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കകേരള നനിയമസഭഭാ നടപടനികേള
പതനിനഭാലഭാല കകേരള നനിയമസഭ

രണഭാല സകമ്മേളനല

2016 സസപ്റലബര് 28,  ബുധന

    വഭാലലല 163]                        ഔകദലഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടട്ട്                         [നമ്പര് 3

നനിയമസഭ  2016  സസപ്റലബര് മഭാസല  28-ാം തതീയതനി ബുധനഭാഴ്ച രഭാവനിസല
8.30-നട്ട് ബഹുമഭാനസപട  സതീക്കര്  ശതീ.  പനി.  ശതീരഭാമകൃഷ്ണസന്റെ  അദലക്ഷതയനില
നനിയമസഭഭാ ഹഭാളനില കയഭാഗല കചേര്ന.

I. കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 

(ഈ സകമ്മേളനകേഭാലകത്തയട്ട് അനുവദനിക്കസപട കചേഭാദലങ്ങളുസട പടനികേയനിസല 
നമ്പര് ബഭാക്കറനില കേഭാണനിചനിരനിക്കുന.)

1. വഭാങ്മൂലല നലകേനിയ ഉത്തരങ്ങള

(കചേഭാകദലഭാത്തരകവള ആരലഭനിചകപഭാള സസഭാശയ സമഡനിക്കല  വനിദലഭാഭലഭാസ
കമഖലയനിസല  ഫതീസട്ട്  വര്ദനയനില  പ്രതനികഷേധനിചട്ട്  പ്രതനിപക്ഷഭാലഗങ്ങള
ബഭാനറുകേളുല  പ്ലക്കഭാര്ഡുകേളുല  ഉയര്ത്തനിപനിടനിചട്ട്  സതീക്കറുസട  ഡയസനിനട്ട്  മുനനില
വനനനിനട്ട്  സഭഭാനടപടനികേള  തടസസപടുതലവനിധല  ബഹളല  വച്ചുസകേഭാണനിരുന.
ബഹുമഭാനസപട സതീക്കര് പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവനിസന സലസഭാരനിക്കഭാന ക്ഷണനിചകപഭാള
പ്രതനിപക്ഷഭാലഗങ്ങള അവരവരുസട സതീറ്റുകേളനികലക്കട്ട് തനിരനിച്ചുകപഭായനി.)  

മനി  .   സതീക്കര് :ഒഭാര്ഡര്.... ഓര്ഡര്.... കചേഭാദലല നമ്പര് *61

പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവട്ട് (  ശതീ  .   രകമശട്ട് സചേനനിത്തല  ) : സര്,  ഒരു  കേഭാരലല
ബഹുമഭാനസപട അങ്ങയുസട ശദയനിലസപടുത്തഭാനുണട്ട്.  

മനി  .    സതീക്കര്  :  കചേഭാകദലഭാത്തരകവളയഭാണനിതട്ട്.  കചേഭാകദലഭാത്തരകവളയനില  മറ്റു
കേഭാരലങ്ങളക്കട്ട്  സമയല  അനുവദനിക്കനിസല്ലെനട്ട്  പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവനിനട്ട്  അറനിയഭാവുനതകല്ലെ?
പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവനിനട്ട് ഞഭാന സമയല തരഭാല.  (… ബഹളല) ബഹുമഭാനസപട മനനി
സലസഭാരനിക.....  (ബഹളല)  എല്ലെഭാവരുല  ഇരനിക്കണല.  കചേഭാകദലഭാത്തരകവളയനില
സമയല  അനുവദനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കനില്ലെ.  ബഹുമഭാനസപട  പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവനിനട്ട്
സചേയര്  സമയല  അനുവദനിക്കുനതഭാണട്ട്.  കചേഭാകദലഭാത്തരകവള  തടസസപടുത്തഭാന
പറനില്ലെ. മനനിക്കട്ട് മറുപടനി പറയഭാവുനതഭാണട്ട്.  ..... (ബഹളല) .…
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2       കകേരള നനിയമസഭ                          സസപ്റലബര്  28, 2016

വനഭാതനിര്ത്തനികേളനിസല കൃഷേനിഭൂമനികേളുസട സലരക്ഷണല

1 (*61) കഡഭാ  .   എന  .   ജയരഭാജട്ട്   :
ശതീ  .   കറഭാഷേനി അഗസനിന   :
ശതീ  .   കമഭാനസട്ട് കജഭാസഫട്ട്   :
ശതീ  .   സനി  .   എഫട്ട്  .   കതഭാമസട്ട് : തഭാസഴെക്കഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനവുല മൃഗസലരക്ഷണവുല മൃഗശഭാലകേളുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വനലജതീവനികേള  വനഭാതനിര്ത്തനികേളനില  തഭാമസനിക്കുനവരുസട  കേഭാര്ഷേനികേ
വനിളകേളക്കട്ട്  ഉണഭാക്കുന  നഭാശനഷ്ടങ്ങള  തടയുനതനിനട്ട്  നനിലവനില  വനലവകുപട്ട്
അവലലബനിച്ചുവരുന മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള എസന്തെല്ലെഭാമഭാണട്ട്;

(ബനി) പ്രസ്തുത പ്രതനികരഭാധ സലവനിധഭാനങ്ങള കേഭാര്ഷേനികേവനിളകേളുസട സലരക്ഷണത്തനിനട്ട്
ഫലപ്രദമഭാകണഭാസയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കൃഷേനിഭൂമനിയനികലക്കട്ട്  വനലമൃഗങ്ങള  പ്രകവശനിക്കുനതട്ട്  തടയുനതനിനട്ട്
കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില  വനലവകുപട്ട്  സചേലവഴെനിക്കുന  ഫണട്ട്  ഫലപ്രദമഭായനി
വനിനനികയഭാഗനിക്കുനസവനട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തഭാന നനിലവനിലുള്ള സലവനിധഭാനസമന്തെഭാണട്ട്;

(ഡനി)  ഇപ്രകേഭാരല  മനുഷേലനുല  മൃഗങ്ങളുല  തമ്മേനിലുള്ള  സലഘര്ഷേങ്ങള
കുറയ്ക്കുനതനിനട്ട്  കകേവലല  ഫണനിസന്റെ  വനിനനികയഭാഗല  എനതനിലുപരനി  ഫലപ്രദമഭായ
പ്രതനികരഭാധ സലവനിധഭാനങ്ങള ഏര്സപടുത്തഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

വനവുല മൃഗസലരക്ഷണവുല മൃഗശഭാലകേളുല വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   സകേ  .   രഭാജ) : സര്,

(എ)  വനലജതീവനികേള  വനഭാതനിര്ത്തനികേളനില  തഭാമസനിക്കുനവരുസട  കേഭാര്ഷേനികേ
വനിളകേളക്കട്ട്  ഉണഭാക്കുന നഭാശനഷ്ടങ്ങള  തടയുനതനിനട്ട്,  നനിലവനില സസൗകരഭാര്ജ
കേമ്പനികവലനി,  ആന  പ്രതനികരഭാധ  കേനിടങ്ങട്ട്,  ആന  പ്രതനികരഭാധ  മതനില,  സതീല
സഫനസനിലഗട്ട് എനനിവ നനിര്മ്മേനിചട്ട് പരനിപഭാലനിച്ചു വരുനണട്ട്. കൂടഭാസത വനലജതീവനികേള
വനത്തനിനു  പുറകത്തക്കട്ട്  വരുനതട്ട്  തടയഭാനഭായനി,  വനത്തനിനകേത്തട്ട്  തസന
വനലമൃഗങ്ങളക്കട്ട്  ആവശലമഭായ  ജലവുല  ഭക്ഷണവുല  ഉറപഭാക്കുനതനിനട്ട്  സചേക്കട്ട്
ഡഭാമുകേളുസട നനിര്മ്മേഭാണല, ഫലവൃക്ഷതതകേള നട്ടുപനിടനിപനിക്കുകേ എനതീ നടപടനികേളുല
സസതീകേരനിച്ചു വരുന. പ്രശ്നബഭാധനിത കമഖലകേളനില കേഭാടനില നനിനല പുറകത്തക്കു വരുന
വനലജതീവനികേസളക്കുറനിചട്ട്  വനിവരല ലഭനിച ഉടന തസന എസട്ട്.എല.എസട്ട്.  മുഖഭാന്തെനിരല
പ്രകദശവഭാസനികേസള അറനിയനിക്കുവഭാനുല ജഭാഗ്രത പഭാലനിക്കുവഭാനുളള നനിര്കദ്ദേശല  Early
Warning SMS Alert System വയനഭാടട്ട്, മൂനഭാര് കമഖലകേളനില നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
.... (ബഹളല)...
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(പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവനിസന സലസഭാരനിക്കഭാന അനുവദനിക്കഭാത്തതനില പ്രതനികഷേധനിചട്ട്
പ്രതനിപക്ഷഭാലഗങ്ങള  ബഹുമഭാനസപട  സതീക്കറുസട  ഡയസനിനുസമതീപല  വനനനിനട്ട്
മുദഭാവഭാകേലല വനിളനിചട്ട് സഭഭാനടപടനികേള തടസസപടുത്തനിസക്കഭാണനിരുന.)

മനി  .   സതീക്കര് : ബഹുമഭാനസപട  മനനി  മറുപടനി  പറയുകേയഭാണട്ട്.  ദയവഭായനി
അലഗങ്ങള തനിരനിച്ചുകപഭാകേണല.  കചേഭാകദലഭാത്തരകവള തടസസപടുത്തരുതട്ട്.  പ്ലതീസട്ട്...
പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവനിനട്ട്  സലസഭാരനിക്കഭാനുള്ള  സമയല  അനുവദനിക്കുല.  അതനിനട്ട്
യഭാസതഭാരു  സലശയവുല  കവണ.  പസക്ഷ  കചേഭാകദലഭാത്തരകവള  തടസസപടുതനതട്ട്
ശരനിയല്ലെ.   അങ്ങസനസയഭാരു കേതീഴ്വഴെക്കല  ഇല്ലെ.   .  (… ബഹളല)..  സതീറനില കപഭായനി
ഇരനിക്കണല.  . (… ബഹളല)

ശതീ  .    സകേ  .    രഭാജ  :   സര്,  (ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രതനികരഭാധ  സലവനിധഭാനങ്ങള
കേഭാര്ഷേനികേ  വനിളകേളുസട  സലരക്ഷണത്തനിനട്ട്  ഒരു  പരനിധനിവസര  ഫലപ്രദമഭാസണനട്ട്
കേഭാണുന.  പ്രശ്നബഭാധനിത കമഖലകേളനില ഇത്തരല സലവനിധഭാനങ്ങള ഘടലഘടമഭായനി
നടപഭാക്കനിവരുന.

(സനി)  കൃഷേനിഭൂമനിയനികലക്കട്ട്  വനലമൃഗങ്ങള  പ്രകവശനിക്കുനതട്ട്  തടയുനതനിനട്ട്
കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില  വനലവകുപട്ട്  സചേലവഴെനിക്കുന  ഫണട്ട്  പലപ്രദമഭായനി
ഉപകയഭാഗനിക്കുന  എനട്ട്  ഉറപ്പുവരുതനതനിനഭായനി  അവകലഭാകേന  കയഭാഗങ്ങളുല
ഫതീലഡട്ട് പരനികശഭാധനകേളുല കൃതലമഭായ ഇടകവളകേളനില നടതനണട്ട്.

(ഡനി)  ഇത്തരല  സലഘര്ഷേങ്ങള  കുറയ്ക്കുനതനിനട്ട്  കൂടുതല  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുല.  ഈ  വനിഷേയത്തനില  വയനഭാടട്ട്,  പഭാലക്കഭാടട്ട്,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്
ജനില്ലെകേളനിസല  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുമഭായനി  ചേര്ച  നടതകേയുല  കകേവലല  ഫണനിസന്റെ
വനിനനികയഭാഗല എനതനിലുപരനി ജനങ്ങളുസട അഭനിപ്രഭായങ്ങളകൂടനി സസരൂപനിച്ചുസകേഭാണട്ട്
കൂടുതല ഫലപ്രദമഭായ പ്രതനികരഭാധ സലവനിധഭാനങ്ങള നടപനിലഭാക്കുനതഭാണട്ട്. ഇത്തരല
സലഘര്ഷേങ്ങള  കൂടുതലുള്ള  മറട്ട്  ജനില്ലെകേളനിലുല  ഉടന  തസന  കയഭാഗങ്ങള
സലഘടനിപനിചട്ട് നനിര്കദ്ദേശങ്ങള സസരൂപനിക്കുകേയുല യുക്തമഭായ പ്രതനികരഭാധ നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുനതുമഭാണട്ട്. ... (ബഹളല..)

കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജട്ട്  :  സര്,  വനനനിയമങ്ങള കേര്ശനമഭായനി പഭാലനിക്കസപട
കതഭാടുകൂടനിയഭാണട്ട് വനലജതീവനികേളുസട എണല വര്ദനിചതട്ട്. എനഭാല അവര്ക്കഭാവശലമഭായ ജലല
ഉളസപസടയുള്ള മറട്ട് സഭാഹചേരലങ്ങള കേഭാലഭാവസഭാ വലതനിയഭാനലസകേഭാണട്ട് ലഭലമല്ലെഭാത്ത
സനിതനിയുണട്ട്.  ഇവനിസട  കൂടുതല  സചേക്കട്ട്  ഡഭാമുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുവഭാന തയഭാറഭാകുകമഭാ?  (… ബഹളല)........
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ശതീ  .    സകേ  .    രഭാജ :  സര്,  വനലജതീവനികേള   ആഹഭാരല  കതടനിയഭാണട്ട്
വനത്തനിനുപുറകത്തക്കട്ട്  വരുനതട്ട്.  അവയട്ട്  ആവശലമഭായ  ആഹഭാരവുല  ജലവുല
വനത്തനില  കൂടുതലഭായനി  ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.
വനത്തനിനുള്ളനില കൂടുതല മഴെക്കുഴെനികേള, കുളങ്ങള എനനിവ  നനിര്മ്മേനിചട്ട് ആനകേളക്കുല
മറട്ട് മൃഗങ്ങളക്കുല ആവശലമഭായ സവള്ളല അവനിസടത്തസന ഉണഭാക്കുനതനിനട്ട് കൂടുതല
ശദ കകേനതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.   

കഡഭാ  .   എന  .   ജയരരഭാജട്ട് : സര്, രണഭാമസത്ത കചേഭാദലല കചേഭാദനിക്കുനനില്ലെ. 

(ശതീ.  കറഭാഷേനി അഗസനിന,  ശതീ.  കമഭാനസട്ട് കജഭാസഫട്ട്,  ശതീ.  സനി.  എഫട്ട്.  കതഭാമസട്ട്
എനനിവര് ഉപകചേഭാദലല കചേഭാദനിചനില്ലെ.)... (ബഹളല)........

ശതീ  .   സനി  .   സകേ  .   ശശതീനന   : സര്, കേഴെനിഞ്ഞ സതരസഞ്ഞടുപനിനുകശഷേല വയനഭാടട്ട്
ജനില്ലെയനില അകഞഭാ ആകറഭാ ആളുകേള കേഭാടഭാനയുസട ആക്രമണത്തനില  മരനിക്കുകേയുണഭായനി.
ഒരു ഉനതതല കയഭാഗല വനിളനിച്ചുകചേര്ത്തട്ട് ഇസൗ പ്രശ്നല പരനിഹരനിക്കഭാന  അടനിയന്തെര
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    സകേ  .    രഭാജ  :  സര്,  വയനഭാടട്ട്,  പഭാലക്കഭാടട്ട്  തുടങ്ങനിയ ജനില്ലെകേളനില ഞഭാന
തസന കനരനിടട്ട്  പസങ്കെടുതസകേഭാണട്ട്  ബഹുമഭാനസപട എല.എല.എ.-യുസട സഭാനനിദലത്തനില
ആവശലമഭായ ചേര്ച ഇതനികനഭാടകേലതസന നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  എങ്കെനിലുല ബഹുമഭാനസപട
എല.എല.എ.  ആവശലസപടതനുസരനിചട്ട്   കൂടുതല  ചേര്ചകേള  നടതനതനിനുല
ജനപങ്കെഭാളനിത്തകത്തഭാടുകൂടനി  വനലമൃഗങ്ങളുസട  ആക്രമണങ്ങള  പരമഭാവധനി  തടയുനതനിനുല
ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  കേഭാടഭാനയുസട ആക്രമണലമൂലല  2009-
10  മുതല  2015-16  വസര  മരണസപടവരുസട  കേണക്കട്ട്  എസന്റെ  തകേവശമുണട്ട്.
അത്തരല  മരണനനിരക്കട്ട്  കുറച്ചുസകേഭാണ്ടുവരുനതനിനുള്ള  പരനിശമമഭാണട്ട്  ഗവണ്സമന്റെട്ട്
നടതനതട്ട്.... (ബഹളല)...

ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട്  :  സര്,  മനുഷേലസന്റെ വനല കേകയറവുല വനത്തനിലുള്ള
മൃഗങ്ങള മനുഷേലസന ആക്രമനിക്കുനതുല അവസഭാനനിപനിക്കണല.  പൂഞ്ഞഭാര് നനികയഭാജ
കേമണ്ഡലത്തനിസല എരുകമലനി-കകേഭാരുകത്തഭാടട്ട് കമഖലയനില സനിരമഭായനി കേഭാടഭാനയുസട
ആക്രമണല നടക്കുകേയഭാണട്ട്.  ആ പ്രകദശങ്ങള മുഴുവന കേറണട്ട് കവലനി സകേട്ടുസമനട്ട്
പറഞ്ഞനിടട്ട്  ഇതുവസര  നടപടനിയഭായനിടനില്ലെ.  അതട്ട്  നനിര്ബന്ധമഭായുല  ഉണഭാകേണല.
അതുകപഭാസലതസന   ഇനഡലയനിസലഭാഴെനിസകേ  മറട്ട്  രഭാജലങ്ങളനിസലല്ലെഭാല  ഏതട്ട്  മൃഗവുല
ആവശലത്തനിലധനികേമുസണങ്കെനില  അതനിസന  സകേഭാസനഭാടുക്കുകേയഭാണട്ട്  സചേയ്യുനതട്ട്.
കേലഗഭാരു ഓകസ്ട്രേലനിയയുസട കദശതീയ മൃഗമഭാസണങ്കെനിലുല  എണത്തനില കൂടുതല വനഭാല
അവസയ  സവടനിവച്ചുസകേഭാല്ലെഭാന  അവനിടസത്ത  ഗവണ്സമന്റെട്ട്  തയഭാറഭാവുന.  ഇവനിസട
കേഭാടഭാന,  കേഭാട്ടുകപഭാത്തട്ട്,  കേഭാട്ടുപനനികേള  തുടങ്ങനി  എണകടുതലുള്ള  മനുഷേലസന
ജതീവനിക്കഭാന  സമ്മേതനിക്കഭാസത  വനത്തനിനട്ട്  പുറകത്തക്കനിറനിങ്ങനി  വരുന  മൃഗങ്ങസള
സവടനിവചട്ട് സകേഭാല്ലെഭാനുള്ള നനിയമല ഉണഭാക്കുകമഭാ? 
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ശതീ  .    സകേ  .    രഭാജ :  സര്,  വനലമൃഗങ്ങള നഭാടനിലനിറങ്ങുനതട്ട്  തടയുനതനിനഭായനി

സസൗകരഭാര്ജ കവലനി സകേടനി പ്രതനികരഭാധകമര്സപടുതനതുളസപസട ഗവണ്സമന്റെട്ട് പല

നടപടനികേളുല  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   മുനകേഭാലങ്ങസളക്കഭാള  കൂടുതല  തുകേ  ഇപ്രഭാവശലല

സസൗകരഭാര്ജകവലനികേള  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി  നതീക്കനിവചനിട്ടുണട്ട്.  അങ്ങയുസട

മണ്ഡലമുളസപസടയുളള  പ്രകദശങ്ങളനില  വനഭാതനിര്ത്തനിയനില  സസൗകരഭാര്ജകവലനി

സകേട്ടുനതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള വനലവകുപനിസന്റെ ഭഭാഗതനനിനണഭാകുനതഭാണട്ട്.

അതുകപഭാസലതസന ആന പ്രതനികരഭാധ കേനിടങ്ങുകേള,  ആന പ്രതനികരഭാധ മതനിലുകേള

എനനിവയുസട  നനിര്മ്മേഭാണമഭാണട്ട്  ആനകേസള  തടയുനതനിനുകവണനി  ഇകപഭാള

സസതീകേരനിച്ചുവരുന നടപടനികേള.  വനലമൃഗങ്ങളുസട  ആക്രമണല ഉസണനട്ട്  അറനിയനിപട്ട്

കേനിടനിയഭാലുടനതസന അവനിസടസയത്തനി നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാന കേഴെനിയുന തരത്തനില

ഒരു റഭാപനിഡട്ട് സറകസഭാണ്സട്ട് ടതീമനിസനയുല  നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണട്ട്.  അതനിസന്റെ പ്രവര്ത്തനല

കുകറകടനി വലഭാപനിപനിക്കുനതനിനഭായനി എല്ലെഭാ കമഖലകേളനിലുല റഭാപനിഡട്ട്  സറകസഭാണ്സട്ട്

ടതീമനിസന്റെ  യൂണനിറ്റുകേള  സഭാപനിക്കുനതനിനുകവണനിയുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

കനരസത്ത  5  റഭാപനിഡട്ട്  കഫഭാഴ്സുകേളുണഭായനിരുനതട്ട്  7  ആയനി  വര്ദനിപനിച്ചുസകേഭാണട്ട്

ആനസയ  പരമഭാവധനി  കേഭാടനിനകേതതസന  നനിര്തനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  ഗവണ്സമന്റെട്ട്

സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  ...(ബഹളല)...

മനി  .   സതീക്കര്   :   പ്രതനിപക്ഷഭാലഗങ്ങകളഭാടട്ട്  ഞഭാന  വതീണ്ടുല  അറനിയനിക്കുന,

പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവനിനട്ട് സഭയനിലഭാവശലമഭായ സമയല അനുവദനിക്കുല. അതനിനട്ട് നനിങ്ങള

കചേഭാകദലഭാത്തരകവള തടസസപടുകത്തണ കേഭാരലമനില്ലെ.  അങ്ങസനസയഭാരു കേതീഴ്വഴെക്കമനില്ലെ.

നനിങ്ങള സതീറ്റുകേളനില കപഭായനി ഇരനിക്കണല.... ഇല്ലെഭാത്ത കേതീഴ്വഴെക്കത്തനിനുകവണനി വഭാശനി

പനിടനിക്കരുതട്ട്.  .....  (ബഹളല)  അതനിനട്ട്  സചേയറനിനട്ട്  നനിര്വഭാഹമനില്ലെ.  .....

പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവനിനട്ട്  പറയഭാനുള്ള  എല്ലെഭാ  കേഭാരലങ്ങളക്കുല  സമയല  അനുവദനിക്കുസമനട്ട്

സചേയര് ഉറപ്പുനലകുന.  നനിങ്ങള സതീറനികലക്കട്ട് കപഭാകൂ.  വതീണ്ടുല ഞഭാനഭലര്തനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

നനിങ്ങള സതീറ്റുകേളനികലക്കട്ട് കപഭാകേണല.... (പ്ലതീസട്ട്)

ശതീമതനി  സനി  .    സകേ  .    ആശ  :  സര്,  വനലമൃഗങ്ങളുസട  ആക്രമണത്തനിലൂസട

ജതീവഹഭാനനി  സലഭവനിക്കുനവര്ക്കുല  കേഭാര്ഷേനികേവനിളകേള  നശനിച്ചുകപഭാകുനവര്ക്കുല

ഏസതഭാസക്ക വനിധത്തനിലഭാണട്ട് നഷ്ടപരനിഹഭാരല നലകുനതട്ട്;  ഇതനിനഭായനി രൂപതീകേരനിച

വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനിയുസട നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരല നലകുന ഉയര്ന തുകേ എത്രയഭാണട്ട്?

(പ്രതനിപക്ഷഭാലഗങ്ങള  സതീക്കറുസട  ഡയസനിനു  സമതീപല  നനിനട്ട്  മുദഭാവഭാകേലല

വനിളനിചട്ട് സഭഭാനടപടനികേള തടസസപടുത്തനിസക്കഭാണനിരുന.)
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ശതീ  .    സകേ  .    രഭാജ : സര്,  വനലമൃഗങ്ങളനിലനനിനട്ട് ഉണഭാകുന ആക്രമണത്തനിസന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില നഷ്ടപരനിഹഭാരല നലകുനതട്ട് തഭാസഴെപറയുന രതീതനിയനിലഭാണട്ട്: 

സഭായനിയഭായനി  അലഗഭലഗല  വനഭാല  പരമഭാവധനി  നലകുന  തുകേ  75,000
രൂപയഭാണട്ട്.  വനിളനഭാശല,  വതീടട്ട്  നഷ്ടല,  കേനകേഭാലനി  നഷ്ടല  എനനിവയട്ട്
നഷ്ടത്തനിനനുസരനിചട്ട്  അതഭായതട്ട്  എത്രകത്തഭാളല  നഷ്ടമഭാകണഭാ  ഉണഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്
അത്രയുല തുകേ നഷ്ടപരനിഹഭാരമഭായനി  നലകുല.  എനഭാല പരമഭാവധനി  75,000  രൂപ
എനട്ട്  നനിജസപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  പരനിക്കുപറനിയഭാല  സമഡനിക്കല  ഓഫതീസറുസട
സര് ടനിഫനിക്കറനിസന്റെ സവളനിചത്തനില പരമഭാവധനി  75,000  രൂപ എനതനിസന്റെ പരനിധനിക്കുള്ളനില
നനിനസകേഭാണട്ട്  ചേനികേനിതഭാധനസഹഭായല  നലകുല.  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  പരമഭാവധനി
75,000  രൂപ  എന  പരനിധനിയനില്ലെഭാസത  ചേനികേനിതയഭാവശലമഭായ  മുഴുവന  തുകേയുല
കഫഭാറസട്ട്  ഡനിപഭാര്ട്ടുസമന്റെട്ട്  നലകുനതഭാണട്ട്.  മരണസപടവരുസട  കുടുലബഭാലഗങ്ങളക്കുള്ള
നഷ്ടപരനിഹഭാരല  കനരസത്ത  മൂനട്ട്  ലക്ഷല  രൂപയഭായനിരുനതട്ട്  ഇകപഭാള  അഞട്ട്
ലക്ഷല  രൂപയഭായനി  വര്ദനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.  അഞട്ട്  ലക്ഷല  രൂപ  എനതട്ട്  ഇനനിയുല
വര്ദനിപനിക്കണസമനട്ട്  ബന്ധസപട  സബ്ജകട്ട്  കേമ്മേനിറനിയുസട  നനിര്കദ്ദേശല  വനനിട്ടുണട്ട്.
അതട്ട്  ഗവണ്സമന്റെനിസന്റെ  സജതീവ  പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.  വനത്തനിനുപുറതവചട്ട്
പഭാമ്പുകേടനികയറട്ട്  മരണസപടുനവര്ക്കട്ട്  ഒരു  ലക്ഷല  രൂപയുല  വനത്തനിനകേതവചട്ട്
പഭാമ്പുകേടനികയറട്ട് മരണസപടുനവര്ക്കട്ട് മൂനട്ട്  ലക്ഷല രൂപയുല നഷ്ടപരനിഹഭാരല നലകുല.

ശതീമതനി  ഇ  .    എസട്ട്  .    ബനിജനികമഭാള  :  സര്,  വനലവകുപനില  നനിലവനില  എത്ര
Rapid  Response  Team  പ്രവര്ത്തനിക്കുനസണനല  മനുഷേലസന  ആക്രമനിക്കുന
ഏസതഭാസക്ക  വനലജതീവനികേസള  സകേഭാല്ലുനതനിനുകവണനിയഭാണട്ട്  ഇകപഭാള വനല  വകുപട്ട്
അനുവഭാദല നലകേനിയനിട്ടുള്ളസതനല വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ശതീ  .   സകേ  .   രഭാജ : സര്, നമ്മുസട സലസഭാനത്തട്ട് കനരസത്ത  Rapid Response
Team-സന്റെ  അഞട്ട്  യൂണനിറ്റുകേളഭാണുണഭായനിരുനതട്ട്,  രസണണലകൂടനി  വര്ദനിപനിചട്ട്
ഇകപഭാള  ഏഴെട്ട്  യൂണനിറ്റുകേളഭാണട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുനതട്ട്.  ഇതനികനഭാസടഭാപലതസന
വനലമൃഗങ്ങള  നഭാടനിലനിറങ്ങനിയഭാല  ഉടനതസന  പ്രകദശവഭാസനികേളക്കട്ട്  മുനറനിയനിപട്ട്
ലഭനിക്കഭാന കേഴെനിയത്തക്ക വനിധത്തനിലുള്ള ഒരു എസട്ട്.എല.എസട്ട്.  സനിസല സഡവലപട്ട്
സചേയനിട്ടുണട്ട്.  ഒനരണട്ട്  കകേനങ്ങളനില  അതട്ട്  പരതീക്ഷനിചട്ട്  വനിജയകേരമഭാസണനട്ട്
കേണതനിനഭാല  ബഭാക്കനി  പ്രകദശങ്ങളനിലകടനി  അതട്ട്  നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ
നടപടനികേള  വനലവകുപനിസന്റെ  ഭഭാഗതനനിനണഭാകുല.  കൃഷേനിനഭാശല  വരുതന,
മനുഷേലസന  ആക്രമനിക്കുന  കേഭാട്ടുപനനികേസള  സവടനിവയഭാനുള്ള  ഉത്തരവട്ട്  മുന
ഗവണ്സമന്റെനിസന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  പുറസപടുവനിചനിരുന.  എനഭാല  ആ  ഉത്തരവനിസന്റെ
കേഭാലഭാവധനി  18-3-2016-നട്ട്  അവസഭാനനിച്ചു.  വതീണ്ടുല  ആ  ഉത്തരവട്ട്  പുതുക്കനി
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നലകേണസമന  കേഭാരലല  ഗവണ്സമന്റെട്ട്  ആകലഭാചേനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.  ആ  ഉത്തരവനില
പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭായനിട്ടുള്ള ചേനില ബുദനിമുട്ടുകേളുണട്ട്. ആ ഉത്തരവനിസന്റെ അടനിസഭാനത്തനില
ഒരു  കേര്ഷേകേനുല  അകപക്ഷ  നലകേനി  ഒരു  വനലജതീവനിസയ  അസല്ലെങ്കെനില  പനനിസയ
സവടനിവയ്ക്കുനതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിടനില്ലെ.  അത്തരല  ബുദനിമുട്ടുകേള
പഠനിചട്ട്  ഉത്തരവനിലുള്ള വലവസകേളനില ചേനിലതനില ഇളവട്ട്  വരുത്തഭാന ഗവണ്സമന്റെട്ട്
ആകലഭാചേനിക്കുനണട്ട്.  കേഭാട്ടുപനനികേസള  സവടനിവയ്ക്കുനതനിനുള്ള  ഉത്തരവട്ട്  പുതുക്കനി
നലകുകേയുല കുറച്ചുകൂടനി ലനിബറലഭായ ഒരു സലവനിധഭാനല ആ കേഭാരലത്തനില സസതീകേരനിക്കുകേയുല
സചേയ്യുനതഭാണട്ട്. 

ശതീ  .    എസട്ട്  .    രഭാകജനന :  സര്,  അതനിര്ത്തനി  കേടനട്ട്  നഭാടനിസലതന
ജതീവനികേളസക്കതനിസര അങ്ങട്ട് നടപടനിസയടുക്കുസമനപറഞ.  സഭാധഭാരണ അതനിര്ത്തനി
കേടക്കുന ജതീവനികേള മഷേനിപുരടനിയല്ലെ വരുനതട്ട്.  ഇവനിസട കൃഷേനി ഭൂമനിക്കകേതവരുന
പനനികേളുസട എണല കൂടുതലഭാണട്ട്. ഈ പനനികേള ആണഭാകണഭാ സപണഭാകണഭാ എനട്ട്
തനിരനിചറനിയഭാന  കേഴെനിയഭാത്ത  സഭാഹചേരലമുണട്ട്.  അതുസകേഭാണട്ട്  ഇതനിസന  വലക്തമഭായനി
മനസനിലഭാക്കഭാന എസന്തെങ്കെനിലുല  നടപടനിക്രമങ്ങളുകണഭാ;  അതുകപഭാസല ഉകദലഭാഗസര്
കൃതലമഭായനി  നനിയമല  പഠനിച്ചുസകേഭാണട്ട്  ഈ കേഭാരലങ്ങളനില ഇടസപടഭാനുല  കൃഷേനിക്കഭാസര
സലരക്ഷനിക്കഭാനുല എസന്തെല്ലെഭാല നടപടനിസയടുക്കുസമനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    സകേ  .    രഭാജ :  സര്,  കൃഷേനിയനിടങ്ങളനില നനിരന്തെരല കൃഷേനിനഭാശല വരുതന
കേഭാട്ടുപനനികേസള  ഉപഭാധനികേകളഭാസട  സവടനിവച്ചുസകേഭാല്ലെഭാന  19-3-2013-നട്ട്  ഗവണ്സമന്റെട്ട്
ഒരു  ഉത്തരവട്ട്  പുറസപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആ  ഉത്തരവനിസന്റെ  കേഭാലഭാവധനി  18-3-2016-നട്ട്
അവസഭാനനിച്ചു.  ഈ  ഗവണ്സമന്റെട്ട്  വനതനിനുകശഷേല  ആ  ഉത്തരവട്ട്  കേഭാരലമഭായനി
പരനികശഭാധനിക്കുകേയുണഭായനി.  കേര്ഷേകേര്ക്കട്ട്  സലരക്ഷണല  ലഭനിക്കഭാന  ആ  ഉത്തരവു
സകേഭാണട്ട്  വളസരബുദനിമുടഭാണട്ട്. കൃഷേനിയനിടത്തനില ഇറങ്ങനിയ പനനി ഗര്ഭനിണനിയഭാകണഭാസയനട്ട്
പരനികശഭാധനിചട്ട്  സവടനിവയഭാന  കേര്ഷേകേനട്ട്  സഭാധനിക്കനില്ലെ.  അതുകപഭാസല  കേര്ഷേകേന
കഫഭാറസട്ട്  ഡനിപഭാര്ട്ടുസമന്റെനിസല  ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്  അകപക്ഷ  സകേഭാടുത്തട്ട്  അനുമതനി
വഭാങ്ങനികവണല കേഭാട്ടുപനനികേസള സവടനിവയ്കക്കണതട്ട്.  ഇവനിസട  സമമ്പര് സൂചേനിപനിചതു
കപഭാസല  കേര്ഷേകേസന  അറനിയനിച്ചുസകേഭാണല്ലെ  കേഭാട്ടുപനനികേള  കൃഷേനിയനിടങ്ങളനികലക്കട്ട്
ഇറങ്ങനിവരുനതട്ട്.  അങ്ങസന  അപ്രഭാകയഭാഗനികേമഭായ  ചേനില  നനിബന്ധനകേള  ആ
ഉത്തരവനിലുണട്ട്.  അതട്ട്  ഗവണ്സമന്റെനിസന്റെ  പരനികശഭാധനയനിലഭാണട്ട്.  ഉത്തരവനിസന്റെ
കേഭാലഭാവധനി  നതീടനിസക്കഭാടുക്കുനതനിനുകവണനിയുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനകതഭാസടഭാപല
അപ്രഭാകയഭാഗനികേമഭായനിട്ടുള്ള വലവസകേള എടുതമഭാറനി കേര്ഷേകേര്ക്കട്ട് സഹഭായകേരമഭായനിട്ടുള്ള
സമതീപനലതസന കൃഷേനിനഭാശല വരുതന പനനികേളുസട കേഭാരലത്തനില സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.
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മനി  .    സതീക്കര്  :  പ്രതനിപക്ഷ  കനതഭാവനിനട്ട്  സലസഭാരനിക്കഭാന  സമയല

അനുവദനിക്കഭാസമനട്ട്  പറഞ്ഞനിട്ടുല നനിങ്ങള ഈ സനിതനി തുടരുനതട്ട്  കഖദകേരമഭാണട്ട്.

ഇതട്ട്  കലഭാകേല  മുഴുവന കേഭാണുനണട്ട്.  ദയവഭായനി  നനിങ്ങള സതീറ്റുകേളനില കപഭാകേണല.

കചേഭാകദലഭാത്തരകവളയനില ഇങ്ങസന തുടരഭാന പഭാടനില്ലെ.  പ്ലതീസട്ട്..  എല്ലെഭാവരുല ദയവഭായനി

സതീറ്റുകേളനികലക്കട്ട്  കപഭാകേണല.  നനിങ്ങള  ഈ  സചേയ്യുനതട്ട്  ശരനിയല്ലെ.  ......

(ബഹളല)..........

ശതീ  .   പനി  .   സകേ  .   ശശനി : സര്, ഇവനിസട കനരസത്ത പറഞ്ഞതുകപഭാസല കേഭാട്ടുമൃഗങ്ങളുസട

വലനിയകതഭാതനിലുള്ള  ആക്രമണല  കേര്ഷേകേര്ക്കട്ട്  വളസര  പ്രയഭാസമുണഭാക്കനി

സക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  കേഭാടനില ഭക്ഷണല കേനിടഭാസത വനലമൃഗങ്ങസളല്ലെഭാല നഭാടനികലക്കനിറങ്ങനി

വലഭാപകേമഭായനി കൃഷേനിനഭാശല വരുത്തനിസക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  എസന്റെ മണ്ഡലത്തനിലസല്ലെങ്കെനിലുല

മണഭാര്ക്കഭാടട്ട് അസലബനി മണ്ഡലത്തനിസല വനിവനിധ പ്രകദശങ്ങളനില കേര്ഷേകേര് വലനിയ

പ്രയഭാസത്തനിലഭാണട്ട്.  വലഭാപകേമഭായ  കൃഷേനിനഭാശമഭാണട്ട്  ഉണഭാകുനതട്ട്.  കൃഷേനിക്കഭാരുസട

വനിളവുകേള  സലരക്ഷനിക്കഭാനുല  കേഭാട്ടുമൃഗങ്ങസള  കനരനിടഭാനുല  സവടനിവയഭാനുമുള്ള  ഉപഭാധനികേള

കുറച്ചുകൂടനി ലനിബറതലസട്ട് സചേകയണതട്ട് അതലഭാവശലമഭാണട്ട്.  അതുമഭാത്രമല്ലെ,  ബഹുമഭാനസപട

മനനി ഇവനിസട  ചൂണനിക്കഭാണനിച,  ആര്.ആര്.  ടതീല  അലഗങ്ങളുസട എണല വര്ദനിപനിക്കണല.

കേഭാടനില ഭക്ഷണല കേനിടഭാസത നഭാടനികലക്കുവരുന കേഭാട്ടുമൃഗങ്ങളുസട എണവുല അവയുസട

ശലലവുല  ഓകരഭാ  ദനിവസല  കേഴെനിയുകന്തെഭാറുല  വര്ദനിക്കുനസവനട്ട്  വലക്തമഭായനി

സക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇതനിസന  കനരനിടഭാനുല  കേര്ഷേകേര്ക്കട്ട്  ആവശലമഭായ

സലരക്ഷണല  സകേഭാടുക്കഭാനുല  ഫലപ്രദമഭായ  ഇടസപടല  ഗവണ്സമന്റെനിസന്റെ  ഭഭാഗത

നനിനണഭാകേണല. 

(പ്രതനിപക്ഷഭാലഗങ്ങള  സതീക്കറുസട  ഡയസനിനു  സമതീപല  നനിനട്ട്  മുദഭാവഭാകേലല

വനിളനിചട്ട് സഭഭാനടപടനികേള തടസസപടുത്തനിസക്കഭാണനിരുന.)

ശതീ  .    സകേ  .    രഭാജ  : സര്,  മനുഷേലജതീവനട്ട് ഭതീഷേണനിയഭാകുനപക്ഷല കേടുവ,  പുലനി,

ആന,  കേഭാട്ടുകപഭാത്തട്ട്  തുടങ്ങനി  ഏതട്ട്  വനലജതീവനികയയുല  കനരനിടുനതനിനട്ട്  അസല്ലെങ്കെനില

സകേഭാല്ലുനതനിനട്ട്  1972-സല വനലജതീവനി  സലരക്ഷണ നനിയമത്തനിസല സസക്ഷന  11(1)

പ്രകേഭാരല  അനുമതനി  നലകുനതനിനട്ട്  ചേതീഫട്ട്  തവലഡട്ട്  തലഫട്ട്  വഭാര്ഡനട്ട്

അധനികേഭാരമുണട്ട്.  ബഹുമഭാനസപട  സമമ്പര്  ചൂണനിക്കഭാണനിചതുകപഭാസല  മണഭാര്ക്കഭാടട്ട്

പ്രകദശത്തട്ട്  കേഭാട്ടുമൃഗങ്ങളുസട  ശലലല  വളസര  കൂടുതലഭാണട്ട്  എന  അറനിവട്ട്

ലഭനിചതനിസന്റെ അടനിസഭാനത്തനില ഞഭാനുല വനലവകുപനിസല ഉയര്ന ഉകദലഭാഗസരുല

ജനപ്രതനിനനിധനികേളുമടക്കല  പസങ്കെടുതസകേഭാണ്ടുള്ള  ഒരു   കയഭാഗല  മണഭാര്ക്കഭാടുവചട്ട്
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കചേരുകേയുണഭായനി.  ആ  കയഭാഗത്തനില  നമുക്കട്ട്  സഭാധലമഭായനിട്ടുള്ള  കേഭാരലങ്ങസളക്കുറനിസചല്ലെഭാല

ആകലഭാചേനിക്കുകേയുല നനിലവനിലുള്ള സലരക്ഷണ പരനിപഭാടനികേസളല്ലെഭാല ഊര്ജനിതമഭായനി

നടതനതനിനുല  തതീരുമഭാനല  എടുത്തനിട്ടുണട്ട്.  സസൗകരഭാര്ജ  കവലനി,  സറയനിലപഭാളല

ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള  കവലനി  എനനിവ  സകേട്ടുനതനിനഭായനി  മണഭാര്ക്കഭാടട്ട്  കമഖലയനില

കൂടുതല  തുകേ  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  Rapid  Response  Team-സന്റെ  സസ്ട്രേങ്തട്ട്

വര്ദനിപനിചതുസകേഭാണ്ടുമഭാത്രല  വനലമൃഗങ്ങളുസട ശലലസത്ത കനരനിടഭാന കേഴെനിയനില്ലെ.  ആ

പ്രകദശസത്ത  ആളുകേളുസട  സഹകേരണലകൂടനി  ഈ  കേഭാരലത്തനില  ആവശലമഭാണട്ട്.

അതുസകേഭാണട്ട്  വനഭാതനിര്ത്തനി പങ്കുവയ്ക്കുന പഞഭായതകേളനില കഫഭാറസട്ട്  ഉകദലഭാഗസരുസട

സഭാനനിദലത്തനില  ജനപ്രതനിനനിധനികേസളകടനി  ഉളസപടുത്തനിസക്കഭാണട്ട്  ഒരു  ജഭാഗ്രതഭാ

സമനിതനി രൂപതീകേരനിക്കഭാന ഗവണ്സമന്റെട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.  വനഭാതനിര്ത്തനി പങ്കുവയ്ക്കുന

എല്ലെഭാ പഞഭായതകേളനിലുല  വഭാര്ഡുകേളനിലുല  അത്തരല  ജഭാഗ്രതഭാ  സമനിതനി  രൂപതീകേരനിക്കുകേ,

ജനങ്ങളുസടകൂസട  സഹകേരണകത്തഭാസട  പരമഭാവധനി  വനലമൃഗങ്ങസള  കേഭാടനിനുള്ളനിലത്തസന

നനിര്തനതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേ എനനിവയഭാണട്ട് ഗവണ്സമന്റെട്ട്

ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവുവഴെനി  ബഹുജന  പങ്കെഭാളനിത്തകത്തഭാടുകൂടനി

വനഭാതനിര്ത്തനി  പങ്കുവയ്ക്കുന  കമഖലകേളനില  ഇത്തരല  കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട്

ഗവണ്സമന്റെട്ട് ആകലഭാചേനിക്കുനതട്ട്. 

ശതീ  .    ചേനിറയല  കഗഭാപകുമഭാര് :  സര്,  വനലമൃഗങ്ങളുസട  ശലലല  കേഭാര്ഷേനികേ

കമഖലസയയഭാസകേ വല്ലെഭാസത ബഭാധനിച്ചുസകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  എസന്റെ മണ്ഡലമുളസപസടയുള്ള

നനിരവധനി  പ്രകദശങ്ങളനില കുരങ്ങുകേളുല പനനികേളുല  ഇറങ്ങനി  വനട്ട്  കൃഷേനി  നശനിപനിച്ചു

സകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. പനനിസയ സകേഭാല്ലുനതനിനുള്ള ഉത്തരവട്ട് സകേഭാടുത്തനിട്ടുസണനല,

ഉത്തരവട്ട്  കുറച്ചുകൂടനി  ലനിബറതലസട്ട്  സചേയ്യുസമനല ബഹുമഭാനലനഭായ മനനി ഇവനിസട

സൂചേനിപനിച്ചു.  എനഭാല പ്രധഭാനസപട ഒരു കേഭാരലല,  ഇസൗ കുരങ്ങുകേള ക്രമഭാതതീതമഭായനി

നഭാടനികലക്കട്ട്  ഇറങ്ങനിസക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അവസയ വന്ധലലകേരണല സചേയ്യുനതനി

നഭാവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?  അകതഭാസടഭാപല തസന പനനികേളുസട ശലലല

കുറയ്ക്കുനതനിനുല  നടപടനിയുണഭാകേണല.  വനിപുലമഭായനി  റബ്ബര്  പ്ലഭാന്റെട്ട്  സചേയനിരനിക്കുന

പ്ലഭാകന്റെഷേന  കകേഭാര്പകറഷേസന്റെ  കേഭാടുകേള  സവടനി  നശനിപനിക്കഭാത്തതുമൂലല  അവനിസട

പനനികേള സപരുകുകേയഭാണട്ട്. ഇതനിനട്ട് ശഭാശസതമഭായ പരനിഹഭാരല കേഭാണുനതനിനുകവണനി

കൃഷേനി  വകുപ്പുമനനിയുല  മൃഗസലരക്ഷണ  വകുപ്പുമനനിയുല  സലയുക്തമഭായനി  കചേര്നട്ട്

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

1007/17
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ശതീ  .    സകേ  .    രഭാജ : സര്,  ബഹുമഭാനസപട  അലഗല  സൂചേനിപനിചതുകപഭാസല
വനലമൃഗങ്ങള  കൃഷേനി  നശനിപനിക്കുന  സലഭവങ്ങളുസട  എണവുല   വനലമൃഗങ്ങളുസട
എണവുല  വനത്തനില  വര്ദനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.  വനകത്തഭാടു  കചേര്നള്ള  കൃഷേനിയനിടങ്ങളനില
ധഭാരഭാളല കൃഷേനി നടക്കുനതുസകേഭാണട്ട് നല്ലെ രുചേനിയുള്ള ആഹഭാരല കേഴെനിക്കുനതനിനുകവണനി
ഇവസയല്ലെഭാല  ഇറങ്ങനിവരുനണട്ട്.  കുരങ്ങുകേസള  വന്ധലലകേരനിക്കുന  നടപടനിസയ
സലബന്ധനിചട്ട് ഇതുവസര ആകലഭാചേനിചനിടനില്ലെ. ബഹുമഭാനസപട സമമ്പറുസട നനിര്കദ്ദേശലകൂടനി
പരനിഗണനിചട്ട്  അതനിനുള്ള  സഭാധലതകേസള  സലബന്ധനിചഭാരഭായഭാല.  എനഭാല  കേഭാടനില
നനിനല  നഭാടനിലനിറങ്ങുന  കുരങ്ങനമഭാരുസട  ടതീല  ലതീഡസറ  തസന  കൂടുവചട്ട്  പനിടനിചട്ട്
അതനിസന ഉളവനത്തനില സകേഭാണ്ടുവനിടുന ഒരു പദതനിയുണട്ട്.  ആ പദതനി കുറച്ചുകൂടനി
വലഭാപകേമഭായനി നടതനതനിസന സലബന്ധനിചട്ട് ആകലഭാചേനിക്കഭാവുനതഭാണട്ട്. 

മനി  .   സതീക്കര് : എങ്ങസനയഭാണട്ട് കുരങ്ങനമഭാരുസട ടതീല ലതീഡസറ തനിരനിചറനിയുനതട്ട്?

ശതീ  .   സകേ  .   രഭാജ : സര്, വനല വകുപനിസല ഉകദലഭാഗസര്ക്കുല ആദനിവഭാസനികേളഭായ
വഭാചര്മഭാര്ക്കുല  ഇസൗ  കുരങ്ങനമഭാരുസട  ലതീഡറഭാരഭാസണനട്ട്  തനിരനിചറനിയഭാന  കേഴെനിയുല.
അവരുസട  അറനിവട്ട്  കൂടനി  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  കുരങ്ങുകേളുസട  ലതീഡസറ  പനിടനിചട്ട്  വനത്തനിനകേത്തട്ട്
സകേഭാണ്ടുവനിടഭാല അതനികനഭാസടഭാപല ബഭാക്കനി കുരങ്ങനഭാരുല കപഭാകുസമനട്ട് പറയുനണട്ട്. 

മനി  .   സതീക്കര് :  അതനിനട്ട് പ്രകതലകേ സസ്കെയനില വല്ലെതുമുകണഭാ? 

ശതീ  .   സകേ  .   രഭാജ : സര്, പ്രകതലകേ അളവുകകേഭാസലഭാനമനില്ലെ. അതനിസന കേണഭാല
തനിരനിചറനിയഭാസമനഭാണട്ട് പറയുനതട്ട്. 

ശതീ  .    എല  .    സസരഭാജട്ട്  :  സര്,  വനത്തനില  നനിനല  കൃഷേനിഭൂമനിയനികലക്കട്ട്
കേടനവരുന വനലമൃഗങ്ങസള നനിയനനിക്കുനതട്ട് സലബന്ധനിചട്ട് നമ്മേള  പരനികശഭാധനിച്ചു
സകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ചേനില  സമരമുഖങ്ങളനില,  ചുവന  മഷേനിയുസമഭാസക്ക
ഉപകയഭാഗസപടുത്തനിസക്കഭാണട്ട്  നൂതനമഭായ  ചേനില  സമരമുറകേള  പരതീക്ഷനിക്കുനതഭായനി
കേഭാണുനണട്ട്. അതുകപഭാസല പചമഷേനി ഉപകയഭാഗനിചട്ട് എസന്തെങ്കെനിലുല പുതനിയ പ്രതനികരഭാധ
സലവനിധഭാനത്തനില,  ഇസൗ വനലമൃഗങ്ങസള  വനത്തനില തസന നനിര്ത്തഭാന കേഴെനിയുന
സഭാധലതകേസളക്കുറനിചട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ?  

ശതീ  .    സകേ  .    രഭാജ  :  സര്,  മഷേനിപ്രകയഭാഗല  യഥഭാര്തത്തനില കഫഭാറസട്ട്  വകുപട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനനില്ലെ.  എനഭാല  വനത്തനിനകേതതസന  വനലജതീവനികേളക്കട്ട്  ഭക്ഷണവുല
സവള്ളവുല ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി  :  സര്,  വനലജതീവനികേളുസട ശലലല തടയുനതനിനഭായനി
നനിര്മ്മേനിക്കുന  സസൗകരഭാര്ജകവലനികേള  തകേരഭാറനിലഭായഭാല  യഥഭാസമയല  സമയനിന്റെനനസട്ട്
സചേയഭാനുള്ള  സലവനിധഭാനല  നനിലവനിലനില്ലെ.  അതുകപഭാസല  ചേഭാലക്കുടനി,  അതനിരപനിള്ളനി,
വഭാഴെചഭാല  കമഖലയനില  വനലമൃഗങ്ങള  കേടനവരുകമ്പഭാള  ഓടനിച്ചുകേളയുനതനിനുള്ള
റഭാപനിഡട്ട്  കഫഭാഴട്ട്  സലവനിധഭാനമനില്ലെ.  പ്രസ്തുത  സലവനിധഭാനല  ഒരുക്കുനതനിനുല  വനല
കമഖലയനിസല  പ്രശ്നങ്ങള  ചേര്ച  സചേയ്യുനതനിനുലകവണനി  ബന്ധസപടവരുസട  കയഭാഗല
വനിളനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ശതീ  .    സകേ  .    രഭാജ  :  സര്,  ഇസൗ ആവശലല  ബഹുമഭാനസപട അലഗല  കനരസത്ത
സൂചേനിപനിചതനിസന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  അതനിരപനിള്ളനി,  വഭാഴെചഭാല  കമഖലയനിസല
വനലജതീവനികേളുസട  ശലലങ്ങളക്കട്ട്  പരനിഹഭാരല  കേഭാണുനതനിനട്ട്  ആ  കമഖലയനില
വച്ചുതസന  കയഭാഗല  കചേരുനതനിസനക്കുറനിചട്ട്  ആകലഭാചേനിക്കുനണട്ട്.  ബഹുമഭാനസപട
എല.എല.എ.-യുമഭായനി ബന്ധസപടട്ട് കയഭാഗത്തനിസന്റെ തതീയതനി തതീരുമഭാനനിക്കുനതഭാണട്ട്.
അകതഭാസടഭാപല ആര്.ആര്.ടനി. കൂടുതല  ശക്തനിസപടുത്തനി  ഇസൗ  കമഖലയനില
ആര്.ആര്.ടനി.-യുസട  പ്രവര്ത്തനല  വലഭാപനിപനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനികേളുല
സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

മനി  .    സതീക്കര്  :  കചേഭാദലല  നമ്പര്   *62-ഉല  കചേഭാദലല  നമ്പര്  *63-ഉല  ക്ലബട്ട്
സചേയ്യുകേയഭാണട്ട്.   

ലഹരനി വസ്തുക്കളുസട ഉപകയഭാഗല

2 (*62) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേനന  :
      ശതീ  .   മുല്ലെക്കര രതഭാകേരന  :
     ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി  :
   ശതീമതനി സനി  .    സകേ  .    ആശ :   തഭാസഴെക്കഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സതഭാഴെനിലുല എസസക്സെെസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ലഹരനി  വസ്തുക്കളുസട  പ്രകതലകേനിച്ചുല  മയക്കുമരുനകേളുസട  ഉപകയഭാഗല
സലസഭാനത്തട്ട് വര്ദനിച്ചുവരുനതട്ട്  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കെനില കേഭാരണങ്ങള
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലസഭാനത്തട്ട്  കറവട്ട്  പഭാര്ടനികേള,  സകേഭാസസക്കന പഭാര്ടനികേള എനനിവ
സലഘടനിപനിചട്ട്  ജനങ്ങസള  ലഹരനിക്കട്ട്  അടനിമയഭാക്കനിസക്കഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്  തടയുനതനിനട്ട്
എസന്തെല്ലെഭാല നടപടനി സസതീകേരനിക്കുസമനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

സതഭാഴെനിലുല എസസക്സെെസല വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന) : സര്, 

(എ)  ഉണട്ട്.  സലസഭാനത്തട്ട്  നനിലവനിലുള്ള  മദലനയല  നടപനിലഭാക്കനിയകശഷേല
ലഹരനി  വസ്തുക്കളുസട  പ്രകതലകേനിച്ചുല  മയക്കുമരുനകേളുസട  വനിപണനവുല ഉപകഭഭാഗവുല
വര്ദനിചനിട്ടുണട്ട്.  പുതനിയ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷേല  എസസക്സെെസട്ട്  വകുപട്ട്
എനകഫ ഭാഴെട്ട് സട്ട് സമന്റെട്ട്  ശക്തനിസപടുത്തനിയതനിസന്റെ  ഫലമഭായനി  രജനിസര്  സചേയനിട്ടുള്ള
കകേസകേളുസട എണത്തനില വനവര്ദനവട്ട് ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്.  

നനിയമവനികധയ മദലത്തനിസന്റെ ലഭലത കുറഞ്ഞ സഭാഹചേരലത്തനില നനിയമവനിരുദ
ലഹരനി  പദഭാര്തങ്ങളുസട  ഉപകഭഭാഗല  വര്ദനിക്കഭാനനിടയഭായനിട്ടുണട്ട്.  സസകേവശല  വചട്ട്
ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാന കേഴെനിയുന അനുകൂല സഭാഹചേരലല  ലഹരനി  പദഭാര്തങ്ങളുസടയുല
മയക്കുമരുനകേളുസടയുല വനിപണനവുല ഉപകഭഭാഗവുല വര്ദനിച്ചുവരുനതനിനട്ട് കേഭാരണമഭായനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി) സലസഭാനത്തട്ട് കറവട്ട് പഭാര്ടനികേള, സകേഭാസസക്കന പഭാര്ടനികേള തുടങ്ങനിയവ
നടതനതനിസനതനിസര എസസക്സെെസട്ട് വകുപട്ട് നനിതഭാന്തെ ജഭാഗ്രത പുലര്തനണട്ട്.  ഇതട്ട്
സലബന്ധനിചട്ട് വനിവരങ്ങള ലഭനിക്കുന മുറയട്ട് ഇത്തരല പഭാര്ടനികേള സലഘടനിപനിക്കുന
വര്സക്കതനിസര എസസക്സെെസട്ട് വകുപട്ട് കേര്ശന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

അനധനികൃത മദലത്തനിസന്റെയുല ലഹരനി പദഭാര്തങ്ങളുസടയുല 
ലഭലത തടയഭാന നടപടനി

3 (*63) ശതീ  .   സകേ  .   ബഭാബു :
ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ് :
ശതീ  .   സകേ  .   കുഞ്ഞനിരഭാമന :
ശതീ  .   കേഭാരഭാടട്ട് റസഭാഖട്ട് : തഭാസഴെക്കഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് സതഭാഴെനിലുല

എസസക്സെെസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സലസഭാനത്തട്ട് അനധനികൃത മദലത്തനിസന്റെയുല ലഹരനി പദഭാര്തങ്ങളുസടയുല
ലഭലത തടയഭാന സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എസസക്സെെസട്ട്  വകുപനിസന്റെ  നവതീകേരണത്തനിനുല  ശഭാക്തതീകേരണത്തനിനുല
എസന്തെഭാസക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(സനി)  സലസഭാനസത്ത  മദല  ഉപകഭഭാഗല  കുറയഭാനഭായനി  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള
പദതനികേള എസന്തെഭാസക്കസയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

സതഭാഴെനിലുല എസസക്സെെസല വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന) : സര്, 

(എ) സലസഭാനത്തട്ട് അനധനികൃത മദലത്തനിസന്റെയുല ലഹരനി പദഭാര്തങ്ങളുസടയുല
ലഭലത  തടയുനതനിനുല  മയക്കുമരുനകേളുസടയുല  മദലത്തനിസന്റെയുല  ഉപകഭഭാഗല
മൂലമുണഭാകുന ആകരഭാഗലപ്രശ്നങ്ങസള സലബന്ധനിചട്ട്  സപഭാതുജനങ്ങളനില പ്രകതലകേനിചട്ട്
യുവജനങ്ങളക്കനിടയനിലുല  വനിദലഭാര്തനികേളനിലുല  അവകബഭാധല  ഉണഭാക്കുനതനിനുല
ശക്തമഭായ കബഭാധവലക്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള സലസഭാനതലത്തനില എസസക്സെെസട്ട്
വകുപട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിവരുനണട്ട്.  മദല മയക്കുമരുനട്ട്  വലഭാപനല  തടയുനതനിനഭായനി
എസസക്സെെസട്ട് ഷേഭാകഡഭാ സലവനിധഭാനവുല  എസസക്സെെസട്ട് കേമ്മേതീഷേണറുസട കനതൃതസത്തനിലുള്ള
സ്കെസഭാഡുല  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുനണട്ട്. മറട്ട്  സലസഭാനങ്ങളനില  നനിനല  അനധനികൃത
മദലവുല  ലഹരനി  പദഭാര്തങ്ങളുല  സലസഭാനകത്തക്കട്ട്  കേടത്തനിസക്കഭാണ്ടുവരുനതട്ട്
തടയുനതനിനഭായനി  എസസക്സെെസട്ട്  സചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളുസട  പ്രവര്ത്തനവുല  അതനിര്ത്തനി
പ്രകദശങ്ങളനില  കബഭാര്ഡര്  പകടഭാളനിലഗട്ട്  യൂണനിറ്റുകേളുസട  പ്രവര്ത്തനവുല
ശക്തനിസപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  സടയനിന മുഖഭാന്തെനിരമുള്ള മദലത്തനിസന്റെയുല ലഹരനി വസ്തുക്കളുകടയുല
കേടത്തട്ട്  തടയുനതനിനട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്,  സറയനിലകവ,  ആര്.പനി.എഫട്ട്.  വനിഭഭാഗങ്ങളുമഭായനി
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സഹകേരനിചട്ട്  കേര്ശനമഭായ  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തനിവരുന.  സസലസനസട്ട്
സഭാപനങ്ങളനില  കൃതലമഭായ  ഇടകവളകേളനില  പരനികശഭാധനകേള  നടതകേയുല
സഭാമ്പനിളുകേള കശഖരനിചട്ട് രഭാസപരനികശഭാധനയട്ട് വനികധയമഭാക്കുകേയുല അനധനികൃത മദലല
വനിലക്കുനനില്ലെഭാസയനട്ട്  ഉറപ്പുവരുതകേയുല  സചേയ്യുനണട്ട്.  ഡ്രഗ്സട്ട്  കേണ്കടഭാള
വകുപ്പുമഭായനി  കചേര്നട്ട്  സമഡനിക്കല  കസഭാറുകേളനില  പരനികശഭാധന  നടതകേയുല
ലഹരനിക്കഭായനി  ദുരുപകയഭാഗല  സചേയസപടുന  മരുനകേളുസട  അനധനികൃത  വനിലപന
തടയുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയുല സചേയ്യുനണട്ട്.

(ബനി) എസസക്സെെസട്ട്  വകുപനിസന  ശക്തനിസപടുതനതനിനഭായനി  പദതനി/പദതനികയതര
ഇനത്തനില  അനുവദനിച  തുകേ  ഉപകയഭാഗനിച്ചുസകേഭാണട്ട്  എസസക്സെെസട്ട്  എനകഫഭാഴട്ട്സമന്റെട്ട്
പ്രവര്ത്തനല ശക്തനിസപടുതകേ, എസസക്സെെസട്ട് അക്കഭാദമനി നവതീകേരനിക്കുകേ, സസലസനസട്ട്
സചേയനിട്ടുള്ള  സഭാപനങ്ങളനിലൂസട  നനിയമവനികധയമഭായ  മദലല  മഭാത്രല  വനിതരണല
സചേയ്യുന എനട്ട് ഉറപ്പുവരുതകേ, സചേക്കട്ട് കപഭാസ്റ്റുകേളുസട പ്രവര്ത്തനല ശക്തനിസപടുത്തനി
എനകഫഭാഴട്ട്സമന്റെട്ട്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള സമചസപടുതകേ,  ഓഫതീസകേളുസട കേഭാരലക്ഷമവുല
സഗമവുമഭായ പ്രവര്ത്തനത്തനിനട്ട്  പുതനിയ വഭാഹനങ്ങളുല കേമ്പമ്പ്യൂടറുകേളുല  മറ്റുപകേരണങ്ങളുല
വഭാങ്ങനി  നലകുകേ,  വകുപനില  ഇ-ഫയലനിലഗട്ട്  സലവനിധഭാനല  പൂര്ണമഭായനി  നടപനില
വരുതകേ, സസക്രല സറകക്കഭാര്ഡ്സട്ട് ബമ്പ്യൂകറഭായുസട പ്രവര്ത്തനത്തനിനട്ട് കസഭാഫട്ട് സവയര്
തയഭാറഭാക്കുകേ തുടങ്ങനിയവയഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന നടപടനികേള. എല്ലെഭാ
ജതീവനക്കഭാര്ക്കുല  പരനിശതീലനല  നലകുകേ,  കമജര്  സചേക്കട്ട്  കപഭാസ്റ്റുകേളനില  സ്കെഭാനര്
സഭാപനിക്കുകേ,  കൂടുതല  ആയുധങ്ങള  നലകുകേ,  ഓഫതീസകേളുസട  കകേനതീകൃത
പ്രവര്ത്തനത്തനിനഭായനി എസസക്സെെസട്ട് ടവറുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുകേ തുടങ്ങനിയ വനിഷേയങ്ങളനില
നടപടനി സസകേസക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  മദലപഭാന  ശതീലസത്ത  നനിരുലസഭാഹസപടുതനതനിനുല  മദലല,  ലഹരനി
വസ്തുക്കളസക്കതനിസര  ശക്തമഭായ കബഭാധവലക്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള സലഘടനിപനിക്കുനതുല
ലക്ഷലമനിടട്ട്  മദലവര്ജനത്തനിനട്ട്  ഊനല  നലകുന  മദലനയമഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്
ആവനിഷ്കരനിക്കുവഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  മദലപഭാനസത്ത  ഉദഭാത്തവലക്കരനിക്കുന  സഭാമൂഹല
ശതീലങ്ങളനിലനനിനല മുഴുവന ജനങ്ങസളയുല കബഭാധവലക്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലൂസട
വനിമുക്തമഭാക്കുകേയഭാണട്ട് ഇസൗ സര്ക്കഭാരനിസന്റെ ലക്ഷലല.  അതനിനഭായനി  ഒരു കബഭാധവലക്കരണ
മനിഷേനഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്. ലഹരനി വര്ജന പ്രചേരണത്തനിസന്റെ ബഭാനഡട്ട്
അലബഭാസനിഡറഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കഭാന ശതീ.  സചനിന സടണ്ടുലക്കര് തയഭാറഭായനിട്ടുണട്ട്.
കബഭാധവലകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുസട പ്രചേരണഭാര്തല ലഹരനിവനിരുദ സസമനിനഭാര്,
ലഹരനിവനിരുദ  കബഭാധവലക്കരണ  ക്ലഭാസട്ട്,  ലഹരനിവനിരുദ  കബഭാധവലക്കരണ
സഭാളുകേള  തുടങ്ങനിയവ  എസസക്സെെസട്ട്  വകുപട്ട്  ഏസറടുത്തട്ട്  നടതനണട്ട്.  ഒരു
കബഭാധവലക്കരണ  മനിഷേന  രൂപതീകേരനിചട്ട്  അതനിലൂസട  കുടുലബശതീ,  റസനിഡന്റെട്ട്സട്ട്
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അകസഭാസനികയഷേനുകേള,  നഭാഷേണല  സര്വതീസട്ട്  സ്കെതീല,  സ്റ്റുഡന്റെട്ട്സട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്
കകേഡറട്ട്,  സലസഭാന  സസലബറനി  കേസൗണ്സനില,  മദലവര്ജന  സമനിതനികേള
എനനിവയുമഭായനി  കചേര്നല  വനിദലഭാര്തനി-യുവജന-മഹനിളഭാ  സലഘടനകേള,  വനിവനിധ
എന.ജനി.ഒ.-കേള എനനിവരുസട കൂടഭായ്മകയഭാസടയുല വലഭാപകേമഭായ കബഭാധവലക്കരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സലഘടനിപനിക്കുവഭാന  സര്ക്കഭാര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  നനിലവനില  സ്കൂള,
കകേഭാകളജട്ട്  തലങ്ങളനില  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  1993  ലഹരനി  വനിരുദ  ക്ലബ്ബുകേസള
ശക്തനിസപടുതവഭാനുല കൂടുതല വനിദലഭാലയങ്ങളനികലക്കട്ട് വലഭാപനിപനിക്കുവഭാനുല ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.
വനിവനിധ  മഭാധലമങ്ങളനിലൂസട  മദല-ലഹരനി  വനിരുദ  കബഭാധവലക്കരണ  സകന്ദേശങ്ങള
പ്രസനിദതീകേരനിക്കുനതനിനുല ആശയങ്ങള പ്രചേരനിപനിക്കുനതനിനുല നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

ശതീ  .    ആര്  .   രഭാമചേനന : സര്, നനിലവനിലുള്ള മദല നയത്തനിസന്റെ ഫലമഭായനിടഭാണട്ട്
മയക്കുമരുനകേളുസടയുല ഇതര ലഹരനി വസ്തുക്കളുസടയുല വലഭാപനല വര്ദനിചനിട്ടുളളസതങ്കെനില ആ
മദല  നയല  കഭദഗതനി  വരുത്തഭാന  ആവശലമഭായ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
(...........ബഹളല......)

ശതീ  .    റനി  .    പനി  .    രഭാമകൃഷ്ണന  :  സര്,  ഇടതുപക്ഷ  ജനഭാധനിപതല  മുനണനി
അധനികേഭാരത്തനില  വനഭാല  കകേരളത്തനില  ആവനിഷ്കരനിക്കുന  മദലനയല,  മദല
വര്ജനമഭായനിരനിക്കുല മദല നനികരഭാധനമല്ലെഭാസയനള്ളതട്ട് സതരസഞ്ഞടുപനിനു മുമ്പു തസന
വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിസന്റെ അടനിസഭാനത്തനില തുടര് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള
പദതനികേസളക്കുറനിചട്ട് ഗവണ്സമന്റെട്ട് ആകലഭാചേനിച്ചു വരനികേയഭാണട്ട്. തതീരുമഭാനനിക്കുന മുറയട്ട്
പ്രഖലഭാപനിക്കുനതഭാണട്ട്.  

ശതീ  .     ആര്  .    രഭാമചേനന :  സര്,   കേരുനഭാഗപളളനി  തഭാലൂക്കനിലുള്ള   നഭാലട്ട്
കപഭാലതീസട്ട്   കസഷേനുകേളുസട അതനിര്ത്തനിയനില ഒരു എസസക്സെെസട്ട് കറഞട്ട് ഓഫതീസഭാണട്ട്
പ്രവര്ത്തനിക്കുനതട്ട്.  മദലവുല  മറട്ട് ലഹരനി വസ്തുക്കളുല വലഭാപകേമഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുന
ഈ സലത്തനിസന്റെ പ്രകതലകേത കൂടനി കേണക്കനിസലടുത്തട്ട് കേരുനഭാഗപളളനിയനില പുതനിയ
സറയ്ഞട്ട് ഓഫതീസട്ട്  സഭാപനിക്കഭാനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    റനി  .    പനി  .    രഭാമകൃഷ്ണന  :  സര്,  ബഹുമഭാനസപട  എല.എല.എ.  ഇവനിസട
ഉനയനിച നനിര്കദ്ദേശല അതനിസന്റെ പ്രഭാകയഭാഗനികേത പരനികശഭാധനിച്ചുസകേഭാണട്ട് ആവശലമഭായ
നനിലപഭാടുകേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  

ശതീ  .    മുല്ലെക്കര  രതഭാകേരന  :  സര്,  ഒരു  സലസഭാനല  മഭാത്രമഭായനി
ശമനിചതുസകേഭാണട്ട് ലഹരനി വസ്തുക്കളുസട ഉപകയഭാഗല കുറയഭാന പറനില്ലെ.  ഇതട്ട് വനിവനിധ
സലസഭാനങ്ങളുമഭായനി ബന്ധസപട സചേയനിനഭായനി,   മഭാഫനിയയഭായനി രൂപസപടുകേയഭാണട്ട്.
ഉകദലഭാഗസ  രഭാഷതീയ  സലവനിധഭാനല  കൂടനി  ഇതനിസന്റെ പങ്കുപറലനിനട്ട് വനികധയമഭാവുകേയഭാണട്ട്.
ഇതനിനട്ട്  ആകഗഭാളബന്ധമുസണനട്ട്  കപഭാലുല  സലശയനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അതുസകേഭാണട്ട്
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ഇതനിസനതനിസര  മറട്ട്  സലസഭാനങ്ങളുമഭായനി  ബന്ധസപടുനതനിനട്ട്  ഗവണ്സമന്റെട്ട്  ഒരു
നതീക്കല  നടതകമഭാ;  അകതഭാസടഭാപല  മദലവര്ജനസമനട്ട്  പറയുനതട്ട്  സഭാമൂഹനികേ
വനിപത്തഭായതുസകേഭാണട്ട് കകേരളത്തനിസല തഭാസഴെത്തടനിലുള്ള ജനങ്ങളുസട അവകബഭാധത്തനിനഭായനി
പഞഭായത്തട്ട്,  മുനനിസനിപഭാലനിറനി,  കകേഭാര്പകറഷേന  തുടങ്ങനിയ  സഭാപനങ്ങളുസട
അജണയനില കബഭാധപൂര്വല ഇതട്ട് സകേഭാണ്ടുവരുകമഭാ?   (...........ബഹളല......)

ശതീ  .    റനി  .    പനി  .    രഭാമകൃഷ്ണന :  സര്, ബഹുമഭാനസപട അലഗല മുല്ലെക്കര രതഭാകേരന

ഇവനിസട സലസഭാരനിചതട്ട് വളസര ഗസൗരവമുള്ള പ്രശ്നല തസനയഭാണട്ട്. മദല ഉപകഭഭാഗസത്ത

സലബന്ധനിചട്ട് പലരുകടയുല ധഭാരണകേള സതറഭാണട്ട്.  ആകളഭാഹരനി ഉപകഭഭാഗല പരനികശഭാധനിച്ചു

കേഴെനിഞ്ഞഭാല  സസൗത്തട്ട്  ഇന്തെലയനില  തമനിഴഭാടഭാണട്ട്  മുനനില  നനിലക്കുനതട്ട്.  അതട്ട്

കേഴെനിഞ്ഞഭാല സതലുങ്കെഭാനയുല.  അതനിസന്റെയുല  പനിനനിലഭാണട്ട്  കകേരളല.  മസറഭാരു വസ്തുത

കകേരളത്തനില മൂനട്ട് കകേഭാടനി മുപത്തനിനഭാലട്ട് ലക്ഷല ജനങ്ങളഭാണുള്ളതട്ട്. ഇവനിസട ആസകേ

പ്രവര്ത്തനിക്കുന  ഒസൗടട്ട് സലറ്റുകേള  306  ആണട്ട്.  ജനസലഖലഭാനുപഭാതനികേമഭായനി

പരനികശഭാധനിചഭാല  123703  കപര്ക്കഭാണട്ട് ഒരു ഒസൗടട്ട് സലറട്ട്.  തമനിഴഭാടനില ഏഴു കകേഭാടനി

ഇരുപത്തനിസയഭാനട്ട്  ലക്ഷല  ജനങ്ങളഭാണുള്ളതട്ട്.  അവനിസട  6823  ഒസൗടട്ട് സലറ്റുകേള

പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്. ജനസലഖലഭാനുപഭാതനികേമഭായനി പരനികശഭാധനിചഭാല 10567 കപര്ക്കട്ട്

ഒരു ഒസൗടട്ട് സലറട്ട്.  കേര്ണഭാടകേയനില ആറുകകേഭാടനി പതനിസനഭാനട്ട് ലക്ഷമഭാണട്ട് ജനസലഖല.

അവനിടസത്ത റതീസടയനില കഷേഭാപ്പുകേള 8734 ആണട്ട്. അവനിസട 6996 കപര്ക്കഭാണട്ട് ഒരു

കഷേഭാപട്ട്.  ആനഭാപ്രകദശനില എട്ടുകകേഭാടനി നഭാലപത്തനികയഴെട്ട്  ലക്ഷമഭാണട്ട്  ജനസലഖല.

6505 ഒസൗടട്ട് സലറ്റുകേള ഉണട്ട്. അവനിസട 13023 കപര്ക്കഭാണട്ട് ഒരു കഷേഭാപട്ട്. ഇസൗ വസ്തുത

കകേരളത്തനിസന്റെ  അന്തെരതീക്ഷവുമഭായനി  ബന്ധസപടട്ട്  പരനികശഭാധനികക്കണതുണട്ട്.  അതുസകേഭാണട്ട്

മദലവര്ജനല  ലക്ഷലമഭായനി  അലഗതീകേരനിചട്ട്  ഗവണ്സമന്റെട്ട്  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിക്കുനതട്ട്

എല്ലെഭാ  തലങ്ങളനിലുള്ള  ആളുകേളുമഭായനി  ബന്ധസപടുനതനിനു  കവണനിയഭാണട്ട്.  ആ

കൂടത്തനില  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുസട  അജണയനില  ഇതട്ട്  ഉളസപടുത്തനി

അവരുസട സഹകേരണകത്തഭാടുകൂടനി ലഹരനിവര്ജന പ്രവര്ത്തനല ശക്തമഭാക്കഭാനഭാണട്ട്

ഗവണ്സമന്റെട്ട്  ആകലഭാചേനിച്ചുസകേഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്.  നനിലവനിലുള്ള  നനിയമത്തനിസന്റെ  പരനിധനിയനില

നനിനസകേഭാണ്ടുതസന എസസക്സെെസട്ട്  വകുപനിസല  ഉകദലഭാഗസര് വഴെനി  എനകഫഭാഴട്ട്സമന്റെട്ട്

പ്രവര്ത്തനല  ശക്തനിസപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  എസസക്സെെസട്ട്  ഡനിപഭാര്ട്ടുസമന്റെനിസല  ഉകദലഭാഗസസര

പഴെയകേഭാലസത്ത  അനുഭവങ്ങള  വച്ചുസകേഭാണ്ടുമഭാത്രല  പരനിഗണനിക്കഭാന  പഭാടനില്ലെ.

അവരുസട നനിലപഭാടട്ട് മഭാറനി അഴെനിമതനിസക്കതനിരഭായനി ശക്തമഭായ സമതീപനല സസതീകേരനിചട്ട്

എസസക്സെെസട്ട് കസനസയ കൂടുതല ശക്തനിസപടുത്തനി എനകഫഭാഴട്ട്സമന്റെട്ട് ശക്തനിസപടുത്തഭാന

ആവശലമഭായ നടപടനികേളഭാണട്ട്  ഗവസണ്മെനറട്ട് സസതീകേരനിച്ചുവരുനതട്ട്.  
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ശതീമതനി  ഗതീതഭാ  കഗഭാപനി  :  സര്,  കകേരളത്തനില  വനിദലഭാര്തനികേസള  കപഭാലുല
മയക്കുമരുനട്ട്  മഭാഫനിയ  സവറുസത  വനിടുനനില്ലെ.  കുടനികേളുസടയനിടയനില  കപഭാലുല
മയക്കുമരുനട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിസന്റെ  പ്രവണത  കൂടനി  വരനികേയഭാണട്ട്.  ഇതു
സലബന്ധനിചട്ട്  അനവധനി  കകേസ്സുകേളഭാണട്ട്  ഫയല  സചേയനിരനിക്കുനതട്ട്.  വലപഭാടട്ട്
കപഭാലുള്ള  പ്രകദശങ്ങളനിലുല  കേഴെനിമല കപഭാലുള്ള  തതീരകദശ  കമഖലകേളനിലുല  വന
മയക്കുമരുനട്ട്  മഭാഫനിയ  സ്കൂളുകേസള  സബയ്സട്ട്  സചേയഭാണട്ട്  കകേനതീകേരനിക്കുനതട്ട്.
അതുമഭാത്രമല്ലെ  ഓണ്സസലന  വഴെനി  മയക്കുമരുനട്ട്  സകേഭാണ്ടുവരുനസവനള്ള
യഭാഥഭാര്തലമഭാണട്ട്  കകേരളത്തനിസന്റെ  ഇകപഭാഴെസത്ത  സഭാഹചേരലല  വലക്തമഭാക്കുനതട്ട്.
ഇക്കഭാരലത്തനില  എന്തെട്ട്  നടപടനിയഭാണട്ട്   ഗവണ്സമന്റെട്ട്   സസകേസക്കഭാള്ളഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  

ശതീ  .    റനി  .    പനി  .    രഭാമകൃഷ്ണന  :  സര്,  സസഹസ്കൂളുകേളനിലുല  ഹയര്  സസക്കണറനി
സ്കൂളുകേളനിലുല  കകേഭാകളജകേളനിലുല  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന  ലഹരനി  വനിരുദ  ക്ലബ്ലുകേസള
വനിദലഭാര്തനികേളക്കനിടയനിലുള്ള  കബഭാധവലക്കരണത്തനിനുകവണനി  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കുല.  ഇതുമഭാത്രമല്ലെ  സ്റ്റുഡന്റെട്ട്സട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്,  സ്കെസൗടട്ട്സട്ട്,  എന.സനി.സനി.,
എന.എസട്ട്.എസട്ട്.  യൂണനിറ്റുകേള  തുടങ്ങനിയവ  വഴെനിയുള്ള  സഭാധലതകേസളല്ലെഭാല
ഉപകയഭാഗസപടുത്തനി  കുടനികേളനിലുല  യുവഭാക്കളനിലുല  വളര്നവരുന  ലഹരനികയഭാടുള്ള
ആസക്തനി  കുറച്ചു  സകേഭാണ്ടുവരുനതനിനുള്ള  കബഭാധവലക്കരണ  പരനിപഭാടനിയഭാണട്ട്
ഗവണ്സമന്റെട്ട്  ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്.  ഇതട്ട്  പ്രകയഭാഗത്തനില  വരുതനതനിനട്ട്  സഹഭായകേരമഭായ
വനിപുലമഭായ ഒരു പദതനി അവയര്സനസട്ട് മനിഷേസന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ആവനിഷ്കരനിക്കുനണട്ട്.
തതീരപ്രകദശങ്ങളനിലുല  മറട്ട്  പ്രകദശങ്ങളനിലുസമല്ലെഭാമുള്ള  ലഹരനിയുസട  ഉപകയഭാഗസത്ത
പരനിഗണനിച്ചുസകേഭാണട്ട്  എല്ലെഭാ  ജനവനിഭഭാഗങ്ങസളയുല  കബഭാധലസപടുത്തനി  ലഹരനിസക്കതനിരഭായനി
അണനിനനിരതനതനിനുല  സഭാദലമഭായ  കേലഭാ  സഭാലസ്കെഭാരനികേ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
സലഘടനിപനിക്കുനതനിനുല  ശമനിക്കുല.  ഭരണ-പ്രതനിപക്ഷ  വലതലഭാസമനില്ലെഭാസത
എല്ലെഭാവസരയുല സഹകേരനിപനിചട്ട് ഇസൗ കേലഭാമ്പയനിന ശക്തനിസപടുതനതനിനട്ട് കവണനിയുളള
നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കുനതട്ട്.  

ശതീമതനി  സനി  .    സകേ  .    ആശ  :  സര്,  നഭാഷേണല  സസക്രല  സറകക്കഭാര്ഡ്സട്ട്
ബമ്പ്യൂകറഭായുസട  കേണക്കട്ട്  പ്രകേഭാരല  ലഹരനി  മരുനട്ട്  വലഭാപനത്തനില  രഭാജലസത്ത
മൂനഭാമസത്ത  നഗരമഭാണട്ട്  സകേഭാചനി.  ഇതട്ട്  കേണക്കനിസലടുത്തട്ട്  ഈ  വലഭാപനല
തടയുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?   (...........ബഹളല......)

ശതീ  .    റനി  .    പനി  .    രഭാമകൃഷ്ണന  :  സര്,  ലഹരനി  ഉപകയഭാഗല  തടയുനതനിനുകവണനി
സസതീകേരനിക്കുന  നടപടനികേസള  സലബന്ധനിചട്ട്  പറഞ.  ഈ  ഗവണ്സമന്റെട്ട്
അധനികേഭാരത്തനില  വനതനിനുകശഷേല  എടുത്ത  കകേസ്സുകേളുസട  എണല  വര്ദനിചനിട്ടുണട്ട്.
ഓകരഭാ സലങ്ങളനിലുല ഇകപഭാള എനകഫഭാഴട്ട്സമന്റെട്ട് ശക്തനിസപടുതനതനിസന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
കൂടുതല  കകേസട്ട്  എടുതവരനികേയഭാണട്ട്.  ലഹരനിയുല  മദലവുല  വര്ജനിക്കുനതനിനട്ട്
സഹഭായകേരമഭായ  നടപടനികേള  തസനയഭാണട്ട്  ഗവണ്സമന്റെട്ട്  ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്.  ആ
നനിലയനിലുള്ള നടപടനിക്രമങ്ങള കകേരളത്തനില ആരലഭനിചട്ട് കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.  
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ശതീ  .    സകേ  .    ബഭാബു  : സര്,  നമ്മുസട  സലസഭാനത്തട്ട്  തഹസ്കൂളതലല  മുതല
കകേഭാകളജട്ട്  കേലഭാമ്പസകേള,  ഫ്ളഭാറ്റുകേള,  കചേരനി  പ്രകദശങ്ങള,  ബസട്ട്  സഭാന്റുകേള,
സറയനിലകവ  കസഷേനുകേള  തുടങ്ങനിയ  സലങ്ങളുല  ഇകപഭാള  ലഹരനിപദഭാര്തങ്ങള
സലഭമഭായനി  ലഭനിക്കുന  കകേനങ്ങളഭായനി  മഭാറനിസക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അനല
സലസഭാനങ്ങളനില നനിനട്ട്  ദനിനലപ്രതനി  വരുന കകേഭാകളജട്ട്  ബസ്സുകേളനിലൂസടയുല  പഴെല,
പചക്കറനി  മറട്ട്  ചേരക്കുവഭാഹനങ്ങളനിലൂകടയുസമഭാസക്ക  കേനികലഭാക്കണക്കനിനട്ട്  കേഞഭാവുല
ലഹരനിപദഭാര്തങ്ങളുമഭാണട്ട്  കേടനവരുനതട്ട്.  ഇത്തരല ലഹരനി പദഭാര്തങ്ങളുല മറ്റുല
കേടത്തനിസക്കഭാണ്ടുവരുന പ്രധഭാനസപട സചേക്കുകപഭാസ്റ്റുകേളനിലുല അതനിര്ത്തനി പ്രകദശങ്ങളനിലുല
സനി.സനി.ടനി.വനി.-യുല സ്കെഭാനറുല സഭാപനിക്കഭാനുല നഭാര്കക്കഭാടനികേട്ട് സസല്ലെനിസനയുല കപഭാലതീസട്ട്
വനിഭഭാഗസത്തയുല എതക്സെെസട്ട് ഡനിപഭാര്ട്ടുസമന്റെനിസനയുല ഒരുമനിച്ചുനനിര്ത്തനി ഒരു പ്രകതലകേ
ടതീല  ഉണഭാക്കനി  ഇത്തരല  കേടത  തടയഭാനുല  അതട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കുനവര്സക്കതനിസര
നനിയമപരമഭായ  നടപടനികേസളടുക്കഭാനുല  എന്തു  നടപടനികേളഭാണട്ട്  തകേസക്കഭാള്ളുനതട്ട്?
(...........ബഹളല......)

ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന : സര്,  മദലത്തനിസന്റെയുല  ലഹരനി പദഭാര്തങ്ങളുസടയുല
നനിയമവനിരുദമഭായ  വരവനിസന  തടയഭാന  സചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളുസട  പ്രവര്ത്തനല
ശക്തനിസപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതു തടയുനതനിനട്ട്  സനി.സനി.ടനി.വനി.  ഒരു പരനിഹഭാരമഭാവനില്ലെ.
കേഭാരണല ഇതട്ട്  കേടത്തനിസക്കഭാണ്ടുവരുനതനിനട്ട്  പലവഴെനികേളഭാണട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതട്ട്.
ഇതട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനഭായനി  വഭാഹനത്തനിനകേതള്ള  സഭാധനങ്ങള  എന്തെഭാസണനട്ട്
തനിരനിചറനിയഭാന  കേഴെനിയുന  നനിലയനില  സ്കെഭാനര്  സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേ
സളക്കുറനിചഭാണട്ട് ഗവണ്സമന്റെട്ട് ആകലഭാചേനിക്കുനതട്ട്. മഭാതൃകേഭാപരമഭായനിട്ടുള്ള  തുടക്കസമന
നനിലയനില  ഏസതങ്കെനിലുല  ഒരു  സചേക്കട്ട്  കപഭാസനില  ഇതട്ട്  പരതീക്ഷനിക്കുനതനിനുള്ള
ആകലഭാചേനയുല  എതക്സെെസട്ട്  ഡനിപഭാര്ട്ടുസമന്റെട്ട്  എടുത്തനിട്ടുണട്ട്.   എല്ലെഭാ  വകുപ്പുകേസളയുല
സലകയഭാജനിപനിചട്ട്  സ്കെഭാനര്  സഭാപനിക്കുനതനിനുകവണനിയുള്ള  കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട്
ഗവണ്സമന്റെട്ട് ആകലഭാചേനിച്ചു വരുനതട്ട്.    (...........ബഹളല......)

ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ്  : സര്,  ഇസൗ  ഗവണ്സമന്റെട്ട്  വനതനിനുകശഷേല
ലഹരനിപദഭാര്തങ്ങളുസട  വലഭാപനല  തടയുനതനിനുകവണനി  ഒകടസറ  കേഭാരലങ്ങള
സചേയനിട്ടുണട്ട്.  എനഭാല കുറഞ്ഞ അളവനിലുള്ള കേഞഭാവുല മറട്ട് ലഹരനി പദഭാര്തങ്ങളുല
എതക്സെെസട്ട്  വകുപട്ട്  പനിടനിക്കുകമ്പഭാള  അതുമഭായനി  ബന്ധസപട  പ്രതനികേള  കകേസനില
നനിനട്ട്  രക്ഷസപടുകേയുല  അസല്ലെങ്കെനില  അവര്ക്കട്ട്  ജഭാമലല  ലഭനിക്കുകേയുല  സചേയ്യുന
ഒരവസയുണട്ട്.  അതനിസനഭാരു  മഭാറല  വരുതനതനിനുകവണനി,  എന.ഡനി.പനി.എസട്ട്.
നനിയമത്തനിലുളസപസട  കഭദഗതനി  വരുതനതനിനട്ട്  കകേന  ഗവണ്സമന്റുമഭായനി
ബന്ധസപട്ടുസകേഭാണട്ട് എസന്തെല്ലെഭാല കേഭാരലങ്ങള സചേയഭാന കേഴെനിയുല?
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ശതീ  .    റനി  .    പനി  .    രഭാമകൃഷ്ണന  :  സര്,  കകേരളത്തനില  എന.ഡനി.പനി.എസട്ട്.
കകേസകേളുസട  എണല  വര്ദനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.  നനിലവനിലുള്ള  നനിയമത്തനിസന്റെ  അപരലഭാപ്തത
ഇതനിനട്ട്  കേഭാരണമഭായനിട്ടുണട്ട്.  എന.ഡനി.പനി.എസട്ട്.  ആകട്ട്  കകേന  ഗവണ്സമന്റെനിസന്റെ
നനിയനണത്തനിലഭാണട്ട്.  അകപഭാള കകേന ഗവണ്സമന്റെഭാണട്ട്  നനിയമത്തനില  കഭദഗതനി
വരുകത്തണതട്ട്.  ഇകപഭാള  ഒരു  കേനികലഭാ  കേഞഭാവട്ട്  തകേവശലവചനിരനിക്കുന  ഒരഭാസള
അറസ്റ്റു  സചേയട്ട്  കകേഭാടതനിയനില  ഹഭാജരഭാക്കനി  കേഴെനിഞ്ഞഭാല  അകദ്ദേഹത്തനിനട്ട്  ജഭാമലല
എടുത്തട്ട്  കപഭാരഭാല.  എനഭാല അതനിനുകശഷേവുല ആ കുറവഭാളനി  ആ കജഭാലനി തസന
തുടര്നസകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. ഇതനില നനിയമകഭദഗതനി കവണല. ഇതനിനഭായനി കകേരള
ഗവണ്സമന്റെട്ട് കകേന ഗവണ്സമന്റെനിനട്ട് കനരസത്തതസന കേത്തയചനിട്ടുണട്ട്. വകുപ്പുമനനിസയനള്ള
നനിലയനില  കകേനമനനിമഭാസര  കേണട്ട്  ഇസൗ  പ്രശ്നത്തനില  കകേരളത്തനിസന്റെ  അഭനിപ്രഭായല
കരഖസപടുത്തനി  അവതരനിപനിചനിട്ടുമുണട്ട്.  നനിയമകഭദഗതനി  കവണസമന  നനിലപഭാടനില
കകേരളല ഉറച്ചുനനില്ക്കുകേയഭാണട്ട്.  

ശതീ  .   കേഭാരഭാടട്ട് റസഭാഖട്ട് : സര്, നമ്മുസട സലസഭാനത്തട്ട് ലഹരനിപദഭാര്തങ്ങളുസട
ഉപകയഭാഗല  പ്രകതലകേനിച്ചുല  കേലഭാമ്പസകേളനില  വര്ദനിച്ചുസകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  പുതുതലമുറ
മയക്കുമരുനനിനുല  ലഹരനിപദഭാര്തങ്ങളക്കുല  അടനിമസപട്ടുസകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
പലകപഭാഴുല  ഇതട്ട്  വനില്പന  നടതന  ആളുകേളസക്കതനിസര  സചേറനിയ  രൂപത്തനില
കകേസകേള  ചേഭാര്ജട്ട്  സചേയ്യുന  സലവനിധഭാനങ്ങളുള്ളതുസകേഭാണ്ടുല  സസഭാധതീനങ്ങളുസട
ഫലമഭായുല കകേസകേള എടുക്കഭാന ശമനിക്കുനനില്ലെ. ഇത്തരല ആളുകേളസക്കതനിസര എന്തു
നനിലപഭാടട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുല?   (...........ബഹളല......)

ശതീ  .    റനി  .    പനി  .    രഭാമകൃഷ്ണന  :  സര്,  എന.ഡനി.പനി.എസട്ട്.  കകേസകേളുസട
സപഭാതുസനിതനിസയ സലബന്ധനിച്ചുല  നനിയമത്തനിസല അപരലഭാപ്തതസയക്കുറനിച്ചുല ഞഭാന
പറഞ.  ഇതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുകവണനിയുള്ള  നനിലപഭാടട്ട്  സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.
കകേരളത്തനില മദല  നനികരഭാധനസത്ത ലക്ഷലല വചട്ട്  കേഴെനിഞ്ഞ ഗവണ്സമന്റെട്ട്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള
നടപടനികേള  അനധനികൃത മദലവുല  ലഹരനിപദഭാര്തങ്ങളുല  വനകതഭാതനില കകേരളത്തനികലക്കട്ട്
വരുനതനിനട്ട്  ഇടവരുത്തനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇസൗ  സഭാഹചേരലത്തനില  നനിനട്ട്  കകേരളസത്ത
രക്ഷനിക്കുനതനിനുകവണനിയുള്ള നനിലപഭാടഭാണട്ട് ഇസൗ ഗവണ്സമന്റെട്ട് ഇകപഭാള സസതീകേരനിച്ചു
സകേഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്.  ഗവണ്സമന്റെനിസന്റെ  മദലനയല  വരുന  സന്ദേര്ഭത്തനില  അതനിനട്ട്
സഹഭായകേരമഭായ പദതനികേസളക്കുറനിചട്ട്  പ്രഖലഭാപനല നടതനതഭാണട്ട്.

ശതീ.  സകേ.  കുഞ്ഞനിരഭാമനു  കവണനി  ശതീ  .    എല  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  സര്,
മദല-മയക്കുമരുന  വലഭാപനത്തനിസനതനിസര  ഇടതുപക്ഷ  ജനഭാധനിപതലമുനണനി
ഗവണ്സമന്റെട്ട്  സസതീകേരനിക്കുന  സമഗ്രവുല  ശഭാസതീയവുമഭായ  പരനിഹഭാര  നടപടനികേസള
ഞഭാന  സസഭാഗതല  സചേയ്യുകേയഭാണട്ട്.  യുവതലമുറസയ  കരഭാഗഗ്രസ്തമഭാക്കുന  മയക്കു
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മരുനപകയഭാഗല  കേഴെനിഞ്ഞ യു.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവണ്സമന്റെനിസന്റെ കേഭാലത്തട്ട്  അഞനിരടനിയഭായനിടഭാണട്ട്
കകേരളല അനുഭവനിചതട്ട്. കകേരളത്തനില  2015-ല കപഭാലതീസട്ട് ഡനിപഭാര്ട്ടുസമന്റെട്ട്  മുഖഭാന്തെരല
4105  കകേസകേളുല  എതക്സെെസട്ട്  ഡനിപഭാര്ട്ടുസമന്റെട്ട്  മുഖഭാന്തെനിരല  1430  കകേസകേളുല
ഉളസപസട  5535  കകേസകേളഭാണട്ട്  രജനിസര്  സചേയസപടതട്ട്.  മദലനനികരഭാധനല
സകേഭാടനികഘഭാഷേനിച യു.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവണ്സമന്റെനിസന്റെ കേഭാലത്തട്ട്, 2015  ഏപ്രനില മുതല
2016  മഭാര്ചട്ട്  വസരയുള്ള  കേഭാലയളവനില  39,78,000  കകേസകേളഭാണട്ട്  രജനിസര്
സചേയസപടതട്ട്.  കകേരളത്തനില യു.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവണ്സമന്റെട്ട്  750  മനില്ലെനിയുസട  4  കകേഭാടനി
77  ലക്ഷല  കുപനി  മദലല  കൂടുതല  വനിറനിടഭാണട്ട്   മദലനനികരഭാധനല  അനട്ട്
നടപനിലഭാക്കനിയതട്ട്. കേഴെനിഞ്ഞ യു.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവണ്സമന്റെനിസന്റെ കേഭാലത്തട്ട് അനധനികൃത
മദലത്തനിസന്റെ  30  ശതമഭാനലകപഭാലുല  പനിടനിക്കഭാന  കേഴെനിയുനനില്ലെഭാസയനട്ട്  എതക്സെെസട്ട്
വകുപ്പുതസന  സമ്മേതനിചനിട്ടുണട്ട്.   ജലഭാതനിര്ത്തനിയനിലൂസട  വനകതഭാതനില  വലഭാജമദലല
ഒഴുകുകേയഭാണട്ട്.  ഇതട്ട് തടയഭാന കപഭാലതീസട്ട് വകുപ്പുമഭായനി കചേര്നട്ട് കേടല പകടഭാളനിലഗട്ട്
മഭാത്രല നടതനതട്ട് കവണത്ര പരലഭാപ്തമല്ലെ. ആയതനിനഭാല ഇതനിസനതനിസര ശക്തമഭായ
പ്രതനികരഭാധ  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുവഭാന  അടനിയന്തെര  സലവനിധഭാനങ്ങളുണഭാകുകമഭാ?
(....ബഹളല......)

ശതീ  .    റനി  .    പനി  .    രഭാമകൃഷ്ണന  :  സര്,  ശതീ.  എല.  രഭാജകഗഭാപഭാലന ആവശലസപടതു
കപഭാസല ഗവണ്സമന്റെനിസന്റെ നടപടനി ശക്തനിസപടുത്തഭാന തസനയഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.
കപഭാലതീസനിസനയുല  എതക്സെെസനിസനയുല  മറട്ട്  ഡനിപഭാര്ട്ടുസമന്റുകേസളയുല  സഹകേരനിപനിച്ചു
സകേഭാണട്ട്  ഇസൗ  ഉത്തരവഭാദനിതസല  നനിറകവറഭാന  തസനയഭാണട്ട്  ഗവണ്സമന്റെട്ട്
ശമനിക്കുനതട്ട്.  

ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല  :  സര്,  കകേരളത്തനില  മദലപഭാനല  വലനിസയഭാരു
ശഭാപമഭായനി  മഭാറനിസയനതട്ട്  പരസക്ക  എല്ലെഭാവരുല  സമ്മേതനിക്കുന കേഭാരലമഭാണട്ട്.  അതട്ട്
ഫലവത്തഭായനി  കനരനിടഭാനുള്ള  ചേനില  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  നനിര്കദ്ദേശനിച്ചു.  ബഹുമഭാനസപട
മനനിയുസട  മറുപടനിയനില  നനിനട്ട്  ഇതുസലബന്ധനിചട്ട്  നനിയമത്തനില  മഭാറല  വരുത്തഭാന
ഉകദ്ദേശലമുസണനള്ളതുല  വലക്തമഭാകുനണട്ട്.  എനനിക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കഭാനുള്ള  കേഭാരലല,
ചേനില  സലസഭാനങ്ങള  ഇസൗ  കേഭാരലത്തനില  സസതീകേരനിക്കുന  നടപടനികേള  കൂടനി
പരനികശഭാധനിചഭാല  നനഭായനിരനിക്കുല.  ഉദഭാഹരണത്തനിനട്ട്,  ചേനില  സലസഭാനങ്ങളനില
മദലപഭാനത്തനില  കുടനികേള  ഇടസപടുകേയഭാസണങ്കെനില  ശനിക്ഷയുണട്ട്.  അതുകപഭാസല
കുടനികേളക്കട്ട്  മദലല  വനില്ക്കുനതനിനട്ട്  സഭാധഭാരണ  ശനിക്ഷസയക്കഭാള  കൂടുതല  ശനിക്ഷ
സകേഭാടുക്കുന തരത്തനിലുള്ള നനിയമനനിര്മ്മേഭാണല വരുത്തനിയഭാല കുറഞ്ഞപക്ഷല ഭഭാവനി
തലമുറസയസയങ്കെനിലുല  രക്ഷനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുല.  ബഹുമഭാനസപട  സര്ക്കഭാര്  അതട്ട്
പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?
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ശതീ  .    റനി  .    പനി  .    രഭാമകൃഷ്ണന :  സര്,  ശതീ.  ഒ.  രഭാജകഗഭാപഭാല ഇവനിസട
ചൂണനിക്കഭാണനിചതുകപഭാസല  മറട്ട്  സലസഭാനങ്ങളനിസല  അനുഭവങ്ങള  എന്തെഭാസണനട്ട്
പരനികശഭാധനിക്കഭാന  ഗവണ്സമന്റെട്ട്  സനദമഭാണട്ട്.  അവനിസട  അവര്  പ്രകയഭാഗനിക്കുന
നടപടനികേളുല അതനിസന്റെ അനുഭവങ്ങളുല കൂടനി പരനികശഭാധനിചട്ട് കൂടുതല സമഗ്രമഭായ ഒരു
പരനിപഭാടനി  കകേരളത്തനില  ആവനിഷ്കരനിക്കഭാന  തസനയഭാണട്ട്  ഗവണ്സമന്റെട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.
കുടനികേളുസട കേഭാരലത്തനില ഗവണ്സമന്റെട്ട് ഇകപഭാള സസതീകേരനിക്കുന നനിലപഭാടട്ട് അവരുസട
കപരനില കൂടുതല കകേസസടുത്തട്ട് ശനിക്ഷയട്ട്  വനികധയമഭാക്കുകേസയനള്ളതല്ലെ.  കുടനികേസള
ഉപകദശങ്ങളനിലൂസടയുല  കസ്നേഹകത്തഭാടുകൂടനിയുള്ള  സപരുമഭാറത്തനിലൂസടയുല  രക്ഷനിതഭാക്കസള
വനിവരമറനിയനിച്ചുല അവസര തനിരുതനതനിനുകവണനിയുള്ള നടപടനികേളക്കഭാണട്ട് ഇകപഭാള
ഉസൗനല നല്കുനതട്ട്.  അതനിനുകവണനി സ്കൂളുകേളനിസലയുല മറട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളനിസലയുല
അദലഭാപകേ-രക്ഷഭാകേര്തൃസമനിതനി  ഇവസരസയല്ലെഭാല  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ഇസൗ  ദൂഷേലവലയത്തനില
നനിനട്ട് കുടനികേസള രക്ഷനിചട്ട് കുടനികേസളയുല കുടുലബസത്തയുല സലരക്ഷനിക്കഭാന സഭാധലമഭായ
നനിലപഭാടഭാണട്ട്  എടുക്കുനതട്ട്.  ഇതനിസന്റെ  ഉറവനിടങ്ങള  കേസണത്തനി  അതട്ട്  തകേര്ക്കുനതനിനു
കവണനി  വനിട്ടുവതീഴ്ചയനില്ലെഭാത്ത  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാനുല  ഗവണ്സമന്റെട്ട്  ശമനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.
(...........ബഹളല......)

ശതീ  .    സകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി  : സര്,  സചേറുപക്കഭാരഭായ  കുടനികേള  അതനിര്ത്തനി
പ്രകദശങ്ങളനിസല ഊടുവഴെനികേളനിലൂസട കമഭാകടഭാര് തസക്കനിളനിലഭാണട്ട് ലഹരനി വസ്തുക്കള
സകേഭാണ്ടുവരുനതട്ട്. ഇതട്ട് തടയുനതനിനട്ട് എല്ലെഭാ ഡനിപഭാര്ട്ടുസമന്റുകേസളയുല സലകയഭാജനിപനിച്ചുസകേഭാണട്ട്
ഇന്റെലനിജനസനിസന്റെ  കസന രൂപതീകേരനിക്കഭാന നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?  പ്രകതലകേനിചട്ട്
ഇതനിനട്ട് സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാദലതസയഭാനല കവണ.

ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന : സര്, ബഹുമഭാനസപട അലഗല സൂചേനിപനിച നനിര്കദ്ദേശല
ഗസൗരവമഭായനി പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.  എതക്സെെസട്ട് കസനയനില അലഗ സലഖലയുസട
സസ്ട്രേങ്തട്ട് വര്ദനിപനികക്കണതുണട്ട്.  ആ യഭാഥഭാര്തലല പരനിഗണനിചട്ട് അങ്ങട്ട് ചൂണനിക്കഭാണനിചതു
കപഭാസല  ഉള്ള  കഫഭാഴട്ട്  വച്ചുസകേഭാണ്ടു  തസന  ഇന്റെലനിജനസട്ട്  വനിഭഭാഗസത്ത
ശക്തനിസപടുത്തഭാന ആവശലമഭായ നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുല.    

ശതീ  .    ഇ  .    സകേ  .    വനിജയന  :  സര്,  ഇടതുപക്ഷ  ജനഭാധനിപതല  മുനണനിയുസട
പ്രകേടനപത്രനികേയനില  സൂചേനിപനിചതുകപഭാസല  മദലവര്ജന  നനിലപഭാടനികലക്കട്ട്
കകേരളസത്ത  സകേഭാസണത്തനിക്കഭാന  ബഹുമഭാനസപട  മനനി  നല്ലെ  തഭാലപരലസമടുക്കുനണട്ട്.
നമ്മുസട  മനസനിസല  ചേനിന്തെയനില  മഭാറല  വരണസമങ്കെനില  നമ്മുസട  കുടനികേസള
ഇതുസലബന്ധനിചട്ട്  കബഭാധവലക്കരനികക്കണതുണട്ട്.  എല്ലെഭാവര്ഷേവുല  നമ്മുസട
വനിദലഭാലയങ്ങളനില ഒനഭാല ക്ലഭാസ്സുമുതല കഡ ഭാകര്മഭാരുസട  സഹകേരണകത്തഭാസട ഒരു
അദലഭാപനല നടതന സലവനിധഭാനസത്തക്കുറനിചട്ട് ഗവണ്സമന്റെട്ട് ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ?
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ശതീ  .    റനി  .    പനി  .    രഭാമകൃഷ്ണന  :  സര്,  ലഹരനി  വര്ജന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില
കുടനികേസള  കകേനതീകേരനിപനിക്കഭാന  തസനയഭാണട്ട്  ആകലഭാചേനിക്കുനതട്ട്.  ഇതനിനട്ട്  എസന്തെല്ലെഭാല
കേഭാരലങ്ങള  സചേയഭാന  സഭാധനിക്കുസമനള്ളതനിസന്റെ  വനിശദഭാലശല  അസവയര്സനസട്ട്
കേലഭാലസപയനിന പുറതവരുനകതഭാടുകൂടനി  രൂപസപടുത്തഭാന സഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.  എല്ലെഭായനിടത
നനിനമുള്ള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  കൂടനി  പരനിഗണനിചട്ട്  ഇതനിനട്ട്  ആവശലമഭായനിട്ടുള്ള  പ്രഭാകയഭാഗനികേ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഗവണ്സമന്റെട്ട് സസതീകേരനിക്കുല.

ശതീ  .    സകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള  ഖഭാദര്  :  സര്,  നമ്മുസട  നഭാടനില  സ്കൂള
പരനിസരങ്ങളനിസലഭാസക്ക  മദലവുല  കേഞഭാവുല  മഭാത്രമല്ലെ  പ്രകതലകേതരല  ഗുളനികേകേളുല
ലഹരനിക്കുകവണനി  നലകുകേയഭാണട്ട്.  അപകേടകേരമഭായ  തരത്തനില  ഇതട്ട്  വളര്ന
സകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. അതുസകേഭാണട്ട് ഇക്കഭാരലത്തനിലുള്ള പരനികശഭാധനയട്ട് എതക്സെെസട്ട്
വകുപട്ട് പ്രകതലകേ സലവനിധഭാനല ഉണഭാക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന : സര്, ചേനില സലങ്ങളനില അകലഭാപതനി മരുനകേള
ലഹരനി  കേനിട്ടുനതനിനുകവണനി  ഉപകയഭാഗനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.  അത്തരല  നനിയമവനിരുദ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  തടയുകേ  തസനയഭാണട്ട്  സചേകയണതട്ട്.  ഏസതല്ലെഭാല  വഴെനികേളനിലൂസട
എവനിസടസയല്ലെഭാല  നനിയമവനിരുദമഭായനി  ലഹരനി  പദഭാര്തങ്ങള ഉപകയഭാഗനിക്കുനസണനട്ട്
കേസണത്തനി അതട്ട്  തടയുനതനിനുല  ഈ കമഖല നനിയമവനികധയമഭാക്കുനതനിനുകവണ
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാനുമഭാണട്ട് ഗവണ്സമന്റെട്ട് ശമനിക്കുനതട്ട്. 

ശതീ  .    സനി  .    സകേ  .    ഹരതീനന  :  സര്,  സലസഭാന അതനിര്ത്തനി പ്രകദശങ്ങളനിസല
സ്കൂളുകേളനില  വലഭാപകേമഭായ  കതഭാതനില  കേഞഭാവട്ട്  അടക്കമുള്ള  ലഹരനി  വസ്തുക്കള
വനിറഴെനിക്കുനണട്ട്.  എസന്റെ  മണ്ഡലമഭായ  പഭാറശഭാലയനില  അമ്പൂരനി,  സവള്ളറട,
കുനതകേഭാല,  പഭാറശഭാല  പഞഭായതകേളനിസല  വനിവനിധ  സ്കൂളുകേളനില  വലഭാപകേമഭായ
കതഭാതനില  കേഞഭാവട്ട്  കേചവടല  നടതനതുമഭായനി  ബന്ധസപടട്ട്  ചേനില  കകേസകേള
എടുത്തനിട്ടുണട്ട്.  സപണ്കുടനികേള  സ്കൂള  ബഭാഗുകേളനില  കപഭാലുല  ലഹരനി  വസ്തുക്കള
സകേഭാണ്ടുവരുന  വനിവരങ്ങളഭാണട്ട്  എതക്സെെസട്ട്  ഡനിപഭാര്ട്ടുസമന്റെനിനട്ട്  ലഭനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.
ഇതനിസനതനിരഭായനി  പഞഭായത്തടനിസഭാനത്തനില  വലഭാപകേമഭായ  കേലഭാലസപയനിന
സലഘടനിപനിക്കുനസണങ്കെനിലുല  കവണത്ര  ജഭാഗ്രത  പുലര്ത്തഭാന  ഡനിപഭാര്ട്ടുസമന്റെനിനട്ട്
കേഴെനിഞ്ഞനിടനില്ലെ.  അതുസകേഭാണട്ട്  കവണത്ര  ജഭാഗ്രത  പുലര്ത്തഭാന  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കണല.   

ശതീ  .    റനി  .    പനി  .    രഭാമകൃഷ്ണന  :  സര്,  ഇക്കഭാരലത്തനില  ഗവണ്സമന്റെനിസന്റെ  നയല
കമലപറഞ്ഞ ഉത്തരങ്ങളനിസലല്ലെഭാല വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  കകേരളത്തനില  1845  ഹയര്
സസക്കണറനി സ്കൂളുകേളുല  2874 തഹസ്ക്കൂളുകേളുല കചേര്നട്ട്  4719  സ്കൂളുകേളുണട്ട്.  അതനില
1993 സ്കൂളുകേളനിലഭാണട്ട് ലഹരനി വനിരുദ ക്ലബ്ബുകേള രൂപതീകേരനിചനിരനിക്കുനതട്ട്. ഈ കുറവട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളനില പരനിഹരനികക്കണതുണട്ട്. അതട്ട് പരനിഹരനിക്കുനതനിനുള്ള
അടനിയന്തെര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുസമനട്ട് കനരസത്ത തസന വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
കലഭാക്കല  കബഭാഡതീസനിസനകടനി  ഉപകയഭാഗസപടുത്തനി  ആവശലമഭായ  കേഭാരലങ്ങള
നനിറകവറ്റുനതനിനഭാണട്ട് ഗവണ്സമന്റെട്ട് ആകലഭാചേനിക്കുനതട്ട്.
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ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷേഭാ കപഭാറനി :  സര്, നമ്മുസട സലസഭാനസത്ത ലഹരനി മുക്ത

സമൂഹമഭാക്കനി  മഭാറ്റുനതനിനട്ട്  ഗവണ്സമന്റെട്ട്  നടപനിലഭാക്കഭാന  കപഭാകുന  ശകദയമഭായ

പദതനികേസളപറനി  ഇവനിസട  സൂചേനിപനിച്ചു.  എത്ര  നടപടനികേസളടുത്തഭാലുല   ഉകദലഭാഗസരുസട

കേഭാരലത്തനില  ചേനില  പരനിമനിതനികേളുസണനട്ട്  നമുക്കറനിയഭാല.  സഭാമൂഹനികേമഭായനി  വലനിയ

ഉണര്വട്ട്  ഉണഭാക്കുന  തരത്തനില,  സഭാമൂഹല  ബഭാദലതയഭാക്കനി  മഭാറ്റുന  തരത്തനില

എല.സകേ.ജനി.  ഉളസപസടയുള്ള  പഭാഠല  ഭഭാഗങ്ങളനില  അവര്ക്കട്ട്  മനസനിലഭാകുന

തരത്തനിലുള്ള  പഭാഠഭഭാഗങ്ങള  ഉളസപടുത്തനിസക്കഭാണ്ടുല  വതീഡനികയഭാ  പ്രസകന്റെഷേനനിലൂസടയുല

എല്ലെഭാ  ക്ലഭാസ്സുകേളനിലുല  സര്വ  കമഖലകേളനിലുല  നനിരന്തെരമഭായനി  ഒരു  അവകബഭാധമുണഭാക്കുന

തരത്തനികലക്കുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  ഗവണ്സമന്റെട്ട് തുടക്കല കുറനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    റനി  .    പനി  .    രഭാമകൃഷ്ണന  :  സര്,  ബഹുമഭാനസപട അലഗത്തനിസന്റെ നനിര്കദ്ദേശല

ഗവണ്സമന്റെട്ട്  സസതീകേരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇതനിസനക്കുറനിചട്ട്  കുടനികേള  മഭാത്രമല്ലെ  രക്ഷനിതഭാക്കളുല

കബഭാധവഭാനഭാരഭാകേണല.  സചേയഭാന പഭാടനില്ലെഭാത്ത ഒരു കേഭാരലവുല കുടനികേളുസട മുനപനില

പ്രദര്ശനിപനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന രക്ഷനിതഭാക്കള ശദനികക്കണതുണട്ട്. കുടനികേളനില കബഭാധവലക്കരണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടതനതനികനഭാസടഭാപലതസന  ഇക്കഭാരലത്തനില രക്ഷനിതഭാക്കളുസട

കേടമകേള  കൂടനി  നനിറകവറത്തക്ക  നനിലയനിലുള്ള  പ്രവര്ത്തന  പരനിപഭാടനികേളക്കഭാണട്ട്

വനിവനിധ ബഹുജനപ്രസഭാനങ്ങസള കയഭാജനിപനിച്ചുസകേഭാണട്ട്  ഗവണ്സമന്റെട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  

ശതീമതനി  വതീണഭാ  കജഭാര്ജട്ട്  :  സര്,  കേഴെനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ  മദലനയലമൂലല

കകേരളത്തനില  ഒരു  വലക്തനിസയങ്കെനിലുല  മദലപഭാനല  ഉകപക്ഷനിചനിട്ടുള്ളതഭായനി

ആര്സക്കങ്കെനിലുല  അറനിയഭാകമഭാ;  ഒരു  വലക്തനി  കപഭാലുല  മദലപഭാനല  ഉകപക്ഷനിചനിടനില്ലെ.

പകേരല  എന്തെഭാണട്ട്  സലഭവനിചതട്ട്;  മദലപനിക്കുനതനിനട്ട്  പുറസമ  കേലഭാനസര്  കപഭാലുള്ള

കരഭാഗങ്ങളക്കട്ട് ഉപകയഭാഗനിക്കുന മരുനകേള ലഹരനി പദഭാര്തങ്ങളഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുകേയഭാണട്ട്

സചേയ്യുനതട്ട്. അങ്ങസന അതനിഭതീകേരമഭായ സഭാഹചേരലത്തനികലയട്ട് കകേരളല മഭാറനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

നനിയമല കേര്ശനമഭായനി നടപനിലഭാക്കുനതനില കകേനത്തനില സമ്മേര്ദ്ദേല സചേലുതകേയുല

കബഭാധവലക്കരണ പരനിപഭാടനികേള നടതകേയുല സചേയ്യുസമനട്ട്  ബഹുമഭാനസപട മനനി

സൂചേനിപനിച കേഭാരലങ്ങള വളസര സസതീകേഭാരലമഭാണട്ട്. എതക്സെെസട്ട് വകുപനിസന്റെ കമഭാഡട്ട് ഓഫട്ട്

ഓപകറഷേനനില  കേഭാരലമഭായ  മഭാറല  വരുകത്തണനിയനിരനിക്കുന.  പരമ്പരഭാഗത  രതീതനിയനിലുള്ള

സറയ്ഡനികലയട്ട്  കപഭാകുകമ്പഭാള  അതലഭാധുനനികേ  സസൗകേരലങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്

കേമ്മേമ്പ്യൂണനികക്കഷേന  നടത്തനി  അവനിസടനനിസനല്ലെഭാല  മഭാറ്റുകേയഭാണട്ട്.  കമഭാഡട്ട്  ഓഫട്ട്

ഓപകറഷേന  മഭാകറണതട്ട്  വളസര  അതലഭാവശലമഭാണട്ട്.  അതനിനുകവണ  നടപടനികേള

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 23

 ശതീ  .    റനി  .    പനി  .    രഭാമകൃഷ്ണന  :  സര്,  എതക്സെെസട്ട്  ഡനിപഭാര്ട്ടുസമന്റെനിസന  കൂടുതല
ശഭാസതീയമഭായനി  പരനിഷ്കരനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേസളക്കുറനിചഭാണട്ട്  ഗവണ്സമന്റെട്ട്
ആകലഭാചേനിക്കുനതട്ട്.  അങ്ങട്ട് ഇവനിസട  പറഞ്ഞ കേഭാരലല  ശരനിയഭാണട്ട്.  നനികരഭാധനസത്ത
ലക്ഷലല  വച്ചുസകേഭാണ്ടുള്ള  ശമങ്ങള  പഭാഴെഭായനി;  ഔടട്ട് സലറ്റുകേള  പൂടനിയനിട്ടുകപഭാലുല
വനിലപന  വര്ദനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  കേഴെനിഞ്ഞ  ഗവണ്സമന്റെനിസന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള മദലവര്ജനസത്ത ലക്ഷലല വചല്ലെ മസറകന്തെഭാ രഭാഷതീയ
തഭാലപരലല വച്ചുസകേഭാണട്ട് സസതീകേരനിച സമതീപനമഭാണട്ട്. അതനില നനിനല വലതലസ്തമഭായനി
ആതഭാര്തതകയഭാടുകൂടനി  ജനങ്ങസള  ലഹരനിയനില  നനിനല   വനിമുക്തമഭാക്കുകേസയന
ലക്ഷലല വച്ചുസകേഭാണഭായനിരനിക്കുല ഗവണ്സമന്റെട്ട് പരനിശമനിക്കുകേ. .(… ബഹളല....)

ജലദസൗര്ലഭലല പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

4 (*64) ശതീ  .   വനി  .  ആര്  .   സനനില കുമഭാര് :
ശതീ  .   ചേനിറയല കഗഭാപകുമഭാര്  :
ശതീ  .   മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന  .   പനി : തഭാസഴെ കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  വര്ഷേത്തനിസന്റെ  ഭൂരനിഭഭാഗവുല  രൂക്ഷമഭായ  ജലദസൗര്ലഭലല
അനുഭവസപടുന സഭാഹചേരലല കേണക്കനിസലടുത്തട്ട് എസന്തെഭാസക്ക കേരുതല നടപടനികേള
സസകേസക്കഭാള്ളഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;

(ബനി)  പരമ്പരഭാഗത ജലകസഭാതസ്സുകേള,  നതീര്ചഭാലുകേള,  അരുവനികേള എനനിവ
സലരക്ഷനിചട്ട്  ഭൂഗര്ഭജലവനിതഭാനല  ഉയര്തനതനിനട്ട്  പദതനി  തയഭാറഭാക്കുകമഭാസയനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) മഴെസവള്ളല സലഭരനിചട്ട് പുനരുപകയഭാഗല നടതനതനിനഭായനി എസന്തെഭാസക്ക
നടപടനികേളഭാണട്ട് സസകേസക്കഭാള്ളുനതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ)  നനിലവനിലുള്ള  ജലകസഭാതസ്സുകേളഭായ  കുളങ്ങള,  കതഭാടുകേള,  നദനികേള,
തടഭാകേങ്ങള തുടങ്ങനിയവ സലരക്ഷനിചട്ട് നനിലനനിര്തകേ,  തടയണകേള,  റഗുകലറര് കേല
ബനിഡ്ജട്ട്  എനനിവ നനിര്മ്മേനിചട്ട്  ജലലഭലത  വര്ദനിപനിക്കുകേ,  വനിവനിധ കുഴെലക്കനിണര്,
കുടനിസവള്ള പദതനികേള എനനിവ നടപനിലഭാക്കുകേ,  ഭൂഗര്ഭ ജലവനിതഭാനല ഉയര്തനതനിനുള്ള
കൃത്രനിമ ഭൂജല സലകപഭാഷേണല നടതകേ തുടങ്ങനിയ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വരുന.
കുടനിസവള്ളക്ഷഭാമല  കനരനിടുന  പഞഭായതകേളനില  ജലലഭലത  ഉറപഭാക്കുനതനിനട്ട്
കലഭാകേ  ബഭാങ്കെട്ട്  ധനസഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  സലസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ആവനിഷ്കരനിച
ജലനനിധനി  രണഭാലഘട പദതനി കകേരള റൂറല വഭാടര് സസസപ്ല ആന്റെട്ട്  സഭാനനികറഷേന
ഏജനസനി മുകഖന 115 പഞഭായതകേളനില നടപനിലഭാക്കനി വരുന. 1022 കകേഭാടനി രൂപ
മുതല  മുടക്കനി  2012-2017  കേഭാലയളവനില  കുടനിസവള്ളക്ഷഭാമല  കനരനിടുന
ഗ്രഭാമപഞഭായതകേളനില  കുടനിസവള്ളല  ലഭലമഭാക്കുകേ  എനതഭാണട്ട്  പദതനിയുസട
ലക്ഷലല.
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(ബനി) നനിലവനിലുള്ള ജലകസഭാതസ്സുകേളഭായ നതീര്ചഭാലുകേള, അരുവനികേള എനനിവ
സലരക്ഷനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

(സനി)  കകേരള  റൂറല  വഭാടര്  സസസപ്ല  ആന്റെട്ട്  സഭാനനികറഷേന  ഏജനസനിയുസട
ഭഭാഗമഭായ  'മഴെകകേനല'  മുഖഭാന്തെരല  മഴെസവള്ളല  സലഭരനിചട്ട്  പുനരുപകയഭാഗല  നടതനതനിനട്ട്
സലസഭാന സര്ക്കഭാരനിസന്റെ മഴെസവള്ള സലഭരണല-ഭൂജല പരനികപഭാഷേണല പരനിപഭാടനി
നടപനിലഭാക്കനി  വരുനണട്ട്.  സലസഭാന  ബഡ്ജറനില  വകേയനിരുതന  തുകേ  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
ഓകരഭാ  വര്ഷേവുല  സതരസഞ്ഞടുക്കസപടുന  ഗ്രഭാമപഞഭായതകേളനിസല  വലക്തനിഗത
കുടുലബങ്ങളക്കട്ട് പദതനിയുസട ആനുകൂലലല ലഭലമഭാക്കുന. കൂടഭാസത 2015-16  വര്ഷേല
മുതല പ്രസ്തുത പദതനി വനിദലഭാലയങ്ങളനികലയ്ക്കുല വലഭാപനിപനിക്കുകേയുണഭായനി. പുരപ്പുറത
വതീഴുന  മഴെസവള്ളല  ഒഴുകേനി  പഭാഴെഭായനികപഭാകേഭാസത  മഴെസവള്ള  സലഭരണനികേളനില
കശഖരനിചട്ട് പുനരുപകയഭാഗത്തനിനട്ട് ഇസൗ പദതനി വഴെനിസയഭാരുക്കുന. വനിദലഭാലയങ്ങളനില
ജലസസൗഹഭാര്ദ്ദേ  വനിദലഭാലയല  പദതനി  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപ്പുമഭായനി  സഹകേരനിചഭാണട്ട്
നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്. (...ബഹളല.....)

ശതീ  .    വനി  .    ആര്  .    സനനില  കുമഭാര്  :  സര്,  ജനില്ലെഭാഭരണകൂടത്തനിസന്റെ  വനിവനിധ
വകുപ്പുകേള  സലകയഭാജനിപനിചട്ട്  ഇക്കഭാരലത്തനില  എസന്തെല്ലെഭാല  മുനകേരുതലുകേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്?

ശതീ  .    മഭാതത്യു  ടനി  .    കതഭാമസട്ട്  :  സര്,  ജനില്ലെഭാതലത്തനില  മഭാത്രമല്ലെ
സലസഭാനതലത്തനിലുല  പ്രകതലകേനിചട്ട്  ഈ  വര്ഷേല  ഇടവപഭാതനി  മഴെ  കുറഞ്ഞനിരുന
സവന  യഭാഥഭാര്തലല  കേണക്കനിസലടുതസകേഭാണട്ട്  വരഭാന  കപഭാകുന  വരളച
അതനിരൂക്ഷമഭായനിരനിക്കുല എന കേണക്കുകൂടലനില വനിവനിധ വകുപ്പുകേസള ഏകകേഭാപനിപനിച്ചു
സകേഭാണ്ടുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  ....
(ബഹളല.......)

(കചേഭാകദലഭാത്തര സമയല കേഴെനിഞ)

2.  കരഖഭാമൂലല നലകേനിയ ഉത്തരങ്ങള

(i)നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിട കചേഭാദലങ്ങളുസട ഉത്തരങ്ങള

വഭാടര് അകതഭാറനിറനിസയ ലഭാഭകേരമഭായ സഭാപനമഭാക്കഭാന നടപടനി

5 (*65) ശതീ  .   എലകദഭാസട്ട് പനി  .   കുനപനിള്ളനില : 
ശതീ  .   സകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന : 
ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് : 
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ജലവനിഭവ

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സവള്ളക്കരല  വര്ദനിപനിക്കഭാസത  അഞ്ചുവര്ഷേത്തനിനുള്ളനില  വഭാടര്
അകതഭാറനിറനിസയ ലഭാഭകേരമഭായ സഭാപനമഭാക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  എസന്തെല്ലെഭാല  കേര്മ്മേപദതനികേളഭാണട്ട്  ഈ  ലക്ഷലല  തകേവരനിക്കുനതനിനട്ട്
ആവനിഷ്ക്കരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തസ്തുത  ലക്ഷലല  നനിറകവറ്റുനതനിനട്ട്  എസന്തെല്ലെഭാല  നടപടനികേള
തകേസക്കഭാള്ളുവഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   മഭാതത്യു ടനി  .   കതഭാമസട്ട്  ) : 

(എ -സനി) സവള്ളക്കരല  വര്ദനിപനിക്കഭാസത  അടുത്ത  അഞ്ചു  വര്ഷേക്കഭാലയളവനിനുള്ളനില
പ്രവര്ത്തനമനികേവനിലൂസട  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിസയ  ലഭാഭകേരമഭായ  സഭാപനമഭാക്കനി
മഭാറ്റുവഭാനഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്.  നനിയമസഭയനില അവതരനിപനിച  2016-17-കലക്കുള്ള
പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജറനില  ഇസൗ  ലക്ഷലല  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  പ്രവര്ത്തനമനികേവട്ട്
കനടുവഭാനഭായനി  സമഗ്ര  പദതനികേള  വനിഭഭാവനല  സചേയട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
സചേലവട്ട് കുറയ്ക്കുകേ,  വരുമഭാനല വര്ദനിപനിക്കുകേ,  കസവനനനിലവഭാരല ഉയര്തകേ എനതീ
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളഭാണട്ട്  ലക്ഷലല  തകേവരനിക്കുനതനിനഭായനി  പ്രധഭാനമഭായുല  മുനനില
കേണനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(i)  ജലനഷ്ടല പരമഭാവധനി കുറയ്ക്കുകേ

• ഇതനിനഭായനി  കേഭാലപഴെക്കല  സചേനതുല  കകേടുപഭാടുകേള
സലഭവനിചനിട്ടുള്ളതുമഭായ  തപപ്പുകേള  പ്രധഭാനമഭായുല  എ.സനി,  പ്രനികമഭാ
തപപ്പുകേള മഭാറനി ഗുണകമനയുള്ള തപപ്പുകേള സഭാപനിക്കുനതട്ട്.

• തപപട്ട്  സപഭാടലുകേള  ഉണഭാകുകമ്പഭാള  കേഭാലതഭാമസല  കൂടഭാസത
അടനിയന്തെരമഭായനി  കചേഭാര്ച  പരനിഹരനിചട്ട്  ജലനഷ്ടല  ഒഴെനിവഭാക്കുകേ.
അറകുറപണനികേള  യഥഭാസമയല  നനിര്വഹനിക്കുനതനിനഭായനി  ബ
ബനികഗഡട്ട്  സലവനിധഭാനല  എല്ലെഭാ  പ്രധഭാന  ജലവനിതരണ
പദതനികേളനിലുല നടപനിലഭാക്കുകേ.

• ജലശുദതീകേരണശഭാലകേളുസട  അറകുറപണനികേള  നടത്തനി  ജലനഷ്ടല
പരമഭാവധനി കുറയ്ക്കുകേ.

(ii)  പ്രവര്ത്തനസചലവട്ട് കുറയ്ക്കുകേ

• ഉസൗര്ജസലരക്ഷണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലൂസട  തവദത്യുത  ഉപകഭഭാഗല
പരമഭാവധനി കുറയ്ക്കുനതനിനഭായനി പഴെയ പമ്പുകേളുല കമഭാകടഭാറുകേളുല മഭാറനി
എനര്ജനി  എഫനിഷേലന്റെട്ട്  ആയ  പമ്പുകേളുല  കമഭാകടഭാറുകേളുല
സഭാപനിക്കുവഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.

• എനര്ജനി  ആഡനിറട്ട്  നടത്തനി  ഉസൗര്ജസലരക്ഷണത്തനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേ.

• വനിവനിധ  സചേറുകേനിട  പദതനികേളക്കട്ട്  പകേരല  സമഗ്ര  പദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിക്കുനതനിലൂസട  മഭാനപവര്  കകേഭാസ്റ്റുല  ഉസൗര്ജസചലവുല
പരമഭാവധനി കുറയ്ക്കുകേ.
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• ജലശുദതീകേരണശഭാലകേളുസട  പ്രവര്ത്തനല  സമചസപടുതനതനിലൂസട
രഭാസവസ്തുക്കളുസട ഉപകഭഭാഗല കുറയ്ക്കുകേ.

• പുതനിയ  പദതനികേള  സമയബന്ധനിതമഭായുല  നനിശനിത
അടങ്കെലനിനുള്ളനിലുല  ഗുണനനിലവഭാരല  ഉറപ്പുവരുത്തനിയുല
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിലൂസട  പദതനിസചലവുകേള  ഗണലമഭായനി  കുറയ്ക്കുകേ.
ഇതനിനഭാവശലമഭായ സഭാപനശഭാക്തതീകേരണവുല പുന:ക്രമതീകേരണങ്ങളുല
ഇതനികനഭാടകേല നടപനിലഭാക്കനി കേഴെനിഞ.

    ജല അകതഭാറനിറനിയുസട വരുമഭാനത്തനിസന്റെ അടനിസഭാനല ഗഭാര്ഹനികേ/ഗഭാര്ഹനികകേതര
കേണക്ഷനുകേളഭാണട്ട്.  കകേരളത്തനിസല  പരമഭാവധനി  വതീടുകേളനിലുല  സഭാപനങ്ങളനിലുല
കേണക്ഷനുകേള  നലകേനി  സപഭാതുജനഭാകരഭാഗല  സലരക്ഷണത്തനിസനഭാപല  ജല
അകതഭാറനിറനിയുസട വരുമഭാനവര്ദനവുല ലക്ഷലമനിടുന.

കേണക്ഷന നടപടനികേള ലഘൂകേരനിക്കുനതനിലൂസടയുല  ജല അകതഭാറനിറനി  തസന
കേണക്ഷന കനരനിടട്ട്  നലകുനതനിലൂസടയുല കേണക്ഷനുകേള കവഗത്തനില നലകുവഭാനുല
സപഭാതുജനങ്ങളക്കുള്ള ബുദനിമുടട്ട് പരമഭാവധനി കുറയ്ക്കുവഭാനുല സഭാധനിക്കുല.  ബനില്ലെനിലഗനിനുല
കേളക്ഷനുമുള്ള കേമ്പമ്പ്യൂടര് സലവനിധഭാനല എല്ലെഭാ ഒഭാഫതീസകേളനികലക്കുല വലഭാപനിപനിക്കുനതട്ട്
വഴെനി കേളക്ഷന എഫനിഷേലനസനിയുല വരുമഭാനവുല പരമഭാവധനി വര്ദനിപനിക്കഭാന കേഴെനിയുല.
റവനമ്പ്യൂ  കേളക്ഷന  കമഭാണനിടര്  സചേയ്യുവഭാനഭായനി  പ്രകതലകേ  റവനമ്പ്യൂ  കമഭാണനിററനിലഗട്ട്
സലവനിധഭാനല നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. ഇതനിസന്റെ പ്രവര്ത്തനല കൂടുതല ഉസൗര്ജനിതമഭാക്കുകേയുല
കുടനിശനികേ പനിരനിസചടുക്കുനതനില കൂടുതല കേര്ക്കശമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയുല
സചേയ്തുവരുന. 2016 കുടനിശനികേ നനിവഭാരണ വര്ഷേമഭായനി ആചേരനിക്കുന.

പശുക്കളക്കട്ട് മഭാളടഭാപനനി

6 (*66) ശതീ  .   സകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് : 
ശതീ  .   അനനില അക്കര : 
ശതീ  .   കറഭാജനി എല  .   കജഭാണ് : 
ശതീ  .    അനവര് സഭാദത്തട്ട് :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനവുല

മൃഗസലരക്ഷണവുല മൃഗശഭാലകേളുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  പശുക്കളക്കട്ട്  മഭാളടഭാപനനി  ബഭാധനിചനിട്ടുസണനട്ട്
കേസണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കെനില വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇത്തരല പനനി ബഭാധനിച പശുക്കസള സകേഭാല്ലുനതനിനട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങ്കെനില  അവയുസട  ജഡല  ശഭാസതീയമഭായനി  സലസ്കെരനിക്കുനതനിനുല
മഭാളടഭാപനനി  മറ്റു  പശുക്കളനികലയട്ട്  പകേരഭാതനിരനിക്കഭാനുല  എസന്തെല്ലെഭാല  നടപടനികേള
തകേസക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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വനവുല മൃഗസലരക്ഷണവുല മൃഗശഭാലകേളുല വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   സകേ  .   രഭാജ) : 

(എ)  മഭാളടഭാപനനി  സലസഭാനത്തട്ട്  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില  ഒറസപട  സലഭവങ്ങളഭായനി
റനികപഭാര്ടട്ട്  സചേയനിട്ടുണട്ട്.  സവററനിനറനി സര്വകേലഭാശഭാലയുസട കേതീഴെനിലുള്ള തനിരുവഭാഴെഭാലകുനട്ട്
കേനകേഭാലനി ഗകവഷേണ കകേനത്തനിസല കേഭാലനികേളനില മഭാളടഭാപനനി സനിരതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
മൃഗസലരക്ഷണ  വകുപനിസന്റെ  വനിവനിധ  കരഭാഗനനിര്ണയ  ലകബഭാറടറനികേളനില  ഇതനിസന്റെ
പരനികശഭാധന  നടതകേയുല  കരഭാഗല  ബഭാധനിച  ഉരുക്കസള  ശഭാസതീയമഭായ  രതീതനിയനില
ഒഴെനിവഭാക്കുവഭാനുല നനിര്കദ്ദേശല നലകേനിവരുനണട്ട്.

(ബനി) 'The Prevention & Control of Infectious and Contagious Disease
in  Animal  Act  2009'  പ്രകേഭാരല  'ബ്രൂസനികലഭാസനിസട്ട്'  അഥവഭാ  മഭാളടഭാപനനി
പടനികേയനില ഉളസപടുത്തനിയ കരഭാഗമഭാണട്ട്.  കമല ആകനിസല ചേഭാപ്റര് IV,  സസക്ഷന
25 പ്രകേഭാരല മനുഷേലരനികലക്കട്ട് പകേരഭാവുന ജന്തുജനലകരഭാഗങ്ങള ബഭാധനിച ഉരുക്കസള
സവററനിനറനി  ഓഫതീസര്ക്കട്ട്  യുക്തസമനട്ട്  കബഭാദലസപടുന  പക്ഷല  ദയഭാവധല
സചേയ്യുനതനിനട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  കരഭാഗല  ബഭാധനിച  ഉരുക്കസള  മറ്റുള്ളവയനിലനനിനല  പ്രകതലകേമഭായനി
മഭാറനിപഭാര്പനിക്കുനതനിനുല  ചേനികേനിത  ഫലപ്രദമല്ലെഭാത്തതനിനഭാല  ദയഭാവധല  നടത്തനി
ശഭാസതീയമഭായനി സലസ്കെരനിക്കുനതനിനുല ചേടങ്ങളനില വലവസ സചേയനിട്ടുള്ളതനിനപ്രകേഭാരല
നടപടനികേള  തകേസക്കഭാണ്ടുകേഴെനിഞ.  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  കവണ  കബഭാധവലക്കരണ
ക്ലഭാസ്സുകേള നടതകേയുണഭായനി.

സകബഭാധല പദതനി

7 (*67) ശതീ  .   എല  .   ഉമ്മേര് : 
ശതീ  .   വനി  .   സകേ  .   ഇബഭാഹനില കുഞ്ഞട്ട് : 
ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര് : 
കഡഭാ  .   എല  .   സകേ  .   മുനതീര് : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് സതഭാഴെനിലുല

എതക്സെെസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മദലവനിപത്തട്ട്  തടയഭാന  മദലവര്ജനവുല  കബഭാധവലക്കരണവുല  എന
നയല സസതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കെനില മദലത്തനിസനതനിസര കബഭാധവലക്കരണത്തനിനഭായനി ആവനിഷ്കരനിച
'സകബഭാധല' പദതനി തുടര്നല നടപഭാക്കഭാന എസന്തെഭാസക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു;

(സനി)  'സകബഭാധല'  പദതനിക്കട്ട്  കപഭാരഭായ്മകേള  ഉള്ളതഭായനി  കേരുതുനകണഭാ;
എങ്കെനില അവ എസന്തെഭാസക്കയഭാസണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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സതഭാഴെനിലുല എതക്സെെസല വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന): 

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  മദലത്തനിസനതനിസര കബഭാധവലക്കരണത്തനിനഭായനി ആവനിഷ്കരനിച സകബഭാധല
പദതനി  പൂര്ണമഭായനി  നടപഭാക്കനിയനിടനില്ലെ.  അതനിനഭാല  മദല  ഉപകയഭാഗത്തനിലനനിനല
വനിട്ടുനനിലക്കുവഭാനുല  മയക്കുമരുനട്ട്  വനിരുദ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുല  കബഭാധവലക്കരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുല  ശക്തനിസപടുതനതനിനുല  ഒരു  കബഭാധവലക്കരണ  മനിഷേന
രൂപതീകേരനിക്കുവഭാന സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  അതനിലൂസട  കുടുലബശതീ,  റസനിഡനസട്ട്
അകസഭാസനികയഷേനുകേള,  നഭാഷേണല  സര്വതീസട്ട്  സ്കെതീല,  സ്റ്റുഡനറ്സട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്
കകേഡറട്ട്, സലസഭാന തലബറനി കേസൗണ്സനില, മദലവര്ജന സമനിതനി എനനിവയുമഭായനി
കചേര്നല  വനിദലഭാര്തനി-യുവജനസലഘടനകേള,  വനിവനിധ  എന.ജനി.ഒ.-കേള എനനിവരുസട
കൂടഭായ്മകയഭാസടയുല  വലഭാപകേമഭായ  കബഭാധവലക്കരണ  പ്രവര്ത്തനമഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്
ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്.

(സനി)  സകബഭാധല  പദതനി  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള  സഭാക്ഷഭാത്കേരനിചതഭായനി
കേരുതുനനില്ലെ. മദലത്തനിസന്റെ ആവശലകേത കുറയ്ക്കുകേ, ദുരനിത ലഘൂകേരണല, ശഭാസതീയമഭായ
പഠനല  എനനിവയട്ട്  സകബഭാധല  പദതനിയനില  ഉസൗനല  നലകേനിയനിരുസനങ്കെനിലുല
ഇക്കഭാരലങ്ങളനില  ഉകദ്ദേശലക്ഷലത്തനിനനുസൃതമഭായ  ദനിശയനില  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
സലഘടനിപനിക്കുവഭാന  കേഴെനിഞ്ഞനിടനില്ലെ.   ഇസൗ  സഭാഹചേരലത്തനില  കൂടുതല  ജനകേതീയ
പങ്കെഭാളനിത്തകത്തഭാടുകൂടനിയ  ഒരു  കബഭാധവത്കേരണ  മനിഷേന  രൂപതീകേരനിചട്ട്  ഇസൗ
ദനിശയനിലുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള ശക്തനിസപടുതവഭാന സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

പടനികേ കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗ ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ പദതനി

8 (*68) ശതീ  .   സകേ  .   വനി  .  വനിജയദഭാസട്ട് :
ശതീ  .   രഭാജ എബഹഭാല :
ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു :
ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അനവര് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുല നനിയമവുല സഭാലസ്കെഭാരനികേവുല
പഭാര്ലസമന്റെറനികേഭാരലവുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പടനികേകഗഭാത്രവര്ഗ്ഗക്കഭാരുസട  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  ഈ  വര്ഷേല
നടപനിലഭാക്കഭാന ലക്ഷലമനിടുന കേഭാരലങ്ങള എസന്തെഭാസക്കയഭാണട്ട്;

(ബനി) മുന വര്ഷേങ്ങളനില വനിവനിധ പദതനികേള പ്രകേഭാരല അനുവദനിച വതീടുകേളനില
സര്ക്കഭാര്  സഹഭായധനല  നലകേഭാത്തതുല  പണനി  തുടങ്ങഭാത്തതുല  പണനി
പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്തതുമഭായ വതീടുകേളുസട  എണല  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇവ
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭായനി എന്തു നടപടനി സസതീകേരനിക്കുസമനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;
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(സനി) പടനികേകഗഭാത്രവര്ഗ്ഗ സകങ്കെതങ്ങളനില വലനിസയഭാരുഭഭാഗല ദുര്ഗമ സലങ്ങളനില
സനിതനി സചേയ്യുനതട്ട് വതീടു നനിര്മ്മേഭാണ സചേലവട്ട് വര്ദനിപനിക്കുനതു കേണക്കനിസലടുത്തട്ട്
അധനികേ തുകേ ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുല നനിയമവുല സഭാലസ്കെഭാരനികേവുല
പഭാര്ലസമന്റെറനികേഭാരലവുല വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   സകേ  .   ബഭാലന) : 

(എ)  പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗത്തനിലസപടുന ഭവനരഹനിതരഭായ  5000  കുടുലബങ്ങളക്കട്ട്
വതീടട്ട്  അനുവദനിക്കുനതനിനുല മുന വര്ഷേങ്ങളനില വനിവനിധ  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ പദതനികേള
മുഖഭാന്തെനിരല  അനുവദനിചതുല  പണനി പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്തതുമഭായ  വതീടുകേളുസട  പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനുല
ആവശലകേതയനുസരനിചട്ട്  പഴെയ  വതീടുകേളുസട  പുനരുദഭാരണത്തനിനുല  ധനസഹഭായല
അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട് നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേല ലക്ഷലമനിടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഉണട്ട്.  2011  മുതല  2016  വസര  ഒടഭാസകേ  17472  വതീടുകേള
അനുവദനിചതനില 2695 വതീടുകേള മഭാത്രമഭാണട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിചതട്ട്. സനില ഓവര് ആയനി
ബഭാക്കനിയഭായ 14777 വതീടുകേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുണട്ട്. ഇതനിനുപുറസമ സഎ.എ.തവ.
പദതനിയനില പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപനിസന്റെ വതീടനിനട്ട്  ഒരു ലക്ഷല രൂപ വതീതല
നലകേഭാന  കേഴെനിയഭാത്തതനിനഭാല  18290  വതീടുകേളുസട  പണനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന
കേഴെനിഞ്ഞനിടനില്ലെ.  മുനവര്ഷേങ്ങളനില  വനിവനിധ  പദതനികേള  പ്രകേഭാരല  അനുവദനിച
വതീടുകേളനില നനിയമപ്രകേഭാരല എഗ്രനിസമന്റെട്ട് വച വതീടുകേളനില മറട്ട് തടസസമഭാനമനില്ലെഭാത്ത
മുഴുവന  വതീടുകേളക്കുല  നനിര്മ്മേഭാണല  ആരലഭനിക്കുനതനിനുള്ള  തുകേ  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.
വനിവനിധ  പദതനികേള  പ്രകേഭാരല  അനുവദനിച  വതീടുകേളനില  പണനി  പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്ത
വതീടുകേളുസട വനിശദഭാലശല കശഖരനിക്കുകേയുല ആയവ പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ
നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകേയുല  സചേയട്ട്  വരുന.  ഹഡ്കകേഭാ,  സഎ.എ.തവ.  പദതനി
പ്രകേഭാരല നനിര്മ്മേനിച വതീടുകേളക്കട്ട് വകുപനില നനിനള്ള വനിഹനിതമഭായ വതീസടഭാനനിനട്ട് ഒരു
ലക്ഷല രൂപ വതീതല അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  പടനികേവര്ഗ്ഗ  സകങ്കെതങ്ങളനില  കൂടുതലുല  ഉളവനങ്ങളനിലുല  ദുര്ഘട
കമഖലകേളനിലുമഭാണട്ട്  സനിതനി  സചേയ്യുനതട്ട്.  ടനി  കമഖലകേളനില  ഭവനനിര്മ്മേഭാണല
നനിലവനിസല  നനിരക്കനില  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാകേഭാത്ത  അവസയഭാണുള്ളതട്ട്.
ആയതനിനഭാല  ഇത്തരല  പ്രകദശങ്ങളനില  വതീടട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള  സഭാധന
സഭാമഗ്രനികേള  സലസത്തത്തനിക്കുനതനിനുള്ള  ചുമട്ടുകൂലനി  കൂടനി  കേണക്കനിസലടുത്തഭാണട്ട്
പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരുസട  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  ഗ്രഭാന്റെഭായനി  3.5  ലക്ഷല  രൂപ  വതീതല
അനുവദനിക്കുനതട്ട്.  പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കട്ട് ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ ഗ്രഭാന്റെഭായനി മൂനട്ട്
ലക്ഷല  രൂപയഭാണട്ട്  അനുവദനിക്കുനതട്ട്.  നനിര്മ്മേഭാണ  സഭാമഗ്രനികേളുസട  വനിലയനിലുല
സതഭാഴെനിലഭാളനികേളുസട  കൂലനിയനിലുമുണഭായ  വര്ദനവുല  കേണക്കനിസലടുത്തട്ട്  പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കുള്ള  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  ഗ്രഭാന്റെട്ട്  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി  വര്ദനിപനികക്കണ
തുകണഭാ എന കേഭാരലല സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 
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എതക്സെെസട്ട് വകുപട്ട് ശക്തനിസപടുതനതനിനട്ട് നടപടനി

9 (*69) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീല :
ശതീ  .   സജയനിലസട്ട് മഭാതത്യു :
ശതീ  .   സകേ  .   കുഞ്ഞനിരഭാമന :
ശതീ  .    ഡനി  .    സകേ  .    മുരളനി :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് സതഭാഴെനിലുല

എതക്സെെസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) എതക്സെെസട്ട് വകുപട്ട് ശക്തനിസപടുതനതനിനഭായനി സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
നടപടനികേള എസന്തെല്ലെഭാല; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിസന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  സചേക്കട്ട് കപഭാസ്റ്റുകേളനില സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
നൂതന സലവനിധഭാനങ്ങള എസന്തെല്ലെഭാല; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  എതക്സെെസട്ട് വകുപനിസന്റെ കേഭാരലക്ഷമമഭായ പ്രവര്ത്തനത്തനിനഭായനി ഒഴെനിഞ
കേനിടക്കുന  വനിവനിധ  തസ്തനികേകേളനില  നനിയമനല  നടതനതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

സതഭാഴെനിലുല എതക്സെെസല വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന) : 

(എ)  എതക്സെെസട്ട്  വകുപട്ട്  ശക്തനിസപടുതനതനിസന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  എതക്സെെസട്ട്
എനകഫഭാഴട്ട്സമന്റെട്ട്  പ്രവര്ത്തനല  ശക്തനിസപടുതകേ,  തലസനസട്ട്  സചേയ സഭാപനങ്ങളനിലൂസട
ശുദമഭായ  മദലല  വനിലക്കുനസവനട്ട്  ഉറപ്പുവരുതകേ,  സചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളുസട
അടനിസഭാന  സസൗകേരലല  സമചസപടുത്തനി  എനകഫഭാഴട്ട്സമന്റെട്ട്  പ്രവര്ത്തനല  കൂടുതല
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുകേ,  പുതനിയ  വഭാഹനങ്ങള  വഭാങ്ങനി  നലകുകേ,  എസസക്സെെസട്ട്
കേമ്മേതീഷേണകററനില  ആരലഭനിച  ഇ-ഫയലനിലഗട്ട്  സലവനിധഭാനല  തഭാസഴെത്തടനിലുള്ള
ഓഫനിസകേളനികലക്കട്ട്  വലഭാപനിപനിക്കുകേ,  കസറട്ട്  എതക്സെെസട്ട് അക്കഭാഡമനിയനിസല അടനിസഭാന
സസൗകേരലങ്ങള  സമചസപടുതകേ  തുടങ്ങനിയവയഭാണട്ട്  സസതീകേരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന
നടപടനികേള.  മദലത്തനിസന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരല  ഉറപ്പുവരുതനതനികലക്കഭായനി  ഉത്തരകമഖല
കകേനതീകേരനിചട്ട്  ഒരു  സമഭാതബല  ലഭാബട്ട്  ആരലഭനിക്കുനതനിനുല  എതക്സെെസട്ട്
സചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളുസട  നവതീകേരണത്തനിനട്ട്  സതരസഞ്ഞടുത്ത  7  സചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളനില
നനിര്മ്മേനിതനികകേനല  മുകഖന  കേസണയ്നര്  സമഭാഡമ്പ്യൂള  സഭാപനിക്കുനതനിനുല  എതക്സെെസട്ട്
വകുപനിസന്റെ  എനകഫഭാഴട്ട്സമന്റെട്ട്  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  6  വഭാഹനങ്ങള  വഭാങ്ങുനതനിനുല
നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  എതക്സെെസട്ട് തക്രല സറകക്കഭാര്ഡ്സട്ട് ബമ്പ്യൂകറഭായുസട ഫലപ്രദവുല
കേഭാരലക്ഷമവുമഭായ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  എന.സഎ.സനി.-യുസട  സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി
ഒരു സവബട്ട് സബയ്സ്ഡട്ട് തക്രല മഭാകനജട്ട് സമന്റെട്ട് കസഭാഫട്ട് സവയര് നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുല
വലഭാജമദലത്തനിനുല  മയക്കുമരുനനിനുസമതനിസര  സപഭാതുജനങ്ങളനില  നനിനട്ട്  വനിവരല
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കശഖരനിക്കുനതനിനഭായനി എതക്സെെസട്ട് വകുപനിനട്ട്  155358 എന കടഭാള ഫതീ കേണക്ഷന
ലഭലമഭാക്കുനതനിനുമുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാസത  എതക്സെെസട്ട്
ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട് കൂടുതല അധനികേഭാരങ്ങള നലകുനതനിസന്റെ ഭഭാഗമഭായനി അബ്കേഭാരനി
നനിയമത്തനില  ആവശലമഭായ  കഭദഗതനികേള  വരുതനതനിനുല  കുറവഭാളനികേളുസട
സമഭാതബല കഫഭാണ് വനിളനികേളുസട വനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കനി കകേസകനസഷേണല കൂടുതല
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനഭായനി  കകേരള  സലസഭാന  എതക്സെെസട്ട്  വകുപനിസനകടനി
സടലനികകേഭാല നനിയമത്തനില കനഭാടനിതഫഡട്ട് ഏജനസനിയഭായനി ഉളസപടുതനതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)   സചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേള  അടനിസഭാന  സസൗകേരലല  സമചസപടുതനതനിസന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി ഓഫതീസട്ട് പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേസത്ത പ്ലഭാന
ഫണനില  ഉളസപടുത്തനി  സചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളനില  കേസണയ്നര്  സമഭാഡമ്പ്യൂളുകേള,
സനി.സനി.ടനി.വനി.  കേലഭാമറ,  സവയനിലഗട്ട്  സമഷേതീനുകേള,  കേമ്പമ്പ്യൂടറുകേള  തുടങ്ങനിയവ
സഭാപനിക്കുനതനിനുല  വഭാഹനപരനികശഭാധന  കൂടുതല  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിസന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  കമജര്  സചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളനില  സവഹനിക്കനിള  സ്കെഭാനറുകേള  സഭാപനിക്കുനതുമഭായനി
ബന്ധപടട്ട്  വനിശദമഭായ  പഠനല  നടത്തനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിക്കുവഭാന  26 -08-2016
തതീയതനിയനിസല സ.ഉ.(തകേ) നമ്പര് 85/16/നനി.വ പ്രകേഭാരല എതക്സെെസട്ട് കേമ്മേതീഷേണസറ
ചുമതലസപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  എതക്സെെസട്ട്  വകുപനിസന്റെ  കേഭാരലക്ഷമമഭായ  പ്രവര്ത്തനത്തനിനഭായനി
ഒഴെനിഞകേനിടക്കുന  വനിവനിധ  തസ്തനികേളനില  നനിയമനല  നടതനതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

വനപരനിപഭാലനല

10 (*70) ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് : 
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .    കതഭാമസട്ട് : 
ശതീ  .   സകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന : 
ശതീ  .    കറഭാജനി  എല  .    കജഭാണ് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനവുല മൃഗസലരക്ഷണവുല മൃഗശഭാലകേളുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  നനിലവനിലുള്ള  വനങ്ങളുസട  പരനിപഭാലനത്തനിനട്ട്  എസന്തെല്ലെഭാല  കേര്മ്മേ
പദതനികേളഭാണട്ട് ആസൂത്രണല സചേയഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനിലുള്ള  പദതനികേള  തുടരഭാനുല  കൂടുതല  ശക്തനിസപടുതവഭാനുല
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കെനില എസന്തെല്ലെഭാസമനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) വനങ്ങളുസട പരനിപഭാലനത്തനിനഭായനി ആസൂത്രണല സചേയഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന
പുതനിയ പദതനികേള എസന്തെല്ലെഭാമഭാസണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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വനവുല മൃഗസലരക്ഷണവുല മൃഗശഭാലകേളുല വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   സകേ  .   രഭാജ): 

(എ)  നനിലവനിലുള്ള  വനങ്ങളുസട  സലരക്ഷണത്തനിനട്ട്  വനല  വകുപട്ട്
നടപഭാക്കനിവരുന കേര്മ്മേ പദതനികേള ചുവസട കചേര്ക്കുന.

1. സസഭാഭഭാവനികേ  വനങ്ങളുസട  പരനിപഭാലനല  :   വനങ്ങളുസട  സര്കവയുല
സനിരല  ജണകേള,  പ്രകതലകേ പ്രകദശങ്ങളനില കേരനിങ്കെല മതനിലുകേള
സകേടല  എനനിവ  മുകഖന  അതനിര്ത്തനിതനിരനിക്കലുല  തകേകയറത്തനില
നനിനല  മറട്ട്  നനിയമവനിരുദ  പ്രവൃത്തനികേളനില  നനിനല  വനങ്ങളുസട
സലരക്ഷണല,  കേഭാട്ടുതതീ  നനിയനണല,  കേഞഭാവട്ട്  കൃഷേനി  തടയല,
വനസലരക്ഷണ സമനിതനികേളുസടയുല സര്ക്കഭാരനിതര സലഘടനകേളുസടയുല
സജതീവ  പങ്കെഭാളനിത്തകത്തഭാസടയുള്ള  പങ്കെഭാളനിത്ത  വനപരനിപഭാലനല,
ചേന്ദേന  വനങ്ങളുസടയുല  കചേഭാലവനങ്ങളുസടയുല  സലരക്ഷണല,
വയര്സലസട്ട്  സഭാകങ്കെതനികേ  വനിദല  നടപഭാക്കല,  ദ്രുതകേര്മ്മേ  കസന
ശക്തനിസപടുത്തല,  മണട്ട്  സലരക്ഷണല  തുടങ്ങനിയവ  പ്രധഭാന
വനപരനിപഭാലന പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്.

2.  നശനിച്ചുകപഭായ വനത്തനിനുപകേരല വനല വച്ചുപനിടനിപനിക്കലുല ഒസൗഷേധ  -
സസല  പരനിപഭാലനവുല  :  വനിവനിധ  പരനിപഭാടനികേളനിലഭായനി
മുനവര്ഷേങ്ങളനില  നടപനിലഭാക്കനി  സക്കഭാണനിരനിക്കുന  നശനിച്ചുകപഭായ
വനങ്ങള സമചസപടുതന പദതനി  തുടര്നല  നടപനിലഭാക്കുനതഭാണട്ട്.
നശനിച്ചുകപഭായ  വനങ്ങള  വച്ചുപനിടനിപനിക്കുകേയുല  മുനവര്ഷേങ്ങളനില
വച്ചുപനിടനിപനിചനിട്ടുള്ള  പ്രകദശത്തട്ട്  തത കേസള  സലരക്ഷനിക്കുനതനിനുല
ലക്ഷലമനിടനിട്ടുമുണട്ട്.  കൂടഭാസത  പരനിസനിതനിയുമഭായനി  ബന്ധസപട
അപൂര്വങ്ങളഭായ കചേഭാലവനങ്ങള, ചേന്ദേനമരപ്രകദശല, കേണലക്കഭാടുകേള,
മറ്റുപ്രകതലകേ പ്രകദശങ്ങളനിസല ആവഭാസവലവസ സലരക്ഷണല,  കേഭാട്ടുതതീ
തടയല എനനിവയുല ഫലപ്രദമഭായനി സചേയ്തുവരുന.

3.  കതഭാടങ്ങളുസട  ഉലപഭാദനക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കല  :   നനിലവനിലുള്ള
വനമര  (ദൃഢദഭാരു)  കതഭാടങ്ങളുസടയുല  വലഭാവസഭായനികേ  അസലസ്കൃത
വസ്തുക്കള  ഉലപഭാദനിപനിക്കുന  കതഭാടങ്ങളുസടയുല  ഉലപഭാദനക്ഷമത
വര്ദനിപനിക്കുകേ,  കൃഷേനിയുമഭായനി  സലകയഭാജനിപനിചട്ട്  വനവലക്കരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുല  സമദഭായങ്ങളുല  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേ, ശരനിയഭായ
പ്രകദശങ്ങളനില  പുതനിയ  കതഭാടങ്ങള  വച്ചുപനിടനിപനിക്കുകേ,  വനിവനിധ
ഉപകയഭാഗങ്ങളുള്ളതുല  തകദ്ദേശതീയവുമഭായ  കേടനികുറഞ്ഞ  തടനിയുള്ള
ഇനങ്ങള കൃഷേനി  സചേയട്ട്  പരമഭാവധനി  ഉലപഭാദനക്ഷമത ലഭലമഭാക്കുകേ
എനനിവ ലക്ഷലമനിടട്ട് പ്രവര്ത്തനിക്കുന.

4. അടനിസഭാന സസൗകേരല വനികേസനല:  വനപരനിപഭാലനവുല വനസലരക്ഷണവുല
നടത്തസപടുനതനികലക്കഭായനി  കഫഭാറസട്ട്  കസഷേനുകേളക്കട്ട് ആവശലമഭായ
സകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണല, നനിലവനിലുള്ളവയുസട അറകുറപണനി, വനല കറഭാഡുകേളുസട
പരനിപഭാലനല, പശഭാത്തലസസൗകേരലല ഒരുക്കല എനനിവ ഇസൗ പദതനി
ഘടകേത്തനിലൂസട നടപനിലഭാക്കനിസക്കഭാണനിരനിക്കുന.
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(ബനി)  നനിലവനിലുള്ള  പദതനികേള  തുടരുനതനിനുല  ശക്തനിസപടുതനതനിനുല
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതനിസനതടര്നട്ട് തനവര്ഷേത്തനില വനിവനിധ ബഡ്ജറട്ട് ശതീര്ഷേകേങ്ങളനിലഭായനി
(പദതനി)  തുകേ  വകേയനിരുത്തനി  അവ  നടപഭാക്കനിസക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  വനിവനിധ
പരനിപഭാടനികേളനിലഭായനി മുനവര്ഷേങ്ങളനില നടപനിലഭാക്കനിസക്കഭാണനിരനിക്കുന നശനിച്ചുകപഭായ
വനങ്ങള സമചസപടുതന പദതനി തുടര്നല നടപനിലഭാക്കുനതഭാണട്ട്.  നശനിച്ചുകപഭായ
വനങ്ങള  വച്ചുപനിടനിപനിക്കുകേയുല  മുനവര്ഷേങ്ങളനില  വച്ചുപനിടനിപനിചനിട്ടുള്ള  പ്രകദശത്തട്ട്
തതകേസള  സലരക്ഷനിക്കുനതനിനുല  ലക്ഷലമനിടനിട്ടുമുണട്ട്.  മുനകേഭാലങ്ങളനില  വനിവനിധ
പദതനികേളനില  ഉളസപടുത്തനി  നശനിച്ചുകപഭായ  വനല  വച്ചുപനിടനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇസൗ
പ്രകദശങ്ങളനിസല  കേഭാട്ടുതതീ  തടയല  അതലന്തെഭാകപക്ഷനിതമഭാണട്ട്.  വനസലരക്ഷണ
സമനിതനിയനിലൂസട ഇസൗ പ്രവൃത്തനികേള നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

(സനി)  വനങ്ങളുസട  പരനിപഭാലനത്തനിനഭായനി  ആധുനനികേ  ഉപകേരണങ്ങള
വഭാങ്ങുകേവഴെനി,  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് ആധുനനികേ രതീതനിയനിലുള്ള പരനിശതീലനല നലകുകേ വഴെനി
വനങ്ങളനിസല പരനിശതീലനല യനവത്കേരനിക്കുകേ, തപലറട്ട് അടനിസഭാനത്തനില എല്ലെഭാ
കഫഭാറസട്ട് ഡനിവനിഷേനനിലുല മഭാതൃകേഭാ കക്ലഭാണല കതഭാടങ്ങള വച്ചുപനിടനിപനിക്കുകേ തുടങ്ങനിയ
പ്രധഭാന  പദതനികേള  ആസൂത്രണല  സചേയഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  കൂടഭാസത  വനങ്ങളുസട
സലരക്ഷണത്തനിനട്ട്  ആസൂത്രണല  സചേയഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന  പുതനിയ  പദതനികേള
ബഹുമഭാനസപട  ഗവര്ണര്  24-6-2016-ല  നനിയമസഭയനില  സചേയ  പ്രസലഗത്തനില
സൂചേനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.  അവ ചുവസട കചേര്ക്കുന.

1. സഭാമൂഹല  വനവലക്കരണത്തനിനട്ട്  പ്രകതലകേ  ഉസൗനല,  വൃക്ഷങ്ങള,
ഫലവൃക്ഷങ്ങള,  ഒസൗഷേധസചടനികേള  എനനിവയുസട  നടതീല
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കല

2. സസകേഭാരല  ഭൂമനിയനില  വൃക്ഷതത്ത  വച്ചുപനിടനിപനിക്കുനതനിനട്ട്
കപ്രഭാതഭാഹനല നലകുന പദതനി.

3. ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസവുമഭായനി  ബന്ധസപടട്ട്  വനകമഖലയനിസല  സന്ദേര്ശനങ്ങള
സകേഭാണട്ട്  വനകമഖലയനില  ഉണഭാകുന  ആഘഭാതങ്ങളുസട  ശഭാസതീയ
പഠനല.

4. അവകശഷേനിക്കുന  വനകമഖലയനിലകടനി  കഫഭാറസട്ട്  കസഷേനുകേള
വലഭാപനിപനിക്കല.

5. വനഭാതനിര്ത്തനി കവര്തനിരനിക്കുന പ്രക്രനിയ പൂര്ത്തനിയഭാക്കല

6. വനകമഖലയനില  സനിരമഭായ  ജഭാഗ്രത  പുലര്തനതനിനുല
നനിരതീക്ഷണത്തനിനുല കേലഭാമറകേള സഭാപനിക്കല

7. വനകമഖലയനില വഭാര്ത്തഭാവനിനനിമയ ശലഖല ശക്തനിസപടുത്തല.
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8. വയനഭാടട്ട് ജനില്ലെസയ കേഭാര്ബണ് തുലനിതമഭായനി മഭാറ്റുനതനിനുള്ള പദതനി

9. മനുഷേലനുല വനലജതീവനികേളുല തമ്മേനിലുള്ള സലഘര്ഷേല ലഘൂകേരനിക്കുനതനിനുള്ള
വനഭാതനിര്ത്തനിയനിലൂസടയുള്ള  കവലനി  നനിര്മ്മേഭാണല  കകേരള  ഇനഫഭാസ്ട്രേക്ചേര്
ഇനസവസട്ട്സമന്റെട്ട് ഫണട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  (സകേ.സഎ.സഎ.എഫട്ട്.ബനി.)-യുസട
ധനസഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  സസഷേലല ഇനസവസട്ട്സമന്റെട്ട്  പ്ലഭാനനില  (Anti-
recession package) നടപഭാക്കുന പദതനി.

അസലഘടനിത കമഖലയനിസല സതഭാഴെനില നനിയമലലഘനല

11 (*71) ശതീ  .   സകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന :
ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന :
ശതീ  .   എല  .   നസൗഷേഭാദട്ട് :
ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  സതഭാഴെനിലുല

എതക്സെെസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  അസലഘടനിത  കമഖലയനിസല  സതഭാഴെനില  നനിയമലലഘനല  തടയഭാനഭായനി
സസതീകേരനിച നടപടനികേൾ വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വനിശമകവളകേള  അനുവദനിക്കഭാതനിരനിക്കുനതുല  അധനികേ  കവതനല
നലകേഭാസത  അധനികേ  സമയല  കജഭാലനി  സചേയനിക്കുനതുല  തടയഭാന  ഫലപ്രദമഭായ
നടപടനികേള ഉണഭാകുകമഭാ;

(സനി)  മനിനനിമല  കവതനല  നനിശനിത  കേഭാലയളവനില  പുതുക്കഭാനുല  നനിശയനിച
കവതനല ലഭലമഭാകുനസണനട്ട് ഉറപഭാക്കഭാനുല സചേയ കേഭാരലങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

സതഭാഴെനിലുല എതക്സെെസല വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന): 

(എ) സതഭാഴെനില വകുപനിസല എനകഫഭാഴട്ട്സമന്റെട്ട് വനിഭഭാഗല ഉകദലഭാഗസര്, സസകേഭാരല
സഭാപനങ്ങളനില  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  വനിവനിധ  സതഭാഴെനില  നനിയമ  പ്രകേഭാരമുള്ള
ആനുകൂലലങ്ങള  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  ലഭനിക്കുനസണനട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തഭാറുണട്ട്.  കൂടഭാസത
സതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  സതഭാഴെനില  പരനിരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുതനതനിസന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  വനിശമത്തനിനുല  വനിശമകവളകേളനില  ഇരനിക്കുവഭാനുമുള്ള  സസൗകേരലല
കൂടനി സതഭാഴെനിലുടമ സഭാപനത്തനില നലകേണസമന വലവസയുല ക്രഷേട്ട്,  കടഭായട്ട് സലറട്ട്
സസൗകേരലല  സജതീകേരനിക്കണസമന  വലവസയുല  ഉളസപടുത്തനി  1961-സല  കകേരള
കഷേഭാപട്ട്  ആന്റെട്ട്  സകേഭാകമഴലല  എസഭാബനിസഷ്മെന്റെട്ട്  (ചേടങ്ങളനില)  കഭദഗതനി  വരുത്തനി
വനിജഭാപനല പുറസപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  സലസഭാനത്തട്ട് വനിവനിധ സസകേഭാരല കമഖലകേളനില
കജഭാലനി സചേയ്യുന ജതീവനക്കഭാരുസട കവതനല ബഭാങ്കെട്ട് വഴെനി നലകുനതനിനഭായുള്ള കവതന
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സരക്ഷഭാ  പദതനിയുല  വകുപട്ട്  (ഇ-കപയട്ട് സമന്റെട്ട്)  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  സതഭാഴെനില
തര്ക്കങ്ങള  ഉണഭാകുകമ്പഭാള  ബന്ധസപട  കേണ്സതീലനികയഷേന/അഡ്ജൂഡനികക്കഷേന
സലവനിധഭാനങ്ങള ഉപകയഭാഗനിചട്ട് സമയബന്ധനിതമഭായനി തതീര്പട്ട് കേലപനിചട്ട് സതഭാഴെനിലഭാളനികേളുസട
പരഭാതനികേളക്കട്ട്  നനിവൃത്തനി  കേഭാണഭാറുണട്ട്.  2014  മുതല  നഭാളനിതുവസര  14  സതഭാഴെനില
കമഖലകേളനില  മനിനനിമല  കവതനല  പുതുക്കനി  നനിശയനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാസത  5  പുതനിയ
സതഭാഴെനില കമഖലകേളനിലകടനി മനിനനിമല കവതനല നനിശയനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാസത  നനിര്മ്മേഭാണ  കമഖല  ഉളസപസടയുള്ള  സസകേഭാരല
കമഖലയനില  സതഭാഴെനില  സചേയ്യുന  സതഭാഴെനിലഭാളനികേളുസട  വനിവനിധ  നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള
കസവന-കവതന  വലവസകേള  ഉറപ്പുവരുതനതനിസന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സഭാപന
പരനികശഭാധനകേള,  സ്കെസഭാഡട്ട്  ഇനസസക്ഷന,  സസഷേലല  തഡ്രവട്ട്  എനനിവ
നടതനണട്ട്.  സടക്സെെട്ട്സസറല  കമഖലയനില  18-6-2016-നട്ട്  നടത്തനിയ  സസഷേലല
പരനികശഭാധനയനില  സലസഭാനസമഭാടഭാസകേയുള്ള  42  സഭാപനങ്ങളനില  വനിവനിധ
സതഭാഴെനിലനനിയമപ്രകേഭാരല  കേസണത്തനിയ  ലലഘനങ്ങളക്കട്ട്  കനഭാടതീസട്ട്  നലകേനി  തുടര്
നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  നഭാളനിതുവസര  29383  സഭാപന  പരനികശഭാധനകേള
നടതകേയുല 10409 കേഭാരണല കേഭാണനിക്കല കനഭാടതീസട്ട്, 4157 കപ്രഭാസനികേമ്പ്യൂഷേന, 584
സക്ലയനില  സപറതീഷേന  എനനിവ  നലകേനി  തുടര്നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകേയുല
സചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  വനിശമ  കവളകേള  അനുവദനിക്കഭാതനിരനിക്കുനതുല  അധനികേകജഭാലനിക്കട്ട്
അധനികേ  കവതനല  നലകേഭാതനിരനിക്കുനതുല  സലബന്ധനിച്ചുള്ള  സതഭാഴെനില  നനിയമ
ലലഘനങ്ങള  ശദയനിലസപടഭാല  കേര്ശന  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്
ഇനസസകര്മഭാര്ക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശല  നലകുകേയുല  ആയതട്ട്  പ്രകേഭാരല  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകേയുല സചേയ്തുവരുന.

(സനി)  മനിനനിമല കവതനല നനിശയനിചനിട്ടുള്ള സതഭാഴെനില കമഖലകേളനില  3 വര്ഷേല
പൂര്ത്തനിയഭാകുന മുറയട്ട്  ആയതട്ട്  പുതുക്കനി നനിശയനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചു
വരുനണട്ട്.   നനിലവനില  30-6-2016-നട്ട്   3  വര്ഷേല പൂര്ത്തനിയഭായ എല്ലെഭാ മനിനനിമല
കവതന വനിജഭാപനങ്ങളുല പുതുക്കനി നനിശയനിക്കുവഭാന നടപടനി ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

2014  മുതല  നഭാളനിതുവസര  14  സതഭാഴെനില  കമഖലകേളനില  മനിനനിമല  കവതനല
പുതുക്കനി  നനിശയനിചനിട്ടുണട്ട്.  ബഭാക്കനി  കമഖലകേളനില  മനിനനിമല  കവതനല  പുതുക്കനി
നനിശയനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  മനിനനിമല  കവതനല  സതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്
ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട് സതഭാഴെനിലുടമയട്ട് നനിര്കദ്ദേശല നലകുകേയുല ആയതട്ട് നടപനിലഭാക്കഭാത്ത
സതഭാഴെനിലുടമയ്സക്കതനിസര  മനിനനിമല  കവതന  നനിയമപ്രകേഭാരല  സക്ലയനില  കനഭാടതീസല
നലകേനി തുടര് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയുല സചേയ്തുവരുന.
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യുസനകസ്കെഭായുസട തപതൃകേ പദവനി

12 (*72) സപ്രഭാഫ  .   ആബനിദട്ട് ഹുതസന തങ്ങള :
ശതീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബഭാഹനില :
ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി :
ശതീ  .   എന  .   ഷേലസദ്ദേതീന : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് തുറമുഖവുല

മമ്പ്യൂസനിയവുല പുരഭാവസ്തു സലരക്ഷണവുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) യുസനകസഭായുസട തപതൃകേ പദവനിക്കട്ട് അര്ഹത കനടനിസയടുക്കഭാനഭാവുസമനട്ട്
കേരുതുന ചേരനിത്രഭാവശനിഷ്ടങ്ങള ഏസതഭാസക്കയഭാസണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  തപതൃകേ  പദവനി  കനടനിസയടുക്കുനതുമഭായനി  ബന്ധസപടട്ട്  എസന്തെഭാസക്ക
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുസണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ചേരനിത്രകശഷേനിപ്പുകേള  സലരക്ഷനിക്കുന  കേഭാരലത്തനില  പുരഭാവസ്തു  സലരക്ഷണ
നനിയമപ്രകേഭാരല  എസന്തെഭാസക്ക  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനസതനട്ട്
സവളനിസപടുതകമഭാ?

തുറമുഖവുല  മമ്പ്യൂസനിയവുല  പുരഭാവസ്തു  സലരക്ഷണവുല  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .
രഭാമചേനന കേടനപള്ളനി) : 

(എ)  വയനഭാടട്ട് ജനില്ലെയനിസല എടയല ഗുഹകേള, തമനിഴെട്ട്  നഭാടനിസല കേനലഭാകുമഭാരനി
ജനില്ലെയനിസല  പതനഭാഭപുരല  സകേഭാടഭാരല  എനനിവ  തപതൃകേ  പദവനിക്കട്ട്  അര്ഹത
കനടനിസയടുക്കഭാനഭാവുസമനട്ട്  കേരുതുന.   ഇതനില  സലസഭാന  സര്ക്കഭാര്  സമര്പനിച
റനികപഭാര്ടട്ട്  അലഗതീകേരനിചട്ട്  പതനഭാഭപുരല  സകേഭാടഭാരല  യുസനകസ്കെഭായുസട  പ്രഭാഥമനികേ
പടനികേയനില ഉളസപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) പതനഭാഭപുരല സകേഭാടഭാരസത്ത തപതൃകേ പടനികേയനില ഉളസപടുതനതനിനഭായനി
വനിവരങ്ങള  യുസനകസ്കെഭായട്ട്  ലഭലമഭാക്കുകേയുല  യുസനകസ്കെഭായുസട  ആവശലപ്രകേഭാരല
പതനഭാഭപുരല  സകേഭാടഭാരത്തനിസന്റെ  Digital  Graphics  Documentation  സചേയ്യുകേയുല
സസമനിനഭാര് സലഘടനിപനിക്കുകേയുല സചേയനിട്ടുണട്ട്.  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുസട നടത്തനിപനിനഭായനി
സസഷേലല  ഓഫതീസസറ  നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.  അന്തെനിമ  ലനിസനില  പതനഭാഭപുരല
സകേഭാടഭാരസത്ത  ഉളസപടുതനതനിനഭാവശലമഭായ  ശനിപഭാര്ശകേള  സമര്പനിക്കുവഭാന
നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  1968-സല  പ്രഭാചേതീന  സഭാരകേ  പുരഭാവസ്തു  സകങ്കെത  പുരഭാവശനിഷ്ട  ആകട്ട്
അനുസരനിചട്ട്  നനിലവനിലുള്ള സഭാരകേങ്ങസള സലരക്ഷനിക്കുനകതഭാസടഭാപല സലരക്ഷനിക്കുവഭാന
കയഭാഗലമഭായ  പുതുതഭായനി  ശദയനിലസപടുന സഭാരകേങ്ങസള സലരക്ഷനിക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള പുരവസ്തു വകുപട്ട് സസതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.  കൂടഭാസത ഓകരഭാ ജനില്ലെയനികലയുല
തപതൃകേ  തനനിമകേള  ഒരനിടത്തട്ട്  പ്രദര്ശനിപനിക്കുനതട്ട്  ഉകദ്ദേശനിച്ചുസകേഭാണട്ട്  ജനില്ലെഭാതല
പുരഭാവസ്തു തപതൃകേ മമ്പ്യൂസനിയങ്ങള ആരലഭനിക്കുവഭാനുല ഇതനികലക്കഭായനി  8  ജനില്ലെകേളനില
(തനിരുവനന്തെപുരല,  പത്തനലതനിട,  എറണഭാകുളല,  തൃശ്ശൂര്,  പഭാലക്കഭാടട്ട്,  വയനഭാടട്ട്,
ഇടുക്കനി,  മലപ്പുറല)  സലല  ലഭലമഭാക്കനി  മമ്പ്യൂസനിയത്തനിസന്റെ  സജതീകേരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  
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സതരുവട്ട് നഭായ ശലലല ഒഴെനിവഭാക്കുവഭാന കേര്മ്മേ പദതനി

13 (*73)ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന : 
ശതീ  .   ഷേഭാഫനി പറമ്പനില : 
ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫട്ട് : 
ശതീ  .    തഹബനി ഈഡന : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനവുല

മൃഗസലരക്ഷണവുല മൃഗശഭാലകേളുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സതരുവട്ട് നഭായ ശലലല അമര്ച സചേയ്യുവഭാന മൃഗസലരക്ഷണ വകുപട്ട് കേര്മ്മേ
പദതനികേള ആവനിഷ്ക്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  സലവനിധഭാനങ്ങസള  മഭാത്രല  ആശയനിക്കഭാസത  സനദ
സലഘടനകേളുസട കസവനല കതടഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതനിനഭായനി സസസകേസക്കഭാണനിട്ടുള്ള നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

വനവുല മൃഗസലരക്ഷണവുല മൃഗശഭാലകേളുല വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   സകേ  .   രഭാജ): 

(എ)  സതരുവട്ട്  നഭായ  നനിയനണല  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുസട
ഉത്തരവഭാദനിതസത്തനിലസപടുന വനിഷേയമഭാണട്ട്.  ഇതനിനഭായനി വനിവനിധ ജനില്ലെഭാ പഞഭായതകേള
മൃഗസലരക്ഷണ  വകുപനിസന്റെ  സഹഭായകത്തഭാസട  കേര്മ്മേപദതനികേളക്കട്ട്  രൂപല
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  മൃഗസലരക്ഷണ വകുപനിസന്റെ സതരസഞ്ഞടുത്ത 51 മൃഗഭാശുപത്രനികേളനില
അനനിമല ബര്ത്തട്ട് കേണ്കടഭാള കപ്രഭാഗ്രഭാമനിസന്റെ ഭഭാഗമഭായ ശസക്രനിയ സചേയ്യുനതനിനുള്ള
അടനിസഭാന സസൗകേരലസമഭാരുക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി&സനി)  ഉണട്ട്.  സതരുവട്ട്  നഭായ  ശലലല  നനിയനനിക്കുനതനിസന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
അനനിമല  ബര്ത്തട്ട്  കേണ്കടഭാള  (എ.ബനി.സനി.)  കപ്രഭാഗ്രഭാമുല  കപവനിഷേബഭാധ
പ്രതനികരഭാധ  കുത്തനിവയല  സതരുവുനഭായളനില  നടതനതനിനട്ട്  നനിര്കദ്ദേശനിച്ചുസകേഭാണട്ട്
2-9-2014-സല സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  2306/14/ത.സസ.ഭ.വ.  (പകേര്പട്ട്  ഉള്ളടക്കല
സചേയ്യുന.*)  പ്രകേഭാരല  ഉത്തരവട്ട്  പുറസപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  അതനിനപ്രകേഭാരല  മുനനിസനിപല
കകേഭാര്പകറഷേനുകേളുല  ഒനഭാല  കഗ്രഡട്ട്  നഗരസഭകേളുല  എ.ബനി.സനി.  കപ്രഭാഗ്രഭാല
നടപഭാക്കുനതനില പ്രഭാവതീണലമുള്ള സനദ സലഘടനകേളനിലനനിനല തഭാലപരലപത്രല
കേഭാണനിചട്ട്  സസന്തെല നനിലയട്ട്  പദതനികേള ഏസറടുക്കുനതനിനട്ട്  നനിര്കദ്ദേശല നലകുകേയുല
തമനര്  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേള  സമതീപ  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുമഭായനി  കചേര്നട്ട്
ക്ലസര്  അടനിസഭാനത്തനില  പദതനി  ഏസറടുക്കുനതനിനുമഭാണട്ട്  നനിര്കദ്ദേശല
നലകേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  സതലസഭായനി  ഓര്ഫകനജട്ട്  ടസനിസന്റെ  സഹകേരണകത്തഭാസട
തനിരുവനന്തെപുരല  നഗരസഭയനില  ടനി  പദതനി  ഭഭാഗനികേമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

* തലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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ആറനിങ്ങല നഗരസഭയനിലുല സതലസഭായനി ഓര്ഫകനജട്ട് ടസനിസന്റെ സഹകേരണകത്തഭാസട
ടനി പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന. സലസഭാനസത്ത മറ്റുപല നഗരസഭകേളനിലുല സനദ
സലഘടനകേളുസട  സഹകേരണകത്തഭാസട  ടനി  പദതനി  ഫലപ്രദമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനി
വരുനണട്ട്.   കൂടഭാസത  ഗ്രഭാമ  പഞഭായതകേളനില  നഭാലട്ട്  മൃഗകക്ഷമ  സലഘടനകേള
രജനികസ്ട്രേഷേന നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  സനദരഭായ മൃഗകക്ഷമ  സലഘടനകേളുസട  കസവനല
സതരുവട്ട് നഭായളുസട വന്ധലലകേരണത്തനിനുല അവയുസട തുടര്നള്ള പരനിപഭാലനത്തനിനുല
ഉപകയഭാഗസപടുത്തഭാവുനതഭാസണനട്ട്  എല്ലെഭാ  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കുല
നനിര്കദ്ദേശല നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

വനഭൂമനിയനിസല കേകയറല

14 (*74) ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി :
ശതീ  .    അബ്ദുല ഹമതീദട്ട് പനി :
ശതീ  .    പനി  .   സകേ  .   അബ്ദു റബ്ബട്ട് :
ശതീ  .    എന  .    ഷേലസദ്ദേതീന :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനവുല മൃഗസലരക്ഷണവുല മൃഗശഭാലകേളുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വനഭൂമനിയനിസല  കേകയറങ്ങള  ഒഴെനിപനിക്കുന  കേഭാരലത്തനില  നയല
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേകയറക്കഭാരനില  നനിനല  ഒഴെനിപനിസചടുത്ത  വനഭൂമനി  വതീണ്ടുല  കേകയറുന
സഭാഹചേരലല  ഒഴെനിവഭാക്കഭാന  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  മുനകേരുതലുകേള  എസന്തെഭാസക്കസയനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വനഭൂമനിയുല റവനമ്പ്യൂ ഭൂമനിയുല തമ്മേനില കവര്തനിരനിക്കുന അതനിര്ത്തനിയുസട
കേഭാരലത്തനില  വനല  വകുപട്ട്,  റവനമ്പ്യൂ  വകുപട്ട്  എനനിവ  തമ്മേനില  തര്ക്കല
നനിലനനിലക്കുനകണഭാ;

(ഡനി)  എങ്കെനില  തര്ക്കല  ഒഴെനിവഭാക്കനി  അതനിര്ത്തനി  നനിര്ണയനിക്കുന  പ്രവൃത്തനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന അടനിയന്തെര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

വനവുല മൃഗസലരക്ഷണവുല മൃഗശഭാലകേളുല വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   സകേ  .   രഭാജ): 

(എ)  കകേരളത്തനിസല  വനപ്രകദശങ്ങളനില  വനല  കേകയറമുണഭായഭാല  ആയതട്ട്
കേസണത്തനി ഉടനടനി ഒഴെനിപനിക്കുകേസയനതഭാണട്ട് സര്ക്കഭാരനിസന്റെ ഇസൗ വനിഷേയത്തനിലുള്ള
നയല.  വണ്  എര്ത്തട്ട്  വണ്  തലഫട്ട്  സസഭാതസറനി,  കനചര്  ലകവഴട്ട്  മൂവ്സമന്റെട്ട്
എനനിവര്  ഫയല  സചേയനിട്ടുള്ള  ഒ.പനി.  നമ്പര്  1947/03,  18467/02  എനതീ
കകേസ്സുകേളനില  ബഹുമഭാനസപട  തഹകക്കഭാടതനിയുസട  4-9-2015-സല  വനിധനിയനില
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1977-നുകശഷേമുള്ള  കേകയറങ്ങള  ഒഴെനിപനിക്കഭാന  1957-സല  കകേരള  ലഭാന്റെട്ട്
കേണ്സര്വനസനി ആകട്ട്,  1961-സല കകേരള കഫഭാറസട്ട്  ആകട്ട് എനനിവ അനുസരനിചട്ട്
നനിയമഭാനുസൃത  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുവഭാന  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.   ഇതനുസരനിചട്ട്
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  വനസലരക്ഷണത്തനിസന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഫതീലഡട്ട്  വനിഭഭാഗല  ജതീവനക്കഭാര്
നനിരന്തെരമഭായ  പകടഭാളനിലഗട്ട്  നടതകേയുല  സലരക്ഷണപ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഉസൗര്ജനിതമഭായുല
നടപനിലഭാക്കുനണട്ട്.  ജനപങ്കെഭാളനിത്തകത്തഭാസടയുള്ള  വനപരനിപഭാലന  സലരക്ഷണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  വഴെനി  വനല  കേകയറശമങ്ങള  തടയുന.  കേകയറല  ഒഴെനിവഭാക്കനിയ
സലങ്ങളനില ഉളസപസട വനഭാതനിര്ത്തനി നനിര്ണയനിചട്ട്  സഭാപനികക്കണ ജണകേളുസട
എണല  സറയനിഞട്ട്  ഡനിവനിഷേന  തലങ്ങളനില  കേസണത്തനി  ആയതട്ട്  സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള
ഉസൗര്ജനിത  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഇത്തരത്തനില  വനഭാതനിര്ത്തനി
കേസണതനതനിനുള്ള സര്കവ കജഭാലനികേളനിസല കേഭാലതഭാമസല ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിനഭായനി
ബതീറട്ട് കഫഭാറസട്ട് ഓഫതീസര്/സസക്ഷന കഫഭാറസട്ട് ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കട്ട് മൂനട്ട് മഭാസസത്ത
സര്കവ  പരനിശതീലനല  നലകേനിവരുന.  ഇത്തരത്തനില  പരനിശതീലനല  നലകുകേയുല
അവരുസട കസവനല ഫലപ്രദമഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനഭായനി കകേരള സര്കവ ആന്റെട്ട്
ബസൗണറനി റൂളസട്ട് ഇതനിനഭായനി കഭദഗതനി വരുതകേയുല സചേയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  വനഭൂമനിയുല റവനമ്പ്യൂ ഭൂമനിയുല തമ്മേനില കവര്തനിരനിക്കുന അതനിര്ത്തനിയുസട
കേഭാരലത്തനില ചേനില സലങ്ങളനില അവലക്തത നനിലനനിലക്കുനണട്ട്.

(ഡനി)  അവലക്തത നനിലനനിലക്കുന സലങ്ങളനില വനല,  റവനമ്പ്യൂ  വകുപ്പുകേള
സലയുക്ത  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  അതനിര്ത്തനി  പുനര്നനിര്ണയല  നടത്തനി  തുടര്
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കട്ട് ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ പദതനി

15 (*75) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര് :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീനന :
ശതീ  .   സകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുല നനിയമവുല സഭാലസ്കെഭാരനികേവുല
പഭാര്ലസമന്റെറനികേഭാരലവുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  വതീടട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുന  പദതനി  നടപഭാക്കനി
വരുനകണഭാ;

(ബനി) എങ്കെനില പദതനിയുസട വനിശദഭാലശങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  പദതനി  നടത്തനിപനിനട്ട്  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുസണനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാന  എസന്തെല്ലെഭാല  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുസവനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുല നനിയമവുല സഭാലസ്കെഭാരനികേവുല
പഭാര്ലസമന്റെറനികേഭാരലവുല വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   സകേ  .   ബഭാലന): 

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗത്തനിലസപട ഭവനരഹനിതരഭായ,  അര്ഹരഭായ മുഴുവന
കുടുലബങ്ങളക്കുല വതീടട്ട് അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി സമ്പൂര്ണ ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനി
ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  നനിലവനില  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  വതീടട്ട്
അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി ജനറല ഹസൗസനിലഗട്ട്, ഹഡ്കകേഭാ ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനി,
എ.ടനി.എസട്ട്.പനി.  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  പദതനി  എനതീ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.  ടനി പദതനികേളനിലസപടുത്തനി  350  ചേതുരശ അടനി വതീടട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്
വതീസടഭാനനിനട്ട്  3.50  ലക്ഷല രൂപ അനുവദനിച്ചുവരുന.  ഇവ കൂടഭാസത ഗ്രഭാമവനികേസന
വകുപട്ട് മുകഖന സഎ.എ.തവ. പദതനി പ്രകേഭാരവുല വതീടുകേള അനുവദനിചട്ട് നലകുനണട്ട്.

(സനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേല  ജനറല  ഹസൗസനിലഗട്ട്  പദതനിയനില
പുതനിയ  വതീടട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുല  മുനവര്ഷേങ്ങളനില  അനുവദനിച  (സനില  ഓവര്)
വതീടുകേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനുല  ആവശലകേത  അനുസരനിചട്ട്  പഴെയ  വതീടുകേളുസട
പുനരുദഭാരണല തുടങ്ങനിയ പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി  50  കകേഭാടനി രൂപയുല അഡതീഷേണല
തടബല  സബ്പ്ലഭാന  പദതനിയനില  150  കകേഭാടനി  രൂപയുല  ഭവനരഹനിതരഭായ
പടനികേവര്ഗ്ഗ  കുടുലബങ്ങളക്കട്ട്  വതീടട്ട്  അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി  ഹഡ്കകേഭാ  വഭായ്പയുസട
ആദലഗഡുവഭായ 50 കകേഭാടനി രൂപയുല വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനിലസപട  ഭവനരഹനിതരഭായ  കുടുലബങ്ങളുസട
വനിശദഭാലശങ്ങള കശഖരനിചട്ട് ഊരുകൂടല അലഗതീകേരനിചട്ട് ഗുണകഭഭാക്തൃ ലനിസനില നനിനല
മുനഗണനഭാ ക്രമത്തനില വതീടുകേള അനുവദനിച്ചുവരുന.  സമ്പൂര്ണ ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ
പദതനി  ലക്ഷലമനിട്ടുസകേഭാണട്ട്  2015-16  വര്ഷേല  എ.ടനി.എസട്ട്.പനി.  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ
പദതനി പ്രകേഭാരല  9332  പടനികേവര്ഗ്ഗ കുടുലബങ്ങളക്കുല ഹഡ്കകേഭാ ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ
പദതനി  പ്രകേഭാരല  2000  പടനികേവര്ഗ്ഗ  കുടുലബങ്ങളക്കുല  വതീടട്ട്  അനുവദനിചനിരുനസവങ്കെനിലുല
അവ പൂര്ത്തനിയഭാവഭാത്തതനിനഭാല ടനി  വതീടുകേളുസട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള കൂടനി
ഏസറടുകക്കണതഭായനിട്ടുണട്ട്.
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ഭവനരഹനിതരഭായ പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്
16 (*76) ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി :

ശതീ  .   എല  .   എല  .   മണനി :
ശതീ  .   പനി  .   ഉണനി :
ശതീ  .    ഡനി  .    സകേ  .    മുരളനി :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുല നനിയമവുല സഭാലസ്കെഭാരനികേവുല
പഭാര്ലസമന്റെറനികേഭാരലവുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഭവനരഹനിതരഭായ  പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കട്ട്  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുല
പുനരുദഭാരണത്തനിനുല  ഈ  വര്ഷേല  നടപനിലഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന  പദതനികേള
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മുന  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  അനുവദനിച  വതീടുകേളനില  പണനി
പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്തതുല  പണനി  ആരലഭനിക്കഭാത്തതുമഭായ  വതീടുകേള  എത്രസയനട്ട്
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉസണങ്കെനില ഈ വതീടുകേളുസട പണനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന എന്തു
നടപടനിയുണഭാകുസമനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  വതീടു വയ്ക്കുവഭാനഭായനി സലല വഭാങ്ങുനതനിനട്ട് ഈ വര്ഷേല എത്ര കപര്ക്കട്ട്
സഹഭായല ലഭലമഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനസവനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുല  നനിയമവുല  സഭാലസ്കെഭാരനികേവുല
പഭാര്ലസമന്റെറനികേഭാരലവുല വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   സകേ  .   ബഭാലന): 

(എ)  ഭവനരഹനിതരഭായ പടനികേജഭാതനി കുടുലബങ്ങളക്കട്ട് പടനികേജഭാതനി വനികേസന
വകുപട്ട്  മുകഖന  7500  ഉല  ഗ്രഭാമവനികേസന വകുപ്പുമുകഖന സഎ.എ.തവ.  ഇനത്തനില
9668 ഉല വതീടുകേള 2016-17-ല അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഭവന പുനരുദഭാരണത്തനിനഭായനി
7000 കപര്ക്കട്ട് 50,000 രൂപ പ്രകേഭാരല ധനസഹഭായല അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഉണട്ട്.  മുന സര്ക്കഭാരനിസന്റെ കേഭാലത്തട്ട് അനുവദനിചതനില 11070  വതീടുകേള
പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാസത  കേനിടക്കുകേയഭാണട്ട്.  1767  എണല  ഒനഭാല  ഗഡു  തകേപറനിയനിടട്ട്
പ്രവൃത്തനി  ആരലഭനിചനിടനില്ലെഭാത്തവയഭാണട്ട്.  തകേപറനിയ  ധനസഹഭായ  ഗഡുക്കള
ഉപകയഭാഗനിചട്ട് നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട കസജട്ട് വസരയുള്ള പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനവര്ക്കട്ട് ബഭാക്കനി
തുകേ ഇകപഭാഴെസത്ത നനിരക്കനില അനുവദനിചട്ട് വതീടുകേളുസട പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി)  ഭൂരഹനിത  പുനരധനിവഭാസ  പദതനി  പ്രകേഭാരല  ഭൂമനി  വഭാങ്ങുനതനിനട്ട്  ഇസൗ
വര്ഷേല 4438 കപര്ക്കട്ട് ധനസഹഭായല അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

1007/17
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വഴെനികയഭാരക്കചവടല
17 (*77) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷേട്ട് :

ശതീ  .   സകേ  .   ദഭാസന :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീല :
ശതീ  .   സകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസയലഭരണവുല  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുല  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവുല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കട്ട്  അസസൗകേരലമഭാകേഭാത്ത  വനിധത്തനില  വഴെനികയഭാരക്കചവടല
നടതനവരുസട  സതഭാഴെനില  സലരക്ഷണത്തനിനഭായനി  ഏസതങ്കെനിലുല  പദതനികേള
ആവനിഷ്ക്കരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; എങ്കെനില അതനിസനറ വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേന  നനിയമത്തനിസനറ  മഭാതൃകേയനില  വഴെനികയഭാര  കേചവട  ഉപജതീവന
സലരക്ഷണ നനിയനണ നനിയമല നനിര്മ്മേനിക്കഭാന നടപടനിയുണഭാകുകമഭാ;

(സനി)  കേഭാര്ഷേനികേ കമഖലയനിസലയുല  പരമ്പരഭാഗത സതഭാഴെനില കമഖലയനിസലയുല
പ്രതനിസന്ധനി  സകേഭാണട്ട്  സതരുകവഭാര  കേചവടത്തനികലക്കട്ട്  നയനിക്കസപടുനവര്ക്കട്ട്
നനിയമപരമഭായനി  ലഭനികക്കണ  പരനിരക്ഷ  ഉറപഭാക്കഭാനുല  കക്ഷമ  പദതനികേള
ആവനിഷ്ക്കരനിക്കഭാനുല ഉചേനിതമഭായ സലത്തട്ട് കേചവടല നടത്തഭാന അനുമതനി നലകേഭാനുല
നടപടനിയുണഭാകുകമഭാ?

തകദ്ദേശസസയലഭരണവുല  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുല  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവുല
വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   സകേ  .   ടനി  .   ജലതീല): 

(എ)  ഉണട്ട്.  കദശതീയ ജതീവകനഭാപഭാധനി ദസൗതലല പദതനിയുസട ഒരു ഘടകേമഭാണട്ട്
നഗര വഴെനികയഭാര കേചവടക്കഭാര്ക്കുള്ള സഹഭായല. നനിലവനില നഗരങ്ങളനില മഭാത്രമഭാണട്ട്
വഴെനികയഭാരക്കചവടക്കഭാസര  സഹഭായനിക്കുനതനിനട്ട്  പദതനിയുള്ളതട്ട്.   പ്രസ്തുത പദതനി
പ്രകേഭാരല,  നഗരങ്ങളനിസല  വഴെനികയഭാരക്കചവടക്കഭാസര  കേസണതനതനിനട്ട്  സര്കവ
നടതനതനിനുല കേസണത്തനിയ യഥഭാര്ത സതരുവട്ട് കേചവടക്കഭാര്ക്കട്ട് തലസനസല,
തനിരനിചറനിയല കേഭാര്ഡുല നലകേനി,  വഴെനികയഭാരക്കചവടല നനിയമവനികധയമഭാക്കുനതനിനുല
വലവസ  സചേയ്യുന.  കൂടഭാസത  പദതനി  പ്രകേഭാരല,  വഴെനികയഭാരക്കചവടക്കഭാര്ക്കട്ട്,
കുറഞ്ഞ  നനിരക്കനില  വഭായ്പ  നലകുനതനിനുല  അവര്ക്കട്ട്  ആവശലമഭായ  പരനിശതീലനല
നലകേനി  മനികേച കസവനല  പ്രദഭാനല  സചേയ്യുന വഴെനികയഭാരക്കചവടക്കഭാരഭാക്കുനതനിനുല
ധനകേഭാരല  സഭാപനങ്ങളുമഭായനി  സഹകേരനിപനിക്കുനതനിനുല  ആകരഭാഗല  സലരക്ഷണല,
ഇനഷേസറനസട്ട് എനനിവ ഉറപട്ട് വരുതനതനിനുല പദതനി വലവസ സചേയ്യുന. പദതനി
നടപനിലഭാക്കുനതട്ട് ബന്ധസപട നഗരസഭകേളഭാണട്ട്. 
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ടനി പദതനി നനിലവനില സതരസഞ്ഞടുത്ത 14 നഗരങ്ങളനില നടപനിലഭാക്കനി വരുന.
തവകേഭാസത  തസന  പദതനി  മസറല്ലെഭാ  നഗരങ്ങളനിലുല  വലഭാപനിപനിക്കുനതഭാണട്ട്.
ആയതനിനട്ട്  കകേനസര്ക്കഭാരനിസന്റെ  അനുമതനി  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  പദതനിയുസട  ഭഭാഗമഭായനി
വഴെനികയഭാരക്കചവടക്കഭാസര  പുനരധനിവസനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  കേഴെനിയുനതഭാണട്ട്.  അതനിനട്ട്
നഗരസഭകേള പദതനി തയഭാറഭാക്കുന പക്ഷല, ആയതനിസന്റെ കേണ്സളടനസനി ഫതീസല
പദതനി തുകേയുല എന.യു.എല.എല. ഫണനിലനനിനല നലകുനതഭാണട്ട്.

(ബനി)  വഴെനികയഭാരക്കചവട (വഴെനികയഭാരക്കചവട നനിയനണവുല ജതീവകനഭാപഭാധനി
സലരക്ഷണവുല),  നനിയമല  2014-ല  കകേന  സര്ക്കഭാര്  പഭാസഭാക്കനി.  ഇതനിസന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില  സലസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ചേടവുല  സ്കെതീമുല  അലഗതീകേരനിചട്ട്  ഉത്തരവട്ട്
പുറസപടുവനിക്കുനതട്ട് സലബന്ധനിച വനിഷേയല സര്ക്കഭാരനിസന്റെ സജതീവ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.
സലസഭാന  തലത്തനില  പുതനിയ  ഒരു  നനിയമല  രൂപതീകേരനിക്കുന  കേഭാരലല  ഇകപഭാള
സര്ക്കഭാരനിസന്റെ പരനിഗണനയനിലനില്ലെ.

(സനി)  സതരുകവഭാരക്കചവട  നനിയമല  2014  അനുശഭാസനിക്കുന  എല്ലെഭാ
പരനിരക്ഷയുല സലരക്ഷണവുല ഉറപനില വരുതകേയുല വഴെനികയഭാരക്കചവടക്കഭാര്ക്കുള്ള
മറ്റുകക്ഷമപദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിക്കുനതുമഭാണട്ട്.  നനിയമപ്രകേഭാരല  ബന്ധസപട
നഗരസഭകേളഭാണട്ട് കേചവടക്കഭാസര പുനരധനിവസനിപനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനികക്കണതട്ട്.
ഇതനിനഭാവശലമഭായ സഭാമ്പത്തനികേ/സഭാകങ്കെതനികേ സഹഭായല കദശതീയ ഉപജതീവന ദസൗതലല
വഴെനി  നഗരസഭകേളക്കട്ട്  നലകുനതഭാണട്ട്.  ആയതനിനട്ട്  അര്ഹരഭായവസര  കേസണത്തനി
തലസനസല  തനിരനിചറനിയല  കേഭാര്ഡുല  നലകേനിയകശഷേല,  ഇവസര  ഉചേനിതമഭായ
സലത്തട്ട്  പുനരധനിവസനിപനിക്കുനതഭാണട്ട്.  നനിലവനിലുള്ള  മഭാസര്  പ്ലഭാനുകേളനില
സലപരമഭായ ആസൂത്രണത്തനിലൂസട  CTP/DTP-കേളനില ആവശലമഭായ വകേയനിരുത്തലുകേള
നടത്തനി, സലല കേസണതനതനിനട്ട് നഗരസഭകേളക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശല നലകുനതഭാണട്ട്.

കുപനിസവള്ള നനിര്മ്മേഭാണ പദതനി
18 (*78) ശതീ  .   സകേ  .   സജ  .   മഭാക്സെെനി :

ശതീ  .   ബനി  .   സതലന :
ശതീ  .   പനി  .   സകേ  .   ശശനി :
സപ്രഭാഫ  .    സകേ  .    യു  .    അരുണന : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  കുപനിസവള്ള  നനിര്മ്മേഭാണ  പദതനി
ആരലഭനിചനിട്ടുകണഭാസയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കുപനിസവള്ളത്തനിസന്റെ  വനില  നനിയനനിക്കുനതനിനട്ട്  പദതനി  എത്രമഭാത്രല
സഹഭായകേരമഭാകുസമനഭാണട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;



44       കകേരള നനിയമസഭ                          സസപ്റലബര്  28, 2016

(സനി)  പദതനിയുസട  പ്രവൃത്തനികേള  എനകത്തക്കട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന
സഭാധനിക്കുസമനഭാണട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതട്ട്?

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   മഭാതത്യു ടനി  .  കതഭാമസട്ട്  ) : 

(എ)  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയനില  അരുവനിക്കര  കുപനിസവള്ള  നനിര്മ്മേഭാണ
പദതനിയുസട നനിര്മ്മേഭാണ കജഭാലനികേള 14-1-2016-ല ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  യഥഭാര്ത ഉലപഭാദന സചേലവനിസന ആധഭാരമഭാക്കനി കുപനിസവള്ളത്തനിസന്റെ
വനില  നനിശയനിക്കുനതനിനഭാല  കേകമ്പഭാള  വനിലസയ  അകപക്ഷനിചട്ട്  കുറഞ്ഞ  വനിലയട്ട്
നലകുവഭാന  സഭാധനിക്കുല.   കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  കുപനിസവള്ള  സഭാനനിദലല
കേകമ്പഭാളത്തനില  ഗണലമഭായനി  വര്ദനിപനിക്കഭാന  കേഴെനിഞ്ഞഭാല  വനില  നനിയനനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കുസമനട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

(സനി)  നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള  2017  മഭാര്ചട്ട്  31-നുമുമ്പട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കുസമനട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

കുടനിസവള്ള ക്ഷഭാമല
19 (*79) ശതീ  .   കജഭാര്ജട്ട് എല  .   കതഭാമസട്ട് :

ശതീ  .    എസട്ട്  .   ശർമ്മേ :
ശതീ  .   വനി  .   സകേ  .   സനി  .   മമ്മേതട്ട് കകേഭായ :
ശതീ  .    സകേ  .    സകേ  .    രഭാമചേനന  നഭായര് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ  വര്ഷേല  കേഭാലവര്ഷേത്തനില  സഭാരമഭായ  കുറവുണഭായതനിസന്റെ
പശഭാത്തലത്തനില  ഉണഭാകേഭാനനിടയുള്ള  കുടനിസവള്ളക്ഷഭാമല  കനരനിടുനതനിനട്ട്  സസതീകേരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന മുനകേരുതല നടപടനികേള എസന്തെഭാസക്കയഭാസണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വരളച  സകേഭാണ്ടുണഭാകുന ദുരനിതല  കുറയഭാനഭായനി  കകേരള  റൂറല വഭാടര്
സതപ്ല  ആന്റെട്ട്  സഭാനനികറഷേന  ഏജനസനിക്കട്ട്  ഏതു  വനിധത്തനില  ഫലവത്തഭായനി
ഇടസപടഭാന  സഭാധനിക്കുസമനട്ട്  അറനിയനിക്കുകമഭാ;  അതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  നലകേനിയനിരനിക്കുന
നനിര്കദ്ദേശത്തനിസന്റെ വനിശദഭാലശങ്ങള നലകുകമഭാ;

(സനി)  നതീര്ത്തടങ്ങളുളസപസടയുള്ള  ജലകസഭാതസ്സുകേള  സലരക്ഷനിക്കുനതനിനുല
പരനികപഭാഷേനിപനിക്കുനതനിനുമുള്ള  പദതനികേള  ആവനിഷ്ക്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലശല
അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   മഭാതത്യു ടനി  .   കതഭാമസട്ട്) : 

(എ) കേഭാലവര്ഷേത്തനില കുറവുണഭായ പശഭാത്തലത്തനില വനിവനിധ നദനികേളനിസല
ജലദസൗര്ലഭലത്തനിനുള്ള  സഭാദലത  പരനിഗണനിചട്ട്  കവണ  മുനകേരുതല  നടപടനികേള
കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി സസതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 45

കസഭാതസ്സുകേളനില  തടയണ  സകേടനിയുല  നതീര്ചഭാലുകേള  നനിര്മ്മേനിച്ചുല  കൂടുതല

ജലലഭലത ഉറപ്പുവരുതനതനിനുല ഇറനികഗഷേന,  തവദത്യുതനി എനതീ വകുപ്പുകേളുമഭായനി

സഹകേരനിചട്ട്  അവരുസട  ഉടമസതയനിലുള്ള  അണസക്കട്ടുകേളനിസല  ജലല  പരമഭാവധനി

കുടനിസവള്ള  ആവശലത്തനിനഭായനി  വനിവനിധ  കസഭാതസ്സുകേളനില  ലഭലമഭാക്കുനതനിനുല

അടനിക്കടനിയുള്ള കചേഭാര്ചമൂലല ജലനഷ്ടല സലഭവനിക്കുന വനിതരണ തലനുകേള മഭാറനി

പകേരല  പുതനിയവ  സഭാപനിക്കുനതനിനുല  ജല  ലഭലതക്കുറവുള്ള  സലങ്ങളനില

തപപ്പുതലന  ദതീര്ഘനിപനിചട്ട്  ജലല  എത്തനിക്കുനതനിനുല  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയുസട

കേനിണറുകേളനിസല സചേളനിയുല മണല നതീക്കല സചേയട്ട് പമ്പനിലഗട്ട് കസഷേനുകേളനില ജലലഭലത

ഉറപ്പുവരുതനതനിനുല,  റവനമ്പ്യൂ  തകദ്ദേശസസയലഭരണ  വകുപ്പുകേള  വഴെനി  ടഭാങ്കെറുകേള

മുകഖന  ആവശലഘടങ്ങളനില  പരമഭാവധനി  ശുദജല  വനിതരണ  സസൗകേരലല

ഏര്സപടുതനതനിനുല  പമ്പനിലഗട്ട്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിസന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കകേടുവന

പമ്പുസസറ്റുകേള  അറകുറപണനികേള  നടതനതനിനുല  കൂടുതല  പമ്പനിലഗട്ട്

ആവശലമഭാസണങ്കെനില അഡതീഷേണല ഷേനിഫ്റ്റുകേള ഏര്സപടുതനതനിനുല ആവശലമഭാകുന

പക്ഷല  വഭാലവുകേള  നനിയനനിചട്ട്  കേരുതല  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനതനിനുല,

ജലശുദതീകേരണശഭാലകേളുസട സഭാപനിത  കശഷേനി  പൂര്ണമഭായുല  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനട്ട്

ആവശലമഭായ  പുനരുദഭാരണ  പ്രവൃത്തനികേള  നടപനിലഭാക്കനി  ശുദജല  ലഭലത  ഉറപട്ട്

വരുതനതനിനുല ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

കുടനിസവള്ളക്ഷഭാമല കനരനിടുന പഞഭായതകേളനില ജലലഭലത ഉറപഭാക്കുനതനിനട്ട്

കലഭാകേ ബഭാങ്കെട്ട് ധനസഹഭായകത്തഭാസട സലസഭാന സര്ക്കഭാര് ആവനിഷ്കരനിചട്ട്, ജലനനിധനി

രണഭാലഘട പദതനി കകേരള റൂറല വഭാടര് സതപ്ല ആന്റെട്ട് സഭാനനികടഷേന ഏജനസനി

മുകഖന  115  പഞഭായതകേളനില  നടപഭാക്കനിവരുന. 1022  കകേഭാടനി  രൂപ  മുതലമുടക്കനി

2012-17  കേഭാലയളവനില  കുടനിസവള്ളക്ഷഭാമല  കനരനിടുന  ഗ്രഭാമപഞഭായതകേളനില

കുടനിസവള്ളല ലഭലമഭാക്കുകേ എനതഭാണട്ട്  പദതനിയുസട  ലക്ഷലല.   കൂടഭാസത ജലനനിധനി

പദതനികേളുസട  ജലകസഭാതസ്സുകേളനില  കുടനിസവള്ള  ലഭലത  ഉറപഭാക്കുനതനിനട്ട്

ജലസലരക്ഷണല,  ഭൂജല  പരനികപഭാഷേണല  എനതീ  കേര്മ്മേ  പദതനികേളുല  ജലനനിധനി

ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.

ഭൂജല  വകുപട്ട്  സലസഭാനസത്ത  വരളച  കനരനിടുനതനിനഭായനി  വനിവനിധ  കുഴെല

കേനിണര് കുടനിസവള്ള പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വരുന.  രഭാജതീവ്ഗഭാന്ധനി കുടനിസവള്ള

പദതനിയനിന  കേതീഴെനില  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേല  ഒരു  കകേഭാടനി  രൂപയുസട

പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  കുടനിസവള്ളക്ഷഭാമല  കനരനിടുന  പഞഭായതകേളനില  ഗുണകഭഭാക്തൃ
സമനിതനികേള  മുകഖന  നടപഭാക്കുന  കുടനിസവള്ള  പദതനികേള  സമയബന്ധനിതമഭായനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് കേര്മ്മേപദതനികേള നടപഭാക്കനി വരുന.  കകേരള റൂറല വഭാടര്
സസസപ്ല ആന്റെട്ട് സഭാനനികറഷേന ഏജനസനി മുകഖന നടപഭാക്കുന ജലനനിധനി രണഭാലഘട
പദതനി ഒരു Externally Aided Project (EAP)  ആയതനിനഭാല പദതനിയുകടതഭായ,
സര്ക്കഭാര്  അലഗതീകേരനിച  Project  Implementation  Plan  (PIP)  അനുസരനിചഭാണട്ട്
ഇവ നടപഭാക്കനി വരുനതട്ട്.  വരളച സകേഭാണ്ടുണഭാകുന ദുരനിതല കുറയഭാനഭായനി കകേരള
റൂറല  വഭാടര്  സതപ്ല  ആന്റെട്ട്  സഭാനനികറഷേന  ഏജനസനിക്കട്ട്  പ്രകതലകേ  നനിര്കദ്ദേശല
നലകേനിയനിടനില്ലെ.

(സനി) ജലനനിധനി പഞഭായതകേളനിസല ജലകസഭാതസ്സുകേളനില കുടനിസവള്ള ലഭലത
ഉറപ്പുവരുതനതനിനഭായനി  ഭൂജല  പരനികപഭാഷേണ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുനണട്ട്.
ജലനനിധനി  പദതനികേള  ഇതുവസര  1677  ഭൂജല  പരനികപഭാഷേണ  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  അതനില  1479  പദതനികേള  22-9-2016-നുള്ളനില
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  തുടര് പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടപനിലഭാക്കനി വരനികേയഭാണട്ട്.  ജലനനിധനിയുസട
രണഭാലഘട പദതനിയനില ഉളസപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള എല്ലെഭാ പഞഭായത്തനിനുല ജലസരക്ഷഭാ
രൂപകരഖ തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ജലസലരക്ഷണത്തനിനഭായനി ജലനനിധനി കേനിണറുകേളനില
point  recharge,  Roof  Water  Harvesting  സചേറുകേനിട  തടയണകേള  (small
checkdams), Gabion structure, Radial Arm,  നതീര്ക്കുഴെനികേള,  ഓട  (ഒഭാവട്ട് ചേഭാല
നനിര്മ്മേഭാണല)  Sub  surface  dyke  (ഭൂമനിയുസട  അടനിയനിലുള്ള  തടയണകേള)  എനതീ
രതീതനികേള  ഭൂമനിയുസട  കേനിടപനുസരനിചട്ട്  നടപഭാക്കനിവരുന.  പഭാഴെഭായനികപഭാകുന
മഴെസവള്ളസത്ത  കമലപറഞ്ഞ  രതീതനികേളനിലൂസട  കശഖരനിചട്ട്  ജലനനിധനിയുസട
കസഭാതസ്സുകേസള സലരക്ഷനിചട്ട്  വരനികേയഭാണട്ട്.  ജലനനിധനി പദതനികേളനില ഉളസപടുത്തനി
ഭൂജല  പരനികപഭാഷേണ  പരനിപഭാടനികേള  ജലനനിധനി  പഞഭായതകേളനില  മഭാത്രകമ
നടപനിലഭാക്കനിവരുനള്ളു.  ജലകസഭാതസ്സുകേള  സലരക്ഷനിക്കുനതനിസന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
അണ്ടൂര്കക്കഭാണല  പഞഭായത്തനിസല  ആനതഭാഴ്ചനിറ  കുളത്തനിസന്റെയുല  പഭാറശഭാല
പരശുവയല  വനികല്ലെജനിസല  വണനിചനിറ  കുളത്തനിസന്റെയുല  പുനരുദഭാരണ  പ്രവൃത്തനികേള
നടനവരുന. നതീര്ത്തടങ്ങളക്കകേത്തട്ട് വരുന ജലകസഭാതസ്സുകേളഭായ കുളങ്ങള, കതഭാടുകേള
തുടങ്ങനിയവ  സലരക്ഷനിക്കുനതനിനുല പരനികപഭാഷേനിപനിക്കുനതനിനുല  സലസഭാന  ബഡ്ജറട്ട്
വനിഹനിതമനുസരനിച്ചുള്ള നടപടനികേള ജലകസചേന വകുപട്ട്  സസതീകേരനിച്ചു വരുന.  കൂടഭാസത
നദനികേളക്കുകുറുസകേ  തടയണകേള,  സറഗുകലററുകേള  എനനിവ  നനിര്മ്മേനിചട്ട്  നദനികേളനിസല
നതീസരഭാഴുക്കട്ട്  സഭായനിയഭാക്കുനതനിനുല ഭൂഗര്ഭ  ജലലഭലത  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുമുള്ള
പ്രവര്ത്തനവുല  ജലകസചേന വകുപട്ട് മുകഖന നനിര്വഹനിച്ചുവരുന.
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സഭാഹനിതല-സഭാലസ്കെഭാരനികേ സഭാപനങ്ങള
20 (*80) ശതീ  .   കജഭാണ് സഫര്ണഭാണസട്ട് :

ശതീ  .   പുരുഷേന കേടലുണനി :
ശതീ  .   എല  .   മുകകേഷേട്ട് :
ശതീ  .    സകേ  .    സകരഷേട്ട്  കുറുപട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുല നനിയമവുല സഭാലസ്കെഭാരനികേവുല
പഭാര്ലസമന്റെറനികേഭാരലവുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സഭാമൂഹല-സഭാലസ്കെഭാരനികേ  രലഗത്തട്ട്  ഗുണപ്രദമഭായനി  ഇടസപടഭാന  കേഴെനിയുല
വനിധല  സലസഭാനസത്ത സഭാഹനിതല-സഭാലസ്കെഭാരനികേ  സഭാപനങ്ങസള സജതീവമഭാക്കഭാന
നടപടനിയുണഭാകുകമഭാ;

(ബനി) മഭാനവനികേതയ്ക്കുല  മകതതര  നകവഭാതഭാന  മൂലലങ്ങളക്കുസമതനിസര  പ്രതനികലഭാമ
ശക്തനികേള നടതന കേടനഭാക്രമണസത്ത പ്രതനികരഭാധനിക്കഭാന ഇത്തരല സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്
സഭാധനിക്കഭാസത കപഭാകുനതനിസന്റെ കേഭാരണങ്ങള വനിലയനിരുത്തഭാന തയഭാറഭാകുകമഭാ;

(സനി)  സഭാലസ്കെഭാരനികേ സഭാപനങ്ങളുസട പ്രവര്ത്തനല ജനകേതീയമഭാക്കനി ഇവസയ
ശക്തനിസപടുതവഭാന പദതനിയുകണഭാ?

പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുല  നനിയമവുല  സഭാലസ്കെഭാരനികേവുല
പഭാര്ലസമന്റെറനികേഭാരലവുല വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   സകേ  .   ബഭാലന) : 

(എ)  സഭാമൂഹല-സഭാലസ്കെഭാരനികേ  രലഗങ്ങളനില  ഗുണപ്രദമഭായനി  ഇടസപടഭാന
തക്കവനിധല സഭാഹനിതല സഭാലസ്കെഭാരനികേ സഭാപനങ്ങസള സജമഭാക്കുകേ എനതട്ട് ഇസൗ
സര്ക്കഭാരനിസന്റെ ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളനില ഒനഭാണട്ട്.  മകതതര സലസ്കെഭാരല അനുവര്ത്തനിച്ചു
കപഭാരുന നമ്മുസട സമൂഹസത്ത അതനിസന്റെ അര്ത വലഭാപ്തനി മുഴുവന ഉളസക്കഭാള്ളുന
രതീതനിയനിലുല  സവല്ലുവനിളനികേസള  കനരനിടഭാന  പ്രഭാപ്തമഭാക്കുനതനിനുല  സഭാഹനിതല  സഭാലസ്കെഭാരനികേ
സഭാപനങ്ങസള മുകനഭാടട്ട് സകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാനഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.

(ബനി)  മഭാനവനികേതയ്ക്കുല  നകവഭാതഭാനമൂലലങ്ങളക്കുസമതനിസര  പ്രതനികലഭാമ
ശക്തനികേള  നടതന  കേടനഭാക്രമണല  പ്രതനികരഭാധനിക്കഭാന  സഭാലസ്കെഭാരനികേ  സഭാപനങ്ങള
മുനതകേസയടുത്തട്ട് പ്രവര്ത്തനിചട്ട് തുടങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്.  അതനിസന്റെ ആദലപടനിയഭാണട്ട് നമുക്കട്ട്
ജഭാതനികയഭാ മതകമഭാ ഇല്ലെ എന പ്രഖലഭാതമഭായ ശതീനഭാരഭായണ ഗുരു വനിളലബരത്തനിസന്റെ
100-ാം വഭാര്ഷേനികേല വനിവനിധ സഭാലസ്കെഭാരനികേ സഭാപനങ്ങസള ഉളസപടുത്തനി ആകഘഭാഷേനിക്കഭാന
സര്ക്കഭാര് മുനതകേസയടുത്തതട്ട്.  ഇസൗ പരനിപഭാടനി  സലസഭാനസമഭാടഭാസകേ ചുരുങ്ങനിയതട്ട്
6000 സലങ്ങളനിസലങ്കെനിലുല സലഘടനിപനിക്കസപടുനതഭാണട്ട്.
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(സനി) സഭാലസ്കെഭാരനികേകേഭാരല വകുപനിനട്ട് കേതീഴെനിലുള്ള സഭാപനങ്ങള/ അക്കഭാദമനികേള
എനനിവ സസയലഭരണ സഭാപനങ്ങളഭാണട്ട്  (കകേരള സലസഭാന ചേലചനിത്ര വനികേസന
കകേഭാര്പകറഷേനുല  കകേരള  സലസഭാന  സഭാലസ്കെഭാരനികേ  പ്രവര്ത്തകേകക്ഷമനനിധനി
കബഭാര്ഡുല  ഒഴെനിസകേ)  സര്ക്കഭാര്  അലഗതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  Bylaw/Memorandum  of
Association-സന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  ടനി  സഭാപനങ്ങളുസട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ചേനിടസപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  അതതട്ട്  സഭാപനങ്ങളുസട  ഭരണസമനിതനി  എടുക്കുന
തതീരുമഭാനങ്ങളുസട അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട് തദനലദനിന പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടക്കുനതട്ട്.
സഭാലസ്കെഭാരനികേ  സഭാപനങ്ങള  സമൂഹത്തനിസന്റെ  അടനിത്തടനികലയട്ട്  ഇറങ്ങനിസചനട്ട്  ഇസൗ
നഭാടനിസല  ഓകരഭാ  സഭാധഭാരണക്കഭാരസന്റെയുല  അഭനിലഭാഷേങ്ങളസക്കഭാത്തട്ട് പ്രവര്ത്തനല
നടതനതനിനുള്ള മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശല നലകുനതഭാണട്ട്.  ഇസൗ സര്ക്കഭാര്  14  ജനില്ലെകേളനിലുല
40 കകേഭാടനി രൂപ വതീതല സചേലവനില സഭാലസ്കെഭാരനികേ സമുചയങ്ങള പണനികേഴെനിപനിക്കുനതഭാണട്ട്.
ബഡ്ജറനില  37  സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  കൂടുതലഭായനി അനഭാവര്ത്തന  ഗ്രഭാന്റുല  8
സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  ആവര്ത്തന  ഗ്രഭാന്റെട്ട്  കൂടുതലഭായുല  അനുവദനിച്ചു.   സഭാഹനിതല
അക്കഭാദമനി,  സലഗതീത  നഭാടകേ  അക്കഭാദമനി,  ലളനിതകേലഭാ  അക്കഭാദമനി,  കഫഭാകേട്ട് കലഭാര്
അക്കഭാദമനി എനനിവയുസട ബഡ്ജറട്ട് വനിഹനിതല  50  ശതമഭാനല വര്ദനിപനിച്ചു.  ഇത്തരല
നടപടനികേളനിലൂസട  സഭാലസ്കെഭാരനികേ  സഭാപനങ്ങസള  ജനകേതീയമഭാക്കഭാനുല
ശക്തനിസപടുത്തഭാനുല നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

പടനികേജഭാതനി കുടുലബങ്ങളക്കട്ട് വതീടുവയഭാന സലല
21 (*81) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന : 
 ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീനന : 
 ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് : 
 ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര് : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുല നനിയമവുല സഭാലസ്കെഭാരനികേവുല
പഭാര്ലസമന്റെറനികേഭാരലവുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനസത്ത  പടനികേജഭാതനി  കുടുലബങ്ങളക്കട്ട്  വതീടുവയഭാന  സലല
വഭാങ്ങുനതനിനട്ട് പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വരുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  നടത്തനിപ്പുവഴെനി  എസന്തെല്ലെഭാല  ലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  തകേ
വരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനിയുസട  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കസള  കേസണതനസതങ്ങസനയഭാസണനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പദതനിക്കഭായനി  ബഡ്ജറനില  എന്തു  തുകേ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുസണനട്ട്
സവളനിസപടുതകമഭാ?
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പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുല നനിയമവുല സഭാലസ്കെഭാരനികേവുല

പഭാര്ലസമന്റെറനികേഭാരലവുല വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   സകേ  .   ബഭാലന) : 

(എ)  ഉണട്ട്.  ഭൂരഹനിതരുല  ദഭാരനിദലകരഖയട്ട്  തഭാസഴെയുള്ളവരുമഭായ  പടനികേജഭാതനി

കുടുലബങ്ങളക്കട്ട്  സസന്തെമഭായനി  ഭൂമനി  വഭാങ്ങുനതനിനട്ട്  തഭാസഴെപറയുന  നനിരക്കനില

ധനസഹഭായല അനുവദനിച്ചുവരുന.

ഏരനിയ ഭൂമനിയുസട

അളവട്ട്

അനുവദനിക്കുന

തുകേ (സസസന്റെഭാനനിനട്ട്)

ആസകേ

തുകേ (രൂപ)

ഗ്രഭാമപ്രകദശല 5 സസന്റെട്ട് 75000 3.75 ലക്ഷല

മുനനിസനിപഭാലനിറനി 3 സസന്റെട്ട് 1.5 ലക്ഷല 4.50 ലക്ഷല

കകേഭാര്പകറഷേന 3 സസന്റെട്ട് 2 ലക്ഷല 6.00 ലക്ഷല

(ബനി)  ഭൂരഹനിതരുല ദഭാരനിദലകരഖയട്ട്  തഭാസഴെയുള്ളവരുമഭായ എല്ലെഭാ പടനികേജഭാതനി

കുടുലബങ്ങളക്കുല സസന്തെമഭായനി  വതീടട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന  ഭൂമനി  നലകുകേയുല  ഘടലഘടമഭായനി

സലസഭാനസത്ത ഭൂരഹനിതരഭായ പടനികേജഭാതനി കുടുലബങ്ങസള മുഴുവന പുനരധനിവസനിപനിക്കുകേയുല

സചേയ്യുകേ എനതഭാണട്ട് ഇസൗ പദതനി സകേഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.

(സനി) ബന്ധസപട തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളനിലനനിനല ലഭനിക്കുന അലഗതീകൃത

ഗ്രഭാമസഭ/വഭാര്ഡട്ട്  സഭ  ലനിസ്റ്റുകേളനിസല  മുനഗണനഭാ  ക്രമത്തനില  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കസള

സതരസഞ്ഞടുക്കുന. കമല ലനിസ്റ്റുകേള ലഭനിക്കഭാത്ത സഭാഹചേരലത്തനില പത്രപരസലങ്ങളനിലൂസട

അകപക്ഷ  ക്ഷണനിചട്ട്  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനഭാദലക്ഷന,  ജനില്ലെഭാ  പടനികേജഭാതനി

വനികേസന ഓഫതീസര്/ബന്ധസപട  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന ഓഫതീസര്,  ടനി  കബഭാക്കട്ട്

പ്രകദശസത്ത  സലസഭാന  ഉപകദശകേസനിമനിതനി  അലഗല/ജനില്ലെഭാ  ഉപകദശകേ  സമനിതനി

അലഗല എനനിവരടങ്ങുന സമനിതനി അര്ഹതയുസട അടനിസഭാനത്തനില ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കസള

സതരസഞ്ഞടുക്കുന.

(ഡനി) ഇസൗ വര്ഷേസത്ത (2016-17) ബഡ്ജറനില പദതനിക്കഭായനി 17,497 ലക്ഷല

രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
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അസലഘടനിതകമഖലയനിസല മനിനനിമല കവതനല
22 (*82) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന : 

ശതീ  .   ജനി  .   എസട്ട്  .   ജയലഭാല : 
ശതീ  .   സകേ  .   രഭാജന : 
ശതീ  .    മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന പനി  . :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സതഭാഴെനിലുല എതക്സെെസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  അസലഘടനിതകമഖലയനിസല  സതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  മനിനനിമല  കവതനല
നനിശയനിചട്ട്  ഉത്തരവനിറക്കഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കെനില  ഏസതഭാസക്ക
കമഖലകേളനിസല  സതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കഭാണട്ട്  ഇതനിസന്റെ  ഗുണല  ലഭനിക്കുനസതനട്ട്
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അവനിദഗ്ദ്ധ  വനിഭഭാഗത്തനിസല  സതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  എത്ര  രൂപയഭാണട്ട്
മനിനനിമല കവതനല നനിശയനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) മനിനനിമല കവതനത്തനിനട്ട് പുറകമ മസറസന്തെഭാസക്ക ആനുകൂലലങ്ങള വലവസ
സചേയ്യുന ഉത്തരവഭാണട്ട് പരനിഗണനിക്കുനതട്ട്?

സതഭാഴെനിലുല എതക്സെെസല വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന) : 

(എ)  പുതുതഭായനി മനിനനിമല കവതന സഷേഡമ്പ്യൂളനില ഉളസപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള മനിഡട്ട് കഡ
മതീല  കപ്രഭാഗ്രഭാല  ഇന  സ്കൂളസട്ട്  ഉളസപസട  75  കമഖലകേളനിലഭാണട്ട്  സലസഭാനത്തട്ട്
മനിനനിമല  കവതനല  നനിശചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  സലസഭാനത്തട്ട്  മനിനനിമല  കവതനല  നനിശയനിചനിട്ടുള്ള
കമഖലകേളുസട ലനിസട്ട് അനുബന്ധമഭായനി* കചേര്ക്കുന.  പുതുതഭായനി 4 കമഖലകേളനില കൂടനി
മനിനനിമല  കവതനല  നനിശയനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  നടനവരുന.  കൂടഭാസത
കകേബനിള  ടനി.വനി.  കമഖലസയ  പുതുതഭായനി  മനിനനിമല  കവതനല  സഷേഡമ്പ്യൂളനില
ഉളസപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  വലതലസ്ത  സതഭാഴെനില  കമഖലകേളനിലഭായനി  മനിനനിമല  കവതനല  നനിശയനിചനി
ട്ടുള്ളതനിനഭാലുല  അവ  പലതുല  വലതലസ്ത  വര്ഷേങ്ങളനില  നനിശയനിചനിട്ടുള്ളതനിനഭാലുല
വനിവനിധ  അസലഘടനിത  കമഖലകേളനിസല  അവനിദഗ്ദ്ധ  വനിഭഭാഗത്തനിസല  സതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്
വലതലസ്ത കവതനമഭാണട്ട് നനിശയനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  

(സനി) മനിനനിമല കവതനത്തനിനുപുറകമ എല്ലെഭാ സതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുല ക്ഷഭാമബത്ത,
ഉയര്ന  കവതനത്തനിനട്ട്  സലരക്ഷണല  ഇവ  നലകുനണട്ട്.  കൂടഭാസത  ചേനില
കമഖലകേളനില സര്വതീസട്ട് സവയ്കറജട്ട് നലകേനി വരുനതനിനുല വലവസ സചേയ്യുന.

*തലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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പടനികേജഭാതനി സപണ്കുടനികേളുസട കക്ഷമല
23 (*83) ശതീമതനി ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജനികമഭാള :

ശതീ  .   ചേനിറയല കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീ  .    വനി  .    ആര്  .    സനനില കുമഭാര് :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുല നനിയമവുല സഭാലസ്കെഭാരനികേവുല
പഭാര്ലസമന്റെറനികേഭാരലവുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗങ്ങളനിസല  സപണ്കുടനികേളക്കട്ട്  ആകരഭാഗല  സരക്ഷ
ഉറപഭാക്കുനതനിനട്ട് എസന്തെഭാസക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  'വഭാതലലനനിധനി'  എന  കപരനില  പടനികേജഭാതനി  സപണ്കുടനികേളക്കഭായനി
നടപഭാക്കനിയ ഇനഷേസറനസട്ട് പദതനിയുസട വനിശദഭാലശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുല  നനിയമവുല  സഭാലസ്കെഭാരനികേവുല
പഭാര്ലസമന്റെറനികേഭാരലവുല വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   സകേ  .   ബഭാലന) :   

(എ)  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനിസല  സപണ്കുടനികേളുസട  ആകരഭാഗലസരക്ഷ
ഉറപഭാക്കുനതനിനഭായനി  വകുപട്ട്  മുകഖന  നനിലവനില  പദതനികേസളഭാനല  തസന
നടപഭാക്കുനനില്ലെ.

(ബനി)  പടനികേജഭാതനി വനികേസന വകുപട്ട് നടപനിലഭാക്കുവഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന വഭാലസലലനനിധനി
പദതനിയുസട  വനിശദഭാലശങ്ങള  ചുവസട  കചേര്ക്കുന.  തല ഫട്ട്  ഇനഷേസറനസട്ട്
കകേഭാര്പകറഷേന ഓഫട്ട് ഇനഡല മുകഖനയഭാണട്ട് ഇസൗ പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്.  ഒരു
ലക്ഷല  രൂപ  വസര  വഭാര്ഷേനികേ  വരുമഭാനമുള്ള  പടനികേജഭാതനി  കുടുലബങ്ങളനിസല
സപണ്കുടനികേളഭാണട്ട്  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള.  4  ഘടങ്ങളനിലഭായനി  1,38,000  രൂപ  ഒരു
സപണ്കുടനിയുസട  കപരനില എല.സഎ.സനി.-യനില നനികക്ഷപനിക്കുല.  ജനനിചട്ട്  6  മഭാസല
പ്രഭായത്തനിനുള്ളനില ജനനല രജനിസര് സചേയ്തു  കേഴെനിഞ്ഞഭാല ആദല ഗഡുവഭായ  30,000
രൂപ അടയ്ക്കുല;  സ്കൂള പ്രകവശനല കനടനിയ കശഷേല രണഭാല ഗഡുവഭായ  33,000  രൂപ
അടയ്ക്കുല;  അഞഭാല ക്ലഭാസട്ട് പഭാസഭായഭാല മൂനഭാല ഗഡുവഭായ  36,000  രൂപയുല  10-ാം
ക്ലഭാസട്ട്  പഭാസഭായഭാല  നഭാലഭാല  ഗഡുവഭായ  39,000  രൂപയുല  അടയ്ക്കുല.  ഓകരഭാ
ഘടത്തനിലുല  അതുവസര  നടകത്തണ  ഇമ്മേമ്പ്യൂതണ കസഷേന  സചേയനിരനിക്കണസമനട്ട്
വലവസയുണട്ട്.  18 വയസട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാകുകമ്പഭാള ഉപരനിപഠനത്തനികനഭാ മറട്ട് വനികേസന
ആവശലങ്ങളകക്കഭാ  കവണനി  3,00,000  രൂപ  ഓകരഭാ  കുടനിക്കുല  എല.സഎ.സനി.
നലകുല.  കൂടഭാസത കുടനിക്കട്ട്  മഭാരകേ കരഭാഗല പനിടനിസപടുന പക്ഷല പൂര്ണ ചേനികേനിതഭാ
സചേലവുല  പദതനിയുസട  ഭഭാഗമഭായനി  ലഭനിക്കുല.  കുടനിയുസട  സകഹഭാദരങ്ങളക്കട്ട്
കസ്കെഭാളര്ഷേനിപ്പുല  ഇതനിസന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ലഭനിക്കുവഭാന  വലവസ  സചേയ്യുനണട്ട്.
നടപ്പുവര്ഷേല തുകേ അനുവദനിക്കുന മുറയട്ട് പദതനി നടപഭാക്കുനതഭാണട്ട്. 
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ടൂറനിസത്തനിസന്റെ മറവനില മൃഗകവട
24 (*84) ശതീ  .   പനി  .   സകേ  .   അബ്ദു റബ്ബട്ട് :

ശതീ  .    അബ്ദുല ഹമതീദട്ട് പനി :
സപ്രഭാഫ  .   ആബനിദട്ട് ഹുതസന തങ്ങള :
ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനില :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനവുല മൃഗസലരക്ഷണവുല മൃഗശഭാലകേളുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ടൂറനിസത്തനിസന്റെ  മറവനില  വനങ്ങളനില  മൃഗകവട  സജതീവമഭാസണന
റനികപഭാര്ട്ടുകേള ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇകക്കഭാ ടൂറനിസത്തനിസന്റെ കപരനില വനത്തനികനഭാടട്ട്  കചേര്നള്ള എകസറ്റുകേളനിലുല
മറ്റുല ഒരുക്കനിയനിട്ടുള്ള റനികസഭാര്ട്ടുകേള "ഹണനിലഗട്ട് ടൂറനിസല"  എന കപരനിൽ മൃഗകവടയട്ട്
സസൗകേരലസമഭാരുക്കുന  എന  ആകരഭാപണല  അകനസഷേനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉസണങ്കെനില
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മൃഗകവട  തടയുകേയുല  നടപടനിസയടുക്കുകേയുല  സചേകയണ  ഉകദലഭാഗസര്
ഇത്തരല റനികസഭാര്ട്ടുകേളനിസല നനിതല സന്ദേര്ശകേരഭാസണനല ഇത്തരല കവട കേണനിസല്ലെനട്ട്
നടനിക്കുകേയുമഭാണട്ട് എനല ഉള്ള ആകക്ഷപസത്തക്കുറനിചട്ട് അകനസഷേനിക്കുകമഭാ?

വനവുല മൃഗസലരക്ഷണവുല മൃഗശഭാലകേളുല വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   സകേ  .   രഭാജ) : 

(എ)  ടൂറനിസത്തനിസന്റെ  മറവനില  വനങ്ങളനില  മൃഗകവട  സജതീവമഭാസണന
റനികപഭാര്ട്ടുകേള ശദയനിലസപടനിടനില്ലെ.  എനഭാല ഒറസപട ചേനില സലഭവങ്ങള വയനഭാടട്ട്
ജനില്ലെയനിലനനിനല റനികപഭാര്ടട്ട് സചേയതഭായനി ശദയനിലസപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) 'ഹണനിലഗട്ട് ടൂറനിസല'   എന കപരനില മൃഗകവടയട്ട് സസൗകേരലസമഭാരുക്കുന
എന ആകരഭാപണല ശദയനിലസപടനിടനില്ലെ. എനഭാല ഇതുമഭായനി ബന്ധസപടട്ട് വയനഭാടട്ട്
ജനില്ലെയനില, വയനഭാടട്ട് വനലജതീവനി സകങ്കെതത്തനിസല മുത്തങ്ങ സറയനിഞനിസല കതഭാടഭാമൂല
കഫഭാറസട്ട് കസഷേന പരനിധനിയനില മുക്കുത്തനിക്കുനട്ട് എന സലത്തട്ട് പ്രവര്ത്തനിക്കുന
ജലഗനിള  സഡയ്സട്ട്  റനികസഭാര്ടട്ട്  കകേനതീകേരനിചട്ട്  വനലജതീവനികേസള  കവടയഭാടഭാന
ശമനിചതനിനട്ട്  കതഭാടഭാമൂല  കഫഭാറസട്ട്  കസഷേനനില  27-7-2016-നട്ട്  ഒ.ആര്.  04/16,
30-7-2016-നട്ട് ഒ.ആര്. 05/16  എനതീ കകേസ്സുകേള രജനിസര് സചേയനിട്ടുണട്ട്.   ഒ.ആര്.
04/16  നമ്പര്  കകേസനില  10  പ്രതനികേകളയുല  ആയുധങ്ങളുല  വഭാഹനവുല
കേസഡനിയനിസലടുത്തനിട്ടുണട്ട്.  പുള്ളനിമഭാസന  കവടയഭാടനിയ  കുറത്തനിനട്ട്  ഒ.ആര്.  05/16
നമ്പര്  കകേസട്ട്  രജനിസര്  സചേയതനില  6  പ്രതനികേളനില  4  പ്രതനികേകളയുല  വഭാഹനവുല
കേസഡനിയനിസലടുത്തനിട്ടുണട്ട്.  ടനി  കകേസ്സുകേളനില  തുടരകനസഷേണല  നടത്തനി  നനിയമനടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  കുറനിചനിയഭാടട്ട്  സറയ്ഞനില  4-ാം തമല ഭഭാഗത്തട്ട്  30-5-2016-നട്ട്
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ഒരു പനിടനിയഭാനസയ  സവടനിവചട്ട്  സകേഭാന കുറത്തനിനട്ട്  ഒ.ആര്.  02/2016  ആയനി  ഒരു
കകേസട്ട്  രജനിസര്  സചേയട്ട്  അകനസഷേണല പുകരഭാഗമനിച്ചു  വരുന.  ഇസൗ കുറകൃതലല  റനികസഭാര്ടട്ട്
കകേനതീകേരനിചഭാണട്ട് നടനസതനഭാണട്ട് പ്രഭാഥമനികേ സൂചേനകേളനിലനനിനല മനസനിലഭാകുനതട്ട്. 

(സനി) ഇത്തരല ആകക്ഷപങ്ങള സര്ക്കഭാരനിസന്റെ ശദയനിലസപടനിടനില്ലെ.  പരഭാതനി
ലഭനിക്കുകേയഭാസണങ്കെനില അകനസഷേനിചട്ട് യുക്തമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

പനികനഭാക്ക വനിഭഭാഗ വനികേസന കകേഭാര്പകറഷേസന്റെ തമകക്രഭാസക്രഡനിറട്ട് പദതനി

25 (*85) ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജട്ട് :
ശതീ  .   എ  .   എല  .   ആരനിഫട്ട് :
ശതീ  .   സകേ  .   ആനസലന :
ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുല നനിയമവുല സഭാലസ്കെഭാരനികേവുല
പഭാര്ലസമന്റെറനികേഭാരലവുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കദശതീയ പനികനഭാക്ക ജഭാതനി വനികേസന കകേഭാര്പകറഷേന ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള
തമകക്രഭാസക്രഡനിറട്ട് പദതനിയുസട നനിബന്ധനകേളുല വലവസകേളുല എസന്തെഭാസക്കയഭാണട്ട്;

(ബനി) ഈ  വലവസകേള  പഭാലനിച്ചുസകേഭാണഭാകണഭാ  സലസഭാന  പനികനഭാക്ക
വനിഭഭാഗ വനികേസന കകേഭാര്പകറഷേന പദതനി പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കനിയതട്ട്;

(സനി)  ചേനില  സലഘടനഭാ  കനതഭാക്കളക്കട്ട്  തമകക്രഭാഫനിനഭാനസനിസന്റെ  കപരനില
തടനിപ്പു  നടത്തഭാന  അവസരസമഭാരുക്കനിയതട്ട്  എങ്ങസനയഭാണട്ട്;  ഇതുസലബന്ധനിചട്ട്
വനിജനിലനസട്ട്  നടത്തനിയ അകനസഷേണത്തനില സവളനിസപട കേഭാരലങ്ങള എസന്തെഭാസക്കയഭാസണനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില  അക്കസൗണന്റെട്ട്  ജനറല  ചൂണനിക്കഭാണനിച  വതീഴ്ചകേള
എസന്തെഭാസക്കയഭായനിരുനസവനല  അതു  പരനിഹരനിക്കുവഭാനഭായനി  പനികനഭാക്കവനിഭഭാഗ
വനികേസന കകേഭാര്പകറഷേന സസതീകേരനിച നടപടനികേളുല വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുല നനിയമവുല സഭാലസ്കെഭാരനികേവുല
പഭാര്ലസമന്റെറനികേഭാരലവുല വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   സകേ  .   ബഭാലന) : 

(എ)  തമകക്രഭാ  സക്രഡനിറട്ട്  വഭായ്പ  നലകുനതട്ട്  സലബന്ധനിച  നനിബന്ധനകേള
ചുവസട കചേര്ക്കുന.

1. സലഘടനകേളുസട കേതീഴെനിലുള്ള സസയല സഹഭായ സലഘങ്ങള വഴെനി
അലഗങ്ങളക്കട്ട്  വഭായ്പ  വനിതരണല  സചേകയണതഭാണട്ട്.  ഒരു
അയലകടത്തനിനട്ട്  പരമഭാവധനി  5  ലക്ഷല  രൂപ  വഭായ്പയഭായനി
വനിതരണല സചേയഭാവുനതഭാണട്ട്.
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2. അയലകടങ്ങളനിസല അലഗ സലഖല 20-ല കൂടുവഭാന പഭാടുള്ളതല്ലെ.

3. NBCFDC  തമകക്രഭാ സക്രഡനിറട്ട് പദതനി പ്രകേഭാരല സതരഞ്ഞടുക്കസപടുന
ഒഭാകരഭാ  അയലകടങ്ങളനിലുല  75  ശതമഭാനല  അലഗങ്ങളുല
മറ്റുപനികനഭാക്ക വനിഭഭാഗങ്ങളനിലസപടവരഭായനിരനിക്കണല.

4. ഗ്രഭാമങ്ങളനില  81,000  രൂപയനില തഭാസഴെയുല നഗര  പ്രകദശങ്ങളനില
1,03,000  രൂപയനില  തഭാസഴെയുല  കുടുലബവഭാര്ഷേനികേ വരുമഭാനമുള്ള
വലക്തനികേളക്കട്ട് മഭാത്രകമ വഭായ്പ അനുവദനിക്കഭാനഭാവുകേയുള്ളു.

5. വരുമഭാനദഭായകേമഭായ  ഏസതങ്കെനിലുല  പദതനി  തുടങ്ങുനതനിനട്ട്/
നനിലവനിലുള്ള  പദതനി  വനിപുലതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  വഭായ്പഭാ  തുകേ
വനിനനികയഭാഗനികക്കണതഭാണട്ട്.

6.  ഒരു  വലക്തനിക്കട്ട്  അനുവദനിക്കഭാവുന  പരമഭാവധനി  വഭായ്പ  25,000
രൂപയഭാണട്ട്.

7. കകേഭാര്പകറഷേന  നനിലവനില  ഇസൗടഭാക്കുന  പലനിശ  നനിരക്കട്ട്
3  ശതമഭാനമഭാണട്ട്.  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളനിലനനിനട്ട്  ഇസൗടഭാകക്കണ പലനിശ
നനിരക്കട്ട് 5 ശതമഭാനമഭാണട്ട്.

8. തുകേ ദുരുപകയഭാഗല സചേയഭാല കേരഭാര് ലലഘനമഭായനി കേണക്കഭാക്കനി
കേരഭാര്  വലവസകേള  പ്രകേഭാരല  3  ശതമഭാനല  പലനിശ  കൂടഭാസത
12  ശതമഭാനല  അധനികേ  പലനിശ  ഇസൗടഭാക്കനി  തുകേ  തനിരനിചട്ട്
പനിടനിക്കുനതഭാണട്ട്.

9. തനിരനിചടവട്ട് കേഭാലഭാവധനി 36 മഭാസല.

(ബനി)  അസത.

(സനി) സനദസലഘടനകേള അവര്ക്കട്ട് അനുവദനിക്കുന വഭായ്പ ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്
30  ദനിവസത്തനിനകേല  വനിതരണല  സചേയകശഷേല  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുസട  പടനികേ
ഉളസപടുന  വനിനനികയഭാഗ  സഭാക്ഷലപത്രല  കകേരള  സലസഭാന  പനികനഭാക്ക  വനിഭഭാഗ
വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷേനനില  ഹഭാജരഭാക്കുനതനിനഭാണട്ട് പദതനിയനില  വലവസ
സചേയനിരനിക്കുനതട്ട്.  ഇത്തരത്തനില  സമര്പനിച  വനിനനികയഭാഗ  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്
പരനികശഭാധനഭാവനികധയമഭാക്കനിയകപഭാഴെഭാണട്ട് ഒരു സനദ സലഘടന വഭായ്പഭാവനിനനികയഭാഗ
പടനികേയനില ഉളസപടുനവര്ക്കട്ട് വനിനനികയഭാഗ സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് പ്രകേഭാരമുള്ള വഭായ്പഭാതുകേ
നലകേനിയനിടനില്ലെഭാസയനല  ചേനിലരനില  നനിനല  കൂടുതല  പലനിശ  ഇസൗടഭാക്കനിസയനല
കേസണത്തഭാന  കേഴെനിഞ്ഞതട്ട്.  ഇതട്ട്  നനിബന്ധനകേളക്കട്ട്  വനിരുദമഭാണട്ട്.  ഇതട്ട്  സലബന്ധനിച
വനിജനിലനസട്ട് അകനസഷേണല നടനവരുന.
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(ഡനി)  അക്കസൗണന്റെട്ട്  ജനറലനിസന്റെ  2009-10  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേസത്ത
ഇനസസക്ഷന റനികപഭാര്ടനില തഭാസഴെപറയുന വതീഴ്ചകേളഭാണട്ട് ചൂണനിക്കഭാണനിചതട്ട്.

1. സനദ സലഘടനകേള ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളനിലനനിനല ഇസൗടഭാക്കുന
പലനിശ നനിരക്കട്ട് എത്രസയനല പരനികശഭാധനിചനില്ലെ.

2. വഭായ്പയുസട വനിനനികയഭാഗല ഉറപ്പുവരുതനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിചനില്ലെ.
ടനി പരഭാമര്ശങ്ങളുസട സവളനിചത്തനില കകേഭാര്കപറഷേന ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളനില
നനിനല  സനദ  സലഘടനകേളക്കട്ട്  ഇസൗടഭാക്കഭാവുന  പലനിശ
നനിരക്കട്ട്  വഭായ്പഭാ  കേരഭാറനില  നനിബന്ധനയഭായനി  ഉളസപടുതകേയുല
സനദ  സലഘടനകേള  സമര്പനിക്കുന  വനിനനികയഭാഗ  സഭാക്ഷല
പത്രത്തനിസന്റെ  ആധനികേഭാരനികേത  പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകേയുല സചേയനിട്ടുണട്ട്.

കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡുകേളുസട പ്രവര്ത്തനല
26 (*86) ശതീ  .   എല  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന :

ശതീ  .   എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര് :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷേട്ട് :
ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷേലസതീര് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സതഭാഴെനിലുല എതക്സെെസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സതഭാഴെനില  വകുപനിസന്റെ  കേതീഴെനിലുള്ള  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡുകേളുസട
പ്രവര്ത്തനല വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കെനില വനിശദഭാലശല അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവയനില  മനിക്കവയുസടയുല  പ്രവര്ത്തനല  മുനസര്ക്കഭാരനിസന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്
തതീര്തല നനിഷനിയമഭായനിരുനസവനല കക്ഷമനനിധനി ആനുകൂലലങ്ങള ദതീര്ഘകേഭാലമഭായനി
കുടനിശനികേയുണഭായനിരുനസവനമുള്ള ആകക്ഷപല ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  വനിവനിധ  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡുകേളക്കുള്ള  സര്ക്കഭാര്  വനിഹനിതല
വര്ഷേങ്ങളഭായനി  കുടനിശനികേയഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്  നലകേഭാന  നടപടനിയഭായനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കെനില
വനിശദഭാലശല അറനിയനിക്കുകമഭാ?

സതഭാഴെനിലുല എതക്സെെസല വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന) :  

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  വനിവനിധ  വനിഭഭാഗങ്ങളനിലഭായനി  അസലഘടനിത  കമഖല
യനിലടക്കല പണനിസയടുക്കുന സതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കഭായനി സതഭാഴെനില വകുപനിസന്റെ കേതീഴെനില
16  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡുകേളുല  11  കക്ഷമ  പദതനികേളുല  നനിലവനിലുണട്ട്.  എല്ലെഭാ
കക്ഷമപദതനികേളനിലുല  കൂടനി  ഏകേകദശല  70  ലക്ഷകത്തഭാളല  സതഭാഴെനിലഭാളനികേള
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അലഗങ്ങളഭായനി  രജനിസര്  സചേയനിട്ടുണട്ട്.  പദതനികേളനില  നനിനല  സതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്
സപനഷേന  ഉളസപസടയുള്ള വനിവനിധ  ആനുകൂലലങ്ങള നലകേനി  വരുന.  സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി
ഭദതയുള്ള  കബഭാര്ഡുകേള  ആനുകൂലലങ്ങള  വര്ദനിപനിചട്ട്  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കക്ഷമ
പദതനിയനില നനിനല റനിടയര് സചേയനിട്ടുള്ള സതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുള്ള സപനഷേന  2016
ജൂണ് മുതല  600  രൂപയനിലനനിനല  1000  രൂപയഭാക്കനി  വര്ദനിപനിചട്ട്  നലകുകേയുല
എല്ലെഭാ  സപനഷേനുകേളുല  കുടനിശനികേ  ഉളസപസട  വനിതരണല  സചേയ്യുകേയുല  സചേയനിട്ടുണട്ട്.
കബഭാര്ഡുകേളുസട  പ്രവര്ത്തനല  വനിലയനിരുത്തനിയതനിസന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില
കബഭാര്ഡുകേളുസട  കേഭാരലക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുല  ആനുകൂലലങ്ങള  വര്ദനിപനിചട്ട്
നലകുനതനിനുല ഭരണസചലവട്ട്  കുറയ്ക്കുനതനിനുമഭായനി  സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി പനികനഭാക്കല
നനിലകുന  കബഭാര്ഡുകേസള  ഏകേതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുന
കേഭാരലല  സര്ക്കഭാര്  പരനിഗണനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാസത  സതഭാഴെനിലഭാളനികേളനില  നനിനമുള്ള
അലശദഭായല  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുല  സസസനിനത്തനില  ലഭനികക്കണ  തുകേ
സമയബന്ധനിതമഭായനി  പനിരനിസചടുക്കുനതനിനുല  സതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  നലകുന
ആനുകൂലലങ്ങള വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുമുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

(ബനി)  കകേരള  കേര്ഷേകേസത്തഭാഴെനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡനിസന്റെ  2010
മുതലുള്ള വനിവനിധ ആനുകൂലലങ്ങള കുടനിശനികേയഭാണട്ട്.  

(സനി) ഇക്കഭാരലല സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.  

പഠനമുറനി സഹഭായ പദതനി
27 (*87) ശതീ  .   രഭാജ എബഹഭാല :

ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷേട്ട് :
ശതീ  .   മുരളനി സപരുസനല്ലെനി :
ശതീ  .    സനി  .    സകേ  .    ഹരതീനന :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുല നനിയമവുല സഭാലസ്കെഭാരനികേവുല
പഭാര്ലസമന്റെറനികേഭാരലവുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പഠന  സസൗകേരലങ്ങള  സമചസപടുതനതനിസന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പടനികേജഭാതനി
വനിഭഭാഗത്തനിലുള്ള  വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  'പഠനമുറനി'  സഹഭായ  പദതനി  ആവനിഷ്ക്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കെനില വനിശദഭാലശങ്ങള സവളനിസപടുതകമഭാ;

(ബനി)  സമചസപട  പഠനഭാന്തെരതീക്ഷല  ഒരുക്കുനതനിനഭായനി  'പഠനമുറനി'യനില
എസന്തെല്ലെഭാല സസൗകേരലങ്ങളഭാണട്ട് ഒരുക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കസള  കേസണതനതനിനുല  പദതനി
നടപഭാക്കുനതനിനുല  എസന്തെല്ലെഭാല  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുല  നനിയമവുല  സഭാലസ്കെഭാരനികേവുല
പഭാര്ലസമന്റെറനികേഭാരലവുല വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   സകേ  .   ബഭാലന) : 

(എ)  പഠന  സസൗകേരലങ്ങള  സമചസപടുതനതനിസന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പടനികേജഭാതനി
വനിഭഭാഗ വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  'പഠനമുറനി'  സഹഭായ പദതനി ആവനിഷ്കരനിക്കുനതനിനുള്ള
സപ്രഭാകപഭാസല സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(ബനി)   വതീടനികനഭാടട്ട്  കചേര്നട്ട്  120  സ്കെസയര്ഫതീറട്ട്  വനിസ്തൃതനിയുള്ളതുല  കമലകര
കകേഭാണ്ക്രതീറട്ട്  സചേയ  തറ  തടലസട്ട്  പഭാകേനിയതുമഭായ  മുറനിയനില  പുസ്തകേല
സൂക്ഷനിക്കുനതനിനുള്ള ഭനിത്തനിഅലമഭാര  (2  കുടനികേളക്കഭാവശലമുള്ളതട്ട്)  തലറട്ട്,  ഫഭാന,
സഡനിസഡസ്കെട്ട്, തകേയനില്ലെഭാത്ത 3 പ്ലഭാസനികേട്ട് കേകസരകേള, കേമ്പമ്പ്യൂടര്, കേമ്പമ്പ്യൂടര് കടബനിള
എനതീ സസൗകേരലങ്ങള ഒരുക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.

(സനി)   ദൃശല-ശവല  പത്രമഭാധലമങ്ങള  വഴെനി  പ്രചേരണല  നലകേനി  ബന്ധസപട
കബഭാക്കട്ട്/മുനനിസനിപല/കകേഭാര്പകറഷേന പടനികേജഭാതനി  വനികേസന ഓഫതീസര്മഭാര്  വഴെനി
അകപക്ഷകേള  സസതീകേരനിക്കുല.  വരുമഭാനല,  നനിലവനിലുള്ള  വതീടനിസന്റെ  വനിസ്തൃതനി,
അലഗങ്ങളുസട എണല, കുടനികേളുസട ക്ലഭാസട്ട്  എനനിവ മഭാനദണ്ഡമഭാക്കുല. 

ലഹരനിസക്കതനിസരയുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള
28 (*88) ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബലറഭാല :

ശതീ  .   എല  .   വനിനസസന്റെട്ട് :
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് :
ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സതഭാഴെനിലുല എതക്സെെസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ലഹരനിസക്കതനിസര  ശക്തമഭായ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തഭാന  എസസക്സെെസട്ട്
വകുപട്ട് കേര്മ്മേപദതനികേള ആവനിഷ്ക്കരനിചനിട്ടുകണഭാസയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനിനഭായനി  ജനകേതീയ  പങ്കെഭാളനിത്തല  എങ്ങസന  പ്രകയഭാജനസപടുത്തഭാനഭാണട്ട്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(സനി)  ലഹരനി  മഭാഫനിയകേസളക്കുറനിചട്ട്  വകുപനിസന  അറനിയനിക്കഭാന  എസന്തെല്ലെഭാല
ആധുനനികേ സഭാകങ്കെതനികേവനിദലകേളഭാണട്ട് ലഭലമഭാക്കനിയനിരനിക്കുനസതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

സതഭാഴെനിലുല എതക്സെെസല വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന) :  

(എ) സലസഭാനത്തട്ട് അനധനികൃത മദലത്തനിസന്റെയുല ലഹരനി പദഭാര്തങ്ങളുസടയുല
ലഭലത  തടയുനതനിനട്ട്  എതക്സെെസട്ട്  വകുപട്ട്  ശക്തമഭായ  എനകഫഭാഴട്ട്സമന്റെട്ട്
പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്  നടത്തനി  വരുനതട്ട്.  മയക്കുമരുനകേളുസടയുല  മദലത്തനിസന്റെയുല
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ഉപകഭഭാഗലമൂലമുണഭാകുന  ആകരഭാഗല  പ്രശ്നങ്ങസള  സലബന്ധനിചട്ട്  സപഭാതുജനങ്ങളനില,
പ്രകതലകേനിചട്ട്  യുവജനങ്ങളക്കനിടയനില,  അവകബഭാധല  ഉണഭാക്കുനതനിനട്ട്  ശക്തമഭായ
കബഭാധവലക്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്  സലസഭാനതലത്തനില എതക്സെെസട്ട് വകുപട്ട്
നടപനിലഭാക്കനി വരുനതട്ട്.  കൂടഭാസത നനിലവനില മദല-മയക്കുമരുനട്ട് വലഭാപനല തടയുനതനിനഭായനി
എതക്സെെസട്ട്  ഷേഭാകഡഭാ  സലവനിധഭാനല  ഉളസപസടയുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലൂസട
എനകഫഭാഴട്ട്സമന്റെട്ട് ശക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. എതക്സെെസട്ട് കേമ്മേതീഷേണറുസട കനതൃതസത്തനിലുള്ള
സ്കെസഭാഡുല  പ്രവര്ത്തനിച്ചു  വരുനണട്ട്.  കൂടഭാസത  അനലസലസഭാനങ്ങളനിലനനിനല അനധനികൃത
മദലവുല  ലഹരനി  പദഭാര്തങ്ങളുല  സലസഭാനകത്തക്കട്ട്  കേടത്തനിസക്കഭാണട്ട്  വരുനതട്ട്
തടയുനതനിനഭായനി  എതക്സെെസട്ട്  സചേക്കട്ട്  കപഭാസ്റ്റുകേളുസട  പ്രവര്ത്തനവുല  അതനിര്ത്തനി
പ്രകദശങ്ങളനില  കബഭാര്ഡര്  പകടഭാളനിലഗട്ട്  യൂണനിറ്റുകേളുസട  പ്രവര്ത്തനവുല
ശക്തനിസപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  സടയനിന  മുഖഭാന്തെനിരമുള്ള  മദലത്തനിസന്റെയുല  ലഹരനി
വസ്തുക്കളുകടയുല  കേടത്തട്ട്  തടയുനതനിനട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്,  സറയനിലകവ,  ആര്.പനി.എഫട്ട്.
വനിഭഭാഗങ്ങളുമഭായനി  സഹകേരനിചട്ട്  കേര്ശനമഭായ  പരനികശഭാധനകേള  നടതനണട്ട്.
ഡ്രഗ്സട്ട് കേണ്കടഭാള വകുപ്പുമഭായനി കചേര്നട്ട് സമഡനിക്കല കസഭാറുകേളനില പരനികശഭാധന
നടതകേയുല ലഹരനിക്കഭായനി ദുരുപകയഭാഗല സചേയസപടുന മരുനകേളുസട അനധനികൃത
വനിലപന തടയുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയുല സചേയ്യുനണട്ട്.

(ബനി) വലഭാജമദലല,  മയക്കുമരുനകേള,  പുകേയനില  ഉലപനങ്ങള  മുതലഭായവയുസട
ഉലപഭാദനല,  കേടത്തട്ട്,  വനിപണനല,  വനിലപന,  ഉപകഭഭാഗല  തുടങ്ങനിയ  അബ്കേഭാരനി/
എന.ഡനി.പനി.എസട്ട്./എല.&റനി.പനി./കകേഭാട്പ കുറകൃതലങ്ങള സലബന്ധനിച വനിവരങ്ങളുല
പരഭാതനികേളുല  സപഭാതുജനങ്ങളനിലനനിനല  വനിവനിധ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂസട  സസതീകേരനിചട്ട്
സമയബന്ധനിതമഭായനി നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.  മദല-ലഹരനി വസ്തുക്കളസക്കതനിസര
ശക്തമഭായ കബഭാധവലക്കരണ പ്രവര്ത്തങ്ങളനിലൂസട  ഇത്തരല  ശതീലങ്ങളനില നനിനല
മുഴുവന  ജനങ്ങസളയുല  വനിമുക്തമഭാക്കുനതനിനഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്.
ഇതനിനഭായനി  കബഭാധവലക്കരണ  പ്രവര്ത്തനല  ഒരു  ജനകേതീയ  പ്രസഭാനമഭായനി
വളര്ത്തനിസയടുക്കുവഭാനുമഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്.  കബഭാധവലക്കരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുസട പ്രചേരണഭാര്തല  ലഹരനിവനിരുദ  സസമനിനഭാര്,  ലഹരനിവനിരുദ
കബഭാധവലക്കരണ  ക്ലഭാസട്ട്,  ലഹരനി  വനിരുദ  കബഭാധവലക്കരണ  സഭാളുകേള
തുടങ്ങനിയവ  നനിലവനില  എതക്സെെസട്ട്  വകുപട്ട്  ഏസറടുത്തട്ട്  നടത്തനിവരുനണട്ട്.  ഒരു
കബഭാധവലക്കരണ  മനിഷേന  രൂപതീകേരനിചട്ട്  അതനിലൂസട  കുടുലബശതീ,  റസനിഡനസട്ട്
അകസഭാസനികയഷേനുകേള,  നഭാഷേണല  സര്വതീസട്ട്  സ്കെതീല,  സ്റ്റുഡനസട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്
കകേഡറട്ട്  സലസഭാന  തലബറനി  കേസൗണ്സനില,  മദലവര്ജന  സമനിതനി
എനനിവയുമഭായനി  കചേര്നല  വനിദലഭാര്തനി-യുവജന  സലഘടനകേള,  വനിവനിധ
എന.ജനി.ഒ.കേള എനനിവരുസട  കൂടഭായ്മകയഭാസടയുല  വലഭാപകേമഭായ കബഭാധവലക്കരണ
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പ്രവര്ത്തനമഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്.  നനിലവനില  സ്കൂള,  കകേഭാകളജട്ട്
തലങ്ങളനില പ്രവര്ത്തനിക്കുന 1993  ലഹരനിവനിരുദ ക്ലബ്ബുകേസള ശക്തനിസപടുതവഭാനുല
കൂടുതല  വനിദലഭാലയങ്ങളനികലക്കട്ട്  വലഭാപനിപനിക്കുവഭാനുല  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.
വനിവനിധ  മഭാധലമങ്ങളനിലൂസട  മദല-ലഹരനി  വനിരുദ  കബഭാധവലക്കരണ  സകന്ദേശങ്ങള
പ്രസനിദതീകേരനിക്കുനതനിനുല ആശയങ്ങള പ്രചേരനിപനിക്കുനതനിനുല നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  വലഭാജമദലല,  മയക്കുമരുനകേള,  പുകേയനില  ഉലപനങ്ങള  മുതലഭായവയുസട
ഉലപഭാദനല,  കേടത്തട്ട്,  വനിപണനല,  വനിലപന,  ഉപകഭഭാഗല  തുടങ്ങനിയ  അബ്കേഭാരനി/
എന.ഡനി.പനി.എസട്ട്./എല.&റനി.പനി./കകേഭാട്പ കുറകൃതലങ്ങള സലബന്ധനിച വനിവരങ്ങളുല
പരഭാതനികേളുല സപഭാതുജനങ്ങളനിലനനിനല സസതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  155358  എന കടഭാള
ഫതീ  നമ്പര് ആരലഭനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള അന്തെനിമഘടത്തനിലഭാണട്ട്.   സഭാമൂഹല
നവമഭാധലമമഭായ  വഭാടട്ട്സട്ട്ആപട്ട്  മുഖഭാന്തെനിരല  പരഭാതനികേള  സസതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്
9061178000  എന  സമഭാതബല  നമ്പരനില  വഭാടട്ട്സട്ട്ആപട്ട്  സലവനിധഭാനല
ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാസത  ഇ-സമയനില  മുകഖനയുല  എതക്സെെസട്ട്  വകുപനിസന്റെ
ഒസൗകദലഭാഗനികേ  സഫയ്സട്ട് ബുക്കട്ട്  കപജട്ട്  മുകഖനയുല  സപഭാതുജനങ്ങളനില  നനിനല
വനിവരങ്ങളുല  പരഭാതനികേളുല  സസതീകേരനിക്കുനമുണട്ട്.  ഇകതഭാസടഭാപല  തസന
സപഭാതുജനങ്ങളനില  നനിനല  വനിവരങ്ങളുല  പരഭാതനികേളുല  സസതീകേരനിക്കുനതനിനുല
എനകഫഭാഴട്ട്സമന്റെട്ട്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനുമഭായനി  പ്രനിവന്റെതീവട്ട്
ഓഫതീസര്  മുതല  എതക്സെെസട്ട്  കേമ്മേതീഷേണര്  വസരയുള്ള  എല്ലെഭാ  ഉകദലഭാഗസര്ക്കുല
ഒസൗകദലഭാഗനികേ  സമഭാതബല  കഫഭാണ്  കേണക്ഷന  നലകേനിയനിട്ടുള്ളതുല  പ്രസ്തുത
നമ്പറുകേള  സപഭാതുജനങ്ങളുസട  അറനിവനികലക്കഭായനി  പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുമുണട്ട്.
കമലപ്രകേഭാരല  വനിവനിധ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂസട  ലഭനിക്കുന വനിവരങ്ങളനിലുല  പരഭാതനികേളനിലുല
സമയബന്ധനിതമഭായനി  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനണട്ട്.  ഇത്തരത്തനില  ലഭനിക്കുന
പരഭാതനികേളനികനല  സമയബന്ധനിതമഭായനി  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനസണനട്ട്
ഉറപ്പുവരുതനതനിനുല  ആയതട്ട്  നനിരതീക്ഷനിക്കുനതനിനുമഭായനി  കമഭാണനിററനിലഗട്ട്
സലവനിധഭാനല ഏര്സപടുത്തനിയനിട്ടുമുണട്ട്.

വഭാതലലനനിധനി പദതനി

29 (*89) ശതീ  .   മുരളനി സപരുസനല്ലെനി :
ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷേഭാ കപഭാറനി :
ശതീ  .   യു  .   പ്രതനിഭ ഹരനി :
ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുല നനിയമവുല സഭാലസ്കെഭാരനികേവുല
പഭാര്ലസമന്റെറനികേഭാരലവുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി  സപണ്കുടനികേളക്കഭായനി പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ള  'വഭാതലലനനിധനി'
പദതനിയുസട വനിശദഭാലശല അറനിയനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി) പദതനിയനില  കചേരഭാനഭായനി  ഗുണകഭഭാക്തൃവനിഹനിതല  നലകകേണതഭായനിട്ടുകണഭാ;

സര്ക്കഭാര്  എത്ര  തുകേ  നനിധനിയുസട  ആവശലത്തനിനഭായനി  നനികക്ഷപനിക്കുസമനല  ഇസൗ

പദതനി നടപനിലഭാക്കുന ഏജനസനി ഏതഭാസണനല അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനിയനികലക്കുളള  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കസള  സതരസഞ്ഞടുക്കുന  രതീതനിയുല

അതനിനട്ട് അവലലബനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന മഭാനദണ്ഡവുല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുല നനിയമവുല സഭാലസ്കെഭാരനികേവുല

പഭാര്ലസമന്റെറനികേഭാരലവുല വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   സകേ  .   ബഭാലന) : 

(എ)  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനിലസപടതുല  വഭാര്ഷേനികേവരുമഭാനല  ഒരു

ലക്ഷത്തനില  കുറവുള്ളതുമഭായ  മഭാതഭാപനിതഭാക്കളക്കട്ട്  ജനനിക്കുന  സപണ്കുടനികേളുസട

ആകരഭാഗല-സഭാമൂഹനികേ-സഭാമ്പത്തനികേ  കക്ഷമല  ഉറപഭാക്കുകേ  എന  ലക്ഷലകത്തഭാടുകൂടനി

നടപഭാക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന ഇനഷേസറനസട്ട് ലനിങ്കെട്ട്ഡട്ട് പദതനിയഭാണട്ട് വഭാതലലനനിധനി.

പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  വകുപനിസന്റെയുല  എല.സഎ.സനി.  ഓഫട്ട്  ഇന്തെലയുസടയുല

പങ്കെഭാളനിത്തത്തനില  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനിലസപട  സപണ്കുടനികേളുസട  ഉനമനത്തനിനഭായനി

പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  വകുപട്ട്  1,38,000  രൂപ  4  ഇനസഭാളസമന്റുകേളഭായനി

സപണ്കുടനിയുസട  കപരനില  നനികക്ഷപനിക്കുന.  സപണ്കുടനി  ജനനിചട്ട്  6  മഭാസല

പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുള്ളതുല  ജനനരജനികസ്ട്രേഷേന  സചേയനിട്ടുള്ളതുല  ജനനിചട്ട്  ആദല  90

ദനിവസത്തനിനുള്ളനില നനിര്ബന്ധനിത പ്രതനികരഭാധ കുത്തനിവയ്പട്ട് എടുത്തനിട്ടുള്ളതുല നനിശനിത

അകപക്ഷ  കഫഭാമനില  ടനി  പദതനിക്കഭായനി  അകപക്ഷ  നലകേനിയനിട്ടുള്ളതുമഭായ

ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിനട്ട്  പദതനിയുസട  ആദല  ഗഡുവഭായ  30,000  രൂപ  പടനികേജഭാതനി

വനികേസന വകുപട്ട് നനികക്ഷപനിക്കുന. ടനി ഗുണകഭഭാക്തഭാവട്ട് 6 വയസട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാകുകമ്പഭാള സ്കൂള

പ്രകവശനല കനടുകേയുല മറട്ട്  നനിര്ബന്ധനിത പ്രതനികരഭാധ കുത്തനിവയകേളുല സമഡനിക്കല

പരനികശഭാധനകേളുല  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകമ്പഭാള  പ്രസ്തുത  സഭാക്ഷലപത്രല  സമര്പനിക്കുനതട്ട്

പ്രകേഭാരല  പദതനിയുസട  2-ാം  ഗഡുവഭായ  33,000  രൂപ  നനികക്ഷപനിക്കുന.  ടനി

ഗുണകഭഭാക്തഭാവട്ട്  5 -ാം ക്ലഭാസട്ട്  പഭാസഭായതനിനുകശഷേല പദതനിയുസട  3-ാം ഗഡുവഭായ

36,000  രൂപ നനികക്ഷപനിക്കുന.  ടനി  ഗുണകഭഭാക്തഭാവട്ട്  10-ാം ക്ലഭാസട്ട്  പഭാസഭായതനിനു

കശഷേല  പദതനിയുസട  അവസഭാന  ഗഡുവഭായ  39,000  രൂപ  നനികക്ഷപനിക്കുന.

സപണ്കുടനിക്കട്ട് 18 വയസട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാകുകമ്പഭാള 3,00,000 രൂപ ഉപരനിപഠനത്തനികനഭാ

മറട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണ  വനികേസന  പ്രക്രനിയകേളകക്കഭാ  ഉപകയഭാഗനിക്കുന  തരത്തനിലഭാണട്ട്

പദതനി  വനിഭഭാവനല  സചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇതുകൂടഭാസത  ടനി  ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിസന്റെ

കുടുലബത്തനിസല  ഒരു  കുടനിക്കട്ട്  9-ാം  ക്ലഭാസട്ട്  മുതല  12-ാം  ക്ലഭാസട്ട്  വസരയുള്ള
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കേഭാലഘടങ്ങളനില  1200  രൂപ  വതീതല  ഓകരഭാ  വര്ഷേവുല  കസ്കെഭാളര്ഷേനിപഭായനി

അനുവദനിക്കുനതഭാണട്ട്.  ഇസൗ  പദതനിയനിനകേതീഴെനില  രജനിസര്  സചേയസപടുന  പടനികേജഭാതനി

സപണ്കുടനികേള  കസഭാര്ട്സട്ട്/അതട്ട് ലറനിക്സെെനില  മനികേവട്ട്  പുലര്ത്തനിയഭാല  അവര്ക്കട്ട്

പ്രകതലകേ കേഭാഷേട്ട്  അവഭാര്ഡുല  അവരുസട  മുഴുവന കകേഭാചനിലഗട്ട്  സചേലവുല വഹനിക്കഭാന

ലക്ഷലമനിടുന.  കൂടഭാസത  ഇസൗ  കുടനികേളക്കട്ട്  മഭാരകേമഭായ  കരഭാഗങ്ങള  പനിടനിസപടഭാല

അതനിസന്റെ മുഴുവന ചേനികേനിതഭാസചേലവുല വഹനിക്കുനതനിനുല ലക്ഷലമനിടുന.

(ബനി)  പദതനിയനില  കചേരുനതനിനട്ട്  ഗുണകഭഭാക്തൃ  വനിഹനിതല  നലകകേണതനില്ലെ.
പദതനിയനില  ഉളസപടുതന  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനിലസപട  സപണ്കുടനികേളുസട
ഉനമനത്തനിനഭായനി  ഓകരഭാ  കുടനിയുസടയുല  കപരനില  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  വകുപട്ട്
1,38,000  രൂപ നഭാലട്ട് ഇനസഭാളസമന്റുകേളനിലഭായനി നനികക്ഷപനിക്കുന.  LIC of India
മുകഖനയഭാണട്ട് പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്.

(സനി)  'വഭാതലലനനിധനി' പദതനിയനികലക്കട്ട് 2016-17 വര്ഷേല മുതല ജനനിക്കുന
പടനികേജഭാതനി സപണ്കുടനികേസള ഉളപടുത്തഭാവുനതഭാണട്ട്. വഭാര്ഷേനികേ കുടുലബ വരുമഭാനല
ഒരു ലക്ഷല രൂപയനില കേവനിയരുതട്ട്.  ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിസന്റെ കപരനില  1,38,000  രൂപ
നഭാലട്ട്  ഘടങ്ങളനിലഭായനി  സര്ക്കഭാര്  നനികക്ഷപനിക്കുകേയുല  ടനി  ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിനട്ട്
18 വയസട്ട് പ്രഭായപൂര്ത്തനിയഭാവുകമ്പഭാള 3,00,000 രൂപ ലഭനിക്കുനതുമഭാണട്ട്.

പഭാലുലപഭാദനത്തനില സസയലപരലഭാപ്തത

30 (*90) ശതീ  .   എസട്ട്  .   രഭാകജനന : 
ശതീ  .   സജയനിലസട്ട് മഭാതത്യു : 
ശതീ  .   സനി  .   സകേ  .   ശശതീനന : 
ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷേട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനവുല മൃഗസലരക്ഷണവുല മൃഗശഭാലകേളുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പഭാലുലപഭാദനത്തനില  സസയലപരലഭാപ്തത  കനടുനതനിനട്ട്  ആവനിഷ്കരനിച
പദതനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ക്ഷതീര  കേര്ഷേകേര്ക്കട്ട്  പഭാലനിനട്ട്  നലഭായമഭായ  വനിലയുല  മനിതമഭായ  വനിലയട്ട്
കേഭാലനിത്തതീറയുല ലഭലമഭാക്കഭാന നടപടനിയുണഭാകുകമഭാ;

(സനി)  ക്ഷതീര വനിപണന സലഘങ്ങസള കൂടുതല കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കനിയുല സചേലവട്ട്
ചുരുക്കനിയുല  ആയതനിസന്റെ ആനുകൂലലല  കേര്ഷേകേര്ക്കട്ട്  ലഭലമഭാക്കഭാന പദതനിയുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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വനവുല മൃഗസലരക്ഷണവുല മൃഗശഭാലകേളുല വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   സകേ  .   രഭാജ) : 

(എ) സലസഭാനത്തട്ട് ക്ഷതീകരഭാലപഭാദനല വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട് ക്ഷതീരവനികേസന
വകുപട്ട്  വനിവനിധ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  തതീറപ്പുല  കൃഷേനി  വനികേസന
പദതനി,  കേഭാലനിത്തതീറ  സബ്സനിഡനി,  മനിലക്കട്ട്  സഷേഡട്ട്  സഡവല പ്സമന്റെട്ട്  കപ്രഭാഗ്രഭാല,
ഇന്റെകഗ്രറഡട്ട്  ഡയറനി സഡവലപട്ട് സമന്റെട്ട്  കപ്രഭാഗ്രഭാല,  ക്ഷതീരസലഘങ്ങളക്കുള്ള ധനസഹഭായല,
പഭാലഗുണനനിലവഭാരല സമചസപടുതനതനിനുള്ള പദതനി, അവശലഭാധനിഷനിത സഹഭായല
എനതീ  പദതനികേളഭാണട്ട്  പ്രധഭാനമഭായുല  നടപനിലഭാക്കനി  വരുനതട്ട്.  കൂടഭാസത
ക്ഷതീരകേര്ഷേകേ  കക്ഷമനനിധനിയുസട  സപനഷേന,  കുടുലബ  സപനഷേന,  അവശതഭാ
സപനഷേന,  ചേനികേനിതഭാ  ധനസഹഭായല,  വനിവഭാഹ  ധനസഹഭായല,  മരണഭാനന്തെര
ധനസഹഭായല  എനനിവ  നലകേനിവരുന.  മനിലമയുസട  കേതീഴെനിലുള്ള  കമഖലഭാ
യൂണനിയനുകേള ക്ഷതീരകമഖലയനില  സസയല  പരലഭാപ്തത കനടുനതനിനുകവണനി സസന്തെല
ഫണട്ട് ഉപകയഭാഗനിച്ചുല കകേന-സലസഭാന സര്ക്കഭാരുകേളുസട സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായല
ഉപകയഭാഗനിച്ചുല  വനിവനിധ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ക്ഷതീരകമഖലസയ
സസയലപരലഭാപ്തതയനികലയട്ട്  എത്തനിക്കഭാന  മനിലമയുസട  കമഖലഭാ  യൂണനിയനുകേളുല
വനിവനിധ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

(ബനി) ക്ഷതീരകേര്ഷേകേര്ക്കുണഭാകുന ഉലപഭാദനസചേലവട്ട് സലസഭാനതല അയല
സലസഭാനങ്ങളനിലുല  നനിലവനിലുള്ള  പഭാലനിസന്റെ  സലഭരണ-വനിലപന  വനിലകേള,
ഉപകഭഭാക്തൃ വനിലപന വനിലയുല വനിപണനിയനിസല മതരവുല തുടങ്ങനി വനിവനിധ കേഭാരലങ്ങള
പരനിഗണനിചട്ട്  കേര്ഷേകേര്ക്കട്ട്  ഏറവുല  പ്രകയഭാജനസപടുന  രതീതനിയനിലഭാണട്ട്  പഭാലനിസന്റെ
സലഭരണ  വനില  നനിശയനിക്കുനതട്ട്.   ഇനട്ട്  രഭാജലത്തട്ട്  പഭാലനിനട്ട്  ഏറവുല  കൂടുതല
സലഭരണ  വനില  നലകുനതട്ട്  കകേരളത്തനിലഭാണട്ട്.  ക്ഷതീരകേര്ഷേകേരുസട  ഉലപഭാദന
സചേലവട്ട് കുറയ്ക്കുനതനിനുകവണനി സലഘത്തനില അളക്കുന പഭാലനിനട്ട് ആനുപഭാതനികേമഭായനി
കേഭാലനിത്തതീറ  സബ്സനിഡനി  നലകേനിവരുന.  കൂടഭാസത  ഉരുക്കളക്കഭാവശലമുള്ള
ധഭാതുലവണ മനിശനിതല,  തവറമനിന സപ്ലനിസമന്റുകേള എനനിവയുല ക്ഷതീരകേര്ഷേകേര്ക്കട്ട്
സലഘല മുകഖന വനിതരണല നടത്തനിവരുന.

(സനി)  ക്ഷതീരസലഘങ്ങളുസട പ്രവര്ത്തനല കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിസന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
കൃതലമഭായുല  വഭാര്ഷേനികേ  സപഭാതുകയഭാഗല  കൂടുകേയുല  മുനവര്ഷേത്തനിസല  വരവട്ട്  സചേലവട്ട്
കേണക്കട്ട്  ചേര്ച  സചേയട്ട്  അലഗതീകേരനിക്കുകേയുല  ലഭാഭവനിഭജനല  നടത്തനി  കേര്ഷേകേര്ക്കട്ട്
വനിതരണല നടതകേയുല സചേയ്യുനണട്ട്.  ക്ഷതീരസലഘങ്ങളുസട  തദനലദനിന പ്രവര്ത്തനങ്ങള
കൃതലമഭായ പരനികശഭാധന നടത്തനി കേര്ഷേകേര്ക്കട്ട് നലഭായമഭായ വനില ഉറപ്പുവരുതകേയുല
സചേയ്യുന.  ക്ഷതീരസലഘങ്ങള  മുകഖന  പഭാല  വനിപണനല  നടതന  കേര്ഷേകേര്ക്കട്ട്
പഭാല അളവനിനട്ട് ആനുപഭാതനികേമഭായനി ഇനസസന്റെതീവട്ട് നലകേനി വരുന.  ക്ഷതീരസലഘല
ജതീവനക്കഭാരുസട  പ്രതനിമഭാസ അവകലഭാകേന കയഭാഗവുല  ക്ഷതീരസലഘല ഭരണസമനിതനി
അലഗങ്ങളുസട  തത്രമഭാസ  അവകലഭാകേന  കയഭാഗവുല  ജനില്ലെഭാതലത്തനില  വഭാര്ഷേനികേ
അവകലഭാകേന  കയഭാഗവുല  നടത്തനി  ക്ഷതീരസലഘല  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുസട  കേഭാരലക്ഷമത
ഉറപഭാക്കുനണട്ട്.  ക്ഷതീരകേര്ഷേകേസര  സഹഭായനിക്കുനതനിനഭായനി  ക്ഷതീരസലഘങ്ങളക്കട്ട്
തഭാസഴെപറയുന ധനസഹഭായങ്ങള നലകുനണട്ട്.
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1. പഭാലഗുണനനിലവഭാരല സമചസപടുതനതനിനുള്ള കേര്ഷേകേ പരനിശതീലന
പരനിപഭാടനികേള

2. പുതുതഭായനി  രജനിസര്  സചേയ്യുന  സലഘങ്ങളക്കട്ട്  പ്രവര്ത്തന
സഹഭായല.

3. പ്രവര്ത്തന  രഹനിതമഭായ  ക്ഷതീരസഹകേരണ  സലഘങ്ങളക്കട്ട്
പുനരുദഭാരണ സഹഭായല

4. പഭാല സലഭരണ മുറനികേളുസട നനിര്മ്മേഭാണല/പുനരുദഭാരണല

5. ക്ഷതീര സഹകേരണ സലഘങ്ങളക്കട്ട് അവശലഭാധനിഷനിത സഹഭായല.

6. ക്ഷതീര  സഹകേരണ  സലഘങ്ങളക്കട്ട്  ബനി.എല.സനി.  യൂണനിറട്ട്
(ബളക്കട്ട്  മനിലക്കട്ട്  കൂളര്  യൂണനിറട്ട്)  സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള
സഹഭായല

7. കേര്ഷേകേര്ക്കട്ട് സഫസനിലനികറഷേന കേല ഇനഫര്കമഷേന സസന്റെര്

8. ക്ഷതീരസലഘല ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് ഭക്ഷല സരക്ഷ പരനിശതീലനല

9. മനിലക്കട്ട് റൂട്ടുകേളനികലയട്ട് പഭാല എത്തനിക്കുനതനിനുള്ള സഹഭായല.

(ii) നക്ഷത്ര ചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത കചേഭാദലങ്ങളുസട ഉത്തരങ്ങള

പടനികേജഭാതനി കകേഭാളനനികേള

1 (506)  ശതീ  .    ഡനി  .    സകേ  .    മുരളനി  :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുല  നനിയമവുല  സഭാലസ്കെഭാരനികേവുല
പഭാര്ലസമന്റെറനികേഭാരലവുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

വഭാമനപുരല  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിസല  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേള
ഏസതഭാസക്കസയനല;  ഓകരഭാ  കകേഭാളനനിയനിസലയുല  കുടുലബങ്ങളുസട  എണല
എത്രസയനല വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

വഭാമനപുരല  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിസല  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേളുസട
പടനികേയുല ഒകരഭാ കകേഭാളനനിയനിസലയുല കുടുലബങ്ങളുസട എണവുല സലബന്ധനിച വനിവരല
അനുബന്ധമഭായനി* കചേര്ക്കുന.

* തലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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സസയലപരലഭാപ്ത ഗ്രഭാമല പദതനി

2 (507)  ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷേഭാ കപഭാറനി :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുല നനിയമവുല സഭാലസ്കെഭാരനികേവുല
പഭാര്ലസമന്റെറനികേഭാരലവുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  'സസയലപരലഭാപ്ത  ഗ്രഭാമല'  പദതനി  പ്രകേഭാരല  സകേഭാല്ലെല  ജനില്ലെയനില  എത്ര
പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേളുസട  നവതീകേരണല  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിരുന  എനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എത്ര കകേഭാളനനികേളുസട നവതീകേരണല പുകരഭാഗമനിക്കുന എനല അവയുസട
നനിലവനിലുളള സനിതനിയുല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) 'സസയലപരലഭാപ്ത ഗ്രഭാമല'  പദതനി പ്രകേഭാരല സകേഭാല്ലെല ജനില്ലെയനില  2012-13
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേല  3  കകേഭാളനനികേളുസട  നവതീകേരണല  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
എനഭാല അവസഭാന ഗഡു തുകേ അനുവദനിച്ചു നലകേനിയനിടനില്ലെ.

(ബനി) 16 കകേഭാളനനികേളനിസല നവതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള പുകരഭാഗമനിച്ചു വരുന.

കമഭാഡല കകേഭാളനനികേള

3  (508)  ശതീ  .    എല  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുല നനിയമവുല സഭാലസ്കെഭാരനികേവുല
പഭാര്ലസമന്റെറനികേഭാരലവുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മുന സര്ക്കഭാര് എത്ര കമഭാഡല കകേഭാളനനികേള ആണട്ട് അനുവദനിചസതനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത കകേഭാളനനികേളക്കട്ട് അനുവദനിച  1  കകേഭാടനി രൂപയനില എത്രമഭാത്രല
കകേഭാളനനികേളനില വനിനനികയഭാഗനിചനിട്ടുസണനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കേഭാസര്കകേഭാഡട്ട്  ജനില്ലെയനിസല  നടക്കഭാവട്ട്  കകേഭാളനനിയനില  നടപനിലഭാക്കനിയ
പദതനികേളനിസല അഴെനിമതനികേള ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില  എസന്തെങ്കെനിലുല  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  5 കമഭാഡല കകേഭാളനനികേള
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(ബനി) ഒഭാകരഭാ കമഭാഡല കകേഭാളനനിയനിലുല 25 വതീടുകേള വതീതല 5 കകേഭാളനനികേളനില
125 വതീടുകേള അനുവദനിച്ചു.  ഒരു വതീടനിനട്ട്  5.32  ലക്ഷല രൂപ നനിരക്കനില 6.65  കകേഭാടനി
രൂപ  കകേരള  കപഭാലതീസട്ട്  ഹസൗസനിലഗട്ട്  കേണ്സ്ട്രേക്ഷന  കകേഭാര്പകറഷേന  ലനിമനിറഡനിനട്ട്
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതുവസര വതീടുകേസളഭാനല പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില്ലെ.

(സനി&ഡനി)  പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

കമഭാഡല റസനിഡനഷേലല സ്കൂളനില പ്ലസട്ട് ടു കകേഭാഴട്ട്

4  (509)  ശതീ  .    എല  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുല നനിയമവുല സഭാലസ്കെഭാരനികേവുല
പഭാര്ലസമന്റെറനികേഭാരലവുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) തൃക്കരനിപ്പൂര് മണ്ഡലത്തനിസല സകേഭാടക്കഭാടട്ട് പടനികേജഭാതനിയനിലസപടവര്ക്കുള്ള
കമഭാഡല  റസനിഡനഷേലല  സ്കൂളനില  പ്ലസട്ട്  ടു  കകേഭാഴട്ട്  അനുവദനിക്കഭാന  എസന്തെങ്കെനിലുല
നനിയമ തടസമുകണഭാ എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവനിസട പ്ലസട്ട് ടു കകേഭാഴട്ട് കൂടനി അനുവദനിചട്ട് എസട്ട്.എസട്ട്.എല.സനി.  വസര
പഠനിക്കുന  പഭാവസപട  കുടനികേളക്കട്ട്  ഉപരനിപഠനത്തനിനട്ട്  മറട്ട്  ഹയര്  സസക്കണറനി
സ്കൂളുകേസള ആശയനികക്കണ അവസ ഒഴെനിവഭാക്കഭാന വകുപട്ട് തലത്തനില എസന്തെങ്കെനിലുല
നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് സവള്ളചഭാല (സകേഭാടക്കഭാടട്ട്)  എല.ആര്.എസട്ട്.-ല പ്ലസട്ട് ടു
ആരലഭനിക്കുനതനിനട്ട് നനിലവനില കഹഭാസല സസൗകേരലമനില്ലെഭാത്തതഭാണട്ട് തടസമഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(ബനി)  കഹഭാസല  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  പ്ലഭാനുല  എസനികമറ്റുല
സമര്പനിക്കുനതനിനട്ട്  ജനില്ലെഭാ  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  ഓഫതീസര്ക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശല
നലകുകേയുല  ആയതനിസന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപ്പുമഭായനി
ബന്ധസപടട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

അഴെനിയൂര് ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിസല പടനികേജഭാതനി കുടുലബങ്ങള

5  (510)  ശതീ  .    സനി  .    സകേ  .    നഭാണു :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുല നനിയമവുല സഭാലസ്കെഭാരനികേവുല
പഭാര്ലസമന്റെറനികേഭാരലവുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  അഴെനിയൂര്  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനില  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനിലസപട
കുടുലബങ്ങള തഭാമസനിക്കുന എത്ര വതീടുകേള ഉസണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  ടനി  വനിഭഭാഗത്തനിലസപട  കുടുലബങ്ങളക്കട്ട്  എസന്തെങ്കെനിലുല  സഹഭായങ്ങള

പ്രകതലകേമഭായനി നലകേനിയനിട്ടുകണഭാസയനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇവരുസട തഭാമസ സലകത്തക്കുള്ള കറഭാഡുകേളുസട ദുരവസ പരനിഗണനിചട്ട്

ഇവ  നവതീകേരനിക്കഭാന  ആവശലമഭായ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകമഭാസയനട്ട്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) അഴെനിയൂര്  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനില  204  പടനികേജഭാതനി  കുടുലബങ്ങള

അധനിവസനിക്കുന.

(ബനി)  പ്രകതലകേ സഹഭായങ്ങള നലകേനിയനിടനില്ലെ.

(സനി) 10-ല  അധനികേല  പടനികേജഭാതനി  കുടുലബങ്ങള  അധനിവസനിക്കുന

കകേഭാളനനികേളനില്ലെഭാത്ത  സഭാഹചേരലത്തനില  അഴെനിയൂര്  പഞഭായത്തനിസല  പടനികേജഭാതനി

കകേഭാളനനികേളനിസല  കറഭാഡുകേള  നവതീകേരനിക്കഭാന  SCP  ഫണട്ട്  വനിനനികയഭാഗനിക്കുവഭാന

നനിര്വഭാഹമനില്ലെ.

കകേഭാര്പസട്ട് ഫണട്ട്

6 (511)  ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷേഭാ കപഭാറനി :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുല നനിയമവുല സഭാലസ്കെഭാരനികേവുല

പഭാര്ലസമന്റെറനികേഭാരലവുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  കകേഭാര്പസട്ട്  ഫണട്ട്  പ്രകേഭാരല  2015-16

സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേത്തനില  സകേഭാല്ലെല  ജനില്ലെയട്ട്  എത്ര  തുകേ  അനുവദനിച്ചു;  ആയതനില

എത്ര തുകേ സചേലവഴെനിച്ചു;

(ബനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേല  പ്രസ്തുത  ഫണട്ട്  ജനില്ലെയട്ട്

അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലശങ്ങള നലകുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ)  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  കകേഭാര്പസട്ട്  ഫണട്ട്  പ്രകേഭാരല  2015-16

സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേത്തനില സകേഭാല്ലെല ജനില്ലെയട്ട്  അനുവദനിച തുകേയുസടയുല സചേലവഴെനിച

തുകേയുസടയുല വനിശദഭാലശങ്ങള ചുവസട കചേര്ക്കുന.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 67

പടനികേജഭാതനി വനികേസന വകുപട്ട് :

2015-16 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേല സകേഭാല്ലെല ജനില്ലെയട്ട് കകേഭാര്പസട്ട് ഫണട്ട് ഇനത്തനില
3,87,35,000 രൂപ അനുവദനിച്ചു. അതനില  87,72,542/- രൂപ സചേലവഴെനിച്ചു. 

പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപട്ട് :

2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേല കകേഭാര്പസട്ട്  ഫണനില ഉളസപടുത്തനി വനിവനിധ
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി 17,16,638 രൂപ അനുവദനിക്കുകേയുല ആയതനില
13,46,638 രൂപ സചേലവഴെനിക്കുകേയുല സചേയ്തു.

(ബനി)  പടനികേജഭാതനി വനികേസന വകുപട്ട് :

2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേല കകേഭാര്പസട്ട് ഫണനിനത്തനില സകേഭാല്ലെല ജനില്ലെയട്ട്
6,58,90,000  രൂപ  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആയതട്ട്  സചേലവഴെനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചു വരുന. 

പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപട്ട് :

2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേല  സകേഭാല്ലെല  ജനില്ലെയനില  കകേഭാര്പസട്ട്  ഫണനില
ഉളസപടുത്തനി  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി  41.00  ലക്ഷല  രൂപ
അനുവദനിചനിരുന.  അതട്ട് സചേലവഴെനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

കകേഭാര്പസട്ട് ഫണട്ട്

7 (512) ശതീ  .   ഡനി  .   സകേ  .   മുരളനി : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുല  നനിയമവുല  സഭാലസ്കെഭാരനികേവുല
പഭാര്ലസമന്റെറനികേഭാരലവുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപട്ട്  മുകഖന  2015-16-ല
വഭാമനപുരല നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില കകേഭാര്പസട്ട് ഫണട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങ്കെനില വനിശദവനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേത്തനില  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന
വകുപനിലനനിനല  116.49  ലക്ഷല  രൂപയുസട  പദതനികേളുല  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന
വകുപനിലനനിനല 20.17 ലക്ഷല രൂപയുസട പദതനികേളുല കകേഭാര്പസട്ട് ഫണനില നനിനട്ട്
അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  അനുബന്ധല  ആയനി കചേര്ക്കുന*.

* തലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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പടനികേജഭാതനി വനികേസന കകേഭാര്പസട്ട് ഫണട്ട്

8  (513)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  പടനികേജഭാതനി

പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുല നനിയമവുല സഭാലസ്കെഭാരനികേവുല പഭാര്ലസമന്റെറനികേഭാരലവുല

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനില്ലെയനില എത്ര പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേള നനിലവനിലുണട്ട്;

പഞഭായത്തടനിസഭാനത്തനില വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേളുസട  വനികേസനത്തനിനഭായനി  2016-17  വര്ഷേല

എത്ര തുകേയഭാണട്ട് നതീക്കനി വചനിരനിക്കുനതട്ട്; വനിശദഭാലശല സവളനിസപടുത്തഭാകമഭാ;

(സനി)  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  കകേഭാര്പസട്ട്  ഫണട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  1-4-2016

മുതല  31-8-2016  വസര  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനില്ലെയനില  ഏസതല്ലെഭാല  കകേഭാളനനികേളനില

എസന്തെല്ലെഭാല പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടപനിലഭാക്കനി എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേസത്ത  ഫണനില  നനിനല  എത്ര  തുകേ

സചേലവഴെനിച്ചു എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനില്ലെയനില  4310  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേള  ഉണട്ട്.

പഞഭായത്തട്ട്/മുനനിസനിപഭാലനിറനി  അടനിസഭാനത്തനിലുള്ള വനിശദഭാലശല അനുബന്ധമഭായനി*

കചേര്ക്കുന.

(ബനി) കകേഭാളനനികേളുസട  വനികേസനത്തനിനട്ട്  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കുള്ള

പ്രകതലകേ  ഘടകേപദതനി  ഫണ്ടുല  ജനസലഖലഭാനുപഭാതനികേമഭായനി  ജനില്ലെയട്ട്  അനുവദനിച

കകേഭാര്പസട്ട്  ഫണ്ടുല  ഇതനിനഭായനി  ഉപകയഭാഗനിച്ചു  വരുന.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ

വര്ഷേത്തനില കകേഭാര്പസട്ട് ഫണട്ട് ഇനത്തനില പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനില്ലെയട്ട്  8,10,70,000 രൂപ

അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി&ഡനി)  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനില്ലെയനില  കകേഭാളനനികേളുസട  വനികേസനത്തനിനഭായനി

2016-17 വര്ഷേല അനുവദനിച കകേഭാര്പസട്ട് ഫണട്ട് പ്രകേഭാരല പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചട്ട്

വരുന. 

2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേസത്ത ഫണനിലനനിനല തുകേ സചേലവഴെനിചനിടനില്ലെ.

* തലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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അലകബദ്കേര് ഗ്രഭാമല പദതനി

9  (514)  ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട്  എല  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുല നനിയമവുല സഭാലസ്കെഭാരനികേവുല
പഭാര്ലസമന്റെറനികേഭാരലവുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  അലകബദ്കേര്  ഗ്രഭാമല  പദതനിയനിലൂസട  സതരസഞ്ഞടുക്കസപടുന  പടനികേജഭാതനി
കകേഭാളനനികേളനില  എസന്തെല്ലെഭാല  കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട്  നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനസതനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പദതനി എന തുടങ്ങനി,  എന പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാണുകദ്ദേശനിക്കുനസതനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പദതനി പ്രകേഭാരല കകേഭാളനനികേള സതരസഞ്ഞടുക്കുനതനിനുള്ള മഭാനദണ്ഡവുല
തനിരുവമ്പഭാടനി  മണ്ഡലത്തനില  സതരസഞ്ഞടുത്ത  കകേഭാളനനികേള  ഏസതഭാസക്കസയനല
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  പടനികേജഭാതനി കകേഭാളനനികേളുസട സമഗ്രവനികേസനത്തനിനഭായനി അലകബദ്കേര്
സസഭാശയ ഗ്രഭാമല എന കപരനില ഒരു പദതനി ഇസൗ വര്ഷേല മുതല നടപനിലഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.

(ബനി&സനി)  പദതനിയുസട അന്തെനിമ രൂപകരഖ തയഭാറഭാക്കനിവരുന.

അലകബദ്കേര് സസയലപരലഭാപ്ത ഗ്രഭാമല പദതനി

10  (515)  ശതീ  .    മുല്ലെക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുല നനിയമവുല സഭാലസ്കെഭാരനികേവുല
പഭാര്ലസമന്റെറനികേഭാരലവുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  ആവനിഷ്ക്കരനിക്കുന അലകബദ്കേര്  സസയലപരലഭാപ്ത  ഗ്രഭാമല
പദതനിയുസട വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത  പദതനിയനില  ആസകേ  എത്ര  തുകേ  സചേലവനിടഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്; വനിശദഭാലശല സവളനിസപടുതകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  പടനികേജഭാതനി  സകങ്കെതങ്ങളുസട  സമഗ്ര  വനികേസനത്തനിനഭായനി
അലകബദ്കേര്  സസഭാശയഗ്രഭാമല  എന  കപരനില  ഒരു  പദതനി  ഇസൗ  വര്ഷേല  മുതല
നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.  വനിശദഭാലശങ്ങള തയഭാറഭായനി വരുന.
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പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്ക സമുദഭായങ്ങളക്കുകവണനിയുള്ള പദതനികേള

11  (516)  ശതീ  .    എന    .  എ  .    സനല്ലെനിക്കുനട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുല നനിയമവുല സഭാലസ്കെഭാരനികേവുല
പഭാര്ലസമന്റെറനികേഭാരലവുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനഭാക്ക  സമുദഭായങ്ങളക്കുകവണനി  കകേന
സലസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേളുസട  ഏസതല്ലെഭാല  പദതനികേളഭാണട്ട്  നനിലവനിലുള്ളസതനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത  പദതനികേളുസട  ആനുകൂലലങ്ങള  അര്ഹതസപടവര്ക്കട്ട്
ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്  നനിലവനില  എസന്തെല്ലെഭാല  സലവനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട്  ഉള്ളസതനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത  ആനുകൂലലങ്ങസളക്കുറനിചട്ട്  അറനിയഭാത്തതുസകേഭാണ്ടുല  ആനുകൂലലങ്ങള
ലഭനിക്കഭാത്തതട്ട്  സകേഭാണ്ടുല  ദുരനിതജതീവനിതല  നയനിക്കുന  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ
കുടുലബങ്ങള എത്രയുസണന കേണക്കട്ട് ലഭലമഭാകണഭാ?

ഉത്തരല

(എ) പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗത്തനിനഭായനി കകേന സലസഭാന സര്ക്കഭാരുകേളുസട പദതനികേള :

1. ഭൂരഹനിത പുനരധനിവഭാസ പദതനി

2. ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ ധനസഹഭായ പദതനി.

3. പ്രകതലകേ ഘടകേ പദതനിയുസട കേതീഴെനില മറ്റുവകുപ്പുകേള ശനിപഭാര്ശ സചേയ്യുന 
പ്രകതലകേ പദതനികേളക്കുള്ള പൂളഡട്ട് ഫണട്ട്.

4. കകേരള സലസഭാന പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന കകേഭാര്പകറഷേന 
(51 ശതമഭാനല സലസഭാന വനിഹനിതല)

5. വനികേസന വകുപനിസന്റെ നവതീകേരണവുല ഇ-ഗകവണനസട്ട് സലരലഭവുല.

6. പസൗരഭാവകേഭാശല സലരക്ഷനിക്കഭാനുല നടപഭാക്കഭാനുമുള്ള പനി.സനി.ആര് ആകട്ട് 
(50 ശതമഭാനല സലസഭാന വനിഹനിതല)

7. പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കട്ട് കവണനിയുള്ള സപഭാതുകശഖര ഫണട്ട് (Critical Gap
Filling Scheme)

8. പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളുസട 
സലസഭാന സഫഡകറഷേന ഓഹരനി മൂലധനല

9. പടനികേ വനിഭഭാഗത്തനിലുള്ള ദുര്ബല വനിഭഭാഗ ഉനമന പദതനി

10. പടനികേജഭാതനി സപണ്കുടനികേളക്കഭായുള്ള വനിവഭാഹ ധനസഹഭായ പദതനി

11. സവള്ളഭായണനി-അയങ്കെഭാളനി സമകമ്മേഭാറനിയല കമഭാഡല റസനിഡനഷേലല കസഭാര്ട്സട്ട്
സ്കൂള ഉളസപസടയുള്ള കമഭാഡല റസനിഡനഷേലല സ്കൂളുകേളുസട പരനിപഭാലനല.
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12. പടനികേജഭാതനി വനിദലഭാര്തനികേളക്കുള്ള വനിദലഭാഭലഭാസ ധനസഹഭായല

13. സതഭാഴെനിലനിനുല പരനിശതീലനത്തനിനുമഭായുള്ള ധനസഹഭായല

14. കബഭാര്ഡനിലഗനിനുള്ള ധനസഹഭായല

15. പ്രതീസമടനികേട്ട് കഹഭാസലുകേളനിസല ടമ്പ്യൂഷേന പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള

16. പ്രതീതപ്രമറനി വനിദലഭാഭലഭാസല

17. ഇന്ദേനിരഭാ ആവഭാസട്ട് കയഭാജന എസട്ട്.സനി.പനി. (40% സലസഭാന വനിഹനിതല)

18. സസര്ണ ജയന്തെനി ഗ്രഭാമ സസകരഭാസ്ഗഭാര് കയഭാജന/എന.ആര്.എല.എല. 
(40% സലസഭാന വനിഹനിതല)

19. ആണ്കുടനികേളുസട കഹഭാസല നനിര്മ്മേഭാണല (50%സലസഭാന വനിഹനിതല)

20. മരഭാമതല സകേടനിടങ്ങളുല

21. പ്രകതലകേ ഘടകേ പദതനികേളക്കുള്ള പ്രകതലകേ കകേനസഹഭായല

22. ഇന്ദേനിരഭാ ആവഭാസട്ട് കയഭാജന എസട്ട്.സനി.പനി. (60% കകേനഭാവനിഷ്കൃത 
പദതനി)

23. സസര്ണ ജയന്തെനി ഗ്രഭാമ സസകരഭാസ്ഗഭാര് കയഭാജന/എന.ആര്.എല.എല-
എസട്ട്.സനി.പനി. (60% കകേന വനിഹനിതല)

24. കകേരള സലസഭാന പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗവനികേസന കകേഭാര്പകറഷേന 
(49% കകേന വനിഹനിതല)

25. ആണ്കുടനികേളുസട കഹഭാസല നനിര്മ്മേഭാണല (50% കകേന വനിഹനിതല)

26. കപഭാസട്ട്സമടനികേട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസഭാനുകൂലല പദതനി (100% കകേനഭാവനിഷ്കൃത പദതനി)

27. പടനികേജഭാതനി വനിദലഭാര്തനികേളുസട വനിദലഭാഭലഭാസ നനിലവഭാരല ഉയര്ത്തല 
(100% കകേനഭാവനിഷ്കൃത പദതനി.)

28. വൃത്തനിഹതീന സതഭാഴെനിലനില ഏര്സപടനിരനിക്കുന മഭാതഭാപനിതഭാക്കളുസട കുടനികേളക്കുള്ള
വനിദലഭാഭലഭാസഭാനുകൂലല പദതനി (100% കകേനഭാവനിഷ്കൃത പദതനി.)

29. സപണ്കുടനികേളുസട കഹഭാസല നനിര്മ്മേഭാണല (കപഭാസട്ട് സമടനികേട്ട് ...100% 
കകേനഭാവനിഷ്കൃത പദതനി)

30. 9, 10 ക്ലഭാസനില പഠനിക്കുന പടനികേജഭാതനി വനിദലഭാര്തനികേളക്കുള്ള പ്രതീസമടനികേട്ട് 
വനിദലഭാഭലഭാസഭാനുകൂലലപദതനി (100% കകേനഭാവനിഷ്കൃത പദതനി.)

ഇതനിനുപുറകമ തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങള വഴെനി പ്രകതലകേല അനുവദനിക്കസപട പദതനി
വനിഹനിതല വനിനനികയഭാഗനിചട്ട് വനിവനിധ കക്ഷമ പദതനികേള നടപഭാക്കനി വരുന.
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പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗത്തനിനഭായനി കകേന സലസഭാന സര്ക്കഭാരുകേളുസട പദതനികേള :

2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേത്തനില പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപട്ട്  മുകഖന
നടപനിലഭാക്കനി  വരുന  സലസഭാന/കകേനഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേളുസട  വനിശദവനിവരല
അനുബന്ധല 1 ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

പനികനഭാക്ക സമുദഭായത്തനിനഭായുള്ള കകേന സലസഭാന സര്ക്കഭാരുകേളുസട പദതനികേള :

പനികനഭാക്ക സമുദഭായ വനികേസന വകുപനിസന്റെ പദതനികേളുസട പടനികേ അനുബന്ധല
2 ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന* .

(ബനി) പടനികേജഭാതനി വനികേസന വകുപട്ട് :

കബഭാക്കട്ട്/ജനില്ലെഭാ  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  ഓഫതീസകേള  വഴെനി
അര്ഹരഭായ ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കസള കേസണത്തനിയഭാണട്ട്  ആനുകൂലലങ്ങള
നലകേനി  വരുനതട്ട്.  കൂടഭാസത  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്
അനുവദനിക്കസപടനിട്ടുള്ള വനിഹനിതല  വനിനനികയഭാഗനിചട്ട് വനിവനിധ തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനങ്ങളുല ആനുകൂലലങ്ങള നലകേനിവരുനണട്ട്.

പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപട്ട് :

പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  അര്ഹതസപട  ആനുകൂലലങ്ങള  യഥഭാസമയല
ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട് പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപട്ട്  തഭാസഴെപറയുന
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

• കകേഭാളനനികേളനിസല  ഉസൗരുകൂട  ചേര്ചയനിലൂസട  പദതനിയനില
നനിഷ്കര്ഷേനിചനിരനിക്കുന മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കട്ട് വനികധയമഭായനി
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കസള കേസണതന.

• പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കുള്ള എല്ലെഭാവനിധ സഭാമ്പത്തനികേ ആനുകൂലലങ്ങളുല
ബഭാങ്കെട്ട്  അക്കസൗണനില  നനികക്ഷപനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

പനികനഭാക്ക സമുദഭായ വകുപട്ട് :

ടനി  പദതനികേളുസട  ആനുകൂലലല  യഥഭാസമയല  നലകുനതനിനഭായനി
പനികനഭാക്കസമുദഭായ  വനികേസന  വകുപട്ട്  ഡയറകകററ്റുല  കമഖലഭാതലത്തനില
കകേഭാഴെനികക്കഭാട്ടുല എറണഭാകുളതല  ഒഭാഫതീസകേളുല  പ്രവര്ത്തനിക്കുന.
വനിദലഭാഭലഭാസഭാനുകൂലലങ്ങള  യഥഭാസമയല  വനിതരണല  സചേയനതനിനട്ട്
പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  വകുപട്ട്,  സഎ.ടനി.@സ്കൂള,  എനനിവരുസട
കസവനവുല പ്രകയഭാജനസപടുതനണട്ട്.

(സനി)  ഇതട്ട് സലബന്ധനിചട്ട് കേണക്കുകേള ലഭലമല്ലെ.

* തലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ കകേഭാളനനികേളുസട അടനിസഭാന സസൗകേരലങ്ങളനിസല
അപരലഭാപ്തത

12  (517)  ശതീ  .    പനി  .    സകേ  .    ബഷേതീര് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുല  നനിയമവുല  സഭാലസ്കെഭാരനികേവുല
പഭാര്ലസമന്റെറനികേഭാരലവുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  കകേഭാളനനികേളുസട  അടനിസഭാന  സസൗകേരലങ്ങളനിസല
അപരലഭാപ്തത ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഭൂമനി,  ഭവനല,  തവദത്യുതനി  ഇവ  ഇല്ലെഭാത്തവര്,  ശുദമഭായ  കുടനിസവള്ളല
ലഭനിക്കഭാത്തവര്, ജനനിതകേ കരഭാഗങ്ങള ബഭാധനിചവര്, ഗതഭാഗത സസൗകേരലമനില്ലെഭാത്തവര്
തുടങ്ങനി കേഷ്ടത അനുഭവനിക്കുന പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗത്തനിലസപടവരുസട
ഉനമനത്തനിനഭായനി  ഒരു  സമഗ്ര  ഉനമന  പഭാകക്കജട്ട്  പരനിഗണനയനിലുകണഭാസയനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനിലസപടവര്ക്കട്ട്  അര്ഹതസപട
ആനുകൂലലങ്ങള ലഭനിക്കഭാസത ചൂഷേണത്തനിനട്ട് ഇരയഭാകുന സഭാഹചേരലല ഒഴെനിവഭാക്കഭാന
തകേസക്കഭാണനിട്ടുള്ള നടപടനികേള എസന്തെല്ലെഭാമഭാസണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി)  പടനികേജഭാതനി  സകങ്കെതങ്ങളനില  തവദത്യുതനി,  കുടനിസവള്ളല,  ഗതഭാഗത
സസൗകേരലല  എനനിവസയഭാരുക്കുനതനിനട്ട്  അലകബദ്കേര്  സസയലപരലഭാപ്ത  ഗ്രഭാമല
പദതനിയുല ഭൂമനി,  ഭവനല എനനിവയട്ട് പ്രകതലകേ പദതനികേളുമുണട്ട്.  സനിക്കനിള സസല
അനതീമനിയ കപഭാലുള്ള കരഭാഗങ്ങള ബഭാധനിചവര്ക്കുള്ള പ്രകതലകേ പദതനി നനിലവനിലുണട്ട്.
ഇവയട്ട് പുറകമ കകേഭാര്പസട്ട് ഫണ്ടുല പൂളസട്ട് ഫണ്ടുല ഉപകയഭാഗനിച്ചുല വനിവനിധ വനികേസന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തഭാവുനതഭാണട്ട്.  ഇവ സലകയഭാജനിപനിചട്ട് കകേഭാളനനി വനികേസനല,
ഹഭാലസലറട്ട് വനികേസന പദതനികേള ഒരു പഭാകക്കജഭായനി നടത്തനി വരുനണട്ട്.

(സനി)  പടനികേജഭാതനി  വനിദലഭാര്തനികേളക്കുള്ള  പ്രതീ-സമടനികേട്ട്  കസ്കെഭാളര്ഷേനിപട്ട്  തുകേ
ആധഭാര്  ലനിങ്കെട്ട്ഡട്ട്  ബഭാങ്കെട്ട്  അക്കസൗണട്ട്  മുകഖനയുല  കപഭാസട്ട്  സമടനികേട്ട്  കകേഭാഴ്സുകേളക്കട്ട്
പഠനിക്കുന വനിദലഭാര്തനികേളക്കുള്ള വനിദലഭാഭലഭാസ ആനുകൂലലല ഓണ്തലനഭായനി ബഭാങ്കെട്ട്
അക്കസൗണട്ട്  മുകഖനയുല  നലകേനിവരുന.  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണല,  ഭവനപുനരുദഭാരണല
തുടങ്ങനിയ  പദതനി  പ്രകേഭാരല  പടനികേജഭാതനി  ജനവനിഭഭാഗത്തനിനട്ട്  ലഭലമഭാകക്കണ
ധനസഹഭായല ബഭാങ്കെട്ട് അക്കസൗണനിലൂസടയുല നലകേനിവരുന.  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കുള്ള
എല്ലെഭാ  സഭാമ്പത്തനികേ  ആനുകൂലലങ്ങളുല  പൂര്ണമഭായുല  ബഭാങ്കെട്ട്  അക്കസൗണട്ട്  വഴെനി
നലകുനതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  കമലസഭാഹചേരലത്തനില പടനികേജഭാതനി/
പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട് അര്ഹതസപട ആനുകൂലലങ്ങള ലഭനിക്കഭാസത ചൂഷേണത്തനിനനിരയഭാകുന
സഭാഹചേരലല ഒഴെനിവഭാക്കഭാന കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.
1007/17
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പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുള്ള ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായ പദതനി

13 (518) ശതീ  .   ഡനി  .   സകേ  .   മുരളനി : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുല നനിയമവുല സഭാലസ്കെഭാരനികേവുല പഭാര്ലസമന്റെറനികേഭാരലവുല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുള്ള  ചേനികേനിതഭാ  ധനസഹഭായ
പദതനിപ്രകേഭാരല വഭാമനപുരല നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില
വനകശഷേല  എത്ര  കപര്ക്കട്ട്  ധനസഹഭായല  അനുവദനിചട്ട്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുസണനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  എത്ര  തുകേ  അനുവദനിസചനല  അനുവദനിച  തുകേ  മുഴുവന  വനിതരണല
സചേയ്തുകവഭാസയനല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  പടനികേവനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കുള്ള  ചേനികേനിതഭാധനസഹഭായ  പദതനി  പ്രകേഭാരല
വഭാമനപുരല നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വനകശഷേല
71  പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കുല  64  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കുല  ചേനികേനിതഭാധനസഹഭായല
അനുവദനിചട്ട് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനിലസപട  71  കപര്ക്കഭായനി  അനുവദനിച
12,73,000  രൂപയനില  69  കപര്ക്കഭായനി  12,63,000  രൂപ  ഇതുവസര  വനിതരണല
സചേയനിട്ടുണട്ട്.  രണ്ടുകപരുസട  തുകേ  വനിതരണല  സചേയ്യുനതനിനുള്ള  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചു
വരുന.

പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കഭായനി അനുവദനിച 1,07,750 രൂപ വനിതരണല സചേയനിട്ടുണട്ട്.

പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുള്ള ചേനികേനിതഭാ നനിധനി

14  (519)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുല നനിയമവുല സഭാലസ്കെഭാരനികേവുല
പഭാര്ലസമന്റെറനികേഭാരലവുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  2011-16  കേഭാലഘടത്തനില പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുള്ള ചേനികേനിതഭാ
നനിധനിയനിലനനിനല  കകേഭാതമലഗലല  മണ്ഡലത്തനില  എത്ര  തുകേ  അനുവദനിച്ചുസവനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അനുവദനിച  മുഴുവന  തുകേയുല  ധനസഹഭായമഭായനി  വലക്തനികേളക്കട്ട്
ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇസല്ലെങ്കെനില  അടനിയന്തെരമഭായനി  തുകേ  ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാസയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  2011-16  കേഭാലഘടത്തനില പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുള്ള ചേനികേനിതഭാ
നനിധനിയനിലനനിനല  കകേഭാതമലഗലല  മണ്ഡലത്തനികലയട്ട്  ആസകേ  68,91,393  രൂപ
(അറുപത്തനിസയടട്ട്  ലക്ഷത്തനി  സതഭാണ്ണൂറനി  ഒനഭായനിരത്തനി  മുന്നൂറനി  സതഭാണ്ണൂറനി  മൂനട്ട്)
അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  അനുവദനിച മുഴുവന തുകേയുല ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  നനിലവനില അനുവദനിച മുഴുവന തുകേയുല വനിതരണല സചേയനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട് ഭൂമനിയുല വതീടുല

15 (520) ശതീമതനി ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജനികമഭാള :
ശതീ  .   ജനി  .   എസട്ട്  .   ജയലഭാല :
ശതീ  .   ഇ  .   സകേ  .   വനിജയന :
ശതീമതനി  സനി  .    സകേ  .    ആശ :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുല നനിയമവുല സഭാലസ്കെഭാരനികേവുല
പഭാര്ലസമന്റെറനികേഭാരലവുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  സസന്തെമഭായനി  ഭൂമനിയുല  വതീടുല  ഇല്ലെഭാത്ത  പടനികേജഭാതനി,
പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  ഭൂമനിയുല  വതീടുല  നല്കുനതനിനട്ട്  പദതനി  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  ഭൂമനിയുല  വതീടുല  നല്കുനതനിനഭായനി
ഭരണതലത്തനില  എസന്തെല്ലെഭാല  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുസവനട്ട്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഉണട്ട്.  സലസഭാനസത്ത  ഭൂരഹനിതരഭായ  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കട്ട്
സസന്തെമഭായനി  ഭൂമനി  വഭാങ്ങഭാന  ധനസഹഭായല  നലകുന  "ഭൂരഹനിതപുനരധനിവഭാസ
പദതനി"യുല  സസന്തെമഭായനി  ഭൂമനിയുള്ള  ഭവനരഹനിതരഭായ  പടനികേജഭാതനി
കുടുലബങ്ങളക്കട്ട് വതീടട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  "ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ ധനസഹഭായ പദതനി"-യുല
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  2016-17-ല  4438  കപര്ക്കട്ട്  സലല  വഭാങ്ങുവഭാനുല
7500 കപര്ക്കട്ട് വതീടട്ട് വയ്ക്കുവഭാനുല അനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  സഎ.എ.തവ. പ്രകേഭാരല
9668  കുടുലബങ്ങളക്കട്ട്  വതീടുവയഭാന  ധനസഹഭായല  നലകുനണട്ട്.  ഭൂരഹനിതരഭായ
പടനികേവര്ഗ്ഗ  കുടുലബങ്ങളക്കട്ട്  'ആശനിക്കുല  ഭൂമനി  ആദനിവഭാസനിക്കട്ട്  സസന്തെല'  പദതനി,
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ആദനിവഭാസനി  പുനരധനിവഭാസ  വനികേസന  മനിഷേന  പദതനി,  വനഭാവകേഭാശ  നനിയമല
2006  എനതീ പദതനികേള മുഖഭാന്തെനിരല ഭൂമനി  ലഭലമഭാക്കനി വരുന.  ഭവനരഹനിതരഭായ
പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  വതീടട്ട്  ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭായനി  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ  പദതനിയുല
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഗ്രഭാമവനികേസന  വകുപ്പുമുകഖന  നടപനിലഭാക്കുന  സഎ.എ.തവ.
പദതനി പ്രകേഭാരവുല പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട് വതീടട്ട് അനുവദനിചട്ട് വരുന.

(ബനി)  പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കുള്ള  ഭൂരഹനിത  പുനരധനിവഭാസ  പദതനിക്കഭായനി
17,497  ലക്ഷല രൂപയുല ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ പദതനിക്കഭായനി  26,500  ലക്ഷല രൂപയുല
2016-17  വര്ഷേസത്ത  ബഡ്ജറനില  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  എല്ലെഭാ  ജനില്ലെകേളനിലുല
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുസട  ഭസൗതനികേ  ലക്ഷലല  നനിര്ണയനിചട്ട്  നലകുകേയുല  ആവശലമഭായ
ഫണട്ട്  അനുവദനിചട്ട്  നലകുകേയുല  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നലകുകേയുല  സചേയനിട്ടുണട്ട്.  ഭൂരഹനിതരഭായ  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട്
അവര്  ഇഷ്ടസപടുന  25  സസന്റെനില  കുറയഭാത്ത  ഭൂമനി  വഭാങ്ങനി  നലകുനതനിനഭായനി
10  ലക്ഷല  രൂപ  വസര  അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി  'ആശനിക്കുല  ഭൂമനി  ആദനിവഭാസനിക്കട്ട്
സസന്തെല'  എന  പദതനി  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  കൂടഭാസത
റനി.ആര്.ഡനി.എല., വനഭാവകേഭാശനനിയമല എനനിവ പ്രകേഭാരവുല ഭൂമനി അനുവദനിച്ചു വരുന.
ഭവനരഹനിതരഭായ മുഴുവന പടനികേവര്ഗ്ഗ കുടുലബങ്ങളക്കുല വതീടട്ട് ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭായനി
വര്ഷേലകതഭാറുല  വതീടുകേള  അനുവദനിക്കുന  ജനറല  ഹസൗസനിലഗട്ട്  പദതനിക്കട്ട്
നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേല  50  കകേഭാടനി  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാസത
ഹഡ്കകേഭായനിലനനിനല  ധനസഹഭായല  ലഭലമഭാക്കനി  2000  പടനികേവര്ഗ്ഗ
കുടുലബങ്ങളക്കട്ട്  വതീടട്ട്  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേവുല
വരുലവര്ഷേങ്ങളനിലുമഭായനി  3000 വതീടുകേള കൂടനി ഹഡ്കകേഭാ ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനി
പ്രകേഭാരല അനുവദനിക്കുനതഭാണട്ട്.  സമ്പൂര്ണ ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ പദതനി മുനനനിര്ത്തനി
എ.റനി.എസട്ട്.പനി.  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  പദതനി  പ്രകേഭാരവുല  സലസഭാനസത്തഭാടഭാസകേ
9362 പടനികേവര്ഗ്ഗ കുടുലബങ്ങളക്കട്ട് വതീടുകേള അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനിനഭാക്ക സമുദഭായങ്ങളനിസല കുടനികേളക്കഭായുള്ള
കഹഭാസലുകേള

16 (521) ശതീ  .   ഡനി  .   സകേ  .   മുരളനി : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുല നനിയമവുല സഭാലസ്കെഭാരനികേവുല പഭാര്ലസമന്റെറനികേഭാരലവുല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വഭാമനപുരല നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില പടനികേജഭാതനി,  പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്ക
സമുദഭായങ്ങളനിസല  കുടനികേളക്കഭായനി  നനിലവനിലുള്ള കഹഭാസലുകേള ഏസതഭാസക്കസയനട്ട്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി) കഹഭാസലുകേളനില  ഓകരഭാനനിലുല  എത്ര  കുടനികേളവതീതല  തഭാമസനിക്കുന

സവനല എത്ര ജതീവനക്കഭാര് നനിലവനിലുസണനല തസ്തനികേ തനിരനിചട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി) കഹഭാസലുകേളുസട പ്രവര്ത്തനല വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) പടനികേജഭാതനി  വകുപനിസന്റെ  കേതീഴെനില  വഭാമനപുരല  കബഭാക്കനില  ആണ്

കുടനികേളക്കഭായനി  ഒരു  പ്രതീസമടനികേട്ട്  കഹഭാസല  പ്രവര്ത്തനിച്ചു  വരുന.  വഭാമനപുരല

നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില  നനിലവനില  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപനിസന്റെ

നനിയനണത്തനില 2 കഹഭാസലുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.

1. പ്രതീസമടനികേട്ട് കഹഭാസല ഞഭാറനതീലനി (കഗളസട്ട്).

2. പ്രതീസമടനികേട്ട് കഹഭാസല നന്ദേനികയഭാടട്ട് (കബഭായ്സട്ട്).

വഭാമനപുരല  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില  പനികനഭാക്ക  സമുദഭായങ്ങളനിസല

കുടനികേളക്കഭായനി കഹഭാസലുകേസളഭാനല നനിലവനിലനില്ലെ.

(ബനി)  പടനികേജഭാതനി വനികേസന വകുപനിനട്ട് കേതീഴെനിലുള്ള കഹഭാസലനില നനിലവനില

25  കുടനികേള തഭാമസനിച്ചു വരുന.  ജതീവനക്കഭാരുസട വനിവരല തസ്തനികേ തനിരനിചട്ട് ചുവസട

കചേര്ക്കുന:

വഭാര്ഡന  - 1

കുക്കട്ട് - 2

വഭാചട്ട്മഭാന - 1

പഭാര്ടട്ട്തട ല സസതീപര് - 1

പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസനവകുപനിനട്ട് കേതീഴെനിലുള്ള കഹഭാസലനില, 

1.  പ്രതീസമടനികേട്ട് കഹഭാസല ഞഭാറനതീലനി (കഗളസട്ട്) - 73 അകന്തെവഭാസനികേള

വഭാര്ഡന - 1 (സനിരല കജഭാലനി)

പഭാര്ടട്ട്തടല ടമ്പ്യൂടര് - 1

കുക്കട്ട് -           2 (ദനിവസകവതനഭാടനിസഭാനത്തനില)

വഭാചട്ട്മഭാന - 1 (ദനിവസകവതനഭാടനിസഭാനത്തനില)
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2.  പ്രതീസമടനികേട്ട് കഹഭാസല നന്ദേനികയഭാടട്ട് (കബഭായ്സട്ട്)-43 അകന്തെവഭാസനികേള

വഭാര്ഡന - 1 (ദനിവസകവതനഭാടനിസഭാനത്തനില)

പഭാര്ടട്ട്തടല ടമ്പ്യൂടര് - 1

കുക്കട്ട് - 2 (ദനിവസകവതനഭാടനിസഭാനത്തനില)

വഭാചട്ട്മഭാന - 1 (സനിരല ജതീവനല)

(സനി)  പടനികേജഭാതനി :

ഉണട്ട്.  കബഭാക്കട്ട് പഞഭായത്തനിനട്ട് തകേമഭാറനിയനിട്ടുള്ള കഹഭാസല നല്ലെ രതീതനിയനില

പ്രവര്ത്തനിച്ചു  വരുനണട്ട്.  വഭാര്ഡനഭാണട്ട്  കഹഭാസലനിസന്റെ  കേഭാരലത്തനില  കമലകനഭാടല

വഹനിക്കുനതട്ട്.  പടനികേജഭാതനി വനികേസന ഓഫതീസര് മഭാസത്തനിസലഭാരനിക്കല കഹഭാസല

സന്ദേര്ശനിചട്ട്  കഹഭാസലനിസന്റെ  പ്രവര്ത്തനല  വനിലയനിരുതകേയുല  ആവശലമഭായ

നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നലകുകേയുല സചേയ്യുന.

പടനികേവര്ഗ്ഗല :

ബന്ധസപട  തടബല  എക്സെെട്ട്റനഷേന  ഓഫതീസര്,  സനടുമങ്ങഭാടട്ട്  സഎ.റനി.ഡനി.

കപ്രഭാജകട്ട്  ഓഫതീസര്  എനനിവര്  മുകഖന  ടനി  കഹഭാസലുകേളനിസല  പ്രവര്ത്തനങ്ങള

വനിലയനിരുതന.

ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനി

17 (522)  ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് പടനികേജഭാതനി

പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുല നനിയമവുല സഭാലസ്കെഭാരനികേവുല പഭാര്ലസമന്റെറനി

കേഭാരലവുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വനതനിനു കശഷേല പടനികേ ജഭാതനി/പടനികേ

വര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനിലസപടവര്ക്കട്ട്  ചേനികേനിതഭാ  ധനസഹഭായമഭായനി  ദുരനിതഭാശസഭാസ

നനിധനിയനില നനിനല എത്ര തുകേ അനുവദനിചനിട്ടുസണനട്ട് ജനില്ലെ തനിരനിചട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇസൗ  ഇനത്തനില  കേണ്ണൂര്  ജനില്ലെയനില  എത്ര  കപര്ക്കട്ട്  ധനസഹഭായല

അനുവദനിചനിട്ടുസണനട്ട് ഉത്തരവട്ട് സഹനിതല വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വനതനിനുകശഷേല  പടനികേജഭാതനി

വനിഭഭാഗത്തനിലസപടവര്ക്കട്ട്  ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായമഭായനി  ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനിയനില

നനിനല ആസകേ 14,75,94,750 രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്. ജനില്ലെ തനിരനിച്ചുള്ള വനിശദഭാലശല

ചുവസട കചേര്ക്കുന: 

തനിരുവനന്തെപുരല 44295000

സകേഭാല്ലെല  12517000

പത്തനലതനിട   6683500

ആലപ്പുഴെ   9992000

കകേഭാടയല    1238100

ഇടുക്കനി    5193500

എറണഭാകുളല 12030000

തൃശ്ശൂര് 20038100

പഭാലക്കഭാടട്ട്   9995700

മലപ്പുറല  16812000

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്   3140000

വയനഭാടട്ട്    632000

കേണ്ണൂര്   1180000

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്   3847850

     ആസകേ 147594750

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വനതനിനു  കശഷേല  പടനികേവര്ഗ്ഗ

വനിഭഭാഗത്തനിലസപടവര്ക്കട്ട്  ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായമഭായനി  ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനിയനില

നനിനല ആസകേ  1,67,500  രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.   ജനില്ലെ  തനിരനിച്ചുള്ള വനിശദഭാലശല

ചുവസട കചേര്ക്കുന: 
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പടനികേവര്ഗ്ഗല

തനിരുവനന്തെപുരല 25,000 

സകേഭാല്ലെല 5,000 

ആലപ്പുഴെ 35,000 

പത്തനലതനിട 37,500 

ഇടുക്കനി 35,000 

വയനഭാടട്ട് 25,000 

കകേഭാടയല   5,000 

എറണഭാകുളല Nil

തൃശ്ശൂര് Nil

പഭാലക്കഭാടട്ട് Nil

മലപ്പുറല Nil

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് Nil

കേണ്ണൂര് Nil

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് Nil

         ആസകേ 1,67,500 

(ബനി)  കേണ്ണൂര് ജനില്ലെയനില പടനികേജഭാതനിയനില ആസകേ 55  കപര്ക്കട്ട് ചേനികേനിതഭാ
ധനസഹഭായല  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(എ)  സര്ക്കഭാരനില നനിനത്തരവഭായതട്ട്

ഉത്തരവട്ട് എണല തുകേ

1.  സ.ഉ(സഭാധഭാ.)  നമ്പര്  1063/2016/
പജപവവനിവ. തതീയതനി 5-8-2016

1 15000

2.  സ.ഉ(സഭാധഭാ.)  നമ്പര്  1064/2016/
പജപവവനിവ. തതീയതനി 5-8-2016

3 15000

3.  സ.ഉ(സഭാധഭാ.)  നമ്പര്  1211/2016/
പജപവവനിവ. തതീയതനി 29-8-2016

10 200000
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(ബനി)  ഡയറകകററനില നനിനത്തരവഭായതട്ട്

ഉത്തരവട്ട് എണല തുകേ

1. സഡവ.സനി 1-4221/16  തതീയതനി 31-5-16 3 30000

2. സഡവ.സനി 1-1829/16 തതീയതനി  2-6-16 1 10000

3. സഡവ.സനി 1-4754/16  തതീയതനി 3-6-16 7 62000

4. സഡവ.സനി 1-6399/16  തതീയതനി 13-6-16 3 30000

5. സഡവ.സനി 1-8854/16  തതീയതനി 20-6-16 3 30000

6. സഡവ.സനി 1-7075/16   തതീയതനി 30-6-16 4 20000

7. സഡവ.സനി 1-8851/16 തതീയതനി 11-7-16 2 20000

8. സഡവ.സനി 1-19163/16 തതീയതനി 1-9-16 13 84500

കേണ്ണൂര് ജനില്ലെഭാ പടനികേജഭാതനി വനികേസന ഓഫതീസനില നനിനനുവദനിചതട്ട്

ഉത്തരവട്ട് എണല തുകേ

സനി6/3660/16 തതീയതനി 29-8-2016 1 5000

6/3660/16 തതീയതനി 22-9-2016 4 20000

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വനതനിനുകശഷേല  കേണ്ണൂര്  ജനില്ലെയനില
പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട് ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായമഭായനി ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനിയനിലനനിനല
തുകേ അനുവദനിചനിടനില്ലെ. 

ഗവണ്സമന്റെട്ട് കമഭാഡല റസനിഡനഷേലല സ്ക്കൂളനിസന്റെ കപരട്ട്

18  (523)  ശതീ  .    എല  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുല നനിയമവുല സഭാലസ്കെഭാരനികേവുല
പഭാര്ലസമന്റെറനികേഭാരലവുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനില്ലെയനിസല  സകേഭാടക്കഭാടട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന ഗവണ്സമന്റെട്ട്
കമഭാ  ഡല  റസനി ഡനഷേലല  സ്കൂളനിസന്റെ  കപരട്ട്  പ്രമുഖ  സഭാമൂഹലപരനിഷ്കര്ത്തഭാവഭായ
ആനന്ദേതതീര്തരുസടയുല,  പരവനടുക്കല  കമഭാ  ഡല  റസനി ഡനഷേലല  സ്കൂളനിസന്റെ  കപരട്ട്
അയങ്കെഭാളനിയുസടയുല കപരുകേളനില പുനര്നഭാമകേരണല സചേയഭാന നടപടനി ഉണഭാകുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതുസലബന്ധനിചട്ട്  ജനില്ലെയനിസല പ്രമുഖ സഭാമൂഹനികേ രഭാഷതീയ പ്രസഭാനല
നലകേനിയ അകപക്ഷ പരനിഗണനിക്കഭാന നടപടനി ഉണഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  അകപക്ഷ സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചു വരുന. 
1007/17
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സസയലപരലഭാപ്ത പടനികേജഭാതനി സകങ്കെതങ്ങള

19  (524)  ശതീ  .    രഭാജ  എബഹഭാല :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുല നനിയമവുല സഭാലസ്കെഭാരനികേവുല
പഭാര്ലസമന്റെറനികേഭാരലവുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  'സസയലപരലഭാപ്ത  പടനികേജഭാതനി  സകങ്കെതങ്ങള'  എന  പദതനി  പ്രകേഭാരല
പടനികേജഭാതനി  സകങ്കെതങ്ങള  അഭനിവൃദനിസപടുതനതനികലക്കഭായനി  മുനസര്ക്കഭാരനിസന്റെ
കേഭാലത്തട്ട് എത്ര പദതനികേള ആണട്ട് അനുവദനിചതട്ട്;  എത്ര കകേഭാടനി രൂപ ഇതനിനഭായനി
നതീക്കനിവച്ചു; ഇവയുസട ജനില്ലെതനിരനിച്ചുള്ള പടനികേ ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) സസയല പരലഭാപ്ത പടനികേജഭാതനി സകങ്കെതങ്ങളുസട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള
ഏല്പനിചനിട്ടുളള പല ഏജനസനികേളുല ഇവയുസട നനിര്മ്മേഭാണല പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാതനിരുനതട്ട്
ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇങ്ങസന  സര്ക്കഭാരനില  നനിനല  പണല  പറ്റുകേയുല  നനിര്മ്മേഭാണല
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാതനിരനിക്കുകേയുല സചേയ പദതനികേള ഏസതഭാസക്കസയനട്ട് ജനില്ലെ തനിരനിചട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;ഇവയുസട  നനിര്മ്മേഭാണച്ചുമതല  നടത്തനിയനിരുന  ഏജനസനികേള
ഏസതഭാസക്കസയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) ഇത്തരല  സഭാപനങ്ങസള  കേരനിമ്പടനികേയനിലസപടുതകേയുല  അനധനികൃതമഭായനി
തകേപറനിയ  തുകേ  ഇവരനില  നനിനല  ഈടഭാക്കനി  കകേഭാളനനികേളുസട  വനികേസനല
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുല  സചേയഭാന  എസന്തെഭാസക്ക  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു  എനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  സസയലപരലഭാപ്ത  ഗ്രഭാമല  പദതനി  പ്രകേഭാരല  പടനികേജഭാതനി  സകങ്കെതങ്ങള
അഭനിവൃദനിസപടുതനതനികലക്കഭായനി മുന സര്ക്കഭാരനിസന്റെ കേഭാലത്തട്ട്  216  കകേഭാളനനികേള
സതരസഞ്ഞടുത. ഓകരഭാ കകേഭാളനനിയനിലുല വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടതനതനിനട്ട്
പരമഭാവധനി 1 കകേഭാടനി രൂപയുസട ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുസണങ്കെനിലുല പ്രവൃത്തനികേളുസട
പുകരഭാഗതനിയനുസരനിചട്ട്  ഘടല  ഘടമഭായനിടഭാണട്ട്  തുകേ  അനുവദനിക്കുനതട്ട്.  ജനില്ലെ
തനിരനിച്ചുള്ള വനിവരല അനുബന്ധല -I ആയനി കചേര്ക്കുന. * ഒടഭാസകേ കവണ  216 കകേഭാടനി
രൂപയനില  88  കകേഭാടനി  രൂപ  മഭാത്രമഭാണട്ട്  അനുവദനിചനിരുനതട്ട്.  37  കകേഭാളനനികേളുസട
പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണട്ട്.  അവയുകടയുല അവസഭാന ഗഡു നലനിയനിടനില്ലെ. 

(ബനി)  ഉണട്ട്. 

(സനി) നനിര്മ്മേഭാണല പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില്ലെഭാത്ത സകങ്കെതങ്ങളുസട ലനിസട്ട് അനുബന്ധല - I-ല
നല്കുന. *

(ഡനി)  കകേഭാളനനികേളുസട വനികേസനല പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് ജനില്ലെഭാ തലത്തനിലുല
ഡയറകകററട്ട് തലത്തനിലുല ബന്ധസപട ഏജനസനികേളക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശല നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

* തലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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     പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗ വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട് തസപന്റെട്ട്

20 (525) ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷേലസതീര് :

ശതീ  .   സകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസട്ട് :

ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അനവര് :

ശതീ  .    പനി  .    സകേ  .    ശശനി :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുല നനിയമവുല സഭാലസ്കെഭാരനികേവുല

പഭാര്ലസമന്റെറനികേഭാരലവുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനിലസപട  സ്കൂള,  കകേഭാകളജട്ട്  വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്

നലകേഭാനുള്ള  തസപന്റെട്ട്  കുടനിശനികേയഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്  ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാസയനട്ട്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) അതതട്ട്  അദലയനവര്ഷേല  തസന  തസപന്റെട്ട്  വനിതരണല

സചേയ്യുനതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  മുന സര്ക്കഭാരനിസന്റെ കേഭാലത്തട്ട്  പടനികേജഭാതനി  വനിദലഭാര്തനികേളുസട  കപഭാസട്ട്

സമടനികേട്ട് കസഭാളര്ഷേനിപട്ട് ഇനത്തനില 26.30 കകേഭാടനി രൂപയുല ഒ.ഇ.സനി.  വനിഭഭാഗത്തനില

116.60  കകേഭാടനി  രൂപയുല  എസട്ട്.ഇ.ബനി.സനി.  ഇനത്തനില  30.38   കകേഭാടനി  രൂപയുല

കുടനിശനികേയുണഭായനിരുന.  ഇകപഭാള  പടനികേജഭാതനി  വനിദലഭാര്തനികേളുസട  തസപന്റെട്ട്

ഇനത്തനില കുടനിശനികേയനില്ലെ. 

(ബനി) അതഭാതട്ട് അദലയന വര്ഷേല തസന തസപന്റെട്ട് വനിതരണല സചേയ്യുനതനിനട്ട്

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

                        പടനികേജഭാതനിഗ്രഭാമല പദതനി

21 (526) ശതീ  .   ബനി  .   സതലന : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് പടനികേജഭാതനി

പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുല നനിയമവുല സഭാലസ്കെഭാരനികേവുല പഭാര്ലസമന്റെറനി

കേഭാരലവുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സസയല പരലഭാപ്ത പടനികേജഭാതനിഗ്രഭാമല പദതനിയനിലുളസപടുത്തനി നവതീകേരണ

പ്രവര്ത്തനല  ആരലഭനിച  ആറനിങ്ങല  മണ്ഡലത്തനിസല  ഇടവനകക്കഭാണല,  കതഭാപനില

കകേഭാളനനികേളനില  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനല  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  എസന്തെല്ലെഭാല

നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുസണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത കകേഭാളനനികേളനിസല നവതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് എന്തു തുകേ
അനുവദനിചനിട്ടുസണനല  ഇതനില  എത്ര  തുകേ  സചേലവഴെനിചനിട്ടുസണനല  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനത്തനിനട്ട് കമലകനഭാടല വഹനിക്കുന ഏജനസനി ഏതഭാസണനല നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനല എനകത്തക്കട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാക്കുസമനല വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) സസയല പരലഭാപ്ത പടനികേജഭാതനി ഗ്രഭാമല പദതനിയനിലുളസപടുത്തനി നവതീകേരണ
പ്രവര്ത്തനല  ആരലഭനിച  ആറനിങ്ങല  മണ്ഡലത്തനിസല  ഇടവനകക്കഭാണല,  കതഭാപനില
കകേഭാളനനികേളനില നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനല പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് ഏജനസനികേളക്കട്ട്
രണട്ട്  ഗഡുക്കളഭായനി  65  ലക്ഷല  രൂപ  വതീതല  അനുവദനിച്ചു  നലകുകേയുല  ജനില്ലെഭാ
തലത്തനിലുല ഡയറകകററട്ട്  തലത്തനിലുല നനിര്വഹണ ഏജനസനികേളുസട അവകലഭാകേന
കയഭാഗല  നടത്തനി  പദതനി  അടനിയന്തെനിരമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  നനിര്കദ്ദേശല
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) കകേഭാളനനി നവതീകേരണത്തനിനട്ട് അനുവദനിച തുകേയുസട വനിവരല ചുവസട കചേര്ക്കുന: 
ക്രമ

നമ്പര്
കകേഭാളനനി അനുവദനിച

തുകേ (രൂപ)
സചേലവഴെനിച
തുകേ (രൂപ)

ഏജനസനി

1. കതഭാപനില കകേഭാളനനി 65,00,000 63,00,000 ജനില്ലെഭാ നനിര്മ്മേനിതനി
കകേനല,
തനിരുവനന്തെപുരല

2. ഇടവനകക്കഭാണല 65,00,000 41,00,000 ജനില്ലെഭാ നനിര്മ്മേനിതനി
കകേനല,
തനിരുവനന്തെപുരല

ടനി  കകേഭാളനനികേളനിസല  പ്രവൃത്തനികേള  2016   ഡനിസലബര്  മഭാസകത്തഭാസട
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കട്ട് സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായല

22 (527) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുല നനിയമവുല സഭാലസ്കെഭാരനികേവുല പഭാര്ലസമന്റെറനികേഭാരലവുല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

ചേനികേനിതയനില  കേഴെനിയുന  എത്ര  പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കട്ട്  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരത്തനില  വനതനിനുകശഷേല  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായല  അനുവദനിചനിട്ടുസണനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വനതനിനു കശഷേല ചേനികേനിതയനില കേഴെനിയുന
"5754”  പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കട്ട്  ധനസഹഭായല  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഈ ഇനത്തനില
14,75,94,750 രൂപ അനുവദനിച്ചു. 
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  പടനികേജഭാതനിയനിലസപടുനവരുസട സപണ്മക്കളക്കട്ട് വനിവഭാഹ ധനസഹഭായല

23  (528)  ശതീ  .    എല  .    എല  .    മണനി :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുല നനിയമവുല സഭാലസ്കെഭാരനികേവുല
പഭാര്ലസമന്റെറനികേഭാരലവുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനിയനിലസപടുനവരുസട  സപണ്മക്കളക്കട്ട്  വനിവഭാഹധനസഹഭായല
അനുവദനിക്കുനതനിനുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പഞഭായത്തനിലനനിനല  വനിധവകേളുസട  സപണ്മക്കളക്കുള്ള  വനിവഭാഹ
ധനസഹഭായല  വഭാങ്ങനി  എന  കേഭാരണല  പറഞ്ഞട്ട്  വനിവഭാഹത്തനിനട്ട്  അനുവദനിച
ധനസഹഭായല നനിരസനിക്കുന സഭാഹചേരലല ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇപ്രകേഭാരല  അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതുല  എനഭാല  വനിതരണല  സചേയഭാത്തതുമഭായ
ധനസഹഭായല അടനിയന്തെരമഭായനി വനിതരണല സചേയ്യുനതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  വനിവഭാഹധനസഹഭായവുല  അകപക്ഷനിക്കുനതനിനുള്ള  വരുമഭാന  പരനിധനിയുല
കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി ഉയര്തനതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?    

ഉത്തരല

(എ) പടനികേജഭാതനിയനിലസപട സപണ്കുടനികേളുസട വനിവഭാഹത്തനിനട്ട്  50,000 രൂപ
ധനസഹഭായമഭായനി നലകേനി വരുന.  വരുമഭാന പരനിധനി  50,000  രൂപയഭാണട്ട്.  ജഭാതനി,
വരുമഭാന സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള,  തകദ്ദേശസസയലഭരണ വകുപനില നനിനല ധനസഹഭായല
ലഭനിചനിടനില്ലെ  എന  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്,  വനിവഭാഹ  നനിശയല  കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുള്ളതനിസന്റെ  കരഖ
(വനിവഭാഹ  ക്ഷണക്കത്തട്ട്/വനിവഭാഹല  നനിശയനിചതട്ട്  സലബന്ധനിചട്ട്  തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനങ്ങളുസട  അദലക്ഷന/ഗസറഡട്ട്  ഓഫതീസര്/  സമുദഭായ  സലഘടനയുസട
സഭാക്ഷലപത്രല)  എനനിവ സഹനിതല അകപക്ഷ ബന്ധസപട പടനികേജഭാതനി  വനികേസന
ഓഫതീസര്ക്കട്ട് സമര്പനികക്കണതഭാണട്ട്.  വനിവഭാഹകശഷേല അകപക്ഷ നലകുകേയഭാസണങ്കെനില
വനിവഭാഹ സര്ടനിഫനിക്കറനിസന്റെ അറസട്ട് സചേയ പകേര്പട്ട് സഹനിതല വനിവഭാഹല കേഴെനിഞ്ഞട്ട്
ഒരു വര്ഷേത്തനിനകേല അകപക്ഷ നലകകേണതഭാണട്ട്. 

(ബനി) ശദയനിലസപടനിടനില്ലെ. 

(സനി)  ഇത്തരല  പരഭാതനി  ശദയനിലസപടനിടനില്ലെ.  ശദയനിലസപടഭാല  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

(ഡനി)  പരനികശഭാധനിച്ചു വരുന. 
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ഹഭാലസലറട്ട്  പദതനി

24  (529)  ശതീ  .    രഭാജ  എബഹഭാല :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുല നനിയമവുല സഭാലസ്കെഭാരനികേവുല

പഭാര്ലസമന്റെറനികേഭാരലവുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പടനികേവര്ഗ്ഗ കകേഭാളനനികേളുസട  സമഗ്ര വനികേസനത്തനിനഭായനി  നടപഭാക്കനിയ

'ഹഭാലസലറട്ട്' പദതനിയനില ഓകരഭാ കകേഭാളനനിക്കുല എത്ര രൂപ വതീതമഭാണട്ട് അനുവദനിചതട്ട്;

(ബനി)  റഭാനനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില  ഏസതഭാസക്ക  കകേഭാളനനികേസളയഭാണട്ട്

ഈ സ്കെതീല അനുസരനിചട്ട് തനിരസഞ്ഞടുത്തനിരുനതട്ട്; ഓകരഭാ കകേഭാളനനിയനിലുല എസന്തെഭാസക്ക

നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനികേളഭാണട്ട്  വനിഭഭാവനല  സചേയനിരുനതട്ട്;  ഇതനിനഭായനി  എത്ര തുകേ

വതീതല നതീക്കനിവചനിരുന;

(സനി)  ഇവയുസട  നനിര്മ്മേഭാണല  ഏസറടുത്തനിരുനതട്ട്  ഏതട്ട്  ഏജനസനിയഭാണട്ട്;

എസന്തെഭാസക്ക നനിര്മ്മേഭാണങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു;

(ഡനി)  ഇനനി  എസന്തെങ്കെനിലുല  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുകണഭാ;  എങ്കെനിൽ  നനിര്മ്മേഭാണല

മുടങ്ങഭാനുള്ള  കേഭാരണല  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  നനിര്മ്മേഭാണല  അടനിയന്തെരമഭായനി

പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന എസന്തെഭാസക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കുനതട്ട് ?

ഉത്തരല

(എ)  ഹഭാലസലറട്ട്  വനികേസന  പദതനിയനില  ഒരു  കകേഭാടനി  രൂപ  വതീതമഭാണട്ട്

അനുവദനിചനിരുനതട്ട്. 

(ബനി&സനി) കുറുമ്പനമൂഴെനി-മണക്കയല  കകേഭാളനനികേസളയഭാണട്ട്  സതരസഞ്ഞടു

ത്തനിരനിക്കുനതട്ട്.  കകേരള കസറട്ട് ഹസൗസനിലഗട്ട് കബഭാര്ഡഭാണട്ട് നനിര്മ്മേഭാണല ഏസറടുത്തനിരനിക്കുന

ഏജനസനി.  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനല  സലബന്ധനിച  വനിവരല  അനുബന്ധമഭായനി

കചേര്ക്കുന. *

(ഡനി)  കുറുമ്പനമൂഴെനി  സഹലത്തട്ട്  സസന്റെര്  കകേഭാമ്പസൗണട്ട്  വഭാള  നനിര്മ്മേഭാണല

പ്രകദശവഭാസനികേളുസട  എതനിര്പ്പുമൂലവുല  മണക്കയല  അങ്കെണവഭാടനി  അടുക്കള

നനിര്മ്മേഭാണല സലപരനിമനിതനിമൂലവുല നടപനിലഭാക്കഭാന കേഴെനിഞ്ഞനില്ലെ.  ഇതുസലബന്ധനിചട്ട്

പ്രശ്നപരനിഹഭാരത്തനിനുള്ള സഭാധലതകേള ആരഭായുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു വരുന. 

* തലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്. 
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ആദനിവഭാസനി കമഖലകേളനികലയ്ക്കുള്ള കറഭാഡട്ട് നനിര്മ്മേഭാണല

25  (530)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുല നനിയമവുല സഭാലസ്കെഭാരനികേവുല
പഭാര്ലസമന്റെറനികേഭാരലവുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  നബഭാര്ഡനിസന്റെ  2014-15  വര്ഷേസത്ത  ആര്.ഐ.ഡനി.എഫട്ട്.  സ്കെതീമനില
ഉളസപടുത്തനി,  കകേഭാതമലഗലല  മണ്ഡലത്തനിസല  മണനികേണ്ഠനചേഭാല,  സവള്ളഭാരലകുനട്ട്,
ഇളലബഭാകശരനി-ഞണ്ടു എനതീ ആദനിവഭാസനി കമഖലകേളനികലക്കുള്ള കറഭാ ഡു നനിര്മ്മേഭാണല
വനല  വകുപനിസന്റെ  അനുമതനി  ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല  തടസസപടനിട്ടുള്ള  വനിവരല
ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കറഭാഡുകേളുസട  നനിര്മ്മേഭാണല  നനിശനിത  കേഭാലഭാവധനിക്കുള്ളനില
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകമഭാസയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) കജഭാലനികേളുസട കേഭാലഭാവധനി എന വസര ദതീര്ഘനിപനിച്ചു നലകേനിയനിട്ടുസണനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  വനല വകുപനിസന്റെ അനുമതനി ലഭലമഭാക്കുവഭാന കേഭാലതഭാമസമുകണഭാസയനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഉസണങ്കെനില  എന്തു  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളസതനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ശദയനിലസപടനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  വനല  വകുപനില  നനിനല  അനുമതനി  ലഭലമഭായഭാല  മഭാത്രകമ  നനിശനിത
കേഭാലഭാവധനിക്കുള്ളനില പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള. 

(സനി)  കജഭാലനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള കേഭാലഭാവധനി  31-12-2016  വസര
ദതീര്ഘനിപനിച്ചു നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  സവള്ളഭാരലകുനട്ട്  -  മണനികേണ്ഠനചേഭാല കറഭാഡട്ട്  മലയഭാറ്റൂര് ഡനിവനിഷേണല
കഫഭാറസട്ട്  ഓഫതീസട്ട്  പരനിധനിയനിലുല,  ഇളലബഭാകശരനി-ഞണ്ടുകുളല  കറഭാഡട്ട്  മൂനഭാര്
ഡനിവനിഷേണല  കഫഭാറസട്ട്  ഓഫതീസട്ട്  പരനിധനിയനിലുമഭാണട്ട്  ഉളസപടുനതട്ട്.  കറഭാഡട്ട്
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  വനല  വകുപനില  നനിനല  അനുമതനി  ലഭനിക്കുനതനിനഭായനി
ആവശലമഭായ എല്ലെഭാ കരഖകേളുല സഹനിതല മൂനഭാര്, മലയഭാറ്റൂര് ഡനിവനിഷേണല കഫഭാറസട്ട്
ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കട്ട്  അകപക്ഷ  സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇക്കഭാരലല  ജനില്ലെഭാ  കേളകറുസട
ശദയനിലസപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  മലയഭാറ്റൂര്  ഡനിവനിഷേണല  കഫഭാറസട്ട്  ഓഫതീസനില
നനിനള്ള  അനുമതനി  ഉടന  നലകുസമനട്ട്  അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.  മൂവഭാറ്റുപുഴെ  തടബല
സഡവലപ്സമന്റെട്ട് ഓഫതീസര് മുഖഭാന്തെനിരല തുടര് നടപടനി തകേസക്കഭാണ്ടുവരുന. 
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മധുരകവലനി ഐ.ടനി.ഐ.ക്കട്ട് സകേടനിടല

26  (531)  ശതീ  .    കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുല നനിയമവുല സഭാലസ്കെഭാരനികേവുല
പഭാര്ലസമന്റെറനികേഭാരലവുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേടുതരുത്തനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിസല  മധുരകവലനിയനില
പ്രവര്ത്തനിക്കുന  പടനികേജഭാതനി/പടനികേര്ഗ്ഗ  വകുപനിനു  കേതീഴെനിലുള്ള  ഐ.ടനി.സഎ. -ക്കട്ട്
സകേടനിടല പണനിയുനതനിനട്ട് പടനികേജഭാതനി കക്ഷമ വകുപനില നനിലവനിലുള്ള 23453/2015
നമ്പര് ഫയലനില സസതീകേരനിച നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഫയല  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ  പരനിഗണനയട്ട്  അയയഭാത്തതനിസന്റെ  കേഭാരണല
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഇതുസലബന്ധനിചട്ട്  ഉണഭായ  കേഭാലതഭാമസത്തനിസന്റെ  കേഭാരണല
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഫയല  നത്യുനത  പരനിഹരനിചട്ട്  എനട്ട്  അയക്കുവഭാന  സഭാധനിക്കുല  എനട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ)  മധുരകവലനി  ഐ.ടനി.ഐ.  സകേടനിടത്തനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  സമയനിന്റെനനസട്ട്
ആന്റെട്ട്  റനിസനഭാകവഷേന  പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി  ചേതീഫട്ട്  എഞനിനതീയര്  സമര്പനിച
31.5  ലക്ഷല   രൂപയുസട  ഡതീസറയനിലഡട്ട്  എസനികമറട്ട്  പരനികശഭാധനിചട്ട്  വലക്തമഭായ
ശനിപഭാര്ശ  സഹനിതല  ലഭലമഭാക്കഭാന  ദക്ഷനിണകമഖല  സടയനിനനിലഗട്ട്  ഇനസസകകറഭാടട്ട്
പടനികേജഭാതനി വനികേസന ഡയറകകററനില നനിനല ആവശലസപട്ടു.  ചേതീഫട്ട് എഞനിനതീയര്
ആയതട്ട്  പരനികശഭാധനിചട്ട്  ശനിപഭാര്ശ  സമര്പനിചനിരുന.   ടനി  ഐ.ടനി.ഐ.  സകേടനിടല
അറകുറപണനി  സചേയ്യുനതനിനഭായനി  തയഭാറഭാക്കനി  സമര്പനിച  എസനികമറ്റുല  കമഖലഭാ
സടയനിനനിലഗട്ട്  ഇനസസകര്  സമര്പനിച  റനികപഭാര്ട്ടുല  വകുപനിനു  കേതീഴെനിലുള്ള
44  ഐ.ടനി.ഐ.-കേളുമഭായനി  ബന്ധസപടട്ട്  തയഭാറഭാക്കനിയ  കകേഭാലപ്രനിസഹനസതീവട്ട്
സപ്രഭാകപഭാസലനില  ഉളസപടുത്തനി.   എനഭാല  ടനി  സപ്രഭാകപഭാസല  സര്ക്കഭാരനികലയട്ട്
സമര്പനിക്കുനതനില  മുന  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  കേഭാലതഭാമസല  കനരനിടനിരുന.
മധുരകവലനി  ഐ.ടനി.ഐ.-യനില  റനിസനഭാകവഷേന  വര്ക്കുകേള  അടനിയന്തെനിരമഭായനി
സചേകയണതനിനഭാല  കമല  കകേഭാലപ്രനിസഹനസതീവട്ട്  സപ്രഭാകപഭാസലനിലനനിനല  മഭാറനി
പ്രകതലകേല  പരനിഗണനിക്കുവഭാന  തതീരുമഭാനനിചതനിസന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  ടനി
സപ്രഭാകപഭാസല  7-9-2016-സല  വര്ക്കനിലഗട്ട്  ഗ്രൂപനില  സമര്പനിചനിരുന.  കമഖലഭാ
സടയനിനനിലഗട്ട്  ഇനസസകറുമഭായനി  ഈ വനിഷേയത്തനില ഒരു ചേര്ച നടത്തനിയ കശഷേല
തതീരുമഭാനസമടുക്കഭാസമനട്ട് നനിര്കദ്ദേശനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. 
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(ബനി)   മുന വനിവരനിച  നടപടനിക്രമങ്ങളനിലുണഭായ തഭാമസല  കേഭാരണല ഫയല
സര്ക്കഭാരനിസന്റെ  പരനിഗണനയട്ട്  സമര്പനിക്കഭാന  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  വകുപട്ട്
ഡയറകര്ക്കട്ട് കേഴെനിഞ്ഞനില്ലെ. 

(സനി)  മധുരകവലനി  ഐ.ടനി.ഐ.-യനിസല  റനിസനഭാകവഷേന  പ്രവൃത്തനികേള
സലബന്ധനിചട്ട്  കമഖലഭാ  സടയനിനനിലഗട്ട്  ഇനസസകറുമഭായനി  ചേര്ച  നടത്തനി  നമ്പ്യൂനത
പരനിഹരനിചട്ട്  സപ്രഭാകപഭാസല  അടനിയന്തെനിരമഭായനി  സമര്പനിക്കഭാന  പടനികേജഭാതനി
വനികേസന വകുപട്ട് ഡയറകര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശല നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

ഭൂരഹനിതരഭായ പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര് 
27 (532) ശതീ  .   സകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :

ശതീ  .   സനി  .   സകേ  .   നഭാണു :
ശതീ  .   കകേഭാവൂര് കുഞകമഭാന :
ശതീ  .    കതഭാമസട്ട്  ചേഭാണനി :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുല നനിയമവുല സഭാലസ്കെഭാരനികേവുല
പഭാര്ലസമന്റെറനികേഭാരലവുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഭൂരഹനിതരഭായ  പടനികേവര്ഗ്ഗ  കുടുലബങ്ങളുസട  ജനില്ലെ  തനിരനിച്ചുള്ള  എണല
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഭൂരഹനിതരഭായ പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട് ഒകരക്കര് ഭൂമനി വതീതല നലകുനതനിനട്ട്
ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന  കശഷേല  എസന്തെല്ലെഭാല  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുസണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  നടപട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേല  ഭൂരഹനിതരഭായ  എത്ര  പടനികേവര്ഗ്ഗ
കുടുലബങ്ങളക്കട്ട്  ഭൂമനി  നലകേഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനസണന ജനില്ലെതനിരനിച്ചുള്ള  വനിവരങ്ങള
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഭൂരഹനിതരഭായ പടനികേ വര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കുല,  നഭാമമഭാത്രമഭായ ഭൂമനിയുള്ള പടനികേ
വര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കുല  ഒകരക്കര്  ഭൂമനി  വതീതസമങ്കെനിലുല  നലകേണസമന  കകേഭാടതനി  വനിധനി
ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കെനില  കകേഭാടതനി  വനിധനി  സമയബന്ധനിതമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഭൂരഹനിതരഭായ  പടനികേവര്ഗ്ഗ  കുടുലബങ്ങളുസട  ജനില്ലെ  തനിരനിച്ചുള്ള  എണല
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന. *

* തലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വനകശഷേല,  ഭൂരഹനിതരഭായ
പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  ഭൂമനി  വഭാങ്ങനി  നലകുന  പദതനി  പ്രകേഭാരല  43  പടനികേ
വര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട് ഭൂമനി വഭാങ്ങനി നലകുനതനിനഭായനി തുകേ പഭാലക്കഭാടട്ട്,  മലപ്പുറല,  ഇടുക്കനി,
വയനഭാടട്ട് ജനില്ലെകേളക്കട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  നടപട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേല  ഭൂമനി  ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്  അകപക്ഷ
സമര്പനിക്കുന  അര്ഹരഭായ  എല്ലെഭാ  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കുല  ഭൂമനി  ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  

(ഡനി)  ശദയനിലസപടനിടനില്ലെ. 

ഭൂരഹനിതരഭായ പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര് 

28 (533) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുല നനിയമവുല സഭാലസ്കെഭാരനികേവുല പഭാര്ലസമന്റെറനി
കേഭാരലവുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

ഭൂരഹനിതരഭായ  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  ഭൂമനി  വഭാങ്ങനി  നലകുന  പദതനിയനില
ഉളസപടഭാനുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

1. അകപക്ഷകേന ഭൂരഹനിത പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരന ആയനിരനിക്കണല.  

2. ഭൂമനിയനില്ലെഭാത്ത കുടുലബമഭാസണനട്ട് ഗ്രഭാമസഭ/ഊരുകൂടല/പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന
വകുപട്ട്  അധനികേഭാരനികേള  എനനിവരനില  ആസരങ്കെനിലുല  സഭാക്ഷലസപടുത്തനിയ
വലക്തനി ആയനിരനിക്കണല.

ഭൂരഹനിതരഭായ പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര് ക്കട്ട് ഭൂമനി

29  (534) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര് :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീനന :

 ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
 ശതീ  .    അനനില  അക്കര :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുല നനിയമവുല സഭാലസ്കെഭാരനികേവുല
പഭാര്ലസമന്റെറനികേഭാരലവുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനസത്ത  ഭൂരഹനിതരഭായ  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  ഭൂമനി  നലകുന
പദതനി നടപഭാക്കനിവരുനകണഭാ;

(ബനി) എങ്കെനില  പദതനിയുസട  വനിശദഭാലശങ്ങള  എസന്തെല്ലെഭാസമനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി) പദതനി നടത്തനിപനിനട്ട് എത്രകകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്;

(ഡനി)  ഇതട്ട്  നടപനിലഭാക്കഭാന  ഭരണതലത്തനില  എസന്തെല്ലെഭാല  നടപടനികേള
എടുത്തനിട്ടുണട്ട്  എനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)   ഉണട്ട്. 

(ബനി)  സലസഭാനസത്ത ഭൂരഹനിതരഭായ പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  10  ലക്ഷല രൂപഭാ
ചേനിലവഴെനിചട്ട്  25  സസന്റെട്ട്  മുതല  1  ഏക്കര്  വസര  ഭൂമനി  വഭാങ്ങനി  നലകുന  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  ഭൂമനി  വഭാങ്ങനി  നലകുനതട്ട്  സലബന്ധനിച  മഭാനദണ്ഡങ്ങളുസട
പകേര്പട്ട്  ഇകതഭാസടഭാപല  ഉള്ളടക്കല  സചേയ്യുന.* ഇതനിനു  പുറസമ  വനഭാവകേഭാശ
നനിയമപ്രകേഭാരല ഭൂമനി നലകേഭാനുള്ള നടപടനിയുല സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി) പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട് ഭൂമനി വഭാങ്ങനി നലകുനതുളസപസടയുള്ള പുനരധനിവഭാസ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേല  42  കകേഭാടനി  രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ഡനി)  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  ഓകരഭാ  ജനില്ലെയനിലുല  ജനില്ലെഭാ  കേളകര്
സചേയര്മഭാനഭായുല,  ജനില്ലെഭാ  പ്ലഭാനനിലഗട്ട്  ഓഫതീസര്  ഐ.റനി.ഡനി.  കപ്രഭാജകട്ട്
ഓഫതീസര്/തടബല  സഡവലപ്സമന്റെട്ട്  ഓഫതീസര്,  ബന്ധസപട  തഹസതീലദഭാര്,
തടബല എക്സെെട്ട്റനഷേന ഓഫതീസര് എനനിവര് അടങ്ങനിയ കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

ഭവനരഹനിതരഭായ പടനികേവര്ഗ്ഗ കുടുലബങ്ങള
30 (535) ശതീ  .   സകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :

ശതീ  .   സനി  .   സകേ  .   നഭാണു :
ശതീ  .   കകേഭാവൂര് കുഞകമഭാന :
ശതീ  .    കതഭാമസട്ട്  ചേഭാണനി :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുല നനിയമവുല സഭാലസ്കെഭാരനികേവുല
പഭാര്ലസമന്റെറനികേഭാരലവുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഭവനരഹനിതരഭായ  എത്ര  പടനികേവര്ഗ്ഗ  കുടുലബങ്ങളുസണനട്ട്  ജനില്ലെ
തനിരനിച്ചുള്ള വനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ:

(ബനി)  ഭൂമനിയുള്ള  പടനികേവര്ഗ്ഗകേഭാര്ക്കട്ട്  വഭാര്പട്ട്  മഭാതൃകേയനിലുള്ള  വതീടുകേളക്കട്ട്
പകേരല,  അടപഭാടനിയനില  വനിജയകേരമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിയപ്രകേഭാരല  കുടുലബത്തനിസന്റെ
ആവശലങ്ങളുല  തഭാല്പരലങ്ങളുല  പരനിഗണനിച്ചു  സകേഭാണ്ടുള്ള  ഒരു  പഭാര്പനിട  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുകമഭാ:

(സനി)  എങ്കെനില  ഇസൗ  വര്ഷേല  ഇത്തരല  മഭാതൃകേയനില  എത്ര  വതീടുകേള
നനിര്മ്മേനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനസതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

* തലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഉത്തരല

(എ)  ഭവനരഹനിതരഭായ  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരുസട  ജനില്ലെ  തനിരനിച്ചുള്ള  വനിശദഭാലശല
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന. *

(ബനി&സനി)  ഭൂമനിയുള്ള പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട് നനിലവനില വഭാര്പട്ട് മഭാതൃകേയനിലുള്ള
350  സ്കെസയര് ഫതീറട്ട് വനിസ്തൃതനിയനിലുള്ള സകേട്ടുറപ്പുള്ള വതീടുകേളഭാണട്ട് നനിര്മ്മേനിച്ചു വരുനതട്ട്.
നടപ്പു സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേല സലസഭാനസത്തഭാടഭാസകേ 5000 വതീടുകേള അനുവദനിക്കഭാന
ലക്ഷലമനിടനിട്ടുണട്ട്.  അടപഭാടനിയനില  നടപനിലഭാക്കനിയ  പ്രകേഭാരമുള്ള  പഭാര്പനിട  പദതനി
സലസഭാനസമഭാടഭാസകേ  നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  വനിശദമഭായ  പഠനല  ആവശലമഭാണട്ട്.
കൂടഭാസത പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരുസട തഭാല്പരലവുല കേണക്കനിസലടുകക്കണതുണട്ട്.   ആയതനിനട്ട്
കശഷേകമ  അടപഭാടനി  കമഭാഡല  പഭാര്പനിട  പദതനി  സലസഭാനസത്തഭാടഭാസകേ
നടപനിലഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള. 

ഭവനരഹനിതരഭായ പടനികേവര്ഗ്ഗ കുടുലബങ്ങള

31  (536)  ശതീ  .    സകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുല നനിയമവുല സഭാലസ്കെഭാരനികേവുല
പഭാര്ലസമന്റെറനികേഭാരലവുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചേനിറ്റൂര്  തഭാലൂക്കനിസല  സപരുമഭാടനി,  പടകഞരനി,  നകല്ലെപനിള്ളനി,
സകേഭാഴെനിഞ്ഞഭാമ്പഭാറ,  എരുകത്തമ്പതനി,  വടകേരപതനി  ഗ്രഭാമപഞഭായതകേളനില
ഭവനരഹനിതരഭായ,  വതീടട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന  ഭൂമനിയുള്ള,  എത്ര  പടനികേവര്ഗ്ഗ
കുടുലബങ്ങളുസണനള്ള വനിവരങ്ങള പഞഭായത്തട്ട് തനിരനിചട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഭവനരഹനിതരഭായ  പടനികേവര്ഗ്ഗ  കുടുലബങ്ങളക്കട്ട്  അടുത്ത  3
വര്ഷേത്തനിനകേല വതീടട്ട് നനിര്മ്മേനിച്ചു നലകുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  വനിശദഭാലശല ചുവസട കചേര്ക്കുന: 
ക്രമ നമ്പര് ഗ്രഭാമപഞഭായത്തട്ട് സസന്തെമഭായനി ഭൂമനി ഉള്ളവരനില

ഭവനരഹനിതരഭായവരുസട എണല

1 സപരുമഭാടനി 51

2 പടകഞരനി  7

3 നകല്ലെപനിള്ളനി 20

4 സകേഭാഴെനിഞ്ഞഭാമ്പഭാറ 40

5 എരുകത്തമ്പതനി  3

6 വടകേരപതനി 24

ആസകേ 145

* തലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്. 
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(ബനി)  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ വനിവനിധ ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനികേള ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്
സമ്പൂര്ണ  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണമഭാണട്ട്.  ആയതനിനഭാല  സലസഭാനസത്തഭാടഭാസകേ
ഭവനരഹനിതരഭായ  മുഴുവന  പടനികേവര്ഗ്ഗ  കുടുലബങ്ങളക്കുല  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ
പദതനികേളുസട  ബഡ്ജറട്ട്  വനിഹനിതത്തനിനട്ട്  ആനുപഭാതനികേമഭായനി  അര്ഹതഭാ
മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പഭാലനിചട്ട്  വതീടുകേള  അനുവദനിചട്ട്  നലകുനതനിനട്ട്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചു വരുന. 

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരുസട ഉനമനല

32  (537)  ശതീ  .    പനി  .    സകേ  .    ബഷേതീര്  :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുല നനിയമവുല സഭാലസ്കെഭാരനികേവുല
പഭാര്ലസമന്റെറനികേഭാരലവുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരുസട  ഉനമനത്തനിനുല  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേളുസട
വനികേസനത്തനിനുമഭായനി  നടപട്ട്  വര്ഷേല  നടപനിലഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന  പദതനികേള
എസന്തെല്ലെഭാമഭാസണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വകുപട്ട്  മുകഖന ഏറനഭാടട്ട്  മണ്ഡലത്തനിസല പടനികേജഭാതനികകേഭാളനനികേളനില
കേഴെനിഞ്ഞ  വര്ഷേല  നടപനിലഭാക്കനിയ  പദതനികേള  ഏസതല്ലെഭാമഭായനിരുനസവനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഏറനഭാടട്ട് മണ്ഡലത്തനില എത്ര പടനികേവര്ഗ്ഗ കകേഭാളനനികേളഭാണുള്ളസതനല
അവ ഏസതല്ലെഭാമഭാണനല വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) കകേഭാളനനികേളനില ഓകരഭാനനിലുല ഇനട്ട് അനുഭവസപടുന അസസൗകേരലങ്ങള,
അടനിസഭാന  സസൗകേരലങ്ങളുസട  അപരലഭാപ്തത,  അടനിയന്തെര  വനികേസനഭാവശലങ്ങള
എനനിവ എസന്തെല്ലെഭാമഭാസണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  ഓകരഭാ  കകേഭാളനനി  കകേനതീകേരനിച്ചുല  വനിശദമഭായ  പദതനി  ആവനിഷ്ക്കരനിചട്ട്
അടനിസഭാന സസൗകേരല വനികേസനല നടപനിലഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരുസട  ഉനമനത്തനിനഭായനി  തുടര്  പദതനികേളക്കട്ട്  പുറസമ
100  ശതമഭാനല കകേനഭാവനിഷ്കൃത പദതനിയഭായ  'വനബന്ധു കേലലഭാണ് കയഭാജന' എന
പുതനിയ  പദതനി  2016-17  വര്ഷേല  മുതല  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  പടനികേജഭാതനി
സകങ്കെതങ്ങളുസട വനികേസനത്തനിനഭായനി അലകബദ്കേര് സസയലപരലഭാപ്ത ഗ്രഭാമല എന പദതനി
നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന.  പടനികേജഭാതനി  വനികേസനത്തനിനുള്ള  കകേഭാര്പസട്ട്  ഫണട്ട്
വനിനനികയഭാഗനിച്ചുല സകങ്കെത വനികേസന പരനിപഭാടനികേള നടത്തനി വരുനണട്ട്. 
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(ബനി) 2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേല വകുപട്ട് മുകഖന ഏറനഭാടട്ട് മണ്ഡലത്തനിസല
പടനികേജഭാതനി കകേഭാളനനികേളനില പ്രകതലകേ പദതനികേള ഒനല നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില്ലെ. 

(സനി&ഡനി)  55  പടനികേവര്ഗ്ഗ കകേഭാളനനികേളുണട്ട്.  വനിശദഭാലശല  അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ക്കുന. *

(ഇ)  അടനിസഭാന  സസൗകേരലങ്ങളുസട  അപരലഭാപ്തത  ശദയനിലസപടനിട്ടുള്ള
കകേഭാളനനികേളനില  അടനിസഭാന  സസൗകേരല  വനികേസനല  നടപഭാക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

  പനക്കചഭാല എസട്ട്.ടനി. കകേഭാളനനിയനികലക്കുള്ള കറഭാഡട്ട് നനിര്മ്മേഭാണല

33 (538)   ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട്  എല  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുല നനിയമവുല സഭാലസ്കെഭാരനികേവുല
പഭാര്ലസമന്റെറനികേഭാരലവുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) തനിരുവമ്പഭാടനി  മണ്ഡലത്തനിസല  കൂടരഞ്ഞനി  പനക്കചഭാല  എസട്ട്.ടനി
കകേഭാളനനിയനികലക്കുള്ള കറഭാഡട്ട് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് കകേഭാര്പസട്ട് ഫണട്ട് അനുവദനിക്കണ
സമന ആവശലല ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങ്കെനില  ഇതനിസന്റെ  ഇകപഭാഴെസത്ത  അവസ  എന്തെഭാസണനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) കറഭാഡട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണപ്രവര്ത്തനല  എനഭാരലഭനിക്കഭാന  കേഴെനിയുസമനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  തനിരുവമ്പഭാടനി  മണ്ഡലത്തനിസല  കൂടരഞ്ഞനി  ഗ്രഭാമപ ഞഭായത്തനിസല
പനക്കചഭാല  പടനികേവര്ഗ്ഗ  കകേഭാളനനിയനില  കറഭാഡട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  കകേഭാര്പസട്ട്
ഫണനില ഉളസപടുത്തനി 2011-12 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേല 45,10,000 രൂപ (നഭാല്പത്തനി
അ ഞ്ചു  ലക്ഷത്തനി  പതനിനഭായനിരല  രൂപ  മഭാത്രല)  അനുവദനിക്കുകേയുല  പ്രവൃത്തനി
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതുമഭാണട്ട്.  പ്രസ്തുത  കറഭാഡനിസന്റെ  കശഷേനിക്കുന  പ്രവൃത്തനിയനില
180  മതീറര്  പ്രവൃത്തനി  കബഭാക്കട്ട്  പഞഭായത്തട്ട്  മുകഖന  നടതനതനിനട്ട്  കകേഭാടകഞരനി
തടബല  എക്സെെട്ട്റനഷേന  ഓഫതീസര്  കബഭാക്കട്ട്  പഞഭായത്തനിനട്ട്  ഫതീസനിബനിലനിറനി
സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  കബഭാക്കട്ട്  പഞഭായത്തനിസന്റെ  പദതനി  അലഗതീകേരനിക്കുന  മുറയട്ട്  പദതനി
ആരലഭനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

* തലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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34  (539)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുല നനിയമവുല സഭാലസ്കെഭാരനികേവുല
പഭാര്ലസമന്റെറനികേഭാരലവുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാതമലഗലല  തഭാലൂക്കനിസല  കുടമ്പുഴെ  പഞഭായത്തനിസല  പന്തെപ്രയനില
കുടനില  സകേടനി  തഭാമസനിക്കുന  ആദനിവഭാസനികേളുസട  പുനരധനിവഭാസ  നടപടനി  ഏതു
ഘടലവസരയഭായനിസയനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവര്ക്കട്ട്  വനഭാവകേഭാശനനിയമപ്രകേഭാരല  അര്ഹമഭായ  ആനുകൂലലങ്ങളഭായ
കൃഷേനിഭൂമനി,  പഭാര്പനിട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള  ധനസഹഭായല  എനനിവ  എകപഭാള
ലഭലമഭാകുസമനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എറണഭാകുളല ജനില്ലെഭാ  കേളകര് സചേയര്മഭാനഭായനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ള ജനില്ലെഭാ
ലവല പുനരധനിവഭാസ കേമ്മേനിറനി പുനരധനിവഭാസ നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടനിസല്ലെന
കേഭാരലല ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) എങ്കെനില തുടര് നടപടനി വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ) പന്തെപ്രയനില തഭാമസനിക്കുന 67 കുടുലബങ്ങളക്കുല വഭാരനിയല, ഉറനിയലസപടനി
കകേഭാളനനികേളനില  ഇവര്ക്കട്ട്  തകേവശമുണഭായനിരുന  ഭൂമനിക്കട്ട്  വനഭാവകേഭാശ
തകേവശകരഖ നലകുന നടപടനി അന്തെനിമ ഘടത്തനിലഭാണട്ട്. 

(ബനി)  ടനി  67  കുടുലബങ്ങള  വഭാരനിയല,  ഉറനിയലസപടനി  കകേഭാളനനികേളനില  ലഭനിച
തകേവശകരഖ വനല വകുപനിനട്ട്  സറണര് സചേയ്യുന നടപടനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി ഓകരഭാ
കുടുലബത്തനിനുല  2  ഏക്കര് ഭൂമനി വതീതല നലകുനതുല പഭാര്പനിട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള
ധനസഹഭായല അനുവദനിക്കുനതുമഭാണട്ട്. 

(സനി)  അതതീവ  ദുര്ഘട  കമഖലയനില  സനിതനിസചേയ്യുനതനിനഭാല  വഭാരനിയല,
ഉറനിയലസപടനി  കകേഭാളനനികേളനിസല  സര്കവ  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന
കേഭാലതഭാമസമുണഭാസയങ്കെനിലുല പുനരധനിവഭാസല പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള
ഊര്ജനിതമഭായനി നടന വരുകേയഭാണട്ട്. 

(ഡനി)  ഇകപഭാള  പന്തെപ്രയനില  തഭാമസനിക്കുന  67  കുടുലബങ്ങളനില
43 കുടുലബങ്ങളുസട അകപക്ഷകേള ജനില്ലെഭാ സമനിതനി പഭാസഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  കശഷേനിക്കുന
24 കപരുസട അകപക്ഷ  27-9-2016-സല ജനില്ലെഭാ സമനിതനി പരനിഗണനിക്കുനതഭാണട്ട്. 
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പടനികേവര്ഗ്ഗ പ്രതീ സമടനികേട്ട് കഹഭാസല

35  (540)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീല :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുല നനിയമവുല സഭാലസ്കെഭാരനികേവുല
പഭാര്ലസമന്റെറനികേഭാരലവുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കുന്ദേമലഗലത്തട്ട്  പ്രവൃത്തനി  പൂര്ത്തനിയഭായ  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പ്രതീ  സമടനികേട്ട്
കഹഭാസല കുടനികേളക്കട്ട് തുറന സകേഭാടുക്കഭാത്തതനിസന്റെ കേഭാരണല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അടനിയന്തെരമഭായനി  ഈ  സകേടനിടല  തുറന  സകേഭാടുക്കഭാന  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  കുന്ദേമലഗലത്തട്ട്  പണനി  പൂര്ത്തനിയഭായ  കഹഭാസല  സകേടനിടത്തനില
തവദത്യുതനി  കേണക്ഷന,  ഫര്ണനിചര്  സസൗകേരലല,  കേനിടക്ക,  പഭാത്രങ്ങള,  ഗലഭാസട്ട്
ഇനസകലഷേന  എനനിവ  ഏര് സപടുകത്തണതുണട്ട്.  കമല  പറഞ്ഞ  കേഭാരലങ്ങള
പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്തതനിനഭാലഭാണട്ട് കഹഭാസല തുറന പ്രവര്ത്തനിക്കഭാത്തതട്ട്. ടനി സസൗകേരലങ്ങള
കേഴെനിവതുല കവഗല ലഭലമഭാക്കനി സകേടനിടല തുറന പ്രവര്ത്തനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചു വരുന. 

പടനികേവര്ഗ്ഗ കുടുലബങ്ങളക്കട്ട് ഓണക്കനിറട്ട്

36  (541)  ശതീ  .    പഭാറക്കല  അബ്ദുസ്തുല്ലെ :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുല നനിയമവുല സഭാലസ്കെഭാരനികേവുല
പഭാര്ലസമന്റെറനികേഭാരലവുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) പടനികേവര്ഗ്ഗ  കുടുലബങ്ങളക്കട്ട്  ഓണക്കനിറട്ട്  നലകുന  കേഭാരലല
പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;

(ബനി) എങ്കെനില  എത്ര  കുടുലബങ്ങളക്കട്ട്  ഓണക്കനിറട്ട്  നലകേഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനസതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഓണക്കനിറനില എസന്തെല്ലെഭാല വനിഭവങ്ങള ഉളസപടുസമനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) കേനിറ്റുകേളുസട വനിതരണ രതീതനി എങ്ങസനയഭാസണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) 2016  വര്ഷേസത്ത ഓണക്കഭാലത്തട്ട് എല്ലെഭാ പടനികേവര്ഗ്ഗ കുടുലബങ്ങളക്കുല
ഓണക്കനിറട്ട് വനിതരണല നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 
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(ബനി)  1,53,825  (ഒരു  ലക്ഷത്തനി  അനപത്തനി  മൂവഭായനിരത്തനി  എണ്ണൂറനി
ഇരുപത്തനിയഞട്ട്)  കുടുലബങ്ങളക്കട്ട്  ഓണക്കനിറട്ട്  നലകേനി.  ഇതനിനു  പുറകമ  14800
കപര്ക്കട്ട്  ഓണകക്കഭാടനി  വനിതരണല  സചേയ്തു.  13.11  കകേഭാടനി  രൂപ  ഇതനിനഭായനി
മുഖലമനനിയുസട ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനിയനില നനിനല സചേലവഴെനിച്ചു. 

(സനി)  ഓണക്കനിറനില  ഉളസപടുത്തനിയ  സഭാധനങ്ങളുസട  വനിവരല  ചുവസട
കചേര്ക്കുന. 

(1) അരനി - 15 കേനി.ഗ്രഭാല

(2) പഞസഭാര - 500 ഗ്രഭാല

(3) സചേറുപയര് - 500 ഗ്രഭാല

(4) മുളകേട്ട് സപഭാടനി - 200 ഗ്രഭാല

(5) സവളനിസചണ - 500 മനി. ലനി.

(6) ശര്ക്കര - 500 ഗ്രഭാല

(7) ചേഭായസപഭാടനി - 200 ഗ്രഭാല

(8) പരനിപട്ട് - 250 ഗ്രഭാല

(9) ഉപട്ട് സപഭാടനി - 1 കേനി. ഗ്രഭാല

(ഡനി) സനിവനില സതപ്ലസട്ട് ഡനികപഭാകേളനില നനിനല ഓണക്കനിറ്റുകേള ലഭലമഭാക്കനി
വനിവനിധ  തടബല  സഡവലപ്സമന്റെട്ട്  ഓഫതീസര്/കപ്രഭാജകട്ട്  ഓഫതീസര്മഭാര്
മുകഖനയഭാണട്ട് വനിതരണല സചേയഭാറുള്ളതട്ട്. 

പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട് സനില ഓവറഭായ വതീടുകേള 

37 (542) ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീനന  :
ശതീ  .    ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന  :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര്  :
ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .  ബലറഭാല :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുല നനിയമവുല സഭാലസ്കെഭാരനികേവുല
പഭാര്ലസമന്റെറനികേഭാരലവുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  സനില  ഓവറഭായ  വതീടുകേളുസട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്
പദതനി നടപഭാക്കുനകണഭാ;

(ബനി) എങ്കെനില വനിശദഭാലശങ്ങള എസന്തെല്ലെഭാമഭാസണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
1007/17
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(സനി)  പദതനി  നടത്തനിപനിനഭായനി  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ള തുകേ എത്രയഭാസണനട്ട്

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാന  ഭരണതലത്തനില  സസതീകേരനിച

നടപടനികേള എസന്തെല്ലെഭാമഭാസണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഉണട്ട്. 

(ബനി)  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപട്ട്  മുകഖന  വനിവനിധ  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ

പദതനികേള  പ്രകേഭാരല  അനുവദനിച  വതീടുകേളനില  നഭാളനിതുവസരയഭായനി  പണനി

പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്ത വതീടുകേളുസട വനിശദഭാലശല ജനില്ലെഭാടനിസഭാനത്തനില കശഖരനിക്കുകേയുല

വനിവനിധ ഘടങ്ങളനിലുള്ള ഭവനങ്ങളുസട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുല പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനുല

തുകേ  അനുവദനിചട്ട്  വരുകേയുല  സചേയ്യുന.  കൂടഭാസത  12  വര്ഷേങ്ങളക്കട്ട്  മുമ്പട്ട്  വതീടട്ട്

അനുവദനിചതുല  കേഭാലപഴെക്കല  സകേഭാണട്ട്  പുനരുദരനിചട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന

കേഴെനിയഭാത്തതുമഭായ  വതീടുകേളക്കട്ട്  പകേരല  മുനഗണനഭാ  ക്രമത്തനില  പുതനിയ  വതീടുകേളുല

അനുവദനിചട്ട്  വരുന.  6  വര്ഷേല  കേഴെനിഞ്ഞതുല  നനിലവനില  നനിര്മ്മേഭാണല

പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്തതുമഭായ  വതീടുകേള  വഭാസകയഭാഗലമഭാല  വനിധല  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി

പരമഭാവധനി ഒരു ലക്ഷല രൂപ വസരയുല അനുവദനിചട്ട് വരുന. 

(സനി)  ജനറല  ഹസൗസനിലഗട്ട്  പദതനി  പ്രകേഭാരല  പുതനിയ  ഭവനങ്ങളുസട

നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുല  സനില  ഓവറനിനുല  ഭവന  പുനരുദഭാരണങ്ങളക്കുമഭായനി  നടപ്പു

സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേല  50 കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 2015-16 സഭാമ്പത്തനികേ

വര്ഷേല  എ.ടനി.എസട്ട്.പനി.  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  പദതനിക്കുള്ള  1500  കകേഭാടനി

രൂപയനിലനനിനല  നനിര്മ്മേഭാണല  ആരലഭനിചട്ട്  സനില  ഓവര്  ആയ  ഭവനങ്ങളുസട

നനിര്മ്മേഭാണ  പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനുല  നടപ്പു  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേല  തുകേ

അനുവദനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

(ഡനി)  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  വതീടുകേളനില  നസല്ലെഭാരു

ശതമഭാനല  സനില  ഓവര്  ആകുനതട്ട്  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ  ശദയനിലസപടതനിസന്റെ

അടനിസഭാനത്തനില  കേഴെനിഞ്ഞ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേല  ജനറല  ഹസൗസനിലഗട്ട്

പദതനിയനില വകേയനിരുത്തനിയനിരുന മുഴുവന തുകേയുല നടപ്പു സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേസത്ത

നസല്ലെഭാരു  ശതമഭാനല  തുകേയുല  പണനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാസത  കശഷേനിച  വതീടുകേള

വഭാസകയഭാഗലമഭാക്കുനതനിനുല ഭവന പുനരുദഭാരണത്തനിനുമഭായഭാണട്ട് സചേലവഴെനിക്കുനതട്ട്. 
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തചര് സമുദഭായല

38  (543)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേനന :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുല നനിയമവുല സഭാലസ്കെഭാരനികേവുല
പഭാര്ലസമന്റെറനികേഭാരലവുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിസല  തചര്  സമുദഭായസത്ത  (ആശഭാരനിയല്ലെഭാത്ത)  പടനികേജഭാതനി
വനിഭഭാഗത്തനില  ഉളസപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഈ  വനിഭഭാഗത്തനിസന  പടനികേജഭാതനി
വനിഭഭാഗത്തനിസന്റെ  വനിദലഭാഭലഭാസ,  കജഭാലനി  സലവരണ  പദതനികേളനില
ഉളസപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  സമുദഭായത്തനിസന്റെ  സലസ്കെഭാരവുല  പഭാരമ്പരലവുല  സലബന്ധനിച
വനിഷേയങ്ങള കേനിര്ത്തഭാര്ഡ്സട്ട് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  സമുദഭായസത്ത  ഏതട്ട്  സഭാമുദഭായനികേ  വനിഭഭാഗത്തനിലഭാണട്ട്
ഉളസപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  കകേരളത്തനിസല ഹനിന്ദു  തചര്  (ആശഭാരനിയല്ലെഭാത്ത)  സമുദഭായസത്ത,  കകേന
സര്ക്കഭാര്  പുറസപടുവനിച  ഭരണഘടനഭാ  (പടനികേജഭാതനികേള)  ഉത്തരവട്ട്  (കഭദഗതനി)
ആകട്ട്  2014-സല ആകട്ട് നമ്പര്  34  പ്രകേഭാരല കകേരളത്തനിസല പടനികേജഭാതനി ലനിസനില
ഉളസപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിസന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  തചര്  (ആശഭാരനിയല്ലെഭാത്ത)
സമുദഭായത്തനിനട്ട്  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനിനു ലഭലമഭാകുന വനിദലഭാഭലഭാസ സലവരണല
ലഭനിക്കഭാറുണട്ട്. എനഭാല ഉകദലഭാഗസലവരണല ലഭനിക്കുനതനിനഭായനി കകേരള കസറട്ട് ആന്റെട്ട്
സകബഭാര്ഡനികനറട്ട്  സര്വതീസട്ട്  റൂളസനില ആവശലമഭായ കഭദഗതനി വരുതനതുമഭായനി
ബന്ധസപട നടപടനികേള അന്തെനിമഘടത്തനിലഭാണട്ട്. 

(ബനി)  കകേരളത്തനിസല  തചര്  (ആശഭാരനിയല്ലെഭാത്ത)  സമുദഭായസത്തക്കുറനിചട്ട്
കേനിര്ത്തഭാഡ്സട്ട്  സമര്പനിച  പഠന  റനികപഭാര്ടനിസന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  ടനി
സമുദഭായസത്ത  സലസഭാനത്തനിസന്റെ  പടനികേജഭാതനി  പടനികേയനില  ഉളസപടുതനതനിനട്ട്
സലസഭാന സര്ക്കഭാര് കകേന സര്ക്കഭാരനിനട്ട് ശനിപഭാര്ശ സമര്പനിചതട്ട്. 

(സനി)  കകേരളത്തനിസല ഹനിന്ദു തചര് (ആശഭാരനിയല്ലെഭാത്ത) സമുദഭായസത്ത, കകേന
സര്ക്കഭാര്  പുറസപടുവനിച  ഭരണഘടനഭാ  (പടനികേജഭാതനികേള)  ഉത്തരവട്ട്  (കഭദഗതനി)
ആകട്ട്  2014-സല ആകട്ട് നമ്പര്  34  പ്രകേഭാരല കകേരളത്തനിസല പടനികേജഭാതനി ലനിസനില
ഉളസപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 
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സകേ.എസട്ട്.ബനി.ഡനി.സനി.

39  (544)  ശതീ  .    പനി  .    ഉതബദുള്ള :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുല നനിയമവുല സഭാലസ്കെഭാരനികേവുല
പഭാര്ലസമന്റെറനികേഭാരലവുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പനികനഭാക്ക  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷേന  (സകേ.എസട്ട്.ബനി.ഡനി.സനി.)  വഴെനി
ഇകപഭാള നലകേനി വരുന വഭായ്പകേളുല അവയുസട മഭാനദണ്ഡങ്ങളുല വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വനതനിനുകശഷേല പുതനിയ കലഭാണുകേള
നലകേഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ ; എങ്കെനില വനിശദഭാലശല നലകുകമഭാ ;

(സനി)  കകേഭാര്പകറഷേസന്റെ പ്രവര്ത്തനല സമചസപടുതവഭാനുല കൂടുതല കമഖലഭാ
കകേനങ്ങള ആരലഭനിക്കുവഭാനുല ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ ?

ഉത്തരല

(എ)  കകേഭാര്പകറഷേന നടപഭാക്കനി വരുന വഭായ്പഭാ പദതനികേളുല മഭാനദണ്ഡങ്ങളുല
അനുബന്ധമഭായനി ഉള്ളടക്കല സചേയ്യുന. *

(ബനി)   ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വനതനിനുകശഷേല  പുതനിയ  വഭായ്പഭാ
പദതനികേസളഭാനല  ആരലഭനിചനിടനില്ലെ.   നനിലവനിലുള്ള  പദതനികേളനില  ഈ  സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരത്തനില  വനതനിനുകശഷേല  നഭാളനിതുവസര  ആസകേ  9411  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കഭായനി
93.79  കകേഭാടനി രൂപ വഭായ്പ വനിതരണല സചേയനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  ഉണട്ട്. 

       ദളനിതട്ട് തക്രസ്തവരുസട കക്ഷമത്തനിനഭായനി കേമ്മേതീഷേസന നനിയമനിക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനി

40  (545)  ശതീ  .    സകേ  .    എല  .    മഭാണനി :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുല നനിയമവുല സഭാലസ്കെഭാരനികേവുല
പഭാര്ലസമന്റെറനികേഭാരലവുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സഭാമൂഹനികേമഭായുല  സഭാമ്പത്തനികേമഭായുല  പനിനഭാക്കല  നനിലക്കുന  ദലനിതട്ട്
തക്രസ്തവരുസട  കക്ഷമത്തനിനുല  ഉനമനത്തനിനുല  കവണ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
സമര്പനിക്കുവഭാനുല  ദലനിതട്ട്  തക്രസ്തവരുസട  പ്രശ്നങ്ങള  പഠനിചട്ട്  സര്ക്കഭാരനിസന
അറനിയനിക്കുനതനിനുല  കവണനി  ഒരു  കേമ്മേതീഷേസന  നനിയമനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാസയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

* തലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറതനിനട്ട് കശഷേല പരനിവര്ത്തനിത തക്രസ്തവ
ധനകേഭാരല  കകേഭാര്പകറഷേന  വഴെനി  എത്ര  രൂപയുസട  വഭായ്പ  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്;
എത്രകപര്ക്കട്ട് വഭായ്പ/ധനസഹഭായല നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഇകപഭാള സര്ക്കഭാരനിസന്റെ പരനിഗണനയനിലനില്ലെ. 

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറതനിനു  കശഷേല  കകേരള  സലസഭാന
തക്രസ്തവ  ശനിപഭാര്ശനിത  വനിഭഭാഗ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷേന  വഴെനി  നലകേനിയ
വഭായ്പകേളുസട വനിവരങ്ങള പദതനിയനിനല തനിരനിചട്ട് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന. *

മുഖഭാരനി - മുവഭാരനി സമുദഭായസത്ത ഒ.ബനി.സനി. പടനികേയനില ഉളസപടുത്തഭാന
നടപടനി

41 (546) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷേട്ട് : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുല നനിയമവുല സഭാലസ്കെഭാരനികേവുല പഭാര്ലസമന്റെറനികേഭാരലവുല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

കകേന  സര്ക്കഭാര്  ഒ.ബനി.സനി.  പടനികേയനില  ഉളസപടുത്തനിയ  മുഖഭാരനി  -  മൂവഭാരനി
സമുദഭായസത്ത സലസഭാന ഒ.ബനി.സനി പടനികേയനില ഉളസപടുതനതനിനുല അര്ഹമഭായ
സലവരണല ലഭലമഭാക്കുനതനിനുല എസന്തെഭാസക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്  ;
വനിശദഭാലശല നലകുകമഭാ;

ഉത്തരല

മുഖഭാരനി,  മുവഭാരനി  സമുദഭായങ്ങസള  ഒ.ബനി.സനി.  പടനികേയനില  ഉളസപടുതന
വനിഷേയത്തനില പ്രഭാകദശനികേതല വനിവരകശഖരണത്തനിസന്റെ അടനിസഭാനത്തനില കേനിര്ത്തഭാഡ്സട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട്  തയഭാറഭാക്കനിവരനികേയഭാണട്ട്.  ടനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  കകേരള  സലസഭാന പനികനഭാക്ക
വനിഭഭാഗ  കേമ്മേതീഷേന  പരനികശഭാധനിചട്ട്  സര്ക്കഭാരനികലക്കട്ട്  ശനിപഭാര്ശ  സചേയഭാല  മഭാത്രകമ
സര്ക്കഭാരനിനട്ട് ഈ വനിഷേയല പരനിഗണനിക്കുവഭാന കേഴെനിയൂ. 

മുഖഭാരനി - മുവഭാരനി സമുദഭായല

42  (547)  ശതീ  .    എല  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുല നനിയമവുല സഭാലസ്കെഭാരനികേവുല
പഭാര്ലസമന്റെറനികേഭാരലവുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മുഖഭാരനി-മുവഭാരനി  സമുദഭായസത്ത  ഒ.ബനി.സനി.  ലനിസനില  ഉളസപടുത്തഭാന
തവകുനതനിസന്റെ കേഭാരണല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

* തലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്. 
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(ബനി)  കകേനസര്ക്കഭാര്  ഈ  സമുദഭായസത്ത  ഒ.ബനി.സനി.  ലനിസനില
ഉളസപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതനിനഭാല  കകേരളത്തനില  ഉളസക്കഭാള്ളനിക്കഭാന  തടസങ്ങസള
സന്തെങ്കെനിലുമുകണഭാസയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  മുഖഭാരനി,  മുവഭാരനി  സമുദഭായങ്ങസള  ഒ.ബനി.സനി.  പടനികേയനില
ഉളസപടുതന  വനിഷേയത്തനില  പ്രഭാകദശനികേതല  വനിവരകശഖരണത്തനിസന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില  കേനിര്ത്തഭാഡ്സട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  തയഭാറഭാക്കനിവരനികേയഭാണട്ട്.  ടനി
റനികപഭാര്ടട്ട്  കകേരള  സലസഭാന  പനികനഭാക്ക  വനിഭഭാഗ  കേമ്മേതീഷേന  പരനികശഭാധനിചട്ട്
സര്ക്കഭാരനികലയട്ട്  ശനിപഭാര്ശ  സചേയഭാല  മഭാത്രകമ  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  ഈ  വനിഷേയല
പരനിഗണനിക്കുവഭാന കേഴെനിയൂ. 

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ കക്ഷമപദതനികേള

43  (548)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുല നനിയമവുല സഭാലസ്കെഭാരനികേവുല
പഭാര്ലസമന്റെറനികേഭാരലവുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ  സമുദഭായ  കക്ഷമ  പദതനികേളക്കഭായനി  ഈ
ബഡ്ജറനില എത്ര കകേഭാടനി രൂപ വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത സമുദഭായങ്ങളുസട ഉനമനത്തനിനഭായനി നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന
പുതനിയ പദതനികേള എസന്തെല്ലെഭാമഭാസണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  പടനികേജഭാതനി :

പടനികേജഭാതനി  കക്ഷമപദതനികേളക്കഭായനി  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേത്തനില
ബഡ്ജറനില വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ള തുകേയുസട വനിശദഭാലശങ്ങള ചുവസട കചേര്ക്കുന. 

Budget Outlay (₹. In crore)

State Plan Scheme 1315.50

Centrally sponsored Scheme  430.92

Grand in Aid to LSGD 1038.90

Non Plan Scheme   73.377

Grand Total 2858.697
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പടനികേവര്ഗ്ഗല :

2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേത്തനില  പടനികേവര്ഗ്ഗ  കക്ഷമത്തനിനഭായനി  ആസകേ
810.16  കകേഭാടനി  രൂപ ബഡ്ജറനില വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില  654.16  കകേഭാടനി
രൂപ  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപട്ട്  മുകഖനയുല  156  കകേഭാടനി  രൂപ  തകദ്ദേശ
സസയലഭരണ വകുപനിനട്ട് റനി.എസട്ട്.പനി. ഗ്രഭാന്റെഭായനി അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  പടനികേജഭാതനി :

പടനികേജഭാതനി  വനികേസനത്തനിനഭായനി  നടപഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന  പുതനിയ
പദതനികേളുസട വനിവരല ചുവസട കചേര്ക്കുന: 

1. വകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനില  പ്രവര്ത്തനിച്ചു  വരുന  കമഭാഡല  റസനിഡനഷേലല
സ്കൂളുകേളനില സലസഭാനസത്ത മനികേച വനിദലഭാലയങ്ങകളക്കഭാള സമചസപട
സകേടനിട  സസൗകേരലങ്ങള,  പഠന,  തഭാമസ  സസൗകേരലങ്ങള  ഭക്ഷണല
എനനിവ നലകേഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

 2. പ്രതീസമടനികേട്ട്,  കപഭാസട്ട്  സമടനികേട്ട്  കഹഭാസലുകേളനില  കേമ്പമ്പ്യൂടര്  ലഭാബട്ട്,
ഇന്റെര്സനറട്ട് സസൗകേരലല.

3. കപഭാസട്ട് സമടനികേട്ട് കഹഭാസലുകേളനില കുടനികേളുസട പഠന സഹഭായത്തനിനട്ട്
20 കുടനികേളക്കട്ട് ഒനട്ട് എന കതഭാതനില ടമ്പ്യൂടര്മഭാസര നനിയമനിക്കുല. 

4. കകേരളത്തനിസല മുഴുവന പ്രതീ സമടനികേട്ട്/കപഭാസട്ട് സമടനികേട്ട് കഹഭാസലുകേളുല
MRS-കേളുല ആധുനതീകേരനിക്കുല.  

5. പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗ വനിദലഭാര്തനികേളക്കുള്ള എല്ലെഭാവനിധ വനിദലഭാഭലഭാസ
ആനുകൂലലങ്ങളുല   25% വതീതല ഉയര്തല. 

6. സസറനിലസമന്റുകേളുല  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേളുല  ഒരു  യൂണനിറഭായനി
കേണ്ടുസകേഭാണട്ട്  എല്ലെഭാ  അടനിസഭാന  സസൗകേരലങ്ങളുല  ഉറപ്പു
വരുതനതനിനട്ട് ഒരു പഭാകക്കജട്ട് തയഭാറഭാക്കുല. 

7. പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനിലസപട  മഭാതഭാപനിതഭാക്കളക്കട്ട്  ജനനിക്കുന
സപണ്കുടനികേളുസട  ആകരഭാഗല  സഭാമൂഹനികേ  സഭാമ്പത്തനികേ  സരക്ഷ
ഉറപഭാക്കുനതനിനുള്ള  ഇനഷേസറനസട്ട്  ലനിങ്കെട്ട്ഡട്ട്  പദതനി  വഭാലസലല
നനിധനി എന കപരനില നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന. 

പടനികേവര്ഗ്ഗല :

പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരുസട  ഉനമനത്തനിനഭായനി  തുടര്  പദതനികേളക്കട്ട്  പുറസമ
100  ശതമഭാനല കകേനഭാവനിഷ്കൃത പദതനിയഭായ വനബന്ധു  കേലലഭാണ് കയഭാജന എന
പുതനിയ പദതനി  2016-17  വര്ഷേല മുതല നടപനിലഭാക്കനി വരുന. 

KIIFB  മുകഖന  100  കകേഭാടനി രൂപ സചേലവഴെനിചട്ട് തഭാസഴെ പറയുന പദതനികേള
നടതനതനിനുള്ള സപ്രഭാകപഭാസല പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 
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1. തനിരുവനന്തെപുരല  ജനില്ലെയനില  കുറനിചലനില എല.ആര്.എസട്ട്.  നനിര്മ്മേഭാണല

(25 കകേഭാടനി)

2. കേണ്ണൂര് ജനില്ലെയനില ആറളത്തട്ട് പുതനിയ എല.ആര്.എസട്ട്. നനിര്മ്മേഭാണല  (25

കകേഭാടനി)

3. കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനില്ലെയനില  ബദനിയഡുക്കയനില  സപണ്കുടനികേളക്കഭായുള്ള

പ്രതീസമടനികേട്ട് കഹഭാസല നനിര്മ്മേഭാണല (5 കകേഭാടനി)

4. കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനില്ലെയനില  കുറനികക്കഭാലനില  ആണ്കുടനികേളക്കഭായുള്ള

പ്രതീസമടനികേട്ട് കഹഭാസല നനിര്മ്മേഭാണല (5 കകേഭാടനി)

5. സകേഭാല്ലെല  ജനില്ലെയനില  അചനകകേഭാവനിലനില  സപണ്കുടനികേളക്കഭായുള്ള

പ്രതീസമടനികേട്ട് കഹഭാസല നനിര്മ്മേഭാണല (5 കകേഭാടനി)

6. ഇടുക്കനി  ജനില്ലെയനില  സനടുങ്കെണത്തട്ട് സപണ്കുടനികേളക്കഭായുള്ള പ്രതീസമടനികേട്ട്

കഹഭാസല നനിര്മ്മേഭാണല (5 കകേഭാടനി)

7. എറണഭാകുളല  ജനില്ലെയനില  ഇടമലയഭാറനില  സപണ്കുടനികേളക്കഭായുള്ള

പ്രതീസമടനികേട്ട്  കഹഭാസല നനിര്മ്മേഭാണല  (5 കകേഭാടനി)

8. എറണഭാകുളല  ജനില്ലെയനില  കനരലമലഗലത്തട്ട്  സപണ്കുടനികേളക്കഭായുള്ള

കപഭാസട്ട് സമടനികേട്ട് കഹഭാസല നനിര്മ്മേഭാണല (5 കകേഭാടനി)

9. ഇടുക്കനി ജനില്ലെയനില കകേഭാടഭാലനിപഭാറയനില ആണ്കുടനികേളക്കഭായുള്ള കപഭാസട്ട്

സമടനികേട്ട് കഹഭാസല നനിര്മ്മേഭാണല  (5 കകേഭാടനി)

10. വനി.റനി.സനി.  ഇടുക്കനിയനില  പുതനിയ  അക്കഭാഡമനികേട്ട്   കബഭാക്കനിസന്റെയുല

കഹഭാസലനിസന്റെയുല നനിര്മ്മേഭാണല  (5 കകേഭാടനി)

11.  തനിരുവനന്തെപുരല  ജനില്ലെയനില  പഭാകലഭാടനില  എസട്ട്.ടനി.  യൂത്തട്ട്  കഹഭാസല

നനിര്മ്മേഭാണല (5 കകേഭാടനി)

പനി.  സകേ.  കേഭാളന  കുടുലബ  പദതനി  എന  കപരനില  25  കകേഭാടനി  രൂപ

എ.ടനി.എസട്ട്.പനി.യനില  നനിനല  വകേയനിരുത്തനി  ആദനിവഭാസനി  കമഖലകേളക്കട്ട്

പുറത്തട്ട്  ചേനിനനിചനിതറനി  തഭാമസനിക്കുന  ഒറസപട  ആദനിവഭാസനി  കുടുലബങ്ങളുസട

ഉനമനത്തനിനഭായനി പഞഭായത്തട്ട് തലങ്ങളനില നടപനിലഭാക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുന.
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പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ ഒ.ഇ.സനി. വനിദലഭാര്തനികേളക്കുള്ള
വനിദലഭാഭലഭാസഭാനുകൂലലങ്ങള

44  (549)  ശതീ  .    സകേ  .    സജ  .    മഭാക്സെെനി :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുല നനിയമവുല സഭാലസ്കെഭാരനികേവുല
പഭാര്ലസമന്റെറനികേഭാരലവുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സലസഭാനസത്ത സസഭാശയ കകേഭാകളജകേളനില ബനി.സനി.എ. ഉളസപസടയുള്ള
കകേഭാഴ്സുകേളനില പഠനിക്കുന പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ ഒ.ഇ.സനി. വനിഭഭാഗത്തനിലുളസപടുന
വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസഭാനുകൂലലങ്ങള ലഭനിക്കുനനില്ലെ എനതട്ട് സര്ക്കഭാരനിസന്റെ
ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കെനില  ഈ  വനിഭഭാഗത്തനിലസപടുന  സസഭാശയ  കകേഭാകളജകേളനിസല
വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  വനിദലഭാഭലഭാസഭാനുകൂലലങ്ങള  ലഭനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  അഡനിഷേന  വനിഭഭാഗത്തനിസല  സമരനിറട്ട്,  മഭാകനജ് സമന്റെട്ട്  എന മഭാനദണ്ഡല
ആനുകൂലല വനിതരണത്തനിനട്ട് ബഭാധകേമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാസയനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഏതട്ട്  തരത്തനിലുള്ള  പ്രകവശനമഭാസണനതട്ട്  പരനിഗണനിക്കഭാസത
വനിദലഭാഭലഭാസഭാനുകൂലലങ്ങള ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാസയനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ശദയനിലസപടനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  ഒ.ഇ.സനി.  വനിഭഭാഗത്തനിലുളസപടുന
വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  വനിദലഭാഭലഭാസഭാനുകൂലലങ്ങള  അനുവദനിക്കുനതനിനുള്ള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
നനിശയനിച  2-7-2009-സല  ജനി.ഒ.(പനി.)  50/2009/പജപവവനിവ  ഉത്തരവനിസല
സസക്ഷന സനി (iii) പ്രകേഭാരല സസകേഭാരല അണ് എയ്ഡഡട്ട് സഭാപനങ്ങളനിസല കപഭാസട്ട്
സമടനികേട്ട്  കകേഭാഴ്സുകേളനില  പഠനിക്കുനവര്ക്കട്ട്  യഭാസതഭാരുവനിധ  ആനുകൂലലങ്ങളുല
നലകുനതല്ലെ  എനട്ട്  വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതനിനഭാല  സസഭാശയ  കകേഭാകളജകേളനിസല
വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  വനിദലഭാഭലഭാസഭാനുകൂലലങ്ങള  അനുവദനിക്കഭാന  നനിര്വഭാഹമനില്ലെ.
എനഭാല സലസഭാനസത്ത അലഗതീകൃത കകേഭാകളജകേളനില ബനി.സനി.എ. ഉളസപസടയുള്ള
കകേഭാഴ്സുകേളനില  പഠനിക്കുന  രണര  ലക്ഷല  രൂപയനില  തഭാസഴെ  കുടുലബ  വരുമഭാനമുള്ള
പടനികേജഭാതനി  വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  ഗവണ്സമന്റെട്ട്  ഓഫട്ട്  ഇന്തെല  കസഭാളര്ഷേനിപട്ട്
അനുവദനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

1007/17
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(സനി)  2-7-2009-സല  ജനി.ഒ.(പനി.)  നമ്പര്  50/2009/പജപവവനിവ  പ്രകേഭാരല
സസഭാശയ സപ്രഭാഫഷേണല സഭാപനങ്ങളനില പഠനിക്കുന പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ/
മറര്ഹ  വനിഭഭാഗല  വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  അഡനിഷേന  വനിഭഭാഗത്തനിസല  സമറനിറട്ട്/മഭാകനജട്ട് സമന്റെട്ട്
എന മഭാനദണ്ഡല ആനുകൂലല വനിതരണത്തനിനട്ട് ബഭാധകേമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഗവണ്സമന്റെട്ട്
ഓഫട്ട് ഇന്തെല കസ്കെഭാളര്ഷേനിപട്ട് അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട് കമല മഭാനദണ്ഡല ബഭാധകേമല്ലെ. 

(ഡനി)  ഇക്കഭാരലല ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ലെ. 

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിദലഭാര്തനികേളുസട വനികദശ പഠനല

45  (550)  ശതീ  .    എലകദഭാസട്ട്  പനി  .    കുനപനിള്ളനില :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുല  നനിയമവുല
സഭാലസ്കെഭാരനികേവുല പഭാര്ലസമന്റെറനികേഭാരലവുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാന  ഗവണ്സമന്റെട്ട്  കേഴെനിഞ്ഞ  കേഭാലഘടങ്ങളനില  പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിദലഭാര്തനികേസള വനികദശത്തട്ട് വനിടട്ട് പഠനിപനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉസണങ്കെനില എത്ര കുടനികേള കപഭായനിട്ടുണട്ട്; എത്ര തുകേ സചേലവഴെനിചനിട്ടുണട്ട്;

(സനി)  പദതനി  തുടര്നല  നടപനിലഭാക്കുകമഭാ;  എങ്കെനില  എങ്ങസനസയനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി)  11  കുടനികേള  കപഭായനിട്ടുണട്ട്.  (10  പടനികേജഭാതനി  +  1  പടനികേവര്ഗ്ഗല)
സചേലവഴെനിച  തുകേ  -  83,08,014/-(എണ്പത്തനി  മൂനട്ട്  ലക്ഷത്തനി  എടഭായനിരത്തനി
പതനിനഭാലട്ട് രൂപ മഭാത്രല).

(സനി) പദതനി തുടര്നല നടപനിലഭാക്കുനതഭാണട്ട്. വനികദശത പഠനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
കകേഭാഴനിസന്റെ നനിലവഭാരല,  ഇകത കകേഭാഴട്ട് ഇന്തെലയനില ലഭലമഭാകണഭാ എന കേഭാരലല,  പഠന
കശഷേമുള്ള  സതഭാഴെനില  സഭാധലത  എനനിവ  പരനിഗണനിചഭാണട്ട്  ധനസഹഭായല
അനുവദനിക്കുനതട്ട്. 

സസൗമല വധകക്കസട്ട്

46 (551) ശതീ  .    എന    .  എ  .    സനല്ലെനിക്കുനട്ട് :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സസൗമല  വധകക്കസനില  സപ്രതീലകകേഭാടതനി  വനിധനിസക്കതനിസര  പുനപരനികശഭാധനഭാ
ഹര്ജനി നലകേഭാന ഉകദ്ദേശമുകണഭാ;
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(ബനി)  സസൗമല വധകക്കസനില സപ്രതീലകകേഭാടതനിയനില കപ്രഭാസനികേമ്പ്യൂഷേന ഭഭാഗത്തട്ട്

സലഭവനിചതട്ട്  ഗുരുതരമഭായ  വതീഴ്ചയഭാസണന  ആകക്ഷപല  ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

ഇക്കഭാരലത്തനില സര്ക്കഭാരനിസന്റെ അഭനിപ്രഭായവുല നനിലപഭാടുല എന്തെഭാണട്ട് എനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  കകേസനിസല  നനിര്ണഭായകേ  വനിവരങ്ങള  തകേവശമുള്ള  അഭനിഭഭാഷേകേര്,

കഫഭാറനസനിക്കട്ട്  സര്ജന,  അകനസഷേണ  ഉകദലഭാഗസന  എനനിവരുമഭായനി  ചേര്ചകേസളഭാനല

നടത്തഭാസതയഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്  അഭനിഭഭാഷേകേന  സപ്രതീലകകേഭാടതനിയനില  ഹഭാജരഭായസതനല

ഇതഭാണട്ട്  IPC  302 പ്രകേഭാരമുള്ള  സകേഭാലക്കുറല  സതളനിയനിക്കഭാന  കേഴെനിയഭാസത  കപഭായസതനല

വനിദഗ്ദ്ധര് ചൂണനിക്കഭാടനിയതനിസനക്കുറനിച്ചുള്ള അഭനിപ്രഭായല എന്തെഭാസണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) സസൗമല വധകക്കസനില ബഹു.  സപ്രതീലകകേഭാടതനിയനില പുന:പരനികശഭാധനഭാ

ഹര്ജനി നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  സസൗമല വധകക്കസനില ബഹു.  സപ്രതീലകകേഭാടതനിയനില കകേസട്ട് നടതന

കേഭാരലത്തനില കപ്രഭാസനികേമ്പ്യൂഷേന ഭഭാഗത്തട്ട് വതീഴ്ച സലഭവനിചനിടനില്ലെ.  ഈ കകേസട്ട് വഭാദനിചതട്ട്

ബഹു.  സപ്രതീലകകേഭാടതനിയനിസല  പ്രഗത്ഭനഭായ  സതീനനിയര്  അഭനിഭഭാഷേകേനുല  കകേരള

തഹകക്കഭാടതനിയനിസല  പ്രശസ്തനഭായ മുന  ജഡ്ജനിയുമഭായനിരുന  ശതീ.  കതഭാമസട്ട്  പനി.

കജഭാസഫട്ട്  ആണട്ട്.   അകദ്ദേഹസത്ത സലസഭാനത്തനിസന്റെ സഭാന്റെനിലഗട്ട്  കേസൗണ്സലമഭാര്

സഹഭായനിക്കുകേയുല സചേയനിരുന. 

(സനി) കകേസനിസന്റെ റനിക്കഭാര്ഡുകേള പരനികശഭാധനിചട്ട് വനിശദമഭായനി പഠനിചതനിനു കശഷേമഭാണട്ട്

സതീനനിയര്  അഭനിഭഭാഷേകേന  ബഹു.  സപ്രതീലകകേഭാടതനിയനില  വഭാദല  നടത്തനിയതട്ട്.

ഇതുസലബന്ധനിചട്ട് കേതീകഴഭാടതനിയനില കകേസട്ട് നടത്തനിയ സസഷേലല പബനികേട്ട് കപ്രഭാസനികേമ്പ്യൂടര്

ശതീ. സകരശനുമഭായനി സഭാന്റെനിലഗട്ട് കേസൗണ്സനില സടലകഫഭാണനില സലസഭാരനിചനിട്ടുണട്ട്. IPC

302 വകുപ്പു പ്രകേഭാരമുള്ള സകേഭാലക്കുറല സതളനിയനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ മതനിയഭായ സതളനിവുകേള

ഉണട്ട് എനട്ട് കപ്രഭാസനികേമ്പ്യൂഷേന ശക്തനിയുക്തമഭായനി വഭാദനിക്കുകേയുല അതനിനട്ട് ഉകപഭാത്ബലകേമഭായനി

സമഭാനമഭായ  കവസറ  ഒരു  കകേസനിസല  ബഹു.  സപ്രതീലകകേഭാടതനിയുസട  വനിധനിപകേര്പട്ട്

കകേഭാടതനിയനില സമര്പനിക്കുകേയുല സചേയനിരുന. ബഹു. സപ്രതീലകകേഭാടതനിയുസട നനിഗമനല

ഇക്കഭാരലത്തനില ശരനിയല്ലെ എന വനിദഗ്ദ്ധ അഭനിപ്രഭായത്തനിസന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട് ഈ

കകേസനില  പുന:പരനികശഭാധനഭാ  ഹര്ജനി നലകേനിയതട്ട്.  പുനനഃപരനികശഭാധനഭാ  ഹര്ജനിയനില

ഹഭാജരഭാകുനതനിനട്ട് ബഹു.  അകറഭാര്ണനി ജനറല ഓഫട്ട് ഇന്തെല ശതീ.  മുകുള കറഭാഹ്ത്തഗനിസയ

കകേരള സര്ക്കഭാര് പ്രകതലകേല ചുമതലസപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  
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കുന്ദേമലഗലല കകേഭാടതനി

47  (552)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീല :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി  സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കുന്ദേമലഗലല  കകേഭാടതനി  1916-ല  നനിര്മ്മേനിച  സകേടനിടത്തനിലഭാണട്ട്
പ്രവര്ത്തനിക്കുനസതനല സകേടനിടത്തനിസന്റെ കേഭാലപഴെക്കവുല സസൗകേരലക്കുറവുല കകേഭാടതനിയുസട
പ്രവര്ത്തനസത്ത ബഭാധനിക്കുനതഭായുല ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  സകേടനിടല  പുരഭാവസ്തുവഭായനി  സലരക്ഷനിചട്ട്,  ഇവനിസടത്തസന
ഒഴെനിഞകേനിടക്കുന ഭഭാഗത്തട്ട് പുതനിയ സകേടനിടല നനിര്മ്മേനിക്കുനകേഭാരലല പരനിഗണനയനിലുകണഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഉണട്ട്. 

(ബനി) പ്രസ്തുത സകേടനിടത്തനിസന്റെ ചേരനിത്ര-പുരഭാവസ്തു പ്രഭാധഭാനലല പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനട്ട്
പുരഭാവസ്തു  വകുപനിസല  ഫതീലഡട്ട്  അസനിസന്റെനിസന  ചുമതലസപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഇതുസലബന്ധനിചട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലഭനിക്കുനതനുസരനിചട്ട്  മഭാത്രകമ  പ്രസ്തുത  സകേടനിടല
സലരക്ഷനികക്കണതുകണഭാ, ഇല്ലെകയഭാ എനട്ട്  തതീരുമഭാനനിക്കഭാന കേഴെനിയുകേയുള.  പുതനിയ
സകേടനിടല നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുള്ള തതീരുമഭാനല തകേസക്കഭാണനിടനില്ലെ. 

ലതീഗല സര്വതീസസട്ട് സസഭാതസറനി

48  (553)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുല നനിയമവുല സഭാലസ്കെഭാരനികേവുല
പഭാര്ലസമന്റെറനികേഭാരലവുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

ചേഭാലക്കുടനിയനില  ലതീഗല  സര്വതീസട്ട്  സസഭാതസറനി  അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി
ചേഭാലക്കുടനി  ബഭാര്  അകസഭാസനികയഷേന  സമര്പനിച  അകപക്ഷയനില  അടനിയന്തെര
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

സകേലസയുസട  49- ാാമതട്ട്  അകതഭാറനിറനി  സകമ്മേളനത്തനില,  പുതുതഭായനി  രൂപതീകേരനിച
12 തഭാലൂക്കുകേളനില ചേഭാലക്കുടനി ഉളസപസടയുള്ള  7 തഭാലൂക്കുകേളനില, തഭാലൂക്കട്ട് ലതീഗല
സര്വതീസസട്ട്  കേമ്മേനിറനികേള  രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുല  പ്രസ്തുത  ആവശലത്തനിനഭായനി
സസക്രടറനി,  തടപനിസട്ട്,  പമ്പ്യൂണ്  തസ്തനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനുമുള്ള  സപ്രഭാകപഭാസല
കകേരള  കസറട്ട്  ലതീഗല  സര്വതീസസട്ട്  അകതഭാറനിറനിയനില  നനിനട്ട്  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്
ലഭനിചതനിസന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  ചേഭാലക്കുടനിയനില  ലതീഗല  സര്വതീസസട്ട്  കേമ്മേനിറനി
രൂപതീകേരനിക്കുനതട്ട്  സലബന്ധനിചട്ട്  8536/എചട്ട്  1/2014/നനിയമല  നമ്പര്  ഫയലനില
സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചു വരനികേയഭാണട്ട്. 
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കേഭാളനി  നഭാടകേല

49  (554)  ശതീ  .    കജഭാണ് സഫര്ണഭാണസട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുല നനിയമവുല സഭാലസ്കെഭാരനികേവുല
പഭാര്ലസമന്റെറനികേഭാരലവുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

സതീകേളുസട  അവകേഭാശങ്ങള  സലരക്ഷനിക്കുനതനിനുല,  അവര്സക്കതനിരഭായ
അക്രമങ്ങസള  സചേറുത്തട്ട്  കതഭാല്പനിക്കുനതനിനുമുള്ള  മനികേച  സകന്ദേശല  നല്കുന  'കേഭാളനി'
നഭാടകേത്തനിസന്റെ  സഭാമൂഹനികേ  പ്രസക്തനി  കേണക്കനിസലടുത്തട്ട്  കകേരളത്തനിലുടനതീളല  ഈ
നഭാടകേല കേളനിപനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

'കേഭാളനി'  നഭാടകേല  സതീകേളുസട  അവകേഭാശങ്ങള  സലരക്ഷനിക്കുനതനിനുല
അവര്സക്കതനിരഭായ  അക്രമങ്ങസള  സചേറുക്കുനതുമഭായ  സഭാമൂഹനികേ  പ്രസക്തനിയുള്ള
സകന്ദേശല ഉളസക്കഭാള്ളുനസവങ്കെനില ആയതട്ട് കകേരള സലഗതീത നഭാടകേ അക്കഭാദമനിയുസട
നനിര്വഭാഹകേ സമനിതനികയഭാടട്ട് പരനികശഭാധനിചട്ട് കകേരളത്തനിലുടനതീളല അവതരനിപനിക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനി അക്കഭാദമനി വഴെനി സചേയ്യുനതഭാണട്ട്. 

അവശകേലഭാകേഭാരനമഭാര്ക്കുള്ള കക്ഷമസപനഷേന

50  (555)  ശതീ  .    സകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുല നനിയമവുല സഭാലസ്കെഭാരനികേവുല
പഭാര്ലസമന്റെറനികേഭാരലവുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  അവശ  കേലഭാകേഭാരനമഭാര്ക്കുള്ള  കക്ഷമസപനഷേന  അര്ഹരഭായവര്ക്കട്ട്
ലഭനിക്കുനനില്ലെ എന വനിവരല ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത സപനഷേന ലഭനിക്കഭാന വഭാര്ഷേനികേ വരുമഭാനല 12,000 രൂപയനില
അധനികേരനിക്കഭാന പഭാടനില്ലെ എന വലവസ കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി പരനിഷ്കരനിക്കഭാന നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഇല്ലെ. 

(ബനി)  കേലഭാകേഭാര  സപനഷേന  ലഭനിക്കുനതനിനട്ട്  വഭാര്ഷേനികേ  വരുമഭാനല  9,000
രൂപയനില  കേവനിയഭാന  പഭാടനില്ലെ  എനതഭാണട്ട്  നനിലവനിസല  വലവസ.  കേലഭാകേഭാര
സപനഷേന  പദതനിയുസട  ചേടങ്ങള  പരനിഷ്കരനിക്കുനതനിനുല  നനിലവനിലുള്ള  വരുമഭാന
പരനിധനി വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുമഭായനി നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു വരുന. 
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                            സപനഷേന പദതനി

51 (556)   ശതീ  .   എല  .   സസരഭാജട്ട് : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുല  നനിയമവുല  സഭാലസ്കെഭാരനികേവുല
പഭാര്ലസമന്റെറനികേഭാരലവുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  അവശകേലഭാകേഭാരനമഭാര്ക്കുള്ള  സപനഷേന  പദതനി  പ്രകേഭാരല  നനിലവനില
എത്ര കപര്ക്കട്ട് സപനഷേന നലകുനണട്ട് എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സപനഷേന  അനുവദനിക്കസപടനിട്ടുള്ള  കേലഭാകേഭാരനഭാരുസട  മരണകശഷേല
അവരുസട  ഭര്ത്തഭാവനികനഭാ/ഭഭാരലയ്കക്കഭാ  കുടുലബ  സപനഷേന  നനിലവനില
അനുവദനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  കുടുലബ  സപനഷേന  അനുവദനിക്കുനസണങ്കെനില  അവയുസട  വനിശദഭാലശല
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇസല്ലെങ്കെനില അങ്ങസന ഒരു സലവനിധഭാനല ഏര്സപടുതനതനിസനക്കുറനിചട്ട്
സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) നനിലവനില 2977 കപര്ക്കഭാണട്ട് കേലഭാകേഭാര സപനഷേന അനുവദനിചട്ട് വരുനതട്ട്. 

(ബനി&സനി) കേലഭാകേഭാരനഭാരുസട മരണകശഷേല അവരുസട ഭര്ത്തഭാവനികനഭാ/ഭഭാരലയ്കക്കഭാ
കുടുലബ  സപനഷേന  അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട്  നനിലവനിലുള്ള  വലവസ  പ്രകേഭാരല
നനിര്വഭാഹമനില്ലെഭാത്തതനിനഭാല കുടുലബ സപനഷേന അനുവദനിക്കുനനില്ലെ. 

(ഡനി)  ഇക്കഭാരലല സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനിച്ചു വരുന. 

കേനിളനിമഭാനൂരനിസല രഭാജഭാരവനിവര്മ്മേ ചേനിത്രകേലഭാ ഇനസനിറമ്പ്യൂടട്ട്

52 (557) ശതീ  .   ബനി  .   സതലന : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുല  നനിയമവുല  സഭാലസ്കെഭാരനികേവുല
പഭാര്ലസമന്റെറനികേഭാരലവുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) 2016-സല സലസഭാന ബഡ്ജറനില പ്രഖലഭാപനിച കേനിളനിമഭാനൂരനിസല രഭാജഭാ
രവനിവര്മ്മേ  ചേനിത്രകേലഭാ  ഇനസനിറമ്പ്യൂടനിസന്റെ  പ്രവര്ത്തനല  എനഭാരലഭനിക്കുവഭാന
കേഴെനിയുസമനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇനസനിറമ്പ്യൂടനിനഭായനി  എന്തു  തുകേ  നതീക്കനി  വചനിട്ടുസണനല  തുടര്
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ആരുസട  കമലകനഭാടത്തനിലഭാസണനല  ഇനസനിറമ്പ്യൂടനിസന്റെ  ഘടന
എപ്രകേഭാരസമനമുള്ള വനിശദ വനിവരങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ&ബനി)  കേനിളനിമഭാനൂര്  രഭാജഭാരവനിവര്മ്മേ  ചേനിത്രകേലഭാ  ഇനസനിറമ്പ്യൂടനിസന്റെ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  2016-സല  ബഡ്ജറട്ട്  പ്രസലഗത്തനില  25  ലക്ഷല  രൂപ
പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  കകേരള  ലളനിതകേലഭാ  അക്കഭാദമനി  മുകഖന  ചേനിത്രകേലഭാ  ഇനസനിറമ്പ്യൂടനിസന്റെ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലഭനിക്കുനതനിനഭായുള്ള നടപടനി പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്. 

ഗ്രഭാമപ്രകദശങ്ങളനില സനിനനിമഭാ തതീകയററുകേള

53  (558)  ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബലറഭാല :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുല നനിയമവുല സഭാലസ്കെഭാരനികേവുല
പഭാര്ലസമന്റെറനികേഭാരലവുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഗ്രഭാമപ്രകദശങ്ങളനില  സനിനനിമഭാ  തനികയററുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന  പദതനി
പരനിഗണനയനിലുകണഭാ; എങ്കെനില വനിശദഭാലശല നലകുകമഭാ;

(ബനി)  പദതനിക്കഭായനി  ഗ്രഭാമങ്ങസള  സതരസഞ്ഞടുക്കുനതട്ട്  സലബന്ധനിചട്ട്
എസന്തെങ്കെനിലുല മഭാനദണ്ഡങ്ങള നനിശയനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കെനില വനിശദഭാലശല എന്തെഭാണട്ട്;

(സനി)  പദതനിയനില സസകേഭാരല  പങ്കെഭാളനിത്തല ആകലഭാചേനയനിലുകണഭാ;  എങ്കെനില
വനിശദഭാലശല നലകുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുന  സലങ്ങളനില  തതീകയറര്
സമുചയല കകേരള സലസഭാന ചേലചനിത്ര വനികേസന കകേഭാര്പകറഷേസന്റെ കനതൃതസത്തനില
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള പദതനി പരനിഗണനയനിലുണട്ട്. 

(ബനി)   പ്രകതലകേനിചട്ട്  മഭാനദണ്ഡങ്ങള നനിശയനിചനിടനില്ലെ.   സനിനനിമഭാ  തതീകയറര്
നടത്തനിപനിനട്ട് അനുകയഭാജലമഭായ എല്ലെഭാ പ്രകദശങ്ങളുല പരനിഗണനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

(സനി)  സസകേഭാരല  പങ്കെഭാളനിത്തകത്തഭാസട  ടനി  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിസന്റെ
സഭാധലത പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്. 

ബഭാബുരഭാജട്ട് കേളചറല അക്കഭാദമനി

 54 (559) ശതീ  .   എല  .   ഉമ്മേര് : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുല  നനിയമവുല  സഭാലസ്കെഭാരനികേവുല
പഭാര്ലസമന്റെറനികേഭാരലവുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) മലപ്പുറല  ജനില്ലെയനില  ബഭാബുരഭാജട്ട്  കേളചറല  അക്കഭാദമനി  ആരലഭനിക്കുനതനിനട്ട്
എസന്തെല്ലെഭാല നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനസതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  അക്കഭാദമനി  സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  സലകമസറടുക്കുന  കേഭാരലല
പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;

(സനി) ഈ  അക്കഭാദമനി  ആരലഭനിക്കുനതുമഭായനി  ബന്ധസപടട്ട്  ആസരല്ലെഭാല/ഏസതല്ലെഭാല
സലഘടനകേള നനികവദനല നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്; വനിശദഭാലശല നലകുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി) ബഭാബുരഭാജട്ട് കേളചറല അക്കഭാദമനി സഭാപനിക്കുന കേഭാരലല സര്ക്കഭാര്
ആകലഭാചേനിചനിടനില്ലെ. 

(സനി)  ബഭാബുരഭാജട്ട്  കേളചറല  അക്കഭാദമനി,  മകഞരനി  എന  സലഘടന
ഇക്കഭാരലത്തനില നനികവദനല സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്. 

സകേഭാല്ലെത്തട്ട് മളടനിപ്ലക്സെെട്ട് തതീകയറര്

55 (560)   ശതീ  .    എല  .    മുകകേഷേട്ട് :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുല നനിയമവുല സഭാലസ്കെഭാരനികേവുല പഭാര്ലസമന്റെറനികേഭാരലവുല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

കകേരള  കസറട്ട്  ഫനിലനില  സഡവലപ്സമന്റെട്ട്  കകേഭാര്പകറഷേനു  കേതീഴെനില  സകേഭാല്ലെല
മണ്ഡലത്തനില  ഒരു  മളടനിപ്ലക്സെെട്ട്  തതീകയറര്  സഭാപനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ഇതനിനഭായനി  നനിലവനില  പദതനി  ഉകണഭാ;  വനിശദഭാലശല
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

സകേഭാല്ലെല നഗരത്തനില കകേരള കസറട്ട് ഫനിലനില സഡവലപ്സമന്റെട്ട് കകേഭാര്പകറഷേന
മുഖഭാന്തെനിരല ഒരു തതീകയറര് സമുചയല നനിര്മ്മേനിക്കുന വനിഷേയല പരനിഗണനയനിലുണട്ട്.
ഇതനിനഭായനി  ബന്ധസപട  തകദ്ദേശസസയലഭരണ  സഭാപനത്തനിസന്റെ  അധനികൃതരുമഭായനി
ചേര്ച പുകരഭാഗമനിച്ചുസകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. 

ഒറപഭാലത്തട്ട് ഫനിലനില സനിറനി

56 (561)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുല നനിയമവുല സഭാലസ്കെഭാരനികേവുല പഭാര്ലസമന്റെറനികേഭാരലവുല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഒറപഭാലത്തട്ട്  ''ഒരു  ഫനിലനില  സനിറനി''  സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  തതസത്തനില
അലഗതീകേഭാരല നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉസണങ്കെനില വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി) പ്രസ്തുത ഫനിലനില സനിറനിക്കഭായനി ബഡ്ജറനില തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഉസണങ്കെനില ആയതനിസന്റെ വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇസല്ലെങ്കെനില  ബഡ്ജറനില  ആവശലമഭായ  തുകേ  വകേയനിരുതനതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  നനിര്ദനിഷ്ട  ഫനിലനില  സനിറനിക്കഭായനി  ഭൂമനി  സസകേമഭാറല  സചേയനിട്ടുകണഭാ;
ഉസണങ്കെനില പ്രസ്തുത ഭൂമനിയുസട വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഒറപഭാലല ഫനിലനില  സനിറനിക്കട്ട് ഭരണഭാനുമതനി നല്കുനതനിനഭായനി എസന്തെല്ലെഭാല
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതനിനഭാണട്ട് ഉകദശനിക്കുനസതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഒറപഭാലല  ഫനിലനില  സനിറനി  നനിര്മ്മേഭാണല  സര്ക്കഭാര്  തതസത്തനില
അലഗതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) ഒറപഭാലല ഫനിലനില സനിറനിയുസട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് 2011-12-സല ബഡ്ജറട്ട്
പ്രസലഗത്തനില  50  ലക്ഷല  രൂപയുല  2012-13-സല  ബഡ്ജറട്ട്  പ്രസലഗത്തനില  ഒരു
കകേഭാടനി  രൂപയുല  പ്രഖലഭാപനിചനിരുന.  എനഭാല  സലല  ലഭലമഭാകേഭാതനിരുന
സഭാഹചേരലത്തനില  പ്രസ്തുത  തുകേ  കകേരള  സലസഭാന  ചേലചനിത്ര  വനികേസന
കകേഭാര്പകറഷേനട്ട് അനുവദനിചനിരുനനില്ലെ. 

(സനി) ഫനിലനില സനിറനിയുസട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനല ആരലഭനിചനിടനില്ലെ.  സനിനനിമഭാ
വലവസഭായ കമഖലയനില  നനിനല  ഒരു തപ്രവറട്ട്  പഭാര്ടട്ട്ണസറ  കേസണത്തനി പദതനി
നടപനിലഭാക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ എനട്ട് മുന സര്ക്കഭാര് കകേരള ചേലചനിത്ര വനികേസന
കകേഭാര്പകറഷേകനഭാടട്ട് ആരഭാഞ്ഞനിരുന. ഇതുസലബന്ധനിചട്ട് കകേരള ചേലചനിത്ര വനികേസന
കകേഭാര്പകറഷേനുമഭായനി  ആകലഭാചേനിചട്ട്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന  കേഭാരലല
പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

(ഡനി)  ഒറപഭാലല തഭാലൂക്കനില ഇറനികഗഷേന വകുപനിസന്റെ അധതീനതയനിലുള്ള മൂനട്ട്
ഏക്കര് മൂനട്ട് സസന്റെട്ട് ഭൂമനി ഫനിലനില സനിറനി നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി സലസഭാന ചേലചനിത്ര
വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷേനട്ട്  മുപതട്ട്  വര്ഷേല  പഭാടത്തനിനട്ട്  നലകുവഭാന  ഗവണ്സമന്റെട്ട്
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.  (ജനി.ഒ(എല.എസട്ട്)നമ്പര്  289/2014/റവ  തതീയതനി  തനിരുവനന്തെപുരല
4-7-2014)

(ഇ)   നനിലവനിസല സനിനനിമഭാ  വലവസഭായ കമഖലയനില നനിനല ഒരു തപ്രവറട്ട്
പഭാര്ടട്ട്ണസറ  കേസണത്തനി  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുവഭാന  സഭാധനിക്കുകമഭാ  എനട്ട്  മുന
സര്ക്കഭാര്  കകേരള  ചേലചനിത്ര  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷേകനഭാടട്ട്  ആരഭാഞ്ഞനിരുന.
ഇതുസലബന്ധനിചട്ട്  കകേരള  ചേലചനിത്ര വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷേനുമഭായനി  ആകലഭാചേനിചട്ട്
പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള സഭാധലതസയക്കുറനിചട്ട് ആകലഭാചേനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

1007/17
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ഗ്രഭാമപ്രകദശങ്ങളനില സനിനനിമഭാ തതീകയററുകേള

57  (562)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുല നനിയമവുല സഭാലസ്കെഭാരനികേവുല
പഭാര്ലസമന്റെറനികേഭാരലവുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഗ്രഭാമപ്രകദശങ്ങളനില  സനിനനിമഭാ  തനികയററുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന  പദതനി
പരനിഗണനയനിലുകണഭാ; എങ്കെനില വനിശദഭാലശല നലകുകമഭാ;

(ബനി)  പദതനിക്കഭായനി  ഗ്രഭാമങ്ങസള  സതരസഞ്ഞടുക്കുനതനിനട്ട്  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
നനിശയനിചനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സസകേഭാരല  പങ്കെഭാളനിത്തകത്തഭാസട  പ്രസ്തസ്തുത  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുവഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; എങ്കെനില വനിശദഭാലശല സവളനിസപടുതകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുന  സലങ്ങളനില  തതീകയറര്
സമുചയല കകേരള സലസഭാന ചേലചനിത്ര വനികേസന കകേഭാര്പകറഷേസന്റെ കനതൃതസത്തനില
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള പദതനി പരനിഗണനയനിലുണട്ട്. 

(ബനി)  പ്രകതലകേനിചട്ട്  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  നനിശയനിചനിടനില്ലെ.   സനിനനിമഭാ  തതീകയറര്
നടത്തനിപനിനട്ട് അനുകയഭാജലമഭായ എല്ലെഭാ പ്രകദശങ്ങളുല പരനിഗണനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

(സനി)  സസകേഭാരല  പങ്കെഭാളനിത്തകത്തഭാസട  ടനി  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിസന്റെ
സഭാധലത പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്. 

അവശ കേലഭാകേഭാരനഭാര്ക്കട്ട് നലകുന സപനഷേന തുകേ

58  (563)  ശതീ  .    മുല്ലെക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുല നനിയമവുല സഭാലസ്കെഭാരനികേവുല
പഭാര്ലസമന്റെറനികേഭാരലവുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

അവശ കേലഭാകേഭാരനമഭാര്ക്കട്ട് നലകുന സപനഷേന തുകേ എത്രസയനല ആയതട്ട്
വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ എനല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

നനിലവനില  കേലഭാകേഭാരനഭാര്ക്കട്ട്  നലകേനി  വരുന  സപനഷേന  പ്രതനിമഭാസല  750
രൂപയഭാണട്ട്.  പ്രസ്തുത  തുകേ  2016-17-സല  പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജറട്ട്  പ്രസലഗത്തനിസന്റെ
സവളനിചത്തനില  1500 (ആയനിരത്തനി അഞ്ഞൂറട്ട്)  രൂപയഭായനി  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 
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അവശ കേലഭാകേഭാരനഭാര്ക്കുള്ള കക്ഷമസപനഷേനുകേള

59 (564) ശതീ  .   സകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന  : 
ശതീ  .   പുരുഷേന കേടലുണനി : 
ശതീ  .   സകേ  .   സകേ  .   രഭാമചേനന നഭായര്  : 
ശതീ  .    എല  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുല നനിയമവുല സഭാലസ്കെഭാരനികേവുല
പഭാര്ലസമന്റെറനികേഭാരലവുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  അവശകേലഭാകേഭാരനമഭാര്ക്കുള്ള കക്ഷമസപനഷേനുകേള നനിലവനില അര്ഹരഭായ
പലര്ക്കുല ലഭനിക്കുനനില്ലെ എന പരഭാതനി ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സപനഷേന  ലഭനിക്കുനതനിനുള്ള  വഭാര്ഷേനികേ  വരുമഭാനപരനിധനി  എത്ര
രൂപയഭാസണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വരുമഭാനപരനിധനി  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി  പരനിഷ്കരനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഇല്ലെ. 

(ബനി)  കേലഭാകേഭാര സപനഷേന ലഭനിക്കുനതനിനട്ട് നനിലവനില വഭാര്ഷേനികേ വരുമഭാന
പരനിധനി 9,000 രൂപയഭാണട്ട്. 

(സനി)  കേലഭാകേഭാര  സപനഷേന  പദതനിയുസട  ചേടങ്ങള  പരനിഷ്കരനിക്കുനതനിനുല
നനിലവനിലുള്ള വരുമഭാന പരനിധനി വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുല നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു വരുന. 

വനല വകുപട്ട്  ജണ  സകേടനിയതഭായനിട്ടുള്ള ആകക്ഷപല

60 (565) ശതീ  .    സകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനവുല മൃഗസലരക്ഷണവുല മൃഗശഭാലകേളുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സസകേഭാരല  വലക്തനികേളുസട  കപരനിലുള്ള  സലത്തട്ട്  വനല  വകുപട്ട്  'ജണ'
സഭാപനിചതഭായുളള എത്ര കകേസകേള പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനില്ലെയനില ശദയനിലസപടനിട്ടുണട്ട്;
വനിശദവനിവരല നലകുകമഭാ;

(ബനി)  ഇപ്രകേഭാരല ജണ സകേടനിയ സലങ്ങള നനിയമപരമഭായനി  പരനികശഭാധനിചട്ട്
സമയബന്ധനിതമഭായനി,  അര്ഹതസപടവര്ക്കട്ട്  തനിരനിസകേ  നലകുനതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; എങ്കെനില വനിശദഭാലശല നലകുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനില  ഇത്തരല  എത്ര  അകപക്ഷകേള  പരനിഗണനയനിലുണട്ട്;
വനിശദവനിവരല നലകുകമഭാ;  പ്രസ്തുത അകപക്ഷകേളുസട കേഭാരലത്തനില  6  മഭാസത്തനിനുള്ളനില
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; എങ്കെനില വനിശദഭാലശല നലകുകമഭാ?
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ഉത്തരല 

(എ)  ഈകസണ്  സര്ക്കനിള  പഭാലക്കഭാടനിനട്ട്  കേതീഴെനില  മണഭാര്ക്കഭാടട്ട്
ഡനിവനിഷേനനില സസകേഭാരല  വലക്തനികേളുസട  കപരനിലുള്ള സലത്തട്ട്  വനല  വകുപട്ട്  ജണ
സഭാപനിചതഭായുള്ള 3 പരഭാതനികേള നനിലവനിലുണട്ട്. സനനഭാറ ഡനിവനിഷേനനില കേഭാവകശരനി
II വനികല്ലെജനിലസപടതുല ഒ.എ.-12/2000 കകേസനിലുളസപടതുമഭായ സലത്തട്ട് കനരസത്ത
ഒരു ജണ സഭാപനിചനിട്ടുള്ളതഭായനി ശദയനിലസപടനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  മണഭാര്ക്കഭാടട്ട്  ഡനിവനിഷേനുകേതീഴെനിലുള്ള  ജണ  സകേടനിയ  സലങ്ങള
നനിയമപരമഭായനി പരനികശഭാധനിചട്ട് തനിരനിസകേ നലകുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു
വരുന.  സനനഭാറ ഡനിവനിഷേനു കേതീഴെനിലുള്ള ഒ.എ. 12/2000  നമ്പര് കകേസനിലുളസപട
സലല അകപക്ഷകേര്ക്കട്ട് 11-2-2011-നട്ട് വനിട്ടു നലകേനിയനിട്ടുള്ളതുല ഇകപഭാള അവരുസട
തകേവശത്തനിലുള്ളതുമഭാണട്ട്. 

(സനി)  മണഭാര്ക്കഭാടട്ട്  ഡനിവനിഷേനനില  3  അകപക്ഷകേള  പരനിഗണനയനിലുണട്ട്.
അകപക്ഷകേരുസട കപരട്ട് വനിവരല തഭാസഴെ കചേര്ക്കുന. 

1. ശതീമതനി  ജമതീല,  W/o  ഹനിദഭായത്തട്ട്,  സപടനകേടവട്ട്  മലയനില,  
സകേഭായനിലഭാണനി തഭാലൂക്കട്ട്

2. ശതീ. വനി. ചേനിനസസഭാമനി,   S/o. ഭരതട്ട് രഭാജട്ട്, മടത്തട്ട്കേഭാടട്ട് 

3. ശതീ. രലഗന,  S/o. മശണന, തഭാഴെമൂലസകേഭാമ്പട്ട്

പ്രസ്തുത  അകപക്ഷകേള  നനിയമപരമഭായനി  സഭാധുത  ഉള്ളതഭാകണഭാ  എനട്ട്
പരനികശഭാധനിചട്ട് എത്രയുല കവഗത്തനില തതീര്പട്ട് കേലപനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

പടയല ലഭനിച ഭൂമനിയനിസല മരങ്ങള

61 (566)  ശതീ  .    എല  .    എല  .    മണനി :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനവുല
മൃഗസലരക്ഷണവുല മൃഗശഭാലകേളുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഇടുക്കനി  ജനില്ലെയനിസല  കേര്ഷേകേര്ക്കട്ട്  പടയല  ലഭനിച  ഭൂമനിയനില
നട്ടുവളര്ത്തനിയ  മരങ്ങള  മുറനിക്കുനതനിനട്ട്  തടസല  നനിലവനിലുകണഭാ;  ഉസണങ്കെനില
പടയഭൂമനിയനില  നട്ടുവളര്ത്തനിയ  മരങ്ങള  മുറനിക്കുനതട്ട്  തടസസപടുത്തനി  ഇറങ്ങനിയ
ഉത്തരവനിസന്റെ പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പടയഭൂമനിയനില നട്ടുവളര്ത്തനിയ മരങ്ങള മുറനിക്കുനതനിനട്ട്  വനല വകുപട്ട്
ഉകദലഭാഗസര്  തടസല  നനിലക്കുന  എനട്ട്  പരഭാതനി  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉസണങ്കെനില
പ്രസ്തുത പരഭാതനിയനില സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  പടയല  ലഭനിച  ഭൂമനിയനിസല  മരങ്ങള  മുറനിക്കുനതുമഭായനി  ബന്ധസപടട്ട്
അവസഭാനമഭായനി പുറത്തനിറക്കനിയ ഉത്തരവനിസന്റെ പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  മരചനില്ലെകേള  മുറനിക്കുനതുകപഭാലുല  വനല  വകുപട്ട്  അധനികൃതര്
തടസസപടുതനസവന പരഭാതനി പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)   ഈ  കമഖലയനില  മരങ്ങള  മുറനിക്കുനതനിനട്ട്  തടസല  ഉണട്ട്.  ഇടുക്കനി
ജനില്ലെയനിസല  തഹകറഞട്ട്  കമഖലയനിസല  ഭൂരനിഭഭാഗല  വനികല്ലെജകേളുല  1986-സല  വൃക്ഷ
സലരക്ഷണനനിയമത്തനിസല  5-ാം  വകുപട്ട്  പ്രകേഭാരല  വനിജഭാപനല  സചേയസപടനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.
ഇവനിടങ്ങളനില ജതീവനുല സസത്തനിനുല ഭതീഷേണനിയഭായനിട്ടുള്ളകതഭാ, വതീണു കേനിടക്കുനകതഭാ,
കകേടുവനകതഭാ,  ഉണങ്ങനിയകതഭാ  ആസണന  കേഭാരണത്തഭാലല്ലെഭാസത  മരങ്ങള
മുറനിക്കുവഭാന  പഭാടനില്ലെ.  ഇത്തരത്തനില  മരല  മുറനിക്കുനതനിനട്ട്  അധനികേഭാരസപട
ഉകദലഭാഗസസന്റെ  മുനകൂര്  അനുമതനി  ആവശലവുമഭാണട്ട്.   ഇതുകൂടഭാസത   2005-സല
കകേരള വകനതര പ്രകദശങ്ങളനിസല  വൃക്ഷല വളര്ത്തല കപ്രഭാതഭാഹന നനിയമത്തനിസല
സസക്ഷന 6 (3)  പ്രകേഭാരല ഇടുക്കനി ജനില്ലെയനില കദവനികുളല തഭാലൂക്കനിസല കേണനകദവന
ഹനിലസട്ട്,  കേഭാന്തെല്ലൂര്,  മഭാങ്കുളല,  മനഭാങ്കെണല,  മറയൂര്,  പള്ളനിവഭാസല  എനതീ
വനികല്ലെജകേളുല  സതഭാടുപുഴെ  തഭാലൂക്കനിസല  അറക്കുളല,  ഇടുക്കനി  വനികല്ലെജകേളുല
വനിജഭാപനല സചേയനിട്ടുണട്ട്.  ഈ വനികല്ലെജകേളനിസല വകനതര പ്രകദശങ്ങളനിസല മരല
മുറനിക്കുനതനിനട്ട്  കമല  നനിയമപ്രകേഭാരല  നനിയനണങ്ങളുണട്ട്.  ബഹു.  കകേരള
തഹകക്കഭാടതനിയുസട  WA-2766/15  നമ്പര്  കകേസനിസല  വനിധനിയനില  5-ാം  വകുപട്ട്
സമഭാത്തല  സനി.എചട്ട്.ആര്.  കമഖലയ്ക്കുല  ഏലകൃഷേനി  നടത്തനിവരുന  മറട്ട്  ഏസതങ്കെനിലുല
സലങ്ങളക്കുല  ബഭാധകേമഭാണട്ട്  എനട്ട്  നനിരതീക്ഷനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഗ്രതീന  തടബമ്പ്യൂണല
(ദക്ഷനിണകമഖല) 373/2013  നമ്പര് അകപക്ഷയനിസല  28-5-2015-സല വനിധനിയനിലുല
സമഭാനമഭായ  നനിരതീക്ഷണല  നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   പ്രനിനസനിപല  ചേതീഫട്ട്  കഫഭാറസട്ട്
കേണ്സര്കവറര്   &  സഹഡട്ട്  ഓഫട്ട്  കഫഭാറസട്ട്  കഫഭാഴട്ട്  ടനി  തഹകക്കഭാടതനി  വനിധനി
കൃതലമഭായനി നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട് എല്ലെഭാ വനല വകുപട്ട് അധനികേഭാരനികേളക്കുല നനിര്കദ്ദേശല
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തസ്തുത  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുസട  പകേര്പട്ട്  അനുബന്ധല- 1  ആയനി
കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.  *

(ബനി) പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്. നനിലവനിലുള്ള നനിയമങ്ങളുസടയുല ഉത്തരവുകേളുസടയുല
അടനിസഭാനത്തനില ഇത്തരല പരഭാതനികേളനില നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(സനി)  15-12-2015  തതീയതനിയനിസല  സ.ഉ.  (എലഎസട്ട്.)  103/വനല  നമ്പര്
ഉത്തരവനിസന്റെ പകേര്പട്ട്  അനുബന്ധല  -2  ആയുല  9-7-2015  തതീയതനിയനിസല സ.ഉ.
(എലഎസട്ട്)   49/15/വനല.  നമ്പര് ഉത്തരവനിസന്റെ പകേര്പട്ട്  അനുബന്ധല  -3  ആയുല
കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്. *

(ഡനി) കേര്ഷേകേരുസട നലഭായമഭായ ആവശലങ്ങളക്കട്ട്  നനിലവനിലുള്ള  നനിയമങ്ങളക്കുല
ചേടങ്ങളക്കുല വനികധയമഭായനി വനല വകുപട്ട് പരനിഹഭാര നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

* തലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്. 
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കേണല കേഭാടുകേളുസട സലരക്ഷണല

62 (572) ശതീ  .   പനി  .   ഉതബദുള്ള :
ശതീ  .   പഭാറക്കല അബ്ദുസ്തുല്ലെ :
ശതീ  .   പനി  .   സകേ  .   ബഷേതീര് :
ശതീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല  റസഭാക്കട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനവുല മൃഗസലരക്ഷണവുല മൃഗശഭാലകേളുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  കശഷേനിചനിട്ടുള്ള  കേണല  കേഭാടുകേസള  നശതീകേരണത്തനില
നനിനല  രക്ഷനിക്കഭാന  എസന്തെഭാസക്ക  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന
സതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മഹഭാരഭാഷ  സര്ക്കഭാര്  കേണല  കേഭാടുകേളുസട  സലരക്ഷണഭാര്തല  അവ
റനിസര്വട്ട്  വനമഭായനി  പ്രഖലഭാപനിക്കഭാന  നടപടനി  സസതീകേരനിച  കേഭാരലല
ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഉസണങ്കെനില,  ഇവനിസടയുല  ആ  മഭാര്ഗ്ഗല  സസതീകേരനിക്കുന  കേഭാരലല
പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  കേണലകേഭാടുകേസള  സലരക്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി  നനിലവനില  വനിവനിധ
പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനി  വരുനണട്ട്.   ഇതനില  പ്രധഭാനമഭായനി  കേണലകേഭാടുകേള
സലരക്ഷനിക്കുന  സല  ഉടമകേളക്കട്ട്  കപ്രഭാതഭാഹനസമന  നനിലയട്ട്  ഒരു  ഏക്കറനിനട്ട്
4000/-  രൂപ  എന  കതഭാതനില  ധനസഹഭായല  നലകുന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.  കേണല  കേഭാടുകേളുള്ള  പ്രകദശങ്ങളനിസല  സപഭാതുജനങ്ങളക്കുല  വനിദലഭാര്തനികേളക്കുല
കബഭാധവലക്കരണ  ക്ലഭാസ്സുകേള  നടത്തനി  വരുന.  അനുകയഭാജലമഭായ  സലങ്ങളനില
കേണല  തതകേള  വച്ചുപനിടനിപനിക്കുന.  കേണലകേഭാടുകേളനില  അടനിഞ  കൂടുനതുല
അവയുസട  നനിലനനിലപനിനട്ട്  ഭതീഷേണനി  സൃഷ്ടനിക്കുനതുമഭായ  ഖര  മഭാലനിനലങ്ങസള
നനിര്മ്മേഭാര്ജനല സചേയ്യുനതനിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങളുല നടപഭാക്കനി വരുന.  കൂടഭാസത
കേണലകേഭാടുകേളുസട  നശതീകേരണല  തടയുനതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ഉടമസതയനിലുള്ള
കേണലകേഭാടുകേസള റനിസര്വട്ട് വനമഭായനി പ്രഖലഭാപനിചട്ട് സലരക്ഷനിച്ചു വരുന. 

(ബനി)  ശദയനിലസപടനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  1961-സല കകേരള വന സലരക്ഷണ നനിയമപ്രകേഭാരല  കേണ്ണൂര് ജനില്ലെയനില
സര്ക്കഭാര്  ഉടമസതയനിലുള്ള  237.92  സഹകര്  കേണലകേഭാടുകേള  റനിസര്വട്ട്
കഫഭാറസഭായുല  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്   മലപ്പുറല  ജനില്ലെകേളനില  സര്ക്കഭാര്  ഉടമസതയനിലുള്ള
യഥഭാക്രമല  2.82,  20.78  സഹകര്  പ്രകദശങ്ങള  സപ്രഭാകപഭാസ്ഡട്ട്  റനിസര്വട്ട്
കഫഭാറസഭായുല പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാസത കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് മകഞശസരല തഭാലൂക്കനിസല
54  സഹകര് കേണലകേഭാടട്ട് പരനിഹഭാര വനവലക്കരണത്തനിനഭായനി റവനമ്പ്യൂ വകുപട്ട് വനല
വകുപനിനട്ട്  തകേമഭാറുകേയുല  ആയതട്ട്  റനിസര്വട്ട്  വനമഭായനി  പ്രഖലഭാപനിക്കുകേയുല
സചേയനിട്ടുണട്ട്.  കേണലകേഭാടുകേളുള്ള  മറ്റു  സലങ്ങള  റനിസര്വട്ട്  വനമഭായനി
പ്രഖലഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 
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സഭാമൂഹല വനവത്ക്കരണ പദതനി

63 (573) ശതീ  .    പനി  .    സകേ  .    ബഷേതീര് :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനവുല
മൃഗസലരക്ഷണവുല മൃഗശഭാലകേളുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സഭാമൂഹല  വനവത്ക്കരണ  പദതനി  പ്രകേഭാരല  സവച്ചു  പനിടനിപനിക്കുന
വൃക്ഷസസത്തകേള ശദനിക്കഭാസതയുല പരനിപഭാലനിക്കസപടഭാസതയുല  നശനിച്ചു കപഭാകുനതട്ട്
ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പദതനി  പ്രകേഭാരല  സവച്ചു  പനിടനിപനിക്കുന  സസതകേളക്കട്ട്  നനിരന്തെരമഭായ
സലരക്ഷണവുല  കമലകനഭാടവുല  പരനിപഭാലനവുല  ഏര്സപടുതനതനിനട്ട്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  സഭാമൂഹല  വനവത്ക്കരണ  പദതനി  പ്രകേഭാരല  വച്ചുപനിടനിപനിക്കുന
വൃക്ഷതത്തകേള നശനിച്ചു കപഭാകുനതഭായനി ശദയനിലസപടനിടനില്ലെ. 

(ബനി)  ഹരനിത  കകേരളല  പദതനിയനിനകേതീഴെനില  'എസന്റെ  മരല',  'നമ്മുസട  മരല',
'വഴെനികയഭാരത്തണല' എനതീ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വരുനണട്ട്. ഇതനില   'എസന്റെ
മരല', 'നമ്മുസട മരല' പദതനികേളനില നട്ടുപനിടനിപനിക്കുന തതകേളുസട തുടര് പരനിപഭാലനല
ബന്ധസപട  വനിദലഭാര്തനികേള  തസന  നടത്തണസമനഭാണട്ട്  ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളതട്ട്.
വനിദലഭാര്തനികേള  നട്ടുവളര്തന  വൃക്ഷതത്തകേള  ശരനിയഭായ  രതീതനിയനില
പരനിപഭാലനിക്കസപടുനകണഭാ എനട്ട് വനിലയനിരുതനതനിനട്ട്  അതഭാതട്ട് വനിദലഭാലയങ്ങളനിസല
അദലഭാപകേന,  പനി.റനി.എ.  പ്രസനിഡന്റെട്ട്,  വനല  വകുപട്ട്  ഉകദലഭാഗസര്  എനനിവര്
ഉളസപട കമഭാണനിററനിലഗട്ട്  കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  'വഴെനികയഭാരത്തണല പദതനി'
പ്രകേഭാരല  നട  തതകേള  ടതീഗഭാര്ഡട്ട്  വചട്ട്  സലരക്ഷനിക്കുകേയുല  ചേനില  സലങ്ങളനില
കവനലക്കഭാലത്തട്ട് സവള്ളല നനചട്ട് പരനിപഭാലനിക്കുകേയുല സചേയ്യുനണട്ട്.  മറ്റു പദതനികേള
പ്രകേഭാരല വച്ചുപനിടനിപനിക്കുന തതകേള സലരക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട് വനല വകുപട്ട്, ബന്ധസപട
വകുപ്പു  കമധഭാവനികേള,  സപഭാതുജനങ്ങള  എനനിവരുസട  സഹകേരണകത്തഭാസട
തതകേളുസട പരനിപഭാലനല നടത്തനി വരുനണട്ട്. 

ആദനിവഭാസനി കക്ഷമത്തനിനഭായനി പദതനികേള
64 (574) ശതീ  .    പഭാറക്കല  അബ്ദുസ്തുല്ലെ :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനവുല മൃഗസലരക്ഷണവുല മൃഗശഭാലകേളുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  ആദനിവഭാസനി  കക്ഷമത്തനിനഭായനി  കതനതീച  വളര്ത്തല,  ഒസൗഷേധ-

സഗന്ധസചടനികൃഷേനി  എനനിങ്ങസന  രണ്ടു  പദതനികേളക്കട്ട്  വനല  വകുപട്ട്  രൂപല
നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  എങ്കെനില പദതനിയുസട വനിശദഭാലശങ്ങള എന്തെഭാസണനല പദതനിയനിലൂസട
വനല വകുപട്ട് ലക്ഷലല സവയ്ക്കുനസതന്തെഭാസണനല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനി  എത്ര  കകേനങ്ങളനില  നടപഭാക്കഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;  ആ
കകേനങ്ങള ഏസതഭാസക്കയഭാസണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ആദനിവഭാസനി  കക്ഷമത്തനിനഭായനി  കതനതീച  വളര്ത്തല,  ഔഷേധ-
സഗന്ധസചടനികൃഷേനി  എനനിങ്ങസന  രണട്ട്  പദതനികേളക്കട്ട്  വനല  വകുപട്ട്  രൂപല
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  ആദനിവഭാസനി  ജനവനിഭഭാഗത്തനിസന്റെ  ഉനമനവുല  ജതീവകനഭാപഭാധനിയുല
ലക്ഷലമനിട്ടുസകേഭാണഭാണട്ട്  കകേരളത്തനിസല  വനിവനിധ  തടബല  സസറനിലസമന്റുകേളനില
കതനതീച  വളര്ത്തലുല  ഔഷേധ  സഗന്ധസസല  കൃഷേനിക്കുല  തുടക്കമനിടനിരനിക്കുനതട്ട്.
കതനതീച കൃഷേനിയുസടയുല,  ഔഷേധ സസലങ്ങളുസടയുല  വനിപണന സഭാധലത വര്ദനിച്ചു
വരുന ഈ കേഭാലയളവനില കുറഞ്ഞ മുതലമുടക്കുല,  കൂടുതല വരുമഭാനല നലകുനതുല
കുറഞ്ഞ പരനിചേരണവുല മഭാത്രല ആവശലമുള്ള ഈ സലരലഭല വനസത്ത ആശയനിചട്ട്
കേഴെനിയുന  ആദനിവഭാസനികേളക്കട്ട്  ഒരു  വരുമഭാന  മഭാര്ഗ്ഗല  തസനയഭാണട്ട്.  ഈ  രണട്ട്
പദതനികേളുല  തപലറട്ട്  പദതനി  എന നനിലയഭാണട്ട്  തുടക്കമനിടനിരനിക്കുനതട്ട്.  ആയതട്ട്
വനിജയകേരമഭായഭാല  തുടര്നട്ട്  കകേരളത്തനിസല  എല്ലെഭാ  ആദനിവഭാസനി  സസറനില
സമന്റുകേളനികലക്കുല വലഭാപനിപനിക്കുവഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്. 

8  വനല ഡനിവനിഷേനുകേളനിസല  10 സസറനിലസമന്റുകേളനിലഭാണട്ട് കതനതീച വളര്ത്തല
നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  ഔഷേധസസല  കൃഷേനി  നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്
9  വനല  ഡനിവനിഷേനുകേളനിസല  10  സസറനിലസമന്റുകേളനിലഭാണട്ട്.  വനല  വകുപട്ട്  കകേരളഭാ
കഹഭാര്ടനികേളചര്  മനിഷേനുമഭായനി  സഹകേരനിചഭാണട്ട്  കതനതീച  വളര്ത്തല  പദതനി
നടപഭാക്കുനതട്ട്.  കതനതീചകടുകേള  സഭാപനിക്കുനതുല  സടയനിനനിലഗട്ട്  ഉളസപസടയുള്ള
സഭാകങ്കെതനികേ സഹഭായല നലകുനതുല കകേരള കഹഭാര്ടനികേളചര് മനിഷേനഭാണട്ട്.  എനഭാല
ഔഷേധ സസല കൃഷേനി നടപനിലഭാക്കുനതട്ട് കകേരള വനല വകുപട്ട് കസറട്ട് സമഡനിസനിനല
പ്ലഭാന്റെട്ട്സട്ട്  കബഭാര്ഡുല,  നഭാഷേണല  മനിഷേന  കഫഭാര്  സമഡനിസനിനല  പ്ലഭാന്റുമഭായനി
സഹകേരനിചഭാണട്ട്.  വനല  വകുപനില  ലഭലമഭായനിട്ടുള്ള  ഫണട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചഭാണട്ട്  ടനി
സലരലഭങ്ങള നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  ഏകേകദശല  20  ലക്ഷല രൂപയഭാണട്ട്
കമല തപലറട്ട് പദതനികേള നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന സചേലവട്ട്. 

(സനി)  കകേരളത്തനിസല  8  വനല  ഡനിവനിഷേനട്ട്  കേതീഴെനിലുള്ള  10  സസറനില
സമന്റുകേളനിലഭാണട്ട്  കതനതീച വളര്ത്തല നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  ആ കകേനങ്ങള
തഭാസഴെപറയുന: 
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ക്രമ നമ്പര് വനല ഡനിവനിഷേന സസറനിലസമന്റെട്ട്

   1  സസൗത്തട്ട് വയനഭാടട്ട് കേഭാരനിമല

  2  കനഭാര്ത്തട്ട് വയനഭാടട്ട് ചുരുളനി 

  3  മണഭാര്ക്കഭാടട്ട് സനിലഗപഭാറ, ഇടവഭാണനി  

  4  തൃശ്ശൂര് തഭാമരസവള്ളചഭാല

  5  വഭാഴെചഭാല സപഭാകേലപഭാറ

  6  കകേഭാടയല കകേഭാഴെനിമല, മുരനിക്കഭാടട്ട്കുടനി

  7  അചനകകേഭാവനില ഗനിരനിജന കകേഭാളനനി

  8  കകേഭാനനി ഗനിരനിജന കകേഭാളനനി

കകേരളത്തനിസല   9  വനല  ഡനിവനിഷേനുകേളനിസല  10  സസറനിലസമന്റുകേളനിലഭാണട്ട്
ഔഷേധ സസലകൃഷേനി നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.   ആ കകേനങ്ങള തഭാസഴെപറയുന:

 

ക്രമ നമ്പര് വനല ഡനിവനിഷേന സസറനിലസമന്റെട്ട്

1  കേണ്ണൂര് ചേതീകക്കരനി ബതീറട്ട് - 5

2  തനിരുവനന്തെപുരല ഒറടപ്പുപഭാറ

3 തനിരുവനന്തെപുരല വനലജതീവനി ഡനിവനിഷേന സമഭാളമുട

4 സതനല കപരലകകേഭാവനില

5  പതീചനി വനലജതീവനി ഡനിവനിഷേന  തഭാമരസവള്ളചഭാല

6  മലയഭാറ്റൂര്  അടനിചനിലസകേഭാടനി

7  മൂനഭാര് സനല്ലെനിസപടനിക്കുടനി, പ്ലഭാമല

8 പഭാലക്കഭാടട്ട് ചേഭാവടനിപഭാറ

9 വയനഭാടട്ട് കനഭാര്ത്തട്ട് ചുരുളനി

1007/17
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മരങ്ങള സവടനി വനില്പന

65 (575) ശതീ  .    ആന്റെണനി കജഭാണ് : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനവുല
മൃഗസലരക്ഷണവുല മൃഗശഭാലകേളുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കകേഭാതമലഗലല മണ്ഡലത്തനിസല മലയഭാറ്റൂര്, കകേഭാതമലഗലല, മൂനഭാര് എനതീ
കഫഭാറസട്ട് ഡനിവനിഷേനുകേളനില ഉളസപട ജനവഭാസ കമഖലകേളഭായ കുടമ്പുഴെ, വടഭാട്ടുപഭാറ,
ഇഞസത്തഭാടനി,  മഭാമലക്കണല,  കനരലമലഗലല പ്രകദശങ്ങളനില നനിനല കേര്ഷേകേര് നട്ടു
വളര്ത്തനിയ  മരങ്ങള  സവടനി  വനില്പനക്കഭായനി  സകേഭാണ്ടുകപഭാകുനതനിനട്ട്,  കേഴെനിഞ്ഞ
ഗവണ്സമനറനിസന്റെ കേഭാലത്തട്ട് യഭാസതഭാരു നനിയനണങ്ങളുമനില്ലെഭായനിരുന എന വനിവരല
ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എനഭാല ഇകപഭാള വനിവനിധ കറഞട്ട് ആഫതീസര്മഭാര് കേര്ശനമഭായനി പഭാസട്ട്
നനിര്ബന്ധമഭാക്കുകേയുല,  കതക്കുകേളസപസടയുള്ള മരങ്ങളക്കട്ട് അനുമതനി നനികഷേധനിക്കുകേയുല
സചേയ്യുനതഭായനി ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പടയ  ഭൂമനികേളനില  നനിനല  മരങ്ങള  സവടനി  വനില്ക്കുനതനിനു  പുതനിയ
നനിയനണങ്ങള ഏര്സപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) ഉസണങ്കെനില അതനിസന്റെ നടപടനിക്രമല എന്തെഭാസണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  കേര്ഷേകേര് നട്ടുവളര്ത്തനിയ മരങ്ങള സവടനി  വനിലക്കുനതട്ട്  സലബന്ധനിചട്ട്
കേഴെനിഞ്ഞ  ഗവണ്സമന്റെനിസന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  യഭാസതഭാരു  നനിയനണങ്ങളുല  ഇല്ലെഭായനിരുന
എന വനിവരല ശദയനിലസപടനിടനില്ലെ. 

(ബനി)  പുതുതഭായനി നനിബന്ധനകേകളഭാ നനിയനണങ്ങകളഭാ ഏര്സപടുത്തനിയനിടനില്ലെ.
നനിലവനിലുള്ള  സര്ക്കഭാര്  നനിയമങ്ങളക്കുല  പടയങ്ങളനിസല  വലവസകേളക്കുല
വനികധയമഭായനിടഭാണട്ട് ഈ വനിഷേയത്തനില നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു വരുനതട്ട്. 

(സനി)  പുതനിയ നനിയനണങ്ങള ഏര്സപടുത്തനിയനിടനില്ലെ. 

(ഡനി)  ബഭാധകേമല്ലെ. 

വനലജതീവനി ആക്രമണല

66 (576) ശതീ  .    എന  .    ഷേലസദ്ദേതീന :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനവുല
മൃഗസലരക്ഷണവുല മൃഗശഭാലകേളുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) വനലജതീവനി ആക്രമണലമൂലല വനത്തനികനഭാടട്ട് കചേര്നട്ട് തഭാമസനിക്കുനവരുസട
ജതീവനുല  സസത്തനിനുല  കനരനിടുന  നഭാശനഷ്ടല  സലബന്ധനിചട്ട്  പരഭാതനികേള
ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി) ഇതട്ട് തടയുവഭാന നനിലവനിലുള്ള മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള കേഭാരലക്ഷമമല്ലെ എന കേഭാരലല

ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) വനലജതീവനി ആക്രമണല തടയഭാന ആധുനനികേ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള സസതീകേരനിക്കുവഭാന

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരല

(എ)  വനത്തനിനട്ട്  സമതീപല  വസനിക്കുനവര്ക്കട്ട് വനലജതീവനി  ആക്രമണല മൂലല

നഭാശനഷ്ടല സലഭവനിക്കുനതട്ട് സലബന്ധനിചട്ട് നനിരവധനി പരഭാതനികേള ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  ഇല്ലെ. എനഭാല പ്രശ്ന ബഭാധനിത കമഖലകേളനിസല കൂടുതല പ്രകദശങ്ങളനില

നനിലവനിലുള്ള  പ്രതനികരഭാധ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  ഏര്സപടുകത്തണതഭായുണട്ട്.  ഫണനിസന്റെ

ലഭലതയനുസരനിചട്ട് ഇത്തരല പ്രവൃത്തനികേള സചേയ്തുവരുന. 

(സനി)  വനലജതീവനി ആക്രമണല തടയഭാന ആധുനനികേ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള സസതീകേരനിക്കുല.

വനലജതീവനി  ആക്രമണല  തടയുനതനിനുകവണനി  സസൗകരഭാര്ജ  കേമ്പനികവലനി,

ആനപ്രതനികരഭാധ കേനിടങ്ങുകേള, ആന പ്രതനികരഭാധ മതനിലുകേള തുടങ്ങനി വനിവനിധങ്ങളഭായ

മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളക്കുപുറകമ, ചുവസട പറയുന ആധുനനികേ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള നടപഭാക്കനി വരുന. 

1.  പ്രശ്നക്കഭാരഭായ  ആനകേസള  കറഡനികയഭാ  കകേഭാളര്  ഘടനിപനിചട്ട്  നനിരതീക്ഷനിചട്ട്

പ്രകദശവഭാസനികേളക്കട്ട്  മുനറനിയനിപട്ട്  സകേഭാടുക്കുനതനിനുള്ള  സലവനിധഭാനല

നടപനിലഭാക്കഭാന നടപടനിസയടുത വരുന. 

2.  പ്രശ്നബഭാധനിത  കമഖലകേളനില  കേഭാടനില  നനിനല  പുറകത്തയ്ക്കു  വരുന

വനലജതീവനികേസളക്കുറനിചട്ട്  വനിവരല  ലഭനിച ഉടന തസന എസട്ട്.എല.എസട്ട്.  മുഖഭാന്തെരല

പ്രകദശവഭാസനികേസള  അറനിയനിക്കുവഭാനുല  ജഭാഗ്രത  പഭാലനിക്കുവഭാനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശല

നലകുവഭാനുള്ള  Early  Warning  SMS  Alert  System  വയനഭാടട്ട്,  മൂനഭാര്

കമഖലകേളനില  നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതട്ട്  ആവശലഭാനുസരണല  മറ്റു  പ്രശ്നബഭാധനിത

കമഖലകേളനില ഫണനിസന്റെ ലഭലതയനുസരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനി വരുന. 

3.   പ്രശ്ന ബഭാധനിത കമഖലകേളനില കേലഭാമറഭാ  ടഭാപട്ട്  നനിരതീക്ഷണ സലവനിധഭാനല

ഏര്സപടുത്തനി വരുനണട്ട്. 

4.  വനലജതീവനി ആക്രമണല രൂക്ഷമഭായ കമഖലകേളനില സറയനില സഫനസനിലഗട്ട്

നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.
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കേഭാര്ഷേനികേ വനിളകേളുസട സലരക്ഷണല

67 (577) ശതീ  .   കജഭാര്ജട്ട് എല  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .   സനി  .   സകേ  .   ശശതീനന :
ശതീ  .   എസട്ട്  .   രഭാകജനന :
ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനവുല മൃഗസലരക്ഷണവുല മൃഗശഭാലകേളുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) വനഭാതനിര്ത്തനിക്കട്ട് സമതീപല തഭാമസനിക്കുന കേര്ഷേകേരുസട വനിളകേള കേഭാട്ടുമൃഗങ്ങള
നശനിപനിചട്ട് കേര്ഷേകേസര ദുരനിതത്തനിലഭാക്കുനതഭായനി ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി) ഇത്തരല  കേര്ഷേകേരുസട  വനിളകേള  കേഭാട്ടുമൃഗങ്ങളനില  നനിനട്ട്
സലരക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട് എസന്തെല്ലെഭാല നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുസമനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) വനഭാതനിര്ത്തനിക്കട്ട് അഞ്ചു  കേനികലഭാമതീറര് ചുറളവനില തഭാമസനിക്കുനവരുല
മുനപട്ട്  കതഭാക്കട്ട്  തലസനസട്ട്  ഉണഭായനിരുനവരുമഭായ  കേര്ഷേകേര്ക്കട്ട്  തലസനസട്ട്
പുതുക്കുനതനിനട്ട് വനല വകുപട്ട് എന.ഒ.സനി. നലകുനതനിനട്ട് എസന്തെങ്കെനിലുല നനിയനണല
ഏര്സപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  എങ്കെനില  പ്രസ്തുത  നനിയനണല  നതീക്കനി  തലസനസട്ട്  ലഭനിക്കുനതനിനട്ട്
വനല വകുപനിസന്റെ സമ്മേതപത്രല നലകുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ) വനഭാതനിര്ത്തനിയനിലുള്ള കേഭാര്ഷേനികേ വനിളകേള കേഭാട്ടുമൃഗങ്ങള നശനിപനിക്കുനതഭായനി
ശദയനിലസപടനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)   കേര്ഷേകേരുസട  വനിളകേള കേഭാട്ടുമൃഗങ്ങളനില നനിനട്ട്  സലരക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട്
ചുവസട പറയുന നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന. 

1.  സസൗകരഭാര്ജ കേമ്പനികവലനി നനിര്മ്മേനിച്ചുസകേഭാണ്ടുള്ള പ്രതനികരഭാധല.

2. ആനപ്രതനികരഭാധ കേനിടങ്ങളുസട നനിര്മ്മേഭാണല.

3. ആനപ്രതനികരഭാധ മതനിലുകേളുസട നനിര്മ്മേഭാണല.

4. റഭാപനിഡട്ട്  സറകസഭാണ്സട്ട്  ടതീമുകേള  രൂപതീകേരനിചട്ട്  വനത്തനിനട്ട്
സവളനിയനില  വരുന  മൃഗങ്ങസള  തനിരനിചട്ട്  വനത്തനിനുളളനികലയട്ട്
സതളനിച്ചു വനിടുനതനിനുള്ള നടപടനികേള.

5. പ്രശ്നക്കഭാരഭായ  ആനകേസള  കറഡനികയഭാ  കകേഭാളര്  ഘടനിപനിചട്ട്
നനിരതീക്ഷനിചട്ട്  കേര്ഷേകേര്ക്കട്ട്  മുനറനിയനിപട്ട്  സകേഭാടുക്കുനതനിനുള്ള
സലവനിധഭാനല നടപനിലഭാക്കഭാന നടപടനികേള.
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6. വനലജതീവനികേസള ആകേര്ഷേനിക്കുന കൃഷേനിരതീതനികേള ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിനഭായനി
കേര്ഷേകേര്ക്കനിടയനില അവകബഭാധല സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള.

7. വനലജതീവനി  ആക്രമണലമൂലമുള്ള  കൃഷേനിനഭാശല  അനുഭവസപടുന
വനത്തനിനകേതള്ള  സസറനിലസമന്റുകേളനിലനനിനല  കുടുലബങ്ങസള
നഷ്ടപരനിഹഭാരല  നലനി  അവരുസട  സമ്മേതകത്തഭാസട  മഭാറനിപഭാര്പനി
ക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള.

8. കേഭാടനികലക്കട്ട് തനിരനിചയയഭാന സഭാധനിക്കഭാസത വരുന കേഭാടഭാനകേസള
പനിടനിച്ചു സമരുക്കുനതനിനുള്ള ആനപന്തെനികേളുസട നനിര്മ്മേഭാണല.

9. പ്രശ്നക്കഭാരഭായ  ആനകേസള  പനിടനിച്ചു  മഭാറ്റുനതനിനുള്ള  എലനിഫന്റെട്ട്
സ്കെസഭാഡുകേളുസട പ്രവര്ത്തനല.

10. ആനത്തഭാരകേളുസട  കക്രഭാഡതീകേരണത്തനിസന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സസകേഭാരല
സലങ്ങള ഏസറടുക്കുന നടപടനികേള.

11. വനത്തനിനകേത്തട്ട്  വനലമ മൃഗങ്ങളക്കട്ട്  ജലവുല  ഭക്ഷണവുല
ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്  ജലസലഭരണനികേളുല  സചേക്കട്ട്  ഡഭാമുകേളുല
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുല വനവലക്കരണല നടതനതനിനുമുള്ള നടപടനികേള.

12. പ്രശ്നങ്ങളുണഭാക്കുന കുരങ്ങുകേസള പനിടനിച്ചു മഭാറഭാനുല  നനിയമഭാനുസരണല
വന്ധതീകേരനിക്കുവഭാനുല ഉള്ള നടപടനികേള.

13. വനത്തനിനകേത്തട്ട്  വനലമൃഗങ്ങളക്കട്ട്  ഭക്ഷണ  ലഭലത  ഉറപ്പു
വരുതനതനിനഭായനി  ഫലവൃക്ഷങ്ങള  നട്ടുവളര്തനതനിനുള്ള
നടപടനികേള.

14. കൃഷേനിസയ നശനിപനിക്കുന കേഭാട്ടുപനനികേസള കൃഷേനിയനിടങ്ങളനില വചട്ട്
കേര്ഷേകേര്ക്കട്ട്  വലവസകേളക്കട്ട്  വനികധയമഭായനി  കവടയഭാടുനതനിനുള്ള
അനുമതനി.

കൂടഭാസത  വനലജതീവനികേളുസട  ആക്രമണല  ഉണഭാകേഭാന  സഭാദലതയുള്ള
സലങ്ങളനില ജനങ്ങളക്കട്ട് മുനറനിയനിപട്ട്  നലകുനതനിനട്ട് എസട്ട്.എല.എസട്ട്.  അലര്ടട്ട്
സലവനിധഭാനല ഉളസപസടയുള്ള മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള വയനഭാടട്ട്,  മൂനഭാര് എനതീ പ്രകദശങ്ങളനില
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  വനഭാതനിര്ത്തനിക്കട്ട്  അഞട്ട്  കേനികലഭാമതീറര്  ചുറളവനില തഭാമസനിക്കുനവരുല
മുനപട്ട്  കതഭാക്കട്ട്  തലസനസട്ട്  ഉണഭായനിരുനവരുമഭായ  കേര്ഷേകേര്ക്കട്ട്  തലസനസട്ട്
പുതുക്കുനതനിനട്ട്  വനല  വകുപട്ട്  എന.ഒ.സനി.  നലകുനതനിനട്ട്  നനിയനണങ്ങസളഭാനല
ഏര്സപടുത്തനിയനിടനില്ലെ. 

(ഡനി)  ഉത്തരല (സനി) യുസട അടനിസഭാനത്തനില ബഭാധകേമല്ലെ. 



126       കകേരള നനിയമസഭ                          സസപ്റലബര്  28, 2016

മരങ്ങള വച്ചുപനിടനിപനിക്കുന പദതനി

 68 (578) ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനവുല
മൃഗസലരക്ഷണവുല മൃഗശഭാലകേളുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലലഭലമഭായ  വഴെനികയഭാരങ്ങള,  സര്ക്കഭാര്/അര്ദ  സര്ക്കഭാര്,
സപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള  എനനിവയുസട  പരനിസരങ്ങളനില  മരങ്ങള  വച്ചു
പനിടനിപനിക്കുന പദതനി നനിലവനിലുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കെനില  അങ്ങസന  വച്ചുപനിടനിപനിക്കുന  മരങ്ങള  സലരക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട്
അതതട്ട്  സഭാപനങ്ങളനില  എസന്തെങ്കെനിലുല  സലവനിധഭാനല  ഏര്സപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ പദതനി പ്രകേഭാരല എത്ര മരങ്ങള വച്ചുപനിടനിപനിചനിട്ടുണട്ട്;  ഇതനിനഭായനി
എത്ര തുകേ സചേലവഴെനിചനിട്ടുണട്ട്?

ഉത്തരല

(എ)  സലലഭലമഭായ  വഴെനികയഭാരങ്ങള,  സര്ക്കഭാര്/അര്ദ  സര്ക്കഭാര്
സപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുസട  പരനിസരങ്ങള  എനനിവനിടങ്ങളനില  മരങ്ങള
വച്ചുപനിടനിപനിക്കുന പദതനി നനിലവനിലുണട്ട്. 

(ബനി)   കമല  പദതനി  പ്രകേഭാരല  ലഭലമഭായ  വഴെനികയഭാരങ്ങളനില  വനല  വകുപട്ട്
കനരനിടട്ട് തതകേള വച്ചുപനിടനിപനിചട്ട്,  ആവശലമുള്ള സലങ്ങളനില ചുറ്റുകവലനി നനിര്മ്മേനിചട്ട്
തതകേസള  സലരക്ഷനിച്ചുവരുന.  സര്ക്കഭാര്/അര്ദ  സര്ക്കഭാര്  സപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങളുസട പരനിസരങ്ങളനില വച്ചുപനിടനിപനിക്കുന തതകേള സലരക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട്
അതഭാതട്ട്  സഭാപനങ്ങളുമഭായനി  സഹകേരനിചട്ട്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകേയുല
തതകേളുസട അതനിജതീവനക്കണക്കട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുകേയുല അവ സലരക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട്
സപഭാതുജനങ്ങസള കബഭാധവലക്കരനിക്കുകേയുല സചേയ്യുന. 

(സനി) ഈ പദതനി പ്രകേഭാരല ആസകേ 6,35,836  തതകേള വച്ചുപനിടനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.
ഇതനിനഭായനി  170,89,631 രൂപ സചേലവഴെനിചനിട്ടുണട്ട്. 

വനങ്ങളുസട സലരക്ഷണല

69 (579) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   സകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   അനനില അക്കര :
ശതീ  .    ഷേഭാഫനി  പറമ്പനില :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനവുല മൃഗസലരക്ഷണവുല മൃഗശഭാലകേളുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  നനിലവനിലുള്ള  വനങ്ങളുസട  സലരക്ഷണത്തനിനട്ട്  എസന്തെല്ലെഭാല  കേര്മ്മേ
പദതനികേളഭാണട്ട് ആസൂത്രണല സചേയഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ:
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(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  നനിലവനിലുള്ള  പദതനികേള  തുടരഭാനുല  കൂടുതല
ശക്തനിസപടുതവഭാനുല തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കെനില അവ ഏസതല്ലെഭാല;

(സനി)  വനങ്ങളുസട  സലരക്ഷണത്തനിനട്ട്  എസന്തെല്ലെഭാല  പുതനിയ  പദതനികേളഭാണട്ട്
ആസൂത്രണല സചേയഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  വനസലരക്ഷണല  ലക്ഷലലവചട്ട്  വനല  വകുപട്ട്  ആസൂത്രണല  സചേയനിട്ടുള്ള
കേര്മ്മേപദതനികേള ചുവസട കചേര്ക്കുന: 

1. വനസലരക്ഷണല  (വനല  അതനിര്ത്തനി  സര്കവയുല  വനല
സലരക്ഷണവുല).

2. നഭാകശഭാന്മുഖമഭായ  വനപ്രകദശങ്ങളനില  വനല  വച്ചുപനിടനിപനിക്കലുല
ഔഷേധ സസല പരനിപഭാലനവുല.

3. കതഭാടങ്ങളുസട ഉലപഭാദനക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കല.

4. അടനിസഭാന സസൗകേരല വനികേസനല.

5. തജവ തവവനിധല സലരക്ഷണവുല സലരക്ഷനിത പ്രകദശ പരനിപഭാലനവുല.

6. പരനിസനിതനി വനികേസന പരനിപഭാടനി.

7. കദശതീയ വനവത്കേരണ പരനിപഭാടനി. ഹരനിത ഇന്തെലയഭായുള്ള കദശതീയ ദസൗതലല.

8. സലകയഭാജനിത വനസലരക്ഷണ പദതനി.

9. പരനിസനിതനി വനികനഭാദ സ ഞഭാരല.

10. മഭാനവകശഷേനി വനികേസനല.

11. വനിഭവ ആസൂത്രണവുല ഗകവഷേണവുല.

12. വനപരനിപഭാലന  വനിവര  സമദഭായവുല  ഭസൗമവനിവര  സഭാകങ്കെതനികേ
സലവനിധഭാനവുല.

13. എക്സെെട്ട്റനഷേന, കേമ്മേമ്പ്യൂണനിറനി കഫഭാറസ്ട്രേനി, ആകഗ്രഭാ കഫഭാറസ്ട്രേനി.

14. ഗ്രഭാമതീണ അടനിസഭാന വനികേസനല.

15. മനുഷേലനുല വനലമൃഗങ്ങളുല തമ്മേനിലുള്ള സലഘര്ഷേങ്ങള കുറയ്ക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള.
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16. നതീലഗനിരനി ബകയഭാസനിയര് റനിസര്വട്ട്.

17. കപ്രഭാജകട്ട് എലനിസഫന്റെട്ട്.

18. അഗസ്തലമല ബകയഭാസനിയര് റനിസര്വട്ട്.

19. നതീര്ത്തടഭൂമനി സലരക്ഷണ പദതനി.

20. വയനഭാടട്ട്  വനലജതീവനി  സകങ്കെതത്തനിസല  ആവഭാസ  വലവസയുസട
സലകയഭാജനിത വനികേസനല.

(ബനി)  (എ)-യനില  പറഞ്ഞനിട്ടുള്ള  പദതനികേള  തുടരുനതനിനുല
ശക്തനിസപടുതനതനിനുല തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതനിസന തുടര്നട്ട് തനവര്ഷേത്തനില വനിവനിധ
ബഡ്ജറട്ട്  ശതീര്ഷേകേങ്ങളനിലഭായനി  (പദതനി)  തുകേ  വകേയനിരുത്തനി  അവ
നടപഭാക്കനിസക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. 

(സനി) വനങ്ങളുസട സലരക്ഷണത്തനിനഭായനി ആധുനനികേ ഉപകേരണങ്ങള വഭാങ്ങുകേ,
നനിലവനിലുള്ള കഫഭാറസട്ട്  കസഷേനുകേളുസട  അടനിസഭാന സസൗകേരലല  വനികേസനിപനിക്കുകേ,
മഭാതൃകേഭാ  കഫഭാറസട്ട്  കസഷേനുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുകേ,  വഭാര്ത്തഭാവനിനനിമയ  പകശഭാത്തല
സസൗകേരലങ്ങള  ഏര്സപടുതകേ,  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  ആധുനനികേ  രതീതനിയനിലുള്ള
പരനിശതീലനല  നലകുകേ  വഴെനി  വനങ്ങളുസട  പരനിപഭാലനല  ആധുനനികേവത്കേരനിക്കുകേ
തുടങ്ങനിയ  പ്രധഭാന  പദതനികേള  ആസൂത്രണല  സചേയഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  കൂടഭാസത
വനങ്ങളുസട  സലരക്ഷണത്തനിനട്ട്  ആസൂത്രണല  സചേയഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന  പുതനിയ
പദതനികേള  ബഹു.  ഗവര്ണര്  24-6-2016-ല  നനിയമസഭയനില  സചേയ
നയപ്രഖലഭാപന പ്രസലഗത്തനില സൂചേനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.  അവ ചുവസട കചേര്ക്കുന: 

1. സഭാമൂഹല  വനവലക്കരണത്തനിനട്ട്  പ്രകതലകേ  ഊനല,
ഫലവൃക്ഷങ്ങള,  ഔഷേധസചേടനികേള  എനനിവയുസട  നടതീല
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കല

2. സസകേഭാരല  ഭൂമനിയനില  വൃക്ഷതത  വച്ചുപനിടനിപനിക്കുനതനിനട്ട്
കപ്രഭാതഭാഹനല നല്കുന പദതനി

3. ഇകക്കഭാടൂറനിസവുമഭായനി ബന്ധസപടട്ട് വനകമഖലയനിസല സന്ദേര്ശനങ്ങള
സകേഭാണട്ട്  വനകമഖലയനില  ഉണഭാകുന  ആഘഭാതങ്ങളുസട  ശഭാസതീയ
പഠനല.

4. അവകശഷേനിക്കുന  വനകമഖലകേളനില  കൂടനി  കഫഭാറസട്ട്  കസഷേനുകേള
വലഭാപനിപനിക്കല.
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5. വനഭാതനിര്ത്തനി കവര്തനിരനിക്കുന പ്രക്രനിയ പൂര്ത്തനിയഭാക്കല.

6. വനകമഖലയനില സനിരമഭായ ജഭാഗ്രത പുലര്തനതനിനുല നനിരതീക്ഷണത്തനിനുല
കേലഭാമറകേള സഭാപനിക്കല

7. വനകമഖലയനില വഭാര്ത്തഭാവനിനനിമയ ശലഖല ശക്തനിസപടുത്തല

8. വയനഭാടട്ട് ജനില്ലെസയ കേഭാര്ബണ് തുലനിതമഭായനി മഭാറ്റുനതനിനുള്ള പദതനി

9. മനുഷേലനുല വനലജതീവനികേളുല തമ്മേനിലുള്ള സലഘര്ഷേല ലഘൂകേരനിക്കുനതനിനുള്ള
വനഭാതനിര്ത്തനിയനിലൂസടയുള്ള  കവലനി  നനിര്മ്മേഭാണല-കകേരള  ഇനഫഭാസ്ട്രേക്ചേര്
ഇനസവസ്റ്റുസമന്റെട്ട്  ഫണട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  (സകേ.ഐ.ഐ.എഫട്ട്.ബനി.)-യുസട
ധനസഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  സസഷേലല  ഇനസവസട്ട്സമന്റെട്ട്  പ്ലഭാനനില
(Anti-recession package)  നടപഭാക്കുന പദതനി.

10. കൂടുതല കഫഭാറസട്ട് കസഷേനുകേള സഭാപനിക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള. 

കഫഭാറസട്ട് കറഭാഡനിസന്റെ പുനരുദഭാരണ പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട് വനല പരനിസനിതനി
മനഭാലയത്തനിസന്റെ അനുമതനി 

70 (580) ശതീ  .   കറഭാഷേനി അഗസനിന : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനവുല
മൃഗസലരക്ഷണവുല മൃഗശഭാലകേളുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മണനിയഭാറനകുടനി-ഉടുമ്പന്നൂര്  കഫഭാറസട്ട്  കറഭാഡനിസന്റെ  പുനരുദഭാരണ
പ്രവൃത്തനികേളക്കു നനികയഭാജകേ മണ്ഡലല ആസ്തനി വനികേസന പദതനിയനിൽ ഉളസപടുത്തനി
എത്ര  തുകേ  അനുവദനിസചനല,  ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനി  ഉത്തരവട്ട്  ഇറങ്ങനിയതട്ട്
എനഭാസണനല വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവനിസന്റെ അടനിസഭാനത്തനില കറഭാഡനിസന്റെ പണനി
ആരലഭനിക്കുനതനിനട്ട്  കകേന  പരനിസനിതനി  മനഭാലയത്തനിസന്റെ  അനുമതനി  ആവശലമഭാകണഭാ;
എങ്കെനില വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തസ്തുത  കറഭാഡനിസന്റെ  പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട്  കകേന  പരനിസനിതനി
മനഭാലയത്തനിസന്റെ അനുമതനി കനടനിസയടുക്കുനതനിനട്ട്  നനിലവനില എസന്തെല്ലെഭാല നടപടനി
സസതീകേരനിസചനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) പ്രസ്തുത ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരല നതീക്കനിവചനിട്ടുള്ള തുകേ ലഭാപഭാകുനതനിനട്ട് മുനപട്ട്
പ്രസ്തുത  കറഭാഡനിസന്റെ  പുനരുദഭാരണ  പ്രവൃത്തനികേള  സമയബന്ധനിതമഭായനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

1007/17
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ഉത്തരല

(എ)  മണനിയഭാറനകുടനി-ഉടുമ്പന്നൂര്  കഫഭാറസട്ട്  കറഭാഡനിസന്റെ  പുനരുദഭാരണ
പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലല ആസ്തനി വനികേസന പദതനിയനില ഉളസപടുത്തനി
100  ലക്ഷല രൂപ അനുവദനിചട്ട്  സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട്  പുറസപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  3-3-2016-സല
98/2016/വനല വനലജതീവനി വകുപട്ട് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരമഭാണട്ട് ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചതട്ട്. 

(ബനി)  പ്രസ്തുത സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവനിസന്റെ അടനിസഭാനത്തനില കറഭാഡനിസന്റെ പണനി
ആരലഭനിക്കുനതനിനട്ട് കകേന പരനിസനിതനി മനഭാലയത്തനിസന്റെ അനുമതനി ആവശലമഭാണട്ട്.
കഫഭാറസട്ട്  (കേണ്സര്കവഷേന ആകട്ട്)  1980-സന്റെ വലവസകേള അനുസരനിചട്ട്  കകേന
പരനിസനിതനി  മനഭാലയത്തനിസന്റെ  അനുമതനിക്കട്ട്  വനികധയമഭായനിടഭാണട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി
നലകേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്. 

(സനി&ഡനി)  മണനിയഭാറനകുടനി-ഉടുമ്പന്നൂര്  കറഭാഡനിസന്റെ  പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട്  കകേന
പരനിസനിതനി മനഭാലയത്തനിസന്റെ അനുമതനി കനടനിസയടുക്കുനതനിനട്ട് 1980-സല കഫഭാറസട്ട്
കേണ്സര്കവഷേന ആകട്ട് പ്രകേഭാരമുള്ള ഒരു പൂര്ണമഭായ സപ്രഭാകപഭാസല യൂസര് ഏജനസനിയഭായ
PWD  Roads  Division  സതഭാടുപുഴെ  അസനിസന്റെട്ട്  എക്സെെനികേമ്പ്യൂടതീവട്ട്  എനജനിനതീയര്
30-6-2015-ാം തതീയതനി കകേഭാതമലഗലല ഡനിവനിഷേനനില സമര്പനിചനിരുനതുല ആയതട്ട് കകേന
സര്ക്കഭാരനിസന്റെ  ഔകദലഭാഗനികേ  സവബ്തസറനില  അപ് കലഭാഡട്ട്  സചേയ്യുനതനിനട്ട്  നനിര്കദ്ദേശല
നലകേനിസക്കഭാണട്ട്  കകേഭാതമലഗലല  ഡനിവനിഷേനനിസല  1-8-2015-സല  എ 3-4505/2016 കേത്തട്ട്
പ്രകേഭാരല യൂസര് ഏജനസനിക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശല സകേഭാടുത്തനിട്ടുള്ളതുമഭാണട്ട്. യൂസര് ഏജനസനി
ടനി സപ്രഭാകപഭാസല സവബ്തസറനില അപ് കലഭാഡട്ട് സചേയകശഷേല മഭാത്രകമ ടനി വനിഷേയല
സലബന്ധനിചട്ട് തുടര് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള. 

കകേരളത്തനിസല വന വനിസ്തൃതനി

71 (581)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനവുല
മൃഗസലരക്ഷണവുല മൃഗശഭാലകേളുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കകേരളത്തനിസല ആസകേ വനവനിസ്തൃതനി എത്രസയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  2006-2011  കേഭാലഘടത്തനില വനവനിസ്തൃതനി വര്ദനിചനിട്ടുകണഭാ,  എങ്കെനില
എത്രസയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  2011-2016  കേഭാലഘടത്തനില വനവനിസ്തൃതനി  വര്ദനിചനിട്ടുകണഭാ,  എങ്കെനില
എത്രസയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  കകേരളത്തനിസല ആസകേ വനവനിസ്തൃതനി 11309.4754 ചേ.കേനി.മതീ. ആണട്ട്. 

(ബനി)  ഈ കേഭാലഘടത്തനില വന വനിസ്തൃതനി  11278.2487  ചേ.കേനി.മതീ.ല നനിനല
11309.4754 ചേ.കേനി.മതീ. ആയനി വര്ദനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി) 2011-2016 കേഭാലഘടത്തനില വന വനിസ്തൃതനി വര്ദനിചനിടനില്ലെ. 



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 131

വനലജതീവനികേളുസട ആക്രമണത്തനിനനിരയഭാകുനവര്ക്കുള്ള നഷ്ടപരനിഹഭാര തുകേ 

72 (582) ശതീ  .   കറഭാഷേനി അഗസനിന : 
ശതീ  .   കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് : 
ശതീ  .   സനി  .   എഫട്ട്  .  കതഭാമസട്ട് : 
കഡഭാ  .   എന  .   ജയരഭാജട്ട് : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനവുല

മൃഗസലരക്ഷണവുല മൃഗശഭാലകേളുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വനലജതീവനികേളുസട  ആക്രമണലമൂലല  ജതീവനുല  സസത്തനിനുല  നഷ്ടല
സലഭവനിക്കുനതനിസന്റെ  കപരനില  ആശനിതര്ക്കുല  നഷ്ടല  സലഭവനിചവർക്കുല  സർക്കഭാർ
നലകേനിവരുന തുകേ പരലഭാപ്തമഭാസണന കേരുതുനകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മരണല  സലഭവനിക്കുനവരുസട  ആശനിതര്ക്കുല  അലഗതവകേലലല
സലഭവനിക്കുനവര്ക്കുല നനിലവനില നലകേനിവരുന തുകേ എത്രവതീതസമനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വനലജതീവനികേളുസട  ആക്രമണലമൂലല  ജതീവഹഭാനനി  സലഭവനിക്കുനവരുസട
ആശനിതര്ക്കുല  അലഗതവകേലലല  സലഭവനിക്കുനവര്ക്കുല  നനിലവനില  നലകേനിവരുന
നഷ്ടപരനിഹഭാരതകേകേള  അപരലഭാപ്തമഭാകേയഭാല  ഇതനില  വര്ദനവട്ട്  വരുത്തനി
നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേവര്ഷേല തസന ഉത്തരവട്ട് ഇറക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  വനലജതീവനി  ആക്രമണലമൂലമുള്ള  നഭാശനഷ്ടങ്ങളക്കട്ട്  നലകേനി  വരുന
നഷ്ടപരനിഹഭാരതകേ പരലഭാപ്തമഭാകണഭാ എനട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

(ബനി)  മരണല  സലഭവനിക്കുനവരുസട  ആശനിതര്ക്കുല  അലഗതവകേലലല
സലഭവനിക്കുനവര്ക്കുല നനിലവനില നലകേനി വരുന തുകേ ചുവസട കചേര്ക്കുന. 

കേഷ്ടനഷ്ടങ്ങളുസട സസഭഭാവല നഷ്ടപരനിഹഭാരതകേ

1 സഭായനിയഭായ അലഗഭലഗല പരമഭാവധനി 75,000 രൂപ

2 വനിളനഭാശല,  വതീടട്ട്  നഷ്ടല,
കേനകേഭാലനി നഷ്ടല

നഷ്ടത്തനിസന്റെ  100%  (പരമഭാവധനി  75,000
രൂപ)

3 പരനിക്കട്ട് പരമഭാവധനി  75,000  രൂപ  (സമഡനിക്കല
ഓഫതീസറുസട  സര്ടനിഫനിക്കറനിസന്റെ
സവളനിചത്തനില)  പടനികേ  വര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട്
പരനിധനിയനില്ലെഭാസത  ചേനികേനിതയട്ട്  സചേലവഭായ
മുഴുവന തുകേയുല നലകുല)

4 മരണല 5 ലക്ഷല രൂപ

5 വനത്തനിനുപുറതവച്ചുള്ള
പഭാമ്പുകേടനിമൂലമുള്ള മരണല

1 ലക്ഷല രൂപ
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(സനി)  വനലജതീവനി  ആക്രമണലമൂലല  ജതീവഹഭാനനി  സലഭവനിച  വലക്തനികേളുസട
ആശനിതര്ക്കട്ട് നലകുന നഷ്ടപരനിഹഭാരതകേ വര്ദനിപനിക്കണസമനട്ട് നനിയമസഭയുസട
വനിഷേയനനിര്ണയ സമനിതനി-X-സന്റെ  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേസത്ത ധഭാനലര്തനകേളുസട
പരനികശഭാധന  സലബന്ധനിച  5- ാാമസത്ത  റനികപഭാര്ടനില  10-ാം  ശനിപഭാര്ശയനില
പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതനിനഭാല ആയതട്ട് സര്ക്കഭാരനിസന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ സനിതനി വനിലയനിരുത്തനി
യുക്തമഭായ തതീരുമഭാനല സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

കേണലക്കഭാടുകേളുസട സലരക്ഷണല

73  (583)  ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  വനവുല
മൃഗസലരക്ഷണവുല മൃഗശഭാലകേളുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) എളങ്കുനപ്പുഴെയനിസല മഭാലനിപ്പുറല അകേസഭാടൂറനിസല സസന്റെറനികനഭാടട്ട് കചേര്നള്ള
കേണലകേഭാടുകേള  സലരക്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി  വനല  വകുപട്ട്  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന
പദതനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തൂത  ആവശലത്തനിനഭായനി  ഇതുവസര  എത്ര  തുകേ  സചേലവഴെനിച്ചുസവനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) എളങ്കുനപ്പുഴെയനിസല മഭാലനിപ്പുറല അകേസഭാടൂറനിസല സസന്റെറനികനഭാടട്ട് കചേര്നള്ള
കേണലകേഭാടുകേള  സലരക്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി  സപകടഭാസനറട്ട്  എല.എന.ജനി.  എന
സഭാപനത്തനിസന്റെ ധനസഹഭായകത്തഭാസട വനല വകുപട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.
ഈ  സലത്തട്ട്  കേണല  തതകേള  വച്ചുപനിടനിപനിക്കുകേയുല  സപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്
കേണലക്കഭാടുകേളുസട  സലരക്ഷണ  പ്രഭാധഭാനലസത്തക്കുറനിച്ചുള്ള  അവകബഭാധല  സൃഷ്ടനിക്കുകേയുല
സചേയ്യുനതനിനട്ട്  "കേണല വനവനിജഭാനകകേനല" ഒരുക്കനിവരനികേയുല സചേയ്യുന. 

(ബനി)  സര്ക്കഭാര് ഫണനിലനനിനല ഇതനിനഭായനി തുകേസയഭാനല സചേലവഴെനിചനിടനില്ലെ.
എനഭാല  കേണല  സലരക്ഷണത്തനിനഭായനി  "കകേഭാര്പകററട്ട്  കസഭാഷേലല
സറകസഭാണ്സനിബനിലനിറനി"യുസട (CSR) ഭഭാഗമഭായനി സപകടഭാസനറട്ട് എല.എന.ജനി. എന
സഭാപനത്തനില  നനിനല  ആസകേ  ലഭനിച  30  ലക്ഷല  രൂപയനില  4,11,484/-  രൂപ
എളങ്കുനപ്പുഴെയനിസല  മഭാലനിപ്പുറല  അകേസഭാടൂറനിസല  സസന്റെറനികനഭാടട്ട്  കചേര്നള്ള
കേണലക്കഭാടുകേള സലരക്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി സചേലവഴെനിചനിട്ടുണട്ട്. 

സലസഭാനസത്ത കേണലക്കഭാടുകേളുസട സലരക്ഷണല

74  (584)  ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  വനവുല
മൃഗസലരക്ഷണവുല മൃഗശഭാലകേളുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  എളങ്കുനപ്പുഴെ  ആര്.എല.പനി.  കേനഭാലനിനട്ട്  ഇരുവശവുമഭായനി  രൂപലസകേഭാണനിട്ടുള്ള
കേണലക്കഭാടുകേള  സലരക്ഷനിക്കുനതനിനുല  പരനിപഭാലനിക്കുനതനിനുമഭായനി  വനല  വകുപട്ട്
എസന്തെങ്കെനിലുല പദതനി തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ എനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി) ഇസല്ലെങ്കെനില ഇതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) സനഭാമനി,  കേടലകക്ഷഭാഭല  എനനിവയനില  നനിനല  തവപനിനനിസല
തതീരഗ്രഭാമങ്ങസള സലരക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട്  കേണലസചടനി ഉപകയഭാഗസപടുത്തനിസക്കഭാണ്ടുള്ള
തജവകവലനി രൂപസപടുതനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  സലസഭാനസത്തഭാടഭാസകേ  നനിലവനിലുള്ള  കേണലക്കഭാടുകേള  സലരക്ഷനിചട്ട്
പരനിപഭാലനിക്കുനതനിനട്ട്  കപ്രഭാലസഭാഹനല  നലകുനതനിനഭായനി  വനല  വകുപട്ട്  ചേനില
പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനി  വരുനണട്ട്.  എനഭാല  എളങ്കുനപ്പുഴെ  ആര്.എല.പനി.
കേനഭാലനിനട്ട്  ഇരുവശവുമഭായനി  കേണ്ടുവരുന  കേണലക്കഭാടുകേള  സലരക്ഷനിക്കുനതനിനുല
പരനിപഭാലനിക്കുനതനിനുല പ്രകതലകേ പദതനികേള നനിലവനില ഇല്ലെ. 

(ബനി)  ബന്ധസപട  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുസട  പങ്കെഭാളനിത്തകത്തഭാസട
അതനിനുള്ള പദതനി തയഭാറഭാക്കനി നടപനിലഭാക്കഭാവുനതഭാണട്ട്. 

(സനി)  തവപനിനനിസല  തതീരഗ്രഭാമങ്ങള  പ്രധഭാനമഭായുല  സകേഭാചനിന  കപഭാര്ടട്ട്
ടസനിസന്റെയുല,  തകദ്ദേശ  സസയലഭരണല,  റവനമ്പ്യൂ  തുടങ്ങനിയ  വകുപ്പുകേളുസടയുല
അധതീനതയനിലഭാണുള്ളതട്ട്.  ഈ  വകുപ്പുകേളുസട  സഹകേരണകത്തഭാസട  സനഭാമനി,
കേടലകക്ഷഭാഭല  എനനിവയനില  നനിനല  തവപനിനനിസല  തതീരഗ്രഭാമങ്ങസള
സലരക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട്  കേണലസചടനികേള  ഉപകയഭാഗസപടുത്തനി  തജവകവലനി
നനിര്മ്മേനിക്കുന കേഭാരലല പരനിഗണനിക്കഭാവുനതഭാണട്ട്. 

പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാസര കഫഭാറസട്ട് വഭാചര്മഭാരഭായനി നനിയമനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

75 (585) ശതീ  .   സകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി  : 
ശതീ  .   സനി  .   സകേ  .   നഭാണു  : 
ശതീ  .   കകേഭാവൂര് കുഞകമഭാന  : 
ശതീ  .   കതഭാമസട്ട് ചേഭാണനി : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനവുല

മൃഗസലരക്ഷണവുല മൃഗശഭാലകേളുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വനത്തനിനകേകത്തഭാ,  സമതീപ പ്രകദശങ്ങളനികലഭാ  കയഭാഗലതയുളള പടനികേവര്ഗ്ഗ
യുവഭാക്കളുണഭായനിരുനനിട്ടുല അവര്ക്കട്ട് നനിയമനല നലകേഭാസത പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരല്ലെഭാത്തവര്ക്കട്ട്
കഫഭാറസട്ട്  വഭാചര്മഭാരഭായനി  തഭാലഭാലനികേഭാടനിസഭാനത്തനികലഭാ, കേരഭാറടനിസഭാനത്തനികലഭാ
നനിയമനല നലകേനിയനിട്ടുളള കേഭാരലല ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില  കഫഭാറസട്ട്  വഭാചര്മഭാരഭായനി  തഭാലഭാലനികേമഭാകയഭാ
കേരഭാറടനിസഭാനത്തനികലഭാ  കജഭാലനി  സചേയട്ട്  വരുന  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരല്ലെഭാത്തവരുസട
എണല കഫഭാറസട്ട് ഡനിവനിഷേന തനിരനിചട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇപ്രകേഭാരല  നനിയമനിക്കസപട  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരല്ലെഭാത്തവസര  മഭാറനി
പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാസര നനിയമനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  നനിര്കദ്ദേശല
നലകുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ) ശദയനിലസപടനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) വനിശദഭാലശല അനുബന്ധമഭായനി സകേഭാടുത്തനിരനിക്കുന*.

(സനി)  വനഭാതനിര്ത്തനിയനില  സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി  പനികനഭാക്കഭാവസയനിലുള്ള
പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരല്ലെഭാത്തവരുല ഉള്ളതനിനഭാല പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്സക്കഭാപലതസന പടനികേ
വര്ഗ്ഗത്തനിലസപടഭാത്തവര്ക്കുല  കജഭാലനി  നലകകേണതഭായനി  വരുനണട്ട്.  എനഭാല
കഫഭാറസട്ട്  വഭാചര്  തസ്തനികേയനില  തഭാലക്കഭാലനികേ  അടനിസഭാനത്തനികലഭാ
കേരഭാറടനിസഭാനത്തനികലഭാ നനിയമനല നലകുകമ്പഭാള പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട് തസനയഭാണട്ട്
മുനഗണന നലകേനിവരുനതട്ട്.  

വനലമൃഗങ്ങള ജനവഭാസ കകേനങ്ങളനികലക്കട്ട് കേടനകേയറുനതട്ട് തടയുനതനിനട്ട്
നടപടനി 

76 (586) ശതീ  .   മുല്ലെക്കര രതഭാകേരന :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേനന :
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   തടസണ് മഭാസര് :
ശതീ  .    സകേ  .    രഭാജന :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  വനവുല

മൃഗസലരക്ഷണവുല മൃഗശഭാലകേളുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) വനല മ മൃഗങ്ങള ജനവഭാസ കകേനങ്ങളനികലക്കട്ട് കേടനട്ട് ജനങ്ങളുസട ജതീവനട്ട്
ഭതീഷേണനി  ഉയര്തന  സഭാഹചേരലത്തനില  ഇവയുസട  കേടനകേയറല  തടയുനതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) വനലമൃഗങ്ങള  ജനവഭാസ  കകേനങ്ങളനികലക്കട്ട്  കേടക്കുനതട്ട്  തടയുനതനിനഭായനി
വനഭാതനിര്ത്തനികേളനില കേരനിങ്കെലഭനിത്തനി നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  വനലജതീവനികേള  കറഭാഡപകേടങ്ങളനില  ചേസത്തഭാടുങ്ങുനതട്ട്  ഒഴെനിവഭാക്കഭാന
എസന്തെഭാസക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുസമനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

     ഉത്തരല

(എ) വനലമൃഗങ്ങള ജനവഭാസ കകേനങ്ങളനില കേടക്കുനതട്ട് തടയുനതനിനട്ട് നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. കൂടുതല ഫലപ്രദമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

(ബനി)  കകേരളത്തനില വനലജതീവനി ആക്രമണല കനരനിടുന പല പ്രകദശങ്ങളനിലുല
ഫണനിസന്റെ  ലഭലതയനുസരനിചട്ട്  വനഭാതനിര്ത്തനികേളനില  കേരനിങ്കെല  ഭനിത്തനി  നനിര്മ്മേനിച്ചു
വരുന.  ആവശലമഭാസണനട്ട്  കേഭാണുന സലങ്ങളനില കൂടുതലഭായനി  കേരനിങ്കെല ഭനിത്തനി
നനിര്മ്മേനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

* തലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്. 
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(സനി)  വനപ്രകദശങ്ങളനിലൂസട  കേടനകപഭാകുന  കറഭാഡുകേളനില  വഭാഹനങ്ങളുസട
കവഗത  നനിയനനിക്കുനതനിനട്ട്  നനിലവനിലുള്ള  ചേടങ്ങള  കേര്ശനമഭായനി  പഭാലനിക്കുനസവനട്ട്
ഉറപ്പുവരുത്തഭാനകവണ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുല.  കൂടഭാസത ഇതനിനഭായനി ജനങ്ങളനില
അവകബഭാധല സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനുകവണ നടപടനികേളുല സസതീകേരനിക്കുല.  

വനലമൃഗങ്ങളനിലനനിനട്ട് സലരക്ഷണല

77 (587)  ശതീ  .    സകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനവുല മൃഗസലരക്ഷണവുല മൃഗശഭാലകേളുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വനലമൃഗങ്ങളുസട  എണത്തനിലുള്ള  ക്രമഭാതതീതമഭായ  വര്ദനവട്ട്  വന
പ്രകദശങ്ങളുമഭായനി  കചേര്നട്ട്  ജതീവനിക്കുന  ജനങ്ങളുസട  ജതീവനുല  കൃഷേനിക്കുല  വലനിയ
ഭതീഷേണനിയഭായനി മഭാറനിസക്കഭാണനിരനിക്കുന വനിവരല ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങ്കെനില ജനജതീവനിതത്തനിനുല കൃഷേനിക്കുല സലരക്ഷണല നലകുനതനിനഭായനി
കൂടുതല  സമചസപട  സലവനിധഭാനങ്ങള  ഒരുക്കുനതനിനട്ട്  അടനിയന്തെര  നടപടനി
സസതീകേരനിയ്ക്കുകമഭാ;

(സനി)  വനലമൃഗങ്ങളുസട  ആക്രമണത്തനിനട്ട്  വനികധയരഭാകുനവര്ക്കുല  കൃഷേനി
നഭാശത്തനിനുമുള്ള  ധനസഹഭായല  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
എങ്കെനില വനിശദഭാലശല നലകുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  വനപ്രകദശങ്ങളുമഭായനി  കചേര്ന  ചേനില  സലങ്ങളനില  വനലമൃഗങ്ങള
മനുഷേലജതീവനുല കൃഷേനിക്കുല ഭതീഷേണനി ഉയര്തന കേഭാരലല ശദയനിലസപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ജനജതീവനിതത്തനിനുല  കൃഷേനിക്കുല  സലരക്ഷണല  നലകുനതനിനഭായനി
സസതീകേരനിച്ചു വരുന നടപടനികേളഭായ സസൗകരഭാര്ജ കേമ്പനികവലനി നനിര്മ്മേനിച്ചുസകേഭാണ്ടുള്ള
പ്രതനികരഭാധല,  ആനപ്രതനികരഭാധ  കേനിടങ്ങട്ട്,  ആന  പ്രതനികരഭാധ  മതനില,  സതീല
സഫനസനിലഗട്ട് എനനിവ നനിര്മ്മേനിചട്ട് പരനിപഭാലനിച്ചു വരുനണട്ട്.  കൂടഭാസത പ്രശ്നക്കഭാരഭായ
ആനകേസള കറഭാഡനികയഭാ കകേഭാളര് ഘടനിപനിചട്ട്  നനിരതീക്ഷനിചട്ട്  കേര്ഷേകേര്ക്കട്ട് മുനറനിയനിപട്ട്
സകേഭാടുക്കുനതനിനുള്ള  സലവനിധഭാനല,  വനത്തനിനകേത്തട്ട്  വനലമൃഗങ്ങളക്കട്ട്  ജലവുല
ഭക്ഷണവുല  ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്  ജലസലഭരണനികേളുല  സചേക്കട്ട്  ഡഭാമുകേളുല
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുല  ഭക്ഷണലഭലത  ഉറപ്പുവരുതനതനിനുകവണ  നടപടനികേളുല
സസതീകേരനിച്ചു  വരുന.  റഭാപനിഡട്ട്  സറകസഭാണ്സട്ട്  ടതീമുകേള  രൂപതീകേരനിചട്ട്  വനത്തനിനു
സവളനിയനില വരുന മൃഗങ്ങസള തനിരനിചട്ട് വനത്തനിനുള്ളനികലക്കട്ട് സതളനിച്ചുവനിടുനതനിനുള്ള
നടപടനികേളുല  സസതീകേരനിച്ചു  വരുന.  പ്രശ്നബഭാധനിത  കമഖലകേളനില  കേഭാടനില  നനിനല
പുറകത്തക്കു  വരുന  വനലജതീവനികേസളക്കുറനിചട്ട്  വനിവരല  ലഭനിച  ഉടനതസന
എസട്ട്.എല.എസട്ട്.  മുഖഭാന്തെനിരല  പ്രകദശവഭാസനികേസള  അറനിയനിക്കുവഭാനുല  ജഭാഗ്രത
പഭാലനിക്കുവഭാനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശല  നലകുവഭാനുമഭായുള്ള  Early  Warning  SMS  Alert
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System  വയനഭാടട്ട്,  മൂനഭാര് കമഖലകേളനില നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൃഷേനി നശനിപനിക്കുന
കേഭാട്ടുപനനികേസള കൃഷേനിയനിടങ്ങളനിലവചട്ട് കേര്ഷേകേര്ക്കട്ട് വലവസകേളക്കട്ട് വനികധയമഭായനി
സകേഭാല്ലുനതനിനുള്ള  അനുമതനി  നലകേനിസക്കഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  പുറസപടുവനി
ചനിട്ടുണട്ട്. ഇതനിസന്റെ കേഭാലഭാവധനി നതീട്ടുന കേഭാരലല സര്ക്കഭാരനിസന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്. 

(സനി)  നഷ്ടപരനിഹഭാരതകേ  വര്ദനിപനിക്കുന  വനിഷേയത്തനില  കകേരള  നനിയമസഭയുസട
വനിഷേയനനിര്ണയ സമനിതനി  X-സന്റെ  2015-16-സല ധനഭാഭലര്തനകേളുസട പരനികശഭാധന
സലബന്ധനിച 5-ാം റനികപഭാര്ടനിസല 10-ാം ശനിപഭാര്ശ പ്രകേഭാരല വനലജതീവനി ആക്രമണല
മൂലല  ജതീവഹഭാനനി  സലഭവനിചവര്ക്കട്ട്  ലഭലമഭാകുന  നഷ്ടപരനിഹഭാരല  ഉയര്തനതനിനട്ട്
ശനിപഭാര്ശ സചേയനിട്ടുണട്ട്.   ആയതട്ട്  പരനികശഭാധനിചട്ട്  സര്ക്കഭാര് യുക്തമഭായ തതീരുമഭാനല
സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

സവററനിനറനി കഡഭാകറുസട നനിയമനല

 78 (588) ശതീ  .   കജഭാര്ജട്ട് എല  .   കതഭാമസട്ട് : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനവുല മൃഗസലരക്ഷണവുല മൃഗശഭാലകേളുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പുതുപഭാടനി  പഞഭായത്തനിസല മൃഗഭാശുപത്രനിയനില സവററനിനറനി  കഡഭാകറുസട
കസവനല ലഭലമല്ലെഭാസത കേര്ഷേകേര് പ്രയഭാസത്തനിലഭായതട്ട് ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കെനില  അടനിയന്തെരമഭായനി  സവററനിനറനി  കഡഭാകസറ  നനിയമനിക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരല

(എ)   ശദയനിലസപടനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) 31-8-2016-സല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  (ആര്.റനി)  നല.377/16/
എ.എചട്ട്.ഡനി.  പ്രകേഭാരല പുതുപഭാടനി മൃഗഭാശുപത്രനിയനില സവററനിനറനി സര്ജസന  (കഡഭാ.
ഇ.സകേ. പ്രതീത) നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്. 

നഭാടഭാന പരനിപഭാലനല

79 (589)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേനന :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനവുല
മൃഗസലരക്ഷണവുല മൃഗശഭാലകേളുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) നഭാടഭാനകേളുസട  പരനിപഭാലനവുമഭായനി  ബന്ധസപടട്ട്  നനിലവനിലുള്ള
നനിബന്ധനകേള എസന്തെല്ലെഭാസമനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) നനിബന്ധനകേള  ലലഘനിക്കുനവര്സക്കതനിസര  സസതീകേരനിച്ചുവരുന
നടപടനികേള എസന്തെല്ലെഭാമഭാണട്ട്; 2016 ജനുവരനി മഭാസത്തനിനുകശഷേല എടുത്ത കകേസകേള
എത്രസയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) നഭാടഭാനകേളക്കട്ട്  സര്ക്കഭാര്  സസൗജനലചേനികേനിത  നലകുനകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  1972-സല  വനലജതീവനി  സലരക്ഷണ  നനിയമത്തനിസന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില
നഭാടഭാനകേളുസട  പരനിപഭാലനത്തനിനഭായനി  വനല  വകുപട്ട്  കകേരള  നഭാടഭാന  (കേഭാരലകേര്തൃതസവുല
പരനിപഭാലനവുല)  ചേടങ്ങള  G.O  (P)No.119/2012/F&WLD  തതീയതനി  18-12-2012
പ്രകേഭാരല  പുറസപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തസ്തുത  ചേടങ്ങളനില  നഭാടഭാനകേളുസട  പരനിപഭാലനത്തനിനുള്ള
നനിബന്ധനകേള വനിശദമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  പകേര്പട്ട് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

(ബനി)  നനിബന്ധനകേള ലലഘനിക്കുനവര്സക്കതനിസര  വനല  വകുപട്ട്,  വനലജതീവനി
സലരക്ഷണ നനിയമല  1972,  നഭാടഭാന പരനിപഭാലന ചേടല  2012  എനതീ നനിയമങ്ങള
പ്രകേഭാരല കകേസട്ട് എടുത്തട്ട് നനിയമ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന. 2016 ജനുവരനിക്കു
കശഷേല എടുത്ത കകേസകേള സലബന്ധനിച വനിവരങ്ങള ചുവസട കചേര്ക്കുന. 
ക്രമ നല. ജനില്ലെ 2016 ജനുവരനിക്കുകശഷേല എടുത്ത

കകേസകേളുസട എണല

1 തനിരുവനന്തെപുരല 1

2 സകേഭാല്ലെല 3

3 പത്തനലതനിട 1

4 ആലപ്പുഴെ ...

5 കകേഭാടയല 1

6 ഇടുക്കനി ...

7 എറണഭാകുളല ...

8 തൃശ്ശൂര് 4

9 പഭാലക്കഭാടട്ട് 2

10 മലപ്പുറല ...

11 കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് 3

12 വയനഭാടട്ട് 1

13 കേണ്ണൂര് ...

14 കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ...

ആസകേ 16

(സനി)  നനിലവനില  വനല  വകുപട്ട്  നഭാടഭാനകേളക്കട്ട്  സസൗജനല  ചേനികേനിത
നലകുനനില്ലെ. 

* തലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
1007/17
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മുല്ലെകശരനി മൃഗഭാശുപത്രനി

80 (590) ശതീ  .   മുരളനി സപരുസനല്ലെനി : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനവുല
മൃഗസലരക്ഷണവുല മൃഗശഭാലകേളുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തൃശൂര് ജനില്ലെയനിസല മുല്ലെകശരനി സവററനിനറനി കഹഭാസനിറലനിസന തഭാലൂക്കട്ട്തല
കപഭാളനിക്ലനിനനിക്കഭായനി ഉയര്തവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  നനിലവനിലുള്ള പഴെകേനി ദവനിച മുല്ലെകശരനി മൃഗഭാശുപത്രനി സകേടനിടല സപഭാളനിചട്ട്
പുതുക്കനി പണനിയുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഇക്കഭാരലല തത്ക്കഭാലല സര്ക്കഭാരനിസന്റെ പരനിഗണനയനിലനില്ലെ.

(ബനി)  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

ബ്രൂസസകലഭാസനിസട്ട് കരഭാഗല

81  (591)  ശതീ  .    എന  .    എ  .    സനല്ലെനിക്കുനട്ട് :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനവുല മൃഗസലരക്ഷണവുല മൃഗശഭാലകേളുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഭാലനികേസള  ബഭാധനിക്കുന  ബ്രൂസസകലഭാസനിസട്ട്  കരഭാഗല  സലസഭാനത്തട്ട്
എവനിസടസയങ്കെനിലുല റനികപഭാര്ടട്ട് സചേയസപടനിട്ടുകണഭാ; എങ്കെനില എവനിസടയഭാണട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്
സചേയസതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കരഭാഗത്തനിനട്ട്  എന്തെട്ട്  ചേനികേനിതയഭാണട്ട്  സലസഭാനത്തട്ട്
ലഭലമഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്;  ഈ  കരഭാഗല  മനുഷേലരനികലക്കട്ട്  പകേരുനതഭാകണഭാ;  എങ്കെനില
ജനങ്ങളനില  കബഭാധവലക്കരണല  ഉണഭാക്കുനതനിനട്ട്  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള
എസന്തെഭാസക്കയഭാസണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സലസഭാനത്തട്ട്  ഇതുവസര  എത്രകപസര  ബ്രൂസസകലഭാസനിസട്ട്  കരഭാഗല
ബഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്  ;  എവനിസടയഭാണട്ട്  ഇവര് ചേനികേനിത കതടനിയതട്ട്  ;  ഇവര്ക്കു നലകേനിയ
മരുനകേള എന്തെഭായനിരുന ?

ഉത്തരല

(എ)  സവററനിനറനി  സര്വകേലഭാശഭാലയുസട  കേതീഴെനിലുള്ള  തനിരുവഭാഴെഭാലകുനട്ട്
കേനകേഭാലനി  ഗകവഷേണ  കകേനത്തനിസല  കേനകേഭാലനികേളനില  ബ്രൂസസകലഭാസനിസട്ട്
സനിരതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) കരഭാഗബഭാധനിതരഭായ കേനകേഭാലനികേസള ദയഭാവധത്തനിനട്ട് വനികധയമഭാക്കുകേയഭാണട്ട്
സചേയ്യുനതട്ട്.  മൃഗങ്ങളനില  ചേനികേനിത  ഫലപ്രദമല്ലെഭാത്തതനിനഭാല  കരഭാഗല  സനിരതീകേരനിചഭാല
മൃഗങ്ങസള ഉന്മൂലനല സചേയ്യുവഭാനഭാണട്ട് നനിര്കദ്ദേശനിക്കഭാറുള്ളതട്ട്. 
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ഈ കരഭാഗല മനുഷേലരനികലയട്ട് പകേരുവഭാന സഭാദലതയുണട്ട്.  കബഭാധവലക്കരണ
ത്തനിനഭായനി ലഘുകലഖകേള തയഭാറഭാക്കനി വനിതരണല സചേയനിട്ടുണട്ട്.  എല്ലെഭാ സവററനിനറനി
കഡഭാകര്മഭാര്ക്കുല പഭാരഭാസഭാഫനിനുല ലഭാബട്ട് സടകതീഷേലനഭാര്ക്കുല,  കേര്ഷേകേര്ക്കുല എല്ലെഭാ
വര്ഷേവുല കബഭാധവലക്കരണ ക്ലഭാസകേള നടത്തഭാറുണട്ട്.  ആകരഭാഗല  വകുപ്പുല,  ജനില്ലെഭാ
ഭരണകൂടവുല  മൃഗസലരക്ഷണ  വകുപ്പുല  സലയുക്തമഭായനി  കബഭാധവലക്കരണ  ക്ലഭാസല
സതീനനിലഗട്ട്  കേലഭാമ്പുകേളുല  നടത്തനി  പഭാലുല  പഭാലുലപനങ്ങളുല  ശരനിയഭായ  രതീതനിയനില
അണുവനിമുക്തമഭാക്കനി  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന  അവകബഭാധല  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.   കരഭാഗല
ബഭാധനിച്ചു  എനട്ട്  സലശയനിച  ഉരുക്കസള  മഭാറനി  പഭാര്പനിക്കഭാനുല  നനിര്കദ്ദേശല
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  

(സനി) 2014  മുതല സലസഭാനത്തട്ട് ഇതുവസര  7  കപര്ക്കട്ട്  ബ്രൂസസകലഭാസനിസട്ട്
കരഭാഗല സനിരതീകേരനിച്ചു.  2014-ല  മലപ്പുറത നനിനല കരഭാഗല സനിരതീകേരനിച വലക്തനി
മസൗലഭാനഭാ  ആശുപത്രനി  സപരനിന്തെലമണയനിലുല,  2016-ല  പഭാലക്കഭാടട്ട്  നനിനള്ള
2 വലക്തനികേള ജൂബനിലനി മനിഷേന, തൃശ്ശൂരനിലുല ഒരഭാള തൃശ്ശൂര് സമഡനിക്കല കകേഭാകളജനിലുല
ഒരഭാള മകഞരനി സമഡനിക്കല കകേഭാകളജനിലുല, മനിലഭാന ആശുപത്രനിയനിലുമഭായനി ചേനികേനിത
കതടനി.  2016-ല  രണട്ട്  കപര്  തനിരുവനന്തെപുരല  സമഡനിക്കല  കകേഭാകളജനില  ഈ
കരഭാഗത്തനിനട്ട് ചേനികേനിത കതടനി. RIFAMPICIN, STREPTOMYCIN, DOXYCYCLIN,
CEFTRIAXONE  എനതീ  ആന്റെതീബകയഭാടനികേട്ട്  മരുനകേളഭാണട്ട്  ഈ  കരഭാഗത്തനിസന്റെ
ചേനികേനിതയഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുനതട്ട്.  

കേനകേഭാലനികേളനിസല മഭാളടപനനി കരഭാഗല

82  (592)  ശതീ  .    എലകദഭാ  എബഹഭാല :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനവുല മൃഗസലരക്ഷണവുല മൃഗശഭാലകേളുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേനകേഭാലനികേളനില  മഭാളടപനനി  കരഭാഗല  കേസണത്തനിയതഭായനി  മൃഗ
സലരക്ഷണ  വകുപട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  സചേയനിട്ടുകണഭാ;  ഉസണങ്കെനില  എകപഭാഴെഭാണട്ട്
കേസണത്തനിയതഭായനി  അറനിയനിചസതനല  ആയതനികനല  എന്തെട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുസണനല വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കരഭാഗല  കേസണത്തനിയനിട്ടുല  യഥഭാസമയല  അറനിയനിക്കുകേകയഭാ  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകേകയഭാ  സചേയഭാത്ത  ജതീവനക്കഭാര്സക്കതനിസര  എസന്തെങ്കെനിലുല  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ എനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സവററനിനറനി  സര്വകേലഭാശഭാലയുസട  കേതീഴെനിലുള്ള  ഏസതങ്കെനിലുല  ഫഭാമനിസല
കേനകേഭാലനികേളനില  കരഭാഗല  കേസണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉസണങ്കെനില  അവനിസട  എന്തെട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുസണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരല

(എ)  റനികപഭാര്ടട്ട്  സചേയനിട്ടുണട്ട്.  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനില്ലെയനിസല  കകേഭാകടഭാപഭാടല
പഞഭായത്തനിലുള്ള  കകേരള  സവററനിനറനി  യൂണനികവഴനിറനിയുസട  തലവ്കസഭാക്കട്ട്
റനിസര്ചട്ട്  കസഷേന,  തനിരുവഭാഴെലകുനനില  നനിനല  സതഭാണ്ണൂകറഭാളല  കേനകേഭാലനികേളക്കട്ട്
2015  ഒകകഭാബറനിലുല,  തൃശ്ശൂര് ജനില്ലെയനില കമലൂര് പഞഭായത്തനില മുരനിങ്ങൂര് ഡനിതവന
ഫഭാമനില  52  പശുക്കളക്കട്ട്  2016  ഏപ്രനിലനിലുല  കരഭാഗല  റനികപഭാര്ടട്ട്  സചേയനിട്ടുണട്ട്.
ഇവസയ ശഭാസതീയ രതീതനിയനില ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)   കരഭാഗല യഥഭാസമയല റനികപഭാര്ടട്ട് സചേയനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  സവററനിനറനി  സര്വകേലഭാശഭാലയുസട  കേതീഴെനിലുള്ള തനിരുവഭാഴെലകുനട്ട്   കേനകേഭാലനി
ഗകവഷേണ  കകേനത്തനിസല  സതഭാണ്ണൂകറഭാളല  കേനകേഭാലനികേളക്കട്ട്  ബ്രൂസസകലഭാസനിസട്ട്
കരഭാഗല  (മഭാളടപനനി)  സനിരതീകേരനിക്കസപടനിട്ടുണട്ട്.  കരഭാഗബഭാധനിത  കേനകേഭാലനികേസള
മൃഗകക്ഷമ  കബഭാര്ഡനിസന്റെ  ശനിപഭാര്ശ  പ്രകേഭാരല  ശഭാസതീയമഭായനി  ദയഭാവധല  സചേയട്ട്
ചേടങ്ങളനുസരനിചട്ട്  മറവട്ട്  സചേയഭാനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഫഭാമനിസല
ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് ആകരഭാഗല വകുപനിസല ഉദലഭാഗസര് കബഭാധവലക്കരണ ക്ലഭാസ്സുകേള
എടുക്കുകേയുണഭായനി.  കൂടഭാസത സമഡനിക്കല കേലഭാമ്പുകേള നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ബ്രൂസസകലഭാസനിസട്ട്
കരഭാഗല  മറട്ട്  കേഭാലനികേളക്കട്ട്  പടരഭാതനിരനിക്കഭാനഭായനി  എല്ലെഭാവനിധ  സരക്ഷഭാ
ക്രമതീകേരണങ്ങളുല എടുത്തനിട്ടുണട്ട്.   

ക്ഷതീര കേര്ഷേകേ സലരക്ഷണ പദതനി

83 (593)   ശതീ  .   കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനവുല
മൃഗസലരക്ഷണവുല മൃഗശഭാലകേളുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനസത്ത  ക്ഷതീര  കേര്ഷേകേരുസട  സപനഷേന  1000  രൂപയഭായനി
വര്ദനിപനിക്കുന കേഭാരലല പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേര്ഷേകേരുസട  മുഴുവന  കേഭാലനികേസളയുല  കഗഭാസലരക്ഷണ  പദതനിയനില
ഉളസപടുത്തനി സസൗജനലമഭായനി ഇനഷേസര് സചേയ്യുനതട്ട് പരനിഗണനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ക്ഷതീര  കേര്ഷേകേര്ക്കട്ട്  നലകുന  മഭാര്ജനിന  വര്ദനിപനിക്കഭാന  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  മനിലമ കേര്ഷേകേര്ക്കട്ട് വനില നലകുന ചേഭാര്ടട്ട്  പരനിഷ്കരനിക്കുവഭാന നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ക്ഷതീര  സഹകേരണ സലഘങ്ങസള കസവന കമഖലയഭായനി  കേണക്കഭാക്കനി
സലഘങ്ങളക്കട്ട് മഭാകനജനിരനിയല സബ്സനിഡനി നലകുന കേഭാരലല പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ) ഫണനിസന്റെ ലഭലതയനുസരനിചട്ട് പരനിഗണനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

(ബനി)  മനിലമയുസട കമഖലഭാ യൂണനിയനുകേളുമഭായനി ബന്ധസപടട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന
ക്ഷതീരസലഘങ്ങളനിസല  കേര്ഷേകേരുസട  കേനകേഭാലനികേളക്കട്ട്  ഇനഷേസറനസട്ട്  പരനിരക്ഷ
നലകുനതനിനുകവണനി കുറഞ്ഞ പ്രതീമനിയല നനിരക്കനില ഇനഷേസറനസട്ട് കേമ്പനനികേളുമഭായനി
കചേര്നട്ട് ഇനഷേസറനസട്ട് പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

(സനി)  ക്ഷതീര  കേര്ഷേകേര്  സലഘങ്ങളനില  നലകുന  പഭാലനിനട്ട്  ഗുണ
നനിലവഭാരത്തനിനനുസൃതമഭായുള്ള  വനിലയഭാണട്ട്  ലഭനിക്കുനതട്ട്.  പഭാല  വനിലപന  വനില
വര്ദനിപനിക്കുനതനികനഭാടനുബന്ധനിചഭാണട്ട്  പഭാല  സലഭരണ  വനിലയുല  വര്ദനിപനിക്കുനതട്ട്.
നനിലവനില  രഭാജലത്തട്ട്  പഭാലനിനട്ട്  ഏറവുല  കൂടുതല  സലഭരണ  വനില  നലകുനതട്ട്
കകേരളത്തനിലഭാണട്ട്. മനിലമ സലഭരനിക്കുന പഭാലനിസന്റെ സലഭരണ വനില നനിശയനിക്കുനതട്ട്
കകേരള  കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട്  മനിലക്കട്ട്  മഭാര്ക്കറനിലഗട്ട്  സഫഡകറഷേസന്റെ
ഭരണസമനിതനിയഭാണട്ട്.  ക്ഷതീര  കേര്ഷേകേര്ക്കട്ട്  ഉണഭാകുന  ഉലപഭാദന  സചേലവട്ട്,
സലസഭാനതല  അയല  സലസഭാനങ്ങളനിലുല  നനിലവനിലുള്ള  പഭാലനിസന്റെ  സലഭരണ-
വനില്പന വനിലകേള,  ഉപകഭഭാക്തൃ വനിലപന വനിലയുല വനിപണനിയനിസല മതരവുല തുടങ്ങനി
വനിവനിധ  കേഭാരലങ്ങള  പരനിഗണനിചതനിനുകശഷേമഭാണട്ട്  മനിലമയുസട  ഭരണസമനിതനി
കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില  പഭാലനിസന്റെ  സലഭരണവനില  നനിശയനിക്കുനതട്ട്.  പഭാലനിസന്റെ
സലഭരണ  വനില   നനിശയനിക്കുകമ്പഭാള  കേര്ഷേകേര്ക്കട്ട്  ഏറവുല  പ്രകയഭാജനസപടുന
രതീതനിയനിലഭാണട്ട് സഫഡകറഷേസന്റെ ഭരണസമനിതനി തതീരുമഭാനല തകേസക്കഭാള്ളുനതട്ട്. 

(ഡനി)  മനിലമയുസട  ഭരണ  സമനിതനി  അലഗതീകേരനിചതുല  ശഭാസതീയമഭായനി
തയഭാറഭാക്കനിയതുമഭായ  പഭാല  വനില  ചേഭാര്ടട്ട്  ആണട്ട്  ഇകപഭാള  നനിലവനിലുള്ളതട്ട്.
പഭാലനിലടങ്ങനിയനിരനിക്കുന  സകേഭാഴുപനിസന്റെയുല  സകേഭാഴുപനിതര  ഖരപദഭാര്തങ്ങളുസടയുല
കതഭാതനിനട്ട്  അനുസൃതമഭായഭാണട്ട്  ചേഭാര്ടനില വനില നനിശയനിചനിരനിക്കുനതട്ട്.   ഇപ്രകേഭാരല
ശഭാസതീയമഭായനി  തയഭാറഭാക്കനിയനിരനിക്കുന  പഭാല  വനില  ചേഭാര്ടനില  മഭാറങ്ങള
വരുത്തനിയഭാല  ഗുണനനിലവഭാരല  കുറഞ്ഞ  പഭാല  സലഘങ്ങള  സലഭരനിക്കുവഭാന
നനിര്ബന്ധനിതരഭാകുല.   ഇതട്ട്  സമഭാത്തത്തനിലുള്ള  ഗുണനനിലവഭാരസത്ത  പ്രതനികൂലമഭായനി
ബഭാധനിക്കുല. 

(ഇ)  മനിലമയുസട  കമഖലഭാ  യൂണനിയനുകേള  അവയുമഭായനി  ബന്ധസപടട്ട്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന  ആനന്ദേട്ട്  മഭാതൃകേഭാ  ക്ഷതീരസലഘങ്ങളക്കട്ട്  പ്രവര്ത്തന  ലഭാഭത്തനില
നനിനല  ഗ്രഭാന്റെഭായുല  സബ്സനിഡനിയഭായുല  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായങ്ങള  നലകേനി
വരുനണട്ട്. 
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പഭാലനിസന്റെ ഗുണനനിലവഭാരല ഉറപ്പുവരുത്തഭാന സലവനിധഭാനല

84 (594) ശതീ  .   പഭാറക്കല അബ്ദുസ്തുല്ലെ : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനവുല
മൃഗസലരക്ഷണവുല മൃഗശഭാലകേളുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  കൃത്രനിമ  പഭാല  വനിതരണല  സചേയ്യുനതഭായുളള  വഭാര്ത്ത
ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) സലസഭാനല പഭാല ഉലപഭാദനത്തനില സസയല പരലഭാപ്തത സസകേവരനിക്കഭാന
എസന്തെഭാസക്ക നടപടനികേള സസകേസക്കഭാളളുല;

(സനി)  ക്ഷതീര  കേര്ഷേകേസര  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കഭാന  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
എങ്കെനില വനിശദഭാലശങ്ങള നലകുകമഭാ;

(ഡനി) വനിതരണല സചേയസപടുന പഭാലനിസനറ ഗുണനനിലവഭാരല ഉറപ്പു വരുത്തഭാന
ഇകപഭാള എസന്തെഭാസക്ക സലവനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട് ഉളളതട്ട്;

(ഇ)  ഇതട്ട്  വനിപുലസപടുത്തഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  എങ്കെനില വനിശദഭാലശങ്ങള
നലകുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഇല്ലെ.

(ബനി) സലസഭാനത്തട്ട് ക്ഷതീകരഭാലപഭാദനല വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട് ക്ഷതീരവനികേസന
വകുപട്ട് വനിവനിധ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വരുന. തതീറപ്പുലകൃഷേനി വനികേസന പദതനി,
കേഭാലനിത്തതീറ സബ്സനിഡനി, മനിലക്കട്ട് സഷേഡട്ട് സഡവലപ്സമന്റെട്ട് കപ്രഭാഗ്രഭാല, ഇന്റെകഗ്രറഡട്ട്
ഡയറനി  സഡവലപ്സമന്റെട്ട്  കപ്രഭാഗ്രഭാല,  ക്ഷതീരസലഘങ്ങളക്കുള്ള  ധനസഹഭായല,
പഭാലഗുണനനിലവഭാരല  സമചസപടുതനതനിനുള്ള  പദതനി,  ആവശലഭാധനിഷനിത
സഹഭായല എനതീ പദതനികേളഭാണട്ട് പ്രധഭാനമഭായുല നടപനിലഭാക്കനി വരുനതട്ട്. 

(സനി)  സസതീകേരനിക്കുല.  ക്ഷതീരസലഘങ്ങള  മുകഖന  സലഭരനിക്കുന  പഭാലനിനട്ട്
ലനിററനിനട്ട് ഒരു രൂപ ക്രമത്തനില ഇനസസന്റെതീവട്ട് നലകുന. ക്ഷതീരകേര്ഷേകേര്ക്കട്ട് MSDP,
IDDP  പദതനിയനില  ഉളസപടുത്തനി  കേറവ  പശുക്കള,  കേനിടഭാരനികേള  എനനിവ
വഭാങ്ങുനതനിനുള്ള  ധനസഹഭായവുല  നലകേനി  വരുന.  ഉലപഭാദനസചലവട്ട്
കുറയ്ക്കുനതനിസന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  തതീറപ്പുലക്കൃഷേനി  സചേയ്യുനതനിനട്ട്  ധനസഹഭായല  നലകേനി
വരുന.   ക്ഷതീരകേര്ഷേകേ കക്ഷമനനിധനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങള കൂടുതല കേര്ഷേകേരനികലക്കട്ട്
എത്തനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങള
മുകഖനയുല  വനിവനിധ  പദതനികേള  ക്ഷതീര  കേര്ഷേകേരുസട  കക്ഷമത്തനിനഭായനി
നടപനിലഭാക്കുന. 
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(ഡനി) സലസഭാനത്തട്ട് 14 ജനില്ലെഭാ ആസഭാനങ്ങളനിലുല പ്രവര്ത്തനിക്കുന കേസഭാളനിറനി
കേണ്കടഭാള  ലഭാബുകേള  മുകഖന  വനിപണനിയനില  ലഭലമഭായ  വനിവനിധയനിനല  പഭാല
സഭാമ്പനിളുകേള  സനിരമഭായനി  പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.  പ്രഭാഥമനികേ  ക്ഷതീര  സലഘങ്ങളനില
സലഭരനിക്കുന  പഭാലനിസന്റെ  ഗുണ  നനിലവഭാരല  കേസഭാളനിറനി  കേണ്കടഭാള  ഓഫതീസര്മഭാര്
പരനികശഭാധന നടത്തനി കവണ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നടത്തനിവരുനണട്ട്. സപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് അവര്
ഉപകയഭാഗനിക്കുന  പഭാലനിസന്റെ  ഗുണകമന  പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനട്ട്  ജനില്ലെഭാതലത്തനില
പ്രവര്ത്തനിക്കുന  ലഭാബുകേളനില  സലവനിധഭാനല  നനിലവനിലുണട്ട്.  ഇതര  സലസഭാനത
നനിനല  സകേഭാണ്ടുവന  മുഴുവന  പഭാലനിസന്റെയുല  ഗുണകമന  ഉറപ്പുവരുത്തഭാല  ഓണക്കഭാലത്തട്ട്
തഭാലക്കഭാലനികേമഭായനി സചേക്കട്ട് കപഭാസ്റ്റുകേള സഭാപനിചട്ട് പരനികശഭാധന നടതനണട്ട്. 

(ഇ)  ഇതര  സലസഭാനങ്ങളനില  നനിനല  സകേഭാണ്ടുവരുന  പഭാലനിസന്റെ
ഗുണനനിലവഭാരല ഉറപ്പുവരുതനതനിനട്ട്  സചേക്കട്ട്  കപഭാസ്റ്റുകേളനില സനിരല സലവനിധഭാനല
ഏര്സപടുതനതനിനുളള നടപടനികേള തകേസക്കഭാള്ളുനതഭാണട്ട്. 

ക്ഷതീര കേര്ഷേകേര്

85 (595) ശതീ  .   കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനവുല
മൃഗസലരക്ഷണവുല മൃഗശഭാലകേളുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ക്ഷതീര കേര്ഷേകേര്ക്കട്ട് നലകുന കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡനിസനറ ചേനികേനിതഭാ
സഹഭായല എല്ലെഭാ കരഭാഗങ്ങളക്കുല നലകുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഭാലനിസത്തഭാഴുത്തട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  നലകുന  സബ്സനിഡനി  തുകേ
കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി വര്ദനിപനിക്കുന കേഭാരലല പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കുളമ്പു കരഭാഗലമൂലല ഉലപഭാദനല ഇല്ലെഭാസത വരുകേയുല ചേതകപഭാകുകേയുല
സചേയ്യുന  ഉരുക്കളുസട  ഉടമസര്ക്കട്ട്  അവയുസട  വനിലയട്ട്  തുലലമഭായ  നഷ്ടപരനിഹഭാരല
നലകുന കേഭാരലല പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ക്ഷതീര  കേര്ഷേകേര്ക്കുല,  ക്ഷതീര  സലഘങ്ങളക്കുമുളള  കേറനറട്ട്  ചേഭാര്ജട്ട്,
കേഭാര്ഷേനികേ കമഖലയട്ട് തുലലമഭായനി നനിശയനിക്കഭാന വകുപ്പുതല നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ) കേര്ഷേകേര്ക്കട്ട് നലകുന പരമഭാവധനി സബ്സനിഡനി തുകേ കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി
വര്ദനിപനിക്കുന കേഭാരലല പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) എല്ലെഭാത്തരല കരഭാഗങ്ങളക്കുല  ക്ഷതീരസരക്ഷഭാ പദതനി പ്രകേഭാരല ചേനികേനിതഭാ
സഹഭായല നലകേനി വരുന. 



144       കകേരള നനിയമസഭ                          സസപ്റലബര്  28, 2016

ക്ഷതീരകേര്ഷേകേ കക്ഷമനനിധനി സര്ക്കഭാര് സഹഭായകത്തഭാസട നടപനിലഭാക്കനിവരുന
ക്ഷതീര  സരക്ഷഭാ  പദതനി  പ്രകേഭാരല  അപകേട  മരണല  സലഭവനിക്കുന  കേര്ഷേകേസന്റെ
ആശനിതര്ക്കട്ട്  50,000  രൂപ വതീതവുല കേലഭാനസര്,  ഹൃകദഭാഗല,  വൃക്കസലബന്ധമഭായ
കരഭാഗങ്ങള  കപഭാലുള്ള  മഭാരകേകരഭാഗങ്ങളക്കുല  ആശുപത്രനിയനില  പ്രകവശനല
അനനിവഭാരലമഭാകുന  എല്ലെഭാ  കമജര്  ശസക്രനിയകേളക്കുല  15,000  രൂപ  വതീതവുല
സഭാലക്രമനികേ  കരഭാഗങ്ങള,  പഭാമ്പുകേടനി,  കപപടനി  വനിഷേത്തനിസനതനിസരയുളള  കുത്തനി
വയ്പ്പുകേള,  ശസക്രതീയ  ആവശലമനില്ലെഭാത്ത  മുറനിവുകേള  എനനിവയട്ട്  ബന്ധസപട
കേര്ഷേകേനട്ട് 2,000 രൂപ വതീതവുല നലകേനി വരുന. 

(ബനി)   പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി) ഫണനിസന്റെ ലഭലതയട്ട് ആനുപഭാതനികേമഭായനി നഷ്ടപരനിഹഭാരല നലകുനതഭാണട്ട്. 

(ഡനി&ഇ) പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

കൃത്രനിമ പഭാല വനിപണനല

86 (596) ശതീ  .   മുല്ലെക്കര രതഭാകേരന : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനവുല
മൃഗസലരക്ഷണവുല മൃഗശഭാലകേളുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സലസഭാനത്തട്ട്  കൃത്രനിമ  പഭാലവനിപണനല  നടക്കുനതഭായനി
ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉസണങ്കെനില ഇതട്ട് തടയുനതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഇല്ലെ. 

(ബനി) ബഭാധകേമല്ലെ. 

പഭാലനിസന്റെ ഗുണകമന

87 (597)  ശതീ  .    എല  .    എല  .    മണനി :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനവുല
മൃഗസലരക്ഷണവുല മൃഗശഭാലകേളുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിസല  ഒരു  ദനിവസസത്ത  ശരഭാശരനി  പഭാല  ഉലപഭാദനല  എത്ര
ലനിററഭാണട്ട്;

(ബനി) പഭാലനിസന്റെ ശരഭാശരനി ഉപകഭഭാഗല എത്ര ലനിററഭാണട്ട്;

(സനി)  ഇതര  സലസഭാനത്തട്ട്  നനിനല  സകേഭാണ്ടുവരുന  പഭാലനിസന്റെ  ഗുണകമന
പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനുല  കൃത്രനിമമഭായനി  നനിര്മ്മേനിക്കുന  പഭാല  സകേഭാണ്ടുവരുനതട്ട്
തടയുനതനിനുല എസന്തെഭാസക്ക സലവനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട് നനിലവനിലുള്ളതട്ട്?
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ഉത്തരല

(എ) ഏകേകദശല 77.2 ലക്ഷല ലനിറര്.

(ബനി) ഏകേകദശല 87.5 ലക്ഷല ലനിറര്.

(സനി)  ഇതര  സലസഭാനതനനിനട്ട്  സകേഭാണ്ടുവരുന  മുഴുവന  പഭാലനിസന്റെയുല
ഗുണനനിലവഭാരല  പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനുള്ള  സലവനിധഭാനല  നനിലവനിലനില്ലെ.  എനഭാല
ഓണക്കഭാലത്തട്ട്  മഭാത്രമഭായനി  തഭാലക്കഭാലനികേമഭായ  സചേക്കട്ട്  കപഭാസ്റ്റുകേള  സഭാപനിചട്ട്
പഭാലനിസന്റെ  ഗുണകമന  ഉറപ്പുവരുതന.  അനലസലസഭാനങ്ങളനില  നനിനല  സകേഭാണ്ടു
വരുന  പഭാലനിസന്റെ  ഉളസപസടയുള്ള  സഭാമ്പനിളുകേള  കശഖരനിചട്ട്  ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ
കേമ്മേതീഷേണറുസട  നനിയനണത്തനില  തനിരുവനന്തെപുരല,  എറണഭാകുളല,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്
എനനിവനിടങ്ങളനിസല അനലനിറനിക്കല ലഭാബനില പരനികശഭാധന നടത്തഭാറുണട്ട്. 

പഭാലനിസന്റെ ഗുണകമന പരനികശഭാധന

88 (598) ശതീ  .   എല  .   വനിനസസന്റെട്ട്   :
ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര്   :

                   ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന   :
                   ശതീ  .    തഹബനി  ഈഡന  :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനവുല മൃഗസലരക്ഷണവുല മൃഗശഭാലകേളുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പഭാലനിസന്റെ  ഗുണകമന  പരനികശഭാധനിക്കഭാന  നനിലവനില  എസന്തെല്ലെഭാല
സലവനിധഭാനങ്ങളുസണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതര  സലസഭാനതനനിനല  വരുന  പഭാലട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനട്ട്
സചേക്കട്ട് കപഭാസനില എസന്തെല്ലെഭാല സലവനിധഭാനങ്ങളഭാണുള്ളസതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പഭാലനിസന്റെ  ഗുണകമന  പരനികശഭാധന  ശക്തമഭാക്കഭാന  എസന്തെല്ലെഭാല
നടപടനികേള തകേസക്കഭാണനിട്ടുണട്ട് ?

ഉത്തരല

(എ) ക്ഷതീരവനികേസന വകുപനിസന്റെ കേതീഴെനില National Accreditation Board for
Testing and Calibration Laboratories  അക്രഡനികറഷേകനഭാടുകൂടനിയ കസറട്ട് ഡയറനി
ലഭാബട്ട്  തനിരുവനന്തെപുരല  പടത്തട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന.  എല്ലെഭാ  ജനില്ലെഭാ  ആസഭാനതല
കേസഭാളനിറനി കേണ്കടഭാള ഓഫതീസറുസട കേതീഴെനില  14  ലഭാബുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുന.  ഈ
ലഭാബുകേളനില  പഭാലനിസന്റെ  കപഭാഷേകേമൂലലല,  പ്രനിസര്കവറതീവ്സട്ട്,  മഭായല  കചേര്ക്കല,
രഭാസഘടന,  സൂകഭാണുക്കള,  ആന്റെനിബകയഭാടനിക്കുകേള  എനനിവ  പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനുള്ള
സലവനിധഭാനങ്ങളുണട്ട്.  അനലസലസഭാനങ്ങളനിലനനിനല  സകേഭാണ്ടുവരുന  പഭാലനിസന്റെ
ഉളസപസടയുള്ള  സഭാമ്പനിളുകേള  ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ  ഉകദലഭാഗസര്  കശഖരനിചട്ട്  ഭക്ഷല
സരക്ഷഭാ കേമ്മേതീഷേണറുസട നനിയനണത്തനില തനിരുവനന്തെപുരല,  എറണഭാകുളല,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്
എനനിവനിടങ്ങളനിസല അനലറനിക്കല ലഭാബനില പരനികശഭാധന നടത്തഭാറുണട്ട്. 
1007/17
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(ബനി)  സചേക്കട്ട് കപഭാസ്റ്റുകേളനില പഭാല ഗുണകമന പരനികശഭാധനിക്കഭാന സനിരമഭായനി
സലവനിധഭാനമനില്ലെ.  ഓണക്കഭാലത്തട്ട്  മഭാത്രല  കകേരളത്തനികലക്കട്ട്  എതന  പഭാലനിസന്റെ
ഗുണകമന  പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനട്ട്  പഭാറശഭാല,  ആരലങ്കെഭാവട്ട്,  കുമനിളനി,  വഭാളയഭാര്,
മതീനഭാക്ഷനിപുരല  എനതീ  5  സചേക്കട്ട്  കപഭാസ്റ്റുകേളനില  തഭാലക്കഭാലനികേ  സലവനിധഭാനല
ഏര്സപടുത്തനിയനിരനിക്കുന.  

(സനി) സലസഭാനത്തട്ട് 14 ജനില്ലെഭാ ആസഭാനങ്ങളനിലുല പ്രവര്ത്തനിക്കുന കേസഭാളനിറനി
കേണ്കടഭാള ലഭാബുകേള മുകഖന മഭാര്ക്കറട്ട്  സഭാമ്പനിളുകേള സനിരമഭായനി  പരനികശഭാധനിച്ചു
വരുന.  സപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  അവര്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന  പഭാലനിസന്റെ  ഗുണകമന
പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനട്ട്  ജനില്ലെഭാതലത്തനില  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  ലഭാബുകേളനില  സലവനിധഭാനല
നനിലവനിലുണട്ട്.  പ്രഭാഥമനികേ ക്ഷതീര സലഘങ്ങളനില സലഭരനിക്കുന പഭാലനിസന്റെ ഗുണകമന
എല്ലെഭാ ദനിവസങ്ങളനിലുല പരനികശഭാധനിചട്ട് ഉറപ്പുവരുതനണട്ട്.  അനലസലസഭാനങ്ങളനില
നനിനല  സകേഭാണ്ടുവരുന  പഭാലനിസന്റെ  ഉളസപസടയുള്ള  സഭാമ്പനിളുകേള  കശഖരനിചട്ട്
ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ കേമ്മേതീഷേണറുസട നനിയനണത്തനില തനിരുവനന്തെപുരല,  എറണഭാകുളല,
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് എനനിവനിടങ്ങളനിസല അനലറനിക്കല ലഭാബനില പരനികശഭാധന നടത്തഭാറുണട്ട്. 

ക്ഷതീകരഭാലപഭാദനത്തനില സസയല പരലഭാപ്തത

89 (599) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബലറഭാല :
ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .    എലകദഭാസട്ട്  പനി  .    കുനപനിള്ളനില :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  വനവുല  മൃഗസലരക്ഷണവുല  മൃഗശഭാലകേളുല  വകുപ്പുമനനി  സദയല
മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദനത്തനില  സസയലപരലഭാപ്തതയഭായനി  തയഭാറഭാക്കനിയനിരനിക്കുന
കേര്മ്മേ പദതനികേള എസന്തെല്ലെഭാമഭാസണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സസയലപരലഭാപ്തത കനടുനതനിനട്ട് ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുന പഭാലുല്പഭാദന അളവട്ട്
എത്രയഭാസണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ:

(സനി) ഏസതല്ലെഭാല  കമഖലയനില  ഉളളവസരയഭാണട്ട്  ഇതനിനുകവണനി
പ്രകയഭാജനസപടുത്തഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  സലസഭാത്തട്ട്  ക്ഷതീകരഭാലപഭാദനല  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  ക്ഷതീരവനികേസന
വകുപട്ട് വനിവനിധ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വരുന. തതീറപ്പുലകൃഷേനി വനികേസന പദതനി,
കേഭാലനിതതീറ  സബ്സനിഡനി,  മനിലക്കട്ട്  സഷേഡട്ട്  ഡവലപ്സമന്റെട്ട്  കപ്രഭാഗ്രഭാല,  ഇന്റെകഗ്രറഡട്ട്
ഡയറനി  സഡവലപ്സമന്റെട്ട്  കപ്രഭാഗ്രഭാല,  ക്ഷതീരസലഘങ്ങളക്കുള്ള  ധനസഹഭായല,
പഭാലഗുണനനിലവഭാരല സമചസപടുതനതനിനുള്ള പദതനി ആവശലഭാധനിഷനിത ധനസഹഭായല
എനതീ പദതനികേളഭാണട്ട് പ്രധഭാനമഭായുല നടപനിലഭാക്കനി വരുനതട്ട്. 
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(ബനി)   പ്രതനിദനിനല ഏകേകദശല 10 ലക്ഷല ലനിറര്. 

(സനി)  ക്ഷതീരകേര്ഷേകേര്,  സതഭാഴെനിലരഹനിതരഭായ  യുവതതീയുവഭാക്കള,  ക്ഷതീരവനികേസന
വകുപനിസന്റെ  തനപുണല  പരനിശതീലനല  ലഭനിചവര്,  NRI  സലരലഭകേര്,
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗത്തനിലസപടവര് എനനിവസര പ്രകയഭാജനസപടുതനതഭാണട്ട്.

മമ്പ്യൂസനിയല

90 (600)  ശതീ  .    എല  .    ഉമ്മേര് :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് തുറമുഖവുല
മമ്പ്യൂസനിയവുല പുരുവസ്തു സലരക്ഷണവുല  വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വനിവനിധ  മമ്പ്യൂസനിയങ്ങളനില  സന്ദേര്ശനത്തനിസനതനവര്ക്കട്ട്  വഭാഹന
പഭാര്ക്കനിലഗട്ട് സസൗകേരലല ഒരുക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  തനിരുവനന്തെപുരല മമ്പ്യൂസനിയല വളപനില കേഭാര്പഭാര്ക്കനിലഗട്ട്  നടതനതനിനട്ട്
150 രൂപ ഈടഭാക്കുനതട്ട് എന്തെട്ട് അടനിസഭാനത്തനിലഭാസണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഭഭാരനിച ഫതീസട്ട്  ഈടഭാക്കനി വഭാഹനപഭാര്ക്കനിലഗട്ട്  അനുവദനിക്കുനതനിലൂസട
സന്ദേര്ശകേര്ക്കട്ട് ഉണഭാകുന ബുദനിമുടട്ട് ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)   വഭാഹന പഭാര്ക്കനിലഗട്ട് സസൗകേരലല ഒരുക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  പഭാര്ക്കനിലഗനിനുള്ള സലപരനിമനിതനി കേഭാരണവുല മമ്പ്യൂസനിയവുല മൃഗശഭാലയുല
സന്ദേര്ശനിക്കുന  കേഭാലനടയഭാത്രക്കഭാര്ക്കട്ട്  ബുദനിമുടട്ട്  ഉണഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാനുല
വഭാഹനങ്ങളുസട  എണല  പരമഭാവധനി  നനിയനനിക്കുനതനിനുല  കവണനിയഭാണട്ട്  സ.ഉ.
(തകേ)നമ്പര്  27/13/സഭാല.കേഭാ.വ.  തതീയതനി  30-4-2013-സന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില
മമ്പ്യൂസനിയല  വളപനില  കേഭാര്  പഭാര്ക്കനിലഗട്ട്  സചേയ്യുനതനിനട്ട്  150  രൂപ  ഫതീസട്ട്
ഈടഭാക്കുനതട്ട്. 

(സനി) ശദയനിലസപടനിടനില്ലെ.  

മൃഗശഭാലകേളനിസല ജതീവനക്കഭാര്

91  (601)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലകുഴെനി  അലനി :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനവുല മൃഗസലരക്ഷണവുല മൃഗശഭാലകേളുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മൃഗശഭാലകേളനില  മൃഗങ്ങസള  പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനട്ട്  ആസകേ  എത്ര
കഡഭാകര്മഭാരഭാണട്ട് നനിലവനിലുള്ളതട്ട്; എത്ര തസ്തനികേകേള ഒഴെനിഞ കേനിടക്കുന;

(ബനി) മൃഗശഭാലകേളനില  ആവശലത്തനിനട്ട്  കഡഭാകര്മഭാരുസട  കസവനല
ലഭലമല്ലെഭാത്തതട്ട്  ഇവയുസട പ്രവര്ത്തനസത്ത പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കുനതഭാസണന
കേഭാരലല ഗസൗരവമഭായനി കേഭാണുനകണഭാ;
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(സനി) മൃഗശഭാലകേളനില കുറവുള്ള ജതീവനക്കഭാരുസട തസ്തനികേകേള സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനി  സസതീകേരനിക്കണസമനഭാവശലസപടട്ട്  കകേന  മൃഗശഭാല  അകതഭാറനിറനി  നനിര്കദ്ദേശല
നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;  അതുപ്രകേഭാരല  തസ്തനികേ സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനട്ട്  എസന്തെങ്കെനിലുല  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) മൃഗങ്ങളുസട  വര്ദനവനിനട്ട്  ആനുപഭാതനികേമഭായനി  മൃഗശഭാലകേളനില
കഡഭാകര്മഭാരുസടയുല  ജതീവനക്കഭാരുസടയുല  എണല  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  അടനിയന്തെരമഭായനി
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) മമ്പ്യൂസനിയല മൃഗശഭാല വകുപനിനട്ട് കേതീഴെനില പ്രവര്ത്തനിക്കുന തനിരുവനന്തെപുരല,
തൃശ്ശൂര്  മൃഗശഭാലകേളനില  മൃഗങ്ങസള  പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനട്ട്  ഓകരഭാ  കഡഭാകര്മഭാര്
വതീതമഭാണുള്ളതട്ട്. കഡഭാകര്മഭാരുസട തസ്തനികേകേള നനിലവനില ഒഴെനിഞകേനിടക്കുനനില്ലെ. 

(ബനി)  ഉണട്ട്.  തനിരുവനന്തെപുരല  മൃഗശഭാലയനില  കഡഭാകറുസട  കസവനല
അപരലഭാപ്തമഭായതനിനഭാല  കഡഭാകറുസട  ഒരു  തസ്തനികേ  കൂടനി  സൃഷ്ടനിക്കുന  വനിഷേയല
സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചട്ട് വരനികേയഭാണട്ട്. 

(സനി) ഉണട്ട്. തൃശ്ശൂര് മൃഗശഭാലയനില ലഭാബട്ട് അസനിസന്റെട്ട്, സവററനിനറനി കേകമ്പഭാണര്
എനതീ  തസ്തനികേകേളനില  കേരഭാര്  അടനിസഭാനത്തനില  നനിയമനല  നടത്തഭാന  കകേന
മൃഗശഭാല അകതഭാറനിറനി നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ഡനി)  തനിരുവനന്തെപുരല മ മൃഗശഭാലയനില സവററനിനറനി സര്ജകന്റെയുല തലവ്കസഭാക്കട്ട്
ഇനസസകറുസടയുല  തൃശ്ശൂര്  മൃഗശഭാലയനില  ലബട്ട്  അസനിസന്റെനികന്റെയുല  സവററനിനറനി
കേകമ്പഭാണറനികന്റെയുല തസ്തനികേ സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിചട്ട് വരുന. 

ശുദജലക്ഷഭാമല

92 (602)  ശതീ  .    കജഭാണ് സഫര്ണഭാണസട്ട് :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സകേഭാചനി കകേഭാര്പകറഷേനനിസല ഇടസക്കഭാചനി 13, 14, 15, 16 വഭാര്ഡുകേളനിസല
ശുദജലക്ഷഭാമല  പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി  അരൂര്  പൂജപ്പുര  ജലഗ്ഷേന  മുതല
ഇടസക്കഭാചനി  പഭാലല  സതകക്ക  അറല  വസര  സസപപട്ട്  സഭാപനിക്കുന  300  ലക്ഷല
രൂപയുസട പ്രവൃത്തനി എനട്ട് ആരലഭനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുസമനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പദതനി പ്രകദശസത്ത കറഭാഡുകേളുസട പുനരുദഭാരണ പ്രവൃത്തനികേള ഉടന
ആരലഭനിക്കഭാന  സഭാദലത  ഉള്ളതനിനഭാല,  സടണര്  നടപടനികേള  കനരസത്ത
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിക്കഭാവശലമഭായ  സസപപ്പുകേള  ലഭലമഭാക്കനി
അടനിയന്തെരമഭായനി  പണനികേള  ആരലഭനിക്കുവഭാന  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ&ബനി)  സകേഭാചനി  കകേഭാര്പകറഷേനനിസല  ഇടസക്കഭാചനി  13,  14,  15,  16

വഭാര്ഡുകേളനിസല ശുദജലക്ഷഭാമല പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി അരൂര് പൂജപ്പുര ജലഗ്ഷേന

മുതല ഇടസക്കഭാചനി പഭാലല സതകക്കറല അവസര തപപട്ട് സഭാപനിക്കുന പ്രവൃത്തനിയുസട

എഗ്രനിസമന്റെട്ട്  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണട്ട്.  കറഭാഡട്ട്  കേടനിലഗട്ട്  അനുമതനിക്കട്ട്

ആവശലമഭായ തുകേ ആലപ്പുഴെ സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  ഓഫതീസനില അടചനിട്ടുണട്ട്.   പ്രസ്തുത

പദതനിക്കഭാവശലമഭായ തപപ്പുകേളുല അനുബന്ധ സഭാമഗ്രനികേളുല ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള്ള

നടപടനികേള  ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.   എതക്സെെസട്ട്  തതീരുവ  ഒഴെനിവഭാക്കനി  ക്കനിട്ടുനതനിനുള്ള

പ്രതീസഡലനിവറനി  ഇനസസക്ഷനുള്ള  നടപടനികേളുല  എടുതവരുന.   സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്

വകുപനില നനിനല പദതനി പ്രകദശസത്ത കറഭാഡട്ട് കേടനിലഗനിനുള്ള അനുമതനി ലഭലമഭായഭാല

മഭാത്രകമ ടനി പ്രവൃത്തനികേള ആരലഭനിക്കുവഭാന കേഴെനിയുകേയുള.  

സകേ.ഐ.പനി. വകേ സലവുല സകേടനിടവുല

93 (603)  ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷേഭാ കപഭാറനി :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സകേഭാടഭാരക്കരയനിസല ജനില്ലെഭാ ടഷേറനിയുല സബ്ടഷേറനിയുല പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുനതനിനട്ട്

സകേ.ഐ.പനി.വകേ സലവുല സകേടനിടവുല ടഷേറനി വകുപനിനട്ട് അനുവദനിചട്ട് ഉത്തരവഭായതട്ട്

എനഭാണട്ട്; ഉത്തരവനിസന്റെ പകേര്പട്ട് നലകുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  സലവുല  സകേടനിടവുല  ടഷേറനി  വകുപനില  നനിനല  തനിരനിസകേ

സകേ.ഐ.പനി.-ക്കട്ട്  തകേമഭാറനി  ഉത്തരവഭായനിട്ടുകണഭാ;  ഉസണങ്കെനില  ആയതനിനട്ട്

കേഭാരണമഭായ സഭാഹചേരലങ്ങള സവളനിസപടുതകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) സകേഭാടഭാരക്കരയനിസല ജനില്ലെഭാ ടഷേറനിയുല സബ്ടഷേറനിയുല പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുനതനിനട്ട്

സകേ.ഐ.പനി.  വകേ  സലവുല  സകേടനിടവുല  ടഷേറനി  വകുപനിനട്ട്  തഭാലക്കഭാലനികേമഭായനി

ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന  സര്ക്കഭാര്  അനുവഭാദല  നലകേനിയതട്ട്  22-6-2009-ലഭാണട്ട്.

കേത്തനിസന്റെ പകേര്പട്ട് ഉള്ളടക്കല സചേയ്യുന*. 

(ബനി)  പ്രസ്തുത  സലവുല  സകേടനിടവുല  ടഷേറനി  വകുപനില  നനിനല  തനിരനിസകേ

സകേ.ഐ.പനി.-ക്കട്ട് തകേമഭാറനിയനിടനില്ലെ. 

* തലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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തജക്ക പദതനി

94 (604) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന : 
ശതീ  .   സകേ  .   മുരളതീധരന : 
ശതീ  .   തഹബനി ഈഡന : 
ശതീ  .    എലകദഭാസട്ട്  പനി  .    കുനപനിള്ളനില :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  തജക്ക  പദതനി  നടപഭാക്കുനതനിനട്ട്  എസന്തെല്ലെഭാല
കേര്മ്മേപദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട് , വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) എന്തെല്ലെഭാല ലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട് ഇതുവഴെനി തകേവരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട് ;

(സനി)  ഇതട്ട്  നടപഭാക്കുനതനിനട്ട്  ഭരണ  തലത്തനില  എസന്തെല്ലെഭാല  നടപടനികേള
തകേസക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്  എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  തജക്ക  കപ്രഭാജകനില  ഉളസപടനിട്ടുള്ള  5  പദതനികേളുസട  പ്രവര്ത്തനല
കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടപനിലഭാക്കഭാനുല  കമഭാണനിറര്  സചേയഭാനുമഭായനി,  പദതനിയുസട
ചുമതലയുള്ള  ചേതീഫട്ട്  എഞനിനതീയറുല,  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  മഭാകനജനിലഗട്ട്
 ഡയറകറുല  പദതനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങള നനിരന്തെരല  വനിലയനിരുതകേയുല ആവശലമഭായ
നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകേയുല  സചേയ്തു  വനനിരുന.  വകുപ്പുമനനി  തലവനഭായനിട്ടുള്ള
കകേഭാ-ഓര്ഡനികനഷേന  കേമ്മേനിറനി,  ചേതീഫട്ട്  സസക്രടറനി  തലവനഭായനിട്ടുള്ള  എലപകവര്ഡട്ട്
കേമ്മേനിറനി,  ഫണട്ട്  റനിലതീസട്ട്  കേമ്മേനിറനി  എനനിവ  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില  തജക്ക
കപ്രഭാജകനിസന്റെ  നടത്തനിപനിനഭായനി  പ്രകതലകേല  ഏര്സപടുത്തനിയനിട്ടുണഭായനിരുന.
ജനില്ലെഭാതലത്തനിലുല  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനഷേന  കേമ്മേനിറനികേള  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണഭായനിരുന.
ഇവയുസട  ഫലമഭായനി  കചേര്ത്തല  പദതനി  അകപഭാള  വനിഭഭാവന  സചേയ  രൂപത്തനില
3-1-2012-ല  പൂര്ണമഭായുല  പട്ടുവല  പദതനി  14-3-2013-ലുല  മതീനഭാടട്ട്  പദതനി
24-2-2011-ലുല  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  പദതനി  27-2-2015-ലുല  ഭഭാഗതീകേമഭായുല  കേമ്മേതീഷേന
സചേയ്യുകേയുണഭായനി.  തനിരുവനന്തെപുരല  പദതനി  18-5-2010-ല  തസന  ഭഭാഗതീകേമഭായനി
കേമ്മേതീഷേന  സചേയനിരുന. തനിരുവനന്തെപുരല,  മതീനഭാടട്ട്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  പദതനികേളനില
അവകശഷേനിക്കുന  വനിതരണ  ശലഖലയുസട  പണനികേളുല  തനിരുവനന്തെപുരല,
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  നഗരങ്ങളനിസല  നനിലവനിലുള്ള  ശുദജലവനിതരണ  പദതനികേളുസട
പുനരുദഭാരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുല  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള  സര്ക്കഭാര്
തലത്തനില സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 
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മതീനഭാടട്ട്  പദതനിയുസട  വനിതരണശലഖലകേളുസട  ബഭാക്കനി  പണനികേള  M/s
TECPRO Infra Structures Ltd, Kochi  എന കേമ്പനനിക്കട്ട് 2012 ജൂണനില കേരഭാര്
നലകേനിയനിരുന.  M/s  TECPRO-യുസട  സഭാമ്പത്തനികേ  പ്രശ്നങ്ങളഭാല  പണനി
മന്ദേഗതനിയനിലഭായതനിനഭാല  അവരുസട  കസവനല  അവസഭാനനിപനിക്കുവഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിരുസനങ്കെനിലുല  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില  കയഭാഗങ്ങള  കൂടുകേയുല  2016
ഡനിസലബര്  മഭാസത്തനില  വനിതരണ  ശലഖലയുസട  പണനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാസമനള്ള
അവരുസട ഉറപനികനല പണനി 2016 സഫബ്രുവരനി മഭാസല പുനരഭാരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  ഇതുവഴെനി  5  പദതനി പ്രകദശങ്ങളനിലുല വനിഭഭാവനല സചേയനിരുന കതഭാതനില
ആതഭായതട്ട്  തനിരുവനന്തെപുരത്തട്ട്  10.7 ലക്ഷല  ജനങ്ങളക്കുല  മതീനഭാടട്ട്  5.26  ലക്ഷല
ജനങ്ങളക്കുല കചേര്ത്തല  6.53  ലക്ഷല ജനങ്ങളക്കുല കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  12.08  ലക്ഷല
ജനങ്ങളക്കുല പട്ടുവല  5.30  ലക്ഷല ജനങ്ങളക്കുല കുടനിസവള്ളല എത്തനിക്കുകേ എന
ലക്ഷലല തകേവരനിക്കുവഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്. 

(സനി)  ഭഭാഗനികേമഭായനി  കേമ്മേതീഷേന  സചേയ  പദതനികേളുസട  ബഭാക്കനി  പണനികേള
സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനുകവണനി സര്ക്കഭാര് തലത്തനിലുല വഭാടര്
അകതഭാറനിറനി  തലത്തനിലുല  കയഭാഗങ്ങള  കചേരുകേയുല  പ്രവൃത്തനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  കനരനിടുന  പ്രശ്നങ്ങള  ചേര്ച  സചേയ്യുകേയുല  പരനിഹഭാര
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയുല സചേയ്തു  വരുന.  തജക്ക വഭായ്പയുസട  സമയ പരനിധനി
31-12-2016  വസര  നതീടനിക്കനിട്ടുനതനിനു  കവണനി  സലസഭാന  സര്ക്കഭാര്  കകേന
സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട് അഭലര്തനിചനിരുന. എനഭാല 28-7-2015-നുകശഷേല സമയപരനിധനി
നതീടനികേനിടനിയനില്ലെ.  എനനിരുനഭാലുല  ബഭാക്കനി പണനികേളക്കുള്ള തുകേ കസറട്ട്  സഷേയറനില
ഉളസപടുത്തനി  150/-  കകേഭാടനി രൂപ  2016-17-സല സലസഭാന സര്ക്കഭാര് ബഡ്ജറനില
വകേയനിരുതകേയുമുണഭായനി.  ആയതനിസന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  തുടര്പണനികേള
പുകരഭാഗമനിച്ചു വരുന. 

കദശതീയ ഗ്രഭാമതീണ കുടനിസവള്ള പദതനി

95 (605) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് :
ശതീ  .   സകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീനന :
ശതീ  .    ഷേഭാഫനി  പറമ്പനില :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സലസഭാനത്തട്ട് കദശതീയ ഗ്രഭാമതീണ കുടനിസവള്ള പദതനി നടപഭാക്കുനതനിനട്ട്
എസന്തെല്ലെഭാല കേര്മ്മേ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുസണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) എസന്തെല്ലെഭാല ലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട് ഇതുവഴെനി തകേവരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;

(സനി) പ്രസ്തുത  പദതനി  നടപഭാക്കുനതനിനട്ട്  എസന്തെല്ലെഭാല  നടപടനികേള
തകേസക്കഭാണനിട്ടുസണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ&ബനി) ജനങ്ങളക്കട്ട് സരക്ഷനിതമഭായ കുടനിസവള്ളസമത്തനിക്കഭാന ആവനിഷ്കരനിച
പദതനിയഭാണട്ട്  രഭാജതീവട്ട്  ഗഭാന്ധനി  കുടനിസവള്ള  പദതനി.  ഗ്രഭാമതീണ  കമഖലയനിസല
ജനങ്ങളനില  ഒരഭാളക്കട്ട്  പ്രതനിദനിനല  70  ലനിറര്  കുടനിസവള്ളല  ലഭലമഭാക്കുന
രതീതനിയനിലഭാണട്ട്  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിക്കുനതട്ട്.  സവള്ളത്തനിസന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരല
കുറഞ്ഞ സലങ്ങളനില പദതനികേളക്കട്ട് മുനഗണന നലകേഭാറുണട്ട്.  സതസനബനിലനിറനി
വനിഭഭാഗത്തനില  മഴെസവള്ള സലഭരണനികേള,  തടയണകേളുസട  നനിര്മ്മേഭാണല,  ഇനകടക്കട്ട്
സവല്ലുകേളുസട  പുനരുദഭാരണല,  കേനിണറുകേളുസട  റതീചേഭാര്ജട്ട്  എനതീ  പദതനികേള
ഏസറടുത്തട്ട്  കുടനിസവള്ള  പദതനികേളനില  ജലത്തനിസന്റെ  ലഭലത  ഉറപട്ട്  വരുതവഭാന
സഭാധനിക്കുനണട്ട്. കൂടഭാസത ഗ്രഭാമതീണ കമഖലകേളനിസല സ്കൂളുകേളനില കുടനിസവള്ള വനിതരണ
പദതനിയുല ഉളസപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഈ പദതനിയനില നനിനല എസട്ട് സനി./എസട്ട് ടനി.
കകേഭാളനനികേളനികലക്കട്ട്  ഡനിസ്ട്രേനികട്ട്  കേളകര്  വഴെനി  നടപനിലഭാക്കുന  ജലവനിതരണ
പദതനിക്കഭായുല ഫണട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്. 

2009  മുതല ഈ പദതനി  'നഭാഷേണല റൂറല ഡ്രനിങ്കെനിലഗട്ട്  വഭാടര്  കപ്രഭാഗ്രഭാല'
എന കപരനിലഭാണറനിയസപടുനതട്ട്. 

(സനി)  വനിവനിധ  ജനില്ലെകേളനില  ജനപ്രതനിനനിധനികേസളയുല  ഉകദലഭാഗസസരയുല
പസങ്കെടുപനിച്ചുസകേഭാണട്ട്  പദതനി  അവകലഭാകേന  കയഭാഗങ്ങള  സലഘടനിപനിക്കുകേയുല
സലസഭാനത്തട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിസക്കഭാണനിരനിക്കുന  വനിവനിധ  കുടനിസവള്ള  പദതനികേള
സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനഭായനി  വനിവനിധ തലങ്ങളനില സറയനിലകവ,
സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്,  തകദ്ദേശഭരണ  എനതീ  വകുപ്പുകേസള  ഉളസക്കഭാള്ളനിച്ചുസകേഭാണ്ടുള്ള
അവകലഭാകേനങ്ങള  നടത്തനി  കവണ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നലകുകേയുല  അവ
നടപനിലഭാക്കുനതട്ട് കമഭാണനിറര് സചേയ്യുകേയുല സചേയ്യുന.  കനടങ്ങളുല പ്രവര്ത്തന മനികേവുല
തകേവരനിക്കുനതനിനട്ട്  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  ഇ-സടണറനിലഗട്ട്  സലവനിധഭാനല
നടപനിലഭാക്കനിക്കഴെനിഞ.  ഇതുകൂടഭാസത  വതീഡനികയഭാ  കകേഭാണ്ഫറനസട്ട്  സലവനിധഭാനല
വഴെനി സഹഡട്ട്ഓഫതീസട്ട് തലത്തനില കമഭാണനിററനിലഗട്ട് സചേയ്തുവരുന. 

സചേക്കട്ട് ഡഭാമുകേള 

96 (606) ശതീ  .   സകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തട്ട് :
ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സചേക്കട്ട്  ഡഭാമുകേളുസട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  കേര്മ്മേ  പദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി) സചേക്കട്ട് ഡഭാമുകേളുസട നനിര്മ്മേഭാണല സലസഭാനത്തനിസന്റെ ജലസലരക്ഷണത്തനിനട്ട്
എത്രമഭാത്രല ഉപകേരനിക്കുസമനഭാണട്ട് കേണക്കഭാക്കനിയനിരുനതട്ട് ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി) നഭാളനിതുവസര  എത്ര  സചേക്കട്ട്  ഡഭാമുകേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുസണനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ-സനി) ഉണട്ട്. NABARD, കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് പഭാകക്കജട്ട്, ചേഭാലനിയഭാര് കബസനിന,
ഭവഭാനനി  കബസനിന,  കേബനിനനി  കബസനിന,  തലപനിള്ളനി  പഭാകക്കജട്ട്  തുടങ്ങനിയ  പ്ലഭാന
സ്കെതീമുകേളനിലഭായനി  തമനര്  ഇറനികഗഷേന  480  സചേക്കട്ട്  ഡഭാമുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന
അനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. ഇവയനില 315 സചേക്കട്ട് ഡഭാമുകേള പൂര്ത്തനിയഭായനി.  സചേക്കട്ട്
ഡഭാമുകേളുസട  നനിര്മ്മേഭാണല  വഴെനി  നദനികേളനിസല  നതീസരഭാഴുക്കട്ട്  പുനസഭാപനിക്കുകേ,
കേഭാലവര്ഷേക്കഭാലത്തട്ട്  ലഭനിക്കുന  അധനികേ  ജലല  തടഞ  നനിര്ത്തനി  സമതീപ
പ്രകദശസത്ത  ഭൂജലവനിതഭാനല  തഭാഴെഭാസത  നനിലനനിര്തകേ,  കുടനിസവള്ള  ലഭലത
ഉറപഭാക്കുകേ,  കേഭാര്ഷേനികേ  ആവശലങ്ങളക്കുല  മറട്ട്  ആവശലങ്ങളക്കുമഭായുള്ള  ജലല
ലഭലമഭാക്കുകേ തുടങ്ങനിയ ലക്ഷലങ്ങള പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുനണട്ട്. 

തമനര് ഇറനികഗഷേന

97 (607)  ശതീ  .    എല  .    മുകകേഷേട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്  ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

തമനര്  ഇറനികഗഷേനു  കേതീഴെനില  സകേഭാല്ലെല  മണ്ഡലത്തനില  നടനവരുനതുല
ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചതുമഭായ  പ്രവൃത്തനികേള  ഏസതഭാസക്കയഭാസണനല  അവയുസട
ഇകപഭാഴെസത്ത സനിതനി എന്തെഭാസണനല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

തമനര്  ഇറനികഗഷേനുകേതീഴെനില  സകേഭാല്ലെല  മണ്ഡലത്തനില  നടനവരുനതുല
ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചതുമഭായ പ്രവൃത്തനികേള ചുവസട കചേര്ക്കുന:

പ്രവൃത്തനി നനിലവനിസല സനിതനി

1. തൃക്കടവൂര് പഞഭായത്തനില കേടവൂര് പ്രവൃത്തനി 95% പൂര്ത്തതീ
വടക്കഭായലനില സചേക്കട്ട് ഡഭാമനിസന്റെ കേരനിച്ചു. (അടങ്കെല തുകേ
നനിര്മ്മേഭാണല. 25,00,000)

2. സകേഭാല്ലെല കകേഭാര്പകറഷേനനില വടക്കുഭഭാഗല പ്രവൃത്തനി 50% പൂര്ത്തതീ
ഡനിവനിഷേനനില കുറവന പഭാലല മുതല  കേരനിച്ചു.  (അടങ്കെല തുകേ
നനിലവനിലുള്ള ഓടവസര വണഭാന കതഭാടനിസന്റെ   5,00,000)
സലരക്ഷണ ഭനിത്തനി നനിര്മ്മേഭാണല.

1007/17
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തമനര് ഇറനികഗഷേന സ്കെതീല

98 (608) ശതീ  .   പനി  .   ഉണനി :

ശതീ  .   സകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് :

ശതീ  .   സകേ  .   ആനസലന :

ശതീ  .    കേഭാരഭാടട്ട്  റസഭാഖട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തമനര് ഇറനികഗഷേന സ്കെതീമനിനട്ട്  കേതീഴെനില ഏസതല്ലെഭാല  ലനിഫട്ട്  ഇറനികഗഷേന

പദതനികേളഭാണട്ട് പ്രവര്ത്തനിക്കുനസതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  ലനിഫട്ട്  ഇറനികഗഷേന  പദതനിയുസടയുല  പ്രവര്ത്തനല

മുടങ്ങഭാതനിരനിയഭാന എസന്തെല്ലെഭാല നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചട്ട് വരുനതട്ട്;

(സനി)  മനിര്പ'  പദതനി പ്രകേഭാരല ഏസതല്ലെഭാല കപ്രഭാജക്ടുകേളഭാണട്ട് പ്രവര്ത്തനക്ഷമ

മഭായനിട്ടുള്ളസതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  വനിവനിധ ജനില്ലെകേളനിലഭായനി  തമനര് ഇറനികഗഷേന സ്കെതീമനിനട്ട്  കേതീഴെനില  435

ലനിഫട്ട്  ഇറനികഗഷേന  പദതനികേള  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുനണട്ട്.   അവയുസട  ലനിസട്ട്

അനുബന്ധല 1-ല* കേഭാണഭാവുനതഭാണട്ട്. 

(ബനി) ലനിഫട്ട് ഇറനികഗഷേന പദതനികേളനില നനിനള്ള പമ്പനിലഗട്ട് മുടങ്ങഭാതനിരനിക്കുവഭാന

വര്ഷേഭാവര്ഷേല  അറകുറപണനികേള  നടതനതനിനഭായനി  വഭാര്ഷേനികേ  സമയനിന്റെനനസട്ട്-

കകേഭാണ്ടഭാകട്ട് സകേഭാടുത്തനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാസത പമ്പനിലഗട്ട് നടതവഭാന വനിവനിധ പദതനികേളനില

എസട്ട്.എല.ആര്/സനി.എല.ആര്/പമ്പട്ട് ഓപകററര് ജതീവനക്കഭാസര നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി) 'മനിര്പ'  പ്രകേഭാരല പ്രവര്ത്തന ക്ഷമമഭായനിട്ടുള്ള  278  പദതനികേളുസട ലനിസട്ട്

അനുബന്ധല II-ല * കേഭാണഭാവുനതഭാണട്ട്. 

* തലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്. 
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ജലനനിധനി രണഭാലഘട പ്രവര്ത്തനല

99 (609) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര് :
ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തട്ട് :
ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  ജലനനിധനി  രണഭാലഘട  പ്രവര്ത്തനത്തനിനട്ട്  എസന്തെല്ലെഭാല
കേര്മ്മേ പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്, വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) എസന്തെല്ലെഭാല ലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട് ഇതുവഴെനി തകേവരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;

(സനി)  ഇതട്ട്  നടപഭാക്കുനതനിനട്ട്  ഭരണതലത്തനില  എസന്തെല്ലെഭാല  നടപടനികേള
തകേസക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്?

ഉത്തരല

(എ) സലസഭാനത്തട്ട് ശുദജല ദസൗര്ലഭലമുള്ള ഗ്രഭാമപഞഭായതകേളനില ജനകേതീയ
പങ്കെഭാളനിത്തകത്തഭാസട,  കുടനിസവള്ള  ശുചേനിതസ  സസൗകേരലങ്ങള  ഒരുക്കുനതനിനഭായഭാണട്ട്
1022  കകേഭാടനി  രൂപ മുതല മുടക്കട്ട്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന രണഭാലഘട ജലനനിധനി  പദതനി
(2012-17)  സര്ക്കഭാര് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  പദതനി  നനിര്വഹണത്തനിനഭാവശലമഭായ
തുകേയനില 64%  കലഭാകേബഭാങ്കെട്ട് വഭായ്പ മുകഖന സര്ക്കഭാരനിനട്ട് ലഭലമഭാക്കുന. കുടനിസവള്ള
പദതനിക്കട്ട്  ജലനനിധനി  നനിയമഭാവലനി  അനുസരനിച്ചുള്ള  വനിഹനിതല  സലസഭാന
സര്ക്കഭാരുല,  ഗ്രഭാമപഞഭായതല  ഗുണകഭഭാക്തൃസമനിതനികേളുല  (75:15:10  എന
അനുപഭാതത്തനില) വഹനിക്കുന.  പദതനിയുസട ബഭാചട്ട് 2 മുതല ഗുണകഭഭാക്തൃ വനിഹനിതല
4000/- രൂപയനില കൂടുതല നലകകേണതനില്ലെ. 

(ബനി)  ഗ്രഭാമതീണ ജനതയട്ട്  ഗുണകമനകയറനിയതുല,  സസനിരവുമഭായ കുടനിസവള്ള
ശുചേനിതസ  സസൗകേരലങ്ങള  ആവശലഭാധനിഷനിതമഭായനി  വനികകേനതീകൃത  രതീതനിയനില
ഒരുക്കുനതഭാണട്ട്  പദതനിയുസട  പ്രഭാഥമനികേ  ലക്ഷലല.  11.5  ലക്ഷകത്തഭാളല  കപര്ക്കട്ട്
സരക്ഷനിതമഭായ  കുടനിസവള്ളവുല,  6.9  ലക്ഷല  കപര്ക്കട്ട്  ശുചേനിതസ  സലവനിധഭാനങ്ങളുല
നടപഭാക്കഭാന പദതനി ലക്ഷലമനിടുന. 

(സനി)  മൂനട്ട്  ബഭാച്ചുകേളനിലഭായനി  115  പഞഭായതകേളനില  പദതനി  നടപഭാക്കനി
വരുന.  ഒനഭാല ബഭാചനില ആലപ്പുഴെ,  എറണഭാകുളല ഒഴെനിസകേ മറട്ട്  ജനില്ലെകേളനില നനിനട്ട്
സതരസഞ്ഞടുത്ത  ഗ്രഭാമപഞഭായതകേളനിലുല  (സകേഭാല്ലെല  ജനില്ലെയനില  സതരസഞ്ഞടുത്ത 2
പഞഭായതകേള  പദതനിയനില  നനിനല  പനിനതീടട്ട്  പനിനഭാറനിയനിരുന.)  തുടര്നള്ള
ബഭാച്ചുകേളനില  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്,  കേണ്ണൂര്,  വയനഭാടട്ട്,  മലപ്പുറല,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,  തൃശ്ശൂര്,
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പഭാലക്കഭാടട്ട്,  കകേഭാടയല,  ഇടുക്കനി  എനതീ  ജനില്ലെകേളനിസല  സതരസഞ്ഞടുത്ത  വനിവനിധ
പഞഭായതകേളനിലുല പദതനി നടപഭാക്കുനതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുണഭായനി.
കൂടഭാസത,  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയുസട  3  മളടനി  ജനി.പനി.  പദതനികേള
പുനരുദഭാരണ, നവതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനി,  സമതീപ പഞഭായതകേളക്കട്ട്
ജലനനിധനി മഭാതൃകേയനില ജലവനിതരണല നടതനതനിനുള്ള പദതനികേളുല നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.  ടനി പഞഭായതകേളനില എല്ലെഭാല തസന ശുചേനിതസ സസൗകേരലങ്ങളുല,  ഗ്രസൗണട്ട്
വഭാടര്  റതീചേഭാര്ജട്ട്  സലവനിധഭാനങ്ങളുല  നടപഭാക്കനി  വരുന.  ജലനനിധനി  രണഭാലഘട
പദതനി നനിര്വഹണത്തനിനഭാവശലമഭായ തുകേയനില  64%  കലഭാകേബഭാങ്കെട്ട്  വഭായ്പ  മുകഖന
ലഭലമഭാക്കുകേയുല,  ബഭാക്കനി തുകേ ജലനനിധനി  നനിയമഭാവലനി  അനുസരനിച്ചുള്ള സലസഭാന
സര്ക്കഭാര്  -  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തട്ട്  -  ഗുണകഭഭാക്തൃ  സമനിതനികേളുസട  വനിഹനിതമഭായുല
എടുക്കുന. 

ജലവനിഭവ മഭാകനജസമന്റെട്ട്

100 (610)  ശതീ  .    എല  .    ഉമ്മേര് :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലകയഭാജനിത ജലവനിഭവ മഭാകനജസമന്റെട്ട് എന ലക്ഷലല കനടുനതനിനഭായനി
എസന്തെല്ലെഭാല നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്;

(ബനി)  ഉകദ്ദേശല  ലക്ഷലല  കനടുനതനിനഭായനി  നദനികേളുസട  സര്കവ  നടപടനികേള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  നദനികേളുസട സസനിര വനികേസനത്തനിനഭായനി എസന്തെല്ലെഭാല നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിചസതനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  സലകയഭാജനിത ജലവനിഭവ മഭാകനജസമന്റെട്ട് എന ലക്ഷലല കനടുനതനിനഭായനി
സലസഭാനസത്ത  ജലവനിഭവങ്ങസളക്കുറനിച്ചുള്ള  വനിവരങ്ങള  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനില
നനിനല കശഖരനിചട്ട്  ഒരു സവബ്തസറട്ട്  (Water  Resources  Information System
[WRIS])  ഉണഭാക്കുവഭാനുള്ള  പദതനിക്കട്ട്  തുടക്കല  കുറനിചനിട്ടുണട്ട്.  കദശതീയ/
അന്തെര്കദ്ദേശതീയ  വനിദഗ്ദ്ധരുസട  കസവനല  ഇക്കഭാരലത്തനില  ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭായനി
നഭാഷേണല  തഹകഡ്രഭാളജനി  കപ്രഭാജകട്ട്  (NHP)  ഫണനിലഗട്ട്  പ്രകേഭാരല  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുനണട്ട്.  കൂടഭാസത, പ്രകൃതനി വനിഭവ - മണട്ട്, ജലല തുടങ്ങനിയവ പരനിപഭാലനല
വഴെനി  സലകയഭാജനിത  ജലവനിഭവ  മഭാകനജസമന്റെട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിയഭാല  സസനിരമഭായ
തജവതവവനിധല  പരനിസനിതനി  സലരക്ഷണല  സഭാധലമഭാകുല  എനതനിസന്റെ
അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട് സലകയഭാജനിത ജലവനിഭവ മഭാകനജസമന്റെട്ട്  (ഇന്റെകഗ്രറഡട്ട് വഭാടര്
റനികസഭാഴസട്ട് സഡവലപ്സമന്റെട്ട് ആന്റെട്ട് മഭാകനജസമന്റെട്ട് -IWRM) എന ആശയവുല രൂപല
സകേഭാണനിട്ടുള്ളതട്ട്.  
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(ബനി)  റവനമ്പ്യൂ  വകുപട്ട്  റനിവര്  മഭാകനജസമന്റെട്ട്  ഫണട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  നടത്തനിയ

നദനികേളുസട  സര്കവ  വര്ക്കുകേള  WRIS-ല  ഉളസപടുതവഭാനുള്ള  നടപടനികേള

സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ചേനഗനിരനി  പുഴെയുസട  സര്കവ  കജഭാലനികേള,  സകേ.ഇ.ആര്.ഐ.,

പതീചനിയുസട കനതൃതസത്തനില നടനവരുന.  ഉപള,  ഷേനിറനിയ,  മകഞശസര്,  സമഭാഗ്രല,

ചേനിറഭാരനി  എനതീ  നദനികേളുസട  സര്കവ  സചേയ്യുനതനിനുകവണ  നടപടനികേള

സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  നദനികേളുസട  സസനിര  വനികേസനസത്തക്കുറനിചട്ട്  പഠനല  നടത്തഭാല

നഭാഷേണല  തഹകഡ്രഭാളജനി  കപ്രഭാജകനിനട്ട്  കേതീഴെനില  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

കൂടഭാസത  നദനികേളനിസല  നതീസരഭാഴുക്കട്ട്  സഭായനിയഭാക്കുനതനിനഭായനി  തടയണകേള,

സറഗുകലററുകേള എനനിവ നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  പുറസമ തതീരകശഭാഷേണല തടയുനതനിനുള്ള

നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുല  ജലകസചേനവകുപട്ട്  മുകഖന  നനിര്വഹനിച്ചു  വരുന.

നദനികേളനികലക്കട്ട്  ഓരു  ജലല  കേയറുനതട്ട്  തടയുനതനിനുള്ള  നടപടനികേളുല

തകേസക്കഭാണ്ടുവരുന. 

ശുദജല കസഭാതസ്സുകേള

101 (611) ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശർമ്മേ :

ശതീ  .   ബനി  .   സതലന :

ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷേട്ട് :

ശതീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ശുദജല കസഭാതസകേള സലരക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട് സമഗ്രമഭായ ഒരു പദതനി

ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  നനിലവനില  എസന്തെല്ലെഭാല  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനി

വരുനസണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കുളങ്ങളുല  ജലഭാശയങ്ങളുല  മഭാലനിനലമുക്തമഭായനി  സലരക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട്

തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുസടയുല  സപഭാതുജനങ്ങളുസടയുല  പങ്കെഭാളനിത്തകത്തഭാസടയുള്ള

പദതനികേള ആവനിഷ്ക്കരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) എങ്കെനില പ്രസ്തുത പദതനികേളുസട വനിശദഭാലശങ്ങള നലകേഭാകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ&ബനി)  ജലവനിഭവ സലരക്ഷണല ലക്ഷലല വച്ചുസകേഭാണ്ടുള്ള 'ഹരനിത കകേരളല'

പദതനിക്കട്ട്  സലസഭാന  സര്ക്കഭാര്  രൂപല  നലകേനിക്കഴെനിഞ.  പദതനി  വഴെനി

നനിലവനിലുള്ള ജലകസഭാതസ്സുകേളുസട സലരക്ഷണല  (പുനരുജതീവനല,  നവതീകേരണവുല,

ശുദതീകേരണവുല)  ഉറപഭാക്കുനതുവഴെനി  പ്രഭാകദശനികേ  തലത്തനില  ജലകസചേനത്തനിനുല

കുടനിസവള്ള വനിതരണത്തനിനുല ഉതകുന ഒരു പുതനിയ ജലസലസ്കെഭാരല ഉടസലടുക്കുനതഭാണട്ട്.

ജലകസഭാതസ്സുകേള  നവതീകേരനിക്കുനതനിനഭായ  'പ്രധഭാനമനനി  കൃഷേനി  സനിഞഭായനി

കയഭാജന'യനില ഉളസപടുത്തനി ജനില്ലെഭാ ജലകസചേന പദതനിക്കുല രൂപല നലകേനിവരുന. 

(സനി&ഡനി) ജലകസഭാതസ്സുകേളനില മഭാലനിനലല നനികക്ഷപനിക്കുനതട്ട് കേര്ശനമഭായുല

തടയുകേ,  ഇവസയ  പുനരുജതീവനിപനിക്കുകേ  തുടങ്ങനിയ  കേഭാരലങ്ങളനില  യുവജന

സലഘടനകേള,  വനിദലഭാര്തനികേള,  സനദ സലഘടനകേള,  തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങള

എനനിവയുസട പങ്കെഭാളനിത്തല ഉറപഭാക്കുനതഭാണട്ട്. 

തടയണകേള സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

102  (612)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചേഭാലക്കുടനി മണ്ഡലത്തനിലസപട തട്ടുപഭാറ,  പൂതനിരുത്തനി എനനിവനിടങ്ങളനില

തടയണകേള സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള ഏതുഘടത്തനിലഭാണട്ട്;

(ബനി)  തടയണകേളുസട  നനിര്മ്മേഭാണല  ഉടന  ആരലഭനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ

അടനിയന്തെനിര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാസയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ചേഭാലക്കുടനി മണ്ഡലത്തനിസല തട്ടുപഭാറ തടയണ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനിയുസട

കേരഭാറുകേഭാരന  പ്രവൃത്തനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന  തയഭാറഭാകേഭാത്തതനിനഭാല  കേരഭാറുകേഭാരസന്റെ

നകഷ്ടഭാത്തരവഭാദനിതസത്തനില  ടനി  പ്രവൃത്തനിയുസട  കേരഭാര്  ഉടമ്പടനി  റദ്ദു  സചേയ്തു.

കശഷേനിക്കുന  പ്രവൃത്തനികേളുസട  106.94  ലക്ഷല  രൂപയുസട  എസനികമറനികനല  130%

അധനികേനനിരക്കനിലുള്ള  ദര്ഘഭാസട്ട്  സര്ക്കഭാര്  പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.  പൂതരുത്തനി

കക്രഭാസട്ട് ബഭാര് നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനിക്കഭായനി നനിലവനിസല കകേഭാസട്ട് ഇനഡക്സെെട്ട് പ്രകേഭാരല

PRICE-കസഭാഫട്ട് സവയര് ഉപകയഭാഗനിചട്ട് എസനികമറട്ട് തയഭാറഭാക്കനി വരുന. 

(ബനി) നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 
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വഭാമനപുരല നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിസല പദതനികേള

103  (613) ശതീ  .   ഡനി  .   സകേ  .   മുരളനി : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് ജലവനിഭവ

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

വഭാമനപുരല  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില  2015-16  കേഭാലഘടത്തനില  കമജര്/

തമനര്  ഇറനികഗഷേന  വകുപ്പുകേള  വഴെനി  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  പ്രവൃത്തനികേള

ഏസതഭാസക്കസയനല  പദതനികേള,  അനുവദനിച  തുകേ,  നനിലവനിസല  പ്രവര്ത്തന

പുകരഭാഗതനി എനനിവയുല വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

വഭാമനപുരല  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില  2015-16  കേഭാലഘടത്തനില  കമജര്/

തമനര് ഇറനികഗഷേന വകുപ്പുകേള വഴെനി ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച പ്രവൃത്തനികേളുസട വനിശദ

വനിവരല ചുവസട കചേര്ക്കുന. 

കമജര് ഇറനികഗഷേന പ്രവൃത്തനികേള :

(1)  വഭാമനപുരല  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനില  വഭാമനപുരല  നദനിയനില  പൂവത്തൂര്

കക്ഷത്രക്കടവനിസന്റെ വലതുകേര സലരക്ഷണല.

തുകേ – 26.50 ലക്ഷല 

പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു. 

(2)  സപരനിങ്ങമ്മേല  പ ഞഭായത്തനില  വഭാമനപുരല  നദനിക്കട്ട്  കുറുസകേ  സചേറചല

സൂരലകേഭാന്തെനി കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി പമ്പട്ട് ഹസൗസനിനട്ട് സമതീപല സചേക്കട്ട് ഡഭാമനിസന്റെ

നനിര്മ്മേഭാണല.

തുകേ – 98 ലക്ഷല 

പ്രവൃത്തനി പുകരഭാഗതനിയനിലഭാണട്ട്. 

(3) നന്ദേനികയഭാടട്ട് പഞഭായത്തനില പഭാകലഭാടട്ട് ദര്ശന ഇലഗതീഷേട്ട് മതീഡനിയല സ്കൂളനിനട്ട്

സമതീപമുള്ള  വഭാമനപുരല  നദനിയുസട  വലതുകേരയുസട  സലരക്ഷണ  ഭനിത്തനിയുസട

നനിര്മ്മേഭാണല.

തുകേ – 10 ലക്ഷല 

പ്രവൃത്തനി പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന. 
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തമനര് ഇറനികഗഷേന പ്രവൃത്തനികേള :

ആനഭാടട്ട്  പഞഭായത്തനില  നടുവഭാത്തല  ഏലഭാകതഭാടനില  തടയണയുസട
തസഡട്ട് സപ്രഭാടക്ഷന പ്രവൃത്തനികേള.

തുകേ – 2.25 ലക്ഷല 

പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു. 

പനവൂര്  പഞഭായത്തനില  ചുള്ളനിമഭാനൂര്  തഷേനനി  ഭവനനില  അമകലഭാലഭവല
വതീടനിനട്ട് സമതീപല തസഡട്ട് സപ്രഭാടക്ഷന പ്രവൃത്തനികേള 

തുകേ – 3 ലക്ഷല 

പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു. 

നതീര്ത്തട സലരക്ഷണല

104 (614) ശതീ  .   എല  .   എല  .   മണനി :
ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജട്ട് :
ശതീ  .   എ  .   എല  .   ആരനിഫട്ട് :
ശതീ  .   കജഭാണ് സഫര്ണഭാണസട്ട് : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  നതീര്ത്തട സലരക്ഷണത്തനിനഭായനി എസന്തെല്ലെഭാല പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി
വരുനസണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മഴെക്കുഴെനികേളുസട  നനിര്മ്മേഭാണല,  മഴെസവള്ള  സലഭരണത്തനിനുള്ള  വനിവനിധ
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  എനനിവ  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുസട  സഹകേരണകത്തഭാസട
നടപനിലഭാക്കുകമഭാസയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) എങ്കെനില  ഇതനിനഭായനി  എസന്തെല്ലെഭാല  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനസവനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) നതീര്ത്തട സലരക്ഷണ പദതനിയുസട ഭഭാഗമഭായനി കുളങ്ങള, കതഭാടുകേള മറട്ട്
ജലകസഭാതസ്സുകേള  എനനിവയുസട  സലരക്ഷണ  നവതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ജലകസചേന വകുപട്ട് മുകഖന നടപനിലഭാക്കനി വരുന.  നതീര്ത്തട സലരക്ഷണത്തനിസന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി ഭൂജല വകുപട്ട് ഭൂജല സലരക്ഷണവുല കൃത്രനിമ ഭൂജല സലകപഭാഷേണവുല എന
പദതനി പ്രകേഭാരല കൃത്രനിമ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂസട ഭൂജല വനിതഭാനല കുറഞ്ഞ സലങ്ങളനില
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ഭൂജല വനിതഭാനല ഉയര്തനതനിനഭായനി ഭൂജല സലകപഭാഷേണല നടപനിലഭാക്കനി വരുന.
ഇതനിനഭായനി  തടയണകേള,  അടനിയണകേള,  തുറന  കേനിണറുകേള  വഴെനിയുള്ള
സലകപഭാഷേണല  എനനിങ്ങസനയുള്ള  ശഭാസതീയ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  അവലലബനിച്ചുവരുന.
സലകയഭാജനിത നതീര്ത്തട മഭാകനജട്ട് സമന്റെട്ട് ശഭാസതീയമഭായനി നടപഭാക്കുനതനിനഭായനി ഹരനിത
കകേരള പദതനിക്കട്ട് സര്ക്കഭാര് രൂപല നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  

(ബനി&സനി)  സകേ.ആര്.ഡബത്യു.എസട്ട്.എ.-യുസട  ഭഭാഗമഭായ  മഴെ  കകേനല,
മഴെസവള്ള സലഭരണ-ഭൂജല പരനികപഭാഷേണല പദതനി സലസഭാന സര്ക്കഭാരനിസന്റെ പ്ലഭാന
സ്കെതീമനില ഉളസപടുത്തനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന. 10000  ലനിറര് കശഷേനിയുള്ള മഴെസവളള
സലഭരണനികേള ലളനിതവുല സചേലവുകുറഞ്ഞതുമഭായ സഫകറഭാസനിമന്റെട്ട് സഭാകങ്കെതനികേ വനിദല
ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  നനിര്മ്മേനിച്ചു  നല്കുന.  വര്ഷേകേഭാലത്തട്ട്  സലഭമഭായനി  മഴെസവള്ളല
സലഭരണനികേളനില  സലഭരനിചട്ട്  കുടനിക്കുവഭാനുല  ഗഭാര്ഹനികേ  ആവശലങ്ങളക്കുമഭായനി
ഉപകയഭാഗനിക്കുന.  കൂടഭാസത മഴെക്കഭാലത്തട്ട് സലഭരണനികേളനില കശഖരനിചട്ട് സൂക്ഷനിക്കുന
മഴെസവള്ളല  കവനല  മഭാസങ്ങളനില  ഉപകയഭാഗസപടുതന.  ഈ  പദതനികേസളല്ലെഭാലതസന
തകദ്ദേശ ഭരണ സഭാപനങ്ങളുസട സഹകേരണകത്തഭാസടയഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്.  

നതീര്ത്തട സലരക്ഷണല

105 (615)  ശതീ  .    എല  .    സസരഭാജട്ട് :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  നതീര്ത്തട സലരക്ഷണത്തനിനഭായനി എസന്തെല്ലെഭാല പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന എനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) മഴെക്കുഴെനികേളുസട നനിര്മ്മേഭാണല, ജലസലരക്ഷണല, മഴെസവള്ള സലഭരണത്തനിനുള്ള
വനിവധ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  എനനിവ  പഞഭായതകേള/നഗരസഭകേള  മുകഖന  എല്ലെഭായനിടങ്ങളനിലുല
നടപനിലഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി എസന്തെല്ലെഭാല പദതനികേള നടപനിലഭാക്കഭാന ആകലഭാചേനിക്കുന
എനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ)  നതീര്ത്തട സലരക്ഷണ പദതനിയുസട  ഭഭാഗമഭായനി  കുളങ്ങള,  കതഭാടുകേള,
മറട്ട്  ജലകസഭാതസ്സുകേള  എനനിവയുസട  സലരക്ഷണ  നവതീകേരണപ്രവര്ത്തനങ്ങല
ജലകസചേന വകുപട്ട് മുകഖന നടപനിലഭാക്കനി വരുന.  നതീര്ത്തട സലരക്ഷണത്തനിസന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി ഭൂജല വകുപട്ട് ഭൂജല സലരക്ഷണവുല കൃത്രനിമ ഭൂജല സലകപഭാഷേണവുല എന
പദതനി പ്രകേഭാരല കൃത്രനിമ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂസട ഭൂജല വനിതഭാനല കുറഞ്ഞ സലങ്ങളനില
1007/17
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ഭൂജല വനിതഭാനല ഉയര്തനതനിനഭായനി ഭൂജല സലകപഭാഷേണല നടപനിലഭാക്കനി വരുന.
ഇതനിനഭായനി  തടയണകേള,  അടനിയണകേള,  തുറന  കേനിണറുകേള  വഴെനിയുള്ള
സലകപഭാഷേണല  എനനിങ്ങസനയുള്ള  ശഭാസതീയ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  അവലലബനിച്ചു  വരുന.
സലകയഭാജനിത നതീര്ത്തട മഭാകനജസമന്റെട്ട് ശഭാസതീയമഭായനി നടപഭാക്കുനതനിനഭായനി ഹരനിത
കകേരളല പദതനിക്കട്ട് സര്ക്കഭാര് രൂപല നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി&സനി) സകേ.ആര്.ഡബത്യു.എസട്ട്.എ.-യുസട ഭഭാഗമഭായ മഴെ കകേനല, മഴെസവള്ള

സലരക്ഷണല-ഭൂജല  പരനികപഭാഷേണല  പദതനി  സലസഭാന  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ  പ്ലഭാന

സ്കെതീമനില ഉളസപടുത്തനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന. 10000  ലനിറര് കശഷേനിയുള്ള മഴെസവളള

സലഭരണനികേള ലളനിതവുല സചേലവുകുറഞ്ഞതുമഭായ സഫകറഭാസനിമന്റെട്ട് സഭാകങ്കെതനികേ വനിദല

ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  നനിര്മ്മേനിച്ചു  നല്കുന.  വര്ഷേകേഭാലത്തട്ട്  സലഭമഭായനി  മഴെസവള്ളല

സലഭരണനികേളനില  സലഭരനിചട്ട്,  കുടനിക്കുവഭാനുല  ഗഭാര്ഹനികേ  ആവശലങ്ങളക്കുമഭായനി

ഉപകയഭാഗനിക്കുന.  കൂടഭാസത മഴെക്കഭാലത്തട്ട് സലഭരണനികേളനില കശഖരനിചട്ട് സൂക്ഷനിക്കുന

മഴെസവള്ളല  കവനല  മഭാസങ്ങളനില  ഉപകയഭാഗസപടുതന.  ഈ  പദതനികേസളല്ലെഭാല

തസന തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളുസട സഹകേരണകത്തഭാസടയഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്.  

മഴെക്കുറവട്ട് മൂലമുള്ള ജലദസൗര്ലഭലല

106 (616) ശതീ  .   പനി  .   സകേ  .   കുഞ്ഞഭാലനിക്കുടനി : 

ശതീ  .   മഞ്ഞളഭാലകുഴെനി അലനി : 

ശതീ  .   സകേ  .   എല  .   ഷേഭാജനി : 

ശതീ  .    എന  .   എ  .    സനല്ലെനിക്കുനട്ട് :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മണ്സൂണ്  മഴെയുസട  ലഭലതയനില  ഉണഭായനിട്ടുളള  ഏറക്കുറചനിലുകേള

സലസഭാനത്തനിസനറ  ജലലഭലതസയ  എങ്ങനിസന  ബഭാധനിചനിട്ടുസണനട്ട്

പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കെനില വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏസതഭാസക്ക  ജനില്ലെകേസള  മഴെക്കുറവട്ട്  സഭാരമഭായനി  ബഭാധനിചനിട്ടുസണനട്ട്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മഴെക്കുറവു  സകേഭാണട്ട്  കുടനിസവളള  ദസൗര്ലഭല  ഭതീഷേണനിയുളള  ജനില്ലെകേള

കേസണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കെനില  ആവശലമഭായ  പരനിഹഭാര  നടപടനികേള

സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാസയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ) ഉണട്ട്. ഇന്തെലന കേഭാലഭാവസ വകുപട്ട് ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള കേണക്കട്ട് പ്രകേഭാരല
(ഐ.എല.ഡനി.സവബ്തസറട്ട്) കകേരളത്തനില ഈ കേഭാലയളവനില ലഭനികക്കണനിയനിരുന
മഴെയനില  32%  കുറവട്ട് വനതഭായനി കേണക്കഭാക്കുന.  ഭൂജല വകുപനിസന്റെ നനിരതീക്ഷണ
കേനിണറുകേളുസട  (തുറന  കേനിണര്)  ആഗസട്ട്  മഭാസസത്ത  ലഭലമഭായ  ഡഭാറ  കേഴെനി ഞ്ഞ
വര്ഷേവുമഭായനി  തഭാരതമലപഠനല  നടത്തനിയകപഭാള  (മണ്സൂണ്)  56%  തുറന
കേനിണറുകേളനില  ജലവനിതഭാനത്തനില  കുറവുള്ളതഭായനി  കേഭാണുന.  ഇതനില  ഭൂരനിഭഭാഗല
കേനിണറുകേളനിലുല  കനരനിയ  കുറവട്ട്  മഭാത്രകമ  ഉണഭായനിട്ടുള.  കുഴെല  കേനിണറുകേളനില
പ്രകേടമഭായ വലതനിയഭാനല കേഭാണസപടുനനില്ലെ. 

(ബനി)  വയനഭാടട്ട്,  മലപ്പുറല,  പഭാലക്കഭാടട്ട്,  തൃശ്ശൂര്  എനതീ  ജനില്ലെകേസള  മഴെക്കുറവട്ട്
സഭാരമഭായനി ബഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  കനരനിയ  കതഭാതനിലുള്ള  മഴെക്കുറവുസകേഭാണട്ട്  കുടനിസവള്ള  ദസൗര്ലഭലല
സഭാരമഭായനി  ബഭാധനിച  ജനില്ലെകേള  കേസണത്തനിയനിടനില്ലെ.  എനഭാല  തുലഭാമഴെയുല  കൂടനി
കുറവഭായഭാല നദനികേളനിസല നതീസരഭാഴുക്കട്ട് കുറയുവഭാനുല അതട്ട് കുടനിസവള്ള പദതനികേസള
ബഭാധനിക്കുവഭാനുല ഇടയുണട്ട്. തുലഭാവര്ഷേ മഴെയനില കേഭാരലമഭായ കുറവട്ട് ഉണഭാകേഭാനനിടയനില്ലെ
എനഭാണട്ട്  ഐ.എല.ഡനി.  (ഇനഡലന  സമറതീരനികയഭാളജനിക്കല  ഡനിപഭാര്ട്ടുസമന്റെട്ട്)
സവബ്തസറനില  നനിനള്ള  വനിവരല.  എനനിരുനഭാലുല  നദനികേള,  കുളങ്ങള
ഉളസപസടയുള്ള  ജലകസഭാതസ്സുകേളനിസല  ജലലഭലത  കമഭാണനിറര്  സചേയട്ട്,  ലഭലമഭായ
ജലസമ്പത്തട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  കവണ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാന  ജലവനിഭവ
വകുപനിസല  ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശല  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  പ്രഭാകദശനികേ  തലത്തനില
കുടനിസവള്ള ദസൗര്ലഭലല ഉണഭാകയക്കഭാവുന പ്രകദശങ്ങളനില ഭൂജല വകുപനിസന്റെ തനതട്ട്
പദതനികേള പ്രകേഭാരവുല തകദ്ദേശഭരണ സഭാനപങ്ങളുസട ധനസഹഭായ സത്തഭാസടയുല,
എല.പനി,  എല.എല.എ.  സഡകപഭാസനിറട്ട്  വനികേസന ഫണട്ട് ഉപകയഭാഗനിച്ചുല കുടനിസവള്ള
ദസൗര്ലഭലല പരനിഹരനിച്ചു വരുന. 

പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനില്ലെയനില ലനിഫട്ട് ഇറനികഗഷേന സ്കെതീമുകേള

107  (617)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനില്ലെയനില  സസമനര്  ഇറനികഗഷേനട്ട്  കേതീഴെനില  എത്ര  ലനിഫട്ട്
ഇറനികഗഷേന സ്കെതീമുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്;

(ബനി)  ഓകരഭാ  ലനിഫട്ട്  ഇറനികഗഷേന  പദതനിയുകടയുല  പ്രവര്ത്തനല  മുടങ്ങഭാസത
നടതനതനിനഭായനി എസന്തെല്ലെഭാല സലവനിധഭാനങ്ങള ആണട്ട് സസതീകേരനിച്ചു വരുനസതനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മലബഭാര്  ഇറനികഗഷേന  പഭാകക്കജട്ട്  (മനിര്പ)  പദതനിപ്രകേഭാരല  എത്ര
പഭാടകശഖര സമനിതനികേളനില കമഭാകടഭാറുല, അനുബന്ധ സസൗകേരലങ്ങളുല ഏര്സപടുതകേയുണഭായനി
എനല അതനില ഏസതല്ലെഭാല പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭായനിട്ടുസണനല വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ) 33 ലനിഫട്ട് ഇറനികഗഷേന സ്കെതീമുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്. 

(ബനി)  ഓകരഭാ  ലനിഫട്ട്  ഇറനികഗഷേന  പദതനിയുസടയുല  കേഭാരലക്ഷമമഭായ

പ്രവര്ത്തനത്തനിനട്ട് വഭാര്ഷേനികേ അറകുറപണനികേള, ലനിഫട്ട് ഇറനികഗഷേന സ്കെതീമുകേളുസടയുല

പമ്പുകേളുസടയുല  കമഭാകടഭാറുകേളുസടയുല  ഓവര് ഹസൗളനിലഗട്ട്,  പതീരനികയഭാഡനിക്കല  റനിപയര്

എനനിവ നടത്തനി വരഭാറുണട്ട്.   കൂടഭാസത,  കപ്രഭാജകട്ട് അറകുറപണനികേള ഉളസപടുത്തനി

റതീവഭാമ്പനിലഗട്ട്  നടതകേയുല  സചേയഭാറുണട്ട്.   കേനഭാലുകേളുസട  കേഭാടുസവടലുല  അനുബന്ധ

പ്രവൃത്തനികേളുല പഞഭായത്തട്ട് സതഭാഴെനിലുറപട്ട് പദതനിയനിലസപടുത്തനി സചേയ്തുവരുന. 

(സനി)   31  പമ്പുകേള സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഇവസയല്ലെഭാല  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാണട്ട്.

ഇതുമൂലല 22 പഭാടകശഖര സമനിതനികേളക്കട്ട് പ്രകയഭാജനല ലഭലമഭായനിട്ടുണട്ട്. 

ബലനിക്കടവട്ട് നനിര്മ്മേഭാണല

108 (618)  ശതീ  .    ബനി  .    സതലന :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ജലവനിഭവ

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കേനിളനിമഭാനൂര് മഹഭാകദകവശസരല കതവരുകേടവനില ബലനിക്കടവട്ട് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്

ഇറനികഗഷേന  വകുപട്ട്  തയഭാറഭാക്കനിയ  എസനികമറനികനല  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത വനിഷേയവുമഭായനി  ബന്ധസപട  ഫയല തകേകേഭാരലല  സചേയ്യുനതട്ട്

എവനിസടയഭാസണനട്ട് ഫയല നമ്പര് സഹനിതല വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) കേനിളനിമഭാനൂര് മഹഭാകദകവശസരല കതവരുകേടവനില ബലനിക്കടവട്ട് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്

25  ലക്ഷല രൂപയുസട എസനികമറട്ട് സൂപ്രണനിലഗട്ട് എ  ഞനിനതീയര്,  തമനര് ഇറനികഗഷേന

സര്ക്കനിള,  തനിരുവനന്തെപുരല,  ചേതീഫട്ട്  എഞനിനതീയര്ക്കട്ട്  (ജലകസചേനവുല  ഭരണവുല)

സമര്പനിചനിരുനസവങ്കെനിലുല  ഫണനിസന്റെ  അപരലഭാപ്തതമൂലല  (2015-16)  സഭാമ്പത്തനികേ

വര്ഷേത്തനില സഭാമ്പത്തനികേഭാനുമതനി നലകേഭാന സഭാധനിചനില്ലെ. 

(ബനി)  പ്രസ്തുത വനിഷേയവുമഭായനി  ബന്ധസപട  ഫയല തകേകേഭാരലല  സചേയ്യുനതട്ട്

ചേതീഫട്ട്  എഞനിനതീയറുസട  (ജലകസചേനവുല ഭരണവുല)  കേഭാരലഭാലയത്തനിലഭാണട്ട്.  ഫയല

നല. ഡബത്യു1/എഫട്ട്. എസട്ട്/37571/15. 
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കേടമക്കുടനി ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിസല ജലവനിതരണല

109 (619) ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേടമക്കുടനി  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിസല  ജലവനിതരണ  ശലഖലയനിസല
പഴെക്കമുള്ള  ദവനിച  തപപ്പുകേള  മഭാറനി  സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  ജല  അകതഭാറനിറനിയുസട
പ്ലഭാന ഫണനില നനിനല തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കെനില തുകേ എത്രസയനല
പ്രവൃത്തനികേള എനകത്തക്കട്ട് ആരലഭനിക്കുവഭാന കേഴെനിയുസമനല വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി  ചുമതലസപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള
ഉകദലഭാഗസര് ആസരഭാസക്കയഭാസണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി) കേടമക്കുടനി പഞഭായത്തനിസല വനിതരണ ശലഖല പുതുക്കുനതനിനഭായനി
12 കകേഭാടനി  രൂപയുസട  പദതനി  Kerala  Infrastructure  Investment  Fund  Board
(KIIFB)  ഫണനിലഗനിനഭായനി  സമര്പനിചതട്ട്  പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.  കകേരള  വഭാടര്
അകതഭാറനിറനി  സപരുമ്പഭാവൂര്  കപ്രഭാജകട്ട്  ഡനിവനിഷേനഭാണട്ട്  പദതനിയുസട  നടത്തനിപട്ട്
ചുമതല. 

കേവണക്കലട്ട് ല്ല് റഗുകലറര് കേല ബനിഡ്ജട്ട്

110  (620)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീല :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേവണക്കലട്ട് ല്ല്  റഗുകലറര്  കേല  ബനിഡ്ജനിസന്റെ  ഷേടറുകേള  കകേടുവനതുമൂലല
സവള്ളല സലഭരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കഭാതഭായ വനിഷേയല ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കകേടുപഭാടുകേള  തതീര്ക്കഭാനഭായനി  തയഭാറഭാക്കനി  സമര്പനിച  30 ലക്ഷല
രൂപയുസട പ്രവൃത്തനി തുടങ്ങുനതനിനുള്ള തടസല എന്തെഭാസണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ  പഭാലത്തനില  കടഭാള  പനിരനിക്കുനതനിനുള്ള  അവകേഭാശല  കലലല
സചേയ്തുസകേഭാടുത്തനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  എങ്കെനില  കേഴെനിഞ്ഞ  5  വര്ഷേസത്ത  വരുമഭാനല  എത്രയഭാസണനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  ഉണട്ട്.  കകേടുപഭാടുകേള  തതീര്ക്കഭാനഭായനി  സമര്പനിച  പ്രവൃത്തനിക്കട്ട്
സഭാമ്പത്തനികേഭാനുമതനിയുല ഭരണഭാനുമതനിയുല നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ടനി വര്ക്കുകേളുസട സടണര്
നടപടനികേള  ഒരു  മഭാസത്തനിനകേല  നടത്തഭാന  കേഴെനിയുസമനട്ട്  സമക്കഭാനനിക്കല
ചേതീഫട്ട്എഞനിനതീയറുസട കേഭാരലഭാലയത്തനില നനിനല അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്. 
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(സനി) ഉണട്ട്. 

(ഡനി) വര്ഷേല വരുമഭാനല

2011-12 - 6,76,615 രൂപ

2012-13 - 7,00,100 രൂപ

2013-14 - 8,16,000 രൂപ

2014-15 - 10,10,111 രൂപ

2015-16 - 8,48,700 രൂപ

ജല മലനിനതീകേരണല

111(621) ശതീ  .   പനി  .   സകേ  .   ബഷേതീര് : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഭായലുകേളുല  ശുദജലതടഭാകേങ്ങളുല  ജല കസഭാതസ്സുകേളുല  വലഭാപകേമഭായ
കതഭാതനില മലനിനസപടുന സഭാഹചേരലല ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ജലമലനിനതീകേരണലമൂലല  പല ജലസസലങ്ങളുസടയുല,  മതലങ്ങളുസടയുല,
കേക്കയുസടയുല  മറ്റുല  എണത്തനിൽ  ഗണലമഭായ  കുറവട്ട്  സലഭവനിചനിട്ടുസണന  കേഭാരലല
ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കേഭായല ടൂറനിസത്തനിസന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഹസൗസട്ട് കബഭാട്ടുകേളുല മറ്റുല സര്വതീസട്ട്
നടതകമ്പഭാള  അവയനില  നനിനല  പുറലതള്ളുന  മഭാലനിനലങ്ങള,  ജല
കസഭാതസ്സുകേകളഭാടട്ട്  കചേര്നട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന ഫഭാകറനികേള പുറലതള്ളുന വനിഷേലനിപ്ത
ജലല എനനിവ ജലമലനിനതീകേരണത്തനിനട്ട് കേഭാരണമഭാകുന എന വസ്തുത ഗസൗരവമഭായനി
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) ജലമലനിനതീകേരണത്തനിനട്ട്  കഹതുവഭായ  ജലയഭാനങ്ങസള  നനിയനനിക്കുനതനിനുല
ജലഭാശയങ്ങസള മഭാലനിനല മുക്തമഭാക്കുനതനിനുല ജലസസലങ്ങളുസടയുല,  നതീര്പക്ഷനികേളുസടയുല,
മതലങ്ങളുസടയുല മറ്റുല സലരക്ഷണത്തനിനുല ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  ഉണട്ട്. 

(സനി&ഡനി)  ഉണട്ട്.  റനികസഭാര്ട്ടുകേകളയുല  ഹസൗസ്കബഭാട്ടുകേകളയുല  മലനിനതീകേരണ
നനിയനണ കബഭാര്ഡനിസന്റെ അനുമതനി പരനിധനിയനില സകേഭാണ്ടുവനനിട്ടുണട്ട്.  
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ഹസൗസട്ട്  കബഭാട്ടുകേളനില  നനിനമുള്ള  ജല  മലനിനതീകേരണല  തടയുനതനിനഭായനി
കഫഭാര്കസ്ട്രേഭാക്കട്ട്  ഔടട്ട്കബഭാര്ഡട്ട്  എഞനികനഭാ  ഇനകബഭാര്ഡട്ട്  എഞനികനഭാ
ഉപകയഭാഗനിക്കുകേയുല,  സതീകവജട്ട്  മഭാലനിനലല  കേരയനിസല  സസന്തെമഭായ  സസതീകവജട്ട്
സലസ്കെരണ  സലവനിധഭാനല  വഴെനികയഭാ  സപഭാതുമലനിനജല  ശുദതീകേരണ  സലവനിധഭാനല
വഴെനികയഭാ  സലസ്കെരനിക്കുകേയുല  സചേയ്യുന  ഹസൗസട്ട്  കബഭാട്ടുകേളക്കട്ട്  മഭാത്രകമ  കബഭാര്ഡട്ട്
അനുമതനി  പുതുക്കനി  നലകുനള.   വനികനഭാദസഞഭാര  വകുപനിസന്റെ  അധതീനതയനില
കുമരകേത്തട്ട്  ഹസൗസട്ട്  കബഭാട്ടുകേളനില  നനിനള്ള  സസതീകവജട്ട്  സലസ്കെരനിക്കുനതനിനഭായനി
90 Kilo Litres Per Day (KLD) കശഷേനിയുള്ള ഒരു സപഭാതു മലനിനജല ശുദതീകേരണ
സലവനിധഭാനല  ഏര്സപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാസത  ഡനിസ്ട്രേനികട്ട്  ടൂറനിസല  സപ്രഭാകമഭാഷേന
കേസൗണ്സനിലനിസന്റെ ഫണട്ട് ഉപകയഭാഗസപടുത്തനി ആള കകേരള ഹസൗസട്ട് കബഭാടട്ട് ഓകണഴട്ട്
അകസഭാസനികയഷേന  180  KLD  കശഷേനിയുള്ള  ഒരു  സസതീകവജട്ട്  ടതീറട്ട്സമന്റെട്ട്  പ്ലഭാന്റെട്ട്
ആലപ്പുഴെയനിസല  കുനമ്മേ  വനികല്ലെജനില  സഭാപനിചട്ട്  പ്രവര്ത്തനിപനിച്ചുവരുന.
ജലകസഭാതസ്സുകേളനികലയട്ട്  പഭാഴ്ജലല  ഒഴുക്കുനതനിനട്ട്  ജല  നനിയമല,  1974  പ്രകേഭാരല
വലവസഭായ  സഭാപനങ്ങള,  ആശുപത്രനികേള,  പഭാര്പനിട  സമുചയങ്ങള,  വലനിയ
കഹഭാടലുകേള,  റനികസഭാര്ട്ടുകേള  എനനിവസയ  ജല  നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള  അനുമതനി
പരനിധനിയനില സകേഭാണ്ടുവനട്ട് ശഭാസതീയമഭായ മലനിനജല ശുദതീകേരണ സലവനിധഭാനങ്ങള
ഏര്സപടുത്തനിയുല അതനിസന്റെ പ്രവര്ത്തനല ഇടയനിസട കമഭാണനിറര് സചേയ്തുല സലസഭാന
മലനിനതീകേരണ നനിയനണ കബഭാര്ഡട്ട് ജലമലനിനതീകേരണല നനിയനനിച്ചുവരുനണട്ട്. 

എറണഭാകുളല ജനില്ലെയനിസല ഏലൂര്-എടയഭാര് കമഖലയനിലഭാണട്ട്  സലസഭാനസത്ത
പ്രധഭാനമഭായ  വലവസഭായ  കകേനല  സനിതനിസചേയ്യുനതട്ട്.  സപരനിയഭാര്  നദനിയനില
കമത്തഭാനല  ഭഭാഗത്തട്ട്  ജല  ഗുണനനിലവഭാരല  തുടര്ചയഭായനി  നനിര്ണയനിക്കുനതനിനുള്ള
സസൗകേരലസമഭാരുക്കനി ആയതട്ട് അപകപഭാള സപഭാതുജനങ്ങളനില എത്തനിക്കഭാന ഫഭാകട്ട്,
ഉകദലഭാഗമണ്ഡല ഓഫതീസനിനട്ട് മുമ്പനിലുള്ള ടഭാഫനികേട്ട് ഐലന്റെനില ഒരു ഡനികസ്പ്ലേ കബഭാര്ഡട്ട്
സഭാപനിചട്ട്  പരനികശഭാധനഭാ  ഫലല  കബഭാര്ഡട്ട്  പ്രദര്ശനിപനിചനിരുന.  സപരനിയഭാറനിസന്റെ
ഏലൂര്  ഭഭാഗസത്ത  മലനിനതീകേരണല  കമഭാണനിറര്  സചേയഭാനഭായനി  സപരനിയഭാരനിസന്റെ
ഇരുകേരകേളനിലുമഭായനി  24 മണനികറുല പ്രവര്ത്തനിക്കുന 8 സര്വയലനസട്ട് കേലഭാമറകേള
കബഭാര്ഡട്ട്  സഭാപനിച്ചു.  കബഭാര്ഡനിസന്റെ  എനവകയഭാണ്സമന്റെട്ട്  സര്വയലനസട്ട്
സസന്റെറനില ടനി  കേലഭാമറകേള പകേര്തന ദൃശലങ്ങള റനികക്കഭാര്ഡട്ട്  സചേയസപടുന.  ടനി
സലവനിധഭാനത്തനിലൂസട  വലവസഭായ  സഭാപനങ്ങള  അനധനികൃതമഭായനി  മലനിനജലല
നനികക്ഷപനിക്കുനതട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കുവഭാനുല  ആവശലല  വരുന  സഭാഹചേരലങ്ങളനില
ഉടനടനി  ഇടസപടട്ട്  പരനിഹഭാര  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാനുല  കേഴെനിയുന.  വലവസഭായ
സഭാപനങ്ങകളഭാടടുത്ത  സപരനിയഭാര്  നദനിയുസട  ഭഭാഗങ്ങളനില  നനിനല  ദനിവകസന
സഭാമ്പനിള  കശഖരനിചട്ട്  ഗുണനനിലവഭാരല  ഉറപ്പുവരുതന.  കുളവഭാഴെ  നനിര്മ്മേഭാര്
ജനത്തനിനഭായനി  ഫനിര്മ  മുകഖന  16.48  ലക്ഷല  രൂപ  സചേലവഴെനിചനിട്ടുണട്ട്.   മതല
സലരക്ഷണത്തനിനഭായനി  മതല  സകങ്കെതങ്ങളുല  കൃത്രനിമ  പഭാരുകേളുല  സഭാപനിക്കുന
പദതനികേള ഫനിഷേറതീസട്ട് വകുപട്ട് മുകഖന നടപനിലഭാക്കനി വരുനണട്ട്. 
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കൂടഭാസത, ജലഭാശയങ്ങളനില മഭാലനിനലല എത്തഭാതനിരനിക്കുനതനിനഭായനി വലവസഭായ
സഭാപനങ്ങസളയുല,  ഹസൗസട്ട് കബഭാട്ടുകേസളയുല ജലനനിയമത്തനിസന്റെ അനുമതനി പരനിധനിയനില
സകേഭാണ്ടുവനട്ട്  ആവശലമഭായ  നടപടനികേള  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര്ഡട്ട്
സസതീകേരനിക്കുനതനിലൂസട ജലസസലങ്ങളുസടയുല നതീര്പക്ഷനികേളുസടയുല മതലങ്ങളുസടയുല
സലരക്ഷണത്തനിനട്ട് സഭാധലമഭാകുനണട്ട്.  

തതീരസലരക്ഷണല

112 (622) ശതീ  .   പനി  .   സകേ  .   കുഞ്ഞഭാലനിക്കുടനി :
ശതീ  .   എന   .   എ  .   സനല്ലെനിക്കുനട്ട് :
ശതീ  .   മഞ്ഞളഭാലകുഴെനി അലനി :
ശതീ  .    സകേ  .    എല  .    ഷേഭാജനി :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) തതീരസലരക്ഷണത്തനിനട്ട് കേടലനില കേല്ലെനിടുന പദതനി അവസഭാനനിപനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശലമുകണഭാ; എങ്കെനില അതനിനുള്ള കേഭാരണങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  തതീരസലരക്ഷണത്തനിനഭായനി  മുനകേഭാലത്തട്ട്  നടപഭാക്കനിയ  തതീരവനല
പദതനി  വനിജയമഭായനിരുകനഭാ;  എങ്കെനില  എവനിസടസയഭാസക്ക  വനിജയപ്രദമഭായനി  എന
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  തതീരസലരക്ഷണത്തനിനട്ട്  കേണല  വച്ചു  പനിടനിപനിക്കുനതു  സലബന്ധനിചട്ട്
നനിയമസഭഭാ  പരനിസനിതനി  സമനിതനി  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  ശനിപഭാ൪ശ നലനിയനിരുകനഭാ;  അതു
സലബന്ധമഭായനി എസന്തെങ്കെനിലുല നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  കേടലനില  കേല്ലെനിടുനതട്ട്  കേടലകക്ഷഭാഭത്തനിനട്ട്  ശഭാശസത  പരനിഹഭാരമല്ലെ.
തതീരസലരക്ഷണത്തനിസന്റെ ഭഭാഗമഭായനി നനിര്മ്മേനിച്ചുവരുന കേടലഭനിത്തനിയുസട നനിര്മ്മേഭാണല
അവസഭാനനിപനിക്കുനതനിനട്ട് തതീരുമഭാനസമടുത്തനിടനില്ലെ. 

(ബനി)  തതീരസലരക്ഷണത്തനിനഭായനി  തതീരവനല  പദതനി  വനലവകുപഭാണട്ട്
നടപനിലഭാക്കനിയതട്ട്. 

(സനി)  കകേരള  നനിയമസഭയുസട  പരനിസനിതനി  സലബന്ധനിച  സമനിതനിയുസട
റനികപഭാര്ടനിസനതടര്നട്ട്  കേണല  വച്ചുപനിടനിപനിക്കുവഭാന  സഭാധനിക്കുന  ഇടങ്ങളനില  
ഇവ  വച്ചുപനിടനിപനിക്കണസമനട്ട്  (12/12/2014-സല  സ.ഉ.(പനി)  നമ്പര്  16/14/പരനിസനിതനി)
സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  പുറസപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  എനഭാല,  കകേരളത്തനിസന്റെ  തതീരപ്രകദശത്തനില
ഭൂരനിഭഭാഗല  പ്രകദശവുല  മണല  നനിറഞ്ഞതഭായതനിനഭാല  കേണല  വളരുനതനിനട്ട്
അനുകയഭാജലമല്ലെഭാസയന വനിലയനിരുത്തലുള്ളതനിനഭാല  പ്രസ്തുത  ഭഭാഗങ്ങളനില
പരതീക്ഷനിചനിടനില്ലെ. 
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സനടുമങ്ങഭാടട്ട് മണ്ഡലത്തനിസല തമനര് ഇറനികഗഷേന

113 (623) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മുനസര്ക്കഭാരനിസന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  സനടുമങ്ങഭാടട്ട്  മണ്ഡലത്തനില  തമനര്
ഇറനികഗഷേന വകുപട്ട് നടപനിലഭാക്കനിയ പ്രവൃത്തനികേളുസട വനിശദഭാലശല നലകുകമഭാ;

(ബനി)  പൂര്ത്തനിയഭായവയുസടയുല  പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്തവയുസടയുല  വനിശദഭാലശല
നലകുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി) വനിശദഭാലശല അനുബന്ധമഭായനി* കചേര്ത്തനിരനിക്കുന. 

തനിരുവനന്തെപുരല-സഷേഭാര്ണ്ണൂര് കേനഭാല

114 (628) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര് :
ശതീ  .   വനി  .   സകേ  .   ഇബഭാഹനില കുഞ്ഞട്ട് :
ശതീ  .   എല  .   ഉമ്മേര് :
കഡഭാ  .    എല  .    സകേ  .    മുനതീര് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി  സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനന്തെപുരല-സഷേഭാര്ണൂര്  കേനഭാലനിസന്റെ  (ററനി.എസട്ട്.  കേനഭാല)
ആദലഭഭാഗത്തനിസന്റെ  പുനരുദഭാരണ  നടപടനികേള  ഏതു  ഘടത്തനിലഭാസണനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പുനരുദഭാരണ  നടപടനികേള  മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുനതുമൂലല  സലസഭാനത്തനി
നുണഭാകുന  സഭാമ്പത്തനികേ  നഷ്ടവുല,  പരനിസരവഭാസനികേള  കനരനിടുന  ആകരഭാഗല
പ്രശ്നങ്ങളുല ശദയനില വനനിട്ടുകണഭാ  ;  എങ്കെനില ഇക്കഭാരലത്തനില അടനിയന്തെര ശദ
പതനിപനിക്കുകമഭാ;

(സനി) തനിരുവനന്തെപുരല മുതല സകേഭാല്ലെല വസരയുള്ള പണനികേളക്കഭായനി ഇതുവസര
സചേലവഴെനിചനിട്ടുള്ള തുകേയുസട വര്ഷേല തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് സവളനിസപടുതകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  74.18 കേനി.മതീ.  ദുരമുള്ള  കകേഭാവളല  -  സകേഭാല്ലെല  ജലപഭാതയനില  വര്ക്കല-

അഞ്ചുസതങ്ങട്ട് ഭഭാഗത്തട്ട്  13-ാംധനകേഭാരല കേമ്മേതീഷേന സഹഭായകത്തഭാസട  5.28  കകേഭാടനി

* തലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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രൂപയുസട 3 പ്രവൃത്തനികേളുല സലസഭാന ഫണനില 34.595 കകേഭാടനി രൂപ ഉളസപടുത്തനി

7  പ്രവൃത്തനികേളുല  പല  ഭഭാഗങ്ങളനിലഭായനി  നടനവരുന.  2.16 കകേഭാടനി  രൂപയുസട

4  പ്രവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  കകേഭാവളല-ആക്കുളല  വസരയുള്ള  പഭാര്വതതീ

പുത്തനഭാറനിസന്റെ പുനരുദഭാരണത്തനിനുല വനികേസനത്തനിനുമഭായനി നഭാറട്ട്പഭാകേട്ട്  നടത്തനിയ

പഠന  റനികപഭാര്ടനിസന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  ബഡ്ജറനില  തുകേ  വകേയനിരുത്തനി

എസനികമറ്റുകേള തയഭാറഭാക്കനി ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായുള്ള പ്രവൃത്തനികേള നടനവരുന. 

കവളനി-ആക്കുളല  കേഭായലനിസന്റെ  ആഴെല  കൂടലനിനഭായനി  16.99 കകേഭാടനി  രൂപയുസട

പ്രവൃത്തനിയുല  പഭാര്ശസ  സലരക്ഷണത്തനിനുല  സസൗന്ദേരലവലക്കരണത്തനിനുമഭായനി

12.99  കകേഭാടനി  രൂപയുസട  പ്രവൃത്തനിയുല  പുകരഭാഗതനിയനിലഭാണട്ട്.  നടയറ  മുതല

ഇരവനിപുരല കേഭായല വസരയുള്ള  11 കേനി.മതീ.  ദൂരല ഗതഭാഗതകയഭാഗലമഭാണട്ട്.  ഇരവനിപുരല

കേഭായല മുതല അഷ്ടമുടനിക്കഭായല വസരയുള്ള 7.86 കേനി.മതീ. ദൂരമുള്ള സകേഭാല്ലെല കതഭാടനിസന്റെ

2  കേനി.മതീ ഭഭാഗസത്ത ആഴെലകൂടല പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 3.5  കേനി.മതീ.  ഭഭാഗസത്ത  9.20 കകേഭാടനി

രൂപയുസട ആഴെല കൂടലുല പഭാര്ശസഭനിത്തനി സലരക്ഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുല നടനവരുന.

കേചനിക്കടവട്ട് മുതല ജലകകേളനി കകേനല വസരയുള്ള ഭഭാഗസത്ത വനികേസന പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി 5

കകേഭാടനി  രൂപയുസട  ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ചേനിറയനിനകേതീഴെട്ട് പഞഭായത്തനില  കേടകേല

വടകക്ക  അരയതരുത്തട്ട്,  സതകക്ക  അരയതരുത്തട്ട്  ഭഭാഗങ്ങളനില 2  വരനി  കറഭാഡട്ട്

ബനിഡ്ജനിസന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായുള്ള  3  പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി  യഥഭാക്രമല  6  കകേഭാടനി,

7.6 കകേഭാടനി, 6 കകേഭാടനി എനനിങ്ങസന 19.6 കകേഭാടനി രൂപയട്ട് ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  

(ബനി)  ശദയനിലസപടനിട്ടുണട്ട്.  പഭാര്വതതീപുത്തനഭാറനിസന്റെ  മൂനഭാറ്റുമുക്കട്ട്  മുതല

ആക്കുളല  വസര  കപഭാള  മഭാറ്റുന  പ്രവൃത്തനി  പുകരഭാഗതനിയനിലഭാണട്ട്.  കൂടഭാസത

പഭാര്വതതീപുത്തനഭാറനിസന  മഭാലനിനലമുക്തമഭാക്കുനതനിനഭായനി  ആക്കുളത്തട്ട്  സസതീകവജട്ട്

ടതീറട്ട്സമന്റെട്ട്  പ്ലഭാന്റെട്ട്  സഭാപനിക്കുനതനിനഭായനി  4.298  കകേഭാടനി  രൂപ ജലകസചേന വകുപട്ട്

വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിക്കട്ട്  തകേമഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.  പഭാര്വതതീപുത്തനഭാറനിസന്റെ പുനരുദഭാരണത്തനിനുല

വനികേസനത്തനിനുമഭായനി  നഭാറട്ട്പഭാകേട്ട്  നടത്തനിയ  പഠന  റനികപഭാര്ടനിസന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില

ബഡ്ജറനില തുകേ വകേയനിരുത്തനി എസനികമറ്റുകേള തയഭാറഭാക്കനി ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായുള്ള

പ്രവൃത്തനികേള  നടനവരുന.  ഇസൗ  പ്രവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാകുന  മുറയട്ട്  ജലപഭാതയുസട

ജലനനിര്ഗ്ഗമനല  സഗമമഭാവുകേയുല  പരനിസരവഭാസനികേള  കനരനിടുന  ആകരഭാഗല

പ്രശ്നങ്ങളക്കട്ട് പരനിഹഭാരമഭാകുനതുമഭാണട്ട്. 

(സനി) തനിരുവനന്തെപുരല മുതല സകേഭാല്ലെല വസരയുള്ള പണനികേളക്കഭായനി ഇതുവസര

സചേലവഴെനിചനിട്ടുള്ള തുകേയുസട വര്ഷേല തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് തഭാസഴെ കചേര്ക്കുന. 
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2007-08 - 4,40,05,795 രൂപ
2008-09 - 1,46,53,189 രൂപ
2009-10 - 4,39,54,730 രൂപ
2010-11 - 3,17,38,823 രൂപ
2011-12 - 2,52,18,413 രൂപ
2012-13 - 1,45,30,450 രൂപ
2013-14 - 1,50,33,256 രൂപ
2014-15 - 4,32,23,566 രൂപ
2015-16 - 1,61,54,966 രൂപ
2016-17 - 1,95,33,678 രൂപ

ആസകേ - 26,80,46,866/- രൂപ

അന്തെര്സലസഭാന നദതീജല കേരഭാറുകേള

115  (630)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  അന്തെര്സലസഭാന  നദതീജല  കേരഭാറുകേള  നടപഭാക്കഭാനഭായനി  അയല
സലസഭാനങ്ങളുമഭായനി  ചേര്ച  നടതസമനട്ട്  16-8-2016-ല  പ്രസ്തഭാവനിച  പ്രകേഭാരല
എസന്തെഭാസക്ക നടപടനികേള ഇതുവസര സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏസതഭാസക്ക  അയലസലസഭാനങ്ങളുമഭായനിടഭാണട്ട്  നദതീജല  കേരഭാറുകേള
നനിലവനിലുള്ളതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) അന്തെര്സലസഭാന നദതീജല കേരഭാറുകേളുമഭായനി ബന്ധസപട വനിഷേയങ്ങളനില
കകേരളത്തനിസന്റെ  തഭാലപരലങ്ങള  പൂര്ണമഭായനി  സലരക്ഷനിക്കുനതനില  ഊനല
നലകേനിസക്കഭാണട്ട്  അയല  സലസഭാനങ്ങളുമഭായനി  തുടര്  ചേര്ചകേള  നടത്തനി  പ്രശ്ന
പരനിഹഭാരത്തനിനുള്ള  സഭാദലതകേളഭാണട്ട്  സലസഭാനല  ആരഭായുനതട്ട്.  ഈ
നനിലപഭാടനിസന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  പറമ്പനിക്കുളല  ആളനിയഭാര്  പദതനി  (പനി.എ.പനി)
കേരഭാറനിസന്റെ പുനരവകലഭാകേനവുമഭായനി ബന്ധസപട ചേര്ചകേള പുനരഭാരലഭനിക്കുനതനിസന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  പനി.എ.പനി.-യനിസല  തമനിഴെട്ട് നഭാടനിസന്റെ  ഉനത  ഉകദലഭാഗസരുമഭായനി
അനസൗപചേഭാരനികേ ചേര്ച നടതകേയുണഭായനി. തുടര് ചേര്ചകേളക്കട്ട് തമനിഴെട്ട് നഭാടട്ട് സര്ക്കഭാര്
അനുകൂലമഭായനി  പ്രതനികേരനിക്കുസമനഭാണട്ട്  അറനിയനിചതട്ട്.  കേരഭാര്  പ്രകേഭാരമുള്ള  ജലല
വനിട്ടുനലകേഭാന അടനിയന്തെര നടപടനി സസതീകേരനിക്കണസമനട്ട് തമനിഴെട്ട് നഭാടട്ട് മുഖലമനനികയഭാടട്ട്
കരഖഭാമൂലല ആവശലസപടനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  നദതീജലല  പങ്കുവയ്ക്കുനതുമഭായനി  ബന്ധസപടട്ട്  കകേരളല  തമനിഴെട്ട് നഭാടുമഭായനി

മൂനട്ട്  കേരഭാറുകേളനില  ഏര്സപടനിട്ടുണട്ട്.  29-5-1970-ല  കകേരളവുല  തമനിഴെട്ട് നഭാടുല

9-11-1958  മുതല  മുനകേഭാല  പ്രഭാബലലകത്തഭാസട  ഒപ്പുവച  പറമ്പനിക്കുളല  ആളനിയഭാര്

പദതനി (പനി.എ.പനി) കേരഭാര്, 19-8-1973-ല ഒപ്പുവച ശനിരുവഭാണനി കുടനിസവള്ള പദതനി

കേരഭാര്,  1886  ഒകകഭാബര്  29-നട്ട്  തനിരുവനിതഭാലകൂര് മഹഭാരഭാജഭാവുല  സസക്രടറനി  ഓഫട്ട്

കസറട്ട് കഫഭാര് ഇന്തെല ഇന കേസൗണ്സനിലുല ഒപ്പുവച സപരനിയഭാര് പഭാട കേരഭാര്, 1970-സല

മുല്ലെസപരനിയഭാര് അനുബന്ധ കേരഭാറുകേള എനനിവയഭാണവ.  സപരനിയഭാര് പഭാടക്കരഭാറനിനട്ട്

999  വര്ഷേസത്ത  കേഭാലഭാവധനിയുണട്ട്.  (സപരനിയഭാര്  പഭാടക്കരഭാറനിനട്ട്  നനിയമ  സഭാധുത

ഇസല്ലെനഭാണട്ട്  കകേരളത്തനിസന്റെ  വഭാദസമങ്കെനിലുല  7-5-2014-സല  സപ്രതീലകകേഭാടതനി

വനിധനിയനില  കകേരളത്തനിസന്റെ  വഭാദല  അലഗതീകേരനിചനിടനില്ലെ.)  ശനിരുവഭാണനി  കുടനിസവള്ള

പദതനി കേരഭാറനിനട്ട്  99  വര്ഷേസത്ത കേഭാലഭാവധനിയഭാണുള്ളതട്ട്.  പറമ്പനിക്കുളല ആളനിയഭാര്

പദതനിക്കരഭാറനിനട്ട് കേഭാലഭാവധനി നനിശയനിചനിടനില്ലെ. എനഭാല 30 വര്ഷേത്തനിസലഭാരനിക്കല

കേരഭാര് പുനരവകലഭാകേനല സചേയഭാന വലവസയുണട്ട്. 

മുല്ലെസപരനിയഭാര് ഡഭാല

116  (631)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മുലതബയടുതള്ള  "മഹഭാഡട്ട്  പഭാലല"  കപഭാസല  സര്ക്കനി  മനിശനിതല

ഉപകയഭാഗനിചഭാണട്ട് മുല്ലെസപരനിയഭാര് ഡഭാമുല നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുള്ളസതനട്ട് ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) 88  വര്ഷേല മഭാത്രല പഴെക്കമുള്ള സര്ക്കനി മനിശനിതത്തഭാല നനിര്മ്മേനിതമഭായ

മഹഭാഡട്ട്  പഭാലല  കേനത്ത  മഴെയത്തട്ട്  ഒലനിച്ചുകപഭായ  സനിതനിയട്ട്  152  അടനി  സവള്ളല

സലഭരനിച്ചു  നനിര്ത്തഭാസമനട്ട്  വനിദഗ്ധ  സമനിതനി  കേസണത്തനിയ  മുല്ലെസപരനിയഭാര്  ഡഭാല

എങ്ങസന സരക്ഷനിതമഭായനിരനിക്കുസമനഭാണട്ട് വനിലയനിരുതനതട്ട്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  സഭാഹചേരലത്തനില  ജനങ്ങളുസട  ആശങ്കെ  അകേറ്റുനതനിനഭായനി  എസന്തെല്ലെഭാല

അടനിയന്തെര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  1928-ല  നനിര്മ്മേനിച  മഹഭാഡ്പഭാലല  സര്ക്കനി  മനിശനിതത്തനില

നനിര്മ്മേനിചതഭാസണനള്ള പത്ര വഭാര്ത്തകേളല്ലെഭാസത നനിര്മ്മേഭാണസത്ത സലബന്ധനിച്ചുള്ള

ആധനികേഭാരനികേ വനിവരങ്ങള ലഭലമല്ലെ. 
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(ബനി)  കകേരള  സര്ക്കഭാര്  പഴെയ ഡഭാമനിസന്റെ  സരക്ഷ ഉറപ്പുവരുതനതനിനഭായനി
ഐ.ഐ.റനി. ഡലഹനി, റൂര്ക്കനി എനതീ സഭാപനങ്ങള മുകഖന പഠനല നടത്തനിയതനിന
പ്രകേഭാരല  ഡഭാല  സരക്ഷനിതമല്ലെഭാസയനട്ട്  കേസണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഈ  പഠന
റനികപഭാര്ട്ടുകേളുള്ളകപഭാളത്തസന  ബഹുമഭാനസപട  സപ്രതീലകകേഭാടതനി  ഡഭാല
സരക്ഷനിതമഭാസണനഭാണട്ട് കേസണത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്. 

(സനി)  മുല്ലെസപരനിയഭാര്  ഡഭാമനിസന്റെ  സരക്ഷ  സലബന്ധനിചട്ട്  കകേരളത്തനിസല
ജനങ്ങളക്കുള്ള  ആശങ്കെ  ദൂരതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി  2014-സല  സപ്രതീലകകേഭാടതനി
വനിധനിയനിലത്തസന  ഒരു  മൂനലഗ  കമലകനഭാട  സമനിതനിസയ  നനികയഭാഗനിക്കഭാന
നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്. ഇതനുസരനിചട്ട് രൂപതീകേരനിച സമനിതനി ഡഭാമനിസന്റെ സരക്ഷ നനിരന്തെരല
വനിലയനിരുതനണട്ട്. കകേരള സര്ക്കഭാരനിസന്റെ നനിലപഭാടട്ട് ഒരു പുതനിയ ഡഭാല പണനിയണല
എന തസനയഭാണട്ട്. ഇതനികലക്കഭായനി പുതനിയ ഡഭാമനിനുകവണ പരനിസനിതനി ആഘഭാത
പഠനല  നടതനതനിനുള്ള  നടപടനികേസളടുക്കുകേയുല  ഇതനിനഭായനി  കകേന  വനല-
പരനിസനിതനി കേഭാലഭാവസഭാ വലതനിയഭാനല സലബന്ധനിച മനഭാലയല  MOEF & CC-
സയ  സമതീപനിക്കുകേയുല  സചേയ്തു.   ഇതനിസനതനിരഭായനി  തമനിഴെട്ട് നഭാടട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ബഹു.
സപ്രതീലകകേഭാടതനിയനില Interlocutory Application (IA) ഫയല സചേയനിരുനതനിനഭാല
വനിധനി  വരുനതുവസര  proposal  defer  സചേയ്തു.  ഇതനിസനതടര്നട്ട്  തമനിഴെട്ട് നഭാടട്ട്
സര്ക്കഭാരനിസന്റെ  ഇടസപടലനിസനതടര്നട്ട്  proposal  MOEF&  CC  delist
സചേയ്യുകേയുമുണഭായനി.  കകേരള  സര്ക്കഭാര്  പരനിസനിതനി  ആഘഭാത  പഠനല
നടതനതനിസനതനിസര  തമനിഴെട്ട് നഭാടട്ട്  സര്ക്കഭാര് ബഹു.  സപ്രതീലകകേഭാടതനിയനില ഫയല
സചേയ  IA  ബഹു.  സപ്രതീലകകേഭാടതനി  13-4-2016-ല തള്ളനിക്കളഞ്ഞ  (dismissed as
infructuous)  സഭാഹചേരലത്തനില  പുതനിയ  മുല്ലെസപരനിയഭാര്  ഡഭാല  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്
പരനിസനിതനി  ആഘഭാത  പഠനല  നടതനതനിനുള്ള  പഠന  വനികധയമഭാകക്കണ
വനിഷേയങ്ങള (ToR)  അലഗതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കണസമനട്ട് കകേന
സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട് 12-8-2016-ല കകേരള സര്ക്കഭാര് അഭലര്തനിചനിട്ടുണട്ട്.

കേടലഭനിത്തനി നനിര്മ്മേഭാണല

117  (633)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷേട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേടലഭാക്രമണല  രൂക്ഷമഭായ  കേണ്ണൂര്  ജനില്ലെയനിസല  കേല്ലെലഭാകശരനി
മണ്ഡലത്തനിസല  മഭാടഭായനി,  മഭാട്ടൂല പഞഭായതകേളനിസല  പ്രകദശങ്ങളനില  സലരക്ഷണ
ഭനിത്തനികേള  പുനര്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുല,  പുതനിയ  ഭനിത്തനികേള  പണനിയുനതനിനുല
സസതീകേരനിച നടപടനികേള എസന്തെഭാസക്കയഭാസണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  പ്രവൃത്തനികേള  ആരലഭനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
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(സനി)  കേടലഭാക്രമണല  തടയുനതനിനുള്ള  തതീര  സലരക്ഷണ  പ്രവൃത്തനികേള

സലബന്ധനിച  സനി.ഡബ.പനി.ആര്.എസനി.-സന്റെ  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലഭലമഭായനിട്ടുകണഭാ;

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  മഭാട്ടൂല,  മഭാടഭായനി  ഭഭാഗത്തട്ട്  രൂക്ഷമഭായ  കേടലഭാക്രമണ  ഭതീഷേണനി

കനരനിടുന ഭഭാഗങ്ങളനില മൂനട്ട് പ്രവൃത്തനികേളക്കഭാണട്ട് ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

നതീസരഭാഴുക്കുലചേഭാലനിസല സചേ.  100/400  കേനി.മതീ.നുല  100/550  കേനി.മതീ.നുല ഇടയനിലുള്ള

സലസത്ത  കേടലഭനിത്തനിയുസട  പുനരുദഭാരണത്തനിനഭായനി  എസട്ട്.ഡനി.ആര്.എഫട്ട്.-ല

ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനിയ  40  ലക്ഷല  രൂപയുസട  പ്രവൃത്തനി  പുകരഭാഗമനിച്ചു  വരുന.

കൂടഭാസത  നതീസരഭാഴുക്കുലചേഭാലനില  സചേ.  100/200 കേനി.മതീ.  മുതല  100/264  കേനി.  മതീ.

വസരയുള്ള  കേടലഭനിത്തനിയുസട  പുനരുദഭാരണത്തനിനഭായനി  25  ലക്ഷല  രൂപയുസട

ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനിയനിരുന.  പ്രവൃത്തനി  സടണര്  സചേയ്സതങ്കെനിലുല  കേരഭാറുകേഭാരനില

നനിനല  പ്രതനികേരണസമഭാനമനില്ലെഭാത്തതനിനഭാല  റതീ-സടണര്  സചേയ്യുനതനിനുള്ള  തുടര്

നടപടനികേള നടന വരുന.  മഭാടഭായനി  പഞഭായത്തനിസല നതീസരഭാഴുക്കുലചേഭാലനില  സചേ.

100/265  കേനി.മതീററനിനുല  100/325  കേനി.മതീററനിനുല  ഇടയനിലുള്ള  കേടലഭനിത്തനിയുസട

പുനരുദഭാരണ  പ്രവൃത്തനിക്കട്ട്  15  ലക്ഷല  രൂപയുസട  ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനി  2  തവണ  സടണര്  സചേയകപഭാള  കേരഭാറുകേഭാരനില  നനിനല

പ്രതനികേരണസമഭാനല  ഉണഭായനില്ലെ.  മൂനഭാമസത്ത  തവണ  സടണര്  സചേയട്ട്

തുടര്നടപടനികേള  നടനവരുന.  കേലലഭാകശരനി  മണ്ഡലത്തനിസല  മഭാട്ടൂല  മഭാടഭായനി

പഞഭായതകേളനിസല  രൂക്ഷമഭായ  കേടലഭാക്രമണല  കനരനിടുന  നതീസരഭാഴുക്കുലചേഭാല,

കേക്കഭാടനചേഭാല,  വഭാവുവളപനില  കതഭാടട്ട്,  മഭാട്ടൂല  സസൗത്തട്ട്  എനതീ  പ്രകദശങ്ങളനിലുള്ള

കേടലഭനിത്തനിയുസട  പുനരുദഭാരണ  പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി  964  ലക്ഷല  രൂപയുസട  5

പ്രവൃത്തനികേളുസട  എസനികമറ്റുല  ചൂറഭാടട്ട്  പുതനിയങ്ങഭാടനി  ഭഭാഗത്തട്ട്  പുതനിയ  കേടലഭനിത്തനി

നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി  281  ലക്ഷല  രൂപയുസട  2 പ്രവൃത്തനികേളുസട  എസനികമറ്റുല

തയഭാറഭാക്കനി വരുന. 

(സനി)  സനി.ഡബത്യു.പനി.ആര്.എസട്ട്.  (സസനടല വഭാടര്  ആന്റെട്ട്  പവര് റനിസര്ചട്ട്

കസഷേന)  തനിരുവനന്തെപുരല,  സകേഭാല്ലെല  ജനില്ലെകേളനില നടത്തനിയ പഠന റനികപഭാര്ടനിസന്റെ

കേരടട്ട് പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്. 
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കുടനിസവള്ള കസഭാതസ്സുകേളുസട മലനിനതീകേരണല
118 (634) ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബലറഭാല :

ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കുടനിസവള്ള  കസഭാതസ്സുകേള  വനകതഭാതനില  മലനിനസപടുന  കേഭാരലല
ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കുടനിസവള്ള  മലനിനതീകേരണല  സലബന്ധനിചട്ട്  ഏസതങ്കെനിലുല  തരത്തനിലുള്ള
പരനികശഭാധനകേകളഭാ  പഠനങ്ങകളഭാ  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കെനില  വനിശദഭാലശല
നലകുകമഭാ;

(സനി)  കുടനിസവള്ള  കസഭാതസ്സുകേളുസട  ഗുണനനിലവഭാരല  ഉറപട്ട്  വരുതനതനിനട്ട്
സസതീകേരനിക്കുന നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില  ഏസതങ്കെനിലുല  തരത്തനിലുള്ള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
പുറസപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കെനിൽ വനിശദഭാലശല വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഉണട്ട്. 

(ബനി)  സലസഭാനസത്ത  44  നദനികേളനിസല  126  കകേനങ്ങളനില  നനിനല  34
കേനിണറുകേളനില നനിനല സതരസഞ്ഞടുത്ത കസഷേനുകേളനിസല ടഭാപട്ട് വഭാടര് സഭാമ്പനിളുകേളുല
കബഭാടനിലഡട്ട് വഭാടര് സഭാമ്പനിളുകേളുല കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില പരനികശഭാധനിച്ചു വരുന. 

(സനി)  കുടനിസവള്ളത്തനിനഭായനി  ആശയനിക്കുന  ഉറവനിടങ്ങള,  ഡഭാമുകേള
തുടങ്ങനിയവയുസട  ഗുണനനിലവഭാരല  ഉറപ്പുവരുതനതനിനട്ട്  ജല  (മലനിനതീകേരണ
നനിയനണവുല നനിവഭാരണവുല)  നനിയമല,  1974  പ്രകേഭാരല  സലസഭാന മലനിനതീകേരണ
നനിയനണ  കബഭാര്ഡട്ട്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  കുടനിസവള്ളത്തനിനഭായനി
വനിതരണല സചേയ്യുന കകേരള വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  പദതനി  കസഭാതസ്സുകേളനിസല  ജലല
വനിവനിധ  തലത്തനില  നനിശനിത  ഇടകവളകേളനില  പരനികശഭാധന  നടത്തനി
ശുദതീകേരനിചതനിനുകശഷേല ബമ്പ്യൂകറഭാ ഓഫട്ട് ഇനഡലന സഭാനകഡര്ഡട്ട് നനിഷ്കര്ഷേനിക്കുന
ഗുണനനിലവഭാരല ഉറപ്പുവരുത്തനിയതനിനുകശഷേല മഭാത്രമഭാണട്ട്  വനിതരണല സചേയഭാറുള്ളതട്ട്.
ജലകസഭാതസ്സുകേളുസട  മലനിനതീകേരണല  തടയുനതനിനഭായനി  ജലകസഭാതസ്സുകേളനികലക്കട്ട്
പഭാഴ്ജലല എത്തനികചരുനതനിനട്ട് കസഭാതസ്സുകേളനിലത്തസന സലസഭാന മലനിനതീകേരണ
നനിയനണ കബഭാര്ഡട്ട് നനിയനണല ഏര്സപടുത്തനിവരുന. 
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കബഭാര്ഡനിസന്റെ  അനുമതനി  പരനിധനിയനില  വലവസഭായ  സഭാപനങ്ങസളയുല,

ആശുപത്രനികേസളയുല  ഉതലഗ  സകേടനിടങ്ങകളയുല  സകേഭാണ്ടുവരനികേയുല  അവനിടങ്ങളനില

നനിനള്ള പഭാഴ്ജലല ശുദതീകേരനിചട്ട് മഭാലനിനല ഘടകേങ്ങള അനുവദനതീയ പരനിധനിയനില

എത്തനിചകശഷേല  പരമഭാവധനി  പുനരുപകയഭാഗല  സചേയ്യുനതനിനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശല

നലകുകേയുല  ബഭാക്കനിയുള്ള  പഭാഴ്ജലല  നനിര്മ്മേഭാര്ജനല  സചേയ്യുനതനിനട്ട്

നനിഷ്കര്ഷേനിക്കുകേയുല  സചേയ്തുവരുന.  ഹസൗസട്ട്  കബഭാട്ടുകേളനില  നനിനള്ള  സതീകവജല

ഗഭാര്കബജല  എ ഞനിനനില  നനിനള്ള  എണയുല   മലനിനതീകേരണല  ഉണഭാക്കുനതട്ട്

നനിയനനിക്കുനതനിനഭായനി ഹസൗസട്ട് കബഭാട്ടുകേസള കബഭാര്ഡനിസന്റെ അനുമതനി പരനിധനിയനില

സകേഭാണ്ടുവനനിട്ടുണട്ട്.   കബഭാര്ഡനിസന്റെ  അനുമതനി  പരനിധനിയനില  സകേഭാണ്ടുവനനിട്ടുള്ള

സഭാപനങ്ങള  ഇടയനിസട  പരനികശഭാധനിക്കുകേയുല  പഭാഴ്ജല  സഭാമ്പനിളുകേള  കശഖരനിചട്ട്

ലകബഭാറടറനികേളനില പരനികശഭാധന നടത്തനി ഗുണനനിലവഭാരല ഉറപ്പുവരുതകേയുല,  വതീഴ്ച

വരുതന  സഭാപനങ്ങളക്കുകവണ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നലകുകേയുല  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള

പഭാലനിക്കുനതനില  ലലഘനല  നടതന  സഭാപനങ്ങളസക്കതനിസര  നടപടനികേള

സസതീകേരനിക്കുകേയുല  സചേയ്യുന.  സലസഭാനസത്ത  പുഴെകേളുസട  മലനിനതീകേരണത്തനിസന്റെ

കതഭാതട്ട്  നനിര്ണയനിക്കുനതനിനഭായനി  കകേരളത്തനിസല  നദനികേളനില  വനിവനിധ

സലങ്ങളനിലഭായനി  വനിവനിധ  കസഷേനുകേളനില  നനിനട്ട്  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ

കബഭാര്ഡട്ട് സവള്ളത്തനിസന്റെ സഭാമ്പനിളുകേള ക്രമമഭായനി കശഖരനിചട്ട് പരനികശഭാധന നടത്തനി

വരുന.   കൂടഭാസത,  കുളങ്ങളുസട  പുനരുദഭാരണല,  അധനികേമഭായനി  അടനിഞകൂടനിയ

സചേളനിയുല  മഭാലനിനലങ്ങളുല  നതീക്കല  സചേയല,  തടഭാകേ  സലരക്ഷണ  പ്രവൃത്തനികേള,

നദനികേളനിസല  നതീസരഭാഴുക്കട്ട്  നനിലനനിര്ത്തനി,  ഗ്രഭാമതീണ  കുടനിസവള്ള  കസഭാതസ്സുകേള

സഭായനിയഭാക്കുനതനിനഭായനി  തടയണകേളുസട  നനിര്മ്മേഭാണല,  ഉപ്പുസവള്ളക്കയറല

തടയുനതനിനഭായനി  സചേക്കട്ട്  ഡഭാല  സറഗുകലററുകേളുസട  നനിര്മ്മേഭാണല,  ആവശലമുള്ള

ഇടങ്ങളനില  നദതീതതീര  സലരക്ഷണല,  കേമ്പനികവലനി  നനിര്മ്മേഭാണല  എനതീ

പ്രവര്ത്തനങ്ങളുല സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(ഡനി)  സപഭാതുവനിതരണത്തനിനുള്ള  കുടനിസവള്ളത്തനിസന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരല

സലബന്ധനിചട്ട്  The  Central  Public  Health  &  Environmental  Engineering

Organization-നുല  ബമ്പ്യൂകറഭാ  ഓഫട്ട്  ഇനഡലന  സഭാനകഡര്ഡുല  (IS  10500-2012)

പുറസപടുവനിചനിട്ടുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങളഭാണട്ട് സലസഭാനതല ഗുണനനിലവഭാരപരനികശഭാധന

നടതനതനിനുള്ള മഭാനദണ്ഡമഭായനി സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  
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മഭാമലക്കണസത്ത കുടനിസവള്ളക്ഷഭാമല

119  (635)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാതമലഗലല  മഭാമലക്കണത്തട്ട്  കുടനിസവള്ളക്ഷഭാമല  നനിലനനിലക്കുനതട്ട്
ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇതട്ട് പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി എന്തെട്ട് പദതനിയഭാണട്ട് നടപഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള
സതനട്ട്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തസ്തുത പ്രകദശസത്ത കുടനിസവള്ള ക്ഷഭാമല പരനിഹരനിക്കുവഭാന അടനിയന്തെര
നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ശദയനിലസപടനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി&സനി)  കുടമ്പുഴെ  പഞഭായത്തനിസല  ഉയര്ന  പ്രകദശമഭായ  മഭാമലക്കണല
കമഖലയനില  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയുസട  കുടനിസവളള  പദതനികേള   നനിലവനിലനില്ലെ.
വനകമഖലയനിലൂസട  8  കേനി.മതീ.  ദൂരത്തഭാണട്ട്  മഭാമലക്കണല  സനിതനി  സചേയ്യുനതട്ട്.
അതനിനഭാല  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയുസട  നനിലവനിലുള്ള  കുടമ്പുഴെ,  വടഭാട്ടുപഭാറ
ഗ്രഭാമതീണ ശുദജല വനിതരണ പദതനിയനില നനിനല ഈ പ്രകദശത്തട്ട്  കുടനിസവള്ളല
എത്തനിക്കുനതട്ട്  പ്രഭാകയഭാഗനികേമല്ലെ.  സചേറുകേനിട  ശുദജല  പദതനികേളഭാണട്ട്  ഈ
പ്രകദശത്തട്ട്  അനുകയഭാജലമഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഈ  പ്രകദശത്തട്ട്  മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന
ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിസന്റെ  മൂനട്ട്  പദതനികേള  (കമത്തഭാനലപഭാറ  കുടനിസവള്ള  പദതനി,
എളമഭാകശരനി കുടനിസവള്ള പദതനി,  മഭാമലക്കണല എസട്ട് സനി.  കകേഭാളനനി കുടനിസവള്ള
പദതനി  എനനിവ)  ജനില്ലെഭാ  കേളകറുസട  വരളചഭാ  ഫണട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  വഭാടര്
അകതഭാറനിറനി മുകഖന പുനരുദഭാരണ പ്രവൃത്തനികേള നടത്തനി കുടമ്പുഴെ പഞഭായത്തനിനട്ട്
തകേമഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇകപഭാള  ഈ  പദതനിയുസട  നടത്തനിപട്ട്  ചുമതല  കേടമ്പുഴെ
പഞഭായത്തനിനഭാണട്ട്. 

തമലല-തലവൂര് കുടനിസവള്ള പദതനി

120 (636) ശതീമതനി  പനി  .   അയനിഷേഭാ കപഭാറനി : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തമലല  -  തലവൂര്  കുടനിസവള്ള  പദതനിയനില  അവകശഷേനിക്കുന
പ്രവൃത്തനികേള എസന്തെല്ലെഭാമഭാണട്ട് ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;
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(ബനി)  പദതനി  എനകത്തക്കട്ട്  കേമ്മേതീഷേന  സചേയഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന  എനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കുളക്കട  -  പവനികത്രശസരല  പദതനിയനില ജലവനിതരണല എനകത്തക്കട്ട്
പൂര്ണമഭായുല  സഭാധലമഭാക്കഭാന  കേഴെനിയുല;  പ്രസ്തുത  പദതനിയനില  അവകശഷേനിക്കുന
പ്രവൃത്തനികേള എസന്തെല്ലെഭാമഭാസണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ)  തമലല-തലവൂര് കുടനിസവള്ള പദതനിയനില അവകശഷേനിക്കുന പ്രവൃത്തനികേള
തഭാസഴെപറയുന. 

1. തമലല പഞഭായത്തനിസല ആക്കഭാവനിളയനില നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലനിരനിക്കുന
6.6  ലക്ഷല  ലനിറര്  കശഷേനിയുള്ള  ഉപരനിതല  ടഭാങ്കെനിസന്റെ  പണനികേള  -
ഏകേകദശല  90  ശതമഭാനല  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  പ്ലഭാസറനിലഗട്ട്  പണനികേള
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

2. പൂക്കുനമലയനില  നനിനല  തമലല  ഉപരനിതല  ടഭാങ്കെനികലയട്ട്
സഭാപനികക്കണ്ടുന  200  mm  DI  K9  ടഭാനസനിഷേന  സമയനിനനിസന്റെ
പണനികേള  -  ഏകേകദശല  27%  പൂര്ത്തനിയഭായനി.  തുടര്നട്ട്  തപപട്ട്
തലന  സഭാപനിക്കുനതനിനുകവണനി  PWD-യുസട  അനുവഭാദല
ലഭലമഭാക്കുനതനിനുകവണനിയുള്ള  നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാസത
തമലല  പഞഭായത്തനില  ശുദജലല  എത്തനിക്കുനതനിനട്ട്  തലവൂര്,
പടഭാഴെനി,  പടഭാഴെനി-വടകക്കക്കര എനതീ പഞഭായതകേളുമഭായുള്ള തര്ക്കല
പരനിഹരനികക്കണതുണട്ട്. 

3. ജലവനിതരണശലഖല  -  എസനികമറട്ട്  തുകേയുസട പരനിധനിയനില നനിര്ത്തനി
സകേഭാണട്ട്  ഭഭാഗനികേമഭായനി  വനിതരണശലഖല  സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(ബനി)  പദതനി  2017  നവലബര്  മഭാസത്തനില  കേമ്മേതീഷേന  സചേയഭാനഭാണട്ട്
ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുനതട്ട്. 

(സനി)  കേനിണര്,  കറഭാ-വഭാടര്  പമ്പനിലഗട്ട്  സമയനിന  (ടതീറട്ട്സമന്റെട്ട്  പ്ലഭാന്റെട്ട്),
വനിതരണശലഖല  (ഭഭാഗനികേല)  തുടങ്ങനിയവ  ഉളസപട  കുളക്കട-പവനികത്രശസരല
പദതനിയുസട ഒനഭാലഘടല പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു. കുളക്കട-പവനികത്രശസരല പഞഭായതകേളനില
പൂര്ണമഭായ  കതഭാതനില  ജലവനിതരണല  നടതനതനിനുള്ള  വനിതരണ  ശലഖല
സഭാപനിക്കുനതുളസപസടയുള്ള പദതനിയുസട രണഭാലഘടത്തനിസന്റെ സര്കവ കജഭാലനികേള
പൂര്ത്തനിയഭായനി  വരുന.  ഇപ്രകേഭാരല  ഈ  പദതനിയനില  അവകശഷേനിക്കുന
പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായുള്ള  സര്കവ  പൂര്ത്തനിയഭായനി.  വനിശദമഭായ  എഞനിനതീയറനിലഗട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട് കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി തയഭാറഭാക്കനി വരുന. 
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കുടനിസവള്ള കേണക്ഷനുകേള

121  (637)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) അങ്കെണവഭാടനികേള,  വഭായനശഭാലകേള  എനനിവയട്ട്  വഭാടര്
അകതഭാറനിറനിയനില  നനിനല  ലഭനിക്കുന  കുടനിസവള്ള  കേണക്ഷനുകേള  ഗഭാര്ഹനികകേതര
വനിഭഭാഗത്തനില  നനിനല  ഗഭാര്ഹനികേ  വനിഭഭാഗത്തനികലക്കട്ട്  മഭാറ്റുനതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഭാതനിക്കുടല  പനമ്പനിള്ളനി  സമകമ്മേഭാറനിയല  ഗ്രഭാമതീണ  വഭായനശഭാല  ഇസൗ
ആവശലത്തനിനഭായനി  സമര്പനിച  അകപക്ഷയനില  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  നനിലവനിസല  നനിയമങ്ങള പ്രകേഭാരല  അങ്കെണവഭാടനികേള,  വഭായനശഭാലകേള
തുടങ്ങനിയവയട്ട് വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയനില നനിനല ലഭനിക്കുന കുടനിസവള്ള കേണക്ഷനുകേള
ഗഭാര്ഹനികകേതര  വനിഭഭാഗത്തനില  നനിനല  ഗഭാര്ഹനികേ  വനിഭഭാഗത്തനികലയട്ട്  മഭാറ്റുവഭാന
ഇകപഭാഴെസത്ത നനിലയട്ട് സഭാധനിക്കുനതല്ലെ.

(ബനി)  പ്രസ്തുത  അകപക്ഷ  20-8-2016-ല  അകതഭാറനിറനിയനില  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
എനഭാല  വഭായനഭാശഭാലകേളക്കട്ട്  ഗഭാര്ഹനികേ  നനിരക്കനില  കുടനിസവള്ളല  നലകുവഭാന
കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയനിസല  നനിലവനിലുള്ള  നനിയമല  അനുവദനിക്കുനനില്ലെ.  ഇസൗ
വനിവരല അകപക്ഷകേസന അറനിയനിക്കുവഭാനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയനികലയ്ക്കുള്ള മതീറര് റതീഡര് റഭാങ്കെട്ട് പടനികേ

122  (638)  ശതീ  .    കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കകേരളഭാ വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയുസട മതീറര് റതീ  ഡര്  റഭാങ്കെട്ട് പടനികേയനില നനിനല
എത്ര കപസര  നനിയമനിച്ചു  എനല ഇതനില കജഭാലനിയനില  പ്രകവശനിചര് എത്ര എനല
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രകവശനിക്കഭാതനിരുന  ഒഴെനിവുകേള  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്
സചേയനിട്ടുകണഭാ; ഇസല്ലെങ്കെനില എനകത്തക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് സചേയ്യുല എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) 2016 ആഗസട്ട് 31  വസര കകേരളഭാ വഭാടർ അകതഭാറനിറനിയനില മതീറര് റതീഡര്
തസ്തനികേകേളുസട  എത്ര  ഒഴെനിവുകേള  ഉസണനല  ഏസതല്ലെഭാല  ഡനിവനിഷേനുകേളനിലഭാണട്ട്
ഒഴെനിവുകേള  ഉള്ളസതനല  അറനിയനിക്കുകമഭാ;  ഈ  ഒഴെനിവുകേള  എത്രയുല  കവഗല
പനി.എസട്ട്.സനി.- ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് സചേയ്യുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ) 164 കപര്ക്കട്ട് നനിയമനല നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില 134 കപര് കജഭാലനിയനില

പ്രകവശനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ഉണട്ട്.  ബഭാധകേമല്ലെ.

(സനി)  10  ഒഴെനിവുകേള  ഉണട്ട്.  ഡനിവനിഷേന  തലത്തനിലുള്ള  ഒഴെനിവുകേളുസട

വനിശദഭാലശങ്ങള ചുവസട കചേര്ക്കുന:

1. പനി.എചട്ട് ഡനിവനിഷേന, കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി, വടകേര 1

2. പനി.എചട്ട് ഡനിവനിഷേന, കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി, പഭാലക്കഭാടട്ട് 1

3. പനി.എചട്ട് ഡനിവനിഷേന, കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി, മലപ്പുറല 1

4. പനി.എചട്ട് ഡനിവനിഷേന, കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി, കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് 4

5. പനി.എചട്ട്  ഡനിവനിഷേന,  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി,

തനിരുവനന്തെപുരല (കനഭാര്ത്തട്ട്)

1

6. പനി.എചട്ട് ഡനിവനിഷേന, കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി, കകേഭാടയല 1

7. പനി.എചട്ട് ഡനിവനിഷേന, കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി, ആലപ്പുഴെ 1

                                       ആസകേ 10

ഇതനില  എന.സജ.ഡനി.  ഉളസപസടയുള്ള  6  ഒഴെനിവുകേള  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്

റനികപഭാര്ടട്ട്  സചേയനിട്ടുണട്ട്.  ബഭാക്കനിയുള്ള  4  ഒഴെനിവുകേള തബ ടഭാനസര് സപ്രഭാകമഭാഷേനു

കവണനി നതീക്കനിവചനിരനിക്കുന.

സമഗ്ര കുടനിസവള്ള പദതനി

123 (639) ശതീ  .   ബനി  .   സതലന : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ജലവനിഭവ

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേനിളനിമഭാനൂര്,  പഴെയകുനകമ്മേല,  മടവൂര്  ഗ്രഭാമപഞഭായതകേളക്കഭായുള്ള

സമഗ്ര കുടനിസവള്ള പദതനിയുസട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏതട്ട് ഘടത്തനിലഭാസണനല

ഇനനി  എസന്തെല്ലെഭാല  പണനികേള  അവകശഷേനിക്കുനസണനല  എനകത്തയട്ട്  കേമ്മേതീഷേന

സചേയ്യുവഭാനഭാണട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളസതനല വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  ഈ  പദതനിക്കഭായനി  എന്തു  തുകേയഭാണട്ട്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ളസതനല
ഇതുവസര  എന്തു  തുകേ  സചേലവഴെനിച്ചുസവനല  കേരഭാറുകേഭാര്  ആസരല്ലെഭാസമനമുള്ള
വനിശദവനിവരല ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനല  അനന്തെമഭായനി  നതീണ്ടുകപഭാകേഭാസത  പദതനി
കേമ്മേതീഷേന സചേയ്യുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  കേനിളനിമഭാനൂര്,  പഴെയകുനകമ്മേല,  മടവൂര്  ഗ്രഭാമപഞഭായതകേളക്കു
കവണനിയുള്ള  സമഗ്ര  കുടനിസവള്ള  പദതനിയുസട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുസട
ഇകപഭാഴെസത്ത സനിതനി തഭാസഴെ വനിവരനിക്കുന:

പഭാകക്കജട്ട്  -1: തകേലഭാസലകുനനില 14.64 ലക്ഷല ലനിറര് സലഭരണകശഷേനിയുള്ള
ഉപരനിതല  ജലസലഭരണനിയുസട  നനിര്മ്മേഭാണവുല  8.92  കേനി.മതീ.
നതീളത്തനില  തപപട്ട്  തലന  സഭാപനിക്കുന  പണനികേളുല  
പൂര്ത്തനിയഭായനിക്കഴെനിഞ.

പഭാകക്കജട്ട്  -2: 8.77  എല.എല.ഡനി.  ജലശുദതീകേരണശഭാലയുസട നനിര്മ്മേഭാണല
ഇരടചനിറയനില പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

പഭാകക്കജട്ട്  -3:  കേനിളനിമഭാനൂര്,  പഴെയകുനകമ്മേല,  മടവൂര്  പഞഭായതകേളക്കു
കവണനിയുള്ള  57.45  കേനി.മതീ.  നതീളത്തനില  തപപട്ട്  തലന
സഭാപനിക്കുന പണനിയുല മറട്ട് അനുബന്ധ പണനികേളുല പൂര്ത്തനിയഭായനി.

പഭാകക്കജട്ട്  -4: കേടലകേഭാണനിക്കുനനിസല  4.37  ലക്ഷല  ലനിറര്  സലഭരണ
കശഷേനിയുള്ള  ഉപരനിതല  ജലസലഭരണനിയുസട  നനിര്മ്മേഭാണവുല
31.18  കേനി.മതീ.  തപപട്ട്  തലന  സഭാപനിക്കുന  പണനികേളുല  
പൂര്ത്തനിയഭായനിക്കഴെനിഞ.

പഭാകക്കജട്ട്  -5: കേഭാകരറട്ട്  പഭാലത്തനിനട്ട്  സമതീപല  9  മതീ.  വലഭാസമുള്ള  കേനിണറനിസന്റെയുല
പമ്പട്ട്  ഹസൗസനിസന്റെയുല  പണനികേളുല  അതനികനഭാടനുബന്ധനിചട്ട്
16.72 കേനി.മതീ. തപപട്ട് തലനനിസന്റെ പണനികേളുല പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

പഭാകക്കജട്ട്  -6: കേനിളനിമഭാനൂര്,  പഴെയകുനകമ്മേല,  മടവൂര്  പഞഭായതകേളക്കു
കവണനിയുള്ള  4.22  കേനി.മതീ.  ദൂരത്തനില  തപപട്ട്  തലന
സഭാപനിക്കുന പണനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനിക്കഴെനിഞ.

പഭാകക്കജട്ട്  -7: കേഭാകരറട്ട്  പമ്പട്ട്  ഹസൗസട്ട്,  ഇരടചനിറ  പമ്പട്ട്  ഹസൗസട്ട്,  തടതമല
പമ്പട്ട്  ഹസൗസട്ട്  എനനിവനിടങ്ങളനിസല  പമ്പട്ട്  സസറ്റുല
ടഭാനകസഭാര്മറുല സഭാപനിക്കുന പ്രവൃത്തനികേളനില  80  ശതമഭാനല
പണനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണട്ട്.
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പഭാകക്കജട്ട്  -8: കേഭാകരറട്ട് പമ്പട്ട് ഹസൗസനിനട്ട് സമതീപല ഇനകഡഭാര് ടഭാനകസഭാര്മര്
സകേടനിടല,  ഇരടചനിറ,  തടതമല  എനതീ  സലങ്ങളനിസല
ഇനകഡഭാര്  ടഭാനകസഭാര്മര്  സകേടനിടത്തനിസന്റെയുല  അനുബന്ധ
ഘടകേങ്ങളുസടയുല പണനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനി.

പഭാകക്കജട്ട്  -7-  ല അവകശഷേനിക്കുന പണനികേള: 

1. പഭാനലകബഭാര്ഡട്ട്,  തപപട്ട് തല ന  കൂടനികയഭാജനിപനിക്കല  പണനികേളുല
കകേബനിള കൂടനികയഭാജനിപനിക്കല പണനികേളുല.

2. ഇലകനിക്കല ഇനസസകകററനിസന്റെ അനുമതനിയുല കകേരള കസറട്ട് ഇലകനിസനിറനി
കബഭാര്ഡനില നനിനല തവദത്യുത കേണക്ഷസന്റെ ലഭലതയുല.

പഭാകക്കജട്ട്  -8-  ല അവകശഷേനിക്കുന പണനികേള:

ചുറ്റുമതനിലനിസന്റെ പണനിയുല യഭാര്ഡട്ട് തലറനിലഗുമഭായനി ബന്ധസപട പണനികേളുല.

ഇസൗ  പദതനി  2016  നവലബര്  മഭാസല  അവസഭാനകത്തഭാസട  കേമ്മേതീഷേന
സചേയ്യുവഭാനഭാണട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്. 

(ബനി)  പ്രസ്തുത പദതനിയുസട അടങ്കെല തുകേ  3100  ലക്ഷല രൂപയുല ഇതനിനകേല
സചേലവഴെനിച  തുകേ  2431.51  ലക്ഷല  രൂപയുമഭാണട്ട്.   കേരഭാറുകേഭാരുസട  വനിവരങ്ങള
തഭാസഴെപറയുന:

1. പദതനിയുസട  ഒനഭാമകത്തയുല  എടഭാമകത്തയുല  പഭാകക്കജകേള  -
അനുരഭാഗട്ട് എഞനിനനികയഴട്ട്, ജവഹര് നഗര്, തനിരുവനന്തെപുരല.

2. രണഭാമസത്ത പഭാകക്കജട്ട് - ചേനിക്കഭാകഗഭാ കേണ്സ്ട്രേക്ഷനസട്ട് ഇന്റെര്നഭാഷേണല
തപ്രവറട്ട് ലനിമനിറഡട്ട്, ശഭാസ്തമലഗലല, തനിരുവനന്തെപുരല.

3. മൂനഭാമസത്ത  പഭാകക്കജട്ട്  -  ശതീ.  എന.  വനികനഭാദട്ട്  ലഭാല,  ലഭാലസട്ട്
കേണ്സ്ട്രേക്ഷനസട്ട്, സകേഭാല്ലെല.

4. നഭാലഭാമസത്ത  പഭാകക്കജട്ട്  -  സജ&ബനി  എഞനിനതീയറനിലഗട്ട്  ആന്റെട്ട്
കേണ്സ്ട്രേക്ഷനസട്ട് കേമ്പനനി, കുറ്റൂര് പനി.ഒ., തനിരുവല്ലെ.

5. അഞഭാമസത്ത  പഭാകക്കജട്ട്  -  ശതീ.  ജനി.  സകരഷേട്ട്  അവനവകഞരനി,
ആറനിങ്ങല.

6. ആറഭാമസത്ത പഭാകക്കജട്ട് - ശതീ. എസട്ട്. ശതീകുമഭാര്, പഭാറശഭാല.

7. ഏഴെഭാമസത്ത പഭാകക്കജട്ട് - അശസതനി ഏജനസതീസട്ട്, വക്കല.
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(സനി)  ഇലകനിക്കല  ഇനസസകകററനിസന്റെ  അനുമതനിയുല  അതനിസനതടര്നട്ട്
കകേരള കസറട്ട് ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡനില നനിനല തവദത്യുത കേണക്ഷനുല ലഭനിക്കുന
മുറയട്ട് മഭാത്രകമ പദതനി കേമ്മേതീഷേന സചേയ്യുവഭാന കേഴെനിയുകേയുള.

കേകനഭാലനി കേനഭാലനികലക്കട്ട് മലനിന ജലല

124  (640)  ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനില്ലെയനിസല  കേകനഭാലനി  കേനഭാലനികലയട്ട്  മലനിനജലല
ഒഴുകേനിവരുനതട്ട് ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കെനില  ഇതട്ട്  തടയുനതനിനഭായനി  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള
എസന്തെല്ലെഭാസമനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി) കേകനഭാലനി  കേനഭാലനിനട്ട്  സമതീപതള്ള  പ്രധഭാന  ആശുപത്രനികേള,
വലനിയ  അപഭാര്ടട്ട്സമന്റുകേള  എനനിവസയ  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര്ഡനിസന്റെ
അനുമതനി പരനിധനിയനില സകേഭാണ്ടുവനനിട്ടുണട്ട്.  അവയനില നനിനല ശുദതീകേരണ കശഷേല
പുറകത്തക്കട്ട്  വനിടുന  പഭാഴ്ജലത്തനിസന്റെ  പരനികശഭാധനഭാ  ഫലങ്ങള  അനുവദനതീയ
പരനിധനിക്കുള്ളനിലഭാസണനട്ട് മലനിനതീകേരണ നനിയനണ കബഭാര്ഡട്ട് ഉറപ്പുവരുതനണട്ട്.
കേകനഭാലനി കേനഭാലനിസന്റെ തതീരത്തട്ട് സനിതനിസചേയ്യുന സചേറുകേനിട കേചവട സഭാപനങ്ങളനില
നനിനല സമതീപതള്ള മഭാര്ക്കറ്റുകേളനില നനിനല കൂടഭാസത നഗര പ്രകദശസത്ത ഓടകേളനില
നനിനല  പഭാഴ്ജലല  കേകനഭാലനി  കേനഭാലനിസലതനതട്ട്  നനിയനനികക്കണതനിസന്റെ  ചുമതല
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് കകേഭാര്പകറഷേനഭാണട്ട്.

റഭാനനി കമജര് കുടനിസവള്ള പദതനി

125  (641)  ശതീ  .    രഭാജ  എബഹഭാല :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  റഭാനനി  കമജര്  കുടനിസവള്ള  പദതനിയുസട  നനിര്മ്മേഭാണല  ഏതു  ഘടലവസരയഭായനി;
എസന്തെഭാസക്ക പ്രവൃത്തനികേളഭാണട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുള്ളതട്ട്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവ മൃത്തനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  പദതനി  എന കേമ്മേതീഷേന
സചേയഭാനഭാകുസമനല,  പ്രസ്തസ്തുത  പദതനിയനിലൂസട  കുടനിസവള്ളല  എതന പ്രകദശങ്ങള
ഏസതഭാസക്കയഭാസണനല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;
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(സനി)  പദതനി  നനിര്മ്മേഭാണല  ആരലഭനിചതട്ട്  എനഭാണട്ട്  ;  പ്രവ മൃത്തനികേള
തവകേഭാനുണഭായ കേഭാരണല വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  റഭാനനി  കമജര്  കുടനിസവള്ള  പദതനിക്കഭായനി  വകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുനതട്ട്
എത്ര  രൂപയഭാസണനല,  ഇതനിസന്റെ  സലഭരണ  കശഷേനി  എത്രയഭാസണനല
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? ;

ഉത്തരല

(എ)  റഭാനനി-പഴെവങ്ങഭാടനി,  വടകശരനിക്കര പദതനിയുസട ഒനല രണ്ടുല ഘടങ്ങളനില
ഉളസപടുത്തനിയനിരുന  കസഭാതസനിസന്റെ  നവതീകേരണല,  7.50  എല.എല.ഡനി.
കശഷേനിയുള്ള  ജലശുദതീകേരണശഭാല,  വനിവനിധ  കമഖലകേളനിസല  12  ജലവനിതരണ
സലഭരണനികേള,  ആയതനികലക്കട്ട്  സവള്ളസമത്തനിക്കുനതനിനുള്ള  തപപട്ട്  തലന
സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള  പ്രവൃത്തനികേള,  വനിവനിധ  പമ്പട്ട്  ഹസൗസകേളുസട  നനിര്മ്മേഭാണല
എനനിവയുല  കസഭാണ്-1,  2,  3,  5,  6,  7  എനനിവയനിലുളസപടുന  വനിതരണ
ശലഖലകേളുസടയുല  നനിര്മ്മേഭാണല  പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  ജലവനിതരണല  നടത്തനിവരുന.
കസഭാണ്-3 എ, 4 എനനിവനിടങ്ങളനിസല ജലവനിതരണ ശലഖല സഭാപനിക്കുന പ്രവൃത്തനി
ഭഭാഗനികേമഭായനി  മഭാത്രകമ  നടപനിലഭാക്കനിയനിരുനള.  ആയതട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന
തനിനുകവണനിയുള്ള  പ്രവൃത്തനി,  സടണര്  നടപടനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്
ആരലഭഘടത്തനിലഭാണട്ട്.

(ബനി) കമലപറഞ്ഞ പ്രവൃത്തനികേളകൂടനി പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട് ടനി പദതനി, 02/2017-ല
പൂര്ണമഭായനി കേമ്മേതീഷേന സചേയഭാസമനട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  പദതനിയനില നനിനല റഭാനനി,
പഴെവങ്ങഭാടനി,  വടകശരനിക്കര  എനതീ  പഞഭായത്തട്ട്  പ്രകദശങ്ങളനില  കുടനിസവള്ളല
ലഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി)  പദതനിയുസട  ഒനഭാലഘട  പ്രവൃത്തനികേള  10-10-2008-ലുല  രണഭാലഘട
പ്രവൃത്തനികേള  12/2012-ലുല  ആരലഭനിച്ചു.   വളസരയധനികേല  ഘടകേങ്ങള  ഉളസപടുന
പ്രവൃത്തനിയഭായതനിനഭാല വനിവനിധ ഘടകേങ്ങളുസട,  നനിര്മ്മേഭാണ ആവശലത്തനിനുള്ള ഭൂമനി
ലഭലമഭാകുനതനിനുള്ള  തഭാമസല,  വനിവനിധ  കറഭാഡുകേളനിലൂസട  തപപട്ട്  തലനുകേള
സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട് പനി.ഡബത്യു.ഡനി.,  സകേ.എസട്ട്.ടനി.പനി.,  വനല വകുപട്ട് എനനിവയനില
നനിനല  അനുമതനി  ലഭലമഭാകുനതനിനുള്ള  തഭാമസല,  തവദത്യുതനി  കേണക്ഷന
ലഭനിക്കഭാസനടുത്ത സമയല തുടങ്ങനിയവ പ്രവൃത്തനികേള തവകേഭാന കേഭാരണമഭായനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  ടനി  പദതനിയുസട  ഒനഭാല  ഘടത്തനിനട്ട്  1686.83  ലക്ഷല  രൂപയുസടയുല
(പുതുക്കനിയ എസനികമറട്ട് പ്രകേഭാരല) രണഭാല ഘടത്തനിനട്ട്  1458.99 ലക്ഷല രൂപയുസടയുല
ഭരണഭാനുമതനിയഭാണട്ട്  നലകേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  പദതനിയുസട  കശഷേനി  പ്രതനിദനിനല  7.5
ദശലക്ഷല ലനിററഭാണട്ട്.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 185

മഭാടഭായനി കുടനിസവള്ള പദതനി

126  (642)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷേട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച കേല്ലെലഭാകശരനി  മണ്ഡലത്തനിസല മഭാടഭായനി  കുടനിസവള്ള
പദതനിയനില എസന്തെഭാസക്ക തുടര് നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ബനി) പദതനി പ്രവൃത്തനി എകപഭാള തുടങ്ങുവഭാന കേഴെനിയുസമനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  കേല്ലെലഭാകശരനി  മണ്ഡലത്തനിസല  മഭാടഭായനി
കുടനിസവള്ള പദതനിയുസട സടണര് നടപടനി പുകരഭാഗമനിച്ചു വരനികേയഭാണട്ട്.  6-10-2016-സല
സടണര്  നടപടനി  പൂര്ത്തനിയഭാകുന  മുറയട്ട്  ജനുവരനി  ആദലവഭാരകത്തഭാസട  പണനികേള
തുടങ്ങഭാന സഭാധനിക്കുസമനട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

പട്ടുവല ജപഭാന കുടനിസവള്ള പദതനി

127 (643) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷേട്ട് : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

കേല്ലെലഭാകശരനി മണ്ഡലത്തനിസല പട്ടുവല ജപഭാന കുടനിസവള്ള പദതനിയനില ഉളസപട
പ്രകദശങ്ങളനിസല രൂക്ഷമഭായ കുടനിസവള്ളക്ഷഭാമല കനരനിടുന സലങ്ങളനില രണഭാലഘട
പദതനിയനില ഉളസപടുത്തനി കുടനിസവള്ളസമത്തനിക്കുനതനിനട്ട് എസന്തെഭാസക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട് ; വനിശദഭാലശല നലകുകമഭാ?

ഉത്തരല

പ്രസ്തുത  പ്രകദശങ്ങളനില  കുടനിസവള്ളസമത്തനിക്കുന  പ്രവൃത്തനിക്കഭായുള്ള
വനിശദമഭായ കപ്രഭാജകട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി തയഭാറഭാക്കനിവരുന.

ശുദജല സലഭരണനികേള

128 (644) ശതീ  .   എല  .   സസരഭാജട്ട് : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ശുദജല സലഭരണനികേള സലരക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട് സമഗ്രമഭായ ഒരു പദതനി
ആവനിഷ്ക്കരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനികലക്കഭായനി  നനിലവനില  എസന്തെല്ലെഭാല  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനി
വരുനസവനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

1007/17
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(സനി)  എല്ലെഭാ  കുളങ്ങളുല  ജലഭാശയങ്ങള്ളുല  മഭാലനിനലമുക്തമഭാക്കനി  സലരക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട്
തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങള മുകഖന ജനങ്ങളുസട പങ്കെഭാളനിത്തല കൂടനി  ഉറപ്പുവരുതന
തരത്തനില പദതനികേള ആവനിഷ്ക്കരനിച്ചു നടപനിലഭാക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  ശുദജല  സലഭരണനികേളഭായ  കുളങ്ങള,  തടഭാകേങ്ങള  എനനിവ
സലരക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ  ലഭലതയനുസരനിചട്ട്  ജലകസചേന  വകുപട്ട്
നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു  വരുന.  ഇവയുസട  പുനരുദഭാരണ-നവതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
കൂടുതല  സമഗ്രവുല  വലഭാപകേവുമഭാക്കുനതനിനഭായനി  'ജനില്ലെഭാ  ജലകസചേന  പദതനി'
(ഡനിസ്ട്രേനികട്ട്  ഇറനികഗഷേന  പ്ലഭാന)  തയഭാറഭാക്കനി  വരുന.  കകേരള  ജല  അകതഭാറനിറനിയുസട
ശുദജല  സലഭരണനികേള  സലരക്ഷനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില
സസതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.  ഇതനിസന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സലസഭാന ബഡ്ജറനിസല  (Renovation  of
Civil  Structures)  ഫണട്ട് ഉപകയഭാഗനിചട്ട് അറകുറപണനികേള നടത്തനി ജലസലഭരണനികേള
സലരക്ഷനിക്കുനണട്ട്.  സലസഭാന  സര്ക്കഭാര്  വനിഹനിത  മുപകയഭാഗസപടുത്തനിയുല
നബഭാര്ഡട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായകത്തഭാസടയുല  ശുദജല  സലഭരണനികേള
സലരക്ഷനിച്ചുവരുന.  ശുദജല  സലഭരണനികേളുസട  പുനരുദഭാരണ-നവതീകേരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കൂടുതല  സമഗ്രവുല  വലഭാപകേവുമഭാക്കുനതനിനഭായനി  പ്രധഭാനമനനി
കൃഷേനി  സനിഞഭായനി  കയഭാജന  പദതനിയനിലസപടുതനതനിനട്ട്  ലക്ഷലമനിടട്ട്  ജനില്ലെഭാ
ജലകസചേന  പദതനി  (ഡനിസ്ട്രേനികട്ട്  ഇറനികഗഷേന  പ്ലഭാന)  തയഭാറഭാക്കനി  വരുന.
കേഭാലപഴെക്കലസകേഭാണട്ട്  കകേടുപഭാടുകേള  സലഭവനിചനിട്ടുള്ള  ജല  അകതഭാറനിറനിയുസട
ജലസലഭരണനികേളനില  അറകുറപണനികേള  നടതനതനിനഭായുള്ള  എസനികമറട്ട്
തയഭാറഭാക്കനി സലസഭാന ബഡ്ജറനിസല ഫണട്ട് ഉപകയഭാഗനിചട്ട് ഇതനിസന്റെ കകേടുപഭാടുകേള
തതീര്തവരുനണട്ട്.  സമയബന്ധനിതമഭായനി  സലഭരണനികേള  സലരക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട്
ജതീവനക്കഭാസരയുല നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) ഇത്തരത്തനിലുള്ള പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിച്ചു വരുന.

ജലവനിതരണ തപപട്ട് തലനുകേളനില അടനിക്കടനിയുണഭാകുന തകേരഭാറുകേള

129  (645)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലകുഴെനി  അലനി :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ജലവനിതരണ തപപ്പുതലനുകേളനില അടനിക്കടനിയുണഭാകുന തകേരഭാറുകേള
സപഭാതുജനങ്ങസള വളസരകയസറ ബുദനിമുടനിക്കുനതഭാസണനതട്ട് ഗസൗരവമഭായനി കേഭാണുനകണഭാ ;

(ബനി) ഇത്തരല തകേരഭാറുകേള അടനിയന്തെരമഭായനി പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് ജല അകതഭാറനിറനി
യഥഭാസമയല നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാറനിസല്ലെന ആകക്ഷപല ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;
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(സനി)  കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയുസട 'ബ ബനികഗഡട്ട് സനിസല'  ഏതട്ട് രതീതനിയനിലഭാണട്ട്

പ്രവര്ത്തനിക്കുനതട്ട്;  ഇതനിസന്റെ  പ്രവര്ത്തനല  കേഭാരലക്ഷമമഭാസണനട്ട്  കേരുതുനകണഭാ;

ഇതനിസന്റെ പ്രവര്ത്തനല ശക്തനിസപടുതനതനിനട്ട് എസന്തെല്ലെഭാല നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാന

കപഭാകുനസതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഉണട്ട്.  

(ബനി) ശദയനിലസപടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) തപപട്ട് തലനുകേളനിസല ലതീക്കുകേള അടക്കമുള്ള അറകുറപണനികേള അകതഭാറനിറനി

കനരനിട്ടു തസന സമയബന്ധനിതമഭായനി പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് ഏര്സപടുത്തനിയനിരനിക്കുന

സലവനിധഭാനമഭാണട്ട്  ബ  ബനികഗഡട്ട്  സനിസല.  അറകുറപണനികേള  എടുത്തനിട്ടുള്ള  കേരഭാറുകേഭാര്

നനിശനിത സമയപരനിധനിക്കുള്ളനില പരനിഹരനിക്കഭാത്ത ലതീക്കുകേളഭാണട്ട് പ്രധഭാനമഭായുല ബ

ബനികഗഡട്ട്  സചേയ്തുവരുനതട്ട്.  കൂടഭാസത  അടനിയന്തെര  പ്രഭാധഭാനലമുള്ള  ലതീക്കുകേളുല

പരനിഹരനിക്കുനണട്ട്.  ബ  ബനികഗഡട്ട്  യൂണനിറ്റുകേള  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.

എല്ലെഭാ  പ്രധഭാന  ജലവനിതരണ  പദതനികേളനിലുല  ബ  ബനികഗഡട്ട്  യൂണനിറ്റുകേള

ഏര്സപടുതവഭാനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

വഭാടര് സതപ്ല സ്കെതീല

130  (646)  ശതീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല  റസഭാക്കട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) വഭാടര് സസസപ്ല സ്കെതീമുകേളക്കു കവണനി വഭാങ്ങനിയ വനിവനിധ വലനിപത്തനിലുള്ള

സസപപ്പുകേളനില  ബഭാക്കനി  വനവ  ഏസതങ്കെനിലുല  യഭാര്ഡുകേളനില  കശഖരനിക്കുനതനിനു

പകേരല കറഭാഡുകേളനില ഉകപക്ഷനിക്കുന കേഭാരലല ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ജപഭാന കുടനിസവള്ള പദതനിയുമഭായനി ബന്ധസപട്ടു വഭാങ്ങനിയ സസപപ്പുകേളനില

ബഭാക്കനി  വനവ  അതതു  കറഭാഡുകേളനില  ഉകപക്ഷനിചതുമൂലല  ഗതഭാഗത  പ്രശ്നങ്ങള

ഉണഭാകുന കേഭാരലല ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) സസപപട്ട്  കലയനിലഗട്ട്  കേഴെനിഞ്ഞ കറഭാഡുകേളനില  അവകശഷേനിചനിട്ടുള്ള സസപപ്പുകേള

അടനിയന്തെരമഭായനി നതീക്കല സചേയഭാന നനിര്കദ്ദേശല നല്കുകമഭാ?
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(എ&ബനി) വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയുസട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി വഭാങ്ങുന
തപപ്പുകേള വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയുസട ഓഫതീസകേളനിലുല യഭാര്ഡുകേളനിലുമഭാണട്ട് കശഖരനിക്കഭാറുള്ളതട്ട്.
ജപഭാന  കുടനിസവള്ള  പദതനിയുസട  ഭഭാഗമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിയ  5  പദതനികേളഭായ
തനിരുവനന്തെപുരല,  മതീനഭാടട്ട്,  കചേര്ത്തല, കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,  പട്ടുവല എനതീ പദതനികേളനില
പൂര്ത്തതീകേരനിച പദതനികേളഭായ പട്ടുവല,  കചേര്ത്തല എനനിവനിടങ്ങളനിസല ബഭാക്കനിവന
തപപ്പുകേളുല  ഇപ്രകേഭാരമഭാണട്ട്  സൂക്ഷനിക്കഭാറുള്ളതട്ട്.  തപപട്ട്  തലന  പണനി
പുകരഭാഗമനിക്കുന  സമയത്തട്ട്  മഭാത്രകമ  കറഭാഡുകേളനില  തപപട്ട്  ഇടഭാറുള.
എനനിരുനഭാലുല നടന വരുന വനിതരണ ശലഖലയുസട പണനിയുമഭായനി  ബന്ധസപടട്ട്
ഇനനി  സഭാപനികക്കണ  തപപ്പുകേളനില  ചേനില  സലങ്ങളനില  അതഭാതട്ട്  കറഭാഡുകേളനില
സസൗകേരലമുള്ള  സലങ്ങളനില  ഗതഭാഗതത്തനിനട്ട്  തടസമുണഭാകേഭാത്ത  വനിധല
കേരഭാറുകേഭാരുസട ഉത്തരവഭാദനിതസത്തനില സൂക്ഷനിചനിട്ടുണട്ട്.  നടനസകേഭാണനിരനിക്കുന പണനി
പുകരഭാഗമനിക്കുന  മുറയട്ട്  ഇസൗ  തപപ്പുകേള  സഭാപനിക്കുനതുല  ബഭാക്കനിവരുനവ
യഭാര്ഡുകേളനില മഭാറ്റുവഭാനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയുല സചേയ്യുന.

(സനി) നനിര്കദ്ദേശല നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

അയനിരൂര്-കേഭാഞ്ഞമടകേര കുടനിസവള്ള പദതനി

131  (647)  ശതീ  .    രഭാജ  എബഹഭാല :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  അയനിരൂര്  കേഭാഞ്ഞമടകേര  കുടനിസവള്ള  പദതനിക്കട്ട്  എത്ര  രൂപയഭാണട്ട്
ഒനഭാല  ഘടത്തനില  അനുവദനിചതട്ട്;  എസന്തെഭാസക്ക  പ്രവൃത്തനികേളക്കഭാണട്ട്  തുകേ
അനുവദനിചതട്ട് എനട്ട് ഇനല തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഒനഭാല  ഘടത്തനില  ഇനനി  ഏസതഭാസക്ക  പ്രവൃത്തനികേളഭാണട്ട്
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ളതട്ട്;

(സനി)  കേഭാലതഭാമസല കനരനിടതനിസന്റെ കേഭാരണല വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഒനഭാല ഘടല
എനട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാകുല എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പദതനിയുസട  രണഭാല ഘടത്തനില എസന്തെഭാസക്ക പ്രവൃത്തനികേളഭാണട്ട്  വനിഭഭാവനല
സചേയനിരനിക്കുനതട്ട്;  ഇതനിനട്ട്  ഫണട്ട്  അനുവദനികചഭാ;  അനുവദനിസചങ്കെനില  എത്ര  രൂപ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ) എത്ര വര്ഷേല സകേഭാണട്ട് പദതനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാകുല എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ)  അയനിരൂര് കേഭാകഞ്ഞറ്റുകേര കുടനിസവള്ള പദതനിയുസട  ഒനഭാല  ഘടത്തനിനട്ട്
1400 ലക്ഷല രൂപയഭാണട്ട് അനുവദനിചതട്ട്. ഒനഭാല ഘടത്തനില ഉളസക്കഭാള്ളനിചനിരനിക്കുന
ഘടകേങ്ങള ചുവസട കചേര്ക്കുന:

നമ്പര് ഘടകേങ്ങള തുകേ (ലക്ഷത്തനില)

1. ഇനകടക്കട്ട് കേനിണറുല പമ്പട്ട് ഹസൗസല 150.00

2. കറഭാ വഭാടര് പമ്പനിലഗട്ട് സമയനിന 405.00

3. ക്ലനിയര് വഭാടര് ഗ്രഭാവനിറനി സമയനിന 278.00

4. ജലശുദതീകേരണശഭാല 317.50

5. 10 LL കശഷേനിയുള്ള സലഭരണനി 71.50

6. കറഭാ വഭാടര് പമ്പട്ട് സസറട്ട് 68.00

7. തവദത്യുതനി കേണക്ഷന, ടഭാനകസഭാര്മര് 100.00

8. ജലസലഭരണനികേളുസട ഇന്റെര്കേണക്ഷന 5.00

9. മറനിനല 5.00

        ആസകേ 1400.00

(ബനി) ഒനഭാല ഘടത്തനില ഉളസപടുത്തനിയ പ്രവൃത്തനികേളനില കറഭാ വഭാടര് പമ്പനിലഗട്ട്
സമയനിന, ജലശുദതീകേരണശഭാല മുതല കതക്കുങ്കെല ടഭാങ്കെട്ട് വസരയുള്ള ഗ്രഭാവനിറനി തലന
(3920  മതീ.)  കറഭാ  വഭാടര്  പമ്പട്ട്  സസറട്ട്  സഭാപനിക്കല,  തവദത്യുതനി  കേണക്ഷന,
ടഭാനകസഭാര്മര് സബ്കസഷേന എനനിവ പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുണട്ട്. ഇവയനില കറഭാ വഭാടര്
പമ്പനിലഗട്ട്  സമയനിന,  കതക്കുങ്കെല  ടഭാങ്കെട്ട്  വസരയുള്ള  ഗ്രഭാവനിറനി  സമയനിന  എനതീ
പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട് കേരഭാര് നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ജലശുദതീകേരണശഭാലയനികലക്കുള്ള  വഴെനി  സലബന്ധനിചട്ട്  കകേഭാടതനി
നടപടനികേള വനതനിനഭാല കേഭാലതഭാമസമുണഭായനി.  പദതനി  05/2017-ല കേമ്മേതീഷേന
സചേയഭാസമനട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

(ഡനി&ഇ)  അയനിരൂര്-കേഭാകഞ്ഞറ്റുകേര  കുടനിസവള്ള  പദതനിയുസട  രണഭാല
ഘടത്തനില  വനിതരണ  ശലഖലകേള  സമചസപടുതനതനിനഭായുള്ള  പ്രവൃത്തനികേളഭാണട്ട്
വനിഭഭാവനല  സചേയനിരനിക്കുനതട്ട്.  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിക്കട്ട്  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി
സമര്പനിച  70.00  കകേഭാടനി  രൂപയുസട  സപ്രഭാകപഭാസല  ഉളസക്കഭാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  സമഗ്ര
ജനില്ലെഭാ പദതനി  (സനി.ഡനി.പനി.)-യുസട കേരടട്ട് കരഖ വനികദശ നനികക്ഷപ സഹഭായത്തനിനട്ട്
പരനിഗണനിക്കുനതനിനഭായനി സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.
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കുടനിസവള്ള വനിതരണ പദതനി

132  (648)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേനന :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കേരുനഭാഗപള്ളനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിസല കേരുനഭാഗപള്ളനി മുനസനിപഭാലനിറനി,
കുലകശഖരപുരല,  ആലപഭാടട്ട്,  തഴെവ  എനതീ  പഞഭായതകേളനിസല  കുടനിസവള്ള
വനിതരണത്തനിനഭായനി നനിലവനിലുള്ള പദതനികേകളസതല്ലെഭാസമനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഈ  പ്രകദശത്തട്ട്  കുടനിസവള്ള  വനിതരണല  മുടങ്ങുനതഭായനി
ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ജപഭാനകുടനിസവള്ള പദതനിയനില കേരുനഭാഗപള്ളനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിസല
ഏസതല്ലെഭാല പ്രകദശങ്ങസള ഉളസപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്;

(ഡനി) ഈ പ്രകദശത്തട്ട്  കുടനിസവള്ള ദസൗര്ലഭലല  പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്  സമഗ്ര
പദതനി നടപനിലഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ) കുടനിസവള്ള പദതനികേള നനിലവനിലനില്ലെഭാത്ത തഴെവ, സതഭാടനിയൂര്, കുലകശഖരപുരല
എനതീ പഞഭായതകേള ഉളസപടുത്തനി സമഗ്ര കുടനിസവള്ള പദതനി തയഭാറഭാക്കുകേയുല
നടപനിലഭാക്കുകേയുല സചേയ്യുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) (1) ആലപഭാടട്ട്  ,    ക്ലഭാപന  ,    ഓചനിറ  ,    കേരുനഭാഗപള്ളനി  സമഗ്ര  കുടനിസവള്ള  
പദതനി :

ഇസൗ പദതനിയനില കമലപറഞ്ഞ മൂനട്ട്  പഞഭായതകേളുല  കേരുനഭാഗപള്ളനി 
മുനനിസനിപഭാലനിറനിയുമഭാണുള്ളതട്ട്.  ഇതനികലക്കട്ട് അചനകകേഭാവനിലഭാറനിസല 
ജലമഭാണട്ട് ശുദതീകേരനിചട്ട് നലകുനതട്ട്. കേരുനഭാഗപള്ളനി മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനിലുല
ആലപഭാടട്ട്  പഞഭായത്തനിലുല  സമഗ്ര  കുടനിസവള്ള  പദതനിസയകടഭാസത 
കുഴെല കേനിണറുകേളുല (3 വതീതല) പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.

(2) ഗ്രഭാമതീണ ശുദജല പദതനി  ,   കുലകശഖരപുരല :

നഭാലട്ട്  കുഴെലക്കനിണറുകേളനില  നനിനള്ള  ജലല  മഭാത്രമഭാണട്ട്  ഇസൗ
പദതനിയനിലൂസട വനിതരണല സചേയ്യുനതട്ട്.

(3) ഗ്രഭാമതീണ ശുദജല പദതനി  ,   തഴെവ :

അഞട്ട്  കുഴെലക്കനിണറുകേളനില  നനിനള്ള  ജലല  മഭാത്രമഭാണട്ട്  ഇസൗ
പദതനിയനിലൂസട വനിതരണല സചേയ്യുനതട്ട്.
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(ബനി)  അറകുറപണനികേളുസട  സമയതല  തവദത്യുതനി  തടസല  കനരനിടുകമ്പഭാഴുല
കുടനിസവള്ള വനിതരണല തടസസപടുനതട്ട് ശദയനിലസപടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  കേരുനഭാഗപള്ളനി  മണ്ഡലത്തനിസല  ഒരു  പ്രകദശവുല  ജപഭാന
സഹഭായകത്തഭാസട നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള മതീനഭാടട്ട് പദതനിയനില ഉളസപടുത്തനിയനിടനില്ലെ.

(ഡനി&ഇ)  കേരുനഭാഗപള്ളനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില  കേരുനഭാഗപള്ളനി
മുനനിസനിപഭാലനിറനിയുല ആലപഭാടട്ട്, ക്ലഭാപന, ഓചനിറ, കുലകശഖരപുരല, തഴെവ, സതഭാടനിയൂര്
എനതീ ആറട്ട്  പഞഭായതകേളുമഭാണുള്ളതട്ട്.  ഇതനില മുനനിസനിപഭാലനിറനിക്കുല  ആലപഭാടട്ട്,
ക്ലഭാപന,  ഓചനിറ  എനതീ  പഞഭായതകേളക്കുല  സമഗ്ര  കുടനിസവള്ള  പദതനി
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  കുലകശഖരപുരല, തഴെവ, സതഭാടനിയൂര് എനതീ കശഷേനിക്കുന മൂനട്ട്
പഞഭായതകേളക്കുലകൂടനി  കുടനിസവള്ള  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനുകവണനിയുള്ള
സര്കവ  കജഭാലനികേളുസട  പ്രഭാരലഭ  നടപടനികേള  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

കുടനിസവള്ള തപപട്ട് കേണക്ഷനുകേളുമഭായനി ബന്ധസപട പരഭാതനികേള

133  (649)  സപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുതസന  തങ്ങള :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയുസട കുടനിസവള്ള തപപട്ട് കേണക്ഷനുകേളുമഭായനി
ബന്ധസപട  പരഭാതനികേളനില  എസന്തെങ്കെനിലുല  നടപടനികേള  എടുത്തനിട്ടുകണഭാ;  സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്
കറഭാഡുകേളനിലുല പഞഭായത്തട്ട്-നഗരസഭഭാ കറഭാഡുകേളനിലുല  തപപട്ട്  സപഭാട്ടുനതട്ട്  സമയഭാസമയല
ശരനിയഭാക്കത്തതനിനഭാല ധഭാരഭാളല ശുദജലല നഷ്ടസപടുനതട്ട് ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  തപപട്ട്  സപഭാട്ടുകമ്പഭാള  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കസള  ബുദനിമുടനിക്കുന  തരത്തനില
വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനതട്ട്  അവസഭാനനിപനിക്കുവഭാന
ആവശലമഭായ നനിര്കദ്ദേശല നലകുകമഭാ;

(സനി)  കറഭാഡുകേളുസട  റതീ-ടഭാറനിലഗനിനട്ട്  മുനപട്ട്  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയുസട
ഉകദലഭാഗസനമഭാസരസക്കഭാണട്ട്  പരനികശഭാധനിപനിച  കശഷേല  ടഭാറനിലഗട്ട്  നടപടനികേള
ആരലഭനിക്കുവഭാന ആവശലമഭായ നനിര്കദ്ദേശല സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപനിനട്ട് നലകുകമഭാ;

(ഡനി)  കറഭാഡുകേളനിസല  തപപട്ട്  സപഭാട്ടുകമ്പഭാള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയുസട
കനതൃതസത്തനില ഉടന തസന തപപട്ട് മഭാറ്റുനതനിനുല കകേടുപഭാടുകേള തതീര്ക്കുനതനിനുല
നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ഇത്തരല  വനിഷേയങ്ങളനില  തനിരുവനന്തെപുരല  കപഭാങ്ങുലമൂടട്ട്
അസനിസന്റെട്ട്  എഞനിനതീയറുസട  കേതീഴെനില  ഉള്ള  സലങ്ങളനിലനനിനല  പരഭാതനികേള
ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ) റണനിലഗട്ട് കകേഭാണ്ടഭാകര് എന വനിഭഭാഗത്തനിസന്റെ പ്രവര്ത്തനല എസന്തെഭാസക്കയഭാണട്ട്;
ആയതുസലബന്ധനിച വനിശദവനിവരല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  കുടനിസവള്ള  കേണക്ഷനുമഭായനി  ബന്ധസപടട്ട്  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  നലകുന

പരഭാതനികേളനില  യഥഭാസമയല  പരനികശഭാധനിചട്ട്  ഉചേനിതമഭായ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാറുണട്ട്.

സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്,  പഞഭായത്തട്ട്,  നഗരസഭഭാ  കറഭാഡുകേളനില  ഉണഭാകുന  തപപട്ട്

സപഭാടലുകേള അടനിയന്തെരമഭായനി പരനിഹരനിക്കഭാറുണട്ട്.  എനഭാല ചേനില അവസരങ്ങളനില

പ്രസ്തുത ഏജനസനികേളുസട അനുമതനി ലഭനിക്കഭാത്തതു കേഭാരണല കേഭാലതഭാമസല കനരനിടഭാറുണട്ട്.

എനനിരുനഭാലുല  സപഭാടലുകേള  റനികപഭാര്ടട്ട്  സചേയയുടനതസന  വഭാലവുകേള  അടചട്ട്

ജലനഷ്ടല കുറയ്ക്കുനണട്ട്.

(ബനി&സനി) തപപട്ട്  സപഭാട്ടുകമ്പഭാള  അവ  അടനിയന്തെരമഭായനി  പരനിഹരനിചട്ട്

സപഭാതുജനങ്ങളക്കുള്ള  ബുദനിമുട്ടുകേള  പരമഭാവധനി  ലഘൂകേരനിക്കുവഭാന  നടപടനികേള

സസതീകേരനിക്കുനണട്ട്.  ഇതട്ട്  സലബന്ധനിച വനിവരങ്ങള ദൃശല,  പത്ര മഭാധലമങ്ങളനിലൂസട

ജനങ്ങസള  അറനിയനിക്കുകേയുല  ബദല  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള

നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നലകുകേയുല  സചേയ്യുനണട്ട്.  അടനിയന്തെര  സഭാഹചേരലങ്ങളനില  ടഭാങ്കെര്

കലഭാറനികേള  വഴെനിയുല  ജലവനിതരണല  നടത്തഭാറുണട്ട്.  സപഭാതുസമൂഹത്തനിനുണഭാവുന

പ്രയഭാസങ്ങള പരമഭാവധനി കുറച്ചുസകേഭാണ്ടുവരുനതനിനട്ട് സഭാധലമഭായ എല്ലെഭാ നടപടനികേളുല

സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

(ഡനി)  തപപട്ട് തലന അറകുറപണനികേള ജല അകതഭാറനിറനി ഉകദലഭാഗസരുസട

കമലകനഭാടത്തനിലുല  ഉത്തരവഭാദനിതസത്തനിലുമഭാണട്ട്  നടത്തനി  വരുനതട്ട്.  അറകുറപണനികേള

ജല  അകതഭാറനിറനി  കനരനിടട്ട്  നടതനതനിനുള്ള  ബ  ബനികഗഡട്ട്  സലവനിധഭാനല  എല്ലെഭാ

പ്രധഭാന ജലവനിതരണ പദതനികേളനിലുല നടപനിലഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

ലതീക്കുകേള കറഭാഡട്ട് അധനികൃതരുസട അനുമതനികയഭാസട അടനിയന്തെരമഭായനി സചേയ്തുതതീര്ക്കഭാറുണട്ട്;

പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഇ)  ഒരു വര്ഷേക്കഭാലയളവനില ഉണഭാകേഭാനനിടയുള്ള അറകുറപണനികേള കേണക്കഭാക്കനി,

അടങ്കെല  തയഭാറഭാക്കനി,  സപഭാതുദര്ഘഭാസട്ട്  വഴെനി  കേരഭാറുകേഭാസര  സതരസഞ്ഞടുത്തട്ട്  ഒരു

വര്ഷേക്കഭാലയളവനികലക്കട്ട്  അറകുറപണനികേളക്കട്ട്  കേരഭാറനില  ഏര്സപടുന  സമദഭായമഭാണട്ട്

റണനിലഗട്ട്  കകേഭാണ്ടഭാകട്ട്.  കചേഭാര്ചകേളുല  മറട്ട്  തകേരഭാറുകേളുല  ശദയനിലസപടുന  മുറയട്ട്

റണനിലഗട്ട് കകേഭാണ്ടഭാകട്ട് എടുത്ത കേരഭാറുകേഭാരനവഴെനി ജല അകതഭാറനിറനി ഉകദലഭാഗസരുസട

കമലകനഭാടത്തനില അറകുറപണനികേള നടതന രതീതനിയഭാണനിതട്ട്.
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പുത്തൂര് കുടനിസവള്ള പദതനി

134 (650)  ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ജലവനിഭവ

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) നനികയഭാജകേ മണ്ഡലല ആസ്തനി വനികേസന പദതനി പ്രകേഭാരല കേരനിസവളര് -

സപരളല  പഞഭായത്തനില  നടപനിലഭാക്കുന  പുത്തൂര്  കുടനിസവള്ള  പദതനിയുസട

നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനല എകപഭാള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന കേഴെനിയുസമനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പദതനി  പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  കുടനിസവള്ളല  എകപഭാള  വനിതരണല  സചേയഭാന

സഭാധനിക്കുസമനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  2016  ഡനിസലബര്  മഭാസല  പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്

ജലവനിതരണല നടത്തഭാന കേഴെനിയുസമനട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

തബപഭാസട്ട് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് തപപട്ട് തലനുകേള  മഭാറനിസഭാപനിക്കല

135  (651)  സപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുതസന  തങ്ങള :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കകേഭാടയല മണ്ഡലത്തനിസല കേഞ്ഞനിപ്പുര-മൂടഭാല സസബപഭാസട്ട് നനിർമ്മേഭാണവുമഭായനി

ബന്ധസപടട്ട് കകേരള ജല അകതഭാറനിറനിയുസട സസപപട്ട് സസലനുകേള മഭാറനി സഭാപനിക്കുന

നടപടനികേള എന്തെഭാസയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) സസപപട്ട് സസലനുകേള അടനിയന്തെരമഭായനി മഭാറ്റുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  കകേഭാടയല  മണ്ഡലത്തനിസല  കുഞ്ഞനിപ്പുര  മൂടഭാല  തബപഭാസട്ട്

നനിര്മ്മേഭാണവുമഭായനി  ബന്ധസപടട്ട്  കകേരള  ജല  അകതഭാറനിറനിയുസട  200  എല.എല.ഡനി.സഎ.

തപപ്പുകേള കറഭാഡനിസന്റെ തസഡനികലക്കട്ട് മഭാറനി  സഭാപനിക്കുന പ്രവൃത്തനി കറഭാഡനിസന്റെ

കഫഭാര്കമഷേന  പ്രവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിച  കശഷേല  മഭാത്രകമ  സചേയ്യുവഭാന  കേഴെനിയുകേയുള.

ആയതനിസന്റെ ഒനഭാല  ഘടല  പ്രവൃത്തനിക്കട്ട്  (ഉകദ്ദേശല  2  കേനി.മതീ.)  30  ലക്ഷല രൂപയുല

ബഭാക്കനി പ്രവൃത്തനിക്കട്ട് (ഉകദ്ദേശല 2 കേനി.മതീ.) 60 ലക്ഷല രൂപയുല ഉകദ്ദേശല സചേലവു വരുല.

കറഭാഡനിസന്റെ കഫഭാര്കമഷേന പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ കശഷേല മഭാത്രകമ കൃതലമഭായ

എസനികമറട്ട് എടുക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള. 

1007/17



194       കകേരള നനിയമസഭ                          സസപ്റലബര്  28, 2016

പറപ്പൂര്-കേല്ലുകേയല കുടനിസവള്ള പദതനി

136  (652)  സപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുതസന  തങ്ങള :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പറപ്പൂര്-കേല്ലുകേയല കുടനിസവള്ള പദതനി പുനരുജതീവനിപനിക്കുവഭാന കവണ
നടപടനി  സസതീകേരനിക്കണസമനഭാവശലസപടട്ട്  കകേഭാടയല  നഗരസഭ  സചേയര്മഭാന
നലകേനിയ  നനികവദനത്തനിനകമല  തകേസകേഭാണ  നടപടനികേള  എസന്തെല്ലെഭാസമനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതട്ട്  സലബന്ധനിചട്ട്  കേഴെനിഞ്ഞ  നനിയമസഭ  സകമ്മേളനത്തനിസല  നക്ഷത്ര
ചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത 626-ാം നമ്പര് കചേഭാദലത്തനിനട്ട് നലകേനിയ മറുപടനിക്കട്ട് കൂടുതല വലക്തത
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  കകേഭാടയല  നഗരസഭ,  കകേഭാടയല  പറപ്പൂരനിസല  നനിലവനിസല  കേല്ലുകേയല
വനിതരണ പദതനി പുനരുജതീവനിപനിക്കുവഭാന കവണ നടപടനി സസതീകേരനിക്കണസമനഭാവശലസപടട്ട്
കകേഭാടയല നഗരസഭഭാ സചേയര്മഭാനുല എല.എല.എ.യുല നലകേനിയ നനികവദനങ്ങളുസട
അടനിസഭാനത്തനില കകേഭാടയല മുനസനിപഭാലനിറനിയനിലവചട്ട് ബഹു.  എല.എല.എ.യുസട
അദലക്ഷതയനില  കൂടനിയ  മതീറനിലഗനിസല  തതീരുമഭാനമഭാനല  അനുസരനിചട്ട്  നനിലവനിലുള്ള
കകേഭാടയല  കേല്ലുകേയല  കുടനിസവള്ള  പദതനി  പുനരുദഭാരണ  പ്രവൃത്തനികേളക്കു
കവണനിയുള്ള  സപ്രഭാകപഭാസല  സമര്പനിക്കുവഭാന  കവണ  നടപടനികേള  കകേരള  വഭാടര്
അകതഭാറനിറനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി) കേടലുണനിപ്പുഴെയുസട സവങ്കെനിടക്കയല കസഭാതസഭായനി നനിലവനിസല കകേഭാടയല
പറപ്പൂര്  ശുദജല  വനിതരണ  പദതനി  കകേഭാടയല  പറപ്പൂര്  ഒതുക്കുങ്ങല
പഞഭായതകേളനിസല  ഏകേകദശല  15,000  കപര്ക്കട്ട്  പ്രകയഭാജനസപടുതനവനിധല
1993-ല പൂര്ത്തതീകേരനിചതഭാണട്ട്. കവനലക്കഭാലത്തട്ട് കസഭാതസട്ട് തതീസര അപരലഭാപ്തമഭായതനിനഭാലുല
നനിലവനിലുള്ള  2.25  എല.എല.ഡനി.  കശഷേനിയുള്ള  ശുദതീകേരണ  ശഭാലയുസട
കേഭാലപഴെക്കലമൂലവുല  പദതനി  വനിഭഭാവനല  സചേയ  രതീതനിയനില  ശുദജല  വനിതരണല
നടതവഭാന  സഭാധനിക്കുനനില്ലെ.  2011-സല  സസനസസട്ട്  പ്രകേഭാരല  കകേഭാടയല
മുനസനിപഭാലനിറനിയനില ജനസലഖല തസന 43832 ആണട്ട്.  ആയതനിനഭാല കകേഭാടയല
മുനസനിപഭാലനിറനിയനിസല  മുഴുവന  കപര്ക്കുല  ശുദജലല  വനിതരണല  സചേയ്യുവഭാന
നനിലവനിലുള്ള  പദതനിയുസട  വനിപുലതീകേരണല  അതലഭാവശലമഭാണട്ട്.  ഇതനിനഭായനി
10  കകേഭാടനി  രൂപയുസട  റഫട്ട്  കകേഭാസട്ട്  എസനികമറട്ട്  തയഭാറഭാക്കനി  കകേഭാടയല
മുനസനിപഭാലനിറനിക്കട്ട് ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.
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സവള്ളക്കരല

137  (653)  ശതീ  .    എല  .    ഉമ്മേര് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ജലവനിഭവ

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  അഞട്ട്  വര്ഷേത്തനിനുള്ളനില  സവള്ളക്കരല  വര്ദനിപനിക്കനില്ലെ  എന

പ്രഖലഭാപനിത  ലക്ഷലല  നനിറകവറഭാന  എസന്തെല്ലെല  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിക്കഭാന

ഉകദ്ദേശനിക്കുനസതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കേര്മ്മേ  പരനിപഭാടനിയുസട  പ്രഭാരലഭ  ഘടസമന  നനിലയനില  വഭാടര്

അകതഭാറനിറനിക്കു  നലകുസമനട്ട്  പ്രഖലഭാപനിച  സഹഭായല  നലകേഭാന  നടപടനി

ആരലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) കമല സൂചേനിപനിച കേര്മ്മേ പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള സചേലവട്ട് ഏതട്ട്

രതീതനിയനില കേസണതസമനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) അടുത്തട്ട് അഞട്ട് വര്ഷേത്തനിനുള്ളനില പ്രവര്ത്തനമനികേവനിലൂസട ലഭാഭകേരമഭായ

അവസയനില  എത്തനിക്കുവഭാനഭാണട്ട്  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.

പ്രവര്ത്തന  മനികേവട്ട്  കനടുവഭാനഭായനി  സമഗ്ര  പദതനികേള  വനിഭഭാവനല  സചേയട്ട്

നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  സചേലവട്ട്  കുറയ്ക്കുകേ,  വരുമഭാനല  വര്ദനിപനിക്കുകേ,  കസവന

നനിലവഭാരല  ഉയര്തകേ  എനതീ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളഭാണട്ട്  ലക്ഷലല  തകേവരനിക്കുനതനിനഭായനി

മുനനില കേണനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(1) ജലനഷ്ടല പരമഭാവധനി കുറയ്ക്കുകേ :

ഇതനിനഭായനി കേഭാലപഴെക്കല സചേനതുല കകേടുപഭാടുകേള സലഭവനിചനിട്ടുള്ളതുമഭായ

തപപ്പുകേള  (പ്രധഭാനമഭായുല  എ.സനി.,  പ്രനികമഭാ  തപപ്പുകേള)  മഭാറനി

ഗുണകമനയുള്ള  തപപ്പുകേള  സഭാപനിക്കുകേ,  തപപട്ട്  സപഭാടലുകേള

ഉണഭാകുകമ്പഭാള  കേഭാലതഭാമസല  കൂടഭാസത  അടനിയന്തെരമഭായനി  കചേഭാര്ച

പരനിഹരനിചട്ട് ജലനഷ്ടല ഒഴെനിവഭാക്കുകേ, അറകുറപണനികേള യഥഭാസമയല

നനിര്വഹനിക്കുനതനിനഭായനി ബ ബനികഗഡട്ട് സലവനിധഭാനല എല്ലെഭാ പ്രധഭാന

ജലവനിതരണ പദതനികേളനിലുല നടപനിലഭാക്കുകേ എനനിവ ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

കൂടഭാസത ജല ശുദതീകേരണ ശഭാലകേളുസട അറകുറപണനികേള നടത്തനി

ജലനഷ്ടല പരമഭാവധനി കുറയ്ക്കുനതനിനുല നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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(2) പ്രവര്ത്തനസചലവട്ട് കുറയ്ക്കുകേ :

ഉസൗര്ജ  സലരക്ഷണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലൂസട  തവദത്യുത  ഉപകഭഭാഗല
പരമഭാവധനി കുറയ്ക്കുനതനിനഭായനി പഴെയ പമ്പുകേളുല കമഭാകടഭാറുകേളുല മഭാറനി
എനര്ജനി എഫനിഷേലന്റെട്ട് ആയ പമ്പുകേളുല കമഭാകടഭാറുകേളുല സഭാപനിക്കുകേ,
എനര്ജനി  ഓഡനിറട്ട്  നടത്തനി  ഉസൗര്ജ  സലരക്ഷണത്തനിനുള്ള
നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകേ,  വനിവനിധ  സചേറുകേനിട  പദതനികേളക്കട്ട്
പകേരല  സമഗ്ര  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിക്കുനതനിലൂസട  മഭാനപവര്
കകേഭാസ്റ്റുല ഉസൗര്ജ സചേലവുല പരമഭാവധനി കുറയ്ക്കുകേ,  ജലശുദതീകേരണ
ശഭാലകേളുസട പ്രവര്ത്തനല സമചസപടുതനതനിലൂസട രഭാസവസ്തുക്കളുസട
ഉപകഭഭാഗല  കുറയ്ക്കുകേ,  പുതനിയ  പദതനികേള  സമയബന്ധനിതമഭായുല
നനിശനിത  അടങ്കെലനിനുള്ളനിലുല  ഗുണനനിലവഭാരല  ഉറപ്പുവരുത്തനിയുല
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിലൂസട പദതനി സചേലവുകേള ഗണലമഭായനി  കുറയ്ക്കുകേ
എനനിവയഭാവശലമഭായ  സഭാപന  ശഭാക്തതീകേരണവുല  പുനനഃക്രമതീകേരണങ്ങളുല
ഇതനികനഭാടകേല നടപനിലഭാക്കനിക്കഴെനിഞ.

ജല  അകതഭാറനിറനിയുസട  വരുമഭാനത്തനിസന്റെ  അടനിസഭാനല  ഗഭാര്ഹനികേ-
ഗഭാര്ഹനികകേതര  കേണക്ഷനുകേളഭാണട്ട്.  കേണക്ഷന  കമളകേള  സലഘടനിപനിചട്ട്
പരമഭാവധനി  വതീടുകേളനിലുല  സഭാപനങ്ങളനിലുല  കേണക്ഷനുകേള നലകേനി
സപഭാതുജനഭാകരഭാഗല  സലരക്ഷണത്തനിസനഭാപല  ജല  അകതഭാറനിറനിയുസട
വരുമഭാന  വര്ദനവുല  ലക്ഷലമനിടുന.  കേണക്ഷന  നടപടനികേള
ലഘൂകേരനിക്കുനതനിലൂസടയുല  ജല  അകതഭാറനിറനിതസന  കേണക്ഷന
കനരനിടട്ട്  നലകുനതനിലൂസടയുല  കേണക്ഷനുകേള  കവഗത്തനില  നലകുവഭാനുല
സപഭാതുജനങ്ങളക്കുള്ള  ബുദനിമുടട്ട്  പരമഭാവധനി  കുറയ്ക്കുവഭാനുല  സഭാധനിക്കുല.
ബനില്ലെനിലഗനിനുല  കേണക്ഷനുമുള്ള  കേമ്പമ്പ്യൂടര്  സലവനിധഭാനല  എല്ലെഭാ
ഓഫതീസകേളനികലയ്ക്കുല  വലഭാപനിപനിക്കുനതുവഴെനി  കേളക്ഷന  എഫനിഷേലനസനിയുല
വരുമഭാനവുല  പരമഭാവധനി  വര്ദനിപനിക്കുവഭാന  സഭാധനിക്കുല.  റവനമ്പ്യൂ
കേളക്ഷന കമഭാണനിറര്  സചേയ്യുനതനിനഭായനി  പ്രകതലകേ റവനമ്പ്യൂ കമഭാണനിററനിലഗട്ട്
സലവനിധഭാനല നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിസന്റെ പ്രവര്ത്തനല കൂടുതല
ഉസൗര്ജനിതമഭാക്കുകേയുല  കുടനിശനികേ  പനിരനിസചടുക്കുനതനില  കൂടുതല
കേര്ക്കശമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയുല സചേയ്യുല. 2016 കുടനിശനികേ
നനിവഭാരണ വര്ഷേമഭായനി ആചേരനിക്കുന.

(ബനി) ഉണട്ട്.

(സനി)  ഇതനിനഭാവശലമഭായ  തുകേ  സലസഭാന  ബഡ്ജറട്ട്  വഴെനിയുല  അധനികേതുകേ
മഭാന്ദേല വനിരുദ പഭാകക്കജനില ഉളസപടുത്തനി Kerala Infrastructure Investment Fund
Board (KIIFB)വഴെനിയുല കേസണത്തഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.
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ചേഭാലനികശരനി-പഭാവറടനി കുടനിസവള്ള പദതനി

138  (654)  ശതീ  .    മുരളനി  സപരുസനല്ലെനി :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തൃശ്ശൂര്  ജനില്ലെയനിസല  പഭാവറടനി,  മുല്ലെകശരനി  പഞഭായതകേളനിസല
കുടനിസവള്ളപ്രശ്ന പരനിഹഭാരത്തനിനഭായനി, നനിലവനിലുള്ള 'ചേഭാലനികശരനി - പഭാവറടനി പദതനി'
കമലപറഞ്ഞ  രണട്ട്  പഞഭായതകേളനികലയട്ട്  കൂടനി  വലഭാപനിപനിക്കുവഭാന  നടപടനി
സസനികേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ചേഭാലനികശരനി  -  പഭാവറടനി  കുടനിസവള്ള  പദതനിയുസട  വനിശദഭാലശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  പ്രവൃത്തനികേള  ആരലഭനിച്ചുകേഴെനിഞ്ഞ  ചേഭാലനികശരനി  പഭാവറടനി  ശുദജല
വനിതരണ പദതനിയനില നനിനല പഭാവറടനി,  മുല്ലെകശരനി പഞഭായതകേളക്കഭാവശലമഭായ
4 എല.എല.ഡനി. ശുദജലല വനിതരണല സചേയഭാന ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ള ശുദജലവനിതരണ
പദതനിക്കട്ട്  1360  ലക്ഷല രൂപയുസട ഭരണഭാനുമതനി  01-03-2016 നട്ട് നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.
സഭാകങ്കെതനികേഭാനുമതനി  നലകേനി  പ്രവൃത്തനികേള  ഏര്പഭാടഭാക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.

(ബനി)  പഭാവറടനിക്കുല ചേഭാലനികശരനി ഉളസപടുന സമതീപ പഞഭായതകേളക്കുമുള്ള
ശുദജല വനിതരണ പദതനിയുസട നവതീകേരണത്തനിനട്ട്  04-03-2016-ല 1725  ലക്ഷല
രൂപയുസട ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഭഭാരതപ്പുഴെയനില കേനിണര്,  കമഭാകടഭാര്  പമ്പട്ട്
സസറ്റുല,  കറഭാ വഭാടര് പമ്പനിലഗട്ട് സമയനിന, 33  എല.എല.ഡനി.  ജല ശുദതീകേരണശഭാല,
ടഭാനകസഭാര്മര്  എനനിവയഭാണട്ട്  ഘടകേങ്ങള.  ഇതനില  ജലശുദതീകേരണശഭാലയുസട
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  കേനിണര് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിസന്റെ  കേരഭാര്
ഒപനിടട്ട്  പ്രഭാരലഭ  പ്രവര്ത്തനികേള  തുടങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്.  മറട്ട്  ഘടകേങ്ങളുസട  പ്രവൃത്തനികേള
ഏര്പഭാടഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

പള്ളനിപ്പുറല വഭാടര് ടഭാങ്കെട്ട് നനിര്മ്മേഭാണല

139(655)  ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) 960  ലക്ഷല രൂപയുസട എസനികമറട്ട് തുകേ വരുന പളളനിപ്പുറല വഭാടര് ടഭാങ്കെട്ട്
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  ജല  അകതഭാറനിറനി  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള  എസന്തെഭാസക്കസയനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത  പ്രവൃത്തനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  ചുമതലസപടുത്തനിയ
ഉകദലഭാഗസര്  ആസരനല  പ്രവൃത്തനി  എനകത്തക്കട്ട്  ആരലഭനിക്കുവഭാനഭാകുസമനല
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ&ബനി) കനഭാര്ത്തട്ട് പറവൂര് നഗരത്തനിനുല പള്ളനിപ്പുറല,  ഏഴെനിക്കര,  കചേന്ദേമലഗലല,
വടകക്കക്കര, ചേനിറഭാറ്റുകേര എനതീ പഞഭായതകേളക്കുല പ്രകയഭാജനസപടുന തരത്തനില
പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനിക്കഭായനി 97 കകേഭാടനി രൂപയുസട പ്രഭാരലഭ എഞനിനതീയറനിലഗട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്
കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയനില പ്രസ്തുത
പ്രവൃത്തനിയുസട  ചുമതല  സപരുമ്പഭാവൂര്  കപ്രഭാജകട്ട്  ഡനിവനിഷേന  എക്സെെനികേമ്പ്യൂടതീവട്ട്
എഞനിനതീയര്ക്കഭാണട്ട്.  പ്രസ്തുത പദതനി ഉളസക്കഭാള്ളനിചനിട്ടുള്ള സമഗ്ര ജനില്ലെഭാ പദതനി
(സനി.ഡനി.പനി.)-യുസട കേരടട്ട്  കരഖ പുറകമ നനിനള്ള സഹഭായത്തനിനട്ട് പരനിഗണനിക്കുനതനിനഭായനി
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ബഭാവനിക്കര റഗുകലറര് കേല ബനിഡ്ജട്ട്

 140(656) ശതീ  .   എന   .  എ  .   സനല്ലെനിക്കുനട്ട് : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കകേഭാടട്ട്  ബഭാവനിക്കര  സറഗുകലറര്  കേല  ബനിഡ്ജനിസന്റെ  റതീ  സടണർ
നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  വര്ഷേങ്ങളഭായനി പണനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന കേഴെനിയഭാത്ത ഈ പദതനിയുസട
പ്രവൃത്തനി പുനരഭാരലഭനിക്കുനതനിനട്ട് മുമ്പട്ട് ആവശലമഭായ വനിദഗ്ദ്ധ പഠനല അനനിവഭാരലമഭാസണനട്ട്
സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  കബഭാദലസപടനിട്ടുകണഭാ  ;  എങ്കെനില  ആരഭാണട്ട്  വനിഗ്ദ്ധ  പഠനല  നടതകേ
എനല ഇതനിനട്ട് ആവശലമഭായ ഒരുക്കങ്ങള നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ എനല വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി) ഈ പദതനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്തതുസകേഭാണട്ട് കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് നഗരത്തനിസലയുല
പ്രഭാന്തെ  പ്രകദശങ്ങളനിസലയുല  കുടനിസവള്ളക്ഷഭാമല  രൂക്ഷമഭാസണനതു  ശദയനിൽ
സപടനിട്ടുകണഭാ: എങ്കെനിൽ ഇതട്ട് പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് ബദല സലവനിധഭാനല ഒരുക്കഭാത്തതട്ട്
എന്തുസകേഭാണഭാസണന വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് നഗരത്തനിസല ജനങ്ങളക്കട്ട് ശുദജലല എത്തനിക്കുനതനിനട്ട്
അടനിയന്തെര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഇല്ലെ.

(ബനി)  ഉണട്ട്.  വനിശദമഭായ പഠനല നടത്തനി നനിലവനിലുള്ള തസറട്ട് കേണതീഷേനനുസരനിചട്ട്
നടപനിലഭാക്കഭാന  പരലഭാപ്തമഭായ  ശനിപഭാര്ശ  സമര്പനിക്കുനതനിനഭായനി  ഡയറകര്,
സഎ.ഡനി.ആര്.ബനി.,  തനിരുവനന്തെപുരല,  ഡയറകര്,  സകേ.ഇ.ആര്.സഎ.,  തൃശ്ശൂര്,
സൂപ്രണനിലഗട്ട്  എഞനിനതീയര്,  സമക്കഭാനനിക്കല,  എറണഭാകുളല;  സൂപ്രണനിലഗട്ട്
എഞനിനതീയര്,  തമനര്  ഇറനികഗഷേന  സര്ക്കനിള,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  എനനിവര്
ഉളസപടുന ഒരു വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനിസയ ചുമതലസപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി&ഡനി) ഉണട്ട്.  കുടനിസവള്ളക്ഷഭാമല  പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി  കവനലക്കഭാലത്തട്ട്
കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  പ്രസ്തുത  സലത്തട്ട്  തഭാലഭാലനികേ  തടയണ  നനിര്മ്മേനിചട്ട്
ജലവനിതരണല നടത്തഭാറുണട്ട്.

തനിരുവമ്പഭാടനി കമജര് കുടനിസവള്ള പദതനി

141 (657)  ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട് എല  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവമ്പഭാടനി  കമജര്  കുടനിസവള്ള  പദതനിയുസട  പ്രവൃത്തനി
ആരലഭനിക്കുനതനിനട്ട്  എസന്തെല്ലെഭാല  നടപടനിക്രമങ്ങളഭാണട്ട്  നടത്തഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനസതനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നടപടനിക്രമങ്ങള  കവഗത്തനില  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  പദതനി  പ്രവര്ത്തനല
അടനിയന്തെരമഭായനി ആരലഭനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി) തനിരുവമ്പഭാടനി  കമജര്  കുടനിസവള്ള  പദതനിക്കഭായനി  മതനിയഭായ
കസഭാതസട്ട്  ഇല്ലെഭാത്തതനിനഭാല  തനിരുവമ്പഭാടനിക്കുല  സമതീപ  പഞഭായതകേളക്കുമഭായനി
ചേഭാലനിയഭാര്  പുഴെ  കസഭാതസഭായനി  ഒരു  സമഗ്ര  കുടനിസവള്ള  പദതനിക്കട്ട്  കവണനിയുള്ള
സഭാധലതഭാ പഠനല നടത്തഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനഭായനി സര്കവ നടത്തനി ഒരു
വനിശദമഭായ  എഞനിനതീയറനിലഗട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി
തയഭാറഭാകക്കണതുണട്ട്.

വല്ലെഭാര്പഭാടല സറയനിലനിനട്ട് സമതീപസത്ത തപപട്ട് മഭാറനി സഭാപനിക്കുന നടപടനി

142(658)  ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വല്ലെഭാര്പഭാടല  സറയനിലനിനട്ട്  സമതീപസത്ത  40  എല.എല.  വലഭാസമുള്ള
പനി.വനി.സനി.  സസപപട്ട്  മഭാറനി  സഭാപനിക്കുനതനിനഭായനി  സസതീകേരനിച  നടപടനി
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനി  നടപഭാക്കുനതനിനട്ട്  മുകനഭാടനിയഭായുള്ള  സസസറട്ട്
ഇനസസക്ഷന  നടതനതനിനട്ട്  ചുമതലസപടുത്തനിയനിരനിക്കുന  ഉകദലഭാഗസന
ആസരനല എനഭാണട്ട് ചുമതലസപടുത്തനിയസതനല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സസസറട്ട്  ഇനസസക്ഷന പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനഭായനി  നനിശയനിചനിരനിക്കുന
സമയ പരനിധനി എത്രസയനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ഡനി)  സസസറട്ട്  ഇനസസക്ഷന  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  ഇസൗ  പ്രവൃത്തനി  എനകത്തക്കട്ട്

ആരലഭനിക്കഭാനഭാകുസമനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  വല്ലെഭാര്പഭാടല  സറയനിലനിനടനിയനില  സഭാപനിചനിരുന  800  എല.എല.

വലഭാസമുള്ള എല.എസട്ട്.  തപപനിനട്ട്  കേസണയ്നര് സടര്മനിനലനികലക്കുള്ള സറയനിലപഭാത

നനിര്മ്മേഭാണ കവളയനില സലഭവനിച കകേടുപഭാടുകേളമൂലല ജലവനിതരണല തടസസപടകപഭാള

തഭാലക്കഭാലനികേമഭായനി  400  എല.എല.  പനി.വനി.സനി.  തപപട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ജലവനിതരണല

പുനനഃസഭാപനിചനിരുന.  ഇസൗ  തഭാലഭാലനികേ  തപപട്ട്  മഭാറനി  സനിരല  സലവനിധഭാനസമന

നനിലയനില  900  എല.എല.  എചട്ട്.ഡനി.പനി.ഇ.  തപപട്ട്  സഭാപനിക്കുന  പ്രവൃത്തനി

ആരലഭനിച്ചുസവങ്കെനിലുല സറയനിലനിനടനിയനിലൂസട പുഷേട്ട്-ത്രൂ രതീതനിയനില തപപട്ട് സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്

സറയനിലകവ അനുമതനി നലകേനിയ അതലനസമന്റുല സലരക്ഷണ ഭനിത്തനി നനിര്മ്മേനിക്കലുല

പ്രഭാകയഭാഗനികേമല്ലെഭാത്തതനിനഭാല  പ്രസ്തുത  പണനികേള  തഭാലക്കഭാലനികേമഭായനി

നനിര്ത്തനിവചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

(ബനി-ഡനി)  മദലകമഖല  ചേതീഫട്ട്  എഞനിനതീയറുസട  കനതൃതസത്തനില  വനിശദമഭായ

സല  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  സമര്പനിച  റനികപഭാര്ടനിസന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില

5-9-2016-ല കൂടനിയ കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി ഉനതതല സമനിതനിയനില ടനി വനിഷേയല

ചേര്ച  സചേയനിട്ടുണട്ട്.  തഹ  സലവല  കേമ്മേനിറനിയനില  നനിര്കദ്ദേശനിച  പ്രകേഭാരല  900  മനി.മതീ.

തപപട്ട്  സഭാപനിക്കുന  വര്ക്കട്ട്  പുനരഭാരലഭനിചട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ

ഡതീവനികയഷേന  സപ്രഭാകപഭാസലുല  അതനിസന്റെ  സഭാകങ്കെതനികേ-സഭാമ്പത്തനികേ  പഠന

റനികപഭാര്ട്ടുല  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  കബഭാര്ഡനിസന്റെ  പരനിഗണനയട്ട്

സമര്പനിക്കുനതനിനഭായനി  തയഭാറഭാക്കനി  വരുന.  കൂടഭാസത  നനിലവനിസല  തപപനിനുല

കകേസനിലഗട്ട്  തപപനിനുല  സലഭവനിചനിട്ടുള്ള  ബലക്ഷയല  പരനികശഭാധനിചട്ട്  ഇകപഭാള

ജലവനിതരണല നടത്തനിവരുന  400  മനി.മതീ.  പനി.വനി.സനി.  തപപനിനട്ട് പകേരല വലഭാസല

കൂടനിയ  തപപട്ട്  സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള  പ്രഭാകയഭാഗനികേ-സഭാകങ്കെതനികേ  വശങ്ങള

പഠനിക്കുനതനിനഭായനി  4  ലക്ഷല  രൂപയുസട  സഭാമ്പത്തനികേഭാനുമതനി  കകേരള  വഭാടര്

അകതഭാറനിറനി  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇസൗ  പഠന  റനികപഭാര്ടനിസന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില

അനുകയഭാജലമഭായ  പരനിഹഭാര  നടപടനികേള  2016  ഡനിസലബര്  31-നട്ട്  മുമ്പഭായനി

സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്.
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കുടനഭാടനിസല സമഗ്ര കുടനിസവള്ള പദതനി

143  (659)  ശതീ  .    കതഭാമസട്ട്  ചേഭാണനി :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കുടനഭാടനിസല സമഗ്ര കുടനിസവള്ള പദതനിയുസട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള
സലബന്ധനിച വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  പ്രകേഭാരല  കുടനിസവള്ള  വനിതരണത്തനിനഭായനി
ഡനിസ്ട്രേനിബമ്പ്യൂഷേന  തലന  സഭാപനിക്കുനതനിനുളള  നടപടനികേള  ആരലഭനിക്കുകമഭാസയനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കുടനഭാടനിസല  ഒറസപട  തുരുതകേളനിലുല  കേഭായല  തതീരങ്ങളനിലുല
തഭാമസനിക്കുന കുടുലബങ്ങളക്കട്ട് ശുദജലല ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്  മഴെസവള്ള സലഭരണനി
സഭാപനിച്ചു നലകുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) പതനിമൂനഭാല ധനകേഭാരല കേമ്മേതീഷേസന്റെ ധനസഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  70 കകേഭാടനി
രൂപയുസട  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  പ്രസ്തുത  പദതനിയുസട  ഘടകേങ്ങള  ചുവസട
കചേര്ക്കുന:

നതീകരറ്റുപുറല ശുദതീകേരണശഭാലയനില നനിനള്ള 14 എല.എല.ഡനി. ശുദജലവുല
തനിരുവല്ലെ ശുദതീകേരണശഭാലയനില നനിനള്ള 6 എല.എല.ഡനി. ശുദജലവുല ഉളസപസട
20  എല.എല.ഡനി.  ശുദജലല  കുടനഭാടനിസല  13  പഞഭായതകേളനിസല  ടഭാങ്കുകേളനില
എത്തനിക്കുനതനിനുല ആ ടഭാങ്കെനില നനിനള്ള വനിതരണ ശലഖലയുസട സമയനിന തപപട്ട്
തലനുകേള സഭാപനിചട്ട് നനിലവനിലുള്ള വനിതരണ ശലഖലയുല കൂടനി പ്രകയഭാജനസപടുത്തനി
കുടനഭാടനിസല  ജലവനിതരണല  സമചസപടുതനതനിനഭാണട്ട്  ലക്ഷല  മനിടനിരനിക്കുനതട്ട്.
ഉനതതല  ജലസലഭരണനികേള  ഇല്ലെഭാത്ത  കേഭാവഭാലല,  തകേഴെനി  പഞഭായതകേളനിസല
ജലസലഭരണനിയുസട  നനിര്മ്മേഭാണവുല  പദതനിയുസട  ഭഭാഗമഭായനി  ഉളസപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
വനിശദമഭായ വനിവരങ്ങള തഭാസഴെപറയുല പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്:

I       ടഭാനസനിഷേന തപപട്ട് തലന :

(1) പഭാകക്കജട്ട്   I(a):

(a) കേനിടങ്ങറ  പഭാലത്തനിനട്ട്  സമതീപല  നനിലവനിലുള്ള  തപപട്ട്  തലന
മുതല നതീലലകപരൂര് ജലസലഭരണനി വസരയുള്ള  500  എല.എല./355
എല.എല/225  എല.എല.  തപപട്ട്  തലന  (ആസകേ  ഇടഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന  തപപട്ട്  തലനനിസന്റെ  നതീളല  -  16.78  കേനി.മതീ.,  16.6
കേനി.മതീ. പണനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനി.)
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(b) എടതസഭാ  പമ്പട്ട്  ഹസൗസട്ട്  മുതല  വതീയപുരല  ഉനതതല
ജലസലഭരണനി  വസരയുള്ള  355  എല.എല./280  എല.എല  തപപട്ട്
തലന  (10.418  കേനി.മതീ  ഇടഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതനില  9  കേനി.മതീ.  -
പണനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനി.)

(2) പഭാകക്കജട്ട്   II(a) :

(a) നതീകരറ്റുപുറല  മുതല  മഭാമ്പഴെക്കരനി  വസരയുള്ള  800  എല.എല.
HDPE തപപട്ട് തലന (12.108  കേനി.മതീ തപപട്ട് തലനനില  10.808
കേനി.മതീ. പണനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനി.)

(b) പള്ളനികേടമ്മേ  പമ്പട്ട്  ഹസൗസട്ട്  മുതല  കേഭാവഭാലല  ജലസലഭരണനി
വസരയുള്ള  (നനിര്മ്മേനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്)  355  എല.എല./225
എല.എല.  HDPE  തപപട്ട്  തലന  (5.692  കേനി.മതീ)  പണനികേള
പൂര്ത്തനിയഭായനി.

II      വനിതരണ ശലലഖല :

(1) പഭാകക്കജട്ട്  -I

തകേഴെനി,  എടതസഭാ,  തലവടനി,  മുടഭാര്,  സവളനിയനഭാടട്ട്,  നതീലലകപരൂര്
പഞഭായതകേളനിസല വനിതരണ ശലഖലയുസട പ്രധഭാന ഭഭാഗവുല 4.5 ലക്ഷല
ലനിറര് സലഭരണ കശഷേനിയുള്ള തകേഴെനിയനിസല ഉനതതല ജലസലഭരണനിയുല
ഉളസപടുനതഭാണട്ട്.

പഞഭായത്തട്ട് ഇടഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന
തപപനിസന്റെ നതീളല

ഇട തപ പനിസന്റെ നതീളല

തകേഴെനി 11 കേനി.മതീ. 6 കേനി.മതീ.

എടതസഭാ 8.7 കേനി.മതീ. 3.4 കേനി.മതീ.

തലവടനി 8.37 കേനി.മതീ. 7.1 കേനി.മതീ.

മുടഭാര് 8.7 കേനി.മതീ. 5.2 കേനി.മതീ.

സവളനിയനഭാടട്ട് 9.7 കേനി.മതീ. 2.2 കേനി.മതീ.

നതീലലകപരൂര് 2.5 കേനി.മതീ. 2.5 കേനി.മതീ.

ആസകേ 48.97 കേനി.മതീ. 26.4 കേനി.മതീ.

ടഭാങ്കെനിസന്റെ പണനികേള ആരലഭനികക്കണതഭായനിട്ടുണട്ട്.
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(2) പഭാകക്കജട്ട്  -IV :

രഭാമങ്കെരനി,  പുളനിങ്കുനട്ട്,  കേഭാവഭാലല,  ചേമ്പക്കുളല,  സനടുമുടനി,  തകേനകേരനി

പഞഭായതകേളനിസല  വനിതരണ  ശലഖലയുസട  പ്രധഭാന  ഭഭാഗവുല  കേഭാവഭാലസത്ത

3.5 ലക്ഷല ലനിറര് കശഷേനിയുള്ള ഉനതതല ജലസലഭരണനിയുല ഉളസപടുന.

പഞഭായത്തട്ട് ഇടഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന തപപനിസന്റെ നതീളല

കേഭാവഭാലല 965 മതീ. 

ചേമ്പക്കുളല 910 മതീ.

പുളനിങ്കുനട്ട് 580 മതീ.

രഭാമങ്കെരനി 540 മതീ.

തകേനകേരനി 4930 മതീ.

സനടുമുടനി 3845 മതീ.

ആസകേ 11770 മതീ.

പ്രസ്തുത പഭാകക്കജനിസന്റെ പുനര് ദര്ഘഭാസട്ട് ക്ഷണനിക്കുവഭാനുണട്ട്.

(ബനി) ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) ഇകപഭാള സര്ക്കഭാരനിസന്റെ പരനിഗണനയനിലനില്ലെ.

സപഭാതുകുളങ്ങളുസട സലരക്ഷണല

144 (660) ശതീ  .   വനി  .    സകേ  .   സനി  .    മമ്മേതട്ട് കകേഭായ :

ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷേട്ട് :

ശതീ  .   സകേ  .   സജ  .   മഭാക്സെെനി :

ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപട്ട് : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ജലവനിഭവ

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സപഭാതുകുളങ്ങള നഭാകശഭാന്മുഖമഭായനി തതീരുനതട്ട് ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) കുടനിസവള്ള സലരക്ഷണത്തനിനട്ട് അതലന്തെഭാകപക്ഷനിതമഭായ സപഭാതുകുളങ്ങള

പൂര്ണമഭായുല സലരക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട് ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാസയനട്ട്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  മഭാലനിനലങ്ങള നനികക്ഷപനിച്ചുല  മണനിടട്ട്  നനികേത്തനിയുല  നശനിപനിക്കസപടുന
കുളങ്ങളുല  കതഭാടുകേളുല  അരുവനികേളുല  സലരക്ഷനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണല
നടതനതുളസപസടയുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാസയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഉണട്ട്.  

(ബനി)  ഓകരഭാ  കുളത്തനിസന്റെയുല  ജലകസചേന  സലബന്ധമഭായ  പ്രഭാധഭാനലവുല
ആവശലകേതയുല  കേണക്കനിസലടുതല  ഫണനിസന്റെ  ലഭലതയനുസരനിച്ചുല  മഭാത്രകമ
സപഭാതുകുളങ്ങള സലരക്ഷനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുവഭാന കേഴെനിയുകേയുള.

(സനി)  കകേരളത്തനിസല കുളങ്ങളുല കതഭാടുകേളുല അരുവനികേളുല ഉളസപസടയുള്ള ജല
കസഭാതസ്സുകേള  സലരക്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി  2003-സല  കകേരള  ജലകസചേനവുല
ജലസലരക്ഷണവുല ആകട്ട് നനിലവനിലുണട്ട്.

സകേഭാരടനി തവതഗ ത്രഡ്സട്ട് കേമ്പനനിയനിസല സതഭാഴെനിലഭാളനികേളുസട പ്രശ്നങ്ങള

145  (661)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സതഭാഴെനിലുല എതക്സെെസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചേഭാലക്കുടനി മണ്ഡലത്തനിസല സകേഭാരടനി തവതഗ ത്രഡ്സട്ട് കേമ്പനനിയനിസല
സതഭാഴെനിലഭാളനികേളുസട പ്രശ്നങ്ങള പരനിഹരനിക്കുനതനിനുല അര്ഹമഭായ കകേഭാമ്പനകസഷേന
സതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുനതനിനുല എസന്തെല്ലെഭാല നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളസതനട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതുസലബന്ധനിച  കകേഭാടതനി  നടപടനികേള  അടനിയന്തെരമഭായനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനുല സര്ക്കഭാര് പഭാടത്തനിനട്ട് കേമ്പനനിക്കട്ട് നലകേനിയ ഭൂമനി തനിരനിസകേ
എടുക്കുനതനിനുല അടനിയന്തെര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പൂടനികപഭായ  കേമ്പനനികേളനിസല  സതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ലഭനികക്കണ
ഇ.എസട്ട്.ഐ  ആനുകൂലലല  തവതഗ ത്രഡ്സട്ട് കേമ്പനനിയനിസല സതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്
ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  സകേഭാരടനിയനിസല തവതഗ ത്രഡ്സട്ട് കപ്രഭാസകസഴട്ട് ലനിമനിറഡട്ട്  BIFR-സന്റെ
ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരല അടച്ചുപൂട്ടുനതനിനഭായനി കേര്ണഭാടകേ തഹകക്കഭാടതനിയനികലയട്ട് റഫര്
സചേയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ടനി  സഭാപനല  അടച്ചുപൂട്ടുനതനിനഭായുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി  ഒരു ലനികേസനികഡറസറ  നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.  ടനി  സഭാപനത്തനിസല
സതഭാഴെനിലഭാളനികേളുസട വനിവനിധ പ്രശ്നങ്ങള സലബന്ധനിച വനിഷേയല ചേര്ച സചേയ്യുനതനിനട്ട്
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23-7-2015-ല  ബഹു.  മുഖലമനനിയുസട  അദലക്ഷതയനില  കചേര്ന  കയഭാഗത്തനില
സതഭാഴെനിലഭാളനികേളുസട  അവകേഭാശങ്ങള  സലരക്ഷനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കണസമനല  വലവസഭായ,  റവനമ്പ്യൂ,  സതഭാഴെനില,  നനിയമ  സസക്രടറനിമഭാര്,
അഡസകക്കറട്ട്  ജനറല  എനനിവര്  ഇക്കഭാരലത്തനില  ചേര്ച  സചേയട്ട്  ഒരു  വലക്തമഭായ
നനിര്കദ്ദേശല ലനികേസനികഡറര് മുമ്പഭാസകേ സമര്പനിക്കണസമനല ബഹുമഭാനസപട മുഖലമനനി
നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുന.  ഒഫനിഷേലല  ലനികേസനികഡറര്  മുമ്പഭാസകേ  കകേരള  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ
സക്ലയനില  സമര്പനിക്കുനതനിനട്ട്  സക്ലയനില  കസറട്ട്സമന്റെട്ട്  സഭാനഡനിലഗട്ട്  കേസൗണ്സനിലനിനട്ട്
തകേമഭാറനിയനിട്ടുസണനട്ട് വലവസഭായ വകുപട്ട് അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  കകേരള  സര്ക്കഭാര്  തവതഗ  ത്രഡ്സട്ട്  കേമ്പനനിക്കട്ട്  പഭാടത്തനിനട്ട്
നലകേനിയനിരുന ഭൂമനി തനിരനിസകേസയടുക്കുനതനിനട്ട് റവനമ്പ്യൂ വകുപട്ട്  4-3-2016-സല ജനി.ഒ.
(എലഎസട്ട്.) നമ്പര് 250/16/റവ പ്രകേഭാരല ഉത്തരവട്ട് പുറസപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) അടച്ചുപൂടനിയ കേമ്പനനികേളനിസല സതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട് എലകപ്ലഭായതീസട്ട് കസറട്ട്
ഇനഷേസറനസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷേനനില  നനിനല  ലഭനിക്കുന  രഭാജതീവട്ട്  ഗഭാന്ധനി  ശമനികേട്ട്
കേലലഭാണ് കയഭാജന പദതനി പ്രകേഭാരമുള്ള സതഭാഴെനിലനില്ലെഭായ്മ കവതനല ലഭനിക്കുനതനിനട്ട്
1947-സല വലവസഭായ തര്ക്ക നനിയമത്തനിസല വകുപട്ട്  25(O)  പ്രകേഭാരമഭാണട്ട് കേമ്പനനി
പൂടനിയസതനള്ള കരഖ ആവശലമഭാസണനട്ട് തവതഗ ത്രഡ്സട്ട് കേമ്പനനിയുസട കടഡട്ട്
യൂണനിയനുകേള  സലയുക്തമഭായനി  ആവശലസപടനിരുന.  പ്രസ്തുത  സഭാപനല  അടച്ചു
പൂട്ടുനതനിനഭായനി  കേമ്പനനി  മഭാകനജട്ട് സമന്റെട്ട് സര്ക്കഭാരനില  സമര്പനിച  അകപക്ഷ
25-2-2013-സല  ജനി.ഒ.(ആര്.റനി.)നല.374/13/എല.ബനി.ആര്.  ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരല
നനിരസനിചതനിനഭാല കമല്പറഞ്ഞ കരഖ നലകേഭാന സതഭാഴെനില വകുപനിനട്ട് നനിര്വഭാഹമനില്ലെഭാത്ത
സഭാഹചേരലമഭാണുള്ളതട്ട്.

ഇതര സലസഭാന സതഭാഴെനിലഭാളനികേളുസട വനിവര കശഖരണല

146 (662) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന  : 
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട്  : 
ശതീ  .   തഹബനി ഈഡന  : 
ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് സതഭാഴെനിലുല എതക്സെെസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഇതര  സലസഭാന  സതഭാഴെനിലഭാളനികേളുസട  വനിവര  കശഖരണല  നടത്തഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാസയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതുസലബന്ധനിചട്ട്  സതഭാഴെനില  വകുപനില  എസന്തെല്ലെഭാല  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുസണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  ആരഭാണട്ട്  വനിവരകശഖരണല  നടതനതട്ട്,  ഇതനിനഭായനി  എസന്തെല്ലെഭാല
കേഭാരലങ്ങള സചേയനിട്ടുണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഇതട്ട് എനകത്തക്കട്ട് പ്രസനിദതീകേരനിക്കഭാനഭാകുല എനഭാണട്ട് കേരുതുനസതനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ) ഉണട്ട്.  

(ബനി&സനി)  ഇതര സലസഭാന സതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട് ഏകേതീകൃത തനിരനിചറനിയല
സമദഭായല നടപനിലഭാക്കുനതുളസപസട ഇവരുസട വനിവര കശഖരണല,  രജനികസ്ട്രേഷേന,
ആകരഭാഗല  പരനിപഭാലനല  എനനിവ  ഉറപഭാക്കുനതനിനഭായനി  സതഭാഴെനില  വകുപനിസന്റെ
കനതൃതസത്തനില  ഒരു  ഇനഷേസറനസട്ട്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   പദതനിയുസട  പ്രഭാരലഭ  നടപടനികേളുസട  ഭഭാഗമഭായനി  സഎ.ടനി.
മനിഷേന,  ചേനിയഭാക്കട്ട്,  അക്ഷയ,  യു.സഎ.ഡനി  എനതീ  സര്ക്കഭാര്  ഏജനസനികേളുമഭായുല
ആകരഭാഗലല,  ആഭലന്തെരല,  റവനമ്പ്യൂ,  തകദ്ദേശ  സസയലഭരണല  എനതീ  വകുപ്പുകേളുമഭായനി
ബന്ധസപട്ടുല  അവകലഭാകേന  കയഭാഗങ്ങള  നടനവരുന.  പദതനി  പ്രഭാബലലത്തനില
വരുനകതഭാടുകൂടനി  ഇനഷേസറനസട്ട്  പദതനി  മുകഖന  ഇതര  സലസഭാന
സതഭാഴെനിലഭാളനികേളുസട  ആകരഭാഗല  സരക്ഷനിതതസല  ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുല  അകതഭാസടഭാപല
വനിവര കശഖരണല നടത്തനി തനിരനിചറനിയല കേഭാര്ഡട്ട് വനിതരണല സചേയ്യുവഭാനുല കേഴെനിയുല.

(ഡനി)  വനിവര  കശഖരണല  നടതന  ഏജനസനി  വനിവര  കശഖരണല
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന മുറയട്ട് മഭാത്രകമ പ്രസനിദതീകേരനിക്കഭാന കേഴെനിയുകേയുള.

ഇതര സലസഭാന സതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കഭായനി കലബര് കേലഭാമ്പട്ട്

147 (663) ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫട്ട് : 
ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തട്ട് : 
ശതീ  .   ഷേഭാഫനി പറമ്പനില : 
ശതീ  .    എല  .    വനിനസസന്റെട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സതഭാഴെനിലുല എതക്സെെസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഇതര  സലസഭാന  സതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കഭായനി  സലസഭാനത്തട്ട്  കലബര്
കേലഭാമ്പട്ട് പ്രവര്ത്തനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത കേലഭാമ്പുകേളനില എസന്തെല്ലെഭാല സസൗകേരലങ്ങളഭാണട്ട് ഒരുക്കനിയനിട്ടുള്ളസതനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത കേലഭാമ്പുകേളനില ശുചേനിതസല ഉറപഭാക്കഭാന എസന്തെല്ലെഭാല നടപടനികേള
എടുത്തനിട്ടുസണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ) ഉണട്ട്.  

(ബനി)  ഇതര  സലസഭാന  സതഭാഴെനിലഭാളനികേള  തനിങ്ങനിപഭാര്ക്കുന  കലബര്
കേലഭാമ്പുകേളനിസല  ജതീവനിത/ശുചേനിതസ  നനിലവഭാരല  വളസര  പരനിതഭാപകേരമഭാസണനട്ട്
കബഭാധലസപടതനിസന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  കലബര്  കേലഭാമ്പനില  കുളനിമുറനിയുല,
ശസൗചേഭാലയവുല, വൃത്തനിയുല വഭായു സഞഭാരവുല സവളനിചവുല തവദത്യുതതീകേരനിചതുമഭായ മുറനി
സസൗകേരലവുല,  പഭാചേകേല  സചേയഭാനുള്ള  സസൗകേരലവുല  ഉണഭാകേണസമനട്ട്  നനിഷ്കര്ഷേനിച്ചു
സകേഭാണട്ട്  3-8-2016-സല  ജനി.ഒ.(സഭാധഭാ)  960/16/സതഭാഴെനില  നമ്പരഭായനി  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവട്ട് പുറസപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ഇതര  സലസഭാന  സതഭാഴെനിലഭാളനികേള  കജഭാലനി  സചേയ്യുന  സലങ്ങളനില
ജനില്ലെഭാ  കലബര്  ഓഫതീസര്  (ഇ)യുസട  കനതൃതസത്തനില  പരനികശഭാധനകേള
നടത്തനിവരുന.   പ്രധഭാനമഭായുല  1979-സല  ഇന്റെര്  കസറട്ട്  തമഗ്രന്റെട്ട്  വര്ക്കട്ട്സമന
(റഗുകലഷേന ഓഫട്ട് എലകപ്ലഭായ്സമന്റെട്ട് ആന്റെട്ട് കേണതീഷേനസട്ട് ഓഫട്ട് സര്വതീസട്ട്)  ആകട്ട്,
1970-സല കകേഭാണ്ടഭാകട്ട് കലബര്  (റഗുകലഷേന & അകബഭാളനിഷേന) ആകട്ട്, 1996-സല
ബനിലഡനിലഗട്ട്&അദര്  കേണ്സ്ട്രേക്ഷന  സവലസഫയര്  (സറഗുകലഷേന  ഓഫട്ട്
എലകപ്ലഭായ്സമന്റെട്ട് ആന്റെട്ട് കേണതീഷേനസട്ട് ഓഫട്ട് സര്വതീസട്ട്)  ആകട്ട് എനതീ നനിയമങ്ങള
പ്രകേഭാരല നടതന പരനികശഭാധനയനില കേസണതന നനിയമ ലലഘനങ്ങളസക്കതനിസര
നനിയമ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചട്ട്  ടനി  സതഭാഴെനിലഭാളനികേളുസട  ആകരഭാഗലല,  സതഭാഴെനില
സരക്ഷ,  കക്ഷമല എനനിവ ഉറപ്പുവരുതന.  ഇതര സലസഭാന സതഭാഴെനിലഭാളനികേളുസട
ആകരഭാഗല  സലരക്ഷണല  ഉറപട്ട്  വരുതനതനികലയഭായനി  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേസള
ഏകകേഭാപനിപനിച്ചുസകേഭാണട്ട്  ഒരു  ടഭാസ്കെട്ട്കഫഭാഴട്ട്  17-12-2015-സല  ജനി.ഒ.(ആര്.ടനി)
1717/2015/സതഭാഴെനില  ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരല  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ജനില്ലെഭാ  കലബര്
ഓഫതീസര്  (ഇ)  കേണ്വതീനറുല,  ജനില്ലെഭാ  സമഡനിക്കല ഓഫതീസര്  (ആകരഭാഗല വകുപട്ട്),
ഫഭാകറതീസട്ട് &കബഭായനികലഴട്ട് ഇനസസകര്, സഡപമ്പ്യൂടനി ഡയറകര് (തകദ്ദേശ സസയലഭരണ
വകുപട്ട്)  എനനിവസര  അലഗങ്ങളഭായുല  ഉളസപടുത്തനിസക്കഭാണ്ടുള്ള  ടഭാസ്കെട്ട്  കഫഭാഴനിസന്റെ
പ്രവര്ത്തനല സലസഭാനത്തട്ട് ഉസൗര്ജനിതമഭായനി നടനവരുന.

കഷേഭാപ ട്ട് ആന്റെട്ട് സകേഭാകമഴലല എസഭാബനിസഷ്മെന്റെട്ട് കേരടട്ട് കഭദഗതനി ബനില

148(664) ശതീ  .   സകേ  .   സകരഷേട്ട് കുറുപട്ട് :
ശതീ  .   എല  .   സസരഭാജട്ട് :

 ശതീ  .   സനി  .   സകേ  .   ഹരതീനന :
ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷേഭാ  കപഭാറനി :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് സതഭാഴെനിലുല എതക്സെെസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേന  സര്ക്കഭാര്  പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  കഷേഭാപട്ട്  ആന്റെട്ട്  സകേഭാകമഴലല
എസഭാബനിഷ് സമന്റെട്ട് കേരടട്ട് കഭദഗതനി ബനില പരനികശഭാധനയട്ട് വനികധയമഭാക്കനിയനിരുകനഭാ;
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(ബനി)  പത്തനില  തഭാസഴെ  ജതീവനക്കഭാരുള്ള  സഭാപനങ്ങസള  നനിയമത്തനിസന്റെ
പരനിധനിയനില  നനിനട്ട്  ഒഴെനിവഭാക്കുവഭാനുള്ള  നതീക്കല  അസലഘടനിത  കമഖലയനിസല
സതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട് വനിനഭാശകേരമഭായനിരനിക്കുസമനതട്ട് ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) എങ്കെനില സതഭാഴെനിലഭാളനി കദഭാഹ നടപടനികേളനില നനിനട്ട് പനിന്തെനിരനിയണസമനട്ട് കകേന
സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട്  ആവശലസപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കെനിൽ  പ്രതനികേരണല  എന്തെഭായനിരുനസവനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) വനികധയമഭാക്കനിയനിരുന.

(ബനി&സനി) ശദയനിലസപടനിട്ടുണട്ട്.  കകേരളത്തനില നനിലവനിലുള്ള കഷേഭാപട്ട് ആന്റെട്ട്
സകേഭാകമഴലല  എസഭാബനിസഷ്മെന്റെട്ട്  നനിയമപ്രകേഭാരല  ഒരു  സതഭാഴെനിലഭാളനി  മഭാത്രമഭായഭാലുല
പ്രസ്തുത  നനിയമത്തനിസന്റെ  പരനിധനിയനില  വരുല.  എനഭാല  കകേനല  സകേഭാണ്ടുവരുന
ബനില്ലെനില  പകത്തഭാ  അതനില  കൂടുതകലഭാ  സതഭാഴെനിലഭാളനികേള  കജഭാലനി  സചേയ്യുന
സഭാപനങ്ങള  മഭാത്രകമ  ഇസൗ  ബനില്ലെനിസന്റെ  പരനിധനിയനില  വരനികേയുള.   നനിലവനില
അസലഘടനിത  കമഖലയനിലുള്ള  സതഭാഴെനിലഭാളനികേസള  ഇസൗ  വലവസ  സഭാരമഭായനി
ബഭാധനിക്കുല. കകേന സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന കഷേഭാപട്ട് ആന്റെട്ട് സകേഭാകമഴലല
എസഭാബനിസഷ്മെന്റെട്ട്സട്ട്  (സറഗുകലഷേന  ഓഫട്ട്  എലകപ്ലഭായ്സമന്റെട്ട്  ആന്റെട്ട്  കേണതീഷേനസട്ട്
ഓഫട്ട് സര്വതീസസട്ട്) ബനില, 2015-സല ചേനില വലവസകേള സലസഭാനത്തട്ട് നനിലവനില
പ്രഭാബലലത്തനിലുള്ള  കകേരള  കഷേഭാപട്ട്  ആന്റെട്ട്  സകേഭാകമഴലല  എസഭാബനിസഷ്മെന്റെട്ട്  ആകട്ട്,
1960  പ്രകേഭാരല  സതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  വനിഭഭാവനല  സചേയനിട്ടുള്ള  സതഭാഴെനില  സരക്ഷ
ഇല്ലെഭാതഭാക്കഭാനുള്ള  സഭാധലതയുസണനട്ട്  9-8-2016-ല  കകേന  സതഭാഴെനില  വകുപട്ട്
സസക്രടറനിയുമഭായനി  നടത്തനിയ  വതീഡനികയഭാ  കകേഭാണ്ഫറനസനിലഗനില  വലക്തമഭാക്കനിയനിരുന.
കമഭാഡല കഷേഭാപട്ട്  ആന്റെട്ട് സകേഭാകമഴലല എസഭാബനിസഷ്മെന്റെട്ട്സട്ട് ബനില നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്
സലബന്ധനിച്ചുള്ള  സലസഭാനത്തനിസന്റെ  ആശങ്കെയുല  കകേന  ഗവണ്സമന്റെനിസന്റെ
ശദയനിലസകേഭാണ്ടുവനനിട്ടുണട്ട്.  ആയതട്ട്  സലബന്ധനിചട്ട്  കകേന  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ
പ്രതനികേരണല ലഭലമഭായനിടനില്ലെ.

എഴുകകേഭാണ് ഇ.എസട്ട്.സഎ. ആശുപത്രനി

149(665)  ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷേഭാ കപഭാറനി :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സതഭാഴെനിലുല എതക്സെെസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) എഴുകകേഭാണ് ഇ.എസട്ട്.ഐ ആശുപത്രനിയനില സതഭാഴെനില വകുപട്ട് നടത്തനിയ
പരനികശഭാധനയനില കബഭാദലമഭായ പരഭാധതീനതകേള എസന്തെല്ലെഭാമഭാണട്ട്;

(ബനി)  ആശുപത്രനിയനിസല  നനിലവനിസല  പരഭാധതീനതകേള  പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്
എസന്തെല്ലെഭാല നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുസമനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സമഡനിക്കല  ഐ.സനി.യു.-വനിസന്റെ  പ്രവര്ത്തനല  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുവഭാനുല
ഡയഭാലനിസനിസട്ട് യൂണനിറട്ട് തുടങ്ങുവഭാനുമുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ) 8-9-2016-ല ബഹു.  സതഭാഴെനിലുല  എതക്സെെസല വകുപ്പുമനനി എഴുകകേഭാണ്
ഇ.എസട്ട്.സഎ.  ആശുപത്രനി  സന്ദേര്ശനിചനിരുന.  ടനി  സന്ദേര്ശന  കവളയനില
ശദയനിലസപടുത്തനിയ പരഭാധതീനതകേള ചുവസട കചേര്ക്കുന:

(i) ആശുപത്രനി സകേടനിടത്തനിസന്റെ കമലകരയുസട  ചേനില ഭഭാഗങ്ങളനില  
പ്ലഭാസര് അടര്നട്ട് കപഭായതട്ട്.

(ii) സമഡനിക്കല സഎ.സനി.യു.-വനിസന്റെ എയര് കേണതീഷേസന്റെ തകേരഭാറട്ട്.

(ബനി)  പ്ലഭാസര്  അടര്ന  ഭഭാഗങ്ങള  റതീപ്ലഭാസര്  സചേയ്യുനതനിനുല  എയര്
കേണതീഷേനറുകേള റനിപയര് സചേയ്യുനതനിനുല നടപടനികേള ആരലഭനിച്ചു.

(സനി)  സമഡനിക്കല  സഎ.സനി.യു.വനിസന്റെ  എയര്  കേണതീഷേസന്റെ  തകേരഭാറട്ട്
പരനിഹരനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  യൂണനിറനിനട്ട്
കവണനിയുള്ള സടണര് നടപടനികേള ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

സതഭാഴെനില തനപുണല വനികേസനല

150 (666) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന :
ശതീ  .   സകേ  .   ദഭാസന :
ശതീ  .   എല  .   മുകകേഷേട്ട് :
ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സതഭാഴെനിലുല എതക്സെെസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സതഭാഴെനില  സസനപുണല  വനികേസനത്തനിനഭായനി  ഏസതല്ലെഭാല  കമഖലയനില
എസന്തെല്ലെഭാല പദതനികേളഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കനി വരുനസതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഭാലഘടത്തനിനട്ട്  അനുകയഭാജലമഭായ  പുതനിയ  സതഭാഴെനില  കമഖലകേള
കേസണത്തനി  പ്രസ്തുത  കമഖലയനില  പ്രവൃത്തനി  സസനപുണല  പരനിശതീലനല  നലകുനതനിനുള്ള
സമഗ്രമഭായ പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലശല നലകുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  വനിവനിധ  കമഖലകേളനില  ഉരുത്തനിരനിയുന  സതഭാഴെനിലവസരങ്ങസള
പ്രകയഭാജനസപടുത്തഭാന  പ്രകതലകേ പരനിശതീലന പദതനികേളനിലൂസട  തതീവ്രപരനിശതീലനല
നലകേനി  അതനിവനിഗ്ദ്ധ  സതഭാഴെനില  സപ്രഭാഫഷേണലുകേസള  വഭാര്സത്തടുക്കുവഭാനഭായനി
സതഭാഴെനിലധനിഷനിത  തനപുണല  പരനിശതീലന  പദതനികേളക്കട്ട്  രൂപല  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.
വനിവനിധ  കമഖലകേളനില  സതഭാഴെനില  തനപുണല  വനികേസന  കകേനങ്ങള
ആരലഭനിക്കുനതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ഉടമസതയനില  കകേരള  അക്കഭാദമനി  കഫഭാര്
സ്കെനിലസട്ട് എക്സെെലനസട്ട് (KASE) സഭാപനിതമഭായനി.  പ്രസ്തുത സഭാപനത്തനില കേതീഴെനില
തനപുണല വനികേസനത്തനിനഭായനി തഭാസഴെപറയുന അക്കഭാദമനികേളുല സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.
1007/17
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സസന്റെര് ഓഫട്ട് എക്സെെലനസട്ട് പദതനിക്കട്ട് കേതീഴെനില NICE (നഴനിലഗട്ട് ഇനസനിറമ്പ്യൂടട്ട്
കഫഭാര്  കേരനിയര്  എനഹഭാനസസന്റെട്ട്),  CATS  (സസന്റെര്  കഫഭാര്  അഡസഭാനസ്ഡട്ട്
സടയനിനനിലഗട്ട് ഇന സസകേമ്പ്യൂരനിറനി), ESPOIR (എനതലറന സ്കെനിലസട്ട് കപ്രഭാഗ്രഭാല കഫഭാര്
ഓയനില &  റനിഗട്ട്), CRETT (സസന്റെര് കഫഭാര് റനിസര്ചട്ട് ഇന എഡമ്പ്യൂകക്കഷേന ആന്റെട്ട്
ടതീചര് സടയനിനനിലഗട്ട്), CEED (സസന്റെര് ഓഫട്ട് എക്സെെലനസട്ട് ഇന എന്റെര്പ്രണര്ഷേനിപട്ട്
സഡവലപ്സമന്റെട്ട്)  എനതീ  അക്കഭാദമനികേളുല  കേണ്സ്ട്രേക്ഷന  കമഖലയനില  വനിദഗ്ദ്ധ
സതഭാഴെനില  സപ്രഭാഫഷേണലുകേസള  വഭാര്സത്തടുക്കുനതനിനഭായനി  ഇന്തെലന  ഇനസനിറമ്പ്യൂടട്ട്
ഓഫട്ട്  ഇനഫഭാസ്ട്രേക്ചേര്  ആന്റെട്ട്  കേണ്സ്ട്രേക്ഷന  (IIIC),  സ്കൂള  കകേഭാകളജട്ട്
വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  തനപുണല  പരനിശതീലനല  നലകുനതനിനഭായനി  കേസൗശല
കകേനങ്ങള, കകേരളത്തനിസല എലകപ്ലഭായ്സമന്റെട്ട് എക്സെെട്ട്കചേഞ്ചുകേസള 'സതഭാഴെനില തനപുണല
കകേനങ്ങളഭാക്കനി  മഭാറ്റുകേ'സയന  ലക്ഷലകത്തഭാസട  നഭാഷേണല  എലകപ്ലഭായ്സമന്റെട്ട്
സര്വതീസട്ട്  വകുപട്ട്  മുകഖന  എലകപ്ലഭായബനിലനിറനി  സസന്റെര്  പദതനി  എനനിവ
നടപഭാക്കനിവരുന.

(ബനി)  പുതുതഭായനി  ആര്ക്കനിസടക്ചേര്  ആന്റെട്ട്  ഇന്റെതീരനിയര്  ഡനിതസന,
ആകടഭാകമഭാടതീവട്ട്,  ആയുര്കവദ,  ബമ്പ്യൂടനി  ആന്റെട്ട്  സവലസനസട്ട്,  ഡഭാറഭാ  അനലനിറനിക്സെെട്ട്,
സജലസട്ട്  ആന്റെട്ട്  ജമ്പ്യൂവലറനി,  തഹ-സടകേട്ട്  ആകടഭാകമഷേന  ആന്റെട്ട്  സമക്കഭാകടഭാണനിക്സെെട്ട്,
മതീഡനിയ ആന്റെട്ട് എന്റെര്സടയനിസനന്റെട്ട്,  ഫനിസനികയഭാസതറഭാപനി,  റതീസടയനില കറഭാകബഭാടനിക്സെെട്ട്,
കസഭാര്ട്സട്ട്,  ടൂറനിസല  ആന്റെട്ട്  കഹഭാസനിറഭാലനിറനി,  സവയ്സട്ട്  വഭാടര്  ടതീറട്ട്സമന്റെട്ട്
എനനിവയനില മനികേവനിസന്റെ കകേനങ്ങള സഭാപനിക്കുല.

പരമ്പരഭാഗത സതഭാഴെനില കമഖലകേള

151  (667)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലകുഴെനി  അലനി  :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സതഭാഴെനിലുല എതക്സെെസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ഏസതല്ലെഭാല പരമ്പരഭാഗത സതഭാഴെനില കമഖലകേള പൂര്ണമഭായുല ഇല്ലെഭാതഭായനി
എനഭാണട്ട് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടൂള്ളതട്ട്;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനിലുള്ള  ഏസതല്ലെഭാല  സതഭാഴെനില  കമഖലകേളഭാണട്ട്  പൂര്ണ
നഭാശത്തനിസന്റെ വക്കനിസലത്തനിയനിട്ടുള്ളസതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  തുച്ഛമഭായ  എണല  ആളുകേള  മഭാത്രല  പണനി  സചേയ്യുന  പരമ്പരഭാഗത
സതഭാഴെനില  കമഖലകേള  കേസണത്തനി  അവസയ  നനിലനനിര്തനതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ
എസന്തെല്ലെഭാല സഹഭായങ്ങളഭാണട്ട് നലകുനസതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) പരമ്പരഭാഗത സതഭാഴെനിലുകേള ഉകപക്ഷനിചട്ട് മറട്ട് സതഭാഴെനില കമഖലകേളനികലക്കട്ട്
കചേകക്കറുന  സതഭാഴെനിലഭാളനികേസള  പരമ്പരഭാഗത  കമഖലകേളനില  നനിലനനിര്തനതനിനട്ട്
ഉതകുന  തരത്തനില  അവസയ  മഭാറനിസയടുക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ  സഹഭായല  ഈ
സതഭാഴെനില കമഖലകേളക്കട്ട് നലകുന കേഭാരലല പരനിഗണനിക്കുകമഭാ? 
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ഉത്തരല

(എ)  പരമ്പരഭാഗത സതഭാഴെനില കമഖലകേള പൂര്ണമഭായുല ഇല്ലെഭാതഭായനിട്ടുള്ളതഭായനി
സതഭാഴെനില  വകുപനിസന്റെ  ശദയനിലസപടനിടനില്ലെ.  എനഭാല  പല  കമഖലകേളനിലുല
ഗുരുതരമഭായ പ്രതനിസന്ധനി കനരനിടുനതഭായനി ശദയനിലസപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  പരമ്പരഭാഗത  സതഭാഴെനില  കമഖലകേളഭായ  ബതീഡനി,  ഖഭാദനി,  മുള,  ചൂരല,
മതലബന്ധനവുല  സലസ്കെരണവുല,  കേയര്,  കേഭാഷേത്യു,  തകേത്തറനി  തുടങ്ങനിയവ
പ്രതനിസന്ധനി കനരനിടുന.

(സനി&ഡനി)  2010-11  മുതല  സലസഭാനത്തട്ട്  പരമ്പരഭാഗത  കമഖലയനില
സതഭാഴെനില സചേയ്യുന സതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട് ഇനകേല സകപഭാര്ടട്ട് സ്കെതീല മുകഖന സതഭാഴെനില
വകുപട്ട് ധനസഹഭായല നലകേനി വരുന.  ബതീഡനി, ഖഭാദനി, മുള, ചൂരല, മതലബന്ധനവുല
സലസ്കെരണവുല,  കേയര്,  തകേത്തറനി  തുടങ്ങനിയ  സതഭാഴെനില  കമഖലകേളനില  സതഭാഴെനില
സചേയ്യുന സതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  1250  രൂപ  നനിരക്കനില പ്രതനിവര്ഷേല  ധനസഹഭായല
നലകുനണട്ട്.   ഇസൗ  ഇനത്തനില  നഭാളനിതുവസര  341.38  കകേഭാടനി  രൂപ  ബന്ധസപട
വകുപ്പുകേളക്കഭായനി അനുവദനിച്ചുനലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

പ്രവൃത്തനി തനപുണല പരനിശതീലനല

152(668)  ശതീ  .    എല  .    സസരഭാജട്ട് :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് സതഭാഴെനിലുല
എതക്സെെസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സതഭാഴെനില  വകുപട്ട്  മുകഖന  പ്രവൃത്തനി  സസനപുണലത്തനിനഭായനി  ഏസതല്ലെഭാല
കമഖലയനില എസന്തെല്ലെഭാല പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വരുനസവനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ  മഭാറല  ഉളസക്കഭാണട്ട്  പുതനിയ  കേഭാലത്തനിനട്ട്
അനുകയഭാജലമഭായ  സതഭാഴെനില  കമഖലകേള  കേസണത്തനി  ആ  കമഖലയനില  പ്രവൃത്തനി
സസനപുണല പരനിശതീലനല നലകുനതനിനട്ട് സമഗ്രമഭായ പദതനികേള ആരലഭനിക്കുകമഭാ;

(സനി) എങ്കെനില അവയുസട വനിശദഭാലശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  വനിവനിധ  കമഖലകേളനില  ഉരുത്തനിരനിയുന  സതഭാഴെനിലവസരങ്ങസള
പ്രകയഭാജനസപടുത്തഭാന  പ്രകതലകേ പരനിശതീലന പദതനികേളനിലൂസട  തതീവ്രപരനിശതീലനല
നലകേനി  അതനിവനിദഗ്ദ്ധ  സതഭാഴെനില  സപ്രഭാഫഷേണലുകേസള  വഭാര്സത്തടുക്കുവഭാനഭായനി
സതഭാഴെനിലധനിഷനിത  തനപുണല  പരനിശതീലന  പദതനികേളക്കട്ട്  രൂപലനലകേനി.  വനിവനിധ
കമഖലകേളനില സതഭാഴെനില തനപുണല വനികേസന കകേനങ്ങള ആരലഭനിക്കുനതനിനഭായനി
സര്ക്കഭാര് ഉടമസതയനില കകേരള അക്കഭാദമനി കഫഭാര് സ്കെനിലസട്ട് എക്സെെലനസട്ട് (KASE)
സഭാപനിതമഭായനി.  പ്രസ്തുത സഭാപനത്തനിന കേതീഴെനില തനപുണല വനികേസനത്തനിനഭായനി
തഭാസഴെപറയുന അക്കഭാദമനികേളുല സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.
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സസന്റെര് ഓഫട്ട് എക്സെെലനസട്ട് പദതനിക്കട്ട് കേതീഴെനില NICE (നഴനിലഗട്ട് ഇനസനിറമ്പ്യൂടട്ട്
കഫഭാര്  കേരനിയര്  എനഹഭാനസസന്റെട്ട്),  CATS  (സസന്റെര്  കഫഭാര്  അഡസഭാനസ്ഡട്ട്
സടയനിനനിലഗട്ട് ഇന സസകേമ്പ്യൂരനിറനി), ESPOIR (എനതലറന സ്കെനിലസട്ട് കപ്രഭാഗ്രഭാല കഫഭാര്
ഓയനില  &  റനിഗട്ട്  1-3),  CRETT (സസന്റെര് കഫഭാര് റനിസര്ചട്ട്  ഇന എഡമ്പ്യൂകക്കഷേന
ആന്റെട്ട്  ടതീചര്  സടയനിനനിലഗട്ട്),  CEED  (സസന്റെര്  ഓഫട്ട്  എക്സെെലനസട്ട്  ഇന
എന്റെര്പ്രണര്ഷേനിപട്ട്  ഡവലപ്സമന്റെട്ട്)  എനതീ  അക്കഭാദമനികേളുല  കേണ്സ്ട്രേക്ഷന
കമഖലയനില  വനിദഗ്ദ്ധ  സതഭാഴെനില  സപ്രഭാഫഷേണലുകേസള  വഭാര്സത്തടുക്കുനതനിനഭായനി
ഇന്തെലന  ഇനസനിറമ്പ്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട്  ഇനഫഭാസ്ട്രേക്ചേര്  ആന്റെട്ട്  കേണ്സ്ട്രേക്ഷന  (IIIC),  സ്കൂള
കകേഭാകളജട്ട് വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട് തനപുണല പരനിശതീലനല നലകുനതനിനഭായനി കേസൗശല
കകേനങ്ങള, കകേരളത്തനിസല എലകപ്ലഭായ്സമന്റെട്ട് എക്സെെട്ട്കചേഞ്ചുകേസള 'സതഭാഴെനില തനപുണല
കകേനങ്ങളഭാക്കനി മഭാറ്റുകേ'സയന ലക്ഷലകത്തഭാസട നഭാഷേണല എലകപ്ലഭായ്സമന്റെട്ട് സര്വതീസട്ട്
വകുപട്ട് മുകഖന എലകപ്ലഭായബനിലനിറനി സസന്റെര് പദതനി എനനിവ നടപഭാക്കനിവരുന.

(ബനി&സനി)  പുതുതഭായനി  ആര്ക്കനിസടക്ചേര്  ആന്റെട്ട്  ഇന്റെതീരനിയര്  ഡനിതസന,
ആകടഭാകമഭാടതീവട്ട്,  ആയുര്കവദ,  ബമ്പ്യൂടനി  ആന്റെട്ട്  സവലസനസട്ട്,  ഡഭാറഭാ  അനലനിറനിക്സെെട്ട്,
സജലസട്ട്  ആന്റെട്ട്  ജമ്പ്യൂവലറനി,  തഹ-സടകേട്ട്  ആകടഭാകമഷേന  ആന്റെട്ട്  സമക്കഭാകടഭാണനിക്സെെട്ട്,
മതീഡനിയ ആന്റെട്ട് എന്റെര്സടയനിസനന്റെട്ട്,  ഫനിസനികയഭാസതറഭാപനി,  റതീസടയനില കറഭാകബഭാടനിക്സെെട്ട്,
കസഭാര്ട്സട്ട്,  ടൂറനിസല  ആന്റെട്ട്  കഹഭാസനിറഭാലനിറനി,  സവയ്സട്ട്  വഭാടര്  ടതീറട്ട്സമന്റെട്ട്
എനനിവയനില മനികേവനിസന്റെ കകേനങ്ങള സഭാപനിക്കുല.

കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡുകേളനിസല ഫണട്ട് അക്കസൗണട്ട് ബഭാലനസട്ട്

153(669)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  സതഭാഴെനിലുല
എതക്സെെസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സതഭാഴെനില വകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനിലുളള വനിവനിധ കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡുകേളനിസല
31-8-2016 സല ഫണട്ട് അക്കസൗണട്ട് ബഭാലനസട്ട് എത്രസയനട്ട് ഓകരഭാ കബഭാര്ഡനിസന്റെയുല
സവകവസറ സവളനിസപടുത്തഭാകമഭാ;

(ബനി) നനിലവനില ഓകരഭാ കബഭാര്ഡനിസന്റെയുല ഫണട്ട് അക്കസൗണനില സഡകപഭാസനിറട്ട്
സചേയ്യുനതനിസന്റെ മഭാനദണ്ഡല സവളനിസപടുത്തഭാകമഭാ;

(സനി)  കകേന  നനിയമല  നടപനിലഭാക്കനിയ  എത്ര  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡുകേള
സലസഭാനതണട്ട്; എസതല്ലെഭാസമനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  മുഴുവന  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡുകേളനിസലയുല  ഫണട്ട്  അക്കസൗണട്ട്  തുകേ
ടഷേറനിയനില  സഡകപഭാസനിറട്ട്  സചേയ്യുനതനിനട്ട്  കബഭാര്ഡുകേളക്കട്ട്  നനിര്കദശല  നലകുന
കേഭാരലല ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ) അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരവുല  പദതനിയുസട  വനിജഭാപനത്തനിസല
നനിര്കദ്ദേശഭാനുസരണവുല  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനിസല  കബഭാര്ഡട്ട്  തതീരുമഭാന  പ്രകേഭാരവുമഭാണട്ട്
ഫണനിസന്റെ നനികക്ഷപല നടതനതട്ട്.

(സനി) കകേരള സകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ സതഭാഴെനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡട്ട്,  കകേരള
അസലഘടനിത  സതഭാഴെനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡട്ട്  എനനിവ  കകേന
നനിയമത്തനിനനുസൃതമഭായഭാണട്ട് പ്രവര്ത്തനിക്കുനതട്ട്.

(ഡനി)  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില ഇക്കഭാരലല പരനികശഭാധനിചട്ട്  സര്ക്കഭാര് ആവശലമഭായ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നലകുനതഭാണട്ട്.

കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡുകേളുസട പ്രവര്ത്തനല

154 (670) ശതീ  .   എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര്  :
ശതീ  .   സകേ  .   ബഭാബു  :
ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി  :
ശതീ  .    എല  .    നസൗഷേഭാദട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സതഭാഴെനിലുല എതക്സെെസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മുനസര്ക്കഭാരനിസന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  പല  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡുകേളനിസലയുല
ഫണട്ട്  നനിര്ബന്ധപൂര്വല  ടഷേറനികേളനില  നനികക്ഷപനിക്കണസമനട്ട്  നനിര്കദ്ദേശല
നലകേനിയതഭായനി ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതട്ട്  പ്രസ്തുത  കക്ഷമനനിധനികേളനില  അലഗങ്ങളഭായവര്ക്കട്ട്  വനിവനിധ
ആനുകൂലലങ്ങള നലകുനതനിനട്ട് തടസമഭായനി എനതട്ട് ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) വനിവനിധ കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡുകേളുസട പ്രവര്ത്തനല സഗമമഭായനി മുകനഭാടട്ട്
സകേഭാണ്ടുകപഭാകുനതനിനട്ട്  എസന്തെല്ലെഭാല  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന
സതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഉണട്ട്.  

(ബനി) ഇല്ലെ.

* തലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി)  സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി  പനികനഭാക്കല  നനിലക്കുന  കക്ഷമകബഭാര്ഡുകേള
സഗമമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുനതനിനുല,  ഭരണസചലവുകേള  കുറയ്ക്കുനതനിനുല  സര്ക്കഭാര്
കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില  ആവനിഷ്കരനിക്കുന  കക്ഷമ  പദതനികേള  കേഭാലതഭാമസമനില്ലെഭാസത
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളനില  എത്തനിക്കുനതനിനുല  സമചസപട  ആനുകൂലലങ്ങള  എല്ലെഭാ
അലഗങ്ങളക്കുല  ലഭലമഭാക്കുനതനിനുല  കവണനി  സമഭാന  രതീതനിയനില  പ്രവര്ത്തനിക്കുന
കക്ഷമകബഭാര്ഡുകേസള  ഏകേതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ
പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.  സസസനിസന അടനിസഭാനമഭാക്കനി പ്രവര്ത്തനിക്കുന തകേത്തറനി
സതഭാഴെനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡട്ട്,  സകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ സതഭാഴെനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി
കബഭാര്ഡട്ട്,  ആഭരണ നനിര്മ്മേഭാണ സതഭാഴെനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡട്ട് എനനിവയുസട
പ്രവര്ത്തനല  സമചസപടുതനതനികലക്കഭായനി  സസസട്ട്  പനിരനിവട്ട്  ഉസൗര്ജനിതസപടുതനതനിനുല
അലശദഭായ കുടനിശനികേ  പനിരനിസചടുക്കുനതനിനുല ഗ്രഭാന്റെനിനത്തനില സര്ക്കഭാരനില നനിനല
അനുവദനികക്കണ തുകേ ലഭലമഭാക്കുനതനിനുമുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

ഇതര സലസഭാന സതഭാഴെനിലഭാളനികേളുസട ആധനികേലല

155(671)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലകുഴെനി  അലനി :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സതഭാഴെനിലുല എതക്സെെസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഇതര  സലസഭാന  സതഭാഴെനിലഭാളനികേളുസട  ആധനികേലല  സലസഭാനസത്ത
സതഭാഴെനില  കമഖലയനില  സൃഷ്ടനിചനിട്ടുള്ള  മഭാറസത്തക്കുറനിചട്ട്  ഗസൗരവമഭായ  പഠനങ്ങള
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ആയഭാസകമറനിയ  സതഭാഴെനില  കമഖലയനില  ഏര്സപടുന  തകദ്ദേശതീയരഭായ
സതഭാഴെനിലഭാളനികേളുസട എണല കുറഞവരുന സനിതനിവനികശഷേല  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കെനില  ഈ  സഭാഹചേരലല  നമ്മുസട  സഭാമ്പത്തനികേ  കമഖലയനില  ഉണഭാക്കനിയനിട്ടുളള
പ്രതലഭാഘഭാതല പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതര  സലസഭാന  സതഭാഴെനിലഭാളനികേളുസട  കേടനകേയറലമൂലല  ഓകരഭാ
സതഭാഴെനില കമഖലയനിലുല  ഉണഭായനിട്ടുള്ള മഭാറങ്ങള പ്രകതലകേല വനിലയനിരുതനതനിനുല
സഭാമ്പത്തനികേ  കമഖലയനില  ഇതുമൂലല  വനനിട്ടുള്ള  മഭാറങ്ങള  പഠനിക്കുനതനിനുല
ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഇതര  സലസഭാന  സതഭാഴെനിലഭാളനികേളുസട  ആധനികേലല  സലസഭാനസത്ത
സതഭാഴെനില  കമഖലകേളനില  സൃഷ്ടനിചനിട്ടുള്ള  മഭാറസത്തക്കുറനിചട്ട്  ഗസൗരവമഭായ  പഠനങ്ങള
സതഭാഴെനില  വകുപട്ട്  നടത്തനിയനിടനില്ലെ.  എനഭാല  കകേരള  സലസഭാന  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ
കേതീഴെനില വരുന ഗുലഭാത്തനി ഇനസനിറമ്പ്യൂടട്ട് ഓഫട്ട് ഫനിനഭാനസട്ട് ആന്റെട്ട് ടഭാകക്സെെഷേന 2013-ല
കകേരളത്തനിസല  ഇതര  സലസഭാന  സതഭാഴെനിലഭാളനികേളുസട  സഭാമൂഹനികേ-സഭാമ്പത്തനികേ-
ആകരഭാഗല വനിഷേയങ്ങസളക്കുറനിചട്ട് ഒരു പഠന റനികപഭാര്ടട്ട് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി) വനിലയനിരുത്തനിയനിടനില്ലെ.

(സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ലെ.

അസനിസന്റെട്ട് കലബര് ഓഫതീസര്

156  (672)  ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷേലസതീര് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സതഭാഴെനിലുല എതക്സെെസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സതഭാഴെനില വകുപനില അസനിസന്റെട്ട് കലബര് ഓഫതീസര് തസ്തനികേയനില എത്ര
ഒഴെനിവുകേളുണട്ട്;

(ബനി)  സതഭാഴെനില  വകുപട്ട്  ആസഭാനത്തട്ട്  എത്ര  അസനിസന്റെട്ട്  കലബര്
ഓഫതീസര്മഭാര് വര്ക്കനിലഗട്ട് അകറഞട്ട്സമന്റെനില കജഭാലനിസചേയ്യുനണട്ട്;

(സനി)  പ്രസ്തസ്തുത  വര്ക്കനിലഗട്ട്  അകറഞട്ട്സമന്റെട്ട്  റദ്ദു  സചേയഭാന  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  സതഭാഴെനില  വകുപനില  അസനിസന്റെട്ട്  കലബര്  ഓഫതീസര്  കഗ്രഡട്ട്-II
തസ്തനികേയനില നനിലവനില 7 ഒഴെനിവുകേളുണട്ട്.

(ബനി)  സതഭാഴെനില  വകുപട്ട്  ആസഭാനത്തട്ട്  അസനിസന്റെട്ട്  കലബര് ഓഫതീസര്മഭാര്
വര്ക്കനിലഗട്ട് അകറഞട്ട്സമന്റെനില കജഭാലനി സചേയ്യുനനില്ലെ.

(സനി) ബഭാധകേമല്ലെ.

സതഭാഴെനിലനില്ലെഭായ്മ കവതന വനിതരണല

157  (673)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സതഭാഴെനിലുല എതക്സെെസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സതഭാഴെനിലനില്ലെഭായ്മ  കവതനല  പൂര്ണമഭായനി  വനിതരണല  സചേയനിട്ടുകണഭാ  ;
ഇസല്ലെങ്കെനില കുടനിശനികേ എത്രസയനട്ട് ജനില്ലെ തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  മുനസര്ക്കഭാരനിസന്റെ  കേഭാലയളവനിലുള്ള  കുടനിശനികേ  എത്രസയനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ)  ഓണകത്തഭാടനുബന്ധനിചട്ട്  2016  ജൂതല  (7/2016)  മഭാസല  വസരയുള്ള
സതഭാഴെനിലരഹനിത  കവതനല  പൂര്ണമഭായുല  2016  ആഗസട്ട്,  സസപ്തലബര്
മഭാസങ്ങളനിലഭായനി വനിതരണല നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  നനിലവനില 2016 ആഗസട്ട് മഭാസസത്ത
സതഭാഴെനില രഹനിത കവതനല മഭാത്രകമ ഇനനി വനിതരണല നടത്തഭാനുള.
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(ബനി) മുന സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരസമഭാഴെനിഞ്ഞ 2016 കമയട്ട് മഭാസത്തനില 12/2015
മുതല  4/2016  വസരയുള്ള അഞട്ട്  (5)  മഭാസസത്ത സതഭാഴെനില രഹനിത കവതനമഭായ
12,22,21,800  രൂപ  (പനണട്ട്  കകേഭാടനി  ഇരുപത്തനിരണട്ട്  ലക്ഷത്തനി  ഇരുപത്തനി
സയഭാനഭായനിരത്തനി എണ്ണൂറട്ട് രൂപ മഭാത്രല) വനിതരണല നടത്തഭാന കുടനിശനികേ ഉണഭായനിരുന.

എലകപ്ലഭായ്സമന്റെട്ട് എക്സെെട്ട്കചേഞ്ചുകേളുസട പ്രവര്ത്തനല കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

158  (674)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  സതഭാഴെനിലുല
എതക്സെെസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) എലകപ്ലഭായ്സമന്റെട്ട്  എക്സെെട്ട്കചേഞ്ചുകേളുസട  പ്രവര്ത്തനല  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനഭായനി
എസന്തെല്ലെഭാല  നടപടനികേള  ആവനിഷ്കരനിച്ചു  നടപനിലഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനസണനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

(ബനി)   1-7-2011  മുതല  31-8-2016  വസര  എത്ര കപര്ക്കട്ട്  എലകപ്ലഭായ്സമന്റെട്ട്
എക്സെെട്ട്കചേഞട്ട് വഴെനി നനിയമനല നലകേനിസയനട്ട് ജനില്ലെ തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  എലകപ്ലഭായ്സമന്റെട്ട്  എക്സെെട്ട്കചേഞ്ചുകേളുസട  പ്രവര്ത്തനല  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിസന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  എല്ലെഭാ  എലകപ്ലഭായ്സമന്റെട്ട്  എക്സെെട്ട്കചേഞ്ചുകേളനിസലയുല  ഡഭാറഭാ  ഡനിജനിറതലസട്ട്
സചേയ്തുകേഴെനിഞ.  ഇ-ഓഫതീസട്ട്  നടപനില  വരുതനതനിസന്റെ  ആദല  ഘടമഭായനി
സതരസഞ്ഞടുത്ത  എലകപ്ലഭായ്സമന്റെട്ട്  എക്സെെട്ട്കചേഞ്ചുകേളനില  ആവശലമഭായ  കേമ്പമ്പ്യൂടര്
ഹഭാര്ഡട്ട് സവയര്,  കകേരള  കസറട്ട്  തവഡട്ട്  ഏരനിയ  സനറട്ട് വര്ക്കട്ട്  (സകേസസഭാന),
ബനി.എസട്ട്.എന.എല.  മുകഖനയുള്ള  സനറട്ട് വര്ക്കട്ട്  കേണകനിവനിറനി,  ഇ-സമയനില
സവബട്ട് തസറട്ട് സലവനിധഭാനല എനനിവ ഏര്സപടുത്തനിക്കഴെനിഞ.  ഡനിജനിറതലകസഷേന
പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കട്ട്  ഓണ്തലന  കസവനങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള്ള കസഭാഫട്ട് സവയര് വനികേസനിപനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള അന്തെനിമ
ഘടത്തനിലഭാണട്ട്.  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളുസട  രജനികസ്ട്രേഷേന,  പുതുക്കല,  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്
കചേര്ക്കല തുടങ്ങനിയ കസവനങ്ങള  “any where any time” അടനിസഭാനത്തനില
എളുപത്തനില  ലഭനിക്കുവഭാനുള്ള  കസവനങ്ങള  ഉളസപടുന  ഒനഭാലഘടല
നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള നടനവരുന.

(ബനി)  1-7-2011  മുതല  31-8-2016  വസര  സലസഭാനസത്ത  വനിവനിധ
എലകപ്ലഭായ്സമന്റെട്ട്  എക്സെെട്ട്കചേഞ്ചുകേള വഴെനി  53619  കപര്ക്കട്ട് നനിയമനല നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.
ജനില്ലെ തനിരനിച്ചുള്ള വനിശദഭാലശങ്ങള ചുവസട കചേര്ക്കുന:
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ക്രമ നമ്പര് ജനില്ലെ സതഭാഴെനില നലകേനിയവരുസട എണല

1 തനിരുവനന്തെപുരല 6714

2 സകേഭാല്ലെല 4059

3 ആലപ്പുഴെ 3523

4 പത്തനലതനിട 2516

5 കകേഭാടയല 3153

6 ഇടുക്കനി 1955

7 എറണഭാകുളല 8406

8 തൃശ്ശൂര് 4114

9 പഭാലക്കഭാടട്ട് 3446

10 മലപ്പുറല 3920

11 കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് 4522

12 വയനഭാടട്ട് 2130

13 കേണ്ണൂര് 2792

14 കേഭാസര്കഗഭാടട്ട് 2369

ആസകേ 53619

എലകപ്ലഭായ്സമന്റെട്ട് എക്സെെട്ട്കചേഞട്ട്

 159 (675)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനില :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സതഭാഴെനിലുല എതക്സെെസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  എലകപ്ലഭായ്സമനറട്ട് എക്സെെട്ട്കചേഞ്ചുകേളനില  2016  ഓഗസട്ട്  30  വസര രജനിസര്

സചേയവരുസട എണല ജനില്ലെ തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  2016  വര്ഷേത്തനില  എലകപ്ലഭായ്സമനറട്ട്  എക്സെെട്ട്കചേഞട്ട്  വഴെനി  കജഭാലനി

നലകേനിയവരുസട എണല ജനില്ലെ തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;?

1007/17
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ഉത്തരല

(എ)  കകേരളത്തനിസല  എലകപ്ലഭായ്സമന്റെട്ട്  എക്സെെട്ട്കചേഞ്ചുകേളനില  2016  ആഗസട്ട്
30  വസര  കപരട്ട്  രജനിസര്  സചേയ  സതഭാഴെനില  രഹനിതര്  35,81,597  (മുപത്തനിയഞട്ട്
ലക്ഷത്തനി എണ്പത്തനി ഒനഭായനിരത്തനി അഞ്ഞൂറനി സതഭാണ്ണൂറനി ഏഴെട്ട്)  കപരഭാണട്ട് ജനില്ലെ
തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കുകേള അനുബന്ധല I ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി) 2016  വര്ഷേത്തനില ആഗസട്ട്  30  വസര കകേരളത്തനില എലകപ്ലഭായ്സമന്റെട്ട്
എക്സെെട്ട്കചേഞ്ചുകേള വഴെനി  വനിവനിധ തസ്തനികേകേളനില കജഭാലനി  ലഭനിചവര്  7401  കപരഭാണട്ട്.
ജനില്ലെ തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കുകേള അനുബന്ധല II ആയനി കചേര്ക്കുന*.

മഭാടഭായനി സഎ.ടനി.സഎ.-യനില പുതനിയ കകേഭാഴ്സുകേള

160 (676) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷേട്ട് : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് സതഭാഴെനിലുല
എതക്സെെസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

കേണ്ണൂര്  ജനില്ലെയനിസല  മഭാടഭായനി  ഐ.ടനി.ഐ.-യനില  പുതനിയ  കകേഭാഴ്സുകേള
തുടങ്ങുനതനിനട്ട്  എസന്തെഭാസക്ക  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;  വനിശദഭാലശല
നലകുകമഭാ?

ഉത്തരല

കേണ്ണൂര്  ജനില്ലെയനിസല  മഭാടഭായനി  സഎ.ടനി.സഎ.-യനില  നനിലവനിലുള്ള
ആര്ക്കനിസടക്ചേറല അസനിസന്റെട്ട് കടഡനിനു പകേരമഭായനി ഡ്രഭാഫട്ട്സഭാന സനിവനില കടഡുല
പുതുതഭായനി  ഇലകതീഷേലന  കടഡുല  ആരലഭനിക്കുനതനിനുള്ള  അനുമതനിക്കഭായുള്ള
സടയനിനനിലഗട്ട് ഡയറകറുസട ശനിപഭാര്ശ സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനിച്ചുവരുന.

റഭാനനി സര്ക്കഭാര് സഎ.ടനി.സഎ.

161  (677)  ശതീ  .    രഭാജ  എബഹഭാല :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സതഭാഴെനിലുല എതക്സെെസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  റഭാനനി  സര്ക്കഭാര്  ഐ.ടനി.ഐ.  എനഭാണട്ട്  ആരലഭനിചസതനല  ഇവനിസട
എസന്തെഭാസക്ക കകേഭാഴ്സുകേളഭാണട്ട് ഉള്ളസതനല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില  ഐ.ടനി.ഐ.  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  റഭാനനി  പഞഭായത്തനിസന്റെ
സകേടനിടത്തനില  മതനിയഭായ  സസൗകേരലങ്ങള  ഇല്ലെഭാത്തതനിനഭാല  ലഭലമഭായ  സലത്തട്ട്
പുതനിയ  സകേടനിടല  പണനിതട്ട്  ഐ.ടനി.ഐ.  പുതനിയ  സലകത്തക്കട്ട്  മഭാറഭാന  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

* തലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി)  ഐ.ടനി.ഐ.-ക്കഭായനി  റഭാനനി  പഞഭായത്തനിസല  ഉതനിമൂടനില  ഉള്ള
പനി.ഐ.പനി.  വകേ  സലല  ഏസറടുക്കുനതനിനട്ട്  എസന്തെങ്കെനിലുല  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  എത്ര  സലല  വനിട്ടു  നലകേഭാനഭാണട്ട്  പഞഭായത്തട്ട്  സനദത
അറനിയനിചസതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  2011  ആഗസട്ട്  മഭാസല  മുതല ഗവ.  സഎ.ടനി.സഎ.  റഭാനനി  പ്രവര്ത്തനല
ആരലഭനിച്ചു.  ടനി  സഭാപനത്തനില  ഡ്രഭാഫട്ട്സഭാന  സനിവനില,  ഇലകകഭാണനികേട്ട്,
സമക്കഭാനനിക്കട്ട് എനതീ കടഡുകേള 2 യൂണനിറട്ട് വതീതല നനിലവനിലുണട്ട്.

(ബനി) ലഭലമഭായ  സലത്തട്ട്  സഎ.ടനി.സഎ.ക്കഭായനി  സകേടനിടല  നനിര്മ്മേനിക്കുന
തനിനഭാവശലമഭായ  തുകേ  2017-18-സല  ബഡ്ജറനില  വകേയനിരുതന  കേഭാരലല
സടയനിനനിലഗട്ട് ഡയറകറുസട ശനിപഭാര്ശ ലഭനിക്കുന മുറയട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി)  ഉണട്ട്.  റഭാനനി  തഭാലൂക്കനില  റഭാനനി  വനികല്ലെജനില  ജലവനിഭവ  വകുപനിസന്റെ
തകേവശത്തനിലുള്ള  (പനി.സഎ.പനി.  ലഭാന്റെട്ട്)  കബഭാക്കട്ട് നല.6-ല റതീസര്കവ  534-ലസപട
74.90  ആര് ഭൂമനിയുസട  ഉടമസഭാവകേഭാശല  റവനമ്പ്യൂ  വകുപനില പുനര്നനിക്ഷനിപ്തമഭാക്കനി
സഎ.ടനി.സഎ.  സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  വകുപനിനട്ട്  ഉപകയഭാഗഭാനുമതനി  നലകേനി  സ.ഉ.
(സസകേസയഴുത്തട്ട്)  നമ്പര്430/16/റവനമ്പ്യൂ  തതീയതനി  30-7-2016  പ്രകേഭാരല
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.  സലല  വകുപനിനുകവണനി  ഏസറടുക്കുനതനിനഭായനി  റഭാനനി
സഎ.ടനി.സഎ. പ്രനിനസനിപഭാളനിസന ചുമതലസപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

കേണ്ണൂര് ജനില്ലെയനിസല സപരനികങ്ങഭാല സഎ.ടനി.സഎ.

162 (678)  ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് സതഭാഴെനിലുല
എതക്സെെസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കേണ്ണൂര് ജനില്ലെയനിസല സപരനികങ്ങഭാല ഗവണ്സമന്റെട്ട് ഐ.ടനി.ഐ.യുസട പുതനിയ
സകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണത്തനിസന്റെ നനിലവനിലുളള അവസ വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  സകേടനിടത്തനിസന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണല  എകപഭാള  ആരലഭനിക്കഭാന
കേഴെനിയുസമനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  കേണ്ണൂര്  ജനില്ലെയനിസല  സപരനികങ്ങഭാല  സഎ.ടനി.സഎ.-ക്കട്ട്  സകേടനിടല
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  3  കകേഭാടനി  50  ലക്ഷല രൂപയുസട ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.
സടണര്  നടപടനികേള  നടനവരുന.  ആറുമഭാസത്തനിനകേല  സകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണല
ആരലഭനിക്കുവഭാന കേഴെനിയുസമനട്ട്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.
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എലകപ്ലഭായ്സമന്റെട്ട് എക്സെെട്ട്കചേഞ്ചുകേളനിസല നടപടനിക്രമങ്ങള

163 (679)  ശതീ  .    കജഭാണ് സഫര്ണഭാണസട്ട്  :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സതഭാഴെനിലുല എതക്സെെസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) എറണഭാകുളല  ജനില്ലെയനിസല  ആലുവ,  സകേഭാചനി  എലകപ്ലഭായ്സമന്റെട്ട്
എക്സെെട്ട്കചേഞ്ചുകേളനില രജനിസര് സചേയ എസട്ട്.സനി.  വനിഭഭാഗത്തനിലസപടവര്ക്കുകപഭാലുല  30
വര്ഷേത്തനികലസറയഭായനിട്ടുല  യഭാസതഭാരു  കജഭാലനിയുല  ലഭനിക്കുനനില്ലെ  എന
സപഭാതുപരഭാതനിയനികനല അകനസഷേണല നടത്തനി നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) എലകപ്ലഭായ്സമന്റെട്ട്  എക്സെെട്ട്കചേഞ്ചുകേളനിസല നടപടനിക്രമങ്ങള കേമ്പമ്പ്യൂടര്വത്കേരനിചട്ട്
പ്രവര്ത്തനങ്ങള സതഭാരലവുല കേഭാരലക്ഷമവുല ആക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ ;

(സനി)  എങ്കെനില എസന്തെല്ലെഭാല നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനസതനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഇതട്ട്  സലബന്ധനിചട്ട്  നഭാഷേണല എലകപ്ലഭായ്സമന്റെട്ട്  സര്വതീസട്ട്  (കകേരളല)
വകുപട്ട് ഉയര്ന ഉകദലഭാഗസസന നനിയമനിചട്ട് അകനസഷേണല നടതനതനിനുള്ള നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുനണട്ട്.

(ബനി) ഉണട്ട്.

(സനി)  എലകപ്ലഭായ്സമന്റെട്ട്  എക്സെെട്ട്കചേഞ്ചുകേളനിസല  നടപടനിക്രമങ്ങള  കേമ്പമ്പ്യൂടര്വലക്കരനിചട്ട്
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സതഭാരലവുല  കേഭാരലക്ഷമവുമഭാക്കഭാന  എന.സഎ.സനി.  മുകഖന
ഓണ്തലന  ആകുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിച്ചു  വരുന.  ഇതട്ട്
നടപനിലഭാക്കുനതുവഴെനി ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കുല  ഉകദലഭാഗദഭായകേര്ക്കുല  സമചസപട
കസവനങ്ങള  സതഭാരലവുല  കേഭാരലക്ഷമവുമഭായനി  എത്രയുല  സപസടനട്ട്  നലകുവഭാന
കേഴെനിയുല.  ഓണ്തലന സലവനിധഭാനല നടപനിലഭാക്കുനകതഭാടുകൂടനി  സപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്
സമചസപട കസവനല ലഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ഇതര സലസഭാന സതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുള്ള ആകരഭാഗല ഇനഷേസറനസട്ട് പദതനി

164 (680) ശതീ  .   സകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   സകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തട്ട് :
ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സതഭാഴെനിലുല എതക്സെെസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഇതര  സലസഭാന  സതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ഏര്സപടുതന  ആകരഭാഗല
ഇനഷേസറനസട്ട് പദതനിയുസട വനിശദഭാലശല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഈ  വര്ഷേല  എത്ര  ഇതര  സലസഭാന  സതഭാഴെനിലഭാളനികേസളയഭാണട്ട്  ഈ
സ്കെതീമനിസന്റെ കേതീഴെനില സകേഭാണ്ടുവരഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനസതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇനഷേസറനസട്ട്  ഇല്ലെഭാസത  ഇതര  സലസഭാന  സതഭാഴെനിലഭാളനികേസള  പണനി
എടുപനിക്കുന  സതഭാഴെനിലുടമയട്ട്  പനിഴെ  ഏര്സപടുതവഭാന  ഉകദ്ദേശമുകണഭാസയനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ കക്ഷമനനിധനിക്കട്ട് കേതീഴെനിലുള്ള കുടനികയറ സതഭാഴെനിലഭാളനി
കക്ഷമപദതനിസയ  ഈ  ഇനഷേസറനസമഭായനി  ബന്ധനിപനിക്കുവഭാന  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഇതര  സലസഭാന  സതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  തനിരനിചറനിയല  കേഭാര്ഡട്ട്
നലകുനതനിനുല വനിവരകശഖരണല,  രജനികസ്ട്രേഷേന,  ആകരഭാഗല പരനിപഭാലനല എനനിവ
ഉറപഭാക്കുനതനിനുമഭായനി  സതഭാഴെനില  വകുപനിസന്റെ  കനതൃതസത്തനില  സമഗ്ര  ആകരഭാഗല
ഇനഷേസറനസട്ട്  പദതനിയുസട  മഭാതൃകേയനില  ഒരു  ഇനഷേസറനസട്ട്  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള സപ്രഭാകപഭാസല സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.  സര്ക്കഭാര്
ആശുപത്രനിയനില 15,000 രൂപ വസര കേനിടത്തനി ചേനികേനിതയ്ക്കുള്ള സചേലവട്ട് ഇസൗ പദതനി
വനിഭഭാവനല  സചേയ്യുന.   പദതനിയുസട  പ്രഭാരലഭ  നടപടനികേളുസട  ഭഭാഗമഭായനി  സഎ.ടനി.
മനിഷേന,  ചേനിയഭാക്കട്ട്,  അക്ഷയ,  യു.സഎ.ഡനി.  എനതീ  സര്ക്കഭാര്  ഏജനസനികേളുമഭായുല
ആകരഭാഗലല,  ആഭലന്തെരല,  റവനമ്പ്യൂ,  തകദ്ദേശ  സസയലഭരണല  എനതീ  വകുപ്പുകേളുമഭായനി
ബന്ധസപട്ടുല അവകലഭാകേന കയഭാഗങ്ങള നടന വരുന. വനിവരകശഖരണല നടതന
ഏജനസനി,  ഉപകയഭാഗനിക്കുന  കസഭാഫട്ട് സവയര്,  ഇനഷേസറനസട്ട്  കേമ്പനനി,  പ്രതീമനിയല,
തനിരനിചറനിയല കേഭാര്ഡട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണല,  പ്രനിന്റെനിലഗട്ട്  എനനിവ ഓപണ് സടണര് മുകഖന
നനിശയനിക്കുനതഭാണട്ട്.  ആയതനിനുകശഷേല  വനിവരകശഖരണവുല  ഇനഷേസറനസട്ട്
ലനിങ്കെട്ട്ഡട്ട് തനിരനിചറനിയല കേഭാര്ഡട്ട് നലകേല എനനിവ ഒരുമനിചട്ട് നടതനതഭാണട്ട്.

(ബനി)  അഞട്ട്  ലക്ഷല  കപസരയഭാണട്ട്  സ്കെതീമനിസന്റെ  കേതീഴെനില  സകേഭാണ്ടുവരഭാന
പ്രഭാഥമനികേമഭായനി ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.

(സനി) ഇക്കഭാരലത്തനില തതീരുമഭാനല തകേസക്കഭാണനിടനില്ലെ.

(ഡനി)  സലസഭാനത്തട്ട്  കജഭാലനി  സചേയ്യുന  മുഴുവന  ഇതര  സലസഭാന
സതഭാഴെനിലഭാളനികേകളയുല  ഇനഷേസറനസട്ട്  പദതനിയനില  ഉളസപടുത്തഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.
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മയക്കുമരുനനിസന്റെ ഉപകയഭാഗല

 165 (681) ശതീ  .   സകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസട്ട് : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സതഭാഴെനിലുല എതക്സെെസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞ  3  വര്ഷേല  സകേഭാണട്ട്  സലസഭാനത്തട്ട്  മയക്കുമരുനനിസന്റെ
ഉപകയഭാഗല വര്ദനിച്ചു വരുനതഭായനി ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ ; എങ്കെനില വനിശദവനിവരല
നലകുകമഭാ ;

(ബനി) മയക്കുമരുനട്ട് ഉപകയഭാഗവുമഭായനി ബന്ധസപടട്ട് എത്ര കകേസകേള രജനിസര്
സചേയസപടനിട്ടുണട്ട് ;

(സനി)  മയക്കുമരുനട്ട്  ഉപകയഭാഗല  തടയുനതനിസനതനിസര  ഫലപ്രദമഭായ  എസന്തെല്ലെഭാല
നടപടനികേളഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിച്ചു  വരുനതട്ട്;  ഇതട്ട്  ഫലപ്രദമഭാകുനകണഭാ;
എങ്കെനില വനിശദഭാലശല നലകുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട് നനിലവനിലുള്ള മദലനയല നടപനിലഭാക്കനിതുടങ്ങനിയ കശഷേല
കേഞഭാവട്ട്,  മയക്കുമരുനട്ട്  എനനിവയുസട  വനിപണനവുല  ഉപകയഭാഗവുല  വര്ദനിച്ചു
സവനതട്ട്  ഒരു  യഭാഥഭാര്തലമഭാണട്ട്.  2013,  2014  വര്ഷേങ്ങളനില  യഥഭാക്രമല
793, 970 എന.ഡനി.പനി.എസട്ട്. കകേസകേളഭാണട്ട് എതക്സെെസട്ട് വകുപട്ട് രജനിസര് സചേയ്യുകേയുണഭായ
സതങ്കെനില,  പുതനിയ  അബ്കേഭാരനിനയല  നടപനിലഭാക്കനിയകശഷേല2015  വര്ഷേത്തനില
1430  എന.ഡനി.പനി.എസട്ട്.  കകേസകേളുല,  2016  ആഗസട്ട്  മഭാസല  വസര
1789 എന.ഡനി.പനി.എസട്ട്. കകേസകേളുമഭാണട്ട് എതക്സെെസട്ട് വകുപട്ട് രജനിസര് സചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(ബനി)  2011  മുതല  2016  (ആഗസട്ട്  വസര)  വസരയുള്ള  വര്ഷേങ്ങളനില
മയക്കുമരുനട്ട്  ഉലപഭാദനല,  കേടത്തട്ട്,  വനിപണനല,  വനിലപന,  ഉപകഭഭാഗല
മുതലഭായവയുമഭായനി  ബന്ധസപടട്ട്  എതക്സെെസട്ട്  വകുപട്ട്  രജനിസര്  സചേയനിട്ടുള്ള
എന.ഡനി.പനി.എസട്ട്. കകേസകേളുസട എണല സലബന്ധനിച കേണക്കട്ട് ചുവസട കചേര്ക്കുന:

വര്ഷേല എന.ഡനി.പനി.എസട്ട്. കകേസകേളുസട എണല

2011 332

2012 563

2013 793

2014 970

2015 1430

2016 (ആഗസട്ട് വസര) 1789
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(സനി)  സലസഭാനത്തട്ട്  ലഹരനി  പദഭാര്തങ്ങളുസട  ലഭലത  തടയുനതനിനട്ട്

എതക്സെെസട്ട്  വകുപട്ട്  ശക്തമഭായ  എനകഫഭാഴട്ട്സമന്റെട്ട്  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്

നടത്തനിവരുനതട്ട്.  കൂടഭാസത  മയക്കുമരുനകേളുസടയുല  മദലത്തനിസന്റെയുല  ഉപകയഭാഗല-

മൂലമുണഭാകുന ആകരഭാഗല പ്രശ്നങ്ങസള സലബന്ധനിചട്ട് സപഭാതു ജനങ്ങളനില, പ്രകതലകേനിചട്ട്

യുവജനങ്ങളക്കനിടയനില, അവകബഭാധല ഉണഭാക്കുനതനിനട്ട് ശക്തമഭായ കബഭാധവലക്കരണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങളുല  എതക്സെെസട്ട്  വകുപട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിവരുനണട്ട്.  നനിലവനില,

മയക്കുമരുനട്ട്  വലഭാപനല  തടയുനതനിനഭായനി  എതക്സെെസട്ട്  ഷേഭാകഡഭാ  സലവനിധഭാനല

ഉളസപസടയുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലൂസട  എനകഫഭാഴട്ട്സമന്റെട്ട്  ശക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

എതക്സെെസട്ട്  കേമ്മേതീഷേണറുസട  കനതൃതസത്തനിലുള്ള  സ്കെസഭാഡുല  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി

പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാസത  മറട്ട്  സലസഭാനങ്ങളനില  നനിനല  കേഞഭാവടക്കമുള്ള

ലഹരനി  പദഭാര്തങ്ങള  സലസഭാനകത്തക്കട്ട്  കേടത്തനിസക്കഭാണ്ടുവരുനതട്ട്

തടയുനതനിനഭായനി  എതക്സെെസട്ട്  സചേക്കട്ട്  കപഭാസ്റ്റുകേളുസട  പ്രവര്ത്തനവുല  അതനിര്ത്തനി

പ്രകദശങ്ങളനില  കബഭാര്ഡര്  പകടഭാളനിലഗട്ട്  യൂണനിറ്റുകേളുസട  പ്രവര്ത്തനവുല

ശക്തനിസപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   സടയനിന  മുഖഭാന്തെനിരമുള്ള  ലഹരനി  വസ്തുക്കളുസട  കേടത്തട്ട്

തടയുനതനിനട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്,  സറയനിലസവ,  ആര്.പനി.എഫട്ട്.  വനിഭഭാഗങ്ങളുമഭായനി

സഹകേരനിചട്ട്  കേര്ശനമഭായ  പരനികശഭാധനകേള  നടതന.  ഡ്രഗ്സട്ട്  കേണ്കടഭാള

വകുപ്പുമഭായനി  കചേര്നട്ട്  സമഡനിക്കല  കസഭാറുകേളനില  പരനികശഭാധന  നടതകേയുല

ലഹരനിക്കഭായനി  ദുരുപകയഭാഗല  സചേയസപടുന  മരുനകേളുസട  അനധനികൃത  വനിലപന

തടയുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയുല സചേയ്യുന. മദലല, മയക്കട്ട് മരുനകേള,

പുകേയനില ഉലപനങ്ങള മുതലഭായവയുസട ഉല്പഭാദനല, കേടത്തട്ട്, വനിപണനല, വനിലപന,

ഉപകഭഭാഗല  തുടങ്ങനിയ  അബ്കേഭാരനി/  എന.ഡനി.പനി.എസട്ട്./എല.&റനി.പനി./കകേഭാട്പ

കുറകൃതലങ്ങള സലബന്ധനിച വനിവരങ്ങളുല പരഭാതനികേളുല  സപഭാതുജനങ്ങളനില നനിനല

വനിവനിധ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂസട  സസതീകേരനിചട്ട്  സമയബന്ധനിതമഭായനി  നടപടനികേള

സസതീകേരനിക്കുന.  മദല-ലഹരനി  വസ്തുക്കളസക്കതനിസര  ശക്തമഭായ  കബഭാധവത്കേരണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലൂസട  ഇത്തരല  ശതീലങ്ങളനില  നനിനല  മുഴുവന  ജനങ്ങസളയുല

വനിമുക്തമഭാക്കുനതനിനട്ട്  ഒരു  കബഭാധവലക്കരണ  മനിഷേന  രൂപതീകേരനിചട്ട്  അതനിലൂസട

കുടുലബശതീ,  റസനിഡന്റെട്ട്സട്ട്  അകസഭാസനികയഷേനുകേള,  നഭാഷേണല  സര്വതീസട്ട്  സ്കെതീല,

എസട്ട്.പനി.സനി.,  സലസഭാന  തലബറനി  കേസൗണ്സനില,  മദലവര്ജന  സമനിതനി

എനനിവയുമഭായനി  കചേര്നല,  വനിദലഭാര്തനി-യുവജന  സലഘടനകേള,  വനിവനിധ

എന.ജനി.ഒ.കേള  എനനിവരുസട  കൂടഭായ്മകയഭാസടയുല  വലഭാപകേമഭായ  കബഭാധവത്കേരണ

പ്രവര്ത്തനമഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്.
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ലഹരനി വനിമുക്ത പ്രചേരണ പദതനികേള

166 (682) ശതീ  .   എല  .   സസരഭാജട്ട് : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് സതഭാഴെനിലുല
എതക്സെെസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സലസഭാനത്തട്ട്  ജനങ്ങളക്കനിടയനില  മദലവര്ജനത്തനിനട്ട്  സഹഭായമഭാകുന
എസന്തെല്ലെഭാല പ്രചേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനി വരുന എനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മദലവര്ജനല  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനുല  മയക്കുമരുനനിസന്റെ
ഉപകയഭാഗല ഇല്ലെഭാതഭാക്കുനതനിനുമഭായനി സ്കൂള തലങ്ങളനില സമഗ്രമഭായ ലഹരനി വനിമുക്ത
പ്രചേരണ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ലഹരനിയുസട  ഉപകയഭാഗല,  സമൂഹത്തനിലുണഭാക്കുന  ദൂഷേലഫലങ്ങസളയുല
മഹഭാവനിപത്തനിസനയുലകുറനിചട്ട്  എല്ലെഭാ  വനിഭഭാഗല  ജനങ്ങസളയുല  കബഭാധവലക്കരനി
ക്കുനതനിസന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കുടുലബശതീ,  റസനിഡന്റെട്ട്സട്ട്  അകസഭാസനികയഷേനുകേള,
നഭാഷേണല സര്വതീസട്ട് സ്കെതീല,  എസട്ട്.പനി.സനി.,  സലസഭാന തലബറനി കേസൗണ്സനില,
ക്ലബ്ബുകേള,  മദലവര്ജന  സമനിതനി,  വനിദലഭാര്തനി-യുവജന  മഹനിളഭാ  സലഘടനകേള,
വനിവനിധ  എന.ജനി.ഒ.-കേള  എനനിവയുമഭായനി  കചേര്നട്ട്  വനിവനിധ  ലഹരനിവനിരുദ
കബഭാധവലക്കരണ  സസമനിനഭാറുകേളുല,  ലഹരനി  വനിരുദ  ആശയങ്ങളടങ്ങനിയ  ഹ്രസസ
ചേനിത്രങ്ങളുല  പ്രദര്ശനിപനിച്ചു  വരുനണട്ട്.  സറയനിലകവ  കസഷേനുകേളനിസലയുല
സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ബസട്ട്  കസഷേനുകേളനിസലയുല  സനി.സനി.ടനി.വനി.  വഴെനിയുല
സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസകേളുസട  തസഡട്ട്  പഭാനലുകേളനിലൂസടയുല  എഫട്ട്.എല.
കറഡനികയഭാ  വഴെനിയുല,  കസഭാഷേലല  മതീഡനിയകേള  വഴെനിയുല  മദല-ലഹരനിവനിരുദ
കബഭാധവലക്കരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തനിവരുന.  കൂടഭാസത  എതക്സെെസട്ട്
വകുപനിസല  ലഭാന്റെട്ട്  കഫഭാണുകേള  വഴെനിയുല,  സമഭാതബല  കഫഭാണുകേള  വഴെനിയുല
റനിലഗ്കടഭാണഭായനി ലഹരനിവനിരുദ ആശയങ്ങള പ്രചേരനിപനിച്ചുവരുന.  മദലവര്ജനത്തനിസന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  എല്ലെഭാ  ജനില്ലെകേളനിലുല  ശക്തവുല  വനിപുലവുമഭായ  കബഭാധവലക്കരണ
പരനിപഭാടനികേളഭാണട്ട്  നടത്തനിവരുനതട്ട്.  റഭാലനികേള,  കഡഭാകേമ്പ്യൂസമന്റെറനി  പ്രദര്ശനല,
കപഭാസര്  പ്രദര്ശനല,  കേസനിസട്ട്  മതരല,  ചേനിത്രരചേനഭാ  മതരല,  പ്രസലഗമതരല,
എക്സെെനിബനിഷേനുകേള, ലഹരനിവനിരുദ സകന്ദേശ കബഭാര്ഡുകേള സഭാപനിക്കല മുതലഭായവ
ഇതനികനഭാടനുബന്ധനിച  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്.   ഓണഭാകഘഭാഷേല,  സലസഭാന  സ്കൂള
യുവജകനഭാതവല,  പൂരല,  മറട്ട്  ആകഘഭാഷേ  പരനിപഭാടനികേള  തുടങ്ങനിയ
ഉതവങ്ങകളഭാടനുബന്ധനിചട്ട് കബഭാധവലക്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിവരുനണട്ട്.
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നവതീന സഭാമൂഹനികേ മഭാധലമങ്ങളനിലൂസട ബഹുജനങ്ങളക്കട്ട് ലഹരനിസക്കതനിസരയുള്ള
പ്രവര്ത്തനങ്ങസള  സഹഭായനിക്കഭാനഭാവുല.  ഇസൗ  ലക്ഷലകത്തഭാസട  സപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്
എതക്സെെസട്ട്  കേമ്മേതീഷേണറുമഭായനി  24  മണനികറുല  ബന്ധസപടുനതനിനട്ട്  ഒരു  വഭാട്സട്ട്-
ആപട്ട് സഹലപട്ട് തലന നമ്പരുല, സമഭാതബല കഫഭാണ് നമ്പരുല നനിലവനിലുണട്ട്.

(ബനി)  സ്കൂള  വനിദലഭാര്തനികേസള  ലഹരനിവസ്തുക്കളുസട  ദൂഷേലവശങ്ങസളക്കുറനിചട്ട്
കബഭാധവത്ക്കരനിക്കുനതനിനഭായനി എതക്സെെസട്ട് വകുപനിസന്റെ കനതൃതസത്തനില സലസഭാന
സത്തഭാടഭാസകേ  1993  സ്കൂള-കകേഭാകളജകേളനില  ലഹരനിവനിരുദ  ക്ലബ്ബുകേള  രൂപതീകേരനിചട്ട്
പ്രചേരണല നടത്തനി വരുന. അകതഭാസടഭാപല ലഹരനിവനിരുദ ആശയങ്ങള അടങ്ങനിയ
ഹ്രസസ ചേനിത്രങ്ങള എല്ലെഭാ സ്കൂളുകേളനിലുല പ്രദര്ശനല നടത്തനിയുല,  കബഭാധവലക്കരണ
ക്ലഭാസകേള സലഘടനിപനിച്ചുല വരുന.  വനിദലഭാര്തനികേള, അദലഭാപകേര്,  രക്ഷനിതഭാക്കള
എനനിവര്ക്കട്ട് കപകരഭാ മറട്ട് വനിവരങ്ങകളഭാ സവളനിസപടുത്തഭാസത മദല-ലഹരനി വസ്തുക്കളുസട
ഉപകയഭാഗല,  വനിപണനല,  സൂക്ഷനിപട്ട്  എനനിവ  സലബന്ധനിക്കുന  പരഭാതനികേള
അറനിയനിക്കുനതനിനുകവണനി  ലഹരനിവനിരുദ  ക്ലബ്ബുകേള  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  സ്കൂളുകേളനില
പരഭാതനിസപടനികേള സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാസത മറട്ട്  സ്കൂളുകേളനിലുല കൂടനി ലഹരനി വനിരുദ
ക്ലബ്ബുകേള  രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുല  പരഭാതനിസപടനികേള  സഭാപനിക്കുനതനിനുമുള്ള
നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ലഹരനിവനിരുദ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുസട  കപ്രഭാതഭാഹ
നഭാര്തല  സലസഭാന  തലത്തനില  മനികേച  ലഹരനിവനിരുദ  കബഭാധവലക്കരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടതന സ്കൂള,  കകേഭാകളജട്ട്  ലഹരനിവനിരുദ ക്ലബ്ബട്ട്,  ക്ലബ്ബട്ട്  അലഗല,
ലഹരനി  വനിരുദ  ക്ലബ്ബുകേളുസട  മനികേച  മഭാസനികേകേള,  മനികേച  സൃഷ്ടനികേള  എനനിവയട്ട്
കേലഭാഷേട്ട് അവഭാര്ഡുകേളുല സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളുല നലകേനി വരുന.

മദലനയല

167  (683)  ശതീ  .    പഭാറക്കല  അബ്ദുസ്തുല്ലെ :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സതഭാഴെനിലുല എതക്സെെസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞ ഒരു വര്ഷേത്തനിനനിടയട്ട്  ആഭലന്തെര ടൂറനിസ്റ്റുകേളുസട  എണത്തനില
വന കുറവനിനു കേഭാരണല മദലനയമഭാസണനട്ട് കേരുതുനകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കെനില  മദലനയത്തനില  കേഭാരലമഭായ  മഭാറല  വരുതന  കേഭാരലല
സര്ക്കഭാരനിസന്റെ പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;

(സനി)  കഫഭാര്  സഭാര്  കഹഭാടലുകേളക്കട്ട്  മദല  വനിലപനയട്ട്  അനുമതനി  നലകുന
കേഭാരലല പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;

(ഡനി)  എങ്കെനില  എത്ര  കഹഭാടലുകേസള  ഇതനിനഭായനി  പരനിഗണനിക്കുസമനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലശങ്ങള നലകുകമഭാ?

1007/17
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ഉത്തരല

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  സന്ദേര്ശനല  നടതന  വനികനഭാദ  സഞഭാരനികേള  മദലല
കേഴെനിക്കുനതനിനുകവണനി  മഭാത്രമഭാണട്ട്  സലസഭാനസത്തതനസതനട്ട്  സര്ക്കഭാര്
കേരുതുനനില്ലെ.  എനഭാല,  മദലല പതനിവഭായനി കേഴെനിക്കുന ടൂറനിസ്റ്റുകേളക്കുല,  ബനിസനിനസട്ട്
മതീറനിലഗുകേളനില  പസങ്കെടുക്കുന  പ്രതനിനനിധനികേളക്കുല  മദലല  കേനിടഭാസത  വരുന
അവസരങ്ങളനില  ഇത്തരക്കഭാര്  മറട്ട്  സലസഭാനങ്ങസളകയഭാ  രഭാജലങ്ങസളകയഭാ
കതടനികപഭാകുസമനള്ള സഭാഹചേരലല ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്.  ഇസൗ വസ്തുത പരനിഗണനിക്കുകമ്പഭാള
ആഭലന്തെര  ടൂറനിസ്റ്റുകേളുസട  എണത്തനില  വന  കുറവനിനുള്ള  ഒരു  കേഭാരണല
മദലനയമഭാകേഭാസമനട്ട് കേരുതഭാവുനതഭാണട്ട്.

(ബനി)  മദലവര്ജനത്തനിലൂനനിയുള്ള മദലനയമഭാണട്ട് ഇസൗ സര്ക്കഭാരനികന്റെതട്ട്.  മദല
ഉപകഭഭാഗത്തനിനട്ട് ഏര്സപടുത്തനിയ നനിയനണത്തനിനട്ട് ഉകദ്ദേശനിച ഫലല ലഭനിക്കഭാത്തതുല
സലസഭാനത്തട്ട്  മയക്കുമരുനട്ട്  ഉപകഭഭാഗല  വര്ദനിച്ചുവരുനതുല  പരനിഗണനിചട്ട്
വലക്തമഭായ ഒരു നയല സര്ക്കഭാര് ഉടന പ്രഖലഭാപനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി) ഇതട്ട് സലബന്ധനിചട്ട് നയല രൂപതീകേരനിചനിടനില്ലെ.

(ഡനി) ബഭാധകേമല്ലെ.

മദലനയല

168(684) ശതീ  .   തഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .   എല  .   വനിനസസന്റെട്ട് :  
ശതീ  .    ഷേഭാഫനി പറമ്പനില : 
ശതീ  .    അനനില  അക്കര :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സതഭാഴെനിലുല എതക്സെെസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  നനിലവനിലുള്ള  മദലനയത്തനില  മഭാറല  വരുതവഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാസയനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വനകശഷേല  പുതുതഭായനി  ബഭാര്
തലസനസട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കെനില എവനിസടസയഭാസക്കയഭാസണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  അബ്കേഭാരനി ചേടങ്ങളനില കഭദഗതനി വരുതനതനിനട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
എങ്കെനില വനിശദഭാലശല അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) കഭദഗതനി സകേഭാണ്ടുവരഭാനുള്ള സഭാഹചേരലല എന്തെഭാസണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  മദലവര്ജനത്തനിലൂനനിയുള്ള  മദലനയമഭാണട്ട്  ഇസൗ  സര്ക്കഭാരനികന്റെതട്ട്.
മദലത്തനിസന്റെ  വനിപണനല  വര്ദനിപനിക്കഭാകനഭാ  മദലപഭാനശതീലസത്ത  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കഭാകനഭാ
സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനനില്ലെ. മദല ഉപകഭഭാഗത്തനിനട്ട് ഏര്സപടുത്തനിയ നനിയനണത്തനിനട്ട്
ഉകദ്ദേശനിച  ഫലല  ലഭനിക്കഭാത്തതുല,  സലസഭാനത്തട്ട്  മയക്കുമരുനട്ട്  ഉപകഭഭാഗല
വര്ദനിച്ചുവരുനതുല  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ  ശദയനിലസപടനിട്ടുണട്ട്.  ഇക്കഭാരലങ്ങസളല്ലെഭാല
പരനികശഭാധനിചട്ട് പുതനിയ മദലനയല സര്ക്കഭാര് ഉടന പ്രഖലഭാപനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ബനി)  ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വനതനിനുകശഷേല എറണഭാകുളതള്ള
ഡമ്പ്യൂലഭാന്റെട്ട് എന തഫവട്ട് സഭാര് കഹഭാടലനിനട്ട് പുതുതഭായനി എഫട്ട്.എല.3  തലസനസട്ട്
നലകുനതനിനുള്ള അനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി&ഡനി) പുതുതഭായനി  അബ്കേഭാരനി  നയല  പ്രഖലഭാപനിക്കുകമ്പഭാള അബ്കേഭാരനി
ആകനികലഭാ  ചേടങ്ങളനികലഭാ  മഭാറങ്ങള  വരുകത്തണതുസണങ്കെനില  ടനി  നയത്തനിനനുസൃതമഭായനി
അബ്കേഭാരനി ചേടങ്ങളനില കഭദഗതനി വരുതനതഭാണട്ട്.

കേഞഭാവട്ട് കകേസകേള

169  (685)  ശതീ  .    എല  .    എല  .    മണനി :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സതഭാഴെനിലുല എതക്സെെസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ബഭാറുകേള പൂടനിയതനിനുകശഷേല കേഞഭാവട്ട്  കകേസകേള വര്ദനിച്ചുവരുനതട്ട്
ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വനതനിനുകശഷേല കേഞഭാവട്ട്  വനിലപനയുല
കേഞഭാവട്ട് കേടതമഭായനി ബന്ധസപടട്ട് എത്ര കകേസകേള രജനിസര് സചേയനിട്ടുണട്ട്?

ഉത്തരല

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  നനിലവനിലുള്ള  മദലനയല  നടപനിലഭാക്കനിയ
കശഷേല  എതക്സെെസട്ട്  വകുപട്ട്  കേസണടുക്കുന  എന.ഡനി.പനി.എസട്ട്.  കകേസകേളുസട
എണത്തനില  വന  വര്ദനവുണഭായനിട്ടുണട്ട്.  2013-14  വര്ഷേങ്ങളനില  യഥഭാക്രമല
793,  970  എന.ഡനി.പനി.എസട്ട്.  കകേസകേളഭാണട്ട്  എതക്സെെസട്ട്  വകുപട്ട്  രജനിസര്
സചേയ്യുകേയുണഭായസതങ്കെനില 2015 വര്ഷേത്തനില 1430 എന.ഡനി.പനി.എസട്ട്. കകേസകേളുല
2016  ആഗസട്ട് മഭാസല വസര  1789  എന.ഡനി.പനി.എസട്ട്.  കകേസകേളുമഭാണട്ട് എതക്സെെസട്ട്
വകുപട്ട് രജനിസര് സചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(ബനി)  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വനതനിനുകശഷേല  കേഞഭാവട്ട്
വനിലപനയുല  കേഞഭാവട്ട്  കേടതമഭായനി  ബന്ധസപടട്ട്  22-9-2016  വസര
എന.ഡനി.പനി.എസട്ട്.  ആകട്ട്  പ്രകേഭാരല  എതക്സെെസട്ട്  വകുപട്ട്  947  കകേസകേള രജനിസര്
സചേയനിട്ടുണട്ട്.
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എതക്സെെസട്ട് വകുപനിസല വര്ക്കനിലഗട്ട് അകറഞട്ട്സമന്റെട്ട് നനിയമനല

 170 (686)  ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷേലസതീര് :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സതഭാഴെനിലുല എതക്സെെസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  എതക്സെെസട്ട് വകുപനില ഗഭാര്ഡട്ട്,  പ്രനിവന്റെതീവട്ട്  ഓഫതീസര് തസ്തനികേകേളനില
എത്ര ഒഴെനിവുകേളുണട്ട്;

(ബനി)  ഗഭാര്ഡട്ട്,  പ്രനിവന്റെതീവട്ട്  ഓഫതീസര്  എനതീ  തസ്തനികേകേളനില  എത്ര  കപര്
വര്ക്കനിലഗട്ട് അകറഞട്ട്സമന്റെനില കജഭാലനി സചേയട്ട് വരുനണട്ട്;

(സനി) വര്ക്കനിലഗട്ട് അകറഞട്ട്സമന്റെട്ട് റദ്ദു സചേയഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  എതക്സെെസട്ട്  കേമ്മേതീഷേണകററനില  എത്ര  എതക്സെെസട്ട്  ഇനസസകര്മഭാര്
അനധനികൃതമഭായനി കജഭാലനി സചേയ്തുവരുനണട്ട്;

(ഇ)  പ്രസ്തുത  ഉകദലഭാഗസസര  മഭാറനി  നനിയമനിക്കുവഭാനുള്ള  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  എതക്സെെസട്ട്  വകുപനില  പ്രനിവന്റെതീവട്ട്  ഓഫതീസര്  തസ്തനികേയനില  നനിലവനില
കനരനിട്ടുള്ള  നനിയമനത്തനിനഭായനി  38  എന.സജ.ഡനി.  ഒഴെനിവുകേള  പനി.എസട്ട്.സനി.ക്കട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട്  സചേയനിട്ടുണട്ട്.  സനിവനില  എതക്സെെസട്ട്  ഓഫതീസര്  തസ്തനികേയനില  കനരനിട്ടുള്ള
നനിയമനല, അന്തെര്ജനില്ലെഭാ സലലമഭാറല, ആശനിതനനിയമനല, തബടഭാനസര് നനിയമനല
എനനിവ ഉളസപസട 56 ഒഴെനിവുകേളുണട്ട്.

(ബനി&സനി) എതക്സെെസട്ട്  വകുപനില  നനിലവനില  ആരുല  വര്ക്കനിലഗട്ട്
അകറഞട്ട്സമന്റെനില കജഭാലനി സചേയ്യുനനില്ലെ.

(ഡനി&ഇ)  എതക്സെെസട്ട്  കേമ്മേതീഷേണകററനില  അനധനികൃതമഭായനി  ആരുല  കജഭാലനി
സചേയ്തുവരുനനില്ലെ.

എതക്സെെസട്ട് വകുപനിസന്റെ കസവനങ്ങള ഓണ്തലനനില

171 (687) ശതീ  .   സകേ  .   മുരളതീധരന : 
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് : 
ശതീ  .   കറഭാജനി എല  .   കജഭാണ് : 
ശതീ  .    സകേ  .    എസട്ട്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് സതഭാഴെനിലുല എതക്സെെസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  എതക്സെെസട്ട് വകുപനിസന്റെ കസവനങ്ങള ഓണ്തലനനില ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
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(ബനി)  ഏസതഭാസക്ക കസവനങ്ങളഭാണട്ട് ഇപ്രകേഭാരല ലഭലമഭാക്കുനതട്ട്;

(സനി)  കേള്ളട്ട്  ഷേഭാപ്പുകേളുസട  തലസനസട്ട്  ഓണ്തലന  വഴെനിയഭാക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇതനിനഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുന കസഭാഫട്ട് സവയര് ഏതഭാണട്ട്;
ആരഭാണട്ട്  ഇതട്ട്  രൂപസപടുത്തനിയതട്ട്;  ഇതനിനട്ട്  എന്തു  തുകേ  നലകേനിസയനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ)  ഉണട്ട്.  എതക്സെെസട്ട് വകുപനിസന്റെ  22  കസവനങ്ങള ഓണ്തലനഭാക്കുവഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ഓണ്തലനനില ലഭലമഭാക്കുവഭാന തതീരുമഭാനനിച 22 കസവനങ്ങള ചുവസട
കചേര്ക്കുന.  ഇതനില  ആദലസത്ത  14  സര്വതീസകേള  ഓണ്തലന  ആക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
ബഭാക്കനിയുള്ള  8  കസവനങ്ങള  ഓണ്തലന  ആക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള
നടനവരുന.

(1) Application for L2 license.

(2) Application for Toddy Shop license.

(3) Issuance of permit for ND3.

(4) Issuance of SP VII for the retail sale of Spirituous  
Preparation.

(5) Issuance  of  SP  VI  license  for  the  wholesale  of  
Ayurvedic Preparations.

(6) Label approval request.

(7) License for serving liquor in special occasions (FL6).

(8) Registration of Brand of Foreign Liquor.

(9) Renewal of L2 license.

(10) Renewal of license for Bars (FL-3)

(11) Renewal of license for Beer/Wine Parlour (FL-11).

(12) Renewal of license for Club (FL-4A).

(13) Renewal of SP VII for the retail sale of Spirituous  
Preparations.
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(14) Renewal  of  SP  VI  license  for  the  wholesale  of  
Ayurvedic Preparations.

(15) Issue of NOC for Import/Export of spirit.

(16) Renewal for FL-12 license.

(17) Permit for Import/Export of Indian Made foreign liquor.

(18) Issue of Excise Verification Certificate.

(19) Issue of other Import/Export/Transit permits.

(20) Confirmation of Toddy shops.

(21) Request for FL-12 License.

(22) Inter-division Toddy transport permits.

(സനി)  കേള്ളുഷേഭാപ്പുകേളുസട  തലസനസട്ട്  ഓണ്തലന  വഴെനിയഭാക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  നമ്പ്യൂഡലഹനി  നഭാഷേണല  ഇനഫര്മഭാറനികേട്ട്  സസന്റെര്
വനികേസനിപനിച  സര്വതീസട്ട്  പ്ലസട്ട്  എന  കസഭാഫട്ട് സവയറഭാണട്ട്  ഇതനിനുകവണനി
ഉപകയഭാഗനിചനിരനിക്കുനതട്ട്.  എതക്സെെസട്ട്  വകുപനിനട്ട്  ഓണ്തലന  സര്വതീസട്ട്
കസഭാഫട്ട് സവയറനിനഭായനി തുകേസയഭാനല സചേലവഭായനിടനില്ലെ.

മദലനയല തനിരുത്തഭാനുള്ള നതീക്കല

172  (688)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സതഭാഴെനിലുല എതക്സെെസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  മദലകത്തക്കഭാള  മയക്കു  മരുനട്ട്  ഉപകയഭാഗല  വളസര
കൂടുതലഭായനിട്ടുസണന  കേഭാരലല  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉസണങ്കെനില  ഇതനിസനതനിസര
എസന്തെല്ലെഭാല നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുസമനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) മുന സര്ക്കഭാരനിസന്റെസന്റെ മദലനയല ജനങ്ങളക്കട്ട് ഗുണല സചേയനിടനിസല്ലെനതനി
നഭാലഭാകണഭാ ഈ മയക്കുമരുനട്ട് ഉപകയഭാഗല കകേരളത്തനില കൂടനിയതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മദലനയല തനിരുത്തഭാനുള്ള നതീക്കല ഉകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പരനിഷ്കൃത  രഭാജലങ്ങളനിസല  നഗരങ്ങളനിസല  സൂപര്  മഭാര്ക്കറ്റുകേളനില
മദലത്തനിനഭായനി പ്രകതലകേ കേസൗണര് ഉള്ളതട്ട് ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  നനിലവനിലുള്ള മദലനയലമൂലല കകേരളത്തനിസല മദലപനഭാര് മയക്കുമരുനനിനട്ട്
അടനിമയഭായനി നശനിക്കുനതട്ട് തടയഭാന ഗുണകേരമഭായ മദലനയത്തനിലൂസട എസന്തെഭാസക്ക
പദതനി നടപഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുസമനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  നനിലവനിലുള്ള  മദലനയല  പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭായതനിനുകശഷേല  സലസഭാനത്തട്ട്
മയക്കുമരുനനിസന്റെയുല  കേഞഭാവനിസന്റെയുല  വലഭാപനല  വര്ദനിചതഭായനി  ശദയനിലസപടനിട്ടുണട്ട്.
2013,  2014  വര്ഷേങ്ങളനില  യഥഭാക്രമല  793  ഉല  970  ഉല  എന.ഡനി.പനി.എസട്ട്.
കകേസകേളഭാണട്ട് എതക്സെെസട്ട് വകുപട്ട് രജനിസര് സചേയസതങ്കെനില 2015 വര്ഷേത്തനില മഭാത്രല
1430  എന.ഡനി.പനി.എസട്ട്.  കകേസകേളഭാണട്ട്  എതക്സെെസട്ട്  വകുപട്ട്  രജനിസര്  സചേയതട്ട്.
2016  ആഗസട്ട്  മഭാസല  വസര  1789  എന.ഡനി.പനി.എസട്ട്.  കകേസകേള  രജനിസര്
സചേയനിട്ടുണട്ട്.   സലസഭാനത്തട്ട്  മയക്കുമരുനട്ട്  വലഭാപനത്തനിസനതനിസര  എസസക്സെെസട്ട്
വകുപട്ട്  ശക്തമഭായ  എനകഫഭാഴട്ട്സമന്റെട്ട്  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുല  വലഭാപകേമഭായ
കബഭാധവലക്കരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുല  നടത്തനിവരുനണട്ട്.  മദല,  മയക്കുമരുനട്ട്
വലഭാപനല  തടയുനതനിനഭായനി എസസക്സെെസട്ട്  ഷേഭാകഡഭാ  സലവനിധഭാനല  ഉളസപസടയുള്ള
പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലൂസട  എനകഫഭാഴട്ട്സമന്റെട്ട്  ശക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതുല  എതക്സെെസട്ട്
കേമ്മേതീഷേണറുസട കനതൃതസത്തനിലുള്ള സ്കെസഭാഡട്ട്  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരനികേയുല
സചേയ്യുനണട്ട്.

(ബനി)  മുന  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ  മദലനയല  പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭായതനിനുകശഷേല
സലസഭാനത്തട്ട്  മയക്കുമരുനനിസന്റെയുല  കേഞഭാവനിസന്റെയുല  വലഭാപനല  വര്ദനിചതഭായനി
ശദയനിലസപടനിട്ടുണട്ട്.  2013,  2014  വര്ഷേങ്ങളനില  യഥഭാക്രമല  793-ഉല  970-ഉല
എന.ഡനി.പനി.എസട്ട്.  കകേസകേള  രജനിസര്  സചേയ  സഭാനത്തട്ട്  2015  വര്ഷേത്തനില
മഭാത്രല  1430  എന.ഡനി.പനി.എസട്ട്.  കകേസകേളഭാണട്ട്  എസസക്സെെസട്ട്  വകുപട്ട്  രജനിസര്
സചേയതട്ട്. 2016 ആഗസട്ട് മഭാസല വസര 1789 എന.ഡനി.പനി.എസട്ട്. കകേസകേള രജനിസര്
സചേയനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത  കേണക്കുകേളനില  നനിനല  സലസഭാനത്തട്ട്  മയക്കുമരുനനിസന്റെ
ഉപകഭഭാഗല കൂടുനതനിനട്ട് നനിലവനിസല അബ്കേഭാരനിനയല ഒരു പ്രധഭാന കേഭാരണമഭായനിട്ടുസണനട്ട്
അനുമഭാനനിക്കഭാവുനതുല  പ്രസ്തുത  മദലനയല  ജനങ്ങളക്കട്ട്  പ്രകതലകേനിചട്ട്  ഗുണല
സചേയനിടനിസല്ലെനട്ട് കേഭാണഭാവുനതുമഭാണട്ട്.

(സനി)  മദലവര്ജനത്തനിനട്ട്  ഉസൗനല  നലകുന  മദലനയമഭാണട്ട്  ഇസൗ
സര്ക്കഭാരനികന്റെതട്ട്.  മദലഉപകഭഭാഗത്തനിനട്ട്  ഏര്സപടുത്തനിയ നനിയനണത്തനിനട്ട് ഉകദ്ദേശല
ഫലല ലഭനിക്കഭാത്തതുല സലസഭാനത്തട്ട് മയക്കുമരുനട്ട് ഉപകഭഭാഗല വര്ദനിച്ചുവരുനതുല
മുനനില  കേണ്ടുസകേഭാണട്ട്  എല്ലെഭാ  വനിഭഭാഗല  ആളുകേളുസടയുല  അഭനിപ്രഭായല  സസരൂപനിചട്ട്
സമഗ്രമഭായ ഒരു മദലനയല സര്ക്കഭാര് ഉടന പ്രഖലഭാപനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ഡനി) ശദയനിലസപടനിട്ടുണട്ട്.

(ഇ)  ജനങ്ങള  മദലത്തനിനുല  മയക്കുമരുനനിനുല  അടനിമകേളഭായനി  നശനിക്കുനതട്ട്
തടയുനതനിനുതകുന ഒരു അബ്കേഭാരനി നയത്തനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് രൂപല നലകുനതഭാണട്ട്.
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ബനിവകറജസട്ട് ഒസൗടട്ട് സലറട്ട് അടച്ചുപൂടഭാന നടപടനി

 173 (689)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീല :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സതഭാഴെനിലുല എതക്സെെസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  നഭാഷേണല  സസഹകവ  212-സന്റെ  ഓരത്തട്ട്  കുന്ദേമലഗലല  അങ്ങഭാടനിയനില
നനിലവനിലുള്ള ബനിവകറജസട്ട്  ഒസൗടട്ട്  സലറട്ട്  സപ്രതീല  കകേഭാടതനി  വനിധനിയുസട പശഭാത്തലത്തനില
അടച്ചു പൂടഭാതനിരനിക്കുനതനിസനറ കേഭാരണല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  നഭാഷേണല  തഹകവ,  കസറട്ട്  തഹകവ  എനനിവയുസട  ഓരത്തട്ട്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന  വനികദശ  മദലശഭാലകേള  നതീക്കല  സചേയ്യുനതട്ട്  സലബന്ധനിച
കകേസകേളനില  സപ്രതീല  കകേഭാടതനി  അന്തെനിമവനിധനി  ഇതുവസര  പുറസപടുവനിചനിടനില്ലെ.
എനനിരുനഭാലുല  സപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  ബുദനിമുട്ടുണഭാക്കഭാത്ത  രതീതനിയനില  കുന്ദേമലഗലല
അങ്ങഭാടനിയനില  നനിലവനിലുള്ള  കഷേഭാപട്ട്  മഭാറനി  സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുന  കേഭാരലല  പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനട്ട്  ബനിവകറജസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷേനട്ട്
നനിര്കദ്ദേശല നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

വനിദലഭാലയ പരനിസരങ്ങളനിസല മയക്കുമരുനട്ട് വലഭാപഭാരല

174  *(T690)  ശതീ  .    വനി  .    സകേ  .    ഇബഭാഹനില  കുഞ്ഞട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് സതഭാഴെനിലുല എതക്സെെസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സ്കൂള,  കകേഭാകളജട്ട്  പരനിസരങ്ങളനിസല  കബക്കറനികേള,  ജൂസട്ട്/ഐസതീല
പഭാര്ലറുകേള എനനിവ കകേനതീകേരനിചട്ട്  മയക്കട്ട്  മരുനവലഭാപഭാരല  നടക്കുനണട്ട് എന
വനിവരല ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കകേനതീയ  വനിദലഭാലയല  ഉളസപസടയുള്ളവയുസട  പരനിസരത്തട്ട്  മയക്കട്ട്
മരുനല,  മയക്കട്ട്  മരുനട്ട്  കചേര്ത്ത  വനിഭവങ്ങളുല  വനില്പന  നടതനതട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനികക്കണ ഉകദലഭാഗസരുസട സഹഭായകത്തഭാസട തസനയഭാസണനള്ള ആകക്ഷപല
ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  മയക്കട്ട്  മരുനവലഭാപഭാരല  നടതനവര്സക്കതനിസര  കേര്ശന  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

* T മഭാറനിവച കചേഭാദലസത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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ഉത്തരല

(എ)  ഉണട്ട്.  സ്കൂള,  കകേഭാകളജട്ട്  പരനിസരങ്ങളനില  വനിവനിധ  വലഭാപഭാര
സഭാപനങ്ങള കകേനതീകേരനിചട്ട് മയക്കുമരുനട്ട്, പുകേയനില ഉല്പനങ്ങള തുടങ്ങനിയവയുസട
വനിലപനയുല ഉപകഭഭാഗവുല നടക്കുനതഭായനി പരഭാതനികേള ലഭനിചനിട്ടുള്ളതുല ആയതുമഭായനി
ബന്ധസപടട്ട്  കേര്ശന  പരനികശഭാധനകേളുല  രഹസല  നനിരതീക്ഷണങ്ങളുല  നടത്തനി
കുറക്കഭാര്സക്കതനിസര  നനിയമപരമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതുമഭാണട്ട്.  ഇത്തരല
നനിയമവനിരുദ പ്രവര്ത്തനങ്ങള തടയുനതനിനട്ട് എതക്സെെസട്ട് ഷേഭാകഡഭാ സലവനിധഭാനവുല
ഇന്റെലനിജനസട്ട്  വനിഭഭാഗവുല  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  വനിവരങ്ങള  കശഖരനിചട്ട്  ബന്ധസപട
വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളനിസല  ലഹരനിവനിരുദ  ക്ലബ്ബുകേളുസടയുല  പനി.റനി.എ.യുസടയുല
സപഭാതുജനങ്ങളുസടയുല സഹകേരണകത്തഭാസട നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.

(ബനി) ശദയനിലസപടനിടനില്ലെ.

(സനി)  മയക്കുമരുനട്ട്  വലഭാപഭാരല  നടതനവര്സക്കതനിസര  നനിലവനിലുള്ള
നനിയമത്തനിസല  വലവസകേളക്കട്ട്  വനികധയമഭായനി  സഭാദലമഭായ  പരമഭാവധനി  ശനിക്ഷ
ലഭനിക്കുന രതീതനിയനില പഴുതുകേളനില്ലെഭാത്ത നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

ബനിവകറജസട്ട് കകേഭാര്പകറഷേന ഒസൗടട്ട് സലറട്ട് മഭാറ്റുനതട്ട് സലബന്ധനിചട്ട്

175(691)  ശതീ  .    ബനി  .    സതലന  :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് സതഭാഴെനിലുല
എതക്സെെസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വക്കല  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിസല  നനിലയഭാമുക്കനില  പ്രവര്ത്തനിചട്ട്  വരുന
ബനിവകറജസട്ട് കകേഭാര്പകറഷേന ഔടട്ട് സലറട്ട്  സമതീപതള്ള മസറഭാരു സകേടനിടത്തനികലക്കട്ട്
മഭാറനി സഭാപനിക്കുനതുമഭായനി ബന്ധസപട നടപടനിക്രമങ്ങള ഏതു ഘടത്തനിലഭാസണനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതുമഭായനി  ബന്ധസപട  ഫയല  ഇകപഭാള  ഏതു  ഓഫതീസനിലഭാസണനട്ട്
ഫയല നമ്പരുളസപസട വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  ഇതുസലബന്ധനിച ബനിവകറജസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷേസന്റെ സപ്രഭാകപഭാസല
കഷേഭാപനിസന്റെ  ഏലുകേ  പുനര്  നനിര്ണയനിക്കുനതനിനട്ട്  എതക്സെെസട്ട്  കേമ്മേതീഷേണര്ക്കട്ട്
അയച്ചുസകേഭാടുത്തനിട്ടുണട്ട്.  എസസക്സെെസട്ട് കേമ്മേതീഷേണര് ഏലുകേ പുനര് നനിശയനിക്കുന മുറയട്ട്
കഷേഭാപട്ട്  മഭാറനിസഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  ഇതട്ട്
സലബന്ധനിചട്ട് നടപടനികേള സര്ക്കഭാരനിസന്റെ 842774/ജനി1/16/റനി.ഡനി. നമ്പര് ഫയലനിലുല
എതക്സെെസട്ട്  കേമ്മേതീഷേണകററനിസല  ഇ.എക്സെെട്ട്.സനി./3597/2016/എക്സെെട്ട്.സനി.1  നമ്പര്
ഫയലനിലുമഭാണട്ട് സസതീകേരനിച്ചുവരുനതട്ട്.
1007/17
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പഭാനമസഭാല കേചവടല

176  (692)   ശതീ  .    എല  .    എല  .    മണനി :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സതഭാഴെനിലുല എതക്സെെസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പഭാനമസഭാല  കേചവടല  നടതനവര്സക്കതനിസര  എസന്തെഭാസക്ക
നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കുനതട്ട്;

(ബനി) ഏസതഭാസക്ക വകുപ്പുകേള ചുമത്തനിയഭാണട്ട് ഇവര്സക്കതനിസര കകേസട്ട് ചേഭാര്ജട്ട്
സചേയ്യുനതട്ട്;

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വനതനിനുകശഷേല  നഭാളനിതുവസര
പഭാനമസഭാല  വനിലപനയുല,  കേടത്തനിസക്കഭാണട്ട്  വരവുമഭായനി  ബന്ധസപടട്ട്  എത്ര
കപര്സക്കതനിസര നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  പുകേയനില  കചേര്ന  പഭാനമസഭാല  കേചവടല  നടതനവര്സക്കതനിസര
കകേഭാട്പഭാ ആകട്ട് പ്രകേഭാരല നനിയമനടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. കുറക്കഭാരനില നനിനല
നനിയമഭാനുസരണമുള്ള പനിഴെ ഇസൗടഭാക്കുകേയുല കേസണടുക്കുന പഭാനമസഭാല ഉല്പനങ്ങള
നനിയമഭാനുസരണല നശനിപനിച്ചുകേളയുകേയുല സചേയ്യുന.

(ബനി)  2003-സല  കകേഭാട്പഭാ  ആകട്ട്  [The  Cigarettes  and  other  tobacco
products  (Prohibition  of  Advertisement  and  Regulation  of  Trade  and
Commerce, Production Supply and Distribution) Act 2003 (34 of 2003)]
6,  7,  12,  13,  24,  25  വകുപ്പുകേള പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്  പുകേയനില കചേര്ന പഭാനമസഭാല
കേചവടല,  കേടത്തട്ട്  തുടങ്ങനിയവ  നടതനവര്സക്കതനിസര  എതക്സെെസട്ട്  വകുപട്ട്
നനിയമനടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതട്ട്.

(സനി)  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വനതനിനുകശഷേല  നഭാളനിതുവസര
പഭാനമസഭാല വനിലപനയുല കേടത്തനിസക്കഭാണട്ട് വരവുമഭായനി ബന്ധസപടട്ട് കകേഭാട്പഭാ ആകട്ട്
പ്രകേഭാരല 3448 ആളുകേളസക്കതനിസര എതക്സെെസട്ട് വകുപട്ട് നനിയമനടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

ഓണ്തലന മദലവനിലപന

177(693)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനില :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സതഭാഴെനിലുല എതക്സെെസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഓണ്തലന  മദലവനിലപനയട്ട്  കവണനി  തതീരുമഭാനസമസന്തെങ്കെനിലുല
എടുത്തനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇസല്ലെങ്കെനില  ഭഭാവനിയനില  ഓണ്തലനനിലൂസട  മദലവനിലപന  നടത്തഭാന
പദതനിയുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി) ഓണ്തലന  മദലവനിലപന  സലബന്ധനിച  പദതനികേസളഭാനല
സര്ക്കഭാരനിസന്റെ പരനിഗണനയനിലനില്ലെ.
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വലഭാജമദല നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുല വനിതരണത്തനിനുസമതനിസര നടപടനികേള

178  (T*694)  ശതീ  .    എ  .    എല  .    ആരനിഫട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സതഭാഴെനിലുല എതക്സെെസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വനതനിനുകശഷേല  അനധനികൃത
മകദലഭാത്പഭാദനവുല  വനിതരണവുമഭായനി  ബന്ധസപടട്ട്  എത്ര  കകേസകേള  റനികപഭാര്ടട്ട്
സചേയസപടനിട്ടുസണനല എത്ര കപര്സക്കതനിസര കകേസകേസളടുത്തനിട്ടുസണനല സവളനിസപടുതകമഭാ;

(ബനി)  വലഭാജമദല  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുല  വനിതരണത്തനിനുസമതനിസര  കേര്ശന
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാന നനിര്കദ്ദേശല നലകുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വലഭാജമദല  സറയ്ഡുകേളക്കഭായനി  കൂടുതല  സമചസപട  സ്കെസഭാഡുകേള
രൂപതീകേരനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വനതനിനുകശഷേല  നഭാളനിതുവസര
അനധനികൃത മദല  ഉല്പഭാദനവുല വനിതരണവുമഭായനി  ബന്ധസപടട്ട്  എസസക്സെെസട്ട്  വകുപനില
1066  കകേസകേള  രജനിസര്  സചേയനിട്ടുള്ളതുല  പ്രസ്തുത  കകേസകേളനിലഭായനി  832  കപസര
പ്രതനികചേര്ത്തനിട്ടുള്ളതുമഭാണട്ട്.

(ബനി)  വലഭാജമദല  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുല  വനിതരണത്തനിനുസമതനിസര  എതക്സെെസട്ട്
വകുപട്ട്  കേര്ശന  നനിയമ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ആയതട്ട്  സലബന്ധനിചട്ട്
ബന്ധസപട ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട് ആവശലമഭായ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നലകേനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണട്ട്.

(സനി)  വലഭാജമദല  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുല  വനിതരണത്തനിനുസമതനിസര  കേര്ശനമഭായ
പരനികശഭാധനകേളുല  ശക്തമഭായ  എനകഫഭാഴട്ട്സമന്റെട്ട്  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുല  നടത്തനിവരുനണട്ട്.
നനിലവനില  എല്ലെഭാ  ജനില്ലെകേളനിലുല  ഓകരഭാ  എസസക്സെെസട്ട്  എനകഫഭാഴട്ട്സമന്റെട്ട്  &  ആന്റെനി
നഭാര്കക്കഭാടനികേട്ട്  സസഷേലല  സ്കെസഭാഡുകേള  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുനണട്ട്.  കൂടഭാസത  ഷേഭാകഡഭാ
എതക്സെെസട്ട്,  എതക്സെെസട്ട് ഇന്റെലനിജനസട്ട് വനിഭഭാഗങ്ങളുല രണട്ട് ജനതമത്രനി എസസക്സെെസട്ട്
സ്കെസഭാഡുകേളുല  എതക്സെെസട്ട്  കേമ്മേതീഷേണറുസട  സ്കെസഭാഡുല  വലഭാജമദല  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുല
വനിതരണത്തനിനുസമതനിസര വനിവരങ്ങള കശഖരനിക്കുകേയുല നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയുല
സചേയ്തുവരുന.  ഇതുകൂടഭാസത സസഷേലല തഡ്ര വട്ട് കേഭാലയളവനില കപഭാലതീസട്ട്,  റവനമ്പ്യൂ,
കഫഭാറസട്ട്  തുടങ്ങനിയ വകുപ്പുകേളുമഭായനി  കചേര്നട്ട്  കജഭായനിന്റെട്ട്  സ്കെസഭാഡുകേള രൂപതീകേരനിചട്ട്
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുനണട്ട്.  സടയനിന മഭാര്ഗ്ഗമുള്ള മദലക്കടത്തട്ട് തടയുനതനിനട്ട് സറയനിലകവ
കപഭാലതീസട്ട്,  ആര്.പനി.എഫട്ട്.,  കപഭാലതീസട്ട്,  എതക്സെെസട്ട്  തുടങ്ങനിയ  വകുപ്പുകേള
കചേര്നള്ള സ്കെസഭാഡുകേളുല രൂപതീകേരനിചട്ട് പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

* T മഭാറനിവച കചേഭാദലസത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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ഓണക്കഭാലസത്ത മദല വനിലപനയുസട കേണക്കുകേള

179 (695) ശതീ  .   പനി  .   ഉതബദുള്ള : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് സതഭാഴെനിലുല
എതക്സെെസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

ഓണകത്തഭാടനുബന്ധനിചട്ട്  ബനിവകറജസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷേന,  അലഗതീകൃത
ബഭാറുകേള,  കേണ്സമ്പ്യൂമര്സഫഡട്ട് എനനിവ വഴെനി നടന മദല വനില്പനയുസട കേണക്കുകേള
ജനില്ലെതനിരനിചട്ട് സവളനിസപടുതകമഭാ?

ഉത്തരല

ഓണകത്തഭാടനുബന്ധനിചട്ട്  ബനിവകറജസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷേന  കഷേഭാപ്പുകേള  മുഖഭാന്തെനിരല
6-9-2016  മുതല  15-9-2016  വസര  നടന  മദലവനില്പനയുസട  ജനില്ലെ  തനിരനിച്ചുള്ള
കേണക്കുകേള  'അനുബന്ധല-എ'  ആയനി  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*ഒഭാണകത്തഭാടനുബന്ധനിചട്ട്
അലഗതീകൃത ബഭാറുകേള വഴെനി നടന മദലവനില്പനയുസട കേണക്കുകേള ജനില്ലെതനിരനിചട്ട് ചുവസട കചേര്ക്കുന:

ജനില്ലെ  വനില്പന (ലനിററനില)

തനിരുവനന്തെപുരല 1368.82

സകേഭാല്ലെല 198.01

കകേഭാടയല 902.86

ആലപ്പുഴെ 1900.15

പത്തനലതനിട ഇല്ലെ

എറണഭാകുളല 18107

തൃശ്ശൂര് 2336.52

ഇടുക്കനി ഇല്ലെ

പഭാലക്കഭാടട്ട് ഇല്ലെ

മലപ്പുറല ഇല്ലെ

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് 1341.56

വയനഭാടട്ട് 245.15

കേണ്ണൂര് ഇല്ലെ

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 662

ഓണകത്തഭാടനുബന്ധനിചട്ട്  കേണ്സമ്പ്യൂമര്സഫഡട്ട്  വഴെനി  10-9-2016  മുതല
18-9-2016  വസര  നടന  മദലവനില്പനയുസട  ജനില്ലെതനിരനിച്ചുള്ള  കേണക്കുകേള
'അനുബന്ധല-ബനി' ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

* തലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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സ്കൂളുകേളനില മയക്കുമരുനട്ട്

 180 (697) ശതീ  .   സകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസട്ട് : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സതഭാഴെനിലുല എതക്സെെസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)   സ്കൂളുകേളനില  മയക്കു  മരുനട്ട്  ഉപകയഭാഗല  വലഭാപകേമഭാകുനതഭായനിട്ടുള്ള
മഭാധലമ വഭാര്ത്തകേള ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ; എങ്കെനില വനിശദഭാലശല നലകുകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില  എത്ര  കകേസകേള  രജനിസര്  സചേയസപടനിട്ടുണട്ട്;  വനിശദ
വനിവരല നലകുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിസനതനിസര എസന്തെല്ലെഭാല നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിച്ചു വരുനതട്ട്?

ഉത്തരല

(എ)  ഉണട്ട്.  സ്കൂള  കേലഭാമ്പസകേളനിലുല  പരനിസരപ്രകദശങ്ങളനിലുല  ലഹരനി
വസ്തുക്കളുസട  വലഭാപനല  വര്ദനിക്കുനതഭായനി  ശദയനിലസപടനിട്ടുണട്ട്.  ലഹരനി  വസ്തുക്കളുസട
വലഭാപനത്തനിസനതനിസര  തവവനിധലമഭാര്ന  കബഭാധവലക്കരണ  പ്രവര്ത്തനകത്തഭാസടഭാപല
ശക്തമഭായ എനകഫഭാഴട്ട്സമന്റെട്ട് പ്രവര്ത്തനവുല നടത്തനി കകേരളത്തനിസല മദലത്തനിസന്റെയുല
ലഹരനി  വസ്തുക്കളുസടയുല  ഉപകഭഭാഗവുല,  വലഭാപനവുല  പൂര്ണമഭായനി  ഇല്ലെഭാതഭാക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ലഹരനി വസ്തുക്കളുസട വലഭാപനത്തനിസനതനിസരയുള്ള ശക്തമഭായ എനകഫഭാഴട്ട്സമന്റെട്ട്
പ്രവര്ത്തനത്തനിസന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കകേരളത്തനിസല  സ്കൂള  കേലഭാമ്പസകേളുസട  പരനിസര
പ്രകദശങ്ങളനില നനിനട്ട് 2016 ജനുവരനി മുതല ആഗസട്ട് വസര 231 കകേസകേള രജനിസര്
സചേയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  സ്കൂള  വനിദലഭാര്തനികേസള  ലഹരനി  വസ്തുക്കളുസട  ദൂഷേലവശങ്ങസളക്കുറനിചട്ട്
കബഭാധവലക്കരനിക്കുനതനിനഭായനി  എതക്സെെസട്ട്  വകുപനിസന്റെ  കനതൃതസത്തനില
സലസഭാനസത്തഭാടഭാസകേ  1735  സ്കൂളുകേളനില  ലഹരനിവനിരുദ  ക്ലബ്ബുകേള  രൂപതീകേരനിചട്ട്
പ്രചേരണല നടത്തനിവരുന.  അകതഭാസടഭാപല ലഹരനി വനിരുദ ആശയങ്ങള അടങ്ങനിയ
ഹ്രസസചേനിത്രങ്ങള  എല്ലെഭാ  സ്കുളുകേളനിലുല  പ്രദര്ശനല  നടത്തനിയുല,  കബഭാധവലക്കരണ
ക്ലഭാസകേള സലഘടനിപനിച്ചുല വരുന.  വനിദലഭാര്തനികേള, അദലഭാപകേര്,  രക്ഷനിതഭാക്കള
എനനിവര്ക്കട്ട്  കപകരഭാ  മറട്ട്  വനിവരങ്ങകളഭാ  സവളനിസപടുത്തഭാസത  തസന  മദല-ലഹരനി
വസ്തുക്കളുസട  ഉപകയഭാഗല,  വനിപണല,  സൂക്ഷനിപട്ട്  എനനിവ സലബന്ധനിക്കുന പരഭാതനികേള
അറനിയനിക്കുനതനിനുകവണനി സ്കൂളുകേളനില പരഭാതനിസപടനികേള സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാസത
കകേരളത്തനിസല എല്ലെഭാ സ്കൂളുകേളനിലുല  ലഹരനിവനിരുദ ക്ലബ്ബുകേള രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുല
പരഭാതനിസപടനികേള സഭാപനിക്കുനതനിനുമുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ലഹരനി
വനിരുദ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുസട  കപ്രഭാതഭാഹനഭാര്തല  സലസഭാന  തലത്തനില
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സ്കൂളുകേളനില  മനികേച  ലഹരനിവനിരുദ  കബഭാധവലക്കരണ  പ്രവര്ത്തനല  നടതന
ലഹരനിവനിരുദ ക്ലബട്ട്, ക്ലബട്ട് അലഗല, ലഹരനിവനിരുദ ക്ലബ്ബുകേളുസട മനികേച മഭാസനികേകേള,
മനികേച  സൃഷ്ടനികേള  എനനിവയട്ട്  കേലഭാഷേട്ട്  അവഭാര്ഡുകേളുല,  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളുല
നലകേനിയരുന.  നൂറനിലധനികേല  സ്കൂളുകേളനില  എസസക്സെെസട്ട്  കേമ്മേതീഷേണര്  കനരനിടട്ട്
കബഭാധവലക്കരണ ക്ലഭാസകേള നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  എതക്സെെസട്ട് സര്ക്കനിള ഇനസസകര്
മുതല  മുകേളനികലഭാട്ടുള്ള  ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്  അവരുസട  അധനികേഭാര  പരനിധനിയനിലസപട
സ്കൂളുകേളനില ആഴ്ചയനില രണട്ട് കബഭാധവലക്കരണ ക്ലഭാസകേള വതീതല നടതനതനിനട്ട്
നനിര്കദ്ദേശല നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

കേരുനഭാഗപള്ളനി എതക്സെെസട്ട് കറഞട്ട് ഓഫതീസട്ട്

181  (698)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേനന :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സതഭാഴെനിലുല എതക്സെെസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)   കേരുനഭാഗപള്ളനി  എസസക്സെെസട്ട്  കറഞട്ട്  ഓഫതീസനില  നനിലവനില  എത്ര
ജതീവനക്കഭാര്  കസവനമനുഷനിക്കുനസവനല  എത്ര  വഭാഹനങ്ങള  പ്രവര്ത്തന
ക്ഷമമഭായുസണനല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആവശലത്തനിനട്ട് വഭാഹനങ്ങളുല ജതീവനക്കഭാരുമനില്ലെഭാത്തതനിനഭാല പ്രസ്തുത
എസസക്സെെസട്ട്  കറഞട്ട്  ഓഫതീസനിസന്റെ  പ്രവര്ത്തനത്തനിനട്ട്  വളസരയധനികേല  ബുദനിമുടട്ട്
അനുഭവസപടുന വനിവരല ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രകദശസത്ത  ജനസലഖല,  കുറകൃതലങ്ങള,  രജനിസര്  സചേയ്യുന
കകേസകേളുസട  ബഭാഹുലലല  എനനിവ  പരനിഗണനിചട്ട്  ആവശലത്തനിനട്ട്  ജതീവനക്കഭാസര
നനിയമനിക്കുനതനിനുല വഭാഹനങ്ങള അനുവദനിക്കുനതനിനുല നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  കേരുനഭാഗപള്ളനി  എതക്സെെസട്ട്  കറഞട്ട്  ഓഫതീസനില  കസവനമനുഷനിക്കുന
ജതീവനക്കഭാരുസട എണല ചുവസട കചേര്ക്കുന:

എതക്സെെസട്ട് ഇനസസകര് - 1

പ്രനിവന്റെതീവട്ട് ഓഫതീസര് - 4

സനിവനില എതക്സെെസട്ട് ഓഫതീസര് / 

വനനിതഭാ സനിവനില എതക്സെെസട്ട് ഓഫതീസര് - 18

എതക്സെെസട്ട് തഡ്രവര് - 1

പഭാര്ടട്ട് തടല സസതീപര് - 1

ആസകേ  ജതീവനക്കഭാര് - 25
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കേരുനഭാഗപള്ളനി  എതക്സെെസട്ട്  കറഞട്ട്  ഓഫതീസനില  ഒരു  ജതീപ്പുല  ഒരു  കമഭാകടഭാര്
തസക്കനിളുല പ്രവര്ത്തനക്ഷമതയനിലുണട്ട്.

(ബനി) ശദയനിലസപടനിടനില്ലെ.

(സനി) ഇകപഭാള സര്ക്കഭാരനിസന്റെ പരനിഗണനയനിലനില്ലെ.

കേഞഭാവനിസന്റെയുല അനധനികൃത പുകേയനില ഉത്പനങ്ങളുസടയുല വനിപണനല

182  (699)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലകുഴെനി  അലനി :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സതഭാഴെനിലുല എതക്സെെസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കേഞഭാവട്ട്, മറട്ട് അനധനികൃത പുകേയനില ഉത്പനങ്ങള എനനിവ വനിപണനല
സചേയ്യുനവര്സക്കതനിസര അബ്കേഭാരനി നനിയമപ്രകേഭാരല എടുക്കുന കകേസകേളുസട എണല
കൂടനി വരുന സനിതനിവനികശഷേല നനിലവനിലുകണഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരല  കകേസകേളനില  പനിടനിക്കസപടുനവര്ക്കട്ട്  തക്കതഭായ  ശനിക്ഷ
ലഭനിക്കഭാത്ത സഭാഹചേരലല നനിലവനിലുസണനട്ട് കേരുതുനകണഭാ; എങ്കെനില എന്തെഭാണട്ട് ഈ
സനിതനി വനികശഷേത്തനിനട്ട് കേഭാരണസമനഭാണട്ട് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(സനി)  കകേന അബ്കേഭാരനി നനിയമത്തനില ഇതുമഭായനി  ബന്ധസപടട്ട്  എസന്തെങ്കെനിലുല
കഭദഗതനി  ആവശലമുസണനട്ട്  കേരുതുനകണഭാ;  എങ്കെനില  ഇതനിനഭായനി  എന്തെട്ട്
നടപടനിയഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്?

ഉത്തരല

(എ) ഉണട്ട്.  

(ബനി)  ഉണട്ട്.  കേഞഭാവട്ട്,  മയക്കുമരുനട്ട്  തുടങ്ങനിയവയുസട  ഉല്പഭാദനല,  കേടത്തട്ട്,
വനിപണനല,  വനിലപന,  ഉപകഭഭാഗല  മുതലഭായവയുമഭായനി  ബന്ധസപട  കകേസനില
പനിടനിയനിലഭാകുനവര്സക്കതനിരഭായനി  നനിലവനിലുള്ള  എന.ഡനി.പനി.എസട്ട്.  നനിയമത്തനിസല
വലവസകേളക്കട്ട്  വനികധയമഭായനി  സഭാധലമഭായ  പരമഭാവധനി  ശനിക്ഷ  ലഭനിക്കുന
രതീതനിയനില  പഴുതുകേളനില്ലെഭാത്ത  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു  വരുനണട്ട്.  ആയതനിനട്ട്
ആവശലമഭായ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ബന്ധസപട  ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്  നലകേനിയനിട്ടുള്ളതുല
ആയതട്ട്  ശരനിയഭായനി  പഭാലനിക്കുന  എനട്ട്  ഉറപ്പുവരുതനമുണട്ട്.  എനഭാല
എന.ഡനി.പനി.എസട്ട്.  നനിയമപ്രകേഭാരല  999  ഗ്രഭാല  വസര  കേഞഭാവട്ട്  തകേവശലവചട്ട്
തകേകേഭാരലല സചേയ്യുന കുറവഭാളനികേസള കകേഭാടതനിയനില ഹഭാജരഭാക്കുകമ്പഭാളതസന ജഭാമലല
കേനിട്ടുന നനിയമ വലവസയഭാണട്ട് നനിലവനിലുള്ളതട്ട്.
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(സനി)  ഉണട്ട്.  കേഞഭാവട്ട്  അടക്കമുള്ള ലഹരനിവസ്തുക്കള വനിപണല സചേയ്യുനവര്
സക്കതനിരഭായനി  കകേന  നനിയമമഭായ  എന.ഡനി.പനി.എസട്ട്.  ആകട്ട്  1985  പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്
കകേസകേള  രജനിസര്  സചേയ്യുനതട്ട്.  നനിലവനിസല  എന.ഡനി.പനി.എസട്ട്.  നനിയമപ്രകേഭാരല
999  ഗ്രഭാല  വസര  കേഞഭാവട്ട്  തകേവശല  വചട്ട്  തകേകേഭാരലല  സചേയ്യുന  കുറവഭാളനികേസള
കകേഭാടതനിയനില  ഹഭാജരഭാക്കുകമ്പഭാളതസന  ജഭാമലല  കേനിട്ടുന  നനിയമ  വലവസയഭാണുള്ളതട്ട്.
ഇത്തരല  പ്രതനികേളക്കട്ട്  ലഭനിക്കഭാവുന  ശനിക്ഷ  6  മഭാസല  വസര  കേഠനിനതടകവഭാ,
പതനിനഭായനിരല  രൂപ  വസര  പനിഴെകയഭാ  രണ്ടുല  കൂടനികയഭാ  ആണട്ട്.  ഇത്തരത്തനിലുള്ള
കുറകൃതലങ്ങളനില,  ഏര്സപടുനവര്ക്കുള്ള  ടനി  ശനിക്ഷ  തുകലഭാല  കുറവഭായതനിനഭാല
കുറകൃതലങ്ങള കൂടനിവരുന സഭാഹചേരലത്തനില കകേന നനിയമമഭായ എന.ഡനി.പനി.എസട്ട്.
ആകട്ട്  1985-ല ചേനില നനിര്ണഭായകേ  കഭദഗതനികേള വരുതനതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് കകേന സര്ക്കഭാരനികലക്കട്ട് ശനിപഭാര്ശ സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.

മദലത്തനിസന്റെയുല മയക്കുമരുനനിസന്റെയുല ഉപകയഭാഗല

183 (700) ശതീ  .   എല  .   സസരഭാജട്ട്  :
സപ്രഭാഫ  .   സകേ  .   യു  .    അരുണന  :
ശതീ  .   വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന  :
ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സതഭാഴെനിലുല എതക്സെെസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  മദലവര്ജനത്തനിനട്ട്  സഹഭായകേരമഭായ  എസന്തെല്ലെഭാല
പ്രചേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട് നടത്തനിവരുനസതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മദലത്തനിസന്റെയുല  മയക്കുമരുനനിസന്റെയുല  ഉപകയഭാഗല  ഇല്ലെഭാതഭാക്കുനതനിനഭായനി
സ്കൂള-കകേഭാകളജട്ട്  തലങ്ങളനില  സമഗ്രമഭായ  ലഹരനിവനിമുക്ത  കബഭാധവലക്കരണ
പരനിപഭാടനികേള സലഘടനിപനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  മദലവര്ജനത്തനിസന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  എല്ലെഭാ  ജനില്ലെകേളനിലുല  ശക്തവുല
വനിപുലവുമഭായ കബഭാധവലക്കരണ പരനിപഭാടനികേളഭാണട്ട് നടത്തനിവരുനതട്ട്.  റഭാലനികേള,
കഡഭാകേത്യുസമന്റെറനി  പ്രദര്ശനല,  കപഭാസര്  പ്രദര്ശനല,  കേസനിസട്ട്  മതരല,  ചേനിത്രരചേനഭാ
മതരല, പ്രസലഗ മതരല, എക്സെെനിബനിഷേനുകേള, ലഹരനിവനിരുദ സകന്ദേശ കബഭാര്ഡുകേള
സഭാപനിക്കല  മുതലഭായവ  ഇതനികനഭാടനുബന്ധനിച  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്.
ഓണഭാകഘഭാഷേല,  സലസഭാന  സ്കൂള  യുവജകനഭാതവല,  പൂരല,  മറട്ട്  ആകഘഭാഷേ
പരനിപഭാടനികേള തുടങ്ങനിയ ഉതവങ്ങകളഭാടനുബന്ധനിചട്ട് ശക്തമഭായ കബഭാധവലക്കരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനി വരുനണട്ട്.
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ലഹരനിയുസട  ഉപകയഭാഗല  സമൂഹത്തനില  ഉണഭാക്കുന  ദൂഷേലഫലങ്ങസളയുല
മഹഭാവനിപത്തനിസനയുല കുറനിചട്ട്  എല്ലെഭാ വനിഭഭാഗല ജനങ്ങസളയുല കബഭാധവലക്കരനിക്കുനതനിസന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  കുടുലബശതീ,  റസനിഡന്റെട്ട്സട്ട്  അകസഭാസനികയഷേനുകേള,  നഭാഷേണല
സര്വതീസട്ട്  സ്കെതീല,  എസട്ട്.പനി.സനി.,  സലസഭാന തലബറനി  കേസൗണ്സനില,  ക്ലബ്ബുകേള,
മദലവര്ജന  സമനിതനി,  വനിദലഭാര്തനി-യുവജന-മഹനിളഭാ  സലഘടനകേള,  വനിവനിധ
എന.ജനി.ഒ.-കേള  എനനിവയുമഭായനി  കചേര്നട്ട്  വനിവനിധ  ലഹരനിവനിരുദ  കബഭാധവലക്കരണ
സസമനിനഭാറുകേളുല  ലഹരനിവനിരുദ  ആശയങ്ങളടങ്ങനിയ  ഹ്രസസചേനിത്രങ്ങളുല  പ്രദര്ശനിപനിച്ചു
വരുനണട്ട്.  സറയനിലകവ  കസഷേനുകേളനിസലയുല  സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസകേളുസട
തസഡട്ട്  പഭാനലുകേളനിലൂസടയുല,  എഫട്ട്.എല.  കറഡനികയഭാ  വഴെനിയുല  കസഭാഷേലല
മതീഡനിയകേള  വഴെനിയുല  മദല-ലഹരനി  വനിരുദ  കബഭാധവലക്കരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടത്തനിവരുന. കൂടഭാസത എതക്സെെസട്ട് വകുപട്ട് ലഭാന്റെട്ട് കഫഭാണുകേള വഴെനിയുല സമഭാതബല
കഫഭാണുകേള  വഴെനിയുല  റനിലഗ്കടഭാണഭായനി  ലഹരനിവനിരുദ  ആശയങ്ങള  പ്രചേരനിപനിച്ചു
വരുന.  നവതീന സഭാമൂഹനികേ മഭാധലമങ്ങളനിലൂസട  ബഹുജനങ്ങളക്കട്ട്  ലഹരനിസക്കതനിസരയുള്ള
പ്രവര്ത്തനങ്ങസള  സഹഭായനിക്കഭാനഭാവുല.  ഇസൗ  ലക്ഷലകത്തഭാസട  സപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്
എസസക്സെെസട്ട് കേമ്മേതീഷേണറുമഭായനി 24 മണനികറുല ബന്ധസപടുനതനിനട്ട് ഒരു വഭാട്സട്ട്-ആപട്ട്
സഹലപട്ട് തലന നമ്പരുല സമഭാതബല കഫഭാണ് നമ്പരുല നനിലവനിലുണട്ട്.

(ബനി) സ്കൂള-കകേഭാകളജട്ട് വനിദലഭാര്തനികേസള ലഹരനിവസ്തുക്കളുസട ദൂഷേലവശങ്ങസളക്കുറനിചട്ട്
കബഭാധവത്ക്കരനിക്കുനതനിനഭായനി  എതക്സെെസട്ട്  വകുപനിസന്റെ  കനതൃതസത്തനില
സലസഭാനസത്തഭാടഭാസകേ  1993  സ്കൂള-കകേഭാകളജകേളനില  ലഹരനിവനിരുദ  ക്ലബ്ബുകേള
രൂപതീകേരനിചട്ട് പ്രചേരണല നടത്തനിവരുന. അകതഭാസടഭാപല ലഹരനിവനിരുദ ആശയങ്ങള
അടങ്ങനിയ ഹ്രസസചേനിത്രങ്ങള എല്ലെഭാ സ്കൂള-കകേഭാകളജകേളനിലുല പ്രദര്ശനല നടത്തനിയുല
കബഭാധവലക്കരണ  ക്ലഭാസകേള  സലഘടനിപനിച്ചുല  വരുന.  വനിദലഭാര്തനികേള,
അദലഭാപകേര്,  രക്ഷനിതഭാക്കള  എനനിവര്ക്കട്ട്  കപകരഭാ  മറട്ട്  വനിവരങ്ങകളഭാ
സവളനിസപടുത്തഭാസത  മദല-ലഹരനി  വസ്തുക്കളുസട  ഉപകയഭാഗല,  വനിപണനല,  സൂക്ഷനിപട്ട്
എനനിവ  സലബന്ധനിക്കുന  പരഭാതനികേള  അറനിയനിക്കുനതനിനുകവണനി  ലഹരനിവനിരുദ
ക്ലബ്ബുകേള  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  സ്കൂള-കകേഭാകളജകേളനില  പരഭാതനിസപടനികേള  സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.
കൂടഭാസത മറട്ട് സ്കൂള-കകേഭാകളജകേളനില ലഹരനിവനിരുദ ക്ലബ്ബുകേള രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുല
പരഭാതനിസപടനികേള  സഭാപനിക്കുനതനിനുമുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
ലഹരനിവനിരുദ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുസട  കപ്രഭാതഭാഹനഭാര്തല  സലസഭാന  തലത്തനില
മനികേച  ലഹരനിവനിരുദ  കബഭാധവലക്കരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടതന  സ്കൂള/
കകേഭാകളജട്ട്  ലഹരനിവനിരുദ ക്ലബ്ബട്ട്,  ക്ലബ്ബട്ട്  അലഗല,  ലഹരനിവനിരുദ ക്ലബ്ബുകേളുസട മനികേച
മഭാസനികേകേള,  മനികേച  സൃഷ്ടനികേള  എനനിവയട്ട്  കേലഭാഷേട്ട്  അവഭാര്ഡുകേളുല,
സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളുല നലകേനിവരുന.
1007/17
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ലഹരനിവസ്തുക്കളുസട നനിയനണല

184  (701)  ശതീ  .    പഭാറക്കല  അബ്ദുസ്തുല്ലെ :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സതഭാഴെനിലുല എതക്സെെസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വലഭാജമദലല, സനിരനിറട്ട്, മയക്കുമരുനട്ട് എനനിവയുസട ഉല്പഭാദനല, വനിപണനല,
കേടത്തട്ട്  എനനിവ  തടയുനതനിനട്ട്  എസസക്സെെസട്ട്  വകുപട്ട്  പുതുതഭായനി  തകേസക്കഭാണ
നടപടനികേള എസന്തെഭാസക്കയഭാസണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ബഭാര്  കഹഭാടലുകേള,  ബനിയര്-തവന  പഭാര്ലറുകേള  തുടങ്ങനി
തലസനസള്ളതുല ഇല്ലെഭാത്തതുമഭായ സഭാപനങ്ങസള നനിരതീക്ഷനിക്കഭാന പ്രകതലകേമഭായനി
എസന്തെഭാസക്ക ക്രമതീകേരണങ്ങള ഏര്സപടുതസമനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സനിരനിറട്ട്, വലഭാജമദലല, മയക്കുമരുനട്ട് എനനിവയുസട അതനിര്ത്തനിവഴെനിയുള്ള
കേടത്തട്ട്  തടയുനതനിനട്ട്  കബഭാര്ഡര്  പകടഭാളനിങ്ങട്ട്  ശക്തമഭാക്കുകമഭാ;  വനിശദഭാലശങ്ങള
നലകുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  വലഭാജമദലല,  സനിരനിറട്ട്,  മയക്കുമരുനട്ട്  എനനിവയുസട
ഉല്പഭാദനല, വനിപണനല, കേടത്തട്ട് എനനിവ തടയുനതനിനട്ട് എതക്സെെസട്ട് വകുപട്ട് ശക്തമഭായ
എനകഫഭാഴട്ട്സമന്റെട്ട്  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്  നടത്തനിവരുനതട്ട്.  നനിലവനില  മദല-
മയക്കുമരുനട്ട്  വലഭാപനല  തടയുനതനിനഭായനി  എതക്സെെസട്ട്  ഷേഭാകഡഭാ  സലവനിധഭാനല
ഉളസപസടയുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലൂസട  എനകഫഭാഴട്ട്സമന്റെട്ട്  ശക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
എതക്സെെസട്ട് കേമ്മേതീഷേണറുസട കനതൃതസത്തനിലുള്ള സ്കെസഭാഡുല കേഭാരലക്ഷമമഭായനി പ്രവര്ത്തനിച്ചു
വരുന.  അനല  സലസഭാനങ്ങളനില  നനിനല  അനധനികൃത  മദലവുല  ലഹരനി
പദഭാര്തങ്ങളുല  സലസഭാനകത്തക്കട്ട്  കേടത്തനിസക്കഭാണ്ടുവരുനതട്ട്  തടയുനതനിനഭായനി
എതക്സെെസട്ട്  സചേക്കട്ട്  കപഭാസ്റ്റുകേളുസട  പ്രവര്ത്തനവുല  അതനിര്ത്തനി  പ്രകദശങ്ങളനില
കബഭാര്ഡര്  പകടഭാളനിലഗട്ട്  യൂണനിറ്റുകേളുസട  പ്രവര്ത്തനവുല  ശക്തനിസപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
സടയനിന  മുഖഭാന്തെരമുള്ള  മദലത്തനിസന്റെയുല  ലഹരനി  വസ്തുക്കളുസടയുല  കേടത്തട്ട്
തടയുനതനിനട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്,  സറയനിലസവ,  ആര്.പനി.എഫട്ട്.  വനിഭഭാഗങ്ങളുമഭായനി
സഹകേരനിചട്ട്  കേര്ശനമഭായ  പരനികശഭാധനകേള  നടതനണട്ട്.  തലസനസട്ട്
സഭാപനങ്ങളനില  കൃതലമഭായ  ഇടകവളകേളനില  പരനികശഭാധനകേള  നടതകേയുല
സഭാമ്പനിളുകേള  കശഖരനിചട്ട്  രഭാസപരനികശഭാധനയട്ട്  വനികധയമഭാക്കുകേയുല  സചേയ്യുനണട്ട്.
ഇസൗ  നടപടനികേളമൂലല  തലസനസട്ട്  സഭാപനങ്ങളനില  അനധനികൃത  മദലല
വനിലക്കുനനില്ലെഭാസയനട്ട്  ഉറപ്പുവരുതകേയുല  സചേയ്യുനണട്ട്.  ഡ്രഗ്സട്ട്  കേണ്കടഭാള
വകുപ്പുമഭായനി  കചേര്നട്ട്  സമഡനിക്കല  കസഭാറുകേളനില  പരനികശഭാധന  നടതകേയുല
ലഹരനിക്കഭായനി  ദുരുപകയഭാഗല  സചേയസപടുന  മരുനകേളുസട  അനധനികൃത  വനില്പന
തടയുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയുല സചേയ്തുവരുനണട്ട്.
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വലഭാജമദലല,  മയക്കുമരുനകേള,  പുകേയനില  ഉല്പനങ്ങള  മുതലഭായവയുസട

ഉത്പഭാദനല,  കേടത്തട്ട്,  വനിപണനല,  വനില്പന,  ഉപകഭഭാഗല  തുടങ്ങനിയ  അബ്കേഭാരനി/

എന.ഡനി.പനി.എസട്ട്./എല.&റനി.പനി./കകേഭാട്പ കുറകൃതലങ്ങള സലബന്ധനിച വനിവരങ്ങളുല

പരഭാതനികേളുല സപഭാതുജനങ്ങളനില നനിനല കസഭാഷേലല മതീഡനിയ അടക്കമുള്ള വനിവനിധ

മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂസട സസതീകേരനിചട്ട് സമയബന്ധനിതമഭായനി നടപടനികേള തകേസക്കഭാള്ളുനണട്ട്.

ശക്തമഭായ കബഭാധവലക്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലൂസട സപഭാതുജനങ്ങളനില മദലത്തനിനുല

മയക്കുമരുനനിനുല  എതനിരഭായനി  അവകബഭാധല  ഉണഭാക്കുകേയുല  കമലപ്രകേഭാരല

പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില സപഭാതുജനങ്ങളുസട സഹകേരണല ഉറപ്പുവരുതകേയുല സചേയ്യുനണട്ട്.

അയല  സലസഭാനങ്ങളനില  എനകഫഭാഴട്ട്സമന്റെട്ട്  ഏജനസനികേളുമഭായനി  കചേര്നട്ട്

അതനിര്ത്തനി പ്രകദശങ്ങളനില പരനികശഭാധനകേള നടത്തനിവരുന.  സലസഭാനത്തനിനകേത്തട്ട്

കപഭാലതീസട്ട്,  കഫഭാറസട്ട്,  റവനമ്പ്യൂ  വകുപ്പുകേളുമഭായനി  കചേര്നട്ട്  സലയുക്ത  സറയ്ഡുകേള

സലഘടനിപനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ബഭാര്  കഹഭാടലുകേള,  ബനിയര്-തവന  പഭാര്ലറുകേള  തുടങ്ങനിയ

തലസനസള്ള  സഭാപനങ്ങളനില  കൃതലമഭായ  ഇടകവളകേളനില  പരനികശഭാധന

നടതകേയുല  സഭാമ്പനിളുകേള  കശഖരനിചട്ട്  രഭാസപരനികശഭാധനയട്ട്  വനികധയമഭാക്കുകേയുല

സചേയ്യുനണട്ട്. പ്രസ്തുത സഭാപനങ്ങളനില അനധനികൃത മദലവനില്പന നടക്കുനനില്ലെഭാസയനട്ട്

ഉറപ്പുവരുത്തഭാന  മനിനല  പരനികശഭാധനകേള  നടതകേയുല  ഷേഭാകഡഭാ  എസസക്സെെസട്ട്,

എതക്സെെസട്ട്  ഇന്റെലനിജനസട്ട്  വനിഭഭാഗങ്ങസള  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  നനിരതീക്ഷണങ്ങള

നടതകേയുല  സചേയ്യുനണട്ട്.  തലസനസട്ട്  ഇല്ലെഭാത്ത  സഭാപനങ്ങളനില  മദല  വനില്പന

നടക്കുനനില്ലെഭാസയനട്ട്  ഉറപഭാക്കുനതനിനട്ട്  കമലപ്രകേഭാരല  വനിഭഭാഗങ്ങള  നനിരതീക്ഷണല

നടതകേയുല വനിവരങ്ങളുല പരഭാതനികേളുല ലഭനിക്കുന അവസരങ്ങളനില സമയബന്ധനിതമഭായനി

പരനികശഭാധനകേള നടത്തനി നനിയമവനിരുദമഭായ മദലമയക്കുമരുനട്ട് വനില്പന,  ഉപകഭഭാഗല

തുടങ്ങനിയവ നടക്കുനനില്ലെഭാസയനട്ട് ഉറപ്പു വരുതനമുണട്ട്.

(സനി)  സനിരനിറട്ട്,  വലഭാജമദലല,  മയക്കുമരുനട്ട് എനനിവയുസട അതനിര്ത്തനിവഴെനിയുള്ള

കേടത്തട്ട് തടയുനതനിനുല അനലസലസഭാനങ്ങളനില നനിനല അനധനികൃത മദലവുല ലഹരനി

പദഭാര്തങ്ങളുല  സലസഭാനകത്തക്കട്ട്  കേടത്തനിസക്കഭാണ്ടുവരുനതട്ട്  തടയുനതനിനുമഭായനി

എതക്സെെസട്ട്  സചേക്കട്ട്  കപഭാസ്റ്റുകേളുസട  പ്രവര്ത്തനവുല  അതനിര്ത്തനി  പ്രകദശങ്ങളനില

കബഭാര്ഡര്  പകടഭാളനിലഗട്ട്  യൂണനിറ്റുകേളുസട  പ്രവര്ത്തനവുല  ശക്തനിസപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
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സടയനിന  മുഖഭാന്തെനിരമുള്ള  മദലത്തനിസന്റെയുല  ലഹരനി  വസ്തുക്കളുകടയുല  കേടത്തട്ട്

തടയുനതനിനട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്,  സറയനിലകവ,  ആര്.പനി.എഫട്ട്.  വനിഭഭാഗങ്ങളുമഭായനി

സഹകേരനിചട്ട് കേര്ശനമഭായ പരനികശഭാധനകേള നടതനണട്ട്. അതനിര്ത്തനി പ്രകദശങ്ങളനില

കബഭാര്ഡര്  പകടഭാളനിലഗട്ട്  യൂണനിറ്റുകേള  24  മണനികറുല  വഭാഹനപരനികശഭാധന

നടതനണട്ട്.   എതക്സെെസട്ട്  കേമ്മേതീഷേണറുസട  പ്രകതലകേ  സ്കെസഭാഡുല  എതക്സെെസട്ട്

ഇന്റെലനിജനസട്ട്  വനിഭഭാഗവുല  അതനിര്ത്തനി  പ്രകദശത്തട്ട്  പ്രകതലകേ  പരനികശഭാധനകേളുല

നടത്തനി വരുനണട്ട്. കൂടഭാസത സചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേള മറനികേടനട്ട് സമഭാന്തെര പഭാതകേളനിലൂസട

സനിരനിറട്ട് കേള്ളക്കടത്തട്ട് നടതവഭാന സഭാധലതയുള്ള കറഭാഡുകേളനിലുല കദശതീയപഭാതകേളനിലുല

വഭാഹനപരനികശഭാധന കേര്ശനമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.

മയക്കുമരുനനിസന്റെയുല ലഹരനിവസ്തുക്കളുസടയുല ഉപകയഭാഗല

185 (702)  ശതീ  .    സകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സതഭാഴെനിലുല എതക്സെെസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  മയക്കുമരുനനിസന്റെയുല  മറട്ട്  ലഹരനി  വസ്തുക്കളുസടയുല
ഉപകയഭാഗല  വര്ദനിച്ചുവരുനതഭായനിട്ടുള്ള  വഭാര്ത്തകേള  ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കെനിൽ വനിശദഭാലശല നലകുകമഭാ;

(ബനി)  മുൻസർക്കഭാരനിസന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ബഭാറുകേളനിസല  വനികദശ  മദല  വനിൽപന
നനികരഭാധനിച  നടപടനി  മദല  ഉപകഭഭാഗല  കുറയ്ക്കുനതനിനട്ട്  സഹഭായകേരമഭായനിട്ടുകണഭാ;
ഇക്കഭാരലത്തനില  സമഗ്രമഭായ  പഠനല  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കെനിൽ  വനിശദവനിവരല
നലകുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഉണട്ട്. 2013-14 വര്ഷേങ്ങളനില യഥഭാക്രമല 793, 970 എന.ഡനി.പനി.എസട്ട്.
കകേസകേളഭാണട്ട്  എതക്സെെസട്ട്  വകുപട്ട്  രജനിസര്  സചേയ്യുകേയുണഭായസതങ്കെനില  2015
വര്ഷേത്തനില  1430  എന.ഡനി.പനി.എസട്ട്.  കകേസകേളുല  2016  ആഗസട്ട്  മഭാസല  വസര
1789 എന.ഡനി.പനി.എസട്ട്. കകേസകേളുമഭാണട്ട് രജനിസര് സചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(ബനി)  മുന  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ബഭാറുകേളനിസല  വനികദശമദല  വനില്പന
നനികരഭാധനിച നടപടനി മദല ഉപകഭഭാഗല കുറയ്ക്കുനതനിനട്ട് സഹഭായകേരമഭായനിട്ടുകണഭാ എന
വനിഷേയത്തനില സമഗ്രമഭായ പഠനങ്ങസളഭാനല നടത്തനിയനിടനില്ലെ.  എനഭാല വനികദശമദല
വനില്പനയുസട കേണക്കട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുകമ്പഭാള ഇന്തെലന നനിര്മ്മേനിത വനികദശമദലത്തനിസന്റെ
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വനില്പനയനില  സചേറനിയ  അളവനില  കുറവട്ട്  വനനിട്ടുണട്ട്.  എനഭാല  ബനിയറനിസന്റെ
വനില്പനയനില ഗണലമഭായ വര്ദനവട്ട് ഉണഭായനിട്ടുള്ളതഭായനി കേഭാണുന.  2016-17 വര്ഷേല
ആഗസട്ട്  മഭാസല  വസരയുള്ള  ഇന്തെലന  നനിര്മ്മേനിത  വനികദശമദലത്തനിസന്റെ  വനില്പന
പരനികശഭാധനിക്കുകമ്പഭാള  2015-16  വര്ഷേത്തനിസല ഇകത കേഭാലയളവനിസല വനില്പനയനില
നനിനല കനരനിയ വര്ദനവട്ട് ഉള്ളതഭായഭാണട്ട് കേഭാണുനതട്ട്.  2012-13 വര്ഷേല മുതലുള്ള
ഇന്തെലന നനിര്മ്മേനിത വനികദശ മദലത്തനിസന്റെയുല  ബനിയറനിസന്റെയുല  വനില്പനയുസട  കേണക്കട്ട്
ചുവസട കചേര്ക്കുന:

വര്ഷേല
ഇന്തെലന നനിര്മ്മേനിത വനികദശ മദലല

(ലക്ഷല കകേയ്സകേള )
ബനിയര് (ലക്ഷല
കകേയ്സകേള)

2012-13 244.33 101.64

2013-14 240.67 107.96

2014-15 220.58 95.59

2015-16 201.75 154.2

2015-16 (ആഗസട്ട് വസര) 85.1 63.86

2016-17 (ആഗസട്ട് വസര) 88.39 64.88

(567, 568, 569, 570, 571, 624, 625, 626, 627, 629, 632, 696 എനതീ
നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത  കചേഭാദലങ്ങളുസട  ഉത്തരങ്ങള  എഡനിറനിലഗട്ട്  ബഭാഞനില
ലഭലമഭായനിടനില്ലെ.)   

(കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള കേഴെനിഞ)
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9.30 AM]

മനി  .    സസ്പീക്കര്  :  റൂള്  (50).......  ബഹുമമാനസപ്പെട്ട  പ്രതനിപക്ഷ  കനതമാവനിനന
എനമാണന സറ്റംസമാരനിക്കമാനുള്ളതന.

പ്രതനിപക്ഷകനതമാവന  (ശസ്പീ  .    രകമശന  സചെനനിത്തല)  :  സര്,  ബഹുമമാനസപ്പെട്ട
സസ്പീക്കകറമാടന  എനനിക്കന  പറയമാനുള്ളതന  കചെമാകദദമാത്തരകവളയനില്  ആദദമമായനിട്ടല
പ്രതനിപക്ഷകനതമാവനിനന  സറ്റംസമാരനിക്കമാന്  അവസരറ്റം  സകേമാടുക്കുനതന.
( ....… ബഹളറ്റം......) 

(പ്രതനിപക്ഷമാറ്റംഗങ്ങള് ബമാനറുകേള് ഉയര്ത്തനിപ്പെനിടനിച്ചുസകേമാണന മുദമാവമാകേദങ്ങള്
വനിളനിക്കുകേയറ്റം  സഭയസട  നടുത്തളത്തനില്  ഇറങ്ങനി  ബഹളറ്റം  വയ്ക്കുകേയറ്റം
സചെയ്തുസകേമാണനിരുന.)

മനി  .    സസ്പീക്കര്  :  ....... ..  … പസ്പീസന  ….....  ഭരണകേക്ഷനിയറ്റംഗങ്ങള്  സസ്പീറ്റുകേളനില്
ഇരനിക.  നനിങ്ങള്സക്കനമാണന  ആവശദറ്റം.   … ഇരനിക....  പ്രതനിപക്ഷമാറ്റംഗങ്ങള്
അവരുസട  സസ്പീറ്റുകേളനില്  ഇരുനസകേമാളറ്റം.  (…ബഹളറ്റം.....)  ബഹുമമാനസപ്പെട്ട
പ്രതനിപക്ഷകനതമാവന സറ്റംസമാരനിക.…

പ്രതനിപക്ഷകനതമാവന  (ശസ്പീ  .    രകമശന  സചെനനിത്തല):  സര്,  ബഹുമമാനസപ്പെട്ട
സസ്പീക്കര്,  കകേരള  നനിയമസഭയസട  ചെരനിത്രത്തനില്  നനിരവധനി  സന്ദര്ഭങ്ങളനില്
കചെമാകദദമാത്തര  കവളയനില്  പ്രതനിപക്ഷകനതമാക്കനമാര്  സറ്റംസമാരനിചനിട്ടുണന.  എസന
കേയനില്  ലനിസ്റ്റുണന.  കേഴനിഞ്ഞ  നനിയമസഭയനില്  ആറന  തവണ  15-6-2012,
17-6-2013,  12-12-2014,  15-12-2014,  23-3-2015,  12-2-2016  എനസ്പീ
തസ്പീയതനികേളനിസലലമാറ്റം അനസത്ത പ്രതനിപക്ഷകനതമാവന ശസ്പീ വനി.  എസന.  അച്ചുതമാനന്ദസന
കചെമാകദദമാത്തരസമയത്തന  സറ്റംസമാരനിക്കമാന്  ബഹുമമാനസപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  അനുവദനിചനിരുന.
സഭമാകരഖകേള്  അങ്ങന  പരനികശമാധനിക്കണറ്റം.  കേസ്പീവഴക്കങ്ങളുണന.  അങ്ങയസട
ഭമാഗത്തുനനിനണമായ  നടപടനി  ദദൗര്ഭമാഗദകേരമമാണന.  അങ്ങന  ഞങ്ങളുസടകൂസട
സസ്പീക്കറമാണന. 

മനി  .    സസ്പീക്കര് :  അകങ്ങക്കന  പറയമാനുള്ളതന  പറയൂ  ( ....… ബഹളറ്റം......)
കചെമാകദദമാത്തരകവളയമമായനി  ബന്ധസപ്പെട്ട  വനിഷയമമാണന  പ്രതനിപക്ഷകനതമാവന
ഉനയനിക്കുനസതങനില്  സമയറ്റം  അനുവദനിക്കമാറുണന.  ഇവനിസട  കചെമാകദദമാത്തരകവള
ആരറ്റംഭനിക്കുനതനിനന  മുമന  പ്രശ്നമുണമാക്കമാന്  ശമനിചകപ്പെമാഴമാണന  സമയമനു
വദനിക്കണസമനന പറഞ്ഞതന.  അകങ്ങക്കന പറയമാനുള്ളതന പറയൂ.  
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ശസ്പീ  .    രകമശന  സചെനനിത്തല  :  സര്,  കേഴനിഞ്ഞ  പ്രമാവശദറ്റം  അനസത്ത
പ്രതനിപക്ഷകനതമാവന ആറന തവണ സറ്റംസമാരനിചനിട്ടുള്ളതമാണന. ഞങ്ങള് ഇക്കമാരദങ്ങള്
ആകരമാടന  പറയറ്റം.  കകേരള  നനിയമസഭയസട  ചെരനിത്രത്തനില്  ഇതന  ആദദസത്ത
സറ്റംഭവമല. അങ്ങന സഭമാകരഖകേള് പരനികശമാധനിചകശഷറ്റം പറഞ്ഞമാല് മതനി.

മനി  .   സസ്പീക്കര് :  പരനികശമാധനിക്കമാറ്റം.

ശസ്പീ  .    രകമശന  സചെനനിത്തല:  സര്,  ഇനസല ബഹുമമാനസപ്പെട്ട  മുഖദമനനിയസട
ഭമാഗത്തുനനിനണമായ പരമാമര്ശസത്ത സറ്റംബന്ധനിചന  ഞമാന് അകങ്ങയ്സക്കമാരു കേത്തന
നല്കേനിയനിരുന.  ഭരണപക്ഷത്തനിസനയറ്റം  പ്രതനിപക്ഷത്തനിസനയറ്റം  തമാല്പ്പെരദങ്ങള്
സറ്റംരക്ഷനികക്കണ സഭമാകനതമാവമായ മുഖദമനനി പറയമാന് പമാടനിലമാത്ത കേമാരദങ്ങളമാണന
ഇനസല ഇദൗ സഭയനില് പറഞ്ഞതന.  

മനി  .   സസ്പീക്കര് : അങ്ങന പ്രതനിപക്ഷകനതമാസവന നനിലയനില് സചെയറനിനന  ഇനസല
ഒരു കേത്തന എഴുതനി നല്കേനിയനിട്ടുണന.  അതന സചെയറനിസന പരനിഗണനയനിലമാണന.  അതന
സഭയനില് അങ്ങന ഉനയനിക്കുകേയറ്റം സചെയ്തു. ഇനനി കൂടുതല് സമയസമടുക്കരുതന.

ശസ്പീ  .    രകമശന  സചെനനിത്തല  :  സര്,  അതന  ഞമാന്  അറ്റംഗസ്പീകേരനിക്കുന.  അതന
അങ്ങന  പരനികശമാധനിക്കണറ്റം.  ഇതന  ആദദമമായനിട്ടമാകണമാ?  അനന  പ്രതനിപക്ഷ
കനതമാവമായനിരുന  ശസ്പീ.  വനി.  എസന  അച്ചുതമാനന്ദന്  മുഖദമനനിയമായനിരുന
ശസ്പീ. ഉമ്മന് ചെമാണനിസയ വദകനിപരമമായനി എത്ര തവണ ആകക്ഷപനിച്ചു.  എസനലമാറ്റം
ആകരമാപണറ്റം ഉനയനിച്ചു. ശസ്പീ. ഉമ്മന് ചെമാണനി സമചെനിത്തതകയമാസട മറുപടനി പറഞ്ഞനിട്ടുണന.
ഇനന ശസ്പീ. എ.  സകേ. ബമാലന് ഉള്സപ്പെസടയള്ളവര് പ്രകകേമാപനിതരമാകുനതുകപമാസല അനന
ഞങ്ങളമാരുറ്റം  പ്രകകേമാപനിതരമായനില.  മനനിമമാരുള്സപ്പെസടയള്ള  അറ്റംഗങ്ങസള  അങ്ങന
നനിയനനിക്കണറ്റം. മനനിമമാരുറ്റം ബഹളമുണമാക്കുകേയമാണന. ആ കേമാലഘട്ടത്തനില് അങ്ങന
ഇദൗ സഭയനിലുണമായനിരുനകലമാ?  

മനി  .   സസ്പീക്കര് :    ...........പസ്പീസന കേണ്ക്ലൂഡന......

ശസ്പീ  .    രകമശന  സചെനനിത്തല  :  സര്,  ഞങ്ങളമാസരങനിലുറ്റം  എസനങനിലുറ്റം
പറകഞ്ഞമാ? എലമാത്തനിനുറ്റം ഒരു പരനിധനിയണന. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്  :   ബഹുമമാനസപ്പെട്ട  പ്രതനിപക്ഷകനതമാവന  പ്രസറ്റംഗറ്റം  കേണ്ക്ലൂഡന
സചെയണറ്റം.   (… ബഹളറ്റം)....പ്രതനിപക്ഷറ്റം  കനമാട്ടസ്പീസന  നല്കേനിയ  റൂള്  (50)
എടുക്കകണ? 
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ശസ്പീ  .    രകമശന  സചെനനിത്തല  :  സര്,  എനനിക്കന  ഒരു  കേമാരദറ്റം  അങ്ങകയമാടന
പറയമാനുണന.  ഞമാനലമാസത  പനിസനയമാരന  അങ്ങകയമാടനിതന  പറയറ്റം.  സസമാശയ
സകേമാള്ളയമമായനി  ബന്ധസപ്പെട്ടന  ഇവനിസട  നടന  കേമാരദങ്ങള്  അങ്ങന  അറനിയണറ്റം.
ഇനസത്ത  കകേരള  കേദൗമുദനി  ദനിനപ്പെത്രത്തനില്  (കകേരള  കേദൗമുദനി  ദനിനപ്പെത്രറ്റം
ഉയര്ത്തനിക്കമാട്ടനി)  'സസമാശയമടനിചതന  ബറ്റംബര്',  ഫസ്പീസന  വര്ദ്ധനവുമൂലറ്റം
മമാകനജന സമന്റുകേള്ക്കന സകേമാള്ളലമാഭറ്റം. ഇദൗ ജനകേസ്പീയ പ്രശ്നറ്റം ഉയര്ത്തനിപ്പെനിടനിച്ചുസകേമാണന
സമരറ്റം സചെയ്ത വനിദദമാര്തനികേള്ക്കന കനസര ക്രൂരമമായ ലമാത്തനിചമാര്ജുണമായനി. ....

മനി  .   സസ്പീക്കര് :  പസ്പീസന.......

ശസ്പീ  .    രകമശന സചെനനിത്തല :  സര്,  ശസ്പീ.  വനി.  എസന.  അച്ചുതമാനന്ദസന മുനനില്
ഗ്രകനഡന  വസ്പീസണനന  പറഞ്ഞന  എന്തു  ബഹളമമായനിരുന  ഇവനിസട.  ഇനസല
സകേ.പനി.സനി.സനി.  പ്രസനിഡനന  ശസ്പീ.  വനി.  എറ്റം.  സുധസ്പീരന്  ഇരനിക്കുന
സമരപ്പെനലനികലയന  ഗ്രകനഡന  എറനിഞ്ഞന  സമരസത്ത  തലനിത്തകേര്ക്കമാന്  കനമാക്കനി.
ഇതന  ഒരനിക്കലുറ്റം  അറ്റംഗസ്പീകേരനിക്കമാന്  കേഴനിയന  നടപടനിയല.  ഇവനിസട  പനണന
തവണയമാണന  ലമാത്തനിചമാര്ജന  ഉണമായതന.   നനിരവധനി  തവണ  കേണസ്പീര്വമാതകേ
പ്രകയമാഗമുണമായനി. 132 കപര്ക്കന പരനിക്കന പറനി. 

മനി  .    സസ്പീക്കര് :  ബഹുമമാനസപ്പെട്ട  പ്രതനിപക്ഷകനതമാവന ഏതന റൂള് പ്രകേമാരമമാണന
സറ്റംസമാരനിക്കുനതന? പസ്പീസന...പസ്പീസന.....

ശസ്പീ  .    രകമശന  സചെനനിത്തല  :  സര്,  കേരനിസങമാടനി  കേമാണനിച  യൂത്തന
കകേമാണ്ഗ്രസ്സുകേമാസര  ബഹുമമാനസപ്പെട്ട  മുഖദമനനി അപമമാനനിച്ചു.  സമരകപമാരമാട്ടങ്ങസള
അപമമാനനിക്കുന നടപടനി അവസമാനനിപ്പെനിക്കണറ്റം.  

മനി  .    സസ്പീക്കര്  :  സഭ  നടത്തനിസക്കമാണ്ടുകപമാകേമാന്  ചെനില  ചെട്ടങ്ങളുസണനന
ബഹുമമാനസപ്പെട്ട  പ്രതനിപക്ഷകനതമാവനിനന  അറനിയമാവുനതമാണന.  ദയവമായനി
സഹകേരനിക്കണറ്റം.  

ശസ്പീ  .    രകമശന  സചെനനിത്തല  :  സര്,  അങ്ങന  എനനിനമാണന  ബഹളറ്റം
ഉണമാക്കുനതന. ഞമാസനമാന പറയസട്ട.

മനി  .   സസ്പീക്കര് :  ഏതന ചെട്ടപ്രകേമാരമമാണന അങ്ങന സറ്റംസമാരനിക്കുനതന?

ശസ്പീ  .   രകമശന സചെനനിത്തല : സര്, അങ്ങന ഞമാന് പറയനതന  സമമാധമാനമമായനി
കകേള്ക്കണറ്റം.  ഇങ്ങസനയമാകണമാ സചെകയണതന; 

മനി  .    സസ്പീക്കര്  :   അടനിയനരപ്രകമയത്തനിനന  കനമാട്ടസ്പീസന  നല്കേനിയനിട്ടന  അകത
വനിഷയസത്ത സറ്റംബന്ധനിചന  പ്രതനിപക്ഷകനതമാവനിനന  ആദദറ്റം  പ്രസറ്റംഗനിചന  തുടങ്ങമാന്
പറ്റുകമമാ;
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ശസ്പീ  .    രകമശന  സചെനനിത്തല    : സര്,  ഈ സസമാശയ സകേമാള്ള അനുവദനിക്കമാന്
നനിവൃത്തനിയനില.  സര്ക്കമാര്  സചെയ്യുന  സതറമായ  നടപടനികേള്-വനിദദമാര്തനി  കവട്ട
അവസമാനനിപ്പെനിക്കണറ്റം. ഇനസല സമരറ്റം നടത്തനിയ വനിദദമാര്തനികേള്ക്കന കനസര നടന
ഗ്രകനഡമാക്രമണത്തനിലുറ്റം  ലമാത്തനിചമാര്ജനിലുറ്റം  എത്രകപര്ക്കമാണന  ബുദ്ധനിമുട്ടുണമായതന.
കകേരളസമമാട്ടമാസകേ നരനമായമാട്ടന നടക്കുകേയമാണന.  

മനി  .   സസ്പീക്കര് :  ബഹുമമാനസപ്പെട്ട മനനിക്കന എനമാണന പറയമാനുള്ളതന?

പട്ടനികേജമാതനി പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനമാക്കസമുദമായകക്ഷമവുറ്റം നനിയമവുറ്റം സമാറ്റംസമാരനികേവുറ്റം
പമാര്ലസമനറനികേമാരദവുറ്റം  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    സകേ  .    ബമാലന്)  :  സര്, ഞമാന്  ഒരു
കപമായനിനന  ഓഫന  ഓര്ഡര്  ഉനയനിക്കുന.  ഇവനിസട അടനിയനരപ്രകമയത്തനിനന
കനമാട്ടസ്പീസന  നല്കേനിയതന  ശസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര്  രമാധമാകൃഷ്ണനമാണന.  ശസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര്
രമാധമാകൃഷ്ണസനയമാണന  ബഹുമമാനസപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  റൂള്  50  പ്രകേമാരറ്റം  വനിളനികക്കണതന.
ബഹുമമാനസപ്പെട്ട  പ്രതനിപക്ഷ  കനതമാവന  ഏതന  ചെട്ടപ്രകേമാരമമാണന  ഇവനിസട
സറ്റംസമാരനിചതന.  ആ  പ്രസറ്റംഗനിചസതമാനറ്റം  ഇവനിസട  റനികക്കമാര്ഡനില്  ഉണമാകേമാന്
പമാടനില. അതന  റനികക്കമാര്ഡനില് നനിനറ്റം ഒഴനിവമാക്കണറ്റം. 

(പ്രതനിപക്ഷമാറ്റംഗങ്ങള്  നടുത്തളത്തനിലനിറങ്ങനി  മുദമാവമാകേദങ്ങള്  വനിളനിചന
സഭമാനടപടനികേള് തടസ്സസപ്പെടുത്തനിസക്കമാണനിരുന.)

മനി  .    സസ്പീക്കര്  :  ഇതന  എനമാണന;   ബഹുമമാനസപ്പെട്ട  പ്രതനിപക്ഷകനതമാവനിസന
സറ്റംസമാരത്തനിനനിടയനില്  ആണകലമാ   പ്രതനിപക്ഷമാറ്റംഗങ്ങള്
നടുത്തളത്തനിലനിരനിക്കുനതന;  ഇതന എനമാണന;  ഇവനിസട എനമാണന നടക്കുനതന?.......
(ബഹളറ്റം).........

ശസ്പീ  .    രകമശന  സചെനനിത്തല  :  സര്,  അതുസകേമാണന  ശസ്പീ.  സസഹബനി ഈഡന്,
ശസ്പീ.  ഷമാഫനി  പറമനില്,  ശസ്പീ.  അനൂപന  കജക്കബന  എനനിവര്  നനിരമാഹമാരസമരറ്റം
കേനിടക്കമാന്  തസ്പീരുമമാനനിചനിരനിക്കുന എനന  ഞമാന്  അങ്ങസയ അറനിയനിക്കുകേയമാണന.
അവകരമാടന  അനുഭമാവറ്റം പ്രകേടനിപ്പെനിച്ചുസകേമാണന ശസ്പീ. എന്. ഷറ്റംസുദസ്പീന്, ശസ്പീ. സകേ. എറ്റം.
ഷമാജനി  എനനിവര്   സതദമാഗ്രഹറ്റം  ഇരനിക്കുനണന.  ഈ  സമരറ്റം  കപമാലസ്പീസനിസന
ഉപകയമാഗനിചന  അടനിചമര്ത്തമാസമനന  കേരുകതണ.  സര്ക്കമാര്  നയറ്റം  തനിരുത്തണറ്റം.
സറ്റംസമാനസത്ത പമാവസപ്പെട്ട വനിദദമാര്തനികേളുസട ജസ്പീവസന പനമാടുന സര്ക്കമാരനിസന
ധനിക്കമാരപരമമായ സതറമായ നടപടനികേള് അവസമാനനിപ്പെനിക്കണറ്റം. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്  :  ബഹുമമാനസപ്പെട്ട  പ്രതനിപക്ഷകനതമാവന  പറയനതന
കകേള്ക്കണസമനന  ആഗ്രഹനിക്കുനസവങനില്  പ്രതനിപക്ഷമാറ്റംഗങ്ങള്  നടുത്തളത്തനിലനിരനിക്കമാന്
പമാടനില.  രണ്ടുറ്റം കൂടനി നടക്കനില. 
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ശസ്പീ  .    രകമശന  സചെനനിത്തല    : സര്,  സര്ക്കമാരനിസന  നടപടനിസക്കതനിരമായനിട്ടുള്ള
ശകമമായ  കപമാരമാട്ടങ്ങളുമമായനി  ഞങ്ങള്  മുകനമാട്ടുകപമാകുറ്റം.  ഇതനിനുമുമന  ഇവനിസട
സസമാശയ സമരറ്റം നടത്തനിയ ആളുകേളുണകലമാ;  അവര് എവനിസടകപ്പെമായനി;  എനമാണന
മനിണമാത്തതന?  

മനി  .    സസ്പീക്കര്  :  സയസന....സയസന.....ഈ സമാഹചെരദത്തനില് സഭമാനടപടനികേള്
സുഗമമമായനി  നടത്തനിസക്കമാണ്ടുകപമാകേമാന്  സമാദ്ധദമല.  ബഹുമമാനദനമായ  പ്രതനിപക്ഷകനതമാവന
ക്ഷമനിക്കണറ്റം.  അങ്ങയസട  അനുയമായനികേള്  നടുത്തളത്തനില്  വനനിരനിക്കുകേയമാണന.
രണ്ടുറ്റം കൂടനി ഒരുമനിചന നടക്കനില. 

പട്ടനികേജമാതനി പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനമാക്കസമുദമായകക്ഷമവുറ്റം നനിയമവുറ്റം സമാറ്റംസമാരനികേവുറ്റം
പമാര്ലസമനറനികേമാരദവുറ്റം  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    സകേ  .    ബമാലന്)  :  സര്,  ഒരു
സമാഹചെരദവുറ്റം  ഇവനിസടയനില.  ഇവനിസട  ഡനിമമാനനിസന  ചെര്ച  നടക്കുറ്റം.  ഇവനിസട
എനമാണന  അസമാധമാരണ  സമാഹചെരദറ്റം;  അടനിയനരപ്രകമയത്തനിനന  കനമാട്ടസ്പീസന
സകേമാടുത്തതന  ശസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര് രമാധമാകൃഷ്ണനമാണന.  ശസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര് രമാധമാകൃഷ്ണസനയമാണന
വനിളനികക്കണതന. ശസ്പീ. തനിരുവഞ്ചൂര് രമാധമാകൃഷ്ണന് സറ്റംസമാരനിക്കണറ്റം.

മനി  .    സസ്പീക്കര്  :   റൂള്  50  പ്രകേമാരറ്റം  കനമാട്ടസ്പീസന  നല്കേനിയ  ശസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര്
രമാധമാകൃഷ്ണന് ഉള്സപ്പെസടയള്ള ആളുകേള്ക്കന സറ്റംസമാരനിക്കണസമനകണമാ;  നടുത്തളത്തനില്
ഇരനിക്കുനതുറ്റം പ്രസറ്റംഗവുറ്റം കൂടനി  നടക്കനില.  ദയവമായനി  ക്ഷമനിക്കുകേ.  ഞമാന് അടുത്ത
നടപടനി  ക്രമത്തനികലക്കന  കപമാകുറ്റം.  പ്രതനിപക്ഷമാറ്റംഗങ്ങള്  സസ്പീറനികലക്കന  കപമാകൂ.

പ്രതനിപക്ഷ  കനതമാവനിനന  ഉചഭമാഷനിണനി  സകേമാടുക്കണസമനപറഞ്ഞമാണന  ഇത്രയറ്റം
കനരറ്റം  ബഹളറ്റം  വചതന.  അകദഹത്തനിനന  സസമക്കന  സകേമാടുത്തകപ്പെമാള്  നനിങ്ങള്
നടുത്തളത്തനില്  വനനിരനിക്കുകേയമാണന.  

പട്ടനികേജമാതനി പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനമാക്കസമുദമായകക്ഷമവുറ്റം നനിയമവുറ്റം സമാറ്റംസമാരനികേവുറ്റം
പമാര്ലസമനറനികേമാരദവുറ്റം വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   എ  .   സകേ  .   ബമാലന്) :  സര്, കകേരളത്തനിസന
ചെരനിത്രത്തനില്  ഇങ്ങസന  ഇല.  നടുത്തളത്തനില്  ഇറങ്ങനിയമാല്  സസമക്കന
സകേമാടുക്കനില. ........(ബഹളറ്റം)........

മനി  .    സസ്പീക്കര് :  അതുതസനയമാണന  ഞമാനുറ്റം  പറഞ്ഞതന.  സയസന..…  സയസന
....സസ്പീറനികലക്കന തനിരനിച്ചുകപമാകുനകണമാ?  അടുത്ത നടപടനിക്രമങ്ങളനികലക്കന കപമാകകേണനി
വരുറ്റം.  സചെയറനിനന കവസറ നനിര്വമാഹമനില.  ശദ്ധക്ഷണനിക്കലുറ്റം സബ്മനിഷനുകേളുറ്റം റദന
സചെയ്യുന. 
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ശസ്പീ  .    സകേ  .    എറ്റം  .    മമാണനി  : സര്,  ഞമാനുറ്റം എസന പമാര്ട്ടനിയനില്സപ്പെട്ട അറ്റംഗങ്ങളുറ്റം
വമാക്കദൗട്ടന നടത്തുന.

(സര്ക്കമാര്  നനിലപമാടനില്  പ്രതനികഷധനിചന  ശസ്പീ.  സകേ.  എറ്റം.  മമാണനിയറ്റം
അകദഹത്തനിസന പമാര്ട്ടനിയനില്സപ്പെട്ട അറ്റംഗങ്ങളുറ്റം സഭ വനിട്ടന പുറത്തുകപമായനി.) 

(യ.ഡനി.എഫന. അറ്റംഗങ്ങള് നടുത്തളത്തനിലനിരുനന ബഹളറ്റം തുടര്നസകേമാണനിരുന.)

II കമശപ്പുറത്തുവച കേടലമാസ്സുകേള്

ചെട്ടറ്റം   47(2)   അനുസരനിച്ചുള്ള ലനിസന പ്രകേമാരറ്റം

1. പട്ടനികേജമാതനി പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനമാക്കസമുദമായകക്ഷമവുറ്റം നനിയമവുറ്റം സമാറ്റംസമാരനികേവുറ്റം
പമാര്ലസമനറനികേമാരദവുറ്റം വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .    എ  .    സകേ  .    ബമാലന്):  സര്, തമാസഴപ്പെറയന
കേടലമാസ്സുകേള് ഞമാന് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

പതനിമൂനമാറ്റം  കകേരള  നനിയമസഭയസട  എട്ടമാറ്റം  സകമ്മളനത്തനിസല
1643, പതനിനമാലമാറ്റം കകേരള നനിയമസഭയസട ഒനമാറ്റം സകമ്മളനത്തനിസല 1809 എനസ്പീ
നമരുകേളനിലുള്ള  നക്ഷത്രചെനിഹ്നമനിടമാത്ത  കചെമാദദങ്ങളുസട  മറുപടനിയറ്റം  അവയന
യഥമാസമയറ്റം മറുപടനി നല്കുവമാന് സമാധനിക്കമാതനിരുനതനിനുള്ള കേമാരണറ്റം കേമാണനിക്കല്
കസറനസമന്റുകേളുറ്റം.

2. വനവുറ്റം മൃഗസറ്റംരക്ഷണവുറ്റം മൃഗശമാലകേളുറ്റം വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .    സകേ  .    രമാജു) :  സര്,
തമാസഴപ്പെറയന കേടലമാസ്സുകേള് ഞമാന് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

പതനിമൂനമാറ്റം കകേരള നനിയമസഭയസട പതനിനഞമാറ്റം സകമ്മളനത്തനിസല 3771-ാ
നമര്  നക്ഷത്രചെനിഹ്നമനിടമാത്ത  കചെമാദദത്തനിസന  മറുപടനിയറ്റം  അതനിനന  യഥമാസമയറ്റം
മറുപടനി നല്കുവമാന് സമാധനിക്കമാതനിരുനതനിനുള്ള കേമാരണറ്റം കേമാണനിക്കല് കസറനസമന്റുറ്റം. 

3. ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .    മമാതത്യു ടനി  .    കതമാമസന) :  സര്,  തമാസഴപ്പെറയന
കേടലമാസ്സുകേള് ഞമാന് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

പതനിമൂനമാറ്റം  കകേരള  നനിയമസഭയസട  ഒന്പതമാറ്റം  സകമ്മളനത്തനിസല
5505, 5509,  പനണമാറ്റം സകമ്മളനത്തനിസല 4485,  പതനിമൂനമാറ്റം സകമ്മളനത്തനിസല
845,  പതനിനമാറമാറ്റം  സകമ്മളനത്തനിസല  2435,  2466  എനസ്പീ  നമരുകേളനിലുള്ള
നക്ഷത്രചെനിഹ്നമനിടമാത്ത  കചെമാദദങ്ങളുസട  മറുപടനിയറ്റം  അവയന  യഥമാസമയറ്റം  മറുപടനി
നല്കുവമാന് സമാധനിക്കമാതനിരുനതനിനുള്ള കേമാരണറ്റം കേമാണനിക്കല് കസറനസമന്റുകേളുറ്റം. 

4. സതമാഴനിലുറ്റം  എകക്സൈസുറ്റം വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    റനി  .    പനി  .    രമാമകൃഷ്ണന്)  :  സര്,
തമാസഴപ്പെറയന കേടലമാസ്സുകേള് ഞമാന് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:
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പതനിമൂനമാറ്റം  കകേരള  നനിയമസഭയസട  പതനിനമാലമാറ്റം  സകമ്മളനത്തനിസല
2394,  പതനിനമാലമാറ്റം കകേരളനനിയമസഭയസട ഒനമാറ്റം സകമ്മളനത്തനിസല  643  എനസ്പീ
നമരുകേളനിലുള്ള  നക്ഷത്രചെനിഹ്നമനിടമാത്ത  കചെമാദദങ്ങളുസട  മറുപടനിയറ്റം  അവയന
യഥമാസമയറ്റം മറുപടനി നല്കുവമാന് സമാധനിക്കമാതനിരുനതനിനുള്ള കേമാരണറ്റം കേമാണനിക്കല്
കസറനസമന്റുകേളുറ്റം. 

III   ധനകേമാരദറ്റം

2016-17   സമാമത്തനികേ വര്ഷകത്തക്കുള്ള പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറനിസല
ധനമാഭദര്തനകേളനികനലുള്ള ചെര്ചയറ്റം കവമാസട്ടടുപ്പുറ്റം

മനി  .    സസ്പീക്കര്  :  ബഹുമമാനസപ്പെട്ട മുഖദമനനിക്കന സറ്റംസമാന ഭരണത്തലവനമാര്,
മനനിമമാര്,  ആസമാന ഉകദദമാഗസനമാര് എന  II-ാനമര് ധനമാഭദര്തനയസടയറ്റം
നസ്പീതനിനദമായ നനിര്വഹണറ്റം എന  III-ാ നമര് ധനമാഭദര്തനയസടയറ്റം കപരനില്
കേമാരദവനിവരപ്പെട്ടനികേയനില്  സൂചെനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ള  ലനിസനില്  പ്രസ്തുത  ധനമാഭദര്തനകേള്ക്കുകനസര
9-ാ  കകേമാളത്തനില്  യഥമാക്രമറ്റം  കേമാണനിചനിട്ടുള്ള  തുകേകേള്  2016-17  സമാമത്തനികേ
വര്ഷസത്ത സചെലവുകേള് പൂര്ത്തസ്പീകേരനിക്കുനതനിനമായനി അനുവദനിക്കണസമന പ്രകമയറ്റം
അവതരനിപ്പെനിക്കമാവുനതമാണന. 

ബഡ്ജറന എസനികമറന 2016-17

ധനമാഭദ
ര്തന
നമര്

ധനമാഭദര്
തനയസട
കപരന 

24-02-2016-ല്
സഭ  പമാസ്സമാക്കനിയ
കവമാട്ടന  ഓണ്
അക്കദൗണന  തുകേ
റവനന്യൂ  മൂലധനറ്റം
(രൂപ)   (രൂപ)

14-07-2016-ല്
സഭ  പമാസ്സമാക്കനിയ
കവമാട്ടന  ഓണ്
അക്കദൗണന തുകേ
റവനന്യൂ   മൂലധനറ്റം
(രൂപ)     (രൂപ)

സഭയസട കവമാട്ടനിനന
സമര്പ്പെനിക്കുന
ധനമാഭദര്തനയസട
തുകേ റവനന്യൂ മൂലധനറ്റം
(രൂപ)      (രൂപ)

ആസകേ
(രൂപ)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

II

സറ്റംസമാന
ഭരണത്ത
ലവനമാര്,
മനനിമമാര്,
ആസമാന
ഉകദദമാഗ
സനമാര്

195,59,
91,000

..
146,6
9,95,
000

..
244,49,
92,000

...
244,4
9,92,0
00

III
നസ്പീതനിനദമായ
നനിര്വഹണറ്റം

195,18,
84,000

.
.

146,4
7,88,
000

.
.

244,24,
81,000

.
.

244,2
4,81,0
00
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മുഖദമനനി (ശസ്പീ  .   പനിണറമായനി വനിജയന്) : സര്, സറ്റംസമാന ഭരണത്തലവനമാര്,
മനനിമമാര്,  ആസമാന ഉകദദമാഗസനമാര് എന  II-ാനമര് ധനമാഭദര്തനയസടയറ്റം
നസ്പീതനിനദമായ  നനിര്വഹണറ്റം  എന  III-ാ  നമര്  ധനമാഭദര്തനയസടയറ്റം  കപരനില്
കേമാരദവനിവരപ്പെട്ടനികേയനില്  സൂചെനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ള  ലനിസനില്  പ്രസ്തുത  ധനമാഭദര്തനകേള്ക്കുകനസര
9-ാ  കകേമാളത്തനില്  യഥമാക്രമറ്റം  കേമാണനിചനിട്ടുള്ള  തുകേകേള്  2016-17  സമാമത്തനികേ
വര്ഷസത്ത സചെലവുകേള് പൂര്ത്തസ്പീകേരനിക്കുനതനിനമായനി അനുവദനിക്കണസമന പ്രകമയറ്റം
ഞമാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

വദവസമായവുറ്റം കസമാര്ട്സുറ്റം വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരമാജന്) : സര്,
ഞമാന് പ്രകമയസത്ത പനിനമാങ്ങുന. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്  :  ബഹുമമാനസപ്പെട്ട ധനകേമാരദവുറ്റം കേയറുറ്റം വകുപ്പുമനനി സറ്റംസമാന
ഭരണത്തലവനമാര്,  മനനിമമാര്,  ആസമാന  ഉകദദമാഗസനമാര്  എന  II-ാനമര്
ധനമാഭദര്തനസയയറ്റം  നസ്പീതനിനദമായ  നനിര്വഹണറ്റം  എന  III-ാ  നമര്
ധനമാഭദര്തനസയയറ്റം സറ്റംബന്ധനിക്കുന സബ്ജകന കേമ്മനിറനികേളുസട ശനിപമാര്ശകേളനികനല്
ചെട്ടറ്റം 236 (3) പ്രകേമാരമുള്ള കസറനസമനന കമശപ്പുറത്തന വയ്കക്കണതമാണന.

ധനകേമാരദവുറ്റം കേയറുറ്റം വകുപ്പുമനനി (കഡമാ  .   ടനി  .   എറ്റം  .   കതമാമസന സഎസകേന): സര്,
സറ്റംസമാന ഭരണത്തലവനമാര്, മനനിമമാര്, ആസമാന ഉകദദമാഗസനമാര് എന II-ാ
നമര്  ധനമാഭദര്തനസയയറ്റം  നസ്പീതനിനദമായ  നനിര്വഹണറ്റം  എന   III-ാ  നമര്
ധനമാഭദര്തനസയയറ്റം സറ്റംബന്ധനിക്കുന സബ്ജകന കേമ്മനിറനികേളുസട ശനിപമാര്ശകേളനികനല്
ചെട്ടറ്റം 236 (3) പ്രകേമാരമുള്ള പ്രസമാവന ഞമാന് കമശപ്പുറത്തന വയ്ക്കുന.

മനി  .   സസ്പീക്കര് : കേട്ടനകമമാഷനുകേള് അവതരനിപ്പെനിചനിട്ടനില. അതുസകേമാണന ചെര്ചയനില.
ബഹുമമാനസപ്പെട്ട മുഖദമനനിക്കന സറ്റംസമാരനിക്കമാവുനതമാണന.

(ഖണ്ഡകനമാപകക്ഷപങ്ങള് അവതരനിപ്പെനിക്കസപ്പെട്ടനില.) 

മുഖദമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറമായനി  വനിജയന്)  :  സര്,  ധനമാഭദര്തനകേള്
പമാസ്സമാക്കണസമനന അഭദര്തനിക്കുന. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്  :  സറ്റംസമാന  ഭരണത്തലവനമാര്,  മനനിമമാര്,  ആസമാന
ഉകദദമാഗസനമാര്  എന  II-ാനമര്  ധനമാഭദര്തനയസട  കപരനില്  കേമാരദവനിവര
പട്ടനികേയനില്  സൂചെനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ള  ലനിസനില്  പ്രസ്തുത  ധനമാഭദര്തനയ്ക്കുകനസര  9-ാ
കകേമാളത്തനില് കേമാണനിചനിട്ടുള്ള തുകേ  2016-17  സമാമത്തനികേ വര്ഷസത്ത സചെലവുകേള്
പൂര്ത്തസ്പീകേരനിക്കുനതനിനമായനി അനുവദനിക്കണസമന പ്രകമയസത്ത.......

അനുകൂലനിക്കുനവര്..........
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പ്രതനികൂലനിക്കുനവര്...........

പ്രകമയറ്റം പമാസ്സമായനിരനിക്കുന. ഗ്രമാനന അനുവദനിചനിരനിക്കുന.

നസ്പീതനിനദമായ നനിര്വഹണറ്റം എന  III-ാ നമര് ധനമാഭദര്തനയസട കപരനില്

കേമാരദവനിവരപ്പെട്ടനികേയനില്  സൂചെനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ള  ലനിസനില്  പ്രസ്തുത  ധനമാഭദര്തനയ്ക്കുകനസര

9-ാ  കകേമാളത്തനില്  കേമാണനിചനിട്ടുള്ള  തുകേ  2016-17  സമാമത്തനികേ  വര്ഷസത്ത

സചെലവുകേള് പൂര്ത്തസ്പീകേരനിക്കുനതനിനമായനി അനുവദനിക്കണസമന പ്രകമയസത്ത.......

അനുകൂലനിക്കുനവര്....... .…

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര്...........

പ്രകമയറ്റം പമാസ്സമായനിരനിക്കുന. ഗ്രമാനന അനുവദനിചനിരനിക്കുന. 

ഓര്ഡര്, ഓര്ഡര്,.....  സഭ ഇകപ്പെമാള് പനിരനിയനതുറ്റം നമാസള രമാവനിസല 8.30-നന

വസ്പീണ്ടുറ്റം സകമ്മളനിക്കുനതുമമാണന.

(2016  സസപ്ററ്റംബര്  മമാസറ്റം  29-ാ  തസ്പീയതനി  രമാവനിസല  8.30-നന  വസ്പീണ്ടുറ്റം

സകമ്മളനിക്കുനതനിനമായനി സഭ രമാവനിസല  9.50-നന പനിരനിഞ.)
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