)

(സനി) ടനി  .   കകേഭാളനനികേളനില് ഇതുവലര നടപനിലഭാക്കനിയ വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള   

1.  ഭവന നനിര്മ്മേഭാണലാം

2. ഭവന പുനരുദഭാരണലാം

3. ഫുട്പഭാത്തട്ട് ആന്റെട്ട് ലഡ്രയനികനജട്ട്

4. കറഭാഡട്ട് ടഭാറനിലാംഗട്ട്/ഇലാംപ്രൂവ്ലമന്റെട്ട് 

5. കുടനിലവള്ള പദതനികേള
* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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കക്ഷമ പ്രവര്ത്തനങ്ങള 

1. വനിദലഭാഭലഭാസ കസഭാളര്ഷനിപ്പുകേള

2. ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായ പദതനി

3. വനിവഭാഹ ധനസഹഭായ പദതനി

4. വനിദലഭാഭലഭാസഭാനുകൂലലങ്ങള

5. ജനനതീ ജന രക്ഷ

(ഡനി)  കകേഭാളനനികേളനില്  അലഭാലത  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല
മറ്റു സലങ്ങളനില് തഭാമസനിക്കുന പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ കുടുലാംബങ്ങളുലട എണലാം 848.

 ഭവനരഹനിതരഭായ പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ കുടുലാംബങ്ങള

35  (4591)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭവനരഹനിതരഭായ  എത  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  കുടുലാംബങ്ങളഭാണട്ട്
സലാംസഭാനത്തുളളലതനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവര്ക്കട്ട്  വതീടട്ട്  നനിര്മ്മേനിചട്ട്  നല്കേഭാന  എലന്തെഭാലക്ക  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുലവനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നനിലവനില്  ഭവനരഹനിതരഭായ  26210  പടനികേജഭാതനി
കുടുലാംബങ്ങളുലാം 15149 പടനികേവര്ഗ്ഗ കുടുലാംബങ്ങളുമുണട്ട്. 

(ബനി) ഭവനരഹനിതരഭായ പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കട്ട് വതീടട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്
പടനികേജഭാതനി വനികേസന വകുപനിലന്റെ ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ ധനസഹഭായ പദതനി പ്രകേഭാരലാം
മൂനട്ട് ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിച്ചു നല്കുനണട്ട്. ഓകരഭാ വര്ഷവലാം ഇതനികലയട്ട് നനിശനിത
തുകേ ബജറനില് വകേയനിരുത്തുകേയലാം നനിശനിത എണലാം പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കട്ട്
വതീടട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  ടഭാര്ജറട്ട്  നനിശയനിച്ചു  നല്കുകേയലാം  ആയതനിനപ്രകേഭാരലാം
ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിച്ചു  നല്കുകേയലാം  ലചേയ്യുന.  2016-17  വര്ഷലാം  7500
പടനികേജഭാതനി കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട് ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. കൂടഭാലത കബഭാക്കട്ട് പഞഭായത്തട്ട് സഭാപനങ്ങള മുകഖന
ലഎ.എ.ലലവ.  പദതനിയനില്   ഉളലപടുത്തനി  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കട്ട്
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ ധനസഹഭായലാം അനുവദനിച്ചുവരുനണട്ട്.
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സലാംസഭാനലത്ത ഭവനരഹനിതരഭായ മുഴുവന പടനികേവര്ഗ്ഗ കുടുലാംബങ്ങളക്കുലാം വതീടട്ട്
അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി സമ്പൂര്ണ ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന.
ടനി  പദതനിയനിലുളലപടുത്തനി  ജനറല്  ഹപൗസനിലാംഗട്ട്,  ഹഡ്കകേഭാ  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ
പദതനി,  എ.ടനി.എസട്ട്.പനി.  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  പദതനി  എനനിവ  പ്രകേഭാരലാം
സലാംസഭാനലത്ത  ഭവനരഹനിതരുലാം  അര്ഹരുമഭായ  പടനികേവര്ഗ്ഗ  കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്
മുനഗണനഭാക്രമത്തനില്  വതീടട്ട്  അനുവദനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാലത  ഗ്രഭാമവനികേസന  വകുപട്ട്
മുഖഭാന്തെരലാം ലഎ.എ.ലലവ., ഇ.എലാം.എസട്ട്. പദതനിപ്രകേഭാരവലാം വതീടുകേള അനുവദനിച്ചുവരുന.

പ്രതീ-ലമട്രെനികേട്ട്/കപഭാസട്ട് ലമട്രെനികേട്ട് കഹഭാസലുകേള, കമഭാഡല് റസനിഡനഷലല്
സ്കൂളുകേള എനനിവയലട നവതീകേരണലാം

36  (4592)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  കമഭാഡല്  റസനിഡനഷലല്  സ്കൂളുകേള,  പ്രതീ-ലമട്രെനികേട്ട്/
കപഭാസട്ട്  ലമട്രെനികേട്ട്  കഹഭാസലുകേള  എനനിവയനില്  കുടനികേളുലട  പഠനസഹഭായത്തനിനുലാം
ആകരഭാഗല സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം മറ്റു കേഭാരലങ്ങളക്കുമഭായനി നനിലവനില് നടത്തനി വരുന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള എലന്തെലഭാലാം; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത കഹഭാസലുകേളനില് മതനിയഭായ ടബടര്മഭാരുളലപലടയളള ജതീവനക്കഭാരുലട
അഭഭാവവലാം ജതീവനക്കഭാര് കുടനികേകളഭാടുളള ലപരുമഭാറത്തനില് കേഭാണനിയന അലലാംഭഭാവവലാം
കുറകേരമഭായ പ്രവൃത്തനികേളുലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത പരഭാതനികേള പരനിഹരനിയഭാനുലാം കുറക്കഭാര്ക്കട്ട് ശനിക്ഷ ഉറപ്പു വരുത്തഭാനുലാം
ഇപൗ സര്ക്കഭാര് എന്തു നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുനലവനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  പ്രതീ-ലമട്രെനികേട്ട്  /  കപഭാസട്ട്  ലമട്രെനികേട്ട്  കഹഭാസലുകേള,  കമഭാഡല്
റസനിഡനഷലന സ്കൂളുകേള എനനിവയലട ആധുനതീകേരണത്തനിനുലാം നവതീകേരണത്തനിനുമഭായനി
ഇപൗ സര്ക്കഭാര് എന്തെട്ട് തുകേ നതീക്കനി വചനിട്ടുണട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) പടനികേജഭാതനി വനികേസന വകുപനില് വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുലട പഠനസഹഭായത്തനിനഭായനി 5,
6,  7  ക്ലഭാസ്സുകേളനില് ഒനവതീതവലാം ലലഹസ്കൂള വനിഭഭാഗത്തനില് സയനസട്ട്  (2)കേണക്കട്ട്
(1)  ഹനിന്ദേനി  (1)  ഇലാംഗതീഷട്ട്   (1)  കസഭാഷലല്  സഡതീസട്ട്  (1)  വതീതവലാം  ടബടര്മഭാരുലട
കസവനലാം ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. കപഭാസട്ട് ലമട്രെനികേട്ട് കഹഭാസലുകേളനില് പഠനസഹഭായത്തനിനഭായനി
റസനിഡന്റെട്ട് ടബടര്മഭാരുലട കസവനലാം ഉറപഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. കഹഭാസല് അകന്തെവഭാസനികേളുലട
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ആകരഭാഗലസലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  നബട്രെതീഷലന  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  ലമനു  അനുസരനിചട്ട്
ഭക്ഷണവലാം  നല്കേനിവരുന.  കൂടഭാലത  കഹഭാസലുലാം  പരനിസരവലാം  വൃത്തനിയഭായനി
സൂക്ഷനിക്കുന.  വലകനി  ശുചേനിതസ്വലാം  പഭാലനിക്കുനതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
നല്കുനണട്ട്.  ലപണ്കുടനികേളുലട  കഹഭാസലനില് സഭാനനിടറനി  നഭാപ്കേനിന ഡനികസഭായര്
സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.

പ്രതീ-ലമട്രെനികേട്ട്  കഹഭാസലുകേളനില്  ഭക്ഷണത്തനിനഭായനി  ഒരു  വനിദലഭാര്ത്ഥനിക്കട്ട്
പ്രതനിമഭാസലാം  2,000  രൂപയലാം  130  രൂപ  കപഭാക്കറട്ട്  മണനിയലാം  അനുവദനിച്ചുവരുന.
കൂടഭാലത യൂണനികഫഭാലാം,  ബഭാഗട്ട്,  ലചേരുപട്ട് മുതലഭായവ വഭാങ്ങുനതനിനട്ട്  മറട്ട്  അലവനസുകേള
അനുവദനിച്ചുവരുന.  കപഭാസട്ട്ലമട്രെനികേട്ട്  കഹഭാസലുകേളനില്  ഭക്ഷണത്തനിനഭായനി  ഒരു
വനിദലഭാര്ത്ഥനിക്കട്ട്  പ്രതനിമഭാസലാം  2,300  രൂപയലാം  190  രൂപ  കപഭാക്കറട്ട്  മണനിയലാം
അനുവദനിചട്ട്  വരുന.  ഓണലാം,ക്രനിസ്തുമസട്ട്  അവധനിക്കട്ട്  വതീടനില്  കപഭായനി  വരുനതനിനട്ട്
യഭാതഭാക്കൂലനിയലാം അനുവദനിച്ചുവരുന.

പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗത്തനില് കമഭാഡല് റസനിഡനഷലല് സ്കൂള,  പ്രതീ-ലമട്രെനികേട്ട്/കപഭാസട്ട്
ലമട്രെനികേട്ട്  കഹഭാസലുകേള  എനനിവയനില്  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുലട  പഠനസഹഭായത്തനിനുലാം
അടനിസഭാനസപൗകേരല  വനികേസനത്തനിനുമഭായനി  വനിവനിധ  പദതനികേള  പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനികേസനവകുപട്ട്  ആസൂതണലാം  ലചേയട്ട്  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  എലാം.ആര്.എസട്ട്.-ല്
കുടനികേളുലട  പഠന  സഹഭായത്തനിനഭായനി  സ്കൂള  പഠന  സമയത്തനിനുകശഷവലാം
അദലഭാപകേര്  ലസഷലല്  ക്ലഭാസ്സുകേള  എടുത്തുവരുന.  5,  6,  7  ക്ലഭാസ്സുകേളനിലല
പഠനത്തനില്  പനിനഭാക്കലാം  നനില്ക്കുന  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  ലസഷലല്  കകേഭാചനിലാംഗട്ട്
ക്ലഭാസട്ട് നല്കേനിവരുന.  ഇലാംഗതീഷട്ട്  ഭഭാഷയലട പഠനത്തനിനഭായനി കസഭാക്കണ് ഇലാംഗതീഷട്ട്
ക്ലഭാസ്സുലാം   5 -ാം  ക്ലഭാസനികലയട്ട്  പ്രകവശനലാം  കനടുന  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  ഇലാംഗതീഷട്ട്,
സയനസട്ട്,  കേണക്കട്ട്  എനതീ  വനിഷയങ്ങളക്കട്ട്  ലസഷലല്  ടബഷനുലാം  നല്കേനിവരുന.
എലാം.ആര്.എസട്ട്.-കേളനിലല  +1,  +2  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കഭായനി  എനട്രെനസട്ട്  കകേഭാചനിലാംഗട്ട്
ക്ലഭാസ്സുലാം  നടത്തനിവരുന.  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുലട  കേലഭാകേഭായനികേപരമഭായ  വനികേസനത്തനിനഭായനി
സലാംഗതീതലാം, നൃത്തലാം, പനി.ടനി., കഡ്രഭായനിലാംഗട്ട്, മഭാര്ഷലല് ആര്ട്സട്ട് എനനിവയട്ട് പ്രകതലകേലാം
ടതീചര്മഭാരുലട  കസവനലാം  ലഭലമഭാണട്ട്.  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുലട  പഠന  സഹഭായത്തനിനഭായനി
മഭാകനജര്  കേലാം  റസനിഡനഷലല്  ടബടറുലട  കസവനലാം  എലാം.ആര്.എസട്ട്.-ലന്റെ
കഹഭാസലുകേളനിലുലാം  ലഭലമഭാണട്ട്.  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുലട  മഭാനസനികേ  പഠനനനിലവഭാരലാം
ഉയര്ത്തുനതനികലയട്ട്  കഹഭാസലുകേളനിലുലാം  എലാം.ആര്.എസട്ട്.-കേളനിലുലാം  സ്റ്റുഡന്റെട്ട്
കേപൗണ്സനിലര്മഭാലര നനിയമനിച്ചുവരുനണട്ട്. പഠനനനിലവഭാരലാം ലമചലപടുത്തുനതനിനഭായനി
സ്കൂള/കഹഭാസല് എനനിവനിടങ്ങളനില് ലലലബറനികേള തുടങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്. അദലഭാപകേരുലട
കനതൃതസ്വത്തനില് രഭാതനികേഭാല പഠനലാം  6.30  മുതല്  8  മണനിവലര  നടത്തുന.  ഓകരഭാ
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ക്ലഭാസനിലുലാം പനിനഭാക്കലാം  നനില്ക്കുന വനിദലഭാര്ത്ഥനികേലള കേലണത്തനി അവര്ക്കട്ട് പ്രകതലകേ
പഠന  സഹഭായനികേളുപകയഭാഗനിചട്ട്  പഠന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തനിവരുന.  പഠന
സഹഭായത്തനിനഭായനി  പ്രതീ-ലമട്രെനികേട്ട്   കഹഭാസലുകേളനില്  പഭാര്ടട്ട്  ലലടലാം  ടബടര്മഭാരുലടയലാം
വഭാര്ഡലന്റെയലാം  സഹഭായകത്തഭാലട  ടബഷന  നല്കേനിവരുന.  കഹഭാസല്  ജതീവനക്കഭാര്
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് പഠനത്തനിനഭാവശലമഭായ അന്തെരതീക്ഷലാം കഹഭാസലുകേളനില് ഒരുക്കനി
നല്കുന.  എസട്ട്.എസട്ട്.എല്.സനി.,  +2,  പരതീക്ഷയട്ട്  മുമ്പഭായനി  ദസ്വനിദനിന  എകഭാലാം
ഓറനിയകന്റെഷന  ക്ലഭാസട്ട്   സലാംഘടനിപനിക്കുന.  എസട്ട്.എസട്ട്.എല്.സനി.,  +2,
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് രഭാവനിലലയലാം ലലവകേനിട്ടുലാം പ്രകതലകേ പരനിശതീലനലാം നല്കുന. 

വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുലട  ആകരഭാഗല  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  കപഭാഷകേസമൃദവലാം
രുചേനികേരവമഭായ രതീതനിയനില് ലമനു പ്രകേഭാരലാം ഭക്ഷണലാം യഥഭാസമയത്തട്ട് നല്കേനിവരുന.
കരഭാഗലാം  ബഭാധനിച  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേലള  കഡഭാകലറ  കേഭാണനിചട്ട്  ചേനികേനിത  കതടുന.
കരഭാഗനികേളഭായ  അകന്തെവഭാസനികേലള  നനിരതീക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട്  സനിക്കട്ട്റൂലാം  സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  മഭാസത്തനിലലഭാരനിക്കല്  വകുപനിലന്റെ  ലമഭാലലബല്  ലമഡനിക്കല്
യൂണനിറട്ട്  വനിദലഭാലയങ്ങള  സന്ദേര്ശനിചട്ട്  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  മരുനട്ട്  വനിതരണലാം
ലചേയ്യുന.  ലഹല്ത്തട്ട്  ഇനലസകര്മഭാരുലട  കസവനലാം  ആവശലമുള്ളകപഭാലഴെലഭാലാം
ലഭലമഭാക്കുനണട്ട്.  എലാം.ആര്.എസട്ട്.  വനിദലഭാര്ത്ഥനിനനികേളക്കട്ട്  ജൂനനിയര്  പബനികേട്ട്
ലഹല്ത്തട്ട് ലനഴ്സുമഭാരുലട കസവനവലാം വകുപട്ട് നല്കുനണട്ട്. യഥഭാസമയലാം കഹഭാമനികയഭാ
ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെനിലന്റെയലാം  ആകരഭാഗലവകുപനിലന്റെയലാം  പ്രതനികരഭാധ  മരുനകേള
നല്കേനിവരുന.  കേപൗമഭാരപ്രഭായക്കഭാരഭായ  ലപണ്കുടനികേളക്കട്ട്  ആകരഭാഗലവകുപട്ട്
(ആയൂര്കവ്വദലാം)  “ഋതു”കപ്രഭാജകട്ട്  നടത്തനി  പ്രശ്നപരനിഹഭാരലാം  നല്കേനിവരുനണട്ട്.
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുലട  ആകരഭാഗല  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  പനി.എസട്ട്.സനി./സനി.എചട്ട്.സനി.
മുകഖന ലമഡനിക്കല് കേലഭാമ്പുകേളുലാം കബഭാധവല്ക്കരണ ക്ലഭാസ്സുകേളുലാം നടത്തനി വരുനണട്ട്.
ആവശലമഭായ ഘടങ്ങളനില് ആശുപതനികേളനില് ചേനികേനിത  ലഭലമഭാക്കുകേയലാം ചേനികേനിതഭാ
ലചേലവട്ട് വകുപട്ട് നല്കുകേയലാം ലചേയ്യുനണട്ട്.

(ബനി)  പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗത്തനില് ടബടര്മഭാര് ഉളലപലടയള്ള ജതീവനക്കഭാരുലട
അഭഭാവലാം   ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  ആയതട്ട്  നനികേത്തുനതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  ജതീവനക്കഭാര്  കുടനികേകളഭാടുള്ള  ലപരുമഭാറത്തനില്  കേഭാണനിക്കുന
അലലാംഭഭാവലാം  ശദയനില്ലപടനിടനില.  കഹഭാസലുകേളനില്  നനിരുത്തരവഭാദപരമഭായ  പ്രവൃത്തനികേള
ശദയനില്ലപടഭാല്  ടനി  ജതീവനക്കഭാര്ലക്കതനിലര  തക്ക  സമയത്തട്ട്  തലന  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുനമുണട്ട്.

പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗത്തനില് കഹഭാസലുകേളനില് അകന്തെവഭാസനികേളുലട പഠനത്തനിനട്ട്
സഹഭായനിക്കുനതനിനഭായനി  മതനിയഭായ ടബടര്മഭാരുളലപലട  ജതീവനക്കഭാലര  നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.
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ജതീവനക്കഭാര് അകന്തെവഭാസനികേകളഭാടുള്ള ലപരുമഭാറത്തനില് അലലാംഭഭാവലാം കേഭാണനിക്കുനതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിടനില.

(സനി)  പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗത്തനില് ഗുരുതരമഭായ കൃതലവനികലഭാപലാം നടത്തനിയനിട്ടുള്ള
ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് സലസനഷന അടക്കമുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗത്തനില് അകന്തെവഭാസനികേകളഭാടട്ട്  അനുഭഭാവപൂര്വ്വലാം ലപരുമഭാറുനതനിനട്ട്
ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  വതീഴ്ച  വരുത്തുന ജതീവനക്കഭാര്ലക്കതനിലര
നനിയമഭാനുസൃതമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ഡനി)  പടനികേജഭാതനി  വകുപനിലന്റെ  ലമഭാത്തലാം  സഭാപനങ്ങളുലട  നവതീകേരണത്തനിനഭായനി
2016-17  വര്ഷലാം  4225-01-800-89(1)  ശതീര്ഷകേത്തനില്  1,500  ലക്ഷലാം  രൂപയലാം
2225-01-277-57-34(പനി) എന ശതീര്ഷകേത്തനില് 300 കകേഭാടനി രൂപയലാം എലാം.ആര്.എസട്ട്.
നവതീകേരണത്തനിനഭായനി 2225-01-277-58 (പനി) എന ശതീര്ഷകേത്തനില് 1,500 ലക്ഷലാം
രൂപയലാം  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. ജനിലഭാ  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  ഓഫതീസര്മഭാരുലട
ശനിപഭാര്ശയലട അടനിസഭാനത്തനില് ആവശലഭാനുസരണലാം തുകേ ലചേലവഴെനിചട്ട് വരുനമുണട്ട്.

പ്രതീ-ലമട്രെനികേട്ട് കഹഭാസലുകേള തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ സഭാപനത്തനിനട്ട് ലലകേമഭാറനിയ
പദതനിയഭായതനിനഭാല്  പ്രതീ-ലമട്രെനികേട്ട്  കഹഭാസലുകേളുലട  പുകരഭാഗതനിക്കഭായനി  തകദ്ദേശ
സസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുലാം ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.

പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനില്  പ്രതീ-ലമട്രെനികേട്ട്/കപഭാസട്ട്ലമട്രെനികേട്ട്  കഹഭാസലുകേള,
എലാം.ആര്.എസട്ട്.,  എനനിവയലട  പ്രവര്ത്തനത്തനിനുലാം  ആധുനതീകേരണത്തനിനുലാം
നവതീകേരണത്തനിനുമഭായനി  നടപട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം  വനിവനിധ  ശതീര്ഷകേങ്ങളനില്
57,25,00,000 രൂപ (അമ്പത്തനികയഴെട്ട് കകേഭാടനി ഇരുപത്തനിയഞട്ട് ലക്ഷലാം രൂപ മഭാതലാം)
വനിവനിധ  ശതീര്ഷകേങ്ങളനിലഭായനി  നതീക്കനിവചനിട്ടുണട്ട്.  ആയതനിലന്റെ   വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ചുവലട കചേര്ക്കുന.

1 2225-02-277-49-Management cost for MRS 50,00,00,000 

2 2225-02-277-73-Post matric hostels 1,25,00,000 

3 2225-02-277-52-Improving facilities of hosters 5,00,00,000 

4 2225-02-102-800-VKY 1,00,00,000 

TOTAL Rs. 57,25,00,000 
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ബഹുമഭാനലപട  ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമനനിയലട  ബജറട്ട്  പ്രസലാംഗത്തനിനനുസരനിചട്ട്
പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസനവകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനിലുള്ള  എലാം.ആര്.എസട്ട്.  കഹഭാസലുകേളുലട
നവതീകേരണത്തനിനഭായനി  100  കകേഭാടനി  രൂപയലട  പദതനികേള  KIIFB  യനില്
സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.

 ആദനിവഭാസനികേളക്കട്ട് ഭൂമനി

37  (4593)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഒറലപട  ആദനിവഭാസനി  കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്  റമകക്രഭാ  പഭാനുകേള
നടപനിലഭാക്കഭാന തുടങ്ങനിയ പനി. ലകേ. കേഭാളന കുടുലാംബ പദതനി പ്രവര്ത്തനലാം ഇകപഭാള
ഏതു ഘടത്തനിലഭാണട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആദനിവഭാസനികേളക്കട്ട്  എത  ഏക്കര്  ഭൂമനി  വതീതലാം  നലഭാനഭാണട്ട്  ഈ
സര്ക്കഭാര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനലാം,  ഇതനിനഭായനി  എത  തുകേ  വകേയനിരുത്തനി,  എന്തു
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന എനമുള്ള വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  ഭൂമനിവഭാങ്ങുവഭാനുലാം  ഭവന നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം
എന്തു പദതനികേളഭാണട്ട് പ്രഖലഭാപനിചതട്ട് എനലാം, എത തുകേ ഇതനിനഭായനി വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്
എനലാം, നഭാളനിതുവലര എന്തു നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു എനലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ഒറലപടട്ട്  തഭാമസനിക്കുന  ആദനിവഭാസനി  കുടുലാംബങ്ങളക്കഭായനി  പനി.  ലകേ.
കേഭാളന പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള രൂപകരഖ തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  ഭൂരഹനിത  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  ഒകരക്കറനില്  കുറയഭാലതയലാം  ഭൂമനിയലട
ലഭലതയട്ട്   അനുസരനിചട്ട്  പരമഭാവധനി  5  ഏക്കര് വലരയലാം  നല്കുന പദതനിയഭാണട്ട്
ആദനിവഭാസനി പുനരധനിവഭാസ വനികേസന മനിഷന മുകഖന നടപനിലഭാക്കനി വരുനതട്ട്.  ഭൂമനി
ഒട്ടുലാം  ലഭലമലഭാത്ത  സലങ്ങളനില്  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളുലട  കൂടനി  സമ്മേതകത്തഭാലട  ഒരു
ഏക്കറനില്  കുറചട്ട്  ഭൂമനിയലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  25  ലസന്റെനില്  കുറയഭാലതയലാം  ഒരു
ഏക്കറനില് കേവനിയഭാലതയലാം പരമഭാവധനി 10 ലക്ഷലാം രൂപയനില് അധനികേരനിക്കഭാത്ത ഭൂമനി
വനിലയട്ട് വഭാങ്ങനി നല്കുന പദതനിയലാം ഇകപഭാള നടപനിലഭാക്കനി വരുനണട്ട്.  ഒകരക്കര്
എങനിലുലാം ഭൂമനി നല്കുനതനിനഭായനി നടപട്ട് സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം  42  കകേഭാടനി രൂപ ഭൂമനി
വഭാങ്ങുനതനിനുലാം  ഇപ്രകേഭാരലാം  ലഭലമഭാക്കുന  ഭൂമനിയനിലല  അടനിസഭാന  സപൗകേരല
വനികേസനത്തനിനുലാം വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി)  ഭൂരഹനിത  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  പത്തട്ട്  ലക്ഷലാം  രൂപയട്ട്  25  ലസന്റെനില്

കുറയഭാലത ഒരു ഏക്കര് വലര ഭൂമനി വഭാങ്ങനി നല്കുന പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

കൂടഭാലത  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ഭൂമനി  വഭാങ്ങുനതുളലപലടയള്ള

പുനരധനിവഭാസ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  42  കകേഭാടനി  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

നഭാളനിതുവലര  ഭൂരഹനിതരഭായ  558  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  ഭൂമനി  വഭാങ്ങുനതനിനഭായനി

(194.458  എക്കര്)  51,03,37,089  രൂപ  ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഭവന

നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  ജനറല്  ഹപൗസനിലാംഗട്ട്,  എ.ടനി.എസട്ട്.പനി.,  ഹഡ്കകേഭാ  എനതീ

പദതനികേള  മുകഖന  3.50  ലക്ഷലാം  രൂപഭാ  വതീതലാം  ഗ്രഭാന്റെഭായനി  അനുവദനിച്ചുവരുന.

പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരുലട ഭവന നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി 2016-17 വര്ഷലാം 50 കകേഭാടനി രൂപ

ജനറല്  ഹപൗസനിലാംഗനിനുലാം  150  കകേഭാടനി  രൂപ  എ.ടനി.എസട്ട്.പനി.  ഹപൗസനിലാംഗനിനുലാം

വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  5,000  വതീടുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി  ഹഡ്കകേഭായനില്

നനിനലാം  135  കകേഭാടനി  രൂപ  വഭായ്പലയടുത്തനിട്ടുണട്ട്.  ഹഡ്കകേഭായനില്  നനിനലാം  ആദല

ഗഡുവഭായനി  ലഭനിച  50  കകേഭാടനി  രൂപ ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം

2,000  വതീടുകേള  സലാംസഭാനലത്തഭാടഭാലകേ  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ

വര്ഷലാം  ഹഡ്കകേഭാ  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണപദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ഭവനരഹനിതരഭായ

പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  3000 വതീടുകേളുലാം ജനറല് ഹപൗസനിലാംഗട്ട് പദതനി പ്രകേഭാരലാം 2,000

വതീടുകേളുലാം  അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി  ലക്ഷലമനിടുന.  നടപട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം

ജനറല്  ഹപൗസനിലാംഗട്ട്,  എ.ടനി.എസട്ട്.പനി.  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എനനിവയഭായനി

വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ള  തുകേ  മുനവര്ഷലാം  അനുവദനിച  വതീടുകേളുലട

പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനഭായനി ലചേലവഴെനിച്ചുവരുന.

 പനികനഭാക്ക വനിഭഭാഗങ്ങളുലട സമഗ്ര വനികേസനലാം

38  (4594)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പനികനഭാക്കവനിഭഭാഗങ്ങളുലട തസ്വരനിത ഗതനിയനിലുള്ള സഭാമൂഹല, സഭാമ്പത്തനികേ
വളര്ചയട്ട്  മുഖലതടസലാം  വനിദലഭാഭലഭാസ  പനികനഭാക്കഭാവസയഭാലണനട്ട്  മനസനിലഭാക്കനി,
അവരുലട വനിദലഭാഭലഭാസ വനികേസനത്തനിനട്ട് പ്രഭാമുഖലലാം നല്കുവഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പനികനഭാക്ക വനിഭഭാഗങ്ങളഭായ പടനികേജഭാതനി  -  പടനികേവര്ഗ്ഗലാം,  ഒ.ബനി.സനി.,
ഒ.ഇ.സനി.,  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  കസഭാളര്ഷനിപ്പുലാം  സഹഭായവലാം  ലതഭാഴെനിലവസരവലാം
വര്ദനിപനിയവഭാന പുതനിയ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(സനി)  കകേരള സലാംസഭാന പനികനഭാക്ക വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന, കകേരള കസറട്ട്
ലഡവലപ്ലമനറട്ട് കകേഭാര്പകറഷന കഫഭാര് ക്രനിസലന കേണ്കവര്ടട്ട്സട്ട് ഫ്രലാം എസട്ട്.സനി.
ആന്റെട്ട്  അതര്  ലറക്കമനഡഡട്ട്  കേമ്മേബണനിറതീസട്ട്  എനനിവ  മുഖഭാന്തെരലാം  നല്കേനിവരുന
ധനസഹഭായത്തനിലന്റെ  കതഭാതട്ട്  കുറവഭാലണനതട്ട്  മനസനിലഭാക്കനി  സഹഭായത്തനിലന്റെ
വലഭാപ്തനി കൂടുതലഭാക്കുവഭാന ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിയകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  പനികനഭാക്ക  വനിഭഭാഗങ്ങളുലട  വനിദലഭാഭലഭാസ  പുകരഭാഗതനിക്കഭായനി  വനിവനിധ
പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിച്ചു നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

(ബനി) പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗലാം, മറട്ട് അര്ഹ വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുലട  വനിദലഭാഭലഭാസ
ആനുകൂലലലാം  25  ശതമഭാനലാം  വര്ദനിപനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.  25
ശതമഭാനലാം  കൂടനി  വര്ദനിപനിചട്ട്  ആലകേ  വര്ദനവട്ട്  50  ശതമഭാനമഭാക്കനി
വര്ദനിപനിക്കുനതഭാണട്ട്.  പുതനിയ കമഭാഡല് റസനിഡനഷലല് സ്കൂളുകേള,  കഹഭാസലുകേള
എനനിവ  ആരലാംഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേലള  ലതഭാഴെനിലധനിഷനിത
കകേഭാഴ്സുകേള  പഠനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  നനിലവനില്  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനില്  16
സഭാപനങ്ങള  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുനണട്ട്.  നനിലവനില്  ഒ.ബനി.സനി.,  ഒ.ഇ.സനി.,
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  കസഭാളര്ഷനിപ്പുലാം  ധനസഹഭായങ്ങളുലാം  ലതഭാഴെനിലവസരവലാം
വര്ദനിപനിക്കഭാന പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനി വരുനണട്ട്. കൂടഭാലത കകേരള
സലാംസഭാന  പരനിവര്ത്തനിത  ലലക്രസവ  ശനിപഭാര്ശനിത  വനിഭഭാഗ  വനികേസന
കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  ലക്ഷല  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവര്ക്കഭായനി  ലപ്രഭാഫഷണല്
കകേഭാഴ്സുകേളക്കട്ട്  ഒരു  വര്ഷലാം  1,25,000  രൂപ  വചട്ട്  പരമഭാവധനി  4  വര്ഷകത്തയട്ട്
5,00,000  രൂപ  വലര  4.5  ശതമഭാനലാം  പലനിശനനിരക്കനില്  വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായ്പയലാം
എസട്ട്.എസട്ട്.എല്.സനി. പരതീക്ഷയനില് ഫസട്ട്ക്ലഭാസട്ട്/ഡനിസനിലാംഗ്ഷന അതനിനുമുകേളനികലഭാ
കനടുനവര്ക്കട്ട് യഥഭാക്രമലാം  750, 1000  രൂപ വതീതവലാം പസട്ട് ടു പരതീക്ഷയനില് അതട്ട്
1000  രൂപയഭായലാം വനിദലഭാഭലഭാസ കപ്രഭാതഭാഹന സമ്മേഭാനമഭായലാം ലക്ഷലവനിഭഭാഗത്തനില്ലപട
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  ലമഡനിക്കല്/എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  എനട്രെനസട്ട്  പരതീക്ഷ
പരനിശതീലനലാം  കനടുനതനിനട്ട്  ടബഷന  ഫതീസട്ട്,  കഹഭാസല്  ഫതീസനിനത്തനില്  40,000
രൂപ വലര ധനസഹഭായവലാം നല്കേനി വരുനണട്ട്.

(സനി)  കകേരള സലാംസഭാന പനിനഭാക്ക വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന, കകേരള കസറട്ട്
ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന കഫഭാര് ക്രനിസലന കേണ്കവര്ടട്ട്സട്ട്  ഫ്രലാം എസട്ട്.സനി.
ആന്റെട്ട് അതര് ലറക്കമനഡഡട്ട് കേമ്മേബണനിറതീസട്ട് എനനിവ മുഖഭാന്തെനിരലാം നല്കേനി വരുന
ധനസഹഭായത്തനിലന്റെ കതഭാതട്ട് വര്ദനിപനിക്കുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുനതഭാണട്ട്.
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 കകേഭാടതനി വലവഹഭാരങ്ങള മലയഭാളത്തനിലഭാക്കഭാന നടപടനി

39  (4595)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേഭാടതനി വലവഹഭാരങ്ങള മലയഭാളത്തനിലഭാക്കഭാന സര്ക്കഭാര് എലനങനിലുലാം

ഉത്തരവട്ട്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്  എനഭാണട്ട്  ഉത്തരവട്ട്  പുറലപടുവനിചതട്ട്

എനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കകേഭാടതനി വലവഹഭാരങ്ങള മഭാതൃഭഭാഷയനിലഭാക്കഭാത്തതനിനഭാല് സഭാധഭാരണ

ജനങ്ങള  അനുഭവനിച്ചു  വരുന  ബുദനിമുടട്ട്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  വലവഹഭാരങ്ങള

സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കട്ട്  മനസനിലഭാകുന  മഭാതൃഭഭാഷയനികലക്കട്ട്  മഭാറഭാത്തതനിലന്റെ  കേഭാരണലാം

വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഭരണഭഭാഷ  മലയഭാളലാം  ആയതനിനഭാല്  കകേഭാടതനി  വലവഹഭാരങ്ങള

ഇലാംഗതീഷനില്  നനിനലാം  മലയഭാളത്തനികലയഭാക്കഭാന  എലന്തെഭാലക്ക  നടപടനികേള

സസ്വതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  കകേഭാടതനി  വലവഹഭാരഭഭാഷ  മലയഭാളമഭാക്കുനതുമഭായനി  ബനലപടട്ട്

19-12-2013-ലല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  (ലലകേ)  223/13/നനിയമലാം  അനുസരനിചട്ട്

ഒപൗകദലഭാഗനികേ  ഭഭാഷഭാ  ഉനതതല  സമനിതനി  വനിപുലതീകേരനിചട്ട്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.  ഇപൗ

ഉത്തരവനുസരനിചട്ട് പ്രസഡുത പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട പുകരഭാഗതനി വനിവരലാം സലാംബനനിച്ചുള്ള

തുടര്നടപടനികേള  ആഭലന്തെരവകുപ്പുലാം  നനിയമവകുപ്പുലാം  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുകേയഭാണട്ട്.

12-5-2014,  11-2-2015  എനതീ  തതീയതനികേളനില്  പ്രസ്തുത  സമനിതനിയലട  കയഭാഗലാം

കചേരുകേയലാം  കേതീഴെട്ട് കകേഭാടതനികേളുലട  നടപടനിക്രമങ്ങള  പൂര്ണമഭായലാം  മലയഭാളവത്കേരനിക്കുന

പ്രവര്ത്തനങ്ങള പുകരഭാഗമനിക്കുകേയലാം ലചേയ്തുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

(ബനി) സഭാക്ഷനിവനിസഭാരലാം ഇകപഭാള മലയഭാളത്തനിലഭാണട്ട് നടക്കുനതട്ട്. കനഭാടതീസുലാം

സമനസുലാം കുറപതവലാം മലയഭാളത്തനില് തലനയഭാണട്ട് തയഭാറഭാക്കനി വരുനതട്ട്.

(സനി)  കകേസട്ട്  ഫയല്  ലചേയ്യുനതുലാം  സതലവഭാങ്മൂലലാം  സമര്പനിക്കുനതുലാം

മലയഭാളത്തനിലഭാക്കുന കേഭാരലലാം അവകലഭാകേനകയഭാഗലാം പരനിഗണനിക്കുകേയലാം അതനിനുള്ള

നടപടനി പുകരഭാഗമനിചട്ട് വരുകേയലാം ലചേയ്യുന.
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 കേഭാലഹരണലപട നനിയമങ്ങള

40  (4596)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലാംസഭാനത്തട്ട് നനിലവനിലുളള കേഭാലഹരണലപട നനിയമങ്ങള റദ്ദേഭാക്കുവഭാനുലാം മുന

തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്,  ലകേഭാചനിന,  മലബഭാര് ഭഭാഗങ്ങളനില് ബഭാധകേമഭായനിട്ടുള്ള കശഷനിക്കുന

നനിയമങ്ങള  ഏകേതീകേരനിക്കുവഭാനുലാം  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  ഇതനിലന്റെ  വനിശദഭാലാംശങ്ങള

ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

കേഭാലഹരണലപട സലാംസഭാന നനിയമങ്ങള കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില് പരനികശഭാധനിചട്ട്

റദ്ദേഭാക്കഭാന  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുനണട്ട്.  ഇതുസലാംബനനിചട്ട്

ജസനിസട്ട്  വനി.  ആര്.  കൃഷ്ണയര്  അദലക്ഷനഭായ  നനിയമ  പരനിഷ്കരണ  കേമ്മേതീഷന

ശനിപഭാര്ശപ്രകേഭാരലാം  102  നനിയമങ്ങള  റദ്ദേട്ട്  ലചേയ്യുവഭാനഭായനി  കേരടട്ട്  ബനില്

പ്രസനിദതീകേരനിചനിരുന.  എനഭാല്  13-ാം  നനിയമസഭയനില്  ഇപൗ  ബനില്

പഭാസഭാക്കഭാനഭായനില.  പ്രസഡുത  ബനില്  വതീണ്ടുലാം  അവതരനിപനിക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള

സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്,  ലകേഭാചനി,  മലബഭാര്  പ്രകദശങ്ങളനില്

ബഭാധകേമഭായനിട്ടുള്ള  കശഷനിക്കുന  നനിയമങ്ങള  ഏകേതീകേരനിക്കുനതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്

നടപടനികേളുലാം നടനവരനികേയഭാണട്ട്. 

 നന്ദേനികകേശ ശനില്പ ലലപതൃകേ ഗ്രഭാമലാം പദതനി

41  (4597)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) നൂറനഭാടട്ട് നന്ദേനികകേശ ശനില്പ റപതൃകേ ഗ്രഭാമലാം പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്

സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പദതനിക്കഭാവശലമഭായ കപ്രഭാജകട്ട് തയഭാറഭാക്കുനതനിനുലാം റനികപഭാര്ടട്ട്

നല്കുനതനിനുമഭായനി ആലരയഭാണട്ട് ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളലതനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) തയഭാറഭാക്കനിയ കപ്രഭാജകനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  നൂറനഭാടട്ട്  പടനനിലലാം,  നന്ദേനികകേശ  ശനില്പ  ലലപതൃകേ  ഗ്രഭാമമഭായനി
അലാംഗതീകേരനിക്കുനതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  വലകമഭായ  മഭാനദണ്ഡങ്ങകളഭാലട  റനികപഭാര്ടട്ട്  സര്ക്കഭാരനില്
സമര്പനിക്കുവഭാന, ലളനിതകേലഭാ അക്കഭാദമനികയഭാടട്ട് സര്ക്കഭാര് ആവശലലപടനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

(സനി) കപ്രഭാജകട്ട് തയഭാറഭാക്കനിയനിടനില.

കകേരള ഉറുദു അക്കഭാദമനി

42 (4598)   ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനിലല  ഉപളയനില്  സഭാപനിച  കകേരള  ഉറുദു
അക്കഭാദമനിയനിലല  അഡ്കഹഭാക്കട്ട്  സമനിതനി  അലാംഗങ്ങള  ആലരലഭാമഭാണട്ട്;  ഇവരനില്
ഓകരഭാ അലാംഗത്തനിലന്റെയലാം വനിദലഭാഭലഭാസ കയഭാഗലത വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  സമനിതനിയനില്  എത  അലാംഗങ്ങള  ഉണട്ട്;  ഈ  സമനിതനി
പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേരള ഉറുദു അക്കഭാഡമനിയലട റബകലഭായനിലല നബനതകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
റബകലഭാ പരനിഷ്കരണലാം സമയബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില്  ഉപളയനില്  സഭാപനിതമഭായ  ഉറുദു
അക്കഭാദമനിക്കട്ട്  മുന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ഒരു  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  കേമ്മേനിറനിലയ
നനികയഭാഗനിചട്ട് ഉത്തരവട്ട് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത കേമ്മേനിറനിയനില് 31 അലാംഗങ്ങളുണട്ട്.
അലാംഗങ്ങളുലട  കപരുവനിവരലാം  അനുബനമഭായനി  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന* അലാംഗങ്ങളുലട
വനിദലഭാഭലഭാസ കയഭാഗലത സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശലാം സര്ക്കഭാരനില് ലഭലമല.  സമനിതനി
പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കുനതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി) പുതനിയ ഭരണസമനിതനിലയ നനികയഭാഗനിചകശഷലാം ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

കകേരള സഭാഹനിതല അക്കഭാദമനി

43 (4599)  ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(എ)  കകേരള  സഭാഹനിതല  അക്കഭാദമനി  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിചനിടട്ട്  എത

നഭാളഭാലയനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അക്കഭാദമനിക്കട്ട്  സസ്വന്തെലാം കപരനില് ലകേടനിടവലാം വസ്തുവലാം ഇലഭാത്തതനിനഭാല്

കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില് നനിനലാം ലഭനികക്കണ ഫണട്ട് കേനിടഭാത്ത സഭാഹചേരലലാം നനിലവനിലുകണഭാ;

(സനി)  അക്കഭാദമനിക്കട്ട്  സസ്വന്തെലാം  കപരനില്  വസ്തുവലാം  ലകേടനിടവലാം  ലഭലമഭാക്കഭാന

നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) കകേരള സഭാഹനിതല അക്കഭാദമനി പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിടട്ട് 60 വര്ഷങ്ങളഭായനി. 

(ബനി) ഉണട്ട്.

(സനി)  സഭാഹനിതല  അക്കഭാദമനി  നനിലവനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്

വകുപനിലന്റെ  ഉടമസതയനിലുള്ള  ലകേടനിടവലാം  സലവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേ  വകുപനിനട്ട്

ലലകേമഭാറുനതട്ട് സലാംബനനിചട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

 കേലഭാകേഭാര ലപനഷന

44  (4600)  ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേലഭാകേഭാര  ലപനഷനട്ട്  അകപക്ഷനിചവരനില്  ഇനനിയലാം  എതകപരുലട
അകപക്ഷകേളനില് തതീര്പ്പുകേല്പനിക്കഭാനുണട്ട്;

(ബനി)  കേലഭാകേഭാര  ലപനഷന  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി  ഉയര്ത്തനി  നല്കുനതനിനട്ട്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; എങനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പുതുതഭായനി  കേലഭാകേഭാരലപനഷന  അനുവദനിക്കുനതനികലയഭായനി  വനിവനിധ
അക്കഭാദമനികേള ശനിപഭാര്ശ  ലചേയ  124  കപരുലടയലാം  ശനിപഭാര്ശ  ലചേയലപടഭാത്ത  41
കപരുലടയലാം പടനികേ സഭാലാംസഭാരനികേ വകുപട്ട് പരനികശഭാധനിച്ചു വരനികേയഭാണട്ട്.

(ബനി)  24-10-2016  തതീയതനിയനിലല  സ.ഉ.(ലലകേ)  നമ്പര്  19/2016/CLAD
ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരലാം കേലഭാകേഭാരലപനഷന നനിലവനിലല  750  രൂപയനില് നനിനലാം  1500
രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.
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കേണപുരലാം കേലഭാഗ്രഭാമലാം

45  (4601)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേണ്ണൂര് ജനിലയനിലല കേണപുരത്തട്ട് കകേരള കഫഭാകേട്ട്  കലഭാര് അക്കഭാദമനിക്കട്ട്
അനുവദനിച സലത്തട്ട് കേലഭാഗ്രഭാമലാം സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട് എലന്തെഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളളതട്ട്;  ഇതനിനഭായനി  കൂടുതല്  ഫണട്ട്  ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  എലാം.എല്.എ.യലട  ആസനിവനികേസനഫണനില്
ഉളലപടുത്തനി  കേലഭാഗ്രഭാമത്തനിനട്ട്  അനുവദനിച  അമ്പതട്ട്  ലക്ഷലാം  രൂപയലട
നനിര്മ്മേഭാണപ്രവൃത്തനിയലട പുകരഭാഗതനി അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  അക്കഭാദമനിക്കട്ട് സര്ക്കഭാര് അനുവദനിച  പത്തുലക്ഷലാം രൂപ ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
കേലഭാഗ്രഭാമത്തനിനഭായള്ള  സലലാം ചുറ്റുമതനില് ലകേടനി  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി
അവസഭാനഘടത്തനിലഭാണട്ട്.

(ബനി)  ശതീ.  റനി.  വനി.  രഭാകജഷട്ട് എലാം.എല്.എ.യലട ആസനി വനികേസന ഫണനില്
നനിനലാം അനുവദനിച  50  ലക്ഷലാം രൂപ ഉപകയഭാഗനിചട്ട് കസജട്ട്,  ഗ്രതീന റൂലാം എനനിവയലട
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനലാം നടത്തുനതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

നകവഭാത്ഥഭാന സഭാലാംസഭാരനികേ സമുചയങ്ങള

46 (4602) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര്  :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന  :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന  :
ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് നകവഭാത്ഥഭാന സഭാലാംസഭാരനികേ സമുചയങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; എങനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) എലന്തെലഭാലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട് ഇവനിലട നടത്തഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;

(സനി) ഇതനിനഭായനി എന്തു തുകേ ബജറനില് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത പുതുക്കനിയ ബജറട്ട്  പ്രസലാംഗത്തനില്
ജനിലഭാ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  എലഭാ  ജനിലയനിലുലാം  40  കകേഭാടനി  രൂപ  വതീതലാം  ലചേലവനില്
നകവഭാത്ഥഭാന സഭാലാംസഭാരനികേ സമുചയങ്ങള സഭാപനിക്കുലമനട്ട്  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  നകവഭാത്ഥഭാന സഭാലാംസഭാരനികേ സമുചയങ്ങളനില് ഒകപറ ഹപൗസട്ട്,  സനിനനിമ
തനികയറര്, മബസനികേട്ട് ഹഭാള, ആര്ടട്ട് ഗലഭാലറനി, ലസമനിനഭാര് ഹഭാള, കേലഭാകേഭാരനഭാര്ക്കുള്ള
തഭാമസസപൗകേരലലാം,  നഭാടകേ  പരനിശതീലന  കകേന്ദ്രലാം  തുടങ്ങനി  കേലഭാ-സഭാലാംസഭാരനികേ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുനതനിനുള്ള  സമഗ്രമഭായ  സപൗകേരലങ്ങള  ഉളലക്കഭാള്ളുന
പദതനിയഭാണട്ട് വനിഭഭാവനലാം ലചേയ്യുനതട്ട്.  കൂടഭാലത കകേരളത്തനിലല വനിവനിധ പ്രകദശങ്ങളനിലല
കേരകേപൗശല നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി ബനലപട സഭാളുകേള ഉളലപടുത്തുനതനിനുലാം ആയവ
വനില്പന ലചേയ്യുനതനിനുള്ള സപൗകേരലലാം ഒരുക്കുവഭാനുലാം തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലത്ത പുതുക്കനിയ ബജറനില് സഭാലാംസഭാരനികേ
സമുചയങ്ങളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  Kerala  Infrastructure  Investment  Fund  Board
(KIIFB)  -ല് നനിനള്ള പ്രകതലകേ ധനസഹഭായലാം മുകഖന പൂര്ത്തനിയഭാക്കുലമനഭാണട്ട്
പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്. 

 സഭാലാംസഭാരനികേ വകുപട്ട് നടപനിലഭാക്കഭാനഭായനി ആവനിഷ്കരനിച പദതനികേള

47 (4603) ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇപൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനകശഷലാം  സഭാലാംസഭാരനികേ  വകുപട്ട്
നടപനിലഭാക്കഭാനഭായനി ആവനിഷ്കരനിച പദതനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സഭാലാംസഭാരനികേ  സഭാപനങ്ങലളയലാം  ഗ്രന്ഥശഭാലകേലളയലാം  ലലവ-ലലഫ
കേണകനിവനിറനി  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കുലമന  പ്രഖലഭാപനത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്
ജനിലയനിലല ഏലതലഭാലാം സഭാപനങ്ങലളയഭാണട്ട് പരനിഗണനിക്കുനതട്ട് എനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;
ഇവയലട പടനികേ നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ലകേഭായനിലഭാണനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  ഏലതലഭാലാം  സഭാപനങ്ങള
ഇപൗ  പദതനിയനില്  ഉളലപടനിട്ടുണട്ട്;  പദതനി  നനിര്വ്വഹണത്തനിനട്ട്  സഭാലാംസഭാരനികേ
സഭാപനലാം ഒരുകക്കണ സപൗകേരലങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ഇപൗ   സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനകശഷലാം  സഭാലാംസഭാരനികേ  വകുപട്ട്
നടപനിലഭാക്കഭാനഭായനി ആവനിഷ്കരനിച പ്രധഭാനലപട പദതനികേള തഭാലഴെപറയനവയഭാണട്ട്.
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1. എലഭാ ജനിലഭാ കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം സഭാലാംസഭാരനികേ സമുചയങ്ങള സഭാപനിക്കുകേ;

2. അന്തെഭാരഭാഷ  ഫനിലനിലാം  ലഫസനിവല്  നടത്തനിപനിനഭായനി  മളടനിപകട്ട്

ഫനിലനിലാംലഫസട്ട് കകേഭാലാംപകട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കുകേ;

3. ചേനിതഭാഞ്ജലനി സ്റ്റുഡനികയഭാലയ അന്തെഭാരഭാഷ നനിലവഭാരമുള്ള ഫനിലനിലാംസനിറനിയഭായനി

രൂപഭാന്തെരലപടുത്തുകേ.

വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന. *

(ബനി&സനി)  2016-17  -ലല  പുതുക്കനിയ  ബജറട്ട്  പ്രസലാംഗത്തനില്  ഉനത

വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനില്  വരുന  1300  ഒനഭാലാം  കഗ്രഡട്ട്  ലലലബറനികേളനിലുലാം

കൂടഭാലത ബസട്ട് സഭാനഡുകേള,  ലറയനില്കവ കസഷന,  പഭാര്ക്കുകേള മുതലഭായ ലപഭാതു

ഇടങ്ങളനിലുലാം  ലലവലലഫ സപൗകേരലലാം  ഏര്ലപടുത്തുനതനിനട്ട്  25  കകേഭാടനി  രൂപ വനിവര

സഭാകങതനികേ വകുപനിനട്ട് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. വനിശദഭാലാംശങ്ങള ആവനിഷ്കരനിചട്ട് വരുന.

സഭാലാംസഭാരനികേ സഭാപനങ്ങളുലട ഭരണ സമനിതനികേള

48 (4604)   ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഭാലാംസഭാരനികേ  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  സഭാലാംസഭാരനികേ

സഭാപനങ്ങളനിലല ഭരണ സമനിതനികേളുലട നനിയമനലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഏലതലഭാലാം സഭാപനങ്ങളനിലഭാണട്ട് ഭരണസമനിതനി നനിലവനില് വനലതനട്ട്

അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഏലതലഭാലാം സഭാപനങ്ങളനിലഭാണട്ട് ഭരണസമനിതനി നനിലവനില് വരഭാത്തലതനട്ട്

വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) നനിയമനപ്രക്രനിയ നടനവരുന. പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടനില.

(ബനി) അനുബനലാം I ആയനി കചേര്ക്കുന.*

(സനി)അനുബനലാം II ആയനി കചേര്ക്കുന.*

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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ആദനിവഭാസനികേളുലട തനതട്ട് കേലഭാരൂപങ്ങള

49  (4605)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആദനിവഭാസനികേളുലട  തനതട്ട്  കേലഭാരൂപങ്ങള  പരനികപഭാഷനിപനിക്കുനതനിനട്ട്
കവണനി എലന്തെലഭാലാം പദതനികേള നനിലവനിലുലണനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  ഏലതങനിലുലാം  പുതനിയ  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിക്കുവഭാന
പദതനിയകണഭാലയനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ; ഉലണങനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)

1. കേനിര്ത്തഭാഡ്സട്ട് ആദനികേലഭാ ഗ്രഭാമത്തനിലന്റെ ആഭനിമുഖലത്തനില് അനലലാം
നനിനലകേഭാണനിരനിക്കുന പടനികേവര്ഗ്ഗ  കേലഭാരൂപങ്ങലള  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട്
കവണനി  നൃത്ത  പഠനകേളരനികേള  സലാംഘടനിപനിക്കഭാറുണട്ട്.  നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം  മനഭാന  സമുദഭായത്തനിലന്റെ  തനതട്ട്  കേലഭാരൂപമഭായ  മനഭാന
കൂത്തട്ട് പഠനകേളരനി സലാംഘടനിപനിക്കുനണട്ട്.

2. പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസനവകുപ്പുകേളുലടയലാം കേനിര്ത്തഭാഡ്സനിലന്റെയലാം
സലാംയക ആഭനിമുഖലത്തനില് എലഭാ വര്ഷവലാം സലാംസഭാനലത്ത രണട്ട്
ജനിലകേളനില്  നടത്തുന  പ്രദര്ശന  വനിപണനകമളയലട  ഭഭാഗമഭായനി
സലാംഘടനിപനിക്കുന  ഗദ്ദേനികേ  എന  പരനിപഭാടനിയലട  കവദനികേളനില്
പടനികേവര്ഗ്ഗ തനതട്ട് കേലഭാരൂപങ്ങള സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുനണട്ട്.

3. സലാംസഭാന  സ്കൂള  യവജകനഭാതവത്തനില്  അഞട്ട്  ആദനിവഭാസനി
കേലഭാരൂപങ്ങള  ഉളലപടുത്തുനതനിനുകവണനി  വനിദലഭാഭലഭാസവകുപനിനട്ട്
അവതരണലത്ത  സലാംബനനിക്കുന  മഭാനുവല്  പരനിഷ്കരനിക്കുനതനിനഭായനി
ശനില്പശഭാല സലാംഘടനിപനിക്കുനതഭാണട്ട്.

4. കേനിര്ത്തഭാഡ്സനിലന്റെ ആഭനിമുഖലത്തനില് പടനികേവര്ഗ്ഗ യവജനങ്ങളക്കഭായനി
കൂടുതല്  തനതട്ട്  നൃത്തപഠനകേളരനികേള  വരുലാം  വര്ഷത്തനില്
സലാംഘടനിപനിക്കുനതഭാണട്ട്.

5. കഗഭാതവര്ഗ്ഗക്കഭാരുലട  കേലയലാം  സലാംസഭാരവലാം  എന  വനിഷയലത്ത
ആസദമഭാക്കനി  കേനിര്ത്തഭാഡ്സനിലന്റെ  ആഭനിമുഖലത്തനില്  കദശതീയ
ലസമനിനഭാര് സലാംഘടനിപനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.
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കേഭാര്ട്ടൂണ് അക്കഭാദമനി

50  (4606)   ശതീമതനി  യ  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭായലാംകുളത്തട്ട് കകേരള ലളനിതകേലഭാ അക്കഭാദമനിയലട അധതീനതയനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന
കൃഷ്ണപുരലാം  ശങര് സ്മെഭാരകേ കദശതീയ കേഭാര്ട്ടൂണ് മബസനിയത്തനികനഭാടനുബനമഭായനി  ഒരു
കേഭാര്ട്ടൂണ് അക്കഭാദമനി സഭാപനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

കകേരള ലളനിതകേലഭാ അക്കഭാദമനിയനില് നനിനട്ട് കപ്രഭാജകട്ട് ശനിപഭാര്ശകേള ലഭനിക്കുന
മുറയട്ട് ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

 സഭാലാംസഭാരനികേ സഭാപനങ്ങളനിലല അനധനികൃത നനിയമനലാം

51 (4607) ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസട്ട് : 
ശതീ  .   എലാം  .   നപൗഷഭാദട്ട് : 
ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷട്ട് : 
ശതീ  .    എലാം  .    സസ്വരഭാജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് സഭാലാംസഭാരനികേ വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനിലുളള സഭാപനങ്ങളനില്
അനധനികൃത നനിയമനങ്ങളുലാം ബന്ധുനനിയമനങ്ങളുലാം നടത്തനിയനിരുനതഭായ ആകക്ഷപലാം
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സര്വ്വ വനിജഭാന കകേഭാശലാം ഡയറകര്,  ഭഭാഷഭാ ഇനസനിറബടട്ട്   ഡയറകര്
എനതീ  പ്രധഭാന  തസനികേകേളനില്  നനിയമനിക്കലപട  വലകനികേളക്കട്ട്  ഏലതലഭാലാം
ജനപ്രതനിനനിധനികേളുമഭായനി ബന്ധുതസ്വമുണഭായനിരുനലവനട്ട് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  പനിറവലാം ബകസലനികയഭാസട്ട് പപൗകലഭാസട്ട്  II  കേകത്തഭാലനികക്കഭാസട്ട് കകേഭാകളജനിലല
അസനിസന്റെട്ട്  ലപ്രഭാഫസറുലാം  മുന  മനനി  ശതീ.  അനൂപട്ട്  കജക്കബനിലന്റെ  ഭഭാരലയമഭായ
ശതീമതനി  അനനില  കമരനി  ഗതീവര്ഗ്ഗതീസനിലന  13-7-2011-ലല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)  നലാം.
372/2011/CAD  ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം  കകേരള  ഭഭാഷഭാ  ഇനസനിറബടനില്  അസനിസന്റെട്ട്
ഡയറകര്  തസനികേയനില്  അനലതകസവന  വലവസയനില്  നനിയമനിചനിരുന.
ഇതനിലനതനിലരയള്ള പരഭാതനിയനികനല് ബഹുമഭാനലപട ഗവര്ണറുലട കൂടനി നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം
വനിജനിലനസട്ട് അകനസ്വഷണലാം പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  കകേരള സര്വ്വവനിജഭാനകകേഭാശലാം ഇനസനിറബടനില്  31-5-2013-ലല സ.ഉ.
(സഭാധഭാ)നമ്പര്  270/2013/CAD  ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം  ഡയറകറഭായനി  നനിയമനിചനിരുന
ഇന്ദേനിരഭാഗഭാനനി  നഭാഷണല്  ഓപണ്  യൂണനികവഴനിറനി  ഡയറകറുലാം  മുന  കകേരള
യൂണനികവഴനിറനി പരതീക്ഷ കേണ്കട്രെഭാളറുമഭായനിരുന കഡഭാ. എലാം.റനി. സുകലഖ, അക്കഭാലത്തട്ട്
കകേരള നനിയമസഭഭാ സതീക്കറഭായനിരുന അന്തെരനിച ജനി. കേഭാര്ത്തനികകേയലന്റെ ഭഭാരലയഭാണട്ട്.

മകതതര മൂലലങ്ങളുലട കബഭാധവല്ക്കരണലാം

52  (4608)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  രഭാജലലത്ത  പഭാര്ലലമന്റെറനി  ജനഭാധനിപതല  സലാംവനിധഭാനത്തനില്,  മകതതര
മൂലലങ്ങളുലട  പ്രഭാധഭാനലലത്ത  കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  കബഭാധവല്ക്കരണ  കേലഭാമ്പയനിനുകേള
സലാംഘടനിപനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  ഈ പദതനിയനില് വനിദലഭാര്ത്ഥനികേലളയലാം യവജനങ്ങകളയലാം കൂടുതലഭായനി
ഉളലപടുത്തഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിയകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  രഭാജലലത്ത പഭാര്ലലമന്റെറനി  ജനഭാധനിപതല സലാംവനിധഭാനത്തനില് മകതതര

മൂലലങ്ങളുലട  പ്രഭാധഭാനലലത്ത  കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  കബഭാധവല്ക്കരണ  കേലഭാമ്പയനിനുകേള

സലാംഘടനിപനിക്കുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കകേരളത്തനിലല  140  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലലയലാം

ഓകരഭാ  സ്കൂളുകേളനില്  'മകതതര  ജനഭാധനിപതലലാം'  എന  വനിഷയലത്ത  ആസദമഭാക്കനി

പഭാര്ലലമന്റെറനി  കേഭാരല  ഇനസനിറബടനിലന്റെ  കനതൃതസ്വത്തനില്  നനിലവനില്  ലസമനിനഭാറുകേള

സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുനണട്ട്.  കൂടുതല്  ഫണട്ട്  ലഭലമഭാകുന  മുറയട്ട്  ഇപൗ  പദതനി

വനിപുലലപടുത്തുനതഭാണട്ട്.

 കേഭായലാംകുളത്തട്ട് മളടനിലപകട്ട് തനികയറര്

53  (4609)  ശതീമതനി  യ  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭായലാംകുളത്തട്ട്  മളടനിലപകട്ട്  തതീകയറര്  സഭാപനിക്കുനതുമഭായനി  ബനലപട

നടപടനിക്രമങ്ങളുലട പുകരഭാഗതനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

കകേരള സലാംസഭാന ചേലചനിത വനികേസന കകേഭാര്പകറഷനട്ട് തനികയറര് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്
ആവശലമഭായ  സലലാം  അനുവദനിക്കഭാലമന  കേഭായലാംകുളലാം  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയലട
തതീരുമഭാനത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് പ്രസ്തുത സലലാം പരനികശഭാധനിക്കുകേയലാം തനികയറര്
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് അനുകയഭാജലമഭാണട്ട് എനട്ട് വനിലയനിരുത്തുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്. ടനി സലലാം
കകേരള  ചേലചനിത  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷനട്ട്  ലലകേമഭാറുനതനികലയഭായള്ള
നടപടനിക്രമങ്ങള മുനനിസനിപല് അധനികൃതര് സസ്വതീകേരനികക്കണതുണട്ട്. ആയതനിനുകശഷലാം
തനികയറര്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായള്ള  മറട്ട്  നടപടനികേള  കകേരള  സലാംസഭാന  ചേലചനിത
വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

 വനലാം വകുപട്ട് മുകഖന ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം പദതനികേള

54 (4610)  ശതീ  .    എലാം  .    സസ്വരഭാജട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വനലാം  വകുപട്ട്  മുകഖന  ഏലതഭാലക്ക  ഇകക്കഭാ-ടൂറനിസലാം
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വരുനലവനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പദതനികേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം  കൂടുതല്  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  60  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  നനിലവനില്  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം
നടപനിലഭാക്കനി വരുന. പ്രസ്തുത പദതനികേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(സനി)  പുതുതഭായനി  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന  വനിഷയലാം
ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

വനലാം വകുപനിനട്ട് കേതീഴെനില് കകേഭാര്പകറഷന

55 (4611)   ശതീ  .    ബനി  .    സതലന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വനലാം വകുപനിനട്ട് കേതീഴെനില് എത കകേഭാര്പകറഷനുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനലണനലാം
അവ ഏലതലഭാമഭാലണനലാം വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില്  ഏലതലഭാലാം  കകേഭാര്പകറഷനുകേളനില്  പബണ്  ആയനി  കജഭാലനി
ലചേയ്യുനവര്ക്കട്ട് മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കനുസൃതമഭായനി അസനിസന്റെട്ട്/ക്ലഭാര്ക്കട്ട് തസനികേകേളനികലക്കട്ട്
ലപ്രഭാകമഭാഷന  നല്കുനലണനലാം  ഏതട്ട്  ഉത്തരവനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  അപ്രകേഭാരലാം
ലപ്രഭാകമഭാഷന നൽകുനലതനലാം ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പ്പുകേള ഉളലപലട വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഉത്തരലാം 

(എ)  വനലാം  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനില്  കകേരള  വനലാം  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന
(ലകേ.എഫട്ട്.ഡനി.സനി.),  കകേരളഭാ  കസറട്ട്  വഡട്ട്  ഇനഡസതീസട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്  എനതീ
കകേഭാര്പകറഷനുകേളുണട്ട്.  ആയതനില് കകേരള കസറട്ട്  വഡട്ട്   ഇനഡസതീസട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്
(ലകേ.എസട്ട്.ഡബബ.ലഎ.എല്.) ഇകപഭാള പ്രവര്ത്തനിക്കുനനില.

(ബനി)  കകേരള  വനലാം  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷനനില്  പബണ്  ആയനി  കജഭാലനി
ലചേയ്യുനവര്ക്കട്ട് മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കനുസൃതമഭായനി അസനിസന്റെട്ട്/ക്ലഭാര്ക്കട്ട് തസനികേളനികലയട്ട്
ലപ്രഭാകമഭാഷന  നല്കുനതനിനട്ട്  വലവസയണട്ട്.  കകേരളഭാ  വനലാം  വനികേസന
കകേഭാര്പകറഷന  സര്വ്വതീസട്ട്  റൂള  ജനി.ഒ.  (എലാം.എസട്ട്)  നമ്പര്  34/05/എഫട്ട്.  ആന്റെട്ട്
ഡബബ.എല്.ഡനി.  തതീയതനി  19-4-05  പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്  തസനികേമഭാറലാം  വഴെനിയള്ള
ലപ്രഭാകമഭാഷന നല്കുനതട്ട്. ടനി ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പട്ട് അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

വനലാം കേകയറലാം തടയനതനിനുള്ള നടപടനികേള 

56 (4612) ശതീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുല : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വനലാം കേകയറലാം തടയനതനിനഭായനി എലന്തെഭാലക്ക നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുലമനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വനഭാതനിര്ത്തനിയലട  സര്കവ്വയലാം  ലജണ  ലകേടനി  അടയഭാളലപടുത്തലുലാം
സമയബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകമഭാലയനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വനഭാവകേഭാശ  നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള  വലകനിഗത  അവകേഭാശങ്ങള  നല്കുനതട്ട്
കവഗത്തനിലഭാക്കുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  വനലാം  കേകയറങ്ങള  തടയനതനിനഭായനി  വനഭാതനിര്ത്തനികേളനില്  ജണകേളുലാം
കേയഭാലകേളുലാം  നനിര്മ്മേനിച്ചുലാം  ഫതീല്ഡട്ട്  പകട്രെഭാളനിലാംഗട്ട്  നനിരന്തെരലാം  നടത്തനിയലാം  വനസലാംരക്ഷണ
സമനിതനികേള മുകഖന കബഭാധവല്ക്കരണലാം സലാംഘടനിപനിച്ചുലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
അനധനികൃത  വനലാം  കേകയറങ്ങള  ഒഴെനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  ബഹുമഭാനലപട
ലലഹകക്കഭാടതനിയലട ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം  1957-ലല ഭൂസലാംരക്ഷണ നനിയമലാം, 1961-ലല
കകേരള വനനനിയമലാം എനനിവയനില് അനുശഭാസനിക്കുന നടപടനികേളുലാം സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  വനഭാതനിര്ത്തനിയലട  സര്കവ്വയലാം  ജണ  ലകേടനി  അടയഭാളലപടുത്തലുലാം
സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  ആയതട്ട്  മൂനട്ട്
വര്ഷത്തനിനുള്ളനില് പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി)  റവനബ,  വനലാം,  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസനലാം  എനതീ  വകുപ്പുകേള
സലാംയകമഭായനിടഭാണട്ട് വനഭാവകേഭാശലാം നല്കുനതട്ട്. വനലാം വകുപട്ട് വനഭാവകേഭാശ നനിയമലാം
നടപഭാക്കുനതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  സഹഭായസഹകേരണങ്ങള  ഇതനിലന്റെ  കനഭാഡല്
ഏജനസനിയഭായ പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപ്പുകേളക്കട്ട് നല്കേനി വരുന. 30-8-2016
വലര  വലകനിഗത അവകേഭാശങ്ങളക്കഭായനി  ലഭനിച  38081  അകപക്ഷകേളനില്  24990
ലലടറനിലുകേള വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

വനലാം വകുപനില് ആശനിത നനിയമനലാം

57 (4613) ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 25-8-2015-നട്ട്, ഇടുക്കനി ജനിലയനിലല രഭാജമല - അഞഭാലാം റമല് ഭഭാഗത്തട്ട്
ആനമുടനി  കഫഭാറസട്ട്  ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  എജനസനി വകേ മനിനനി  ബസട്ട്  അപകേടത്തനില്
മരണലപട  ടഭാകനി  റഡ്രവര്  അജതീഷട്ട്  കമഭാഹനലന്റെ  ഭഭാരല  രഭാജനി.എന.ആര്.,
ലതഭാണ്ടുലാംകുടനി  വതീടട്ട്,  പഭാണനികയലനി.  പനി.ഒ.  ലപരുമ്പഭാവൂര്  -  683546  എനയഭാളുലട
ആശനിത നനിയമന നടപടനികേളുലട പുകരഭാഗതനി വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  30-1-2016-ലല  9/എഫട്ട്2/2016/  വനലാം  നമ്പര്  കേത്തുപ്രകേഭാരലാം
സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള എലന്തെഭാലക്കയഭാണട്ട്;

(സനി)  അടനിയന്തെരമഭായനി  നനിയമനലാം  നല്കുവഭാന  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;
ഇലലങനില് കേഭാരണലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  മൂനഭാര് രഭാജമലയനില് വചട്ട്  വനലാം വകുപനിലന്റെ വകേ മനിനനി  ബസട്ട് ഇടനിചട്ട്
മരണലപട ശതീ.  അജതീഷനിലന്റെ ഭഭാരല  ശതീമതനി  രഭാജനി  എന.  ആര്.-നട്ട്   മഭാനുഷനികേ
പരനിഗണന നല്കേനി എറണഭാകുളലാം ജനിലയനില് ഓഫതീസട്ട് അറനഡന്റെട്ട് ആയനി കജഭാലനി
നല്കേഭാന  1-3-2016-ലല മനനിസഭഭാ കയഭാഗത്തനിലല ഇനലാം നമ്പര്  8647  പ്രകേഭാരലാം
തതീരുമഭാനനിചനിരുനലവങനിലുലാം  ഇലക്ഷന  ലപരുമഭാറചടലാം  നനിലവനില്  വനതനിനഭാല്
തുടര്നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കഭാന  കേഴെനിഞ്ഞനില.  പുതനിയ  മനനിസഭ  നനിലവനില്
വനതനിനുകശഷലാം ഇക്കഭാരലലാം പുനനഃപരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.

(ബനി)  മൂനഭാര് ലലവല്ഡട്ട് ലലലഫട്ട് വഭാര്ഡലന്റെ റനികപഭാര്ടനിനപ്രകേഭാരലാം ആനമുടനി
കഫഭാറസട്ട് ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട് ഏജനസനി മനിനനി ബസനിലന്റെ ലലഡ്രവകറയലാം അഡതീഷണല്
ലലഡ്രവകറയലാം അകനസ്വഷണവനികധയമഭായനി സലസന്റെട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി) സര്ക്കഭാര് ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്. 
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 വനലാം ഡനികപഭാകേളനിലല തടനികേളുലട കലലലാം

58 (4614) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനലാം  ഡനികപഭാകേളനില് തടനികേളുലട കലലലാം  ഓണ്റലന സലാംവനിധഭാനത്തനിലഭാക്കനിയതട്ട്
എനമുതലഭാലണനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഓണ്റലന സലാംവനിധഭാനലാം കേഭാരലക്ഷമമഭായനി നടക്കഭാത്തതുമൂലലാം സര്ക്കഭാരനിനട്ട്
വരുമഭാന  നഷ്ടലാം  ഉണഭാകുനതുലാം  തടനികേള  നശനിക്കുനതുമഭായ  സനിതനി  വനികശഷലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  വനലാം  ഡനികപഭാകേളനിലല  ഓണ്റലനവല്ക്കരണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം
ഓണ്റലന  സലാംവനിധഭാനലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനുലാം  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുലമനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  19-11-2014  മുതലഭാണട്ട്  വനലാം  ഡനികപഭാകേളനില്  തടനികേളുലട  കലലലാം
ഓണ്ലലലന സലാംവനിധഭാനത്തനിലഭാക്കനിയതട്ട്.

(ബനി) ഓണ്ലലലന സലാംവനിധഭാനലാം കേഭാരലക്ഷമമഭായനി നടക്കഭാത്തതുമൂലലാം വരുമഭാന
നഷ്ടലാം ഉണഭാകുനതുലാം തടനികേള നശനിക്കുനതുമഭായ സനിതനിവനികശഷമനില. 

(സനി)  വനലാം  വകുപനിലല  എലഭാ  ഡനികപഭാകേളനിലുലാം  ഓണ്ലലലനവല്ക്കരണലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത  ഡനികപഭാകേളനിലല  സഭാഫനിനുലാം  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കുലാം
തടനിക്കചവടക്കഭാര്ക്കുലാം  ഇ-കലലലാം  സലാംബനനിചട്ട്  കബഭാധവല്ക്കരണവലാം  പരനിശതീലനവലാം
നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. നനിലവനില് ഇ-കലലലാം കേഭാരലക്ഷമമഭായഭാണട്ട് നടക്കുനതട്ട്.

 വനലാം കേത്തനിനശനിക്കുനതട്ട് തടയഭാന നടപടനി

59 (4615) ശതീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുല : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഈ  വര്ഷലാം  ഇതുവലര  എത  ലഹകര്  വനഭൂമനി
കേത്തനിനശനിക്കുകേയണഭായനി എനട്ട് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;എങനിൽ വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇവ  ഏലതഭാലക്ക  പ്രകദശങ്ങളനിലഭാലണനട്ട്  വലകമഭാക്കുകമഭാ;  ഇതുവഴെനി
വകുപനിനുണഭായ  നഷ്ടലമത  രൂപയഭാലണനട്ട്  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്
ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;

(സനി)  മുളകേളനില്  നനിനലാം  തതീ  പടരഭാനുള്ള  സഭാധലത  ഇകപഭാള  വളലര
കുറവഭാലണന കേഭാരലലാം വനലാം വകുപട്ട് കേരുതുനകണഭാ;
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(ഡനി)  എങനില് തതീപനിടുത്തത്തനിനട്ട്  പനിനനിലല മനുഷലരുലട ഇടലപടല് വകുപട്ട്
പരനികശഭാധന വനികധയമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  എങനില്  ഇതട്ട്  തടയനതനിനട്ട്  വനലാം  വകുപട്ട്  എലന്തെഭാലക്ക  നടപടനികേള
റകേലക്കഭാള്ളുലാം; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് ഇപൗ വര്ഷലാം ഇതുവലര  2089.6204  ലഹകര് വനഭൂമനിയനില്
തതീ കേത്തുകേയണഭായനി. 

(ബനി)

സര്ക്കനിള
കേത്തനി  നശനിച  വനഭൂമനിയലട
വനിസ്തൃതനി  (ലഹകറനില് )

സകതണ് സര്ക്കനിള, ലകേഭാലലാം 183.261  

ലലഹകറഞട്ട് സര്ക്കനിള, കകേഭാടയലാം 349.462  

ലസനട്രെല് സര്ക്കനിള, തൃശ്ശൂര് 488.56   

ഇപൗകസണ് സര്ക്കനിള, പഭാലക്കഭാടട്ട്  419.288  

കനഭാര്കത്തണ് സര്ക്കനിള, കേണ്ണൂര് 390.2194

ലലവല്ഡട്ട് ലലലഫട്ട് സര്ക്കനിള, പഭാലക്കഭാടട്ട് 156.81    

ഫതീല്ഡട്ട്  ഡയറകര്,  കപ്രഭാജകട്ട്  ലലടഗര്,
കകേഭാടയലാം

102.02   

അഗസലവനലാം  ബകയഭാളജനിക്കല്  പഭാര്ക്കട്ട്,
തനിരുവനന്തെപുരലാം 

0       

ആലകേ 2089.6204

സര്ക്കഭാരനിനുണഭായ നഷ്ടലാം സലാംബനനിച വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  മുളകേളനില് നനിനലാം കേഭാട്ടുതതീ പടര്ന സലാംഭവങ്ങള സമതീപകേഭാലങ്ങളനില്
റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയലപടനിടനിലലങനിലുലാം ആയതനിനുള്ള സഭാധലത തള്ളനിക്കളയഭാവനതല.
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(ഡനി)  തതീ പനിടുത്തത്തനിനട്ട്  പനിനനിലല മനുഷലരുലട ഇടലപടല് പരനികശഭാധനഭാ
വനികധയമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഇ)  ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം  തയഭാറഭാക്കുന  ഫയര്  മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട്
പഭാനുകേളക്കനുസൃതമഭായഭാണട്ട്  കേഭാട്ടുതതീ  പ്രതനികരഭാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കവനല്ക്കഭാലത്തട്ട്
നടത്തുനതട്ട്.  കവനല്ക്കഭാലത്തനിലന്റെ  തുടക്കത്തനില്,  തതീ  പടരഭാന  സഭാധലതയള്ള
വനത്തനിനുള്ളനിലുലാം അതനിര്ത്തനിയനിലുലാം കുറനിക്കഭാടുകേളുലാം പുല്ലുകേളുലാം ലചേത്തനി ഫയര്ലലലന
തയഭാറഭാക്കനി വരുന. 

ഇക്കഭാരലത്തനില്  വര്ഷലാംകതഭാറുലാം  കേഭാട്ടുതതീ  വനിപത്തനിലന  സലാംബനനിച
കബഭാധവല്ക്കരണറഭാലനി,  പരസലചേനിതങ്ങള,  കേഭാട്ടുതതീയലട  പ്രതലഭാഘഭാതങ്ങള
ജനങ്ങലള  കബഭാധലലപടുത്തുന  കബഭാര്ഡുകേള  എനനിവ  സഭാപനിക്കുകേയലാം  ഫയര്
ഗലഭാലാംഗട്ട്,  ഫയര്  വഭാചര്മഭാര്  തുടങ്ങനിവരുലട  കേഭാരലക്ഷമമഭായ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
പങഭാളനിത്ത വനപരനിപഭാലനത്തനിലൂലട കേഭാട്ടുതതീ പ്രതനികരഭാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള എനനിവ
വഴെനിയലാം  കേഭാട്ടുതതീ  ഫലപ്രദമഭായനി  തടയനണട്ട്.  അതനികേഠനിനമഭായ  കവനല്ക്കഭാലത്തട്ട്
കേഭാട്ടുതതീ പടരഭാന സഭാധലതയള്ള സലാംരക്ഷനിത കമഖലകേള ചേതീഫട്ട് ലലവല്ഡട്ട് ലലലഫട്ട്
വഭാര്ഡലന്റെ അനുമതനികയഭാടുകൂടനി നനിശനിത കേഭാലയളവനില് അടചനിടഭാറുണട്ട്.

വനലമൃഗങ്ങളമൂലമുള്ള വനിളനഭാശലാം

60 (4616) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജനവഭാസ പ്രകദശങ്ങളനില് കേഭാര്ഷനികേ വനിളകേളക്കട്ട്  കേഭാട്ടുപനനി,  കുരങ്ങട്ട്
തുടങ്ങനിയവമൂലലാം ഉണഭാകുന വനിളനഭാശലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇവലയ നനിയനനിക്കുനതനിനട്ട്  എലന്തെങനിലുലാം  പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിച്ചു
നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  കേഭാര്ഷനികേവനിളകേളക്കട്ട്  കൂടുതല്  നഭാശനഷ്ടലാം  വരുത്തുന  കേഭാട്ടുപനനി,
കുരങ്ങട്ട്  എനനിവലയ  നനിയനനിക്കുനതനിനട്ട്  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന  നടപടനികേള  ചുവലട
കചേര്ക്കുന.

കൃഷനിയനിടങ്ങളനില്  പ്രകവശനിചട്ട്  നഭാശനഷ്ടങ്ങളുണഭാക്കുന  കേഭാട്ടുപനനികേലള
നനിബനകേളക്കുവനികധയമഭായനി  culling  (അവയലട  വര്ദനവട്ട്  നനിയനനിക്കുനതനിനഭായനി
ലതരഞ്ഞുപനിടനിചട്ട്  ലകേഭാല്ലുന  രതീതനി)  നടത്തുനതനിനുകവണനി  അനുവഭാദലാം
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നല്കേഭാവനതഭാലണനട്ട് സര്ക്കഭാര് നനികയഭാഗനിച വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനിയലട ശനിപഭാര്ശയലട
അടനിസഭാനത്തനില് പുറലപടുവനിച സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവനിലന്റെ കേഭാലഭാവധനി കേഴെനിഞ്ഞതനിനഭാല്
ആയതട്ട് നതീടനി നല്കുന കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.  കകേരളത്തനില്
വര്ദനിച്ചുവരുന  മനുഷല-വനലജതീവനി  സലാംഘര്ഷലത്തക്കുറനിചട്ട്  വനിശദമഭായ  പഠനലാം
നടത്തുവഭാനുലാം  കുരുങ്ങുകേളനിലല  വനലലാംകേരണലാം  ഉളലപലടയള്ള  നനിയനണ
രതീതനികേളുലട ശഭാസതീയവശലാം പരനികശഭാധനിചട്ട് പരനിഹഭാരമഭാര്ഗ്ഗങ്ങള നനിര്കദ്ദേശനിക്കുവഭാനുലാം
ലപരനിയഭാര് ലലടഗര് കേണ്സര്കവഷന ഫപൗകണഷലന ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

കൃഷനി നശനിപനിക്കുന വനലമൃഗങ്ങള

61 (4617) ശതീ  .    രഭാജു എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നഭാടനിലനിറങ്ങനി കൃഷനി നശനിപനിക്കുന വനലമൃഗങ്ങലള ലകേഭാലഭാന കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്
അനുവഭാദമുകണഭാ;  ഉലണങനില്  ഏലതഭാലക്ക  മൃഗങ്ങലള  ലകേഭാലഭാനഭാണട്ട്  അനുവഭാദലാം
ഉള്ളലതനട്ട് പറയഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില്  വനലമൃഗങ്ങലള  ലകേഭാല്ലുനതനിനട്ട്  എലന്തെങനിലുലാം
നനിബനനകേള ഉകണഭാ; നനിബനനകേള എലന്തെഭാലക്കലയനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  നഭാടനിലനിറങ്ങുന  വനലമൃഗങ്ങള  വളര്ത്തുമൃഗങ്ങലള  ആക്രമനിചഭാല്
നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  ലഭനിക്കുകമഭാ;  എങനില്  കേഴെനിഞ്ഞ  5  വര്ഷത്തനിനനിലട  ഇത്തരത്തനില്
എത കപര്ക്കട്ട് എത രൂപ വതീതലാം നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം നല്കേനിലയനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് ജനി.ഒ  (എലാം.എസട്ട്)  നമ്പര്  95/2014/വനലാം തതീയതനി
17-11-2014  പ്രകേഭാരലാം  കൃഷനിയനിടങ്ങളനില്  നനിരന്തെരലാം  കൃഷനിനഭാശലാം  വരുത്തുന
കേഭാട്ടുപനനികേലള  ഉപഭാധനികേകളഭാലട  ലവടനിവച്ചുലകേഭാല്ലുവഭാന  സര്ക്കഭാര്  അനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. ഇപൗ സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവനിലന്റെ കേഭാലഭാവധനി കേഴെനിഞ്ഞതനിനഭാല് ആയതട്ട്
നതീടനി നല്കുന കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

(ബനി)  ഉണട്ട്.  സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് ജനി.ഒ.  (എലാം.എസട്ട്)  നമ്പര്  95/2014/വനലാം
തതീയതനി  17-11-2014  പ്രകേഭാരലാം കേഭാര്ഷനികേ വനിളകേള നശനിപനിക്കുന കേഭാട്ടുപനനികേലള
സസ്വന്തെലാം കൃഷനിയനിടത്തനില് വചട്ട് ലലലസനസുള്ള കതഭാക്കട്ട് ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ലവടനിവകചഭാ
അലഭാലതകയഭാ  കവടയഭാടുനതനിനട്ട്  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  അനുവഭാദലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഇതുസലാംബനനിച വലവസകേള അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി)  നഭാടനിലനിറങ്ങുന  വനലമൃഗങ്ങള  വളര്ത്തുമൃഗങ്ങലള  ആക്രമനിക്കുന

സലാംഭവങ്ങളനില് പരനികശഭാധനിചട്ട് അര്ഹമഭായ നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം നല്കേഭാറുണട്ട്. കേഴെനിഞ്ഞ 5

വര്ഷത്തനിനുള്ളനില്  1341  അകപക്ഷകേളനികനല്  2,37,00,207  രൂപ  (രണട്ട്  കകേഭാടനി

മുപത്തനികയഴെട്ട് ലക്ഷത്തനി ഇരുനൂറനികയഴെട്ട് രൂപ മഭാതലാം) നഷ്ടപരനിഹഭാരമഭായനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

 കലലലാം ലചേയഭാനഭായനി സലാംഭരനിചനിരനിക്കുന തടനികേളുലട അളവട്ട്

62 (4618) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :

ശതീ  .    വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനവലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനലാം  വകുപനിലന്റെ  വനിവനിധ  ഡനികപഭാകേളനില്  കലലലാം  ലചേയഭാനഭായനി

സലാംഭരനിചനിരനിക്കുന  തടനികേളുലട  അളവട്ട്  എതയഭാലണനട്ട്  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  യഥഭാസമയലാം  കലലലാം  ലചേയട്ട്  നല്കേഭാത്തതനിനഭാല്  ഈ  തടനികേള

നശനിച്ചുകപഭാകുന കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ;

(സനി) പനികനഭാക്ക വനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട് കലല വലവസയനില് ഇളവട്ട് നല്കേനി കുറഞ്ഞ

നനിരക്കനില് തടനി നല്കുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  വനലാം  വകുപനിലന്റെ  വനിവനിധ  ഡനികപഭാകേളനില്  കലലലാം  ലചേയഭാനഭായനി

18,829.316 കേബ. മതീറര് തടനി സലാംഭരനിചനിട്ടുണട്ട്

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിടനില. തടനികേള യഥഭാസമയലാം കലലലാം ലചേയ്തു വരുന.

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  (എലാം.എസട്ട്)  നമ്പര്  42/2015/വനലാം  തതീയതനി

6-6-2015  പ്രകേഭാരലാം  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  പദതനികേള  വഴെനി

ധനസഹഭായലാം  ലഭനിക്കുന പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  വനഭാവകേഭാശ നനിയമലാം  അനുസരനിചട്ട്

ലഭലമഭായതുലാം  അലഭാലതയമുള്ള  ലലകേവശഭൂമനിയനില്  വതീടട്ട്  പണനിക്കഭായനി  അവര്

നട്ടുവളര്ത്തനിയ  പഭാവട്ട്,  ആഞ്ഞനിലനി,  മരുതനി,  ചേടചനി,  ഇരുള  എനതീ  വൃക്ഷങ്ങളനില്

നനിനലാം  1.5  കേബ.മതീ  തടനി  ബനലപട  വനലാം  വകുപട്ട്  ലറയനിഞട്ട്  ഓഫതീസറുലട

അനുമതനികയഭാടുകൂടനി മുറനിലചടുത്തട്ട് ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്. 
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 ശബരനിമല മഭാസര് പഭാനനിനട്ട് വനഭൂമനി

63 (4619) ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനവലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ശബരനിമല മഭാസര് പഭാന പദതനി നടപഭാക്കുനതനിനഭായനി എത ഏക്കര്
ഭൂമനി വനിട്ടുനല്കേഭാനഭാണട്ട് വനലാം വകുപനികനഭാടട്ട് ആവശലലപടനിരനിക്കുനതട്ട്;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  ഭൂമനി  വനിട്ടുനല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്  എത  ഏക്കര്
ഭൂമനിലയനട്ട് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ ;

(സനി)  ഭൂമനി വനിട്ടു നല്കേനിയനിടനിലലങനില് ഇതനിനഭായള്ള നടപടനികേള ഏതു ഘടലാം
വലരയഭായനി എനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;  ഇതുസലാംബനനിച്ചുള്ള ഫയല് ഇകപഭാള ആരുലട
പക്കലഭാണട്ട് ഉള്ളതട്ട്; ഭൂമനി എനകത്തയട്ട് റകേമഭാറഭാനഭാകുലാം എനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ശബരനിമല  മഭാസര്  പഭാന നനിലവനില് വന  2005-നുകശഷലാം  നനിലയല്
കബസട്ട്  കേലഭാമ്പട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണ  ആവശലത്തനികലയഭായനി  റഭാനനി  വനലാം  ഡനിവനിഷനനില്
നനിനലാം  110.524  ലഹകര്  വനഭൂമനിയലാം  ലപരനിയഭാര്  ലലടഗര്  റനിസര്വ്വനില്നനിനലാം
12.675  ലഹകര്  വനഭൂമനിയലാം  അനുവദനിയഭാനഭാണട്ട്  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്  കദവസസ്വലാം
കബഭാര്ഡട്ട് അകപക്ഷ നല്കേനിയനിരുനതട്ട്.

(ബനി) നനിലയല് കബസട്ട് കേലഭാമ്പട്ട് നനിര്മ്മേഭാണ ആവശലത്തനികലയഭായനി  110.524
ലഹകര്  വനഭൂമനി  റഭാനനി  വനലാം  ഡനിവനിഷനനില്  നനിനലാം  12.675  ലഹകര്  വനഭൂമനി
ലപരനിയഭാര്  ലലടഗര്  റനിസര്വ്വനില്നനിനലാം  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്  കദവസസ്വലാം  കബഭാര്ഡനിനട്ട്
വനിട്ടുലകേഭാടുത്തനിട്ടുണട്ട്.  

(സനി) ഉത്തരലാം (ബനി) യലട ലവളനിചത്തനില് ബഭാധകേമല. 

 വനകമഖല സലാംരക്ഷനിക്കഭാന ജതീവനക്കഭാര്

 64(4620)  ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  വനകമഖല  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി  എത
തസനികേകേളുലണനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസഡുത  തസനികേകേളനില്  നനിലവനില്  എത  ജതീവനക്കഭാരുലണനട്ട്
വലകമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  വനപഭാലകേര്ക്കട്ട്  ആധുനനികേ  ഉപകേരണങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുനതനിനുലാം
വനലമൃഗങ്ങലള റകേകേഭാരലലാം ലചേയ്യുനതനിനട്ട്  പ്രകതലകേ പരനിശതീലനലാം നല്കുനതനിനുലാം
എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുലമനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

(എ) സലാംസഭാനലത്ത വനകമഖല സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി 99 കേഭാറഗറനികേളനിലഭായനി
7758 തസനികേകേള നനിലവനിലുണട്ട്.

(ബനി) നനിലവനില് 6857 ജതീവനക്കഭാരുണട്ട്.

(സനി)  നനിലവനില്  വനപഭാലകേര്ക്കട്ട്  313  കസഭാര്ടനിലാംഗട്ട്  ലലറഫനിള,  0.32
റനികവഭാളവര്  എനനിവ  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  വനലമൃഗങ്ങലള  ലലകേകേഭാരലലാം  ലചേയ്യുനതനിനട്ട്
ദ്രുതകേര്മ്മേ കസനകേള എട്ടു സലങ്ങളനില് ഒപൗകദലഭാഗനികേമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.
ഇപൗ കസനയനിലല അലാംഗങ്ങളക്കട്ട് പ്രകതലകേ പരനിശതീലനലാം നല്കുനണട്ട്.

 സഭാമൂഹല വനവല്കേരണ പദതനി

65 (4621)  ശതീ  .    എലാം  .    സസ്വരഭാജട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  സഭാമൂഹല  വനവല്കേരണ  പദതനിയലട  ഭഭാഗമഭായനി
നനിലവനില് ഏലതലഭാലാം മരങ്ങളഭാണട്ട് വച്ചുപനിടനിപനിക്കുനതട്ട് എനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) നനിലവനില് വച്ചുപനിടനിപനിചനിട്ടുള്ളതുലാം ഭൂഗര്ഭ ജലലാം വളലരയധനികേലാം ചൂഷണലാം
ലചേയ്യുനതുമഭായ അകക്കഷല, യൂക്കഭാലനി തുടങ്ങനിയ തരലാം മരങ്ങള മുറനിച്ചു മഭാറനി ജലചൂഷണലാം
നടത്തഭാത്ത മരങ്ങള നട്ടുപനിടനിപനിക്കുനതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;

(സനി) ഉലണങനില് അവയലട വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  സഭാമൂഹലവനവല്ക്കരണ  പദതനിയലട  ഭഭാഗമഭായനി
പ്രധഭാനമഭായലാം  തടനി  ലഭലതയകവണനി കതക്കട്ട്,  ഇപൗടനി,  കേമ്പകേലാം,  കേരനിമരുതട്ട്,  കുമനിഴെട്ട്,
കുനനിവഭാകേ,  മഹഭാഗണനി,  മണനിമരുതട്ട്,  പഭാവട്ട്,  തഭാനനി,  വഭാകേ,  ആഞ്ഞനിലനി,  ഇലുപ,
മഞഭാടനി,  സനില്വര്ഓക്കട്ട്  എനനിവയലാം  ഒപൗഷധയനിനങ്ങളക്കഭായനി  ഗനപഭാല,
കേഭാഞ്ഞനിരലാം,  ആരലകവപട്ട്,  കേറനികവപട്ട്,  കേരനിങ്ങഭാലനി,  കൂവളലാം,  കുടകേലാംമ്പുളനി,  ലകതീതരു,
മഭാതളലാം, മുള്ളഭാത്ത, മുരനിങ്ങ, ലനലനി, പുളനി, ഞഭാവല്, പതനിമുഖലാം, രകചേന്ദേനലാം, ചേന്ദേനലാം,
ഉങ്ങട്ട്,  വയണ,  കവങ്ങ,  കുളമഭാവട്ട്  എനനിവയലാം  ഫലവൃക്ഷങ്ങളക്കഭായനി  ബദഭാലാം,
കേശുമഭാവട്ട്, ചേഭാമ്പ, കപര, റമ്പൂടഭാന, സകപഭാട, സതീതപഴെലാം, ഉരുമഭാലാംപഴെലാം, വഡട്ട്ആപനിള
എനനിവയലാം അലങഭാര വലക്ഷങ്ങളക്കഭായനി അകശഭാകേലാം,  ചേമത,  ജക്രഭാന്തെ,  ലചേമ്പകേലാം,
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ഇലഞ്ഞനി,  ഗുല്കമഭാഹര്,  കേണനിലക്കഭാന,  മഞ്ഞലക്കഭാന,  മന്ദേഭാരലാം,  നതീര്മരുതട്ട്,
രഭാജമലനി,  ലടകക്കഭാമ,  മുള  എനനിവയലാം  തതീരകദശ  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  കേഭാറഭാടനി,
പൂവരശട്ട്,  കേണല്ലചടനികേള  എനനിവയമഭാണട്ട്  വച്ചുപനിടനിപനിക്കുവഭാന  കവണനി
സഭാമൂഹലവനവല്ക്കരണ വനിഭഭാഗലാം വനിതരണലാം ലചേയ്യുനതട്ട്. 

(ബനി) ഉണട്ട്.

(സനി)  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് സഭാപനമഭായ ഹനിന്ദുസഭാന നബസട്ട് പ്രനിന്റെട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്
(HNL)-നട്ട്  കവണനി  കേരഭാറടനിസഭാനത്തനില്  അകക്കഷല,  യൂക്കഭാലനിപ്റസട്ട്  എനതീ
കസഭാഫട്ട് വഡട്ട്  ഇനത്തനിലുള്ള  തടനികേള  ലഭലമഭാക്കഭാന  കകേരള  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്
ബഭാദലതയണട്ട്.  ഇപൗ  പ്രതനിബനത  നനിറകവറ്റുനതനിനഭായനി  വലഭാവസഭായനികേഭാവശലത്തനിനട്ട്
ഇത്തരലാം  കസഭാഫട്ട് വഡട്ട്  തടനികേളുലട  ലഭലമഭാക്കല്  തുടകരണതുണട്ട്.   എങനിലുലാം
നനിലവനിലുള്ള  അകക്കഷല,  യൂക്കഭാലനിപ്റസട്ട്  എനതീ  കസഭാഫട്ട്  വഡട്ട്  പഭാകന്റെഷനുകേള
കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി  ലവടനിമഭാറനി  ചേനില  സലങ്ങളനില്  തകദ്ദേശതീയ  വൃക്ഷങ്ങള
വച്ചുപനിടനിപനിചട്ട് വനത്തനിലന്റെ സസ്വഭാഭഭാവനികേത നനിലനനിര്ത്തുനതനികലക്കഭായനി "വനദതീപ്തനി"
എലനഭാരു പദതനിക്കട്ട് കകേരള വനലാം വകുപട്ട് തുടക്കലാം കുറനിചനിട്ടുണട്ട്.

സഭാമൂഹല വനവത്കേരണ പദതനി

66  (4622)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില് സഭാമൂഹല വനവല്ക്കരണത്തനിനഭായനി എലന്തെലഭാലാം
പദതനികേളഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കനിയതട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സഭാമൂഹല  വനവല്ക്കരണത്തനിനഭായനി  1-7-2011  മുതല്  31-3-2016
വലരയള്ള കേഭാലയളവനില് എത തുകേ ലചേലവഴെനിച്ചുലവനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കറഭാ ഡരനികേനിലുള്ള  മരങ്ങള  വലഭാപകേമഭായനി  ലവടനിനതീക്കുനതട്ട്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് അതട്ട് തടയനതനിനഭായനി എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില്  സഭാമൂഹലവനവല്ക്കരണത്തനിനഭായനി  ഹരനിതകകേരളലാം,
കുടനിവനലാം,  നദതീതതീര സലാംരക്ഷണലാം,  കഫഭാറസനി ക്ലബ്ബട്ട് പുനരുദഭാരണലാം,  നക്ഷതവനലാം,
ഔഷധ സസലകത്തഭാടലാം, സനിറനിസണ് കേണ്സര്കവറര് കപ്രഭാഗ്രഭാലാം, പ്രകൃതനി പരനിചേരണ
കപ്രഭാഗ്രഭാലാം, കേഭാവസലാംരക്ഷണലാം, പരനിസനിതനി ദനിനഭാചേരണ കപ്രഭാഗ്രഭാലാം, ഫലവൃക്ഷറത്ത
നടതീല്,  പ്രകൃതനിമനിതഭാ  അവഭാര്ഡട്ട്  എനതീ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളനിലുലാം  ലപഭാതുജനങ്ങളനിലുലാം  പ്രകൃതനിലയക്കുറനിച്ചുലാം  വനലാം-വനലജതീവനി
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സലാംരക്ഷണലത്തക്കുറനിച്ചുലാം അവകബഭാധലാം സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനഭായനി വനിവനിധ പ്രകൃതനിപഠന
കേലഭാമ്പുകേള,  ക്ലഭാസ്സുകേള എനനിവയലാം നടത്തനി വരുന.  ഇത്തരത്തനിലുള്ള പരനിപഭാടനികേള
സലാംഘടനിപനിക്കുനതനിലൂലട  പ്രകൃതനി-വനലാം-വനല  ജതീവനി  സലാംരക്ഷണത്തനില്
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുലടയലാം ലപഭാതുജനങ്ങളുലടയലാം സഭാമൂഹലപ്രതനിബദത വര്ദനിപനിക്കുന.

(ബനി) സലാംസഭാന തലത്തനില് ആലകേ തഭാലഴെപറയന വനിധലാം തുകേ ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണട്ട്. 

ക്രമ നമ്പര് വര്ഷലാം തുകേ (ലക്ഷത്തനില്)

1 2011-12 946

2 2012-13 1095

3 2013-14 1185

4 2014-15 1246

5 2015-16 824

Total 5296

(സനി)  കറഭാഡനിനരനികേനിലുള്ള  മരങ്ങള  വലഭാപകേമഭായനി  ലവടനി  നതീക്കുനതട്ട്
ശദയനില്ലപടനിടനില.  എനഭാല്  ലകേഭാചനി  ലമകട്രെഭാ  ലറയനില്  കപ്രഭാജകട്ട്
നടപനിലഭാക്കുനതനികലയട്ട്  ലപഭാതുസലത്തുള്ള  1784  മരങ്ങളുലാം  കേഴെക്കൂടലാം-മുകക്കഭാല
നഭാലുവരനിപഭാത നനിര്മ്മേഭാണകത്തഭാടനുബനനിചട്ട്  4734  മരങ്ങളുലാം സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്
GO(Rt)  No.  68/2010/F&WLD  dated  10-2-2010-നട്ട്  വനികധയമഭായനി  ട്രെതീ
കേമ്മേനിറനിയലട ശനിപഭാര്ശകയഭാലട മുറനിച്ചുമഭാറഭാന അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

കേണല് സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി ലപകട്രെഭാലനറട്ട് എല്.എന.ജനി.യനില് 
നനിനലാം ലഭനിച തുകേ

67 (4623)  ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേണല്  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  ലപകട്രെഭാലനറട്ട്  എല്.എന.ജനി.യനില്
നനിനലാം ആലകേ ലഭനിച തുകേ എതലയനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത തുകേ ഏലതഭാലക്ക കേഭാരലങ്ങളക്കഭായഭാണട്ട് വനിനനികയഭാഗനിചനിട്ടുള്ളലതനട്ട്
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസഡുത തുകേയലട വനിനനികയഭാഗലാം സലാംബനനിച കേഭാരലങ്ങള തതീരുമഭാനനിക്കുനതട്ട്
ആലരനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;



132       കകേരള നനിയമസഭ ഒകകഭാബര് 26, 2016

(ഡനി)  ലപകട്രെഭാലനറട്ട്  എല്.എന.ജനി.യലട  കകേഭാര്പകററട്ട്  കസഭാഷലല്
ലറകസഭാണ്സനിബനിലനിറനിയലട ഭഭാഗമഭായനി ലഭനിച തുകേ വനിനനികയഭാഗനിക്കുനതട്ട് സലാംബനനിച
കേഭാരലങ്ങള  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുമഭായനി  കൂടനിയഭാകലഭാചേനിചഭാകണഭാ  നടപഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളലതനട്ട്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ; ഇലലങനില് ആയതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ലപകട്രെഭാലനറട്ട്  എല്.എന.ജനി.യനില്  നനിനലാം  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനില്
കേണല് വനവല്ക്കരണത്തനിനുകവണനി 30 ലക്ഷലാം രൂപ ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  പ്രസ്തുത  തുകേ  കേണല്ലചടനികേള  നട്ടുപനിടനിപനിക്കുനതനിനുലാം  അനുബന
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുമഭായനി വനിനനികയഭാഗനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന.

(സനി)  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനില്  കേണല്വനവല്ക്കരണത്തനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്
അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് വനലാം വകുപനിലല ഉകദലഭാഗസരുലാം
ലപകട്രെഭാലനറനിലല ഉകദലഭാഗസരുലാം സലാംയകമഭായഭാണട്ട് പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വരുനതട്ട്.

(ഡനി)  വഭാര്ഡട്ട് ലമമ്പറുമഭായലാം മറ്റു ബനലപട ഉകദലഭാഗസരുമഭായലാം ചേര്ച നടത്തനി
അവരുലട  സഹകേരണകത്തഭാലടയഭാണട്ട്  പ്രവൃത്തനികേള  നടപനിലഭാക്കനി  വരുനതട്ട്.
ഭഭാവനിയനിലുലാം  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുമഭായനി  കൂടനിയഭാകലഭാചേന  നടത്തുനതനിനുലാം  അവരുലട
സഹകേരണകത്തഭാലട പ്രവര്ത്തനിക്കുനതനിനുലാം വകുപട്ട് തയഭാറഭാണട്ട്.

 ലലഹകറഞട്ട് മപൗണന ലഭാന്റെട്ട് കസപട്ട് കപ്രഭാജകട്ട്

68  (4624)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇന്തെല  റഹകറഞട്ട്  മപൗണന  ലഭാന്റെട്ട്  കസപട്ട്  കപ്രഭാജകട്ട്  കകേരളത്തനില്
നടപനിലഭാക്കുനകണഭാലയനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഉലണങനില്  ഏലതലഭാലാം  പ്രകദശങ്ങളനിലഭാണട്ട്  ഈ  കപ്രഭാജകട്ട്
നടപനിലഭാക്കുനലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ കപ്രഭാജകനിനഭായനി പ്രതതീക്ഷനിക്കുന വനികദശ സഹഭായലാം എതലയനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  കകേരളത്തനില്  നടപനിലഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശമുണട്ട്.  എനഭാല്  പ്രസ്തുത
പദതനിലയക്കുറനിചട്ട്  ഉയര്ന  ആശങകേള  16-8-2016-ല്  ബഹുമഭാനലപട  വനലാം,
വനലജതീവനി,  ക്ഷതീരവനികേസനലാം,  മൃഗശഭാല വകുപ്പുമനനിയലട അദലക്ഷതയനില് കചേര്ന
കയഭാഗത്തനില്  കമഖലയനിലല  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുമഭായനി  ചേര്ച  ലചേയ്യുകേയലാം,  തുടര്നട്ട്
പുതുക്കനിയ  പദതനി  രൂപകരഖ  തയഭാറഭാക്കുനതനിനട്ട്  യ.എന.ഡനി.പനി.ലയ
ചുമതലലപടുത്തുവഭാന തതീരുമഭാനനിക്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  ലപരനിയഭാര്,  ചേഭാലക്കുടനി,  കേഭാകവരനി  എനതീ  മൂനട്ട്  പ്രധഭാന  നദനികേളുലട
വൃഷ്ടനിപ്രകദശമഭായ  മൂനഭാര്  ലലഹകറഞട്ട്  ലഭാനഡ്കസപനിലഭാണട്ട്  പ്രസ്തുത  പദതനി
നടപനിലഭാക്കഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിരുനതട്ട്.  ഇടുക്കനി,  എറണഭാകുളലാം  ജനിലകേളനിലല  33
ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേള,  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനിലല  ഒരു  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തട്ട്  എനതീ
പ്രകദശങ്ങളഭാണട്ട് പദതനിയനില്   ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുനതട്ട്.

(സനി)  ഇപൗ  പദതനിക്കഭാവശലമഭായ  തുകേ  UNDP-യലട  GEF  (Global
Environment  Facility)-ല്  നനിനലാം  ലഭലമഭാകുന  ഗ്രഭാന്റെഭാണട്ട്.  അലാംഗരഭാഷലമന
നനിലയനില്  ഇന്തെലയലാം  GEF  നനിധനിയനികലയട്ട്  സലാംഭഭാവന നല്കേനിവരുനണട്ട്.  ഇതനില്
GEF-ല്  നനിനലാം  ഏകേകദശലാം  40  കകേഭാടനി  രൂപ  ഗ്രഭാന്റെഭായനി  ലഭലമഭാകുലമനഭാണട്ട്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതട്ട്.

 കേണ്ണൂര് ജനിലയനിലല കേണല്ക്കഭാടുകേളുലട സലാംരക്ഷണലാം

69 (4625)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേണ്ണൂര് ജനിലയനിലല കേണല്ക്കഭാടുകേലള സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം അനുകയഭാജലമഭായ
പുതനിയ  സലങ്ങളനില്  വലഭാപനിപനിക്കുനതനിനുലാം  ഇതട്ട്  സനദ  സലാംഘടനകേളുലടയലാം
തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുലടയലാം സഹകേരണകത്തഭാലട  നടപനിലഭാക്കുനതനിനുലാം
എലന്തെങനിലുലാം പദതനി പരനിഗണനയനിലുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

സനദസലാംഘടനകേളുലടയലാം  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലടയലാം
സഹകേരണകത്തഭാലട കേണ്ണൂര് ജനിലയനിലല കേണല്ക്കഭാടുകേള സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുള്ള
പദതനികേള ഇകപഭാള വനലാം വകുപനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.

എനഭാല് കേണ്ണൂര് ജനിലയനിലല വനിവനിധ സര്ക്കഭാര് വകുപ്പുകേളുലട അധതീനതയനിലുള്ള
237.916   ലഹകര്  കേണല  വനപ്രകദശലാം  റനിസര്വട്ട്  വനമഭായനി  പ്രഖലഭാപനിചട്ട്
സലാംരക്ഷനിച്ചുകപഭാരുന. ജനിലഭാ ഭരണകൂടവലാം വനലാംവകുപ്പുമഭായനി കചേര്നട്ട് സലാംയകമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുന പദതനിയഭായ മനിഷന മഭാനകഗ്രഭാവനിലന്റെ സര്കവ്വയനില് കേലണത്തനിയ
496.77  ലഹകര്  കേണല്  വനപ്രകദശലാം  റനിസര്വട്ട്  വനമഭാക്കനി  സലാംരക്ഷനിക്കുന
നടപടനികേള പ്രഭാരലാംഭദശയനിലഭാണട്ട്.

 ലപരനിയഭാര് ലവസട്ട് ലഡപബടനി ഡയറകര്ലക്കതനിലരയള്ള അകനസ്വഷണലാം

70  (4626)  ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
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(എ)  ലപരനിയഭാര്  ലവസട്ട്  ലഡപബടനി  ഡയറകര്  സനി.  ബഭാബുവനിലനതനിലര
വകുപ്പുതലത്തനിലുലാം,  കപഭാലതീസട്ട്  തലത്തനിലുലാം,  വനിജനിലനസട്ട്  തലത്തനിലുലാം  എത
അകനസ്വഷണങ്ങള നടനവരുനലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ശതീ.സനി.  ബഭാബു ഈ തസനികേയനില് എത കേഭാലമഭായനി തുടരുനലവനട്ട്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വകുപ്പുതല  അകനസ്വഷത്തനിലന്റെകയഭാ  കപഭാലതീസട്ട്  അകനസ്വഷണത്തനിലന്റെകയഭാ
അടനിസഭാനത്തനില്  ഇകദ്ദേഹത്തനിലനതനിലര  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാലയനട്ട്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ലപരനിയഭാര്  ലവസട്ട്  ലഡപബടനി  ഡയറകര്  സനി.  ബഭാബുവനിലനതനിലര
വകുപ്പുതലത്തനില്  നഭാലട്ട്  കകേസ്സുകേള  നനിലവനിലുണട്ട്.  ടനിയഭാലനതനിലര  നനിലവനില്
വനിജനിലനസട്ട്  അകനസ്വഷണങ്ങലളഭാനലാം  നടക്കുനനില.  ടനിയഭാലനതനിലര  കപഭാലതീസട്ട്
തലത്തനില് അകനസ്വഷണങ്ങള നടക്കുനകണഭാ എന വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

(ബനി) ശതീ. സനി. ബഭാബു 1-7-2014 മുതല് ഇപൗ തസനികേയനില് തുടര്ന വരുന. 

(സനി)  റഭാനനി  ഡനിവനിഷനനിലല  ഗൂഡ്രനിക്കല്  ലറയനിഞനിലല  ലകേഭാച്ചുകകേഭായനിക്കല്
കഫഭാറസട്ട്  കസഷലന്റെ  അധനികേഭാര  പരനിധനിയനില്  കവലുകത്തഭാടട്ട്  1967  കതക്കട്ട്
കതഭാടത്തനില്  നനിനനിരുന രണട്ട്  പച കതക്കട്ട്  മരങ്ങള മുറനിച്ചുനതീക്കലാം  ലചേയതുമഭായനി
ബനലപടട്ട്  ഒ.ആര്.  9/02  നമ്പര്  കകേസനിലന്റെ  അകനസ്വഷണലാം  യഥഭാസമയലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  കകേഭാടതനിയനില്  ചേഭാര്ജട്ട്  ലചേയ്യുനതനില്  പരഭാജയലപടതുമഭായനി
ബനലപട വനിഷയത്തനില് സനി.  ബഭാബുവനിലനതനിലര  അചടക്ക നടപടനി  സസ്വതീകേരനിച്ചു
വരുന.

റഭാനനി  ഡനിവനിഷനനിലല  ഗൂഡ്രനിക്കല്  ലറയനിഞനിലല  ലകേഭാച്ചുകകേഭായനിക്കല്
കഫഭാറസട്ട്  കസഷലന്റെ  പരനിധനിയനില്  വരുന  ആനചന്തെഭഭാഗലാം  ഫുഡട്ട്  ലപ്രഭാഡക്ഷന
ഏരനിയഭായനില്  നനിനലാം  അനധനികൃതമഭായനി  മൂനട്ട്  ആഞ്ഞനിലനി  മരങ്ങള  മുറനിചട്ട്
ഉരുപടനികേളഭാക്കനിയതനിനുലാം  വനത്തനില്  നനിനട്ട്  പഭാലനി,  ലചേലനലനി  തുടങ്ങനിയ
കേഭാട്ടുകേഴെകേള  മുറനിചട്ട്  ലകേടനിടലാം  പണനിക്കുപകയഭാഗനിചതനിനുലാം  ലകേഭാച്ചുകകേഭായനിക്കല്
കസഷനനില്  ഒ.ആര്.2/2003,  3/2003  എനതീ  നമ്പര്കകേസ്സുകേളനില്  തുടര്നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുനതനില്  വതീഴ്ചവരുത്തനിയതുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  സര്ക്കഭാര്   നഷ്ടത്തനിലന്റെ
ആനുപഭാതനികേ  വനിഹനിതമഭായ  1986  രൂപ  ഇപൗടഭാക്കുകേ,  ഒരു  വഭാര്ഷനികേ  കവതന
വര്ദനവട്ട്  സഞനിത ഫലമനിലഭാലത ഒരു വര്ഷകത്തയട്ട് തടയകേ എനതീ ശനിക്ഷകേള
നല്കേനിലക്കഭാണട്ട്  ടനിയഭാലനതനിലരയള്ള  അചടക്ക  നടപടനി  തതീര്പഭാക്കനിയനിരുന.  ടനി
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ഉത്തരവനിലനതനിലര  ടനിയഭാന  അപതീല്  അകപക്ഷ  നല്കുകേയലാം  ടനി  അപതീല്
പരനിഗണനിചട്ട് ടനിയഭാലന കുറവനിമുകമഭാക്കനി ഉത്തരവഭാകുകേയലാം ലചേയ്തു. 

കകേഭാടയലാം  ഡനിവനിഷനനിലല  ചുരുളനി-വഭാഴെകത്തഭാപട്ട്  എന.ആര്.എഫട്ട്  കൂപ്പുകേളനില്
നനിനലാം തടനികേള നഷ്ടലപടതുമഭായനി ബനലപടട്ട് ടനിയഭാലനതനിലര കേഠനിന ശനിക്ഷയള്ള
കുറപതലാം നല്കേനി അചടക്ക നടപടനി ആരലാംഭനിക്കുകേയലാം ഒപൗപചേഭാരനികേ അകനസ്വഷണത്തനിനഭായനി
ഉത്തരവഭാകുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

കനരലമലാംഗലലാം  ലറയനിഞനില്  ഇപൗഞകത്തഭാടനി  കസഷന  അതനിര്ത്തനിയനില്
ലറയനിഞട്ട്  ഓഫതീസനികനഭാടട്ട്  ലതഭാടടുത്ത  ശതീ.  കുഞ്ഞുകമഭാലന്റെ  വതീടനികലയള്ള  കറഭാഡട്ട്
അനധനികൃതമഭായനി  ടഭാര്  ലചേയതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  ടനിയഭാനട്ട്  കുറപതലാം/കുറഭാകരഭാപണ
പതനികേ നല്കേനി അചടക്ക നടപടനി ആരലാംഭനിക്കുകേയലാം തുടര്ന നടന ഒപൗപചേഭാരനികേ
അകനസ്വഷണത്തനില്  ടനി  കകേസനില്  ടനിയഭാന  കുറക്കഭാരനലലനട്ട്  ലതളനിയകേയലാം
അചടക്കനടപടനികേളനില് നനിനട്ട് ഒഴെനിവഭാക്കുകേയലാം ലചേയ്തു. 

എരുകമലനി  ലറയനിഞട്ട്  ഓഫതീസറഭായനിരുന  ടനിയഭാന  കകേരള  കഫഭാറസട്ട്
ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  കകേഭാര്പകറഷനനില്  നനിനലാം  അഡസ്വഭാനസട്ട്  എടുത്ത  വകേയനില്
ബഭാധലത  നനിലവനില്  ഉണഭായനിരുനലവനലാം  എനഭാല്  17,275  രൂപ
ഇപൗടഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതഭായനി  ടനിയഭാന  ലകേ.എഫട്ട്.ഡനി.സനി.  മഭാകനജര്ക്കട്ട്  നല്കേനിയ
കേത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ടനിയഭാലനതനിരഭായ  ബഭാധലതയനില്  നനിനലാം  ടനിയഭാലന
ഒഴെനിവഭാക്കനിയതഭായനി ലകേ.എഫട്ട്.ഡനി.സനി. ലസക്രടറനി  അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.

മലയഭാറ്റൂര് ഡനിവനിഷനനിലല കുടമ്പുഴെ ലറയനിഞട്ട് പൂയലാംകുടനി കഫഭാറസട്ട് കസഷനനിലല
ഒ.ആര്.4/98-ാം  നമ്പര്  കകേസട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  ടനിയഭാലനതനിലര  അചടക്ക  നടപടനി
ആരലാംഭനിക്കുകേയലാം  ഒപൗപചേഭാരനികേഭാകനസ്വഷണത്തനില്  സര്ക്കഭാര്  നഷ്ടലമഭാനലാം
സലാംഭവനിചനിടനിലഭാലയന  വസ്തുത  കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്  ടനിയഭാനട്ട്  ശകമഭായ  തഭാക്കതീതട്ട്
നല്കേനി അചടക്ക നടപടനി തതീര്പഭാക്കനിയനിട്ടുമുണട്ട്.

മലയഭാറ്റൂര്  ഡനിവനിഷനനിലല  കുടമ്പുഴെ  ലറയനിഞട്ട്  എണക്കല്  കസഷന
പരനിധനിയനില്  ഒരു  ലകേഭാമ്പനഭാനയലട  ജഡലാം  കേലണത്തനിയതുമഭായനി  ബനലപടട്ട്
രജനിസര്  ലചേയ ഒ.ആര്.2/99  നമ്പര് കകേസനില് ടനിയഭാലനതനിലര  കുറപതലാം നല്കേനി
അകനസ്വഷണലാം  ആരലാംഭനിചനിരുന.  എനഭാല്  ആനയലട  മരണലാം  സസ്വഭാഭഭാവനികേ
മരണമഭാലണനട്ട്  കപഭാസ്റ്റുകമഭാര്ടത്തനില്  നനിനലാം  വലകമഭായതനിനഭാലുലാം  സര്ക്കഭാര്
നഷ്ടമഭായ 5,000 രൂപയലാം അതനിലന്റെ പനിഴെയഭായ 2,500 രൂപയലാം ഹനിന്ദുസഭാന നബസട്ട്
പ്രനിന്റെട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്  കേമ്പനനിയനില്  നനിനട്ട്  കുറഭാകരഭാപനിതര്  ഇപൗടഭാക്കനിയനിരുനതനിലന്റെയലാം
ലവളനിചത്തനില്  ടനിയഭാലനതനിലരയള്ള  അചടക്കനടപടനിയനില്  നനിനലാം  ടനിയഭാലന
കുറവനിമുകനഭാക്കനിലക്കഭാണട്ട് ഉത്തരവഭായനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്. 
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മലയഭാറ്റൂര്  ഡനിവനിഷനനിലല  കുടമ്പുഴെ  ലറയനിഞനിലല  ആനക്കുളലാം
അതനിര്ത്തനിയനില്ലപട  കുനപ്പുഴെ  പഴെന്തെണനിഭഭാഗലാം  റനിസര്വ്വനില്  അനധനികൃതമഭായനി
പ്രകവശനിചട്ട്  കേഭാട്ടുതതീ  കേയറനി  കേത്തനി  വതീണു  കേനിടനനിരുന  രണട്ട്  ഉണക്ക  കതക്കട്ട്
മരങ്ങളുകടയലാം  ഒരു  ഉണക്ക  ഇപൗടനി  മരത്തനിലന്റെയലാം  കേഷണങ്ങള  അറുത്തട്ട്  മുറനിചട്ട്
നതീക്കലാം ലചേയതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  ആനക്കുളലാം  കസഷനനില് ഒ.ആര്.  6/98  നമ്പരഭായനി
രജനിസര്  ലചേയ കകേസനില്  60,000  രൂപ സര്ക്കഭാര് നഷ്ടലാം  സലാംഭവനിചനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.
ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  ടനിയഭാലനതനിലര  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്  കേഠനിന  ശനിക്ഷയള്ള
കുറപതലാം നല്കേനി അചടക്കനടപടനി ആരലാംഭനിക്കുകേയലാം ഒപൗപചേഭാരനികേഭാകനസ്വഷണത്തനിനട്ട്
ഉത്തരവഭാകുകേയലാം ലചേയ്തു. അകനസ്വഷണ റനികപഭാര്ടട്ട് സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

മലയഭാറ്റൂര് ഡനിവനിഷനനിലല കുടമ്പുഴെ ലറയനിഞനിലല ആനക്കുളലാം കസഷനനില്ലപട
നഭാരകേത്തറ റനിസര്വ്വനില് ലകേഭാമ്പുകേള നതീക്കലാം ലചേയ നനിലയനില് കേഭാടഭാനയലട ജഡലാം
കേലണത്തനിയതുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  ഒ.ആര്.1/98  നമ്പര്  കകേസനില്  ശകമഭായ
അകനസ്വഷണലാം  നടത്തുനതനിനുള്ള  കപ്രരണ  കേതീഴുകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്  നല്കുകേകയഭാ
അകനസ്വഷണലാം  സസ്വയലാം  ഏലറടുക്കുകേകയഭാ  ലചേയഭാതനിരുനതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്
ടനിയഭാലനതനിലര  കേഠനിനശനിക്ഷയള്ള  കുറപതലാം  നല്കേനി  ആരലാംഭനിച  അചടക്ക
നടപടനിയനില്  സര്ക്കഭാര്  നഷ്ടത്തനില്  ടനിയഭാലന്റെ  വനിഹനിതമഭായ  10,000  രൂപ
ഇപൗടഭാക്കുനതനിനുലാം  ഒരു  വഭാര്ഷനികേ  കവതന  വര്ദനവട്ട്  ഒരു  വര്ഷകത്തയട്ട്
സഞനിതഫലമനിലഭാലത  തടഞ്ഞുലകേഭാണ്ടുലാം  ടനിയഭാലനതനിലരയള്ള  അചടക്ക  നടപടനി
തനിര്പഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

മലയഭാറ്റൂര്  ഡനിവനിഷനനിലല  കുടമ്പുഴെ  ലറയനിഞനിലല  പൂയലാംകുടനി  കസഷന
പരനിധനിയനില്ലപട  1998  ചൂരല്കത്തഭാടലാം  നശനിക്കഭാനനിടയഭായതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്
ലറയനികഞഭാഫതീസറഭായനിരുന  ടനിയഭാലനതനിലര  ആരലാംഭനിച  അചടക്ക  നടപടനിയനില്
സര്ക്കഭാര്  നഷ്ടമഭായ  48,276  രൂപ  ടനിയഭാനനില്  നനിനട്ട്  ഇപൗടഭാക്കഭാനുലാം  ഇനനിയള്ള
സര്വ്വതീസട്ട് കേഭാലയളവനില് ഇത്തരത്തനിലുള്ള വതീഴ്ചകേള,  ഉണഭാകേരുലതന കേര്ശനമഭായ
തഭാക്കതീതട്ട് നല്കേനിലക്കഭാണ്ടുലാം അചടക്ക നടപടനി തതീര്പഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

മലയഭാറ്റൂര് ഡനിവനിഷനനിലല കുടമ്പുഴെ ലറയനിഞനിലല ഒ.ആര്. 5/91, 6/91  എനതീ
നമ്പര്  കകേസ്സുകേളനില്  ടനിയഭാലനതനിലര  സര്ക്കനിള  തലത്തനില്  അചടക്ക  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകേയലാം കുറവനിമുകനഭാക്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്. 

കകേഭാടയലാം  ജനിലയനിലല  കുമരകേലാം  പഞഭായത്തനില്  തഭാജ്കഹഭാടല്  സനിതനി
ലചേയ്യുന സലത്തട്ട് അനധനികൃതമഭായനി മരലാംമുറനിചട്ട് നതീക്കുനതട്ട് സലാംബനനിചട്ട് കകേഭാടയലാം
കസഭാഷലല്  കഫഭാറസനി  വനിഭഭാഗലാം  അസനിസന്റെട്ട്  കഫഭാറസട്ട്  കേണ്സര്കവററഭായനിരുന
ടനിയഭാലനതനിലര  വനിജനിലനസട്ട്  &  ആന്റെനി  കേറപ്ഷന  ബബകറഭായനില്  ലഭനിചനിട്ടുള്ള
പരഭാതനിയനികനല് അകനസ്വഷണലാം നടത്തനി റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിക്കുവഭാന വനിജനിലനസട്ട്
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വനിഭഭാഗലാം  അഡതീഷണല്  പ്രനിനസനിപല്  ചേതീഫട്ട്  കഫഭാറസട്ട്  കേണ്സര്കവറര്ക്കട്ട്
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

ഏറ്റുമഭാനൂര്  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിലല  ലപഭാതുസലത്തട്ട്  നനിനനിരുന  ആഞ്ഞനിലനി
മരലാം മുറനിചട്ട് കലലലാം ലചേയട്ട് വനിറതനിലല അഴെനിമതനിയമഭായനി ബനലപടട്ട് ടനിയഭാലനതനിലര
സസ്വതീകേരനിച  അചടക്ക  നടപടനികേളനില്  നനിനട്ട്  ഒഴെനിവഭാക്കനിലക്കഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്. 

 കപ്രഭാജകട്ട് സഭാറര്കഡ പദതനി 

71  (4627)  ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനലാം  വകുപട്ട്  നടപനിലഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന  "കപ്രഭാജകട്ട്  സഭാറര്കഡ"
ലകേഭാണ്ടുണഭാകുന കനടങ്ങള എലന്തെഭാലക്കലയനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസഡുത  പദതനി  നടത്തനിപനിനട്ട്  ലലകേലക്കഭാണ  നടപടനികേള
എലന്തെഭാലക്കലയനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) "സഭാറര്കഡ കപ്രഭാഗ്രഭാലാം"  എന കപരനില് ഒരു പ്രകതലകേ പരനിപഭാടനി വനലാം
വകുപനില് നടപനിലഭാക്കനിയതുവഴെനി ലറയനിഞട്ട് തലലാം മുതല് വകുപട്ട് ആസഭാന ഓഫതീസട്ട്
തലലാം വലരയള്ള ഓഫതീസുകേളനില് ദതീര്ഘകേഭാലമഭായനി  തതീര്പഭാക്കഭാലത ലകേടനിക്കനിടന
ഫയലുകേളുലട ലനിസട്ട് തയഭാറഭാക്കനി അവ തതീര്പഭാക്കുനതനിനുലാം ഡനിവനിഷന തലത്തനിലുലാം
സര്ക്കനിള  തലത്തനിലുലാം  അദഭാലത്തുകേള  സലാംഘടനിപനിചട്ട്  പഴെയ ഫയലുകേളനില്  തുടര്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാനുലാം അന്തെനിമമഭായനി തതീര്പഭാക്കുവഭാനുലാം സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്. കൂടഭാലത
സഭാറര്കഡ   കപ്രഭാഗ്രഭാലാം  വഴെനി  വനലാം  വകുപനിലല  എലഭാ  ഓഫതീസുകേളുലാം  പരനിസരവലാം
വൃത്തനിയഭായനി  സൂക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം  ഓഫതീസുകേള  ആധുനനികേവല്ക്കരനിക്കുവഭാനുലാം
കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) "സഭാറര്കഡ കപ്രഭാഗ്രഭാലാം" നടപനിലഭാക്കുനലവനട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനഭായനി
എലഭാ ഓഫതീസട്ട് കമധഭാവനികേളക്കുലാം കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ആഴ്ചകതഭാറുലാം
അവകലഭാകേനലാം  നടത്തനി  പുകരഭാഗതനി  വനിലയനിരുത്തുന.  ഓകരഭാ  ജനിലയനിലലയലാം
ഓഫതീസുകേള പരനികശഭാധനിചട്ട് പ്രസ്തുത ഓഫതീസുകേളനില് നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനിയലട
പുകരഭാഗതനി  വനിലയനിരുത്തനി റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിക്കുവഭാന വനലാം വകുപട്ട്  ആസഭാനത്തുള്ള
അഡതീഷണല്  പ്രനിനസനിപല്  ചേതീഫട്ട്  കഫഭാറസട്ട്  കേണ്സര്കവറര്/ചേതീഫട്ട്  കഫഭാറസട്ട്
കേണ്സര്കവറര്മഭാര്ക്കട്ട് ചുമതല നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
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 ആങ്ങഭാമൂഴെനി ലചേക്കട്ട്കപഭാസനിലൂലട ഗവനിയനികലയട്ട് വഭാഹനങ്ങള

72 (4628) ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആങ്ങഭാമൂഴെനി ലചേക്കട്ട്കപഭാസനിലൂലട ഗവനിയനികലയട്ട്  വനികനഭാദസഞഭാരനികേളുലട
എത വഭാഹനങ്ങളഭാണട്ട് ഓകരഭാ ദനിവസവലാം കേടത്തനി വനിടുനതട്ട്;

(ബനി)  ഡനി.റനി.പനി.സനി.യലട,  ടൂറനിസവമഭായനി ബനലപട വഭാഹനങ്ങളക്കുലാം ഈ
എണലാം നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില് ഡനി.റനി.പനി.സനി.യലട  എത വഭാഹനങ്ങളഭാണട്ട്
ദനിനലാംപ്രതനി കേടത്തനിവനിടഭാറുള്ളതട്ട്;

(സനി)  ഇത്തരത്തനില്  വഭാഹന  നനിയനണലാം  ഏര്ലപടുത്തനിയനിരനിക്കുനതനിനട്ട്
കേഭാരണലാം വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ദനിവകസന രഭാവനിലല എത മണനി  മുതലഭാണട്ട്  ആങ്ങഭാമൂഴെനിയനില് നനിനലാം

വനികനഭാദസഞഭാരനികേളുലട  വഭാഹനങ്ങള  വനിടുനതട്ട്;  തനിരനിലകേ  എത്തഭാനുള്ള  സമയലാം

നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  വനികനഭാദസഞഭാരനികേളുലട വരവട്ട് വര്ദനിച സഭാഹചേരലത്തനില് നനിലവനിലുള്ളതട്ട്

കൂടഭാലത അധനികേമഭായനി  10  വഭാഹനങ്ങളക്കുകൂടനി കപഭാകേഭാനുള്ള അനുമതനി നല്കേഭാന

നതീക്കലാം നടക്കുനകണഭാ; വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പ്രവൃത്തനി ദനിവസങ്ങളനില്  10  വഭാഹനങ്ങളുലാം ശനനിയഭാഴ്ചയലാം  മറട്ട്  അവധനി

ദനിവസങ്ങളനിലുലാം 30 വഭാഹനങ്ങളുമഭാണട്ട് ആങ്ങഭാമൂഴെനി ലചേക്കട്ട്കപഭാസനിലൂലട ഗവനിയനികലയട്ട്

കേടത്തനിവനിടുനതട്ട്. 

(ബനി) ഇല.

(സനി)  ലപരനിയഭാര്  ലലടഗര്  റനിസര്വ്വനിലന്റെ  പരനിധനിയനിലുള്ള  സലാംരക്ഷനിത

വനപ്രകദശമഭായതനിനഭാല്  സന്ദേര്ശകേരുലട  ബഭാഹുലലലാം  നനിയനനിക്കുനതനിനുലാം

പരനിസനിതനിക്കട്ട്  കകേഭാടലാംതടഭാലത  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം  കവണനിയഭാണട്ട്  വഭാഹനങ്ങളക്കട്ട്

നനിയനണലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിരനിക്കുനതട്ട്.

(ഇ)  പകേല്  9  മണനിമുതലഭാണട്ട് ആങ്ങഭാമൂഴെനിയനില് നനിനലാം വനികനഭാദസഞഭാരനികേളുലട

വഭാഹനങ്ങള ഗവനിയനികലയട്ട് വനിടുനതട്ട്.  ഇപൗ റൂടനില് തനിരനിചട്ട് വനികനഭാദസഞഭാരനികേളുലട

യഭാത അനുവദനിചനിടനില. 
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(ഇ)  കൂടതല് വഭാഹനങ്ങളക്കട്ട്  അനുമതനി  നല്കുന കേഭാരലലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
പരനിഗണനയനിലുണട്ട്. 

മലക്കപഭാറ, പുളനിയനിലപഭാറ കമഖലകേളനില് വനലജതീവനികേളുലട ആക്രമണലാം

73 (4629) ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) അതനിരപനിളളനി പഞഭായത്തനിലല കതഭാടലാം, മലകയഭാര കമഖലകേളഭായ മലക്കപഭാറ,
പുളനിയനിലപഭാറ കമഖലകേളനില് വനലജതീവനികേളുലട ആക്രമണലാം വലഭാപകേമഭായ സഭാഹചേരലത്തനില്
തഭാമസനിക്കുന ഭൂമനിയട്ട് പടയമനില എന കേഭാരണത്തഭാല് പ്രകദശവഭാസനികേളക്കട്ട് വനലാം
വകുപനില് നനിനലാം നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം ലഭനിക്കുനനില എനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വനലജതീവനി  ആക്രമണത്തനില്  നഭാശനഷ്ടമുണഭാകുന  എലഭാവര്ക്കുലാം

നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം നല്കുവഭാന ആവശലമഭായ നടപടനികേള സര്ക്കഭാര് സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അതനിരപനിളളനി  പഞഭായത്തനില്  കതഭാടലാം,  മലക്കപഭാറ,  പുളനിയനിലപഭാറ

കമഖലകേളനില്  തഭാമസനിക്കുനവര്ക്കട്ട്  പടയലാം  ലഭനിചനിടനില  എന  കേഭാരണത്തഭാല്

വനലജതീവനി  ആക്രമണലാം  ഉണഭാകുകമ്പഭാള  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  ലഭലമഭാകുനനില  എനതട്ട്

ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  നനിലവനിലുളള  നനിയമലാം  അനുസരനിച്ചുലാം  ഫണനിലന്റെ  ലഭലതയനുസരനിച്ചുലാം

നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

 ഇകക്കഭാടൂറനിസലാം പദതനി

74 (T*4630) ശതീ  .   എലാം  .   സസ്വരഭാജട്ട് : 

ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന : 

ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷലാംസതീര് : 

ശതീ  .    എസട്ട്  .    രഭാകജന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പരനിസനിതനി  സലാംരക്ഷണലത്തക്കുറനിചട്ട്  ജനങ്ങലള  കബഭാധവല്ക്കരനിക്കുനതനിനുലാം

പരനിസനിതനി വനിദലഭാഭലഭാസലാം നല്കുനതനിനുലാം ഉതകുലാം വനിധലാം ഇകക്കഭാടൂറനിസലാം പദതനി

വനികേസനിപനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

* 'T' മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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(ബനി)  തകദ്ദേശതീയരഭായ  ആളുകേളുലട  പങഭാളനിത്തലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുലാം
അവര്ക്കട്ട്  ലതഭാഴെനില്  പ്രദഭാനലാം  ലചേയ്യുനതനിനുലാം  എലന്തെലഭാലാം  കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട്  പ്രസ്തുത
പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുനലതനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇകക്കഭാടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങള  വനികേസനിപനിക്കുനതനിലന്റെ  മുകനഭാടനിയഭായനി
ഇത്തരലാം സലങ്ങളനില് ഇകക്കഭാടൂറനിസലാം ലകേഭാണ്ടുണഭാകുന പഭാരനിസനിതനികേ സഭാമൂഹനികേ
പ്രതലഭാഘഭാതങ്ങലളക്കുറനിചട്ട്  പഠനിക്കഭാറുകണഭാ;  ഇലലങനില്  ആയതനിനുള്ള  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പരനിസനിതനി  സലാംരക്ഷണലത്തക്കുറനിചട്ട്  ജനങ്ങലള കബഭാധവല്ക്കരനിക്കുനതനിനുലാം
പരനിസനിതനി  വനിദലഭാഭലഭാസലാം  നല്കുനതനിനുലാം  വനഭാശനിത  സമൂഹത്തനിലല  ആദനിവഭാസനികേള
അലാംഗങ്ങളഭായനിട്ടുളള  വനസലാംരക്ഷണ  സമനിതനികേള/ഇകക്കഭാലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  കേമ്മേനിറനികേള
എനനിവകേളനില്  നനിനലാം  കൂടുതല്  ആളുകേലള  ലലഗഡുകേളഭായനി  നനിയമനിക്കുനതഭാണട്ട്.
കൂടഭാലത  പരനിസനിതനി  പഭാഠങ്ങള  ജനങ്ങളക്കട്ട്  പകേര്നട്ട്  നല്കുനതനിനട്ട്  നനിലവനിലല
ഇന്റെര്ലപ്രകടഷന ലസന്റെറുകേളനില് സപൗകേരലലമഭാരുക്കുനണട്ട്. 

(ബനി) വനഭാശനിത സമൂഹത്തനിലല ആദനിവഭാസനികേള അലാംഗങ്ങളഭായനിട്ടുളള വനസലാംരക്ഷണ
സമനിതനികേള/ഇകക്കഭാലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  കേമ്മേനിറനികേള  എനനിവ  വഴെനിയഭാണട്ട്  ഇകക്കഭാടൂറനിസലാം
പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിവരുനതട്ട്.   തകദ്ദേശതീയരഭായ ആളുകേളുലട കൂടുതല് പങഭാളനിത്തലാം
ഉറപ്പുവരുത്തഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

(സനി)  ഇകക്കഭാടൂറനിസലാം  ലകേഭാണ്ടുണഭാകുന  പഭാരനിസനിതനികേ  സഭാമൂഹനികേ
പ്രതലഭാഘഭാതങ്ങലളക്കുറനിചട്ട് പഠനിക്കുന വനിഷയലാം പരനികശഭാധനിചട്ട് വരുന.

 വനത്തനിലുളള ആദനിവഭാസനി ഉപൗരുകൂടങ്ങള

75 (4631) ശതീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുല : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനത്തനില്  എത  ആദനിവഭാസനി  ഊരുകൂടങ്ങള  തഭാമസനിക്കുനലണനട്ട്
വനലാം വകുപട്ട് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില് എത ഊരുകൂടങ്ങളക്കട്ട് വനവനിഭവങ്ങളനിലുള്ള സഭാമൂഹനികേഭാവകേഭാശലാം
കേല്പനിച്ചു നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്;

(സനി)  എങനില്  ബഭാക്കനിയള്ള  ഊരുകൂടങ്ങളക്കട്ട്  സഭാമൂഹനികേഭാവകേഭാശലാം
നല്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(ഡനി)  ഇതനിലന്റെ  കനഭാഡല്വകുപഭായ  പടനികേ  വര്ഗവനികേസന  വകുപ്പുമഭായനി
ബനലപടട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വനത്തനിനുളളനില് ഏകേകദശലാം 791  ഓളലാം ആദനിവഭാസനി ലസറനില്ലമന്റുകേള
ഉണട്ട്.   ഓകരഭാ  ആദനിവഭാസനി  ലസറനില്ലമന്റെനിലുലാം  കുറഞ്ഞതട്ട്  ഒരു ഉപൗരുകൂടലമങനിലുലാം
ഉണഭായനിരനിക്കുലാം.   

(ബനി) 30-8-2016  വലര ലഭനിച  925  അകപക്ഷകേളനില്  155  അകപക്ഷകേളനില്
സഭാമൂഹനികേഭാവകേഭാശലാം കേല്പനിച്ചു നലനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) സഭാമൂഹനികേഭാവകേഭാശലാം ലഭനിക്കഭാനുളള ഉപൗരുകൂടങ്ങളക്കട്ട് ആയതട്ട് കേല്പനിച്ചു
നല്കുനതനിനുളള സതസ്വര നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.   കകേരളത്തനില്  വനഭാവകേഭാശ  നനിയമലാം
നടപഭാക്കുനതനിലന്റെ കനഭാഡല് ഏജനസനി പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപഭാണട്ട്.  വനലാം
വകുപട്ട് ടനി നനിയമലാം നടപഭാക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ എലഭാവനിധ സഹഭായ സഹകേരണങ്ങളുലാം
നല്കേനി  വരുന.   കകേരളത്തനില്  വനഭാവകേഭാശ  നനിയമ  പ്രകേഭാരമുളള  വലകനിഗത,
സഭാമൂഹനികേ, വനികേസനഭാവകേഭാശലാം നല്കുനതനിനുളള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

  ഉപൗരനിനുണര്വട്ട് കേഭാടനിനുണര്വട്ട് പദതനി

76  (4632)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ആദനിവഭാസനി ഊരുകേളുലട ഉനമനത്തനിനഭായനി 'ഊരനിനുണര്വട്ട് കേഭാടനിനുണര്വട്ട്'
എന കപരനില് ഒരു പദതനി വനലാം വകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനില് നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  എത
രൂപ ഇതനിനട്ട് കവണനി നതീക്കനിവച്ചു; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എലന്തെലഭാലാം  കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട്  ഈ  പദതനിയനിലൂലട  നടപനിലഭാക്കനിയതട്ട്;
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പദതനി  തനിരനിച്ചുലാം  ജനില  തനിരനിച്ചുലാം  ഇതനികലയഭായനി  അനുവദനിച  തുകേയലാം
ലചേലവഴെനിച തുകേയലാം വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആദനിവഭാസനി  ഉപൗരുകേളുലട  ഉനമനത്തനിനഭായനി  'ഉപൗരനിനുണര്വട്ട്
കേഭാടനിനുണര്വട്ട്'  എന പദതനി  വനലാം  വകുപട്ട്  നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഇതനിനഭായനി  85
ലക്ഷലാം രൂപയഭാണട്ട് അനുവ ദനിചനിട്ടുളളതട്ട്. 
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(ബനി)  പ്രസ്തുത പദതനിയനിലൂലട കസഭാളഭാര് എനര്ജനി ഉപകയഭാഗനിച്ചുളള ലതരുവട്ട്
വനിളക്കുകേള  സഭാപനിക്കല്,  പചക്കറനി  വനിത്തട്ട്  വനിതരണലാം,  കകേഭാളനനി  കറഭാഡട്ട്
നവതീകേരണലാം,  ശപൗചേഭാലയ  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  കുടനിലവളള  പദതനി,  അലാംഗനവഭാടനി
നനിര്മ്മേഭാണലാം,  സ്കൂള  ലകേടനിടങ്ങളുലട  നവതീകേരണലാം,  മുള  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  കുട,  പനമ്പട്ട്,
നനിര്മ്മേഭാണലാം തുടങ്ങനിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  'ഊരനിനുണര്വട്ട്  കേഭാടനിനുണര്വട്ട്'  പദതനിയഭായനി  85  ലക്ഷലാം രൂപ വനലാം
വകുപനിലല 8 സര്ക്കനിളുകേളക്കഭായനി അനുവദനിച്ചു നലനിയനിട്ടുണട്ട്. ലകേഭാലലാം, തനിരുവനന്തെപുരലാം,
കകേഭാടയലാം,  പത്തനലാംതനിട,  ഇടുക്കനി,  തൃശ്ശൂര്,  പഭാലക്കഭാടട്ട്,  മലപ്പുറലാം,  വയനഭാടട്ട്,  കേണ്ണൂര്
എനതീ ജനിലകേള ഇതനില് ഉളലപടുന.  വനിശദവനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

സകതണ് സര്ക്കനിള, ലകേഭാലലാം 17.40 ലക്ഷലാം

ലലഹകറഞട്ട് സര്ക്കനിള, കകേഭാടയലാം 17.40 ലക്ഷലാം

ലസനട്രെല് സര്ക്കനിള , തൃശ്ശൂര് 5.00 ലക്ഷലാം

ഇപൗകസണ് സര്ക്കനിള, പഭാലക്കഭാടട്ട് 9.60 ലക്ഷലാം

കനഭാര്കത്തണ് സര്ക്കനിള, കേണ്ണൂര് 22.40 ലക്ഷലാം

ലലവല്ഡട്ട്  ലലലഫട്ട്,  കനഭാര്കത്തണ്  റതീജനിയന,
പഭാലക്കഭാടട്ട്

7.20 ലക്ഷലാം

ഫതീല്ഡട്ട് ഡയറകര്, കപ്രഭാജകട്ട് ലലടഗര്, കകേഭാടയലാം 2.40 ലക്ഷലാം

എ.ബനി.പനി. സര്ക്കനിള, തനിരുവനന്തെപുരലാം 3.60 ലക്ഷലാം

            ആലകേ 85 ലക്ഷലാം

ഇകക്കഭാടൂറനിസലാം കകേന്ദ്രങ്ങളനില് സുരക്ഷഭാ ക്രമതീകേരണങ്ങള

77 (4633) ശതീ  .   പനി  .  ടനി  .   കതഭാമസട്ട് : 
ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫട്ട് : 
ശതീ  .   വനി  .  എസട്ട്  .  ശനിവകുമഭാര് : 
ശതീ  .    അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനവലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇകക്കഭാടൂറനിസലാം കകേന്ദ്രങ്ങളനില് സന്ദേര്ശകേര്ക്കഭായനി എലന്തെലഭാലാം സുരക്ഷഭാ
ക്രമതീകേരണങ്ങളഭാണട്ട് ഒരുക്കുവഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  വനഭാശനിത  സമൂഹത്തനിലുളളവലര  ഇതനിനഭായനി  പ്രകയഭാജനലപടുത്തുന
കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  റകേലക്കഭാളളഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലന്തെലഭാലാം?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഓകരഭാ  ഇകക്കഭാടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം  ആവശലമനുസരനിച്ചുളള
സുരക്ഷഭാക്രമതീകേരണങ്ങള  നടത്തനിവരുന.   സുരക്ഷഭാ  കവലനികേള,  ലലസന
കബഭാര്ഡുകേള, ലലഗഡുകേള/വഭാചര്മഭാരുലട കസവനലാം എനനിവ ഉറപ്പുവരുത്തുനണട്ട്. 

(ബനി)  വനഭാശനിത  സമൂഹത്തനിലുളളവര്  അലാംഗങ്ങളഭായനിട്ടുളള  വനസലാംരക്ഷണ
സമനിതനികേള/ഇകക്കഭാ  ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  കേമ്മേനിറനികേള  എനനിവ  മുകഖനയഭാണട്ട്
ഇകക്കഭാടൂറനിസലാം പദതനികേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനതട്ട്.

(സനി) വനഭാശനിത സമൂഹത്തനിലന്റെ പങഭാളനിത്തലാം കൂടുതല് ഉറപ്പുവരുത്തനി ഇകക്കഭാടൂറനിസലാം
പദതനികേള കൂടുതല് പരനിസനിതനി സപൗഹഭാര്ദ്ദേമഭാക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുലാം.

 വനലമൃഗങ്ങള കൃഷനി നശനിപനിചതനിനുളള നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം

78 (4634)  ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനലമൃഗങ്ങള  കൃഷനി  നശനിപനിചഭാല്  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  നല്കുനതനിലന്റെ
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആനക്കഭാലാംലപഭായനില്  പ്രകദശത്തട്ട്  വനലമൃഗങ്ങള  കൃഷനി  നശനിപനിചതനിനുള്ള
നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം നല്കുനതനിനട്ട് കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടകേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  അടനിയന്തെനിരമഭായനി  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുനതനിനട്ട്
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനലജതീവനി  ആക്രമണലാം മൂലമുളള  കൃഷനിനഭാശത്തനിനട്ട്  1980-ലല  കകേരളഭാ
റൂളസട്ട് കഫഭാര് ലപയ്ലമന്റെട്ട്  ഓഫട്ട്  കകേഭാമ്പനകസഷന റ്റു വനികനിലാംസട്ട്  ഓഫട്ട്  അറഭാക്കട്ട്
ലലബ ലലവല്ഡട്ട് ആനനിമല്സട്ട് പ്രകേഭാരമഭാണട്ട് നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം നലനിവരുനതട്ട്.  ഇപൗ
റൂളനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ഏറവലാം ഒടുവനില് പുതുക്കനിയ സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരലാം
നനിലവനില്  കൃഷനിനഭാശത്തനിനട്ട്  ഒരകപക്ഷയനില്  നനിബനനകേളക്കട്ട്  വനികധയമഭായനി
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പരമഭാവധനി  75,000  രൂപയഭാണട്ട് നലനിവരുനതട്ട്.  ഒരു വര്ഷത്തനില് ഒരകപക്ഷകേനട്ട്
പരമഭാവധനി 4 തവണയഭാണട്ട് നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം നലനിവരുനതട്ട്. 

(ബനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.   ആനക്കഭാലാംലപഭായനില്  പ്രകദശലാം  ഉളലപടുന
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  കഫഭാറസട്ട്  ഡനിവനിഷനനില്  2014  മുതലുളള  ചേനില  അകപക്ഷകേളനില്
നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം നലഭാന ബഭാക്കനിയണട്ട്.  അകപക്ഷകേളനിലല നബനതകേള പരനിഹരനിക്കുനതനിലല
കേഭാലതഭാമസവലാം  ഫണനിലന്റെ ലഭലതക്കുറവലാം  മൂലമഭാണട്ട്  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  നല്കുനതനില്
കേഭാലതഭാമസലാം ഉണഭായനിട്ടുളളതട്ട്.

(സനി) സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

 ടൂറനിസ്റ്റുകേള സന്ദേര്ശനിക്കുന പ്രധഭാന കഫഭാറസട്ട് ഏരനിയകേള

79  (4635)  ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുറസന  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  വനവലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മൃഗശഭാലകേളുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരളത്തനില് ടൂറനിസ്റ്റുകേള സന്ദേര്ശനിക്കുന പ്രധഭാന കഫഭാറസട്ട് ഏരനിയകേള
ഏലതഭാലക്കയഭാലണനട്ട് ജനില തനിരനിച്ചുലാം ഡനിവനിഷന തനിരനിച്ചുലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവനിലട വരുന ടൂറനിസ്റ്റുകേളക്കട്ട് എലന്തെഭാലക്ക സപൗകേരലങ്ങളഭാണട്ട് ലചേയ്തു
ലകേഭാടുക്കലപടുനതട്ട്;  ഇതനിലന്റെ ഉത്തരവഭാദനിതസ്വമുള്ള ഉകദലഭാഗസര് ആലരഭാലക്കയഭാലണനട്ട്
വലകമഭാക്കുകമഭാ;  കകേരളത്തനിലല  ഓകരഭാ  കഫഭാറസട്ട്  ടൂറനിസട്ട്  കകേന്ദ്രങ്ങളുലടയലാം
ചേഭാര്ജ്ജുള്ള ഓഫതീസര്മഭാരുലട വനിശദമഭായ വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ടൂറനിസ്റ്റുകേള, അവര്ക്കുണഭായ അസപൗകേരലങ്ങള ചൂണനിക്കഭാടനി പരഭാതനികേള
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില് ഓകരഭാ പരഭാതനിയനിലുലാം എടുത്ത നടപടനി വനിശദമഭായനി
വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഓകരഭാ കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം സനിരലാം ജതീവനക്കഭാര്, ദനിവസകവതന ജതീവനക്കഭാര്
തുടങ്ങനിയ ഉകദലഭാഗസര് കജഭാലനി ലചേയ്തുവരുനകണഭാ; ഈ ഉകദലഭാഗസരനില് കഫഭാറസട്ട്
വകുപനിലന്റെ ഉകദലഭാഗസര് എത; മറ്റുള്ളവര് ആലരഭാലക്കയഭാലണനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;
വനി.എസട്ട്.എസട്ട്. എന വനിഭഭാഗലത്തക്കുറനിചട്ട് വലകമഭായ വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഈ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  ടൂറനിസ്റ്റുകേളനില്  നനിനലാം  പലതരത്തനിലുള്ള  ഫതീസട്ട്
വസൂലഭാക്കുനതഭായനി പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  പണപനിരനിവനിലന്റെ വലകമഭായ കേണക്കട്ട്,
ടൂറനിസട്ട്  കകേന്ദ്രലാം  അടനിസഭാനമഭാക്കനി  വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  അമനിതമഭായനി  പണപനിരനിവട്ട്
നടത്തുന  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല  ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര  അടനിയന്തെരമഭായനി  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(എഫട്ട്)  സലാംസഭാനലത്ത ഓകരഭാ  കഫഭാറസട്ട്  ടൂറനിസട്ട്  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം  കേഴെനിഞ്ഞ
2011  ജനുവരനി  മുതലുള്ള  വലകമഭായ  വരവട്ട്,  ലചേലവട്ട്  കേണക്കട്ട്  വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
വനിശദമഭായ വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളത്തനില്  വനലാം  വകുപട്ട്  നടപനിലഭാക്കുന  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം
പദതനികേളുലട ജനില തനിരനിച്ചുലാം ഡനിവനിഷന തനിരനിച്ചുമുളള വനിശദഭാലാംശലാം അനുബനലാം -1*

ആയനി ഉളളടക്കലാം ലചേയ്യുന. 

(ബനി)  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  പ്രകദശങ്ങള  സന്ദേര്ശനിക്കഭാലനത്തുന  വനികനഭാദ
സഞഭാരനികേളക്കട്ട്  ആ  പ്രകദശത്തനിലന്റെ  ദൃശലഭലാംഗനിയലാം  തനതട്ട്  പ്രകതലകേതകേളുലാം
അറനിയഭാനുളള  സപൗകേരലങ്ങളുലാം  സന്ദേര്ശകേര്ക്കുളള  സുരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുളള
ക്രമതീകേരണങ്ങളുലാം  മറട്ട്  അടനിസഭാനസപൗകേരലങ്ങളുലാം  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഇകക്കഭാടൂറനിസലാം  പദതനി  പ്രകദശലാം  ഉളലപടുന  ലടറനികടഭാറനിയല്,  വനലജതീവനി
ഡനിവനിഷനുകേളുലട ചേഭാര്ജ്ജുളള ഡനിവനിഷണല് കഫഭാറസട്ട് ഓഫതീസര്മഭാരുലാം, ലലവല്ഡട്ട്
ലലലഫട്ട്  വഭാര്ഡനഭാരുമഭാണട്ട്  ആ  പദതനി  നടത്തനിപനിലന്റെ  കമല്കനഭാട  ചുമതല
വഹനിക്കുനതട്ട്.   ലലദനലാംദനിന  നടത്തനിപ്പുലാം,  അനുബന  ചുമതലകേളുലാം  അതഭാതട്ട്
സലങ്ങളനിലല വനസലാംരക്ഷണ സമനിതനി/ഇകക്കഭാലഡവലപ്ലമന്റെട്ട് കേമ്മേനിറനി ഇവകേളുലട
ചേഭാര്ജട്ട്  വഹനിക്കുന  ബതീറട്ട്  കഫഭാറസട്ട്  ഓഫതീസര്മഭാരുലാം/ലസക്ഷന  കഫഭാറസട്ട്
ഓഫതീസര്മഭാരുലാം  വഹനിക്കുന.   ഓകരഭാ  ഇകക്കഭാടൂറനിസലാം  പ്രകദശത്തനിലന്റെയലാം
കമല്കനഭാടചുമതല  വഹനിക്കുന  ഡനിവനിഷണല്  കഫഭാറസട്ട്  ഓഫതീസര്മഭാരുലടയലാം,
ലലവല്ഡട്ട്  ലലലഫട്ട്  വഭാര്ഡനഭാരുലടയലാം  വനിവരങ്ങള  അനുബനലാം1*ല്
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

(സനി)  സന്ദേര്ശകേരനില് നനിനണഭാകുന പരഭാതനികേള അതഭാതട്ട്  സലങ്ങളനിലല
ബനലപട  ഉകദലഭാഗസര്  പരനിഹരനിച്ചു  വരുന.   തനികേച്ചുലാം  സപൗഹഭാര്ദ്ദേപരമഭായനി
പ്രകൃതനിലയ  അടുത്തറനിയനതനിനുളള  അവസരലാം  ഇകക്കഭാടൂറനിസലാം  പ്രകദശങ്ങളനില്
എത്തുന  സഞഭാരനികേളക്കട്ട്  നലനി  വരുന.   കമല്  ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്  ലഭനിക്കുന
പരഭാതനികേളക്കട്ട് അപകപഭാള പരനിഹഭാര നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നലനിവരുന.

(ഡനി) ഓകരഭാ വനലാം ഡനിവനിഷനുകേളനിലുലാം രൂപതീകേരനിചട്ട് രജനിസര് ലചേയനിട്ടുളള വന
വനികേഭാസ  ഏജനസനിയലട  കേതീഴെനില്  പ്രഭാകദശനികേ  തലത്തനില്  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുളള
വനഭാശനിതരഭായ  തകദ്ദേശവഭാസനികേള  അലാംഗങ്ങളഭായനിട്ടുളളതഭാണട്ട്  വന  സലാംരക്ഷണ

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്. 
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സമനിതനികേള.  വന സലാംരക്ഷണ സമനിതനിയലട എകനികേബടതീവട്ട് കേമ്മേനിറനിയലട ലസക്രടറനി
വനലാം  വകുപട്ട്  ഉകദലഭാഗസരഭായ  ബതീറട്ട്  കഫഭാറസട്ട്  ഓഫതീസര്/ലസക്ഷന  കഫഭാറസട്ട്
ഓഫതീസര്  ആയനിരനിക്കുലാം.   ഇകക്കഭാടൂറനിസലാം  ലസന്റെറനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട
ആവശലഭാനുസരണലാം  വനസലാംരക്ഷണ  സമനിതനി  അലാംഗങ്ങലള  ലലഗഡുകേളഭായലാം  മറട്ട്
കജഭാലനികേളക്കഭായലാം ദനിവസകവതന വലവസയനില് നനികയഭാഗനിക്കഭാറുണട്ട്. 

(ഇ)  കകേരളത്തനിലല ഇകക്കഭാടൂറനിസലാം കകേന്ദ്രങ്ങളനില് ഇപൗടഭാക്കഭാവന സര്വ്വതീസട്ട്
ചേഭാര്ജ്ജുകേളക്കട്ട്  ലപഭാതുമഭാനദണ്ഡലാം  നനിലവനിലുണട്ട്.   അതഭാതനിടത്തട്ട്  നല്കുന
കസവനങ്ങളക്കട്ട് നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുളള നനിരക്കുകേളക്കുളളനില് ഫതീസട്ട് ഇപൗടഭാക്കനി വരുന.
(പണപനിരനിവനിലന്റെ കേണക്കട്ട് അനുബനലാം-2* ആയനി ഉളളടക്കലാം ലചേയ്യുന).  വനലജതീവനി
കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം,  വഭാഴെചഭാല്,  കകേഭാടനഭാടട്ട്  എനതീ  സലങ്ങളനിലുലാം  സര്ക്കഭാര്
നനിശയനിചനിട്ടുളള പ്രകവശന ഫതീസഭാണട്ട് ഇപൗടഭാക്കുനതട്ട്.

(എഫട്ട്) സലാംസഭാനലത്ത ഇകക്കഭാടൂറനിസലാം കകേന്ദ്രങ്ങളനില് 2011 മുതലുളള വരവട്ട്,
ലചേലവട്ട്  കേണക്കുകേളുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  അനുബനലാം-3*  ആയനി  ഉളളടക്കലാം
ലചേയ്യുന.

ആദനിവഭാസനികേളക്കട്ട് മരലാം മുറനിചട്ട് ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനട്ട് അനുമതനി

80 (4636) ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം :
ശതീ  .   ലകേ  .   ബഭാബു :
ശതീ  .    ലകേ  .    ആനസലന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലത്ത ആദനിവഭാസനികേള സസ്വയലാംനട്ടുവളര്ത്തനിയതുലാം പരനിപഭാലനിചട്ട്
കപഭാരുനതുമഭായ  ആഞ്ഞനിലനി,  പഭാവട്ട്  തുടങ്ങനിയ  മരങ്ങള  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണലാം
അടക്കമുള്ള  സസ്വന്തെലാം  ആവശലങ്ങളക്കട്ട്  കപഭാലുലാം  മുറനിചട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനട്ട്
പ്രയഭാസലാം അനുഭവലപടുനതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില് ഇതട്ട് പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുലമനട്ട്
വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആദനിവഭാസനികേളക്കട്ട്  മരലാം  മുറനിചട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനട്ട്  നനിലവനില്
ആരുലടലയലഭാലാം അനുമതനിയഭാണട്ട് ലഭനികക്കണലതനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പുതനിയ  മരങ്ങള  വച്ചു  പനിടനിപനിക്കുനതനില്നനിനലാം  ആദനിവഭാസനികേലള
നനിരുതഭാഹലപടുത്തുനതഭാണട്ട് ഈ അവസ എനതട്ട് പരനിഗണനിച്ചുലാം പരനിസനിതനിയട്ട്
കദഭാഷലാം  സലാംഭവനിക്കഭാത്ത  വനിധത്തനിലുലാം  ഇടനനിലക്കഭാരുലട  ചൂഷണത്തനില്നനിന
സലാംരക്ഷണലാം  ഉറപഭാക്കനിയലാം  ഇത്തരലാം  മരങ്ങള  മുറനിയനതനിനുള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങള
ലഘൂകേരനിക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?
* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിടനില.  6-6-2015-ലല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട്  (എലാം.എസട്ട്)

നമ്പര്  42/15/വനലാം  പ്രകേഭാരലാം  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  ധനസഹഭായലാം  ലഭനിക്കുന

പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  വനഭാവകേഭാശനനിയമലാം  അനുസരനിചട്ട്  ലഭലമഭായതുലാം,

അലഭാലതയമുളള  ലലകേവശഭൂമനിയനില്  വതീടു  പണനിക്കഭായനി  അവര്  നട്ടു  വളര്ത്തനിയ

പഭാവട്ട്,  ആഞ്ഞനിലനി,  മരുതനി,  ചേടചനി,  ഇരുള  എനതീ  വൃക്ഷങ്ങളനില്  നനിനലാം  1.50

കേത്യു.മതീറര്  തടനി  വലര  ബനലപട  വനലാം  വകുപട്ട്  ലറയനിഞട്ട്  ഓഫതീസറുലട

അനുമതനികയഭാലട മുറനിലചടുത്തട്ട് ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനട്ട് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ബഭാധകേമല. 

(സനി) ബനലപട ലറയനിഞഭാഫതീസറുലട അനുമതനിയഭാണട്ട് ലഭനികക്കണതട്ട്.

(ഡനി) പുതനിയ മരങ്ങള വച്ചുപനിടനിപനിക്കുനതനിനട്ട് കപ്രഭാതഭാഹനമഭായലാം ഇടനനിലക്കഭാരുലട

ചൂഷണലാം ഒഴെനിവഭാക്കഭാനുമഭാണട്ട് ആദനിവഭാസനികേളക്കട്ട് അവര് നട്ടുവളര്ത്തനിയ മരങ്ങളനില്

നനിനലാം ഗൃഹ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് 1.50 കേത്യു.മതീറര് തടനി വലര മുറനിലചടുത്തട്ട് ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന

അനുമതനി നല്കേനിയതട്ട്.

 വകനഭാത്പനങ്ങളുലട ഇ – കലലലാം

81 (4637) ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അനവര് :

ശതീ  .   എസട്ട്  .   രഭാകജന്ദ്രന :

ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി :

ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനലാം  വകുപട്ട്  കശഖരനിചട്ട്  വനില്പന  നടത്തുന  വകനഭാത്പനങ്ങള

ഏലതലഭാമഭാലണനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം  ശരഭാശരനി  എത  കകേഭാടനി  രൂപയലട  വനില്പനയഭാണട്ട്

ഇപ്രകേഭാരലാം നടത്തുനലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കലഭാകേ  പ്രശസമഭായ  നനിലമ്പൂര്  കതക്കട്ട്,  മറയൂര്  ചേന്ദേനലാം  എനനിവ

ഉളലപലടയള്ള  വകനഭാത്പനങ്ങളുലട  വനില്പന  കനരനിടട്ട്  ഹഭാജരഭാകുനവര്ക്കട്ട്  മഭാതലാം

പലങടുക്കഭാവന  രതീതനിയനില്  നനിനലാം  മഭാറലാം  വരുത്തനി,  ഇ-കലലലാം  നടത്തുനതനിനുള്ള

നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കതക്കട്ട്,  ഇപൗടനി,  ചേന്ദേനലാം,  മറട്ട്  പലജഭാതനി  തടനികേളുലാം  വനിറകുലാം  കശഖരനിചട്ട്

ഡനികപഭാകേളനിലൂലട വനിപണനലാം ലചേയ്യുന.  ഇതു കൂടഭാലത വനത്തനില്നനിനലാം ആദനിവഭാസനികേള

കശഖരനിക്കുന ലചേറുകേനിട വനവനിഭവങ്ങള വനശതീ വഴെനിയലാം പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ

വനികേസന സഹകേരണ ലഫഡകറഷന വഴെനിയലാം വനിപണനലാം നടത്തുന.  

(ബനി)  ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം  ശരഭാശരനി  230  കകേഭാടനി  രൂപയലട  വനില്പനയഭാണട്ട്
നടത്തുനതട്ട്.

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  ജനി.ഒ.(ആര്.റനി)  നമ്പര്.132/2014/  എഫട്ട്  &
ഡബബ.എല്.ഡനി.,  തതീയതനി  18-3-2014  അനുസരനിചട്ട്  കകേരള  വനലാം  വകുപനിനട്ട്
കേതീഴെനിലുളള  വനിവനിധ  തടനി  ഡനികപഭാകേളനില് കതക്കട്ട്,  ഇപൗടനി,  മറട്ട്  പലജഭാതനി  തടനികേള
തുടങ്ങനിയവ  ഓണ്ലലലന  കലലലാംപ്രകേഭാരലാം  വനില്പന  നടത്തനി  വരുന.   മുനകൂര്
രജനിസര്  ലചേയനിട്ടുളള  ഏലതഭാരഭാളക്കുലാം  ഡനികപഭായനില്  കനരനിടട്ട്  ഹഭാജരഭാകേഭാലത
ഓണ്ലലലനഭായനി ഇത്തരലാം കലലങ്ങളനില് പലങടുക്കഭാവനതഭാണട്ട്.  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിനട്ട്
കേതീഴെനിലുളള  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനമഭായ  M/s  MSTC  Ltd.ലന്റെ  കസവനങ്ങള
ഇതനിനഭായനി പ്രകയഭാജനലപടുത്തനിവരുന.

 ആദനിവഭാസനി കക്ഷമത്തനിനട്ട് വനലാം വകുപട്ട് പദതനികേള 

82 (4638) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ബഷതീര് :
ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല് റസഭാക്കട്ട് : 
കഡഭാ  .   എലാം  .   ലകേ  .   മുനതീര് :
ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  വനവലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ആദനിവഭാസനികേളുലട കക്ഷമലാം ലക്ഷലമനിട്ടു നടപഭാക്കുന കതനതീച വളര്ത്തല്,
ഔഷധസസല കൃഷനി എനനിവ ഏലതഭാലക്ക കമഖലകേളനില് നടപഭാക്കഭാനഭാണട്ട്  വനലാം
വകുപട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  ഇവര്ക്കട്ട്  വനലാം  വകുപട്ട്  എലന്തെഭാലക്ക  സഹഭായങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുലമനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഉല്പന വനിപണനത്തനിനട്ട് എലന്തെഭാലക്ക സപൗകേരലങ്ങള ഏര്ലപടുത്തഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്?

ഉത്തരലാം

(എ)  8  വനലാം  ഡനിവനിഷനുകേളനിലല  10  ലസറനില്ലമന്റുകേളനിലഭാണട്ട്   കതനതീച
വളര്ത്തല് നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  
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ആ കകേന്ദ്രങ്ങള തഭാലഴെപറയന.

ക്രമനമ്പര് വനലാം ഡനിവനിഷന ലസറനില്ലമന്റെട്ട്

1 സപൗത്തട്ട് വയനഭാടട്ട് കേഭാരനിമല

2 കനഭാര്ത്തട്ട് വയനഭാടട്ട് ചുരുളനി

3 മണഭാര്ക്കഭാടട്ട് സനിലാംഗപഭാറ, ഇടവഭാണനി

4 തൃശ്ശൂര് തഭാമരലവളളചഭാല്

5 വഭാഴെചഭാല് ലപഭാകേലപഭാറ

6 കകേഭാടയലാം കകേഭാഴെനിമല, മുരനിക്കഭാടട്ട് കുടനി

7 അചനകകേഭാവനില് ഗനിരനിജന കകേഭാളനനി

8 കകേഭാനനി ഗനിരനിജന കകേഭാളനനി

ഒപൗഷധ സസലകൃഷനി നടത്തഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട് 9 വനലാം ഡനിവനിഷനുകേളനിലല 10
ലസറനില്ലമന്റുകേളനിലഭാണട്ട്.

ആ കകേന്ദ്രങ്ങള തഭാലഴെപറയന.

ക്രമനമ്പര് വനലാം ഡനിവനിഷന ലസറനില്ലമന്റെട്ട്

1 കേണ്ണൂര് ചേനികക്കരനി ബതീറട്ട്-5

2 തനിരുവനന്തെപുരലാം ഒറടപ്പു പഭാറ

3 തനിരുവനന്തെപുരലാം വനലജതീവനി ഡനിവനിഷന ലമഭാളമുട

4 ലതനല കപരലാംകകേഭാവനില്

5 പതീചനി വനലജതീവനി ഡനിവനിഷന തഭാമരലവളളചഭാല്

6 മലയഭാറ്റൂര് അടനിചനില് ലകേഭാടനി

7 മൂനഭാര് ലനലനിലപടനിക്കുടനി, പ്ളഭാമല

8 പഭാലക്കഭാടട്ട് ചേഭാവടനിപഭാറ

9 വയനഭാടട്ട് കനഭാര്ത്തട്ട് ചുരുളനി
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(ബനി)  വനലാം  വകുപട്ട്  കകേരള  കഹഭാര്ടനികേളചര്  മനിഷനുമഭായനി  സഹകേരനിചഭാണട്ട്
കതനതീച വളര്ത്തല് പദതനി നടപഭാക്കുനതട്ട്.   ഇതനികലയഭാവശലമഭായ കതനതീചക്കൂടുകേള
സഭാപനിക്കുനതുലാം  ലട്രെയനിനനിലാംഗട്ട് ഉളലപലടയളള സഭാകങതനികേ സഹഭായലാം നല്കുനതുലാം
കകേരളഭാ കഹഭാര്ടനികേളചര് മനിഷന ആണട്ട്.  ഒപൗഷധ സസല കൃഷനി നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്
വനലാം വകുപട്ട് കസറട്ട് ലമഡനിസനിനല് പഭാന്റെട്ട്സട്ട് കബഭാര്ഡുലാം,  നഭാഷണല് മനിഷന കഫഭാര്
ലമഡനിസനിനല് പഭാന്റെട്ട്സുമഭായനി സഹകേരനിചഭാണട്ട്.

(സനി)  കതന ഉല്പനങ്ങള മൂലലവര്ദനവനടത്തനി വനശതീ വഴെനി  വനിതരണലാം
ലചേയ്യുനതനിനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുളളതട്ട്.  ഒപൗഷധ സസലങ്ങള സര്ക്കഭാര് സഭാപനമഭായ
ഒപൗഷധനിയലാം വനില്പന നടത്തുവഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.

 വകനഭാല്പനങ്ങള വനില്പന നടത്തഭാന സലാംവനിധഭാനലാം 

 83 (4639) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .   എലാം  .   വനിനലസന്റെട്ട് :
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് കുനപനിള്ളനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വകനഭാല്പനങ്ങള  കശഖരനിചട്ട്  വനില്പന  നടത്തഭാന
എലന്തെലഭാലാം സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട് നനിലവനിലുള്ളതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) എലന്തെലഭാലാം തരലാം വനവനിഭവങ്ങളഭാണട്ട് വനില്പന നടത്തുനലതനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ വര്ഷലാം എത വരുമഭാനമഭാണട്ട് ഇതുവഴെനി ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുനലതനട്ട്
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ലചേറുകേനിട  വനവനിഭവങ്ങളുലട  വനിപണനത്തനിനഭായനി  വനലാം  വകുപട്ട്
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  സലാംവനിധഭാനമഭാണട്ട്  വനശതീ.  വന  സലാംരക്ഷണ  സമനിതനികേള/
ഇകക്കഭാ ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട് കേമ്മേനിറനികേള എനനിവവഴെനി ആദനിവഭാസനികേള കേഭാടനില്നനിനലാം
കശഖരനിക്കുന  ലചേറുകേനിട  വന  വനിഭവങ്ങള  നലഭായവനില  നല്കേനി  വഭാങ്ങനി
അവയനില്നനിനലാം തയഭാറഭാക്കുന ഗുണകമനയള്ള വനിഭവങ്ങള 'വനശതീ' എന ബഭാന്റെട്ട്
നല്കേനി വനിറഴെനിക്കുന.  സലാംസഭാനത്തട്ട് നനിലവനില് 2 ലമഭാറബല് യൂണനിറ്റുകേള ഉളലപലട
37  വനശതീ  വനിപണന  കകേന്ദ്രങ്ങള,   23  വന  വനികേഭാസ  ഏജനസനികേളനിലഭായനി
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന. ഗുണകമന ഉറപ്പുവരുത്തനി ഇടനനിലക്കഭാരനിലഭാലത വന വനിഭവങ്ങള
വനിറഴെനിക്കുനതനിലൂലട  ആദനിവഭാസനികേളക്കട്ട്  ലമചലപട  വനിലയലാം  മൂലലവര്ദനവനിലൂലട
ലഭാഭ വനിഹനിതവലാം ലഭനിക്കുനണട്ട്.  ഓണലാം, റലാംസഭാന, ക്രനിസ്തുമസട്ട് കമളകേള, പ്രദര്ശനങ്ങള
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എനനിവകയഭാടനുബനനിചട്ട്  വനശതീ സഭാളുകേള തുറനട്ട് വന വനിഭവങ്ങള വനിപണനലാം
നടത്തുനണട്ട്.   കൂടഭാലത  സലാംസഭാനലത്തഭാടഭാലകേ  ലട്രെയ്ഡട്ട്  ലഫയറുകേള  വഴെനിയലാം
വനശതീ വനിഭവങ്ങള നനിലവനില് വനിപണനലാം ലചേയ്തുവരുനണട്ട്. 

(ബനി)   വനത്തനില്നനിനലാം കശഖരനിചട്ട്  ശുദനി ലചേയ കതന,  കേസ്തൂരനി  മഞ്ഞള,
കുന്തെനിരനിക്കലാം,  ഇഞ,  കുരുമുളകേട്ട്,  കുടലാംപുളനി,  കേകചഭാലലാം,  രഭാമചലാം,  ചുക്കട്ട്,  പുല്റതലലാം,
പതനിമുഖലാം,  കേരനിങ്ങഭാലനി,  യൂക്കഭാലനി റതലലാം,  ലപയനിന ബഭാലാം,  കേല്ലൂര് വഞനി,  ദന്തെപഭാല
എണ,  കതന ലനലനിക്ക  തുടങ്ങനിയ വന വനിഭവങ്ങളുലാം  മറയൂര്  ശര്ക്കരയലാം  വനശതീ
യൂണനിറ്റുകേള  വഴെനി വനിപണനലാം നടത്തുന പ്രധഭാന ഇനങ്ങളഭാണട്ട്. 

(സനി)  ഈ വര്ഷലാം ഏതഭാണട്ട് 2.50 കകേഭാടനി രൂപയലട വനില്പനയഭാണട്ട് വനശതീ
വഴെനി ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്. 

  മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് നനിയമനിതരഭായ ഡനി.എഫട്ട്.ഒ. മഭാര് 

84  (4640)  ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലടറനികടഭാറനിയല് വനലജതീവനി  ഡനിവനിഷനുകേളനില് മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട്
നനിയമനിതരഭായ ഡനി.എഫട്ട്.ഒ.  മഭാരനില് എത കപര് അകത ഡനിവനിഷനുകേളനില്ത്തലന
ഇകപഭാഴുലാം  തുടരുനണട്ട്;  ഇവരുലട  കപരട്ട്,  തസനികേ  എനനിവ  ഡനിവനിഷന  തനിരനിചട്ട്
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസഡുത ഉകദലഭാഗസരനില് എത കപര്ലക്കതനിലര വകുപട്ട് തലത്തനികലഭാ,

കപഭാലതീസട്ട്/വനിജനിലനസട്ട്  അകനസ്വഷണകമഭാ  നനിലവനിലുണട്ട്;  ഇവരുലട  കപരട്ട്,  തസനികേ

എനനിവ ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ലടറനികടഭാറനിയല് വനലജതീവനി ഡനിവനിഷനുകേളനില്  മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട്

നനിയമനിതരഭായവരനില് 25 ഡനിവനിഷണല് കഫഭാറസട്ട് ഓഫതീസര്മഭാര്/റവല്ഡട്ട് റലഫട്ട്

വഭാര്ഡനമഭാര്  പ്രസ്തുത  തസനികേകേളനില്  ഇകപഭാഴുലാം  തുടരുനണട്ട്.   വനിശദഭാലാംശലാം

അനുബനലാം I ആയനി കചേര്ക്കുന *.

(ബനി)  വകുപ്പുതലത്തനികലഭാ,  കപഭാലതീസട്ട്/വനിജനിലനസട്ട്  അകനസ്വഷണകമഭാ

നനിലവനിലുള്ളവരുലട വനിശദഭാലാംശലാം അനുബനലാം II ആയനി കചേര്ക്കുന *.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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 റലവ്കസഭാക്കട്ട് ഇനലസകര്മഭാരുലട അന്തെര്ജനിലഭാ സലലാംമഭാറലാം 

85  (4641)  ശതീ  .    കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) റലവട്ട് കസഭാക്കട്ട് ഇനലസകര് കഗ്രഡട്ട് I, കഗ്രഡട്ട് II തസനികേകേളനില് പത്തുലാം
പതനിനഞ്ചുലാം  വര്ഷമത്തനിലധനികേമഭായനി  വടക്കന  ജനിലകേളനില്  കജഭാലനി  കനഭാക്കുന
ഉകദലഭാഗസര്  സസ്വന്തെലാം  നഭാടനികലയട്ട്  സലലാം  മഭാറത്തനിനഭായനി  അകപക്ഷനിചനിട്ടുലാം
ലഭനിക്കുനനില  എന കേഭാരലലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതട്ട്  പരനിഹരനിക്കഭാന  എന്തെട്ട്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുലണനറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  റലവട്ട് കസഭാക്കട്ട് ഇനലസകര്മഭാരുലട അന്തെര് ജനിലഭാ സലലാംമഭാറത്തനിനട്ട്
നനിലവനിലുള്ള തടസലമന്തെഭാലണനട്ട്  വലകമഭാക്കുകമഭാ;  റലവട്ട്  കസഭാക്കട്ട്  ഇനലസകര്
കഗ്രഡട്ട് I ലപ്രഭാകമഭാഷന ലഭനിചവര്ക്കട്ട് ഇതുവലര ജനറല് ട്രെഭാനസ്ഫര് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഇലഭാലയങനില് കേഭാരണലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)   ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.   ജനിലഭാതല  റനിക്രൂടട്ട്ലമന്റെട്ട്  വഴെനി  റലവ്കസഭാക്കട്ട്
ഇനലസകര് ആയനി ഒരു ജനിലയനില് നനിയമനലാം ലഭനിചവര്ക്കട്ട് നനിലവനിലുള്ള  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരലാം അന്തെര്ജനിലഭാ സലലാംമഭാറത്തനിനട്ട്  വലവസയണട്ട്.  അന്തെര്ജനിലഭാ
സലലാംമഭാറവമഭായനി  ബനലപട  ഉത്തരവകേളനിലല  വലവസകേള  പ്രകേഭാരലാം  ഒരു
കേഭാറഗറനിയനില്  ഒരു  ജനിലയനില്  ഒരു  വര്ഷലാം  ഉണഭാകുന  10%  കവക്കനസനികേളനില്
മഭാതകമ അന്തെര്ജനിലഭാ സലലാംമഭാറലാം  നല്കുവഭാന കേഴെനിയകേയള.  ഒഴെനിവകേള ഉണഭാകുന
മുറയട്ട് അര്ഹതലപടവര്ക്കട്ട് അന്തെര്ജനിലഭാ സലലാംമഭാറലാം നല്കേനിവരുനണട്ട്. നനിലവനില്
ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  ലപഭാതുവഭായനി  ബഭാധകേമഭായ  ചേടങ്ങള  റലവ്കസഭാക്കട്ട്
ഇനലസകര്മഭാര്ക്കുലാം  ബഭാധകേമഭാണട്ട്. 

(ബനി)  റലവ്കസഭാക്കട്ട്  ഇനലസകര്മഭാര്ക്കട്ട്,  നനിലവനിലുള്ള  വലവസകേള
പ്രകേഭാരമുള്ള അന്തെര്ജനിലഭാ സലലാംമഭാറത്തനിനട്ട് തടസങ്ങള  ഒനമനില. 

റലവ്കസഭാക്കട്ട്  ഇനലസകര്  കഗ്രഡട്ട്  I  തസനികേ  ജനിലഭാതല  തസനികേ
ആയതനിനഭാല് ജനിലഭാ തലത്തനില് ലപഭാതുസലലാംമഭാറലാം നല്കുനണട്ട്.  റലവ്കസഭാക്കട്ട്
ഇനലസകര് കഗ്രഡട്ട് I, ലപ്രഭാകമഭാഷന ലഭനിചവര്ക്കട്ട് ഇതുവലര സലാംസഭാന തലത്തനില്
ജനറല് ട്രെഭാനസ്ഫര് നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില. ആയതനിലന്റെ കേഭാരണലാം തഭാലഴെലക്കഭാടുക്കുന. 

മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപനിലല  റലവ്കസഭാക്കട്ട്  ഇനലസകര്മഭാര്  ജനിലഭാതല
റനിക്രൂടട്ട്ലമന്റെട്ട് വഴെനി റലവ്കസഭാക്കട്ട് ഇനലസകര് കഗ്രഡട്ട് II ആയനി ജനിലഭാതല നനിയമനലാം
ലഭനിക്കുകേയലാം  കറകഷലഭാ  ലപ്രഭാകമഭാഷന വഴെനി  റലവ്കസഭാക്കട്ട്  ഇനലസകര് കഗ്രഡട്ട്  I
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ആയനി മഭാറുകേയലാം ലചേയ്യുന.  ലപ്രഭാകമഭാഷനട്ട് കശഷലാം ടനി ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് കജഭാലനിയലട
സസ്വഭഭാവത്തനില് മഭാറലാം വരുനനില. ടനി ജതീവനക്കഭാര് റലവ്കസഭാക്കട്ട് ഇനലസകര് കഗ്രഡട്ട്
II  തസനികേകേളനില്  കറകഷലഭാ  ലപ്രഭാകമഭാഷന  ലഭനിചട്ട്  റലവ്കസഭാക്കട്ട്  ഇനലസകര്
കഗ്രഡട്ട് I ആയനി മഭാറുനതലഭാലത സലാംസഭാന തലത്തനില് റലവ്കസഭാക്കട്ട് ഇനലസകര്
കഗ്രഡട്ട് I തസനികേകേള സൃഷ്ടനിചനിടനില.  റലവ്കസഭാക്കട്ട് ഇനലസകര് കഗ്രഡട്ട്  I ആയനി
റനിടയര്  ലചേയ്യുനവരുലട  കവക്കനസനികേള  റലവ്കസഭാക്കട്ട്  ഇനലസകര്  കഗ്രഡട്ട്  II
കവക്കനസനികേളഭായനി  ജനിലഭാതലത്തനില്  പബനികേട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്  കേമ്മേതീഷനട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്
ലചേയ്യുകേയലാം  റലവ്കസഭാക്കട്ട്  ഇനലസകര്  കഗ്രഡട്ട്  II  ആയനി  പുതനിയ  നനിയമനലാം
നടത്തുകേയലാം ലചേയ്യുന. നനിലവനില് റലവ്കസഭാക്കട്ട് ഇനലസകര് കഗ്രഡട്ട്  I  ജനിലഭാതല
തസനികേ  ആയതനിനഭാല്  സലാംസഭാന  തലത്തനില്  ലപഭാതുസലലാംമഭാറലാം  നല്കുവഭാന
കേഴെനിയനില.  ജനിലഭാതല തസനികേകേളക്കട്ട് ജനിലഭാതലത്തനില് മഭാതകമ ലപഭാതുസലലാംമഭാറലാം
നല്കുവഭാന കേഴെനിയൂ. 

 കകേഭാഴെനി വളര്ത്തലുലാം കേനകേഭാലനി വളര്ത്തലുലാം 

86 (T* 4642)  ശതീ  .   ലകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തട്ട് :
ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം ക്ഷതീര വനികേസനവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴെനി  വളര്ത്തലുലാം  കേനകേഭാലനി  വളര്ത്തലുലാം  നനിലവനില്  കൃഷനിയഭായനി
അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇലലങനില്  ഇവയട്ട്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനി,  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട്  നല്കുന
ആനുകൂലലങ്ങള കകേഭാഴെനി വളര്ത്തലനിലുലാം കേനകേഭാലനി വളര്ത്തലനിലുലാം ഏര്ലപടനിരനിക്കുനവര്ക്കുലാം
നല്കുകമഭാ;വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  28-3-2015-ലല  കൃഷനി  വകുപനിലന്റെ  സ.ഉ.(പനി)  നമ്പര്  59/15/കൃഷനി
ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  മുന സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേരനിച കേഭാര്ഷനികേ വനികേസന നയത്തനില്
കകേഭാഴെനി വളര്ത്തലുലാം കേനകേഭാലനി വളര്ത്തലുലാം കൃഷനിയഭായനി അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) കമല് കേഭാര്ഷനികേ നയത്തനില് പപൗളട്രെനി വനികേസനത്തനിനഭായള്ള നയങ്ങള
ചുവലട കചേര്ക്കുനവയഭാണട്ട്. 

* 'T' മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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നയലാം  216:  അനലസലാംസഭാനത്തുനനിനലാം  ലകേഭാണ്ടുവരുന  കബഭായനിലര്
കകേഭാഴെനികേളക്കട്ട്  പ്രകവശന നനികുതനി  ഈടഭാക്കുകേയലാം പ്രഭാകദശനികേ ഉല്പഭാദനത്തനിലന
ഇതനില്നനിനലാം ഒഴെനിവഭാക്കുകേയലാം കവണലാം. 

നയലാം  217:  സലാംസഭാനത്തട്ട് ഒരു ഇറചനികക്കഭാഴെനി  കേര്ഷകേനട്ട്  ഒരു വര്ഷലത്ത
വനിറ്റുവരവനില് 10 ലക്ഷലാം രൂപവലരയള്ള തുകേയട്ട് നനികുതനിയനിളവട്ട് നല്കകേണതഭാണട്ട്. 

നയലാം 218: കബഭായനിലര് കൃഷനിലയ ഒരു കേഭാര്ഷനികേ പ്രവര്ത്തനമഭായനി കേണക്കഭാക്കനി,
ഇതനിനഭാവശലമഭായ റവദത്യുതനി കേഭാര്ഷനികേ റവദത്യുതനി നനിരക്കനില് ലഭലമഭാക്കണലാം. 

കമല്നയങ്ങള സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാധലത ഉള്ളതഭായതനിനഭാല് ബനലപട വകുപ്പുകേളുലട
അഭനിപ്രഭായത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് നടപനിലഭാക്കുന കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

 ലകേപ്കകേഭാ വനില്ക്കുന കകേഭാഴെനിയനിറചനി  

87 ( T*4643)  ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേപ്കകേഭാ  വനില്ക്കുന  ഇറചനി  കകേഭാഴെനികേലള  സസ്വന്തെലാം  ഫഭാമനിലഭാകണഭാ
വളര്ത്തനിലയടുക്കുനതട്ട്;  അലലങനില്  കവലറ  എവനിലടലയഭാലക്കയഭാലണനതനിലന്റെ
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലകേപ്കകേഭാ  സസ്വകേഭാരല  കകേഭാഴെനിവളര്ത്തുകേഭാലര  ഇതനിനഭായനി  ഏലതലഭാലാം
രതീതനിയനില് ഉപകയഭാഗലപടുത്തനിവരുനലവനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേഭാഴെനിയനിറചനിക്കഭായനി  സസ്വകേഭാരല  കകേഭാഴെനിവളര്ത്തുകേഭാലര  ലകേപ്കകേഭാ
സമതീപനികക്കണനിവരുനതനിലന്റെ കേഭാരണലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ലകേപ്കകേഭാ  വനില്ക്കുന  ഇറചനികക്കഭാഴെനികേലള  ലകേപ്കകേഭായലട  സസ്വന്തെലാം
ഇന്റെകഗ്രഷന ഫഭാമുകേളനിലഭാണട്ട് വളര്ത്തനിലയടുക്കുനതട്ട്.  ഈ ഇന്റെകഗ്രഷന  ഫഭാമുകേളനില്
വളര്ത്തനിലയടുക്കുന  കകേഭാഴെനികേലള  ശഭാസതീയമഭായനി  സലാംസരനിചഭാണട്ട്  ലകേപ്കകേഭാ
കകേഭാഴെനിയനിറചനി ഉത്പഭാദനിപനിക്കുനതട്ട്. 

(ബനി)  സഭാധഭാരണഗതനിയനില് സസ്വകേഭാരല കകേഭാഴെനിവളര്ത്തുകേഭാലര ലകേപ്കകേഭായലട
ഇന്റെകഗ്രഷന വലവസയനില് ഇറചനികക്കഭാഴെനികേലള  വളര്ത്തഭാന ഉപകയഭാഗനിക്കഭാറുണട്ട്.
ഇപ്രകേഭാരലാം   വളര്ത്തുന  ഇറചനികക്കഭാഴെനികേളക്കട്ട്  45  ദനിവസലാം  പ്രഭായമഭാകുകമ്പഭാള
കകേഭാര്പകറഷന  തനിരനിലചടുക്കുന.  വളര്ത്തുകൂലനിയഭായനി  കേനികലഭാഗ്രഭാമനിനട്ട്  ഏഴെട്ട്  രൂപ
മുതല് പത്തു രൂപ വലര കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് നല്കുന. 

* 'T' മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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(സനി)  ലകേപ്കകേഭായലട കേതീഴെനിലുള്ള ഇന്റെകഗ്രഷന ഫഭാമുകേളനില് ആവശലഭാനുസരണലാം
ഇറചനികക്കഭാഴെനികേള ലഭലമഭായതനിനഭാല് സഭാധഭാരണഗതനിയനില് സസ്വകേഭാരല കകേഭാഴെനിവളര്ത്തല്കേഭാലര
സമതീപനികക്കണനി വരഭാറനില.  എനഭാല് ലകേപ്കകേഭായലട  ഫഭാമുകേളനില് വളര്ത്തലപടുന
ഇറചനികക്കഭാഴെനികേള മതനിയഭാകേഭാലത വരുന അപൂര്വ്വലാം സന്ദേര്ഭങ്ങളനികലഭാ  ലകേപ്കകേഭാ
കകേഭാഴെനിയനിറചനിക്കട്ട്  കവണനിയള്ള ആവശലലാം പ്രതതീക്ഷനിചതനികനക്കഭാള കൂടുതലഭായനിരനിക്കുന
അവസരങ്ങളനികലഭാ  കകേരളത്തനിലല  ലചേറുകേനിട  സസ്വകേഭാരല  കകേഭാഴെനി   വളര് ത്തുകേഭാരനില്
നനിനലാം ജതീവനുള്ള ഇറചനികക്കഭാഴെനികേലള വഭാങ്ങഭാറുണട്ട്. 

  കേഭാര്ഷനികേ വനികേസന നയത്തനില് മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപ്പുമഭായനി
ബനലപട നനിര്കദ്ദേശങ്ങള 

88 (4644) ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   നഭാണു :
ശതീ  .   കകേഭാവൂര് കുഞ്ഞുകമഭാന :

ശതീ  .   കതഭാമസട്ട് ചേഭാണനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനവലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാര്ഷനികേ വനികേസന നയത്തനില് ഉളലപട ഏലതഭാലക്ക

നനിര്കദ്ദേശങ്ങള മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപട്ട് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്; വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേഭാര്ഷനികേ വനികേസന നയത്തനിലന്റെ നടത്തനിപ്പുമഭായനി ബനലപടട്ട് പ്രസ്തുത

വകുപട്ട് ഇകതവലര നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ ;  ഇതട്ട്

സലാംബനനിചട്ട് എലന്തെങനിലുലാം കരഖകേള ഉലണങനില് അവ ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കേഭാര്ഷനികേ വനികേസന നയത്തനിനട്ട് അനുസൃതമഭായനി കഗഭാ ആധഭാര് എന

പദതനിയലട നടത്തനിപനിലനക്കുറനിചട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കകേരളത്തനില് വനില്ക്കലപടുന കേഭാലനിത്തതീറയലടയലാം  ഗുണകമന  വളലര

കുറവഭാലണനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  കേഭാലനിത്തതീറയലട  ഗുണകമന  കേലണത്തുനതനിനുലാം  ഗുണകമന

ഉറപഭാക്കുനതനിനുലാം വനിഭഭാവനലാം ലചേയ്തുലകേഭാണ്ടുള്ള കേഭാലനിത്തതീറ ഗുണകമന നനിയനണ

ബനിലനിലന്റെ നനിലവനിലല അവസ വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(എഫട്ട്)  ലചേറുകേനിട  പശു  വളര്ത്തല്,  കകേഭാഴെനി  വളര്ത്തല്  യൂണനിറ്റുകേളക്കട്ട്

സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  റവദത്യുതനി  ലഭലമഭാക്കണലമന  കേഭാര്ഷനികേ  വനികേസന

നയത്തനിലല നനിര്കദ്ദേശലാം നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ജനി) കകേരളത്തനില് വലഭാപകേമഭായനി കൃതനിമ റചേനതീസട്ട് മുടകേള വനില്പന നടത്തുനതട്ട്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉപകഭഭാകഭാവട്ട്  വഭാങ്ങുന  കകേഭാഴെനി-തഭാറഭാവട്ട്-കേഭാടമുടകേള
ഭക്ഷലകയഭാഗലമഭാലണനട്ട്  ഉറപട്ട്  വരുത്തുവഭാന  എലന്തെഭാലക്ക  നടപടനികേളഭാണട്ട്
മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപട്ട് സസ്വതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട് എനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി) കേഭാര്ഷനികേ വനികേസനനയത്തനില് മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപട്ട് നടപനിലഭാക്കനിയ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

(i)  കകേരള സലാംസഭാന വളര്ത്തുമൃഗ വനികേസനലാം നയലാം  (നയലാം  - 175) -24
മണനിക്കൂര് മൃഗചേനികേനിതഭാ കസവനലാം  - 24  മണനിക്കൂര് മൃഗചേനികേനിതഭാ കസവനലാം എന
പദതനി നടപനിലഭാക്കുകേ എന ലക്ഷ ലലാം മുനനനിര്ത്തനി രഭാതനികേഭാലങ്ങളനില് അടനിയന്തെനിര
ചേനികേനിതഭാസഹഭായലാം  ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്  കേരഭാര്  അടനിസഭാനത്തനില്  ലവററനിനറനി
സര്ജനമഭാലര  നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.   2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  നഭാലട്ട്
കകേഭാര്പകറഷന ഉളലപലട 45 കബഭാക്കുകേളനില് ഈ കസവനലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  പുതുതഭായനി  20  കബഭാക്കുകേലള  ഉളലപടുത്തനി
അഞട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന  ഉളലപലട  ലമഭാത്തലാം  65  കബഭാക്കുകേളനില്  ഈ  കസവനലാം
ലഭലമഭാക്കനിവരുന.

(ii)  സഭാകങതനികേ  ശഭാസത്തനിലന്റെ  പ്രചേരണലത്തയലാം  പരനിപഭാലനലത്തയലാം
സലാംബനനിക്കുന നയങ്ങള  (നയലാം  -  66) –  ലസന്റെര് ഓഫട്ട് എകലനസട്ട് ഓണ്
ലട്രെയനിനനിലാംഗട്ട് ഇന ആനനിമല് ഹസ്ബന്റെറനി  -  2014-15  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം  40
ലക്ഷലാം  രൂപയലാം  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര് ഷലാം  2  കകേഭാടനി  രൂപയലാം  2016-17
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം  1.46  കകേഭാടനി  രൂപയലാം വകേയനിരുത്തനി ലമഭാത്തലാം  3.86  കകേഭാടനി
രൂപ  അനുവദനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ജനിലയനിലല  കുടപനക്കുനട്ട്
മൃഗസലാംരക്ഷണ  പരനിശതീലനകകേന്ദ്രലാം  ലസന്റെര്  ഓഫട്ട്  എകലനസട്ട്  ആയനി
ഉയര്ത്തുനതനിനട്ട്  അനുമതനി   ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഭഭാവനിയനില്  കൂടുതല്  വനിഷയങ്ങളനില്
കേര്ഷകേ പരനിശതീലനങ്ങള നടപനിലഭാക്കഭാന കേഴെനിയലാം.

(iii)  മൃഗ-കപഭാഷണവമഭായനി  ബനലപട  നയങ്ങള  (  നയലാം  -  181)  –
കേനകുടനി  പരനിപഭാലന  പദതനി-  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ജനനിക്കുന ഓകരഭാ  കേനകുടനിക്കുലാം
സമതീകൃത  തതീറ  ലഭലമഭാക്കണലമന  ലക്ഷലകത്തഭാടുകൂടനി  കഗഭാവര്ദനിനനി,  കേനകുടനി
പരനിപഭാലന  പദതനി  എനനിവ  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.   2015-16,  2016-17
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷങ്ങളനില് ഈ രണട്ട് പദതനികേളനിലഭായനി ഒരു ലക്ഷത്തനിനട്ട് മുകേളനില്
കേനകുടനികേലള എനകറഭാള ലചേയനിട്ടുണട്ട്.
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(iv) വനിവര സഭാകങതനികേ വനിദലയലട പ്രകയഭാഗവമഭായനി  ബനലപട നയങ്ങള
(നയലാം  -  54)  കേര്ഷകേ  രജനികസഷന -  5  ലക്ഷത്തനിനട്ട്  മുകേളനില്  കേര്ഷകേലര
രജനിസര് ലചേയനിട്ടുണട്ട്. രജനികസഷന പൂര്ത്തനിയഭാകുന മുറയട്ട് ഭഭാവനിയനില് ഈ രലാംഗലത്ത
ആനുകൂലലങ്ങള ഈ കേര്ഷകേര്ക്കഭാണട്ട്  നല്കുകേ.

(v)  കേര്ഷകേ അവഭാര്ഡട്ട് -  നനിലവനില്  5  വനിഭഭാഗങ്ങളനിലഭായനി നല്കേനി വരുന
അവഭാര്ഡട്ട് വലഭാവസഭായനികേഭാടനിസഭാനത്തനില് പശുക്കലള വളര്ത്തുന കേര്ഷകേലരയലാം
(Best Commercial Dairy Farmer) ഉളലപടുത്തനിലക്കഭാണട്ട് കേഴെനിഞ്ഞ വര്ഷലാം മുതല്
ആറട്ട്  ആക്കനി  ഉയര് ത്തനി.  സലാംസഭാനലത്ത  മനികേച  ക്ഷതീരകേര്ഷകേന,  മനികേച  യവ
കേര്ഷകേന, മനികേച വനനിതഭാസലാംരലാംഭകേ, മനികേച സമ്മേനിശ കേര്ഷകേന, മനികേച പപൗളട്രെനി
കേര്ഷകേന എനതീ വനിഭഭാഗങ്ങളനിലഭാണട്ട്  അവഭാര്ഡുകേള നല്കുനതട്ട്.

(vi) തതീറ പരനികശഭാധന ലഭാബട്ട് - തതീറയലട  സുരക്ഷനിതതസ്വലാം ഉറപഭാക്കുനതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി തതീറ പരനികശഭാധനിക്കഭാനുള്ള അലാംഗതീകൃത ലകബഭാറടറനി  തനിരുവനന്തെപുരത്തട്ട്
പഭാകലഭാടട്ട്  ചേതീഫട്ട്  ഡനിസതീസട്ട്  ഇനലവസനികഗഷന  ഓഫതീസനിലല  ലകബഭാറടറനിയനില്
സഭാപനിക്കഭാനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(vii) പപൗളട്രെനി വനികേസനത്തനിനഭായള്ള നയങ്ങള (നയലാം - 213) – പനിനഭാമ്പുറ

കകേഭാഴെനിവളര്ത്തല്  വലഭാപനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  250

ലക്ഷലാം രൂപ ലചേലവനില് 766 സ്കൂളുകേളനിലഭായനി 38300 കുടനികേളക്കട്ട് 5 കകേഭാഴെനിക്കുഞ്ഞുലാം

തതീറയലാം മരുനലാം നല്കുന പദതനി നടപനിലഭാക്കനി.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം

255  ലക്ഷലാം രൂപ ലചേലവനില് 701  സ്കൂളുകേളനിലഭായനി  35050  കുടനികേളക്കട്ട് കകേഭാഴെനിക്കുഞ്ഞുലാം

തതീറയലാം മരുനലാം ഉളലപലട 725 രൂപ സബ്സനിഡനി നല്കുന പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

(viii) നയലാം 213 – കകേഭാഴെനി വളര്ത്തല് പദതനി - വകുപനിലന്റെ ഫഭാമുകേള ശഭാകതീകേരനിചട്ട്

ഗുണകമനയള്ള  കൂടുതല്  കകേഭാഴെനിക്കുഞ്ഞുങ്ങലള  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  നല്കുനതനിനുള്ള

നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. മലപ്പുറലാം ജനിലയനില് എടവണയനില് പുതനിയ ഹഭാചറനി

കകേഭാലാംപകട്ട് സഭാപനിക്കഭാനുള്ള നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

(ix) നയലാം 213 – പപൗളട്രെനി വനികേസന നയലാം :  ―

(a)  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  968  കേര്ഷകേര്ക്കഭായനി  10  തഭാറഭാവനിന

കുഞ്ഞുങ്ങലള വതീതലാം  നല് കുന പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി.   2016-17   സഭാമ്പത്തനികേ

വര്ഷലാം 1608 കേര്ഷകേര്ക്കഭായനി 10 തഭാറഭാവനിനകുഞ്ഞുങ്ങലള വതീതലാം നല്കുന പദതനി

നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 
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(b)  ഏകേജഭാലകേ സലാംവനിധഭാനലാം -  തഭാറഭാവകേളനിലല കരഭാഗനനിര്ണയലാം, ചേനികേനിത,
വഭാകനിന,  സലാംഭരണലാം, വനിതരണലാം തുടങ്ങനി കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് സഹഭായകേരമഭാകുന പ്രവര്ത്തനങ്ങള
കക്രഭാഡതീകേരനിചട്ട്  നല്കുവഭാനഭായനി  ആലപ്പുഴെ  ജനിലയനിലല  മലങഭാമ്പട്ട്  ലവററനിനറനി
കപഭാളനിക്ലനിനനിക്കനില് സപൗകേരലലാം ഒരുക്കനിവരുന. 

(c)  തഭാറഭാവട്ട് ഇനഷസ്വറനസട്ട് - 2015-16 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം കുടനഭാടട്ട് കമഖലയനിലല
പത്തനലാംതനിട,  കകേഭാടയലാം,  ആലപ്പുഴെ  ജനിലകേളനില്  തഭാറഭാവകേളക്കട്ട്  സപൗജനലമഭായനി
ഇനഷസ്വറനസട്ട് നല്കേഭാനുള്ള പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിരുന.  2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം  20  ലക്ഷലാം  രൂപ  ലചേലവഭാക്കനി  സലാംസഭാനലത്ത  മുഴുവന  തഭാറഭാവകേലളയലാം
ഇനഷസ്വര് ലചേയഭാനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(d) ഉത്പന വനിപണന ശലാംഖല -  തഭാറഭാവനിലന്റെ മുട, ഇറചനി എനതീ ഉത്പനങ്ങള
വനിപണനലാം  ലചേയ്യുനതനിനട്ട്  തഭാറഭാവട്ട്  കേര്ഷകേലര  സഹഭായനിക്കുവഭാനഭായനി  35  ലക്ഷലാം
രൂപ ലചേലവനില്  5 മഭാര്ക്കറനിലാംഗട്ട് ലനറട്ട് വര്ക്കട്ട് കുടനഭാടട്ട് കമഖലയനില് നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

(e) തഭാറഭാവട്ട് ഹഭാചറനിയലാം പരനിശതീലന കകേന്ദ്രവലാം തനിരുവല, മഞഭാടനി പക്ഷനികരഭാഗ
നനിര്ണയ  ലകബഭാറടറനി  കകേഭാലാംപകനില്  പണനി  പൂര്ത്തനിയഭായനി   വരുന.  തഭാറഭാവട്ട്
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ശഭാസതീയ  പരനിശതീലനവലാം  മുടവനിരനിയനിചട്ട്  നല്കേഭാനുള്ള  ഹഭാചറനിയലാം
അവനിലട  സജമഭാക്കുലാം.  തഭാറഭാവട്ട്  വളര്ത്തല് പുനരുജതീവനിപനിക്കഭാനുലാം പക്ഷനിപനനിമൂലലാം
കേര്ഷകേര്ക്കുണഭായ നഷ്ടലാം നനികേത്തുവഭാനുലാം ഈ പ്രവര്ത്തനങ്ങള സഹഭായകേരമഭാകുലാം. 

(x)  കകേരള  സലാംസഭാന വളര്ത്തുമൃഗ വനികേസന നയലാം  (നയലാം  -  179) –
ആടട്ട് വളര്ത്തല്- മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനില് കേണ്ണൂര് ജനിലയനിലല ലകേഭാകമ്മേരനി
ആടുവളര് ത്തല്  കകേന്ദ്രലാം  ആര്.ലകേ.വനി.റവ.  പദതനിയനില്  ശഭാകതീകേരനിച്ചുവരുന.
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില്  കബദടുക്കയനില്  പുതനിയ  ആടുവളര്ത്തല്  കകേന്ദ്രലാം
തുടങ്ങുവഭാനുലാം നടപടനികേള ആരലാംഭനിച്ചുവരുന.

(xi)  നയലാം  179–നഭാടന ജനുസ്സുകേളുലട സലാംരക്ഷണലാം ലക്ഷലമനിടട്ട്  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്
കുള്ളന  പശുക്കളുലട  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  വകുപട്ട്  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ബദനിയഡുക്കയനില്
ഒരു ഫഭാലാം ആരലാംഭനിച്ചു.

(xii)  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനിലല  മഭാനവകശഷനി  വനികേസനവമഭായനി  ബനലപട
നയങ്ങള (നയലാം - 48)

സലാംസഭാനത്തട്ട്  വനിജഭാനവലഭാപനകമഖലയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന ഉകദലഭാഗസര്,
ഏറവലാം  പുതനിയ  അറനിവകേളുലാം;  കേമ്പബടര്,  മളടനിമതീഡനിയ,  ഇന്റെര്ലനറട്ട്  തുടങ്ങനിയ
ഇലകകഭാണനികേട്ട്  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനട്ട്  സ മയബനനിതമഭായനി
പരനിശതീലനവലാം നല്കേനിവരുന. 
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(xiii)  മൃഗസലാംരക്ഷണത്തനികലയലാം ക്ഷതീരകമഖലയനികലയലാം യനവത്കേരണവമഭായനി
ബനലപട നയങ്ങള : 

അഞനില് കൂടുതല്   കേറവ പശുക്കളുള്ള ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ഘടലാംഘടമഭായനി
കേറവ  യനങ്ങള  നല്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  25,000  രൂപ
സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് 696 കപര്ക്കട്ട് ഈ സഹഭായലാം ഈ വര്ഷലാം നല്കുനതഭാണട്ട്.
വകുപനിലന്റെ  കേതീഴെനിലുള്ള  എലഭാ  ഫഭാമുകേളനിലുലാം  സസ്വയലാം  നനിറയന  ലവള്ളപഭാതങ്ങള
ഘടനിപനിക്കുകേവഴെനി ഉത്പഭാദന വര്ദനവലാം ഉരുക്കളുലട ലമചലപട ആകരഭാഗലവലാം ഉറപഭാക്കുലാം. 

(സനി) കഗഭാ ആധഭാര് പദതനി ഈ  വകുപട്ട് നടപനിലഭാക്കുനനില. 

(ഡനി) ശദയനില്ലപടനിടനില. 

(ഇ)  കേഭാലനിത്തതീറ  ഗുണകമന  നനിയനണ  ബനിലനിലന്റെ  കേരടട്ട്  ലപ്രഭാകപഭാസല്
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

(എഫട്ട്)  28-3-2015-ലല  സ.ഉ.(പനി)  നമ്പര്  59/15/കൃഷനി  പ്രകേഭാരലാം  മുന
സര് ക്കഭാര്  അലാംഗതീകേരനിച  കേഭാര്ഷനികേ  വനികേസന  നയത്തനില്  കകേഭാഴെനി  വളര്ത്തല്,
കേനകേഭാലനി വളര്ത്തല് തുടങ്ങനിയവ കൃഷനിയഭായനി അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

ലചേറുകേനിട പശു വളര്ത്തല്,  കകേഭാഴെനി വളര്ത്തല് യൂണനിറ്റുകേളക്കട്ട് സബ്സനിഡനി
നനിരക്കനില് റവദത്യുതനി ലഭലമഭാക്കണലമന വനിഷയലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

(ജനി)  ശദയനില്ലപടനിടനില.   ഉപകഭഭാകഭാവട്ട്  വഭാങ്ങുന  കകേഭാഴെനി-തഭാറഭാവട്ട്-
കേഭാടമുടകേള ഭക്ഷലകയഭാഗലമഭാലണനട്ട് ഉറപ്പുവരുകത്തണതട്ട് ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ വകുപഭാണട്ട്.

 സസ്വകേഭാരല കേനകേഭാലനി ഫഭാമുകേളുലട വനിവരകശഖരണലാം

89 (4645) ശതീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുല :
ശതീ  .   ലകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജനി :
ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര് :
ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുറസന  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  വനവലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മൃഗശഭാലകേളുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  സസ്വകേഭാരല  കേനകേഭാലനി  ഫഭാമുകേളുലട
വനിവരകശഖരണലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) കേനകേഭാലനി ഫഭാമുകേളക്കട്ട് നല്കുന സഹഭായങ്ങള എലന്തെഭാലക്കയഭാലണനട്ട്
വലകമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  സര്ക്കഭാര്  ഫഭാമുകേളനില്  നനിനട്ട്  സസ്വകേഭാരലസലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട്  ലഭലമഭാവന
കസവനങ്ങള എലന്തെഭാലക്കയഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

ആലകേ 3966 സസ്വകേഭാരല കേനകേഭാലനി ഫഭാമുകേള സലാംസഭാനത്തട്ട് പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.
ജനില തനിരനിച്ചുള്ള വനിശദ വനിവരങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന :  

തനിരുവനന്തെപുരലാം - 346

ലകേഭാലലാം -  543

പത്തനലാംതനിട - 30

ആലപ്പുഴെ - 76

കകേഭാടയലാം - 220

ഇടുക്കനി - 185

എറണഭാകുളലാം - 250

തൃശ്ശൂര് - 150

പഭാലക്കഭാടട്ട് - 247

മലപ്പുറലാം - 558

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് -  52

വയനഭാടട്ട് - 481

കേണ്ണൂര് - 675

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് - 153 

ആലകേ - 3966

(ബനി)  സസ്വകേഭാരല  ഫഭാമുകേളക്കട്ട്  സഭാകങതനികേ  ഉപകദശലാം,  ചേനികേനിത,  പ്രജനന
സപൗകേരലങ്ങള എനനിവ ലഭലമഭാക്കുന.  മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപട്ട്  വഴെനി  മുനവര്ഷങ്ങളനില്,
ബകയഭാഗലഭാസട്ട്,  വതീല്ബഭാകരഭാ,  മഭാറ്റുകേള  മുതലഭായവ   വനിതരണലാം  നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
2016-17  വര്ഷലാം  ലചേറുകേനിട  ഫഭാമുകേളക്കട്ട്  കേറവയനലാം  വഭാങ്ങഭാന  സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായലാം നല്കുന. ആയതനികലയട്ട് 696 എണലാം വനിതരണലാം നടത്തുനതനികലയഭായനി
174 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  തനിതല പഞഭായത്തട്ട് തലത്തനില് കേനകേഭാലനി
ഫഭാമുകേളക്കട്ട്  ഉരുക്കലള  വഭാങ്ങഭാനുലാം  ലതഭാഴുത്തട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുലാം  അനുബന
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുലാം സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം നല്കുനണട്ട്. 
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(സനി) സസ്വകേഭാരല സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട് സഭാററലറട്ട് യൂണനിറ്റുകേള  നടത്തഭാനഭാവശലമഭായ
ആടനിന കുടനികേള,  പനനിക്കുടനികേള മുതലഭായവ വനിതരണലാം നടത്തനിവരുന.  സസ്വകേഭാരല
സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട്  സഭാകങതനികേ  ഉപകദശലാം,  പ്രഭാകയഭാഗനികേ  പ്രവൃത്തനി  പരനിശതീലനലാം
എനനിവ നല്കുനതനികനഭാലടഭാപലാം അവ ഒരു മഭാതൃകേഭാ സഭാപനലാം/ലഡകമഭാണ്കസഷന
യൂണനിറഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന.  പുല്ക്കൃഷനി നടത്തുനതനിനഭാവശലമഭായ  സഭാകങതനികേ
ഉപകദശവലാം പുല്ക്കൂട വനിതരണവലാം നടത്തുന.  

  പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനിലയനില് വനലമൃഗങ്ങളുലട ആക്രമണ ഭതീഷണനിയള്ള സലങ്ങള 

90  (4646)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില്  വനലമൃഗങ്ങളുലട  ആക്രമണ  ഭതീഷണനിയളള
സലങ്ങള ഏലതലഭാലമനട്ട് കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വനലമൃഗ  ആക്രമണ  ഭതീഷണനി  തടയനതനിനഭായനി  എലന്തെലഭാലാം
മുനകേരുതല് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു  എനട്ട്  വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;  അതനിനഭായനി  എത
തുകേ ലചേലവഴെനിച്ചു; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  കേലണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനിലയനിലല റസലന്റെട്ട് വഭാലനി കഫഭാറസട്ട്
ഡനിവനിഷനനിലല അമ്പലപഭാറ,  ഉപ്പുക്കുളലാം,  ലപഭാതുവപഭാടലാം,  ചേനിണക്കനി കമഖലകേളനിലുലാം,
ലനനഭാറ  ഡനിവനിഷന  പരനിധനിയനിലുള്ള  എലവകഞരനി,  മുതലമട,  ചേപക്കഭാടട്ട്,
ലചേമ്മേണഭാലാംപതനി,  ലകേഭാളുമ്പട്ട്,  തനിരുവഴെനിയഭാടട്ട്,  കപഭാത്തുണനി,  ചൂലന്നൂര്,  വടക്കകഞരനി
കമഖലകേളനിലുലാം,  മണഭാര്ക്കഭാടട്ട്  ഡനിവനിഷലന്റെ പരനിധനിയനില് വരുന പുതൂര്,  കഷഭാളയൂര്,
ഒമ്മേല, മണഭാര്ക്കഭാടട്ട്,  പഭാലക്കയലാം കമഖലകേളനിലുലാം, പഭാലക്കഭാടട്ട് കഫഭാറസട്ട് ഡനിവനിഷനനിലല
ഒലവകക്കഭാടട്ട്,  വഭാളയഭാര്  എനതീ  കമഖലകേളനിലുമഭാണട്ട്  നനിലവനില്  വനലമൃഗങ്ങളുലട
ആക്രമണ ഭതീഷണനി ശദയനില് ലപടനിട്ടുള്ളതട്ട്. 

(ബനി)   പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില്  വനലമൃഗ  ആക്രമണ  ഭതീഷണനി  കനരനിടുന
കമഖലകേളനില്  സപൗകരഭാര്ജ  കേമ്പനികവലനി,  ആന  പ്രതനികരഭാധ  കേനിടങ്ങട്ട്,  ആന
പ്രതനികരഭാധ മതനില് എനനിവ നനിര്മ്മേനിക്കുകേയലാം നനിലവനിലുള്ളവയലട അറകുറപണനികേള
നടത്തനിവരനികേയലാം  ലചേയ്യുനണട്ട്.  കൂടഭാലത  വനലാം  വകുപനിലല  സലാംരക്ഷണ
ജതീവനക്കഭാരുലടയലാം,  ഇകക്കഭാ     ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  കേമ്മേനിറനി/വന  സലാംരക്ഷണ  സമനിതനി
അലാംഗങ്ങളുലടയലാം  തകദ്ദേശവഭാസനികേളുലടയലാം  കൂടഭായ  പ്രവര്ത്തനവലാം  പ്രശ്നബഭാധനിത
കമഖലകേളനില്  പകട്രെഭാളനിലാംഗുലാം  നടനവരുനണട്ട്.   കൂടഭാലത  ഇത്തരലാം  കമഖലകേളനില്
റഭാപനിഡട്ട് ലറകസഭാണ്സട്ട് ടതീമനിലന്റെ കസവനവലാം ആവശലഭാനുസരണലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുനണട്ട്.
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ഇതനിനഭായനി  2010-11  മുതല്  നഭാളനിതുവലരയഭായനി  1,85,63,036  രൂപ  (ഒരു  കകേഭാടനി
എണ്പത്തനിയഞ്ചു  ലക്ഷത്തനി അറുപത്തനിമൂനഭായനിരത്തനി മുപത്തനിയഭാറട്ട് രൂപ മഭാതലാം)
ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണട്ട്. 

ലവററനിനറനി ഉപകകേന്ദ്രങ്ങള 

91  (4647)  ശതീ  .    കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലവററനിനറനി  ഉപകകേന്ദ്രങ്ങളുലട  നനിയനണലാം  റതീജനിയണല്  ആനനിമല്
ഹസ്ബന്റെറനി  ലസന്റെറനിനട്ട്  കേതീഴെനിലഭാക്കഭാനുള്ള  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  സര്ക്കഭാര്
ലകേടനിടങ്ങളനിലുലാം വഭാടകേ ലകേടനിടങ്ങളനിലുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന ലവററനിനറനി ഉപകകേന്ദ്രങ്ങളുലട
എണലമതവതീതമഭാലണനട്ട്  അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  എത  ലവററനിനറനി  ഉപകകേന്ദ്രങ്ങളക്കട്ട്
സസ്വന്തെമഭായനി ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന പദതനിയണട്ട്;  അവ ഏലതലഭാലാം;  ലവററനിനറനി
ഉപ കകേന്ദ്രങ്ങളനില് പ്രഭാഥമനികേ ചേനികേനില്സയഭാവശലമഭായ വനിരമരുനലാം മറ്റു മരുനകേളുലാം
ഗപൗസുലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  നനിലവനില്  ലവററനിനറനി  ഉപകകേന്ദ്രങ്ങളുലട  നനിയനണലാം  അതഭാതട്ട്
മൃഗഭാശുപതനികേളക്കഭാണട്ട്.  ഇവയലട  നനിയനണലാം  റതീജനിയണല്  ആനനിമല്
ഹസ്ബന്റെറനി  ലസന്റെറനിനട്ട്  കേതീഴെനിലഭാക്കുന  കേഭാരലലാം  ഇകപഭാള  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
പരനിഗണനയനിലനില.   നനിലവനിലുള്ള   വകുപ്പുതല  കേണക്കുകേള  പ്രകേഭാരലാം  391
ലവററനിനറനി കകേന്ദ്രങ്ങള വഭാടകേ ലകേടനിടത്തനിലുലാം 211 എണലാം സര്ക്കഭാര് ലകേടനിടത്തനിലുലാം
733 എണലാം വഭാടകേ ഒഴെനിവഭായലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്. 

(ബനി)  ഒനട്ട്.   ഇടുക്കനി പനനിയഭാര്ക്കുടനി ലവററനിനറനി  സബ്ലസന്റെറനിനട്ട്  പുതനിയ
ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കഭാന അനുമതനി ആയനിട്ടുണട്ട്. 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില്
ലവററനിനറനി  ഉപകകേന്ദ്രങ്ങളുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം  അറകുറപണനികേളക്കുമഭായനി  50
ലക്ഷലാം  രൂപ  ബജറനില്  വകേ  ലകേഭാള്ളനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഉപകകേന്ദ്രങ്ങളുലട  ലകേടനിട
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് പരമഭാവധനി അഞട്ട് ലക്ഷലാം രൂപയലാം നവതീകേരണത്തനിനട്ട് പരമഭാവധനി
മൂനട്ട് ലക്ഷലാം രൂപയമഭാണട്ട് വകേലകേഭാള്ളനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ലപ്രഭാകപഭാസലുകേള ലഭലമഭാകുന
മുറയട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭലമഭാക്കുനതുലാം  ഫണട്ട്  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനത്തനിനട്ട്
റകേമഭാറുനതുമഭാണട്ട്.   ലവററനിനറനി  ഉപകകേന്ദ്രങ്ങളനില് വനിരമരുനലാം മറട്ട്  മരുനകേളുലാം
ഗപൗസുലാം ലഭലമഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്. 
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കേഭാലനിത്തതീറയലട വനിലവര്ദനവട്ട്  

92 (4648) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കേഭാലനിത്തതീറയലട  വനില  ക്രമഭാതതീതമഭായനി  വര്ദനിചതട്ട്
ശദയനിൽലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കേഭാലനിത്തതീറയലട  സബ് സനിഡനി  തുകേ  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം  വനില
നനിയനനിക്കുനതനിനുലാം എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുലമനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) കകേരളഭാ ഫതീഡ്സട്ട്, മനില്മ മുതലഭായ ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള  വഴെനി
വനില്പന നടത്തുന കേഭാലനിത്തതീറ നനിയനനിത വനിലയട്ട് സര്ക്കഭാര് നല്കുനതുലകേഭാണട്ട്
ലപഭാതുവനിപണനിയനില്  കേഭാലനിത്തതീറ  വനില  ക്രമഭാതതീതമഭായനി  വര്ദനിപനിക്കുനതനിലന
പനിടനിച്ചുനനിര്ത്തുന.   കേനകുടനി  പരനിപഭാലന  പദതനി  വഴെനി  4   മഭാസലാം  മുതല്  30
മഭാസലാംവലരയള്ള  പശുക്കുടനികേളക്കട്ട്  പകുതനി  വനിലയട്ട്  കേനകുടനി  തതീറ
നല്കുനതുലകേഭാണട്ട് കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് കേഭാലനിത്തതീറ വനില വര്ദനയനില് ഒരഭാശസ്വഭാസമഭാണട്ട്.
ക്ഷതീര സലാംഘങ്ങളനില് അളക്കുന പഭാലനിനട്ട്  ആനുപഭാതനികേമഭായനി ലനിററനിനട്ട്  ഒരു രൂപ
നനിരക്കനില്  കേഭാലനിത്തതീറയട്ട്  സബ്സനിഡനി  നല്കേനിവരുനണട്ട്.   കേഭാലനിത്തതീറ
സബ്സനിഡനി ഉയര്ത്തുന കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.  മനില്മ  മുകഖന
വനിതരണലാം ലചേയ്യുന കേഭാലനിത്തതീറയട്ട്  മനില്മയലട കമഖലഭാ യൂണനിയനുകേള അവരുലട
പ്രവര്ത്തന ലഭാഭത്തനില്നനിനലാം  ക്ഷതീരകേര് ഷകേര്ക്കട്ട്  സബ്സനിഡനി  ലഭലമഭാക്കുനണട്ട്.
കൂടഭാലത കകേരളഭാ ഫതീഡ്സട്ട് നനിലവനില് വനില വര്ദന നടപഭാക്കനിയനിടനില. 

റലവ്കസഭാക്കട്ട് ഇനലസകര് കഗ്രഡട്ട് - 1 

93 (4649)  ശതീ  .    ലകേ  .    എസട്ട്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപനിലല  റലവ്കസഭാക്കട്ട്  ഇനലസകര്മഭാരുലട  ആദല
ലപ്രഭാകമഭാഷന  കപഭാസഭായ  റലവട്ട്  കസഭാക്കട്ട്  ഇനലസകര്  കഗ്രഡട്ട്-I  കേഭാര്ക്കട്ട്  മറട്ട്
വകുപ്പുകേളനിലലകപഭാലല  ജനറല്  ട്രെഭാനസ്ഫര്  നടപനിലഭാക്കുകമഭാ;  ഇലലങനില്  ഇതനിലന്റെ
കേഭാരണലാം വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വര്ഷങ്ങളഭായനി അനല ജനിലകേളനില് കജഭാലനി കനഭാക്കുന റലവട്ട് കസഭാക്കട്ട്
ഇനലസകര്മഭാര്ക്കട്ട്  അവരുലട  സസ്വന്തെലാം  ജനിലകേളനികലയട്ട്  മഭാറലാം  ലഭനിയനതനിനട്ട്
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ജതീവനക്കഭാരുലട  സപൗകേരലഭാര്ത്ഥലാം  ബദല്  സലാംവനിധഭാനലാം  എലന്തെങനിലുലാം  സര്ക്കഭാര്
ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാലയനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപനിലല  റലവ്കസഭാക്കട്ട്  ഇനലസകര്മഭാരുലട  ആദല
ലപ്രഭാകമഭാഷന  കപഭാസഭായ  റലവ്കസഭാക്കട്ട്  ഇനലസകര്  കഗ്രഡട്ട്  I  കേഭാര്ക്കട്ട്  മറട്ട്
വകുപ്പുകേളനിലലകപഭാലല ജനറല് ട്രെഭാനസ്ഫര് നടപനിലഭാക്കഭാന കേഴെനിയനില.  ആയതനിലന്റെ
കേഭാരണലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന. 

മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപനിലല  റലവ്കസഭാക്കട്ട്  ഇനലസകര്മഭാര്  ജനിലഭാതല

റനിക്രൂടട്ട്ലമന്റെട്ട് വഴെനി റലവ്കസഭാക്കട്ട് ഇനലസകര് കഗ്രഡട്ട് II ആയനി ജനിലഭാതല നനിയമനലാം

ലഭനിക്കുകേയലാം  കറകഷലഭാ  ലപ്രഭാകമഭാഷന വഴെനി  റലവ്കസഭാക്കട്ട്  ഇനലസകര് കഗ്രഡട്ട്  I

ആയനി മഭാറുകേയലാം ലചേയ്യുന.  ലപ്രഭാകമഭാഷനട്ട് കശഷലാം ടനി ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് കജഭാലനിയലട

സസ്വഭഭാവത്തനില് മഭാറലാം വരുനനില. ടനി ജതീവനക്കഭാര് റലവ്കസഭാക്കട്ട് ഇനലസകര് കഗ്രഡട്ട്

II  തസനികേകേളനില്  കറകഷലഭാ  ലപ്രഭാകമഭാഷന  ലഭനിചട്ട്  റലവ്കസഭാക്കട്ട്  ഇനലസകര്

കഗ്രഡട്ട് I ആയനി മഭാറുനതലഭാലത സലാംസഭാന തലത്തനില് റലവ്കസഭാക്കട്ട് ഇനലസകര്

കഗ്രഡട്ട് I തസനികേകേള സൃഷ്ടനിചനിടനില.  റലവ്കസഭാക്കട്ട് ഇനലസകര് കഗ്രഡട്ട്  I ആയനി

റനിടയര്  ലചേയ്യുനവരുലട  കവക്കനസനികേള  റലവ്കസഭാക്കട്ട്  ഇനലസകര്  കഗ്രഡട്ട്  II

കവക്കനസനികേളഭായനി  ജനിലഭാതലത്തനില്  പബനികേട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്  കേമ്മേതീഷനട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്

ലചേയ്യുകേയലാം  റലവ്കസഭാക്കട്ട്  ഇനലസകര്  കഗ്രഡട്ട്  II  ആയനി  പുതനിയ  നനിയമനലാം

നടത്തുകേയലാം ലചേയ്യുന. നനിലവനില് റലവ്കസഭാക്കട്ട് ഇനലസകര് കഗ്രഡട്ട്  I  ജനിലഭാതല

തസനികേ  ആയതനിനഭാല്  സലാംസഭാന  തലത്തനില്  ലപഭാതുസലലാംമഭാറലാം  നല്കുവഭാന

കേഴെനിയനില.  ജനിലഭാതല തസനികേകേളക്കട്ട് ജനിലഭാതലത്തനില് മഭാതകമ ലപഭാതുസലലാംമഭാറലാം

നല്കുവഭാന കേഴെനിയൂ. 

(ബനി)  ജനിലഭാതല റനിക്രൂടട്ട്ലമന്റെട്ട്  വഴെനി റലവ്കസഭാക്കട്ട്  ഇന ലസകര് ആയനി ഒരു
ജനിലയനില്  നനിയമനലാം  ലഭനിചവര്ക്കട്ട്  നനിലവനിലുള്ള  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരലാം
അന്തെര്ജനിലഭാ സലലാംമഭാറത്തനിനട്ട് വലവസയണട്ട്. നനിലവനില് ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് ലപഭാതുവഭായനി
ബഭാധകേമഭായ ചേടങ്ങള റലവ്കസഭാക്കട്ട്  ഇനലസകര്മഭാര്ക്കുലാം ബഭാധകേമഭായതനിനഭാല്
അവര്ക്കട്ട് മഭാതമഭായനി ബദല് സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തുവഭാന കേഴെനിയനില. 

ലഡയറനി സയനസട്ട് കകേഭാകളജട്ട് 

94 (4650)  ശതീ  .    ലകേ  .    എസട്ട്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
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(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  എത ലഡയറനി  സയനസട്ട്  കകേഭാകളജുകേളുണട്ട്;  ഇവനിലട
എന്തെട്ട്  പഭാഠലപദതനികേളഭാണട്ട്  നനിലവനിലുള്ളതട്ട്;  ഇവനിലട  എത  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേള
പഠനിക്കുനണട്ട്;  ഇവര്ക്കട്ട്  എലന്തെലഭാലാം  ലതഭാഴെനില്  സഭാധലതകേളഭാണട്ട്  ഉള്ളതട്ട്;
ക്ഷതീകരഭാത്പഭാദന  രലാംഗത്തുലാം  കേനകേഭാലനി  പരനിപഭാലനത്തനിലുലാം  ലഡയറനി  സയനസട്ട്
കകേഭാകളജുകേളുലട പങട്ട് എന്തെഭാലണനള്ളതട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വനിതുര പഞഭായത്തനിലല ലചേറചല് ലജഴനി ഫഭാമനില് ലഡയറനി സയനസട്ട്
കകേഭാകളജട്ട്  എനഭാണട്ട്  അനുവദനിചതട്ട്;  ഇതനിനഭായനി  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്;  ലചേറചല്  ലജഴനി  ഫഭാമനില്  ലഡയറനി  സയനസട്ട്  കകേഭാകളജട്ട്
തുടങ്ങുനതനിനട്ട്  സപൗകേരലപ്രദമഭായ  സലലാം  കേലണത്തനി  ശനിപഭാര്ശ  ലചേയനിട്ടുകണഭാ;
എങനിൽ  ഇവനിലട  കകേഭാകളജനിനുള്ള  ഭൂമനി  ലഭനിയനതനിനട്ട്  ഇകപഭാള  തടസലാം  ഉകണഭാ;
തടസമുലണങനിൽ എന്തെഭാലണനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ലഡയറനി സയനസട്ട് കകേഭാകളജട്ട് പുതുതഭായനി ആരലാംഭനിയനതനിനട്ട് ലഡയറനി
ഫഭാമുകേള അനനിവഭാരലമഭാകണഭാ; എങനിൽ ലചേറചലനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന ലഡയറനി ഫഭാലാം
കകേഭാകളജനിനഭായനി പ്രകയഭാജനപടുത്തഭാകമഭാ; ലചേറചലനില് ലഡയറനി സയനസട്ട് കകേഭാകളജട്ട്
തുടങ്ങഭാന  പ്രകയഭാജനപ്രദമഭായ  മറട്ട്  ഭപൗതനികേ  സഭാഹചേരലങ്ങള  എലന്തെലഭാമഭാണട്ട്;
കകേഭാകളജനിലനറ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് എത സലമഭാണട്ട് കവണതട്ട്;

(ഡനി)  ലചേറചലനിലല  ലജഴനി  ഫഭാമനിനട്ട്  എതസലമഭാണുള്ളതട്ട്;  ഇതനില്  എത
സലത്തഭാണട്ട്  ലഡയറനി  ഫഭാലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുനതട്ട്;  ഇവനിലട  പരനിപഭാലനിക്കലപടുന
കേനകേഭാലനികേള എതയഭാണട്ട്;

(ഇ)  ലചേറചല്  ലജഴനി  ഫഭാമനില്  അനുവദനിച  ലഡയറനി  സയനസട്ട്  കകേഭാകളജട്ട്
തനിരുവനന്തെപുരത്തട്ട്  എവനിലടയഭാണട്ട്  ഇകപഭാള  പ്രവര്ത്തനിക്കുനതട്ട്;  എത
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേള പഠനിക്കുന;  എതഭാമലത്ത ബഭാചഭാണട്ട്  ഇകപഭാഴുള്ളതട്ട്;  ലചേറചലനില്
കകേഭാകളജട്ട് ആരലാംഭനിക്കുനതനിലല കേഭാലതഭാമസലാം വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുലട തുടര് വനിദലഭാഭലഭാസലാം
തടസലപടുത്തുന  സഭാഹചേരലലാം  ഉകണഭാ;  ഇതനിനഭായനി  എലന്തെലഭാലാം  കേരുതലുകേളഭാണട്ട്
സര്ക്കഭാര് എടുത്തനിട്ടുള്ളലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് 3 ലഡയറനി സയനസട്ട് കകേഭാകളജുകേളുണട്ട്.  കദശതീയ കേഭാര്ഷനികേ
ഗകവഷണ കേപൗണ്സനില് (ICAR)  നനിര്കദ്ദേശനിച പഭാഠലപദതനിയഭാണട്ട് നനിലവനിലുള്ളതട്ട്.
മണത്തനിയനില്  260  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുലാം  പൂകക്കഭാടട്ട്  56  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുലാം
തനിരുവനന്തെപുരത്തട്ട് 58 വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുലാം പഠനിക്കുനണട്ട്.  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
കേതീഴെനിലുള്ള ലഡയറനി    ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട് ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെനില് ക്ഷതീരവനികേസന ഓഫതീസര്
തസനികേയള്ള  അടനിസഭാന  കയഭാഗലത  ബനി.  ലടകേട്ട്  (ലഡയറനി  ലടകകഭാളജനി)  ആണട്ട്.
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മനില്മയലട  കേതീഴെനിലുള്ള  സലാംസരണ  പഭാന്റുകേളനില്  ലടകനിക്കല്  സൂപ്രണട്ട്,  ലഡയറനി
ലകേമനിസട്ട്,  കകേഭാളനിറനി  അനലനിസട്ട്  മുതലഭായ തസനികേകേളക്കുലാം ഇകത കയഭാഗലതയഭാണട്ട്
നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇന്തെലയട്ട് അകേത്തുലാം പുറത്തുമുള്ള നനിരവധനി ക്ഷതീര സലാംസരണ/
ഭക്ഷല സലാംസരണ പഭാന്റുകേളനില് ഇവനിലടനനിനള്ള  ബനി.ലടകേട്ട് ബനിരുദധഭാരനികേള കജഭാലനി
ലചേയ്തുവരുന. 

(ബനി) 2015-16  അക്കഭാദമനികേട്ട് വര്ഷത്തനിലഭാണട്ട് തനിരുവനന്തെപുരത്തട്ട് ലചേറചല്
 ലഡയറനി  സയനസട്ട് കകേഭാകളജട്ട്  പ്രവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിചതട്ട്.  പ്രസ്തുത ബനി.  ലടകേട്ട്  കകേഭാഴട്ട്
തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  കേരകുളലാം  ലകേല്കട്രെഭാണ്  കകേഭാലാംപകനിലല  ലകേടനിടത്തനിലഭാണട്ട്
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുനതട്ട്.  ലചേറചല്  ലജഴനി  ഫഭാമനില്  കകേഭാകളജട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്
സലലാം നനിര്ണയ സമനിതനി റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  ലചേറചല് ഫഭാമനിലന്റെ ലതക്കട്ട്-
കേനിഴെകക്ക മൂലയനിലുള്ള 25 ഏക്കര് സലലാം ലവററനിനറനി സര്വ്വകേലഭാശഭാലയട്ട് നല്കേഭാന
മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപട്ട്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  വസ്തു  റകേമഭാറ  നടപടനികേളക്കഭായനി
തനിരുവനന്തെപുരലാം ജനിലഭാ കേളകലറ ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  അനനിവഭാരലമഭാണട്ട്.  ലചേറചലനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  ലജഴനി  ഫഭാലാം
കകേഭാകളജനിനഭായനി പ്രകയഭാജനലപടുത്തഭാവനതഭാണട്ട്. 

ലചേറചലനില്  ആവശലമഭായ  ഭപൗതനികേ സപൗകേരലങ്ങള,  അക്കഭാദമനികേട്ട്  കബഭാക്കട്ട്,
 ലഡയറനി പഭാന്റെട്ട്,  കഹഭാസലുകേള, കേസ്വഭാര്കടഴ്സുകേള എനനിവയള്ള സലലാം അനുവദനിച്ചുകേനിട്ടുന
മുറയട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കുനതഭാണട്ട്. കകേഭാകളജനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനത്തനിനട്ട് കുറ ഞ്ഞതട്ട് 25 ഏക്കര്
സലമഭാണട്ട്  ആവശലമഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്. 

(ഡനി)  ലജഴനി  ഫഭാമനിലന്റെ  58  ഏക്കര്  സലത്തഭാണട്ട്     ലഡയറനി  ഫഭാലാം
പ്രവര്ത്തനിക്കുനതട്ട്. 200-ല് പരലാം കേനകേഭാലനികേലള ഇവനിലട പരനിപഭാലനിക്കുനണട്ട്. 

(ഇ) തനിരുവനന്തെപുരത്തട്ട് കേരകുളത്തട്ട് സനിതനി ലചേയ്യുന ലകേല്കട്രെഭാണ് കകേഭാലാംപകനിലല
ലകേടനിടത്തനിലഭാണട്ട് കകേഭാകളജട്ട് തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി    പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുനതട്ട്. ഇവനിലട
ആലകേ 58 വനിദലഭാര്ത്ഥനികേള പഠനിക്കുന.  2 ബഭാച്ചുകേള ഉണട്ട്.  നനിലവനിലല തഭാല്ക്കഭാലനികേ
കകേന്ദ്രത്തനില്  സപൗകേരലങ്ങള  പരനിമനിതമഭാണട്ട്.   കകേഭാകളജട്ട്  തുടങ്ങുനതനിനഭായനി  ഭൂമനി
റകേമഭാറുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിക്കുന.   ഭൂമനി  ലഭനിച  കശഷലാം  തുടര്
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

 ക്ഷതീരകേര്ഷകേരുലട ഉനമനവലാം കക്ഷമവലാം 

95 (4651) ശതീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുല : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് ക്ഷതീര കേര്ഷകേരുലട ഉനമനവലാം കക്ഷമവലാം മുനനനിര്ത്തനി
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സര്ക്കഭാര് എലന്തെഭാലക്ക നടപടനികേള ലലകേലക്കഭാള്ളുലമനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഭാലനിത്തതീറ  വനില വര്ദനവട്ട്  പനിടനിച്ചു  നനിര്ത്തഭാന  സബ്സനിഡനിയഭായനി
കൂടുതല് തുകേ വകേയനിരുത്തുകമഭാ;

(സനി)  കേഭാലനിത്തതീറ ഗുണനനിലവഭാരലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാന എന.  എ.  ബനി.  എല്.
(നഭാഷണല് അക്രഡനികറഷന കബഭാര്ഡട്ട്  കഫഭാര് ലടസനിലാംഗട്ട്  ആന്റെട്ട്  കേഭാലനിബകറഷന
ലഭാബട്ട്) അക്രഡനികറഷകനഭാടു കൂടനിയള്ള സലാംവനിധഭാനലാം കസറട്ട് ലഭാബനില് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;
എങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ക്ഷതീര  കേര്ഷകേരുലട  ഉനമനലാം  മുനനനിര്ത്തനിയലാം
ക്ഷതീകരഭാത്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം ലക്ഷലമനിടട്ട് ക്ഷതീരവനികേസന വകുപട്ട് വനിവനിധ
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  തതീറപ്പുല് കൃഷനി വനികേസന പദതനി,  കേഭാലനിത്തതീറ
സബ്സനിഡനി,  മനില്ക്കട്ട്ലഷ  ഡട്ട്  ലഡലവപ്ലമന്റെട്ട്  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം  (MSDP),  ഇന്റെകഗ്രറഡട്ട്
ലഡയറനി  ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം  (IDDP),  ആവശലഭാധനിഷനിത  ധനസഹഭായലാം
എനതീ  പദതനികേളഭാണട്ട്  പ്രധഭാനമഭായലാം  നടപനിലഭാക്കനിവരുനതട്ട്.   കൂടഭാലത  ക്ഷതീര
കേര്ഷകേരുലട  കക്ഷമലാം  ലക്ഷലമഭാക്കനി  ക്ഷതീര  കേര്ഷകേ  കക്ഷമനനിധനിയലട  ലപനഷന,
കുടുലാംബ  ലപനഷന,  അവശതഭാ  ലപന ഷന,  ചേനികേനിതഭാ  ധനസഹഭായലാം,  വനിവഭാഹ
ധനസഹഭായലാം, മരണഭാനന്തെര ധനസഹഭായലാം എനനിവയലാം നല്കേനിവരുന. 

(ബനി) ക്ഷതീര സലാംഘങ്ങളനില് അളക്കുന പഭാലനിനട്ട് ആനുപഭാതനികേമഭായനി ലനിററനിനട്ട്
ഒരു രൂപ നനിരക്കനില് കേഭാലനിത്തതീറയട്ട് സബ്സനിഡനി നല്കേനിവരുനണട്ട്.  കേഭാലനിത്തതീറ
സബ്സനിഡനി ഉയര്ത്തുന കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

(സനി) ലഭലമഭാണട്ട്. 

തനിരുവനന്തെപുരലാം  പടത്തട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  എന.എ.ബനി.എല്. (നഭാഷണല്
അക്രഡനികറഷന കബഭാര്ഡട്ട് കഫഭാര് ലടസനിലാംഗട്ട് ആന്റെട്ട് കേഭാലനിബകറഷന ലകബഭാറടറതീസട്ട്)
അക്രഡനികറഷകനഭാടുകൂടനിയ  കസറട്ട്  ലഡയറനി  ലഭാബനില്  കേഭാലനിത്തതീറയലട ഗുണകമന
പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനിലുണട്ട്. 

 ക്ഷതീര വനികേസനത്തനിനട്ട്  പുതനിയ പദതനികേള 

96 (4652)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ക്ഷതീര വനികേസനവമഭായനി ബനലപട പുതനിയ പദതനികേള പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;
വലകമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

ഉണട്ട്. 

1. MSDP  (മനില്ക്കട്ട്  ലഷ ഡട്ട്  ലഡലവപ്ലമന്റെട്ട്  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം),  IDDP
(Integrated  Dairy  Development  Programme)  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുനകതഭാലടഭാപലാം  സലാംസഭാനലത്ത  ലതര ലഞ്ഞടുക്കലപട
മൂനട്ട് ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനില് ക്ഷതീരഗ്രഭാമലാം പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതഭാണട്ട്.

2. തതീറപ്പുലനിലന്റെ  ദപൗര്ലഭലലാം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി  സമഗ്ര  തതീറപ്പുല്
കൃഷനി വനികേസന പദതനി നടപനിലഭാക്കുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

3. കേഭാലനിത്തതീറ  സബ്സനിഡനി  വര്ഷലാം  മുഴുവന  നല്കുന  കേഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

4. പഭാലനിലന്റെയലാം പഭാലുല്പനങ്ങളുലടയലാം ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളനില്  സനിരലാം  പരനികശഭാധനഭാ  സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ലപടുത്തുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

5. കസറട്ട് ലഡയറനി ലഭാബനില് കേഭാലനിത്തതീറയലടയലാം കുടനിലവള്ളത്തനിലന്റെയലാം
ഗുണനനിലവഭാരലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തുനതഭാണട്ട്.

6. ക്ഷതീര പരനിശതീലന കകേന്ദ്രങ്ങലള ലസന്റെര് ഓഫട്ട് എകലന സട്ട് ആക്കനി
മഭാറ്റുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

7. ലകേഭാലലാം ജനിലയനില് ക്ഷതീകരഭാത്പഭാദകേ രലാംഗത്തട്ട് കേടനവരുന പുതനിയ
കേര്ഷകേലര സഹഭായനിക്കുനതനിനഭായനി സലാംരലാംഭകേതസ്വ വനികേസന കകേന്ദ്രലാം
ആരലാംഭനിക്കുനതട്ട് പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

8. കകേരളത്തനില്  മുഴുവന  ക്ഷതീര  സലാംഘങ്ങളുലടയലാം  പ്രവര്ത്തനലാം
കേഭാരലക്ഷമവലാം  സുതഭാരലവലാം  ആക്കുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സമ്പൂര്ണ
ഓകടഭാകമഷന നടപനിലഭാക്കുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്. 

 ക്ഷതീര കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് കക്ഷമ പദതനികേള  

 97 (4653) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന : 
ശതീ  .   ജനി  .   എസട്ട്  .   ജയലഭാല് : 
ശതീ  .   എല്കദഭാ എബഹഭാലാം : 
ശതീ  .    മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന പനി. :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
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(എ)  ക്ഷതീര  കേര്ഷകേരുലട  കക്ഷമത്തനിനഭായനി  എലന്തെഭാലക്ക  പദതനികേളഭാണട്ട്
പരനിഗണനയനിലുള്ളലതനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്  അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന  മുഖല  പ്രശ്നമഭായ  കേറവക്കഭാരുലട
ക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്  എലന്തെഭാലക്ക  പദതനികേളഭാണട്ട്  പരനിഗണനയനിലുള്ളലതനട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ക്ഷതീര  സലാംഘങ്ങളനില്  പഭാല്  നല്കുന  ക്ഷതീര  കേര്ഷകേലര  ഡയറകട്ട്
ലബനനിഫനിറട്ട്  ട്രെഭാനസ്ഫര്  സലാംവനിധഭാനത്തനികലക്കട്ട്  ലകേഭാണ്ടുവരുനതനിനട്ട്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)   സലാംസഭാനത്തട്ട്  ക്ഷതീര  കേര്ഷകേരുലട  ഉനമനലാം  മുനനനിര്ത്തനിയലാം
ക്ഷതീകരഭാത്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം ലക്ഷലമനിടട്ട് ക്ഷതീരവനികേസന വകുപട്ട് വനിവനിധ
പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  തതീറപ്പുല്  വനികേസന  പദതനി,  കേഭാലനിത്തതീറ
സബ്സനിഡനി,  മനില്ക്കട്ട്ലഷ  ഡട്ട്  ലഡലവപ്ലമന്റെട്ട്  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം  (MSDP),  ഇന്റെകഗ്രറഡട്ട്
ലഡയറനി  ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം  (IDDP),  ആവശലഭാധനിഷനിത  ധനസഹഭായലാം
എനതീ  പദതനികേളഭാണട്ട്  പ്രധഭാനമഭായലാം  നടപനിലഭാക്കനിവരുനതട്ട്.   കൂടഭാലത  ക്ഷതീര
കേര്ഷകേരുലട  കക്ഷമലാം  ലക്ഷലമഭാക്കനി  ക്ഷതീര  കേര്ഷകേ  കക്ഷമനനിധനിയലട  ലപനഷന,
കുടുലാംബ  ലപനഷന,  അവശതഭാ  ലപന ഷന,  ചേനികേനിതഭാ  ധനസഹഭായലാം,  വനിവഭാഹ
ധനസഹഭായലാം, മരണഭാനന്തെര ധനസഹഭായലാം എനനിവയലാം നല്കേനിവരുന.

(ബനി) കേറവക്കഭാരുലട ക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് കേറവയനലാം സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്
ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുന. 

മനില്മയലട  തനിരുവനന്തെപുരലാം കമഖലഭാ  യൂണനിയന  2016-17  വര്ഷത്തനികലയട്ട്
50%  ലബനനിഫനിഷലറനി  കകേഭാണ്ട്രെനിബബഷന  ഉളലപലട  കേറവ  യനലാം
വഭാങ്ങുനതനിനഭായനി  90  ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   എറണഭാകുളലാം കമഖലഭാ
യൂണനിയന നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം  ഒരു ഇലകനികേട്ട്  യനത്തനിനട്ട്  10,000  രൂപ
നനിരക്കനില്  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട്  തുകേ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   ടൂ
വതീലറനില്  കേറവയനലാം  ഘടനിപനിചട്ട്  വതീടുകേള  കതഭാറുലാം  ലചേനട്ട്  പശുക്കലള  കേറനട്ട്
ലകേഭാടുക്കുന  സലാംവനിധഭാനമഭായ  മനില്കക്കഭാ  റബക്കട്ട്,  പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില്
തനിരുവനന്തെപുരലാം യൂണനിയന നടപനിലഭാക്കുനണട്ട്. മലബഭാര് കമഖലഭാ യൂണനിയന മനില്മ
നടപഭാക്കുന  ഫഭാലാം  സകപഭാര്ടട്ട്  പദതനി  വഴെനി  കേറവയനലാം  വഭാങ്ങുനതനിനട്ട്
സലാംഘങ്ങളക്കട്ട് 15,000 രൂപ പ്രകേഭാരലാം സബ്സനിഡനി നല്കേനിവരുനണട്ട്. 

(സനി) പരനിഗണനിക്കുനതഭാണട്ട്. 
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ക്ഷതീര സലാംഘങ്ങളനില് പഭാല് അളക്കുന കേര്ഷകേലര പൂര്ണമഭായലാം ബഭാങനിലാംഗട്ട്
സലാംവനിധഭാനത്തനികലയട്ട് ലകേഭാണ്ടുവരുനതനിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിവരനികേയഭാണട്ട്. 

മനില്മയനിലുലാം  ഡയറകട്ട് ലബനനിഫനിറട്ട് ട്രെഭാനസ്ഫര് സലാംവനിധഭാനലാം ഉപകയഭാഗനിചട്ട് കമഖലഭാ
യൂണനിയനുകേളനില്നനിനട്ട് ക്ഷതീര കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് നല്കുന വലകനിഗത ആനുകൂലലങ്ങള
വനിതരണലാം ലചേയ്യുനതനിനുള്ള ശമലാം നടനവരുന.  കേര്ഷകേരുലട അക്കപൗണനികലയട്ട്
സബ്സനിഡനികേള ട്രെഭാനസ്ഫര് ലചേയ്യുന പദതനി ഘടലാംഘടമഭായനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

 പഭാല് ഉത്പഭാദനത്തനില് സസ്വയലാംപരലഭാപ്തത

98 (4654) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

പഭാല് ഉല്പഭാദനത്തനില് സസ്വയലാംപരലഭാപ്തത ലക്ഷലമഭാക്കനിലക്കഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന  പദതനികേൾക്കഭായനി  എത  തുകേ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുലണനട്ട്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

പഭാല് ഉത്പഭാദനത്തനില് സസ്വയലാം പരലഭാപ്തത ലക്ഷലമഭാക്കനിലക്കഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കുവഭാന 2016-
17  വര്ഷത്തനില്  8617.02  ലക്ഷലാം  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   വനിവനിധ
പദതനികേളക്കഭായനി വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ള തുകേ ചുവലട കചേര്ക്കുന: 

• ക്ഷതീരവനി  ജഭാന വലഭാപന പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം ഉപകദശകേ സര്വ്വതീസുലാം - 450
ലക്ഷലാം രൂപ 

• ക്ഷതീര സലാംഘങ്ങളുലട ആധുനനികേവത്കേരണലാം - 1950 ലക്ഷലാം രൂപ 

• തതീറപ്പുല് കൃഷനി വനികേസന പദതനി - 500 ലക്ഷലാം രൂപ 

• MSDP (Milk Shed Development Programme)- 3892 ലക്ഷലാം രൂപ 

• കേസ്വഭാളനിറനി കേണ്കട്രെഭാള ലഭാബട്ട് - 450 ലക്ഷലാം  രൂപ 

• കേഭാലനിത്തതീറ സബ്സനിഡനി - 1350 ലക്ഷലാം രൂപ 

• ക്ഷതീരകേര്ഷകേ കക്ഷമനനിധനി - 25 ലക്ഷലാം രൂപ 

• കേടലക്കണനിയനിലഭായ കേര്ഷകേര്ക്കുള്ള സഹഭായലാം  - 1000  രൂപ  (കടഭാക്കണ്
ലപ്രഭാവനിഷന) 

• വയനഭാടട്ട് ബഹ്മഗനിരനി കപ്രഭാജകനിനുള്ള സഹഭായലാം  - 1000  രൂപ  (കടഭാക്കണ്
ലപ്രഭാവനിഷന) 

ആലകേ - 8617.02  ലക്ഷലാം രൂപ 
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 ലചേറുകേനിട ക്ഷതീരകേര്ഷകേര് 

99 (4655) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ബഷതീര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനവലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാലുല്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  ലചേറുകേനിട  ക്ഷതീര  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്

എലന്തെലഭാലാം  സഹഭായങ്ങളഭാണട്ട്  ക്ഷതീരവനികേസന  വകുപട്ട്  ഇകപഭാള  നലനിവരുനതട്ട്;

മനില്ക്കട്ട് ലഷഡട്ട് ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട് കപഭാലുള്ള പദതനികേള ലകേഭാണട്ട് ഉണഭായ കനടങ്ങള

എലന്തെലഭാമഭാണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേരള  റലവട്ട്  കസഭാക്കട്ട്  ലഡവലപട്ട്ലമന്റെട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  കപഭാലുള്ള

സഭാപനങ്ങളുലട  സഹഭായകത്തഭാലട  അതത്യുല്പഭാദന  കശഷനിയള്ള  പശുക്കലള

കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  പഭാലുല്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  കേറവപശുക്കലള

വഭാങ്ങുനതനിനുലാം കേഭാലനിലത്തഭാഴുത്തട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുലാം ആവശലഭാധനിഷനിത സഹഭായമഭായലാം

ധനസഹഭായലാം നല്കുന.  കൂടഭാലത പഭാല് ഉത്പഭാദന  ലചേലവട്ട്  കുറയനതനിനഭായനി

തതീറപ്പുല്  കൃഷനി  വലഭാപനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  വനിവനിധ  പദതനിയലാം  നടപനിലഭാക്കുനണട്ട്.

പഭാലനിലന്റെ  വനിപണന  സലാംവനിധഭാനലാം  വനിപുലലപടുത്തനിയലാം  പഭാലനിലന്റെ  ഗുണകമന

ലമചലപടുത്തനിയലാം ലമചലപട വനില ലഭനിക്കുനതനിനുള്ള സഭാഹചേരലലാം ഉണഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

കൂടഭാലത ക്ഷതീര സലാംഘങ്ങളനില് അളക്കുന പഭാലനിനട്ട് ആനുപഭാതനികേമഭായ ഇനലസന്റെതീവട്ട്

നല്കുന.  ക്ഷതീരകേര്ഷകേരുലട  കക്ഷമപ്രവര്ത്തനത്തനിനഭായനി  ക്ഷതീരകേര്ഷകേ

കക്ഷമനനിധനിയനിലൂലട  ലപനഷന,  കുടുലാംബ  ലപന ഷന,  വനിവഭാഹ  ധനസഹഭായലാം,

ചേനികേനിതഭാ സഹഭായലാം തുടങ്ങനിയവ നല്കേനിവരുനണട്ട്. 

ഉത്പഭാദന ക്ഷമതയള്ള സങരയനിനലാം പശുക്കലള ക്ഷതീര കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുന

പദതനിയഭാണട്ട്  മനില്ക്കട്ട്  ലഷ ഡട്ട്  വനികേസന  പദതനി.   ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട  ക്ഷതീര

കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് 2 പശു, 5 പശു, 10 പശു,  5 കേനിടഭാരനി,  10 കേനിടഭാരനി വലരയള്ള ലഡയറനി

യൂണനിറ്റുകേളക്കട്ട്  ധനസഹഭായലാം,  ക്ഷതീര  കേര്ഷകേനട്ട്  ആവശലഭാധനിഷനിത  സഹഭായലാം,

കേറവയനലാം,  കേഭാലനിലത്തഭാഴുത്തട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  വമണ് കേലഭാറനില്  ലകേയര് കപ്രഭാഗ്രഭാലാം

തുടങ്ങനിയവ ഈ പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  

(ബനി) പരനിഗണനിക്കുനതഭാണട്ട്. 
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 മനില്ക്കട്ട് ലഷഡട്ട് ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട് പദതനി 

100 (4656) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനവലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് മനില്ക്കട്ട് ലഷഡട്ട്  ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  പദതനി  (എലാം.എസട്ട്.

ഡനി.പനി.)  നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട് പദതനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇപൗ പദതനി പ്രകേഭാരലാം

എലന്തെലഭാലാം ആനുകൂലലങ്ങളഭാണട്ട് ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ലഭനിക്കുനതട്ട്;

(ബനി)  ഇപൗ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  കലഭാണ്  അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട്  ഏലതലഭാലാം

ധനകേഭാരല  സഭാപനങ്ങള  നനിര്കദ്ദേശനിക്കലപടനിരനിക്കുന  എനലാം  പലനിശ  നനിരക്കട്ട്

എതയഭാലണനലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ;

ഉത്തരലാം 

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  മനില്ക്കട്ട്  ലഷഡട്ട്  ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  പദതനി  (MSDP)

നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  പ്രസ്തുത പദതനി പ്രകേഭാരലാം കഗഭാദഭാനലാം (1 പശു യൂണനിറട്ട്), 2 പശു

യൂണനിറട്ട്, 5 പശു യൂണനിറട്ട്, 10 പശു യൂണനിറട്ട്, 5 ഹതീഫര് യൂണനിറട്ട്, 10 ഹതീഫര് യൂണനിറട്ട്

എനതീ  ലഡയറനി  യൂണനിറ്റുകേള  സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  ധനസഹഭായലാം  നല്കേനിവരുന.

കൂടഭാലത  കേഭാലനിലത്തഭാഴുത്തട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുലാം  കേറവയനലാം  വഭാങ്ങുനതനിനുലാം

ആവശലഭാധനിഷനിത ധനസഹഭായവലാം നല്കുന. 

(ബനി) MSDP  പദതനി പ്രകേഭാരലാം ഗുണകഭഭാകഭാവട്ട് കനരനിടഭാണട്ട് ബഭാങട്ട് വഭായ്പ എടുക്കുനതട്ട്.

ആയതനിനഭാല് പലനിശ നനിരക്കുലാം ധനകേഭാരല സഭാപനങ്ങള സലാംബനനിച വനിവരവലാം ലഭലമല. 

 സലാംസഭാനത്തട്ട് പ്രതനിദനിനലാം ആവശലമഭായ പഭാല് 

101 (4657) ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം  :

ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് വനവലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

പ്രതനിദനിനലാം  ആവശലമഭായ  പഭാലനിലന്റെ  എത  ശതമഭാനമഭാണട്ട്  സലാംസഭാനത്തട്ട്

ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

ഉത്തരലാം 

പ്രതനിദനിനലാം ആവശലമഭായ പഭാലനിലന്റെ ഏകേകദശലാം 75%-80%  വലര സലാംസഭാനത്തട്ട്

ഉത്പഭാദനിപനിക്കുനണട്ട്. 
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 തതീറപ്പുല് കൃഷനി വനികേസന പദതനി 

102 (4658) ശതീ  .   എലാം  .   വനിനലസന്റെട്ട് :
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .   ലകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന :
ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തതീറപ്പുല് കൃഷനി വനികേസന പദതനി വനിപുലമഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പദതനിയനുസരനിചട്ട്  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  എലന്തെലഭാലാം  ധനസഹഭായങ്ങളഭാണട്ട്
നല്കുനതട്ട്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത പദതനി നടപഭാക്കുനതനിനട്ട് ബജറനില് എന്തു തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.   സലാംസഭാനത്തട്ട്  തതീറപ്പുല്  കൃഷനി  വലഭാപകേമഭാക്കുനതനിനഭായനി
സമഗ്ര തതീറപ്പുല് കൃഷനി പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതട്ട് പരനിഗണനിച്ചുവരുന. 

മനില്മയലട കേതീഴെനിലുള്ള തനിരുവനന്തെപുരലാം കമഖലഭാ യൂണനിയന 2016-17 വര്ഷലാം
'പുല്ക്കൃഷനി  സലാംരലാംഭകേ  പദതനി'  എന  കപരനില്  കമഖലഭാ  യൂണനിയലന്റെ  നഭാലട്ട്
ജനിലകേളനിലഭായനി  ഒരു  പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാന  നടപടനികേള  റകേലക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്.
തഭാല്പരലമുള്ള  സലാംരലാംഭകേലര  കേലണത്തനി  വഭാണനിജലഭാടനിസഭാനത്തനില്  പുല്ക്കൃഷനി
നടത്തുകേയലാം ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന പുലട്ട്ല്ല് ക്ഷതീര സലാംഘങ്ങളനില് എത്തനിചട്ട് കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്
വനില്പന നടത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതഭാണട്ട് ടനി പദതനി. 

എറണഭാകുളലാം  കമഖലഭാ  യൂണനിയലന്റെ  2016-17  വര്ഷലത്ത  ബജറനില്
വഭാണനിജലഭാടനിസഭാനത്തനിലുള്ള  തതീറപ്പുല്  കൃഷനിയനികലയട്ട്  സസ്വകേഭാരല  സലാംരലാംഭകേലര
ആകേര്ഷനിക്കുനതനിനുലാം  ഇത്തരലാം  സലാംരലാംഭകേരനില്നനിനട്ട്  അവര്  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന
പചപ്പുലട്ട്ല്ല്  ആവശലക്കഭാരഭായ  ക്ഷതീര  കേര്ഷകേര് ക്കട്ട്  എത്തനിക്കുനതനിനുമഭായനി  ഒരു
കഫഭാഡര് ഗ്രനിഡട്ട് സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട് പത്തട്ട് ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

മലബഭാര്  കമഖലഭാ  യൂണനിയന  പുല്കൃക്കൃഷനി  ലചേയ്യുനതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ
വനിത്തുകേള  ലകേ.എല്.ഡനി.ബനി.  (കകേരളഭാ  റലവട്ട്  കസഭാക്കട്ട്  ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്
കബഭാര്ഡട്ട്)-ല് നനിനലാം സലാംഭരനിചട്ട് സപൗജനലമഭായനി കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് വനിതരണലാം ലചേയ്യുന.
2015-16-ല് ആഫ്രനിക്കന  കടഭാള ഇനത്തനില്ലപട കചേഭാളലാം,  മണനികചേഭാളലാം,  റസകലഭാ,
സഭാന്തെസട്ട്, കകേഭാലാംകഗഭാ സനിഗ്നല് എനതീ ഇനങ്ങളനിലൂലട 27155 കേനികലഭാ വനിത്തുലാം 2016-
17-ല് 23990 കേനികലഭാ വനിത്തുലാം വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്. 
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(ബനി)  20  ലസന്റെനില് കൂടുതല് പുല്ക്കൃഷനി ലചേയ്യുനവര്ക്കട്ട്  നടതീല് വസ്തുക്കള

ഉളലപലട ലഹകറനിനട്ട് 20,000 രൂപ ധനസഹഭായലാം നല്കുന. 20 ലസന്റെനില്  തഭാലഴെ

കൃഷനി  ലചേയ്യുനവര്ക്കട്ട്  സപൗജനലമഭായനി  പുല്ക്കൂടകേള  ലഭലമഭാക്കുനണട്ട്.  കൂടഭാലത

ഹ്രസസ്വവനിളകേളഭായ മക്കകചേഭാളലാം,  വന പയര് എനനിവയലട വനിത്തുകേള സപൗജനലമഭായനി

കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുനണട്ട്.  ക്ഷതീരസലാംഘലാം  മുകഖന  കുറഞ്ഞതട്ട്  5

വനനിതകേള  അടങ്ങനിയ  ഗ്രൂപനിനട്ട്  കഗഭാപഭാലനികേ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ഒരു  ഏക്കര്

പുല്ക്കൃഷനി ലചേയ്യുനതനിനട്ട്  75,000  രൂപ ധനസഹഭായലാം നല്കുന.  കൂടഭാലത ചേഭാഫട്ട്

കേടര്, ജലകസചേനലാം ഏര്ലപടുത്തല് എനനിവയലാം ധനസഹഭായലാം നല്കുനണട്ട്. 

മനില്മയലട കേതീഴെനിലുള്ള തനിരുവനന്തെപുരലാം കമഖലഭാ യൂണനിയന 2016-17 വര്ഷലാം

'പുല്ക്കൃഷനി  സലാംരലാംഭകേ   പദതനി  '  എന  കപരനില്  കമഖലഭാ  യൂണനിയലന്റെ  നഭാലട്ട്

ജനിലകേളനിലഭായനി  ഒരു  പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാന  നടപടനികേള  റകേലക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്.

പുലനിനട്ട്  കേനികലഭാഗ്രഭാമനിനട്ട്  5  രൂപ വനില്പന വനില നനിശയനിചട്ട്  2  രൂപ  യൂണനിയന

വനിഹനിതലാം നല്കേഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്. 

എറണഭാകുളലാം  കമഖലഭാ  യൂണനിയലന്റെ  2016-17  വര്ഷലത്ത   ബജറനില്

വഭാണനിജലഭാടനിസഭാനത്തനിലുള്ള  തതീറപ്പുല്  കൃഷനിയനികലയട്ട്  സസ്വകേഭാരല  സലാംരലാംഭകേലര

ആകേര്ഷനിക്കുനതനിനുലാം  ഇത്തരലാം  സലാംരലാംഭകേരനില്നനിനട്ട്  അവര്  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന

പചപ്പുലട്ട്ല്ല്   ആവശലക്കഭാരഭായ  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  എത്തനിക്കുനതനിനുമഭായനി  ഒരു

കഫഭാഡര്  ഗ്രനിഡട്ട് സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്   10 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

മലബഭാര്  കമഖലഭാ  യൂണനിയന  25  ലസന്റെട്ട്  സലത്തട്ട്  പുല്ക്കൃഷനി  ലചേയ്യുന

കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് കനരനിടട്ട്  പരനികശഭാധന നടത്തനി കൃഷനി  ലചേയ്യുനലവനട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തനി

2500 രൂപ വതീതലാം ധനസഹഭായലാം നല്കുന. 

പ്രതനിവര്ഷലാം  750  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ഈ  ആനുകൂലലലാം  നല്കേനിവരുന.

വലഭാവസഭായനികേഭാടനിസഭാനത്തനില് പുല്ക്കൃഷനി ലചേയ്യുന സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട് പരമഭാവധനി  1

ലക്ഷലാം രൂപവലര ധനസഹഭായലാം നല്കുന. സലാംരലാംഭകേന ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന പചപ്പുലട്ട്ല്ല്

3.50  രൂപയട്ട് വഭാങ്ങനി കേര്ഷകേനട്ട് 2.50 രൂപയട്ട് വനിതരണലാം ലചേയ്യുന.  തല്പരരഭായ

കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ആവശലമഭായ അതത്യുത്പഭാദന കശഷനിയള്ള 123.5 കേനികലഭാ പുല് വനിത്തട്ട്

കേനികലഭായട്ട് 100 രൂപ  സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  

(സനി)  500  ലക്ഷലാം  രൂപ.    പദതനികേലള  സലാംബനനിച്ചുള്ള  വനിശദ  വനിവരലാം

ചുവലട കചേര്ക്കുന. 
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(1) തതീറപ്പുല് കൃഷനി - 338.325 ലക്ഷലാം

(2) കഫഭാഡര് ലസമനിനഭാര്, കഫഭാഡര് ദനിനഭാചേരണലാം  - 4 ലക്ഷലാം

(3) അകസഭാള കൃഷനി - 15 ലക്ഷലാം

(4) ലഡയറനി ലപ്രഭാകമഭാടര് ഇനലസന്റെതീവട്ട് - 64.8 ലക്ഷലാം

(5) ഇറനികഗഷന  അസനിസനസട്ട് - 8 ലക്ഷലാം

(6) യനവത്കേരണവലാം ആധുനനികേവത്കേരണവലാം തതീറപ്പുല് കൃഷനിയലാം - 4 ലക്ഷലാം

(7) കഫഭാഡര് വൃക്ഷവനിള – 2.525 ലക്ഷലാം

(8) വനപയര്, കചേഭാളലാം കൃഷനി - 14.75 ലക്ഷലാം

(9) കഗഭാപഭാലനികേ  ഗ്രൂപട്ട് -  17 ലക്ഷലാം

(10) കസറട്ട് കഫഭാഡര് ഫഭാലാം അസനിസനസട്ട് - 10 ലക്ഷലാം

(11) കഫഭാഡര് കേലാം അകസഭാള നഴറനി - 3.6 ലക്ഷലാം

(12) ഭരണപരമഭായ പ്രവര്ത്തനങ്ങള - 18 ലക്ഷലാം

ആലകേ - 500 ലക്ഷലാം 

മനില്മയലട കേതീഴെനിലുള്ള തനിരുവനന്തെപുരലാം കമഖലഭാ യൂണനിയന 2016-17 വര്ഷലത്ത
ബ ജറനില് തതീറപ്പുല് കൃഷനിക്കഭായനി 1.25 കകേഭാടനി  രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

എറണഭാകുളലാം  കമഖലഭാ  യൂണനിയന  2016-17  വര്ഷലത്ത  ബജറനില്
വഭാണനിജലഭാടനിസഭാനത്തനിലുള്ള  തതീറപ്പുല്  കൃഷനിയനികലയട്ട്  ഒരു  കഫഭാഡര്  ഗ്രനിഡട്ട്
സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട് 10 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

മലബഭാര് കമഖലഭാ യൂണനിയന 2016-17 വര്ഷലത്ത ബജറനില്  തതീറപ്പുല് കൃഷനി
പദതനിക്കഭായനി 82.70 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  

 മൃഗശഭാലകേള നവതീകേരനിക്കഭാന നടപടനി 

103 (4659)  ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലാംസഭാനലത്ത  മൃഗശഭാലകേള  നവതീകേരനിക്കഭാന  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസ്വതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്; വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

മബസനിയലാം  മൃഗശഭാലഭാ  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴെനിലുള്ള  തനിരുവനന്തെപുരലാം  മൃഗശഭാലയലട
ആധുനനികേവത്കേരണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ആവഭാസ  വലവസയനുസൃതമഭായനി
മൃഗങ്ങളുലട  പരനിബനനങ്ങളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  മൃഗങ്ങളുലട  വഭാസസലത്തനിലന്റെ
വനികേസനവലാം അറകുറപണനികേളുലാം, കകേന്ദ്ര മൃഗശഭാല അകതഭാറനിറനി അലാംഗതീകേരനിച മഭാസര്
പഭാനനിലല  കേളക്ഷന   പഭാനനില്  ഉളലപടതുലാം,  മൃഗശഭാലയനില്  ലഭലമലഭാത്തതുമഭായ
മൃഗങ്ങലള സസ്വഭായത്തമഭാക്കല്,  മൃഗശഭാലഭാ ആശുപതനിയലട വനികേസനലാം,  കേസ്വഭാറന്റെയനിന
കസഷലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എനതീ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനി  മൃഗശഭാല
നവതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  തൃശ്ശൂര്  മൃഗശഭാല
നവതീകേരണത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി അനഭാകകേഭാണ പഭാമ്പനിലന പഭാര്പനിക്കുനതനിനുള്ള കൂടട്ട്
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട് ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപനില് തുകേ ലഡകപഭാസനിറട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്. 

 മൃഗശഭാലകേളുലട നവതീകേരണത്തനിനട്ട് പദതനികേള 

104 (4660)  ശതീ  .    എലാം  .    സസ്വരഭാജട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മൃഗശഭാലകേളുലട നവതീകേരണത്തനിനട്ട് എലന്തെങനിലുലാം പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി
വരുനകണഭാ;

(ബനി) ഉലണങനില് വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  ഉണട്ട്.  മൃഗശഭാലകേളുലട നവതീകേരണവമഭായനി ബനലപടട്ട് തഭാലഴെപറയന
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

1. മൃഗശഭാലയലട  ആധുനനികേവത്കേരണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കകേന്ദ്ര മൃഗശഭാലഭാ
അകതഭാറനിറനി  അലാംഗതീകേരനിച  മഭാസര്  പഭാന പ്രകേഭാരലാം  മൃഗങ്ങളുലട  ആവഭാസ
വലവസയനുസൃതമഭായ  രതീതനിയനില്  പരനിബനനങ്ങളുലട  നവതീകേരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിവരുന.

2. ആധുനനികേവത്കേരണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ജലപക്ഷനികേളുലട  ആവഭാസസലത്തനിനനുസൃതമഭായ
വഭാസസലത്തനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുവരുന.

3. ഇന്തെലന കേഭാട്ടുകപഭാത്തനിലന്റെ വഭാസസലത്തനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  കകേന്ദ്ര
മൃഗശഭാല അകതഭാറനിറനിയലട അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

4. വനികദശ  പക്ഷനികേലള  പഭാര്പനിക്കുന  കൂടുകേളുലട  അറകുറപണനികേളക്കട്ട്
1,50,00,000  രൂപയലട   എസനികമറനിനട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുകേയലാം
നവതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തുനതനിനുള്ള അനുമതനി  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്
വകുപനിനട്ട് മബസനിയലാം മൃഗശഭാല വകുപട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
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5. ഹനിമഭാലയന  കേരടനികേലള   പഭാര്പനിക്കുന   കൂടുകേളനില്  മൃഗത്തനിലന
നനിരതീക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം  മൃഗത്തനിലന്റെ  പരനികശഭാധനകേളക്കുമഭായനി  സബസട്ട്
കൂടുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ  എസനികമറട്ട്  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്
വകുപനില്നനിനലാം ലഭലമഭാക്കനി തുടര് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

6. മൃഗശഭാലയലട അകകേസ്വറനിയത്തനിലന്റെ നവതീകേരണ പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി ഹനിന്ദുസഭാന
പ്രതീഫഭാബട്ട് ലനിമനിറഡട്ട് എന സഭാപനലത്ത ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

7. തനിരുവനന്തെപുരലാം മൃഗശഭാലയനില് ലഭലമലഭാത്ത മൃഗങ്ങലള വനികദശ രഭാജലങ്ങളനില്
നനിനലാം  ഇന്തെലയനിലല  മറട്ട്  മൃഗശഭാലകേളനില്നനിനലാം  ലകേഭാണ്ടുവരുനതനിനുള്ള
നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

8. തൃശ്ശൂര് മൃഗശഭാല നവതീകേരണത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  അനഭാകകേഭാണ പഭാമ്പനിലന
പഭാര്പനിക്കുനതനിനുള്ള കൂടട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട് ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപനില്
തുകേ  ലഡകപഭാസനിറട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്. 

 തതീര സലാംരക്ഷണലാം  

105 (4661)  ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .   എലാം  .   വനിനലസന്റെട്ട് :
ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തട്ട് :
ശതീ  .    റഹബനി  ഈഡന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് തതീര സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി ജലകസചേന വകുപട്ട് എലന്തെലഭാലാം
കേര്മ്മേ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  നൂതന  സഭാകങതനികേ  വനിദല  ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; എങനില് അവ ഏലതഭാലക്കലയനട്ട് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  കകേന്ദ്ര  സഹഭായലാം  ലഭലമഭാകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  കകേരളത്തനിലന്റെ  കേടല്ത്തതീരത്തനിലന്റെ  പ്രകതലകേതയലാം  കേടലഭാക്രമണത്തനിലന്റെ-
തനിരയലട-തതീവ്രതയലാം കേണക്കനിലലടുത്തട്ട് തതീര സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  IIT/CWPRS
പഠന  പ്രകേഭാരലാം  കേരനിങലട്ട്ല്ല്  ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള  കേടല്ഭനിത്തനി/പുലനിമുട്ടുകേളഭാണട്ട്
നനിര്മ്മേനിച്ചുവരുനതട്ട്.  ഫലപ്രദമഭായ  മറട്ട്  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനഭായനി
"കകേരളത്തനിലന്റെ  കേടല്ത്തതീര  സലാംരക്ഷണലത്ത  സലാംബനനിചട്ട്"  ഈ  കമഖലയനിലല
പ്രശസരഭായനിട്ടുള്ള വനിദഗ്ദ്ധലര ഉള ലപടുത്തനി ഒരു ശനില്പശഭാല സലാംഘടനിപനിക്കുകേയണഭായനി. Geo
Textile Tube, Beach formation, sand bag  for emergency works, ശരനിയഭായ
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രതീതനിയനില്  രൂപകേല്പന  ലചേയ  seawall/groins,  കേണല്  വനങ്ങള
വച്ചുപനിടനിപനിക്കുകേ മുതലഭായ പദതനികേലളക്കുറനിചട്ട് ചേര്ച ലചേയ്യുകേയലാം ഓകരഭാനനിലന്റെയലാം
ഗുണകദഭാഷങ്ങള  വനിലയനിരുത്തുകേയലാം  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.   വനിദഗ്ദ്ധരുലട  നനിര് കദ്ദേശങ്ങള
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

(സനി) പതനിമൂനഭാലാം ധനകേഭാരല കേമ്മേതീഷനനിലുളലപടുത്തനി 2010-2015 കേഭാലയളവനില്

തതീര സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി 100 കകേഭാടനി രൂപയലട ധനസഹഭായലാം നല്കേനിയനിരുന. 

 ഒരു പഞഭായത്തനിനട്ട് ഒരു കുളലാം പദതനി 

106  (4662)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഏറനഭാടട്ട്  മണ്ഡലത്തനിലല  എത  കുളങ്ങള  ഒരു  പഞഭായത്തനിനട്ട്  ഒരു  കുളലാം

പദതനി പ്രകേഭാരലാം നവതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

ഏറനഭാടട്ട് മണ്ഡലത്തനിലല 2 കുളങ്ങള ഒരു പഞഭായത്തനിനട്ട് ഒരു കുളലാം പദതനി

പ്രകേഭാരലാം  നവതീകേരനിക്കുവഭാന  അനുമതനി  നല്കേനിയനിരുന.  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  ചുവലട

കചേര്ക്കുന:

ക്രമ
നമ്പര്

പ്രവൃത്തനി  നനിലവനിലല സനിതനി 

1 കേഭാവനൂര്  പഞഭായത്തനിലല
പഭാകറഭാടനിയനില് പഭാകറഭാടനിക്കുളലാം
അഭനിവൃദനിലപടുത്തല്

പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

2 ചേഭാലനിയഭാര്  പഞഭായത്തനിലല
റമലഭാടനി  കകേഭാളനനികുളലാം
അഭനിവൃദനിലപടുത്തല്

ചേഭാലനിയഭാര്  പഞഭായത്തനിലല   റമലഭാടനി
കകേഭാളനനി കുളലാം,  സല  തര്ക്കലാം കേഭാരണലാം
യഥഭാസമയലാം ആരലാംഭനിക്കുവഭാന സഭാധനിചനില.
പകേരമഭായനി സലതര്ക്കമുള്ള സലത്തുനനിനട്ട്
20 മതീറര്  കേനിഴെക്കട്ട് മഭാറനി മലറഭാരു സലത്തട്ട്
പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 
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 കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയനില്നനിനലാം പനിരനിച്ചുവനിടലപട കേഭാഷസ്വല് കലബര് 

107  (4663)  ശതീ  .    കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയനില്  നനിനലാം  പനിരനിച്ചുവനിടലപട  കേഭാഷസ്വല്
കലബര് പമ്പട്ട് ഓപകററര്മഭാരഭായ സര്വ്വശതീ ആര്.ബനിജു, എലാം.കഗഭാപകുമഭാരന നഭായര്,
എസട്ട്.  രഭാജന  എനനിവലര  തനിരനിലചടുക്കണലമനട്ട്  ആവശലലപടട്ട്  മനുഷലഭാവകേഭാശ
കേമ്മേതീഷന നല്കേനിയ ഉത്തരവട്ട് വഭാടര് അകതഭാറനിറനി നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങനില്
കേഭാരണലാം വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  പ്രസ്തുത  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  തനിരനിലകേ  നനിയമനലാം
നല്കുനതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  ഭരണപരവലാം  സഭാകങതനികേവമഭായ  നടപടനികേള
എലന്തെനട്ട്  വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഈ  ഫയല്  ഇകപഭാള  ആരുലട  പക്കലഭാലണനലാം,
ഫയല് നമ്പര് എതയഭാലണനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ  &ബനി)  ശതീ.  ആര്.  ബനിജു.,   ശതീ.  എലാം.  കഗഭാപകുമഭാരന  നഭായര്,
ശതീ.  എസട്ട്.  രഭാജന  എനനിവര്  കേരഭാറുകേഭാരുലട  പണനിക്കഭാര്  എന  നനിലയനിലഭാണട്ട്
വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയനില്  ഉണഭായനിരുനതട്ട്.  ടനി  കേരഭാറുകേളുലട  കേഭാലഭാവധനി
അവസഭാനനിചകപഭാള  ഇവലര  കജഭാലനിയനില്നനിനലാം  പ്രസ്തുത  കേരഭാറുകേഭാര്  ഒഴെനിവഭാക്കനി.
വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  ഇവര്ക്കട്ട്  കനരനിടട്ട്  കജഭാലനി  നല്കുകേകയഭാ  പനിരനിച്ചുവനിടുകേകയഭാ
ലചേയനിടനില.  ബഹുമഭാനലപട  മനുഷലഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷന  ഉത്തരവട്ട്  പുറലപടുവനിചതട്ട്
ബഹുമഭാനലപട കലബര് കകേഭാടതനി ഉത്തരവനിലന്റെ പശഭാത്തലത്തനിലഭാണട്ട്.  ലതഭാഴെനില്
നനിയമത്തനില്  ഉളലപടനിട്ടുള്ള   ഇനഡസനിയല്   ഡനിസബടട്ട്  ആകനിലന്റെ  പരനിധനിയനില്
വരഭാത്ത സഭാപനമഭാണട്ട്  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  എനതനിനഭാല്  കകേരള  വഭാടര്
അകതഭാറനിറനി  ഈ വനിഷയലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  കലബര്
കകേഭാടതനി  ഉത്തരവനിലനതനിലര  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  നല്കേനിയ  അപതീല്
ബഹുമഭാനലപട  കകേരള  റഹകക്കഭാടതനിയലട  പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.   കകേരള  വഭാടര്
അകതഭാറനിറനി  സര്ക്കഭാരനില്  സമര്പനിചട്ട്   ബനി3/261/16/ജവനിവ.  നമ്പര്  ഫയലനില്
റകേകേഭാരലലാം ലചേയ്യുന ഈ വനിഷയലാം ഇകപഭാള നനിയമവകുപട്ട് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

മണല് സലാംസരണലാം  

108 (4664)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലാംസഭാനലത്ത ഡഭാമുകേളനില് അടനിഞ്ഞുകൂടനിയനിട്ടുളള മണല് സലാംസരനിലചടുത്തട്ട്
സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുനതനിനട്ട്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിയകമഭാ;എങനില്
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

സലാംസഭാനലത്ത  അണലക്കട്ടുകേളനില്  എക്കല്  അ ടനിയനതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്
കകേരള  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  റനിസര്ചട്ട്  ഇനസനിറബടട്ട്  (KERI)  പതീചനി,  ഇന്റെകഗ്രറഡട്ട്
ബഭാത്തനിലമട്രെനികേട്ട്  സനിസലാം  (ഐ.ബനി.എസട്ട്.)  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  പഠനലാം നടത്തനിവരനികേയഭാണട്ട്.
ഇതനിനപ്രകേഭാരലാം  മലമ്പുഴെ,  പതീചനി,  കേഭാഞ്ഞനിരപ്പുഴെ,  മലാംഗലലാം,  വഭാഴെഭാനനി,  കപഭാത്തുണനി,
ചുള്ളനിയഭാര്,  മതീങര,  വഭാളയഭാര്,  കുറനിയഭാടനി,  ലനയഭാര്,  പഴെശനി,  ശനിരുവഭാണനി  എനതീ
അണലക്കട്ടുകേളനില് പഠനലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

7-10-2015-നട്ട്  അഡതീഷണല്  ചേതീഫട്ട്  ലസക്രടറനിയലട  അദലക്ഷതയനില്
അണലക്കട്ടുകേളനിലല മണല് വഭാരല് സലാംബനനിചട്ട്  കയഭാഗലാം കൂടുകേയണഭായനി.  ആദലമഭായനി
ഡനിസനില്റനിങട്ട്  പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില്  മലാംഗലലാം  ഡഭാമനില്  നടത്തുവഭാന
തതീരുമഭാനനിച്ചു.   മണല്  വഭാരലനിനുലാം  കവര്തനിരനിക്കലനിനുമുള്ള സഭാകങതനികേ വനിദലയലട
ഒരു  പ്രസകന്റെഷന  SILK  (Steel  Industries  Kerala  Ltd)  നടത്തുകേയണഭായനി.
മലാംഗലലാം  ഡഭാമനിലല  എക്കലനിലന്റെ  അളവലാം  ഘടനയലാം  കേണക്കഭാക്കുവഭാന  KERI-ലയ
ഏല്പനിച്ചു.  ഡതീസനില്റനിങട്ട്  സുഗമമഭായനി  നടപഭാക്കുനതനിനുള്ള  Standard  Operating
Procedure  (SOP)  രൂപതീകേരനിക്കുവഭാന  മഭാകനജനിലാംഗട്ട്  ഡയറകര്,  SILK-ലന
ഏല്പനിച്ചു.  ഇതനിലന്റെ തുടര്കയഭാഗലാം  29-10-2015-നട്ട്   കൂടുകേയണഭായനി.  മുന കയഭാഗ
തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം ഏല്പനിച ചുമതലകേള തസ്വരനിതലപടുത്തുവഭാന ബനലപടവര്ക്കട്ട്
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

 ലചേക്കട്ട് ഡഭാമുകേള 

109 (4665)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന കശഷലാം എത ലചേക്കട്ട് ഡഭാമുകേളുലട
നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുലണനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലകത്തഭാ,  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന
കശഷകമഭാ നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിചട്ട്,  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ എത ലചേക്കട്ട് ഡഭാമുകേളുലണനലാം
അവ ഏലതലഭാലമനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനുകശഷലാം  പുതുതഭായനി
ലചേക്കട്ട് ഡഭാമുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിചനിടനില.  ചേതീഫട്ട് എഞനിനതീയര്  (ജലകസചേനവലാം
ഭരണവലാം)  യലട  കേതീഴെനില്  കേഴെനിഞ്ഞ  അഞട്ട്  വര്ഷത്തനിനുള്ളനില്  480  ലചേക്കട്ട്
ഡഭാമുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടനവരുന.   അതനില്  315  ലചേക്കട്ട്  ഡഭാമുകേളുലട
നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭായനി. അവയലട പടനികേ അനുബനലാം I-ല് കേഭാണഭാവനതഭാണട്ട്.
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കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയലട  കേതീഴെനില്  മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്
നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിചട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ ലചേക്കട്ട് ഡഭാമുകേളുലട പടനികേ അനുബനലാം
II-ല് കേഭാണഭാവനതഭാണട്ട്*. 

മഴെയലട ദപൗര്ലഭലലാം 

110 (4666)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ജൂണ്  മുതല്  ലസപ്റലാംബര്  വലരയള്ള  മണ്സൂണ്
മഴെയലട  അളവട്ട്  കുറവഭായനിരുന  എന  കേഭാരലലാം  ശദയനിലുകണഭാ;  എങനിൽ  ഓകരഭാ
ജനിലയനിലുലാം ലപയ മഴെയലട കേണക്കട്ട് നൽകേഭാകമഭാ;

(ബനി)  മഴെ  കുറഞ്ഞതുകേഭാരണലാം  സലാംസഭാനലത്ത  പുഴെകേള,  കതഭാടുകേള,

ജലഭാശയങ്ങള  എനനിവയനിൽ  ജലത്തനിലന്റെ  അളവട്ട്  കുറഞ്ഞതഭായനി  കേഭാണലപടുന

കേഭാരലലാം  ശദയനിൽലപടനിട്ടുകണഭാ;  പ്രസ്തുത  സഭാഹചേരലത്തനില്  ജലഭാശയങ്ങളുലട

നവതീകേരണത്തനിനുലാം  മറ്റുമഭായനി  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചു  എന  കേഭാരലലാം

വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഭൂഗര്ഭ ജലവനിതഭാനത്തനിലന്റെ അളവട്ട് കുറയനതട്ട് സലാംബനനിചട്ട് എലന്തെങനിലുലാം

ശഭാസതീയ പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;എങനിൽ റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  മഴെ കുറഞ്ഞതുലാം ഭൂഗര്ഭ ജലവനിതഭാനത്തനിലല കുറവലാം കേഭാരണലാം സലാംസഭാനലാം

അതനികവഗലാം വരളചലയ കനരനിടുകേയഭാലണന കേഭാരലലാം ശദയനിൽലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതട്ട്

അതനിജതീവനിക്കുനതനിനഭായനി സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന നടപടനികേള വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ഉണട്ട്. വനിവരലാം അനുബനലാം I-ല് കചേര്ക്കുന*. 

(ബനി) ഉണട്ട്. 13-10-2016-ല് ബഹു. മുഖലമനനിയലട സഭാനനിധലത്തനില് വനിവനിധ

വകുപ്പു മനനിമഭാരുലാം ലസക്രടറനിമഭാരുലാം കകേന്ദ്ര കേഭാലഭാവസഭാ വകുപ്പുലാം ദുരന്തെ നനിവഭാരണ

അകതഭാറനിറനിയലാം  കയഭാഗലാം  കചേര്നട്ട്  നനിലവനിലല  വരളചഭാ  സലാംബനനിയഭായ  സനിതനി

അവകലഭാകേനലാം  ലചേയ്യുകേയലാം   തഭാലഴെപറയന  തതീരുമഭാനങ്ങള  റകേലക്കഭാള്ളുകേയലാം

ലചേയ്തു. 

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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പ്രധഭാന തതീരുമഭാനങ്ങള 

1.  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലാം  ജലനനിധനിയലാം  'ജല  ദുരുപകയഭാഗലാം
ഇലഭാതഭാക്കുകേ, പുനരുപകയഭാഗത്തനിനട്ട് ഊനല് നല്കുകേ, ജലലാം പഭാഴെഭാക്കഭാതനിരനിക്കുകേ,
തുലഭാവര്ഷത്തനില് ലഭലമഭാകുന മഴെ പൂര്ണമഭായലാം ഭൂമനിയനില് ആഴനിറങ്ങുവഭാന കവണനി
എലഭാ ഭൂവടമകേളുലാം  ഭൂമനി  കേനിളചട്ട്  ഇളക്കനിയനിടുവഭാനുലാം  കേരനിയനില  ഇടട്ട്  ബഭാഷതീകേരണലാം
തടയവഭാനുലാം  കവണ്ടുന  നടപടനി  എടുക്കുകേ'  എന  സകന്ദേശങ്ങള  ഉളലപടുത്തനി
വലഭാപകേമഭായ പ്രചേഭാരണലാം പ്രഭാകദശനികേമഭായനി നടത്തുകേ.

2. വരളചഭാ പ്രതനികരഭാധ പ്രവര് ത്തനങ്ങള തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള
ഊര്ജനിതമഭായനി  നടത്തണലാം.   വരളചഭാ  പ്രതനികരഭാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭായ  ലചേക്കട്ട്
ഡഭാമുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുലാം കേനഭാല് വൃത്തനിയഭാക്കുവഭാനുലാം കുളങ്ങള വൃത്തനിയഭാക്കുനതനിനുലാം
കവണ്ടുന പ്രവര്ത്തനങ്ങള ലതഭാഴെനിലുറപട്ട്  (MGNREGS) പദതനിയനിലല ഫണനില്നനിനട്ട്
നടകത്തണ്ടുനതഭാണട്ട്. പുറകമ, പ്രഭാകദശനികേമഭായനി സനദ സലാംഘടനകേളുലടയലാം (NSS,
NCC, Scouts  &  Guides,  Nehru  Yuva Kendra  etc)  ക്ലബ്ബുകേളുലടയലാം സനദ
കസവനലാം ഇതനിനഭായനി  വനിനനികയഭാഗനിക്കുകേ.

3. സര് ക്കഭാര് സഭാപനങ്ങളനിലലയലാം  കേഭാരലഭാലയങ്ങളനിലലയലാം മഴെലവള്ള സലാംഭരണനികേള
അടനിയന്തെനിരമഭായനി  ഒരു  മഭാസത്തനിനുള്ളനില്  അതഭാതട്ട്  വകുപ്പുകേള  തലന  പണലാം
ലചേലവഴെനിചട്ട് പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാകക്കണതഭാണട്ട്.  ഇതനിനഭാവശലമഭായ പണലാം അതഭാതട്ട്
വകുപ്പുകേള ഉടന ലഭലമഭാകക്കണതഭാണട്ട്.

4.  ദുരന്തെ നനിവഭാരണ അകതഭാറനിറനിയലട സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി തൃശ്ശൂര് ജനിലയനില്
നടപഭാക്കനിവരുന  മഴെലപഭാലനിമ  കകേരളത്തനില്  ആകേമഭാനലാം  വലഭാപകേമഭാക്കുവഭാന
ആവശലമഭായ നടപടനി എടുക്കുകേ.

5.  ലവള്ളലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനട്ട്  ഈ  മുനഗണനഭാ  ക്രമലാം  പഭാലനിക്കുകേ  –
കുടനിലവള്ളലാം,  ഗഭാര്ഹനികേ  ഉപകയഭാഗലാം,   വളര്ത്തുമൃഗങ്ങളക്കട്ട്,  വനലജതീവനികേളക്കട്ട്,
കൃഷനിക്കട്ട്,  വലവസഭായത്തനിനട്ട്-   ഈ ക്രമലാം  2017  കമയട്ട്  മഭാസലാം  വലര  പഭാലനിക്കുകേ.
വരളചലയക്കുറനിചട്ട്  ലപഭാതുജനങ്ങലള  കബഭാധവത്കേരനികക്കണതുണട്ട്.  കൂടുതല്  ജല
സലാംരക്ഷണ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  അവലലാംബനിക്കുനതനിനഭായനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനികക്കണതുലാം
ഉണട്ട്.  ഇതനിനഭാവശലമഭായ സകന്ദേശങ്ങള ഉളലപടുത്തനി കറഡനികയഭാ-ദൃശലമഭാധലമങ്ങള
വഴെനി വലഭാപകേമഭായ പ്രചേഭാരണലാം നടത്തുകേ.

6.  അണലക്കട്ടുകേളനിലല  ജല  വനിനനികയഭാഗലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുവഭാന  ചേതീഫട്ട്
ലസക്രടറനിയലട  അദലക്ഷതയനില്,  റവദത്യുതനി  വകുപനിലന്റെയലാം  ജലകസചേന
വകുപനിലന്റെയലാം  അഡതീഷണല്  ചേതീഫട്ട്  ലസക്രടറനിമഭാരുലാം   രണട്ട്  വകുപ്പുകേളനിലലയലാം
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ഓകരഭാ   ചേതീഫട്ട്  എഞനിനതീയര്മഭാരുലാം   ഉളലപടുന  ഒരു കേമ്മേനിറനിലയ  നനികയഭാഗനിച്ചു.
പ്രസ്തുത കേമ്മേനിറനിയലട അനുമതനികയഭാടുകൂടനികവണലാം അണലക്കട്ടുകേളനിലല ജല വനിനനികയഭാഗലാം
2017 കമയട്ട് മഭാസലാം വലര നടത്തുവഭാന.

7.  സലാംസഭാന ദുരന്തെ ലഘൂകേരണ ആസൂതണ കരഖയനില് പ്രതനിപഭാദനിചനിട്ടുള്ള
ശുദജല കേനികയഭാസ്കുകേള  (Water  Kiosk)  സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ വഭാര്ഡുകേളനിലുലാം
(ഒരു  വഭാര്ഡനില്  ഒനട്ട്  എന  കതഭാതനില്)  അതഭാതട്ട്  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങകളഭാടുകൂടനി  ആകലഭാചേനിചതനിനുകശഷലാം സഭാപനിക്കുകേ.  ഇവയനികലയട്ട്   ജല
അകതഭാറനിറനി  കസഭാതസ്സുകേളനില്നനിനലാം  ജനിലഭാ  കേളകറുലട  കമല്കനഭാടത്തനില്  ജലലാം
ആവശലമനുസരനിചട്ട്  എത്തനിക്കുകേ.   ഒരു  വഭാര്ഡനില്  ആവശലമനിലലങനില്  അതഭാതട്ട്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ പ്രകദശത്തട്ട്  മലറഭാരു വഭാര്ഡനികലയട്ട്  മഭാറനി  നല്കേഭാവനതഭാണട്ട്.
സലാംസഭാന  ദുരന്തെ  പ്രതനികേരണ  നനിധനിയനില്നനിനലാം  ജനിലയട്ട്  വരളചഭാ
പ്രതനികരഭാധത്തനിനട്ട്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  തുകേയനില്നനിനലാം  ഈ  പ്രവൃത്തനി  ലചേയ്യുവഭാന
കവണ്ടുന തതീരുമഭാനലാം എടുക്കുവഭാന ആവശലമഭായ കുറനിപട്ട് അടുത്ത ദുരന്തെ നനിവഭാരണ
അകതഭാറനിറനി  കയഭാഗത്തനില് അജണയഭായനി സമര്പനിക്കുകേ.

8.  മഴെക്കുഴെനികേള  സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്   തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ  വകുപ്പുലാം  മണട്ട്
സലാംരക്ഷണ  വകുപ്പുലാം  കചേര്നട്ട്  ആവശലമഭായ  നടപടനികേള   എടുകക്കണ്ടുനതഭാണട്ട്.
ഇതനിനഭാവശലമഭായ  പ്രവര്ത്തനലാം  ലതഭാഴെനിലുറപ്പുട്ട്  (MGNREGS)   പദതനിയനിലല
ഫണനില്നനിനട്ട് നടത്തഭാവനതഭാണട്ട്.  ജലകസചേന വകുപട്ട് എഞനിനതീയര്മഭാര് ഇതനിനഭാവശലമഭായ
സഭാകങതനികേ കരഖഭാചേനിതങ്ങള കകേഭാണ്ടൂര് മഭാപട്ട് അടനിസഭാനത്തനില് പ്രഭാകദശനികേമഭായനി
തയഭാറഭാക്കനി നല്കകേണതഭാണട്ട്.

ജലഭാശയങ്ങളുലട  നവതീകേരണവമഭായനി  ബനലപട  പദതനികേള  Pradhan
Manthri  Krishi  Sinchai  Yojana -യമഭായലാം പുതനിയ ഹരനിത കകേരള മനിഷനുമഭായനി
ബനലപട്ടുലാം IDRB ആസൂതണലാം ലചേയ്തുവരുന. ജലകസഭാതസ്സുകേള പരനികപഭാഷനിപനിക്കുവഭാന
ജല  വര്ഷനിണനി,  മഴെലപഭാലനിമ  എനതീ  പദതനികേള  ദുരന്തെ  നനിവഭാരണ  അകതഭാറനിറനി
നടത്തനിവരുന.   ജലനനിധനി  പദതനിയലട  ഭഭാഗമഭായനി  കേനിണറുകേള  റതീചേഭാര്ജട്ട്
ലചേയ്യുന.  മഭാതമല, നദനികേളനില് തടയണകേള, ജലസലാംരക്ഷണ ഭനിത്തനികേള എനനിവ
ജലസുരക്ഷഭാ രൂപകരഖഭാ നനിര്കദ്ദേശലാം അനുസരനിചട്ട് ജലനനിധനി പദതനികേളനില് നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.  ഭഭാവനിയനില് മഴെ കുറഞ്ഞഭാലുലാം ജല ദപൗര്ലഭലലാം ബഭാധനിക്കഭാതനിരനിക്കുനതനിനഭായനി
പരമ്പരഭാഗത  ജല  കസഭാതസ്സുകേളുലട  നവതീകേരണലാം,  കതഭാടുകേളുലട  ശുചേതീകേരണ
പുനരുദഭാരണലാം  എനനിവ  കൂടഭാലത,  നതീര്ത്തടഭാടനിസഭാനത്തനില്  ജലവനിഭവ
സലാംരക്ഷണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ജലകസചേന  വകുപട്ട്  നടത്തനിവരുന.  ഇതുകൂടഭാലത
ജലവനിഭവ  സലാംരക്ഷണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കൂടുതല്  ഫലപ്രദമഭാക്കുനതനിനട്ട്
സലാംസഭാനത്തട്ട് നടപനിലഭാക്കഭാന കപഭാകുന 'ഹരനിതമനിഷന' വനിഭഭാവനലാം ലചേയ്യുന.  
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(സനി)  കകേരള  ഭൂജലവകുപ്പുലാം,   കകേന്ദ്ര  ഭൂജലകബഭാര്ഡുലാം  സലാംയകമഭായനി
കകേരളത്തനിലന്റെ   ഭൂജല  സനിതനിലയപറനി  കബഭാക്കടനിസഭാനത്തനില്  പഠനലാം  നടത്തനി
രണട്ട്  വര്ഷത്തനിലലഭാരനിക്കല്  റനികപഭാര്ടട്ട്  പ്രസനിദതീകേരനിക്കഭാറുണട്ട്.   2011  മഭാര്ചനില്
പ്രസനിദതീകേരനിച റനികപഭാര്ടട്ട് പ്രകേഭാരലാം പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനിലയനിലല ചേനിറ്റൂര് കബഭാക്കട്ട് അമനിത
ചൂഷണ   കബഭാക്കഭായലാം,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനിലല  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്   കബഭാക്കട്ട്,
പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിലല മലമ്പുഴെ കബഭാക്കട്ട് എനനിവ ക്രനിടനിക്കല് വനിഭഭാഗത്തനിലുലാം, 23
കബഭാക്കുകേള   ലസമനി  ക്രനിടനിക്കല്  വനിഭഭാഗത്തനിലുലാം   126  കബഭാക്കുകേള  സുരക്ഷനിത
വനിഭഭാഗത്തനിലുലാംലപടുന.  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ വനിവനിധ ഭഭാഗങ്ങളനില് റഹകഡ്രഭാളജനി
കപ്രഭാജകനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സഭാപനിചനിട്ടുള്ള  നനിരതീക്ഷണ  കേനിണറുകേളനിലല
ജലവനിതഭാനലത്ത അടനിസഭാനമഭാക്കനിയഭാണട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് തയഭാറഭാക്കുനതട്ട്.  2013-ലല
റനികപഭാര്ടട്ട്  അന്തെനിമ   ഘടത്തനിലഭാണട്ട്.  2011  മഭാര്ചനില്  പ്രസനിദതീകേരനിച
കബഭാക്കടനിസഭാനത്തനിലുള്ള ഭൂജല സനിതനിയലട റനികപഭാര്ടട്ട്  അനുബനലാം  -2  ആയനി
ഉള്ളടക്കലാം ലചേയ്യുന. 

(ഡനി)  ഉണട്ട്.  കകേരളത്തനില്  തുടര്ചയഭായനി  പ്രഭാകദശനികേഭാടനിസഭാനത്തനില്
അനുഭവലപടുന കുടനിലവള്ള ക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കുനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഭൂജല വകുപട്ട്
മുകഖന ലചേറുകേനിട കുടനിലവള്ള പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിവരനികേയഭാണട്ട്.  കുഴെല്കേനിണര്/
ടബബുകേള  നനിര്മ്മേനിചട്ട്  50  മുതല്  100  വലര  കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്  ഗുണപ്രദമഭാകുന
ജലവനിതരണ  പദതനികേളഭാണട്ട്  നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്.   തുറന  കേനിണറനിലന്റെ
സഭാധലതകേളനിലഭാത്ത  സലങ്ങളനിലുലാം  മലകയഭാര  പ്രകദശങ്ങളനിലുലാം  ഇത്തരത്തനിലുള്ള
പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുനതുമൂലലാം  കവനല്ക്കഭാലത്തട്ട്  ശുദമഭായ  കുടനിലവള്ളലാം
ഉറപ്പുവരുത്തഭാന സഭാധനിക്കുലാം.  പുതനിയ കുടനിലവള്ള പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്
പുറകമ കകേടഭായനി കേനിടക്കുന ഹഭാന്റെട്ട് പമ്പുകേള അറകുറപണനികേള നടത്തനി ഏകേകദശലാം
10 കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട് ഗുണപ്രദമഭായ പദതനിയലാം നടപനിലഭാക്കുനണട്ട്. 

2016  വരളചഭാ കേഭാലത്തട്ട്  വനിവനിധ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി  12
കകേഭാടനി രൂപയലട ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിക്കുകേയലാം  6.31  കകേഭാടനി രൂപയലട സഭാകങതനികേ
അനുമതനി  ഇതനിനകേലാം  നല്കുകേയലാം  ലചേയ്തു.   14  ജനിലകേളനിലഭായനി  60  ലചേറുകേനിട
കുടനിലവള്ള  പദതനികേളുലാം  32  ഹഭാന്റെട്ട്  പമ്പട്ട്  സതീമുലാം  106  കുഴെല്ക്കനിണര്/ടബബുകേള 
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം  2066  ഹഭാന്റെട്ട്  പമ്പട്ട്  റനിപയറനിലാംഗനിനുള്ള സഭാകങതനികേഭാനുമതനിയമഭാണട്ട്
നല്കേനിയതട്ട്.  ഇതനില് 10 ലചേറുകേനിട കുടനിലവള്ള പദതനികേളുലാം 44 കുഴെല്ക്കനിണറുകേളുലാം
377  ഹഭാന്റെട്ട് പമ്പട്ട് റനിപയറുലാം  8  ഹഭാന്റെട്ട് പമ്പട്ട് സതീമുലാം പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  ബഭാക്കനിയള്ളവ
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ  വനിവനിധ  ഘടങ്ങളനിലഭാണട്ട്.  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഭൂജലത്തനിലന്റെ
സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം   കൃതനിമ  ഭൂജല  സലാംകപഭാഷണത്തനിനുമഭായനി  ഭൂജലവകുപട്ട്
പദതനികേള നടപഭാക്കനിവരുന. ജലകസഭാതസ്സുകേളനിലല ( പ്രകതലകേനിചട്ട് ഡഭാമുകേളനിലല)
ജലലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  കൃതലമഭായ  കമഭാണനിററനിലാംഗുലാം  ജലമഭാകനജട്ട് ലമന്റുലാം
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ജലകസചേന  വകുപട്ട്  നടത്തനിവരുന.   കൂടഭാലത,  ലഭലമഭായ  ബജറട്ട്  വനിഹനിതലാം
ഉപകയഭാഗനിചട്ട് കൂടുതല് ശഭാസതീയമഭായനി ജലവനിഭവ പരനിപഭാലനലാം ഉറപ്പുവരുത്തണലമന
നനിര്കദ്ദേശലാം ജലകസചേന വകുപനിലല ജനിലഭാതല ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

  ജലകസചേന വകുപനില് അസനിസന്റെട്ട് എകനികേബടതീവട്ട് എഞനിനതീയര് (സനിവനില്)
തസനികേ

111 (4667)  ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് ജലകസചേന വകുപനില് അസനിസന്റെട്ട് എകനികേബടതീവട്ട് എഞനിനതീയര്
(സനിവനില്) തസനികേയനില് എത ഒഴെനിവകേള നനിലവനിലുലണനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  ഒഴെനിവകേളനില്  ഡനിഗ്രനി/ഡനികപഭാമ  കേസ്വഭാട  എതലയണലമനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  അര്ഹരഭായവരുലട  അഭഭാവലാംമൂലലാം  ഒഴെനിഞ്ഞുകേനിടക്കുന  ഡനികപഭാമ
കേസ്വഭാടയനിലല അസനിസന്റെട്ട് എകനികേബടതീവട്ട് എഞനിനതീയര് തസനികേയനിലല ഒഴെനിവകേളനികലയട്ട്
ഡനിഗ്രനി  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  സഭാനക്കയറലാം നല്കേനി നനിയമനലാം നല്കുവഭാന ലസഷലല്
റൂളസനില് വലവസയകണഭാലയനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) ഉലണങനില് അപ്രകേഭാരലാം സഭാനക്കയറലാം നല്കേനി നനിയമനലാം നല്കുവഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാലയനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ജലകസചേന വകുപനില് അസനിസന്റെട്ട് എകനികേബടതീവട്ട് എഞനിനതീയര്മഭാരുലട
252  തസനികേകേള ഉള്ളതനില്  15  ഒഴെനിവകേള നനിലവനിലുണട്ട്.  ഇതനില് പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട്
കനരനിട്ടുള്ള നനിയമനത്തനിനഭായള്ള 1 ഒഴെനിവട്ട് പനി.എസട്ട്.സനി.-യനികലയട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി  &സനി)   അസനിസന്റെട്ട്  എകനികേബടതീവട്ട്  എഞനിനതീയര്മഭാരുലട  ഒഴെനിവകേള
25-9-2010-ലല സ.ഉ.(അചടനി)  നമ്പര് 64/2010/ജ.വനി.വ.  ലസഷലല് റൂള  പ്രകേഭാരലാം
ഡനിഗ്രനി  എഞനിനതീയര്മഭാലരയലാം  ഡനികപഭാമ  എഞനിനതീയര്മഭാലരയലാം  8:2  എന
അനുപഭാതമനുസരനിചട്ട്  സഭാനക്കയറലാം  നല്കേനി  നനികേത്തഭാവനതഭാണട്ട്.   എനഭാല്
പ്രസ്തുത  റൂളനിലല  റൂള  4  -ലല  കേഭാറഗറനി  4,  കനഭാടട്ട്  (2)   പ്രകേഭാരലാം  സതീനനിയറഭായ
ഗ്രഭാ കഡസ്വറട്ട്  അസനിസന്റെട്ട്   എഞനിനതീയര്ക്കട്ട്  മുകേളനിലഭായനി   ഡനികപഭാമ  കഹഭാളഡര്
അസനിസന്റെട്ട്  എഞനിനതീയര്ക്കട്ട്  ലപ്രഭാകമഭാഷന  ലഭനിക്കുവഭാന  അര്ഹതയനില.  പ്രസ്തുത
റൂള  പ്രകേഭാരലാം   അര്ഹരഭായ  ഡനികപഭാമ  എഞനിനതീയര്മഭാര്  നനിലവനിലനില.   പ്രസ്തുത
ഒഴെനിവകേളനികലയട്ട്  ഡനിഗ്രനി  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  സഭാനക്കയറലാം  നല്കേനി  നനിയമനിക്കുനതട്ട്
സലാംബനനിച  വലവസകേള  ലസഷലല് റൂളനില് പ്രതനിപഭാദനിചനിടനില. 
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(ഡനി) മുനപനിരനിവനിലല മറുപടനിയലട അടനിസഭാനത്തനില് പ്രസകമല. 

 കമജര്/റമനര് ഇറനികഗഷന വകുപ്പുകേളുലട കേതീഴെനില് കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്
നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല പ്രവര്ത്തനങ്ങള 

112 (4668) ശതീ  .    എന   .  എ  .    ലനലനിക്കുനട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനട്ട്  കശഷലാം  കമജര്/റമനര്
ഇറനികഗഷന  വകുപ്പുകേളുലട  കേതീഴെനില്  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്
എലന്തെഭാലക്ക പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട് എനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മണ്ഡലത്തനില്  ആരലാംഭനികക്കണ  ലചേറുതുലാം  വലുതുമഭായ  പ്രവൃത്തനികേള
സലാംബനനിചട്ട് ലപ്രഭാകപഭാസലുകേള ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  ആ ലപ്രഭാകപഭാസലനിനകമല് സസ്വതീകേരനിച
നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  എത  തുകേയലട  ലപ്രഭാകപഭാസലുകേള  ആണട്ട്  ലഭനിചതട്ട്  എനലാം
എസനികമറ്റുകേള തയഭാറഭായനിട്ടുകണഭാ എനലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ?

   ഉത്തരലാം 

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്   അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനുകശഷലാം  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്
നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് ചുവലട കചേര്ക്കുന പ്രവൃത്തനികേള നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

1. കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  വനികേസന  പഭാകക്കജട്ട്-  ലചേങള  പഞഭായത്തനില്
ആലലാംപഭാടനിയനില് ട്രെഭാകര്   പഭാകസകജഭാടുകൂടനിയ ലവന്റെഡട്ട് കക്രഭാസട്ട് ബഭാര്  -
പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

2. കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  വനികേസന  പഭാകക്കജട്ട്  -  ബളര്  പഞഭായത്തനില്  മഭാലങനി
ലപര്വലത്തഭാടനി  കതഭാടനിനട്ട്  അഡസ്വഭാലയനില്  ലവന്റെ ഡട്ട്  കക്രഭാസട്ട്   ബഭാര്  -
പ്രവൃത്തനി പുകരഭാഗമനിക്കുന.

3. ഫ്ലഡട്ട് ഡഭാകമജട്ട്  -  ലമഭാഗ്രഭാല് പുത്തൂര് പഞഭായത്തനില് ഏരനിയഭാല് കതഭാടനിനട്ട്
കുളങ്ങരയനില് പഭാര്ശസ്വസലാംരക്ഷണലാം - പ്രവൃത്തനി  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

(ബനി) ഉണട്ട്. ലപ്രഭാകപഭാസലുകേള സലാംബനനിചട്ട് സലലാം പരനികശഭാധനിചട്ട് പ്രഭാകയഭാഗനികേ
ക്ഷമമഭായവയട്ട്   ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കനിവരുന.   കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  മണ്ഡലത്തനില്
ഉളലപടുന  കേടല്ത്തതീരങ്ങളനില്  കചേരറങ,  കേഭാവകഗഭാളനി  എനതീ  പ്രകദശങ്ങളനില്
കേടല്ഭനിത്തനി  നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാനുലാം  ചേന്ദ്രഗനിരനി,  ലമഭാഗ്രഭാല്  എനതീ  നദനികേളനില്  വനിവനിധ
സലങ്ങളനില്  ലചേക്കട്ട്ഡഭാമുകേളക്കുലാം,  കേര  സലാംരക്ഷണ  പ്രവൃത്തനികേളക്കുലാം  കവണനി
ലഭനിചനിട്ടുള്ള ലപ്രഭാകപഭാസലുകേളുലട എസനികമറ്റുകേള തയഭാറഭാക്കനിവരുന. 
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(സനി)  പദതനി  പരനിപഭാലനലാം,  ഫ്ലഡട്ട്  ഡഭാകമജട്ട്  എനനിവ  ഫണനിലന്റെ
ലഭലതയനുസരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  പനി.എലാം.ലകേ.എസട്ട്.റവ.  പദതനിയനിലുളലപടുത്തനി
145  ലക്ഷലാം രൂപയലട ലപ്രഭാകപഭാസലുകേളുലാം കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  വനികേസന പഭാകക്കജനില്
ഉളലപടുത്തനി  162  ലക്ഷലാം  രൂപയലട  ലപ്രഭാകപഭാസലുകേളുമഭാണട്ട്  ഉള്ളതട്ട്.  ഇതനില്
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  വനികേസന പഭാകക്കജനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള പദതനികേളുലട എസനികമറട്ട്
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  വനികേസന  പഭാകക്കജനിലുളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള
പദതനികേള ഇവയഭാണട്ട്. 

1. ലചേങ്ങള പഞഭായത്തനില് മുണഭാങ്കുലലാം കുളത്തനിലന്റെ  പുനരുദഭാരണലാം  - 25
ലക്ഷലാം

2. ബളര്  പഞഭായത്തനില്  ലപര്വലത്തഭാടനി  കതഭാടനില്  പള്ളപഭാടനി
കമഭാസനിനുസമതീപലാം ലവന്റെഡട്ട് കക്രഭാസട്ട് ബഭാര് - 55 ലക്ഷലാം

3. ബളര്  പഞഭായത്തനില്  ചേനിരണടുക്കല്  ലവന്റെഡട്ട്  കക്രഭാസട്ട്  ബഭാര്
പുനരുദഭാരണലാം - 20 ലക്ഷലാം.

4. കുമ്പഡഭാലജ  പഞഭായത്തനില്  നടുവനബയല്  ലവന്റെഡട്ട്   കക്രഭാസട്ട്  ബഭാര്
പുനരുദഭാരണലാം - 37 ലക്ഷലാം

5. കുമ്പഡഭാലജ  പഞഭായത്തനില്  കുമ്പഡഭാലജ  ലവന്റെഡട്ട്  കക്രഭാസട്ട്  ബഭാര്
പുനരുദഭാരണലാം - 20 ലക്ഷലാം.

6. കേഭാറഡുക്ക പഞഭായത്തനില് കചേഭാനമ്പളലാം ലചേക്കട്ട് ഡഭാലാം - ഇനലവസനികഗഷന
- 5 ലക്ഷലാം. 

 മകങരനി കുടനിലവള്ള പദതനി 

113  (4669)  ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുറസന  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇരനിമ്പനിളനിയലാം  -  വളഭാകഞരനി  -മകങരനി കുടനിലവള്ള പദതനിലയ സലാംബനനിചട്ട്
ഇകപഭാള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയനില്  നനിലവനിലുള്ള  ഫയലുകേള  ഏലതലഭാലമനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മകങരനി പദതനിക്കട്ട് ചുറ്റുമതനില് ലകേട്ടുവഭാനുലാം കഗറട്ട് സഭാപനിക്കുവഭാനുലാം  15
ലക്ഷലാം  രൂപ  അനുവദനിചതട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാന  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാലയനട്ട്
വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  റനിനകവഷന  ഓഫട്ട്  സനിവനില്  ലഹഡട്ട്  (69)  അനുസരനിചട്ട്  ഫണട്ട്
ഉപകയഭാഗനിചട്ട് പ്രവൃത്തനികേള ഉടന നടപനിലഭാക്കുകമഭാ; വനിശദമഭായ വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?
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   ഉത്തരലാം 

 (എ) പ്രസ്തുത  പദതനിയമഭായനി ബനലപടട്ട് ടഭാങട്ട്  പരനിസരലാം ചുറ്റുമതനില് ലകേടനി
സലാംരക്ഷനിക്കഭാനുള്ള  പ്രവൃത്തനിയലട  ഫയല്,  ഇരനിമ്പനിളനിയലാം-വളഭാകഞരനി  ഉള ലപലട
കകേഭാടയല്  മണ്ഡലത്തനിലല  വനിവനിധ   പ്രവൃത്തനികേളുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  ലഭനിച  ഒരു
നനികവദനത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലുള്ള ഫയല് എനനിവയഭാണട്ട് വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയനില്
നനിലവനിലുള്ളതട്ട്.  പ്രസ്തുത ഫയലുകേളനില് നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(ബനി)  ഇരനിമ്പനിളനിയലാം-വളഭാകഞരനി  പദതനിയലട  ടഭാങട്ട്  പരനിസരലാം  (മകങരനി)
ചുറ്റുമതനില്  ലകേടനി സലാംരക്ഷനിക്കഭാനഭായനി  2014  ലസപ്റലാംബര് മഭാസത്തനില് 15  ലക്ഷലാം
രൂപയലട  സഭാമ്പത്തനികേഭാനുമതനി  നല്കുകേയണഭായനി.   എനഭാല്  ഡനി.എസട്ട്.ആര്.
പ്രകേഭാരലാം എസനികമറട്ട്  പുതുകക്കണനി വനതനിനഭാല് പ്രവൃത്തനി നടപനിലഭാക്കഭാന കേഴെനിഞ്ഞനില.
പുതുക്കനിയ  എസനികമറട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  സഭാമ്പത്തനികേഭാനുമതനിക്കുള്ള  ലപ്രഭാകപഭാസല്  ജല
അകതഭാറനിറനിയനില് പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്. 

(സനി)  പ്രവൃത്തനികേളക്കുള്ള  സഭാമ്പത്തനികേഭാനുമതനി  ലഭലമഭാക്കുനതനികലയഭായനി
നടപടനികേള കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

 ജലവനിതരണ പദതനികേള 

114  (4670)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇപൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന  കശഷലാം  എത  ജലവനിതരണ
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിലയനലാം അവ എവനിലടലയഭാലക്കയഭാലണനലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇനനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുള്ള പദതനികേള ഏലതലഭാലമനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

   ഉത്തരലാം 

(എ &ബനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനുകശഷലാം കകേരള വഭാടര്
അകതഭാറനിറനി,  തനിരുവനന്തെപുരലാം  സര്ക്കനിളനിനട്ട്  കേതീഴെനില്  കേലനിയൂര്,  ലവങ്ങഭാനൂര്
പഞഭായത്തുകേളക്കുലാം  വനിഴെനിഞ്ഞലാം  കകേഭാര്പകറഷന  ഏരനിയയലാം  കകേഭാവളലാം  ടൂറനിസട്ട്
ഏരനിയയലാം കവണനിയള്ള കുടനിലവള്ള പദതനി ഭഭാഗതീകേമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

കകേഭാടയലാം  സര്ക്കനിളനിനട്ട്  കേതീഴെനില്  മണനിമല  ശുദജല  പദതനി  ഭഭാഗതീകേമഭായനി
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  

പത്തനലാംതനിട  സര്ക്കനിളനിനട്ട്  കേതീഴെനില്  പന്തെളലാം  ശുദജലവനിതരണ  പദതനിയലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 
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തൃശ്ശൂര് ജനിലയനില് ഏറനിയഭാടട്ട്-എടവനിലങ്ങട്ട് പഞഭായത്തുകേളനികലയള്ള വനിതരണ
ശലാംഖല  ദതീര്ഘനിപനിക്കല്  പദതനിയലട  പണനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു  കുടനിലവള്ളലാം
വനിതരണലാം ലചേയ്തുവരുന.  ഇനനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ള പദതനികേള അനുബനലാം - I*

ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന. 

ജലനനിധനി  രണഭാലാംഘട  പദതനിയനിനകേതീഴെനില്  76  കുടനിലവള്ള  പദതനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  ഗുണകഭഭാകഭാക്കലള  തുടര്  നടത്തനിപനിനഭായനി  ഏല്പനിചനിട്ടുണട്ട്.
ആയതനിലന്റെ  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തട്ട്  തനിരനിച്ചുള്ള  കേണക്കുലാം  നനിലവനില്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ള
944 പദതനികേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം അനുബനലാം -2-ല്* കചേര്ത്തനിരനിക്കുന. 

 കകേഭാലുമഭാടട്ട് ശുദജല വനിതരണ പദതനി  

115  (4671)  ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മണലൂര് മണ്ഡ ലത്തനിലല ലവങനിടങ്ങട്ട്, മണലൂര് പഞഭായത്തുകേളക്കഭായള്ള
കകേഭാലുമഭാടട്ട്  ശുദജല  പദതനിയലട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേൾ  ഇകപഭാള  ഏതട്ട്
ഘടത്തനിലഭാലണനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസഡുത  പദതനി  അടനിയന്തെരമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  മണലൂര് മണ്ഡലത്തനിലല ലവങനിടങ്ങട്ട്,  മണലൂര്  പഞഭായത്തുകേളക്കഭായള്ള
കകേഭാലുമഭാടട്ട്  എന  ശുദജല  പദതനി  നനിലവനില്  ഇല.  എനഭാല്  മണലൂര്
മണ്ഡലത്തനിലല  പുകരഭാഗമനിക്കുന  കുടനിലവള്ള  പദതനിയഭായ  മണലൂര്   ലവങനിടങ്ങട്ട്
പദതനി   പൂര്ത്തതീകേരനിചഭാല്   ലവങനിടങ്ങട്ട്  പഞഭായത്തനിലല  കുടനിലവള്ള  ലഭലത
വര്ദനിപനിക്കുവഭാന  സഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.   ഈ  പദതനി  എചട്ട്.ടനി.  ഇലകനിക്കല്
കേണക്ഷന ലഭനിക്കുന മുറയട്ട്   പൂര്ണ കതഭാതനില് പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുലാം.
ഇതനിനുകവണനി  ഒളരനി  പമ്പട്ട്  ഹപൗസനിലന്റെ  ഇലകനിക്കല്  സഭാന്റെ റഡകസഷന
പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട് ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യമഭായനി എഗ്രനിലമന്റെട്ട് വചനിട്ടുണട്ട്. 

  ലചേലഭാനലാം പഞഭായത്തനിലല വനിജയന കേനഭാല് നവതീകേരണലാം  

 116 (4672)  ശതീ  .    കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.  
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(എ) എറണഭാകുളലാം ജനിലയനിലല ലചേലഭാനലാം പഞഭായത്തനിലല വനിജയന കേനഭാല്
നവതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേൾ വലകമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കേനഭാല്  വതീതനികൂടനി  ഇരുവശവലാം  കേല്ലുലകേടനി  സലാംരക്ഷനിക്കുന
നടപടനി ഏതു ഘടലാം വലരയഭാലയനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

   ഉത്തരലാം 

 (എ) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനിയലട എസനികമറട്ട് തയഭാറഭാക്കനിവരുന. 

 (ബനി) 2008-ല്   പ്രസ്തുത കേനഭാല് വതീതനി കൂടനി കേല്ലുലകേടനി സലാംരക്ഷനിക്കുന
പ്രവൃത്തനി  ഭഭാഗതീകേമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.  അതനിനുകശഷലാം ഇകപഭാള പ്രവൃത്തനിക്കട്ട്
ബജറനില് തുകേ വകേയനിരുത്തനിയതുപ്രകേഭാരലാം എസനികമറട്ട് തയഭാറഭാക്കനി വരുന. 

 ചേനിറ്റൂര് പുഴെ, വഭാളയഭാര് ജലകസചേന പദതനികേള 

117  (4673)  ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനിലയനില് ചേനിറ്റൂര്പുഴെ പദതനി, വഭാളയഭാര് ജലകസചേന പദതനി

എനനിവയനില്  ലമഭാത്തലാം  എത  കേനഭാലുകേള,  സബട്ട്  കേനഭാലുകേള  എനനിവയണട്ട്;

ഓകരഭാനനിലന്റെയലാം കപരട്ട്, നതീളലാം, ജലകസചേനലാം നടത്തുന പഭാടകശഖരങ്ങളുലട വനിസ്തൃതനി

എനനിവ ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഈ കേനഭാലനിലന്റെ കേളര് കരഖഭാ ചേനിതങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ  കേനഭാലുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  കശഷലാം  അറകുറപണനികേള

ഇതുവലരയലാം നടത്തനിയനിടനില എനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില് അതനിനഭായനി

എലന്തെഭാലക്ക  കേര്മ്മേ  പദതനികേളഭാണട്ട്  ലചേയഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;  അതനിലന്റെ

വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി)  ചേനിറ്റൂര്പുഴെയനില് ജലസലാംഭരണത്തനിനുലാം വനിതരണത്തനിനുലാം ഇകപഭാള എത

റഗുകലററുകേള  ഉണട്ട്;  പുതനിയ  എത  റഗുകലററുകേളക്കട്ട്  സഭാധലതയലണനലാം

നനിലവനിലുള്ള  ഓകരഭാ  റഗുകലററുകേളുലട  കപരുലാം  വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;  പുതനിയതനിനട്ട്

ഓകരഭാനനിനുലാം എത രൂപ ലചേലവട്ട് വരുലമനളള ഏകേകദശ കേണക്കട്ട് ലഭലമഭാകണഭാ;

(ഇ)  പറമ്പനിക്കുളലാം-ആളനിയഭാര്  കേരഭാര്  പ്രകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുന  ജലലാം  കശഖരനിചട്ട്
വയഭാനഭായനി ലചേറുതുലാം വലുതുമഭായ എത ജലസലാംഭരണനികേള ഇകപഭാള നനിലവനിലുണട്ട്;
ഓകരഭാ  ജലസലാംഭരണനിയലടയലാം  കപരുലാം ജലസലാംഭരണ കശഷനിയലാം വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;
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ഇവയലട  സലാംഭരണ  കശഷനി  വര്ദനിപനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  ഉലണങനില്
എലന്തെഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട് സസ്വതീകേരനിക്കഭാന കപഭാകുനതട്ട് എനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;
ഇതനിനുള്ള  പണലാം  എവനിലട  നനിനഭാണട്ട്  കേലണത്തഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്  എനട്ട്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  വനിശദ വനിവരലാം അനുബനലാം I ആയനി കചേര്ക്കുന*. 

(ബനി) കേനഭാലുകേളുലട കരഖഭാചേനിതങ്ങള (ബഭാക്കട്ട് ആന്റെട്ട് റവറട്ട്) അനുബനലാം II
ആയനി കചേര്ക്കുന*. 

(സനി)  വഭാര്ഷനികേ കേര്മ്മേ  പദതനി,  റതീവഭാമ്പനിലാംഗട്ട്  ആന്റെട്ട് കേണ്കസഭാളനികഡഷന
കപ്രഭാഗ്രഭാലാം, 13-ാം ധനകേഭാരല പദതനി എനനിവയനില് ഉളലപടുത്തനി കകേന്ദ്ര സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരുകേളുലട ഫണട്ട് ഉപകയഭാഗനിചട്ട് കേനഭാലുകേളുലട അറകുറപണനികേളുലാം നവതീകേരണ
പ്രവൃത്തനികേളുലാം  നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ബജറനില്
കനഭാണ് പഭാന ശതീര്ഷകേത്തനില് അനുവദനിക്കുന ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചട്ട് വഭാര്ഷനികേ അറകുറ
പണനികേളുലാം നടത്തഭാറുണട്ട്.

(ഡനി)  നനിലവനില്  മൂലത്തറ ലറഗുകലറര്  വഴെനിയഭാണട്ട്  ജലവനിതരണലാം  ക്രമതീകേരനിക്കുനതട്ട്.
PMKSY പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി ചേനിറ്റൂര്പുഴെയട്ട് കുറുലകേ കകേണമ്പുള്ളനി (30 കകേഭാടനി
രൂപ)  നര്ണനി  (30  കകേഭാടനി  രൂപ)  എനനിവനിടങ്ങളനിലുലാം  കകേഭാരയഭാറനിനട്ട്  കുറുലകേ
ചേനിനമൂലത്തറയനിലുലാം  (10  കകേഭാടനി  രൂപ)  റഗുകലറര്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള  കേരടട്ട്
പദതനി കരഖ സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ഇ)  പറമ്പനിക്കുളലാം-ആളനിയഭാര് കേരഭാര് പ്രകേഭാരലാം ലഭനിക്കുന ജലലാം കശഖരനിക്കുനതനിനഭായനി
നനിലവനില്  ലവങലക്കയലാം  ഏരനി,  കേമ്പഭാലത്തറ  ഏരനി,  കുനലാംപനിടഭാരനി  ഏരനി  എനതീ
സലാംഭരണനികേളഭാണട്ട്  ഉള്ളതട്ട്.   ഇവയട്ട്  ഓകരഭാനനിനുലാം  യഥഭാക്രമലാം  3Mm3,  3Mm3,
0.833 Mm3  സലാംഭരണകശഷനിയണട്ട്.  ഇവയലട സലാംഭരണകശഷനി വര്ദനിപനിക്കുവഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്. PMKSY പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി 60 കകേഭാടനി രൂപയലട കേരടട്ട്
പദതനി കരഖ തയഭാറഭാക്കനിവരുന. 

 ഡഭാമുകേളുലട സുരക്ഷ 

118 (4674) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് :
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .    എല്കദഭാസട്ട്  കുനപനിള്ളനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് ജലകസചേന വകുപനിലനറ കേതീഴെനിലുളള ഡഭാമുകേളുലട സുരക്ഷ
ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനട്ട്  എലന്തെലഭാലാം  സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട്  നനിലവനിലുളളലതനട്ട്
വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഡഭാമുകേളുലട  സുരക്ഷഭാ  പരനികശഭാധന  ആരഭാണട്ട്  നടത്തുനലതനട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  അവസഭാനമഭായനി  നടത്തനിയ  സുരക്ഷഭാ  പരനികശഭാധനയലട  ഫലലാം
എന്തെഭായനിരുനലവനട്ട് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് ജലകസചേന വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനിലുള്ള ഡഭാമുകേളുലട സുരക്ഷ
ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനഭായനി  ഡഭാലാം  കസഫനി  ഓര്ഗറനകസഷലന്റെ  (DSO)
കനതൃതസ്വത്തനില് എലഭാ വര്ഷവലാം  മഴെക്കഭാലത്തനിനട്ട്  മുമ്പുലാം  മഴെക്കഭാലത്തനിനട്ട്  കശഷവലാം
 ഡഭാമുകേളനില്  പരനികശഭാധന  നടത്തനിവരുന.   കൂടഭാലത   ഡഭാലാം  റതീഹഭാബനിലനികറഷന
ആന്റെട്ട് ഇലാംപ്രൂവ്ലമന്റെട്ട് കപ്രഭാജകട്ട്  (DRIP) -ലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി രൂപതീകേരനിച ഡഭാലാം കസഫനി
റനിവത്യു  പഭാനല്  (DSRP)  ഡഭാമുകേളുലട   സുരക്ഷഭാ   പരനികശഭാധന നടത്തനിയനിരുന.
DSO-യലടയലാം  DSRP-യലടയലാം  നനിര്കദ്ദേശഭാനുസരണമുള്ള   ഡഭാലാം  പുനരുദഭാരണ
പണനികേള DRIP -ല് ഉളലപടുത്തനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്. 

കൂടഭാലത കകേരള ഇറനികഗഷന  ആന്റെട്ട് വഭാടര് കേണ്സര്കവഷന   ആകട്ട് 2003
പ്രകേഭാരലാം കകേരള സലാംസഭാന അതനിര്ത്തനിക്കുള്ളനില് സനിതനി ലചേയ്യുന അണലക്കട്ടുകേളുലട
സലാംരക്ഷണവലാം  സുരക്ഷയലാം  ഉറപഭാക്കുനതനിനുകവണനി  ഡഭാലാം  സുരക്ഷഭാ  അകതഭാറനിറനി
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   കകേരള  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  അതനിര്ത്തനിക്കുള്ളനില്  സനിതനി
ലചേയ്യുന അണലക്കട്ടുകേളുലട സുരക്ഷ വനിലയനിരുത്തുകേ,  പരനികശഭാധനകേള നടത്തുകേ,
സലാംരക്ഷണത്തനിനുള്ള നടപടനികേള നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേ, അണലക്കട്ടുകേളക്കട്ട് ശകനിക്ഷയലാം
ഉലണങനില് ആയതട്ട് ബലലപടുത്തഭാന കവണ നടപടനികേള എടുക്കഭാന സര്ക്കഭാരനിനുലാം
അണലക്കട്ടുകേളുലട സലാംരക്ഷകേര്ക്കുലാം കവണ ഉപകദശങ്ങള നല്കുകേ എനനിവയഭാണട്ട്
അകതഭാറനിറനിയലട പ്രധഭാന കേടമകേള. 

(ബനി)  ഡഭാലാം  കസഫനി  ഓര്ഗറനകസഷനുലാം  (DSO),  കകേരള  ഡഭാലാം  കസഫനി
അകതഭാറനിറനിയലാം ഡഭാമുകേളുലട സുരക്ഷഭാ പരനികശഭാധന നടത്തനിവരുന. 

(സനി) ഡഭാലാം കസഫനി ഓര്ഗറനകസഷന (DSO) 7-10-2016-ല് മലങര ഡഭാലാം
ഭൂതത്തഭാനലകേടട്ട് ബഭാകരജട്ട് എനനിവനിടങ്ങളനിലഭാണട്ട് പരനികശഭാധന നടത്തനിയതട്ട്. DRIP-
ലല  പണനികേളുലട  അവകലഭാകേനവലാം  ഇകതഭാലടഭാപലാംതലന  നടത്തനി.     ഡ്രനിപനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  രൂപതീകേരനിച  Dam  Safety  Review  Panal  (DSRP)  നടത്തനിയ
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മുനപരനികശഭാധനയനിലല  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  DSO-യലട  പരനികശഭാധനയനിലല
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  അനുസരനിചട്ട്  മലങര  ഡഭാമനിലന്റെ  കചേഭാര്ച  നനിയനനിക്കുനതനിനഭായനി
DRIP-ല്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  എര്ത്തട്ട്  ഡഭാമനിലന്റെയലാം  masonry  ഡഭാമനിലന്റെയലാം
grouting  ഉളലപലടയള്ള  പണനികേളുലാം   ഡഭാമനിലന്റെ  ഷടറനിലന്റെ  കചേഭാര്ച  മഭാറ്റുവഭാനുള്ള
പണനികേളുലാം  മലങര  ഡഭാമനില്  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.   ഭൂതത്തഭാനലകേടട്ട്  ബഭാകരജനില്
DSRP-യലാം  DSO  -യലാം  മുനകേഭാലങ്ങളനില്  നടത്തനിയ പരനികശഭാധനഭാ  റനികപഭാര്ടനിലല
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  അനുസരനിചട്ട്  ബഭാകരജനിലന്റെ  തൂണുകേള  ബലലപടുത്തുനതനിനുള്ള
പണനികേളുലാം ഷടര് മഭാറനി സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള പണനികേളുലാം നടനവരുന.  കൂടഭാലത
ബഭാകരജനിലന്റെ  മുകേളനിലൂലടയള്ള  ഗതഭാഗത  നനിയനണത്തനിനഭായനി  DSRP
നനിര്കദ്ദേശമനുസരനിചട്ട്  പുതനിയ   പഭാലത്തനിലന്റെ  പണനി  DRIP-ല്  ഉളലപടുത്തനി
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്. 

കകേരള  ഡഭാലാം  കസഫനി അകതഭാറനിറനി  അവസഭാനമഭായനി  പരനികശഭാധന നടത്തനിയ
 ഡഭാമുകേള പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനിലയനിലുള്ള മലാംഗലവലാം കപഭാത്തുണനിയലാം ആണട്ട്. 20-6-2016-
നഭാണട്ട് പരനികശഭാധന നടത്തനിയതട്ട്. 

മലാംഗലലാം അണലക്കടട്ട് 

അണലക്കടനിലന്റെ  അപട്ട് സതീമനിലുലാം   ഡപൗണ്സതീമനിലുലാം  കേഭാടട്ട്   നതീക്കലാം  ലചേയഭാനുലാം
അണലക്കടനിലന്റെ  അടനിത്തടനില്  അടനിഞ്ഞുകൂടനിയനിട്ടുള്ള  ലചേളനിയലാം  മറട്ട്  മഭാലനിനലങ്ങളുലാം
നതീക്കലാം ലചേയഭാനുലാം അണലക്കടനിലന്റെ ഉയരലാം കൂടഭാന കവണ നടപടനികേള എടുക്കഭാനുലാം
അണലക്കടനിലന്റെ മുകേളനിലുള്ള കറഭാഡനിലല വനിള്ളല് പരനികശഭാധനിചട്ട് കവണ നടപടനികേള 
എടുക്കഭാനുലാം ബനലപടവര്ക്കട്ട്  അകതഭാറനിറനി  നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   കൂടഭാലത
അണലക്കടനിലന്റെ ഇരുവശങ്ങളനിലുലാം സനിമന്റെട്ട് വഭാഷട്ട് ലചേയ്തു വൃത്തനിയഭായനി സൂക്ഷനിക്കഭാനുലാം
ഗലഭാലറനിക്കുള്ളനിലല  ലഡ്രയനിന  കഹഭാളുകേള  തുരനട്ട്  എക്കല്  അടനിഞ്ഞതട്ട്  നതീക്കലാം
ലചേയഭാനുലാം  കേനഭാല്  സബയനിസട്ട്  കഗറ്റുകേളുലാം  സനില്കവ  ഷടറുകേളുലാം   അറകുറപണനി
ലചേയഭാന  ലമക്കഭാനനിക്കല്  വനിലാംഗുമഭായനി  ബനലപടഭാനുലാം  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്.
അണലക്കടട്ട് ലവള്ളത്തനിലന്റെ സതീകപജനിലന്റെ  കതഭാതട്ട് നനിരതീക്ഷനിക്കഭാനുലാം ഗലഭാലറനിയലട
നനിലത്തട്ട്  ഉദ്ഗതനി മര്ദ്ദേമഭാപനിനനികേള സഭാപനിക്കഭാനുലാം അകതഭാറനിറനി ബനലപടവര്ക്കട്ട്
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

കപഭാത്തുണനി അണലക്കടട്ട് 

അണലക്കടനിലന്റെ പുറത്തട്ട് വളരുന  ലചേടനികേളുലാം മരങ്ങളുലാം  പൂര്ണമഭായലാം നതീക്കലാം

ലചേയഭാനുലാം  അണലക്കടനിലല  സതീകപജട്ട്  ലവള്ളത്തനിലന്റെ  കതഭാതട്ട്  അളക്കുവഭാനുലാം

ഡഭാമനിലലത്തുന സന്ദേര്ശകേലര നനിരതീക്ഷനിക്കഭാനുലാം നനിയനനിക്കഭാനുലാം കവണ നനിര്കദ്ദേശലാം
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നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  അണലക്കടനിലന്റെ  മുനഭഭാഗത്തട്ട്,    ഡപൗണ്സതീലാം   ഭഭാഗത്തട്ട്  ഇകപഭാള

ലവറുലത ഒഴെനിഞ്ഞുകേനിടക്കുന സലലാം ഒരു ഉദലഭാനമഭായനി മഭാറഭാനുലാം അതുവഴെനി കൂടുതല് വനികനഭാദ

സഞഭാരനികേലള ആകേര്ഷനിക്കഭാനുലാം  അകതഭാറനിറനി   ബനലപടവര്ക്കട്ട് നനിര് കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

 ഇറനികഗഷന വകുപനിലന്റെ  ഫണട്ട് വനിനനികയഭാഗനിച്ചുള്ള പദതനികേള 

119 (4675) ശതീ  .   ബനി  .   സതലന : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ജലവനിഭവ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആറനിങ്ങല്  നനിയമസഭ  മണ്ഡലമുളലപടുന  പ്രകദശത്തട്ട്  ഇറനികഗഷന

വകുപനിലന്റെ ഫണട്ട് വനിനനികയഭാഗനിചട്ട് നനിലവനില് ഏലതലഭാലാം പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി

വരുനലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ സർക്കഭാർ വനകശഷലാം ആറനിങ്ങല് നനിയമസഭ മണ്ഡലമുളലപടുന

പ്രകദശത്തട്ട്  ഏലതലഭാലാം  പ്രവൃത്തനികേള  നടപനില് വരുത്തുവഭാന  ഇറനികഗഷന  വകുപട്ട്

ഫണട്ട് ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)   ആറനിങ്ങല് നനിയമസഭഭാ  മണ്ഡലമുളലപടുന പ്രകദശത്തട്ട്  ഇറനികഗഷന

വകുപനിലന്റെ ഫണട്ട് വനിനനികയഭാഗനിചട്ട് കേടയഭാവൂര് ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനില് മറത്തനിനകേഭാവനിനട്ട്

സമതീപലാം  റവക്കക്കടവനില്  വഭാമനപുരലാം  ആറനിലന്റെ  വലതുകേര  സലാംരക്ഷണലാം  (FD

Head)   എന  15  ലക്ഷലാം  രൂപയലട  ഒരു  പ്രവൃത്തനി  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.   കേരവഭാരലാം

പഞഭായത്തനില്  നഭാരഭാണത്തു  ചേനിറയലട  പുനരുദഭാരണ  പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി  (PM

Head)  20  ലക്ഷലാം  രൂപയലടയലാം  ലപരനിങ്ങവനില്  കുളത്തനിലന്റെ   റസ ഡട്ട് വഭാള

ബലലപടുത്തുനതനിനഭായനി  (FD  Head)  13  ലക്ഷലാം  രൂപയലടയലാം  ഭരണഭാനുമതനി

നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇവയലട ലടണര് നടപടനികേള നടനവരുന. 

ആറനിങ്ങല്  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനില്   ആടക്കുളലാം  കതഭാടനിലന്റെ  റസഡട്ട് വഭാള

പുനരുദഭാരണത്തനിനുലാം  ഓടയലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുമഭായനി  38   ലക്ഷലാം  രൂപയലട

ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  സഭാകങതനികേഭാനുമതനി  നല്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള

സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

 (ബനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനകശഷലാം ആറനിങ്ങല് നനിയമസഭഭാ

മണ്ഡലലാം  ഉള ലപടുന  പ്രകദശത്തട്ട്  വനിവനിധ  പ്രവൃത്തനികേളുലട  ലപ്രഭാകപഭാസലുകേള

തയഭാറഭാക്കനിവരുന. 
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 രണഭാലാംവനിള ലനല്കൃഷനിക്കട്ട് ആവശലമഭായ ലവള്ളലാം  

120  (4676)  ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില്  രണഭാലാംവനിള  ലനല്ക്ക ക്കൃഷനിക്കട്ട്  ആവശലമഭായ  ലവള്ളലാം
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുലണനട്ട്
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

പഭാലക്കഭാടട്ട് റമനര് ഇറനികഗഷന ഡനിവനിഷനട്ട് കേതീഴെനില്  35  ലനിഫട്ട് ഇറനികഗഷന
പദതനികേളുലാം  കൂടഭാലത  പുകഞഭാല,  പഭാമ്പനകതഭാടട്ട്,  ആനമൂളനി  എനതീ  മൂനട്ട്
 റഡകവര്ഷന  സതീമുകേളുലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.   ലനല്ക്കൃഷനിക്കട്ട്  ആവശലമഭായ
ലവള്ളലാം  സുഗമമഭായനി  ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്  ഇവയലട  പ്രവര്ത്തനലാം  തടസലാം  കൂടഭാലത
നടത്തുനതനിനുള്ള മുനകേരുതലുകേള എടുത്തനിട്ടുണട്ട്. 

കൂടഭാലത  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില്  രണഭാലാം  വനിള  ലനല്ക്കൃഷനിക്കഭാവശലമഭായ
ലവള്ളലാം  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്  ചേതീഫട്ട്  എഞനിനതീയര്  കപ്രഭാജകട്ട്  -I-ലന്റെ
കേഭാരലഭാലയത്തനിനുകേതീഴെനില്  വനിവനിധ  പദതനികേളനില്  സസ്വതീകേരനിച  നടപടനികേള
സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന. 

മലമ്പുഴെ,  മലാംഗലലാം,  കപഭാത്തുണനി  പദതനികേളനില്നനിനലാം  ജലകസചേനലാം
നടത്തുനതട്ട്  സലാംബനനിച  തതീരുമഭാനലമടുക്കുനതനിനഭായള്ള  ഉപകദശകേ  സമനിതനി
കയഭാഗലാം 22-10-2016-നട്ട് പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനിലഭാ കേളകറുലട അദലക്ഷതയനില് കചേരുകേയലാം
രണഭാലാം  വനിളയഭായള്ള  ജലകസചേനലാം  നടത്തഭാന  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയലാം  ലചേയ്തു.
കേഭാഞ്ഞനിരപ്പുഴെ   ഡഭാമനില് രണഭാലാംവനിള ലനല്ക്കൃഷനിക്കഭാവശലമഭായ ജലകസചേനത്തനിനുള്ള
ജലലാം സലാംഭരനിചനിട്ടുണട്ട്. മഹഭാതഭാഗഭാനനി നഭാഷണല് റൂറല് എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട് ഗലഭാരഭാന്റെനി
സതീലാം MNREGS പദതനി പ്രകേഭാരലാം കേനഭാല് ശുദതീകേരണലാം പൂര്ത്തനിയഭായഭാല് മഭാതകമ
ജലകസചേനലാം  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന  കേഴെനിയകേയള.  ചേനിറ്റൂര്  പുഴെ  പദതനി  ഡനിവനിഷന
കേതീഴെനിലല  മതീങര,  ചുള്ളനിയഭാര്,  വഭാളയഭാര്  ഡഭാമുകേളനില്  രണഭാലാംവനിളയട്ട്
ജലകസചേനത്തനിനട്ട് ആവശലമഭായ ജലലാം നനിലവനിലനില.  വടക്കട്ട് കേനിഴെക്കന കേഭാലവര്ഷലാം
നല രതീതനിയനില് ലഭനിക്കുകേയലാം മതനിയഭായ ജലലാം സലാംഭരനിക്കഭാന കേഴെനിയകേയലാം ലചേയ്യുന
മുറയട്ട്  രണഭാലാംവനിള  ലനല്ക്കൃഷനിക്കട്ട്  ജലകസചേനലാം  നടത്തഭാന  കേഴെനിയനതഭാണട്ട്.
കൂടഭാലത  പറമ്പനിക്കുളലാം-ആളനിയഭാര്  കേരഭാര്  പ്രകേഭാരമുള്ള ജലലാം  ലഭനിചഭാല്  ചേനിറ്റൂര്  പുഴെ
പദതനിയനില് രണഭാലാം വനിളയള്ള ജലലാം നല്കേഭാന കേഴെനിയലമനട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 
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ലകേഭായനിലഭാണനി നനികയഭാജകേമണ്ഡല പരനിധനിയനില് ഇറനികഗഷന വകുപനിനുള്ള ഭൂമനി

121 (4677) ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ജലവനിഭവ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലകേഭായനിലഭാണനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡല പരനിധനിയനില്, ഇറനികഗഷന വകുപനിനട്ട്

എവനിലടലയലഭാലാം  ഭൂമനിയലണനളളതട്ട്  വനിസതീര്ണലാം,  റതീ  സര്കവ്വ  നമ്പര്,  വനികലജട്ട്

എനതീ വനിശദഭാലാംശങ്ങകളഭാലട വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ലകേഭായനിലഭാണനി  മനിനനി  സനിവനില്  കസഷന  പരനിസരലത്ത  ഇറനികഗഷന

വകുപനിലന്റെ  കേസ്വഭാര്കടഴട്ട്  വര്ഷങ്ങളഭായനി  ജതീര്ണനിചട്ട്  കേഭാടു  മൂടനിക്കനിടക്കുനതട്ട്

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഈ  സലലാം  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി  വനികേസന  പദതനി

ആവനിഷ്കരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലകേഭായനിലഭാണനി മനിനനി സനിവനില് കസഷന കകേഭാമ്പപൗണനിലല ഇറനികഗഷന

വകുപനിലന്റെ  ലകേടനിടലാം  ജതീര്ണഭാവസയനിലഭാലണനതട്ട്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ലകേടനിടലാം

പുതുക്കനി പണനിതട്ട്  ഇറനികഗഷന ഓഫതീസട്ട്  ലകേഭായനിലഭാണനിയനില് പ്രവര്ത്തനിപനിക്കഭാന

നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ലകേഭായനിലഭാണനി നനികയഭാജകേമണ്ഡല പരനിധനിയനില് ജലകസചേനലാം  പദതനി

വനിഭഭാഗലാം  I  ചേതീഫട്ട്  എഞനിനതീയറുലട  അധനികേഭാര  പരനിധനിയനിലുള്ള  ഭൂമനിയലട

വനിശദഭാലാംശങ്ങള  അനുബനമഭായനി  കചേര്ക്കുന.* ഇതുകൂടഭാലത  ജലകസചേനവലാം

ഭരണവലാം ചേതീഫട്ട് എഞനിനതീയറുലട അധനികേഭാരപരനിധനിയനില് പന്തെലഭായനിനനി വനികലജനില്

പന്തെലഭായനിനനി കദശത്തട്ട് റതീ-സര്കവ്വ നമ്പര് 4/3 എ-യനില് 17.63 ലസന്റെട്ട് സലലാംകൂടനി ഉണട്ട്. 

(ബനി)  ഉണട്ട്.  ലകേഭായനിലഭാണനി മനിനനി സനിവനില് കസഷന പരനിസരത്തുള്ള ജലകസചേന

വകുപനിലന്റെ ഭൂമനിയനില് 2 ലകേടനിടങ്ങളനിലഭായള്ള  4  കേസ്വഭാര്കടഴ്സുകേള  ഫണനിലന്റെ അപരലഭാപ്തത

മൂലലാം അറകുറപണനികേള ലചേയഭാത്തതനിനഭാല് ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായ അവസയനിലഭാണട്ട്.

ഈ  സലലാം  ജലകസചേന  വകുപനിലന്റെ  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്

ഉപകയഭാഗനിക്കുനതട്ട് പരനിഗണനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്. 

(സനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.   ലകേടനിടലാം  പുതുക്കനിപണനിയനതനിനട്ട്  50  ലക്ഷലാം

രൂപയലട എസനികമറട്ട് തയഭാറഭാക്കനിവരനികേയഭാണട്ട്. 
* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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  ജലത്തനിലന്റെ ദുരുപകയഭാഗലാം കുറയനതനിനുലാം കുടനിലവള്ള കസഭാതസ്സുകേള

മലനിനമഭാക്കുനതട്ട് തടയനതനിനുമുള്ള നടപടനി 

122 (4678) ശതീ  .   ലകേ  .   കുഞ്ഞനിരഭാമന : 
ലപ്രഭാഫ  .   ലകേ  .   യ  .   അരുണന : 
ശതീമതനി യ  .   പ്രതനിഭ ഹരനി : 
ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷട്ട്  :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  ജലത്തനിലന്റെ  ദുരുപകയഭാഗലാം  കുറയനതനിനുലാം,  കുടനിലവള്ള കസഭാതസ്സുകേള

മലനിനമഭാക്കുനതട്ട്  തടയനതനിനുലാം,  കുടനിലവള്ള  ഉപകയഭാഗത്തനിനട്ട്  മുനഗണനഭാക്രമലാം
പഭാലനിക്കുനതനിനുലാം അടനിയന്തെര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഭഭാവനിയനില്  ഉണഭാകേഭാനനിടയള്ള  കുടനിലവള്ള ക്ഷഭാമലത്തക്കുറനിച്ചുലാം,  അതനിലന
കനരനിടഭാനുതകുന ജലസലാംരക്ഷണ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങലളക്കുറനിച്ചുലാം ജനങ്ങലള കബഭാധവല്ക്കരനിക്കുനതനിനട്ട്
എലന്തെലഭാലാം മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള സസ്വതീകേരനിക്കഭാന കേഴെനിയലമനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ജല അകതഭാറനിറനി വനിതരണലാം ലചേയ്യുന ജലത്തനിലന്റെ ദുരുപകയഭാഗലാം തടയനതനിനഭായനി
അസനിസന്റെട്ട്  എഞനിനതീയര്മഭാര്  കൂലടക്കൂലട  പരനികശഭാധന  നടത്തുകേയലാം  തകദ്ദേശ
സസ്വയലാംഭരണ  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലട  സഹകേരണകത്തഭാലട   ജലലാം  ദുരുപകയഭാഗലാം
ലചേയ്യുനവര്ലക്കതനിലര  നടപടനി   എടുക്കുകേയലാം  തുടര്നള്ള  ഇത്തരലാം  പ്രവൃത്തനികേള
നനിരുതഭാഹലപടുത്തുനതനിനട്ട്  കവണനി കബഭാധവത്കേരണലാം ഉളലപലടയള്ള നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകേയലാം ലചേയ്തുവരുനണട്ട്. 

ജലഭാശയങ്ങളനിലല  മലനിനതീകേരണലാം  തടയനതനിനുള്ള  അധനികേഭാരലാം  തകദ്ദേശ
സസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കുലാം  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര്ഡനിനുമഭാണട്ട്.
എനനിരുനഭാലുലാം  കകേരള  ജല  അകതഭാറനിറനി  പദതനികേളുലട  കസഭാതസ്സുകേള
മലനിനമഭാകുനതട്ട്  തടയനതനിനഭാവശലമഭായ  മുനകേരുതലുകേള  സസ്വതീകേരനിക്കുനണട്ട്.
കൂടഭാലത ഇത്തരലാം മലനിനതീകേരണ പ്രശ്നങ്ങള ശദയനില്ലപടഭാല് അതട്ട്  ബനലപട
തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങലളയലാം  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ
കബഭാര്ഡനിലനയലാം  അറനിയനിചട്ട്  ആവശലമഭായ  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കഭാറുമുണട്ട്.
ജലകസഭാതസ്സുകേള  കവലനികേള  ലകേടനിയലാം  ജലകസഭാതസ്സുകേളുലട  പരനിപഭാലനത്തനിനുലാം
സലാംരക്ഷണത്തനിനുകവണനിയലാം  ജനങ്ങലള  കബഭാധവത്കേരനിക്കുവഭാനുമഭായനി  പരസല
കബഭാര്ഡുകേള  സഭാപനിചട്ട്  കസഭാതസ്സുകേള  സലാംരക്ഷനിക്കുവഭാനഭായനി  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 
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വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയലട  കുടനിലവള്ള  കസഭാതസ്സുകേള  മലനിനമഭാകുനതട്ട്

ശദയനില്ലപടഭാല് തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങലളയലാം റവനബ അധനികൃതലരയലാം

വനിവരലാം  അറനിയനിക്കുകേയലാം  സഭാധലമഭായ  രതീതനിയനില്  ജലത്തനിലന്റെ  മലനിനതീകേരണലാം

തടയകേയലാം  ലചേയഭാറുണട്ട്.  ജലത്തനിലന്റെ  ഉപകയഭാഗരതീതനിയലട  വലതലഭാസമനുസരനിചട്ട്

ഗഭാര്ഹനികേലാം,  ഗഭാര്ഹനികകേതരലാം,  വലഭാവസഭായനികേലാം  എനനിങ്ങലന  മൂനഭായനി  തനിരനിചട്ട്

വലതലസ നനിരക്കുകേള ഈടഭാക്കനി മുനഗണനഭാക്രമലാം രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

ജലനനിധനി കുടനിലവള്ള കസഭാതസ്സുകേളുലട നനിശനിത ദൂരപരനിധനിക്കുള്ളനില് വരുന

കേക്കൂസട്ട് കുഴെനികേള,  ലസപ്റനികേട്ട്  ടഭാങട്ട്  എനനിവ മഭാറനി  സഭാപനിച്ചുലാം  അഴുക്കട്ട്ചേഭാലുകേള

വഴെനി  തനിരനിച്ചുവനിട്ടുലാം  ജലകസഭാതസ്സുകേള  മലനിനമഭാകുനതട്ട്  തടയന.  കൂടഭാലത

കുടനിലവള്ളത്തനിലന്റെ  ദുരുപകയഭാഗലാം  തടയനതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  എലഭാ  ജലനനിധനി

പഞഭായത്തുകേളനിലുലാം  Information  Education  Communication  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ

ആഭനിമുഖലത്തനില് കബഭാധവത്കേരണ പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള നടത്തനിവരുന. 

(ബനി)  ജലസലാംരക്ഷണത്തനിലന്റെയലാം പരനിപഭാലനത്തനിലന്റെയലാം പ്രഭാധഭാനലലത്തക്കുറനിചട്ട്
ജനങ്ങലള കബഭാധവത്കേരനിക്കുനതനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ സഹഭായകത്തഭാലട
പരനിശതീലന കബഭാധവത്കേരണ പരനിപഭാടനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  സലാംസഭാനത്തട്ട്
സനി.സനി.ഡനി.യ. വഴെനിയഭാണട്ട് പ്രസ്തുത പരനിപഭാടനി നടപനിലഭാക്കനിവരുനതട്ട്. 

ലപഭാതുജനങ്ങളനില് അവകബഭാധലാം സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനഭായനി  തഭാലഴെ  പ്രതനിപഭാദനിക്കുന
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാന കേഴെനിയലാം. 

1.  AIR/Doordarsan  തുടങ്ങനിയ സര്ക്കഭാര് മഭാധലമങ്ങളനില് പരസലലാം നല്കേഭാവനതുലാം
ചേര്ചകേള സലാംഘടനിപനിക്കഭാവനതുമഭാണട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  ഇതര മഭാധലമങ്ങളുലട  (പതലാം,
ചേഭാനലുകേള)  പങഭാളനിത്തലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുലാം കൂടുതല് ജനങ്ങളനികലയട്ട്  വനിഷയ
സലാംബനനിയഭായ വഭാര്ത്തകേള എത്തനിക്കുനതനിനുലാം ജലസലാംരക്ഷണലാം, വരളച തുടങ്ങനി
ജലവമഭായനി  ബനലപട  വനിഷയങ്ങളുലട  അവതരണത്തനിനട്ട്  ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം
അലലങനില് നനിശനിത കേഭാലയളവനില് അവഭാര്ഡട്ട് ഏര്ലപടുത്തുകേ.

2.  തഭാലഴെത്തടനിലുള്ള  ജനങ്ങളുമഭായനി  ജലലാം  സലാംബനനിച  വനിഷയങ്ങലളപറനി
ചേര്ച  ലചേയ്യുനതനിനുലാം  പ്രകദശത്തുള്ള  ജല  കസഭാതസ്സുകേളുലട  സലാംരക്ഷണവലാം
മലനിനതീകേരണലാം തടയലുലാം ജനങ്ങളുലടയലാം സനദ സലാംഘടനകേള, ക്ലബ്ലുകേള തുടങ്ങനി
ആകരഭാഗല ശുചേനിതസ്വകപഭാഷകേ സമനിതനികേളക്കട്ട് (Ward Health Sanitation Nutrition
Committee)  പ്രകതലകേ നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകേയലാം ഇതട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനട്ട് വഭാര്ഡട്ട്
ലമമ്പലറ (സമനിതനി ലചേയര്മഭാന) ചുമതലലപടുത്തുകേയലാം ലചേയഭാവനതഭാണട്ട്.
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3.  സലാംസഭാനലാം കനരനിടുന മഴെക്കുറവനിലന്റെയലാം വരളചയലടയലാം പശഭാത്തലത്തനില്
Special sapling Planting Campaign  സ്കൂള വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുലട സഹകേരണകത്തഭാലട
ആചേരനിക്കുകേ, Campaign Ambassador  മഭാരഭായനി അറനിയലപടുന വലകനിതസ്വങ്ങലള
നനിശയനിക്കുകേ.

4.  ജലസലാംരക്ഷണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  മനികേച  രതീതനിയനില്  നടപഭാക്കുന
പഞഭായത്തട്ട്/മുനനിസനിപഭാലനിറനി/കകേഭാര്പകറഷനട്ട് അവഭാര്ഡട്ട് നല്കുകേ.

5. മുഴുവന തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനിലുലാം വലകനിഗത ജലസലാംരക്ഷണ
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  (മഴെലവള്ള സലാംഭരണനി,  മഴെക്കുഴെനി,  കേനിണര് റതീചേഭാര്ജനിലാംഗട്ട്)  തുടങ്ങനിയവ
ജനങ്ങളക്കട്ട് കേണ്ടുമനസനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി കമഭാഡലുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുകേ.

6.  വനിവനിധ മഭാധലമങ്ങളനിലൂലട പ്രസ്തുത വനിഷയത്തനില് ജനങ്ങളനില് അവകബഭാധലാം
വര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി പരസല പ്രചേരണലാം  നടത്തുകേ.

7.  കറഭാഡട്ട് കഷഭാ,  ശനില്പശഭാലകേള,  കുടനികേള ക്കനിടയനില് മതരങ്ങള തുടങ്ങനിയവ
സലാംഘടനിപനിക്കുകേ.

8.   പരനിസനിതനി  ദനിനലാം,  ജലദനിനലാം,  ഭപൗമദനിനലാം  തുടങ്ങനിയ  വനിഷയങ്ങളുമഭായനി
ബനലപട അന്തെഭാരഭാഷ/കദശതീയ ദനിനഭാചേരണങ്ങള സലാംഘടനിപനിക്കുകേയലാം അതനിനട്ട് വഭാര്ത്തഭാ
പ്രഭാധഭാനലലാം  ലഭനിക്കഭാന കവണ പരമഭാവധനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങള സലാംഘടനിപനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

 സതീമുകേളുലട അറകുറപണനി 

123  (4679)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുനസര്ക്കഭാര്  കേഭാലയളവനില്  ജലവനിഭവ  വകുപനിന  കേതീഴെനില്  നടത്തനിയ
സതീമുകേളുലട അറകുറപണനി, പമ്പട്ട് ഹപൗസുകേളനിലല പ്രവര്ത്തനലാം, ഉപകയഭാഗത്തനിനുള്ള
ലകേമനിക്കല്സട്ട്  വഭാങ്ങല്  (ഏലതലഭാലാം  കേമ്പനനികേളനില്  നനിനട്ട്  എന  വനിശദഭാലാംശലാം
ഉളലപലട) ലചേലവഭായ തുകേ എത എനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  യ.ഡനി.എഫട്ട്.  ഭരണ കേഭാലയളവനില് ഓകരഭാ ജനിലയനിലുലാം അറകുറപണനികേളക്കഭായനി
ഓകരഭാ വര്ഷവലാം ലചേലവഭായ തുകേ എതലയനലാം പ്രസ്തുത ലചേലവട്ട് തുകേ സലാംബനനിചട്ട്
വകുപ്പു തലത്തനില് ഓഡനിറനിലാംഗട്ട് നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാലയനമുളള വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) കേഭാലപഴെക്കമുള്ള റപപ്പുകേള മഭാറനി സഭാപനിക്കഭാത്തതുമൂലലാം അറകുറപണനി
കനരനികടണനിവരുനതുലാം ആയതനിലന്റെ ലചേലവട്ട്  അകതഭാറനിറനിലയ  നഷ്ടത്തനിലലത്തനിക്കുലാം
എനതുലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുകവഭാലയനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ഡനി)  എങനില് പ്രസ്തുത കമഖല കേലണത്തനി കേഭാലപഴെക്കലാം വന റപപ്പുകേള
മഭാറഭാന ഈ സര്ക്കഭാര് എന്തെട്ട് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുലാം എനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  മുന  സര്ക്കഭാര്   കേഭാലയളവനില്  ജലവനിഭവ  വകുപനിനകേതീഴെനില്
നടത്തനിയ  സതീമുകേളുലട  അറകുറപണനി,  പമ്പട്ട്  ഹപൗസുകേളനിലല  പ്രവര്ത്തനലാം,
ഉപകയഭാഗത്തനിനുള്ള  ലകേമനിക്കല്സട്ട്  വഭാങ്ങല്  എനതീ  ഇനത്തനില്  ലചേലവഭായ
തുകേയലട  വര്ഷലാം  തനിരനിച്ചുള്ള  വനിവരങ്ങള  അനുബനലാം  I* ആയലാം  ലകേമനിക്കല്
വഭാങ്ങല് സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനലാം II ആയലാം കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*. 

ലചേലവത്തുകേ സലാംബനനിചട്ട് വകുപ്പുതല ഓഡനിറനിലാംഗട്ട് നടത്തഭാറുണട്ട്. 

(സനി) പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ഡനി)  കേഭാലപഴെക്കലാം ലചേനതുലാം തുടര്ചയഭായനി കചേഭാര്ചയള്ളതുമഭായ റപപ്പുകേള
മഭാറനി  പുതനിയവ സഭാപനിക്കുന പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി  KIIFB-ല് ഉളലപടുത്തനി  526
കകേഭാടനി  രൂപയലാം  കസറട്ട്  പഭാനനില്  50  കകേഭാടനി  രൂപയലാം  ലപ്രഭാകപഭാസലുകേളക്കട്ട്
ഭരണഭാനുമതനി നല്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

 കേഭാഞ്ഞനിരപ്പുഴെ ഇറനികഗഷന പദതനിയനിലല ഉദലഭാനലാം 

124 (4680)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാങ്ങഭാടട്ട്  മണ്ഡലത്തനിലല കേഭാഞ്ഞനിരപ്പുഴെ ഇറനികഗഷന പദതനിയമഭായനി
ബനലപട ഉദലഭാനലാം മലമ്പുഴെ കമഭാഡലനില് നവതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;
എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  സലലാം  എലാം.എൽ.എ.  നല്കേനിയ  കേത്തനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  നടപടനികേള  എലന്തെങനിലുലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  കേഭാഞ്ഞനിരപ്പുഴെ ജലകസചേന പദതനി ഡനിവനിഷനനില് ഉളലപടുന ഉദലഭാനലാം
മലമ്പുഴെ കമഭാഡലനില് നവതീകേരനിക്കുനതനിനുകവണ പ്രവൃത്തനി ഇറനികഗഷന ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റുമഭായനി
സഹകേരനിചട്ട് നടത്തഭാലമനട്ട് ഡനി.റനി.പനി.സനി.  അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആയതനിനട്ട് അനുകൂല
മറുപടനി   ഡനി.റനി.പനി.സനി.  ലചേയര്മഭാന  കൂടനിയഭായ   പഭാലക്കഭാടട്ട്   ജനിലഭാ  കേളകര്ക്കട്ട്

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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കേഭാഞ്ഞനിരപ്പുഴെ  എകനികേബടതീവട്ട്  എഞനിനതീയര്  നല്കുകേയലാം  തുടര്നട്ട്  ഇറനികഗഷന
വകുപ്പുമഭായനി  കചേര്നട്ട്  ഭഭാവനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങലള  സലാംബനനിചട്ട്  വനിശദമഭായ  ചേര്ച
ആകേഭാലമനലാം ആയതനിനട്ട് ഡനി.റനി.പനി.സനി. മുനകേലയടുക്കുനതഭാലണനലാം അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) ഇതുമഭായനി ബനലപടട്ട് സലലാം എലാം.എല്.എ. വകുപ്പുമനനിക്കട്ട് നല്കേനിയ
കേത്തട്ട്  അടനിസഭാനലപടുത്തനി,  എലാം.എല്.എ.യലട   സഭാനനിദലത്തനില്  കയഭാഗലാം
കചേര് നട്ട്  ഇറനികഗഷന,  ഡനി.റനി.പനി.സനി.  വകുപ്പുകേലള  ഏകകേഭാപനിപനിചട്ട്  തുടര്നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാന ജനിലഭാ കേളകകറഭാടട്ട് ആവശലലപടുനതഭാണട്ട്. 

  നദതീജലത്തനിലന്റെ ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധന 

125 (4681) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നദതീജലത്തനിലന്റെ  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധന  ശകനിലപടുത്തഭാന
നടപടനികേള ഉണഭാകുകമഭാലയനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) തലസഭാനലത്ത അരുവനിക്കര ഉളലപലടയള്ള ഭഭാഗങ്ങളനില് ജലത്തനിലന്റെ
ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധന  ശകനിലപടുത്തഭാന  എലന്തെങനിലുലാം  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ സഹഭായകത്തഭാലട  National  Rural  Drinking
Water Programme-ല് ഉളലപടുത്തനി കകേരളത്തനിലല 44 നദനികേളനിലല 126 നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട
സലങ്ങളനിലല  ജലസഭാമ്പനിളുകേളുലട  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധന  കകേരള  ജല
അകതഭാറനിറനിയലട കേസ്വഭാളനിറനി കേണ്കട്രെഭാള ലഭാബുകേളനില് നടത്തനിവരുനണട്ട്. 

സലാംസഭാനത്തട്ട്  ജലഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധനയകവണനി  കകേരള  വഭാടര്
അകതഭാറനിറനിക്കട്ട് പ്രകതലകേ കേസ്വഭാളനിറനി കേണ്കട്രെഭാള വനിഭഭാഗലാം ഉണട്ട്.  ഇതനികലയഭായനി  33
സബട്ട് ഡനിവനിഷന ലഭാബുകേളുലാം 14 ജനിലഭാതല ലഭാബുകേളുലാം കസറട്ട് റഫറല് ഇനസനിറബട്ടുലാം
ഇകപഭാള  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.   ജലശുദതീകേരണ  ശഭാലകേകളഭാടട്ട്  അനുബനനിച്ചുലാം
ലഭാബുകേള ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  അരുവനിക്കര ജലസലാംഭരണനിയനില് നനിനള്ള ജലത്തനിലന്റെ ഗുണനനിലവഭാര
പരനികശഭാധന ജല ശുദതീകേരണശഭാലകേകളഭാടട്ട് കചേര്നട്ട് പ്രവര്ത്തനിക്കുന ലഭാബുകേളനില്
ദനിവകസന നടത്തുനണട്ട്.  കൂടഭാലത കേസ്വഭാളനിറനി കേണ്കട്രെഭാള ലഭാബനില് എലഭാ മഭാസവലാം
കസഭാതസനില്  നനിനള്ള  ജലലാം  കശഖരനിചട്ട്  പരനികശഭാധന  നടത്തുനണട്ട്.   ഈ
പരനികശഭാധനഭാ  റനികപഭാര്ട്ടുകേളുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  ആവശലമഭായ  തനിരുത്തല്
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനമുണട്ട്. 
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 ലപരുമ്പുഴെകേടവട്ട് പഭാലത്തനിലന്റെ പുനര്നനിര്മ്മേഭാണലാം  

126 (4682)  ശതീ  .    സനി  .    എഫട്ട്  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേങ്ങനഭാകശരനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  ഇറനികഗഷന  വകുപനിലന്റെ
അധതീനതയനിലുള്ള  അകപ്രഭാചട്ട്  കറഭാഡട്ട്  തകേര്ന  ലപരുമ്പുഴെകേടവട്ട്  പഭാലത്തനിലന്റെ
പുനര്നനിര്മ്മേഭാണ നടപടനികേള ഏതട്ട് ഘടത്തനിലഭാലണനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പണനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ള  കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴെനിവഭാക്കഭാന  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ലപരുമ്പുഴെകേടവട്ട്  പഭാലത്തനിലന്റെ  പുനര്നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  3.5  കകേഭാടനി
രൂപയലട  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസഡുത ഉത്തരവനില്  നനിര്കദ്ദേശനിചതനുസരനിചട്ട്
മണപരനികശഭാധനയഭായനി  തനിരുവനന്തെപുരലാം  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  കകേഭാകളജനിലന  ചുമതലലപടുത്തുകേയലാം
അവരുലട മണട്ട് പരനികശഭാധനഭാ റനികപഭാര്ടട്ട് 2016 ലഫബ്രുവരനിയനില് ചേതീഫട്ട് എഞനിനതീയര്ക്കട്ട്
ലഭനിക്കുകേയലാം  ലചേയ്തു.  രൂപകരഖ  തയഭാറഭാക്കുനതനികലയട്ട്  കൂടുതല്  സലത്തട്ട്  മണട്ട്
പരനികശഭാധന നടത്തണലമനട്ട് ചേതീഫട്ട് എഞനിനതീയര്,  ഐ.ഡനി.ആര്.ബനി.  ആവശലലപടതുപ്രകേഭാരലാം
അതനിനുള്ള ഇനലവസനികഗഷന ലടണര് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(ബനി) സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

ഭഭാരതപ്പുഴെയനില് ലചേക്കട്ട് ഡഭാമുകേള  

127 (4683)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭഭാരതപ്പുഴെയനില്  നനിലവനില്  ഏലതലഭാലാം  ഭഭാഗത്തട്ട്  ലചേക്കട്ട്  ഡഭാമുകേള
നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) നനിലവനില് പണനി നടന ലകേഭാണനിരനിക്കുന ലചേക്കട്ട് ഡഭാമുകേള ഏലതലഭാലാം;
പ്രസ്തുത ലചേക്കട്ട് ഡഭാമുകേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം അടനിയന്തെനിരമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാലയനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഭഭാരതപ്പുഴെയനില് പുതനിയതഭായനി ഏലതലഭാലാം ലചേക്കട്ട് ഡഭാമുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാനഭാണട്ട്
കപ്രഭാജകട്ട്  സമര്പനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്  എനട്ട്  വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;  അതനിലന്റെ കേഭാലനികേ സനിതനി
ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ)  ഭഭാരതപ്പുഴെയനില്  നനിലവനില്  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുള്ള  ലചേക്കട്ട്  ഡഭാമുകേളുലട  പടനികേ
അനുബനമഭായനി* കചേര്ക്കുന. 

(ബനി)  ഭഭാരതപ്പുഴെയനില്  ch.31/300-ല് മഭാനന്നൂരനിലുലാം ഓങ്ങല്ലൂര് പഞഭായത്തനിലല
ലചേങ്ങണഭാലാംകുനനിലുലാം  ലചേക്കട്ട്  ഡഭാമുകേളുലട  പ്രവൃത്തനി  പുകരഭാഗമനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന.
ch  7/100-ല്  പുതുകക്കഭാടട്ട്  ഭഭാഗലാം  ലചേക്കട്ട്  ഡഭാലാം  കേരഭാറുകേഭാരന  പ്രവൃത്തനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്തതുകേഭാരണലാം കേരഭാര് നകഷ്ടഭാത്തരവഭാദനിതസ്വത്തനില് റദ്ദേഭാക്കനി.  പ്രസ്തുത
പ്രവൃത്തനിയലട  പുനര്  നടത്തനിപനിനഭായനി  സര്ക്കഭാരനില്  ലഭനിച  ദര്ഘഭാസട്ട്  ചേതീഫട്ട്
എഞനിനതീയര്  (ജലകസചേനവലാം  ഭരണവലാം)-യലട  അധനികേഭാര  പരനിധനിയനില്
വരുനതനിനഭാല് അനുമതനി നല്കുനതനിനഭായനി ചേതീഫട്ട് എഞനിനതീയര്  (ജലകസചേനവലാം
ഭരണവലാം)-ക്കട്ട്  തനിരനിലകേ നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   കചേലക്കര മണ്ഡലത്തനിലല ഭഭാരതപ്പുഴെയട്ട്
കുറുലകേ  ലചേറുതുരുത്തനി  പഭാലത്തനിനട്ട്  തഭാഴ്ഭഭാഗത്തഭായനി  മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന
തടയണയലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായള്ള  ലപ്രഭാകപഭാസല്  സമയബനനിതമഭായനി
തയഭാറഭാക്കഭാനഭായനി  സൂപ്രണനിലാംഗട്ട്  എഞനിനതീയര്മഭാരുലട  ഒരു  വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനിലയ
നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണട്ട്.   ch  11/100-ല്  മുണനിയഭാനകേടവട്ട്  ലചേക്കട്ട്  ഡഭാലാം  കേരഭാറുകേഭാരന
പ്രവൃത്തനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്തതുകേഭാരണലാം  കേരഭാര്  നകഷ്ടഭാത്തരവഭാദനിതസ്വത്തനില്  റദ്ദേട്ട്
ലചേയ്തു.  റതീലടണറനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.   തൃത്തഭാല  കൂടക്കടവട്ട്
ലറഗുകലററനിനട്ട്  കേരഭാര്  നടപടനി  പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  എഗ്രനിലമന്റെട്ട്  വചട്ട്  പണനി
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(സനി)  പടഭാമ്പനി  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനില്  50/750-ല്  ലറഗുകലറര്,  കേഭാങഭാപ്പുഴെ
ലറഗുകലറര്,  തനിരുളകവഗപ്പുറയനില് ലചേക്കട്ട് ഡഭാലാം എനനിവയള്ള പ്രഭാരലാംഭ നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

  മതീനചനിലഭാറനിലന്റെ ഇരുകേരകേളനിലുലാം സലാംരക്ഷണ ഭനിത്തനി 

128  (T*4684)  ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന
കചേഭാദലത്തനിനട്ട് ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

മതീനചനിലഭാറനിലന്റെ  ഇരുകേരകേളനിലുമുള്ള  ഇടനിയന  ഭഭാഗങ്ങളനില്  സലാംരക്ഷണ
ഭനിത്തനി  ലകേട്ടുനതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  എന്തെട്ട്  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസ്വതീകേരനിക്കുനലതനട്ട്
വലകമഭാക്കുകമഭാ?

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.  
* 'T' മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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ഉത്തരലാം

മതീനചനിലഭാറനിലന്റെ വനിവനിധ ഭഭാഗങ്ങളനില് തതീരങ്ങള ഇടനിഞ്ഞതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
321  ലക്ഷലാം രൂപയള്ള  15  തതീരസലാംരക്ഷണ പ്രവൃത്തനികേള ഏലറടുക്കുകേയലാം അതനില്
234  ലക്ഷലാം  രൂപയള്ള  10  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതുലാം  87
ലക്ഷലാം രൂപയള്ള 5 പ്രവൃത്തനികേള പൂകരഭാഗമനിക്കുകേയലാം ലചേയ്യുനണട്ട്.  കൂടഭാലത വനിവനിധ
ഭഭാഗങ്ങളനില്  മതീനചനിലഭാറനിലന്റെ  തതീര  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  80  ലക്ഷലാം  രൂപയലട
എസനികമറട്ട് തയഭാറഭാക്കനിവരുന. 

 അചനകകേഭാവനിലഭാറനിലന്റെ സലാംരക്ഷണ ഭനിത്തനി നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി  

129  (4685)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാകവലനിക്കര  മണ്ഡപത്തനിനകേടവനിനട്ട്  സമതീപലാം  അചനകകേഭാവനിലഭാറനിലന്റെ
സലാംരക്ഷണ  ഭനിത്തനി  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുലാം  മണ്ഡപത്തനിനകേടവട്ട്  നവതീകേരണത്തനിനുമഭായനി
തുകേ അനുവദനിചതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള വലകമഭാക്കുകമഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിക്കട്ട്  84.00  ലക്ഷലാം  രൂപയലട  പുനര്ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  സഭാകങതനികേഭാനുമതനിക്കഭായനി  ലഭനിച  എസനികമറനില്  ആവശലമഭായ
കഭദഗതനി വരുത്തുനതനിനഭായനി ദക്ഷനിണ കമഖലഭാ ജലകസചേന വനിഭഭാഗലാം സൂപ്രണനിലാംഗട്ട്
എഞനിനതീയര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

 ഭൂഗര്ഭജല പരനിരക്ഷയലാം പുനരുജതീവനവലാം 

130 (4686) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന : 
ശതീ  .   ജനി  .   എസട്ട്  .   ജയലഭാല് : 
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് : 
ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജന : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ജലവനിഭവ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് ഭൂഗര്ഭജലവനിതഭാനലാം കുറഞ്ഞട്ട് വരുനതട്ട് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
ആയതനിലന്റെ കേഭാരണങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി) സലാംസഭാനത്തട്ട് ഏലതഭാലക്ക മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂലടയഭാണട്ട് ഭൂഗര്ഭജല പരനിരക്ഷയലാം

പുനരുജതീവനവലാം നടത്തുനതനിനട്ട് ആകലഭാചേനിക്കുനലതനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഭൂഗര്ഭജലവനിഭവങ്ങളുലട  കേഭാരലക്ഷമത  വനിലയനിരുത്തുനതനിനഭായനി  ഒരു

ഭൂഗര്ഭജല  വനിലയനിരുത്തല്  ലസല്  രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  പദതനിയകണഭാ;

വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് ഭൂജലവനിതഭാനലാം നനിരതീക്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി ഭൂജല വകുപട്ട് നനിരതീക്ഷണ

കേനിണറുകേള  സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില്നനിനള്ള  ജലവനിതഭാനവലാം  ലവള്ളത്തനിലന്റെ  സഭാമ്പനിളുകേളുലാം

കശഖരനിചട്ട്  പഠന  വനികധയമഭാക്കുനണട്ട്.  ഈ  പഠനത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്

സലാംസഭാനലത്ത  കബഭാക്കുകേലള  'ഓവര്  എകട്ട്കപഭായനിറഡട്ട്,  ക്രനിടനിക്കല്,  ലസമനി

ക്രനിടനിക്കല്, ലസയ്ഫട്ട്' എനനിങ്ങലന തരലാംതനിരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  ജലനനിധനിയലട  എലഭാ  പഞഭായത്തുകേളനിലുലാം  ജലസുരക്ഷഭാ  രൂപകരഖ

തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.   അതനിലല  നനിര്കദ്ദേശമനുസരനിചട്ട്  ഭൂഗര്ഭ  ജല  പരനിരക്ഷയലാം

പുനരുജതീവനവലാം നടത്തനിവരുന.  അതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഭൂഗര്ഭജല പരനികപഭാഷണ

പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  കുടനിലവള്ള  കസഭാതസ്സുകേളനില്  ജലസുരക്ഷ

ഉറപ്പുവരുത്തുന.  ഇതനിനുകവണനി തടയണകേള,  ലചേക്കട്ട്ഡഭാമുകേള,  ജലസലാംരക്ഷണ

ഭനിത്തനികേള  (കകേഭാണ്ടൂര് ബണ്ടുകേള),  റൂഫട്ട് വഭാടര്,  ലവല് റതീചേഭാര്ജട്ട്,  മണനിനടനിയനില്

തടയണകേള, കുളങ്ങളുലട സലാംരക്ഷണലാം തുടങ്ങനിയവ നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കൂടഭാലത

ഭൂജല സലാംരക്ഷണവലാം  കൃതനിമ ഭൂജല സലാംകപഭാഷണവലാം എന പദതനിയനിനകേതീഴെനില്

കൃതനിമ ഭൂജല സലാംകപഭാഷണത്തനിനഭായള്ള പദതനികേള ഭുജല വകുപട്ട് നടപഭാക്കനിവരുനണട്ട്. 

(സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഭൂജലത്തനിലന്റെ  ലഭലത,  ഉപകഭഭാഗലാം  എനനിവ

കബഭാക്കടനിസഭാനത്തനില്  രണട്ട്  വര്ഷത്തനിലലഭാരനിക്കല്  കകേന്ദ്ര  ഭൂജലകബഭാര്ഡട്ട്,

സലാംസഭാന  ഭൂജല വകുപട്ട്  എനനിവ  സലാംയകമഭായനി  കചേര്നട്ട്  പഠനലാം  നടത്തുകേയലാം

റനികപഭാര്ടട്ട് പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയലാം ലചേയ്യുനണട്ട്. 

ഭൂജല  വനിഭവത്തനിലന്റെ  കേഭാരലക്ഷമമഭായ  വനിലയനിരുത്തലനിനഭായനി  ഒരു  പ്രകതലകേ

ലസല് രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുകവണനിയള്ള ലപ്രഭാകപഭാസല് ഭൂജല വകുപട്ട്,  പഭാനനിലാംഗട്ട്

കബഭാര്ഡനിനട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 
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 കുഴെല്ക്കനിണര് കുഴെനിക്കുനതട്ട് നനിയനനിക്കഭാന നടപടനി 

131 ( T*4687) ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  മലകയഭാര  കമഖലയനില്  വലഭാപകേമഭായ  കതഭാതനില്
കുഴെല്ക്കനിണര് കുഴെനിക്കുനതട്ട് നനിയനനിക്കഭാന നടപടനികേള ഉണഭാകുകമഭാ;

(ബനി) ഇതുമൂലലാം ഉണഭാകുന പഭാരനിസനിതനികേ പ്രശ്നലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഈ  ജനിലയനില്  ഏലതഭാലക്ക  പ്രകദശങ്ങളഭാണട്ട്  ജലലഭലതയലട
കേഭാരലത്തനില് ബഭാക്കട്ട് ലനിസനില് ഉളലപടനിട്ടുള്ളലതനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ; ഇവനിടങ്ങളനില്
അനനിയനനിതമഭായനി നടക്കുന ജലചൂഷണലാം നനിയനനിക്കുവഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനിലല  പഴെയ  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  കബഭാക്കനില്ലപട
മലകയഭാര  കമഖലകേളഭായ  കബഡഡുക്ക,  കുറനികക്കഭാല്,  കദലമ്പഭാടനി,  കേഭാറഡുക്ക
പഞഭായത്തുകേളനില്  കുഴെല്ക്കനിണര്  കുഴെനിക്കുനതട്ട്  2002-ലല  കകേരള  ഭൂജലലാം
(നനിയനണവലാം ക്രമതീകേരണവലാം) ആകട്ട് പ്രകേഭാരലാം നനിയനണലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) ഉണട്ട്. 

(സനി)  ഗ്രപൗണട്ട് വഭാടര് എസനികമഷന കേമ്മേനിറനിയലട തരലാംതനിരനിവനില് കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്
കബഭാക്കട്ട് പ്രകദശലാം ക്രനിടനിക്കല് ഏരനിയയഭായനി നനിജലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്
മുനനിസനിപഭാലനിറനി  അടക്കമുള്ള പഴെയ കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  കബഭാക്കട്ട്  പ്രകദശലാം  (ലമഭാഗ്രഭാല്,
പുത്തൂര്, മധൂര്, ലചേമ്മേനഭാടട്ട്, ലചേങള, മൂളനിയഭാര്, കേഭാറഡുക്ക, കബഡഡുക്ക, കുറനികക്കഭാല്,
കദലമ്പഭാടനി  എനതീ  പഞഭായത്തുകേള)  2002-ലല  കകേരള  ഭൂജലലാം  (നനിയനണവലാം
ക്രമതീകേരണവലാം)  ആകട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  വനിജഭാപനലാം  ലചേയലപട  പ്രകദശമഭായതനിനഭാല്
ഇവനിടങ്ങളനില് കുഴെല്കേനിണര് കുഴെനിക്കുനതനിനട്ട് നനിയനണലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

 ഗുണകമനയള്ള കുപനിലവള്ളലാം ലഭലമഭാക്കഭാന നടപടനി 

132 (4688) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് : 
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് : 
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം : 
ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേഭാശട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

* 'T' മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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(എ)  മനിതമഭായ  നനിരക്കനില്  ഗുണകമനയള്ള  കുപനിലവള്ളലാം  ലഭലമഭാക്കഭാന
എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് റകേലക്കഭാള്ളഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി കുപനിലവള്ള നനിര്മ്മേഭാണ കകേന്ദ്രലാം ആരലാംഭനിക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിർദനിഷ്ട കുപനിലവള്ള നനിര്മ്മേഭാണ കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ കശഷനി എതയഭാണട്ട്;
വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതനിനഭായനി  എലന്തെലഭാലാം  പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുലണനട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  മനിതമഭായ നനിരക്കനില് ഗുണകമനയള്ള കുപനിലവള്ളലാം ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭായനി
ലകേ.ഐ.ഐ.  ഡനി.സനി.യലട  കേതീഴെനില്  ഒരു  കുപനിലവള്ള  ഫഭാകറനി  "ഹനിലനി  അകേസ്വഭാ"
എന കപരനില്  ലതഭാടുപുഴെയനില് പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  കുപനിലവള്ളലാം ഉത്പഭാദനിപനിചട്ട്
വനിതരണലാം നടത്തുനതനിനുമുമ്പട്ട് ബനി.ഐ.എസട്ട്. നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ള എലഭാ ഗുണകമനഭാ
ലടസ്റ്റുകേളുലാം  ഹനിലനി  അകേസ്വഭാ  ഫഭാകറനിയനില്  ഏര് ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഇതനിനട്ട്
ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ  അനുമതനിയലാം  ഫഭാകറനിക്കട്ട്  ISO  അലാംഗതീകേഭാരവലാം
(നമ്പര്   ISO 22000:2005) ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

കൂടഭാലത,  കകേരള  ജല  അകതഭാറനിറനിയലട  തനിരുവനന്തെപുരലാം  സര്ക്കനിളനിലന്റെ
കേതീഴെനില് അരുവനിക്കരയനില് ഒരു കുപനിലവള്ള നനിര്മ്മേഭാണ യൂണനിറട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടനവരുന.  സര് ക്കഭാര്  നനിയനണത്തനിലുള്ള  ലകേ.ഐ.ഐ.ഡനി.സനി.യലട
കേതീഴെനില്  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില്  കപരഭാമ്പ്രയനില്  കുറനിയഭാടനി  ജലകസചേന
പദതനിയലട  പരനിസരത്തട്ട്  ഒരു  കബഭാടനിലനിലാംഗട്ട്  യൂണനിറട്ട്  തുടങ്ങുവഭാനുള്ള  പ്രഭാരലാംഭ
നടപടനികേള  നടനവരുന.   കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേള  നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന
എലഭാ ഗുണകമനഭാ മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലാം പഭാലനിച്ചുലകേഭാണഭായനിരനിക്കുലാം ഇതട്ട് നടപനിലഭാക്കുകേ. 

(സനി&ഡനി)  കകേരള  ജലഅകതഭാറനിറനിയലട  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട  കുപനിലവള്ള  നനിര്മ്മേഭാണ
കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ  കശഷനി  7200  litre/hr  ആണട്ട്.  ഹനിലനി  അകേസ്വഭാ  ഫഭാകറനിയലട
ഉത്പഭാദന  കശഷനി  മണനിക്കൂറനില്  7500  കബഭാടനില്  ആണട്ട്.  അരുവനിക്കരയനിലല
കുപനിലവള്ള  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ  പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനികേളഭായനി  പഭാന്റെനിലന്റെ  സനിവനില്,
ഇലകനിക്കല്,  ലമക്കഭാനനിക്കല്  എനതീ  മൂനട്ട്  വനിഭഭാഗങ്ങളനിലഭായനി  ദര്ഘഭാസുകേള
ക്ഷണനിക്കുകേയലാം  സനിവനില്  വര്ക്കനിനുകവണനി  ചേനിക്കഭാകഗഭാ  കേണ്സക്ഷനസട്ട്,
തനിരുവനന്തെപുരലാം;  ഇലകനിക്കല്  വര്ക്കനിനുകവണനി  ഇലാംപതീരനിയല്  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്
കേമ്പനനി,  ലകേഭാചനി;  ലമക്കഭാനനിക്കല്  വര്ക്കനിനുകവണനി  റഹലടകേട്ട്  സസ്വതീറട്ട്  വഭാടര്
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ലടകകഭാളജതീസട്ട്,  ഗുജറഭാത്തട്ട്  എനതീ  കേമ്പനനികേളക്കട്ട്  ദര്ഘഭാസട്ട്  അലാംഗതീകേരനിചട്ട്
നല്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  

  ശുദജല വനിതരണ പദതനി 

133 (4689) ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര് പ്രഖലഭാപനിച നഗരസഭ കകേന്ദ്രതീകേരനിച്ചുള്ള ശുദജല വനിതരണ
പദതനിയലട ഭഭാഗമഭായനി ഇതനിനകേലാം കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജനിലയനില് പദതനി നടത്തനിപ്പുമഭായനി
ബനലപടട്ട് നടന പ്രവര്ത്തനങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; ഇതട്ട് സലാംബനനിച വനിശദമഭായ
പദതനി  കരഖ  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;എങനില്  പദതനി  കരഖയലടയലാം  റനികപഭാര്ടനിലന്റെയലാം
പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ലകേഭായനിലഭാണനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല ഏലതലഭാലാം തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ
കമഖലകേള ഇപൗ പദതനിയനില് ഉളലപടനിട്ടുലണനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  2016-17  ബ ജറട്ട്  പ്രഖലഭാപനത്തനില്  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില്
ലകേഭായനിലഭാണനി  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനികലയള്ള കുടനിലവള്ള പദതനിക്കഭായനി  50  കകേഭാടനി
രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ലകേഭായനിലഭാണനി മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനികലയള്ള ഒനഭാലാംഘട
പദതനിയലട 85 കകേഭാടനി രൂപയള്ള പ്രഭാഥമനികേ എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് പ്രകതലകേ
നനികക്ഷപ  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ
നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  കമല്  പദതനിയലട  പ്രഭാഥമനികേ  എ ഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്
റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  പകേര് പട്ട് അനുബനമഭായനി* കചേര്ത്തനിരനിക്കുന. 

(ബനി)  പദതനിയലട  ഒനഭാലാംഘടത്തനില്  ലകേഭായനിലഭാണനി  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയലാം
കകേഭാട്ടൂര്,  നടുവണ്ണൂര്,  അരനിക്കുളലാം  പഞഭായത്തുകേളുലാം  രണഭാലാംഘടത്തനില്  കേഭായണ,
ഉകള്ളലരനി, അകത്തഭാളനി, കചേമകഞരനി, ലചേകങ്ങഭാട്ടുകേഭാവട്ട് പഞഭായത്തുകേളുലാം ഉളലപടുന. 

 ശുദജല വനിതരണലാം  

134 (4690)  ശതീ  .    മുലക്കര രതഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് ശുദജല വനിതരണലാം ശകനിലപടുത്തുനതനിനട്ട്  ലചേറുകേനിട
ജലവനിതരണ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.  
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(ബനി)  ജലക്ഷഭാമലാം രൂക്ഷമഭാകുന പ്രകദശങ്ങളനില് കുടനിലവള്ള വനിതരണത്തനിനട്ട്
പ്രകതലകേ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  ജലവനിതരണലാം  നടകത്തണ  പ്രകദശത്തനിനട്ട്  സമതീപലാം  പ്രധഭാന
കസഭാതസ്സുകേള ഒനലാം ഇലഭാതനിരനിക്കുകേയലാം അടുത്തുള്ള പ്രധഭാന കസഭാതസ്സുകേളനില്നനിനലാം
ജലലാം എത്തനിക്കുനതട്ട് വളലര ലചേലകവറനിയതഭാവകേയലാം ലചേയ്യുന സന്ദേര്ഭങ്ങളനില് ഒരു
പ്രകതലകേ പ്രകദശത്തനികനഭാ കകേഭാളനനികേളകക്കഭാ ആയനി ലചേറുകേനിട ജലവനിതരണ പദതനികേള
ധനലഭലതയനുസരനിചട്ട് ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കുന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

കുടനിലവള്ള  ക്ഷഭാമലാം  അനുഭവലപടുന  പഞഭായത്തുകേലള  ലതരലഞ്ഞടുത്തട്ട്
കൂടുതലഭായലാം  ലചേറുകേനിട  പദതനികേള  ഉള ലപടുത്തനിലക്കഭാണട്ട്  വനിവനിധ  കുടനിലവള്ള
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി കുടനിലവള്ള വനിതരണലാം ശകനിലപടുത്തുനതനിനട്ട് ജലനനിധനി
പദതനി വഴെനി സഭാധലമഭാകുനണട്ട്. 

നൂറനഭാടട്ട് പഭാറ്റൂര് കുടനിലവളള പദതനി 

135  (4691)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നൂറനഭാടട്ട് പഭാറ്റൂര് കുടനിലവള്ള പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് ജലവനിഭവ

വകുപട്ട്  സസ്വതീകേരനിച  നടപടനികേള  വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  ഇനനിയലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ള

പ്രവൃത്തനികേള ഏലതഭാലക്ക;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി  ഇനനിയലാം  ലചേലവഴെനികക്കണ  തുകേയലട

വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; എത മഭാസത്തനിനുള്ളനില് പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുലമനട്ട്

വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേടുത്ത ജലക്ഷഭാമലാം  കനരനിടുന പ്രസ്തുത പ്രകദശത്തട്ട്  അടനിയന്തെനിരമഭായനി

പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നൂറനഭാടട്ട് പഭാറ്റൂര് കുടനിലവളള പദതനിക്കഭായനി  2003-ല് 425 ലക്ഷലാം രൂപയലാം

2008-ല്  720  ലക്ഷലാം രൂപയലാം ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇപൗ പദതനിയഭായനി

ഇതുവലര  1166.11  ലക്ഷലാം  രൂപ  ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണട്ട്.   നൂറനഭാടട്ട്  പഭാറ്റൂര്  കുടനിലവളള

പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് തഭാലഴെപറയന നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
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1. ഇനകടക്കട്ട്  ലവലനിനട്ട്  മുകേളനിലുളള  പമ്പട്ട്  ഹപൗസനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം

പുകരഭാഗമനിച്ചു വരുന.

2. 400 mm DI (K9) ലലപപട്ട് സഭാപനിക്കല് പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

3. കറഭാ വഭാടര് പമ്പട്ട് ലസറട്ട്  170 HP 2 എണലാം സലലപ ലചേയ്തു സഭാപനിക്കുന

പ്രവൃത്തനി പുകരഭാഗമനിച്ചു വരുന.

4. 10 mld ജലശുദതീകേരണശഭാലയലാം 4.5 LL ജലസലാംഭരണനിയലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം

പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

5. ട്രെഭാനകസ്ഫഭാര്മര്  സലലപ  ലചേയ്തു  സഭാപനിക്കുന  പ്രവൃത്തനി  പുകരഭാഗമനിച്ചു

വരുന.  

6. ക്ലനിയര്  വഭാടര്  പമ്പനിങ്ങട്ട്  ലമയനിന,  4.5  LL ഭൂതലജലസലാംഭരണനി,  ക്ലനിയര്

വഭാടര് ഗ്രഭാവനിറനി ലമയനിന എനനിവ പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

ഇപൗ പദതനിയനില് ഇനനിയലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുളള പ്രവൃത്തനികേള ഇവയഭാണട്ട്  .

1. 130  HP  2  No.  ക്ലനിയര്  വഭാടര്  പമ്പട്ട്  ലസറട്ട്,  400  KVA  കശഷനിയളള
സബ്കസഷന  കറഭാ  വഭാടര്  പമ്പനിങ്ങട്ട്  ലമയനിനുലാം  പമ്പട്ട്  ലസറ്റുലാം  തമ്മേനിലുളള  ഇന്റെര്
കേണക്ഷന,  നനിലവനിലല  ലമഷനിനുകേളുലട  ഓവര്  കഹഭാളനിങട്ട്  വര്കട്ട്  ഡനിസനിബബഷന
ലലലനുകേള എനതീ പ്രവൃത്തനികേളുലട വനിശദമഭായ എസനികമറട്ട് കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി
തയഭാറഭാക്കനിവരുന.

2. 8000 മതീറര് നതീളത്തനില് വനിതരണ ശലാംഖല സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട് അനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുലണങനിലുലാം ഇപൗ പദതനിയലട പ്രകയഭാജനലാം വനിഭഭാവനലാം ലചേയനിരുന എലഭാ
പ്രകദശങ്ങളനിലുലാം  പൂര്ണ  കതഭാതനില്  ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭായനി  ഏകേകദശലാം  60
കേനികലഭാമതീറര്  ലലദര്ഘലത്തനില്  കൂടനി  വനിതരണ  ശലാംഖലകേള  സഭാപനിക്കുകേയലാം
നൂറനഭാടട്ട്  ചുനക്കര  എനനിവനിടങ്ങളനില്  നനിലവനില്  ഉളള  ജലസലാംഭരണനികേളുലട
അറകുറപണനികേള  നടത്തുകേയലാം  കവണലാം.   അകതഭാലടഭാപലാം  തഭാമരക്കുളലാം  പചക്കഭാടട്ട്
പുതനിയ സലാംഭരണനി സഭാപനികക്കണതുണട്ട്. 

(ബനി)  കമല്  സൂചേനിപനിച  പ്രവൃത്തനികേള  എലഭാലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി
ഏകേകദശലാം  8  കകേഭാടനി  രൂപ  ആവശലമഭാണട്ട്.   2017  മഭാര്ചട്ട്  മഭാസത്തനില്  പദതനി
ഭഭാഗനികേമഭായനി കേമ്മേതീഷന ലചേയഭാന സഭാധനിക്കുലാം എന പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

(സനി)  അടനിയന്തെരമഭായനി  പദതനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനുളള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 211

കുടനിലവളള വനിതരണ ശലാംഖല കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി 

136 (4692) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലത്ത കുടനിലവളള വനിതരണ ശലാംഖല കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനട്ട്
എലന്തെലഭാലാം കേര്മ്മേ പദതനികേളഭാണട്ട് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുളളതട്ട്, വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  എലന്തെലഭാലാം  പദതനികേളഭാണട്ട്  നനിലവനില്  നടപഭാക്കനി
വരുനതട്ട്; വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  എലന്തെലഭാലാം  പുതനിയ  പദതനികേളഭാണട്ട്  ഇപൗ  ലക്ഷലത്തനിനുകവണനി
ആസൂതണലാം ലചേയഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  കുടനിലവളള വനിതരണ ശലാംഖല കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
കേഭാലപഴെക്കലാം  ലചേനതുലാം  തുടര്ചയഭായനി  കചേഭാര്ചയളളതുമഭായ  ലലപപ്പുകേള  മഭാറനി
പുതനിയവ സഭാപനിക്കുന പ്രവൃത്തനികേളഭാണട്ട് പ്രധഭാനമഭായലാം ഏലറടുക്കുനതട്ട്.  ഇത്തരലാം
പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി KIIFB -ല് ഉളലപടുത്തനി 526 കകേഭാടനി രൂപയലാം കസറട്ട് പഭാനനില്
50  കകേഭാടനി  രൂപയലാം  ലപ്രഭാകപഭാസലുകേള  തയഭാറഭാക്കനി  അനുമതനിയഭായനി
സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  ലഷഭാര്ണ്ണൂര്,  തനിരുവല,  ചേങ്ങനഭാകശരനി,  ലകേഭാലലാം,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്,
ലപഭാനഭാനനി,  ലകേഭായനിലഭാണനി,  ലതഭാടുപുഴെ,  കകേഭാടയലാം,  തൃശ്ശൂര്,  മടന്നൂര്  തുടങ്ങനിയ  10
മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളക്കുലാം,  സമതീപ  പഞഭായത്തുകേളക്കുലാം  കുടനിലവളള  വനിതരണലാം
ലമചലപടുത്തുനതനിനഭായനി പ്രകതലകേ നനികക്ഷപ പദതനിയനില് നനിനട്ട് 735 കകേഭാടനി രൂപ
ബജറട്ട് 2016-17-ല് നതീക്കനി വചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനുപുറകമ ലകേഭാചനി സ്മെഭാര്ടട്ട് സനിറനി  24X7
പദതനിക്കഭായനി  500  കകേഭാടനി  രൂപയലാം  പുതുക്കനിയ  ബജറട്ട്  2016-17  -ല്
പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.

ഡനിസനിബബഷന  ലലലനുകേള  ഇലഭാത്തതുലകേഭാണട്ട്  മുടങ്ങനി  കേനിടക്കുന
ലകേഭാഴെനിഞ്ഞഭാലാംപഭാറ,  ധര്മ്മേടലാം,  കകേഭാടയലാം,  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തട്ട്  (കേണ്ണൂര്),  മഭാനന്തെവഭാടനി
സമതീപ പഞഭായത്തുകേളുലാം,  തനിരുമഭാലനി,  ലനനമഭാറ,  കേടമക്കുടനി,  വരഭാപ്പുഴെ,  ലപരുനഭാടട്ട്
തുടങ്ങനിയ  9  പദതനികേളക്കഭായനി  ബജറട്ട്  2016-17-ല്  പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ
പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി 162 കകേഭാടനി രൂപ നതീക്കനി വചനിട്ടുണട്ട്.

കുടനിലവളള  കമഖലയനില്  പുതനിയ  പദതനികേളക്കഭായനി  ബജറട്ട്  2016-17-ലല
മറുപടനി പ്രസലാംഗത്തനില്  90  കകേഭാടനി രൂപ പ്രകതലകേ നനികക്ഷപ പദതനിയനില് നനിനലാം
ഉളലപടുത്തുകേയലാം അവ സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനയനിലുമഭാണട്ട്.  കൂടഭാലത കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്
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സഹഭായകത്തഭാലട  നടപനിലഭാക്കുന  അമൃതട്ട്  (എ.എലാം.ആര്.യ.റനി.)  പദതനിയനില്
തനിരുവനന്തെപുരലാം,  ലകേഭാലലാം,  ലകേഭാചനി,  തൃശ്ശൂര്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,  കേണ്ണൂര് കകേഭാര്പകറഷനുകേളുലാം
ആലപ്പുഴെ, ഗുരുവഭായൂര്, പഭാലക്കഭാടട്ട് മുനനിസനിപഭാലനിറനികേലളയലാം ഉളലപടുത്തനി 2015-16-ല്
ജലവനിതരണത്തനില്  235.76  കകേഭാടനി  രൂപയലട  പദതനികേളക്കട്ട്  അലാംഗതീകേഭാരലാം
ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില് വനിതരണ ശലാംഖല കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനുളള പദതനികേളുലാം
ഉളലപടുന.  ഇപൗ പ്രവൃത്തനികേള വനിവനിധ ഘടങ്ങളനിലഭായനി പുകരഭാഗമനിക്കുന.

ജലനനിധനിപദതനിയനില്  അലാംഗങ്ങളഭായ  കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്  വനിതരണശലാംഖല
സഭാപനിചഭാണട്ട് അവരുലട വതീടുകേളനില് കുടനിലവളളലാം എത്തനിക്കുനതട്ട്.  കകേരള വഭാടര്
അകതഭാറനിറനിയകടയലാം  ഗ്രഭാമ  പഞഭായത്തുകേളുകടയലാം  പഞഭായത്തുതല  കുടനിലവളള
പദതനികേള  ജലനനിധനി  ഏലറടുക്കുകമ്പഭാള,  വനിതരണശലാംഖല  പുനരുദരനിചട്ട്
കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  ഗുണകഭഭാക്തൃ  കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്  വതീടുകേളനില്  കുടനിലവളള  കേണക്ഷന
നല്കേനിയഭാണട്ട് പദതനി ഗുണകഭഭാക്തൃസമനിതനിക്കട്ട് ലലകേമഭാറുനതട്ട്.

കൂടഭാലത സലാംസഭാനത്തട്ട് കുടനിലവളള വനിതരണ ശലാംഖല കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനഭായനി
എന.ആര്.ഡനി.ഡബബ.പനി.,  നബഭാര്ഡട്ട്,  സഭാര്ക്കട്ട്,  പഭാന  ഫണട്ട്  എനനിവയനില്
ഉളലപടുത്തനി പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വരുന. 

 കുടനിലവളളക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കുനതനിനുലാം കുടനിലവളളലാം എത്തനിക്കുനതനിനുലാം
പദതനികേള 

137 (4693) ശതീ  .   എന  .   എ  .   ലനലനിക്കുനട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജലവനിഭവ വകുപനില് കുടനിലവളള ക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കുനതനിനുലാം ജനങ്ങളക്കട്ട്
കുടനിലവളളലാം  എത്തനിക്കുനതനിനുലാം  ഏലതലഭാലാം  പദതനികേളഭാണട്ട്  നനിലവനിലുളളലതനട്ട്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ജലവനിഭവ വകുപനിനട്ട് കേതീഴെനില് കുഴെല്ക്കനിണറുകേള നനിര്മ്മേനിച്ചു ലകേഭാടുക്കഭാറുകണഭാ;

(സനി) ഇപൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനട്ട് കശഷലാം എത കുഴെല്ക്കനിണറുകേള
നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണട്ട്; മണ്ഡലലാം തനിരനിച്ചുളള കേണക്കട്ട് നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  ജല  അകതഭാറനിറനിയലട  കേതീഴെനില്  ഗ്രഭാമ  നഗര  കമഖലകേളനിലഭായനി
1076  കുടനിലവളള  പദതനികേള  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.   NABARD,NRDWP,  മറ്റു
സര്ക്കഭാര്  വകുപ്പുകേള  State  Plan  MLA-ADS,  MP-LAD  തുടങ്ങനിയ  നനിരവധനി
ഏജനസനികേളുലട  ധനസഹഭായകത്തഭാലട  6726  കകേഭാടനി  രൂപയലട  പദതനികേള
ഇകപഭാള  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ  വനിവനിധ  ഘടങ്ങളനിലഭാണട്ട്.  1600  കകേഭാടനി  രൂപയലട
പദതനികേള  KIIFB  സഹഭായത്തനിനുലാം  137.5  കകേഭാടനി  രൂപയലട  പദതനികേള
NABARD  സഹഭായത്തനിനുലാം  സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  കുടനിലവളള  ക്ഷഭാമലാം
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പരനിഹരനിക്കുനതനിനുലാം  ജനങ്ങളക്കട്ട്  കുടനിലവളളലാം  എത്തനിക്കുനതനിനുമഭായനി  ജല
ദപൗര്ലഭലലാം അനുഭവലപടുന പ്രകദശങ്ങലള തരലാംതനിരനിചട്ട്  പുതനിയ പദതനികേളക്കഭായനി
സര്കവ്വ നടത്തനി വനിശദമഭായ  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  തയഭാറഭാക്കനി  ധനലഭലത
ഉറപട്ട് വരുത്തനി പദതനികേള ആസൂതണലാം ലചേയട്ട് നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

കലഭാകേബഭാങട്ട്  ധനസഹഭായകത്തഭാലട  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്
ലകേ.ആര്.ഡബബ.എസട്ട്.എ.  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കുന  1358  കകേഭാടനി  രൂപ  മുതല്
മുടക്കുളള ജലനനിധനി രണഭാലാംഘട പദതനി ഗ്രഭാമതീണ കമഖലയനില് കുടനിലവളള ക്ഷഭാമലാം
കനരനിടുന ജനങ്ങളക്കട്ട് കുടനിലവളളലമത്തനിക്കുനതനിനട്ട് ലക്ഷലമനിടുന.  നനിലവനില് 115
ഗ്രഭാമ  പഞഭായത്തുകേളനില്  ഇപൗ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.   പദതനിയലട
ഭഭാഗമഭായനി  ലചേറുതുലാം  വലുതുമഭായ  പുതനിയ  കുടനിലവളള  പദതനികേള  വഴെനിയലാം  ജല
അകതഭാറനിറനിയകടയലാം  ഗ്രഭാമ  പഞഭായത്തനിലന്റെയലാം  ഏകേ  പഞഭായത്തട്ട്  കുടനിലവളള
പദതനികേള  ഏലറടുത്തട്ട്  പുനരുദരനിചട്ട്  അവ  ഗുണകഭഭാക്തൃ  സമനിതനികേളക്കട്ട്
ലലകേമഭാറനിയലാം  ഗ്രഭാമതീണ  ജനതയട്ട്  കുടനിലവളളലമത്തനിക്കുന.   സുസനിര  കുടനിലവളള
ലഭലത ഉറപഭാക്കുനതനിനട്ട് രണഭാലാംഘട പദതനിയനില് സഭാധലമഭായ പഞഭായത്തുകേളനില്
കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയലട ബൃഹദട്ട് പദതനികേളനില് നനിനലാം കുടനിലവളളലാം ബളക്കട്ട്
ആയനി  വഭാങ്ങനി  ജലനനിധനി  മഭാതൃകേയനില്  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുനതനിനുളള  പദതനികേളുലാം
ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപഭാക്കനി  വരുന.   അതുകപഭാലല  തലന  കകേരള  വഭാടര്
അകതഭാറനിറനിയലട  മളടനി  ജനി.പനി.  ബൃഹദട്ട്  പദതനികേള  പുനരുദഭാരണ  നവതീകേരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തനി,  ഗ്രഭാമതീണ  ജനതയട്ട്  കുടനിലവളളലാം  നല്കുനതനിനട്ട്
ദതീര്ഘകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനിലുളള പദതനികേളുലാം ജലനനിധനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

(ബനി)  ജലവനിഭവവകുപനിന കേതീഴെനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന ഭൂജല വകുപട്ട് കുഴെല്ക്കനിണര്
നനിര്മ്മേനിച്ചു ലകേഭാടുക്കഭാറുണട്ട്.

(സനി)  ഇപൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനുകശഷലാം  ജനില  തനിരനിച്ചുളള
കുഴെല്ക്കനിണറുകേളുലട (നനിര്മ്മേഭാണലാം) എണലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

ക്രമ
നമ്പര് ജനില

കമയട്ട് 2016 മുതല് ലസപ്റലാംബര്
2016 വലര കുഴെനിച കുഴെല്

കേനിണറുകേളുലട എണലാം

1 തനിരുവനന്തെപുരലാം 89

2 ലകേഭാലലാം 99

3 പത്തനലാംതനിട 11

4 ആലപ്പുഴെ 90

5 കകേഭാടയലാം 77
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6 ഇടുക്കനി 12

7 എറണഭാകുളലാം 22

8 തൃശ്ശൂര് 41

9 പഭാലക്കഭാടട്ട് 10

10 മലപ്പുറലാം 21

11 കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് 21

12 വയനഭാടട്ട് 29

13 കേണ്ണൂര് 46

14 കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്   45

കദശമലാംഗലലാം വഭായനശഭാല കുടനിലവളളത്തനിനഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുന വഭാടര്
കേണക്ഷന 

138  (4694)  ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഗ്രഭാമതീണ വഭായനശഭാല കദശമലാംഗലലാം, രജനിസര് നമ്പര് 1063, കദശമലാംഗലലാം
പനി.ഒ.,  തൃശ്ശൂര്,  കനഭാണ് ലഡഭാമസനിക്കനില് നനിനലാം ലഡഭാമസനിക്കഭായനി വഭാടര് ചേഭാര്ജട്ട്
കുറവ  ലചേയ്തു  നല്കേണലമനട്ട്  ആവശലലപട്ടു  ബഹുമഭാനലപട  മനനിക്കട്ട്  നല്കേനിയ
അകപക്ഷയനില് നടപടനിക്രമങ്ങള ഏതു ഘടത്തനിലഭാണട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  വഭായനശഭാല കുടനിലവള്ളത്തനിനഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുന വഭാടര് കേണക്ഷന
ലഡഭാമസനികേട്ട് പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി വഭാടര് ചേഭാര്ജട്ട് കുറവ ലചേയ്തു നല്കുനതനിനട്ട്
അടനിയന്തെനിര പരനിഗണന നല്കുകമഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കദശമലാംഗലലാം ഗ്രഭാമതീണ വഭായനശഭാലയനികലയളള വഭാടര് കേണക്ഷന
ഗഭാര്ഹനികകേതര വനിഭഭാഗത്തനില് നനിനലാം മഭാറനി  ഗഭാര്ഹനികേ വനിഭഭാഗത്തനില് ഉളലപടുത്തണലമന
അകപക്ഷ  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  മഭാകനജനിലാംഗട്ട്  ഡയറകര്  വനിശദമഭായനി
പരനികശഭാധനിച്ചു.  നനിലവനിലുളള ഗഭാര്ഹനികകേതര കേണക്ഷന ഗഭാര്ഹനികേ കേണക്ഷനഭാക്കനി
മഭാറനി  വഭാടര് ചേഭാര്ജട്ട് കുറവ ലചേയ്യുനതട്ട്  നനിലവനിലല നനിയമവലവസകേള പ്രകേഭാരലാം
അനുവദനതീയമല. 
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 കുടനിലവളള കബഭാടനിലനിലാംഗട്ട് 

139 (4695)  ശതീ  .    എല്കദഭാ എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് സര്ക്കഭാര് ഉടമസതയനികലഭാ നനിയനണത്തനികലഭാ പ്രവര്ത്തനിക്കുന

കുടനിലവളള കബഭാടനിലനിലാംഗട്ട് യൂണനിറ്റുകേള ഏലതഭാലക്കയഭാലണനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  യൂണനിറ്റുകേളനില്  ജലഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനട്ട്

സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളള നടപടനികേള എലന്തെഭാലക്കയഭാലണനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പുതുതഭായനി കബഭാടനിലനിലാംഗട്ട്  യൂണനിറ്റുകേള ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

എങനില് ആയതനിലന്റെ മഭാനദണ്ഡങ്ങള  എലന്തെഭാലക്കയഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയലട കേതീഴെനില് നനിലവനില് കുടനിലവളള കബഭാടനിലനിലാംഗട്ട്

യൂണനിറ്റുകേള ഇല.   അരുവനിക്കരയനില് കബഭാടനിലനിലാംഗട്ട്  യൂണനിറനിലന്റെ പ്രവൃത്തനി നടന

വരുന.   ലകേ.ലഎ.ലഎ.ഡനി.സനി.ഒ.  (KIIDCO)  യലട  കേതീഴെനില്  ഒരു  കുപനിലവളള

ഫഭാകറനി 'ഹനിലനി അകേസ്വഭാ' എന കപരനില് ലതഭാടുപുഴെയനില് പ്രവര്ത്തനിച്ചു വരുന.

(ബനി) ഫഭാകറനിയനില് നനിനലാം കുപനിലവളളലാം ഉല്പഭാദനിപനിചട്ട് വനിതരണലാം നടത്തുനതനിനു

മുമ്പട്ട് ബനി.ലഎ.എസട്ട്. നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുളള എലഭാ ഗുണകമനഭാ ലടസ്റ്റുകേളുലാം 'ഹനിലനി അകേസ്വഭാ'

ഫഭാകറനിയനില് നടത്തനിവരുന.  ഇതനിനട്ട് ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ അനുമതനിയലാം

ലഎ.എസട്ട്.ഒ. അലാംഗതീകേഭാരവലാം (ISO 22000:2005) ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  നനിലവനില് അരുവനിക്കരയനില് പണനി നടന ലകേഭാണനിരനിക്കുന യൂണനിറട്ട്

കേമ്മേതീഷന  ലചേയട്ട്  അതനിലന്റെ  വനിപണനി  പ്രതനികേരണലാം  വനിലയനിരുത്തനിയതനിനുകശഷലാം

കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി  പുതുതഭായനി  കബഭാടനിലനിലാംഗട്ട്  യൂണനിറ്റുകേള ആരലാംഭനിക്കുവഭാന

ഉകദ്ദേശനിക്കുന.   ലകേ.ലഎ.ലഎ.ഡനി.സനി.ഒ.യലട  കേതീഴെനില്  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില്,

കപരഭാമ്പ്രയനില് കുറനിയഭാടനി ജലകസചേന പദതനിയലട പരനിസരത്തട്ട് ഒരു കബഭാടനിലനിലാംഗട്ട്

യൂണനിറട്ട്  തുടങ്ങുനതനിനുളള പ്രഭാരലാംഭ നടപടനികേള നടനവരുന.  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന

സര്ക്കഭാരുകേള  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുളള  എലഭാ  ഗുണകമനഭാ  മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലാം  പഭാലനിച്ചു

ലകേഭാണഭായനിരനിക്കുലാം ഇതട്ട് നടപനിലഭാക്കുകേ.
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 കുടനിലവളള ക്ഷഭാമലാം 

140  (4696)  ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലാംസഭാനത്തട്ട്  കുടനിലവള്ള  ക്ഷഭാമലാം  വര്ദനിച്ചു  വരുന കേഭാരലലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് കുടനിലവള്ള ക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി എലന്തെഭാലക്ക പദതനികേളഭാണട്ട്
അടനിയന്തെരമഭായനി സസ്വതീകേരനിക്കുനലതനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.   കുടനിലവളള  ക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി  ജല
ദപൗര്ലഭലലാം അനുഭവലപടുന പ്രകദശങ്ങലള തരലാംതനിരനിചട്ട്  പുതനിയ പദതനികേളക്കഭായനി
സര്കവ്വ നടത്തനി വനിശദമഭായ  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  തയഭാറഭാക്കനി  ധനലഭലത
ഉറപട്ട് വരുത്തനി പദതനികേള ആസൂതണലാം ലചേയട്ട് നടപനിലഭാക്കനി വരുന.  ഇകപഭാള
6726  കകേഭാടനി രൂപയലട പദതനികേള നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ വനിവനിധ ഘടങ്ങളനിലഭാണട്ട്.
കൂടഭാലത 1600 കകേഭാടനി രൂപയലട പദതനികേള KIIFB സഹഭായത്തനിനുലാം 137.5 കകേഭാടനി
രൂപയലട  പദതനികേള  NABARD  സഹഭായത്തനിനുലാം  സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഇതനിനു
പുറകമ  കേടുത്ത  വരളച  മുനനില്  കേണ്ടു  ലകേഭാണട്ട്  തഭാലഴെപറയന  അടനിയന്തെനിര
നടപടനികേളുലാം സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുന.

1. കസഭാതസ്സുകേളനില് തടയണ ലകേടനിയലാം  നതീര്ചഭാലുകേള നനിര്മ്മേനിച്ചുലാം  കൂടുതല്
ജലലഭലത ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

2. ഇറനികഗഷന,  ലലവദത്യുത  വകുപ്പുമഭായനി  സഹകേരനിചട്ട്  അവരുലട

ഉടമസതയനിലുളള  അണലകേട്ടുകേളനിലല  ജലലാം  പരമഭാവധനി  കുടനിലവളള

ആവശലത്തനിനഭായനി  വനിവനിധ  കസഭാതസ്സുകേളനില്  ലഭലമഭാക്കഭാനുളള  നടപടനികേള

സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുന.

3. അടനിക്കടനി  ലതീക്കുമൂലലാം  നഷ്ടലാം  സലാംഭവനിക്കുന വനിതരണ ലലലനുകേള മഭാറനി

പകേരലാം പുതനിയവ സഭാപനിക്കുനതനിനുളള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുന.

4. ജലലഭലതയളള  സലങ്ങളനില്  ലലപപ്പു  ലലലന  ദതീര്ഘനിപനിച്ചു  ജലലാം

എത്തനിക്കുനതനിനുളള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുന.

5. വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  കേനിണറുകേളനിലല  ലചേളനിയലാം  മണലാം  നതീക്കലാം  ലചേയ്തു

പമ്പനിലാംഗട്ട് കസഷനുകേളനില് ജലലഭലത ഉറപ്പു വരുത്തുനതനിനുളള നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചു

വരുന.
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6. ആവശലമഭായ  സലങ്ങളനില്  കേനികയഭാസ്കുകേള  സഭാപനിചട്ട്  റവനബ,  തകദ്ദേശ

സസ്വയലാംഭരണ വകുപ്പുകേള വഴെനി  ടഭാങറുകേള മുകഖന പരമഭാവധനി  ശുദജല വനിതരണ

സപൗകേരലലാം ഏര്ലപടുത്തുന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിച്ചു വരുന.

7. പമ്പനിലാംഗട്ട് കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി പമ്പട്ട് ലസറ്റുകേളുലട അറകുറ

പണനികേള  സമയബനനിതമഭായനി  നടത്തനി  പൂര്ണകതഭാതനിലുളള  പ്രവര്ത്തനലാം

ഉറപഭാക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുന.  

8. കൂടുതല്  പമ്പനിലാംഗട്ട്  ആവശലമഭാലണങനില്  അഡതീഷണല്  ഷനിഫ്റ്റുകേള

ഏര്ലപടുത്തുനതനിനുലാം ആവശലമഭാകുന പക്ഷലാം വഭാല്വകേള നനിയനനിക്കുനതനിനുമുളള

നടപടനി  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  പണനികേള അവസഭാന ഘടത്തനില് എത്തനി നനില്ക്കുന

പദതനികേള അടനിയന്തെനിരമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട് ജലവനിതരണലാം ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുളള

നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

ജല ശുദതീകേരണ ശഭാലകേളുലട സഭാപനിതകശഷനി പൂര്ണമഭായലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനട്ട്

ആവശലമഭായ  പുനരുദഭാരണ  പ്രവൃത്തനികേള  നടപനിലഭാക്കനി  ശുദജല  ലഭലത

ഉറപഭാക്കുനതനിനു നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

കലഭാകേബഭാങട്ട്  ധനസഹഭായകത്തഭാലട  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്

ലകേ.ആര്.ഡബബ.എസട്ട്.എ.  മുകഖന നടപനിലഭാക്കുന ജലനനിധനി രണഭാലാംഘട പദതനി

ഗ്രഭാമതീണ  കമഖലയനില്  കുടനിലവളള  ക്ഷഭാമലാം  കനരനിടുന  ജനങ്ങളക്കട്ട്

കുടനിലവളളലമത്തനിക്കുനതനിനട്ട്  ലക്ഷലമനിടുന.   പദതനിയലട  ഭഭാഗമഭായനി  ലചേറുതുലാം

വലുതുമഭായ പുതനിയ കുടനിലവളള പദതനികേള വഴെനിയലാം ജല അകതഭാറനിറനിയകടയലാം ഗ്രഭാമ

പഞഭായത്തനിലന്റെയലാം  ഏകേ  പഞഭായത്തട്ട്  കുടനിലവളള  പദതനികേള  ഏലറടുത്തട്ട്

പുനരുദരനിചട്ട്  അവ ഗുണകഭഭാക്തൃ  സമനിതനികേളക്കട്ട് ലലകേമഭാറനിയലാം  ഗ്രഭാമതീണ ജനതയട്ട്

കുടനിലവളളലമത്തനിക്കുന.  സുസനിര കുടനിലവളള ലഭലത ഉറപഭാക്കുനതനിനട്ട് രണഭാലാംഘട

പദതനിയനില്  സഭാധലമഭായ  പഞഭായത്തുകേളനില്  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയലട

ബൃഹദട്ട്  പദതനികേളനില്  നനിനലാം  കുടനിലവളളലാം  ബളക്കട്ട്  ആയനി  വഭാങ്ങനി  ജലനനിധനി

മഭാതൃകേയനില്  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുനതനിനുളള  പദതനികേളുലാം  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപഭാക്കനി

വരുന.  അതുകപഭാലല തലന കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയലട മളടനി ജനി.പനി. ബൃഹദട്ട്

പദതനികേള  പുനരുദഭാരണ  നവതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തനി,  ഗ്രഭാമതീണ

ജനതയട്ട്  കുടനിലവളളലാം നല്കുനതനിനട്ട്  ദതീര്ഘകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനിലുളള പദതനികേളുലാം

ജലനനിധനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന.
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 കുടനിലവളള പദതനികേള 

141 (4697) ശതീ  .   കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .   കതഭാമസട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവമ്പഭാടനി  മണ്ഡലത്തനിലല  വലതലസ  പ്രകദശങ്ങളനില്  പുതനിയതഭായനി
നനിര്കദ്ദേശനിക്കലപടതുലാം  എസനികമറട്ട്  തയഭാറഭാക്കനിയതുമഭായ  കുടനിലവള്ള  പദതനികേളുലട
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട് ഭരണഭാനുമതനി നല്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചേഭാത്തമലാംഗലത്തനിനുലാം സമതീപത്തുളള  9  പഞഭായത്തുകേളക്കുമുളള സമഗ്ര
കുടനിലവളള  പദതനിയനില്  തനിരുവമ്പഭാടനി  മണ്ഡലത്തനിലല  മുക്കലാം,  കേഭാരകശരനി,
ലകേഭാടനിയത്തൂര്  എനതീ  പഞഭായത്തുകേള  ഉളലപടനിട്ടുണട്ട്.   ഇപൗ  പദതനിയലട  133
കകേഭാടനി  രൂപയളള  പ്രഭാഥമനികേ  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
കൂടഭാലത തനിരുവമ്പഭാടനിയലാം സമതീപ പഞഭായത്തുകേളക്കുമഭായനി ഒരു ശുദജല വനിതരണ
പദതനിയലട പ്രഭാരലാംഭ പഠനലാം നടന വരുന.  തനിരുവമ്പഭാടനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില്
ബഹു.എലാം.എല്.എ.  നനിര്കദ്ദേശനിചതട്ട്  അനുസരനിചട്ട്  ലകേഭാടുവളളനി  അസനിസന്റെട്ട്
എഞനിനതീയര്  തഭാലഴെപറയന  കുടനിലവളള  പദതനികേളുലട  പുനരുദഭാരണത്തനിനുലാം
വനിപുലതീകേരണത്തനിനുലാം ഏകേകദശ എസനികമറട്ട് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

1. ലകേഭാടുയത്തൂര് പഞഭായത്തനിലല കതഭാട്ടുമുക്കലാം പദതനിയലട പുനരുദഭാരണലാം -
24 ലക്ഷലാം

2. മുക്കലാം മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനിലല മഭാമ്പറ കുടനിലവളള പദതനി പുനരുദഭാരണലാം -
59 ലക്ഷലാം

(ബനി) ധനലഭലതയനുസരനിചട്ട് പ്രസ്തുത പദതനികേളക്കട്ട് ഭരണഭാനുമതനി നല്കുനതഭാണട്ട്.

 കേകണഭാത്തട്ട് കുടനിലവളള പദതനി 

142  (4698)  ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മണലൂര്  മണ്ഡലത്തനില്  ലവങനിടങ്ങട്ട്  പഞഭായത്തനിലല  കേകണഭാത്തട്ട്
കുടനിലവള്ള പദതനിയലട നനിലവനിലല സനിതനി എന്തെഭാലണനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കുടനിലവള്ള  പദതനിയലട  അവകശഷനിക്കുന  പ്രവൃത്തനികേൾ
അടനിയന്തെരമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(സനി)  പ്രസ്തുത കുടനിലവള്ള പദതനിയലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലന്തെഭാലക്കയഭാലണനട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മണലൂര്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  ലവങനിടങ്ങനിനുലാം  സമതീപ
വനികലജുകേളക്കുലാം കവണനിയളള  ലവങനിടങ്ങട്ട്  ശുദജല വനിതരണ പദതനി  2002-ല്
ആരലാംഭനിച്ചു.  ഇപൗ പദതനിയനില്,

1. ഒളരനിയനില് നനിനലാം ലവങനിടങ്ങട്ട് കേകണഭാത്തട്ട് ജല സലാംഭരണനി വലര  18.50
കേനികലഭാമതീറര് ഡനി.ലഎ. (ലകേ.9) പമ്പനിലാംഗട്ട് ലലലന സഭാപനിക്കല്.

2. കേകണഭാത്തട്ട്  7.20  ലക്ഷലാം ലനിറര് കശഷനിയളള ഉനതതല സലാംഭരണനിയലട
നനിര്മ്മേഭാണലാം.

3. വനിതരണ ശലാംഖലയനില്  15200  മതീറര് നതീളത്തനില്  160  മനി.മതീ മുതല്  50
മനി.മതീ വലരയളള പനി.വനി.സനി. ലലപപട്ട് ലലലന സഭാപനിക്കല്.

4. ഒളരനി  പമ്പട്ട്  ഹപൗസനിനട്ട്  ട്രെഭാനകസ്ഫഭാര്മര്  സഭാപനിക്കല്,  പമ്പട്ട്  ഹപൗസട്ട്
നവതീകേരണലാം.

എനതീ  4  ഘടകേങ്ങള ഉളലക്കഭാളളുന പ്രവൃത്തനികേളഭാണട്ട്  ഉളളതട്ട്.   ഇവയനില്
ഭൂരനിഭഭാഗലാം പ്രവൃത്തനികേളുലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണട്ട്.  ലലവദത്യുതനി കേണക്ഷന, ട്രെയല് പമ്പനിലാംഗട്ട്,
വനിതരണ ശലാംഖല കേമ്മേതീഷന ലചേയ്യുകേ എനതീ പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാനുണട്ട്. 

(ബനി)  എചട്ട്.റനി.  കേണക്ഷന ലഭലമഭാക്കുനതനിനുളള നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനി
വരുന.   ഒളരനിയനില്  നനിനളള  പരനികശഭാധനഭാ  പമ്പനിലാംഗട്ട്  പൂര്ണമഭായതനിനുകശഷലാം
വനിതരണ ശലാംഖലയലട കേമ്മേതീഷനനിലാംഗട്ട് നടത്തഭാലമനട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  

(സനി)  ലവങനിടങ്ങട്ട്  പഞഭായത്തനിലല  എലഭാ  വഭാര്ഡുകേളനിലലയലാം  ജനങ്ങളക്കട്ട്
(25662 Nos)  ആകളഭാഹരനി പ്രതനിദനിനലാം  40  ലനിറര് കുടനിലവളളലാം എത്തനിക്കുനതനിനട്ട്
ലക്ഷലമനിടഭാണട്ട് ഇപൗ പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്.  ഇപൗ പദതനിയലട കസഭാതസട്ട് തൃശ്ശൂര്
നഗര ശുദജല വനിതരണ പദതനിയലട ഭഭാഗമഭായ ഒളരനിയനിലല നനിലവനിലുളള ഭൂതല
ജല സലാംഭരണനിയഭാണട്ട്.  പതീചനി ഡഭാമനില് നനിനഭാണട്ട് ഒളരനിയനിലല ജല സലാംഭരണനിയനികലയട്ട്
ശുദജലലാം എത്തുനതട്ട്.

ഇപൗ പദതനിയലട പ്രധഭാന ഘടകേങ്ങള മുകേളനില് 'എ' പനിരനിവനിലന്റെ മറുപടനിയനില്
പറയനവയഭാണട്ട്.
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 മഭാകവലനിക്കര ഭരണനിക്കഭാവട്ട് കുടനിലവളള പദതനി 

143 (4699) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

മഭാകവലനിക്കര ഭരണനിക്കഭാവട്ട്  കുടനിലവള്ള പദതനി കേമ്മേതീഷന ലചേയ്യുനതനിനുള്ള
കേഭാലതഭാമസലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  കേഭാലതഭാമസലാം  കനരനിടുനതനിലന്റെ  കേഭാരണങ്ങള
വലകമഭാക്കുകമഭാ; ഇതട്ട് പരനിഹരനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി അടനിയന്തെനിരമഭായനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഉണട്ട്.  ഭരണനിക്കഭാവട്ട്  കുടനിലവളള  പദതനിയലട  ഭഭാഗമഭായനി  പ്രഭായനിക്കരയനില്
പൂര്ത്തതീകേരനിച  ട്രെതീറട്ട്ലമന്റെട്ട്  പഭാന്റെനില് നനിനലാം  കുറത്തനിക്കഭാടട്ട്  ടഭാങനികലക്കുളള  ലലപപട്ട്
ലലലന കജഭാലനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന സഭാധനിചനിടനില.  പ്രഭായനിക്കര പഭാലത്തനില്
കൂടനി ലലപപട്ട് ലലലന സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട് ലകേ.എസട്ട്.റനി.പനി.  അനുമതനി ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്
പുഴെയനില്  കൂടനി  200  മതീ.  നതീളത്തനില്  ലലപപട്ട്  ലലലന  സഭാപനിക്കുനതനിനുളള
നടപടനികേള  നടനവരുന.  കേല്ലുമല  പഭാലത്തനില്  കൂടനി  ലലപപട്ട്  ലലലന
സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  ലറയനില്കവ  അനുമതനി  ലഭലമഭായനിടനില.  പ്രസ്തുത  സലലാം
ലറയനില്കവയലട  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട സബട്ട്  കവ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  ലതരലഞ്ഞടുത്തനിട്ടുളളതനിനഭാല്
സബട്ട് കവ നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭായതനിനുകശഷലാം സലലഭലതക്കനുസരനിചട്ട് മഭാതകമ
ലറയനില്കവ അനുമതനി ലഭനിക്കഭാന സഭാധലതയളള.  സമഭാന്തെരമഭായനി ലലപപട്ട് ലലലന
ബനിഡ്ജട്ട്  സഭാപനിക്കുനതനിനുളള  മണട്ട്  പരനികശഭാധന  നടത്തുനതനികലക്കഭായനി
ലറയനില്കവയലട  അനുമതനിക്കഭായനി  15-10-2016-നട്ട്  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി
അകപക്ഷ നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കമല് അനുമതനികേള ലഭലമഭായഭാല് മഭാതകമ കുറത്തനിക്കഭാടട്ട്
ടഭാങനില് ജലലമത്തനിക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുകേയളള.

 ഉദയലാംകപരൂര് പ്രകദശലത്ത രൂക്ഷമഭായ കുടനിലവളള ക്ഷഭാമലാം 

144 (4700) ശതീ  .   എലാം  .   സസ്വരഭാജട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തൃപ്പൂണനിത്തുറ  മണ്ഡലത്തനിലല  ഉദയലാംകപരൂര്  പ്രകദശലത്ത  രൂക്ഷമഭായ
കുടനിലവള്ള ക്ഷഭാമലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഈ  പ്രകദശലത്ത  കുടനിലവള്ള  ക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്
അടനിയന്തെനിര നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) ഉണട്ട്.
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ഉദയലാംകപരൂര് പഞഭായത്തനില് കേണനഭാടട്ട് വലനിയകുളലാം പ്രകദശങ്ങളനില് ചൂണനി
പദതനിയനില്  നനിനളള  ലവളളലാം  നഭാലട്ട്  ദനിവസലാം  കൂടുകമ്പഭാഴെഭാണട്ട്  വനിതരണലാം
ലചേയ്യുനതട്ട്.   ചൂണനി  പദതനിയലട  വനിപുലതീകേരണലാം  പൂര്ത്തനിയഭായഭാല്  2  ദനിവസലാം
കൂടുകമ്പഭാള  ജല  വനിതരണലാം  നടത്തഭാന  സഭാധനിക്കുലാം.   കൂടഭാലത  പനിറവലാം  സബട്ട്
ഡനിവനിഷനട്ട് കേതീഴെനിലുളള കേക്കഭാടട്ട് ജല ശുദതീകേരണ ശഭാലയനില് നനിനലാം ദനിനലാംപ്രതനി ഒരു
ദശലക്ഷലാം  ലനിറര്  ലവളളലാം  ഉദയലാംകപരൂര്  പഞഭായത്തനിലല  ശുദജല
വനിതരണത്തനിനഭായനി നല്കുനണട്ട്.  ഇങ്ങലന വനിതരണലാം ലചേയ്യുന ലവളളലാം കമഭാകടഭാര്,
ലലവദത്യുതനി  വനിതരണക്കുഴെലുകേളുലട  തകേരഭാര്  മുതലഭായവമൂലലാം  പലകപഭാഴുലാം
തടസലപടഭാറുണട്ട്.   കേക്കഭാടട്ട്  ജല  ശുദതീകേരണ  ശഭാലയനില്  നനിനലാം  പഭാഴൂര്  പമ്പട്ട്
ഹപൗസനികലക്കട്ട് ഇകപഭാള ലവളളലാം എത്തനിക്കുനതട്ട്  250  എലാം.എലാം.  എ.സനി ലലപപട്ട്
വഴെനിയഭാണട്ട്.  എ.സനി. ലലപപ്പുകേള മഭാറനി പകേരലാം ഡനി.ലഎ. ലലപപ്പുകേള സഭാപനിക്കഭാന
KIIFB-ല്ലപടുത്തനി പദതനി നനിര്കദ്ദേശലാം കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.
ഇപൗ ലലപപട്ട്  ലലലന  മഭാറനി  ഇടുനകതഭാലട  അടനിക്കടനി  എ.സനി.  ലലപപനിലുണഭാകുന
അറകുറപണനി  ഒഴെനിവഭാക്കനി  പൂര്ണകതഭാതനില്  ശുദജലലാം  പഭാഴൂര്  സലാംഭരണനിയനില്
എത്തനിക്കഭാനുലാം  അങ്ങലന  ഉദയലാം  കപരൂര്  പഞഭായത്തനിലല  ജല  വനിതരണലാം
ലമചലപടുത്തഭാനുലാം സഭാധനിക്കുലാം.

 കുപനിലവള്ള കേമ്പനനികേള സഭാപനിചനിട്ടുള്ള കുഴെല്ക്കനിണറുകേളുലട ആഴെലാം

145  (4701)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലാംസഭാനത്തട്ട്  സഭാപനിക്കുന  കുഴെല്  കേനിണറുകേളുലട  ആഴെലാം  സലാംബനനിച
നനിബനനകേള  എലന്തെലഭാമഭാലണനലാം,  കുപനിലവള്ള  കേമ്പനനികേള  സഭാപനിചനിട്ടുള്ള
കുഴെല് കേനിണറുകേളുലട ആഴെലാം സലാംബനനിചട്ട് ജലവനിഭവ വകുപട്ട് പരനികശഭാധനിക്കഭാറുകണഭാലയനലാം
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കുഴെല്ക്കനിണറുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട് ഭൂജല വകുപട്ട് വലകനികേളക്കുലാം സഭാപനങ്ങളക്കുലാം
വനിശദമഭായ  ശഭാസതീയമഭായ  പഠനങ്ങള  നടത്തനി  സഭാനനനിര്ണയലാം  നടത്തനിലക്കഭാടുക്കുനണട്ട്.
ഭൂജല  വകുപട്ട്  നല്കുന  ശനിപഭാര്ശയനില്  സുരക്ഷനിതമഭായ  അളവനിലുള്ള  ആഴെലാം
കുഴെല്ക്കനിണറുകേളക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.

സലാംസഭാനത്തട്ട്  കുപനിലവള്ള  കേമ്പനനികേളക്കട്ട്  ഭൂജല  അകതഭാറനിറനിയലട  കനഭാ
ഒബ്ജക്ഷന സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് നനിര്ബനമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. പമ്പനിലാംഗട്ട് ലടസട്ട് ഉളലപലടയള്ള
വനിശദമഭായ  പഠനങ്ങളക്കട്ട്  കശഷമഭാണട്ട്  ഇത്തരലാം  കേമ്പനനികേളക്കട്ട്  കനഭാ  ഒബ്ജക്ഷന
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സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  നല്കുനതട്ട്.  ഇവയട്ട്  പ്രതനിദനിനലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവന  ജലത്തനിലന്റെ
അളവട്ട്  നനിജലപടുത്തുകേയലാം  ആയതട്ട്  പഭാലനിക്കുനകണഭാ എനട്ട്  ഉറപട്ട്  വരുത്തുകേയലാം
ലചേയ്യുനണട്ട്.

 നബഭാര്ഡനില് ഉളലപടുത്തുനതനിനഭായനി സമര്പനിച കപ്രഭാജകകേള

146  (4702)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നബഭാര്ഡനിലന്റെ ആര്.ഐ.ഡനി.എഫട്ട്.-22  സതീമനില് ഉളലപടുത്തുനതനിനഭായനി
കേലലഭാകശരനി  മണ്ഡലത്തനിലല  ഏലതഭാലക്ക  കപ്രഭാജകകേളുലട  എസനികമറ്റുകേളഭാണട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപട്ട് തയഭാറഭാക്കനി സമര്പനിചനിട്ടുളളതട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കപ്രഭാജകകേളക്കട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) നബഭാര്ഡട്ട് ആര്.ലഎ.ഡനി.എഫട്ട്.-22  സതീമനില് ഉളലപടുത്തുനതനിനഭായനി
കേലലഭാകശരനി  മണ്ഡലത്തനിലല  തഭാലഴെപറയന  കപ്രഭാജകട്ട്  ലപ്രഭാകപഭാസലുകേള
തയഭാറഭാക്കനിയനിരനിക്കുന.

1.  കേടനപള്ളനി-പഭാണപ്പുഴെ  പഞഭായത്തനിലല  പൂരക്കടവനില്  ഏരനിയലാം  പുഴെയട്ട്
കുറുലകേ ട്രെഭാകര് കവയലാം പഭാലകത്തഭാടു കൂടനിയള്ള വനിയറനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം

എസനികമറട്ട് തുകേ – 380 ലക്ഷലാം

2. ലചേറുകുനട്ട് പഞഭായത്തനിലല മുടനില് കേഭാപട്ട് റഗുകലററനിലന്റെ പുനരുദഭാരണലാം

എസനികമറട്ട് തുകേ – 151.70 ലക്ഷലാം

ഫണനിലന്റെ ലഭലതയനുസരനിച്ചു ഭരണഭാനുമതനി നല്കുനതഭാണട്ട്.

 ചേങ്ങനഭാകശരനി കുടനിലവള്ള വനിതരണ പദതനി 

147 (4703)  ശതീ  .    സനി  .    എഫട്ട്  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) നടപട്ട് സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത സലാംസഭാന ബജറനില് പ്രഖലഭാപനിചനിരുന
ചേങ്ങനഭാകശരനി  ഉളലപലടയളള  നഗരങ്ങളക്കുലാം  സമതീപ  പഞഭായത്തുകേളക്കുലാം
കവണനിയളള  കുടനിലവളള  വനിതരണ  പദതനിയലട  കജഭാലനികേള  എനകത്തക്കട്ട്
ആരലാംഭനിക്കുലമനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഇപൗ കേഭാരലത്തനില് ചേങ്ങനഭാകശരനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലുളള നനിര്മ്മേഭാണ
പദതനിക്കട്ട് പ്രഭാഥമനികേ നടപടനികേലളലന്തെങനിലുലാം സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  2016-17  ബജറനില്  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ള  തനിരുവല  ചേങ്ങനഭാകശരനി
മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളക്കുലാം  തനിരുവനവണ്ടൂര്,  കുറ്റൂര്  എനതീ  പഞഭായത്തുകേളക്കുലാം
കവണനിയള്ള  58  കകേഭാടനി  രൂപയലട  സമഗ്ര എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  പ്രകതലകേ
നനികക്ഷപ പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിക്കുനതനിനഭായനി കകേരള വഭാടര്
അകതഭാറനിറനി സമര്പനിച ശനിപഭാര്ശ പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

കകേഭാടക്കല് നഗരസഭയനിലല കുടനിലവള്ള ക്ഷഭാമലാം

148 (4704)  ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുറസന  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേഭാടക്കല് നഗരസഭയനിലല 1, 2, 3, 4, 6, 27, 28, 29, 30, 32 എനതീ
വഭാര്ഡുകേളനിലല കുടനിലവള്ള ക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കണലമനതട്ട് സലാംബനനിച നനികവദനലാം
ജലവനിഭവ വകുപനില് നനിലവനിലുകണഭാ; ഉലണങനില് ബനലപട ഫയലനിലന്റെ അവസ
എലന്തെനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേടലുണനിപ്പുഴെയനില്  കൂമനകേലട്ട്ല്ല്  ഭഭാഗത്തട്ട്  തടയണ  ലകേടനി  ലവള്ളലാം
സലാംഭരനിചട്ട് വനിതരണലാം ലചേയ്യുവഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ജലവനിതരണലാം  നടത്തുന  സലത്തട്ട്  നനിലവഭാരമുള്ള  ജനകററര്
സഭാപനിക്കുവഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയലട കനതൃതസ്വത്തനില് കകേഭാടക്കല് നഗരസഭയനിലല
കുടനിലവള്ള ക്ഷഭാമത്തനിനട്ട് പരനിഹഭാരലാം ഉണഭാക്കുവഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേഭാടയല് നഗരസഭയലാം സമതീപ പഞഭായത്തുകേളക്കുലാം കവണനി കുടനിലവള്ളലാം
വനിതരണലാം ലചേയ്യുന പറപ്പൂരനിലല കുടനിലവള്ള പദതനി പുനരുജതീവനിപനിക്കണലമനട്ട്
ആവശലലപട്ടുള്ള  ഒരു  നനികവദനലാം  കകേരള  ജലഅകതഭാറനിറനിയനില്  നനിലവനിലുണട്ട്.
ഇതനുസരനിചട്ട്  10  കകേഭാടനി  രൂപയലട  ഒരു  റഫട്ട്  കകേഭാസട്ട്  എസനികമറട്ട്  തയഭാറഭാക്കനി
കകേഭാടക്കല് മുനനിസനിപഭാലനിറനിക്കട്ട് കകേരള ജല അകതഭാറനിറനി സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) കൂമനകേലട്ട്ല്ല് ഭഭാഗത്തട്ട് തടയണ ലകേടനി ലവള്ളലാം സലാംഭരനിക്കുനതനിലന കുറനിചട്ട്
പഠനിചട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിക്കുനതട്ട് കകേരള ജല അകതഭാറനിറനിയലട പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.
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(സനി)  പമ്പനിലാംഗട്ട്  കസഷനുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനത്തനിനഭായനി  ജനകററര് സഭാപനിക്കുന
കേഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(ഡനി)  കകേഭാടക്കല്  നഗരസഭയകവണനി  കുടനിലവള്ളപദതനി  തയഭാറഭാക്കുനതട്ട്
കകേരള ജല അകതഭാറനിറനിയലട പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

 ശുദജലക്ഷഭാമലാം

149 (4705) ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് ഓകരഭാ കമഖലയനിലുലാം ആവശലമഭായ ജലത്തനിലന്റെ അളവലാം
ലഭലതയലാം സലാംബനനിചട്ട് എലന്തെങനിലുലാം കേണക്കുകേള റകേവശമുകണഭാലയനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) ശുദജലക്ഷഭാമലാം കനരനിടുനതനിനട്ട് പടനിഞ്ഞഭാറന ലകേഭാചനിയനില് നടപനിലഭാക്കുന
പദതനികേള എലന്തെലഭാമഭാലണനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേരള ജല അകതഭാറനിറനി

സലാംസഭാനത്തട്ട്  കുടനിലവള്ള  ആവശലത്തനിനട്ട്  ഓകരഭാ  കമഖലയനിലുലാം  ലഭലമഭായ
ജലത്തനിലന്റെ  കൃതലമഭായ  കേണക്കട്ട്  ലഭലമല.  എനഭാല്  ആവശലമഭായ  ജലത്തനിലന്റെ
അളവലാം ലഭലതയലാം സലാംബനനിച ഏകേകദശ കേണക്കട്ട് തഭാലഴെ പറയലാംപ്രകേഭാരമഭാണട്ട്.

ഉത്തരകമഖല

ജലത്തനിലന്റെ അളവട്ട് - 1672 ദശലക്ഷലാം ലനിറര്

ജലലഭലത  - 1098.30 ദശലക്ഷലാം ലനിറര് 

മദലകമഖല

ജലത്തനിലന്റെ അളവട്ട് - 1354.42 ദശലക്ഷലാം ലനിറര്

ജലലഭലത  - 934.38 ദശലക്ഷലാം ലനിറര് 

ദക്ഷനിണ കമഖല

ജലത്തനിലന്റെ അളവട്ട് - 1380 ദശലക്ഷലാം ലനിറര്

ജലലഭലത  - 1334.50 ദശലക്ഷലാം ലനിറര് 

കമല്പറഞ്ഞ  കേണക്കനില്  വരുമഭാന  രഹനിത  ജലലാം,  ഗഭാര്ഹനികകേതര
ആവശലങ്ങളക്കുള്ള ജലത്തനിലന്റെ അളവട്ട് എനനിവ ഉളലപടുനനില.
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ഭൂജല വകുപട്ട്

സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ ഭൂഗര്ഭ ജലത്തനിലന്റെ സനിതനിയലാം ലഭലതയലാം സലാംബനനിചട്ട്
കബഭാക്കടനിസഭാനത്തനിലുള്ള  ഡയനഭാമനികേട്ട്  ഗ്രപൗണട്ട്  വഭാടര്  റനികസഭാഴട്ട്  ഓഫട്ട്  കകേരള
മഭാര്ചട്ട് 2011 – എന കപരനിലുള്ള റനികപഭാര്ടട്ട് പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

2011-ലല പഠന റനികപഭാര്ടട്ട് പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനലത്ത ആലകേ വഭാര്ഷനികേ ഭൂജല
സലാംകപഭാഷണലാം  6.69 BCM-ഉലാം ആലകേ ഭൂജല ലഭലത  6.07 BCM-ഉലാം എനഭാണട്ട്
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(ബനി) ശുദജലക്ഷഭാമലാം കനരനിടുനതനിനട്ട് പടനിഞ്ഞഭാറന ലകേഭാചനിയനില് കകേരള ജല
അകതഭാറനിറനി നടപനിലഭാക്കുന പദതനികേള തഭാലഴെപറയന:

1.  ലപരുമഭാനൂര്  പമ്പട്ട്  ഹപൗസട്ട്  മുതല്  കേരുകവലനിപടനി  പമ്പട്ട്  ഹപൗസട്ട്  വലര
പമ്പനിലാംഗട്ട് ലമയനിന മഭാറനി സഭാപനിക്കല്

റതീചട്ട്   I-   ലപരുമഭാനൂര് പമ്പട്ട് ഹപൗസട്ട് മുതല് കതവര വലര നനിലവനിലുള്ള പഴെയ
700  മനി.മതീ.  പമ്പനിലാംഗട്ട് ലമയനിന മഭാറനി  700  മനി.മതീ.  ഡനി.ലഎ.  സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള
പണനികേള.

റതീചട്ട്    II-    പഴെയ മടഭാകഞരനി പഭാലത്തനിനടനിയനില് പഴെകേനിയതുലാം കകേടഭായതുമഭായ

600 മനി.മതീ. എലാം.എസട്ട്. പമ്പനിലാംഗട്ട് ലമയനിന മഭാറനി   സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള പണനികേള.

റതീചട്ട്    III  -    പഴെയ മടഭാകഞരനി പഭാലലാം മുതല് കേരുകവലനിപടനി  പമ്പട്ട് ഹപൗസട്ട്

വലരയള്ള പഴെകേനിയതുലാം കകേടഭായതുമഭായ 700 mm പ്രനികമഭാ റപപട്ട്  മഭാറനി  700 mm

ഡനി.ലഎ. റപപട്ട് സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള പണനികേള.

2.  പശനിമ  ലകേഭാചനിയനികലക്കട്ട്  ജനറലാം  കുടനിലവള്ള വനിതരണ പദതനി  നതീട്ടുന

പ്രവൃത്തനി  -  ജനറലാം  പദതനിയനില് സഭാപനിചനിട്ടുള്ള  700  മനി.മതീ.  ഡനി.ലഎ.  റപപട്ട്

മടഭാകഞരനി ഹഭാളടട്ട് മുതല് കതഭാപ്പുലാംപടനി പഭാലലാം വലര നതീടനി സഭാപനിക്കുന പ്രവൃത്തനി.

3.  ലചേലഭാനലാം പഞഭായത്തനില് ഫനിഷറതീസട്ട് ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെനിലന്റെ ലഡകപഭാസനിറട്ട്

വര്ക്കുകേള.

a. കേണക്കടവട്ട് ടഭാങട്ട് മുതല് കേണമഭാലനി ടഭാങട്ട് വലര 450 mm ഡനി.ലഎ. റപപട്ട്

സഭാപനിക്കുന പ്രവൃത്തനി.

b. ലതകക്ക ലചേലഭാനലാം പ്രകദശലത്ത വനിതരണ ശലാംഖല.

c. വടകക്ക ലചേലഭാനലാം പ്രകദശലത്ത വനിതരണ ശലാംഖല.
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d.  കേടനിക്കഭാടട്ട്  പഭാലലാം  മുതല്  കുതനിരകൂര്ക്കരനി  വലര  200  mm  റപപട്ട്

സഭാപനിക്കുന പ്രവൃത്തനി.

4.  പശനിമ  ലകേഭാചനിയനിലല  പഴെയ  വനിതരണ  ശലാംഖല  മഭാറനി  സഭാപനിക്കുന

പണനികേള.

a. ലകേഭാചനി കകേഭാര്പകറഷനനില് 1-15 വലരയള്ള ഡനിവനിഷനുകേളനിലല  പ്രവൃത്തനികേള.

b. ലകേഭാചനി കകേഭാര്പകറഷനനില് 16-19 വലരയള്ള ഡനിവനിഷനുകേളനിലല  പ്രവൃത്തനികേള.

കൂടഭാലത പടനിഞ്ഞഭാറന ലകേഭാചനിയനില് ശുദജലക്ഷഭാമലാം കനരനിടുനതനിനട്ട് ഭൂജലവകുപട്ട്,

'ജലക്രഭാന്തെനി  അഭനിയഭാന'  പദതനിയനില്ലപടുത്തനി  ഞഭാറയല്,  നഭായരമ്പലലാം  എനതീ

പഞഭായത്തുകേളനില്  മഴെലവള്ള  സലാംഭരണനികേള  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള  പദതനികേള

വനിഭഭാവനലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

 കുടനിലവള്ളത്തനിലന്റെ ദുര്വലയലാം തടയഭാന നടപടനി

150 (4706) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന :

ശതീ  .   കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :

ശതീ  .   സനി  .   എഫട്ട്  .   കതഭാമസട്ട് :

കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വഭാടര് അകതഭാറനിറനി പ്രതനിദനിനലാം ശരഭാശരനി എത ലനിറര് കുടനിലവള്ളലാം പമ്പട്ട്

ലചേയ്യുനലണനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇപ്രകേഭാരലാം പമ്പട്ട് ലചേയലപടുനവയനില് പ്രതനിദനിനലാം മതീറര് ലചേയലപടുനതട്ട്

എത ലനിററഭാലണനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇപ്രകേഭാരലാം  പമ്പു  ലചേയലപടുനതുലാം  മതീറര്  ലചേയലപടുനതുമഭായ

ലവള്ളത്തനിലന്റെ  അന്തെരലാം  എത  ലനിററഭാണട്ട്;  ലവള്ളത്തനിലന്റെ  അളവനില്  ഇപ്രകേഭാരലാം

അന്തെരലാം സലാംഭവനിക്കുനതനിലന്റെ പ്രധഭാന കേഭാരണലമന്തെഭാലണനട്ട് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇപ്രകേഭാരമുള്ള  ലവള്ളത്തനിലന്റെ  ദുര്വലയലാം  ഒഴെനിവഭാക്കഭാന  നനിലവനില്

എലന്തെലഭാലാം കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട് ലചേയ്തുവരുനതട്ട്; നടപ്പു സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം എലന്തെലഭാലാം

ലചേയഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന; ആയതനികലക്കട്ട് എത തുകേ നതീക്കനിവച്ചുലവനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  പ്രതനിദനിനലാം  ഏകേകദശലാം  2517  ദശലക്ഷലാം  ലനിറര്
കുടനിലവള്ളലാം  പമ്പട്ട്  ലചേയ്യുന.  ഉല്പഭാദന  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  ആവശലമഭായ  ബളക്കട്ട്
മതീററുകേള സഭാപനിചനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല് കൃതലമഭായ കേണക്കട്ട് ലഭലമല. 

(ബനി)  പമ്പട്ട്  ലചേയലപടുനവയനില്   പ്രതനിദനിനലാം  ഏകേകദശലാം  50  ശതമഭാനലാം
മഭാതകമ മതീറര് ലചേയലപടുനള.

(സനി)  പമ്പട്ട്  ലചേയലപടുനതുലാം  മതീറര്  ലചേയലപടുനതുമഭായ  ലവള്ളത്തനിലന്റെ
അന്തെരലാം  ഏകേകദശലാം  1258.5  ദശലക്ഷലാം  ലനിററഭാണട്ട്.  ഗഭാര്ഹനികേ  കേണക്ഷനുകേളനില്
ശദയനില്ലപടഭാലതയള്ള  ലതീക്കുകേള,  പ്രവര്ത്തനരഹനിതമഭായ  വഭാടര്  മതീററുകേള,
മതീറര്  എറര്,  കേഭാലപഴെക്കലാംമൂലലാം  റപ പട്ട്  റലനനില്  ഉണഭാകുന  കചേഭാര്ച,
മണനിനടനിയനിലുള്ള  അറനിയലപടഭാത്ത  ലതീക്കുകേള,  ലപഭാതുടഭാപ്പുകേളനിലൂലടയള്ള
ദുരുപകയഭാഗലാം,  ജലകമഭാഷണലാം,  അറകുറ പണനികേള നടത്തുകമ്പഭാള തുറനട്ട് വനികടണനി
വരുന ലവള്ളലാം എനനിവയഭാണട്ട് ഇപ്രകേഭാരലാം അന്തെരലാം സലാംഭവനിക്കുനതനിലന്റെ പ്രധഭാന
കേഭാരണങ്ങള.

(ഡനി)  കചേഭാര്ചകേള  കേലണത്തനി  യഥഭാസമയലാം  പരനിഹരനിച്ചുലാം  കമഭാഷണലാം
കേലണത്തുനതനിനട്ട്  ലസല്  രൂപതീകേരനിചട്ട്  പരനികശഭാധന  നടത്തനിയലാം  ലവള്ളത്തനിലന്റെ
ദുര്വലയലാം  ഒഴെനിവഭാക്കഭാന  ശമനിക്കുനണട്ട്.  പ്രവര്ത്തനരഹനിതമഭായ  വഭാടര്  മതീററുകേള
പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കനിയലാം  ഗഭാര്ഹനികേ  കേണക്ഷനുകേളനിലല  ലതീക്കുകേള
സമയബനനിതമഭായനി പരനിഹരനിക്കഭാനുലാം ലപഭാതുടഭാപ്പുകേളനിലല ദുരുപകയഭാഗലാം തടയഭാന
കവണനി  ഉപകഭഭാകഭാക്കലള  കബഭാധവല്ക്കരനിച്ചുലാം  ജലകമഭാഷണലാം  തടയഭാനുള്ള
സലാംഘങ്ങലള  രൂപതീകേരനിച്ചുലാം  സമയബനനിതമഭായലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭായലാം  വഭാല്വകേള
ക്രമതീകേരനിച്ചുലാം  അറകുറപണനികേള  നടത്തനിയലാം  ലവള്ളത്തനിലന്റെ  ദുര്വലയലാം  തടയഭാന
ശമനിക്കുനണട്ട്.  നടപ്പു  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനിലുലാം  കമല്  നടപടനികേള  കൂടുതല്
കേഭാരലക്ഷമമഭായനി നടത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന. ജലനഷ്ടലാം ഒഴെനിവഭാക്കഭാനഭായനി തുടര്ചയഭായനി
ലപഭാട്ടുന  കേഭാലപഴെക്കലാം  ലചേന  റപ പ്പുകേള  മഭാറനി  സഭാപനിക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. KIIFB-യനില് ഉളലപടുത്തനി  526  കകേഭാടനി രൂപയലട റപപ്പുകേള
മഭാറനി  സഭാപനിക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിക്കുന.  കൂടഭാലത  കസറട്ട്  പഭാനനില്
ഉളലപടുത്തനി ഏകേകദശലാം 50 കകേഭാടനി രൂപയള്ള പദതനികേളുലാം പരനിഗണനയനിലുണട്ട്.

 പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്ത സമഗ്ര കുടനിലവള്ള പദതനികേള

151 (4707) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാചനി  സ്മെഭാര്ടട്ട്  സനിറനി  ഉളലപലട  സമഗ്ര  കുടനിലവള്ള  പദതനികേള
തുടങ്ങഭാനഭായനി ഈ സര്ക്കഭാര് പ്രകതലകേ നനികക്ഷപ പദതനിയനില് നനിനലാം എത തുകേ
വകേയനിരുത്തനി; ഏലതലഭാലാം പദതനികേളനിനകമല് നഭാളനിതുവലര എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചു; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  മുനസര്ക്കഭാരുകേളുലട കേഭാലങ്ങളനില് സലാംസഭാനത്തട്ട് പണനികേള തുടങ്ങനിയതുലാം

നഭാളനിതുവലര  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കഭാത്തതുമഭായ  കുടനിലവള്ള  പദതനികേള

ഏലതലഭാലാം; ഓകരഭാനനികന്റെയലാം പ്രവൃത്തനി ഇകപഭാള ഏതു ഘടത്തനിലഭാണട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം

വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഓകരഭാ പദതനിക്കുമഭായനി നഭാളനിതുവലര ലചേലവഭാക്കനിയ തുകേ എതലയനലാം

പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന ഇനനി എത തുകേ കവണനി വരുലമനലാം ഇവ ഓകരഭാനനികന്റെയലാം

പണനി എനകത്തയട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന കേഴെനിയലമനലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  പദതനികേളുലട  പണനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭായനി  വകുപനിന

കേതീഴെനില് ഒരു പ്രകതലകേ വനിഭഭാഗലത്ത നനികയഭാഗനിചട്ട് പണനികേള സമയ ബനനിതമഭായനി

പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുലാം  പ്രസഡുത  പദതനികേള  പൂര്ണമഭായനി  കേമ്മേതീഷന  ലചേയ്യുവഭാനുലാം

നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലഷഭാര്ണ്ണൂര്,  തനിരുവല,  ചേങ്ങനഭാകശരനി,  ലകേഭാലലാം,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്,

ലപഭാനഭാനനി,  ലകേഭായനിലഭാണനി,  ലതഭാടുപുഴെ,  കകേഭാടയലാം,  തൃശ്ശൂര്,  മടന്നൂര്  തുടങ്ങനിയ  10

മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളക്കുലാം സമതീപ പഞഭായത്തുകേളക്കുലാം കവണനി പ്രകതലകേ നനികക്ഷപ

പദതനിയനില്  നനിനട്ട്  735  കകേഭാടനി  രൂപ  ബജറട്ട്  2016-17-ല്  നതീക്കനിവചനിട്ടുണട്ട്.

ഇതനിനുപുറകമ ലകേഭാചനി സ്മെഭാര്ടട്ട്  സനിറനി  24X7  പദതനിക്കഭായനി  500  കകേഭാടനി  രൂപയലാം

ബജറട്ട് 2016-17-ല് നതീക്കനിവചനിട്ടുണട്ട്. 

(i)  ഡനിസനിബബഷന  റലനുകേള  ഇലഭാത്തതുലകേഭാണട്ട്  മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന

ലകേഭാഴെനിഞ്ഞഭാലാംപഭാറ,  ധര്മ്മേടലാം,  കകേഭാടയലാം  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തട്ട്  (കേണ്ണൂര്),  മഭാനന്തെവഭാടനി

സമതീപ  പഞഭായത്തുകേളുലാം,  തനിരുമഭാലനി,  ലനനഭാറ,  കേടമക്കുടനി,  വരഭാപ്പുഴെ,  ലപരുനഭാടട്ട്

തുടങ്ങനിയ  9  പദതനികേളക്കുമഭായനി  ബജറട്ട്  2016-17-ല്  പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ

പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി 162 കകേഭാടനി രൂപ നതീക്കനിവചനിട്ടുണട്ട്.

(ii ) കുടനിലവള്ള കമഖലയനില് പുതനിയ പദതനികേളക്കഭായള്ള ബജറട്ട് 2016-17-ലല

മറുപടനി പ്രസലാംഗത്തനില്  90  കകേഭാടനി രൂപ പ്രകതലകേ നനികക്ഷപ പദതനിയനില് നനിനലാം

ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. ഇതു കൂടഭാലത കേഭാലപഴെക്കലാം ലചേന റപ പ്പുകേള മഭാറനി പുതനിയവ

സഭാപനിക്കഭാനഭായനി  526  കകേഭാടനി  രൂപയലാം പഴെയ പമ്പുകേള മഭാറനി  സഭാപനിക്കഭാനഭായനി

141 കകേഭാടനി രൂപയലാം പ്രകതലകേ നനികക്ഷപനനിധനിയനില് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
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കമല്പറഞ്ഞ  പദതനികേളുലട  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭലമഭാകുനതനിനഭായനി  വനിശദമഭായ
എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.
പദതനികേളുലട  കപരുവനിവരങ്ങള അനുബനലാം  I   (i)  &  (ii)  ആയനി  കചേര്ക്കുന*.
ആയതു പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  മുനസര്ക്കഭാരുകേളുലട കേഭാലത്തട്ട് സലാംസഭാനത്തട്ട് പണനികേള തുടങ്ങനിയതുലാം
നഭാളനിതുവലര  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കഭാത്തതുമഭായ  കകേരള  വഭാടര്
അകതഭാറനിറനിയലട  കുടനിലവള്ള  പദതനികേളുലട  വനിശദഭാലാംശലാം  അനുബനലാം-II ആയനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

ജലനനിധനി രണഭാലാംഘട പദതനിയനില് ഉളലപടതുലാം മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട്
പണനികേള  തുടങ്ങനി  ഇനനിയലാം  പണനി  പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്ത  374  കുടനിലവള്ള
പദതനികേളഭാണുള്ളതട്ട്.  അവയലട  പഞഭായത്തുതനിരനിച്ചുള്ള  വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം  അവ
ഓകരഭാനനിലന്റെയലാം  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തന  പുകരഭാഗതനിയലാം  അനുബനലാം-III-ല്
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

(സനി)  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  ഓകരഭാ  പദതനിക്കുമഭായനി  നഭാളനിതുവലര
ലചേലവഭാക്കനിയ തുകേയലാം, പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന എത തുകേ കവണനി വരുലമനലാം
പദതനി എനകത്തയട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന കേഴെനിയലമനമുള്ള വനിവരലാം അനുബനലാം II-ല്
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്*.

30-9-2016  വലര  ഓകരഭാ  ജലനനിധനി  പദതനിക്കുലാം ലചേലവഭായ തുകേയലാം  അവ
ഓകരഭാനലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന  ആവശലമഭായ  തുകേയലാം  അനുബന ലാം-IV-ല്
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

ലതനല  മളടനി  ജനി.പനി.  പദതനിയലാം  ഉപൗരകേലാം  മളടനി  ജനി.പനി.  പദതനിയലാം
ലസപ്റലാംബര്  2017-ലുലാം  ബഭാക്കനിയള്ള  കുടനിലവള്ള  പദതനികേള  2017  മഭാര്ചനിലുലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാനഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്.

(ഡനി) പദതനികേള സമയബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി പ്രകതലകേ
കപ്രഭാജകട്ട്  ഡനിവനിഷനുകേള  വതീതലാം  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  പദതനി  നനിര്വ്വഹണത്തനിലല
പുകരഭാഗതനി  സലാംബനനിചട്ട്  വനിവനിധ  തലങ്ങളനില്  അവകലഭാകേനകയഭാഗങ്ങള  നടത്തനി
പദതനി  നടത്തനിപനിലല  പ്രശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.  കൂടഭാലത  പദതനി  നനിര്വ്വഹണത്തനിലല  തടസങ്ങള
പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി  ആവശലമഭായ  ഘടങ്ങളനില്  ജനപ്രതനിനനിധനികേള
ഉളലപലടയള്ളവരുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  പ്രസ്തുത
പദതനികേലളലഭാലാം തലന സമയബനനിതമഭായനി പൂര്ണമഭായനി കേമ്മേതീഷന ലചേയഭാനുള്ള
നടപടനികേള  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി,  കകേരള  റൂറല്  വഭാടര്  സറപ  ആന്റെട്ട്
സഭാനനികടഷന ഏജനസനി എനനിവ സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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സഭാഫട്ട് കനഴട്ട് ഉളലപലടയള്ള പഭാരഭാലമഡനിക്കല് ജതീവനക്കഭാരുലട മനിനനിമലാം
ശമ്പളലാം

152  (4708)  ശതീ  .    അനൂപട്ട്  കജക്കബട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴെനിലുലാം എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സസ്വകേഭാരല  കഹഭാസനിറലുകേളനിലല  സഭാഫട്ട്  കനഴട്ട്  ഉളലപലടയള്ള  പഭാരഭാ
ലമഡനിക്കല്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  മനിനനിമലാം  ശമ്പളലാം  നല്കേണലമന  ഉത്തരവകേള
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സസ്വകേഭാരല  കഹഭാസനിറലുകേളനിലല  സഭാഫട്ട്  കനഴട്ട്  ഉളലപലടയള്ള  പഭാരഭാ
ലമഡനിക്കല്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  ഇകപഭാള  ലഭനിക്കുന  മനിനനിമലാം  ശമ്പളത്തനിലന്റെ
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  കഹഭാസനിറലുകേളുലട വലനിപത്തനിനട്ട്  (കരഭാഗനികേളുലട എണലാം)  അനുസരനിചട്ട്
ജതീവനക്കഭാരുലട  മനിനനിമലാം  ശമ്പളത്തനില്  വലതലഭാസലാം  വരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ  എനട്ട്
വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഗവണ്ലമന്റെട്ട് നനിര്കദ്ദേശനിച മനിനനിമലാം ശമ്പളലാം നല്കേഭാത്ത കഹഭാസനിറലുകേള

നനിലവനിലുകണഭാലയനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ) ഇത്തരലാം കഹഭാസനിറലുകേളക്കട്ട് എതനിലര നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(എഫട്ട്)  സഭാഫട്ട്  കനഴട്ട്  ഉളലപലടയള്ള  പഭാരഭാ  ലമഡനിക്കല്  ജതീവനക്കഭാരുലട

കജഭാലനി സമയലാം എത മണനിക്കൂര് വതീതലാം ആലണനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ജനി)  ഗവണ്ലമന്റെട്ട് കഹഭാസനിറല് ഉളലപലട കരഭാഗനി-സഭാഫട്ട് കനഴട്ട്  അനുപഭാതലാം

എതലയനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  സസ്വകേഭാരല  ആശുപതനികേളനിലല  എലഭാ  വനിഭഭാഗലാം

ജതീവനക്കഭാരുലടയലാം കൂലനി നനിരക്കുകേള പുതുക്കനി നനിശയനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള 5-11-2013-ലല

സ.ഉ.(എലാം.എസട്ട്)  നമ്പര്  135/2013/ലതഭാഴെനില്  നമ്പര്  ഉത്തരവട്ട്  അനുബനമഭായനി

1-ല് കചേര്ക്കുന*.

(ബനി) വനിശദഭാലാംശലാം അനുബനലാം 2-ല് കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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(സനി)  ആശുപതനികേളുലട  വലനിപത്തനിനനുസരനിചട്ട്  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട
അടനിസഭാനകൂലനിയനില് വലതലഭാസലാം വരുത്തനിയനിടനില.  എനഭാല് കൂടുതല് വലനിപമുള്ള
(കരഭാഗനികേള ഉള്ള) ആശുപതനികേളനിലല ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് കൂടുതല് കവതനലാം ലഭനിക്കുന
രതീതനിയനില് ലസഷലല് അലവനസട്ട് ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  സലാംസഭാനലമഭാടഭാലകേ  57  സസ്വകേഭാരല ആശുപതനികേള മനിനനിമലാം കവതനലാം
നടപഭാക്കുനനില എനട്ട് കേലണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഇ) കമല്പറഞ്ഞ പ്രകേഭാരമുള്ള ആശുപതനികേളലക്കതനിലര ലക്ലയനിലാം ലപറതീഷന
ഫയല് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(എഫട്ട്) സലാംസഭാനലത്ത സസ്വകേഭാരല ആശുപതനികേള കകേരള കഷഭാപട്ട്  &  ലകേഭാകമഴലല്
എസഭാബനിലഷ്മെന്റെനിലന്റെ  പരനിധനിയനില്  വരുനവയഭാണട്ട്,  കകേരള  കഷഭാപട്ട്  &  ലകേഭാകമഴലല്
എസഭാബനിലഷ്മെന്റെട്ട് ആകട്ട്, 1960-ലന്റെ വലവസകേള പ്രകേഭാരലാം ജതീവനക്കഭാരുലട കജഭാലനി
സമയലാം 8 മണനിക്കൂര് ആണട്ട്. ഇതട്ട് ലസ്പ്രെഡട്ട് ഓവര് റടലാം ഉളലപലട 10.30 മണനിക്കൂര്
ആയനി നനിജലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ജനി) ജനറല് വഭാര്ഡട്ട് - 4:1 (3 ഷനിഫ്റ്റുകേളനില്)

ലഎ.സനി.യ.  -  1:1  (3  ഷനിഫ്റ്റുകേളനില്)  എനനിരുനഭാലുലാം  നനിലവനില്  സര്ക്കഭാര്
ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനില്  40  മുതല്  100  വലരയള്ള കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  1  സഭാഫട്ട്
കനഴട്ട്  എന  രതീതനിയനിലഭാണട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുനതട്ട്.  ലഎ.സനി.യ.വനില്  4:1  എന
അനുപഭാതത്തനിലഭാണട്ട് പ്രവര്ത്തനിക്കുനതട്ട്.

 ലഎ.ടനി.ലഎ.കേളുലട അടനിസഭാന സപൗകേരലങ്ങള വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട്

153 (4709) ശതീ  .   എലാം  .   സസ്വരഭാജട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ലതഭാഴെനിലുലാം
എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഐ.  ടനി.  ഐ.-കേളുലട അടനിസഭാന സപൗകേരലങ്ങള വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട്
എലന്തെങനിലുലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുനകണഭാ;

(ബനി) എങനിൽ അവയലട വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി  പുതനിയ  ലതഭാഴെനില്  കമഖലകേളനിൽ  പരനിശതീലനലാം
ലഭനിചവലര സൃഷ്ടനിക്കുനതനികലക്കഭായനി കൂടുതല് കമഖലകേളനില് ഐ.  ടനി.  ഐ.-കേളനില്
പരനിശതീലനലാം നല്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.
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(ബനി)  ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേളുലട  അടനിസഭാന  സപൗകേരലലാം  വര്ദനിപനിക്കുനതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി പുതനിയ ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം,  നനിലവനിലുള്ള ലകേടനിടങ്ങളുലട നവതീകേരണലാം
(ക്ലഭാസട്ട് റൂലാം/വര്ക്കട്ട്കഷഭാപട്ട്), ഇലകനിഫനികക്കഷന/റതീവയറനിലാംഗട്ട്, പഠകനഭാപകേരണങ്ങളുലട
സലാംഭരണലാം,  ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേളക്കട്ട് ലഎ.എസട്ട്.ഒ.  സര്ടനിഫനികക്കഷന എനനിവയഭായനി
നടപ്പു  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  57.61  കകേഭാടനി  രൂപ  ബജറനില്  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.
ഇതനിനപ്രകേഭാരമുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

വഭാടകേലകേടനിടത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേളക്കട്ട്  സസ്വന്തെമഭായനി
ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി സനിവനില് വര്ക്കട്ട്സട്ട് ശതീര്ഷകേത്തനില് ബജറനില് തുകേ
വകേയനിരുത്തനി വരുനണട്ട്.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ഇതനിനഭായനി  കമല്പറഞ്ഞ
തുകേയനില്  20  കകേഭാടനി രൂപ വകേലകേഭാള്ളനിക്കുകേയലാം ഇതുവലര  14.8  കകേഭാടനി  രൂപയലട
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുകേയലാം  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  സസ്വന്തെലാം  ലകേടനിടത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന
ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേളനില്  റതീവയറനിലാംഗട്ട്  ഉളലപലടയള്ള  ഇലകനിഫനികക്കഷന  വര്ക്കുകേള
നടത്തനിവരുന.  നടപ്പു സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ഇലകനിഫനികക്കഷന വര്ക്കുകേളക്കഭായനി
2.18 കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേളനില്  പരനിശതീലനലാം  നടത്തനിവരുന  ലട്രെയനിനനികേളക്കഭായള്ള
കഹഭാസല്,  കടഭായട്ട് ലറട്ട്  കബഭാക്കട്ട്,  കേഭാന്റെതീന,  കേസ്വഭാര്കടഴട്ട്,  ചുറ്റുമതനില്  എനനിവ
ഉളലപലടയള്ള നനിരവധനി നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള വനിവനിധ  ലഎ.ടനി.ലഎ.കേളനില്
നടനവരുന. കൂടഭാലത ലഎ.ടനി.ലഎ.കേളനില് വര്ക്കട്ട്കഷഭാപട്ട്, ക്ലഭാസട്ട് റൂലാം എനനിവയലട
ലമയനിന്റെനനസട്ട് വര്ക്കുകേള  നടത്തനിവരുനണട്ട്. ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേളുലട ലചേറുകേനിട മരഭാമത്തു
പണനികേളക്കഭായനി നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  2.5  കകേഭാടനി  രൂപ  അനുവദനിക്കുകേയലാം
അതനുസരനിച്ചുള്ള തുടര് നടപടനികേള റകേലക്കഭാണ്ടു വരനികേയലാം ലചേയ്യുനണട്ട്.

സസ്വന്തെമഭായനി സലമനിലഭാത്ത ലഎ.ടനി.ലഎ.കേളക്കട്ട് സലലാം ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള വകുപനില് സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത ബജറട്ട് പ്രസലാംഗത്തനില്  10  ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേള
കലഭാകകേഭാത്തര  നനിലവഭാരത്തനികലയട്ട്  ഉയര്ത്തുനതനിനുകവണനി  50  കകേഭാടനി  രൂപ
പ്രകതലകേ നനികക്ഷപ പദതനിയനില് നനിനലാം വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. ഇപൗ പദതനി കകേരള
കസറട്ട്  ഇനഫ്രഭാസക്ചര്  ആന്റെട്ട്  ഇനലവസട്ട്ലമന്റെട്ട്  ഫണട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്(KIIFB)  വഴെനി
നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്   KIIFB-യലട  ലവബ്റസറനില്  കപ്രഭാജകട്ട്  വനിവരങ്ങള
അപട്ട് കലഭാഡട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  കേഭാലഹരണലപടതുലാം  ലതഭാഴെനില്  സഭാധലത  കുറഞ്ഞതുമഭായ  കട്രെഡുകേള
നനിര്ത്തലഭാക്കനി  പകേരലാം  നൂതനവലാം  ലതഭാഴെനില്  സഭാധലത  കൂടനിയതുമഭായ  കട്രെഡുകേള
നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  അനുമതനി  നല്കുകേയലാം  ആയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
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വലഭാവസഭായനികേ പരനിശതീലന വകുപട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത
ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേളനില്  ഇനനിയലാം  അപ്രകേഭാരലാം  അവകശഷനിക്കുന  ലതഭാഴെനില്  സഭാധലത
കുറഞ്ഞ കട്രെഡുകേള കേലണത്തനി ആയതട്ട് നനിര്ത്തലഭാക്കനി പകേരലാം ലതഭാഴെനില് സഭാധലത
കൂടനിയ കട്രെഡുകേള തുടങ്ങുനതനിനുള്ള നടപടനിയലാം വകുപ്പുതലത്തനില് സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

 ഇ.എസട്ട്.ലഎ. ആശുപതനികേളനിലല പ്രശ്നങ്ങള

154 (4710) ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫട്ട് :
ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷട്ട് :
ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് :
ശതീ  .    ലകേ  .    ലജ  .    മഭാകനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ലതഭാഴെനിലുലാം എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലത്ത ഇ.എസട്ട്.ലഎ. ആശുപതനികേളനില് നനിലവനിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങള
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇ.എസട്ട്.ലഎ.  ആശുപതനികേളുലാം ഡനിലസനസറനികേളുലാം ലമചലപടുത്തുനതനിനട്ട്
എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇ.എസട്ട്.ലഎ.  കകേഭാര്പകറഷന റഫറല് ആശുപതനികേളഭായനി അലാംഗതീകേരനിച
സസ്വകേഭാരല ആശുപതനികേളക്കട്ട് നല്കകേണതഭായ പണലാം നല്കേഭാത്തതനിനഭാല് അത്തരലാം
ആശുപതനികേള ചേനികേനിത നനികഷധനിക്കുനതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) എങനില് ഇതു പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഇ.എസട്ട്.ലഎ.  ആശുപതനികേളുലടയലാം  ഡനിലസനസറനികേളുലടയലാം
കമഭാണനിടറനിലാംഗനിനുലാം  അടനിസഭാനസപൗകേരല  വനികേസനത്തനിനുമഭായനി  ലതഭാഴെനിലുലാം
റനപുണലവലാം  വകുപട്ട്  പ്രനിനസനിപല്  ലസക്രടറനി/ലസക്രടറനി  ലചേയര്മഭാനഭായ  ഒരു
കസറട്ട്  എകനികേബടതീവട്ട്  കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത  ആശുപതനികേളുലടയലാം
അതനിലന്റെ  അനുബനമഭായനി  വരുന  ഡനിലസനസറനികേളുലടയലാം  വനികേസനത്തനിനഭായനി
കഹഭാസനിറല് ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട് കേമ്മേനിറനിയലാം രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

ഇ.എസട്ട്.ലഎ.  കകേഭാര്പകറഷന  വകേ  ലകേടനിടത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  9
ഇ.എസട്ട്.ലഎ.  ആശുപതനികേളുലടയലാം  48  ഇ.എസട്ട്.ലഎ.  ഡനിലസനസറനികേളുലടയലാം
ലകേടനിടങ്ങളുലട  അറകുറപണനികേള  നടത്തുനതനിനഭായനി  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  അലാംഗതീകൃത
ഏജനസനികേലള  ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ടനി  ഏജനസനികേള  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള
എസനികമറട്ട് കസറട്ട് എകനികേബടതീവട്ട് കേമ്മേനിറനിയനില് വചഭാണട്ട് അലാംഗതീകേരനിക്കുനതട്ട്.
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(സനി) ചേനില സസ്വകേഭാരല ആശുപതനികേള ചേനികേനിത നനികഷധനിചതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി) നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

മരലാംകേയറ ലതഭാഴെനിലനില് ഏര്ലപടനിട്ടുള്ള ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള 

155 (4711)  ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് :
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ബഷതീര് :
ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല് റസഭാക്കട്ട് :
കഡഭാ  .    എലാം  .    ലകേ  .    മുനതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ലതഭാഴെനിലുലാം എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മരലാം  കേയറ  ലതഭാഴെനിലനില്  ഏര്ലപടനിട്ടുള്ള  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട
സലാംസഭാനതല വനിവരകശഖരണലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) കജഭാലനിക്കനിടയനില് അപകേടലാം സലാംഭവനിക്കുന മരലാം കേയറലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്
ലതഭാഴെനില്  വകുപനില്  നനിനലാം  എലന്തെഭാലക്ക  ആനുകൂലലങ്ങള  നല്കുനലണനട്ട്
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത ആനുകൂലലലാം ലഭനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനിക്രമലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനിവരകശഖരണലാം  നടത്തനിയനിടനില.  എനഭാല്  മരലാംകേയറലത്തഭാഴെനിലനില്
ഏര്ലപടനിട്ടുള്ള  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള  റകേലത്തഭാഴെനിലഭാളനി  വനിദഗ്ദ്ധ  ലതഭാഴെനിലഭാളനി
കക്ഷമപദതനിയനില്  രജനിസര്  ലചേയ്യുനണട്ട്.  നനിലവനില്  16,197  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള
പ്രസ്തുത കക്ഷമപദതനിയനില് രജനിസര് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  മരലാംകേയറലത്തഭാഴെനിലനിനനിടയനില്  അപകേടലാം  സലാംഭവനിചട്ട്  തുടര്നട്ട്  കജഭാലനി
ലചേയഭാന  കേഴെനിയഭാത്തവനിധലാം  അവശരഭാകുന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ലതഭാഴെനില്  വകുപട്ട്
മുകഖന  50,000  (അനപതനിനഭായനിരലാം  രൂപ  മഭാതലാം)  ധനസഹഭായവലാം   തുടര്നട്ട്
പ്രതനിമഭാസലാം  1000  രൂപ  നനിരക്കനില്  ലപനഷന  ആനുകൂലലലാം  നല്കേനിവരുനണട്ട്.
അപകേടലാംമൂലലാം  മരണലാം  സലാംഭവനിക്കുനവരുലട  ആശനിതര്ക്കട്ട്  1,00,000  രൂപ  (ഒരു
ലക്ഷലാം രൂപ മഭാതലാം) ധനസഹഭായവലാം നല്കേനിവരുന.

(സനി)  മരലാംകേയറ ധനസഹഭായത്തനിനുള്ള അകപക്ഷ ജനിലഭാ കലബര് ഓഫതീസര്ക്കട്ട്
നല്കകേണതുലാം ആയതട്ട്  ലഭനിക്കുന മുറയട്ട്  അസനിസന്റെട്ട്  കലബര് ഓഫതീസര് കനരനിടട്ട്
അകനസ്വഷണലാം  നടത്തനി  അകപക്ഷകേലന്റെയലാം  ലതഭാഴെനിലുടമയലടയലാം  സഭാക്ഷനിയലടയലാം
ലമഭാഴെനി കരഖലപടുത്തനി അര്ഹമഭാലണനട്ട് കേഭാണുനപക്ഷലാം റനികപഭാര്ടട്ട്  ജനിലഭാ കലബര്
ഓഫതീസര്ക്കട്ട്  നല്കുകേയലാം  ജനിലഭാ  കലബര്  ഓഫതീസര്  പ്രസ്തുത  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് ധനസഹഭായലാം അനുവദനിച്ചുലകേഭാണട്ട് ഉത്തരവട്ട് പുറലപടുവനിക്കുകേയലാം
സര്ക്കഭാരനില് നനിനട്ട് ഫണട്ട് ലഭനിക്കുന മുറയട്ട് ആനുകൂലലലാം അകപക്ഷകേനട്ട് നല്കുകേയലാം
ലചേയ്തുവരുന.
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 ഇതര സലാംസഭാന ലതഭാഴെനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി

156  (4712)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ലതഭാഴെനിലുലാം എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഇതര സലാംസഭാന ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കഭായനി ''  ഇതര സലാംസഭാന ലതഭാഴെനിലഭാളനി

കക്ഷമനനിധനി ''നടപനില് വരുത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  നഭാളനിതുവലര  എന്തു നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു;  എന്തു തുകേ

വകേയനിരുത്തനി; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇവര്ക്കട്ട് കക്ഷമനനിധനിയനില് അലാംഗമഭാകേഭാന കവണതഭായ നനിബനനകേള

എലന്തെലഭാലാം  എനലാം ഏലതലഭാലാം  സലാംസഭാനങ്ങളനില് നനിനലാം ഉള്ള ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള

നനിലവനില് സലാംസഭാനത്തട്ട് ലതഭാഴെനില് ലചേയ്യുന എനലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇവരനില് ക്രനിമനിനലുകേള ഉള്ളതനിനഭാല് കേര്ശന നനിബനനകേളക്കട്ട് വനികധയമഭായനി

മഭാതലാം ഇവര്ക്കട്ട് കക്ഷമനനിധനി അലാംഗതസ്വലാം നല്കുവഭാന എന്തു നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുലാം

എന വലകമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തട്ട് കജഭാലനി ലചേയ്തുവരുന അനലസലാംസഭാനത്തു

നനിനമുള്ള  കുടനികയറ  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  കക്ഷമത്തനിനഭായനി  29-3-2010-ലല  സ.ഉ.

(എലാം.എസട്ട്) നമ്പര് 46/2010/ലതഭാഴെനില് നമ്പര് ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരലാം 2010-ലല  കകേരള

കുടനികയറ ലതഭാഴെനിലഭാളനി കക്ഷമപദതനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) 6-2-2010-ലല സ.ഉ.(സഭാ) നമ്പര് 228/2010/ലതഭാഴെനില് നമ്പര് ഉത്തരവട്ട്
പ്രകേഭാരലാം കകേരള ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലത്തഭാഴെനിലഭാളനി കക്ഷമകബഭാര്ഡനിലന്റെ കേതീഴെനില് ഒരു
പ്രകതലകേ പദതനിയഭായനി കകേരള കുടനികയറ ലതഭാഴെനിലഭാളനി  കക്ഷമ പദതനി ആരലാംഭനിക്കുനതനിനഭായനി
ഭരണഭാനുമതനി നല്കുകേയലാം പദതനിയലട വനിനനികയഭാഗത്തനികലയഭായനി  10  കകേഭാടനി രൂപ
2230-01-103-36 എന ശതീര്ഷകേത്തനില് അനുവദനിച്ചുനല്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  

(സനി)  കകേരള  കുടനികയറ  ലതഭാഴെനിലഭാളനി  കക്ഷമ പദതനി പ്രഭാബലലത്തനില്  വന
തതീയതനിക്കുമുമ്പട്ട്  ഒരു  മഭാസകമഭാ,  പദതനി  പ്രഭാബലലത്തനില്  വനതനിനുകശഷകമഭാ
കുടനികയറ ലതഭാഴെനിലഭാളനിയഭായനി കജഭാലനി ലചേയ്തുവരുന 18  വയസ്സു പൂര്ത്തനിയഭായതുലാം  60
വയസട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്തതുമഭായ  ആള  ഒരു മഭാസക്കഭാലലാം  പൂര്ത്തനിയഭാകുന  മുറയട്ട്
പദതനിയനില്  അലാംഗമഭാകുനതനിനട്ട്  തലന്റെ  കപരട്ട്  രജനിസര്  ലചേയനിരനികക്കണതഭാണട്ട്.
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അലാംഗതസ്വത്തനിനുള്ള  അകപക്ഷഭാ  കഫഭാറലാം  നമ്പര്  -1  ല്  വയസ്സുലാം  ലതഭാഴെനിലുലാം
ലതളനിയനിക്കുന  കരഖകേളുലാം  രണട്ട്  പഭാകസഭാര്ടട്ട്  ലലസസട്ട്  കഫഭാകടഭായലാം  സഹനിതലാം
ബനലപട  ജനിലഭാ  എകനികേബടതീവട്ട്  ഓഫതീസര്ക്കട്ട്  സമര്പനിചനിരനികക്കണതഭാണട്ട്.
ആസഭാലാം,  ബലാംഗഭാള,  ഒഡതീഷ,  ചേണ്ഡതീഗഢട്ട്,  ബതീഹഭാര്,  തമനിഴഭാടട്ട്  എനതീ
സലാംസഭാനങ്ങളനില് നനിനള്ള ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള നനിലവനില് സലാംസഭാനത്തട്ട് ലതഭാഴെനില്
ലചേയ്യുനണട്ട്.  

(ഡനി)  അലാംഗതസ്വ രജനികസഷന അകപക്ഷകയഭാലടഭാപലാം അകപക്ഷകേന ഇതുവലര

ഏലതങനിലുലാം വനിധസ്വലാംസകേ പ്രവൃത്തനിയനില് ഏര്ലപടനിടനില എനലാം എലന്തെങനിലുലാം ക്രനിമനിനല്

കുറലാം ലചേയ്യുകേകയഭാ ക്രനിമനിനല് കകേസ്സുകേളനില് ഉളലപടുകേകയഭാ ലചേയനിടനിലഭാലയനലാം ഉള്ള

ഒരു സതലപ്രസഭാവന നല്കകേണതഭാലണനട്ട് വലവസ ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  

 ഇപൗറ, കേഭാട്ടുവള്ളനി, തഴെപഭായട്ട് ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുള്ള കക്ഷമപദതനികേള

157 (4713) ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞട്ട് :
ശതീ  .   മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി :
ശതീ  .   പനി  .   ഉറബദുള്ള :
ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ലതഭാഴെനിലുലാം എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരളത്തനിലല ഈറ, കേഭാട്ടുവള്ളനി, തഴെപഭായട്ട് ലതഭാഴെനിലനില് ഏര്ലപടനിരനിക്കുനവര്ക്കു
കവണനിയള്ള കക്ഷമ പദതനികേള എലന്തെഭാലക്കയഭാലണനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവർക്കഭായള്ള കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡട്ട് ഈ ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുകവണനി
നടപഭാക്കുന പദതനികേള ഏലതഭാലക്കയഭാണട്ട് എനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കക്ഷമനനിധനി ആനുകൂലലങ്ങള കുടനിശനികേയഭായനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് ആയതട്ട്
സലാംബനനിച വനിശദവനിവരലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേരളത്തനിലല ഇപൗറ, കേഭാട്ടുവള്ളനി, തഴെപഭായട്ട് ലതഭാഴെനിലനില് ഏര്ലപടനിരനിക്കുനവര്ക്കട്ട്
1998-ലല  കകേരള  ഇപൗറ,  കേഭാട്ടുവള്ളനി,  തഴെപഭായട്ട്  ലതഭാഴെനിലഭാളനി  കക്ഷമപദതനി
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  

(ബനി)  ടനി  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡനില്നനിനലാം  ലപനഷന  പദതനി,  ഇതര
ലപനഷന,  വനിവഭാഹഭാനുകൂലലലാം,  പ്രസവഭാനുകൂലലലാം,  സഭാമ്പത്തനികേ തഭാങ്ങല് പദതനി,
കസഭാളര്ഷനിപട്ട്,  അപകേടമരണ  ധനസഹഭായലാം,  സഭായനിയഭായ  അവശതയള്ള
ചേനികേനില്സഭാ സഹഭായലാം എനനിവ നല്കേനിവരുന.  
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(സനി)   ഉണട്ട്.  വനിവഭാഹനുകൂലലലാം പ്രസവഭാനുകൂലലലാം എനനിവ 2015 മഭാര്ചട്ട് മഭാസലാംവലര
ലകേഭാടുത്തനിട്ടുണട്ട്.  2015  ഏപ്രനില് മുതല് ലഭനിച വനിവഭാഹഭാനുകൂലലലാം പ്രസവഭാനുകൂലലലാം
എനനിവയലട അകപക്ഷകേള തതീര്പഭാക്കഭാന ബഭാക്കനിയണട്ട്. 

 കലബര് കേമ്മേതീഷണര്ക്കട്ട് ലഭനിക്കുന പരഭാതനികേള 

158  (4714)  ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുറസന  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ലതഭാഴെനിലുലാം എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലതഭാഴെനില്  പ്രശ്നങ്ങളുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  1-1-2016  മുതൽ  കലബര്
കേമ്മേതീഷണര്ക്കട്ട് ലഭനിച പരഭാതനികേളനികനല് സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) 2016 ജനുവരനി മുതല് ലഭനിച പരഭാതനികേള എത; ഇതനില് എത എണലാം
പരനിഹരനിച്ചു;

(സനി) ഇത്തരലാം പരഭാതനികേള പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് ജനിലഭാ തലത്തനില് സലാംവനിധഭാനലാം
രൂപതീകേരനിക്കുവഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പരഭാതനികേള നല്കുനതനിനുള്ള രതീതനി ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് മഭാധലമങ്ങള
വഴെനിയലാം കബഭാധവല്ക്കരണലാം വഴെനിയലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ലതഭാഴെനില് പ്രശ്നങ്ങളുമഭായനി ബനലപടട്ട് ലഭനിക്കുന പരഭാതനികേളനില് കലബര്
കേമ്മേതീഷണര്  തലത്തനില്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനികക്കണ  വനിഷയങ്ങളനില്  കലബര്
കേമ്മേതീഷണകററട്ട്  തലത്തനില് നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  ജനിലഭാതലത്തനില് നടപടനി
സസ്വതീകേരനികക്കണ  വനിഷയങ്ങളനില്  പരഭാതനി  ജനിലഭാ  ഒഭാഫതീസര്ക്കട്ട്  അയച്ചുലകേഭാടുത്തട്ട്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന.  

(ബനി) 1507  പരഭാതനികേള ലഭനിച്ചു.  ഇതനില്  740  പരഭാതനികേള തതീര്പഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
മറട്ട് പരഭാതനികേളനില് നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  

(സനി)  ജനിലഭാ  തലത്തനില്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനികക്കണ  പരഭാതനികേള  അതതട്ട്
ജനിലകേളനിലല  ഉകദലഭാഗസര്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചട്ട്  ജനിലഭാതലത്തനില്  തലനയഭാണട്ട്
പരനിഹരനിച്ചുവരുനതട്ട്.  

(ഡനി) ലതഭാഴെനില് പ്രശ്നങ്ങള സലാംബനനിചട്ട് പരഭാതനികേള പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി
വകുപട്ട്  ആരലാംഭനിചനിട്ടുള്ള  കടഭാളഫ്രതീ  കേഭാളലസന്റെറനിലന്റെ  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  2016
ലഫബ്രുവരനി  1-നട്ട്  കകേരളത്തനിലല  എലഭാ  പത  ദൃശല  മഭാധലമങ്ങളനിലുലാം  വലനിയ
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വഭാര്ത്തയഭായനി  നല്കേനിയനിരുന.   കടഭാളഫ്രതീ  നമ്പര്  സലാംബനനിച്ചുലാം  പരഭാതനികേള
നല്കുനതട്ട്  സലാംബനനിച്ചുലാം  ഉള്ള  വനിവരങ്ങള  എഫട്ട്.എലാം.  കറഡനികയഭാ  പരസലലാം,
ലതഭാഴെനില്  കക്ഷമരലാംഗലാം  ലലദസ്വമഭാസനികേ,  കേമ്മേതീഷണകററനിലന്റെ  ഒപൗകദലഭാഗനികേ
ലവബ്ലലസറട്ട്,  നവമഭാധലമങ്ങള,  വകുപട്ട്  ആസൂതണലാം  ലചേയ്യുന  മറട്ട്
കബഭാധവല്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേള എനനിവയനിലൂലടയലാം പരസലലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

 കേഭായലാംകുളലാം ഫനിഷനിലാംഗട്ട് ഹഭാര്ബറനിലല ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട് ലതഭാഴെനില് കേഭാര്ഡട്ട്
വനിതരണലാം

159  (4715)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴെനിലുലാം എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭായലാംകുളലാം  ഫനിഷനിലാംഗട്ട്  ഹഭാര്ബറനിലല  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ലതഭാഴെനില്
കേഭാര്ഡട്ട് വനിതരണലാം ലചേയലപടനിടനില എന വനിവരലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ലതഭാഴെനില്  കേഭാര്ഡട്ട്  വനിതരണവമഭായനി  ബനലപടട്ട്  ഏലതങനിലുലാം
തരത്തനിലുള്ള കകേസട്ട് നനിലവനിലുകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഫനിഷനിലാംഗട്ട്  ഹഭാര്ബറനിലല  സമഭാധഭാനഭാന്തെരതീക്ഷലാം  നനിലനനിര്ത്തുനതനിനുലാം
സുരക്ഷനിതതസ്വലാം  ഉറപഭാക്കുനതനിനുലാം  കവണനി  ലതഭാഴെനില്  കേഭാര്ഡട്ട്  വനിതരണലാം
ലചേയ്യുനതനിനട്ട് അടനിയന്തെനിര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.   കേഭായലാംകുളലാം  ഫനിഷനിലാംഗട്ട്  ഹഭാര്ബറനില്  കജഭാലനിലചേയ്യുന
നഭാന്നൂകറഭാളലാം  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളനില്  26  കപര്  കകേരള  ചുമട്ടുലത്തഭാഴെനിലഭാളനി
നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള രജനികസഷനഭായനി കേരുനഭാഗപള്ളനി അസനിസന്റെട്ട് കലബര് ഓഫതീസര്
മുമ്പഭാലകേ  സമര്പനിച  അകപക്ഷകേള,  അകപക്ഷകേര്  മല്സലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളഭാണട്ട്
എന  കേഭാരണത്തഭാല്  നനിരസനിചനിരുന.   തുടര്നട്ട്  അകപക്ഷകേര്  ലകേഭാലലാം  ജനിലഭാ
കലബര്  ഒഭാഫതീസനില്  അപതീല്  സമര്പനിക്കുകേയലാം  ടനി  അകപക്ഷകേര്  ഹഭാര്ബറനില്
മല്സലബനനവമഭായനി ബനലപട കജഭാലനികേള ലചേയ്യുനവരഭാലണനലാം മല്സലലത്തഭാഴെനിലഭാളനി
കക്ഷമനനിധനിയനില്  അലാംഗങ്ങളഭാലണനലാം  കബഭാദലലപടതനിലനത്തുടര്നട്ട്  അപതീല്
അകപക്ഷകേള നനിരസനിചനിട്ടുള്ളതുമഭാണട്ട്.  

(ബനി)  ലതഭാഴെനില് വകുപട്ട് മുമ്പഭാലകേ കകേസ്സുകേള നനിലവനിലനില.  

(സനി) ടനി 26 ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട് കകേരള ചുമട്ടുലത്തഭാഴെനിലഭാളനി നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള

രജനികസഷന അനുവദനിക്കുവഭാന ചേടപ്രകേഭാരലാം സഭാധനിക്കുകേയനില.  എനഭാല് ഹഭാര്ബര്

എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  വകുപനില്നനിനലാം  ആവശലലപടതുപ്രകേഭാരലാം  കലബര്  പഭാസട്ട്
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നല്കുനതനികലയട്ട് 330 കപരുലട ലനിസട്ട് അവനികടയട്ട് അയച്ചുലകേഭാടുത്തനിട്ടുണട്ട്.  കലബര്

പഭാസട്ട്  വനിതരണത്തനിനുള്ള  തുടര്നടപടനികേള  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്

ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെഭാണട്ട് സസ്വതീകേരനികക്കണതട്ട്.  

അമനിതകൂലനി ഇപൗടഭാക്കല് 

160 (4716) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :

ശതീ  .   അനനില് അക്കര :

ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫട്ട് :

ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ലതഭാഴെനിലുലാം എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് ലതഭാഴെനില് കമഖലയനിലുളള അമനിതകൂലനി ഈടഭാക്കല് പ്രശ്നലാം

പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  റകേലക്കഭാണനിട്ടുളളതട്ട്;

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതുസലാംബനനിച  പരഭാതനികേള  നല്കുനതനിനട്ട്  ലതഭാഴെനില്  വകുപനില്

എലന്തെലഭാലാം സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പരഭാതനികേള  സമയബനനിതമഭായനി  പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്

എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് ലതഭാഴെനില് വകുപട്ട് സസ്വതീകേരനിക്കുനലതനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തനിരുവനന്തെപുരലാം,  ലകേഭാലലാം,  പത്തനലാംതനിട,  ആലപ്പുഴെ,  കകേഭാടയലാം,

എറണഭാകുളലാം,  തൃശ്ശൂര്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,  പഭാലക്കഭാടട്ട്,  കേണ്ണൂര് എനതീ  10  ജനിലകേളനില്

ഏകേതീകൃത  കേയറനിറക്കട്ട്  കൂലനി  പ്രഭാബലലത്തനില്  വനനിട്ടുണട്ട്.   മലപ്പുറലാം,  വയനഭാടട്ട്

ജനിലകേളനിലുലാം  ഏകേതീകൃത  കേയറനിറക്കട്ട്  കൂടനി  സലാംബനനിചട്ട്  ധഭാരണയഭായനിട്ടുണട്ട്.

തനിരുവനന്തെപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലകേലള  കനഭാക്കുകൂലനി  വനിമുക

ജനിലകേളഭായനി  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.   കൂലനി  ഏകേതീകേരനിക്കഭാത്ത  ജനിലകേളനില്

ഇതുസലാംബനനിച ചേര്ചകേള നടനവരുന.  

(ബനി) ചുമട്ടുലത്തഭാഴെനിലുമഭായനി ബനലപട അമനിതകൂലനി ഇപൗടഭാക്കുന പ്രശ്നങ്ങളനില്

സതസ്വര  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി  ലതഭാഴെനില്വകുപട്ട്  കകേഭാളലസന്റെര്

ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  180042555214/155214 എനതീ കടഭാളഫ്രതീ നമ്പരുകേളനില് വനിളനിച്ചു

പരഭാതനി കരഖലപടുത്തഭാവനതഭാണട്ട്.  
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(സനി)  അമനിതകൂലനി  സലാംബനനിച  പരഭാതനി  ശദയനില്ലപടഭാല്  ഉടനതലന
അസനിസന്റെട്ട്  കലബര്  ഓഫതീസര്മഭാര്  പ്രശ്നത്തനില്  ഇടലപടുകേയലാം  അമനിതമഭാകയഭാ
അനര്ഹമഭാകയഭാ വഭാങ്ങനിയ കൂലനി ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളനില്നനിനലാം ലതഭാഴെനിലുടമയട്ട് തനിരനിലകേ
വഭാങ്ങനിലക്കഭാടുക്കുകേയലാം  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  ഭഭാഗത്തുനനിനലാം  ഗുരുതരമഭായ  ക്രമകക്കടുകേള
സലാംഭവനിചനിട്ടുള്ളതഭായനി  ശദയനില്ലപടഭാല്  രജനികസഷന  കേഭാര്ഡട്ട്  റദ്ദേട്ട്  ലചേയ്യുകേയലാം
കൂടഭാലത  ലതഭാഴെനിലുടമലയ  അധനികക്ഷപനിക്കുകേകയഭാ  ഭതീഷണനിലപടുത്തുകേകയഭാ
ആക്രമനിക്കുകേകയഭാ ലചേയ്യുന പരഭാതനികേള കപഭാലതീസനിനട്ട് ലലകേമഭാറനി ഉചേനിതമഭായ നനിയമ
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകേയലാം ലചേയഭാറുണട്ട്.  

 ലതഭാഴെനില് കമഖലയനില് മനിനനിമലാംകൂലനി 

161 (4717)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴെനിലുലാം എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലത്ത ലതഭാഴെനില് കമഖലയനില് മനിനനിമലാം കൂലനി നനിശയനിക്കലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉലണങനില് ഏലതഭാലക്ക കമഖലകേളനില് മനിനനിമലാം കൂലനി നനിശയനിചനിട്ടുലണനട്ട്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) മനിനനിമലാം കൂലനി നനിശയനിക്കലപട കമഖലയനിലുലാം മനിനനിമലാം കൂലനി ലഭലമലഭാത്ത
വനിവരലാം ശദനിക്കലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഇനനിയലാം മനിനനിമലാം കൂലനി നനിശയനിക്കലപടഭാത്ത കമഖലകേളനില് എകപഭാള
മനിനനിമലാം കൂലനി നനിശയനിക്കഭാന കേഴെനിയലമനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  പുതുതഭായനി  മനിനനിമലാം  കവതന  ലഷഡബളനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  മനിഡട്ട്
കഡ മതീല് കപ്രഭാഗ്രഭാലാം  ഇന സ്കൂളസട്ട്  ഉളലപലട  സലാംസഭാനലത്ത  75  കമഖലകേളനില്
മനിനനിമലാം  കവതനലാം നനിശയനിചനിട്ടുണട്ട്.   കൂടഭാലത പുതനിയതഭായനി  മനിനനിമലാം  കവതനനനിയമത്തനിലന്റെ
ലഷഡബളനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  ഫൂടട്ട്  ലവയര്  മഭാനത്യുഫഭാക്ചറനിലാംഗട്ട്,  കപപര്
ഇനഡസനി,  കഫഭാകടഭാഗ്രഭാഫനി  ആന്റെട്ട്  വതീഡനികയഭാഗ്രഭാഫനി,  ലലപ്രവറട്ട്  ലലഫനഭാനസട്ട്
ഇനസനിറബഷനസട്ട് എനതീ കമഖലകേളനില് മനിനനിമലാം കവതനലാം നനിശയനിക്കുനതനിനഭായനി
പ്രഭാഥമനികേ വനിജഭാപനലാം പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത കകേബനിള ടനി.വനി. കമഖലലയ
മനിനനിമലാം  കവതന നനിയമത്തനിലന്റെ  ലഷഡബളനില്  പുതനിയതഭായനി  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
മനിനനിമലാം കവതനലാം നനിശയനിചനിട്ടുള്ള ലതഭാഴെനില് കമഖലകേളുലാം അവ ഒടുവനില് പുതുക്കനിയ
തതീയതനിയലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന*.  

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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(സനി)  ഉണട്ട്.  

(ഡനി) ഏലതങനിലുലാം ലതഭാഴെനില്കമഖലയനില് മനിനനിമലാം കൂലനി നനിശയനികക്കണതഭായനി
ബനലപട  കമഖലയനിലല  കട്രെഡട്ട്  യൂണനിയന  സലാംഘടനകേകളഭാ  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേകളഭാ
ശദയനില്ലപടുത്തുനപക്ഷലാം ആയതട്ട് പരനികശഭാധനിചട്ട്  പ്രസ്തുത കമഖലകേലള മനിനനിമലാം
കവതന നനിയമത്തനിലന്റെ ലഷഡബളനില് പുതനിയതഭായനി ഉളലപടുത്തഭാനുലാം മനിനനിമലാം കൂലനി
നനിശയനിക്കഭാനുലാം ആവശലമഭായ സമയബനനിത നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  

 ലതഭാഴെനില് നഷ്ടലപടുന ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള 

162 (4718)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴെനിലുലാം എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇപൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനകശഷലാം ഏലതലഭാലാം  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴെനില് നഷ്ടമുണഭായനിട്ടുലണനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആധഭാരലാം  എഴുത്തട്ട്  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുകടതനിനട്ട്  സമഭാനമഭായനി  ലതഭാഴെനിലുലാം
ലതഭാഴെനില് ദനിനങ്ങളുലാം നഷ്ടലപടുന വനിഭഭാഗങ്ങളുലട സലാംരക്ഷണത്തനിനട്ട്  എലന്തെങനിലുലാം
നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുലട  തതീരുമഭാന  പ്രകേഭാരലാം  ലതഭാഴെനില്  നഷ്ടലപടുന
ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട സലാംരക്ഷണത്തനിനട്ട് ലതഭാഴെനില് വകുപട്ട് ഏലതങനിലുലാം തരത്തനിലുള്ള
ഇടലപടല്  നടത്തഭാറുകണഭാ;  എങനില്  ആധഭാരലാം  സസ്വയലാം  തയഭാറഭാക്കഭാന  ഉത്തരവട്ട്
നല്കുകേ വഴെനി ലതഭാഴെനില് നഷ്ടലപട ആധഭാരലാം എഴുത്തുകേഭാരുലട വനിഷയത്തനില് ലതഭാഴെനില്
വകുപട്ട് എലന്തെലഭാലാം ഇടലപടല് നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇപൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനകശഷലാം  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്
ലതഭാഴെനില് നഷ്ടലപടുന സഭാഹചേരലലാം ഉണഭായനിടനില.  എനഭാല് പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനിലയനില്
കേഞനികക്കഭാടട്ട്  കേനിലറകട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്  എന  സഭാപനത്തനില്  ലതഭാഴെനിലഭാളനി
സമരലത്തത്തുടര്നട്ട് കലഭാക്കപൗടട്ട് ആയതനിലന്റെ ഫലമഭായനി  500  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുലാം
കഗ്രറട്ട് സഭാകഫഭാളഡനിലാംഗ്സട്ട് എന സഭാപനത്തനില് സമരലാംമൂലമുള്ള കലഭാക്കപൗടനിലനത്തുടര്നട്ട്
12 ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുലാം ലതഭാഴെനില് ദനിനങ്ങള നഷ്ടലപടനിട്ടുണട്ട്.  മറട്ട് ജനിലകേളനില് ഒരു
വനിഭഭാഗങ്ങളനിലുലാം ലതഭാഴെനില് നഷ്ടലപടതഭായനി ശദയനില്ലപടനിടനില.  

(ബനി&സനി) ലതഭാഴെനില് വകുപനിനുകേതീഴെനിലുള്ള കമഖലകേളനില് ലതഭാഴെനിലുലാം ലതഭാഴെനില്ദനിനങ്ങളുലാം
നഷ്ടലപടതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിടനില.   ആധഭാരലാം  എഴുത്തുകേഭാരുലട  പ്രശ്നലാം  പഠനിചട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിക്കുവഭാനഭായനി  ഒരു  കേമ്മേതീഷലന  ചുമതലലപടുത്തനി  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവട്ട് നനികുതനിവകുപനില്നനിനലാം പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  



242       കകേരള നനിയമസഭ ഒകകഭാബര് 26, 2016

 കമഭാകടഭാര് വഭാഹന ലതഭാഴെനിലഭാളനികക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡട്ട്

163 (T* 4719) ശതീ  .   ലകേ  .   ബഭാബു :
ശതീ  .     ലകേ  .   ദഭാസന :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന :
ശതീ  .    ലകേ  .    സുകരഷട്ട് കുറുപട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ലതഭാഴെനിലുലാം എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത കമഭാകടഭാര് വഭാഹന ലതഭാഴെനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള അവകലഭാകേനലാം ലചേയഭാറുകണഭാ;

(ബനി)  കക്ഷമനനിധനിയനികലയട്ട്  ലതഭാഴെനിലഭാളനി-ഉടമസ-സര്ക്കഭാര്  വനിഹനിതമഭായനി
അടയ്കക്കണ തുകേ എതലയഭാലക്കയഭാലണനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  

(ബനി)കക്ഷമനനിധനിയനികലക്കട്ട്  ലതഭാഴെനിലഭാളനി-ഉടമസ-സര്ക്കഭാര്  വനിഹനിതമഭായനി
അടയ്കക്കണ തുകേയലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

  മരവലവസഭായ സഭാപന ഉടമകേള അടയ്കക്കണ കക്ഷമനനിധനിവനിഹനിതലാം

164 (T  4720)  ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴെനിലുലാം എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) എറണഭാകുളലത്ത ലപരുമ്പഭാവൂരുലാം സമതീപപ്രകദശങ്ങളനിലുമുള്ള മരവലവസഭായ
സഭാപനങ്ങളനിലല  എലഭാ  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലടയലാം  മുഴുവന  കക്ഷമനനിധനിത്തുകേയലാം
(ലതഭാഴെനിലുടമയലട വനിഹനിതമഭായ 27 ശതമഭാനവലാം ലതഭാഴെനിലഭാളനിയലട വനിഹനിതമഭായ 11
ശതമഭാനവലാം)  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള  തലനയഭാണട്ട്  അടയനതട്ട്  എന  ആകക്ഷപലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത കമഖലയനില് കക്ഷമനനിധനി അടയന മരവലവസഭായ സപനങ്ങളുലട
കപരുവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലതഭാഴെനിലുടമകേൾ അടയ്കക്കണ കക്ഷമനനിധനി വനിഹനിതലാം അവലരലക്കഭാണ്ടുതലന
അടപനിയനതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിടനില.  കചേഭാദലത്തനില് ഉനയനിചനിട്ടുള്ള വനിധത്തനില് അലാംശദഭായലാം
അടയന കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡുകേലളഭാനലാം ലതഭാഴെനില്വകുപനിനട്ട് കേതീഴെനിലനില. 
* 'T' മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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(ബനി) എറണഭാകുളലാം ജനിലയനിലല ലപരുമ്പഭാവൂരനില് കകേരള ലതഭാഴെനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി
കബഭാര്ഡനില് 103 സഭാപനങ്ങളുലട കപരട്ട് അനുബനമഭായനി* കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.  

(സനി)  കകേരള  ലതഭാഴെനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡനില്  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലടയലാം
ലതഭാഴെനിലുടമകേളുലടയലാം വനിഹനിതലാം ലതഭാഴെനിലുടമയഭാണട്ട് അടയനതട്ട്.  ഒരു വര്ഷകത്തയട്ട്
ലതഭാഴെനിലഭാളനി വനിഹനിതമഭായ 8 രൂപയലാം ലതഭാഴെനിലുടമ വനിഹനിതമഭായ 16 രൂപയലാം കചേര്നട്ട്
24 രൂപ ലതഭാഴെനിലുടമയഭാണട്ട് അടയനതട്ട്.  

 വലതലസ ലലനപുണല വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള 

165 (4721) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന : 
ശതീ  .   റഹബനി ഈഡന : 
ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് : 
ശതീ  .    ലകേ  .    എസട്ട്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ലതഭാഴെനിലുലാം എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലതഭാഴെനില് കമഖലയനിലല വലതലസ  റനപുണല വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ഏകകേഭാപനിപനിക്കുനതനിനുലാം  നടപനില്  വരുത്തുനതനിനുലാം  എലന്തെലഭാലാം  കേര്മ്മേ
പദതനികേളഭാണട്ട് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏലതലഭാലാം  ലതഭാഴെനില്  കമഖലകേളഭാണട്ട്  ഇതനിനഭായനി  ലതരലഞ്ഞടുക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി  പ്രകതലകേ  മനിഷന  ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
എലന്തെലഭാലാം ?

ഉത്തരലാം 

(എ-സനി) ഭഭാരതത്തനിലുടനതീളമുള്ള എലഭാ ലലനപുണലവനികേസന കമഖലകേളുലടയലാം
പ്രവര്ത്തനലാം  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുനതനിനുള്ള  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം
സലാംസഭാനലത്ത  ലലനപുണല  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഏകകേഭാപനിപനിചട്ട്
നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി  ഒരു  കകേന്ദ്രതീകൃത  സഭാപനമഭായനി  സനില്  ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്
മനിഷന രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനില് നനിനലാം ലഭനിചതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് ആയതട്ട് രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
നനിലവനില്  വനിവനിധ  കമഖലകേളനില്  ലതഭാഴെനിലധനിഷനിത  ലലനപുണല  പരനിശതീലന
പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനി  അതനിവനിദഗ്ദ്ധ  ലതഭാഴെനില്  ലപ്രഭാഫഷണലുകേലള
വഭാര്ലത്തടുക്കുനതനിനഭായനി ലതഭാഴെനില് വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനില് കകേരള അക്കഭാദമനി കഫഭാര്
സനില് എകലനസട്ട് സഭാപനിതമഭായനിട്ടുണട്ട്. KASE  വനിവനിധ ലതഭാഴെനില് കമഖലകേളനില്
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള പദതനികേള തഭാലഴെപറയനവയഭാണട്ട്. 

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്. 
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I. NICE (  നഴനിലാംഗട്ട് ഇനസനിറബടട്ട് കഫഭാര് കേരനിയര് എനഹഭാനലസ്മെന്റെട്ട്  )

നഴനിലാംഗട്ട്  കമഖലയനില്  ലലനപുണല  വനികേസനത്തനിനഭായനി  NICE  (നഴനിലാംഗട്ട്
ഇനസനിറബടട്ട് കഫഭാര് കേരനിയര് എനഹഭാനലസ്മെന്റെട്ട്)  എന സഭാപനലാം തനിരുവനന്തെപുരലാം
ജനിലയനിലല കേനിനഫ്രയനില് 2-7-2015 മുതല് പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

II. CATS  (  ലസന്റെര്  കഫഭാര്  അഡസ്വഭാനസ്ഡട്ട്  ലട്രെയനിനനിലാംഗട്ട്  ഇന
ലസകേബരനിറനി  )

ലസകേബരനിറനി  (നഭാഷണല്)  കമഖലയനില്  ലലനപുണല  വനികേസനത്തനിനഭായനി
CATS  (ലസന്റെര്  കഫഭാര്  അഡസ്വഭാനസ്ഡട്ട്  ലട്രെയനിനനിലാംഗട്ട്  ഇന  ലസകേബരനിറനി)  എന
സഭാപനലാം  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ജനിലയനില്  കേനിനഫ്രയനില്  29-9-2015  മുതല്
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

III. ESPOIR (  എനലലലറന സനില്സട്ട് കപ്രഭാഗ്രഭാലാം കഫഭാര് ഓയനില്   &   റനിഗട്ട്  )

ഓയനില് &  റനിഗട്ട് കമഖലയനില് മനികേവനിലന്റെ കകേന്ദ്രമഭായ എനലലലറന സനില്സട്ട്
കപ്രഭാഗ്രഭാലാം  കഫഭാര്  ഓയനില്   &  റനിഗട്ട്   (ESPOIR)    എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനിലല
അങമഭാലനിയനിലുള്ള  ഇന്റെര്നഭാഷണല്  സനില്സട്ട്  പഭാര്ക്കനില്  6-12-2015  മുതല്
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

IV. CRETT   (  ലസന്റെര്  കഫഭാര്  റനിസര്ചട്ട്  ഇന  എഡബകക്കഷന  ആന്റെട്ട്
ടതീചര് ലട്രെയനിനനിലാംഗട്ട്  )

ടതീചനിലാംഗട്ട്  കമഖലയനിലല  മനികേവനിലന്റെ  കകേന്ദ്രമഭായ  CRETT   (ലസന്റെര്  കഫഭാര്

റനിസര്ചട്ട് ഇന എഡബകക്കഷന ആന്റെട്ട് ടതീചര് ലട്രെയനിനനിലാംഗട്ട്) കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജനിലയനിലല

ലവള്ളനിപറമ്പനിലല സദ്ഭഭാവന കേലഭാമ്പസനില് 2-2-2016-നട്ട് പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിച്ചു.

V. CEED  (  ലസന്റെര്  കഫഭാര്  എകലനസട്ട്  ഇന  എന്റെര്ലപ്രണര്ഷനിപട്ട്

ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  )

ലതഭാഴെനില്  രഹനിതരഭായ  ലചേറുപക്കഭാര്ക്കട്ട്  പുതനിയ  ലതഭാഴെനില്  സലാംരലാംഭങ്ങള

ആരലാംഭനിക്കുനതനികലയകവണനി  എന്റെര്പ്രണര്ഷനിപട്ട്  ലഡവപ്ലമന്റെട്ട്  ഇനഡല

അഹമ്മേദഭാബഭാദട്ട് എന സഭാപനവമഭായനി കചേര്നട്ട് ലസന്റെര് കഫഭാര് എകലനസട്ട് ഇന

എന്റെര്ലപ്രണര്ഷനിപട്ട്  ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  (CEED)  എന  മനികേവനിലന്റെ  കകേന്ദ്രലാം

എറണഭാകുളലാം ജനിലയനിലല അങമഭാലനിയനിലുള്ള ഇന്റെര്നഭാഷണല് സനില്സട്ട് പഭാര്ക്കനില്

നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുകേഴെനിഞ്ഞു.
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IIIC (  ഇന്തെലന ഇനസനിറബടട്ട് ഒഭാഫട്ട് ഇനഫ്രഭാസക്ചേര്   &   കേണ്സക്ഷന  )

കേണ്സക്ഷന കമഖലകേളനില് ഉരുത്തനിരനിയന ലതഭാഴെനിലവസരങ്ങലള പ്രകയഭാജനലപടുത്തഭാന
ശഭാസതീയമഭായനി തയഭാറഭാക്കനിയ പ്രകതലകേ പരനിശതീലന പദതനികേളനിലൂലട തതീവ്രപരനിശതീലനലാം
നല്കേനി  അതനിവനിദഗ്ദ്ധ  ലതഭാഴെനില്  ലപ്രഭാഫഷനലുകേലള  വഭാര്ലത്തടുക്കുകേലയന
ലക്ഷലകത്തഭാലട  ലകേഭാലലാം  ജനിലയനിലല  ചേവറയനില്  ഇന്തെലന  ഇനസനിറബടട്ട്  ഒഭാഫട്ട്
ഇനഫ്രഭാസക്ചേര്  &  കേണ്സക്ഷന  (IIIC)-ലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ദ്രുതഗതനിയനില്  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  IIIC-ല്  അന്തെഭാരഭാഷ  നനിലവഭാരത്തനിലുള്ള
കേണ്സക്ഷന  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  ആന്റെട്ട്  മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട്  കകേഭാഴ്സുകേളുലാം  കമസണറനി,
കേഭാര്ലപന്റെറനി,  പലാംബനിലാംഗട്ട്,  ഇലകനിക്കല്,  ഡ്രഭാഫട്ട്സ്മെഭാന,  സൂപര്ലലവസര്,  ലലസറട്ട്
മഭാകനജര്  എനതീ  വലതലസ  കമഖലകേളനില്  ലലനപുണല  വനികേസനത്തനിനുതകുന
കകേഭാഴ്സുകേളുലാം  ലഭലമഭാക്കുനണട്ട്.  ലഎ.ടനി.ലഎ.  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്/ഡനികപഭാമ
എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട് ബനിരുദധഭാരനികേളക്കട്ട് രഭാജലത്തനിനകേത്തുലാം പുറത്തുലാം ലതഭാഴെനില് ലഭലത
ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാന IIIC യനിലൂലട സഭാധനിക്കുലാം. ബനില്ഡനിലാംഗട്ട് കേണ്സക്ഷന അക്കഭാദമനി
ഓഫട്ട് സനിങപ്പൂര്, നഭാഷണല് കേണ്സക്ഷന കകേഭാകളജട്ട് ഓഫട്ട് യലലണറഡട്ട് കേനിങ്ഡലാം
തുടങ്ങനിയ  അന്തെഭാരഭാഷ  സഭാപനങ്ങളുലട  അകത  നനിലവഭാരത്തനിലുള്ള  പഠന
സപൗകേരലങ്ങളഭാണട്ട്  IIIC  ല്  ഒരുക്കുനതട്ട്.  ഇതനിനഭായനി  ഓപകററലറ  കേലണത്തനി
കകേഭാഴ്സുകേള ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

പുതുതഭായനി ആര്ക്കനിലടക്ചേര് ആന്റെട്ട് ഇന്റെതീരനിയര് ഡനിലലസന,  ആകടഭാകമഭാടതീവട്ട്,
ആയൂര്കവ്വദ,  ബബടനി  ആന്റെട്ട്  ലവല്ലനസട്ട്,  കഡറഭാ  അനഭാലനിറനികട്ട്,  ലജലാംസട്ട്  ആന്റെട്ട്
ജസ്വലറനി,  ലലഹലടകേട്ട്  ഓകടഭാകമഷന  ആന്റെട്ട്  ലമക്കഭാകട്രെഭാണനികട്ട്,  മതീഡനിയ  ആന്റെട്ട്
എന്റെര്ലടയനിനലമന്റെട്ട്,  ഫനിസനികയഭാലതറഭാപനി,  റതീലടയനില്,  കറഭാകബഭാടനികട്ട്,  കസഭാര്ടട്ട്സട്ട്,
ടൂറനിസലാം ആന്റെട്ട് കഹഭാസനിറഭാലനിറനി, ലവയനിസട്ട് വഭാടര് ട്രെതീറട്ട്ലമന്റെട്ട് എനനിവയനില് മനികേവനിലന്റെ
കകേന്ദ്രങ്ങള സഭാപനിക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

കേപൗശല് കകേന്ദ്രങ്ങള

ലലനപുണല വനികേഭാസത്തനിനുലാം വലകനിതസ്വവനികേസനത്തനിനുലാം ലതഭാഴെനില് കനടുനതനിനുലാം
കവണനിയള്ള കലഭാകകേഭാത്തര നനിലവഭാരലാം പുലര്ത്തുന സഭാപനമഭാണട്ട് കേപൗശല് കകേന്ദ്ര.
ഗ്രഭാമതീണ  കമഖലയനിലല  സ്കൂള-കകേഭാകളജട്ട്  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേള  ഉളലപടുന
യവസമൂഹത്തനിനട്ട്  ലതഭാഴെനില്  ലലനപുണല  പരനിശതീലനലാം  ഉറപഭാക്കുനകതഭാലടഭാപലാം
ആകഗഭാള  മതരരലാംഗത്തട്ട്  അവലര  മുനനനിരയനിലലത്തനിക്കഭാന  പ്രഭാപ്തരഭാക്കുകേ
കൂടനിയഭാണട്ട് കേപൗശല് കകേന്ദ്രയനിലൂലട ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്. 

സ്കൂള,  കകേഭാകളജട്ട്  തലത്തനിലുള്ള  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുലട  ലതഭാഴെനില്  അഭനിരുചേനി
മനസനിലഭാക്കനി  അവര്ക്കട്ട്  ഉചേനിതമഭായ  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കുനതനിനുള്ള
അസലസ്മെന്റെട്ട് ആന്റെട്ട് കേരനിയര് ലലഗഡനസട്ട് ലസല്,  ഇലാംഗതീഷട്ട് ഭഭാഷയനില് ലലനപുണല



246       കകേരള നനിയമസഭ ഒകകഭാബര് 26, 2016

പരനിശതീലനലാം കനടുനതനിനുള്ള ലഭാലാംകഗസ്വജട്ട് ലഭാബട്ട് ഉളലപട കേമ്മേബണനികക്കഷന സനില്
ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട് ലസല്, എലാംകപഭായബനിലനിറനി സതീല്  ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട് ലസല്, വനിവനിധ
കമഖലകേളനില്  അതലന്തെഭാധുനനികേ  സഭാകങതനികേ  പരനിശതീലന  സപൗകേരലകത്തഭാലടഭാപലാം
വതീഡനികയഭാ  കകേഭാണ്ഫറനസനിലാംഗട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  എനനിവ  കേപൗശല്  കകേന്ദ്രയനില്
ഒരുക്കനിയനിരനിക്കുന.

എലാംകപഭായബനിലനിറനി ലസന്റെറുകേള

ലതഭാഴെനിലകനസ്വഷകേരുലട  അഭനിരുചേനിയനുസരനിചട്ട്  ലതഭാഴെനില്  കനടനിലയടുക്കുവഭാന
അവലര പ്രഭാപ്തരഭാക്കുകേ എന ലക്ഷലകത്തഭാലട  കകേരള അക്കഭാദമനി  കഫഭാര്  സനില്സട്ട്
എകലനസട്ട് ഡയറകകററട്ട് ഓഫട്ട് എലാംകപഭായ്ലമന്റുമഭായനി സഹകേരനിചട്ട് എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട്
എകട്ട്കചേഞ്ചുകേള  എലാംകപഭായബനിലനിറനി ലസന്റെറുകേളഭാക്കനി മഭാറനി ലലനപുണല വനികേസന
പദതനി നടത്തനിവരുന.  ഇതുപ്രകേഭാരലാം എലാംകപഭായബനിലനിറനി  ലസന്റെറുകേളനില് രജനിസര്
ലചേയ്യുന  ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  അവരുലട  കയഭാഗലതയലാം,  കേഴെനിവലാം,  അഭനിരുചേനിയലാം
മനസനിലഭാക്കനി  കുറവകേള  പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  തരത്തനിലുള്ള
പരനിശതീലനങ്ങള  നല്കേനി  ലതഭാഴെനിലനിനട്ട്  പ്രഭാപ്തരഭാക്കുകേയലാം  എലാംകപഭായബനിലനിറനി
ലസന്റെറനികേത്തുലാം പുറത്തുമഭായനി ലചേറുതുലാം വലുതുമഭായ ലതഭാഴെനില്കമളകേള സലാംഘടനിപനിചട്ട്
സസ്വകേഭാരലകമഖലയനില്  ലതഭാഴെനില്  കനടനിലയടുക്കുവഭാന  അവലര  സഹഭായനിക്കുകേയലാം
ലചേയ്യുന.

കകേരള കസറട്ട് ഇനസനിറബടട്ട് ഓഫട്ട് ഡനിലലസന   (KSID)

ഡനിലലസന രലാംഗത്തട്ട് ഉപൗര്ജസസ്വലരഭായ ഒരു സമൂഹലത്ത സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനട്ട്
കവണനിയഭാണട്ട്  കകേരള  കസറട്ട്  ഇനസനിറബടട്ട്  ഓഫട്ട്  ഡനിലലസന  സഭാപനിചതട്ട്.
കേരകേപൗശല  വനിഭഭാഗങ്ങള,  ലപ്രഭാഫഷണല്  ഡനിലലസനര്മഭാര്,  ലപഭാതുജനങ്ങള
എനനിവരുലട പങഭാളനിത്തകത്തഭാലടയഭാണട്ട്  ഇതട്ട്  രൂപകേല്പന ലചേയതട്ട്.  നഭാഷണല്
ഇനസനിറബടട്ട് ഓഫട്ട്  ഡനിലലസന (NID, AHMEDABAD)  ലന്റെ സഹഭായകത്തഭാലടയഭാണട്ട്
ഇതട്ട്  ആരലാംഭനിചതട്ട്.  ഡനിലലസന വനിദലഭാഭലഭാസലാം  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കലഭാണട്ട്  KSID  -യലട
പ്രഭാഥമനികേ ലക്ഷലലാം.  ഇന്റെകഗ്രറഡട്ട് ലടകട്ട്ലറല് ആന്റെട്ട് അപഭാരല് ഡനിലലസന,  ലഎ.ടനി.
ഇന്റെകഗ്രറഡട്ട്  കേമ്മേബണനികക്കഷന  ഡനിറസന,   ഇന്റെകഗ്രറഡട്ട്  ലലലഫട്ട്  ലലസല്
ലപ്രഭാഡകട്ട് ഡനിലലസന തുടങ്ങനിയ പനി.ജനി. ഡനികപഭാമ കകേഭാഴ്സുകേള നനിലവനില് നടനവരുന.

 നനിര്മ്മേഭാണ കമഖലയനിലല അനലസലാംസഭാന ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്
ഇനഷസ്വറനസട്ട്

166  (4722)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ലതഭാഴെനിലുലാം എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

നനിര്മ്മേഭാണ കമഖലയനില് പണനിലയടുക്കുന അനലസലാംസഭാന ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്
ഇനഷസ്വറനസട്ട് പരനിരക്ഷ ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;വലകമഭാക്കുകമഭാ;
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ഉത്തരലാം 

ഇതര സലാംസഭാന ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട രജനികസഷനുലാം ആകരഭാഗല പരനിരക്ഷയലാം
ലക്ഷലമനിടട്ട്  "ആവഭാസട്ട്"  എന  കപരനില്  ഒരു  ആകരഭാഗല  ഇനഷസ്വറനസട്ട്   പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന  കേഭാരലലാം  പരനിഗണനിച്ചുവരുന.  പദതനിയലട  പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനികേളുലട
ഭഭാഗമഭായനി  ലഎ.ടനി.  മനിഷന,  ചേനിയഭാക്കട്ട്,  അക്ഷയ,  യ.ലഎ.ഡനി.  എനതീ
ഏജനസനികേളുമഭായലാം ആകരഭാഗലലാം,  ആഭലന്തെരലാം, റവനബ, തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണലാം എനതീ
വകുപ്പുകേളുമഭായലാം  ബനലപടട്ട്  അവകലഭാകേന  കയഭാഗങ്ങള  നടനവരുന.  പദതനി
പ്രഭാബലലത്തനില് വരുനകതഭാടുകൂടനി ഇനഷസ്വറനസട്ട് പദതനി മുകഖന ഇതര സലാംസഭാന
ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  ആകരഭാഗല  സുരക്ഷനിതതസ്വലാം  ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുലാം  അകതഭാലടഭാപലാം
വനിവരകശഖരണലാം നടത്തനി തനിരനിചറനിയല് കേഭാര്ഡട്ട് വനിതരണലാം ലചേയ്യുവഭാനുലാം കേഴെനിയലാം.

 കേരഭാറുകേഭാരഭായ പരമ്പരഭാഗത നനിര്മ്മേഭാണ ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട പ്രശ്നങ്ങള

167 (4723)  ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴെനിലുലാം എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേരഭാറുകേഭാരഭായ പരമ്പരഭാഗത നനിര്മ്മേഭാണ ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട് കകേഭാണ്ട്രെഭാകര്
റലസനസട്ട് ലഭലമഭാക്കുവഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  വനിഭഭാഗത്തനിലുൾലപടുന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  കക്ഷമനനിധനി
ഏര്ലപടുത്തഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിര്മ്മേഭാണ ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട് ലതഭാഴെനില് സമയലത്ത അപകേടത്തനില്
നനിനട്ട്  പരനിരക്ഷ  നല്കേഭാന  'റസറട്ട്  ഇനഷുറനസട്ട്'  നടപനിലഭാക്കഭാന  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) 1970-ലല കേരഭാര് ലതഭാഴെനിലഭാളനി നനിയമപ്രകേഭാരലാം അകപക്ഷ സമര്പനിക്കുന
ലതഭാഴെനിലുടമകേളക്കട്ട്  കകേഭാണ്ട്രെഭാകട്ട്  കലബര്  ലലലസനസട്ട്  ലതഭാഴെനില്  വകുപട്ട്  മുകഖന
നല്കേനി വരുനണട്ട്. 

(ബനി) കകേരള ബനില്ഡനിലാംഗട്ട് ആന്റെട്ട് അദര് കേണ്സക്ഷന വര്കക്കഴട്ട് ലവല്ലഫയര്
കബഭാര്ഡനില് അലാംഗതസ്വലമടുക്കുന ടനി വനിഭഭാഗലാം ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് മുകഖന
ലഭലമഭാകുന എലഭാ കക്ഷമനനിധനി ആനുകൂലലങ്ങളക്കുലാം അര്ഹതയണഭായനിരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

(സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.
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 സലാംരലാംഭകേതസ്വലാം സലാംബനനിച നനിലപഭാടട്ട്

168 (4724)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ലതഭാഴെനിലുലാം

എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംരലാംഭകേതസ്വലാം  ലതഭാഴെനിലഭായനി  അലാംഗതീകേരനിയന  കേഭാരലത്തനില്  നനിലപഭാടട്ട്

വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലചേറുകേനിട/സഭാര്ടട്ട്  അപട്ട്  സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട്  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  പദവനിയലാം

ആനുകൂലലങ്ങളുലാം നല്കുന കേഭാരലത്തനില് നയലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനിലല  ലതഭാഴെനില്  നനിയമങ്ങളനിലല  'ലതഭാഴെനിലഭാളനി',  'ലതഭാഴെനില്  ദഭാതഭാവട്ട്'

എനതീ  നനിര്വ്വചേനങ്ങളനില്  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ  മഭാറലാം  വരുത്തുന  കേഭാരലത്തനില്

നനിലപഭാടട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ & ബനി)  സഭാര്ടട്ട്  അപട്ട്  സലാംരലാംഭങ്ങലള  ലതഭാഴെനില്  സഭാപനങ്ങളഭായനി

അലാംഗതീകേരനിചട്ട് കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് നയലാം.

(സനി)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

ഇതരസലാംസഭാന ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കഭായനി തനിരനിചറനിയല് കേഭാര്ഡട്ട്, ലഹല്ത്തട്ട്

കേഭാര്ഡട്ട്

169  (4725)  ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ലതഭാഴെനിലുലാം

എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇതരസലാംസഭാന ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കഭായനി  തനിരനിചറനിയല് കേഭാര്ഡട്ട്,  ലഹല്ത്തട്ട്

കേഭാര്ഡട്ട് എനനിവ നനിര്ബനമഭാക്കുനതനിനട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതരസലാംസഭാന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള  കജഭാലനി  ലചേയ്യുന  ഇടങ്ങളനിലല

ലതഭാഴെനില്ദഭായകേരുലാം തഭാമസസപൗകേരലലാം ഒരുക്കനിലക്കഭാടുക്കുനവരുലാം കൃതലമഭായ രജനിസര്

സൂക്ഷനിക്കുനതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതരസലാംസഭാന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ലതഭാഴെനില്  നല്കുനതനിനട്ട്

മുകനഭാടനിയഭായനി  കപഭാലതീസട്ട്  ക്ലനിയറനസട്ട്  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  ഉണഭായനിരനിക്കണലമന

നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ) നനിര്ബനമഭാക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനനില. ഇതരസലാംസഭാന ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട
രജനികസഷനുലാം ആകരഭാഗല പരനിരക്ഷയലാം ലക്ഷലമനിടട്ട്  ആവഭാസട്ട്  ആകരഭാഗല  ഇനഷസ്വറനസട്ട്
പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന  കേഭാരലലാം  പരനിഗണനിച്ചുവരുന.  പദതനിയലട   ഭഭാഗമഭായനി
ഇനഷസ്വറനസട്ട് ലനിങട്ട്ഡട്ട് തനിരനിചറനിയല് കേഭാര്ഡട്ട് നല്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

(ബനി)  അഞ്ചുലാം  അതനില്  കൂടുതലുലാം  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേലള  കേരഭാറുകേഭാരന  മുകഖന
കജഭാലനി  എടുപനിക്കുകേയഭാലണങനില്  1979-ലല  ഇതരസലാംസഭാന  ലതഭാഴെനിലഭാളനി
നനിയമപ്രകേഭാരലാം  ലതഭാഴെനിലുടമ  രജനികസഷനുലാം  കേരഭാറുകേഭാരന  ലലലസനസുലാം
നനിര്ബനമഭായലാം   എടുകക്കണതഭാണട്ട്.  ഇപൗ  സഭാഹചേരലത്തനില്  ടനി  നനിയമപ്രകേഭാരലാം
കേരഭാറുകേഭാരനുലാം ലതഭാഴെനിലുടമയലാം ടനി ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട കപരു വനിവരങ്ങള രജനിസറനില്
സൂക്ഷനികക്കണതഭാലണനട്ട് നനിലവനില് വലവസ ലചേയനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി) പരനിഗണനയനിലനില.

കേനിളനിമഭാനൂര് കകേന്ദ്രമഭായനി ലതഭാഴെനില് പരനിശതീലനകകേന്ദ്രലാം

170 (4726) ശതീ  .   ബനി  .   സതലന : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ലതഭാഴെനിലുലാം
എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേനിളനിമഭാനൂര്  കകേന്ദ്രമഭായനി  ലതഭാഴെനില്  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴെനില്  ലതഭാഴെനില്
പരനിശതീലന കകേന്ദ്രലാം തുടങ്ങുനതനിനട്ട് ശനിപഭാര്ശ ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഇതനിനകമലുള്ള  നടപടനി  ക്രമങ്ങള  നനിലവനില്  ഏതട്ട്
ഘടത്തനിലഭാലണനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  കേനിളനിമഭാനൂര് കകേന്ദ്രമഭായനി ലതഭാഴെനില് വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനില് ലതഭാഴെനില്
പരനിശതീലന കകേന്ദ്രലാം തുടങ്ങുനതനിനട്ട് ശനിപഭാര്ശ ലഭനിചനിടനില.

ലടകട്ട്റയനില് കമഖലയനില് കജഭാലനി ലചേയ്യുന സതീ ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്
ഇരനിക്കുനതനിനുള്ള അനുമതനി

171 (4727) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന :
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   റടസണ് മഭാസര് :
ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന :
ശതീമതനി  സനി  .  ലകേ  .    ആശ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ലതഭാഴെനിലുലാം എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
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(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ലതഭാഴെനില്  കമഖലയനില്,  പ്രകതലകേനിചട്ട്  ലടകട്ട്റയനില്സട്ട്
കമഖലയനില് കജഭാലനി ലചേയ്യുന സതീ ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട് ഇരനിക്കുനതനിനുളള അനുമതനി
ഇലഭാലയനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇത്തരത്തനില് പനണട്ട് മണനിക്കൂകറഭാളലാം തുടര്ചയഭായനി നനില്ക്കുനതുമൂലലാം
സതീകേളക്കട്ട്  കേഠനിനമഭായ  ആകരഭാഗലപ്രശ്നങ്ങള  ഉണഭാകുനതട്ട്  കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്
തനിരക്കട്ട്  കുറവളള  സമയങ്ങളനില്  സതീകേളക്കട്ട്  ഇരനിക്കുനതനിനുളള  അനുമതനി
ലഭലമഭാക്കുനതനിനുലാം, ആയതട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുമുളള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇരനിക്കഭാനുളള അവകേഭാശമുളലപലടയളള ആവശലങ്ങള ഉനയനിചട്ട് മുനപട്ട്
സമരങ്ങള നടന തുണനി വലഭാപഭാര സഭാപനങ്ങളനില് ഇകപഭാഴുലാം സതീ ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്
ഇരനിക്കുനതനിനുളള അനുമതനി ഇലഭാലയനതട്ട് സര്ക്കഭാര് ഗപൗരവമഭായനി കേഭാണുനകണഭാ;
ആയതട്ട് പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ഉണട്ട്.  അസലാംഘടനിത  കമഖലയനിലുള്ള  സതീ  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്
അടനിസഭാനസപൗകേരലങ്ങള  ലഭലമഭാക്കഭാത്തതുലാം  മതനിയഭായ  വനിശമലാം
അനുവദനിക്കഭാത്തതുലാം സലാംബനനിചട്ട് പരഭാതനികേള ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്. തുടര്നട്ട് കകേരള കഷഭാപട്ട്
ആന്റെട്ട്  ലകേഭാകമഴലല്  എസഭാബനിലഷ്മെന്റെട്ട്  നനിയമത്തനിലുലാം  ചേടങ്ങളനിലുലാം  ആവശലമഭായ
കഭദഗതനികേള  വരുത്തുകേയണഭായനി.  കഭദഗതനിപ്രകേഭാരമുള്ള  സപൗകേരലങ്ങള  ലതഭാഴെനില്
സഭാപനങ്ങളനില് ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാലയനട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുവഭാനഭായനി ലതഭാഴെനില്വകുപനിലന്റെ
എനകഫഭാഴട്ട്ലമന്റെട്ട് വനിഭഭാഗലാം പരനികശഭാധനകേള ശകമഭാക്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) 16-9-2015 തതീയതനിയനിലല ജനി.ഒ. (പനി) നമ്പര് 134/15/ലതഭാഴെനില് നമ്പര്
വനിജഭാപനപ്രകേഭാരമുള്ള  കകേരള  കഷഭാപട്ട്  ആന്റെട്ട്  ലകേഭാകമഴലല്  എസഭാബനിലഷ്മെന്റെട്ട്
കഭദഗതനി ചേടത്തനിലല ചേടലാം  5(എ)  പ്രകേഭാരലാം ടനി  സഭാപനങ്ങളനില് കജഭാലനി ലചേയ്യുന
ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  വനിശമത്തനിനുലാം  വനിശമകവളകേളനില്  ഇരനിക്കുവഭാനുള്ള  സപൗകേരലവലാം
ലതഭാഴെനിലുടമ  സജതീകേരനിക്കണലമനട്ട്  വലവസ ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  കഭദഗതനി  പ്രകേഭാരമുള്ള
സപൗകേരലങ്ങള  ലതഭാഴെനില്  സഭാപനങ്ങളനില്  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാലയനട്ട്
പരനികശഭാധനിക്കുവഭാനഭായനി  ലതഭാഴെനില്  വകുപനിലന്റെ  എനകഫഭാഴട്ട്ലമന്റെട്ട്  വനിഭഭാഗലാം
പരനികശഭാധനകേള ശകമഭാക്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ഉണട്ട്.  ലതഭാഴെനില് വകുപനിലല എനകഫഭാഴട്ട്ലമന്റെട്ട്  വനിഭഭാഗലാം  18-6-2016-നട്ട്
സലാംസഭാന വലഭാപകേമഭായനി  42  തുണനിക്കടകേളനില് നടത്തനിയ മനിനല് പരനികശഭാധനയനില്,
ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  നല്കകേണതഭായ  അടനിസഭാന  സപൗകേരലങ്ങളുലാം  അവര്ക്കട്ട്
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ലഭനികക്കണ  ആനുകൂലലങ്ങളുലാം  ലഭലമഭാകുനകണഭാലയനട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കുകേയണഭായനി.
പരനികശഭാധനഭാകവളയനില്  കേഭാണലപട  നനിയമ  ലലാംഘനങ്ങളലക്കതനിലര  കനഭാടതീസട്ട്
നല്കേനി നനിയമനടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

 വതീട്ടുകജഭാലനിക്കഭാര്ക്കട്ട് രജനികസഷന

172 (T*4728) ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴെനിലുലാം എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത ചേനില ജനിലകേളനില് അടനിമകേലളകപഭാലല കജഭാലനി ലചേയ്യുകേയലാം
എലഭാവനിധ  പതീഡനങ്ങളുലാം  അനുഭവനിചട്ട്  ജതീവനിക്കുകേയലാം  ലചേയ്യുന  ഇനഭാടനിലലയലാം
ഇതരസലാംസഭാനങ്ങളനിലലയലാം  ദരനിദരഭായ  ലപണ്കുടനികേള  ഉളലപലടയള്ളവരുലട
ലനിസ്റ്റുലാം അനുബന കരഖകേളുലാം ലഭലമഭാകണഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനിലുള്ളവര്  പതീഡനത്തനിനുലാം  മരണത്തനിനുലാം  ഇരയഭാകുകമ്പഭാള
മഭാതലാം കപഭാലതീസട്ട് അകനസ്വഷണലാം നടത്തുനതനിനുപകേരലാം ഇവരുലട കക്ഷമത്തനിനഭായള്ള
പദതനികേള കൂടനി തയഭാറഭാക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിയകമഭാ;

(സനി) കേണ്ണൂര് ജനിലയനില് ബഭാലകവല ലചേയനിരുന കുടനികേലള രക്ഷലപടുത്തനിയതട്ട്
കപഭാലലയള്ള  പദതനികേള  ആസൂതണലാം  ലചേയ്തുലാം  പ്രസ്തുത  ജനിലയനില്  വതീട്ടുകവലയട്ട്
നനില്ക്കുനവര്ക്കട്ട്  രജനികസഷന  ഉളലപലടയള്ള  കക്ഷമപദതനികേള  ആസൂതണലാം
ലചേയ്തുലാം  പതീഡനങ്ങളക്കനിരയഭാകുന  പഭാവലപടവലര  സലാംരക്ഷനിക്കഭാന  നടപടനികേള
ഉണഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ലഭലമല.

(ബനി)  ഇത്തരലാം  വനിഷമ  സഭാഹചേരലങ്ങളനില്  കേഴെനിയന  ലപണ്കുടനികേളുലട
സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ചേനില്ഡ്രനസട്ട്  കഹഭാമുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുന.
ലലചേല്ഡട്ട്  ലവല്ലഫയര്  കേമ്മേനിറനികേള  മുകഖനയഭാണട്ട്  ചേനില്ഡ്രനസട്ട്  കഹഭാമുകേളനില്
കുടനികേലള  പ്രകവശനിപനിക്കുനതട്ട്.  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നഭാലട്ട്  ചേനില്ഡ്രനസട്ട്  കഹഭാമുകേള
ലപണ്കുടനികേളക്കഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുന.

(സനി)  ബഭാലകവലയട്ട്  നനികയഭാഗനിക്കലപടുനതട്ട്  ശദയനില്ലപടഭാല്  സര്ക്കഭാര്
കേര്ശന  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  വതീട്ടുകജഭാലനി  ലചേയ്യുന  അസലാംഘടനിതരഭായ
ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  കക്ഷമലാം  ഉകദ്ദേശനിചട്ട്  2011-ല്  കകേരള  ഗഭാര്ഹനികേ  ലതഭാഴെനിലഭാളനി
കക്ഷമനനിധനി പദതനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. ടനി ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട് പ്രസ്തുത പദതനിയനില്
അലാംഗതസ്വലാം എടുക്കഭാവനതഭാണട്ട്.
* 'T' മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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 ലകേഭാഴെനിഞ്ഞഭാമ്പഭാറ ലഎ.ടനി.ലഎ. യലട പ്രവര്ത്തനലാം

173  (4729)  ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴെനിലുലാം എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാഴെനിഞ്ഞഭാമ്പഭാറ  ഐ.റനി.ഐ.  യലട  പ്രവര്ത്തനലാം  തഭാല്ക്കഭാലനികേ
അധലഭാപകേലര ഉപകയഭാഗനിചഭാണട്ട് നടനവരുനതട്ട് എനള്ള കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇവനിലട പുതുതഭായനി തസനികേകേള സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനുലാം അധലഭാപകേലരയലാം
മറട്ട് മനിനനിസതീരനിയല് സഭാഫനിലനയലാം നനിയമനിക്കുനതനിനുലാം എലന്തെഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട്
ഇകനവലര സസ്വതീകേരനിചനിരനിക്കുനലതനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

ഉത്തരലാം 

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  ലകേഭാഴെനിഞ്ഞഭാമ്പഭാറ  ലഎ.ടനി.ലഎ.യനില്  ആവശലലാം  കവണ  തസനികേകേള
അനുവദനിക്കുന കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

 പഭാരനിപള്ളനി ഇ.എസട്ട്.ലഎ. ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട്

174  (4730)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴെനിലുലാം എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാലലാം പഭാരനിപള്ളനി ഇ.എസട്ട്.ഐ.  ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിലന്റെ പരനിധനി
എവനിലടവലരയഭാണട്ട്;  ഇ.എസട്ട്.ഐ.  ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളക്കട്ട് ഭൂമനിശഭാസപരമഭായ
പരനിധനി നനിലവനിലുകണഭാ;

(ബനി)  ഇപൗ  പരനിധനിക്കകേത്തട്ട്  മകറലതങനിലുലാം  ഇ.എസട്ട്.ഐ.  ലമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന  മുനസര്ക്കഭാര്  ഒപൗകദലഭാഗനികേമഭായനി  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്  അതനിലന്റെ  ഒപൗകദലഭാഗനികേ  കരഖകേളുലട  പകേര്പട്ട്
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;  സസ്വതീകേരനിച  നടപടനികേളുലടയലാം,  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം  ലഭനിച
അനുവഭാദത്തനിലന്റെയലാം പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  ഇ.എസട്ട്.ലഎ.ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജ്ജുകേളക്കട്ട്  ഭൂമനിശഭാസപരമഭായ
പരനിധനി  നനിലവനിലനില.  പഭാരനിപള്ളനി  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്  ഇകപഭാള  ലമഡനിക്കല്
എഡബകക്കഷന വകുപനിനട്ട് ലലകേമഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്. 

മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  സമയത്തട്ട്  19-9-2013-നട്ട്  കചേര്ന  ഇ.എസട്ട്.ലഎ.
കകേഭാര്പകറഷലന്റെ 160-ാാമതട്ട് കയഭാഗലാം മഭാകവലനിക്കരയനില് ഒരു ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട്
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് തതീരുമഭാനലമടുത്തനിരുന. എനഭാല് ഇതുസലാംബനനിച ഉത്തരവകേലളഭാനലാം
പനിനതീടട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം ലഭനിചനിടനില.
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മഭാകവലനിക്കരയനില് ഇ.എസട്ട്.ലഎ.  ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനഭായനി
ഏകേകദശലാം  30  ഏക്കര്  സലലാം  ഏലറടുത്തട്ട്  നല്കേണലമനട്ട്  മുന  കകേന്ദ്രലതഭാഴെനില്
വകുപ്പുമനനി  13-11-2013-ല്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട്  അഭലര്ത്ഥനിചനിരുന.
(കേത്തനിലന്റെ പകേര്പട്ട് അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*)  സലലാം ഏലറടുക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ആരലാംഭനിചനിരുന.  എനഭാല് പനിനതീടട്ട് ഇ.എസട്ട്.ലഎ.
കകേഭാര്പകറഷന  ലമഡനിക്കല്  വനിദലഭാഭലഭാസ  രലാംഗത്തുനനിനലാം  പനിനവഭാങ്ങഭാന
തതീരുമഭാനനിചതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് തുടര് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിടനില.

 കകേരള ലഹരനിവര്ജന മനിഷന

175 (4731) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് ലതഭാഴെനിലുലാം
എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

മദലലാം, മയക്കുമരുനട്ട്, പുകേയനില എനനിവയ്ലക്കതനിലരയള്ള കബഭാധവല്ക്കരണത്തനിനട്ട്
'വനിമുകനി'  എന കപരനില്  കകേരള  ലഹരനി  വര്ജന  മനിഷന  രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

കകേരള സലാംസഭാന ലഹരനിവര്ജന മനിഷന,  "വനിമുകനി"  ജനി.ഒ.  (എലാം.എസട്ട്)
നമ്പര്  94/2016/റനി.ഡനി.  6-10-2016  തതീയതനിയനിലല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരലാം
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

യവജനങ്ങളുലാം വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുലാം ഉളലപലടയള്ളവരനില് ലഹരനി ഉപകയഭാഗത്തനിലന്റെ
ദൂഷലവശങ്ങള  കബഭാദലലപടുത്തനി  വലഭാപകേമഭായ കബഭാധവല്ക്കരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
സലാംഘടനിപനിക്കുകേ  എനള്ളതഭാണട്ട്  കകേരള  സലാംസഭാന  ലഹരനിവര്ജന  മനിഷലന്റെ
പരമപ്രധഭാനമഭായ  ലക്ഷലലാം.  സ്റ്റുഡന്റെട്ട്സട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കകേഡറട്ട്,  സ്കൂള-കകേഭാകളജട്ട്
ലഹരനിവനിരുദ  ക്ലബ്ബുകേള,  എന.എസട്ട്.എസട്ട്.,  കുടുലാംബശതീ,  സലാംസഭാന ലലലബറനി
കേപൗണ്സനില്,  മദലവര്ജന  സമനിതനികേളടക്കമുള്ള  സനദസലാംഘടനകേള,
വനിദലഭാര്ത്ഥനി-യവജന-മഹനിളഭാ  സലാംഘടനകേള  എനനിവരുലട  പങഭാളനിത്തകത്തഭാടുകൂടനി
ലഹരനിവനിമുക  കകേരളലാം  ലകേടനിപടുക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
സലാംഘടനിപനിക്കുവഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.   ബഹുമഭാനലപട  മുഖലമനനി  ലചേയര്മഭാനഭായ
മനിഷലന്റെ  ഗകവണനിലാംഗട്ട്  കബഭാഡനിയനില്  ബഹുമഭാനലപട  എറകസട്ട്  വകുപ്പുമനനി
ലലവസട്ട് ലചേയര്മഭാനുലാം നനികുതനി വകുപട്ട് ലസക്രടറനി കേണ്വതീനറുമഭാണട്ട്. ബഹുമഭാനലപട
എറകസട്ട് വകുപട്ട് മനനി ലചേയര്മഭാനഭായലാം എറകസട്ട് കേമ്മേതീഷണര് കേണ്വതീനറഭായലാം
ഒരു  എകനികേബടതീവട്ട്  കേമ്മേനിറനിയലാം  ജനിലഭാ  പഞഭായത്തട്ട്  പ്രസനിഡന്റെട്ട്  ലചേയര്മഭാനഭായലാം
ജനിലഭാ  കേളകര്  കേണ്വതീനറഭായലാം  ജനിലഭാതല  എകനികേബടതീവട്ട്  കേമ്മേനിറനിയലാം  മനിഷനട്ട്
ഉണഭായനിരനിക്കുലാം.  തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ സഭാപനതലലാം,  വഭാര്ഡ്തലലാം,  ഭരണതലലാം  -
കസറട്ട് ഭരണതലലാം- ജനിലഭാതലലാം എനതീ ഘടനകേള കൂടനി ഉണഭായനിരനിക്കുനതുമഭാണട്ട്.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ലഹരനി  വര്ജന  മനിഷലന്റെ  മഭാര്ഗ്ഗകരഖ  പ്രകേഭാരമുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള,
ഓഫതീസട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം ആരലാംഭനിക്കല്,  മറട്ട്  ഭരണതല ലചേലവകേള എനനിവ കകേരള
കസറട്ട്  ബനിവകറജസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷനനിലൂലട  വനില്പന  നടത്തുന  മദലത്തനികനല്
ഏര്ലപടുത്തനിയ  5  ശതമഭാനലാം  പുനരധനിവഭാസ ലസസട്ട്  ഇനത്തനില് സമഭാഹരനിക്കുന
തുകേയനില് നനിനലാം  കേലണത്തുനതഭാണട്ട്.  വനിമുകനിയലട  സലാംസഭാനതല ഉദ്ഘഭാടനലാം
2016 നവലാംബര് മഭാസത്തനില് നടത്തുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

 മദല ഉപകഭഭാഗലാം കുറയഭാന കേഭാലാംപയനിനുകേള

176 (4732)  ശതീ  .    ബനി  .    സതലന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് ലതഭാഴെനിലുലാം
എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

മദലവര്ജനത്തനിലൂലട  മദലത്തനിലന്റെ  ഉപകഭഭാഗലാം  കുറയവഭാന  ലക്ഷലമനിടട്ട്
സലാംഘടനിപനിക്കുന കേഭാലാംപയനിനുകേളനിലൂലട മദല ഉപകഭഭാഗലാം എത ശതമഭാനലാം കുറയവഭാന
കേഴെനിയലമനഭാണട്ട് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളലതനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

മദലവര്ജനത്തനിലൂലട  മദലത്തനിലന്റെ ഉപകഭഭാഗലാം  എത ശതമഭാനലാം  കുറയവഭാന
കേഴെനിയലമനട്ട്  വനിലയനിരുത്തനിയനിടനില.  എനഭാല്  മദലവര്ജനത്തനിലൂലട  മദലത്തനിലന്റെ
ഉപകഭഭാഗലാം കുറയഭാന ലക്ഷലമനിടട്ട്   6-10-2016-ലല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട്  (എലാം.എസട്ട്)
നമ്പര്  94/2016/നനി.വ.  പ്രകേഭാരലാം   ലഹരനിവര്ജന  മനിഷന,  "വനിമുകനി"  എന
പദതനിക്കട്ട് സര്ക്കഭാര് രൂപലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

 കേള്ളട്ട് വലവസഭായ രലാംഗലാം കനരനിടുന തകേര്ച

177 (4733) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന :
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജന : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ലതഭാഴെനിലുലാം

എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേളളട്ട്  വലവസഭായരലാംഗലാം  കനരനിടുന  തകേര്ച  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങനില് ആയതനിലനറ കേഭാരണങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വലഭാജ കേളളട്ട് വനില്പന നടക്കുനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്
ഇതനിലനതനിലര എന്തെട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുലവനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേളളട്ട്  ഷഭാപ്പുകേളക്കട്ട് കഗ്രഡനിലാംഗട്ട് നലനി ആധുനനികേവല്ക്കരണലാം നടത്തുനതനിനട്ട്
തയഭാറഭാകുകമഭാ;
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(ഡനി)  വനികനഭാദസഞഭാരനികേള കൂടുതലഭായനി എത്തുന സലങ്ങളനില് ശുദമഭായ

കേളളട്ട് വനില്ക്കുനതനിനട്ട് സപൗകേരലലാം ഏര്ലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  പരമ്പരഭാഗര വലവസഭായലാം എന തരത്തനില് കേള്ളട്ട് ലചേത്തട്ട് വലവസഭായലത്ത

കേഴെനിയനത പരനികപഭാഷനിപനിക്കുകേ എനതഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര്  നയലാം.  സലാംസഭാനലത്ത

ആലകേയള്ള  5185  കേള്ളട്ട് ഷഭാപ്പുകേളനില്  308  കേള്ളട്ട് ഷഭാപ്പുകേള മഭാതമഭാണട്ട്  2014-17

വര്ഷകത്തയട്ട്  ഇനനിയലാം  വനില്പനയനില്  കപഭാകേഭാത്തതട്ട്.  കേള്ളട്ട്  ഷഭാപ്പുകേള

നടത്തനിലക്കഭാണ്ടുകപഭാകുനതനിനട്ട് നനിശനിത എലുകേയള്ളനില് സപൗകേരലപ്രദമഭായ ലകേടനിടലാം

ലഭനിക്കഭാത്തതഭാണട്ട്  ടനി  കേള്ളട്ട്  ഷഭാപ്പുകേള  വനില്പനയനില്  കപഭാകേഭാത്തതനിനുള്ള

പ്രധഭാനലപട കേഭാരണലാം. നനിശനിത കേള്ളട്ട് ഷഭാപനിലന്റെ പരനിധനിയനില് ലചേത്തട്ട് വൃക്ഷങ്ങള

കേനിടഭാത്തതുലാം പരനിചേയസമ്പനരഭായ ലചേത്തുകേഭാരുലട കുറവലാം ടനി കമഖലയലട വളര്ചയട്ട്

പ്രധഭാനലപട തടസലാം തലനയഭാണട്ട്.

(ബനി)  ഉണട്ട്.  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വലഭാജകേള്ളട്ട്  വനില്പനയ്ലക്കതനിലര  എറകസട്ട്

വകുപട്ട് ശകമഭായ നടപടനികേളഭാണട്ട് സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുനതട്ട്.  നനിരന്തെരമഭായ കേള്ളട്ട് ഷഭാപട്ട്

പരനികശഭാധനയനിലൂലടയലാം  രഹസലഭാകനസ്വഷണത്തനിലൂലടയലാം  കേള്ളട്ട്  ഷഭാപ്പുകേളനിലൂലട

വലഭാജ  കേള്ളട്ട്  വനില്ക്കുനനിലഭാലയനട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനട്ട്  ശമനിക്കുനലണങനിലുലാം

സലാംസഭാനത്തട്ട്  ചേനില  കേള്ളട്ട്  ഷഭാപ്പുകേളനില്  നനിനട്ട്  രഭാസപരനികശഭാധനയട്ട്  കശഖരനിച

കേള്ളനില്  ഇപൗലലഥല്  ആല്ക്കകഹഭാളനിലന്റെ  അളവട്ട്  നനിയമഭാനുസരണലാം

ഉള്ളതനിലനക്കഭാള  കൂടുകേകയഭാ  സഭാര്ചട്ട്,  സഭാക്രതീന  കപഭാലുള്ള  അനലപദഭാര്ത്ഥങ്ങള

കചേര്ക്കുകേകയഭാ  ലചേയതഭായനി  കേലണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  അത്തരത്തനില്  കേലണത്തുന

ഷഭാപ്പുകേളുലട  ലലലസനസട്ട്  റദ്ദേട്ട്  ലചേയ്യുനതനിനുള്ള  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുകേയലാം

ലലലസനസനിലക്കതനിലര  കേഠനിനമഭായ  ശനിക്ഷ  ലഭനിക്കുന  തരത്തനിലുള്ള  വകുപ്പുകേള

കചേര്ത്തുള്ള കകേസ്സുകേള രജനിസര് ലചേയ്യുകേയലാം ലചേയ്തുവരുന.

(സനി)  നനിലവനിലുള്ള ഓകരഭാ എറകസട്ട് ലറയനിഞനിലന്റെ പരനിധനിയനിലുലാം സര്ക്കഭാര്

നനിശയനിച പ്രകേഭാരമുള്ള ആധുനനികേ സപൗകേരലങ്ങകളര്ലപടുത്തനിലക്കഭാണ്ടുള്ള ഒരു കേള്ളട്ട്

ഷഭാപനിലന മഭാതൃകേ കേള്ളട്ട് ഷഭാപഭായനി വനിജഭാപനലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്. 

(ഡനി)  വനികനഭാദസഞഭാര  കമഖലകേളനില്  ആധുനനികേ  സപൗകേരലങ്ങകളഭാടുകൂടനിയ

കേള്ളട്ട്  ഷഭാപ്പുകേളനില്  കൂടനി  ശുദമഭായ  കേള്ളട്ട്  വനില്ക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള

സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
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 ലഹരനിവസ്തുക്കളുലട ലഭലതയലാം ഉപകയഭാഗവലാം

178  (4734)  ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുറസന  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ലതഭാഴെനിലുലാം എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലഹരനിവസ്തുക്കളുലട ലഭലതയലാം ഉപകയഭാഗവലാം നനിയനനിക്കുവഭാന ഇകപഭാള
എറകസട്ട് വകുപട്ട് നടപനിലഭാക്കുന പരനിപഭാടനികേള എലന്തെലഭാലമനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;
ലഹരനിവസ്തുക്കളുലട  ലഭലതയലാം  ഉപകയഭാഗവലാം  പൂര്ണമഭായനി  നനിയനനിക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലഹരനി  വസ്തുക്കള  നനിയനനിക്കുനതനിനട്ട്  നനിലവനിലുളള  ചേടങ്ങള
പരനിഷ്കരനിക്കുകമഭാലയനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില്  യവഭാക്കളക്കട്ട്  ആവശലമഭായ  കബഭാധവല്ക്കരണലാം
നല്കുവഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  എറകസട്ട്  വകുപട്ട്  കനരനിടുന  പ്രശ്നങ്ങള
എലന്തെലഭാമഭാണട്ട്; അവ പരനിഹരനിക്കുവഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വലഭാജമദലലാം,  സനിരനിറട്ട്,  മയക്കുമരുനട്ട്  എനനിവയലട
ഉല്പഭാദനലാം,  വനിപണനലാം,  കേടത്തട്ട്  എനനിവ  തടയനതനിനട്ട്  എറകസട്ട്  വകുപട്ട്
ശകമഭായ  എനകഫഭാഴട്ട്ലമന്റെട്ട്  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്  നടത്തനി  വരുനതട്ട്.  നനിലവനില്
മദല-മയക്കുമരുനട്ട്  വലഭാപനലാം തടയനതനിനഭായനി  എറകസട്ട് ഷഭാകഡഭാ സലാംവനിധഭാനലാം
ഉളലപലടയള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലൂലട  എനകഫഭാഴട്ട്ലമന്റെട്ട്  ശകമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
എലലകസട്ട്  കേമ്മേതീഷണറുലട  കനതൃതസ്വത്തനിലുള്ള  സസ്വഭാഡുലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  അനലസലാംസഭാനങ്ങളനില്  നനിനലാം  അനധനികൃതമദലവലാം  ലഹരനി
പദഭാര്ത്ഥങ്ങളുലാം  സലാംസഭാനകത്തയട്ട്  കേടത്തനിലക്കഭാണ്ടുവരുനതട്ട്  തടയനതനിനഭായനി
എറകസട്ട്  ലചേക്കട്ട് കപഭാസ്റ്റുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനവലാം  അതനിര്ത്തനി  പ്രകദശങ്ങളനില്
കബഭാര്ഡര്  പകട്രെഭാളനിലാംഗട്ട്  യൂണനിറ്റുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനവലാം  ശകനിലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
ലട്രെയനിന  മുഖഭാന്തെനിരമുള്ള  മദലത്തനിലന്റെയലാം  ലഹരനിവസ്തുക്കളുലടയലാം  കേടത്തട്ട്
തടയനതനിനട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്,  ലറയനില്കവ,  ആര്.പനി.എഫട്ട്.,  വനിഭഭാഗങ്ങളുമഭായനി
സഹകേരനിചട്ട്  കേര്ശനമഭായ  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തുനണട്ട്.  ലലലസനസട്ട്
സഭാപനങ്ങളനില്  കൃതലമഭായ  ഇടകവളകേളനില്  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തുകേയലാം
സഭാമ്പനിളുകേള കശഖരനിചട്ട് രഭാസപരനികശഭാധനയട്ട് വനികധയമഭാക്കുകേയലാം ലചേയ്യുനണട്ട്. ഈ
നടപടനികേളമൂലലാം  ലലലസനസട്ട്  സഭാപനങ്ങളനില്  അനധനികൃതമദലലാം  വനില്ക്കുനനിലഭാലയനട്ട്
ഉറപ്പുവരുത്തുകേയലാം  ലചേയ്യുനണട്ട്.  ഡ്രഗ്സട്ട്  കേണ്കട്രെഭാള  വകുപ്പുമഭായനി  കചേര്നട്ട്
ലമഡനിക്കല് കസഭാറുകേളനില് പരനികശഭാധന നടത്തുകേയലാം ലഹരനിക്കഭായനി ദുരുപകയഭാഗലാം
ലചേയലപടുന  മരുനകേളുലട  അനധനികൃത  വനില്പന  തടയനതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുകേയലാം ലചേയ്തുവരുനണട്ട്.
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വലഭാജമദലലാം,  മയക്കുമരുനകേള,  പുകേയനില  ഉല്പനങ്ങള  മുതലഭായവയലട
ഉല്പഭാദനലാം,  കേടത്തട്ട്,  വനിപണനലാം,  വനില്പന,  ഉപകഭഭാഗലാം  തുടങ്ങനിയ  അബ്കേഭാരനി
എന.ഡനി.പനി.എസട്ട്./എലാം.&റനി.പനി./കകേഭാട്പ കുറകൃതലങ്ങള സലാംബനനിച വനിവരങ്ങളുലാം
പരഭാതനികേളുലാം ലപഭാതുജനങ്ങളനില് നനിനലാം കസഭാഷലല് മതീഡനിയ അടക്കമുള്ള വനിവനിധ
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂലട സസ്വതീകേരനിചട്ട് സമയബനനിതമഭായനി നടപടനികേള റകേലക്കഭാള്ളുനണട്ട്.
ശകമഭായ കബഭാധവല്ക്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലൂലട ലപഭാതുജനങ്ങളനില് മദലത്തനിനുലാം
മയക്കുമരുനനിനുലാം  എതനിരഭായനി  അവകബഭാധലാം  ഉണഭാക്കുകേയലാം  കമല്പ്രകേഭാരലാം
പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  ലപഭാതുജനങ്ങളുലട  സഹകേരണലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുകേയലാം
ലചേയ്യുനണട്ട്.  അയല്  സലാംസഭാനങ്ങളനില്  എനകഫഭാഴട്ട്ലമന്റെട്ട്  ഏജനസനികേളുമഭായനി
കചേര്നട്ട്  അതനിര്ത്തനി  പ്രകദശങ്ങളനില്  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തനി  വരുന.
സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്,  കഫഭാറസട്ട്,  റവനബ  വകുപ്പുകേളുമഭായനി  കചേര്നട്ട്
സലാംയക ലറയ്ഡുകേള സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  കേഞഭാവട്ട് അടക്കമുള്ള മയക്കുമരുനകേള വനില്പന നടത്തുനവര്ലക്കതനിലര
എന.ഡനി.പനി.എസട്ട്.  ആകട്ട്  പ്രകേഭാരവലാം  പുകേയനില  ഉല്പനങ്ങള  വനില്പന
നടത്തുനവര്ലക്കതനിലര കകേഭാട്പ ആകട്ട് പ്രകേഭാരവമഭാണട്ട് എലലകസട്ട് വകുപട്ട് നനിലവനില്
കകേസ്സുകേള രജനിസര് ലചേയട്ട് നനിയമനടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനതട്ട്. പ്രസ്തുത നനിയമങ്ങള
കകേന്ദ്രനനിയമങ്ങളഭാണട്ട്.  നനിലവനിലല  എന.ഡനി.പനി.എസട്ട്.  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  999  ഗ്രഭാലാം
വലര കേഞഭാവട്ട് ലലകേവശലാം വചട്ട് റകേകേഭാരലലാം ലചേയ്യുന കുറവഭാളനികേലള കകേഭാടതനിയനില്
ഹഭാജരഭാക്കുകമ്പഭാള തലന ജഭാമലലാം  കേനിട്ടുന നനിയമ  വലവസയഭാണുള്ളതട്ട്.  ഇത്തരലാം
പ്രതനികേളക്കട്ട് ലഭനിക്കഭാവന ശനിക്ഷ ആറട്ട് മഭാസലാം വലര കേഠനിനതടകവഭാ പതനിനഭായനിരലാം
രൂപ  വലര  പനിഴെകയഭാ  രണ്ടുലാം കൂടനികയഭാ  ആണട്ട്.  ഇത്തരത്തനിലുള്ള  കുറകൃതലങ്ങളനില്
ഏര്ലപടുനവര്ക്കുള്ള  ടനി  ശനിക്ഷ  തുകലഭാലാം  കുറവഭായതനിനഭാല്,  കുറകൃതലങ്ങള  കൂടനി
വരുന സഭാഹചേരലത്തനില്  കകേന്ദ്രനനിയമമഭായ  എന.ഡനി.പനി.എസട്ട്.  ആകട്ട്  1985-ല്
ചേനില  നനിര്ണഭായകേ കഭദഗതനികേള  വരുത്തുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികലയട്ട് ശനിപഭാര്ശ സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  മയക്കുമരുനകേളുലടയലാം  മദലത്തനിലന്റെയലാം  മറട്ട്  ലഹരനിവസ്തുക്കളുലടയലാം

ഉപകയഭാഗലാം  മൂലമുണഭാകുന ആകരഭാഗലപ്രശ്നങ്ങലള സലാംബനനിചട്ട്  ലപഭാതുജനങ്ങളനില്,

പ്രകതലകേനിചട്ട്  യവജനങ്ങളക്കുലാം  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കുലാം  ഇടയനില്  അവകബഭാധലാം

ഉണഭാക്കുനതനിനട്ട് ശകമഭായ കബഭാധവല്ക്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള സലാംസഭാനതലത്തനില്

എലലകസട്ട്  വകുപട്ട്  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  സ്കൂള-കകേഭാകളജട്ട്  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്

ലഹരനിവസ്തുക്കളുലട ദൂഷലവശങ്ങലളക്കുറനിചട്ട്  അവകബഭാധലാം വളര്ത്തുനതനിനട്ട്  എറകസട്ട്

വകുപനിലന്റെ കനതൃതസ്വത്തനില് വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളനില് ലഹരനിവനിരുദ ക്ലബ്ബുകേള
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രൂപതീകേരനിചട്ട്  പ്രചേഭാരണലാം  നടത്തനിവരുന.  അകതഭാലടഭാപലാം  ലഹരനിവനിരുദ

ആശയങ്ങള അടങ്ങനിയ ഹ്രസസ്വചേനിതങ്ങള എലഭാ  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളനിലുലാം

പ്രദര്ശനലാം  നടത്തുകേയലാം  കബഭാധവല്ക്കരണ  ക്ലഭാസ്സുകേള  സലാംഘടനിപനിക്കുകേയലാം

ലചേയ്യുന. വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കുലാം അദലഭാപകേര്ക്കുലാം രക്ഷനിതഭാക്കളക്കുലാം മദലത്തനിലന്റെയലാം

ലഹരനി വസ്തുക്കളുലടയലാം വനില്പന, ഉപകഭഭാഗലാം തുടങ്ങനിയവ സലാംബനനിച പരഭാതനികേളുലാം

വനിവരങ്ങളുലാം  വകുപനിനട്ട്  ലലകേമഭാറുനതനിനഭായനി  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളനില്

പരഭാതനിലപടനികേള  സഭാപനിചനിട്ടുള്ളതുലാം  സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ  വനിദലഭാഭലഭാസ

സഭാപനങ്ങളനിലുലാം  ലഹരനി  വനിരുദ  ക്ലബ്ബുകേള  രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം

പരഭാതനിലപടനികേള  സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  എലലകസട്ട്

കേമ്മേതീഷണര്  ഉളലപലടയള്ള  ഉകദലഭാഗസര്  സ്കൂളുകേളനിലുലാം  കകേഭാകളജ്ജുകേളനിലുലാം  ഇപൗ

വനിഷയത്തനില്  കബഭാധവല്ക്കരണ  ക്ലഭാസ്സുകേള  എടുക്കുനണട്ട്.  എലലകസട്ട്

കേമ്മേതീഷണര്  ഇതനികനഭാടകേലാം  നൂറനിലധനികേലാം  കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം  സ്കൂളുകേളനിലുലാം  കനരനിടട്ട്

വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  ക്ലഭാസ്സുകേള  എടുത്തനിട്ടുണട്ട്.  സ്കൂളുകേളനിലല  പ്രധഭാനഭാദലഭാപകേര്,

കകേഭാകളജട്ട്  പ്രനിനസനിപല്മഭാര്,  പനി.റനി.എ.  പ്രസനിഡന്റുമഭാര്  തുടങ്ങനിയവരുലാം  മറട്ട്

അദലഭാപകേരുമഭായനി  എലലകസട്ട്  കേമ്മേതീഷണര്  കനരനിടട്ട്  ബനലപടട്ട്  ആവശലമഭായ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏകകേഭാപനിപനിക്കുനണട്ട്.

(ഡനി)  കേഞഭാവട്ട് അടക്കമുള്ള ലഹരനിവസ്തുക്കള വനിപണനലാം ലചേയ്യുനവര്ലക്കതനിരഭായനി
കകേന്ദ്രനനിയമമഭായ  എന.ഡനി.പനി.എസട്ട്.  ആകട്ട്  1985  പ്രകേഭാരലാം  999  ഗ്രഭാലാം  വലര
കേഞഭാവട്ട്  ലലകേവശലാം  വചട്ട്  ലലകേകേഭാരലലാം  ലചേയ്യുന  കുറവഭാളനികേലള  കകേഭാടതനിയനില്
ഹഭാജരഭാക്കുകമ്പഭാളതലന  ജഭാമലലാം  കേനിട്ടുന  നനിയമവലവസയഭാണുളളതട്ട്.  ഇത്തരലാം
പ്രതനികേളക്കട്ട് ലഭനിക്കഭാവന പരമഭാവധനി ശനിക്ഷ ആറട്ട് മഭാസലാം വലര കേഠനിന തടകവഭാ
പതനിനഭായനിരലാം  രൂപ  വലര  പനിഴെകയഭാ  രണ്ടുലാം  കൂടനികയഭാ  ആണട്ട്.  ഇത്തരത്തനിലുള്ള
കുറകൃതലങ്ങളനില്  ഏര്ലപടുനവര്ക്കുള്ള  ടനി  ശനിക്ഷ  തുകലഭാലാം  കുറവഭായതനിനഭാല്,
കുറകൃതലങ്ങള കൂടനി വരുന സഭാഹചേരലത്തനില് കകേന്ദ്രനനിയമമഭായ എന.ഡനി.പനി.എസട്ട്.
ആകട്ട്  1985-ല് ചേനില  നനിര്ണഭായകേ  കഭദഗതനികേള വരുത്തുനതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനികലക്കട്ട്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ശനിപഭാര്ശ
സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  പുകേയനില  ഉല്പനങ്ങള  വനില്പന  നടത്തുനവര്ലക്കതനിലര
കകേന്ദ്രനനിയമമഭായ  കകേഭാട്പ  ആകട്ട്  പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്  എറകസട്ട്  വകുപട്ട്  നനിലവനില്
കകേസ്സുകേള  രജനിസര്  ലചേയ്യുനതട്ട്.  പ്രസ്തുത  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  ടനി  കുറകൃതലങ്ങളനില്
ഏര്ലപടുന കൂടുതല് ആളുകേളക്കുലാം 200 രൂപ പനിഴെ ശനിക്ഷ മഭാതമഭാണട്ട് ലഭനിക്കുനതട്ട്.
കൂടഭാലത എറകസട്ട് വകുപനിലല പരനിമനിതമഭായ അലാംഗബലവലാം വകുപനിലന്റെ ഫലപ്രദവലാം
സുഗമവമഭായ പ്രവര്ത്തനലത്ത പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിക്കുനണട്ട്.
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179  (4735)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴെനിലുലാം എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജനങ്ങളനില് മദല  ഉപകയഭാഗലാം നനിരുതഭാഹലപടുത്തുനതനിനുലാം,  മയക്കുമരുനട്ട്
വനിരുദ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സലാംബനനിചട്ട്  അവകബഭാധലാം  ശകനിലപടുത്തുനതനിനുലാം
കവണനി  ഒരു  അവയര്നസട്ട്  മനിഷന  രൂപതീകേരനിക്കുവഭാന  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിയലമനട്ട്
24-6-2014-ലല  ബഹു,  ഗവര്ണറുലട  പ്രസലാംഗത്തനില്  പ്രസഭാവനിചതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  ഇതനിനഭായനി  എലന്തെഭാലക്ക  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുലവനലാം
എലന്തെഭാലക്ക നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനലണനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  തൃശ്ശൂരനിലല എറകസട്ട് അക്കഭാദമനി ആന്റെട്ട് റനിസര്ചട്ട് ലസന്റെര്,  നഭാഷണല്
അക്കഭാദമനി  ആക്കനി  ഉയര്ത്തുന  നടപടനികേള  ഏതട്ട്  ഘടലാം  വലരയഭായനി  എനട്ട്
വനിവരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  2016-17-ലല  ഗവര്ണറുലട  നയപ്രഖലഭാപനത്തനിലുലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
പുതുക്കനിയ ബജറട്ട്  പ്രസലാംഗത്തനിലുലാം  സമൂഹത്തനിലന്റെ  എലഭാ  കമഖലകേളനിലുലാം
വലഭാപരനിക്കുന  വനിപത്തഭായനി  മഭാറനിയനിട്ടുള്ള  മദലലാം,  മയക്കുമരുനട്ട്,  പുകേയനില
എനനിവയലട  ഉപകഭഭാഗത്തനിലനതനിലരയള്ള  അതനിശകമഭായ  പ്രചേരണപ്രവര്ത്തനങ്ങള
സലാംഘടനിപനിക്കുവഭാനുലാം നനിയമവനിരുദ  ലഹരനി  വസ്തുക്കളുലട  കശഖരണലാം,  കേടത്തല്
എനനിവയലട  ഉറവനിടലാം  കേലണത്തനി  അവ  ഇലഭായ  ലചേയ്യുനതനിനുമഭായനി
ബഹുജനപങഭാളനിത്തകത്തഭാടുകൂടനി ഒരു കബഭാധവല്ക്കരണ മനിഷനട്ട് രൂപലാം നല്കുലമനട്ട്
സൂചേനിപനിചനിരുന.  സ്റ്റുഡന്റെട്ട്സട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കകേഡറട്ട്,  സ്കൂള-കകേഭാകളജട്ട്  ലഹരനിവനിരുദ
ക്ലബ്ബുകേള,  എന.എസട്ട്.എസട്ട്.,  കുടുലാംബശതീ,  സലാംസഭാന  ലലലബറനി  കേപൗണ്സനില്,
മദലവര്ജന  സമനിതനികേളടക്കമുള്ള സനദ സലാംഘടനകേള,  വനിദലഭാര്ത്ഥനി-യവജന-
മഹനിളഭാ സലാംഘടനകേള എനനിവരുലട പങഭാളനിത്തകത്തഭാടുകൂടനി ലഹരനിവനിമുക കകേരളലാം
എന  ലക്ഷലലാം  സഭാക്ഷഭാത്കേരനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
സഠഘടനിപനിക്കുവഭാന കകേരള  സലാംസഭാന ലഹരനിവര്ജന മനിഷന  "വനിമുകനി”  ജനി.ഒ.
(എലാം.എസട്ട്)  94/2016/റനി.ഡനി.  6-10-2016  തതീയതനിയനിലല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്
പ്രകേഭാരലാം രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

യവജനങ്ങകളയലാം വനിദലഭാര്ത്ഥനികേകളയലാം ലഹരനി ഉപകയഭാഗത്തനിലന്റെ ദൂഷലവശങ്ങള
കബഭാധലലപടുത്തനി  വലഭാപകേമഭായ കബഭാധവല്ക്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള സലാംഘടനിപനിക്കുകേ
എനള്ളതഭാണട്ട്  കകേരള  സലാംസഭാന  ലഹരനിവര്ജന  മനിഷലന്റെ  പരമപ്രധഭാനമഭായ
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ലക്ഷലലാം.  ബഹുമഭാനലപട  മുഖലമനനി  ലചേയര്മഭാനഭായ  കമല്  മനിഷലന്റെ  ഗകവണനിലാംഗട്ട്
കബഭാഡനിയനില്  ബഹുമഭാനലപട  എറകസട്ട്  വകുപ്പുമനനി  ലലവസട്ട്  ലചേയര്മഭാനുലാം
നനികുതനി  വകുപട്ട്  ലസക്രടറനി  കേണ്വതീനറുമഭാണട്ട്.  ബഹുമഭാനലപട  എറകസട്ട്
വകുപ്പുമനനി   ലചേയര്മഭാനഭായലാം  എലലകസട്ട്  കേമ്മേതീഷണര്  കേണ്വതീനറഭായലാം  ഒരു
എകനികേബടതീവട്ട്  കേമ്മേനിറനിയലാം  ജനിലഭാ  പഞഭായത്തട്ട് പ്രസനിഡന്റെട്ട്  ലചേയര്മഭാനഭായലാം  ജനിലഭാ
കേളകര് കേണ്വതീനറഭായലാം ജനിലഭാതല എകനികേബടതീവട്ട് കേമ്മേനിറനിയലാം തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ
സഭാപനതലലാം, വഭാര്ഡ്തലലാം, ഭരണതലലാം - കസറട്ട് ഭരണതലലാം - ജനിലഭാതലലാം എനതീ
ഘടനകേളുലാം "വനിമുകനി”-ക്കട്ട് ഉണഭായനിരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

ലഹരനിവര്ജന മനിഷലന്റെ മഭാര്ഗ്ഗകരഖ പ്രകേഭാരമുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള, ഓഫതീസട്ട്
സലാംവനിധഭാനലാം  ആരലാംഭനിക്കല്,  മറട്ട്  ഭരണതല  ലചേലവകേള  എനനിവ  കകേരള  കസറട്ട്
ബനിവകറജസട്ട് കകേഭാര്പകറഷനനിലൂലട വനില്പന നടത്തുന മദലത്തനികനല് ഏര്ലപടുത്തനിയ
അഞട്ട്  ശതമഭാനലാം  പുനരധനിവഭാസ  ലസസട്ട്  ഇനത്തനില്  സമഭാഹരനിക്കുന  തുകേയനില്
നനിനലാം  കേലണത്തുനതഭാണട്ട്.  വനിമുകനിയലട  സലാംസഭാനതല  ഉദ്ഘഭാടനലാം
2016 നവലാംബര് മഭാസത്തനില് നടത്തുവഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) തൃശ്ശൂരനിലല എറകസട്ട് അക്കഭാദമനി ആന്റെട്ട് റനിസര്ചട്ട് ലസന്റെറനിലന നഭാഷണല്
അക്കഭാദമനി ആക്കനി ഉയര്ത്തുനതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചു വരനികേയഭാണട്ട്.

1. എറകസട്ട് അക്കഭാദമനിയലട വനികേസനത്തനിനഭായനി അക്കഭാദമനികയഭാടട്ട് കചേര്നട്ട്
കേനിടക്കുന 5 ഏക്കര് ഭൂമനി ഏലറടുക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള നടനവരുന.

2. എലലകസട്ട്  അക്കഭാദമനിയനില്  ലബല്  ഓഫട്ട്  ആലാംസനിലന്റെ  പണനി
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  0.303  ലലറഫനിളുകേള  122  എണലാം  അനുവദനിചട്ട്
കേനിടനിയനിട്ടുണട്ട്.

3. ആധുനനികേ രതീതനിയനിലുള്ള ക്ലഭാസട്ട് റൂമുകേളുലാം കേമ്പബടര് ലഭാബുലാം ലലലബറനിയലാം
നനിലവനിലുണട്ട്.

4. വതീഡനികയഭാ കകേഭാണ്ഫറനസനിലാംഗട്ട്  റൂലാം സജമഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള
നടനവരുന.

5. നതീന്തെല്ക്കുളത്തനിലന്റെ പണനി പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

6. ഫയറനിലാംഗട്ട് ബടട്ട് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

7. എറകസട്ട്  അക്കഭാദമനിയനിലല  ജതീവനക്കഭാരുലട  എണലാം
വര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി നടപടനികേള ലലകേലക്കഭാണ്ടുവരുനണട്ട്.
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 വനനിതഭാ സനിവനില് എലലകസട്ട് ഓഫതീസര്മഭാരുലട ഒഴെനിവകേള

180 (4736)  ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴെനിലുലാം എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില്  എറകസട്ട്  വകുപനില്  വനനിതഭാ  സനിവനില്
എറകസട്ട് ഓഫതീസര്മഭാരുലട ആലകേ എത ഒഴെനിവകേളുലണനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) നനിലവനിലുള്ള റഭാങട്ട് ലനിസനില് നനിനലാം ഇകതവലര എതകപര്ക്കട്ട് നനിയമനലാം
നല്കേനിലയനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) തസനികേ നനിര്ണയത്തനിലന്റെ മഭാനദണ്ഡലാം എലന്തെനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) അതനിര്ത്തനി ജനിലയഭായതനിനഭാല് പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനിലയനില് കൂടുതല് വനനിതഭാ
സനിവനില് എറകസട്ട് ഓഫതീസര്മഭാരുലട തസനികേകേള അനുവദനിക്കുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില്   എറകസട്ട്  വകുപനില്  വനനിതഭാ  സനിവനില്
എറകസട്ട് ഓഫതീസര്മഭാരുലട മൂനട്ട് ഒഴെനിവകേള നനിലവനിലുണട്ട്.

(ബനി)  നനിലവനിലുള്ള റഭാങട്ട്  ലനിസനില് നനിനലാം ഇതുവലര  6  കപര്ക്കട്ട്  നനിയമനലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  എറകസട്ട് വകുപനിലല കജഭാലനിഭഭാരവലാം  ഭരണപരമഭായ ആവശലകേതയലാം
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ സനിതനിയലാം കേണക്കനിലലടുത്തഭാണട്ട് തസനികേ നനിര്ണയലാം
നടത്തഭാറുള്ളതട്ട്.

(ഡനി) പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

 പുതനിയ ബഭാറുകേള

181  (4737)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട്  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴെനിലുലാം എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇപൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനകശഷലാം  പുതനിയ  ബഭാറുകേളക്കട്ട്
അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഏതട്ട്  പദവനിയനിലുളള  ബഭാറുകേളക്കഭാണട്ട്  അനുമതനി
നല്കേനിയലതനട്ട് വനിവരനിയകമഭാ;

(ബനി)  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുലണങനില്  പ്രസ്തുത  ബഭാറുകേളുലട  കപരു  വനിവരലാം
ഉളലപലട ജനില തനിരനിച്ചുള്ള വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി) കകേഭാടതനി ഉത്തരവനിലൂലട അനുമതനി കനടനിയ ബഭാറുകേള ഏലതഭാലക്ക എനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;



262       കകേരള നനിയമസഭ ഒകകഭാബര് 26, 2016

(ഡനി)  പുതനിയ ബഭാര്  ലലലസനസനിനഭായനി  എത അകപക്ഷകേള നഭാളനിതുവലര
ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്; ഇവ ഏലതഭാലക്കലയനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ഉണട്ട്. 5 സഭാര് പദവനിയള്ള ഒരു കഹഭാടലനിനട്ട്.

(ബനി) കഹഭാടല് ഡബ ലഭാനഡട്ട്, കകേഭാടനഭാടട്ട്, എറണഭാകുളലാം.

(സനി) ഇപൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില്വനകശഷലാം അനുമതനി നല്കേനിയനിടനില.

(ഡനി) ഇപൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറകശഷലാം പുതനിയ ബഭാര് ലലലസനസനിനഭായനി
ഒരു അകപക്ഷ ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്. കഹഭാടല് ബന്റെണ് കബഭാടട്ട് യഭാര്ഡട്ട്, എറണഭാകുളലാം. 

 പുതനിയ ബഭാറുകേളക്കട്ട് ലലലസനസട്ട്

182  (4738)  ശതീ  .    മുലക്കര രതഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴെനിലുലാം എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനുകശഷലാം പുതനിയ ബഭാറുകേളക്കട്ട്
റലസനസട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ബഭാര് റലസനസട്ട് ലഭനിക്കുനതനിനട്ട് എത അകപക്ഷകേള നനിലവനിലുണട്ട്
എനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ; ഇക്കഭാരലത്തനില് നയലാം വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) 5  സഭാര് പദവനിയള്ള എറണഭാകുളലത്ത കഹഭാടല് ഡബ ലഭാനഡനിനട്ട് ബഭാര്
ലലലസനസനിനട്ട്  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  റലസനസട്ട്  നല്കുനതനിനുള്ള
നടപടനിക്രമങ്ങള എറകസട്ട് കേമ്മേതീഷണര് സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  പുതനിയ  ബഭാര്  ലലലസനസട്ട്  ലഭനിക്കുനതനിനട്ട്  ഒരു  അകപക്ഷ മഭാതകമ
നനിലവനിലുള. കഹഭാടല് ബന്റെണ്  കബഭാടട്ട് യഭാര്ഡട്ട്, എറണഭാകുളലാം. സര്ക്കഭാര് പുതനിയ
അബ്കേഭാരനി നയലാം തഭാമസലാംവനിനഭാ പ്രഖലഭാപനിക്കുനതഭാണട്ട്.

 സ്കൂള, കകേഭാകളജട്ട് പരനിസരങ്ങളനിലലയലാം വനികനഭാദസഞഭാര കകേന്ദ്രങ്ങളനിലലയലാം
മയക്കുമരുനട്ട് ലഭലത

183(T*4739)  ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴെനിലുലാം എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

* 'T' മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് പലയനിടങ്ങളനിലുലാം, വനിശനിഷലഭാ സ്കൂള, കകേഭാകളജട്ട് പരനിസരങ്ങള,
വനികനഭാദസഞഭാര  കകേന്ദ്രങ്ങള  എനനിവനിടങ്ങളനില്  വര്ണഭാഭമഭായ  പഭായറ്റുകേളനിലുലാം
ടനിനകേളനിലുലാം  ലചേറനിയ ടബബുകേളനിലുലാം  വഭാനനില,  പനിസ,  കസഭാബറനി,  ബദഭാലാം തുടങ്ങനിയ
കപരുകേളനില്  മയക്കുമരുനട്ട്  കചേര്ത്ത  സഭാധനങ്ങള  വനില്ക്കലപടുനതട്ട്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങനില് ഇവ നനിര്മ്മേനിചട്ട്  പഭാക്കറനിലഭാക്കുന സലങ്ങളനിലുലാം  വനില്പന
നടത്തുന  ഇടങ്ങളനിലുലാം  ഉകദലഭാഗസര്  എത  തവണ  മനിനല്  പരനികശഭാധന
നടത്തനിയനിട്ടൂലണനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ; വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  അകനസ്വഷണ  ഉകദലഭാഗസരുലട  അനഭാസ,  പ്രശ്നലാം  ഗുരുതരമഭാക്കനി
തതീര്ക്കുകേയഭാലണന  ആകക്ഷപലാം  പരനിഗണനിചട്ട്  ഇതനിലനതനിലര  എലന്തെലഭാലാം
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനലവനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി)  പരഭാതനികേളുലടയലാം  രഹസലവനിവരങ്ങളുലടയലാം  അടനിസഭാനത്തനില്  വനിവനിധയനിടങ്ങളനിലഭായനി
നടത്തനിയ 72 മനിനല് പരനികശഭാധനകേളനില് നനിയമലലാംഘനങ്ങള കേലണത്തനിയനിടനില.

(സനി)  അകനസ്വഷണ  ഉകദലഭാഗസരുലട  അനഭാസ  പ്രശ്നലാം  ഗുരുതരമഭാക്കനി
തതീര്ക്കുകേയഭാലണന ആകക്ഷപലാം ശദയനില്ലപടനിടനില.

ബനിവകറജസട്ട് കകേഭാര്പകറഷലന്റെ ചേനിലറ മദലവനില്പനശഭാല

184 (4740) ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് ലതഭാഴെനിലുലാം
എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ലചേറഭായനി കദവസസ്വലാംനട ജലാംഗ്ഷനനില് പള്ളനിപ്പുറലാം സര്വ്വതീസട്ട് സഹകേരണ ബഭാങട്ട്
ലകേടനിടത്തനിലന്റെ  സമതീപലാം  സസ്വകേഭാരല  വലകനിയലട  ലകേടനിടത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന
ബനിവകറജസട്ട് കകേഭാര്പകറഷലന്റെ ചേനിലറ മദലവനില്പനശഭാല മഭാറനി സഭാപനിക്കണലമനട്ട്
ആവശലലപട്ടുലകേഭാണട്ട്  നനികവദനലാം  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാലയനട്ട്  വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;  എങനില്
സസ്വതീകേരനിച നടപടനി വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  എലഭാ മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലാം പഭാലനിച്ചുലകേഭാണഭാണട്ട് ലചേറഭായനി കദവസസ്വലാം
നടയനിലല ബനിവകറജസട്ട് കകേഭാര്പകറഷലന്റെ ചേനിലറ വനില്പനശഭാല പ്രവര്ത്തനിക്കുനലതനട്ട്
അകനസ്വഷണത്തനില് വലകമഭായനിട്ടുണട്ട്. ആയതനിനഭാല് പരഭാതനിയമഭായനി ബനലപടട്ട് മറട്ട്
നടപടനികേലളഭാനലാം സസ്വതീകേരനിചനിടനില.
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 ബനിവകറജസട്ട് ഒപൗടട്ട് ലലറ്റുകേളനിലല തനിരക്കട്ട് ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി

185  (4741)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴെനിലുലാം എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ബനിവകറജസട്ട്  ഔടട്ട് ലലറ്റുകേളനിലല  തനിരക്കട്ട്  ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിനുകവണനി
കൂടുതല് കേപൗണറുകേള തുടങ്ങുനതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) കേപൗണറനിലല തനിരക്കട്ട് കേഭാരണലാം ബനിവകറജസട്ട് ഔടട്ട് ലലറ്റുകേളക്കട്ട് സമതീപമുള്ള
കറഭാഡുകേളനിൽ  ഉണഭാകുന  ഗതഭാഗതക്കുരുക്കുലാം  മറട്ട്  ക്രമസമഭാധഭാന  പ്രശ്നങ്ങളുലാം
ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിനട്ട്,  ഉപകഭഭാകഭാക്കളക്കട്ട്  കവഗലാം  കേപൗണര്  വനിട്ടുകപഭാകേത്തക്ക
തരത്തനിലുളള  കേഭാരലക്ഷമമഭായ  ആധുനനികേ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്
പദതനിയകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  അധനികേമഭായനി ആരലാംഭനിക്കുന കേപൗണറുകേളനില് കൂടുതല് അസനിസന്റുമഭാലര
നനിയമനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി) ഒപൗടട്ട് ലലറ്റുകേളനിലല  തനിരക്കട്ട്  ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിനഭായനി  ലസല്ഫട്ട്
സര്വ്വതീസട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം, പ്രതീമനിയലാം കേപൗണറുകേള എനനിവ നടപഭാക്കനിവരുന. കൂടഭാലത
സഭാഫനിലന്റെയലാം  നനിലവനിലുള്ള  ബനിലനിലാംഗട്ട്  കേപൗണറുകേളുലടയലാം  എണലാം  വര്ദനിപനിച്ചുലാം
കഷഭാപ്പുകേളനില്  കൂടുതല്  സലസപൗകേരലങ്ങള  ഏര്ലപടുത്തനിയലാം  നനിലവനിലുള്ള
സനിതനിവനികശഷലാം പരനിഹരനിക്കഭാന ശമനിച്ചുവരുന.

(സനി) നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

ബനിവകറജസട്ട് കകേഭാര്പകറഷനനില് അസനിസന്റെട്ട് നനിയമനലാം

186  (4742)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴെനിലുലാം എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളഭാ  കസറട്ട്  ബനിവകറജസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷനനില്  എല്.ഡനി.  ക്ലഭാര്ക്കട്ട്
തസനികേയനില് കജഭാലനി ലചേയ്യുനവര്ക്കട്ട് അസനിസന്റെട്ട് കേഭാറഗറനിയനികലക്കട്ട് സഭാനക്കയറലാം
നല്കുനതനിനട്ട്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  സര്ക്കഭാര്
തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുകണഭാ;എങനില് ഉത്തരവനിലനറ പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസഡുത ഉത്തരവ പ്രകേഭാരലാം ബനിവകറജസട്ട് കകേഭാര്പകറഷനനില് ഉണഭാകുന
അസനിസന്റെട്ട്  തസനികേയനിലല എലഭാ ഒഴെനിവകേളനിലുലാം നനിയമനലാം  നടത്തുനതട്ട് സഭാനക്കയറലാം
വഴെനി മഭാതമഭാകണഭാ എനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ)  ഉണട്ട്.  സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നനിയമനചേടപ്രകേഭാരലാം,  കയഭാഗലരഭായ
എല്.ഡനി.  ക്ലഭാര്ക്കട്ട്  ജതീവനക്കഭാരനില്  നനിനലാം  41  കപര്ക്കട്ട്  അസനിസന്റെട്ട്  കഗ്രഡട്ട്  II
തസനികേയനികലയട്ട്  സഭാനക്കയറലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഉത്തരവനിലന്റെ  പകേര്പട്ട്
അനുബനലാം  A യലാം B യമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

(ബനി)  അസനിസന്റെട്ട്  കഗ്രഡട്ട്  II  ഒഴെനിവനികലയട്ട്  നനിയമനലാം  അനുവദനിക്കുനതട്ട്
തഭാലഴെപറയന പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്.

1. കയഭാഗലരഭായ എല്.ഡനി.  ക്ലഭാര്ക്കുമഭാരനില് നനിനലാം ലപ്രഭാകമഭാഷന മുകഖനയലാം
ലലടപനിസട്ട് കഗ്രഡട്ട് II-ല് നനിനലാം 5:1 ലറകഷലഭായനില് തസനികേമഭാറ നനിയമനവലാം. 

2. ലപ്രഭാകമഭാഷന  ലഭനിക്കുവഭാന  കയഭാഗലരലഭാത്തവരുലട  അഭഭാവത്തനില്
കനരനിട്ടുള്ള നനിയമനലാം.

 മദലനനികരഭാധനലാം

187 (4743) ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   നഭാണു :
ശതീ  .   ലകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷട്ട് കുമഭാര് :
ശതീ  .    കകേഭാവൂര് കുഞ്ഞുകമഭാന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ലതഭാഴെനിലുലാം എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില്  മദലനനികരഭാധനലാം  നടപനിലഭാക്കനിയതുമൂലലാം  മദല  ഉപകഭഭാഗത്തനില്
വന  കുറവനിലന/വര്ദനവനിലനപറനി  ഏലതങനിലുലാം  തരത്തനിലുള്ള  പഠനങ്ങള
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില് പ്രസ്തുത പഠന റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) 2014-2016 കേഭാലയളവനില് മദലവര്ജന പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട ഭഭാഗമഭായനി
എലന്തെഭാലക്ക പരനിപഭാടനികേളഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കനിയലതനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;  മദലവര്ജന
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് കവണനി മദലത്തനിലന്റെ വനിലയനില് ലസസട്ട് ഏര്ലപടുത്തനിയതനിലൂലട
എത രൂപ പനിരനിലചടുത്തുലവനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ; ഈ ഇനത്തനില് ഓകരഭാ വര്ഷവലാം
എത രൂപ വതീതലാം ലചേലവഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട് എനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  2013-2016  കേഭാലയളവനില്  മദലവനില്പനമൂലലാം  ഓകരഭാ  സര്ക്കഭാര്
ഏജനസനിക്കുലാം എത രൂപയഭാണട്ട് ലഭാഭമുണഭായതട്ട് എനട്ട് അറനിവകണഭാ;  ഉലണങനില്
ഓകരഭാ വര്ഷവലാം എത ലഭാഭലാം ലഭനിച്ചുലവനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ഡനി) മദലവലവസഭായ കമഖലയനില് നനിനട്ട് 2013-2016 കേഭാലയളവനില് നനികുതനി
ഇനത്തനില് ലഭനിച തുകേയലട കേണക്കട്ട് കക്രഭാഡതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില് കേണക്കട്ട്
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  മയക്കുമരുനട്ട്,  മകദലതര ലഹരനിവസ്തുക്കള എനനിവയനില് ഏലതഭാലക്കയനിനങ്ങള
കകേരളത്തനില്  അനധനികൃത  വനില്പന  നടത്തുനതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്;  ഓകരഭാ
ലഹരനി വസ്തുവനിലന്റെയലാം ഏകേകദശവനില ഇനലാം തനിരനിചട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(എഫട്ട്)  ഇവയലട ഉപകഭഭാഗലാം പൂര്ണമഭായലാം ഇലഭാതഭാക്കഭാനഭാകുലമനട്ട്  കേരുതുനകണഭാ;
ഉലണങനില്  അതനിനഭായനി  എലന്തെഭാലക്ക  കേര്മ്മേ പദതനികേളഭാണട്ട്  ആകലഭാചേനിക്കുനതട്ട്
എനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് മദലനനികരഭാധനലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിടനില.  മദല ഉപകഭഭാഗത്തനില്
വന കുറവനിലന/വര്ദനവനിലനപറനി പഠനങ്ങള ഒനലാം തലന നടത്തനിയനിടനില.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട് മദലലാം,  മയക്കുമരുനട്ട് വലഭാപനത്തനിലനതനിലര റഭാലനികേള,
കഡഭാകേത്യുലമന്റെറനി  പ്രദര്ശനലാം,  കപഭാസര്  പ്രദര്ശനലാം,  കേസ്വനിസട്ട്  മതരലാം,  ചേനിതരചേനഭാ
മതരലാം, പ്രസലാംഗ മതരലാം, എകനിബനിഷനുകേള, ലഹരനിവനിരുദ സകന്ദേശ കബഭാര്ഡുകേള
സഭാപനിക്കല്  മുതലഭായവലാം  കൂടഭാലത  ഓണഭാകഘഭാഷലാം,  സലാംസഭാന  സ്കൂള
യവജകനഭാതവലാം,  പൂരലാം,  മറട്ട്  ആകഘഭാഷ  പരനിപഭാടനികേള  തുടങ്ങനിയ
ഉതവങ്ങകളഭാടനുബനനിച്ചുലാം  ശകമഭായ കബഭാധവല്രണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനി
വരുനണട്ട്. 

2014-16  കേഭാലയളവനില്  മദലവര്ജന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുകവണനി  മദലത്തനിലന്റെ
വനിലയനില് ലസസട്ട് ഏര്ലപടുത്തനിയതനിലൂലട  2014-16  കേഭാലയളവനില്  (ലസപ്റലാംബര്
മഭാസലാം  വലര)  574.77  കകേഭാടനി  രൂപ  പനിരനിലചടുത്തനിട്ടുണട്ട്.  വര്ഷലാം  തനിരനിച്ചുള്ള
വനിശദഭാലാംശലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

2014-15 - 124.80 കകേഭാടനി രൂപ

2015-16 - 293.75 കകേഭാടനി രൂപ

2016-17 - 156.22  കകേഭാടനി  രൂപ  (ലസപ്റലാംബര്  മഭാസലാം  വലര)
2015-16-ല് സുകബഭാധലാം പദതനി നടത്തനിപനിനഭായനി 3 കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  2013-2016  കേഭാലയളവനില്  മദലവനില്പനമൂലലാം  ഓകരഭാ  സര്ക്കഭാര്
ഏജനസനിക്കുലാം ലഭനിച ലഭാഭത്തനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:
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വര്ഷലാം സര്ക്കഭാര് ഏജനസനിയലട കപരട്ട്/ലഭാഭത്തുകേ

ലകേ.എസട്ട്.ബനി.സനി ലകേ.എസട്ട്.സനി.സനി.  എഫട്ട്.

(കേണ്സബമര് ലഫഡട്ട്)

2013-14 123.54  കകേഭാടനി  (Profit  after  Income

Tax)

27.13 കകേഭാടനി

(തഭാല്ക്കഭാലനികേ കേണക്കട്ട്)

2014-15 151.05  കകേഭാടനി  (Profit  after  Income

Tax)

82.60 കകേഭാടനി

 (തഭാല്ക്കഭാലനികേ  കേണക്കട്ട്)

2015-16 35.14  കകേഭാടനി  (Profit after Income Tax

&  Pre- Audit)

109.51 കകേഭാടനി

 (തഭാല്ക്കഭാലനികേ  കേണക്കട്ട്)

(ഡനി) മദലവലവസഭായ കമഖലയനില് നനിനട്ട് 2013-2016 കേഭാലയളവനില് നനികുതനി

ഇനത്തനില്  വനില്പന  നനികുതനി  ഉളലപലട  ലഭനിച  തുകേയലട  കേണക്കട്ട്  ചുവലട

കചേര്ക്കുന:

2013-14 - 7575 കകേഭാടനി രൂപ 

2014-15 - 8283 കകേഭാടനി രൂപ 

2015-16 ( Pre-Audit) - 9787 കകേഭാടനി രൂപ 

(ഇ)  മയക്കുമരുനട്ട്,  മകദലതര  ലഹരനി  വസ്തുക്കള  എനനിവയനില്  ഓപനിയലാം,

കമഭാര്ഫനിന, ലഹകറഭായനിന, ലകേഭാക്കയനിന, ഹഭാഷനിഷട്ട്, കേഞഭാവട്ട് എനനിവ കകേരളത്തനില്

അനധനികൃത വനില്പന നടത്തുനതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  ടനി ലഹരനി വസ്തുക്കളുലട

ഇകപഭാഴെലത്ത വനില ലഭലമല.

(എഫട്ട്)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ലഹരനി  പദഭാര്ത്ഥങ്ങളുലട  ലഭലത  തടയനതനിനട്ട്

എലലകസട്ട്  വകുപട്ട്  ശകമഭായ  എനകഫഭാഴട്ട്ലമന്റെട്ട്  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  കബഭാധവല്ക്കരണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം നടപനിലഭാക്കനി വരുനണട്ട്.

2016-17-ലല ഗവര്ണറുലട നയപ്രഖലഭാപനത്തനിലുലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പുതുക്കനിയ

ബജറട്ട്  പ്രസലാംഗത്തനിലുലാം  മദലലാം,  മയക്കുമരുനട്ട്,  പുകേയനില  എനനിവയലട
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ഉപകഭഭാഗത്തനിലനതനിലരയള്ള  അതനിശകമഭായ  പ്രചേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള

സലാംഘടനിപനിയവഭാനുലാം ബഹുജന പങഭാളനിത്തകത്തഭാടുകൂടനി ഒരു കബഭാധവല്രണ മനിഷനട്ട്

രൂപലാം നല്കുലമനട്ട് പ്രഖലഭാപനിചനിരുനതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് കകേരള സലാംസഭാന

ലഹരനി വര്ജന മനിഷന, “വനിമുകനി” ജനി.ഒ. (എലാം.എസട്ട്) നമ്പര് 94/2016/റനി.ഡനി

6-10-2016 തതീയതനിയനിലല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരലാം രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

 കേഞഭാവമഭായനി ബനലപട നനിയമകഭദഗതനി

188  (4744)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ലതഭാഴെനിലുലാം എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സ്ക്കൂളുകേളുലാം കകേഭാകളജുകേളുലാം കകേന്ദ്രതീകേരനിച്ചുള്ള കേഞഭാവട്ട് മഭാഫനിയയലട വളര്ച

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കേഞഭാവട്ട് ലകേട്ടുകേളുമഭായനി പനിടനിയനിലഭാവന വനില്പനക്കഭാര് ഒരു കേനികലഭായനില്

തഭാലഴെ കേഞഭാവട്ട് മഭാതകമ റകേവശലാം ലവചനിട്ടുള എന കേഭാരണത്തഭാല് കകേഭാടതനിയനില്

എത്തുകമ്പഭാള ജഭാമലലാം ലഭനിച്ചു രക്ഷലപടുനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  നനിയമത്തനില്

ഏതു വകുപനിലഭാണട്ട് ഇത്തരത്തനില് ഒരു കേനികലഭായനില് തഭാലഴെയള്ള കേഞഭാവട്ട് മഭാതകമ

റകേവശമുളലവങനില്  ജഭാമലലാം  നല്കേഭാലാം  എനട്ട്  അനുശഭാസനിക്കുനലതനട്ട്

വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കേഴെനിഞ്ഞ ഒരു വര്ഷത്തനിനനിലട  ഇത്തരത്തനില് എത കപര്ക്കട്ട്  ജഭാമലലാം

ലഭനിചനിട്ടുലണനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കകേരളത്തനില് കേഞഭാവട്ട്  മഭാഫനിയയലട  പ്രവര്ത്തനലാം ശകനിലപട്ടുവരുന

സഭാഹചേരലത്തനില് നനിയമത്തനിലല ഇത്തരലാം പഴുതുകേള അടചട്ട്  കേഞഭാവട്ട്  റകേവശലാം

വയന ഏലതഭാരു വലകനിക്കുലാം ജഭാമലലാം  ലഭനിക്കഭാതനിരനിക്കത്തക്ക വനിധത്തനില് നനിയമലാം

കഭദഗതനി  ലചേയ്യുവഭാന  എലന്തെങനിലുലാം  നതീക്കലാം  നടത്തുനകണഭാ;  ഇലലങനില്

സമൂഹത്തനിലന്റെ നനലയ കേരുതനി ഇത്തരത്തനില് നനിയമലാം കഭദഗതനി ലചേയ്യുന കേഭാരലലാം

പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) 1985-ലല എന.ഡനി.പനി.എസട്ട്.  നനിയമലാം  20(b)(ii)(A)  വകുപട്ട് പ്രകേഭാരലാം

ഒരു  കേനികലഭായനില്  തഭാലഴെമഭാതലാം  കേഞഭാവട്ട്  ലലകേവശലാം  വചട്ട്  ലലകേകേഭാരലലാം  ലചേയ
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കുറത്തനിനട്ട് അറസട്ട് ലചേയ്യുന പ്രതനികേളക്കട്ട് ലഭനിക്കഭാവന പരമഭാവധനി ശനിക്ഷ 6 മഭാസലാം

വലര കേഠനിന തടകവഭാ പതനിനഭായനിരലാം രൂപ വലര പനിഴെകയഭാ രണ്ടുലാം കൂടനികയഭാ ആണട്ട്.

1973-ലല ക്രനിമനിനല് നടപടനിക്രമപ്രകേഭാരലാം ഒനഭാലാം ലഷഡബളനികലഭാ എന.ഡനി.പനി.എസട്ട്.

നനിയമത്തനികലഭാ  ജഭാമലലാം  നല്കേഭാന  കേഴെനിയഭാത്ത  വകുപഭായനി  പരഭാമര്ശനിക്കഭാത്തതനിനഭാലുലാം

പരമഭാവധനി  തടവശനിക്ഷ  മൂനട്ട്  വര്ഷത്തനില്  തഭാലഴെ  ആയതനിനഭാലുമഭാണട്ട്  പ്രസ്തുത

വകുപ്പുപ്രകേഭാരമുള്ള കുറത്തനിനട്ട് നനിലവനില് ജഭാമലലാം നല്കേനി വരുനതട്ട്.

(സനി)  എലലകസട്ട്  വകുപട്ട്  രജനിസര് ലചേയ എന.ഡനി.പനി.എസട്ട്.  കകേസ്സുകേളനില്

കേഴെനിഞ്ഞ ഒരു വര്ഷത്തനിനനിലട 1934 പ്രതനികേളക്കട്ട് ഇത്തരത്തനില് ജഭാമലലാം ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി) കേഞഭാവട്ട് അടക്കമുള്ള ലഹരനി വസ്തുക്കള വനിപണനലാം ലചേയ്യുനവര്ലക്കതനിരഭായനി

കകേന്ദ്ര  നനിയമമഭായ  എന.ഡനി.പനി.എസട്ട്.  ആകട്ട്,  1985  പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്  കകേസ്സുകേള

രജനിസര്  ലചേയ്യുനതട്ട്.  നനിലവനിലല  എന.ഡനി.പനി.എസട്ട്.  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  ഒരു

കേനികലഭായനില്  തഭാലഴെ  മഭാതലാം  കേഞഭാവട്ട്  ലലകേവശലാം  വചട്ട്  ലലകേകേഭാരലലാം  ലചേയ്യുന

കുറവഭാളനികേലള  കകേഭാടതനിയനില്  ഹഭാജരഭാക്കുകമ്പഭാള  തലന  ജഭാമലലാം  കേനിട്ടുന

നനിയമവലവസയഭാണുള്ളതട്ട്. ഇത്തരലാം പ്രതനികേളക്കട്ട് ലഭനിക്കഭാവന പരമഭാവധനി ശനിക്ഷ

ആറട്ട്  മഭാസലാം  വലര  കേഠനിന  തടകവഭാ  പതനിനഭായനിരലാം  രൂപ  വലര  പനിഴെകയഭാ  രണ്ടുലാം

കൂടനികയഭാ ആണട്ട്. ഇത്തരത്തനിലുള്ള കുറകൃതലങ്ങളനില് ഏര്ലപടുനവര്ക്കുള്ള ടനി ശനിക്ഷ

തുകലഭാലാം  കുറവഭായതനിനഭാല്  കുറകൃതലങ്ങള  കൂടനി  വരുന  സഭാഹചേരലത്തനില്  കകേന്ദ്ര

നനിയമമഭായ  എന.ഡനി.പനി.എസട്ട്.  ആകട്ട്  1985-ല്  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായ  ചേനില

നനിര്ണഭായകേ  കഭദഗതനികേള  വരുത്തുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്

കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനികലയട്ട് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ശനിപഭാര്ശ സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.

 വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളുലട സമതീപലാം ലഹരനിവസ്തുക്കളുലട വനില്പന

189 (4745) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ലതഭാഴെനിലുലാം

എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന കശഷലാം സ്കൂളുകേള, കകേഭാകളജുകേള

എനനിവയട്ട്  സമതീപലാം  ലഹരനി  വസ്തുക്കളുലട  വനില്പനയമഭായനി  ബനലപടട്ട്  എത

കകേസ്സുകേള രജനിസര് ലചേയനിട്ടുണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളുലട സമതീപലാം ലഹരനി വസ്തുക്കളുലട വനില്പനയലാം

ഉപകഭഭാഗവലാം  തടയനതനിനട്ട്  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള സലാംവനിധഭാനങ്ങള എലന്തെഭാലക്കലയനട്ട്

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ)  ഇപൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനകശഷലാം സ്കൂളുകേള കകേഭാകളജുകേള

എനനിവയട്ട്  സമതീപത്തുനനിനലാം  മദലലാം,  മയക്കുമരുനട്ട്,  പുകേയനില  ഉല്പനങ്ങള

തുടങ്ങനിയവയലട  വനില്പനയമഭായനി  ബനലപടട്ട്  73  അബ്കേഭാരനി  കകേസ്സുകേളുലാം  97

എന.ഡനി.പനി.എസട്ട്.  കകേസ്സുകേളുലാം 3652  കകേഭാട്പ കകേസ്സുകേളുലാം അടക്കലാം ആലകേ 3822

കകേസ്സുകേള എറകസട്ട് വകുപട്ട് രജനിസര് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  സ്കൂള, കകേഭാകളജട്ട് പരനിസരങ്ങള കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട് മദലലാം,  മയക്കുമരുനകേള,
പുകേയനില  ഉത്പനങ്ങള  തുടങ്ങനിയ  ലഹരനി  പദഭാര്ത്ഥങ്ങളുലട  വനിപണനലാം,
ഉപകയഭാഗലാം  തുടങ്ങനിയ  പ്രശ്നങ്ങള  വലഭാപകേമഭാകുനതട്ട്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുലട  ഇടയനില്  ഇത്തരലാം  ലഹരനി  പദഭാര്ത്ഥങ്ങളുലട  ഉപകയഭാഗലാം
വര്ദനിച്ചുവരുനതുലാം  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേലള  ഇത്തരലാം  പദഭാര്ത്ഥങ്ങളുലട  വഭാഹകേരഭായനി
ഉപകയഭാഗനിക്കുനതുലാം  വളലര  ഗുരുതരമഭായ  സഭാമൂഹല  പ്രശ്നമഭായഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്
കേഭാണുനതട്ട്.  ഇത്തരലാം  അനഭാകരഭാഗല-സഭാമൂഹലവനിരുദ  പ്രവണതകേള  വനിദലഭാര്ത്ഥനി-
യവജനങ്ങളക്കനിടയനില്  വര്ദനിച്ചുവരുനതട്ട്  തടയനതനിനട്ട്  ശകമഭായ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്  എറകസട്ട്  വകുപനിലന്റെ  ആഭനിമുഖലത്തനില്  നടത്തനി  വരുനതട്ട്.
സ്കൂള,  കകേഭാകളജട്ട്,  പരനിസരങ്ങള കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  മദലലാം,  മയക്കുമരുനകേള തുടങ്ങനിയ
ലഹരനി  പദഭാര്ത്ഥങ്ങളുലട  വനിപണനലാം,  ഉപകയഭാഗലാം  തുടങ്ങനിയ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
തടയനതനിനട്ട്  എറകസട്ട്  ഷഭാകഡഭാ  സലാംവനിധഭാനവലാം  ഇന്റെലനിജനസട്ട്  വനിഭഭാഗവലാം
ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  രഹസല  നനിരതീക്ഷണലാം  നടത്തുകേയലാം  വനിവരങ്ങള  കശഖരനിക്കുകേയലാം
ബനലപട  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളനിലല  ലഹരനിവനിരുദ  ക്ലബ്ബുകേളുലടയലാം
പനി.റനി.എ.യലടയലാം  ലപഭാതുജനങ്ങളുലടയലാം  സഹകേരണകത്തഭാലട  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുകേയലാം  ലചേയ്യുനണട്ട്.  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളുലട  സമതീപലാം  ഇത്തരലാം
നനിയമവനിരുദ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടക്കഭാനനിടയള്ള സലങ്ങളനില് കേര്ശന പരനികശഭാധനകേള
നടത്തുകേയലാം  കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര  ശകമഭായ  നനിയമനടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുനമുണട്ട്.
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  മയക്കുമരുനലാം  പുകേയനില  ഉല്പനങ്ങളുലാം  എത്തനിച്ചു
നല്കുനവര്ലക്കതനിലര നനിലവനിലുള്ള നനിയമത്തനിലല വലവസകേളക്കട്ട് വനികധയമഭായനി
സഭാധലമഭായ പരമഭാവധനി ശനിക്ഷ ലഭനിക്കുന രതീതനിയനില് പഴുതുകേളനിലഭാത്ത നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുനതഭാണട്ട്.  കേഞഭാവട്ട്  അടക്കമുള്ള  മയക്കുമരുനകേള  വനില്പന
നടത്തുനവര്ലക്കതനിലര  എന.ഡനി.പനി.എസട്ട്.  ആകട്ട്  പ്രകേഭാരവലാം  പുകേയനില
ഉല്പനങ്ങള  വനില്പന  നടത്തുനവര്ലക്കതനിലര  കകേഭാട്പ  ആകട്ട്  പ്രകേഭാരവലാം
കകേസ്സുകേള രജനിസര് ലചേയട്ട് കേര്ശനമഭായ നനിയമ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുനണട്ട്. 
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മയക്കുമരുനകേളുലടയലാം പുകേയനില ഉല്പനങ്ങളുലടയലാം മറട്ട് ലഹരനി പദഭാര്ത്ഥങ്ങളുലടയലാം

ഉപകയഭാഗലാം  മൂലമുണഭാകുന ആകരഭാഗലപ്രശ്നങ്ങലള സലാംബനനിചട്ട്  ലപഭാതുജനങ്ങളനില്,

പ്രകതലകേനിചട്ട്  യവജനങ്ങളക്കനിടയനില്,  അവകബഭാധലാം  ഉണഭാക്കുനതനിനട്ട്  ശകമഭായ

കബഭാധവല്ക്കരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സലാംസഭാനതലത്തനില്  എറകസട്ട്  വകുപട്ട്

നടപനിലഭാക്കനി  വരുനണട്ട്.  മദലത്തനിനുലാം  ലഹരനിക്കുലമതനിലര  സമഗ്രമഭായ

കബഭാധവല്ക്കരണലാം  നടത്തുനതനിനട്ട്  കകേരള  സലാംസഭാന  ലഹരനിവര്ജന  മനിഷന

'വനിമുകനി'  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ലഹരനി വസ്തുക്കളുലട ദൂഷലവശങ്ങലളക്കുറനിചട്ട് അവകബഭാധലാം

വളര്ത്തുനതനിനട്ട്  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളനില്  ലഹരനി  വനിരുദ  ക്ലബ്ബുകേള

രൂപതീകേരനിചട്ട്  പ്രചേഭാരണലാം  നടത്തനിവരുന.  അകതഭാലടഭാപലാം  ലഹരനിവനിരുദ

ആശയങ്ങള അടങ്ങനിയ ഹ്രസസ്വചേനിതങ്ങള  എലഭാ വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളനിലുലാം

പ്രദര്ശനലാം  നടത്തുകേയലാം  കബഭാധവല്ക്കരണ  ക്ലഭാസ്സുകേള  സലാംഘടനിപനിക്കുകേയലാം

ലചേയ്യുനണട്ട്.  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കുലാം  അദലഭാപകേര്ക്കുലാം  രക്ഷനിതഭാക്കളക്കുലാം

മദലത്തനിലന്റെയലാം  ലഹരനി  വസ്തുക്കളുലടയലാം  വനില്പന,  ഉപകഭഭാഗലാം  തുടങ്ങനിയവ

സലാംബനനിച പരഭാതനികേളുലാം വനിവരങ്ങളുലാം വകുപനിനട്ട് ലലകേമഭാറുനതനിനഭായനി വനിദലഭാഭലഭാസ

സഭാപനങ്ങളനില്  പരഭാതനിലപടനികേള  സഭാപനിചനിട്ടുള്ളതുലാം  സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ

വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളനിലുലാം  ലഹരനി  വനിരുദ  ക്ലബ്ബുകേള  രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം

പരഭാതനിലപടനികേള  സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  എറകസട്ട്

കേമ്മേതീഷണര്  ഉളലപലടയള്ള  ഉകദലഭാഗസര്  സ്കൂളുകേളനിലുലാം  കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം  ഇപൗ

വനിഷയത്തനില്  കബഭാധവല്ക്കരണ  ക്ലഭാസ്സുകേള  എടുക്കുനണട്ട്.  എറകസട്ട്

കേമ്മേതീഷണര്  ഇതനികനഭാടകേലാം  നൂറനിലധനികേലാം  കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം  സ്കൂളുകേളനിലുലാം  കനരനിടട്ട്

വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് ക്ലഭാസ്സുകേള എടുത്തനിട്ടുണട്ട്.  സ്കൂളുകേളനിലല പ്രധഭാന അദലഭാപകേര്,

കകേഭാകളജട്ട്  പ്രനിനസനിപല്മഭാര്,  പനി.റനി.എ.  പ്രസനിഡന്റുമഭാര്  തുടങ്ങനിയവരുലാം  മറട്ട്

അദലഭാപകേരുമഭായനി  എറകസട്ട്  കേമ്മേതീഷണര്  കനരനിടട്ട്  ബനലപടട്ട്  ആവശലമഭായ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏകകേഭാപനിപനിച്ചു വരുന.

 ബഭാറുകേളക്കട്ട് ലലലസനസട്ട്

190 (4746)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ലതഭാഴെനിലുലാം എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് എത ബഭാറുകേളഭാണട്ട് പൂടനിയലതനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പൂടനിയ ബഭാറുകേളനില് എതലയണമഭാണട്ട് ബനിയര്- റവന പഭാര്ലറുകേളഭാക്കനിയലതനട്ട്

അറനിയനിക്കുകമഭാ;



272       കകേരള നനിയമസഭ ഒകകഭാബര് 26, 2016

(സനി) ഈ സര്ക്കഭാര് ബനിയര്- റവന പഭാര്ലറുകേള അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനട്ട് കശഷലാം എത ബഭാറുകേളക്കട്ട്
റലസനസട്ട്  നല്കേഭാന  കകേഭാടതനി  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്;  ഇക്കഭാരലത്തനില്  എന്തെട്ട്
നടപടനിയഭാണട്ട് സസ്വതീകേരനിചലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) 712

(ബനി)  674

(സനി) രണട്ട് ബനിയര്/ലലവന പഭാര്ലറുകേള അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  കകേഭാടതനി നനിര്കദ്ദേശനിചനിടനില.

 പഭാനമസഭാലയലടയലാം സനിഗരറനിലന്റെയലാം കേചവടലാം

191 (4747) ശതീ  .    എന  .   എ  .    ലനലനിക്കുനട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴെനിലുലാം എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാനമസഭാലയലാം  സനിഗരറ്റുലാം കേചവടലാം  ലചേയ്യുനതട്ട്  നനിയമവനിരുദമഭാകണഭാ
എനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പഭാനമസഭാലയലാം സനിഗരറ്റുലാം കേചവടലാം ലചേയ്യുന എലഭാ കേട ഉടമകേളലക്കതനിലരയലാം
കകേസട്ട് എടുക്കഭാന നനിയമപരമഭായ സഭാധലതയകണഭാലയനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സനിഗരറട്ട് കേടകേളനില് കേചവടത്തനിനഭായനി സൂക്ഷനിക്കഭാലമങനില് പരമഭാവധനി
അനുവദനിചനിട്ടുള്ള എണലാം എതയഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പഭാനമസഭാല  കേചവടലാം  ലചേയ്യുനതുലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതുലാം നനിയമവനിരുദമഭാലണങനില്
അതട്ട് കകേരളത്തനില് എത്തനിക്കുന വഴെനികേള അടയനതനിനുലാം എത്തനിക്കുനവര്ലക്കതനിലരയലാം
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  സ്ക്കൂളുകേളുലട  എത  കേനികലഭാമതീറര്  പരനിധനിക്കുള്ളനില്  സനിഗരറട്ട്  കേചവടലാം
നടത്തുനതട്ട് അനുവദനതീയമല എനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  പഭാനമസഭാല കകേരളത്തനില് നനികരഭാധനിചനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.  എനഭാല് സനിഗരറട്ട്
കേചവടലാം  ലചേയ്യുനതട്ട്  നനിയമവനികധയമഭാണട്ട്.  എനഭാല്  സ്കൂളുകേളുലട  100  വഭാര
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ചുറളവനിനുള്ളനില്  സനിഗരറട്ട്  കേചവടലാം  നടത്തുനതട്ട്  അനുവദനതീയമല.  കൂടഭാലത  18
വയസനിനട്ട് തഭാലഴെയള്ളവര്ക്കട്ട് പുകേയനില ഉല്പനങ്ങള വനില്ക്കുവഭാനുലാം പഭാടുള്ളതല.

(ബനി)  പഭാനമസഭാല  കേചവടലാം  ലചേയ്യുന  കേടയടമകേളലക്കതനിലര  കകേസട്ട്
എടുക്കഭാവനതഭാണട്ട്.  കകേഭാട്പ  ആകട്ട്  പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്  ഇത്തരലാം  വസ്തുക്കള
വനില്ക്കുനവര്ലക്കതനിലര കകേസട്ട് എടുത്തുവരുനതട്ട്.

(സനി) കേചവടത്തനിനഭായനി സൂക്ഷനിക്കഭാവന എണത്തനിനട്ട് പരനിമനിതനി നനിശയനിചനിടനില.

(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട് ലഹരനി പദഭാര്ത്ഥങ്ങളുലട ലഭലത തടയനതനിനട്ട് എലലകസട്ട്
വകുപട്ട് ശകമഭായ എനകഫഭാഴട്ട്ലമന്റെട്ട് പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട് നടത്തനിവരുനതട്ട്. കൂടഭാലത
മയക്കുമരുനകേളുലടയലാം മദലത്തനിലന്റെയലാം ഉപകയഭാഗലാം മൂലമുണഭാകുന ആകരഭാഗലപ്രശ്നങ്ങലള
സലാംബനനിചട്ട് ലപഭാതുജനങ്ങളനില് പ്രകതലകേനിചട്ട് യവജനങ്ങളക്കനിടയനില് അവകബഭാധലാം
ഉണഭാക്കുനതനിനട്ട്  ശകമഭായ  കബഭാധവല്ക്കരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  എലലകസട്ട്
വകുപട്ട് നടപനിലഭാക്കനി വരുനണട്ട്.  നനിലവനില് മയക്കുമരുനട്ട് വലഭാപനലാം തടയനതനിനഭായനി
എറകസട്ട്  ഷഭാകഡഭാ  സലാംവനിധഭാനലാം  ഉളലപലടയള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലൂലട
എനകഫഭാഴട്ട്ലമന്റെട്ട് ശകമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. എറകസട്ട് കേമ്മേതീഷണറുലട കനതൃതസ്വത്തനിലുള്ള
സസ്വഭാര്ഡുലാം കേഭാരലക്ഷമമഭായനി പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

കൂടഭാലത  മറട്ട്  സലാംസഭാനങ്ങളനില്  നനിനലാം  കേഞഭാവട്ട്  അടക്കമുള്ള  ലഹരനി
പദഭാര്ത്ഥങ്ങള  സലാംസഭാനകത്തക്കട്ട്  കേടത്തനിലക്കഭാണ്ടുവരുനതട്ട്  തടയനതനിനഭായനി
എലലകസട്ട്  ലചേക്കട്ട്  കപഭാസ്റ്റുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനവലാം  അതനിര്ത്തനി  പ്രകദശങ്ങളനില്
കബഭാര്ഡര്  പകട്രെഭാളനിലാംഗട്ട്  യൂണനിറ്റുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനവലാം  ശകനിലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
ലട്രെയനിന  മുഖഭാന്തെനിരമുള്ള  ലഹരനി  വസ്തുക്കളുലട  കേടത്തട്ട്  തടയനതനിനട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്
ലറയനില്കവ,  ആര്.പനി.എഫട്ട്.  വനിഭഭാഗങ്ങളുമഭായനി  സഹകേരനിചട്ട്  കേര്ശനമഭായ
പരനികശഭാധനകേള നടത്തുനണട്ട്. മദലലാം,  മയക്കട്ട് മരുനകേള പുകേയനില ഉല്പനങ്ങള
മുതലഭായവയലട ഉല്പഭാദനലാം, കേടത്തട്ട്,  വനിപണനലാം,  വനില്പന, ഉപകഭഭാഗലാം തുടങ്ങനിയ
അബ്കേഭാരനി/എന.ഡനി.പനി.എസട്ട്./എലാം&റനി.പനി/കകേഭാട്പ  കുറകൃതലങ്ങള  സലാംബനനിച
വനിവരങ്ങളുലാം  പരഭാതനികേളുലാം  ലപഭാതുജനങ്ങളനില്  നനിനലാം  വനിവനിധ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂലട
സസ്വതീകേരനിചട്ട് സയമബനനിതമഭായനി നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനണട്ട്.

(ഇ)  സ്കൂളുകേളുലട  100  വഭാര ചുറളവനിനുള്ളനില് സനിഗരറട്ട്  കേചവടലാം നടത്തുനതട്ട്
അനുവദനതീയമല.

 മദലക്കുപനികേളനില് പതനിക്കുന സുരക്ഷഭാകഹഭാകളഭാഗ്രഭാലാം

192  (4748)  ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴെനിലുലാം എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
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(എ)  കകേരള  സലാംസഭാന ബനിവകറജസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷനുകവണനി  മദലക്കുപനികേളനില്
പതനിക്കുന സുരക്ഷഭാ കഹഭാകളഭാഗ്രഭാലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനതഭാരഭാലണനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത കഹഭാകളഭാഗ്രഭാലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം സലാംബനനിചട്ട്  നനിലവനിലുള്ള രതീതനി
എലന്തെനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനില് ലപഭാതുകമഖലയനിലഭാകണഭാ സസ്വകേഭാരലകമഖലയനിലഭാകണഭാ  പ്രസ്തുത
കഹഭാകളഭാഗ്രഭാലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം നടക്കുനലതനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ലസന്റെര് കഫഭാര് ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട് ഓഫട്ട് ഇകമജനിലാംഗട്ട് ലടകകഭാളജനി (സനി-ഡനിറട്ട്)

(ബനി)  ആവശലമഭായ  കഹഭാകളഭാഗ്രഭാമനിനുള്ള  ഓര്ഡര്  കകേരള  സലാംസഭാന
ബനിവകറജസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന  നല്കുന  മുറയട്ട്  എലലകസട്ട്  വകുപനിലന്റെ
കമല്കനഭാടത്തനില് സനി-ഡനിറട്ട് കഹഭാകളഭാഗ്രഭാലാം  നനിര്മ്മേനിചട്ട് ബനിവകറജസട്ട് കകേഭാര്പകറഷനട്ട്
നല്കുന. ഇതുസലാംബനനിചട്ട് കകേരള സലാംസഭാന ബനിവകറജസട്ട് കകേഭാര്പകറഷനുലാം സനി-
ഡനിറ്റുലാം  എലലകസട്ട് കേമ്മേതീഷണറുലാം കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്  Tripartiate agreement  -ല്
ഒപ്പുവയഭാറുണട്ട്.

(സനി) ' സനി-ഡനിറട്ട്' സര്ക്കഭാര് ലപഭാതുകമഖല സഭാപനമഭാണട്ട്.

വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കനിടയനില് ലഹരനി ഉപകഭഭാഗലാം

193  (4749)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴെനിലുലാം എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  സ്കൂള,  കകേഭാകളജട്ട്  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കനിടയനില്  ലഹരനി
ഉപകഭഭാഗലാം വര്ദനിച്ചുവരുനതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇവ നനിയനനിക്കുനതനിനഭായനി എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുലണനട്ട്
വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി  സ്കൂള,  കകേഭാകളജട്ട്  കേഭാമ്പസുകേളനില്  കബഭാധവല്ക്കരണ
പരനിപഭാടനികേള സലാംഘടനിപനിക്കുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി&സനി)  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുലട  ഇടയനില്  ഇത്തരലാം  ലഹരനി  പദഭാര്ത്ഥങ്ങളുലട
ഉപകയഭാഗലാം  വര്ദനിച്ചുവരുനതുലാം  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേലള  ഇതനിലന്റെ   വഭാഹകേരഭായനി
ഉപകയഭാഗനിക്കുനതുലാം  വളലര  ഗുരുതരമഭായ  സഭാമൂഹലപ്രശ്നമഭായഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്
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കേഭാണുനതട്ട്.  ഇത്തരലാം അനഭാകരഭാഗല-സഭാമൂഹല വനിരുദ പ്രവണതകേള വനിദലഭാര്ത്ഥനി-
യവജനങ്ങളക്കനിടയനില്  വര്ദനിച്ചുവരുനതട്ട്  തടയനതനിനട്ട്  ശകമഭായ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്  എലലകസട്ട്  വകുപനിലന്റെ  ആഭനിമുഖലത്തനില്  നടത്തനിവരുനതട്ട്.
മയക്കുമരുനകേളുലടയലാം  പുകേയനില  ഉല്പനങ്ങളുലടയലാം  മറട്ട്  ലഹരനി
പദഭാര്ത്ഥങ്ങളുലടയലാം ഉപകയഭാഗലാം മൂലമുണഭാകുന ആകരഭാഗലപ്രശ്നങ്ങലള സലാംബനനിചട്ട്
ലപഭാതുജനങ്ങളനില്,  പ്രകതലകേനിചട്ട്  യവജനങ്ങളക്കനിടയനില്,  അവകബഭാധലാം
ഉണഭാക്കുനതനിനട്ട്  ശകമഭായ  കബഭാധവല്ക്കരണപ്രവര്ത്തനങ്ങള
സലാംസഭാനതലത്തനില്  എലലകസട്ട്  വകുപട്ട്  നടപനിലഭാക്കനി  വരുനണട്ട്.  സമഗ്രമഭായ
കബഭാധവല്ക്കരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സലാംഘടനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  സലാംസഭാന  ലഹരനി
വര്ജന  മനിഷന  'വനിമുകനി'  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  സ്കൂള,  കകേഭാകളജട്ട്  പരനിസരങ്ങള
കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  മദലലാം,  മയക്കുമരുനകേള  തുടങ്ങനിയ  ലഹരനി  പദഭാര്ത്ഥങ്ങളുലട
വനിപണനലാം,  ഉപകയഭാഗലാം  തുടങ്ങനിയ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  തടയനതനിനട്ട്  എലലകസട്ട്
ഷഭാകഡഭാ  സലാംവനിധഭാനവലാം  ഇന്റെലനിജനസട്ട്  വനിഭഭാഗവലാം  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
രഹസലനനിരതീക്ഷണലാം  നടത്തുകേയലാം  വനിവരങ്ങള  കശഖരനിക്കുകേയലാം  ബനലപട
വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളനിലല  ലഹരനിവനിരുദ  ക്ലബ്ബുകേളുലടയലാം  പനി.റനി.എ.യലടയലാം
ലപഭാതുജനങ്ങളുലടയലാം സഹകേരണകത്തഭാലട നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകേയലാം ലചേയ്യുന.
വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളുലട  സമതീപലാം  ഇത്തരലാം  നനിയമവനിരുദ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടക്കഭാനനിടയള്ള  സലങ്ങളനില്  കേര്ശന  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തുകേയലാം
കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര  ശകമഭായ  നനിയമനടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുനതുമഭാണട്ട്.
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  മയക്കുമരുനലാം  പുകേയനില  ഉല്പനങ്ങളുലാം  എത്തനിചട്ട്
നല്കുനവര്ലക്കതനിലര നനിലവനിലുള്ള നനിയമത്തനിലല വലവസകേളക്കട്ട് വനികധയമഭായനി
സഭാധലമഭായ പരമഭാവധനി ശനിക്ഷ ലഭനിക്കുന രതീതനിയനില് പഴുതുകേളനിലഭാത്ത നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുനതഭാണട്ട്.  കേഞഭാവട്ട്  അടക്കമുള്ള  മയക്കുമരുനകേള  വനില്പന
നടത്തുനവര്ലക്കതനിലര  NDPS  Act  പ്രകേഭാരവലാം  കകേഭാട്പ  ആകട്ട്  പ്രകേഭാരവലാം
കകേസ്സുകേള  രജനിസര്  ലചേയട്ട്  കേര്ശനമഭായ  നനിയമനടപടനികേള  എടുത്തുവരുനണട്ട്.
സ്കൂള-കകേഭാകളജട്ട്  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  ലഹരനി  വസ്തുക്കളുലട  ദൂഷലവശങ്ങലളക്കുറനിചട്ട്
അവകബഭാധലാം വളര്ത്തുനതനിനട്ട് എലലകസട്ട് വകുപനിലന്റെ കനതൃതസ്വത്തനില് വനിദലഭാഭലഭാസ
സഭാപനങ്ങളനില് ലഹരനിവനിരുദ ക്ലബ്ബുകേള രൂപതീകേരനിചട്ട് പ്രചേഭാരണലാം നടത്തനിവരുന.
അകതഭാലടഭാപലാം  ലഹരനി  വനിരുദ  ആശയങ്ങള അടങ്ങനിയ ഹ്രസസ്വചേനിതങ്ങള  എലഭാ
വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളനിലുലാം  പ്രദര്ശനലാം  നടത്തുകേയലാം  കബഭാധവല്ക്കരണ
ക്ലഭാസ്സുകേള  സലാംഘടനിപനിക്കുകേയലാം  ലചേയ്യുന.  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കുലാം  അദലഭാപകേര്ക്കുലാം
രക്ഷനിതഭാക്കളക്കുലാം  മദലത്തനിലന്റെയലാം  ലഹരനിവസ്തുക്കളുലടയലാം  വനില്പന,  ഉപകഭഭാഗലാം
തുടങ്ങനിയവ സലാംബനനിച പരഭാതനികേളുലാം വനിവരങ്ങളുലാം വകുപനിനട്ട് റകേമഭാറുനതനിനഭായനി
വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളനില്  പരഭാതനിലപടനികേള  സഭാപനിചനിട്ടുള്ളതുലാം
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സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളനിലുലാം  ലഹരനിവനിരുദ  ക്ലബ്ബുകേള
രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം  പരഭാതനിലപടനികേള  സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  എലലകസട്ട്  കേമ്മേതീഷണര്  ഉളലപലടയള്ള  ഉകദലഭാഗസര്
സ്കൂളുകേളനിലുലാം  കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം  ഇപൗ  വനിഷയത്തനില്  കബഭാധവല്ക്കരണ  ക്ലഭാസ്സുകേള
എടുക്കുനണട്ട്.  എലലകസട്ട്  കേമ്മേതീഷണര്  ഇതനികനഭാടകേലാം  നൂറനിലധനികേലാം
കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം സ്കൂളുകേളനിലുലാം കനരനിടട്ട് വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് ക്ലഭാസ്സുകേള എടുത്തനിട്ടുണട്ട്.
സ്കൂളുകേളനിലല  പ്രധഭാനഭാദലഭാപകേര്,  കകേഭാകളജട്ട്  പ്രനിനസനിപല്മഭാര്,  പനി.ടനി.എ.
പ്രസനിഡന്റുമഭാര്  തുടങ്ങനിയവരുലാം  മറട്ട്  അദലഭാപകേരുമഭായനി  എലലകസട്ട്  കേമ്മേതീഷണര്
കനരനിടട്ട് ബനലപടട്ട് ആവശലമഭായ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏകകേഭാപനിപനിക്കുനണട്ട്.

വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കനിടയനിലുള്ള ലഹരനിവസ്തു ഉപകഭഭാഗലാം

194 (4750) ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് ലതഭാഴെനിലുലാം
എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

മദലലാം, മയക്കുമരുനട്ട് എനനിവ ഉളലപലടയള്ളവയലട ഉപകഭഭാഗവലാം വലഭാപനവലാം
സ്കൂള,  കകേഭാകളജട്ട്  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കനിടയനില്  വര്ദനിച്ചു  വരുനതട്ട്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ഇത്തരലാം  സഭാഹചേരലങ്ങള  കനരനിടുനതനിനഭായനി
സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

ഉണട്ട്.  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുലട  ഇടയനില്  ലഹരനി  പദഭാര്ത്ഥങ്ങളുലട  ഉപകയഭാഗലാം
വര്ദനിച്ചുവരുനതുലാം  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേലള  ഇത്തരലാം  പദഭാര്ത്ഥങ്ങളുലട  വഭാഹകേരഭായനി
ഉപകയഭാഗനിക്കുനതുലാം  വളലര  ഗുരുതരമഭായ  സഭാമൂഹലപ്രശ്നമഭായഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്
കേഭാണുനതട്ട്.  മയക്കുമരുനകേളുലടയലാം  പുകേയനില  ഉല്പനങ്ങളുലടയലാം  മറട്ട്   ലഹരനി
പദഭാര്ത്ഥങ്ങളുലടയലാം ഉപകയഭാഗലാം മൂലമുണഭാകുന ആകരഭാഗലപ്രശ്നങ്ങലള സലാംബനനിചട്ട്
ലപഭാതുജനങ്ങളനില്  പ്രകതലകേനിചട്ട്  യവജനങ്ങളക്കനിടയനില്,  അവകബഭാധലാം
ഉണഭാക്കുനതനിനട്ട്  ശകമഭായ  കബഭാധവല്ക്കരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
സലാംസഭാനതലത്തനില്  എലലകസട്ട്  വകുപട്ട്  നടപനിലഭാക്കനി  വരുനണട്ട്.
കബഭാധവല്ക്കരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  വനിപുലമഭാക്കുനതനിനഭായനി  കകേരള  സലാംസഭാന
ലഹരനിവര്ജന മനിഷന 'വനിമുകനി' രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. സ്കൂള, കകേഭാകളജട്ട് പരനിസരങ്ങള
കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  മദലലാം,  മയക്കുമരുനകേള  തുടങ്ങനിയ  ലഹരനി  പദഭാര്ത്ഥങ്ങളുലട
വനിപണനലാം,  ഉപകയഭാഗലാം  തുടങ്ങനിയ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  തടയനതനിനട്ട്  എലലകസട്ട്
ഷഭാകഡഭാ  സലാംവനിധഭാനവലാം  ഇന്റെലനിജനസട്ട്  വനിഭഭാഗവലാം  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
രഹസലനനിരതീക്ഷണലാം  നടത്തുകേയലാം  വനിവരങ്ങള  കശഖരനിക്കുകേയലാം  ബനലപട
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വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളനിലല  ലഹരനിവനിരുദ  ക്ലബ്ബുകേളുലടയലാം  പനി.റനി.എ.യലടയലാം
ലപഭാതുജനങ്ങളുലടയലാം സഹകേരണകത്തഭാലട നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകേയലാം ലചേയ്യുന.
വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളുലട  സമതീപലാം  ഇത്തരലാം  നനിയമവനിരുദ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടക്കഭാനനിടയള്ള  സലങ്ങളനില്  കേര്ശന  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തുകേയലാം
കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര  ശകമഭായ  നനിയമ  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുനതുമഭാണട്ട്.
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  മയക്കുമരുനലാം  പുകേയനില  ഉല്പനങ്ങളുലാം  എത്തനിചട്ട്
നല്കുനവര്ലക്കതനിലര നനിലവനിലുള്ള നനിയമത്തനിലല വലവസകേളക്കട്ട് വനികധയമഭായനി
സഭാധലമഭായ പരമഭാവധനി ശനിക്ഷ ലഭനിക്കുന രതീതനിയനില് പഴുതുകേളനിലഭാത്ത നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുനതഭാണട്ട്.  കേഞഭാവട്ട്  അടക്കമുള്ള  മയക്കുമരുനകേള  വനില്പന
നടത്തുനവര്ലക്കതനിലര  കകേഭാട്പ  ആകട്ട്  പ്രകേഭാരവലാം  കകേസ്സുകേള  രജനിസര്  ലചേയട്ട്
കേര്ശനമഭായ നനിയമനടപടനികേള എടുത്തുവരുനണട്ട്.

സ്കൂള  കകേഭാകളജട്ട്  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  ലഹരനി  വസ്തുക്കളുലട
ദൂഷലവശങ്ങലളക്കുറനിചട്ട്  അവകബഭാധലാം  വളര്ത്തുനതനിനട്ട്  എലലകസട്ട്  വകുപനിലന്റെ
കനതൃതസ്വത്തനില്  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളനില്  ലഹരനിവനിരുദ  ക്ലബ്ബുകേള
രൂപതീകേരനിചട്ട്  പ്രചേഭാരണലാം  നടത്തനിവരുന.  അകതഭാലടഭാപലാം  ലഹരനി  വനിരുദ
ആശയങ്ങള അടങ്ങനിയ ഹ്രസസ്വചേനിതങ്ങള എലഭാ  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളനിലുലാം
പ്രദര്ശനലാം  നടത്തുകേയലാം  കബഭാധവല്ക്കരണ  ക്ലഭാസ്സുകേള  സലാംഘടനിപനിക്കുകേയലാം
ലചേയ്യുന. വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കുലാം അദലഭാപകേര്ക്കുലാം രക്ഷനിതഭാക്കളക്കുലാം മദലത്തനിലന്റെയലാം
ലഹരനിവസ്തുക്കളുലടയലാം വനില്പന, ഉപകഭഭാഗലാം തുടങ്ങനിയവ സലാംബനനിച പരഭാതനികേളുലാം
വനിവരങ്ങളുലാം  വകുപനിനട്ട്  റകേമഭാറുനതനിനഭായനി  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളനില്
പരഭാതനിലപടനികേള  സഭാപനിചനിട്ടുള്ളതുലാം  സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ  വനിദലഭാഭലഭാസ
സഭാപനങ്ങളനിലുലാം  ലഹരനിവനിരുദ  ക്ലബ്ബുകേള  രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം
പരഭാതനിലപടനികേള  സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  എലലകസട്ട്
കേമ്മേതീഷണര്  ഉളലപലടയള്ള  ഉകദലഭാഗസര്  സ്കൂളുകേളനിലുലാം  കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം  ഇപൗ
വനിഷയത്തനില്  കബഭാധവല്ക്കരണ  ക്ലഭാസ്സുകേള  എടുക്കുനണട്ട്.  എലലകസട്ട്
കേമ്മേതീഷണര്  ഇതനികനഭാടകേലാം  നൂറനിലധനികേലാം  കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം  സ്കൂളുകേളനിലുലാം  കനരനിടട്ട്
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  ക്ലഭാസ്സുകേള  എടുത്തനിട്ടുണട്ട്.  സ്കൂളുകേളനിലല  പ്രധഭാനഭാദലഭാപകേര്,
കകേഭാകളജട്ട്  പ്രനിനസനിപല്മഭാര്,  പനി.ടനി.എ.  പ്രസനിഡന്റുമഭാര്  തുടങ്ങനിയവരുലാം  മറട്ട്
അദലഭാപകേരുമഭായനി  എലലകസട്ട്  കേമ്മേതീഷണര്  കനരനിടട്ട്  ബനലപടട്ട്  ആവശലമഭായ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏകകേഭാപനിപനിക്കുനണട്ട്.

(കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള കേഴെനിഞ്ഞു.)
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9.30 AM]

II  അറനിയനിപപ

നനിയമസഭക്ടോ സമനിതനി റനികപക്ടോര്ടപ ചര്ച്ച ചചയ്യുന്നതപ സസംബനനിച്ചപ

മനി  .   സസ്പീക്കര് : റൂള് 50 എടുക്കുന്നതനിനുമുമപ ഒരു കേക്ടോരരസം സഭചയ ഓര്മ്മചപടുതക്ടോന
ആഗ്രഹനിക്കുകേയക്ടോണപ.  നനിയമസഭക്ടോ  സകമ്മളനങ്ങളനില്  അപൂര്വ്വമക്ടോയനിടക്ടോണപ  നനിയമസഭക്ടോ
സമനിതനികേളുചടെ റനികപക്ടോര്ടപ  ചര്ച്ച ചചയ്യചപടുന്നതപ.  ഇന്നപ ചടസം  205 (ബനി)  പ്രകേക്ടോരസം
നനിയമസഭക്ടോ  സമനിതനിയുചടെ  റനികപക്ടോര്ടപ  ചര്ച്ച ചചയ്യുന്നുണപ.  ബനി.എ.സനി.   തസ്പീരുമക്ടോന
പ്രകേക്ടോരസം  ധനകേക്ടോരരബനിലസം  അനന്തര  നടെപടെനിക്രമങ്ങളുസം  അതനിനുമുമപ  പൂര്തസ്പീകേരനി
കക്കണതക്ടോണപ.  അതനിനപ  എലക്ടോ അസംഗങ്ങളുസം പരമക്ടോവധനി സഹകേരനിക്കണസം.  സസ്പീകറക്ടോ
അവര്,   സസ്പീകറക്ടോ  അവര് എന്ന നനിലയനില്തചന്ന പരനിഗണനിച്ചപ  സബ്മനിഷനുകേളുസം
ശ്രദ്ധ ക്ഷണനിക്കലുകേളുസം  ഏറ്റവസം  ചുരുങ്ങനിയ സമയതനിനുളനില് പൂര്തസ്പീകേരനിച്ചക്ടോല്
സഭക്ടോനടെപടെനിക്രമങ്ങള്  കൃതരമക്ടോയനി  പൂര്തസ്പീകേരനിക്കക്ടോന  സക്ടോധനിക്കുസം.  സമയസം  ചചവകുകമക്ടോള്
അസസ്വസ്ഥത പ്രകേടെനിപനിച്ചനിടപ കേക്ടോരരമനില.  രക്ടോവനിചല 9.30  മുതല് 10.30  വചരയക്ടോണപ
സസ്പീകറക്ടോ  അവര്.  ആ  സമയസം  ഫലപ്രദമക്ടോയനി  ഉപകയക്ടോഗചപടുതക്ടോന  എലക്ടോവരുസം
സഹകേരനിക്കണസം. 

III അടെനിയന്തരപ്രകമയസം

ഭക്ഷരഭദ്രതക്ടോ നനിയമസം

മനി  .   സസ്പീക്കര് : കദശസ്പീയ ഭക്ഷരസുരക്ഷക്ടോനനിയമസം നടെപനിലക്ടോക്കുന്നതനിചന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനി

തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിയ  കറഷന  മുനഗണനക്ടോ  കേരടെപ  പടനികേയനിചല  അപക്ടോകേതകേള്

പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള  അകപക്ഷകേള്  സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിലുണക്ടോയ  ഗുരുതരമക്ടോയ

വസ്പീഴ്ചകേള്  കേക്ടോരണസം  ജനങ്ങള്ക്കുണക്ടോയ  ബുദ്ധനിമുട്ടുകേളുസം  ആശങ്കകേളുസംമൂലസം

ഉളവക്ടോയനിട്ടുളതക്ടോയനി പറയചപടുന്ന ഗുരുതരമക്ടോയ സ്ഥനിതനിവനികശഷസം സഭക്ടോനടെപടെനികേള്

നനിര്തനിവച്ചപ ചര്ച്ച ചചയ്യണചമന്നക്ടോവശരചപടപ സര്വ്വശ്രസ്പീ അനൂപപ കജക്കബപ,  പനി.ടെനി.

കതക്ടോമസപ,   റ്റനി.  എ.  അഹമ്മദപ  കേബസ്പീര്  എന്നസ്പീ   അസംഗങ്ങള്  റൂള്  50  പ്രകേക്ടോരസം

കനക്ടോടസ്പീസപ നല്കേനിയനിട്ടുണപ.

ഭക്ഷരവസം സനിവനില് സചചപ്ലെെസുസം  വകുപ്പുമനനി (ശ്രസ്പീ  .   പനി  .   തനികലക്ടോതമന): സര്,
കദശസ്പീയ  ഭക്ഷര  ഭദ്രതക്ടോ  നനിയമസം  പക്ടോസക്ടോക്കനിയതപ  2013  ജൂചചല  മക്ടോസതനിലക്ടോണപ.
ജൂചചലയനില്  പക്ടോസക്ടോക്കനിചയങ്കനിലുസം  ജൂണ്  മുതല്  പ്രസ്തുത  നനിയമസം  നമുചക്കലക്ടോസം
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ബക്ടോധകേമക്ടോയനിരുന്നു.  സസംസ്ഥക്ടോനതപ ഈ നനിയമസം നടെപനിലക്ടോക്കുന്നതുമക്ടോയനി ബനചപട്ടുണക്ടോയ
പ്രശ്നങ്ങള്  കേഴനിഞ്ഞ  ദനിവസസം  വളചര  വനിശദമക്ടോയനി  സഭ  ചര്ച്ച  ചചയ്തതക്ടോണപ.  ഈ
നനിയമസം  നടെപനിലക്ടോക്കുന്നതനിനപ  ഒകടചറ  കേക്ടോരരങ്ങള്  ചചകയ്യണതുണക്ടോയനിരുന്നു.  അതനില്
പ്രധക്ടോനചപടതപ  മുനഗണനക്ടോ പടനികേയനിചല യഥക്ടോര്ത്ഥ അവകേക്ടോശനികേചള കേചണത്തുകേ
എന്നുളതക്ടോണപ.  മുനഗണനക്ടോ  പടനികേ  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  സസ്പീശക്ടോകസ്പീകേരണതനിചന്റെ
ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  സസ്പീകേള് കുടുസംബനക്ടോഥയക്ടോയനിട്ടുള കുടുസംബങ്ങള്ക്കപ കറഷനകേക്ടോര്ഡപ വനിതരണസം
ചചയ്യുന്നതനിനപ  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ചമന്റെപ  1-1-2015-ലക്ടോണപ  ഫക്ടോറസം   വനിതരണസം ചചയ്തതപ.
2013  ജൂചചലയനില്  നനിയമസം  പക്ടോസക്ടോക്കനി.  2015  ജനുവരനി  1-നക്ടോണപ
ഗുണകഭക്ടോകക്ടോക്കചള  കേചണത്തുന്നതനിനക്ടോയനി  ഫക്ടോറസം  അച്ചടെനിച്ചുവനിതരണസം  ചചയ്തതപ.
പ്രസ്തുത  ഫക്ടോറസം  ഓകരക്ടോ  കുടുസംബങ്ങളുസം  സസ്വകമധയക്ടോ  തയ്യക്ടോറക്ടോകക്കണതനിചനയുസം
ഉകദരക്ടോഗസ്ഥര്  ആ  ഫക്ടോറസം  കേളകപ  ചചകയ്യണതനിചനയുസം  കപ്രക്ടോസസപ  ചചകയ്യണതനിചനയുസം
സസംബനനിച്ചപ  ആകനില്  പറയുന്നുണപ.  ഗ്രക്ടോമപ്രകദശങ്ങളനില്  52.63  ശതമക്ടോനസം,
നഗരപ്രകദശങ്ങളനില്  39.5  ശതമക്ടോനസം,  ഇപ്രകേക്ടോരമക്ടോണപ  ഗുണകഭക്ടോകക്ടോക്കചള
കേചണകതണതപ.  കപ്രക്ടോസസപ  നടെത്തുന്നതനിനപ  അന്നചത  ഗവണ്ചമന്റെപ  റക്ടോങ്കനിസംഗപ
നനിശ്ചയനിച്ചതപ  തക്ടോലൂക്കടെനിസ്ഥക്ടോനതനിലക്ടോണപ.  തക്ടോലൂക്കടെനിസ്ഥക്ടോനതനില്  റക്ടോങ്കനിസംഗപ
നടെതനി നനിശ്ചയനിച്ച  ചകേക്ടോടുങ്ങല്ലൂര്  തക്ടോലൂക്കനിചലയുസം എറണക്ടോകുളസം സനിറ്റനി കറഷനനിസംഗപ
ആഫസ്പീസറുചടെ  പരനിധനിയനില്  വരുന്ന  പ്രകദശങ്ങളനിചലയുസം  ലനിസപ  പ്രസനിദ്ധസ്പീകേരനിച്ചു.
ചകേക്ടോടുങ്ങല്ലൂര്  തക്ടോലൂക്കനില്  പ്രസനിദ്ധസ്പീകേരനിച്ച  ലനിസനില്  അപക്ടോകേതകേള്  കേടെന്നു
കൂടെനിയനിട്ടുചണന്നപ  കേക്ടോണനിച്ചപ  പതനിനക്ടോലക്ടോയനിരതനിലധനികേസം  പരക്ടോതനികേളക്ടോണപ  ലഭനിച്ചതപ.
എന്നക്ടോല് എറണക്ടോകുളസം നഗരപ്രകദശങ്ങളനിചല ലനിസപ പ്രസനിദ്ധസ്പീകേരനിച്ചകപക്ടോള് നൂറനില്
തക്ടോചഴ പരക്ടോതനികേള് മക്ടോത്രമക്ടോണപ ലഭനിച്ചതപ. ഈ ഗവണ്ചമന്റെപ അധനികേക്ടോരതനില് വന്നനിടപ
അഞപ  മക്ടോസസം  കേഴനിഞ്ഞകതയുള.   ഈ  ഗവണ്ചമന്റെപ  അധനികേക്ടോരതനില്  വന്നപ
എന.എഫപ.എസപ.  ആകപ  (നക്ടോഷണല് ഫുഡപ  ചസകേക്യൂരനിറ്റനി  ആകപ)  നടെപക്ടോക്കുന്നതുമക്ടോയനി
ബനചപട കേക്ടോരരങ്ങള്  പരനികശക്ടോധനിച്ചകപക്ടോള് സസംസ്ഥക്ടോനക്ടോടെനിസ്ഥക്ടോനതനില് റക്ടോങ്കനിസംഗപ
നനിശ്ചയനിച്ചക്ടോല് മക്ടോത്രകമ പ്രകയക്ടോറനിറ്റനി  ലനിസപ  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കക്ടോന കേഴനിയൂ എന്നു മനസനിലക്ടോയനി.
സസംസ്ഥക്ടോനക്ടോടെനിസ്ഥക്ടോനതനില് പ്രകയക്ടോറനിറ്റനി ലനിസപ  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കക്ടോന തസ്പീരുമക്ടോനചമടുതതനിചന
തുടെര്ന്നപ  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിയ കേരടെപ പടനികേയക്ടോണനിതപ.  മുന ഗവണ്ചമന്റെപ ഫക്ടോറസം ചകേക്ടോടുതപ
പൂരനിപനിച്ചപ  ലഭരമക്ടോക്കനിയ  വനിവരങ്ങള്,  ഈ  ഗവണ്ചമന്റെപ  വന്നതനിനുകശഷസം  തക്ടോലൂക്കുതല
റക്ടോങ്കനിസംഗപ  എന്നതനിനുപകേരസം  സസംസ്ഥക്ടോനക്ടോടെനിസ്ഥക്ടോനതനില്  എന്നുനനിശ്ചയനിച്ചപ  കുകറക്കൂടെനി
ശരനിയക്ടോയ  ഒരു  കേരടെപ  പടനികേയക്ടോണപ  ഒകകക്ടോബര്  20-നപ  എലക്ടോ  തക്ടോലൂക്കപ  സചചപ്ലെെ
ഓഫസ്പീസുകേളനിലുസം പഞക്ടോയതപ-മുനനിസനിപല് ഓഫസ്പീസുകേളനിലുസം വനികലജപ  ഓഫസ്പീസുകേളനിലുസം
പ്രസനിദ്ധസ്പീകേരനിച്ചതപ.  പ്രസനിദ്ധസ്പീകേരനിക്കചപട  കേരടെപ  പടനികേയനില്  ആകക്ഷപങ്ങള്/
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പരക്ടോതനികേള്  നല്കേക്ടോന  ഒകകക്ടോബര്  30  വചര  സമയസം  നല്കേനിയനിരുന്നു.  അതനിചന്റെ
അടെനിസ്ഥക്ടോനതനിലക്ടോണപ ഒകകക്ടോബര്  24  മുതല് പരക്ടോതനികേള്/ആകക്ഷപങ്ങള്  നല്കേക്ടോന
ജനങ്ങള് ഓകരക്ടോ ആഫസ്പീസുകേളനിലുസം എതനികച്ചര്ന്നതപ.  തക്ടോലൂക്കപ സചചപ്ലെെ ഓഫസ്പീസുകേളനിലുസം
പഞക്ടോയതപ/മുനനിസനിപല്  ഓഫസ്പീസുകേളനിലുസം  വനികലജപ  ഓഫസ്പീസുകേളനിലുസം  എലക്ടോ
ക്രമസ്പീകേരണങ്ങളുസം  നടെത്തുവക്ടോന  നനിര്കദ്ദേശസം  നല്കേനിയനിരുന്നതക്ടോണപ.  എന്നക്ടോല്
ഏതക്ടോനുസം  വനികലജപ  ഓഫസ്പീസുകേളനിലുസം പഞക്ടോയതപ  ആഫസ്പീസുകേളനിലുസം  ഇതുസസംബനനിച്ചപ
അറനിയനിപപ കേനിടക്ടോതതനിചന്റെ കപരനില് കവണത്ര ക്രമസ്പീകേരണങ്ങളുണക്ടോയനില.  എന്നക്ടോല്
ഇന്നചല  ക്രമസ്പീകേരണങ്ങചളലക്ടോസം  പൂര്തനിയക്ടോയനി.  ആകക്ഷപങ്ങളുസം  പരക്ടോതനികേളുസം
സസ്വസ്പീകേരനിക്കക്ടോനുള തസ്പീയതനി അഞപ ദനിവസസം കൂടെനി നസ്പീടനി നല്കേനി. ഇതുവചര ആചകേ 147947
പരക്ടോതനികേള്/ ആകക്ഷപങ്ങളക്ടോണപ  ലഭനിച്ചതപ.  ആദരചത  ദനിവസസം  ലഭനിച്ചതപ  89178
പരക്ടോതനികേള്/  ആകക്ഷപങ്ങളക്ടോണപ.  അതനില്  139644  പരക്ടോതനികേള്ക്കക്ടോണപ
പരനിഹക്ടോരമുണക്ടോകകേണതപ.  7375  പരക്ടോതനികേള്/ആകക്ഷപങ്ങള്ക്കപ പരനിഹക്ടോരമുണക്ടോയനിട്ടുണപ.
ഇകപക്ടോള് കേക്ടോരരങ്ങചളലക്ടോസം സക്ടോധക്ടോരണരസ്പീതനിയനില് നടെക്കുന്നുണപ. ആ കപ്രക്ടോസസപ നമ്മള്
തുടെര്ന്നുചകേക്ടോണ്ടു കപക്ടോകേണസം.  പതനിനയ്യക്ടോയനിരതനിലധനികേസം കറഷന കേക്ടോര്ഡുടെമകേള്ക്കപ
കറഷന  കവണ  എന്നപ  അവര്  സസ്വയസം  ഡനിചക്ലെയര്  ചചയ്തനിട്ടുണപ.  അതപ
കപ്രക്ടോതക്ടോഹനിപനിച്ചക്ടോല്  കുകറകപര് കൂടെനി ആ ഗണതനില് വരുസം എന്ന കേക്ടോരരസം ഉറപക്ടോണപ.
നനിശ്ചയനിച്ച മക്ടോനദണ്ഡപ്രകേക്ടോരസം  അര്ഹതയനിലക്ടോതവര് മുനഗണനക്ടോ പടനികേയനില് കേടെന്നു
കൂടുകേയക്ടോചണങ്കനില്   കേര്ശനമക്ടോയനി പരനികശക്ടോധനിച്ചപ  തസ്പീരുമക്ടോനചമടുകക്കണതുണപ.
ചവരനിഫനികക്കഷന കേമ്മനിറ്റനി  ആ കപ്രക്ടോസസപ പഞക്ടോയതപ/മുനനിസനിപക്ടോലനിറ്റനി  തലതനില്
നനിര്വ്വഹനിക്കുസം.  അതനിനുകശഷവസം  അപസ്പീല്  ചകേക്ടോടുക്കക്ടോന  സന്ദര്ഭചമക്ടോരുക്കനിയനിട്ടുണപ.
അപസ്പീല്  ചകേക്ടോടുതപ  കുറ്റമറ്റ  ഒരു  പടനികേയക്ടോണപ  തയ്യക്ടോറക്ടോകക്കണതപ.  അതനിനുള
പ്രവര്തനങ്ങളക്ടോണപ എലക്ടോവരുസം കചര്ന്നപ നടെകതണതപ.  അതനിനപ മനികേച്ച ഇടെചപടെല്
ആവശരമക്ടോണപ. കുടുസംബങ്ങള് സസ്വയസം തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനി നല്കേനിയ ഫക്ടോറങ്ങളനില് വസ്തുതകേള്
മറച്ചുവച്ചതുണക്ടോകേക്ടോസം,  വസ്തുതകേള്  ശരനിയക്ടോയ  രൂപതനില്  നലനിയതുണക്ടോകേക്ടോസം.
അതനിചന്റെയടെനിസ്ഥക്ടോനതനില്  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിയ  ഒരു  പടനികേയക്ടോണപ  ഇകപക്ടോള്
പ്രസനിദ്ധസ്പീകേരനിക്കചപടതപ.  അതനികന്മേലക്ടോണപ  ഇകപക്ടോള്  ആകക്ഷപങ്ങള് സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നതപ.
ഇനനിയക്ടോണപ  കപ്രക്ടോസസനിസംഗപ  ശരനിയക്ടോയനി  നടെകക്കണതപ.   അക്കക്ടോരരസം  ശരനിയക്ടോയ
രസ്പീതനിയനില് നനിര്വ്വഹനിച്ചക്ടോല്,   യഥക്ടോര്ത്ഥ അര്ഹര്ക്കപ കറഷന വനിതരണസം ചചയ്യക്ടോന
കേഴനിയുന്ന  ഒരു  സസംവനിധക്ടോനമുണക്ടോക്കക്ടോന  കേഴനിയുസം.   ഈ   വനിഷയതനികന്മേല്
സഭക്ടോനടെപടെനികേള് നനിര്തനിവച്ചപ ചര്ച്ച ചചകയ്യണതനില എന്നക്ടോണപ എനനിക്കപ പറയക്ടോനുളതപ. 

ശ്രസ്പീ  .    അനൂപപ  കജക്കബപ:  സര്,  ബഹുമക്ടോനചപട  മനനി  സൂചനിപനിച്ചതുകപക്ടോചല
കുറ്റമറ്റരസ്പീതനിയനില് പടനികേ തയ്യക്ടോറക്ടോക്കുകേയക്ടോണപ  ആവശരസം. അതനിനക്ടോവശരമക്ടോയ സമയ
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ക്രമസ്പീകേരണങ്ങള് നടെതക്ടോന കേഴനിഞ്ഞനിടനില എന്നുള കേക്ടോരരമക്ടോണപ ഈ അടെനിയന്തര
പ്രകമയതനിലൂചടെ മുകമക്ടോട്ടുവയ്ക്കുന്നതുസം ചര്ച്ച ചചയ്യണചമന്നപ ആവശരചപടുന്നതുസം. 

20-10-2016-ലക്ടോണപ   കറഷന മുനഗണനക്ടോ കേരടെപ  പടനികേ ഒഒൗകദരക്ടോഗനികേമക്ടോയനി
പ്രസനിദ്ധസ്പീകേരനിച്ചതപ.  ബഹുമക്ടോനചപട  മനനി  എലക്ടോ  നനിയമസഭക്ടോ  സക്ടോമക്ടോജനികേര്ക്കുസം
ജനപ്രതനിനനിധനികേള്ക്കുസം 20-ാം തസ്പീയതനി പടനികേ പ്രസനിദ്ധസ്പീകേരനിക്കുചമന്ന കേതപ 18-ാം
തസ്പീയതനിതചന്ന  നല്കേനിയനിരുന്നു.  20-ാം  തസ്പീയതനി  പടനികേ  പ്രസനിദ്ധസ്പീകേരനിക്കുകേയുസം
അതനിനടുത  ദനിവസസം  മുതല്  പരക്ടോതനികേള്  സസ്വസ്പീകേരനിച്ചുതുടെങ്ങുകേയുസം  ചചയ.  പകക്ഷ
ഇതുസസംബനനിച്ചപ  ഉകദരക്ടോഗസ്ഥര്ക്കപ  ചട്രെയനിനനിസംഗപ  ചകേക്ടോടുക്കുന്നതപ  ഇന്നചലയക്ടോണപ.
'മുനഗണനക്ടോ  പടനികേ  സസംബനനിച്ചുള  പരക്ടോതനികേള്  കകേള്ക്കക്ടോനുള  ചട്രെയനിനനിസംഗപ
ഉകദരക്ടോഗസ്ഥര്ക്കപ  '  എന്നപ  ഇന്നലചത  ദനിനപത്രങ്ങളനില്  ഉണക്ടോയനിരുന്നു.  20-ാം
തസ്പീയതനി  പടനികേ പ്രസനിദ്ധസ്പീകേരനിച്ചുക്കഴനിഞ്ഞപ  അതനിചല പരക്ടോതനികേള് സസ്വസ്പീകേരനിക്കുവക്ടോനുള
നടെപടെനികേള് ഗവണ്ചമന്റെപ സസ്വസ്പീകേരനിച്ചപ അഞ്ചുദനിവസങ്ങള്ക്കുകശഷമക്ടോണപ  ഇതുമക്ടോയനി
ബനചപടപ ഉകദരക്ടോഗസ്ഥര്ക്കപ പരനിശസ്പീലനസം നല്കുന്നതപ. പടനികേ പ്രസനിദ്ധസ്പീകേരനിക്കുന്ന
സമയസം 20-ാം തസ്പീയതനി ആചണങ്കനില് അതനിനുമുമപ  ഉകദരക്ടോഗസ്ഥര്ക്കപ ആവശരമക്ടോയ
ക്രമസ്പീകേരണങ്ങകളക്ടോ  പരനിശസ്പീലനങ്ങകളക്ടോ  ചകേക്ടോടുക്കണമക്ടോയനിരുന്നു.  അങ്ങചന  ചചയ്യക്ടോതനിരുന്നതു
മൂലമക്ടോണപ ചനയ്യക്ടോറ്റനിനകേര, ചനടുമങ്ങക്ടോടെപ,  ചനിറ്റൂര് ഉള്ചപചടെയുള പല തക്ടോലൂക്കുകേളനിലുസം
അനനിയനനിതമക്ടോയ ജനപ്രവക്ടോഹമുണക്ടോയതപ.  കൃതരമക്ടോയ ഇടെചപടെലുകേളുസം ക്രമസ്പീകേരണങ്ങളുസം
ചചയ്തനിരുന്നുചവങ്കനില് അനനിഷ്ട സസംഭവങ്ങള് ഒഴനിവക്ടോക്കക്ടോന കേഴനിയുമക്ടോയനിരുന്നു.  

പഞക്ടോയത്തുകേളനിലുസം  വനികലജപ  ഓഫസ്പീസുകേളനിലുസം  പരക്ടോതനി  സസ്വസ്പീകേരനിക്കുചമന്നപ
ബഹുമക്ടോനചപട  മനനി  മനിനനിഞ്ഞക്ടോന്നപ  നനിയമസഭയനില്  സൂചനിപനിച്ചനിരുന്നു.  ആ
പ്രസക്ടോവനയുചടെ  അടെനിസ്ഥക്ടോനതനില് ഇന്നചല വനികലജപ  ഓഫസ്പീസുകേളനികലക്കുസം  പഞക്ടോയതപ
ഓഫസ്പീസുകേളനികലക്കുസം  പരക്ടോതനിയുമക്ടോയനി  ജനങ്ങള്  എത്തുകേയുണക്ടോയനി.  പകക്ഷ  പല
വനികലജപ  ഓഫസ്പീസുകേളനിലുസം  പരക്ടോതനികേള്  സസ്വസ്പീകേരനിക്കക്ടോന  വനികലജപ  ഓഫസ്പീസര്മക്ടോര്
തയ്യക്ടോറക്ടോയനില.  പഞക്ടോയതപ  ചസക്രടറനിമക്ടോര്ക്കനിടെയനില്  അതുസസംബനനിച്ചപ
അനനിശ്ചനിതതസ്വമുണക്ടോയനി.  അവര്  സനിവനില്  സചചപ്ലെെസപ  ഓഫസ്പീസുകേളനികലയപ
വനിളനിച്ചകപക്ടോള്   ഓഫസ്പീസനില്  ഉകദരക്ടോഗസ്ഥര്  എതനിയനിടനിചലന്നക്ടോണപ  അറനിയക്ടോന
കേഴനിഞ്ഞതപ.  ഞക്ടോന  അകനസ്വഷനിച്ചകപക്ടോള്  തക്ടോലൂക്കപ  സചചപ്ലെെ  ഒക്ടോഫസ്പീസര്മക്ടോര്കക്കക്ടോ
കറഷനനിസംഗപ  ഇനസ് ചപകര്മക്ടോര്കക്കക്ടോ  ഇതുസസംബനനിച്ചപ  യക്ടോചതക്ടോരു  നനിര്കദ്ദേശവസം
കമല്തടനില്നനിന്നുസം  ചകേക്ടോടുതനിടനില  എന്നക്ടോണപ  അറനിയക്ടോന  കേഴനിഞ്ഞതപ.   ഇന്നചല
ശ്രസ്പീ.  സനി.  എഫപ.  കതക്ടോമസപ  ഈ  പ്രശ്നസം  ഇവനിചടെ  ചൂണനിക്കക്ടോണനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.
പരക്ടോതനികേളുമക്ടോയനി  വനികലജപ  ഓഫസ്പീസുകേളനികലയ്ക്കുസം  പഞക്ടോയതപ  ഓഫസ്പീസുകേളനികലയ്ക്കുസം
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ജനങ്ങള്  ചചലന്നു.  പരക്ടോതനി  സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നതപ  എങ്ങചനചയന്നുസം   എന്തക്ടോണപ
ചചകയ്യണതപ  എന്നതനിചന  സസംബനനിചച്ചക്ടോന്നുസം  പഞക്ടോയതപ  ഓഫസ്പീസപ,  വനികലജപ
ഓഫസ്പീസപ, സനിവനില് സചചപ്ലെെസപ ഡനിപക്ടോര്ടപചമന്റെപ എന്നനിവനിടെങ്ങളനിചല  ഉകദരക്ടോഗസ്ഥര്ക്കക്ടോര്ക്കുസം
ഒരു  വരകതയുമനില.   അതുചകേക്ടോണക്ടോണപ  ഞങ്ങള്  പറഞ്ഞതപ   വരക്ടോന  കപക്ടോകുന്ന
വനിഷയങ്ങചള മുനകൂടനി കേക്ടോണക്ടോന കേഴനിഞ്ഞനില എന്നപ.  നവസംബര്  5-ാം തസ്പീയതനിവചര
ഇതനിനക്ടോയനി  സമയസം  നല്കുന്നുചവന്നപ  സൂചനിപനിച്ചു.  5-ാം  തസ്പീയതനിക്കുളനില്
പരക്ടോതനികേള്  ചകേക്ടോടുക്കണചമന്നപ  പറഞ.  5-ാം  തസ്പീയതനിക്കുളനില്  പരക്ടോതനികേള്
ലഭനിച്ചക്ടോല് അതനിചന്റെ ചവരനിഫനികക്കഷന പൂര്തനിയക്ടോക്കക്ടോനക്ടോയനി ചകേക്ടോടുതനിരനിക്കുന്നതപ 10
ദനിവസമക്ടോണപ.  15 -11-2016-ല്  ചവരനിഫനികക്കഷന  പൂര്തനിയക്ടോക്കണചമന്നക്ടോണപ
നനിര്കദ്ദേശസം ചകേക്ടോടുതനിരനിക്കുന്നതപ.  പുതനിയ ടടെസംകടെബനിള് അനുസരനിച്ചപ  10  ദനിവസവസം
പഴയ ടടെസംകടെബനിള് അനുസരനിച്ചക്ടോചണങ്കനില് 15 ദനിവസവമക്ടോണപ  തസ്പീര്പ്പുകേല്പനിക്കക്ടോന
ചവരനിഫനികക്കഷന  കേമ്മനിറ്റനിക്കുളതപ.  10-15  ദനിവസസംചകേക്ടോണപ  ചവരനിഫനികക്കഷന
പൂര്തനിയക്ടോക്കനി  മുനഗണനക്ടോ കേരടെപ  പടനികേയനിലുള  അപക്ടോകേതകേള്  പരനിഹരനിക്കക്ടോന
കേഴനിയുചമന്നപ  കതക്ടോന്നുന്നനില.    ഉകദരക്ടോഗസ്ഥചര  ധൃതനിപനിടെനിപനിച്ചക്ടോല്  ഇകപക്ടോഴുള
ചതറ്റുകേള്  ആവര്തനിക്കുന്ന  സക്ടോഹചരരമുണക്ടോകുസം.  ഈ  ചവരനിഫനികക്കഷന
കേമ്മനിറ്റനിക്കുകമല്  പരക്ടോതനിയുളവര്ക്കപ  കേളകര്,  ഡനി.എസപ.ഒ.  ചലവലനികലയപ  അപസ്പീല്
ചകേക്ടോടുക്കക്ടോന  ചപ്രക്ടോവനിഷനുണപ.   അപസ്പീല് കേമ്മനിറ്റനിക്കപ  ഏഴപ  ദനിവസചത  സമയമക്ടോണപ
ചകേക്ടോടുതനിരനിക്കുന്നതപ.   സമയക്രമസ്പീകേരണസം വളചര  പരനിമനിതമക്ടോയ  നനിലയനികലയപ
മക്ടോറനിയനിരനിക്കുന്നു. ചവരനിഫനികക്കഷന കേമ്മനിറ്റനി ഉകദരക്ടോഗസ്ഥകരക്ടോടെപ 15 ദനിവസസം ചകേക്ടോണപ
തസ്പീര്ക്കക്ടോന  പറഞ്ഞക്ടോല്  അവര്  തസ്പീര്ക്കുസം.   അകപക്ടോഴുസം  ഈ  കേരടെപ  മുനഗണനക്ടോ
പടനികേയനില് നനിലനനില്ക്കുന്ന വനിഷയങ്ങള് അവനിചടെതചന്ന തുടെരുകേയുസം ഇഒൗ പടനികേ
കേക്ടോണനിച്ചുചകേക്ടോണപ  കകേന്ദ്രതനില്നനിന്നുസം നമ്മള് അരനി വക്ടോങ്ങുകേയുസം ചചയ്യുസം. ഈ കേരടെപ
മുനഗണനക്ടോ  പടനികേയനില്  വന്നനിട്ടുളവരുചടെ  പഴയ  കേക്ടോര്ഡനില്  സസ്പീല്
പതനിപനിച്ചുചകേക്ടോണക്ടോണപ  നവസംബര്  1  മുതല്  ഈ  നനിയമസം  തക്ടോല്ക്കക്ടോലനികേമക്ടോയനി
നടെപനിലക്ടോക്കക്ടോന  കപക്ടോകുന്നതപ.  കേരടെപ  മുനഗണനക്ടോ  പടനികേചയക്കുറനിച്ചുള
പരക്ടോതനികേളക്ടോണപ കേഴനിഞ്ഞ ഏതക്ടോനുസം ദനിവസങ്ങളക്ടോയനി നക്ടോസം കകേട്ടുചകേക്ടോണനിരനിക്കുന്നതപ. 

കേരടെപ  മുനഗണനക്ടോ  പടനികേയനിലുള  അപക്ടോകേതകേള്  തസ്പീര്ക്കക്ടോനുള  സമയവസം

സക്ടോഹചരരവസം  പരക്ടോതനിക്കക്ടോര്ക്കുസം ആവശരമക്ടോയ ടമനഡപ  അടപ്ലെെ ചചയ്തപ  പരക്ടോതനി

പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള സമയസം ഉകദരക്ടോഗസ്ഥര്ക്കുസം ചകേക്ടോടുകക്കണതപ ആവശരമക്ടോണപ.

അചലങ്കനില്  നനിലവനിചല  ചതറ്റപ  നനിലനനിര്തനി  മുകമക്ടോട്ടുകപക്ടോകുന്ന   സക്ടോഹചരരസം

ഉണക്ടോകുചമന്നുളതുചകേക്ടോണപ  ഈ  വനിഷയസം  വളചര  ഗഒൗരവതനില്തചന്ന  ഗവണ്ചമന്റെപ
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എടുക്കണചമന്നക്ടോണപ  എനനിക്കപ  സൂചനിപനിക്കക്ടോനുളതപ.  പഴയ കറഷന കേക്ടോര്ഡനില് സസ്പീല്

പതനിച്ചുനല്കുകമക്ടോള്  കേരടെപ  ലനിസനില്നനിന്നുസം  ഒരുപക്ടോടെപ  ആളുകേള്  ഒഴനിവക്ടോക്കചപട്ടു

കപക്ടോകുന്ന സക്ടോഹചരരമുണക്ടോകുസം.   

കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ചമന്റെപ  കസറ്റപ  പ്രകയക്ടോറനിറ്റനി  ഉണക്ടോകേണചമന്ന ഒരു തസ്പീരുമക്ടോനസം

എടുതനിരുന്നു.  കേനിഡ്നനി  സസംബനമക്ടോയകതക്ടോ  കേക്ടോനസര്  കപക്ടോലുള  മക്ടോരകേമക്ടോയ

കരക്ടോഗങ്ങകളക്ടോ  പനിടെനിചപട വരകനികേചള അവരുചടെ ഒകരക്കര് ഭൂമനികയക്ടോ  1000  സസ്വയര്

ഫസ്പീറ്റുള വസ്പീകടെക്ടോ കനക്ടോക്കക്ടോചത അവര്ക്കുണക്ടോകുന്ന സക്ടോമതനികേ ബുദ്ധനിമുടപ കേണക്കനിചലടുതപ

ഭക്ഷര  ആനുകൂലരചതക്കക്ടോളുപരനിയക്ടോയനി  ചനികേനിതക്ടോ  ആനുകൂലരങ്ങള്  ലഭരമക്ടോക്കണചമന്ന

ആശയതനിലക്ടോണപ അതപ വച്ചതപ. ആശ്രയ പദ്ധതനിയനില്ചപട എലക്ടോവചരയുസം ഇതനില്

ഉള്ചപടുതണചമന്ന ഒരു തസ്പീരുമക്ടോനവസം എടുതനിരുന്നു. ഈ കേരടെപ മുനഗണനക്ടോ പടനികേ

വന്നകപക്ടോള് ആശ്രയ പദ്ധതനിയനില്ചപട എലക്ടോവരുസം ഇതനില് വന്നനിടനില എന്നക്ടോണപ

മനസനിലക്ടോക്കക്ടോന കേഴനിഞ്ഞതപ.   അതരതനിലുള ഒടനവധനി  വനിഷയങ്ങള് ഇവനിചടെ

കേടെന്നുവന്നനിട്ടുണപ.  

2013  ഒകകക്ടോബര് മക്ടോസതനിലക്ടോണപ  ഈ നനിയമസം പ്രക്ടോബലരതനില് വരുന്നതപ.
2013  ഡനിസസംബര്  മക്ടോസസംതചന്ന  ഈ  നനിയമസം  നടെപനിലക്ടോക്കുവക്ടോനുള  തസ്പീരുമക്ടോനസം
യു.ഡനി.എഫപ. ഗവണ്ചമന്റെപ എടുക്കുകേയുണക്ടോയനി. നനിലവനിലുള ബനി.പനി.എല്. കേക്ടോര്ഡുകേള്
മുനഗണനക്ടോ  കേക്ടോര്ഡുകേളക്ടോക്കനി  മറ്റപ  സസംസ്ഥക്ടോനങ്ങള്  നനിയമസം  നടെപനിലക്ടോക്കനിയതു
കപക്ടോചല നടെപനിലക്ടോകക്കണ,  യഥക്ടോര്ത്ഥ മുനഗണനക്കക്ടോചര കേചണതനിയതനിനുകശഷസം
മതനിചയന്ന ഒരു തസ്പീരുമക്ടോനചമടുക്കുകേയുസം അതനിനനുസൃതമക്ടോയനി  2014  ജൂടല മക്ടോസസം
കറഷന  കേക്ടോര്ഡുകേള്  പുനനഃക്രമസ്പീകേരനിക്കുവക്ടോനുള  നടെപടെനികേളനികലക്കപ  കേടെക്കുകേയുസം
ചചയ.   ചതരചഞ്ഞടുപപ  വനിജക്ടോപനസം  വരുന്നതനിനുമുമ്പുള  ഒരു  വര്ഷവസം  ഏഴപ
മക്ടോസവസം ചകേക്ടോണക്ടോണപ ഈ കപ്രക്ടോസസ്സുകേചളലക്ടോസം നടെതനിയതപ.  ഒരു വര്ഷവസം ഏഴപ
മക്ടോസവസം ആവശരമക്ടോയ സമയമക്ടോയനിരുന്നനികലചയന്നപ സസ്വക്ടോഭക്ടോവനികേമക്ടോയുസം  കചക്ടോദനിക്കക്ടോസം. 

കേഴനിഞ്ഞ  എല്.ഡനി.എഫപ.  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  കേക്ടോലതപ  കറഷന  കേക്ടോര്ഡപ

ചകേക്ടോടുതതപ മൂന്നപ മുതല് നക്ടോലപ വര്ഷസം വചര  സമയസം എടുതക്ടോണപ. അതപ അവരുചടെ

കുഴപസംചകേക്ടോണല.  നമുക്കപ ലഭരമക്ടോയ പരനിമനിതമക്ടോയ സഒൗകേരരങ്ങള് ഉപകയക്ടോഗനിച്ചക്ടോണപ

ഇചതലക്ടോസം ചചയചകേക്ടോണനിരനിക്കുന്നതപ.  കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ചമന്റെപ ഒന്നര വര്ഷസംചകേക്ടോണപ

കുകറ  കേക്ടോരരങ്ങള്  ചചയ.  അതനിനുകശഷസം  ഇകപക്ടോഴചത  ഗവണ്ചമന്റെപ  ഈ

നനിയമതനിചന്റെ  മറ്റപ  കേക്ടോരരങ്ങളനികലക്കപ  കപക്ടോയനി.   അചതക്ടോന്നുസം  ഞക്ടോന  ചചറുതക്ടോയനി

കേക്ടോണുന്നനില.  
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ഇവനിചടെ ബഹുമക്ടോനചപട മനനി സൂചനിപനിച്ച വളചര പ്രസകമക്ടോയ ഒരു കേക്ടോരരസം,
തക്ടോലൂക്കപ ചലവലനില് റക്ടോങ്കനിസംഗപ നടെതക്ടോനക്ടോണപ കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ചമന്റെപ തസ്പീരുമക്ടോനനിച്ചചതന്നുസം
തക്ടോലൂക്കപ ചലവല് റക്ടോങ്കനിസംഗപ നടെതനി ചകേക്ടോടുങ്ങല്ലൂര് തക്ടോലൂക്കനിലുസം ചകേക്ടോച്ചനി തക്ടോലൂക്കനിലുസം
ലനിസപ  പ്രസനിദ്ധസ്പീകേരനിച്ചതനിചന്റെ  അടെനിസ്ഥക്ടോനതനില്  ഒടനവധനി  പരക്ടോതനികേള്  വന്നുചവന്നുസം
അകദ്ദേഹസം ഇവനിചടെ സൂചനിപനിച്ചു. അതുചകേക്ടോണപ തക്ടോലൂക്കപ റക്ടോങ്കനിസംഗപ മക്ടോറ്റനി കസറ്റപ റക്ടോങ്കനിസംഗപ
ആക്കണചമന്നപ  അവര്  തസ്പീരുമക്ടോനനിച്ചു.  കസറ്റപ  റക്ടോങ്കനിസംഗപ  നടെതനിയ  മുനഗണനക്ടോ
പടനികേയക്ടോണപ  ഇകപക്ടോള്  പ്രസനിദ്ധസ്പീകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നതുസം  അതനികന്മേലുള  പരക്ടോതനി
പ്രവക്ടോഹങ്ങളക്ടോണപ കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസങ്ങളക്ടോയനി നമ്മള് കേണ്ടുവരുന്നതുസം.  നയപരമക്ടോയ
ഒരു മക്ടോറ്റസം  ഈ ഗവണ്ചമന്റെപ  ചകേക്ടോണ്ടുവന്നു.  അതക്ടോയതപ,  തക്ടോലൂക്കപ  റക്ടോങ്കനിസംഗപ  കസറ്റപ
റക്ടോങ്കനിസംഗക്ടോക്കനി മക്ടോറ്റനി.  ഒപസംതചന്ന ആധക്ടോര് സസ്പീഡനിസംഗപ നടെപനിലക്ടോക്കക്ടോനുസം തസ്പീരുമക്ടോനനിച്ചു.
ഇതപ  ഈ  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  തസ്പീരുമക്ടോനമക്ടോയനിരുന്നു.  എല്.ഡനി.എഫപ.  ഗവണ്ചമന്റെപ
കകേരളതനില് അധനികേക്ടോരതനില് വരനികേയുസം കപക്ടോളനിസനി ചചയ്ഞപ വരനികേയുസം ചചയ്തകപക്ടോള്
കേക്ടോര്ഡനിനപ  അതനികന്റെതക്ടോയ  സമയചമടുക്കുചമന്നുള  കേക്ടോരരസം  കകേന്ദ്രഗവണ്ചമന്റെനിചന
കബക്ടോദ്ധരചപടുത്തുവക്ടോന കേഴനിയക്ടോചത കപക്ടോയതക്ടോണപ ചപചടന്നപ ഭക്ഷരധക്ടോനര വനിഹനിതതനില്
കുറവവരുത്തുന്നതനിനപ  കകേന്ദ്രസം  തയ്യക്ടോറക്ടോയതപ.  അതപ  അവരുചടെ  നയപരമക്ടോയ
കേക്ടോരരമക്ടോചണന്നതപ മചറ്റക്ടോരു കേക്ടോരരസം.  ഒരു തസ്പീരുമക്ടോനസം വരുകമക്ടോള് അതപ കൃതരമക്ടോയനി
കകേന്ദ്രചത ധരനിപനികക്കണനിയനിരുന്നു എന്നക്ടോണപ എനനിക്കപ സൂചനിപനിക്കക്ടോനുളതപ.  

ഭക്ഷര  ഭദ്രതക്ടോ  നനിയമചതക്കുറനിച്ചപ  പറയുകമക്ടോള്,  കേഴനി ഞ്ഞ  സര്ക്കക്ടോരനിചന്റെ
കേക്ടോലതപ നനിങ്ങള് എന്തപ ചചയ,  ഏതപ രസ്പീതനിയനില് കപക്ടോയനി,  ഭക്ഷര ഭദ്രതക്ടോ നനിയമസം
ടവകേനിയതുചകേക്ടോണക്ടോണപ  അരനിയുചടെ വനിഹനിതതനില് കുറവപ  വരുന്നതപ  എചന്നക്ടോചക്ക
ബഹുമക്ടോനചപട മനനി പറയക്ടോറുണപ.  

 ഇവനിചടെ  മചണ്ണെണ്ണെയുചടെ  വനിഹനിതസം  കുറഞ.  മചണ്ണെണ്ണെയപ  ഭക്ഷര  ഭദ്രതക്ടോ
നനിയമവമക്ടോയനി  ഒരു  ബനവമനില.  മചണ്ണെണ്ണെയപ  36  ശതമക്ടോനതനിചന്റെ  കുറവക്ടോണപ
ഇകപക്ടോഴുണക്ടോയനിരനിക്കുന്നതപ.  എന്തുചകേക്ടോണപ  മചണ്ണെണ്ണെയുചടെ  ലഭരത  കുറഞ.  മചണ്ണെണ്ണെ,
ചപകട്രെക്ടോളനിയസം  മനക്ടോലയതനിചന്റെ  കേസ്പീഴനില്  വരുന്നതക്ടോണപ.  വരതരസങ്ങളക്ടോയ  രണപ
വകുപ്പുകേളുചടെ  കേസ്പീഴനില്വരുന്ന ഭക്ഷര ഭദ്രതക്ടോ  നനിയമവസം  മചണ്ണെണ്ണെയുമക്ടോയനി  യക്ടോചതക്ടോരു
ബനവമനില.  നമ്മുചടെ ആവശരങ്ങള് കൃതരമക്ടോയനി അവതരനിപനിച്ചപ കനടെനിചയടുക്കക്ടോന നമുക്കപ
കേഴനിയക്ടോചത കപക്ടോകുന്നുചവന്നുളതപ ഒരു വനിഷയമക്ടോയനി ഇവനിചടെ ചൂണനിക്കക്ടോകടണതക്ടോയനിട്ടുണപ.
കകേന്ദ്രകതക്ടോടെപ  ഔദക്ടോരരകമക്ടോ ഭനിക്ഷകയക്ടോ അല നമ്മുചടെ അവകേക്ടോശമക്ടോണപ  കചക്ടോദനിക്കുന്നതപ.
അതപ നമുക്കപ നനിലനനിര്തനി  കേനിടണസം.  കേരടെപ മുനഗണനക്ടോ പടനികേ വച്ചപ 14.25 ലക്ഷസം
ചമട്രെനികേപ  ടെണ്  ഭക്ഷരധക്ടോനരസം  ലഭനിക്കുചമന്നക്ടോണപ   മനസനിലക്ടോകുന്നതപ.   16.5  ലക്ഷസം
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ചമട്രെനികേപ  ടെണ് ഭക്ഷരധക്ടോനരസം  ലഭനിക്കണചമന്ന നമ്മുചടെ ചക്ലെയനിസം  അകപക്ടോഴുസം അവനിചടെ
കേനിടെക്കുകേയക്ടോണപ. കൃതരമക്ടോയ നനിലയനില് കൂടുതല് ഇടെചപടെലുകേള് നടെതനി അര്ഹതചപടതപ
കനടെനിചയടുക്കക്ടോനുള  നടെപടെനികേള്  ഗവണ്ചമന്റെപ  സസ്വസ്പീകേരനിക്കണചമന്നക്ടോണപ  എനനിക്കപ
സൂചനിപനിക്കക്ടോനുളതപ.  

മനി  .    സസ്പീക്കര് :  ചയസപ.......  പ്ലെെസ്പീസപ......ശ്രസ്പീ.  അനൂപപ  കജക്കബപ....  പ്ലെെസ്പീസപ...
സഹകേരനിക്കൂ.

ശ്രസ്പീ  .    അനൂപപ കജക്കബപ :  ഞക്ടോന ചുരുക്കുകേയക്ടോണപ.   ഈ കേരടെപ  മുനഗണനക്ടോ
പടനികേ  ടടെസംലനിമനിറ്റനിനുളനില്  പൂര്തനിയക്ടോക്കനി  ടഫനല്  ലനിസപ  പ്രസനിദ്ധസ്പീകേരനിച്ചപ
കപക്ടോകേക്ടോനക്ടോണപ  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നചതങ്കനില്  കൂടുതല്  വനിഷയങ്ങളനികലയപ  കേടെന്നുകപക്ടോകുസം.
പരക്ടോതനികേള്  തുടെര്ച്ചയക്ടോയനി  വരുന്ന  ഒരു  സക്ടോഹചരരമുണക്ടോകുസം.  അതുചകേക്ടോണപ
ആവശരമക്ടോയ സമയസം ചകേക്ടോടുക്കക്ടോനുസം ഇതനിചന്റെ അപക്ടോകേതകേള് പരനിഹരനിക്കക്ടോനുമുള
സക്ടോഹചരരസം ഗവണ്ചമന്റെപ ഒരുക്കണസം.   ഈ വനിഷയസം വളചര ഗഒൗരവകമറനിയതക്ടോണപ.
അതുചകേക്ടോണപ  നനിയമസഭ  നനിര്തനിവച്ചപ  ഈ  വനിഷയസം  ചര്ച്ച  ചചയ്യണചമന്നക്ടോണപ
എനനിക്കപ ആവശരചപടെക്ടോനുളതപ.

ഭക്ഷരവസം സനിവനില് സടപ്ലെെസുസം വകുപ്പുമനനി (  ശ്രസ്പീ  .   പനി  .   തനികലക്ടോതമന  ) : സര്,
ഞക്ടോന  വളചര  ജക്ടോഗ്രതകയക്ടോടുകൂടെനി  പ്രവര്തനിക്കണചമന്നക്ടോണപ  ബഹുമക്ടോനരനക്ടോയ
അനൂപപ കജക്കബപ അ ടഡസ്വസപ ചചയ്തതപ. തക്ടോങ്കള് ആ ജക്ടോഗ്രത കേക്ടോണനിച്ചനിരുചന്നങ്കനില്
നമ്മുചടെ സസംസ്ഥക്ടോനസം  ഈ ഒരവസ്ഥയനില് എത്തുമക്ടോയനിരുകന്നക്ടോ;  നമ്മുചടെ  കേയ്യനിലുള
കറഷന കേക്ടോര്ഡപ 2007-കലതക്ടോണപ. ഓകരക്ടോ 5 വര്ഷസം കേഴനിയുകമക്ടോഴുസം കറഷന കേക്ടോര്ഡപ
പുതുകക്കണതക്ടോയനിരുന്നു. 2012-ല് പുതുകക്കണതക്ടോയനിരുന്നു. 2013-ല് എന.എഫപ.എസപ.എ.
(National  Food  Security  Act)  വന്നകപക്ടോഴുസം  നനിങ്ങള് പുതുക്കനിയനിലകലക്ടോ;  2015
ജനുവരനി  1-നക്ടോണപ  കറഷന  കേക്ടോര്ഡപ  പുതുക്കുന്നതനിനുള  കഫക്ടോറസം  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനി
ചകേക്ടോടുതതപ. വര്ഷങ്ങള് ഏചറ നഷ്ടചപടുതനിയനിടപ എകന്നക്ടോടെക്ടോണപ ജക്ടോഗ്രതകയക്ടോടുകൂടെനി
കേക്ടോരരങ്ങചള  കേക്ടോണണചമന്നപ  പറയുന്നതപ.  തക്ടോങ്കളുസം  അന്നചത  ഗവണ്ചമന്റുമക്ടോണപ
ജക്ടോഗ്രതകയക്ടോടുകൂടെനി  പ്രവര്തനികക്കണനിയനിരുന്നതപ.  വകുപനിചല  ഉകദരക്ടോഗസ്ഥര്ക്കപ
ഇകപക്ടോഴക്ടോണപ ചട്രെയനിനനിസംഗപ ചകേക്ടോടുതചതന്നപ പറയുന്നതപ തനികേച്ചുസം ചതറ്റക്ടോണപ.  ഞങ്ങള്
വളചര  കനരകത  വകുപനിചല  മുഴുവന  ഉകദരക്ടോഗസ്ഥര്ക്കുസം  ചട്രെയനിനനിസംഗപ
ചകേക്ടോടുതനിരുന്നു.  ചവരനിഫനികക്കഷന കേമ്മനിറ്റനി അസംഗങ്ങള്ക്കക്ടോയനി ജനിലക്ടോ തലതനില്
നടെത്തുന്ന പരനിശസ്പീലന പരനിപക്ടോടെനിയക്ടോണപ ഇകപക്ടോള് നടെക്കുന്നതപ. കനരകത ഞങ്ങളുചടെ
വകുപനിചല മുഴുവന ഉകദരക്ടോഗസ്ഥര്ക്കുമക്ടോയനി രണപ വര്ക്കപകഷക്ടോപ്പുകേളക്ടോണപ നടെതനിയതപ.
നനിങ്ങള്  അതപ  നടെതനിയനിരുന്നനില.  അതപ  നടെതനിചക്കക്ടോണപ  ഈ  പരനിമനിതമക്ടോയ
ദനിവസങ്ങള്ക്കുളനില്  ചചയ്യക്ടോവന്നതനിചന്റെ  മക്ടോകനിമസം  കേക്ടോരരങ്ങള്  ചചയ  ചകേക്ടോണക്ടോണപ
ഞങ്ങള്  മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോകുന്നതപ.  അര്ഹതചപട  മുഴുവന  ആളുകേകളയുസം
മുനഗണനക്ടോപടനികേയനില്  ഉള്ചപടുതക്ടോന  കേഴനിയണസം  എന്നുതചന്നയക്ടോണപ  ഈ
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സര്ക്കക്ടോരനികന്റെയുസം  തസ്പീരുമക്ടോനസം.  അശ്രയ  പദ്ധതനിയനില്ചപടവര്,  ചതക്ടോഴനിലുറപപ
പദ്ധതനിയനില്ചപടവര്,  പക്ടോര്ശസ്വവല്ക്കരനിക്കചപട  ജനവനിഭക്ടോഗങ്ങള്  എന്നനിവര്ചക്കക്ടോചക്ക
അരനി  ചകേക്ടോടുക്കക്ടോന  നമുക്കപ  സക്ടോധനിക്കണസം.  അതനിനക്ടോയനി  നമ്മചളലക്ടോസം  ആ
കപ്രക്ടോസസനില് ആതക്ടോര്ത്ഥമക്ടോയനി പചങ്കടുക്കണസം.  അങ്ങചനയക്ടോയക്ടോല് ശരനിയക്ടോയ ഒരു
പടനികേ തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിചക്കക്ടോടുക്കക്ടോന നമുക്കപ സക്ടോധനിക്കുസം.  വളചര കുറച്ചുസമയസം മക്ടോത്രകമ
ഈ  സര്ക്കക്ടോരനിനപ  ഇക്കക്ടോരരതനില്  ലഭനിച്ചുള  എന്നതപ  പ്രയക്ടോസമുണക്ടോക്കനിയനിരുന്നു.
സമയബനനിതമക്ടോയനി,  കുറ്റമറ്റ  രസ്പീതനിയനില്  ഒരു പടനികേ  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കുന്നതനിനപ  ഏറ്റവസം
ചുരുങ്ങനിയതപ ആറപ മക്ടോസസം തരണചമന്നപ ഞങ്ങള് കകേന്ദ്രകതക്ടോടെപ ആവശരചപടനിരുന്നു.
ഈ  ഗവണ്ചമന്റെപ  അധനികേക്ടോരതനില്വന്ന  ഉടെനതചന്ന  ബഹുമക്ടോനചപട  മുഖരമനനി
ഇതുമക്ടോയനി ബനചപടപ കകേന്ദ്രതനികലയപ കേചതഴുതുകേയുസം ബനചപടവകരക്ടോടെപ കനരനിടപ
സസംസക്ടോരനിക്കുകേയുസം  ചചയ.  ഇക്കക്ടോരരങ്ങചളലക്ടോസം  കകേന്ദ്രസം  ആവശരചപട  രസ്പീതനിയനില്
നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതനിനപ  അല്പസം  സക്ടോവകേക്ടോശസം  തരണചമന്നുസം  അതുവചര  കേടുത
നടെപടെനികേളനികലയപ  കപക്ടോകേരുചതന്നുസം  അഭരര്ത്ഥനിച്ചനിരുന്നു.  എന്നക്ടോല് ഈ സര്ക്കക്ടോര്
അധനികേക്ടോരതനില്വന്നപ  കുകറയധനികേസം  കേക്ടോരരങ്ങള്  ചചയചകേക്ടോണനിരനിക്കുന്ന  സന്ദര്ഭതനിലക്ടോണപ,
ഓണതനിനപ മുനപപ അഡ്കഹക്ടോക്കപ അകലക്ടോകക്കഷന നനിര്തനിയതപ.  എന്നനിരുന്നക്ടോലുസം
അഡ്കഹക്ടോക്കപ  അകലക്ടോകക്കഷന  ലഭനിക്കുചമന്നപ  ഞങ്ങള്  വനിചക്ടോരനിച്ചനിരുന്നു.  ആ
സമയതപ ഞങ്ങള് വസ്പീണ്ടുസം ഇടെചപചടങ്കനിലുസം അതപ  കകേന്ദ്രസം തന്നനിചലന്നു മക്ടോത്രമല
ഓണസം  കേഴനിയുന്നതുവചര  നമുക്കതപ  തരക്ടോതനിരനിക്കക്ടോനക്ടോണപ  ശ്രമനിച്ചതപ.  ഒക്ടോണസം
കേഴനിഞ്ഞകപക്ടോള്  എ.പനി.എല്.  കേക്ടോര്ഡുടെമകേള്ക്കപ  നല്കേനിയനിരുന്ന  സഒൗജനര  കററ്റപ
നനിര്തനിചക്കക്ടോണപ കുകറക്കൂടെനി കേടുത  നടെപടെനികേളുമക്ടോയനി കകേന്ദ്രസം മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോയനി. ആ
സന്ദര്ഭതനില്  ഇവനിചടെ  ചചയചകേക്ടോണനിരനിക്കുന്ന  കേക്ടോരരങ്ങചള  സസംബനനിച്ചപ
കകേന്ദ്രചത അറനിയനിക്കുന്നതനില് വസ്പീഴ്ചവരുതനിചയന്നപ ബഹുമക്ടോനചപട അസംഗസം ഇവനിചടെ
ചൂണനിക്കക്ടോണനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.  ബഹുമക്ടോനചപട  മുഖരമനനി  അടെക്കമുളവര്  ഇക്കക്ടോരരതനില്
ശകമക്ടോയനി ഇടെചപടപ അതപ കനടെനിചയടുത്തു.  ഇന്നചല കകേന്ദ്ര സര്ക്കക്ടോരനിചന്റെ ഉതരവപ
വന്നു, 8.30 രൂപ എന്ന പഴയ കററ്റനിനപ എ.പനി.എല്. കേക്ടോര്ഡുകേക്ടോര്ക്കപ ചകേക്ടോടുതനിരുന്ന
അരനി  തരുചമന്നപ.  നമുക്കപ  പ്രയക്ടോസമുളതപ  എവനിചടെയക്ടോണപ?  ഈ  ആകപ  പ്രകേക്ടോരസം
14.25  ലക്ഷസം  ചമട്രെനികേപ  ടെണ്  അരനിയക്ടോണപ  നമുക്കപ  ഇകപക്ടോള്  കകേന്ദ്രസം  തരുന്നതപ.
എന്തുചകേക്ടോണക്ടോണപ  അതങ്ങചന  ആയചതന്നതപ  പരനികശക്ടോധനികക്കണതപ  തക്ടോങ്കളക്ടോണപ.
ഞക്ടോനല.  ഞക്ടോന വക്ടോയനിക്കക്ടോസം.  യു.പനി.  ഒന്നക്ടോസം സ്ഥക്ടോനതപ - 96.15  ലക്ഷസം,  ബസ്പീഹക്ടോര്
രണക്ടോസം സ്ഥക്ടോനതപ - 55.27 ലക്ഷസം, മഹക്ടോരക്ടോഷ്ട്ര മൂന്നക്ടോസം സ്ഥക്ടോനതപ  - 45.02 ലക്ഷസം,
ബസംഗക്ടോള്  -  38.49  ലക്ഷസം,  തമനിഴപ നക്ടോടെപ   -  36.78  ലക്ഷസം,  മധരപ്രകദശപ  -  34.68
ലക്ഷസം, ആനക്ടോപ്രകദശപ - 32.11 ലക്ഷസം, രക്ടോജസ്ഥക്ടോന - 27.92 ലക്ഷസം, കേര്ണ്ണെക്ടോടെകേ -
25.56  ലക്ഷസം, ഗുജറക്ടോതപ  - 23.95  ലക്ഷസം, ഒഡസ്പീസ - 21.09  ലക്ഷസം, ജക്ടോര്ഖണ്ഡപ -
16.96 ലക്ഷസം, ആസക്ടോസം - 16.95 ലക്ഷസം, കകേരളസം അതുകേഴനിഞ്ഞനിടക്ടോണപ 14.25 ലക്ഷസം.
ഇനഡരയനില്  ഏറ്റവസം  കൂടുതല്  ഭക്ഷരകേമ്മനി  കനരനിടുന്ന  കകേരളസം  ഈ
സസംസ്ഥക്ടോനങ്ങളുചടെചയക്ടോചക്ക  പനിറകേനിലക്ടോണപ  എകന്നക്ടോര്ക്കണസം.  ആകപ  തക്ടോങ്കചളക്ടോന്നപ
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വക്ടോയനിച്ചുകനക്ടോക്കണസം.  ഓകരക്ടോ സസംസ്ഥക്ടോനതനിനുമുള അര്ഹത അതനില് വനിശദമക്ടോയനി
പറയുന്നുണപ. നമ്മുചടെ ഒക്ടോഫപ കടെക്കപ 12.26 ആയനിരുന്നു. അതനില് ഒരു അലവനസുകൂടെനി
നനിശ്ചയനിച്ചുചകേക്ടോണക്ടോണപ  14.25  ലക്ഷസം കകേരളതനിചന്റെ വനിഹനിതമക്ടോയനി ഈ ആകനില്
പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതപ.  ആ സന്ദര്ഭതനില് എന്തപ ചക്ലെയനിമക്ടോണപ ഈ സസംസ്ഥക്ടോനതനിനപ
കവണനി  തക്ടോങ്കള്  കകേന്ദ്രതനില്  സമര്പനിച്ചതപ.  പക്ടോര്ലചമന്റെനില്  ഈ  വനിഷയസം
ആര്ചക്കങ്കനിലുസം  ഉന്നയനിക്കക്ടോന കേഴനികഞ്ഞക്ടോ;  ആചരചക്കക്ടോചണങ്കനിലുസം  ഉന്നയനിപനികച്ചക്ടോ;
മചറ്റലക്ടോ  സസംസ്ഥക്ടോനങ്ങളുസം  അവര്ക്കപ  അര്ഹതചപടതപ  കചക്ടോദനിച്ചു  വക്ടോങ്ങനിചക്കക്ടോണ്ടു
കപക്ടോയകപക്ടോള്  ഭക്ഷരക്ഷക്ടോമസം കനരനിടുന്ന നമ്മുചടെ സസംസ്ഥക്ടോനതനിനപ അര്ഹതചപടതപ
വക്ടോങ്ങനിചയടുക്കക്ടോന കേഴനിയക്ടോതനിരുന്നനിടപ  ആകരക്ടോടെക്ടോണപ  ഇകപക്ടോള്  പറയുന്നതപ;  കവണ
സമയതപ  പ്രവര്തനിക്കക്ടോതനിരുന്നതുചകേക്ടോണക്ടോണപ  14.25-കലക്കപ  നമ്മള്  തക്ടോഴപ ന്നുകപക്ടോയതപ.
മലയക്ടോളനിയക്ടോയ ശ്രസ്പീ.  ചകേ.  വനി.  കതക്ടോമസപ  ഭക്ഷര സഹമനനിയക്ടോയനിരനിചക്ക അകദ്ദേഹസം
ചചപലറ്റപ ചചയ്ത ബനിലനിലക്ടോണപ നമ്മുചടെ ചക്ലെയനിസം കനടെനിചയടുക്കക്ടോന കേഴനിയക്ടോതനിരുന്നതപ
എന്ന ദനഃഖകേരമക്ടോയ യക്ടോഥക്ടോര്ത്ഥരസംകൂടെനി  നക്ടോസം മനസനിലക്ടോക്കണസം.

പ്രതനിപക്ഷ കനതക്ടോവപ   (  ശ്രസ്പീ  .   രകമശപ ചചന്നനിതല  ) : സര്, ഭക്ഷര ഭദ്രതക്ടോ നനിയമസം

നടെപക്ടോക്കുന്നതനിനപ മുനപപ നമുക്കുണക്ടോയനിരുന്നതപ 10 ലക്ഷസം ചമട്രെനികേപ ടെണ് ആയനിരുന്നു.

ഈ നനിയമസം നടെപക്ടോക്കുന്ന സന്ദര്ഭതനില് അന്നചത യു.ഡനി.എഫപ. ഗവണ്ചമന്റെപ ശകമക്ടോയനി

ഇടെചപടതനിചന്റെ  ഫലമക്ടോയക്ടോണപ  14.25  ലക്ഷസം  ചമട്രെനികേപ  ടെണ്ണെക്ടോക്കനി  ഉയര്തനിയതപ.

നമ്മുചടെ  ചക്ലെയനിസം  16.50  ലക്ഷസം  ചമട്രെനികേപ  ടെണ്ണെക്ടോണപ.  ഉതര്പ്രകദശനിനപ  കേനിട്ടുന്നതപ

കകേരളതനിനപ  കേനിട്ടുകമക്ടോ;  അവനിടെചത ജനസസംഖരയുസം  കകേരളതനിചല ജനസസംഖരയുസം

തമ്മനില് തക്ടോരതമരസം ചചയ്യക്ടോന  പറ്റുകമക്ടോ.  യു.ഡനി.എഫപ.  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ ഇടെചപടെല്

മൂലമക്ടോണപ 14.25 ആയനി വര്ദ്ധനിപനിച്ചചതന്നുള കേക്ടോരരസം അങ്ങപ ഓര്ക്കുന്നുകണക്ടോ?

ശ്രസ്പീ  .    പനി  .    തനികലക്ടോതമന :  സര്,  ആ പറഞ്ഞ വക്ടോദഗതനി  ഞക്ടോന അകങ്ങക്ടോടപ

കചക്ടോദനികച്ചക്ടോചട.  ആസക്ടോസം,  ഒഡസ്പീഷ,  ജക്ടോര്ഖണ്ഡപ  എന്നസ്പീ  സസംസ്ഥക്ടോനങ്ങള്ചക്കലക്ടോസം

നമ്മുകടെതനികനക്കക്ടോള് കൂടുതല് കേനിടനിയകലക്ടോ.  എന്തുചകേക്ടോണക്ടോണപ നമുക്കപ കുറഞകപക്ടോയതപ;

സക്ടോറ്റക്യൂടറനി  കറഷന സമ്പ്രദക്ടോയസം  നനിലനനില്ക്കുന്ന ഈ സസംസ്ഥക്ടോനതനിനപ  എന്തുചകേക്ടോണപ

കുറഞകപക്ടോയനി.......(...ബഹളസം…)  

മനി  .   സസ്പീക്കര്: ബഹുമക്ടോനചപട മനനി, അങ്ങപ പറഞ്ഞപ അവസക്ടോനനിപനിക്കൂ.

ശ്രസ്പീ  .    പനി  .    തനികലക്ടോതമന:  സര്,  ഈ  14.25  എന്നുളതപ  എങ്ങചനയക്ടോണപ

നമുക്കപ  ലഭനിക്കുന്നചതന്നപ  ആകനില്  പറയുന്നുണപ.  ഞക്ടോന  തക്ടോങ്കള്ക്കപ  ആകനിചന്റെ

കകേക്ടോപനി തരക്ടോസം. തക്ടോങ്കള് അതപ വക്ടോയനിച്ചുകനക്ടോക്കനിയക്ടോല് മതനി.  അതനിനപ മുനപുള മൂന്നപ

വര്ഷചത നമ്മുചടെ ഉപകഭക്ടോഗസം 12.26 ആണപ.
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IV ക്രമപ്രശ്നസം

(1) അസംഗങ്ങള് സസ്പീറ്റപ മക്ടോറനിയനിരനിക്കുന്നതപ സസംബനനിച്ചപ

പടനികേജക്ടോതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നക്ടോക്കസമുദക്ടോയകക്ഷമവസം  നനിയമവസം

സക്ടോസംസക്ടോരനികേവസം  പക്ടോര്ലചമന്റെറനികേക്ടോരരവസം  വകുപ്പുമനനി  (  ശ്രസ്പീ  .    എ  .    ചകേ  .    ബക്ടോലന  ) :

സര്, ഞക്ടോന ഒരു കപക്ടോയനിന്റെപ ഓഫപ ഓര്ഡര് ഉന്നയനിക്കുന്നു. അസംഗങ്ങള് സ്ഥലസം മക്ടോറനി

ഇരനിക്കുകേയുസം  ഇരനിക്കുന്ന  സ്ഥലത്തുനനിന്നപ  ബഹളമുണക്ടോക്കുകേയുസം  ചചയ്യുന്നതപ

ഓര്ഡറനിലക്ടോകണക്ടോ. ഇതപ ചടപ്രകേക്ടോരസം വനിരുദ്ധമക്ടോണപ. ഏതപ സസ്പീറ്റനികലയ്ക്കുസം മക്ടോറനിയനിരനിക്കക്ടോസം.

പകക്ഷ  അവനിചടെ  ഇരുന്നപ  അഭനിപ്രക്ടോയസം  പറയക്ടോന  പക്ടോടെനില.  അസംഗങ്ങള്ക്കപ

അനുവദനിക്കചപട  സസ്പീറ്റനിലനിരുന്നുമക്ടോത്രകമ  പ്രതനികേരനിക്കക്ടോന  പക്ടോടുള.  നനിങ്ങള്

ബഹളമുണക്ടോക്കക്ടോനക്ടോയനി  അണ്കലക്ടോഫുള്  അസസംബനിയക്ടോണപ  ഇവനിചടെ  ഉണക്ടോക്കുന്നതപ.

(...ബഹളസം...)   

റൂളനിസംഗപ

മനി  .    സസ്പീക്കര് :  അസംഗങ്ങള് സ്ഥലസം മക്ടോറനി ഇരനിക്കുകേയുസം ഇരനിക്കുന്ന സ്ഥലത്തു

നനിന്നപ ബഹളമുണക്ടോക്കുകേയുസം ചചയ്യുന്നതപ ഓര്ഡറനിലല.  ബഹുമക്ടോനചപട നനിയമസഭക്ടോ

സക്ടോമക്ടോജനികേര് അവരവരുചടെ സസ്പീറ്റുകേളനില് ഇരനിക്കണസം.  പരസരസം സസംസക്ടോരനിക്കുന്നതുസം

സസ്പീറ്റപ  മക്ടോറനി  ഇരനിക്കുന്നതുസം  അപൂര്വ്വമക്ടോയ കേക്ടോരരമല.  പകക്ഷ മക്ടോറനിയ  സസ്പീറ്റനിലനിരുന്നു

ചകേക്ടോണപ  ബഹളമുണക്ടോക്കുന്നതപ  ശരനിയല.  സഒൗഹൃദ ഭക്ടോഷണതനിനക്ടോയനി  അസംഗങ്ങള്

സസ്പീറ്റപ  മക്ടോറനിയനിരനിക്കുന്നതപ  ഒരു  പുതനിയ  കേക്ടോരരമല.  പകക്ഷ  ആ  സസ്പീറ്റുകേളനിലനിരുന്നപ

സഭക്ടോനടെപടെനികേളനില് പചങ്കടുക്കുന്നതപ അസംഗസ്പീകേരനിക്കക്ടോന പറ്റുന്നതല.  അതപ ശരനിയല.

അതപ ആവര്തനിക്കക്ടോന പക്ടോടെനില.

ശ്രസ്പീ  .   ചകേ  .   എസം  .   മക്ടോണനി : സര്, ഈ ചടസം പറയുന്ന ബഹുമക്ടോനചപട മനനി   ശ്രസ്പീ.

എ.  ചകേ.  ബക്ടോലന,  ഒരു മനനി സസംസക്ടോരനിച്ചുചകേക്ടോണനിരനിക്കുകമക്ടോള് കപക്ടോയനിന്റെപ  ഓഫപ

ഓര്ഡര് ഉന്നയനിക്കക്ടോന പക്ടോടുകണക്ടോ; അതപ ചടപ്രകേക്ടോരമക്ടോകണക്ടോ?

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  അകദ്ദേഹസം കചക്ടോദനിച്ചനിടക്ടോണപ അനുവക്ടോദസം ചകേക്ടോടുതതപ.  ബഹുമക്ടോനചപട

മനനി ഇരുന്നനിരുന്നു. (...ബഹളസം...) 
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ശ്രസ്പീ  .    എ  .    ചകേ  .    ബക്ടോലന:  സഭയനില് ഒരു ബനിസനിനസപ നടെന്നുചകേക്ടോണനിരനിക്കുന്ന
സമയതപ  ചടപ്രകേക്ടോരമല  സഭ നടെക്കുന്നതപ  എങ്കനില്  ഏതപ  സമയത്തുസം  ക്രമപ്രശ്നസം
ഉന്നയനിക്കക്ടോസം.(...ബഹളസം...)

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  മനനി  സസംസക്ടോരനിച്ചുചകേക്ടോണനിരനിക്കുകമക്ടോള്  കപക്ടോയനിന്റെപ  ഓഫപ
ഓര്ഡര് ഉന്നയനിച്ചു.  മനനി ഇരുന്നു.  അകദ്ദേഹസം കപക്ടോയനിന്റെപ ഓഫപ ഓര്ഡര് ഉന്നയനിച്ചു.
അതക്ടോണപ ഇവനിചടെ ഉണക്ടോയതപ.  (...ബഹളസം…)

പ്ലെെസ്പീസപ..പ്ലെെസ്പീസപ...മനനി  ഇരുന്നതനിനുകശഷമക്ടോണപ  അകദ്ദേഹതനിനപ  അവസരസം
ചകേക്ടോടുതതപ.  അതനിചലക്ടോരു  ചതറ്റുസം  സസംഭവനിച്ചനിടനില.  ബഹുമക്ടോനചപട  ഭക്ഷരവസം
സനിവനില്സചചപ്ലെെസുസം വകുപ്പുമനനി, അങ്ങപ മറുപടെനി പൂര്തസ്പീകേരനിക്കൂ.

അടെനിയന്തരപ്രകമയസം (തുടെര്ച്ച)

ശ്രസ്പീ  .   പനി  .   തനികലക്ടോതമന: സര്,  ഈ 14.25 ലക്ഷസം ചമട്രെനികേപ ടെണ് എന്നുളതപ
എങ്ങചനയക്ടോണപ നമുക്കപ ലഭനിക്കുന്നചതന്നപ ആകനില് പറയുന്നുണപ.   അതനിനുമുനപുള
മൂന്നുവര്ഷക്കക്ടോലചത ഉപകഭക്ടോഗസം  12.26  ലക്ഷസം  ചമട്രെനികേപ  ടെണ്  ആണപ.  അതക്ടോണപ
കബസനിക്കക്ടോയനിടപ  കകേന്ദ്രസം  എടുതതപ.  അവനിചടെ  നമുക്കപ  പനിശകു  പറ്റനി.  നമ്മുചടെ
അന്നചത ഉപകഭക്ടോഗസം 16 ലക്ഷസം ചമട്രെനികേപ ടെണ് ആണപ. ആ 16 ലക്ഷസം ചമട്രെനികേപ ടെണ്
ഉപകഭക്ടോഗചത സസംബനനിച്ചപ കകേന്ദ്രചത അറനിയനിക്കുന്നതനില് വന്ന വസ്പീഴ്ചയക്ടോണപ 12.26
എന്ന  ശരക്ടോശരനി  ഉപകഭക്ടോഗതനികലയപ  എതനിച്ചതപ.  അവനിചടെയക്ടോണപ  അന്നചത
സര്ക്കക്ടോരനിനപ  പനിടെനിപ്പുകകേടുണക്ടോയതപ.  അതനിനപ  ഞങ്ങകളക്ടോടെപ  വഴക്കനിടനിടപ  വല
കേക്ടോരരവമുകണക്ടോ. 

 2013  ജൂണനില് പ്രക്ടോവര്തനികേമക്ടോയ ഈ നനിയമസം  2016  വചര നടെപക്ടോക്കക്ടോചത
വന്നകപക്ടോള്  എത്ര  കകേക്ടോടെനി  രൂപയക്ടോണപ  സസംസ്ഥക്ടോനതനിനപ  നഷ്ടചപടതപ?  അഞനില്
ചനിലസ്വക്ടോനസം രൂപയ്ക്കുസം  8.30  രൂപയ്ക്കുസം കേനിടനിചക്കക്ടോണനിരുന്ന അരനി ഈ ആകപ പ്രകേക്ടോരസം
നമുക്കപ 3 രൂപയക്ടോണപ ലഭനിക്കുന്നതപ.  ആറനില് ചനിലസ്വക്ടോനസം രൂപയപ കേനിടനിചക്കക്ടോണനിരുന്ന
കഗക്ടോതമപ  ലഭനിക്കുന്നതപ  2  രൂപയക്ടോണപ.  ആ രണ്ടു രൂപയുകടെയുസം മൂന്നപ രൂപയുകടെയുസം
അന്തരസം കേക്ടോരണസം ഏതക്ടോണപ 600-700 കകേക്ടോടെനി രൂപയക്ടോണപ ഓകരക്ടോ വര്ഷവസം ഇവര്
നഷ്ടചപടുതനിയതപ.  അരനിയുചടെ അളവനിലുസം കഗക്ടോതമനിചന്റെ അളവനിലുസം അല്പസസ്വലസം
വരതരക്ടോസമുണക്ടോയനിട്ടുണപ.  കകേക്ടോടെനിക്കണക്കനിനപ  രൂപ  സസംസ്ഥക്ടോനതനിനപ  നഷ്ടചപടുതനിയ
ആളുകേളക്ടോണപ  ഇകപക്ടോള്  ഈ  ഗവണ്ചമന്റെനിചന  ചവലവനിളനിക്കുന്നതപ.  ഇവര്
എന്തുചകേക്ടോണക്ടോണപ ഈ ആകപ നടെപക്ടോക്കക്ടോതനിരുന്നചതന്നപ എനനിക്കപ നന്നക്ടോയനിടറനിയക്ടോസം.
ചപക്ടോതുവനിതരണ രസംഗചത മധരവര്തനികേളക്ടോയ  333  കഹക്ടോള്ചസയനില് ഉടെമകേളക്ടോയനിരുന്നു
നനിങ്ങളുചടെ മുനപനില്.  നനിങ്ങളുചടെ കേണ്ണെനി അവരക്ടോയനിരുന്നു.  നനിങ്ങള് അവചര മക്ടോത്രസം
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കനക്ടോക്കനി  നടെന്നു.  അതുചകേക്ടോണപ  ഈ  നനിയമസം  നടെപക്ടോക്കുന്നതനില്  നനിങ്ങള്
കേക്ടോലതക്ടോമസസം വരുതനി.  മനനഃപൂര്വ്വസം  തക്ടോമസനിപനിച്ചപ  ഞങ്ങളുചടെ  പനിടെലനിക്കപ  ചകേക്ടോണ്ടു
വയക്ടോനകവണനി വച്ചനിരുന്നു.  അതപ  ഒരു കേക്ടോരണവശക്ടോലുസം സമ്മതനിക്കനില.  ഈ ആകപ
ഞങ്ങള്  എലക്ടോ  അര്ത്ഥതനിലുസം   സുതക്ടോരരമക്ടോയുസം  കേക്ടോരരക്ഷമമക്ടോയുസം  നടെപക്ടോക്കുസം.
അര്ഹതചപട മുഴുവന ആളുകേള്ക്കുസം അരനിയുസം കഗക്ടോതമ്പുസം ചകേക്ടോടുക്കുസം. 

മചണ്ണെണ്ണെ  ചവടനിക്കുറച്ചതുസസംബനനിച്ചപ  ബഹുമക്ടോനചപട  അസംഗസം  കചക്ടോദനിച്ചു.
മചണ്ണെണ്ണെ  ചവടനിക്കുറച്ചതനിനപ  ഞങ്ങളക്ടോരുസം  ഉതരവക്ടോദനിയല.  സസംസ്ഥക്ടോനചത
പക്ടോവചപട  ആളുകേള്ക്കപ  ചവളനിച്ചതനിനുസം   പക്ടോചകേതനിനുസം  കവണനിയക്ടോണപ  കകേന്ദ്രസം
മചണ്ണെണ്ണെ തരുന്നതപ.  എന്നക്ടോല് അതനിചലക്ടോരു ചചഡകവര്ഷന നമ്മള് കേക്ടോലങ്ങളക്ടോയനി
വരുത്തുന്നു.  പക്ടോവചപട  മതരചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളുചടെ  മതരബനന  യക്ടോനങ്ങള്
പ്രവര്തനിപനിക്കക്ടോന  ഇതനില്നനിന്നപ  മചണ്ണെണ്ണെ  വനിഭജനിച്ചപ  അവര്ക്കപ  ചകേക്ടോടുക്കുമക്ടോയനിരുന്നു.
അതപ കകേന്ദ്രസം അസംഗസ്പീകേരനിക്കുന്നനില.  കേഴനിഞ്ഞ കകേക്ടോണ്ഗ്രസപ സര്ക്കക്ടോരുസം അസംഗസ്പീകേരനി
ക്കുമക്ടോയനിരുന്നനില.  ഇകപക്ടോള്  ബനി.ചജ.പനി.  സര്ക്കക്ടോര്  ഒട്ടുസം  അസംഗസ്പീകേരനിക്കുന്നനില.
മതരചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേചളക്ടോന്നുസം അവര്ക്കപ  വലനിയ കേക്ടോരരമല.   മതരചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കപ
ചകേക്ടോടുത മചണ്ണെണ്ണെയക്ടോണപ ചവടനിക്കുറച്ചചതന്നപ മനസനിലക്ടോക്കണസം.  അതപ മനസനിലക്ടോക്കക്ടോചത
എകന്നക്ടോടെപ  പറഞ്ഞനിചടന്തക്ടോണപ  കേക്ടോരരസം.  സസംസ്ഥക്ടോനതനിനപ  അര്ഹതചപടതുസം
അവകേക്ടോശചപടതുസം  കകേന്ദ്രതനില്നനിന്നപ  വക്ടോങ്ങനിചയടുക്കക്ടോന  ഒരുമനിച്ചപ  നനില്ക്കുകേ.
അതനിനക്ടോണപ നക്ടോസം  മുനചചകേ എടുകക്കണതപ.  ഈ പ്രശ്നസം സഭ നനിര്തനിവച്ചപ ചര്ച്ച
ചചകയ്യണതനില എന്നക്ടോണപ എചന്റെ അഭനിപ്രക്ടോയസം.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ബഹുമക്ടോനചപട ഭക്ഷരവസം സനിവനില്സചചപ്ലെെസുസം വകുപ്പുമനനിയുചടെ
വനിശദസ്പീകേരണതനിചന്റെ  അടെനിസ്ഥക്ടോനതനില്  അടെനിയന്തരപ്രകമയതനിനപ  അവതരണക്ടോനുമതനി
നനികഷധനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

(അടെനിയന്തരപ്രകമയക്ടോവതരണക്ടോനുമതനി നനികഷധനിച്ചു.)

10.00 AM]

പ്രതനിപക്ഷകനതക്ടോവപ  (ശ്രസ്പീ  .    രകമശപ  ചചന്നനിതല):  സര്,  കകേന്ദ്രതനിചല
ബനി.ചജ.പനി.  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെയുസം  കകേരളതനിചല  എല്.ഡനി.എഫപ.  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെയുസം
പനിടെനിപ്പുകകേടുചകേക്ടോണപ  നമ്മുചടെ  ചപക്ടോതുവനിതരണകമഖലയക്ടോചകേ  തകേര്ന്നനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.
ഇഒൗ  കമഖലയനിലക്ടോചകേ  ഇകപക്ടോള്  അനനിശ്ചനിതതസ്വവസം  അരക്ടോജകേതസ്വവമക്ടോണുളളതപ.
സര്ക്കക്ടോരനിചന്റെ  പനിടെനിപ്പുകകേടെനിനപ  പ്രതനിപക്ഷതനിനുകനചര  അങ്ങപ  എന്തനിനക്ടോണപ  ഇത്രയുസം
ചൂടെക്ടോയചതന്നപ  എനനിക്കപ  മനസനിലക്ടോകുന്നനില.  ശ്രസ്പീ.  തനികലക്ടോതമന  ശക്ടോന്തസസ്വഭക്ടോവനിയക്ടോയ
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ഒരക്ടോളക്ടോണപ.  അങ്ങപ  ഇത്രയുസം  ചൂടെക്ടോയചതന്തക്ടോചണന്നപ  എനനിക്കപ  മനസനിലക്ടോയനില.
എല്.ഡനി.എഫപ.,  കറഷന  കേടെകേളനികലയപ  സമരസം  നടെതക്ടോന  കപക്ടോകുകേയക്ടോണപ
എന്നക്ടോണപ  പറയുന്നതപ.   ഇവനിചടെ   കറഷന കേടെക്കക്ടോര് സമരസം  ചചയ്യുന്നു,  അവരുചടെ
അടുകതക്കപ എല്.ഡനി.എഫപ.കേക്ടോര് സമരസം ചചയ്യക്ടോന കപക്ടോകുകേയക്ടോണപ. എന്തക്ടോണപ ഇഒൗ
നക്ടോടനില്  നടെക്കുന്നതപ?   ഭരണവസം  സമരവസം  പുനര്ജനനിക്കുകേയക്ടോകണക്ടോ  ഇവനിചടെ?
കകേന്ദ്രതനിചല ബനി.ചജ.പനി. ഗവണ്ചമന്റെപ നമ്മകളക്ടോടെപ ചനിറ്റമ്മനയസം കേക്ടോണനിക്കുന്നു എന്ന
കേക്ടോരരതനില്  തര്ക്കസം  കവണ.  ഞക്ടോന  അങ്ങകയക്ടോടെപ  ഒരു  കേക്ടോരരസം  പറയക്ടോന
ആഗ്രഹനിക്കുന്നു.  ഇഒൗ  നനിയമസം  നടെപനിലക്ടോക്കനിക്കഴനിഞ്ഞക്ടോല്  കകേരളതനിചല  ജനങ്ങള്ക്കപ
ഇന്നപ ലഭനിച്ചുചകേക്ടോണനിരനിക്കുന്ന കറഷനരനി കുറഞ്ഞക്ടോല് അകങ്ങയക്ടോയനിരനിക്കുസം അതനിചന്റെ
ഉതരവക്ടോദനിതസ്വസം.  അതുകൂടെനി  പറയക്ടോന  ഞക്ടോന ആഗ്രഹനിക്കുകേയക്ടോണപ.  ഭക്ഷരഭദ്രതക്ടോ
നനിയമസം  നടെപനിലക്ടോക്കുന്നതനിചന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി,  അങ്ങപ  പറഞ;  ഇവനിചടെ  എന്തക്ടോണപ
നടെക്കുന്നതപ?  ഇവനിചടെ  ഒരു കുഴപവമനില  എന്നകല.  "കറഷന കേക്ടോര്ഡപ  പസ്പീഡനമക്ടോകേരുതപ-
മലയക്ടോളമകനക്ടോരമ.  "പരക്ടോതനി  ഒരു  ലക്ഷസം കേടെന്നു”-  മക്ടോതൃഭൂമനി,  "കറഷന  കേക്ടോര്ഡനിനക്ടോയനി
എചന്തലക്ടോസം  സഹനിക്കണസം”-  കകേരളകേഒൗമുദനി,  "കറഷന  മുനഗണനക്ടോ  പടനികേ  ദരനിദ്ര
ജനകദ്രക്ടോഹമക്ടോകേരുതപ”-ദസ്പീപനികേ.  "ആശങ്കയകേറ്റണസം”-  മസംഗളസം  "അരനിയനില മക്കകള,
മചണ്ണെണ്ണെയുസം”-കകേരള കേഒൗമുദനി.  (പത്രങ്ങളുചടെ കകേക്ടോപനി  ഉയര്തനിക്കക്ടോടനി.)  കകേരളതനിചല
എലക്ടോ ദനിനപത്രങ്ങളുസം ഇന്നപ എഡനികറ്റക്ടോറനിയല് എഴുതുകേയുസം വക്ടോര്തകേള് ചകേക്ടോടുക്കുകേയുസം
ചചയ്തനിട്ടുളളതപ  കകേരളതനിചല  ചപക്ടോതുവനിതരണ  കമഖലയനില്  ഉണക്ടോയനിരനിക്കുന്ന
അനനിതരസക്ടോധക്ടോരണമക്ടോയ ഒരു സക്ടോഹചരരമക്ടോണപ. ഇവനിചടെ എന്തക്ടോണപ സ്ഥനിതനി ? ......
(ബഹളസം).... .....…

മനി  .    സസ്പീക്കര്   :  പ്ലെെസ്പീസപ....  പ്ലെെസ്പീസപ  അങ്ങപ പ്രസസംഗസം തുടെരൂ… .  ശ്രസ്പീ.  രക്ടോജന,...

ഇരനിക്കൂ,  ശ്രസ്പീ.  മുരളസ്പീധരന അങ്ങപ എകപക്ടോഴുസം ക്ഷുഭനിതനക്ടോകേക്ടോറുണപ.  അങ്ങയുചടെ രണപ

വശതനിരനിക്കുന്ന  ആളുകേളുസം  ഇതപ  ചചയ്യക്ടോറുകണക്ടോചയന്നപ  ആകലക്ടോചനിക്കണസം.  മനനി

സസംസക്ടോരനിക്കുകമക്ടോഴുസം ഇതക്ടോയനിരുന്നകലക്ടോ സ്ഥനിതനി.  ആരുസം ചചയ്യക്ടോന പക്ടോടെനിലക്ടോചയന്നപ

ചചയര്  എകപക്ടോഴുസം  പറയക്ടോറുണപ.  പകക്ഷ  മനനി  സസംസക്ടോരനിക്കുകമക്ടോഴുസം  ഇതു

തചന്നയക്ടോയനിരുന്നു സ്ഥനിതനി. ചചയര്  ഇചതലക്ടോസം കേക്ടോണുന്നുണപ.  ശ്രസ്പീ. ഷസംസസ്പീര്... ശ്രസ്പീ.

ബക്ടോബു, ശ്രസ്പീ. അബ്ദുറഹനിമക്ടോന,  ഇരനിക്കൂ. 

ശ്രസ്പീ  .    രകമശപ ചചന്നനിതല  :  കകേരളതനിചല  മുനഗണനക്ടോ പടനികേയനില് പരക്ടോതനി
ചകേക്ടോടുതനിട്ടുളള ആളുകേള് ധക്ടോരക്ടോളമുണപ.  ഇന്നപ ചചസസ്വരമക്ടോയനി ഒരു പരക്ടോതനി ചകേക്ടോടുക്കക്ടോനുളള
അവസ്ഥയനില.  തക്ടോലൂക്കക്ടോഫസ്പീസുകേളനില്  സസംഘര്ഷക്ടോവസ്ഥയക്ടോണപ.  തക്ടോലൂക്കക്ടോഫസ്പീസുകേളനില്
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സസ്പീകേള് തലകേറങ്ങനി വസ്പീഴുന്നു, ചനിലര് വക്ടോവനിട്ടുകേരയുന്നു.  ഒരു ജനക്ടോധനിപതര സര്ക്കക്ടോര്
ഒഴനിവക്ടോകക്കണ ഗുരുതരമക്ടോയ സക്ടോഹചരരമക്ടോണപ ഇതപ.  മുനഗണനക്ടോ ലനിസനില് കേഴനിഞ്ഞ
ഗവണ്ചമന്റെപ തക്ടോലൂക്കപ തലതനിലുളള ക്രമസ്പീകേരണമക്ടോണപ ചചയ്തതപ. അതപ മക്ടോറ്റനിയകതക്ടോടു
കൂടെനിയക്ടോണപ  ഇഒൗ  അപക്ടോകേതകേള്  വന്നതപ.  ഞക്ടോന  മുഖരമനനിചയ  കേണകപക്ടോള്
അകദ്ദേഹകതക്ടോടെപ ഇഒൗ കേക്ടോരരസം പറഞ്ഞതക്ടോണപ. ഇതപ മക്ടോറ്റരുതപ, മക്ടോറ്റനിയക്ടോല് ഇതപ കുഴയുസം.
തുഗ്ലക്കനികനയുസം   അതനിശയനിപനിക്കുന്ന പരസ്പീക്ഷണമക്ടോണപ ശ്രസ്പീ. തനികലക്ടോതമന ഇവനിചടെ
നടെതനിചക്കക്ടോണനിരനിക്കുന്നതപ.  ഇന്നചലയക്ടോണപ  ഉകദരക്ടോഗസ്ഥനമക്ടോരുചടെ  കബക്ടോധവല്ക്കരണസം
നടെക്കുന്നതപ,  എലക്ടോ  പത്രങ്ങളനിലുസം  ഉണപ.  ഇന്നചലയക്ടോണപ  നടെന്നതപ.  തനിരക്കപ
കൂടെനിയകപക്ടോള് ഉകദരക്ടോഗസ്ഥനമക്ടോര് പലരുസം മുങ്ങനി,  സ്ഥലസം വനിട്ടു.  ചനയ്യക്ടോറ്റനിനകേരയനില്
തക്ടോലൂക്കപ സചചപ്ലെെ ഓഫസ്പീസര് സ്ഥലതനിലക്ടോയനിരുന്നു.  ആയനിരക്കണക്കനിനപ ആളുകേളക്ടോണപ
ചനയ്യക്ടോറ്റനിനകേരയനില്,  മൂവക്ടോറ്റുപുഴയനില്,  അങ്ങചന  കകേരളതനിചന്റെ  പല  ഭക്ടോഗത്തുസം
തടെനിച്ചുകൂടെനിയതപ.  ഇകപക്ടോഴക്ടോകണക്ടോ  ഉകദരക്ടോഗസ്ഥനമക്ടോര്ക്കപ  പരനിശസ്പീലനസം  ചകേക്ടോടുകക്കണതപ?
അങ്ങപ  പറഞ,  വനികലജപ  ഓഫസ്പീസനിലുസം  പഞക്ടോയതപ  ഓഫസ്പീസനിലുസം  ക്രമസ്പീകേരണസം
ഏര്ചപടുതനിയനിരനിക്കുന്നുചവന്നപ.  ഇന്നചത  റനികപക്ടോര്ടപ  എന്തക്ടോണപ?  പല വനികലജപ
ഓഫസ്പീസുകേളനിലുസം ഇന്നചല ചചന്ന ആളുകേകളക്ടോടെപ അവനിടെചത ഉകദരക്ടോഗസ്ഥനമക്ടോര് പറയുന്നു;
ഞങ്ങള്ക്കപ ഇതുസസംബനനിച്ചപ ഒരു വനിവരവമനില. അതനികനക്കക്ടോള് ഗഒൗരവമക്ടോയ ഒരു കേക്ടോരരസം
ഞക്ടോന  പറയക്ടോന  ആഗ്രഹനിക്കുന്നു.  കറഷന  ഉപകഭക്ടോകക്ടോക്കളുചടെ  വരകനിപരമക്ടോയ ഡക്ടോറ്റക്ടോ
പുറത്തു വരുന്നതനിചനപറ്റനി നനിരവധനി പരക്ടോതനികേള് ഉയര്ന്നുവന്നനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ. ഇന്തരയനില്
ഡക്ടോറ്റക്ടോ ചപ്രക്ടോടക്ഷന, ചചപ്രവസനി എന്നനിവയപ ഒരു നനിയമസം ഇല.  എന്നക്ടോല് നനിരവധനി
സുപ്രസ്പീസംകകേക്ടോടെതനി  വനിധനികേളനില് ഇതപ  ഫണചമന്റെല് ചചററ്റക്ടോയനി  ചൂണനിക്കക്ടോണനിക്കുന്നുണപ.
ഇതപ  ദരുപകയക്ടോഗചപടുതക്ടോനുളള  സക്ടോധരതകേള്  വളചരകയചറയക്ടോണപ.  ഇതനിനുകവണനി
ചചകയ്യണ  കേക്ടോരരങ്ങള് ചചയ്തനില  എന്നുളളതക്ടോണപ  ഏറ്റവസം  പ്രധക്ടോനചപട കേക്ടോരരസം.
കപഴ്സണല്  ഡക്ടോറ്റക്ടോ  ചപ്രക്ടോടകപ  ചചയ്യക്ടോന  കവണനിയുളള  നടെപടെനികേള്
ഉണക്ടോകകേണതക്ടോയനിരുന്നു.   അതപ  ഉണക്ടോയനിടനില   എന്നുമക്ടോത്രമല  ഇതപ  പലര്ക്കുസം
മനിസപ യൂസപ  ചചയ്യക്ടോന  കേഴനിയതക്ക  നനിലയനികലക്കപ  മക്ടോറുകേയക്ടോണപ.   പക്ടോസപ കവര്ഡപ
ചപ്രക്ടോടക്ഷന സനിസസം, - ചപ്രക്ടോടകനിസംഗപ ദ ഡക്ടോറ്റക്ടോ ഫസം മനിസപ യൂസപ  എന്നുളള നനിലയനില്
ഇതനിചന ക്രമസ്പീകേരനികക്കണതക്ടോയനിരുന്നു.  അതപ ഉണക്ടോയനിടനില.  വനികലജപ  ഓഫസ്പീസനില്
ചചന്നക്ടോല്, പഞക്ടോയതപ ഓഫസ്പീസനില് ചചന്നക്ടോല് ജസ്പീവനക്കക്ടോര് ചചകേമലര്ത്തുകേയക്ടോണപ.
അവര് പറയുന്നു ഞങ്ങള്ക്കപ ഇതനിചനപറ്റനി വരകമക്ടോയ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള് ഇല.  മനനി
ഇവനിചടെ ബഹളമുണക്ടോക്കനിയകലക്ടോ,...  മുചന്നക്ടോരുക്കങ്ങളനിലക്ടോചത എങ്ങചന ആളുകേള്ക്കപ
ഇതപ  തനിരുതക്ടോനുളള  നടെപടെനികേള്  ഉണക്ടോകുസം?   ഡനിമക്ടോന്റെപ   ചര്ച്ചയപ  മറുപടെനി
പറഞചകേക്ടോണപ  മനനി  പറഞ.  1-ാം  തസ്പീയതനിക്കപ്പുറസം  നസ്പീടക്ടോന  കേഴനിയുകേയനില,
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ഞങ്ങള് വക്ടോക്കുചകേക്ടോടുതനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  ഇന്നചല എങ്ങചന മനനി  5-ാം തസ്പീയതനി
വചര  നസ്പീടനി.   എനനിക്കപ  ഗവണ്ചമന്റെനികനക്ടോടെപ  പറയക്ടോനുളളതപ  5-ാം  തസ്പീയതനിവചര
നസ്പീടനിചയങ്കനില്  എന്തുചകേക്ടോണപ  10  ദനിവസസം  കൂടെനി  ചകേക്ടോടുത്തുകൂടെക്ടോ.  ഇഒൗ  പ്രശ്നതനിനപ
പരനിഹക്ടോരമുണക്ടോക്കരുകതക്ടോ?   നൂറു  കേണക്കനിനപ  ആളുകേള്  വനികലജപ  ഓഫസ്പീസനിലുസം
പഞക്ടോയതപ  ഓഫസ്പീസനിലുസം  കേക്യൂ  നനില്ക്കുകേയക്ടോണപ.  പക്ടോവചപടവരക്ടോണപ,
സക്ടോധക്ടോരണക്കക്ടോരക്ടോണപ, ആയനിരങ്ങള് വലയുകേയക്ടോണപ.  ബനി.പനി.എല്. കുടുസംബങ്ങളനില്ചപട
പക്ടോവചപട  ആളുകേള്,  അവര്  ചചലകമക്ടോള്  ഉകദരക്ടോഗസ്ഥനമക്ടോര്  കവണ  രസ്പീതനിയനില്
പ്രതനികേരനിക്കുന്നനില. എലക്ടോയനിടെത്തുസം പരക്ടോതനിയക്ടോണപ. 1-ാം തസ്പീയതനി  കേടപ ഓഫപ കഡറ്റക്ടോയനി
വചച്ചങ്കനില് എന്തുചകേക്ടോണപ ഇകപക്ടോള്  അഞക്ടോസം തസ്പീയതനിയക്ടോക്കനി മക്ടോറ്റനി.  എന്തുചകേക്ടോണപ
15 അചലങ്കനില് 10 ദനിവസസം കൂടെനി ചകേക്ടോടുത്തുകൂടെക്ടോ.  കുറ്റമറ്റ രസ്പീതനിയനില്  ലനിസ്റ്റുണക്ടോക്കക്ടോന
കേഴനിയനികല?  ഒരു കഹക്ടോസം വര്ക്കുസം ചചയ്യക്ടോചത  ശ്രസ്പീ.  തനികലക്ടോതമന ഇഒൗ കേക്ടോരരതനില്
ഗുരുതരമക്ടോയ പനിഴവപ വരുതനിയനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  യക്ടോചതക്ടോരു കഹക്ടോസം വര്ക്കുമുണക്ടോയനിടനില.
ഉകദരക്ടോഗസ്ഥന്മേക്ടോര്  പറയുന്നതനുസരനിച്ചപ  അചതക്ടോന്നപ  ചവരനിചചഫ  ചചയ്യക്ടോനുളള
നടെപടെനികപക്ടോലുസം മനനി എടുതനില എന്നക്ടോണപ എനനിക്കപ പറയക്ടോനുളളതപ.  മുനഗണനക്ടോ
പടനികേ തയ്യക്ടോറക്ടോക്കക്ടോന കകേന്ദ്രകതക്ടോടെപ സമയസം കൂടനി കചക്ടോദനിക്കക്ടോമക്ടോയനിരുന്നു. നനിങ്ങള്ക്കപ
പറയക്ടോമക്ടോയനിരുന്നു;  ഞങ്ങള് പുതനിയ  ഗവണ്ചമന്റെപ  ആണപ,  ഞങ്ങള്ക്കപ സമയസം കവണസം
എന്നപ.  അങ്ങചന  പറയക്ടോമക്ടോയനിരുന്നകലക്ടോ.   അങ്ങചന  സമയസം  കൂടനി
വക്ടോങ്ങനിക്കക്ടോമക്ടോയനിരുന്നകലക്ടോ, ഇന്നപ സ്ഥനിതനിചയന്തക്ടോണപ? ബനി.പനി.എല്. കേക്ടോര്ഡുകേക്ടോര്ക്കപ
അരനി കേനിട്ടുന്നനില.  എ.പനി.എല്.  അരനി വനിതരണസം പൂര്ണ്ണെമക്ടോയുസം ഇലക്ടോതക്ടോയനിരനിക്കുന്നു.
നമ്മുചടെ സസംസ്ഥക്ടോനചത ചപക്ടോതുവനിതരണ കമഖലയക്ടോചകേ തകേരക്ടോറനിലക്ടോയനിരനിക്കുന്നു.  

മചണ്ണെണ്ണെയുചടെ  കേക്ടോരരസം  പറഞ,  മചണ്ണെണ്ണെ  പണ്ടുസം  ചവടനിക്കുറയക്ടോന  ശ്രമസം
ഉണക്ടോയനിട്ടുണപ.  അന്നപ കകേന്ദ്രതനില് ഇടെചപടെല് നടെതനിയനിട്ടുണപ.  കകേന്ദ്രസം പറയുന്നതപ
മല്സരചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കപ  മചണ്ണെണ്ണെ  ചകേക്ടോടുക്കരുചതന്നക്ടോണപ.  പകക്ഷ  നമ്മള്
ഇടെചപടപ അര്ഹതചപട മചണ്ണെണ്ണെ വക്ടോങ്ങനിചയടുക്കക്ടോറുണപ. കകേരളതനിചല പരമരക്ടോഗത
മല്സരചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കപ ആവശരമക്ടോയ മചണ്ണെണ്ണെ ലഭനിക്കക്ടോത സ്ഥനിതനിയക്ടോണനിന്നുളതപ.
വക്ടോചകേമടെനിച്ചനിട്ടു  കേക്ടോരരമനില.  മനനി  ചവറുചത  വര്തമക്ടോനസം  പറഞ്ഞനിട്ടു  കേക്ടോരരമനില.
കകേന്ദ്രതനില്  സമ്മര്ദ്ദേസം  ചചലുതക്ടോന  ഗവണ്ചമന്റെനിനപ  കേഴനിയണസം.  ബനി.ചജ.പനി.
ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  ചനിറ്റമ്മനയസം  ഒരു  ഭക്ടോഗതപ,  എല്.ഡനി.എഫപ.  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ
കേക്ടോരരക്ഷമതയനിലക്ടോയ്മ മറുഭക്ടോഗതപ. ഇഒൗ രണപ കേക്ടോരണങ്ങള്ചക്കക്ടോണപ സസംസ്ഥക്ടോനചത
ചപക്ടോതുവനിതരണ കമഖലയക്ടോചകേ തകേര്ന്നനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ. ജനങ്ങള്ക്കപ രക്ഷയനിലക്ടോത
അവസ്ഥയക്ടോണപ.  അതുചകേക്ടോണപ  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  ഇഒൗ  നടെപടെനികേള്  തനിരുതക്ടോന
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തയ്യക്ടോറക്ടോകേണസം.  10-15 ദനിവസസംകൂടെനി ചകേക്ടോടുക്കക്ടോന തയ്യക്ടോറക്ടോകേണസം.  അചലങ്കനില് ഇഒൗ
ലനിസപ പൂര്ണ്ണെമക്ടോയനി സുതക്ടോരരമക്ടോയ നനിലയനില്,  കുറ്റമറ്റ നനിലയനില് പൂര്തസ്പീകേരനിക്കക്ടോന
സക്ടോധരമല.  അങ്ങുതചന്ന  പരനികശക്ടോധനിക്കണസം.  കകേരളതനില്  അകങ്ങക്ടോളമനികങ്ങക്ടോളസം
വലനിയ  ആശയക്കുകുഴപമക്ടോണപ,  വലനിയ  പ്രശ്നങ്ങള്  നനിലനനില്ക്കുകേയക്ടോണപ.  അതപ
ചര്ച്ച  ചചയ്യക്ടോന  തയ്യക്ടോറക്ടോകേക്ടോത  സര്ക്കക്ടോര്  നടെപടെനിയനില്  പ്രതനികഷധനിച്ചപ  ഞങ്ങള്
വക്ടോക്കഒൗടപ ചചയ്യുന്നു.

(ഗവണ്ചമന്റെപ  നനിലപക്ടോടെനില് പ്രതനികഷധനിച്ചപ  പ്രതനിപക്ഷകനതക്ടോവപ  ശ്രസ്പീ.  രകമശപ

ചചന്നനിതലയുസം അകദ്ദേഹതനിചന്റെ പക്ടോര്ടനിയനില്ചപട അസംഗങ്ങളുസം സഭ വനിടപ  പുറത്തു

കപക്ടോയനി.)

ശ്രസ്പീ  .    പനി  .    ചകേ  .    കുഞ്ഞക്ടോലനിക്കുടനി:  സര്,  കറഷന  കേക്ടോര്ഡുകേളുചടെ  വനിതരണസം

സസംബനനിച്ച വനിഷയതനില്  ഗുരുതരമക്ടോയ ഒരവസ്ഥ വരരുചതന്ന നനിലയക്ടോണപ ഇഒൗ

അടെനിയന്തര  പ്രകമയതനിനപ  കനക്ടോടസ്പീസപ  ചകേക്ടോടുതനിട്ടുളതപ.  ഒരു  കേഒൗണറനില്  പതപ

ഇരുപതനിനക്ടോയനിരസം  കപര്  തളനിലുസം  ഉന്തനിലുസംചപടപ  വളചര  കേഷ്ടചപടുന്നുചവന്നക്ടോണപ

പത്രറനികപക്ടോര്ട്ടുകേള് പറയുന്നതപ. മചറ്റക്ടോരു പ്രധക്ടോനചപട വനിഷയസം സമയസം ദസ്പീര്ഘനിപനിച്ചപ

നല്കേനിചലന്ന  ആശങ്കയക്ടോണപ.  അതുചകേക്ടോണക്ടോണപ  ഇങ്ങചന  ഒരു  വനിഷയസം  മുന

ഭക്ഷരവകുപ്പുമനനി  ശ്രസ്പീ.  അനൂപപ  കജക്കബപ  ചകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോന  തസ്പീരുമക്ടോനനിച്ചതപ.  ഒരു

വക്ടോക്കഒൗടനിചന്റെ  ആവശരമുകണക്ടോചയന്നപ  ഞക്ടോനുസം  പ്രതനിപക്ഷ  കനതക്ടോവസം  തമ്മനില്

സസംസക്ടോരനിക്കുകേയക്ടോയനിരുന്നു.  പകക്ഷ  മനനി  ആചകേ  പ്രകകേക്ടോപനിതനക്ടോണപ.  ആകവശ

ഭരനിതനക്ടോയനി  പ്രസസംഗനിക്കുയുസം  എചന്റെ  സുഹൃതപ  ശ്രസ്പീ.  എ.  ചകേ.  ശശസ്പീന്ദ്രന  ചചകേ

ചകേക്ടോടുക്കുകേയുസം ചചയ.  ആകവശപൂര്വ്വസം അങ്ങപ പ്രസസംഗനിച്ചതപ കേണകപക്ടോള് എനനിക്കപ

കതക്ടോന്നുന്നതപ എകന്തക്ടോ ഒരു പന്തനികകേടുചണന്നക്ടോണപ.  നനിങ്ങള് കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ചമന്റെനിചന

തക്ടോരതമരസം  ചചയ്യുകമക്ടോള്  അതനിനപ  മുമചത  ഗവണ്ചമന്റെപ  ഇഒൗ  കേക്ടോരരസം

പൂര്തനിയക്ടോക്കക്ടോന നക്ടോലു ചകേക്ടോലമക്ടോണപ എടുതതപ എന്നപ മനസനിലക്ടോക്കണസം.  കേഴനിഞ്ഞ

ഗവണ്ചമന്റെപ  മൂന്നപ  ചകേക്ടോലചമടുത്തു.  കേക്ടോരണസം  ഇകപക്ടോള്  കറഷനവനിതരണ  രസംഗതപ

കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ചമന്റെപ  എചന്തക്ടോചക്കകയക്ടോ  കപക്ടോളനിസനിയനില്  മക്ടോറ്റസം  വരുതനിചയന്നക്ടോണപ

അറനിയുന്നതപ.  ഫസ്പീ കറഷനനിസംഗുസം സക്ടോറ്റക്യൂടറനി കറഷനനിസംഗുസം നഷ്ടമക്ടോകുസം.  അതുകപക്ടോചല

തചന്ന  കേക്ടോര്ഡുവനിതരണസം  സസംബനനിച്ചപ  കവണത്ര  സമയസം  കേനിടനിയനിചലങ്കനില്

പ്രശ്നമക്ടോകുസം.  
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ശ്രസ്പീ  .    ചകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള് ഖക്ടോദര്:  സര്,  അങ്ങപ കറഷന കേക്ടോര്ഡുകേചളപറ്റനിയക്ടോണപ
പറയുന്നതപ.  കറഷന കേക്ടോര്ഡനിനുള അകപക്ഷ കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ കേക്ടോലതപ
വക്ടോങ്ങനിവച്ചനിടപ  മൂന്നപ  ചകേക്ടോലസം  കേഴനിഞ്ഞനികല?  ആ ഗവണ്ചമന്റെപ  കേക്ടോര്ഡപ  വനിതരണസം
ചചയ്യക്ടോതതനിനപ ഇഒൗ ഗവണ്ചമന്റെനിചന കുറ്റസം പറഞ്ഞനിടപ എന്തക്ടോണപ കേക്ടോരരസം? 

ശ്രസ്പീ  .    പനി  .    ചകേ  .    കുഞ്ഞക്ടോലനിക്കുടനി: സര്, അനൂപപ കജക്കബപ  ഈ സര്ക്കക്ടോരനിചന
കുറ്റചപടുതക്ടോനല പ്രസസംഗനിച്ചതപ.  ഇനനി വരക്ടോനകപക്ടോകുന്ന കേക്ടോരരചതപറ്റനി സസംസക്ടോരനിക്കക്ടോന
അനുവദനിക്കനിചലന്നുവച്ചക്ടോല് എന്തുചചയ്യുസം.  അതനിനുമുമപ നക്ടോലപ  ചകേക്ടോലചമടുത്തു.  അതനികന്മേലുള
കറഷനവനിഹനിതസം ആളുകേള് വക്ടോങ്ങനി ഭക്ഷണസം ഉണക്ടോക്കനി തനിന്നുകപക്ടോയനി.   കേഴനിഞ്ഞ
ഗവണ്ചമന്റെപ മൂന്നപ ചകേക്ടോലചമടുത്തു.  അതുസം കേഴനിഞ.  ഇകപക്ടോള് ഒരു ആശങ്കയുളതപ
ഇനനി  ഭക്ഷനിക്കക്ടോന  കേനിട്ടുകമക്ടോ  എന്നക്ടോണപ.  അതപ  പറയുകമക്ടോള്  നനിങ്ങള്  ചചയ്കതക്ടോ
എന്നക്ടോകണക്ടോ  കചക്ടോദനികക്കണതപ?  ഞങ്ങള്  കവണത്ര  ചചയ്തനിചലന്നപ  വകച്ചക്ടോളള.
അതുചകേക്ടോണകല ജനങ്ങള് നനിങ്ങചള ചതരചഞ്ഞടുതതപ.   എന്നക്ടോല് നനിങ്ങള് ആ
കേക്ടോരരങ്ങള്  ശരനിയക്ടോയനി  പൂര്തനിയക്ടോക്കകണ?  അതലക്ടോചത  ചവറുചത  കദഷരതനില്
സസംസക്ടോരനിച്ചനിടപ കേക്ടോരരമുകണക്ടോ?  ഇങ്ങചന ആകവശപൂര്വ്വസം പ്രസസംഗനിക്കുന്നതപ കേക്ടോണുകമക്ടോള്
ആശങ്ക  കൂടുകേയക്ടോണപ.  അങ്ങപ  പത്രസം  കനക്ടോക്കൂ.  ഒരു  കേഒൗണറനിചന്റെ  മുന്നനില്  പതപ
ഇരുപതനിനക്ടോയനിരസം ആളുകേള് തളര്ന്നുകേനിടെക്കുന്നതപ നചലക്ടോരു കേക്ടോരരമല.  ഉതര്പ്രകദശനില്
സഒൗജനരമക്ടോയനി സക്ടോരനി വനിതരണസം ചചയ്തകപക്ടോള് തനിക്കനിലുസം തനിരക്കനിലുസംചപടപ ആളുകേള്
മരനിച്ചുചവന്നപ  പറഞ്ഞതുകപക്ടോചല പത്രവക്ടോര്തകേളുസം  റനികപക്ടോര്ട്ടുകേളുചമക്ടോചക്ക വന്നകപക്ടോഴക്ടോണപ
അടെനിയന്തരപ്രകമയതനിനപ  കനക്ടോടസ്പീസപ  ചകേക്ടോടുതതപ.  ആകവശപൂര്വ്വസം  പ്രസസംഗനിച്ചനിടപ
കേക്ടോരരമനില. കേക്ടോരരങ്ങള് കനചര ചചക്ടോചവ്വ ചചയ്യക്ടോന ശ്രമനിക്കൂ. പ്രസസംഗനിക്കക്ടോന കേഴനിയുസം,
പ്രവൃതനി നന്നക്ടോയനിചലങ്കനില്  പനിടെനിക്കചപടുചമന്ന കേക്ടോരരസം അങ്ങപ ഓര്ക്കുന്നതപ നലതപ.
ഇതപ  കറഷചന്റെ  കേക്ടോരരമക്ടോണപ.  ഞങ്ങളുചടെ  ഗവണ്ചമന്റെപ  എന്തപ  പ്രശ്നമുണക്ടോചയങ്കനിലുസം
കറഷന വനിതരണസം മുടെങ്ങക്ടോചത നടെതനിയനിട്ടുണപ. അതനിചന സസംബനനിച്ചപ ഗഒൗരവമക്ടോയ
ഒരു കേണ്ഫക്യൂഷന നനിങ്ങള്ക്കുചണന്നപ  കതക്ടോന്നുന്നു.  അതപ  ചര്ച്ച ചചയ്യക്ടോതതനില്
പ്രതനികഷധനിച്ചപ ഞങ്ങളുസം വക്ടോക്കഒൗടനില് പങ്കുകചരുന്നു.

(ഗവണ്ചമന്റെപ നനിലപക്ടോടെനില് പ്രതനികഷധനിച്ചപ  ശ്രസ്പീ.  പനി.  ചകേ.  കുഞ്ഞക്ടോലനിക്കുടനിയുസം
അകദ്ദേഹതനിചന്റെ പക്ടോര്ടനിയനില്ചപട അസംഗങ്ങളുസം സഭ വനിടപ പുറത്തുകപക്ടോയനി.)

ശ്രസ്പീ  .   അനൂപപ കജക്കബപ: സര്,  അടെനിയന്തരപ്രകമയസം ചര്ച്ചയ്ചക്കടുക്കണചമന്നു
പറഞ്ഞതപ ഇഒൗ നനിയമസം നടെപനിലക്ടോക്കുകമക്ടോള് പ്രശ്നങ്ങളുണക്ടോകേക്ടോസം എന്നുളതുചകേക്ടോണക്ടോണപ.
അതനിചന്റെ  ചനില  പ്രശ്നങ്ങളക്ടോണപ  ഇകപക്ടോള്  കേണ്ടുതുടെങ്ങനിയതപ.  മുനഗണനക്ടോപടനികേ
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പ്രസനിദ്ധസ്പീകേരനിക്കുന്നതുസം  അതുമക്ടോയനി  ബനചപട  വനിഷയങ്ങളുസം  ചര്ച്ചചചയ്യണചമന്നപ
ചൂണനിക്കക്ടോണനിച്ചകപക്ടോള്  ബഹുമക്ടോനചപട  മനനി  കേക്ടോടുകേയറനി  സസംസക്ടോരനിക്കുകേയക്ടോണപ
ചചയ്യുന്നതപ.  ബഹുമക്ടോനചപട കുഞ്ഞക്ടോലനിക്കുടനി സക്ടോഹനിബുസം അതക്ടോണപ ഇവനിചടെ ചൂണനിക്കക്ടോണനിച്ചതപ.
കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ചമന്റെപ എന്തുചചയചവന്നപ തക്ടോങ്കള് കചക്ടോദനിക്കുകമക്ടോള് തക്ടോങ്കളുചടെ ഗവണ്ചമന്റെപ
കേഴനിഞ്ഞ  അഞ്ചുമക്ടോസസംചകേക്ടോണപ  ചചകയ്യണ  പല  കേക്ടോരരങ്ങളുസം  ചചയ്തനിടനിചലന്നക്ടോണപ
ഞങ്ങള് സൂചനിപനിച്ചതപ.  കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ചമന്റെപ കറഷന കേക്ടോര്ഡുവനിതരണസം ചചയ്യക്ടോന
മൂന്നപ  വര്ഷചമടുത്തുചവന്നക്ടോണപ  അവര്  പറയുന്നതപ.  ഞക്ടോന  അതനിചനപറ്റനി  വളചര
കൃതരമക്ടോയനി പറയക്ടോസം.  അകങ്ങയപ അതപ പരനികശക്ടോധനിക്കക്ടോസം. 2014 ജൂചചല മക്ടോസതനിലക്ടോണപ
കറഷന കേക്ടോര്ഡുകേളുചടെ  നടെപടെനികേളനികലയപ  യു.ഡനി.എഫപ.  ഗവണ്ചമന്റെപ  കേടെക്കുന്നതപ.
അതക്ടോയതപ  ചതരചഞ്ഞടുപപ  വനിജക്ടോപനസം  നനിലവനില്  വരുന്നതനിനപ  ഒന്നര  വര്ഷസം
മുമപ. അതനിനുളനില് ഞങ്ങള് ചചയ്ത ഒടനവധനി കേക്ടോരരങ്ങളുണപ. അകങ്ങയപ ബനചപട
ഫയലുകേള്  പരനികശക്ടോധനിക്കക്ടോവന്നതക്ടോണപ. കേഴനിഞ്ഞ  എല്.ഡനി.എഫപ.  ഗവണ്ചമന്റെപ
കേക്ടോര്ഡുകേള് വനിതരണസം ചചയചവന്നപ അങ്ങപ പറഞ്ഞനികല. അങ്ങപ മനസനിലക്ടോക്കണസം,
ശ്രസ്പീ.  വനി.  എസപ.  അച്ചുതക്ടോനന്ദചന്റെ കനതൃതസ്വതനിലുള എല്.ഡനി.എഫപ.  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ
സമയചത കേക്ടോര്ഡുകേള് ചകേക്ടോടുത്തുതസ്പീര്തതപ യു.ഡനി.എഫപ.  ഗവണ്ചമന്റെപ അധനികേക്ടോരതനില്
വന്നതനിനുകശഷമക്ടോയനിരുന്നു. 2011-ല് ആയനിരുന്നു കേക്ടോര്ഡുകേള് ചകേക്ടോടുത്തുതസ്പീര്തതപ.
ഇതപ  2009-ചല ഒരു പത്രവക്ടോര്തയക്ടോണപ. "കറഷന കേക്ടോര്ഡപ വനിതരണസം മന്ദഗതനിയനില്,
പഴയതനിചന്റെ  കേക്ടോലക്ടോവധനി  നസ്പീടനി,   സര്ചവ്വ  കേഴനിഞ്ഞനിടപ  ഒന്നരവര്ഷസം.”2010-ചല
അടുത പത്രവക്ടോര്ത "പുതനിയ കറഷന കേക്ടോര്ഡപ നടെപടെനികേള് ഇഴയുന്നു.”അന്നചത
മക്ടോധരമസം, മലയക്ടോള മകനക്ടോരമ, മക്ടോതൃഭൂമനി എന്നസ്പീ പത്രങ്ങളനില് വന്ന വക്ടോര്തകേളക്ടോണനിതപ.
29-6-2010-ല് വന്ന വക്ടോര്ത "പുതനിയ കറഷന കേക്ടോര്ഡപ;  നടെപടെനികേള് ഇഴയുന്നു.”
ശ്രസ്പീ.  വനി.  എസപ.  അച്ചുതക്ടോനന്ദന  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  കേക്ടോലതപ  തുടെങ്ങനിവച്ച  കറഷന
കേക്ടോര്ഡപ  വനിതരണസം  നക്ടോലുവര്ഷസം  പനിന്നനിടപ  2011-ല്  യു.ഡനി.എഫപ.  ഗവണ്ചമന്റെപ
അധനികേക്ടോരതനില് വന്നകശഷമക്ടോണപ  ആ കറഷന കേക്ടോര്ഡുകേള് ചകേക്ടോടുത്തുതസ്പീര്തതപ.
അതുചകേക്ടോണപ അങ്ങപ സഭചയ ചതറ്റനിദ്ധരനിപനിക്കരുതപ.  അതപ അന്നചത ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ
കുറ്റമക്ടോചണന്നപ  ഞക്ടോന  പറഞ്ഞനില.  പരനിമനിതമക്ടോയ  സഒൗകേരരങ്ങളനിലക്ടോണപ  ഇഒൗ
ഡനിപക്ടോര്ടപചമന്റെപ പ്രവര്തനിക്കുന്നതപ.  പരനിമനിതമക്ടോയ സഒൗകേരരങ്ങളുപകയക്ടോഗനിച്ചുചകേക്ടോണപ
ഒന്നര  വര്ഷസംചകേക്ടോണക്ടോണപ  നടെപടെനിക്രമങ്ങള്  പൂര്തനിയക്ടോക്കക്ടോന  കേഴനിഞ്ഞതപ.
ഇകതക്ടോചടെക്ടോപസം ഒരു കേക്ടോരരസംകൂടെനി സൂചനിപനിക്കക്ടോന ആഗ്രഹനിക്കുകേയക്ടോണപ.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  കപക്ടോയനിന്റെപ ഓഫപ ഓര്ഡര്.  
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ക്രമപ്രശ്നസം 

   (2)  പ്രകമയക്ടോവതക്ടോരകേനക്ടോയ ഏകേക്ടോസംഗതനിനപ വക്ടോക്കഒൗടപ  പ്രസസംഗസം
നടെത്തുന്നതനിനുള അനുമതനി  സസംബനനിച്ചപ 

ശ്രസ്പീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരക്ടോജന: സര്, ഇഒൗ സഭയനില് അടെനിയന്തരപ്രകമയസം ബഹുമക്ടോനചപട
ഒരസംഗസം അവതരനിപനിക്കുന്നു. അകദ്ദേഹസം അവതരനിപനിച്ചകശഷസം ഗവണ്ചമന്റെനിനപ  പറയക്ടോനുള
കേക്ടോരരങ്ങള് പറഞ. സഭ നനിര്തനിവയ്ക്കുന്നനിചലന്നപ പറഞ്ഞപ അവസക്ടോനനിപനിച്ചു.  അതനില്
പ്രതനികഷധനിച്ചപ  പ്രതനിപക്ഷസം  വക്ടോക്കഒൗടപ  നടെതനി  ഇറങ്ങനികപക്ടോയനി.  ആ  പ്രകമയസം
അവതരനിപനിച്ചവര്ക്കുതചന്ന  വസ്പീണ്ടുസം  അതുസസംബനനിച്ചപ  സസംസക്ടോരനിക്കക്ടോന  നമ്മുചടെ
നനിയമസഭക്ടോ  ചടങ്ങള്  അനുവദനിക്കുന്നനില.  ഇതുസസംബനനിച്ചപ  അങ്ങപ  ഒരു  റൂളനിസംഗപ
നല്കേണചമന്നക്ടോണപ എനനിക്കപ പറയക്ടോനുളതപ.  

മനി  .   സസ്പീക്കര്:  പരനികശക്ടോധനിച്ചനിടപ പറയക്ടോസം.

അടെനിയന്തരപ്രകമയസം (തുടെര്ച്ച)

ശ്രസ്പീ  .    അനൂപപ  കജക്കബപ:  സര്,  ഞക്ടോന  പറയുന്ന  കേക്ടോരരങ്ങള്  കകേടപ  അങ്ങപ
അസസ്വസ്ഥതചപകടെണ കേക്ടോരരമനില.  ഞക്ടോന ചനില യക്ടോഥക്ടോര്ത്ഥരങ്ങള് മക്ടോത്രകമ പറയുന്നുള.
അതുസസംബനനിച്ചപ ബഹുമക്ടോനചപട  സസ്പീക്കര്  റൂളനിസംഗപ നല്കേചട.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  അകദ്ദേഹതനിചന്റെ  പക്ടോര്ടനിയനില്  കവചറ  അസംഗങ്ങളനിലക്ടോതതു
ചകേക്ടോണക്ടോണപ.  

ശ്രസ്പീ  .    അനൂപപ  കജക്കബപ:  ഈ  സഭയനില്  അടെനിയന്തരപ്രകമയസം  അവതരനിപനിച്ചവര്
വസ്പീണ്ടുസം സസംസക്ടോരനിച്ച  പ്രസ്പീസനിഡന്റുണപ.  രണക്ടോമചത കേക്ടോരരസം എന്തുചകേക്ടോണപ നമുക്കപ
14.25  ലക്ഷസം ടെണ്ണെക്ടോയനി ഭക്ഷരവനിഹനിതസം കുറഞചവന്നപ അകദ്ദേഹസം കചക്ടോദനിച്ചു.  അതപ
വളചര  പ്രസകമക്ടോയ  ഒരു  കചക്ടോദരമക്ടോണപ.  കേഴനിഞ്ഞ  യു.പനി.എ.  ഗവണ്ചമന്റെപ
എന.എഫപ.എസപ.എ.  എന്ന  നനിയമസം  ആദരമക്ടോയനി  പ്രക്ടോബലരതനില്  ചകേക്ടോണ്ടുവന്നകപക്ടോള്
പതപ  ലക്ഷസം  ടെണ്  ആയനിരുന്നു.  ഞങ്ങള്  വളചര  ശകമക്ടോയനി  16 ലക്ഷസം  ടെണ്
ഭക്ഷരധക്ടോനരവനിഹനിതസം എന്നതനില് ഉറച്ചുനനില്ക്കുകേയുസം അതപ  14.25  ലക്ഷസം ടെണ്ണെക്ടോയനി
ആ  സര്ക്കക്ടോര്  വര്ദ്ധനിപനിച്ചുതരനികേയുസം  ചചയ.  അകപക്ടോഴുസം  ഞങ്ങളുചടെ  ശകമക്ടോയ
ആവശരസം 16.5-ല് എതണചമന്നക്ടോയനിരുന്നു.

ശ്രസ്പീ  .    സനി  .    ദനിവക്ടോകേരന:  സര്,  ബഹുമക്ടോനചപട അസംഗസം ശ്രസ്പീ.  അനൂപപ കജക്കബപ
വക്ടോസവവനിരുദ്ധമക്ടോയ  പ്രസക്ടോവനകേള്  നടെതരുതപ.   അങ്ങപ  ഒരു  മനനിയക്ടോയനിരുന്ന
ആളക്ടോണപ.  ശ്രസ്പീ.  വനി.  എസപ.  അച്ചുതക്ടോനന്ദന ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ കേക്ടോലതപ ഞക്ടോനക്ടോയനിരുന്നു
ഭക്ഷര  വകുപ്പുമനനി.  ശ്രസ്പീ.  വനി.എസപ.  അച്ചുതക്ടോനന്ദചന്റെ  കേക്ടോലചത  മനനിസഭയനില്
പരനിപൂര്ണ്ണെമക്ടോയുസം  അവസക്ടോനചത  കേക്ടോര്ഡുസം  കഫക്ടോകടക്ടോപതനിച്ചപ  ലക്ടോമനികനറ്റപ  ചചയ്തപ
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കകേരളതനില്  വനിതരണസം  ചചയ്തതപ  എല്.ഡനി.എഫപ.  ഗവണ്ചമന്റെപ  മക്ടോത്രമക്ടോണപ.
നനിങ്ങള് ഒന്നുസം ചചയ്തനില.  

ശ്രസ്പീ  .    അനൂപപ  കജക്കബപ:  സര്,  ആ കരഖകേള് അകങ്ങയ്ക്കുതചന്ന പരനികശക്ടോധനി
ക്കക്ടോവന്നതക്ടോണപ.  നനിങ്ങള് ലക്ടോമനികനറ്റഡപ കറഷന കേക്ടോര്ഡുകേള് വനിതരണസം ചചയചവന്നതപ
സതരമക്ടോണപ.  പകക്ഷ  കറഷന  കേക്ടോര്ഡുകേളുചടെ  വനിതരണസം  പൂര്തനിയക്ടോയനിലക്ടോയനിരുന്നു
ചവന്നതുസം  ഒരു വസ്തുതയക്ടോണപ.

മനി  .    സസ്പീക്കര്  :  ചയസപ...ചയസപ.....അങ്ങപ  അങ്ങയുചടെ  വക്ടോക്കഒൗടപ  പ്രസക്ടോവന
നടെതനി അവസക്ടോനനിപനിക്കൂ.

ശ്രസ്പീ  .   അനൂപപ കജക്കബപ  : അതപ ഗവണ്ചമന്റെപ കരഖയക്ടോണപ. അകങ്ങയപ പരനികശക്ടോധനിക്കക്ടോസം.
വക്ടോദപ്രതനിവക്ടോദങ്ങളനികലയപ  കപക്ടോകകേണ  വനിഷയമല.  ഇവരുചടെ  കേക്ടോലതപ  നക്ടോലപ
വര്ഷചമടുത്തുചവന്നതപ ഒരു വസ്തുതയക്ടോണപ.  സര്ക്കക്ടോര് അതുസസംബനനിച്ചപ പരനികശക്ടോധനിച്ചപ
കമശപ്പുറതപ വയചട. കേഴനിഞ്ഞ എല്.ഡനി.എഫപ. ഗവണ്ചമന്റെപ എന്നക്ടോണപ പൂര്തനിയക്ടോ
ക്കനിയചതന്നപ നനിങ്ങള്തചന്ന പരനികശക്ടോധനിച്ചപ കമശപ്പുറതപ വകച്ചക്ടോളള...(ബഹളസം).........

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  കേക്ഷനികനതക്ടോചവന്ന നനിലയനില് അകദ്ദേഹസം വക്ടോക്കഒൗടപ  പ്രസക്ടോവന
നടെതനി കപക്ടോകേചട. 

ശ്രസ്പീ  .   അനൂപപ കജക്കബപ  : ഞക്ടോന വക്ടോക്കഒൗടപ പ്രസസംഗസം നടെതനി  അവസക്ടോനനിപനിക്കക്ടോസം.

ശ്രസ്പീ  .   ചകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷപ കുമക്ടോര് : സര്, കപക്ടോയനിന്റെപ ഓഫപ ഓര്ഡര് …..

മനി  .   സസ്പീക്കര്:  ശ്രസ്പീ. ചകേ. ബനി. ഗകണഷപ കുമക്ടോര്  അകദ്ദേഹസം വഴങ്ങുന്നനില.

ശ്രസ്പീ  .   അനൂപപ കജക്കബപ: സര്, ഇങ്ങചന തടെസചപടുത്തുന്നതപ ശരനിയല. ഞക്ടോന
വക്ടോക്കഒൗടപ പ്രസസംഗസം നടെതനി അവസക്ടോനനിപനിക്കക്ടോന കപക്ടോകുകേയക്ടോണപ.

മനി  .   സസ്പീക്കര്  കപക്ടോയനിന്റെപ ഓഫപ ഓര്ഡര് ഉചണങ്കനില് പറയൂ.

ക്രമപ്രശ്നസം (തുടെര്ച്ച) 

ശ്രസ്പീ  .    ചകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷപ കുമക്ടോര്:  സര്,  ഇഒൗ സഭയനില് ഒരസംഗതനിനപ നസ്പീതനി
നനികഷധനിക്കുകേയക്ടോണപ.  രണപ കപര്ക്കപ രണപ വനിളമപ പക്ടോടെനില.  ഞക്ടോന ഇഒൗ സഭയനില്
വന്നനിടപ  പതനിനഞപ  ചകേക്ടോലമക്ടോയനി.  എചന്റെ  കേക്ഷനിക്കപ  ഒരസംഗകമയുള.  അന്നുസം
അങ്ങചനയക്ടോയനിരുന്നു.  ബഹുമക്ടോനചപട  മുനഅസംഗസം  ശ്രസ്പീ.  ചകേ.  രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന
സസ്പീക്കറക്ടോയനിരുന്ന  സമയതപ,  അന്നപ  ഞക്ടോന  പ്രതനിപക്ഷതക്ടോയനിരുന്നു.
അന്നപ ഒരസംഗമുള  കേക്ഷനിക്കപ  സഭയനില്  വക്ടോക്കഒൗടപ  പ്രസസംഗസം  നടെതക്ടോന അനുവക്ടോദസം
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ചകേക്ടോടുതനിടനിലക്ടോയനിരുന്നു. കേസ്പീഴ്വഴക്കചതക്കുറനിച്ചക്ടോണപ പറയുന്നചതങ്കനില്  ഇന്നുവകരയുസം
സഭയനില് അനുവദനിച്ചനിരുന്നനില.  ഇന്നപ ഇങ്ങചനചയക്ടോരു കേസ്പീഴ്വഴക്കസം അനുവദനിക്കുന്നതപ
ചതറ്റക്ടോണപ.  കേക്ടോരണസം എനനിക്കപ നനികഷധനിച്ച നസ്പീതനി കവചറ ഒരക്ടോള്ക്കപ അനുവദനിക്കുകമക്ടോള്
മനിണക്ടോതനിരനിക്കക്ടോന ബുദ്ധനിമുട്ടുണപ. ഞക്ടോന ഇഒൗ വനിഷയസം അങ്ങയുചടെ മുമനില്  കനരകത
കനരനിടപ സൂചനിപനിച്ചതക്ടോയനിരുന്നു. അതപ ചതറ്റക്ടോണപ.  ഇഒൗ വനിഷയസം അങ്ങപ പരനിഹരനിക്കണസം.
കേസ്പീഴ്വഴക്കങ്ങള്  ഇഒൗ  സഭയ്ക്കുണപ.  ആ  കേസ്പീഴ്വഴക്കങ്ങളനില്  ഒരസംഗമുള  കേക്ഷനിക്കപ
പ്രസസംഗനിക്കക്ടോസം. വക്ടോക്കഒൗടപ പ്രസസംഗസം അനുവദനിച്ചനിടനില.   ഞക്ടോന അസംഗമക്ടോയനിരുന്ന മൂന്നപ
സഭയനികലയുസം നടെപടെനിക്രമസം അകങ്ങയപ പരനികശക്ടോധനിക്കക്ടോസം.  

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ഏതക്ടോയക്ടോലുസം പതനിനക്ടോലക്ടോസം നനിയമസഭ തുടെങ്ങനിയ സമയസം മുതല്
അകദ്ദേഹചത അനുവദനിച്ചുവരനികേയക്ടോണപ.  അതപ പരനികശക്ടോധനിക്കക്ടോസം.

ശ്രസ്പീ  .    ചകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷപ കുമക്ടോര്:  അങ്ങപ പരനികശക്ടോധനിക്കണസം. എനനിക്കപ നനികഷധനിച്ച
നസ്പീതനി ഇകപക്ടോള് ചകേക്ടോടുക്കുന്നുകണക്ടോചയന്നപ അങ്ങപ പറഞ്ഞക്ടോല് മതനി. 

മനി  .   സസ്പീക്കര്:  അതപ പരനികശക്ടോധനിക്കക്ടോസം. 

ശ്രസ്പീ  .    അനൂപപ  കജക്കബപ:  സര്,  അതുസസംബനനിച്ചപ  അങ്ങപ  പരനികശക്ടോധനിച്ചപ
പറഞ്ഞക്ടോല് മതനി. 

മനി  .   സസ്പീക്കര് :  അങ്ങപ വക്ടോക്കഒൗടപ പ്രസസംഗസം നടെതനി കവഗസം  അവസക്ടോനനിപനിക്കൂ. 

അടെനിയന്തരപ്രകമയസം (തുടെര്ച്ച)

ശ്രസ്പീ  .   അനൂപപ കജക്കബപ: സര്, ഒരു മനിനനിടനിനകേസം അവസക്ടോനനിപനിക്കക്ടോസം. ഇവനിചടെ
മതരചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കുള മചണ്ണെണ്ണെ നനിര്തനിയതപ  എന്തനിനക്ടോചണന്നപ  കചക്ടോദനിച്ചു.
കേഴനിഞ്ഞ കുചറ വര്ഷങ്ങളക്ടോയനി  (1980 മുതല്)  തുടെരുന്ന ഒരു കേസ്പീഴ്വഴക്കമക്ടോണപ.   മചണ്ണെണ്ണെ
ചചഡകവര്ടപ  ചചയ്തതുമക്ടോയനി  ബനചപടക്ടോണപ.  മചണ്ണെണ്ണെയുചടെ  അളവപ   കുറച്ചുചവന്നു
പറയുന്നതനില്  യക്ടോചതക്ടോരു  അര്ത്ഥവമനില.  അതപ  കനടെനിചയടുക്കക്ടോന  ഗവണ്ചമന്റെനിനപ
കേഴനിയക്ടോചതകപക്ടോയനി എന്നതക്ടോണപ സതരസം. അങ്ങപ കേക്ടോടുകേയറനി സസംസക്ടോരനിച്ചു. എനനിചക്കതനിചര
വരകനിപരമക്ടോയ ഒന്നുരണപ ആകക്ഷപസം അകദ്ദേഹമുന്നയനിച്ചു. അതനിനപ എനനിക്കപ മറുപടെനി
പറയക്ടോനുള സമയസം കൂടെനി അനുവദനിക്കണസം.  

മനി  .    സസ്പീക്കര്:   അതപ  കവചറ  എഴുതനിതകന്നക്ടോളള.  ഇതനികനക്ടോചടെക്ടോപസം  കവണ.
പ്ലെെസ്പീസപ അങ്ങപ കവഗസം അവസക്ടോനനിപനിക്കണസം. 
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ശ്രസ്പീ  .   അനൂപപ കജക്കബപ:  അങ്ങപ പറഞ, നനിയമസം നടെപക്ടോക്കക്ടോന ചചവകുന്നതപ
ചനില  മധരവര്തനികേചള,  കഹക്ടോള്ചസയനികലഴ്സനിചന  സഹക്ടോയനിക്കക്ടോനക്ടോചണന്നപ.  അതപ
ചതളനിയനിക്കക്ടോന കേഴനിയുകമക്ടോചയന്നപ ഞക്ടോന ചവലവനിളനിക്കുകേയക്ടോണപ.  അങ്ങപ എന്തനിചന്റെ
അടെനിസ്ഥക്ടോനതനിലക്ടോണപ  അങ്ങചന  പറയുന്നതപ?  നനിയമസം  നടെപനിലക്ടോക്കക്ടോന  ചചവകുകമക്ടോള്
അതനിനപ അതനികന്റെതക്ടോയ കേക്ടോരണങ്ങള് ഉണപ.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  പ്ലെെസ്പീസപ  അങ്ങപ  അവസക്ടോനനിപനിക്കൂ.  പ്ലെെസ്പീസപ  കേണ്ക്ലൂഡപ  ചചയ.
പ്ലെെസ്പീസപ...

ശ്രസ്പീ  .    അനൂപപ  കജക്കബപ:  സര്ക്കക്ടോരനിചന്റെ  ചചകേവശസം  അതുമക്ടോയനി  ബനചപട
എലക്ടോ ഫയലുകേളുമുണപ.  അകങ്ങയക്കപ  കവണചമങ്കനില് അതപ  പരനികശക്ടോധനിക്കക്ടോസം.  മുന
സര്ക്കക്ടോര് ഇഒൗ നനിയമസം മനനഃപൂര്വ്വമക്ടോണപ ചചവകേനിച്ചചതന്നപ അകങ്ങയപ   ചതളനിയനിക്കക്ടോകമക്ടോ?
അതപ നടെപനിലക്ടോക്കക്ടോന അതനികന്റെതക്ടോയ സമയസം മക്ടോത്രകമ എടുത്തുള.  മനനഃപൂര്വ്വമക്ടോയനി
ടവകേനിപനിച്ചനിടനില.  കേക്ടോടുകേയറനി ആകരക്ടോപണങ്ങളുസം ആകക്ഷപങ്ങളുസം ഉന്നയനിക്കുന്നതപ
വളചര നനിര്ഭക്ടോഗരകേരമക്ടോചണന്നപ പറയുവക്ടോന ഞക്ടോന ആഗ്രഹനിക്കുകേയക്ടോണപ.   കറഷന
കേക്ടോര്ഡുകേള് ചകേക്ടോടുക്കുകമക്ടോഴുസം മുനഗണനക്ടോ ലനിസ്റ്റുകേള് തയ്യക്ടോറക്ടോക്കുകമക്ടോഴുമുള വനിഷയങ്ങള്
സഭ നനിര്തനിവച്ചപ ചര്ച്ച ചചകയ്യണ  വനിഷയമക്ടോണപ.  അതനിചനക്കുറനിച്ചപ യക്ടോചതക്ടോന്നുസം
പറയക്ടോചത മനനി കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ കുറ്റങ്ങള് മക്ടോത്രസം പറയുന്നു.  കചകദരക്ടോതര
കവളകേളനിലുസം  ശ്രദ്ധ  ക്ഷണനിക്കലനിലുചമലക്ടോസം  അകദ്ദേഹസം  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ
കുറ്റങ്ങള് മക്ടോത്രമക്ടോണപ പറയുന്നതപ.  നനിങ്ങള് ചചയ്ത കേക്ടോരരങ്ങളനിചല ചതറ്റുകേള് ഞങ്ങള്
ചൂണനിക്കക്ടോണനിക്കുകമക്ടോള്  അതനിനപ മറുപടെനി പറയക്ടോന വകുപ്പുമനനി തയ്യക്ടോറക്ടോകേക്ടോതതപ
നനിര്ഭക്ടോഗരകേരമക്ടോണപ.   അതനില്  പ്രതനികഷധനിച്ചുചകേക്ടോണപ  ഞക്ടോന  ഈ  വക്ടോക്കഒൗടനില്
പങ്കുകചരുന്നു.

(ഗവണ്ചമന്റെപ നനിലപക്ടോടെനില് പ്രതനികഷധനിച്ചപ  ശ്രസ്പീ.  അനൂപപ കജക്കബപ  സഭ വനിടപ
പുറത്തുകപക്ടോയനി.)

ശ്രസ്പീ  .   ചകേ  .   എസം  .   മക്ടോണനി: സര്, ഉയര്ന്ന വരുമക്ടോനക്കക്ടോര് ബനി.പനി.എല്. വനിഭക്ടോഗതനിലുസം
പക്ടോവചപടവര് എ.പനി.എല് വനിഭക്ടോഗതനിലുമക്ടോയ ക്രമകക്കടുള ലനിസക്ടോണപ ഇന്നുളതപ.
തക്ടോലൂക്കപ  തലതനിലക്ടോയനിരുന്ന  പ്രകയക്ടോറനിറ്റനി  ലനിസപ  സസംസ്ഥക്ടോനക്ടോടെനിസ്ഥക്ടോനതനിലക്ടോക്കനിയതപ
എല്.ഡനി.എഫപ. ഗവണ്ചമന്റെക്ടോണപ. സസംസ്ഥക്ടോനക്ടോടെനിസ്ഥക്ടോനതനിലക്ടോക്കനിയതുചകേക്ടോണക്ടോണപ
ഇതരസം ക്രമകക്കടുകേളുണക്ടോയചതന്നക്ടോണപ എനനിക്കപ കതക്ടോന്നുന്നതപ.  എന്തുചകേക്ടോണക്ടോണപ
സസംസ്ഥക്ടോനക്ടോടെനിസ്ഥക്ടോനതനിലക്ടോക്കനിയതപ എന്നപ ഗവണ്ചമന്റെപ വനിശദസ്പീകേരനിച്ചക്ടോല് നന്നക്ടോയനിരനിക്കുസം.
പക്ടോവചപട  ആളുകേള്  വളചരകയചറ  ബുദ്ധനിമുട്ടുന്നുണപ.  അനര്ഹരക്ടോയ  ആളുകേചള
ഒഴനിവക്ടോക്കനിചക്കക്ടോണ്ടു പടനികേ  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിയക്ടോല് മക്ടോത്രകമ  അര്ഹരക്ടോയവര്ക്കപ  പ്രകയക്ടോജനസം
കേനിട്ടുകേയുള.  പഴയ  കേക്ടോരരങ്ങചളപറ്റനി  കുറ്റസം  പറഞ്ഞനിടപ  കേക്ടോരരമനില.  അടെനിയന്തര
നടെപടെനികേചളടുത്തുചകേക്ടോണപ അനര്ഹരക്ടോയ ആളുകേചള ഒഴനിവക്ടോക്കനിചക്കക്ടോണപ കുറ്റമറ്റനനിലയനില്
പടനികേ തയ്യക്ടോറക്ടോക്കണസം. നവസംബര് 5-നുമുമപ പരനിഹരനിക്കണചമന്നക്ടോണപ പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതപ.



അടെനിയന്തരപ്രകമയസം 301

സമയസം  വളചര  കുറവക്ടോണപ.  ഒന്നുകേനില്  സമയസം  നസ്പീടനി  വക്ടോങ്ങണസം  അചലങ്കനില്
ദ്രുതഗതനിയനില്  നടെപടെനികേള്  സമ്പൂര്ണ്ണെമക്ടോക്കണസം.  ഇതനിചനലക്ടോസം  പരനിഹക്ടോരമുണക്ടോക്കണസം
എന്നുമക്ടോത്രകമ   പറയുവക്ടോനുള.  ഉകദരക്ടോഗസ്ഥന്മേക്ടോര്ക്കപ  പരനിശസ്പീലനസം  ചകേക്ടോടുക്കുന്നതപ
better  late  than  never.  ഏതക്ടോയക്ടോലുസം  തക്ടോമസനിച്ചുകപക്ടോയനി.  ഇകപക്ടോചഴങ്കനിലുസം
നടെപടെനിചയടുക്കക്ടോന കതക്ടോന്നനിയതപ നന്നക്ടോയനി എന്നുമക്ടോത്രകമ എനനിക്കപ പറയക്ടോന കേഴനിയൂ.
മക്ടോരകേ  കരക്ടോഗനികേചള  ബനി.പനി.എല്.-ല്  ഉള്ചപടുകതണതക്ടോണപ.  പരക്ടോതനികേള്
സസ്വസ്പീകേരനിക്കുവക്ടോനുസം കകേള്ക്കുവക്ടോനുമുള സസംവനിധക്ടോനമുണക്ടോക്കണസം.  ആശയക്കുഴപങ്ങള്ക്കപ
പരനിഹക്ടോരമുണക്ടോക്കണസം.  ഇചതക്ടോന്നുസം  ചചയ്യക്ടോത,  ഇഒൗ  പ്രശ്നങ്ങള്ക്കുകമല്  ഒരു
നടെപടെനിയുസം  സസ്വസ്പീകേരനിക്കക്ടോത  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  അനക്ടോസ്ഥയനില്  പ്രതനികഷധനിച്ചു
ചകേക്ടോണപ ഞക്ടോനുസം എചന്റെ പക്ടോര്ടനിയുസം വക്ടോക്കഒൗടപ നടെത്തുകേയക്ടോണപ.

(ഗവണ്ചമന്റെപ  നനിലപക്ടോടെനില്  പ്രതനികഷധനിച്ചപ  ശ്രസ്പീ.  ചകേ.  എസം.  മക്ടോണനിയുസം
അകദ്ദേഹതനിചന്റെ പക്ടോര്ടനിയനില്ചപട അസംഗങ്ങളുസം സഭ വനിടപ പുറത്തുകപക്ടോയനി.)

ശ്രസ്പീ  .   ഒ  .   രക്ടോജകഗക്ടോപക്ടോല്: സര്, ഇന്നചല പത്രങ്ങളനില് വന്ന ചനിത്രങ്ങളനില്നനിന്നപ
പല സ്ഥലങ്ങളനിലുസം സസ്പീകേള്ക്കപ അനുഭവനികക്കണനി വന്ന കേഷ്ടപക്ടോടുകേചള സസംബനനിച്ചപ
എലക്ടോവരുസം പറയുന്നുണപ.  അതപ അകങ്ങയറ്റസം കഖദകേരമക്ടോയ സസംഭവമക്ടോണപ.  എനനിക്കപ
ചൂണനിക്കക്ടോണനിക്കക്ടോനുളതപ  2013-ല്  പക്ടോസക്ടോക്കനിയ  നനിയമസം  2016-ല്  നടെപക്ടോക്കക്ടോന
സര്ക്കക്ടോര് തയ്യക്ടോറക്ടോയതപ  നല കേക്ടോരരമക്ടോണപ.  അതപ  നടെപക്ടോക്കക്ടോന തസ്പീരുമക്ടോനനിച്ചകപക്ടോള്
പുതനിയ  കേരടെപ  പടനികേയുണക്ടോക്കുന്നതുവചര   8  രൂപയപ  തചന്ന   കറഷന  നല്കേക്ടോന
തയ്യക്ടോറക്ടോചണന്നപ കകേന്ദ്ര സര്ക്കക്ടോര് അസംഗസ്പീകേരനിച്ചനിട്ടുള കേക്ടോരരവസം ബഹുമക്ടോനചപട മനനി
ചൂണനിക്കക്ടോണനിക്കുകേയുണക്ടോയനി. അതുസം നല കേക്ടോരരമക്ടോണപ. ധൃതനിപനിടെനിച്ചപ കേക്ടോര്ഡുകേളുണക്ടോക്കുന്നതപ
ദൂരവരക്ടോപകേമക്ടോയ  ഫലമുളവക്ടോക്കുന്ന  ഒന്നക്ടോണപ.  മറ്റപ  പലതനിനുസം  അവകേക്ടോശങ്ങള്
നനികഷധനിക്കക്ടോന ഇതപ ഇടെയക്ടോക്കുസം. അതുചകേക്ടോണപ ഇകപക്ടോചഴങ്കനിലുസം കൃതരത വരുതക്ടോന
ശ്രമനിക്കണസം.  പക്ടോര്ടനി പരനിഗണനയുസം രക്ടോഷ്ട്രസ്പീയ സസ്വക്ടോധസ്പീനവസം വച്ചുചകേക്ടോണപ  ലനിസനില്
ഉള്ചപടുത്തുന്നു എന്നുള  വരക്ടോപകേമക്ടോയ പരക്ടോതനി  എനനിക്കപ  പല സ്ഥലത്തുനനിന്നുസം
ലഭനിക്കുന്നുണപ.  ഇതപ  കേറകപ  ചചയ്യക്ടോനുള  ഒരവസരമക്ടോണപ.  3  ദനിവസസംചകേക്ടോണപ
ലക്ഷക്കണക്കനിനപ പരക്ടോതനികേള് പരനികശക്ടോധനിച്ചപ പരനിഹക്ടോരസം കേചണതക്ടോന സക്ടോധനിക്കുചമന്നുള
വനിശസ്വക്ടോസസം എനനിക്കനില. കുറച്ചുസമയസംകൂടെനി കൂടുതല് ചകേക്ടോടുതക്ടോല് എന്തക്ടോണപ കുഴപസം?
ഇകപക്ടോഴുള സനിസസം തുടെരുചമന്നപ കകേന്ദ്രസര്ക്കക്ടോര് പറഞകേഴനിഞ്ഞ സക്ടോഹചരരതനില്
പക്ടോര്ടനിക്കക്ടോചര  കുതനിനനിറയ്ക്കുന്ന  സമ്പ്രദക്ടോയതനില്  മക്ടോറ്റസംവരുതനി  ക്രമകക്കടുകേള്
പരനിഹരനിക്കക്ടോന ശ്രമനിക്കണചമന്നക്ടോണപ എനനിക്കപ പറയക്ടോനുളതപ. 

കഡക്ടോ  .    ടെനി  .    എസം  .    കതക്ടോമസപ  ചഎസകേപ:  സര്,  ഒരു  ക്ലെക്ടോരനിഫനികക്കഷനുകവണനി
പറയുകേയക്ടോണപ. അകപക്ഷ സസ്വസ്പീകേരനിച്ചപ ഡക്ടോറ്റക്ടോ എന്റെര് ചചയ കേഴനിയുകമക്ടോള് തക്ടോലൂക്കടെനി
സ്ഥക്ടോനതനിലക്ടോയക്ടോലുസം  സസംസ്ഥക്ടോനക്ടോടെനിസ്ഥക്ടോനതനിലക്ടോയക്ടോലുസം  അതു  കേമക്യൂടടറസ്ഡപ
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റക്ടോങ്കനിസംഗപ ആകുസം. ഡക്ടോറ്റക്ടോ തനിരുതനിയക്ടോലലക്ടോചത റക്ടോങ്കനിസംഗപ മക്ടോറ്റക്ടോന പറ്റനില. എ.പനി.എല്.ചന
ബനി.പനി.എല്. ആക്കക്ടോകനക്ടോ തനിരനികച്ചക്ടോ പറ്റനില. ഇചതക്ടോരു വരക്ടോപകേമക്ടോയ ചതറ്റനിദ്ധക്ടോരണയക്ടോണപ. 

ശ്രസ്പീ  .   ഒ  .    രക്ടോജകഗക്ടോപക്ടോല്: ലനിസനില് ഉള്ചപടുത്തുകമക്ടോള് അതനിചന കേറകപ ചചയ്യക്ടോന
സക്ടോധനിക്കുമകലക്ടോ. അതപ  ചചയ്യണചമന്നക്ടോണപ  ആവശരചപടുന്നതപ.  ഇക്കക്ടോരരതനില്
എചന്റെ പ്രതനികഷധസം കരഖചപടുത്തുകേയക്ടോണപ. 

(പുറത്തുകപക്ടോയ  പ്രതനിപക്ഷക്ടോസംഗങ്ങള്  അല്പസമയതനിനുകശഷസം  സഭയനില്
വസ്പീണ്ടുസം ഹക്ടോജരക്ടോയനി.)

മുഖരമനനി  (ശ്രസ്പീ  .    പനിണറക്ടോയനി  വനിജയന):  സര്,  സസ്പീകറക്ടോ  അവര്  10.30
വചരയക്ടോണപ എന്നപ അങ്ങുതചന്ന ഓര്മ്മനിപനിച്ചതക്ടോണപ. 10.30-നപ രണ്ടു മനിനനികടയുള.
ഇവനിചടെ  അടെനിയന്തരപ്രകമയസം  അവതരനിപനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞപ  അതനിനപ  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ
ഭക്ടോഗത്തു  നനിന്നുള  മറുപടെനി  പറഞകേഴനിഞ്ഞക്ടോല്  പ്രതനിപക്ഷസം  സസ്വക്ടോഭക്ടോവനികേമക്ടോയുസം
വക്ടോക്കഒൗടപ  പ്രസസംഗസം നടെത്തുസം.  ഒരുപക്ടോടെപ  കേക്ടോരരങ്ങള് പറഞ എന്നുവരുസം.  അതനിനപ
സര്ക്കക്ടോര്  ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നപ  കവണചമങ്കനില്  ഇടെചപടപ  സസംസക്ടോരനിക്കക്ടോസം,  പകക്ഷ
സക്ടോധക്ടോരണ പറയക്ടോറനില. ഇന്നപ ഇവനിചടെ കേണചതന്തക്ടോണപ? പ്രകമയക്ടോവതക്ടോരകേന തചന്ന
രണക്ടോമതുസം  ഒരു  അവതക്ടോരകേചന്റെ  മടനില്  അവതരനിപനിക്കുന്നതക്ടോണപ.  അങ്ങചന  ഒരു
നടെപടെനിക്രമമുണക്ടോയക്ടോല് സഭക്ടോനടെപടെനികേള്  ദസ്പീര്ഘനിച്ചുകപക്ടോകുന്ന അവസ്ഥയുണക്ടോകുസം.
പ്രതനിപക്ഷ കനതക്ടോവനിചനക്കക്ടോളുസം,  മറുപടെനി പറഞ്ഞ മനനിചയക്കക്ടോളുസം കൂടുതല് സമയസം
ഇഒൗ  അവതക്ടോരകേന  വക്ടോക്കഒൗടപ  പ്രസസംഗതനിനപ  എടുതതക്ടോയനിടക്ടോണപ  കേക്ടോണുന്നതപ.
അതനിചനക്ടോചക്ക കുറച്ചുകൂടെനി നനിയനണസം കവണതുണപ. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  കേക്ഷനികനതക്ടോചവന്ന നനിലയനില് വക്ടോക്കഒൗടപ പ്രസക്ടോവന നടെത്തുന്ന
കേസ്പീഴ്വഴക്കമുളതക്ടോണപ.  അതപ പരനികശക്ടോധനിക്കക്ടോസം. 

ശ്രസ്പീ  .    പനിണറക്ടോയനി  വനിജയന:  കേക്ഷനികനതക്ടോചവന്ന  നനിലയനിലുള  അവകേക്ടോശസം
ഒരസംഗതനിനുണപ, ഇലക്ടോചയന്നല. എനനിക്കപ അത്ര പരനിചയമനില. എചന്റെ പരനിചയസംവച്ചപ
ഞക്ടോന  കേണനിട്ടുളതപ  ഇതരതനില്  ഒരു  ഏകേക്ടോസംഗസം  അടെനിയന്തരപ്രകമയസം
അവതരനിപനിച്ചക്ടോല് പനിചന്ന വക്ടോക്കഒൗടനില് കചര്ന്നുചകേക്ടോണപ വക്ടോക്കഒൗടപ നടെത്തുന്നതക്ടോണപ.
അവര്ക്കപ  സസംസക്ടോരനിക്കക്ടോന അനുമതനി നല്കേനിയതക്ടോയനി എചന്റെ അനുഭവതനിലനില.

റൂളനിസംഗപ

മനി  .    സസ്പീക്കര്:   ഗഒൗരവമക്ടോയനിട്ടുള  ഇഒൗ  പ്രശ്നസം  സഭയനില്  സഭക്ടോനക്ടോഥനതചന്ന
ഉന്നയനിച്ചനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  അതപ ചചയര് ഗഒൗരവമക്ടോയനിട്ടുതചന്ന പരനികശക്ടോധനിക്കുസം,  ആവശരമക്ടോയ
നടെപടെനികേള് ഭക്ടോവനിയനില് സസ്വസ്പീകേരനിക്കുസം. ആവശരമക്ടോയ തനിരുതലുകേളുണക്ടോകുസം.  
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 (V) ശ്രദ്ധ ക്ഷണനിക്കല് 

(1)  ലഹരനി മക്ടോഫനിയ പ്രവര്തനസം

മനി  .   സസ്പീക്കര്: അവതരണവസം  മറുപടെനിയുസം വളചര ചുരുക്കനിയക്ടോല് നന്നക്ടോയനിരനിക്കുസം.

ശ്രസ്പീ  .   മുലക്കര രതക്ടോകേരന: സര്, വളചര പ്രധക്ടോനചപട ഒരു വനിഷയമക്ടോണപ ശ്രദ്ധ
ക്ഷണനിക്കലനിലൂചടെ ഇവനിചടെ അവതരനിപനിക്കുന്നതപ. ലഹരനി മക്ടോഫനിയകേളുചടെ പ്രവര്തനസം
സമൂഹതനിചന്റെ  വനികേസന  കേക്ടോരരങ്ങചളയുസം  ഭക്ടോവനികയയുസം   ആപതനിലക്ടോക്കുന്ന
തരതനിലുളതക്ടോണപ.  ഇരുടനികലയ്ക്കുള  ഒരു  യക്ടോത്രയക്ടോണപ.  കകേരളതനിചല  ലഹരനി
മക്ടോഫനിയകേള്ക്കപ  സസംസ്ഥക്ടോനതനിനകേത്തു  മക്ടോത്രമല  ബനസം,  പുറത്തുമുചണന്നക്ടോണപ
കകേള്വനി.  അതനിചനക്ടോരു  റൂടപ  ഉചണന്നക്ടോണപ  അറനിയുന്നതപ.  അങ്ങചന  കേനിട്ടുന്ന
പണതനിചന്റെ  പങ്കപ  നന്മേയനിലക്ടോത  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുകവണനി  ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന്നു
എന്നക്ടോണപ ചപക്ടോതുചവ പറയചപടുന്നതപ.  അതനിചന നനിയനനിക്കുന്നതനിനപ  സസംസ്ഥക്ടോന
തനിനകേചത പ്രവര്തനസംചകേക്ടോണ്ടുമക്ടോത്രസം സക്ടോധനിക്കക്ടോത സ്ഥനിതനിയുണപ. അതനിനക്ടോവശരമക്ടോയ
നനിയമങ്ങകളക്ടോ ഇടെചപടെലുകേകളക്ടോ ഉണക്ടോകകേണതുണപ. 

നമ്മുചടെ ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ ചപക്ടോതുവക്ടോയ ഒരു നയസം മദരവര്ജ്ജനമക്ടോണപ. 2500
വര്ഷങ്ങള്ക്കുമുമപ  ഇനഡര  കലക്ടോകേതനിനപ  സസംഭക്ടോവന  ചചയ്ത  ഏറ്റവസം  മഹക്ടോനക്ടോയ
മനുഷരനക്ടോണപ  ശ്രസ്പീബുദ്ധന.   ശ്രസ്പീബുദ്ധചന്റെ  കേക്ടോലത്തുസം  മദരസം  ഒരു  പ്രശ്നമക്ടോയനിരുന്നു,
ലഹരനി  ഒരു  പ്രശ്നമക്ടോയനിരുന്നു.  അകദ്ദേഹസം  അതനിചനക്കുറനിച്ചപ  പറഞ്ഞതപ  'മദരപക്ടോനസം
അധനഃപതനതനികലക്കുള  വഴനിയക്ടോണപ,  അതപ  വര്ജ്ജനിക്കുന്നവന  ജസ്പീവനിത  വനിജയസം
കനടുസം' എന്നക്ടോണപ.  മദരസം വര്ജ്ജനിച്ചുചകേക്ടോകണ ജസ്പീവനിതവനിജയസം കനടൂ എന്നക്ടോണപ 2500
വര്ഷസംമുമപ ശ്രസ്പീബുദ്ധന പറഞ്ഞതപ.  ശ്രസ്പീബുദ്ധന പറഞ്ഞ കേക്ടോരരസം എല്.ഡനി.എഫപ.
ഗവണ്ചമന്റെപ  നടെപക്ടോക്കുകേയക്ടോചണങ്കനില്  അതപ കലക്ടോകേതനിനപ,  ബുദ്ധചന സസംഭക്ടോവന
ചചയ്ത ഇനഡരയനില്,  കകേരളസം സസംഭക്ടോവന ചചയ്യുന്ന  ഒരു വലനിയ കേക്ടോരരമക്ടോയനിരനിക്കുസം.
അതപ ലളനിതമക്ടോയ വനിഷയമല.  ഒരുപക്ടോടെപ പ്രശ്നങ്ങളുസം റനിസ്ക്കുമുള ഒരു പ്രവര്തനമക്ടോണപ.
ഏറ്റവസം പ്രധക്ടോനചപട കേക്ടോരരസം  നമ്മുചടെ കുടനികേള് മദരപക്ടോനതനികലയ്ക്കുപ  വരുന്നതക്ടോണപ.
അവചര ഇരയക്ടോക്കുന്നതപ സ്കൂളുകേളനിലുസം കകേക്ടോകളജുകേളനിലുസം നടെക്കുന്ന പ്രവര്തനമക്ടോണപ.
അതനിചന്റെ  ഭയക്ടോനകേമക്ടോയ ഡക്ടോറ്റ എന്നുപറയുന്നതപ  ഇങ്ങചനയക്ടോണപ;  1980-ചല ഒരു
സര്കവ്വ അനുസരനിച്ചപ  കുടനികേള് കുടെനി തുടെങ്ങുന്നതപ പചതക്ടോനപതക്ടോമചത വയസനിലക്ടോണപ.
1990-ല്  അതപ  പതനികനഴക്ടോമചത  വയസനിലക്ടോയനി.  പുതനിയ  സര്കവ്വ  അനുസരനിച്ചപ
കുടനികേളനില്  ഒരു  വനിഭക്ടോഗസം  കുടെനിച്ചുതുടെങ്ങുന്നതപ  പനണക്ടോമചത  വയസനിലക്ടോണപ.
പനണക്ടോമചത വയസനില് കുടനികേള് കുടെനിച്ചു തുടെങ്ങുന്നു എന്നുപറഞ്ഞക്ടോല്  അതനിചന്റെ
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അര്ത്ഥസം  അവചര  ഒരു  ട്രെക്ടോപനില്ചപടുത്തുകേയക്ടോണപ  എന്നകല?  കുടനികേളനികലയപ
മൂലരകബക്ടോധതനിചന്റെ   പ്രസരണസം  എത്തുന്നതപ  കുടുസംബതനില്  നനിന്നക്ടോണപ.  നമ്മുചടെ
കുടുസംബങ്ങചളക്കുറനിച്ചപ  അങ്ങപ  പരനികശക്ടോധനിക്കണസം.  ഇങ്ങചന  ചകേണനിയനില്ചപടുന്ന
വനിദരക്ടോര്ത്ഥനികേളുചടെ കുടുസംബക്ടോന്തരസ്പീക്ഷസം എന്തക്ടോയനിരനിക്കുസം ; ആ കുടുസംബക്ടോന്തരസ്പീക്ഷതനില്
മദരപക്ടോനതനിനുള  കപ്രരണ  കേനിട്ടുന്നതപ  എങ്ങചനയക്ടോണപ;  അവനിചടെ  നടെക്കുന്നതപ
എന്തക്ടോണപ?  നമ്മുചടെ  സമൂഹചതയുസം  സമൂഹതനിചല  ഏറ്റവസം  ചചറനിയ  കേണ്ണെനിയക്ടോയ
കുടുസംബചതയുസം  കുടുസംബക്ടോന്തരസ്പീക്ഷതനില് വന്നനിട്ടുള മക്ടോറ്റങ്ങചളയുസം ശക്ടോസസ്പീയമക്ടോയനി
പരനികശക്ടോധനികക്കണനിയനിരനിക്കുന്നു.  മരണസം  നടെക്കുകമക്ടോഴുസം  കേലരക്ടോണസം  നടെക്കുകമക്ടോഴുസം
കുടനികേളുചടെ  മുന്നനില്വച്ചപ  മദരപനിക്കുന്ന ശസ്പീലസം  ഒരുപക്ടോടെപ  കുടുസംബങ്ങളനിലുണപ.  പ്രകതരകേനിച്ചപ
ഇടെതരസം  കുടുസംബങ്ങളനില്.  ഇചതക്ടോചക്ക  എങ്ങചനയക്ടോണപ  കുടനികേചള  സസ്വക്ടോധസ്പീനനിക്കുന്നതപ?
നനിയമസംമൂലസം  ഇചതക്ടോചക്ക  നനികരക്ടോധനിക്കുന്നതപ  എളുപമല.  നമുക്കപ  ഇതനില് എങ്ങചന
ഇടെചപടെക്ടോന  സക്ടോധനിക്കുസം?  അതപ  എടകസപ  വകുപനിചന്റെ  മക്ടോത്രസം  ചുമതലയല.
ആകരക്ടോഗരവകുപനിനുസം  അവരുകടെതക്ടോയ  പങ്കു  വഹനികക്കണനിവരുസം.  ഇവനിചടെ  ഒരുപക്ടോടെപ
തരതനിലുള  കേഫപ  സനിറപ്പുകേള്  ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന്നുണപ.  ഇതപ  എലക്ടോ  ചമഡനിക്കല്
കസക്ടോറുകേളനില്നനിന്നുസം കേനിട്ടുസം.  അഞപ മനിലനിഗ്രക്ടോമനില് കൂടുതല് കേഫപ സനിറപപ ഏതു കുടനി
ഉപകയക്ടോഗനിച്ചക്ടോലുസം മയങ്ങനികപക്ടോകുസം.  മരുന്നക്ടോയനി കേനിട്ടുന്നകതക്ടോ അചലങ്കനില് കൂടനികച്ചര്ക്കചപടുന്നകതക്ടോ
ആയവ.  അങ്ങചന  ലഹരനിയക്ടോക്കക്ടോവന്ന  ഒരുപക്ടോടെപ  വനിദരകേളുണപ,  ഒരുപകക്ഷ  ഇഒൗ
സഭയനിലുളവര്ക്കുസം  പ്രക്ടോയമക്ടോയവര്ക്കുസം  അറനിഞകൂടെക്ടോത  വനിദരകേളനില്  പലതുസം
കുടനികേളനില് എതചപടുകേയക്ടോണപ.  കുടനികേള് മയങ്ങനിവസ്പീണ സ്കൂളുകേള് എനനിക്കറനിയക്ടോസം.
ഞക്ടോന സ്കൂളനിചന്റെ കപചരക്ടോന്നുസം പറയുന്നനില. മയക്കുമരുന്നപ എന്നുപറയുന്ന വക്ടോക്കുതചന്ന
ചതറ്റക്ടോണപ.  മരുന്നപ  എന്ന വക്ടോക്കനിനപ  "ഒരു പ്രശ്നസം പരനിഹരനിക്കുന്ന ഒന്നപ"  എന്നര്ത്ഥമുണപ.
സതരതനില്  ഇതപ  വനിഷമക്ടോണപ.  അതുചകേക്ടോണപ  മയക്കുമരുന്നപ  എന്ന  കപരുതചന്ന
ഉപകയക്ടോഗനിക്കക്ടോതനിരനിക്കക്ടോന ശ്രദ്ധനിക്കണസം.   മരുന്നപ എന്ന വക്ടോക്കനിചന്റെ അര്ത്ഥതനിനപ
കനര് വനിപരസ്പീതമക്ടോണപ ഇതപ. സ്കൂളുകേചള ലഹരനിമുകമക്ടോക്കനി, പുതനിയ തലമുറ  ഇതനികലയപ
വരക്ടോചത തടെഞനനിര്തണസം.  സ്കൂളുകേളനില്  ഇകപക്ടോള്  നടെക്കുന്ന  ലഹരനി  ക്ലെബ്ബുകേചളക്ടോന്നുസം
മതനിയക്ടോകേക്ടോചതവരുസം.  അചതക്ടോന്നുസം വനിജയനിച്ചനില എന്നുളതപ  സതരമക്ടോണപ.  പരക്ടോജയ
ചപട്ടുചവന്നപ ഞക്ടോന പറയുന്നനില. എന്നക്ടോല് നമ്മുചടെ സ്കൂളുകേളനില് കേഴനിഞ്ഞ എല്.ഡനി.എഫപ.
ഗവണ്ചമന്റെപ നടെപനിലക്ടോക്കനിയ എസപ.പനി.സനി.  യൂണനിറ്റപ  പ്രക്ടോകയക്ടോഗനികേമക്ടോയനി വനിജയനിച്ച
ഒരു കേക്ടോരരമക്ടോണപ. എടകസപ, ആകരക്ടോഗരസം, വനിദരക്ടോഭരക്ടോസസം എന്നസ്പീ വകുപ്പുകേള് കചര്ന്നപ
ലഹരനിമുകമക്ടോയ  സ്കൂളുകേളക്ടോക്കക്ടോനുസം  അങ്ങചന  ഒരു  യൂണനിറ്റുണക്ടോക്കക്ടോന  കേഴനിയുകമക്ടോ
എന്നുസം അതനിചന്റെ കനതൃതസ്വതനില് കേഒൗണ്സനിലനിസംഗപ നടെതക്ടോനുസം ഇതരസം കുടനികേളുചടെ
വസ്പീടുകേളുമക്ടോയനി ബനചപടെക്ടോനുസം കവണനിയുള  നനിയമങ്ങള്  നനിര്മ്മനിക്കക്ടോന കേഴനിയണസം.
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18 വയസനിനുമുമപ മക്ടോനഭസംഗതനിനനിരയക്ടോക്കനിയക്ടോല് അതപ വലനിയ കുറ്റമക്ടോണപ. അതുകപക്ടോചല
18  വയസനിനപ  തക്ടോചഴയുളവചന ലഹരനിക്കപ അടെനിമചപടുന്ന തരതനികലയപ  എതനിച്ചക്ടോല്
അതനിചനയുസം  വലനിയ  കുറ്റമക്ടോയനി  കേക്ടോണക്ടോനുസം  വലനിയ  ശനിക്ഷ  നല്കുവക്ടോനുമുള
സസംവനിധക്ടോനമുണക്ടോകേണസം. എടകസപ  വകുപപ  മുനകേചയ്യടുതപ  വനിദരക്ടോഭരക്ടോസ
വകുപ്പുമക്ടോയനികചര്ന്നപ  ഇഒൗ സഭയനില്തചന്ന ഒരു നനിയമസം ചകേക്ടോണ്ടുവരണസം.  ശക്ടോസസ്പീയമക്ടോയനി
പരനികശക്ടോധനിക്കക്ടോന സസംസ്ഥക്ടോനതല സമനിതനി രൂപസ്പീകേരനിക്കണസം.  ഇതരസം കേക്ടോരരങ്ങളനില്
അന്തര്കദ്ദേശസ്പീയ  തലതനില്   പ്രവര്തനിക്കുന്ന  ആളുകേചളക്കൂടെനി   ഉള്ചപടുതണസം.
നമ്മുചടെ  സമൂഹചത  നക്ടോചളയുചടെ  ഇരുടനില്നനിന്നപ  രക്ഷനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  ചവളനിച്ചസം
പകേരക്ടോനുള  മദരവര്ജ്ജന, ലഹരനി  വനികമക്ടോചന  പ്രവര്തനങ്ങള്  നടെപക്ടോക്കണസം.
സ്കൂളുകേളുചടെ  കേക്ടോവല്ക്കക്ടോരക്ടോയനി  മക്ടോറക്ടോന  നമുക്കപ  സക്ടോധനിക്കണസം.  അതനിനുകവണ
നനിര്കദ്ദേശസം നലണസം. 

ചതക്ടോഴനിലുസം  എടകസുസം  വകുപ്പുമനനി  (ശ്രസ്പീ  .    റ്റനി  .    പനി  .    രക്ടോമകൃഷ്ണന):  സര്,
ബഹുമക്ടോനചപട മുലക്കര രതക്ടോകേരന ഇവനിചടെ ഉന്നയനിച്ച പ്രശ്നങ്ങള് വളചര ഗഒൗരവകതക്ടോടുകൂടെനി
തചന്നയക്ടോണപ കേക്ടോണുന്നതപ. ഗവണ്ചമന്റെപ പുതനിയതക്ടോയനി ആവനിഷ്കരനിച്ച 'വനിമുകനി' എന്ന
പദ്ധതനി നടെപനിലക്ടോക്കുകമക്ടോള് ഇവനിചടെ ഉന്നയനിച്ചനിട്ടുള എലക്ടോ പ്രശ്നങ്ങളുസം പരനികശക്ടോധനിക്കക്ടോനുസം
ആവശരമക്ടോയ നടെപടെനികേള് സസ്വസ്പീകേരനിച്ചപ  മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോകേക്ടോനുസം കേഴനിയുന്നതക്ടോണപ.  സ്കൂള്-
കകേക്ടോകളജപ പരനിസരങ്ങള് കകേന്ദ്രസ്പീകേരനിച്ചപ മദരസം,  മയക്കുമരുന്നപ,  പുകേയനില ഉലന്നങ്ങള്
തുടെങ്ങനിയ ലഹരനി പദക്ടോര്ത്ഥങ്ങളുചടെ വനിപണനസം,  ഉപകയക്ടോഗസം എന്നനിവ വരക്ടോപകേമക്ടോകുന്നതപ
ശ്രദ്ധയനില്ചപടനിട്ടുണപ. വനിദരക്ടോര്ത്ഥനികേളുചടെയനിടെയനില് ഇതരസം ലഹരനിപദക്ടോര്ത്ഥങ്ങളുചടെ
ഉപകയക്ടോഗസം  വര്ദ്ധനിച്ചുവരുന്നതുസം  വനിദരക്ടോര്ത്ഥനികേചള  ഇതരസം  പദക്ടോര്ത്ഥങ്ങളുചടെ
വക്ടോഹകേരക്ടോയനി ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന്നതുസം വളചര ഗുരുതരമക്ടോയ ഒരു സക്ടോമൂഹര പ്രശ്നമക്ടോയക്ടോണപ
സര്ക്കക്ടോര്  കേക്ടോണുന്നതപ.  ഇതരസം  അനക്ടോകരക്ടോഗര  സക്ടോമൂഹരവനിരുദ്ധ  പ്രവണതകേള്
വനിദരക്ടോര്ത്ഥനി-യുവജനങ്ങള്ക്കനിടെയനില്  വര്ദ്ധനിച്ചുവരുന്നതപ  തടെയുന്നതനിനപ  ശകമക്ടോയ
പ്രവര്തനങ്ങളക്ടോണപ  എടകസപ  വകുപനിചന്റെ  ആഭനിമുഖരതനില്  ഇകപക്ടോള്  നടെതനി
വരുന്നതപ.  സ്കൂള്-കകേക്ടോകളജപ  പരനിസരങ്ങള് കകേന്ദ്രസ്പീകേരനിച്ചപ  മദരസം,  ലഹരനി  പദക്ടോര്ത്ഥങ്ങള്
എന്നനിവയുചടെ  വനിപണനവസം  ഉപകയക്ടോഗവസം  തടെയുന്നതനിനപ  എടകസപ  ഷക്ടോകഡക്ടോ
സസംവനിധക്ടോനവസം  ഇന്റെലനിജനസപ  വനിഭക്ടോഗവസം കചര്ന്നപ രഹസരനനിരസ്പീക്ഷണസം നടെതനി
വനിവരങ്ങള് കശഖരനിക്കുകേയുസം  ബനചപട വനിദരക്ടോഭരക്ടോസ സ്ഥക്ടോപനങ്ങളനിചല  ലഹരനി
വനിരുദ്ധ ക്ലെബ്ബുകേളുചടെയുസം പനി.റ്റനി.എ.കേളുചടെയുസം ചപക്ടോതുജനങ്ങളുചടെയുസം സഹകേരണകതക്ടോചടെ
നടെപടെനികേള്  സസ്വസ്പീകേരനിച്ചുവരനികേയുസം  ചചയ്യുന്നു.  ഇതരസം  നനിയമവനിരുദ്ധ  പ്രവര്തനങ്ങള്
നടെക്കക്ടോനനിടെയുള  വനിദരക്ടോഭരക്ടോസ  സ്ഥക്ടോപനങ്ങളുചടെ  സമസ്പീപപ്രകദശങ്ങളനില്  കേര്ശന
പരനികശക്ടോധനകേള്  നടെത്തുകേയുസം  കുറ്റക്കക്ടോര്ചക്കതനിചര  ശകമക്ടോയ  നനിയമനടെപടെനികേള്
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സസ്വസ്പീകേരനിച്ചുവരനികേയുസം  ചചയ്യുന്നുണപ.  ഇതുകപക്ടോലുള  നനിയമവനിരുദ്ധമക്ടോയ  ലഹരനി
പദക്ടോര്ത്ഥങ്ങള് സ്കൂള് പരനിസരത്തുവച്ചപ കേണ്ടുകേനിട്ടുന്ന നനില ഉണക്ടോയക്ടോല് അതപ വനിലന
നടെത്തുന്ന സ്ഥക്ടോപനങ്ങള് ഒരു തരതനിലുസം തുടെര്ന്നുപ്രവര്തനിപനിക്കക്ടോത രസ്പീതനിയനിലുള
നനിലപക്ടോടെപ  ഇഒൗ  പ്രശ്നതനില്  ഗവണ്ചമന്റെപ  സസ്വസ്പീകേരനിക്കക്ടോന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നുണപ.
വനിദരക്ടോര്ത്ഥനികേള്ക്കപ  മയക്കുമരുന്നുസം പുകേയനില ഉലന്നങ്ങളുസം  എതനിച്ചു നല്കുന്നവര്
ചക്കതനിചര നനിലവനിലുള നനിയമതനിചല വരവസ്ഥകേള്ക്കപ വനികധയമക്ടോയനി സക്ടോധരമക്ടോയ
പരമക്ടോവധനി  ശനിക്ഷ  ലഭനിക്കുന്ന  രസ്പീതനിയനില്  പഴുതുകേളനിലക്ടോത  നടെപടെനികേളക്ടോണപ
സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നതപ.  കൂടെക്ടോചത  കേഞക്ടോവപ  അടെക്കമുള  ലഹരനി  പദക്ടോര്ത്ഥങ്ങള്  വനിലന
നടെത്തുന്നവര്ചക്കതനിചര  എന.ഡനി.പനി.എസപ. ആകപ  (Narcotic  Drugs  and
Psychotropic  Substances  Act)  പ്രകേക്ടോരവസം  പുകേയനില  ഉലന്നങ്ങള്  വനിലന
നടെത്തുന്നവര്ചക്കതനിചര COTPA (Cigarettes and Other Tobacco Products Act)
പ്രകേക്ടോരവസം കകേസ്സുകേള് രജനിസര് ചചയ്തപ  കേര്ശനമക്ടോയ നനിയമനടെപടെനികേള് എടുത്തുന്നു
വരുന്നുണപ.  ഇഒൗ നനിയമതനിചന്റെ അപരരക്ടോപ്തതയപ  പരനിഹക്ടോരമുണക്ടോക്കുന്നതനിനപ  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ചമന്റെനില്  സസംസ്ഥക്ടോന  ഗവണ്ചമന്റെപ  അഭനിപ്രക്ടോയസം  പ്രകേടെനിപനിക്കുകേയുസം  ചചയ്തനിട്ടുണപ.
മയക്കുമരുന്നുകേളുചടെയുസം പുകേയനില ഉലന്നങ്ങളുചടെയുസം മറ്റു ലഹരനിപദക്ടോര്ത്ഥങ്ങളുചടെയുസം
ഉപകയക്ടോഗസംമൂലമുണക്ടോകുന്ന  ആകരക്ടോഗര  പ്രശ്നങ്ങചള സസംബനനിച്ചപ  ചപക്ടോതുജനങ്ങളനില്
പ്രകതരകേനിച്ചപ,  യുവജനങ്ങള്ക്കനിടെയനില്  അവകബക്ടോധമുണക്ടോക്കുന്നതനിനപ  ശകമക്ടോയ
കബക്ടോധവത്ക്കരണ  പ്രവര്തനങ്ങളക്ടോണപ  സസംസ്ഥക്ടോനതപ  നടെപനിലക്ടോക്കനിവരുന്നതപ.
സ്കൂള്-കകേക്ടോകളജപ  വനിദരക്ടോര്ത്ഥനികേളനില്  ലഹരനിവസ്തുക്കളുചടെ  ദൂഷരവശങ്ങചളക്കുറനിച്ചപ
അവകബക്ടോധസം  വളര്ത്തുന്നതനിനപ  വനകതക്ടോതനിലുള  പ്രചക്ടോരണസം  നടെതനിവരുന്നുണപ.
അകതക്ടോചടെക്ടോപസം ലഹരനിവനിരുദ്ധ ആശയങ്ങളടെങ്ങനിയ ഹ്രസസ്വചനിത്രങ്ങള് പ്രദര്ശനിപനിക്കുകേയുസം
കബക്ടോധവല്ക്കരണ ക്ലെക്ടോസ്സുകേള് സസംഘടെനിപനിക്കുകേയുസം ചചയ്യുന്നു.  വനിദരക്ടോര്ത്ഥനികേള്ക്കുസം
അദ്ധരക്ടോപകേര്ക്കുസം രക്ഷനിതക്ടോക്കള്ക്കുസം മദരതനിചന്റെയുസം ലഹരനിവസ്തുക്കളുചടെയുസം  വനില്പന/
ഉപകഭക്ടോഗസം തുടെങ്ങനിയവ സസംബനനിച്ച പരക്ടോതനികേളുസം വനിവരങ്ങളുസം വകുപനിനപ ടകേ മക്ടോറുന്നതനിനക്ടോയനി
വനിദരക്ടോഭരക്ടോസ സ്ഥക്ടോപനങ്ങളനില് പ്രകതരകേ പരക്ടോതനിചപടനികേള് സ്ഥക്ടോപനിച്ചപ പരക്ടോതനികേള്
സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനക്ടോവശരമക്ടോയ  നടെപടെനികേള് സസ്വസ്പീകേരനിച്ചനിട്ടുണപ.  എടകസപ  കേമ്മസ്പീഷണര്
ഉള്ചപചടെയുള  ഉകദരക്ടോഗസ്ഥര്  സ്കൂളുകേളനിലുസം  കകേക്ടോകളജുകേളനിലുസം  ഇഒൗ  വനിഷയതനില്
കബക്ടോധവല്ക്കരണ ക്ലെക്ടോസ്സുകേള്  നടെതനിവരുന്നുണപ.  സ്കൂളുകേളനിചല  പ്രധക്ടോന അദ്ധരക്ടോപകേര്,
കകേക്ടോകളജപ  പ്രനിനസനിപക്ടോള്മക്ടോര്,  പനി.ടെനി.എ.  പ്രസനിഡന്റുമക്ടോര്  തുടെങ്ങനിയവരുസം  മറ്റപ
അദ്ധരക്ടോപകേരുമക്ടോയനി  എടകസപ  കേമ്മസ്പീഷണര്  കനരനിടപ  ബനചപടപ  ആവശരമക്ടോയ
പ്രവര്തനങ്ങള് ഏകകേക്ടോപനിപനിക്കുന്നുണപ.  മദരതനിനുസം  ലഹരനിക്കുചമതനിചര  സമഗ്രമക്ടോയ
കബക്ടോധവല്ക്കരണസം നടെത്തുന്നതനിനപ  കകേരള സസംസ്ഥക്ടോന ലഹരനി  വര്ജ്ജന മനിഷന
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'വനിമുകനി'  എന്ന പദ്ധതനി ഗവണ്ചമന്റെപ  ഉതരവപ പ്രകേക്ടോരസം നടെപനിലക്ടോക്കനി തുടെങ്ങനിയനിട്ടുണപ.
ഇതനിചന്റെ  വനിവനിധ  പദ്ധതനികേളുമക്ടോയനി  ഗവണ്ചമന്റെപ  മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോകുകേയക്ടോണപ.  അങ്ങപ
ഇവനിചടെ ചൂണനിക്കക്ടോണനിച്ച ഒരു കേക്ടോരരസം വളചര പ്രധക്ടോനചപടതക്ടോണപ.  ഇക്കക്ടോരരങ്ങളനില്
രക്ഷനിതക്ടോക്കള്  ഗഒൗരവമക്ടോയ  നനിലപക്ടോടെപ  സസ്വസ്പീകേരനിക്കണസം.  കുടനികേളുചടെ  മുന്നനില്,
വനിദരക്ടോര്ത്ഥനികേളുചടെ മുന്നനില് അരുതക്ടോത ഒരു നടെപടെനിയുസം രക്ഷനിതക്ടോക്കള് പ്രദര്ശനിപനിക്കക്ടോന
പക്ടോടെനില. കുടനികേളുചടെ സസ്വഭക്ടോവ രസ്പീതനികേളനില് വരുന്ന മക്ടോറ്റങ്ങളനില് രക്ഷനിതക്ടോക്കള്ക്കുകൂടെനി
പങ്കുചണന്നപ തനിരനിച്ചറനിഞചകേക്ടോണപ ഇതനിചന ഒഴനിവക്ടോക്കുന്നതനിനുള നടെപടെനികേളക്ടോണപ
ചപക്ടോതുചവ സസ്വസ്പീകേരനികക്കണതപ. അതനിനപ സഹക്ടോയകേരമക്ടോയ എലക്ടോ കബക്ടോധവല്ക്കരണ
പ്രവര്തനങ്ങളുസം ഗവണ്ചമന്റെപ നടെപനിലക്ടോക്കുന്നുണപ.

ശ്രസ്പീ  .    മുലക്കര രതക്ടോകേരന:  സര്,  ഗവണ്ചമന്റെപ മുനകേചയ്യടുതപ നടെപനിലക്ടോക്കുന്ന
ലഹരനി  വനിമുക  കപ്രക്ടോജക്ടുകേള്  നമ്മുചടെ  സസംസ്ഥക്ടോനത്തുണപ.  കകേരളതനിചല  എലക്ടോ
പഞക്ടോയത്തുകേളനിലുസം ഇചതക്ടോരു ടപലറ്റപ കപ്രക്ടോജകക്ടോയനി എടുക്കണസം. എചന്റെ മണ്ഡലതനിചല
ഇടനിവ  ഗ്രക്ടോമപഞക്ടോയതനില്  ഇതപ  ചചയവരുന്നുണപ.  ആ  ഗ്രക്ടോമചത
മദരവനിമുകമക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോയനി   എലക്ടോവരുസം  കചര്ന്നുള ഒരു കേര്മ്മ പദ്ധതനിയക്ടോണപ.
അതരസം പദ്ധതനികേള്ക്കപ ഗവണ്ചമന്റെപ അസംഗസ്പീകേക്ടോരസം നല്കുകമക്ടോ? 

ശ്രസ്പീ  .    റ്റനി  .    പനി  .    രക്ടോമകൃഷ്ണന:  സര്,  മദരതനിചന്റെയുസം ലഹരനി പദക്ടോര്ത്ഥങ്ങളുചടെയുസം
ഉപകയക്ടോഗതനില്നനിന്നുസം സമൂഹചത കമക്ടോചനിപനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി നടെക്കുന്ന  ചചറുതുസം
വലുതുമക്ടോയ  പരനിശ്രമങ്ങള്ചക്കക്ടോപസം  ഗവണ്ചമന്റുമുണപ.  അതരസം  നടെപടെനികേചള
കപ്രക്ടോതക്ടോഹനിപനിക്കുന്ന സമസ്പീപനമക്ടോണപ ഇക്കക്ടോരരതനില് ഗവണ്ചമന്റെപ സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നതപ.

(2) ചകേക്ടോച്ചനി ചമകട്രെക്ടോ ചറയനില് പദ്ധതനി

ശ്രസ്പീ  .    ടഹബനി  ഇഒൗഡന:  സര്,  ചകേക്ടോച്ചനി  ചമകട്രെക്ടോ  ചറയനില്  കകേരളതനിചന്റെ
അഭനിമക്ടോനതനിചന്റെ ചനിഹ്നമക്ടോണപ, the state of the art. ട്രെക്ടോനകസക്ടോര്കടഷന  സസംവനിധക്ടോനസം
നമ്മുചടെ നഗരതനിനപ ലഭനിക്കുകമക്ടോള് ഒരു പുതനിയ വനികേസന സസംസക്ടോരവസം ചതക്ടോഴനില്
സസംസക്ടോരവസം കകേരളതനികലയപ ചകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോന സക്ടോധനിക്കുസം. കകേന്ദ്രഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെയുസം
സസംസ്ഥക്ടോന ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെയുസം എലക്ടോ ക്ലെനിയറനസുസം ലഭനിച്ചതനിനുകശഷമക്ടോണപ ചകേക്ടോച്ചനി
ചമകട്രെക്ടോയുചടെ പ്രവര്തനങ്ങള് 2012 ജൂണ് 7-ാം തസ്പീയതനി ആരസംഭനിച്ചതപ. ഡസ്പീചറ്റയനില്ഡപ
കപ്രക്ടോജകപ റനികപക്ടോര്ടപ പ്രകേക്ടോരസം 2017-ലക്ടോണപ ചകേക്ടോച്ചനി ചമകട്രെക്ടോ കേമ്മസ്പീഷന ചചകയ്യണതപ.
നനിര്മ്മക്ടോണ പ്രവൃതനികേള് ആരസംഭനിച്ചപ 4 വര്ഷസംചകേക്ടോണപ പൂര്തസ്പീകേരനിക്കണചമന്നക്ടോണപ
ഡനി.എസം.ആര്.സനി.യുമക്ടോയുള  വരവസ്ഥ.  നനിര്മ്മക്ടോണരസംഗതപ  പുതനിയ  ചടെകകക്ടോളജനി
ഇനചട്രെക്ടോഡക്യൂസപ  ചചയ്തപ  കകേരളതനിചന്റെ  ഇനഫക്ടോസ്ട്രക്ചര്  രസംഗതപ  പുതനിയ  മക്ടോറ്റസം
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സൃഷ്ടനിക്കക്ടോന ഇതനിലൂചടെ സക്ടോധനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.  പ്രധക്ടോനമക്ടോയുസം മനസനിലക്ടോകക്കണ ഒരു
കേക്ടോരരസം,  ചകേക്ടോച്ചനി  ചമകട്രെക്ടോയുചടെ  ട്രെയല്  റണ്  ആരസംഭനിച്ചതപ  മുടസം  യക്ടോര്ഡനില്നനിന്നുസം
പക്ടോലക്ടോരനിവടസം  വചരയക്ടോണപ.  നവസംബര്  മക്ടോസതനില്  ആലുവ  മുതല്  പക്ടോലക്ടോരനിവടസം
വചരയക്ടോണപ ഇതനിചന്റെ ട്രെയല് റണ് നടെക്കക്ടോനനിരനിക്കുന്നതപ.  കകേരളതനിചന്റെ വനികേസന
രസംഗതപ വലനിചയക്ടോരു കേക്ടോഴ്ചപക്ടോകടെക്ടോടുകൂടെനിയക്ടോണപ കഡക്ടോ. ഇ. ശ്രസ്പീധരചന്റെ കനതൃതസ്വതനില്
ചകേക്ടോച്ചനി  ചമകട്രെക്ടോ  ആരസംഭനിച്ചതപ.  ചകേക്ടോച്ചനിയനിചല  ചപക്ടോതുസമൂഹസം  ഒരുപക്ടോടെപ  തരക്ടോഗസം
സഹനിച്ചക്ടോണപ,  ഗതക്ടോഗതരസംഗതപ  ഒരുപക്ടോടെപ  നനിയനണങ്ങള്  ഉണക്ടോക്കനിയക്ടോണപ  ഇതനിചന
മുകന്നക്ടോട്ടുചകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോയതപ.  ഇന്നുസം  അനനിശ്ചനിതതസ്വതനില്  നനില്ക്കുന്ന  ഒരു  വനിഷയമക്ടോണപ
ഇഒൗ ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ ശ്രദ്ധയനില്ചകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോന ആഗ്രഹനിക്കുന്നതപ.  ഇതനിചന്റെ പണനി
ഡനിസസംബര് മക്ടോസസം പൂര്തസ്പീകേരനിച്ചപ ആദരഘടസം കേമ്മസ്പീഷന ചചയ്യുചമന്നക്ടോണപ അറനിയനിച്ചനിട്ടുളതപ.
അതനില്  പ്രധക്ടോനമക്ടോയുസം  തസ്പീര്കക്കണ  കജക്ടോലനികേള്  പ്രകതരകേനിച്ചപ,  സനിഗ്നലനിസംഗപ
കജക്ടോലനികേള് പൂര്തസ്പീകേരനിച്ചനിടനില,  പ്രധക്ടോനചപട കസഷനുകേള് ടകേമക്ടോകറണ സമയസം
ആഗസനിലക്ടോയനിരുന്നു, ട്രെക്ടോകേപ സനിഗ്നലനിസംഗപ, ട്രെക്ടോക്ഷന കേമ്മക്യൂണനികക്കഷന തുടെങ്ങനിയവചയലക്ടോസം
ഏകകേക്ടോപനിപനികക്കണ സമയമക്ടോണപ. അതനിനപ പറ്റനിയ സക്ടോകങ്കതനികേ മനികേവള ഡനി.എസം.
ആര്.സനി.യുചടെ ഒരു ടെസ്പീസം ചകേക്ടോച്ചനിയനില് കകേന്ദ്രസ്പീകേരനിച്ചപ പ്രവര്തനികക്കണ  സമയമക്ടോണപ.
അതനിനപ  ഡനി.എസം.ആര്.സനി.യുചടെ  ടെസ്പീമനില്  ഇന്നപ  പരരക്ടോപ്തമക്ടോയ  ആളുകേളനിചലന്നക്ടോണപ
ഞങ്ങള്  മനസനിലക്ടോക്കുന്നതപ.  ഇചതലക്ടോസം  ബക്ടോധനിക്കുന്നതപ  ഇതനിചന്റെ  കേസ്വക്ടോളനികറ്ററ്റസ്പീവപ
ആചസകനിചനയക്ടോണപ.  കേക്ടോരണസം  ഗൂണനനിലവക്ടോരമുള,  ഏറ്റവസം  കമക്ടോകഡണക്ടോയ  ഒരു
ചമകട്രെക്ടോയക്ടോണപ  ചകേക്ടോച്ചനിയനില് വരക്ടോന  കപക്ടോകുന്നതപ.  അതനിചന്റെ കേസ്വക്ടോളനിറ്റനിചയ ബക്ടോധനിക്കുന്ന
രസ്പീതനിയനിലക്ടോണപ  ഇതപ  കേടെന്നുകപക്ടോകുന്നതപ.  നനിലവനില്  മഹക്ടോരക്ടോജക്ടോസപ  കകേക്ടോകളജപ
വചരയുള  ചസ്ട്രച്ചനിചന്റെ  സനിവനില്  വര്ക്കക്ടോണപ  ഭൂരനിഭക്ടോഗവസം  പൂര്തസ്പീകേരനിച്ചനിട്ടുളതപ.
സക്ടോകങ്കതനികേ  പ്രവര്തനങ്ങള്  നടെകക്കണതുണപ.  അതനിനുകശഷസം  മഹക്ടോരക്ടോജക്ടോസപ
കകേക്ടോകളജപ മുതലുള അടുത ചസ്ട്രച്ചനിചന്റെ  കേക്ടോന്റെനിലനിവറനിലുള, കമല്പക്ടോലസം ഉള്ചപചടെയുള
കേക്ടോരരങ്ങള്, സഒൗതപ പക്ടോലതനികനക്ടോടെപ പക്ടോരലലക്ടോയനി വകരണ പക്ടോലസം,  അതനിചന്റെ പണനിക്കപ
ഒന്നരവര്ഷസം സമയചമടുക്കുചമന്നക്ടോണപ പറയുന്നതപ. നമ്മള് വനിഭക്ടോവന ചചയ്തതപ ആലുവ
മുതല് കപട വചരയുള കമജര് കപക്ടോര്ഷനക്ടോണപ. അതനിചന്റെ പ്രവര്തനങ്ങള് ഇനനിയുസം
ആരസംഭനിച്ചനിടനില,  ഭൂമനി  ഏചറ്റടുക്കല്  പ്രക്രനിയയുസം  മറ്റപ  നനിര്മ്മക്ടോണപ്രവര്തനങ്ങളുസം
മഹക്ടോരക്ടോജക്ടോസപ കസഷനുകശഷമുളതപ ഇനനിയുസം നടെകക്കണനിയനിരനിക്കുന്നു. അതുകപക്ടോചല
കറക്ടോഡനിചന്റെ  വനികേസനവസം  ചഡ്രെയനികനജപ  റസ്പീകേണ്സ്ട്രക്ഷനുസം  വക്ടോക്കപ കവ  അടെക്കമുള
പ്രവര്തനങ്ങളുസം നടെകക്കണതുണപ. ഒരു ചമകട്രെക്ടോ നനിര്മ്മക്ടോണസം successful ആകേണചമങ്കനില്
അതുമക്ടോയനി  ബനചപട്ടുള  കുകറ  കേക്ടോരരങ്ങളുണപ. എലക്ടോവരുസം  വക്ടോഹനവമക്ടോയനി
നനിരതനിലനിറങ്ങനിയക്ടോല്  ഇചതക്ടോരു  successful  കപ്രക്ടോജകക്ടോകേനില.  സസ്പീനനിയര്
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സനിറ്റനിസണ്സനിനുസം  കേക്ടോല്നടെയക്ടോത്രക്കക്ടോര്ക്കുസം  കൂടുതല്  പ്രക്ടോധക്ടോനരസം  നല്കുന്ന
അനുബന  വക്ടോക്കപ കവകേള്  പുകരക്ടോഗമനികക്കണനിയനിരനിക്കുന്നു.  എസം.ജനി.  കറക്ടോഡനില്  ഒരു
കപ്രക്ടോജകപ  നനിലവനിലുണക്ടോയനിരുന്നു.  അതപ  കേക്ടോല്നടെയക്ടോത്രക്കക്ടോര്ക്കപ  അനുകൂലമക്ടോയ  ഒരു
പദ്ധതനിയക്ടോയനിരുന്നു.  അതനിചന്റെ  സ്ഥനിതനിയുസം  ഇന്നപ  അനനിശ്ചനിതക്ടോവസ്ഥയനിലക്ടോണപ.
ചമകട്രെക്ടോയുചടെ  പ്രവര്തനങ്ങള്  പരനിപൂര്ണ്ണെമക്ടോയനി  പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനുകവണനിയുള,
ഇതരസം  സക്ടോകങ്കതനികേ  വനിഷയങ്ങള്കൂടെനി പരനിഗണനിച്ചുചകേക്ടോണപ  അതനിചന
ഏകകേക്ടോപനിപനിക്കക്ടോനകവണനിയുള  പ്രവര്തനങ്ങള്  സര്ക്കക്ടോരനിചന്റെ  ഭക്ടോഗത്തു
നനിന്നുണക്ടോകേണചമന്നക്ടോണപ ഞക്ടോന ഇഒൗ ശ്രദ്ധ ക്ഷണനിക്കലനിലൂചടെ ആവശരചപടുന്നതപ.  

നനികുതനിയുമക്ടോയനി  ബനചപടപ  സസംസക്ടോരനിക്കക്ടോനുണപ.  ചകേക്ടോച്ചനി  ചമകട്രെക്ടോയ്ക്കുകവണനി
സ്ഥലകമചറ്റടുത സമയതപ ഭൂമനി വനിട്ടുചകേക്ടോടുത ആളുകേള്ക്കപ നനികുതനിയനിളവപ  നല്കേക്ടോന
ഇഒൗ  ഗവണ്ചമന്റെപ  ധക്ടോരണയക്ടോയതക്ടോണപ.  പുതനിയ  LARRA  (Land  Acquisition,
Rehabilitation and Resettlement Act)  പ്രകേക്ടോരമക്ടോണപ ഭൂമനി ഏചറ്റടുക്കല് പ്രക്രനിയ
മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോയചതങ്കനില് കസറ്റപ ലക്ടോന്റെപ അകേസ്വനിസനിഷന റൂള്സപ കവണനിവരുസം. അതനുസരനിച്ചപ
കൂടുതല്  സമയചമടുക്കുന്നതനില്നനിന്നുസംമക്ടോറനി  ഒരു  ചനകഗക്ടോകഷരറ്റഡപ  പര്കച്ചസക്ടോണപ
ചകേ.എസം.ആര്.എല്. നടെതനിയതപ. ഭൂമനി വനിട്ടുനല്കേനിയ ആളുകേള് ഒരു ശതമക്ടോനസം ടെക്ടോകപ
മക്ടോത്രസം  ചകേക്ടോടുതക്ടോല്  മതനിചയന്നുള  വരവസ്ഥയുണക്ടോയനിരുന്നു.  അതനിചനക്കുറനിച്ചു
കൂടെനിയുളള തസ്പീരുമക്ടോനസം ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുണക്ടോകേണചമന്നപ ഇഒൗ സന്ദര്ഭതനില്
അഭരര്ത്ഥനിക്കുന്നു.

മുഖരമനനി  (ശ്രസ്പീ  .    പനിണറക്ടോയനി  വനിജയന):  സര്,  2017  ഏപ്രനില് മക്ടോസതനില്
ആദരറസ്പീച്ചപ  പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുകേ  എന്ന  ലക്ഷരകതക്ടോചടെയക്ടോണപ   ചകേക്ടോച്ചനി  ചമകട്രെക്ടോയുചടെ
നനിര്മ്മക്ടോണ പ്രവൃതനികേള് പുകരക്ടോഗമനിക്കുന്നതപ. 2016  ഒകകക്ടോബര്  18-നപ കകേന്ദ്ര നഗര
വനികേസന മനക്ടോലയ ചസക്രടറനി  പചങ്കടുത ഒരു  അവകലക്ടോകേന കയക്ടോഗസം  കചര്ന്നനിട്ടുണപ.
പദ്ധതനി വളചരകയചറ പുകരക്ടോഗമനിച്ച അവസരതനില്  സക്ടോകങ്കതനികേ വനിദഗ്ദ്ധരുചടെ കസവനസം
ആവശരക്ടോനുസരണസം ലഭരമക്ടോക്കണചമന്നപ  പ്രസ്തുത കയക്ടോഗതനില് ഡനി.എസം.ആര്.സനി.കയക്ടോടെപ
ആവശരചപടനിട്ടുണപ.  ആദരറസ്പീച്ചനിചല  കസഷനുകേള്  ഉള്ചപചടെയുള എലക്ടോ  സനിവനില്
നനിര്മ്മക്ടോണപ്രവര്തനങ്ങളുസം  2017  ജനുവരനികയക്ടോചടെ  പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി
കേരക്ടോറുകേക്ടോരുചടെ  കജക്ടോലനികേള് കവഗതനിലക്ടോക്കുന്നതനിനപ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള് നല്കേനിയനിട്ടുണപ.
മഹക്ടോരക്ടോജക്ടോസപ  മുതല് കപട വചരയുള രണക്ടോസംറസ്പീച്ചനിചന്റെ പ്രവൃതനികേളനില് വസ്പീഴ്ചവരുതനിയ
രണപ  കേരക്ടോറുകേക്ടോരുചടെ  പ്രവൃതനികേള്  ഭക്ടോഗനികേമക്ടോയനി  ഡനി.എസം.ആര്.സനി.  മക്ടോറ്റനി
നല്കേനിയനിട്ടുണപ.  1894-ചല  പഴയ  സ്ഥലചമടുപപ  നനിയമസം  മക്ടോറ്റനി  2013-ല്  പുതനിയ
നനിയമസം  നടെപനില്  വരുതനിയതുമൂലസം  കേക്ടോലതക്ടോമസസം  കനരനിടനിട്ടുചണങ്കനിലുസം  പുതനിയ
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നനിയമതനിചന്റെ  ചടങ്ങള്  കവഗതനില്  നടെപനില്വരുതനിയതനിനക്ടോല്  സ്ഥലചമടുപപ
കവഗതനിലക്ടോക്കക്ടോനുള ശ്രമങ്ങള് നടെന്നുവരനികേയക്ടോണപ.    സക്ടോദ്ധരമക്ടോയ സ്ഥലങ്ങളനില്
മള്ടനിചലവല് പക്ടോര്ക്കനിസംഗപ ഉള്ചപചടെ ഏര്ചപടുത്തുന്നതനിനക്ടോയനി ചകേ.എസം.ആര്.എല്.
ശ്രമനിക്കുന്നുമുണപ.  ആലുവ മുതല് മഹക്ടോരക്ടോജക്ടോസപ  കകേക്ടോകളജപ  വചരയുള കറക്ടോഡുകേളുചടെ
BM&BC  പുനരുദ്ധക്ടോരണ പ്രവൃതനികേള്  തുടെങ്ങനിയനിട്ടുണപ.   ഇതുകൂടെക്ടോചത  ഇടെപളനി
മുതല് ജവഹര്ലക്ടോല് ചനഹ്റു കസഡനിയസം വചരയുള ഓടെകേളുചടെയുസം ഡക്ടുകേളുചടെയുസം
നനിര്മ്മക്ടോണതനിനക്ടോയനി സസംസ്ഥക്ടോന സര്ക്കക്ടോര് 39.41 കകേക്ടോടെനി രൂപയുചടെ ഭരണക്ടോനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണപ.  പ്രവൃതനികേള്  ഉടെചന  ആരസംഭനിക്കുസം.  മുതനിര്ന്ന  പഒൗരന്മേക്ടോരുചടെയുസം
ഭനിന്നകശഷനിയുളവരുചടെയുസം  പ്രകതരകേ  ആവശരങ്ങള്  പരനിഗണനിച്ചുചകേക്ടോണക്ടോണപ
ചകേക്ടോച്ചനി ചമകട്രെക്ടോ സനിസസം രൂപകേല്പന ചചയ്തനിട്ടുളളതപ. 

സ്ഥലചമടുപനിനുള നഷ്ടപരനിഹക്ടോരത്തുകേയനില്നനിന്നുസം ആദക്ടോയ നനികുതനി ഇഒൗടെക്ടോ
ക്കുന്നതനിനുള ശ്രമചതക്കുറനിച്ചപ  അകദ്ദേഹസം ഉന്നയനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.  ആദക്ടോയനനികുതനി
കുറയ്ക്കുന്നതപ  കകേന്ദ്രസര്ക്കക്ടോരനിചന്റെ  പരനിഗണനയനില്വരുന്ന  വനിഷയമക്ടോണപ.
സ്ഥലമുടെമകേള്ക്കപ  ആദക്ടോയനനികുതനിയനിളവകേള്  അനുവദനിക്കണചമന്നക്ടോണപ  അഭനിപ്രക്ടോയസം.
ആദക്ടോയ നനികുതനി  ഇളവകേള്  സ്ഥലമുടെമകേള്ക്കപ  അനുവദനിക്കണചമന്നക്ടോവശരചപടപ
ചകേ.എസം.  ആര്.എല്.  ബഹുമക്ടോനചപട  കകേരള  ടഹകക്കക്ടോടെതനിയനില്  റനിടപ  ഫയല്
ചചയ്തനിട്ടുണപ.  പദ്ധതനി യക്ടോഥക്ടോര്ത്ഥരമക്ടോകുകമക്ടോള് ചകേക്ടോച്ചനി ചമകട്രെക്ടോ ഏഷരയനിചലതചന്ന
ഏറ്റവസം  ആധുനനികേമക്ടോയ  ചമകട്രെക്ടോ  സനിസങ്ങളനിചലക്ടോന്നക്ടോയനിതസ്പീരുസം.  കൂടെക്ടോചത  എലക്ടോ
ആധുനനികേ യക്ടോത്രക്ടോസഒൗകേരരങ്ങളുസം കേമ്മക്യൂണനികക്കഷന കബസ്ഡപ ചട്രെയനിന കേണ്കട്രെക്ടോള്ഡപ
സനിസമുള ഇന്തരയനിചല ആദര ചമകട്രെക്ടോകേളനിചലക്ടോന്നക്ടോയനി ചകേക്ടോച്ചനി ചമകട്രെക്ടോ മക്ടോറുസം. 

ശ്രസ്പീ  .    ചചഹബനി  ഇഒൗഡന:  സര്,  മുഖരമനനിചയന്ന  നനിലയനില്  ചമകട്രെക്ടോയുചടെ
പ്രവര്തനങ്ങള്  മുകന്നക്ടോട്ടുചകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേക്ടോനകവണനി  പല  റനിവക്യൂ  മസ്പീറ്റനിസംഗുകേളനിലുസം
പചങ്കടുത്തുചകേക്ടോണപ  വലനിയ  പനിന്തുണയക്ടോണപ  അങ്ങപ  നല്കേനിയനിട്ടുളതപ.  ഇതനില്
മനസനിലക്ടോകക്കണ  ഒരു  കേക്ടോരരസം,   ഇനകഫക്ടോ  പക്ടോര്ക്കനികലയക്ടോയക്ടോലുസം  ചനടുമക്ടോകശ്ശേരനി
വനിമക്ടോനതക്ടോവളതനികലയക്ടോയക്ടോലുസം, ചമകട്രെക്ടോയുമക്ടോയനി ബനചപട വനികേസന പദ്ധതനികേള്
ഭക്ടോവനിയനില് നമ്മള് നടെകതണനിയനിരനിക്കുന്നു.  അതനില് പ്രധക്ടോനചപട ഒന്നക്ടോണപ ഞക്ടോന
പറഞ്ഞ രണക്ടോമചത റസ്പീച്ചപ.  ഭൂമനി ഏചറ്റടുക്കല് പ്രക്രനിയകേളുസം സനിവനില് നനിര്മ്മക്ടോണവസം
മറ്റപ  നനിര്മ്മക്ടോണങ്ങളുചമക്ടോചക്ക  വളചരകയചറ  കേക്ടോലതക്ടോമസചമടുക്കക്ടോനുള  പ്രധക്ടോന
കേക്ടോരരസം അനരസസംസ്ഥക്ടോനങ്ങളനികലയപ കേരക്ടോറുകേക്ടോര് ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേചള ചകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകുന്നു
എന്നതക്ടോണപ.  തമനിഴപ നക്ടോടനില് ജയലളനിത രണക്ടോമതപ മുഖരമനനിയക്ടോയകപക്ടോള് കകേരളതനിചല
ധക്ടോരക്ടോളസം ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേചള കകേക്ടോണ്ട്രെക്ടോകര്മക്ടോര് അനരസസംസ്ഥക്ടോനങ്ങളനികലയപ  ചകേക്ടോണ്ടു
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കപക്ടോവകേയുസം  ഇവനിചടെ  ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളനിലക്ടോത  അവസ്ഥയുണക്ടോകുകേയുസം  ചചയ.  ഒരു
രക്ടോഷ്ട്രസ്പീയപക്ടോര്ടനികപക്ടോലുസം പണനിമുടെക്കക്ടോചത നടെത്തുന്ന നനിര്മ്മക്ടോണ പ്രവര്തനങ്ങളക്ടോണപ
ചമകട്രെക്ടോയനില് നടെക്കുന്നതപ. രക്ടോത്രനിയുസം പകേലുസം അവനിചടെ പണനി നടെക്കുന്നുണപ.  സക്ടോകങ്കതനികേ
ചചവദഗ്ദ്ധരമുള   ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്  വരുന്നതപ  ഇതര  സസംസ്ഥക്ടോനങ്ങളനില് നനിന്നക്ടോണപ.
അവചര  ചപക്ടോളനിറ്റനിക്കല്  പ്രഷറുപകയക്ടോഗനിച്ചപ  പലകപക്ടോഴുസം  മറ്റപ  സസംസ്ഥക്ടോനങ്ങളുചടെ
ചമകട്രെക്ടോ പ്രവര്തനങ്ങളനികലയപ കേരക്ടോറുകേക്ടോര് ചകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകുകേയക്ടോണപ.  അകതക്ടോചടെക്ടോപസം
അങ്ങുപറഞ്ഞ വളചര പ്രധക്ടോനചപട ഒരു കേക്ടോരരസം  -  ഇഒൗ കറക്ടോഡുകേള് പനി.ഡബക്യൂ.ഡനി.
2012 മുതല് ചമകട്രെക്ടോയപ ചചകേമക്ടോറനിയനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ. പക്ടോലക്ടോരനിവടസം വചരയുളതപ അങ്ങപ
പറഞ.  തുടെര്ന്നുള  ബനി.എസം.ആന്റെപ  ബനി.സനി.  ടെക്ടോറനിസംഗുസം  അനുബന  പ്രവര്തനങ്ങളുസം
നടെത്തുന്നകതക്ടോചടെക്ടോപസം ഇഒൗ കേരക്ടോറുകേക്ടോചര നനിയനനിച്ചുചകേക്ടോണപ ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേചള കൂടുതലക്ടോയനി
വനിനരസനിച്ചക്ടോല്  മക്ടോത്രകമ  രണക്ടോസംഘടസം  പൂര്തസ്പീകേരനിക്കക്ടോന  സക്ടോധനിക്കുകേയുള.
അതനിനക്ടോവശരമക്ടോയ നടെപടെനികേള് അങ്ങപ സസ്വസ്പീകേരനിക്കണചമന്നപ അഭരര്ത്ഥനിക്കുകേയക്ടോണപ.

ശ്രസ്പീ  .   പനിണറക്ടോയനി വനിജയന: സര്, ഇകപക്ടോള്തചന്ന കേരക്ടോറുകേക്ടോരുമക്ടോയനി ബനചപട
പ്രശ്നങ്ങള് ഇഒൗ കയക്ടോഗതനില് ചര്ച്ചചചയ്തനിട്ടുണപ. കേരക്ടോറുകേക്ടോരുചടെ പ്രവര്തനസം കൂടുതല്
ഉഒൗര്ജ്ജസസ്വലമക്ടോക്കുന്നതനിനുള ഇടെചപടെല്  നടെതനിക്കഴനിഞ്ഞനിട്ടുണപ.  അതപ  കൂടുതല്
ശകമക്ടോയനി  ഡനി.എസം.ആര്.സനി.കയക്ടോടെപ  ആവശരചപടുന്ന നനിലപക്ടോടെപ  സസ്വസ്പീകേരനിക്കുകേയുസം
ചചയ്യക്ടോസം.             

VI സബ്മനിഷന

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ചചയര്  കനരകത  ഓര്മ്മചപടുതനിയതുകപക്ടോചല  നനിയമസഭക്ടോ
സമനിതനിയുചടെ  റനികപക്ടോര്ടപ  ഇന്നപ  ചര്ച്ച  ചചകയ്യണതക്ടോണപ.  സബ്മനിഷനുകേള്  ഒരു
മനിനനിടനില്  അവതരനിപനിക്കണസം,  അതുകപക്ടോചല  മറുപടെനിയുസം  ഒരു  മനിനനിടനില്  ഒതുക്കനി
സഹകേരനിക്കണസം.  

(1) ജയനിലനിചല ചമക്ടോചചബല് കഫക്ടോണ് ഉപകയക്ടോഗസം

ശ്രസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന:  സര്,  ഇഒൗ സബ്മനിഷന ഒരു മനിനനിട്ടുചകേക്ടോണപ
അവതരനിപനിക്കക്ടോന കേഴനിയനില.  ഇരട ജസ്പീവപരരന്തസം തടെവനിനപ വനിധനിച്ച നനിസക്ടോസം എന്ന
പ്രതനി  കേണ്ണൂര്  ജയനിലനില്  കേഴനിയുകേയക്ടോണപ.  കേണ്ണൂര്  ജയനിലനില്  കേഴനിയുന്ന  നനിസക്ടോസം
ജയനിലനില്  സുല്തക്ടോചനകപക്ടോചല ചപരുമക്ടോറുന്നുചവന്നക്ടോണപ മക്ടോധരമ റനികപക്ടോര്ടനില്നനിന്നപ
മനസനിലക്ടോക്കുന്നതപ. നനിസക്ടോസം ജയനിലനില് ചമക്ടോചചബല് കഫക്ടോണ് ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന്നു. ആ
കഫക്ടോണ് നമര് എചന്റെ ചചകേവശമുണപ, 8769731302, 9746576553.  രണക്ടോമചത
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നമര്  രക്ടോജസ്ഥക്ടോനനിചല  നമറക്ടോണപ.  ഒരു  സസ്പീയുചടെ  കപരനിലക്ടോണപ  ഇഒൗ  കഫക്ടോണ്
എടുതനിരനിക്കുന്നതപ.  ഇഒൗ  കഫക്ടോണനില്നനിന്നക്ടോണപ  നനിസക്ടോസം  വനിളനിക്കുന്നതപ.  ജയനിലനില്
അതസ്പീവ  സുരക്ഷയുള  10-ാം  കബക്ടോക്കനിലക്ടോണപ  നനിസക്ടോസം  കേഴനിയുന്നതപ.  അകദ്ദേഹസം
ഒകകക്ടോബര്  20-ാം തസ്പീയതനി നടെതനിയ കഫക്ടോണ്വനിളനിചയക്കുറനിച്ചപ  എനനിക്കപ പരക്ടോതനിയനില.
കേക്ടോരണസം  ബഹുമക്ടോനചപട  മുഖരമനനിയുചടെ  നനിര്കദ്ദേശതനിചന്റെ  അടെനിസ്ഥക്ടോനതനില്
അതുസസംബനനിച്ച  അകനസ്വഷണസം  നടെക്കുന്നുണപ.  ചസപ്റ്റസംബര്  20-ാം  തസ്പീയതനി
കജക്ടോഷനി  കുരരന എന്ന മക്ടോധരമ  പ്രവര്തകേന  കനരനിടപ  നനിസക്ടോമുമക്ടോയനി  സസംസക്ടോരനിച്ചപ
രണപ  കഫക്ടോണ് നമരുസം  ചചക്കപ  ചചയ്തനിരുന്നു.  നനിസക്ടോസം  ജയനിലനില് കഫക്ടോണ് വളചര
സസ്വതനമക്ടോയനി ഉപകയക്ടോഗനിക്കുകേയക്ടോണപ.  ഇതപ ജയനിലനിചന്റെ സുരക്ഷനിതതസ്വചത തചന്ന
ബക്ടോധനിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമക്ടോണപ. ജയനിലനില് കേഴനിയുന്ന വരകനി സസ്വതനമക്ടോയനി ചപരുമക്ടോറക്ടോനുസം
ആളുകേചള  ഭസ്പീഷണനിചപടുതക്ടോനുസം  ശ്രമനിക്കുന്നു  എന്നക്ടോണപ  മനസനിലക്ടോകുന്നതപ.  അവരുചടെ
കുടുസംബപ്രശ്നങ്ങളനികലയപ ഞക്ടോന കേടെക്കുന്നനില.  സകഹക്ടോദരങ്ങള് പരക്ടോതനി  ചകേക്ടോടുത്തുചവന്നുസം
പരക്ടോതനി  പനിനവലനിച്ചുചവന്നുസം  ഇന്നപ  മക്ടോധരമങ്ങളനില്  കേണനിരുന്നു.  എന്നക്ടോല്
പരക്ടോതനിക്കക്ടോധക്ടോരമക്ടോയ  കഫക്ടോണ്വനിളനി  അവനിചടെ  നടെന്നനിട്ടുണപ.  അതുസസംബനനിച്ചപ
അവര്തചന്ന കപക്ടോലസ്പീസനില് പരക്ടോതനി നല്കേനിയനിട്ടുണപ.  ജയനിലനില് കേഴനിയുന്ന ആളുകേള്
ഇങ്ങചന ചപരുമക്ടോറുന്നതപ ശരനിയക്ടോകണക്ടോ? എചന്റെ കേയ്യനില് ഒരു കരഖയുണപ (ഉയര്തനി
കേക്ടോണനിക്കുന്നു).  കേണ്ണൂരനില്നനിന്നപ  നനിസക്ടോമുസം  മൂന്നപ  കപക്ടോലസ്പീസുകേക്ടോരുസം  കേര്ണ്ണെക്ടോടെകേ
ബസനില്  ബക്ടോസംഗ്ലൂരനില്  കപക്ടോയനി  മടെങ്ങനിവന്ന  ടെനിക്കറ്റക്ടോണപ.  ആ  ബസനില്തചന്ന
നനിസക്ടോമനിചന്റെ രണപ  അസനിസന്റുമക്ടോരുസം  യക്ടോത്ര ചചയ്തനിരുന്നു.  പ്രതനിക്കപ  കേമക്ടോനനിയചന
ചകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകുന്ന രസ്പീതനി  ശരനിയല. അതപ ജയനിലനിചന്റെ സുരക്ഷനിതതസ്വചത ബക്ടോധനിക്കുസം.
അതുചകേക്ടോണപ  അടെനിയന്തരമക്ടോയനി  ഇതുസസംബനനിച്ചപ  അകനസ്വഷനിച്ചപ  നടെപടെനി
സസ്വസ്പീകേരനിക്കണസം.  കുറ്റക്കക്ടോരക്ടോയ ആളുകേള്ചക്കതനിചര ഗവണ്ചമന്റെപ ശകമക്ടോയ നടെപടെനി
സസ്വസ്പീകേരനിക്കണചമന്നപ ഞക്ടോന അഭരര്ത്ഥനിക്കുകേയക്ടോണപ. 

മുഖരമനനി  (ശ്രസ്പീ  .    പനിണറക്ടോയനി  വനിജയന):  സര്,  ഇഒൗ പ്രശ്നസം വക്ടോര്തയനിലൂചടെ
ശ്രദ്ധയനില്ചപടകപക്ടോള്തചന്ന  ശകമക്ടോയനി  ഇടെചപടനിട്ടുളതക്ടോണപ.  തൃശ്ശൂര്  കശക്ടോഭക്ടോ
സനിറ്റനിയനിചല  ചസകേക്യൂരനിറ്റനി  ജസ്പീവനക്കക്ടോരനക്ടോയ  ചന്ദ്രകബക്ടോസനിചന  ചകേക്ടോലചപടുതനിയ
കകേസനിലക്ടോണപ മുഹമ്മദപ നനിസക്ടോസം ശനിക്ഷനിക്കചപടതപ. 21-1-2016  മുതല് പ്രതനി കേണ്ണൂര്
ചസനട്രെല്  ജയനിലനില്  കേഴനിഞവരനികേയക്ടോണപ.  നനിസക്ടോമനിചന  ബക്ടോസംഗ്ലൂര്  ചസഷനസപ
കകേക്ടോടെതനിയനില് ഹക്ടോജരക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  കേണ്ണൂര്  ജയനിലനില്നനിന്നുസം  കപക്ടോലസ്പീസപ  എകസക്ടോര്ടനില്
ബക്ടോസംഗ്ലൂരനില്  ചകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോയനി  വരുന്നതനിനനിടെയനില്  നനിസക്ടോസം  തചന്റെ  സകഹക്ടോദരങ്ങചള
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കഫക്ടോണനില്വനിളനിച്ചപ ഭസ്പീഷണനിചപടുതനിചയന്നുള വക്ടോര്തകേള് പത്ര-ദൃശര മക്ടോധരമങ്ങളനിലൂചടെ
പുറതപ  അറനിഞ്ഞതനിചനത്തുടെര്ന്നപ  കേണ്ണൂര്  ചസഷരല്  ബക്ടോഞപ  ഡനിചചവ.എസപ.പനി.
നടെതനിയ  പ്രക്ടോഥമനികേ  അകനസ്വഷണതനില്  അബ്ദുള്  നനിസക്ടോര്,  അബ്ദുള്  റസക്ടോഖപ
എന്നനിവരുചടെ ചമക്ടോചചബല് കഫക്ടോണുകേളനികലയപ വനിളനിക്കുകേയുസം ചമകസജപ അയയ്ക്കുകേയുസം
ചചയ്തതക്ടോയനി  കേചണത്തുകേയുണക്ടോയനി.  പത്രവക്ടോര്ത  വന്നകപക്ടോള്  ഇതുസസംബനനിച്ചപ
അകനസ്വഷനിക്കക്ടോന  ജയനില്  ഡനി.ജനി.പനി.കയക്ടോടുതചന്ന  ആവശരചപട്ടു.  അതനിചന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി
അവര്  അകനസ്വഷനിച്ചകപക്ടോള്  ജയനിലനിനുളനില്വച്ചപ  ഇങ്ങചനചയക്ടോരു  കഫക്ടോണ്വനിളനി
നടെന്നനിടനില.  നനിസക്ടോസം  യക്ടോത്രയനിടെയനിലക്ടോണപ  കഫക്ടോണ്വനിളനിച്ചതപ  എന്നക്ടോണപ  മനസനിലക്ടോയതപ.
അതനിചന്റെ അടെനിസ്ഥക്ടോനതനിലക്ടോണപ ചസഷരല് ബക്ടോഞപ ഡനിചചവ.എസപ.പനി.  അകനസ്വഷണസം
നടെത്തുന്ന  സ്ഥനിതനിയുണക്ടോയതപ.  മുഹമ്മദപ  നനിസക്ടോസം  കഫക്ടോണനില്  വനിളനിച്ചപ  അസഭരസം
പറയുകേയുസം ചകേക്ടോലചമന്നുപറഞ്ഞപ ഭസ്പീഷണനിചപടുത്തുകേയുസം ചചയ്തതക്ടോയനി നനിസക്ടോമനിചന്റെ
സകഹക്ടോദരങ്ങളക്ടോയ അബ്ദുള് നനിസക്ടോര്, അബ്ദുള് റസക്ടോഖപ എന്നനിവര് തൃശ്ശൂര് റൂറല് ജനിലക്ടോ
കപക്ടോലസ്പീസപ  കമധക്ടോവനിക്കപ  നല്കേനിയ പരക്ടോതനികേളുചടെ  അടെനിസ്ഥക്ടോനതനില്  അന്തനിക്കക്ടോടെപ
കപക്ടോലസ്പീസപ  കസഷനനില്  രണപ  കകേസ്സുകേള്  രജനിസര്  ചചയ്തപ  അകനസ്വഷണസം
നടെതനിവരുന്നു.  കപക്ടോലസ്പീസപ  എകസക്ടോര്ടപ  ഉണക്ടോയനിരനിചക്ക  നനിസക്ടോമനിനപ  ചമക്ടോചചബല്
കഫക്ടോണ്  ഉപകയക്ടോഗനിക്കക്ടോനുള  സക്ടോഹചരരചമക്ടോരുക്കനി  ഡക്യൂടനിയനില്  വസ്പീഴ്ചവരുതനിയ
സസ്പീനനിയര് സനി.പനി.ഒ.  അജനിതപ,  സനി.പനി.ഒ.മക്ടോരക്ടോയ വനികജഷപ,  രതസ്പീഷപ   എന്നനിവചര
ജനിലക്ടോ  കപക്ടോലസ്പീസപ  കമധക്ടോവനിയുചടെ  23-10-2016-ചല  ഉതരവപ്രകേക്ടോരസം  അകനസ്വഷണ
വനികധയമക്ടോയനി  സര്വ്വസ്പീസനില്നനിന്നപ  സസപ ചപന്റെപ  ചചയ്തനിട്ടുണപ.  ജയനിലനിനുപുറത്തുവച്ചപ
നടെന്ന സസംഭവമക്ടോയതനിനക്ടോല് ഇക്കക്ടോരരതനില് ജയനില്സുരക്ഷക്ടോ പക്ടോളനിച്ചയുണക്ടോയനിടനിചലന്നുസം
ജയനില് ഉകദരക്ടോഗസ്ഥര്ക്കപ വസ്പീഴ്ചയുണക്ടോയനിടനിചലന്നുസം അകനസ്വഷണതനില് വരകമക്ടോയനിട്ടുണപ.
എന്നക്ടോല് ഇവനിചടെ ബഹുമക്ടോനചപട തനിരുവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന ചൂണനിക്കക്ടോണനിച്ച കേക്ടോരരസം,
ഒരു മക്ടോധരമ പ്രവര്തകേനക്ടോയ കജക്ടോഷനി കുരരന നനിസക്ടോമുമക്ടോയനി  കനരനിടപ  സസംസക്ടോരനിച്ചു
എന്നക്ടോണപ.  അതപ  ഗഒൗരവമക്ടോയ  ആകരക്ടോപണമക്ടോയനിതചന്ന  കേക്ടോണുന്നു.  അതുസസംബനനിച്ചപ
പരനികശക്ടോധനിക്കക്ടോനുള  സസംവനിധക്ടോനങ്ങളുണക്ടോക്കക്ടോസം.  അക്കക്ടോരരതനില്  ആവശരമക്ടോയ
നടെപടെനി സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നതക്ടോണപ. ബസനില്  ബക്ടോസംഗ്ലൂരനികലക്കപ  യക്ടോത്ര ചചയ്യുന്നതപ ഒഴനിവക്ടോക്കക്ടോന
സക്ടോധരമല.  ബക്ടോസംഗ്ലൂരനികലയപ  ബസ്സുസം ചട്രെയനിനുമുണപ.  ചട്രെയനിനനികലക്ടോ  ബസനികലക്ടോ  അവര്ക്കപ
യക്ടോത്ര  ചചയ്യക്ടോവന്നതക്ടോണപ.  സക്ടോധക്ടോരണ  നനിലയപ  അതനില്  മറ്റക്ടോരുസം  കേയകറണതനില
എന്നുപറഞ്ഞപ തടെസചപടുതക്ടോനുസം കേഴനിയനില.  എന്നക്ടോല് അനക്ടോവശരമക്ടോയകതക്ടോ ഏചതങ്കനിലുസം
തരതനിലുള വഴനിവനിട സഒൗകേരരങ്ങകളക്ടോ നനിസക്ടോമനിനപ നല്കുന്നതനികനക്ടോടെപ സര്ക്കക്ടോരനിനപ
യക്ടോചതക്ടോരു കയക്ടോജനിപ്പുമനില. അങ്ങചനചയക്ടോരു കേക്ടോരരസം സസംഭവനിക്കുകേയുമനില.
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(2) ജലജയുചടെ ചകേക്ടോലപക്ടോതകേസം

ശ്രസ്പീ  .   ചകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷപ കുമക്ടോര്: സര്,  ഹരനിപക്ടോടെപ,  കചപക്ടോടെപ  വനികലജനില്
നങ്ങരക്ടോര്കുളങ്ങര മുടസം   ഭക്ടോരതനിയനില്  ശ്രസ്പീ.   സുരചന്റെ   ഭക്ടോരര   47  വയസ്സുള  ജലജ
13-8-2015  പടക്ടോപകേല്  അവരുചടെ  വസ്പീടനിന്നുളനില്തചന്ന  തലയപ  26-ലധനികേസം
അടെനികയറ്റപ  മരനിച്ചപ  ഒരുവര്ഷവസം  രണ്ടുമക്ടോസവസം  പനിന്നനിടുകമക്ടോഴുസം  ഇഒൗ  കകേസനിചന്റെ
അകനസ്വഷണസം എവനിചടെയുസം എതനിയനിടനില.  ബഹുമക്ടോനരനക്ടോയ പ്രതനിപക്ഷ കനതക്ടോവപ
ആഭരന്തരമനനി ആയനിരനിക്കുന്ന സമയതപ അകദ്ദേഹതനിചന്റെ മണ്ഡലതനിലക്ടോണപ ഇഒൗ
സസംഭവസം നടെന്നനിരനിക്കുന്നതപ.  എന്നനിട്ടുകപക്ടോലുസം ഒരുവര്ഷവസം രണ്ടുമക്ടോസവസം കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുസം
ഇഒൗ  സകഹക്ടോദരനിക്കപ  നസ്പീതനി  ലഭനിച്ചനിടനില.   വളചര  നലനനിലയനില്  അന്തസക്ടോയനി
ജസ്പീവനിച്ചനിരുന്ന ഇഒൗ സസ്പീയുചടെ വസ്പീടനില് പടക്ടോപകേല് കേടെന്നുചചന്നപ അവചര ചകേക്ടോന്നവചര
കുറനിച്ചുള അകനസ്വഷണസം ദ്രുതഗതനിയനില് നടെത്തുകമക്ടോള് അന്നപ ഹരനിപക്ടോടെപ  സനി.ചഎ.
ആയനിരുന്ന  ശ്രസ്പീ.  ഉദയഭക്ടോനു  അകനസ്വഷണതനിചന്റെ  പല  ചതളനിവകേളുസം  ആദര
ഘടതനില്തചന്ന നശനിപനിക്കുകേയുസം മരനിച്ച സസ്പീയുചടെ പനിതക്ടോവനിചന ഭസ്പീഷണനിചപടുത്തുകേയുസം
ചചയ.  ഇകദ്ദേഹസംതചന്ന  ഇകപക്ടോള്  വസ്പീണ്ടുസം  ഇഒൗ  കകേസപ  അകനസ്വഷനിക്കുകേയക്ടോണപ.
ആലപ്പുഴ ടക്രസംബക്ടോഞപ കേഴനിഞ്ഞ  9  മക്ടോസങ്ങളക്ടോയനി ഇഒൗ കകേസപ അകനസ്വഷനിക്കുകേയക്ടോണപ.
അതക്ടോണപ ഇതനിചല വനികരക്ടോധക്ടോഭക്ടോസസം. ആഭരന്തരമനനിയുചടെ മണ്ഡലതനില് പടക്ടോപകേല്
നടെന്ന ചകേക്ടോലപക്ടോതകേസം,  വളചര അന്തസക്ടോയനി ജസ്പീവനിച്ച ഒരു സസ്പീ ഒറ്റയനിരനിക്കുകമക്ടോള്
അവചര  ആക്രമനിച്ചപ  ചകേക്ടോലകേയക്ടോണപ.  26-ലധനികേസം  അടെനി  തലയനില്  അടെനിച്ചനിട്ടുണപ.
ഭസ്പീകേരമക്ടോയ നനിലയനില് നനിലവനിളക്കുചകേക്ടോണപ അവചര തലയടെനിച്ചക്ടോണപ ചകേക്ടോലചപടുതനിയതപ.
ഇഒൗ  കകേസപ  അകനസ്വഷനിക്കക്ടോന  മുനടകേ  എടുത  കേരസ്പീലക്കുളങ്ങര  കപക്ടോലസ്പീസപ
കസഷനനിചല  അലനി  അക്ബര്  എന്ന  എ.എസപ.ചഎ.യുചടെയുസം  ഇഒൗ  കകേസനിചന്റെ
അകനസ്വഷണതനിനപ  തക്ടോല്പരരകതക്ടോചടെ  മുകന്നക്ടോട്ടുവന്ന  പ്രവക്ടോസനി  സസംഘടെനയുചടെ
കനതക്ടോവനിചന്റെയുസം  വസ്പീടെനിനപ  തസ്പീ  വച്ചു.  ബഹുമക്ടോനചപട  അന്നചത  പ്രതനിപക്ഷ
കനതക്ടോവടെക്കമുള  ആളുകേള്  അവനിചടെ  എത്തുകേയുസം  സനി.പനി.ചഎ.(എസം)-ചന്റെ  ജനിലക്ടോ
ചസക്രടറനി  അടെക്കമുളവര്  ഇതനിചന്റെ  കപരനില്  വലനിയ  സമരങ്ങള്  സസംഘടെനിപനിക്കുകേയുസം
ചചയ്തനിരുന്നു.  അന്നപ  ആഭരന്തര വകുപ്പുമനനിയുസം,  അവനിടെചത എസം.പനി.യക്ടോയ ശ്രസ്പീ.
ചകേ.  സനി.  കവണുകഗക്ടോപക്ടോലുസം  കുറ്റവക്ടോളനികേചള  അറസപ  ചചയ്യുചമന്നപ  അവര്ക്കപ
ഉറപ്പുചകേക്ടോടുതനിരുന്നു. പകക്ഷ ഇന്നുവചര അതനിചനക്ടോരു നസ്പീക്കവസം ഉണക്ടോയനിടനില.  ജനിഷ
സസംഭവസം കപക്ടോചലയക്ടോണപ.  എല്.ഡനി.എഫപ.  ഗവണ്ചമന്റെപ  അധനികേക്ടോരതനില് വന്നകപക്ടോള്,
ബഹുമക്ടോനചപട  മുഖരമനനി  കനരനിടപ  ഇടെചപടതനിചന്റെ  ഫലമക്ടോയനിടക്ടോണപ  ഇരുടനില്
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തപനിയനിരുന്ന  കപക്ടോലസ്പീസപ  വകുപപ,  തക്ടോല്പരരവസം  കേഴനിവമുള  ഉകദരക്ടോഗസ്ഥചര
നനിയമനിച്ചതുവഴനി  ദനിവസങ്ങള്ക്കുളനില്  ജനിഷയുചടെ  ഘക്ടോതകേചര  അറസപ  ചചയ്യക്ടോന
കേഴനിഞ്ഞതപ.  ഇവനിചടെയുസം തക്ടോല്പരരമനിലക്ടോയ്മയുസം കേഴനിവനിലക്ടോയ്മയുസം നനിറഞനനില്ക്കുന്ന
ഒരു  സക്ടോഹചരരതനില്  കേഴനിവള  ഉകദരക്ടോഗസ്ഥചര  നനിയമനിച്ചുചകേക്ടോണപ,   ജനിഷയുചടെ
മരണതനിചലടുത അകത തക്ടോല്പരരസം വരകനിപരമക്ടോയനി എടുത്തുചകേക്ടോണപ ഇഒൗ കകേസപ
അകനസ്വഷനിച്ചപ  ഇഒൗ  പക്ടോവചപട  സകഹക്ടോദരനിക്കപ  നസ്പീതനി  ലഭരമക്ടോക്കണചമന്നപ
അഭരര്ത്ഥനിക്കുകേയക്ടോണപ.

മുഖരമനനി  (  ശ്രസ്പീ  .    പനിണറക്ടോയനി വനിജയന  ):  സര്,  ആലപ്പുഴ ജനിലയനില് കേക്ടോര്തനികേപളനി
തക്ടോലൂക്കനില് കചപക്ടോടെപ നനിവക്ടോസനിയക്ടോയ ശ്രസ്പീ. സുരന എന്നയക്ടോളുചടെ ഭക്ടോരരയക്ടോയ  ജലജചയ
ബഹുമക്ടോനരനക്ടോയ അസംഗസം   പ്രസക്ടോവനിച്ചതുകപക്ടോചല  13-8-2015  ഉച്ചയപ  1.30-നുസം രക്ടോത്രനി
12.15-നുസം  ഇടെയ്ക്കുള  സമയസം  വസ്പീടനില്  അതനിക്രമനിച്ചുകേയറനി  ചകേക്ടോലചപടുതനിയതനിനപ
കശഷസം ഏഴരപവന സസ്വര്ണ്ണെക്ടോഭരണങ്ങളുസം ചമക്ടോടബല് കഫക്ടോണുസം 30,000  രൂപയുസം
കേവര്ച്ച  ചചയ.  ഇതുസസംബനനിച്ചപ  കേരസ്പീലക്കുളങ്ങര  കപക്ടോലസ്പീസപ  കസഷനനില്
1204/2015  നമരക്ടോയനി  കകേസപ  രജനിസര്  ചചയ്യുകേയുസം  തുടെര്ന്നപ  കകേസകനസ്വഷണസം
ടക്രസംബഞപ  ഏചറ്റടുതപ  ഇക്കകണക്ടോമനികേപ  ഒഫനസപ  വനിസംഗപ  II  കപക്ടോലസ്പീസപ  സൂപ്രണനിചന്റെ
കമല്കനക്ടോടതനില്  പ്രകതരകേ  അകനസ്വഷണസസംഘസം  രൂപസ്പീകേരനിച്ചപ  ശക്ടോസസ്പീയമക്ടോയ
മക്ടോര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂചടെ ഉഒൗര്ജ്ജനിതമക്ടോയ അകനസ്വഷണസം നടെതനിവരനികേയുമക്ടോയനിരുന്നു.  ടക്രസം
ബക്ടോഞപ അകനസ്വഷണസം തുടെര്ന്നുവരകവ കകേസകനസ്വഷണസം ഫലപ്രക്ടോപ്തനിയനിചലതനിയനില
എന്നതനിചന്റെ  അടെനിസ്ഥക്ടോനതനില്  സനി.ബനി.ചഎ.ക്കപ  ടകേ മക്ടോറുവക്ടോന  സര്ക്കക്ടോര്
വനിജക്ടോപനസം പുറചപടുവനിച്ചു.   കകേസകനസ്വഷണസം സനി.ബനി.ചഎ.  ഏചറ്റടുക്കണചമന്നപ
കകേന്ദ്ര  കപഴ്സണല്കേക്ടോരര  മനക്ടോലയകതക്ടോടെപ  അഭരര്ത്ഥനിക്കുകേയുസം  ചചയ.  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കക്ടോരനില്നനിന്നുസം ഇതുസസംബനനിച്ചപ  യക്ടോചതക്ടോരു മറുപടെനിയുസം ലഭരമക്ടോയനിടനില.  സനി.ബനി.ചഎ.
അകനസ്വഷണസം ആവശരചപട സക്ടോഹചരരസം നനിലനനില്ക്കുന്നുണപ.  എന്നക്ടോല് നനിലവനില്
ഇഒൗ കകേസനിചന്റെ അകനസ്വഷണസം ടക്രസംബക്ടോഞനിചന്റെ കനതൃതസ്വതനിലക്ടോണപ നടെക്കുന്നതപ.
അതപ  കൂടുതല്  കേക്ടോരരക്ഷമമക്ടോക്കക്ടോന  എന്തക്ടോണപ  ചചകയ്യണതപ  എന്നക്ടോകലക്ടോചനിച്ചപ
ആവശരമക്ടോയ ഇടെചപടെല് നടെതക്ടോസം.

(3) സസംഗസ്പീത ഗ്രക്ടോമസം

ശ്രസ്പീ  .    കകേക്ടോവൂര് കുഞകമക്ടോന:  സര്,  തമനിഴപ നക്ടോടനിചല തഞക്ടോവൂര് ഗ്രക്ടോമസം,  പക്ടോലക്കക്ടോടപ
കേല്പക്ടോതനി  ഗ്രക്ടോമസം,  ആറന്മുള  ടപതൃകേ  ഗ്രക്ടോമസം  എചന്നക്ടോചക്ക  അറനിയുന്നതു
കപക്ടോചലയക്ടോണപ ആനയടെനി ഗ്രക്ടോമവസം അറനിയചപടുന്നതപ.  70 വര്ഷസം നസ്പീണ്ടുനനില്ക്കുന്ന
സസംഗസ്പീത പക്ടോരമരര ചരനിത്രമുള ഒരു ഗ്രക്ടോമമക്ടോണപ ആനയടെനി.  70 വര്ഷങ്ങള്ക്കുമുമപ
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ചചറുകേണക്ടോളതനില് നക്ടോരക്ടോയണന തുടെങ്ങനിവച്ച സസംപ്രക്ടോതനികേ സസംഗസ്പീതതനിലൂചടെയക്ടോണപ
(ഭജന) ഇഒൗ ഗ്രക്ടോമസം അറനിയചപടതപ.  ഒരു വസ്പീടനില് ഒരു കേലക്ടോകേക്ടോരന എന്നനനിലയനില്
ആ  ഗ്രക്ടോമസം  ഇകപക്ടോള്  വളര്ന്നുവന്നനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  സസംഗസ്പീത  കലക്ടോകേചത
കുലപതനികേളക്ടോയ സര്വ്വശ്രസ്പീ.  ടെനി.  എന.  കശഷകഗക്ടോപക്ടോല്,  ട്രെനിച്ചനി ഗകണശപ,  ചചകങ്കക്ടോട
ഹരനിഹര  സുബഹ്മണര  അയ്യര്,  ചനിദസംബരസം  രക്ടോജകശഖര  റക്ടോവ,  മധുടര
ശങ്കരനക്ടോരക്ടോയണന,  ചനയ്യക്ടോറ്റനിനകേര  വക്ടോസുകദവന,  ദക്ഷനിണക്ടോമൂര്തനി,  ഉമയക്ടോള്പുരസം
ശനിവരക്ടോമന, മക്ടോകവലനിക്കര കൃഷ്ണനകുടനി നക്ടോയര്, ജയവനിജയന്മേക്ടോരനില് വനിജയന, മദ്രക്ടോസപ
വസന്ത,  എസം.ജനി.  നന്ദനിനനി,  ബക്ടോലമുരളസ്പീകൃഷ്ണ എന്നനിങ്ങചന നൂറുകേണക്കനിനപ സസംഗസ്പീത
വനിദസ്വക്ടോന്മേക്ടോര്  വന്നപ  പരനിപക്ടോടെനികേള് അവതരനിപനിക്കചപട  ഒരു ഗ്രക്ടോമമക്ടോണപ  ആനയടെനി
ഗ്രക്ടോമസം.   അവനിചടെ  എലക്ടോ  വര്ഷവസം  നവരക്ടോത്രനി  മകഹക്ടോതവസം  നടെക്കുന്നുണപ.   48
മണനിക്കൂര് നസ്പീണ്ടുനനില്ക്കുന്ന സസംഗസ്പീത കേകച്ചരനി അഖണ്ഡ സസംഗസ്പീതക്ടോരക്ടോധന എന്നക്ടോണപ
അറനിയചപടുന്നതപ.   ആദരസം ഒരക്ടോള് തുടെങ്ങനി ഇങ്ങചന തുടെര്ച്ചയക്ടോയനി  48  മണനിക്കൂര്
സസംഗസ്പീതസം നടെത്തുന്ന ഒരു ഗ്രക്ടോമസം.   എസം.എല്.എ.  ആയതനിനുകശഷസം  16  വര്ഷവസം
തുടെര്ച്ചയക്ടോയനി  ആ  ചടെങ്ങനില്  പചങ്കടുക്കുന്ന  ഒരക്ടോളക്ടോണപ  ഞക്ടോന.  ഇകപക്ടോള്  ഒരു
സ്കൂള്തചന്ന നടെത്തുന്നുണപ.  വക്ടോയക്ടോടപ,  വയലനിന,  മൃദസംഗസം,  ഗഞനിറ,  വസ്പീണ,  ഢക്കയുസം
തബലയുസം,  ചചണ,  ഗനിതക്ടോര്,  കേസ്പീകബക്ടോര്ഡപ  എന്നനിങ്ങചന  വനിവനിധ  സസംഗസ്പീകതക്ടോ
പകേരണങ്ങളുചടെ പരനിശസ്പീലനസം നല്കുന്ന കകേരളതനിചലതചന്ന വളചര പ്രധക്ടോനചപട
സസംഗസ്പീതഗ്രക്ടോമമക്ടോണപ  ആനയടെനി.   അതുമക്ടോത്രമല  നക്ടോടെന  പക്ടോടപ,  ഡക്ടോനസപ,  കേരക്ടോചട
ഇങ്ങചനയുള  പരനിശസ്പീലനങ്ങചളലക്ടോസം  ചകേക്ടോടുക്കുന്ന  ഇഒൗ  ഗ്രക്ടോമസം  എന്തുചകേക്ടോണ്ടുസം
അറനിയചപടുന്ന സസംഗസ്പീതഗ്രക്ടോമമക്ടോണപ.  അതുചകേക്ടോണപ  തഞക്ടോവൂരനിചല  ഗ്രക്ടോമവസം,  പക്ടോലക്കക്ടോടെപ
കേല്പക്ടോതനി  ഗ്രക്ടോമവസം,  ആറന്മുള  ടപതൃകേഗ്രക്ടോമവസം  അറനിയചപടുന്നതുകപക്ടോചലതചന്ന
കകേരളതനിചലതചന്ന ഏറ്റവസം പ്രക്ടോമക്ടോണനികേന്മേക്ടോര് വന്നുകപക്ടോകുന്ന, സസംഗസ്പീത കേകച്ചരനിയുസം
അതുകപക്ടോചല  വനിവനിധ  പരനിപക്ടോടെനികേളുസം  നടെത്തുന്ന  ആനയടെനി  ഗ്രക്ടോമചത  സസംഗസ്പീത
ഗ്രക്ടോമമക്ടോയനി  പ്രഖരക്ടോപനിക്കണചമന്നപ  ബഹുമക്ടോനചപട  സക്ടോസംസക്ടോരനികേ  വകുപ്പുമനനികയക്ടോടെപ
അഭരര്ത്ഥനിക്കുകേയക്ടോണപ.

(അദ്ധരക്ഷകവദനിയനില് ബഹുമക്ടോനചപട ചഡപക്യൂടനി സസ്പീക്കര്)

പടനികേജക്ടോതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നക്ടോക്കസമുദക്ടോയകക്ഷമവസം നനിയമവസം സക്ടോസംസക്ടോരനികേവസം
പക്ടോര്ലചമന്റെറനികേക്ടോരരവസം  വകുപ്പുമനനി  (  ശ്രസ്പീ  .    എ  .    ചകേ  .    ബക്ടോലന  ):  സര്,  ആനയടെനി
ഗ്രക്ടോമചതപറ്റനി  പറഞ്ഞചതലക്ടോസം  നൂറുശതമക്ടോനസം  ശരനിയക്ടോണപ.  അതുചകേക്ടോണപ  ആ
ഗ്രക്ടോമതനിചന്റെ പ്രകതരകേതകേചള സസംബനനിചച്ചക്ടോന്നുസം പറയക്ടോനക്ടോഗ്രഹനിക്കുന്നനില.  ആനയടെനി
ഗ്രക്ടോമചത  ഒരു  സസംഗസ്പീത  ഗ്രക്ടോമമക്ടോക്കനി  മക്ടോറ്റുന്നതനിചന  സസംബനനിക്കുന്ന  യക്ടോചതക്ടോരു
നനിര്കദ്ദേശവസം ഇതുവചര സര്ക്കക്ടോരനിനപ ലഭനിച്ചനിടനില.  ബഹുമക്ടോനചപട ചമമര് മുനകേചയ്യടുതപ
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വനിശദക്ടോസംശങ്ങള് സമര്പനിക്കുകേയക്ടോചണങ്കനില് ഇക്കക്ടോരരതനില് കകേരള സസംഗസ്പീത നക്ടോടെകേ
അക്കക്ടോദമനിയുമക്ടോയനി ആകലക്ടോചനിച്ചപ അനുകൂലമക്ടോയ തസ്പീരുമക്ടോനസം എടുക്കുന്നതക്ടോയനിരനിക്കുസം.

(4) തടെയണ നനിര്മ്മക്ടോണസം

ശ്രസ്പീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദസ്പീപപ:  സര്,  അടെനിയന്തര  പ്രക്ടോധക്ടോനരമുളതുസം  യുദ്ധ

കേക്ടോലക്ടോടെനിസ്ഥക്ടോനതനില് നടെകതണതുമക്ടോയ ഒരു വനിഷയമക്ടോണപ ഞക്ടോന ഇഒൗ സഭയുചടെ

മുമനില് ചകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതപ.  ഭക്ടോരതപ്പുഴയ്ക്കു കുറുചകേ ചചറുതുരുതനിയനില് ഒരു

തടെയണ നനിര്മ്മക്ടോണസം 2007-ല് തുടെങ്ങനിചയങ്കനിലുസം നനിര്മ്മക്ടോണസം എവനിചടെയുസം എതനിയനിടനില.

കേരക്ടോറുകേക്ടോരന മരണചപടതുമൂലസം  ജലവനിഭവ വകുപപ  പ്രവൃതനി നനിര്തനിവച്ചനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.

ഏതക്ടോണപ 2.8 കകേക്ടോടെനി രൂപ കേരക്ടോറുകേക്ടോരനപ ചകേക്ടോടുതനിട്ടുണപ.  2013-ല് ഇഒൗ എസനികമറ്റപ

റനിടവസപ  ചചയ്യുന്നതനിനക്ടോയനി  അന്നചത  എസം.എല്.എ.  ആയനിരുന്ന  ശ്രസ്പീ.  ചകേ.

രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന  ജനിലക്ടോ  കേളകറുമക്ടോയനി  കൂടെനിയക്ടോകലക്ടോചനിച്ചപ  14.5  കകേക്ടോടെനി  രൂപയുചടെ

റനിടവസ്ഡപ എസനികമറ്റപ സര്ക്കക്ടോരനിനപ സമര്പനിക്കുകേയുണക്ടോയനി. എന്നക്ടോല് സമര്പനിച്ച

എസനികമറ്റപ  അസംഗസ്പീകേരനിച്ചനില.   മക്ടോത്രവമല,   പുതുക്കനിയ ഭരണക്ടോനുമതനി  ചകേക്ടോടുക്കക്ടോന

അന്നചത ഗവണ്ചമന്റെപ പരക്ടോജയചപടനിരനിക്കുന്നു എന്നപ  2016-ല് എ.ജനി.  കുറ്റചപടു

ത്തുകേയുമുണക്ടോയനി.  ഭക്ടോരതപ്പുഴ വറ്റനിവരണപ പുല്ക്കക്ടോടെപ പനിടെനിച്ചുകേനിടെക്കുകേയക്ടോണപ.  ഭക്ടോരതപ്പുഴയുചടെ

തസ്പീരതപ  ആയനിരക്കണക്കനിനപ  കേര്ഷകേര്  ഇറക്കനിയ കൃഷനി  ചവളമനിലക്ടോചത  നശനിച്ചു

ചകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  എചന്റെ  മണ്ഡലമക്ടോയ  കചലക്കരയനില്  വളകതക്ടോള്നഗര്

പഞക്ടോയതനിനുസം പക്ടോഞ്ഞക്ടോള് പഞക്ടോയതനിനുസം മുളര്ക്കര പഞക്ടോയതനിനുസം ആവശരമക്ടോയ

ചവളസം കേനിടക്ടോത ഒരവസ്ഥ നനിലനനില്ക്കുന്നുണപ.  പഞകേര്മ്മ ആയുര്കവ്വദക്ടോശുപത്രനി,

കകേരള കേലക്ടോമണ്ഡലസം,  വളകതക്ടോള് ചറയനില്കവ കസഷന,  ചഷക്ടോര്ണ്ണൂര് ചറയനില്കവ

കസഷന,  വക്ടോണനിയസംകുളസം  പഞക്ടോയതപ,  ചഷക്ടോര്ണ്ണൂര്  നഗരസഭ  എന്നനിവനിടെങ്ങളനി

കലയക്ടോവശരമക്ടോയ ചവളസം ഇഒൗ തടെയണചയ ആശ്രയനിച്ചക്ടോണപ നനില്ക്കുന്നതപ. 24-9-2016-ല്

ജനിലക്ടോ കേളകറുചടെ  കനതൃതസ്വതനില് കൂടെനിയ ഡനി.ഡനി.സനി.  കയക്ടോഗതനില് ഇതനിനക്ടോവശരമക്ടോയ

തുകേ  ആര്.എസം.എഫപ.-ല്  ഉചണന്നുസം  അതപ  അടെനിയന്തരമക്ടോയനി  തുടെങ്ങണചമന്നു

മക്ടോവശരചപട്ടുചകേക്ടോണപ  സര്ക്കക്ടോരനികലയപ  സമര്പനിച്ചനിട്ടുണപ.  അതുചകേക്ടോണപ  അടെനിയന്തരമക്ടോയനി

ആര്.എസം.എഫപ.ല്  നനിന്നപ  ഇഒൗ  തുകേ  അനുവദനിക്കക്ടോന  റവനക്യൂവകുപപ  മുനടകേ

എടുക്കണചമന്നുസം  അകതക്ടോചടെക്ടോപസംതചന്ന  ജലവനിഭവ  വകുപപ  ഇതനിചന്റെ  പ്രവൃതനി

യുദ്ധകേക്ടോലക്ടോടെനിസ്ഥക്ടോനതനില്  തുടെങ്ങണചമന്നുസം  ഞക്ടോന  ഇഒൗ  സബ്മനിഷനനിലൂചടെ

അഭരര്ത്ഥനിക്കുന്നു.
1136/17
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റവനക്യൂവസം  ഭവനനനിര്മ്മക്ടോണവസം വകുപ്പുമനനി (ശ്രസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന) :  സര്,
ചചറുതുരുതനി വളകതക്ടോള്നഗര് ഗ്രക്ടോമപഞക്ടോയതനില് ഭക്ടോരതപ്പുഴയ്ക്കു കുറുചകേ ചചക്കപ
ഡക്ടോസം  നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനുള  12.20  കകേക്ടോടെനി  രൂപയുചടെ  റനികവഴ്സപ  എസനികമറ്റപ  ജനിലക്ടോ
കേളകര്  ഭരണക്ടോനുമതനിക്കക്ടോയനി  സമര്പനിച്ചനിരുന്നു.  എന്നക്ടോല്  27 -1-2014-ല്  റവനക്യൂ
വകുപ്പുമനനിയുചടെ  അദ്ധരക്ഷതയനില്  കൂടെനിയ  കയക്ടോഗതനില്  ചചറുതുരുതനി  തടെയണ
നനിര്മ്മക്ടോണസം  പൂര്തനിയക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോവശരമക്ടോയ  തുകേ  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനിചല  റനിവര്
മക്ടോകനജപ ചമന്റെപ  ഫണനില്  ലഭരമലക്ടോതതനിനക്ടോല്  പ്രസ്തുത  പ്രവ    വൃതനി  ഏചറ്റടുതപ
പൂര്തനിയക്ടോക്കുന്നതനിനപ  ജലവനിഭവ  വകുപനികനക്ടോടെപ  അഭരര്ത്ഥനിക്കക്ടോന  തസ്പീരുമക്ടോനനിക്കുകേയുസം
ആയതുപ്രകേക്ടോരസം ചപ്രക്ടോകപക്ടോസല് ജലവനിഭവ വകുപനിനപ ടകേമക്ടോറനിയനിട്ടുളതുമക്ടോയനിരുന്നു.
എന്നക്ടോല് പ്രസ്തുത പ്രവൃതനി പൂര്തനിയക്ടോക്കുവക്ടോന ഫണപ ലഭരമലക്ടോചയന്നപ ജലകസചന
വകുപപ അറനിയനിക്കുകേയുസം ചചയ്തനിരുന്നു. തടെയണ നനിര്മ്മക്ടോണതനിചന്റെ 30 ശതമക്ടോനവസം
റനിവര്  മക്ടോകനജപ ചമന്റെപ  ഫണ്ടുപകയക്ടോഗനിച്ചപ  നടെതനിയനിട്ടുളതനിനക്ടോല്  കശഷനിക്കുന്ന
പ്രവൃതനികൂടെനി  റനിവര്  മക്ടോകനജപ ചമന്റെപ  ഫണ്ടുപകയക്ടോഗനിച്ചപ  നടെതണചമന്നുളതക്ടോണപ
ചപക്ടോതുവക്ടോയ  ആവശരസം.  പ്രസ്തുത  പ്രവൃതനിയുചടെ  ഡനി.എസപ.ഒ.ആര്.  2013-നപ
റനിചചവസ്ഡപ   കററ്റപ പ്രകേക്ടോരമുള 14.50 കകേക്ടോടെനി രൂപയുചടെ റനിചചവസ്ഡപ എസനികമറ്റപ
റനിവര്  മക്ടോകന ജപ ചമന്റെപ  ഫണ്ടുപകയക്ടോഗനിച്ചപ  നടെത്തുന്നതനിനക്ടോയനി  ജനിലക്ടോ  കേളകര്
സമര്പനിച്ചനിട്ടുണപ.  ഇതരസം  പ്രവൃതനിയുചടെ  അനുമതനി  നല്കകേണതപ  സസംസ്ഥക്ടോന
ഉന്നതതല സമനിതനിയക്ടോണപ. നനിലവനിചല സമനിതനിയുചടെ കേക്ടോലക്ടോവധനി 2016 കമയപ  29-നപ
അവസക്ടോനനിച്ചനിട്ടുളതുമക്ടോണപ.  2001-ചല  കകേരള  നദസ്പീതസ്പീര  സസംരക്ഷണ  ആകനിചല
വരവസ്ഥകേള്  പ്രകേക്ടോരസം  നദസ്പീ  തസ്പീരതനിചന്റെകയക്ടോ  അതനിചന്റെ  ഏചതങ്കനിലുസം  വൃഷ്ടനി
പ്രകദശതനിചന്റെകയക്ടോ  സമഗ്ര  വനികേസനതനിനുസം  നദസ്പീതസ്പീരസം  സസംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുസം
നദസ്പീതസ്പീരങ്ങളനില്  കേടെവപ  നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനുസം  നദസ്പീതസ്പീരങ്ങളുചടെ  ടജവ  ഭഒൗതനികേ
പരനിസ്ഥനിതനി  സസംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുമക്ടോണപ  റനിവര്  മക്ടോകനജപ ചമന്റെപ  ഫണനിചല  തുകേ
വനിനനികയക്ടോഗനികക്കണതപ.  ഇതനിനനുസൃതമക്ടോയ  പ്രവൃതനികേള്ക്കക്ടോണപ  മുനഗണന
നല്കേനിവരുന്നതപ.  ചചറുതുരുതനി  തടെയണ  നനിര്മ്മക്ടോണസം  ജനിലയനിചല  കുടെനിചവള
പ്രശ്നതനിനപ  പരനിഹക്ടോരമക്ടോകുചമന്നുള  ജനിലക്ടോ  കേളകറുചടെ  റനികപക്ടോര്ടപ  മുനനനിര്തനി
സര്ക്കക്ടോര് ഇക്കക്ടോരരസം  വനിശദമക്ടോയനി  പരനികശക്ടോധനിക്കുന്നതുസം  ഉന്നതതല സമനിതനിയുചടെ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്ക്കനുസൃതമക്ടോയനി  തസ്പീരുമക്ടോനസം  ടകേചക്കക്ടോളന്നതുമക്ടോണപ.  ജനിലക്ടോ
കേളകറുചടെ  നനിര്കദ്ദേശതനിചന്റെ  അടെനിസ്ഥക്ടോനതനില്  അതനിനക്ടോവശരമക്ടോയ  നടെപടെനികേള്
ഉന്നതതല സമനിതനി തസ്പീരുമക്ടോനനിക്കുസം.
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(5) പക്ടോലസം നനിര്മ്മക്ടോണസം 

ശ്രസ്പീ  .   പനി  .   ചകേ  .   ബഷസ്പീര് : സര്, എചന്റെ നനികയക്ടോജകേ മണ്ഡലതനിചല ചക്ടോലനിയക്ടോര്
പഞക്ടോയതനിചല ചക്ടോലനിയക്ടോര് പുഴയപ  ചമക്ടോടെവണ്ണെക്കടെവനില് ഒരു പക്ടോലസം നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനപ
സസംസ്ഥക്ടോന  സര്ക്കക്ടോര്  19-11-2015-നപ  അനുമതനി  നല്കുകേയുസം  നടെപടെനിക്രമങ്ങള്
പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുകേയുസം  എഗ്രനിചമന്റെപ വയ്ക്കുകേയുസം ചചയ.  റനിവര് മക്ടോകനജപ ചമന്റെപ ഫണനില്
നനിന്നപ ഇതനിനപ പണസം ചകേക്ടോടുക്കണചമന്നക്ടോണപ ഡനിസക്ടോസര് മക്ടോകനജപ ചമന്റെപ അന്നചത
ഉതരവപ്രകേക്ടോരസം  പറയുന്നതപ.  ടഹചലവല്  കേമ്മനിറ്റനി  കൂടുകേയുസം  ഫണപ  അനുവദനിക്കക്ടോന
ഉതരവനിടുകേയുസം അതനിനനുസരനിച്ചപ  സസംസ്ഥക്ടോന സര്ക്കക്ടോര് ഒരു ഉതരവനിറക്കുകേയുസം
ചചയ. ഇകപക്ടോള് ആ പക്ടോലസം ചടെണര് ചചയ്യുകേയുസം ഒരു കേമനനി അതപ ഏചറ്റടുക്കുകേയുസം
അവര്  എഗ്രനിചമന്റെപ  ഒപപ  വയ്ക്കുകേയുസം  ചചയ.  ചമക്ടോബനിചചലകസഷന  അഡസ്വക്ടോനസപ
ചകേക്ടോടുക്കക്ടോതതനിചന്റെ  കപരനിലക്ടോണപ  ഇകപക്ടോള് നനിര്മ്മക്ടോണപ്രവര്തനസം ആരസംഭനിക്കക്ടോതതപ.
പനിന്നസ്പീടെപ   കഫക്ടോറസപ  ഡനിപക്ടോര്ടപചമന്റെനിചന്റെ അനുമതനി  കവണചമന്നുപറഞ.  അവനിചടെ
കേക്ടോചടെക്ടോന്നുമനില.  പുഴയക്ടോണപ  കഫക്ടോറസപ  ഡനിപക്ടോര്ടപ ചമന്റെനിചന്റെ  അനുമതനി  കവണചമന്നപ
പറഞ്ഞതപ.   ഞക്ടോന   ബഹുമക്ടോനചപട  വനസം  വകുപ്പുമനനിയുമക്ടോയനി  ബനചപടുകേയുസം
അകദ്ദേഹസം  ഈ പ്രശ്നതനില്  ഇടെചപടുകേയുസം  ചചയ.  കേഴനിഞ്ഞ ഡനിമക്ടോന്റെപ  ചര്ച്ചയനിലുസം
ഞക്ടോന  ഇതനിചനക്കുറനിച്ചപ പറഞ്ഞനിട്ടുണപ.  വനസം ഇലക്ടോത സ്ഥലതപ പുഴയപ കഫക്ടോറസപ
ഡനിപക്ടോര്ടപചമന്റെനിചന്റെ അനുമതനി  കേക്ടോതപ  വനികേസനപ്രവര്തനങ്ങള്ക്കപ ഒന്നുസം രണ്ടുസം
ചകേക്ടോലസം  കേക്ടോലതക്ടോമസമുണക്ടോകുന്നുണപ.  അതനിചനക്ടോരു  മക്ടോറ്റസം  വരണസം.  ബഹുമക്ടോനചപട
വനസം വകുപ്പുമനനി അക്കക്ടോരരതനില് വളചര കപക്ടോസനിറ്റസ്പീവക്ടോയ തസ്പീരുമക്ടോനചമടുതനിട്ടുണപ.
ഈ  പ്രവൃതനി  ഏചറ്റടുത  കേമനനിയുചടെ  എഗ്രനിചമന്റെനില്  ചമക്ടോബനിടലകസഷന
അഡസ്വക്ടോനസപ  20  ശതമക്ടോനസം ചകേക്ടോടുക്കണചമന്നുപറയുന്നുണപ.  മലപ്പുറചത  റനിവര്
മക്ടോകനജപ ചമന്റെപ  ഫണനില്നനിന്നപ  ഇതനിചന്റെ ഫണപ  റനിലസ്പീസനിസംഗപ  എതനിയനിടനിലക്ടോചയന്നപ
പറയുന്നുണപ.  അതുചകേക്ടോണപ  ചമക്ടോടെവണ്ണെക്കക്ടോടെപ  പക്ടോലതനിചന്റെ  നനിര്മ്മക്ടോണതനിനപ
ആവശരമക്ടോയ അടെനിയന്തര നടെപടെനി സസ്വസ്പീകേരനിക്കണചമന്നക്ടോണപ ഈ  സബ്മനിഷനനിലൂചടെ
ആവശരചപടുന്നതപ. 

റവനക്യൂവസം ഭവനനനിര്മ്മക്ടോണവസം വകുപ്പുമനനി (ശ്രസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന) :  സര്,
19-11-2015-ചല  ഗവണ്ചമന്റെപ  ഉതരവപ്രകേക്ടോരസം  മലപ്പുറസം  ജനിലയനിചല  ചമക്ടോടെവണ്ണെക്കക്ടോടെപ
പക്ടോലസം  ഉള്ചപചടെ  9  പക്ടോലങ്ങള്ക്കപ  32  കകേക്ടോടെനി  രൂപ  ചചലവനില്  ഭരണക്ടോനുമതനി
നല്കേനിയനിരുന്നു.  ഈ പക്ടോലങ്ങളുചടെ പണനി പൂര്തനിയക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  പതനസംതനിട
ജനിലക്ടോ  നനിര്മ്മനിതനി  കകേന്ദ്രചത  കനക്ടോഡല്  ഏജനസനിയക്ടോയനി തസ്പീരുമക്ടോനനിക്കുകേയുസം
ചചയ്തനിരുന്നു. 28-12-2015-ചല സര്ക്കക്ടോര് ഉതരവപ അനുസരനിച്ചപ മലപ്പുറസം,  ചകേക്ടോലസം,
തൃശ്ശൂര്,  എറണക്ടോകുളസം  ജനിലകേളനില് റനിവര്  മക്ടോകനജപ ചമന്റെപ  ഫണനില്നനിന്നപ  കമല്ത്തുകേ
പതനസംതനിട  ജനിലക്ടോ  റനിവര്  മക്ടോകനജപ ചമന്റെപ  ഫണനികലയപ  മക്ടോറ്റുവക്ടോനുസം  പ്രസ്തുത  തുകേ
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ഉപകയക്ടോഗനിച്ചപ  പക്ടോലങ്ങളുചടെ  പണനി  പൂര്തനിയക്ടോക്കക്ടോനുമക്ടോണപ  ഉതരവക്ടോയനിരുന്നതപ.
ഇതനില് ചകേക്ടോലസം ജനില  8  കകേക്ടോടെനി രൂപയുസം എറണക്ടോകുളസം ജനില ഒരു കകേക്ടോടെനി രൂപയുസം
നല്കേനിയനിട്ടുണപ.  എന്നക്ടോല്  നനിരന്തരസം  ആവശരചപടനിട്ടുസം  മലപ്പുറസം  ജനില  20  കകേക്ടോടെനി
രൂപയുസം തൃശ്ശൂര് ജനില  5  കകേക്ടോടെനി രൂപയുസം പതനസംതനിട ജനിലയപ  നല്കേനിയനിടനിചലന്നപ
പതനസംതനിട ജനിലക്ടോ കേളകര് അറനിയനിച്ചനിട്ടുണപ.  ചമക്ടോടെവണ്ണെക്കക്ടോടെപ പക്ടോലസം  നനിര്മ്മനികക്കണ
ഭൂമനി ബഹുമക്ടോനചപട ചമമര് ചൂണനിക്കക്ടോണനിച്ചതുകപക്ടോചല വനസം വകുപനിചന്റെ അധസ്പീനത
യനിലക്ടോചണന്നതനിനക്ടോല്  വനസംവകുപനിചന്റെ  അനുമതനിക്കക്ടോയുള  ശ്രമസം  നടെന്നുവരുന്നു
ചണന്നുമക്ടോണപ  മലപ്പുറസം  ജനിലക്ടോ  കേളകര്  അറനിയനിച്ചനിരനിക്കുന്നതപ.  തസ്പീര്ച്ചയക്ടോയുസം
വനസംവകുപനില്നനിന്നപ  അനുകൂലമക്ടോയ  സമസ്പീപനസം  സസ്വസ്പീകേരനിക്കുകേയുസം  അനുകൂലമക്ടോയ
തസ്പീരുമക്ടോനമുണക്ടോവകേയുസം ചചയ്തനിട്ടുചണങ്കനില് ഈ വനിഷയതനില് കേക്ടോലതക്ടോമസസം കനരനിടതനിചന
സസംബനനിച്ചപ  മലപ്പുറസം  ജനിലക്ടോ  കേളകകറക്ടോടെപ  റനികപക്ടോര്ടപ  ആവശരചപടുന്നതക്ടോണപ.  ആ
റനികപക്ടോര്ടപ  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയപ  പദ്ധതനി  നടെപക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോവശരമക്ടോയ  നടെപടെനി
സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നതക്ടോണപ.

(6) റസ്പീ സര്കവ്വ

ശ്രസ്പീ  .   അനനില് അക്കര: സര്, വടെക്കക്ടോകഞരനി മണ്ഡലതനിചല തൃശ്ശൂര്, തലപളനി
എന്നസ്പീ തക്ടോലൂക്കുകേളനിചല ഒട്ടുമനിക്ക വനികലജുകേളനിലുസം റസ്പീ  സര്കവ്വയുചടെ അപക്ടോകേതമൂലസം
അവനിചടെയുള  കുടുസംബങ്ങള്ക്കപ  ഭൂനനികുതനി  അടെയക്ടോന  കേഴനിയുന്നനില.  അതുകപക്ടോചല
തചന്ന  ലക്ടോനഡപ  അടസനചമന്റെപ  കേമ്മനിറ്റനി  രൂപസ്പീകേരനിക്കക്ടോതതുകേക്ടോരണസം  പുതനിയ
പടയങ്ങള് നല്കേക്ടോന കേഴനിയുന്നനില.  പല വനികലജുകേളനിലുസം റസ്പീ സര്കവ്വ പൂര്തനിയക്ടോയ
പല സ്ഥലങ്ങളനിലുസം റസ്പീ സര്കവ്വയുചടെ അപക്ടോകേതമൂലസം അവനിചടെ കേന്നുകേക്ടോലനി കമച്ചനില്
സ്ഥലങ്ങള്,  റവനക്യൂ  പുറകമക്ടോക്കപ,  ഇറനികഗഷചന്റെ  ടകേവശമുള സ്ഥലങ്ങള്  അങ്ങചന
പലതുസം  ചതറ്റക്ടോയനി  കരഖചപടുതനിയനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  അതുചകേക്ടോണപ  നനിലവനില്
കലക്ടോണുകേളുണക്ടോയനിരുന്ന ഭൂമനികേള്ക്കുകപക്ടോലുസം  ഇന്നപ  നനികുതനി അടെയക്ടോന കേഴനിയക്ടോത
ഗുരുതരമക്ടോയ സ്ഥനിതനിവനികശഷമക്ടോണുളതപ. ഏചഴടപ വര്ഷങ്ങള്ക്കുമുമപ പഞക്ടോയത്തുകേളുചടെ
ടകേവശമുണക്ടോയനിരുന്ന കേന്നുകേക്ടോലനി കമച്ചനില്സ്ഥലങ്ങള് ടകേവശക്കക്ടോര്ക്കപ പതനിച്ചുചകേക്ടോടുക്കക്ടോന
കവണനി സര്ക്കക്ടോര് ഉതരവനിചന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനി പഞക്ടോയത്തുകേള് തസ്പീരുമക്ടോനചമടുക്കുകേയുസം
അതപ സര്ക്കക്ടോരനികലയപ കഫക്ടോര്കവഡപ ചചയ്യുകേയുസം ചചയ.  പകക്ഷ അതുസം ഇകതവചര
ഒന്നുമക്ടോയനിടനില.  അടെക്ടോടപ  പഞക്ടോയതനിനകേതപ  ചനിറ്റലപനിളനി  വനികലജനില്  കുകറ
കുടുസംബങ്ങള്ക്കപ  ഇതരതനിലുള  പ്രതനിസനനിയുണക്ടോയതനിചന്റെ  അടെനിസ്ഥക്ടോനതനില്
അവര് ടഹകക്കക്ടോടെതനിചയ സമസ്പീപനിച്ചകപക്ടോള് ടഹകക്കക്ടോടെതനി  ആറപ  മക്ടോസതനിനകേസം
പടയസം  ചകേക്ടോടുക്കണചമന്നപ  പറയുകേയുണക്ടോയനി.   പകക്ഷ ആറുമക്ടോസസം  കേഴനിഞ്ഞപ  ഒരു
വര്ഷമക്ടോയനിട്ടുസം അവര്ക്കപ പടയസം ചകേക്ടോടുക്കക്ടോന കേഴനിയക്ടോത സക്ടോഹചരരമക്ടോണുളതപ. റസ്പീ
സര്കവ്വ  ഇങ്ങചന  പൂര്തനിയക്ടോക്കക്ടോന  കേഴനിയക്ടോചത  കപക്ടോകുന്നതപ  വളചര  കേഷ്ടമക്ടോണപ.
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നമ്മുചടെ  നക്ടോടനില്  ആധുനനികേ  സസംവനിധക്ടോനങ്ങളുണപ.  സൂരരനനികലയ്ക്കുള  വഴനികപക്ടോലുസം
അളക്കക്ടോന  കേഴനിയുന്ന  സക്ടോഹചരരമുള  ഈ  സമയതപ  കകേരളതനിചല  ചചറനിയ
തക്ടോലൂക്കുകേളനിലുള സ്ഥലങ്ങളുചടെ റസ്പീ സര്കവ്വ പൂര്തനിയക്ടോക്കക്ടോന കേഴനിയക്ടോതതപ വലനിയ
കേഷ്ടമക്ടോണപ.   അവനിചടെയുളവചരക്ടോചക്ക  പക്ടോവചപട ആളുകേളക്ടോണപ.  ഹക്ടോരനിസചന്റെകയക്ടോ
അതുകപക്ടോചല  വലനിയ  കേമനികേളുകടെതുകപക്ടോചലയുള  ഭൂമനിയല.  ആളുകേളുചടെ  അഞ്ചു
ചസന്റുസം പത്തുചസന്റുമുള ഭൂമനി അളന്നപ ശരനിയക്ടോയ രസ്പീതനിയനില് കഡക്ടോകേക്യുചമന്റെപ ചചയ്യക്ടോന
കേഴനിയക്ടോതതപ വലനിയ അപരക്ടോധമക്ടോണപ. അതപ അടെനിയന്തരമക്ടോയനി പരനിഹരനിച്ചപ ഇവര്ക്കപ
ഭൂനനികുതനി അടെയക്ടോനുള സസംവനിധക്ടോനമുണക്ടോക്കണചമന്നപ അഭരര്ത്ഥനിക്കുകേയക്ടോണപ. 

റവനക്യൂവസം ഭവനനനിര്മ്മക്ടോണവസം വകുപ്പുമനനി (  ശ്രസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന):  സര്,
ബഹുമക്ടോനചപട ചമമര് ഇവനിചടെ ചൂണനിക്കക്ടോണനിച്ച കേക്ടോരരതനില് റസ്പീ സര്കവ്വ പ്രവര്തനങ്ങള്
കേഴനിഞ്ഞ  നക്ടോലുവര്ഷക്കക്ടോലമക്ടോയനി  നടെക്കുന്നനില.  നനിര്തനിവച്ചനിരനിക്കുന്ന  റസ്പീ  സര്കവ്വ
പ്രവര്തനങ്ങള്  പുനരക്ടോരസംഭനിക്കക്ടോനുള  ആകലക്ടോചനയക്ടോണപ  നടെതനിചക്കക്ടോണനിരനിക്കുന്നതപ.
അതപ  2017  മുതല്  ആരസംഭനിക്കക്ടോനക്ടോണപ  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതപ.  സര്കവ്വ  അതനിരടെയക്ടോള
നനിയമങ്ങളനികലയുസം  ചടങ്ങളനികലയുസം  വരവസ്ഥകേള്പ്രകേക്ടോരസം  വനികലജപ  റനികക്കക്ടോര്ഡുകേളനില്
കപരുകചര്തനിട്ടുള കേക്ഷനികേചള റസ്പീ സര്കവ്വ റനികക്കക്ടോര്ഡുകേള് ഉള്ചപടുതനിയക്ടോണപ റസ്പീ
സര്കവ്വ ബനി.റ്റനി.ആര്. തയ്യക്ടോറക്ടോക്കുന്നതപ. കൂടെക്ടോചത  പടയസം ലഭനിച്ചനിട്ടുള  കേക്ഷനികേള്ക്കുസം
നനിയമക്ടോനുസൃതസം അവകേക്ടോശ കരഖകേള് ലഭനിച്ചനിട്ടുള കേക്ഷനികേള്ക്കുസം പ്രസ്തുത കരഖകേള്
ഹക്ടോജരക്ടോക്കനി റസ്പീ  സര്കവ്വ റനികക്കക്ടോര്ഡുകേളനില് തങ്ങളുചടെ കപരപ  കചര്ക്കക്ടോവന്നതക്ടോണപ.
ബനചപട കരഖകേള് ലഭരമലക്ടോത സക്ടോഹചരരതനിലുസം   വനികലജപ റനികക്കക്ടോര്ഡുകേളനില്
കപരപ കചര്തനിടനിലക്ടോത സ്ഥലങ്ങചള സസംബനനിച്ചപ നനിലവനില് വനികലജപ റനികക്കക്ടോര്ഡുകേള്
പ്രകേക്ടോരസം  പ്രസ്തുത  ഭൂമനി  ഏതുതരതനിലുസം  ഇനതനിലുമക്ടോകണക്ടോ  കരഖചപടുതനിയനിരനിക്കുന്നതപ
അകത കരഖചപടുതല് ഉള്ചപടുതനി നനിയമക്ടോനുസൃതമക്ടോയനി  റസ്പീ  സര്കവ്വ റനികക്കക്ടോര്ഡുകേള്
തയ്യക്ടോറക്ടോക്കുസം.  സസംസ്ഥക്ടോനത്തുള പല വനികലജുകേളനിലുസം സര്കവ്വ പൂര്തനിയക്ടോക്കക്ടോതതനിനക്ടോല്
വനികലജപ  ഓഫസ്പീസര്മക്ടോര്  ഭൂനനികുതനി  സസ്വസ്പീകേരനിക്കക്ടോതതക്ടോയനി  ശ്രദ്ധയനില്ചപടനിട്ടുണപ.
ചപക്ടോതുജനങ്ങള്ക്കുണക്ടോകുന്ന ഈ ബുദ്ധനിമുടപ  കേണക്കനിചലടുതപ റസ്പീ സര്കവ്വ നടെപടെനികേള്
പൂര്തനിയക്ടോകേക്ടോത  എലക്ടോ  വനികലജുകേളനിലുസം  നനിലവനിലുള  മുന  സര്കവ്വ  നമരനില്
കേരചമക്ടോടുക്കുന്നതനിനുള നടെപടെനി  സസ്വസ്പീകേരനിക്കുവക്ടോനുസം ഭൂമനിയുചടെ അവകേക്ടോശസം സസംബനനിച്ചപ
സസംശയമുള  കകേസ്സുകേളനില്   ബനചപട  കരഖകേളുചടെ  അടെനിസ്ഥക്ടോനതനിലുസം  ഭൂമനി
പരനികശക്ടോധന നടെതനി ഭൂനനികുതനി സസ്വസ്പീകേരനിക്കക്ടോന എലക്ടോ വനികലജപ ഓഫസ്പീസര്മക്ടോര്ക്കുസം
നനിര്കദ്ദേശസം  നല്കേനിയനിട്ടുണപ.  അതനിനക്ടോല്  സര്കവ്വ  നടെക്കക്ടോത  വനികലജുകേളനില്
ഭൂനനികുതനി സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനപ   യക്ടോചതക്ടോരു നനിയമതടെസവമനില.  പഞക്ടോയത്തുകേളുചടെ
ടകേവശമുണക്ടോയനിരുന്ന കേന്നുകേക്ടോലനി കമച്ചനില് സ്ഥലങ്ങളനില് വര്ഷങ്ങളക്ടോയനി വസ്പീടുവച്ചപ
തക്ടോമസനിച്ചുവരുന്നതക്ടോയക്ടോലുസം നനിയമക്ടോനുസൃതസം പ്രസ്തുത സ്ഥലസം പതനിവപ നടെതനി പടയസം
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നല്കേനിയതനിനുകശഷസം  ടെനി  പടയപ്രകേക്ടോരസം  വനികലജപ  റനികക്കക്ടോര്ഡുകേളനില്  മക്ടോറ്റസം
വരുത്തുന്ന മുറയപ ടകേവശക്കക്ടോരനനില്നനിന്നപ  ഭൂനനികുതനി സസ്വസ്പീകേരനിക്കക്ടോവന്നതക്ടോണപ. റസ്പീ
സര്കവ്വയ്ക്കുകശഷസം ബനി.റ്റനി.ആര്.-ല് കേന്നുകേക്ടോലനി  കമച്ചനില് സ്ഥലങ്ങചളന്നപ  ചതറ്റക്ടോയനി
കരഖചപടുതനിയനിട്ടുചണങ്കനില് റസ്പീ സര്കവ്വ അദക്ടോലതനില് അകപക്ഷ സമര്പനിച്ചപ ചതറ്റപ
തനിരുത്തുന്ന മുറയപ ഭൂനനികുതനി സസ്വസ്പീകേരനിക്കക്ടോന യക്ടോചതക്ടോരു തടെസവമുണക്ടോകുന്നതല. 

(7) ശക്ടോരസ്പീരനികേ പസ്പീഡകേള് 

ശ്രസ്പീ  .    ചകേ  .    രക്ടോജന:  സര്,  അസംഗപരനിമനിതരുസം ഭനിന്നകശഷനിക്കക്ടോരുമക്ടോയ മനുഷരരുചടെ
പ്രശ്നങ്ങളനികലയപ ഇഒൗ സഭയുചടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണനിക്കുകേയക്ടോണപ.  സസ്വന്തസം കുറ്റസം ചകേക്ടോണലക്ടോചത
സക്ടോധക്ടോരണ  മനുഷരചരകപക്ടോചല  ജസ്പീവനിക്കക്ടോന  കേഴനിയക്ടോത  അസംഗപരനിമനിതരുസം  ഭനിന്ന
കശഷനിക്കക്ടോരുമക്ടോയ  ഒരു  വലനിയ  ജനവനിഭക്ടോഗസം  നമ്മുചടെ  നക്ടോടനിലുണപ.  വനിധനിചയന്നപ
പലരുസം  വനിളനിക്കുന്ന ഇഒൗ  പ്രതനിഭക്ടോസചത തരണസം ചചയ്യുന്നതനിനുകവണനി  വലനിയ
ജസ്പീവനിതയുദ്ധമക്ടോണപ  അവര്  നടെതനിചക്കക്ടോണനിരനിക്കുന്നതപ.  കകേരളതനിചല  സര്ക്കക്ടോര്
ഓഫസ്പീസുകേളനിലുസം  സപ കൂളുകേളനിലുസം  പ്രധക്ടോനചപട  ചകേടനിടെങ്ങളനിലുസം  ഉള്ചപചടെ  ലനിഫപ
നനിലവനിലനില.  ലനിഫപ  ഇലക്ടോതനിടെതപ ഏറ്റവസം ചുരുങ്ങനിയതപ റക്ടോമപ എങ്കനിലുസം കവണസം
എന്ന  ആവശരസം  ദസ്പീര്ഘകേക്ടോലമക്ടോയനി  അവര്  ഉന്നയനിക്കുകേയക്ടോണപ.  ഇതനിനുകവണനി
കകേരളതനിചല ബനില്ഡനിസംഗപ റൂള്സനില് മക്ടോറ്റസം വരുതക്ടോനുള നടെപടെനികേള് ഗവണ്ചമന്റെപ
സസ്വസ്പീകേരനികക്കണതുണപ.  ഞക്ടോന  കേഴനിഞ്ഞ  ദനിവസസം  ആല്ഫ  ചപയനിന  ആന്റെപ
പക്ടോലനികയറ്റസ്പീവനിചന്റെ  ഒരു  സകമ്മളനതനില്  പചങ്കടുക്കക്ടോന  കപക്ടോയകപക്ടോള്  അവനിചടെ
കൂടെനിയ  അമകതക്ടോളസം  അസംഗപരനിമനിതരക്ടോയ  മനുഷരര്  ആവശരചപട  ഏറ്റവസം
പ്രധക്ടോനചപട കേക്ടോരരമക്ടോണനിതപ.  തൃശ്ശൂരനിചല കേളകക്ട്രേറ്റനിചന്റെ ഏറ്റവസം മുകേളനിലുള കലക്ടോടറനി
ഓഫസ്പീസനില് കേടെന്നുചചലക്ടോന  ലനിഫ്റ്റുമനില, റക്ടോമ്പുമനില.  

ഇവരുചടെ ചപനഷന 800 രൂപയനില് നനിന്നപ  1000  രൂപയക്ടോയനി വര്ദ്ധനിപനിച്ചതപ
സസ്വക്ടോഗതക്ടോര്ഹമക്ടോണപ.   പകക്ഷ  80  ശതമക്ടോനസം  ചചവകേലരമുളവര്ക്കപ  1100  രൂപ
എന്നുള ചപനഷന ഇകപക്ടോള് വര്ദ്ധനിപനിച്ചനിടനില.  ഇക്കക്ടോരരസം ബഹുമക്ടോനചപട മനനി
ശ്രദ്ധനിക്കുചമന്നപ   വനിചക്ടോരനിക്കുന്നു.   അസംഗപരനിമനിതരക്ടോയ  ആളുകേള്ക്കപ  ചപനഷന
ലഭനിക്കണചമങ്കനില്  അവരുചടെ കുടുസംബ  വക്ടോര്ഷനികേ വരുമക്ടോനസം ഒരു ലക്ഷസം രൂപകയ
പക്ടോടുള എന്നതക്ടോണപ ഇകപക്ടോഴചത നനിയമസം. അചതക്ടോരു പ്രധക്ടോന പ്രശ്നമക്ടോണപ, കേക്ടോരണസം
ഇവര്ക്കപ ഒറ്റയപ ജസ്പീവനിക്കക്ടോന കേഴനിയനില. കൂട്ടുകുടുസംബമക്ടോയനി ജസ്പീവനിക്കുകമക്ടോള് ആ വസ്പീടനില്
ഏചതങ്കനിലുസം  ഒരക്ടോള് സര്ക്കക്ടോര്  ജസ്പീവനക്കക്ടോരനക്ടോചണങ്കനില്,  അചലങ്കനില് ആര്ചക്കങ്കനിലുസം
സര്ക്കക്ടോര് ചപനഷന കേനിട്ടുന്നുചണങ്കനില്, ആ വരകനിക്കപ വക്ടോര്ഷനികേ വരുമക്ടോനതനിചന്റെ
നനിയമതനിനനുസരനിച്ചപ അസംഗപരനിമനിതരുചടെ ചപനഷന കേനിടക്ടോന യക്ടോചതക്ടോരു അവകേക്ടോശവമനില
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എന്ന സ്ഥനിതനിയക്ടോണുളതപ.  കുടുസംബവരുമക്ടോനസം പരനികശക്ടോധനിക്കുന്നതനിനുപകേരസം വരകനിപരമക്ടോയ
വരുമക്ടോനസം  ചപനഷനപ  പരനിഗണനിക്കണചമന്നുളതക്ടോണപ  ആവശരസം.  ശക്ടോരസ്പീരനികേ
സ്ഥനിതനിക്കനുസരനിച്ചപ  ചചയ്യക്ടോവന്ന  ചതക്ടോഴനില്  പരനിശസ്പീലനിപനിക്കക്ടോവന്ന  കകേന്ദ്രങ്ങള്
ആരസംഭനിക്കുന്നതനിചനക്കുറനിച്ചപ  ഗവണ്ചമന്റെപ  ആകലക്ടോചനിക്കണസം.  അസംഗചചവകേലരസം
ചതളനിയനിക്കുന്ന ചമഡനിക്കല് കബക്ടോര്ഡനിചന്റെ സര്ടനിഫനിക്കറ്റപ  കേനിടണചമങ്കനില് ചമഡനിക്കല്
കകേക്ടോകളജുകേളനില്  കപക്ടോകേണസം.  തക്ടോലൂക്കപ  കകേന്ദ്രങ്ങളനിചല  ആശുപത്രനികേളനിചലങ്കനിലുസം
കജക്ടോലനികക്കക്ടോ മറ്റക്ടോവശരങ്ങള്കക്കക്ടോ ആവശരമക്ടോയനിട്ടുള അസംഗപരനിമനിതരുചടെ സര്ടനിഫനിക്കറ്റപ
ലഭരമക്ടോക്കക്ടോനുള  അവസരസം  ചകേക്ടോടുക്കണചമന്നുളതക്ടോണപ  എചന്റെ  ആവശരങ്ങളനില്
ഒന്നപ.  വസ്പീല്ചച്ചയറുകേളനില് യക്ടോത്ര ചചയ്യുന്നയക്ടോളുകേള്, കലക്ടോടറനി വനിലനയുള്ചപചടെയുള
കേക്ടോരരങ്ങള്ക്കപ  ചചറനിയ  മുച്ചക്ര  വക്ടോഹനങ്ങള്  ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന്നുണപ.  ഇവര്ക്കപ
ചചലസനസപ ചകേക്ടോടുക്കുന്ന കേക്ടോരരതനില് ഇളവപ അനുവദനിക്കുന്നതനിനപ നടെപടെനിചയടുക്കണസം.
ചപക്ടോതുസ്ഥലങ്ങളനിലുസം സര്ക്കക്ടോര് ഓഫസ്പീസുകേളനിലുസം സപ കൂളുകേളനിലുസം ഉള്ചപചടെ ഇതരസം
സസംവനിധക്ടോനങ്ങള്  ആകലക്ടോചനികക്കണതക്ടോണപ.  ശക്ടോരസ്പീരനികേ  പ്രശ്നങ്ങളുസം  മക്ടോനസനികേ
സസംഘര്ഷങ്ങളുസം സക്ടോമൂഹനികേമക്ടോയ ഒറ്റചപടെലുകേളുസംമൂലസം ദരന്തകമറ്റുവക്ടോകങ്ങണനി വരുന്ന
ഇവരുചടെ ജസ്പീവനിതതനികലയപ ചവളനിച്ചസം വസ്പീശക്ടോന  ഗവണ്ചമന്റെപ  അനുകൂലമക്ടോയ ഒരു
നനിലപക്ടോടെപ എടുക്കണചമന്നപ സവനിനയസം ബഹുമക്ടോനചപട  ആകരക്ടോഗര വകുപ്പുമനനികയക്ടോടെപ
അഭരര്ത്ഥനിക്കുന്നു. 

ആകരക്ടോഗരവസം സക്ടോമൂഹരനസ്പീതനിയുസം വകുപ്പുമനനി  (ശ്രസ്പീമതനി ചകേ  .    ചകേ  .    ചചശലജ ടെസ്പീച്ചര്):
സര്,  ഭനിന്നകശഷനിയുളവചര  സസംബനനിച്ചപ  ബഹുമക്ടോനചപട  ചമമര്  ഉന്നയനിച്ചതപ
വളചര  പ്രധക്ടോനചപട  ഒരു  വനിഷയമക്ടോണപ.  അസംഗപരനിമനിതര്ക്കപ  തുലരനസ്പീതനിയുസം
അവസരവസം  ഉറപക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  1995-ല്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ചമന്റെപ  പക്ടോസക്ടോക്കനിയ
Persons  with  Disabilities  Act  സസംസ്ഥക്ടോനതപ  നടെപനിലക്ടോക്കുന്നതനിനപ  ഒരു
വനികേലക്ടോസംഗ കേമ്മസ്പീഷണകററ്റപ  ഇവനിചടെ പ്രവര്തനിച്ചുവരുന്നുണപ.  അവര്ക്കക്ടോവശരമക്ടോയ
സഹക്ടോയങ്ങള്,  ഉപകേരണ  വനിതരണസം,  മറ്റു  കക്ഷമപ്രവര്തനങ്ങള്  തുടെങ്ങനിയ
കേക്ടോരരങ്ങള് വനികേലക്ടോസംഗ കകേക്ടോര്പകറഷന മുകഖന നടെപനിലക്ടോക്കനി വരുന്നുണപ.  കനരകത
പക്ടോസക്ടോക്കനിയ  ആകപ  അനുസരനിച്ചപ  സര്ക്കക്ടോര്  നനിയമനങ്ങളനില്  3%  സസംവരണസം
വനികേലക്ടോസംഗര്ക്കപ  നല്കേനിവരുന്നുണപ.  അതനിനുപുറകമ  ഇവചര  മുഖരധക്ടോരയനില് 
എതനിക്കുന്നതനിനുകവണനി എസംകപ്ലെെക്ടോയ്ചമന്റെപ എകപകചഞപ മുകഖന തക്ടോല്ക്കക്ടോലനികേമക്ടോയനി
കജക്ടോലനി  ചചയവരുന്ന  ആളുകേചള  സ്ഥനിരചപടുത്തുന്നതനിനപ  വനിവനിധ  ഘടങ്ങളനിലക്ടോയനി
ഗവണ്ചമന്റെപ  തയ്യക്ടോറക്ടോയനിട്ടുണപ.  അങ്ങചന കുകറകപചര സ്ഥനിരചപടുത്തുന്നതനിനുസം സക്ടോധനിച്ചനിട്ടുണപ.
ഭനിന്നകശഷനിയുളവര്ക്കപ  സര്ക്കക്ടോര്  ഓഫസ്പീസുകേളനില്  കപക്ടോകുന്നതനിനുസം  അവരുചടെ
സങ്കടെങ്ങള് കബക്ടോധനിപനിക്കുന്നതനിനുസം ആവശരമക്ടോയ പശ്ചക്ടോതല സഒൗകേരരമുണക്ടോക്കണചമന്നതക്ടോണപ
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ബഹുമക്ടോനചപട അസംഗസം ഉന്നയനിച്ച ഒരു കേക്ടോരരസം.  ചപക്ടോതു കമഖലയനിലുള ഗവണ്ചമന്റെപ
ചകേടനിടെങ്ങള്  ബക്ടോരനിയര്  ഫസ്പീയക്ടോക്കനി  മക്ടോറ്റുന്നതനിനുള  തസ്പീരുമക്ടോനതനിചന്റെ
അടെനിസ്ഥക്ടോനതനില്  കേണ്ണൂര്  ജനില  പൂര്ണ്ണെമക്ടോയുസം  ബക്ടോരനിയര്  ഫസ്പീയക്ടോയനി
പ്രഖരക്ടോപനിച്ചുകേഴനിഞ.  അവനിചടെ  അന്നുണക്ടോയനിരുന്ന  ജനിലക്ടോ  കേളകറുചടെ  പ്രകതരകേ
തക്ടോലരരക്ടോര്ത്ഥസം  ആ  വര്ക്കപ  മുകന്നക്ടോട്ടുചകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകുകേയുസം  അതനിചന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി 2802
ചപക്ടോതു  ചകേടനിടെങ്ങള്,  ആശുപത്രനികേള്,  സപ കൂളുകേള്  തുടെങ്ങനിയ  സ്ഥക്ടോപനങ്ങള്
പൂര്ണ്ണെമക്ടോയുസം  ബക്ടോരനിയര് ഫസ്പീയക്ടോക്കനി  മക്ടോറ്റനി.  കേളകക്ട്രേറ്റനില് അസംഗപരനിമനിതര്ക്കപ  മക്ടോത്രമക്ടോയനി
ഉപകയക്ടോഗനിക്കക്ടോന  കേഴനിയുന്ന  ലനിഫ്റ്റുകേളുസം  റക്ടോമ്പുകേളുസം  ഏര്ചപടുതനിയനിട്ടുണപ.  ഇഒൗ
ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ കേക്ടോലക്ടോവധനി പൂര്തനിയക്ടോകുന്നതനിനുമുമപ  സസംസ്ഥക്ടോനചത ബക്ടോരനിയര്
ഫസ്പീയക്ടോയനി  മക്ടോറ്റക്ടോനുള തസ്പീരുമക്ടോനസം എടുക്കുന്നതക്ടോണപ.  എലക്ടോ സര്ക്കക്ടോര് ഓഫസ്പീസുകേളനിലുസം
ഇഒൗ  സസംവനിധക്ടോനമുണക്ടോക്കുന്നതനിനുള  തസ്പീരുമക്ടോനസം  ഇകപക്ടോള്  എടുതനിട്ടുണപ.  ആ
രസ്പീതനിയനിലുള  പ്രവര്തനങ്ങളുമക്ടോയനി  മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോകുസം.   ചകേടനിടെങ്ങളനില്  റക്ടോമ്പുകേള്,
കടെക്ടോയപ ചലറ്റുകേള്,  പക്ടോര്ക്കനിസംഗപ  സഒൗകേരരങ്ങള് എന്നനിവചയക്ടോചക്ക  ഉണക്ടോക്കനിചക്കക്ടോണപ
സമ്പൂര്ണ്ണെ ബക്ടോരനിയര് ഫസ്പീ സസംസ്ഥക്ടോനമക്ടോയനി കകേരളചത മക്ടോറ്റുചമന്നക്ടോണപ പറയക്ടോനുളതപ.
അതുകപക്ടോചല  നനിര്ദ്ധനരക്ടോയ,  അസംഗപരനിമനിതരക്ടോയ  വനിദരക്ടോര്ത്ഥനികേള്ക്കപ  ചതക്ടോഴനില്
പരനിശസ്പീലനസം നല്കുന്ന  കകേന്ദ്രങ്ങളുചടെ പ്രവര്തസം ചമച്ചചപടുതക്ടോനുള ആകലക്ടോചന
സര്ക്കക്ടോര്  ചചകേചക്കക്ടോണനിട്ടുണപ.  കേക്ടോഴ്ചചചവകേലരമുള  അസംഗപരനിമനിതര്ക്കപ  കേമക്യൂടര്
പരനിശസ്പീലനസം  നല്കേക്ടോനുള  പദ്ധതനി  ഇകപക്ടോള്  നടെപനിലക്ടോക്കുന്നുണപ.  ആ  പദ്ധതനി
കുകറക്കൂടെനി വരക്ടോപനിപനിക്കുന്നതനിനപ സര്ക്കക്ടോര് ആകലക്ടോചനിച്ചനിട്ടുണപ. അവരുചടെ ആകരക്ടോഗര
പരനിപക്ടോലനതനിനക്ടോയനി  സര്ക്കക്ടോര്  കകേക്ടോര്പസപ  ഫണനില്നനിന്നുസം  ചനികേനിതക്ടോ
സഹക്ടോയമക്ടോയനി 5000 രൂപ വസ്പീതസം നല്കുന്നുണപ.  കേക്ടോഴ്ച ചചവകേലരമുള അമ്മമക്ടോര്ക്കപ
പ്രസവക്ടോനന്തരസം കുഞ്ഞനിചന്റെ സസംരക്ഷണതനിനപ  2  വയസ്സുവചര  2000  രൂപ വസ്പീതസം
ധനസഹക്ടോയസം നല്കുന്നുണപ.   കേനിടെപ്പുകരക്ടോഗനികേളക്ടോയനി  കേഴനിയുന്നവചര ശുശ്രൂഷനിക്കുന്ന
ആളുകേള്ക്കുകവണനി ഒരു പ്രകതരകേ സഹക്ടോയസംതചന്ന ഏര്പക്ടോടെക്ടോക്കനിയനിട്ടുണപ. 'ആകരക്ടോഗരകേനിരണസം'
പദ്ധതനിയനിലൂചടെ കേനിടെപ്പുകരക്ടോഗനികേളക്ടോയനിട്ടുളവചരയുസം ബുദ്ധനിമക്ടോന്ദരസം സസംഭവനിച്ച ആളുകേചളയുസം
ശുശ്രൂഷനിക്കുന്നവര്ക്കപ  525  രൂപവസ്പീതസം  നല്കുന്ന  ഒരു  പദ്ധതനിയുണപ.  2015
ഡനിസസംബറനിനുകശഷസം  അതപ  മുടെങ്ങനിക്കനിടെക്കുകേയക്ടോയനിരുന്നു.  അതപ  പൂര്ണ്ണെമക്ടോയുസം
പുനനഃസ്ഥക്ടോപനിക്കുന്നതനിനപ  ഗവണ്ചമന്റെപ തയ്യക്ടോറക്ടോയനിട്ടുണപ.  'ആശസ്വക്ടോസകേനിരണസം'    പദ്ധതനി
നനിലച്ചുകപക്ടോയതപ ഇകപക്ടോള് പുനനഃസ്ഥക്ടോപനിച്ചനിട്ടുണപ.  2012 മുതല് ചപനഡനിസംഗക്ടോയനിരുന്ന
ഇതരസം പദ്ധതനിയനിചല  29258  അകപക്ഷകേളനികന്മേല് ഇഒൗ ഗവണ്ചമന്റെപ  വന്നതനിനപ
കശഷസം  പുതുതക്ടോയനി  ധനസഹക്ടോയസം  അനുവദനിച്ചനിട്ടുണപ.  ചചലഫപ  സര്ടനിഫനിക്കറ്റപ
സമര്പനിക്കക്ടോന  ചചവകേനിയതനിചന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  മുടെങ്ങനികപക്ടോയനിരുന്ന  36710  കപര്ക്കപ
സര്ടനിഫനിക്കറ്റപ ലഭരമക്ടോക്കനി ധനസഹക്ടോയസം പുനനഃസ്ഥക്ടോപനിച്ചനിട്ടുണപ. 65968 കപര്ക്കപ ഇഒൗ
ഗവണ്ചമന്റെപ വന്നതനിനുകശഷസം ഇഒൗ ആനുകൂലരസം പുനനഃസ്ഥക്ടോപനിച്ചനിട്ടുണപ.  അതുകപക്ടോചല ഒരു
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യുണനികേപ  ചഎഡന്റെനിറ്റനി  കേക്ടോര്ഡപ  നല്കുന്നതനിനുകവണ  തസ്പീരുമക്ടോനവസം  ഗവണ്ചമന്റെപ
ചചകേചക്കക്ടോണനിട്ടുണപ. 793936  കപരക്ടോണപ ഭനിന്നകശഷനിയുളവരക്ടോയനി രജനിസര് ചചയ്തനിട്ടുളതപ.
അതനില്  583000  കപര്ക്കപ ഡനിചസബനിലനിറ്റനി കേക്ടോര്ഡപ നല്കേക്ടോന കയക്ടോഗരതയുളവരക്ടോയനി
കേചണതനിയനിട്ടുണപ. അതനില് പകുതനികപര്ക്കപ മക്ടോത്രകമ ചഎഡന്റെനിറ്റനി കേക്ടോര്ഡപ ഇകപക്ടോള്
ലഭരമക്ടോയനിട്ടുളചവന്നക്ടോണപ  പരനികശക്ടോധനിച്ചകപക്ടോള്  മനസനിലക്ടോക്കക്ടോന  കേഴനിഞ്ഞതപ.
583000  കപര്ക്കുസം യുണനികേപ  ചഎ.ഡനി.  കേക്ടോര്ഡപ  നല്കേക്ടോന ഇകപക്ടോള് ഗവണ്ചമന്റെപ
തസ്പീരുമക്ടോനനിച്ചു.  അതനിചന്റെ പ്രവര്തനവമക്ടോയനി മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോകുകേയക്ടോണപ.  ഇഒൗ കേക്ടോര്ഡപ
ലഭരമക്ടോക്കുന്നവര്ക്കപ  ഒരു  സമഗ്ര  ഇനഷസ്വറനസപ  പദ്ധതനി  ആരസംഭനിക്കുന്നതനിനുസം
സര്ക്കക്ടോര് തസ്പീരുമക്ടോനനിച്ചനിട്ടുണപ.  ആ പദ്ധതനിയനിലൂചടെ ഒരു കുടുസംബതനിചല ഒരക്ടോള്ക്കപ 2
ലക്ഷസം  രൂപയുചടെ  ആനുകൂലരസം  ലഭരമക്ടോക്കുസം.  ചനികേനിതക്ടോ  സഹക്ടോയവസം  ഇതുവഴനി
ലഭരമക്ടോകുസം.  മക്ടോത്രമല,  അസംഗചചവകേലരസം സസംഭവനിച്ചവരുചടെ ഡക്ടോറ്റ,  പഞക്ടോയത്തുകേളനികലയപ
ചചകേമക്ടോറക്ടോന  ഗവണ്ചമന്റെപ  തസ്പീരുമക്ടോനനിച്ചനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  തകദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ
സ്ഥക്ടോപനങ്ങളുചടെ  പദ്ധതനികേള്  രൂപചപടുത്തുകമക്ടോള്  ഭനിന്നകശഷനിക്കക്ടോര്ക്കുകവണനി
പ്രകതരകേ  പദ്ധതനി  രൂപചപടുതക്ടോന  ഇഒൗ  ഡക്ടോറ്റ  അവരനികലയപ  ചചകേമക്ടോറുന്നതനിലൂചടെ
സക്ടോധനിക്കുചമന്നക്ടോണപ പ്രകതരകേസം എടുത്തുപറയക്ടോനുളതപ.  ചമഡനിക്കല് സര്ടനിഫനിക്കറ്റപ
ചപനഡനിസംഗക്ടോയതപ  ചകേക്ടോടുക്കക്ടോനുള  നടെപടെനി  അടെനിയന്തരമക്ടോയനി  സസ്വസ്പീകേരനിക്കുസം.
കലക്ടോടറനിക്കച്ചവടെസം  മുതലക്ടോയവ  ചചയ്യുന്നതനിനപ  വക്ടോഹനങ്ങളുചടെ  ചചലസനസനിചന്റെ
കേക്ടോരരതനില് എവനിചടെചയങ്കനിലുസം തടെസമുണക്ടോകുന്നുചണങ്കനില്  അതരസം കേക്ടോരരങ്ങളുസം
പരനിഹരനിക്കക്ടോന ഗവണ്ചമന്റെപ  ഇടെചപടുസം.  ചപനഷന ആനുകൂലരസം എവനിചടെചയങ്കനിലുസം
നനികഷധനിക്കചപടുന്നുചണങ്കനില് അതുസം പരനികശക്ടോധനിക്കുസം. യൂണനികേപ ചഎ.ഡനി. ലഭരമക്ടോകു
ന്നതനിലൂചടെയുസം  ഇനഷസ്വറനസപ  പദ്ധതനി  ലഭരമക്ടോകുന്നതനിലൂചടെയുസം  ഭനിന്നകശഷനിയുളവരുചടെ
ഒരുപക്ടോടെപ  പ്രശ്നങ്ങള്  പരനിഹരനിക്കക്ടോന  സക്ടോധനിക്കുചമന്നക്ടോണപ  പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുന്നതപ.
ഭനിന്നകശഷനിക്കക്ടോര്ക്കപ ഇഒൗ  ഗവണ്ചമന്റെപ പ്രകതരകേ പരനിഗണന നല്കുസം. അടെനിസ്ഥക്ടോന
വരുമക്ടോനസം  കനക്ടോക്കനി  ചപനഷന  ചകേക്ടോടുക്കുകമക്ടോഴുണക്ടോകുന്ന  ബുദ്ധനിമുട്ടുകേചളക്കുറനിച്ചപ
ബഹുമക്ടോനചപട അസംഗസം സൂചനിപനിക്കുകേയുണയനി.  അതു പരനികശക്ടോധനിച്ചപ നനിയമപരമക്ടോയനി
ചകേക്ടോടുക്കക്ടോന സക്ടോധരതയുളതക്ടോചണങ്കനില് അതുസം പരനിഗണനിക്കുന്നതക്ടോണപ.

(അദ്ധരക്ഷകവദനിയനില് മനി. സസ്പീക്കര്)

(8) ആശുപത്രനി വനികേസന പ്രവര്തനങ്ങള്

ശ്രസ്പീ  .    ചകേ  .    ആനസലന:  സര്,  ചനയ്യക്ടോറ്റനിനകേര ജനറല് ആശുപത്രനി  1900-ല്
ഒരു ഡനിചസനസറനിയക്ടോയനിടക്ടോണപ ആരസംഭനിച്ചതപ.  1955  വചര  ഇഒൗ  സ്ഥനിതനി തുടെര്ന്നു.
1955-നുകശഷമക്ടോണപ ചഎ.പനി.  ആരസംഭനിച്ചതപ.  ഇന്തരയനിചല ആദരചത പനി.എച്ചപ.സനി.യക്ടോണപ
ഇഒൗ  ആശുപത്രനി.  1907  മുതല്  1912  വചര  പ്രഗത്ഭനക്ടോയ  കഡക്ടോ.  പല്പ്പു  ഇഒൗ
ആശുപത്രനിയനില്  കസവനമനുഷ്ടനിച്ചനിരുന്നു.  1976-ല്  തക്ടോലൂക്കപ  ആശുപത്രനിയക്ടോയുസം
1136/17
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1997-ല് തക്ടോലൂക്കപ ചഹഡപ കേസ്വക്ടോര്കടഴ്സപ ആശുപത്രനിയക്ടോയുസം അപ്കഗ്രഡപ ചചയ.  1997-ല്
286  കേനിടെക്കകേളുണക്ടോയനിരുന്ന  ചഎ.പനി.  വനിഭക്ടോഗതനില്  ഒരു  വര്ഷസം  8000
കരക്ടോഗനികേചളവചര  കേനിടെതനി  ചനികേനിതനിച്ചനിരുന്നു.   ഒ.പനി.യനില്  ഒരു  വര്ഷസം  75000
കരക്ടോഗനികേചള പരനികശക്ടോധനയപ വനികധയമക്ടോക്കനിയനിരുന്നു. ഇന്നപ 436 കേനിടെക്കകേളുണപ. ഒരു
വര്ഷസം  50000-തനിലധനികേസം  കരക്ടോഗനികേള്  ചഎ.പനി.യനില്  കേനിടെപ്പുകരക്ടോഗനികേളക്ടോയനി
ചനികേനിത കതടുന്നു.  ഒരു വര്ഷസം  650000  കരക്ടോഗനികേള് ഒ.പനി.യനില് ചനികേനിതയക്ടോയനി
എത്തുന്നു.  2011-ല് ജനിലക്ടോ ആശുപത്രനിയക്ടോയുസം 2013-ല് ജനറല് ആശുപത്രനിയക്ടോയുസം
അപ്കഗ്രഡപ  ചചയ.   ഇന്നപ  ആവശരമക്ടോയ  കഡക്ടോകര്മക്ടോരുചടെ  എണ്ണെസം  68  ആണപ,
ഇകപക്ടോള് ലഭരമക്ടോകുന്നതപ  37  കഡക്ടോകര്മക്ടോരക്ടോണപ.   പക്ടോരക്ടോചമഡനിക്കല്  വനിഭക്ടോഗതനില്
കവണതപ  261  ജസ്പീവനക്കക്ടോരക്ടോണപ,  ഇകപക്ടോള്  ലഭരമക്ടോയനിട്ടുളതപ  100  കപരക്ടോണപ.
അഡനിനനികസ്ട്രറ്റസ്പീവപ വനിഭക്ടോഗതനില് ഇകപക്ടോള് ലഭരമക്ടോയനിട്ടുളതപ 14 കപരക്ടോണപ, കവണതപ
26  കപര്.  കുടനികേളുചടെയുസം  അമ്മമക്ടോരുചടെയുസം  പുതനിയ  കബക്ടോക്കപ  കൂടെനി  ഇകപക്ടോള്
പ്രവര്തനക്ഷമമക്ടോകുകമക്ടോള്  സക്ടോങ്ഷനക്ടോയനി  വരുന്ന  ചബഡ്ഡുകേളുചടെ  എണ്ണെസം  560
ആകുസം.  അകപക്ടോള് കവണ കഡക്ടോകര്മക്ടോരുചടെ എണ്ണെസം  68-ഉസം പക്ടോരക്ടോചമഡനിക്കല് സക്ടോഫപ
325-ഉസം അഡനിനനികസ്ട്രറ്റസ്പീവപ 29-ഉസം ആയനി മക്ടോറുകേയക്ടോണപ. വളചര ഗഒൗരവതരമക്ടോയ ഒരു
വനിഷയമക്ടോണപ.  ചനയ്യക്ടോറ്റനിനകേരയുചടെ കകേന്ദ്രതനില് സ്ഥനിതനിചചയ്യുന്ന ഇഒൗ ആശുപത്രനി,
സമസ്പീപചത പത്തുപതനിനഞപ  പഞക്ടോയത്തുകേളനിചലയുസം  തമനി ഴപ നക്ടോടെപ  പ്രക്ടോന്തപ്രകദശങ്ങളനിചലയുസം
സക്ടോധക്ടോരണക്കക്ടോരുചടെ  ഒരു  ആശ്രയ  കകേന്ദ്രമക്ടോണപ.  പകക്ഷ  ഇഒൗ  ആശുപത്രനിയനില്
മതനിയക്ടോയ കഡക്ടോകര്മക്ടോചരയുസം മറ്റപ  പക്ടോരക്ടോചമഡനിക്കല് സക്ടോഫുകേചളയുസം അനുവദനിക്കുന്ന
കേക്ടോരരതനില് ഗുരുതരമക്ടോയ വസ്പീഴ്ച വരുന്നുണപ.  ആകരക്ടോഗര വകുപ്പുമനനി ഇഒൗ വനിഷയതനില്
ഇടെചപടുകേയുസം  ഒരു  കയക്ടോഗസം  വനിളനിച്ചുകൂടനി  പ്രശ്നങ്ങള്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനപ  നടെപടെനി
സസ്വസ്പീകേരനിക്കുകേയുസം കവണസം.   ആവശരമക്ടോയ കഡക്ടോകര്മക്ടോചര നനിയമനികക്കണതക്ടോയനിട്ടുണപ.
ചചവകുകന്നരങ്ങളനില്   കേക്ടോഷസ്വക്ടോലനിറ്റനിയനില്   ഒരു  കഡക്ടോകറുചടെ  കസവനസം  മക്ടോത്രമക്ടോണപ
ലഭനിക്കുന്നതപ. ഇതുമൂലസം  ഗുരുതരമക്ടോയ അസുഖസം ബക്ടോധനിച്ചു വരുന്ന ആളുകേള് സസ്വകേക്ടോരര
ആശുപത്രനികേളനികലയപ  എതചപടുകേയുസം  വലനിയ  കതക്ടോതനില്  സക്ടോമതനികേ
പ്രതനിസനനികേളനില് ഏര്ചപടുകേയുസം ചചയ്യുന്നു.  ഗവണ്ചമന്റെപ അടെനിയന്തരമക്ടോയനി ഇഒൗ
കേക്ടോരരതനില്  ഇടെചപടെണചമന്നപ അഭരര്ത്ഥനിക്കുകേയക്ടോണപ.

ആകരക്ടോഗരവസം സക്ടോമൂഹരനസ്പീതനിയുസം വകുപ്പുമനനി  (ശ്രസ്പീമതനി ചകേ  .    ചകേ  .    ചചശലജ
ടെസ്പീച്ചര്):  സര്,  ചനയ്യക്ടോറ്റനിനകേര ജനറല് ആശുപത്രനിയനിചല ശരക്ടോശരനി  ഒ.പനി.  1800 -
2000-നുസം ഇടെയനിലക്ടോണപ.  ചഎ.പനി. 400-നടുതപ വരുന്നുണപ. ഇഒൗ ആശുപത്രനിയനില്
ഓര്കതക്ടോ,  തസ്വക്കപ  കരക്ടോഗ  വനിഭക്ടോഗസം,  ഒഫക്ടോല്കമക്ടോളജനി,  പസ്പീഡനിയക്ടോട്രെനികേപ,  ചചഗനകക്കക്ടോളജനി,
ഇ.എന.ടെനി.,  സര്ജറനി,  ചമഡനിസനിന എന്നസ്പീ ചസഷരക്ടോലനിറ്റനി വനിഭക്ടോഗസം കഡക്ടോകര്മക്ടോരുചടെ
കസവനസം ഇകപക്ടോള് ലഭരമക്ടോണപ. കൂടെക്ടോചത എകകറ, ഇ.സനി.ജനി., പക്ടോലനികയറ്റസ്പീവപ ചകേയര്,
ലക്ടോബപ,  ആസംബുലനസപ  എന്നസ്പീ സഒൗകേരരങ്ങളുസം  ലഭരമക്ടോണപ.  ചനയ്യക്ടോറ്റനിനകേര ജനിലക്ടോ
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ആശുപത്രനിചയ ജനറല് ആശുപത്രനിയക്ടോയനി 2013-ല് ഉയര്തനിചയങ്കനിലുസം അതനിനനുസരനിച്ചപ
പുതനിയ  തസനികേകേചളക്ടോന്നുസം  സൃഷ്ടനിക്കചപടനിരുന്നനില.  സസംസ്ഥക്ടോനചത  ആകരക്ടോഗര
സ്ഥക്ടോപനങ്ങളനില്  സക്ടോകന്റെര്ചചഡകസഷന  അനുസരനിച്ചപ  തസനികേകേള്  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനു
കവണനിയുളള സമക്ടോഹൃത ചപ്രക്ടോകപക്ടോസല് സമര്പനിക്കുവക്ടോന  ഗവണ്ചമന്റെപ ആകരക്ടോഗര
വകുപപ ഡയറകകറക്ടോടെപ ആവശരചപടനിട്ടുണപ. പ്രസ്തുത ചപ്രക്ടോകപക്ടോസലനില് ചനയ്യക്ടോറ്റനിനകേര
ജനറല് ആശുപത്രനിക്കപ ആവശരമക്ടോയ അധനികേ തസനികേകേളുസം ഉള്ചപടുത്തുന്നതക്ടോണപ.
ചനയ്യക്ടോറ്റനിനകേര ജനറല് ആശുപത്രനിയനിചല നനിലവനിലുളള സക്ടോഫപ ചസ്ട്രങ്തപ  അനുബനമക്ടോയനി
കചര്തനിട്ടുണപ.  അതനില്  വരുന്ന  കപക്ടോരക്ടോയ്മകേള്  അടുത്തുതചന്ന  പരനിഹരനിക്കുസം.
അകതക്ടോചടെക്ടോപസംതചന്ന  പ്രകതരകേ  മസ്പീറ്റനിസംഗപ  വനിളനിച്ചുകചര്തപ  പ്രവര്തനസം  കൂടുതല്
ചമച്ചചപടുത്തുന്ന കേക്ടോരരവസം ഗവണ്ചമന്റെപ പരനിഗണനിക്കുന്നതക്ടോണപ.

(9) കറക്ടോഡപ പുനരുദ്ധക്ടോരണസം

ശ്രസ്പീ  .    എന  .    ഷസംസുദ്ദേസ്പീന:  സര്,  എചന്റെ  നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലതനിചല  അന്തര്
സസംസ്ഥക്ടോന  പക്ടോതയുചടെ  കശക്ടോചരക്ടോവസ്ഥചയക്കുറനിച്ചപ  സഭയുചടെയുസം  ബഹുമക്ടോനചപട
മനനിയുചടെയുസം  ശ്രദ്ധയനില്ചപടുത്തുന്നതനിനുകവണനിയക്ടോണപ  ഞക്ടോന  ഇഒൗ  സബ്മനിഷന
ഉന്നയനിക്കുന്നതപ.  മണ്ണെക്ടോര്ക്കക്ടോടെപ  നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലതനിചല ചനലനിപ്പുഴയനില് നനിന്നക്ടോരസംഭനിച്ചപ
ആദനിവക്ടോസനി  മലകയക്ടോര  കമഖലയക്ടോയ  അടപക്ടോടെനിയനിലൂചടെ  കേടെന്നുകപക്ടോകുന്ന  അന്തര്
സസംസ്ഥക്ടോന  പക്ടോതയക്ടോയ  മണ്ണെക്ടോര്ക്കക്ടോടെപ -ചനിന്നതടെക്ടോകേസം  കറക്ടോഡപ  പലയനിടെത്തുസം
ചപക്ടോടനിചപക്ടോളനിഞകേനിടെക്കുകേയക്ടോണപ.  ചമക്ടോതസം  53  കേനി.മസ്പീ.  നസ്പീളമുള കറക്ടോഡപ എചന്റെ
നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലതനിലക്ടോണപ  സ്ഥനിതനിചചയ്യുന്നതപ.  ഏറ്റവസം  കൂടുതല്  ടൂറനിസ്റ്റുകേളുളള,
ചചസലന്റെപ വക്ടോലനിയനികലയ്ക്കുള്ചപചടെ ഇഒൗ കറക്ടോഡനിലൂചടെയക്ടോണപ കേടെന്നുകപക്ടോകകേണതപ. ഇഒൗ
കറക്ടോഡനിചന്റെ ചുരസം ഭക്ടോഗങ്ങചളക്ടോചക്ക  വലനിയ ഡക്ടോകമജനിലക്ടോണപ.  22 കേനി.മസ്പീറ്റര് ദൂരമക്ടോണപ
ബനി.എസം.&ബനി.സനി. ചചയ്തതപ. അതനിചന്റെ കേക്ടോലക്ടോവധനിയുസം  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണപ. ഇകപക്ടോള്  3
കേനി.മസ്പീ.  ദൂരസം  മക്ടോത്രമക്ടോണപ  അറ്റകുറ്റപണനിക്കപ  അനുവദനിച്ചനിട്ടുളളതപ.  ബക്ടോക്കനി  ഭക്ടോഗങ്ങചളലക്ടോസം
വളചര  കശക്ടോചരക്ടോവസ്ഥയനിലക്ടോണപ.  കകേക്ടോയമത്തൂരനികലയ്ക്കുളള  വളചര  പ്രധക്ടോനചപട
പക്ടോതയക്ടോണനിതപ.   ഇഒൗ കറക്ടോഡപ (മണ്ണെക്ടോര്ക്കക്ടോടെപ-ചനിന്നതടെക്ടോകേസം)  ആധുനനികേ രസ്പീതനിയനില്
നവസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനുളള  സതസ്വരമക്ടോയ  ഇടെചപടെല്  സര്ക്കക്ടോരനിചന്റെ  ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുണക്ടോകേണസം.
ഇതനിനുകവണനി  പ്രകതരകേ  പദ്ധതനി  തചന്ന  ഉണക്ടോക്കണസം.  ഇത്രകയചറ  കശക്ടോചരമക്ടോയ
കറക്ടോഡപ,  അന്തര്  സസംസ്ഥക്ടോന  പക്ടോത  നമ്മുചടെ  സസംസ്ഥക്ടോനതപ  കവചറയുണക്ടോകേനില.
ആദനിവക്ടോസനികമഖല  കൂടെനിയക്ടോണനിതപ.  ചചസലന്റെപ വക്ടോലനികപക്ടോലുളള  പ്രധക്ടോന  കകേന്ദ്രങ്ങളനികലയപ
കപക്ടോകുന്നതപ ഇഒൗ കറക്ടോഡനിലൂചടെയക്ടോണപ.  ഇചതലക്ടോസം പരനിഗണനിച്ചുചകേക്ടോണപ ഇഒൗ കറക്ടോഡപ
പുനരുദ്ധക്ടോരണസം ചചയ്യുന്നതനിനുകവണനി ഒരു നല പദ്ധതനി ചപക്ടോതുമരക്ടോമതപ വകുപനിചന്റെ
കേസ്പീഴനില് ഉണക്ടോകേണചമന്നപ ആവശരചപടുകേയക്ടോണപ.
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ചപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുസം രജനികസ്ട്രഷനുസം വകുപ്പുമനനി  (ശ്രസ്പീ  .    ജനി  .    സുധക്ടോകേരന):  സര്,
മണ്ണെക്ടോര്ക്കക്ടോടെപ-ചനിന്നതടെക്ടോകേസം പക്ടോത  52.692  കേനി.മസ്പീറ്റര് ആണപ.  തമനിഴക്ടോടെപ അതനിര്തനിയക്ടോയ
ആനക്കടനിയനിലക്ടോണപ കറക്ടോഡപ അവസക്ടോനനിക്കുന്നതപ.  ഇതനില്  22  കേനി.മസ്പീറ്റര് ബനി.എസം.&
ബനി.സനി.  ചചയ്തതനിചന്റെ  കേക്ടോലക്ടോവധനി  കേഴനിഞ്ഞനിടപ  നക്ടോലുവര്ഷസം  കേഴനിഞ.  ബക്ടോക്കനി
ഭക്ടോഗവസം കേക്ടോലക്ടോവധനി കേഴനിഞകേനിടെക്കുകേയക്ടോണപ.  22 കേനി.മസ്പീറ്റര് പണനി ചചയ്യക്ടോന 2.43
കകേക്ടോടെനി രൂപയുചടെ നക്ടോലപ പ്രധക്ടോന പ്രവൃതനികേള് തസ്പീരുമക്ടോനമക്ടോയനിട്ടുണപ.  ഡനിസസംബറനില്
അതനിചന്റെ  പ്രവൃതനികേള്  ആരസംഭനിക്കുസം.  അതനിചന്റെ  മറ്റപ  കേക്ടോരരങ്ങള്  ഇകപക്ടോള്
നടെന്നുവരനികേയക്ടോണപ.  ബക്ടോക്കനിയുളള  31  കേനി.മസ്പീ.  പുതുക്കനിപണനിതപ  ബനി.എസം.&ബനി.സനി.
ആക്കുന്നതനിനപ  80  കകേക്ടോടെനി  രൂപ  കവണസം.  അതനിനപ  ഗവണ്ചമന്റെനില്നനിന്നപ  പണസം
അനുവദനിച്ചനിടനില.  കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  കേക്ടോലത്തുതചന്ന തകേര്ന്ന കറക്ടോഡുകേളക്ടോണപ.
അന്നപ  അതനിനപ  പണസം  അനുവദനിച്ചനില.   പനി.ഡബക്യൂ.ഡനി.  എസനികമറ്റപ  പ്രകേക്ടോരസം
കറക്ടോഡുകേള്  പുനനഃനനിര്മ്മനിക്കക്ടോന   ഏതക്ടോണപ  5000  കകേക്ടോടെനി  രൂപ  ആവശരമുണപ.
അറ്റകുറ്റപണനികേചളലക്ടോസം നടെന്നു ചകേക്ടോണനിരനിക്കുന്നുണപ. അതനില് ഇചതലക്ടോസം ഉള്ചപടുസം.
ഇകപക്ടോള്  2.43  കകേക്ടോടെനി രൂപയുചടെ നക്ടോലപ  പ്രധക്ടോന പ്രവൃതനികേള് നടെക്കുസം.  ബക്ടോക്കനി
പണസം ശരനിയക്ടോക്കനി നമുക്കപ ചചയ്യക്ടോവന്നതക്ടോണപ.    

(10) ബക്ടോവനക്കടെവപ പക്ടോലസം നനിര്മ്മക്ടോണസം

ശ്രസ്പീ  .    ആന്റെണനി  കജക്ടോണ്:  സര്,  എചന്റെ  നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലതനിചല  കുടമ്പുഴ
പഞക്ടോയതനില് പകതക്ടോളസംവരുന്ന ആദനിവക്ടോസനി കുടെനികേളനില് അധനിവസനിക്കുന്ന 1500-ല്പരസം
വരുന്ന  ആളുകേള്ക്കപ  ചനികേനിതയ്കക്കക്ടോ  മറ്റക്ടോവശരങ്ങള്കക്കക്ടോ  കകേക്ടോതമസംഗലതപ
എതനികച്ചരണചമങ്കനില്  80 കേനി.മസ്പീറ്റകറക്ടോളസം  ദൂരസം  യക്ടോത്രചചയ്യണസം.  അവനിചടെ
അധനിവസനിക്കുന്നതനില് മഹക്ടോഭൂരനിപക്ഷവസം ചപക്ടോതുവക്ടോന സമുദക്ടോയതനില്ചപടവരക്ടോണപ.
ആദനിവക്ടോസനി വനിഭക്ടോഗതനില് ഏറ്റവസം പനികന്നക്ടോക്കക്ടോവസ്ഥ അനുഭവനിക്കുന്നവരക്ടോണനിവര്.
കുടെനികേളനില്നനിന്നപ കേക്ടോട്ടുപക്ടോതകേളനിലൂചടെ ഏതക്ടോണപ 40 കേനി.മസ്പീറ്റര് ദൂരസം സഞരനിച്ചുകവണസം
ഇവര്ക്കപ  ബക്ടോവന കേടെവനിചലതക്ടോന.  കേടെത്തുവഞനിയനില് ജസ്പീപ്പുസം  മറ്റപ  വക്ടോഹനങ്ങളുചമലക്ടോസം
കേടെന്നപ ചതക്ടോടപ്പുറത്തുളള പൂയസംകൂടനിയനിചലതനി,  അവനിചടെനനിന്നപ വസ്പീണ്ടുസം  30  കേനി.മസ്പീറ്റര്
ദൂരസം  കേടെന്നപ  കകേക്ടോതമസംഗലതപ  എതനിയക്ടോല്  മക്ടോത്രകമ  ചനികേനിത  ലഭരമക്ടോവകേയുളള.
കേഴനിഞ്ഞ  ഒന്നര  ആഴ്ചയനിടെയനില്തചന്ന ഇവനിചടെ  ഏതക്ടോണപ  മൂന്നപ  കപരുചടെ  ജസ്പീവന
നഷ്ടചപടനിട്ടുണപ. ഒരു വനിദരക്ടോര്ത്ഥനിയുസം മറ്റപ രണ്ടുകപരുമടെക്കസം മൂന്നപ കപചര യഥക്ടോസമയസം
ആശുപത്രനിയനില്  എതനിക്കക്ടോന  കേഴനിയക്ടോചത  ജസ്പീവന  നഷ്ടചപട  അവസ്ഥയുണക്ടോയനിട്ടുണപ.
ഒരു  ആദനിവക്ടോസനി  യുവതനിചയ  യഥക്ടോസമയസം  ആശുപത്രനിയനില്  എതനിക്കക്ടോന
കേഴനിയക്ടോചത  ഓകടക്ടോറനിക്ഷയനില് പ്രസവനിച്ച സസംഭവവമുണക്ടോയനി.  മചറ്റക്ടോരു ആദനിവക്ടോസനി
യുവതനിക്കപ യക്ടോത്രക്ടോസഒൗകേരരസം ലഭനിക്കക്ടോതതനിനക്ടോല് ഏറുമക്ടോടെതനില് പ്രസവനിച്ച  സസംഭവവമുണക്ടോയനി.
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ഇതപ  കകേവലസം ഒറ്റചപട സസംഭവമല.  ഇതരതനില് പല സസംഭവങ്ങളുസം ചപക്ടോതുസമൂഹസം
അറനിയക്ടോചത  കപക്ടോവകേയക്ടോണപ.  ഇതനിനപ  ശക്ടോശസ്വത  പരനിഹക്ടോരചമന്നുളള  നനിലയപ,  ആ
പ്രകദശചത  ആളുകേളുചടെ  ഏചറക്കക്ടോലമക്ടോയനിട്ടുളള  ആവശരചമന്ന  നനിലയപ
ബക്ടോവനക്കടെവനില് ഒരു പക്ടോലസം നനിര്മ്മനിക്കണചമന്ന ആവശരമക്ടോണപ ഇതനിലൂചടെ ഞക്ടോന
ഉന്നയനിക്കുന്നതപ.

ചപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുസം രജനികസ്ട്രഷനുസം വകുപ്പുമനനി  (ശ്രസ്പീ  .    ജനി  .    സുധക്ടോകേരന):  സര്,
പൂയസംകുടനിയനിചല ബക്ടോവനക്കടെതപ  കേടെവനില് പക്ടോലസം  നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിചന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനി
അകപ്രക്ടോച്ചപ കറക്ടോഡപ നനിര്മ്മനികക്കണതപ വനസം കമഖലയനിലക്ടോണപ. അതുപ്രകേക്ടോരസം ബക്ടോവന,
കേലകമടെപ  എന്നസ്പീ  കേരകേളനില്  11 ചസന്റുസം  15  ചസന്റുസം  വനഭൂമനി  അകപ്രക്ടോച്ചപ  കറക്ടോഡപ
നനിര്മ്മക്ടോണതനിനപ ആവശരമുണപ. അതനിനക്ടോയനി വനസം വകുപനിചന്റെ സമ്മതസം ആവശരമക്ടോണപ.
മലയക്ടോറ്റൂര് കഫക്ടോറസപ ഡനിവനിഷന ഡനി.എഫപ.ഒ.  മുകഖനയക്ടോണപ അകപക്ഷ സമര്പനികക്കണതപ.
ഇതനിനക്ടോയനി പക്ടോലതനിചന്റെ പ്രധക്ടോന ഉപകഭക്ടോകക്ടോക്കളക്ടോയ ആദനിവക്ടോസനിക്കൂടസം ഗ്രക്ടോമസഭയുചടെ
തസ്പീരുമക്ടോനതനിചന്റെ പകേര്പപ  നനിര്ബനമക്ടോണപ.  ആ തസ്പീരുമക്ടോനസം ഉണക്ടോയനിടനില.  അതപ
ലഭനിക്കുന്ന മുറയപ വനസം വകുപനിനപ അകപക്ഷ സമര്പനിച്ചപ നടെപടെനികേള് സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നതക്ടോണപ.

VII ധനകേക്ടോരരസം 

ധനകേക്ടോരരവസം കേയറുസം വകുപ്പുമനനി (കഡക്ടോ  .   ടെനി  .   എസം  .   കതക്ടോമസപ ചഎസകേപ): സര്,
2016-17  സക്ടോമതനികേ  വര്ഷചത  ബജറ്റനികലയ്ക്കുളള  ആദര  ബക്ടോച്ചപ  ഉപധനക്ടോഭരര്ത്ഥനകേളുചടെ
കസറ്റപചമന്റെപ ഞക്ടോന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നു.

മനി  .    സസ്പീക്കര്  : 2016-ചല  കകേരള  ധനകേക്ടോരര  ബനില്,  2016  ജൂചചല  18-ാം
തസ്പീയതനി  സഭയനില്  അവതരനിപനിച്ചതക്ടോണപ.  ഇഒൗ  ബനിലനിചന്റെ  അവതരണതനിചനതനിരക്ടോയനി
ശ്രസ്പീ.  ചകേ.  എസം.  മക്ടോണനി  ഒരു  തടെസവക്ടോദസം  ഉന്നയനിച്ചപ  ഒരു  കേതപ  നല്കേനിയനിട്ടുണപ.
യഥക്ടോര്ത്ഥതനില്  സഭയനില്  അവതരനിപനിക്കചപട  ബനിലനിചന്റെ  അവതരണതനിചനതനിചര
ഇനനിചയക്ടോരു തടെസവക്ടോദസം ഉന്നയനിക്കുന്നതനില്  ഒഒൗചനിതരക്കുറവണപ.  എന്നനിരുന്നക്ടോലുസം
ബനിലനിചന്റെ അവതരണകവളയനില് ബഹുമക്ടോനചപട അസംഗതനിനപ  അതനിനപ  അവസരസം
ലഭനിക്കക്ടോത  സക്ടോഹചരരതനില്  അകദ്ദേഹതനിനപ  അതപ  ഉന്നയനിക്കക്ടോന  അവസരസം
നല്കുന്നു.  ബഹുമക്ടോനചപട ചകേ.എസം. മക്ടോണനിക്കപ തടെസവക്ടോദസം ഉന്നയനിക്കക്ടോവന്നതക്ടോണപ.

VIII ക്രമപ്രശ്നസം

ഗവര്ണറുചടെ മുനകൂര് അനുമതനി സസംബനനിച്ചപ

ശ്രസ്പീ  .    ചകേ  .    എസം  .    മക്ടോണനി:  സര്,  ക്രമപ്രശ്നസം അവതരനിപനിക്കക്ടോന എനനിക്കപ  അവസരസം
നല്കേനിയതനിനപ ഞക്ടോന പ്രകതരകേസം നന്ദനി  കരഖചപടുത്തുന്നു. ഞക്ടോന അധനികേസം സമയസം
എടുക്കുന്നനില.  ഇഒൗ ബനിലനിനപ   ഗവര്ണറുചടെ  ശനിപക്ടോര്ശ കേനിടനിയനിടനില.  ആര്ടനിക്കനിള്
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199-ല് പറയുന്ന മണനി ബനിലനില് നനികുതനി ചുമത്തുകേകയക്ടോ വസൂലക്ടോക്കുകേകയക്ടോ കുറയ്ക്കുകേകയക്ടോ
കൂട്ടുകേകയക്ടോ  അങ്ങചനയുളള  നടെപടെനികേള്  ഏചതങ്കനിലുസം  ഉള്ചക്കക്ടോണനിട്ടുചണങ്കനില്
അതനിനപ ഗവര്ണറുചടെ ശനിപക്ടോര്ശ കവണസം.   ആ ഒരു ശനിപക്ടോര്ശ കേനിടനിയനിട്ടുണപ. പകക്ഷ,
ആര്ടനിക്കനിള്  207(3)  അനുസരനിച്ചുളള  ശനിപക്ടോര്ശ  വക്ടോകങ്ങണതക്ടോയനിരുന്നു,  അതപ
കേനിടനിയനിടനില.  ആര്ടനിക്കനിള്  207 (3)-ല് പറയുന്നതപ,  A Bill which, if enacted
and  brought  into  operation,  would  involve  expenditure  from  the
Consolidated  Fund  of  a  State  shall  not  be  passed  by  a  House  of  the
Legislature  of  the  State  unless  the  Governor  has  recommended  to  that
House the consideration of  the Bill...... ഒരു നനിയമസം പക്ടോസക്ടോയനിക്കഴനിഞ്ഞപ അതപ
നടെപനിലക്ടോക്കുകമക്ടോള് വരുന്ന ചചലവനിനപ ഗവര്ണറുചടെ അനുമതനി കവണചമന്നുളളതക്ടോണപ. 

ഞക്ടോനനിതപ  പറയക്ടോനുള  കേക്ടോരണചമന്തക്ടോചണന്നുകചക്ടോദനിച്ചക്ടോല്  ബഹുമക്ടോനചപട
മനനി  അകദ്ദേഹതനിചന്റെ  ബജറ്റപ  പ്രസസംഗതനില്  പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതപ,  വക്ടോണനിജര
നനികുതനി വകുപനില്നനിന്നുസം അയയ്ക്കുന്ന കനക്ടോടസ്പീസുകേള്, ഉതരവകേള് എന്നനിവ ഇ-ചമയനില്
ആയനിടക്ടോണപ  വരക്ടോപക്ടോരനികേചള അറനിയനിക്കുന്നതപ എന്നക്ടോണപ.   ബജറ്റപ  പ്രസസംഗതനിചന്റെ
277-ാം ഖണ്ഡതനില് ഇതരസം കനക്ടോടസ്പീസുകേള്,  ഉതരവകേള് എന്നനിവ എസപ.എസം.എസപ.
അചലര്ടപ സഹനിതസം നല്കുന്നതനിനപ നനിയമകഭദഗതനി വരുത്തുചമന്നപ പ്രഖരക്ടോപനിച്ചനിട്ടുണപ.
ഫനിനക്ടോനസപ  ബനിലനിചല  9,  15  ഖണ്ഡതനില്,  നനിലവനിചല ഇ-ചമയനില് സസംവനിധക്ടോനതനിനപ
പുറകമ കനക്ടോടസ്പീസുസം ഉതരവകേളുസം സസംബനനിച്ചപ വക്ടോണനിജര നനികുതനി വകുപനില്നനിന്നുസം
വരക്ടോപക്ടോരനിയുചടെ  കഫക്ടോണ്  നമറനികലയപ  ഒരു  എസപ.എസം.എസപ.  കൂടെനി  അയയ്ക്കുവക്ടോന
വരവസ്ഥ ചചയ്യുന്നു.  ഇ-ചമയനിലനിനപ പുറകമ അധനികേചച്ചലവപ വരുന്നതക്ടോണനിതപ.  ഈ
അധനികേത്തുകേ  സഞനിതനനിധനിയനില്നനിന്നുസം  ചചലവചചകയ്യണനിവരുസം.  ആ  നനിലയപ
ഗവര്ണര്  ശനിപക്ടോര്ശ ചചയ്തനിട്ടുചണങ്കനില്മക്ടോത്രകമ,  ഭരണഘടെനയുചടെ  207(3)  അനുകച്ഛേദസം
അനുസരനിച്ചപ  ഒരു  ബനില്  നനിയമമക്ടോക്കനി  പ്രവര്തനപഥതനില്  ചകേക്ടോണ്ടുവരുകമക്ടോള്
സഞനിതനനിധനിയനില്നനിന്നുസം ചചലവപ ചചയ്യക്ടോന കേഴനിയുകേയുള. നനിയമമക്ടോക്കനി പക്ടോസക്ടോക്കുന്ന
ഘടതനില് ചചലവപ വരുന്നുണപ.  അതനിനപ  ഭരണഘടെനയുചടെ  207 (3)  അനുകച്ഛേദസം
അനുസരനിച്ചപ  ഗവര്ണറുചടെ  അനുമതനി  ആവശരമക്ടോണപ.  ഇ-ചമയനിലനിനപ  പുറകമ
കഫക്ടോണനിലൂചടെ  എസപ.എസം.എസപ.  കൂടെനി  അയയ്ക്കുകമക്ടോഴുണക്ടോകുന്ന അധനികേചച്ചലവകേളുസം
അനുബന  ചചലവകേളുസം  ധനകേക്ടോരര  ചമകമ്മക്ടോറക്ടോണതനില്  കേക്ടോണനിച്ചനിടനില.  അതപ
ധനകേക്ടോരര ചമകമ്മക്ടോറക്ടോണതനില് പറയണചമന്നപ  റൂള്സപ ഓഫപ ബനിസനിനസനില് വളചര
വരകമക്ടോയനി പറഞ്ഞനിട്ടുണപ. അങ്ങചനയുള പുതനിയ ചചലവകേചളക്ടോന്നുസം വരനികേയനിചലന്നക്ടോണപ
ധനകേക്ടോരര ചമകമ്മക്ടോറക്ടോണതനില് പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതപ.  ഇ-ചമയനിലനിനപ പുറകമ ചടെലകഫക്ടോണനില്
അചലര്ടപ  ചചയ്യുകമക്ടോള്  ചചലവവരുസം.  അതനിനപ  അധനികേചച്ചലവണപ.  അതനിനപ
ഗവര്ണറുചടെ ശനിപക്ടോര്ശ വക്ടോങ്ങനിയനിടനില.  ഇതപ ചടെകനിക്കല് ആയ കേക്ടോരരമല.  വളചര
പ്രധക്ടോനചപടതക്ടോണപ. അധനികേചച്ചലവപ വരുന്നുചണങ്കനില് ഗവര്ണറുചടെ ശനിപക്ടോര്ശ കവണസം.
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ധനകേക്ടോരരവസം കേയറുസം വകുപ്പുമനനി (കഡക്ടോ  .   ടെനി  .   എസം  .   കതക്ടോമസപ ഐസകേപ  ): സര്,
ബഹുമക്ടോനചപട  ചമമര്  അതസ്പീവ  സൂക്ഷ്മതകയക്ടോചടെ  ഇതപ  കേണ്ടുപനിടെനിച്ചതനില്  ഞക്ടോന
പ്രകതരകേ അഭനിനന്ദനസം അറനിയനിക്കുന്നു.  നനിയമസഭക്ടോ ചടചതക്കുറനിച്ചുസം ഭരണഘടെനക്ടോ
വകുപനിചനക്കുറനിച്ചുചമലക്ടോസം  പറഞ്ഞ  കേക്ടോരരങ്ങള്  പൂര്ണ്ണെമക്ടോയുസം  ശരനിയക്ടോണപ.  പകക്ഷ
അതപ  ഇതനിനപ  ബക്ടോധകേമക്ടോവകേയനില.  കനക്ടോടസ്പീസുകേചളക്ടോചക്ക അയയ്ക്കുകമക്ടോള് വരക്ടോപക്ടോരനികേള്
പലകപക്ടോഴുസം പറയുസം അവര് അറനിഞ്ഞനിലക്ടോചയന്നപ. അതുചകേക്ടോണപ കനക്ടോടസ്പീസപ അയച്ചനിട്ടുചണന്നുള
എസപ.എസം.എസപ.  സകന്ദശവസംകൂടെനി അയയ്ക്കുകേയക്ടോണപ.  ഇതപ അയയ്ക്കുന്നതപ സനി.ഡക്ടോകേപ-
ചന്റെ ചഫസനിലനിറ്റനി വഴനിയക്ടോണപ. സനി.ഡക്ടോകേപ-നപ ഇങ്ങചന സര്വ്വസ്പീസപ ചഫസനിലനിറ്റനിയുണപ.
അതനിനപ  പ്രകതരകേ  പണചച്ചലവനില.  ചചക്കപ  കപക്ടോസ്റ്റുകേളനില്  വക്ടോഹനങ്ങള്  കേടെന്നു
വരുകമക്ടോള്  ബനചപട  ആളനിനപ  നനിങ്ങളുചടെ  കപരനില്  ഒരു  കേണ്ടസനചമന്റെപ
വന്നനിട്ടുണപ  എചന്നക്ടോരു  അചലര്ടപ  അയയ്ക്കുന്നുണപ.  ഇതുസം  സനി.ഡക്ടോകേപ  വഴനിയക്ടോണപ.
അതനിനപ ടപസചയക്ടോന്നുസം ചകേക്ടോടുക്കുന്നനില. അതുചകേക്ടോണക്ടോണപ മക്ടോണനി സക്ടോര് പറഞ്ഞതു
കപക്ടോചലയുള  നടെപടെനികേചളക്ടോന്നുസം  സസ്വസ്പീകേരനിക്കക്ടോതനിരനിക്കുന്നതപ.  അതുചകേക്ടോണപ  ഈ
തടെസവക്ടോദസം തളനിക്കളയണസം.  

ശ്രസ്പീ  .    ചകേ  .    എസം  .    മക്ടോണനി:  സര്,  സഞനിതനനിധനിയനില്നനിന്നുസം  ചചലവപ
ചചകയ്യണതക്ടോണനിതപ.  സനി.ഡക്ടോകേപ  ചചലവപ  ചചയ്യുചമന്നപ  പറയക്ടോന  കേഴനിയുകമക്ടോ?
ഇതനിചനക്ടോചക്ക വരവസ്ഥക്ടോപനിതങ്ങളക്ടോയ ചനില നനിയമങ്ങളുണപ.  ഇതപ കേണ്കസക്ടോളനികഡറ്റഡപ
ഫണനില്നനിന്നുസം ചചലവചചകയ്യണ കേക്ടോരരമക്ടോണപ.  അതുചകേക്ടോണപ അങ്ങചന പറഞ്ഞപ
ഒഴനിഞമക്ടോറരുതപ. ഇതപ നനിസക്ടോരകേക്ടോരരമല. ഇതനിനപ ഗവര്ണറുചടെ ശനിപക്ടോര്ശ ആവശരമക്ടോണപ.

കഡക്ടോ  .   ടെനി  .   എസം  .   കതക്ടോമസപ ഐസകേപ: സര്, സര്ക്കക്ടോരനിചന്റെ കേണ്കസക്ടോളനികഡറ്റ ഡപ
ഫണനില്നനിന്നപ ഒന്നുസം ചചലവക്ടോകുന്നനില. കവചറ ഏചതങ്കനിലുസം സര്ക്കക്ടോരനിനപ അങ്ങചന
ചചലവകണക്ടോചയന്നപ എനനിക്കപ അറനിയനില.  കകേരള സര്ക്കക്ടോരനിചന സസംബനനിച്ചനിടെകതക്ടോളസം
സഞനിതനനിധനിയനില്നനിന്നുസം  പണസം ചചലവക്ടോകുന്നനില.  ഫസ്പീ ആയനി നമുക്കപ ലഭനിക്കുന്ന
കസവനമക്ടോണനിതപ. 

ശ്രസ്പീ  .    ചകേ  .    എസം  .    മക്ടോണനി:  സര്,  അങ്ങപ  ഗഒൗരവപൂര്വ്വസം ഇതപ പരനികശക്ടോധനിച്ചക്ടോല്
മതനി. ഈ പറയുന്നതപ ശരനിയല. ഇതപ കേണ്കസക്ടോളനികഡറ്റഡപ ഫണനില്നനിന്നുസം ചചലവപ
വരുന്നതക്ടോണപ.  

റൂളനിസംഗപ

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ഉന്നയനിക്കചപട  തടെസവക്ടോദവസം  ബഹുമക്ടോനചപട  മനനിയുചടെ
മറുപടെനിയുസം ചചയര് പരനികശക്ടോധനിച്ചു. മനനിയുചടെ വനിശദസ്പീകേരണതനിചന്റെ  അടെനിസ്ഥക്ടോനതനില്
തടെസവക്ടോദസം നനിലനനില്ക്കുന്നതചലന്നപ  റൂള് ചചയ്യുന്നു. 
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IX നനിയമനനിര്മ്മക്ടോണകേക്ടോരരസം 

2016-  ചല കകേരള ധനകേക്ടോരര ബനില് സബ്ജകപ കേമ്മനിറ്റനിക്കപ  അയയണചമന്ന പ്രകമയസം

ധനകേക്ടോരരവസം കേയറുസം വകുപ്പുമനനി (കഡക്ടോ  .   ടെനി  .   എസം  .   കതക്ടോമസപ ഐസകേപ): സര്,
2016-ചല കകേരള ധനകേക്ടോരര ബനില് മരക്ടോമത്തുസം ഗതക്ടോഗതവസം വക്ടോര്തക്ടോവനിനനിമയവസം
സസംബനനിച്ച V-ാം നമര് സബ്ജകപ കേമ്മനിറ്റനിയുസം ആഭരന്തര കേക്ടോരരങ്ങള് സസംബനനിച്ച
XIV-ാംനമര് സബ്ജകപ  കേമ്മനിറ്റനിയുസം കചര്ന്നപ  സസംയുകമക്ടോയനി പരനിഗണനിക്കുന്നതനിനപ
സക്ടോമതനികേ  കേക്ടോരരങ്ങള്  സസംബനനിച്ച  VIII-ാം  നമര്  സബ്ജകപ  കേമ്മനിറ്റനിയുചടെ
പരനിഗണനയപ അയയണചമന്ന പ്രകമയസം ഞക്ടോന അവതരനിപനിക്കുന്നു.  

തുറമുഖവസം  മക്യൂസനിയവസം  പുരക്ടോവസ്തു  സസംരക്ഷണവസം  വകുപ്പുമനനി  (ശ്രസ്പീ  .    രക്ടോമചന്ദ്രന
കേടെന്നപളനി): സര്, ഞക്ടോന പ്രകമയചത പനിന്തക്ടോങ്ങുന്നു.

കഡക്ടോ  .    ടെനി  .    എസം  .    കതക്ടോമസപ ഐസകേപ:  സര്,  ചര്ച്ചയ്ക്കുള മറുപടെനിയക്ടോയനി വനിശദമക്ടോയനി
സസംസക്ടോരനിക്കക്ടോസം. ഒരു കേക്ടോരരസം സഭയുചടെ ശ്രദ്ധയനില്ചപടുതക്ടോന ഞക്ടോന ആഗ്രഹനിക്കുകേയക്ടോണപ.
പക്ടോരമരരവനിധനിപ്രകേക്ടോരമുള  അവസക്ടോനചത ഫനിനക്ടോനസപ ബനില് ആയനിരനിക്കുസം ഇതപ.
അടുത ഫനിനക്ടോനസപ  ബനില് മനിക്കവക്ടോറുസം ജനി.എസപ.ടെനി.  നനിയമസം തചന്നയക്ടോയനിരനിക്കുസം.
ജനി.എസപ.ടെനി.  നനിലവനില് വന്നക്ടോല്  നനികുതനികേളനിചലക്ടോചക്ക മക്ടോറ്റസം  വരുതക്ടോന വളചര
തുച്ഛേമക്ടോയ അധനികേക്ടോരകമ കേക്ടോണുകേയുള.  അതുചകേക്ടോണക്ടോണപ ഞക്ടോന പറഞ്ഞതപ മക്ടോമൂല്
പ്രകേക്ടോരമുള  ഫനിനക്ടോനസപ  ആകനിചന്റെ  അവസക്ടോനചത  ആക്ടുകേളനില്  ഒന്നക്ടോയനിരനിക്കുസം
ഇചതന്നപ.  സസംസ്ഥക്ടോനസം  ഗഒൗരവമക്ടോയ  ഒരു  സക്ടോമതനികേ  പ്രതനിസനനിചയയക്ടോണപ
അഭനിമുഖസ്പീകേരനിക്കുന്നചതന്നതപ എലക്ടോവര്ക്കുസം അറനിവള കേക്ടോരരമക്ടോണപ.  അതപ  ചപക്ടോടുന്നചന
ചമച്ചചപടുന്നതനിനുള  സക്ടോദ്ധരതകേളുസം  കേക്ടോണക്ടോനനില.  ഈ  വര്ഷസം  19  ശതമക്ടോനസം
വരുമക്ടോനസം  വര്ദ്ധനിക്കുചമന്നക്ടോണപ  കേണക്കക്ടോക്കനിയചതങ്കനിലുസം  14  ശതമക്ടോനതനിനപ്പുറസം
പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കണ എന്നുളതക്ടോണപ ഇകപക്ടോഴചത അവസ്ഥ.  ഈചയക്ടോരു സക്ടോഹചരരതനില്
പരമക്ടോവധനി അധനികേ വനിഭവസമക്ടോഹരണസം നടെത്തുന്നതനിനപ സര്ക്കക്ടോര് പരനിശ്രമനിക്കുന്നുണപ.
കേഴനിഞ്ഞ എല്.ഡനി.എഫപ.  സര്ക്കക്ടോരനിചന്റെ കേക്ടോലതപ മദരതനിനുള നനികുതനി ഒഴനിചകേ
ഇതനില് പരക്ടോമര്ശനിച്ചനിട്ടുളതുകപക്ടോചലയുള നനികുതനികേള് ഒരനിക്കല്കപക്ടോലുസം  ഉണക്ടോയനിടനില.
കകേന്ദ്രസര്ക്കക്ടോര് വക്ടോറ്റപ നനികുതനി ഉയര്ത്തുന്നതനിനുള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള് നല്കേനിയകപക്ടോഴുസം
കകേരളസം അതപ തളനിക്കളയുകേയക്ടോണപ ചചയ്തതപ.   എന്നക്ടോല് സ്ഥനിതനിവനികശഷസം ഇന്നപ
വളചര വരതരസമക്ടോണപ. പുതനിയ നനികുതനിനനിര്കദ്ദേശങ്ങളുസം കവദനക്ടോജനകേമക്ടോണപ. എന്നക്ടോല്
ചനില  കേക്ടോരരങ്ങളനില്  ജനങ്ങള്ക്കനിടെയനില്  വലനിയ  അഭനിപ്രക്ടോയവരതരക്ടോസമുചണന്നുളതപ
വരകമക്ടോണപ.   സബ്ജകപ കേമ്മനിറ്റനിയനില് ചര്ച്ച  ചചയ്തപ  അതനിചലക്ടോചക്ക  ചനില  മക്ടോറ്റങ്ങള്
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വരുതക്ടോന  സര്ക്കക്ടോര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നുണപ.  പ്രകതരകേനിച്ചപ  ഭക്ടോഗക്ടോധക്ടോരങ്ങളുചടെകമലുള
നനികുതനിയനില് ഒരു ശതമക്ടോനതനിചന്റെ പഴയ വരവസ്ഥയനികലയപ മുകന്നക്ടോകടക്ടോ പനികന്നക്ടോകടക്ടോ
ചകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേക്ടോന  സര്ക്കക്ടോര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നു.  1000  രൂപയുചടെ  threshold  limit
എവനിചടെ  കവണചമന്നുളതപ  സബ്ജകപ  കേമ്മനിറ്റനിയനിചല ചര്ച്ചയുചടെ അടെനിസ്ഥക്ടോനതനില്
തസ്പീരുമക്ടോനനിക്കക്ടോവന്നതക്ടോണപ.  

ശ്രസ്പീ  .   ചകേ  .   സനി  .   കജക്ടോസഫപ: സര്, കേഴനിഞ്ഞ സഭയനില് അവതരനിപനിച്ച ധനകേക്ടോരര
ബനില്  സഭ  ചര്ച്ചചചയ്തപ  സബ്ജകപ  കേമ്മനിറ്റനിക്കപ  കപക്ടോയതനിനുകശഷസം  വരുതനിയ
ഇളവകേള്കപക്ടോലുസം  പനിന്നസ്പീടെപ  അഴനിമതനി  ആകരക്ടോപണമക്ടോയനി  ഉന്നയനിക്കചപടുകേയുസം
അതനിനപ  ധനകേക്ടോരരമനനിമക്ടോര് ലയബനിളക്ടോകുന്ന ഒരു സക്ടോഹചരരസം വരുകേയുസം ചചയ്തതപ
മുന്നനില്  കേണ്ടുചകേക്ടോണപ  സഭ  ചര്ച്ചചചയ്യുകമക്ടോഴുസം  സബ്ജകപ  കേമ്മനിറ്റനിയനില്  ഇളവപ
വരുത്തുകമക്ടോഴുസം  ഇതരസം  ആനുകൂലരങ്ങള്  നല്കുന്നതപ  കനര്വഴനിക്കക്ടോകണക്ടോ  എന്നപ
ഗഒൗരവമക്ടോയനി ആകലക്ടോചനിക്കണസം. 

കഡക്ടോ  .   ടെനി  .   എസം  .   കതക്ടോമസപ ഐസകേപ: സര്, അതപ ഗഒൗരവമക്ടോയനിതചന്ന ആകലക്ടോചനിക്കുസം.
അതുചകേക്ടോണക്ടോണപ  ശരനിയക്ടോയനിട്ടുള  കേക്ടോരരങ്ങള്  ചനിലര്  ആവശരചപടനിട്ടുസം  അതപ
പരനിഗണനിക്കണചമങ്കനില് പ്രതനിപക്ഷസം  ഔപചക്ടോരനികേമക്ടോയനി  സഭയനില് ആവശരചപടെണചമന്നപ
പറഞ്ഞതപ.  എന്നക്ടോല് ഞക്ടോന ഇകപക്ടോള് സൂചനിപനിച്ചതുകപക്ടോചലയുള ആകക്ഷപങ്ങചളക്ടോന്നുസം
ആരുചടെ ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുസം വരക്ടോന സക്ടോധരതയനിലക്ടോതതക്ടോണപ.  ബഹുമക്ടോനചപട ചമമര്
പറഞ്ഞ  ജക്ടോഗ്രത  എകപക്ടോഴുസം  ഉണക്ടോകുചമന്നപ  ഞക്ടോന  ഉറപ്പുതരനികേയക്ടോണപ.  കേഴനിഞ്ഞ
പ്രക്ടോവശരസം  ശ്രസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശന  ഉന്നയനിച്ച  കേമനനികേളുചടെ  അമക്ടോല്ഗകമഷന
സസംബനനിച്ചുള നനികുതനി തുടെങ്ങനിയ കേക്ടോരരങ്ങചളക്ടോചക്ക സബ്ജകപ കേമ്മനിറ്റനിയനില് പരനികശക്ടോധനിച്ചപ
ഉള്ചപടുത്തുന്നതനിനപ തടെസമുണക്ടോവകേയനില. ചര്ച്ചയനില്  ക്രനിയക്ടോതകേമക്ടോയ സമസ്പീപനസം
എലക്ടോവരുസം സസ്വസ്പീകേരനിക്കണചമന്നപ അകപക്ഷനിക്കുകേയക്ടോണപ.  

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ശ്രസ്പീ.  വനി.  അബ്ദുറഹനിമക്ടോന,  അകങ്ങയപ  1  (എ)  നമര് കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കക്ടോവന്നതക്ടോണപ.

ശ്രസ്പീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമക്ടോന:  സര്,  2016-ചല  കകേരള  ധനകേക്ടോരര  ബനില്
ചപക്ടോതുജനക്ടോഭനിപ്രക്ടോയസം ആരക്ടോയുന്നതനിനക്ടോയനി 31-10-2016 വചര സര്ക്കുകലറ്റപ ചചയ്യണചമന്ന
1 (എ) നമര് കഭദഗതനി ഞക്ടോന അവതരനിപനിക്കുന്നു. 

ശ്രസ്പീ  .    ചകേ  .    സനി  .    കജക്ടോസഫപ:  സര്,  2016-ചല  കകേരള  ധനകേക്ടോരര  ബനില്  ഒരു
ചസലകപ  കേമ്മനിറ്റനിയുചടെ പരനിഗണനയപ  അയയണചമന്ന  2 (ബനി)   നമര് കഭദഗതനി
ഞക്ടോന അവതരനിപനിക്കുന്നു.
1136/17
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ശ്രസ്പീ  .    വനി  .    എസപ  .    അച്ചുതക്ടോനന്ദന:  സര്,  ഇഒൗ  ധനകേക്ടോരര  ബനിലനിചന  ഞക്ടോന
പനിന്തക്ടോങ്ങുകേയക്ടോണപ.  കേഴനിഞ്ഞ ഉമ്മനചക്ടോണനി സര്ക്കക്ടോര് നശനിപനിച്ചപ നക്ടോമക്ടോവകശഷമക്ടോക്കനിയ
കകേരളതനിചന്റെ  രക്ടോഷ്ട്രസ്പീയ  സക്ടോമതനികേരസംഗങ്ങചള  സസംശുദ്ധമക്ടോക്കക്ടോനുസം  കൂടുതല്
ഉയരങ്ങളനികലയപ ചകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകുവക്ടോനുമുള ശ്രമങ്ങള്ക്കുകവണനിയക്ടോണപ ഇഒൗ ധനകേക്ടോരര
ബനില്.  അതുചകേക്ടോണക്ടോണപ ഞക്ടോന അതനിചന ശകമക്ടോയനി പനിന്തുണയ്ക്കുന്നതപ.  കേഴനിഞ്ഞ
ഉമ്മനചക്ടോണനി സര്ക്കക്ടോര് ഇഒൗ നക്ടോടെനിചന കുളസംകതക്ടോണനിയതനിചന്റെ ചതളനിവകേളനില് ഒന്നകല
ഇഒൗയടുത  ദനിവസസം  കകേരളസം  കേണതപ.  പണസം  തടനിച്ച  കകേസനില്  കകേരളതനിചന്റെ
മുഖരമനനിയക്ടോയനിരുന്ന ഉമ്മനചക്ടോണനിയകല ഇകപക്ടോള് ശനിക്ഷനിക്കചപടനിരനിക്കുന്നതപ; ഇതപ
കകേരളസ്പീയര്ക്കക്ടോചകേ  നക്ടോണകക്കടെകല?  ചഎകേരരക്ടോഷ്ട്രസഭയുചടെ  അവക്ടോര്ഡപ  വക്ടോങ്ങനിയ
കലക്ടോകേചത  ആദരചത  മുഖരമനനിചയന്നക്ടോണപ  അന്നപ  എചന്റെ  ബഹുമക്ടോനരരക്ടോയ
കകേക്ടോണ്ഗ്രസപ  സുഹൃത്തുക്കള് പറഞ്ഞതപ.  ഇകപക്ടോള് ശ്രസ്പീ.  ഉമ്മന ചക്ടോണനിക്കപ  പണസം
തടനിച്ച  കകേസനില്  ഒരു  അന്തക്ടോരക്ടോഷ്ട്ര  അവക്ടോര്ഡുകൂടെനി  ലഭനിച്ചനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  ഒരു
വൃതനിചകേട  കകേസനില്  ശനിക്ഷനിക്കചപട  കലക്ടോകേചത  ആദരചത  മുഖരമനനിചയന്ന
പദവനിയുസം  അകദ്ദേഹസം  സസ്വന്തമക്ടോക്കനിയനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  എന്നനിടപ  അകദ്ദേഹസം  എന്തക്ടോണപ
പറയുന്നതപ,  തചന്റെ ഭക്ടോഗസം കകേള്ക്കക്ടോചതയക്ടോണപ  കകേക്ടോടെതനി  ഉതരവപ  പുറചപടുവനിച്ചതപ
എന്നക്ടോണപ. തചന്റെ ഭക്ടോഗസം കകേക്ടോടെതനിചയ കബക്ടോധരചപടുത്തുന്നതനില് നനിന്നപ കകേക്ടോടെതനി ശ്രസ്പീ.
ഉമ്മന ചക്ടോണനിചയ തടെസചപടുതനിയനിരുന്നുചവന്നപ അകദ്ദേഹസം പറയുന്നു.  അതലകലക്ടോ
ഉണക്ടോയതപ,  പ്രതനി ഹക്ടോജരക്ടോയനിട്ടുകണക്ടോ;  എന്നപ കകേക്ടോടെതനി കചക്ടോദനിച്ചകപക്ടോള് ശ്രസ്പീ.  ഉമ്മന
ചക്ടോണനി  ഏതുമക്ടോളതനില്  ഒളനിച്ചനിരനിക്കുകേയക്ടോയനിരുന്നു?  ശ്രസ്പീ.  ഉമ്മന  ചക്ടോണനിയുചടെ
കകേസ്സുകേള്  ഇനനി  വരക്ടോനനിരനിക്കുന്നകതയുള.  ഇചതക്ടോരു  ചടെസപ  കഡക്ടോസപ  മക്ടോത്രമക്ടോണപ.
കസക്ടോളക്ടോറനിചന്റെ  ചചറനിചയക്ടോരു  ഭക്ടോഗസംമക്ടോത്രസം.  കസക്ടോളക്ടോര്  തചന്ന  ഇനനിയുസം  ഒതനിരനി
വരക്ടോനുണപ.  പനിചന്ന  പക്ടോകമക്ടോയനില്,  ടടെറ്റക്ടോനനിയസം  അങ്ങചന  പലതുസം.  ശ്രസ്പീ.  ഉമ്മന
ചക്ടോണനി പ്രതനിപക്ഷ കനതൃസ്ഥക്ടോനസം ഏചറ്റടുക്കണക്ടോചയന്നപ തസ്പീരുമക്ടോനനിച്ചതനിചന്റെ ഗുടനസപ
ഇകപക്ടോഴകല  മനസനിലക്ടോയതപ.  എല്.ഡനി.എഫപ.  സര്ക്കക്ടോര്  വനിവനിധ  രസംഗങ്ങളനില്
ജനകക്ഷമകേരമക്ടോയ  നടെപടെനികേളുമക്ടോയനി  മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോകുകമക്ടോള്  കകേക്ടോണ്ഗ്രസ്സുകേക്ടോര്
ഉപകയക്ടോഗശൂനരമക്ടോയ സമരങ്ങള് നടെതനി കേക്ടോലനിടടെനിക്കുകേയക്ടോണപ.  ചകേക്ടോടനികഘക്ടോഷനിച്ചപ
ഒരു  സസ്വക്ടോശ്രയ  സമരസം  ചകേക്ടോണ്ടുവന്നു;  അതപ  ഏതുവഴനിക്കപ  കപക്ടോയനി  എന്നപ
പ്രതനിപക്ഷകനതക്ടോവനിനുകപക്ടോലുസം ഒരു നനിശ്ചയവമനില.  ഇകപക്ടോള് പല കകേക്ടോഴകക്കസ്സുകേളുസം
ചതളനിഞവന്നുചകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  ബക്ടോര്  കകേക്ടോഴയുചടെ  കേക്ടോരരചമടുക്കക്ടോസം.  ബക്ടോര്
കകേക്ടോഴകക്കസപ  അടനിമറനിക്കക്ടോന  ശ്രസ്പീ.  ഉമ്മനചക്ടോണനിയുചടെ  കേക്ടോലചത  വനിജനിലനസപ
ഡയറകര്മക്ടോര്തചന്ന ഇടെചപടതനിചന്റെ കരഖകേള് കകേക്ടോടെതനിക്കുമുന്നനില് എതനിയനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.
പഴയ മനനിയക്ടോയനിരുന്ന ശ്രസ്പീ. ചകേ. ബക്ടോബുവനിനക്ടോചണങ്കനില് വനിജനിലനസനിചന്റെ കചക്ടോദരസം
ചചയ്യനിലനില്നനിന്നപ  മക്ടോറനിനനില്ക്കക്ടോന സമയസം കേനിട്ടുന്നനില.   തനിരുവനന്തപുരത്തുവരക്ടോന
കപക്ടോലുസം അകദ്ദേഹതനിനപ സമയസം കേനിട്ടുന്നനില.  വനിജനിലനസപ ഓഫസ്പീസനില് തചന്നയക്ടോണപ
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ചപക്ടോറുതനി.  ഇകപക്ടോള് ബക്ടോര്  കകേക്ടോഴകക്കസനിനുപുറകമ  അനധനികൃത സസ്വത്തുസമക്ടോദനതനിചന്റെ
ചതളനിവകേളുസം ബക്ടോബുവനിനുകനചര ഉയര്ന്നനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.   

ശ്രസ്പീ  .    ചകേ  .    സനി  .    കജക്ടോസഫപ:  സര്,  കപക്ടോയനിന്റെപ  ഓഫപ  ഓര്ഡര്.  വനിജനിലനസപ
കകേക്ടോടെതനിയുചടെ  പരനിഗണനയനിലുള  ഒരു  കേക്ടോരരസം  സസംബനനിച്ച  വനിഷയസം  സഭയനില്
പരക്ടോമര്ശനിക്കുന്നതപ ശരനിയക്ടോകണക്ടോ?  അതുകപക്ടോചല  ശ്രസ്പീ.  ചകേ.  ബക്ടോബുവമക്ടോയനി ബനചപടപ
വനിജനിലനസപ കകേക്ടോടെതനിയുചടെ പരനിഗണനയനിലനിരനിക്കുന്ന കകേസ്സുസം ബക്ടോസംഗ്ലൂരനിചല സനിവനില്
കകേക്ടോടെതനിയനില്വന്ന  എകപപക്ടോര്ടനിവനിധനിയുസം  സസംബനനിച്ചു  നടെതനിയ  പരക്ടോമര്ശങ്ങള്
ഓര്ഡറനിലല. അതപ പരനികശക്ടോധനിക്കണസം. സഭക്ടോകരഖകേളനില് നനിന്നപ നസ്പീക്കസം ചചയ്യണസം.

മനി  .   സസ്പീക്കര്  :  അതപ പരനികശക്ടോധനിച്ചപ ചചയ്യക്ടോവന്നതക്ടോണപ.  

ശ്രസ്പീ  .    വനി  .    എസപ  .    അച്ചുതക്ടോനന്ദന:  സര്,  ബക്ടോബുവനിചന മക്ടോത്രമല,  ബക്ടോബുവനിചന്റെ
അസക്ടോദനികേളക്ടോയ  പലകരയുസം  വനിജനിലനസപ  പനിടെനികൂടെനിയനിടനികല?  ശ്രസ്പീ.  ചകേ.  എസം.
മക്ടോണനിയുചടെ  കേക്ടോരരസം  പറയക്ടോനനില.  കകേക്ടോഴ  എങ്ങചനചയക്ടോചക്ക  വക്ടോങ്ങക്ടോചമന്നപ  മക്ടോണനി
ഗകവഷണസം  നടെതനിയനിരുകന്നക്ടോചയന്നുകപക്ടോലുസം  കതക്ടോന്നനിപനിക്കുന്ന  മടനിലക്ടോണപ  ഓകരക്ടോ
കരഖയനിലുസം  മക്ടോണനി  ടകേപറ്റനിയ  കകേക്ടോഴചയ  സസംബനനിച്ച  വനിവരങ്ങള്  പുറത്തു
വന്നുചകേക്ടോണനിരനിക്കുന്നതപ.......(ബഹളസം) ........

മനി  .   സസ്പീക്കര്: .....പ്ലെെസ്പീസപ...... അകദ്ദേഹസം സസംസക്ടോരനിക്കചട.....പ്ലെെസ്പീസപ....... അകങ്ങയപ
സസംസക്ടോരനിക്കക്ടോസം. 

ശ്രസ്പീ  .    വനി  .    എസപ  .    അച്ചുതക്ടോനന്ദന: സര്, ബഹുമക്ടോനരനക്ടോയ പ്രതനിപക്ഷ കനതക്ടോവനിചന
വടമനിട്ടുസം  ചനില  കകേക്ടോഴ  ആകരക്ടോപണങ്ങള്  കേറങ്ങുന്നുണപ.  ഹരനിപക്ടോടെപ  ചമഡനിക്കല്
കകേക്ടോകളജനിചന്റെ  പനിന്നനിലുള  ഉളകേളനികേചളലക്ടോസം  പുറത്തുവന്നക്ടോല്  ചനിലകപക്ടോള്
പ്രതനിപക്ഷകനതക്ടോവസം കുടുങ്ങുചമന്നുവരക്ടോസം.  ചുരുക്കനിപറഞ്ഞക്ടോല് യു.ഡനി.എഫപ.  കനതക്ടോക്കളക്ടോചകേ
കകേക്ടോഴകക്കസനില്  'ചകേക്ടോഴചകേക്ടോഴക്ടോ'  കേനിടെന്നപ  കേക്ടോലനിടടെനിക്കുകേയക്ടോണപ.  യു.ഡനി.എഫപ. ചന്റെ
ചകേട്ടുറപനിചനപറ്റനി  വക്ടോചക്ടോലരക്ടോയവര്ക്കപ  ഇകപക്ടോള്  ഒന്നുസം  പറയക്ടോനനികല?  മതരനിച്ചപ
കകേക്ടോഴ  വക്ടോങ്ങനിചക്കക്ടോണനിരുന്നകപക്ടോള്  നല  ചകേട്ടുറപക്ടോയനിരുന്നു.  കകേക്ടോഴകക്കസ്സുകേളനില്
പനിടെനിക്കചപടുകേയുസം ഭരണസം നഷ്ടചപടുകേയുസം ചചയ്തകപക്ടോള് ചകേട്ടുറപക്ടോചകേ ചപക്ടോടനിച്ചനിതറനികപക്ടോയനി.
അതുചകേക്ടോണകല മക്ടോണനിയുസം കൂടരുസം ഒളനിച്ചനിരനിക്കുന്നതപ? 

ശ്രസ്പീ  .    ചകേ  .    എസം  .    മക്ടോണനി:  സര്,  എചന്റെ  കപരനില്  യക്ടോചതക്ടോരു  ചതളനിവമനില.
ഇങ്ങചന  അസസംബനസം  പറയരുതപ.  ഇതപ  എഴുതനിതന്നതപ  ആരക്ടോണപ?............
(ടമക്കപ ഓഫപ)..................

ശ്രസ്പീ  .    വനി  .    എസപ  .    അച്ചുതക്ടോനന്ദന  : സര്,  ഏതക്ടോയക്ടോലുസം  മക്ടോണനിക്കപ  എഴുതനി
ചകേക്ടോടുത ആളല.  മക്ടോണനിയുസം  കൂടരുസം  മക്ടോറനി  ഒളനിച്ചനിരനിക്കുന്നതപ,  തക്ടോമസനിയക്ടോചത മറ്റപ
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പലരുസം ഇതനില് നനിചന്നക്ടോചക്ക മക്ടോറനിയനിരനിക്കുസം  എന്നക്ടോണപ കതക്ടോന്നുന്നതപ.  ജനങ്ങചള
കൂചടെനനിര്തക്ടോന  ശ്രമനിക്കുകേ.  അലക്ടോചത  ചവറുചത  'കഗസ്വക്ടോ  കഗസ്വക്ടോ'  വനിളനിച്ചതുചകേക്ടോണപ
ഒരുകേക്ടോരരവമനില.

12.00 Noon]

കകേരളതനിചന്റെ രക്ടോഷ്ട്രസ്പീയമക്ടോയ സക്ടോമൂഹര ജസ്പീവനിതസം ചനിടചപടുതക്ടോനുസം ചമച്ചചപടുതക്ടോനുമുള
ശ്രമങ്ങളുമക്ടോയനി എല്.ഡനി.എഫപ.  സര്ക്കക്ടോര് മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോകുകേ തചന്ന ചചയ്യുസം.  ഇവനിചടെ
അവതരനിപനിക്കചപട  ധനകേക്ടോരര  ബനിലനിനപ  ഒരു  ജനപക്ഷ  മുഖമുണപ.   വനികേസന
പ്രതനിസനനിയനില്നനിന്നുസം  കേരകേയറക്ടോന  മൂര്തമക്ടോയ  പക്ടോതകേള്  ചൂണനിക്കക്ടോണനിച്ചു
ചകേക്ടോണക്ടോണപ  ധനകേക്ടോരര  ബനില് അവതരനിപനിച്ചനിട്ടുളതപ.   സഹകേരണ കമഖലയനിചല
ധന  സമക്ടോഹരണസം  സസംസ്ഥക്ടോനതനിചന്റെ  വനികേസന  തക്ടോല്പരരങ്ങള്ക്കപ  ഇണങ്ങുന്ന
രസ്പീതനിയനില് പുനനഃസസംഘടെനിപനിക്കുവക്ടോനുള നനിര്കദ്ദേശങ്ങളനില്തുടെങ്ങനി  കകേരളസം കനടെനിയ
സക്ടോമൂഹര പുകരക്ടോഗതനിയുചടെ കനടങ്ങള് ദളനിതപ ആദനിവക്ടോസനി സമൂഹതനില് എതനിക്കക്ടോനുള
ശനിപക്ടോര്ശകേള്വചര പരനികശക്ടോധനിച്ചക്ടോല് ധനകേക്ടോരര ബനില് എത്രമക്ടോത്രസം ജനപക്ഷതക്ടോചണന്നപ
കേക്ടോണക്ടോന കേഴനിയുസം.  കേക്ടോര്ഷനികേ വനിളകേളുചടെ വനിപണനിയനില് നമുക്കപ വലനിയ കതക്ടോതനില്
ഇടെചപടെക്ടോനക്ടോവനിചലന്നപ ബ ജറ്റപ പ്രസസംഗതനില് ധനകേക്ടോരരവകുപ്പുമനനി വരകമക്ടോക്കനിയതക്ടോണപ.
തസ്പീര്ച്ചയക്ടോയുസം  കകേരളതനിചല ഭൂരനിപക്ഷസം  വനിഭക്ടോഗങ്ങളുസം  പ്രവര്തനിക്കുന്ന  കേക്ടോര്ഷനികേ
പരമരക്ടോഗത  ചതക്ടോഴനില്  കമഖലയനില്  വലനിയ  ഊന്നലക്ടോണപ  ഇടെതു
പക്ഷജനക്ടോധനിപതരമുന്നണനി സര്ക്കക്ടോരനിനപ  നല്കേക്ടോനുളളതപ.  നനിര്മ്മക്ടോണ പ്രവര്തനങ്ങള്,
ചുങ്കവരനി  അടെക്കസം   ജനങ്ങളുചടെ  മടെനിശ്ശേസ്പീല  പനിഴനിഞ്ഞൂറ്റുന്ന  രസ്പീതനി  അനുവര്തനി
ക്കനിലക്ടോചയന്നപ ധനകേക്ടോരരവകുപ്പുമനനി വരകമക്ടോക്കനിയനിട്ടുണപ. കനരനിട്ടുള ചുങ്കതനിനുപകേരസം
പകരക്ടോക്ഷമക്ടോയനി  ചുങ്കസം  പനിരനിചച്ചടുക്കക്ടോന ഇടെതുപക്ഷജനക്ടോധനിപതരമുന്നണനി  സര്ക്കക്ടോര്
ശ്രമനിക്കനിലക്ടോചയന്നപ ഉറപക്ടോണപ.  ബനി.ചജ.പനി.യുചടെ കനതൃതസ്വതനിലുള കകേന്ദ്ര സര്ക്കക്ടോരനിചന്റെ
സമസ്പീപനസം എന്തക്ടോണപ?  കറക്ടോഡുകേളുസം പക്ടോലങ്ങളുസം ചകേട്ടുന്നതനിചന്റെ കപരനില് ജനങ്ങളുചടെ
മടെനിശ്ശേസ്പീല  പനിഴനിഞ്ഞൂറ്റുന്ന  യൂസര്ഫസ്പീ  സമ്പ്രദക്ടോയസം  നടെപനിലക്ടോക്കക്ടോന  ചുങ്കപനിരനിവകേള്
ചകേടനിയുയര്തനി  വഴനിയക്ടോത്രക്കക്ടോചര  ചകേക്ടോളയടെനിക്കുന്ന  രസ്പീതനിയക്ടോണപ  അവനിചടെ
നടെന്നുചകേക്ടോണനിരനിക്കുന്നതപ. ഇതനിചനക്ടോരു അവസക്ടോനസം കേക്ടോണുചമന്നക്ടോണപ കകേരളതനിചന്റെ
ബഹുമക്ടോനചപട  ധനകേക്ടോരര  വകുപ്പുമനനിയുസം  ബഹുമക്ടോനചപട  മുഖരമനനിയുസം
പ്രഖരക്ടോപനിച്ചനിട്ടുളതപ.  വരവസക്ടോയവസം  കൃഷനിയുസം  തകേരുന്ന  ഒരു  കേക്ടോലഘടതനില്
സസംസ്ഥക്ടോനതനിചന്റെ ഉല്പക്ടോദന മണ്ഡലങ്ങചള പരനിഗണനിച്ചപ തനികേച്ചുസം ആസൂത്രണതനിനപ
പ്രക്ടോമുഖരസം  ചകേക്ടോടുത്തുചകേക്ടോണപ  അദ്ധസ്വക്ടോധനിക്കുന്ന ജനവനിഭക്ടോഗങ്ങളനില് ഊന്നനിചക്കക്ടോണ്ടുള
ഒരു  വനികേസന  കേക്ടോഴ്ചപക്ടോടെപ  ഈ  ബജറ്റനില്  ചതളനിഞകേക്ടോണക്ടോസം.  ആ  ജനപക്ഷ
നനിലപക്ടോടുകേള്ക്കപ ശകനിപകേരക്ടോനുള ഈ ബനിലനിചന ഒരനിക്കല് കൂടെനി പനിന്തക്ടോങ്ങുകേയക്ടോണപ. 
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ശ്രസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന:  സര്,  ഞക്ടോന ഒരു കപക്ടോയനിന്റെപ ഓഫപ ഓര്ഡര്
ഉന്നയനിക്കുന്നു.

284.  A member while  speaking shall not  -(I) refer to any matter of
fact  on  which  a  judicial  decision  is  pending.  ശ്രസ്പീ.  ചകേ.  സനി.  കജക്ടോസഫപ
ഉന്നയനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞതനിനുകശഷവസം  ശ്രസ്പീ.  വനി.എസപ.  അച്ചുതക്ടോനന്ദന   അതപ  ആവര്തനിച്ചു.
ശ്രസ്പീ.  ചകേ.  സനി.  കജക്ടോസഫപ   ഉന്നയനിച്ച  ചടസം  284  അനുസരനിച്ചപ,  ഒരു  അസംഗസം
സസംസക്ടോരനിച്ചുചകേക്ടോണനിരനിക്കുകമക്ടോള്  judicial  proceedings-ല്ചപട  ഒരു  കേക്ടോരരസം
ഇവനിചടെ റഫര് ചചയ്യക്ടോന കേഴനിയനില.  ശ്രസ്പീ. ചകേ. സനി. കജക്ടോസഫപ  ഉന്നയനിച്ചതപ അങ്ങപ
പരനിഗണനിക്കുചമന്നപ  പറഞ.  അങ്ങപ  പരനിഗണനിക്കുചമന്നപ  പറ ഞ്ഞതനിനുകശഷവസം
അകദ്ദേഹസം  അതപ  ഉന്നയനിച്ചു.  അതപ  എകപപഞപ  ചചയ്യണചമന്നുമക്ടോത്രമല  അതപ
മക്ടോധരമങ്ങളനില്  വരക്ടോതനിരനിക്കുന്നതനിനുള   നനിര്കദ്ദേശസംകൂടെനി  അങ്ങപ  ചകേക്ടോടുക്കണസം.
മക്ടോധരമങ്ങളനില്  വന്നതനിനുകശഷസം  സഭയനില് പനിനവലനിച്ചുചവന്നപ  നക്ടോചള  അങ്ങയുചടെ
റൂളനിസംഗപ വന്നക്ടോലുസം ഈ പ്രസസംഗസം നടെതനിയതക്ടോയനിട്ടുതചന്ന ജനങ്ങളുചടെ മുനപനില്വരുസം.
judicial proceedings-ല് ഇരനിക്കുന്ന കേക്ടോരരമക്ടോയതുചകേക്ടോണപ ചടസം  284 അനുസരനിച്ചപ
അങ്ങപ  എകപപഞപ  ചചയ്യുകേയുസം  മക്ടോധരമങ്ങള്ക്കപ  ഇതപ  പബനിഷപ  ചചയ്യരുചതന്നപ
നനിര്കദ്ദേശസം ചകേക്ടോടുക്കുകേയുസം ചചയ്യണസം.

ശ്രസ്പീ  .    ചകേ  .    സുകരഷപ  കുറുപപ:  സര്,  ശ്രസ്പീ.  ചകേ.  ബക്ടോബുവനിചനതനിരക്ടോയ
അകനസ്വഷണചത  സസംബനനിച്ച  വനിശദമക്ടോയ  റനികപക്ടോര്ടപ  മക്ടോധരങ്ങളനില്  വരുന്നുണപ.
അതപ  നനിയമസഭയനില്  പറയക്ടോന  പക്ടോടെനിലക്ടോചയന്നുപറയുന്നതനില്  എന്തക്ടോണപ  അര്ത്ഥസം?...
(ബഹളസം)... 

മനി  .    സസ്പീക്കര്:   ചടസം  307  പ്രകേക്ടോരമക്ടോണപ  ശ്രസ്പീ.  ചകേ.  സനി.  കജക്ടോസഫപ  ഇവനിചടെ
ക്രമപ്രശ്നസം ഉന്നയനിച്ചതപ.  അതപ ചചയര് പരനികശക്ടോധനിച്ചപ നനിലപക്ടോടെപ സസ്വസ്പീകേരനിക്കക്ടോചമന്നപ
അറനിയനിക്കുകേയുണക്ടോയനി. ചടസം 284 പ്രകേക്ടോരസം അങ്ങപ ഉന്നയനിച്ചതുസം പരനികശക്ടോധനിക്കുന്നതക്ടോണപ.
പകക്ഷ  കകേസനിചന്റെ  ചമറനിറ്റനികലയ്ചക്കക്ടോന്നുസം  അകദ്ദേഹസം  കപക്ടോയതക്ടോയനി  ചചയറനിനപ
കതക്ടോന്നനിയനിടനില.  എന്തക്ടോയക്ടോലുസം  അങ്ങപ  ഉന്നയനിച്ച  സക്ടോഹചരരതനില്  അതപ
പരനികശക്ടോധനിക്കക്ടോവന്നതക്ടോണപ....(ബഹളസം)... 

ശ്രസ്പീ  .    ചകേ  .    എസം  .    മക്ടോണനി:  സര്,  എനനിചക്കതനിചര അകദ്ദേഹസം സഭയനില് ഉന്നയനിച്ച
കേക്ടോരരങ്ങളുസം കരഖയനില്നനിന്നുസം നസ്പീക്കസം ചചയ്യണസം. (ടമക്കപ ഓഫപ)

മനി  .   സസ്പീക്കര്:  അകങ്ങയപ ചടസം  288  പ്രകേക്ടോരസം വരകനിപരമക്ടോയ വനിശദസ്പീകേരണസം
ആവശരചപടക്ടോല് നല്കേക്ടോവന്നതക്ടോണപ.
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ശ്രസ്പീ  .    രകമശപ  ചചന്നനിതല:  സര്,  റൂള്  288.  ബഹുമക്ടോനരനക്ടോയ  പ്രതനിപക്ഷ
കനതക്ടോവപ  ഹരനിപക്ടോടെപ  ചമഡനിക്കല്  കകേക്ടോകളജുമക്ടോയനി  ബനചപടപ  ചനിലകപക്ടോള്  ഞക്ടോന
കുടുങ്ങുചമന്നപ  ശ്രസ്പീ.  വനി.എസപ.  അച്ചുതക്ടോനന്ദന  ഒരു  വക്ടോചകേസം  പറ ഞ.   പകക്ഷ
ശ്രസ്പീ.  വനി.  എസപ.  അച്ചുതക്ടോനന്ദചന്റെ  ശ്രദ്ധയനില്ചപടുതചട,  ചനിലകപക്ടോചഴന്നല
ഒരനിക്കലുസം  ഞക്ടോന  കുടുങ്ങക്ടോന  കപക്ടോകുന്നനില.  നനിങ്ങള്  ഏതപ  അകനസ്വഷണസം
കവണചമങ്കനിലുസം  നടെതനികക്കക്ടോള.  എതക്ടോയക്ടോലുസം  എചന്റെ  കപരനികലക്ടോ  എചന്റെ  മക്കളുചടെ
കപരനികലക്ടോ ഒരു വനിജനിലനസുസം എഫപ.ഐ.ആര്. രജനിസര് ചചയ്തനിടനിലക്ടോചയന്നുകൂടെനി പറയക്ടോന
ആഗ്രഹനിക്കുന്നു.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:   അകങ്ങക്കപ  കവണചമങ്കനില്  വരകനിപരമക്ടോയ  വനിശദസ്പീകേരണസം
നല്കേക്ടോവന്നതക്ടോണപ.

ശ്രസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന  :  സര്,  ബഹുമക്ടോനചപട  ധനകേക്ടോരര  വകുപ്പുമനനി
ഇവനിചടെ അവതരനിപനിച്ച ധനകേക്ടോരരബനിലനിചന എതനിര്ക്കുകേയക്ടോണപ.  (… ബഹളസം).....

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  നനിങ്ങള് ചനില സമയത്തുമക്ടോത്രസം പ്രകകേക്ടോപനിതരക്ടോയക്ടോല് മതനികയക്ടോ.
കേമന്റെപ  പറയുന്ന രസ്പീതനി എലക്ടോവരുസം സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നുണപ.  ഈ രസ്പീതനി  അവസക്ടോനനിപനിക്കണചമന്നപ
ചചയര് പലപ്രക്ടോവശരസം പറഞ്ഞനിട്ടുണപ.  . (… ബഹളസം)...

ശ്രസ്പീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതസ്പീശന:  സര്, ഇതപ എകപക്ടോഴുസം  പറയുന്നചതന്തക്ടോണപ.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ശ്രസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശന പരനിധനി വനികടെണ....  ഈ സഭയനിചല
ആര്ക്കുസം  പ്രകതരകേസം  പ്രനിവനികലചജക്ടോന്നുസം  ഇല.   ശ്രസ്പീ.  വനി.  എസപ.  അച്ചുതക്ടോനന്ദന
സസംസക്ടോരനിച്ചകപക്ടോള്കപക്ടോലുസം  കേമന്റെപ  വന്നനിരുന്നനികല.   കേമന്റെപ  പറയരുചതന്നപ  ചചയര്
പറഞ്ഞനിട്ടുണപ.  കേമന്റെപ പറയുന്നവര്ചക്കക്ടോന്നുസം ചചയര്  ടമക്കപ ചകേക്ടോടുക്കുന്നനിലകലക്ടോ?
ഈ സഭയനിചല  140  അസംഗങ്ങളുചടെയുസം അടുത്തുകപക്ടോയനി ചചയറനിനപ  നനിയനനിക്കക്ടോന
സക്ടോധനിക്കുകമക്ടോ?  അചതക്ടോചക്ക സഭക്ടോനടെപടെനിക്രമങ്ങളുചടെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  അസംഗങ്ങള് പക്ടോലനികക്കണ
മരരക്ടോദയക്ടോണപ.   അലക്ടോചത  സ്കൂള്  ചഹഡക്ടോസചറകപക്ടോചല  വടെനിചയടുതപ  അസംഗങ്ങചള
നനിയനനിക്കക്ടോന പറ്റുകമക്ടോ,  രണ്ടുഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുസം അങ്ങചന ചചയ്യക്ടോറുണപ.   ചചയ്യുന്നതപ
ശരനിയലക്ടോചയന്നപ പലവടസം പറഞ്ഞനിട്ടുമുണപ.  

ശ്രസ്പീ  .   രകമശപ ചചന്നനിതല  : സര്, മുനമുഖരമനനി ശ്രസ്പീ. വനി.എസപ. അച്ചുതക്ടോനന്ദന
പ്രസസംഗനിച്ചുചകേക്ടോണനിരുന്നകപക്ടോള്  ഞങ്ങള്ക്കപ  അഭനിപ്രക്ടോയവരതരക്ടോസമുള  നനിരവധനി
കേക്ടോരരങ്ങള് പറഞ.  ഞങ്ങള് ആചരങ്കനിലുസം ബഹളമുണക്ടോക്കനികയക്ടോ;  സക്ടോമക്ടോനര മരരക്ടോദ
കവകണ?  ശ്രസ്പീ.  ഉമ്മന ചക്ടോണനിചയപറ്റനി എചന്തലക്ടോസം കേക്ടോരരങ്ങള് പറഞ.  ഞങ്ങള്
ബഹളസം ഉണക്ടോക്കനികയക്ടോ;  ശ്രസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശചന്റെ പ്രസസംഗസം ആരസംഭനിക്കുന്നതനിനു
മുനപുതചന്ന  ഇങ്ങചന ബഹളസം ഉണക്ടോക്കുന്നതപ ശരനിയക്ടോകണക്ടോ?

മനി  .   സസ്പീക്കര്:  അതപ ചചയ്യക്ടോന പക്ടോടെനിലക്ടോചയന്നപ ചചയര് പറയുന്നുണപ.  
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ശ്രസ്പീ  .    രകമശപ  ചചന്നനിതല:  ബഹുമക്ടോനചപട  ചചയര്  രണ്ടുഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുസം
പറയരുതപ.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ഉച്ചഭക്ടോഷനിണനി  ചകേക്ടോടുക്കുകേകയക്ടോ  അവചര  സഹക്ടോയനിക്കുകേകയക്ടോ
ചചയ്യുന്നുകണക്ടോ;  ചചയറനിനപ  എന്തപ  ചചയ്യക്ടോന  പറ്റുസം?  സഭയനില്  പക്ടോലനികക്കണ
മരരക്ടോദകേള് എലക്ടോവരുസം പക്ടോലനിക്കക്ടോചത...  (ബഹളസം)...  ശ്രസ്പീ.  വനി.  ടെനി.  ബല്റക്ടോസം  ഈ
രസ്പീതനി  പലകപക്ടോഴുസം  തുടെരുന്ന  ആളക്ടോണപ.  അങ്ങപ  അസഹനിഷ്ണുതകയക്ടോചടെ  പലകപക്ടോഴുസം
കേമന്റെപ പറയുന്ന ആളക്ടോണപ.  അങ്ങതപ മറകക്കണ.

ശ്രസ്പീ  .    രകമശപ  ചചന്നനിതല:  സര്,  ഞങ്ങള്  ചചയറനിചന്റെ  തസ്പീരുമക്ടോനചതയുസം
അഭനിപ്രക്ടോയചതയുസം  മക്ടോനനിച്ചുചകേക്ടോണക്ടോണപ  ഇവനിചടെ  ഇരനിക്കുന്നതപ.  ഞങ്ങള്ക്കപ
objectionable  ആയനിട്ടുള എചന്തലക്ടോസം കേക്ടോരരങ്ങള് ശ്രസ്പീ. വനി. എസപ. അച്ചുതക്ടോനന്ദന
പ്രസസംഗനിച്ചകപക്ടോള് പറഞ.  ഞങ്ങള് ആചരങ്കനിലുസം ബഹളസം ഉണക്ടോക്കനികയക്ടോ?  അങ്ങപ
അപ്പുറത്തുളളവചര നനിയനനിക്കണസം.  ഇപ്പുറതപ കുഴപമുണക്ടോയകപക്ടോള്  ഞങ്ങള് അതപ
നനിയനനിച്ചു. പകക്ഷ അപ്പുറതപ കുഴപമുണക്ടോകുകമക്ടോള് അങ്ങപ അവചര നനിയനനിക്കക്ടോതചതന്തപ?

മനി  .    സസ്പീക്കര്  : കപചരടുത്തുവനിളനിച്ചപ ഇരനിക്കണചമന്നപ  ചചയര് പറയക്ടോറുണപ.  ടമക്കപ
ചകേക്ടോടുക്കക്ടോറനില.  പനിചന്ന  എന്തപ  ചചയ്യക്ടോന  പറ്റുസം?  നനിയമസഭക്ടോ  നടെപടെനിക്രമങ്ങളനില്
പക്ടോലനികക്കണ  മരരക്ടോദ  പക്ടോലനിക്കക്ടോതവര്  ഇതപ  ജനങ്ങള്  കേക്ടോണുന്നുചണന്നുളതപ
ഓര്മ്മനിച്ചക്ടോല് മതനി.   നനിരവധനിതവണ ചചയര് ഇതപ  ആവശരചപടനിട്ടുണപ.  ഒരുഭക്ടോഗസം
പ്രസസംഗനിക്കുകമക്ടോള് സഹനിഷ്ണുതകയക്ടോടുകൂടെനി കകേടനിരനിക്കുകേയുസം അതനിനപ മറുപടെനി പറയക്ടോനുള
അവസരസം  ലഭനിക്കുകമക്ടോള് അതപ  പറയുകേയുസം  ചചയ്യുകേചയന്നുളതക്ടോണപ  സസ്വസ്പീകേരനികക്കണ
മരരക്ടോദ.

ശ്രസ്പീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതസ്പീശന: സര്, ഞക്ടോന ഇഒൗ ധനകേക്ടോരരബനിലനിചന എതനിര്ക്കുന്നു.
ഇതനില്  ധക്ടോരക്ടോളസം  നനികുതനി  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുണപ.  സര്ക്കക്ടോര്  ചകേക്ടോണ്ടുവരുന്ന  എലക്ടോ
നനികുതനി നനിര്കദ്ദേശങ്ങകളയുസം കേണ്ണെടെച്ചപ എതനിര്ക്കുകേ എന്നുള സമസ്പീപനമല ഞങ്ങളുകടെതപ.
ഇഒൗ  ബജറ്റനില്  ചകേക്ടോണ്ടുവന്നനിരനിക്കുന്ന  നനികുതനിനനിര്കദ്ദേശങ്ങളുചടെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  എടപ
പ്രധക്ടോനചപട ആക്ടുകേളക്ടോണപ ഇന്നപ കഭദഗതനി ചചയ്യുന്നതപ.  ബജറ്റനിലുള എലക്ടോ നനികുതനി
നനിര്കദ്ദേശങ്ങകളയുസം എതനിര്ക്കക്ടോചത ജനങ്ങചള ബക്ടോധനിക്കുന്ന  അശക്ടോസസ്പീയമക്ടോയ ചനില
നനികുതനിനനിര്കദ്ദേശങ്ങചള മക്ടോത്രമക്ടോണപ ഞങ്ങള് എതനിര്ക്കുന്നതപ. 

ബജറ്റനില്  248,  249,  250  എന്നസ്പീ  ഖണ്ഡനികേകേളനില്  കഗക്ടോതമനിനുസം
കഗക്ടോതമ്പുല്പന്നങ്ങള്ക്കുസം  ബസുമതനി  അരനിക്കുസം  ചവളനിചച്ചണ്ണെയ്ക്കുസം  5  ശതമക്ടോനസം
നനികുതനി  ഏര്ചപടുത്തുന്നതനിനുള  നനിര്കദ്ദേശമുണപ.  അരനി,  കഗക്ടോതമപ,  പഞസക്ടോര
തുടെങ്ങനിയവ  പ്രധക്ടോനചപട  ഭക്ഷരവസ്തുക്കളക്ടോണപ.  നമ്മുചടെ  സസംസ്ഥക്ടോനതപ  ഇതരസം
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ഭക്ഷരവസ്തുക്കള്കക്കക്ടോ  അതനിചന്റെ  ഉല്പന്നങ്ങള്കക്കക്ടോ  നനികുതനി  വര്ദ്ധനിപനിച്ചക്ടോല്
അതുമക്ടോയനി ബനചപട പതനിമൂന്നപ നനികതരക്ടോപകയക്ടോഗ സക്ടോധനങ്ങളുചടെ കേറകസക്ടോണനിസംഗക്ടോയ
വനിലവര്ദ്ധനവനിനപ  സക്ടോദ്ധരതയുണപ.  പല  ഗവണ്ചമന്റുകേളുസം  ആദരസം  നനികുതനി
പ്രഖരക്ടോപനിക്കുചമങ്കനിലുസം  അരനി,  കഗക്ടോതമപ,  പഞസക്ടോര,  ചവളനിചച്ചണ്ണെ   തുടെങ്ങനിയവയപ
സക്ടോധക്ടോരണ പുതനിയ നനികുതനികേള് ചകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോറനില. 

ധനകേക്ടോരരവസം കേയറുസം വകുപ്പുമനനി (കഡക്ടോ  .   ടെനി  .   എസം  .   കതക്ടോമസപ ചഎസകേപ) : സര്,
അരനി,  കഗക്ടോതമപ,  ആട എന്നല പറകയണതപ.  പക്ടോകക്കജ്ഡക്ടോയനിട്ടുള എസം.ആര്.പനി.
വനിലയുള ഉല്പന്നങ്ങള് എന്നക്ടോണപ.  ഇവനിചടെ എസം.ആര്.പനി. എന്നുപറയുന്നതപ എലക്ടോ
നനികുതനിയുസം ഉള്ചപചടെയുള വനിലയകല; ആ നനികുതനി സര്ക്കക്ടോരനിനപ കേനികടണതകല? 

ശ്രസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന:  സര്,  അതുചകേക്ടോണക്ടോണപ  ഞക്ടോന  ബജറ്റനില്
പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതപ  ശരനിയചലന്നപ  പറഞ്ഞതപ.  ബജറ്റനില്  പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്ന  നനികുതനി
ചകേക്ടോണ്ടുവന്നതനിനുകശഷവസം എസം.ആര്.പനി.യനില് ആ സക്ടോധനങ്ങള് വനില്ക്കുന്നുചണങ്കനില്
അവര്ചക്കതനിചര  നടെപടെനിചയടുകക്കണതക്ടോണപ.  സര്ക്കക്ടോരനില്  നനികുതനി  അടെയക്ടോതതനിചന്റെ
കപരനില്,  പുതനിയ  നനികുതനിനനിര്കദ്ദേശസം  ചകേക്ടോണ്ടുവരുന്ന  കലക്ടോജനിക്കനിചനയക്ടോണപ  ഞക്ടോന
പ്രധക്ടോനമക്ടോയുസം എതനിര്തതപ. 

ഇഒൗ ബജറ്റനിചല ഏറ്റവസം പ്രധക്ടോനചപട ഒരു വനിഷയമക്ടോയ  ഭക്ടോഗപത്രസം,  ഒഴനിമുറനി,
ദക്ടോനസം,  ധനനനിശ്ചയസം  എന്നനിവയപ  3  ശതമക്ടോനസം  സക്ടോമപ  ഡക്യൂടനി  ഏര്ചപടുതക്ടോനുള
നസ്പീക്കതനിചനതനിചരയക്ടോണപ  കകേക്ടോണ്ഗ്രസനിചന്റെ  കനതൃതസ്വതനിലുസം  യു.ഡനി.എഫപ.ചന്റെ
കനതൃതസ്വതനിലുസം സസംസ്ഥക്ടോനതലസം മുതല് വനികലജുലസം വചര സമരപരനിപക്ടോടെനികേള് നടെതനിയതപ.
ഇതപ  കകേരളതനിചല പക്ടോവചപടവരുചടെയുസം സക്ടോധക്ടോരണക്കക്ടോരുചടെയുമനിടെയനില് ഗുരുതരമക്ടോയ
പ്രശ്നമുണക്ടോക്കനിയനിട്ടുണപ.  ഞങ്ങള് ബജറ്റപ പ്രസസംഗതനിലുടെനസ്പീളസം ഇക്കക്ടോരരചതക്കുറനിച്ചപ
സൂചനിപനിച്ചു.  ബജറ്റപപ്രസസംഗതനിചന്റെ  അവസക്ടോനസം  ഇതപ  പനിനവലനിക്കുചമന്നക്ടോണപ
കേരുതനിയതപ. കേഴനിഞ്ഞ മൂന്നുനക്ടോലപ മക്ടോസമക്ടോയനി, ബജറ്റപ വന്നതനിനുകശഷസം രജനികസ്ട്രഷന
നടെതക്ടോചത,  ഭക്ടോഗസംവയക്ടോന  കേഴനിയക്ടോചത,  ഒഴനിമുറനി  വയക്ടോന  കേഴനിയക്ടോചത,  അതനിചന്റെ
കപരനില് കലക്ടോണ് എടുക്കക്ടോന കേഴനിയക്ടോചത അനനിശ്ചനിതതസ്വതനിലക്ടോണപ കകേരളതനിചല നചലക്ടോരു
വനിഭക്ടോഗസം  ജനങ്ങളുസം.  ഇതനിനുണക്ടോകുന്ന തസ്പീരുമക്ടോനസം  എന്തക്ടോചണന്നറനിയക്ടോന  ആളുകേള്
ആകേക്ടോസംക്ഷകയക്ടോചടെ കേക്ടോതനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ. ഇഒൗ അനനിശ്ചനിതതസ്വസം ബഹുമക്ടോനചപട മനനി
ബജറ്റപ അവതരനിപനിച്ച കവളയനില്തചന്ന ഒഴനിവക്ടോകക്കണതക്ടോയനിരുന്നു. ഇതപ ഒരു അശക്ടോസസ്പീയമക്ടോയ
നനിര്കദ്ദേശമക്ടോണപ.  സക്ടോധക്ടോരണക്കക്ടോരചന്റെ തലയനില് അമനിതഭക്ടോരസം ചകേടനിവയ്ക്കുന്ന ഒന്നക്ടോണനിതപ.
കേഒൗടെനിലരചന്റെ  അര്ത്ഥശക്ടോസതനില്  ഒരു  ഭരണക്ടോധനികേക്ടോരനി  എങ്ങചനയക്ടോണപ  നനികുതനി
പനിരനികക്കണചതന്നപ  കൃതരമക്ടോയനി   പറഞ്ഞനിട്ടുണപ.  ഒരു  വണപ  പൂവനില്നനിന്നുസം  കതന
നുകേരുന്നതുകപക്ടോചലയക്ടോയനിരനിക്കണസം ഒരു ഭരണക്ടോധനികേക്ടോരനി നനികുതനി കശഖരനികക്കണതപ.
പൂവകപക്ടോലുസം  അറനിയക്ടോചത,  പൂവനിനപ  കനക്ടോവക്ടോചത,  പൂവപ  ഒന്നപ  ചലനിക്കുകേകപക്ടോലുസം
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ചചയ്യക്ടോചതയക്ടോണപ വണപ കതന നുകേരുന്നതപ.  അതുകപക്ടോചല സക്ടോധക്ടോരണക്കക്ടോരനപ  ഒരു
ഭക്ടോരമക്ടോയനി കതക്ടോന്നക്ടോചത, അവനപ ഒരു പ്രയക്ടോസമുണക്ടോകേക്ടോചത കവണസം നനികുതനി പനിരനികക്കണതപ.
വണപ കതന നുകേരുന്നതക്ടോയനിടക്ടോണപ കേഒൗടെനിലരന അര്ത്ഥശക്ടോസതനില് പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നചതങ്കനില്,
ചജ.സനി.ബനി. ചകേക്ടോണപ ഒരു ചചടെനിയുചടെ കവകരക്ടോടുകൂടെനി പനിഴുചതടുക്കുന്നതനിനപ തുലരമക്ടോയനിടക്ടോണപ
ഇവനിചടെ സക്ടോമപ ഡക്യൂടനി ഏര്ചപടുതനിയനിരനിക്കുന്നതപ.  അങ്ങചയകപക്ടോലുള നസ്പീതനിമക്ടോനക്ടോയ ഒരു
ഭരണക്ടോധനികേക്ടോരനിക്കപ കചര്ന്നതല  ഇതപ.  ചനില  മക്ടോറ്റങ്ങള്  വരുത്തുചമന്നപ  അങ്ങപ
ആമുഖമക്ടോയനി  പറഞ.  സക്ടോമപ  ഡക്യൂടനി  പൂര്ണ്ണെമക്ടോയനി  ഒഴനിവക്ടോക്കനി,  മുമ്പുളതുകപക്ടോചല
ആക്കണചമന്നപ വനിനയപുരസരസം ഞക്ടോന അഭരര്ത്ഥനിക്കുകേയക്ടോണപ. 

വനിലയക്ടോധക്ടോരങ്ങളുചടെ  കേക്ടോരരതനില്  (8+2)  10 ശതമക്ടോനമക്ടോണപ  നനികുതനി.  8
ശതമക്ടോനസം  മുദ്രപത്രതനികന്റെതക്ടോണപ.  ഇതനിനപ  പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്ന  നരക്ടോയചമന്തക്ടോണപ?
മുദ്രപത്രതനിചന്റെ  വനിലകേള്  കുറച്ചുചവങ്കനിലുസം  നരക്ടോയവനിലയനില്  കേക്ടോകലക്ടോചനിതമക്ടോയ
വര്ദ്ധനവപ  നടെതക്ടോനക്ടോയനില  എന്നക്ടോണപ.  ചഫയര്  വക്ടോലക്യൂവനിചന്റെ  50  ശതമക്ടോനസം
വര്ദ്ധനിപനിച്ചനികല;  നരക്ടോയവനില  വര്ദ്ധനിപനിച്ചനിലക്ടോചയന്നപ  ബജറ്റനില്  അങ്ങപ  എന്തപ
ആധനികേക്ടോരനികേമക്ടോക്കനിയനിടക്ടോണപ   എഴുതനിയതപ.  കനരകതയുണക്ടോയനിരുന്ന ചഫയര്വക്ടോലക്യൂ
50  ശതമക്ടോനസം  വര്ദ്ധനിപനിച്ചതപ  ഖജനക്ടോവനിനപ  കേനത റവനക്യൂ  നഷ്ടമക്ടോണപ  ഉണക്ടോക്കനി
യനിരനിക്കുന്നചതന്നക്ടോണപ  സൂചനിപനിച്ചനിരനിക്കുന്നതപ.  രക്ടോജരതപ  ഏറ്റവസം  കൂടുതല്  സക്ടോമപ
ഡക്യൂടനി വക്ടോങ്ങുന്ന സസംസ്ഥക്ടോനമക്ടോയനി കകേരളസം മക്ടോറുകേയക്ടോണപ.  ഇകപക്ടോള് മക്ടോത്രമല,  ഇതപ
മുന  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  കേക്ടോലതക്ടോചണങ്കനിലുസം.  അതുചകേക്ടോണപ   സക്ടോമപ  ഡക്യൂടനിയുകടെയുസം
രജനികസ്ട്രഷന  ഫസ്പീസനിചന്റെയുസം  കേക്ടോരരതനില്  വളചര  ശക്ടോസസ്പീയമക്ടോയ  സമസ്പീപനവസം
ഏകേസ്പീകേരണവസം ആവശരമക്ടോണപ.  കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ കേക്ടോലതപ ചകേക്ടോണ്ടുവന്ന
സക്ടോമപ  ഡക്യൂടനിയനിചല  ചനില  നനികുതനി  നനിര്കദ്ദേശങ്ങചളക്ടോന്നുസം  ശക്ടോസസ്പീയമക്ടോയ  നനികുതനി
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്ടോയനിരുന്നനില.  എനനിക്കപ  ബഹുമക്ടോനചപട  ധനകേക്ടോരര  വകുപ്പുമനനികയക്ടോടെപ
നനിര്കദ്ദേശനിക്കക്ടോനുളതപ,  അങ്ങപ ഇതനിചനക്കുറനിച്ചപ  പരനികശക്ടോധനിക്കണസം.  കകേരളതനിചന്റെ
സക്ടോമൂഹനികേ പശ്ചക്ടോതലസംകൂടെനി കനക്ടോക്കണസം. കകേരളസം  ഉയര്ന്ന ജനസക്ടോന്ദ്രതയുള ഒരു
സസംസ്ഥക്ടോനമക്ടോണപ.  ഒരു തുണപ ഭൂമനികയക്ടോ  കേനിടെപക്ടോടെകമക്ടോ ഇലക്ടോത രണര ലക്ഷകതക്ടോളസം
ആളുകേള് കകേരളതനിലുണപ.  വലനിയ വനിലകേളുസം,  ചകേടനിടെങ്ങളുസം വരുകമക്ടോള് സക്ടോധക്ടോരണക്കക്ടോരനപ
വസ്പീടുവയക്ടോന  ഒരു  തുണപ  ഭൂമനി  നല്കുന്നതനിനുള  സക്ടോദ്ധരതകേള്  ഇലക്ടോതക്ടോയനി
ചകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ. മള്ടനിടറസ്ഡപ ബനില്ഡനിസംഗുകേളക്ടോണപ കകേരളതനില് ഏറ്റവസം
കൂടുതല് വകരണതപ.  സക്ടോനകഡര്ഡപ ഫക്ടോറ്റുകേള് വരണസം.  ഒരു സനിസംഗനിള് റൂസം ഫക്ടോറ്റപ,
ഡബനിള് റൂസം  ഫക്ടോറ്റപ  ഒചക്ക ഇവനിടെചത പക്ടോവചപടവകനക്ടോ  ഇടെതരക്കക്ടോരകനക്ടോ  വക്ടോങ്ങക്ടോന
കേഴനിയുകമക്ടോ?  കകേരളതനില് ഒരു ഫക്ടോറ്റപ  വക്ടോങ്ങുന്നതനികനക്കക്ടോള് എളുപസം ബക്ടോസംഗ്ലൂരനികലക്ടോ
ഡല്ഹനിയനികലക്ടോ കബക്ടോസംചബയനികലക്ടോ ഒരു ഫക്ടോറ്റപ വക്ടോങ്ങുന്നതക്ടോണപ. ഇവനിചടെ എത്രമക്ടോത്രസം
നനികുതനി ഭക്ടോരമക്ടോണപ ഫക്ടോറ്റപ വക്ടോങ്ങുന്ന ഒരു ഉപകഭക്ടോകക്ടോവനിചന്റെ തലയനില് ചകേടനിവയ്ക്കുന്നതപ. 
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സക്ടോധക്ടോരണ എലക്ടോ ബനില്ഡര്മക്ടോരുസം ഇവനിചടെ അവര്ക്കപ സസ്വന്തമക്ടോയനി സ്ഥലമനിലക്ടോതതു
ചകേക്ടോണപ ലക്ടോന്റെപ കലക്ടോഡുമക്ടോയനി ഒരു പവര് ഓഫപ അകറ്റക്ടോര്ണനിയനില് എഗ്രനിചമന്റെപ വച്ചനിടക്ടോണപ
ബനില്ഡനിസംഗനിചന്റെ നനിര്മ്മക്ടോണസം തുടെങ്ങുന്നതപ.  അതപ കേണ്കവയനസപ അലകലക്ടോ?  ഒരു
പവര് ഓഫപ അകറ്റക്ടോര്ണനി വയ്ക്കുകമക്ടോള് ചസയനില് ഡസ്പീഡനിനപ  തുലരമക്ടോയ കേണ്കവയനസപ
അല  നടെക്കുന്നതപ.  അതപ  തക്ടോല്ക്കക്ടോലനികേമക്ടോയ  ഒരു  സസംവനിധക്ടോനസം  മക്ടോത്രമക്ടോണപ.
Developer is not transferring the property, but only holding the power for
the  purpose  of  development.  ഇകപക്ടോള്  10  ശതമക്ടോനസം  നനികുതനി  ചകേക്ടോടുകക്കണ
സ്ഥനിതനിയക്ടോണപ.  എലക്ടോ  കസറ്റനിലുസം  അതപ  ഒരു  ശതമക്ടോനമക്ടോണപ.  ബനിനക്ടോമനിയക്ടോയനിട്ടുളതുസം
ഫക്ടോഡുചലന്റുമക്ടോയനിട്ടുള  വനില്പനകേള്  തടെയുന്നതനിനുകവണനി  അതപ  നനിലനനിര്തണസം.
ഇകപക്ടോള് എന്തക്ടോണപ സ്ഥനിതനി?  കകേരളതനില് പവര്  ഓഫപ അകറ്റക്ടോര്ണനി ആചരങ്കനിലുസം
ചറയ്സപ ചചയ്യുന്നുകണക്ടോ?  എചന്തങ്കനിലുചമക്ടോരു വരുമക്ടോനസം അതനില് നനിന്നുമുണക്ടോകുന്നുകണക്ടോ?
ഒന്നുസം  ചകേക്ടോടുക്കണക്ടോചയന്നപ  ഞക്ടോന  പറയുന്നനില.  ഒന്നുകേനില്  ഒരു  ശതമക്ടോനസം
അചലങ്കനില്  കേരക്ടോപ്പുള/സസ്പീലനിസംഗുള ഒരു തുകേ വയണസം.  ഒരു വരുമക്ടോനവസം നമ്മുചടെ
സസംസ്ഥക്ടോനതനിനപ  അതനില്നനിന്നുസം  ലഭനിക്കുന്നനില.  കേണ്കവയനസനിനപ  തുലരമക്ടോയ
സക്ടോമപ  ഡക്യൂടനി  പവര്  ഓഫപ  അകറ്റക്ടോര്ണനിക്കപ  ചകേക്ടോടുക്കണചമന്നുവന്നകപക്ടോള്  പവര്
ഓഫപ  അകറ്റക്ടോര്ണനി  കകേരളതനില്  ആരുസം  ചറയ്സപ  ചചയ്യുന്നനില.  യഥക്ടോര്ത്ഥതനില്
സസംസ്ഥക്ടോനഖജനക്ടോവനിനപ  വരുമക്ടോനസം  നഷ്ടചപടുകേയക്ടോണപ. പവര്  ഓഫപ  അകറ്റക്ടോര്ണനിക്കു
കശഷമുളളതപ Stamp   duty on agreements  for  conveyance.  ഒരു തസ്പീറക്ടോധക്ടോരസം
നടെത്തുന്നതനിനുമുമ്പുള എഗ്രനിചമന്റെപ വയണചമങ്കനില് അതനിലുസം ഇഒൗ കേണ്കവയനസനിനപ
തുലരമക്ടോയ  നനികുതനിയക്ടോണപ  വസ്പീണ്ടുസം  ഈടെക്ടോക്കുന്നതപ.  എന്തു  നസ്പീതനിയക്ടോണനിതപ.  ആ
എഗ്രനിചമന്റെപ നടെപക്ടോകേക്ടോചത കപക്ടോയക്ടോകലക്ടോ? അങ്ങചനവന്നക്ടോല് പനിചന്നവരുന്ന എഗ്രനിചമന്റെനില്
ആ  തുകേ  അഡ്ജസപ  ചചയ്യക്ടോന  പറ്റുകമക്ടോ?  അഡ്ജസപ  ചചയ്യക്ടോന  പറ്റനില.  അയക്ടോള്
വസ്പീണ്ടുസം   8  ശതമക്ടോനസം  അചലങ്കനില്  10  ശതമക്ടോനസം  സക്ടോമപ  ഡക്യൂടനി  ചകേക്ടോടുകക്കണ
സ്ഥനിതനിയനികലയക്ടോണപ കപക്ടോകുന്നതപ.  പല എഗ്രനിചമന്റുകേളുസം കകേരളതനില് നടെപക്ടോകേക്ടോറനില.
ഒരു പ്രക്ടോവശരസം ചകേക്ടോടുക്കുന്ന പണസം കപക്ടോസക്ടോഫസ്പീസനിലനിടതു കപക്ടോചലയക്ടോണപ.  വനില്പനയ്ക്കു
കവണനി  വസ്പീണ്ടുസം  എഗ്രനിചമന്റെപ  വയണസം.  അതുകപക്ടോചല  കജക്ടോയനിന്റെപ  ചഡവലപ്ചമന്റെപ
എഗ്രനിചമന്റെപ വച്ചക്ടോല്, fare value of the land plus total cost of the project, ഇതപ
രണനിചന്റെയുസം തുകേ കേണക്കക്ടോക്കനി, അതനിചന്റെ 10 ശതമക്ടോനസം, അതക്ടോയതപ equivalent to
the  conveyance.  ഇതപ  കേണക്കക്ടോക്കനി  വസ്പീണ്ടുസം  10  ശതമക്ടോനസം  നനികുതനി
ചകേക്ടോടുക്കുകേയക്ടോണപ.  കജക്ടോയനിന്റെപ  ചഡവലപ്ചമന്റെപ  എഗ്രനിചമന്റെപ  കകേരളതനില്  ആരുസം
ചറയ്സപ  ചചയ്യുന്നനില.  ഇതനില്  നനിന്നുസം  ഒരു  വരുമക്ടോനവസം  സസംസ്ഥക്ടോന സര്ക്കക്ടോരനിനപ
കേനിട്ടുന്നനില.  ഇചതലക്ടോസം കരഖയനില് ബജറ്റപ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്ടോയനി  കേനിടെക്കുകേയക്ടോണപ.  ഒരു
രൂപയുചടെ വരുമക്ടോനസംകപക്ടോലുസം ഇതനില് നനിന്നുസം ലഭരമക്ടോകുന്നനില.  മറ്റു സസംസ്ഥക്ടോനങ്ങളനില്
കജക്ടോയനിന്റെപ  ചഡവലപ്ചമന്റെപ  എഗ്രനിചമന്റെപ  വയണചമങ്കനില്  മക്ടോകനിമസം  5  ലക്ഷസം  രൂപ
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കേരക്ടോപപ  വച്ചനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  ഇവനിടെചത  സ്ഥനിതനിചയന്തക്ടോണപ;  ഒരു  ഫക്ടോറ്റപ
പണനിയുകമക്ടോള് ആദരസം പവര് ഓഫപ അകറ്റക്ടോര്ണനി വയണചമങ്കനില് 8 ശതമക്ടോനമക്ടോണപ
സക്ടോമപ ഡക്യൂടനി.  എഗ്രനിചമന്റെപ കഫക്ടോര് കേണ്കവയനസനിനപ 10 ശതമക്ടോനസം സക്ടോമപ ഡക്യൂടനി.
കജക്ടോയനിന്റെപ  എഗ്രനിചമന്റെപ  വയണചമങ്കനില്  10  ശതമക്ടോനസം  നനികുതനി.  അഡസ്വക്ടോനസപ
ചകേക്ടോടുക്കുകേയക്ടോചണങ്കനില് ആ അഡസ്വക്ടോനസനിചന്റെ  2  ശതമക്ടോനമക്ടോണപ നനികുതനി.  പനിന്നസ്പീടെക്ടോണപ
ചസയനില്  ഡസ്പീഡപ.  ഒരു  ഫക്ടോറ്റപ  നനിര്മ്മനിച്ചപ  അണ്ഡനിചചവഡഡപ  ചഷയര്
ചകേക്ടോടുക്കുകേയക്ടോചണങ്കനില് അതനിചന്റെ 10 ശതമക്ടോനസം നനികുതനി ചകേക്ടോടുക്കണസം.  കേണ്സ്ട്രക്ഷന
കകേക്ടോസപ ഓഫപ ദ ബനില്ഡനിസംഗനിനുസം  ചകേക്ടോടുക്കണസം  10  ശതമക്ടോനസം നനികുതനി.  കൂടെക്ടോചത
ലക്ടോന്റെനിനുസം  നനികുതനി  ചകേക്ടോടുക്കണസം.  സസ്വന്തമക്ടോയനി  ഫക്ടോറ്റപ  പണനിയുന്ന  ആള്
ചകേക്ടോടുക്കുന്നതനികനക്കക്ടോള്  കൂടുതല്  തുകേ  ഇതരതനില്  ഫക്ടോറ്റപ  പണനിയുന്നവര്
ചകേക്ടോടുക്കണസം.  ചസനട്രെല്  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  സര്വ്വസ്പീസപ  ടെക്ടോകസം  വക്ടോറ്റുസം  കചര്ന്നപ  10
ശതമക്ടോനസം  നനികുതനിവരുസം.  അകപക്ടോള്  എത്ര  ടെക്ടോകപ  ആയനി.  ഇതനിചന്റെചയലക്ടോസം
പരനിണനിതഫലസം  ആരക്ടോണപ  അനുഭവനിക്കുന്നതപ;  ഒരു  ഫക്ടോറ്റപ  വക്ടോങ്ങക്ടോന  കപക്ടോകുന്ന
സക്ടോധക്ടോരണക്കക്ടോരനക്ടോയ ഒരക്ടോള്ക്കക്ടോണപ ഇതനിചന്റെ ബുദ്ധനിമുട്ടുണക്ടോകുന്നതപ. സക്ടോധക്ടോരണക്കക്ടോര്ക്കപ
അപ്രക്ടോപരമക്ടോയ  നനിലയനികലക്കപ  കകേരളസം  കപക്ടോകുന്നു.  കകേരളസംകപക്ടോചല  ഇത്രയുസം
ജനസക്ടോന്ദ്രതയുള  ഒരു  സസംസ്ഥക്ടോനതപ  ഇതുമക്ടോയനി  ബനചപട  സക്ടോമപ  ഡക്യൂടനികേള്
ശക്ടോസസ്പീയമക്ടോയനി ഏകേസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനുള നടെപടെനികേള് അങ്ങപ സസ്വസ്പീകേരനിക്കണസം.  മക്ടോത്രമല
വക്ടോറ്റപ  പ്രനിനസനിപനിളനിനപ  എതനിരക്ടോണനിതപ.   cascading  effect  ആണപ ഉണക്ടോക്കുന്നതപ.
ഡബനിള് ടെക്ടോകകഷനക്ടോണപ വരുന്നതപ. അതനിചന്റെ അടെനിസ്ഥക്ടോനതതസ്വതനിനപ എതനിരക്ടോയുള
ധക്ടോരക്ടോളസം നനികുതനിനനിര്കദ്ദേശങ്ങളുണപ. ഇചതക്ടോന്നുസം വക്ടോങ്ങരുതപ, സസംസ്ഥക്ടോന സര്ക്കക്ടോരനിനപ
വരുമക്ടോനസം കവണ എന്നല ഞക്ടോന നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്നതപ.  ഇവനിചടെചയക്ടോചക്ക ശക്ടോസസ്പീയമക്ടോയനി
ഏകേസ്പീകേരനിച്ചുചകേക്ടോണ്ടുള നനിലപക്ടോടുകേള്  എടുകക്കണതുണപ. അതുകപക്ടോചലതചന്ന   വക്ടോറ്റപ
ചസക്ഷന  6  (1),  6(2)  എന്നനിവ പ്രകേക്ടോരമക്ടോണപ  normal  dealer  pay  ചചയ്യുന്നതപ.
ചസക്ഷന  6(5)  presumptive  dealer  ആണപ.  അതക്ടോയതപ  അനുമക്ടോന  നനികുതനി
ചകേക്ടോടുക്കുന്ന ആളക്ടോണപ. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ബഹളസം കേക്ടോരണസം അകങ്ങയപ  2  മനിനനിടപ നഷ്ടചപട്ടു.  ഞക്ടോന മൂന്നപ
മനിനനിടപ തരനികേയുസം ചചയ. ആ മൂന്നുമനിനനിട്ടുസം കേഴനിഞ.

ശ്രസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന:  സര്,  ഒരു മനിനനിട്ടുചകേക്ടോണപ നനിര്തക്ടോസം. 20  ലക്ഷസം
രൂപയ്ക്കുസം  60 ലക്ഷസം രൂപയ്ക്കുസം  ഇടെയനില് വനിറ്റുവരവള ആളുകേള്ക്കപ presumptive tax
അടെയ്കക്കണനിവരുന്നുണപ.  അങ്ങപ  ആസംനസനി സസ്പീസം പ്രഖരക്ടോപനിച്ചനിട്ടുണപ.  20  ലക്ഷസം
രൂപയ്ക്കുസം  60  ലക്ഷസം  രൂപയ്ക്കുസം  ഇടെയനില്  കേച്ചവടെസം  നടെത്തുന്നവര്ക്കുകവണനിയക്ടോണപ
ആസംനസനി  സസ്പീസം  പ്രഖരക്ടോപനിച്ചനിട്ടുളതപ.  എചന്റെ  നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലതനിചല  പറവൂര്
മക്ടോര്ക്കറ്റനില് ചക്ടോയചപക്ടോടെനിക്കച്ചവടെക്കക്ടോരനപ ആസംനസനി സസ്പീസം വച്ചപ  16 ലക്ഷസം രൂപയുചടെ
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അസസ് ചമന്റെക്ടോണപ  ലഭനിച്ചനിരനിക്കുന്നതപ.  60  ലക്ഷസം രൂപയുചടെ കടെണ് ഓവറനിനുതക്ടോചഴയുള
ചക്ടോയചപക്ടോടെനിക്കച്ചവടെക്കക്ടോരനക്ടോണപ. 0.5%  ടെക്ടോകപ  വക്ടോങ്ങുന്ന ആളക്ടോണപ.  അയക്ടോള് ചചയ്ത
ചതറ്റപ  എചന്തന്നുപറഞ്ഞക്ടോല്  ഒരു  മക്ടോസചതകയക്ടോ  രണ്ടുമക്ടോസചതകയക്ടോ  അക്കഒൗണപ
ഉള്ചപടുതനിയനിടനില എന്നതക്ടോണപ.  അയക്ടോള് പര്കച്ചസപ ടെക്ടോകപ അടെച്ചനിട്ടുണപ.  അയക്ടോള്ക്കപ
ചകേക്ടോടുതനിരനിക്കുന്നതപ 16 ലക്ഷസം രൂപയുചടെ അസസ് ചമന്റെക്ടോണപ.  മനനിയുചടെ നക്ടോടനിചല
കകേക്ടോടപ്പുറസം  മക്ടോര്ക്കറ്റനില്  ഒരു  കസഷനറനി  കഷക്ടോപ്പുകേക്ടോരനപ  ലഭനിച്ചനിരനിക്കുന്നതപ  3
കകേക്ടോടെനിരൂപയുചടെ അസസ് ചമന്റെക്ടോണപ.  ആചകേ അയക്ടോളുചടെ അചസറ്റപ  65  ലക്ഷസം രൂപ
മക്ടോത്രകമയുള.  ആലുവയടുത്തുള ഒരു വനികലജനിചല ഹക്ടോര്ഡ് ചവയര് കഷക്ടോപ്പുകേക്ടോരനപ
ലഭനിച്ചനിരനിക്കുന്നതപ  ഒരു  കകേക്ടോടെനിരൂപയുചടെ  അസസ് ചമന്റെക്ടോണപ.  വക്ടോറ്റപ  ചകേക്ടോടുത്തു
വക്ടോങ്ങനിയതപ മന്തപ ലനി റനികടണനികലക്ടോ അക്കഒൗണനികലക്ടോ ഉള്ചപടുതനിയനിടനില. അചലങ്കനില്
ചചറുതക്ടോയനി പരനിധനിവനിട്ടു.  ഇതപ ആള്ചറഡനിതചന്ന  KVATIS-ല് വന്നനിട്ടുണപ.  വക്ടോറ്റപ
ഇനഫര്കമഷന  സനിസതനില്  അവര്  വക്ടോങ്ങനിച്ച  സ്ഥലചത  ടെക്ടോകപ  ആള്ചറഡനി
വന്നനിട്ടുണപ.  അങ്ങചനയുള ആളുകേള്ചക്കതനിരക്ടോയനി  ഇങ്ങചന ചചയ്യുന്നതപ  ശരനിയക്ടോകണക്ടോ;
സക്ടോധക്ടോരണക്കക്ടോചര  ഇങ്ങചന  പ്രയക്ടോസചപടുത്തുന്ന  തരതനിലുള  പരനിപക്ടോടെനികേള്
അവസക്ടോനനിപനിക്കണസം.  ജനി.എസപ.ടെനി.  നടെപനില്  വരുത്തുന്നതനിനുമുമപ  ചപനഡനിസംഗപ
കകേസ്സുകേളനില്  പലനിശ  ഒഴനിവക്ടോക്കനിചക്കക്ടോണപ  വണ്ചചടെസം  ചസറ്റനില്ചമന്റെപ  നടെതണസം.
ഞക്ടോന അവസക്ടോനനിപനിക്കുകേയക്ടോണപ. കേക്ടോളനിദക്ടോസന രഘുവസംശതനില്  പറയുന്നതപ  'ഒരു
ഭരണകൂടെസം നനികുതനി പനിരനിക്കുകമക്ടോള് ഒരു സമുദ്രതനിചല ജലസം സൂരരന സസ്വക്ടോസംശസ്പീകേരനിച്ചപ
പനിന്നസ്പീടെതപ  മഴയക്ടോക്കനി ചപയ്തപ മണ്ണെനിചന ഫലഭൂയനിഷ്ഠമക്ടോക്കുന്നതുകപക്ടോചല കവണചമന്നക്ടോണപ.'
സക്ടോധക്ടോരണക്കക്ടോരനില് നനിന്നുസം പനിരനിക്കുന്ന നനികുതനി സക്ടോധക്ടോരണക്കക്ടോര്ക്കപ ഗുണകേരമക്ടോയ
രസ്പീതനിയനില്  മഴയക്ടോയനി  ചപയ്തനിറങ്ങനി  ഈ  ഭൂമനിചയ  ഫലഭൂയനിഷ്ഠമക്ടോക്കണസം.  നടെപടെനി
ക്രമങ്ങളനില് സക്ടോധക്ടോരണക്കക്ടോരചന ഇങ്ങചന പസ്പീഡനിപനിക്കുന്ന നടെപടെനികേള്  ഉചണങ്കനില്
അങ്ങപ  അതപ  ഒഴനിവക്ടോക്കക്ടോന  ശ്രദ്ധനിക്കണസം  എന്നുകൂടെനി  അഭരര്ത്ഥനിച്ചുചകേക്ടോണപ  ഇഒൗ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്  പനിനവലനിക്കുന്നതുവചര  ഈ  ധനകേക്ടോരരബനിലനിചല  നനിര്കദ്ദേശങ്ങചള
ഞക്ടോന  എതനിര്ക്കുന്നു. 

ശ്രസ്പീമതനി  ഇ  .    എസപ  .    ബനിജനികമക്ടോള്:  സര്,   ഞക്ടോന  ഈ  ധനകേക്ടോരരബനിലനിചന
അനുകൂലനിക്കുകേയക്ടോണപ.  1985-ചല  തക്ടോല്ക്കക്ടോലനികേ  റവനക്യൂ  പനിരനിചച്ചടുക്കല്  ആകപ
പ്രകേക്ടോരമുള പ്രഖരക്ടോപനമക്ടോണപ ഇവനിചടെ വന്നനിട്ടുളതപ.  അവതരനിപനിച്ച തസ്പീയതനി മുതല്
പ്രക്ടോബലരമുണക്ടോയനിരനിക്കുചമന്നുപറഞ്ഞക്ടോണപ ഈ ബനില് തുടെങ്ങുന്നതപ.  ബഹുമക്ടോനചപട
വനി.ഡനി.  സതസ്പീശന  പ്രകേടെനിപനിച്ച  ഉത്കേണ്ഠ  അവസക്ടോനനിപനിക്കക്ടോന  കേഴനിയുചമന്നക്ടോണപ
ഞക്ടോന  വനിചക്ടോരനിക്കുന്നതപ.  മുനകേക്ടോലപ്രക്ടോബലരസം  ഉണക്ടോകുന്നനിചലങ്കനില്  ആളുകേള്ക്കപ
ഇകപക്ടോള് ചകേക്ടോടുതനിരനിക്കുന്ന കനക്ടോടസ്പീസനിചന്റെ അടെനിസ്ഥക്ടോനതനില് അവരുചടെ ലനിമനിറ്റനിനകേതപ
നനിന്നുചകേക്ടോണ്ടുള  കപചമന്റെനികലക്കപ കപക്ടോകേക്ടോന കേഴനിയുസം.  ഈ ബനില് വരുന്നകതക്ടോടുകൂടെനി
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ഏകേകദശസം  8 നനിയമങ്ങള് കഭദഗതനി ചചയ്യചപടുകേയക്ടോണപ. ആ കഭദഗതനിയക്ടോണപ   ഈ
ബനില് പ്രധക്ടോനമക്ടോയുസം ടെക്ടോര്ഗറ്റപ ചചയ്യുന്നതപ.  അതനില് കേക്ടോര്ഷനികേക്ടോദക്ടോയ നനികുതനി,  മൂലര
വര്ദ്ധനിത  നനികുതനി  ആകപ  അടെക്കമുള  എകടക്ടോളസം  ആക്ടുകേളനില്  ഗഒൗരവതരമക്ടോയ
കഭദഗതനികേളുണക്ടോകുന്നുണപ.  അതനില് ആഡസംബര നനികുതനിയുമക്ടോയനി ബനചപട പ്രശ്നങ്ങളുസം
ഫക്ടോറ്റുമക്ടോയനി ബനചപട വനിഷയങ്ങളുമുണപ. എചന്റെ കേയ്യനില് പണമുളളതുചകേക്ടോണപ ഞക്ടോന
വസ്പീടെപ  നനിര്മ്മനിച്ചപ  പൂടനിയനിടുന്നു എന്നുപറഞ്ഞപ   ആര്ഭക്ടോടെസം  കേക്ടോണനിക്കുന്ന ആളുകേളുചടെ
കപരനില് ഗവണ്ചമന്റെപ നടെപടെനികേള് സസ്വസ്പീകേരനികക്കണതുണപ. ലക്ഷക്കണക്കനിനപ വസ്പീടുകേളക്ടോണപ
ഇതരതനില് നനിര്മ്മനിച്ചപ  കേക്ടോലനിയക്ടോക്കനിയനിടനിരനിക്കുന്നതപ   എന്ന കേക്ടോരരസം   സര്ക്കക്ടോര്
ഗഒൗരവമക്ടോയനി  കേക്ടോണണസം. എചന്റെ  കേയ്യനില്  പണമുണപ,  ഞക്ടോന  വസ്പീടെപ  നനിര്മ്മനിക്കുന്നു,
എനനിക്കപ  ഇഷ്ടമുളതപ  ചചയ്യുന്നു.  അതരസം  നനിലപക്ടോടുകേള്  സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നവരുചടെ കമല്
സസംസ്ഥക്ടോന  സര്ക്കക്ടോരനിനപ  ഇടെചപടെക്ടോന  കേഴനിയുസം.  അക്കക്ടോരരതനില്  ഗവണ്ചമന്റെപ
ഗഒൗരവതരമക്ടോയ  ഇടെചപടെല്  നടെതണചമന്നക്ടോണപ  ബഹുമക്ടോനരനക്ടോയ  ധനകേക്ടോരര
വകുപ്പുമനനിയുചടെ ശ്രദ്ധയനില്ചപടുതക്ടോനുളതപ. 

മചറ്റക്ടോന്നപ,  ഹരനിത  നനികുതനിയുമക്ടോയനി  ബനചപട  പ്രശ്നങ്ങളക്ടോണപ.  ഹരനിത
നനികുതനിയുമക്ടോയനി ബനചപടപ   ഒടനവധനി വനിഷയങ്ങള്  ചര്ച്ചചചയ്യചപകടെണതുണപ.
പക്ടോരനിസ്ഥനിതനികേ  മക്ടോറ്റവമക്ടോയനി  ബനചപടപ  കലക്ടോകേവരക്ടോപകേമക്ടോയനി  ഗഒൗരവതരമക്ടോയ
ചര്ച്ചകേള്  ഉയര്ന്നുവരുകമക്ടോള്  അര്ഹതചപടതപ  വക്ടോങ്ങനിചയടുക്കക്ടോന  പലകപക്ടോഴുസം
നമുക്കപ  കേഴനിയുന്നനില.  അതനിനപ  ഏറ്റവസം  വലനിയ   ഉദക്ടോഹരണമക്ടോണപ  ഗ്രസ്പീന ചചക്ലെമറ്റപ
ഫണപ. വനികദശ രക്ടോജരങ്ങളനില്നനിന്നപ നമ്മുചടെ രക്ടോജരകതക്കപ  ഫണപ എത്തുന്നതുമക്ടോയനി
ബനചപടപ  വരതരസ അഭനിപ്രക്ടോയങ്ങളുസം ചര്ച്ചകേളുസം നമ്മചളതചന്ന ആകേക്ടോസംക്ഷയനിലക്ടോക്കുന്ന
സന്ദര്ഭങ്ങളുചമക്ടോചക്ക  ഉണക്ടോയനിട്ടുണപ.  ആശയങ്ങള്  വരുന്നതനിലല,  ആശയങ്ങള്
അവതരനിപനിക്കചപടുന്ന രസ്പീതനിയനില്,  ആ ആശയങ്ങളുമക്ടോയനി ബനചപടപ ആളുകേള്ക്കുണക്ടോകുന്ന
ഉത്കേണ്ഠകേള് പരനിഹരനിക്കുന്നതനില് ഗവണ്ചമന്റുകേള് നടെത്തുന്ന ഇടെചപടെലുകേളക്ടോണപ
ആളുകേളുചടെ ആശങ്ക വര്ദ്ധനിപനിക്കുകേയുസം വലനിയ പ്രശ്നങ്ങളനികലക്കപ  ചചചന്നത്തുകേയുസം
ചചയ്യുന്നതപ.  ഇടുക്കനി  ജനിലയനിചല  കസറ്റപ  (ലക്ടോന്റെപ)  കഹക്ടോള്കഡഴ്സനിചന്റെ  ബനചപട
ആളുകേള് വനിളനിച്ചുകൂടനിയ മസ്പീറ്റനിസംഗനില്  ഇടുക്കനിക്കപ  ലഭനിച്ചനിട്ടുള 268 കകേക്ടോടെനി രൂപയുചടെ
HRML (High Range Mountain Landscape) ഫണപ അവനിചടെ ചചലവഴനികക്കണതനിചലന്നപ
തസ്പീരുമക്ടോനചമടുത്തു.  അത്രമക്ടോത്രസം  ആശങ്കയക്ടോണപ.  ഇതനിചന്റെ  അവസക്ടോന  ലക്ഷരചമന്നു
പറയുന്നതപ  ചചടെഗര്  കകേക്ടോറനികഡക്ടോറക്ടോചണന്നപ  പറയുന്നകതക്ടോടുകൂടെനി  HRML  എന്ന
കപ്രക്ടോജകപ  എത്ര ആകേര്ഷകേമക്ടോചണങ്കനില്കപക്ടോലുസം  അവനിചടെ നടെപക്ടോക്കക്ടോന കേഴനിയക്ടോത
സക്ടോഹചരരങ്ങളുണക്ടോകുന്നു.  പരനിസ്ഥനിതനി   സസംരക്ഷനിക്കചപകടെണതക്ടോചണന്ന  കേക്ടോരരതനില്
ഒരു തര്ക്കവമനില.  പശ്ചനിമഘടസം  സസംരക്ഷനിക്കചപകടെണതക്ടോണപ.  നമുക്കപ  അവകേക്ടോശചപട
ഗ്രസ്പീന  ചചക്ലെമറ്റപ  ഫണപ  അടെക്കമുള  സസംവനിധക്ടോനങ്ങള്  വക്ടോങ്ങനിചയടുകക്കണതക്ടോണപ.
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ഇഒൗ ഫണ്ടുവനിനനികയക്ടോഗനിച്ചുചകേക്ടോണപ നമ്മുചടെ സസംസ്ഥക്ടോനതപ പദ്ധതനികേള് നടെപക്ടോക്കക്ടോന
കേഴനിയുകമക്ടോ  എന്ന  കേക്ടോരരതനില്,  ആശങ്കയപ  ഇടെനല്കേക്ടോതവനിധസം  ആളുകേചള
വനിശസ്വക്ടോസതനിചലടുത്തുചകേക്ടോണപ തസ്പീരുമക്ടോനചമടുക്കണസം.  ഭൂപ്രശ്നങ്ങളുമക്ടോയനി  ബനചപട
നനിരവധനി  വനിഷയങ്ങള്  ഇടുക്കനി  ജനിലയനിലുണപ.  ഈ  നനിയമസഭക്ടോ  സകമ്മളനസം
ആരസംഭനിച്ചതനിനുകശഷസം   ഇടുക്കനി  ജനിലയനില്  നനിന്നുള  രണപ  എസം.എല്.എ.മക്ടോര്  -
ബഹുമക്ടോനരനക്ടോയ എസം.എസം.മണനി,  എസപ.  രക്ടോകജന്ദ്രന എന്നനിവര്  ശ്രദ്ധ ക്ഷണനിക്കല്
പ്രകമയസം  ചകേക്ടോണ്ടുവന്നു.  ശ്രസ്പീ. കറക്ടോഷനി അഗസനിന സബ്മനിഷന അവതരനിപനിച്ചു. റൂള്
64  പ്രകേക്ടോരസം  ഈ സസംസ്ഥക്ടോനതപ  ആര്ക്കപ  പടയസം  ലഭനിച്ചക്ടോലുസം  ആ പടയപ്രകേക്ടോരസം
തനിരുവനന്തപുരതക്ടോചണങ്കനിലുസം  ഇടുക്കനിയനിലക്ടോചണങ്കനിലുസം  ഒകരഅവകേക്ടോശമക്ടോചണന്നനിരനിചക്ക,
ഇടുക്കനിയനിലുളവരുചടെ  ചനില അവകേക്ടോശങ്ങള് നനികഷധനിക്കുകേയുസം  സസംസ്ഥക്ടോനചത
മറ്റപ  ജനിലകേളനില്  റൂള്  64  മചറ്റക്ടോരു  തരതനില്  നടെപനിലക്ടോക്കക്ടോന  ശ്രമനിക്കുകേയുസം
ചചയ്യുകമക്ടോള് രണ്ടുതരസം നസ്പീതനി നടെപക്ടോക്കുന്നുചവന്ന ഒരു വനികവചനസം തങ്ങള്ക്കുണക്ടോ
കുന്നുചവചന്നക്ടോരു  കതക്ടോന്നലനില്  ആളുകേള്  ചതരുവനികലയപ  ഇറങ്ങുകേയുസം  ചചയ്യുന്ന
സക്ടോഹചരരമുണക്ടോകുന്നുണപ.  റൂള് 64, റൂള് 93 എന്നസ്പീ അചമന്റെപചമന്റുകേള് ചകേക്ടോണ്ടുവന്നു.
ഇകപക്ടോള് ചകേ.എസം. മക്ടോണനി ചകേക്ടോണ്ടുവന്ന ധനകേക്ടോരരബനില്  ആവശരമക്ടോചണന്നപ ഞക്ടോന
കേരുതുന്നനില.  നനിലസം  നനികേതലുമക്ടോയനി  ബനചപടപ  അകദ്ദേഹസം  ചകേക്ടോണ്ടുവന്ന ഫനിനക്ടോനസപ
ചമകമ്മക്ടോറക്ടോണസം കേരക്ടോബനിനറ്റപ   റദ്ദേപ ചചയ. പകേരസം ഒരു സസംവനിധക്ടോനസം  അടെനിയന്തരമക്ടോയനി
ചകേക്ടോണ്ടുവകരണതുണപ. ഫനിനക്ടോനസപ ചമകമ്മക്ടോറക്ടോണസം  വന്നകതക്ടോടുകൂടെനി ആളുകേള് കേടുത
ആശങ്കയനിലക്ടോയനി.  മൂന്നപ  ചസന്റെപ   സ്ഥലസം സസ്വന്തമക്ടോയുള ഒരക്ടോള്ക്കപ  വസ്പീടുവയണചമങ്കനില്,
നനിലസം എന്ന ഒചരക്ടോറ്റ കേക്ടോരണതക്ടോല് മക്ടോര്ക്കറ്റപ വനിലയുചടെ 25 ശതമക്ടോനസം അടെചച്ചങ്കനില്
മക്ടോത്രകമ   അവര്ക്കപ  വസ്പീടെപ  വയക്ടോന  കേഴനിയൂ  എന്ന  ദനഃസ്ഥനിതനിയനികലക്കപ  കേക്ടോരരങ്ങള്
വന്നനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ. ചഎ.എ.ചചവ, മറ്റപ ഭവന നനിര്മ്മക്ടോണ പദ്ധതനികേള്വഴനി  സഒൗജനരമക്ടോയനി
കേനിട്ടുന്ന ആളുകേള്ക്കുകപക്ടോലുസം അവര്ക്കപ കേനിട്ടുന്ന സഒൗജനര പണചതക്കക്ടോള് കൂടുതല്,
25  ശതമക്ടോനസം  അധനികേത്തുകേ അടെയ്കക്കണനിവന്ന സക്ടോഹചരരതനിലക്ടോണപ  ജനങ്ങള്
അതനികനക്ടോടെപ  വരക്ടോപകേമക്ടോയ  എതനിര്പപ  പ്രകേടെനിപനിച്ചതപ.  ഏതക്ടോണപ  56  അകപക്ഷ
കേനിടനിയതനില് 52 അകപക്ഷകേള് നരക്ടോയസ്പീകേരനിക്കചപട്ടു. മൂകന്നക്ടോ നക്ടോകലക്ടോ  അകപക്ഷകേള്
മക്ടോത്രമക്ടോണപ  ചപന്റെനിസംഗനില്  നനില്ക്കുന്നതപ.  ഒരുവശതപ  ചനില  വനകേനിടെ  ആളുകേള്ക്കപ
അതനിചന്റെ ഗുണമുണക്ടോകുകമക്ടോള് അതുമക്ടോയനി ബനചപട മറ്റുചനിലയക്ടോളുകേള്,പ്രകതരകേനിച്ചപ
ദരനിദ്രര് അനുഭവനികക്കണനിവരുന്ന ഗതനികകേടെനിചന ഒരനിക്കലുസം നരക്ടോയസ്പീകേരനിക്കക്ടോന നമുക്കപ
കേഴനിയനില.  അതരസം  വനിഷയങ്ങചള  സസംബനനിച്ചനിടെകതക്ടോളസം  ഈ  ഗവണ്ചമന്റെപ
എടുക്കുന്ന  സമസ്പീപനങ്ങചള  അഭനിനന്ദനിക്കുകേയക്ടോണപ.  അധനികേക്ടോരതനില്വന്നപ  100
ദനിവസങ്ങള്ചകേക്ടോണപ ഒരു ഗവണ്ചമന്റെനിനപ ചചയ്യക്ടോന കേഴനിയുന്ന പരമക്ടോവധനി കേക്ടോരരങ്ങള്
ഇഒൗ ഗവണ്ചമന്റെപ ചചയ.  അതനിചന   ഞക്ടോന അഭനിനന്ദനിക്കുകേയക്ടോണപ.  ചപനഷനുകേള്
ചകേക്ടോടുത്തുതസ്പീര്തതടെക്കസം ഒടനവധനി വനിഷയങ്ങളനില് സസംസ്ഥക്ടോന സര്ക്കക്ടോര് മക്ടോതൃകേക്ടോപരമക്ടോയ
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പ്രവര്തനങ്ങളുമക്ടോയനി  മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോകുന്നു.  ഗവണ്ചമന്റെപ  ജനങ്ങളുചടെകമല്  വലനിയ
നനികുതനിഭക്ടോരസം  ചുമത്തുന്നുചവന്ന  അഭനിപ്രക്ടോയചമക്ടോന്നുസം  ഞങ്ങള്ക്കനില.  കേനിഫ്ബനി  അടെക്കസം
അങ്ങപ  ഇവനിചടെ  പ്രഖരക്ടോപനിച്ച  പദ്ധതനികേള്  വഴനി  ഇനഫക്ടോസ്ട്രക്ചര്  കമഖലയനില്
നടെതക്ടോന  കപക്ടോകുന്ന  ഇനചവസപചമന്റെനിചന  സസംബനനിച്ചപ  ഏചറ  പ്രതസ്പീക്ഷകയക്ടോടു
കൂടെനിയക്ടോണപ  കകേരളതനിചല  ജനങ്ങള്  കേക്ടോണുന്നതപ.  അവരുചടെ  പ്രതനിനനിധനികേളക്ടോയനി
നനിയമസഭയനില്  ഇരനിക്കുന്ന  141  എസം.എല്.എ.മക്ടോരുസം  ഏചറ  പ്രതസ്പീക്ഷകയക്ടോടു
കൂടെനിയക്ടോണപ  അങ്ങയുചടെ  പ്രവര്തനങ്ങചള  കനക്ടോക്കനിക്കക്ടോണുന്നതപ.  കകേന്ദ്രക്ടോവനിഷ്കൃത
പദ്ധതനികേളുചടെ  ഗുണങ്ങള്  ഇവനിചടെ  ഉണക്ടോക്കനിചയടുക്കക്ടോന  പലകപക്ടോഴുസം  നമുക്കപ
കേഴനിയുന്നനില.  അതനില്  പ്രധക്ടോനചപട  ഒന്നക്ടോണപ  പനി.എസം.ചകേ.എസപ.ടവ.  പദ്ധതനി.
ഏകേകദശസം  ആകറക്ടോളസം  ഡനിപക്ടോര്ടപചമന്റുകേചള  ഏകകേക്ടോപനിപനിച്ചപ  നമ്മുചടെ
സസംസ്ഥക്ടോനകതയപ  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  ഫണപ  ചകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോചമന്നനിരനിചക്ക,
സമയബനനിതമക്ടോയനി ചപ്രക്ടോകപക്ടോസലുകേള് ചകേക്ടോടുക്കുന്ന കേക്ടോരരതനില് ഉകദരക്ടോഗസ്ഥരുചടെ
ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുസം  ക്രനിയക്ടോതകേമക്ടോയ  ഇടെചപടെല്  ഉണക്ടോകേക്ടോതതുമൂലസം
പനി.എസം.ചകേ.എസപ.ടവ.  ഫണപ  പലകപക്ടോഴുസം  നമുക്കപ  ലഭരമക്ടോകേക്ടോചത  കപക്ടോയനിട്ടുണപ.
രക്ടോജരതപ  നടെപക്ടോക്കുന്ന  ഒരു  നനിയമതനില്നനിന്നപ  കകേരളമക്ടോചണന്നുളതുചകേക്ടോണപ
നമുചക്കക്ടോരനിക്കലുസം  മക്ടോറനി  നനില്ക്കക്ടോന കേഴനിയനില.  നമുക്കപ  നമ്മുചടെ  അഭനിപ്രക്ടോയങ്ങള്
പറയക്ടോസം.  കഭദഗതനികേള്  കവണചമന്നപ  നമുക്കക്ടോവശരചപടെക്ടോസം.  ഇതപ  കകേരളതനില്
നടെപനിലക്ടോക്കുന്ന രസ്പീതനികേചളക്കുറനിച്ചുസം ബുദ്ധനിമുട്ടുകേചള സസംബനനിച്ചുസം കകേന്ദ്ര ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ
ശ്രദ്ധയനില്ചപടുതക്ടോസം.   ജനി.എസപ.ടെനി.യുമക്ടോയനി  ബനചപട്ടു  നടെന്ന  ധനകേക്ടോരര
വകുപ്പുമനനിമക്ടോരുചടെ കയക്ടോഗതനില് കഡക്ടോ. ടെനി. എസം. കതക്ടോമസപ ഐസകേപ കരഖചപടുതനിയ
അഭനിപ്രക്ടോയങ്ങള് രക്ടോജരതക്ടോകേമക്ടോനമുള ധനകേക്ടോരര വകുപ്പുമനനിമക്ടോരുചടെയനിടെയനില് ഏചറ
ശ്രദ്ധനിക്കചപട്ടു.  കകേന്ദ്ര  ധനകേക്ടോരര  വകുപ്പുമനനി  അകദ്ദേഹചത  അഭനിനന്ദനിച്ചുചകേക്ടോണപ
സസംസക്ടോരനിച്ചു.  ജനി.എസപ.ടെനി.  നടെപനിലക്ടോക്കുന്നതുമക്ടോയനി ബനചപടപ ഒടനവധനി ആകേക്ടോസംക്ഷകേളുസം
ആശങ്കകേളുസം  ആളുകേളുചടെയനിടെയനിലുണപ.  പ്രകതരകേനിച്ചപ അവശരസക്ടോധനങ്ങളുചടെ  വനില
വര്ദ്ധനവമക്ടോയനി  ബനചപടപ  ആളുകേളുചടെയനിടെയനില്  കേടുത  ആശങ്കകേളുമുണപ.  കേക്ടോര്
അടെക്കമുള  മറ്റപ  ആഡസംബര  വസ്തുക്കള്ചക്കക്ടോചക്ക  വനില  കുറയുകമക്ടോള്  അവശര
വസ്തുക്കളുചടെ  വനില  കൂടുന്നുചവന്ന  വനിഷയസം  ജനി.എസപ.ടെനി.യുമക്ടോയനി  ബനചപടപ  വളചര
ഗഒൗരവമക്ടോയനി കേക്ടോകണണതക്ടോണപ. ജനി.എസപ.ടെനി. നടെപനിലക്ടോക്കുകമക്ടോള് സക്ടോധക്ടോരണ ജനങ്ങള്
ഏറ്റവസം  ആകേക്ടോസംക്ഷകയക്ടോടുകൂടെനി  കേക്ടോണുന്നതപ,  ഇന്നപ  പഞക്ടോയത്തുകേള്ക്കുസം
സസംസ്ഥക്ടോനങ്ങള്ക്കുമുള  അധനികേക്ടോരസം  കേവര്ചന്നടുക്കുന്നതനിനപ  ജനി.എസപ.ടെനി.
കേക്ടോരണമക്ടോകുന്നുചവന്നതക്ടോണപ.  നനികുതനിപനിരനിവനിചന്റെ  കേക്ടോരരതനില്.  ജനി.എസപ.ടെനി.
നടെപനിലക്ടോക്കക്ടോനക്ടോയനി നമ്മള് അതനിചന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോകുകമക്ടോള് സസംസ്ഥക്ടോനതനിചന്റെ അവകേക്ടോശങ്ങള്
കേവര്ചന്നടുക്കക്ടോചത നമ്മള് പക്ടോലനികക്കണ ജക്ടോഗ്രതകേചള സസംബനനിച്ചപ ഗഒൗരവതരമക്ടോയ
ചര്ച്ചകേള്  ഉണക്ടോകേണസം.  ഈ  വനിഷയതനില്  ഒരു  അഭനിപ്രക്ടോയ  രൂപസ്പീകേരണസം
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നടെകതണതുണപ.  വളചര  ഗഒൗരവമക്ടോയനി  അതനിചന  സമസ്പീപനിക്കുന്നനിചലങ്കനില് ഒരുപകക്ഷ
നമ്മുചടെ  സസംസ്ഥക്ടോനതനിനക്ടോയനിരനിക്കുസം  അതനിചന്റെ  ഏറ്റവസം  വലനിയ  ആഘക്ടോതസം
അനുഭവനികക്കണനി  വരുന്നതപ.  അവശരവസ്തുക്കള്ക്കപ  വനിലക്കയറ്റസം  ഉണക്ടോകുകമക്ടോള്
ഏതപ  തരതനിലക്ടോണപ  അതനില്  ഇടെചപടെക്ടോന  കേഴനിയുകേ?  മക്ടോര്ക്കറ്റപ  ഇടെചപടെലനിചന്റെ
ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  ഭക്ഷര  സനിവനില്  സടപ്ലെെസപ  വകുപനിനപ  406  കകേക്ടോടെനികയക്ടോളസം  രൂപ
ആവശരമക്ടോചണന്നനിരനിചക്ക ഈ ഗവണ്ചമന്റെപ  വന്നപ  ചുരുങ്ങനിയ ദനിവസങ്ങള്ക്കുളനില് 180
കകേക്ടോടെനി  രൂപ  പ്രഖരക്ടോപനിച്ചു.   അതപ  പരരക്ടോപ്തമക്ടോചണന്നപ  പറയക്ടോനക്ടോവനില.  മക്ടോര്ക്കറ്റപ
ഇന്റെര്ചവനഷചന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  ആവശരമക്ടോയ  പണസം  ചകേക്ടോടുക്കുന്നനിചലങ്കനില്  വലനിയ
സക്ടോമതനികേ പ്രതനിസനനിയനികലയ്ക്കുസം ചപക്ടോതുവനിപണനിയനില് വനില ഉയരുന്നതനികലയ്ക്കുമക്ടോയനിരനിക്കുസം
കേക്ടോരരങ്ങള് ചകേക്ടോണ്ടുചചചന്നതനിക്കുകേ. 1.5 ലക്ഷസം കകേക്ടോടെനി രൂപയനിലധനികേസം ബക്ടോധരതയുള
ഒരു ചചറനിയ ഉപകഭക്ടോഗ സസംസ്ഥക്ടോനതനിനപ എതപ തരതനിലക്ടോണപ ഈ പ്രതനിസനനിചയ
അതനിജസ്പീവനിക്കക്ടോന  കേഴനിയുകേ  എന്നുളതപ  സസംബനനിച്ചപ  ഗഒൗരവതരമക്ടോയ  ചര്ച്ചകേള്
ഉണക്ടോകേണസം.  ശ്രസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശന  സൂചനിപനിച്ചതുകപക്ടോചല  ആളുകേചള
കവദനനിപനിക്കക്ടോചത,  ആളുകേള്ക്കപ  പരനികക്കല്ക്കക്ടോതവനിധതനില്  അങ്ങപ  എടുക്കുന്ന
ഒരുപക്ടോടെപ തനങ്ങള് അതനിചന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോയുണക്ടോകുന്നുണപ.  വലനിയ പരനിക്കപ ആളുകേളനില്
ഏല്പനിക്കുന്നനില.  എങ്കനില്  കപക്ടോലുസം  മുദ്രപത്രങ്ങളുമക്ടോയുസം  കുടുസംബക്ടോധക്ടോരസം  ഭക്ടോഗസം
വയ്ക്കുന്നതുമക്ടോയുസം പവര് ഓഫപ അകറ്റക്ടോര്ണനി ചകേക്ടോടുക്കുന്നതുമക്ടോയുസം ബനചപടപ ചനില ആശങ്കകേള്
ആളുകേള്ക്കനിടെയനിലുചണന്നതപ ഇതനിനപ  മുമ്പുതചന്ന  ചൂണനിക്കക്ടോണനിക്കചപടനിട്ടുളതക്ടോണപ.
പ്രസ്തുത  വനിഷയസം  ഈ  ബനിലനിലുസം  റനിപസ്പീറ്റപ  ചചയവരുന്നുചവന്നുളതുചകേക്ടോണപ  ആ
പ്രശ്നങ്ങചള സക്ടോധക്ടോരണ ജനങ്ങള്ക്കപ ബക്ടോധകേമക്ടോകേക്ടോതവനിധതനില് എങ്ങചനയക്ടോണപ
അതനിജസ്പീവനിക്കക്ടോന കേഴനിയുകേ എന്നതുസസംബനനിച്ച നനിര്കദ്ദേശസം അങ്ങയുചടെ മറുപടെനിയനില്
തസ്പീര്ച്ചയക്ടോയുസം ഉണക്ടോകുചമന്നപ കേരുതുന്നു.   

അകതക്ടോചടെക്ടോപസംതചന്ന വളചര ഗഒൗരവമക്ടോയനി പരനിഗണനികക്കണ മചറ്റക്ടോരു വനിഷയമുണപ.
കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  കേക്ടോലതപ  വളചര  ചകേക്ടോടനികഘക്ടോഷനിച്ചപ  നടെപനിലക്ടോക്കനിയ
സര്വ്വസ്പീസപ  ടെക്ടോകമക്ടോയനി  ബനചപടപ  ഞക്ടോനടെക്കസം  നമ്മചളലക്ടോവരുസം  ചര്ച്ച  ചചയ്ത
കസവനക്ടോവകേക്ടോശ നനിയമസം പക്ടോസക്ടോക്കുകമക്ടോള് കവണത്ര തയ്യക്ടോചറടുപ്പുകേള് സസംസ്ഥക്ടോന
ഗവണ്ചമന്റെപ  നടെതനിയനിരുന്നനില  എന്നതക്ടോണപ  വസ്തുത.  കസവനക്ടോവകേക്ടോശ  നനിയമവമക്ടോയനി
ബനചപടപ  ഗഒൗരവതരമക്ടോയ  ഒരു  കേരക്ടോമയനിന  സസംസ്ഥക്ടോനതക്ടോകേമക്ടോനസം  ഉയര്ന്നു
വകരണതുണപ. ഓകരക്ടോ ഫയലുസം ഓകരക്ടോ ജസ്പീവനിതങ്ങളക്ടോചണന്നപ മുഖരമനനി പറയുകമക്ടോള്
അതപ  തക്ടോചഴതടനില്  ഉകദരക്ടോഗസ്ഥരുചടെ  മനസനികലയപ  എതനികച്ചരുന്നനില  എന്ന
എകനികേക്യൂടസ്പീവനിചന്റെ  എക്കക്ടോലചതയുസം  ഒരു  ബക്യൂകറക്ടോക്രക്ടോറ്റനികേപ  നനിലപക്ടോടെപ,  അതപ
ഗഒൗരവതരമക്ടോയ  ഒരു  പ്രശ്നമക്ടോയനി  കേണപ  എകനികേക്യൂടസ്പീവനിചന  ശകനിചപടുത്തുന്നതനിനുസം
നനിയമസം കൂടുതല് ഫലപ്രദമക്ടോയനി തക്ടോചഴതടനില് നടെപനിലക്ടോക്കുന്നതനിനുമുള ഇടെചപടെല്
ഉണക്ടോകേണചമന്നക്ടോണപ  കസവനക്ടോവകേക്ടോശ  നനിയമവമക്ടോയനി  ബനചപടപ  പറയക്ടോനുളതപ.
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മറ്റു പലതുസം ഇതുമക്ടോയനി ബനചപടക്ടോണപ എതനികച്ചരുന്നതപ എന്നുളതുചകേക്ടോണ്ടുതചന്ന
ഇതപ  കേണകഡക്ടോയനി  നനില്ക്കുകേയക്ടോണപ.   കസവനക്ടോവകേക്ടോശ  നനിയമസം  ഫലപ്രദമക്ടോയനി
നടെപനിലക്ടോക്കനിചയങ്കനില് മക്ടോത്രകമ ഗഒൗരവതരമക്ടോയ ഇടെചപടെലുമക്ടോയനി കപക്ടോകേക്ടോന കേഴനിയൂ.  

കേക്ടോര്ഷനികേക്ടോദക്ടോയ നനികുതനിയുമക്ടോയനി ബനചപടപ കതക്ടോടസംകമഖല വലനിയ പ്രതനിസനനിയനികലയപ
കപക്ടോകുകേയക്ടോണപ.  റബ്ബര്,  കേക്ടോപനി,  കുരുമുളകേപ  എന്നസ്പീ കമഖലകേളനില് പണനിചയടുക്കുന്ന
മൂന്നുലക്ഷസം ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളുമക്ടോയനി ബനചപട പ്ലെെക്ടോകന്റെഷന കമഖലയനിചല പ്രശ്നങ്ങചള
കുറനിച്ചപ,  പ്രകതരകേനിച്ചപ  ടെനി  ഓക്ഷനുമക്ടോയനി  ബനചപടപ  കേഴനിഞ്ഞ  ദനിവസസം  ചര്ച്ച
ചചയ്തതക്ടോണപ.  കകേന്ദ്ര  ആകക്ടോയതുചകേക്ടോണപ  നമുക്കപ  അതനില്  ഇടെചപടുന്നതനിനപ
പരനിമനിതനികേളുചണന്നുപറഞ്ഞപ  നനിസഹക്ടോയക്ടോവസ്ഥ  പ്രകേടെനിപനിക്കുന്ന  ഒരു  സക്ടോഹചരരമക്ടോണപ
പലകപക്ടോഴുമുണക്ടോകുന്നതപ.  ഓക്ഷന കപക്ടോലുള കേക്ടോരരങ്ങളനില് നടെക്കുന്ന കൃത്രനിമങ്ങളനില്
എതുതരതനിലക്ടോണപ ഗവണ്ചമന്റെനിനപ ഇടെചപടെക്ടോന കേഴനിയുകേചയന്നുളതനിചന സസംബനനിച്ചപ
ആകലക്ടോചനിക്കണസം.  പണപ  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ചമന്റെപ  ഇതുമക്ടോയനി  ബനചപടപ  ഒരു
പക്ടോര്ലചമന്റെറനി കേമ്മനിറ്റനിചയതചന്ന നനികയക്ടോഗനിച്ചനിരുന്നു.  ആ പക്ടോര്ലചമന്റെറനി കേമ്മനിറ്റനിയുചടെ
ശനിപക്ടോര്ശകേളുണപ.  ആ  വനിഷയങ്ങചള  ഗഒൗരവതരമക്ടോയനി  എടുക്കണസം.  വക്ടോറ്റപ  വന്നു
കേഴനിഞ്ഞകതക്ടോചടെ  60-80  രൂപയപ ഓക്ഷനനില് പനിടെനിക്കുന്ന കതയനിലചപക്ടോടെനി മകനക്ടോഹരമക്ടോയ
കേവറനിലനിടപ  ഒരു  പരസരകതക്ടോചടെക്ടോപസം,  വക്ടോലക്യൂ  ആഡഡപ  കപ്രക്ടോഡകപ  എന്നുള
നനിലയനില് നമ്മുചടെ മുമനികലക്കപ എതനിക്കുന്നതപ അല്പസം ചബനഡനിസംഗക്ടോണപ.  പകക്ഷ
മൂന്നുമുതല് അഞപ ഇരടനിവചര തുകേ വക്ടോലക്യൂ ആഡഡപ കപ്രക്ടോഡകപ എന്നതനിചന്റെ കപരനില്
അവര്  വക്ടോങ്ങുകമക്ടോള്  സക്ടോധക്ടോരണ  ആളുകേള്ക്കപ,  കതക്ടോടതനില്  പണനിചയടുക്കുന്ന
ആളുകേള്ക്കപ ഇതനിചന്റെ ഗുണസം ലഭനിക്കുന്നനില.  ഒരനിക്കല്  ചര്ച്ചയുചടെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനിതചന്ന
അങ്ങതപ  ചൂണനിക്കക്ടോടനിയതക്ടോണപ.  ഇതരതനില്  നമ്മുചടെ  ചചകേകേളനികലയപ  വരുന്ന
ടെക്ടോകകേള്  ഏതപ  തരതനിലക്ടോണപ  തക്ടോചഴതടനില്  പണനിചയടുക്കുന്ന  ആളുകേള്ക്കപ
പ്രകയക്ടോജനചപടുതക്ടോന  കേഴനിയുകേ  എന്നുളതനിചന  സസംബനനിച്ചപ  ഗഒൗരവമക്ടോയനി
ആകലക്ടോചനിക്കണസം. ഒരു വരവസക്ടോയസംതചന്ന കേടുത പ്രതനിസനനിയനികലക്കപ കപക്ടോകുകേയക്ടോണപ.
ഇകപക്ടോള് കേക്ടോലക്ടോവസ്ഥയനില് വന്നനിട്ടുള മക്ടോറ്റസം  ആ വരവസക്ടോയതനിനപ  പൂര്ണ്ണെക്ടോന്തരസം
കുറനിക്കുന്ന  ഒരു  സക്ടോഹചരരതനിലക്ടോണപ  എതനിനനില്ക്കുന്നതപ.  ഇനനി  ഒരു  ശമള
പരനിഷ്കരണസംകൂടെനി  വന്നക്ടോല്  ആ  വരവസക്ടോയതനിനപ  അതപ  തക്ടോങ്ങക്ടോന  കേഴനിയനില.
എന്നക്ടോല് ശമള പരനിഷ്കരണചമന്നതപ നടെപക്ടോക്കക്ടോചത നമുക്കപ കപക്ടോകേക്ടോനുസം കേഴനിയക്ടോത
ഒരവസ്ഥ നമ്മുചടെ മുമനിലുണപ.  ഡയറകക്ടോയനി പണനിചയടുക്കുന്ന ഏകേകദശസം മൂന്നുലക്ഷസം
ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളുസം  ഇനഡയറകക്ടോയനി  അവചര  ആശ്രയനിക്കുന്ന  ലക്ഷക്കണക്കനിനക്ടോളുകേളുസം
ഉചണന്നുളതുചകേക്ടോണപ കതക്ടോടസം കമഖലയുമക്ടോയനി ബനചപട പ്രശ്നങ്ങളനില് അങ്ങയുചടെ
ഗഒൗരവതരമക്ടോയ ഇടെചപടെല് ഉണക്ടോകേണസം. 
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മചറ്റക്ടോന്നപ,  റൂള്  64  പ്രകേക്ടോരസം  പടയസം  കേനിടനിയനിട്ടുളതുസം  എന്നക്ടോല്  നനിര്മ്മക്ടോണ
പ്രവര്തനങ്ങള്  പൂര്തനിയക്ടോക്കനിയനിട്ടുളതുമക്ടോയ  ബനില്ഡനിസംഗുകേളുചടെ  കേക്ടോരരതനില്
ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  നയപരമക്ടോയ  ഒരു  പ്രഖരക്ടോപനസം  ഉണക്ടോകേണസം.  ബനില്ഡനിസംഗുകേള്
ചപക്ടോളനിച്ചുകേളയുന്നതനില് വലനിയ കേക്ടോരരമനില.  ആ വനിഷയങ്ങളനില് ഗവണ്ചമന്റെപ  ഒരു
നയസം പ്രഖരക്ടോപനികക്കണതുണപ.  ഇന്നപ ആളുകേള് കേടുത ആശങ്കയനിലക്ടോണപ.  അവനിചടെ
മരസം മുറനിക്കക്ടോന കേഴനിയുന്നനില, കേരമടെയക്ടോന കേഴനിയുന്നനില, ഈ വനിഷയസം വന്നകതക്ടോടുകൂടെനി
അവരുചടെ ലക്ടോന്റെപ വക്ടോലക്യൂ സസ്പീകറക്ടോ ലക്ടോന്റെപ വക്ടോലക്യൂവനികലയപ കപക്ടോയനിരനിക്കുന്നു.  ബക്ടോങ്കുകേള്
കലക്ടോണ്  ചകേക്ടോടുക്കുന്നനില.  ഇതുമക്ടോയനി  ബനചപട്ടുതചന്നയക്ടോണപ  രക്ടോജമക്ടോണനികേരസം
റനികപക്ടോര്ടപ  നമ്മുചടെ  മുമനിലുളതപ.  ബഹുമക്ടോനചപട  എസം.എല്.എ.  ശ്രസ്പീ.  സനി.  ചകേ.
ശശസ്പീന്ദ്രന  ഒരു ശ്രദ്ധ ക്ഷണനിക്കല് പ്രകമയസം ഈ നനിയമസഭയനില് ചകേക്ടോണ്ടുവന്നു.
രക്ടോജരസം  സസ്വതനമക്ടോകുന്നതനിനുമുമപ  വനികദശനികേളുമക്ടോയനി  ഉണക്ടോക്കനിയ  കേരക്ടോറനിചന്റെ
അടെനിസ്ഥക്ടോനതനില് അഞപ ലക്ഷതനിലധനികേസം  ചഹകര് ഭൂമനി  ഇകപക്ടോഴുസം  കതക്ടോടമക്ടോയനി
തചന്നയക്ടോണപ   പ്രവര്തനിക്കുന്നതപ.  പല ചഷയര് കഹക്ടോള്കഡഴസം  ഇന്നപ  ലണനനിലുസം
ബനിടനനിലുചമക്ടോചക്കയക്ടോചണങ്കനിലുസം,  നമ്മുചടെ  രക്ടോജരത്തുനനിന്നുസം  ഒഴനിഞകപക്ടോചയന്നപ
പറയചപടുന്ന  വനികദശക്ടോധനിപതരസം  മചറ്റക്ടോരു  രൂപതനില്  ഇകപക്ടോഴുസം  ഇവനിചടെ
നനിലനനില്ക്കുന്നുചവന്നുളതനിചന്റെ പ്രതരക്ഷമക്ടോയ ചതളനിവക്ടോണപ ഇതരസം  സസംവനിധക്ടോനങ്ങള്.
അതപ ഒരു വരവസക്ടോയചത  പ്രതനിസനനിയനിലക്ടോക്കുചന്നങ്കനില്  ഗവണ്ചമന്റെപ അതുമക്ടോയനി
ബനചപടപ  ഒരു  നയസം  പ്രഖരക്ടോപനികക്കണതുണപ.  ആ  നയസം  എന്തക്ടോചണന്നതനിചന
സസംബന നിച്ചപ  വരകമക്ടോക്കനിചയങ്കനില്  മക്ടോത്രകമ  ഈ  വരവസക്ടോയവമക്ടോയനി  മുകന്നക്ടോട്ടു
കപക്ടോകേക്ടോന കേഴനിയുകേയുള. 

രക്ടോജമക്ടോണനികേരസം  റനികപക്ടോര്ടപ  വന്നകതക്ടോടുകൂടെനി  ബക്ടോങ്കുകേചളലക്ടോസം  ബനചപട
കേമനനികേള്ക്കപ  കനക്ടോടസ്പീസപ  അയയക്ടോന  തുടെങ്ങനിയനിരനിക്കുന്നു.  അവര്ക്കപ  കലക്ടോണ്
കേനിട്ടുന്നനില.  കലക്ടോണ് ചകേക്ടോടുതനിട്ടുള ആളുകേള് നനിങ്ങളുചടെ കഡക്ടോകേക്യുചമന്റെപ  ഫസ്പീയക്ടോക്കണസം,
പണസം  ലഭനിക്കണചമന്നക്ടോവശരചപട്ടുചകേക്ടോണപ  കേമനനികേള്ക്കപ  കനക്ടോടസ്പീസപ  അയയ്ക്കുന്നു.
പുതുതക്ടോയനി ബക്ടോങ്കുകേളക്ടോരുസം കേമനനികേള്ക്കപ ഫനിനക്ടോനസപ ചചയ്യക്ടോത സക്ടോഹചരരമുണപ.
പ്രതനിസനനിയനില്നനില്ക്കുന്ന  ഒരു  വരവസക്ടോയതനിചന്റെ  പ്രതനിസനനിയുചടെ  ആക്കസം
വര്ദ്ധനിപനിക്കുന്നതനിനുകവണനിയക്ടോണപ  ഈ  സക്ടോഹചരരങ്ങള്  ചകേക്ടോചണതനിച്ചനിരനിക്കുന്ന
ചതന്നുളതുചകേക്ടോണപ  ഗവണ്ചമന്റെപ  ഈ  കേക്ടോരരതനില്  വരകമക്ടോയ  ഒരു  നയസം
പ്രഖരക്ടോപനിക്കണസം. ഗവണ്ചമന്റെപ പ്രഖരക്ടോപനിക്കുന്ന നയമക്ടോണപ ഈ കേക്ടോരരതനില് ഏറ്റവസം
പ്രധക്ടോനമക്ടോയനിട്ടുളതപ. 

ശ്രസ്പീ  .    പനി  .    ടെനി  .    കതക്ടോമസപ:  സര്,  ഏകേകദശസം  5  ചഹകര്  സ്ഥലസം  വനികദശ
പങ്കക്ടോളനിതമുണക്ടോയനിരുന്ന, TR&T അടെക്കമുള സ്ഥലങ്ങള് ഏചറ്റടുക്കുന്നതനിനുകവണനി
ശ്രസ്പീ.  എസം.  ജനി.  രക്ടോജമക്ടോണനികേരസം  ചഎ.എ.എസപ.ചന  ചുമതലചപടുതനി  മുകന്നക്ടോട്ടു
ചകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോയനിരുന്നു.  എന്നക്ടോല്..
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"ചകേക്ടോലനുമറനിഞ്ഞനില,

ചകേക്ടോലതനിയുമറനിഞ്ഞനില,

തനിചചത എചന്നക്ടോരു ചകേക്ടോച്ചരനിവക്ടോള്"  എന്ന പക്ടോട്ടുകപക്ടോചല കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസസം
ബഹുമക്ടോനചപട  ചചഹകക്കക്ടോടെതനിയനില്നനിന്നപ  ഈ  കേമനനി  കസ  വക്ടോങ്ങനിചക്കക്ടോണ്ടു
കപക്ടോയ വനിവരസം അങ്ങയുചടെ ശ്രദ്ധയനില്ചപടനിട്ടുകണക്ടോ?

ശ്രസ്പീമതനി  ഇ  .    എസപ  .    ബനിജനികമക്ടോള്:  സര്,  കേമനനി  കസ  വക്ടോങ്ങനിയതുമക്ടോയനി
ബനചപട വനിഷയങ്ങള് കകേക്ടോടെതനിയുചടെ പരനിഗണനയനിലക്ടോണപ.  കസ വക്ടോങ്ങക്ടോനുണക്ടോയ
സക്ടോഹചരരസം  എന്തക്ടോചണന്നപ  അകങ്ങയപ  നന്നക്ടോയനി  അറനിയക്ടോമകലക്ടോ.  അതുചകേക്ടോണപ
ഞക്ടോനതനിചന്റെ വനിശദക്ടോസംശങ്ങളനികലയപ വരുന്നനില. ഇക്കക്ടോരരങ്ങളനില് ഗവണ്ചമന്റെപ നയസം
പ്രഖരക്ടോപനിക്കണസം  എന്നുപറഞ്ഞതപ  അതുചകേക്ടോണ്ടു  തചന്നയക്ടോണപ.  ശ്രസ്പീ.  എസം.  ജനി.
രക്ടോജമക്ടോണനികേരസം  ചഎ.എ.എസപ.ചന്റെ  റനികപക്ടോര്ടനില്  അവനിചടെയുള  നൂറുകേണക്കനിനപ
ചചറുകേനിടെ  കേര്ഷകേര്ക്കപ  കേരമടെയക്ടോന  സക്ടോധനിക്കക്ടോതവനിധവസം,  കകേക്ടോടെതനിവനിധനിക്കപ
വനികധയസം  എന്നുപറഞ്ഞപ  അവരുചടെ  കേരസം  അടെച്ചുചകേക്ടോടുക്കുന്ന  സക്ടോഹചരരവമുണപ.
ഞക്ടോന ആ പ്രശ്നങ്ങളക്ടോണപ ചുണനിക്കക്ടോണനിക്കുന്നതപ.  ഈ കേക്ടോരരതനില് സര്ക്കക്ടോര് ഒരു
നയസം  പ്രഖരക്ടോപനിക്കണസം.  ശ്രസ്പീ.  എസം.  ജനി.  രക്ടോജമക്ടോണനികേരസം  ചഎ.എ.എസപ.ചന്റെ
റനികപക്ടോര്ടനിചന്റെ  അടെനിസ്ഥക്ടോനതനില്  5  ലക്ഷസം  ചഹകര് ഭൂമനി  സസംസ്ഥക്ടോന  സര്ക്കക്ടോര്
ഏചറ്റടുക്കക്ടോനക്ടോഗ്രഹനിക്കുകേയുസം  പ്ലെെക്ടോകന്റെഷകനകയക്ടോ  മകറ്റചതങ്കനിലുസം  ഏജനസനിചയ
ചകേക്ടോകണക്ടോ  ഏചറ്റടുത്തു നടെതനിക്കുന്നതനിനപ  തക്ടോല്പരരസം കേക്ടോണനിക്കുന്നുണപ എങ്കനില്
അതരതനില്  സര്ക്കക്ടോരനിചന്റെ  ഒരു  പ്രഖരക്ടോപനസം  ഉണക്ടോകേണസം.  ഇക്കക്ടോരരതനില്
സസംസ്ഥക്ടോന സര്ക്കക്ടോര് ഒരു നയസം പ്രഖരക്ടോപനിചച്ചങ്കനില് മക്ടോത്രകമ കകേക്ടോടെതനിക്കക്ടോചണങ്കനിലുസം
മറ്റക്ടോര്ക്കക്ടോചണങ്കനിലുസം  തസ്പീരുമക്ടോനങ്ങള്  എടുക്കക്ടോന  കേഴനിയുകേയുള.  ശ്രസ്പീ.  പനി.  ടെനി.
കതക്ടോമസപ ഇവനിചടെ സൂചനിപനിച്ച  T  R  &  T  സസ്വക്ടോമനി എന്ന ആചള  സസംബനനിച്ചപ ഈ
സഭതചന്ന  ഗഒൗരവതരമക്ടോയനി  പലവടസം  ചര്ച്ച  ചചയ്തനിട്ടുളതക്ടോണപ.  അതുചകേക്ടോണപ
ഇതനില്നനിചന്നക്ടോചക്ക  കുറച്ചുകൂടെനി  വരതരസമക്ടോയനിട്ടുള  ഗഒൗരവതരമക്ടോയ  പ്രശ്നമക്ടോണപ
TR&T  ഭൂമനിയുമക്ടോയനി  ബനചപട്ടുളതപ.  ഒരനിക്കല്  സര്ക്കക്ടോര്  പണസം  ചകേക്ടോടുതപ
ഏചറ്റടുത ഭൂമനി വസ്പീണ്ടുസം സസ്വക്ടോമനി ചചകേവശസം വച്ചുചകേക്ടോണനിരനിക്കുന്നു  എന്നുളതക്ടോണപ
TR&T  ഭൂമനിയുമക്ടോയനി  ബനചപട  പ്രശ്നസം.  അതടെക്കസം  ഭൂമനിയുമക്ടോയനി  ബനചപട
വനിഷയങ്ങളനില് വളചര ഗഒൗരവതരമക്ടോയനിട്ടുള ഒരു ഇടെചപടെല് സസംസ്ഥക്ടോന സര്ക്കക്ടോരനിചന്റെ
ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുസം ഉണക്ടോകകേണതുണപ.  എച്ചപ.ആര്.എല്.മക്ടോയനി  ബനചപടപ  സസംസ്ഥക്ടോന
സര്ക്കക്ടോര് നനിലപക്ടോടെപ പ്രഖരക്ടോപനിക്കണസം. ആവശരമനിലക്ടോത പദ്ധതനികേള്   ജനങ്ങളുചടെകമല്
ചകേടനിവയ്ക്കുന്ന  ഒരു  നനിലപക്ടോടുസം  ഇടുക്കനി  ജനിലയ്ക്കുണക്ടോവനില  എന്ന  ഉറച്ച  വനിശസ്വക്ടോസവസം
പ്രതസ്പീക്ഷയുമക്ടോണപ  ഇക്കക്ടോരരങ്ങളനിലുളതപ.  അതുചകേക്ടോണപ  ബഹുമക്ടോനചപട  മനനി
മറുപടെനി പറയുകമക്ടോള്,  400  കകേക്ടോടെനി രൂപ ആയക്ടോലുസം എത്ര രൂപയക്ടോയക്ടോലുസം നമുക്കപ
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ലഭനിക്കുന്ന  പണസം  ജനങ്ങള്ക്കപ  ആവശരമുളതക്ടോകണക്ടോ,  ഏതപ  തരതനിലക്ടോണപ
തക്ടോചഴതടനില് ഫലപ്രദമക്ടോയനി  വനിനനികയക്ടോഗനിക്കക്ടോന കേഴനിയുകേ എന്നതപ  സസംബനനിച്ചപ
സര്ക്കക്ടോരനിചന്റെ  നനിലപക്ടോടെപ  വരകമക്ടോക്കുചമന്നു  പ്രതസ്പീക്ഷനിച്ചുചകേക്ടോണപ,  ഈ  ബനിലനിചന
അനുകൂലനിച്ചുചകേക്ടോണപ നനിര്ത്തുന്നു.

(അദ്ധരക്ഷകവദനിയനില് പക്ടോനല് ഓഫപ ചചയര്മക്ടോന ശ്രസ്പീ. എസം. ഉമ്മര്)

ശ്രസ്പീ  .    റ്റനി  .    എ  .    അഹമ്മദപ  കേബസ്പീര്:  സര്,  ഈ ഫനിനക്ടോനസപ  ബനിലനിചന ഞക്ടോന
എതനിര്ക്കുന്നതപ  പ്രധക്ടോനമക്ടോയുസം  മൂന്നപ  കേക്ടോരണങ്ങളക്ടോലക്ടോണപ.  ശ്രസ്പീമതനി  ഇ.  എസപ.
ബനിജനികമക്ടോള്  പറഞ്ഞതുകപക്ടോചല  വളചര  ഗഒൗരവതരമക്ടോയ  ഒരു  നനിയമനനിര്മ്മക്ടോണസം
കകേന്ദ്രതലതനില് നടെന്നകപക്ടോള് ജനി.എസപ.ടെനി.യുചടെ കേക്ടോരരതനില് ഒരു മുചന്നക്ടോരുക്കവസം
നടെതക്ടോന നമുക്കപ കേഴനിഞ്ഞനില. ഒരു സക്ടോമതനികേ വനിദഗ്ദ്ധചനന്ന നനിലയപ ബഹുമക്ടോനചപട
ധനകേക്ടോരര വകുപ്പുമനനി അക്കക്ടോരരതനില് കവണത്ര ശ്രദ്ധനിച്ചനിട്ടുണക്ടോകേക്ടോസം.  പകക്ഷ ഈ
സഭ  അതപ  ചര്ച്ച  ചചയ്തനില  എന്നതപ  വളചര  ഗുരുതരമക്ടോയ  ഒരു  വസ്പീഴ്ചയക്ടോണപ.
അതുമക്ടോത്രമല  ഒരു  റനിചചവസ്ഡപ  ബജറ്റപ  എന്നുള  നനിലയപ  ഇത്രയുസം  വലനിയ
നനികുതനിഭക്ടോരസം  ജനങ്ങളുചടെകമല്  അടെനികച്ചല്പനിക്കക്ടോന,  അതുസം  ആദരചകേക്ടോലസംതചന്ന
ചതരചഞ്ഞടുത രസ്പീതനികയക്ടോടെപ കയക്ടോജനിക്കക്ടോനക്ടോവനില. അതുചകേക്ടോണക്ടോണപ ഈ ഫനിനക്ടോനസപ
ബനിലനിചന ഞക്ടോന എതനിര്ക്കുന്നതപ.  

ആധക്ടോരങ്ങളുചടെ സക്ടോമപ ഡക്യൂടനിയുസം രജനികസ്ട്രഷന ഫസ്പീസുസം ഒരു കേക്ടോരണവശക്ടോലുസം
വര്ദ്ധനിപനിക്കക്ടോന പക്ടോടെനില.  കേക്ടോരണസം  ഇവനിചടെ ചഫയര് വക്ടോലക്യു ഉണപ. 50  ശതമക്ടോനസം
ഫക്ടോറ്റക്ടോയനി  വര്ദ്ധനിപനിച്ചനിട്ടുണപ.  അതുചകേക്ടോണപ  ആ  രസംഗതപ  തടനിപപ  നടെക്കക്ടോത
സ്ഥനിതനിക്കപ  ഒരു  കേക്ടോരണവശക്ടോലുസം  ആ  നനികുതനി  നനിര്കദ്ദേശസം  ഉണക്ടോകേക്ടോന  പക്ടോടെനില.
ഇഷ്ടദക്ടോനസം,  കുടുസംബസസ്വതനിചന്റെ  ഭക്ടോഗപത്രസം,  കുടുസംബക്ടോസംഗങ്ങളുചടെ  ഒഴനിമുറനി  തുടെങ്ങനിയ
കേക്ടോരരങ്ങളനില് നനിലവനിലുള സമ്പ്രദക്ടോയസം തുടെര്കന്ന മതനിയക്ടോകൂ.  അകതസമയസം  1,000
രൂപ എന്ന പരനിധനി  നനിശ്ചയനിച്ചതപ  പ്രക്ടോകയക്ടോഗനികേമക്ടോയനി  കവണചമങ്കനില് മക്ടോറ്റക്ടോവന്നതക്ടോണപ.
ഫക്ടോറ്റുകേളുസം  അപക്ടോര്ട്ടുചമന്റുകേളുസം  രജനിസര്  ചചയ്യുകമക്ടോള്  കകേന്ദ്ര  പനി.ഡബക്യൂ.ഡനി.
വക്ടോലക്യുകവഷന  സര്ടനിഫനിക്കറ്റപ  കവണസം  എന്നപ  ശഠനികക്കണതുകണക്ടോ,  നനിലവനിലുള
ചഷഡക്യൂള്ഡപ  കററ്റപ  കപക്ടോകര  എന്നതപ  ബഹുമക്ടോനചപട  മനനി  ദയവക്ടോയനി
പരനികശക്ടോധനികക്കണതക്ടോണപ.  പ്ലെെക്ടോസനികേപ  ഉപകേരണങ്ങള്  കുറയ്ക്കുന്നതനിചന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി
സര്ചക്ടോര്ജ്ജപ വര്ദ്ധനിപനിച്ച സക്ടോഹചരരതനില് കുടെനിചവളതനിചന്റെ വനില വര്ദ്ധനിക്കക്ടോചത
കനക്ടോക്കണസം എന്നപ  അഭരര്ത്ഥനിക്കുകേയക്ടോണപ.

കമക്ടോകടക്ടോര്  വക്ടോഹന നനികുതനി  വര്ദ്ധനിപനിക്കുകമക്ടോള് സസ്വയസംചതക്ടോഴനില് കേചണതനിയതനിചന്റെ
ഭക്ടോഗമക്ടോയനി ഒകന്നക്ടോ രകണക്ടോ വക്ടോഹനങ്ങള് ഉളവചര ഫസ്പീറ്റപ ഓകണഴപ സനിചന്റെ കൂടതനില്
ചപടുത്തുന്നതപ ശരനിയല. അവര്ക്കക്ടോവശരമക്ടോയ പരനിഗണന ചകേക്ടോടുകക്കണതക്ടോണപ. 
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കമക്ടോകടക്ടോര്  ചവഹനിക്കനിള് ടെക്ടോകകഷന ആകനിചല ആറക്ടോമചത കക്ലെക്ടോസനില് ചകേക്ടോടുതനിട്ടുള
വനിശദസ്പീകേരണസം ദരുപകയക്ടോഗചപടുതക്ടോനുസം അഴനിമതനിക്കപ വക്ടോതനില്തുറക്കക്ടോനുസം സക്ടോധരതയുണപ.
അതനിനക്ടോല്  ചചഡ്രെവറുചടെ  കേരക്ടോബനിന  അടെക്കസം  യക്ടോത്രക്കക്ടോചര  ഉള്ചക്കക്ടോളക്ടോന
സക്ടോധനിക്കുന്ന സ്ഥലസം,  അതക്ടോയതപ ഇന്നര്  കസസപ മക്ടോത്രസം എന്നപ കേണക്കക്ടോക്കനി  നനിരക്കപ
തസ്പീരുമക്ടോനനിക്കണസം.  ചചമദയുചടെയുസം  മറ്റപ  ഭക്ഷര  വസ്തുക്കളുചടെയുസം  വനിലവര്ദ്ധനിപനിക്കുന്ന
നനികുതനി നനിര്കദ്ദേശങ്ങള് പനിനവലനിക്കണസം.  

കേഴനിഞ്ഞ  കുകറ  വര്ഷങ്ങളക്ടോയനി  സക്ടോമതനികേ  രസംഗതപ  തക്ടോങ്കളുചടെ  കേഴനിഞ്ഞ
ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  കേക്ടോലത്തുസം  യു.ഡനി.എഫപ.ചന്റെ  കേക്ടോലത്തുസം  ഒരു വനികേസന  പ്രക്രനിയ
നടെക്കുകേയക്ടോണപ.  ഫണപ  കേചണതക്ടോനകവണനി  തക്ടോങ്കള്  നടെത്തുന്ന  ശ്രമങ്ങകളക്ടോടെപ
ഞങ്ങളക്ടോരുസം  വനികയക്ടോജനിക്കുകേയനില.  അകതസമയസം  യക്ടോഥക്ടോര്ത്ഥര  കബക്ടോധകതക്ടോടു
കൂടെനിയക്ടോകണക്ടോ അതപ   എന്ന കേക്ടോരരസം  ആകലക്ടോചനിക്കണസം.  ഏതക്ടോണപ  12,000  കകേക്ടോടെനി
രൂപയുചടെ ഒരു ധനമക്ടോന്ദര പക്ടോകക്കജപ,  കേനിഫ്ബനിയുചടെ ഒരു ലക്ഷസം കകേക്ടോടെനി രൂപയുചടെ
ധനസമക്ടോഹരണസം,  ടെക്ടോകപ  കേളക്ഷന  25  ശതമക്ടോനസം  വര്ദ്ധനിപനിക്കുകേ,  അകതസമയസം
2003-ചല ഗരക്ടോരന്റെനി ആകനില് 14,000 കകേക്ടോടെനി രൂപയക്ടോയനി പരമക്ടോവധനി നനിശ്ചയനിച്ചതപ
കവണനിവന്നക്ടോല്  മക്ടോറ്റുചമന്നുപറയുന്ന  ഒരു  സ്ഥനിതനിയക്ടോണപ  ഇതനിലുളതപ.  അതപ  ഒരു
യക്ടോഥക്ടോര്ത്ഥര കബക്ടോധകതക്ടോടുകൂടെനി ഉണക്ടോകേണസം എന്നുപറയുകേയക്ടോണപ. 

ജനി.എസപ.ടെനി.യുചടെ  കേക്ടോരരതനില്  ഗഒൗരവതരമക്ടോയ  സമസ്പീപനസം  ആവശരമക്ടോയനിരുന്നു.
ജനി.എസപ.ടെനി.  കേഒൗണ്സനിലനില്  തസ്പീരുമക്ടോനസം  എടുക്കക്ടോന  നക്ടോലനില്  മൂന്നപ  ഭൂരനിപക്ഷസം
കവണസം.  ചസനട്രെല്  ഗവണ്ചമന്റെനിനപ  വസ്പീകറ്റക്ടോ  ഉണപ.  നമ്മുചടെ  തക്ടോല്പരരങ്ങള്
പരനിരക്ഷനിക്കുന്നതനിനപ  സഹക്ടോയകേരമക്ടോയ  രസ്പീതനിയനില്  ഒരു  ശ്രമസം  ഉണക്ടോയനില.
ജനി.എസപ.ടെനി.യനില് കുകറ  അനുകൂല  ഘടെകേങ്ങള്  ഉചണന്നതപ  സതരമക്ടോണപ.  തക്ടോങ്കള്
ആദരസം എഴുതനിയ കലഖനങ്ങളുസം കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസസം കഫസപ ബുക്കനില് കപക്ടോസപ ചചയ്തതുസം
തമ്മനില്  വലനിയ  വരതരക്ടോസമുണപ  എന്നപ  ഞക്ടോന  പറകയണതനിലകലക്ടോ.  ജനി.എസപ.ടെനി.
വരുകമക്ടോള്  ഒറനിജനികനഷന  കപക്ടോയനിന്റെനിനപ  പകേരസം  ചഡസനികനഷന  കപക്ടോയനിന്റെപ
വരുന്നതപ നമുക്കപ ഗുണകേരമക്ടോണപ. അതുമക്ടോത്രമല ഈ നനികുതനികരഖകേചളലക്ടോസം ചഎ.ടെനി.
സകങ്കതങ്ങള് ഉപകയക്ടോഗചപടുത്തുന്നതുചകേക്ടോണ്ടുസം നമുക്കപ ആ രസംഗതപ ചമച്ചമുണക്ടോകുസം.
എന്നക്ടോല് രക്ടോജരസം കശഖരനിക്കുന്ന കസവനനനികുതനിയനില് കകേരളതനില്നനിന്നപ ലഭനിച്ചതപ
കകേവലസം ഒരു ശതമക്ടോനസം മക്ടോത്രമക്ടോണപ. അതപ സൂചനിപനിക്കുന്നതപ വരവസക്ടോയരസംഗത്തുവന്ന
പനികന്നക്ടോടടെനിയക്ടോണപ.  നമ്മള്  കേഴനിഞ്ഞ  കുകറ  ചകേക്ടോലങ്ങളനില്  ആദര്ശസം  പ്രസസംഗനിച്ചപ
വരവസക്ടോയങ്ങചള  ആടനികയക്ടോടെനിച്ചതനിചന്റെ  ഫലമക്ടോണപ  കസവനനനികുതനിയുചടെ  കേക്ടോരരതനില്
വന്ന ഈ കുറവപ എന്നപ നമുക്കറനിയക്ടോസം. എന്നക്ടോല് ജനി.എസപ.ടെനി.യനില് കേക്ടോണുന്ന മചറ്റക്ടോരു
ഗുണസം  അസസംസ്കൃത  വസ്തുക്കള്ക്കുസം യനസക്ടോമഗ്രനികേള്ക്കുസം  വനിലകുറയക്ടോന  സക്ടോധരത
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ഉണപ. അക്കക്ടോരരസം കേണക്കനിചലടുതപ  ചചറുകേനിടെ, മസ്പീഡനിയസം വരവസക്ടോയ സ്ഥക്ടോപനങ്ങള്
തുടെങ്ങക്ടോനുള  കേക്ടോലക്ടോവസ്ഥ  സൃഷ്ടനിച്ചപ  വരവസക്ടോയവല്ക്കരണതനികലയപ  തനിരനിച്ചു
വരക്ടോനുള ഒരു ശ്രമസം നക്ടോസം കൂടക്ടോയനി എടുകക്കണതുണപ.  എന്നക്ടോല് ജനി.എസപ.ടെനി.യുചടെ
കേക്ടോരരതനില് ചചറനിയ സസംസ്ഥക്ടോനങ്ങള് അനക്ടോഥതസ്വസം  കപകറണനി വരുകമക്ടോ  എന്നുള
പ്രശ്നമുണപ.  അതക്ടോയതപ   വലനിയ സസംസ്ഥക്ടോനങ്ങളുചടെ സക്ടോമതനികേ ബജറ്റുസം  ചചറനിയ
സസംസ്ഥക്ടോനങ്ങളുചടെ  ബജറ്റുസം  തമ്മനില്  വലനിയ  ഏറ്റക്കുറനിച്ചനിലുണപ.  അവര്ക്കപ
ജനി.എസപ.ടെനി.  കേഒൗണ്സനിലനില്  എന്തപ  പ്രക്ടോധക്ടോനരമക്ടോണപ  കേനിട്ടുകേ  എന്നപ  നമ്മള്
ആകലക്ടോചനികക്കണതക്ടോണപ.  ചസപ്റ്റസംബറനിചല  മസ്പീറ്റനിസംഗനിചന  സസംബനനിച്ചപ  തക്ടോങ്കള്
കഫസപ ബുക്കപ കപക്ടോസനില്  പറയുന്നതപ  'ആഹക്ടോദമയമക്ടോയനിരുന്നു'  എന്നക്ടോണപ.  എന്നക്ടോല്
ഒകകക്ടോബറനിചല  മസ്പീറ്റനിസംകഗക്ടോ;  സക്ടോമന്തനമക്ടോരുചടെ സ്ഥക്ടോനകതക്കപ  സസംസ്ഥക്ടോനങ്ങചള
മക്ടോറ്റനിയനിരനിക്കുന്നു  എന്നപ  തക്ടോങ്കള്ക്കുതചന്ന  കപക്ടോസപ  ചചകയ്യണനിവന്നു.  ഇതപ
ഗഒൗരവതരമക്ടോയനി  എടുക്കുന്നതനില് സര്ക്കക്ടോര് പരക്ടോജയചപട്ടു എന്നക്ടോണപ  ഞക്ടോനനിവനിചടെ
സൂചനിപനിച്ചതപ.  ജനി.എസപ.ടെനി.  പ്രക്ടോബലരതനില് വരുകമക്ടോള് ഭക്ഷരവസ്തുക്കള്ക്കപ വനില
കൂടുകേയുസം ആഡസംബര വസ്തുക്കള്ക്കപ വനിലകുറയുകേയുസം ചചയ്യുന്ന വളചര നനിര്ഭക്ടോഗരകേരമക്ടോയ
സക്ടോഹചരരസം  ഉണക്ടോകേരുതപ.  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കക്ടോര്  നക്ടോലപ  സക്ടോബുകേളനിലക്ടോയനി  നനികുതനി
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള് നനിശ്ചയനിക്കുകേയക്ടോണപ.  നക്ടോലനില്ചപടെക്ടോതതനിനപ ചസസപ കവണസം എന്ന
കകേന്ദ്രനനിര്കദ്ദേശചത തക്ടോങ്കള് കചക്ടോദരസം ചചയ്തതപ  സസംസ്ഥക്ടോനസം സസ്വക്ടോഗതസം ചചയ്യുന്നു.
ഈ രസംഗതപ സഭയുചടെ വനികേക്ടോരസം അനുസരനിച്ചപ മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോകേക്ടോന കേഴനിഞ്ഞനിരുന്നുചവങ്കനില്,
ഈ നനിയമസം സസംസ്ഥക്ടോനങ്ങള് അസംഗസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനുമുമപ നമ്മുചടെ സസംസ്ഥക്ടോനതനിനപ
അഭനിപ്രക്ടോയസം  പറയക്ടോന  കേഴനിഞ്ഞനിരുന്നുചവങ്കനില്,  ഭരണ  പരനിഷ്കക്ടോര  കേമ്മസ്പീഷന
നനിയമനിക്കക്ടോചനടുത ആകവശസം ജനി.എസപ.ടെനി.യുചടെ കേക്ടോരരതനില് നമ്മള് എടുതനിരുന്നുചവങ്കനില്
നമുക്കപ കുകറക്കൂടെനി നല ഒരു നനിലവക്ടോരസം ഉണക്ടോകുമക്ടോയനിരുന്നു.

നമ്മുചടെ സസംസ്ഥക്ടോനതനിനപ  വലനിയ റവനക്യൂ കലക്ടോസപ  വരുചമന്നപ  പറയുന്നകലക്ടോ.
വലനിയ അളവനില് ഉണക്ടോകുന്ന  റവനക്യൂ കലക്ടോസപ നനികേതക്ടോന  നക്ടോലപ സക്ടോബപ കൂടെക്ടോചത
ചസസപ പനിരനിക്കക്ടോന സസംസ്ഥക്ടോനസം തയ്യക്ടോറക്ടോകേണസം എന്നുപറയുന്ന  രസ്പീതനികയക്ടോടുസം നമുക്കപ
കയക്ടോജനിക്കക്ടോന  കേഴനിയനില.  കസവന  നനികുതനിനനിരക്കപ  18  ശതമക്ടോനമക്ടോയനി  ഉറപനിച്ചക്ടോല്
കകേരളസം  കപക്ടോചലയുള  ഒരു  സസംസ്ഥക്ടോനതനിനപ  അതപ  തക്ടോങ്ങക്ടോന  കേഴനിയുന്ന
ഭക്ടോരമക്ടോയനിരനിക്കനില  എന്നക്ടോണപ  ഒറ്റകനക്ടോടതനില്  എനനിക്കപ  കതക്ടോന്നുന്നതപ.  ഇവനിചടെ
പ്രശ്നചമന്തക്ടോചണന്നുവച്ചക്ടോല് തനതു വരുമക്ടോനതനിചന്റെ കേക്ടോരരതനില് നമുക്കപ പരനിമനിതനിയുണപ.
എലക്ടോവര്ക്കുസം  അറനിയുന്ന  കേക്ടോരരങ്ങളക്ടോണപ.  2016-17  സക്ടോമതനികേ  വര്ഷസം  1,800
കകേക്ടോടെനി  രൂപയക്ടോണപ  റവനക്യൂ  കേമ്മനി.  റവനക്യൂ  വരുമക്ടോനസം  റവനക്യൂ  ചചലവകേള്ക്കപ
തനികേയുന്നനില എന്നക്ടോണപ  അതുചകേക്ടോണപ  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതപ.  ഇവനിചടെ   ഒരു  ചചവരുദ്ധരമുണപ.
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വനിദരക്ടോഭരക്ടോസവസം ആകരക്ടോഗരവസം ഒഴനിചകേ മചറ്റലക്ടോ സക്ടോമൂഹനികേ കമഖലകേളനിലുസം ചതകക്ക
ഇനഡരന  സസംസ്ഥക്ടോനങ്ങകളക്കക്ടോള്  കുറവക്ടോണപ  നമ്മുചടെ  റവനക്യൂചച്ചലവപ.  അകപക്ടോള്
എങ്ങചന  ഈ  ചചവരുദ്ധരസം  വന്നു  എന്നതപ  ഗഒൗരവതരമക്ടോയനി  പരനികശക്ടോധനികക്കണ
കേക്ടോരരമക്ടോണപ.  ചചവദക്യുകതക്ടോല്പക്ടോദനരസംഗത്തുസം  ഗ്രക്ടോമവനികേസനരസംഗത്തുസം  നമ്മള്  പനിന്നനിലക്ടോണപ.
അതുകപക്ടോചലതചന്ന റവനക്യൂ ചചലവനിചന്റെയുസം തനതു വരുമക്ടോനതനിചന്റെയുസം കേക്ടോരരതനില്
കനരനിയ  അളവനിലക്ടോചണങ്കനിലുസം  നമ്മള്  തക്ടോചഴയക്ടോണപ  നനില്ക്കുന്നതപ,  വര്ദ്ധനവനില.
എന്നക്ടോല് ആകളക്ടോഹരനി നനികുതനിഭക്ടോരതനില് കകേരളമക്ടോണപ മുന്നനിചലന്നക്ടോണപ കേണക്കുകേള്
സൂചനിപനിക്കുന്നതപ.  തനതുവരുമക്ടോനസം  വനിലയനിരുത്തുകമക്ടോള് നനികുതനിയനിനതനില് കൂടുതലുസം,
നനികുതനികയതര വരുമക്ടോനതനില് തുടെക്കസം മുതകല നക്ടോസം  തക്ടോകഴയുമക്ടോണപ നനില്ക്കുന്നതപ
എന്നപ കേക്ടോണക്ടോനക്ടോവസം. എന്നക്ടോല് അതനില് കേക്ടോണുന്ന ഒരു പ്രവണത പകരക്ടോക്ഷനനികുതനി
കൂടുതലുസം പ്രതരക്ഷനനികുതനി കുറവമക്ടോയനി ഇവനിചടെ തുടെരുകേയക്ടോണപ.   ഇതനിനുപരനിഹക്ടോരസം
കേക്ടോണക്ടോന എന്തക്ടോണപ  മക്ടോര്ഗ്ഗസം; ഇഒൗ പ്രവണതമൂലസം  നനികുതനി ഇനതനിചല വരുമക്ടോനസം
കുതചന  ഉയര്ന്നപ  90  ശതമക്ടോനസം  വചരയക്ടോയനി  എന്നതക്ടോണപ.  എന്തക്ടോണപ  അതനിനു
കേക്ടോരണസം?   കേക്ടോരണസം  കേസ്പീഴ്ത്തട്ടുകേക്ടോരക്ടോയ  ആളുകേളുചടെ  എണ്ണെസം  ഗണരമക്ടോയനി  കുറയുകേയുസം
ഇടെതട്ടുകേക്ടോരുചടെ  എണ്ണെസം  അവനിശസ്വസനസ്പീയമക്ടോയനി   വര്ദ്ധനിക്കുകേയുസം  ചചയ്തതനിചന്റെയുസം
ഫലമക്ടോയനി ഉപകഭക്ടോഗസം വര്ദ്ധനിച്ചതനിചന്റെ ഒരു ദരന്തമക്ടോണപ. 90 ശതമക്ടോനമക്ടോയനി കുതചന
ഉയര്ന്നു. എന്നക്ടോല് 10 ശതമക്ടോനതനിനടുതക്ടോണപ പ്രതരക്ഷനനികുതനി ഉളളതപ. പകരക്ടോക്ഷ
നനികുതനി 70 ശതമക്ടോനമക്ടോണപ,  അതനിചന്റെ അര്ത്ഥസം നമ്മുചടെ  ഉപകഭക്ടോഗ സസംസക്ടോരമക്ടോണപ.
അതുചകേക്ടോണപ എനനിക്കപ ചനില നനിര്കദ്ദേശങ്ങള് പറയക്ടോനുണപ.  എചന്റെ മനസനില് വരുന്ന
നക്ടോലഞ്ചുനനിര്കദ്ദേശങ്ങള്;  1.  പ്രതരക്ഷ  പകരക്ടോക്ഷ  നനികുതനിയുചടെ  വല  വനിശക്ടോലമക്ടോയനി
വസ്പീശക്ടോന ആ രസംഗതപ തക്ടോങ്കള് മുകന്നക്ടോട്ടുവരണസം. 2. സര്ക്കക്ടോര് ഭൂമനിയുചടെ പക്ടോടനനിരക്കപ
വര്ദ്ധനിപനികച്ച  മതനിയക്ടോകൂ.  (ഇതപ  കുകറ  ആളുകേള്  കേയ്യടെക്കനി  വച്ചനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ,
അതുചകേക്ടോണപ  പക്ടോടനനിരക്കപ  വര്ദ്ധനിപനിക്കണസം.)  3.  ഖനനതനിനുകമലുളള  കറക്ടോയല്റ്റനി
വര്ദ്ധനിപനികച്ച  മതനിയക്ടോകൂ.  4.  ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ  സ്ഥക്ടോപനങ്ങളനില്നനിന്നുളള  വരുമക്ടോനസം
വര്ദ്ധനിപനിക്കക്ടോന ചപ്രക്ടോഫഷണല് മക്ടോകനജപ ചമന്റെനിചന ചുമതലചപടുതണസം,  അതുവഴനി
ലക്ടോഭവസം   ഡനിവനിഡന്റുസം  വര്ദ്ധനിപനിക്കക്ടോന  നസ്പീക്കമുണക്ടോകേണസം.  ഇഒൗ  കേക്ടോരരങ്ങളനില്
സര്ക്കക്ടോര് ശ്രദ്ധനിക്കണസം എന്നകപക്ഷനിക്കുകേയക്ടോണപ. 

എചന്റെ മനസനിചന അലടനിയ ഒരു  വനിഷയസംകൂടെനി  പറഞ്ഞപ  ഞക്ടോന ചുരുക്കുകേയക്ടോണപ.
നമ്മുചടെ  തനതപ  വരുമക്ടോനതനില്  35  ശതമക്ടോനതനിലധനികേസം  വരുന്നതപ  മദരതനില്
നനിന്നുസം കലക്ടോടറനിയനില് നനിന്നുമക്ടോണപ.  ഇതപ എചന്റെ മനസനിചന വലക്ടോചത അസസ്വസ്ഥമക്ടോക്കുന്ന
കേക്ടോരരമക്ടോണപ.  കലക്ടോടറനി ടെനിക്കറ്റപ വക്ടോങ്ങുന്നതുസം മദരസം കേഴനിക്കുന്നതുസം  സക്ടോധക്ടോരണക്കക്ടോരുസം
ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളുമക്ടോണപ.  ഇതപ വലനിയ അസമതസ്വമക്ടോണപ.  അവര് അന്നന്നപ ജസ്പീവനിക്കക്ടോന
പ്രയക്ടോസചപടുകമക്ടോള് എകന്തക്ടോ പ്രതസ്പീക്ഷകയക്ടോടുകൂടെനി അവര് കലക്ടോടറനിചയടുക്കുന്നു.  അവര്
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ദനഃഖസം  അകേറ്റക്ടോന  മദരസം  കുടെനിക്കുന്നു.  സസംസ്ഥക്ടോനവരുമക്ടോനതനിചന്റെ  35  ശതമക്ടോനവസം
ലഭനിക്കുന്നതപ പക്ടോവചപട ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളുസം സക്ടോധക്ടോരണക്കക്ടോരനുസം ഒടുക്കുന്ന നനികുതനിയനില്
നനിന്നക്ടോണപ.  ഇതപ  നക്ടോണകക്കടെക്ടോണപ.  ഇചതക്ടോരു നല സൂചനയക്ടോയനി  എനനിക്കപ  കതക്ടോന്നുന്നനില.
ഇഒൗ കേക്ടോരരങ്ങളനില് സര്ക്കക്ടോരനിചന്റെ ശ്രദ്ധയുണക്ടോകേണസം എന്നപ അഭരര്ത്ഥനിക്കുന്നു.  ശ്രസ്പീ.
വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശന  പറഞ്ഞതുകപക്ടോചല  ഇഒൗ  നനികുതനി  നനിര്കദ്ദേശങ്ങചളലക്ടോസം
പരനികശക്ടോധനിച്ചപ  അടുതചകേക്ടോലസം  കവണചമങ്കനില്  ആവക്ടോസം,  ഇകപക്ടോള്  പനിനവലനിച്ചപ
സസംസ്ഥക്ടോനതനിനപ ഒരു  പ്രതരക്ടോശ ചകേക്ടോടുക്കക്ടോന കേഴനിയണസം. നനികുതനി വര്ദ്ധനിപനിക്കുന്ന
തസ്പീരുമക്ടോനസം പനിനവലനിക്കണസം.  പഴയ ഫനിനക്ടോനസപ ബനിലകേളനിചല ചനില ചപക്ടോരുതകക്കടുകേള്
കേഴനിഞ്ഞ സബ്ജകപ കേമ്മനിറ്റനിയനില്  ചര്ച്ച ചചയ്ത കേക്ടോരരമക്ടോണപ.  ആ ഫയല് റസ്പീ ഓപണ്
ചചയ്തപ  സബ്ജകപ  കേമ്മനിറ്റനിയുചടെ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്ക്കപ  വനികധയമക്ടോയനി  മുന  ചചഫനക്ടോനസപ
ബനിലകേളനില്  വന്നനിട്ടുളള  ചപക്ടോരുതകക്കടുകേള്കൂടെനി  പരനിഹരനിച്ചപ  മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോകേക്ടോന
കേഴനിയണസം  എന്നഭരര്ത്ഥനിച്ചുചകേക്ടോണ്ടുസം  ഇഒൗ  ബനിലനിചന  എതനിര്ത്തുചകേക്ടോണ്ടുസം  ഞക്ടോന
എചന്റെ വക്ടോക്കുകേള് അവസക്ടോനനിപനിക്കുന്നു.

ശ്രസ്പീ  .    ചകേ  .    ദക്ടോസന:  സര്,  ബഹുമക്ടോനചപട ധനകേക്ടോരര വകുപ്പുമനനി  അവതരനിപനിച്ച
ധനകേക്ടോരര  ബനിലനിചന  ഞക്ടോന  പനിന്തുണയ്ക്കുകേയക്ടോണപ.  കേഴനിഞ്ഞ  കേക്ടോലങ്ങളനില്നനിന്നുസം
വരതരസമക്ടോയനി ധന ഉതരവക്ടോദനിതസ്വ നനിയമതനിചന്റെ പരനിമനിതനികേള് എലക്ടോസം മറനികേടെന്നു
ചകേക്ടോണ്ടുമക്ടോത്രകമ നക്ടോടെനിചന്റെ വനികേസനസം സക്ടോധരമക്ടോകൂ എന്ന ശരനിയക്ടോയ തനിരനിച്ചറനിവനിചന്റെ
ചവളനിച്ചതനിലക്ടോണപ ഇഒൗ ഗവണ്ചമന്റെപ മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോകുന്നതപ.  2001-05 കേക്ടോലയളവനില്
കകേരളസം ഭരനിച്ചനിരുന്നതപ യു.ഡനി.എഫപ. ആയനിരുന്നു.  ആ കേക്ടോലചത  ശരക്ടോശരനി റവനക്യൂ
കേമ്മനി  3.45  ശതമക്ടോനമക്ടോയനിരുന്നു.  പനിന്നസ്പീടെപ  2006-10  കേക്ടോലയളവനില് വന്ന എല്.ഡനി.എഫപ.
സര്ക്കക്ടോര് റവനക്യൂ കേമ്മനി  1.86  ശതമക്ടോനമക്ടോയനി തക്ടോഴ്ത്തനിചക്കക്ടോണ്ടുവന്നു.  ധനക്കമ്മനി  4.49
ശതമക്ടോനതനില്നനിന്നുസം 3.09 ശതമക്ടോനമക്ടോയനി തക്ടോഴ.  സസംസ്ഥക്ടോന ആഭരന്തര വരുമക്ടോനസം
കവഗതയനില്  വളര്ന്നതുചകേക്ടോണപ  കേടെസം  കൂടെനിചയങ്കനിലുസം  കദശസ്പീയ  വരുമക്ടോനതനിചന്റെ
അനുപക്ടോതമക്ടോയനി  കേടെബക്ടോധരത  35.55  ശതമക്ടോനതനില്  നനിന്നപ  31.17 ശതമക്ടോനമക്ടോയനി
തക്ടോഴ.  അക്കക്ടോലതപ  സക്ടോമൂഹനികേ  സുരക്ഷക്ടോ  പദ്ധതനികേള്  ചവടനിക്കുറയ്ക്കുകേകയക്ടോ,  ആ
രസ്പീതനിയനില്  എചന്തങ്കനിലുസം  പ്രവര്തനസം  നടെത്തുകേകയക്ടോ  ചചയ്യക്ടോചത,  കകേരളതനിചന്റെ
ധനസ്ഥനിതനി  സുസ്ഥനിരവസം  വനികേസകനക്ടോന്മുഖവമക്ടോയനി  വളരുന്നതനിനക്ടോവശരമക്ടോയനിട്ടുളള
നടെപടെനിയക്ടോണപ അന്നചത  ഇടെതുപക്ഷ ഗവണ്ചമന്റെപ സസ്വസ്പീകേരനിച്ചനിരുന്നതപ.  എന്നക്ടോല്
പനിന്നസ്പീടെപ  വന്ന  യു.ഡനി.എഫപ.  ഗവണ്ചമന്റെപ  ഇചതലക്ടോസം  ആചകേ  അടനിമറനിക്കുന്ന
കേക്ടോഴ്ചയക്ടോണപ നമ്മള് കേണതപ.  റവനക്യൂ ചചലവപ ചുരുക്കക്ടോനക്ടോവശരമക്ടോയ ഒരു നടെപടെനിയുസം
സസ്വസ്പീകേരനിക്കക്ടോന ആ ഗവണ്ചമന്റെപ തയ്യക്ടോറക്ടോയനില.  അന്നപ ഞങ്ങള് പ്രതനിപക്ഷതനിരുന്നകപക്ടോള്
ഒരുപക്ടോടെപ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള് മുകന്നക്ടോട്ടുവച്ചു.  ബഹുമക്ടോനചപട അന്നചത ധനകേക്ടോരര വകുപ്പുമനനി
ഒന്നുസം  സസ്വസ്പീകേരനിച്ചനിരുന്നനില  എന്നുമക്ടോത്രമല,  ചകേക്ടോണ്ടുവന്ന  കഭദഗതനികേചളലക്ടോസം
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ഭൂരനിപക്ഷമുപകയക്ടോഗനിച്ചുചകേക്ടോണപ  തളളനിക്കളയുന്ന  സമസ്പീപനമക്ടോണപ  സസ്വസ്പീകേരനിച്ചതപ.
അതനിചന്റെചയലക്ടോസം  ഫലമക്ടോയനി  കകേരളതനില്  ഉണക്ടോയനിട്ടുളള  ഒടനവധനി  ജനകക്ഷമ
പദ്ധതനികേള്  മരവനിച്ചുകപക്ടോയനി  എന്നതപ  ഒരു  യക്ടോഥക്ടോര്ത്ഥരസം  മക്ടോത്രമക്ടോണപ.  കക്ഷമ
ചപനഷനുകേള്ക്കപ  ചകേക്ടോടുക്കക്ടോനുളള  പതനിചനക്ടോന്നുമക്ടോസചത  ചപനഷന  കുടെനിശ്ശേനികേയക്ടോയനി
വന്നതുസം  ചപക്ടോതുവനിതരണ  രസംഗതപ  സസംഭനസം  ഉണക്ടോയതുസം  മതരചതക്ടോഴനിലക്ടോളനി
കേടെക്ടോശസ്വക്ടോസസം കവചണന്നുവച്ചതുസം കേക്ടോര്ഷനികേ സസംഭരണ പരനിപക്ടോടെനികേചളലക്ടോസം നനിര്തലക്ടോക്കനിയതുസം
അന്നചത ഗവണ്ചമന്റെപ ഇഒൗ പദ്ധതനികേചളലക്ടോസം നടെതനിചക്കക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേക്ടോന  സന്നദ്ധത
കേക്ടോണനിച്ചനില  എന്നതനിചന്റെ  ചതളനിവകൂടെനിയക്ടോണപ.  കകേരളതനിചന്റെ  ധനകേക്ടോരര  സ്ഥനിതനിയനില്
മക്ടോരകേമക്ടോയ പരനികക്കല്പനിച്ചക്ടോണപ  ഉമ്മന ചക്ടോണനി സര്ക്കക്ടോര് പടെനിയനിറങ്ങനിയനിട്ടുളളതപ.
അന്നപ  പ്രതനിപക്ഷതക്ടോയനിരുന്ന  ഞങ്ങള്  ഇഒൗ  കേക്ടോരരസം  ചൂണനിക്കക്ടോണനിച്ചുചകേക്ടോണപ
ശകമക്ടോയ ഒരു നനിലപക്ടോടെപ  സസ്വസ്പീകേരനിച്ചകപക്ടോള്,  ഭരണപക്ഷസം വക്ടോദനിച്ചുചകേക്ടോണനിരുന്നതപ
നമ്മുചടെ  ധനസ്ഥനിതനി  സുരക്ഷനിതമക്ടോണപ,  അതനില് ആശങ്കചപകടെണതനില എന്നക്ടോണപ.
കകേരളക്ടോ  ധനകേക്ടോരര  വകുപ്പുമനനി  ശ്രസ്പീ.  കതക്ടോമസപ  ചഎസകേപ  സഭക്ടോതലതനില്
ധവളപത്രസം  അവതരനിപനിച്ചകപക്ടോള്  നമുചക്കലക്ടോസം  കേക്ടോരരങ്ങള്  വരകമക്ടോയനി.  അതപ
നമ്മുചടെ ധനസ്ഥനിതനിചയ സസംബനനിച്ചുളള ശരനിയക്ടോയ ചനിത്രമക്ടോണപ നല്കേനിയതപ. പഴയ
ഗവണ്ചമന്റെനികന്റെതപ  വനികേസനവസം  കേരുതലുമക്ടോണപ,  ഇതക്ടോണപ  തങ്ങളുചടെ  പരനിപക്ടോടെനി
എന്നക്ടോണപ അവര് ആവര്തനിച്ചക്ടോവര്തനിച്ചപ പറഞ്ഞതപ. കേരുതനിവച്ചചതലക്ടോസം എവനിചടെകപക്ടോയനി?
കേരുതനിവച്ചചതലക്ടോസം നക്ടോടനില് പലരുചടെ ചചകേകേളനികലയ്ക്കുപ  കപക്ടോയനി.  അതനിചന്റെ ചതളനിവകേള്
ഓകരക്ടോന്നുസം  ഇകപക്ടോള്  പുറത്തുവന്നുചകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയകല,  കേഴനിഞ്ഞ  അഞ്ചു  വര്ഷ
കേക്ടോലചത ഭരണതനിചന്റെ കേക്ടോലയളവനില് ഉണക്ടോയനിട്ടുളള ഒടനവധനി ചതളനിവകേളക്ടോണപ ഒക്ടോകരക്ടോ
ദനിവസവസം  പുറത്തുവന്നുചകേക്ടോണനിരനിക്കുന്നതപ.  അതനില്  ഏറ്റവസം  ഒടുവനിലകതതക്ടോണപ
കേഴനിഞ്ഞ  ദനിവസസം  ബക്ടോസംഗ്ലൂര്  കകേക്ടോടെതനി  പുറചപടുവനിച്ച  വനിധനി.  തടനിപ്പുകേക്ടോകരയുസം
ചവടനിപ്പുകേക്ടോകരയുസം കൂട്ടുപനിടെനിച്ചുനടെതനിയ കസവ ഇനനിയുസം ചതളനിയക്ടോനനിരനിക്കുന്നു.  ആദര
കകേക്ടോടെതനിവനിധനി  വന്നകപക്ടോള്തചന്ന,  ഗക്ടോനക്ടോരനിവനിലക്ടോപസംകപക്ടോചല,  മലയക്ടോള ഭക്ടോഷയുചടെ
പനിതക്ടോവപ എഴുതച്ഛേന മഹക്ടോഭക്ടോരതസം കേനിളനിപക്ടോടനില് സൂചനിപനിച്ചതുകപക്ടോചല,

 'വസ്പീണനിതകലക്ടോ കേനിടെക്കുന്നു ധരണനിയനില് 

കശക്ടോണനിതവമണനിഞ്ഞകയ്യക്ടോ ശനിവ ശനിവ'.  എചന്റെ നക്ടോടനില് ഒരുതരസം അടയുണപ,
വനിളനിക്കചപടുന്നതപ  കുളയടചയന്നക്ടോണപ.  ഇഒൗ  സക്ടോധനസം  നമ്മളറനിയക്ടോചത  നമ്മുചടെ
ശരസ്പീരതനില് കേടെന്നുകേയറുസം,  എന്നനിടപ   കചക്ടോരകുടെനിച്ചപ  ചസ്പീര്ത്തു വരുകമക്ടോഴക്ടോണപ  ഇതപ
കേടെനിച്ചനിരനിക്കുന്നു  എന്ന  കേക്ടോരരസം  നമ്മള്  അറനിയുന്നതപ.  പനിചന്ന  എങ്ങചനചയങ്കനിലുസം
അതനിചന പനിഴുചതറനിയക്ടോനുളള ഒരു പരക്ടോക്രമമക്ടോണപ. എത്ര വലനിച്ചക്ടോലുസം അതപ  പനിടെനിവനിടെനില.
ഒടുവനില് ഉകപക്ടോ പുകേയനിലകയക്ടോ  പ്രകയക്ടോഗനിക്കുസം.  ആ പ്രകയക്ടോഗതനില്  നനില്ക്കക്കളളനിയനിലക്ടോചത
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കുളയട പനിടെനിവനിടുസം. ഇഒൗ കുളയടചയകപക്ടോചല  അധനികേക്ടോര കേകസരയനില് നക്ടോണസംചകേട്ടുസം
ഒടനിപനിടെനിച്ചനിരുന്നവരക്ടോണപ ഇവര്.  ഒടുക്കസം കകേരള ജനത പ്രകയക്ടോഗനിച്ച ഉപനിലക്ടോണപ അവര്
പനിടെനിവനിട്ടുകപക്ടോയതപ.   കകേരളജനത ഇകപക്ടോള് പുഞനിരനി തൂകുകേയക്ടോണപ. ഓണക്കക്ടോലതപ
കേയ്യനില്  കേനിടനിയ  ചപനഷനതുകേയുചടെ  നനിറചനിരനി,  പുതന  ഉണര്കവ്വക്ടോചടെ  നമ്മുചടെ
വനിദരക്ടോഭരക്ടോസസം സടെകുടെചഞ്ഞഴുകന്നല്ക്കുന്നതനിചന്റെ ആകവശച്ചനിരനി,  വനിഷരഹനിത പച്ചക്കറനിയുചടെ
നന്മേ  ആകരക്ടോഗരജസ്പീവനിതസം  സമ്മക്ടോനനിക്കുന്നുചവന്ന  പുതനുണര്വ്വനിചന്റെ  ആഹക്ടോദച്ചനിരനി,
ഭനിന്നകശഷനിക്കക്ടോകരക്ടോടുസം  പക്ടോര്ശസ്വവല്ക്കരനിക്കചപടവകരക്ടോടുസം  അനുഭക്ടോവപൂര്വ്വസം  ഇടെചപടുന്നതനില്
നനിന്നപ ആര്ജ്ജനിക്കുന്ന ആതവനിശസ്വക്ടോസതനിചന്റെ ചനിരനി.  ആ  'ചനിരനി'യുചടെ പുറതക്ടോണപ
ഇടെതുപക്ഷ  സര്ക്കക്ടോര്  പുതനിയ  ആകേക്ടോശവസം  പുതനിയ  ഭൂമനിയുസം  പണനിയുന്നതപ;
നവകകേരള സൃഷ്ടനിക്കക്ടോയനി ഇവനിചടെ ശ്രമനിച്ചുചകേക്ടോണനിരനിക്കുന്നതപ.
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സര്,  പുതനിയ കകേരളസം എന്ന ആശയതനികലയപ മുകന്നറണചമങ്കനില് കകേരളതനിചന്റെ
ധനകേക്ടോരര  ചരനിത്രതനില്  പുതനിയ  അദ്ധരക്ടോയങ്ങള്  എഴുതനികച്ചര്കക്കണതക്ടോയനിട്ടുണപ.
അതക്ടോണപ ധനകേക്ടോരരവകുപ്പുമനനി ഇകപക്ടോള് ചചയചകേക്ടോണനിരനിക്കുന്നതപ. കേകമക്ടോളതനില്
നനിന്നപ  കേടെചമടുതപ  മുകമക്ടോട്ടുകപക്ടോകേക്ടോനക്ടോണപ  ധനകേക്ടോരരവകുപ്പുമനനി ശ്രമനിച്ചുചകേക്ടോണനിരനിക്കുന്നതപ.
എലക്ടോ കമഖലകേളനിലുസം പുതനിയ പദ്ധതനികേള് വന്നനിട്ടുണപ.  മക്ടോന്ദരതനിചന്റെ പടുകുഴനിയനികലയപ
പതനിയനിരുന്ന  കകേരളചത   ഉകതജനിപനിക്കക്ടോന കേഴനിയുന്ന സക്ടോമതനികേ രസ്പീതനിയക്ടോണപ
ചപക്ടോതുവനില്  സസ്വസ്പീകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നതപ.  നനികുതനിപനിരനിവനില്  അഴനിമതനിയുസം  സസ്വജനപക്ഷപക്ടോതവസം
വരുമക്ടോനചത  പ്രതനികൂലമക്ടോയനി  ബക്ടോധനിച്ചു.  കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കക്ടോരനിചന്റെ ചഎകേരമനിലക്ടോയ്മ
ഇഒൗ പ്രതനിസനനിക്കപ  ആക്കസംകൂടനി.  അച്ചടെക്കമനിലക്ടോയ്മ കേക്ടോരണസം ഭരണനനിര്വ്വഹണതനില്
കവണത്ര  ഉഒൗര്ജ്ജസ്വസസ്വലത  പുലര്തക്ടോന  കേഴനിഞ്ഞനില.  വനകേനിടെക്കക്ടോര്ചക്കലക്ടോസം
നനിര്ബക്ടോധസം  കസ  നല്കേനി.   2016  മക്ടോര്ച്ചനില്  1661  കകേക്ടോടെനി  രൂപയുചടെ  കസയക്ടോണപ
അനുവദനിക്കചപടതപ.  നനികുതനി  പനിരനിക്കുന്നതനില്  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കക്ടോര്  കേക്ടോണനിച്ച
ഗുരുതരമക്ടോയ  വസ്പീഴ്ച  ഇകപക്ടോഴചത  പ്രതനിസനനിക്കപ  പ്രധക്ടോന  കേക്ടോരണമക്ടോയനി  മക്ടോറനി.
ഇതനിചന്റെ പനിന്നനില് അഴനിമതനിയുചടെ നക്ടോറ്റമുണപ. ധൂര്ത്തുസം അഴനിമതനിയുസംകൂടെനി ആയകപക്ടോള്
ഖജനക്ടോവപ കേക്ടോലനിയക്ടോയനി.  പദ്ധതനിചച്ചലവപ ഗണരമക്ടോയനി ചവടനിക്കുറച്ചു.  തകദ്ദേശസസ്വയസം
ഭരണ സ്ഥക്ടോപനങ്ങളുചടെ വനികേസനപ്രവര്തനങ്ങചളലക്ടോസം  മുടെങ്ങനികപക്ടോയനി.  കേരക്ടോറുകേക്ടോര്ക്കപ
മൂവക്ടോയനിരസം കകേക്ടോടെനിയനിലധനികേസം രൂപ കുടെനിശ്ശേനികേയക്ടോയനി.  അതനിചന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനി മരക്ടോമതപ
പ്രവൃതനികേള്  സസംഭനിച്ചു.  കക്ഷമപദ്ധതനികേളുസം  ചപനഷനുള്ചപചടെയുള  ആനുകൂലരങ്ങളുചടെ
വനിതരണവസം  മുടെങ്ങനി. ഒരനിക്കലുസം കനരനിടനിടനിലക്ടോത സക്ടോമതനികേ പ്രതനിസനനിയക്ടോണപ
കേഴനിഞ്ഞ  അഞ്ചുവര്ഷക്കക്ടോലസം  കകേരളസം  അനുഭവനികക്കണനി  വന്നതപ.  യു.ഡനി.എഫപ.
സര്ക്കക്ടോരനിചന്റെ ചകേടുകേക്ടോരരസ്ഥതയുചടെ ഫലമക്ടോയനിട്ടുളവക്ടോയ സക്ടോമതനികേ പ്രതനിസനനിയുചടെ
ഭക്ടോരസം ജനങ്ങളുചടെകമല് അടെനികച്ചല്പനിച്ചു.  ചവളക്കരവസം വസ്തു നനികുതനിയുസം സര്ക്കക്ടോര്
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ഫസ്പീസുകേളുചമലക്ടോസം  കുതചന  വര്ദ്ധനിപനിക്കക്ടോന  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കക്ടോര്  തസ്പീരുമക്ടോനനിച്ചു.
ഏകേകദശസം  നക്ടോലക്ടോയനിരസം  കകേക്ടോടെനിരൂപയക്ടോണപ  ജനങ്ങളുചടെ  തലയനില്  ചകേടനിവച്ചതപ.
നനിയമസഭചയ  കനക്ടോക്കുകുതനിയക്ടോക്കനി  സഭക്ടോതലതനില്  ചര്ച്ചചചയ്യക്ടോചത  സര്ക്കക്ടോര്
ഏകേപക്ഷസ്പീയമക്ടോയനി പ്രഖരക്ടോപനിച്ച നനികുതനിവര്ദ്ധനവനില് രക്ടോഷ്ട്രസ്പീയകഭദമനിലക്ടോചത കകേരളതനില്
പ്രതനികഷധസം അലയടെനിച്ചു.  2014-15  വര്ഷചത ബജറ്റനില്  അന്നചത സര്ക്കക്ടോര്
1500 കകേക്ടോടെനി  രൂപയുചടെ  നനികുതനി  ചുമതനിയനിട്ടുണപ.  യു.ഡനി.എഫപ.  ഗവണ്ചമന്റെപ
അധനികേക്ടോരതനില് വന്നകശഷസം ചചവദക്യുതനി ചക്ടോര്ജ്ജപ മൂന്നു തവണ വര്ദ്ധനിപനിച്ചു.  ബസപ
യക്ടോത്രക്ടോക്കൂലനിയുസം  വര്ദ്ധനിപനിച്ചനിട്ടുണപ.  ജനങ്ങളുചടെ  ജസ്പീവനിതഭക്ടോരസം  വര്ദ്ധനിപനിക്കക്ടോന
സസംസ്ഥക്ടോന സര്ക്കക്ടോര് കകേന്ദ്രസര്ക്കക്ടോരനികനക്ടോടെപ മതരനിക്കുന്ന സമസ്പീപനമക്ടോണപ കേഴനിഞ്ഞ
അഞ്ചുവര്ഷക്കക്ടോലസം കകേരളതനില് കേണതപ.  ചപക്ടോതുവനിതരണ സമ്പ്രദക്ടോയസം തകേര്തപ
കേണ്സക്യൂമര്ചഫഡനില് അഴനിമതനിക്കപ വഴനിചയക്ടോരുക്കനി. സനിവനില് സചചപ്ലെെസപ കകേക്ടോര്പകറഷന,
മക്ടോകവലനി  കസക്ടോറുകേള്വഴനി  വനില്ക്കുന്ന അവശരവസ്തുക്കളുചടെ  വനിലവര്ദ്ധനിപനിച്ചപ  കേകമക്ടോളതനില്
ഭക്ഷരധക്ടോനരങ്ങള്  ഉള്ചപചടെയുള അവശരവസ്തുക്കളുചടെ വനിലകൂടനി ചപക്ടോതുവനിതരണ
സസംവനിധക്ടോനങ്ങചള തകേര്ക്കുന്ന സമസ്പീപനമക്ടോണപ കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ചമന്റെപ സസ്വസ്പീകേരനിച്ചതപ.
അതനിചന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  കേക്ടോര്ഷനികേ  കമഖലയനില്  ഗുരുതരമക്ടോയ  പ്രതനിസനനിയുണക്ടോയനി.
റബ്ബര് ഉള്ചപചടെയുള നക്ടോണരവനിളകേളുചടെ വനിലയനിടെനിഞ. വനകേനിടെ ടെയര് കേമനനികേള്ക്കപ
മുന യു.പനി.എ. സര്ക്കക്ടോര് വനിലകുറഞ്ഞ റബ്ബര് ഇറക്കുമതനി ചചയ്യക്ടോന  സഒൗകേരരസം ചചയ
ചകേക്ടോടുതതുചകേക്ടോണക്ടോണപ  സസ്വക്ടോഭക്ടോവനികേ  റബ്ബറനിചന്റെ  വനിലയനിടെനിഞ്ഞതപ.   രക്ടോസവളതനിചന്റെ
വനിലവര്ദ്ധനവപ  കൃഷനിക്കക്ടോചര  വനിഷമതനിലക്ടോഴ്ത്തനി.  സസംസ്ഥക്ടോനതപ പ്രവര്തനിക്കുന്ന കകേന്ദ്ര
ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ  വരവസക്ടോയങ്ങചളലക്ടോസം  തകേര്ച്ചയനിലക്ടോണപ.  ചപക്ടോതുകമഖലചയ സസംരക്ഷനിക്കുന്ന
ഒരു സമസ്പീപനകമക്ടോ  നയകമക്ടോ ആ ഗവണ്ചമന്റെപ സസ്വസ്പീകേരനിച്ചനിരുന്നനില.  ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ
വരവസക്ടോയരസംഗതപ  ഒരു  മുകന്നറ്റവസം  കകേരളതനിലുണക്ടോക്കക്ടോന  കേഴനിഞ്ഞനില.  എമര്ജനിസംഗപ
കകേരള നനികക്ഷപ സസംഗമസം ഒന്നുമലക്ടോതക്ടോയനികപക്ടോകുകേയക്ടോണപ ചചയ്തതപ.  കകേരളതനിചന്റെ
കകേക്ടോച്ചപ ഫക്ടോകറനി, കചര്തല വക്ടോഗണ് ഫക്ടോകറനി, ചഎ.ചഎ.റ്റനി., ചറയനില്കവ വനികേസനസം
എന്നനിവചയലക്ടോസം  വക്ടോക്കുകേളനിലുസം പ്രസക്ടോവനകേളനിലുസം മക്ടോത്രചമക്ടോതുങ്ങനി.   അഭരസവനിദരരുചടെ
ചതക്ടോഴനിലനിലക്ടോയ്മ രൂക്ഷമക്ടോയനി വളര്ന്നു. ഡനിഗ്രനിക്കക്ടോരുസം ഡനികപ്ലെെക്ടോമ സമക്ടോദനിച്ചവരുചമലക്ടോസം
ചതക്ടോഴനിലകനസ്വഷകേരക്ടോയനി  ചതക്ടോഴനില്  കേകമക്ടോളതനില്  വന്നതപ  നക്ടോസം  കേണതക്ടോണപ.
സസംസ്ഥക്ടോനചത വനിദരക്ടോഭരക്ടോസ രസംഗമക്ടോചകേ അടെനിയറവവയ്ക്കുന്ന ഹയര്ചസക്കന്റെറനിയനിചല
ക്രമകക്കടുകേള്.  ചചവദക്യുതനി  ഉല്പക്ടോദനസം  ചമച്ചചപടുത്തുന്നതനില്  ഒരു  നടെപടെനിയുസം
സസ്വസ്പീകേരനിക്കക്ടോത സമസ്പീപനമക്ടോയനിരുന്നു കേഴനിഞ്ഞ കേക്ടോലങ്ങളനിലുണക്ടോയനിരുന്നതപ. രക്ടോജരതനിനപ
തചന്ന മക്ടോതൃകേയക്ടോകകേണ കക്ഷമ പദ്ധതനികേചളലക്ടോസം  ഇലക്ടോതക്ടോക്കനി.  മുന ഗവണ്ചമന്റെപ
വസ്പീണ്ടുവനിചക്ടോരമനിലക്ടോചത  കേക്ടോരരങ്ങള്  മുകന്നക്ടോട്ടുചകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകുകേയക്ടോണപ  ചചയ്തതപ.
ലക്ഷക്കണക്കനിനക്ടോളുകേളുചടെ  ചതക്ടോഴനിലുസം  ചതക്ടോഴനിലവസരങ്ങളുസം  സസംരക്ഷനിക്കുന്നതനികനക്ടോ
പരമരക്ടോഗത  വരവസക്ടോയങ്ങള്  സസംരക്ഷനിക്കുന്നതനികനക്ടോ  ആവശരമക്ടോയ  നടെപടെനി
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സസ്വസ്പീകേരനിക്കക്ടോന കേഴനിയക്ടോചത യു.ഡനി.എഫപ.  ഗവണ്ചമന്റെപ കകേരള ജനതചയ ചപക്ടോതുവനിലുസം
ചതക്ടോഴനിചലടുതപ  ജസ്പീവനിക്കുന്നവചര  വനികശഷനിച്ചുസം  ദരനിതതനികലയപ  തളനിവനിടുന്ന
കേക്ടോഴ്ചയക്ടോണപ നക്ടോസം കേണതപ.  ആ സമസ്പീപനതനില് നനിന്നു വരതരസമക്ടോയനി  കകേരളചത
ഉയര്തനിചക്കക്ടോണ്ടു  വരക്ടോനുതകുന്ന സമഗ്രമക്ടോചയക്ടോരു   കേക്ടോഴ്ചപക്ടോടെപ വനികേസനിപനിച്ചുചകേക്ടോണപ
മുകന്നറുവക്ടോന ഇഒൗ ഗവണ്ചമന്റെനിനപ സക്ടോധനിച്ചനിട്ടുണപ.  അതുചകേക്ടോണ്ടുതചന്ന  ഞക്ടോന  ഇഒൗ
ബനിലനിചന പനിന്തുണയ്ക്കുന്നു.

ശ്രസ്പീ  .    സണ്ണെനി  കജക്ടോസഫപ:  സര്,  ഇഒൗ  ബനിലനിചന്റെ  ചര്ച്ച  തുടെങ്ങനിവച്ചുചകേക്ടോണപ
ബഹുമക്ടോനരനക്ടോയ മുന മുഖരമനനി ശ്രസ്പീ.  വനി.  എസപ.  അച്ചുതക്ടോനന്ദന,  മുന മുഖരമനനി
ശ്രസ്പീ. ഉമ്മന ചക്ടോണനിചക്കതനിചര പറഞ്ഞ പരക്ടോമര്ശങ്ങള് ചതറ്റക്ടോചണന്നുസം അതപ നസ്പീക്കസം
ചചയ്യണചമന്നുസം കനരകത ആവശരചപടനിരുന്നു.  ബക്ടോസംഗ്ലൂര് കകേക്ടോടെതനിയനില് ഒ.എസപ.നമര്
1271/2015-ചന്റെ ഉതരവക്ടോണപ.  അഡസ്പീഷണല്  സനിറ്റനി സനിവനില് ആന്റെപ  ചസഷനസപ
ജഡ്ജപ  ആ ഉതരവനിചന്റെ ആമുഖതനില് തചന്ന പറഞ്ഞനിട്ടുണപ; defendants placed
ex-parte. ഇഒൗ കകേസനിചല എതനിര്കേക്ഷനികേള് കകേക്ടോടെതനിയനിലനിലക്ടോചത അവരുചടെ ഭക്ടോഗസം
കകേള്ക്കക്ടോചതയക്ടോണപ  ഇങ്ങചനചയക്ടോരു  വനിധനി  പറഞ്ഞചതന്നപ.  ഇഒൗ  പ്രശ്നസം  രണ്ടു
വര്ഷങ്ങള്ക്കുമുമപ  മക്ടോധരമങ്ങളനില്  ചര്ച്ചയപ  വന്നകപക്ടോള്  ഞക്ടോനുസം  ആ  ചര്ച്ചയനില്
പചങ്കടുതതക്ടോണപ.  ഇഒൗ കകേസനിചല അനരക്ടോയക്കക്ടോരന ശ്രസ്പീ.  കുരുവനിള,  ചനില  വരകനികേള്
അകദ്ദേഹചത കേബളനിപനിച്ചപ അകദ്ദേഹതനില്നനിന്നുസം പണസംവക്ടോങ്ങനിചയന്നുസം ആ പണസം
തനിരനിചകേ  കേനിടക്ടോന  നടെപടെനി  സസ്വസ്പീകേരനിക്കണചമന്നക്ടോവശരചപട്ടുചകേക്ടോണപ  അന്നചത
മുഖരമനനി  ശ്രസ്പീ.  ഉമ്മന ചക്ടോണനിക്കപ ഒരു പരക്ടോതനി ചകേക്ടോടുത്തു.  അതനികന്മേല്  സമഗ്ര
അകനസ്വഷണസം നടെതണചമന്നപ നനിര്കദ്ദേശനിച്ചുചകേക്ടോണപ അന്നചത മുഖരമനനി  പരക്ടോതനി
ഡനി.ജനി.പനി.ക്കപ  കഫക്ടോര്കവഡപ  ചചയ.  ഡനി.ജനി.പനി.  ആ  കകേസപ  അകനസ്വഷനിച്ചു
ചകേക്ടോണനിരനിചക്ക കകേസകനസ്വഷണസം  തൃപ്തനിയക്ടോകേക്ടോതതുചകേക്ടോണപ  ശ്രസ്പീ.  കുരുവനിള  ബഹുമക്ടോനചപട
കകേരള  ചചഹകക്കക്ടോടെതനിയനില്  ഒരു  റനിടപ  ചപറ്റസ്പീഷന  ഫയല്  ചചയ.  ആ  റനിടപ
ചപറ്റസ്പീഷനനിചല  വക്ടോക്കുകേള്  ഞക്ടോന  ഓര്മ്മനിക്കുന്നു.  ഒരു  ചക്ടോനല്  ചര്ച്ചയ്ക്കുകവണനി
അതനിചന്റെ കകേക്ടോപനിചയടുതതപ ഓര്ക്കുകേയക്ടോണപ.  അതനിചന്റെ കകേക്ടോപനി എചന്റെ കേയ്യനിലനില.
റനിടപ  ചപറ്റസ്പീഷനനിചല പ്രയര് കപക്ടോര്ഷന വളചര പ്രധക്ടോനചപടതക്ടോണപ.  റനിടപ  ചപറ്റസ്പീഷനനിചല
പ്രയര് കപക്ടോര്ഷനനില്,  'There shall be a direction to conduct a Comprehensive
Enquiry  in  Exhibit   P1   as  directed  by  the  Hon'ble  Chief  Minister  of
Kerala.' കകേരളതനിചല  മുഖരമനനി  നനിര്കദ്ദേശനിച്ചതുകപക്ടോചല.....,  ശ്രസ്പീ.  കുരുവനിള
മുഖരമനനിക്കപ  നല്കേനിയ  പരക്ടോതനിയുചടെ  കകേക്ടോപനിയക്ടോണപ  Exhibit  P1.  പ്രസ്തുത
പരക്ടോതനിയനില്  മുഖരമനനി നനിര്കദ്ദേശനിച്ചതുകപക്ടോചല സമഗ്രമക്ടോയ അകനഷണസം നടെതക്ടോന
ഉതരവണക്ടോകേണചമന്ന അകപക്ഷയുമക്ടോയനി ശ്രസ്പീ. കുരുവനിള  കകേരള ചചഹകക്കക്ടോടെതനിചയ



നനിയമനനിര്മ്മക്ടോണകേക്ടോരരസം 361

സമസ്പീപനിച്ചു.  കകേരള  ചചഹകക്കക്ടോടെതനിയനില് ഇഒൗ  വനിഷയതനില് റനിടപ  ഹര്ജനിയുമക്ടോയനി
കപക്ടോകുകമക്ടോള്  മുഖരമനനി  പ്രതനിയുമല  സക്ടോക്ഷനിയുമല.  മുഖരമനനി  നനിര്കദ്ദേശനിച്ചതു
കപക്ടോചല  ഒരകനസ്വഷണസം  ആവശരചപട്ടുചകേക്ടോണപ  ഹര്ജനി  ഫയല്  ചചയ്ത  ശ്രസ്പീ.
കുരുവനിളയക്ടോണപ  ബക്ടോസംഗ്ലൂര്  കകേക്ടോടെതനിയനില്  കപക്ടോയനി  ഒരു  എകപപക്ടോര്ടനി  വനിധനി
സമക്ടോദനിച്ചതപ.  അതരതനിലുള  ഒരു കേക്ടോരരമക്ടോണപ  ബഹുമക്ടോനചപട  മുന  മുഖരമനനി
ശ്രസ്പീ.  വനി.എസപ  അച്ചുതക്ടോനന്ദന  ഇഒൗ  സഭയനില്  മുഖരമനനിയക്ടോയുസം  പ്രതനിപക്ഷ
കനതക്ടോവക്ടോയുസം പ്രവര്തനിച്ചപ ദസ്പീര്ഘകേക്ടോലചത പരനിചയമുള ശ്രസ്പീ. ഉമ്മന ചക്ടോണനിയുചടെ
അസക്ടോന്നനിദ്ധരതനില്  അകദ്ദേഹതനിചനതനിചര  സസംസക്ടോരനിച്ചതപ.  എന്തുചകേക്ടോണക്ടോണപ
അകദ്ദേഹസം  ഇങ്ങചന  പറഞ്ഞതപ?  അതനിചല  അടെനിസ്ഥക്ടോനരഹനിതമക്ടോയ  കേക്ടോരരങ്ങള്
മനസനിലക്ടോക്കണസം. അതുചകേക്ടോണക്ടോണപ ശ്രസ്പീ. തനിരുവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന പറഞ്ഞതപ ഇതപ
മക്ടോധരമങ്ങളനില്  വരരുചതന്നപ. ചതറ്റക്ടോയനിവരുന്ന  വക്ടോര്തകേളക്ടോണപ ആളുകേള് വക്ടോയനിക്കുന്നതപ.
തനിരുതനിയ  വക്ടോര്തകേള്  ആളുകേള്  കകേള്ക്കുന്നനില.  ഞക്ടോന  ശ്രസ്പീ.  വനി.  എസപ.
അച്ചുതക്ടോനന്ദചന്റെ കകേസനികലയപ കപക്ടോകുന്നനില.  വനിജനിലനസപ ഡയറകര് ശ്രസ്പീ. കജക്കബപ
കതക്ടോമസപ സ്ഥക്ടോനചമക്ടോഴനിയണചമന്നക്ടോവശരചപടകപക്ടോള് ശ്രസ്പീ. വനി.  എസപ.  അച്ചുതക്ടോനന്ദനക്ടോണപ
ഒഴനിയക്ടോന പക്ടോടെനിചലന്നപ  ആദരസം  പറഞ്ഞതപ.  വനിജനിലനസപ  ഡയറകര്ചക്കതനിചര  ഒരു
കകേസപ  വന്നകപക്ടോള്  ആ  കകേസപ  സനി.ബനി.ചഎ.  അകനസ്വഷനിക്കക്ടോന  തയ്യക്ടോറക്ടോകുന്നു.
അകദ്ദേഹസംതചന്ന പറയുന്നു, എചന്റെ കകേസപ സനി.ബനി.ചഎ. അകനസ്വഷനിക്കരുചതന്നപ.  ശ്രസ്പീ.
വനി.എസപ.  അച്ചുതക്ടോനന്ദന  മക്ടോത്രസം  ചക്ടോടെനിക്കയറനി  വനിജനിലനസപ  ഡയറകര്  സ്ഥക്ടോനസം
ഒഴനിയരുചതന്ന പരസര നനിലപക്ടോടെപ  സസ്വസ്പീകേരനിച്ചു.   വനിജനിലനസപ രജനിസര്ചചയ്ത ശ്രസ്പീ.
അരുണ്  കുമക്ടോറനിചന്റെ  കകേസപ  എഴുതനിതളനിയതനിലൂചടെ  അകദ്ദേഹതനിനപ  പ്രതനിഫലസം
കേനിടനി.

100 ദനിവസചത വനികേസന കേക്ടോരരങ്ങള് സസംബനനിച്ചപ ഗവണ്ചമന്റെപ ഒരു കരഖ
പുറതനിറക്കനിയനിട്ടുണപ.  ആ  കരഖയനിചല  പ്രധക്ടോനചപട  ഒരു  കേക്ടോരരസം  "വന
സസ്വപ്നങ്ങളുമക്ടോയനി വനകേനിടെ പദ്ധതനി.  ആ വനകേനിടെ പദ്ധതനികേളനില് ഏഴക്ടോസം സ്ഥക്ടോനതപ
"ഇക്കുറനി  കേണ്ണൂര്  പറക്കുസം",  കേക്ടോതനിരനിപ്പുകേള്  വനിഫലമക്ടോവനില,  രക്ടോജരചത  വലനിയ
വനിമക്ടോനതക്ടോവങ്ങളനിചലക്ടോന്നക്ടോയനി  2017  ഏപ്രനിലനില് കേണ്ണൂര്  വനിമക്ടോനതക്ടോവളസം
പ്രവര്തനമക്ടോരസംഭനിക്കുസം.  ഇതുസസംബനനിച്ചപ  26-9-2016-ല്  സര്വ്വശസ്പീ  ചകേ.  സനി.
കജക്ടോസഫപ,  സണ്ണെനി  കജക്ടോസഫപ,  ഷക്ടോഫനി  പറമനില്,  ചഎ.  സനി  ബക്ടോലകൃഷ്ണന
എന്നനിവരുചടെ  നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടെക്ടോത  കചക്ടോദരസം  നമര്  72-ല്  (എ)  “കേണ്ണൂര്
വനിമക്ടോനതക്ടോവളസം  എന്നകതയപ  പ്രവര്തനമക്ടോരസംഭനിക്കുവക്ടോനക്ടോണപ  ലക്ഷരമനിടുന്നതപ?
കേണ്ണൂര് വനിമക്ടോനതക്ടോവളതനിചന്റെ പ്രവര്തനസം കമയപ മക്ടോസതനില് പൂര്തസ്പീകേരനിക്കക്ടോനുസം
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അതനിനുകശഷസം  ചടെസനിസംഗപ  കേമ്മസ്പീഷന  നടെതക്ടോനുമക്ടോണപ  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതപ.  (ബനി)
വനിമക്ടോനതക്ടോവളവമക്ടോയനി ബനചപട എചന്തലക്ടോസം പ്രവൃതനികേൾ ഇതുവചര പൂര്തസ്പീകേരനിച്ചനിട്ടുണപ?”

ശ്രസ്പീ  .   രക്ടോജു എബഹക്ടോസം:........(ടമക്കപ ഓഫപ)........

ശ്രസ്പീ  .   സണ്ണെനി കജക്ടോസഫപ: ഞക്ടോന പറയക്ടോസം, ശ്രസ്പീ. രക്ടോജു എബഹക്ടോസം. I will come
to the point.  ശ്രസ്പീ. ഉമ്മന ചക്ടോണനിയുചടെ കേക്ടോലതപ അവനിചടെ പരസ്പീക്ഷണ പറക്കലനിനപ
വന്നകപക്ടോള് കേളനിയക്ടോക്കനിയവര്ക്കുള മറുപടെനിയക്ടോണനിതപ.  നനിയമസഭക്ടോ കചക്ടോകദരക്ടോതരസം.
മറുപടെനി  ഞക്ടോന  വക്ടോയനിക്കക്ടോസം.  എചന്തക്ടോചക്ക  പ്രവര്തനങ്ങള്  പൂര്തസ്പീകേരനിച്ചു;  ഇതപ
കകേള്ക്കക്ടോന  തയ്യക്ടോറക്ടോകേണസം.  “1)  3500  മസ്പീറ്റര്  റണ്കവ.  2)  20  എയര്ക്രക്ടോഫപ
പക്ടോര്ക്കനിസംഗനിനക്ടോയുള  ഏപ്രണ്. 3) പക്ടോരലല് ടെക്ടോകനി ട്രെക്ടോക്കപ - 889 മസ്പീറ്റര്. 4) റണ്കവ
ലനിങ്കപ ടെക്ടോകനി  - 2  എണ്ണെസം. 5)  ഏപ്രണ് ലനിങ്കപ ടെക്ടോകനി  - 4  എണ്ണെസം. 6)  ചുറ്റുമതനില് - 18
മസ്പീറ്റര്. 7) ഓപകറഷണല് വക്ടോള് - 4 കേനി. മസ്പീറ്റര്. 8) എയര് ട്രെക്ടോഫനികേപ കേണ്കട്രെക്ടോള് ടെവര്
ബനില്ഡനിസംഗപ - 85%. 9) ഫയര് കസഷന (2) - 75 %. 10) കസക്ടോസം വക്ടോടര് ചഡ്രെയനിന
  - 35%, 11)  ചഎചസക്ടോകലഷന കബ - 50%, 12)  ചടെര്മനിനല് ബനില്ഡനിസംഗപ  - 75%,
13)ടഫ  ഓവര്  -  90%,  മചറ്റക്ടോരു  ടഫ  ഓവര്-90%,  അങ്ങചന  തുടെങ്ങനി
ചകേ.എസപ.ഇ.ബനി.  സടപ്ലെെ-95%,  വക്ടോടര്  സടപ്ലെെ  ചകേ.ഡബക്യൂ.എ.-  100%.”
ഇങ്ങചനയക്ടോണപ  മറുപടെനി.  ഇതപ  26-9-2016-ചന്റെ  മറുപടെനിയക്ടോണപ.  ഇതപ  ശ്രസ്പീ.
ഉമ്മനചക്ടോണനി സര്ക്കക്ടോരനിചന്റെ കേക്ടോലതപ ശ്രസ്പീ.  ചകേ.  ബക്ടോബു ഇഒൗ വകുപപ ടകേകേക്ടോരരസം
ചചയ്തനിരുന്ന  സമയതപ  നടെതനിയ  പ്രവര്തനമക്ടോണപ.  അതലക്ടോചത  എ.ചകേ.ജനി.
ചസന്റെറനില്നനിന്നപ  ചടെര്മനിനല്  പണനിതനിടപ  ഇഒൗ  ഗവണ്ചമന്റെപ  വന്നകപക്ടോള്  അവനിചടെ
ചകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോയനി  ഫനിറ്റപ  ചചയ്തതല.  ഇന്നചല തനിരുവനന്തപുരസം ചമഡനിക്കല് കകേക്ടോകളജനില്
ആകേക്ടോശ  ഇടെനക്ടോഴനി  ഉദ്ഘക്ടോടെനസം  ചചയ.  ഇന്നചത  പത്രങ്ങളനിചല  വക്ടോര്തയക്ടോണപ.
അതപ സസംഘടെനിപനിച്ച അന്നചത ആകരക്ടോഗര വകുപ്പുമനനി ശ്രസ്പീ. വനി. എസപ. ശനിവകുമക്ടോര്
ഇവനിചടെ ഇരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  അകദ്ദേഹചത ക്ഷണനിക്കക്ടോകനക്ടോ അകദ്ദേഹചതക്കുറനിച്ചപ ഒരു
വക്ടോക്കുകപക്ടോലുസം  പറയക്ടോകനക്ടോ  ഇടെനല്കേക്ടോചതയക്ടോണപ  ആകേക്ടോശ  ഇടെനക്ടോഴനി  ഉദ്ഘക്ടോടെനസം
ചചയ്തതപ.  കേഴനിഞ്ഞ  ദനിവസസം  എറണക്ടോകുളതപ  ടഫ  ഓവര്  ഉദ്ഘക്ടോടെനസം  ചചയ.
ആരക്ടോണപ  ചകേക്ടോണ്ടുവന്നതപ?  അതുസസംബനനിച്ചപ  ശ്രസ്പീ.  ചബന്നനി  ചബഹനക്ടോന
ഉള്ചപചടെയുളവര്  എത്രകയക്ടോവടസം  ഇഒൗ  നനിയമസഭയനില്  സസംസക്ടോരനിച്ചതപ  ഞക്ടോന
ഓര്മ്മനിക്കുകേയക്ടോണപ.  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കക്ടോര്ചചയ്ത  നല  കേക്ടോരരങ്ങള്  അസംഗസ്പീകേരനിക്കക്ടോന
തയ്യക്ടോറല. ചതറ്റക്ടോയ വക്ടോര്തകേള് വരുതനി കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കക്ടോരനിചന ആകക്ഷപനിക്കക്ടോന,
പ്രതനിപക്ഷ  കനതക്ടോവനിചന  ഉള്ചപചടെ,  പ്രതനിപക്ഷ  കനതക്ടോവപ  അതനിനപ  മറുപടെനി
പറഞകേഴനിഞ,  നടെത്തുന്ന  ശ്രമങ്ങള്  ജനങ്ങളുചടെ  മുനപനില്  വനിലകപക്ടോകേനില.
അതനിനപ വരകമക്ടോയ മറുപടെനിയുണപ.

കസക്ടോര്ട്സപ  കമഖലയനില്  രക്ടോജരതനിചന്റെയുസം  കകേരളതനിചന്റെയുസം  അഭനിമക്ടോനസം
ജനിമ്മനി  കജക്ടോര്ജ്ജക്ടോയനിരുന്നു.  ജനിമ്മനി  കജക്ടോര്ജ്ജനിചന്റെ  കുടുസംബചത  കവദനനിപനിച്ചപ,
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അഞപ ജു കബക്ടോബനി കജക്ടോര്ജ്ജനിചന കേരയനിപനിച്ചപ അവചര കസക്ടോര്ട്സപ കേഒൗണ്സനിലനിചന്റെ
ചചയര്മക്ടോന  സ്ഥക്ടോനത്തുനനിന്നപ  ഇറക്കനിവനിടപ  പകേരസം  നനിയമനിച്ച  വരകനിയുചടെ  ട്രെക്ടോക്കപ
ചറകക്കക്ടോര്ഡപ ഞക്ടോന ഇവനിചടെ പറയുന്നനില. 

മനി  .   ചചയര്മക്ടോന: ചയസപ......പ്ലെെസ്പീസപ....കേണ്ക്ലൂഡപ......

ശ്രസ്പീ  .    സണ്ണെനി കജക്ടോസഫപ:  അഞ്  ജു കബക്ടോബനി കജക്ടോര്ജ്ജനിചന്റെ കേണ്ണുനസ്പീര് കകേരളസം
കേണ്ടു.  രക്ടോഷ്ട്രസ്പീയ  പക്ഷപക്ടോതപരമക്ടോയനിട്ടുള  നനിലപക്ടോടുകേളക്ടോണപ  സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നതപ.
വനികേസന കേക്ടോരരതനിലുസം ധനകേക്ടോരര ബനിലനിലുസം ബജറ്റനിലുസം ആ നനിലപക്ടോടെപ പ്രതനിഫലനിച്ചു
കേണനിട്ടുണപ.  പ്രതനിപക്ഷ  എസം.എല്.എ.മക്ടോചര  അവഗണനിച്ചുചകേക്ടോണ്ടുള
നനിലപക്ടോടുകേളക്ടോണപ  സസ്വസ്പീകേരനിച്ചുചകേക്ടോണനിരനിക്കുന്നതപ.  മക്ടോണനിസക്ടോര്  ചകേക്ടോണ്ടുവന്ന കേക്ടോരുണര
ചബനവലന്റെപ  ഫണപ  തുടെരുന്നതപ  നല  കേക്ടോരരമക്ടോണപ.  റബ്ബര്  കൃഷനിക്കക്ടോര്ക്കപ  500
രൂപചയങ്കനിലുസം  വച്ചതപ  നല  കേക്ടോരരമക്ടോണപ.  പകക്ഷ  കകേന്ദ്രതനില്നനിന്നപ  പതപ
ടപസകപക്ടോലുസം  അധനികേസം  വക്ടോങ്ങക്ടോന  ഇഒൗ  സര്ക്കക്ടോരനിനപ  സക്ടോധനിച്ചനിടനില.  ചനില
കേക്ടോരരങ്ങളനില്  ഞങ്ങചള  കകേക്ടോപനിയടെനിച്ചനിട്ടുണപ.  മറ്റപ  കേക്ടോരരങ്ങളനില്  സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്ന
ജനകദ്രക്ടോഹനടെപടെനികേള്  ഇഒൗ  ധനകേക്ടോരര  ബനിലനില്  നനിഴലനിക്കുന്നു.  അതനിചന
എതനിര്ക്കുന്നു.  എചന്റെ വക്ടോക്കുകേള് ചുരുക്കുന്നു.

ശ്രസ്പീമതനി പനി  .   അയനിഷക്ടോ കപക്ടോറ്റനി: സര്, കേഴനിഞ്ഞ 5 വര്ഷക്കക്ടോലസം യു.ഡനി.എഫപ.
ഗവണ്ചമന്റെപ  നടെപക്ടോക്കനിയ ജനകദ്രക്ടോഹ നയങ്ങളുചടെയുസം  സക്ടോമതനികേ കമഖലയനിചല
ചകേടുകേക്ടോരരസ്ഥതയുചടെയുസം ഫലമക്ടോയനി സസംസ്ഥക്ടോനത്തുണക്ടോയ കേഠനിനമക്ടോയ സക്ടോഹചരരങ്ങചള
അതനിജസ്പീവനിച്ചുചകേക്ടോണ്ടുകവണസം ഇഒൗ സര്ക്കക്ടോരനിനപ മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോകേക്ടോന. അപ്പുറത്തുനനിന്നപ
ബഹുമക്ടോനചപട  സണ്ണെനി  കജക്ടോസഫപ,  പൂര്തസ്പീകേരനിക്കക്ടോത  നനിരവധനി  പദ്ധതനികേള്
ഉദ്ഘക്ടോടെനസം  ചചയ്തതനിചന്റെ  ചതളനിവകേള്  എചന്റെ  മണ്ഡലതനിലുള്ചപചടെ  ഉചണന്നപ
പറഞ്ഞതനിനുള വനിശദസ്പീകേരണസം ഞക്ടോന പനിന്നസ്പീടെപ പറയക്ടോസം. പ്രതനിസനനികേചള തരണസം
ചചയ്യക്ടോനുള  മക്ടോര്ഗ്ഗങ്ങളുസം  വഴനികേളുസം  കേചണതനി  അവ ചനിടയക്ടോയനി  നടെപക്ടോക്കക്ടോനുള
ശ്രമങ്ങളക്ടോണപ  കേഴനിഞ്ഞ  നക്ടോലുമക്ടോസസംചകേക്ടോണപ  ഇഒൗ  ഗവണ്ചമന്റെപ  ചചയ
ചകേക്ടോണനിരനിക്കുന്നതപ.  ചമച്ചചപട  ധനകേക്ടോരര  മക്ടോകനജ് ചമന്റെനിലൂചടെയുസം  വകുപ്പുകേളുചടെ
ഏകകേക്ടോപനിതമക്ടോയ പ്രവര്തനങ്ങളനിലൂചടെയുസം മുഖരമനനിയുചടെ കമല്കനക്ടോടതനിലൂചടെയുസം
എലക്ടോ  കേക്ടോരരങ്ങള്ക്കുസം  ഒരു അടുക്കുസം  ചനിടയുചമക്ടോചക്ക  ഉണക്ടോക്കക്ടോന  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണപ.
സമ്പൂര്ണ്ണെ  സക്ടോക്ഷരത,  ജനകേസ്പീയക്ടോസൂത്രണസം,  ജനടമത്രനി  കപക്ടോലസ്പീസപ,  നസ്പീതനി
ചമഡനിക്കല് കസക്ടോര്, കുടുസംബശ്രസ്പീ തുടെങ്ങനിയ ജനകേസ്പീയ പദ്ധതനികേചളലക്ടോസം തുടെക്കമനിടതപ
ഇടെതുപക്ഷ  ജനക്ടോധനിപതര  മുന്നണനി  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  കേക്ടോലതക്ടോചണന്നുളതപ
കരഖകേള് പരനികശക്ടോധനിച്ചക്ടോല് മനസനിലക്ടോക്കക്ടോന കേഴനിയുസം.   ഇടെതുപക്ഷ ജനക്ടോധനിപതര
മുന്നണനി  സര്ക്കക്ടോര്  അഴനിമതനി  വനിരുദ്ധമക്ടോയനി  പ്രവര്തനിച്ചതുചകേക്ടോണപ,  അഴനിമതനി
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ആകരക്ടോപണങ്ങള്ക്കപ വനികധയരക്ടോയനി ആര്ക്കുസംതചന്ന ആ സസ്പീറ്റനിലനിരനിക്കക്ടോന കേഴനിഞ്ഞനിടനില
എന്നുള കേക്ടോരരവസം നമുക്കറനിയക്ടോസം. അഴനിമതനികക്കസ്സുകേളനിലുസം അഴനിമതനി ആകരക്ടോപണങ്ങളനിലുസം
മുങ്ങനിചക്കക്ടോണക്ടോണപ  കേഴനിഞ്ഞ  5  വര്ഷക്കക്ടോലവസം  കകേരളതനില്  യു.ഡനി.എഫപ.
ഗവണ്ചമന്റെപ ഭരനിച്ചചതന്നുസം നമുക്കറനിയക്ടോസം.  വനിദരക്ടോഭരക്ടോസകമഖലയനില്തചന്ന എത്രചയത്ര
ആകരക്ടോപണങ്ങളക്ടോണപ  ഉണക്ടോയനിട്ടുളതപ.  ആ  സര്ക്കക്ടോരനിചന്റെ  കേക്ടോലത്തുള  ഒക്ടോകരക്ടോ
വകുപ്പുസം എടുത്തുപരനികശക്ടോധനിച്ചക്ടോല് അറനിയക്ടോസം.  വനിദരക്ടോഭരക്ടോസകമഖല ഇത്രയുസം തച്ചുടെച്ച
ഒരു  സന്ദര്ഭസം  മുമ്പുണക്ടോയനിടനില.  കകേരളതനില്  എത്ര  നക്ടോണസംചകേട  ഒരു
ഭരണമക്ടോയനിരുന്നു കേഴനിഞ്ഞ 5 വര്ഷക്കക്ടോലസം നടെന്നതപ എന്ന കേക്ടോരരസം  പുറത്തുവന്നനിട്ടുള
വക്ടോര്തകേളുകടെയുസം  നടെന്നനിട്ടുള  സമരങ്ങളുകടെയുസം  ആചകേത്തുകേയക്ടോയനി   ജനങ്ങള്
നല്കേനിയ വനിധനി  പരനികശക്ടോധനിക്കുകമക്ടോള് നമുക്കപ മനസനിലക്ടോകുസം. 

കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടെപ  സര്വ്വകേലക്ടോശക്ടോലയുമക്ടോയനി ബനചപടപ ബഹുമക്ടോനചപട രക്ടോകജഷപ
എത്രചയത്ര പ്രശ്നങ്ങളക്ടോണപ ചൂണനിക്കക്ടോണനിച്ചനിട്ടുളതപ.  സര്വ്വകേലക്ടോശക്ടോലയനില് കേഴനിഞ്ഞ
കേക്ടോലതപ  നടെപനിലക്ടോക്കനിയ  ചനില  പരനിപക്ടോടെനികേചള  സസംബനനിച്ചപ  നമുക്കറനിയക്ടോസം.
മലബക്ടോറനിചന്റെ ഉന്നത വനിദരക്ടോഭരക്ടോസ രസംഗചത പനികന്നക്ടോക്കക്ടോവസ്ഥയപ പരനിഹക്ടോരമക്ടോയനി
സ്ഥക്ടോപനിതമക്ടോയ കേക്ടോലനിക്കറ്റപ സര്വ്വകേലക്ടോശക്ടോല കേഴനിഞ്ഞ ഭരണതനിലുടെനസ്പീളസം വനിവക്ടോദങ്ങളുചടെ
കകേന്ദ്ര ബനിന്ദുവക്ടോയനിരുന്നുചവന്നപ നമുക്കറനിയക്ടോസം. പത്രങ്ങളക്ടോചകേ റനികപക്ടോര്ടപ ചചയ്തതക്ടോണപ.
ആ ഭരണതനില്  സര്വ്വകേലക്ടോശക്ടോല, ഘടെകേകേക്ഷനിയക്ടോയ മുസസ്പീസം ലസ്പീഗനിചന്റെ അധനികേക്ടോര
രക്ടോഷ്ട്രസ്പീയതനിചന്റെ ഇരയുസം അരങ്ങുസം ആയനി മക്ടോറനി എന്നപ  പത്രവക്ടോര്തകേളുണക്ടോയനിരുന്നു.
17-2-2016-ല്  വന്നനിട്ടുള പത്രവക്ടോര്തയക്ടോണപ ഞക്ടോന വക്ടോയനിക്കുന്നതപ.  ചപണ്കുടനികേളുചടെ
കകേവലമക്ടോയ  മനുഷരക്ടോവകേക്ടോശങ്ങള്കപക്ടോലുസം  നനിരന്തരസം  ധസ്വസംസനിക്കചപട  വനിവരങ്ങള്
നമുക്കറനിയക്ടോസം.  കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടെപ സര്വ്വകേലക്ടോശക്ടോലയനിചല ചപണ്കുടനികേള് കഹക്ടോസലനില്
അനുഭവനിക്കുന്ന  പ്രയക്ടോസങ്ങള്,  യൂണനികവഴ്സനിറ്റനിയനില്  പഠനിക്കുകമക്ടോഴുണക്ടോകുന്ന  പ്രശ്നങ്ങള്,
വനി.സനി.യുചടെ ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുണക്ടോകുന്ന പ്രശ്നങ്ങള് എന്നനിവചയലക്ടോസം  വനനിതകേളുചടെ  ഒരു
കയക്ടോഗതനില്വച്ചപ ഞങ്ങകളക്ടോടെപ പറഞ്ഞനിട്ടുളതക്ടോണപ. അഴനിമതനി നനിയമനചമന്ന കേടുസംചവടനിചന്റെ
കേഥകേളക്ടോണപ ഏറ്റവസം അവസക്ടോനസം പുറത്തുവരുന്നതപ. 320 തസനികേകേളനില് സര്വ്വകേലക്ടോശക്ടോല
അസനിസന്റെപ നനിയമനതനിനക്ടോയനി നടെന്ന എഴുത്തു പരസ്പീക്ഷയനില് കൃത്രനിമസം നടെന്നതക്ടോയനി
ആകരക്ടോപണമുയര്ന്നനിരുന്നു.  ആയനിരകതക്ടോളസം  ഉകദരക്ടോഗക്ടോര്ത്ഥനികേളുചടെ ലനിസപ  ജനുവരനി
30-നപ  അതക്ടോയതപ,  ഒരു  ശനനിയക്ടോഴ്ച  12  മണനിക്കപ  പുറത്തുവന്നു,  ഞക്ടോയറക്ടോഴ
അവധനിയക്ടോചണന്നനിരനിചക്ക  തനിങ്കളക്ടോഴ്ച  80-ല്പരസംകപര്  കജക്ടോലനിയനില്  പ്രകവശനിച്ചു.
ഇതുവചര  287  കപര്.  ഇതരസം  എത്രചയത്ര  വക്ടോര്തകേള്.  "ഉന്നതവനിദരക്ടോഭരക്ടോസ
കമഖലയനില് കകേക്ടോടെനികേളുചടെ  ചകേക്ടോള"  പത്രവക്ടോര്തയക്ടോണനിതപ.  കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ
കേക്ടോലകതതക്ടോണപ.  7-10-2016-ല്  ആ  കേക്ടോലഘടചത  കേക്ടോരരങ്ങള്  റനികപക്ടോര്ടക്ടോയനി



നനിയമനനിര്മ്മക്ടോണകേക്ടോരരസം 365

വന്നനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ. സസംസ്ഥക്ടോനതപ ഇ-ഗകവണനസപ നടെപക്ടോക്കുന്നതനിചന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനി
200  കകേക്ടോടെനി രൂപ ചചലവഴനിച്ചപ  വനിവരസക്ടോകങ്കതനികേ ഉപകേരണങ്ങള് വക്ടോങ്ങനിയതനില്
വന അഴനിമതനി  കേചണതനിയതനിചനത്തുടെര്ന്നപ  വനിജനിലനസപ  അകനസ്വഷണസം തുടെങ്ങനി.
100  കകേക്ടോടെനി  രൂപയുചടെ  ഉപകേരണങ്ങള്ക്കപ  200  കകേക്ടോടെനി  രൂപ  നല്കേനി.  അതക്ടോണപ
വക്ടോര്തയുചടെ  തലചക്കടപ  തചന്ന.  ഇക്കക്ടോരരതനില്  ഇകപക്ടോള്  അകനസ്വഷണസം
നടെക്കുകേയക്ടോണപ. വനിദരക്ടോഭരക്ടോസ ഗുണനനിലവക്ടോരസം ചമച്ചചപടുതക്ടോനക്ടോണപ ഇ-ഗകവണനസപ
ചകേക്ടോണ്ടുവന്നതപ.  ഇന്തരന  ഇനസനിറ്റക്യൂടപ  ഓഫപ  ചടെകകക്ടോളജനി  ആന്റെപ  മക്ടോകനജ് ചമന്റെപ
കകേരളയക്ടോണപ  ഇതനിചന്റെ സൂപര്വനിഷന നടെകതണതപ.  അവരുചടെ ഒബ്ജക്ഷനകപക്ടോലുസം
വകേവയക്ടോചതയക്ടോണപ ഇതരചമക്ടോരു പര്കച്ചസപ നടെതനിയനിട്ടുളതപ. ഇചതലക്ടോസം കേഴനിഞ്ഞ
ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ കേക്ടോലചത  കേക്ടോരരങ്ങളക്ടോണപ.  എചന്റെ മണ്ഡലതനില്തചന്ന റൂറല്
എസപ.പനി. ഓഫസ്പീസനിചന്റെ ചകേടനിടെ നനിര്മ്മക്ടോണ ഉദ്ഘക്ടോടെനസം നടെതനി. ഞക്ടോന ആചരയുസം
കുറ്റചപടുത്തുകേയല.  അതനിനക്ടോവശരമക്ടോയ  ഭൂമനി  വനിട്ടുകേനിടനിയ  കേടെലക്ടോസപ  മക്ടോത്രകമയുള.
അവനിചടെ  തക്ടോലൂക്കപ  ഒക്ടോഫസ്പീസപ  പ്രവര്തനിക്കുന്നുണപ.  അതപ  ഷനിഫപ  ചചകയ്യണതക്ടോയനിട്ടുണപ.
അതനിനക്ടോവശരമക്ടോയ  തുകേ  അനുവദനിച്ചനിടനില.  ഇചതക്ടോചക്ക  പൂര്തനിയക്ടോകേക്ടോചതതചന്ന
മക്ടോസങ്ങള്ക്കുമുനപപ അതനിചന്റെ തറക്കലനിടപ  ഉദ്ഘക്ടോടെനവസം നടെതനി.  ഒരു നടെപടെനിയുസം
മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോയനിടനില. ഇനനി പുതുതക്ടോയനി കേക്ടോരരങ്ങള് ചചയതുടെകങ്ങണ സ്ഥനിതനിയക്ടോണപ.

അതുകപക്ടോചലയക്ടോണപ  നനിലച്ചുകപക്ടോയ  പദ്ധതനികേള്.  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ
കേക്ടോലചത എലക്ടോ പദ്ധതനികേളുസം ഇഴഞ്ഞനിഴഞ്ഞപ കപക്ടോകുകേയക്ടോണപ.  ഉദക്ടോഹരണതനിനപ
ചകേക്ടോടക്ടോരക്കരയനിചല സനിവനില് കസഷന.  കേഴനിഞ്ഞ ഇടെതുപക്ഷ ജനക്ടോധനിപതര മുന്നണനി
ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  കേക്ടോലതപ  അനുവദനിച്ചപ  2012-ല്  യു.ഡനി.എഫപ.  ഗവണ്ചമന്റെപ
വന്നകപക്ടോഴക്ടോണപ  അതനിചന്റെ  നടെപടെനിക്രമങ്ങള്  പൂര്തസ്പീകേരനിച്ചുചകേക്ടോണപ  ആക്ചസ്വലക്ടോയനിട്ടുള
പണനിയനികലക്കപ കപക്ടോയതപ. അന്നപ അതനിനപ റനിവനിഷന നടെതനി  ഒരു നനില കേടപ ചചയ്തപ
ചടെണര് ചചയ. 2  കകേക്ടോടെനിയനിലധനികേസം രൂപ ചകേക്ടോടുക്കക്ടോനുണക്ടോയനിരുന്നതനിചനത്തുടെര്ന്നപ
കേരക്ടോറുകേക്ടോരന  കുചറ  പണനികേള്  ചചയകേഴനിഞ്ഞകപക്ടോള്  പണനി  ഉകപക്ഷനിച്ചുകപക്ടോയനി.
അതനില്  കുറച്ചുപണസം  ചകേക്ടോടുത്തു.  അചതക്ടോരു  അസ്ഥനികൂടെസംകപക്ടോചല  കേക്ടോടുമൂടെനി
ചതരുവനക്ടോയള് വനിലസുന്ന  സ്ഥനിതനിയനികലയപ  എതനിയനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  ഇഒൗ ഗവണ്ചമന്റെപ
അധനികേക്ടോരതനില്  വന്നതനിനുകശഷസം  ശകമക്ടോയ  ഇടെചപടെലനിചനത്തുടെര്ന്നപ  ഇകപക്ടോള്
അതപ പൂര്തസ്പീകേരനിക്കക്ടോന നടെപടെനി സസ്വസ്പീകേരനിച്ചുചകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ. ഒരു തുണ്ടു ഭൂമനി
ഇലക്ടോതവര്ക്കപ  ഭൂമനി  ചകേക്ടോടുക്കകണ  എചന്നക്ടോചക്ക  ഇവനിചടെ  കചക്ടോദനിച്ചു.  കേഴനിഞ്ഞ
സര്ക്കക്ടോര് ചചയ്തചതന്തക്ടോണപ? ചപരുമക്ടോറ്റച്ചടസം നനിലവനില് വരുചമന്നുകപടെനിച്ചപ അവസക്ടോന
മനനിസഭക്ടോ കയക്ടോഗങ്ങളനി ല് ഒറ്റയടെനിക്കപ 822 തസ്പീരുമക്ടോനങ്ങള് എടുക്കുകേയക്ടോണപ ചചയ്തതപ;
ശരനിയക്ടോകണക്ടോ അതപ?  റവനക്യൂ  വകുപനിനകേസ്പീഴനില് വന അഴനിമതനികേളക്ടോണപ  അരകങ്ങറനിയതപ.
ഇചതലക്ടോസം പത്രവക്ടോര്തകേളക്ടോണപ. ചമത്രക്ടോന കേക്ടോയലനില് 378 ഏക്കര് കുമരകേസം ഇകക്കക്ടോ
ടൂറനിസസം കപ്രക്ടോജകനിനുകവണനി നനികേതക്ടോനുസം എറണക്ടോകുളസം ജനിലയനിചല കേടെമക്കുടെനിയനില്
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മള്ടനി ചസഷരക്ടോലനിറ്റനി ആശുപത്രനി പണനിയക്ടോന 47 ഏക്കര് നനികേതക്ടോനുസം പ്രസ്തുത ഭൂമനി
2007  മുതല്  തരനിശനിടനിരനിക്കുന്നു  എന്ന  നരക്ടോയസം  പറഞചകേക്ടോണപ   അനുവക്ടോദസം
ചകേക്ടോടുത്തു.  തണ്ണെസ്പീര്തടെ-ചനല്വയല് സസംരക്ഷണ നനിയമചത  അടനിമറനിച്ചുചകേക്ടോണപ
എചന്തലക്ടോസം  കേക്ടോരരങ്ങളക്ടോണപ  ചചയ്തനിട്ടുളതപ?  അതുകപക്ടോചല  കേഴനിഞ്ഞ  കേക്ടോലങ്ങളനില്
സസ്പീകറക്ടോ  ലക്ടോന്റെപ ചലസപ  എചന്നക്ടോരു  പദ്ധതനി  ചകേക്ടോണ്ടുവന്നു.  എചന്റെ  മണ്ഡലതനിചല
ചനടുവത്തൂരനില്  പക്ടോറപ്പുറതപ  വരച്ചുചകേക്ടോടുതനിടക്ടോണപ  ഭൂമനി  ചകേക്ടോടുതതപ.  അതുമക്ടോയനി
ബനചപടപ പത്തുപനണക്ടോളുകേള് പരക്ടോതനി പറയക്ടോന വന്നനിരുന്നു. അന്നപ  മനനികയക്ടോടെപ
ആ  കേക്ടോരരസം  സൂചനിപനിച്ചകപക്ടോള്  തസ്പീര്ച്ചയക്ടോയനിട്ടുസം  പരനികശക്ടോധനിക്കക്ടോചമന്നപ  അകദ്ദേഹസം
പറഞ. പകക്ഷ ഒരു നടെപടെനിയുമുണക്ടോയനില.  പക്ടോറപ്പുറതപ എങ്ങചനയക്ടോണപ വസ്പീടുവയ്ക്കുന്നതപ?
ഇചതലക്ടോസം  പരനികശക്ടോധനികക്കണതക്ടോണപ.  സസ്പീകറക്ടോ  ലക്ടോനഡപ ചലസനിനപ  അകലക്ടോടപ  ചചയ്ത
എലക്ടോ   ഭൂമനിയുസം   കകേസ്സുകേള്  നനിലവനിലുളതക്ടോയനിരുന്നു.  അതുചകേക്ടോണപ  ഭൂമനി  ലഭനിച്ച
ഇവചര  ഒഴനിപനികക്കണ  സ്ഥനിതനിവനികശഷസം  കൂടെനിയുണപ.  ഇതരതനിലുള  നനിരവധനി
പ്രശ്നങ്ങളക്ടോണപ കേഴനിഞ്ഞ കേക്ടോലങ്ങളനില് ഉണക്ടോയനിട്ടുളചതന്നപ നമുക്കറനിയക്ടോസം.  അകതക്ടോചടെക്ടോപസം
തചന്ന   നനികുതനിയനിളവനിലൂചടെ  265  കകേക്ടോടെനി  രൂപയുചടെ  ചവടനിപപ.  കകേക്ടോഴനിക്കച്ചവടെക്കക്ടോര്ക്കുസം
ആയുര്കവ്വദ മരുന്നുകേമനനിക്കക്ടോര്ക്കുസം അനധനികൃതമക്ടോയനി നനികുതനിയനിളവപ നല്കേനിയതപ
ബഹുമക്ടോനചപട മുന ധനകേക്ടോരര വകുപ്പുമനനിയുമക്ടോയനി ബനചപടപ മക്ടോതൃഭൂമനി പത്രതനില്
വന്നനിട്ടുള വക്ടോര്തയക്ടോണപ.  ഇചതലക്ടോസം കേഴനിഞ്ഞ കേക്ടോലങ്ങളനിലുണക്ടോയ ഭരണതനിചന്റെ
ബക്ടോക്കനിപത്രമക്ടോയനി കേക്ടോണക്ടോവന്നതക്ടോണപ. എന്തപ ധനപ്രതനിസനനിയക്ടോയനിരുന്നു?  ചവളക്കരസം
വര്ദ്ധനിപനിച്ചുസം  വസ്പീടുകേള്ക്കപ  ടെക്ടോകപ  വര്ദ്ധനിപനിച്ചുസം  ബജറ്റനിചന  അധനികേരനിച്ചുചകേക്ടോണപ
ജനങ്ങളുചടെകമല്  അമനിതഭക്ടോരസം  അടെനികച്ചല്പനിച്ചുചകേക്ടോണ്ടുമുള  ഒരു  ഭരണമക്ടോണപ
നടെതനിയനിരുന്നതപ. 

കക്ഷമ ചപനഷനുകേചളലക്ടോസം കുടെനിശ്ശേനികേയക്ടോക്കനിയനിട്ടു കപക്ടോയ കേക്ടോരരവസം  നമുക്കറനിയക്ടോസം.
ചഎ.എ.ടവ.  ഭവന പദ്ധതനി മൂന്നുലക്ഷസം രൂപയക്ടോക്കനി ഉയര്ത്തുചമന്നപ മക്ടോണനി സക്ടോര്
പറഞ്ഞകപക്ടോള് ഞങ്ങചളക്ടോചക്ക സകന്തക്ടോഷനിച്ചു.  കുചറ ആശസ്വക്ടോസസം കേനിട്ടുചമന്നപ വനിചക്ടോരനിച്ചു.
രണ്ടു ലക്ഷസം രൂപയുചടെ  പണനി പൂര്തനിയക്ടോക്കനി  ബക്ടോക്കനി   ഒരു ലക്ഷസം രൂപ കൂടെനി
കേനിടക്ടോനകവണനി ആള്ക്കക്ടോര് നടെക്കുകേയക്ടോണപ.  ഒരു ലക്ഷസം രൂപ  എവനിചടെ ചകേക്ടോടുത്തു?
അതനിനപ ഉതരവളതക്ടോയനി  കതക്ടോന്നുന്നനില. ഇങ്ങചന ഒകടചറ പ്രശ്നങ്ങളുണപ.

വനിദരക്ടോഭരക്ടോസ കമഖലയുമക്ടോയനി  ബനചപട പ്രശ്നസം നനിലനനില്ക്കുന്നുണപ.  നക്ടോഷണല്
സനില്  കേസ്വക്ടോളനിഫനികക്കഷന ചഫയനിസംവര്ക്കനികലയപ  കകേരളചമക്ടോഴനിചകേയുള  എലക്ടോ
സസംസ്ഥക്ടോനങ്ങളുസം വന്നുചവന്നക്ടോണപ  ഞക്ടോന മനസനിലക്ടോക്കുന്നതപ.  ചചകയ്യണ നനിരവധനി
കേക്ടോരരങ്ങള്   ചചയ്യക്ടോചത  ഇകപക്ടോഴചത സര്ക്കക്ടോരനിനപ  ഭക്ടോരനിച്ച  പ്രശ്നമുണക്ടോക്കുന്ന നനിലയനികലയപ
കേരരങ്ങള് എതനിച്ചനിടക്ടോണപ  കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കക്ടോര് കപക്ടോയതപ.  2015-ചല ഒരു മസ്പീറ്റസ്പീസംഗനില്
അന്നചത  മനനി  പറഞ്ഞനിരുന്നു;  “....Government  Institutions  imparting
Education and Training  Programmes  will  have to comply with  National
Skill  Qualification Frame Work after three years of the grants.” അകപക്ടോള്
2017  കേഴനിഞ്ഞക്ടോല്  10  ടപസ ചവക്ടോകക്കഷണല് ഹയര് ചസക്കന്റെറനിക്കപ   കേനിടക്ടോന
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കപക്ടോകുന്നനില.  അതനിനുകവണ  നടെപടെനിക്രമങ്ങചളക്ടോന്നുസം  ആ ഗവണ്ചമന്റെപ ചചയ്തനിടനില.
അധനികേക്ടോരതനില്  വന്നയുടെചന  ഇചതക്ടോന്നുസം  ചചയ്യക്ടോന  കേഴനിയുന്ന  കേക്ടോരരങ്ങളല.
ഇതരതനില്  ചകേടുകേക്ടോരരസ്ഥതയ്ക്കുപുറകമ നനികുതനി പനിരനിവനിലുള കചക്ടോര്ച്ചയുസം നനികുതനി
വരുമക്ടോനതനിലുള  കുറവസം  ബജറ്റനില്  പ്രഖരക്ടോപനിക്കുന്നതനിനപ്പുറമുള  പ്രഖരക്ടോപനങ്ങള്
നടെതനിചക്കക്ടോണ്ടുസം ഭരണപക്ഷവസം പ്രതനിപക്ഷവചമന്ന കവര്തനിരനിവപ  കേക്ടോണനിച്ചുചകേക്ടോണ്ടുമുള
നടെപടെനിക്രമങ്ങളുമക്ടോയക്ടോണപ  മുകന്നക്ടോട്ടു  ചകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോയനിട്ടുളതപ.  അപ്പുറതനിരനിക്കുന്നവചരലക്ടോസം
കചക്ടോദനിക്കുന്നതപ,  ഭരണപക്ഷതനിനപ  തരുന്നതുകപക്ടോചല ഞങ്ങള്ക്കുസം തരുകമക്ടോചയന്നക്ടോണപ.
ഞക്ടോന എത്ര പ്രക്ടോവശരസം കറക്ടോഡപ നനിര്മ്മക്ടോണ അനുമതനിക്കുകവണനി നടെന്നനിട്ടുണപ,  ഒരു
കസഡനിയസം  കേനിടക്ടോനകവണനി  ബഹുമക്ടോനചപട  തനിരുവഞ്ചൂര്  രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണചന  100
തവണചയങ്കനിലുസം  സമസ്പീപനിച്ചനിട്ടുണപ.  ഒരു  ദക്ടോക്ഷനിണരവസം  കേക്ടോണനിച്ചനില.  ബസ്സുകേള്
അനുവദനിച്ചനിടനില. ഉള ബസ്സുകേചളലക്ടോസം പനിനവലനിച്ചു. ഒരു ബസ്റൂടപ  അനുവദനിച്ചതനിനു
കശഷസം  രക്ടോഷ്ട്രസ്പീയസം  കേക്ടോണനിച്ചപ  അതപ  തരക്ടോതനിരുന്നു.  അവസക്ടോനസം  സമരസംചചകയ്യണ
ഗതനികകേടെപ വചരവന്നനിട്ടുണപ.  ജനകദ്രക്ടോഹനയങ്ങളുചടെ ഒരു പരമര തചന്നയക്ടോയനിരുന്നു.
നല കേക്ടോരരങ്ങള് ചചയ്ത കുറച്ചുകപരുണപ.  ധനകേക്ടോരര മക്ടോകനജ് ചമന്റെനില് ചകേടുകേക്ടോരരസ്ഥതയക്ടോയനിരുന്നു
എന്നുളതപ   കരഖകേള്   പരനികശക്ടോധനിക്കുകമക്ടോള്  മനസനിലക്ടോകുസം.   ഇതനിചനചയലക്ടോസം
അതനിജസ്പീവനിച്ചുചകേക്ടോണപ ചനിടയക്ടോയ ധനകേക്ടോരര  മക്ടോകനജ് ചമന്റെനില്കൂടെനി എലക്ടോ വകുപ്പുകേള്ക്കുസം
ആവശരമക്ടോയ തുകേ ചകേക്ടോടുത്തുചകേക്ടോണ്ടുസം ധനസമക്ടോഹരണസം നടെതനിചക്കക്ടോണ്ടുസം ഒരു നല
കകേരളചത സൃഷ്ടനിക്കക്ടോന ഇഒൗ ഗവണ്ചമന്റെനിനപ അഞ്ചുവര്ഷ കേക്ടോലസംചകേക്ടോണപ സക്ടോധനിക്കുചമന്ന
കേക്ടോരരതനില്  യക്ടോചതക്ടോരു  സസംശയവമനില.  അതനിനക്ടോയനി  ഇവനിചടെ  അവതരനിപനിച്ച
ധനകേക്ടോരര ബനിലനിചന ഞക്ടോന പൂര്ണ്ണെമക്ടോയനി പനിന്തുണയ്ക്കുന്നു.

ശ്രസ്പീ  .    സനി  .    ചകേ  .    നക്ടോണു :  സര്,  ശ്രസ്പീ.  സണ്ണെനി കജക്ടോസഫപ സസംസക്ടോരനിച്ചകപക്ടോള്
മുന  മുഖരമനനിയക്ടോയനിരുന്ന  ശ്രസ്പീ.  ഉമ്മന  ചക്ടോണനിയുചടെ  കപരനില്  ആകക്ഷപസം
ഉന്നയനിച്ചുചവന്നുപറഞ. അകദ്ദേഹതനിചന്റെ ഓഫസ്പീസനിലുണക്ടോയനിരുന്ന ചനില ജസ്പീവനക്കക്ടോചര
അകദ്ദേഹതനിനുതചന്ന ഒഴനിവക്ടോകക്കണനിവന്നു.  അങ്ങചനചയക്ടോരു സസംഭവസം നടെന്നകപക്ടോള്,
ഒരു അപകേടെതനികലയപ അകദ്ദേഹസം നസ്പീങ്ങുന്നു, അചലങ്കനില് ആചരങ്കനിലുസം അകദ്ദേഹചത
നസ്പീക്കുന്നു എന്നുകതക്ടോന്നനിയക്ടോല് അകദ്ദേഹചത സസംരക്ഷനിക്കക്ടോനുള ചുമതല നനിങ്ങള്ക്കപ
ഉണക്ടോയനിരുന്നനികല?  സസംരക്ഷനിക്കക്ടോനുള ചുമതലയുണക്ടോയനിരുന്നനിട്ടുസം,  അതുചചയ്യക്ടോചത,
പ്രതനിപക്ഷ  കനതക്ടോവക്ടോയനിരുന്ന  ശ്രസ്പീ.  വനി.  എസപ.  അച്ചുതക്ടോനന്ദന  അന്നു  നടെന്ന
സസംഭവചതക്കുറനിച്ചപ  പറഞ്ഞതനിചന  ആകക്ഷപനിച്ചനിടപ  കേക്ടോരരമനില.  കകേരളതനിചല
ഇടെതുപക്ഷ  ജനക്ടോധനിപതര  മുന്നണനി  ഇഒൗ  സസംഭവസം  നടെന്നകപക്ടോള്  ചസക്രകടറനിയറ്റപ
വളഞ്ഞപ സമക്ടോധക്ടോനപരമക്ടോയനി സമരസം നടെതനിയവരക്ടോണപ.  മുനമുഖരമനനിചക്കതനിരക്ടോയനി
ബക്ടോസംഗ്ലൂര്  കകേക്ടോടെതനിയനില്നനിന്നപ  ഒരു  വനിധനി  വന്നു.  ആ  വനിധനിക്കുകശഷസം  അകദ്ദേഹസം
മറുപടെനി പറഞ്ഞകപക്ടോള്, അകദ്ദേഹചത രക്ഷനിക്കുന്നതനിനപ സഹക്ടോയകേരമക്ടോയ രസ്പീതനിയനില്
ഒരു പത്രസകമ്മളനസം നനിങ്ങള് നടെതനികയക്ടോ? ഇവനിചടെ ശ്രസ്പീ. വനി. എസപ. അച്ചുതക്ടോനന്ദന
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ഒരു അഭനിപ്രക്ടോയസം പറഞ്ഞകപക്ടോള്, അതനിചന എതനിര്ക്കക്ടോന  ശ്രമനിച്ചതപ ശരനിയക്ടോകണക്ടോ?
ഇചതക്ടോരു പ്രധക്ടോന  പ്രശ്നമക്ടോണപ.  മുനമുഖരമനനിചക്കതനിരക്ടോയനി ഞങ്ങളക്ടോരുസം ആകക്ഷപസം
ഉന്നയനിച്ചനിടനില.  ഉണക്ടോയ സസംഭവതനിചന്റെ കപരനില് അകദ്ദേഹതനിചനതനിചര  കകേചസടുത്തു,
വനിധനിയുസം വന്നു. കകേക്ടോടെതനിയനില് വനിശദസ്പീകേരനികക്കണ നരക്ടോയസ്പീകേരണങ്ങള് ഇവനിചടെനനിന്നപ
വനിശദസ്പീകേരനിച്ചക്ടോല് അക്കക്ടോരരതനില് ശ്രസ്പീ.ഉമ്മനചക്ടോണനിചയ രക്ഷചപടുതനി ചകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേക്ടോന
സക്ടോധനിക്കുകേയനിലകലക്ടോ?  അങ്ങചനചയക്ടോരു  നനിലപക്ടോടെപ  സസ്വസ്പീകേരനികക്കണതക്ടോയനിരുന്നു.
അതരസം നനിലപക്ടോടുകേള് സസ്വസ്പീകേരനിക്കക്ടോചത ഇടെതുപക്ഷ ജനക്ടോധനിപതര മുന്നണനിയുചടെയുസം
ശ്രസ്പീ. വനി. എസപ. അച്ചുതക്ടോനന്ദചന്റെയുസം കപരനില് ആകക്ഷപസം ഉന്നയനിച്ചനിടപ ഫലമനില. 

ശ്രസ്പീ.  വനി.  എസപ.  അച്ചുതക്ടോനന്ദചന്റെ  മകേചന്റെ കപരനില് ഒരു ആകരക്ടോപണസം വന്നു.
അതുസസംബനനിച്ചപ  അകനസ്വഷനിക്കക്ടോന ശ്രസ്പീ.  വനി.ഡനി.  സതസ്പീശന ചചയര്മക്ടോനക്ടോയ ഒരു
കേമ്മനിറ്റനിചയ  നനികയക്ടോഗനിച്ചു.  ഞക്ടോന  ആ  കേമ്മനിറ്റനിയനില്  അസംഗമക്ടോയനിരുന്നു.  പല
സക്ടോക്ഷനികേചളയുസം വരുതനി ഞങ്ങള് വനിസരനിച്ചു.   ഭരണകേക്ഷനിയനിചലയുസം  പ്രതനിപക്ഷ
പക്ടോര്ടനിയനിചലയുസം അസംഗങ്ങളനില് നനിന്നുസം  ചതളനിചവടുപപ നടെതനി തസ്പീരുമക്ടോനങ്ങചളടുത്തു.
ശ്രസ്പീ. വനി. ഡനി. സതസ്പീശചന്റെ കനതൃതസ്വതനിലുളള  കേമ്മനിറ്റനി,  അവരുചടെ അഭനിപ്രക്ടോയങ്ങള്
പറഞ.  പകക്ഷ,  നനിങ്ങള്  5 വര്ഷസം ഭരനിച്ചനിട്ടുസം അകദ്ദേഹതനിചന്റെ  കപരനില് നടെപടെനി
സസ്വസ്പീകേരനിച്ചനില.  പനിന്നസ്പീടെപ  പല തരതനിലുള വനിജനിലനസപ അകനസ്വഷണങ്ങള് നടെതനി.
അകദ്ദേഹസം  കുറ്റക്കക്ടോരനചലന്നപ  പറഞ.  അതുചകേക്ടോണപ  ഇവനിചടെയുണക്ടോയ  ഒരു
സസംഭവചതക്കുറനിച്ചപ  ശ്രസ്പീ.  വനി.  എസപ.  അച്ചുതക്ടോനന്ദന  അഭനിപ്രക്ടോയസം  പറഞ്ഞക്ടോല്
ഉടെനതചന്ന  കവചറക്ടോരു  കേക്ടോരരസം  പറഞചകേക്ടോണപ  ആ  പ്രശ്നങ്ങചള  കേക്ടോണരുതപ.
നനിങ്ങളുചടെ കൂചടെ നനിന്നനിരുന്ന  കസ്നേഹമുള ഒരു മുഖരമനനിചയ  കുചറയക്ടോളുകേള് വടമനിടപ
തകേര്ക്കക്ടോന ശ്രമനിക്കുന്നുചവന്നുവന്നകപക്ടോള് അകദ്ദേഹചത  രക്ഷനിക്കക്ടോനുള ശ്രമങ്ങള്
നടെതക്ടോചത അഞ്ചുചകേക്ടോലക്കക്ടോലസം  ഒരു ചകേണനിയനില്ചപടുതനി ഇഒൗ  സ്ഥനിതനിയനികലക്കപ
കേക്ടോരരങ്ങള്  ചകേക്ടോണ്ടുചചചന്നതനിച്ചതനിചന്റെ  മുഴുവന  ഉതരവക്ടോദനിതസ്വവസം  നനിങ്ങള്ക്കലക്ടോചത
ഉതരവക്ടോദനിതസ്വതനിചന്റെ ഒരു ശതമക്ടോനചമങ്കനിലുസം പ്രതനിപക്ഷത്തുളവര്ക്കപ ഉണക്ടോയനിരുകന്നക്ടോ?
നൂറുശതമക്ടോനസം ഉതരവക്ടോദനിതസ്വവസം നനിങ്ങള്ക്കക്ടോണപ.  അതുചകേക്ടോണപ അതരസം കേക്ടോരരങ്ങചള
സസംബനനിചച്ചക്ടോന്നുസം  പറയുന്നതപ  ശരനിയല.  ഇടെതുപക്ഷ  ജനക്ടോധനിപതര  മുന്നണനി
ഭരനിച്ചനിരുന്നകപക്ടോള്  ആര്ക്കുസം  ഒരു  ആകക്ഷപവസം  പറഞചകേക്ടോണ്ടു  നടെകക്കണനി  വന്നനില.
ചപനഷന കേനിടക്ടോത പക്ടോവചപട ആളുകേള് വസ്പീടനില് വരുസം, ആറുമക്ടോസമക്ടോയനി അചലങ്കനില്
ഒരു  ചകേക്ടോലമക്ടോയനി  ഞങ്ങള്ക്കപ  ചപനഷന  ലഭനിക്കുന്നനിചലന്നപ  പറയുമക്ടോയനിരുന്നു,
നനിങ്ങളുചടെ ഗവണ്ചമന്റെപ ഇറങ്ങനികപക്ടോകുന്ന അവസരതനില് ഇതക്ടോയനിരുന്നു അവസ്ഥ.
ധനകേക്ടോരര വകുപ്പുമനനിയുചടെ ചുമതലചയന്തക്ടോണപ; ധനകേക്ടോരര വകുപ്പുമനനിയുചടെ ചുമതല ഈ
പ്രശ്നങ്ങള് പരനിഹരനിക്കുകേ എന്നുളളതക്ടോണപ.  ഇഒൗ ഗവണ്ചമന്റെപ അധനികേക്ടോരതനില്വന്നപ
ഒരു മക്ടോസമക്ടോയകപക്ടോകഴക്കുസം പക്ടോവചപട ആളുകേള്ക്കപ മക്ടോസങ്ങളക്ടോയനി ലഭനിക്കക്ടോനുണക്ടോയനിരുന്ന
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ചപനഷന ലഭനിച്ചു. എലക്ടോഭക്ടോഗത്തുസം സകന്തക്ടോഷതക്ടോല് നൃതമക്ടോയനിരുന്നു. ഒരു സുഹൃതപ
എകന്നക്ടോടുപറഞ; എചന്റെ അമ്മയുചടെ ടകേവശസം പണചമക്ടോട്ടുസം  ഇലക്ടോയനിരുന്നു.  ചപചടന്നപ
അമ്മ  എചന്റെ മക്കചള വനിളനിച്ചു, എന്നനിടപ പറയുകേയക്ടോണപ;  നക്ടോചള ടവകുകന്നരസം തചന്റെ
കൂചടെ അങ്ങക്ടോടെനിയനില് വരണസം എന്നപ.   എന്തനിനക്ടോണപ എന്നപ  അമ്മകയക്ടോടെപ  കചക്ടോദനിച്ചു.
നനിങ്ങള്ക്കപ ഓകരക്ടോ ഷൂസുസം ചറഡനിചമയ്ഡപ ഷര്ട്ടുസം വക്ടോങ്ങനിനല്കേക്ടോനക്ടോണപ എന്നപ  അമ്മ
മറുപടെനി  നല്കേനി.  അവര്ക്കപ  അചതക്ടോരു  സകന്തക്ടോഷമക്ടോയനിരുന്നു.  ഞക്ടോന  വരകമക്ടോയനി
പറയക്ടോസം,   എചന്റെ സഹപ്രവര്തകേന കലക്ടോഹര എകന്നക്ടോടുപറഞ,  തചന്റെ അമ്മയപ
ചപനഷന ലഭനിച്ചകപക്ടോള് അമ്മ അകദ്ദേഹതനിചന്റെ രണപ മക്കകളക്ടോടെപ വനിളനിച്ചു പറഞ്ഞതക്ടോണപ.
യക്ടോഥക്ടോര്ത്ഥരമക്ടോണനിതപ. ഇതരതനിലുള അടെനിസ്ഥക്ടോനപരമക്ടോയ പ്രശ്നങ്ങള്  പരനിഹരനിച്ചു
മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോകേണസം.  

വനിദരക്ടോലയസം  -  കേഴനിഞ്ഞ  കേക്ടോലചതക്ടോന്നുസം  ഉണക്ടോയനിടനിലക്ടോതവനിധസം  എചന്റെ
മണ്ഡലതനിചല 8  ഹയര് ചസക്കന്റെറനി സ്കൂളുകേചള ഏറ്റവസം നല നനിലവക്ടോരതനില് ഇഒൗ
സര്ക്കക്ടോര്  ചകേക്ടോണ്ടുവരനികേയുണക്ടോയനി.  ലക്ഷക്കണക്കനിനുരൂപയക്ടോണപ  ഓകരക്ടോ  ഹയര്
ചസക്കന്റെറനി സ്കൂളനികലയുസം ചകേടനിടെങ്ങള് പണനിയുന്നതനിനപ  ഭരണ-പ്രതനിപക്ഷ വരതരക്ടോസമനിലക്ടോചത
അനുവദനിച്ചുനല്കേനിയതപ.  എചന്റെ മണ്ഡലതനിചല നക്ടോലപ പഞക്ടോയത്തുകേളനില് യു.ഡനി.എഫപ.
ആണപ  ഭരനിക്കുന്നതപ.  ആ  പഞക്ടോയത്തുകേളനിചല  പ്രസനിഡന്റുമക്ടോരുസം  ഞക്ടോനുസം  ജനിലക്ടോ/
കബക്ടോക്കപ  പഞക്ടോയതപ  പ്രതനിനനിധനികേളുസം  ഉള്ചപചടെയുളവര്  ഒരുമനിച്ചപ  മനനിമക്ടോചര
സമസ്പീപനിച്ചു. പ്രസ്തുത സ്കൂളുകേചള കദശസ്പീയ നനിലവക്ടോരതനികലയ്ക്കുയര്ത്തുന്നതനിനക്ടോവശരമക്ടോയ
ഫണപ  ധനകേക്ടോരര  വകുപ്പുമനനി  അനുവദനിച്ചുനല്കേനി.  നമ്മുചടെ  സസംസ്ഥക്ടോനതപ  പല
കമഖലകേളനിലുസം സക്ടോമതനികേ പ്രതനിസനനി ഉണക്ടോയനിട്ടുസം കകേരളചത  മുനപന്തനിയനിചലതനിക്കക്ടോന
സക്ടോധനിക്കുചമന്നപ ചവലവനിളനിച്ചുചകേക്ടോണപ, ഞങ്ങചളചയക്ടോചക്ക അത്ഭുതചപടുതനിചക്കക്ടോണപ
ധനകേക്ടോരര വകുപ്പുമനനി,  വര്ഷങ്ങളുചടെ തപസരയുചടെ ഫലമക്ടോയനി  അതനിനുള മക്ടോര്ഗ്ഗസം
കേണ്ടുപനിടെനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.  സസംസ്ഥക്ടോനതനിനപ  ഗുണകേരമലക്ടോതവ,  കദക്ടോഷമക്ടോയവയുചണങ്കനില്
മക്ടോറ്റുചമന്നപ  അകദ്ദേഹസം  ആരസംഭതനില്തചന്ന  പറഞ.  ഞങ്ങള്  മുനപപ  ഭരണ
പക്ഷത്തുണക്ടോയനിരുന്ന ആകരയുസം  ആകക്ഷപനിച്ചനിരുന്നനില.  പലതരതനിലുള പസ്പീഡനങ്ങളുസം
ആകക്ഷപങ്ങളുസം കകേട ഒരക്ടോളക്ടോണപ ശ്രസ്പീ. വനി. എസപ. അച്ചുതക്ടോനന്ദന. അകദ്ദേഹസം മറുപടെനി
പറയുന്ന അവസരതനില്, ശകമക്ടോയ ഭക്ടോഷയനില് അതനിനപ മറുപടെനി വനിശദസ്പീകേരനിച്ചനിട്ടുണക്ടോകുസം.
അചതക്ടോരു  കുറ്റമല.  ഏതപ  കമഖലയനില്  പ്രവര്തനിക്കുകമക്ടോഴുസം  ഭരണക്ടോധനികേക്ടോരനികേള്
സസംശുദ്ധരക്ടോയനിരനിക്കണചമന്നുളതപ  രക്ടോഷ്ട്രസ്പീയതനില്  പ്രധക്ടോനചപട  ഒന്നക്ടോണപ.  കുറച്ചു
കേക്ടോലമക്ടോയനി  നനിയമസഭയനില്  ചതറ്റക്ടോയ  ഒരു  പ്രവണത  കേക്ടോണുന്നുണപ.  ചതറ്റക്ടോയ
മക്ടോര്ഗ്ഗങ്ങള്  സസ്വസ്പീകേരനിച്ച  സഹപ്രവര്തകേചര  രക്ഷനിക്കക്ടോന  ശ്രമനിക്കക്ടോചത,  അവര്
കുഴനിയനില് വസ്പീണുകേഴനിഞ്ഞക്ടോല് ഇന്നയനിന്ന കേക്ടോരണങ്ങള് ചകേക്ടോണക്ടോണപ ചതറ്റുപറ്റനികപക്ടോയചതന്നപ
ആചരങ്കനിലുസം  വനിശദസ്പീകേരനിക്കുന്നതപ  നരക്ടോയമല  എന്നപ  പറയുന്നതപ  ശരനിയക്ടോകണക്ടോ?
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ഡല്ഹനിയനില് ധനകേക്ടോരര വകുപ്പുമനനിമക്ടോരുചടെ കയക്ടോഗതനില് പചങ്കടുത്തുചകേക്ടോണപ ചനില
കേക്ടോരരങ്ങള്  അവതരനിപനിച്ചകപക്ടോള്  അകദ്ദേഹതനിനപ  അസംഗസ്പീകേക്ടോരസം  ലഭനിച്ചതനിചന്റെ
അടെനിസ്ഥക്ടോനതനില്  കലക്ടോകേസം  അകദ്ദേഹചത  ശ്രദ്ധനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.  കകേരളതനിചന്റെ
ധനകേക്ടോരര വകുപ്പുമനനി,  കഡക്ടോ.  ടെനി.  എസം.  കതക്ടോമസപ ചഎസകേപ ഇഒൗ  5  ചകേക്ടോലക്കക്ടോലസം
അകദ്ദേഹതനിചന്റെ കേഴനിവകേള് ഉപകയക്ടോഗനിച്ചപ,  ചവലവനിളനികേള് സസ്വസ്പീകേരനിച്ചപ കകേരളചത
മുകന്നക്ടോട്ടുചകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകുകേതചന്ന ചചയ്യുസം.  രക്ടോഷ്ട്രസ്പീയവരതരക്ടോസമനിലക്ടോചത എലക്ടോവകരയുസം
ഒരുകപക്ടോചലയക്ടോണപ അകദ്ദേഹസം കേക്ടോണുന്നതപ.  ഭരണ-പ്രതനിപക്ഷ കഭദചമകനര സമതപ
വസ്പീതസംവയ്ക്കുന്ന  കേക്ടോരരതനില്  വരതരക്ടോസസം  കേക്ടോണനിക്കക്ടോന  അകദ്ദേഹതനിചന്റെ  ഉയര്ന്ന
ചനിന്തക്ടോഗതനിക്കപ  സക്ടോധനിക്കനിചലന്ന  കേക്ടോരരതനില്  സസംശയമനില.  മുനപപ  ഞങ്ങളുചടെ
പക്ടോര്ടനിക്കക്ടോര്ക്കുമക്ടോത്രസം  കേനിടണചമന്നക്ടോണപ  ഉണക്ടോയനിരുന്നതപ.  ആ പക്ഷക്ടോകഭദസം  നലതു
കപക്ടോചലഅനുഭവനിച്ചവരക്ടോണപ  ഞങ്ങള്.  ഇവനിചടെ  ആ  അനുഭവസം  സൂചനിപനിക്കചപട്ടു.
അതുചകേക്ടോണപ ഞക്ടോന പറയുന്നനില.  ചതരചഞ്ഞടുപ്പുകേക്ടോലതപ ചക്ടോനലനിലൂചടെ ഞങ്ങള്ക്കപ
ഇന്നകേക്ടോരരസം  കേനിടനി  എന്നുപറയുകമക്ടോള്  കേമ്മനിറ്റനിക്കക്ടോര്  എകന്നക്ടോടെപ  കചക്ടോദനിക്കുസം,
നമുക്കനികല എന്നപ.  ഞക്ടോന മറുപടെനി ഒരു ചനിരനിയനില്  നനിര്ത്തുസം.  ആ അനുഭവസം കഡക്ടോ.
കതക്ടോമസപ ഐസക്കനിചന്റെ കേക്ടോലത്തുണക്ടോവകേയനില.   ധനകേക്ടോരര വകുപ്പുമനനി എന്നുള
നനിലയനില്  നമ്മുചടെ  സമദ്ഘടെനചയ  നല  നനിലയനില്  ചകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേക്ടോന
അകദ്ദേഹതനിനപ  സക്ടോധനിക്കുചമന്നുള  കേക്ടോരരതനില്  സസംശയമനില.  അകദ്ദേഹസം
ചകേക്ടോണ്ടുവന്ന ഇഒൗ ധനകേക്ടോരര ബനിലനിചന ഞക്ടോന അനുകൂലനിക്കുന്നു.

ശ്രസ്പീ  .    വനി  .    ചകേ  .    സനി  .    മമ്മതപ കകേക്ടോയ:  സര്,  ഇഒൗ ധനകേക്ടോരര ബനിലനിചന ഞക്ടോന
അനുകൂലനിക്കുകേയക്ടോണപ. കേടുത സക്ടോമതനികേ പ്രതനിസനനിയുസം മക്ടോന്ദരവസംമൂലസം ജനജസ്പീവനിതസം
ദസഹമക്ടോയ സക്ടോഹചരരതനിലക്ടോണപ എല്.ഡനി.എഫപ. സര്ക്കക്ടോര് അധനികേക്ടോരസം ഏചറ്റടുതതപ.
കകേരളതനിചല സമസ ചതക്ടോഴനില്-വരവസക്ടോയ കമഖലകേളുസം പരമരക്ടോഗത ഉപജസ്പീവന
മക്ടോര്ഗ്ഗങ്ങളുസം ഒരു ഉയര്ചതഴുകന്നല്പനിനപ സക്ടോധരമലക്ടോതവനിധസം തകേര്ന്നു കപക്ടോയ ഒരു
സക്ടോഹചരരതനിലക്ടോണപ ഇഒൗ ബജറ്റപ അവതരനിപനിക്കചപടതപ.  അതുചകേക്ടോണ്ടുതചന്ന ഇഒൗ
ബജറ്റനിനപ ഏചറ പ്രകതരകേതകേളുമുണപ.

കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കക്ടോരനിചന്റെ  ബജറ്റപ  ചകേക്ടോടെനിയ അഴനിമതനിയുചടെയുസം  ജനകദ്രക്ടോഹതനിചന്റെയുസം
ധവളപത്രങ്ങളക്ടോയനിരുന്നു.  ബജറ്റപ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്കപക്ടോലുസം  കചക്ടോര്തനി  വനില്പന
നടെതനി  എന്ന  അതസ്പീവഗൂരുതരമക്ടോയ  ആകരക്ടോപണങ്ങളുസം  ഉയര്ന്നുവരനികേയുണക്ടോയനി.
കവലനി  തചന്ന  വനിളവപ  തനിന്നുകേ  എന്നതപ  ഒരു  പഴചഞക്ടോലപ ല്ല്  മക്ടോത്രമക്ടോചണന്നക്ടോണപ
അന്നുവചര  കകേരളതനിചല  ജനങ്ങള്  വനിചക്ടോരനിച്ചനിരുന്നതപ.  എന്നക്ടോല്  അതപ
സക്ടോധരമക്ടോചണന്നപ  മുന  യു.ഡനി.എഫപ.  സര്ക്കക്ടോര്  കേക്ടോണനിച്ചുതന്നനിട്ടുണപ.  ഇചതലക്ടോസം
വലനിയ അവമതനിപക്ടോണപ  കകേരളതനിനുണക്ടോക്കനിയതപ.  ഒരുചകേടപ  കേടെലക്ടോസപ  ചപടനിയനിലക്ടോക്കനി
നനിയമസഭയുചടെ കമശപ്പുറത്തുവച്ചപ ഒക്ടോകരക്ടോ ലഡുവസം കേഴനിച്ചപ പനിരനിഞകപക്ടോകുന്നതക്ടോണപ
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ബജറ്റപ  അവതരണസം  എന്ന ധക്ടോരണയക്ടോണപ  എല്.ഡനി.എഫപ.  സര്ക്കക്ടോര്  തനിരുതനിയതപ.
അന്നപ  ലഡുകേഴനിച്ചപ  പനിരനിഞ്ഞവര്  ഇന്നപ  തലനിപനിരനിഞചവന്നതപ  ചരനിത്രതനിചന്റെ
തനിരനിച്ചടെനിയക്ടോകേക്ടോസം. എല്.ഡനി.എഫപ. സര്ക്കക്ടോര് വന്നതനിനുകശഷസം അക്ഷരക്ടോര്ത്ഥതനില്
സമൃദ്ധനിയുചടെയുസം സകന്തക്ടോഷതനിചന്റെയുസം ഒരു ചപക്ടോകന്നക്ടോണവസം  പ്രതരക്ടോശക്ടോനനിര്ഭരമക്ടോയ
ഒരു ചപരുനക്ടോളുസം  കകേരള  ജനത  ആകഘക്ടോഷനിച്ചു  കേഴനിഞ്ഞനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  കേഴനിഞ്ഞ
സര്ക്കക്ടോര്  ബജറ്റപ  അവതരനിപനിച്ചനിരുന്നതപ  കകേക്ടോഴനിക്കച്ചവടെക്കക്ടോര്ക്കുസം  കുതകേ
ഭസ്പീമന്മേക്ടോരക്ടോയ  മരുന്നുകേമനനികേള്ക്കുസം  മറ്റപ  കകേക്ടോര്പകററ്റുകേള്ക്കുസം നനികുതനി  ഇളവനിനുസം
നനികുതനി ചവടനിപനിനുസം കവണനിയക്ടോയനിരുന്നുചവന്നപ ആര്ക്കുസം മനസനിലക്ടോകുസം.  എന്നക്ടോല്
എല്.ഡനി.എഫപ.ചന്റെ  ഇഒൗ  ബജറ്റപ  സമസ  ജനവനിഭക്ടോഗങ്ങള്ക്കുസം  കക്ഷമവസം
പുകരക്ടോഗതനിയുസം സമ്മക്ടോനനിക്കുന്നതക്ടോണപ.  വനില്പനനനികുതനി ഉകദരക്ടോഗസ്ഥര് നനിര്ണ്ണെയനിച്ചു
നല്കുന്ന  നനികുതനി  ഡനിമക്ടോന്റെപ  നരക്ടോയമക്ടോചണങ്കനില്കപക്ടോലുസം  അതനില്  ഉന്നതങ്ങളനില്
നനിന്നുസം  ഇടെചപടപ  കസ  സമക്ടോദനിക്കുന്ന  ഒരു  പ്രവണത  കേഴനിഞ്ഞ  കേക്ടോലങ്ങളനില്
ഉണക്ടോയനിരുന്നു.  ഇതരസം  തടെസങ്ങള്  നസ്പീക്കനി  കേനികടണ  പണസം  ഖജനക്ടോവനില്
എതനിക്കുന്നതനിനപ അടെനിയന്തര നടെപടെനി സസ്വസ്പീകേരനിക്കണസം.  എന്നക്ടോല് തനികേച്ചുസം അനരക്ടോയമക്ടോയ
ചനില  നടെപടെനികേള്  ഉകദരക്ടോഗസ്ഥരുചടെ  ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുസം  നനികുതനിദക്ടോയകേര്ചക്കതനിരക്ടോയനി
ഉണക്ടോകുന്നുമുണപ.  ഇതനിനുസം  പരനിഹക്ടോരമുണക്ടോകേണസം.  നനികുതനിവരുമക്ടോനസം  വര്ദ്ധനിപനിക്കുന്നതനിനപ
അവശരസംകവണ ഘടെകേങ്ങളനില് ഒന്നക്ടോണപ അഴനിമതനിരഹനിതമക്ടോയതുസം കേക്ടോരരക്ഷമവമക്ടോയ
ചചക്കുകപക്ടോസ്റ്റുകേള്.  കേഴനിഞ്ഞ  എല്.ഡനി.എഫപ.  സര്ക്കക്ടോര്  ഭരണതനില്  വക്ടോളയക്ടോര്,
അമരവനിള  തുടെങ്ങനിയ  ചചക്കുകപക്ടോസ്റ്റുകേചള  അഴനിമതനിമുകമക്ടോക്കനി  മക്ടോതൃകേക്ടോ
ചചക്കുകപക്ടോസ്റ്റുകേളക്ടോക്കനി  മക്ടോറ്റനിയനിരുന്നു.  അതുവഴനി  സസംസ്ഥക്ടോനതനിനപ  ലഭനികക്കണ
നനികുതനിവരുമക്ടോനസം  ഗണരമക്ടോയനി  വര്ദ്ധനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.  എന്നക്ടോല്  തുടെര്ന്നുവന്ന
യു.ഡനി.എഫപ.  സര്ക്കക്ടോരനിചന്റെ  ചകേടുകേക്ടോരരസ്ഥതയുസം  അനക്ടോസ്ഥയുസം  കേക്ടോരണസം  ഇഒൗ
സ്ഥനിതനി  നനിലനനിര്തക്ടോന  സക്ടോധനിച്ചനില.  ചചക്കുകപക്ടോസ്റ്റുകേള്  അഴനിമതനിയുചടെയുസം
നനികുതനിചവടനിപനിചന്റെയുസം കകേന്ദ്രങ്ങളക്ടോയനി മക്ടോറനി. ഇതുമൂലസം വന വരുമക്ടോനകച്ചക്ടോര്ച്ചയക്ടോണപ
കകേരളതനിനുണക്ടോയതപ. അമരവനിള ചചക്കുകപക്ടോസനില് ടകേക്കൂലനി തടെയുന്നതനിനപ അഞപ
കേരക്ടോമറകേള്  സ്ഥക്ടോപനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.  ആ  അഞപ  കേരക്ടോമറകേളുസം  തക്ടോമസനിയക്ടോചത
പ്രവര്തനരഹനിതമക്ടോയനി  എന്നതക്ടോണപ  വക്ടോസവസം.  അതുവചര  മുഖരമനനിയുചടെ
ഓഫസ്പീസനില് മക്ടോത്രമക്ടോണപ പ്രവര്തനരഹനിത കേരക്ടോമറകേള് ഉണക്ടോയനിരുന്നതപ എന്നക്ടോണപ
നക്ടോസം മനസനിലക്ടോക്കനിയനിരുന്നതപ. പകക്ഷ കേഴനിഞ്ഞ ഭരണകേക്ടോലതപ കേരക്ടോമറകേള്ചക്കലക്ടോസം
ഇതരസം  അസുഖസം വരക്ടോപകേമക്ടോയനിരുന്നു.  ചചക്കുകപക്ടോസ്റ്റുകേളനില് ചകേട്ടുകപക്ടോയ കേരക്ടോമറകേളുസം
നനിശ്ചലമക്ടോയ കവബനിഡ്ജുകേളുസം  പുനനഃസ്ഥക്ടോപനിക്കക്ടോന അടെനിയന്തരനടെപടെനികേള് സസ്വസ്പീകേരനിക്കണസം.
ചചക്കുകപക്ടോസ്റ്റുകേചള കസക്ടോഷരല് ഓഡനിറ്റനിനപ വനികധയമക്ടോക്കണസം. രക്ടോഷ്ട്രസ്പീയ യജമക്ടോനന്മേക്ടോരുചടെ
ഇഷ്ടസംകനക്ടോക്കനി  ചസ്പീട്ടുകേള്  ചതരചഞ്ഞടുക്കുന്ന  തതകേചള  മക്ടോത്രമക്ടോണപ  കേഴനിഞ്ഞ
യു.ഡനി.എഫപ.  ഭരണകേക്ടോലതപ  കകേരളസം  കേണനിരുന്നതപ.  എന്നക്ടോല്  ഇന്നപ  അഴനിമതനി
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നടെത്തുന്ന  ഏതപ  ഉകദരക്ടോഗസ്ഥചന്റെയുസം  ഭക്ടോവനി  കൃതരമക്ടോയനി  പ്രവചനിക്കക്ടോന  കേഴനിവള
സസ്വതനരക്ടോയ  തതകേളക്ടോണപ  ചസ്പീചടടുക്കക്ടോന  നടെക്കുന്നതപ  എന്ന  കേക്ടോരരസം  മുന
സര്ക്കക്ടോരനിചല ചനിലചര ദനഃസസ്വപ്നസംകപക്ടോചല പനിന്തുടെരുന്നുണപ. 

കകേരളതനിചല മുന മുഖരമനനിചയ സക്ടോമതനികേ  തടനിപ്പുകകേസനില് ശനിക്ഷനിച്ചതക്ടോയനി
വക്ടോര്തകേള്  കേക്ടോണക്ടോനനിടെയക്ടോയനി.  ബക്ടോസംഗ്ലൂരനിചല  ഒരു  കകേക്ടോടെതനിയക്ടോണപ  ശനിക്ഷനിച്ചതപ.
ഇനനി മനനഃസക്ടോക്ഷനിയുചടെ കകേക്ടോടെതനിയനില് അപസ്പീല് കപക്ടോകുന്നതപ  കേക്ടോതനിരനിക്കക്ടോസം. 

കകേരളതനിചന്റെ  അടെനിസ്ഥക്ടോന  സഒൗകേരര  വനികേസനതനിനപ  കേനിഫ്ബനി  വഴനി
50,000 കകേക്ടോടെനി രൂപ സമക്ടോഹരനിക്കക്ടോനുള നസ്പീക്കസം തനികേച്ചുസം സസ്വക്ടോഗതക്ടോര്ഹവസം നനിരക്ടോശ
ബക്ടോധനിച്ച കകേരള ജനതയപ  ഉകതജനസം നല്കുന്നതുമക്ടോണപ.  കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കക്ടോരനിചന്റെ
കേക്ടോലതപ വര്ഷക്ടോവര്ഷസം കേടെപത്രമനിറക്കനിയക്ടോണപ ധനസം സമക്ടോഹരനിച്ചനിരുന്നതപ എന്നതുസം
ഓര്കക്കണതക്ടോണപ.  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കക്ടോര്  അധനികേക്ടോരചമക്ടോഴനിയുകമക്ടോള്  കകേരളതനിചന്റെ
സ്ഥനിതനി  പരനിതക്ടോപകേരമക്ടോയനിരുന്നു.  അഴനിമതനിയനിലുസം  ചകേടുകേക്ടോരരസ്ഥതയനിലുസംചപടപ
തകേര്ന്നുകപക്ടോയ  ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ  സ്ഥക്ടോപനങ്ങള്,  ചപനഷന  മുടെങ്ങനികപക്ടോയതനിനക്ടോല്
ആതഹതര  ചചയ്ത  ചകേ.എസപ.ആര്.ടെനി.സനി.യനിചല  ചപനഷനകേക്ടോര്  തുടെങ്ങനി  എലക്ടോ
പ്രതസ്പീക്ഷകേളുസം  കേരനിഞകപക്ടോയ  കകേരളചത  പുനര്നനിര്മ്മനിക്കക്ടോന  കേനിഫ്ബനി  വളചര
സഹക്ടോയകേരമക്ടോകുസം എന്നപ ഞക്ടോന കേരുതുന്നു.  കകേരളതനില് വളചരകയചറ സക്ടോധരതകേളുള
ഒരു  കമഖലയക്ടോണപ  ടൂറനിസസം.  ടൂറനിസസം  കമഖലയുചടെ  കപ്രക്ടോതക്ടോഹനതനിനപ  നല
പരനിഗണനയക്ടോണപ  ഇഒൗ  ബജറ്റപ  നല്കുന്നതപ  എന്നപ  കേക്ടോണക്ടോസം.  ബജറ്റനിചല  253-ാം
ഖണ്ഡനികേയനില്  ലക്ഷസ്വറനി  ടെക്ടോകനില്  വരുത്തുന്ന മക്ടോറ്റങ്ങള്  ഇതനിനപ  ഉദക്ടോഹരണമക്ടോണപ. ഇഒൗ
കമഖലയനില് സമഗ്ര വനികേസനസം സക്ടോധരമക്ടോകുന്ന മറ്റപ  പദ്ധതനികേളുസം അനുബനമക്ടോയനി
രൂപചപടുതനിചയടുക്കക്ടോന നമുക്കപ സക്ടോധനിക്കുസം എന്ന കേക്ടോരരസം തസ്പീര്ച്ചയക്ടോണപ.  

രജനികസ്ട്രഷന നടെപടെനികേളനില് സുതക്ടോരരതചകേക്ടോണ്ടുവരുന്നതനിനുള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്
ബജറ്റനില്  പ്രഖരക്ടോപനിച്ചനിട്ടുണപ.  ഭൂമനിക്കപ  ഇകപക്ടോള്  തസ്പീരുമക്ടോനനിച്ചനിട്ടുള  നരക്ടോയവനില
പലകപക്ടോഴുസം യഥക്ടോര്ത്ഥ വനിലയുചടെ അടുത്തുകപക്ടോലുസം എത്തുന്നനില എന്നതപ ഏവര്ക്കുസം
അറനിയക്ടോവന്നതക്ടോണപ.  ഭൂമനിയുചടെ  നരക്ടോയവനില  കേക്ടോകലക്ടോചനിതമക്ടോയനി  പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനുള
നടെപടെനികേള്  സസ്വസ്പീകേരനികക്കണതക്ടോണപ.  കുടുസംബസസ്വതപ  ഭക്ടോഗസംവയ്ക്കുകമക്ടോള്  രജനിസര്
ചചയ്യുന്നതനിനപ  ഇകപക്ടോള് തസ്പീരുമക്ടോനനിച്ച മൂന്നപ ശതമക്ടോനസം ഫസ്പീസപ,  വളചര കുറച്ചുമക്ടോത്രസം
ഭൂമനിയുളവരുചടെ കേക്ടോരരതനില് ഒരനിളവപ  നല്കുന്നതുസസംബനനിച്ചപ  ആകലക്ടോചനിക്കണചമന്നപ
ഞക്ടോന അഭരര്ത്ഥനിക്കുന്നു.  ബജറ്റനിചല  257  മുതല് 260  വചരയുള ഖണ്ഡനികേകേളനില്
പ്രഖരക്ടോപനിച്ച നനികുതനിയനിളവകേചള സസ്വക്ടോഗതസം ചചയ്യുന്നു.  സക്ടോപപ ബക്ടോറ്ററനിയുചടെ നനികുതനി
കുറച്ചതപ ഇഒൗ കമഖലയനില് പ്രവര്തനിക്കുന്നവരുചടെ ദസ്പീര്ഘകേക്ടോലചത ആവശരമക്ടോണപ.
അതുകപക്ടോചല മുനനിസനിപല് പ്ലെെക്ടോസനികേപ കവസനിനപ അഞപ ശതമക്ടോനസം നനികുതനി എടുത്തു
കേളഞ്ഞതുസം  സസ്വക്ടോഗതസം  ചചയ്യുന്നു.  കകേക്ടോമഒൗണപ  ചചയ്യുന്ന  സസ്വര്ണ്ണെവരക്ടോപക്ടോരനികേള്



നനിയമനനിര്മ്മക്ടോണകേക്ടോരരസം 373

പുതനിയ ബക്ടോഞ്ചുകേള് ആരസംഭനിക്കുകമക്ടോള് അവയ്ക്കുസം മറ്റുള കേടെകേളുചടെ ശരക്ടോശരനി നനികുതനി
നല്കകേണനിവരുന്ന സമ്പ്രദക്ടോയസം കദദഗതനി വരുതനിയ ബജറ്റപ നനിര്കദ്ദേശചത സസ്വക്ടോഗതസം
ചചയ്യുന്നു.  ഇതപ  സസംസ്ഥക്ടോനതനിചന്റെ  മുഖരനനികുതനിദക്ടോയകേരനില്ചപട  വരക്ടോപക്ടോരനികേചള
കകേക്ടോമഒൗണനിസംഗപ  സമ്പ്രദക്ടോയതനികലയപ  ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനപ  സഹക്ടോയകേമക്ടോകുസം.
കേഴനിഞ്ഞ സക്ടോമതനികേവര്ഷസം കകേക്ടോമഒൗണപ ചചയ്തപ പണമടെച്ച സസ്വര്ണ്ണെവരക്ടോപക്ടോരനികേളുസം
കേരക്ടോര്  പ്രവൃതനി  ചചയ്തവരുമക്ടോയവര്  ഇന്നപ  വലനിയ  പ്രതനിസനനി  കനരനിടുകേയക്ടോണപ.
കകേക്ടോമഒൗണപ  ചചയ്തപ്രകേക്ടോരസം  തുകേ അടെച്ചക്ടോല്  നടെപടെനികേള് അവസക്ടോനനിച്ചനിരുന്നതനിനപ
പകേരസം  അവര്  പര്കച്ചസപ  നനികുതനികൂടെനി  അടെയണചമന്ന  സ്ഥനിതനി  വന്നു
കചര്ന്നനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ. കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ കേക്ടോലതപ ബജറ്റനില് കേടെന്നു കൂടെനിയ
ഒരു ചതറ്റക്ടോയ വക്ടോചകേമക്ടോണപ കമല്പറഞ്ഞ പ്രശ്നമുണക്ടോക്കനിയതപ. മക്ടോണനി സക്ടോര് അവനിചടെ
ഇരനിക്കുന്നുണപ.  ഇഒൗ ചതറ്റപ തനിരുത്തുന്നതനിനപ മക്ടോണനി സക്ടോര് ഇടെചപടെണചമന്നപ ഞക്ടോന
അഭരര്ത്ഥനിക്കുകേയക്ടോണപ.  ഇതനിനപ  പരനിഹക്ടോരസം  കേക്ടോണുന്നതനില്  കേഴനിഞ്ഞ  ബജറ്റപ
അവതരനിപനിച്ചവര്ക്കുകൂടെനി ബക്ടോധരതയുചണന്നക്ടോണപ ഞക്ടോന കേരുതുന്നതപ.  കകേക്ടോമഒൗണപ
ചചയ്യുന്ന ഗവണ്ചമന്റെപ കേരക്ടോറുകേക്ടോര്ക്കപ 12-ാം സഭയനില് തക്ടോങ്കള് 3 ശതമക്ടോനസം നനികുതനി
നനിശ്ചയനിച്ചതപ  പനിന്നസ്പീടെപ  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ചമന്റെപ  4  ശതമക്ടോനമക്ടോക്കനി  ഉയര്തനി.  ഇഒൗ
ബനിലനില്  അതപ  5  ശതമക്ടോനമക്ടോക്കനിയതക്ടോയനി  കേക്ടോണുന്നു.  ഇതപ  ഒഴനിവക്ടോക്കനി 4
ശതമക്ടോനതനില്തചന്ന  നനിര്തണസം.  നനികുതനി  നനിയമ  പരനിപക്ടോലനതനില്  കൃതരത
പക്ടോലനിക്കുന്ന  ഡസ്പീലര്മക്ടോര്ക്കപ  അചക്രഡനികറ്റഷന  ഗ്രസ്പീന  കേക്ടോര്ഡപ  ലഭരമക്ടോക്കുന്ന
നടെപടെനിചയ  അതരധനികേസം  സസ്വക്ടോഗതസം  ചചയ്യുന്നു.  മുന  എല്.ഡനി.എഫപ.  സര്ക്കക്ടോര്
ഇതരതനിചലക്ടോരു  സസംവനിധക്ടോനസം  ചകേക്ടോണ്ടുവന്നനിരുന്നു.  എന്നക്ടോല്  തുടെര്ന്നുവന്ന
സര്ക്കക്ടോര് ഇതപ ഉകപക്ഷനിച്ചു.  ബനിലനില് പറഞ്ഞ കേണക്കനുസരനിച്ചപ  24336  അപസ്പീല്
കകേസ്സുകേള്  ചകേടനിക്കനിടെക്കുകേയക്ടോണപ.  സര്ക്കക്ടോരനിനപ  1412.41  കകേക്ടോടെനി  രൂപ
ലഭനിക്കക്ടോനുണപ.  ഇതപ  തസ്പീര്പക്ടോകേക്ടോചത കേക്ടോലസം  കേടെന്നുകപക്ടോകുകേയക്ടോണപ.   ഇതനില് പല
കകേസ്സുകേളുസം  യക്ടോചതക്ടോരടെനിസ്ഥക്ടോനവമനിലക്ടോതതക്ടോണപ.  പല  കകേസ്സുകേളുസം  അപസ്പീലനില്
എത്തുന്നതപ  അസസപ  ചചയ്യുന്ന  ഓഫസ്പീസര്മക്ടോരുചടെ  മനസനിചന്റെ  തകേരക്ടോറക്ടോചണന്നു
കപക്ടോലുസം  കതക്ടോന്നനികപക്ടോകേക്ടോറുണപ.  കേക്ടോലതക്ടോമസസം  വന്നപ  അപസ്പീല്  പരനിഗണനിക്കുകമക്ടോള്
അസസപ  ചചയ്ത  ഓഫസ്പീസര്തചന്ന  അപസ്പീല്  അധനികേക്ടോരനിയക്ടോകുന്ന  സ്ഥനിതനിയുസം
ഉണക്ടോകേക്ടോറുണപ.  ഇതനിചനലക്ടോസം  പരനിഹക്ടോരചമന്ന  നനിലയനില്  ബജറ്റപ  പ്രസസംഗതനില്
പറഞ്ഞതുകപക്ടോചല കൂടുതല് അപസ്പീല് ചസന്റെറുകേള് സ്ഥക്ടോപനിച്ചപ  കകേസപ  തസ്പീര്പക്ടോക്കക്ടോനുള
നടെപടെനി കേഴനിയുസംകവഗതനില് നടെപക്ടോക്കണസം. 

എല്.ഡനി.എഫപ.  സര്ക്കക്ടോര് അധനികേക്ടോരതനില് വരുകമക്ടോള് മക്ടോത്രമക്ടോണപ  വരക്ടോപക്ടോരനി
കക്ഷമനനിധനി  ഫണപ  അനുവദനിക്കുന്നതപ.  അതപ  പ്രവര്തനക്ഷമമക്ടോകുന്നതനിനുള
തക്ടോങ്കളുചടെ ഇഒൗ നടെപടെനിചയ ഹൃദയപൂര്വസം അഭനിനന്ദനിക്കുന്നു. ഇഒൗ കക്ഷമനനിധനി മറ്റപ പല
1136/17
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കക്ഷമനനിധനികേചളയുസംകപക്ടോചല സക്ടോറ്റക്യൂടറനിയക്ടോയനി പ്രഖരക്ടോപനിക്കണസം.  അതുകപക്ടോചല  60
ലക്ഷസം കടെണ് ഓവര് എതനിയക്ടോല് ചക്ടോര്കടര്ഡപ അക്കഒൗണന്റെപ സര്ടനിചചഫ ചചയ്യണചമന്ന
വരവസ്ഥ പരനിഷ്കരനിച്ചപ കടെണ് ഓവര് ഒരു കകേക്ടോടെനി രൂപവചര എങ്കനിലുമക്ടോക്കണസം. ബജറ്റപ
പ്രസസംഗതനിചല  248-ാം  ഖണ്ഡനികേയനില്  പറയുന്ന  പക്ടോയറ്റനില്  വനില്ക്കുന്ന
കഗക്ടോതമ്പുല്പന്നങ്ങള്ക്കപ  ഏര്ചപടുതനിയ  നനികുതനി  എത്ര  കേനികലക്ടോഗ്രക്ടോസം  വചരയുളതനിനപ
എന്നതപ  കൃതരമക്ടോയനി  പറയണസം.  ഇചലങ്കനില് പനിന്നസ്പീടെപ  അതപ  വലനിയ പ്രശ്നങ്ങളുണക്ടോക്കുസം.
കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കക്ടോരനിചന്റെ കേക്ടോലതപ ഇനപുടപ ടെക്ടോകപ വകേയനില് കകേക്ടോടെനിക്കണക്കനിനപ രൂപ
ചകേക്ടോടുക്കക്ടോനുണപ.  ഇതപ ഉടെചന തനിരനിച്ചുനല്കുകേകയക്ടോ അലക്ടോതപക്ഷസം അടെയ്കക്കണ
നനികുതനിയനില് അഡ്ജസപ ചചയ്യക്ടോന അനുവദനിക്കുകേകയക്ടോ ചചയ്യണസം.  നനികുതനിദക്ടോയകേര്ക്കപ
ഓഫസ്പീസുകേളനില് വന്നക്ടോല് ഇരനിക്കക്ടോനുള സഒൗകേരരസംകപക്ടോലുസം ഇതുവചര ഉണക്ടോയനിരുന്നനില.
ആ സഒൗകേരരതനിനക്ടോയനി  100  കകേക്ടോടെനി രൂപ വകേയനിരുതനിയ നടെപടെനിചയ അഭനിനന്ദനിക്കുന്നു.
ഇഒൗ ധനകേക്ടോരര ബനിലനിചന ഒന്നുകൂടെനി അനുകൂലനിച്ചുചകേക്ടോണപ നനിര്ത്തുന്നു. 

(അദ്ധരക്ഷകവ ദനിയനില് മനി. ചഡപക്യൂടനി സസ്പീക്കര്)

ശ്രസ്പീ  .   ചകേ  .   എസം  .   മക്ടോണനി  : സര്, ഇഒൗ ബനില് ഏഴപ നനികുതനി നനിയമങ്ങള് കഭദഗതനി
ചചയ്യുന്നതനിനക്ടോണപ.  നനികുതനി  നനിയമങ്ങള്  നടെപനിലക്ടോക്കുകമക്ടോള്  സക്ടോധക്ടോരണക്കക്ടോര്ക്കപ
ബുദ്ധനിമുട്ടുണക്ടോകേക്ടോത രസ്പീതനിയനില് നടെപനിലക്ടോക്കുന്നകതക്ടോചടെക്ടോപസം  നരക്ടോയമക്ടോയനി കേനികടണ
നനികുതനി  വരുമക്ടോനതനില് കചക്ടോര്ച്ചയുണക്ടോകേക്ടോതനിരനിക്കക്ടോനുസം  ശ്രദ്ധനിക്കണസം.  ബഹുമക്ടോനചപട
ധനകേക്ടോരര  വകുപ്പുമനനിയുചടെ  രക്ടോവനിലചത  പ്രസക്ടോവന  പരനിഭ്രമനിപനിക്കുന്ന  ഒന്നക്ടോണപ.
നനികുതനി വരുമക്ടോനസം  50  ശതമക്ടോനകതക്ടോളസം ലക്ഷരമനിടുന്നതനില് പകുതനികപക്ടോലുസം എതക്ടോന
കേഴനിയുന്നനില.  19-20  ശതമക്ടോനമക്ടോണപ  ലക്ഷരമനിടതപ.  14  ശതമക്ടോനസം  വചരചയങ്കനിലുസം
എത്തുകമക്ടോചയന്നപ സസംശയമക്ടോചണന്നപ പറഞ. ഇതപ വളചര ഉത്കേണ്ഠ ജനനിപനിക്കുന്ന
ഒരു  കേക്ടോരരമക്ടോണപ.  എന്തക്ടോണപ  ഇതനിനപ  കേക്ടോരണസം?  സക്ടോമതനികേ  മക്ടോന്ദരതനിചന്റെ
കേക്ടോലതപ  ചചകേവരനിക്കക്ടോന പറ്റക്ടോത പുകരക്ടോഗതനി നമുക്കപ ഇകപക്ടോള് ചചകേവരുതക്ടോന
കേഴനിയനികല?  ഇകപക്ടോള് സക്ടോമതനികേ മക്ടോന്ദരസം കേഴനിഞ്ഞകലക്ടോ.  നനികുതനി വരുമക്ടോനസം  50
ശതമക്ടോനകതക്ടോളസം കുറഞകപക്ടോയനി എന്നതപ അഭനിമക്ടോനകേരമക്ടോയ കേക്ടോരരമല.  അതനിചന്റെ
കേക്ടോരണചമന്തക്ടോചണന്നപ ബഹുമക്ടോനചപട ധനകേക്ടോരര വകുപ്പുമനനി ഇവനിചടെ വനിശദമക്ടോക്കുചമന്നപ
ഞക്ടോന  വനിചക്ടോരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  കുടുസംബവസ്തുക്കള്  കുടുസംബക്ടോസംഗങ്ങള് തമ്മനില്  ഭക്ടോഗസം
വയ്ക്കുകമക്ടോഴുളള  രജനികസ്ട്രഷന  ചക്ടോര്ജജപ  1000  രൂപ  മതനിചയന്നപ  ഞക്ടോന  ധനകേക്ടോരര
വകുപ്പുമനനിയക്ടോയനിരുന്നകപക്ടോള്  ബജറ്റനില്  പറഞ്ഞനിരുന്നു.  എല്.ഡനി.എഫപ. ഗവണ്ചമന്റെപ
മക്ടോര്ക്കറ്റപ വക്ടോലക്യൂവനിചന്റെ  3  ശതമക്ടോനമക്ടോക്കനി സക്ടോമപ ഡക്യൂടനി വര്ദ്ധനിപനിച്ചു,  രജനികസ്ട്രഷന
ഫസ്പീസപ  വര്ദ്ധനിപനിച്ചു.  ഇതപ  ജനങ്ങള്ക്കപ  വലനിയ  ബുദ്ധനിമുട്ടുണക്ടോക്കനി.  ഞക്ടോനതപ
പലതവണ സഭയനില് സൂചനിപനിച്ചനിരുന്നു. ഇന്നപ ബഹുമക്ടോനചപട ധനകേക്ടോരര വകുപ്പുമനനി
അതപ  പുനനഃപരനികശക്ടോധനിക്കുസം എന്നുപറഞ്ഞതപ ആശസ്വക്ടോസകേരമക്ടോണപ.   എത്രയുസംകവഗസം
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അതനിനുള നടെപടെനികേള് സസ്വസ്പീകേരനിക്കണചമന്നക്ടോണപ എനനിക്കപ പറയക്ടോനുളതപ. കകേക്ടോര്ടപ
ഫസ്പീസപ ആന്റെപ സക്യൂടപ വക്ടോലക്യുകവഷന ആകപ 76-ാം വകുപനിചന്റെ കഭദഗതനിയനില് സനിവനില്
കകേക്ടോടെതനിയുചടെ എലക്ടോ ഒറനിജനിനല് കകേസ്സുകേളുചടെയുസം ഫസ്പീസപ  ഒരു ശതമക്ടോനതനില്നനിന്നപ
അഞപ  ശതമക്ടോനമക്ടോയനി  വര്ദ്ധനിപനിക്കുചമന്നപ  പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതപ ശരനിയല.  അതപ  പുനനഃ
പരനികശക്ടോധനിക്കണസം. അങ്ങചനയുള കേക്ടോരരങ്ങള് ബക്ടോര് കേഒൗണ്സനിലുമക്ടോയനി ആകലക്ടോചനിക്കുന്നതപ
നലതക്ടോയനിരനിക്കുസം  എന്നപ  കതക്ടോന്നുന്നു.  ആകലക്ടോചനിച്ചനിട്ടുകണക്ടോചയന്നപ  എനനിക്കറനിയനില.
ഒറ്റയടെനിക്കപ  ഒരു  ശതമക്ടോനതനില്നനിന്നപ  അഞപ  ശതമക്ടോനമക്ടോയനി  വര്ദ്ധനിപനിച്ചതപ
ശരനിയലക്ടോ എന്നക്ടോണപ എചന്റെ അഭനിപ്രക്ടോയസം. ബജറ്റപ പ്രസസംഗതനില് പറയക്ടോചതയക്ടോണപ 4
(2) രണക്ടോസം പടനികേയനില് ആര്ടനിക്കനിള് 3-ചല 3-ാം ഇനതനില് എ, ബനി വകുപ്പുകേളനില്
ഇനകേസം  ടെക്ടോകപ,  ചവല്തപ  ടെക്ടോകപ  തുടെങ്ങനിയ  കകേസ്സുകേളുചടെ  ചചഹകക്കക്ടോര്ടപ  ഫസ്പീസപ
വര്ദ്ധനിപനിച്ചതപ.  സക്ടോധക്ടോരണഗതനിയനില്  ബജറ്റപ  പ്രസസംഗതനില്  പറയുന്നതക്ടോണപ
ധനകേക്ടോരരബനിലനില് വരുന്നതപ. ബജറ്റപ പ്രസസംഗതനില് പരക്ടോമര്ശനിക്കക്ടോത ഒരു പുതനിയ
വനിഷയസം ധനകേക്ടോരര  ബനിലനില്കൂടെനി  ചകേക്ടോണ്ടുവന്നനിരനിക്കുന്നു.  ഇതപ  വക്ടോസവതനില് നമ്മുചടെ
ഫനിനക്ടോനസപ ബനിലനിചന്റെ ചക്രഡനിബനിലനിറ്റനിചയതചന്ന നശനിപനിക്കുന്നതക്ടോണപ.  ബജറ്റനില്
പറയക്ടോത കേക്ടോരരസം ധനകേക്ടോരര ബനിലനില്കൂടെനി ചകേക്ടോണ്ടുവരുന്ന നടെപടെനിക്രമസം ശരനിയല.
അതപ  പരനികശക്ടോധനിക്കണസം.  ശ്രസ്പീ.  വനി.  എസപ.  അച്ചുതക്ടോനന്ദചന  എകപക്ടോഴുസം
കദക്ടോചചഷകേദൃക്കക്ടോയനിടക്ടോണപ ഞക്ടോന കേക്ടോണുന്നതപ.  എവനിചടെ കദക്ടോഷമുചണന്നപ  കനക്ടോക്കുന്ന
ആളക്ടോണപ അകദ്ദേഹസം. ഏതക്ടോയക്ടോലുസം ഒരു കേക്ടോരരതനില് എനനിക്കപ സകന്തക്ടോഷമുണപ. ശ്രസ്പീ. വനി.
എസപ.  അച്ചുതക്ടോനന്ദന  ഇക്കഴനിഞ്ഞ  ദനിവസസം  വനിജനിലനസനിനപ  ചകേക്ടോടുത  ഗുഡപ
സര്വ്വസ്പീസപ  സര്ടനിഫനിക്കറ്റപ  വളചര  രസകേരമക്ടോയനിരുന്നു.  അകദ്ദേഹതനിചന്റെ  മകേചന്റെ
കപരനിലുള ഒരു കകേസപ  ഒഴനിവക്ടോക്കനിയകപക്ടോള് ഉപകേക്ടോരസരണ നടെതനി.  ഉപകേക്ടോരസരണ
എകപക്ടോഴുസം കവണസം.  ഇനനി  10  കകേസ്സുകേള് കൂടെനിയുണപ. 10  ഉപകേക്ടോരസരണ കൂടെനി ശ്രസ്പീ.
വനി.എസപ. അച്ചുതക്ടോനന്ദചന്റെ ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുണക്ടോകുചമന്നക്ടോണപ ഞക്ടോന പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുന്നതപ.
ഉപകേക്ടോരസരണ  എകപക്ടോഴുസം  കവണസം,  മനുഷരനപ  നന്ദനി  കവണസം.  ശ്രസ്പീ.  വനി.  എസപ.
അച്ചുതക്ടോനന്ദന നല നനിലയനില് നന്ദനി പ്രകേടെനിപനിക്കുന്നു എന്നുളതനില് എനനിക്കപ വളചര
സകന്തക്ടോഷമുണപ.  ഞക്ടോന  ധനകേക്ടോരര  വകുപ്പുമനനിയക്ടോയനിരനിചക്ക  അകേറ്റനി  നനിര്തനിയനിരുന്ന
സക്ടോന്റെനിയക്ടോകഗക്ടോ മക്ടോര്ടനിചനകപക്ടോലുള ചചമരുന്തുകേള് ഇകപക്ടോള് റക്ടോകേനിപറക്കക്ടോന തുടെങ്ങുന്നുചവന്നപ
കകേള്ക്കുന്നു, എനനിക്കതനിചന്റെ സതരക്ടോവസ്ഥ അറനിയനില. അങ്ങചനയുചണങ്കനില് അകേറ്റനി
നനിര്കതണതക്ടോയനിവരുസം.  ഞക്ടോന മനനിയക്ടോയനിരനിചക്ക ചകേക്ടോണ്ടുവന്നതക്ടോണപ  'കേക്ടോരുണര
പദ്ധതനി'.  അതപ ഏറ്റവസം ആശസ്വക്ടോസകേരമക്ടോയ ഒരു പദ്ധതനിയക്ടോയനി എനനിക്കപ കതക്ടോന്നുന്നു.
ഏതക്ടോണപ 1500 കകേക്ടോടെനി രൂപ, ഒന്നരലക്ഷകതക്ടോളസം കരക്ടോഗനികേള്ക്കക്ടോയനി നല്കേനിയ ഒരു
ജസ്പീവകേക്ടോരുണര  പദ്ധതനിയക്ടോണനിതപ.  കലക്ടോകേതനില്  ഇതുകപക്ടോചലചയക്ടോരു  പദ്ധതനി
ഉണക്ടോയനിടനില. ആ പദ്ധതനി ഏതക്ടോണപ നനിലച്ച രസ്പീതനിയനിലക്ടോണപ. അതപ ദര്ബ്ബലചപടുവക്ടോന
ഒരനിക്കലുസം  അനുവദനിക്കരുതപ.  കേക്ടോരരക്ഷമമക്ടോയനിതചന്ന  മുകന്നക്ടോട്ടുചകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേണസം.
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ആ  പദ്ധതനിക്കപ  ശകമക്ടോയ  സസംരക്ഷണസം  നല്കേനി  നല  നനിലയനില്  ചകേക്ടോണ്ടു
കപക്ടോകേണചമന്നുമക്ടോത്രമക്ടോണപ എനനിക്കപ പറയക്ടോനുളതപ.  റബ്ബര് വനില സ്ഥനിരതക്ടോ ഫണപ -
150  രൂപ മനിനനിമസം വനില,  മുമപ ഞക്ടോന ധനകേക്ടോരര വകുപ്പുമനനിയക്ടോയനിരനിചക്ക ചകേക്ടോണ്ടു
വന്ന ഏറ്റവസം പ്രധക്ടോനചപട കേക്ടോരരസം റബ്ബര് കേര്ഷകേരുചടെ രക്ഷയക്ടോയനി 300 കകേക്ടോടെനി രൂപ
മക്ടോറ്റനിവയ്ക്കുകേയുണക്ടോയനി  എന്നതക്ടോണപ.  മനിനനിമസം  വനില  150  രൂപ.  കേകമക്ടോള  വനിലയുസം
പ്രഖരക്ടോപനിത വനിലയുസം തമ്മനിലുള വരതരക്ടോസസം അവരുചടെ ബക്ടോങ്കപ അക്കഒൗണ്ടുകേള്വഴനി
നല്കുചമന്നക്ടോയനിരുന്നു വക്ടോഗക്ടോനസം. അതനുസരനിച്ചപ ബക്ടോങ്കപ അക്കഒൗണനികലയപ ചകേക്ടോടുത്തു
ചകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോയനിരുന്നു.  ഇകപക്ടോള്  കുകറ  മക്ടോസങ്ങളുചടെ  തുകേ  കുടെനിശ്ശേനികേയുണപ.
കൃഷനിക്കക്ടോചര  സസംബനനിച്ചനിടെകതക്ടോളസം  അവര്ക്കപ  നല്കേക്ടോനുള  തുകേ  യഥക്ടോസമയസം
നല്കേണസം.  അതനില് കേക്ടോലതക്ടോമസസം വരുത്തുന്നതപ ശരനിയല.  

അതുകപക്ടോചലതചന്ന നക്ടോളനികകേര സസംഭരണസം എലക്ടോ കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുസം ശരനിയക്ടോയനി
നടെക്കുന്നനില.  നക്ടോളനികകേര  കേര്ഷകേരുസം  ധര്മ്മസങ്കടെതനിലക്ടോണപ.  ചനലപ ല്ല്  സസംഭരണസം
മുടെങ്ങനികപക്ടോയനി. ചനലപ ല്ല് കേളതനില് കൂടനിയനിടനിരനിക്കുന്ന കേക്ടോഴ്ചയക്ടോണപ നമ്മള് കേക്ടോണുന്നതപ.
ചനല്കേര്ഷകേര്ക്കുസം നക്ടോളനികകേര കേര്ഷകേര്ക്കുസം റബ്ബര് കേര്ഷകേര്ക്കുസം  സസംരക്ഷണസം
ഇഒൗ ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ കേസ്പീഴനിലുണക്ടോയനിടനില.   വനിപണനിയനില് ഇടെചപടെണസം.  അതക്ടോണപ
പ്രധക്ടോനചപട  ഒരു  കേക്ടോരരസം.  നരക്ടോയവനില  ഇലക്ടോചതവരുകമക്ടോള്  ആ  വനിളകേചള
സസംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുകവണനി വനിപണനിയനില് ഇടെചപകടെണതപ ഏറ്റവസം വലനിയ ആവശരമക്ടോണപ.
അങ്ങചനയുള  കേക്ടോരരങ്ങള്  ശകമക്ടോക്കനിചക്കക്ടോണപ  മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോകേണസം.  കേര്ഷകേ
രക്ഷയക്ടോവശരമക്ടോയ എലക്ടോ കേക്ടോരരങ്ങളുസം ചചയ്യണസം എന്നക്ടോണപ എനനിക്കപ പറയക്ടോനുളതപ.
നല  കേക്ടോരരങ്ങള്  ചചയ്തക്ടോല്  നലതക്ടോചണന്നുപറയുസം.  അതുചകേക്ടോണപ  കഡക്ടോ.  ടെനി.  എസം.
കതക്ടോമസപ  ചഎസക്കനില്നനിന്നപ  നല  പ്രഖരക്ടോപനങ്ങള്  ഉണക്ടോകേചട  എന്നു  ഞക്ടോന
ആശനിക്കുന്നു.  എചന്റെ വക്ടോക്കുകേള് ഉപസസംഹരനിക്കുന്നു.

ശ്രസ്പീ  .   സനി  .   ചകേ  .   ഹരസ്പീന്ദ്രന: സര്, നനിയമസഭയനില് നക്ടോചമലക്ടോസം ബഹുമക്ടോനനിക്കുന്ന
പ്രതനിപക്ഷചത  ശ്രസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശന  എസം.എല്.എ.  പ്രസസംഗമകദ്ധര
കകേരളതനിചല നനികുതനി പനിരനിവനിചനയുസം കേഒൗടെനിലരചന്റെ 'അര്ത്ഥശക്ടോസ'തനിചല നനികുതനി
പനിരനിവനിചനയുസം സസംബനനിച്ചപ ഉപമനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.  ഇഒൗ ഉപമയക്ടോണപ ഇനഡരയനില്
ഏചറക്കക്ടോലസം രക്ടോജരസം ഭരനിച്ച കകേക്ടോണ്ഗ്രസപ പക്ടോര്ടനി ഭരണരസംഗതപ സസ്വസ്പീകേരനിച്ചചതന്നപ
ഇനഡരയനിചല സക്ടോധക്ടോരണക്കക്ടോരക്ടോയ ആളുകേള്ക്കപ കനരനിടപ അനുഭവമുളതക്ടോണപ.  ഒരു
ടകേചകേക്ടോണപ  ചകേക്ടോടുക്കുകേയുസം  മറുടകേചകേക്ടോണപ  തനിരനിചച്ചടുക്കുകേയുസം  ചചയ്യുന്ന
സമസ്പീപനമക്ടോയനിരുന്നു  അവര് സസ്വസ്പീകേരനിച്ചതപ.  ഇനഡരയനിചല ലക്ഷക്കണക്കനിനുവരുന്ന
ഗ്രക്ടോമങ്ങളനിചല സക്ടോധക്ടോരണക്കക്ടോരക്ടോയ ആളുകേള് പക്ടോര്ശസ്വവല്ക്കരനിക്കചപടതനിചന്റെ ഒരു
ചനിത്രമക്ടോണപ സസ്വതന ഇനഡരയനില് കേക്ടോണക്ടോന കേഴനിഞ്ഞതപ.  ജനങ്ങളുചടെ അടെനിസ്ഥക്ടോന
ആവശരങ്ങള്  നനിറകവറ്റചപടനില.  2005-ല്  പക്ടോര്ലചമന്റെനില്  ഇടെതുപക്ഷതനിചന്റെ
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പനിന്തുണകയക്ടോടുകൂടെനി യു.പനി.എ. രക്ടോജരസം ഭരനിക്കുകമക്ടോഴക്ടോണപ ഇനഡരയനിചല ലക്ഷക്കണക്കനിനു
വരുന്ന  ഗ്രക്ടോമങ്ങളനില്  പക്ടോര്ശസ്വവല്ക്കരനിക്കചപടവര്ക്കപ  കദശസ്പീയ  ചതക്ടോഴനിലുറപപ
നനിയമസംകപക്ടോലുസം  പക്ടോസക്ടോക്കനിചയടുക്കക്ടോന  കേഴനിഞ്ഞതപ.  അതുവഴനി  കകേക്ടോടെനിക്കണക്കനിനപ
ആളുകേളുചടെ ദക്ടോരനിദ്രരസം ലഘൂകേരനിക്കക്ടോന കേഴനിഞ എന്ന യക്ടോഥക്ടോര്ത്ഥരസം നമ്മുചടെ മുന്നനിലുണപ.
ഇനഡരയനില് മക്ടോതൃകേക്ടോപരമക്ടോയനി  ഇഒൗ പദ്ധതനി നടെപനിലക്ടോക്കുന്നതപ ഇടെതുപക്ഷതനിനപ
സസ്വക്ടോധസ്പീനമുളള  സസംസ്ഥക്ടോനങ്ങളനിലക്ടോചണന്നുസം  നമുക്കറനിയക്ടോസം.  കകേരളതനില്  31
ലക്ഷതനില്പരസംവരുന്ന കുടുസംബങ്ങള് കദശസ്പീയ ചതക്ടോഴനിലുറപപ പദ്ധതനിയുമക്ടോയനി ബനചപട
ചതക്ടോഴനിലനിനുകവണനി  കേക്ടോര്ഡപ  എടുതനിട്ടുളവരക്ടോണപ.  ഇന്നപ  പതനിനക്ടോലപ  ലക്ഷതനില്പരസം
വരുന്ന  ആളുകേള്ക്കപ  ഇതനിലൂചടെ  ചതക്ടോഴനിചലടുക്കക്ടോന  കേഴനിയുന്നുണപ.  കേഴനിഞ്ഞ
മൂന്നുനക്ടോലുവര്ഷക്കക്ടോലചത  കേണക്കുകേള്  പരനികശക്ടോധനിക്കുകമക്ടോള്  ഇഒൗ  വര്ഷസം
ചതക്ടോഴനില്  ദനിനങ്ങള്  വളചര  കുറവക്ടോചണന്നപ  കേക്ടോണക്ടോന  കേഴനിയുസം.  കകേന്ദ്രസര്ക്കക്ടോര്
ഇടെക്കക്ടോല ടഗഡപ ടല ന ചകേക്ടോണ്ടുവന്നപ  ഇഒൗ പദ്ധതനിചയ ഇലക്ടോതക്ടോക്കക്ടോനുള പരനിശ്രമസം
നടെതനികപക്ടോരുന്നുണപ.  ഗ്രക്ടോമങ്ങളുസം നഗരങ്ങളുസം തമ്മനില് വലനിയ വരതരക്ടോസമനിലക്ടോത
കകേരളസംകപക്ടോലുള  സസംസ്ഥക്ടോനതനില്  ഇടെതുപക്ഷ  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  കേക്ടോലതപ
ചകേക്ടോണ്ടുവന്ന  അയ്യങ്കക്ടോളനി  നഗരചതക്ടോഴനിലുറപപ  പദ്ധതനി  നഗരങ്ങളനില്  മക്ടോത്രമക്ടോയനി
ഒതുങ്ങനിനനില്ക്കുകേയക്ടോണപ.  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ചമന്റെനില്  ശകമക്ടോയ  സമ്മര്ദ്ദേസം  ചചലുതനി
കകേരളതനിചല ഗ്രക്ടോമങ്ങളനില്കൂടെനി ഇതപ നടെപനിലക്ടോക്കക്ടോനുള നടെപടെനി അടെനിയന്തരമക്ടോയനി
സസ്വസ്പീകേരനിക്കണചമന്ന  അഭനിപ്രക്ടോയമക്ടോണപ  എനനിക്കുളതപ.  ഇഒൗ  വര്ഷസം  ഇതുവചര  21
ചതക്ടോഴനില്  ദനിനങ്ങളക്ടോണപ  അവര്ക്കപ  ലഭനിച്ചനിട്ടുളതപ,  കൂലനി  240  രൂപ  മക്ടോത്രമക്ടോണപ.
ലക്ഷക്കണക്കനിനുവരുന്ന  കുടുസംബങ്ങള്  പടനിണനിയനില്നനിന്നപ  രക്ഷകനടുന്നതനിനക്ടോയനി
ചുരുങ്ങനിയ തുകേയക്ടോചണങ്കനില്കപക്ടോലുസം  ഇഒൗ ചതക്ടോഴനില്രസംഗതപ ഉറച്ചുനനില്ക്കുകേയക്ടോണപ.
അവരുചടെ പ്രശ്നങ്ങള് അനുഭക്ടോവപൂര്വ്വസം പരനിഗണനിക്കക്ടോനുള ഇടെചപടെല് ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ
ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുണക്ടോകേണചമന്നപ അഭരര്ത്ഥനിക്കുകേയക്ടോണപ.  ഇഒൗ ഗവണ്ചമന്റെപ അധനികേക്ടോരതനില്
വന്നതനിനുകശഷസം ഭരണരസംഗതപ സസ്വസ്പീകേരനിച്ച നടെപടെനികേള് നമുക്കപ ഓര്മ്മയുളതക്ടോണപ.
യു.ഡനി.എഫപ.ചന്റെ  കേക്ടോലതപ  ചപക്ടോതുവനിദരക്ടോഭരക്ടോസതനിനുസം  ചപക്ടോതുജനക്ടോകരക്ടോഗരതനിനുസം
ചപക്ടോതുവനിതരണതനിനുസം  സക്ടോമൂഹരകക്ഷമതനിനുസം  ചപക്ടോതുകമഖലയ്ക്കുസം  പരമരക്ടോഗത
വരവസക്ടോയങ്ങള്ക്കുസം  മറ്റുമുള പദ്ധതനി-പദ്ധതനികയതര  വനിഹനിതസം  ചവടനിക്കുറയചപട്ടു.
ചപക്ടോതുകേക്ടോരരങ്ങളനില്നനിന്നപ  ഭരണകൂടെസം  പനിനമക്ടോറുകേയക്ടോചണന്നുസം  ആ  ഇടെസം  കേകമക്ടോള
ശകനികേള്ക്കപ അഥവക്ടോ മൂലധന ശകനികേള്ക്കപ വനിട്ടുചകേക്ടോടുക്കുകേയുസം ചചയ്യുകേയക്ടോയനിരുന്നുചവന്ന
കതക്ടോന്നലുളവക്ടോക്കനി,  അതപ  ശരനിയുമക്ടോയനിരുന്നു.  സര്ക്കക്ടോര്  ഉകദരക്ടോഗസ്ഥരുചടെ  തസനികേ
ചവടനിക്കുറച്ചു, ശമളസം മരവനിപനിച്ചു. ചപക്ടോതുകമഖലചയ വനില്പനയ്ക്കുവച്ചു. കേക്ടോടുസം കേക്ടോയലുസം
കേടെകലക്ടോരങ്ങളുസം പുഴയുസം റവനക്യൂ ഭൂമനിയുസം എന്നുകവണ ചപക്ടോതുസസ്വത്തുസം ചപക്ടോതുവനിഭവങ്ങളുസം
കേകയ്യറ്റക്കക്ടോരുചടെ സസ്വക്ടോതനരതനിനപ വനിട്ടുചകേക്ടോടുക്കുന്ന സ്ഥനിതനി കകേരളതനില് കേഴനിഞ്ഞ
യു.ഡനി.എഫപ.ചന്റെ  കേക്ടോലത്തുണക്ടോയനി.  കകേരളതനിചന്റെ  വനികേസനരസംഗതപ  ഘടെനക്ടോപരമക്ടോയ
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അപഭ്രസംശതനിനപ  യു.ഡനി.എഫപ.  സര്ക്കക്ടോരനിചന്റെ  നടെപടെനികേള്  ഇടെയക്ടോക്കനി  എന്നതപ
കകേരളതനിചല ജനങ്ങള് കേണതക്ടോണപ.  കകേരളസം പടനിണനിമരണങ്ങളുചടെയുസം കേര്ഷകേ
ആതഹതരകേളുചടെയുസം നക്ടോടെക്ടോയനി  മക്ടോറനിയ ഒരു കേക്ടോലമുണക്ടോയനിരുന്നു.  നനിര്മ്മക്ടോര്ജ്ജനസം
ചചയ്യചപട്ടുചവന്നപ  കേരുതനിയ  പകേര്ച്ചവരക്ടോധനികേള്  യു.ഡനി.എഫപ.ചന്റെ  ഭരണകേക്ടോലതപ
തനിരനിച്ചുവന്നു.  സക്ടോമൂഹനികേ സസംഘര്ഷങ്ങള് വര്ഗ്ഗസ്പീയ കേലക്ടോപങ്ങളക്ടോയനി  വളര്ന്ന ഒരു
കേക്ടോലമക്ടോയനിരുന്നു  കകേരളതനില്  നക്ടോസം  കേണതപ.  കേഴനിഞ്ഞ  യു.ഡനി.എഫപ.  സര്ക്കക്ടോര്
കബഡപ  മക്ടോഫനിയകേചള  നനിയനനിക്കക്ടോചനന്നകപരനില്  ചകേക്ടോണ്ടുവന്ന  'ഒക്ടോപകറഷന
കുകബര'  കബഡ്കേക്ടോരനില്നനിന്നുസം  പണസം  പനിരനിവനിനുള  സഒൗകേരരചമക്ടോരുക്കനി.
ഏതക്ടോനുമക്ടോളുകേള്  അതുവഴനി  കനടമുണക്ടോക്കനി.   മദരനനികരക്ടോധനതനിചന്റെ  കപരനില്  മദര
രക്ടോജക്ടോക്കന്മേക്ടോരനില്നനിന്നപ പണസം പനിരനിക്കുന്ന അവസ്ഥ നക്ടോസം കേണ്ടു.  ബക്ടോര്കകേക്ടോഴയുചടെ
കപരനില്  ഇകപക്ടോഴുസം  പലചരയുസം  കവടയക്ടോടെനിചക്കക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  നമ്മചളലക്ടോസം
ആദരനിക്കുന്ന  മക്ടോണനി  സക്ടോറനിചനകപക്ടോലുസം  ഇക്കക്ടോരരതനില്  ദഷനിപനിച്ചു  എന്നുപറയുന്നതനില്
വളചര  ലജ്ജയുസം  കഖദവമുണപ.  നനികക്ഷപകേര്ക്കപ  സുരക്ഷനിതതസ്വസം  ഉറപക്ടോക്കക്ടോന
അദ്ധസ്വക്ടോനനിക്കുന്നവരുചടെ  അവകേക്ടോശങ്ങള്  അടെനിയറവപ  വയക്ടോനക്ടോവനില.  ഇവ  രണ്ടുസം
സമനസ്വയനിപനിക്കുന്ന വനികേസന നയമക്ടോണപ നമുക്കപ കവണതപ.  അങ്ങചനയക്ടോവണസം ഇഒൗ
കകേരളചത സസംബനനിച്ചപ എലക്ടോസം ശരനിയക്ടോക്കക്ടോന.  ചഎ.ടെനി. കമഖലയനില് നനിര്ണ്ണെക്ടോയകേ
മുകന്നറ്റസം സൃഷ്ടനിച്ച നമ്മുചടെ സസംസ്ഥക്ടോനചത ചഎ.ടെനി.  രസംഗചത കേയറ്റുമതനി വരുമക്ടോനസം
ആയനിരസം  കകേക്ടോടെനി  രൂപയക്ടോചണങ്കനില്  കേര്ണ്ണെക്ടോടെകേയനില്  അതപ  1.5  ലക്ഷസം  കകേക്ടോടെനി
രൂപയുസം തമനിഴപ നക്ടോടനില് 75,000 കകേക്ടോടെനി രൂപയുസം ആനക്ടോപ്രകദശനില് 57,000 കകേക്ടോടെനി
രൂപയുമക്ടോണപ.  ആശ്ചരരകതക്ടോടുസം  അത്ഭുതകതക്ടോടുസംകൂടെനിയക്ടോണപ  നക്ടോമനിതപ  കനക്ടോക്കനിനനില്ക്കുന്നതപ.
ഭക്ടോവനക്ടോപൂര്ണ്ണെമക്ടോയ ആസൂത്രണവസം അതനികലയ്ക്കുനയനിക്കുന്ന കൃതരമക്ടോയ രക്ടോഷ്ട്രസ്പീയ ഇച്ഛേക്ടോ
ശകനിയുസം പ്രതനിബദ്ധതകയക്ടോടുകൂടെനിയുളള പ്രവര്തനവമക്ടോണപ ഇന്നചത പ്രതനിസനനി
മറനികേടെക്കക്ടോനുള വഴനി. നമുക്കപ അര്ഹതചപടതപ കനടെനിചയടുക്കുന്നതനിനുള പരനിശ്രമതനില്
ഇടെചപകടെണതക്ടോയനിട്ടുണപ.  കകേരളതനിചല ഇടെതുപക്ഷ ജനക്ടോധനിപതരമുന്നണനി ഇക്കക്ടോരരതനില്
ദസ്പീര്ഘദൃഷ്ടനികയക്ടോടുകൂടെനിയക്ടോണപ നസ്പീങ്ങുന്നചതന്നപ ബജറ്റപ  പ്രസസംഗതനിലൂചടെയുസം ഇന്നചല
കകേരളതനിചല  ആദരണസ്പീയനക്ടോയ  മുഖരമനനി  വരക്ടോവസക്ടോയനികേ  കമഖലയുമക്ടോയനി
ബനചപടപ   നടെതനിയ ചര്ച്ചയപ മറുപടെനി പറയുകമക്ടോഴുസം വരകമക്ടോക്കനിയനിട്ടുളതക്ടോണപ.
ഭൂമനിയുസം ചപക്ടോതുസസ്വത്തുസം കേയ്യടെക്കനി കകേക്ടോര്പകററ്റുകേള് കനടുന്ന സക്ടോമതനികേ കുതനിപനില്
കമന്മേ നടെനിക്കുന്ന വനികേസന രക്ടോഷ്ട്രസ്പീയസം കകേരളതനിനപ സസ്വസ്പീകേക്ടോരരമല.

2.00 PM]

നമ്മുചടെ പക്ടോരനിസ്ഥനിതനികേ സന്തുലനിതക്ടോവസ്ഥ, ഒരു low level equilibrium  ഈ
സസംസ്ഥക്ടോനതപ  കേക്ടോണക്ടോന  കേഴനിയുന്നുണപ.  അതപ  തകേനിടെസം  മറനിക്കുന്ന ഒരു വനികേസന
നയതനികനയുസം പനിന്തുണയക്ടോനക്ടോവനില. വനിനക്ടോശതനിചന്റെ വക്കനിലക്ടോണപ കകേരളസം. വനിദരക്ടോഭരക്ടോസസം,
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വനിവര സക്ടോകങ്കതനികേ വനിദര, വനികനക്ടോദസഞക്ടോരസം തുടെങ്ങനിയ കമഖലകേളനിചല അടെനിസ്ഥക്ടോന
സഒൗകേരര വനികേസനതനിനപ പ്രകതരകേ പരനിഗണന നല്കേനി ഇടെതുപക്ഷസം മുകന്നറുകേയക്ടോണപ.
പുതനിയ കമഖലകേള്ക്കപ ഊന്നല് നല്കുകമക്ടോഴുസം കൃഷനിയുസം പരമരക്ടോഗത വരവസക്ടോയങ്ങളുസം
അവഗണനിക്കചപടെക്ടോതനിരനിക്കക്ടോന ഇടെതുപക്ഷസം പ്രകതരകേസം ജക്ടോഗ്രത പുലര്ത്തുന്നുചവന്നുളതപ
അഭനിമക്ടോനകേരമക്ടോയ കേക്ടോരരമക്ടോണപ.  പരമരക്ടോഗത വരവസക്ടോയങ്ങളുചടെ പുനനഃസസംഘടെനയുസം
ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ സ്ഥക്ടോപനങ്ങളുചടെ നവസ്പീകേരണവസം സഹകേരണ നനികക്ഷപ സമക്ടോഹരണവസം
അതുവഴനി  ഒരു  ലക്ഷസംകപര്ക്കപ  പുതനിയ  ചതക്ടോഴനിലവസരവസം  ഇതര  കമഖലകേള്വഴനി
അഞപ  ലക്ഷസംകപര്ക്കപ  പുതനിയ  ചതക്ടോഴനിലവസരസം  എന്ന  പ്രഖരക്ടോപനവസം  കൃഷനി
കപ്രക്ടോതക്ടോഹനിപനിക്കക്ടോനുള  പുതന  തസ്പീരുമക്ടോനവസം  സക്ടോമൂഹര  കക്ഷമ  പദ്ധതനികേള്
വരക്ടോപനിപനിച്ചതുസം വനിദരക്ടോര്ത്ഥനി കകേന്ദ്രസ്പീകൃത സ്കൂള് പക്ടോഠരപദ്ധതനിയക്ടോയനി  നവസ്പീകേരനിച്ചതുസം
സര്ക്കക്ടോരനിചന്റെ പ്രധക്ടോനചപട വനികേസന നയങ്ങളക്ടോയനി  ഇതനിനകേസം പ്രഖരക്ടോപനിക്കചപട്ടു
കേഴനിഞ്ഞനിരനിക്കുന്നു.  അതനിദ്രുത വനികേസനതനിനുള സക്ടോമൂഹര പശ്ചക്ടോതലചമക്ടോരുക്കുകേയക്ടോണപ
എല്.ഡനി.എഫപ.  ചചയവരുന്നചതന്നപ  കകേരളതനിചല  ജനങ്ങള്ക്കറനിയക്ടോസം.  അതുചകേക്ടോണ്ടു
തചന്ന  ഇടെതുപക്ഷ  ജനക്ടോധനിപതരമുന്നണനിചയ  കകേരളതനിചല  സക്ടോധക്ടോരണക്കക്ടോരക്ടോയ
ആളുകേള്  വളചര  പ്രതസ്പീക്ഷകയക്ടോടുകൂടെനിയക്ടോണപ  കനക്ടോക്കനിക്കക്ടോണുന്നതപ.  കകേരളതനില്
രണപ  ദനിവസങ്ങള്ക്കുമുമ്പുനടെന്ന ഉപചതരചഞ്ഞടുപ്പുകേളനില് നക്ടോസം  കേണതപ  അതക്ടോണപ.
കേഴനിഞ്ഞ  ഏതക്ടോനുസം  ദനിവസങ്ങളക്ടോയനി  ഭരണതനില്  വന്ന  ഇടെതുപക്ഷ  ഗവണ്ചമന്റെപ
നമ്മുചടെ  സസംസ്ഥക്ടോനതപ  ജനപക്ഷത്തുനനിന്നുചകേക്ടോണ്ടുനടെതനിയ  ഭരണരസംഗചത
നടെപടെനികേചളലക്ടോസം  കകേരളതനിചല  ഭൂരനിപക്ഷസംവരുന്ന  ജനങ്ങള്  അസംഗസ്പീകേരനിക്കുന്നു
എന്നതനിചന്റെ  ചതളനിവക്ടോണപ  ഉപചതരചഞ്ഞടുപ്പുകേളനില്  ഇടെതുപക്ഷതനിനുണക്ടോയനിട്ടുള
ഉ ജ്ജസ്വല  വനിജയചമന്നപ  ഈ  സഭചയ  ഓര്മ്മനിപനിക്കക്ടോന  ഞക്ടോന  ആഗ്രഹനിക്കുന്നു.
നക്ടോടെനിചന്റെ അഭനിവൃദ്ധനിക്കുകവണനി,  പുകരക്ടോഗതനിക്കുകവണനി,  വനിവനിധ കമഖലകേളനില് ഇടെചപടപ
നടെതനിചക്കക്ടോണനിരനിക്കുന്ന  പ്രവര്തനങ്ങചള  ജനങ്ങള്  ശ്രദ്ധക്ടോപൂര്വ്വസം  ഉറ്റുകനക്ടോക്കുന്നുണപ.
ജനങ്ങള്  കേക്ടോണുന്ന  രസ്പീതനിയനില്  നനിയമസഭയനിചല  പ്രതനിപക്ഷവസം  കേക്ടോണണസം.
ഇടെതുപക്ഷ  ജനക്ടോധനിപതരമുന്നണനി  അതനിദ്രുതഗതനിയനില്  കകേരളചത  വനികേസന
പനക്ടോവനികലയപ  നയനിക്കക്ടോനുതകുന്ന  സക്ടോമതനികേ  രസംഗചതടുക്കുന്ന  നയങ്ങള്ക്കപ
പനിന്തുണ  നല്കേക്ടോന  പ്രതനിപക്ഷസം  സഹകേരനിക്കുന്നതക്ടോണപ  ഏറ്റവസം  ഉചനിതമക്ടോയനിട്ടുള
രക്ടോഷ്ട്രസ്പീയ കേടെമചയന്നപ അവചര ഓര്മ്മനിപനിക്കക്ടോന ഞക്ടോന ഇഒൗ സന്ദര്ഭസം വനിനനികയക്ടോഗനിക്കുന്നു.
ആ നനിലയനില് ഇടെതുപക്ഷ ജനക്ടോധനിപതര മുന്നണനിക്കപ ഒരവസരസം നല്കേനി  മുന്നണനി
സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്ന  ഭരണനയങ്ങള്ക്കപ  ആവശരമക്ടോയനിട്ടുള  പനിന്തുണ  നല്കേനി  മുകന്നക്ടോട്ടു
കപക്ടോകേക്ടോന  യതനിക്കണചമന്നപ  അവകരക്ടോടെപ  വനിനയപൂര്വ്വസം  അഭരര്ത്ഥനിക്കുന്നു.  ഞക്ടോന
ഈ ധനബനിലനിചന  ശകമക്ടോയനി പനിന്തുണയ്ക്കുന്നു. 
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ശ്രസ്പീ  .    പനി  .    ചകേ  .   ബഷസ്പീര്: സര്, ഞക്ടോന ഈ ധനകേക്ടോരര ബനിലനിചന എതനിര്ക്കുകേയക്ടോണപ.
എലക്ടോസം ശരനിയക്ടോകുസം,  എലക്ടോസം ശരനിയക്ടോകുസം  എന്നുപറഞ്ഞനിടപ കേഴനിഞ്ഞ അഞ്ചുചകേക്ടോലസം
ഞങ്ങള് നടെപനിലക്ടോക്കനിയ പദ്ധതനികേള് ഇന്നപ ഉദ്ഘക്ടോടെനസം ചചയ്യുന്ന പരനിപക്ടോടെനിയക്ടോണപ
നനിങ്ങള്ക്കപ.  അതനിചന്റെ കുറ്റങ്ങള് നനിങ്ങള് പറയണ.  അതനിചന്റെ ശനിലനികേളക്ടോയ ആളുകേള്
ഇവനിചടെയുണപ.  അവരനിലക്ടോചരചയങ്കനിലുസം ഒരു പരനിപക്ടോടെനിക്കപ നനിങ്ങള് വനിളനിക്കക്ടോറുകണക്ടോ?
ആരക്ടോചന്റെ  കുടനിയുചടെ  പനിതൃതസ്വസം  നനിങ്ങള്  ഏചറ്റടുകക്കണ  ആവശരമനില ല്ല്കലക്ടോ.  അതപ
നനിങ്ങളുചടെ  കനടമലകലക്ടോ.  ഒരു  ഓവര്ബനിഡ് ജുസം  ഒരു  പക്ടോലവചമക്ടോചക്ക  ഇകപക്ടോള്
എങ്ങചനയക്ടോണപ  വരുന്നതപ;  അതപ  കേഴനിഞ്ഞ  അഞ്ചുചകേക്ടോലചത  യു.ഡനി.എഫപ.
ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  കനടങ്ങളക്ടോണപ.  ആ  കനടങ്ങളുചടെ   ഉദ്ഘക്ടോടെനമക്ടോണപ  നനിങ്ങള്
നടെത്തുന്നതപ.  അതനിനപ നനിങ്ങള് കമന്മേ പറഞനടെകക്കണ ആവശരമനില.  പത്രതനില്
അതനിചന്റെ കഫക്ടോകടക്ടോയുസം ചകേക്ടോടുതപ ഇടെതുപക്ഷ ജനക്ടോധനിപതരമുന്നണനിയുചടെ കനടചമന്നു
പറയണ.    ഇന്നചല ശ്രസ്പീ. എ. എന. ഷസംസസ്പീര് ഇവനിചടെ സസംസക്ടോരനിച്ചകപക്ടോള് പറഞ;
ലസ്പീഗപ  നക്യൂനപക്ഷങ്ങള്ക്കുകവണനി ഒന്നുസം ചചയ്തനിടനിലക്ടോചയന്നപ.  ചപക്ടോന്നക്ടോര  ഷസംസസ്പീചറ,
കേമ്മക്യൂണനിസപ  ചരനിത്രചമടുത്തു  കനക്ടോക്കണസം;  38  ചകേക്ടോലമക്ടോയനി  നനിങ്ങള്  ബസംഗക്ടോള്
ഭരനിച്ചനിടപ,  അവനിടെചത  നക്യൂനപക്ഷങ്ങളക്ടോയ  രകണമുക്കക്ടോല്  കകേക്ടോടെനി  മുസസ്പീങ്ങള്ക്കപ
എന്തക്ടോണപ  ചകേക്ടോടുതതപ;  സച്ചക്ടോര് കേമ്മസ്പീഷന റനികപക്ടോര്ടനിചനക്കുറനിച്ചപ   മക്ടോതൃഭൂമനിയനില്
ലസ്പീലക്ടോ കമകനക്ടോന എഴുതനിയ ഒരു റനികപക്ടോര്ട്ടുണപ.  എവനിചടെയക്ടോകണക്ടോ ഒരു കറക്ടോഡപ ടെക്ടോറനിടപ
അവസക്ടോനനിക്കുന്നതപ,  അവനിടെന്നകങ്ങക്ടോടപ  വനികേസനസം  നടെക്കക്ടോത  പ്രകദശമുചണങ്കനില്
അതപ നക്യൂനപക്ഷ വനിഭക്ടോഗങ്ങളുചടെ സ്ഥലങ്ങളക്ടോചണന്നപ ആ റനികപക്ടോര്ടനില് പറയുന്നുണപ.
എകന്ത  നനിങ്ങള്  ബസംഗക്ടോളനില്  കപക്ടോയതപ;  38  ചകേക്ടോലമക്ടോയനിടപ  അവനിചടെ  നനിങ്ങള്ക്കപ
നക്യൂനപക്ഷ  കപ്രമമനിലക്ടോയനിരുകന്നക്ടോ;  കനചരമറനിച്ചപ  മുസസ്പീസംലസ്പീഗനിനപ  സസ്വക്ടോധസ്പീനമുള
കകേരളതനിചല കനടങ്ങള് നനിങ്ങള് കനക്ടോക്കണസം. അവനിടെചത മുസസ്പീങ്ങള്, അമസ്പീര് ഉള്
ഇസക്ടോമുസം കേമര് ഉള് ഇസക്ടോമുസം ഒചക്ക ഇകങ്ങക്ടോട്ടുവരനികേയക്ടോണപ.  ഇവനിചടെ വന്നക്ടോല് എലക്ടോ
കേക്ടോരരങ്ങളുസം നടെക്കുസം.  പനിചന്ന നനിങ്ങള് കനടങ്ങള് എന്നുപറയുന്നതപ എവനിചടെയക്ടോണപ?
ഞങ്ങളുചടെ ഭരണകേക്ടോലതപ മദ്രസയനില് പഠനിപനിക്കുന്ന മതപണ്ഡനിതര്ക്കപ ചപനഷന
ചകേക്ടോടുതകപക്ടോള് അതനിനപ മുല-മുക്രനി ചപനഷചനന്നു പറഞ്ഞപ  നക്ടോടുനസ്പീചള എതനിര് തപ
ഒരു വര്ഗ്ഗസ്പീയ  കചരനിതനിരനിവണക്ടോക്കനിയതപ  ഇടെതുപക്ഷക്കക്ടോരക്ടോണപ,  ഞങ്ങളല.   മനനി
കഡക്ടോ.  ചകേ.  ടെനി.  ജലസ്പീല്   വഖഫപ  കബക്ടോര്ഡനിചനപറ്റനി  പറഞ,  വഖഫപ  കബക്ടോര്ഡപ
ഇന്നുസം  ഇന്നചലയുസം  തുടെങ്ങനിയതല.  വഖഫപ  കബക്ടോര്ഡനില്  മഹക്ടോനക്ടോയ  സനി.എച്ചപ.
മുഹമ്മദപ കകേക്ടോയ സക്ടോഹനിബുസം അവക്കക്ടോദര്ക്കുടനി നഹക്ടോ സക്ടോഹനിബുസം ഒചക്ക ഉണക്ടോയനിരുന്നു.
സുന്ദകരശന കേമ്മസ്പീഷന വന്നു. കഡക്ടോ. ജലസ്പീലനിനപ കുഞ്ഞക്ടോലനിക്കുടനി സക്ടോഹനിബനിചന്റെ കപരപ
പറയക്ടോന കുറച്ചുബുദ്ധനിമുട്ടുണക്ടോകുസം. 2003-ല് പനി. ചകേ. കുഞ്ഞക്ടോലനിക്കുടനി സക്ടോഹനിബക്ടോണപ
കകേരളതനിചന്റെ വഖഫപ കബക്ടോര്ഡപ മനനി.  ആ കേക്ടോലതക്ടോണപ റവനക്യൂ ചസക്രടറനി ശ്രസ്പീ.
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സുന്ദകരശചന   കേമ്മസ്പീഷന   ചസക്രടറനിയക്ടോയനി  നനിയമനിക്കുന്നതപ.  ആ  റനികപക്ടോര്ടനിചന്റെ
അടെനിസ്ഥക്ടോനതനില് അന്നചത ഗവണ്ചമന്റെക്ടോണപ പദ്ധതനി നടെപനിലക്ടോക്കുന്നതപ.   ഇകപക്ടോള്
100 വസ്പീടെപ ചകേക്ടോടുക്കുന്നതനിനപ ഇമനിച്ചനിബക്ടോവയുചടെ കപരുസം പറഞനടെക്കുകേയക്ടോണപ. 100
വസ്പീടെപ  ചകേക്ടോടുക്കുന്നു  എന്നപ  ആചരങ്കനിലുസം  പറഞചകേക്ടോണ്ടു  നടെക്കുകമക്ടോ?  ഞങ്ങള്
നനിങ്ങചളകപക്ടോചലയല.  കുറച്ചപ കേസ്വക്ടോളനിറ്റനിയുള ആള്ക്കക്ടോരക്ടോണപ.  അതനിനനുസരനിച്ചുള
നനിലവക്ടോരചമക്ടോചക്ക  ഞങ്ങള്ക്കുണക്ടോകുസം. ഞങ്ങള്  കപരുസം നക്ടോളുചമക്ടോന്നുസം വച്ചുചകേക്ടോണപ
നടെക്കക്ടോറനില.  ഞങ്ങള്ക്കപ  കവണചമങ്കനില്  ചസയ്ദപ  അബ്ദുറഹനിമക്ടോന  ബക്ടോഫക്കനി
തങ്ങളുചടെയുസം ശനിഹക്ടോബപ  തങ്ങളുചടെയുചമക്ടോചക്ക കപരപ  വച്ചുകൂടെക്ടോയനിരുകന്നക്ടോ;   ചകേ.  ടെനി.
ജലസ്പീലുസം,  സനി.എച്ചുസം എവനിചടെ കേനിടെക്കുന്നു; സനി.എച്ചപ.  ഏതക്ടോ മുതലപ,  അതപ മുതക്ടോണപ,
തങ്കക്കുടെമക്ടോണപ. ജലസ്പീലനിചന്റെ മൂന്നക്ടോമചത സത്രമക്ടോണനിതപ.  നനിങ്ങള് മനസനിലക്ടോക്കണസം.
ഒന്നപ,  സനിമനി.  രണപ,  ലസ്പീഗപ.  മൂന്നപ,  നനിങ്ങള്.  നക്ടോലക്ടോമകതതപ  ബനി.ചജ.പനി..  ഓന
എവനിചടെയക്ടോ  ചമച്ചസം  കേനിട്ടുകേക്ടോന്നപ  വച്ചക്ടോല്  അവനിചടെ  കപക്ടോകുസം.  ഞക്ടോന  കചക്ടോദനിക്കചട,
ഷസംസസ്പീചറ, പ്രദസ്പീചപ, നനിങ്ങചളക്ടോചക്ക ചപറ്റുവസ്പീണ കേമ്മക്യൂണനിസ്റ്റുകേക്ടോരക്ടോണപ. നനിങ്ങചളചയക്ടോചക്ക
അവനിചടെ  നനിര്തനിയനിടക്ടോണപ  വന്നുകൂടെനിയവര്ചക്കക്ടോചക്ക  ചകേക്ടോടുക്കുന്നതപ.  എനനിക്കപ
അതക്ടോണപ  സങ്കടെസം.  നനിങ്ങള് ഒന്നപ  ആകലക്ടോചനിച്ചുകനക്ടോക്കനികയ.   ടെനി.  വനി.  ഇബക്ടോഹനിസം
പറഞ്ഞതപ  കപക്ടോലസ്പീസുകേക്ടോര്ക്കപ  തക്ടോടെനിവയക്ടോന  അനുവക്ടോദസം  ചകേക്ടോടുക്കണചമന്നക്ടോണപ.
എന്നക്ടോല് …...... (ബഹളസം)......... ***

ശ്രസ്പീ  .   എ  .   എന  .   ഷസംസസ്പീര് : സര്, കപക്ടോയനിന്റെപ ഓഫപ ഓര്ഡര്.

മനി  .   ചഡപക്യൂടനി സസ്പീക്കര് : എന്തക്ടോണപ കപക്ടോയനിന്റെപ ഓഫപ ഓര്ഡര്. 

ശ്രസ്പീ  .   എ  .   എന  .   ഷസംസസ്പീര്: ... ...*** … അതപ കരഖയനില് കേക്ടോണക്ടോന പക്ടോടെനില.

മനി  .   ചഡപക്യൂടനി സസ്പീക്കര് : അതപ പരനികശക്ടോധനിക്കക്ടോസം.

ശ്രസ്പീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ബഷസ്പീര് :  സര്,  ഇസംഗ്ലസ്പീഷനില്  ഫക്ടോദര്  എന്നുപറഞ്ഞക്ടോല്
മലയക്ടോളതനില്  അച്ഛേചനന്നപ  പറയുസം.  മുസസ്പീങ്ങളക്ടോചണങ്കനില്  ബക്ടോപ  എന്നുപറയുസം,
ക്രനിസരക്ടോനനികേളക്ടോചണങ്കനില് പപ എന്നുപറയുസം.  ആ അര്ത്ഥതനിലക്ടോണപ ഞക്ടോന അതപ
പറഞ്ഞനിട്ടുളതപ.  എചന്റെ ബക്ടോപചയ ഞക്ടോന ബക്ടോപ എന്നകല പറയുകേയുള.  ഇസംഗ്ലസ്പീഷുകേക്ടോര്
who  is  your  father  എന്നു  കചക്ടോദനിച്ചക്ടോല്  അതപ  ഇസംഗ്ലസ്പീഷകല.  അതപ  നനിങ്ങള്
മനസനിലക്ടോക്കകണ. നനിങ്ങള് ചവറുചത എചന്തങ്കനിലുചമക്ടോചക്ക പറഞ്ഞനിടപ കേക്ടോരരമുകണക്ടോ?
ഒരു  കേക്ടോരരസം  നനിങ്ങള് മനസനിലക്ടോക്കണസം.  അക്ഷര  വനിദരക്ടോഭരക്ടോസമനിലക്ടോത സമൂഹതനിചന്റെ
.......(ബഹളസം).....  ഇതനില് ഒരു കപക്ടോയനിന്റുമനില, ഓര്ഡറുമനില,

ശ്രസ്പീ  .   പനി  .   ടെനി  .   എ  .   റഹസ്പീസം : സര്, കപക്ടോയനിന്റെപ ഓഫപ ഓര്ഡര്.

*** ബഹുമക്ടോനചപട സസ്പീക്കറുചടെ ഉതരവനിനപ്രകേക്ടോരസം (നമര് 487U/ഇ.ബനി./2016/നനി.ചസ./തസ്പീയതനി 
27/10/2016) സഭക്ടോകരഖയനില് നനിന്നുസം നസ്പീക്കസം ചചയ. 
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മനി  .   ചഡപക്യൂടനി സസ്പീക്കര് : എന്തക്ടോണപ കപക്ടോയനിന്റെപ ഓഫപ ഓര്ഡര്.

ശ്രസ്പീ  .    പനി  .    ടെനി  .    എ  .    റഹസ്പീസം:  സര്,  .....… *** അനക്ടോവശര  പരക്ടോമര്ശസം
നടെതനിയതപ സഭക്ടോകരഖയനില്നനിന്നപ നസ്പീക്കസം ചചയ്യണസം. 

(അദ്ധരക്ഷകവദനിയനില് മനി. സസ്പീക്കര്)

മനി  .   സസ്പീക്കര്: അതപ പരനികശക്ടോധനിക്കക്ടോസം. 

ശ്രസ്പീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ബഷസ്പീര്:  സര്,  വനിവരമനിലക്ടോത വക്കസ്പീലന്മേക്ടോര്  പലതുസം പറയുസം.
അചതക്ടോന്നുസം അങ്ങപ കനക്ടോക്കണ.....(ബഹളസം).....വനിദരക്ടോഭരക്ടോസ.....(ബഹളസം)........ നനിങ്ങള്
വക്കസ്പീലന്മേക്ടോചര നരക്ടോയസ്പീകേരനിക്കണ. കകേക്ടോടെതനിയനില് കപക്ടോകേക്ടോത ധക്ടോരക്ടോളസം വക്കസ്പീലന്മേക്ടോരുണപ. 

മനി  .   സസ്പീക്കര്: പ്ലെെസ്പീസപ. ശ്രസ്പീ. ബഷസ്പീര് വനിഷയതനില് ഒതുങ്ങനിനനിന്നപ സസംസക്ടോരനിക്കണസം.

ശ്രസ്പീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ബഷസ്പീര് :  സര്,  ഒരു കേക്ടോരരസം ഞക്ടോന പറയക്ടോസം.  ഇവനിചടെ ഒചരക്ടോറ്റ
കുടനി  പ്രസസംഗനിക്കനില,  മരരക്ടോദയ്ക്കു  നനിന്നുചകേക്ടോളനിന  അവനിചടെ.........(ബഹളസം)...........
ലസ്പീഗനിചനചകേക്ടോണ്ടു കനടമുണക്ടോയനില എന്നപ  നനിങ്ങള് പറഞ.  അക്ഷര വനിദരക്ടോഭരക്ടോസമനിലക്ടോത
സമൂഹതനിചന്റെ വനിരല്ത്തുമനില് അക്ഷയ വഴനി കേമക്യൂടറനിചന്റെ മഒൗസപ നല്കേനിയതപ ശ്രസ്പീ.
പനി.  ചകേ.  കുഞ്ഞക്ടോലനിക്കുടനി  കകേരളതനിചന്റെ  ചഎ.  ടെനി.  വകുപ്പുമനനിയക്ടോയനിരുന്നകപക്ടോഴക്ടോണപ.
അതപ  നനിങ്ങള്  മനസനിലക്ടോക്കണസം.  പക്ടോവങ്ങളനില്  പക്ടോവങ്ങളക്ടോയ  ജനസമൂഹചത
ഉന്നതവനിദരക്ടോഭരക്ടോസ കശ്രണനിയനികലയപ  ചചകേപനിടെനിച്ചുയര്തനിയതപ മുസസ്പീസം ലസ്പീഗപ എന്ന
രക്ടോഷ്ട്രസ്പീയ  പ്രസ്ഥക്ടോനമക്ടോചണന്നപ  നനിങ്ങള്  മനസനിലക്ടോക്കണസം.  അതനിനപ  ശകമക്ടോയ
പനിന്തുണ നല്കേനിയതപ കകേക്ടോണ്ഗ്രസപ എന്ന  പക്ടോര്ടനിയക്ടോണപ.  

എനനിക്കപ കചക്ടോദനിക്കക്ടോനുളതപ ബഹുമക്ടോനചപട ധനകേക്ടോരര വകുപ്പുമനനികയക്ടോടെക്ടോണപ.
അകങ്ങയപ  എന്തക്ടോണപ  പറ്റനിയതപ;  അങ്ങപ  നചലക്ടോരു  ധനമനനിയക്ടോണപ,  നചലക്ടോരു
സക്ടോമതനികേ ശക്ടോസജനക്ടോണപ.  പകക്ഷ അങ്ങയുചടെ കവചറക്ടോരു രൂപമക്ടോണപ  ഇകപക്ടോള്
കേക്ടോണുന്നതപ.  മുഖരമനനിയുചടെ  അകമരനിക്കന  ഉപകദശകേ  വന്നതനിനുകശഷസം  ഒരു
കേക്ടോരരതനിലുസം  അങ്ങപ  മനിണ്ടുന്നനില.  എനനിക്കപ  അങ്ങചയ  ഇഷ്ടമക്ടോണപ.  അകങ്ങയപ
അതരക്ടോവശരസം  നല  വനിവരമുണപ;  നല  കകേക്ടോമണ്ചസനസുള  ഒരു  മനുഷരനക്ടോണപ,
പ്രക്ടോകനിക്കലക്ടോണപ,  ശക്ടോസ-സക്ടോഹനിതര പരനിഷത്തുചമക്ടോചക്കയക്ടോയനി  നടെക്കുന്ന നലയക്ടോളക്ടോണപ.
ഞക്ടോന പഞക്ടോയതപ ചമമറക്ടോയനിരനിക്കുന്ന കേക്ടോലതപ ജനകേസ്പീയക്ടോസൂത്രണസം നടെപനിലക്ടോക്കുകമക്ടോള്
അതനിചല പ്രക്ടോകയക്ടോഗനികേ സമസ്പീപനതനിനുകവണനി തനിരുവനന്തപുരത്തുനനിന്നപ  കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡു
വചര  അങ്ങപ  ചട്രെയനിനനില്  യക്ടോത്രചചയ.  എലക്ടോ  കേക്ടോരരങ്ങളുസം  പ്രക്ടോകയക്ടോഗനികേമക്ടോയനി
കേക്ടോണുന്നയക്ടോളക്ടോണപ.  അതുചകേക്ടോണപ  അങ്ങചയ  ബഹുമക്ടോനനിക്കുന്നുണപ,  അകങ്ങയപ
വനിവരമനിചലന്നപ  ഞക്ടോന  പറയനില.  കേമ്മക്യൂണനിസപ  പക്ടോര്ടനി  മചറ്റക്ടോരു  പ്രസ്ഥക്ടോനചത
വളരക്ടോന  അനുവദനിക്കനിലക്ടോചയന്നപ  എലക്ടോവര്ക്കുമറനിയക്ടോസം.  അതുചകേക്ടോണപ  മുഖരമനനി

*** ബഹുമക്ടോനചപട സസ്പീക്കറുചടെ ഉതരവനിനപ്രകേക്ടോരസം (നമര് 487U/ഇ.ബനി./2016/നനി.ചസ./തസ്പീയതനി 
27/10/2016) സഭക്ടോകരഖയനില് നനിന്നുസം നസ്പീക്കസം ചചയ. 
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ധനകേക്ടോരര വകുപ്പുമനനിചയ മനിണക്ടോന അനുവദനിക്കക്ടോതതപ ഏതപ അടെവനയമക്ടോചണന്നപ
പറഞ്ഞക്ടോല്  ചകേക്ടോളക്ടോസം.  ചതക്ടോടടുത  മുറനിയനില്  ഒരു  മൂലധനസം  ഇരനിക്കുകമക്ടോള്
മുഖരമനനി  ശ്രസ്പീമതനി  ഗസ്പീതക്ടോ  കഗക്ടോപനിനക്ടോഥനിചന  കതടെനി  അകമരനിക്കയനില്  കപക്ടോകകേണ
യക്ടോചതക്ടോരു ആവശരവമനില. 

ഇഒൗ  ധനബനിലനില്,  37-ാം  കപജനില്,  കഫക്ടോണ്  പക്ടോകക്ക ജനിലുള  ചമക്ടോചചബല്
ചക്ടോര്ജ്ജറനിനപ  14  ശതമക്ടോനസം.....,സക്ടോസംസങപ,  എല്.ജനി.,  കവക്ടോഡകഫക്ടോണ്  തുടെങ്ങനിയ
കേമനനികേള്  നടെതനിയ  കകേക്ടോടെനികേളുചടെ  നനികുതനി  ചവടനിപപ  എ.ജനി.  കേചണതനി.  ഇഒൗ
ധനകേക്ടോരര ബനിലനില് അവരുചടെ  2005  മുതലുള കുടെനിശ്ശേനികേ ഒഴനിവക്ടോക്കനിചക്കക്ടോടുതനിരനിക്കുന്നു.
എ.ജനി.  കേചണതനിയ ചവടനിപപ എന്തനിനക്ടോണപ ഒഴനിവക്ടോക്കനി നല്കുന്നതപ?  ഇതക്ടോകണക്ടോ
നനിങ്ങളുചടെ കുതകേവനിരുദ്ധ നനിലപക്ടോടെപ?  സസ്വര്ണ്ണെക്കച്ചവടെക്കക്ടോചര സസംബനനിച്ചപ  മക്ടോണനി
സക്ടോറനിചന്റെ  കേക്ടോലത്തുസം  നനിങ്ങളുചടെ  കേക്ടോലത്തുസം  ഒരു  അബദ്ധസം  പറ്റനി.  ആ  നനികുതനി
എന്തക്ടോണപ തനിരനിച്ചുചകേക്ടോടുക്കക്ടോതതപ.  അതപ നനിങ്ങള് ചചകയ്യണതകല?

ശ്രസ്പീ.  ഉമ്മന  ചക്ടോണനി  ധനകേക്ടോരര  വകുപ്പുമനനിയക്ടോയനിരുന്നകപക്ടോള്  വലനിയ
ഒച്ചപക്ടോടുണക്ടോക്കനിയ വനിഷയമക്ടോണപ  അനുമക്ടോന  നനികുതനി.   അന്നപ  ആലപ്പുഴയനില്  ഒരു
വരക്ടോപക്ടോരനി ആതഹതര ചചയ.  തുടെര്ന്നുണക്ടോയ ഒച്ചപക്ടോടെപ എലക്ടോവര്ക്കുമറനിയക്ടോസം.  ഒരു
വരക്ടോപക്ടോരനിയുചടെ കുടെനിശ്ശേനികേ നനികുതനി ഒഴനിവക്ടോക്കനിചക്കക്ടോടുതതപ നല കേക്ടോരരസം തചന്നയക്ടോണപ.
അനുമക്ടോന നനികുതനി സസംബനനിച്ചപ  അങ്ങപ ഒരു ആസംനസനി സസ്പീസം  പ്രഖരക്ടോപനിച്ചു.   ഇഒൗ
സസ്പീമനിചന്റെ ഇകപക്ടോഴചത സ്ഥനിതനിചയന്തക്ടോണപ?  എത്ര കപര്ക്കപ അതനിചന്റെ അനുകൂലരസം
ലഭനിക്കുചമന്നുസം സസംസ്ഥക്ടോനതനിനപ എത്ര തുകേ ലഭനിക്കുചമന്നുമുള കേണക്കപ ബഹുമക്ടോനചപട
ധനകേക്ടോരര  വകുപ്പുമനനി ഇഒൗ സഭയനില് വരകമക്ടോക്കുകമക്ടോ?  കേഴനിഞ്ഞ ഇടെതുസര്ക്കക്ടോരനിചന്റെ
കേക്ടോലതപ  കതങ്ങ,  ചകേക്ടോപ്ര,  ചവളനിചച്ചണ്ണെ  എന്നനിവചയ  ഒചക്ക  നനികുതനിയനില്നനിന്നപ
ഒഴനിവക്ടോക്കനി. ഇകപക്ടോള് ചവളനിചച്ചണ്ണെയപ 5 ശതമക്ടോനസം നനികുതനി ചകേക്ടോണ്ടുവന്നു.   കതങ്ങയപ
വലനിയ  വനില  കേനിടണചമചന്നക്ടോചക്കയക്ടോണപ  ശ്രസ്പീ.  വനി.  എസപ.  സുനനില്  കുമക്ടോര്
പറയുന്നതപ.  ആ  സക്ടോഹചരരതനിലക്ടോണപ  ചവളനിചച്ചണ്ണെയപ  5  ശതമക്ടോനസം  നനികുതനി
ഏര്ചപടുതനിയതപ.  ഇങ്ങചനയക്ടോകണക്ടോ  നക്ടോളനികകേര  കേര്ഷകേചര  സഹക്ടോയനിക്കുന്നതപ;
ഭക്ഷര എണ്ണെ ഉലക്ടോദനിപനിക്കുന്ന വലനിയ വലനിയ കേമനനികേള്ക്കുകവണനി മുഖരമനനിയുചടെ
ഉപകദശകേ  ശ്രസ്പീമതനി  ഗസ്പീതക്ടോ  കഗക്ടോപനിനക്ടോഥക്ടോകണക്ടോ  കുതകേകേചള  സഹക്ടോയനിക്കുന്ന
നനിലപക്ടോടെപ  അകങ്ങയപ പകേര്ന്നുനല്കേനിയതപ.  ചരക്കുകസവന നനികുതനി (ജനി.എസപ.ടെനി.)
വരുന്നുചവന്നപ കേണകപക്ടോള് ശ്രസ്പീ.  സസ്പീതക്ടോറക്ടോസം ചയച്ചൂരനിചയ ഖണ്ഡനിച്ചയക്ടോളക്ടോണപ അങ്ങപ.
ഇകപക്ടോള് ഒന്നുസം പറയക്ടോതചതന്തക്ടോണപ,  അന്നപ കേണ സകന്തക്ടോഷചമക്ടോന്നുസം ഇകപക്ടോള്
കേക്ടോണുന്നനിലകലക്ടോ.  അങ്ങയുചടെ ഡല്ഹനിയനിചല രണപ  മസ്പീറ്റനിസംഗുകേളുസം  ഞക്ടോന മസ്പീഡനിയയനില്
കേണ്ടു.  ചരക്കുകസവന നനികുതനിയുചടെ അപകേടെവസം കകേന്ദ്ര അജണയുസം ആദരസംതചന്ന
ശ്രസ്പീ.  സസ്പീതക്ടോറക്ടോസം  ചയച്ചൂരനി  അങ്ങകയക്ടോടെപ  വരകമക്ടോയനി  പറഞ്ഞതക്ടോണപ.  അന്നപ
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മുഖരമനനിക്കുസം  ധനമനനിക്കുസം  ശ്രസ്പീ.  അരുണ്  ചജയ്റ്റപ ലനിയക്ടോയനിരുന്നു  പടെകച്ചക്ടോന.
ധനമനനി സതരസം പറയുകമക്ടോ, ഇകപക്ടോചഴന്തക്ടോണപ സ്ഥനിതനി?  സസംസ്ഥക്ടോനതനിനുണക്ടോകുന്ന
നഷ്ടസം ചസസപ വഴനി നനികേതണചമന്ന കകേന്ദ്ര നയകതക്ടോടെപ അങ്ങപ കയക്ടോജനിക്കുന്നുകണക്ടോ?
ഇകപക്ടോഴചത  സ്ഥനിതനിയനില്  ചരക്കുകസവന  നനികുതനിക്കപ  എത്ര  തലമുണപ?  ഏകേ
മുഖമക്ടോകണക്ടോ; ദസ്വനിമുഖമക്ടോകണക്ടോ; ത്രനിമുഖമക്ടോകണക്ടോ; ചതുര്മുഖമക്ടോകണക്ടോ? കകേന്ദ്ര സര്ക്കക്ടോരനിനപ
മുന്നനില് സസംസ്ഥക്ടോന സര്ക്കക്ടോര് യക്ടോചനിച്ചപ നനില്കക്കണനിവരുന്ന അവസ്ഥയകല ഇന്നപ.
പണപ  കേമ്മക്യൂണനിസപ  പക്ടോര്ടനിക്കപ  ഒരു  നനിലവക്ടോരമുണക്ടോയനിരുന്നു.  കേക്ടോരരങ്ങചളക്ടോചക്ക
ചവടനിത്തുറന്നപ പറഞ്ഞനിരുന്നു.  നനിങ്ങള് ശ്രസ്പീ.  നകരന്ദ്ര കമക്ടോദനിചയയുസം ശ്രസ്പീ.  അരുണ്
ചജയ്റ്റപ ലനിയുചമക്ടോചക്ക  കേണ്ടു,  എന്തനിനക്ടോണപ,  അവര്  നനിങ്ങചള  സഹക്ടോയനിക്കുകമക്ടോ;
നനിങ്ങള് നനിങ്ങളുചടെ നനിലവക്ടോരതനില് നനിന്നക്ടോകല നനിങ്ങചള എലക്ടോവരുസം കപടെനിക്കുകേയുള
എന്നപ  അപ്പുറത്തുളവര്  മനസനിലക്ടോക്കകണ.  കസവനനനികുതനി  സസംബനനിച്ചപ  ഒരു
ചസമനിനക്ടോര്  അങ്ങപ  അവതരനിപനിക്കണസം.  ആളുകേള്ക്കപ  ഇതപ  പറഞചകേക്ടോടുക്കണമകലക്ടോ.
ബഹുമക്ടോനചപട  ചചയര്  നനിയമസഭ  കേഴനിഞ്ഞനിടപ  ആ  ചസമനിനക്ടോര്  നടെതണസം.
അതനിചന്റെ സ്ഥനിതനി എന്തക്ടോചണന്നുളതുകൂടെനി വരകമക്ടോക്കണസം. 

കുടുസംബസസ്വതപ ഓഹരനി വയ്ക്കുകമക്ടോള്,  ഭക്ടോഗപത്രസം....,  അതനിചന സസംബനനിച്ചപ
രണ്ടുപ്രക്ടോവശരസം ഇഒൗ സഭയനില് പറഞ്ഞതക്ടോണപ.  ഞക്ടോന ആവര്തനിക്കുന്നനില. ഇക്കക്ടോരരതനില്
പക്ടോവചപടവര്ക്കപ അനുകൂലമക്ടോയ തസ്പീരുമക്ടോനചമടുക്കണചമന്നക്ടോണപ എനനിക്കപ പറയക്ടോനുളതപ.
പനിചന്ന  അപ്പുറതനിരനിക്കുന്ന  കേമ്മക്യൂണനിസപ  പക്ടോര്ടനി  സഖക്ടോക്കകളക്ടോടെപ  പറയക്ടോനുളതപ,
നനിങ്ങള്  കേമ്മക്യൂണനിസപ  പക്ടോര്ടനിയക്ടോണപ,  ഞങ്ങള്  കകേക്ടോണ്ഗ്രസക്ടോണപ,  ലസ്പീഗുമക്ടോണപ,
ഇചതക്ടോചക്ക രക്ടോഷ്ട്രസ്പീയമക്ടോണപ......,  ശ്രസ്പീ.  പനി.  ചകേ.  കുഞ്ഞക്ടോലനിക്കുടനി പറഞ്ഞതുകപക്ടോചല
ഞങ്ങളുചടെ കകേടുചകേക്ടോണകല ഞങ്ങള്ക്കപ ഇപ്പുറതപ ഇരനികക്കണനിവന്നതപ,  അതുചകേക്ടോണകല
നനിങ്ങള് അപ്പുറത്തുവന്നതപ.  അതനിചനക്ടോന്നുസം ഞങ്ങള്ക്കപ  കുഴപമനില.  പകക്ഷ എലക്ടോ
ദനിവസവസം  കുറ്റസം പറയക്ടോന നനില്ക്കണ.  ഇനനി അവനവന അങ്ങപ ഭരനിച്ചക്ടോല് മതനി.
ചസക്രകടറനിയറ്റനില് ഏചതങ്കനിലുസം  ചസക്രടറനിമക്ടോര് ഒരു ഫയല് ഒപനിടുകമക്ടോ?  50,000
രൂപ  പക്ടോസക്ടോക്കണചമങ്കനില്  എത്ര  കേടെമ  കേടെക്കണസം.  മനനിമക്ടോകരക്ടോടെപ  ഒരു  കേക്ടോരരസം
പറയക്ടോനുണപ. നമ്മചളക്ടോചക്ക ജനപ്രതനിനനിധനികേളക്ടോണപ. എസം.എല്.എ.മക്ടോരനില് ഒന്നക്ടോമതക്ടോണപ
മനനി.  മനനിമക്ടോരനില് ഒന്നക്ടോമനക്ടോണപ മുഖരമനനി.  നമ്മള് ഒരു പരക്ടോതനി ചകേക്ടോടുതക്ടോല്
മറുപടെനി തരക്ടോന മനനിമക്ടോര്  തയ്യക്ടോറക്ടോകേണചമന്നക്ടോണപ എനനിക്കപ അഭരര്ത്ഥനിക്കക്ടോനുളളതപ.
ഇഒൗ ധനകേക്ടോരര ബനിലനിചന എതനിര്ക്കുന്നു.

ശ്രസ്പീ  .   എസം  .   എസം  .   മണനി: സര്, ഞക്ടോന ഇഒൗ ധനകേക്ടോരര ബനിലനിചന അനുകൂലനിക്കുകേ
യക്ടോണപ.  ബഹുമക്ടോനചപട ധനകേക്ടോരര  വകുപ്പുമനനി അവതരനിപനിച്ച  ബജറ്റുസം  ഇകപക്ടോള്
അവതരനിപനിച്ചുചകേക്ടോണനിരനിക്കുന്ന  ബനിലസം  നനിശ്ചയമക്ടോയുസം  കകേരള  സസംസ്ഥക്ടോനതനിചന്റെ
വനികേസനരസംഗതപ ഒരു പുതനിയ മുകന്നറ്റമുണക്ടോകുചമന്നതനിചന്റെ വരകമക്ടോയ സൂചനയക്ടോണപ
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ഇഒൗ  സക്ടോമതനികേ  നയവസം  കകേരള  നനിയമസഭ  അസംഗസ്പീകേരനിച്ച  ഇഒൗ  ബജറ്റുസം  എന്നപ
ഞക്ടോന കേരുതുകേയക്ടോണപ.  അതുചകേക്ടോണപ  ഇതനിചന  സര്വ്വക്ടോതനക്ടോ പനിന്തക്ടോങ്ങുകേയക്ടോണപ.
പ്രതനിപക്ഷസം ഇതനിചന ശകമക്ടോയനി  എതനിര്ക്കുകേയക്ടോണപ.  ഒരു ലക്ഷതനി മുപതനിനക്ടോയനിരസം
കകേക്ടോടെനിയനിലധനികേസം  രൂപ  കേടെബക്ടോദ്ധരതയുള  ഒരു  സസംസ്ഥക്ടോനമക്ടോണപ  കകേരളസം.  ആ
കേടെബക്ടോദ്ധരത വരുതനിയതനിചന്റെ മുഖര ഉതരവക്ടോദനിതസ്വസം യു.ഡനി.എഫപ. കനതൃതസ്വതനിനുസം
കേഴനിഞ്ഞ  യു.ഡനി.എഫപ.  ഗവണ്ചമന്റെനിനുമുണപ  എന്ന  കേക്ടോരരസം  ബഹുമക്ടോനചപട
പ്രതനിപക്ഷ  കനതക്ടോക്കന്മേക്ടോര്,  ബഹുമക്ടോനരനക്ടോയ  പനി.  ചകേ.  ബഷസ്പീര്  അടെക്കമുളവര്
നനിര്ഭക്ടോഗരവശക്ടോല് മറക്കുന്നുചവന്ന കേക്ടോരരസം  ഇഒൗയവസരതനില് ചൂണനിക്കക്ടോണനിക്കക്ടോന
ആഗ്രഹനിക്കുകേയക്ടോണപ.  ഇവനിചടെ  പുതനിയ  ബജറ്റപ  ചകേക്ടോണ്ടുവന്നു,  പുതനിയ  നനികുതനി
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുണപ. ധനകേക്ടോരര വകുപ്പുമനനി അതപ പുനനഃക്രമസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനക്ടോവശരമക്ടോയ
ക്രമസ്പീകേരണസം നടെത്തുന്നതനികനക്ടോചടെലക്ടോസം കയക്ടോജനിപക്ടോചണന്നുള കേക്ടോരരവസം ഞക്ടോന അറനിയനിക്കക്ടോന
ആഗ്രഹനിക്കുകേയക്ടോണപ. പതനിനക്ടോയനിരക്കണക്കനിനപ കകേക്ടോടെനി രൂപയുചടെ വനികേസന മുകന്നറ്റതനിനക്ടോണപ
കകേരള  നനിയമസഭ  അസംഗസ്പീകേരനിച്ച  ഇഒൗ  ബജറ്റപ  അസംഗസ്പീകേക്ടോരസം  ചകേക്ടോടുതനിരനിക്കുന്നതപ.
വലനിയ കതക്ടോതനില് വനികേസനരസംഗതപ മുകന്നറ്റമുണക്ടോക്കുസം, നനിസക്ടോരമല.  അതനിചലലക്ടോമുപരനി
നനിങ്ങള്  പൂര്ണ്ണെമക്ടോയുസം  അവഗണനിച്ച  അധനഃസ്ഥനിത  വനിഭക്ടോഗസം  -  36  ലക്ഷസം  വരുന്ന
പക്ടോവചപടയക്ടോളുകേള്ക്കപ  ആയനിരക്കണക്കനിനപ  കകേക്ടോടെനി  രൂപയുചടെ  ചപനഷനുസം  മറ്റു
ആനുകൂലരങ്ങളുസം  നല്കേനിയ  കേക്ടോരരസം  മറക്കക്ടോന  കേഴനിയനില.  ബഹുമക്ടോനരനക്ടോയ  മക്ടോണനി
സക്ടോര്  കേഴനിഞ്ഞ  അഞ്ചുവര്ഷവസം  ബജറ്റുകേള്  അവതരനിപനിച്ചു.  കേടെബക്ടോദ്ധരതകേളുസം
നനികുതനി നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുചമലക്ടോസം  ജനങ്ങളുചടെ തലയനില് ചകേടനിവച്ചു.   ഇഒൗ രക്ടോജരചത
അധനഃസ്ഥനിതരക്ടോയ പക്ടോവചപടയക്ടോളുകേള്ക്കപ ഒരു ചനിലനിക്കക്ടോശനിചന്റെ സഹക്ടോയസം നല്കേക്ടോചത,
അവര്ക്കപ നല്കുചമന്നപ  പ്രഖരക്ടോപനിച്ച ആനുകൂലരങ്ങചളലക്ടോസം  ഫലതനില് കുടെനിശ്ശേനികേ
വരുതനിചക്കക്ടോണപ  വലനിയ പ്രതനിസനനിയനിചലതനിച്ചു.  നനിങ്ങള് ബഡ്ജറ്റനില് പുതനിയ
സക്ടോമതനികേ നനിര്കദ്ദേശവസം നനികുതനി നനിര്കദ്ദേശവസം വച്ചനിരുന്നുചവന്ന കേക്ടോരരസം ഒരനിക്കലുസം
മറക്കക്ടോന കേഴനിയനില.  പകക്ഷ അചതലക്ടോസം ജനങ്ങളുചടെ തലയനില് ചകേടനിവയ്ക്കുകേയക്ടോണപ
ചചയ്തതപ.  നക്ടോടെനിനക്ടോവശരമക്ടോയ വനികേസനപ്രവര്തനകമക്ടോ പക്ടോവചപടയക്ടോളുകേള്ക്കപ സക്ടോമതനികേ
സഹക്ടോയകമക്ടോ ചചയ്യക്ടോന യു.ഡനി.എഫപ.  ഗവണ്ചമന്റെപ തയ്യക്ടോറക്ടോയനില.  കഡക്ടോ.  ടെനി.  എസം.
കതക്ടോമസപ  ചഎസകേപ  അവതരനിപനിച്ച  ബജറ്റപ  അങ്ങചനയല.  എല്.ഡനി.എഫപ.
ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  നയസം  അങ്ങചനയല  എന്നപ  അടെനിവരയനിടപ  വരകമക്ടോക്കുന്നതക്ടോണപ
ഇഒൗ  സഭ  അസംഗസ്പീകേരനിച്ച  ബജറ്റപ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്  എന്ന  കേക്ടോരരസം  പ്രകതരകേനിച്ചപ
എടുത്തുപറയക്ടോന ഞക്ടോനക്ടോഗ്രഹനിക്കുകേയക്ടോണപ.  നനിങ്ങളുസം ഞങ്ങളുമക്ടോയനി വരതരക്ടോസമുണപ.
നനിങ്ങള്  നനികുതനി  നനിര്കദ്ദേശസം  ചകേക്ടോണ്ടുവരുസം.  ഇന്നക്ടോടനിചല  സക്ടോധക്ടോരണക്കക്ടോരക്ടോയ,
പക്ടോവചപട  ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കുസം  കൃഷനിക്കക്ടോര്ക്കുസം  അര്ഹതയുളളവര്ക്കുസം  ഒരു
ചനിലനിക്കക്ടോശുകപക്ടോലുസം  ചകേക്ടോടുക്കക്ടോചത സമന്നവര്ഗ്ഗചത തക്ടോകലക്ടോലനിക്കുന്ന നയമക്ടോണപ
എക്കക്ടോലവസം  യു.ഡനി.എഫപ.  ഗവണ്ചമന്റുകേള്  സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നതപ.  ശ്രസ്പീ.  ഉമ്മന
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ചക്ടോണനിയുചടെ  കനതൃതസ്വതനിലുളള  ഗവണ്ചമന്റുസം  ആ  മക്ടോര്ഗ്ഗമക്ടോണപ  സസ്വസ്പീകേരനിച്ചതപ.
അതനിചന്റെ പ്രതനിസനനി കകേരള സമൂഹതനില്  വലനിയ കതക്ടോതനില്തചന്ന  സസ്വക്ടോധസ്പീനസം
ചചലുതനിചയന്നുപറഞ്ഞക്ടോല് ബഹുമക്ടോനരരക്ടോയ പ്രതനിപക്ഷ കനതക്ടോക്കന്മേക്ടോകര,  നനിങ്ങള്ക്കപ
ഒരനിക്കലുസം  എതനിര്ക്കക്ടോന  കേഴനിയനിചലന്നക്ടോണപ  ഞക്ടോന  വനിശസ്വസനിക്കുന്നതപ.  അതനില്
നനിന്നപ  തനികേച്ചുസം വരതരസമക്ടോയനി   പുതനിയ പ്രതസ്പീക്ഷ നല്കുന്ന,  വനികേസന രസംഗതപ
മുകന്നറ്റസംനല്കുന്ന,   141 എസം.എല്.എ.മക്ടോര്ക്കുസം  അര്ഹമക്ടോയ എലക്ടോ  പരനിഗണനയുസം
നല്കേനിചക്കക്ടോണ്ടുള ബജറ്റപ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്ടോണപ  എന്നതപ  നനികഷധനിക്കക്ടോന കേഴനിയനില.
ധനകേക്ടോരരവകുപ്പുമനനി നനിങ്ങളുചടെ മണ്ഡലതനിചല എലക്ടോ കേക്ടോരരങ്ങളുസം പരനിഗണനിക്കുന്നനികല;
എലക്ടോസം പരനിഗണനിക്കുന്നുണപ.  കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ കേക്ടോലതപ എല്.ഡനി.എഫപ.
പ്രതനിനനിധനികേളുചടെ  മണ്ഡലതനില്  ചനിലനിക്കക്ടോശനിചന്റെ  സഹക്ടോയസം  ചചയ്യക്ടോതവരക്ടോണപ
നനിങ്ങളുചടെ  ഗവണ്ചമന്റെപ  എന്നുളള  കേക്ടോരരസം  മറക്കണ.  അതനില്നനിന്നുസം  തനികേച്ചുസം
വരതരസമക്ടോയ നനിലപക്ടോടെക്ടോണപ ഇടെതുപക്ഷ ജനക്ടോധനിപതരമുന്നണനി ഗവണ്ചമന്റെപ സസ്വസ്പീകേരനിച്ചു
ചകേക്ടോണനിരനിക്കുന്നതപ.  വനികേസന  രസംഗതപ  മുകന്നറ്റസം  കവണസം,  നക്ടോടനില്  പുകരക്ടോഗതനി
കവണസം,  സക്ടോമൂഹനികേ സുരക്ഷനിതതസ്വ നടെപടെനികേള് സസ്വസ്പീകേരനിക്കണസം,  ഭവനനനിര്മ്മക്ടോണ
പദ്ധതനി പൂര്ണ്ണെമക്ടോയുസം നടെപനിലക്ടോക്കണസം.  ഇചതലക്ടോസം ചചയ്യുകേയുസം കവണസം,  നനികുതനി
പനിരനിക്കക്ടോനുസം   പക്ടോടെനിലക്ടോചയന്നു  പറഞ്ഞക്ടോല്  അതപ  എങ്ങചന  നടെക്കുചമന്നപ   എത്ര
ആകലക്ടോചനിച്ചനിട്ടുസം മനസനിലക്ടോകുന്നനില.  വനികേസന മുകന്നറ്റമുണക്ടോകേണചമങ്കനില്  നനികുതനി
പനിരനിക്കണസം,  അലക്ടോചത  കവചറ  മക്ടോര്ഗ്ഗമനില.  ഭക്ടോഗഉടെമടെനിയുമക്ടോയനി  ബനചപട
വനിമര്ശനങ്ങള്  പുനനഃപരനികശക്ടോധനിക്കണസം.  നക്ടോടനില്  വനികേസനസം  വരണചമങ്കനില്
ജനങ്ങള് നനികുതനി  ചകേക്ടോടുകക്കണനിവരുസം.  ഉത്പക്ടോദനരസംഗതപ,  ബനിസനിനസപ  നടെത്തുന്നവര്
നരക്ടോയമക്ടോയ  നനികുതനി  ചകേക്ടോടുക്കക്ടോചത  മറ്റുമക്ടോര്ഗ്ഗമനിലക്ടോചയന്ന  കേക്ടോരരസം  നമുക്കക്ടോര്ക്കുസം
നനികഷധനിക്കക്ടോന സക്ടോധനിക്കുന്നതല.  

യു.പനി.എ.  ഗവണ്ചമന്റെപ  ചകേക്ടോണ്ടുവന്ന  നനിയമമക്ടോണപ  ഭക്ഷരസുരക്ഷക്ടോ  നനിയമസം.
കകേന്ദ്രതനില്  എന.ഡനി.എ.  ഗവണ്ചമന്റെക്ടോണപ  അതപ  തുടെര്ന്നുചകേക്ടോണ്ടുവരുന്നതപ.
അതുസസംബനനിച്ചപ  ഇന്നപ  രക്ടോവനിചല  ചര്ച്ചയുസം  തുടെര്ന്നപ  വക്ടോക്കഒൗട്ടുസം  നടെതനി.  യു.പനി.എ.
ഗവണ്ചമന്റെപ  ചകേക്ടോണ്ടുവന്നതപ  ചതറ്റക്ടോചണന്നപ  പറയക്ടോന  നനിങ്ങള്  മറന്നുകപക്ടോയനി.
ഇകപക്ടോള് ബനി.ചജ.പനി. ഗവണ്ചമന്റെപ ചകേക്ടോണ്ടുവന്നതപ ചതറ്റക്ടോചണന്നപ പറയക്ടോന നനിങ്ങള്
തയ്യക്ടോറല.  നനിങ്ങളുചടെ  ഗവണ്ചമന്റുസം  എന.ഡനി.എ.  ഗവണ്ചമന്റുസം  ചകേക്ടോണ്ടുവന്ന
പക്ടോപഭക്ടോരസം  ഇകപക്ടോള്  സസംസ്ഥക്ടോന   ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  തലയനില്  ചകേടനിവയക്ടോനക്ടോണപ
ശ്രമനിക്കുന്നചതന്നുപറഞ്ഞക്ടോല് ആര്ക്കുസം അതപ  നനികഷധനിക്കക്ടോന സക്ടോധനിക്കനില.  അതപ
അകങ്ങയറ്റസം നനികഷധക്ടോതകേമക്ടോയ നനിലപക്ടോടെക്ടോണപ.  ഇഒൗ ഗവണ്ചമന്റെനിചന പ്രവര്തനിക്കക്ടോന
അനുവദനിക്കനില,  എങ്ങചന  തടെസമുണക്ടോക്കക്ടോസം,  അതരതനിലുള  നനിലപക്ടോടുകേളക്ടോണപ
ഇവനിചടെ  സസ്വസ്പീകേരനിച്ചുചകേക്ടോണനിരനിക്കുന്നചതന്നപ ഭക്ഷരസുരക്ഷക്ടോ പ്രശ്നവമക്ടോയനി ബനചപടപ
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നനിങ്ങള് നടെതനിയ ചര്ച്ചയുസം വക്ടോക്കഒൗട്ടുസം പരനികശക്ടോധനിച്ചക്ടോല് മനസനിലക്ടോക്കക്ടോന കേഴനിയുസം.
കമക്ടോദനിയുചടെ ഗവണ്ചമന്റെനിചന സസംബനനിച്ചപ  എചന്തങ്കനിലുസം വനിമര്ശനസം യു.ഡനി.എഫപ.
ചമമര്മക്ടോര്ക്കുകണക്ടോ;  ഇചലന്നുളളതപ വളചര ശ്രകദ്ധയമക്ടോയ കേക്ടോരരമക്ടോണപ.

പതനിനക്ടോയനിരസം കകേക്ടോടെനി രൂപയുചടെ കസക്ടോളക്ടോര് തടനിപനിചന്റെ പ്രശ്നസം വന്നു.  ഞങ്ങള്
ശകമക്ടോയ  പ്രകക്ഷക്ടോഭസം  നടെതനി.  പ്രകക്ഷക്ടോഭസം  പരക്ടോജയമക്ടോയനിരുന്നു, കമക്ടോശമക്ടോയനിരുന്നു
എന്നുപറഞ്ഞപ വനിമര്ശനിച്ചകലക്ടോ;  പ്രതനിപക്ഷ കനതക്ടോക്കന്മേക്ടോകരക്ടോടെപ  കചക്ടോദനിക്കുകേയക്ടോണപ,
ഞങ്ങള്  കസക്ടോളക്ടോര്  തടനിപനിചന്റെ  കപരനില്  നടെതനിയ  പ്രകക്ഷക്ടോഭങ്ങചളലക്ടോസം  100
ശതമക്ടോനവസം  ശരനിയക്ടോചണന്നകല  ഇകപക്ടോള്   വന്നനിരനിക്കുന്ന ബക്ടോസംഗ്ലൂര്  കകേക്ടോടെതനിയുചടെ
വനിധനി.  ബഹുമക്ടോനചപട  മുന  മുഖരമനനി  പറയുന്നതപ,  കകേക്ടോടെതനി  അകദ്ദേഹസം  പറയുന്ന
വക്ടോദസം  കകേടനിലക്ടോചയന്നക്ടോണപ.  കകേക്ടോടെതനി  അകദ്ദേഹതനിചന്റെ  പുറചകേ  നടെന്നപ  വക്ടോദസം
കകേള്ക്കണചമന്ന നരക്ടോയമക്ടോണപ ബഹുമക്ടോനചപട ഉമ്മനചക്ടോണനി ഇകപക്ടോള് ഉന്നയനിച്ചചതന്നപ
പറഞ്ഞക്ടോല്, നനിങ്ങള് എകന്നക്ടോടെപ പ്രകകേക്ടോപനസം കേക്ടോണനിക്കരുചതന്നപ അഭരര്ത്ഥനിക്കുകേയക്ടോണപ.
നക്ടോലുപ്രക്ടോവശരസം അകദ്ദേഹതനിനപ കനക്ടോടസ്പീസപ അയച്ചുചവന്നക്ടോണപ അറനിയുന്നതപ.  എന്നനിടപ
അകങ്ങക്ടോട്ടുതനിരനിഞകനക്ടോക്കക്ടോചത  വനിധനി  വന്നുകേഴനിഞ്ഞകപക്ടോള്  'ഞക്ടോചനക്ടോന്നുമറനിഞ്ഞനികല
രക്ടോമനക്ടോരക്ടോയണ'  എന്ന  മടനില്  എചന്റെ  വക്ടോദസം  കകേടനിചലന്നുപറയുന്നതപ,  മനിതമക്ടോയ
ഭക്ടോഷയനില്  പറഞ്ഞക്ടോല്  ഒന്നക്ടോന്തരസം  തടനിപക്ടോണപ  എന്നക്ടോണപ  എചന്റെ  വനിനസ്പീതമക്ടോയ
അഭനിപ്രക്ടോയസം. അതപ പക്ടോര്ലചമന്റെറനിയക്ടോകണക്ടോചയന്നപ എനനിക്കപ അറനിഞകൂടെക്ടോ. എങ്കനിലുസം
ഞക്ടോന  ആ  പദസം  ഇവനിചടെ  പ്രകയക്ടോഗനിക്കുകേയക്ടോണപ.    ഇതുചകേക്ടോചണക്ടോന്നുസം  ആയനില,
ബക്ടോക്കനി  വരക്ടോന  കപക്ടോകുന്നകതയുളള.  14  മണനിക്കൂറക്ടോണപ  കേമ്മസ്പീഷചന്റെ  മുമനില്
മുഖരമനനിയനിരുന്നതപ.  എത്രകുപനി  ചവളളസം  കുടെനിച്ചുചവന്ന  കേക്ടോരരസം  കകേരള  ജനതയപ
അറനിയക്ടോസം.  മുനമുഖരമനനിയുചടെ  ഓഫസ്പീസനില്  കസക്ടോളക്ടോറനിചല  കേഥക്ടോപക്ടോത്രങ്ങള്
കേയറനികമയുകേയക്ടോയനിരുന്നുചവന്ന കേക്ടോരരസം നനിങ്ങള് മറകന്നക്ടോ?  ക്ലെനിഫപ ഹഒൗസനില്കപക്ടോലുസം
കമച്ചനില് ആയനിരുന്നുചവന്നുപറഞ്ഞക്ടോല്.... നനിങ്ങള് അകപക്ടോള് എവനിചടെ ആയനിരുന്നു? 

ഇകപക്ടോള് ഞങ്ങളുചടെ മുഖരമനനിചയ കേടെന്നക്ടോക്രമനിക്കുകേയക്ടോണപ.  ഒരു ആകക്ഷപസം

വന്നകപക്ടോള് മക്ടോനരമക്ടോയനി  ആണതകതക്ടോടുകൂടെനി  ശ്രസ്പീ.  ജയരക്ടോജന  രക്ടോജനിവച്ചു.  അതപ

ശരനിയക്ടോയനിചയന്നപ  പറയക്ടോചത അതനിചന പനിന്തക്ടോങ്ങക്ടോചത മുഖരമനനിചയക്കൂടെനി  കേടെന്നപ

ആക്രമനിക്കുകേയക്ടോണപ.  ഒരു  കേക്ടോരരസം  വളചര വരകമക്ടോണപ,  എല്.ഡനി.എഫപ.  മുഖരമനനിയുചടെ

ഓഫസ്പീസനില്  കസക്ടോളക്ടോര്  തടനിപനിചല  കേഥക്ടോപക്ടോത്രങ്ങചളകപക്ടോചലയുളളവര്  കേയറനി

നനിരങ്ങനിലക്ടോചയന്ന കേക്ടോരരതനില് യക്ടോചതക്ടോരു സസംശയവസം കവണക്ടോ എന്നപ  ശ്രസ്പീ.  പനി.

ചകേ.  ബഷസ്പീറനിചനക്കൂടെനി ഓര്മ്മചപടുതക്ടോന ആഗ്രഹനിക്കുകേയക്ടോണപ.  എനനിക്കപ വലനിയ

തതസ്വചമക്ടോന്നുസം അറനിയനില. എകന്റെതക്ടോയ രസ്പീതനിയനില് ഞക്ടോന കേക്ടോരരങ്ങള് പറയുന്നുചവന്നു

കൂടനിയക്ടോല് മതനി, അത്രകയയുളള.
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ശ്രസ്പീ  .   പനി  .   ചകേ  .   ബഷസ്പീര് : സര്,......

ശ്രസ്പീ  .   എസം  .   എസം  .   മണനി: സര്, ഞക്ടോന വഴങ്ങുന്നനില.  

മനി  .   സസ്പീക്കര് : ശ്രസ്പീ. പനി. ചകേ. ബഷസ്പീര്, അകദ്ദേഹസം വഴങ്ങുന്നനില.  

ശ്രസ്പീ  .   എസം  .   എസം  .   മണനി: സര്, കസക്ടോളക്ടോര് തടനിപനില് ഒന്നുമക്ടോയനില. ബക്ടോക്കനി വരക്ടോന
കപക്ടോകുന്നകതയുളള. അക്കക്ടോരരതനില് ഒരു സസംശയവസംകവണ. ബഷസ്പീര് ചുമ്മക്ടോ കൂവണ,
നനിര്ത്തുന്നതക്ടോണപ  നലതപ.  ബഷസ്പീര്  കൂവനിയക്ടോല്  എനനിക്കപ  അതനിലുസം  ശബ്ദതനില്
കൂകവണനിവരുസം.  അതപ  വസ്പീണ്ടുസം  വഷളക്ടോകുസം.  അതുചകേക്ടോണപ  ഞക്ടോന  ഇതനിചനക്ടോന്നുസം
വഴങ്ങുന്നനിലക്ടോചയന്ന കേക്ടോരരസം ഓര്മ്മചപടുത്തുകേയക്ടോണപ.  ബക്ടോക്കനി കേമ്മസ്പീഷന റനികപക്ടോര്ടപ
വരുന്ന മുറയപ  നന്നക്ടോയനി  വന്നുചകേക്ടോളളുസം,  കപക്ടോരക്ടോതചതക്ടോചക്ക  വന്നുചകേക്ടോണനിരനിക്കുസം.
ഒരു സസംശയവസം കവണ. ഇതുചകേക്ടോചണക്ടോന്നുസം കസക്ടോളക്ടോര് തസ്പീരനില. വനിജനിലനസനിചനപറ്റനി
എകന്തക്ടോ സസംസക്ടോരനിച്ചു എന്നപ ആദരണസ്പീയനക്ടോയ 93 വയസക്ടോയ വനി.എസപ. അച്ചുതക്ടോനന്ദചന
കുറനിച്ചക്ടോണകലക്ടോ  പറഞ്ഞതപ.  വനിജനിലനസപ  കകേസനില്നനിന്നുസം  ഒഴനിവക്ടോകേക്ടോന  ആര്ക്കുസം
നനിര്വ്വക്ടോഹമനിലക്ടോത നനിലയനിലകല ല്ല് ബക്ടോബുവസം കൂടരുചമലക്ടോസം നടെന്നുചകേക്ടോണനിരനിക്കുന്നതപ.
കവണ നനിലയനിചലലക്ടോസംതചന്ന അതുസം വന്നുചകേക്ടോളളുസം.  വനിജനിലനസനിചലക്ടോന്നുസം രക്ടോഷ്ട്രസ്പീയ
കനതൃതസ്വസം  ഇടെചപടുന്നനിലകലക്ടോ;  സസ്വതനമക്ടോയനി  വനിടനിരനിക്കുകേയകല;  അകനസ്വഷനിക്കചട.
അതുചകേക്ടോണക്ടോണപ കഫക്ടോണ് കചക്ടോര്തനിചയന്നപ വനിജനിലനസപ ഡയറകര് പറഞ്ഞകപക്ടോള്,
അകനസ്വഷണചതപറ്റനി വലനിയ വക്ടോദസം നടെതനിയനിട്ടുണപ,  സനി.ബനി.ചഎ.  പറയുകേയക്ടോണപ
അകനസ്വഷനിക്കക്ടോന തയ്യക്ടോറക്ടോചണന്നപ.  സനി.ബനി.ചഎ.  അകലയുള ഇവനിചടെ അകനസ്വഷനിക്കക്ടോന,
കവചറ വല സസംവനിധക്ടോനവമുകണക്ടോ ഇചതക്ടോചക്ക അകനസ്വഷനിക്കക്ടോന,  ചുമ്മക്ടോ ഒരുമക്ടോതനിരനി
ഏര്പക്ടോടെകല.  വനിജനിലനസപ  കകേസ്സുകേചളന്നുകകേള്ക്കുകമക്ടോള് നനിങ്ങള്ക്കപ  ചവപ്രക്ടോളവസം
പ്രഷറുമക്ടോചണങ്കനില്   ഞങ്ങള്ചക്കക്ടോന്നുസം  ഇവനിചടെ  ഒരു  കപടെനിയുമനില.  വനിജനിലനസപ
കകേസപ വന്നുചകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ,  ആരുസം വനിഷമനിക്കണ.  ഉപ്പുതനിന്നവന ചവളളസം
കുടെനിക്കുസം,   ഉറപക്ടോണപ.  അകങ്ങക്ടോടക്ടോണപ  കേക്ടോരരങ്ങള്  ചപക്ടോയ്ചക്കക്ടോണനിരനിക്കുന്നചതന്ന
കേക്ടോരരതനില്  യക്ടോചതക്ടോരു  സസംശയവസം  കവണക്ടോചയന്നക്ടോണപ  എചന്റെ  വനിനസ്പീതമക്ടോയ
അഭനിപ്രക്ടോയസം. 

ഇവനിചടെ മുസസ്പീങ്ങള്ക്കുള  സഹക്ടോയചതക്കുറനിച്ചപ ബഹുമക്ടോനരനക്ടോയ കസ്നേഹനിതന
ബഷസ്പീര്  പറഞ്ഞതപ,  മുസസ്പീസം  ലസ്പീഗപ  വളചര  ശകമക്ടോയതുചകേക്ടോണക്ടോണപ  അവര്
ആണുങ്ങചളകപക്ടോചല നടെക്കുന്നചതന്നക്ടോണപ. ഇന്തരയുചടെ ചരനിത്രസം കനക്ടോക്കനികക്ക, എചന്റെ
പ്രനിയചപട  മക്ടോനര  ബഷസ്പീകറ...  യു.പനി.,  ബസ്പീഹക്ടോര്,  മഹക്ടോതക്ടോ  ഗക്ടോനനിയുചടെ  നക്ടോടെക്ടോയ
ഗുജറക്ടോതപ തുടെങ്ങനിയ സസംസ്ഥക്ടോനങ്ങളനില് മുസസ്പീങ്ങള് കകേരളതനികലക്കക്ടോളുസം കൂടുതലുണപ.
വസ്പീണപറമനില്  തലയനില.  അവനിചടെ  വര്ഗ്ഗസ്പീയവക്ടോദനികേള്  അവചര  ചകേക്ടോചന്നക്ടോടുക്കനി
ചകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  ഒരുകേക്ടോരരസം  മുസസ്പീസം  ലസ്പീഗനിചന്റെ  ബഷസ്പീര്  മനസനിലക്ടോക്കണസം.
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സച്ചക്ടോര് കേമ്മസ്പീഷചന്റെ കേക്ടോരരചമക്ടോചക്ക പറഞ്ഞകലക്ടോ..  ബസംഗക്ടോളനില് കജരക്ടോതനിബസു ഭരനിച്ച
33  വര്ഷക്കക്ടോലസം  ഒരു  മുസസ്പീമനിചനകപക്ടോലുസം  നുളളനികനക്ടോവനിക്കക്ടോന  സമ്മതനിച്ചനിരുന്നനിലക്ടോചയന്ന
കേക്ടോരരസം  ഇന്തരന യൂണനിയന ലസ്പീഗനിചന്റെ കനതക്ടോക്കന്മേക്ടോര് മനസനിലക്ടോക്കുന്നതപ നന്നക്ടോയനിരനിക്കുസം.
അതുചകേക്ടോണപ  ബസംഗക്ടോളനിലുസം  ത്രനിപുരയനിലുസം  ഞങ്ങളുണപ.  ഇവനിചടെ  നനിങ്ങളുചടെ
കൂട്ടുകേക്ടോരുണകലക്ടോ,  ബഹുമക്ടോനരനക്ടോയ പ്രതനിപക്ഷ കനതക്ടോവനിചന്റെ  പക്ടോര്ടനി......  ഞങ്ങള്
ഉളളതുചകേക്ടോണപ  രക്ഷയുണപ.  അക്കക്ടോരരതനില്  യക്ടോചതക്ടോരു  സസംശയവസം  കവണ.
ചവറുചത  ജലസ്പീലനിചന്റെ  ചമക്കനിടപ  കേയറനിയനിടപ  യക്ടോചതക്ടോരു കേക്ടോരരവമനില.  എചന്റെ  മക്ടോനര
ബഷസ്പീര് ഒരു കേക്ടോരരസം മനസനിലക്ടോക്കനികക്കക്ടോ.....  മുസസ്പീസം ജനവനിഭക്ടോഗസം വലനിയ കതക്ടോതനില്
എല്.ഡനി.എഫപ.-നപ  കവക്ടോടപ  ചചയ്തനികല;  ചചയ്തതപ  എന്തുചകേക്ടോണക്ടോണപ?  ഞങ്ങചള
അവര്ക്കറനിയക്ടോസം.  നനിങ്ങള്  കേച്ചവടെ  രക്ടോഷ്ട്രസ്പീയമക്ടോണപ  ചചകേകേക്ടോരരസം  ചചയ്യുന്നചതന്നുസം
കേമ്മക്യൂണനിസ്റ്റുകേക്ടോരക്ടോയ ഞങ്ങള് നക്യൂനപക്ഷങ്ങളുചടെ,  മുസസ്പീസം,  ക്രനിസരന ജനവനിഭക്ടോഗതനിചന്റെ
രക്ഷയ്ക്കുകവണനി  എന്തപ  തരക്ടോഗവസം  സഹനിക്കുചമന്നുസം  അവര്ക്കറനിയക്ടോസം  ബഷസ്പീകറ...
അതുചകേക്ടോണപ ഇവനിടുചത ലസ്പീഗനിചന്റെ ശകനിചകേക്ടോണപ ആര്.എസപ.എസ്സുകേക്ടോര് അവചര
ചകേക്ടോലന്നനിലക്ടോചയചന്നക്ടോന്നുസം പറഞ്ഞപ ബഷസ്പീര്  കമനനിനടെനിക്കണ. ഞങ്ങള് ദര്ബ്ബലചപടക്ടോല്,
സനി.പനി.ചഎ.(എസം)  ദര്ബ്ബലചപടക്ടോല് നനിങ്ങള്ക്കപ ആപതക്ടോചണന്നപ കുഞ്ഞക്ടോലനിക്കുടനി
സക്ടോഹനിബനിനറനിയക്ടോചമന്നക്ടോണപ  ഞക്ടോന കേരുതുന്നതപ.  അതുചകേക്ടോണപ  അതനിചന്റെചയക്ടോന്നുസം
കമനനിനടെനിച്ചപ  ഞങ്ങചള  പറഞ്ഞപ  ഇരുതക്ടോന  കനക്ടോക്കചണന്നക്ടോണപ  എനനിക്കപ  ഇഒൗ
അവസരതനില് പറയക്ടോനുളളതപ.  

ഇവനിചടെ  കതക്ടോടതനിചന്റെ  പ്രശ്നമുണപ.  കതക്ടോടസം  ഏചറ്റടുക്കുന്നതനിചനക്കുറനിച്ചപ  പറഞ.
ഗവണ്ചമന്റെപ  ഉടെമസ്ഥതയനില് കതക്ടോടസം ഏചറ്റടുതപ നടെത്തുന്നതനികനക്ടോചടെക്ടോന്നുസം  എനനിക്കപ
കയക്ടോജനിപനില. അചതക്ടോരു പുതനിയ പക്ടോരയക്ടോണപ.  കതക്ടോടസം സസംരക്ഷനിക്കക്ടോന ആവശരമക്ടോയ
കേക്ടോരരങ്ങള് ചചയചകേക്ടോടുക്കണസം. ചചയ്യക്ടോവന്ന സഹക്ടോയങ്ങള് ചചയചകേക്ടോണപ  ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളുചടെ
തക്ടോല്പരരസം സസംരക്ഷനിക്കചപടെണസം. ഇവനിടെചത പ്രതനിസനനി ഗവണ്ചമന്റെപ ഏചറ്റടുത്തു
നടെതക്ടോചമന്നുവനിചക്ടോരനിച്ചക്ടോല്  ചകേ.എസപ.ആര്.ടെനി.സനി.കപക്ടോചല  പുതനിയ  ഒരു  പക്ടോരചയടുതപ
വയലക്ടോയനിരനിക്കുസം  അതപ.  അചതക്ടോന്നുസം  കവണ.  ഉത്പക്ടോദന  ഉപകേരണങ്ങള്  ചപക്ടോതു
ഉടെമയനിലക്ടോചണങ്കനില് കസക്ടോഷരലനിസസം നടെപനിലക്ടോക്കുന്നതനികനക്ടോടെപ  എനനിക്കപ  കയക്ടോജനിപക്ടോണപ.
അകപക്ടോള് ആചകേചയക്ടോരു മക്ടോറ്റസം വരുമകലക്ടോ;  ഇചതക്ടോന്നുമനിലക്ടോചത വയ്യക്ടോകവലനിചയടുതപ
തലയനില്  വയ്കക്കണ  വല  കേക്ടോരരമുകണക്ടോ?  ഉത്പക്ടോദന  ഉപകേരണങ്ങള്  ചപക്ടോതു
ഉടെമയനിലക്ടോക്കുകേയക്ടോചണങ്കനില്  നമുക്കപ  സമ്മതമക്ടോണപ,  ഞക്ടോനുസം  കയക്ടോജനിക്കുകേയക്ടോണപ.
ഇചതക്ടോന്നുമനില അവനിചടെ.  ഇകപക്ടോള് പ്രതനിസനനിയനിലക്ടോയ കതക്ടോടസം,  ലക്ടോഭചമലക്ടോസം നല
സമയതപ  മുതലക്ടോളനിമക്ടോര് ചകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോയനി.  ഇനനി ഇകപക്ടോള് ഗവണ്ചമന്റെപ  ഏചറ്റടുത്തു
ചകേക്ടോളളക്ടോന പറഞ്ഞക്ടോല് അതത്ര ഗുണകേരമക്ടോവനിലക്ടോചയന്നക്ടോണപ  എചന്റെ അഭനിപ്രക്ടോയസം.
അതുചകേക്ടോണപ  കതക്ടോടസം  ചമച്ചചപടുതക്ടോന  സഹക്ടോയനിക്കണസം.  അക്കക്ടോരരതനിചലക്ടോന്നുസം
എനനിക്കപ  സസംശയമനില.  ഞങ്ങളുചടെ  ജനിലയനിചല  ഭൂമനിയുചടെ  പ്രശ്നതനിചനക്ടോചക്ക
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പരനിഹക്ടോരസം  കേക്ടോണക്ടോന കേഴനിയുന്നത്ര ശ്രമസം നടെത്തുകേയുസം അതനിനപ  എലക്ടോ  സഹക്ടോയസം
നല്കുകേയുസം  കവണസം.  പടയതനിചന്റെയുസം,  നനിര്മ്മക്ടോണ  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കപ  കസക്ടോപപ
ചമകമ്മക്ടോ  ചകേക്ടോടുതതനിചന്റെയുസം  പ്രശ്നങ്ങളുണപ.  എചന്റെ  മക്ടോനര  സകഹക്ടോദരനി  ശ്രസ്പീമതനി
ബനിജനികമക്ടോള് പറഞ്ഞ കേക്ടോരരങ്ങകളക്ടോചടെലക്ടോസം ഞക്ടോന പൂര്ണ്ണെമക്ടോയുസം കയക്ടോജനിക്കുകേയക്ടോണപ.
അതനിചനലക്ടോസം  പരനിഹക്ടോരസം  ഉണക്ടോക്കനി  ഞങ്ങള്ക്കപ  സസ്വസ്ഥമക്ടോയനി,  ടസസ്വരമക്ടോയനി
ജസ്പീവനിക്കക്ടോനുളള  അവസരസം  ഉണക്ടോക്കനിതരണചമന്നുകൂടെനി  ഇഒൗ  അവസരതനില്
അഭരര്ത്ഥനിക്കുന്നു.  ഇഒൗ  ബജറ്റപ  ദനിശക്ടോകബക്ടോധമുളളതക്ടോണപ.  ഇഒൗ  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ
സക്ടോമതനികേ നയചത സര്വ്വക്ടോതന പനിന്തക്ടോങ്ങുന്നുചവന്നപ അറനിയനിച്ചുചകേക്ടോണപ ഞക്ടോന
അവസക്ടോനനിപനിക്കുന്നു. നന്ദനി.

ശ്രസ്പീ  .    ചകേ  .    മുരളസ്പീധരന:  സര്,  ഈ  ധനകേക്ടോരര  ബനിലനിചന  ഞക്ടോന
എതനിര്ക്കുകേയക്ടോണപ.   ജനി.എസപ.ടെനി.  വരുന്നതനിനുമുമ്പുള അവസക്ടോനചത ഫനിനക്ടോനസപ
ബനിലക്ടോണപ  ഇന്നനിവനിചടെ  ചര്ച്ച  ചചയ്യുന്നചതന്നക്ടോണപ  ബഹുമക്ടോനചപട  ധനകേക്ടോരര
വകുപ്പുമനനി  കനരകത പറഞ്ഞതപ.   അതരതനില്  അവസക്ടോനചത ബനിലനിചന്റെ
ചര്ച്ചയനില് പചങ്കടുക്കുന്ന അവസക്ടോനചത ആള് എന്ന നനിലയനില് ഞക്ടോനുസം,  ഇതനിനപ
അവസക്ടോനസം മറുപടെനി പറയുന്ന വരകനിചയന്നുള നനിലയനില് ബഹുമക്ടോനചപട മനനിയുസം
ചരനിത്രതനിചന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോവകേയക്ടോണപ.  അതനില് വളചര സകന്തക്ടോഷമുണപ എന്നപ  പറയക്ടോന
കേഴനിയനില.   കേക്ടോരണസം  ജനി.എസപ.ടെനി.യുചടെ  ഭക്ടോവനി  എന്തക്ടോചണന്നപ  പറയക്ടോനക്ടോയനിടനില.
ബജറ്റപ  അവതരനിപനിച്ചതനിനുകശഷസം  ഇന്നുവചര  നടെന്ന  എലക്ടോ  ചര്ച്ചകേളനിലുസം  അങ്ങയുചടെ
ഏറ്റവസം  വലനിയ  പ്രതസ്പീക്ഷ  കകേരള  ഇനഫക്ടോസ്ട്രക്ചര്  ഇനചവസപചമന്റെപ  ഫണപ
കബക്ടോര്ഡനിചനക്കുറനിച്ചക്ടോണപ.  ഞക്ടോന ഒരു കജരക്ടോതരചനക്ടോന്നുമല.  അതപ  നടെക്കുചമകന്നക്ടോ
നടെക്കുകേയനിചലകന്നക്ടോ  ഞക്ടോനനികപക്ടോള് പറയുന്നനില.  അങ്ങയുചടെ ഉകദ്ദേശരതനില് ഇനനി
എലക്ടോ  ചഡവലപ്ചമന്റെപ  വര്ക്കുകേളുസം   കേനിഫ്ബനിയനിലൂചടെയക്ടോണപ  മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോകുകേ.
തനിരുവനന്തപുരസം നഗരതനിചല എലക്ടോ ചപക്ടോടനിയ ടപപ്പുകേളുസം റസ്പീകപ്ലെെസപ ചചയ്യുചമന്നപ
ഇന്നപ രക്ടോവനിചല ബഹുമക്ടോനചപട ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനിയുചടെ മറുപടെനിയനില് പറഞ്ഞകപക്ടോള്
എനനിക്കപ വലനിയ സകന്തക്ടോഷസം കതക്ടോന്നനി. പനിന്നസ്പീടെക്ടോണപ അതപ കേനിഫ്ബനിയനില്കൂടെനിയക്ടോണപ
ചചയ്യുന്നചതന്നപ  അറനിഞ്ഞതപ.  വനിഭവ  സമക്ടോഹരണതനില് കേനിഫ്ബനിചകേക്ടോണപ  അങ്ങപ
ഉകദ്ദേശനിച്ച കനടസം ഉണക്ടോയനിചലങ്കനില് ഇകപക്ടോള് പ്രഖരക്ടോപനിച്ച പല വനികേസന പ്രവര്തനങ്ങളുസം
കേടെലക്ടോസനില് മക്ടോത്രകമ ഉണക്ടോവകേയുള. അതുചകേക്ടോണപ ആള്ടര്കനറ്റസ്പീവക്ടോയ കേക്ടോരരങ്ങചള
കുറനിച്ചപ  ബഹുമക്ടോനചപട  ധനകേക്ടോരര  വകുപ്പുമനനി  ചനിന്തനിക്കണചമന്നക്ടോണപ  എനനിക്കപ
പറയക്ടോനുളതപ.  

ഈ സര്ക്കക്ടോര് വന്നനിടപ അഞ്ചുമക്ടോസകമ ആയനിട്ടുള.  ഈ അഞ്ചുമക്ടോസസം ചകേക്ടോണപ
സര്ക്കക്ടോരനിചന  വനിലയനിരുതക്ടോറക്ടോയനിടനില.  ഇന്നപ  ഈ  സര്ക്കക്ടോരനിനുണക്ടോയനിട്ടുള
തനിരനിച്ചടെനികേള്ക്കപ  ഞങ്ങളക്ടോരുസം  ഉതരവക്ടോദനികേളല.  ഈ  അഞപ  മക്ടോസതനിനുളനില്
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ബഹുമക്ടോനചപട  മുഖരമനനിയുചടെ വലതുവശതപ ഇരുന്ന മനനി രക്ടോജനിവച്ചു.  അകദ്ദേഹസം
രക്ടോജനിവച്ചപ  ഈ  സഭയനില്  ഒരു  കസറ്റപചമന്റെപ  ഇറക്കനിയകപക്ടോള്  അകദ്ദേഹസം  പറഞ,
എചന്ന അകേത്തുസം പുറത്തുമുളവര് കവടയക്ടോടുന്നു എന്നപ.  ഞങ്ങളക്ടോരുസം അകദ്ദേഹചത
കവടയക്ടോടെനിയനിട്ടുമനില,  അകദ്ദേഹതനിചന്റെ  രകസം  ദക്ടോഹനിച്ചനിട്ടുമനില.  ഞങ്ങള്  ദക്ടോഹനിച്ചനിടപ
കേക്ടോരരമനില.  കേക്ടോരണസം  ഞങ്ങള്  പ്രതനിപക്ഷതക്ടോണപ  ഇരനിക്കുന്നതപ.  ഞങ്ങചളലക്ടോവചരയുസം
കചര്തപ  47  കപചരയക്ടോണപ ജനങ്ങള് ജയനിപനിച്ചതപ.  ഇകപക്ടോള് കകേക്ടോണ്ഗ്രസനില്  41
അസംഗങ്ങളുണപ.  എന്തുചകേക്ടോണക്ടോണപ  അകദ്ദേഹതനിനപ  രക്ടോജനിവയ്കക്കണനിവന്നചതന്നു
കചക്ടോദനിച്ചക്ടോല് അതപ ഞങ്ങളുചടെ കുറ്റസംചകേക്ടോണപ അല.   ഒരു സര്ക്കക്ടോര് സ്ഥക്ടോപനതനിചല
എകനികേക്യൂടസ്പീവപ  കപക്ടോസനികലയപ  സസ്വന്തസം ബന്ധുവനിചന വച്ചതുചകേക്ടോണക്ടോണകലക്ടോ പക്ടോര്ടനിക്കുസം
അകദ്ദേഹതനിചന ടകേ ഒഴനികയണനിവന്നതപ.  അതപ ഞങ്ങളുചടെ കുറ്റസം ചകേക്ടോണക്ടോകണക്ടോ?
അകദ്ദേഹതനിചന്റെ  ഭക്ടോരരക്ടോസകഹക്ടോദരനിയുചടെ  മകേന  സുധസ്പീര്  നമരക്ടോചര  കകേരളക്ടോ  കസറ്റപ
ഇനഡസ്ട്രനിയല്  എന്റെര്ടപ്രസസനില് എകനികേക്യൂടസ്പീവപ  കപക്ടോസനിലുള എസം.ഡനി.  ആയനി
നനിയമനിച്ചു.  അങ്ങചന  നനിയമനിച്ചതനിചന്റെ  ബഹളതനിലക്ടോണകലക്ടോ  അകദ്ദേഹതനിനപ
രക്ടോജനിവയ്കക്കണനിവന്നതപ.  അങ്ങചന  രക്ടോജനിവയ്കക്കണനിവന്നതനിനപ  ഞങ്ങചള  കുറ്റസം
പറഞ്ഞനിടപ കേക്ടോരരമുകണക്ടോ?  ശ്രസ്പീ. ഇ. പനി. ജയരക്ടോജചനകപക്ടോചല ഇത്രയുസം സസ്പീനനിയറക്ടോയ
ഒരു രക്ടോഷ്ട്രസ്പീയ  പ്രവര്തകേന  ഇങ്ങചനചയക്ടോരു നനിയമനസം  നടെതക്ടോന  എന്തുചകേക്ടോണപ
തയ്യക്ടോറക്ടോയനി  എന്നുളതക്ടോണപ  എചന്ന  ഇകപക്ടോഴുസം  അത്ഭുതചപടുത്തുന്നതപ.  രക്ടോഷ്ട്രസ്പീയ
നനിലപക്ടോടെനില് അകദ്ദേഹതനിനപ  അഭനിപ്രക്ടോയ വരതരക്ടോസമുണക്ടോകേക്ടോസം.  പകക്ഷ രക്ടോഷ്ട്രസ്പീയതനില്
ഒരുപക്ടോടെപ  പരനിചയമുള ഒരു വരകനിയക്ടോണപ.   അകദ്ദേഹതനിചന്റെ കസറ്റപചമന്റെപകേളനിചലക്ടോന്നുസം
അകദ്ദേഹസം എന്തുചകേക്ടോണപ നനിയമനിച്ചു എന്നുളതനിചനക്കുറനിച്ചപ പറയുന്നനില.  അതനിചന
കുറനിച്ചപ  ആകക്ഷപമുണക്ടോയതപ  സസ്വന്തസം  പക്ടോര്ടനിയനില്  തചന്നയക്ടോണപ.  ചതറ്റുകേള്
കേണതുചകേക്ടോണപ  അകദ്ദേഹസം  രക്ടോജനിവയക്ടോന  ആഗ്രഹസം  പ്രകേടെനിപനിച്ചു,  അതപ  ഞങ്ങള്
അസംഗസ്പീകേരനിച്ചു എന്നപ സസ്വന്തസം പക്ടോര്ടനി ചസക്രടറനി നടെതനിയ പത്രസകമ്മളനതനിലക്ടോണപ
പറഞ്ഞതപ.  ചതറ്റപ അസംഗസ്പീകേരനിച്ച സ്ഥനിതനിക്കപ തസ്വരനിതക്ടോകനസ്വഷണതനിചന്റെ ആവശരചമന്തക്ടോണപ?
ഏതക്ടോയക്ടോലുസം മനനിയുചടെ രക്ടോജനിയനില് ഞങ്ങള്ക്കപ ഉതരവക്ടോദനിതസ്വമനില.   ഞങ്ങള്ക്കപ
ഒരു  കേക്ടോരരസം  നന്നക്ടോയനിടറനിയക്ടോസം.  ഞങ്ങള്  അഞപ  വര്ഷവസം  പ്രതനിപക്ഷതക്ടോണപ
ഇരനിക്കക്ടോന  കപക്ടോകുന്നതപ.  പകക്ഷ  ജനങ്ങള്  നനിങ്ങചള  വനിശസ്വസനിച്ചക്ടോണപ  ഭരണസം
ഏല്പനിച്ചതപ.  നനിങ്ങള്  എലക്ടോസം  ശരനിയക്ടോക്കക്ടോചമന്നപ  പറഞ്ഞനിടക്ടോണകലക്ടോ  ഭരണസം
തുടെങ്ങനിയതപ.  ഒരു സസ്വയസം വനിലയനിരുതല് നനിങ്ങള് നടെത്തുകേ.  ഈ അഞപ മക്ടോസസം
ചകേക്ടോണപ ആരപ എവനിചടെ ശരനിയക്ടോക്കനി. വനികേസനസം തുടെകങ്ങണ സമയമക്ടോയനിചലന്നുളതപ
ഞക്ടോന സമ്മതനിക്കുന്നു. കനരകത ശ്രസ്പീ.  പനി.  ചകേ.  ബഷസ്പീര് പറഞ്ഞതുകപക്ടോചല ഞങ്ങളുചടെ
കേക്ടോലതപ  90 ശതമക്ടോനവസം  പൂര്തനിയക്ടോക്കനിയതക്ടോണപ  നനിങ്ങള് ഇകപക്ടോള്  ഉദ്ഘക്ടോടെനസം
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ചചയ്യുന്നതപ. ഇന്നചല ബഹുമക്ടോനചപട മുഖരമനനി നനിര്വ്വഹനിച്ച ആകേക്ടോശ ഇടെനക്ടോഴനി...........

പടനികേജക്ടോതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നക്ടോക്ക സമുദക്ടോയകക്ഷമവസം  നനിയമവസം സക്ടോസംസക്ടോരനികേവസം
പക്ടോര്ലചമന്റെറനികേക്ടോരരവസം  വകുപ്പുമനനി  (ശ്രസ്പീ  .    എ  .    ചകേ  .    ബക്ടോലന  ):  സര്,  നനിങ്ങള്
ഉദ്ഘക്ടോടെനസം നടെത്തുന്നതുസം അങ്ങചനയക്ടോണപ.

ശ്രസ്പീ  .    ചകേ  .    മുരളസ്പീധരന:  സര്,  അതപ  ജനക്ടോധനിപതരതനില്  പതനിവക്ടോണപ.
ഞങ്ങളുചടെ  കേക്ടോലതപ  പൂര്തനിയക്ടോക്കനിയതപ  നനിങ്ങള്  ഉദ്ഘക്ടോടെനസം  ചചയ.  അതപ
സസ്വക്ടോഭക്ടോവനികേമക്ടോണപ.  അഞ്ചുവര്ഷസം കൂടുകമക്ടോള് ഭരണമക്ടോറ്റസം നടെക്കുന്ന സസംസ്ഥക്ടോനമക്ടോണനിതപ.
അചതക്ടോരു വനികേസനസം അലകലക്ടോ.  പകക്ഷ ഒരു കേക്ടോരരസം ചചയ്യക്ടോമക്ടോയനിരുന്നു.  അതനിനപ
കനചരയുള  ഒരു  കറക്ടോഡപ  കേഴനിഞ്ഞക്ടോല്  എചന്റെ  നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലമക്ടോണപ.  എചന്ന
വനിളനിക്കണ. ഇതനിചന്റെ  90 ശതമക്ടോനവസം പൂര്തനിയക്ടോക്കനിയ മുന ആകരക്ടോഗര വകുപ്പുമനനി
ഇകപക്ടോള് ഈ നനിയമസഭയനിലുണകലക്ടോ.  അകദ്ദേഹതനിചന്റെ കപരപ വച്ചു എന്നുവനിചക്ടോരനിച്ചപ
ആകേക്ടോശചമക്ടോന്നുസം ഇടെനിഞവസ്പീഴനിലകലക്ടോ.   എചന്റെ നനികയക്ടോജകേ മണ്ഡലതനില് എചന്റെ
മുനഗക്ടോമനിയക്ടോയനിരുന്ന ശ്രസ്പീ.  എസം.  വനിജയകുമക്ടോറനിചന്റെ കേക്ടോലതപ ആരസംഭനിച്ച ഒരു പക്ടോലസം
പൂര്തസ്പീകേരനിച്ചതപ  ഞക്ടോന  വന്നകപക്ടോഴക്ടോണപ.  അതനിചന്റെ  ഉദ്ഘക്ടോടെനതനിനപ  അന്നചത
മുഖരമനനികയക്ടോചടെക്ടോപസം അകത സക്ടോറ്റസനില് തചന്നയക്ടോണപ  ശ്രസ്പീ. എസം. വനിജയകുമക്ടോറനിചന്റെ
കപരുസം വച്ചതപ.  പകക്ഷ അകദ്ദേഹസം അതനില് പചങ്കടുതനില.  അതനില് പചങ്കടുക്കക്ടോന
അകദ്ദേഹതനിനപ ചനില അസഒൗകേരരമുചണന്നപ  എചന്ന വനിളനിച്ചുപറഞ.  ഏതക്ടോയക്ടോലുസം
അതനിചനക്കുറനിച്ചപ പറയുന്നനില. 

ഇവനിടെചത ചര്ച്ചയനില് അപ്പുറതനിരനിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കള് വലനിയ സകന്തക്ടോഷതനിലക്ടോണപ.
പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കക്ടോത  നല ഒരു വനിജയമുണക്ടോയനി.  പകക്ഷ കേഴനിഞ്ഞ അഞ്ചുചകേക്ടോലചത
ഭരണചതക്കുറനിച്ചപ,  ഞങ്ങചള കനക്ടോക്കനി നനിങ്ങള് അ ഞ്ചുചകേക്ടോലസം  ചതറ്റപ ചചയ എന്നപ
ദനിവകസന  പറഞചകേക്ടോണനിരുന്നക്ടോല്  നനിങ്ങള്  എന്തക്ടോണപ  ചചയ്യുന്നചതന്നപ  ജനസം
കചക്ടോദനിച്ചുതുടെകങ്ങണ  സമയമക്ടോയനിട്ടുണപ.  ഞങ്ങള്ക്കപ  ചതറ്റപ  സസംഭവനിച്ചതുചകേക്ടോണക്ടോണകലക്ടോ
പ്രതനിപക്ഷത്തുകപക്ടോയതപ.   ഇകപക്ടോള് നനിങ്ങചളലക്ടോവരുസം വലനിയ സകന്തക്ടോഷതനിലക്ടോണപ.
കേക്ടോരണസം  കചക്ടോകദരക്ടോതര  കവളയനില്കപക്ടോലുസം  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  കുറ്റങ്ങചള
കുറനിച്ചക്ടോണകലക്ടോ  കചക്ടോദനിക്കുന്നതപ.  50  വര്ഷസം  ഇനനി  ഞങ്ങളക്ടോണപ  ഭരനിക്കുന്നചതന്നപ
എചന്റെ ബഹുമക്ടോനരനക്ടോയ കസ്നേഹനിതന  ശ്രസ്പീ.  എ.  എന.  ഷസംസസ്പീര്  ഇന്നചല വളചര
ആകവശകതക്ടോടുകൂടെനി പറഞ. ഒരു 35 ചകേക്ടോലചമങ്കനിലുസം കേഴനിഞ്ഞക്ടോല് ഞങ്ങള്ചക്കക്ടോരു
ചക്ടോനസപ  തരക്ടോമക്ടോയനിരുന്നു.  35  ചകേക്ടോലസം  ഭരനിച്ച  ബസംഗക്ടോളനിചല  ഇന്നചത  സ്ഥനിതനി
എന്തക്ടോണപ?  ബസംഗക്ടോളനില് ഇകപക്ടോള് നമ്മള് തമ്മനിലക്ടോണപ സഖരസം.  ബനി.ചജ.പനി.-ക്കുസം
മമതക്ടോ  ബക്ടോനര്ജനിക്കുസം  എതനിരക്ടോയനി  മക്ടോര്കനിസപ  പക്ടോര്ടനി  കകേക്ടോണ്ഗ്രസ്സുമക്ടോയനിടക്ടോണപ
സഖരസം.  ഇവനിചടെ  ഞക്ടോനുസം  ഷസംസസ്പീറുചമക്ടോചക്ക  മതരനിച്ച  ചതരചഞ്ഞടുപനില്  നമ്മള്
പരസരസം കപക്ടോരക്ടോടെനിയകപക്ടോള്  അകത ദനിവസസം ബസംഗക്ടോളനില് നടെന്ന ചതരചഞ്ഞടുപനില്
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നമ്മള് തമ്മനില് സഖരതനിലക്ടോണപ മതരനിച്ചതപ.  എചന്റെ നനികയക്ടോജകേ മണ്ഡലതനില്
ചതരചഞ്ഞടുപപ കേഴനിഞ്ഞതനിനുകശഷസം മക്ടോര്കനിസപ പക്ടോര്ടനിയുചടെ വടനിയൂര്ക്കക്ടോവപ ബക്ടോഞപ
കേമ്മനിറ്റനിയുചടെ  ചുമചരഴുതപ,  'വര്ഗ്ഗസ്പീയ  കേക്ഷനികേചള  ചകേട്ടുചകേടനിച്ച  വടനിയൂര്ക്കക്ടോവനിചല
ജനങ്ങള്ക്കപ  അഭനിവക്ടോദരങ്ങള്'  എന്നക്ടോയനിരുന്നു.  അങ്ങചന  ചനിന്തനിക്കുന്ന  മക്ടോര്കനിസപ
പക്ടോര്ടനിയുചടെ പ്രവര്തകേരുസം കകേരളതനിലുസം ഇന്തരയനിലുസം ഉചണന്നപ അങ്ങപ മനസനിലക്ടോക്കണസം.
അതുചകേക്ടോണപ  ഇന്തരയനില്   ജനക്ടോധനിപതര  മകതതര  കേക്ഷനികേള്   ഒരുമനിച്ചകൂകടെണ
സമയമക്ടോണനിതപ.  ഇകപക്ടോള് ബഹുമക്ടോനചപട  മുഖരമനനിക്കപ  മറ്റക്ടോര്ക്കുസം  കേനിടക്ടോത ഒരു
സഒൗഭക്ടോഗരസം കേനിടനിയനിട്ടുണപ. മുനകേക്ടോലങ്ങളനില് ഭരനിച്ച മുഖരമനനിമക്ടോകരക്ടോചടെക്ടോപസം അവരുചടെ
രക്ടോഷ്ട്രസ്പീയ പ്രസ്ഥക്ടോനങ്ങളുചടെ പരനിപൂര്ണ്ണെ പനിന്തുണ കേനിടനിയനിരുന്നനില.  ഇന്നപ മക്ടോര്കനിസപ
പക്ടോര്ടനിയുചടെയുസം ഗവണ്ചമന്റെനികന്റെയുസം അവസക്ടോന വക്ടോക്കപ അങ്ങപ ആണപ.  അതനുസരനിച്ചുളള
നനിലവക്ടോരതനികലയപ  ഉയരക്ടോന  കേഴനികഞ്ഞക്ടോചയന്നപ  അങ്ങപ  ചനിന്തനിക്കണചമന്നക്ടോണപ
എനനിക്കപ  അഭരര്ത്ഥനിക്കക്ടോനുളതപ.  അങ്ങപ  ഇവനിചടെ  പറഞ്ഞകേക്ടോരരസം  ശരനിയക്ടോണപ.
ചകേക്ടോലപക്ടോതകേ  രക്ടോഷ്ട്രസ്പീയതനിനപ  ആദരസം  തുടെക്കമനിടതപ  ബനി.ചജ.പനി.ക്കക്ടോരക്ടോണപ.
അങ്ങയുചടെ വനിജയക്ടോഹ്ളക്ടോദ  പ്രകേടെനതനിചന്റെ സമയതപ  നടെതനിയ അക്രമങ്ങളനില്,
അവനിചടെ ധനരക്ടോജപ എന്നുപറയുന്ന സനി.പനി.എസം. പ്രവര്തകേന ചകേക്ടോലചപട്ടു. എവനിചടെ
ക്രമസമക്ടോധക്ടോനതകേര്ച്ചയുണക്ടോയക്ടോലുസം അതനിചന്റെ ഉതരവക്ടോദനിതസ്വസം  ഗവണ്ചമന്റെനിനകല?
ചകേക്ടോലയക്ടോളനികേചള നനിയമതനിചന്റെ മുന്നനില് ചകേക്ടോണ്ടുവകരണതപ അങ്ങയുചടെ ഡനിപക്ടോര്ടപചമന്റെകല?
അതനിനുപകേരസം 'പക്ടോടെതപ പണനിക്കപ വരമതപ കൂലനി' ചകേക്ടോടുക്കക്ടോന നനിന്നതുചകേക്ടോണകല
ഇഒൗ  പ്രശ്നചമക്ടോചക്ക  ഉണക്ടോയതപ?  പരസരസം  ചകേക്ടോലന്ന  രസ്പീതനിയനികലയപ  കേക്ടോരരങ്ങള്
കപക്ടോകുന്നു.  അങ്ങചനചത അവസ്ഥയുണക്ടോകേരുതപ.  കുറ്റസം ചചയ്യുന്നവചര മക്ടോതൃകേക്ടോപരമക്ടോയനി
ശനിക്ഷനിക്കണസം.  ഒരു കേക്ടോരണവശക്ടോലുസം കേണ്ണെനിനപ കേണ്ണെപ, മൂക്കനിനപ മൂക്കപ എന്നുള തതസ്വസം
ഇവനിചടെ നടെപക്ടോക്കക്ടോന പക്ടോടെനില.  മചറ്റലക്ടോ സസംസ്ഥക്ടോനങ്ങളനിലുസം രക്ടോഷ്ട്രസ്പീയ ചകേക്ടോലപക്ടോതകേങ്ങള്
നടെക്കുന്നതപ ഭരണകേക്ഷനിയുസം പ്രതനിപക്ഷവസം തമ്മനിലക്ടോണപ.  എന്നക്ടോല് കകേരളതനിചല
രക്ടോഷ്ട്രസ്പീയ  ചകേക്ടോലപക്ടോതകേചമന്നുപറയുന്നതപ, സസംസ്ഥക്ടോനസം ഭരനിക്കുന്ന കേക്ഷനിയുസം കകേന്ദ്രസം
ഭരനിക്കുന്ന  കേക്ഷനിയുസം  തമ്മനിലക്ടോണപ.  ഇങ്ങചന  രണ്ടു  ഭരണകേക്ഷനിക്കക്ടോര്  തമ്മനില്
പരസരസം മതരനിച്ചുചകേക്ടോലന്നു. അതനിചന്റെ ഫലമക്ടോയനി  ഇവനിചടെ ഹര്തക്ടോല് വന്നനികല?
ബഹുമക്ടോനചപട   മുഖരമനനിയുചടെ  പക്ടോര്ടനി  കേണ്ണൂരനിലുസം   ബനി.ചജ.പനി.  കകേരളതനിലുസം
ഹര്തക്ടോല് നടെതനി. ഹര്തക്ടോല് നടെതനിയക്ടോലുള ക്ഷസ്പീണസം ആര്ക്കക്ടോണപ? അതുചകേക്ടോണപ
അങ്ങുതചന്ന മുനടകേ എടുതപ  ക്രമസമക്ടോധക്ടോനനനില ഭദ്രമക്ടോക്കക്ടോന ശ്രമനിക്കണസം. 

മനി  .   സസ്പീക്കര്  : ......പ്ലെെസ്പീസപ... കേണ്ക്ലൂഡപ...... 

ശ്രസ്പീ  .   ചകേ  .   മുരളസ്പീധരന  : സര്, ഒരു കേക്ടോരരസം കൂടെനി പറഞ്ഞപ ഞക്ടോന അവസക്ടോനനിപനിക്കക്ടോസം.

ഇവനിചടെ  മഞ്ഞ കേക്ടോര്ഡുസം  ചുവന്ന കേക്ടോര്ഡുസം കേക്ടോണനിക്കുന്ന ചനില തതകേള് ഇകപക്ടോള്

ഇറങ്ങനിയനിട്ടുണപ.  ഒരക്ടോചളക്കുറനിച്ചപ ഒരക്ടോകരക്ടോപണസം വന്നക്ടോല് അകനസ്വഷനിക്കുന്നതനില് ഒരു
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കുഴപവമനില.  അതപ അകനസ്വഷനിച്ചക്ടോല് കപക്ടോകര; മുനകേക്ടോലങ്ങളനിലുസം അകനസ്വഷനിച്ചനിടനികല;

ആചരങ്കനിലുസം  ചുവപ്പുസം മഞ്ഞയുസം കേക്ടോര്ഡുകേള് കേക്ടോണനിച്ചനിട്ടുകണക്ടോ?  അങ്ങചന ചുവപ്പുസം

മഞ്ഞയുസം  കേക്ടോര്ഡുകേള്  കേക്ടോണനിച്ചപ  ആള്ക്കക്ടോചര  കപടെനിപനിക്കക്ടോന  കേഴനിയുകമക്ടോ?  ചതറ്റപ

ചചയ്തനിട്ടുചണങ്കനില് അകനസ്വഷനിച്ചപ  ശനിക്ഷനിക്കണസം.  ചുവപ്പുസം മഞ്ഞയുസം കേക്ടോണനിക്കുന്നതപ

പബനിസനിറ്റനിക്കപ കവണനിയക്ടോണപ.  നക്ടോചള  ഇകത മുഖരമനനിചക്കതനിരക്ടോയനി അകനസ്വഷണസം

നടെതക്ടോനുസം ഇഒൗ തതകേള് മടെനിക്കനിലക്ടോചയന്നപ ബഹുമക്ടോനചപട മുഖരമനനി മനസനിലക്ടോക്കണസം.

അങ്ങചന  ചുവപ്പുസം  മഞ്ഞയുസം  കേക്ടോണനിച്ചപ  ഞങ്ങചള  കപടെനിപനികക്കണ.  സസ്വതന

തനിരുവനിതക്ടോസംകൂര് പ്രഖരക്ടോപനിച്ച സര്.  സനി.  പനി.  രക്ടോമസസ്വക്ടോമനി അയ്യര് ഓടെനിയ വഴനിയനില്

പുലകപക്ടോലുസം  മുളച്ചനിടനിലക്ടോചയന്നുളതപ  ഇഒൗ  കേക്ടോര്ഡപ  കേക്ടോണനിക്കുന്നവര്  മനസനിലക്ടോക്ക

ണചമന്നുമക്ടോത്രകമ  പറയുന്നുള.  ബഹുമക്ടോനചപട  സസ്പീക്കര്  ഇങ്ങചന  ഇടെയനിടെയപ

ഇടെചപടുന്നതുചകേക്ടോണപ സസംസക്ടോരതനിചന്റെ  കഫക്ടോ നഷ്ടചപടുകേയക്ടോണപ.  

മചറ്റക്ടോന്നപ,  സസ്വക്ടോശ്രയ സമരസം പരക്ടോജയചപടതനിചന സസംബനനിച്ചക്ടോണപ.   ഞക്ടോന
ബഹുമക്ടോനചപട  എ.  എന.  ഷസംസസ്പീര്  ഉള്ചപചടെയുളവകരക്ടോടെപ  കചക്ടോദനിക്കുകേയക്ടോണപ,
നമ്മള്  നടെതനിയ  എലക്ടോ  സമരങ്ങളുസം  വനിജയനിച്ചനിട്ടുകണക്ടോ;  നനിങ്ങള്  നടെതനിയ
ചസക്രകടറനിയറ്റപ സമരസം വനിജയനികച്ചക്ടോ;  എന്നുവനിചക്ടോരനിച്ചപ ഇവനിചടെ കേഴനിഞ്ഞ ഇലക്ഷന
വന്നകപക്ടോള് നനിങ്ങള് വനിജയനിച്ചനികല? 

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  .......ദയവക്ടോയനി  കേണ്ക്ലൂഡപ  ചചയ  .....ദയവക്ടോയനി  കേണ്ക്ലൂഡപ
ചചയ.....

ശ്രസ്പീ  .    ചകേ  .    മുരളസ്പീധരന  :  സര്,  സസ്വക്ടോശ്രയ  സമരസംചകേക്ടോണ്ടു  കേനിടനിയ  ചമച്ചസം
അവനിടെചത ചകേക്ടോള പുറത്തുചകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോന കേഴനിഞ്ഞൂചവന്നുളതക്ടോണപ.  മക്ടോകനജ് ചമന്റുകേളുചടെ
ചകേക്ടോളയുസം  അതനിനപ  ഭരണകേക്ഷനി  കൂട്ടുനനിന്നതുസം  പുറത്തുചകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോന  കേഴനിഞ
എന്നതക്ടോണപ സസ്വക്ടോശ്രയ സമരതനിചന്റെ ഏറ്റവസം വലനിയ കനടസം.   ഒരു കേക്ടോരരസം മക്ടോത്രകമ
ഞക്ടോന പറയുന്നുള,  ജനങ്ങള്  ഏലനിച്ച അധനികേക്ടോരസം നല നനിലയനില് വനിനനികയക്ടോഗനിച്ചക്ടോല്
നനിങ്ങള്ക്കപ  നലതപ.  അലക്ടോചത  എന്നുസം  യു.ഡനി.എഫപ.ചന  കുറ്റസം  പറയുകേയുസം
വനികേസനചതപറ്റനി  പറയുകമക്ടോള്  'ഓസം  കേനിഫ്ബനിയക്ടോയ  നമനഃ'  എന്നുസം  പറഞ
ചകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയുസം ചചയ്തക്ടോല് നനിങ്ങള് എവനിചടെയുചമതക്ടോന കപക്ടോകുന്നനില എന്നുമക്ടോത്രസം
പറഞചകേക്ടോണപ ഇഒൗ ബനിലനിചന ഞക്ടോന ഒരനിക്കല് കൂടെനി എതനിര്ക്കുകേയക്ടോണപ.  

ധനകേക്ടോരരവസം കേയറുസം വകുപ്പുമനനി (  കഡക്ടോ  .   ടെനി  .   എസം  .   കതക്ടോമസപ ചഎസകേപ  ):  സര്,
ബഹുമക്ടോനചപട  ചമമര്  ശ്രസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശന  രക്ടോജധര്മ്മചതക്കുറനിച്ചപ  ഒരു
കേക്ടോവരവര്ണ്ണെന  നടെത്തുകേയുണക്ടോയനി.  കേടെലനില്നനിന്നപ  സൂരരന  എങ്ങചന  ജലസം
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കശഖരനിച്ചപ കമഘങ്ങളക്ടോക്കനിമക്ടോറ്റനി മഴയക്ടോയനി ഭൂമനിചയ ഹരനിതമക്ടോക്കുന്നുകവക്ടോ അതുകപക്ടോചല
കവണചമന്നുളതക്ടോണപ.  ശ്രസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശചന്റെ  പ്രശ്നസം   കശഖരനിക്കുന്നതനിചന
കുറനിച്ചക്ടോണപ.  എന്തപ കശഖരനിച്ചക്ടോലുസം അതനിചന്റെ പലമടെങ്ങപ നക്ടോടനില് പുഷ്ടനിചപടുതക്ടോന
തസ്പീരുമക്ടോനനിച്ചനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ. ഞക്ടോന അതനിചന്റെ വര്ണ്ണെനയനികലയപ കപക്ടോകുന്നനില. കക്ഷമ
ചപനഷചന്റെ  വര്ദ്ധനവപ,  ഇനനി  വരക്ടോനകപക്ടോകുന്ന  സമ്പൂര്ണ്ണെ  പക്ടോര്പനിടെ  പദ്ധതനി,
സമ്പൂര്ണ്ണെ ആകരക്ടോഗര ഇനഷസ്വറനസപ പദ്ധതനി എന്നനിവയനില് പണസം ഒരു തടെസമല.
കേഴനിഞ്ഞവര്ഷസം  30  കകേക്ടോടെനി  രൂപയക്ടോണപ  കേയറനിനപ  വകേയനിരുതനിയതപ.  ഇതവണ
അതപ  300  കകേക്ടോടെനി രൂപകയക്ടോളസംവരുസം.  കേശുവണനിക്കപ ഏകേകദശസം  250-300  കകേക്ടോടെനി
രൂപകയക്ടോളസം വരുസം. അതുകപക്ടോചല പരമരക്ടോഗത കമഖലകേള്, പക്ടോവങ്ങള് പണനിചയടുക്കുന്ന
സ്ഥലങ്ങള്,  അതനിചന്റെ സസംരക്ഷണസം അങ്ങചന  തുടെങ്ങനി അതവനിചടെ നനില്ക്കുന്നനില;
അതക്ടോണപ  ബഹുമക്ടോനചപട  ചകേ.  മുരളസ്പീധരന  പറഞ്ഞ  കേനിഫ്ബനി.  കേഴനിഞ്ഞ
സര്ക്കക്ടോരനിചന്റെ കേക്ടോലതപ,  50,000 കകേക്ടോടെനി രൂപവചര  പ്രകതരകേ ചവഹനിക്കനിള്സപ വഴനി
പുറത്തുനനിന്നപ  സമക്ടോഹരനിക്കുന്നതനിചനക്കുറനിച്ചപ  ഞക്ടോന  പറഞ്ഞകപക്ടോള്  നനിങ്ങചളലക്ടോസം
എചന്ന കേളനിയക്ടോക്കനി.  ഭരണതനില് വന്നകപക്ടോള് ഞക്ടോന വനിചക്ടോരനിച്ചു യഥക്ടോര്ത്ഥതനില്
അതപ ഏചറ്റടുക്കണചമന്നപ. നക്ടോലക്ടോസം വര്ഷമക്ടോയകപക്ടോഴക്ടോണപ ഇതപ കനക്ടോക്കനിക്കളയക്ടോചമന്നപ
തസ്പീരുമക്ടോനനിച്ചതപ.  ആ  റനികപക്ടോര്ടക്ടോണപ  ഞക്ടോന  ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന്നതപ.  കേരക്ടോപനിറ്റല്
ലനിമനിറ്റഡനിചനക്കുറനിച്ചുളള പഠനതനില്, എചന്തങ്കനിലുസം സസംശയസം മനസനില്  ഉണക്ടോയനിരുചന്നങ്കനില്
കേഴനിഞ്ഞ  ദനിവസസം  കേനിഫ്ബനി  ഉകദരക്ടോഗസ്ഥര്ക്കുകവണനി  നടെതനിയ  പരനിശസ്പീലന
പരനിപക്ടോടെനിയനില്വച്ചപ അതപ അപ്രതരക്ഷമക്ടോയനി. 'ചസബനി'യുചടെ എകനികേക്യൂടസ്പീവപ ഡയറകര്
ചബറുവക്ടോള ക്ലെക്ടോചസടുത്തു.  ഇനഡരയനിചല ഒരു സസംസ്ഥക്ടോന സര്ക്കക്ടോര് ഇങ്ങചനചയക്ടോരു
സക്ടോദ്ധരതചയ  ഉപകയക്ടോഗചപടുതക്ടോന  ശ്രമനിക്കുന്നതനിചന  എങ്ങചന  സഹക്ടോയനിക്കക്ടോന
പറ്റുചമന്നക്ടോണപ പല ഉകദരക്ടോഗസ്ഥന്മേക്ടോരുസം ചനിന്തനിക്കുന്നതപ.  അതുചകേക്ടോണപ  വനിജയചത
കുറനിചച്ചക്ടോന്നുസം യക്ടോചതക്ടോരു സസംശയവമനില.  അതനിചന്റെ ഫലമക്ടോയനിടപ തസ്പീരകദശ ടഹകവ,
മലകയക്ടോര  ടഹകവ,  പതനിനക്ടോയനിരസം  കകേക്ടോടെനി  രൂപയുചടെ  കുടെനിചവള  പദ്ധതനികേള്,
കേളനിസ്ഥലങ്ങള് തുടെങ്ങനിയവചയക്ടോചക്ക ഉണക്ടോക്കനിക്കഴനിഞ്ഞക്ടോല് 50 വര്ഷകതയചലങ്കനിലുസം
10  വര്ഷകതയ്ചക്കങ്കനിലുസം  ലക്ഷരമനിടെക്ടോമകലക്ടോ.  ഞങ്ങളുചടെ  സ്ഥനിതനിചയക്കുറനിച്ചപ
വനിഷമനിക്കരുതപ;  സസ്വയസം  ഒന്നു  വനിലയനിരുത്തുകേ.  അപ്പുറത്തുകപക്ടോയതനിചന്റെ  പ്രധക്ടോന
കേക്ടോരണചമന്തക്ടോണപ? നനിങ്ങള് ചചയ്ത പല കേക്ടോരരങ്ങളനിലുസം ചതറ്റുകേളുസം കപക്ടോരക്ടോയ്മകേളുമുണപ.
രക്ടോഷ്ട്രസ്പീയമക്ടോയ  പ്രധക്ടോന  കേക്ടോരണസം,  ഹനിന്ദുവര്ഗ്ഗസ്പീയ  ശകനികേകളക്ടോടെപ  നനിങ്ങള്  കസക്ടോഫപ
കകേക്ടോര്ണര് എടുത്തു എന്നതകല സതരസം? ഇഒൗ ശകനികേള് കകേരളതനിചല എസപ.എന.
ഡനി.പനി.ചയയുസം മറ്റുസം വനിഴുങ്ങക്ടോന നടെത്തുന്ന ശ്രമതനിചനതനിചര ചനില കനതക്ടോക്കന്മേക്ടോര്
ഒഴനിചകേ,  നനിങ്ങള്,  വനിട്ടുവസ്പീഴ്ചയനിലക്ടോത കേര്ശനമക്ടോയ  നനിലപക്ടോടെപ  സസ്വസ്പീകേരനിക്കക്ടോതതനിചന്റെ
പരനിണനിതഫലചമന്തക്ടോണപ?  ഇനനിയുസം ഇഒൗ  പ്രവണത തുടെര്ന്നക്ടോല് എന്തക്ടോയനിരനിക്കുസം
നനിങ്ങളുചടെ രക്ടോഷ്ട്രസ്പീയസ്ഥനിതനി.  ആരുചടെ ചചലവനിലക്ടോയക്ടോലുസം കകേരളതനില് ബനി.ചജ.പനി.
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വളരക്ടോന  പക്ടോടെനിലക്ടോചയന്നുള  രക്ടോഷ്ട്രസ്പീയസം  അപ്പുറത്തുമനിപ്പുറത്തുസം  നനില്ക്കുകമക്ടോള്
ഉയര്തനിപനിടെനിക്കക്ടോസം. അതുചകേക്ടോണപ ഇഒൗ രക്ടോഷ്ട്രസ്പീയസം നനിങ്ങള്തചന്ന ഒന്നു പരനികശക്ടോധനിക്കുകേ.
കൂടുതല് രക്ടോഷ്ട്രസ്പീയ കേക്ടോരരങ്ങളനികലയപ  ഞക്ടോന കേടെക്കുന്നനില.  ഫനിനക്ടോനസപ  ബനിലമക്ടോയനി
ബനചപടപ  നചലക്ടോരു ചര്ച്ച നടെക്കുകേയുണക്ടോയനി.  അതനില് വന്ന  പ്രധക്ടോനചപട ഒരു
വനിമര്ശനസം  ഭൂമനിയുചടെ  കമലുള  രജനികസ്ട്രഷന,  സക്ടോമപ  ഡക്യൂടനി  നനികുതനികേചള
കുറനിച്ചക്ടോയനിരുന്നു.  എലക്ടോവര്ക്കുസം വരതരസ നനിലപക്ടോടുകേളുണപ.  എചന്റെ നനിലപക്ടോടെപ ഞക്ടോന
വരകമക്ടോക്കനി.  നനികുതനി എവനിചടെ നനിന്നക്ടോണപ പനിരനിക്കുന്നതപ? ചരക്കുകേളനില്നനിന്നുസം മറ്റു
വരുമക്ടോനതനില്  നനിന്നുമക്ടോണപ  നനികുതനി  പനിരനിക്കുന്നതപ. യഥക്ടോര്ത്ഥതനില്  ഭൂമനിയുചടെ
കേരക്ടോപനിറ്റല് ചഗയനിനസനിചന്റെ ടെക്ടോകപ അകല  മുദ്രവനിലചയന്നുപറയുന്നതപ. ഭൂമനിയുചടെ വനില
നക്ടോലുമടെങ്ങക്ടോയനി  കൂടുന്നതപ  നമ്മുചടെ  ആരുചടെയുസം  പ്രയതതനിചന്റെ  ഫലമക്ടോയനിടല.
നക്ടോടനിലുണക്ടോയ വനികേസന പ്രവര്തനങ്ങളുചടെ ഫലമക്ടോയനിടക്ടോണപ വനിലകൂടുന്നതപ. അതനിനക്ടോല്
മറ്റപ  ഏതപ   നനികുതനികയക്കക്ടോളുസം  കൂടുതല് ഇകേസ്വനിറ്റനിയക്ടോയനിട്ടുള നനികുതനിയക്ടോണപ  സക്ടോമപ
ഡക്യൂടനി. പലതവണ പറഞകേഴനിഞ്ഞ കേക്ടോരരങ്ങള് ഞക്ടോന വസ്പീണ്ടുസം ആവര്തനിക്കുന്നനില.
എചന്റെ  നനിലപക്ടോടെപ  എന്തുതചന്നയക്ടോയനിരുന്നക്ടോലുസം  ജനങ്ങള്  കൂടെനി  അസംഗസ്പീകേരനിച്ചക്ടോല്
മക്ടോത്രകമ  കേക്ടോരരങ്ങള്  ചചയ്യക്ടോന  സക്ടോധനിക്കുകേയുള.  നക്ടോനക്ടോ  കകേക്ടോണുകേളനില്നനിന്നപ
ഭക്ടോഗക്ടോധക്ടോരതനിനുസം  ദക്ടോന  മുദ്രവനിലകേള്ക്കുസംകവണനി  നനികുതനിയനില്  ഏര്ചപടുതനിയ
വര്ദ്ധനവനിചനതനിചര വനിമര്ശനങ്ങള് വന്നനിട്ടുണപ.  ആ വനിമര്ശനങ്ങചളലക്ടോസം ഉള്ചക്കക്ടോളന്നു.
നനിലപക്ടോടുകേചളക്ടോന്നുസം പ്രക്ടോകയക്ടോഗനികേമക്ടോയ സമസ്പീപനസം ടകേചക്കക്ടോളന്നതനിനപ തടെസമല.
ഇന്നപ  രണ്ടുപക്ഷത്തു നനിന്നുസം ചര്ച്ചയനില് പചങ്കടുതവര് അതനിചന വനിമര്ശനിച്ചു.  ആ
വനിമര്ശനസം പൂര്ണ്ണെമക്ടോയുസം ഉള്ചക്കക്ടോണ്ടുചകേക്ടോണപ പഴയ സ്ഥനിതനിയനികലയപ  കപക്ടോകേകണക്ടോ,
1000  രൂപയുചടെ  ലനിമനിറ്റപ  വചര  നനിലനനിര്തകണക്ടോ  തുടെങ്ങനിയ  കേക്ടോരരങ്ങള്  സബ്ജകപ
കേമ്മനിറ്റനിയനില്  ചര്ച്ചചചയ്തപ  തസ്പീരുമക്ടോനനിക്കക്ടോസം.  ചര്ച്ചയുചടെ  അടെനിസ്ഥക്ടോനതനില്  ആ
വര്ദ്ധനവനിനുകവണനി എടുത  നനിലപക്ടോടെപ   മക്ടോറ്റനിവയ്ക്കുകേയക്ടോണപ.  ഫക്ടോറ്റുകേളുചടെ കമലുള
നനികുതനിചയക്കുറനിച്ചക്ടോണപ ശ്രസ്പീ. വനി. ഡനി. സതസ്പീശന ഉയര്തനിയ മചറ്റക്ടോരു പ്രധക്ടോനചപട
വനിമര്ശനസം. അതനില് എനനിക്കപ അഭനിപ്രക്ടോയവരതരക്ടോസവമനില. കകേരളചത സസംബനനിച്ചനിടെകതക്ടോളസം
ഫക്ടോറ്റുകേള് നനികുതനിഘടെനയനിലൂചടെ കപ്രക്ടോല്സക്ടോഹനിപനികക്കണ ഒന്നക്ടോണപ.  ചഡവലകപഴ്സനിചന
മുഴുവനുസം മക്ടോഫനിയയക്ടോയനി കേക്ടോണുന്ന കേക്ടോഴ്ചപക്ടോടെനില് മക്ടോറ്റസംവരണസം.  സക്ടോമതനികേ വളര്ച്ചചയ
നയനിക്കക്ടോന  വളചര കപക്ടോസനിറ്റസ്പീവക്ടോയ കറക്ടോള് വഹനിക്കുന്നതപ സസംരസംഭകേര് തചന്നയക്ടോണപ.
ഒരുപക്ടോടെപ കേക്ടോകസഡനിസംഗപ ആയനിട്ടുള, ഒന്നനിനുമുകേളനില് ഒന്നക്ടോയനി നനികുതനികേളുചടെ ലനിസപ
പറയുകേയുണക്ടോയനി.  ഇചതലക്ടോസം  പരനികശക്ടോധനിക്കക്ടോസം.  ഇകപക്ടോഴചലങ്കനില്  അടുത  ബജറ്റനില്
ഒരു  bipartite  പരനികശക്ടോധന നടെതക്ടോസം.  ഇചതക്ടോന്നുസം  ഈ  ബജറ്റനില്  ഉണക്ടോക്കനിയനിട്ടുളതല.
ആചകേയുളതപ ആകപ രജനിസര് ചചയ്യുകമക്ടോള് ഭൂമനിയുചടെ വനില കൃതരമക്ടോയനിടപ എടുക്കുന്നു
എന്നതക്ടോണപ.  അതനില് ഫക്ടോറ്റനിചന്റെ കപക്ടോര്ഷനപ ഒരു മക്ടോനദണ്ഡമുണപ. കകേന്ദ്ര പനി.ഡബക്യൂ.  ഡനി.
കററ്റപ  പക്ടോടെനിലക്ടോചയന്നപ  ശ്രസ്പീ.  റ്റനി.  എ.  അഹമ്മദപ  കേബസ്പീര്  പറഞ.  എന്നക്ടോലതപ
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ചഷഡക്യൂള്ഡപ   കററ്റപ  ആക്കുന്നതനിനപ  തടെസചമക്ടോന്നുമനില.  പകക്ഷ  ഒരു  മക്ടോനദണ്ഡസം
കവണസം.  ഇതപ എഞനിനസ്പീയര്മക്ടോര്  സര്ടനിചചഫ ചചകയ്യണ കേക്ടോരരമനില.  ഏചതങ്കനിലുസം
ഇവക്ടോലക്യുകവറ്റര്  സര്ടനിചചഫ  ചചയ്തക്ടോന  മതനി.  But  there  must  be  a  norm.
ചകേടനിടെതനിനപ 1000 രൂപ വനിലചയന്നുപറഞ്ഞക്ടോല് അതപ സസ്വസ്പീകേരനിച്ചു കപക്ടോകേണചമന്നുളതപ
ശരനിയല. അതുമക്ടോത്രമക്ടോണപ അക്കക്ടോരരതനില് ഉകദ്ദേശനിച്ചനിട്ടുളതപ. സമയചമടുതപ ഇക്കക്ടോരരസം
ഗഒൗരവമക്ടോയനി  ചര്ച്ചചചയ്യക്ടോസം.  ജനി.എസപ.ടെനി.  വരുകമക്ടോള് അതനിചന്റെതക്ടോയനിട്ടുള മക്ടോറ്റങ്ങളുസം
വരുസം. കേക്ടോരണസം ഇന്നുള വര്ക്കപസപ കകേക്ടോണ്ട്രെക്ടോകനിചന്റെ കകേക്ടോമസനിഷന ഉണക്ടോകുകമക്ടോചയന്നപ
എനനിക്കറനിയനില.  അങ്ങചന പല കേക്ടോരരങ്ങളുമുണപ.  എലക്ടോസം കചര്തപ ഒരു ചനിത്രമക്ടോയതനിനപ
കശഷസം ഇക്കക്ടോരരതനില് കയക്ടോജനിചച്ചക്ടോരു നനിലപക്ടോടെപ  സസ്വസ്പീകേരനിക്കക്ടോസം.  കേഴനിഞ്ഞ ബജറ്റപ
ചര്ച്ചയനില്വന്ന പ്രധക്ടോനചപട ഒരു ആശയസം ഇന്നചത ചര്ച്ചയനില് ഉയര്ന്നുവന്നനില.

ശ്രസ്പീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതസ്പീശന: സര്, രജനികസ്ട്രഷന ഇനതനില് വന തുകേ സസംസ്ഥക്ടോന
ഖജനക്ടോവനിനപ  നഷ്ടചപടുന്നു എന്ന പ്രധക്ടോനചപട പ്രശ്നസം കേഴനിഞ്ഞ ബജറ്റപ  ചര്ച്ചയനില്
ഉയര്ന്നനിരുന്നു.  അതനിചനക്ടോരു ഉദക്ടോഹരണസം പറഞ്ഞതപ,  എറണക്ടോകുളസം നഗരതനില്
400 കകേക്ടോടെനി  രൂപയുചടെ  റനിയല്  എകസറ്റപ  ബനിസനിനസപ  നടെന്നനിടപ  ഒരു  രൂപകപക്ടോലുസം
സസംസ്ഥക്ടോന ഖജനക്ടോവനികലയവന്നനില എന്നക്ടോണപ. കേക്ടോരണസം വക്ടോങ്ങുന്നവരുസം വനില്ക്കുന്നവരുസം
കേമനനികേള് കഫക്ടോസം ചചയ്തപ കേമനനികേളുചടെ ചഷയര് ട്രെക്ടോനസ്ഫര് ചചയ്തക്ടോണപ ബനിസനിനസപ
നടെതനിയനിരനിക്കുന്നതപ.  കേമനനികേളുചടെ  ചഷയര്  ട്രെക്ടോനസ്ഫര്  ചചയ്യുന്നതനിനപ  കേമനനി
ആകനുസരനിച്ചപ 5000 രൂപയുചടെ സക്ടോമപ കപപര് മതനി.  ഈ 5000 രൂപയുചടെ സക്ടോമപ
കപപര് ഉപകയക്ടോഗനിച്ചനിടക്ടോണപ 400 കകേക്ടോടെനി രൂപയുചടെ കേച്ചവടെസം നടെതനിയതപ.  നമ്മുചടെ
ഇകപക്ടോഴചത കേണക്കനുസരനിച്ചപ  10  ശതമക്ടോനസം   (8  ശതമക്ടോനവസം,  2  ശതമക്ടോനവസം)
അതക്ടോയതപ 40 കകേക്ടോടെനി  രൂപ സസംസ്ഥക്ടോന സര്ക്കക്ടോരനിചന്റെ ഖജനക്ടോവനികലക്കപ വകരണതപ
നഷ്ടമക്ടോയനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ. തുകേ കൂടുകമക്ടോള് ഇടെതരക്കക്ടോര്ക്കുസം ഇങ്ങചനയുള കേമനനികേള്
കഫക്ടോസം  ചചയ്യക്ടോന  യക്ടോചതക്ടോരു  ബുദ്ധനിമുട്ടുസം  ഇല.  അതക്ടോണപ  പ്രധക്ടോനചപട  പ്രശ്നമക്ടോയനി
ഉന്നയനിച്ചതപ. ഇതരതനില് റനിലയനസപ 40000 കേമനനികേളുസം സഹക്ടോറ ഗ്രൂപപ 80000
കേമനനികേളുസം  ഉണക്ടോക്കനിയനിട്ടുണപ.  ഇങ്ങചന  നമുക്കപ  നഷ്ടചപടുന്ന  പണസം
തനിരനിച്ചുപനിടെനിക്കുന്നതനിനുകവണ നടെപടെനികേള്  സസ്വസ്പീകേരനിക്കുകമക്ടോചയന്നുളതക്ടോണപ  എചന്റെ
കചക്ടോദരസം.

കഡക്ടോ  .    ടെനി  .    എസം  .    കതക്ടോമസപ  ഐസകേപ:   ഇതുസസംബനനിച്ചപ  കേഴനിഞ്ഞ  ബജറ്റപ
ചര്ച്ചയനില്വന്ന നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുചടെ അടെനിസ്ഥക്ടോനതനില് ഒരു പരനികശക്ടോധന നടെതനിയനിട്ടുണപ.
മഹക്ടോരക്ടോഷ്ട്ര കപക്ടോലുള സസംസ്ഥക്ടോനങ്ങള് ഇതനിചനക്ടോരു പ്രതനിവനിധനി കേചണതനിയനിട്ടുണപ.
നക്ടോചള കചരുന്ന സബ്ജകപ കേമ്മനിറ്റനിയനില് ചര്ച്ചചചയ്തപ  ഇതപ  നനിയമമക്ടോക്കക്ടോന കേഴനിയുകമക്ടോ
എന്നു  പരനികശക്ടോധനിക്കുന്നതക്ടോണപ.  കമക്ടോകടക്ടോര്  ചവഹനിക്കനിള്  ടെക്ടോകനിചന  സസംബനനിച്ചപ
പ്രതനിപക്ഷത്തുനനിന്നുസം ഭരണപക്ഷത്തുനനിന്നുസം  അധനികേ വരുമക്ടോനസം പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുന്നനില
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എന്ന രനിതനിയനിലുള ചനില പരക്ടോമര്ശങ്ങള് വന്നു.  സര്ക്കക്ടോരനിചന്റെ വരുമക്ടോനസം, സസ്പീറ്റനിചന്റെ
എണ്ണെസം  കുറഞകപക്ടോകുന്നതനിചന്റെ  ഫലമക്ടോയനി  കുറഞകപക്ടോകേരുതപ.  ലക്ഷസ്വറനി  ബസപ
ആകുകമക്ടോഴക്ടോണപ സസ്പീറ്റനിചന്റെ എണ്ണെസം കുറയുന്നതപ. അകപക്ടോഴക്ടോണപ വരുമക്ടോനസം കുറയുന്നതപ.
എവനിചടെചയങ്കനിലുസം ക്രമക്ടോതസ്പീതമക്ടോയ വര്ദ്ധനവവരുന്ന രസ്പീതനിയനില്  നനിരക്കുകണക്ടോചയന്നപ
പരനികശക്ടോധനിച്ചപ  അതപ  rationalize  ചചയ്യക്ടോസം.  Presumptive  tax-നപ  (അനുമക്ടോന
നനികുതനിദക്ടോയകേര്ക്കപ)  ഒരു  ആസംനസനി  കപ്രക്ടോഗ്രക്ടോസം  നടെപനിലക്ടോക്കനിയനിരനിക്കുന്നുചവന്ന
കേക്ടോരരസം പലരുസം വനിട്ടുകപക്ടോയനി.  ശ്രസ്പീ.  പനി.  ചകേ.  ബഷസ്പീറനിചന്റെ ചവലവനിളനി എത്രകപര്ക്കപ
ഗുണസംകേനിട്ടുചമന്നക്ടോണപ  വനിചക്ടോരനിക്കുന്നതപ?  കകേവലസം  ഇരുപതനിനക്ടോലക്ടോയനിരസം  കപര്ക്കു
മക്ടോത്രകമ അതനിചന്റെ ഗുണസം കേനിട്ടുകേയുള. നനിലവനിലുള നനിയമതനിചന്റെയടെനിസ്ഥക്ടോനതനിലക്ടോണപ
ഉകദരക്ടോഗസ്ഥര് കനക്ടോടസ്പീസപ നല്കേനിയനിട്ടുളതപ. നനിയമമനുസരനികച്ച അവര്ക്കപ പ്രവര്തനിക്കക്ടോന
സക്ടോധനിക്കുകേയുള.  നനിയമസം  അനുശക്ടോസനിക്കുന്നതു  മക്ടോത്രമക്ടോണപ.  ഉദക്ടോഹരണതനിനപ,
നനിങ്ങള്  60  ലക്ഷതനികലചറ  വനിറ്റുവരുമക്ടോനമുള  ഒരക്ടോളക്ടോണപ.  എന്നക്ടോല്  കേണക്കപ
സമര്പനിക്കുകമക്ടോള്   അതപ കേക്ടോണനിക്കുന്നനില.   ഈ 60 ലക്ഷതനിനുസം അതനിനുമുകേളനില്
വരുന്നതനിനുസം  ചഷഡക്യൂള് കററ്റനില് നനിങ്ങള് നനികുതനി നല്കേണസം. അതനിചന്റെ മൂന്നുമടെങ്ങപ
ചപനക്ടോല്റ്റനിയുസം  അടെക്കണചമന്നപ  അക്കഒൗണന്റെപ  ജനറല്  ഉള്ചപചടെ  പറഞ്ഞനിട്ടുണപ.
അതപ  കചക്ടോദനിച്ചനില,  അകപക്ടോഴക്ടോണപ  ഈ പറഞ്ഞ വലനിയ തുകേകേളുചടെ കപരപ  വന്നതപ.
ഇതുമക്ടോയനി  ബനചപടപ  എചന്റെ  മണ്ഡലമക്ടോയ  ആലപ്പുഴയനില്  ഒരക്ടോള്  ആതഹതര
ചചയ.  എന്തുചകേക്ടോണപ  കേഴനിഞ്ഞ  ബജറ്റനില്  നനിങ്ങള്ക്കപ  ഒരു  ആസംനസനി  സസ്പീസം
ചകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോന  കേഴനിഞ്ഞനില?  എത്രകയക്ടോ  വടസം  ബഹുമക്ടോനചപട  മുഖരമനനിയുചടെ
മധരസ്ഥതയനില് എത്ര മണനിക്കൂര് ചര്ച്ച നടെതനി. നമ്മള് ഒരു ഇഷക്യൂ തസ്പീര്ക്കുകേയക്ടോണപ.

ശ്രസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന:  സര്,  അങ്ങപ ചകേക്ടോണ്ടുവന്ന ആസംനസനി സസ്പീമനിചന
പൂര്ണ്ണെമക്ടോയുസം സസ്വക്ടോഗതസം ചചയ്യുന്നു. അതല പ്രശ്നസം.  ചസക്ഷന 6 (5) അനുസരനിച്ചപ  60
ലക്ഷസം   കടെകണക്ടോവറനില്  തക്ടോചഴയുളവരുചടെ   അനുമക്ടോന  നനികുതനിയക്ടോണനിതപ.  അവര്
പര്കച്ചസപ  ടെക്ടോകപ  ചകേക്ടോടുതനിട്ടുണപ.  അതപ  KVATIS-ല്  വളചര  വരകമക്ടോണപ.  ഒരു
കേച്ചവടെക്കക്ടോരന തനിരുവനന്തപുരത്തുനനിന്നുസം വക്ടോങ്ങനിച്ചുചകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോയനി ചനയ്യക്ടോറ്റനിനകേരയനില്
വനില്ക്കുകേയക്ടോണപ.  ഇവനിടെചത കേടെക്കക്ടോരചന്റെ റനികടണനില് അതപ ക്ലെനിയറക്ടോണപ, KVATIS-ല്
വന്നനിട്ടുണപ.  അടെച്ചനിട്ടുചണന്നപ  വളചര  വരകമക്ടോണപ.  ചനിലകപക്ടോള്  മനിസപ  ആയനി
കപക്ടോകുകേകയക്ടോ   അധനികേരനിക്കചപട്ടുകപക്ടോയകതക്ടോ  ആയ ചചറനിയ  വരതരക്ടോസതനിനക്ടോണപ
ഇത്രയുസം വലനിയ തുകേ വരുന്നതപ.     

കഡക്ടോ  .    ടെനി  .    എസം  .    കതക്ടോമസപ ഐസകേപ:  ഇകപക്ടോള് ആസംനസനി സസ്പീസം വളചരകയചറ
ലഘൂകേരനിച്ചനിട്ടുണപ.   60 ലക്ഷസം രൂപയുചടെ വനിറ്റുവരുമക്ടോനചമങ്കനിലുസം കവണസം. 70 ലക്ഷസം
രൂപയപ വനിറ്റതനില്, 50 ലക്ഷസം രൂപ ഇയക്ടോളുചടെ ഡനിക്ലെകയര്ഡപ കേണക്കനിലുണപ.  ബക്ടോക്കനി
20  ലക്ഷതനിനുമക്ടോത്രസം  നനികുതനി  നനിര്ണ്ണെയനിച്ചക്ടോല്  മതനി.  അതനിനപ  പലനിശകയക്ടോ
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ചപനക്ടോല്റ്റനികയക്ടോ  ഇല.  പകക്ഷ  പ്രശ്നമുളതപ,  വരക്ടോപക്ടോരനികേള്ക്കപ  ഇതപ  ഇകപക്ടോഴുസം
മനസനിലക്ടോയനിടനില  എന്നുളതക്ടോണപ.  ശ്രസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശന  പറഞ്ഞതുകപക്ടോചല
വനിറ്റനിരനിക്കുന്നതപ എത്ര എന്നുളതനിചന്റെ കേണക്കപ ഓകരക്ടോര്തര്ക്കുസം കേമക്യൂടറനില്നനിന്നുസം
കേനിട്ടുസം.  അതുചകേക്ടോണപ  60  ലക്ഷതനില് വന്നനിചലങ്കനില് ആസംനസനി പനിരസ്പീഡപ കേഴനിഞ്ഞക്ടോല്
ഈ കേഥ വസ്പീണ്ടുസം ആവര്തനിക്കുസം.  അതുചകേക്ടോണക്ടോണപ  എത്രയുസംചപചടന്നപ  വരനികേചയന്നു
പറ ഞ്ഞപ  പരസരസം ചകേക്ടോടുത്തുചകേക്ടോണനിരനിക്കുന്നതപ.   ആസംനസനി സസ്പീമനിനപ കുറച്ചുകൂടുതല്
കവണനിവരുസം.  കേക്ടോരണസം  നമ്മള്  ജനി.എസപ.ടെനി.യനികലയപ  കപക്ടോകുകേയക്ടോണപ.  നമ്മള്
പഴയചതക്ടോന്നുസം ചകേടനിപനിടെനിച്ചപ കുതനിമറനികയണ കേക്ടോരരമനില.  എത്രകതക്ടോളസം തളനിവനിടെക്ടോന
പറ്റുകമക്ടോ  അത്രയുസം  തളനിവനിടുന്നതക്ടോയനിരനിക്കുസം  നലതപ.  ബക്ടോക്കനി  എചന്തക്ടോചക്ക
ചചയ്യണചമന്നുളതപ അടുത ബജറ്റനില് പരനികശക്ടോധനിക്കക്ടോസം. 

3.00 PM]

ശ്രസ്പീ  .    പനി  .    ഉചചബദള:  കകേരളതനിചല  സസ്വര്ണ്ണെവരക്ടോപക്ടോരകമഖല  വലനിയ
പ്രതനിസനനിയനിലക്ടോചണന്ന പത്രവക്ടോര്തയുചടെ അടെനിസ്ഥക്ടോനതനില് രണ്ടുദനിവസസം മുമപ
ഞക്ടോന  ഒരു  സബ്മനിഷന  അവതരനിപനിച്ചനിരുന്നു.  സസ്വര്ണ്ണെവരക്ടോപക്ടോരനികേള്  വക്ടോങ്ങുന്ന
പഴയ  സസ്വര്ണ്ണെക്ടോഭരണങ്ങള്ക്കപ  5  ശതമക്ടോനസം  പുതനിയ  പര്കച്ചസപ  ടെക്ടോകപ  ചുമതനി,
അവര്ക്കപ ഭസ്പീമമക്ടോയ തുകേ കുടെനിശ്ശേനികേയനിനതനില് അടെയണചമന്നപ കനക്ടോടസ്പീസപ അയയക്ടോന
ധനകേക്ടോരര വകുപപ മുകന്നക്ടോട്ടുവന്നതനിചന്റെ അടെനിസ്ഥക്ടോനതനില് പല വരക്ടോപക്ടോരനികേളുസം കേടെ
അടെച്ചുപൂടനി  പുറകതയ്ക്കുകപക്ടോകുകേയക്ടോണപ.  ഇവര്  ഇങ്ങചന  പുറകതയ്ക്കുകപക്ടോകുകമക്ടോള്
നമ്മുചടെ  സസംസ്ഥക്ടോനതനിനപ  ലഭനികക്കണ  വരുമക്ടോനസം  കുറയുകേയക്ടോണപ,  ഇവനിചടെ
ചതക്ടോഴനിലവസരസം  നഷ്ടചപടുകേയക്ടോണപ.   അവര്  കകേക്ടോടെതനിചയ സമസ്പീപനിച്ചകപക്ടോള്  ഇതപ
തനികേച്ചുസം അനരക്ടോയമക്ടോചണന്നപ   ബഹുമക്ടോനചപട കകേക്ടോടെതനിയുസം  അഭനിപ്രക്ടോയചപട്ടു.  ആ
സക്ടോഹചരരതനില് ഇതപ പുനനഃപരനികശക്ടോധനിക്കക്ടോന ഗവണ്ചമന്റെപ തയ്യക്ടോറക്ടോകുകമക്ടോ?

കഡക്ടോ  .   ടെനി  .   എസം  .   കതക്ടോമസപ എസകേപ: മുനകേക്ടോലപ്രക്ടോബലരതനില് ഇളവപ ചചയ്യുന്നതനിചന
കുറനിച്ചപ ജക്ടോഗ്രത കവണചമന്നപ ഇന്നപ രക്ടോവനിചല ശ്രസ്പീ. ചകേ. സനി. കജക്ടോസഫപ  മുന്നറനിയനിപപ
നല്കേനിയനിട്ടുണപ.  ആ  ജക്ടോഗ്രത  പുലര്തക്ടോതനിരനിക്കക്ടോന  എനനിക്കക്ടോവനില.  ഇതനിചന്റെ
ചലജനികസറ്റസ്പീവപ ഇചന്റെന്റെപ ഇതക്ടോയനിരുന്നനിചലന്നനസം ഇതനിചന്റെ അര്ത്ഥസം ഇന്നതക്ടോചണന്നുസം
മുനധനകേക്ടോരര  വകുപ്പുമനനി പറയചട,  പ്രതനിപക്ഷകനതക്ടോവപ  സഭയനില് റനികേസ്വസപ  ചചയ്യചട,
നമുക്കപ  ചറകക്കക്ടോര്ഡനിലക്ടോക്കക്ടോസം.  അങ്ങചന  ഉഭയകേക്ഷനിധക്ടോരണയുചടെ  അടെനിസ്ഥക്ടോനതനില്
ചര്ച്ചചചയ്തപ  സബ്ജകപ  കേമ്മനിറ്റനിയുചടെ  പരനിഗണനയപ  അയയക്ടോസം.  അലക്ടോചതയുള
മുനകേക്ടോലപ്രക്ടോബലരകതക്ടോചടെയുളള  ഒരു  പനിനവലനിക്കല്  ഒരു കേക്ടോരരതനിലുമുണക്ടോകേനില.
അതപ  വളചര  വരകമക്ടോണപ.  ഞക്ടോന  പ്രയക്ടോസചപടതപ...,  നനിങ്ങള്ക്കപ  അന്നുതചന്ന
ഞക്ടോന  ഉതരസം  നല്കേനി,  പകക്ഷ  ഇന്നപ  ശ്രസ്പീ.  ചകേ.  സനി.  കജക്ടോസഫപ  മുന്നറനിയനിപപ
നല്കേനിയകപക്ടോള്  ഇതപ പുലനിവക്ടോലക്ടോകുമകലക്ടോ എകന്നക്ടോര്തപ ഞക്ടോചനക്ടോന്നു ഭയന്നു.
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ശ്രസ്പീ  .    പനി  .    ചകേ  .    കുഞ്ഞക്ടോലനിക്കുടനി:  ഇതരചമക്ടോരു സ്ഥനിതനി വളചര അപകേടെകേരമകല?
വനകേനിടെ  സസ്വര്ണ്ണെവരക്ടോപക്ടോരനികേളല,  വരക്ടോപക്ടോരനിസമൂഹസം  ഒന്നനിച്ചുവന്നപ  ചതറ്റുപറ്റനിയനിട്ടുചണന്നപ
പറഞ്ഞക്ടോല്,  ധനകേക്ടോരര  വകുപ്പുമനനിക്കപ  അതപ  കബക്ടോദ്ധരമുചണങ്കനില്,  സബ്ജകപ
കേമ്മനിറ്റനിയനില്  എലക്ടോവരുമക്ടോയനി  ചര്ച്ചചചയ്തപ  അതനിചന്റെ  ചമറനിറ്റപ  കനക്ടോക്കുകേയകല
കവണതപ?  മക്ടോണനിസക്ടോര്  ചകേക്ടോണ്ടുവന്നതക്ടോചണന്നക്ടോണപ  പറയുന്നതപ,  മക്ടോണനിസക്ടോര്
നക്ടോലുവര്ഷസം ഇതപ  കേളകപ ചചയ്തനിട്ടുകപക്ടോലുമനില.  കേളകപ ചചയ്തനിട്ടുകണക്ടോ ഇലകയക്ടോ എന്നപ
മക്ടോണനിസക്ടോര് പറയചട.  

ശ്രസ്പീ  .    ചകേ  .    എസം  .    മക്ടോണനി:  ഞക്ടോന  ചകേക്ടോണ്ടുവന്നതക്ടോചണങ്കനില്കപക്ടോലുസം
ചതറ്റുചണങ്കനില് പരനിഹരനികച്ചക്ടോ.  പരനികശക്ടോധനികച്ചക്ടോ.  

ശ്രസ്പീ  .    പനി  .    ചകേ  .    കുഞ്ഞക്ടോലനിക്കുടനി:  ചതറ്റുചണന്നപ  കബക്ടോദ്ധരമക്ടോയനി.  അതപ
കകേക്ടോടെതനിയുസം  കേചണതനി.  ധനകേക്ടോരര  വകുപ്പുമനനിക്കുസം  അതപ  കബക്ടോദ്ധരമുചണങ്കനില്
ചര്ച്ച ചചയ്യണസം.  അലക്ടോചത അതപ നനിലനനില്ക്കചട എന്നുവയ്ക്കുകേയക്ടോകണക്ടോ കവണതപ.
അതപ ശരനിയക്ടോകണക്ടോ? അതപ ഒരു ബനിസനിനസപ ഫണപ ലനി  അകപ്രക്ടോച്ചക്ടോകണക്ടോ? 

കഡക്ടോ  .   ടെനി  .   എസം  .   കതക്ടോമസപ ചഎസകേപ: 2014-ല് ചകേക്ടോണ്ടുവന്നു, ഉകദരക്ടോഗസ്ഥന്മേക്ടോര്
ഇതുവക്ടോയനിച്ചപ നടെപടെനിക്രമങ്ങളനികലയപ നസ്പീങ്ങനി.  നനിയമതനില് ഇകപക്ടോഴചത വരവസ്ഥ
പ്രകതരകേ  ടെക്ടോകപ  ചകേക്ടോടുക്കണചമന്നക്ടോണപ;  അചതക്ടോന്നുസം  കേളകപ  ചചയ്യണക്ടോചയന്നപ
ധനകേക്ടോരര വകുപ്പുമനനി വക്ടോക്കക്ടോല് പറഞ.  അതനിനക്ടോല് കേളകപ  ചചയ്തനില.  ഇകപക്ടോള്
സനി.&എ.ജനി. അതപ കേണ്ടുപനിടെനിച്ചു.  മൂന്നപ വര്ഷമക്ടോയനി അഞപ ശതമക്ടോനസം വച്ചപ നനികുതനി
പനിരനിക്കക്ടോന പറഞ്ഞനിടപ നനിങ്ങചളന്തക്ടോ പനിരനിക്കക്ടോതതപ,  ഇതപ ഗുരുതരമക്ടോയ പ്രശ്നമക്ടോചണന്നു
പറഞ്ഞപ  സനി.&എ.ജനി.  ചസക്രകടറനിയറ്റനില്  വന്നു,  ഇഒൗ  മൂന്നുവര്ഷസംചകേക്ടോണപ
എന്തുചകേക്ടോണപ നനികുതനി പനിരനിക്കുന്നനില എന്ന കചക്ടോദരസം ഇഒൗ സര്ക്കക്ടോരനിചന്റെ മുന്നനിലുണപ. 

ശ്രസ്പീ  .    രകമശപ  ചചന്നനിതല:  അതുസസംബനനിച്ചപ  ധനകേക്ടോരര  വകുപ്പുമനനി രണപ
സര്ക്കുലര് ഇറക്കനിയനിട്ടുചണന്നക്ടോണപ മനസനിലക്ടോക്കക്ടോന കേഴനിഞ്ഞതപ.  സനി.&എ.ജനി.-കയക്ടോടെപ
അതപ  ചൂണനിക്കക്ടോണനിച്ചുകൂകടെ;  കേളകപ  ചചയ്യക്ടോത  നനികുതനി  എങ്ങചന  ചകേക്ടോടുക്കക്ടോന
കേഴനിയുസം? 

കഡക്ടോ  .    ടെനി  .    എസം  .    കതക്ടോമസപ  ചഎസകേപ:  ഞക്ടോന  contest  ചചയ്യക്ടോകനക്ടോ  debate
ചചയ്യക്ടോകനക്ടോ  കപക്ടോകുന്ന  ആളല.  ഞക്ടോന  ചടെലനിവനിഷനനിലൂചടെ  പരസരമക്ടോയനി  എചന്റെ
നനിലപക്ടോടെനിചനക്കുറനിച്ചപ പറഞ്ഞനിട്ടുണപ.  ആ നനിലപക്ടോടെനിചന്റെയടെനിസ്ഥക്ടോനതനില് കേശുവണനിക്കപ
ഇതുകപക്ടോചല ചകേക്ടോടുത്തു.  കുതകേ ഉപകഭക്ടോഗതനിചന്റെ അടെനിസ്ഥക്ടോനതനില്,  എനനിചക്കതനിചര
വനിജനിലനസപ  കകേസ്സുണക്ടോയനികല?  പകക്ഷ ഒന്നുസം  ഉണക്ടോയനില.  മക്ടോധരമങ്ങളനിചലക്ടോന്നുസം
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വന്നനില.  ആകലക്ടോചനിച്ചപ  തസ്പീരുമക്ടോനതനികലയപ  കപക്ടോകേക്ടോസം.  കകേക്ടോടെതനിവനിധനിയനില്
ചകേക്ടോടുക്കക്ടോന പറഞ്ഞനിടനില. കസ ചചയ്തനികടയുള. 

ശ്രസ്പീ  .    ചകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള് ഖക്ടോദര്:  പരമരക്ടോഗതമക്ടോയ ബസ്പീഡനി വരവസക്ടോയതനിനപ
14  ½ ശതമക്ടോനസം  നനികുതനി  ഏര്ചപടുതനിയ  നടെപടെനി   പുനരക്ടോകലക്ടോചനിക്കണസം.  ആ
വരവസക്ടോയസം തകേര്ന്നുചകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ. പലരുസം ഇതപ ഉകപക്ഷനിക്കുകേയക്ടോണപ.  

കഡക്ടോ  .    ടെനി  .    എസം  .    കതക്ടോമസപ ചഎസകേപ:  ബസ്പീഡനിക്കപ  26  ശതമക്ടോനസം നനികുതനിയുസം
അതനിചന്റെ  കൂചടെ  കകേന്ദ്രതനിചന്റെ  ചസസ്സുസം  അടെക്കസം  40  ശതമക്ടോനസം  വരക്ടോന
കപക്ടോകുകേയക്ടോണപ. ഇതക്ടോണപ നക്ടോലഞ്ചുമക്ടോസസം കേഴനിഞ്ഞക്ടോലുള സ്ഥനിതനി. ഒറ്റ വഴനികയയുള,
നനികുതനി പനിരനിക്കുകേ,  ആ നനികുതനി ആരനില്നനിന്നപ പനിരനിച്ചുകവക്ടോ അവര്ക്കപ ചകേക്ടോടുക്കുകേ
അതക്ടോണപ ഇകപക്ടോഴചത വരവസ്ഥ. നനിങ്ങള്ക്കപ ആചരചയങ്കനിലുസം സഹക്ടോയനിക്കണചമങ്കനില്
നനികുതനിയനിളവപ ചകേക്ടോടുക്കക്ടോന സക്ടോധനിക്കനില.  ഇക്കക്ടോരരസം നമുക്കപ ആകലക്ടോചനിക്കക്ടോസം.

ശ്രസ്പീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ബഷസ്പീര്:  ബഹുമക്ടോനരനക്ടോയ  കുഞ്ഞക്ടോലനിക്കുടനി  സക്ടോഹനിബപ
സസ്വര്ണ്ണെതനിനപ കേളകപ ചചയ്യക്ടോത നനികുതനി ഒഴനിവക്ടോക്കുന്നതനിചനക്കുറനിച്ചപ പറഞ്ഞകപക്ടോള്
അങ്ങപ കുകറ ബുദ്ധനിമുട്ടുസം  പ്രയക്ടോസവസം പറഞ.  അങ്ങചനയക്ടോചണങ്കനില് സക്ടോസംസസംഗപ,
എല്.ജനി.,  കവക്ടോഡകഫക്ടോണ്  തുടെങ്ങനിയ ചമക്ടോചചബല് കഫക്ടോണുകേളുചടെ ചക്ടോര്ജ്ജറനിനപ  14
ശതമക്ടോനസം നനികുതനി വക്ടോങ്ങനിയതപ..,നനികുതനി ചവടനിപപ നടെതനിയതക്ടോയനി എ.ജനി.  കേണതനിയ
15 കകേക്ടോടെനി രൂപയുചടെ 2005 മുതലുള കുടെനിശ്ശേനികേ ഒഴനിവക്ടോക്കനി ചകേക്ടോടുതനിരനിക്കുന്നുചവന്നപ
ഇഒൗ ധനകേക്ടോരരബനിലനിചല കപജപ  37-ല് പറയുന്നുണപ.  എ.ജനി.  കേചണതനിയ ചവടനിപപ
ഒഴനിവക്ടോക്കക്ടോചമങ്കനില് കേളകപ ചചയ്യക്ടോത സക്ടോധക്ടോരണക്കക്ടോരക്ടോയ സസ്വര്ണ്ണെക്കച്ചവടെക്കക്ടോരുചടെ
നനികുതനി ഒഴനിവക്ടോക്കക്ടോന സക്ടോധനിക്കനില എന്നുപറയുന്നതപ ഏതപ കലക്ടോജനിക്കനിലക്ടോണപ. 

കഡക്ടോ  .    ടെനി  .    എസം  .    കതക്ടോമസപ  ചഎസകേപ:  ഒരു  ചമക്ടോചചബല്  വക്ടോങ്ങുകമക്ടോള്
അതനികനക്ടോചടെക്ടോപമക്ടോണപ  ചക്ടോര്ജ്ജറുസം  കേനിട്ടുന്നതപ.  അലക്ടോചത  പുതനിയ  ചമക്ടോചചബല്
ചക്ടോര്ജ്ജറനിലക്ടോചത  കേനിട്ടുകമക്ടോ;  ചമക്ടോചചബലനിനപ  5  ശതമക്ടോനമക്ടോണപ  നനികുതനി.  അതനിനപ
ആകസറനിയക്ടോയനി കൂചടെ ഒരു പക്ടോക്കറ്റക്ടോയനി കേനിട്ടുന്നതക്ടോണപ ചക്ടോര്ജ്ജര്.  എന്നക്ടോല്  ഇഒൗ
ചക്ടോര്ജ്ജര് ഒറ്റയപ വക്ടോങ്ങുകേയക്ടോചണങ്കനില് 14  ½ ശതമക്ടോനതനിലുസം കേടെക്കുസം. ഇതുസസംബനനിച്ചുള
തര്ക്കസം  നടെന്നുചകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  ഇകപക്ടോള്   കഭദഗതനിചയന്തക്ടോണപ?  നനിങ്ങള്
ചമക്ടോചചബലനികനക്ടോചടെക്ടോപമക്ടോണപ ചക്ടോര്ജ്ജര് വക്ടോങ്ങുന്നചതങ്കനില്  5 ശതമക്ടോനകമ നനികുതനിയുള,
എന്നക്ടോല്  ചക്ടോര്ജ്ജര്  ഒറ്റയപ  വക്ടോങ്ങുകേയക്ടോചണങ്കനില്  14  ½ ശതമക്ടോനമക്ടോണപ  നനികുതനി.
ശ്രസ്പീ.  പനി.  ചകേ.  ബഷസ്പീര്  പറഞ്ഞതനിചന്റെയടെനിസ്ഥക്ടോനതനില്  സക്ടോസംസസംഗനികന്റെയുസം
എല്.ജനിയുകടെയുസം കവക്ടോഡകഫക്ടോണനിചന്റെയുസം നനികുതനി പുനനഃസ്ഥക്ടോപനിക്കുകേയക്ടോണപ. 

കകേക്ടോര്ടപ  ഫസ്പീ  സസംബനനിച്ചപ  എചന്റെ  ബജറ്റപ  സസ്പീച്ചനിലുണക്ടോയനിരുന്നനില.  പകക്ഷ
ഉമ്മന  ചക്ടോണനി  സക്ടോറനിചന്റെ  സസ്പീച്ചനിലുസം  ബനിലനിലുസം  ഉണക്ടോയനിരുന്നു.  ഒരു
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ശതമക്ടോനമക്ടോക്കുന്നതനികനക്ടോടെപ  എനനിക്കപ  വരകനിപരമക്ടോയനി  വനികയക്ടോജനിപ്പുണപ.  അതപ
മചറ്റക്ടോന്നുസം  ചകേക്ടോണല,  നനിങ്ങള്  പറഞ്ഞതുകപക്ടോചല,  നനികുതനി  നനിര്ണ്ണെയസം  ചവസപ
ജഡ്ജപ ചമന്റെക്ടോണപ, ചതളനിവകേചളക്ടോന്നുമനിലകലക്ടോ,  ഒരു  കകേക്ടോടെനികയ  അടെനിക്കുകേയുള.
പനിചന്ന  അപസ്പീല്  ചകേക്ടോടുതപ  കുറച്ചുചകേക്ടോളക്ടോനക്ടോണപ  പറയുന്നതപ.  വരക്ടോപക്ടോരനികേചള
സസംബനനിച്ചനിടെകതക്ടോളസം   ഒരു കകേക്ടോടെനിയുചടെ  ഒരു ശതമക്ടോനചമന്നുപറയുകമക്ടോള് അതപ
വലനിചയക്ടോരു തുകേയക്ടോണപ.  അതുചകേക്ടോണപ ഞക്ടോന അതപ എചന്റെ ബജറ്റപ പ്രസസംഗതനില്
നനിന്നുസം  മക്ടോറ്റനിവച്ചു.  പകക്ഷ  പനിന്നസ്പീടെക്ടോണപ  ഞക്ടോന  മനസനിലക്ടോക്കുന്നതപ  നനിങ്ങളുചടെ
ബനിലനില്  അതുണക്ടോയനിരുന്നുചവന്നപ.  അങ്ങചനചയക്ടോരു  വനിഭക്ടോഗസം  ആളുകേള്ക്കപ   ഒരു
ശതമക്ടോനസം ചകേക്ടോടുക്കക്ടോന തസ്പീരുമക്ടോനനിച്ചനിടപ  അതനില്നനിന്നുസം എനനിക്കപ മക്ടോറക്ടോന പറ്റുകമക്ടോ?
അതുചകേക്ടോണപ   ഒരു  ശതമക്ടോനസം  പുനനഃസ്ഥക്ടോപനിക്കുകേ മക്ടോത്രകമ  ചചയ്തനിട്ടുള.  കഫക്ടോണുസം
ചക്ടോര്ജ്ജറുസം  ഉമ്മന ചക്ടോണനി സക്ടോറനിചന്റെ ബജറ്റനിചല നനിര്കദ്ദേശമക്ടോണപ. എചന്റെയല. പകക്ഷ
ഞക്ടോനതപ പനിനവലനിച്ചു. 

ജനി.എസപ.ടെനി.ചയ സസംബനനിച്ചപ ബഹുമക്ടോനചപട മുഖരമനനികയക്ടോടെപ ഞക്ടോന സസംസക്ടോരനിച്ചു.
നമുക്കപ സഭയനില് ഒരു സര്വ്വകേക്ഷനികയക്ടോഗസം കചരക്ടോസം.  മൂന്നക്ടോസം തസ്പീയതനിയക്ടോണപ അടുത
ജനി.എസപ.ടെനി.  കേഒൗണ്സനില്.  ഗഒൗരവമക്ടോയ തസ്പീരുമക്ടോനങ്ങചളക്ടോന്നുസം ആയനിടനില.  ഗഒൗരവമക്ടോയ
തസ്പീരുമക്ടോനങ്ങളനികലയപ കപക്ടോകുകേയക്ടോണപ.  കറചറ്റന്തക്ടോണപ;  ആരപ ആരനില്നനിന്നുസം നനികുതനി
പനിരനിക്കുസം; കകേക്ടോമനകസഷന എങ്ങചന;   യുചചണറ്റഡക്ടോയനിട്ടുള ഒരു സക്ടോചന്റെടുക്കക്ടോന
എങ്ങചന കേഴനിയുസം?  അഭനിപ്രക്ടോയവരതരക്ടോസമുണക്ടോകകേണ കേക്ടോരരമനില.  ശ്രസ്പീ.  പനി.  ചകേ.
ബഷസ്പീറനിനപ  മനസനിലക്ടോക്കക്ടോനകവണനി  പറയുകേയക്ടോണപ,  ഇതപ  ബനി.ചജ.പനി.  ചകേക്ടോണ്ടു
വന്നതല.  യു.പനി.എ.  സര്ക്കക്ടോര്,  ശ്രസ്പീ.  ചനിദസംബരസം  ചകേക്ടോണ്ടുവന്നതക്ടോണനിതപ.  ബനി.ചജ.പനി.
സര്ക്കക്ടോര്  സഹകേരനിചച്ചങ്കനില്  ഇതപ  പക്ടോസക്ടോയനികപക്ടോകയചന.  2011  അവസക്ടോനസം
എതനിയകപക്ടോകഴയ്ക്കുസം  ബനി.ചജ.പനി.  കേക്ടോലുമക്ടോറനി.  അതനിചന്റെ ചചക്ടോരുക്കപ  തസ്പീര്ക്കക്ടോനക്ടോണപ
കകേക്ടോണ്ഗ്രസപ  ബനി.ചജ.പനി.  ഭരനിച്ചകപക്ടോള്  'എന്നക്ടോല് കുറച്ചുകനരസം നനില്ക്കപ'  എന്നുള
നനിലപക്ടോടെപ  സസ്വസ്പീകേരനിച്ചതപ.  ഇക്കക്ടോരരതനില്  നമ്മള്  തമ്മനില്  അഭനിപ്രക്ടോയ
വരതരക്ടോസങ്ങള്ക്കപ  ഇടെയനില.  ബഹുമക്ടോനചപട  സസ്പീക്കര്  നനിശ്ചയനിക്കുന്ന  ദനിവസസം
സര്വ്വകേക്ഷനികയക്ടോഗസം  വനിളനിക്കക്ടോസം.  സഒൗകേരരസം  കനക്ടോക്കനി  ചചയ്യക്ടോസം.  ഇതുസസംബനനിച്ച
ക്ലെക്ടോചസക്ടോന്നുമല. കപ്രക്ടോബസംസപ ചഎഡന്റെനിചചഫ ചചയ്യക്ടോസം. അതനിചന്റെ അടെനിസ്ഥക്ടോനതനില്
ചപക്ടോതുചര്ച്ച നടെതക്ടോസം.

ശ്രസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന:  സര്,  കചക്ടോകദരക്ടോതര  കവളയനില്  അങ്ങകയക്ടോടെപ
അങ്ങചനചയക്ടോരു നനിര്കദ്ദേശസം വച്ചനിരുന്നു. കേക്ടോരണസം സസംസ്ഥക്ടോനതനികന്റെതക്ടോയ  ചപക്ടോതുവക്ടോയ
പല കേക്ടോരരങ്ങളുസം കകേന്ദ്രഗവണ്ചമന്റുമക്ടോയനി ചര്ച്ച നടെകതണതുണപ. പ്രകതരകേനിച്ചപ ടെക്ടോകപ
സസ്പീലനിസംഗനിചന്റെ ശതമക്ടോനമടെക്കമുള കേക്ടോരരതനില് സമനസ്വയകതക്ടോചടെ സസംസക്ടോരനിക്കുന്നതക്ടോണപ
നലചതന്നപ പറഞ. മസ്പീറ്റനിസംഗപ വയ്ക്കുകമക്ടോള് സസംസ്ഥക്ടോന ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ   അഭനിപ്രക്ടോയസം
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പ്രകതരകേസം പ്രകേടെനിപനികക്കണതുണപ എന്നുളതനിചന്റെ  അജണ വച്ചപ ഒരു സര്വ്വകേക്ഷനി
കയക്ടോഗസം കചരുന്നതക്ടോണപ നലതപ. അതക്ടോണപ അങ്ങകയക്ടോടെപ നനിര്കദ്ദേശനിച്ചതപ.

കഡക്ടോ  .   ടെനി  .   എസം  .   കതക്ടോമസപ ചഎസകേപ: സര്, അക്കക്ടോരരസം വളചര ആവശരമക്ടോയതക്ടോണപ.
കേക്ടോരണസം  ജനി.എസപ.ടെനി.  കേഒൗണ്സനിലനില്  ബനി.ചജ.പനി.ക്കപ  ഭൂരനിപക്ഷമനില.  19
സസംസ്ഥക്ടോനങ്ങള്  കൂടെനി  ലഭനിച്ചക്ടോല്  മക്ടോത്രകമ  ഭൂരനിപക്ഷമുണക്ടോകുകേയുള.  ഇപ്പുറത്തുസം
ഭൂരനിപക്ഷമനില. Situation ആകുസം. കകേക്ടോണ്ഗ്രസ്സുസം ബക്ടോക്കനിചയലക്ടോവരുസം ഒരു നനിലപക്ടോടെപ
സസ്വസ്പീകേരനിച്ചപ നനിന്നനിരുന്നുചവങ്കനില് സസംസ്ഥക്ടോനങ്ങള്ക്കപ അനുകൂലമക്ടോയ ചനില തസ്പീരുമക്ടോനങ്ങളനികലയ്ക്കുസം
ചനില തസ്പീര്പ്പുകേളനികലയ്ക്കുസം  കപക്ടോകേക്ടോന പറ്റുസം.  ഇകപക്ടോള് ജനി.എസപ.ടെനി.  നടെപക്ടോക്കക്ടോനുള
പ്രനിപകറഷനസപ  എലക്ടോസം  നമ്മള്  ഇവനിചടെ  ആരസംഭനിച്ചനിട്ടുണപ.   ഇനനിയുസം  ഒന്നുരണപ
പ്രസസംഗങ്ങള് കൂടെനിയുണപ. ആ സന്ദര്ഭതനില് ഇതനിചനക്കുറനിച്ചപ സസംസക്ടോരനിക്കക്ടോസം. 

കക്ഷമനനിധനിചയക്കുറനിച്ചപ  പറയുകേയുണക്ടോയനി.  കക്ഷമനനിധനിയുചടെ  പ്രവര്തനസം
ഊര്ജ്ജനിതചപടുതക്ടോസം.  അലസം കേക്ടോലതക്ടോമസസം വന്നനിട്ടുണപ.  അതപ എത്രയുസം ചപചടന്നപ
പരനിഹരനിക്കക്ടോനുള നടെപടെനി സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നതക്ടോണപ. ബക്ടോക്കനിയുള കേക്ടോരരങ്ങള്....

ശ്രസ്പീ  .    സണ്ണെനി  കജക്ടോസഫപ:  സര്,  ധനകേക്ടോരര  വകുപ്പുമനനി  മറുപടെനി  പറഞ
തുടെങ്ങനിയകപക്ടോള് കകേക്ടോര്ടപ ഫസ്പീ ആന്റെപ സക്യൂടപ വക്ടോലക്യുകവഷന ആകനിചല വര്ദ്ധനവനിചന
കുറനിച്ചപ സസംസക്ടോരനിക്കക്ടോന തുടെങ്ങനി. പനിന്നസ്പീടെതപ മറന്നുകപക്ടോയനി. അതനിചല ഒരു ശതമക്ടോനസം
എന്നുളതപ  അഞ്ചുശതമക്ടോനമക്ടോക്കനി  വര്ദ്ധനിപനിക്കുകമക്ടോ?  ചകേ.  എസം.  മക്ടോണനി  സക്ടോറനിചന്റെ
പ്രസസംഗതനില്  അതപ ചൂണനിക്കക്ടോണനിച്ചതക്ടോണപ. 

കഡക്ടോ  .    ടെനി  .    എസം  .    കതക്ടോമസപ ചഎസകേപ:  സര്, ഇല. ഒരു ശതമക്ടോനസം തചന്നയക്ടോണപ
ഇകപക്ടോഴുമുളതപ.  കനരകത  ബക്ടോധകേമലക്ടോതനിരുന്ന  ചനില  കേക്ടോരരങ്ങള്ക്കുകൂടെനി  ഇതപ
ബക്ടോധകേമക്ടോക്കുകേ  മക്ടോത്രകമ  ചചയ്തനിട്ടുള.  വര്ദ്ധനിപനിച്ചനിടനില.  കവണചമങ്കനില്  സബ്ജകപ
കേമ്മനിറ്റനിയനില്  ഇക്കക്ടോരരസം  പരനികശക്ടോധനിക്കക്ടോസം.  ഇതുസസംബനനിചച്ചക്ടോചക്ക  സര്ക്കക്ടോര്
വളചര ഓപണ് ചചമനഡക്ടോണപ.  നനിലപക്ടോടെപ ഇലക്ടോതതുചകേക്ടോണല,  തുറന്ന മനസക്ടോണപ.
നനിലപക്ടോടുസം  അടെഞ്ഞ  മനസ്സുമക്ടോയനി  കപക്ടോകേക്ടോന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നനില.  നനിലപക്ടോടുസം  തുറന്ന
മനസ്സുമക്ടോയനിടപ കപക്ടോകേക്ടോനക്ടോണപ ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതപ.  ഇക്കക്ടോരരങ്ങള് സബ്ജകപ കേമ്മനിറ്റനിയനില്
ചര്ച്ചചചയ്തപ   കവണ കഭദഗതനി വരുതനി വസ്പീണ്ടുസം  സഭയനില് ചകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോസം. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ശ്രസ്പീ.  വനി.  അബ്ദുറഹനിമക്ടോന,  അങ്ങയുചടെ  1 (എ)  നമര് കഭദഗതനി
പ്രസപ ചചയ്യുന്നുകണക്ടോ?

ശ്രസ്പീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമക്ടോന: സര്, ഞക്ടോന പ്രസപ ചചയ്യുന്നനില.  

മനി  .   സസ്പീക്കര്: ശ്രസ്പീ. വനി. അബ്ദുറഹനിമക്ടോന അവതരനിപനിച്ച 1 (എ) നമര് കഭദഗതനി
സഭയുചടെ അനുമതനികയക്ടോചടെ പനിനവലനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 
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ശ്രസ്പീ  .    ചകേ  .    സനി  .    കജക്ടോസഫപ അങ്ങയുചടെ  2  (ബനി)  നമര്  കഭദഗതനി  പ്രസപ
ചചയ്യുന്നുകണക്ടോ?

ശ്രസ്പീ  .   ചകേ  .   സനി  .   കജക്ടോസഫപ:  സര്, ഞക്ടോന പ്രസപ ചചയ്യുന്നനില. 

മനി  .   സസ്പീക്കര്: ശ്രസ്പീ. ചകേ.സനി. കജക്ടോസഫപ അവതരനിപനിച്ച 2(ബനി) നമര് കഭദഗതനി
സഭ നനിരക്ടോകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

2016-ചല  കകേരള  ധനകേക്ടോരര  ബനില്  മരക്ടോമത്തുസം  ഗതക്ടോഗതവസം  വക്ടോര്തക്ടോ
വനിനനിമയവസം സസംബനനിച്ച  V-ാംനമര് സബ്ജകപ കേമ്മനിറ്റനിയുസം ആഭരന്തര കേക്ടോരരങ്ങള്
സസംബനനിച്ച  XIV-ാം  നമര്  സബ്ജകപ  കേമ്മനിറ്റനിയുസം  കചര്ന്നപ  സസംയുകമക്ടോയനി
പരനിഗണനിക്കുന്നതനിനപ സക്ടോമതനികേ കേക്ടോരരങ്ങള് സസംബനനിച്ച  VIII-ാം നമര് സബ്ജകപ
കേമ്മനിറ്റനിയുചടെ പരനിഗണനയപ അയയണചമന്ന പ്രകമയചത..........

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്...........

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്...........

പ്രകമയസം സഭ അസംഗസ്പീകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ബനില്  സബ്ജകപ കേമ്മനിറ്റനിയുചടെ പരനിഗണനയപ അയയ്ക്കുന്നു.

 X ചടസം 205 (ബനി) പ്രകേക്ടോരമുള ചര്ച്ച 

ഭരണ നവസ്പീകേരണ പരനിപക്ടോടെനി  സസംബനനിച്ച എസനികമറ്റപസപ കേമ്മനിറ്റനിയുചടെ
പതനിനക്ടോറക്ടോമതപ റനികപക്ടോര്ടപ

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ഇനനി ചടസം  205  ബനി പ്രകേക്ടോരമുള കനക്ടോടസ്പീസനികന്മേലുള ചര്ച്ചയക്ടോണപ.
ഒരുപകക്ഷ  ഏചറക്കക്ടോലതനിനുകശഷമക്ടോയനിരനിക്കുസം  ഇങ്ങചനചയക്ടോരു  ചര്ച്ച  നമ്മള്
നടെത്തുന്നതപ.  നനിയമസഭക്ടോ  സമനിതനിയുചടെ  റനികപക്ടോര്ട്ടുമക്ടോയനി  ബനചപട  ചര്ച്ചയക്ടോണപ.
ഒരു  മണനിക്കൂറക്ടോണപ ചര്ച്ചയുചടെ സമയസം.  എസനികമറ്റപസപ കേമ്മനിറ്റനിയുചടെ പതനിനക്ടോറക്ടോമതപ
റനികപക്ടോര്ടനികന്മേല് ശ്രസ്പീ.  ചകേ.  സനി.  കജക്ടോസഫപ നല്കേനിയ കനക്ടോടസ്പീസനികന്മേലുളള ചര്ച്ചയക്ടോണപ.
ശ്രസ്പീ. ചകേ. സനി. കജക്ടോസഫനിനപ ചര്ച്ച ആരസംഭനിച്ചുചകേക്ടോണപ സസംസക്ടോരനിക്കക്ടോവന്നതക്ടോണപ. 

ശ്രസ്പീ  .    ചകേ  .    സനി  .    കജക്ടോസഫപ:  സര്,  അങ്ങപ  ചൂണനിക്കക്ടോണനിച്ചതുകപക്ടോചല
31-3-2010-ലക്ടോണപ നനിയമസഭക്ടോചടങ്ങളനില് 205 ബനി എന്ന വകുപപ ഉള്ചക്കക്ടോളനിച്ചതപ.
നനിയമസഭക്ടോ  സമനിതനികേളുചടെ  റനികപക്ടോര്ട്ടുകേള് ആഴ്ചയനില് ഒരു തവണ ഒരു മണനിക്കൂര്
ചര്ച്ചചചയ്യക്ടോന  വരവസ്ഥയുചണങ്കനിലുസം  ആദരമക്ടോയനിടക്ടോണപ  ഈ  സഭ  ഒരു റനികപക്ടോര്ടപ
ചര്ച്ചചചയ്യുന്നതപ.  അതനിനപ  അവസരമുണക്ടോക്കനിയ  ബഹുമക്ടോനരനക്ടോയ  സസ്പീക്കകറക്ടോടെപ
ആദരമക്ടോയനി ഞക്ടോന നന്ദനി അറനിയനിക്കുകേയക്ടോണപ.  നമ്മുചടെ നനിയമസഭക്ടോ സമനിതനികേളുചടെ
റനികപക്ടോര്ട്ടുകേള് ഒന്നുസം പുറസംകലക്ടോകേസം കേക്ടോണക്ടോറനില. ഓകരക്ടോ സമനിതനികേളുസം പല സ്ഥലങ്ങളനിലുസം



 ചടസം 205 (ബനി) പ്രകേക്ടോരമുള ചര്ച്ച 405

കപക്ടോയനി  പഠനിച്ചപ  സമഗ്രമക്ടോയ  റനികപക്ടോര്ടക്ടോണപ  സമര്പനിക്കുന്നതപ.  എന്നക്ടോല്  അതപ
പരനിഗണനിക്കചപടെക്ടോചത,  കഫക്ടോകളക്ടോ  അപപ  ആക്ഷനനിലക്ടോചത,  ആക്ഷന  കടെക്കണ്
ഇലക്ടോചത  മുകമക്ടോട്ടുകപക്ടോകുന്ന  അവസരതനിലക്ടോണപ  ശ്രസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശന
ചചയര്മക്ടോനക്ടോയ  എസനികമറ്റപസപ  കേമ്മനിറ്റനിയുചടെ  പതനിനക്ടോറക്ടോമതപ  റനികപക്ടോര്ടപ  സഭയനില്
ചര്ച്ചചചയ്യക്ടോന  ആദരമക്ടോയനി  അങ്ങപ  അവസരമുണക്ടോക്കനിയതപ.  ഭരണ  നവസ്പീകേരണ
പരനിപക്ടോടെനിചയപറ്റനിയക്ടോണപ  റനികപക്ടോര്ടപ  സമര്പനിച്ചനിരനിക്കുന്നതപ.  എസനികമറ്റപസപ  കേമ്മനിറ്റനി
വളചര  സമഗ്രമക്ടോയനി  ഇക്കക്ടോരരസം  പഠനിച്ചു.  അതനിചന്റെയടെനിസ്ഥക്ടോനതനില്  ഏതക്ടോണപ  15
വകുപ്പുകേളനില് വരുകതണ കേക്ടോതലക്ടോയ മക്ടോറ്റങ്ങളുമക്ടോയനി ബനചപട 27 ശനിപക്ടോര്ശകേള്
ഈ സമനിതനി സമര്പനിക്കുകേയുണക്ടോയനി. പകക്ഷ എനനിക്കപ ആദരമക്ടോയനി  ചൂണനിക്കക്ടോണനിക്കക്ടോനുളതപ
ചടതനില് വരവസ്ഥയുളതുകപക്ടോചല തചന്ന ഈ റനികപക്ടോര്ടനിചന്റെ ആക്ഷന കടെക്കണ്
കൂടെനി  എത്രയുസംകവഗസം  സമര്പനിക്കുന്നതനിനുള  നനിര്കദ്ദേശസം  ചകേക്ടോടുക്കണസം  എന്നക്ടോണപ.
ഭരണ  നവസ്പീകേരണ  പരനിപക്ടോടെനി  2002-ല്  ആരസംഭനിച്ചപ  2008-ല്  അവസക്ടോനനിച്ചു.
എ.ഡനി.ബനി.യുചടെ  സഹക്ടോയകതക്ടോചടെയക്ടോണപ  അതക്ടോരസംഭനിച്ചതപ.  അന്നപ  എ.ഡനി.ബനി.
200  ദശലക്ഷസം  കഡക്ടോളറക്ടോണപ  കകേരളതനിനപ  നല്കേനിയതപ.  കകേന്ദ്രഗവണ്ചമന്റെനില്
നനിന്നുസം  25  ദശലക്ഷസം കഡക്ടോളര് സഹക്ടോയസം ലഭനിച്ചു.  ചനതര്ലക്ടോന്റെപസനില്നനിന്നുസം  25
ദശലക്ഷസം കഡക്ടോളര് സഹക്ടോയസം ലഭനിച്ചു. അങ്ങചന ഏതക്ടോണപ 250 ദശലക്ഷസം കഡക്ടോളറക്ടോണപ
ഈ പദ്ധതനിക്കുകവണനി അനുവദനിച്ചുകേനിടനിയതപ. 1548.5  കകേക്ടോടെനി രൂപയക്ടോണപ ചമക്ടോതസം
അനുവദനിച്ചുകേനിടനിയ  തുകേ.  പകക്ഷ  നനിര്ഭക്ടോഗരചമന്നുപറയചട,  ഉകദ്ദേശനിച്ചതുകപക്ടോചല
ആവശരമക്ടോയ  ഒരു   നവസ്പീകേരണവസം  ഭരണതനില്  വരുതക്ടോന  സക്ടോധനിച്ചനില.  2002
മുതല്  2008  വചര നമ്മള് രണ്ടുകൂടരുസം ഭരനിച്ചതക്ടോണപ.  നനിങ്ങളുസം ഭരണകേക്ഷനിയക്ടോയനിരുന്നു,
ഞങ്ങളുസം ഭരണകേക്ഷനിയക്ടോയനിരുന്നു. ആവശരമക്ടോയ സക്ടോമതനികേസഹക്ടോയസം ലഭരമക്ടോയനിട്ടു
കപക്ടോലുസം ഭരണനവസ്പീകേരണതനിചന്റെ കേക്ടോതലക്ടോയ കമഖലയനികലയപ കേടെക്കക്ടോന കേഴനിഞ്ഞനില
എന്നതക്ടോണപ  ഏറ്റവസം  ദനഃഖകേരമക്ടോയ  അവസ്ഥ.  ഇവനിചടെ  ലഭനിച്ച  സസംഖരയനില്  536
കകേക്ടോടെനിരൂപ മക്ടോത്രമക്ടോണപ എസം.ജനി.പനി.ക്കുകവണനി മക്ടോറ്റനിവച്ചതപ. ബക്ടോക്കനി 756 കകേക്ടോടെനിരൂപ
ഊര്ജ്ജ  വകുപനിനപ  ചകേക്ടോടുത്തു.  12  കകേക്ടോടെനിരൂപ  അഴസ്പീക്കല്  കപക്ടോര്ടനിനപ  ചകേക്ടോടുത്തു.
മതനിയക്ടോയ സഒൗകേരരങ്ങളുസം സക്ടോമതനികേ പനിനബലവമുണക്ടോയനിട്ടുസം ഭരണ നവസ്പീകേരണ
തനിനക്ടോവശരമക്ടോയ സസംവനിധക്ടോനങ്ങള് ഉണക്ടോക്കക്ടോന കേഴനിയക്ടോചത കപക്ടോയതപ വളചരകയചറ
നനിര്ഭക്ടോഗരകേരമക്ടോണപ.  1957-ല്  സസംസ്ഥക്ടോനചത  ആദരചത  മുഖരമനനി  ഇ.എസം.
ശങ്കരന  നമ്പൂതനിരനിപക്ടോടെപ  ചചയര്മക്ടോനക്ടോയ ഒന്നക്ടോമചത ഭരണ പരനിഷ്കക്ടോര  കേമ്മസ്പീഷന
റനികപക്ടോര്ടപ  1958-ലക്ടോണപ  ഗവണ്ചമന്റെനിനപ  സമര്പനിച്ചതപ.  അന്നപ  വനിദരക്ടോഭരക്ടോസ
വകുപ്പുമനനിയക്ടോയനിരുന്ന  കജക്ടോസഫപ  മുണകശ്ശേരനി  അടെക്കസം  7  കപര്  കേമ്മസ്പീഷനനില്
അസംഗങ്ങളക്ടോയനിരുന്നു. അതപ കകേരളതനിചന്റെ ആദര ഗവണ്ചമന്റെക്ടോണപ.  പുതനിയ സസംസ്ഥക്ടോനസം
ഉണക്ടോയ  അവസരതനില്  കകേരളതനിചന്റെ  ഭരണ  നവസ്പീകേരണസം  സസംബനനിച്ചപ  ഒരു
ദനിശക്ടോകബക്ടോധസം  ചകേക്ടോടുക്കക്ടോനുസം  ചസക്രകടറനിയറ്റനിചന്റെയുസം  കകേരളതനിചല  ഓകരക്ടോ
ഡനിപക്ടോര്ടപചമന്റുകേളുചടെയുസം  പുനനഃസസംഘടെനചയ  സസംബനനിച്ചുചമലക്ടോസം  ഇ.എസം.എസപ.
സമര്പനിച്ച   റനികപക്ടോര്ടനിലുണക്ടോയനിരുന്നു.  ഇകപക്ടോഴുസം  ആ  റനികപക്ടോര്ടനിചല  പല  കേക്ടോരരങ്ങളുസം
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നടെപനിലക്ടോക്കക്ടോന സക്ടോധനിച്ചനിടനില.  കേക്ടോലസം  മക്ടോറനി.   ചസക്രകടറനിയറ്റനിചന്റെ ഭരണനവസ്പീകേരണസം,
ഗവണ്ചമന്റുമക്ടോയനി ബനചപട  എലക്ടോ  കേക്ടോരരങ്ങളനിലുസം  കകേരളസം  പനിനതുടെകരണ
കേക്ടോതലക്ടോയ  ശനിപക്ടോര്ശകേള്  ഇവചയലക്ടോസം  ആ   റനികപക്ടോര്ടനിലുണക്ടോയനിരുന്നു.  ചനിലതപ
നടെപനിലക്ടോക്കനി,  ചനിലതപ  മക്ടോറ്റനിവച്ചു.  ഇന്നപ  കകേരളതനിചല  കേക്ടോഴ്ചപക്ടോടെപ  മക്ടോറനി.  1958-ല്
ആദര റനികപക്ടോര്ടപ വരുകമക്ടോള് കകേരള  കപക്ടോലസ്പീസനില് ഒരു ചഎ.ജനി.യുസം രണപ അഡസ്പീഷണല്
ചഎ.ജനി.മക്ടോരുസം മക്ടോത്രകമയുണക്ടോയനിരുന്നുള.  ഇന്നപ ഡനി.ജനി.പനി.മക്ടോര് തചന്ന ആകറക്ടോ ഏകഴക്ടോ
ആയനി.  അതുകപക്ടോചല തചന്ന അഡസ്പീഷണല് ഡനി.ജനി.പനി.,  ചഎ.ജനി.  തുടെങ്ങനിയവരുചടെ
എണ്ണെവസം വര്ദ്ധനിച്ചു.  ചസ്പീഫപ  ചസക്രടറനി  അന്നപ  ഒകന്നയുള.  ഇന്നപ  ചസ്പീഫപ  ചസക്രടറനി
റക്ടോങ്കനില്  മൂകന്നക്ടോ നക്ടോകലക്ടോ അഡസ്പീഷണല് ചസ്പീഫപ  ചസക്രടറനിമക്ടോരുണപ.  ഭരണതനിചന്റെ
വരക്ടോപ്തനി  കൂടെനി,   ഭരണതനിചന്റെ ചറയ്ഞപ  മക്ടോറനി.   കേക്ടോഴ്ചപക്ടോടെനിനനുസരനിച്ചപ  സമഗ്രമക്ടോയ
മക്ടോറ്റങ്ങള്  വരുതക്ടോന  ഇനനിയുസം   ചചവകേനിക്കൂടെ.  അധനികേക്ടോരതനികലറനിയ
ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  ആദരദനിവസങ്ങളക്ടോണപ.   ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  മുനഗണനയനില്  ഇഒൗ
കേക്ടോരരങ്ങള്  വരണസം.    ഇന്നപ  നമ്മുചടെ  കവക്ടോളരസം  ഓഫപ  വര്ക്കപ  മക്ടോറനി.
ഗവണ്ചമന്റെനിചനപറ്റനിയുള  നമ്മുചടെ  കേക്ടോഴ്ചപക്ടോടെപ  മക്ടോറനി.  ആ  കേക്ടോഴ്ചപക്ടോടെനിനനുസരനിച്ചപ
ആവശരമക്ടോയ  മക്ടോറ്റങ്ങള്  ഉണക്ടോക്കക്ടോന  സക്ടോധനിക്കണസം.  ഒന്നക്ടോസം  കേമ്മസ്പീഷനുകശഷസം
രണക്ടോമതപ   ചവകളക്ടോടെനി  കേമ്മസ്പീഷന വന്നു.  ഇകപക്ടോള് കവചറക്ടോരു കേമ്മസ്പീഷനുണക്ടോയനി.
അതനിചന്റെ ചചയര്മക്ടോന  ശ്രസ്പീ.  വനി.  എസപ.  അച്ചുതക്ടോനന്ദന ആണപ.  ആ കേമ്മസ്പീഷന
റനികപക്ടോര്ടനിചന്റെ   കടെസംസപ  ഓഫപ  റഫറനസപ  എചന്റെ  കേയ്യനിലുണപ.   ഈ  കേമ്മസ്പീഷന
രൂപസ്പീകേരനിച്ചതപ  എന്തടെനിസ്ഥക്ടോനതനിലക്ടോണപ;   നനിങ്ങള്ക്കറനിയക്ടോസം.   കപഴ്സണല്  ആന്റെപ
അഡനിനനികസ്ട്രറ്റസ്പീവപ  റനികഫക്ടോസംസനിനു  കവണനിയക്ടോണപ  കേമ്മസ്പീഷന  രൂപസ്പീകേരനിച്ചതപ.
ഏകേകദശസം 14 ചുമതലകേള് കടെസംസപ ഓഫപ റഫറനസനില്   പറഞ്ഞനിട്ടുണപ. To review
the structure and functioning of the  administrative machinery of the State
and  suggest  measures  for  improving  its  responsiveness,  efficiency  and
effectiveness  as  is  required  in  a  welfare  state......  തുടെങ്ങനി  14
കേക്ടോരരങ്ങകളക്ടോടുകൂടെനിയ കടെസംസപ ഓഫപ റഫറനസപ ആണപ.  ഈ കേമ്മസ്പീഷചന വച്ചതപ ഈ
ഉകദ്ദേശരതനിലക്ടോകണക്ടോ?  ഇതപ  ഭരണപരനിഷ്കക്ടോര കേമ്മസ്പീഷനല.  ഒരു അകക്കക്ടോമകഡഷന
കേമ്മസ്പീഷന  ആയനിരുന്നുചവന്ന  ഞങ്ങളുചടെ  വക്ടോദസം  ചതളനിയനിക്കചപടുകേയക്ടോണപ.
മുനമുഖരമനനിയക്ടോയ ശ്രസ്പീ. വനി. എസപ. അച്ചുതക്ടോനന്ദന ചചയര്മക്ടോനക്ടോയനി കേമ്മസ്പീഷചന വച്ചു.
ആ  കേമ്മസ്പീഷന  ചുമതലകയകറ്റക്ടോ;  ചനില  ചകേക്ടോച്ചുകുടനികേള്  കേളനിപക്ടോടതനിനുകവണനി
കചക്ടോദനിക്കുന്നതുകപക്ടോചല  ചസക്രകടറനിയറ്റനില്  മുറനി  കവണസം,  ഐ.എസം.ജനി.യനില്
കപക്ടോകേനില,  കേവടെനിയക്ടോര്  ഹഒൗസനികല  കയക്ടോഗസം  കൂടുകേയുള  എന്നനിങ്ങചന
ആവശരചപടുകേയക്ടോണപ.  ഇനനിയുസം  ജനനിച്ചുവസ്പീഴക്ടോത  ഒരു  കുഞ്ഞക്ടോയനി  കേമ്മസ്പീഷന
മക്ടോറനിയനികല; ഒരു ചക്ടോപനിളയക്ടോയനി മക്ടോറനിയനികല; 

ശ്രസ്പീ  .    ചകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള് ഖക്ടോദര്  : അങ്ങപ പറഞ്ഞ  1958-ചല ഭരണ പരനിഷ്കക്ടോര
കേമ്മസ്പീഷചന്റെ  ശനിപക്ടോര്ശകേള്  വളചര  പ്രസകമക്ടോയനിരുന്നു.  അന്നപ  ആ  കേമ്മസ്പീഷന
നല്കേനിയ ശനിപക്ടോര്ശകേളനില് പലതുസം  ഇന്നുസം പ്രക്ടോവര്തനികേമക്ടോയനിടനില.   ഉദക്ടോഹരണങ്ങള്
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പലതുമുണപ.  മലയക്ടോള ഭക്ടോഷ ഔകദരക്ടോഗനികേ ഭക്ടോഷയക്ടോയനി പ്രഖരക്ടോപനിച്ചു.  ഇന്നുസം നമ്മുചടെ
വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനിചല  പരനികശക്ടോധനയനില്  അതപ  പൂര്ണ്ണെമക്ടോയനി  നടെപനിലക്ടോക്ക
ചപടനിടനിചലന്നപ മനസനിലക്ടോകുസം.  അന്നപ പ്രഖരക്ടോപനിച്ചനിട്ടുസം നടെപനിലക്ടോക്കക്ടോത കേക്ടോരരങ്ങചള
സസംബനനിച്ചുസം ഭരണ നടെപടെനികേചള സസംബനനിച്ചുസം അതനിചന്റെ പരനിഷ്കക്ടോരചത സസംബനനിച്ചുസം
ആകലക്ടോചനിക്കക്ടോന ഒരു കേമ്മസ്പീഷചന നനികയക്ടോഗനിച്ചതപ എങ്ങചന ചതറ്റക്ടോകുസം?  

ശ്രസ്പീ  .   ചകേ  .   സനി  .   കജക്ടോസഫപ : ചതറ്റക്ടോചണന്നപ ഞക്ടോന പറഞ്ഞനില.

ശ്രസ്പീ  .   എസപ  .   ശര്മ്മ  : ചര്ച്ചയപ വനികധയമക്ടോക്കണചമന്നപ  ഉകദ്ദേശനിച്ചതപ എ.ഡനി.ബനി.
വക്ടോയയുചടെ  അടെനിസ്ഥക്ടോനതനില്  നടെപക്ടോക്കനിയ  കമക്ടോകഡടണകസഷന  ഓഫപ
ഗവണ്ചമന്റെപ  കപ്രക്ടോഗ്രക്ടോസം  സസംബനനിച്ചപ   ശ്രസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശന ചചയര്മക്ടോനക്ടോയനി
2014-16-ചലഎസനികമറ്റപസപ കേമ്മനിറ്റനി തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിയ റനികപക്ടോര്ടക്ടോണപ. ആ റനികപക്ടോര്ടനിചന
കുറനിച്ചുള ചര്ച്ചയക്ടോണപ ഉകദ്ദേശനിച്ചതപ.  അലക്ടോചത ശ്രസ്പീ.  ചകേ.  സനി.  കജക്ടോസഫപ ഇവനിചടെ
പറയുന്നതുകപക്ടോചല ഒരു ഉകദ്ദേശരസം ഉണക്ടോയനിരുന്നനില.

ശ്രസ്പീ  .   ചകേ  .   സനി  .   കജക്ടോസഫപ  : ബഹുമക്ടോനചപട എസപ. ശര്മ്മ, ഇവനിചടെ ഫനിനക്ടോനസപ
ബനിലനിചന്റെ  ചര്ച്ചയനില്  പറഞ്ഞചതന്തക്ടോണപ;  അങ്ങയുചടെ  മുമനില്  ഇരനിക്കുന്ന
മുനമുഖരമനനി  എന്തക്ടോണപ  പറഞ്ഞതപ.  അതപ  കകേടകലക്ടോ;  ധനകേക്ടോരര  ബനിലനിചന്റെ
ചര്ച്ചയനില് ആ ബനിലമക്ടോയനി  പുലബനസം കപക്ടോലുമനിലക്ടോത കേക്ടോരരങ്ങള് പറഞ്ഞനികല;
അകപക്ടോള് ഇതുസം കകേള്കക്കണനിവരുസം.  

മനി  .    സസ്പീക്കര്  : ബഹുമക്ടോനരനക്ടോയ  ചകേ.  സനി.  കജക്ടോസഫപ,  ചചയര്   അങ്ങയുചടെ
പ്രസസംഗതനില്  ഇടെചപടുകേയല.  അങ്ങപ  ആഗ്രഹനിക്കുന്നതപ  മക്ടോത്രകമ  അകങ്ങയപ
പറയക്ടോന സക്ടോധനിക്കൂ.  അതനില്  ചചയര് എന്നുള നനിലയപ ഇടെചപടുന്നനില.  പകക്ഷ,
നമ്മുചടെ  നനിയമസഭയനിചല  ഇരുവനിഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുമുള  ബഹുമക്ടോനരരക്ടോയ  അസംഗങ്ങള്
ഭരണ നവസ്പീകേരണവമക്ടോയനി ബനചപടപ പഠനസം നടെതനി തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിയ റനികപക്ടോര്ടനിചന
സസംബനനിച്ചക്ടോണപ  ചര്ച്ചനടെത്തുന്നതപ.  ആ  ചര്ച്ചയനില്  കേഴനിയുചമങ്കനില്  രക്ടോഷ്ട്രസ്പീയ
തര്ക്കങ്ങള് ഒഴനിവക്ടോക്കുന്നതക്ടോയനിരനിക്കുസം നലചതന്നക്ടോണപ എനനിക്കപ കതക്ടോന്നുന്നതപ.

ശ്രസ്പീ  .   ചകേ  .   സനി  .   കജക്ടോസഫപ  : രക്ടോഷ്ട്രസ്പീയ തര്ക്കങ്ങളല.  ഭരണ നവസ്പീകേരണസം ഭരണ
പരനിഷ്കക്ടോരതനിനപ അവനിഭക്ടോജരമക്ടോയ ഘടെകേമക്ടോണപ. 

പ്രതനിപക്ഷ കനതക്ടോവപ (ശ്രസ്പീ  .   രകമശപ ചചന്നനിതല): നമ്മുചടെ രക്ടോജരതപ നനിരവധനി
ഭരണ പരനിഷ്കക്ടോര  കേമ്മസ്പീഷനുകേള്  ഉണക്ടോയനിട്ടുണപ.   നമ്മളുകടെതപ  ഒരു  ചഫഡകറഷന
ഓഫപ  കസറ്റപസപ  ആണപ.  കകേന്ദ്രതനില്  ഒരു  ഗവണ്ചമന്റുസം  സസംസ്ഥക്ടോനങ്ങളനില്  മറ്റപ
ഗവണ്ചമന്റുകേളുസം.  കകേന്ദ്ര ഗവണ്ചമന്റുതചന്ന ധക്ടോരക്ടോളസം ഭരണ പരനിഷ്കക്ടോര കേമ്മസ്പീഷനുകേചള
വച്ചനിട്ടുണപ.   ഏറ്റവസം കലറ്റസക്ടോയനി  വന്നതപ  ശ്രസ്പീ.  വസ്പീരപചമക്ടോയപ ലനി  ചചയര്മക്ടോനക്ടോയുള
ഭരണ പരനിഷ്കക്ടോര കേമ്മസ്പീഷനക്ടോണപ.  ഏറ്റവസം നല റനികപക്ടോര്ടക്ടോണപ ആ ഭരണ പരനിഷ്കക്ടോര
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കേമ്മസ്പീഷന  ഗവണ്ചമന്റെനിനപ  സമര്പനിച്ചനിട്ടുളതപ.  സസംസ്ഥക്ടോനങ്ങളനിലുണക്ടോകുന്ന  ഭരണ
പരനിഷ്കക്ടോര  കേമ്മസ്പീഷചന്റെയുസം  കകേന്ദ്രതനിലുണക്ടോകുന്ന ഭരണ പരനിഷ്കക്ടോര  കേമ്മസ്പീഷചന്റെയുസം
റനികപക്ടോര്ട്ടുകേള്  തക്ടോരതമരപഠനസം  നടെതനി  സസംസ്ഥക്ടോനങ്ങള്  നടെപക്ടോക്കുകേചയന്നുളതക്ടോണപ
ഏറ്റവസം ഫലപ്രദമക്ടോയനിട്ടുളതപ എന്നപ അകങ്ങയപ അറനിയക്ടോകമക്ടോ?

ശ്രസ്പീ  .    ചകേ  .    സനി  .    കജക്ടോസഫപ  : അതപ  ശരനിയക്ടോണപ.  ഞക്ടോന  പറഞ്ഞതപ,  ഭരണ
നവസ്പീകേരണതനിനുകവണനിയുള റനികപക്ടോര്ടപ  ചര്ച്ചചചയ്യുകമക്ടോള് ഇന്നപ ഗവണ്ചമന്റെനിനപ
മുന്നനിലുള വനിഷയമക്ടോണപ ഭരണ പരനിഷ്കക്ടോര കേമ്മസ്പീഷന.  ആ കേമ്മസ്പീഷന രൂപസ്പീകേരനിച്ചതപ
എന്തനിനുകവണനിയക്ടോണപ;  ഭരണ  നവസ്പീകേരണതനിനുകവണനിയക്ടോണപ.  ആ  കേമ്മസ്പീഷന
രൂപസ്പീകേരനിച്ചകശഷവസം  അതനിനപ  പ്രവര്തനിക്കക്ടോന  സക്ടോധനിക്കുന്നനില.  ആ  കേമ്മസ്പീഷന
കയക്ടോഗസം കചരുന്നനില.  ഞക്ടോന ഒന്നുകചക്ടോദനിക്കചട,  മൂന്നപ അസംഗങ്ങളക്ടോണപ കേമ്മസ്പീഷനനിലുളതപ.
രണ്ടുകപര് റനിടകയര്ഡപ ചസ്പീഫപ ചസക്രടറനിമക്ടോരക്ടോണപ.  അവര് പ്രഗല്ഭരക്ടോണപ.  എന്നക്ടോല്
കസവനക്ടോവകേക്ടോശനനിയമസം പക്ടോസക്ടോക്കനി ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ ചുമതലകേള് വര്ദ്ധനിച്ച ഇന്നചത
കേക്ടോലഘടതനിനനുസരനിച്ചപ  ജനങ്ങള്ക്കപ  ആവശരമക്ടോയ  കസവനസം  നനിശ്ചനിതസമയ
തനിനുളനില്  നല്കുവക്ടോന  ഇകപക്ടോള്  നനിയമനിച്ച  കേമ്മസ്പീഷനപ  സക്ടോധനിക്കുകമക്ടോ;  ഭരണ
നവസ്പീകേരണതനിചന്റെ അവനിഭക്ടോജര ഘടെകേമക്ടോണപ ഭരണ പരനിഷ്കക്ടോരസം.  അങ്ങചന വരുകമക്ടോള്
പുതനിയ ശക്ടോസ –സക്ടോകങ്കതനികേ കമഖലയനിചല  മക്ടോറ്റങ്ങള്ക്കനുസരനിച്ചപ  ഭരണതനിചന്റെ
സഒൗകേരരങ്ങളുസം കസവനക്ടോവകേക്ടോശ നനിയമങ്ങളുസം ലഭരമക്ടോക്കുന്ന തരതനിലുള മക്ടോറ്റങ്ങളുണക്ടോക്കക്ടോന
സക്ടോധനിക്കണസം.  ആ  മക്ടോറ്റങ്ങള്ക്കുള  കവദനിയക്ടോയനി  ഭരണ  പരനിഷ്കക്ടോര  കേമ്മസ്പീഷന
മക്ടോറനിയനിചലങ്കനില് സസംഭവനിക്കക്ടോന കപക്ടോകുന്നതപ അഞ്ചുചകേക്ടോലക്കക്ടോലസം ഒരക്ടോചള  ചപ്രക്ടോടവഡപ
ചചയ്യക്ടോനുള  ഒന്നക്ടോയനി  കേമ്മസ്പീഷന  മക്ടോറുസം  എന്നുളളതക്ടോണപ.  അതപ
സസംഭവനിക്കക്ടോതനിരനിക്കചടചയന്നപ ഞക്ടോന ആശസംസനിക്കുകേയക്ടോണപ.

ശ്രസ്പീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി  : സര്,  സഭയുചടെ  പ്രവര്തനസം  ഊര്ജ്ജ
സസ്വലമക്ടോക്കുന്നതനിനപ  ചടമനുസരനിച്ചപ  ധക്ടോരക്ടോളസം  നടെപടെനിക്രമങ്ങള് നമ്മള്  ഏചറ്റടുക്കക്ടോറുചണങ്കനിലുസം,
വനിവനിധ കേമ്മനിറ്റനികേള്കൂടെനി റനികപക്ടോര്ടപ സമര്പനിക്കക്ടോറുചണങ്കനിലുസം അതനികന്മേല് ഒരു ചര്ച്ച
അനുവദനിച്ചുചവന്നുളതപ വളചരയധനികേസം പ്രതസ്പീക്ഷ നല്കുന്ന കേക്ടോരരമക്ടോണപ.  ആദരസംതചന്ന
വളചര  ഹൃദരമക്ടോയ  ഒരു  നന്ദനി  അകങ്ങയപ  കരഖചപടുത്തുകേയക്ടോണപ.  ഇവനിചടെ
ബഹുമക്ടോനരനക്ടോയ ചകേ.  സനി.  കജക്ടോസഫപ വളചര വരകമക്ടോയനിതചന്ന അകദ്ദേഹതനിചന്റെ
പ്രസസംഗതനില്,  ആഴ്ചയനില് ഒരു മണനിക്കൂര് ചര്ച്ചചചകയ്യണ വനിഷയസം,  നനിയമസഭക്ടോ
സമനിതനിയുചടെ റനികപക്ടോര്ടപ ചവളനിച്ചസം കേക്ടോണുന്നനില തുടെങ്ങനിയ കേക്ടോരരങ്ങള് പരക്ടോമര്ശനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.
536  കകേക്ടോടെനി  രൂപ  എസം.ജനി.പനി.ക്കപ  ചചലവഴനിച്ചതനിചന  സസംബനനിച്ചപ  ഇവനിചടെ
പറയുകേയുണക്ടോയനി.  അത്രയുചമക്ടോചക്ക പറഞ്ഞപ വളചര കപക്ടോസനിറ്റസ്പീവക്ടോയ ചര്ച്ചയനികലയക്ടോണപ
വന്നതപ.  വളചര  എകപപസ്പീരനിയനസുള  അങ്ങപ  നചലക്ടോരു  ഭരണ  നവസ്പീകേരണ
ചര്ച്ചയനികലയക്ടോയനിരനിക്കുസം വരുന്നചതന്നക്ടോണപ ഞക്ടോന വനിചക്ടോരനിച്ചതപ.  പചക്ഷ അതനിലുസം
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രക്ടോഷ്ട്രസ്പീയതനിചന്റെ  ചചറനിയ  ചുവ  നല്കേനിചക്കക്ടോണ്ടുള  സസംസക്ടോരമക്ടോണപ   നടെന്നചതന്നപ
മനസനിലക്ടോയനി.  ഭരണ-പ്രതനിപക്ഷ  അസംഗങ്ങചളലക്ടോവരുസം  കചരുകമക്ടോള്  മക്ടോത്രമക്ടോണപ
സസംസ്ഥക്ടോനതനിചന്റെ  ആകരക്ടോഗരപരമക്ടോയ  വനികേസനതനിനപ  കനതൃതസ്വസം  നല്കേക്ടോന
കേഴനിയുന്നതപ.  എകപക്ടോള്  ഞങ്ങള്  ഇവനിചടെനനിന്നപ  എഴുകന്നറ്റക്ടോലുസം  പ്രതനിപക്ഷചത
കനക്ടോക്കനി  കുറ്റചപടുത്തുന്ന  ഒരു  സമസ്പീപനമക്ടോണപ  സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നചതന്നപ  പലകപക്ടോഴുസം
അപ്പുറത്തുനനിന്നുസം ഉയര്ന്നു കകേള്ക്കക്ടോറുണപ.  ഉളതുപറയുകമക്ടോള് അതപ കുറ്റമക്ടോചണന്നപ
എന്തനിനക്ടോണപ നനിങ്ങള്ക്കപ കതക്ടോന്നുന്നതപ.  ഉള കേക്ടോരരങ്ങളകല പറയുന്നതപ.  കേഴനിഞ്ഞ
അഞപ വര്ഷക്കക്ടോലസം നനിങ്ങള് ഇവനിചടെ നടെപക്ടോക്കനിയ ഭരണചത സസ്വക്ടോഭക്ടോവനികേമക്ടോയുസം
വനിലയനിരുത്തുകേ എന്ന ഒരു പ്രതനിഭക്ടോസമക്ടോണപ ഞങ്ങള് ചചയ്യുന്നതപ. ഇകപക്ടോള് നടെക്കുന്ന
ഭരണചത തസ്പീര്ച്ചയക്ടോയുസം പ്രതനിപക്ഷക്ടോസംഗങ്ങള്ക്കുസം വനിലയനിരുതക്ടോവന്നതക്ടോണപ.  സഭയുചടെ
പ്രവര്തനസം  കൂടുതല്  ഊര്ജ്ജസസ്വലമക്ടോക്കുന്നതനിനുകവണനി  ഭരണ  നവസ്പീകേരണ
പ്രവര്തനങ്ങള് ബഹുമക്ടോനരനക്ടോയ കകേരള മുഖരമനനി ശ്രസ്പീ.  പനിണറക്ടോയനി വനിജയചന്റെ
കനതൃതസ്വതനില് നടെപക്ടോയനിത്തുടെങ്ങനിയനിട്ടുണപ.  കപക്ടോസനിറ്റസ്പീവക്ടോയ മക്ടോറ്റങ്ങള് എന്തുചകേക്ടോണപ
പ്രതനിപക്ഷസം കേക്ടോണുന്നനിലക്ടോചയന്നപ അതനിശകയക്ടോകനികയക്ടോടുകൂടെനിതചന്ന ഞക്ടോന നനിങ്ങകളക്ടോടെപ
കചക്ടോദനിക്കുകേയക്ടോണപ.  എന്തുചകേക്ടോണക്ടോണപ  നനിങ്ങള്ക്കതപ  കേക്ടോണക്ടോന  കേഴനിയക്ടോതതപ;
മനനിമക്ടോചരലക്ടോവരുസം  ആഴ്ചയനില് അഞ്ചുദനിവസസം ചസക്രകടറനിയറ്റനില്  ഉണക്ടോകേണചമന്ന
കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശസം  നല്കേനിയതപ   പ്രകേടെമക്ടോയ മക്ടോറ്റമകല;  നമ്മുചടെ  ബഹുമക്ടോനരനക്ടോയ
മുഖരമനനിയുചടെ  ഒരു  കസറ്റപചമന്റെപ  ബഹുമക്ടോനചപട  പ്രതനിപക്ഷക്ടോസംഗങ്ങചളലക്ടോവരുസം
വക്ടോയനിച്ചുകേക്ടോണുചമന്നപ ഞക്ടോന കേരുതുന്നു.  മുഖരമനനിയക്ടോയനി ചുമതലകയറ്റ ഉടെനതചന്ന
കകേരളതനിചല ജനങ്ങചളയുസം  ഉകദരക്ടോഗസ്ഥചരയുസം  അഭനിസസംകബക്ടോധന ചചയചകേക്ടോണപ
അകദ്ദേഹസം  പറഞ്ഞതപ  ഓകരക്ടോ  ഫയലുസം  ഓകരക്ടോ  ജസ്പീവനിതമക്ടോചണന്നക്ടോണപ.   അതക്ടോണപ
ഭരണ നവസ്പീകേരണസം. കകേക്ടോടെനിക്കണക്കനിനുരൂപ  ചചലവഴനിച്ചുചകേക്ടോണപ കുചറ ചകേടനിടെങ്ങള്
ഉണക്ടോക്കനിചയടുക്കുകേ,  കുചറ  പദ്ധതനികേള്  പ്രഖരക്ടോപനിക്കുകേ,  കുചറ  ഉദ്ഘക്ടോടെന
മക്ടോമക്ടോങ്കങ്ങള് നടെത്തുകേ ഇചതക്ടോന്നുമല മക്ടോറ്റങ്ങചളന്നു പറയുന്നതപ.  ചനില ആശയങ്ങള്
ചകേക്ടോണ്ടുതചന്ന നമുക്കപ ചനില മക്ടോതൃകേകേള് സൃഷ്ടനിക്കക്ടോന കേഴനിയക്ടോറുണപ. എലക്ടോവരുചടെയുസം
മനസനികലയപ  ചനില  ആശയങ്ങള്  പ്രദക്ടോനസം  ചചയചകേക്ടോടുക്കുന്നതുതചന്ന  ഒരു  ഭരണ
നവസ്പീകേരണമക്ടോണപ.  നമുക്കപ  ജക്ടോതനിയനിലക്ടോചയന്ന  ശ്രസ്പീനക്ടോരക്ടോയണ  ഗുരുവനിചന്റെ  ദര്ശനസം
എത്ര  ടധരരകതക്ടോടുകൂടെനിയക്ടോണപ  ജനത  സസ്വസ്പീകേരനിച്ചതപ.  ഞങ്ങള്  ഉയര്തനിയ  ഒരു
മുദ്രക്ടോവക്ടോകേരമുണപ, 'അഴനിമതനിമുക മതനനിരകപക്ഷ വനികേസനിത കകേരളസം'  എന്ന   മുദ്രക്ടോവക്ടോകേരസം.
ഇടെതുപക്ഷതനിചന്റെ  ചതരചഞ്ഞടുപപ  പ്രകേടെനപത്രനികേയനില്തചന്ന  പറഞ്ഞനിട്ടുണപ.
എത്ര  നല  മുദ്രക്ടോവക്ടോകേരമക്ടോണപ.  ഈ  നക്ടോടനിചല  എലക്ടോവര്ക്കുസം  സമക്ടോധക്ടോനമക്ടോയനി
ജസ്പീവനിക്കക്ടോന കേഴനിയുന്ന സക്ടോഹചരരസം ഉണക്ടോക്കുചമന്നുപറഞചകേക്ടോണക്ടോണപ ഇടെതുപക്ഷസം
അധനികേക്ടോരതനികലയപ  വന്നതപ.  അതനിചന്റെ ഏറ്റവസം വലനിയ ഉദക്ടോഹരണമക്ടോണപ  നമുക്കപ
ജക്ടോതനിയനിലക്ടോചയന്നപ  ശ്രസ്പീനക്ടോരക്ടോയണ ഗുരുകദവന  1916-ല് പ്രബുദ്ധകകേരളസം  മക്ടോസനികേയനില്
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പറഞ്ഞതനിചന്റെ  100-ാം വക്ടോര്ഷനികേസം സമുചനിതമക്ടോയനി എലക്ടോ സ്ഥലങ്ങളനിലുസം ആകഘക്ടോഷനിച്ചതപ.
അതനിലൂചടെ  സക്ടോസംസക്ടോരനികേമക്ടോയ  ഒരു  മുകന്നറ്റതനിനുകൂടെനി  നമ്മള്  വഴനി  ചതളനിച്ചു
ചകേക്ടോടുക്കുകേയക്ടോണപ.   അചതക്ടോരു മക്ടോറ്റമക്ടോണപ.   ഭരണതനില്  വരുന്നവര് കകേവലമക്ടോയ
പദ്ധതനിപ്രവര്തനതനില്  മക്ടോത്രമല  ആശയതനിചന്റെ  വലനിയ  പ്രചരണസംകൂടെനി
നടെത്തുന്നുചവന്നുളതപ വളചര കപക്ടോസനിറ്റസ്പീവക്ടോയ കേക്ടോരരമക്ടോണപ.  അതപ ബഹുമക്ടോനരരക്ടോയ
പ്രതനിപക്ഷക്ടോസംഗങ്ങള്  കേക്ടോകണണതക്ടോണപ.  ഒരു  ഫയല്  ഒരു  ജസ്പീവനിതമക്ടോചണന്ന
കബക്ടോധരകതക്ടോടുകൂടെനി  നനിങ്ങള്  പ്രവര്തനിക്കണചമന്നപ  ബഹുമക്ടോനചപട  മുഖരമനനി
പറഞ.  അതപ പറയുന്നതനിനപ ഒരുപക്ടോടെപ പണസം ചചലവഴനികക്കണ കേക്ടോരരമനില.  വളചര
വരകമക്ടോയനി പറഞ്ഞ കേക്ടോരരമക്ടോണപ.  അകദ്ദേഹസം പറഞ്ഞ ഒരു കേക്ടോരരസം നമ്മള് ഇവനിചടെ
ചര്ച്ച ചചകയ്യണതക്ടോണപ. 

ശ്രസ്പീ  .    ചകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള്  ഖക്ടോദര്  : ഭരണ  പരനിഷ്കക്ടോരവമക്ടോയനി  ബനചപടപ
സസംസക്ടോരനിക്കുകമക്ടോള്  നമ്മുചടെ  ചസക്രകടറനിയറ്റനിനകേചത  ഫയല്  സനിസതനില്
നവസ്പീകേരനികക്കണ ഒകടചറ പ്രശ്നങ്ങളുചണന്നക്ടോണപ ഒരു അസംഗചമന്ന നനിലയനില് എനനിക്കപ
കതക്ടോന്നനിയനിട്ടുളതപ. ബഹുമക്ടോനചപട മുഖരമനനി ചൂണനിക്കക്ടോണനിച്ചതുകപക്ടോചല ഒരു ഫയല്
എന്നുപറയുന്നതപ  ഒരു  മനുഷരചന്റെ  ജസ്പീവനിതമക്ടോണപ.  ചസക്രകടറനിയറ്റനിലുസം   ഡയറകകററ്റനിലുസം
അയയ്ക്കുന്ന ഫയലുകേള് മക്ടോസങ്ങകളക്ടോളസം  അകങ്ങക്ടോട്ടുമനികങ്ങക്ടോട്ടുസം തടനിചക്കക്ടോണ്ടുകപക്ടോകുന്ന
അവസ്ഥയപ പരനിഹക്ടോരസം കേക്ടോകണണ കേക്ടോരരങ്ങളകല  ഈ ചര്ച്ചയനിലൂചടെ പ്രധക്ടോനമക്ടോയുസം
ചകേക്ടോണ്ടുവകരണതപ.

ശ്രസ്പീമതനി യു  .   പ്രതനിഭ ഹരനി: സര്, തസ്പീര്ച്ചയക്ടോയനിട്ടുസം അതു തചന്നയക്ടോണപ കവണതപ.
അകദ്ദേഹസം പറഞ്ഞ  പ്രധക്ടോനചപടതുസം പ്രസകവമക്ടോയ ഒരു കസറ്റപചമന്റെപ ഞക്ടോനനിവനിചടെ
വക്ടോയനിക്കക്ടോന  ആഗ്രഹനിക്കുകേയക്ടോണപ.  മക്ടോനരമക്ടോയ  നമ്മുചടെ  ചപരുമക്ടോറ്റസംകപക്ടോലുസം  ഒരു
സസംസക്ടോരമക്ടോചണന്നക്ടോണപ അകദ്ദേഹസം പറഞ്ഞതപ. ഒരു ആശുപത്രനിയനികലയ്കക്കക്ടോ സര്ക്കക്ടോര്
സ്ഥക്ടോപനതനികലക്കപ  കേടെന്നുചചലകമക്ടോള് ഒരു സക്ടോധക്ടോരണക്കക്ടോരനപ   സക്ടോമക്ടോനരമക്ടോയനി
കേനികടണ നരക്ടോയമക്ടോയ കേക്ടോരരമക്ടോചണങ്കനിലുസം നമുക്കപ ചചയ്യക്ടോന കേഴനിയക്ടോത കേക്ടോരരമക്ടോചണങ്കനില്
കപക്ടോലുസം  അക്കക്ടോരരസം  പുഞനിരനിച്ചുചകേക്ടോണപ  അവചര  പറഞ്ഞപ  കബക്ടോധരചപടുതക്ടോന
കേഴനിയണസം.  മക്ടോനരമക്ടോയ ചപരുമക്ടോറ്റസംകപക്ടോലുസം ഒരു സസംസക്ടോരമക്ടോചണന്നപ കകേരളതനിചല
ഉകദരക്ടോഗസ്ഥകരക്ടോടെപ പറഞചകേക്ടോണക്ടോണപ ബഹുമക്ടോനചപട മുഖരമനനി അകദ്ദേഹതനിചന്റെ
പ്രവര്തനസം തുടെങ്ങനിയതപ.  അതുതചന്ന ഒരു നവസ്പീകേരണമക്ടോണപ.   അതുചകേക്ടോണക്ടോണപ
നവകകേരളതനിചന്റെ  ശനില്പനിയക്ടോണപ  കകേരളതനിചന്റെ  മുഖരമനനിചയന്നപ  ഞങ്ങള്
അഭനിമക്ടോനകതക്ടോടുകൂടെനി  പല  ആവര്തനി  പറയുന്നതപ.  അതുകകേടപ  പലകപക്ടോഴുസം
പ്രതനിപക്ഷതനിരനിക്കുന്നവര് ചനില  അസസ്വസ്ഥതകേചളക്ടോചക്ക പ്രകേടെനിപനിക്കക്ടോറുചണങ്കനിലുസം
വസ്തുത നനിങ്ങള് ഉള്ചക്കക്ടോളണചമന്നപ  വളചര കസ്നേഹപൂര്വ്വസം അഭരര്ത്ഥനിക്കക്ടോനകൂടെനി
ഈ അവസരസം ഉപകയക്ടോഗനിക്കുകേയക്ടോണപ. 
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ഇവനിചടെ  ഭരണനവസ്പീകേരണ പരനിപക്ടോടെനികേളുചടെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  കുകറ  ചപ്രക്ടോകപക്ടോസലുകേള്
വന്നനിട്ടുണപ.  അതനില്  ചനില  കേക്ടോരരങ്ങള്  ഈ  കേമ്മനിറ്റനിതചന്ന  കേണ്ടുപനിടെനിച്ചനിട്ടുണപ.
സസ്പീകേളുചടെയുസം കുടനികേളുചടെയുസം കക്ഷമസം സസംബനനിച്ച സമനിതനിയുചടെ കയക്ടോഗസം കചരുകമക്ടോള്
16  വര്ഷതനിനുമുനപുള കേക്ടോരരസംവചര ഞങ്ങള് അതനില് ചര്ച്ചചചയ്യുന്നു.  ബഹുമക്ടോനരയക്ടോയ
ശ്രസ്പീമതനി  പനി.  അയനിഷക്ടോ  കപക്ടോറ്റനി  ചചയര്മക്ടോനക്ടോയനിട്ടുള  ആ  കേമ്മനിറ്റനിയനില്  ഏകതക്ടോ
ഒരവസരതനില് ആദനിവക്ടോസനി കുടനികേള്ക്കപ വസസം ഇലക്ടോതനിരുന്ന കേക്ടോരരചത സസംബനനിച്ചപ
ചര്ച്ചവന്നു. 16  വര്ഷസം മുനപുള കേക്ടോരരമക്ടോണപ ഇകപക്ടോള് ചര്ച്ച ചചയ്യുന്നതപ.  യഥക്ടോസമയസം
പ്രശ്നങ്ങള്ക്കപ പരനിഹക്ടോരസം കേക്ടോണക്ടോന കേഴനിയക്ടോതനിരനിക്കരുചതന്നുസം അതനില് ഫലപ്രദമക്ടോയനി
ഇടെചപടെണചമന്നുമക്ടോണപ  പറഞ്ഞതപ. നനിര്ദ്ധനര്ക്കപ  നനിശ്ചനിത  നനിലവക്ടോരതനിലുള
അടെനിസ്ഥക്ടോന  കസവനങ്ങള്  ഉറപ്പുവരുതണചമന്ന  ഈ  സമനിതനിയുചടെ  ശനിപക്ടോര്ശ
അങ്ങചനതചന്ന നടെപനിലക്ടോക്കക്ടോനുള   ഒരു പരനിശ്രമമക്ടോണപ   ഇടെതുപക്ഷ ജനക്ടോധനിപതര
മുന്നണനി  സര്ക്കക്ടോര്  ഏചറ്റടുതനിരനിക്കുന്നതപ.  ഇന്നചത  പ്രതനിപക്ഷസം  ഭരണപക്ഷ
തനിരുന്നകപക്ടോഴുളള  ഒരു  കേക്ടോരരസം  ഞക്ടോനനികപക്ടോള്  ഓര്ക്കുന്നു.  അന്നപ  കകേന്ദ്രസം
ഭരനിച്ചനിരുന്നതപ  യു.പനി.എ.  സര്ക്കക്ടോരക്ടോയനിരുന്നു.  സമൃദ്ധമക്ടോയ  രക്ടോഷ്ട്രസം  സസംതൃപ്തമക്ടോയ
സസംസ്ഥക്ടോനസം  എന്നപ  അന്നപ  നനിങ്ങള്  പറഞ്ഞനിരുന്നു.  അക്കക്ടോരരസം  സസംബനനിച്ചപ
നനിങ്ങള്തചന്ന  ഒന്നക്ടോകലക്ടോചനിച്ചു  കനക്ടോക്കണസം.  കകേക്ടോടെനിക്കണക്കനിനുരൂപ   ചചലവഴനിച്ചു
എങ്കനിലുസം സസംതൃപ്തമക്ടോചയക്ടോരു സസംസ്ഥക്ടോനസം രൂപസ്പീകേരനിക്കക്ടോന നനിങ്ങള്ക്കപ കേഴനിഞ്ഞനിടനില.
അതനിചന്റെ  ചതളനിവക്ടോണപ  ഇന്നുസം   ലക്ഷക്കണക്കനിനക്ടോളുകേള്ക്കപ   ഭൂമനിയനില  എന്നതപ.
ഭരണനവസ്പീകേരണ  പരനിപക്ടോടെനികേള്ക്കുകവണനി  ചകേക്ടോടനികഘക്ടോഷനിച്ചപ  കകേക്ടോടെനിക്കണക്കനിനു
രൂപ ചചലവക്ടോക്കനിയനിട്ടുസം അടെനിസ്ഥക്ടോന പ്രശ്നങ്ങള്ക്കപ പരനിഹക്ടോരസം കേക്ടോണക്ടോന കേഴനിഞ്ഞനിചലന്ന
ദഒൗര്ഭക്ടോഗരകേരമക്ടോയ സസംഭവസംകൂടെനി ചൂണനിക്കക്ടോണനിക്കുന്നു. ഇതുകപക്ടോചലയുള കേക്ടോരരങ്ങള്
ചര്ച്ചചചയ്യുകമക്ടോള്  കുറച്ചുകൂടെനി  ആതക്ടോര്ത്ഥമക്ടോയ  ഇടെചപടെല്  ഭരണ-പ്രതനിപക്ഷ
ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നപ  വരണസം.  കേക്ഷനിരക്ടോഷ്ട്രസ്പീയതനിനതസ്പീതമക്ടോയനി  അക്ഷരക്ടോര്ത്ഥതനില്  ഒരു
നവസ്പീന  കകേരളസം  സൃഷ്ടനിക്കക്ടോന  ബഹുമക്ടോനചപട  കകേരളതനിചന്റെ  ഇകപക്ടോഴചത
മുഖരമനനി ശ്രമനിക്കുകമക്ടോള് നനിങ്ങളുചടെചയലക്ടോസം സഹകേരണസംകൂടെനി ഉറപക്ടോക്കനിചക്കക്ടോണപ
സക്ടോധക്ടോരണക്കക്ടോര്ക്കപ നസ്പീതനിചകേക്ടോടുക്കക്ടോന നമുചക്കക്ടോന്നനിച്ചപ  നനില്ക്കക്ടോസം എന്നുപറയക്ടോന
ഈ അവസരസം ഉപകയക്ടോഗനിക്കുകേയക്ടോണപ.

പടനികേജക്ടോതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നക്ടോക്കസമുദക്ടോയകക്ഷമവസം നനിയമവസം സക്ടോസംസക്ടോരനികേവസം
പക്ടോര്ലചമന്റെറനികേക്ടോരരവസം  വകുപ്പുമനനി  (  ശ്രസ്പീ  .    എ  .    ചകേ  .    ബക്ടോലന  ): സര്,  205  ബനി
പ്രകേക്ടോരമുള  ഈ  കനക്ടോടസ്പീസപ  ഏറ്റവസം  പ്രക്ടോധക്ടോനരമുളതുസം  കകേരള  നനിയമസഭയുചടെ
ചരനിത്രതനില്  ഏറ്റവസം  അത്ഭുതമുണക്ടോക്കുന്നതുമക്ടോണപ.  ആ  റനികപക്ടോര്ടനിചന്റെ  ഉളടെക്കസം
എന്നുപറയുന്നതപ ഒരു ഗവണ്ചമന്റെപ, അതുമക്ടോയനി ബനചപട്ടുചകേക്ടോണ്ടുള ഉകദരക്ടോഗസ്ഥനമക്ടോര്
അവരുചടെ അക്കഒൗണബനിലനിറ്റനി കേക്ടോണനിച്ചനില എന്നുളതക്ടോണപ. ഓഡനിറ്റുകപക്ടോലുസം നടെതക്ടോത
1,300  കകേക്ടോടെനി  രൂപയുചടെ  ചഞടനിപനിക്കുന്ന..(ബഹളസം)…ഞക്ടോന  പറയുന്നതപ
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എന്തക്ടോചണന്നുവച്ചക്ടോല് അത്രയുസം പ്രക്ടോധക്ടോനരമുള ഒരു റനികപക്ടോര്ടക്ടോണപ  ശ്രസ്പീ.  വനി.  ഡനി.
സതസ്പീശന ചചയര്മക്ടോനക്ടോയനിരനിക്കുന്ന സമയതപ ചകേക്ടോണ്ടുവന്നതപ.  ഇതപ  അവതരനിപനിക്കുന്ന
സമയത്തുതചന്ന  പനിശകുപറ്റനി.  സസ്വക്ടോഭക്ടോവനികേമക്ടോയനിട്ടുസം  ഇനനി  ഉണക്ടോകേക്ടോന  കപക്ടോകുന്ന
ചര്ച്ചയുസം  ആ ദനിശയനിലക്ടോയനിരനിക്കുസം. 

ശ്രസ്പീ  .   ചകേ  .   സനി  .   കജക്ടോസഫപ: സര്, അങ്ങയുചടെ ഉപകദശസം എനനിക്കപ ആവശരമനില.

ശ്രസ്പീ  .   എ  .   ചകേ  .   ബക്ടോലന: സര്, ഞക്ടോന തക്ടോങ്കകളക്ടോടെല പറഞ്ഞതപ. ഈ കനക്ടോടസ്പീസപ
വളചര ഗഒൗരവതനിലക്ടോണപ ഈ സഭ കേണതപ. 

ശ്രസ്പീ  .    ചകേ  .    സനി  .    കജക്ടോസഫപ:  സര്,  നനിങ്ങള്  ഏകേപക്ഷസ്പീയമക്ടോയനിടക്ടോണപ
കേക്ടോണുന്നതപ.

ശ്രസ്പീ  .    എ  .    ചകേ  .    ബക്ടോലന:  സര്,  ശ്രസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശന എസം.എല്.എ.യുചടെ
റനികപക്ടോര്ടനിലുള  ഏചതങ്കനിലുചമക്ടോരു  കേക്ടോരരസം  ഈ  സഭയുചടെ  മുനപനില്  നനിങ്ങള്
അവതരനിപനികച്ചക്ടോ; ഇല. അതക്ടോണപ ഞക്ടോന പറഞ്ഞതപ. നനിങ്ങള് ചകേക്ടോടുത കനക്ടോടസ്പീസനിചന്റെ
ഉകദ്ദേശരശുദ്ധനിചയ  കചക്ടോദരസം  ചചയ്യുന്നനില.  നല  കനക്ടോടസ്പീസക്ടോണപ.  പകക്ഷ  ഇതനിചന്റെ
ഉളനിലുള കേക്ടോരരങ്ങചള  ഗഒൗരവതനില്  കേണ്ടുചകേക്ടോണപ  രണ്ടു വക്ടോചക്കങ്കനിലുസം  തക്ടോങ്കള്
പറകയണതക്ടോയനിരുന്നു. അതുചകേക്ടോണക്ടോണപ പറഞ്ഞതപ.  അതുചകേക്ടോണപ ചര്ച്ച അങ്ങചനയക്ടോണപ
കപക്ടോകുകേ.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  റനികപക്ടോര്ടനിചന്റെ  ചര്ച്ചചയ  എങ്ങചന  സമസ്പീപനിക്കണചമന്നപ
തുടെക്കതനികല  ചചയര്  പറയുകേയുണക്ടോയനി.  ആ  നനിലയനില്തചന്ന  ബഹുമക്ടോനചപട
അസംഗങ്ങള് അതപ പരനിഗണനിക്കണചമന്നപ ഒരനിക്കല്ക്കൂടെനി അഭരര്ത്ഥനിക്കുന്നു.

ശ്രസ്പീ  .    ഇ  .    ടെനി  .     ചചടെസണ് മക്ടോസര്:  സര്,  എസനികമറ്റപസപ കേമ്മനിറ്റനി റനികപക്ടോര്ടനികന്മേലുള
ചര്ച്ച  ഈ  സഭ  തുടെങ്ങനിവച്ചതപ  നന്നക്ടോയനി  എന്നക്ടോണപ  എചന്റെ  അഭനിപ്രക്ടോയസം.  ശ്രസ്പീ.
വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശന  ചചയര്മക്ടോനക്ടോയനിട്ടുള  എസനികമറ്റപസപ  കേമ്മനിറ്റനിയുചടെ  റനികപക്ടോര്ടപ
വക്ടോയനിക്കുകമക്ടോള് തസ്പീര്ച്ചയക്ടോയുസം വലനിയ ആശങ്കകേളക്ടോണുണക്ടോകുന്നതപ.  ഈ റനികപക്ടോര്ടനിചന
കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കക്ടോരനിചന്റെ  കേക്ടോലചത  പ്രവര്തനതനിചന്റെ  ഒരു  സക്ടോക്ഷരപത്രമക്ടോയനി
കവണചമങ്കനില്  വനിലയനിരുതക്ടോവന്നതക്ടോണപ.  ഭരണ  നവസ്പീകേരണസം,  അതനിചന്റെ  ഗുണസം,
കേണക്കപ  എന്നനിവ  സസംബനനിച്ചപ   കൃതരതകയക്ടോടുകൂടെനിയ  മറുപടെനി  പറയക്ടോനുള
സഒൗകേരരസം  ഉണക്ടോയനിരുന്നനിചലന്നക്ടോണപ  ഇതുകേക്ടോണുകമക്ടോള്  ചപക്ടോതുചവ  നമുക്കപ
കതക്ടോന്നുന്നതപ.

കകേരള  രക്ടോഷ്ട്രസ്പീയതനില്  വലനിയ  ഒച്ചപക്ടോടെപ  സൃഷ്ടനിച്ച  എ.ഡനി.ബനി.  വക്ടോയ
സസംബനനിച്ചപ,  അതനിചന്റെ  ഭസ്പീമമക്ടോയ  സസംഖര,  ഏകേകദശസം  200  ദശലക്ഷസം  കഡക്ടോളര്,
അതനിചന്റെ ചചലവകേള്, വക്ടോയയ്ക്കുള മറ്റപ സ്ഥനിതനികേചളക്ടോചക്ക പരനികശക്ടോധനിക്കുകമക്ടോള് ആ
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തുകേ  തനിരനിച്ചടെയ്ക്കുന്നതുസസംബനനിച്ചപ,  അതനിചന്റെ  കേണക്കപ  സസംബനനിച്ചപ,  അതനിചന്റെ
ഗുണഫലങ്ങള് സക്ടോധക്ടോരണക്കക്ടോര്ക്കപ ലഭനിച്ചതുസസംബനനിചച്ചക്ടോചക്ക നനിരുതരവക്ടോദപരമക്ടോയനിട്ടുള
സമസ്പീപനമക്ടോണപ  ഈ  റനികപക്ടോര്ടനില്  സൂചനിപനിക്കചപടനിട്ടുളതപ.  അന്നപ  ഇടെതുപക്ഷ
കേക്ഷനികേള്  ഉയര്തനിപനിടെനിച്ച  ആശങ്കകേചളക്ടോചക്ക  ശരനിവയ്ക്കുന്ന  ഒരു  റനികപക്ടോര്ടക്ടോയനി
കവണസം  ഇതനിചന  കേക്ടോണക്ടോന.    ഭരണനവസ്പീകേരണസം  സസംബനനിച്ചപ  വലനിയ  വലനിയ
കേക്ടോരരങ്ങള്  പറഞ്ഞനിട്ടുണപ. നനിര്ദ്ധനര്ക്കപ നനിശ്ചനിത നനിലവക്ടോരതനിലുള അടെനിസ്ഥക്ടോന
കസവനങ്ങള്  ഉറപ്പുവരുത്തുസം,  തകദ്ദേശ  സസ്വയസംഭരണ  സ്ഥക്ടോപനങ്ങള്  ഫലപ്രദവസം
പ്രക്ടോപ്തവമക്ടോയവ  പടുത്തുയര്ത്തുസം,  സര്ക്കക്ടോരനിചന്റെ  പ്രവര്തനസം  വരക്ടോപനിപനിക്കുസം,
വളര്ച്ചയപ  സഹക്ടോയകേമക്ടോയനിട്ടുള  സക്ടോഹചരരമുണക്ടോക്കുസം,  സക്ടോമതനികേ  സുസ്ഥനിരത
ചചകേവരനിക്കുസം  എന്നനിങ്ങചന  വലനിയ  ലക്ഷരങ്ങചളക്ടോചക്ക  ഇതനില്  പറഞ്ഞനിട്ടുണപ.
പകക്ഷ റനികപക്ടോര്ടപ പരനികശക്ടോധനിക്കുകമക്ടോള് കേണക്കുകപക്ടോലുസം സമര്പനിക്കക്ടോത,  എങ്ങചന
ചചലവഴനിച്ചു എന്നുകപക്ടോലുസം പറയക്ടോന കേഴനിയക്ടോത,  ഇരുടനില്തപ്പുന്ന ഒരു സമസ്പീപനമക്ടോണപ
യഥക്ടോര്ത്ഥതനില്  കേക്ടോണുന്നതപ.   ദശലക്ഷക്കണക്കനിനപ  കഡക്ടോളര്  ചചലവഴനിച്ചതനിചന്റെ
റനികപക്ടോര്ടക്ടോണപ  എസനികമറ്റപസപ  കേമ്മനിറ്റനി  ഇതനില്  സൂചനിപനിക്കുന്നതപ.  സര്ക്കക്ടോര്
ജസ്പീവനക്കക്ടോരുചടെ തസ്പീവ്ര പരനിശസ്പീലന പരനിപക്ടോടെനി  സമയബനനിതമക്ടോയനി പൂര്തനിയക്ടോക്കു
ചമന്നുപറയുന്നുണപ.  അതപ സമയബനനിതമക്ടോയനി പൂര്തസ്പീകേരനിച്ചനിടപ  അതനിചന്റെ ഭരണ
പരമക്ടോയനിട്ടുള  കനടങ്ങള്  സക്ടോധക്ടോരണ  ജനങ്ങള്ക്കപ  എത്രമക്ടോത്രസം  കേനിടനിചയന്നു
കചക്ടോദനിച്ചക്ടോല്, വളചര കുറച്ചുമക്ടോത്രകമ ഉണക്ടോയനിട്ടുള എന്നു കേക്ടോണക്ടോന കേഴനിയുസം. കസവന
കമഖലയനിലുള ഓഫസ്പീസുകേളുചടെ  കേമക്യൂടര്വല്ക്കരണസം നടെപക്ടോക്കക്ടോന,  പ്രമക്ടോണങ്ങള്
രജനിസര്  ചചയ്യക്ടോന,  കേരചമക്ടോടുക്കക്ടോന,  വനിവനിധ  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള്  ലഭരമക്ടോക്കക്ടോന
അങ്ങചന കേക്ടോലതക്ടോമസസം കൂടെക്ടോചത കേക്ടോരരങ്ങചളക്ടോചക്ക ചചയ്യുന്നതനിനുകവണനിയക്ടോണപ ഈ
പണസം  മുടെക്കനിയതപ.  പകക്ഷ  ഇകപക്ടോഴുസം  നമ്മുചടെ  ഓഫസ്പീസുകേളുചടെ  ചപക്ടോതുസ്ഥനിതനി
ചമച്ചചപടനിടനില  എന്നുകേക്ടോണക്ടോസം.  അതകനസ്വഷനികക്കണ  കേക്ടോരരമുചണന്നപ  എനനിക്കപ
കതക്ടോന്നുന്നനില.  മഴചവള  സസംഭരണനി  സസംബനനിച്ചപ  വലനിയ  കനടമക്ടോയനി  റനികപക്ടോര്ടപ
ചൂണനിക്കക്ടോണനിക്കുന്നുണപ.  മഴചവള  സസംഭരണനി  ചതറ്റക്ടോയ  ഒന്നക്ടോചണന്നപ  ഞക്ടോന
പറയുന്നനില.  എന്നക്ടോല്  അതനിചന്റെ  നടെതനിപ്പുസസംബനനിച്ചപ,  അതനിചന്റെ  ഉപകയക്ടോഗസം
സസംബനനിച്ചപ,  സസംഭരണനി  വച്ച  സ്ഥലങ്ങളനിചല  രസ്പീതനി  സസംബനനിചച്ചക്ടോചക്ക
പരനികശക്ടോധനിക്കുകമക്ടോള്,  ജനങ്ങളനില്  ഇതുസസംബനനിച്ചപ   അവകബക്ടോധമുണക്ടോക്കക്ടോചത
ഏചതങ്കനിലുചമക്ടോരു വകുപനിചന്റെ നനിയനണതനില് അതപ ചകേക്ടോണ്ടുവച്ചതനിചന്റെ ദരനുഭവങ്ങള്
ആളുകേള് അനുഭവനിക്കുകേയക്ടോണപ എന്നപ കേക്ടോണക്ടോന കേഴനിയുസം.  അതുകപക്ടോചല മനിക്കവക്ടോറുസം
എലക്ടോ കപജനിലുസം കേക്ടോണുന്നതപ റനികപക്ടോര്ട്ടുകേള് ആവശരചപടുകേ,  ബനചപട കേമ്മനിറ്റനികേകളക്ടോടുസം
ജസ്പീവനക്കക്ടോകരക്ടോടുസം മറ്റുചമക്ടോചക്ക അതനിചന്റെ വനിശദക്ടോസംശസം കതടുകേ എന്നനിങ്ങചനയക്ടോണപ. 

കഡക്ടോ  .    എന  .    ജയരക്ടോജപ:  സര്,  നമ്മുചടെ സസംസ്ഥക്ടോനതപ  കേക്ടോരരക്ഷമമക്ടോയ ഒരു
സനിവനില് സര്വ്വസ്പീസപ നടെപക്ടോക്കുന്നതനിചന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനിട്ടുളള കേക്ടോരരങ്ങളക്ടോണപ യഥക്ടോര്ത്ഥതനില്
ഈ റനികപക്ടോര്ടനില് സൂചനിപനിച്ചതപ.  അതുമക്ടോയനി ബനചപടപ  ഏതക്ടോണപ പതനിചനകടക്ടോളസം
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വകുപ്പുകേള്   ഇതനിചന്റെ  കേസ്പീഴനില്  ചകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോനുള  ശ്രമങ്ങളുണക്ടോയനി.  ഇതുമക്ടോയനി
ബനചപടപ  വനിവനിധ  സസംഘടെനകേളുമക്ടോയനി  ബഹുമക്ടോനചപട  മുഖരമനനി  ഒരു  ചര്ച്ച
അടുത  കേക്ടോലതപ  സസംഘടെനിപനിക്കുചമന്നപ മനസനിലക്ടോക്കക്ടോനക്ടോയനി.  പകക്ഷ  അതനിചല
വളചര  പ്രധക്ടോനചപട  ഒരു  കേക്ടോരരസം  ചസക്രകടറനിയറ്റനിചന  പൂര്ണ്ണെമക്ടോയനി  ഇതനില്നനിന്നപ
ഒഴനിവക്ടോക്കനിയനിരനിക്കുന്നു എന്നതക്ടോണപ.   ഏറ്റവസം  കൂടുതല് കകേഡര് സസ്വഭക്ടോവമുള നല
ഉകദരക്ടോഗസ്ഥര് കേടെന്നുവകരണ ഒരു കമഖലയക്ടോണപ ചസക്രകടറനിയറ്റപ.  പകക്ഷ അവചര
ഒഴനിവക്ടോക്കനിയനിരനിക്കുന്നു.  അവചരക്കൂടെനി   ഉള്ചപടുകതണതക്ടോചണന്നതുസസംബനനിച്ചപ
അങ്ങയുചടെ അഭനിപ്രക്ടോയസം എന്തക്ടോണപ?

ശ്രസ്പീ  .     ഇ  .    ടെനി  .     ചചടെസണ് മക്ടോസര്:  സര്,  ഇതപ ചമക്ടോതസം പരനികശക്ടോധനിക്കുകമക്ടോള്
നയതനിചന്റെ  വനിഷയമക്ടോണപ  കേക്ടോണക്ടോന  കേഴനിയുകേ.   പണവസം  മറ്റുമല  കേക്ടോരരസം.   ഒരു
സര്ക്കക്ടോരനിചന്റെ ഇച്ഛേക്ടോശകനിയനിലക്ടോയ്മ ഇതനില്  വരകമക്ടോയനി നനിഴലനിക്കുന്നുചണന്നക്ടോണപ
എനനിക്കപ  കതക്ടോന്നുന്നതപ.  ശ്രസ്പീ.  ആനന്ദനിചന്റെ  'മരണ  സര്ടനിഫനിക്കറ്റപ'  എന്ന  വളചര
പ്രസനിദ്ധമക്ടോയ  ഒരു  കൃതനിയുണപ.  അച്ഛേചന്റെ  മരണ  സര്ടനിഫനിക്കറ്റപ  കതടെനി  വനിവനിധ
ഓഫസ്പീസുകേളനില്കപക്ടോയനി ഏറ്റവസം അവസക്ടോനസം തചന്റെ അച്ഛേന ജസ്പീവനിച്ചനിരനിക്കുന്നുകണക്ടോ
എങ്കനില് ആ സര്ടനിഫനിക്കറ്റപ കവണസം എന്നു കചക്ടോദനിക്കുന്ന ഗതനികകേടെനിലക്ടോണപ ആ കേഥ
അവസക്ടോനനിക്കുന്നതപ.  അതുകപക്ടോചല  ഇത്രയുസം പണസം ചചലവഴനിച്ചനിട്ടുസം അതപ എന്തനിനു
കവണനി, എങ്ങചന, ആരുചടെ കക്ഷമസം നനിലനനിര്തക്ടോനകവണനിയക്ടോണപ എന്ന ഗഒൗരവതരമക്ടോയ
ചനിന്തയക്ടോണപ  എസനികമറ്റപസപ  കേമ്മനിറ്റനിയുചടെ  ഈ  റനികപക്ടോര്ടപ  കേക്ടോണുകമക്ടോള്  എനനിക്കപ
കതക്ടോന്നുന്നതപ എന്നക്ടോണപ സൂചനിപനിക്കക്ടോനുളതപ.

ശ്രസ്പീ  .    സനി  .    എഫപ  .    കതക്ടോമസപ:  സര്,  ഞക്ടോന  രക്ടോഷ്ട്രസ്പീയതനികലക്കപ കപക്ടോകുന്നനില,
പകക്ഷ  ഇകപക്ടോള്  ശ്രസ്പീ.  ഇ.  ടെനി.  ചചടെസണ്  മക്ടോസര്  പറഞ്ഞതപ  യു.ഡനി.എഫപ.
ഗവണ്ചമന്റെനിചനതനിരക്ടോയ ഒരു കുറ്റപത്രസം കപക്ടോചലയക്ടോണപ.  ഇതനില് കപജപ  3-ല് 2002-ല്
ആരസംഭനിച്ചപ  2008-ല് അവസക്ടോനനിച്ച എസം.ജനി.പനി. 19  വകുപ്പുകേളനിലക്ടോയനി നടെപനിലക്ടോക്കനി.
2002  മുതല്  2008  വചര കകേരളസം  ആരു ഭരനിച്ചു  എന്നപ  പരനികശക്ടോധനിക്കുകേ.  ഞക്ടോന
സസ്പീക്കചറ  പ്രകതരകേസം  അനുകമക്ടോദനിക്കുന്നു,  നന്ദനി  പറയുന്നു.  നനിയമസഭയനില്  എലക്ടോ
കേക്ടോരരങ്ങളുസം വനിശദമക്ടോയനി  ചര്ച്ചചചയ്യക്ടോന പറ്റുന്നനില.  പലകപക്ടോഴുസം രക്ടോഷ്ട്രസ്പീയസം   കേടെന്നു
വരുന്നു. ഇക്കക്ടോരരങ്ങള് വനിശദമക്ടോയനി പഠനിച്ചപ ഗവണ്ചമന്റെനിനുസം നനിയമസഭയ്ക്കുസം ചകേക്ടോടുക്കുന്ന
റനികപക്ടോര്ട്ടുകേള്  നടെപനിലക്ടോക്കക്ടോനുളള ഉതരവക്ടോദനിതസ്വസം  ഏതപ  ഗവണ്ചമന്റെപ  ഭരനിച്ചക്ടോലുസം
കവണസം.   ശ്രസ്പീ. വനി.ഡനി. സതസ്പീശന എസനികമറ്റപസപ കേമ്മനിറ്റനിയുചടെ ചചയര്മക്ടോനക്ടോയനിരുന്ന
കേക്ടോലതപ ഞക്ടോനുസം അതനിചല  ചമമറക്ടോയനിരുന്നു. ഇതനില് കേക്ഷനിരക്ടോഷ്ട്രസ്പീയസം കനക്ടോകക്കണ,
അതക്ടോണപ  നനിയമസഭയുചടെ  നല  സനിരനിറ്റപ.  ഇതനിചല  11-ഉസം  12-ഉസം  കപജുകേള്,
ബഹുമക്ടോനചപട ജലകസചന വകുപ്പുമനനി ഇവനിചടെയുണപ,  എനനിക്കപ കതക്ടോന്നുന്നു ഇഒൗ
ചര്ച്ചചകേക്ടോണപ ഇന്നപ പ്രകയക്ടോജനചപടുതക്ടോവന്ന ഒരു നലകേക്ടോരരസം എന്നതപ സമയതപ
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ചചകയ്യണ കേക്ടോരരങ്ങള് സമയതപ ചചയ്യക്ടോന തസ്പീരുമക്ടോനനിക്കുകേ എന്നതക്ടോണപ.  ഞക്ടോചനക്ടോരു
കേക്ടോരരതനില്  ഉഒൗന്നല്  ചകേക്ടോടുക്കുകേയക്ടോണപ,  ഇന്നപ  രക്ടോവനിചല  അടെനിയന്തരപ്രകമയ
ചര്ച്ചയനില് കറഷന  വനിഷയതനില് സമയബനനിതമക്ടോയനി നടെപടെനിചയടുതനില എന്നപ
അപ്പുറത്തുനനിന്നുസം ഇപ്പുറത്തുനനിന്നുസം പറഞ.  ഇഒൗ റനികപക്ടോര്ടനിചല  11,12 കപജുകേളനില്
കകേരളതനിചല  കുടെനിചവളളപ്രശ്നസം വലനിയ പ്രശ്നമക്ടോയനി പറയുന്നുണപ. നമ്മള് വരള്ച്ചചയ
കനരനിടെക്ടോന കപക്ടോകുന്നു.  ഇന്നപ രക്ടോവനിചല ബഹുമക്ടോനചപട ജലകസചന വകുപ്പുമനനി നല
കുകറ കേക്ടോരരങ്ങളുസം തസ്പീരുമക്ടോനങ്ങളുസം പറഞ. 13-ാം തസ്പീയതനി മുഖരമനനിയുചടെ അദ്ധരക്ഷതയനില്
കൂടെനിയ  കയക്ടോഗതനിചല  ചനില  തസ്പീരുമക്ടോനങ്ങളുസം  പറഞ.  തസ്പീരുമക്ടോനങ്ങചളക്ടോചക്ക
നലതക്ടോണപ,  പകക്ഷ എലക്ടോവര്ക്കുസം ഉല്ക്കണ്ഠയുളളതപ,  ഇഒൗ വരള്ച്ച കനരനിടെക്ടോനക്ടോയനി
എചന്തങ്കനിലുസം  നടെപടെനി  ആരസംഭനികച്ചക്ടോ;  ഇഒൗ  വരള്ച്ചചയ  കനരനിടെക്ടോന  ധനകേക്ടോരര
വകുപ്പുമനനിയുചടെ  പുതനിയ  പദ്ധതനിവചര  ചവയ്റ്റപ  ചചയ്യക്ടോന  സക്ടോധനിക്കുകമക്ടോ?  ഇഒൗ
കേമ്മനിറ്റനി  റനികപക്ടോര്ടപ  പറയുന്ന  സമയതപ  ആക്ഷന  എടുക്കക്ടോതതനിചനക്കുറനിച്ചക്ടോണപ
കുറ്റചപടുതനിയതപ. അതനിരൂക്ഷമക്ടോയ ഇതരചമക്ടോരു സക്ടോഹചരരസം നനിലനനില്ക്കുകമക്ടോള്,
ബഹുമക്ടോനചപട  ജലകസചനവകുപ്പുമനനി  രക്ടോവനിചല  പറഞ്ഞ  കേക്ടോരരങ്ങളുസം  13-ാം
തസ്പീയതനി മുഖരമനനിയുചടെ അദ്ധരക്ഷതയനില് കചര്ന്ന കയക്ടോഗതനില് എടുത തസ്പീരുമക്ടോനങ്ങളുസം
നടെപനിലക്ടോക്കക്ടോന ഇഒൗ ഗവണ്ചമന്റെപ അടെനിയന്തരമക്ടോയനി  എചന്തങ്കനിലുസം ചചയ്തനിചലങ്കനില്
നക്ടോടനിചല ജനങ്ങള് വലയുസം. അതരസം വലനിയ ജനകേസ്പീയ പ്രശ്നങ്ങളക്ടോണപ ഇതുകപക്ടോചലയുളള
കേമ്മനിറ്റനി റനികപക്ടോര്ടനിലൂചടെ വരുന്നതപ.  അതപ ഗഒൗരവതനിചലടുക്കണസം,  അചലങ്കനില് കറഷന
വനിഷയതനില് ഉണക്ടോയതുകപക്ടോചലയുളള വരക്ടോപകേമക്ടോയ പ്രശ്നസം കകേരളതനിലുമുണക്ടോകുസം.
ഇഒൗ റനികപക്ടോര്ടനില് പറയുന്നതുകപക്ടോചല കുടെനിചവളളപ്രശ്നസം അതനികന്റെതക്ടോയ  സനിരനിറ്റനിചലടുതപ
മുഖരമനനിയുസം ധനകേക്ടോരര വകുപ്പുമനനിയുസം   മതനിയക്ടോയ ഫണപ ലഭരമക്ടോക്കനി ജലകസചന
വകുപ്പുവഴനി പരനിപക്ടോടെനികേള് നടെപനിലക്ടോക്കണചമന്നപ  ഞക്ടോന നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്നു.

ശ്രസ്പീ  .    ചകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി:  സര്,  ബഹുമക്ടോനചപട  നനിയമ  വകുപ്പുമനനി
പറഞ്ഞതനികനക്ടോടെപ ഞക്ടോനുസം  കയക്ടോജനിക്കുന്നു.  ഇഒൗ റനികപക്ടോര്ടപ വളചര ഗഒൗരവമുളളതക്ടോണപ.
ഇഒൗ റനികപക്ടോര്ടനിചല മൂന്നക്ടോമചത ഖണ്ഡനികേ, "  ഭരണ നവസ്പീകേരണ പരനിപക്ടോടെനിയുമക്ടോയനി
ബനചപട്ടു  ലഭനിച്ച  വക്ടോയയുകടെയുസം  ഓകരക്ടോ  വകുപനിലുസം  ചചലവഴനിച്ച  തുകേയുകടെയുസം
വനിശദക്ടോസംശങ്ങള് സമര്പനിക്കണചമന്നപ ചപക്ടോതുഭരണ വകുപനികനക്ടോടെപ സമനിതനി ആവര്തനിച്ചപ
ആവശരചപടനിട്ടുസം  ബനചപട  ചസക്രകടറനിയറ്റനില്നനിന്നപ  ഒന്നനികലചറ  തവണ
ചതളനിചവടുപ്പുനടെതനിയനിട്ടുസം  പ്രസ്തുത വനിവരങ്ങള് സമനിതനി മുനപക്ടോചകേ സമര്പനിക്കക്ടോന
ചപക്ടോതുഭരണ വകുപനിനപ കേഴനിഞ്ഞനില "  ഇതക്ടോണപ പ്രശ്നസം.  ഇഒൗ സമനിതനി ഇത്രയുസം തുകേ
ചചലവഴനിച്ചപ ബനചപട എലക്ടോവചരയുസം വനിളനിച്ചുവരുതനിയനിട്ടുസം  ഒരു വനിവരസംകപക്ടോലുസം
സമനിതനിക്കപ തരുന്നനിലക്ടോചയന്നപ റനികപക്ടോര്ടനില്  വനിശദമക്ടോയനി പറഞ്ഞനിട്ടുണപ.  അന്നചത
ബനചപട  വകുപ്പുമനനിമക്ടോര്  ആ  സമനിതനിക്കപ  ഇതപ  ചകേക്ടോടുക്കണചമന്നപ  ആവശര
ചപടനിരുന്നുചവങ്കനില്  ഇങ്ങചനചയക്ടോരു റനികപക്ടോര്ടനിചന്റെ  ആവശരമുണക്ടോകുമക്ടോയനിരുകന്നക്ടോ?
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സമനിതനികയക്ടോടുളള ഡനിപക്ടോര്ടപചമന്റുകേളുചടെ സമസ്പീപനചമന്തക്ടോണപ?  അതക്ടോണപ ഇവനിടെചത
പ്രശ്നസം.  ഇഒൗ സമനിതനി മക്ടോത്രമല, ഇതുകപക്ടോചല 1993-ല് മുലചപരനിയക്ടോറനിചനക്കുറനിച്ചപ ഒരു
സമനിതനിയുചടെ  റനികപക്ടോര്ട്ടുണക്ടോയനിരുന്നു.  ആ  റനികപക്ടോര്ടപ  കൃതരമക്ടോയനി  നടെപനിലക്ടോക്കനി
യനിരുന്നുചവങ്കനില് കകേരളതനില് ഇന്നപ  222  ടെനി.എസം.സനി.  ചവളളസം ഒഴുകേനികപക്ടോകുന്നതപ
ഒഴനിവക്ടോക്കക്ടോമക്ടോയനിരുന്നു.  അതപ ചചയ്തനില.   കപക്ടോലസ്പീസനിചനക്കുറനിച്ചുളള  ശ്രസ്പീ.  പനി.എസം.
അബൂബക്കര് ചചയര്മക്ടോനക്ടോയനിട്ടുളള കേമ്മനിറ്റനിയുചടെ ഒരു  റനികപക്ടോര്ട്ടുണക്ടോയനിരുന്നു.  അതപ
ഇവനിചടെ നടെപക്ടോക്കനികയക്ടോ? അതുകപക്ടോചല ഇടെമലയക്ടോര് ഉള്ചപചടെയുളള ഇലക്ട്രേനിസനിറ്റനിചയ
സസംബനനിച്ചപ വനിശദമക്ടോയ ഒരു റനികപക്ടോര്ട്ടുണക്ടോയനിരുന്നു.  അങ്ങചനയുളള റനികപക്ടോര്ട്ടുകേള്
പരനികശക്ടോധനിക്കുകേകയക്ടോ നടെപനിലക്ടോക്കുകേകയക്ടോ ചചയ്യുന്ന രസ്പീതനി ഇല.  പനിന്നസ്പീടെപ എന്തക്ടോയനി
എന്നുകപക്ടോലുസം അറനിയക്ടോത ഒരു അവസ്ഥയക്ടോണപ.  നടെപനിലക്ടോക്കനിയനിടനിചലങ്കനില് അതപ
ചചയ്യക്ടോതതനിചന്റെ  കേക്ടോരണങ്ങള്  വനിശദസ്പീകേരനിക്കകണ,  നനിശ്ചനിത തസ്പീയതനിക്കകേസം ഇന്ന
കേക്ടോരണങ്ങള്  ചകേക്ടോണക്ടോണപ  ചചയ്യക്ടോന  പറ്റക്ടോതചതന്നപ  ആ  കേമ്മനിറ്റനി  മുനപക്ടോചകേ
പറയകണ? അചലങ്കനില് നടെപനിലക്ടോക്കക്ടോന  പറ്റക്ടോത നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്ടോണപ പറഞ്ഞചതന്നപ
പറയകണ?  അങ്ങചനയുള  ഒരു  സസംവനിധക്ടോനമുണക്ടോക്കനിയക്ടോല്  മക്ടോത്രകമ  മുകന്നക്ടോട്ടു
കപക്ടോകേക്ടോന സക്ടോധനിക്കുകേയുളള.  സമനിതനിചയ ഗഒൗരവമക്ടോയനി  കേക്ടോണുന്ന ഒരു സമസ്പീപനസം
ഭരണകൂടെതനിചന്റെ  അചലങ്കനില്  ഉകദരക്ടോഗസ്ഥതലതനില്  ഉണക്ടോകേണസം.  അതപ
ഉണക്ടോകുന്നനിചലന്നുളളതക്ടോണപ  പ്രശ്നസം.  ഇഒൗ സമനിതനിയുചടെ  റനികപക്ടോര്ടനിലുസം  അതുതചന്നയകല
പറയുന്നതപ,  സമനിതനിക്കപ  ആ  റനികപക്ടോര്ടപ  ഇതുവചര  കേനിടനിയനിടനില,  ഇകപക്ടോഴുസം
ചകേക്ടോടുതനിടനില.  എലക്ടോ സമനിതനികേളുമക്ടോവശരചപടുന്ന റനികപക്ടോര്ട്ടുകേള് കൃതരമക്ടോയനി സമര്പനിക്കക്ടോനുളള
നനിയമപരമക്ടോയ ബക്ടോദ്ധരത ഉകദരക്ടോഗസ്ഥര്ക്കുണക്ടോകേണചമന്നക്ടോണപ എനനിക്കുപറയക്ടോനുളളതപ.

ശ്രസ്പീ  .    എസം  .    ഉമ്മര്:  സര്,  ഇഒൗ  റനികപക്ടോര്ടപ  ചര്ച്ച  ചചയ്യക്ടോന  മുനകേചയ്യടുത
അങ്ങകയയുസം ബനി.എ.സനി.ചയയുസം ഞക്ടോന ആദരമക്ടോയനി അഭനിനന്ദനിക്കുകേയക്ടോണപ.  നനിയമസഭക്ടോ
കേമ്മനിറ്റനികേള് നനിയമസഭയുചടെ ഒരു  പരനികച്ഛേദമക്ടോണകലക്ടോ,  കേക്ഷനി  രക്ടോഷ്ട്രസ്പീയതനിനതസ്പീതമക്ടോയനി
എലക്ടോവരുസം ഒകരരൂപതനില് ചര്ച്ചചചയ്യുന്ന കേമ്മനിറ്റനികേളക്ടോണപ.  വളചര ഫലപ്രദമക്ടോയനിടക്ടോണപ
പല കേമ്മനിറ്റനികേളനിലുസം ചര്ച്ചയുണക്ടോകുന്നതപ.  അതനിചന്റെ അടെനിസ്ഥക്ടോനതനില് തചന്നയക്ടോണപ
റനികപക്ടോര്ടപ വന്നനിട്ടുളളതപ.  റനികപക്ടോര്ടനില് വളചര പ്രസകമക്ടോയ കേക്ടോരരങ്ങളക്ടോണപ പറഞ്ഞനിട്ടുളളതപ.
അതുചകേക്ടോണപ യഥക്ടോര്ത്ഥതനില് കേമ്മനിറ്റനി റനികപക്ടോര്ടപ  ചര്ച്ചചചയ്യുകമക്ടോള് അങ്ങപ ചചടെസം
ചഷഡക്യൂള്  ചചയ്തപ  അവസക്ടോനകതക്കപ  വയക്ടോചത  സസ്പീകറക്ടോ  അവര്  കേഴനിഞ്ഞ  ഉടെചന
ചര്ച്ചചചയ്യക്ടോന  സമയസം  കേക്ടോണണചമന്നക്ടോണപ  എനനിക്കപ  പറയക്ടോനുളളതപ.  അത്ര
പ്രധക്ടോനചപടതക്ടോയതുചകേക്ടോണക്ടോണപ  ഞക്ടോന  ഇക്കക്ടോരരസം  പറയുന്നതപ.   ബഹുമക്ടോനചപട
അസംഗങ്ങളുചടെയുസം  മനനിമക്ടോരുചടെയുചമക്ടോചക്ക  സജസ്പീവ  പങ്കക്ടോളനിതസം  ഉണക്ടോകുകേയുസം
അതനുസരനിച്ചുളള തുടെര്നടെപടെനികേള് ഉണക്ടോകേണചമന്നുമക്ടോണപ എനനിക്കപ അഭരര്ത്ഥനിക്കക്ടോനുളളതപ.
അതുകപക്ടോചല  19  വകുപ്പുകേളനിലക്ടോയനി  100  പദ്ധതനികേള്  നടെപനിലക്ടോക്കനി,  ചതക്ടോണ്ണൂറ്റനി
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മൂകന്നക്ടോളസം  പദ്ധതനികേള്  പൂര്തനിയക്ടോക്കനിയനിട്ടുണപ.  പകക്ഷ  പൂര്തനിയക്ടോക്കനിയനിട്ടുചണങ്കനിലുസം
ഇതുചകേക്ടോണപ സക്ടോധക്ടോരണക്കക്ടോരനപ ഉകദ്ദേശനിച്ച പ്രകയക്ടോജനസം ലഭനിച്ചനിട്ടുകണക്ടോ എന്നുളളതക്ടോണപ
ഒരു പദ്ധതനിയുചടെ വനിജയമക്ടോയനി നമ്മള് കേണക്കക്ടോകക്കണതപ.  അങ്ങചന വരുകമക്ടോള്
1300  കകേക്ടോടെനി രൂപ നസ്പീക്കനിവച്ചതനില്  756  കകേക്ടോടെനിരൂപ  ഉഒൗര്ജ്ജവകുപനിചന്റെ റവനക്യൂ
കേമ്മനി ചകേക്ടോടുക്കക്ടോനക്ടോണപ,  സക്ടോധക്ടോരണക്കക്ടോരനപ അതുചകേക്ടോണപ എന്തപ  പ്രകയക്ടോജനമക്ടോണപ
ലഭനിക്കുകേ?  അതുകപക്ടോചല വരവസക്ടോയ വകുപനില് 216 കകേക്ടോടെനി രൂപ വനി.ആര്.എസപ.ഉസം
ഒ.ടെനി.പനി.യുസം ചകേക്ടോടുക്കക്ടോനക്ടോണപ  ചചലവക്ടോയനിട്ടുളളതപ.   ഫലതനില്  536  കകേക്ടോടെനി  രൂപ
മക്ടോത്രമക്ടോണപ  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനിചല  നവസ്പീകേരണതനിനുകവണനി
ഉപകയക്ടോഗചപടുതനിയനിട്ടുളളതപ.  ഇവനിചടെ  കനരകത  സൂചനിപനിച്ചതുകപക്ടോചല  പലതനിചന്റെയുസം
അക്കഒൗണ്ടുകേള് ഓഡനിറ്റപ ചചയ്യചപടനിടനില,  കേണക്കുകേള് ലഭരമല,  ഇഒൗ സസംവനിധക്ടോനകതക്ടോടു
തചന്ന പരമ പുച്ഛേമുണക്ടോക്കുന്ന വനിധതനിലക്ടോണപ പല സസംഗതനികേളുസം വരുന്നതപ.  ഓഡനിറ്റപ
ചചയ്യചപടുന്നനില,  ഓഡനിറ്റപ   ചചയ്യുന്നതനിചനപറ്റനി  കചക്ടോദനിച്ചക്ടോല് ഒരു വരകതയുമനില.
പരസരസം കുറ്റചപടുത്തുകേയക്ടോണപ,   ഞക്ടോനല,  എനനിക്കപ  മുനപുണക്ടോയനിരുന്ന ആളക്ടോണപ
എന്നുപറഞ്ഞപ  മുനപുളള ആളുകേചള കുറ്റചപടുതനി  ഒരക്ടോളുകപക്ടോലുസം  ഒരു പദ്ധതനിയനിലുസം
ഉതരവക്ടോദനിതസ്വസം ഏചറ്റടുക്കക്ടോത അവസ്ഥയുണപ.  ഇതപ മക്ടോറനിമക്ടോറനിവരുന്ന ഗവണ്ചമന്റുകേള്
ഗഒൗരവമക്ടോയനി ആകലക്ടോചനിക്കണസം.  ഒരു ഗവണ്ചമന്റെനികനകയക്ടോ അചലങ്കനില് ഏചതങ്കനിലുസം
ഒകന്നക്ടോ രകണക്ടോ ഉകദരക്ടോഗസ്ഥനമക്ടോകരകയക്ടോ മക്ടോത്രസം കുറ്റചപടുത്തുന്നതനിനുപകേരസം നമ്മുചടെ
കേണ്ണു  തുറപനികക്കണതക്ടോവണസം ഇതപ.  ഇങ്ങചനയുളള കേമ്മനിറ്റനികേള് വയ്ക്കുന്ന റനികപക്ടോര്ട്ടുകേള്
ഇവനിചടെ  വനിശദമക്ടോയനി  ചര്ച്ച  ചചയ്യണചമന്നക്ടോണപ  എനനിക്കപ  അഭരര്ത്ഥനിക്കക്ടോനുളളതപ.
ഉകദരക്ടോഗസ്ഥനമക്ടോചര  സമണ്  ചചയ്യക്ടോന  കേമ്മനിറ്റനികേള്ക്കപ  അധനികേക്ടോരമുണപ.  അവര്
സമണ് ചചയ്തക്ടോല് ഉകദരക്ടോഗസ്ഥര് വരുസം. പകക്ഷ വന്നുകേഴനിഞ്ഞക്ടോല് അവരുചടെ കപരനില്
ആക്ഷചനടുക്കക്ടോകനക്ടോ,  ഒന്നു ശക്ടോസനിക്കക്ടോകനക്ടോകപക്ടോലുസം അധനികേക്ടോരമനില.  കേമ്മനിറ്റനി  റനികപക്ടോര്ടപ
സഭയുചടെ മുനപക്ടോചകേ വച്ചുകേഴനിഞ്ഞക്ടോല് റനികപക്ടോര്ടനിചന്റെ പ്രസകനി അകതക്ടോടുകൂടെനി തസ്പീരുകേയക്ടോണപ.
അതുചകേക്ടോണപ  ഇങ്ങചനയുളള  സമനിതനികേള്  സമര്പനിക്കുന്ന  റനികപക്ടോര്ട്ടുകേളനില്  എന്തപ
തുടെര് നടെപടെനികേള്  സസ്വസ്പീകേരനിക്കക്ടോന കേഴനിയുചമന്നുസം ഇതുമക്ടോയനി ബനചപടപ  അനക്ടോസ്ഥ
കേക്ടോണനിച്ച ആളുകേള്ചക്കതനിരക്ടോയനി എന്തപ നടെപടെനിചയടുക്കക്ടോന കേഴനിയുചമന്നുസം  ആകലക്ടോചനിക്കണസം.
ആക്ഷന കടെക്കണ് കസറ്റപചമന്റെപ സസംബനനിച്ചപ കചക്ടോദനിച്ചക്ടോല്കപക്ടോലുസം മറുപടെനി ലഭനിക്കുന്നനില.
അതനിനുകവണനി സമണ്സപ അയച്ചക്ടോല് ഒരനിക്കലുസം വരുന്നനില. ഉകദരക്ടോഗസ്ഥര് തങ്ങളുചടെ
കേമ്മനിറ്റനികേള് മുനപക്ടോചകേ അക്കഒൗണബനിലനിറ്റനി കേക്ടോണനിക്കുകേ എന്നുപറഞ്ഞക്ടോല് നനിയമസഭ
മുനപക്ടോചകേ കേക്ടോണനിക്കുകേ എന്നുളളതക്ടോണപ.  നനിയമസഭയ്ക്കുകവണനി രൂപസ്പീകേരനിച്ച കേമ്മനിറ്റനികേള്
ഫലപ്രദമക്ടോയനിട്ടുകണക്ടോചയന്നപ  അറനിയണചമങ്കനില്  ഇതുകപക്ടോചല  ചര്ച്ചകേളുണക്ടോകേണസം,
ചര്ച്ചക്കുകശഷമുളള  തസ്പീരുമക്ടോനങ്ങളുണക്ടോകേണസം.  പത്തുമനിനനിട്ടുകനരസം  മക്ടോത്രമക്ടോണപ  മനനിമക്ടോര്ക്കപ
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മറുപടെനിക്കുകവണനി വച്ചനിട്ടുളളതപ,  ആ മറുപടെനി ചവറുസം കകേവലമക്ടോയ മറുപടെനികേളക്ടോകേക്ടോചത
അതനിചന്റെ തുടെര്നടെപടെനികേളുണക്ടോയനി മറ്റുളള കേമ്മനിറ്റനികേള്ക്കുകൂടെനി ഫലപ്രദമക്ടോയനി പ്രവര്തനിക്കക്ടോന
ഇഒൗ കേമ്മനിറ്റനിയുചടെ ചര്ച്ച പ്രകയക്ടോജനകേരമക്ടോകേചട എന്നക്ടോണപ എനനിക്കപ അഭരര്ത്ഥനിക്കക്ടോനുളളതപ.
ധക്ടോരക്ടോളസം  നലകേക്ടോരരങ്ങള്  കേമ്മനിറ്റനികേളനില്  ചര്ച്ച  ചചയ്യചപടുന്നുണപ.  പകക്ഷ  അതപ
എവനികടെയുസം  എതചപടുന്നനില.   പല  ഉകദരക്ടോഗസ്ഥനമക്ടോരുസം  കേമ്മനിറ്റനികേളനില്  വലനിയ
അനക്ടോസ്ഥയക്ടോണപ കേക്ടോണനിക്കുന്നതപ.  പലരുസം പല കേമ്മനിറ്റനികേളനിലുസം അസംഗങ്ങളക്ടോയനിരുന്നനിരനിക്കുസം.
എത്ര നനിയമങ്ങളക്ടോണപ  പലകപക്ടോഴുസം നനിയമസഭചയ ചചബപക്ടോസപ ചചയ്യുന്ന  റൂളുകേളക്ടോയനി
ഇവനിചടെ വരുന്നതപ.  ഇഒൗ റൂളുകേചളക്ടോചക്കതചന്ന ഉണക്ടോക്കുന്നതപ ചതറ്റക്ടോയ രസ്പീതനിയനിലക്ടോണപ.
പല റൂളുകേളുസം അതരപൂര്വ്വമക്ടോയ ഒകന്നക്ടോ രകണക്ടോ കേറക്ഷനുകവണനി മക്ടോത്രമക്ടോണപ ഇവനിചടെ
വരുന്നതപ.  അതുചകേക്ടോണപ  ഇങ്ങചനയുളള  കേമ്മനിറ്റനികേള്ക്കപ  പ്രസകനിയുണക്ടോകേണസം.
ബഹുമക്ടോനചപട  സസ്പീക്കര് ഇഒൗ റനികപക്ടോര്ട്ടുകേള് സസംബനനിച്ചപ  പഠനിക്കണസം,  പഠനിക്കക്ടോനുളള
സസംവനിധക്ടോനങ്ങളുണക്ടോകേണസം.  ഇങ്ങചനയുളള റനികപക്ടോര്ട്ടുകേളുചടെ ചര്ച്ചയപ കൂടുതല് സമയസം
കേചണതണസം.  ഇഒൗ  ചചടെറ്റപ  ചഷഡക്യൂളനിനകേത്തുസം  ഇങ്ങചനചയക്ടോരു  ചര്ച്ചയ്ക്കുകവണനി
മുനകേചയ്യടുത  അങ്ങചയ  ഞക്ടോന  പ്രകതരകേസം  അഭനിനന്ദനിച്ചുചകേക്ടോണപ  എലക്ടോവരുസം
സൂചനിപനിച്ചതുകപക്ടോചല ഇതനിചന്റെ സനിരനിറ്റപ  ഉള്ചക്കക്ടോണ്ടുചകേക്ടോണപ  മുകന്നക്ടോട്ടു  കപക്ടോകുവക്ടോന
നനിയമസഭക്ടോ സമനിതനികേള്ക്കുസം  മനനിമക്ടോര്ക്കുസം ഗവണ്ചമന്റെനിനുസം കേഴനിയണചമന്നുമക്ടോത്രസം
പറഞചകേക്ടോണപ എചന്റെ വക്ടോക്കുകേള് നനിര്ത്തുന്നു.

ശ്രസ്പീ  .   റ്റനി  .   വനി  .   രക്ടോകജഷപ: സര്, ഇന്തരക്ടോരക്ടോജരതപ നനിയമസഭക്ടോ കേമ്മനിറ്റനികേളുണക്ടോക്കനി
മക്ടോതൃകേ  കേക്ടോണനിച്ച  കകേരളസം,  നനിയമസഭക്ടോ  സമനിതനികേളുചടെ  റനികപക്ടോര്ടപ  ചര്ച്ചചചയ്യക്ടോന
അവസരചമക്ടോരുക്കനിയതനിലൂചടെ ബഹുമക്ടോനരനക്ടോയ നനിയമസഭക്ടോ സസ്പീക്കര് നമ്മുചടെ രക്ടോജരചത
നനിയമസഭകേള്ക്കപ  ഒരു  മക്ടോതൃകേയക്ടോയനിതസ്പീര്ന്നനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  ഇഒൗ  റനികപക്ടോര്ടപ
തയ്യക്ടോറക്ടോക്കക്ടോന  ശ്രസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശചന്റെ  കനതൃതസ്വതനിലുള  കേമ്മനിറ്റനിയനിചല
പ്രഗത്ഭരക്ടോയ അസംഗങ്ങള് വഹനിച്ച പങ്കനിചനയുസം പ്രശസംസനിക്കക്ടോന ആഗ്രഹനിക്കുകേയക്ടോണപ.
യഥക്ടോര്ത്ഥതനില്  ഇഒൗ  റനികപക്ടോര്ടപ  പരനികശക്ടോധനിക്കുകമക്ടോള്  മനസനിലക്ടോയ  കേക്ടോരരസം
എ.ഡനി.ബനി.യുചടെ വക്ടോയയുമക്ടോയനി ബനചപടപ  ഞങ്ങള് കനരകത സൂചനിപനിച്ച കേക്ടോരരങ്ങള്
പൂര്ണ്ണെമക്ടോയുസം ശരനിവയ്ക്കുന്നതക്ടോണപ എന്നതക്ടോണപ.  ഇഒൗ ഭരണ നവസ്പീകേരണ പരനിപക്ടോടെനി ഒരു
പരക്ടോജയമക്ടോയനിരുന്നുചവന്ന കുറ്റസമ്മതമക്ടോചണന്നപ  പതനിമൂന്നക്ടോസം കകേരള നനിയമസഭയുചടെ
എസനികമറ്റപസപ  കേമ്മനിറ്റനി സമര്പനിച്ച ഇഒൗ റനികപക്ടോര്ടപ  വക്ടോയനിച്ചക്ടോല് നമുക്കപ മനസനിലക്ടോക്കക്ടോന
കേഴനിയുസം.  ഭരണ  സസംവനിധക്ടോനചത  നവസ്പീകേരനിക്കക്ടോനുസം  കൂടുതല്  കേക്ടോരരക്ഷമമക്ടോക്കക്ടോനുസം
കവണനിയക്ടോണപ എസം.ജനി.പനി. (കമക്ടോകഡചചണസനിസംഗപ ഗവണ്ചമന്റെപ കപ്രക്ടോഗ്രക്ടോസം)  ആരസംഭനിച്ചതപ.
പകക്ഷ  ഇഒൗ  റനികപക്ടോര്ടപ  വക്ടോയനിച്ചുകനക്ടോക്കുകമക്ടോള്,  ഇതനിചന്റെ  40-ാം  ഖണ്ഡനികേയനില്
പറയുന്ന കേക്ടോരരചമന്തക്ടോണപ;  അതനില് പറയുന്നതപ ഭരണ നവസ്പീകേരണ പരനിപക്ടോടെനിയുചടെ
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വക്ടോയക്ടോയനിനതനില്  ലഭനിച്ച  ആചകേത്തുകേ,  ആയതനില്നനിന്നുസം  ഓകരക്ടോ  വകുപനിനുസം
അനുവദനിച്ച തുകേ,  ഓകരക്ടോ വകുപ്പുസം നടെപനിലക്ടോക്കനിയ പദ്ധതനികേള്,  ചചലവഴനിച്ച തുകേ,
ബക്ടോക്കനി  വന്ന  തുകേ,  പദ്ധതനിയുമക്ടോയനി  ബനചപടപ  ഉകദരക്ടോഗസ്ഥര്  നടെതനിയ
വനികദശയക്ടോത്രകേള്  തുടെങ്ങനിയ  നനിരവധനി  വനിവരങ്ങള്  സമനിതനി  ആവശരചപടനിട്ടുസം
സമര്പനിക്കക്ടോതനിരനിക്കുന്ന  ഒരു  നനിലപക്ടോടെക്ടോണപ  സസ്വസ്പീകേരനിച്ചചതന്നപ  മനസനിലക്ടോക്കക്ടോന
കേഴനിയുസം.  ഇതപ  സഭകയക്ടോടുള  ഗുരുതരമക്ടോയ  അനക്ടോദരവക്ടോണപ.  ഇതപ
ആവര്തനിക്കക്ടോതനിരനിക്കക്ടോനുള  ശകമക്ടോയ  നടെപടെനി  ബഹുമക്ടോനചപട  ചചയറനിചന്റെ
ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുസം  ഉണക്ടോകേണചമന്നപ  വനിനയപുരസരസം  അഭരര്ത്ഥനിക്കുകേയക്ടോണപ.  ഇതു
സര്ക്കക്ടോരനിചന്റെ കേക്ടോരരക്ഷമത വര്ദ്ധനിപനിക്കക്ടോന നടെപക്ടോക്കനിയനിട്ടുള ഒരു പദ്ധതനിയക്ടോണപ.
പകക്ഷ  ഇഒൗ  പദ്ധതനിയുചടെ  കേണക്കുകപക്ടോലുസം  ലഭരമലക്ടോത  ഒരു
സക്ടോഹചരരമുണക്ടോവകേചയന്നു  പറഞ്ഞക്ടോല്  അതപ  അകങ്ങയറ്റസം  പരനിതക്ടോപകേരമക്ടോണപ.
അതപ   ഇഒൗ  റനികപക്ടോര്ടനിചന്റെ  46-ാം  ഖണ്ഡനികേ  വക്ടോയനിച്ചു  കനക്ടോക്കനിയക്ടോല്  നമുക്കപ
വരകമക്ടോയനി മനസനിലക്ടോക്കുവക്ടോന കേഴനിയുസം. ഇതപ കേടുത ആശങ്കയക്ടോണപ ഉളവക്ടോക്കുന്നതപ.
ലഭനിച്ച  ഗ്രക്ടോന്റെപ,  വക്ടോയക്ടോത്തുകേ,  ഏചതക്ടോചക്ക  പദ്ധതനികേളനില്  ചചലവഴനിച്ചു  എന്നതപ
നനിയമസഭക്ടോ സമനിതനിക്കുകപക്ടോലുസം  കേചണതക്ടോന കേഴനിയക്ടോചതക്ടോരു സക്ടോഹചരരസം  അകങ്ങയറ്റസം
ഗുരുതരവസം  ആശങ്കക്ടോജനകേവമക്ടോചണന്നപ ചൂണനിക്കക്ടോണനിക്കുവക്ടോന  ഞക്ടോന
ആഗ്രഹനിക്കുകേയക്ടോണപ.  അതുകപക്ടോചലതചന്ന  ഇതനിചന്റെ  50-ാം  ഖണ്ഡനികേയനില്
എസം.ജനി.പനി.യുമക്ടോയനി ബനചപട പദ്ധതനികേള് രൂപസ്പീകേരനിച്ചതനിചന്റെ നടെപടെനിക്രമങ്ങചളക്കുറനിച്ചപ
പറയുന്നുണപ.  ഓകരക്ടോ  വകുപ്പുസം  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിയ   നവസ്പീകേരണചത കുറനിച്ചുള  അവരുചടെ
പദ്ധതനിയുചടെ  അവകലക്ടോകേനമക്ടോകേചട  ചസ്പീഫപ  ചസക്രടറനി  അദ്ധരക്ഷനക്ടോയുള ബനചപട
ഉകദരക്ടോഗസ്ഥന്മേക്ടോരുചടെ  സമനിതനിക്കക്ടോണപ.   അതനിനുകശഷസം റനിയക്ടോബക്ടോണപ  ഇഒൗ  പദ്ധതനി
പരനികശക്ടോധനിച്ചതപ.  റനിയക്ടോബപ  വരവസക്ടോയ  വകുപനിനുകേസ്പീഴനിലുള  ഒരു  സ്ഥക്ടോപനമക്ടോണപ.
റനിയക്ടോബനിചനകപക്ടോചലയുള  ഒരു  സ്ഥക്ടോപനതനിനപ  ഇതരതനിലുള  കേക്ടോരരങ്ങള്
പരനികശക്ടോധനിക്കക്ടോനുള capability  ഉകണക്ടോചയന്നപ പരനികശക്ടോധനികക്കണതക്ടോണപ.  അതനിനുള
ചചവദഗ്ദ്ധരസം  റനിയക്ടോബനിനനിചലന്നക്ടോണപ എനനിക്കപ ചൂണനിക്കക്ടോണനിക്കക്ടോനുളതപ.  മക്ടോത്രമല
റനിയക്ടോബനിചനക്കുറനിച്ചപ ഇതനില് പറയുന്നതപ,  റനിയക്ടോബപ വരവസക്ടോയ വകുപനിചന്റെ  പദ്ധതനികേള്
മക്ടോത്രസം  നടെപക്ടോക്കക്ടോനുളതക്ടോണപ.  അതരസം  കപ്രക്ടോജകപ  റനികപക്ടോര്ട്ടുകേള്  മക്ടോത്രമക്ടോണപ
തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിയചതന്നുസം  ഇഒൗ  റനികപക്ടോര്ടനിനകേതപ  സൂചനിപനിക്കുകേയക്ടോണപ.  യഥക്ടോര്ത്ഥതനില്
കകേരളതനിചല ജനജസ്പീവനിതതനില് വലനിയ സസ്വക്ടോധസ്പീനസം ചചലുതക്ടോന എ.ഡനി.ബനി.യുചടെ
എസം.ജനി.പനി.എന്ന  പദ്ധതനിക്കപ  കേഴനിഞ്ഞനിടനിചലന്നപ  അടെനിവരയനിടുന്നതക്ടോണപ  എസനികമറ്റപസപ
കേമ്മനിറ്റനിയുചടെ  റനികപക്ടോര്ചടന്നപ  ചൂണനിക്കക്ടോണനിക്കക്ടോന  ഞക്ടോന  ആഗ്രഹനിക്കുകേയക്ടോണപ.
2002-ല് ശ്രസ്പീ.  എ.  ചകേ.  ആന്റെണനിയുചടെ  കനതൃതസ്വതനിലുള സര്ക്കക്ടോരക്ടോണപ  എസം.ജനി.പനി.
ആരസംഭനിക്കുന്നതപ. 2008-ല് അതനിചന്റെ കേക്ടോലക്ടോവധനി അവസക്ടോനനിച്ചു.  ഇതപ യഥക്ടോര്ത്ഥതനില്
നമുക്കപ നചലക്ടോരു പക്ടോഠമക്ടോണപ. ഭരണപരനിഷ്കക്ടോര നടെപടെനികേള് കവണചമന്ന കേക്ടോരരതനില്
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യക്ടോചതക്ടോരു  അഭനിപ്രക്ടോയവരതരക്ടോസവമനില.  കകേരളതനിലുണക്ടോയനിട്ടുള  വനിപ്ലെെവകേരമക്ടോയ
മക്ടോറ്റസം,  കകേരളചത  ഇന്തരയപ  മക്ടോതൃകേയക്ടോയ  ഒരു  സസംസ്ഥക്ടോനമക്ടോക്കനി  മക്ടോറ്റനി.  ജസ്പീവനിത
നനിലവക്ടോര  സൂചനികേയുചടെ  കേക്ടോരരതനില്  ഒരു  വനികേസനിത  രക്ടോജരകതക്ടോചടെക്ടോപസം  എതനി
നനില്ക്കക്ടോന  കേഴനിയുചന്നക്ടോരു  സക്ടോഹചരരസം  ഇവനിചടെയുണക്ടോയനിട്ടുണപ.  അതനിചന്റെചയലക്ടോസം
പനിന്നനില്  കകേരളതനിചല  മഹക്ടോനക്ടോയ  ആദര  മുഖരമനനി  സഖക്ടോവപ  ഇ.എസം.എസപ.
നമ്പൂതനിരനിപക്ടോടെപ-ചന്റെ  കനതൃതസ്വതനിലുള  ഭരണ  പരനിഷ്കക്ടോര  കേമ്മസ്പീഷനക്ടോയനിരുന്നു.
പനിന്നസ്പീടെപ  വന്ന  ചവകളക്ടോടെനി കേമ്മസ്പീഷന,  സഖക്ടോവപ  ഇ.  ചകേ.  നക്ടോയനക്ടോര്  കനതൃതസ്വസം
ചകേക്ടോടുത  കേമ്മസ്പീഷന  തുടെങ്ങനിയ  കേമ്മസ്പീഷനുകേളക്ടോണപ  ഇതരതനിലുള  വനിപ്ലെെവകേരമക്ടോയ
പരനിഷ്കക്ടോരങ്ങള്  നടെപനിലക്ടോക്കക്ടോനക്ടോവശരമക്ടോയ  ഉപകദശങ്ങളുസം  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുസം
നല്കേനിയചതന്നപ  നമുക്കപ  കേക്ടോണക്ടോന  കേഴനിയുസം. ഇവനിചടെ  ഉകദരക്ടോഗസ്ഥ  കകേന്ദ്രസ്പീകൃതമക്ടോയ
ഭരണകൂടെ   സ്ഥനിതനിയക്ടോണുളതപ.  ഇതപ  യഥക്ടോര്ത്ഥതനില്  ഉടെച്ചുവക്ടോര്കക്കണതക്ടോയനിട്ടുണപ.
സനിറ്റനിസണ്  ചസകന്റെര്ഡക്ടോയനിട്ടുള അതക്ടോയതപ  ജനപക്ഷത്തുനനിന്നുചകേക്ടോണപ
പഒൗരകകേന്ദ്രസ്പീകൃതമക്ടോയ  ഒരു പരനിഷ്കക്ടോരചത  ക്കുറനിച്ചക്ടോണപ  നക്ടോസം  ആകലക്ടോചനികക്കണതപ.
ഭരണരസ്പീതനിയനില്  ജനകേസ്പീയവല്ക്കരണസം  ആവശരമക്ടോണപ.  ആ
ജനകേസ്പീയവല്ക്കരണതനിനപ  കകേരളതനിചല  ജനകേസ്പീയ  സര്ക്കക്ടോര്  തുടെക്കസം
കുറനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ. ബഹുമക്ടോനരനക്ടോയ ചകേ. സനി. കജക്ടോസഫപ കകേരളതനിചല
ഭരണപരനിഷ്കക്ടോര  കേമ്മസ്പീഷചനപറ്റനി  സസംസക്ടോരനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.    ഭരണപരനിഷ്കക്ടോക്കക്ടോര
കേമ്മസ്പീഷചന  നയനിക്കുന്ന  സഖക്ടോവപ  വനി.  എസപ.  അച്ചുതക്ടോനന്ദനപ  എന്തപ
അകയക്ടോഗരതയക്ടോണുളതപ.  ഏഴപ പതനിറ്റക്ടോണ്ടുകേക്ടോലചത ചപക്ടോതുജസ്പീവനിതതനിനപ ഉടെമയക്ടോണകദ്ദേഹസം.
അകദ്ദേഹസം നനിയമസഭക്ടോസംഗമക്ടോയനിരുന്നു, പ്രതനിപക്ഷ കനതക്ടോവക്ടോയനിരുന്നു,  മുഖരമനനിയക്ടോയനിരുന്നു.
ബഹുമക്ടോനരനക്ടോയ അകദ്ദേഹതനിചന്റെ ഏഴപ പതനിറ്റക്ടോണ്ടുകേക്ടോലചത ചപക്ടോതുജസ്പീവനിതതനില്
ഭരണപരമക്ടോയ അനുഭവതനിചന്റെ എലക്ടോ തലതനിലുള അറനിവകേളുസം  ഇഒൗ കേമ്മസ്പീഷനപ
ഒരു  മുതല്ക്കൂടക്ടോയനി  മക്ടോറുചമന്ന  കേക്ടോരരതനില്  യക്ടോചതക്ടോരു  സസംശയവമനില.  ഭരണ
പരനിഷ്കക്ടോര  കേമ്മസ്പീഷനപ  കനതൃതസ്വസം  ചകേക്ടോടുക്കുകേ  മക്ടോത്രമല  ഇഒൗ  സര്ക്കക്ടോര്  ചചയ്തതപ.
കകേരളതനിചന്റെ ഇന്നചത ഉകദരക്ടോഗസ്ഥ കകേന്ദ്രസ്പീകൃതമക്ടോയ ചുവപ്പുനക്ടോടെയനില് കുരുങ്ങുന്ന
സമ്പ്രദക്ടോയചത  ജനപക്ഷത്തുനനിന്നുചകേക്ടോണപ  ചപക്ടോളനിചച്ചഴുതക്ടോനുള  നടെപടെനികേള്ക്കപ
ഇഒൗ സര്ക്കക്ടോര് തുടെക്കസം കുറനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ. ചകേടനിക്കനിടെക്കുന്ന ഫയലുകേചള
പറ്റനി കേഴനിഞ്ഞ നനിയമസഭയനില് ബഹുമക്ടോനരനക്ടോയ ശ്രസ്പീ. പനി. ടെനി. എ. റഹസ്പീമനിചന്റെ   ഒരു
കചക്ടോദരമുണക്ടോയനിരുന്നു.  130000  ഫയലുകേളക്ടോണപ  കേഴനിഞ്ഞ  എല്.ഡനി.എഫപ.
സര്ക്കക്ടോരനിചന്റെ  കേക്ടോലക്ടോവധനി  തസ്പീരുകമക്ടോള്  2011-ല്  തസ്പീര്പ്പുകേല്പനിക്കക്ടോനുണക്ടോയനിരുന്നതപ.
എന്നക്ടോല് യു.ഡനി.എഫപ.  ഭരനിക്കുകമക്ടോള് ചകേടനിക്കനിടെന്ന ഫയലുകേചളക്കുറനിച്ചപ സര്ക്കക്ടോര്
അവസക്ടോനമക്ടോയനി  ഒഒൗകദരക്ടോഗനികേ കേണചക്കടുപപ  നടെതനി.   ആ കേണചക്കടുപ്പുപ്രകേക്ടോരസം
ചസക്രകടറനിയറ്റനില്മക്ടോത്രസം  173833  ഫയലുകേളുസം  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനിലക്ടോയനി  214636
ഫയലുകേളുമക്ടോണപ  ചകേടനിക്കനിടെക്കുന്നതപ.  ഇതപ  തസ്പീര്പക്ടോക്കക്ടോന  ചസ്പീഫപ  ചസക്രടറനിയുചടെ
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കനതൃതസ്വതനില് ഒരു ശ്രമസം നടെന്നു.  പകക്ഷ ആ ശ്രമസം ഫലപ്രദമക്ടോയനില.  പ്രതനിദനിനസം
അഞ്ഞൂകറക്ടോളസം  ഫയലുകേള്  തസ്പീര്പ്പുകേക്ടോതപ  സര്ക്കക്ടോരനിചന്റെ  മുന്നനിചലത്തുന്നുണപ.
അങ്ങചന  വരുകമക്ടോള്  ഏതക്ടോണപ  മൂന്നര  ലക്ഷകതക്ടോളസം  ഫയലുകേള്   തസ്പീര്പ്പു
കേല്പനിക്കക്ടോനുചണന്നക്ടോണപ നക്ടോസം മനസനിലക്ടോകക്കണതപ.  ഇവനിചടെയക്ടോണപ കകേരളകതക്ടോടെപ
ഇച്ഛേക്ടോശകനിയുള,  ജനങ്ങകളക്ടോടെപ  പ്രതനിബദ്ധതയുള  ഒരു  സര്ക്കക്ടോരനിചന്റെ  നനിലപക്ടോടെപ
നക്ടോസം  ചര്ച്ചചചകയ്യണതപ.   കകേരളതനിചന്റെ  മുഖരമനനി  അധനികേക്ടോരകമചറ്റടുതകശഷസം
കകേരളതനിചല ചസക്രകടറനിയറ്റപ  ജസ്പീവനക്കക്ടോരുചടെ കയക്ടോഗസം വനിളനിച്ചുകചര്ത്തു.  അതനില്
ബഹുമക്ടോനരനക്ടോയ  മുഖരമനനി  നടെതനിയ  ഒരു  പ്രസസംഗസം  കകേരളതനിചല  എലക്ടോ
മക്ടോധരമങ്ങളുസം മുഖപ്രസസംഗചമഴുതനി മുകകേണ്ഠസം പ്രശസംസനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.   എന്തക്ടോണപ
മുഖരമനനി  പറഞ്ഞതപ?  നനിങ്ങളുചടെ  മുമനില്വരുന്ന  ഒക്ടോകരക്ടോ  ഫയലനിലുസം  പക്ടോവചപടവരനില്
പക്ടോവചപടവചന്റെ ജസ്പീവനിതമക്ടോചണന്നപ ഓര്ക്കണസം. ആ ഫയലുകേളനില് നനിങ്ങള് എഴുതുന്ന
കുറനിപ്പുകേള് ഒരുപകക്ഷ അവരനില് അപൂര്വ്വമക്ടോയനി ചനിലചരങ്കനിലുസം തുടെര്ന്നപ ജസ്പീവനിക്കണകമക്ടോ
മരനിക്കണകമക്ടോ എന്നപ നനിശ്ചയനിക്കുന്നതക്ടോണപ. ആകലക്ടോചനിച്ചുകനക്ടോക്കൂ. ഇതക്ടോണപ കകേരളതനിചല
സര്ക്കക്ടോരനിചന്റെ ജനങ്ങകളക്ടോടുള നനിലപക്ടോചടെന്നുപറയുന്നതപ.  എലക്ടോ ഫയലുകേളുസം അനുകൂലമക്ടോയനി
എഴുതക്ടോന കേഴനിയണചമന്നനില.  എന്നക്ടോല് ഫയലനിലുളതപ ജസ്പീവനിതമക്ടോചണന്നുസം കേഴനിയുന്നത്ര
കേരുതകലക്ടോചടെ അതപ ചചകേകേക്ടോരരസം ചചകയ്യണതക്ടോചണന്നുമുളള കബക്ടോധരകതക്ടോചടെയക്ടോണപ
ഒരു  ഫയലനിചന  നനിങ്ങള്  സമസ്പീപനികക്കണചതന്നക്ടോണപ   ബഹുമക്ടോനചപട  മുഖരമനനി
ഉകദരക്ടോഗസ്ഥചര ഓര്മ്മചപടുതനിയതപ.  അതുമക്ടോത്രമല,  കകേരളതനിചന്റെ വനികേസനചത
കുറനിച്ചപ  നക്ടോസം  ചര്ച്ചചചയ്യുകമക്ടോള്  നമുക്കറനിയക്ടോസം,  വനികേസനതനിനപ  പ്രതനിബനമക്ടോയനി
നനില്ക്കുന്നതപ  ലക്ടോന്റെപ അകേസ്വനിസനിഷനുമക്ടോയനി ബനചപട കേക്ടോരരങ്ങളക്ടോചണന്നപ.  വളചര
നസ്പീണ ഒരു കപ്രക്ടോസസക്ടോണതപ.  പലകപക്ടോഴുസം അതപ  ചഡഡപ കലക്ടോക്കക്ടോയനി മക്ടോറുകേയക്ടോണപ.
ഇതനിചന മറനികേടെക്കക്ടോന നടെപടെനിയുണക്ടോകേണസം. പക്ടോലമുണക്ടോക്കനിയക്ടോല് അകപ്രക്ടോച്ചപ കറക്ടോഡനില,
കകേക്ടോടെനിക്കണക്കനിനപ രൂപ ചചലവഴനിച്ചനിട്ടുസം അതനിചന്റെ ഫലസം ജനങ്ങള്ക്കപ അനുഭവനിക്കക്ടോന
കേഴനിയക്ടോത സക്ടോഹചരരമുണപ. ഇക്കക്ടോരരതനില് പരനിഹക്ടോരമുണക്ടോകേണസം. ബഹുമക്ടോനചപട
മുഖരമനനി ജനിലക്ടോ കേളകര്മക്ടോരുചടെ കയക്ടോഗസം വനിളനിച്ചുകചര്ത്തു. മുഖരമനനി പറഞ്ഞചതന്തക്ടോണപ;
ഇനനി  നനിങ്ങളുചടെ  അജണയനില്  നസ്പീടനിവയലുസം  ഒഴനിവക്ടോക്കലുസം  പക്ടോടെനിചലന്നക്ടോണപ.
അങ്ങചന കേര്ശനമക്ടോയനി  നനിര്കദ്ദേശസം  ചകേക്ടോടുക്കക്ടോന കേഴനിഞ്ഞ  മുഖരമനനി  കനതൃതസ്വസം
ചകേക്ടോടുക്കുന്ന  ഒരു  ഗവണ്ചമന്റെക്ടോണപ  ഇന്നപ  കകേരളതനിലുളതപ.  അതക്ടോണപ  ഞങ്ങള്
പറഞ്ഞതപ ഭരണപരനിഷ്കക്ടോര കേമ്മസ്പീഷന ഒരു അകക്കക്ടോമകഡഷനുകവണനി ഉണക്ടോക്കനിയതല,
മറനിച്ചപ   കകേരളതനിചല ജനങ്ങള്ക്കുകവണനി ഇഒൗ ഭരണചത മക്ടോറ്റക്ടോന കവണനിയക്ടോണപ
എന്നപ.  അകദ്ദേഹസം  ജനിലക്ടോകേളകര്മക്ടോര്ക്കപ  ചകേക്ടോടുത  നനിര്കദ്ദേശചമന്തക്ടോണപ?  ചപക്ടോതു
ആവശരങ്ങള്ക്കുകവണനി ഭൂമനി   ഏചറ്റടുകക്കണനി വരുകമക്ടോള് അതുമക്ടോയനി ബനചപട
നടെപടെനിക്രമങ്ങള് ലഘൂകേരനികക്കണതക്ടോയനിട്ടുണപ.  അങ്ങചന ലഘൂകേരനിക്കക്ടോനക്ടോവശരമക്ടോയ
നടെപടെനികേള് സസ്വസ്പീകേരനിക്കക്ടോന കേളകചറ ചുമതലചപടുതക്ടോന ബഹുമക്ടോനരനക്ടോയ മുഖരമനനി
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തയ്യക്ടോറക്ടോയനി.   ഇങ്ങചനചയക്ടോരു സമസ്പീപനമക്ടോണപ  നമുക്കക്ടോവശരമക്ടോയനിട്ടുളതപ.  കേഴനിഞ്ഞ
അഞ്ചുവര്ഷമക്ടോയനി  ചചഹകവ വനികേസനചതക്കുറനിച്ചുസം ചചപപപ ചചലനനിചനക്കുറനിച്ചുചമക്ടോചക്ക
പറഞ.  ഇതനിചനക്ടോചക്ക കയക്ടോഗസം വനിളനിച്ചുചവന്നലക്ടോചത,  യഥക്ടോര്ത്ഥതനില് എന്തക്ടോണപ
സസംഭവനിച്ചതപ?  ഞക്ടോന അപ്പുറതനിരനിക്കുന്ന ബഹുമക്ടോനരരക്ടോയ സുഹൃത്തുക്കകളക്ടോടെപ കചക്ടോദനിക്കചട,
അക്കക്ടോരരതനില്  ശകമക്ടോയ  നടെപടെനി  കകേരളതനിലുണക്ടോയനിട്ടുകണക്ടോ?  ഉണക്ടോയനിടനില.
ധക്ടോരക്ടോളസം   കയക്ടോഗങ്ങള്  നടെന്നു,  ചക്ടോയകുടെനിച്ചപ  നമ്മള്  പനിരനിഞകപക്ടോയനി.  അതല
ഇകപക്ടോള്  ഇവനിചടെയുണക്ടോയതപ.  ഇവനിചടെ  ഒരു  മക്ടോറ്റമുണക്ടോയനി.  ഇച്ഛേക്ടോശകനിയുള  ഒരു
ഗവണ്ചമന്റെപ  വന്നക്ടോല്  എന്തുമക്ടോറ്റവസം   ഉണക്ടോയനിക്കൂചടെ?  നക്ടോഷണല്  ചചഹകവയുചടെ
കേക്ടോരരതനില്  100  ശതമക്ടോനസം  ഭൂമനികയചറ്റടുതക്ടോല്  മക്ടോത്രചമ  ചചഹകവയുചടെ  പണനി
തുടെങ്ങക്ടോന കേഴനിയൂ.  ഇങ്ങചനയകല നമ്മള് പറഞചകേക്ടോണനിരുന്നതപ.  പകക്ഷ ബഹുമക്ടോനരനക്ടോയ
മുഖരമനനി  ഡല്ഹനിയനില്  കപക്ടോയനി  ഉപരനിതല  ഗതക്ടോഗത  വകുപ്പുമനനിയുമക്ടോയനി
സസംസക്ടോരനിച്ചു.  കകേരളതനിചല  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  സുദൃഢമക്ടോയ  നനിലപക്ടോടെപ  അറനിയനിച്ചു.
അകപക്ടോള് കകേന്ദ്ര സര്ക്കക്ടോര് പറഞ്ഞതപ 60 ശതമക്ടോനസം ഭൂമനി ഏചറ്റടുതക്ടോല് നനിങ്ങള്ക്കപ
ടഹകവയുചടെ  പ്രവൃതനി  ആരസംഭനിക്കക്ടോചമന്നക്ടോണപ.  100  ശതമക്ടോനസം  ഭൂമനി  ഏചറ്റടുതക്ടോകല
ടഹകവയുചടെ പണനി ആരസംഭനിക്കക്ടോന കേഴനിയൂ എന്ന രൂപതനിലക്ടോണപ കനരകത പറഞ
ചകേക്ടോണനിരുന്നതപ.  എനനിക്കപ  ബഹുമക്ടോനരനക്ടോയ  മുഖരമനനികയക്ടോടെപ  പറയക്ടോനുളതപ ഭൂമനി
ഏചറ്റടുക്കല് കവഗതനിലക്ടോകേണചമങ്കനില് നമ്മുചടെ മുനപനില് രണപ മക്ടോതൃകേകേളുണപ.  ആ
രണപ  മക്ടോതൃകേകേചളന്നുപറയുന്നതപ  കേഴനിഞ്ഞ  ഇടെതുപക്ഷ  സര്ക്കക്ടോരനിചന്റെ  കേണ്ണൂര്
വനിമക്ടോനതക്ടോവളതനിചന്റെ  ഭൂമനി  ഏചറ്റടുക്കലക്ടോണപ.  ഒരക്ടോള്ക്കുസം  പരക്ടോതനിയനിലക്ടോചത
പരനിഭവമനിലക്ടോചത  ഒരു  പ്രതനികഷധതനിനുസം  അവസരസം  ചകേക്ടോടുക്കക്ടോചത  ജനങ്ങചള
പരനിപൂര്ണ്ണെമക്ടോയനി വനിശസ്വക്ടോസതനിചലടുത്തുചകേക്ടോണപ കേണ്ണൂര് വനിമക്ടോനതക്ടോവളതനിചന്റെ ഭൂമനി
ഏചറ്റടുക്കല് മക്ടോതൃകേയക്ടോയനി.  അതുകപക്ടോചല നക്ടോഷണല് ടഹകവയുചടെ കേക്ടോരരതനിലുസം
ഗവണ്ചമന്റെപ  നടെപടെനി  സസ്വസ്പീകേരനിച്ചുവരുന്നു.  അതപ  വളചര  സസ്വക്ടോഗതക്ടോര്ഹമക്ടോചണന്നപ
ചൂണനിക്കക്ടോണനിക്കക്ടോന  ഞക്ടോന  ആഗ്രഹനിക്കുകേയക്ടോണപ.  അതുകപക്ടോചല  പുനരധനിവക്ടോസസം-
മതനിയക്ടോയ  നഷ്ടപരനിഹക്ടോരതനിചന്റെ  കേക്ടോരരതനില്  ഒരു  വരകതയുണക്ടോകേണചമന്നപ
ബഹുമക്ടോനരനക്ടോയ  മുഖരമനനികയക്ടോടെപ  ഞക്ടോന  ആവശരചപടുകേയക്ടോണപ.  പ്രധക്ടോനമക്ടോയുസം
മനസനിലക്ടോകക്കണ ചനില കേക്ടോരരങ്ങളുണപ.  ഇടെതുപക്ഷ ജനക്ടോധനിപതര  മുന്നണനി വളചര
വരകമക്ടോയനി  ഭരണപരനിഷ്കക്ടോര  നനിലപക്ടോടെപ  വരകമക്ടോക്കനിയനിട്ടുണപ.  അതനില്  ഏറ്റവസം
പ്രധക്ടോനചപടതപ  മുന  മുഖരമനനി  ഇ.  ചകേ.  നക്ടോയനക്ടോര്  അധരക്ഷനക്ടോയനിട്ടുള  ഭരണ
പരനിഷ്കക്ടോര  കേമ്മസ്പീഷന റനികപക്ടോര്ടപ  നടെപനിലക്ടോക്കക്ടോന നടെപടെനി  സസ്വസ്പീകേരനിക്കുചമന്നതക്ടോണപ.
അതനില്  ഒകടചറ  കേക്ടോരരങ്ങള് വനിശദസ്പീകേരനിക്കുന്നുണപ.  ഞക്ടോന  അതനിചന്റെ വനിശദക്ടോസംശങ്ങളനികലയപ
കേടെക്കുന്നനില.  എസം.എല്.എ.മക്ടോരക്ടോയ ഞങ്ങള്കപക്ടോലുസം  നനിസക്ടോരമക്ടോയ ഒരു ഫയലനില്
തസ്പീര്പ്പുണക്ടോക്കുന്നതനിനുകവണനി ചസക്രകടറനിയറ്റനില് എത്ര തവണ കേയറനിയനിറകങ്ങണനി
വരുന്നു.  ഇക്കഴനിഞ്ഞ ദനിവസസം എനനിക്കപ തനികമക്ടോചയക്ടോരു അനുഭവമുണക്ടോയനി.  എചന്റെ
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നക്ടോടെക്ടോയ പനിലക്ടോതറയനില് ചചറുതക്ടോളസം പഞക്ടോയതനില് എസം.എല്.എ. ഫണനില്നനിന്നപ
ഒന്നരകക്കക്ടോടെനി രൂപയുചടെ ഇനകഡക്ടോര് കസഡനിയസം നനിര്മ്മനിക്കണസം. അതനിനപ ഒരു കസജപ
ചപക്ടോളനിച്ചുമക്ടോറ്റണസം.  നക്ടോലുമക്ടോസസം  എനനിക്കപ  അതനിചന്റെ പനിന്നക്ടോചല  നടെകക്കണനിവന്നു.
അവസക്ടോനസം ചസഷരല് ചസക്രടറനി എഴുതനിയനിരനിക്കുന്നതപ അതപ ചസ്പീഫപ എഞനിനസ്പീയര്
കേക്ടോണണചമന്നക്ടോണപ.  അതനിനപ വനിലയനിടനിരനിക്കുന്നതപ ഇരുപചതക്ടോന്നക്ടോയനിരസം രൂപയക്ടോണപ.
ഒന്നപ  ആകലക്ടോചനിച്ചുകനക്ടോക്കൂ.  നമ്മുചടെ നൂലക്ടോമക്ടോലകേള് എത്ര സങ്കസ്പീര്ണ്ണെമക്ടോചണന്നപ.  ഞക്ടോന
അകദ്ദേഹകതക്ടോടെപ പറഞ. ഞക്ടോന ഒരു എസം.എല്.എ.യക്ടോണപ,  ജനപ്രതനിനനിധനിയക്ടോണപ. 

മനി  .   സസ്പീക്കര്: ശ്രസ്പീ. റ്റനി. വനി. രക്ടോകജഷപ അങ്ങയുചടെ സമയസം കേഴനിഞ.

ശ്രസ്പീ  .    റ്റനി  .    വനി  .    രക്ടോകജഷപ:  അതുചകേക്ടോണപ  ഇതരസം  കേക്ടോരരങ്ങളനിചലക്ടോചക്ക  ഒരു
മക്ടോറ്റമുണക്ടോകേണസം.  തസ്പീര്ച്ചയക്ടോയുസം  കകേരളതനിചല  സര്ക്കക്ടോര്   ജനങ്ങളുചടെ  വനികേക്ടോരസം
പൂര്ണ്ണെമക്ടോയുസം  മക്ടോനനിക്കുന്ന സര്ക്കക്ടോരക്ടോണപ.  അതുചകേക്ടോണ്ടുതചന്ന കകേരളതനില് ഭരണ
രസംഗതപ ഒരു സമൂലമക്ടോയ മക്ടോറ്റമുണക്ടോകുചമന്നപ ഞക്ടോന കേരുതുന്നു. അതനിനപ തസ്പീര്ച്ചയക്ടോയുസം
ഇതരസം  ചര്ച്ചകേള്  സഹക്ടോയകേരമക്ടോണപ.  നനിയമസഭക്ടോ  കേമ്മനിറ്റനികേളുചടെ  റനികപക്ടോര്ട്ടുകേള്
ചര്ച്ചചചയ്യക്ടോന  അങ്ങപ  തുടെങ്ങനിവച്ച  ഇഒൗ  മക്ടോതൃകേ  കകേരള  നനിയമസഭയുചടെ  അന്തസപ
വര്ദ്ധനിപനിക്കുസം. അതപ ഇഒൗ രക്ടോജരതനിനപ മക്ടോതൃകേയക്ടോയനിതസ്പീരുചമന്നപ സൂചനിപനിച്ചുചകേക്ടോണപ
എചന്റെ വക്ടോക്കുകേള് ചുരുക്കുന്നു.

ശ്രസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന:  സര്,  ഇഒൗ  റനികപക്ടോര്ടപ  ചര്ച്ചയ്ചക്കടുക്കക്ടോന
അനുവദനിച്ച അങ്ങകയക്ടോടുസം ഇതപ അവതരനിപനിക്കക്ടോന മുനടകേ എടുത ശ്രസ്പീ. ചകേ. സനി.
കജക്ടോസഫനികനക്ടോടുസം  ഞക്ടോന  നന്ദനി  പറയുന്നു.  ശ്രസ്പീ.  എ.  ചകേ.  ബക്ടോലന  അടെക്കമുള
ഇകപക്ടോഴചത  നക്ടോലപ  മനനിമക്ടോരുസം  ശ്രസ്പീ.  സനി.  എഫപ.  കതക്ടോമസപ  അടെക്കമുള  മുന
മനനിമക്ടോരുസം ശ്രസ്പീ. ചകേ. മുരളസ്പീധരനുസം  ഉള്ചപചടെയുള ഇഒൗ കേമ്മനിറ്റനിയനിചല അസംഗങ്ങളുസം
നനിയമസഭക്ടോ ജസ്പീവനക്കക്ടോരുസം വളചര പ്രകതരകേമക്ടോചയടുത ഉതക്ടോഹമക്ടോണപ ഇങ്ങചനചയക്ടോരു
റനികപക്ടോര്ടപ  അവതരനിപനിക്കക്ടോന  കേക്ടോരണമക്ടോയതപ.  സക്ടോധക്ടോരണ  നമ്മുചടെ  നനിയമസഭക്ടോ
കേമ്മനിറ്റനികേള്  ചര്ച്ചചചയ്യുന്നതപ  പതപ-പതനിനഞപ  ചകേക്ടോലതനിനുമുനപുള  റനികപക്ടോര്ട്ടുകേളക്ടോണപ.
ഞങ്ങളുചടെ എസനികമറ്റപസപ കേമ്മനിറ്റനി അതുവചരയുള എലക്ടോ റനികപക്ടോര്ട്ടുകേളുസം അപ്കഡറ്റപ
ചചയ്തതുകേക്ടോരണസം ഇകപക്ടോള് കേറണപ  ഇഷക്യൂസപ  മക്ടോത്രസം  ചര്ച്ച ചചയ്യക്ടോന ശ്രസ്പീ.  ശര്മ്മ
ചചയര്മക്ടോനക്ടോയ  ഇകപക്ടോഴചത  കേമ്മനിറ്റനിക്കപ  സക്ടോഹചരരമുണക്ടോക്കനിയനിട്ടുണപ.  വളചര
ചഞടനിപനിക്കുന്ന ഗഒൗരവതരമക്ടോയ ഒരു വനിഷയമക്ടോണനിതപ. ഇവനിചടെ സൂചനിപനിച്ചതുകപക്ടോചല
250  മനിലരണ്  കഡക്ടോളറക്ടോണപ  ഏഷരന  ചഡവലപ്ചമന്റെപ  ബക്ടോങ്കനില്നനിന്നപ  നമുക്കപ
സഹക്ടോയമക്ടോയനി  ലഭനിച്ചതപ.  1148  കകേക്ടോടെനി  രൂപയക്ടോണപ  ഇവനിചടെ  ചചലവക്ടോക്കനിയതപ.
അതനില്  536  കകേക്ടോടെനി  രൂപ  മക്ടോത്രമക്ടോണപ  യഥക്ടോര്ത്ഥതനില്  എസം.ജനി.പനി.ക്കുകവണനി
ചചലവഴനിച്ചനിട്ടുളതപ.  ഓകരക്ടോ  ഗവണ്ചമന്റുകേളുസം  അതക്ടോതപ  കേക്ടോലചത  സക്ടോമതനികേ
പ്രതനിസനനി,  അന്നപ  ഇലക്ട്രേനിസനിറ്റനി  കബക്ടോര്ചഡക്ടോചക്ക  വലനിയ  വനിഷയമക്ടോയനിരുന്നതു
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ചകേക്ടോണപ  ഉഒൗര്ജ്ജ  വകുപനിനുകവണനിയക്ടോണപ  756  കകേക്ടോടെനി  രൂപ  ചചലവക്ടോക്കനിയതപ.
അഴസ്പീക്കല് കപക്ടോര്ടനിനപ  12  കകേക്ടോടെനി രൂപ ചകേക്ടോടുത്തു.  ഭരണപരമക്ടോയ  സുതക്ടോരരതയുസം
എഫനിഷരനസനിയുസം   ഉറപ്പുവരുത്തുകേ,  കേക്ടോലതക്ടോമസമനിലക്ടോചത തസ്പീരുമക്ടോനങ്ങചളടുക്കുകേ
ഇവചയക്ടോചക്കയക്ടോണപ ഭരണ നവസ്പീകേരണസംചകേക്ടോണപ നമ്മള് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതപ.  ചഞടനിപനിക്കുന്ന
മചറ്റക്ടോരു വനിഷയസം ഇതുസസംബനനിച്ച പരനികശക്ടോധനകേള്ക്കക്ടോയനി യക്ടോചതക്ടോരു ഫയലുകേളുസം
ചസക്രകടറനിയറ്റനില്  ഇലക്ടോചയന്നുളതക്ടോണപ.  ചസ്പീഫപ  ചസക്രടറനി  അടെക്കമുള  15-ഓളസം
ചസക്രടറനിമക്ടോചര ഞങ്ങള് രണ്ടുപ്രക്ടോവശരസം വനിളനിച്ചുവരുതനി സസംസക്ടോരനിച്ചനിട്ടുസം അവര്ക്കക്ടോര്ക്കുസം
ഒരു  അക്കഒൗണബനിലനിറ്റനിയുമനില.  അവര്  പരസരസം  പഴനിചക്ടോരുകേയക്ടോണപ.  ഫയലുകേള്
ചഎ.ടെനി.  ഡനിപക്ടോര്ടപചമന്റെനികലയപ  ചകേക്ടോടുത്തു എന്നുപറഞ്ഞകപക്ടോള് ചഎ.ടെനി.  ഡനിപക്ടോര്ടപചമന്റെപ
ചസക്രടറനി  ഉള്പചടെയുള  ഉകദരക്ടോഗസ്ഥചര  വനിളനിച്ചുവരുതനി.  ഡനിജനിറ്റടലകസഷനപ
കപക്ടോയ കുറച്ചുഫയല് ഐ.ടെനി.  വകുപനിലുചണന്നപ  അറനിയക്ടോനകേഴനിഞ. 1150  കകേക്ടോടെനി
രൂപ  ചചലവക്ടോക്കനിയതനിചന്റെ ഫയലുകേള് ചസക്രകടറനിയറ്റനില്നനിന്നുസം എവനിചടെ കപക്ടോയനി?
ഇതപ  എങ്ങചനയക്ടോണപ  റനിവക്യു  ചചയ്തനിട്ടുളതപ;  ഇഒൗ  പദ്ധതനികേള്  എങ്ങചനയക്ടോണപ
നടെന്നനിട്ടുളതപ;  ഇതപ  കൃതരമക്ടോയനി  ഓഡനിറ്റപ  ചചയ്യചപടനിട്ടുകണക്ടോ  എന്നതനിചന
സസംബനനിചച്ചക്ടോന്നുസം  യക്ടോചതക്ടോരു കരഖകേളുസം  ചസക്രകടറനിയറ്റുമക്ടോയനി  ബനചപടപ  ഇല.
സസംസ്ഥക്ടോനതപ നടെപനിലക്ടോക്കനിയ പദ്ധതനിയുമക്ടോയനി ബനചപടപ അതനിചന്റെ വക്ടോയ,  വനിനനികയക്ടോഗസം,
വക്ടോയക്ടോതനിരനിച്ചടെവനിചന്റെ കരഖകേള് ഇചതക്ടോന്നുസം പലപ്രക്ടോവശരസം ആവശരചപടനിട്ടുസം നമുക്കപ
ലഭരമക്ടോയനില.  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനില്  വനിവനിധ  പദ്ധതനികേളുചടെ  നടെതനിപനിനക്ടോയനി
ചതരചഞ്ഞടുക്കചപട  ഓകരക്ടോ  കേണ്സള്ടനസനിയുണപ.  ആ  സ്ഥക്ടോപനങ്ങളുചടെ  പടനികേ
കചക്ടോദനിച്ചനിട്ടുസം  അതനിചന്റെ  വനിവരവസം  ചസക്രകടറനിയറ്റനിലനില.  കപ്രക്ടോജകപ  റനികപക്ടോര്ട്ടുകേള്
ഏചതക്ടോചക്ക ഏജനസനികേളക്ടോണപ തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിയതപ;  അവയപ ഓകരക്ടോന്നനിനുസം ഏചതലക്ടോസം
തസ്പീയതനികേളനിലക്ടോണപ അസംഗസ്പീകേക്ടോരസം ചകേക്ടോടുതതപ  എന്നനിവ സസംബനനിച്ച കരഖകേളുമനില.
പദ്ധതനിയുചടെ  നനിര്വ്വഹണസം സസംബനനിച്ച ഇഒൗ ഏജനസനി അന്തനിമമക്ടോയ വനിലയനിരുതല്
നടെതക്ടോതനിരുന്നതപ  ഏതപ  സക്ടോഹചരരതനിലക്ടോണപ  എന്നതനിചന  സസംബനനിച്ചുസം
അറനിയനില.  ഭരണനവസ്പീകേരണ പരനിപക്ടോടെനിയുചടെ നനിര്വ്വഹണസം സസംബനനിച്ചപ സര്ക്കക്ടോര്
തലതനികലക്ടോ  മകറ്റചതങ്കനിലുസം  തലതനികലക്ടോ  വനിലയനിരുതല്  നടെതനിയനിട്ടുകണക്ടോ;
ഇത്രയുസം  പണസം  ചചലവഴനിച്ചനിടപ  അതനിചന്റെ  ഇസംപക്ടോകപ  എന്തക്ടോണപ;  ഏചതങ്കനിലുചമക്ടോരു
രസംഗതപ  അഭനിമക്ടോനകേരമക്ടോയ,  ഗുണപരമക്ടോയ ഒരു മക്ടോറ്റമുണക്ടോയനിട്ടുകണക്ടോ;  1150  കകേക്ടോടെനി
രൂപ ചചലവഴനിച്ചനിടപ  അതനിചന്റെ പകതക്ടോ ഇരുപകതക്ടോ ശതമക്ടോനചമങ്കനിലുസം  ഗുണഫലസം
ഉണക്ടോയനിട്ടുകണക്ടോ? 2002 മുതലക്ടോണപ ഇതപ ചചലവഴനിക്കക്ടോന തുടെങ്ങനിയതപ,  വക്ടോയക്ടോയനിനതനില്
2006  മുതല് ഓകരക്ടോ  വര്ഷവസം നക്ടോളനിതുവചര  മുതലനിനതനിലുസം  പലനിശയനിനതനിലുസം
എത്ര രൂപവസ്പീതസം  തനിരനിച്ചടെച്ചനിട്ടുണപ;  ഇനനി  എത്ര രൂപ അടെയണസം;  തനിരനിച്ചടെവനിചന്റെ
ചഷഡക്യൂള്  എന്തക്ടോണപ  എന്നപ  കചക്ടോദനിച്ചനിടപ  അതനിചന  സസംബനനിച്ചുസം  ആര്ക്കുസം
അറനിയനില.  ഇങ്ങചന  ഒരു  പദ്ധതനിയുകണക്ടോ,  ഇതക്ടോകണക്ടോ  നമ്മുചടെ  സര്ക്കക്ടോരുകേളുചടെ
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പ്രവര്തനസം? ഏചതങ്കനിലുചമക്ടോരു ഗവണ്ചമന്റെനിചന സസംബനനിച്ചല പറയുന്നതപ. 2002
മുതല്  2008  വചരയുള കേക്ടോലഘടതനിലക്ടോണപ  ഇങ്ങചനചയക്ടോരു സസംഭവസം നടെന്നനിട്ടുളതപ.
വനിശസ്വസനിക്കക്ടോന കേഴനിയക്ടോത വനിധതനിലക്ടോണപ ഗവണ്ചമന്റെപ ചസക്രടറനിമക്ടോര് പറയുന്നതപ.
അവര്  പറയുന്നതപ  ഞക്ടോനല  അന്നപ  ചസക്രടറനി  കവചറ  ആളക്ടോണപ   എന്നക്ടോണപ.
ഗവണ്ചമന്റെപ  എന്നതപ  ഒരു   തുടെര്ച്ചയകല?  ശ്രസ്പീ.  എ.  ചകേ.  ബക്ടോലന  കനരകത
സൂചനിപനിച്ചതുകപക്ടോചല  അക്കഒൗണബനിലനിറ്റനി  എന്നുള  ഒരു  പ്രധക്ടോനചപട  പ്രശ്നമക്ടോണപ
നമ്മുചടെ  മുനപനില്  ഉയരുന്നതപ.  ഭരണനവസ്പീകേരണവമക്ടോയനി  ബനചപട  യഥക്ടോര്ത്ഥ
പദ്ധതനികേളക്ടോകണക്ടോ ഇതനിചലക്ടോചക്ക ഉണക്ടോയനിരുന്നതപ?   1920-ല് കടെക്ടോടനഹക്ടോസം  എന്ന
ഒരു ഇസംഗ്ലസ്പീഷുകേക്ടോരനക്ടോണപ ചസക്രകടറനിയറ്റനില് ഇന്നചത  hierarchy  സനിസമുണക്ടോക്കനിയതപ.
അന്നപ  ചസക്രകടറനിയറ്റനില്  നക്ടോലക്ടോയനിരസം  ഫയലുകേളക്ടോണുണക്ടോയനിരുന്നതപ.  ഇകപക്ടോള്
ചപന്റെനിസംഗപ തചന്ന ലക്ഷക്കണക്കനിനുഫയലുകേളക്ടോചണന്നപ  കേണക്കുദ്ധരനിച്ചുചകേക്ടോണപ ശ്രസ്പീ.
രക്ടോകജഷപ  ഇവനിചടെ  പറഞ.  നക്ടോലക്ടോയനിരസം  ഫയലുളകേക്ടോലതപ  തുടെങ്ങനിയ  ഒരു
സനിസമക്ടോണപ.  ഒരു  ക്ലെക്ടോര്ക്കനിചന്റെ  കേയ്യനില്നനിന്നക്ടോണപ  ഒരു  ഫയര്  ഒറനിജനികനറ്റപ
ചചയ്യുന്നതപ.  ക്ലെക്ടോര്ക്കപ,  ചസക്ഷന  ഓഫസ്പീസര്,  അണര്  ചസക്രടറനി,  ചഡപക്യൂടനി
ചസക്രടറനി,  കജക്ടോയനിന്റെപ  ചസക്രടറനി,  ചസക്രടറനി,  പ്രനിനസനിപല് ചസക്രടറനി  അങ്ങചന
കപക്ടോകുകേയക്ടോണപ  ഈ  hierarchy.   ഇങ്ങചന  ഒരു  ഫയല്  യക്ടോത്ര  ചചയ്യുകേയക്ടോണപ.
എവനിചടെചയങ്കനിലുസം  വച്ചപ  ആര്ചക്കങ്കനിലുസം  ഒരു  കുസൃതനി  കതക്ടോന്നനി  ഒരു
കേസ്വറനിയനിട്ടുകേഴനിഞ്ഞക്ടോല്  വസ്പീണ്ടുസം  ആ  ഫയല്   തനിരനിച്ചപ  യക്ടോത്ര  തുടെങ്ങുകേയക്ടോണപ.
ഒരനിക്കലുസം തസ്പീരക്ടോത അന്തമനിലക്ടോത യക്ടോത്രയക്ടോണപ.  എലക്ടോ സ്ഥലങ്ങളനിലുസം ഫയലുകേള്
ചകേടനിക്കനിടെക്കുകേയക്ടോണപ.  ഒരു  ഗഒൗരവതരമക്ടോയ  കേക്ടോരരസം നമ്മള്  ആകലക്ടോചനിക്കണസം.
കനരകത  തസ്പീരുമക്ടോനനിച്ച  ഒരു  വനിഷയസം,  അതുസസംബനനിച്ചപ  ഒരു  കപക്ടോളനിസനി
ഇവനിചടെയുണപ.  നയപരമക്ടോയ  തര്ക്കമനിലക്ടോത  ഒരു  കകേസപ  എന്തനിനക്ടോണപ പ്രനിനസനിപല്
ചസക്രടറനി  വചര  കപക്ടോകുന്നതപ?  അതപ  അണര്  ചസക്രടറനി  തലതനില്  വച്ചപ
തസ്പീരുമക്ടോനചമടുതപ  ആ  ഫയല്  ഡനികസക്ടോസപ  ചചയകൂചടെ?  ഗഒൗരവതരമക്ടോയനി
ആകലക്ടോചനിച്ചക്ടോല്  അങ്ങചന എചന്തലക്ടോസം കേക്ടോരരങ്ങള് നമുക്കപ  ചചയ്യക്ടോന സക്ടോധനിക്കുസം.
ഇഒൗ വനിഷയസം ചകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോന കേക്ടോരണമുണപ.  പല പദ്ധതനികേളുസം വരുന്നുണപ.  ഉദക്ടോഹരണതനിനപ
50  കകേക്ടോടെനി  രൂപയുചടെ  എസനികമറ്റനില്  ഒരു  പദ്ധതനി  തുടെങ്ങുന്നു.  500  കകേക്ടോടെനി  രൂപ
ചചലവക്ടോക്കനിയക്ടോലുസം ആ കപ്രക്ടോജകപ തസ്പീരനില.  പനിചന്നയുസം  ഒരു  300  കകേക്ടോടെനി രൂപകൂടെനി
കവണചമന്നക്ടോണപ പറയുന്നതപ.  അങ്ങചനയുള എത്ര കപ്രക്ടോജക്ടുകേള് കകേരളതനിലുണപ.
ഇറനികഗഷന ഡനിപക്ടോര്ടപചമന്റുമക്ടോയനി ബനചപട കപ്രക്ടോജക്ടുകേള്,  ഇലക്ട്രേനിസനിറ്റനി ജനകററ്റപ
ചചയ്യുന്നതുമക്ടോയനി  ബനചപട  കപ്രക്ടോജക്ടുകേള്.  സക്ടോധക്ടോരണക്കക്ടോരുചടെ  പണചമടുതപ
ചകേക്ടോളയടെനിക്കുന്ന,  കേടെലനില്  മുക്കനിക്കളയുന്നതരസം  സസംവനിധക്ടോനമക്ടോണപ  നമ്മുചടെ
എസക്ടോബനിചഷ്മെന്റെനില് നനിലവനിലനിരനിക്കുന്നതപ. 
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ശ്രസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന:  ഞക്ടോന  അവസക്ടോനനിപനിക്കുന്നു.  ഇതനിനപ
കേക്ടോലക്ടോനുസൃതമക്ടോയ മക്ടോറ്റസം കവകണ; നമ്മള് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതപ സസ്പീഡനി ഡനികസക്ടോസലകല?
നമ്മുചടെചയലക്ടോവരുകടെയുസം ജസ്പീവനിതതനില് ഉണക്ടോയനിരനിക്കുന്ന സസ്പീഡപ എന്തക്ടോണപ. നമ്മുചടെ
വണനി,  ചമക്ടോടബല്  കഫക്ടോണ്  എലക്ടോസം  നമ്മുചടെ  ഓഫസ്പീസക്ടോണപ.  സസ്പീഡനില്  നമുക്കപ
കേമ്മക്യൂണനികക്കഷന നടെതക്ടോന സക്ടോധനിക്കുസം.  എന്നക്ടോല് നമ്മുചടെ  ഡനിസനിഷന  ഇസംപ്ലെെനിചമന്റെപ
ചചയ്യുന്നതപ,  കപ്രക്ടോജകപ  മക്ടോകനജപ ചമന്റെപ  തുടെങ്ങനിയ കേക്ടോരരങ്ങളനില് പതപ-നൂറപ  വര്ഷസം
മുനപുള ഒരു സനിസവസം ചകേക്ടോണനിരുന്നക്ടോല് എത്ര എഫനിഷരന്റെക്ടോയ ഗവണ്ചമന്റെപ വന്നക്ടോലുസം
എത്ര  മനിടുമനിടുക്കനമക്ടോരക്ടോയ  മനനിമക്ടോര്  വന്നക്ടോലുസം  എത്ര  വലനിയ  ഭരണക്ടോധനികേക്ടോരനികേള്
വന്നക്ടോലുസം  റനിസള്ടപ  നമ്മള്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  ചലവലനികലയപ  കപക്ടോകേനില.  ഒരു  ചര്ച്ച
വന്നകപക്ടോള് ശ്രസ്പീ. കതക്ടോമസപ ചഎസകേപ പറഞ, ഒരു കസക്ടോഫപ ചവയറനില് കൂടെനി കേമക്യൂടര്
തചന്ന ചചക്കപ  ചചയ്തപ  റനികടണനില്  എന്തപ  ചതറ്റുണപ  എചന്നക്ടോചക്ക  വനിലയനിരുതക്ടോന
കേഴനിയുന്ന  സനിസസം  കലക്ടോകേചതലക്ടോയനിടെത്തുസം  വന്നു  എന്നപ.  ഭരണ  നവസ്പീകേരണസം
എചന്നക്ടോചക്ക നക്ടോസം ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതപ അതരസം കേക്ടോരരങ്ങളനിലക്ടോണപ. കജക്ടോലനിയനില് തക്ടോലരരമുള
കുചറ  നല  ഉകദരക്ടോഗസ്ഥരുണപ.  ഞക്ടോന  അവചരചയക്ടോന്നുസം  കുറ്റചപടുത്തുന്നനില.  ഒരു
കേക്ടോരരസം എങ്ങചന ഭസംഗനിയക്ടോയനി ചചയ്യക്ടോന കേഴനിയുസം എന്നപ ആകലക്ടോചനിക്കുന്ന നക്യൂനപക്ഷ
ഉകദരക്ടോഗസ്ഥരുണപ. പകക്ഷ ചമകജക്ടോറനിറ്റനി ചനഗറ്റസ്പീവക്ടോണപ. കേക്ടോരണചമന്തക്ടോണപ;  നടെക്കനില
എന്നുപറയുന്നതപ ഏറ്റവസം എളുപമുള കേക്ടോരരമക്ടോണപ. പനിചന്ന കവചറ ഒന്നുസം അകനസ്വഷനികക്കണകലക്ടോ.
എന്നക്ടോല്  നടെതണചമന്നപ  തസ്പീരുമക്ടോനനിച്ചക്ടോല്  കേക്ടോരരങ്ങചളക്ടോചക്ക  ചചയ്യക്ടോന  കുറച്ചു
ബുദ്ധനിമുട്ടുണക്ടോകുസം.  ഇതപ  നടെക്കനില,  നടെതക്ടോതനിരനിക്കക്ടോന  എന്തപ  മക്ടോര്ഗ്ഗമുചണന്നപ
ആകലക്ടോചനിക്കുന്ന  പതപ  തലയുള  രക്ടോവണന്മേക്ടോരുചടെ  ബുദ്ധനിയുള  ഉകദരക്ടോഗസ്ഥര്
പ്രകതരകേനിച്ചപ  ധനകേക്ടോരര  വകുപപ  ഉള്ചപചടെയുള  സ്ഥലങ്ങളനിലുണപ.  ഒരു  ചുവന്ന
മഷനിയുള കപനയുമക്ടോയനി ഇരനിക്കുകേയക്ടോണപ. ഇചതങ്ങചന ചവടനിക്കളയക്ടോസം, ഇചതങ്ങചന
ഇലക്ടോതക്ടോക്കക്ടോസം,  ഇചതങ്ങചന  വഷളക്ടോക്കക്ടോചമന്നക്ടോണപ  അവര്  ആകലക്ടോചനിക്കുന്നതപ.
നമുക്കപ  ജനങ്ങകളക്ടോടെപ  accountability  ഇകല?  ജനപ്രതനിനനിധനി  എന്നുള നനിലയനില്
നമ്മളക്ടോണപ ജനങ്ങകളക്ടോടെപ ഉതരസം പറകയണതപ.  ഓകരക്ടോ പദ്ധതനികേളുസം ടവകുകമക്ടോള്,
അതനിനപ എസകലഷന വരുകമക്ടോള്,  അതനിചന്റെ എസനികമറ്റപ  റനിടവസപ ചചയ്യുകമക്ടോള്
അവസക്ടോനസം  നമ്മള് ഒന്നുസം പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കക്ടോത തരതനിലുള വലനിയ  എമഒൗണക്ടോണപ
വരുന്നതപ.  പലകപക്ടോഴുസം ഒരു ജനപ്രതനിനനിധനി എന്നുള നനിലയനില് നമുക്കപ ഇചതക്ടോന്നുസം
ശരനിയക്ടോക്കക്ടോന  കേഴനിയുന്നനില ല്ല്കലക്ടോ  എന്ന  കുറ്റകബക്ടോധമുണക്ടോകേക്ടോറുണപ.  അഞ്ചുകകേക്ടോടെനി
രൂപയുചടെ  പദ്ധതനി  പത്തുകകേക്ടോടെനി  രൂപയപ  തസ്പീര്ക്കുകമക്ടോള്  തലകുനനിച്ചുചകേക്ടോണക്ടോണപ
അതനിചന്റെ ഉദ്ഘക്ടോടെനതനിനപ കപക്ടോകുന്നതപ.  ഗഒൗരവതരമക്ടോയ ഒരു ചര്ച്ച എലക്ടോ രക്ടോഷ്ട്രസ്പീയവസം
മക്ടോറ്റനിവച്ചപ,  പ്രബുദ്ധരക്ടോയ ജനങ്ങളുള,  ഇത്രയുസം അഡസ്വക്ടോനസക്ടോയ സസംവനിധക്ടോനങ്ങളുള
ഈ  സസംസ്ഥക്ടോനതപ,  നമ്മുചടെ  ഭരണ  സസംവനിധക്ടോനചത  മനികേവറ്റതക്ടോക്കക്ടോനുള  ഒരു
കൂടക്ടോയ പരനിശ്രമതനിചന്റെ തുടെക്കമക്ടോയനി ഇഒൗ ചര്ച്ച മക്ടോറചട  എന്നു ഞക്ടോന ആഗ്രഹനിക്കുന്നു.
ഞക്ടോന നനിര്ത്തുന്നു. 



 ചടസം 205 (ബനി) പ്രകേക്ടോരമുള ചര്ച്ച 427

മുഖരമനനി  (ശ്രസ്പീ  .    പനിണറക്ടോയനി  വനിജയന):  സര്,  ഇതരചമക്ടോരു  ചര്ച്ചയനിടെ
നല്കേനിയ ബഹുമക്ടോനചപട സസ്പീക്കചറ ആദരകമ തചന്ന അഭനിനന്ദനിക്കുന്നു. 2014-16-ചല
എസനികമറ്റപസപ കേമ്മനിറ്റനിയുചടെ റനികപക്ടോര്ടക്ടോണപ ചര്ച്ച ചചയ്യുന്നതപ.  എസനികമറ്റപസപ കേമ്മനിറ്റനിയുചടെ
റനികപക്ടോര്ടനിനുപനിന്നനില്  ഒരു ചരനിത്രമുകണക്ടോ  എചന്നക്ടോരു സസംശയമുണപ. 2013  ജൂണ്
മക്ടോസസം 17-ാം തസ്പീയതനി അസസംബനിയനില് ശ്രസ്പീ. എ. ചകേ. ബക്ടോലന കമക്ടോഡടണകസഷന
ഓഫപ ഗവണ്ചമന്റെപ കപ്രക്ടോഗ്രക്ടോമനിചനക്കുറനിച്ചപ ഏഴു പനിരനിവനികേളുള ഒരു കചക്ടോദരസം  കചക്ടോദനിച്ചനിരുന്നു.
സമയക്കുറവചകേക്ടോണപ   ഞക്ടോന  അവ  ഉദ്ധരനിക്കുന്നനില.  നക്ടോചലണ്ണെതനിനുസം  മറുപടെനി
നല്കേനിയനില.  ഇതുമക്ടോയനി  ബനചപട  വനിവരങ്ങള്  മറച്ചുവയ്ക്കുന്നതനിനപ  എകന്തക്ടോ  ഒരു
തക്ടോലരരമുണക്ടോയനിട്ടുചണന്നക്ടോണപ  കതക്ടോന്നുന്നതപ.  എസനികമറ്റപസപ  കേമ്മനിറ്റനിയുചടെ  റനികപക്ടോര്ടനിചന്റെ
സത അന്നചത എസനികമറ്റപസപ കേമ്മനിറ്റനിയുചടെ അധരക്ഷനക്ടോയനിരുന്ന ശ്രസ്പീ.  വനി.  ഡനി.
സതസ്പീശനതചന്ന  വരകമക്ടോക്കുകേയുണക്ടോയനി.  അതനില്  പക്ടോരഗ്രക്ടോഫപ  62-ല്  അകദ്ദേഹസം
പറഞ്ഞ  കേക്ടോരരങ്ങചളലക്ടോസം  ഇവനിചടെ  ഓകരക്ടോന്നക്ടോയനി  പറയുന്നുണപ.  സമയച്ചുരുക്കസംചകേക്ടോണപ
അതുസം ഞക്ടോന എടുത്തുപറയുന്നനില.  അതപ പറഞചകേക്ടോണപ തുടെങ്ങണചമന്നക്ടോയനിരുന്നു
ഞക്ടോന ആഗ്രഹനിച്ചതപ.  പകക്ഷ,  അകദ്ദേഹസംതചന്ന അതപ പറഞ്ഞതുചകേക്ടോണപ ഞക്ടോനതനികലയപ
കേടെക്കുന്നനില.  പകക്ഷ,  ഒരു സമനിതനി നമ്മുചടെ സസംസ്ഥക്ടോനചത ഭരണ നവസ്പീകേരണവമക്ടോയനി
ബനചപട പ്രവര്തനങ്ങചളക്കുറനിച്ചുള ഗഒൗരവമക്ടോയ വനിലയനിരുതലക്ടോണപ നടെതനിയനിരനിക്കുന്നതപ.
"തുകേകേള്  ചചലവഴനിക്കുന്നതനില്  സക്ടോധക്ടോരണ  പക്ടോലനികക്കണ  നടെപടെനിക്രമങ്ങള്  പല
വകുപ്പുകേളുസം പക്ടോലനിച്ചനിടനിചലന്നുസം ചചലവഴനിക്കുന്ന ഓകരക്ടോ തുകേയ്ക്കുസം കൃതരമക്ടോയ കേണക്കുകേള്
ചടപ്രകേക്ടോരസം  സൂക്ഷനിക്കണചമന്നുസം  ഉളകപക്ടോള്  ഫണപ  വനിനനികയക്ടോഗസം  അലസമക്ടോയനി
ടകേകേക്ടോരരസം  ചചയ്തനിരനിക്കുകേയക്ടോചണന്നുസം  സമനിതനി  വനിലയനിരുത്തുന്നു”. ഇതപ  ഒരു
വക്ടോചകേസം മക്ടോത്രകമ ആകുന്നുള. ഇനനി ഓകരക്ടോ വക്ടോചകേവസം ഇതനിചനക്കക്ടോള് കേടുപമുളതക്ടോണപ.
"ഭരണ  നവസ്പീകേരണ  പരനിപക്ടോടെനിയുചടെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  ആരസംഭനിച്ച  പല  പദ്ധതനികേളുസം
പൂര്തസ്പീകേരനികക്കണതുളതക്ടോയുസം പൂര്തനിയക്ടോക്കനിയനിട്ടുളവയനില്തചന്ന യൂടനിടലകസഷന
സര്ടനിഫനിക്കറ്റപ  മുതലക്ടോയ കരഖകേള് തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിയനിടനിചലന്നുസം സമനിതനിയുചടെ പഠനതനില്
നനിന്നുസം  വരകമക്ടോകുന്നു.  ഇതപ  കേസ്വക്ടോളനിറ്റനി  എകപചപന്റെനിച്ചര്  അചലന്നുസം  സമനിതനി
വനിലയനിരുത്തുന്നു.”ജനങ്ങള്ക്കപ  ചമച്ചചപട  കസവനങ്ങള്  ലഭരമക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോണപ
എസം.ജനി.പനി.  ലക്ഷരമനിടചതങ്കനിലുസം  ലഭരമക്ടോയ  കേണക്കുകേള്  പരനികശക്ടോധനിച്ചതനില്
അനുവദനിച്ച  1300  കകേക്ടോടെനിയനില്പരസം  രൂപയനില്  756.46  കകേക്ടോടെനി  രൂപ  ഉഒൗര്ജ്ജ
വകുപനിചന്റെ റവനക്യുകേമ്മനി നനികേത്തുന്നതനിനക്ടോണപ ചചലവഴനിച്ചതപ.  വരവസക്ടോയ വകുപനിനപ
അനുവദനിച്ച  216  കകേക്ടോടെനി  രൂപയനില്  കൂടുതലുസം  ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ  സ്ഥക്ടോപനങ്ങളനിചല
വനി.ആര്.എസപ., ഒ.റ്റനി.എസപ, കേടെങ്ങള് തസ്പീര്ക്കുകേ തുടെങ്ങനിയവയക്ടോണപ ഉപകയക്ടോഗനിച്ചതപ.
ഫലതനില് എസം.ജനി.പനി.യനില്  536  കകേക്ടോടെനി  രൂപ മക്ടോത്രമക്ടോണപ  വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുചടെ
പുനരുദ്ധക്ടോരണ  പദ്ധതനികേള്ക്കക്ടോയനി  ചചലവഴനിച്ചചതന്നപ  കേക്ടോണക്ടോസം.  അതക്ടോയതപ
അനുവദനിച്ച  1300  കകേക്ടോടെനി  രൂപയനില്  536  കകേക്ടോടെനി  രൂപ  മക്ടോത്രകമ  ഇതനിനുകവണനി
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ചചലവഴനിച്ചനിട്ടുള. ഏതക്ടോയക്ടോലുസം നമ്മുചടെ സസംസ്ഥക്ടോനതപ നടെപക്ടോക്കനിയ ഒരു പദ്ധതനിചയ
സസംബനനിച്ചപ  നനിയമസഭ  ഗഒൗരവമക്ടോയനി  ചര്ച്ച  നടെതനി  എന്നുതചന്നയക്ടോണപ  ഇഒൗ
ചര്ച്ചചയ  കേക്ടോകണണതപ,  പലരുസം  ഇഒൗ  വനിഷയതനിനകേകതയപ  കേടെന്നനിചലങ്കനിലുസം
ഇതനിചനക്കുറനിച്ചപ ഗഒൗരവമക്ടോയ ഒരു ചര്ച്ചയക്ടോണപ നമ്മള് നടെതനിയതപ.  അചതന്തുചകേക്ടോണ്ടുസം
ശുകഭക്ടോദര്ക്കമക്ടോയ കേക്ടോരരമക്ടോണപ.   ഇഒൗ പദ്ധതനിക്കപ  മചറ്റക്ടോരു പ്രകതരകേതയുണപ.   ഇഒൗ
ഫണപ അനുവദനിച്ചതുസം ഉണക്ടോയതുസം ചചലവഴനിച്ചതുസം മക്ടോത്രമല,  ഇതപ  സസംസ്ഥക്ടോനതപ
വരക്ടോപകേമക്ടോയ പ്രതനികഷധതനിനപ ഇടെയക്ടോക്കനിയ ഒരു പദ്ധതനിയക്ടോയനിരുന്നു.   ഇഒൗ ചര്ച്ച
ഏതുപദ്ധതനി നടെപക്ടോക്കുകമക്ടോഴുസം പക്ടോലനികക്കണ ജക്ടോഗ്രതയപ കേക്ടോരണമക്ടോകുസം.  സര്ക്കക്ടോര്
നടെപക്ടോക്കനിയ ഒരു പദ്ധതനി എന്നതനിലുപരനി അതു നടെപക്ടോക്കക്ടോന സസ്വസ്പീകേരനിച്ച നടെപടെനികേളക്ടോണപ
ഒരുപകക്ഷ ഇഒൗ ചര്ച്ചയ്ക്കുതചന്ന കേക്ടോരണമക്ടോയനിട്ടുളതപ.  നക്ടോടെനിചന്റെ വനികേസന പരനിപക്ടോടെനി
നടെപനിലക്ടോക്കുന്നതനിനപ ഭരണയനസം ചമച്ചചപടതക്ടോക്കുകേ എന്നതപ വളചര പ്രധക്ടോനചപട
കേക്ടോരരമക്ടോണപ.   ശ്രസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശന  പ്രസക്ടോവനിച്ചതുകപക്ടോചല  ചകേക്ടോകളക്ടോണനിയല്
കേക്ടോലഘടതനില്  രൂപസംചകേക്ടോണ  ഭരണസസംവനിധക്ടോനമക്ടോണപ.  ഇതനിചന  ജനകേസ്പീയവസം
വനികേസകനക്ടോന്മുഖവമക്ടോക്കനി  തസ്പീര്ക്കണചമങ്കനില്  ഭരണയനതനില്  മക്ടോറ്റസംവരുതനി
മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോകേണസം.  അതക്ടോണപ അവതക്ടോരകേന ശ്രസ്പീ.  ചകേ.  സനി.  കജക്ടോസഫപ  1957-ചല
സര്ക്കക്ടോരനിചന്റെ കേക്ടോലചത ഒന്നക്ടോസം ഭരണ പരനിഷ്കക്ടോര കേമ്മസ്പീഷചന്റെ കേക്ടോഴ്ചപക്ടോടെനിചനക്കുറനിച്ചപ
പറഞ്ഞതപ. 1965-ല് രണക്ടോസം ഭരണ പരനിഷ്കക്ടോര കേമ്മസ്പീഷനുണക്ടോയനി.  1997-ല് ഇ.ചകേ.
നക്ടോയനക്ടോര്  അധരക്ഷനക്ടോയുള  മൂന്നക്ടോസം  ഭരണപരനിഷ്കക്ടോര  കേമ്മസ്പീഷനുസം  ഇകത  പ്രശ്നസം
ഉന്നയനിച്ചനിരുന്നു.  ഇതരസം  ഒരു  പശ്ചക്ടോതലതനിലക്ടോണപ  ഇവനിചടെ  ചര്ച്ച  ചചയ്ത
എസം.ജനി.പനി.  ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നതപ.  വനികദശവക്ടോയയുസം  അതടെനിസ്ഥക്ടോനചപടുതനി  നടെന്ന
ഘടെനക്ടോപരമക്ടോയ പരനിഷ്കക്ടോരവസം  സസംബനനിച്ചപ ഏഷരന വനികേസന ബക്ടോങ്കുമക്ടോയനി ചര്ച്ച
നടെതനി  അവരുചടെ  കേക്ടോഴ്ചപക്ടോടുകേളുചടെ  അടെനിസ്ഥക്ടോനതനില്  കൂടെനിയക്ടോണപ  ഇഒൗ  പദ്ധതനി
ആവനിഷ്കരനിച്ചതപ.  നമ്മചളലക്ടോവരുസം ഓര്ക്കുന്ന ഒരു കേക്ടോരരസം,   എ.ഡനി.ബനി.ചയക്കുറനിച്ചപ
ഏചറ  ചര്ച്ച  ചചയ്യചപട  ഒരു  കേക്ടോലമുണക്ടോയനിരുന്നു.  അതപ  ഇതനിചന്റെയുസം  കൂടെനി
ഭക്ടോഗമക്ടോയനിരുന്നു.  എ.ഡനി.ബനി.  എലക്ടോ രക്ടോഷ്ട്രസ്പീയക്കക്ടോരുചടെ നക്ടോവനില് തതനിക്കളനിച്ച ഒരു
വക്ടോക്കക്ടോയനിരുന്നു.  വനികദശ വക്ടോയകേള് സസംസ്ഥക്ടോനതനിചന്റെ വനികേസനചതയുസം തക്ടോലരരങ്ങചളയുസം
സസംരക്ഷനിച്ചുചകേക്ടോണ്ടുമക്ടോത്രസം ഉപകയക്ടോഗനികക്കണതക്ടോണപ എന്ന കേക്ടോരരതനില് തര്ക്കചമക്ടോന്നുമനില.
2002-ല് എ.ഡനി.ബനി.  മുകഖന കകേരളസം  എടുത വക്ടോയ  സസംസ്ഥക്ടോന  തക്ടോലരരങ്ങള്
തകേര്ക്കുന്നതക്ടോയനിരുകന്നക്ടോ എന്നതക്ടോണപ  ഇഒൗ പദ്ധതനിയുമക്ടോയനി ബനചപട  എതനിര്പപ
രൂപചപടുതനിയതപ.  സസംസ്ഥക്ടോനതപ  ഇഒൗ  പദ്ധതനി  വനിവക്ടോദങ്ങള്  സൃഷ്ടനിച്ചു.
എന്നുമക്ടോത്രമല ഇതനിചന്റെ ശനിപക്ടോര്ശകേളനില് ഇതനിചന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോയുള നയസം നടെപക്ടോക്കക്ടോന
തുടെങ്ങുകമക്ടോള്  ആ  നയതനിചനതനിരക്ടോയനി  കകേരളതനിചല  ജസ്പീവനക്കക്ടോര്  ഒന്നടെങ്കസം
പ്രകക്ഷക്ടോഭരസംഗകതയ്ക്കുവരുന്ന സ്ഥനിതനി ഉണക്ടോക്കനിവച്ചു.  ഇഒൗ വനിഷയവമക്ടോയനി  ബനചപടപ
കകേരളതനിചല ആദര അനുഭവസം ഇതക്ടോയനിരുന്നു. അതനിചന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനി   സസംസ്ഥക്ടോനതപ
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വലനിയ പ്രകക്ഷക്ടോഭങ്ങള്  ഉയര്ന്നുവന്നു. ആ പ്രകക്ഷക്ടോഭതനില്  ഏറ്റവസം പ്രധക്ടോനചപടതപ
32  ദനിവസസം നസ്പീണ്ടുനനിന്ന സര്ക്കക്ടോര് ജസ്പീവനക്കക്ടോരുചടെ പണനിമുടെക്കക്ടോയനിരുന്നു.  ഇതനില്
വന്ന  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്  സര്ക്കക്ടോരനിചന്റെ  വലനിപസം  കുറയണസം,  സനിവനില്  സര്വ്വസ്പീസനിചന
ചചറുതക്ടോക്കണസം,  ജനകക്ഷമസം  അല സര്ക്കക്ടോരനിചന്റെ ഉതരവക്ടോദനിതസ്വസം,  മറനിച്ചപ  ചഫസനിലനികറ്ററ്റഡപ
ആകേണസം,  സനിവനില്  സര്വ്വസ്പീസനിചന്റെ  ആകേര്ഷണസ്പീയത  കുറയണസം,   കസവനങ്ങള്
ഒഒൗടപകസക്ടോഴ്സപ ചചയ്യണസം,  ചപനഷന പക്ടോടെനില,  കവണചമങ്കനില് പങ്കക്ടോളനിത ചപനഷന
ആകേക്ടോസം,  വനി.ആര്.എസപ.  കപ്രക്ടോതക്ടോഹനിപനിക്കണസം എന്നനിങ്ങചന നനിരവധനി വരവസ്ഥകേള്
ഇഒൗ  പദ്ധതനിയുചടെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  നടെപക്ടോക്കക്ടോന  എ.ഡനി.ബനി.  സര്ക്കക്ടോരനില്  സമ്മര്ദ്ദേസം
ചചലുത്തുകേയക്ടോയനിരുന്നു.  ഇതനിചന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  ദനിവസക്കൂലനി,  കേരക്ടോര്  നനിയമനങ്ങള്
എന്നനിവ വരക്ടോപകേമക്ടോയനി.  ഒഒൗടപകസക്ടോഴ്സനിസംഗപ,  ചപനഷന സസ്വകേക്ടോരരവത്കേരണസം ഇവചയലക്ടോസം
യക്ടോഥക്ടോര്ത്ഥരമക്ടോയനി.  1990-കേളനിചല  പുതനിയ സക്ടോമതനികേ പരനിഷ്കക്ടോരകതക്ടോചടെ  വരക്ടോപകേമക്ടോയനി
ഉയര്ന്നുവന്ന ഇതരസം കേക്ടോഴ്ചപക്ടോടെക്ടോണപ ഇഒൗ കരഖകേള് മുകന്നക്ടോട്ടുവച്ചതപ. സസംസ്ഥക്ടോനതപ
ഉയര്ന്നുവന്ന  ശകമക്ടോയ  എതനിര്പപ,  2006-ല്  അധനികേക്ടോരതനില്വന്ന  എല്.ഡനി.എഫപ.
സര്ക്കക്ടോരനിചന്റെ  സമസ്പീപനസം  എന്നനിവ  ഇതരസം  കേക്ടോഴ്ചപക്ടോടുകേള്  അതുകപക്ടോചല
പ്രക്ടോവര്തനികേമക്ടോക്കുന്നതപ  തടെഞ്ഞൂചവന്നതപ  യക്ടോഥക്ടോര്ത്ഥരമക്ടോണപ.  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കക്ടോര്
മുകന്നക്ടോട്ടുവയ്ക്കുന്ന  ഇതരസം  നയങ്ങള്ക്കകേത്തുനനിന്നുചകേക്ടോണപ  പ്രവര്തനിക്കുകമക്ടോള്,
ഇത്രകയ പ്രവര്തനിക്കക്ടോനക്ടോകൂ എന്ന പരനിമനിതനിയുചണങ്കനിലുസം,  ഇഒൗ നയങ്ങള്ചക്കതനിരക്ടോയ
ബദല്  സമസ്പീപനമക്ടോണപ  എല്.ഡനി.എഫപ.  ആവനിഷ്കരനിച്ചതുസം  നടെപക്ടോക്കുകേയുസം  ചചയ്തനിട്ടുളതപ.
അക്കക്ടോലതപ ഉയര്ന്നുവന്ന ആശങ്കകേള് ശരനിയക്ടോചണന്നപ കബക്ടോദ്ധരചപടുത്തുന്നതക്ടോണപ
നനിയമസഭക്ടോസമനിതനിയുചടെ കേചണതലുകേള് എലക്ടോസം. സമനിതനിയുചടെ പല കേചണതലുകേളനില്
പദ്ധതനിയുചടെ സുതക്ടോരരതയനിലക്ടോയ്മയക്ടോണപ ഇതനിചല പ്രധക്ടോന പ്രശ്നമക്ടോയനി ഉയര്ന്നുവന്നതപ.
അന്നചത  പ്രതനിപക്ഷകേക്ഷനികേകളക്ടോകടെക്ടോ  ഭരണരസംഗത്തുളവകരക്ടോകടെക്ടോ  ഒരു  ചര്ച്ചയപ
തയ്യക്ടോറക്ടോയനിരുന്നനില.  അന്നചത  യു.ഡനി.എഫപ.ചന്റെ  ഉന്നതക്ടോധനികേക്ടോര  സമനിതനി  2002
ജനുവരനി  9-നപ  കകേക്ടോവളത്തുകചര്ന്നപ  സര്ക്കക്ടോര്  ജസ്പീവനക്കരുചടെ  ആനുകൂലരങ്ങള്
കേവര്ചന്നടുക്കക്ടോന  തസ്പീരുമക്ടോനനിച്ചതനിചനത്തുടെര്ന്നപ  ഇറങ്ങനിയ  ഉതരവനില്നനിന്നക്ടോണപ
ഇതനിചന്റെ പനിന്നക്ടോമ്പുറങ്ങള് കകേരളസം അറനിഞതുടെങ്ങനിയതപ.  പല ഗഡുക്കളക്ടോയനി  200
ദശലക്ഷസം  കഡക്ടോളറക്ടോണപ  കകേരളതനിനപ  ലഭനിച്ചതപ.  അതനിചന്റെ  കേണക്കപ  ഇവനിചടെ
ഉദ്ധരനിച്ചതുചകേക്ടോണപ ഞക്ടോന ആവര്തനികക്കണതനില. 2006 മുതല് എസം.ജനി.പനി. മുകഖന
നടെപക്ടോക്കനിയ  പദ്ധതനികേളുചടെ  ചമക്ടോതസം  ചചലവപ  സസംബനനിച്ചപ  ലഭനിച്ച  മറുപടെനി  -
1154.12  കകേക്ടോടെനിരൂപ  വക്ടോയയക്ടോയനി  ലഭനിച്ചുചവന്നുസം  സസംസ്ഥക്ടോനസം  150  കകേക്ടോടെനിരൂപ
ചചലവഴനിച്ചനിട്ടുചണന്നുസം  1300  കകേക്ടോടെനി രൂപയക്ടോണപ പദ്ധതനിയുചടെ യഥക്ടോര്ത്ഥ ചചലചവന്നുമക്ടോണപ
സമനിതനിചയ അറനിയനിച്ചതപ.  2006  മുതല് തനിരനിച്ചടെവപ  ആരസംഭനിച്ചു.  തുടെക്കതനില്  11.5
ശതമക്ടോനവസം നനിലവനില്  9.5  ശതമക്ടോനവമക്ടോണപ  പലനിശ.  ഇക്കക്ടോരരസം ധനകേക്ടോരരവകുപപ
സമനിതനിചയ അറനിയനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.  വക്ടോയയുചടെ 30 ശതമക്ടോനസം കകേന്ദ്രഗ്രക്ടോന്റുസം ബക്ടോക്കനി
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70 ശതമക്ടോനസം 15 വര്ഷസംചകേക്ടോണപ തനിരനിച്ചടെയണചമന്നുസം തനിരനിച്ചടെവനില് 5 വര്ഷചത
ചമക്ടോറകടക്ടോറനിയസം  ഉണക്ടോയനിരുന്നുചവന്നുസം  ധനകേക്ടോരരവകുപപ  അറനിയനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.
എന്നക്ടോല് 9.8 ശതമക്ടോനസം പലനിശയുസം 25 വര്ഷസം കേക്ടോലക്ടോവധനിയുമക്ടോണപ പദ്ധതനിക്കുളതപ.
ഇപ്രകേക്ടോരമുള ടവരുദ്ധരങ്ങളുചടെ കേണക്കപ പദ്ധതനിയനിലുടെനസ്പീളസം കേക്ടോണക്ടോസം. 

സര്ക്കക്ടോര്  സര്വ്വസ്പീസനില്  എത്ര  പഴക്കസംചചന്ന  ഫയലുസം  സൂക്ഷനിക്കക്ടോന
സസംവനിധക്ടോനമുണപ.  പകക്ഷ  എസം.ജനി.പനി.യുചടെ  ഫയലുകേള്  മക്ടോത്രസം  ലഭരമല  എന്ന
വനിശദസ്പീകേരണസം യുകനിക്കപ നനിരക്കുന്നതല.  അതക്ടോയതപ അന്നപ ഉയര്ന്ന വനിമര്ശനചത
സക്ടോധൂകേരനിക്കുന്നതക്ടോണനിതപ.  എസനികമറ്റപസപ  കേമ്മനിറ്റനിക്കുസം  ഇതപ  കബക്ടോദ്ധരമക്ടോയനിട്ടുണപ.
ചപക്ടോതുഭരണവകുപനികനക്ടോടെപ  ഫയലുകേള് ആവശരചപടുകമക്ടോള് അതപ ചഎ.ടെനി.  വകുപനിലക്ടോചണന്നുസം
ചഎ.ടെനി.  വകുപനികനക്ടോടെപ  ആവശരചപടുകമക്ടോള്  അതപ  സക്ടോനനിസംഗനിലക്ടോചണന്നുസം  എലക്ടോ
ഫയലുകേളുസം  ലഭരമചലന്നുമുള  ഉഴപന  മറുപടെനിയക്ടോണപ  ലഭനിച്ചതപ.  കകേന്ദ്രസര്ക്കക്ടോര്
മുകഖന  ബജറ്റനില്  ഉള്ചപടുതനിയക്ടോണപ  ഇഒൗ  ഫണപ  ലഭനിച്ചതപ.  അതുചകേക്ടോണപ  ഇഒൗ
ഫണനിചന്റെ വനിനനികയക്ടോഗസം ഓഡനിറ്റനിനപ വനികധയമക്ടോകക്കണതക്ടോണപ.  ഇവനിചടെ അവസക്ടോനചത
രണ്ടുവര്ഷചത ഓഡനിറ്റപ നടെതനിയതക്ടോയനി മക്ടോത്രകമ കരഖയുള.  അതുസം റനികപക്ടോര്ടക്ടോയനി
പുറത്തുവന്നനിടനില. ഇഒൗ പദ്ധതനി സസംബനനിച്ചപ ആവശരചപട വനിവരങ്ങള് പൂര്ണ്ണെമക്ടോയനി
നല്കേക്ടോന  ഉകദരക്ടോഗസ്ഥര്ക്കപ  കേഴനിഞ്ഞനിടനില.  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേള്ക്കപ  ലഭനിച്ച  തുകേ,
ചചലവഴനിച്ച തുകേ,  ബക്ടോക്കനി  തുകേ,  ഇഒൗ പദ്ധതനിയുമക്ടോയനി ബനചപടപ  ഉകദരക്ടോഗസ്ഥര്
നടെതനിയ  വനികദശയക്ടോത്രകേള്,  തുകേ  ചചലവഴനിച്ചതനിചന്റെ  ഓഡനിറ്റപ  റനികപക്ടോര്ട്ടുകേള്,
പദ്ധതനിയുചടെ  അവകലക്ടോകേന  റനികപക്ടോര്ട്ടുകേള്,  വക്ടോയക്ടോതനിരനിച്ചടെവനിചന്റെ  കരഖകേള്
തുടെങ്ങനിയ, ഭരണസസംവനിധക്ടോനസം കേക്ടോരരക്ഷമമക്ടോക്കക്ടോന ചകേക്ടോണ്ടുവന്ന ഇഒൗ പദ്ധതനിയുമക്ടോയനി
ബനചപടവ  പൂര്ണ്ണെമക്ടോയുസം  ലഭരമക്ടോയനില.  ഇചതലക്ടോസം  റനികപക്ടോര്ടനില്  പ്രസക്ടോവനിക്കുന്ന
തസ്പീര്ത്തുസം വനികരക്ടോധക്ടോഭക്ടോസമക്ടോയ കേക്ടോരരങ്ങളക്ടോണപ. വനിവനിധ വകുപ്പുകേള് വനിഭക്ടോവനസം ചചയ്ത
രസ്പീതനിയനിലക്ടോയനിരുന്നനില ഫണപ വനിനനികയക്ടോഗസം നടെതനിയതപ.   റവനക്യൂ കേമ്മനി നനികേതല്,
വണ് ടടെസം ചസറ്റനില്ചമന്റെപ,  ജസ്പീവനക്കക്ടോര്ക്കപ വനി.ആര്.എസപ.  നല്കേല്,  കസക്ടോഷരല് ചസകേക്യൂരനിറ്റനി
ചനറ്റപ വര്ക്കപ  കപ്രക്ടോജകപ,  റനിടവവല്  വര്ക്കനിസംഗപ  കേരക്ടോപനിറ്റല്,  കകേക്ടോര്പകറഷനുകേള്ക്കുള
പ്രവര്തനഫണപ സസ്വരൂപനിക്കല് തുടെങ്ങനിയവയ്ചക്കക്ടോചക്കയക്ടോണപ പ്രധക്ടോനമക്ടോയുസം തുകേ
ചചലവഴനിച്ചതപ.  സര്ക്കക്ടോരനിചന്റെ  ഓകരക്ടോ  രൂപയുസം  ചചലവഴനിക്കുന്നതനിനപ  കൃതരമക്ടോയ
നനിയമവസം  വരവസ്ഥയുസം  ഉചണന്നനിരനികക്ക  ഇഒൗ  പദ്ധതനിക്കക്ടോയനി  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേള്
തുകേ  ചചലവഴനിച്ചതുസസംബനനിച്ചപ  മക്ടോര്ഗ്ഗകരഖകേള്  ഇചലന്നുളതപ  അതരന്തസം
ഗുരുതരമക്ടോണപ. 'കേക്ടോടനിചല മരസം കതവരുചടെ ആന വലനിചയടെക്ടോവലനി' എന്നപ പണപ നക്ടോടനില്
ഒരു ചചക്ടോലണപ.  ആ  മടനിലക്ടോണപ കേക്ടോരരങ്ങള് നസ്പീങ്ങനിയതപ. പദ്ധതനി നടെപക്ടോക്കുന്നതനിനപ
ഏചതങ്കനിലുസം ഏജനസനി തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിയ മക്ടോര്ഗ്ഗകരഖകയക്ടോ,  ഒരു മക്ടോനദണ്ഡകമക്ടോ ഉണക്ടോയനിരുന്നനില.
വരവസക്ടോയ  വകുപനില്  മക്ടോത്രമക്ടോണപ  റനിയക്ടോബപ  മുകഖന  കപ്രക്ടോജകപ  റനികപക്ടോര്ട്ടുകേള്
തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിയതക്ടോയനി കേക്ടോണുന്നതപ.  പദ്ധതനി നടെപക്ടോക്കനിയ വകുപ്പുകേളനില് 10 ശതമക്ടോനസം
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സ്ഥക്ടോപനങ്ങചള  മക്ടോതൃകേക്ടോസ്ഥക്ടോപനങ്ങളക്ടോക്കുസം  എന്ന  വക്ടോഗക്ടോനമുണക്ടോയനിരുന്നു.  അതപ
എവനിചടെ, ഏചതലക്ടോസം വകുപപ നടെപക്ടോക്കനി എന്നുളതനിനപ ഒരു കരഖയുമനില. പദ്ധതനിയുചടെ
ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  ആരസംഭനിച്ച  പല  പദ്ധതനികേളുസം  ഇതുവചരയുസം  പൂതനിയക്ടോയനിടനില.
പൂര്തനിയക്ടോയവയുചടെ  യൂടനിടലകസഷന  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുസം  ലഭരമല.  ജനങ്ങള്ക്കപ
ചമച്ചചപട കസവനങ്ങള് ലഭരമക്ടോക്കുന്നതനിനപ  ലക്ഷരമനിട  ഇഒൗ പദ്ധതനിയനില്  പണസം
ചചലവഴനിച്ചതപ  സനിവനില് സര്വ്വസ്പീസനിചന്റെ ഘടെനക്ടോപരമക്ടോയ മക്ടോറ്റതനിനുസം റവനക്യൂ കേമ്മനി
നനികേതക്ടോനുസം  ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോസ്ഥക്ടോപനങ്ങളനിചല  ജസ്പീവനക്കക്ടോരുചടെ  വനി.ആര്.എസപ.
നല്കേക്ടോനുസം  കേടെങ്ങള്  തസ്പീര്ക്കക്ടോനുമക്ടോയനിരുന്നു.  ഇതനിലൂചടെ  എസം.ജനി.പനി.ചയക്കുറനിച്ചപ
ഉയര്ന്നുവന്ന  വനിമര്ശനങ്ങള്  ശരനിയക്ടോയനിരുന്നുചവന്നക്ടോണപ  ചതളനിഞ്ഞതപ.  മഴചവള
സസംഭരണനികേളുചടെ  നനിര്മ്മക്ടോണസം,  അസംഗനവക്ടോടെനികേളുചടെ  നനിര്മ്മക്ടോണസം,  സക്ടോര്ക്കപ,  അക്ഷയക്ടോ
ചസന്റെര്,  ഇ-ഗകവണനസപ,  ജസ്പീവനക്കക്ടോരുചടെ  പരനിശസ്പീലനസം  തുടെങ്ങനി  ചനില  മക്ടോറ്റങ്ങള്
നടെപക്ടോയനിട്ടുണപ  എന്നുളതപ  വസ്തുതയക്ടോണപ.  എന്നക്ടോല്  ഇന്നുസം  തുടെരുന്ന  ഇഒൗ
പദ്ധതനികേചളലക്ടോസം പൂര്ണ്ണെമക്ടോയനി നടെപക്ടോക്കനിയതപ ഈ ഫണപ ഉപകയക്ടോഗനിച്ചക്ടോകണക്ടോ; അതപ
വരകമല.  2008-ല്  അന്നചത  എല്.ഡനി.എഫപ.  സര്ക്കക്ടോര്  ഇഒൗ  പദ്ധതനി
അവസക്ടോനനിപനിച്ചതക്ടോണപ.  ഇതപ  നടെപക്ടോക്കക്ടോന തസ്പീരുമക്ടോനനിച്ച എ.ചകേ.  ആന്റെണനി സര്ക്കക്ടോര്
പറഞ്ഞതപ ജസ്പീവനക്കക്ടോരുചടെ ആനുകൂലരങ്ങളനില്നനിന്നുസം 500 കകേക്ടോടെനി രൂപ പനിടെനിചച്ചടുതപ
കേര്ഷകേര്ക്കപ  ആശസ്വക്ടോസസം  നല്കേക്ടോന  കപക്ടോകുന്നുചവന്നക്ടോയനിരുന്നു.  ഇതരതനില്
ജസ്പീവനക്കക്ടോചരയുസം  ബഹുജനങ്ങചളയുസം  തമ്മനിലടെനിപനിക്കുന്നതനിനുള  ശ്രമങ്ങളുസം  ഇഒൗ
പദ്ധതനിയുചടെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനി നടെക്കുകേയുണക്ടോയനി.  അക്കക്ടോലതപ കേര്ഷകേചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്
ഉള്ചപചടെയുളവരുചടെ  കക്ഷമചപനഷനുകേള്  കുടെനിശ്ശേനികേയക്ടോകുന്ന  സ്ഥനിതനിയക്ടോണപ
സസംസ്ഥക്ടോനത്തുണക്ടോയതപ. യുവക്ടോക്കളുള്ചപചടെയുളവര്ക്കപ ചതക്ടോഴനിലവസരങ്ങള് നഷ്ടചപടുചമന്ന
ആശങ്കയക്ടോണപ അതപ സൃഷ്ടനിച്ചതപ. 

നമ്മുചടെ  ആകരക്ടോഗരകമഖല  വനിശസ്വപ്രസനിദ്ധമക്ടോണപ.  അതനിചന  ഗുണപരമക്ടോയനി
നയനിക്കുന്നതനിനുപകേരസം തകേര്ക്കചപടുന്ന അവസ്ഥയക്ടോണപ ഇതനിചല പല ശനിപക്ടോര്ശകേളനിലുസം
കേണതപ.  അതുസം   ജനങ്ങളനില് വരക്ടോപകേമക്ടോയ ആശങ്കയനിടെയക്ടോക്കനി. സുതക്ടോരരവസം കേക്ടോരരക്ഷമവസം
ഘടെനക്ടോപരവമക്ടോയ മക്ടോറ്റതനിനക്ടോണപ  എസം.ജനി.പനി.  ലക്ഷരമനിടചതന്നക്ടോണപ പറഞ്ഞചതങ്കനിലുസം
കേക്ടോരരങ്ങള് നസ്പീങ്ങനിയതപ ആ ദനിശയനിലക്ടോയനിരുന്നനില. ഇഒൗ പദ്ധതനി നടെപക്ടോക്കനിയകപക്ടോള്
ഒരു  കേക്ടോരരതനിലുസം  സുതക്ടോരരതയുസം  കേക്ടോരരക്ഷമതയുസം  ഉണക്ടോയനില  എന്നുളതക്ടോണപ
നമുക്കപ കേക്ടോണക്ടോന കേഴനിയുന്നതപ. 

എസനികമറ്റപസപ  കേമ്മനിറ്റനിക്കപ  അതപ  പൂര്ണ്ണെമക്ടോയനി  കബക്ടോദ്ധരചപടനിരനിക്കുന്നു.  ആ
റനികപക്ടോര്ടക്ടോണപ  നമ്മുചടെ മുന്നനിലുളതപ.   ഒരു പദ്ധതനി നടെപക്ടോക്കുകമക്ടോള് അതനികനക്ടോടെപ
ആര്ചക്കങ്കനിലുസം ഒരു അക്കഒൗണബനിലനിറ്റനി  കവണസം. ഇക്കക്ടോരരതനില് അതപ ഉണക്ടോയനില.
പണസം ചചലവഴനിച്ചതനിനപ  കൃതരമക്ടോയ കേണകക്കക്ടോ ഓഡനിറ്റനിസംകഗക്ടോ ഉണക്ടോയനില.  ഫയലുകേള്
കപക്ടോലുസം  കേക്ടോണക്ടോനനില.  പദ്ധതനി  അവകലക്ടോകേനകമക്ടോ  കൃതരമക്ടോയ  കമക്ടോണനിറ്ററനിസംകഗക്ടോ
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ഉണക്ടോയനില.  ഇചതലക്ടോസം വരകമക്ടോക്കുന്നതപ അന്നപ ഉയര്ന്നുവന്ന വനിമര്ശനങ്ങചളലക്ടോസം
ശരനിയക്ടോയനിരുന്നുചവന്നുളതക്ടോണപ.  കുടെനിചവളസം  സസ്വകേക്ടോരരവത്കേരനിക്കുന്നതനിനുസം
ചക്ടോര്ജജപ  വര്ദ്ധനിപനിക്കുന്നതനിനുസം  കേഴനിഞ്ഞ   സര്ക്കക്ടോര്  എടുത  തസ്പീരുമക്ടോനസം,
ജസ്പീവനക്കക്ടോരുചടെ  ആനുകൂലരങ്ങള്  കേവര്ചന്നടുതതപ,  ചപനഷന
സസ്വകേക്ടോരരവത്കേരണസം  എലക്ടോസം  ഇഒൗ  പദ്ധതനിയുചടെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനിരുന്നു.  അതുചകേക്ടോണക്ടോണപ
2008-ചല  എല്.ഡനി.എഫപ.  സര്ക്കക്ടോര് ഇഒൗ  പദ്ധതനി  അവസക്ടോനനിപനിക്കക്ടോന
തയ്യക്ടോറക്ടോയതപ.  എസനികമറ്റപസപ  കേമ്മനിറ്റനിയുചടെ  കേചണതലുകേളുസം  സഭയുചടെ  വനികേക്ടോരവസം
മക്ടോനനിച്ചപ  ഇതുസസംബനനിച്ചപ  സര്ക്കക്ടോര്  വനിശദമക്ടോയ പരനികശക്ടോധന  നടെത്തുചമന്നപ
അറനിയനിക്കക്ടോന  എനനിക്കപ  സകന്തക്ടോഷമുണപ.   ഭരണപരനിഷ്കരണ രസംഗതപ  ഭരണയനസം
ഫലപ്രദമക്ടോചയങ്കനില്  മക്ടോത്രകമ  സര്ക്കക്ടോര്  നടെപനിലക്ടോക്കുന്ന  കക്ഷമപദ്ധതനികേള്
ജനങ്ങളനികലയപ  എതനികച്ചരുകേയുള.   ഇതരസം  പരനിഷ്കക്ടോരങ്ങള്  ജനതക്ടോല്പരരസം
കേണക്കനിചലടുത്തുചകേക്ടോണപ  നടെപനിലക്ടോക്കനിയനിചലങ്കനില്  ജനങ്ങളനില്  നനിന്നപ  ശകമക്ടോയ
പ്രതനികഷധസം  ഉയര്ന്നുവരുചമന്നതനിചന്റെ  അനുഭവസം  കൂടെനിയക്ടോണപ  എസം.ജനി.പനി.
വരകമക്ടോക്കുന്നതപ.  കകേരളതനിചന്റെ  ഭരണരസംഗസം  നവസ്പീകേരനിക്കചപടെണസം  എന്ന
കേക്ടോരരതനില് എലക്ടോവരുസം  കയക്ടോജനിച്ചനിട്ടുണപ.  അതനില് ആര്ക്കുസം തര്ക്കമനില.  അതനിനപ
ഉതകുന്ന ഇടെചപടെല് ഇഒൗ സര്ക്കക്ടോരനിചന്റെ ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുമുണക്ടോകുസം.  കകേരളതനില് അതതപ
ഘടങ്ങളനില്  നനിലവനിലുണക്ടോയനിരുന്ന  ഭരണകേമ്മസ്പീഷചന്റെ  അനുഭവങ്ങള്
ഉള്ചക്കക്ടോണ്ടുചകേക്ടോണപ  വര്തമക്ടോനകേക്ടോലതപ ഇഒൗ രസംഗത്തുവന്നനിട്ടുള പുതനിയ പ്രശ്നങ്ങചള
അഭനിമുഖസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനുകവണനിയുള  ശനിപക്ടോര്ശകേള്  സമര്പനിക്കുന്നതനിനുകവണനിയക്ടോണപ
ശ്രസ്പീ.  വനി.  എസപ.  അച്ചുതക്ടോനന്ദന അധരക്ഷനക്ടോയ  കേമ്മസ്പീഷന രൂപസ്പീകേരനിച്ചനിട്ടുളതപ.
അതപ ശ്രസ്പീ. ചകേ. സനി. കജക്ടോസഫനിനുസം വരകതയുള  കേക്ടോരരമക്ടോണപ. സനിവനില് സര്വ്വസ്പീസനിചന്റെ
നവസ്പീകേരണസം  ജനകേസ്പീയ  തക്ടോലരരങ്ങള്  മുനനനിര്തനിചക്കക്ടോണപ  നടെപനിലക്ടോക്കക്ടോനക്ടോണപ
സര്ക്കക്ടോര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതപ.  ആകരക്ടോഗരകേരമക്ടോയ ചതക്ടോഴനില്ബനങ്ങള് വളര്തനിചയടുക്കക്ടോനുസം
ജനകേസ്പീയ തക്ടോലരരങ്ങള് സസംരക്ഷനിക്കക്ടോനുമുതകുന്ന ഭരണപരനിഷ്കക്ടോരങ്ങള്ക്കക്ടോയനിരനിക്കുസം
സര്ക്കക്ടോര് കനതൃതസ്വസം നല്കുന്നതപ.  ഇ-ഗകവണനസപ സമ്പ്രദക്ടോയമുള്ചപചടെ ഫലപ്രദമക്ടോയനി
ഇഒൗ രസംഗചത ഉപകയക്ടോഗചപടുത്തുന്നതനിനുസം സര്ക്കക്ടോര് മുന്തനിയ പരനിഗണന നല്കേനിചക്കക്ടോണപ
ഭരണയനചത  ജനകേസ്പീയമക്ടോക്കുന്നതനില്  ഇടെചപടുസം.  ഭരണയനചത
ജനസഒൗഹക്ടോര്ദ്ദേപരമക്ടോക്കുന്നതനിനുള നടെപടെനികേളുമക്ടോയനി  സര്ക്കക്ടോര്  മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോകുസം.
ജനങ്ങളുചടെ  ജസ്പീവനിതപ്രശ്നങ്ങളക്ടോണപ  ഓകരക്ടോ  ഫയലനിലുസം  ഉളതപ
എന്നനിടെത്തുതചന്നയക്ടോണപ  സര്ക്കക്ടോര് നനില്ക്കുന്നതപ.  അവ നസ്പീങ്ങുന്നതനിനപ  എടുക്കുന്ന
കേക്ടോലതക്ടോമസസം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള  നടെപടെനികേള്  ശകമക്ടോയനി
മുകന്നക്ടോട്ടുചകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകുന്നുണപ.  ഏകേജക്ടോലകേ  സസംവനിധക്ടോനസം  ശകനിചപടുത്തുകേതചന്ന
ചചയ്യുസം.  കസറ്റപ  സനിവനില്  സര്വസ്പീസപ  കകേഡര്  രൂപസ്പീകേരനിക്കുസം.  ഡയറകകററ്റപ
മക്ടോതൃകേയനില്  വനികകേന്ദ്രസ്പീകൃതവസം  ഫലപ്രദവമക്ടോയ  സസംവനിധക്ടോനസം  ചകേക്ടോണ്ടു  വരുസം.
കേക്ടോലഹരണചപട നനിയമങ്ങള് റദ്ദേക്ടോക്കനിയുസം മറ്റുളവ പരനിഷ്കരനിച്ചുസം മുകന്നക്ടോട്ടു കപക്ടോകുസം.
ഭരണ  നനിര്വ്വഹണ  മക്ടോനസ്വല്  സമഗ്രമക്ടോയനി  പരനിഷ്കരനിക്കുസം.  ഭരണഭക്ടോഷ
മലയക്ടോളതനിലക്ടോക്കുകേയുസം  കകേക്ടോടെതനിഭക്ടോഷ  ഘടസംഘടമക്ടോയനി  മലയക്ടോളതനിലക്ടോക്കുന്നതനിനുള
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ഇടെചപടെലുകേള്  നടെത്തുകേയുസം  ചചയ്യുസം.  ഇതരതനില്  ജനസഒൗഹക്ടോര്ദ്ദേപരമക്ടോയ  ഒരു
സനിവനില് സര്വ്വസ്പീസനിനക്ടോണപ സര്ക്കക്ടോര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതപ. എങ്കനില്മക്ടോത്രകമ ജകനക്ടോപകേക്ടോര
പ്രദമക്ടോയ  പദ്ധതനികേള്   ശരനിയക്ടോയ  അര്ത്ഥതനില്  നടെപനിലക്ടോക്കക്ടോന  കേഴനിയൂ  എന്നപ
സര്ക്കക്ടോര്  തനിരനിച്ചറനിയുന്നു.  അതനിനക്ടോയുള  ഇടെചപടെലനിനപ  സര്ക്കക്ടോര്  കനതൃതസ്വസം
നല്കുസം. ആ ഇടെചപടെലുകേള്ക്കപ ഇഒൗ ചര്ച്ചയുസം ഒരു ഉകതജകേമക്ടോയനി മക്ടോറുസം  എന്നക്ടോണപ
എനനിക്കപ പ്രസക്ടോവനിക്കക്ടോനുളതപ.

ശ്രസ്പീ  .    പനി  .    ടെനി  .    കതക്ടോമസപ:  സര്,  ഭരണനവസ്പീകേരണ ചര്ച്ചയപ  മറുപടെനി  പറഞ
ചകേക്ടോണപ  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ നയപരനിപക്ടോടെനികേളുസം എ.ഡനി.ബനി.യുചടെ കപക്ടോരക്ടോയ്മകേളുസം ആ
കേക്ടോലതപ നടെന്ന സര്ക്കക്ടോര് ജസ്പീവനക്കക്ടോരുചടെ സമരമുള്ചപചടെയുള ഒകടചറ കേക്ടോരരങ്ങള്
പരക്ടോമര്ശനിച്ചു.  എന്നക്ടോല്  1996-2001  -ചല  നക്ടോയനക്ടോര്  ഗവണ്ചമന്റെനില്  ധനകേക്ടോരര
വകുപ്പുമനനിയക്ടോയനിരുന്ന ബഹുമക്ടോനരനക്ടോയ ടെനി.  ശനിവദക്ടോസകമകനക്ടോനുസം, എചന്റെ ഓര്മ്മ
ശരനിയക്ടോചണങ്കനില്, ഇകപക്ടോഴചത ധനകേക്ടോരര വകുപ്പുചസക്രടറനിയക്ടോയ കഡക്ടോ.  ചകേ.  എസം.
എബഹക്ടോമുസം  ഉള്ചപചടെയുളവരക്ടോണപ  എ.ഡനി.ബനി.  കേരക്ടോറുണക്ടോക്കുന്നതനിനുള  എലക്ടോ
നടെപടെനികേളുസം  പൂര്തനിയക്ടോക്കനിയതപ.  ആ  കേരക്ടോറനിചന്റെ  അടെനിസ്ഥക്ടോനതനിലുള  പണസം
ചചലവഴനിച്ചതപ  എ.  ചകേ.  ആന്റെണനി  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  കേക്ടോലതക്ടോണപ  എന്ന
ഉതരവക്ടോദനിതസ്വസം  മക്ടോത്രമക്ടോണപ  യു.ഡനി.എഫപ.  ഗവണ്ചമന്റെനിനുളതപ,  അതനിനുകശഷസം
ശ്രസ്പീ.  വനി.  എസപ.  അച്ചുതക്ടോനന്ദനുസം. 2001-2006-ല് ഇഒൗ സഭയനിലുണക്ടോയനിരുന്ന ഒരു
എളനിയ  അസംഗചമന്ന  നനിലയനില്  ഇതുസസംബനനിച്ചപ  10-12  പ്രക്ടോവശരസം  സഭയനില്
തര്ക്കസം നടെക്കുകേയുസം അതുമക്ടോയനി ബനചപടപ  "എ.ഡനി.ബനിയുസം പ്രതരയശക്ടോസശക്ടോഠരങ്ങളുസം"
എന്നുപറഞ്ഞപ  ഞക്ടോചനക്ടോരു  പുസകേസം  പബനിഷപ  ചചയ്യുകേയുസം  ചചയ്തനിട്ടുണപ.  അതനില്
ഇടെതുപക്ഷ  ഗവണ്ചമന്റുണക്ടോക്കനിയ  മുഴുവന  കേരക്ടോറുകേളുചടെയുസം  കരഖ  ഞക്ടോന
കചര്തനിട്ടുണപ. ആ പുസകേസം ഇന്നപ എചന്റെ ചചകേവശമനില. അതപ ഞക്ടോന ഹക്ടോജരക്ടോക്കക്ടോസം.
അതുചകേക്ടോണപ  യു.ഡനി.എഫപ.  ഗവണ്ചമന്റെനിചന  കുറ്റചപടുതക്ടോന  അങ്ങചയകപക്ടോലുള
ഒരു മുഖരമനനി ശ്രമനിച്ചതപ അതരന്തസം കഖദകേരമക്ടോണപ, അതപ ചതറ്റക്ടോണപ. ആ പരക്ടോമര്ശസം
ദയവക്ടോയനി അങ്ങപ  പനിനവലനിക്കുചമന്നപ ഞക്ടോന പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുന്നു. 

ശ്രസ്പീ  .    പനിണറക്ടോയനി വനിജയന:  സര്,  ഇവനിചടെ എ.ഡനി.ബനി.  എന്ന കപരനികനക്ടോടെല
എതനിര്പ്പുളതപ.  ഏതപ  വക്ടോയയുസം  വക്ടോങ്ങക്ടോചമന്ന കേക്ടോരരസം  ഞക്ടോന കനരകത പറഞ്ഞനിരുന്നു.
പകക്ഷ  വരവസ്ഥകേള്   സസംസ്ഥക്ടോനതനിചന്റെ  തക്ടോലരരങ്ങള്  സസംരക്ഷനിക്കക്ടോനുതകുന്ന
വയക്ടോയനിരനിക്കണസം.  എ.ഡനി.ബനി.  സസംസ്ഥക്ടോനതനിനുകമല് അടെനികച്ചല്പനിക്കക്ടോന ശ്രമനിച്ച
വരവസ്ഥകേള്  സസംസ്ഥക്ടോനതനിനപ തസ്പീര്ത്തുസം ഹക്ടോനനികേരമക്ടോയനിരുന്നു.  അതക്ടോണപ ഇഒൗ
പദ്ധതനിയുചടെ ഏറ്റവസം അപകേടെകേരമക്ടോയ അവസ്ഥ. അതുചകേക്ടോണക്ടോണപ ആ ഘടതനില്
തചന്ന കേടുത എതനിര്പപ ഉയര്ന്നുവരക്ടോനനിടെയക്ടോയതപ.  അങ്ങപ അതപ മനസനിലക്ടോക്കക്ടോചതയക്ടോണപ
അങ്ങയുചടെ പുസകേചതക്കുറനിച്ചപ പ്രതനിപക്ടോദനിച്ചതപ എന്നക്ടോണപ കതക്ടോന്നുന്നതപ. 

ശ്രസ്പീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന: സര്, ഇഒൗ പറയുന്ന കേരക്ടോറനിചല വരവസ്ഥയനില്
500  കകേക്ടോടെനി രൂപ ചചലവക്ടോക്കനിയനിരനിക്കുന്നതപ  വക്ടോടര് സചചപ്ലെെ സസ്പീമനിനക്ടോണപ.  വക്ടോടര്
സചചപ്ലെെ  സസ്പീമനിചനക്കുറനിച്ചപ  അന്നപ  എ.ഡനി.ബനി.യുചടെ  നനിബനനയുണക്ടോയനിരുന്നു.
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ബള്ക്കപ  വക്ടോടര്  സചചപ്ലെെ  ആയനി  ജലവനിതരണസം  നനിര്ത്തുകേയുസം  അകത  സമയസം
ഡനിസ്ട്രനിബക്യൂഷന മുഴുവന അതനിനപ്പുറകതയപ  ചകേക്ടോടുക്കുകേയുസം ചചയ്യുകേ. എലക്ടോ കേക്ടോലത്തുസം
അധനികേക്ടോരതനില്വന്ന ഗവണ്ചമന്റുകേള്  അതനിചന  എതനിര്തനിട്ടുണപ.  പകക്ഷ ഇന്നപ
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി ഇവനിചടെ സസംസക്ടോരനിച്ചകപക്ടോള് ബള്ക്കപ വക്ടോടര് സചചപ്ലെെയക്ടോണപ
ഞങ്ങള് നടെതക്ടോന കപക്ടോകുന്നതപ  എന്ന ധസ്വനനി  വരതക്കവനിധതനില്,  ഒരു പകക്ഷ
വക്ടോക്കുകേള് അതക്ടോയനിരനിക്കനില, ഇഒൗ സഭയനില് രണപ പ്രക്ടോവശരസം പറഞ.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ദയവക്ടോയനി  അതനിചന്റെ  ചര്ച്ചയനികലയപ  കപക്ടോകേരുതപ.  ഇകപക്ടോള്
റനികപക്ടോര്ടനിചന സസംബനനിച്ചക്ടോണപ ചര്ച്ച ചചയ്യുന്നതപ.  

ശ്രസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന:  അങ്ങപ  സസ്വസ്പീകേരനിച്ച  നനിലപക്ടോടെനികനക്ടോടെപ  ഞക്ടോന
പൂര്ണ്ണെമക്ടോയുസം കയക്ടോജനിക്കുന്നു.  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ സക്ടോന്റെപ  ബള്ക്കപ വക്ടോടര് സചചപ്ലെെയനില്
മക്ടോത്രമക്ടോയനി  നനില്ക്കുന്നതക്ടോകണക്ടോ  അകതക്ടോ  ഡനിസ്ട്രനിബക്യൂഷന  സനിസസം  കൂടെനി  നമ്മുചടെ
ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ ഉതരവക്ടോദനിതസ്വതനില് ഉള്ചപടുത്തുകമക്ടോ? 

മനി  .   സസ്പീക്കര്: അകദ്ദേഹസം സസംസക്ടോരനിക്കചട.

ശ്രസ്പീ  .    മക്ടോതക്യൂ റ്റനി  .    കതക്ടോമസപ:  പണസം ചചലവഴനിച്ചപ നടെപക്ടോക്കനിയ ജലനനിധനിയനില്
ജലലഭരതയനിലക്ടോത സ്ഥലങ്ങളനില്  വക്ടോടര്  അകതക്ടോറനിറ്റനി  ബള്ക്കപ  വക്ടോടര്  ജലനനിധനി
പദ്ധതനിക്കപ ചകേക്ടോടുക്കുചമന്നക്ടോണപ പറഞ്ഞതപ. 

മനി  .   സസ്പീക്കര്: കകേരള നനിയമസഭയനില് രണക്ടോമതക്ടോയക്ടോണപ നനിയമസഭക്ടോ സമനിതനിയുചടെ ഒരു
റനികപക്ടോര്ടപ  ചര്ച്ചചചയ്യുന്നതപ.  നനിയമസഭക്ടോ  സമനിതനി  എന്നതപ  നനിയമസഭയുചടെ  ഒരു
പരനികച്ഛേദസം  തചന്നയക്ടോണപ.  നനിയമസഭക്ടോ  സമനിതനിയുചടെ  അന്തസ്സുസം  അധനികേക്ടോരവസം
ഉയര്തനിപനിടെനിക്കക്ടോന  ചചയര്  ബക്ടോദ്ധരസ്ഥമക്ടോണപ.  അതുചകേക്ടോണപ  ഇനനിയുസം  ഇതരസം
അവസരങ്ങള് ഉപകയക്ടോഗചപടുത്തുവക്ടോന ചചയര് ശ്രമനിക്കുസം.  ബഹുമക്ടോനചപട അസംഗങ്ങള്
അതനികനക്ടോടെപ സഹകേരനിക്കണചമന്നപ അറനിയനിക്കുകേയക്ടോണപ.  ഇഒൗ ചര്ച്ചയനില് സജസ്പീവമക്ടോയനി
പചങ്കടുക്കുകേയുസം  കൃതരമക്ടോയ  അഭനിപ്രക്ടോയപ്രകേടെനങ്ങള്  നടെത്തുകേയുസംചചയ്ത  എലക്ടോ
അസംഗങ്ങകളയുസം  ബഹുമക്ടോനചപട  മുഖരമനനിചയയുസം  ചചയര്  അനുകമക്ടോദനിക്കുകേയക്ടോണപ.
നനിയമസഭക്ടോ  സമനിതനി  റനികപക്ടോര്ടപ  ഗഒൗരവമക്ടോയനികേണപ  നടെപടെനികേള് സസ്വസ്പീകേരനിക്കുചമന്നപ
ബഹുമക്ടോനചപട മുഖരമനനി അറനിയനിച്ചനിട്ടുണപ. 

ഓര്ഡര്......  ഓര്ഡര്........  സഭ  ഇകപക്ടോള്  പനിരനിയുന്നതുസം  നക്ടോചള  രക്ടോവനിചല
8.30-നപ വസ്പീണ്ടുസം സകമ്മളനിക്കുന്നതുമക്ടോണപ. 

(2016 ഒകകക്ടോബര് മക്ടോസസം 27-ാം തസ്പീയതനി വരക്ടോഴക്ടോഴ്ച രക്ടോവനിചല 8.30-നപ വസ്പീണ്ടുസം
സകമ്മളനിക്കുന്നതനികലയക്ടോയനി സഭ ചചവകുകന്നരസം 4.39-നപ പനിരനിഞ.)


