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കകേരള നനിയമസഭഭാ നടപടനികേള
പതനിനഭാലഭാലാം കകേരള നനിയമസഭ

രണഭാലാം സകമ്മേളനലാം

2016 നവലാംബര്  3,  വവഭാഴലാം

വഭാലവലാം 163]                         ഔകദവഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടട്ട്                       [നമ്പര് 22

നനിയമസഭ  2016  നവലാംബര് മഭാസലാം  3-ാം തതീയതനി  വവഭാഴഭാഴ്ച രഭാവനിലല  8.30-നട്ട്
ബഹുമഭാനലപട സതീക്കര് ശതീ.  പനി.  ശതീരഭാമകൃഷ്ണലന്റെ അദവക്ഷതയനില്  നനിയമസഭഭാ
ഹഭാളനില് കയഭാഗലാം കചേര്ന.

I കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 
(ഈ സകമ്മേളനകേഭാലകത്തയട്ട് അനുവദനിക്കലപട കചേഭാദവങ്ങളുലട പടനികേയനിലല 

നമ്പര് ബഭാക്കറനില് കേഭാണനിചനിരനിക്കുന.)

1. വഭാങ്മൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള
മനി  .   സതീക്കര്: ഓര്ഡര്..................ഓര്ഡര്.............കചേഭാദവലാം നമ്പര് *661

ഇകക്കഭാ-ടൂറനിസലാം പദതനി

    1 (*661) ശതീ  .   ജനി  .   എസട്ട്  .   ജയലഭാല്:
ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര്  :
ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന:
ശതീ  .    വനി  .    ആര്  .    സുനനില്  കുമഭാര്: തഭാലഴ  കേഭാണുന

കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്  വനവലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മൃഗശഭാലകേളുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  വനകമഖലയനിലല  ടൂറനിസലാം  സഭാദവതയുള്ള  കമഖലകേളനില്  പരനിസനിതനി
സലാംരക്ഷനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം പദതനി ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത ഇത്തരലാം കകേന്ദ്രങ്ങള സലാംകയഭാജനിപനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള ഒര
ടൂറനിസലാം സര്കേക്യൂടട്ട് സഭാപനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇഇൗ  പദതനിയനില്  സന്ദര്ശകേര്ക്കട്ട്  തഭാമസമുളലപലടയുള്ള  സഇൗകേരവലാം
ലഭവമഭാക്കുകമഭാ എനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ)  വനകമഖലയനിലല  ടൂറനിസലാം  സഭാദവതയുള്ള  കമഖലകേളനില്  പരനിസനിതനി
സലാംരക്ഷനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  പദതനി  ഇകപഭാള  60  സലങ്ങളനില്
നടപഭാക്കുനണട്ട്.  വനഭാശനിത  സമൂഹത്തനിലന്റെ  പങഭാളനിത്തകത്തഭാലട  ഇഇൗ  പദതനി
ശക്തനിലപടുത്തഭാന തതീരമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി) ഇക്കഭാരവലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി)  ചേനില  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  സന്ദര്ശകേര്ക്കട്ട്  തഭാമസമുളലപലടയുള്ള
സഇൗകേരവങ്ങളുലാം  ലഭവമഭാണട്ട്.  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങള  സന്ദര്ശനിക്കുനവര്ക്കട്ട്
വനഭാതനിര്ത്തനിയനില് സഇൗകേരവപ്രദമഭായ തഭാമസസഇൗകേരവലാം ലഭവമഭാക്കഭാന നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ശതീ  .    ജനി  .    എസട്ട്  .    ജയലഭാല്  : സര്,  ''ദദവത്തനിലന്റെ  സസനലാം  നഭാടട്ട്''  ആയ
കകേരളത്തനിലന്റെ  പ്രകൃതനിഭലാംഗനി  കലഭാകകേഭാത്തര  പ്രശസനിയഭാര്ജനിചതഭാണട്ട്.  കേടല്ത്തതീരവലാം
ഉളനഭാടന  മകനഭാഹഭാരനിതയുലാം  ശഭാനസുന്ദരമഭായ  പ്രകൃതനിഭലാംഗനിയുലാം  കലഭാകേലത്ത
അതനിശയനിപനിക്കുന വനദൃശവങ്ങളുലമലഭാലാം  കകേരളത്തനിലന്റെ  സമ്പത്തഭാണട്ട്.   ഇകക്കഭാ
ടൂറനിസത്തനിനട്ട്  വലനിയ  പ്രഭാധഭാനവമുലണങനിലലാം  പലകപഭാഴലാം  വകുപ്പുകേളുലട  ഏകകേഭാപനമനിലഭായ
ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം പദതനി വനിപുലതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് തടസ്സമഭാകുനണട്ട്. ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം
കമഖലയനില് നനിയമനിതരഭാകുന വനലാം വകുപട്ട് ഉകദവഭാഗസര്  വനലാം കേകയ്യേറക്കഭാകരഭാടട്ട്
ലപരമഭാറുനതുകപഭാലലയഭാണട്ട്  ടൂറനിസ്റ്റുകേകളഭാടട്ട്  ലപരമഭാറുനലതന  പരഭാതനികേള
ഉയര്നവനനിട്ടുണട്ട്.  ഉകദവഭാഗസനമഭാര്ക്കട്ട് ടൂറനിസ്റ്റുകേകളഭാടട്ട് ഫ്രണട്ട് ലനി അകപ്രഭാച്ചുണഭാകുനതനിനുലാം
അവനിലട നടക്കുന  നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില് കകേഭാണ്കതീറട്ട്  ഒഴനിവഭാക്കനി മുള,
ഇഇൗറ,  മണട്ട്  തുടങ്ങനിയ  വസ്തുക്കള  ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള  സഇൗഹൃദപരമഭായ  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുനതനിനുലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കണലാം.  അതുകപഭാലല
പഭാസനികേട്ട് കേഴനിചട്ട്  മഭാനുലാം മറട്ട് മൃഗങ്ങളുലാം  മരണലപടുന വഭാര്ത്തകേള വരനതനിനഭാല്
പഭാസനികേട്ട്  നനികരഭാധനിക്കുനതനിനുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തണലാം.  വകുപ്പുകേളുലട
ഏകകേഭാപനത്തനിലൂലട  ജനങ്ങളനില് അവകബഭാധലാം വളര്ത്തനി ശഭാസതീയമഭായ സമതീപനലാം
സസതീകേരനിചട്ട്   ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം   പരനികപഭാഷനിപനിചട്ട്  കകേരളത്തനിലന്റെ  ഏറവലാം  നല
കമഖലയഭാക്കനി മഭാറനിലയടുക്കുവഭാനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജ:  സര്,  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  പദതനി  വനകമഖലയനിലഭാണട്ട്
നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്.  വനലത്ത  ആശയനിചട്ട്  കേഴനിയുന  ആദനിവഭാസനികേളുളലപലടയുള്ള
വനസലാംരക്ഷണ സമനിതനി, ഇകക്കഭാ ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട് കേമ്മേനിറനി അലാംഗങ്ങള എനനിവര്ക്കട്ട്
പ്രകയഭാജനമുണഭാകുന  തരത്തനില്,  അവരലട  ജതീവനിതനനിലവഭാരലാം  ലമചലപടുത്തഭാനുതകുന
വനിധത്തനിലള്ള  വരമഭാനലാം  ലഭനിക്കഭാന  ഇഇൗ  പദതനികേള  പ്രകയഭാജനലപടുനണട്ട്.
ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  കമഖലയനില്  വനിനവസനിക്കലപടുന  ഉകദവഭാഗസര്  ടൂറനിസ്റ്റുകേകളഭാടട്ട്
സഇൗഹഭാര്ദ്ദപരമഭായ  സമതീപനലാം  സസതീകേരനിക്കഭാന  ബഭാദവസരഭാണട്ട്.  ഏലതങനിലലാം
ഉകദവഭാഗസലന്റെ  ഭഭാഗത്തുനനിനട്ട്  വവതവസമഭായ  സമതീപനമുണഭാകുകേയഭാലണങനില്
അക്കഭാരവലാം ചൂണനിക്കഭാണനിചഭാല് കേര്ശന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  വനങ്ങളുലട
അമൂലവങ്ങളുലാം  അപൂര്വതകേളുലമഭാലക്ക  ജനങ്ങളക്കട്ട്  അടുത്തറനിയഭാനുലാം  വനഭാശനിത
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ജനതയുലട  ജതീവനിതനനിലവഭാരലാം  ലമചലപടുത്തഭാനുമഭാണട്ട്  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  വനകമഖലയനില്
നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്.  ആ നനിലയനില്  പരമഭാവധനി  പഭാസനിക്കുലാം മറട്ട്  മഭാലനിനവങ്ങളുലാം  ആ
കമഖലയനില് പൂര്ണമഭായനി ഒഴനിവഭാക്കലപകടണതുണട്ട്.  വനവജതീവനികേളുലട ജതീവനിതലത്ത
ബഭാധനിക്കുന  തരത്തനിലള്ള  ശബ്ദങ്ങളുലാം  മറട്ട്  മലനിനതീകേരണങ്ങളുലമഭാനമുണഭാകേഭാന
പഭാടനില.  ആ രതീതനിയനിലള്ള  പദതനികേളഭാണട്ട്  ഇകപഭാള  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കനി
വരനതട്ട്.

ശതീ  .    ജനി  .    എസട്ട്  .    ജയലഭാല്  : സര്,  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  പദതനി  വനഭാശനിത
സമൂഹത്തനിനുകൂടനി  ഗുണകേരമഭായ പദതനിയഭായനിടഭാണട്ട്  നടപനിലഭാക്കുനലതനട്ട്  അങ്ങട്ട്
സൂചേനിപനിച്ചു.   അവനിലട  ലലട്രെെബല്  ലലഗഡുകേളുലട  കറഭാള  വളലര  പ്രധഭാനമഭാണട്ട്.
ലലട്രെെബല്  ലലഗഡുകേളക്കട്ട്  ശഭാസതീയമഭായ   പരനിശതീലനലാം  നല്കുനതനിനഭാവശവമഭായ
നടപടനി  സസതീകേരനികക്കണതഭാണട്ട്.  കതക്കടനിയനില്  കേഴനിഞ്ഞ  ദനിവസലാം  കഫഭാകടഭാ
എടുക്കഭാന ശമനിച രണട്ട് ഗുജറഭാത്തനികേലള ആന അപകേടലപടുത്തനിയതഭായനി വഭാര്ത്ത
വനനിരന.  കതക്കടനിയനില്  എവനിലട  വലരയഭാണട്ട്  ടൂറനിസ്റ്റുകേളക്കട്ട്  സന്ദര്ശനത്തനിനട്ട്
അനുവഭാദമുള്ളലതന  കേഭാരവലാം  ടൂറനിസ്റ്റുകേളക്കട്ട്  പറഞ്ഞുലകേഭാടുക്കഭാന  കേഴനിയുന  തരത്തനിലള്ള
ശഭാസതീയമഭായ  ലട്രെെയനിനനിലാംഗട്ട്  ലലട്രെെബല്  ലലഗഡുകേളക്കട്ട്  നല്കേണലാം.  അതുകപഭാലല
വനവമഭായുലാം വനജതീവനികേളുമഭായുലാം ബന്ധലപട കേഭാരവങ്ങളനില് അവര്ക്കട്ട്  ലട്രെെയനിനനിലാംഗട്ട്
നല്കേനി   ആകേര്ഷകേമഭായ  രതീതനിയനില്  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലത്ത  മഭാര്ക്കറട്ട്  ലചേയ്യേഭാനുലാം
കൂടുതല്  ആദനിവഭാസനികേളക്കട്ട്  ലലട്രെെബല്  ലലഗഡുകേളഭായനി  കജഭാലനി  ലഭവമഭാക്കഭാനുലാം
കേഴനിയുന തരത്തനിലള്ള നടപടനികേളക്കട്ട് സര്ക്കഭാര് മുനകേലയ്യേടുക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജ:  സര്,  വനലത്ത ആശയനിചട്ട് കേഴനിയുന ആദനിവഭാസനികേളുളലപലടയുള്ള
വനസലാംരക്ഷണ  സമനിതനി,  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  കേമ്മേനിറനി  അലാംഗങ്ങള
എനനിവര്ക്കട്ട് ട്രെെക്കനിലാംഗട്ട് മുകഖന വരമഭാനലാം ലഭനിക്കുന വനിധത്തനിലഭാണട്ട് ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം
പദതനി  സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇതട്ട്  ടൂറനിസലാം  കമഖല  ഉളലപട  സലത്തഭാണട്ട്
നടത്തുനതട്ട്.  വനവജതീവനികേളുലട ആവഭാസ വവവസയട്ട് കകേഭാടലാം തടഭാത്ത വനിധത്തനിലലാം
തഭാരതകമവന  മൃഗങ്ങള  കുറവള്ള  സലങ്ങള  ലതരലഞ്ഞടുത്തുമഭാണട്ട്  ട്രെെക്കനിലാംഗട്ട്
നടത്തുനതട്ട്.  വനത്തനില്  പരനിചേയമുള്ള  ആദനിവഭാസനി  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവര്
ലലഗഡുകേളഭായനി  സഞഭാരനികേലള  അനുഗമനിക്കുനണട്ട്.  ഇത്തരത്തനില്  ആദനിവഭാസനികേളുലട
കസവനലാം  പ്രകയഭാജനലപടുത്തുനതുവഴനി  ട്രെെക്കനിലാംഗട്ട്  ടൂറനിസലാം  അവരലട  ഉപജതീവന
മഭാര്ഗ്ഗവമഭാകുന.  കൂടഭാലത  സഞഭാരനികേളുലട  സുരക്ഷ  ഉറപ്പുവരത്തഭാന  ചേനില
പ്രകദശങ്ങളനില്  ആയുധധഭാരനികേളഭായ  ഒര  കഫഭാറസട്ട്  ഗഭാര്ഡനിലന്റെ  കസവനലാംകൂടനി
ഉപകയഭാഗലപടുത്തുനണട്ട്.  ഭയലാം കൂടഭാലത സന്ദര്ശകേര്ക്കട്ട്  വനവമൃഗങ്ങലള കനരനില്
കേഭാണഭാനുള്ള സഇൗകേരവങ്ങളുലാം ഒരക്കുനണട്ട്.  ട്രെെക്കനിലാംഗട്ട് മുകഖന ലഭനിക്കുന വരമഭാനലാം
ആദനിവഭാസനി  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  വഭാചര്മഭാര്ക്കുലാം  മറലാം  ശമ്പളലാം  നല്കുനതനിനുലാം
വനസലാംരക്ഷണ സമനിതനി, ഇകക്കഭാ ഡവലപ്ലമന്റെട്ട് കേമ്മേനിറനി അലാംഗങ്ങള എനനിവരലട
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ഉപജതീവനത്തനിനുലാം  ഉനമനത്തനിനുമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന.  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം
പദതനിയനിലളലപടുത്തനി  നടപഭാക്കനിവരന  ട്രെെക്കനിലാംഗട്ട്  പരനിപഭാടനിയനില്  നനിലവനിലള്ള
സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലട  പരനിധനിയനില്നനിനലകേഭാണട്ട്  എലഭാ  തരത്തനിലള്ള  സുരക്ഷഭാ
കമതീകേരണങ്ങളുലാം ഉറപഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര്: സര്, ടൂറനിസലാം കമഖലയുമഭായനി ബന്ധലപടട്ട്  കൂടുതല്
ഉയര്ചയനികലയട്ട്  വരഭാന  കേഴനിയുന  സഭാഹചേരവമഭാണട്ട്  ഇനട്ട്  കകേരളത്തനിലള്ളതട്ട്.
പ്രധഭാനമഭായനി ജനങ്ങലള ആകേര്ഷനിക്കുനതട്ട് വനകമഖലയഭാണട്ട്.  മൃഗങ്ങലള കനരനിടട്ട്
കേഭാണുനതനിനുലാം  വനത്തനിലന്റെ  സഇൗന്ദരവലാം  ആസസദനിക്കുനതനിനുമഭാണട്ട്  സന്ദര്ശകേര്
വരനതട്ട്.  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  പദതനി  നടപഭാക്കുനതനിലന്റെ  അടനിസഭാനലമലനഭാലക്കയഭാണട്ട്;
അത്തരലാം  സലങ്ങള  ലതരലഞ്ഞടുക്കുനതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാരനില്  എലനങനിലലാം  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
നനിലവനിലകണഭാ?

ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജ:  സര്,  പുഴകേള, പുല്കമടുകേള, ലവള്ളചഭാടങ്ങള എനനിങ്ങലന
പ്രകൃതനിരമണതീയമഭായതുലാം  ലപഭാതുജനങ്ങള  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളഭായനി  സന്ദര്ശനിച്ചുവരനതുമഭായ
പ്രകദശങ്ങളഭാണട്ട്  പ്രധഭാനമഭായുലാം  പദതനിക്കഭായനി  ലതരലഞ്ഞടുക്കുനതട്ട്.  പദതനിയുലട
സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായത്തനിനഭായനി  കപ്രഭാജകട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  നല്കുനതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്
ടൂറനിസലാം വകുപട്ട് വനിശദമഭായ മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദശങ്ങള പുറലപടുവനിക്കുന. കൂടഭാലത  1972-ലല
കകേന്ദ്ര വനവജതീവനി സലാംരക്ഷണ നനിയമലാം, 1980-ലല കകേന്ദ്ര വന സലാംരക്ഷണ നനിയമലാം
എനനിവ   അനുശഭാസനിക്കുന  തരത്തനിലള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  മഭാത്രമഭാണട്ട്  ഇകക്കഭാ
ടൂറനിസവമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  നടപഭാക്കുനതട്ട്.  വനലാം  പരനിസനിതനിക്കട്ട്  കകേഭാടലാം  തട്ടുന
വനിധത്തനിലള്ള  യഭാലതഭാര  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി
അനുവദനിക്കുനനില.  പ്രകൃതനിപഠനത്തനിനുലാം  സന്ദര്ശകേരലട  പ്രഭാഥമനികേഭാവശവങ്ങള
നനിര്വ്വഹനിക്കുനതനിനുമുള്ള സഇൗകേരവങ്ങള മഭാത്രകമ പദതനി പ്രകദശത്തട്ട് ഒരക്കുനള.
ഇതനിനഭായനി  പദതനി  പ്രകദശത്തട്ട് നനിലവനിലള്ള സഇൗകേരവങ്ങളഭാണട്ട്  പ്രകയഭാജനലപടുത്തുനതട്ട്.
സലാംസഭാനത്തട്ട് വനലാം വകുപനിലന്റെ ആഭനിമുഖവത്തനില്  60  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലഭാണട്ട്  ഇകക്കഭാ
ടൂറനിസലാം പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വരനതട്ട്.

ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന  : സര്,  നമ്മുലട  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം
പദതനിയുലട   ഭഭാഗമഭായനി  കകേരള വന വനികേസന കകേഭാര്പകറഷലന്റെ കനതൃതസത്തനില്
ഗവനിയനില്  ആരലാംഭനിച  പ്രവര്ത്തനലാം  ഏലറ  ശകദയമഭാവകേയുലാം  ടൂറനിസ്റ്റുകേളുലട
കകേന്ദ്രമഭായനി  ഗവനി  മഭാറുകേയുലാം  ഗവനി  എന  സനിനനിമ   വനിജയകേരമഭാവകേയുലാം  ലചേയ.
നഭാദഭാപുരലാം  മണ്ഡലത്തനില്  ജഭാനകേനിക്കഭാടട്ട്  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  കപ്രഭാജകട്ട്  കനരലത്ത
നടപനിലഭായതഭാണട്ട്.  കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട്  അതനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
മുകനഭാട്ടുലകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാനുള്ള  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായങ്ങകളഭാ  മറട്ട്  നടപടനികേകളഭാ
ഉണഭായനില.  ആ കപ്രഭാജകട്ട്  വതീണ്ടുലാം ആരലാംഭനിക്കഭാനഭാവശവമഭായ  സഹഭായലാം വനലാം വകുപനിലന്റെ
ഭഭാഗത്തുനനിനണഭാകുകമഭാ?
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ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജ: സര്, ധഭാരഭാളലാം ടൂറനിസ്റ്റുകേലള ആകേര്ഷനിക്കുന  ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം
ലസന്റെറഭായനി  ഗവനി  മഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.  എത്തുന  എലഭാ  ടൂറനിസ്റ്റുകേളക്കുലാം  അവനിലട  പ്രകവശനിക്കഭാന
കേഴനിയഭാത്ത സനിതനി പലകപഭാഴമുണഭാകുനണട്ട്. അതട്ട് പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭാവശവമഭായ
ചേര്ചകേള നടത്തഭാന തതീരമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഇകക്കഭാ ടൂറനിസത്തനിലന്റെ പ്രകതവകേതകേള
കേണക്കനിലലടുത്തട്ട് നനിശനിത എണലാം വഭാഹനലാം മഭാത്രകമ കേടത്തനിവനിടൂ എനട്ട് കനരലത്ത
തലന  ധഭാരണയുണട്ട്.  ടൂറനിസ്റ്റുകേള കൂടമഭായനി വനത്തനിനുള്ളനില് പ്രകവശനിചഭാല് അതട്ട്
വനവമൃഗങ്ങളക്കട്ട്  പ്രശ്നമഭാകുലമനതുലകേഭാണഭാണട്ട്  അത്തരലാം  ചേനില  നനിയനണങ്ങള
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്. എങനിലലാം ധഭാരഭാളലാം ആളുകേളക്കട്ട് ഗവനി സന്ദര്ശനിക്കുനതനിനഭാവശവമഭായ
അവസരലാം  ഒരക്കുനതനിനുള്ള  ചേര്ചകേള  നടത്തനിവരനികേയഭാണട്ട്.  നഭാദഭാപുരലാം  മണ്ഡലത്തനിലല
ജഭാനകേനിക്കഭാടട്ട് ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം കപ്രഭാജകനിലന്റെ കേഭാരവലാം പ്രകതവകേലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാലാം.

ശതീ.  വനി.  ആര്.  സുനനില് കുമഭാറനിനുകവണനി  (ശതീ  .    ഇ  .    ടനി  .    ലലടസണ് മഭാസര്  ):
സര്,  കകേരളത്തനിലന്റെ സവനികശഷ സഭാഹചേരവത്തനില് ലതഭാഴനില് ലഭവതയുലാം  വനികദശ
മൂലധനവലാം കനടനിത്തരഭാന അനന സഭാദവതയുള്ളതഭാണട്ട് ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം.  എനഭാല്
ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങള  സന്ദര്ശനിക്കഭാലനത്തുനവര്  ധഭാരഭാളലാം  പ്രയഭാസങ്ങള
കനരനിടുകേയഭാണട്ട്.  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  പ്രകദശലാം  സന്ദര്ശനിക്കഭാലനത്തുനവര്ക്കട്ട്  അടനിസഭാന
സഇൗകേരവമനിലഭായ കപഭാലള്ള ബുദനിമുട്ടുകേള ഉണഭാകുനതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
അതട്ട് പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് എലനലഭാലാം നനിര്കദ്ദശങ്ങളുലാം നടപടനികേളുമഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്
സസതീകേരനിചനിരനിക്കുനതട്ട്?

ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജ:  സര്,  വനകമഖല കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട് ഒറത്തവണ ബുക്കനിലാംഗനിലൂലട
ഒനനിലധനികേലാം കകേന്ദ്രങ്ങളനില് സന്ദര്ശനലാം സഭാധവമഭാക്കുന തരത്തനില് ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം
സര്കേക്യൂടട്ട്  ആവനിഷ്കരനിക്കുന  കേഭാരവലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പരനിഗണനയനിലണട്ട്.  ഇകക്കഭാ
ടൂറനിസലാം സര്കേക്യൂടട്ട്  ആവനിഷ്കരനിചഭാല് സന്ദര്ശകേര്ക്കട്ട് കനരലത്തതലന ബുക്കട്ട്  ലചേയട്ട്
പല കകേന്ദ്രങ്ങള സന്ദര്ശനിക്കഭാന കേഴനിയുലാം. തനിരവനനപുരലാം കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട് ലനയ്യേഭാര്,
കകേഭാട്ടൂര്,  ലശന്തുരണനി,  അചനകകേഭാവനില് തുടങ്ങനിയ സലങ്ങലള ബന്ധനിപനിചട്ട്  ഒര
ടൂറനിസലാം  സര്കേക്യൂടട്ട്;  കകേഭാനനി,  ഗവനി,  കതക്കടനി,  വഭാഗമണ്  എനതീ  സലങ്ങള
കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട് ഒര സര്കേക്യൂടട്ട്; മൂനഭാര്, ഇരവനികുളലാം, ചേനിനഭാര് കമഖലകേലള ബന്ധനിപനിചട്ട്
ഒര  സര്കേക്യൂടട്ട്;  അതനിരപനിള്ളനി,  വഭാഴചഭാല്,  പറമ്പനിക്കുളലാം  എനതീ  സലങ്ങലള
ബന്ധനിപനിചട്ട് ഒര സര്കേക്യൂടട്ട്;  ലനലനിയഭാമ്പതനി,  ശനിരവഭാണനി,  പതീചനി,  വഭാഴഭാനനി എനതീ
സലങ്ങലള ബന്ധനിപനിചട്ട് ഒര സര്കേക്യൂടട്ട്;  കേണ്ണൂര്,  കനഭാര്ത്തട്ട് വയനഭാടട്ട് എനനിവലയ
ബന്ധനിപനിച്ചുലകേഭാണട്ട് മലബഭാര് സര്കേക്യൂടട്ട്;   ലകേഭാടനിയൂര്,  ആറളലാം,  റഭാണനിപുരലാം,  പരപ
എനതീ സലങ്ങലള ബന്ധനിപനിപട്ട് ഒര സര്കേക്യൂടട്ട്; ലലസലന്റെട്ട് വഭാലനി, നനിലമ്പൂര് എനനിവ
കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  ഒര  സര്കേക്യൂടട്ട്;  വയനഭാടട്ട്  കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  ഒര  പ്രകതവകേ  സര്കേക്യൂടട്ട്;
കേണല്ക്കഭാടുകേലള അടനിസഭാനലപടുത്തനി കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്-കേണ്ണൂര് സര്കേക്യൂടട്ട് ഇങ്ങലന
പത്തട്ട് ടൂറനിസലാം സര്കേക്യൂട്ടുകേള ഇകക്കഭാ ടൂറനിസവമഭായനി  ബന്ധലപടുത്തനി ആവനിഷ്കരനിചട്ട്
നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭാണട്ട് ശമനിക്കുനതട്ട്.
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ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേഭാശട്ട്:  സര്,  കകേഭാനനി-ആനക്കൂടട്ട്  കകേന്ദ്രതീകേരനിചഭാണട്ട്  ഇകക്കഭാ
ടൂറനിസലാം  പദതനിയുലട  തുടക്കലാം.  അവനിലട  നനിനട്ട്  ലകേഭാക്കഭാകത്തഭാടുകപഭാലള്ള
സലങ്ങളനികലയട്ട്  ട്രെെക്കനിലാംഗട്ട് ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  അടവനി ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം പദതനിയുലട
അടനിസഭാന  സഇൗകേരവങ്ങള  വനികേസനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  ടൂറനിസലാം  വകുപനില്  നനിനട്ട്
ഏകേകദശലാം  75  ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിചട്ട് പണനി ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസതീകേരനിലചങനിലലാം  ഫഇൗകണഷന  ലകേട്ടുകേ  മഭാത്രമഭാണട്ട്  ലചേയതട്ട്.  അതട്ട്
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനിയുണഭാകേണലാം.  കൂടഭാലത,  കകേഭാനനി-അടവനി-ഗവനി
അടങ്ങനിയ ടൂറനിസലാം പദതനിലയക്കുറനിചട്ട്  പറയുകേയുണഭായനി.  ഗവനിയുമഭായനി ബന്ധലപടട്ട്
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില് നനിനലാം ഏതഭാണട്ട്  100  കകേഭാടനി  രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  വനലാം
വകുപട്ട്   ഉകദവഭാഗസരലട നനിരത്തരവഭാദപരമഭായ പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലൂലട  ആ തുകേ
വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാന  കേഴനിയുനനില.  ടൂറനിസലാം  വകുപഭാണട്ട്   പണലാം  അനുവദനിക്കുനതട്ട്.
അടവനിയനില്  അടനിസഭാന  സഇൗകേരവലാം  ഒരക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേളുണഭാകുനകതഭാലടഭാപലാം
ഗവനിയനികലയട്ട്  അനുവദനിച  100  കകേഭാടനി  രൂപ  വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാന  കേഴനിയുന
തരത്തനിലള്ള തതീരമഭാനങ്ങള ബഹുമഭാനലപട മനനിയുലട  ഭഭാഗത്തുനനിനണഭാകേണലാം.
ഗവനിയനിലല വരമഭാനലാം വര്ഷലാം കതഭാറുലാം വര്ദനിക്കുനണട്ട്.  വരമഭാനലാം വര്ദനിക്കുനതനുസരനിചട്ട്
അതഭാതട്ട്  പഞഭായത്തുകേളക്കുകൂടനി  നനിശനിത  ശതമഭാനലാം  തുകേ  ലകേഭാടുക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജ: സര്, കകേഭാനനി മണ്ഡലവമഭായനി ബന്ധലപട്ടുവരന  പ്രകദശത്തട്ട്
ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം പദതനി വളലര വനിജയകേരമഭായനി നടപനിലഭാക്കനിവരനണട്ട്.  അവനിലട നനിനലാം
നല വരമഭാനവമുണട്ട്. എനഭാല് ഇഇൗ പ്രകദശലമലഭാലാം വനത്തനില് ഉളലപട്ടുവരനതഭാണട്ട്.  എത്ര
കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിചഭാലലാം  വനവമഭായനി ബന്ധലപട  ഇകക്കഭാ സനിസലാം പൂര്ണമഭായുലാം
സലാംരക്ഷനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള മഭാത്രകമ  അവനിലട  നടത്തഭാന
കേഴനിയുകേയുള്ളുലവനട്ട്  അകങ്ങയ്ക്കുമറനിയഭാലാം.  ആ  സഭാഹചേരവത്തനില്  പരനിസനിതനിക്കട്ട്
കകേഭാടലാം  തടഭാലതയുലാം  എനഭാല്  ടൂറനിസത്തനിനട്ട്  ഫലപ്രദമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന
കേഴനിയുനതരത്തനിലലാം അനുവദനിക്കലപടനിട്ടുലണനട്ട് അങ്ങട്ട് സൂചേനിപനിച  തുകേ എങ്ങലന
വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാന  കേഴനിയുലമനതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  കൂടഭായനി  ആകലഭാചേനിചട്ട്  നടപടനിലയടുക്കഭാലാം.
ഇകപഭാള  അവനിലട  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള  കുടവഞനിയനില്  ഞഭാനുലാം  ബഹുമഭാനലപട
ലമമ്പറുലാം  കേയറനിയനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.  അതട്ട്  സലാംസഭാനത്തട്ട്  മറട്ട്  കമഖലകേളനികലയ്ക്കുലാം
നടപനിലഭാക്കഭാന   കേഴനിയുനതഭാണട്ട്.   മഭാത്രമല,  ധഭാരഭാളലാം   വനികദശ ടൂറനിസ്റ്റുകേളടക്കലാം
കുടവഞനിയനില്  സഞരനിക്കുനതനിനട്ട്  തഭാല്പരവലാം  കേഭാണനിക്കഭാറുണട്ട്.  അതുകപഭാലല
ഗവനി-കകേഭാനനി-കതക്കടനി-വഭാഗമണ് എനനിവ കചേര്ത്തട്ട് സര്കേക്യൂടട്ട്  നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണട്ട്
ആകലഭാചേനിക്കുനതട്ട്.  തതീര്ചയഭായുലാം  ഗവനിക്കട്ട്  അര്ഹമഭായ  പ്രഭാധഭാനവമുണഭാകുലാം.
വനത്തനിലന്റെ പരനിസനിതനി പൂര്ണമഭായുലാം സലാംരക്ഷനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള പദതനികേള മഭാത്രകമ
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നടപനിലഭാക്കഭാന  സഭാധനിക്കുകേയുള്ളു.  വനഭാശനിത സമൂഹലത്തക്കൂടനി  ഉളലപടുത്തനിലക്കഭാണ്ടുള്ള
ഇകക്കഭാ ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട് കേമ്മേനിറനികേളക്കഭാണട്ട് വരമഭാനലാം മുഴവന ലഭനിക്കുനതട്ട്.  അതട്ട്
പഞഭായത്തനില് ഉളലപടുനതഭാണട്ട്. പഞഭായത്തനിനട്ട് വരമഭാനത്തനിലന്റെ  ഒര വനിഹനിതലാം
ലകേഭാടുക്കുനതനിലനക്കുറനിചട്ട്  ആകലഭാചേനിചനിടനില.  അതനിലന്റെ സഭാദവതകേള പഠനിചതനിനു
കശഷലാം മഭാത്രകമ പറയഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള.

ശതീ  .   പുരഷന കേടലണനി: സര്, കേക്കയത്തട്ട് ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം സര്കേക്യൂടട്ട് വരഭാന
കപഭാകുന  സഭാഹചേരവത്തനില്  വനികദശനികേളുലാം  തകദ്ദശനികേളുമഭായ  ധഭാരഭാളലാം  സന്ദര്ശകേരഭാണട്ട്
അവനിലടലയത്തുനതട്ട്. ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. അവനിലട കബഭാടട്ട് സര്വ്വതീസുലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്. വനലാം
വകുപട്ട് ഒരഭാളക്കട്ട് 40 രൂപ ഫതീസുലാം ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. 20 രൂപ ഫതീസുലാം ചുമത്തുന.
എനഭാല് യഭാലതഭാര സഇൗകേരവങ്ങളുലാം  ഒരക്കനിയനിടനില.  കദശതീയ ടൂറനിസ്റ്റുകേലള ആകേര്ഷനിക്കഭാന
ഉകദ്ദശനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള  പ്രഭാകദശനികേ  ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  ഇത്തരത്തനില്  ഫതീസട്ട്
ചുമത്തുനതനിനട്ട്   ആരഭാണട്ട്  ഉത്തരവഭാദനികേള;  ഇതനിനട്ട്  വനലാം  വകുപട്ട്  ഉത്തരവട്ട്
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ?

ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജ:  സര്,  ഇതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  പ്രകതവകേ കചേഭാദവമഭായനി  തനഭാല്
മഭാത്രകമ  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  മനസ്സനിലഭാക്കനി  മറുപടനി  പറയഭാന  സഭാധനിക്കുകേയുള്ളു.  ഒര
പ്രകതവകേ  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  കമഖലയനിലല  കേഭാരവമഭാണട്ട്  ബഹുമഭാനലപട  ലമമ്പര്
സൂചേനിപനിചതട്ട്.  അതട്ട്  എഴതനിത്തനഭാല്  അവനിലടയുള്ള  വനിഷയങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്
കൂടഭായനി ആകലഭാചേനിക്കഭാലാം.

ശതീ  .    ലഎ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന:  സര്,  വയനഭാടട്ട്  ജനിലയനില്  ഉളവനങ്ങളനില്
തഭാമസനിക്കുന  പടനികേവര്ഗ്ഗ  കുടുലാംബങ്ങള  വനലാം  വകുപനിലന്റെ  ലതീസട്ട്  ഭൂമനിയനിലഭാണട്ട്
തഭാമസനിക്കുനതട്ട്.  അവനിലട  അവര് തനതഭായ,  പഭാരമ്പരവ  കൃഷനികേള നടത്തഭാറുണട്ട്.
ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  അവര്ക്കട്ട്  കപ്രഭാതഭാഹനലാം
നല്കേഭാന കേഴനിയുകമഭാ?

ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജ:  സര്,  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഇകപഭാള
നടപനിലഭാക്കനിവരന പദതനികേള സലാംബന്ധനിചട്ട് ഞഭാന സൂചേനിപനിച്ചു.  പരനിസനിതനിക്കട്ട്
കകേഭാടലാംവരഭാത്ത  വനിധത്തനില്  ടൂറനിസ്റ്റുകേലള  ആകേര്ഷനിക്കുന  തരത്തനിലള്ള  പദതനികേളഭാണവ.
ആദനിവഭാസനി  സമൂഹത്തനിനട്ട്  വനത്തനില്  കൃഷനി  ലചേയ്യേഭാനുള്ള  അവകേഭാശമുണട്ട്.
പ്രകതവകേനിചട്ട് വനത്തനിനുള്ളനില് തഭാമസനിക്കുന ആദനിവഭാസനികേളുലട കൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനി
പനിക്കുനതനിനഭാവശവമഭായ  സഹഭായങ്ങള  വനലാം  വകുപനില്  നനിനലാം  പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനികേസന വകുപനില് നനിനലാം നല്കുനണട്ട്. അക്കഭാരവങ്ങള പരനികശഭാധനിചട്ട്  കവണതട്ട്
ലചേയ്യേഭാലാം.
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ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജന: സര്, സുകവഭാളജനിക്കല് പഭാര്ക്കട്ട് എന കപരനില്  പൂത്തൂരനില്
പ്രകതവകേ മൃഗശഭാല  സഭാപനിക്കഭാന തതീരമഭാനനിചനിടട്ട് 11 വര്ഷമഭായനി.  ഏറവലാം കൂടുതല്
റവനക്യൂ  വരമഭാനമുണഭാക്കഭാന  കേഴനിയുന  വനിധത്തനില്  300  ഏക്കറനിലധനികേലാം  ഭൂമനി
ദകേവശലാം വച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള പുതനിയ കപ്രഭാജകനിനഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് രൂപലാം ലകേഭാടുത്തതട്ട്.
പദതനിക്കട്ട് ഇഇൗ സര്ക്കഭാര്  150 കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിച്ചുലവങനിലലാം  ഇക്കഭാരവത്തനില്
പല  തടസ്സങ്ങളുലാം  നനിലനനില്ക്കുനണട്ട്.  മുഖവമനനി  ഇടലപടട്ട്  വനലാം-മൃഗശഭാല,
ധനകേഭാരവലാം,  ടൂറനിസലാം  എനതീ  വകുപ്പുകേലള  ഏകകേഭാപനിപനിചട്ട്  ഇതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  ഒര
കയഭാഗലാം വനിളനിചട്ട്  നടപടനികേള  കവഗത്തനിലഭാക്കഭാന കേഴനിയുകമഭാ?

ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജ:  സര്,  തൃശ്ശൂരനില്  നനിലവനിലള്ള  മൃഗശഭാല  കകേവലലാം  12.5
ഏക്കറനില്  പടണത്തനിലഭാണട്ട്  സനിതനിലചേയ്യുനതട്ട്.   ഈ  മൃഗശഭാല  വനിശഭാലമഭായ
മലറഭാര സലകത്തയട്ട് മഭാറനതനിനഭായനി   തൃശ്ശൂരനില് നനിനട്ട് 20 കേനികലഭാമതീറര് അകേലല
പൂത്തൂരനില്  336 ഏക്കര്  വനലാം കേലണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   ബഡ്ജറനില് 150 കകേഭാടനി രൂപ
അനുവദനിക്കുകേയുലാം  അതനില്  15  കകേഭാടനി രൂപ വനിനനികയഭാഗനിക്കുനതനിനുള്ള അനുമതനി
ലഭനിക്കുകേയുലാം  ഡതീലറയനില്ഡട്ട്   കപ്രഭാജകട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  തയ്യേഭാറഭാക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.
വനലാം  വകുപട്ട്  ഉകദവഭാഗസര്  തലനയഭാണട്ട്  മൃഗശഭാലയുലട  നനിര്മ്മേഭാണച്ചുമതല
വഹനികക്കണതട്ട്. ഇതനിലന്റെ ചുമതല വഹനിചനിരന പനി.സനി.സനി.എഫട്ട്. ഇകപഭാള റനിടയര്
ലചേയതനിനഭാല്  പകേരലാം  ലസഷവല്  ആഫതീസലറ  നനിയമനിചട്ട്  ഉടനതലന  അതനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളനികലയട്ട്  കപഭാകേഭാന  കേഴനിയുലമനഭാണട്ട്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതട്ട്.  ഈ  മൃഗശഭാല
യഭാഥഭാര്തവമഭായഭാല്  അതട്ട്  ഇനവയനിലലതലന  ഏറവലാം  വലനിയ  മൃഗശഭാലയഭായനിരനിക്കുലാം.
അനര്കദ്ദശതീയ നനിലവഭാരലാം പുലര്ത്തുന മൃഗശഭാലയുലട നനിര്മ്മേഭാണലത്തക്കുറനിചഭാണട്ട്
സര്ക്കഭാര്  ആകലഭാചേനിക്കുനതട്ട്.  തതീര്ചയഭായുലാം  അതട്ട്  പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുനതനിനട്ട്
സര്ക്കഭാര്  ആവശവമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദതീന:  സര്,  വനകമഖലയനിലല  ടൂറനിസട്ട്  കകേന്ദ്രങ്ങലള

ബന്ധനിപനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  സര്ക്കക്യൂട്ടുണഭാക്കുന  കേഭാരവലാം  ബഹുമഭാനലപട  മനനി  പറഞ്ഞു.

ഇതനില് മണഭാര്ക്കഭാടട്ട്  കമഖലയനിലള്ള ദസലന്റെട്ട് വഭാലനി,  ശനിരവഭാണനി,  പഭാത്രക്കടവട്ട്,

മതീനവലലാം  എനനിവ  തൃശ്ശൂരനികനഭാടുലാം  നനിലമ്പൂരനികനഭാടുലാം  ബന്ധനിപനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  രണട്ട്

സര്ക്കക്യൂട്ടുകേളനിലഭായനിടഭാണട്ട്  പറഞ്ഞതട്ട്.   എനഭാല്  ദസലന്റെട്ട് വഭാലനി,  ശനിരവഭാണനി,

മതീനവലലാം,  പഭാത്രക്കടവട്ട്  എനനിവ കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  ഒര സര്ക്കക്യൂടഭാക്കുനതഭായനിരനിക്കുലാം

സഇൗകേരവപ്രദലമനഭാണട്ട്  എനനിക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദശനിക്കഭാനുള്ളതട്ട്.  ദസലന്റെട്ട് വഭാലനിയനില്  ധഭാരഭാളലാം

ആളുകേള  കേഭാടുകേഭാണഭാന  വരനലണങനിലലാം  അതനിനുള്ള  സഇൗകേരവങ്ങള  അവനിലടയനില.

കഡഭാര്ലമററനി,  കറഭാഡട്ട്-വഭാഹന സഇൗകേരവങ്ങള എനനിവയട്ട് ആവശവമഭായ സഹഭായലാം

സര്ക്കഭാര് നല്കുകമഭാ?
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ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജ:  സര്,  സര്ക്കക്യൂടട്ട്   ലഡസനികനഷന മഭാറ ണലമന നനിര്കദ്ദശലാം
ആകലഭാചേനിചട്ട്  ലചേയ്യേഭാവന  കേഭാരവമഭാണട്ട്.  ദസ ലന്റെട്ട് വഭാലനിയനികലയ്ക്കുള്ള  യഭാത്രഭാസഇൗകേരവവലാം
വനകമഖലയനില്  പുതനിയ കറഭാഡട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി  ബന്ധലപട്ടുലാം  നനിലവനിലള്ള
വനനനിയമങ്ങളുലട അടനിസഭാനത്തനില്  പരമഭാവധനി സഇൗകേരവങ്ങള ഒരക്കഭാലാം.  പല
കമഖലകേളനിലലാം ഇഇൗ ആവശവലാം ഉയര്നവരനണട്ട്. ജനങ്ങളക്കട്ട് ലപലടനട്ട് കപഭാകേഭാന
കേഴനിയത്തക്കരതീതനിയനിലള്ള കറഭാഡുകേള ആവശവമഭായനി വരനണട്ട്.  വനത്തനിനകേത്തു
കൂടനിയുള്ള കറഭാഡട്ട് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  നനിലവനിലള്ള നനിയമങ്ങള തടസ്സമഭായനിവരന.
എങനിലലാം നനിലവനിലള്ള കറഭാഡുകേളുലട വതീതനി വര്ദനിപനികക്കണ ആവശവവലാം പുതനിയതഭായനി മരലാം
മുറനികക്കണ  അവശവവലാം  വരനനിലലങനില്  ടഭാറനിലാംഗട്ട്  ഒഴനിലകേയുള്ള  മറട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് അനുമതനി നല്കേഭാവനതഭാണട്ട്.  അതനിനഭാവശവമഭായ അകപക്ഷ
നല്കേനിയഭാല്  വനലാം  വകുപട്ട്  അക്കഭാരവലാം  പരനികശഭാധനിചട്ട്  ആവശവമഭായ  അനുമതനി
നല്കുനതഭാണട്ട്.

ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷട്ട്: സര്, ഏറവലാം കൂടുതല് കേണല് വനങ്ങളുള്ള ജനിലയഭാണട്ട്
കേണ്ണൂര്.  പഭാപനിനനികശ്ശേരനിയനില്   ബഹുമഭാനലപട ഇ.  പനി.  ജയരഭാജന മുനകേലയ്യേടുത്തട്ട്
ഒര മഭാതൃകേഭാ കേണല്പഭാര്ക്കട്ട് സഭാപനിക്കുകേയുണഭായനി.  രഭാഷതീയ വനിവഭാദങ്ങളുയര്ത്തനി
എതനിരഭാളനികേള  ആ  പദതനി  അടനിമറനിച്ചു.   ശതീ.  ലജയനിലാംസട്ട്  മഭാതത്യു  മുനകേലയ്യേടുത്തു
ലകേഭാണട്ട് ബഹുമഭാനലപട സതീക്കര് ഉളലപലട 11 എലാം.എല്.എ.-മഭാര് ലകേ.എഫട്ട്.ആര്.ലഎ.-യുലട
കനതൃതസത്തനില് കേഴനിഞ്ഞ വര്ഷലാം ഇഇൗ കേണല് വനങ്ങള സന്ദര്ശനിചനിരന. നമ്മുലട
ആവഭാസ  വവവസയട്ട്  കേണല്ക്കഭാടുകേള  ആവശവമഭാലണന  വസ്തുത  മുനനനിര്ത്തനി
ലകേഭാണട്ട്  ഒര  കേണല്  പഭാര്ക്കട്ട്  ആരലാംഭനിക്കഭാനുലാം  കേണല്  വനങ്ങലള  പൂര്ണമഭായുലാം
സലാംരക്ഷനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  ഒര  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  പദതനി  ആരലാംഭനിക്കഭാനുലാം  സര്ക്കഭാര്
തയ്യേഭാറഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജ:  സര്,  കേണല്ക്കഭാടുകേള സലാംരക്ഷനിക്കലപകടണതട്ട്  പ്രകൃതനി
സലാംരക്ഷണത്തനിനട്ട് വളലര ആവശവമഭാണട്ട്.  അത്തരലാം കേണല്ക്കഭാടുകേള  ഏലറടുത്തട്ട്
സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട്  വനലാം  വകുപട്ട്  തയ്യേഭാറഭാണട്ട്.  പകക്ഷ  നനിര്ബന്ധപൂര്വ്വമഭായ   ഇടലപടല്
നടത്തനി  ഏലറടുക്കുനതനിനട്ട്  വനലാം  വകുപട്ട്  ആഗ്രഹനിക്കുനനില.  വനലാം  വകുപനിനട്ട്
വനിട്ടുതരഭാന തയ്യേഭാറുള്ള കേണല്ക്കഭാടുകേള ഏലറടുത്തട്ട് സലാംരക്ഷനിക്കഭാനുലാം   അവ ടൂറനിസലാം
പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തഭാനുലാം ആവശവമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലാം.

പടനികേജഭാതനി കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട് വതീടട്ട് വയ്ക്കുനതനിനട്ട് പദതനി

2 (*662) ശതീ  .   ലകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന  :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷട്ട്  :
ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന  :
ശതീ  .    ലകേ  .    ലജ  .    മഭാകനി:  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വതീടനിലഭാത്ത  പടനികേജഭാതനി  കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്  പുതനിയതഭായനി  വതീടട്ട്  വയ്ക്കുനതനിനുള്ള
പദതനി നനിലവനിലകണഭാ;
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(ബനി)  വഭാസകയഭാഗവമലഭാത്ത  ഭവനങ്ങളനില്  തഭാമസനിക്കുന  കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്
ഭവനലാം ലമചലപടുത്തുനതനിനുലാം അധനികേമഭായനി മുറനികേള നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുമഭാവശവമഭായ
ധനസഹഭായലാം നല്കേഭാറുകണഭാ;

(സനി)  മുനവര്ഷങ്ങളനില്  പണലാം  ഭഭാഗനികേമഭായനി  അനുവദനിചതുലാം  എനഭാല്  നനിര്മ്മേഭാണലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന കേഴനിയഭാതനിരനതുമഭായ ഭവനങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് തുകേ
അനുവദനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങനില് ഇതനിനഭാവശവമഭായ
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

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

(എ)  നനിലവനിലണട്ട്.  ഭവനരഹനിതരഭായ പടനികേജഭാതനി  കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട് ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ
ധനസഹഭായ  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  3,00,000  രൂപയുലാം  ദുര്ബല  വനിഭഭാഗ  ഭവന
പുനരധനിവഭാസ  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  3,50,000  രൂപയുലാം  4  ഗഡുക്കളഭായനി  അനുവദനിച്ചു
വരന.  2016-17  വര്ഷലാം  7500  കപര്ക്കട്ട്  പുതുതഭായനി  വതീടട്ട്  വയ്ക്കുനതനിനുള്ള
ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  നല്കേഭാറുണട്ട്.  ഭവനലാം  ലമചലപടുത്തുനതനിനുലാം  അഡതീഷണല്  റലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുലാംകവണനി  50,000  രൂപ ധനസഹഭായലാം നല്കുനണട്ട്.  2016-17
വര്ഷലാം  7000  കപര്ക്കട്ട്  ഭവനലാം  ലമചലപടുത്തുനതനിനുലാം  അഡതീഷണല്  റലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുലാം ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ഉണട്ട്.  2015-16  വലര  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിച
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളനില്  വനിവനിധ  ഘടങ്ങളനില്  പണനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാലത  അവകശഷനിക്കുന
16363  കപര്ക്കട്ട്  സനില് ഓവര് പദതനിപ്രകേഭാരലാം തുകേ അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില്  2007-2011  കേഭാലത്തട്ട്  അനുവദനിച  49464  വതീടുകേളനില്
പൂര്ത്തതീകേരനിച 44104 വതീടുകേള കേഴനിചട്ട് സനില് ഓവറഭായ 5360 എണവലാം 2011-2016
കേഭാലത്തട്ട് ഒടഭാലകേ അനുവദനിച 24594 വതീടുകേളനില് സനില് ഓവറഭായ 11003 വതീടുകേളുലാം
ഉളലപടുന.

ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന  :  സര്,  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട പഭാവലപടവര്ക്കട്ട്
വതീടുവയ്ക്കുനതനിനഭാവശവമഭായ സലലാം വഭാങ്ങഭാന ഇനട്ട് അനുവദനിക്കുന പരനിമനിതമഭായ
തുകേ അവരവര് തഭാമസനിക്കുന സലത്തനിനട്ട് സമതീപലാം സലലാം വഭാങ്ങുനതനിനുകപഭാലലാം
പരവഭാപ്തമല.  അതുലകേഭാണട്ട് പലരലാം  റനികമഭാടഭായ  സലങ്ങളനില്കപഭായനി ഭൂമനി  വഭാങ്ങനി
വതീടട്ട്  വയ്ക്കുകേയഭാണട്ട്.  പകക്ഷ,  വളലര  ലപലടനതലന  അവര്  അവരലട
കകേഭാളനനികേളനികലയട്ട് തനിരനിച്ചുവരനികേയുലാം ലചേയ്യുന.  എനഭാല് മറട്ട് ചേനിലര് ഇഇൗ ബുദനിമുടട്ട്
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മുനകൂടനി  മനസ്സനിലഭാക്കനി  ധനസഹഭായലാംകപഭാലലാം  സസതീകേരനിക്കഭാന   സനദമഭാകുനനില.
ഇഇൗ അവസയട്ട് പരനിഹഭാരലാം കേഭാണഭാന അവരലട സഭാലാംസഭാരനികേ തനനിമ നനിലനനിര്ത്തനി
നനിലവനില് അവര് തഭാമസനിച്ചുവരന കകേഭാളനനികേളക്കട്ട് സമതീപലാം സലലാം കേലണത്തനി
ഫഭാറകേള നനിര്മ്മേനിചട്ട് നല്കേഭാനുള്ള പദതനി തയ്യേഭാറഭാക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബഭാലന:  സര്,  ഇലതഭാര നല നനിര്കദ്ദശമഭാണട്ട്.  പടനികേജഭാതനി
വനിഭഭാഗങ്ങളനില് ഇകപഭാള ഭൂമനിയനിലഭാത്തവര് ഏതഭാണട്ട്  30698  കപരഭാണട്ട്.  അവര്ക്കട്ട്
പരമഭാവധനി  അവരലട  കകേഭാളനനിക്കടുത്തുതലന  വതീടട്ട്  ലഭവമഭാക്കുന     ഒര  സമഗ്ര
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ  പദതനിക്കട്ട് ബഹുമഭാനലപട മുഖവമനനിയുലട കനതൃതസത്തനില്  രൂപലാം
നല്കുനണട്ട്.  ആ  സമയത്തട്ട്  ഇഇൗ  ഫഭാറട്ട്  സനിസലത്ത  സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള  പരനികശഭാധനയുലാം
നടത്തുനതഭായനിരനിക്കുലാം.  അവര്  തഭാമസനിക്കുന  സലകത്തഭാടുകചേര്നട്ട്  തലന   ഭൂമനി
കേനിട്ടുകേ എനതട്ട്  ബുദനിമുടഭാണട്ട്.  ഭൂമനിക്കട്ട് ഇകപഭാള  വനില കൂടുതലഭായതനിനഭാല് കുറചട്ട്
മഭാറനികപഭാകകേണനിവരലാം.  ഫഭാറട്ട് സനിസലാം തലനയഭായനിരനിക്കുലാം നലതട്ട്.

ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന  : സര്,  എലന്റെ  മണ്ഡലത്തനില്  കേഴനിഞ്ഞ  രണ്ടുമൂന
വര്ഷമഭായനി  സലത്തനിനുകവണനി  അകപക്ഷ  നല്കേനി  സലലാം  ലഭനിക്കഭാത്ത  ഒര
ലചേറുപക്കഭാരന  എലന  സമതീപനിച്ചു.  വനിവരമകനസഷനിചകപഭാള  മനസ്സനിലഭാകുനതട്ട്
അകദ്ദഹത്തനിലന്റെ അച്ഛലന്റെ കപരനില്  9  ലസന്റെട്ട് ഭൂമനിയുണട്ട്.  അതട്ട് കേനിടഭാന ഇകപഭാള
ചേനില സഭാകങതനികേ തടസ്സലാം ഉനയനിക്കുകേയഭാലണനഭാണട്ട്. ഇഇൗ മകേന മനിശവനിവഭാഹനിത
നഭായതനിനഭാല് അച്ഛന   മകേലന  പുറത്തഭാക്കനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   അച്ഛലന്റെ  സലലാം
അയഭാള  സസനമഭായനി  സമ്പഭാദനിചതഭാണട്ട്.  അതുലകേഭാണട്ട്  മകേനട്ട്  അതനിലലഭാര  അവകേഭാശവലാം
ആവശവലപടഭാന  കേഴനിയനില.  ഇഇൗ  സഭാഹചേരവത്തനിലഭാണട്ട്  അകദ്ദഹത്തനിനട്ട്  സലലാം
ലഭനിക്കഭാലത വനതട്ട്.   'ഞഭാന ഇഇൗ മകേനട്ട് സലലാം ലകേഭാടുക്കനില' എന അഫനിഡവനിറട്ട്
അച്ഛന നല്കേനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. ഈ സഭാഹചേരവങ്ങള സലാംസഭാനത്തട്ട് പലയനിടത്തു
മുണഭാകുലമനട്ട് ഞഭാന  കേരതുന.  അതുലകേഭാണട്ട്  അച്ഛലന്റെ  കപരനില്  സലമുലണ
നള്ളതുലകേഭാണട്ട് മക്കളക്കട്ട് ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കഭാതനിരനിക്കുനതനിനട്ട് പരനിഹഭാരലാം
കേലണത്തഭാന കേഴനിയുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബഭാലന:  സര്,  അച്ഛലന്റെ കപരനില് ആലകേ  9  ലസന്റെട്ട് സലലാം
മഭാത്രകമയുള; മകേലന്റെ കപരനില് ഭൂമനിയുമനില.  മകേനട്ട് ഭൂമനി ലഭനിക്കുനതനിനുള്ള അകപക്ഷ
ലകേഭാടുത്തഭാല്  വകുപ്പുവഴനി  ഗ്രഭാമപ്രകദശങ്ങളനിലഭായഭാലലാം  10  ലസന്റെട്ട്  ഭൂമനി  വഭാങ്ങുനതനിനുള്ള
നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാവനകതയുള.  ഇകപഭാള  അച്ഛനുമഭായനി  ഏറമുകടണ  സഭാഹചേരവമഭാണട്ട്
വനനിരനിക്കുനതട്ട്. 9 ലസന്റെട്ട് ഭൂമനി അയഭാളുലട ദകേവശമനിരകനഭാലട, കവലറ അകപക്ഷ
ലകേഭാടുക്കുനതകല  നലതട്ട്?  ആലകേ  കുടനികേനിടപഭായനി  ലഭനിക്കുനതട്ട്  10  ലസന്റെട്ട്  ഭൂമനിയഭാണട്ട്.
അതനില്ത്തലന  നഭാലലാം  അഞലാം  കുടുലാംബങ്ങളഭാണട്ട്.  ഒര  പുതനിയ  അകപക്ഷ
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ലകേഭാടുക്കുനതഭാണട്ട്  നലതട്ട്.  ജനിലഭാ-കബഭാക്കട്ട്-പഞഭായത്തുകേളക്കട്ട്  ഇകപഭാള  എസട്ട്.സനി.പനി.
ഫണ്ടുണട്ട്.  അതനിനട്ട് പുറലമ പടനികേജഭാതനി വകുപ്പുലാം തുകേ നല്കുനണട്ട്.  പ്രധഭാനലപട
പ്രശ്നങ്ങള  എലനങനിലമുലണങനില്  ബഹുമഭാനലപട  എലാം.എല്.എ.  പരഭാതനിയഭായനി
തനഭാല്  അക്കഭാരവലാം  പരനികശഭാധനിക്കഭാലാം.  ഭൂമനി  വഭാങ്ങുനതനിനഭാവശവമഭായ  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കഭാലാം.

ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷട്ട്  : സര്,  ഒര  വതീടട്ട്  എനതട്ട്  ഏലതഭാര  മനുഷവലന്റെയുലാം
സസപ്നമഭാണട്ട്.  വതീടനിലഭാത്തവര്ക്കട്ട് മഭാത്രകമ  അതനിലന്റെ ബുദനിമുടട്ട് മനസ്സനിലഭാകുകേയുള്ളു.
അതട്ട്  പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി  ഒര  പുതനിയ  ഭവനപദതനി  സര്ക്കഭാര്  പ്രഖവഭാപനിചതട്ട്
സസഭാഗതഭാര്ഹമഭാണട്ട്.  കനരലത്ത ലഎ.എ.ദവ. പദതനിയുണഭായനിരന.  ആ പദതനി
ഇകപഭാള പ്രധഭാനമനനി ആവഭാസട്ട്  കയഭാജനയഭായനി  മഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.   അതനില്  20300
വതീടുകേളഭാണട്ട്  കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് ലകേഭാടുക്കഭാന തതീരമഭാനനിചനിരനതട്ട്.
വതീടട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള  ധനസഹഭായലാം  2  ലക്ഷലാം  രൂപയഭായനിരനതട്ട്  3  ലക്ഷലാം
രൂപയഭാക്കനി വര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭാവശവമഭായ ഉത്തരവനിറക്കനിലയങനിലലാം  ആ ഉത്തരവട്ട്
നടപനിലഭാക്കണലമങനില്  ഒര  ലക്ഷലാം  രൂപ  നല്കകേണതട്ട്  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന
വകുപഭാണട്ട്.  അങ്ങലനയഭാകുകമ്പഭാള  203  കകേഭാടനി  രൂപ  കുടനിശ്ശേനികേയുള്ളതഭായഭാണട്ട്
അറനിയഭാന  കേഴനിഞ്ഞതട്ട്.  ഈ  തുകേ  ലകേഭാടുലത്തങനില്  മഭാത്രലമ  20300
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് വതീടട്ട് എന സസപ്നലാം യഭാഥഭാര്തവമഭാക്കഭാന കേഴനിയുകേയുള.  203
കകേഭാടനി രൂപ അടനിയനരമഭായനി ലകേഭാടുക്കുനതനിനഭാവശവമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
ഇതട്ട്  ലകേഭാടുക്കഭാതനിരനിക്കുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  നനിലവനില്  ലഭനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന
ഏലതങനിലലാം കകേന്ദ്ര സഹഭായലാം നഷ്ടലപടഭാനുള്ള സഭാഹചേരവലാം  നനിലവനിലകണഭാ?

ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബഭാലന : സര്,  ഐ.എ.ദവ. പ്രകേഭാരമുള്ള  26,017 വതീടുകേളുലാം
വകുപട്ട് വഴനിയുള്ള 16,363 വതീടുകേളുലാം സനില് ഓവറഭായനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. ഇതനില് ഏതഭാണട്ട്
350 കകേഭാടനി രൂപയുലട ബഭാധവതയഭാണട്ട് വരനതട്ട്. വതീടട്ട് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള ധനസഹഭായലാം
രണട്ട് ലക്ഷലാം രൂപലയനതട്ട് മൂനട്ട് ലക്ഷലാം രൂപയഭാക്കുകേയുലാം അതട്ട്  ഐ.എ.ദവ.-യട്ട്
ബഭാധകേമഭാക്കുകേയുലാം  ലചേയ.   അതനിനുകശഷലാം  പടനികേജഭാതനി  വകുപട്ട്  ഈ  തുകേ
ലകേഭാടുക്കുലമനട്ട്  ഗ്രഭാമവനികേസന  വകുപട്ട്  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുമഭായനി   എഗ്രനിലമന്റുവച്ചു.
ഇവരലട ഓര്ഡര് പ്രകേഭാരലാം  7-10-2016-ല് തകദ്ദശസസയലാംഭരണ വകുപട്ട് ഒരത്തരവട്ട്
ലകേഭാടുത്തു.  ഇന്ദനിരഭാ  ആവഭാസട്ട്  കയഭാജന  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  മൂന  ലക്ഷലാം
രൂപയഭാക്കനിലയങനിലലാം അതനിലന്റെ കുടനിശ്ശേനികേ കേനിടനിയനിടനില.  സര്ക്കഭാര് ഈ വനിഷയലാം
വനിശദമഭായനി  പരനികശഭാധനിച്ചു.  കബഭാക്കട്ട്  പഞഭായത്തുകേള  മുകഖന  സലാംസഭാനത്തട്ട്
നടപനിലഭാക്കനി വരന ഇന്ദനിരഭാ  ആവഭാസട്ട്  കയഭാജന പദതനി പ്രകേഭാരലാം  പടനികേജഭാതനി/
പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപനില്നനിനട്ട്  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട്
അധനികേമഭായനി അനുവദനിച തുകേ നഭാളനിതുവലര ലഭവമഭായനിടനില.  ഇതട്ട്  7-10-2016-ലല
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ഉത്തരവഭാണട്ട്.  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  26117  കപര്ക്കട്ട്  ലകേഭാടുക്കഭാന  കേഴനിഞ്ഞനില.
അതഭായതട്ട്,  രണട്ട്  ലക്ഷലാം  രൂപ  എനള്ളതട്ട്  മൂന  ലക്ഷലാം  രൂപയഭാക്കനിയതനിനു
കശഷമഭാണട്ട്  ഈ ഉത്തരവട്ട്.   രണ്ടു ലക്ഷലാം രൂപയഭാക്കനിയ അവസരത്തനില്ത്തലന
ഇരന്നൂറനി അനപത്തനിമൂനട്ട് കകേഭാടനി മുപത്തനിമൂനട്ട് ലക്ഷലാം രൂപ ലകേഭാടുക്കഭാനുണഭായനിരനതനില്
50 കകേഭാടനി രൂപ ലകേഭാടുത്തു.  ആ സമയത്തട്ട് 64046 വതീടുകേള സനില് ഓവറഭായനിരന,
258.335 കകേഭാടനി രൂപ കുടനിശ്ശേനികേ വന.  അതനില് 80 കകേഭാടനി രൂപ ലകേഭാടുത്തു.  ഇതട്ട്
31-3-2015-  ലല പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ വകുപനിലന്റെ ഉത്തരവഭാണട്ട്.  എനഭാല് ഈ
തുകേ കപഭാലരനട്ട്  ഗ്രഭാമവനികേസന വകുപട്ട് ആവശവലപടുന, പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ
വകുപട്ട് തുകേ ലകേഭാടുക്കുനനില.  അതനിനുകശഷലാം  ഈ തുകേ തരലമനട്ട് പറഞ്ഞതഭാണട്ട്,
പലക്ഷ  കേനിടനിയനിടനിടനില,  2015-16-ലല  ഐ.എ.ദവ  തുകേ  കബഭാക്കുകേളനികലഭാ  ഗ്രഭാമ
പഞഭായത്തുകേളനികലഭാ  ഉലണങനില്  വനിനനികയഭാഗനിക്കണലമനട്ട്  തകദ്ദശസസയലാംഭരണ
വകുപട്ട്  7-10-2016-നട്ട്  ഉത്തരവട്ട്  ലകേഭാടുക്കുന. 7-10-2016-നട്ട്  ഉത്തരവട്ട്  ലകേഭാടുത്തു
കേഴനിഞ്ഞഭാല്  ആ  കേഭാലഘടത്തനിലല  പഭാന  ഫണട്ട്  പൂര്ണമഭായുലാം  പദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞനിരനിക്കുന.  2015-16-ല്  എടുത്ത  ഇന്ദനിരഭാ
ആവഭാസട്ട്  കയഭാജനയനില്  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗത്തനിലന്റെ  ഒര  ലക്ഷലാം  രൂപ
കകേഭാണ്ട്രെെനിബക്യൂഷന ലകേഭാടുക്കഭാത്തതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സനില് ഓവറഭായനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
ഈ രണട്ട് ഓര്ഡറുലാം എലന്റെ ദകേവശമുണട്ട്.

ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന:  സര്,  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ
ഉനമനത്തനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  നനിരവധനി  പദതനികേള  മുകനഭാട്ടുവയ്ക്കുകേയഭാണട്ട്.  കകേഭാളനനികേളുലട
നവതീകേരണത്തനിനുലാം  ആവശവമഭായ സഇൗകേരവങ്ങള ഏര്ലപടുത്തുനതനിനുമഭായനി  അലകഡനിറഡട്ട്
ഏജനസനികേള മുഖഭാനരലാം കകേഭാടനിക്കണക്കനിനട്ട് രൂപയഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര് ലകേഭാടുക്കുനതട്ട്.
പകക്ഷ  അതനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കേഭാരവക്ഷമമഭായനി  നടക്കുനനില.  എലന്റെ
മണ്ഡലത്തനില് മൂനട്ട് കകേഭാളനനികേളക്കട്ട് പണലാം അനുവദനിചനിട്ടുലണങനിലലാം  മതീറനിലാംഗുകേളനില്
അലകഡനിറട്ട്  ഏജനസനികേള  പലങടുക്കുകേകയഭാ  പണനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകേകയഭാ  ലചേയ്യുനനില.
ഇതനിലനതനിലര സര്ക്കഭാര് എനട്ട് നടപടനിയഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദശനിക്കുനതട്ട് ?

ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബഭാലന :  സര്,  ഇക്കഭാരവലാം  വളലര  ശരനിയഭാണട്ട്.  കകേഭാളനനി
നവതീകേരണത്തനിനഭായനി ഹഭാലാംലലറട്ട് ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട് എലനഭാര പദതനിയുണഭായനിരന.
അതനില് കഫഭാറസട്ട്  ഇനഡസതീസട്ട്  ട്രെെഭാവനകൂര് ലനിമനിറഡട്ട്,  കകേരള കസറട്ട്  നനിര്മ്മേനിതനി
കകേന്ദ്രലാം,  ഹഇൗസനിലാംഗട്ട് കബഭാര്ഡട്ട്,  ഡനിസനികട്ട് നനിര്മ്മേനിതനി കകേന്ദ്രലാം,  കകേരള ഇറനികഗഷന
ആന്റെട്ട്  ഇനഫ്രഭാസക്ചര്  ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന,  സനിഡ്കകേഭാ,  ഹഡ്കകേഭാ
എനതീ  ഏജനസനികേളക്കഭാണട്ട്  ലകേഭാടുത്തതട്ട്.  ഒരത്തരവഭാദനിതസവലാം  ഇവര്  നനിര്വ്വഹനിചനില.
വയനഭാടട്ട് ഞഭാനനിതനിലന്റെ  റനിവക്യൂ നടത്തനി. ഇവരലടലയഭാലക്ക കപരനില് കപ്രഭാസനികേക്യൂഷന
നടപടനിലയടുക്കുലമനട്ട് പറയണലമനട്ട് ഞഭാന കേളകര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദശലാം ലകേഭാടുത്തനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
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ഒനകേനില് വഭാങ്ങനിയ കേഭാശട്ട് തനിരനിച്ചുലകേഭാടുക്കണലാം, അലലങനില് പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കണലാം. ഇതട്ട്
സര്ക്കഭാര് ഏജനസനികേളഭാണട്ട്.  വകുപട്ട് കനരനിടട്ട് ഏജനസനികേലള ഏല്പനിക്കുകേയഭാണട്ട് ലചേയതട്ട്.
സര്ക്കഭാര് ഏജനസനികേളുലട ഭഭാഗത്തുനനിനണഭായ  വതീഴ്ചയഭാണനിതട്ട്.  2013-14-ല്  18
കകേഭാളനനികേളനിലഭാണട്ട് ഈ പദതനി  നടപനിലഭാകക്കണതട്ട്.  അതനില് 11 കകേഭാളനനികേളനില്
ഇനനിയുലാം പണനി പൂര്ത്തതീകേരനികക്കണതുണട്ട്.  ഏഴട്ട്  കകേഭാളനനികേളനിലഭാണട്ട്  ഭഭാഗതീകേമഭായനി
പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിചതട്ട്. 2014-15  വര്ഷത്തനില്  25  കകേഭാളനനികേളനില് ഈ പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിയനിരന.  എടട്ട്  കകേഭാളനനികേളനില്  ഇനനിയുലാം  പണനി  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടനില.
2015-16-ല്  9  കകേഭാളനനികേളനില് ഈ പദതനി നടപനിലഭാക്കനി.  എടട്ട്  കകേഭാളനനികേളനില്
പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടനില.  ഈ ഏജനസനികേളുലട കയഭാഗലാം വനിളനിക്കഭാന ബന്ധലപട
കേളകര്ക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദശലാം  ലകേഭാടുത്തു.  ചേനില  ഏജനസനികേകളഭാടട്ട്  പണനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കണലമനട്ട്
ഞഭാനതലന കനരനിടട്ട് വനിളനിചട്ട് പറഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.

ശതീ  .    ലകേ  .    ലജ  .    മഭാകേട്ട് സനി :  സര്,  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കഭായുള്ള ഭവന
നനിര്മ്മേഭാണ  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള
ഐ.എ.ദവ.  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  വതീടുനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള  പണലാം  പൂര്ണമഭായുലാം  ലകേഭാടുക്കഭാന
കേഴനിയഭാത്തതനിനഭാല്   വതീടുനനിര്മ്മേഭാണലാം  പല ഘടങ്ങളനിലലാം  മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുകേയഭാണട്ട്.
അതനിലന സനില് ഓവറനില് ഉളലക്കഭാള്ളനിചനിട്ടുണട്ട്.  എത്രയുലാം ലപലടനട്ട് അതട്ട് ലകേഭാടുക്കഭാനുള്ള
നടപടനി  സസതീകേരനിക്കണലാം.  അതുകപഭാലതലന  സസനമഭായനി  ഭൂമനിയനിലഭാത്ത
പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കഭായനി ഫഭാറട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുന കേഭാരവലാം ഇവനിലട സൂചേനിപനിച്ചു.  ലകേഭാചനി
മണ്ഡലത്തനിലല  കുമ്പളങ്ങനി  പഞഭായത്തനില്  ഫഭാറട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  സലലാം
എടുത്തനിട്ടുലണങനിലലാം  പദതനി  മുകനഭാട്ടുകപഭായനിടനില.  അത്തരലാം  പദതനികേള അടനിയനരമഭായനി
നടപനിലഭാക്കണലമനഭാണട്ട് എനനിക്കട്ട് പറയഭാനുള്ളതട്ട്.

ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബഭാലന : സര്,  പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട്  623.88 കകേഭാടനി
രൂപ കുടനിശ്ശേനികേയുണട്ട്. ഇകപഭാഴലത്ത ബഡ്ജറട്ട് ലപ്രഭാവനിഷന 265 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്.
അകപഭാള  350  കകേഭാടനി  രൂപകയഭാളലാം  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട്  കുടനിശ്ശേനികേ
ബഭാക്കനിയഭാണട്ട്.  പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗത്തനില്  301  കകേഭാടനി രൂപയഭായനിരന കുടനിശ്ശേനികേ.
ഈ വര്ഷലത്ത ബഡ്ജറനില് 150 കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  അതനില് 150
കകേഭാടനി രൂപ കൂടനി  അഡതീഷണലഭായനി കവണനിവരലാം. ഞഭാന ഇക്കഭാരവലാം ബഹുമഭാനലപട
ധനകേഭാരവ  വകുപ്പുമനനിയുലട  ശദയനില്ലപടുത്തനിയതഭാണട്ട്.  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനില്
5000 വതീടുകേളുലാം പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗത്തനില്  7500  വതീടുകേളുമഭാണട്ട് പുതുതഭായനിലടടുത്തനിട്ടുള്ളതട്ട്.
കൂടഭാലത  7000  വതീടുകേള  നവതീകേരനിക്കഭാനുലാം  എടുത്തനിട്ടുണട്ട്.  ഈ  പണനികേളഭാണട്ട്
തസരനിതഗതനിയനില്  നടക്കുനതട്ട്.  അതനിനഭാവശവമഭായ  റനിവക്യൂ  ഇകപഭാള  നടന
ലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  എനഭായഭാലലാം  സനില്  ഓവറഭായനിട്ടുള്ള  വര്ക്കുകേലളലഭാലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ള നടപടനി കേര്ശനമഭായുലാം സസതീകേരനിക്കുലാം.
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ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  സര്,   വതീടനിലഭാത്തവര്ക്കട്ട്  പുതനിയ  വതീടട്ട്
നനിര്മ്മേനിച്ചുലകേഭാടുക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേലളടുക്കുനതനിലന  സസഭാഗതലാം  ലചേയ്യുകേയഭാണട്ട്.
നനിലവനില്  ഒടനവധനി  വതീടുകേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്തവയഭായനിട്ടുണട്ട്.  കുനത്തുനഭാടട്ട്
തഭാലൂക്കനിലല  വഭാഴക്കുളലാം പഞഭായത്തനില് വതീടനിലന്റെ പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിലചങനിലലാം ആ
വതീടനികലയട്ട്  കേടക്കഭാന  വഴനിയനില.  "പ്രസസ്തുത  സലത്തട്ട്  പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കഭായനി
നനിര്മ്മേനിച  വതീടുകേള  വഴനിസഇൗകേരവലമഭാട്ടുലാംതലന  ഇലഭാത്തതനിനഭാല്  ഉപകയഭാഗശൂനവമഭായനി
കേനിടക്കുനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ"  എന എലന്റെ കചേഭാദവത്തനിനട്ട്  19-10-2016-നട്ട്
തന മറുപടനി  "ഉണട്ട്"  എനഭായനിരന.  എസട്ട്.സനി.  ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചട്ട്   പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കട്ട്
തഭാമസനിക്കഭാലനന വവഭാകജന റനിയല് എകസറട്ട് കലഭാബനികേള ഇത്തരത്തനില്  ധഭാരഭാളലാം
സലലാം വഭാങ്ങനിയനിടനിട്ടുണട്ട്.  ഞഭാന കചേഭാദനിച കചേഭാദവത്തനിലനഭാനലാം കൃതവമഭായ മറുപടനി
തനനിടനില.  പരനികശഭാധനിക്കുകേയഭാണട്ട്,  പരനികശഭാധനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന,  പരനികശഭാധനിച്ചുവരന
എലനഭാലക്കയുള്ള  മറുപടനിയഭാണട്ട്  നല്കേനിയതട്ട്.  എലഭാ  കകേസുലാം  വനിജനിലനസട്ട്
അകനസഷനിക്കുകേയകല; ഇതട്ട് അങ്ങയുലട കേഭാലലത്ത ഗര്ഭമഭാണട്ട്.  ഇതട്ട് യു.ഡനി.എഫട്ട്.-ലന്റെ
കേഭാലലത്ത  ഗര്ഭമല.  അങ്ങയുലട  കേഭാലലത്ത  ഗര്ഭലത്തക്കുറനിചട്ട്  അകനസഷനിക്കഭാന
അങ്ങട്ട്  തയ്യേഭാറഭാകുകമഭാ;  ഇതനിലനക്കുറനിചട്ട്  വനിജനിലനസനിലനലക്കഭാണട്ട്  അകനസഷനിപനിക്കുവഭാന
അങ്ങട്ട് തയ്യേഭാറഭാകുകമഭാ?

മനി  .    സതീക്കര് :  അങ്ങട്ട് വഴനിയുലട കേഭാരവമകല പറഞ്ഞതട്ട്.  അതനിനനിടയട്ട്  കവലറ
എകനഭാ ഒര വഭാക്കട്ട്  പറയുനതുകകേട്ടു.  വഴനിയുലാം  മകറ  വഭാക്കുലാം തമ്മേനിലള്ള അര്തലാം
മനസ്സനിലഭായനില.

ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന :  സര്, ആധഭാരത്തനില് വഴനിയുണട്ട്. പകക്ഷ നനിലവനില്
റനിയല്  എകസറട്ട്  കലഭാബനിക്കുകവണനി  മഭാത്രലാം  ലചേയ  കകേസഭാണട്ട്.  ഇതട്ട്
വനിജനിലനസനിലനലക്കഭാണട്ട് അകനസഷനിപനിക്കഭാനുള്ള ഉത്തരവട്ട് ലകേഭാടുക്കുകമഭാ ?

ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബഭാലന:   സര്,  'ആശനിക്കുലാം  ഭൂമനി'  റനിയല്  എകസറമഭായനി
ബന്ധലപട്ടുലകേഭാണട്ട്  നടത്തനിയ  അഴനിമതനിലയ  സലാംബന്ധനിചട്ട്  കകേരള  പ്രകദശട്ട്  കകേഭാണ്ഗ്രസട്ട്
കേമ്മേനിറനി  പ്രസനിഡന്റെട്ട്  ശതീ.  വനി.  എലാം.  സുധതീരന  എനനിലക്കഭാര  കേത്തട്ട്  തനനിട്ടുണട്ട്.
യു.ഡനി.എഫട്ട്.-ലന്റെ  കേഭാലഘടത്തനില്  നടന  ഇഇൗ  അഴനിമതനിലയ  സലാംബന്ധനിചട്ട്
അകനസഷനിക്കണലമനഭാണട്ട്  അകദ്ദഹലാം  തന  കേത്തനില്  പറഞ്ഞനിരനിക്കുനതട്ട്.   ഇതുകപഭാലല
എലന്റെ  കേഭാലഘടത്തനില്  നടനതട്ട്  എലനങനിലലാം  അകനസഷനിക്കണലമനട്ട്  പറഞ്ഞു
ലകേഭാണട്ട്  ഒര  കേത്തട്ട്.....(ബഹളലാം)....ഞഭാന  പറയലട,  അതനിനനിടയട്ട്  കവലറ
വഭാചേകേലമഭാലക്ക പറഞ്ഞകലഭാ.  എനനിക്കട്ട് മറുപടനി പറയഭാന അറനിയഭാത്തതുലകേഭാണല,
ഇഇൗ സഭാനത്തനിരനലകേഭാണട്ട് പറയുനതട്ട് ശരനിയല.   നനഭായനി ചേലനിക്കുന ലചേറനിയ
നഭാവലാം വലനിയ നഭാവലാം അപ്പുറത്തുള്ള ആളക്കഭാര്ക്കുള്ളതുകപഭാലല ഇപ്പുറത്തുമുലണന
കൂടനി  മനസ്സനിലഭാക്കണലാം.  ലകേ.പനി.സനി.സനി.  സലാംസഭാന പ്രസനിഡന്റെട്ട്  ശതീ.  വനി.  എലാം.
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സുധതീരന  നല്കേനിയ  കേത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി   വനിജനിലനസട്ട്  അകനസഷണത്തനി നട്ട്
ഉത്തരവനിടനിട്ടുണട്ട്.  2006-2011-ല്  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  ഭരനിചകപഭാള  അനട്ട്  പ്രതനിപക്ഷത്തുള്ള
ആര്ലക്കങനിലലാം  ഒരഭാകരഭാപണലാം  ലകേഭാണ്ടുവരഭാന  കേഴനിഞ്ഞനിരനലവങനില്  അകപഭാളത്തലന
അകനസഷനിക്കുമഭായനിരന.  ഇകപഭാള എഴതനിത്തന.

വഴനിയനിലഭാത്ത  പ്രശ്നലമന  പറഞ്ഞഭാല്,  50  ശതമഭാനത്തനില്  കൂടുതല്
ലബനനിഫനിഷവറതീസട്ട്  പടനികേജഭാതനിക്കഭാരഭായനിരനിക്കണലാം.  എങനില്  മഭാത്രകമ  എസട്ട്.സനി.പനി./
ടനി.എസട്ട്.പനി.  ഫണനില്  കകേഭാര്പസട്ട്  ഫണ്ടുപകയഭാഗലപടുത്തനിലകേഭാണട്ട്  ഇതട്ട്  നടപനിലഭാക്കഭാന
സഭാധനിക്കൂ.  അതലഭാലത  50  ശതമഭാനത്തനില്  കൂടുതല്  പടനികേജഭാതനിക്കഭാരനിലഭാതനിരനിക്കുകേയുലാം
പനിനതീടട്ട്  കവലറയഭാരലടലയങനിലലാം  തഭാല്പരവത്തനിനുകവണനി  കറഭാഡട്ട്  ലവട്ടുകേയുലാം
ലചേയ്യുനതട്ട്  നടക്കനില.   കൂടുതല്  ലബനനിഫനിഷവറതീസട്ട്  പടനികേജഭാതനിക്കഭാരഭാലണങനില്
കകേഭാര്പസട്ട് ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചട്ട്   കറഭാഡട്ട് ലവട്ടുനതനിനട്ട്  ബുദനിമുട്ടുമുണഭാകേനില.  അതനിനട്ട്
ഉത്തരവഭാദലപട  ജനപ്രതനിനനിധനികേള   കേത്തട്ട്  തരണലാം.  അതലഭാലത  പത്തുലകേഭാലലാം
മുമ്പട്ട് നടനതട്ട് ഇകപഭാള എലന്റെ കുടനിയഭാലണന രതീതനിയനിലള്ള വര്ത്തമഭാനലാം പറയുനതല ശരനി.

പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവട്ട്  (ശതീ  .    രകമശട്ട്  ലചേനനിത്തല  ): സര്,  യു.ഡനി.എഫട്ട്.
ഭരണകേഭാലത്തട്ട്  വയനഭാടനികലഭാ  അടപഭാടനിയനികലഭാ  നടപഭാക്കനിയ  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
അകനസഷനിക്കുനതനില് ഞങ്ങളക്കട്ട് യഭാലതഭാര മടനിയുമനില.  ലകേ.പനി.സനി.സനി. പ്രസനിഡന്റെട്ട്
നല്കേനിയ  കേത്തട്ട്  ഞങ്ങള  ആകലഭാചേനിച്ചു  നല്കേനിയതഭാണട്ട്.  അകങ്ങയട്ട്  അതട്ട്
അകനസഷനിക്കഭാലാം. അകനസഷനിചട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതനികനഭാടട്ട് ഞങ്ങളക്കട്ട് യഭാലതഭാര
എതനിര്പ്പുമനില.  നനിങ്ങളുലട  കേഭാലത്തുള്ളതട്ട്  അകനസഷനിക്കണകമഭാ  എനട്ട്  നനിങ്ങള
തതീരമഭാനനിചഭാല് മതനി.

ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബഭാലന:  സര്,  ബഹുമഭാനലപട  പ്രതനിപക്ഷ  കനതഭാവട്ട്
പറഞ്ഞതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  അകനസഷണത്തനിനട്ട്  ഉത്തരവനിട്ടു.  ഒര  ബുദനിമുട്ടുമനില.
അതുകപഭാലല  ഏലതങനിലലാം  കേഭാലഘടത്തനില്  നടന  വനിഷയലാം  സലാംബന്ധനിചട്ട്
അകനസഷനിക്കണലമനഭാവശവലപടട്ട്  പ്രതനിപക്ഷ  കനതഭാവട്ട്  കേത്തട്ട്  നല്കേനിയഭാല്  അകപഭാള
തലന  അകനസഷണത്തനിനട്ട്  ഉത്തരവനിടുലാം.  2006-2011-ല്   വതീടു  ലകേഭാടുലത്തങനിലലാം
വഴനിയനില എനഭാണട്ട് പറഞ്ഞതട്ട്.  വഴനി നടക്കഭാന സലമനിലലങനില്; അതനിനുള്ള ഭൂമനി
കേലണത്തഭാന  സഭാധനിചനിലലങനില്  ഗ്രഭാമ/കബഭാക്കട്ട്/ജനിലഭാ  പഞഭായത്തട്ട്  എനനിവയുലട
പഭാന  ഫണനില്  വയഭാലാം,  എസട്ട്.സനി.പനി.-യനില്  വയഭാലാം,  എലാം.എല്.എ.  ഫണ്ടുമുണട്ട്.
അങ്ങലന എലനലഭാലാം വഴനികേളുണട്ട്.

ശതീ  .    രകമശട്ട്  ലചേനനിത്തല  : സര്,  ഇതനില്  വവക്തമഭാക്കഭാനുള്ള കേഭാരവലാം,  കകേരള
പ്രകദശട്ട് കകേഭാണ്ഗ്രസട്ട് കേമ്മേനിറനി ഇതട്ട് അകനസഷനിക്കഭാനഭായനി ശതീ. ലഎ. സനി. ബഭാലകൃഷ്ണന
എലാം.എല്.എ.-ലയ  ചുമതലലപടുത്തനി.  ഏഷവഭാലനറനില്  വന  വഭാര്ത്തയുലട
അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട് അകനസഷണലാം നടത്തഭാന തതീരമഭാനനിചതട്ട്.  ഇതനില് യഭാലതഭാര
രഭാഷതീയ  ഇടലപടലമനിലലനട്ട്  ഞങ്ങളക്കട്ട്  കബഭാദവമഭായനിട്ടുണട്ട്.  ആലരങനിലലാം
ഇടലപടനിട്ടുലണങനില്  അകനസഷനിചട്ട്  കുറക്കഭാലര  കേണ്ടുപനിടനിക്കുനതനില്  ഞങ്ങളക്കട്ട്
നൂറുശതമഭാനവലാം സകനഭാഷമഭാണട്ട്.   ഒര പ്രശ്നവലാം അതനിനകേത്തനില.
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ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബഭാലന:   സര്,  ഇതുമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്   ഞഭാലനഭാര
ആകരഭാപണവലാം  ഇതുവലര  ലകേഭാണ്ടുവനനിടനിലകലഭാ.  ഞഭാന  പ്രതനിപക്ഷത്തനിരന
സമയത്തട്ട്  മനനിലക്കതനിരഭായനി  ഏലതങനിലലാം  രൂപത്തനിലള്ള  ഒര  വഭാക്കട്ട്  എലന്റെ
ഭഭാഗത്തട്ട് നനിനട്ട് വനനിട്ടുകണഭാ?  ഇതുമഭായനി ബന്ധലപടട്ട്  അകനസഷണലാം നടത്തുലമനട്ട്
ഞഭാനല  ആദവലാം  പറഞ്ഞതട്ട്,  നനിങ്ങള  തന  കേത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  അകനസഷണലാം
നടത്തുന.  നല  കേഭാരവമഭാണട്ട്.  ഏതട്ട്  സര്ക്കഭാര്  വരകമ്പഭാഴലാം  എവനിടലയങനിലലമലനങനിലലാം
irregularity  സലാംഭവനിചനിട്ടുലണങനില്  ഇങ്ങലനയുള്ള  സമതീപനലാം  വളലര  നലതഭാണട്ട്.
അതനില് ബുദനിമുലടനഭാണട്ട്.

ശതീ  .    ലജയനിലാംസട്ട് മഭാതത്യു  : സര്,  ലതഭാട്ടുമുമ്പുള്ള കചേഭാദവത്തനിനുത്തരമഭായനി കേഴനിഞ്ഞ
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട് ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനികേളക്കട്ട് യഥഭാകമലാം പടനികേജഭാതനി
വനിഭഭാഗത്തനില്  രണട്ട്  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനില്  2.5  ലക്ഷലാം
രൂപയുമഭായനിരനതട്ട് അനലത്ത സര്ക്കഭാര് 3 ലക്ഷലാം രൂപയഭായനി ഉയര്ത്തനി. വര്ദനിപനിച
തുകേ തകദ്ദശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള ലതരലഞ്ഞടുത്ത ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  ലകേഭാടുക്കഭാന
മുന സര്ക്കഭാര്   തതീരമഭാനനിച്ചുലവങനിലലാം  അതട്ട് ലകേഭാടുക്കുകേയുണഭായനില, ഇഇൗ സര്ക്കഭാര്
വനതനിനുകശഷമഭാണട്ട്  ആ  തുകേ  അവര്ക്കട്ട്  ലഭനിചലതനട്ട്  ബഹുമഭാനവനഭായ  മനനി
ധനഭാഭവര്തന  ചേര്ചയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  സൂചേനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.  എനഭാല്  ഇലതലഭാലാം
അടനിസഭാനരഹനിതമഭാലണനട്ട് റള 288  പ്രകേഭാരലാം മുന മനനി ഒര പ്രസഭാവന നടത്തനി.
ഇനട്ട്  വതീണ്ടുലാം ബഹുമഭാനവനഭായ മനനി ഇഇൗ ഗവഭാപട്ട്  ഫനിലനിലാംഗട്ട്  ഫണട്ട്  തകദ്ദശസസയലാം
ഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്   ലകേഭാടുക്കുനതനിനുകവണനിയുള്ള  എല്.എസട്ട്.ജനി.ഡനി.-യുലട
ഉത്തരവനില് പറഞ്ഞ കേഭാരവങ്ങള സൂചേനിപനിച്ചു. രണര ലക്ഷവലാം  രണട്ട്  ലക്ഷവമഭായനിരന
തുകേ  മൂന  ലക്ഷലാം  രൂപയഭായനി  വര്ദനിപനിക്കഭാന  തതീരമഭാനനിചകപഭാള  ആ  ഗവഭാപട്ട്
ഫനിലനിലാംഗട്ട് ഫണട്ട് ലകേഭാടുക്കഭാനുള്ള ഉത്തരവഭാദനിതസലാം നനിര്വ്വഹനിക്കുനതനില് മുന സര്ക്കഭാര്
പരഭാജയലപട്ടു  എനഭാണട്ട്  ബഹുമഭാനവനഭായ  മനനി  ഇവനിലട  ചൂണനിക്കഭാണനിചതട്ട്.
അതഭാണട്ട്  മുനമനനി  നനികഷധനിചതട്ട്.   ആശയക്കുഴപലാം  ലകേഭാണട്ട്  എനനിക്കട്ട്  ലഭവമഭായ
വനിവരത്തനിനപ്പുറലാം  പറയഭാന  സഭാധനിക്കഭാത്തതുലകേഭാണട്ട്  അനട്ട്  ഞഭാന  നനിശ്ശേബ്ദത
പഭാലനിച്ചു.  പകക്ഷ ഇലനങനിലലാം ഇതനിലനഭാര പരനിഹഭാരലാം കേഭാണണലമനട്ട് വനിനതീതമഭായനി
അഭവര്തനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബഭാലന:   സര്,  ഇതട്ട്  ഇനവയുലാം  പഭാകേനിസഭാനുലാം  തമ്മേനിലള്ള
അതനിര്ത്തനി  പ്രശ്നലാംകപഭാലല  ഗഇൗരവമുള്ള  വനിഷയമല.  പകക്ഷ  വസ്തുതകേള  തുറന
പറയണമകലഭാ.  ഇഇൗ പറയുനതട്ട് ശരനിയഭാണട്ട്.   ഒര ലക്ഷലാം രൂപ എനള്ളതട്ട് രണ്ടു
ലക്ഷലാം രൂപയഭാക്കനിയ സമയത്തട്ട്  31-3-2015-ല് പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന
വകുപനിലന്റെ  ഉത്തരവനുസരനിചട്ട്  64046-ഓളലാം  വതീടുകേളക്കട്ട്  തുകേ  നല്കേഭാനുണട്ട്.
258.335  കകേഭാടനി രൂപ കുടനിശ്ശേനികേയുള്ളതനില്  80  കകേഭാടനി രൂപ ലകേഭാടുക്കുന.  ബഭാക്കനി
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തുകേ ലപനഡനിലാംഗഭാണട്ട്.  അതനിനുകശഷലാം ഇതട്ട് മൂന ലക്ഷലാം രൂപയഭാക്കുകേയഭാണട്ട്.  മൂന
ലക്ഷലാം രൂപയഭാക്കനിയ സമയത്തട്ട് പടനികേജഭാതനി വകുപട്ട് ഇഇൗ തുകേ ലകേഭാടുക്കുലമന ധഭാരണ
ഗ്രഭാമവനികേസന  വകുപനിനുണഭാക്കനി. അലതങ്ങലന  വനലവനള്ളതട്ട്  എനനിക്കറനിയനില.
അതനിലനത്തുടര്നഭാണട്ട്  7-10-2016-നട്ട്  തകദ്ദശസസയലാംഭരണ  വകുപട്ട്  ഒരത്തരവനിറക്കനിയതട്ട്.
ഇന്ദനിരഭാ  ആവഭാസട്ട്  കയഭാജന  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ  പദതനി  സലാംസഭാനത്തട്ട്
നടപനിലഭാക്കുനതുമഭായനി ബന്ധലപട്ടുലകേഭാണട്ട്  പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട് 3 ലക്ഷലാം രൂപ
നല്കുനതനിനട്ട് തതീരമഭാനനിചനിരന.   പദതനി നനിര്വ്വഹണലാം കബഭാക്കട്ട് പഞഭായത്തനിലന്റെ
കമല്കനഭാടത്തനില് നടനവരന.  എനഭാല് കബഭാക്കട്ട്  പഞഭായത്തുകേളുലട വഭാര്ഷനികേ
പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  ടനി  പദതനിക്കട്ട്  തുകേ  വകേയനിരത്തുനതനിനട്ട്  അനുമതനി
നല്കേനിയനിടനിലലനട്ട്  കബഭാക്കട്ട്  പഞഭായത്തട്ട്  പ്രസനിഡന്റുമഭാര്  അറനിയനിക്കുകേയുണഭായനി.
സര്ക്കഭാര് ഇഇൗ വനിഷയലാം വനിശദമഭായനി പരനികശഭാധനിച്ചു. കബഭാക്കട്ട് പഞഭായത്തുകേള മുകഖന
സലാംസഭാനത്തട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിവരന  ഇന്ദനിരഭാ  ആവഭാസട്ട്  കയഭാജന  പദതനിപ്രകേഭാരലാം
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപനില്നനിനട്ട്  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട് അധനികേമഭായനി അനുവദനിച തുകേ നഭാളനിതുവലര ലഭവമഭാകേഭാത്ത സഭാഹചേരവത്തനില്
ഇതട്ട്  കബഭാക്കട്ട്/ജനിലഭാ/ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളുലട  വഭാര്ഷനികേ പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തണലമനട്ട്
പറഞ്ഞനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   അതഭായതട്ട്  2  ലക്ഷലാം  രൂപ  3  ലക്ഷലാം  രൂപയഭാക്കനിയതനിനു
കശഷലാം ഇഇൗ തുകേ ലഭനിക്കഭാത്തതനിലന തുടര്നട്ട് 7-10-2016-നട്ട് ഉത്തരവട്ട് ലകേഭാടുക്കുകമ്പഭാള പഭാന
ഫണട്ട്  ലചേലവഴനിച്ചു  കേഴനിഞ്ഞു,  ഏതഭാണട്ട്  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിച്ചു  കേഴനിഞ്ഞു.
അതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഇഇൗ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാന  കേഴനിഞ്ഞനില.  സനില്  ആയനി
കേനിടക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഞങ്ങളുലട  മണ്ഡലത്തനില്  ലഎ.എ.ലലവ.  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനനിലലനട്ട്
പറഞ്ഞട്ട് ബഹുമഭാനലപട എലാം.എല്.എ.-മഭാര് എനനിക്കട്ട് കേത്തട്ട് തനനിട്ടുണട്ട്. 7-10-2016-നട്ട്
ഗ്രഭാമവനികേസന  വകുപനിലന്റെ  നനിര്കദ്ദശപ്രകേഭാരമുള്ള  തകദ്ദശസസയലാംഭരണ  വകുപനിലന്റെ
ഉത്തരവനില് ഇഇൗ തുകേ ലകേഭാടുത്തനിടനിലലനട്ട് വവക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇഇൗ വനിഷയലാം ഞഭാന
നനിയമസഭയനില് കേഴനിഞ്ഞതവണ ശദ ക്ഷണനിക്കലഭായനി ലകേഭാണ്ടുവനതഭാണട്ട്.

ശതീ  .   എ  .    പനി  .   അനനില് കുമഭാര്  : സര്,  അധനികേഭാര വനികകേന്ദ്രതീകേരണലാം വനകപഭാള
കൂടുതല്  ഫണട്ട്  തഭാലഴത്തടനികലയട്ട്  നല്കേനിയതട്ട്  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  വകുപഭാണട്ട്.
ഏതഭാണട്ട്  40  ശതമഭാനലാം  തുകേയഭാണട്ട്.  ആ  ഫണനിനകേത്തട്ട്  നനിനഭാണട്ട്  എല്.എസട്ട്.ജനി.ഡനി.
അവരലട  വഭാര്ഷനികേ  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി   ഇത്തരലാം  പദതനികേളക്കട്ട്  പണലാം
കേലണകത്തണതട്ട്.  നമ്മുലട  ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെല്  സതീലാം  എന  പറയുനതട്ട്  ഹഇൗസട്ട്  ടു
ഹഇൗസട്ട് ലലസട്ട് സതീമഭാണട്ട്.  അതനില്  എത്ര വതീടുകേള ലകേഭാടുക്കുനലവനട്ട് ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെട്ട്
തതീരമഭാനനിക്കുകേയുലാം  അതനിനട്ട്  ഫണട്ട്  ലകേഭാടുക്കുകേയുമഭാണട്ട്  കവണതട്ട്.   ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെട്ട്
ഒര  ലക്ഷലാം  രൂപ  എനതട്ട്  രണ്ടുലക്ഷലാം  രൂപയഭാക്കനി,  രണ്ടുലക്ഷലാം  രൂപ  മൂനലക്ഷലാം
രൂപയഭാക്കനി.  തകദ്ദശസസയലാംഭരണ വകുപട്ട് ഒര വര്ഷലാം അതട്ട് ലചേയനില.  രണഭാമലത്ത
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വര്ഷലാം അവരലട പദതനി വനിഹനിതത്തനില് നനിനഭാണട്ട് ലകേഭാടുകക്കണതട്ട്.  ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെനിലന്റെ
ഫണട്ട് ഇതനിനട്ട് വനിനനികയഭാഗനികക്കണ കേഭാരവമനില.  എനഭാലലാം വണ്ലലടലാം അസനിസന്റെട്ട്സട്ട്
എന നനിലയട്ട് 2014-ല് ഒര പ്രകതവകേ കകേസഭായനി പരനിഗണനിചട്ട് അനട്ട് 80 കകേഭാടനി രൂപ
ലകേഭാടുത്തു.  അതനിനു മുമ്പട്ട് ലകേഭാടുത്തനിടനില, അതനിനുകശഷവലാം   ഇകപഭാഴലാം ലകേഭാടുകക്കണ
കേഭാരവമനില.   അവര്ക്കട്ട്  ബഭാദവതയനിലലനട്ട്  പറഞ്ഞട്ട്  7-10-2016-നട്ട്  ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെട്ട്
ഇറക്കനിയ ഉത്തരവണട്ട്. അതഭാണട്ട് ശരനി.   ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെനിലന സലാംബന്ധനിചനിടകത്തഭാളലാം
ഹഇൗസട്ട്  ടു  ഹഇൗസട്ട് ലലസട്ട്  സതീമനിനഭാണട്ട്  ലകേഭാടുകക്കണതട്ട്.  ലഎ.എ.ലലവ.-യട്ട്  ഫണട്ട്
ലകേഭാടുക്കഭാനുള്ള  ബഭാദവത  ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെനിനനില.  അകലഭാകക്കഷനഭായനി  ലകേഭാടുക്കുന
ഫണനില് നനിനഭാണട്ട് അതട്ട് ലകേഭാടുകക്കണതട്ട്. കനരലത്ത പറഞ്ഞതട്ട് ലതറനിദഭാരണഭാജനകേമഭാണട്ട്.
ബഹുമഭാനവനഭായ  മനനികയഭാടട്ട്  എനനിക്കട്ട്  സൂചേനിപനിക്കഭാനുള്ളതട്ട്,  ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെട്ട്
ഉകദവഭാഗസരമഭായനി ചേര്ച നടത്തനി ലഎ.എ.ലലവ.-ക്കട്ട് ഫണട്ട് ലകേഭാടുകക്കണ ബഭാദവത
ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെട്ട്  ഏലറടുക്കുന  സഭാഹചേരവമുണഭാകേരതട്ട്.  അങ്ങലന  വനകേഴനിഞ്ഞഭാല്
ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെനിലന്റെ സതീലാം മുകനഭാട്ടുലകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന കേഴനിയഭാത്ത സഭാഹചേരവമുണഭാകുലമനഭാണട്ട്
എനനിക്കട്ട് അങ്ങകയഭാടട്ട് സൂചേനിപനിക്കഭാനുള്ളതട്ട്. ആ രതീതനിയനിലള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബഭാലന :  സര്,  ബഹുമഭാനലപട മുന മനനി പറഞ്ഞ കേഭാരവലാം
ശരനിയഭാണട്ട്.  പകക്ഷ,  ഒര  ധഭാരണ  അനട്ട്  ഗ്രഭാമവനികേസന  വകുപനിനട്ട്  ഉണഭാക്കനി
ലകേഭാടുത്തു.  രണട്ട്  ലക്ഷലാം രൂപലയനതട്ട്  മൂനട്ട്  ലക്ഷലാം രൂപയഭാക്കുകമ്പഭാള,  ബഭാക്കനി
വരന  തുകേയുലാം  മഭാര്ജനിന  വരനതുലാം  ഞങ്ങള  തനലകേഭാളളഭാലമന  ധഭാരണ
നനിങ്ങളുണഭാക്കനിലയനട്ട്  മഭാത്രമല,  ഇഇൗ  പദതനിക്കട്ട്  ജനറല്  വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട്  രണട്ട്
ലക്ഷലാം രൂപയുലാം പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട് മൂനട്ട് ലക്ഷലാം രൂപയുലാം നല്കുനതനിനഭാണട്ട്
കബഭാക്കട്ട് പഞഭായത്തുകേള സര്ക്കഭാരമഭായനി കേരഭാറനില് ഏര്ലപടനിരനിക്കുനതട്ട്. സസഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം
ഇഇൗ ഫയല് അങ്ങട്ട്  കേണനിരനിക്കുലാം. ഞഭാന പറയുനതട്ട്, ബഹുമഭാനലപട അലാംഗത്തനിനട്ട്
അനട്ട്  വനികയഭാജനിപ്പുണഭായനിരനലവങനില്  ഫയലനില്  എഴതണമഭായനിരന.  പടനികേജഭാതനി/
പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട്  അധനികേമഭായനി  അനുവദനിച  തുകേ  നഭാളനിതുവലര  ലഭവമഭാകേഭാത്ത
സഭാഹചേരവത്തനില്  എനപറഞ്ഞു  കേഴനിഞ്ഞഭാല്,  ലകേഭാടുക്കുലമനള്ള  ഉറപട്ട്  നനിങ്ങള
ലകേഭാടുത്തു.  അലഭാലത  ഇങ്ങലനലയഭാര  ഉത്തരവട്ട്  വരനിലകലലഭാ.  അതഭാണട്ട്  ഞഭാന
പറഞ്ഞതട്ട്,  രണട്ട്  ലക്ഷലാം  രൂപലയനതട്ട്  മൂനട്ട്  ലക്ഷലാം  രൂപയഭാക്കുകമ്പഭാള   മഭാര്ജനിനലഭായനി
വരന  ഒര  ലക്ഷലാം  രൂപ  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗവകുപട്ട്  ലകേഭാടുക്കുലമന  ധഭാരണയുലട
അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  7 -10 -2016-ല് തകദ്ദശസസയലാംഭരണ വകുപട്ട് ഇഇൗ ഉത്തരവനിറക്കനിയതട്ട്.
അകനരലാം  തലന  ഞങ്ങള  ലകേഭാടുക്കനിലലനട്ട്  പറഞ്ഞട്ട്  നനിങ്ങള  തനിരത്തണമഭായനിരന.
തകദ്ദശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  40  ശതമഭാനലാം  already  ലകേഭാടുക്കുനണട്ട്.
ഇലതലഭാലാം  നനിങ്ങളക്കട്ട്  augment  ലചേയ്യേഭാന  പറനില.  പകക്ഷ,  ഇതട്ട്  നനിങ്ങളുലട
ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെട്ട് ലകേഭാടുക്കുലമന ധഭാരണ എഗ്രനിലമന്റെഭായനിലയനഭാണട്ട് ഉത്തരവനിനകേത്തട്ട്
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പറയുനതട്ട്.  അവനിലടയഭാണട്ട്  പ്രശ്നലാം.  ലകേഭാടുകക്കണതനിലഭായനിരനലവങനില്   ലകേഭാടുക്കനിലലനട്ട്
കവണലാം പറയഭാന. രണട്ട് ലക്ഷലാം രൂപ മൂനട്ട് ലക്ഷലാം രൂപയഭാക്കനിയതട്ട് ശരനിയഭാണട്ട്. ആ
മഭാര്ജനിന  ലകേഭാടുത്തനില.  ഗ്രഭാമവനികേസന  വകുപട്ട്  ലകേഭാടുകക്കണതട്ട്  അവര്  ലകേഭാടുക്കനിലലനട്ട്
പറഞ്ഞു.  പനിലന  നമ്മേളുലാം  ലകേഭാടുത്തനില.  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  24,000-കത്തഭാളലാം
വതീടുകേള ലഎ.എ.ലലവ.-യനില്  ഇകപഭാഴലാം സനില് ഓവറഭായനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  സര്,  വലനിലയഭാര  സഭാമൂഹനികേ  പ്രശ്നമഭാണട്ട്  ഇവനിലട
ചേര്ച ലചേയ്യുനതട്ട്.  സഭയുലട പ്രകതവകേമഭായ പരനിഗണന  അതനിനുണഭാകകേണതഭാണട്ട്.
ഇഇൗ അഞവര്ഷ കേഭാലയളവനിനുളളനില് ഭൂമനിയനിലഭാത്തവര്ക്കട്ട് ഭൂമനിയുലാം വതീടനിലഭാത്തവര്ക്കട്ട് വതീടുലാം
ലകേഭാടുക്കുലമനതഭാണട്ട് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ലക്ഷവലാം.  സര്ക്കഭാരകേള മഭാറനിമഭാറനി വനനിട്ടുലാം,
സസഭാതനവലാം  കേനിടനി  ഇത്രയുലാം  സലാംവതരങ്ങളഭായനിട്ടുലാം  കകേരളത്തനിലല  പടനികേജഭാതനി/
പടനികേവര്ഗ്ഗ ആദനിവഭാസനി വനിഭഭാഗങ്ങളുലട ഭവനപദതനികേള ഇനലാം അപൂര്ണമഭാണട്ട്.
അതുലകേഭാണട്ട്  ഇവര്ക്കുകവണനി  പ്രകതവകേമഭാലയഭാര  ഭവന  പദതനി  സമയബന്ധനിതമഭായനി
ആവനിഷ്കരനിക്കഭാന സര്ക്കഭാര്  തയ്യേഭാറുകണഭാ?

ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബഭാലന :  സര്,  ഇക്കഭാരവത്തനില്  ഒനലാം  ലചേയനിലലനട്ട്
ബഹുമഭാനലപട ലമമ്പര് പറഞ്ഞതട്ട് ശരനിയല.  മഭാറനിമഭാറനി വരന സര്ക്കഭാരകേള കുകറ
കേഭാരവങ്ങള  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  പകക്ഷ,  ഇതര  വനിഭഭാഗങ്ങലള  സലാംബന്ധനിചനിടകത്തഭാളലാം
പ്രശ്നങ്ങളുണട്ട്.  ഭൂപരനിഷ്കരണ നനിയമലാം പഭാസ്സഭായനിട്ടുലാം  കേഭാണക്കുടനിയഭാനുലാം പഭാടക്കുടനിയഭാനുലാം ഭൂമനി
കേനിടനി.  പഭാവലപട കേര്ഷകേലത്തഭാഴനിലഭാളനി കുടനിയനിരനിപ്പുകേഭാരനുലാം 10 ലസന്റെട്ട് ഭൂമനിയഭാണട്ട്
കേനിടനിയതട്ട്.  അവനിലട  നഭാലലാം അഞലാം കുടുലാംബങ്ങളഭാണുള്ളതട്ട്.  ഭൂപരനിഷ്കരണത്തനിലന്റെ
അനനരഫലമഭായനി  ഇഇൗ  പ്രശ്നലാം  വനതനിലന്റെ  പ്രധഭാനലപട  കേഭാരണലാം  മനിചഭൂമനി
ഇലഭാതഭായതഭാണട്ട്.   മനിചഭൂമനി  ഇലഭാതഭായകതഭാടുകൂടനി  കേര്ഷകേലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്
ലഭവമഭാകകേണ  ഭൂമനി  കേനിടനിയനില.  ആ  ഭൂമനി  പ്രശ്നലാം  പരനിഹരനിക്കുകേ  എനള്ളതഭാണട്ട്
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  മുനനിലള്ള  പ്രധഭാനലപട  കേഭാരവലാം.  അതനിനട്ട്  സമഗ്രമഭായനിട്ടുള്ള
നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം  ആവശവമഭാലണങനില്  ലകേഭാണ്ടുവരഭാനുള്ള  നടപടനികേലളക്കുറനിചട്ട്
ആകലഭാചേനിക്കണലാം.  അനധനികൃതമഭായ  ഭൂമനി  പല  സലത്തുമുണട്ട്.  അതനില്  ഭരണ-
പ്രതനിപക്ഷ കഭദലമകനവ നമ്മേള ഇടലപട്ടുകേഴനിഞ്ഞഭാല്  കകേരളത്തനില്  അധധഃസനിത
വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ  ഭൂമനിപ്രശ്നലാം   പരനിഹരനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുലാം.   അഞവര്ഷലാം  ലകേഭാണട്ട്
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ വതീടനിലന്റെ പ്രശ്നലാം  പരനിഹരനിക്കഭാന  കേഴനിയുലാം.
സമഗ്രമഭായ  വതീടട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണ  പദതനിക്കട്ട്  സര്ക്കഭാര്  രൂപലാം  ലകേഭാടുക്കുകേയഭാണട്ട്.
ഇനലല അതുമഭായനി ബന്ധലപടട്ട് പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവടക്കലാം പലങടുത്തുലകേഭാണട്ട് ഒര
കയഭാഗലാം  കചേര്നനിരന.  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലഘടത്തനില്  അധധഃസനിത
വനിഭഭാഗങ്ങളുലട  ജതീവല്പ്രധഭാനമഭായുള്ള  ഇഇൗ  പ്രശ്നലാം  ശഭാശസതമഭായനി  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുള്ള
കേര്മ്മേ പദതനിക്കഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര്  രൂപലാം ലകേഭാടുക്കുനതട്ട്.
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ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര്: സര്, പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗവനിഭഭാഗങ്ങളുലട
വതീടട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന കേഴനിയഭാത്ത  സഭാഹചേരവലാം എലന്റെ മണ്ഡലത്തനിലണട്ട്.  മുസതീലാം
ലതീഗട്ട്  ലലബത്തട്ട്  റഹ്മ  ആരലാംഭനിചകപഭാള  നഭാലര  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  ഡനിലലസന
തയ്യേഭാറഭാക്കുകേയഭാണട്ട് ലചേയതട്ട്.  അതുകപഭാലല, ഇഇൗ പഭാവങ്ങലള സഹഭായനിക്കഭാന ഒര
ഡനിലലസന  തയ്യേഭാറഭാക്കുകമഭാ,  അത്രയുലാം  തുകേതലന  പഞഭായത്തനിനുലാം  കബഭാക്കനിനുമടക്കലാം
വകേയനിരത്തഭാന കേഴനിയുന പദതനി ആവനിഷ്കരനിക്കഭാന മനനി തയ്യേഭാറഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബഭാലന :  സര്,  നനിലവനില്  മൂനട്ട്  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  ഭവന
പദതനിയഭാണുള്ളതട്ട്.  അതനിനുളളനില്  നനിനലകേഭാണട്ട്  (മൂനട്ട്  ലക്ഷലാം  രൂപ
പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കുലാം മൂനര ലക്ഷലാം രൂപ പടനികേവര്ഗ്ഗകേഭാര്ക്കുലാം)  വതീടട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന  കേഴനിയനിലലനട്ട്  നമുലക്കലഭാവര്ക്കുമറനിയഭാലാം.  എനഭാല്  ഉത്തകരനവയനിലല
ചേനില  ഏജനസനികേള  എലന  കേഭാണഭാന  വനനിരന.  ഇഇൗ  വതീടുകേള  ഒനഭായനി
അവര്ക്കട്ട്  ലകേഭാടുക്കുകേയഭാലണങനില്  ഇത്രയുലാം  തുകേയട്ട്  മകനഭാഹരമഭായനി  വതീടട്ട്
പണനിതുനല്കേഭാലമനട്ട്  അവര്  പറഞ്ഞു. നമുക്കട്ട്  ഏലതങനിലലമഭാര  ഏജനസനിലയ
ഏല്പനിക്കഭാന  പറനില.  അകതസമയലാം  ലബനനിഫനിഷവറനിലയനള്ള  നനിലയനില്  ആദനിവഭാസനി,
പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗങ്ങലള  ഏല്പനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞഭാല്  ആ  കേഭാശട്ട്  യഥഭാസമയലാം
ലചേലവഴനിചട്ട്  ഈ വതീടുകേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  സഭാധനിക്കഭാത്ത സനിതനിയുമുണട്ട്.
സര്ക്കഭാര്  ഏജനസനികേലള  ഏല്പനിചഭാലലാം  പ്രശ്നങ്ങളുണട്ട്.  ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട്
സമഗ്രമഭാലയഭാര  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  ഭരണ-പ്രതനിപക്ഷ  കഭദലമകനവ  ഒര
consensus-ല് എത്തനി ഏലതങനിലലാം  approved ഏജനസനികേലള ഏല്പനിചഭാല് ഇതട്ട്
പരനിഹരനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുലാം.  അതുകൂടനി  ആകലഭാചേനിക്കുനതട്ട്  നലതഭായനിരനിക്കുലാം.  അലലങനില്
മൂകനഭാ നഭാകലഭാ ഗഡുക്കളഭായനി ഇവര്ക്കട്ട് ലകേഭാടുത്തുകേഴനിഞ്ഞഭാല്, ചേനിലകപഭാള ആദവലത്ത ഗഡു
ഇവര്ക്കട്ട് ലചേലവഴനിക്കഭാന കേഴനിലഞ്ഞനട്ട് വരനില. അങ്ങലന വരകമ്പഭാള  ഇഇൗ പണലാം
ലചേലവഴനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കഭാത്ത  സഭാഹചേരവത്തനില്  അവസഭാനലത്ത  പണനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കഭാലത,  റഫനിലന്റെ  പണനി  ലചേയ്യേഭാലത  ഭനിത്തനി  മഭാത്രലാം
ലകേടനിയനിടനിരനിക്കുലാം.   റഫനിലന്റെ  പണനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്തുതുലകേഭാണട്ട്  ലഭാസട്ട്  ഗഡു
ലകേഭാടുക്കഭാനുലാം  പറനനില.  ഇതനിലന്റെ  സഭാകങതനികേ  പ്രശ്നലാം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനി  സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ശതീ  .    ബനി  .    സതവന :  സര്,  നനിരവധനി  പദതനികേള്ളളതുലകേഭാണഭാണട്ട്  അങ്ങട്ട്
പറഞ്ഞതുകപഭാലള്ള പ്രശ്നലാം വനനിരനിക്കുനതട്ട്. 6,000 രൂപ  സര്ക്കഭാര് ലകേഭാടുത്തട്ട് വതീടട്ട്
നനിര്മ്മേനിചനിടട്ട്  ഇനട്ട്  വഭാസകയഭാഗവമലഭാതഭായനി കേനിടക്കുകേയഭാണട്ട്.  1975-ല് ആരലാംഭനിച
ഏറവലാം വലനിയ പദതനിയഭാണട്ട് രണട്ട് വതീടട്ട് ഒറ വതീടട്ട്  ആക്കനിയ ലക്ഷലാംവതീടട്ട്  പദതനി.
അതനിനുകശഷലാം  ജനകേതീയഭാസൂത്രണ  പ്രസഭാനലാം   ശക്തനിലപടകപഭാള  വനതഭാണട്ട്
കൂടുതല്  വതീടുകേളുലാം  ഇ.എലാം.എസട്ട്.  സമ്പൂര്ണ  നനിര്മ്മേഭാണ  പദതനിയുലാം.  എലഭാ
പദതനികേളനിലലാം  നനിര്മ്മേഭാണ  ഘടത്തനില്  കവണത്ര  ശദ  ഉണഭാകേഭാത്തതുമൂലലാം
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ഇകപഭാള  വഭാസകയഭാഗവമലഭാതഭായനി  തതീര്നനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  പുതനിയ  നനിര്മ്മേഭാണ
പദതനികേള  ആരലാംഭനിക്കുന  സന്ദര്ഭത്തനില്  അതുകൂടനി  പരനിഗണനിക്കണലമനഭാണട്ട്
സൂചേനിപനിക്കഭാനുള്ളതട്ട്. കകേഭാളനനികേളനിലലാം മറലാം കപഭാകുകമ്പഭാള ദയനതീയമഭായ ചേനിത്രമഭാണട്ട്
കേഭാണുനതട്ട്.  വവതവസങ്ങളഭായനിട്ടുള്ള  പ്രഖവഭാപനങ്ങള  വരകമ്പഭാള  നനിലവനില്
വഭാസകയഭാഗവമലഭാതഭായനി കേനിടക്കുന വതീടുകേള പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കണലാം. ഇകപഭാള പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുള്ള
അലാംകബദ്കേര്  ഗ്രഭാമലാം  പദതനിയനിലടക്കലാം  വരനതട്ട്  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം  ഭവന
പുനരദഭാരണത്തനിനുമുള്ള പദതനിക്കട്ട്  പ്രഭാമുഖവലാം  നല്കേണലമനഭാണട്ട്.   സമഗ്രമഭായ
മഭാറമുണഭാക്കഭാനുതകുന  രതീതനിയനിലള്ള  ഒര  പഭാര്പനിട  നയലാം  രൂപതീകേരനിക്കഭാന
സര്ക്കഭാര് തയ്യേഭാറഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബഭാലന:  സര്,  ഇഇൗ  വനിഷയങ്ങലളലഭാലാം  സര്ക്കഭാര്
പരനികശഭാധനിക്കുനതഭായനിരനിക്കുലാം.

ശതീമതനി  സനി  .    ലകേ  .    ആശ:  സര്,  എലന്റെ  മണ്ഡലത്തനിലല  പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  13-ഓളലാം  കുടുലാംബങ്ങള  300 -ലധനികേലാം   ദനിവസമഭായനി  വതീടനിനുലാം
സലത്തനിനുമഭായനി  സമരത്തനിലഭാണട്ട്.  അവരലട   സമരലാം  അവസഭാനനിപനിചട്ട്  വതീടട്ട്
വയ്ക്കുനതനിനുള്ള സലവലാം  കൃഷനി ഭൂമനിയുലാം നല്കുനതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര് അടനിയനരമഭായനി
നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;   ഏതട്ട്  വനിധത്തനിലഭാണട്ട്  അവര്ക്കട്ട്  ഭൂമനി  നല്കുനലതനട്ട്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബഭാലന :  സര്,  ഭൂമനിയുള്ള  കുറചഭാളുകേളുലണനഭാണട്ട്  എലന്റെ
ശദയനില്ലപടതട്ട്. ബഹുമഭാനലപട റവനക്യൂ വകുപ്പുമനനിയുമഭായനി ഇക്കഭാരവലാം സലാംസഭാരനിചതഭാണട്ട്.
ഇഇൗ പ്രശ്നലാം ഗഇൗരവമഭായനി സര്ക്കഭാര്  പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(കചേഭാകദവഭാത്തരസമയലാം കേഴനിഞ്ഞു.)

2. കരഖഭാമൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

(i)  നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിട കചേഭാദവങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള

ആദനിവഭാസനി വനഭാവകേഭാശനനിയമലാം

3 (*663) ശതീ  .   എസട്ട്  .   രഭാകജന്ദ്രന :
ശതീ  .   ലകേ  .   ബഭാബു :
ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി :
ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട്  എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആദനിവഭാസനി  വനഭാവകേഭാശനനിയമലാം  നടപനിലഭാക്കഭാനഭായനി  മുന  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.
സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിചനിരന  നടപടനികേള  എലനഭാലക്കയഭായനിരനലവനട്ട്  അറനിയനിക്കുകമഭാ;
മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് ഇക്കഭാരവത്തനില് ഉണഭായ പുകരഭാഗതനി അറനിയനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഇഇൗ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  ലഭനിച  ഭൂമനിയനില്  വതീടട്ട്  വയഭാന  അനുമതനി
ലഭനിക്കുനനിലലന  പരഭാതനി  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഭൂമനിയനില്  ഉടമസഭാവകേഭാശവലാം
കയവനികയത്തനിനുളലപലടയുള്ള  സസഭാതനന്ത്രൃവലാം  ഉറപഭാക്കഭാനഭായനി  എന്തു  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കഭാന കേഴനിയുലമനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഭൂമനിയുലട  അവകേഭാശകരഖയനിലഭാത്തതനിനഭാല്  ആദനിവഭാസനികേളക്കട്ട്
കേഭാര്ഷനികേഭാനുകൂലവങ്ങള  ലഭനിക്കുനനിലലന  പരഭാതനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതു
പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി നടപടനിലയടുക്കുകമഭാ?

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

(എ)  വനഭാവകേഭാശ നനിയമലാം നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള ആരലാംഭനിചതട്ട്
മുന എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തഭാണട്ട്.  511  വനഭാവകേഭാശ കേമ്മേനിറനികേള
(എഫട്ട്.ആര്.സനി.)  രൂപതീകേരനിചനിരന.  സബ്ഡനിവനിഷണല്  ലലവല്  കേമ്മേനിറനി/
ഡനിവനിഷണല്  ലലവല്  കേമ്മേനിറനി  (SDLC/DLC)  എനനിവ  സലാംഘടനിപനിചനിരന.
വനഭാവകേഭാശ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  വവക്തനിഗത  അവകേഭാശലാം,  സഭാമൂഹനികേ  അവകേഭാശലാം,
വനികേസന അവകേഭാശലാം എനനിവ പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട് ലഭനിക്കുനതനിനഭായനി സലാംസഭാനലമഭാടഭാലകേ
36,123 വവക്തനിഗത അകപക്ഷകേള സമര്പനിക്കലപടതനില് 31-5-2011 വലര 22,440
അകപക്ഷകേള പഭാസ്സഭാക്കനി നല്കുകേയുലാം 20,502 ഏക്കര് ഭൂമനിയുലട ലലകേവശഭാവകേഭാശ
കരഖ  16,723  കപര്ക്കട്ട്  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  31-5-2011  വലര
ജനിലഭാതല  സമനിതനി  പഭാസ്സഭാക്കനിയ  5,717  അകപക്ഷകേളനികന്മേല്  ലലകേവശഭാവകേഭാശലാം
നല്കുവഭാന  കശഷനിക്കുനണഭായനിരന.  സഭാമൂഹനികേഭാവകേഭാശത്തനിനുലാം  വനികേസനഭാവ
കേഭാശത്തനിനുമഭായനി 1,369 അകപക്ഷകേള ലഭനിചനിട്ടുണഭായനിരന.

മുന  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  പഭാസഭാക്കനിയതുലാം  എനഭാല്
വനിതരണലാം ലചേയ്യേഭാന ബഭാക്കനിയഭായതുമഭായ  5717  അകപക്ഷകേളുലാം മുന യു.ഡനി.എഫട്ട്.
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് പഭാസഭാക്കനിയ 3378 അകപക്ഷകേളുലാം കചേര്ത്തട്ട് ആലകേ 9095
അകപക്ഷകേളക്കട്ട് 12571 ഏക്കര് ഭൂമനി വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

മുന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  (1-6-2011  മുതല്  31-5-2016  വലര)  68
വനഭാവകേഭാശ കേമ്മേനിറനികേള  (എഫട്ട്.ആര്.സനി.)  കൂടനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   സലാംസഭാനലമഭാടഭാലകേ
ഇകപഭാള 579 എഫട്ട്.ആര്.സനി.-കേള നനിലവനിലണട്ട്. മുന യു.ഡനി.എഫട്ട്. സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
കേഭാലത്തട്ട് പുതുതഭായനി  943  വവക്തനിഗത അവകേഭാശങ്ങളക്കുള്ള അകപക്ഷകേള ലഭനിച്ചു.
ഇതനില്  70  അകപക്ഷകേളഭാണട്ട്  പഭാസ്സഭാക്കനിയതട്ട്.   വനികേസന അവകേഭാശത്തനിനട്ട്  481
അകപക്ഷകേളനിലഭായനി  217  ഏക്കറുലാം  സഭാമൂഹനികേ  അവകേഭാശങ്ങളക്കഭായനി  327
അകപക്ഷകേളുലാം പഭാസ്സഭാക്കനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  വനഭാവകേഭാശ നനിയമപ്രകേഭാരലാം ലലകേവശഭാവകേഭാശ കരഖ ലഭനിച ഭൂമനിയനില്
വതീടട്ട്  വയ്ക്കുനതനിനുള്ള  അനുവഭാദലാം  ഉണട്ട്.  ഇപ്രകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുന  അവകേഭാശനിക്കട്ട്
ഭൂമനിയനില്  ഉടമസഭാവകേഭാശലാം  ഉള്ളതു ലാം,  അതട്ട്  പഭാരമ്പരവമഭായനി  അടുത്ത  തലമുറയനികലയട്ട്
ലലകേമഭാറലാം ലചേയ്യേഭാവനതുമഭാണട്ട്.  എനഭാല് ഇപ്രകേഭാരലാം ലലകേവശഭാവകേഭാശ കരഖ ലഭനിച
ഭൂമനി മലറഭാരഭാളക്കട്ട് വനില്ക്കുനതനിനുള്ള അവകേഭാശമനില.  കകേന്ദ്ര വനഭാവകേഭാശ ചേടങ്ങള
പ്രകേഭാരമുള്ള  ലലടറനില്  കരഖയഭാണട്ട്  നല്കുനതട്ട്.  ഇഇൗ  കരഖയനില്  കയവനികയ
അവകേഭാശലാം അനുവദനിചനിടനില.   കകേന്ദ്ര ചേടങ്ങളനിലല കഭദഗതനിയനിലൂലട  മഭാത്രകമ ഇഇൗ
അവകേഭാശലാം സഭാധവമഭാകൂ.

(സനി)  ഭൂമനിയുലട  അവകേഭാശകരഖയനിലഭാത്തതനിനഭാല്  കേഭാര്ഷനികേഭാനുകൂലവങ്ങള
ലഭനിക്കുനനിലലന പരഭാതനി  ശദയനില്ലപടനിടനില.   എനഭാല്,  ജപ്തനി  നടപടനികേളക്കട്ട്
സഭാദവമലഭാത്തതനിനഭാല്  ടനി  ഭൂമനി  ഇഇൗടട്ട്  വചട്ട്  ബഭാങ്കുകേള  കേഭാര്ഷനികേഭാവശവത്തനിനട്ട്
കലഭാണ് നല്കുനതനിനട്ട് തയ്യേഭാറലലനള്ളതഭാണട്ട് വസ്തുത. 

മനുഷവഭാവകേഭാശ കേമ്മേതീഷന ആഫതീസട്ട് ആസഭാനലാം മഭാറഭാന നടപടനി

4 (*664) ശതീ  .   സനി  .   എഫട്ട്  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന :
ശതീ  .   കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :
കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന  മനുഷവഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷന  ആഫതീസട്ട്  ലകേടനിടത്തനിനട്ട്  പ്രതനിമഭാസലാം
വഭാടകേയനിനത്തനില് എത്ര രൂപയഭാണട്ട് ലചേലവഴനിക്കുനലതനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത കേമ്മേതീഷലന്റെ ആസഭാനലാം തമ്പഭാനൂരനിലല ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.
ലടര്മനിനലനികലയട്ട് മഭാറണലമന ആവശവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) മനുഷവഭാവകേഭാശ കേമ്മേതീഷന പ്രതനിമഭാസലാം വഭാടകേയനിനത്തനില് ലചേലവഴനിക്കുന തുകേ
ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട്  ലഭനിക്കത്തക്കവനിധത്തനില്,  കേമ്മേതീഷലന്റെ  ആസഭാനലാം
തമ്പഭാനൂരനിലല  ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ലടര്മനിനലനികലയട്ട്  മഭാറനതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

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

(എ)  സലാംസഭാന  മനുഷവഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷന  ആഫതീസട്ട്  ലകേടനിടത്തനിനട്ട്
വഭാടകേയനിനത്തനില് പ്രതനിമഭാസലാം  2,80,466 (രണട്ട് ലക്ഷത്തനി എണ്പതനിനഭായനിരത്തനി
നഭാന്നൂറനി  അറുപത്തനി  ആറട്ട്  രൂപ  മഭാത്രലാം)  രൂപയുലാം  കകേഭാമണ്  അമനിനനിറതീസട്ട്
ചേഭാര്ജഭായനി  12,500  (പനണഭായനിരത്തനി  അഞ്ഞൂറു  രൂപ  മഭാത്രലാം)  രൂപയുമഭാണട്ട്
ലചേലവഴനിക്കുനതട്ട്. 2013 ലസപ്റലാംബറനിലഭാണട്ട് മനുഷവഭാവകേഭാശ കേമ്മേതീഷന ആഫതീസട്ട്
നനിലവനിലല വഭാടകേ ലകേടനിടത്തനികലയട്ട് മഭാറനിയതട്ട്.
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(ബനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  തമ്പഭാനൂരനിലള്ള  ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ലടര്മനിനല്
കകേഭാലാംപകനിലല  ഓഫതീസട്ട്  ലസയ്സട്ട്  ബഹുമഭാനലപട  ആകനിലാംഗട്ട്  ലചേയര്കപഴ്സണ്,
ലസകടറനി, രജനിസഭാര്, ഫനിനഭാനസട്ട് ഓഫതീസര് എനതീ ഉകദവഭാഗസര് സന്ദര്ശനിക്കുകേയുണഭായനി.
എനഭാല്  പ്രസ്തുത  ഓഫതീസട്ട്  ലസയ്സനില്  കഫഭാറനികങ്ങഭാ  ഒര  ആഫതീസനിനട്ട്
അനുകയഭാജവമഭായ  മറട്ട്  സജതീകേരണങ്ങകളഭാ  ഒനലാം  തലന  ലചേയനിടനിലഭാത്തതഭാണട്ട്.
ആയതനിനഭാല് നനിലവനിലല അവസയനില് കേമ്മേതീഷനട്ട് അതനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുനതനിനട്ട്
തടസ്സമുണട്ട്.

(സനി)  2013-ലസപ്റലാംബര്  മഭാസത്തനില്  28,81,446  രൂപ  (ഇരൂപത്തനിലയടട്ട്
ലക്ഷത്തനി  എണ്പത്തനിലയഭാനഭായനിരത്തനി  നഭാനൂറനി  നഭാല്പത്തനിയഭാറട്ട്  രൂപ  മഭാത്രലാം)
ലചേലവഭാക്കനിയഭാണട്ട്  പനി.എലാം.ജനി.  ജലാംഗ്ഷനനിലല നനിലവനിലള്ള വഭാടകേ ലകേടനിടത്തനില്
മനുഷവഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷനുകവണനി  ഓഫതീസട്ട്  സഇൗകേരവങ്ങള  ഒരക്കനിയതട്ട്.   സലാംസഭാന
മനുഷവഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷന  പ്രവര്ത്തനിക്കുനതനിനട്ട്  അനുകയഭാജവമഭായ  വനിധത്തനില്
ഓഫതീസട്ട്  സഇൗകേരവങ്ങളുലാം  കഫഭാറനിങ്ങുലാം  മറട്ട്  അനുബന്ധ  സജതീകേരണങ്ങളുലാം
ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ലടര്മനിനലനില്  ഒരക്കനിത്തരന  പക്ഷലാം  സലാംസഭാന
മനുഷവഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷന  ഓഫതീസട്ട്  ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി  ലടര്മനിനലനികലയട്ട്
മഭാറന കേഭാരവലാം പരനിഗണനിക്കുനതഭാണട്ട്.

കുടനിലവള്ള വനിതരണ, ജലകസചേന പദതനികേള

5 (*665) ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശർമ്മേ :
ശതീ  .   ബനി  .   സതവന :
ശതീ  .   എലാം  .   നഇൗഷഭാദട്ട് :
ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പ്രകതവകേ നനികക്ഷപ നനിധനി ഉപകയഭാഗനിചട്ട് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള കുടനിലവള്ള
വനിതരണ,  ജലകസചേന പദതനികേള ഏലതഭാലക്കലയനട്ട്  അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  വരളച
ലകേഭാണ്ടുണഭാകുന  പ്രശ്നങ്ങള  ലഘൂകേരനിക്കഭാനഭായനി  ഈ  പദതനികേള  സമയബന്ധനിതമഭായനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന എലനലഭാലാം സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുലണനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പുതുതഭായനി  ഗഭാര്ഹനികേ  കേണക്ഷനുകേള  നല്കേഭാന ഉകദ്ദശനിക്കുനകണഭാ;
ഇതനിനഭായുള്ള നടപടനികമങ്ങള ലഘൂകേരനിക്കഭാന തതീരമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ;

(സനി) അടനിക്കടനി കുടനിലവള്ള വനിതരണ ദപപ്പുകേള ലപഭാട്ടുനതട്ട് ഒഴനിവഭാക്കഭാനുലാം
ജലകചേഭാര്ച  വഴനി  ജനങ്ങളക്കുണഭാകുന  ബുദനിമുട്ടുകേള  പരനിഹരനിക്കഭാനുമഭായനി  എലനലഭാലാം
പദതനികേളഭാണുള്ളലതനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   മഭാതത്യു ടനി  .   കതഭാമസട്ട്   ):

(എ)  ലഷഭാര്ണ്ണൂര്,  തനിരവല-ചേങ്ങഭാനഭാകശ്ശേരനി,  ലകേഭാലലാം,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്,
ലപഭാനഭാനനി,  ലകേഭായനിലഭാണനി,  ലതഭാടുപുഴ,  കകേഭാടയലാം,  തൃശൂര്,  മടന്നൂര് തുടങ്ങനിയ  10
മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളക്കുലാം  സമതീപ  പഞഭായത്തുകേളക്കുലാം  കുടനിലവള്ള  വനിതരണലാം
ലമചലപടുത്തുനതനിനഭായനി പ്രകതവകേ നനികക്ഷപ പദതനിയനില് നനിനട്ട് 735 കകേഭാടനി രൂപ
ബഡ്ജറട്ട്  2016-17-ല് നതീക്കനി വചനിട്ടുണട്ട്.   ഇതനിനു പുറലമ ലകേഭാചനി സഭാര്ടട്ട്  സനിറനി
24X7  പദതനിക്കഭായനി  500  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജറട്ട്  2016-17-ല്
പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഡനിസനിബക്യൂഷന  ലലലനുകേള  ഇലഭാത്തതുലകേഭാണട്ട്  മുടങ്ങനി
കേനിടക്കുന  ലകേഭാഴനിഞ്ഞഭാലാംപഭാറ,  ധര്മ്മേടലാം,  കകേഭാടയലാം  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തട്ട്  (കേണ്ണൂര്),
മഭാനനവഭാടനി സമതീപ പഞഭായത്തുകേളുലാം, തനിരമഭാലനി, ലനനമഭാറ,  കേടമക്കുടനി, വരഭാപ്പുഴ,
ലപരനഭാടട്ട്  തുടങ്ങനിയ  9  പദതനികേളക്കഭായനി  ബഡ്ജറട്ട്  2016-17-ല്  പ്രകതവകേ
നനികക്ഷപ  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  162  കകേഭാടനി  രൂപ  നതീക്കനിവചനിട്ടുണട്ട്.
കുടനിലവള്ള കമഖലയനില് പുതനിയ പദതനികേളക്കഭായനി ബഡ്ജറട്ട് 2016-17-ലല മറുപടനി
പ്രസലാംഗത്തനില്  90  കകേഭാടനി  രൂപ  പ്രകതവകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയനില്  നനിനലാം
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  പട്ടുവലാം  ജപഭാന  കുടനിലവള്ള  പദതനി  രണഭാലാംഘട  പ്രകതവകേ
നനികക്ഷപ  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിരലനങനിലലാം  ഇതട്ട്  കസറട്ട്  പഭാനനില്
ഉളലപടുത്തനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരന. പദതനികേളുലട കപര
വനിവരലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.* ബഡ്ജറനില് പ്രഖവഭാപനിച പ്രകതവകേ നനികക്ഷപ
പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  KIIFB-യുലട  ധനസഹഭായകത്തഭാലട  ജലകസചേനവകുപട്ട്  തഭാലഴ
പറയുന പദതനികേള ഏലറടുത്തട്ട് നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദശനിക്കുന:

1. കഗ്രഭായനിനസുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  -  പ്രകതവകേ  നനികക്ഷപ
പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  പുലനിമുട്ടുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  300
കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. നടപ്പു വര്ഷലാം 100 കകേഭാടനി
രൂപ ലചേലവട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

2. ആലപ്പുഴയനിലല  മുതലലപഭാഴനി  പുനരദഭാരണലാം-ആലപ്പുഴയനിലല
മുതലലപഭാഴനി  പുനരദഭാരണത്തനിനഭായനി  100  കകേഭാടനി  രൂപ
പ്രകതവകേ നനികക്ഷപ പദതനിയനില് വകേയനിരത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  10
കകേഭാടനി രൂപ ഇഇൗ വര്ഷലാം ലചേലവട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

3. പഭാര്വ്വതനി പുത്തനഭാറനിലന്റെ ശുചേതീകേരണലാം-പഭാര്വ്വതനി പുത്തനഭാര്
ശുചേതീകേരനിചട്ട്  പുനരദരനിക്കുനതനിനട്ട്  പ്രകതവകേ  നനികക്ഷപ
പദതനി പ്രകേഭാരലാം 50 കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇഇൗ
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്തലന  പ്രവൃത്തനി  ഏലറടുത്തട്ട്  നടത്തഭാന
ഉകദ്ദശനിക്കുന.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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4. ആലപ്പുഴ-കുടനഭാടട്ട്-ചേങ്ങനഭാകശ്ശേരനി-കകേഭാടയലാം  ഉളനഭാടന  ഗതഭാഗതലാം-
ആലപ്പുഴയനിലല  ലമഭാബനിലനിറനി  ഹബട്ട്-ടഇൗണ്  കേനഭാലകേളുലട
ശുചേതീകേരണലാം-ഇഇൗ  പദതനിക്കഭായനി  പ്രകതവകേ  നനികക്ഷപ  പദതനി
പ്രകേഭാരലാം 400 കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഇതനില്
ടഇൗണ് കേനഭാലകേളുലട ശുചേതീകേരണലാം, സഇൗന്ദരവവല്ക്കരണലാം
എനനിവ  70  കകേഭാടനി  രൂപ  ലചേലവനില്  ജലകസചേന  വകുപട്ട്
മുഖഭാനരലാം നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദശനിക്കുന.

കൂടഭാലത  ജലകസചേന  കമഖലയനില്  പ്രകതവകേ  നനികക്ഷപ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
തഭാലഴപറയുന പദതനികേളകൂടനി നടപനിലഭാക്കുനതഭാണട്ട്:

1. മലപ്പുറലാം ജനിലയനിലല കേണ്ടൂര് കതഭാടട്ട് നവതീകേരണലാം - 15 കകേഭാടനി രൂപ 

2. പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനിലയനിലല ചേനിറ്റൂര് മൂലത്തറ വലതുകേര കേനഭാല്-20 കകേഭാടനി
രൂപ (കകേഭാരയഭാര് മുതല് വരടയഭാര് വലര നനിര്മ്മേഭാണലാം.)

3. തൃശൂര് ജനിലയനിലല പുതുക്കഭാടട്ട് കേഭാനകത്തഭാടട്ട് ലറഗുകലറര്-കേലാം-ബനിഡ്ജട്ട്
നനിര്മ്മേഭാണലാം - 12 കകേഭാടനി രൂപ

4. എറണഭാകുളലാം ജനിലയനിലല തൃപ്പൂണനിത്തുറ-അന്ധകേഭാരകത്തഭാടട്ട്   നവതീകേരണലാം  -
10 കകേഭാടനി രൂപ

പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനികേളുലട വനിശദമഭായ കപ്രഭാജകട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് തയ്യേഭാറഭാക്കനി വരന.
Special purpose vehicle മുഖഭാനരമഭാണട്ട് പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനികേള നടപഭാകക്കണതട്ട്.

(ബനി) ഗഭാര്ഹനികേ കേണക്ഷനുകേള പരമഭാവധനി നല്കേനി ജനങ്ങളക്കട്ട് കുടനിലവള്ളലാം
എത്തനിക്കഭാന കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി ഉകദ്ദശനിക്കുന. അടുത്ത അഞ വര്ഷത്തനിനുള്ളനില് 10
ലക്ഷലാം  കേണക്ഷനുകേള  നല്കേഭാനഭാണട്ട്  ലക്ഷവമനിടുനതട്ട്.  പുതനിയ  പദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കുനതനിലൂലടയുലാം നനിലവനിലള്ള പദതനികേളുലട വനിപുലതീകേരണ
ത്തനിലൂലടയുലാം കൂടുതല് സലങ്ങളനില് കുടനിലവള്ളലാം എത്തുകേയുലാം അതുവഴനി ഗഭാര്ഹനികേ
കേണക്ഷനുകേളുലട  എണലാം  വര്ദനിപനിക്കഭാനുലാം  കേഴനിയുലാം.   കേണക്ഷന  നല്കേഭാനുള്ള
നടപടനികേള  പരമഭാവധനി  ലഘൂകേരനിചട്ട്  കേണക്ഷനുകേള  കവഗത്തനില്  നല്കേഭാന
ലക്ഷവമനിടുന.  ഇതു സലാംബന്ധനിച വനിശദമഭായ ലപ്രഭാകപഭാസല് തയ്യേഭാറഭാക്കനി വരന.

(സനി)  ലലപപട്ട് ലപഭാടല്മൂലലാം ജനങ്ങളക്കുണഭാകുന ബുദനിമുട്ടുകേള ഒഴനിവഭാക്കഭാനുലാം ജല
നഷ്ടലാം  കുറയ്ക്കുവഭാനുമഭായനി  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  പരമഭാവധനി  ശദനിക്കഭാറുണട്ട്.   നനിരനരമഭായനി
കചേഭാര്ച ഉണഭാകുന കേഭാലപഴക്കലാം ലചേന ലലപപ്പുകേള മഭാറനി പുതനിയവ സഭാപനിക്കുന
പ്രവൃത്തനികേള ഘടലാം ഘടമഭായനി നടത്തനി വരന.  അറകുറ പണനികേള യഥഭാസമയലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനട്ട് ബ്ലൂ  ബനികഗഡട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം എലഭാ പ്രധഭാന പദതനികേളനിലലാം
നടപഭാക്കഭാനുലാം ഉകദ്ദശനിക്കുന.
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ലഹരനിവനിരദ കബഭാധവത്കേരണലാം

6 (*666) ശതീ  .   എല്കദഭാ എബഹഭാലാം :
ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീ  .    മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന പനി. :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലതഭാഴനിലലാം എദകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വര്ദനിച്ചുവരന  ലഹരനി  ഉപകയഭാഗത്തനിലനതനിലര  ലപഭാതുജനങ്ങളനിലലാം
വനിദവഭാര്തനികേളനിലലാം അവകബഭാധലാം ഉണഭാക്കുകേലയന ലക്ഷവത്തനിനഭായനി എലനഭാലക്ക
പദതനികേളഭാണട്ട് നടത്തുനതട്ട് എനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കബഭാധവത്ക്കരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട  ഭഭാഗമഭായനി  ലഹരനി  വനിരദ
ആശയങ്ങള  അടങ്ങനിയ  സകന്ദശങ്ങള  ലപഭാതുസലങ്ങളനില്  പ്രദര്ശനിപനിക്കുനതനിനഭായനി
സലാംവനിധഭാനലമഭാരക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രമുഖ ആകഘഭാഷങ്ങളുലടയുലാം ഉതവങ്ങളുലടയുലാം ഭഭാഗമഭായനി സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ
വനിവനിധ  ഭഭാഗങ്ങളനില്  സഭാളുകേളുലാം  പവലനിയനുകേളുലാം  സഭാപനിചട്ട്  ലഹരനിവനിരദ
കബഭാധവത്ക്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തുനകണഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ)  മദവവനിപത്തനിനുലാം  വര്ദനിച്ചുവരന  മദവഭാസക്തനിക്കുലമതനിലര  എലഭാ
ജനിലകേളനിലലാം ശക്തവലാം വനിപുലവമഭായ കബഭാധവത്കേരണ പരനിപഭാടനികേളഭാണട്ട് എലലകസട്ട് വകുപട്ട്
നടത്തനിവരനതട്ട്.  റഭാലനികേള,  കഡഭാകേത്യുലമന്റെറനി  പ്രദര്ശനലാം,  കപഭാസര്  പ്രദര്ശനലാം,
കേസനിസട്ട്  മതരലാം,  ചേനിത്രരചേനഭാ  മതരലാം,  പ്രസലാംഗ  മതരലാം,  എകനിബനിഷനുകേള,
ലഹരനിവനിരദ  സകന്ദശ  കബഭാര്ഡുകേള  സഭാപനിക്കല്  മുതലഭായവ  ഇതനികനഭാടനുബന്ധനിച
പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്.  ഓണഭാകഘഭാഷലാം,  സലാംസഭാന സ്കൂള യുവജകനഭാതവലാം,  പൂരലാം,
മറട്ട്  ആകഘഭാഷ  പരനിപഭാടനികേള  തുടങ്ങനിയവകയഭാടനുബന്ധനിചട്ട്  ശക്തമഭായ  കബഭാധവത്കേരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തനിവരനണട്ട്.  ലഹരനിയുലട  ഉപകയഭാഗലാം  സമൂഹത്തനിലണഭാക്കുന
ദൂഷവഫലങ്ങലളയുലാം  മഹഭാവനിപത്തനിലനയുലാംകുറനിചട്ട്  എലഭാ  വനിഭഭാഗലാം  ജനങ്ങലളയുലാം
കബഭാധവത്ക്കരനിക്കുനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കുടുലാംബശതീ,  റസനിഡനസട്ട് അകസഭാസനികയഷനുകേള,
നഭാഷണല് സര്വ്വതീസട്ട് സതീലാം,  എസട്ട്.പനി.സനി.,  സലാംസഭാന ലലലബറനി കേഇൗണ്സനില്,
ക്ലബ്ബുകേള,  മദവവര്ജന  സമനിതനി,  വനിദവഭാര്തനി  യുവജന-മഹനിളഭാ  സലാംഘടനകേള,
എന.ജനി.ഒ.-കേള  എനനിവയുമഭായനി  കചേര്നട്ട്  വനിവനിധ  ലഹരനിവനിരദ  കബഭാധവത്ക്കരണ
ലസമനിനഭാറുകേളുലാം  ലഹരനിവനിരദ  ആശയങ്ങള  അടങ്ങനിയ  ഹ്രസസ  ചേനിത്രങ്ങളുലാം
പ്രദര്ശനിപനിച്ചു വരനണട്ട്.  ലറയനില്കവ കസഷനുകേളനിലലയുലാം ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.
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ബസട്ട്  കസഷനുകേളനിലലയുലാം  സനി.സനി.റനി.വനി.  വഴനിയുലാം,  ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.
ബസ്സുകേളുലട  ലലസഡട്ട്  പഭാനലകേളനിലൂലടയുലാം,  എഫട്ട്.എലാം.  കറഡനികയഭാ  വഴനിയുലാം,
കസഭാഷവല്  മതീഡനിയകേള  വഴനിയുലാം  മദവലഹരനി  വനിരദ  കബഭാധവത്കേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടത്തനിവരനണട്ട്.   കൂടഭാലത  എലലകസട്ട്  വകുപനിലല  ലഭാന്റെട്ട്  കഫഭാണുകേള വഴനിയുലാം
ലമഭാലലബല്  കഫഭാണുകേള  വഴനിയുലാം  റനിലാംഗ്കടഭാണഭായനി  ലഹരനിവനിരദ  ആശയങ്ങള
പ്രചേരനിപനിച്ചുവരന.  നവതീന  സഭാമൂഹനികേ  മഭാധവമങ്ങളനിലൂലട  ബഹുജനങ്ങളക്കട്ട്
ലഹരനിലക്കതനിലരയുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങലള സഹഭായനിക്കഭാനഭാവലാം.  ഇഇൗ ലക്ഷവകത്തഭാലട
ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് എലലകസട്ട് കേമ്മേതീഷണറുമഭായനി  24  മണനിക്കൂറുലാം ബന്ധലപടുനതനിനട്ട് ഒര
വഭാടട്ട്സട്ട് ആപട്ട് ലഹല്പട്ട് ലലലന നമ്പരലാം ലമഭാലലബല് കഫഭാണ് നമ്പരലാം നനിലവനില്
പ്രവര്ത്തനിച്ചു വരന.  സലാംസഭാനലത്ത ലഹരനിവനിരദ കേവഭാലാംലപയനിനനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
മദവവര്ജനത്തനിനട്ട്  ഉഇൗനല്  നല്കേനിയുലാം  മയക്കുമരനകേളുലട  ഉപകഭഭാഗലാം  പൂര്ണമഭായനി
ഇലഭാതഭാക്കുവഭാനുലാം  ലക്ഷവമനിടട്ട്  കകേരള  സലാംസഭാന  ലഹരനി  വര്ജന  മനിഷന-
"വനിമുക്തനി"  ജനി.ഒ.(എലാംഎസട്ട്.)  94/2016/റനി.ഡനി  തതീയതനി  6-10-2016  പ്രകേഭാരലാം
രൂപതീകേരനിച്ചു പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ലതരലഞ്ഞടുത്ത  സ്കൂളുകേളുലട  സമതീപലാം  വനിദവഭാര്തനികേളുലടയുലാം
ലപഭാതുജനങ്ങളുലടയുലാം  ശദയനില്ലപടുലാംവനിധലാം  ലഹരനിവനിരദ  സകന്ദശമടങ്ങനിയ
കബഭാര്ഡുകേള  സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഓണഭാകഘഭാഷകത്തഭാടനുബന്ധനിച്ചുള്ള  കഘഭാഷയഭാത്രയനില്
ലഹരനിവനിരദ  ആശയങ്ങളടങ്ങനിയ  കഫഭാടനിലന്റെ  പ്രദര്ശനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.
സലാംസഭാന സ്കൂള യുവജകനഭാതവലാം,  പൂരലാം,  മറട്ട് ആകഘഭാഷപരനിപഭാടനികേള തുടങ്ങനിയ
ഉതവങ്ങകളഭാടനുബന്ധനിചട്ട്  പവലനിയനുകേള  സഭാപനിചട്ട്  എലലകസട്ട്  വകുപട്ട്
കബഭാധവത്കേരണ ആശയങ്ങള പ്രചേരനിപനിച്ചു  വരനണട്ട്.  ലറയനില്കവ കസഷനുകേളനിലലയുലാം,
ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസ്സട്ട്കസഷനുകേളനിലലയുലാം  CCTV  വഴനിയുലാം  ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.
ബസ്സുകേളുലട  ലലസഡട്ട്  പഭാനലകേളനിലൂലടയുലാം,  എഫട്ട്.എലാം.  കറഡനികയഭാ  വഴനിയുലാം,
കസഭാഷവല്  മതീഡനിയകേള  വഴനിയുലാം  മദവലഹരനിവനിരദ  കബഭാധവത്കേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടത്തനി വരന.  ജൂണ്  26 (അനഭാരഭാഷ ലഹരനി വനിരദ ദനിനലാം),  ഒകകഭാബര്  2
(ഗഭാന്ധനിജയനനി)  എനതീ  ദനിനങ്ങകളഭാടനുബന്ധനിചട്ട്  ലപഭാതുകവദനികേളനില്  ലഹരനി
വനിരദ  പരനിപഭാടനികേളുലാം  കബഭാധവത്ക്കരണ  ക്ലഭാസ്സുകേളുലാം,  എലലകസട്ട്  വകുപനിലല
ജതീവനക്കഭാര്  അവതരനിപനിച  നഭാടകേലാം  സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുള്ളതുലാം  ലഹരനി  വനിരദ
ആശയങ്ങളടങ്ങനിയ ലഘുകലഖകേളുലാം പുസകേങ്ങളുലാം വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുള്ളതുമഭാണട്ട്.

(സനി)  നടത്തുനണട്ട്.   ഓണഭാകഘഭാഷലാം,  സലാംസഭാന സ്കൂള യുവജകനഭാതവലാം,
തൃശ്ശൂര്  പൂരലാം,  ഉത്രഭാളനിക്കഭാവട്ട്  പൂരലാം,  ശനിവഗനിരനി  തതീര്തഭാടനലാം,  മറട്ട്  ആകഘഭാഷ
പരനിപഭാടനികേള  തുടങ്ങനിയ  ഉതവങ്ങകളഭാടനുബന്ധനിചട്ട്  എലലകസട്ട്  വകുപനിലന്റെ
പവലനിയനുകേള സഭാപനിചട്ട് ശക്തമഭായ കബഭാധവത്ക്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനി
വരനണട്ട്. 
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കുഴല്കേനിണറുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം

7 (*667) ശതീ  .   എലാം  .   വനിനലസന്റെട്ട് :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തട്ട് : 
ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് കുഴല്കേനിണറുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദശനിക്കുനകണഭാ;
വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) കുടനിലവള്ള ദഇൗര്ലഭവത്തനിനട്ട് ഇതട്ട് എത്രമഭാത്രലാം പ്രകയഭാജനലപടുലമനഭാണട്ട്
വനിലയനിരത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഈ സര്ക്കഭാര് നനിലവനില് വന കശഷലാം എത്ര കുഴല്കേനിണറുകേളക്കഭാണട്ട്
ശഭാസതീയമഭായനി സഭാനനനിര്ണയലാം നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലനലഭാലാം?

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   മഭാതത്യു ടനി  .   കതഭാമസട്ട്  ):

(എ&ബനി)  ഉണട്ട്.  മറട്ട്  കുടനിലവള്ള  പദതനികേള  നനിലവനിലനിലഭാത്തതുലാം
ജലദഇൗര്ലഭവലാം  കനരനിടുനതുമഭായ  സലങ്ങളനില്  ഫണനിലന്റെ  ലഭവതയനുസരനിചട്ട്
ആവശവഭാനുസരണലാം കുഴല് കേനിണറുകേള കുഴനിചട്ട് ഭൂജല വകുപട്ട് ലചേറുകേനിട കുടനിലവള്ള
പദതനികേള  നടപഭാക്കനി  കുടനിലവള്ളലാം  ലഭവമഭാക്കനി  വരന.  രൂക്ഷമഭായ  കുടനിലവള്ള
ദഇൗര്ലഭവമുള്ള  പ്രകദശങ്ങളനില്  മറട്ട്  ജലവനിതരണ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കഭാന
കേഴനിയഭാലത വരകമ്പഭാള കുഴല് കേനിണര് ആശയനിച്ചുള്ള ലചേറുകേനിട കുടനിലവള്ള പദതനി
ഏലറ  പ്രകയഭാജനപ്രദമഭാണട്ട്.   കുഴല്ക്കനിണറുകേള/ടക്യൂബട്ട്  ലവല്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  50
മുതല്  100  കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട് ഗുണപ്രദമഭാകുന ജലവനിതരണ പദതനികേളഭാണട്ട് ഭൂജല
വകുപട്ട്  നടപനിലഭാക്കനി  വരനതട്ട്.  തുറന  കേനിണറനിലന്റെ  സഭാദവതകേളനിലഭാത്ത
സലങ്ങളനിലലാം  മലകയഭാര  പ്രകദശങ്ങളനിലലാം  ഇത്തരത്തനിലള്ള  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുനതുമൂലലാം കവനല്ക്കഭാലത്തട്ട് ശുദമഭായ കുടനിലവള്ളലാം ഉറപ്പുവരത്തുവഭാന
സഭാധനിക്കുന.  14 ജനിലകേളനിലഭായനി 60 ലചേറുകേനിട കുടനിലവള്ള പദതനികേളുലാം 32 ഹഭാന്റെട്ട്
പമ്പട്ട് സതീമുലാം 106 കുഴല്ക്കനിണര്/ടക്യൂബട്ട് ലവല് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം, 2066 ഹഭാന്റെട്ട് പമ്പട്ട്
റനിപയറനിലാംഗനിനുമുള്ള സഭാകങതനികേതനുമതനി ഭൂജലവകുപട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില് 10
ലചേറുകേനിട  കുടനിലവള്ള  പദതനികേളുലാം  44  കുഴല്ക്കനിണറുകേളുലാം  377  ഹഭാന്റെട്ട്  പമ്പട്ട്
റനിപയറുലാം, 8 ഹഭാന്റെട്ട് പമ്പട്ട് സതീമുലാം പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  ബഭാക്കനിയുള്ളവ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ
വനിവനിധ ഘടങ്ങളനിലഭാണട്ട്.

(സനി) ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് നനിലവനില് വന കശഷലാം 2016 ലസപ്റലാംബര് വലര 1691
കുഴല്ക്കനിണറുകേളക്കട്ട്  ശഭാസതീയമഭായനി  സഭാനനനിര്ണയലാം  നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.* 

*      ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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സമയബന്ധനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന നടപടനി

8 (*668) ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസട്ട് :
ശതീ  .   ലകേ  .   സുകരഷട്ട് കുറുപട്ട് :
ലപ്രഭാഫ  .   ലകേ  .   യു  .   അരണന :
ശതീമതനി  വതീണഭാ  കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ജലകസചേന  പദതനികേളുലാം  കുടനിലവള്ള  വനിതരണ
പദതനികേളുലാം സമയബന്ധനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കഭാലത കപഭായതനിലന്റെ
കേഭാരണങ്ങള  വനിലയനിരത്തനിട്ടുകണഭാ;  ഇക്കഭാരവത്തനില്  ഓഡനിറട്ട്  നനിരതീക്ഷണങ്ങള
എലനഭാലക്കയഭാലണനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേഴനിഞ്ഞ  വര്ഷലാം  വനകേനിട,  ഇടത്തരലാം  ജലകസചേന  ജലവനിതരണ
പദതനികേളക്കഭായനി നതീക്കനിലവചനിരന തുകേയനില് എത്ര ശതമഭാനലാം ലചേലവഴനിച്ചുലവനട്ട്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനില്  പണനി  നടനലകേഭാണനിരനിക്കുന  പ്രവൃത്തനികേള  ഏലതഭാലക്കലയനലാം
സലാംസഭാനലാം കനരനിടുന കേടുത്ത വരളചയുലട പശഭാത്തലത്തനില് ഇഇൗ പദതനികേള
അടനിയനരമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേളുലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനിലലത്തനിയതനിനുകശഷലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിച
പദതനികേള  ഏലതഭാലക്കലയനലാം  അതു  വഴനി  എത്ര  കപര്ക്കട്ട്  പ്രകയഭാജനലാം
ലഭനിച്ചുലവനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   മഭാതത്യു ടനി  .   കതഭാമസട്ട്  ):

(എ) കകേരള ജല അകതഭാറനിറനി :

സലാംസഭാനലത്ത  കുടനിലവള്ള  പദതനികേള  സമയബന്ധനിതമഭായനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കഭാത്തതട്ട് പ്രധഭാനമഭായുലാം പദതനിക്കഭാവശവമഭായ
സലലാം  ലഭവമഭാകേഭാത്തതനിനഭാലലാം  കറഭാഡു  മുറനിക്കുനതനിനുലാം  ലറയനില്കവ
ലലലന  കകഭാസട്ട്  ലചേയ്യുനതനിനുമുള്ള  അനുമതനിക്കുള്ള  കേഭാലതഭാമസലാം
കേഭാരണവലാം  ഫണനിലന്റെ അപരവഭാപ്തതമൂലവമഭാണട്ട്.   കൂടഭാലത പലകപഭാഴലാം
ഉകദ്ദശനിച  അലലലനലമന്റെനില്  ലലപപനിടഭാന  സഭാധനിക്കഭാലത  വരകമ്പഭാള
അനുകയഭാജവമഭായ  മറ  അലലലനലമന്റെട്ട്  കേലണത്തനി  മഭാറത്തനിനുള്ള
അനുമതനി  വഭാകങ്ങണനി വരനണട്ട്.   ഇതുലാം  കേഭാലതഭാമസത്തനിനുള്ള ഒര
പ്രധഭാന  കേഭാരണമഭാണട്ട്.  അക്കഇൗണന്റെട്ട്  ജനറലനിലന്റെ  ആഡനിറട്ട്  റനികപഭാര്ടനിലല
പ്രധഭാന  പരഭാമര്ശങ്ങള  കേഭാലതഭാമസവലാം  പദതനിയുലട  പ്രകയഭാജനലാം
യഥഭാസമയലാം ജനങ്ങളക്കട്ട് ലഭവമഭാക്കഭാത്തതുലാം സലാംബന്ധനിചഭാണട്ട്.
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പദതനി വനിഭഭാഗലാം   - 2 :

പദതനി വനിഭഭാഗലാം-2-ലന്റെ അധനികേഭാരപരനിധനിയനില് വരന മൂവഭാറപുഴ വഭാലനി
ജലകസചേന  പദതനി  പൂര്ത്തതീകേരണ  ഘടത്തനിലഭാണട്ട്.  പദതനി
നടത്തനിപനിനുള്ള ഫണനിലന്റെ അപരവഭാപ്തതയുലാം സഭാകങതനികേ ബുദനിമുട്ടുകേളുലാം
ലറയനില്കവയുലടയുലാം  കറഭാഡട്ട്  കകഭാസനിലാംഗനിലന്റെയുലാം  സലലമടുപനില്  വന
കേഭാലതഭാമസവമഭാണട്ട്  കമല്പടനി  പദതനി  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീ
കേരനിക്കുവഭാന കേഴനിയഭാതനിരനതട്ട്.  അതുലകേഭാണട്ട് ടനി  പദതനിക്കട്ട് ഓഡനിറട്ട്
ഒബ്ജക്ഷന  വനനിടനില.   കൂടഭാലത  പദതനി  വനിഭഭാഗലാം  2-നട്ട്  കേതീഴനിലള്ള
ഇടമലയഭാര്  ജലകസചേന  പദതനിയുലാം  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന
കേഴനിയഭാത്തതട്ട്  ഫണനിലന്റെ  അപരവഭാപ്തതയുലാം  സലലാം  ഏലറടുക്കുനതനിനട്ട്
കവണനി വന കേഭാലതഭാമസവലാം മൂലമഭാണട്ട്.  ടനി  പദതനിക്കുലാം സമയബന്ധനിതമഭായനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന  കേഴനിയഭാത്തതനിലന്റെ  കപരനില്  ഓഡനിറട്ട്  ഒബ്ജക്ഷന
വനനിടനില. 

ഇതുകൂടഭാലത ഇഇൗ ഓഫതീസനിനട്ട് കേതീഴനില് നടപനിലഭാക്കുവഭാന ഉകദ്ദശനിചനിരന
വഭാമനപുരലാം  ജലകസചേന  പദതനിയുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  പ്രഭാകദശനികേ
എതനിര്പ്പുമൂലലാം തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി നനിര്ത്തനിവച്ചു.  നടപനിലഭാക്കഭാലത കപഭായ ടനി
പദതനിക്കുകവണനി  ലചേലവഴനിച  തുകേ  സലാംബന്ധനിചട്ട്  ഓഡനിറട്ട്  ഒബ്ജക്ഷന
വനനിട്ടുണട്ട്.  

ഭൂജല വകുപട്ട്  :

സലാംസഭാനത്തട്ട് കുടനിലവള്ള പദതനികേള സമയബന്ധനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കഭാലത  കപഭായതനിലന്റെ  കേഭാരണങ്ങള  വനിലയനിരത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   സലലാം
വനിട്ടുകേനിടഭാത്തതനിനഭാല്  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനില്  കുടനിലവള്ള  പദതനി
നടപനിലഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കഭാത്തതനിലനപറനി ഓഡനിറട്ട് നനിരതീക്ഷണലാം നനിലവനിലണട്ട്. 

ജലനനിധനി  :

ജലനനിധനി  പദതനികേള  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കത്തക്ക
രതീതനിയനിലഭാണട്ട്  പദതനികേള ആസൂത്രണലാം ലചേയനിരനിക്കുനതട്ട്.   എനഭാല്
പ്രതനികൂല  കേഭാലഭാവസ,  പദതനി  ഘടകേങ്ങളക്കഭാവശവമഭായ  സലലാം
ലഭനിക്കുനതനിനുള്ള  ബുദനിമുട്ടുകേള,  വനലാം,  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്,  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.
എനതീ  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുലട  അനുമതനി  കതടല്  തുടങ്ങനിയ  വനിവനിധ
കേഭാരണങ്ങളലകേഭാണട്ട് ചേനില പദതനികേള സമയബന്ധനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന
കേഴനിയഭാലത വരന.  ജലനനിധനി പദതനികേളുലട സമയബന്ധനിത പൂര്ത്തനിയഭാക്കല്
സലാംബന്ധനിചട്ട് ആഡനിറട്ട് പരഭാമര്ശങ്ങളനില.
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പദതനി വനിഭഭാഗലാം   1:

കേഭാരഭാപ്പുഴ  ജലകസചേന  പദതനിലയ  സലാംബന്ധനിചട്ട്  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കല്,
ജതീവനക്കഭാരലട  അപരവഭാപ്തത  എനനിവ  പദതനിയുലട  കേമ്മേതീഷനനിലാംഗട്ട്
ലലവകുനതനിനട്ട്  കേഭാരണമഭായനിട്ടുണട്ട്.   ബഭാണഭാസുരസഭാഗര്  പദതനിയനില്
സലകമലറടുക്കഭാന കവണനിവന കേഭാലതഭാമസലാം കേഭാരണലാം ലലവകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇഇൗ
രണട്ട് പദതനികേളുലാം കവഗത്തനില് പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി പൂര്ണമഭായുലാം കേമ്മേതീഷന
ലചേയ്യുവഭാന ആഡനിറട്ട് നനിര്കദ്ദശമുണട്ട്. 

(ബനി)  കകേരള ജല അകതഭാറനിറനി :

2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  കകേരള  ജല  അകതഭാറനിറനിക്കട്ട്  ജലവനിതരണ
പദതനികേളുലട  നനിര്വ്വഹണത്തനിനഭായനി  കകേന്ദ്രവനിഹനിതമഭായനി  45.20
കകേഭാടനി  രൂപയുലാം സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് വനിഹനിതമഭായനി  519.19  കകേഭാടനി
രൂപയുലാം  ഉളലപലട  564.39  കകേഭാടനി  രൂപ  ആണട്ട്  അനുവദനിചതട്ട്.
ഇതനില്  543.31  കകേഭാടനി  രൂപ  ലചേലവഴനിച്ചു.   അതഭായതട്ട്  ബഡ്ജറട്ട്
വനിഹനിതത്തനിലന്റെ 72% ലചേലവഴനിച്ചു. 

പദതനി വനിഭഭാഗലാം   - 2 :

കേഴനിഞ്ഞ  വര്ഷലാം  പദതനി  വനിഭഭാഗലാം-2-ലന്റെ  ഓഫതീസനിനു  കേതീഴനിലല
പദതനികേളക്കഭായനി നതീക്കനി വചനിരന തുകേയനില് ലചേലവഭാക്കനിയതനിലന്റെ
കേണക്കട്ട് ചുവലട കചേര്ക്കുന:

പദതനി ബഡ്ജറട്ട്
വനിഹനിതലാം (ലക്ഷലാം)

ലചേലവഭായതട്ട്
(ലക്ഷലാം)

ശതമഭാനലാം

ഇടമലയഭാര് പദതനി 2122 2121.11 100%

മൂവഭാറപുഴവഭാലനി ജലകസചേന പദതനി 2229 2228.46 100%

പഭാമ്പഭാര് ജലകസചേന പദതനി 1700 1.13 0.07%

ഭൂജല വകുപട്ട്   :

ഭൂജല  വകുപട്ട്  കുഴല്ക്കനിണര്  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  ലചേറുകേനിട
കുടനിലവള്ള  പദതനികേളഭാണട്ട്  നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്.  രഭാജതീവ്ഗഭാന്ധനി  കുടനിലവള്ള
പദതനിയനിന  കേതീഴനില്  ഇതനിനഭായനി  അനുവദനിച  തുകേയുലട  99.61%
ലചേലവഴനിച്ചു.  

1484/2019



34       കകേരള നനിയമസഭ നവലാംബര്  3, 2016

ജലനനിധനി :

കേഴനിഞ്ഞ വര്ഷലാം (2015-16)  ജലനനിധനി നടപനിലഭാക്കനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന
പദതനികേളക്കഭായനി  നതീക്കനിലവച  (268.62  കകേഭാടനി  രൂപ)  മുഴവന
തുകേയുലാം (100%) ലചേലവഴനിചനിട്ടുണട്ട്.  

പദതനി വനിഭഭാഗലാം   - 1 :

വനിവനിധ  പദതനികേളനില്  പഭാന,  കനഭാണ്  പഭാന  ശതീര്ഷകേങ്ങളനില്
യഥഭാകമലാം 34.83 ശതമഭാനവലാം 81.10 ശതമഭാനവലാം ലചേലവഴനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)   കകേരള ജല അകതഭാറനിറനി :

നനിലവനില്  പണനി  നടനലകേഭാണനിരനിക്കുന  പ്രവൃത്തനികേള  അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ക്കുന.* 

ഇഇൗ പദതനികേള അടനിയനരമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാനഭായനി  പദതനികേളുലട
വനിവനിധ ഘടകേങ്ങള ഒകര സമയലാം ലചേയ്യുന.  ഇതനിനഭായനി പ്രകതവകേ
കപ്രഭാജകട്ട്  ഡനിവനിഷനുകേള  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  പദതനി  നനിര്വ്വഹണത്തനിലല
പുകരഭാഗതനി  സലാംബന്ധനിചട്ട്  വനിവനിധ  തലങ്ങളനില്  ജനപ്രതനിനനിധനികേള
ഉളലപലടയുള്ളവരമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  അവകലഭാകേന  കയഭാഗങ്ങള
നടത്തുകേയുലാം  തടസ്സങ്ങള  നതീക്കുവഭാന  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം
ലചേയ്യുന.  

ജലലഭവത കുറഞ്ഞ പ്രകദശങ്ങളനില് തകദ്ദശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള വഴനി
ടഭാങര് കലഭാറനിയനില് ജലലാം എത്തനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനിയുലാം സസതീകേരനിക്കുന.  

പദതനികേലളലഭാലാം  തലന  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ണമഭായനി  കേമ്മേതീഷന
ലചേയ്യേഭാനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

പദതനി വനിഭഭാഗലാം  -2 :

ഇഇൗ  ഓഫതീസനിനു  കേതീഴനില്  നടപനിലഭാക്കനി  വരന  മൂവഭാറപുഴവഭാലനി
ജലകസചേന  പദതനിയുലടയുലാം  ഇടമലയഭാര്  ജലകസചേന  പദതനിയുലടയുലാം
ഇനനിയുലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാനുള്ള  കേനഭാലകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം
അടനിയനരമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  എടുത്തു
വരന.  ഇവ കൂടഭാലത പുതനിയ പദതനികേളഭായ പഭാമ്പഭാര് ജലകസചേന
പദതനിയനിലല  പടനികശ്ശേരനി  ഡഭാമനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണവലാം  മതീനചനില്
നദതീതടപദതനിയനിലല  അരണഭാപുരത്തുള്ള  മനിനനിഡഭാമനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണവലാം
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഭൂജല വകുപട്ട് :

നനിലവനില്  കകേരളത്തനിലന്റെ  വനിവനിധ  ഭഭാഗങ്ങളനിലഭായനി  59  മനിനനി  കുടനിലവള്ള
വനിതരണ  പദതനികേളുലടയുലാം,  195  ഹഭാന്റെട്ട്  പമ്പട്ട്  റനിപയറുകേളുലടയുലാം
നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടനവരന.  ഇതുസലാംബന്ധനിച  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* 

ജലനനിധനി :

ജലനനിധനി രണഭാലാംഘടത്തനില് നടപനിലഭാക്കനി വരന പദതനികേളുലാം അവ
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേളുലാം തഭാലഴ ലകേഭാടുക്കുന:

ബഭാചട്ട്    1 :  465  കുടനിലവള്ള  പദതനികേള  നടപഭാക്കഭാനഭായനി
ഏലറടുത്തതനില് 448 പദതനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. ബഭാക്കനിയുള്ള
പദതനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം,  പദതനികേള  പൂര്ത്തനിയഭായ
പഞഭായത്തുകേളനില്നനിനലാം  പദതനി  വനിടുതല്  ലചേയട്ട്  ഗുണകഭഭാക
സമനിതനികേളക്കട്ട് ലലകേമഭാറുനതനിനുള്ള നടപടനികേളുലാം പുകരഭാഗമനിച്ചുവരന. 

ബഭാചട്ട്    2 :  1182  പദതനികേള  ഏലറടുത്തട്ട്  നടപഭാക്കുനതനില്  784
പദതനികേള ഇതനിനകേലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ബഭാക്കനിയുള്ളവ  2017
ജൂണ് മഭാസകത്തഭാലട പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനഭാണട്ട് ലക്ഷവമനിടനിട്ടുള്ളതട്ട്. 

ബഭാചട്ട്    3 : 513  കുടനിലവള്ള പദതനികേളഭാണട്ട് ഇഇൗ ബഭാചനിലല വനിവനിധ
പഞഭായത്തുകേളനിലഭായനി  നടപഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദശനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.   പദതനികേളുലട
കസഭാതസ്സുകേളുലട പ്രവൃത്തനികേള ആരലാംഭനിച്ചു കേഴനിഞ്ഞു.

മളടനി ജനി  .  പനി  .  പദതനികേള    : 12  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളക്കട്ട് കുടനിലവള്ള
വനിതരണലാം  നടത്തുനതനിനഭായനി  3  ലകേ.ഡബക്യൂ.എ.  പദതനികേള
ലതരലഞ്ഞടുത്തനിരന.  ഇതനില് മഭാളയുലാം,  സമതീപ  5  പഞഭായത്തുകേളക്കുമുള്ള
പദതനിയനില്  ലകേ.ഡബക്യൂ.എ.-യുലട  ലപഭാതുഘടകേങ്ങളുലട  പ്രവൃത്തനികേള
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരന.   ജലനനിധനി  വനിതരണ  ശലാംഖലയുലട  90%
പണനിയുലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണട്ട്.  ഊരകേലാം,  കവങ്ങര,  പറപ്പൂര്  പദതനിയുലടയുലാം
ലതനല, ഒഴൂര്, ലപരമണക്ലഭാരനി പദതനിയുലാം കകേരള ജല അകതഭാറനിറനി,
ജലനനിധനി ഘടകേങ്ങളുലട പ്രവൃത്തനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരന.

പദതനി വനിഭഭാഗലാം   - 1 :

നനിലവനില് നനിര്മ്മേഭാണലാം നടനവരന കേഭാരഭാപ്പുഴ,  ബഭാണഭാസുരസഭാഗര്
എനതീ ജലകസചേന പദതനികേള  2019-20  വര്ഷത്തനില് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന
ലക്ഷവമനിടനിട്ടുണട്ട്.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ഡനി) കകേരള ജല അകതഭാറനിറനി :

ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനുകശഷലാം തനിരവനനപുരലാം
സര്ക്കനിളനിനു  കേതീഴനില്  കേലനിയൂര്,  ലവങ്ങഭാനൂര്  പഞഭായത്തുകേളക്കട്ട്
വനിഴനിഞ്ഞലാം കകേഭാര്പകറഷന ഏരനിയയ്ക്കുലാം കകേഭാവളലാം ടൂറനിസട്ട് ഏരനിയയ്ക്കുലാം
കവണനിയുള്ള  കുടനിലവള്ള  പദതനി  ഭഭാഗനികേമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.
ഇതുവഴനി 50000 ജനങ്ങളക്കഭാണട്ട് പ്രകയഭാജനലാം ലഭനിക്കുനതട്ട്.  

കകേഭാടയലാം  സര്ക്കനിളനിനു  കേതീഴനില്  മണനിമല  ശുദജല  പദതനി
ഭഭാഗനികേമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു:  ശുദതീകേരണശഭാലയനില്  നനിനള്ള
വനിതരണശലാംഖലയനിലല  2  കസഭാണുകേളനിലല  ലലപപട്ട് ലലലനുകേളഭാണട്ട്
ഭഭാഗനികേമഭായനി  കേമ്മേതീഷന  ലചേയനിരനിക്കുനതട്ട്.  ഇതുവഴനി  എകേകദശലാം
1000  കപര്ക്കട്ട്  കുടനിലവള്ളലാം  ലഭനിക്കത്തക്ക  വനിധലാം  പദതനി
പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭായനി.  ബഭാക്കനി വനിതരണശലാംഖല കൂടനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതു
വഴനി  ഏകേകദശലാം  72000  കപര്ക്കട്ട്  ശുദജലലമത്തനിക്കഭാനഭാണട്ട്
ലക്ഷവമനിടനിരനിക്കുനതട്ട്.

പത്തനലാംതനിട  സര്ക്കനിളനിനു  കേതീഴനില്  പനളലാം  ശുദജലവനിതരണ
പദതനിയുലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. ഇഇൗ പദതനി വഴനി 36000 കപര്ക്കുലാം
കുടനിലവള്ളലാം ലഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.

തൃശൂര് ജനിലയനില്  ഏറനിയഭാടട്ട്-എടവനിലങ്ങട്ട്  പഞഭായത്തുകേളനികലയ്ക്കുള്ള
വനിതരണശലാംഖല ദതീര്ഘനിപനിക്കല് പദതനിയുലട പണനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.
കുടനിലവള്ളലാം വനിതരണലാം ലചേയ വരന.  ഇഇൗ പദതനി വഴനി ഏകേകദശലാം
45000 കപര്ക്കുലാം കുടനിലവള്ളലാം ലഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.  

ജലനനിധനി :

ജലനനിധനി രണഭാലാംഘട പദതനി പ്രകേഭാരലാം  76  കുടനിലവള്ള പദതനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  ഇതുമൂലലാം 6574 കുടുലാംബങ്ങളനിലല 29,000-കത്തഭാളലാം
കപര്ക്കട്ട് ഇതനിലന്റെ പ്രകയഭാജനലാം ലഭനിക്കുന.  പഞഭായത്തട്ട് തനിരനിച്ചുള്ള
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന. *

ഭൂജല വകുപട്ട് :

ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  എത്തനിയകശഷലാം  46  മനിനനി
കുടനിലവള്ള വനിതരണ പദതനികേളുലാം, 9  ലലകേപമ്പട്ട് സതീലാം, 746  ഹഭാന്റെട്ട്
പമ്പട്ട് റനിപയറുകേളുലാം, 33 കുഴല്കേനിണര് നനിര്മ്മേഭാണവലാം പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.
ഇവയുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

* ദലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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9 (*669) ശതീ  .   ലകേ  .   ലകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര് :
ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസ്സനി :
ശതീ  .   ലകേ  .   കുഞ്ഞനിരഭാമന :
ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതട്ട്  കകേഭായ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന

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

(എ)  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കുള്ള  കക്ഷമഫണട്ട്  വനിനനികയഭാഗത്തനില്
മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തുണഭായതഭായനി ആകക്ഷപമുള്ള കമകക്കടുകേളുലാം അഴനിമതനിയുലാം
ശദയനില്ലപടനിരകനഭാ;  എങനില്  ഇതു  പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി  എന്തു  നടപടനി
സസതീകേരനിയഭാന ഉകദ്ദശനിക്കുനലവനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  പ്രഖവഭാപനിക്കുന  പദതനികേളനില്  പലതുലാം  ആദനിവഭാസനി
ഊരകേളനില് എത്തുനനിലലന പ്രശ്നലാം പരനിഹരനിക്കഭാന നടപടനിലയടുക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഏകേകദശലാം  25  ശതമഭാനലാം  ആദനിവഭാസനികേളക്കട്ട്  കറഷന  കേഭാര്ഡു
കപഭാലമനിലഭാത്ത  അവസയട്ട്  മഭാറമുണഭാക്കഭാന  എലനങനിലലാം  പദതനി  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ
എനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ)  ചേനില  പദതനികേളനിലല  നടത്തനിപനില്  പഭാകേപനിഴകേള  സലാംഭവനിചതഭായനി
ആകക്ഷപലാം  ഉയര്നനിട്ടുണട്ട്.  ആയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  വകുപട്ട്  തലത്തനിലലാം
ധനകേഭാരവ  പരനികശഭാധനഭാ  വനിഭഭാഗലാം  മുകഖനയുലാം  അകനസഷനിചട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചു
വരന.  ജനനതീ  ജന്മേരക്ഷഭാ  പദതനിയുമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  ധനവനിനനികയഭാഗത്തനില്
കമകക്കടട്ട്  കേലണത്തനിയതനിലന  തുടര്നട്ട്  സ.ഉ.(ലലകേ)  നമ്പര്  64/16 പജപവവനിവ
തതീയതനി 10-8-2016  പ്രകേഭാരലാം പദതനി നടത്തനിപട്ട് സമയത്തട്ട് അസനിസന്റെട്ട് ഡയറകര്
(വനിദവഭാഭവഭാസലാം)  ആയനിരന  ഉകദവഭാഗസലന  സര്വ്വതീസനില്  നനിനലാം  സലസന്റെട്ട്
ലചേയലകേഭാണട്ട് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  സര്ക്കഭാര് പ്രഖവഭാപനിക്കുന പദതനികേള ഉഇൗരകേളനില് എത്തുനലണനട്ട്
ഉറപ്പുവരത്തുനണട്ട്.  കകേഭാളനനികേളനിലല  ഊരകൂട  ചേര്ചയനിലൂലട  പദതനിയനില്
നനിഷ്കര്ഷനിചനിരനിക്കുന  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദശങ്ങളക്കട്ട്  വനികധയമഭായനി  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള
കേലണത്തുന.  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കഭായുള്ള  90%  വവക്തനിഗത  സഭാമ്പത്തനികേഭാനുകുലവങ്ങളുലാം
ബഭാങട്ട് അക്കഇൗണട്ട് വഴനിയഭാണട്ട് നല്കേനിവരനതട്ട്.

(സനി)  കദശതീയ  ഭക്ഷവസുരക്ഷഭാ  നനിയമവമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  സലാംസഭാനലത്ത
എലഭാ  പടനികേവര്ഗ്ഗ  കുടുലാംബങ്ങലളയുലാം  കദശതീയ  ഭക്ഷവസുരക്ഷഭാ  നനിയമത്തനില്
ഉളലപടുത്തുനതനിനുലാം  എലഭാ  പടനികേവര്ഗ്ഗ  കുടുലാംബങ്ങളക്കുലാം  കറഷന  കേഭാര്ഡട്ട്
ലഭവമഭാക്കുനതനിനുള്ള സതസര നടപടനിയുലാം സസതീകേരനിച്ചു വരന.
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വഭായ്പകേള എഴതനിത്തള്ളുനതനിനുള്ള പദതനി

10 (*670) ശതീ  .   ലകേ  .   ലജ  .   മഭാകനി :

ശതീ  .   ലജയനിലാംസട്ട് മഭാതത്യു :

ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗങ്ങളക്കഭായുള്ള സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനില് നനിനലാം

എടുത്തനിട്ടുള്ള വഭായ്പകേള എഴതനിത്തള്ളുനതനിനുള്ള പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എത്ര  തുകേ  വലരയുള്ള  വഭായ്പകേളഭാണട്ട്  പ്രസ്തുത  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം

എഴതനിത്തള്ളുനലതനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനില് എത്ര രൂപയഭാണട്ട്  ഈ പദതനിക്കഭായനി  വകേയനിരത്തനിയനിരനിക്കുനതട്ട്;

ഈ  തുകേ  പ്രസ്തുത  പദതനിക്കഭായനി  മതനിയഭാകുകമഭാ;  ഇലലങനില്  അധനികേ  തുകേ

അനുവദനിക്കുകമഭാ എനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) 31-3-2010-നകേലാം അവധനിയഭായ വഭായ്പകേള എഴതനിത്തള്ളുന ഈ പദതനി

31-3-2016  വലര  അവധനിയഭായ  വഭായ്പകേളക്കട്ട്  കൂടനി  ബഭാധകേമഭാക്കുന  കേഭാരവലാം

പരനിഗണനിക്കുകമഭാ എനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

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

(എ) ഉണട്ട്.  പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന, സഹകേരണ

സഭാപനങ്ങള എനനിവനിടങ്ങളനില് നനിനട്ട് പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗക്കഭാര് എടുത്തനിട്ടുള്ളതുലാം

31-3-2010-നട്ട്  മുനപട്ട്  തനിരനിചടവട്ട്  കേഭാലഭാവധനി  പൂര്ത്തനിയഭായതുമഭായ  വഭായ്പകേളനില്

മുതലലാം  പലനിശയുലാം  കചേര്ത്തട്ട്  ഒര  ലക്ഷലാം  രൂപ  വലരയുള്ള  തുകേ  സര്ക്കഭാര്

വഹനിക്കുനതനിനട്ട് സ.ഉ(പനി) 24/2015  പജപവവനിവ,  തതീയതനി  30-3-2015  പ്രകേഭാരലാം

വവവസ ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം

എടുത്തനിട്ടുള്ളതുലാം 31-3-2010 വലരയുള്ള തനിരനിചടവട്ട് കേഭാലയളവട്ട് പൂര്ത്തനിയഭായതുമഭായ

വഭായ്പകേളനില് ഒര ലക്ഷലാം രൂപ വലര  (മുതലലാം പലനിശയുലാം)-യുള്ള വഭായ്പകേള എഴതനി

തള്ളുനതനിനുള്ള പദതനി വകുപട്ട് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി) വഭായ്പ എഴതനി തള്ളല് പദതനി പ്രകേഭാരലാം വകേയനിരത്തനിയനിട്ടുള്ള 50 കകേഭാടനി
രൂപയനില്  നനിനലാം  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  നനിനള്ള  വഭായ്പകേള  എഴതനി
തള്ളുനതനിനഭായനി  44,33,96,000  രൂപ  സഹകേരണ  സലാംഘലാം  രജനിസഭാര്ക്കട്ട്
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. ഇതനിനട്ട് പുറകമ 88,53,63,565 രൂപ കൂടനി വകുപട്ട് ആവശവലപടനിട്ടുണട്ട്.
ടനി തുകേ അനുവദനിക്കുന കേഭാരവലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

(ഡനി)  നനിലവനില്  31-3-2010-നട്ട് മുനപട്ട് തനിരനിചടവട്ട് കേഭാലഭാവധനി പൂര്ത്തനിയഭായ
വഭായ്പകേളഭാണട്ട്  എഴതനിത്തള്ളുനതനിനട്ട്  പരനിഗണനിക്കുനതട്ട്.  ആയതട്ട്  പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനികേസന വകുപനികലതുകപഭാലല 31-3-2014 വലര ഉയര്ത്തനി ഏകേതീകേരനിക്കുന കേഭാരവലാം
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്. 

പടനികേജഭാതനി ലഎ.ടനി.ലഎ. ലട്രെെയനിനനികേളക്കഭായനി പ്രകതവകേ കപഭാഷകേഭാഹഭാര
പദതനി

11 (*671) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര് :
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ബഷതീര് :
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   കുഞ്ഞഭാലനിക്കുടനി :
ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    അബ്ദു റബട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)പടനികേജഭാതനി ലഎ.ടനി.ലഎ. ലട്രെെയനിനനികേളക്കഭായനി പ്രകതവകേ കപഭാഷകേഭാഹഭാര
പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില് അതനിലന്റെ നടത്തനിപ്പു സലാംബന്ധനിച വനിശദവനിവരലാം നലഭാകമഭാ;

(സനി)  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിദവഭാര്തനികേളക്കട്ട്  പ്രസ്തുത  പദതനിയനിന  കേതീഴനില്
എലനഭാലക്ക സഇൗകേരവങ്ങള നല്കുനലണനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനിനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബഭാലന):

(എ)  പടനികേജഭാതനി  ലഎ.ടനി.ലഎ.  ലട്രെെയനിനനികേളക്കട്ട്  ഉചഭക്ഷണലാം  നല്കുനതനിനുള്ള
പദതനി സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

(ബനി)  ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേള സനിതനി ലചേയ്യുന പ്രകദശങ്ങളനില് ഭക്ഷണലാം പഭാകേലാം
ലചേയ  നല്കുനതനിനട്ട്  കുടുലാംബശതീ  യൂണനിറകേലള  ചുമതലലപടുത്തുനതഭാണട്ട്.  ഒര  നനിശനിത
ലമനു പ്രകേഭാരലാം ഉചഭക്ഷണലാം തയ്യേഭാറഭാക്കനി ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേളനില് വനിതരണലാം ലചേയ്യുവഭാന
അത്തരലാം  യൂണനിറകേളക്കട്ട്  സഭാധവമലഭാത്തയനിടങ്ങളനില്  ലചേറുകേനിട  ഭക്ഷണശഭാലകേള/
കേഭാററനിലാംഗട്ട് യൂണനിറകേള എനനിവലര കേരഭാര് അടനിസഭാനത്തനില് 6  മഭാസകത്തയ്കക്കഭാ
അലലങനില് ഒര വര്ഷകത്തയ്കക്കഭാ ഏല്പനിക്കുനതനിനുമഭാണട്ട് ഉകദ്ദശനിക്കുനതട്ട്.

(സനി)  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  വകുപനിനു  കേതീഴനിലള്ള
ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേളനിലല എലഭാ ലട്രെെയനിനനികേളക്കുലാം പ്രകയഭാജനലാം ലഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.
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കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി പദതനികേള

12 (*672) ശതീ  .   എലാം  .   നഇൗഷഭാദട്ട് :
ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശർമ്മേ :
ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി :
ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി പുതുതഭായനി
എലനലഭാലാം പദതനികേളഭാണട്ട് ആകലഭാചേനിക്കുനലതനട്ട് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;

(ബനി)  അടനിക്കടനി  ലലപപട്ട്  ലലലന ലപഭാട്ടുനതുമൂലലാം  കുടനിലവള്ള തടസ്സലാം  ഉണഭാകുനതട്ട്
പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി പഴകേനിയ ലലപപ്പുകേള മഭാറനി  പുതനിയവ സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്
എലനങനിലലാം പദതനി വനിഭഭാവനലാം ലചേയ്യുനകണഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ശഭാസഭാലാംകകേഭാടയടക്കമുള്ള  ശുദജലതടഭാകേങ്ങളനിലല  സസഭാഭഭാവനികേ
നതീലരഭാഴക്കട്ട്  കുറയുനതുമൂലമുള്ള  കുടനിലവള്ള  ദഇൗര്ലഭവലാം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി
എനട്ട് നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദശനിക്കുനതട്ട്?

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   മഭാതത്യു ടനി  .  കതഭാമസട്ട്  ):

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി  SAGY,
AMRUT,  KIIFB  എനതീ പദതനികേള മുകഖന പുതനിയ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിച്ചു
നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദശനിക്കുനതട്ട്.   ഇതട്ട്  കൂടഭാലത  ഫണട്ട്  ലഭവതയനുസരനിചട്ട്
NRDWP,  നബഭാര്ഡട്ട്,  പഭാന ഫണട്ട്  എനതീ പദതനികേളനില് ഉളലപടുത്തനി പുതനിയ
പദതനികേളുലാം  ആസൂത്രണലാം  ലചേയ്യുനണട്ട്.  വരളചഭാ  ദുരനിതഭാശസഭാസ  പദതനിയനില്ലപടുത്തനി
കുഴല്ക്കനിണറുകേള നനിര്മ്മേനിചട്ട് ലചേറുകേനിട കുടനിലവള്ള പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുവഭാനുലാം
നനിലവനിലള്ള  ജലനനിധനി  രണഭാലാംഘട  പദതനിയുലട  റതീസക്ചേറനിലാംഗനില്  രണട്ട്  മളടനി
ജനി.പനി,  ബൃഹദട്ട്  പദതനികേള  കൂടനി  (ചേതീകക്കഭാടട്ട്,  ലനടുമ്പഭാകശ്ശേരനി)  ഉളലപടുത്തനി
നടപനിലഭാക്കഭാന  തതീരമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള  പ്രഭാരലാംഭ
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരന.

(ബനി)  ഉണട്ട്.  അടനിക്കടനി  ലലപപട്ട്  ലലലന  ലപഭാട്ടുനതുമൂലലാം  കുടനിലവള്ള
തടസ്സമുണഭാകുനതട്ട് പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി പഴകേനിയ ലലപപ്പുകേള മഭാറനി  പുതനിയവ
സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  സലാംസഭാന  ബജറനിലലാം  KIIFB-യനിലലാം  ഉളലപടുത്തനി  പുതനിയ
പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിച്ചു വരന,  കുടനിലവള്ള വനിതരണ ശലാംഖല കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുനതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  കേഭാലപഴക്കലാം ലചേനതുലാം  തുടര്ചയഭായനി  കചേഭാര്ചയുള്ളതുമഭായ  ലലപപ്പുകേള
മഭാറനി  പുതനിയവ  സഭാപനിക്കുന  പ്രവൃത്തനികേളഭാണട്ട്  പ്രധഭാനമഭായുലാം  ഏലറടുക്കുനതട്ട്.
ഇത്തരലാം  പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി  KIIFB-യനില്  ഉളലപടുത്തനി  526  കകേഭാടനി  രൂപയ്ക്കുലാം
കസറട്ട് പഭാനനില് 50 കകേഭാടനി രൂപയ്ക്കുമുള്ള ലപ്രകപഭാസലകേള പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.
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(സനി)  ശഭാസഭാലാംകകേഭാടയടക്കമുള്ള  ശുദജലതടഭാകേങ്ങളനിലല  സസഭാഭഭാവനികേ
നതീലരഭാഴക്കട്ട്  കുറയുനതുമൂലമുള്ള  കുടനിലവള്ള  ദഇൗര്ലഭവലാം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി
കേഴനിഞ്ഞ  വര്ഷലാം  ലകേ.ലഎ.പനി.  കേനഭാലനില്  നനിനലാം  ലവള്ളലാം  എടുക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള എടുത്തനിരന.  ലകേ.ലഎ.പനി. കേനഭാലനില് നനിനള്ള ലവള്ളലാം ചേവറ-പന്മേന
ശുദതീകേരണശഭാലയനികലയട്ട്  എത്തനിക്കുനതനിനുകവണനി  എസനികമറട്ട്  തയ്യേഭാറഭാക്കനി
ഭരണഭാനുമതനിക്കുള്ള  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചു  വരന.  ഭഭാവനിയനില്  ശഭാസഭാലാംകകേഭാട
തടഭാകേത്തനില്  നനിനലാം  എടുക്കുന  ജലത്തനിലന്റെ  അളവട്ട്  കുറയ്ക്കുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
കേലടയഭാറനില്  ഞഭാങടവട്ട്  എന  സലത്തനില്  നനിനലാം  100  എലാം.എല്.ഡനി.  ജലലാം
എടുക്കുനതനിനുള്ള  ലപ്രഭാകപഭാസല്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുനതനിനഭായനി  ഒനഭാലാംഘടലാം
2016-17-ലല  അമൃതട്ട്  കേര്മ്മേ  പദതനിയനിലലാം  രണഭാലാം  ഘടലാം  KIIFB-യനിലലാം
ഉളലപടുത്തനി സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്. ഇതുകൂടഭാലത കേടപ്പുഴയനില് നനിനലാം 40 എലാം.എല്.ഡനി.
ജലലാം എടുക്കുനതനിനുള്ള പദതനിയുലട നടപടനികേള നടന വരന.  ഇഇൗ പദതനിയുലട
കേനിണര്  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന  ഉകദ്ദശനിചനിരന  സലലത്ത  സലാംബന്ധനിചട്ട്  കകേസട്ട്
നനിലവനിലള്ളതനിനഭാല്  പണനികേള  തടസ്സലപടനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  കമല്പറഞ്ഞ  പദതനികേള
പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുന  മുറയട്ട്  ശഭാസഭാലാംകകേഭാട  ശുദജല  തടഭാകേത്തനില്  നനിനലാം
എടുക്കുന  ജലത്തനിലന്റെ  അളവട്ട്  കുറയ്ക്കുവഭാന  സഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.  കൂടഭാലത  ഭൂജല
വകുപട്ട്  കുഴല്കേനിണര്  അടനിസഭാനമഭാക്കനി  ലചേറുകേനിട  കുടനിലവള്ള  പദതനികേളുലാം
നടപനിലഭാക്കുനണട്ട്. 

എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട് എകട്ട്കചേഞകേലള എലാംകപഭായബനിലനിറനി ലസന്റെറഭാക്കനി മഭാറഭാനുള്ള
പദതനി

13 (*673) ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി :
ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് :
ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷലാംസതീര് :
ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലതഭാഴനിലലാം എദകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന  സര്ക്കഭാര്  പ്രഖവഭാപനിച  എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട്  എകട്ട്കചേഞകേലള
എലാംകപഭായബനിലനിറനി  ലസന്റെര്  ആക്കനി  മഭാറഭാനുള്ള  പദതനിയുലട  വനിലയനിരത്തല്
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  അഭവസവനിദവരഭായ  ലതഭാഴനില്രഹനിതര്ക്കട്ട്  ലതഭാഴനില്  പരനിശതീലനലാം
നല്കേഭാന  ഈ  ലസന്റെറുകേള  പ്രഭാപ്തമഭാകണഭാ;  അതനിനട്ട്  ഏര്ലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന
സലാംവനിധഭാനലാം  എനഭാണട്ട്  എനട്ട്  വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇതനിനഭായനി  വരന  ലചേലവട്ട്
സര്ക്കഭാര് വഹനിക്കുനകണഭാ;
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(സനി)  എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട്  എകട്ട്കചേഞകേളനില്  നനിന  വവതവസമഭായനി  സസകേഭാരവ
കമഖലയനില്  ലതഭാഴനില്  നല്കേഭാന  ഈ  സലാംവനിധഭാനത്തനിനട്ട്  എത്രമഭാത്രലാം
സഭാധവമഭായനിട്ടുലണനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  ലപഭാതുകമഖലയനിലലാം സസകേഭാരവ കമഖലയനിലലാം
ഈ ലസന്റെറുകേള വഴനി ലഭവമഭായ സനിരലാം ലതഭാഴനിലകേളുലട കേണക്കട്ട് ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ  ലസന്റെറുകേലള  ലതഭാഴനിലകനസഷകേര്ക്കട്ട്  ഗുണപ്രദമഭായ  രതീതനിയനില്
പരനിവര്ത്തനലാം ലചേയ്യുനതനിനട്ട് എലനങനിലലാം പദതനിയുകണഭാ എനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

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

(എ) നടത്തനിവരനണട്ട്.

(ബനി)  അഭവസവനിദവരഭായ  ലതഭാഴനില്രഹനിതര്ക്കട്ട്  ലതഭാഴനില്  പരനിശതീലനലാം
നല്കേഭാന  ഇഇൗ  ലസന്റെറുകേള  പ്രഭാപ്തമഭാണട്ട്.  എലാംകപഭായബനിലനിറനി  ലസന്റെറുകേളനില്
രജനിസര്  ലചേയ്യുന  ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേലള  വനിവനിധ  അഭനിരചേനി  പരതീക്ഷകേളക്കുലാം
ലലസകക്കഭാലമട്രെെനികേട്ട് ലടസ്റ്റുകേളക്കുലാം വനികധയമഭാക്കനി അവരലട കേഴനിവകേളുലാം നക്യൂനതകേളുലാം
കേലണത്തുകേയുലാം തുടര്നട്ട് അവരലട അഭനിരചേനിയുലാം കയഭാഗവതയുലാം അടനിസഭാനമഭാക്കനി
ആവശവമഭായ  പരനിശതീലനലാം  നല്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുന.  സസകേഭാരവ  കമഖലയനിലല
ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള  ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേളക്കട്ട്  ലഭവമഭാക്കുവഭാനഭായനി  ലതഭാഴനില്ദഭാതഭാക്കളുമഭായനി
കനരനിടട്ട്  ബന്ധലപട്ടുലാം  എലാംകപഭായബനിലനിറനി  ലസന്റെറനിനകേത്തുലാം പുറത്തുമഭായനി  ലചേറുതുലാം
വലതുമഭായ  ലതഭാഴനില്  കമളകേള  സലാംഘടനിപനിച്ചുലാം  അവസരലമഭാരക്കുന.  ഇഇൗ
പദതനിയുലട ലചേലവട്ട് സര്ക്കഭാര് വഹനിക്കുനണട്ട്.

(സനി) നനിലവനില് സസകേഭാരവ കമഖലയനില് നനിനലാം നഭാമമഭാത്രമഭായ ഒഴനിവകേളഭാണട്ട്
എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട്  എകട്ട്കചേഞകേളനില്  അറനിയനിക്കുനതട്ട്.  ആയതനിനഭാല്  സസകേഭാരവ
കമഖലയനിലല  ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള  ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേളക്കട്ട്  ലഭവമഭാക്കുകേ  എന
ലക്ഷവകത്തഭാലടയഭാണട്ട്  നഭാഷണല്  എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്  വകുപട്ട്  മുകഖന
എലാംകപഭായബനിലനിറനി ലസന്റെര് പദതനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്. എലാംകപഭായബനിലനിറനി ലസന്റെറുകേള വഴനി
ലതഭാഴനില്  ലലനപുണവ  പരനിശതീലനലാം  ലഭനിക്കുന  ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേളക്കട്ട്  സസകേഭാരവ
കമഖലയനില്  കജഭാലനി  ലഭവമഭാക്കുനതനിനുകവണനി  പ്രസ്തുത  കമഖലയനിലല  ലതഭാഴനില്
ദഭാതഭാക്കളുമഭായനി  നനിരനരലാം  സമ്പര്ക്കലാം  പുലര്ത്തുകേയുലാം  എലാംകപഭായബനിലനിറനി  ലസന്റെറനിനട്ട്
അകേത്തുലാം പുറത്തുമഭായനി കജഭാബട്ട് ലഫയറുകേള (ലതഭാഴനില് കമളകേള) സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം ലചേയ
വരന.  കൂടഭാലത  ഇകത  ലക്ഷവകത്തഭാടുകൂടനി  വകുപനിലന്റെ  കനതൃതസത്തനില്  എലാംകപഭായബനിലനിറനി
ലസന്റെറുകേളുലട  സഹകേരണകത്തഭാലട  സലാംസഭാന  വവഭാപകേമഭായനി  ലമഗഭാ  കജഭാബട്ട്
ലഫയറുകേളുലാം  സലാംഘടനിപനിച്ചു  വരനണട്ട്.  കമല്പറഞ്ഞ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലൂലട
സസകേഭാരവ  കമഖലയനില്  ലതഭാഴനില്  നല്കേഭാന  എലാംകപഭായബനിലനിറനി  ലസന്റെറുകേള
പ്രഭാപ്തമഭാണട്ട്.  2012-13 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ആരലാംഭനിച എലാംകപഭായബനിലനിറനി ലസന്റെര്
പദതനിയനിലൂലട സസകേഭാരവ കമഖലയനില്  2016  മഭാര്ചട്ട്  31  വലരയുള്ള കേഭാലയളവനില്
34,137 കപര്ക്കട്ട് കജഭാബട്ട് ഓഫറുകേള നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി) ലതഭാഴനിലകനസഷകേര്ക്കട്ട് ഗുണപ്രദമഭായ രതീതനിയനിലഭാണട്ട് എലാംകപഭായബനിലനിറനി
ലസന്റെറുകേളുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങള രൂപകേല്പന ലചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  
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14 (*674) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .   ലകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന :
ശതീ  .    അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനവലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് കഫഭാറസനി ക്ലബ്ബുകേള രൂപതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദശനിക്കുനകണഭാലയനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇവയുലട  ഉകദ്ദശവലക്ഷവങ്ങകളയുലാം  പ്രവര്ത്തന  രതീതനികയയുലാം  സലാംബന്ധനിച
വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലനലഭാലമനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഇത്തരലാം എത്ര ക്ലബ്ബുകേള രൂപതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ലക്ഷവമനിടനിരനിക്കുനലതനട്ട്
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

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

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  14  ജനിലകേളനിലലാം  കഫഭാറസനി  ക്ലബ്ബുകേള  പ്രവര്ത്തനിച്ചു
വരനണട്ട്.

(ബനി)  വനലാം സലാംരക്ഷനിക്കഭാനുലാം മരങ്ങള വച്ചുപനിടനിപനിക്കഭാനുമുള്ള പ്രതനിബദത
ഉണഭാക്കുകേ  എന  ഉകദ്ദശവകത്തഭാലട  പ്രകൃതനി  സലാംരക്ഷണത്തനില്  തല്പരരഭായ
വനിദവഭാര്തനികേള ഒത്തുകചേരകമ്പഭാള ഒര കഫഭാറസനി ക്ലബട്ട് ആവനിര്ഭവനിക്കുന.  ലക്ഷവ
പ്രഭാപ്തനിക്കട്ട് യുക്തമഭായ കേര്മ്മേ പരനിപഭാടനികേള ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപഭാക്കഭാന ക്ലബ്ബുകേളക്കട്ട്
സസഭാതനവമുണട്ട്.  സഭാധവമഭായനിടലത്തലഭാലാം  വൃക്ഷലലത്തകേള  വച്ചുപനിടനിപനിക്കുകേയുലാം
ഇത്തരലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  മറള്ളവലര  കപ്രരനിപനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുകേ,  പ്രചേഭാരണത്തനിനുലാം
കബഭാധവല്ക്കരണത്തനിനുലാം  പരനിപഭാടനികേള  സലാംഘടനിപനിക്കുകേ  മുതലഭായ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്
കഫഭാറസനി ക്ലബ്ബുകേള   നടത്തുനതട്ട്.

(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത  14  ജനിലകേളനിലമഭായനി  ഏകേകദശലാം  6 00  കഫഭാറസനി
ക്ലബസ്തുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  എലഭാ ജനിലകേളനിലമഭായനി  400  കഫഭാറസനി ക്ലബ്ബുകേള
കൂടനി തുടങ്ങനി പ്രവര്ത്തനലാം ശക്തനിലപടുത്തഭാന ഉകദ്ദശനിക്കുന.  

എലലകസട്ട് വകുപനിലല ലലകലാം ലറക്കഭാര്ഡ്സട്ട് ബക്യൂകറഭാ

15 (*675) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .   തനിരവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് കുനപനിള്ളനി : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലതഭാഴനിലലാം എദകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എദകസട്ട്  വകുപനില്  പുതുതഭായനി  'ദകലാം  ലറക്കഭാര്ഡ്സട്ട്  ബക്യൂകറഭാ'
ആരലാംഭനിക്കുനകണഭാ; എങനില് ഇതു സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;
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(ബനി)  ദകലാം ലറക്കഭാര്ഡ്സട്ട് ബക്യൂകറഭായുലട ചുമതലകേള എലനലഭാമഭാലണനലാം
ഇതനിനഭായനി  വകുപനില്  എലനലഭാലാം  സജതീകേരണങ്ങള  ഒരക്കനിയനിട്ടുലണനലാം
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  ദകലാം ലറക്കഭാര്ഡ്സട്ട് ബക്യൂകറഭായുലട ആസഭാനലാം എവനിലടയഭാണട്ട് എനട്ട്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  എദകസട്ട് വകുപ്പുമഭായനി ബന്ധലപട വനിവരങ്ങള ദകലാം ലറക്കഭാര്ഡ്സട്ട്
ബക്യൂകറഭായനില്നനിനലാം  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  ലഭനിക്കുനകണഭാ;  ഇലലങനില്  ഇതനിനഭാവശവമഭായ
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

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

(എ)  എലലകസട്ട്  വകുപനില്  രജനിസര്  ലചേയ്യുന  കകേസുകേളുലട  സനിതനിവനിവര
കേണക്കുകേള  സൂക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട്  എലലകസട്ട്  വകുപനില്  തനിരവനനപുരത്തട്ട്  എലലകസട്ട്
ലഹഡ്കേസഭാര്കടഴ്സനില്  ലലകലാം  ലറകക്കഭാര്ഡ്സട്ട്  ബക്യൂകറഭാ  രൂപതീകേരനിചട്ട്  പ്രവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിച്ചുവരന.

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  കുറകൃതവങ്ങളുലട  സനിതനിവനിവര  കേണക്കട്ട്  സൂക്ഷനിക്കുകേയുലാം
പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുകേ,  കുറകൃതവങ്ങകളയുലാം  കുറവഭാളനികേകളയുലാം  പറനിയുള്ള
വനിവരങ്ങള  സൂക്ഷനിക്കുകേയുലാം  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുകേ,  സലാംസഭാന  ജനിലഭാ
തലങ്ങളനില് ലലകലാം ലറകക്കഭാര്ഡ്സട്ട് മഭാകനജട്ട് ലമന്റെനിലന്റെ കമല്കനഭാടലാം വഹനിക്കുകേയുലാം
വനിലയനിരത്തുകേയുലാം  വഴനികേഭാട്ടുകേയുലാം  നവതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുകേ,  എലലകസട്ട്
ഉകദവഭാഗസര്ക്കട്ട്  സഹഭായകേരമഭാകേത്തക്ക  രതീതനിയനില്  കദശതീയ  തലത്തനികലയുലാം
സലാംസഭാന  തലത്തനികലയുലാം  അബ്കേഭാരനി/നഭാര്കക്കഭാടനികേട്ട്  ഡ്രഗ്സട്ട്  &  ലലസകക്കഭാ
കട്രെെഭാപനികേട്ട് സബ്സനസട്ട് (എന.ഡനി.പനി.എസ്സട്ട്.) കുറകൃതവങ്ങലളയുലാം കുറവഭാളനികേലളയുലാം
പറനിയുള്ള  വനിവരങ്ങളുലട  സലാംശയനനിവഭാരണ  കകേന്ദ്രമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുകേ,  കുറകൃതവങ്ങലള
പറനിയുള്ള വനിവരങ്ങള ഉളലപലട വകുപനിലല എലഭാത്തരലാം വനിവരങ്ങളുലാം കകഭാഡതീകേരനിക്കുകേയുലാം
കമല്കനഭാടലാം  നടത്തുകേയുലാം  ലചേയ്യുകേ,  ജനിലഭാതലങ്ങളനില്  കുറകൃതവ  സനിതനിവനിവര
കേണക്കട്ട്  കശഖരനിക്കുകേയുലാം  കകഭാഡതീകേരനിചട്ട്  സൂക്ഷനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുകേ,  ലലകലാം
രജനികസഷന,  അകനസഷണലാം,  അനനിമ  റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പണലാം  തുടങ്ങനിയവയുമഭായനി
ബന്ധലപട  സര്ക്കുലറുകേള  സൂക്ഷനിക്കുകേ,  വകുപനിലല  കകേസ്സുകേളുലട  നനിലവനിലല
സനിതനി  കരഖലപടുത്തനി  സൂക്ഷനിക്കുകേ,  കേതീഴട്ട്  ആഫതീസുകേള  സന്ദര്ശനിചട്ട്  ലപന്റെനിലാംഗട്ട്
കകേസുകേളുലട  അകനസഷണ  നടപടനി  കമങ്ങള,  ചേഭാര്ജട്ട്  ഷതീറനിലാംഗട്ട്  തുടങ്ങനിയവ
പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം  നനിരതീക്ഷനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുകേ  എനനിവയഭാണട്ട്  ലലകലാം  ലറകക്കഭാര്ഡ്സട്ട്
ബക്യൂകറഭായുലട  ചുമതലകേള.  എലലകസട്ട്  ലലകലാം  ലറകക്കഭാര്ഡ്സട്ട്  ബക്യൂകറഭായുലട
പ്രവര്ത്തനത്തനിനഭായനി  കജഭായനിന്റെട്ട്  എലലകസട്ട്  കേമ്മേതീഷണര്,  എലലകസട്ട്  സര്ക്കനിള
ഇനലസകര്,  എലലകസട്ട് ഇനലസകര്,  രണ്ടു പ്രനിവന്റെതീവട്ട് ആഫതീസര്,  മൂന സനിവനില്
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എലലകസട്ട് ആഫതീസര്,  ഒര ലലഡ്രവര് എനതീ തസനികേകേള പുതുതഭായനി  സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണട്ട്.  ടനി
ആഫതീസനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനത്തനിനഭായനി  കേമ്പക്യൂടറുകേളുലാം  അനുബന്ധ  ഉപകേരണങ്ങളുലാം
ഇന്റെര്ലനറട്ട്  സഇൗകേരവവലാം  ഫര്ണനിചറുലാം  ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  എലലകസട്ട്  ലലകലാം
ലറകക്കഭാര്ഡ്സട്ട്  ബക്യൂകറഭായുലട  സുഗമവലാം  ഫലപ്രദവമഭായ  പ്രവര്ത്തനത്തനിനട്ട്  നഭാഷണല്
ഇനകഫഭാര്മഭാറനികട്ട്  ലസന്റെറനിലന്റെ  സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  ഒര  ലവബട്ട്  ലബയ്സ്ഡട്ട്
ലലകലാം  മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട്  ആപനികക്കഷന  കസഭാഫട്ട് ലവയര്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരന.   ആയതനികലയട്ട്  ഇഇൗ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില്
പഭാന ഫണനില് ഉളലപടുത്തനി 30 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) തനിരവനനപുരലത്ത എലലകസട്ട് ലഹഡ്കേസഭാര്കടഴ്സനില് എലലകസട്ട് ലലകലാം
ലറകക്കഭാര്ഡ്സട്ട് ബക്യൂകറഭാ പ്രവര്ത്തനിച്ചു വരന.

(ഡനി) എലലകസട്ട് വകുപ്പുമഭായനി ബന്ധലപട വനിവരങ്ങള ലലകലാം ലറകക്കഭാര്ഡ്സട്ട്
ബക്യൂകറഭായനില്  നനിനലാം  കനരനിടട്ട്  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  നല്കുനനില.   വകുപ്പുമഭായനി
ബന്ധലപട  ലപഭാതു  വനിവരങ്ങള  www.keralaexcise.gov.in  എന ലവബ്ലലസറട്ട്
മുഖഭാനരലാം നല്കേനി വരന.

അസലാംഘടനിത ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട കസവന കവതന വവവസകേള

16 (*676) ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .   എലാം  .   വനിനലസന്റെട്ട് :
ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലതഭാഴനിലലാം എദകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  അസലാംഘടനിത  ലതഭാഴനില്  കമഖലയനിലല  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട
കസവന  കവതന  വവവസകേള  ഉറപ്പു  വരത്തുനതനിനട്ട്  എലനലഭാലാം  സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട്
നനിലവനിലള്ളതട്ട്;

(ബനി)  ലതഭാഴനിലനിടങ്ങളനില് ഇവര്ക്കട്ട് എലനലഭാലാം സഇൗകേരവങ്ങളഭാണട്ട് ഒരകക്കണലതനട്ട്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇവര്ക്കുള്ള  സഇൗകേരവങ്ങള  ഒരക്കുനതനില്  വതീഴ്ച  വരത്തുനവര്ലക്കതനിലര
എലനലഭാലാം നനിയമ നടപടനികേളഭാണട്ട് ദകേലക്കഭാള്ളുനതട്ട്, വനിവരനിക്കുകമഭാ?

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

(എ) ലതഭാഴനില് വകുപനിലല എനകഫഭാഴ്സട്ട്ലമന്റെട്ട് വനിഭഭാഗലാം ഉകദവഭാഗസര്, സസകേഭാരവ
സഭാപനങ്ങളനില്  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  വനിവനിധ  ലതഭാഴനില്  നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള
ആനുകൂലവങ്ങള  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  ലഭനിക്കുനലവനട്ട്  ഉറപ്പുവരത്തഭാറുണട്ട്.   സലാംസഭാനത്തട്ട്
വനിവനിധ സസകേഭാരവ കമഖലകേളനില് കജഭാലനി ലചേയ്യുന ജതീവനക്കഭാരലട കവതനലാം ബഭാങട്ട്
വഴനി നല്കുനതനിനഭായുള്ള കവതന സുരക്ഷഭാ പദതനിയുലാം  (ഇ-കപയ്ലമന്റെട്ട്)  ലലപലറട്ട്
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അടനിസഭാനത്തനില്  തനിരവനനപുരലാം  ജനിലയനില്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ലതഭാഴനില്
തര്ക്കങ്ങള ഉണഭാകുകമ്പഭാള ബന്ധലപട  കേണ്സതീലനികയഷന/അഡ്ജൂഡനികക്കഷന
സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  സമയബന്ധനിതമഭായനി  തതീര്പ്പുകേല്പനിചട്ട്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട
പരഭാതനികേള  പരനിഹരനിക്കുന.  സലാംസഭാനത്തട്ട്  മനിനനിമലാം  കവജസട്ട്  ആകനിലന്റെ
ലഷഡക്യൂളനില് ഉളലപടനിട്ടുള്ള  80  കമഖലകേളനില്  75  കമഖലകേളനില് മനിനനിമലാം കവതനലാം
നനിശയനിചനിട്ടുണട്ട്.  നനിര്മ്മേഭാണ  കമഖല  ഉളലപലടയുള്ള  സസകേഭാരവ  കമഖലകേളനില്
ലതഭാഴനില് ലചേയ്യുന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട വനിവനിധ നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള കസവന കവതന
വവവസകേള ഉറപ്പുവരത്തുനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സഭാപന പരനികശഭാധനകേള, സസഭാഡട്ട്
ഇനലസക്ഷന, ലസഷവല് ലലഡ്രവട്ട് എനനിവ നടത്തുന.

(ബനി) കകേരള കഷഭാപട്ട് ആന്റെട്ട് ലകേഭാകമഴ്സവല് എസഭാബനിലഷ്മെന്റെട്ട് (കഭദഗതനി) റളസട്ട്
പ്രകേഭാരലാം ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് നനിയമന ഉത്തരവട്ട്, തനിരനിചറനിയല് കേഭാര്ഡട്ട്, സര്വ്വതീസട്ട്
സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് എനനിവ ലതഭാഴനിലടമ നല്കേണലമനട്ട് വവവസ ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ആവശവമഭായ  വനിശമസലലാം,  സതീകേളക്കുലാം  പുരഷന്മേഭാര്ക്കുലാം
പ്രകതവകേ കടഭായട്ട് ലറട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം നല്കേണലമനലാം അപകേടലാം പനിടനിച കമഖലയനിലല
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  സലാംരക്ഷണ  സഭാമഗ്രനികേള,  പ്രഥമ  ശുശ്രൂഷഭാ  സഇൗകേരവലാം,  ഇരപതുലാം
അതനില് കൂടുതകലഭാ വനനിതഭാ ലതഭാഴനിലഭാളനികേള കജഭാലനി ലചേയ്യുന സലങ്ങളനില് കഷട്ട്
സഇൗകേരവലാം,  അമ്പകതഭാ  അതനില്  കൂടുതകലഭാ  ലതഭാഴനിലഭാളനികേള  കജഭാലനി  ലചേയ്യുന
സഭാപനങ്ങളനില്  25  കേനി.മനി.  അകേലല  വഭാസസലമുള്ള  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  കഹഭാസല്
സഇൗകേരവലാം എനനിവ സജമഭാക്കണലമനലാം വവവസ ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതര -സലാംസഭാന
ലതഭാഴനിലഭാളനികേള ഉളലപലടയുള്ളവര് കജഭാലനി  ലചേയ്യുന ലതഭാഴനിലനിടങ്ങളനില് വനിവനിധ
ലതഭാഴനില്  നനിയമങ്ങള  പ്രകേഭാരലാം  ലതഭാഴനിലടമ  ശഇൗചേഭാലയലാം,  കുളനിമുറനി,  വൃത്തനിയുലാം,
വഭായുസഞഭാരവലാം ലലവദത്യുതതീകേരനിചതുമഭായ തഭാമസ സഇൗകേരവലാം, ശുദമഭായ കുടനിലവള്ളലാം
എനനിവ ലഭവമഭാകക്കണതുണട്ട്.

(സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  101  അസനിസന്റെട്ട്  കലബര്  ഓഫതീസര്മഭാരലാം
ജനിലഭാടനിസഭാനത്തനില്  ജനിലഭാ  കലബര്  ഓഫതീസര്  (ഇ)  മഭാരലാം  വനിവനിധ  ലതഭാഴനില്
നനിയമ  പ്രകേഭാരമുള്ള  കസവന  കവതന  വവവസകേള  ഉറപ്പുവരത്തുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുന.  നനിയമലലാംഘനങ്ങള  പരനിഹരനിക്കഭാത്ത  സഭാപന
ഉടമകേളലക്കതനിലര കപ്രഭാസനികേക്യൂഷന, ലക്ലയനിലാം ലപറതീഷന എനതീ നനിയമ നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുന.  വനിശമ കവളകേള അനുവദനിക്കഭാതനിരനിക്കുനതുലാം അധനികേ കജഭാലനിക്കട്ട്
അധനികേ  കവതനലാം  നല്കേഭാതനിരനിക്കുനതുലാം  സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള  ലലാംഘനങ്ങള
ശദയനില്ലപടഭാല്  കേര്ശന  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  ഇനലസകര്മഭാര്ക്കട്ട്
നനിര്കദ്ദശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഇഇൗ  വര്ഷലാം  നഭാളനിതുവലര  29,383
സഭാപന പരനികശഭാധനകേള നടത്തുകേയുലാം 10,409 കേഭാരണലാം കേഭാണനിക്കല് കനഭാടതീസട്ട്,
4157 കപ്രഭാസനികേക്യൂഷന, 484 ലക്ലയനിലാം ലപറതീഷന എനനിവ നല്കേനി തുടര് നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്. 



47

നദതീ സലാംരക്ഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

17 (*677) ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   നഭാണു :
ശതീ  .   കകേഭാവൂര് കുഞ്ഞുകമഭാന :
ശതീ  .    കതഭാമസട്ട്  ചേഭാണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിലല  നദനികേളുലട  പുനരദഭാരണത്തനിനുലാം  സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം
കവണനി  എലനഭാലക്ക  പദതനികേളഭാണട്ട്  നടപനിലഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദശനിക്കുനലതനലാം  ഏലതഭാലക്ക
നദനികേലളയഭാണട്ട് ഇതനില് ഉളലപടുത്തഭാന ഉകദ്ദശനിക്കുനലതനലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നദതീസലാംരക്ഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുകവണനി കകേന്ദ്ര സഹഭായത്തനിനഭായനി
സമര്പനിചനിട്ടുളള പദതനികേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  നദതീതട  സലാംരക്ഷണ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കഭാനഭായനി  ഏതട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
വകുപനിലന/ഏജനസനിലയയഭാണട്ട്  ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളലതനലാം  ഇവയുലട  ഇതുവലരയുള്ള
പ്രവര്ത്തനങ്ങലളക്കുറനിച്ചുലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   മഭാതത്യു ടനി  .   കതഭാമസട്ട്):

(എ)  നദനികേളനിലല  നതീലരഭാഴക്കട്ട്  സഭായനിയഭാക്കുനതനിനട്ട്  നദതീതട  അടനിസഭാനത്തനില്
വനിഭവ  പരനിപഭാലനവലാം  സലാംരക്ഷണവലാം  ലക്ഷവമഭാക്കനി  കകേരള  സര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദശനിക്കുന  ഹരനിതകകേരളലാം  മനിഷനനില്  നദതീതടത്തനിനകേലത്ത  ഓകരഭാ  നതീര്ത്തടത്തനിലലാം
വരന  കുളങ്ങളുലട  പരനിപഭാലനലാം,  കേനിണറുകേളുലട  റതീ-ചേഭാര്ജനിലാംഗട്ട്,  ഹരനിതവല്ക്കരണലാം,
മഴലവള്ള  സലാംഭരണലാം,  മലണഭാലനിപട്ട്  തടയല്  തുടങ്ങനിയ  പ്രവൃത്തനികേളനിലൂലട  നദതീ-
പുനരദഭാരണലാം  നടത്തുനതനിനട്ട്  ലക്ഷവമനിടുന.  കൂടഭാലത,  ഭഭാരതപ്പുഴയനിലല
നതീലരഭാഴക്കട്ട്  സഭായനിയഭായനി  നനിലനനിര്ത്തുനതനിനഭായനി  നദതീതട  അടനിസഭാനത്തനില്
ഒര പദതനി തയ്യേഭാറഭാക്കനി വരനണട്ട്.

(ബനി)  നദതീസലാംരക്ഷണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  കകേന്ദ്രസഹഭായലാം  ലഭനിക്കുനതനിനഭായനി
നനിലവനില് പദതനികേലളഭാനലാംതലന സമര്പനിചനിടനില.

(സനി)  നദതീതട  സലാംരക്ഷണ  പദതനികേളനില്ലപടുന  പ്രവൃത്തനികേള  നനിലവനില്
വനിവനിധ  സര്ക്കഭാര്  വകുപ്പുകേള/ഏജനസനികേള  നനിര്വ്വഹനിച്ചു  വരന.   ജലകസചേന
വകുപട്ട്,  കസഭായനില്  സര്ലവ്വ  ആന്റെട്ട്  കസഭായനില്  കേണ്സര്കവഷന  വകുപട്ട്,
ഗ്രഭാമവനികേസന വകുപട്ട്,  വനലാം വകുപട്ട്,  തകദ്ദശ സസയലാംഭരണ വകുപട്ട് എനനിവയ്ക്കുപുറകമ
നതീര്ത്തട പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന സനദ സലാംഘടനകേളുലാം നദതീതട സലാംരക്ഷണ
പ്രവൃത്തനികേള  നനിര്വ്വഹനിക്കുന.  നദതീതട  സലാംരക്ഷണ  പ്രവൃത്തനികേളഭായ  ഹരനിതവല്ക്കരണലാം,
ജലസലാംരക്ഷണ നനിര്മ്മേനിതനികേളഭായ കകേഭാണ്ടൂര്ബണട്ട്,  റതീ-ചേഭാര്ജട്ട് പനിറട്ട്  (മഴക്കുഴനികേള),
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തടയണകേള,  മലണഭാലനിപട്ട് തടയുനതനിനഭായനി ലലജവ കവലനികേള,  പ്രകൃതനിദത്ത ജല
കസഭാതസ്സുകേളുലട  പുനരദഭാരണ  സലാംരക്ഷണലാം,  ആവശവമുള്ളയനിടങ്ങളനില്  പുതനിയ
കുളങ്ങളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ഗഭാര്ഹനികേ-കേഭാര്ഷനികേ  മഭാലനിനവ  സലാംസരണ  നടപടനി,
മഴലവള്ള  സലാംഭരണനി  എനനിവയ്ക്കുപുറകമ  നദനികേളനില്  ഉപ്പുലവള്ളക്കയറലാം  തടയുനതനിനഭായുള്ള
ലറഗുകലററുകേള,  തടയണകേള,  ആവശവമുള്ള  ഇടങ്ങളനില്  പഭാര്ശസസലാംരക്ഷണ
പ്രവൃത്തനി  മുതലഭായവഭാണട്ട്  വനിവനിധ  ഏജനസനികേള  നനിര്വഹനിച്ചുവരനതട്ട്.  ഇഇൗ
പ്രവൃത്തനികേളനില്ലപടുന  കുളങ്ങളുലട  നവതീകേരണലാം,  തടയണകേള,  ലറഗുകലററുകേള,
പഭാര്ശസഭനിത്തനി,  ലവള്ളലപഭാക്ക  നനിയനണത്തനിനുള്ള  ബണ്ടുകേള  മുതലഭായവയഭാണട്ട്
ജലകസചേന വകുപട്ട് മുകഖന നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്. 

കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡുകേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കഭാന പദതനികേള

 18 (*678) ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :
ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .    ദഹബനി  ഈഡന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലതഭാഴനിലലാം എദകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡുകേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കഭാന
എലനലഭാലാം കേര്മ്മേ പദതനികേളഭാണട്ട് തയ്യേഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ബനി)  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡനിലല  അലാംഗങ്ങളുലട  രജനികസഷന,  അലാംശദഭായലാം,
ആനുകൂലവ വനിതരണലാം, ലപനഷന എനനിവ പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുനതനിനട്ട് എലനലഭാലാം
ആധുനനികേവത്കേരണമഭാണട്ട് നടപഭാക്കഭാന ഉകദ്ദശനിക്കുനലതനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനുകവണനി  പുതുതഭായനി  കസഭാഫട്ട്  ലവയർ  വനികേസനിപനിക്കുകമഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലനലഭാലാം?

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

(എ)  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുനതനികലയഭായനി
എലഭാ  കബഭാര്ഡുകേളനിലലാം  കേമ്പക്യൂടലലറകസഷന  നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചു  വരന.  ഓകരഭാ  കക്ഷമനനിധനിയനിലലയുലാം  അലാംഗങ്ങളുലട  വവക്തനിഗത
വനിവരങ്ങള  അഡസഭാനസ്ഡട്ട്  ഇനഫര്കമഷന  ഇന്റെര്കഫസട്ട്  സനിസലാം  മുകഖന
ഡനിജനിലലറസട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  കക്ഷമനനിധനി അലാംശദഭായലാം കനരനിടട്ട് ഒഭാഫതീസുകേളനിലലത്തനി
അടയ്ക്കുനതട്ട്  കൂടഭാലത  എന.ഇ.എഫട്ട്.ടനി.  (നഭാഷണല്  ഇലകകഭാണനിക്കട്ട്  ഫണട്ട്സട്ട്
ട്രെെഭാനസ്ഫര്)  സഇൗകേരവമുള്ള ബഭാങ്കുകേള വഴനിയുലാം അടയ്ക്കുനതനിനുള്ള സഇൗകേരവലാം ഒരക്കനി
വരന.  ആനുകൂലവങ്ങളക്കഭായുള്ള  അകപക്ഷകേള  അക്ഷയ  കകേന്ദ്രങ്ങള  വഴനി
സമര്പനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരന.  ലപനഷന ഉളലപലടയുള്ള
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എലഭാവനിധ  ആനുകൂലവങ്ങളുലാം  ബഭാങട്ട്  വഴനി  നല്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
ആനുകൂലവ  വനിതരണവലാം  ആനുകൂലവ  അകപക്ഷകേളുലട  തതീര്പഭാക്കലലാം  അലാംശദഭായലാം
ഒടുക്കുനതുലാം മറലാം  എസട്ട്.എലാം.എസട്ട്.  വഴനി  ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള  അറനിയനിക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു.  സമഭാന സസഭഭാവമുള്ള  കബഭാര്ഡുകേളുലാം സതീമുകേളുലാം  ഏകേതീകേരനിക്കുനതു
വഴനി  സര്ക്കഭാര്  പ്രഖവഭാപനിക്കുന  കക്ഷമപദതനികേള  എലഭാ  അലാംഗങ്ങളനികലയ്ക്കുലാം
തസരനിതഗതനിയനില് എത്തനിക്കുനതനിനുലാം എലഭാ വനിഭഭാഗലാം ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം മനിനനിമലാം
ആനുകൂലവങ്ങള  ഉറപ്പുവരത്തുനതനിനുലാം  ഭരണലചേലവ  കുറയ്ക്കുനതനിനുലാം  സഭാധനിക്കുലാം
എനതനിനഭാല്  വനിവനിധ  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡുകേലള  ഏകേതീകേരനിക്കുന  വനിഷയലാം
സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനിച്ചുവരന.  എലഭാ കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡുകേളനിലലാം ലപനഷന തുകേ
നനിലവനില് 600 രൂപയനില് നനിനലാം 1000 രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  എലഭാ  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡുകേളനിലലാം  കേമ്പക്യൂടലലറകസഷന  നടപനിലഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദശനിക്കുന.   കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡുകേളനിലല  അലാംഗങ്ങളുലട  രജനികസഷന  വനിവരങ്ങള
ഡനിജനിറലലലസട്ട്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  അലാംശദഭായലാം  കനരനിടട്ട്  ഓഫതീസുകേളനിലലത്തനി  അടയ്ക്കുനതനിനു
പുറലമ എന.ഇ.എഫട്ട്.ടനി.  സഇൗകേരവമുള്ള ബഭാങട്ട്  വഴനി  അടയ്ക്കുനതനിനുള്ള സഇൗകേരവലാം
ഒരക്കനി വരന.  ആനുകൂലവ അകപക്ഷകേളുലട തതീര്പഭാക്കലലാം അലാംശദഭായലാം ഒടുക്കുനതുലാം മറലാം
എസട്ട്.എലാം.എസട്ട്.  വഴനി  ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള  അറനിയനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചു.   ലപനഷന ഉളലപലടയുള്ള എലഭാവനിധ ആനുകൂലവങ്ങളുലാം ബഭാങട്ട്  വഴനി
നല്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡുകേളനില്  ഡനിജനിറലലലകസഷനട്ട്  കവണനി
അഡസഭാനസ്ഡട്ട്  ഇനഫര്കമഷന  ഇന്റെര്കഫസട്ട്  സനിസലാം  എന  കസഭാഫട്ട് ലവയര്
വനികേസനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.  നഭാളനിതുവലര കസഭാഫട്ട് ലവയര് നനിര്മ്മേനിക്കഭാത്ത കബഭാര്ഡുകേളനില്
കസഭാഫട്ട് ലവയര്  നനിര്മ്മേനിചട്ട്  പുതനിയ  സഭാകങതനികേവനിദവയുലട  സഹഭായകത്തഭാലട
പ്രവര്ത്തനലാം  കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുന  വനിഷയലാം
സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനിച്ചുവരന.

ക്ഷതീരകേര്ഷകേലര സഹഭായനിക്കുനതനിനുള്ള പദതനികേള

19 (*679) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന :
ശതീമതനി ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജനികമഭാള :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന :
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   ദടസണ് മഭാസര് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  'ക്ഷതീരകേര്ഷകേരഭാണട്ട്  ക്ഷതീരകമഖലയുലട  നലടലട്ട്ല'  എന  സര്ക്കഭാര്
നയത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ക്ഷതീരകേര്ഷകേലര  സഹഭായനിക്കഭാന  എലനലഭാലാം  പദതനികേളഭാണട്ട്
നടപഭാക്കഭാന ഉകദ്ദശനിക്കുനതട്ട്;
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(ബനി)  ക്ഷതീരകേര്ഷകേലര  കേര്ഷകേരഭായനി  കേണക്കഭാക്കുനലണങനില്  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കുള്ള
കലഭാണുകേളുലട  പലനിശനനിരക്കനിലള്ള  ഇളവകേള  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കുലാം  ലഭവമഭാക്കഭാന
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) കേഭാലനിലത്തഭാഴത്തട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട് ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ധനസഹഭായലാം
നല്കുനകണഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  തതീറപ്പുല്കൃഷനി  വവഭാപകേമഭാക്കഭാന  എലനഭാലക്ക  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിച്ചു
വരനതട്ട്;  വനകമഖലയനിലല  തരനിശുകേനിടക്കുന  പ്രകദശങ്ങള  തതീറപ്പുല്കൃഷനിക്കട്ട്
ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനട്ട് പദതനി രൂപതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  കുളമ്പുകരഭാഗലാംമൂലലാം മരണമടയുന ഉരക്കളുലട ഉടമകേളക്കട്ട് ധനസഹഭായലാം
നല്കുനകണഭാ?

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

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  ക്ഷതീരവനികേസന
വകുപട്ട്  വനിവനിധ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനി  വരന.  ക്ഷതീര  കേര്ഷകേര്ക്കഭായനി
വനിജഭാന വവഭാപന പരനിപഭാടനികേള,  തതീറപുല്കൃഷനി വനികേസന പദതനി,  കേഭാലനിതതീറ
സബ്സനിഡനി,  മനില്ക്കട്ട്  ലഷഡട്ട്  ഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം,  ഇന്റെകഗ്രറഡട്ട്  ഡയറനി
ഡവലപ്ലമന്റെട്ട് കപ്രഭാഗ്രഭാലാം, ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങള നവതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള ധനസഹഭായലാം,
പഭാല്ഗുണനനിലവഭാരലാം  ലമചലപടുത്തുനതനിനുള്ള  പദതനികേള,  ആവശവഭാധനിഷനിത
സഹഭായലാം എനതീ പദതനികേളഭാണട്ട് പ്രധഭാനമഭായുലാം നടപനിലഭാക്കനി വരനതട്ട്.  കൂടഭാലത
ക്ഷതീര  കേര്ഷകേ  കക്ഷമനനിധനിയനിലൂലട  ലപനഷന,  കുടുലാംബലപനഷന,  അവശതഭാ
ലപനഷന,  ചേനികേനിതഭാധനസഹഭായലാം,  വനിവഭാഹ  ധനസഹഭായലാം,  മരണഭാനനര
ധനസഹഭായലാം എനനിവയുലാം നല്കേനി വരന.

(ബനി)  നനിലവനില് കൃഷനിക്കട്ട്  ലഭനിക്കുന നനിരക്കനില് ക്ഷതീര കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് വഭായ്പ
ലഭനിക്കുനനില.  ക്ഷതീര കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയട്ട് ലഭനിക്കുന നനിരക്കനില് വഭായ്പ
ലഭനിക്കുനതനിനട്ട് കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെനികനഭാടട്ട് ആവശവലപടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) കേഭാലനിലത്തഭാഴത്തട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട് ക്ഷതീര കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ധനസഹഭായലാം
നല്കുനതനിനുള്ള  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി  വരന.   കേഭാലനിലത്തഭാഴത്തട്ട്  പുതുതഭായനി
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  ലചേലവഴനിക്കുന തുകേയുലട  50  ശതമഭാനലാം  പരമഭാവധനി  50,000
രൂപയുലാം  കേഭാലനിലത്തഭാഴത്തട്ട്  നവതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  ലചേലവഴനിക്കുന  തുകേയുലട  50
ശതമഭാനലാം പരമഭാവധനി 50,000 രൂപയുലാം നല്കേനിവരന.
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(ഡനി)  ഉല്പഭാദനലചലവട്ട്  കുറയ്ക്കുനതനിനുകവണനിയുലാം  വര്ഷലാം  മുഴവന  തതീറപ്പുലനിലന്റെയുലാം
നടതീല്  വസ്തുക്കളുലടയുലാം  ലഭവത  ഉറപ്പു  വരത്തുനതനിനുലാം  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  തതീറപ്പുല്
കൃഷനിക്കട്ട് ധനസഹഭായലാം ലചേയ്യുനതനിനുലാം അകസഭാള, കചേഭാളലാം, വനപയര് എനതീ കൃഷനി
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനുമഭായനി വകുപട്ട് തതീറപ്പുല്കൃഷനി നടപനിലഭാക്കനി വരന.  ഒര
ലഹകര്  സലത്തട്ട്  തതീറപ്പുല്കൃഷനി  ലചേയ്യുനതനിനട്ട്  നടതീല്  വസ്തുക്കള  ഉളലപലട
20,000  രൂപ  സബ്സനിഡനി  നല്കുന.   കൂടഭാലത  പുല്കൃഷനിക്കട്ട്  ആവശവമഭായ
ജലകസചേന  സഇൗകേരവലാം  ഒരക്കുനതനിനുലാം  യനവല്ക്കരണത്തനിനുലാം  ധനസഹഭായലാം
നല്കുന.  സലാംഘത്തനില് പഭാല് അളക്കുന കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് കുറഞ്ഞ നനിരക്കനില് പുലട്ട്ല
വനില്ക്കുനതനിനട്ട്  വനനിതകേലള  ഉളലപടുത്തനി  കഗഭാപഭാലനികേ  തതീറപ്പുല്കൃഷനി  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനി  വരനികേയഭാണട്ട്.  വനലാം  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനില്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരന  പങഭാളനിത്ത
വനപരനിപഭാലന  സലാംവനിധഭാനത്തനില്  വനസലാംരക്ഷണ  സമനിതനികേള  മുഖഭാനരലാം
അനുകയഭാജവമഭായ  സലങ്ങളനില്  തതീറപ്പുല്  കൃഷനി  ലചേയ്യുനതനിനട്ട്  കദശതീയ  വനവല്ക്കരണ
പദതനിയനിന  കേതീഴനില്  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   കൂടഭാലത  വനപ്രകദശങ്ങളനിലൂലട
കേടനട്ട് കപഭാകുന ലലഹലടനഷന,  കലഭാലടനഷന,  ഇലകനിക്കട്ട് ലലലനുകേളുലട തഭാലഴ
ലഭവമഭായനിട്ടുള്ള  അനുകയഭാജവമഭായ  സലങ്ങളനില്  പങഭാളനിത്ത  വനപരനിപഭാലന
സഭാപനമഭായ വന  സലാംരക്ഷണ  സമനിതനികേള/ഇകക്കഭാ  ഡവലപട്ട്ലമന്റെട്ട്  കേമ്മേനിറനികേള
മുഖഭാനനിരലാം  തതീറപ്പുല്  വചട്ട്  പനിടനിപനിചട്ട്  കശഖരണലാം  നടത്തുനതനിനുള്ള  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനി വരന.

(ഇ) നല്കുനണട്ട്.

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേളക്കുള്ള സലാംവരണകത്തഭാതട്ട്  

20 (*680) ശതീ  .   പുരഷന കേടലണനി :
ശതീ  .    മുരളനി ലപരലനലനി :
ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസട്ട് :
ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

മുഖവമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേളക്കട്ട്
കേഴനിഞ്ഞ പത്തട്ട് വര്ഷക്കഭാലത്തനിനനിടയനില് ലഭനിച സലാംവരണകത്തഭാതട്ട് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിശനിത  സലാംവരണകത്തഭാതട്ട്  പഭാലനിക്കലപടുനതനിനഭായനി  എലനലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിയഭാന ഉകദ്ദശനിക്കുനതട്ട്;

(സനി) ഇതനിനട്ട് എലനങനിലലാം പ്രകതവകേ സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനിലകണഭാ; എങനില്
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?
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മുഖവമനനി (  ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന  ):

(എ)  ഉണട്ട്.  കകേരള കസറട്ട് സകബഭാര്ഡനികനറട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട് റളസനിലല റള  14
(എ)  പ്രകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര്  വകുപ്പുകേളനില്  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കട്ട്
10%  പ്രഭാതനിനനിധവലാം  (8%  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ/2%  പടനികേവര്ഗ്ഗലാം  മഭാത്രലാം)  സലാംവരണലാം
ലചേയ്യുകേയുലാം  ആയതട്ട്  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  നനികേത്തുനകണഭാ  എനട്ട്  എലഭാ  വര്ഷവലാം
ജനുവരനി 1 പ്രഭാബലവത്തനില് ലതഭാട്ടുമുനവര്ഷലത്ത പ്രഭാതനിനനിധവലാം പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം
ലചേയവരന.

(ബനി) 10%  സലാംവരണകത്തഭാതട്ട് പഭാലനിക്കലപടുനതനിനഭായനി വനിവനിധ സര്ക്കഭാര്
വകുപ്പുകേളനിലല  ഗസറഡട്ട്,  കനഭാണ്  ഗസറഡട്ട്,  ലഭാസട്ട്  കഗ്രഡട്ട്  തസനികേകേളനിലള്ള
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗലാം  ജതീവനക്കഭാരലട  എണലാം  ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം
ജനുവരനി  ഒനട്ട്  അടനിസഭാനമഭാക്കനി  അവകലഭാകേനലാം  ലചേയ്യുകേയുലാം  പ്രഭാതനിനനിധവക്കുറവട്ട്
കേഭാണുന  വകുപ്പുകേളനില്  മതനിയഭായ  പ്രഭാതനിനനിധവലാം  ഉറപ്പുവരത്തുനതനിനഭാവശവമഭായ
തസനികേകേള കേലണത്തനി ലസഷവല് റനിക്രൂടട്ട്ലമന്റെട്ട് വഴനി നനിയമനലാം നടത്തുനതനിനഭായനി
റനിസര്വട്ട് ലചേയ്യുകേയുലാം ലചേയ്യുന.  ഇപ്രകേഭാരലാം റനിസര്വട്ട് ലചേയട്ട് നല്കുന തസനികേകേളനില്
വകുപ്പുകേള  യഥഭാസമയലാം  നനിയമനലാം  നടത്തുനകണഭാ  എന  കേഭാരവലാം  ഓകരഭാ  മൂനട്ട്
മഭാസലാം കൂടുകമ്പഭാഴലാം സര്ക്കഭാര് റനിവക്യൂ ലചേയ്യുനണട്ട്.

(സനി)  ഇഇൗ  വനിഷയലാം   ലലകേകേഭാരവലാം  ലചേയ്യുനതനിനട്ട്  മഭാത്രമഭായനി  ലപഭാതുഭരണ
വകുപനിനട്ട്  കേതീഴനില്  'എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട്  ലസല്'  എന വകുപട്ട്  നനിലവനിലണട്ട്.   ഇഇൗ
വകുപട്ട്  സര്ക്കഭാര് സര്വ്വതീസനിലല ഇഇൗ വനിഭഭാഗക്കഭാരലട പ്രഭാതനിനനിധവലാം  വനിശകേലനലാം
ലചേയ്യുകേയുലാം തുടര്നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയവരന. 

ജതീവന രക്ഷഭാ മരനകേളുലാം കവദന സലാംഹഭാരനികേളുലാം ലഹരനിക്കഭായനി
ഉപകയഭാഗനിക്കുന സഭാഹചേരവലാം 

21 (T*681) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   അബ്ദു റബട്ട് :
ശതീ  .   പനി  .   ഉദബദുള്ള :
ശതീ  .   ലകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജനി :
ശതീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല്  റസ്സഭാക്കട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന

കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ലതഭാഴനിലലാം എദകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജതീവന  രക്ഷഭാ  മരനകേളുലാം,  കവദന  സലാംഹഭാരനികേളുലാം  ലഹരനിക്കഭായനി
ഉപകയഭാഗലപടുത്തുന പ്രവണത വര്ദനിച്ചുവരന കേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതു  തടയുന  കേഭാരവത്തനില്  സസതീകേരനിച  മുനകേരതല്  നടപടനികേള
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

* T മഭാറനിവച കചേഭാദവലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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(സനി)  എദകസട്ട്,  ആകരഭാഗവവകുപ്പുകേള  സലാംയുക്തമഭായനി  ലമഡനിക്കല്
കസഭാറുകേളനില്  നടത്തനിവരന  പരനികശഭാധനകേള  നനിനകപഭായ  വനിവരലാം  ശദയനില്
വനനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  കഡഭാകര്മഭാരലട  കുറനിപടനിയനിലഭാലത  ഇത്തരലാം  മരനകേള  വനില്പന
നടത്തുനതു തടയഭാന ഫലപ്രദമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

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

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) ഡ്രഗ്സട്ട് കേണ്കട്രെെഭാള വകുപ്പുമഭായനി കചേര്നട്ട് ഇത്തരലാം മരനകേള വനില്പന
നടത്തുന ലമഡനിക്കല് കസഭാറുകേളനില് പരനികശഭാധനകേള നടത്തനിവരനണട്ട്.  കൂടഭാലത
കഡഭാകറുലട  കുറനിപടനിയനിലഭാലത  ലമഡനിക്കല്  കഷഭാപ്പുകേളനില്നനിനലാം  ലഹരനിക്കുപകേരമഭായനി
ഉപകയഭാഗനിക്കുന  മരനകേള  വനില്പന  നടത്തുനകണഭാ  എനറനിയുനതനിനഭായനി
എലലകസട്ട് വകുപനിലന്റെ രഹസവഭാകനസഷണ വനിഭഭാഗലാം അകനസഷണലാം നടത്തനി വരനികേയുലാം
വനിവരങ്ങളുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  ഡ്രഗ്സട്ട്  കേണ്കട്രെെഭാള  വകുപ്പുമഭായനി  കചേര്നട്ട്
എലലകസട്ട്  വകുപട്ട്  ലറയ്ഡുകേള  നടത്തനി  വരനണട്ട്.   ഇതര  സലാംസഭാനങ്ങളനില്
നനിനലാം വരന വഭാഹനങ്ങള ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളനിലൂലട കേടന കപഭാകുകമ്പഭാള കേര്ശന
പരനികശഭാധന  നടത്തുകേയുലാം  വവഭാജങ്ങള  ഒനലാം  ഇലലനട്ട്  ഉറപ്പു  വരത്തുകേയുലാം  ലചേയ്യുനണട്ട്.
കൂടഭാലത  അതനിര്ത്തനി  പകട്രെെഭാളനിലാംഗട്ട്  യൂണനിറകേളുലാം  കേര്ശനമഭായനി  പരനികശഭാധനിച്ചു
വരനണട്ട്.

(സനി)  ശദയനില്ലപടനിടനില.  ഡ്രഗ്സട്ട്  കേണ്കട്രെെഭാള  വകുപ്പുമഭായനി  കചേര്നട്ട്
എലലകസട്ട് വകുപട്ട് ലമഡനിക്കല് കഷഭാപട്ട് പരനികശഭാധന ഇകപഭാഴലാം നടത്തനി വരനണട്ട്.

(ഡനി)  കഡഭാകര്മഭാരലട  കുറനിപടനിയനിലഭാലത  ഇത്തരലാം  മരനകേള  വനില്പന
നടത്തുനതട്ട്  തടയഭാന  ഡ്രഗ്സട്ട്  കേണ്കട്രെെഭാള  വകുപ്പുമഭായനി  കചേര്നട്ട്  ഫലപ്രദമഭായ
നടപടനികേള സസതീകേരനിചട്ട് ഇത്തരത്തനില് വവഭാജങ്ങലളഭാനലാം വനില്പന നടക്കുനനില എനട്ട്
ഉറപ്പുവരത്തുനണട്ട്. 

സമഗ്ര ക്ഷതീര വനികേസന പദതനി

22 (*682) ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര് :
ശതീ  .   ലജയനിലാംസട്ട് മഭാതത്യു :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനവലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സമഗ്ര ക്ഷതീര വനികേസന പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദശനിക്കുനകണഭാ; ഈ
പദതനി വഴനി ക്ഷതീര കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ഏതു തരത്തനിലള്ള കപ്രഭാതഭാഹനവലാം ആനുകൂലവങ്ങളുമഭാണട്ട്
നല്കുനലതനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;



54       കകേരള നനിയമസഭ നവലാംബര്  3, 2016

(ബനി)  നനിലവനിലള്ള  ക്ഷതീര  സലാംഘങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുനതനിനുലാം
ആധുനനികേവല്ക്കരനിക്കുനതനിനുലാം  അതുവഴനി  ക്ഷതീര  കേര്ഷകേര്ക്കുലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം
പ്രകയഭാജനലാം ലഭവമഭാക്കുനതനിനുലാം പദതനിയുകണഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തു  വനിറഴനിയ്ക്കുന  പഭാലനിലന്റെയുലാം  പഭാലല്പനങ്ങളുലടയുലാം
ഗുണനനിലവഭാരലാം ഉറപഭാക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ?

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

(എ) ഉണട്ട്. MSDP (മനില്ക്കട്ട് ലഷഡട്ട് ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട് കപ്രഭാഗ്രഭാലാം) പദതനിയുലട
ഭഭാഗമഭായ  സമഗ്ര  ക്ഷതീരവനികേസന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ഡയറനി  യൂണനിറകേള,
കേഭാലനിലത്തഭാഴത്തട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം, കേറവയനലാം, ആവശവഭാധനിഷനിത സഹഭായലാം, തതീറപ്പുല്
കൃഷനി എനനിവയട്ട് ധനസഹഭായലാം നല്കുന.

(ബനി)  ഉണട്ട്.  ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങളുലട ആധുനനികേവല്ക്കരണത്തനിനഭായനി  2016 -17
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം 1950 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
ശുചേനിതസമുള്ള  പഭാല്  സലാംഭരണമുറനി/കഗഭാഡഇൗണ്,  ഫഭാര്കമഴ്സട്ട്  ലഫസനിലനികറഷന-കേലാം-
ഇനഫര്കമഷന  ലസന്റെര്  എനനിവയുലാം  പഭാല്  ഗുണകമന്മേ  ഉറപ്പുവരത്തുനതനിനുള്ള
AMC (ആകടഭാമഭാറനിക്കട്ട് മനില്ക്കട്ട് കേളക്ഷന) യൂണനിറട്ട് സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം സഹഭായലാം
നല്കുന.  ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങളക്കുള്ള  ആവശവഭാധനിഷനിത  സഹഭായ  പദതനിയനിലൂലട
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ധനസഹഭായലാം  നല്കുന.  കൂടഭാലത  പുതുതഭായനി  രൂപതീകേരനിക്കുന
സലാംഘത്തനിനുള്ള  ധനസഹഭായലാം,  പ്രവര്ത്തനരഹനിതമഭായ  സലാംഘലാം  പുനരദരനിക്കുനതനിനുലാം
ധനസഹഭായലാം  നല്കുന.  ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങളനില്  വനില്പന  നടത്തുന  പഭാലനിലന്റെ
ഗുണകമന്മേ  ഉറപ്പുവരത്തുനതനിനട്ട്  സലാംവനിധഭാനമുണട്ട്.   കൂടഭാലത ഉപകഭഭാക്തഭാക്കകളയുലാം
ഉത്പഭാദകേകരയുലാം  സഭാകങതനികേ  വനിദഗ്ദ്ധകരയുലാം  പലങടുപനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  ഉപകഭഭാക
മുഖഭാമുഖലാം പരനിപഭാടനികേള വകുപട്ട് സലാംഘടനിപനിക്കുനണട്ട്.

(സനി) സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

മനില്മയുലട ലഭാഭലാം

23 (*683) ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീമതനി  ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജനികമഭാള :
ശതീമതനി സനി  .   ലകേ  .   ആശ :
ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിലല  പഭാല്  ഉപകഭഭാഗത്തനിലന്റെ  എത്ര  ശതമഭാനമഭാണട്ട്  മനില്മ
നനിവര്ത്തനിക്കുനതട്ട്;
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(ബനി) ഒര ലനിറര് പഭാലനില് നനിനട്ട് മൂലവവര്ദനിത ഉല്പനങ്ങളനിലൂലട മനില്മ എത്ര
ലഭാഭമഭാണട്ട്  ഉണഭാക്കുനതട്ട്;  പ്രസ്തുത ലഭാഭ  വനിഹനിതലാം  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ലഭവമഭാക്കുനകണഭാ;
ഇലലങനില്  ഇതനിനഭായനി  എലനഭാലക്ക  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുവഭാനുകദ്ദശനിക്കുനലണനട്ട്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഒര  ലനിറര്  പഭാലനില്  നനിനട്ട്  പഭായറട്ട്  പഭാൽ  വനില്പനയനിലൂലട  എലഭാ
ലചേലവകേളുലാം  കേഴനിചട്ട്  എത്ര  രൂപയുലട  ലഭാഭമഭാണട്ട്  മനില്മയട്ട്  ലഭനിക്കുനലതനട്ട്
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

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

(എ) കകേരളത്തനിലല പഭാലനിലന്റെ ഉപകഭഭാഗലാം പ്രതനിദനിനലാം ഏകേകദശലാം 87.5 ലക്ഷലാം
ലനിററഭാലണനട്ട്  കേണക്കഭാക്കലപടുന.   ഇതനിലന്റെ  15.4  ശതമഭാനമഭാണട്ട്  മനില്മ  വഴനി
വനിപണനലാം നടത്തുനതട്ട്.

(ബനി)  മനില്മയുലട കേതീഴനിലള്ള കമഖല യൂണനിയനുകേള സലാംഘങ്ങളനില് നനിനലാം
സലാംഭരനിക്കുന  പഭാലനികനഭാലടഭാപലാം  വനിപണനി  നനിലനനിര്ത്തുനതനിനട്ട്  ഏകേകദശലാം  20
ശതമഭാനകത്തഭാളലാം  പഭാല്  അയല്  സലാംസഭാന  ലഫഡകറഷനുകേളനില്  നനിനലാം
വഭാങ്ങുനണട്ട്.  ഇങ്ങലന സലാംഘങ്ങളനില് നനിനലാം സലാംഭരനിക്കുന പഭാലനിലന്റെയുലാം അയല്
സലാംസഭാനങ്ങളനില് നനിനലാം ലഭനിക്കുന പഭാലനിലന്റെയുലാം  ഒര ഭഭാഗമഭാണട്ട്  മൂലവവര്ദനിത
ഉല്പനങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുകവണനി ഉപകയഭാഗനിക്കുനതട്ട്.  എനഭാല് ഉല്പഭാദന
ലചേലവട്ട് വനിവനിധ പഭാന്റുകേളനില് വവതവസമഭായനിരനിക്കുലാം.    ലസഭാലലസറനികേളനില് നനിനലാം മറ
ഡയറനികേളനില്  നനിനലാം  പഭാലലത്തനിക്കുനതനിനുള്ള  കേടത്തുകൂലനി,  പഭാല്  കപ്രഭാസസട്ട്
ലചേയ്യുനതനിനുലാം മൂലവ വര്ദനിത ഉല്പനങ്ങള ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനതനിനുള്ള ലചേലവനിലണഭാകുന
വവതനിയഭാനങ്ങള,  ലപകട്രെെഭാളനിയലാം  ഉല്പനങ്ങളുലട  വനിലയനിലണഭാകുന  വവതനിയഭാനങ്ങള,
പഭാലലാം  പഭാലല്പനങ്ങളുലട  വനിതരണത്തനിലണഭാകുന  ദൂരപരനിധനിയനുസരനിച്ചുള്ള
വവതനിയഭാനങ്ങള  തുടങ്ങനിയവ  കേണക്കനിലലടുക്കുകമ്പഭാള  ഓകരഭാ  പഭാന്റുകേളക്കുലാം
വവതവസമഭായ  രതീതനിയനിലഭായനിരനിക്കുലാം  ഉല്പഭാദന  ലചേലവട്ട്.  മനില്മ  ലമഭാത്തമഭായനി
ലലകേകേഭാരവലാം  ലചേയ  പഭാലനിലന്റെ  കേണക്കനിലന  അടനിസഭാനമഭാക്കനിയഭാണട്ട്  അനനിമ
ലഭാഭനഷ്ട  കേണക്കനിലലത്തനിയനിരനിക്കുനതട്ട്.  മനില്മയുലട  2015-16-ലല  ആഡനിറട്ട്
ലചേയ്യേലപട വഭാര്ഷനികേ റനികപഭാര്ടനുസരനിചട്ട് കമഖലഭാ യൂണനിയനുകേളുലട സഞനിത ലഭാഭലാം
8.67 കകേഭാടനി രൂപയഭായനിരന.

2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് പഭാല് വനിപണനത്തനിനുലാം മൂലവവര്ദനിത
ഉല്പനങ്ങളുലട  ഉല്പഭാദനത്തനിനുലാം  കവണനി  സലാംഘങ്ങളനില്  നനിനലാം  സലാംഭരനിചതുലാം
അനവസലാംസഭാനങ്ങളനില് നനിനലാം വഭാങ്ങനിയതുമഭായനി ഏകേകദശലാം 49.90 കകേഭാടനി ലനിറര്
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പഭാല് ഉപകയഭാഗനിചനിട്ടുണട്ട്.   ആയതനിനഭാല്  2015-16-ലല സഞനിത ലഭാഭമഭായ  8.67
കകേഭാടനി  രൂപ  തനവര്ഷലാം  സലാംഭരനിചതുലാം  സലാംസരനിചട്ട്  പഭാലലാം  പഭാലല്പനവമഭായനി
വനില്പന നടത്തനിയതുമഭായ  49.90  കകേഭാടനി ലനിറര് പഭാല് ലകേഭാണട്ട് തുലനലാം ലചേയഭാല്
ഒര ലനിറര് പഭാലനിനട്ട് ഏകേകദശലാം 17 ലലപസ ലഭാഭലാം ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്. ലമഭാത്തലാം ഉപകയഭാഗനിച
പഭാലനില് ഏകേകദശലാം  10  ശതമഭാനകത്തഭാളലാം മൂലവവര്ദനിത ഉല്പനങ്ങളക്കട്ട് കവണനിയഭാണട്ട്.
എനഭാല്  മൂലവവര്ദനിത  ഉല്പനങ്ങളനില്  നനിനള്ള  ലഭാഭലാം  പഭാലനില്  നനിനള്ള
ലഭാഭകത്തക്കഭാള കൂടുതലഭായനിരനിക്കുലാം.  പഭാലനിലന്റെയുലാം മൂലവവര്ദനിത ഉല്പനങ്ങളുകടയുലാം
മൂലവവര്ദനിത ഉല്പനങ്ങള തമ്മേനിലള്ള കപ്രഭാസസനിലാംഗട്ട്,  പഭാക്കനിലാംഗട്ട്  &  നനിര്മ്മേഭാണ
ലചേലവകേളുലാം,  ശതീതതീകേരണ  ശലാംഖല  നനിലനനിര്ത്തുനതനിനുള്ള  ലചേലവകേളുലാം,  ലലകേകേഭാരവ
ലചേലവകേളുലാം എലഭാലാം തലന വവതവസമഭായതനിനഭാല് തരലാം തനിരനിച ലഭാഭലാം കേലണത്തല്
പ്രകനിയ  പ്രഭാകയഭാഗനികേമല.  കമഖലഭാ  യൂണനിയനുകേള  അവരലട  പ്രവര്ത്തനലാം
സമയഭാസമയങ്ങളനില് വനിലയനിരത്തനി സലാംഘങ്ങളക്കുലാം ക്ഷതീര കേര്ഷകേര്ക്കുലാം പഭാല്
വനിലയ്ക്കു  പുറലമ  പ്രവര്ത്തന  ലഭാഭത്തനില്  നനിനലാം  ഇനലസന്റെതീവലാം  ഉല്പഭാദകനഭാ
പഭാധനികേളക്കുള്ള സബ്സനിഡനിയുലാം  കേഭാലനിത്തതീറ സബ്സനിഡനിയുലാം നല്കേനി വരനലണനഭാണട്ട്
മനില്മ സര്ക്കഭാരനിലന അറനിയനിചനിരനിക്കുനതട്ട്.

(സനി)  2015   -16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  മനില്മയുലട  കേണക്കട്ട്  പ്രകേഭാരലാം
ഏകേകദശലാം 17 ലലപസ ലഭനിക്കുനണട്ട്.

വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയുലട ആന്റെനി വഭാടര്ലതഫ ട്ട്  സസഭാഡനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം

24 (*684) ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന :
ലപ്രഭാഫ  .   ലകേ  .   യു  .   അരണന :
ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ് :
ശതീ  .    എസട്ട്  .    രഭാകജന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജലകമഭാഷണവലാം  ജലലാം  പഭാഴഭാക്കുനതുലാം  തടയുനതനിനട്ട്  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയുലട
ആനറനി വഭാടര്ലതഫട്ട് സസഭാഡട്ട് നടത്തുന പ്രവര്ത്തനലാം അവകലഭാകേനലാം ലചേയ്യേഭാറുകണഭാ;
എങനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത സസഭാഡനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനഫലമഭായനി കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  വനകേനിട  വവവസഭായ  സഭാപനങ്ങള,  സസകേഭാരവ  ആശുപത്രനികേള,  ഫ്ളഭാറകേള
എനനിവനിടങ്ങളനില് വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയുലട ദപപനില് കമഭാകടഭാര് ഘടനിപനിചട്ട് ലവള്ളലാം
കമഭാഷ്ടനിചതഭായ കകേസുകേള വര്ദനിച്ചുവരനതട്ട് പ്രകതവകേലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ?
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ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   മഭാതത്യു ടനി  .   കതഭാമസട്ട്):

(എ)  ഉണട്ട്.  ആന്റെനി ലതഫട്ട്  സസഭാഡനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം റവനക്യൂ മതീറനിലാംഗുകേളനില്
വനിശകേലനലാം  ലചേയട്ട്  ജലകമഭാഷണവലാം  ജലലാം  പഭാഴഭാകുനതുലാം  തടയുനതട്ട്
ഉഇൗര്ജനിതലപടുത്തുവഭാനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാറുണട്ട്.

(ബനി)  ഇത്തരലാം  പ്രവര്ത്തനലാം  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയഭാല്  വഭാടര്  കേണക്ഷന വനികച്ഛദനിക്കല്,
ലലഫന ഇഇൗടഭാക്കല്, നനിയമ നടപടനികേള തുടങ്ങനിയവ ലലകേലക്കഭാള്ളുനണട്ട്.

(സനി)  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  2016  ജനുവരനി  മുതല്  ഒകകഭാബര്  വലര
ഗഭാര്ഹനികേവലാം  ഗഭാര്ഹനികകേതരവമഭായ കേണക്ഷനുകേളനില്  കമഭാകടഭാര്  ഘടനിപനിചട്ട്  ജലലാം
കമഭാഷ്ടനിചതനിനട്ട്  73  കകേസുകേളനില് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഫഭാറകേളനില് കമഭാകടഭാര്
ഘടനിപനിചട്ട് ജലലാം കമഭാഷ്ടനിചതനിനട്ട് ഒര കകേസനില് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  സസകേഭാരവ
ആശുപത്രനികേളനിലലാം  വനകേനിട  വവവസഭായ  സഭാപനങ്ങളനിലലാം  ഇത്തരത്തനില്  ജലകമഭാഷണലാം
ശദയനില്ലപടനിടനില.

കുടനിലവള്ള വനിതരണ ശലാംഖല കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

25 (*685) ശതീ  .   പനി  .   ഉണനി :
ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജട്ട് :
ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷട്ട് :
ശതീ  .    കേഭാരഭാടട്ട്  റസഭാഖട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലത്ത കുടനിലവള്ള വനിതരണ ശലാംഖല കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുനതനിനട്ട്
എലനലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുലണനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഗഭാര്ഹനികേ  കേണക്ഷനുകേളനില്  ഗണവമഭായ  വര്ദനവട്ട്  ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കൃഷനിക്കട്ട്  ആവശവമഭായ  ജലലാം  കൂടുതല്  സലത്തട്ട്  എത്തനിക്കുനതനിനട്ട്
എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിരനിക്കുനതട്ട്;

(ഡനി) ഇതനിനഭായനി ഡ്രനിപട്ട് ഇറനികഗഷന പദതനികേള, ചേഭാലകേളുലട നവതീകേരണലാം
തുടങ്ങനിയവ ഊര്ജനിതമഭായനി നടപഭാക്കുകമഭാ?

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   മഭാതത്യു ടനി  .  കതഭാമസട്ട്):

(എ)  കുടനിലവള്ള  വനിതരണ  ശലാംഖല  കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
കേഭാലപഴക്കലാം  ലചേനതുലാം  തുടര്ചയഭായനി  കചേഭാര്ചയുള്ളതുമഭായ  ലലപപ്പുകേള  മഭാറനി,
പുതനിയവ സഭാപനിക്കുന പ്രവൃത്തനികേളഭാണട്ട് പ്രധഭാനമഭായുലാം ഏലറടുക്കുനതട്ട്.  ഇത്തരലാം
പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി KIIFB-ല് ഉളലപടുത്തനി 526  കകേഭാടനി രൂപയ്ക്കുലാം കസറട്ട് പഭാനനില്
50 കകേഭാടനി രൂപയ്ക്കുലാം ലപ്രഭാകപഭാസലകേള തയ്യേഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ലഷഭാര്ണ്ണൂര്, തനിരവല-
ചേങ്ങനഭാകശ്ശേരനി,  ലകേഭാലലാം,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്,  ലപഭാനഭാനനി,  ലകേഭായനിലഭാണനി,  ലതഭാടുപുഴ,
കകേഭാടയലാം,  തൃശൂര്,  മടന്നൂര്  തുടങ്ങനിയ  10  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളക്കുലാം  സമതീപ
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പഞഭായത്തുകേളക്കുലാം  കുടനിലവള്ള  വനിതരണലാം  ലമചലപടുത്തുനതനിനഭായനി  പ്രകതവകേ
നനികക്ഷപ പദതനിയനില് നനിനട്ട് 735 കകേഭാടനി രൂപ  2016-17-ലല ബഡ്ജറനില് നതീക്കനി
വചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനുപുറലമ ലകേഭാചനി സഭാര്ടട്ട് സനിറനി 24X7 പദതനിക്കഭായനി 50 0 കകേഭാടനി
രൂപയുലാം  2016-17-ലല പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറനില്  പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഡനിസനിബക്യൂഷന
ലലലനുകേള  ഇലഭാത്തതുലകേഭാണട്ട്  മുടങ്ങനി  കേനിടക്കുന  ലകേഭാഴനിഞ്ഞഭാലാംപഭാറ,  ധര്മ്മേടലാം,
കകേഭാടയലാം  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തട്ട്  (കേണ്ണൂര്),  മഭാനനവഭാടനി  സമതീപ  പഞഭായത്തുകേളുലാം
തനിരമഭാലനി,  ലനനമഭാറ,  കേടമക്കുടനി,  വരഭാപ്പുഴ,  ലപരനഭാടട്ട്  തുടങ്ങനിയ  9
പദതനികേളക്കഭായനി  ബഡ്ജറട്ട്  2016-17-ല്  പ്രകതവകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനി 162 കകേഭാടനി രൂപ നതീക്കനി വചനിട്ടുണട്ട്.  കുടനിലവള്ള കമഖലയനില് പുതനിയ
പദതനികേളക്കഭായനി ബഡ്ജറട്ട് 2016-17 ലല മറുപടനി പ്രസലാംഗത്തനില് 90 കകേഭാടനി രൂപ
പ്രകതവകേ നനികക്ഷപ പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  സഹഭായകത്തഭാലട  നടപനിലഭാക്കുന  അമൃതട്ട്  (എ.എലാം.ആര്.യു.റനി.)
പദതനിയനില്  തനിരവനനപുരലാം,  ലകേഭാലലാം,  ലകേഭാചനി,  തൃശൂര്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്,  കേണ്ണൂര്
കകേഭാര്പകറഷനുകേളുലാം  ആലപ്പുഴ,  ഗുരവഭായൂര്,  പഭാലക്കഭാടട്ട്  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേലളയുലാം
ഉളലപടുത്തനി  2015-16-ല്  ജലവനിതരണത്തനില്  235.76  കകേഭാടനി  രൂപയുലട
പദതനികേളക്കട്ട്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില്  വനിതരണ  ശലാംഖല
കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുനതനിനുള്ള  പദതനികേളുലാം  ഉളലപടുന.  വനിതരണ  ശലാംഖലയനിലല
അറകുറപണനികേള  യഥഭാസമയലാം  നടത്തനി  ജലവനിതരണലാം  സുഗമമഭാക്കുനതനിനട്ട്  ബ്ലൂ
ബനികഗഡട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  എലഭാ  പ്രധഭാന  പദതനികേളനിലലാം  നടപഭാക്കുനതനിനുലാം
തതീരമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  ജലനനിധനി  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  കുടനിലവള്ള  വനിതരണലാം  നടപനിലഭാക്കുവഭാന
കവണനി ലതരലഞ്ഞടുത്ത 115  പഞഭായത്തുകേളനില് കുടനിലവള്ള വനിതരണ പദതനികേള
വനിവനിധ  ഘടങ്ങളനിലഭായനി  പുകരഭാഗമനിക്കുന.  ലനടുമ്പഭാകശ്ശേരനിയുലാം  സമതീപ  പഞഭായത്തുകേളഭായ
ലചേങ്ങമനഭാടട്ട്,  ശതീമൂലനഗരലാം,  കേഭാഞ്ഞൂര്  എനതീ  പഞഭായത്തുകേളനിലലാം  ചേതീകക്കഭാടുലാം
സമതീപ  പഞഭായത്തുകേളഭായ  കുഴനിമന,  മുതുവല്ലൂര്,  വഭാഴയൂര്,  വഴക്കഭാടട്ട്,  ലചേറുകേഭാവട്ട്,
പുളനിക്കല്  എനതീ  പഞഭായത്തുകേളനിലലാം  ആലനിപറമ്പ,  ലനകന്മേനനി  എനതീ
പഞഭായത്തുകേളനികലയുലാം  വനിതരണശലാംഖലകേള  പുതുതഭായനി  സഭാപനിചട്ട്  ഗഭാര്ഹനികേ
കേണക്ഷനുകേള നല്കുനതനിനഭായനി പദതനികേള ഏലറടുത്തനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട് നനിലവനില്  18.12  ലക്ഷലാം കേണക്ഷനുകേളുണട്ട്.  2015-16
കേഭാലഘടത്തനില്  മഭാത്രലാം  1,08,969  കേണക്ഷനുകേള  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  പുതനിയ
പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിച്ചു  നടപനിലഭാക്കുനതനിലൂലടയുലാം  നനിലവനിലള്ള  പദതനികേളുലട
വനിപുലതീകേരണത്തനിലൂലടയുലാം  കൂടുതല്  സലങ്ങളനില്  കുടനിലവള്ളലാം  എത്തുകേയുലാം
അതുവഴനി  ഗഭാര്ഹനികേ  കേണക്ഷനുകേളുലട  എണലാം  വര്ദനിപനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുകേയുലാം
ലചേയ്യുലാം. അടുത്ത അഞ വര്ഷത്തനിനുള്ളനില് 10 ലക്ഷലാം കേണക്ഷനുകേള നല്കേഭാനഭാണട്ട്
ലക്ഷവമനിടുനതട്ട്.  കേണക്ഷന  നല്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികമങ്ങളുലാം  ലഘൂകേരനിക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരന. ജലനനിധനി രണഭാലാംഘട പദതനി പ്രകേഭാരലാം ലക്ഷവമനിട 2.58
ലക്ഷലാം  ഗഭാര്ഹനികേ  കേണക്ഷനനില്  ഇതുവലര  84,469  കേണക്ഷനുകേള  പണനി
പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട് ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി)  തടയണകേളുലടയുലാം റഗുകലററുകേളുലടയുലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ചേഭാലനിയഭാര് കബസനിനനിലല
തടയണകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം, തലപള്ളനി പഭാകക്കജട്ട്, കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് പഭാകക്കജട്ട് എനതീ
പദതനികേളനില്  ഉളലപട  പ്രവൃത്തനികേള,  നബഭാര്ഡട്ട്  സഹഭായകത്തഭാലടയുള്ള  പദതനികേള,
ബ ഡ്ജറനില്  പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുള്ള  ആര്.സനി.ബനി.,  വനി.സനി.ബനി.  എനനിവയുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം,
കകേരളത്തനിലല കേബനനി,  ഭവഭാനനി കബസനിനുകേളനിലല ലചേറുകേനിട ജലകസചേന പദതനികേള,  ഒര
പഞഭായത്തനില് ഒര കുളലാം പദതനി, ലനിഫട്ട്  ഇറനികഗഷന സതീമുകേളുലട പുനരദഭാരണലാം
എനനിവ  കൂടുതല്  സലത്തട്ട്  ജലകസചേന  സഇൗകേരവലാം  ഏര്ലപടുത്തഭാനുകദ്ദശനിചട്ട്
നടപനിലഭാക്കനി വരനികേയഭാണട്ട്.

(ഡനി)  ഡ്രനിപട്ട്  ഇറനികഗഷന/ലലമകകഭാ  ഇറനികഗഷന  പദതനികേളക്കഭാവശവമഭായ
അടനിസഭാന  സഇൗകേരവമഭായ  ലചേക്കട്ട്  ഡഭാമുകേള  മുതലഭായവ  ജലകസചേന  വകുപട്ട്
നനിര്മ്മേനിച്ചു  നല്കുനണട്ട്.  ഇറനികഗഷന  ചേഭാലകേളുലട  വഭാര്ഷനികേ  അറകുറപണനികേള
ഫണനിലന്റെ ലഭവതയനുസരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനിവരന.

എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട് എകട്ട്കചേഞകേലള സനില് ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട് ലസന്റെറുകേളഭാക്കഭാന
പദതനി

26 (*686) ശതീമതനി സനി  .  ലകേ  .   ആശ :
ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന :
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   ദടസണ് മഭാസര് :
ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ലതഭാഴനിലലാം

എദകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് ലതഭാഴനിലനിലഭായ കവതനലാം വഭാങ്ങുന യുവഭാക്കളുലട എണലാം
കുറച്ചുലകേഭാണ്ടുവരനതനിനട്ട്  എലനഭാലക്ക  ന ടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിച്ചുവരനലതനട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പുത്തന  ലതഭാഴനില്  കമഖലകേളക്കട്ട്  അനുസൃതമഭായ  കശഷനികേള
ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേളക്കട്ട് ദകേവരനിക്കഭാനുതകുന തരത്തനില് എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട്  എകട്ട്കചേഞകേലള
സനില് ഡവലപ്ലമന്റെട്ട് ലസന്റെറുകേള ആക്കനിമഭാറനതനിനട്ട് പദതനികേളുകണഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട് എകട്ട്കചേഞകേളനില് രജനിസര് ലചേയനിട്ടുള്ളവരനില് നനിനലാം
തല്പരരഭായ  ആളുകേലള  ലതഭാഴനിലറപട്ട്  പദതനിയനികലയട്ട്  നല്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

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

(എ)  നനിലവനില്  നഭാഷണല്  എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട്  വകുപട്ട്  മുഖഭാനരലാം  മൂനട്ട്
സസയലാംലതഭാഴനില്  പദതനികേള,  ലകേസ്റു  (കകേരള  ലസല്ഫട്ട്  എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട്  സതീലാം
കഫഭാര് ദ രജനികസര്ഡട്ട് അണ് എലാംകപഭായ്ഡട്ട്), മളടനിപര്പസട്ട് കജഭാബട്ട് ക്ലബട്ട്, ശരണവ
എനനിവ നടപഭാക്കനി വരനണട്ട്.  ഇഇൗ പദതനികേള പ്രകേഭാരലാം സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം
ലഭനിക്കുനവര്ക്കട്ട്  തുടര്നട്ട്  ലതഭാഴനില്രഹനിത  കവതനലാം  നല്കുനതല.  വനിവനിധ
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കേഭാരണങ്ങളഭാല് വവക്തനിഗത/കുടുലാംബ വഭാര്ഷനികേ വരമഭാനലാം വര്ദനിചവര്ക്കുലാം കദശതീയ
ഗ്രഭാമതീണ  ലതഭാഴനിലറപട്ട്  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ലതഭാഴനില്  ലഭനിചട്ട്  വരമഭാനലാം
വര്ദനിചവലരയുലാം  എലാംകപയ്ലമന്റെട്ട്  എകട്ട്കചേഞട്ട്  മുകഖനകയഭാ,  മറട്ട്  മഭാര്ഗങ്ങളനിലൂലട
ലതഭാഴനില്  ലഭനിചവലരയുലാം  ലതഭാഴനില്രഹനിത  കവതനലാം  ലഭനിക്കുനതനിനുള്ള  അര്ഹതയനില്
നനിനലാം ഒഴനിവഭാക്കുകേയുലാം അതുവഴനി ലതഭാഴനില്രഹനിത കവതനലാം വഭാങ്ങുനവരലട എണലാം
ഒര പരനിധനിവലര കുറച്ചുലകേഭാണ്ടുവരനികേയുലാം ലചേയ്യുന.

(ബനി)  പുത്തന  ലതഭാഴനില്  കമഖലകേളക്കട്ട്  അനുസൃതമഭായ  കശഷനികേള
ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേളക്കട്ട് ലലകേവരനിക്കഭാനുതകുന തരത്തനില് എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട്  എകട്ട്കചേഞകേലള
ലതഭാഴനില്  ലലനപുണവ  വനികേസന  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി  മഭാറകേ എന ലക്ഷവകത്തഭാടുകൂടനി
2012-13  വര്ഷലാം  മുതല്  നഭാഷണല്  എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്  വകുപട്ട്  മുകഖന
"എലാംകപഭായബനിലനിറനി  ലസന്റെര്  പദതനി"  നടത്തനിവരനണട്ട്.  എലാംകപഭായബനിലനിറനി
ലസന്റെറുകേളനില്  രജനിസര്  ലചേയ്യുന  അഭവസവനിദവരലാം  ലതഭാഴനില്രഹനിതരമഭായ
ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേളുലട  അഭനിരചേനി,  സനില് ഗവഭാപട്ട്  എനനിവ വനിവനിധ അലസ്സസ്സട്ട്ലമന്റെട്ട്
ടൂളസട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  വനിലയനിരത്തനി  കസഭാഫട്ട്  സനില്ലുകേളക്കുലാം  ഇലാംഗതീഷട്ട്  ഭഭാഷഭാ
പരനിജഭാനലാം  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം  എലാംകപഭായബനിലനിറനി  ലസന്റെറുകേള  മുകഖനയുലാം
ലതഭാഴനിലധനിഷനിത  പരനിശതീലനലാം  ആവശവമഭായവര്ക്കട്ട്  അത്തരലാം  അലാംഗതീകൃത  പരനിശതീലന
കകേന്ദ്രങ്ങള മുകഖനയുലാം പരനിശതീലനലാം നല്കുകേയുലാം ഇപ്രകേഭാരലാം പരനിശതീലനലാം ലഭനിക്കുന
ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേളക്കട്ട്  സസകേഭാരവ  കമഖലയനിലല  ലതഭാഴനിലവസരലാം  ലഭവമഭാക്കുനതനിനഭായനി
ലതഭാഴനില്ദഭാതഭാക്കളുമഭായനി  കനരനിട്ടുലാം  കജഭാബ്ലഫയറുകേള  സലാംഘടനിപനിച്ചുലാം  ലതഭാഴനില്
കനടനിലയടുക്കുവഭാന  അവസരലാം  ഒരക്കുന.   നനിലവനില്  7  ജനിലഭാ  എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട്
എകട്ട്കചേഞകേകളഭാലടഭാപലാം എലാംകപഭായബനിലനിറനി  ലസന്റെറുകേള പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരന.  2
പുതനിയ എലാംകപഭായബനിലനിറനി ലസന്റെറുകേള കൂടനി ഇഇൗ വര്ഷലാം പ്രവര്ത്തനസജമഭാകുലാം.

(സനി)  ലതഭാഴനിലറപട്ട്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി  വരനതട്ട്  തകദ്ദശസസയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങള മുകഖനയഭാണട്ട്.  തകദ്ദശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള ആവശവലപടുന
പക്ഷലാം  എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട്  എകട്ട്കചേഞനില്  രജനിസര്  ലചേയനിട്ടുള്ളവരനില്  നനിനലാം  തല്പരരഭായ
ആളുകേലള ലതഭാഴനിലറപട്ട് പദതനിയനികലയട്ട് നല്കുന വനിഷയലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

കുടനിലവള്ള വനിതരണ പദതനികേളനിലല ഡനിസനിബക്യൂഷന ലലപപ്പുകേള

27 (*687) കഡഭാ  .   എലാം  .   ലകേ  .   മുനതീര് :
ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞട്ട് :
ശതീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുല :
ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ജലവനിഭവ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുടനിലവള്ള  വനിതരണ  പദതനികേളനിലല  ഡനിസനിബക്യൂഷന  ദപപ്പുകേള
നനിരനരലാം ലപഭാട്ടുനതനിലന്റെ അടനിസഭാന കേഭാരണങ്ങലളക്കുറനിചട്ട് അകനസഷനിചനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  ദപപ്പുലപഭാടല് മൂലലാം ജനങ്ങളക്കുണഭാകുന ബുദനിമുട്ടുകേളുലാം ജലനഷ്ടവലാം
ഒഴനിവഭാക്കഭാന  എലനഭാലക്ക  മുനകേരതല്  നടപടനികേളഭാണട്ട്  ഉകദ്ദശനിക്കുനലതനട്ട്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  അടനിസഭാന കേഭാരണങ്ങള കേലണത്തനി പരനിഹഭാര  നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാന
സഭാകങതനികേ  വനിദഗ്ദ്ധരലാം  വനിജനിലനസട്ട്  ഉകദവഭാഗസനുമടങ്ങനിയ  ഒര  സമനിതനിലയ
നനികയഭാഗനിക്കുകമഭാ?

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   മഭാതത്യു ടനി  .   കതഭാമസട്ട്):

(എ)  കേഭാലപഴക്കലാം  ലചേന  ലലപപ്പുകേളുള്ള  കറഭാഡുകേളനില്  പനില്ക്കഭാലത്തട്ട്
നടത്തനിയ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേളക്കനിടയനില് സലാംഭവനിച ക്ഷതങ്ങളുലാം ലലപപ്പുകേളുലട
കേഭാലപഴക്കവമഭാണട്ട്  ജലവനിതരണ  ലലപപ്പുകേള  ലപഭാട്ടുനതനിനട്ട്  കേഭാരണങ്ങളഭായനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുള്ളതട്ട്.   ലലപപട്ട്  ലപഭാടലകേള  കൂടുതല്  കേഭാണലപടുനതട്ട്  പഴയ
ആസ്ബകസഭാസട്ട് സനിലമന്റെട്ട്,  കകേഭാണ്കതീറട്ട് ലലപപ്പുകേളനിലഭാണട്ട്.  ഇവയുലട ഉപകയഭാഗ
കയഭാഗവമഭായ കേഭാലലലദര്ഘവലാം കലഭാഹ നനിര്മ്മേനിത ലലപപ്പുകേലള അകപക്ഷനിചട്ട് കുറവഭാണട്ട്.

(ബനി)  ലലപപ്പു  ലപഭാടല്മൂലലാം  ജനങ്ങളക്കുണഭാകുന  ബുദനിമുട്ടുകേള  ഒഴനിവഭാക്കഭാനുലാം
ജലനഷ്ടലാം  കുറയ്ക്കുവഭാനുമഭായനി  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  പരമഭാവധനി  ശദനിക്കഭാറുണട്ട്.
നനിരനരമഭായനി കചേഭാര്ച ഉണഭാകുന കേഭാലപഴക്കലാം ലചേന ലലപപ്പുകേള മഭാറനി പുതനിയവ
സഭാപനിക്കുന പ്രവൃത്തനികേള ഘടലാംഘടമഭായനി നടത്തനി വരന.  വഭാടര് അകതഭാറനിറനി
ഉപകയഭാഗനിക്കുന ലലപപ്പുകേളുലട ഗുണനനിലവഭാരലാം ഉറപഭാക്കഭാനഭായനി പ്രകതവകേ ലലപപട്ട്
കപഭാളനിസനിക്കട്ട്  2013-ല് തലന അകതഭാറനിറനി കബഭാര്ഡട്ട് രൂപലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇഇൗ
ലലപപട്ട്  കപഭാളനിസനിയുലട  അടനിസഭാനത്തനില് മഭാത്രമഭാണട്ട്  പുതുതഭായനി  സഭാപനിക്കുന
ലലപപ്പുകേള തനിരലഞ്ഞടുക്കുനതട്ട്.  ഇതനുസരനിചട്ട് സനിരമഭായനി ലപഭാടലകേളുണഭാകുന
ആസ്ബകസഭാസട്ട്  സനിലമന്റെട്ട്,  പ്രനിലസസ്ഡട്ട്  കകേഭാണ്കതീറട്ട്  (ലപ്രകമഭാ)  ലലപപ്പുകേള
തുടങ്ങനിയവ പൂര്ണമഭായുലാം ഒഴനിവഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  കമല്പറഞ്ഞ  ലലപപട്ട്  കപഭാളനിസനിയുലട  അടനിസഭാനത്തനിലള്ള  ലലപപ്പുകേളുലട
ലതരലഞ്ഞടുപനിലൂലട തലന ലപഭാടലകേളക്കുള്ള സഭാധവത ഗണവമഭായനി കുറയഭാനഭാകുലാം.
ലലപപ്പുകേള  സഭാപനിക്കുന  സമയത്തട്ട്  കേര്ശനമഭായ  കമല്കനഭാടലാം  ഉറപ്പുവരത്തനി
വര്ക്കട്ട്മഭാനഷനിപനിലണഭാകേഭാന  സഭാധവതയുള്ള  കുറവകേളുലാം  പരനിഹരനിക്കഭാന  കേഴനിയുലാം.
കേരഭാര് വവവസയനില് നടപഭാക്കുന അറകുറപണനികേളുലട കേഭാലതഭാമസലാം ഒഴനിവഭാക്കനി
അകതഭാറനിറനി  കനരനിടട്ട്  തലന  അറകുറപണനികേള  ലചേയ്യുനതനിനഭായനി  ബ്ലൂ  ബനികഗഡട്ട്
സലാംവനിധഭാനലാം വനിപുലതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരന.
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പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരലട പുകരഭാഗതനി ഉറപ്പുവരത്തുനതനിനുള്ള
പദതനികേള

28 (*688) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന :
ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരലട  ദ്രുതഗതനിയനിലള്ള  പുകരഭാഗതനി  ഉറപ്പു
വരത്തുനതനിനട്ട് എലനലഭാലാം കേര്മ്മേ പദതനികേളഭാണട്ട് തയ്യേഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ബനി)  അവരലട  പുകരഭാഗതനിക്കുകവണനി  നതീക്കനിവചനിരനിക്കുന  ഫണട്ട്  വനിവക്ഷനിക്കലപട
ഉകദ്ദശത്തനിനഭായനി വനിനനികയഭാഗനിക്കുന എനട്ട് ഉറപ്പുവരത്തഭാനഭായനി നനിയമ നനിര്മ്മേഭാണലാം
ലകേഭാണ്ടുവരഭാന ഉകദ്ദശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കുലാം പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കുലാം ഉള്ള സലാംവരണഭാനുകൂലവലാം
ഇവര്ക്കട്ട്  തലന  ലഭനിക്കുന  എനട്ട്  ഉറപ്പുവരത്തഭാന  എലനലഭാലാം  കേഭാരവങ്ങളഭാണട്ട്
നനിയമത്തനില് ഉളലപടുത്തഭാന ഉകദ്ദശനിക്കുനലതനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ)  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരലട  ദ്രുതഗതനിയനിലള്ള  പുകരഭാഗതനി  ഉറപ്പു
വരത്തുനതനിനട്ട് തഭാലഴപറയുന കേര്മ്മേ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വരന:

1. ഭൂരഹനിതര്ക്കട്ട് പുനരധനിവഭാസ പദതനികേള

2. ഭവനരഹനിതര്ക്കട്ട് ധനസഹഭായ പദതനി

3. ദുര്ബല വനിഭഭാഗ പുനരധനിവഭാസ പദതനി

4. വനിദവഭാഭവഭാസഭാനുകൂലവങ്ങള 

5. കരഭാഗബഭാധനിതര്ക്കുള്ള ചേനികേനിതഭാധനസഹഭായലാം

6. നനിര്ദനരഭായ പടനികേജഭാതനി യുവതനികേളക്കട്ട് വനിവഭാഹ ധനസഹഭായലാം

7. കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനി പ്രകേഭാരമുള്ള വനിവനിധ തരലാം ധന സഹഭായങ്ങള

8. പ്രതീ-ലമട്രെെനികേട്ട് കപഭാസട്ട് ലമട്രെെനികേട്ട് കസഭാളര്ഷനിപ്പുകേള
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9. ലഭാപട്ട് കടഭാപട്ട് വഭാങ്ങുനതനിനട്ട് ധനസഹഭായലാം

10. വനികദശത്തട്ട് ലതഭാഴനില്കതടുന യുവഭാക്കളക്കട്ട് ധനസഹഭായലാം

11. വനികദശത്തട്ട് പഠനിക്കുന വനിദവഭാര്തനികേളക്കട്ട് ധനസഹഭായലാം

12. അഭവസവനിദവരലാം ലതഭാഴനില്രഹനിതരമഭായവര്ക്കട്ട് മതരപരതീക്ഷകേളനില്
പലങടുക്കുനതനിനുള്ള പരനിശതീലനലാം.

(ബനി&സനി)  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരലട  പുകരഭാഗതനിക്കുകവണനി  നതീക്കനി
വചനിരനിക്കുന  ഫണട്ട്  വനിവക്ഷനിക്കലപട  ഉകദ്ദശവത്തനിനഭായനി  വനിനനികയഭാഗനിക്കലപടുനലവനട്ട്
പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനഭായനി  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തുന  കേഭാരവലാം  പരനിഗണനയനിലണട്ട്.
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ആവനിഷ്കരനിച്ചുവരന.

പുതനിയ ജലകസഭാതസ്സുകേള കേലണത്തുനതനിനട്ട് നടപടനി

29 (*689) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന :
ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന :
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .    മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന പനി. : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  തുടര്ചയഭായനി  മഴ  കുറയുനതനിലന്റെ  പശഭാത്തലത്തനില്
പുതനിയ  ജലകസഭാതസ്സുകേള  കേലണത്തുനതനിനട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുനകണഭാ;
ഉലണങനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പുതനിയ ജലകസഭാതസ്സുകേള കേലണത്തുനതനിനഭായനി എലനങനിലലാം പഠനലാം
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില് ആയതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേഭാള കമഖലകേളനില് ലചേലവ കുറഞ്ഞ ജലസലാംഭരണനികേള സഭാപനിക്കുനതനിലന
കുറനിചട്ട് ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ; ഉലണങനില് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   മഭാതത്യു ടനി  .   കതഭാമസട്ട്  ):

(എ)  കേടല്ലവള്ളലാം  ശുദതീകേരനിചട്ട്  എടുക്കുനതനിനുകവണനിയുള്ള  ഡതീസലലലകനഷന
പഭാന്റുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള  ലചേലവട്ട്  വളലര  കൂടുതലഭായതനിനഭാല്  ഇതുസലാംബന്ധനിച
തതീരമഭാനലമടുത്തനിടനില.  ലഭനിക്കുന  മഴലവള്ളലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുകവണനി  നദനികേളക്കട്ട്
കുറുലകേ തടയണ നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുകവണ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരന.  പഴയ
പുഞപഭാടങ്ങളുലാം  കുളങ്ങളുലാം  സലാംരക്ഷനികക്കണതുലാം  അനനിവഭാരവമഭാണട്ട്.  സലാംസഭാനത്തട്ട്
ഇഇൗ വര്ഷലാം ജൂണ് മുതല് ലസപ്റലാംബര് വലര ലഭവമഭാകകേണ ശരഭാശരനി മഴയനില് 34
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ശതമഭാനത്തനിലന്റെ  കുറവട്ട്  വനനിട്ടുള്ളതഭായനി  കേണക്കുകേള  വവക്തമഭാക്കുന.  മുന
കേഭാലങ്ങളനിലലാം മഴയുലട ലഭവതയനില് സല-കേഭാല വവതനിയഭാനലാം ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്.  ഇതട്ട്
കേണക്കനിലലടുത്തട്ട് പരമ്പരഭാഗത ജലകസഭാതസ്സുകേളക്കട്ട് പുറലമ ഡഭാമുകേളനില് നനിനള്ള
ജലലാം  കൂടുതല്  ശഭാസതീയമഭായനി  വനിനനികയഭാഗനിചട്ട്  കുടനിലവള്ളത്തനിനുലാം  കൃഷനിക്കുലാം
ഉപകയഭാഗപ്രദമഭാക്കുന  നടപടനിയഭാണട്ട്  ജലകസചേന  വകുപട്ട്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.
ഭൂജലവകുപട്ട്  ശഭാസതീയമഭായനി  ഭൂജലസര്കവ്വ  നടത്തനി  പുതനിയ ഭൂജല കസഭാതസ്സുകേള
കേലണത്തുകേയുലാം അത്തരലാം  സലങ്ങളനില് കുഴല് കേനിണറുകേള നനിര്മ്മേനിചട്ട്  ലചേറുകേനിട
കുടനിലവള്ള പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വരനികേയുലാം ലചേയ്യുന.

(ബനി) ആവശവമഭായ പഠനലാം നടത്തനി ഭൂഗര്ഭജലലാം ലഭവമഭായനിട്ടുള്ളനിടത്തട്ട് പുതനിയ
കസഭാതസ്സഭായനി  ഭൂഗര്ഭ  ജലലാം  ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാവനതഭാണട്ട്.  പുതനിയ  ജലകസഭാതസ്സുകേള
കേലണത്തുനതനിനഭായനി  ഭൂജലവകുപട്ട്  ശഭാസതീയമഭായനി  ഭൂജല  കസഭാതസ്സുകേളുലട
സഭാനനനിര്ണയലാം നടത്തുന. ജലനനിധനി രണഭാലാംഘട പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള എലഭാ
പഞഭായത്തുകേളനിലലാം  ജല  കസഭാതസ്സുകേള  നനിര്ണയനിക്കുനതനിനഭായനി  ജലസുരക്ഷഭാ
രൂപകരഖ തയ്യേഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  സഭാകങതനികേ  സഭാധവത  ഉറപഭാക്കനിയുലാം  ധനലഭവതയനുസരനിച്ചുലാം  കകേഭാള
കമഖലകേളനില് ലചേലവകുറഞ്ഞ ജലസലാംഭരണനികേള സഭാപനിക്കുനതട്ട് പരനിഗണനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.
ജലനനിധനി  പദതനികേളനില്  നനിര്മ്മേനിക്കുന  ജലസലാംഭരണനികേള  ലപഭാതുലവ  ലചേലവ
കുറഞ്ഞവയഭാണട്ട്.  കകേഭാള കമഖലകേളനില് പ്രകതവകേമഭായനി അത്തരത്തനിലലഭാര പദതനി
നടപനിലഭാക്കുനനില.

പഭാല് ഉല്പഭാദനത്തനിലല സസയലാംപരവഭാപ്തത

30 (*690) ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തട്ട് :
ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനവലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാല്  ഉല്പഭാദനത്തനിലല  സസയലാംപരവഭാപ്തത  ലക്ഷവമനിടട്ട്  എലനലഭാലാം
സഹഭായങ്ങളഭാണട്ട് ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കട്ട് നല്കേഭാനുകദ്ദശനിക്കുനലതന വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  എത്ര  ഉരക്കലള  വനിതരണലാം  ലചേയ്യേഭാനഭാണട്ട്
ലക്ഷവമനിടനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(സനി)  എലനലഭാലാം ധന ആവശവഭാധനിഷനിത സഹഭായങ്ങളഭാണട്ട് പ്രസ്തുത ലക്ഷവലാം
ദകേവരനിക്കുനതനിനട്ട് കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് നല്കേഭാനുകദ്ദശനിക്കുനലതനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി  (  ശതീ  .    ലകേ  .   രഭാജ  ):

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  ക്ഷതീരവനികേസന
വകുപട്ട് തതീറപ്പുല്കൃഷനി വനികേസന പദതനി, കേഭാലനിത്തതീറ സബ്സനിഡനി, മനില്ക്കട്ട് ലഷഡട്ട്
ഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം,  ഇന്റെകഗ്രറഡട്ട്  ഡയറനി  ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം,
ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങളക്കുള്ള  ധനസഹഭായലാം,  പഭാല്  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ലമചലപടുത്തുനതനിനുള്ള
പദതനി,  ആവശവഭാധനിഷനിത  സഹഭായലാം  എനതീ  പദതനികേളഭാണട്ട്  പ്രധഭാനമഭായുലാം
നടപനിലഭാക്കനി വരനതട്ട്.  കൂടഭാലത ക്ഷതീര കേര്ഷകേ കക്ഷമനനിധനിയനിലൂലട ലപനഷന,
കുടുലാംബ ലപനഷന, അവശതഭാ ലപനഷന, ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായലാം, മരണഭാനനര
ധനസഹഭായലാം  വനിവഭാഹ  ധനസഹഭായലാം  എനനിവയുലാം  നല്കേനി  വരന.  മനില്മയുലട
കേതീഴനിലള്ള  കമഖലഭാ  യൂണനിയനുകേള  (തനിരവനനപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,  മലബഭാര്)
പഭാല്  ഉല്പഭാദനത്തനില്  സസയലാംപരവഭാപ്തത  ലലകേവരനിക്കുനതനിനുകവണനി  വനിവനിധ
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വരന.

കകേന്ദ്ര പദതനികേളഭായ എന.ഡനി.പനി, (നഭാഷണല് ഡയറനി പഭാന) എന.പനി.ബനി.
ബനി.ഡനി.ഡനി  (നഭാഷണല് കപ്രഭാഗ്രഭാലാം കഫഭാര് ലബഭാലലവന ബതീഡനിലാംഗട്ട് ആന്റെട്ട് ഡയറനി
ഡവലപ്ലമന്റെട്ട്), ആര്.ലകേ.വനി.ലലവ (രഭാഷതീയ കൃഷനി വനികേഭാസട്ട് കയഭാജന) പദതനികേള
വഴനി ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദന വര്ദനവനിനുലാം വര്ദനിച്ചുവരന പഭാല് ശതീതതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം
സലാംസരനിക്കുനതനിനുലാം  മൂലവവര്ദനിത  ക്ഷതീര  ഉല്പനങ്ങളഭാക്കുനതനിനുലാം  സലാംവനിധഭാനങ്ങള
സൃഷ്ടനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു  വരന.  2015-16-ല്  കകേരള  കകേഭാ-
ഓപകററതീവട്ട് മനില്ക്കട്ട് മഭാര്ക്കറനിലാംഗട്ട് ലഫഡകറഷന ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കട്ട് കേഭാലനിത്തതീറയട്ട്
സബ്സനിഡനിയഭായനി  ഏകേകദശലാം  5.8  കകേഭാടനി  രൂപ നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   ലമഭാത്തത്തനില്
ലഫഡകറഷനുലാം കമഖലഭാ യൂണനിയനുകേളുലാം കചേര്നട്ട് അവരലട പ്രവര്ത്തന ലഭാഭത്തനില്
നനിനട്ട്  84  കകേഭാടനികയഭാളലാം  രൂപയുലട  ആനുകൂലവങ്ങളുലാം  സബ്സനിഡനികേളുലാം  കകേരളത്തനിലല
ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദന  വര്ദനവനിനഭായനി  2015-16  കേഭാലയളവനില്
നല്കുകേയുണഭായനി.  മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപനിലന്റെ  കനതൃതസത്തനില്  നടപനിലഭാക്കുന
പ്രകതവകേ  കേനകുടനി  പരനിപഭാലന  പരനിപഭാടനി  മുകഖന  കഗഭാവര്ദനിനനി,  കേഭാഫട്ട്
അകഡഭാപ്ഷന  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം  എനതീ  പദതനികേളനിലൂലട  പശുക്കുടനിലയ  സലാംരക്ഷനിചട്ട്
പശുവഭാക്കനി  മഭാറനതനിനട്ട്  ധനസഹഭായലാം  നല്കേനി  വരന.   നനിലവനില്  ആലകേ
240000  പശുക്കുടനികേളക്കട്ട്  ഇപ്രകേഭാരലാം  സലാംരക്ഷണലാം  നല്കേനി  വരന.
സലാംസഭാനലത്ത  ക്ഷതീര  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  അകേനിടുവതീക്ക  കരഭാഗ  നനിയനണ  പരനിപഭാടനി
പ്രകേഭാരലാം അകേനിടുകരഭാഗ നനിയനണ കേനിറകേള സഇൗജനവ നനിരക്കനില് നല്കുനതഭാണട്ട്.

(ബനി)  2016-17-ല്  4206  കേറവ  പശുക്കകളയുലാം  1770  കേനിടഭാരനികേകളയുലാം
വനിതരണലാം ലചേയ്യുവഭാനഭാണട്ട് ലക്ഷവമനിടനിരനിക്കുനതട്ട്.

1484/2019
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(സനി)  കുറഞ്ഞതട്ട്  5  പശുക്കലളങനിലമുള്ള  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കഭാണട്ട്  ആവശവഭാധനിഷനിത
ധനസഹഭായലാം നല്കുനതട്ട്.   ലചേലവഴനിക്കുന തുകേയുലട  50  ശതമഭാനലാം പരമഭാവധനി
50,000  രൂപയഭാണട്ട്  ധനസഹഭായലാം  നല്കുനതട്ട്.  പ്രധഭാനമഭായുലാം  കേഭാലനിലത്തഭാഴത്തനിലന്റെ
നവതീകേരണലാം,  ബകയഭാഗവഭാസട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കഭാവശവമഭായ ഉപകേരണങ്ങളക്കുള്ള
ധനസഹഭായലാം,  പശുവളര്ത്തലമഭായനി  ബന്ധലപട  ഇതര  ആവശവങ്ങള  എനനിവയഭാണട്ട്
ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുനതട്ട്.  മനില്മയുലട  എറണഭാകുളലാം  കമഖലഭാ  യൂണനിയന
2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് പഭാല്  വനിലയ്ക്കു പുറലമ ഏകേകദശലാം  13  കകേഭാടനി
രൂപ ക്ഷതീര കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് പഭാല്വനില ഇനലസന്റെതീവഭായനി വനിതരണലാം ലചേയ കേഴനിഞ്ഞു.

മലബഭാര്  കമഖല  യൂണനിയന  കേര്ഷകേരലട  ഉയര്ന  ഗുണനനിലവഭാരമുള്ള
പശുക്കുടനികേലള  ലതരലഞ്ഞടുത്തട്ട്  കേനിടഭാരനി  സലാംരക്ഷണ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന.
പശുക്കലള  വഭാങ്ങുനതനിനട്ട്  സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്  മനില്മയുലട  ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചട്ട്  റനികവഭാളവനിലാംഗട്ട്
ഫണട്ട്  പദതനി,  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപ്പുകേളുലട
സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായകത്തഭാലട പശുക്കലള വനിതരണലാം ലചേയ്യുന പദതനി,  പചപ്പുലട്ട്ല
സബ്സനിഡനികയഭാലട ലഭവമഭാക്കുന കഫഭാഡര് പദതനി,  പുതനിയ ഡയറനി ഫഭാമുകേളക്കട്ട്
ഫഭാലാം സകപഭാര്ടട്ട് പദതനി, സഇൗജനവ നനിരക്കനിലള്ള കേനകേഭാലനി ഇനഷുറനസട്ട് പദതനി,
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ലലലഫട്ട്/അപകേട ഇനഷസറനസട്ട് പദതനി,  കേര്ഷകേര്ക്കുലാം കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങളക്കുലാം
ലമഡനി  ലക്ലയനിലാം  പദതനി  തുടങ്ങനിയവ  നല്കേനി  വരന.  തനിരവനനപുരലാം  കമഖലഭാ
യൂണനിയന  2015-16  വര്ഷലാം പ്രവര്ത്തന ലഭാഭത്തനില് നനിനലാം അലാംഗസലാംഘങ്ങളക്കട്ട്
ലലപ്രസട്ട്  ഡനിഫറനസഭായനി  20  കകേഭാടനി  രൂപ  നല്കുകേയുണഭായനി.  ക്ഷതീരകേര്ഷകേ
ലതഭാഴനിലറപട്ട്  പദതനി പ്രകേഭാരലാം  2000  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  10,000  രൂപ വതീതലാം  2
കകേഭാടനി  രൂപ  നല്കുകേയുണഭായനി.  എന.പനി.ഡനി.ഡനി  (നഭാഷണല്  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം  കഫഭാര്
ഡയറനി  ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്)  പദതനിയനിന  കേതീഴനില്  250  പശുക്കലള  വഭാങ്ങനിക്കുവഭാന
40,000 രൂപ വതീതലാം ആലകേ 1,00,00,000 രൂപ നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ii) നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത കചേഭാദവങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള

ഭക്ഷണമനിലഭാലത ബുദനിമുട്ടുന പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ കകേഭാളനനികേള

1 (5639)  ശതീ  .    എന  .    എ  .    ലനലനിക്കുനട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഭക്ഷണമനിലഭാത്തതനിനഭാല് പലകകേഭാളനനികേളനിലലാം പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ
കുടുലാംബങ്ങള ബുദനിമുട്ടുകേള സഹനികക്കണനിവരനലണന കേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി) എങനില് ഇതനിനുളള പരനിഹഭാരമഭാര്ഗ്ഗങ്ങലളക്കുറനിചട്ട് ആകലഭാചേനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഈ പ്രശ്നലാം എങ്ങലന പരനിഹരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദശനിക്കുനതട്ട്;

(സനി)  മരണഭാനനര ചേടങ്ങുകേളക്കട്ട് പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്
സഹഭായധനലാം അനുവദനിക്കഭാറുകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇലലങനില് മരണഭാനനര ചേടങ്ങുകേളക്കട്ട് തുകേ അനുവദനിക്കഭാന നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഒര കകേഭാളനനിയനിലലയുലാം   പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ  കുടുലാംബങ്ങള
ഭക്ഷണമനിലഭാത്തതനിനഭാല് ബുദനിമുട്ടുകേള സഹനികക്കണനി വരന കേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിടനില.
എനഭാല് മഴക്കഭാലത്തട്ട്  4  മഭാസങ്ങളനില് എലഭാ ആദനിവഭാസനി വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുലാം ഭക്ഷവ
സഹഭായ പദതനി പ്രകേഭാരലാം ഭക്ഷവവസ്തുക്കള നല്കേനിവരനണട്ട്.

(സനി) മരണഭാനനര ചേടങ്ങുകേളക്കട്ട്   പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്
സഹഭായധനലാം  അനുവദനിക്കുന  പദതനികേലളഭാനലാം  നനിലവനിലനില.  എനഭാല്  സസനമഭായനി
ഭൂമനിയനിലഭാത്ത  പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കട്ട്  മൃതകദഹലാം  മറവലചേയ്യുനതനിനഭായനി  5  കേനികലഭാ
മതീററനില് അധനികേലാം ദൂരമുള്ള പഞഭായത്തട്ട്/മുനനിസനിപല്/കകേഭാര്പകറഷന ലപഭാതുശ്മശഭാനങ്ങളനില്
എത്തനികക്കണനി വരന അവസരങ്ങളനില് ആയതനിലന്റെ ലചേലവനികലയഭായനി 2000 രൂപ
സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  (വകുപ്പുമനനിയുലട  ദുരനിതഭാശസഭാസ  നനിധനിയനില്  നനിനലാം)
അനുവദനിക്കുനണട്ട്.

(ഡനി)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

ഐ.എ.ദവ. ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനി

2 (5640) ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവത്തനിനട്ട് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഐ.എ.ദവ. പദതനി പ്രകേഭാരമുള്ള ഭവന നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി ഒര
ലക്ഷലാം  രൂപഭാ  കൂടനി  പടനികേജഭാതനി  വകുപനില്നനിനലാം  ഓകരഭാ  വതീടനിനുലാം  അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട്
സര്ക്കഭാര് തതീരമഭാനമുകണഭാ; എങനില് ആയതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഉണട്ട്.  ഐ.എ.ദവ.  പദതനി പ്രകേഭാരലാം ലതരലഞ്ഞടുത്ത പടനികേജഭാതനി കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്
നനിലവനിലള്ള  2  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  ധനസഹഭായത്തനിനട്ട്  പുറലമ  അധനികേ  ധനസഹഭായമഭായനി
1,00,000  രൂപ  കൂടനി  അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട്  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)നമ്പര്  2174/15/
ത.സസ.ഭ.വ. തതീയതനി 17-7-2015 പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.
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അധധഃസനിതരലാം നനിരഭാലലാംബരമഭായ പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ സമൂഹലത്ത
ലപഭാതുധഭാരയനികലയട്ട് എത്തനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

3 (5641) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   ലകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന :
ശതീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില് കുമഭാര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സമൂഹത്തനിലല  അധധഃസനിതരലാം  നനിലഭാരലാംബരമഭായ  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ
സമൂഹലത്ത  ലപഭാതുധഭാരയനികലട്ട്യട്ട്  എത്തനിക്കുനതനിനട്ട്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്
ദകേലക്കഭാണനിട്ടുള്ളലതനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  എലനലഭാലാം  പുതനിയ  പദതനികേളഭാണട്ട്  ആവനിഷ്കരനിച്ചു  നടപഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദശനിക്കുനലതനട്ട് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരലട വനികേസനത്തനിനട്ട് ഈ സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം എത്ര കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സമൂഹത്തനിലല  അധധഃസനിതരലാം നനിരഭാലലാംബരമഭായ പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ
സമൂഹലത്ത  ലപഭാതുധഭാരയനികലയട്ട്  എത്തനിക്കുനതനിനട്ട്  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനികേസന  വകുപ്പുകേള  നടപനിലഭാക്കുന  പദതനികേള സലാംബന്ധനിച വനിവരലാം  അനുബന്ധലാം  I*

ആയനി കചേര്ക്കുന.

(ബനി)   8-7-2016-ല്  കകേരള  നനിയമസഭയനില്  അവതരനിപനിച  Alteration
Memorandum  പ്രകേഭാരലാം  പടനികേജഭാതനി  ജന  വനിഭഭാഗങ്ങളുലട  ഉനമനത്തനിനഭായനി
ചുവലട കചേര്ക്കുന പദതനികേള പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്:

1. വകുപനിനട്ട്  കേതീഴനില്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരന  കമഭാഡല്  റസനിഡനഷവല്
സ്കൂളുകേളനില്  സലാംസഭാനലത്ത  മനികേച  വനിദവഭാലയങ്ങകളക്കഭാള
ലമചലപട  ലകേടനിട  സഇൗകേരവങ്ങള,  പഠന,  തഭാമസ  സഇൗകേരവങ്ങളുലാം
ഭക്ഷണവലാം ഉറപ്പുവരത്തുകേ.

2. പ്രതീ-ലമട്രെെനികേട്ട്,  കപഭാസട്ട്  ലമട്രെെനികേട്ട്  കഹഭാസലകേളനില്  കേമ്പക്യൂടര്
ലഭാബട്ട്, മുറനികേളനില് ഇന്റെര്ലനറട്ട് സഇൗകേരവലാം ഏര്പടുത്തുകേ.

3. കപഭാസട്ട്  ലമട്രെെനികേട്ട്  കഹഭാസലകേളനില് കുടനികേളുലട പഠന സഹഭായത്തനിനട്ട്
20  കുടനികേളക്കട്ട് ഒനട്ട് എന കതഭാതനില് ടക്യൂടര്മഭാലര ഏര്ലപടുത്തുകേ.

* ദലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.



69

4. കകേരളത്തനിലല മുഴവന പ്രതീലമട്രെെനികേട്ട്/കപഭാസട്ട്  ലമട്രെെനികേട്ട്   കഹഭാസലകേളുലാം
ആധുനതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് 150  കകേഭാടനി രൂപ പ്രകതവകേ നനികക്ഷപ
പദതനിയനില്നനിനലാം നതീക്കനിവയ്ക്കുലാം.

5. കമഭാഡല്  റസനിഡനഷവല്  സ്കൂളുകേളുലട  ആധുനതീകേരണത്തനിനട്ട്
100 കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരത്തുനലവന പ്രഖവഭാപനലാം.

6. പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗ വനിദവഭാര്തനികേളക്കുള്ള എലഭാവനിധ വനിദവഭാഭവഭാസ
ആനുകൂലവങ്ങളുലാം  25% വതീതലാം ഉയര്ത്തുലാം.

7. ലസറനില്ലമന്റുകേളുലാം പടനികേജഭാതനി കകേഭാളനനികേളുലാം ഒര യൂണനിറഭായനി
കേണ്ടുലകേഭാണട്ട് എലഭാ അടനിസഭാന സഇൗകേരവങ്ങളുലാം ഉറപ്പുവരത്തുനതനിനട്ട്
ഒര  പഭാകക്കജട്ട്  തയ്യേഭാറഭാക്കുലമനലാം  ഈ  സതീമനിനട്ട്  വകുപനിലന്റെ
കകേഭാര്പസട്ട് ഫണനില്നനിനലാം    25 കകേഭാടനി രൂപ നതീക്കനിവയ്ക്കുലാം.

പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപനിലന്റെ എ.ടനി.എസട്ട്.പനി. പദതനിയനില് നനിനലാം   25
കകേഭാടനി  രൂപ  വകേയനിരത്തനി  ആദനിവഭാസനി  കമഖലകേളക്കട്ട്  പുറത്തട്ട്  ചേനിനനിചേനിതറനി
തഭാമസനിക്കുന  ഒറലപട  ആദനിവഭാസനികേളുലട  ഉനമനത്തനിനഭായനി  പഞഭായത്തട്ട്  തലങ്ങളനില്
ദമകകഭാ പഭാനുകേള രൂപതീകേരനിചട്ട്  പനി.  ലകേ.  കേഭാളന കുടുലാംബ പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതനിലന്റെ
പ്രഭാരലാംഭ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരന. പടനികേവര്ഗ്ഗ കുടനികേളുലട ലകേഭാഴനിഞ്ഞുകപഭാക്കട്ട്
തടയുനതനിനുലാം അവരലട ഭഭാഷഭാപ്രശ്നലാം പരനിഹരനിക്കുനതനിനുലാം വയനഭാടനിലല ദപ്രമറനി
ക്ലഭാസുകേളുള്ള  241   സ്കൂളുകേളനില്  ദനിവസകവതനഭാടനിസഭാനത്തനില്  ഒര ആദനിവഭാസനി
ടതീചലറ  നനികയഭാഗനിക്കുനതനിനട്ട്  4  കകേഭാടനി  രൂപ  കകേഭാര്പസട്ട്  ഫണനില്നനിനലാം
വകേയനിരത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ടനി  പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു
വരന.

(സനി)  പടനികേജഭാതനി  കക്ഷമ  പദതനികേളക്കഭായനി   2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനില്   2858.697  കകേഭാടനി രൂപയുലാം പടനികേവര്ഗ്ഗ  കക്ഷമ പദതനികേളക്കഭായനി
2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  810.16  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  ബഡ്ജറനില്
വകേയനിരത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. തുകേയുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധലാം II* ആയനി കചേര്ക്കുന.

സമഗ്ര കകേഭാളനനി വനികേസന പദതനി

 4 (5642) ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീ  .   ജനി  .   എസട്ട്  .   ജയലഭാല് :
ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന :
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് നടന സമഗ്ര കകേഭാളനനി വനികേസന പദതനി
വനിലയനിരത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

* ദലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയനിനകേതീഴനില്  ദടല്സട്ട്  പഭാകേനിയതനിലലാം  ,കകേഭാണ്കതീറട്ട്
കറഭാഡട്ട്,  വതീടട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണലാം എനനിവയനിലലാം  വവഭാപകേമഭായ അഴനിമതനി  നടനനിട്ടുകണഭാ;
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആദനിവഭാസനി  വനികേസന  ഫണട്ട്  അര്ദ  സര്ക്കഭാര്  ഏജനസനികേള
ദുരപകയഭാഗലാം  ലചേയ  എന  ആകക്ഷപലാം  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   വനിലയനിരത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)   ദടല്സട്ട്  പഭാകേനിയതനിലലാം  കകേഭാണ്കതീറട്ട്  കറഭാഡട്ട്,  വതീടട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണലാം
എനനിവയനിലലാം അഴനിമതനി നടനതഭായനി ശദയനില്ലപടനിടനില.  എനഭാല് ഈ പദതനി
നടത്തനിപ്പുമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  വന  മഭാധവമവഭാര്ത്തകേലള  തുടര്നട്ട്  അകനസഷണലാം
നടനവരന.

(സനി)   ആദനിവഭാസനി  വനികേസന  ഫണട്ട്  അര്ദ  സര്ക്കഭാര്  ഏജനസനികേള
ദുരപകയഭാഗലാം  ലചേയനിട്ടുള്ളതഭായനി ശദയനില്ലപടനിടനില.

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ കക്ഷമ കകേഭാര്പകറഷന പ്രവര്ത്തനലാം

5 (5643) ശതീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബഭാഹനിലാം :
ശതീ  .   അബ്ദുല് ഹമതീദട്ട്  .   പനി. :
ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി :
ശതീ  .    എന  .    എ  .    ലനലനിക്കുനട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗകക്ഷമ  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  പ്രവര്ത്തന
പുകരഭാഗതനി വനിലയനിരത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പടനികേജഭാതനി-പടകേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗങ്ങലള സഭാമ്പത്തനികേ വനികേസന പദതനികേളനില്

പങഭാളനികേളഭാക്കഭാന  കകേഭാര്പകറഷന  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപഭാക്കുന  പരനിപഭാടനികേലള

സലാംബന്ധനിച വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി) 2015-16-ല് കകേഭാര്പകറഷന നടപഭാക്കനിയ പദതനികേള മുകഖനയുണഭായ

കനടലാം സലാംബന്ധനിച വനിവരങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  വഭായ്പഭാവനിതരണത്തനിലലാം തനിരനിചടവനിലമുള്ള പുകരഭാഗതനി കകേഭാര്പകറഷലന്റെ

ഭരണസമനിതനി കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില് വനിലയനിരത്തുനണട്ട്.  കൂടഭാലത കകേഭാര്പകറഷലന്റെ

പദതനികേളുലട ഫലമൂലവനനിര്ണയലാം സഭാധവമഭാകേത്തക്ക വനിധത്തനില് സമഗ്രമഭായ ഒര

പഠനലാം സര്ക്കഭാര് സഭാപനമഭായ ലസന്റെര് കഫഭാര് മഭാകനജലമന്റെട്ട് ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട് വഴനി

നടത്തുനതനിനുള്ള  കകേരള  സലാംസഭാന  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗകക്ഷമ  കകേഭാര്പകറഷന

മഭാകനജനിലാംഗട്ട് ഡയറകറുലട ശനിപഭാര്ശ പരനികശഭാധനിച്ചുവരന.

(ബനി&സനി) അനുബന്ധലാം I-ഉലാം II-ഉലാം* ആയനി കചേര്ക്കുന.

ഇന്ദനിര ആവഭാസട്ട് കയഭാജന പദതനിപ്രകേഭാരലാം  പടനികേജഭാതനി വകുപനില്നനിനലാം

ലഭനികക്കണ വനിഹനിതലാം

6(5644)  ശതീ  .    പുരഷന  കേടലണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഇന്ദനിര ആവഭാസട്ട് കയഭാജന (ഐ.എ.ദവ.) പദതനി പ്രകേഭാരലാം എസട്ട്.സനി.

വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട്  ലഭനിക്കുന  വതീടുകേളക്കട്ട്  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന-ഗ്രഭാമ-കബഭാക്കട്ട്-ജനിലഭാ-

ഭരണകൂടങ്ങള വഴനി ലഭനിക്കുന സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം എത്രയഭാലണനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പടനികേജഭാതനി  വകുപനില്  നനിനലാം  ലഭനികക്കണ  വനിഹനിതലാം  നല്കേഭാന

ബഭാക്കനിയുകണഭാ;

(സനി) എങനില് ഇതട്ട് നല്കേഭാനഭാവശവമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ഇന്ദനിര  ആവഭാസട്ട്  കയഭാജന  (ഐ.എ.ദവ.)  പദതനി  നടപഭാക്കുനതട്ട്

ഗ്രഭാമ വനികേസന വകുപട്ട് മുകഖനയഭാണട്ട്.

(ബനി) 2015-16 വര്ഷലാം IAY  ഭവനപദതനിയനിലളലപട 20,300 ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്

1,00,000 രൂപ വതീതലാം 203 കകേഭാടനി രൂപ നല്കേഭാന ബഭാക്കനിയുണട്ട്.

(സനി)  ഫണട്ട് ലഭനിക്കുന മുറയട്ട് തുകേ നല്കുനതഭാണട്ട്.

* ദലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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കമഭാഡല് റസനിഡനഷവല് സ്കൂളുകേള

7 (5645) ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കുലാം  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കുമഭായനി  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നനിലവനിലള്ള
കമഭാഡല് റസനിഡനഷവല് സ്കൂളുകേള ഏലതഭാലക്കയഭാണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത സ്കൂളുകേളക്കട്ട് ലഭനിക്കുന കകേന്ദ്ര സഹഭായങ്ങള എലനഭാലക്കയഭാണട്ട്;

(സനി) പുതനിയതഭായനി ഇത്തരത്തനിലള്ള സ്കൂളുകേള തുടങ്ങഭാന ആകലഭാചേനയുകണഭാ
എനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന വകുപനിനകേതീഴനില് പത്തട്ട്  എലാം.ആര്.എസട്ട്.-കേള
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. തനിരവനനപുരലാം-ലവളളഭായണനി  SAGMRS (Mixed) 

2. പഭാലക്കഭാടട്ട്-തൃത്തഭാല (Girls)

3. പഭാലക്കഭാടട്ട് -കുഴല്മന്ദലാം (Boys)

4. ആലപ്പുഴ -പുനപ്ര  (Girls)

5. ഇടുക്കനി-പതീരകമടട്ട് (Mixed) 

6. എറണഭാകുളലാം-കേതീഴഭാടട്ട്  (Boys)

7. തൃശ്ശൂര്- വടക്കഭാകഞരനി (Boys)

8. തൃശ്ശൂര്- കചേലക്കര(Boys)

9. കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്-അഴനിയൂര്(Boys)

10. കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്-ലവള്ളചഭാല്  (Boys)

പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനില്  ഉളലപടുന  വനിദവഭാര്തനികേളുലട  വനിദവഭാഭവഭാസത്തനിനഭായനി
സലാംസഭാനത്തട്ട്  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴനില്  19  കമഭാഡല്  റസനിഡനഷവല്
സ്കൂളുകേള പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരന.  വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധലാം* ആയനി കചേര്ക്കുന.

* ദലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)   പടനികേജഭാതനി  വകുപനിനട്ട്  കകേന്ദ്രസഹഭായലാം  ലഭനിക്കുനനില.  പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനിഭഭാഗത്തനില് ഏകേലവവ കമഭാഡല് റസനിഡനഷവല് സ്കൂള, ഇടുക്കനി, പൂകക്കഭാടട്ട് എനതീ
സ്കൂളുകേള പൂര്ണമഭായുലാം കകേന്ദ്രസഹഭായലാം ഉപകയഭാഗനിചട്ട് പ്രവര്ത്തനിക്കുന.  സ്കൂളുകേളനിലല
വനിദവഭാര്തനികേളക്കട്ട് പ്രതനിവര്ഷലാം  42,000  രൂപ നനിരക്കനില് വനിദവഭാഭവഭാസ ധനസഹഭായമഭായനി
കകേന്ദ്രലാം നല്കുന.

(സനി)  പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗത്തനില് തനിരവനനപുരത്തട്ട് കതഭാനയല്, കേണ്ണൂരനില്
ലപരനികങ്ങഭാലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ചേക്കനിടപഭാറ,  പഭാലക്കഭാടട്ട്,  ഇടുക്കനി  എനനിവനിടങ്ങളനില്
പുതനിയ  ഓകരഭാ  എലാം.ആര്.എസുകേള  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  നടനവരന.
പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനില്  കേണ്ണൂരനിലല  ആറളലാം,  അടപഭാടനിയനിലല  പടനിമഭാളലാം,  വയനഭാടനിലല
സുഗന്ധഗനിരനി എനനിവനിടങ്ങളനില് പുതനിയ എലാം.ആര്.എസുകേള തുടങ്ങഭാന പദതനിയുണട്ട്.

ഭൂരഹനിത -ഭവനരഹനിത പടനികേവനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കട്ട് പ്രകതവകേ ഫഭാറട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം

8  (5646)  ശതീ  .    രഭാജ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ഭൂരഹനിത  ഭവനരഹനിത  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനിഭഭാഗങ്ങളനില്ലപടുനവര്ക്കട്ട്  ഭൂമനിയുലാം  വതീടുലാം  നല്കുനതനിനുളള  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
ഇക്കഴനിഞ്ഞ അഞട്ട് വര്ഷലാം ലകേഭാണട്ട് എത്ര കപര്ക്കട്ട് ഭൂമനിയുലാം വതീടുലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്
എന കേണക്കട്ട് ജനില തനിരനിചട്ട് ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി ഓകരഭാ വകുപ്പുലാം ലചേലവഴനിചതട്ട് എത്ര തുകേ വതീതമഭാലണനട്ട്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഭൂരഹനിത - ഭവന രഹനിത പടനികേവനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കട്ട് വതീടട്ട് നല്കുനതനിനഭായനി
പ്രകതവകേ ഫഭാറട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തുനതട്ട് സലാംബന്ധനിചട്ട് സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചേനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഇഇൗ സര്ക്കഭാരനിലനറ കേഭാലത്തട്ട് എത്ര പടനികേ വനിഭഭാഗ കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്
ഇങ്ങലന  സലവലാം  വതീടുലാം  ലകേഭാടുക്കുനതനിനഭാണട്ട്  നനിശയനിചനിട്ടുളളതട്ട്  എനട്ട്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനിശദഭാലാംശലാം അനുബന്ധമഭായനി* കചേര്ക്കുന.

(ബനി)   പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  വകുപട്ട്  ലചേലവഴനിച  തുകേയുലട  വനിശദഭാലാംശലാം
ചുവലട കചേര്ക്കുന:

* ദലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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ഭൂരഹനിത പുനരധനിവഭാസലാം

വര്ഷലാം ലചേലവഴനിച തുകേ (ലക്ഷത്തനില്)

2011-12 8149.42

2012-13 16937.86

2013-14 9996.05

2014-15 13932.78

2015-16 14878.49

ഭവന നനിര്മ്മേഭാണലാം

വര്ഷലാം ലചേലവഴനിച തുകേ (ലക്ഷത്തനില്)

2011-12 8986.01

2012-13 99.85

2013-14 8484.75

2014-15 12381.45

2015-16 14556.65

പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപട്ട് കേഴനിഞ്ഞ അഞട്ട് വര്ഷലാം ലകേഭാണട്ട് പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട്
ഭൂമനി  വഭാങ്ങുനതനിനഭായനി  55,49,38,933  രൂപയുലാം  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി
292,32,61,000 രൂപയുലാം ലചേലവഴനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  പടനികേവനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  ഫഭാറട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തുനതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്
ആകലഭാചേനിചനിടനില.

(ഡനി)   2016-17-ല്  4438 കപര്ക്കട്ട് ഭൂമനിയുലാം 7500 കപര്ക്കട്ട് വതീടുലാം നല്കേഭാന
പടനികേജഭാതനി വനികേസന വകുപട്ട് തതീരമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

ആദനിവഭാസനി കമഖലയനിലല ഭക്ഷവധഭാനവ വനിതരണലാം

9  (5647)  ശതീ  .    അനൂപട്ട്  കജക്കബട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആദനിവഭാസനി  കമഖലയനില്  ഭക്ഷവധഭാനവലാം  ലഭവമഭാക്കുനതട്ട്  ഏലതലഭാലാം
ഏജനസനികേള മുകഖനയഭാലണനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ആദനിവഭാസനി  കമഖലയനില്  ഭക്ഷവധഭാനവലാം  ലഭവമഭാക്കഭാന  സദപകകേഭാ
മഭാതൃകേയനില് വനിതരണ കകേന്ദ്രലാം തുടങ്ങുവഭാന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആദനിവഭാസനി  കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്  ഇകപഭാള  ലഭവമഭാക്കുന  ഭക്ഷവധഭാനവങ്ങളുലട
ദനിവകസനയുള്ള ശരഭാശരനി കേണക്കട്ട് ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപട്ട്  സദപകകേഭായനില്നനിനലാം  ഭക്ഷവധഭാനവങ്ങള
വഭാങ്ങനി ലപ്രഭാകമഭാടര്മഭാര് വഴനി കകേഭാളനനികേളനില് എത്തനിക്കുന.

(ബനി)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(സനി)  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  ഭക്ഷവസഹഭായ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ഒര  മഭാസകത്തയഭാണട്ട്
ഭക്ഷവധഭാനവങ്ങള വനിതരണലാം നടത്തുനതട്ട്.    ഭക്ഷവധഭാനവങ്ങളുലട  വനിവരലാം  ചുവലട
കചേര്ക്കുന:

1 . പനി  .  വനി  .  ടനി  .  ജനി  .   ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്   :

അരനി  -25  കേനികലഭാ,  വനപയര്  - 2  കേനികലഭാ,  കേടല/റഭാഗനി  -2,
കേനികലഭാ,  ലവളനിലചണ  -  1  ലനിറര്,  പഞസഭാര  -  2 കേനികലഭാ
ചേഭായലപഭാടനി  -500 ഗ്രഭാലാം, ലചേറുപയര്-2 കേനികലഭാ

2. മറട്ട് പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട്  :

അരനി - 15 കേനികലഭാ , ലചേറുപയര് - 1 കേനികലഭാ, കേടല - 1 കേനികലഭാ,
കേരനിലപടനി/ശര്ക്കര - 1 കേനികലഭാ

കപഭാസട്ട് ലമട്രെെനികേട്ട് കഹഭാസലകേളനിലല അടനിസഭാന സഇൗകേരവങ്ങള

10 (5648) ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  കപഭാസട്ട്  ലമട്രെെനികേട്ട്  കഹഭാസലകേളനിലല  അടനിസഭാന
സഇൗകേരവങ്ങള  വര്ദനിപനിക്കുന  കേഭാരവലാം  ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;  എങനില്  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത കഹഭാസലകേളനിലല  ലമസ്സുകേളുലട  നനിലവഭാരലാം  ഉയര്ത്തുനതനിനുലാം
വനിദവഭാര്തനികേളക്കുള്ള  ലമസ്സട്ട്  അലവനസട്ട്  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
എങനില് അവയുലട വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗത്തനില് കപഭാസട്ട് ലമട്രെെനികേട്ട് കഹഭാസലകേളനിലല
അടനിസഭാനസഇൗകേരവങ്ങള  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  കഹഭാസല്  ലകേടനിടങ്ങളക്കഭാവശവമഭായ
അറകുറപണനികേള  ലചേയ്യുനതനിനുലാം  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേള  ആവശവമുലണങനില്
ലചേയ്യുനതനിനുലാം  കഹഭാസലകേളനില്  ആവശവമഭായ  സഭാധനങ്ങള  വഭാങ്ങുനതനിനുമുള്ള
നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരന.  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനില്  കഹഭാസലകേളുലട
അടനിസഭാന  സഇൗകേരവങ്ങള  ലമചലപടുത്തഭാന  വനിവനിധ  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്
നടപഭാക്കനിവരന.  കഹഭാസലകേളനിലല  അടനിസഭാന  സഇൗകേരവങ്ങളക്കഭായനി  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
നനിശയനിക്കുനതനിനട്ട്  ഒര  വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനിലയ  ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  വനിദഗ്ദ്ധ
സമനിതനി  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പ്രകേഭാരലാം  സഇൗകേരവങ്ങള  ഇലഭാത്ത  കഹഭാസലകേളുലട  നനിലവഭാരലാം
ഉയര്ത്തുനതനിനട്ട്  ബന്ധലപട  ജനിലഭാ  കമധഭാവനികേളനില്നനിനട്ട്  ലപ്രഭാകപഭാസലകേള  ലഭവമഭാക്കനി
കഹഭാസലകേളുലട  നനിലവഭാരലാം  ഉയര്ത്തഭാനുള്ള  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)   പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനില്  കപഭാസട്ട്  ലമട്രെെനികേട്ട്  കഹഭാസലകേളനിലല
ലമസ്സുകേള നനിലവനില് ഉയര്ന നനിലവഭാരത്തനിലഭാണട്ട്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരനതട്ട്.   ലമസ്സട്ട്
അലവനസുകേള  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരന.  പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനിഭഭാഗത്തനില് ലമസ്സട്ട്  അലവനസട്ട്  അമ്പതട്ട്  ശതമഭാനലാം  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ലമസ്സുകേളുലട  നനിലവഭാരലാം  ഉയര്ത്തുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു
വരന.  ഇതുമഭായനി  ബന്ധലപട  വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനി  നനിശയനിച  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
പഭാലനിക്കുനതനിനഭായുള്ള  ലപ്രഭാകപഭാസലകേള  ജനിലഭാ  ഓഫതീസര്മഭാരനില്  നനിനലാം
ലഭവമഭാക്കനി ലമസ്സുകേളുലട നനിലവഭാരലാം ഉയര്ത്തുനതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരന.

നഭാദഭാപുരലാം മണ്ഡലത്തനിലല കമഭാഡല് റസനിഡനഷവല് സ്കൂളനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ
പുകരഭാഗതനി

11  (5649)  ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) നഭാദഭാപുരലാം മണ്ഡലത്തനിലല മരകതഭാങര ഗ്രഭാമ പഞഭായത്തനിലല നനിര്ദ്ദനിഷ്ട

കമഭാഡല് റസനിഡനഷവല് സ്ക്കൂളനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പുകരഭാഗതനിലയക്കുറനിചട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പദതനിയുലട ലടണര് നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കലപകടഭാലയനലാം എത്ര

രൂപയഭാണട്ട് അടങല് തുകേയഭായനി വകേയനിരത്തനിയലതനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ സഭാകങതനികേ അനുമതനിക്കഭായനി ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപട്ട്
ചേതീഫട്ട്  എഞനിനതീയര്ക്കട്ട്  അയചനിട്ടുലണനട്ട്  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്  എഞനിനതീയര്
അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  സഭാകങതനികേ  അനുമതനി  ലഭവമഭാകുന  മുറയട്ട്  ലടണര്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുനതഭാലണനട്ട് ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപട്ട് എഞനിനതീയര് അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.  അ ടങല്
തുകേ അമ്പതട്ട് കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്.

ദട്രെെബല് കഗള ദചേല്ഡട്ട് എനകഡഭാവ്ലമന്റെട്ട് സതീലാം

12 (5650) ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  പടനികേ  വര്ഗ്ഗവനിഭഭാഗത്തനിലല  ലപണ്കുടനികേളക്കഭായനി
ലലട്രെെബല് കഗള ലലചേല്ഡട്ട് എനകഡഭാവ്ലമന്റെട്ട് സതീലാം ആരലാംഭനിക്കഭാന ഉകദ്ദശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത സതീമനിലന്റെ സവനികശഷതകേള എലനലഭാമഭാണട്ട്; വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സതീലാം  നടപഭാക്കഭാന  ഭരണതലത്തനില്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉകദ്ദശനിക്കുനണട്ട്.

(ബനി) പ്രസസ്തുത സതീമനിലന്റെ സവനികശഷതകേള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. പടനികേവര്ഗ്ഗ ലപണ്കുടനികേളക്കഭായനി ദട്രെെബല് കഗള ദചേല് ഡട്ട്
എനകഡഭാവ്ലമന്റെട്ട് സതീലാം ദലഫട്ട് ഇനഷസറനസട്ട് കകേഭാര്പകറഷന
മുകഖനയഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കുവഭാന ഉകദ്ദശനിക്കുനതട്ട്.

2. ലപണ്കുടനി ജനനിചട്ട്  18  വയസ്സട്ട് തനികേയുകമ്പഭാള  3  ലക്ഷലാം രൂപ
ലഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.

3. ലപണ്കുടനി ജനനിചട്ട് 18 വയസ്സട്ട് തനികേയുന കേഭാലയളവട്ട് വലര   4
ഘടങ്ങളഭായനി  ലപണ്കുടനിയുലട  കപരനില്  സര്ക്കഭാര്  തുകേ
നനികക്ഷപനിക്കുനതഭാണട്ട്.   മൂനട്ട്  മുതല്  ആറട്ട്  മഭാസലാം  വലര
പ്രഭായമഭാകുകമ്പഭാള ലപണ്കുടനിയുലട ജനനലാം രജനിസര് ലചേയ്തൂലവനട്ട് ഉറപട്ട്
വരത്തനി ആദവഘടലാം നനികക്ഷപനിക്കു ന.   ലപണ്കുടനികേളക്കട്ട്   സ്കൂളനില്
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പ്രകവശനലാം ലഭനിചതനിനുലാം ആവശവമഭായ പ്രതനികരഭാധ കുത്തനിവയ്പ്പുകേളുലാം
ലമഡനിക്കല് പരനികശഭാധനകേളുലാം നല്കേനിയനിട്ടുണനട്ട് ഉറപ്പുവരത്തനി
രണഭാലാം  ഘടലാം  നനികക്ഷപനിക്കുന.  അഞഭാലാം  ക്ലഭാസട്ട്  പഭാസ്സഭായനി
എനട്ട്  ഉറപ്പുവരത്തനി  മൂനഭാലാം  ഘടലാം  നനികക്ഷപനിക്കുന.   ലസക്കണറനി
തലത്തനിലല പഠനലാം പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുലവനട്ട് ഉറപ്പുവരത്തനി നഭാലഭാലാം
ഘടവലാം നനികക്ഷപനിക്കുന.

4. ലപണ്കുടനികേളക്കട്ട് ലഭനിക്കുന തുകേ തുടര്പഠനത്തനിനുലാം വനിവഭാഹ
ആവശവങ്ങളക്കുലാം വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

(സനി)  പ്രസ്തുത  സതീലാം  അടുത്ത  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  മുതല്  നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി
2017-18  വര്ഷലാം  മുതല്  ആസൂത്രണ,  ധനകേഭാരവ  വകുപ്പുകേളുലട  അനുമതനി
ലഭവമഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനികേളക്കഭായനി സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.

പനികനഭാക്ക വനികേസന കകേഭാര്പകറഷലന്റെ വനിവനിധ പദതനികേള

13 (5651) ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കകേരള  സലാംസഭാന  പനികനഭാക്ക  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന  വനിവനിധ
മതനക്യൂനപക്ഷങ്ങളക്കുലാം,  മറട്ട്  പനികനഭാക്ക  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുമഭായനി  നടപഭാക്കനി  വരന
വനിവനിധ  പദതനികേള,  പരമഭാവധനി  വഭായ്പത്തുകേ,  പലനിശ,  തനിരനിചടവട്ട്  കേഭാലഭാവധനി,
ജഭാമവവവവസ എനനിവ സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കകേരള  സലാംസഭാന  പനികനഭാക്ക  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന  വനിവനിധ
മതനക്യൂനപക്ഷങ്ങളക്കുലാം  മറട്ട്  പനികനഭാക്ക  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുമഭായനി  നടപഭാക്കനിവരന
വനിവനിധ പദതനികേള സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി* കചേര്ക്കുന.

കകേഭാര്പസട്ട് ഫണട്ട് 

14 (5652) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേളുലട  അടനിസഭാന  സഇൗകേരവലാം  വനികേസനിപനിക്കുനതനിനഭായനി
കകേഭാര്പസട്ട്  ഫണനില്  നനിനട്ട്  തുകേ  അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  എത്ര  തുകേ
അനുവദനിച്ചു എനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഉണട്ട്.  80,22,11,746  (എണ്പതട്ട്  കകേഭാടനി  ഇരപത്തനിരണട്ട്  ലക്ഷത്തനി
പതനിലനഭാനഭായനിരത്തനി  എഴനൂറനി  നഭാല്പത്തനിയഭാറട്ട്  രൂപ  മഭാത്രലാം)  അനുവദനിച്ചു.
(നടപ്പുവര്ഷലാം പുതനിയ പദതനികേള ഏലറടുക്കുനതനിനട്ട്  - 61  കകേഭാടനി രൂപ  2015-16
വര്ഷലാം ഏലറടുത്ത പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് -19,22,11,746 രൂപ).
* ദലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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കകേഭാര്പസട്ട് ഫണട്ട്

15(5653) ശതീ  .   ബനി  .   സതവന : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേഭാര്പസട്ട് ഫണട്ട് വനിനനികയഭാഗനിചട്ട് പടനികേജഭാതനി കകേഭാളനനികേളനില് കറഭാഡട്ട്,
കുടനിലവള്ള  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കഭാന  ഫതീസനിബനിലനിറനി  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  ലഭവമഭാകേഭാത്തതട്ട്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പദതനി  നടത്തനിപനിനട്ട്  ഫതീസനിബനിലനിറനി  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  ലഭവമഭാക്കഭാന
സസതീകേരനിക്കുന മഭാനദണ്ഡലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പടനികേജഭാതനി  കുടുലാംബങ്ങള  കുറവള്ള  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേളനില്
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  മഭാനദണ്ഡത്തനില് ഇളവട്ട് വരത്തുനതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി)   പത്തട്ട്  പടനികേജഭാതനി  കുടുലാംബങ്ങലളങനിലമുള്ളതുലാം  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളനില്
അമ്പതട്ട്  ശതമഭാനത്തനില്  കൂടുതല്  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവരമഭായ  പടനികേജഭാതനി
കകേഭാളനനികേളനില്  ഇകന്റെണല്  കറഭാഡുകേള  അനുവദനിക്കുനണട്ട്.  കുറഞ്ഞതട്ട്  അഞട്ട്
പടനികേജഭാതനി  കുടുലാംബങ്ങളുലാം  ആലകേയുള്ളവരനില്  അമ്പതട്ട്  ശതമഭാനത്തനില്  കൂടുതല്
പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവരമുള്ള  കകേഭാളനനികേളനില്  ദവദത്യുതനി  ദലന
എകട്ട്ലറനഷന, കുടനിലവള്ള പദതനികേള എനനിവ നടപഭാക്കനിവരന.

(സനി)  നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില.

കുറവഭാടനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല പടനികേജഭാതനി കകേഭാളനനികേളുലട വനികേസനലാം

16  (5654)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുറവഭാടനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  എത്ര  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേളുലണനട്ട്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത കകേഭാളനനികേളുലട കപരട്ട്, ഓകരഭാ കകേഭാളനനിയനികലയുലാം അലാംഗസലാംഖവ
എനനിവ പഞഭായത്തട്ട് അടനിസഭാനത്തനില് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  ഇതനില്  ഓകരഭാ  കകേഭാളനനിയുലടയുലാം  വനികേസനത്തനിനഭായനി  നടപ്പു
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് (2016-17) എത്ര തുകേയഭാണട്ട് നതീക്കനിലവചനിരനിക്കുനലതനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പടനികേജഭാതനി കക്ഷമ വകുപനിനട്ട് കേതീഴനില് മണ്ഡലത്തനില് ഇകപഭാള നടന
വരന പ്രവര്ത്തനങ്ങള എലനഭാലക്കയഭാലണനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചനിട്ടുലാം  ഇനനിയുലാം  ആരലാംഭനിക്കഭാത്തതഭായ  പ്രവൃത്തനികേള
ഏലതങനിലമുകണഭാ;  എങനില്  അവയുലട  പ്രവൃത്തനികേള  എനകത്തട്ട്യഭാരലാംഭനിക്കഭാന
കേഴനിയുലമനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കുറവഭാടനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  അമ്പത്തനികയഴട്ട്   പടനികേജഭാതനി
കകേഭാളനനികേളുണട്ട്.

(ബനി)  അനുബന്ധമഭായനി* കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)   തുകേ  വകേയനിരത്തനിയനിരനിക്കുന  കകേഭാളനനികേളുലട  വനിവരലാം  ചുവലട
കചേര്ക്കുന:

പഞഭായത്തട്ട് കകേഭാളനനി തുകേ (രൂപ)

തനിരവളര് കേഭാവലാംകുനനി 9,80,000

മണനിയൂര് പഭാലനിയഭാടട്ട്
മഭാക്കുനട്ട്
സതീറട്ട് ദലറട്ട് (എലഭാ കകേഭാളനനികേളക്കുലാം)

1,30,000
17,32,813
2,00,000

 ആയകഞരനി കുളങ്ങരത്തട്ട് 
പുനത്തനികേനി

 3,20,000
6,50,000

കവളലാം ആലങ്ങഭാട്ടുതറ
കുനമ്മേല്
നഭാഗത്തുമതീത്തല്
നഭാരഭായണനിക്കുനട്ട്

3,68,419
3,97,998
1,48,148
3,00,000

(ഡനി)  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  വകുപനില്നനിനലാം  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ  ധനസഹഭായലാം,
ഭൂരഹനിത  പുനരധനിവഭാസലാം,  ഭവന  പുനരദഭാരണലാം,  കടഭായട്ട് ലലറട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണലാം
എനനിവയ്ക്കുള്ള ധനസഹഭായ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന.

* ദലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ഇ)  ഉണട്ട്.   കവളലാം പഞഭായത്തനിലല ആലങ്ങഭാട്ടുതറ കകേഭാളനനിയനില് കറഭാഡു
പണനിക്കഭായനി  അഞട്ട്  ലക്ഷലാം  രൂപയട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിലയങനിലലാം  ലടണര്
നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിടനില.   ലടണര് നടപടനി   പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന മുറയട്ട്  പ്രവൃത്തനി
ആരലാംഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.

പൂയലാംകുടനി പുഴയനിലല ബഭാവനയനില് പഭാലലാം നനിര്മ്മേനിക്കഭാന നടപടനി

17  (5655)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലയഭാറ്റൂര്  കഫഭാറസട്ട്  ഡനിവനിഷനനില്ലപട  കുടമ്പുഴ  പഞഭായത്തനിലല
ആദനിവഭാസനികകേഭാളനനികേളഭായ  തലവചപഭാറ,  കുഞനിപഭാറ,  വഭാരനിയലാം,  കതര  തുടങ്ങനിയ
ലലട്രെെബല്  കകേഭാളനനികേളനിലല  അകനവഭാസനികേളക്കട്ട്  പുറലാംകലഭാകേവമഭായനി  ബന്ധലപടുവഭാനുള്ള
ഏകേ  മഭാര്ഗ്ഗമഭായ  പൂയലാംകുടനി  പുഴയനിലല  ബഭാവന  കേടത്തുകേടവനില്  മലലവള്ളപഭാചനില്മൂലലാം
കേടത്തനിറക്കഭാന കേഴനിയഭാത്തതുലകേഭാണട്ട് ആദനിവഭാസനികേളക്കട്ട് ചേനികേനിതയുലാം സഹഭായവലാം
കേനിടഭാലത ദുരനിതമനുഭവനിക്കുന കേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  രഭാത്രനിയനില്  കേടത്തനിലഭാതനിരനതനിനഭാല്  കരഭാഗനികേലള  യഥഭാസമയലാം
ആശുപത്രനിയനില്  എത്തനിക്കുവഭാന  കേഴനിയഭാലത  മരണലാം  സലാംഭവനിചനിട്ടുള്ള  വനിവരലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  14-10-2016-ല്  ഇപ്രകേഭാരലാം  ആശുപത്രനിയനില്  എത്തനിക്കഭാന  തഭാമസനിചതുമൂലലാം
ലവളളഭാരലാം  കുനട്ട്  കകേഭാളനനിയനിലല  4  വയസ്സുള്ള  കുടനി  മരനിച്ചു  കപഭായ  വനിവരലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  നനിരനരമഭായനി  തുടരന  ഇഇൗ  പ്രശ്നത്തനിനട്ട്  പരനിഹഭാരമഭായനി  പൂയലാംകുടനി
ബഭാവന  കേടവനില്  ഒര  പഭാലലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന  വകുപട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  പൂയലാംകുടനി വനത്തനിനുളളനിലല തലവചപഭാറ ആദനിവഭാസനി
കകേഭാളനനിയനിലല  നഭാലട്ട്  വയസ്സുള്ള  വനിജനികമഭാന  എന  ആണ്കുടനി  13-10-2016
വവഭാഴഭാഴ്ച്ച  ദവകേനിചട്ട്  ഛര്ദ്ദനിചട്ട്   അവശനഭായതനിലന  തുടര്നട്ട്  ഒമ്പതട്ട്  കേനികലഭാമതീറര്
കേഭാട്ടുപഭാതയനിലൂലട  സഞരനിചട്ട്  ബഭാവന  കേടത്തുവലര  എത്തനിക്കുകേയുലാം  കേനത്ത
മഴലയത്തുടര്നട്ട്  ജലനനിരപട്ട്  ഉയര്ന  പുഴയനിലൂലട  കുടനിലയ  മറുകേരയനിലലത്തനിചട്ട്
വഭാഹനത്തനില്  കകേഭാതമലാംഗലലാം  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനിയനിലലാം  അവനിലട  നനിനട്ട്  കകേഭാതമലാംഗലലാം
ബകസലനിയൂസട്ട് ആശുപത്രനിയനികലക്കട്ട് ആലാംബുലനസനില്  ലകേഭാണ്ടുകപഭാകുന വഴനിയനില്
മരണലപടുകേയഭാണുണഭായതട്ട്.

(ഡനി) ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപ്പുമഭായനി ബന്ധലപടട്ട് പൂയലാംകുടനി പുഴയനിലല ബഭാവന
കേടവനില് പഭാലലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട് എസനികമറട്ട് ലഭവമഭാക്കനി നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

1484/2019
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കുടമ്പുഴ കകേന്ദ്രമഭായനി ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ആര്ട്സട്ട് കകേഭാകളജട്ട്

18 (5656) ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനില്  ഏറവലാം  കൂടുതല്  ആദനിവഭാസനികേള  അധനിവസനിക്കുന
കുടമ്പുഴ  പഞഭായത്തനിലല  കുടമ്പുഴ  കകേന്ദ്രമഭായനി  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ആര്ട്സട്ട്  കകേഭാകളജട്ട്
സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട് മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് എലനങനിലലാം നടപടനി സസതീകേരനിചനിരനതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉലണങനില് ആയതനിലന്റെ നനിലവനിലളള സനിതനി എനഭാണട്ട്;

(സനി)  569  ചേതുരശ കേനികലഭാമതീറര്  വനിസ്തൃതനി  ഉളള  കുടമ്പുഴ പഞഭായത്തനിലല
16  ദട്രെെബല് കകേഭാളനനികേളനിലഭായനി  തഭാമസനിക്കുന അയ്യേഭായനിരകത്തഭാളലാം  ആദനിവഭാസനി
വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ  തഭാല്പരവഭാര്തലാം  കുടമ്പുഴയനില്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ആര്ട്സട്ട്  കകേഭാകളജട്ട്
സഭാപനിക്കുനതനിനു നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരന.

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിദവഭാര്തനികേളക്കുള്ള ആനുകൂലവങ്ങള

19  (5657)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിദവഭാര്തനികേളക്കുള്ള  ഫതീസുലാം  മറഭാനുകൂലവങ്ങളുലാം
സമയത്തനിനു ലഭനിക്കുനനിലഭാലയന പരഭാതനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിദവഭാര്തനികേളുലട  ബനി.എഡട്ട്./എലാം.എഡട്ട്./
എലാം.ബനി.ബനി.എസട്ട്.,  മറട്ട്  കകേഭാഴ്സുകേള  ഇവയുലട  പഠനത്തനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  തതീരമഭാനനിചനിട്ടുള്ള
ഫതീസട്ട്  പൂര്ണമഭായനി  യഥഭാസമയലാം  ലഭവമഭാക്കുനതനിനട്ട്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുലണനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   2-7-2009-ലല  50/2009/പജപവവനിവ സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരലാം
ഈ വനിഭഭാഗലാം വനിദവഭാര്തനികേളക്കട്ട് ആനുകൂലവലാം ലഭനിചനിരന.   എനഭാല്, സസഭാശയ
ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജകേളനില് ലമറനിറട്ട്/റനിസര്കവഷന കേസഭാടയനില് പ്രകവശനലാം കനടനി
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പഠനിക്കുന  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിദവഭാര്തനികേളക്കട്ട്  2011-12,  2012-13
വര്ഷങ്ങളനില്  ലമറനിറട്ട്,  റനിസര്കവഷന  സതീറകേളനില്  വവതവസ  ഫതീ  ഈടഭാക്കുന
സനിതനി  വനതനിലനത്തുടര്നട്ട്  ഫതീസട്ട്  നല്കുനതനിനട്ട്  കേഭാലതഭാമസലാം  കനരനിടനിരന.
ഈ  വനിദവഭാര്തനികേളക്കട്ട്   G.O.  (Rt)  1191/2016/H&FWD  dated  19-4-2016
പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്  ആനുകൂലവങ്ങള  നല്കേനിയതട്ട്.  എനഭാല്  2013-14,  2014-15
വര്ഷലത്ത ഫതീസട്ട് നല്കുനതനിലനക്കുറനിചട്ട് ഈ ഉത്തരവനില് പരഭാമര്ശമനില.

(ബനി)  പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിദവഭാര്തനികേളുലട ബനി.എഡട്ട്./എലാം.എഡട്ട്. മറട്ട്
കകേഭാഴ്സുകേളക്കുള്ള  പഠനത്തനിനട്ട്  ഇ-ഗ്രഭാന്റെട്ട്സട്ട്  അകപക്ഷ  സമര്പനിചട്ട്  അനുമതനി
ഉത്തരവനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  വനിദവഭാഭവഭാസഭാനുകൂലവലാം  അനുവദനിച്ചുവരന.   സസഭാശയ
ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജകേളനില്  എലാം.ബനി.ബനി.എസട്ട്.-നട്ട്  പഠനിക്കുന  പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിദവഭാര്തനികേളക്കട്ട്  2013-14,  2014-15,  2015-16,  2016-17   അധവയന
വര്ഷങ്ങളനികലക്കുള്ള  ഫതീസഭാനുകൂലവലാം  അനുവദനിക്കുന  കേഭാരവലാം  ആകരഭാഗവ  കുടുലാംബകക്ഷമ
വകുപ്പുമഭായനി ആകലഭാചേനിചട്ട് തതീരമഭാനലമടുക്കുനതഭാണട്ട്.

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ കുടനികേളുലട വനിദവഭാഭവഭാസ ഉനമനലാം

20 (5658) ശതീ  .    എന  .   എ  .    ലനലനിക്കുനട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  കുടനികേളുലട  വനിദവഭാഭവഭാസ ഉനമനത്തനിനട്ട്  എലനലഭാലാം
പദതനികേളഭാണട്ട്  ഉള്ളലതനലാം  അതനുസരനിചട്ട്  ഇകപഭാള  വനിദവഭാര്തനികേളക്കട്ട്  ലഭനിക്കുന
ആനുകൂലവങ്ങള എലനഭാലക്കയഭാലണനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പടനികേജഭാതനി  -  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിദവഭാര്തനികേലള  മതരപരതീക്ഷകേളക്കട്ട്
സജമഭാക്കുനതനിനട്ട്  എലനങനിലലാം  പരനിപഭാടനികേള  സര്ക്കഭാര്  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങനില്  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  നല്കേഭാകമഭാ;  ഇലലങനില്  ഇക്കഭാരവത്തനില്  സര്ക്കഭാര്
ലചേയ്യേഭാന ഉകദ്ദശനിക്കുന പരനിപഭാടനികേള എലനഭാലക്കയഭാണട്ട്;

(സനി) പഠനമുറനികേള സഭാപനിക്കഭാന പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്
സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം നല്കേഭാന ആകലഭാചേനയുകണഭാ എനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  എങനില്  ഈ  സഹഭായത്തനിനട്ട്  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള  എങ്ങലനയഭാണട്ട്
ലതരലഞ്ഞടുക്കുനതട്ട്;

(ഇ)  പഠനിതഭാക്കള  ഉള്ള  എലഭാ  വതീടുകേളനിലലാം  പഠനമുറനികേള  അനുവദനിക്കുകമഭാ
എനലാം;  പഠനമുറനികേളനില്  എലനലഭാലാം  സഇൗകേരവങ്ങളുലാം  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുമഭാണട്ട്  ഒരക്കഭാന
ഉകദ്ദശനിക്കുനതട്ട് എനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  പടനികേജഭാതനി കുടനികേളുലട വനിദവഭാഭവഭാസ ഉനമനത്തനിനഭായനി തഭാലഴപറയുന
ആനുകൂലവങ്ങള നല്കേനി വരന:

1. പ്രതീ-ലമട്രെെനികേട്ട് കസഭാളര്ഷനിപട്ട്

2. കപഭാസട്ട് ലമട്രെെനികേട്ട് കസഭാളര്ഷനിപട്ട്

3. ദപ്രമറനി എഡക്യൂകക്കഷന എയ്ഡട്ട്

4. അപ്ഗ്രകഡഷന ഓഫട്ട് ലമറനിറട്ട്  (100% CSS) 

5. 9, 10  ക്ലഭാസ്സുകേളനിലല പ്രതീലമട്രെെനികേട്ട് കസഭാളര്ഷനിപട്ട്  (100% CSS) 

6. ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ഓഫട്ട് ഇനവഭാ കസഭാളര്ഷനിപട്ട്  (2.5 ലക്ഷലാം രൂപയനില്
തഭാലഴ കുടുലാംബ വഭാര്ഷനികേ വരമഭാനമുള്ളവര്ക്കട്ട് )

7. ലസതകസഭാപട്ട് വഭാങ്ങുനതനിനട്ട് 5,500 രൂപ

8. ലഭാപട്ട് കടഭാപട്ട്  വഭാങ്ങുനതനിനട്ട് 25,000 രൂപ

9. വനിദവഭാഭവഭാസ പ്രഭാരലാംഭലചലവകേള

10. വ ന്ത്രൃത്തനിഹതീന  ലതഭാഴനിലനില്  ഏര്ലപടനിരനിക്കുനവരലട  മക്കളക്കട്ട്
ധനസഹഭായലാം.

11. അയ്യേങഭാളനി ടഭാലന്റെട്ട് ലസര്ചട്ട് & ഡവലപ്ലമന്റെട്ട് സതീലാം

12. വനിഷന 2013 ലമഡനിക്കല്/എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട് പ്രകവശന  പരതീക്ഷഭാ
പരനിശതീലനത്തനിനട്ട് ധനസഹഭായലാം

13. പ്രകതവകേ കപ്രഭാതഭാഹന സമ്മേഭാനലാം  (എസട്ട്.എസട്ട്.എല്.സനി., +2,
ടനി.ടനി.സനി.,  ഡനികപഭാമ,  ഡനിഗ്രനി,  പനി.ജനി.  ലപ്രഭാഫഷണല്  കകേഭാഴ്സുകേളക്കട്ട്
ഉനത വനിജയലാം കേരസമഭാക്കുന പടനികേജഭാതനി  വനിദവഭാര്തനികേളക്കട്ട് )

14. ബുക്കട്ട് ബഭാങട്ട് സതീലാം (50% CSS) 

15. കമഭാഡല് റസനിഡനഷവല്  സ്കൂളുകേള

പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗലാം  വനിദവഭാര്തനികേളുലട  വനിദവഭാഭവഭാസ  ഉനമനത്തനിനഭായനി
തഭാലഴപറയുന പദതനികേള നടപഭാക്കനിവരന:

1. കമഭാഡല് റസനിഡനഷവല് സ്കൂളുകേള

2. VTC, ITC

3. അയ്യേങഭാളനി ലമകമ്മേഭാറനിയല് ടഭാലന്റെട്ട് ലസര്ചട്ട് ആന്റെട്ട്   ഡവലപ്ലമന്റെട്ട് സതീലാം 
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4. പ്രതീ-ലമട്രെെനികേട്ട് കസഭാളര്ഷനിപട്ട്

5. കപഭാസട്ട് ലമട്രെെനികേട്ട് കസഭാളര്ഷനിപട്ട്

6. ടക്യൂകടഭാറനിയല് ഗ്രഭാന്റെട്ട്

7. സമര്തരഭായ വനിദവഭാര്തനികേളക്കട്ട് പ്രകതവകേ കപ്രഭാതഭാഹനലാം

8. ലബറര് എഡക്യൂകക്കഷന

9. ലഭാകപഭാപട്ട് വനിതരണലാം

10. കഗഭാത്ര സഭാരഥനി

11. ലമഡനിക്കല്/എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട് എനട്രെെനസട്ട് പരതീശതീലനലാം.

(ബനി)  ഉണട്ട്.  എസട്ട്.എസട്ട്.എല്.സനി.  പരതീക്ഷയനില് എലഭാ വനിഷയങ്ങളക്കുലാം

ബനി+  ല്  കുറയഭാത്ത  കഗ്രഡട്ട്  വഭാങ്ങനി  പഭാസ്സഭായനി  +2   -വനിനട്ട്  സയനസട്ട്  ഗ്രൂപനില്

പ്രകവശനലാം കനടുന പടനികേജഭാതനി വനിദവഭാര്തനികേളക്കട്ട്  രണട്ട് വര്ഷലത്ത ലമഡനിക്കല്/

എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട് എനട്രെെനസട്ട് പരനിശതീലനത്തനിനഭായനി 20,000 രൂപ (ഇരപതനിനഭായനിരലാം രൂപ)

അനുവദനിച്ചുനല്കുനണട്ട്.  പടനികേജഭാതനി  വനിദവഭാര്തനികേളക്കട്ട്  സനിവനില് സര്വ്വതീസട്ട് പരതീക്ഷയട്ട്

ICSETS  വഴനി  പരനിശതീലനലാം നല്കുന. PETC-കേള വഴനി  പനി.എസട്ട്.സനി.  പരതീക്ഷ

തുടങ്ങനിയ  മതര  പരതീക്ഷകേളക്കട്ട്  പരനിശതീലനലാം  നല്കുന.  CREST  വഴനിയുലാം

പരനിശതീലനലാം നല്കുനണട്ട്. പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപനിനട്ട് കേതീഴനില് വനിവനിധ ജനിലഭാ

ഓഫതീസുകേള മുകഖനയുലാം വയനഭാടട്ട് ജനിലയനിലല “അമ ന്ത്രൃതട്ട്” മുകഖനയുലാം ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേളക്കട്ട്

മതര പരതീക്ഷകേളക്കട്ട് പരനിശതീലനലാം നല്കുനണട്ട്. ലപ്രഭാഫഷണല് കകേഭാഴ്സുകേളക്കുള്ള

എനട്രെെനസട്ട്  പരതീക്ഷയനില്  മനികേച  വനിജയലാം  കനടുനതനിനഭായനി  എനട്രെെനസട്ട്  കഭാഷട്ട്

കകേഭാഴ്സട്ട്, റനിപതീറനിലാംഗട്ട് കകേഭാഴ്സട്ട് എനനിവയുലാം സലാംഘടനിപനിക്കുന.

(സനി)  പടനികേജഭാതനി  വനിദവഭാര്തനികേളക്കട്ട്  പഠനമുറനി  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്

സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം നല്കേഭാന ആകലഭാചേനയുണട്ട്.

(ഡനി)  കബഭാക്കട്ട്/മുനനിസനിപല്/കകേഭാര്പകറഷന  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  ഓഫതീസര്മഭാര്

തയ്യേഭാറഭാക്കുന അതതട്ട് പരനിധനിയനിലല ദഹസ്കൂളുകേളനില് പഠനിക്കുന വനിദവഭാര്തനികേളുലട

ലനിസനില്നനിനലാം  പഞഭായത്തട്ട്/മുനനിസനിപല്/കകേഭാര്പകറഷന  കക്ഷമകേഭാരവ  സഭാന്റെനിലാംഗട്ട്

കേമ്മേനിറനി  ലപ്രഭാകമഭാടര്മഭാരലട  സഹഭായകത്തഭാലട  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള  ലതരലഞ്ഞടുക്കഭാനഭാണട്ട്

ഉകദ്ദശനിക്കുനതട്ട്.



86       കകേരള നനിയമസഭ നവലാംബര്  3, 2016

(ഇ)  പഠനിതഭാക്കളുള്ള എലഭാ വതീടുകേളനിലലാം പഠനമുറനി അനുവദനിക്കഭാന ഇകപഭാള
ഉകദ്ദശനിക്കുനനില.  സര്ക്കഭാര്/എയ് ഡഡട്ട്/ലടകനിക്കല്  സ്കൂളുകേളനില്  VIII,IX,X  ക്ലഭാസുകേളനില്
പഠനിക്കുന പടനികേജഭാതനി വനിദവഭാര്തനികേളുലാം 1,00,000  രൂപ വലര കുടുലാംബ വഭാര്ഷനികേ
വരമഭാനമുള്ളവരലാം മറട്ട് ഏജനസനികേളനില് നനിനലാം ഇതനിനുമുമ്പട്ട് ഇകത ആവശവത്തനിനട്ട്
ആനുകൂലവലാം  ലഭനിക്കഭാത്തവരലാം  മഭാതഭാപനിതഭാക്കള  നഷ്ടലപടവരലാം  വനിധവകേളുലട
മക്കളുലാം  ശഭാരതീരനികേ  മഭാനസനികേ  ലവല്ലുവനിളനികേള  കനരനിടുന വനിദവഭാര്തനികേലളയുമഭാണട്ട്
പരനിഗണനിക്കഭാന  ഉകദ്ദശനിക്കുനതട്ട്.   വതീടനികനഭാടട്ട്  കചേര്നട്ട്  120   സസയര്  ഫതീറട്ട്
വനിസ്തൃതനിയുള്ളതുലാം കമല്ക്കൂര കകേഭാണ്കതീറട്ട്  ലചേയതുലാം തറ ദടല്സട്ട് പഭാകേനിയതുമഭായ
മുറനിയനില്  പുസകേലാം  സൂക്ഷനിക്കുനതനിനുള്ള  ഭനിത്തനി  അലമഭാര  (2  കുടനികേളക്കട്ട്
ആവശവമുള്ളതട്ട്), ദലറട്ട്, ഫഭാന, സഡനി ലഡസട്ട്,  3 പഭാസനികേട്ട് കേകസരകേള, കേമ്പക്യൂടര്,
കേമ്പക്യൂടര് കടബനിള എനതീ സഇൗകേരവങ്ങളഭാണട്ട് ഒരക്കഭാനുകദ്ദശനിക്കുനതട്ട്. 

പടനികേജഭാതനി കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട് വതീടുകേള

21 (5659) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  എത്ര  പടനികേജഭാതനി  കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്
വതീടുകേള അനുവദനിലചനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മുന  വര്ഷങ്ങളനില്  അനുവദനിചതനില്  എത്ര  വതീടുകേള  പൂര്ത്തനിയഭായനി
എനലാം എത്ര വതീടുകേള ഇനനിയുലാം പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാനുണട്ട് എനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2016-17  വര്ഷലാം  7500  പടനികേജഭാതനി  കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്  വതീടുകേള
അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)   2007-08  മുതല്  2015-16 വര്ഷലാം  വലര  അനുവദനിചതനില്  സനില്
ഓവറഭായനിരന 16363 വതീടുകേളനില് 2966 വതീടുകേള ഈ സര്ക്കഭാര് വനതനിനുകശഷലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   13397 വതീടുകേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുണട്ട്.

പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുള്ള ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനി

22  (5660)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനകശഷലാം പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുളള
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനി പ്രകേഭാരലാം നഭാളനിതുവലര എത്ര
കപര്ക്കട്ട്, എന്തു തുകേ വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  പ്രകേഭാരമുളള  ധനസഹഭായത്തനിലന്റെ  ഗഡുക്കള  യഥഭാസമയലാം
വനിതരണലാം  ലചേയ്യേഭാത്തതുമൂലലാം  പല  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന കേഴനിയഭാത്ത സഭാഹചേരവലാം സൃഷ്ടനിക്കുനലണന കേഭാരവലാം ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  പ്രകേഭാരമുളള  ഗഡുക്കള  പൂര്ണമഭായുലാം  വനിതരണലാം
ലചേയനിടനിലഭാത്ത  എലഭാ  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം  അടനിയനരമഭായനി  ബഭാക്കനി  തുകേ
വനിതരണലാം ലചേയ്യുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനകശഷലാം പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുള്ള
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  പുതുതഭായനി  1305
കപര്ക്കട്ട്  4,96,95,000  രൂപ വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.   സനില് ഓവര് ഇനത്തനില്
61,49,30,000 രൂപ ലചേലവഴനിച്ചു.

(ബനി)  ഇല.

(സനി)  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ  ധനസഹഭായലാം  നഭാലട്ട്  ഗഡുക്കളഭായനിടഭാണട്ട്  നല്കേനി
വരനതട്ട്.   നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ ഓകരഭാ  ഘടവലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന മുറയട്ട്  മഭാത്രകമ
അടുത്ത ഘടത്തനിനുള്ള തുകേ അനുവദനിചട്ട് നല്കുകേയുള.

പടനികേജഭാതനി വനിദവഭാര്തനികേളക്കട്ട് പഭാഠവവനിഷയങ്ങളനില് പ്രകതവകേ പരനിശതീലനലാം

23 (5661) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി  വനിദവഭാര്തനി  കഹഭാസലകേളനില്  തഭാമസനിചട്ട്  പഠനിക്കുന
ദഹസ്കൂളതലലാം  വലരയുള്ള  വനിദവഭാര്തനികേളക്കട്ട്  പഭാഠവവനിഷയങ്ങളനില്  പ്രകതവകേ
പരനിശതീലനലാം നല്കുനതനിനട്ട് പ്രകതവകേ പദതനി നനിലവനിലകണഭാ എനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഇനത്തനില്  സലാംസഭാന  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ഈ  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനില് ലചേലവഴനിക്കഭാനുകദ്ദശനിക്കുന തുകേ എത്രലയനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസസ്തുത  പദതനി  പ്രകേഭാരമുള്ള  തുകേ  ലചേലവഴനിക്കുനതനിനട്ട്  ചുമതലലപടുത്തനിയ
ഉകദവഭാഗസന ആരഭാലണനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  5,6,7  ക്ലഭാസ്സുകേളനില്  എലഭാ  വനിഷയങ്ങളക്കുലാം  ദഹസ്കൂള
തലത്തനില് സയനസട്ട്,  കേണക്കട്ട്,  ഹനിന്ദനി,  ഇലാംഗതീഷട്ട്,  കസഭാഷവല്  സഡതീസട്ട്  എനതീ
വനിഷയങ്ങളക്കുലാം ടക്യൂഷന നല്കുനതനിനട്ട് പദതനി നനിലവനിലണട്ട്.
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(ബനി) ടനി പദതനിക്കഭായനി 2016-17 വര്ഷലാം 250 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  തകദ്ദശ  ഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കഭാണട്ട്  ഫണട്ട്  അനുവദനിക്കുനതട്ട്.   ബന്ധലപട
മുനനിസനിപഭാലനിറനി/കബഭാക്കട്ട്/കകേഭാര്പകറഷന  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  ആഫതീസറഭാണട്ട്
നനിര്വ്വഹണ ഉകദവഭാഗസന.

പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട് അനുവദനിച വതീടുകേള

24 (5662) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പടനികേജഭാതനി വനികേസനവകുപട്ട്,  ഗ്രഭാമവനികേസന വകുപട്ട്,  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തട്ട്
എനനിവ  മുകഖന  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  അനുവദനിച  നനിരവധനി  വതീടുകേള
പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാലത കേനിടക്കുനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  വതീടുകേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  പ്രകതവകേ  പദതനി  തയ്യേഭാറഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദശനിക്കുനകണഭാ; ഉലണങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ഉണട്ട്.  സലാംസഭാനത്തട്ട്  2007-08 മുതല്  2015-16  വലര പടനികേജഭാതനി
വകുപട്ട്  മുകഖന  അനുവദനിച  വതീടുകേളനില്  ഇകപഭാള  13397  വതീടുകേള  പൂര് ത്തനിയഭാക്കഭാനുണട്ട്.
ഗ്രഭാമവനികേസന  വകുപട്ട്,  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേള  എനനിവ  മുകഖന  അനുവദനിച
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്ത വതീടുകേളുലട കേണക്കട്ട് കശഖരനിച്ചു നല്കുനതഭാണട്ട്.

(ബനി)   ഇത്തരലാം  വതീടുകേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  നനിലവനില് സനില് ഓവര്
പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള  പണനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന  മുറയട്ട്  പുതുക്കനിയ
നനിരക്കനിനട്ട് ആനുപഭാതനികേമഭായ തുകേ നനിശനിത ഗഡുക്കളഭായനി നല്കുനണട്ട്.  

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കഭായുള്ള  ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായങ്ങള

25 (5663) ശതീ  .    കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കഭായുള്ള  ചേനികേനിത  ധനസഹഭായത്തനിനുള്ള
അകപക്ഷകേള  നനിസ്സഭാര  കേഭാരണങ്ങള  പറഞ്ഞട്ട്  നനിരസനിക്കുന  സലാംഭവങ്ങള
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ആയതനിനട്ട്  എനട്ട്  പരനിഹഭാരമഭാണട്ട്  ഉകദ്ദശനിക്കുനതട്ട്
എനറനിയനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഭഭാരവയുലടകയഭാ ഭര്ത്തഭാവനിലന്റെകയഭാ കപരനില് കേനിടനിയനിരനിക്കുന വരമഭാന-
ജഭാതനി  സര്ടനിഫനിക്കറകേള  ഒര  പരനികശഭാധനയുലാം  കൂടഭാലത  തലന  കരഭാഗനിയുലട
സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  അല  എന  പറഞ്ഞട്ട്  നനിരസനിക്കുനതട്ട്  ഗഇൗരവമഭായനി  പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;
ഇപ്രകേഭാരലാം  അകേഭാരണമഭായനി  നനിരസനിചനിട്ടുള്ള  അകപക്ഷകേള  പുനധഃപരനികശഭാധനിചട്ട്
പരഭാമഭാവധനി ധനസഹഭായലാം ഇഇൗ വനിഭഭാഗത്തനിലല ആളുകേളക്കട്ട് നല്കുവഭാന നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാന  വനകശഷലാം  ചേനികേനിത  ധനസഹഭായത്തനിനുള്ള  എത്ര
അകപക്ഷകേളനില്  ഉത്തരവട്ട്  ഇറക്കുവഭാന  ബഭാക്കനിയുലണനലാം  എത്ര  അകപക്ഷകേള
ലപനഡനിലാംഗട്ട് ആലണനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി)  ചേനികേനിതഭാ  ധനസഹഭായത്തനിനട്ട്  അകപക്ഷനിക്കുന  വവക്തനിയുലട
ജഭാതനി/വരമഭാന/ലമ ഡനിക്കല് സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  ഉളലക്കഭാളളനിചനിട്ടുള്ള അകപക്ഷകേളഭാണട്ട്
സമര്പനികക്കണതട്ട്.  അത്തരലാം  അകപക്ഷകേലളഭാനലാംതലന  നനിരസനിചനിടനില.  നക്യൂനതയുള്ള
അകപക്ഷകേള  നക്യൂനത  പരനിഹരനിചട്ട്  ലഭവമഭാക്കുനതനിനട്ട്  ആവശവമഭായ  നനിര്കദ്ദശലാം
നല്കുനണട്ട്. നക്യൂനതകേള പരനിഹരനിചട്ട് ലഭവമഭാക്കുന അകപക്ഷകേളനില് ധനസഹഭായലാം
അനുവദനിക്കുനണട്ട്.

(സനി)  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  വകുപനില്  ചേനികേനിതഭാ  ധനസഹഭായലാം
അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട്   31-10-2016  വലര ഉത്തരവട്ട് പുറലപടുവനിക്കഭാന  2685  അകപക്ഷകേളുലാം
ലപനഡനിലാംഗഭായനി  481  അകപക്ഷകേളുമുണട്ട്.  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപനില്  ചേനികേനിതഭാ
ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട്  ഉത്തരവട്ട്  പുറലപടുവനിക്കഭാന  23  അകപക്ഷകേള
ബഭാക്കനിയുണട്ട്.

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ കക്ഷമ ഫണട്ട്

26 (5664) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പടനികേജഭാതനി,  പടനികേവര്ഗ്ഗ കക്ഷമ ഫണട്ട് വനിനനികയഭാഗവലാം സലാംരക്ഷണവലാം
ഉറപഭാക്കഭാന നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തനി നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവരലട  ആനുകൂലവങ്ങള  ഫലപ്രദമഭായനി  മനധഃപൂര്വ്വലാം  വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാത്ത
ഉകദവഭാഗസലര നനിയമത്തനിലന്റെ മുനനില് ലകേഭാണ്ടുവരവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഇതനിനഭായനി നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തുന കേഭാരവലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരന.

പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരലട  ആനുകൂലവങ്ങള  ഫലപ്രദമഭായനി  വനിനനികയഭാഗനിക്കലപടുന

എനട്ട് ഇകപഭാള വകുപട്ട് തലത്തനില് ഉറപ്പുവരത്തുനണട്ട്.

(ബനി)  ഇവരലട  ആനുകൂലവങ്ങള  മനധഃപൂര്വ്വലാം  വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാത്ത  ഉകദവഭാഗസലര

കുറനിചട്ട് വനിവരലാം ലഭനിചഭാല് അവര്ലക്കതനിലര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  പ്രതീ ലമട്രെെനികേട്ട് കഹഭാസല് വഭാര്ഡന്മേഭാരലട ലപ്രഭാകമഭാഷന

27 (5665) ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  വകുപട്ട്  നടത്തുന  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  പ്രതീ  ലമട്രെെനികേട്ട്

കഹഭാസലകേളുലട വഭാര്ഡന്മേഭാരലട ഡക്യൂടനി സമയലത്തക്കുറനിചട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കമല്പറഞ്ഞ  വഭാര്ഡന്മേഭാര്ക്കട്ട്  നനിലവനില്  ലപ്രഭാകമഭാഷനുകണഭാ;  ഇലലങനില്

ലസഷവല്  റള  പരനിഷ്കരനിചട്ട്  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപനിലല  വഭാര്ഡന്മേഭാര്ക്കട്ട്

കേനിട്ടുന ലപ്രഭാകമഭാഷന പടനികേജഭാതനി വകുപനിലല വഭാര്ഡന്മേഭാര്ക്കുലാം ലഭനിക്കുനതനിനുള്ള

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   നനിലവനിലള്ള ചേടമനുസരനിചട്ട് വഭാര്ഡന തസനികേയനിലല ജതീവനക്കഭാരലട

ഡക്യൂടനി  സമയലാം  ഇരപത്തനിനഭാലട്ട്  മണനിക്കൂറഭാണട്ട്.  കഹഭാസല്  നടത്തനിപ്പുമഭായനി   ബന്ധലപട

കേണക്കുകേള രജനിസറനില് എഴതനി സൂക്ഷനിക്കുകേ, അകനവഭാസനികേളുലട പഠനത്തനിനുള്ള

ഭഇൗതനികേ  സഭാഹചേരവങ്ങള  ഒരക്കുകേ,  അടുക്കളയനികലയ്ക്കുലാം  ലമസ്സനികലയ്ക്കുമുള്ള  സഭാധന

സഭാമഗ്രനികേള ലഭവമഭാക്കുകേ,  കഹഭാസല് പരനിസരലാം ശുചേനിയഭായനി സൂക്ഷനിക്കുനലണനലാം

കഹഭാസലനിലല മറട്ട് ജതീവനക്കഭാര്  കജഭാലനി കൃതവമഭായനി ലചേയ്യുനലവനലാം ഉറപ്പുവരത്തുകേ

തുടങ്ങനിയ  ദദനലാംദനിന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട  പൂര്ണമഭായ  ചുമതല   വഭാര്ഡനനില്

നനിക്ഷനിപ്തമഭാണട്ട്.

(ബനി)  വഭാര്ഡനമഭാര്ക്കട്ട്  നനിലവനില്  കഗ്രഡട്ട്  ലപ്രഭാകമഭാഷനഭാണട്ട്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.

ഇക്കഭാരവലാം പരനികശഭാധനിചട്ട് ഉചേനിതമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.
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28 (5666) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പടനികേജഭാതനി കക്ഷമ വകുപട്ട് മനനിയുലട ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനിയനില് നനിനലാം

ധനസഹഭായത്തനിനട്ട്  രതമ്മേ,  ഇടയനകവലനില്,  ലവടനിയഭാര്  P.O,  തഴക്കര,  മഭാകവലനിക്കര

നലനിയ അകപക്ഷയനികന്മേല് സസതീകേരനിച നടപടനികേള വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത അകപക്ഷയനികന്മേല് ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില് നനിനലാം സഹഭായലാം

ലഭവമഭാക്കുകമഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  അകപക്ഷ നഭാളനിതുവലര ലഭനിചനിടനില.  ലഭനിക്കുന മുറയട്ട് അനനര

നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനിയനില്നനിനലാം ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായലാം

29 (5667) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  പടനികേജഭാതനി  കക്ഷമ  വകുപട്ട്  മനനിയുലട

ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനിയനില് നനിനലാം ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായലാം അനുവദനിചതുലാം എനഭാല്

ലഭനിക്കഭാത്തതുമഭായ  എത്ര  അകപക്ഷകേര്  മഭാകവലനിക്കര  മണ്ഡലത്തനില്  ഉലണനട്ട്

വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത വവക്തനികേളുലട വനിശദവനിവരലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസസ്തുത അകപക്ഷകേര്ക്കട്ട് ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട്

ആവശവമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദവനിവരലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ചേനികേനിതഭാ  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിച്ചുത്തരവഭായ

മഭാകവലനിക്കര  മണ്ഡലത്തനിലല  ഒര ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിലനഭാഴനിലകേ  എലഭാവര്ക്കുലാം  ധനസഹഭായലാം

വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)   രഭാഘവന,  തുളസതീഭവനലാം,  പളളനിക്കല്  ഈസട്ട്,  ലതകക്കക്കര  പനി.ഒ.
എനയഭാളുലട ആനുകൂലവലാം വനിതരണലാം ലചേയനിടനില.

(സനി)   രഭാഘവന,  തുളസതീഭവനലാം,  പളളനിക്കല്  ഈസട്ട്,  ലതകക്കക്കര  പനി.ഒ.
എനയഭാളക്കട്ട്  അനുവദനിച ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായലാം  ദകേപറനതനിനട്ട്  ടനിയഭാളക്കട്ട്
ഭരണക്കഭാവട്ട്  കബഭാക്കട്ട്  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  ആഫതീസര്  മുഖഭാനരലാം  അറനിയനിപട്ട്
നല്കേനിയനിരലനങനിലലാം  ദകേപറനതനിനഭായനി ഹഭാജരഭായനിരനനില.  തുകേ വനിതരണലാം
ലചേയ്യുനതനിനട്ട് അടനിയനര നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനിയനില് നനിനട്ട് സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം

30 (5668) ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട്  എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവത്തനിനട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനകശഷലാം  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ
പനികനഭാക്കസമുദഭായ  കക്ഷമ  വകുപ്പുമനനിയുലട  ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില്നനിനട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായലാം  ലഭനിച  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിലല  അകപക്ഷകേരലട  വനിശദഭാലാംശവലാം
അനുവദനിച തുകേയുലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില്ലപട  പടനികേജഭാതനിക്കഭാരഭായ  279  കപര്ക്കട്ട്   75,94,000
രൂപയുലാം പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരഭായ  3  കപര്ക്കട്ട്  3,16,100  രൂപയുലാം  ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായമഭായനി
അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  അകപക്ഷകേരലട  വനിശദഭാലാംശലാം  അനുബന്ധമഭായനി  *കചേര്ക്കുന.
പനികനഭാക്കസമുദഭായ  വനികേസന  വകുപട്ട്  മുകഖന  ദുരനിതഭാശസഭാസ  നനിധനിയനില്  നനിനട്ട്
സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം അനുവദനിക്കുനനില.

അലാംകബദ്കേര് ഗ്രഭാമലാം പദതനി

31 (5669) ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് പടനികേജഭാതനി കകേഭാളനനികേള സസയലാം പരവഭാപ്തമഭാക്കുനതനിനട്ട്
അലാംകബദ്കേര് ഗ്രഭാമലാം പദതനി നടപഭാക്കഭാന തതീരമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇടുക്കനി  ജനിലയനില്  നനിനലാം  എത്ര  കകേഭാളനനികേളഭാണട്ട്  ഇതനിനഭായനി
ലതരലഞ്ഞടുത്തനിട്ടുള്ളതട്ട്; ഇവ സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  പദതനിയനിലൂലട  ദകേവരനിക്കഭാനുകദ്ദശനിക്കുന  ലക്ഷവങ്ങള
എലനഭാലക്കയഭാലണനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

* ദലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(എ)  തതീരമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)   ഇടുക്കനി  ജനിലയനില്  നനിനലാം  കകേഭാളനനികേള ലതരലഞ്ഞടുക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരന.

(സനി)  അടനിസഭാന  സഇൗകേരവ  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനലാം  നടത്തുകേ  വഴനി  പടനികേജഭാതനി
കകേഭാളനനികേളുലട സമ്പൂര്ണ വനികേസനമഭാണട്ട് ഈ പദതനിയനിലൂലട ഉകദ്ദശനിക്കുനതട്ട്.

ലകേഭാഴനിഞ്ഞഭാമ്പഭാറ പടനികേജഭാതനി കബഭായ്സട്ട് കഹഭാസല്

32 (5670) ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാഴനിഞ്ഞഭാമ്പഭാറ  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  കകേഭാകളജനികനഭാടനുബന്ധനിചട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന
ഉകദ്ദശനിക്കുന  പടനികേജഭാതനി  കബഭായ്സട്ട്  കഹഭാസലനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്
എലനങനിലലാം  തടസ്സമുളളതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്  തടസ്സങ്ങള
നതീക്കഭാനഭായനി എനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുലവനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) ഈ ലകേടനിടത്തനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി എത്ര രൂപ വകേയനിരത്തനിയനിട്ടുലണനലാം
ഇതനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ നടപടനികേള എനട്ട്  ആരലാംഭനിക്കഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദശനിക്കുനലതനലാം
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ)  ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി) KIIFB -യനില് ഉളലപടുത്തനി അഞട്ട് കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള ഉടന ആരലാംഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.

സസയലാംപരവഭാപ്ത ഗ്രഭാമലാം പദതനി

33 (5671) ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി  സകങതങ്ങളനില്  സസയലാംപരവഭാപ്ത  ഗ്രഭാമലാം  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില് ഇതനിലന്റെ ഉകദ്ദശവലക്ഷവങ്ങള വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഒറപഭാലലാം  അസലാംബനി  മണ്ഡലത്തനില്  സസയലാം  പരവഭാപ്ത  ഗ്രഭാമലാം  പദതനി
പ്രകേഭാരലാം ഏലതലഭാലാം കകേഭാളനനികേളനില് എലനലഭാലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനി എനട്ട്
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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(എ)  ഉണട്ട്.  വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടപനിലഭാക്കുകേ വഴനി കകേഭാളനനികേളുലട
സമ്പൂര്ണ വനികേസനമഭാണട്ട് സസയലാംപരവഭാപ്ത ഗ്രഭാമലാം പദതനിയുലട ഉകദ്ദശവലക്ഷവലാം.

(ബനി)   ഒറപഭാലലാം  അസലാംബനി  മണ്ഡലത്തനില്  സസയലാംപരവഭാപ്ത  ഗ്രഭാമലാം  പദതനി
പ്രകേഭാരലാം കകേഭാളനനികേള ലതരലഞ്ഞടുത്തട്ട് വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിയനിടനില.

വനിജഭാനവഭാടനി സഭാപനിക്കഭാനുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള

34(5672) ശതീ  .    എന  .   എ  .    ലനലനിക്കുനട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിജഭാനവഭാടനി  സഭാപനിക്കഭാനുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള എലനഭാലക്കയഭാണട്ട്
എനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വനിജഭാനവഭാടനിയനില്  എലനലഭാലാം  സഇൗകേരവങ്ങളഭാണട്ട്  ഒരക്കനിയനിട്ടുള്ളലതനട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഭാസര്കകേഭാടട്ട് ജനിലയനിലള്ള വനി  ജഭാനവഭാടനികേളുലട മണ്ഡലലാം തനിരനിച്ചുള്ള
കേണക്കട്ട് നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കൂടുതല്  കകേഭാളനനികേളുള്ള  പഞഭായത്തുകേളനില്  കൂടുതല്  വനി  ജഭാനവഭാടനികേള
അനുവദനിക്കുകമഭാ?
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(എ)  വനി ജഭാനവഭാടനി  ലകേടനിടലാം  സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  ബന്ധലപട  പഞഭായത്തനില്
പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  വകുപനിലന്റെ  ദകേവശമുള്ളകതഭാ/പഞഭായത്തട്ട്  വനിട്ടു  നല്കുനകതഭാ/
സസകേഭാരവ വവക്തനികേള സലാംഭഭാവന നല്കുനകതഭാ ആയ അഞട്ട് ലസന്റെട്ട് ഭൂമനി കവണലാം.
അമ്പതട്ട്  ചേതുരശ  മതീറര്  വനിസതീര്ണമുള്ള  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കണലാം.  ലകേടനിടലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  അഞട്ട് ലക്ഷലാം രൂപ വകുപട്ട് അനുവദനിക്കുലാം.

(ബനി)   വനിജഭാനവഭാടനിയനില്  ഇന്റെര്ലനറട്ട്  സഇൗകേരവകത്തഭാടുകൂടനിയ  കേമ്പക്യൂടറുലാം
ദലബറനിയുലാം ഒരക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  
നനിയമസഭഭാ
മണ്ഡലത്തനിലന്റെ കപരട്ട്

1-ാംഘടത്തനിലല
വനിജഭാനവഭാടനികേള

2-ാംഘടത്തനിലല
വനിജഭാനവഭാടനികേള

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് കേനിദൂര്കുണങഭാരടുക്ക
ലകേ.ലകേ.പുറലാം

ലപരനിയടുക്ക
ലപര്ണടുക്ക

കേഭാഞ്ഞങ്ങഭാടട്ട് ചേകയ്യേഭാത്തട്ട് ---

(ഡനി) സല ലഭവതയനുസരനിചട്ട് ഇക്കഭാരവത്തനില് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.
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ആദനിവഭാസനികേളക്കട്ട് കവണനി നടപനിലഭാക്കുന പദതനികേളനിലല തടനിപട്ട്

35 (5673) ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുദസന  തങ്ങള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം
സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വയനഭാടനിലല  ആദനിവഭാസനികേളക്കട്ട്  കവണനി  സര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കുന
പദതനികേളനിലല തടനിപട്ട് സലാംബന്ധനിചട്ട് പരഭാതനികേള ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ശനിശുമരണ  നനിരക്കട്ട്  കുറയ്ക്കുവഭാന  ലകേഭാണ്ടുവന  പദതനി  പരഭാജയലപടതഭായനി
വകുപട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്  എലനങനിലലാം  നടപടനി  എടുത്തനിട്ടുകണഭാ;
ഇതനിനട്ട് ആരഭാണട്ട് കുറക്കഭാര്; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പദതനി പ്രകേഭാരമുള്ള തുകേ എത്ര കപര്ക്കട്ട് ലഭനിക്കഭാലതയുണട്ട്; ലഭനിചവര്ക്കട്ട് എത്ര
തുകേ കേനിടനി; ആലകേ എത്ര കകേഭാടനി രൂപയുലട ലവടനിപട്ട് നടന; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  അര്ഹരഭായവര്ക്കട്ട്  സര്ക്കഭാര്  അനുവദനിച  തുകേ  അടനിയനരമഭായനി
ലഭവമഭാക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   വയനഭാടനില്  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപട്ട്  നടപനിലഭാക്കനി  വരന
പദതനികേളനില്  തടനിപട്ട്  നടനതഭായനി  സൂചേനിപനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  വന  വനിവനിധ  മഭാധവമ
റനികപഭാര്ട്ടുകേളനികന്മേലലാം ലകേ.പനി.സനി.സനി.  പ്രസനിഡന്റെട്ട് ഉളലപലടയുള്ളവരലട പരഭാതനികേളനികന്മേലലാം
അകനസഷണലാം നടനവരന.

(ബനി)  ശനിശുമരണ  നനിരക്കട്ട്  കുറയ്ക്കുകേ  എന  ലക്ഷവകത്തഭാടുകൂടനി  ആവനിഷ്കരനിക്കലപട
ജനനനി ജന്മേരക്ഷഭാ പദതനി പരഭാജയലപടതഭായനി  വകുപട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  നല്കേനിയനിടനില.
എനഭാല്  2013-14,  2014-15  എനതീ  വര്ഷങ്ങളനില്  പദതനിക്കഭായനി  ഫണട്ട്
ലചേലവഴനിചതനില് ഫനിനഭാനസട്ട്  വകുപട്ട് കമകക്കടട്ട് കേലണത്തുകേയുലാം ഉത്തരവഭാദനിയഭായ
അനലത്ത അസനിസന്റെട്ട് ഡയറകര് (വനിദവഭാഭവഭാസലാം) ശതീ. ബനി. എസട്ട്. കപ്രമഭാനന്ദനിലന
സലസന്റെട്ട് ലചേയട്ട് തുടര് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരന.

(സനി)  വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരന.

(ഡനി)  ടനി പദതനി പ്രകേഭാരലാം അകപക്ഷ സമര്പനിചവര്ക്കട്ട് ഇകപഭാള യഥഭാസമയലാം
തുകേ അനുവദനിചട്ട് നല്കുനണട്ട്.

പടനികേജഭാതനിയനില്ലപടുന ലപണ്കുടനികേളുലട വനിവഭാഹ ധനസഹഭായലാം

36 (5674) ശതീ  .    കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ദുര്ബല വനിഭഭാഗക്കഭാരഭായ പടനികേജഭാതനി കുടുലാംബത്തനിലല ലപണ്കുടനികേളുലട
വനിവഭാഹ ധനസഹഭായലാം എത്രയഭാണട്ട്; ഇതനിലന്റെ നടപടനികമങ്ങള വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി) പ്രസ്തുത വനിവഭാഹ ധനസഹഭായലാം ഉയര്ത്തുന കേഭാരവലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(സനി) കേടുത്തുരത്തനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല ശതീമതനി വല്സല, കുറനിക്കഭാടട്ട്
വതീടട്ട്,  ലപരവമുളക്കുളലാം,  ദവക്കലാം,  പടനികേജഭാതനി  കക്ഷമ  വകുപ്പുമനനിക്കട്ട്  നല്കേനിയ വനിവഭാഹ
ധനസഹഭായ നനികവദനത്തനില് സസതീകേരനിചനിരനിക്കുന നടപടനികേള വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പടനികേജഭാതനി  കുടുലാംബത്തനിലല  ലപണ്കുടനികേളക്കട്ട്  വനിവഭാഹ  ധനസഹഭായമഭായനി
50,000  രൂപ  നല്കേനിവരന.  ലപണ്കുടനിയുലട  മഭാതഭാവട്ട്/പനിതഭാവട്ട്/രക്ഷകേര്ത്തഭാവഭാണട്ട്
അകപക്ഷ സമര്പനികക്കണതട്ട്. അകപക്ഷകേരലട വഭാര്ഷനികേ വരമഭാന പരനിധനി 50,000
രൂപയഭാണട്ട്.  അകപക്ഷകയഭാലടഭാപലാം  ജഭാതനി,  വരമഭാന  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്,  വനിവഭാഹലാം
ഉറപനിച്ചുലവനട്ട്  MLA/MP/ഗസറഡട്ട്  ഓഫതീസര്/സമുദഭായ  സലാംഘടനകേള  എനനിവരലട
സഭാക്ഷവപത്രലാം,  വനിവഭാഹ  ക്ഷണക്കത്തട്ട്  എനനിവ  സഹനിതലാം  അകപക്ഷകേര്  തഭാമസനിക്കുന
പ്രകദശലത്ത പടനികേജഭാതനി വനികേസന ഓഫതീസനില് അകപക്ഷ സമര്പനികക്കണതഭാണട്ട്.
വനിവഭാഹലാം  കേഴനിഞ്ഞട്ട്  ഒര  വര്ഷത്തനിനുകശഷലാം  സമര്പനിക്കുന  അകപക്ഷകേള
പരനിഗണനിക്കുനതല.

(ബനി) പരനികശഭാധനിചട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി)  ശതീമതനി  വതല,  കുറനിക്കഭാടട്ട്  വതീടട്ട്,  ലപരവമുളക്കുളത്തനിലന്റെ അകപക്ഷ
കകേഭാടയലാം ജനിലഭാ പടനികേജഭാതനി വനികേസന ഓഫതീസര്ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടനിനഭായനി അയയ്ക്കുകേയുലാം
ആയതട്ട്  കേടുത്തുരത്തനി  കബഭാക്കട്ട്  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  ഓഫതീസര്ക്കട്ട്  തുടര്നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി അയച്ചുലകേഭാടുക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

1955-ലല പഇൗരഭാവകേഭാശ സലാംരക്ഷണ നനിയമലാം

37 (5675) ശതീ  .   എന  .   എ  .   ലനലനിക്കുനട്ട് :
ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി :
ശതീ  .   പനി  .   ഉദബദുള്ള :
ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദതീന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 1955-ലല പഇൗരഭാവകേഭാശ സലാംരക്ഷണ നനിയമ നടത്തനിപ്പുമഭായനി ബന്ധലപടട്ട്
പടനികേജഭാതനി,  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വകുപട്ട്  എലനഭാലക്ക  പദതനികേളഭാണട്ട്  നടപഭാക്കനി
വരനലതനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി കകേന്ദ്രത്തനില്നനിനട്ട് എത്രകത്തഭാളലാം ധനസഹഭായലാം ലഭനിക്കുനലണനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  നനിയമ  നടത്തനിപ്പുമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  ഈ  സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരത്തനില് വനകശഷലാം സലാംഘടനിപനിച കേവഭാമ്പുകേളുലടയുലാം,  ശനില്പശഭാലയുലടയുലാം
വനിശദവനിവരലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?
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(എ)  1955-ലല  പഇൗരഭാവകേഭാശ  സലാംരക്ഷണ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  പടനികേജഭാതനിക്കഭാരലട
പഇൗരഭാവകേഭാശങ്ങള സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം ലതഭാട്ടുകൂടഭായ അടക്കമുള്ള അനഭാചേഭാരങ്ങളലക്കതനിലര
കബഭാധവല്ക്കരണലാം നടത്തുനതനിനുലാം  പഇൗരഭാവകേഭാശ സലാംരക്ഷണ നനിയമ  പ്രകേഭാരലാം
അതനികമത്തനിനട്ട്  ഇരയഭാകുനവര്ക്കട്ട് കകേസനിലന്റെ കേഭാഠനിനവലാം പരനിഗണനിചട്ട്  ആശസഭാസ
ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുനതനിനുലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുനണട്ട്.   ഇകതഭാലടഭാപലാം
പ്രസ്തുത  കകേസുകേളനില്  കകേഭാടതനിയനില്  സഭാക്ഷനിയഭായനി  എത്തുനവര്ക്കട്ട്  യഭാത്രഭാപടനി
നല്കുനണട്ട്.  കമല്  നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള  കകേസ്സുകേള  കവഗത്തനില്  വനിചേഭാരണ
നടത്തുനതനിനഭായനി  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിലല  മകഞരനി,  വയനഭാടട്ട്  ജനിലയനിലല  മഭാനനവഭാടനി,
ലകേഭാലലാം  ജനിലയനിലല  ലകേഭാടഭാരക്കര  എനനിവനിടങ്ങളനില്  പ്രകതവകേ  കകേഭാടതനികേള
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  പ്രസ്തുത  നനിയമലത്ത  സലാംബന്ധനിചട്ട്  ലപഭാതുജനങ്ങളനില്  അവകബഭാധലാം
സൃഷ്ടനിക്കുനതനികലയട്ട്  പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്,  കപഭാലതീസുകദവഭാഗസര്,  ജനപ്രതനിനനിധനികേള
എനനിവര്ക്കഭായനി  എലഭാ  ജനിലകേളനിലലാം  കബഭാധവല്ക്കരണ  ലസമനിനഭാറുകേള  വര്ഷലാംകതഭാറുലാം
സലാംഘടനിപനിക്കുനണട്ട്. 1955-ലല പഇൗരഭാവകേഭാശ സലാംരക്ഷണ നനിയമ നടത്തനിപ്പുമഭായനി
ബന്ധലപടട്ട് പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപനില് പദതനികേലളഭാനലാംതലന നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില.

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിക്കഭായനി  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  വകുപനിനട്ട്  എലഭാ
വര്ഷവലാം ലമഭാത്തലാം ലചേലവനിലന്റെ 50% തുകേ കകേന്ദ്ര ധനസഹഭായമഭായനി ലഭനിക്കുനണട്ട്.
2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ഈ ആവശവത്തനികലയഭായനി  494.12  ലക്ഷലാം രൂപ
കകേന്ദ്ര ധനസഹഭായമഭായനി ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്. 

1955-ലല പഇൗരഭാവകേഭാശ സലാംരക്ഷണ നനിയമവമഭായനി ബന്ധലപടട്ട് പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനികേസന വകുപനിനട്ട് കകേന്ദ്രത്തനില്നനിനലാം ധനസഹഭായലാം ലഭനിചനിടനില. 

(സനി)  പ്രസ്തുത  നനിയമ  നടത്തനിപ്പുമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  ഈ  സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനുകശഷലാം സലാംസഭാനലത്തഭാടഭാലകേ പടനികേജഭാതനി വനികേസന
വകുപനിനട്ട്  കേതീഴനില്  പകത്തഭാളലാം  ശനില്പപശഭാലകേള  സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.  എനഭാല്
കേവഭാമ്പുകേള  സലാംഘടനിപനിചനിടനില.  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനില്
കേവഭാമ്പുകേളുലാം ശനില്പശഭാലകേളുലാം സലാംഘടനിപനിചനിടനില.

പഠനമുറനി പദതനി

38 (5676) ശതീ  .    രഭാജ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേവനിഭഭാഗ  വനിദവഭാര്തനികേളക്കട്ട്  നടപഭാക്കുന  'പഠനമുറനി'  പദതനിക്കട്ട്
ഏലനഭാലക്ക  നനിബന്ധനകേളുലട  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  തുകേയനുവദനിക്കുനതട്ട്;  പദതനിയുലട
വനിശദഭാലാംശങ്ങള സഹനിതലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി) ഇതനിനുളള പ്രകതവകേ അകപക്ഷ ഫഭാറലാം ഉകണഭാ; ആര്ക്കഭാണട്ട് അകപക്ഷ
നല്കകേണതട്ട്;

(സനി)  ഓകരഭാ  ജനിലയനിലലയുലാം  ഇതനിലന്റെ  നനിര്വ്വഹണ  ചുമതല  ആര്ക്കഭാണട്ട്
നല്കേനിയനിട്ടുളളതട്ട്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പടനികേജഭാതനി  വനിദവഭാര്തനികേളക്കഭായനി  'പഠനമുറനി'  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള
തഭാലഴപറയുന  നനിബന്ധനകേളുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  തുകേ  അനുവദനിക്കഭാനഭാണട്ട്
നനിര്കദ്ദശനിക്കുനതട്ട് :

1. പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട ഗവണ്ലമന്റെട്ട്/എയ്ഡഡട്ട് സ്കൂളുകേളനില്
പഠനിക്കുന VIII, IX, X ക്ലഭാസ്സുകേളനിലല പഠനത്തനില് മനികേവള്ള
വനിദവഭാര്തനികേള ആയനിരനിക്കണലാം.

2. വനിദവഭാര്തനികേളുലട  കുടുലാംബവഭാര്ഷനികേ  വരമഭാനലാം  1,00,000
രൂപ വലര ആയനിരനിക്കണലാം.

3. മറട്ട്  ഏജനസനികേള വഴനി  ഇകത ആവശവത്തനിനട്ട്  ആനുകൂലവലാം
ലഭനിക്കഭാത്തവരഭായനിരനിക്കണലാം.

4. മഭാതഭാപനിതഭാക്കള  നഷ്ടലപടവര്,  വനിധവകേളുലട  മക്കള,  ശഭാരതീരനികേ
മഭാനസനികേ ലവല്ലുവനിളനികേള കനരനിടുന വനിദവഭാര്തനികേള എനതീ
വനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട് മുനഗണന ലഭനിക്കുലാം.

5. പഠന  മനികേവട്ട് :  വതീടനികനഭാടട്ട്  കചേര്നട്ട്  120  സസയര്ഫതീറട്ട്
വനിസ്തൃതനിയുള്ള  കമല്ക്കൂര  കകേഭാണ്കതീറട്ട്  ലചേയതുലാം  തറ
ദടല്സട്ട് പഭാകേനിയതുമഭായ മുറനി, പുസകേലാം സൂക്ഷനിക്കുനതനിനുള്ള
ഭനിത്തനി അലമഭാര (2 കുടനികേളക്കഭാവശവമുള്ളതട്ട്), ദലറട്ട്, ഫഭാന,
സഡനി  ഡസട്ട്,  കേകസരകേള,  കേമ്പക്യൂടര്,  കേമ്പക്യൂടര്  കടബനിള
എനതീ  സഇൗകേരവങ്ങളുള്ള  'പഠനമുറനി'  ഒരക്കഭാന  2,00,000
രൂപ 4 ഗഡുക്കളഭായനി നല്കേഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദശനിക്കുനതട്ട്.

(ബനി&സനി) ഇക്കഭാരവങ്ങളനില് അനനിമ തതീരമഭാനലാം എടുത്തനിടനില.

കേമ്മേക്യൂണനിറനി കേനിചന പദതനി

39 (5677) ശതീമതനി ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജനികമഭാള :
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   ദടസണ് മഭാസര് :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീ  .    മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന പനി. :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവത്തനിനട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലാംസഭാനത്തട്ട് ആദനിവഭാസനികേളക്കനിടയനിലല കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവട്ട് പരനിഹരനി
ക്കുനതനിനഭായനി ആരലാംഭനിച 'കേമ്മേക്യൂണനിറനി കേനിചന' പദതനിയനിലല വതീഴ്ചകേള പരനിഹരനിചട്ട്
പദതനി തുടരകമഭാലയനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?
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സലാംസഭാനത്തട്ട് പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കനിടയനിലല കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവട്ട് പരനിഹരനി

ക്കുനതനിനഭായനി ആരലാംഭനിച കേമ്മേക്യൂണനിറനി കേനിചന പദതനിയനിലല വതീഴ്ചകേള പരനിഹരനിചട്ട്

പദതനി തുടരനതഭാണട്ട്. അടപഭാടനി കമഖലയനില് കപഭാഷകേഭാഹഭാര കുറവമൂലമുണഭാകുന

ശനിശുമരണങ്ങളുലട  പശഭാത്തലത്തനില്  പ്രഖവഭാപനിച  കേമ്മേക്യൂണനിറനി  കേനിചന  പദതനി

അടപഭാടനിയനിലല  192  ഊരകേളനിലലാം  കുടുലാംബശതീ  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി

നടപട്ട് സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം 350.00 ലക്ഷലാം രൂപ കുടുലാംബശതീക്കട്ട്  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

147  കകേഭാളനനികേളനില്  ഇതനിനകേലാം  കേമ്മേക്യൂണനിറനി  കേനിചന  പദതനി  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

ബഭാക്കനിയുള്ള കകേഭാളനനികേളനില് രണഭാഴ്ചയകേലാം പദതനി ആരലാംഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.  കൂടഭാലത

മലപ്പുറലാം,  കേണ്ണൂര്  ജനിലകേളനില്  കകേരള  മഹനിളഭാ  സമഖവഭാ  ലസഭാദസറനി  മുകഖന

കേമ്മേക്യൂണനിറനി  കേനിചന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി  256.92  ലക്ഷലാം  രൂപയട്ട്

ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   വയനഭാടട്ട്  ജനിലയനിലലാം കേമ്മേക്യൂണനിറനി  കേനിചന പദതനി

ആരലാംഭനിക്കുന കേഭാരവലാം പരനിഗണനിച്ചുവരന.  

കഗഭാത്രസഭാരഥനി പദതനി

40 (5678) ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസ്സനി :

ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു :

ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അനവര് :

ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിദവഭാര്തനികേളക്കഭായനി  കഗഭാത്രസഭാരഥനി  പദതനി

നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇതനിലന്റെ ലക്ഷവങ്ങള എലനഭാലക്കയഭാലണനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ആരലടലയലഭാലാം സഹകേരണകത്തഭാലടയഭാണട്ട് പ്രസ്തുത പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്;

(ഡനി)  കൂടുതല്  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിദവഭാര്തനികേളക്കട്ട്  പ്രസ്തുത  പദതനിയുലട  പ്രകയഭാജനലാം

ലഭനിക്കുനതനിനഭാവശവമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.
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(ബനി)  പടനികേവര്ഗ്ഗ  ഊരകേള ദുര്ഘട വനപ്രകദശകത്തഭാ മതനിയഭായ വഭാഹന
സഇൗകേരവമനിലഭാത്ത  ഒറലപട  ഉളപകദശങ്ങളനികലഭാ  സനിതനി  ലചേയ്യുന  സഭാഹചേരവത്തനില്
വഭാഹന  സഇൗകേരവമനിലഭായയുലാം  വനവമൃഗങ്ങളുലട  അകമ  ഭതീഷണനിയുലാം  കേഭാരണലാം
വനിദവഭാര്തനികേളക്കട്ട് സ്കൂളുകേളനിലലത്തഭാന പ്രയഭാസമുണഭാകുന. ഇത്തരലാം വനിദവഭാര്തനികേളലക്കലഭാലാം
പ്രകവശനലാം നല്കേഭാന മതനിയഭായ കഹഭാസല് സഇൗകേരവമനിലഭാത്തതനിനഭാല് പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനിദവഭാര്തനികേളുലട  ലകേഭാഴനിഞ്ഞുകപഭാക്കട്ട്  തടയുനതനിനഭായനി  സസനലാം  ഊരകേളനില്
നനിനലാം കുടനികേലള വനിദവഭാലയങ്ങളനില് എത്തനിക്കുനതനിനഭായനി പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന
വകുപട്ട് വനിഭഭാവന ലചേയ പദതനിയഭാണട്ട് കഗഭാത്രസഭാരഥനി പദതനി.

(സനി)  കഗഭാത്രസഭാരഥനി  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  അതഭാതട്ട്  പഞഭായത്തട്ട്
ഭരണസമനിതനിയുലട  ശനിപഭാര്ശകയഭാലട  സ്കൂളുകേലള  കപ്രഭാജകട്ട്  ഓഫതീസര്/ദട്രെെബല്
ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  ഓഫതീസര്മഭാര്  ലതരലഞ്ഞടുക്കുന.   സ്കൂള  പനി.ടനി.എ.  പ്രസനിഡന്റെട്ട്
പ്രസനിഡന്റെഭായുലാം  സ്കൂള  ലഹഡട്ട് മഭാസര്/പ്രനിനസനിപല്  കേണ്വതീനറഭായുലാം  സലലാം
ഗ്രഭാമപഞഭായത്തട്ട്  ലമമ്പര്,  സതീനനിയര്  അദവഭാപകേന,  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടുന 2
സഭാമൂഹവപ്രവര്ത്തകേര്  (ഒര  പുരഷന,  ഒര  സതീ),  സലലത്ത  പടനികേവര്ഗ്ഗ  ലപ്രഭാകമഭാടര്
എനനിവര് അലാംഗങ്ങളഭായുലാം കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്  കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിചഭാണട്ട് കഗഭാത്രസഭാരഥനി
പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്.

(ഡനി)  സ്കൂളുകേളനികലയ്ക്കുള്ള  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിദവഭാര്തനികേളുലട  ലകേഭാഴനിഞ്ഞുകപഭാക്കട്ട്
തടയുനതനിനഭായനി ഓകരഭാ പ്രകദശത്തനിലന്റെയുലാം പ്രകതവകേതകേള കേണക്കനിലലടുത്തട്ട് ഈ
പദതനിയുലട  സദുകദ്ദശത്തനിനനുസൃതമഭായനി  അര്ഹരഭായ എലഭാവലരയുലാം പഞഭായത്തട്ട്
ഭരണസമനിതനിയുലട ശനിപഭാര്ശകയഭാലട ഈ പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

കഗഭാത്ര ജനതയുലട ഉപകേരണ കേരകേഇൗശല നനിര്മ്മേഭാണ രതീതനികേള
സലാംരക്ഷനിക്കഭാന നടപടനി

41 (5679) ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസട്ട് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിലല  വനിവനിധ  കഗഭാത്ര  ജനവനിഭഭാഗങ്ങളുലട  തനതട്ട്  ഉപകേരണ
കേരകേഇൗശല  നനിര്മ്മേഭാണ  രതീതനികേള  സലാംരക്ഷനിക്കഭാന  എനട്ട്  നടപടനിയഭാണട്ട്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ബനി)  കഗഭാത്ര  ജനതയുലട  നഭാടറനിവനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിച്ചു  വരന
ചേനികേനിതഭാരതീതനികേള സലാംരക്ഷനിക്കഭാന എനട്ട് നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിച്ചുവരനതട്ട്;

(സനി)  കഗഭാത്ര ജനതയുലട  നനിതവജതീവനിതത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായ  സലാംഗതീത-നൃത്ത-
കേലഭാരൂപങ്ങളുലട  തനനിമ  സലാംരക്ഷനിചട്ട്  നനിലനനിര്ത്തുവഭാന  എനട്ട്  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  കഗഭാത്രസമുദഭായക്കഭാരഭായ  പഭാരമ്പരവ  കേരകേഇൗശല
വനിദഗട്ട് ദരലട  കപരവനിവരസൂചേനികേ കേനിര്ത്തഭാഡ്സട്ട്  2013-ല് പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപട്ട്, കേനിര്ത്തഭാ ഡ്സട്ട് എനനിവ സലാംയുക്തമഭായനി
വര്ഷലാംകതഭാറുലാം രണട്ട് ജനിലകേളനിലഭായനി നടത്തനിവരന പ്രദര്ശന വനിപണനകമളകേളനിലലാം
പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപനിലന്റെ ആഭനിമുഖവത്തനില് നടത്തുന കഗഭാത്രകമളകേളനിലലാം
പടനികേവര്ഗ്ഗ  സമുദഭായങ്ങളനില്നനിനള്ള  കേരകേഇൗശല  വനിദഗട്ട് ദര്ക്കട്ട്  അവസരലാം
നല്കേഭാറുണട്ട്. ഇകതഭാലടഭാപലാം മറട്ട് സലാംസഭാനങ്ങളനില്വചട്ട് നടത്തലപടുന കമളകേളനിലലാം
കേരകേഇൗശല വനിദഗ്ദ്ധലര പലങടുപനിക്കഭാറുണട്ട്.

(ബനി) വലാംശതീയലലവദവലാം കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനഭായനി കേനിര്ത്തഭാഡ്സട്ട് മുനകേലയ്യേടുത്തട്ട്
വയനഭാടട്ട്  ജനിലയനിലല  മഭാനനവഭാടനി  പ്രകദശത്തട്ട്  ശതീ.അചപന  ദവദവരലട
കനത ന്ത്രൃതസത്തനില് വലാംശതീയ ദവദവ ഗകവഷണ പഠനകകേന്ദ്രലാം ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം 1996-ല്
പടനികേവര്ഗ്ഗ  സമുദഭായഭാലാംഗങ്ങളക്കുമഭാത്രമഭായനി  ത്രനിവതര  വലാംശതീയദവദവ  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്
കകേഭാഴ്സട്ട്  സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  2012-13-ല്  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനില
ഉളലപലട  5  ഇടങ്ങളനില്  വലാംശതീയ  ദവദവ  തനിരമ്മു  ചേനികേനിതയനില്  പടനികേവര്ഗ്ഗ
യുവതതീയുവഭാക്കളക്കട്ട് പരനിശതീലനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 2013-14  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം
വയനഭാടട്ട് ജനിലയനിലല അടനിയ പണനിയ സമുദഭായലാംഗങ്ങളഭായ 45 യുവതതീയുവഭാക്കളക്കട്ട്
15  ദനിവസലത്ത  പരനിശതീലനലാം  വലാംശതീയ  ദവദവത്തനില്  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   വലാംശതീയ
ദവദവപഭാരമ്പരവ  ഔഷധ  ജഭാനലാം  കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗക്കഭാരനില്ത്തലന  നനിലനനിര്ത്തുനതനിനുലാം
ലപഭാതുജനങ്ങള  ഉളലപലടയുള്ളവര്ക്കട്ട്  വലാംശതീയ  ദവദവചേനികേനിതയുലട  കസവനലാം
കൂടുതലഭായനി ലഭനിക്കുനതനിനുലാം നനിരവധനി ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനുലാം ഈ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളലകേഭാണട്ട്  സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  വര്ഷലാംകതഭാറുലാം  സലാംസഭാനലത്ത  രണട്ട്
ജനിലകേളനില്വചട്ട്  നടത്തലപടുന  പ്രദര്ശന  വനിപണനകമളകേളുലട  ഭഭാഗമഭായുലാം  അലഭാലതയുലാം
വനിവനിധ പടനികേവര്ഗ്ഗ സമുദഭായങ്ങളനില്നനിനള്ള വലാംശതീയ ദവദവനമഭാലര പലങടുപനിച്ചു
ലകേഭാണട്ട് വലാംശതീയ ദവദവ ചേനികേനിതഭാ കേവഭാമ്പുകേളുലാം മരനഭാവനിക്കുളനിയുലാം സലാംഘടനിപനിക്കഭാറുണട്ട്.
ഇതനിനട്ട്  പുറലമ  സലാംസഭാനത്തനിലല  വനിവനിധ  ജനിലകേളനില്നനിനള്ള  വലാംശതീയ
ദവദവന്മേഭാര്  തമ്മേനിലള്ള  കൂടഭായ  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം  മറട്ട്  സലാംസഭാനങ്ങളനിലല
വലാംശതീയ  ദവദവ  ചേനികേനിതഭാപഭാരമ്പരവലത്തക്കുറനിചട്ട്  അവര്ക്കട്ട്  അറനിവട്ട്  ലഭനിക്കുനതനിനുലാം
മറമഭായനി കേനിര്ത്തഭാഡ്സട്ട് കേവഭാമ്പസനില്വചട്ട് കദശതീയ സലാംസഭാനതല ശനില്പശഭാലകേള
നടത്തഭാറുണട്ട്.  വലാംശതീയദവദവന്മേഭാര്ക്കട്ട്  ചേനികേനിതഭാ  സഇൗകേരവങ്ങളുലാം  മറലാം  ഒരക്കുനതനിനഭായനി
ചേനില വര്ഷങ്ങളനില് ധനസഹഭായവലാം നല്കേഭാറുണട്ട്.   സലാംസഭാനലത്ത പടനികേവര്ഗ്ഗ
വലാംശതീയദവദവന്മേഭാരലട വനിവരങ്ങള കകഭാഡതീകേരനിചട്ട്  2013-ല്  "വലാംശതീയ ദവദവന്മേഭാര് കപരട്ട്
വനിവരസൂചേനികേ”  എന തലലക്കടനില് പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   പ്രസ്തുത കപരവനിവര
സൂചേനികേയനില് 240 വലാംശതീയ ദവദവന്മേഭാരലട കമല്വനിലഭാസലാം,  സമുദഭായലാം,  ചേനികേനിതഭാ
പ്രഭാവതീണവലാം തുടങ്ങനിയവ ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   ടനി  കപരവനിവര സൂചേനികേ  2016-ല്
പരനിഷ്കരനിചനിട്ടുമുണട്ട്.
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(സനി)  പടനികേവര്ഗ്ഗത്തനില്ലപടവരലട  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം  കേലഭാപരവമഭായ
കേഴനിവകേള  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനുലാം  അവ  തനനിമകയഭാലട  നനിലനനിര്ത്തുനതനിനുമഭായനി
കേനിര്ത്തഭാഡ്സനില്  പ്രകതവകേമഭായനി  ഒര  ആദനികേലഭാകകേന്ദ്രലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.
ആദനികേലഭാകകേന്ദ്രത്തനിലന്റെയുലാം  പരനിശതീലന  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെയുലാം  ഭഭാഗമഭായനി  വര്ഷലാംകതഭാറുലാം
പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരലട  തനതട്ട്  സലാംഗതീത-നൃത്ത  കേലഭാരൂപങ്ങലള  അടുത്ത  തലമുറയനികലയട്ട്
പകേര്നനല്കുനതനിനുലാം  കവദനികേളനില്  അവതരനിപനിക്കുനതനിനുമഭായനി  അവലയ
ചേനിടലപടുത്തുനതനിനുലാം  പഠന  കേളരനികേളുലാം  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേളുലാം  സലാംഘടനിപനിക്കഭാറുണട്ട്.
കൂടഭാലത  വര്ഷലാംകതഭാറുലാം  രണട്ട്  ജനിലകേളനിലഭായനി  നടത്തുന  ഒരഭാഴ്ച  നതീണ്ടുനനില്ക്കുന
പ്രദര്ശന  വനിപണന  കമളകേളുലട  ഭഭാഗമഭായുലാം  അലഭാലതയുലാം  കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗക്കഭാരലട
തനതട്ട് സലാംഗതീത-നൃത്തകേലകേലള കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനുലാം അവലയ മറഭാളുകേളക്കട്ട്
പരനിചേയലപടുത്തനിലക്കഭാടുക്കുനതനിനുലാം  മറമഭായനി  നഭാടന  കേലഭാകമളകേളുലാം  സലാംഘടനിപനിക്കഭാറുണട്ട്.
കേഴനിഞ്ഞ സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം സലാംസഭാന സ്കൂള യുവജകനഭാതവലാം പരനിപഭാടനികേളനില്
പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരലട തനതട്ട് നൃത്തരൂപങ്ങലള ഉളലപടുത്തുനതനിനട്ട്  മുകനഭാടനിയഭായനി
പണനിയരലട വടക്കളനി, മഭാവനിലരലട മലാംഗളലാംകേളനി, ഇരളരലട നൃത്തലാം, മലപുലയരലട
ആടലാം,  പളനിയരലട  നൃത്തലാം  എനതീ  തനതട്ട്  കേലഭാരൂപങ്ങളുലട  പ്രദര്ശനലാം
സലാംഘടനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  സലാംസഭാനലത്ത  ലതരലഞ്ഞടുത്ത  23  സ്കൂളുകേളനില്
അവയ്ക്കുകവണ പരനിശതീലനലാം പ്രകതവകേലാം സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം തനിരവനനപുരത്തട്ട് വചട്ട്
നടന  56-ാം സലാംസഭാന സ്കൂള യുവജകനഭാതവത്തനില് കമല് പ്രസഭാവനിച തനതട്ട്
നൃത്തരൂപങ്ങളുലട  പ്രദര്ശനലാം  ഒരക്കുനതനിനട്ട്  മുനകേലയ്യേടുക്കുകേയുലാം  ലചേയ.  നടപ്പു
സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരലട  തനതട്ട്  കേലകേലള  സ്കൂള  യുവജകനഭാതവത്തനില്
ഉളലപടുത്തുനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി വനിധനി നനിര്ണയത്തനിനുള്ള നനിയമഭാവലനിയുലട കേരടട്ട്
തയ്യേഭാറഭാക്കനി  വനിദവഭാഭവഭാസ  വകുപനിനട്ട്  ദകേമഭാറുനതനിനഭായനി  രണട്ട്  ദനിവസലാം  നനിണ്ടുനനില്ക്കുന
ശനില്പശഭാല കേനിര്ത്തഭാഡ്സനില്  സലാംഘടനിപനിക്കുനണട്ട്.  കൂടഭാലത  നടപട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം  മനഭാന  സമുദഭായത്തനിലന്റെ  പഭാരമ്പരവ  അനുഷഭാന  കേലയഭായ  കൂത്തട്ട്
സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  15  ദനിവസലാം  നതീണ്ടുനനില്ക്കുന  പഠന  കേളരനി
സലാംഘടനിപനിക്കുനണട്ട്.

കമഭാഡല് റസനിഡനഷവല് സ്കൂളുകേളക്കുലാം എസട്ട്.സനി./എസട്ട്.റനി.
കഹഭാസലകേളക്കുലാം കേര്മ്മേ പദതനികേള

42 (5680) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  കമഭാഡല്  റസനിഡനഷവല്  സ്കൂളുകേളനിലലാം  എസട്ട്.സനി./
എസട്ട്.റനി. കഹഭാസലകേളനിലലാം സഇൗകേരവങ്ങളക്കുലാം കസവനങ്ങളക്കുലാം കവണനി എലനലഭാലാം കേര്മ്മേ
പദതനികേളഭാണട്ട് ആസൂത്രണലാം ലചേയനിരനിക്കുനലതനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഇവനിടങ്ങളനില്  നനിശനിത  നനിലവഭാരങ്ങള  ഏര്ലപടുത്തുനതനിനുലാം  കുറവകേള
കേലണത്തുനതനിനുലാം  പദതനി  രൂപതീകേരനിക്കുന  കേഭാരവലാം  പരനിഗണനയനിലകണഭാ,
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എങനില്  പദതനിയുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;  ഇതനിലന്റെ
രൂപകരഖ തയ്യേഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  വകുപനില്  എലാം.ആര്.എസട്ട്.-കേളനിലലാം  കഹഭാസലകേളനിലലാം
അടനിസഭാന  സഇൗകേരവങ്ങള  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുള്ള  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനി
വരന.   കപഭാസട്ട്  ലമട്രെെനികേട്ട്  കഹഭാസലകേളനില്  റസനിഡന്റെട്ട്  ടക്യൂടര്മഭാരലട  കസവനവലാം
പ്രതീ-ലമട്രെെനികേട്ട്  കഹഭാസലകേളനില്  ടക്യൂഷന  സലാംവനിധഭാനവലാം  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
എലാം.ആര്.എസട്ട്.-കേളനില്  എസട്ട്.പനി.സനി.  പദതനിയുലാം  നടപനിലഭാക്കനിവരനണട്ട്.  പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനികേസന വകുപനിനട്ട് കേതീഴനില് സലാംസഭാനലത്തഭാടഭാലകേ  19  കമഭാഡല് റസനിഡനഷവല്
സ്കൂളുകേള  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  പ്രസ്തുത  കമഭാഡല്  റസനിഡനഷവല്  സ്കൂളുകേലള
മനികേവനിലന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി മഭാറകേ എനതഭാണട്ട്  വകുപനിലന്റെ ലക്ഷവലാം.   ഇതനിനഭായനി
വനിവനിധ  പദതനികേള  എലഭാ  കമഭാഡല്  റസനിഡനഷവല്  സ്കൂളുകേളനിലലാം  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
വകുപനിനട്ട് കേതീഴനിലള്ള റസനിഡനഷവല് സ്കൂളുകേളുലട അടനിസഭാന സഇൗകേരവ വനികേസനലാം
ഉറപ്പുവരത്തുകേയഭാണട്ട് പ്രഭാധഭാന ലക്ഷവലാം.  പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിദവഭാര്തനികേളക്കട്ട് തഭാമസനിചട്ട് മനികേച
വനിദവഭാഭവഭാസലാം  നല്കേനി  അവലര  വനിദവഭാസമ്പനരലാം  ലപഭാതുസമൂഹത്തനിലന്റെ  മുഖവധഭാരയനികലയട്ട്
എത്തനിക്കുകേയുലാം  അതുവഴനി  ഒര  ഉനത  ജതീവനിതലാം  ലകേടനിപടുക്കുനതനിനട്ട്  അവലര
പ്രഭാപ്തരഭാക്കുവഭാനുലാം ഇതുവഴനി ലക്ഷവമനിടുന.  പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപനിനുകേതീഴനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന പ്രസ്തുത കമഭാഡല് റസനിഡനഷവല് സ്കൂളുകേളനില് മനിക്കവയനിലലാം സഭാര്ടട്ട്
ക്ലഭാസ്റമുകേള  സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത  പ്രസ്തുത  സ്കൂളുകേളുലട  ദദനലാംദനിന
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുലാം  അടനിസഭാന  സഇൗകേരവ  വനികേസനത്തനിനുമഭായുള്ള  ലകേടനിടലാം,
കടഭായട്ട് ലറകേള,  ശുദജലവനിതരണലാം,  ചുറമതനില്,  ട്രെെസ്സട്ട്  വര്ക്കട്ട്,  ലസകേക്യൂരനിറനി  റലാം,
കുഴല്ക്കനിണര് എനനിവയുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം,  അറകുറപണനികേള,  സസനമഭായനി ലകേടനിട
സഇൗകേരവമനിലഭാത്ത  കമഭാ ഡല്  റസനിഡനഷവല്  സ്കൂളുകേളക്കട്ട്  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  സഇൗകേരവങ്ങള
ഏര്ലപടുത്തല്  എനനിവയ്ക്കുലാം  ഭഇൗതനികേ  സഭാഹചേരവങ്ങള  ലമചലപടുത്തുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
കുടനികേളക്കഭാവശവമഭായ  ബഞട്ട്,  ഡസട്ട്,  പഠനകമശ,  കേടനില്,  ലമത്ത,  പഠകനഭാപകേരണങ്ങള
എനനിവയുലാം  ദലബറനി/റഫറനസട്ട്  പുസകേങ്ങള,  ദഹസ്കൂള/ഹയര്  ലസക്കണറനി
സ്കൂളുകേളക്കട്ട്  ആവശവമഭായ  സയനസട്ട്/കേമ്പക്യൂടര്  ലഭാബുകേള/  കേമ്പക്യൂടര്  അനുബന്ധ
ഉപകേരണങ്ങള,  ലടലനിവനിഷന,  കുടനികേളക്കട്ട്  കേഭായനികേ  പരനിശതീലനത്തനിനഭായുള്ള
വനിവനിധ  പദതനികേളുലാം  ഇതനിനഭാവശവമഭായ  ഉപകേരണങ്ങള/യൂണനികഫഭാലാം  എനനിവ
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വനിവനിധ പദതനിയനിന പ്രകേഭാരലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത ടനി സ്കൂളനില് പഠനിക്കുന
പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിദവഭാര്തനികേളക്കട്ട്  സ്റ്റൂഡന്റെട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കകേഡറട്ട്,  എന.എസട്ട്.എസട്ട്.
എനതീ പദതനികേളുലാം  'സര്കഗ്ഗഭാതവലാം'  എന കപരനില് സലാംസഭാനതല കേലഭാകമളയുലാം
'കേളനിക്കളലാം' എന കപരനില് സലാംസഭാന കേഭായനികേകമളയുലാം നടത്തുന.

(ബനി) പരനിഗണനയനിലണട്ട്. പടനികേജഭാതനി വനികേസന വകുപനിലന്റെ എലാം.ആര്.എസട്ട്.-കേളനില്
സഭാര്ടട്ട്  ക്ലഭാസ്സട്ട്  റലാം  ഐ.എസട്ട്.ഒ.  സര്ടനിഫനികക്കഷന  തുടങ്ങനിയ  നവതീകേരണ  പദതനികേള
പരനിഗണനയനിലണട്ട്.  കഹഭാസലനിലന്റെ അടനിസഭാന സഇൗകേരവങ്ങള വര്ദനിപനിക്കുനതു
സലാംബന്ധനിചട്ട്  UNICEF  മഭാനദണ്ഡ  പ്രകേഭാരവലാം  ഗുലഭാത്തനി  ഇനസനിറക്യൂടനിലന്റെ  പഠന
റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലലാം  നനിശനിത  പഠന  നനിലവഭാരത്തനിലള്ള  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിവരനണട്ട്.  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  സഭാപനങ്ങളനിലല  അടനിസഭാന
സഇൗകേരവ  വനികേസനത്തനിനഭായനി  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിച്ചുനടപനിലഭാക്കനി  വരന.
കഹഭാസലകേളനിലല  അടനിസഭാന  സഇൗകേരവങ്ങളക്കഭായനി  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  നനിശയനിക്കുനതനിനട്ട്
ഒര വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനിലയ ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനി മഭാനദണ്ഡങ്ങള
നനിശയനിക്കുകേയുലാം  ടനി  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പ്രകേഭാരലാം  സഇൗകേരവങ്ങള  ഇലഭാത്ത  കഹഭാസലകേളുലട
നനിലവഭാരലാം  ഉയര്ത്തുനതനിനട്ട്  ബന്ധലപട  ജനിലഭാ  കമധഭാവനികേളനില്നനിനട്ട്  ലപ്രഭാകപഭാസലകേള
ലഭവമഭാക്കനി കഹഭാസലകേളുലട നനിലവഭാരലാം ഉയര്ത്തഭാനുള്ള പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുമുണട്ട്.

(സനി) പടനികേജഭാതനി വനികേസന വകുപനില് കഹഭാസലകേളുലടയുലാം എലാം.ആര്.എസട്ട്.-
കേളുലടയുലാം  നനിലവഭാരലാം  UNICEF  മഭാതൃകേയനില്  ഉയര്ത്തുനതനിനഭായനി  ബന്ധലപട
ഉകദവഭാഗസരലട   കൂടഭായ  ചേര്ചയുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  കഹഭാസലകേളനികലയ്ക്കുലാം
എലാം.ആര്.എസട്ട്.-കേളനികലയ്ക്കുലാം  ആവശവമഭായ  സഭാധനങ്ങള  വഭാങ്ങുനതനിനുലാം  ലകേടനിടങ്ങളുലട
അറകുറപണനികേള നടത്തുനതനിനുമുള്ള നടപടനികേള തസരനിതഗതനിയനില് നടനവരന.
സഭാര്ടട്ട്  ക്ലഭാസ്സട്ട്  റലാം,  ISO  സര്ടനിഫനികക്കഷന തുടങ്ങനിയ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയവരന.  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപനില്
കഹഭാസലകേളനിലല  അടനിസഭാന  സഇൗകേരവങ്ങള  ലമചലപടുത്തല്  പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനി  വനിവനിധ  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിവരന.  കഹഭാസലകേളനിലല
അടനിസഭാന സഇൗകേരവങ്ങളക്കഭായനി മഭാനദണ്ഡങ്ങള നനിശയനിക്കുനതനിനട്ട് ഒര വനിദഗ്ദ്ധ
സമനിതനിലയ ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനി മഭാനദണ്ഡങ്ങള നനിശയനിക്കുകേയുലാം ടനി
മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പ്രകേഭാരലാം  സഇൗകേരവങ്ങള  ഇലഭാത്ത  കഹഭാസലകേളുലട  നനിലവഭാരലാം
ഉയര്ത്തുനതനിനട്ട്  ബന്ധലപട  ജനിലഭാ  കമധഭാവനികേളനില്നനിനട്ട്  ലപ്രഭാകപഭാസലകേള
ലഭവമഭാക്കനി കഹഭാസലകേളുലട നനിലവഭാരലാം ഉയര്ത്തഭാനുള്ള പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുമുണട്ട്.
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43 (5681) ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വയനഭാടട്ട് ജനിലയനിലല എസട്ട്.റനി. വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവര്ക്കട്ട് ഭൂമനി നല്കേഭാന
ആസൂത്രണലാം  ലചേയ  ആശനിക്കുലാം  ഭൂമനി  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  എത്ര  കപര്ക്കട്ട്  ഭൂമനി
നല്കേനിലയനലാം എത്ര ഏക്കര് ഭൂമനി വതീതമഭാണട്ട് നല്കേനിയലതനലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  ഭൂമനി  നല്കേനിയതനില്  സര്ക്കഭാര്  വകേ  ഭൂമനി  എത്രലയനലാം  സസകേഭാരവ
വവക്തനികേളനില് നനിനലാം വഭാങ്ങനിയ ഭൂമനി എത്രലയനലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  സസകേഭാരവ  വവക്തനികേളനില്  നനിനലാം  ഭൂമനി  വഭാങ്ങഭാന  ആലകേ എത്ര രൂപ
ലചേലവഴനിച്ചുലവനലാം ഭൂമനിയുലട വനില നനിര്ണയനിക്കഭാനുലാം ഭൂമനി വഭാങ്ങഭാനുലാം അധനികേഭാരലപടുത്തനിയ
കേമ്മേറനിയനിലല അലാംഗങ്ങള ആലരലഭാമഭായനിരനലവനലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി) റവനക്യൂ ഉകദവഭാഗസന്മേഭാര് നനിര്ണയനിച വനിലയനില് കേവനിഞ്ഞ വനില ഭൂമനിക്കട്ട്
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാലയനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ഭൂരഹനിതരഭായ  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  10  ലക്ഷലാം  രൂപയനില്
അധനികേരനിക്കഭാലത  25  ലസന്റെട്ട്  മുതല്  ഒര  ഏക്കര്  വലര  ഭൂമനി  വഭാങ്ങനി  നല്കുന
പദതനി പ്രകേഭാരലാം, വയനഭാടട്ട് ജനിലയനില് ഭൂരഹനിതരഭായ 350 പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട് 120
ഏക്കകറഭാളലാം ഭൂമനി വഭാങ്ങനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഭൂരഹനിതരഭായ  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  ഭൂമനി  വഭാങ്ങനി  നല്കുന  പദതനി
പ്രകേഭാരലാം  സസകേഭാരവ  വവക്തനികേളനില്നനിനട്ട്  മഭാത്രമഭാണട്ട്  ഭൂമനി  വഭാങ്ങനി  നല്കേനിയതട്ട്.  വയനഭാടട്ട്
ജനിലയനില് സസകേഭാരവ വവക്തനികേളനില്നനിനലാം 120 ഏക്കര് ഭൂമനി വഭാങ്ങനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  വയനഭാടട്ട്  ജനിലയനില്  ഭൂരഹനിതരഭായ പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  ഭൂമനി  വഭാങ്ങനി
നല്കുനതനിനഭായനി  31,82,75,453  രൂപ  ലചേലവഴനിചനിട്ടുണട്ട്.  ജനിലഭാ  പഞഭായത്തട്ട്
പ്രസനിഡന്റെട്ട്, കബഭാക്കട്ട് പഞഭായത്തട്ട് പ്രസനിഡന്റെട്ട്, ബന്ധലപട നനിയമസഭഭാ സഭാമഭാജനികേര്, ജനിലഭാ
കേളകര്,  ആദനിവഭാസനി സലാംഘടനഭാ ജനപ്രതനിനനിധനികേള,  സബട്ട് കേളകര്,  ഫനിനഭാനസട്ട്
ഓഫതീസര്,  ലഡപക്യൂടനി  കേളകര്  (എല്.എ.),  ജനിലഭാ  പഭാനനിലാംഗട്ട്  ഓഫതീസര്,  തഹസനില്ദഭാര്,
ജനിലഭാ  സര്കവ്വ  സൂപ്രണട്ട്,  കൃഷനി/വനലാം  വകുപട്ട്  പ്രതനിനനിധനികേള,  സലലാം  വനികലജട്ട്
ഓഫതീസര്,  പഞഭായത്തട്ട്  വഭാര്ഡട്ട്  ലമമ്പര്മഭാര്  എനനിവര്  ഉളലപടുന  ജനിലഭാതല
പര്കചസട്ട് കേമ്മേനിറനിയഭാണട്ട് ഭൂമനിവനില നനിര്ണയനിക്കുനതട്ട്.   അമനിത വനില നല്കേനിയഭാണട്ട്
ഭൂമനി വഭാങ്ങനിയലതനട്ട് ആകക്ഷപലാം ഉയര്നനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി) ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട് ഉയര്ന പരഭാതനികേള വനിജനിലനസട്ട് അകനസഷണത്തനിലഭാണട്ട്.
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ഭൂരഹനിതരഭായ പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരലട പുനരധനിവഭാസലാം

44 (5682) ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം :
ശതീ  .    ലകേ  .    ആനസലന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭൂരഹനിതരഭായ  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരലട  പുനരധനിവഭാസത്തനിനഭായനി  പദതനി
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പുനരധനിവഭാസ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ള
ദട്രെെബല് മനിഷലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി  ലപ്രഭാകമഭാടര്മഭാരലടയുലാം  ഊരകൂടങ്ങളുലടയുലാം  കസവനങ്ങള
പ്രകയഭാജനലപടുത്തുനകണഭാലയനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇവരലട  പുനരധനിവഭാസത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  'ആശനിക്കുലാം  ഭൂമനി  ആദനിവഭാസനിക്കട്ട്
സസനലാം' എന പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് പദതനിയുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള
നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഭൂരഹനിതരഭായ  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരലട  പുനരധനിവഭാസലാം  നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി
ആദനിവഭാസനി  പുനരധനിവഭാസ  വനികേസന  മനിഷന  (ടനി.ആര്.ഡനി.എലാം.)  രൂപതീകേരനിചട്ട്
പ്രവര്ത്തനലാം നടത്തനിവരനണട്ട്.

(ബനി) 2001-ല് നനിലവനില്വന ആദനിവഭാസനി പുനരധനിവഭാസ വനികേസന മനിഷന
എലഭാ  പടനികേവര്ഗ്ഗ  കുടുലാംബങ്ങളക്കുലാം  കുറഞ്ഞതട്ട്  ഒകരക്കര്  ദകേവശ  ഭൂമനി  ഉണഭായനിരനിക്കുകേ
എന ലക്ഷവകത്തഭാലട പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരന.  ഭൂരഹനിതരഭായ പടനികേവര്ഗ്ഗ കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട് ഭൂമനി
ലഭവമഭാക്കുനതനികനഭാലടഭാപലാം  അടനിസഭാന  ജതീവനിത  സഇൗകേരവങ്ങള,  ജതീവകനഭാപഭാധനികേള
എനനിവ  ലഭവമഭാക്കനിവരന.  ഭൂരഹനിതരഭായ  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  ഭൂമനി  വഭാങ്ങനി
നല്കേല്,  വനഭാവകേഭാശ  നനിയമലാം  എനതീ  പദതനികേള  പ്രകേഭാരലാം  പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട് ഭൂമനി അനുവദനിചട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. ഈ പ്രകനിയ തുടരന.  ഇപ്രകേഭാരലാം
അനുവദനിക്കലപടുന ഭൂമനിയനില് ദകേവശഭാവകേഭാശലാം ലഭനിച പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട് അടനിസഭാന
സഇൗകേരവലാം ഒരക്കുനതനിനഭായുലാം ടനി.ആര്.ഡനി.എലാം. നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരനണട്ട്.
ടനി.ആര്.ഡനി.എലാം.  ശതീര്ഷകേത്തനില്  തുകേ  തനികേയഭാലത  വരന  സഭാഹചേരവങ്ങളനില്
പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപനിലല  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ,  കകേഭാര്പസട്ട്  ഫണട്ട്
ശതീര്ഷകേങ്ങളനില്നനിനലാം  തുകേ  കേലണത്തനിയുലാം  പടനികേവര്ഗ്ഗ  കക്ഷമപദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനിവരന.
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(സനി)  ടനി.ആര്.ഡനി.എലാം.  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി  ജനിലഭാ
മനിഷനുകേള ലപ്രഭാകമഭാടര്മഭാരലടയുലാം ഊരകൂടങ്ങളുലടയുലാം കസവനലാം പ്രകയഭാജനലപടുത്തുനണട്ട്.

(ഡനി)  ഇവരലട  പുനരധനിവഭാസത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  'ആശനിക്കുലാം  ഭൂമനി
ആദനിവഭാസനിക്കട്ട് സസനലാം'  എന പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിരന.  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള
തലന  കേലണത്തുന  ഭൂമനി  പരനികശഭാധനിചട്ട്  അര്ഹരഭായവര്ക്കട്ട്  25   ലസന്റെട്ട്  മുതല്
ഒകരക്കര് വലരയുള്ള ഭൂമനി പരമഭാവധനി 10  ലക്ഷലാം രൂപ ലചേലവഴനിചട്ട് വഭാങ്ങനിനല്കുന
പദതനിയഭാണനിതട്ട്.  2013-14  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ആരലാംഭനിച ഈ പദതനി മുകഖന
31-3-2016  വലര  593  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര് ക്കഭായനി  209.156  ഏക്കര്  ഭൂമനി  വഭാങ്ങനി
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനഭായനി 55,49,38,933  രൂപ ലചേലവഭായനിട്ടുണട്ട്.

ആദനിവഭാസനികേലള ബഭാധനിച  അരനിവഭാള കരഭാഗലാം

45 (5683) ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വയനഭാടനിലല  ആദനിവഭാസനികേലള  ബഭാധനിച  'അരനിവഭാള'  കരഭാഗത്തനിലന്റെ
പ്രതനികരഭാധത്തനിനുലാം  ചേനികേനിതയ്ക്കുമഭായനി  എലനങനിലലാം  പദതനി  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  വനിജയകേരമഭാകണഭാലയനലാം  കരഭാഗപ്രതനികരഭാധത്തനിനട്ട്
കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുകണഭാലയനലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി) പദതനിക്കഭായനി ഇതനികനഭാടകേലാം എത്ര രൂപ ലചേലവഴനിചനിട്ടുണട്ട്?

ഉത്തരലാം

(എ)  വയനഭാടട്ട്,  പഭാലക്കഭാടട്ട്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്,  മലപ്പുറലാം  എനതീ  ജനിലകേളനില്
തഭാമസനിക്കുന  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കനിടയനില്  കേണ്ടുവരന  പഭാരമ്പരവ  കരഭാഗമഭായ
സനിക്കനിളലസല് അനതീമനിയ അഥവഭാ അരനിവഭാള കരഭാഗലാം ബഭാധനിചവര്ക്കട്ട് സമഭാശസഭാസ
ധനസഹഭായലാം  നല്കുനതനിനുകവണനി  ഒര  പദതനി  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിവരന.
സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട്  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  1576/12/പജപവവനിവ തതീയതനി  12-12-2012
ഉത്തരവനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് നടപനിലഭാക്കനിയ ടനി പദതനി പ്രകേഭാരലാം കരഭാഗബഭാധനിതര്ക്കട്ട് ഒര
സഭാനസനലമന  നനിലയനിലലാം  അവര്ക്കട്ട്  അതവഭാവശവലാം  മരനലാം  മറട്ട്  ജതീവകനഭാപഭാധനികേളുലാം
വഭാങ്ങുനതനിനുമഭായനി പ്രതനിമഭാസലാം 1,000 രൂപ നല്കേനിയനിരന.  ആയതട്ട് 2-2-2016-ലല
സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  126/2016/പജപവവനിവ  ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരലാം
പ്രതനിമഭാസലാം  2,000  രൂപയഭായനി  വര്ദനിപനിചട്ട്  പരഭാമര്ശനിത  കമഖലയനിലല
കരഭാഗബഭാധനിതര്ക്കട്ട് നല്കേനിവരന.
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(ബനി)  കരഭാഗബഭാധനിതരഭായ  എലഭാ  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാലരയുലാം  തനിരനിചറനിഞ്ഞട്ട്  ചേനികേനിതഭാ
സഇൗകേരവലാം  ലഭവമഭാക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാന  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.   അതനിലന്റെ
ഫലമഭായനി കരഭാഗലാംമൂലമുള്ള വനിഷമതകേള കുറയ്ക്കുനതനിനട്ട് സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ടനി  പദതനിക്കഭായനി  മുനവര്ഷങ്ങളനിലലാം  ഈ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷവലാം
ലചേലവഴനിച തുകേയുലട വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

2013-14 - 54,52,000 രൂപ

2014-15 - 79,45,000 രൂപ

2015-16 - 97,20,896 രൂപ

2016-17 -  97,00,000 രൂപ  (26-10-2016 വലര)

ആലകേ 3,28,17,896 രൂപ

(മൂനട്ട് കകേഭാടനി ഇരപത്തനിലയടട്ട് ലക്ഷത്തനി പതനികനഴഭായനിരത്തനി എണ്ണൂറനി ലതഭാണ്ണൂറനി ആറട്ട്
രൂപ മഭാത്രലാം)

അടകത്തഭാടട്ട് സര്ക്കഭാര് ദട്രെെബല് സ്കൂള

46  (T*5684)  ശതീ  .    രഭാജ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ശബരനിമല  വനത്തനിനുള്ളനില്  തഭാമസനിക്കുന  ആദനിവഭാസനി  കുടനികേളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസലാം നല്കുകേ എന ലക്ഷവകത്തഭാലട അടകത്തഭാടനില് ആരലാംഭനിച സര്ക്കഭാര്
സ്കൂളനില്  ഇകപഭാള  എത്ര  ക്ലഭാസ്സട്ട്  വലരയഭാണുള്ളതട്ട്;  എത്ര  കുടനികേളഭാണട്ട്  ഇകപഭാള
ഇവനിലട പഠനിക്കുനതട്ട്;

(ബനി)  പ്രസ്തുത സ്കൂളനിനട്ട്  ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി സലലാം ഏലറടുക്കല്
നടപടനികേള ഏതുവലരയഭായനി എന വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; ആരലട ഉടമസതയനില് ഉള്ള
എത്ര അളവട്ട് സലമഭാണട്ട് സ്കൂളനിനഭായനി ലഭനിക്കുകേ;  സലലാം ഏലറടുക്കല് നടപടനികേള
എനട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദശനിക്കുനതട്ട്; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സ്കൂളനില്നനിനലാം  ഉപരനിപഠനത്തനിനഭായനി  കുടനികേളക്കട്ട്  ദൂലര  സലങ്ങളനികലയട്ട്
കപഭാകകേണനിവരനതട്ട്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  പ്രസ്തുത  സ്കൂളനിനട്ട്  ദഹസ്കൂള
അനുവദനിക്കഭാന എലനങനിലലാം നടപടനിയുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സ്കൂള ലകേടനിടത്തനിലന്റെ  അപരവഭാപ്തത  സ്കൂളനിലന്റെ ഇകപഭാഴലത്ത പ്രവര്ത്തനങ്ങലള
ബഭാധനിക്കുനകണഭാ;  സ്കൂളനിനഭായനി  പുതനിയ  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്  എലനഭാലക്ക  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്
എനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

* T   മഭാറനിവച കചേഭാദവലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന. 
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ഉത്തരലാം

(എ) അടകത്തഭാടനില് നഭാലഭാലാം ക്ലഭാസട്ട് വലര പ്രവര്ത്തനിക്കുന സര്ക്കഭാര് സ്കൂളനില്
51  വനിദവഭാര്തനികേള പഠനിക്കുനണട്ട്.   ആയതനില്  49  വനിദവഭാര്തനികേള പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവരഭാണട്ട്.

(ബനി)  വനലാം വകുപനിലന്റെ അധതീനതയനിലള്ള ഒര ഏക്കര്  23  ലസന്റെട്ട് വനഭൂമനി
സ്കൂളനിലന്റെ ആവശവത്തനികലയഭായനി വനഭാവകേഭാശ നനിയമപ്രകേഭാരലാം വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപനിനട്ട്
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ഉണട്ട്.  നനിലവനില് എല്.പനി.  ഡനിവനിഷന പ്രവര്ത്തനിക്കുന അടകത്തഭാടട്ട്
സ്കൂളനില്  ദഹസ്കൂള  ഡനിവനിഷന  അനുവദനിചട്ട്  നല്കുന  വനിഷയലാം  സര്ക്കഭാര്
പരനികശഭാധനിച്ചുവരന.

(ഡനി)  ഉണട്ട്.  അടകത്തഭാടനില് ആരലാംഭനിച സ്കൂള ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ വകുപനിലന്റെ
അധതീനതയനിലഭാണട്ട്.  നനിലവനില്  ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം  മറമഭായനി  സലലാം
ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ  വകുപനിനട്ട്  വനിട്ടുനല്കേനിയ  സഭാഹചേരവത്തനില്  തുടര്നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുവഭാന ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ വകുപനിനട്ട് നനിര്കദ്ദശലാം നല്കുനതഭാണട്ട്.

പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട അഭവസവനിദവരഭായ ലതഭാഴനില്രഹനിതര്

47 (5685) ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട അഭവസവനിദവരഭായ ലതഭാഴനില്രഹനിതര്ക്കട്ട്
വനിവനിധ  സര്ക്കഭാര്,  അര്ദ  സര്ക്കഭാര്,  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങളനിലലാം
ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനിലലാം  കജഭാലനി  ലഭനിക്കുനതനിനട്ട്  വകുപട്ട്  മുകഖന  എലനലഭാലാം
പദതനികേളുലാം നടപടനികേളുമഭാണട്ട് സസതീകേരനിച്ചുവരനതട്ട്; വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  പദതനികേള  അപരവഭാപ്തലമങനില്  ഇവര്ക്കട്ട്  പ്രസ്തുത
സഭാപനങ്ങളനില്  കജഭാലനി  ലഭനിക്കുനതനിനട്ട്  ഒര  സമഗ്രപദതനി  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്
നടപനിലഭാക്കുകമഭാ; എങനില് വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അഭവസവനിദവരഭായ  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  ലതഭാഴനില്  പരനിശതീലനലാം
നല്കുനതനിനഭായനി വകുപനിലന്റെ കേതീഴനില് 15 സസയലാം ലതഭാഴനില് പരനിശതീലന കകേന്ദ്രങ്ങള
പ്രവര്ത്തനിക്കുന.   8  തയ്യേല്  പരനിശതീലന  കകേന്ദ്രങ്ങളുലാം  2  മരപണനി  പരനിശതീലന
കകേന്ദ്രങ്ങളുലാം ഒര ലപ്രഭാഡക്ഷന-കേലാം-ലട്രെെയനിനനിലാംഗട്ട് ലസന്റെര്,  ഫഭാഷന ഡനിദസനനിലാംഗട്ട്  &
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ഗഭാര്ലമന്റെട്ട്  ലടകകഭാളജനി  സ്കൂളുകേളുലാം  2  ഐ.ടനി.ഐ.-കേളുമഭാണട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുനതട്ട്.
കൂടഭാലത, ബഭാലാംഗ്ലൂര് ആസഭാനമഭായുള്ള ലനട്ടൂര് ലടകനിക്കല് ലട്രെെയനിനനിലാംഗട്ട് ഫഇൗകണഷന
(NTTF) വഴനി പടനികേവര്ഗ്ഗ യുവതതീയുവഭാക്കളക്കട്ട് ദനപുണവ വനികേസന പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനി  3  വര്ഷലത്ത  ഡനികപഭാമ  കകേഭാഴ്സൂകേളുലാം  ഒര  വര്ഷകത്തയുലാം  2  വര്ഷകത്തയുലാം
സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  കകേഭാഴ്സുകേളുലാം  പടനികേവര്ഗ്ഗവനികേസന  വകുപട്ട്  നടത്തനിവരന.  ലകേല്കട്രെെഭാണനിലന്റെ
സഹഭായകത്തഭാലട  ലനറട്ട് വര്ക്കട്ട്  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്,  കേമ്പക്യൂടദറസ്ഡട്ട്  ഇനസ്ട്രുലമകന്റെഷന
എനനിവയനില്  ലട്രെെയനിനനിലാംഗട്ട്,  ഗവ.അലാംഗതീകൃത  സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം  കമഭാകടഭാര്
ദഡ്രവനിലാംഗട്ട്  പരനിശതീലനലാം,  ലകേ.ടനി.ഡനി.സനി.-യുമഭായനി  സഹകേരനിചട്ട്  കഹഭാസനിറഭാലനിറനി
മഭാകനജ് ലമന്റെട്ട്,  കഹഭാടല്  മഭാകനജ് ലമന്റെട്ട്  ലട്രെെയനിനനിലാംഗട്ട്,  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ
ലടകട്ട്ദറല്  മനഭാലയലാം  കസഭാണ്സര്  ലചേയ്യുന  വസ  നനിര്മ്മേഭാണ  കമഖലയനില്
പരനിശതീലനലാം എനനിവ നടത്തനിവരന. വനിവനിധ സര്ക്കഭാര്, അര്ദ സര്ക്കഭാര്, കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര്,  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള  എനനിവയനികലയ്ക്കുള്ള  പരതീക്ഷകേളക്കട്ട്
അകപക്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേളക്കട്ട്  സഹഭായകേമഭാകുലാം
വനിധലാം  എലഭാ  ജനിലഭാ  ഓഫതീസുകേളനിലലാം  ലഹല്പ്ലഡസ്കുകേള  കേഭാരവക്ഷമമഭായനി
പ്രവര്ത്തനിക്കുന.

(ബനി)  അഭവസവനിദവരഭായ  പടനികേവര്ഗ്ഗ  ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേളക്കഭായനി  പ്രകതവകേ
നനിയമനലാം  നടത്തുനതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്  ദഹലലവല്  കേമ്മേനിറനി  വനിളനിച്ചു
കചേര്ക്കുകേയുലാം ഈ കേമ്മേനിറനിയുലട  നനിര്കദ്ദശപ്രകേഭാരലാം  അഭവസവനിദവരഭായ പടനികേവര്ഗ്ഗ
ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേളുലട കയഭാഗവത തനിരനിച്ചുള്ള "DATA BANK” ജനിലഭാ ഓഫതീസുകേള മുകഖന
തയ്യേഭാറഭാക്കുകേയുലാം  ആയതട്ട്  പ്രകതവകേ  നനിയമനത്തനിനട്ട്  പരനിഗണനിക്കുനതനിനഭായനി  മറട്ട്
വകുപ്പുകേളനികലയട്ട് നല്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

പടനികേവര്ഗ്ഗ കുടുലാംബങ്ങളക്കഭായനി ഭക്ഷവ സഹഭായപദതനി

48 (5686) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് പടനികേവര്ഗ്ഗ കുടുലാംബങ്ങളക്കഭായനി ഭക്ഷവ സഹഭായ പദതനി
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാലയനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയുലട  രൂപകരഖ  തയ്യേഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ആലരലഭാമഭാണട്ട് ഇഇൗ പദതനിയുമഭായനി സഹകേരനിക്കുനലതനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി) ടനി പദതനിക്കട്ട് എത്ര തുകേ അനുവദനിചനിട്ടുലണനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ) രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  തയ്യേഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.   മണ്സൂണ്  കേഭാലത്തട്ട്  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കനിടയനിലള്ള

ദഭാരനിദവനനിര്മ്മേഭാര്ജനത്തനിനഭായഭാണട്ട് ഭക്ഷവസഹഭായ പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ജൂണ്

മഭാസലാം മുതല് ലസപ്റലാംബര് മഭാസലാം വലര  4  ഘടങ്ങളഭായനി ഭക്ഷവധഭാനവ വനിതരണലാം

നടത്തുന.   അരനി,  വനപയര്,  കേടല/റഭാഗനി,  ലവളനിലചണ,  പഞസഭാര,  ശര്ക്കര,

ചേഭായലപഭാടനി, ലചേറുപയര് എനനിവയഭാണട്ട് വനിതരണലാം ലചേയ്യുനതട്ട്.

(സനി)  സദപകകേഭായനില്നനിനലാം  ഭക്ഷവസഭാധനങ്ങള  വഭാങ്ങനി  പ്രകമഭാടര്മഭാര്

മുകഖന കകേഭാളനനികേളനില് വനിതരണലാം ലചേയ്യുന.

(ഡനി)  ഭക്ഷവസഹഭായ  പദതനിക്കഭായനി  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  25

കകേഭാടനി  രൂപ  വകേയനിരത്തനിയതനില്നനിനലാം  16,13,86,079  രൂപ  ടനി  പദതനിക്കഭായനി

ലചേലവഴനിചനിട്ടുണട്ട്.

ആദനിവഭാസനികേളക്കനിടയനിലല കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവലാം പടനിണനിമരണങ്ങളുലാം

49 (5687) ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില് വനകശഷലാം കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവലാം

പടനിണനിയുലാംമൂലലാം എത്ര ആദനിവഭാസനികേള മരണമടഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില്  മരണമടഞ്ഞവര്ക്കട്ട്  എലനലഭാലാം  സഹഭായങ്ങളഭാണട്ട്

വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആദനിവഭാസനികേളക്കനിടയനിലല  കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവലാം  പടനിണനിമരണങ്ങളുലാം

ഒഴനിവഭാക്കുനതനിനട്ട്  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴനില്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  എലനലഭാലാം

മുനകേരതല് സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില് വനകശഷലാം കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവലാം

പടനിണനിയുലാംമൂലലാം ആദനിവഭാസനികേളഭാരലാംതലന മരണലപടനിടനില.

(ബനി) ബഭാധകേമല.



112       കകേരള നനിയമസഭ നവലാംബര്  3, 2016

(സനി) പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കനിടയനില് കേണ്ടുവരന കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവമൂലമുള്ള
ആകരഭാഗവ  പ്രശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപട്ട്,
സഭാമൂഹനികേനതീതനി  വകുപട്ട്,  ആകരഭാഗവ  വകുപട്ട്  എനനിവ  വനിവനിധ  പദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപഭാക്കനിവരന.  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപനിനുകേതീഴനില്  ഭക്ഷവ
സഹഭായ പദതനി, ഗര്ഭനിണനികേളക്കുലാം മുലയൂട്ടുന അമ്മേമഭാര്ക്കുമഭായനി ജനനനി-ജന്മേരക്ഷഭാ
പദതനി  എനനിവ  നടപനിലഭാക്കനിവരന.  സഭാമൂഹനികേനതീതനി  വകുപനിനുകേതീഴനില്  അലാംഗനവഭാടനി
മുകഖന  ഗര്ഭനിണനികേളക്കുലാം  കുടനികേളക്കുലാം  പ്രകതവകേലാം  കപഭാഷകേഭാഹഭാരലാം  നല്കുന
പദതനി,  പ്രതീ-സ്കൂള കുടനികേളക്കട്ട് പഭാല്,  മുട എനനിവ വനിതരണലാം ലചേയ്യുന പദതനി,
ശനിശുക്കളക്കഭായനി  അമൃതലാം  നക്യൂട്രെെനിമനികട്ട്  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന  പദതനി  എനനിവയുലാം
നടപഭാക്കുന.  ലപണ്കുടനികേളക്കട്ട് പൂരകേ കപഭാഷകേഭാഹഭാരലാം വനിതരണലാം ലചേയ്യുന ശഭല
പദതനിയുലാം  കപഭാഷകേഭാഹഭാര  അപരവഭാപ്തതയുള്ളവലര  കേലണത്തനി  സപനിലമന്റെറനി
നക്യൂട്രെെതീഷവന  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം  പദതനിയുലാം  നടപനിലഭാക്കനിവരന.  കമല്പറഞ്ഞവ  കൂടഭാലത
ആദനിവഭാസനി  ശനിശുമരണങ്ങള  കൂടുതലഭായനി  കേലണത്തനിയനിട്ടുള്ള  അടപഭാടനി  കമഖലയനില്
ആകരഭാഗവ  വകുപനിനുകേതീഴനില്  3  നക്യൂട്രെെതീഷവന  റതീഹഭാബനിലനികറഷന  ലസന്റെറുകേള
പ്രവര്ത്തനിക്കുന. പ്രസസ്തുത ലസന്റെറുകേളനില് കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവള്ളവലര കേലണത്തനി
ലസന്റെറുകേളനില് ലകേഭാണ്ടുവനട്ട് ആവശവമഭായ പരനിചേരണവലാം ചേനികേനിതയുലാം നല്കുന.
പടനികേവര്ഗ്ഗവനികേസന വകുപനിലന്റെയുലാം സഭാമൂഹനികേനതീതനി വകുപനിലന്റെയുലാം സലാംയുക്തഭാഭനിമുഖവത്തനില്
അടപഭാടനി കമഖലയനില് കേമ്മേക്യൂണനിറനി കേനിചണുകേളുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന.  കപഭാഷകേഭാഹഭാര
കുറവമൂലലാം  ഉണഭാകുന  ആകരഭാഗവ  പ്രശ്നങ്ങള  തരണലാം  ലചേയ്യുനതനിനട്ട്  പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനികേസന  വകുപട്ട്,  ആകരഭാഗവ  വകുപട്ട്,  തകദ്ദശസസയലാംഭരണ  വകുപട്ട്  എനനിവയുലട
സഹഭായകത്തഭാലട  കേഇൗണ്സനിലനിലാംഗുലാം  കബഭാധവല്ക്കരണ  പരനിപഭാടനികേളുലാം  സലാംഘടനിപനിച്ചു
വരന.

പ്രഭാക്തന കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവരലട ജതീവനിത നനിലവഭാരലാം

50 (5688) ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി :
ശതീ  .    ഒ  .   ആര്  .   കകേളു :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന :
ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അനവര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  പ്രഭാക്തന  കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവരലട  ജതീവനിത
നനിലവഭാരലാം  ഉയര്ത്തുനതനിനുള്ള  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ
എനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കഭായുള്ള  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ഉളലപലടയുള്ള
വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏതട്ട് ഘടത്തനിലഭാലണനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  പ്രസ്തുത  പദതനിയുലട  നനിര്വ്വഹണത്തനിലണഭായ
ലകേടുകേഭാരവസതയുലാം അഴനിമതനിയുലാം സലാംബന്ധനിച ആകക്ഷപങ്ങള പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇതു
സലാംബന്ധനിചട്ട് എലനങനിലലാം നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  വതീടുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്തതുമൂലലാം പ്രസ്തുത വനിഭഭാഗക്കഭാര്
അനുഭവനിക്കുന ബുദനിമുട്ടുകേള പരനിഗണനിചട്ട് ആയതട്ട് സമയബന്ധനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേ
രനിക്കുനതനിനുലാം  ഇവര്ക്കഭായുള്ള  പദതനികേള  അഴനിമതനി  രഹനിതമഭായുലാം  അതഭാതട്ട്
തകദ്ദശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുലട പങഭാളനിത്തലാം ഉറപ്പുവരത്തനി നടപഭാക്കുനതനിനുലാം
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനലത്ത പ്രഭാക്തന കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗത്തനിലള്ളവരലട ജതീവനിത
നനിലവഭാരലാം  ഉയര്ത്തുനതനിനഭായനി  2011-15  കേഭാലഘടത്തനില്  13-ാം  ധനകേഭാരവ
കേമ്മേതീഷന  അവഭാര്ഡട്ട്  തുകേയഭായനി  അനുവദനിച  148  കകേഭാടനി  രൂപ  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
പനി.വനി.ടനി.ജനി.  കപ്രഭാജകട്ട്  എന  കപരനില്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ടനി
കപ്രഭാജകനിനട്ട്  കേതീഴനില് ഭവനനനിര്മ്മേഭാണലാം,  ഭവനപുനരദഭാരണലാം,  ദവദത്യുതതീകേരണലാം,
മണട്ട്  സലാംരക്ഷണലാം,  കുടനിലവള്ള  പദതനി,  ഊരകൂടശഭാക്തതീകേരണലാം,  കറഭാഡട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണലാം,
ദട്രെെബല്  ലമഭാദബല്  ലമഡനിക്കല്  യൂണനിറകേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം,  ആകരഭാഗവ
വനിദവഭാഭവഭാസ പരനിപഭാടനികേള,  മരനട്ട് വനിതരണലാം,  അലാംഗനവഭാടനികേളുലാം ഏകേഭാദവഭാപകേ
സ്കൂളുകേളുലാം  തുടങ്ങനിയവ  നടപനില്  വരത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   ടനി  പദതനിയുലട  കേഭാലഭാവധനി
31-3-2016-നട്ട് അവസഭാനനിച്ചു.

(ബനി)  ടനി  പദതനി പ്രകേഭാരലാം  2018  വതീടുകേള അനുവദനിചതനില്  1816  വതീടുകേള
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  202  വതീടുകേളുലട പണനി പൂര്ത്തതീകേരനികക്കണതുണട്ട്.   (കസജട്ട്  1-6,
കസജട്ട് 2-29, കസജട്ട് 3-167).

(സനി)  പദതനി  നനിര്വ്വഹണത്തനിലല  അപഭാകേതകേള  സലാംബന്ധനിചട്ട്  മുന
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട് വനിജനിലനസട്ട്  അകനസഷണലാം നടത്തനിയനിരന.  എനഭാല്
കമകക്കടുകേള  കേലണത്തുകേകയഭാ  നടപടനിക്കട്ട്  ശനിപഭാര്ശ  ലചേയ്യുകേകയഭാ  ലചേയനിടനില.
ഇകപഭാള പനി.വനി.ടനി.ജനി. ലസകറല് ഓഫതീസുകേളനില് ധനകേഭാരവ പരനികശഭാധന വനിഭഭാഗലാം
പരനികശഭാധന നടത്തനിവരനണട്ട്.

(ഡനി) പ്രസസ്തുത പദതനി പ്രകേഭാരലാം അനുവദനിചതുലാം ഇനനിയുലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ളതുമഭായ
വതീടുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനികലയട്ട്  തുകേ  അനുവദനിചട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
വതീടുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരന.

1484/2019
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മതപരനിവര്ത്തനലാം ലചേയ്യേലപട ദളനിതട്ട് ദകസവര്

51 (5689) ശതീ  .    രഭാജ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  മറട്ട്  പനികനഭാക്ക  സമുദഭായങ്ങളുലട  പടനികേയനില് 
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള ജഭാതനി വനിഭഭാഗങ്ങള ഏലതഭാലക്കയഭാണട്ട്;

(ബനി)  പടനികേജഭാതനിയനില്നനിനട്ട്  മതപരനിവര്ത്തനലാം  ലചേയ്യേലപട  ദളനിതട്ട്  ദകസവര്
ഉളലപലടയുള്ള  ഒ.ഇ.സനി.  വനിഭഭാഗലാം  ജനലാം  അനുഭവനിച്ചുവരന  പനികനഭാക്കഭാവസ
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇവരലട  കക്ഷമത്തനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  നടപഭാക്കനി  വരന  പദതനികേള
എലനഭാലക്ക എനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  വളലരകയലറ  സഭാമൂഹനികേ  പനികനഭാക്കഭാവസയനില്  കേഴനിഞ്ഞുവരന
ദളനിതട്ട്  ദകസവര്  ഉളലപലടയുള്ള  ഈ  വനിഭഭാഗത്തനില്  ബഹുഭൂരനിപക്ഷത്തനിനുലാം
സസനമഭായനി  ജലകമഭാ  വഭാസകയഭാഗവമഭായ  വതീകടഭാ  ഇല  എനതട്ട്  ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  സലാംവരണലാം  ലഭവമലഭാത്ത  ഈ  വനിഭഭാഗത്തനിലല  പഭാവങ്ങളക്കട്ട്  പ്രകതവകേമഭായനി
പഠന-ഉകദവഭാഗസലാംവരണലാം  ലഭവമഭാക്കഭാന  സര്ക്കഭാര്  എലനഭാലക്ക  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദശനിക്കുനലതനട്ട്  വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഇതനിനഭായനി  പ്രകതവകേ
നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തഭാന തയ്യേഭാറഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നനിലവനിലള്ള  പനികനഭാക്ക  സമുദഭായങ്ങളുലട  പടനികേ
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി) ഉണട്ട്.

(സനി)  പനികനഭാക്ക  വനിഭഭാഗങ്ങളുലട  കക്ഷമത്തനിനഭായനി  ഒ.ഇ.സനി.  പ്രതീ-ലമട്രെെനികേട്ട്
അസനിസനസട്ട്,  ഒ.ഇ.സനി.  കപഭാസട്ട്-ലമട്രെെനികേട്ട്  അസനിസനസട്ട്  എനതീ  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനിവരന.  കൂടഭാലത  കകേരള  സലാംസഭാന  പരനിവര്ത്തനിത  ദകസവ
ശനിപഭാര്ശനിത വനിഭഭാഗ വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന മുകഖന കുറഞ്ഞ പലനിശ നനിരക്കനില്
നടപനിലഭാക്കനി വരന വഭായ്പഭാ പദതനികേളുലട പടനികേ ചുവലട കചേര്ക്കുന:

* ദലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്



115

കമ
നമ്പര്

വഭായ്പഭാ പദതനികേള പരമഭാവധനി 
വഭായ്പ തുകേ

പലനിശ
നനിരക്കട്ട്

1 കൃഷനിഭൂമനി വഭായ്പ 2,00,000 5.5%

2 ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ വഭായ്പ 2,00,000 5%

3 ഭൂരഹനിത ഭവനരഹനിത വഭായ്പ 3,00,000 5%

4 ഭവന പുനരദഭാരണ വഭായ്പ 50,000 6%

5 വനിവഭാഹ വഭായ്പ 1,00,000 4%

6 സസയലാംലതഭാഴനില് വഭായ്പ 5,00,000 6%

7 വനിദവഭാഭവഭാസ വഭായ്പ 5,00,000 4.5%

8 വവക്തനിഗത വഭായ്പ 1,00,000 8%

9 സര്ക്കഭാര്/അര്ദസര്ക്കഭാര്
ഉകദവഭാഗസര്ക്കുള്ള വവക്തനിഗത വഭായ്പ

2,00,000 10%

 കകേരള  സലാംസഭാന  പനികനഭാക്ക  സമുദഭായ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന
നടപനിലഭാക്കനിവരന വഭായ്പഭാ പദതനികേളുലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ഡനി) ഉണട്ട്. 

(ഇ)  നനിലവനില് പഠനത്തനിനുലാം ഉകദവഭാഗത്തനിനുലാം ടനി വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട് സലാംവരണലാം
അനുവദനിക്കുനണട്ട്.  ഉകദവഭാഗത്തനില് ലഭാസട്ട്  കഗ്രഡട്ട്  തസനികേകേളനില്  2%-ഉലാം ലഭാസട്ട്
കഗ്രഡനിതര തസനികേകേളനില് ഒര ശതമഭാനവലാം സലാംവരണലാം പരനിവര്ത്തനിത ദകസവര്ക്കുണട്ട്.
ലപ്രഭാഫഷണല്  വനിദവഭാഭവഭാസത്തനില്  നഭാടഭാര്  SIUC  വനിഭഭാഗത്തനിലനഭാപലാം  ഒര
ശതമഭാനലാം സലാംവരണലാം അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആര്ടട്ട്സട്ട്  &  സയനസട്ട് കകേഭാകളജകേളനില്
ഒര ശതമഭാനലാം സലാംവരണവലാം മറട്ട് പനികനഭാക്ക കനിസവഭാനനികേളലക്കഭാപലാം അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്. 

നനിയമ സര്വ്വകേലഭാശഭാല

52 (5690) ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഏകേതീകൃതമഭായ  ഒര  നനിയമ  സര്വ്വകേലഭാശഭാല
സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട് ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ; എങനില് വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

* ദലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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(ബനി)  പഠനലാം,  ഗകവഷണലാം,  നനിയമ  മക്യൂസനിയലാം  തുടങ്ങനി  കേഭാലഘടത്തനിനട്ട്
അനുകയഭാജവമഭായ തരത്തനില്, സമഗ്രവലാം ശഭാസതീയവമഭായ ഒര സര്വ്വകേലഭാശഭാലയുലട
കേതീഴനില്  നനിയമപഠനത്തനിനഭായനി  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുവഭാന  ഉകദ്ദശനിക്കുനകണഭാ;
എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) നനിയമ  സര്വ്വകേലഭാശഭാല  ആരലാംഭനിക്കുന  കേഭാരവലാം  ഇകപഭാള
പരനിഗണനയനിലനില.

ലകേഭാലപഭാതകേ കകേസ്സുകേളനില് പ്രതനികേളക്കട്ട് പരമഭാവധനി ശനിക്ഷ

53 (5691) ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
മുഖവമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ലകേഭാലപഭാതകേ  കകേസ്സുകേളനില്  പ്രതനികേളക്കട്ട്  പരമഭാവധനി
ശനിക്ഷ ഉറപ്പുവരത്തുനതനിനട്ട്  കപ്രഭാസനികേക്യൂഷന ആവശവമഭായ ശദ പുലര്ത്തുനകണഭാലയന
കേഭാരവലാം  സര്ക്കഭാര്  നനിരതീക്ഷനിക്കഭാറുകണഭാ;  എങനില്  ഇതനിനഭായനി  എലനലഭാലാം  നടപടനിയഭാണട്ട്
സസതീകേരനിക്കുനതട്ട്;

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ ലകേഭാലപഭാതകേ കകേസ്സുകേളനിലലയുലാം പ്രതനികേളക്കട്ട്
നനിലവനിലല  നനിയമ  പ്രകേഭാരമുള്ള  പരമഭാവധനി  ശനിക്ഷ  ലഭനിക്കുവഭാന  ആവശവമഭായ
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  പ്രതനികേളക്കട്ട് പരമഭാവധനി ശനിക്ഷയഭായനി വധശനിക്ഷ നല്കുനതനില് ഇഇൗ
സര്ക്കഭാരനിനട്ട് എലനങനിലലാം എതനിരഭനിപ്രഭായമുകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) സലാംസഭാനത്തട്ട് ലകേഭാലപഭാതകേ കകേസ്സുകേള ഉളലപലട എലഭാ കകേസ്സുകേളനിലലയുലാം
പ്രതനികേളക്കട്ട് ഇനഡവന ശനിക്ഷഭാനനിയമലാം  അനുശഭാസനിക്കുന പരമഭാവധനി ശനിക്ഷകേള
ഉറപ്പുവരത്തഭാന  കപ്രഭാസനികേക്യൂഷന  പരനിശമലാം  നടത്തഭാറുണട്ട്.  കനിമനിനല്  നടപടനിചടങ്ങള
അനുസരനിചട്ട്  നടത്തലപടുന  കകേസുകേളനില്  ബന്ധലപട  നനിയമലാം  അനുശഭാസനിക്കുന
പരമഭാവധനി ശനിക്ഷ നല്കുനതനിനട്ട് സര്ക്കഭാരനിനട്ട് എതനിരഭനിപ്രഭായമനില.

അലാംജതട്ട് അലനിഖഭാലന്റെ ട്രെെസനിലല അലാംഗങ്ങള

54 (5692) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കവളനിയനില് രണട്ട് ഏക്കര് സലലാം പ്രശസ സലാംഗതീതജനഭായ അലാംജതട്ട്
അലനിഖഭാലന്റെ കനതൃതസത്തനിലള്ള ട്രെെസനിനട്ട് ദകേമഭാറനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത ട്രെെസനില് അകദ്ദഹത്തനിലന്റെ കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങളലഭാലത മറഭാലരങനിലലാം
ഉകണഭാ;  ഉലണങനില്  ആലരലഭാമഭാലണനട്ട്  വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഭഭാവനിയനില്  സര്ക്കഭാര്
പ്രതനിനനിധനികേള ഈ ട്രെെസനില് ഉണഭാവകമഭാ;
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(സനി) ശതീ. അലാംജതട്ട് അലനിഖഭാലന കൂട്ടുപനിടനിചട്ട് സൂരവകൃഷ്ണമൂര്ത്തനി എന വവക്തനി
ട്രെെസനിലന്റെ ഭൂമനി സസനമഭാക്കഭാനുള്ള ശമലാം നടത്തുന എന ആകക്ഷപലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  സഭാലാംസഭാരനികേ  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴനികലഭാ  സര്ക്കഭാര്  നനിയനണത്തനികലഭാ
വരന രതീതനിയനില് പ്രസ്തുത ട്രെെസനിലന്റെ ദബകലഭാ മഭാറഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനികനഭാദസഞഭാര  വകുപനിലന്റെ  ഉടമസതയനിലള്ള  തനിരവനനപുരലാം
കേടകേലാംപള്ളനി  വനികലജനിലല  2  ഏക്കര് സലലാം  ഉസഭാദട്ട്  അലാംജതട്ട്  അലനിഖഭാന  സ്കൂള
ഓഫട്ട്  മക്യൂസനികേട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുകവണനി  അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട്  റവനക്യൂ  വകുപട്ട്
ഉത്തരവട്ട് പുറലപടുവനിചനിരനലവങനിലലാം ഭൂമനി ഇതുവലരയുലാം ട്രെെസനിനട്ട് ദകേമഭാറനിയനിടനില.

(ബനി)  ഉണട്ട്.  ശതീ.  കഷക്കട്ട് പരതീതട്ട്,  ഐ.എ.എസട്ട്.,  ശതീ.  സൂരവകൃഷ്ണമൂര്ത്തനി,
കഡഭാ.  പനി.  വനി.  കൃഷ്ണന  നഭായര്  എനനിവര്  അലാംഗങ്ങളഭാണട്ട്.  ട്രെെസനില്  നനിലവനില്
സര്ക്കഭാര് പ്രതനിനനിധനികേള ഉളലപടനിടനില.

(സനി) ഇതുസലാംബന്ധനിച പരഭാതനി സഭാലാംസഭാരനികേ വകുപനില് ലഭനിചനിടനില.

(ഡനി)  ഉസഭാദട്ട്  അലാംജദട്ട്  അലനിഖഭാന  ഇന്റെര്നഭാഷണല്  സ്കൂള  ഓഫട്ട്  മക്യൂസനികേട്ട്
എന ട്രെെസട്ട് നനിലവനില് സഭാലാംസഭാരനികേ വകുപനിലന്റെ കേതീഴനില് രജനിസര് ലചേയനിട്ടുള്ളതല. 

കകേരള സഭാഹനിതവ അക്കഭാദമനി

55 (5693) ശതീ  .    പുരഷന  കേടലണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരള സഭാഹനിതവ അക്കഭാദമനിയനില് ഇനട്ട് എത്ര പുസകേങ്ങള കസഭാക്കുണട്ട്
എനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എഴത്തനിനുലാം ഭഭാഷയ്ക്കുലാം  എഴത്തുകേഭാര്ക്കുലാം കവണനിയുളള  മനികേവനിലന്റെ  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി
വനികേസനിപനിക്കഭാനുളള  എലനലഭാലാം  പരനിപഭാടനികേളഭാണട്ട്  അക്കഭാദമനിയുലട  അറുപതഭാലാം
വഭാര്ഷനികേ ആകഘഭാഷത്തനില് ആസൂത്രണലാം ലചേയ്യുനതട്ട്;

(സനി)  മലയഭാള പുസകേങ്ങളുലട ചേരനിത്രവലാം വനിവരകശഖരവമഭായ  'ഗ്രന്ഥസൂചേനി'
നനിലചനിടട്ട് എത്ര കേഭാലമഭായനി; ഇതട്ട് പുനരഭാരലാംഭനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദശനിക്കുനകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  സഭാഹനിതവ  അക്കഭാദമനി  ദലബറനിയനില്  1,30,450-ഉലാം  വനില്പന
വനിഭഭാഗത്തനില് ഏഴലക്ഷകത്തഭാളവലാം പുസകേങ്ങള കസഭാക്കുണട്ട്.
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(ബനി) ഇതുസലാംബന്ധനിച വനിവരങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി)  2001  മുതല്  നനിലച്ചുകപഭായ  മലയഭാള  ഗ്രന്ഥസൂചേനിയുലട  പ്രവര്ത്തനലാം
2014  വര്ഷലാം  പുനരഭാരലാംഭനിച്ചു.  മലയഭാള  ഗ്രന്ഥസൂചേനിയുലട  എടഭാലാം  കവഭാളവലാം  (1996-
2000) 2015-ല് പ്രസനിദതീകേരനിച്ചു.  തുടര്നള്ള കവഭാളവങ്ങളുലട കജഭാലനി പുകരഭാഗമനിച്ചു
വരന.

കകേരള കേലഭാമണ്ഡ ലത്തനിലല തസനികേകേള

56 (5694) ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള കേലഭാമണ്ഡലലാം കേല്പനിത സര്വ്വകേലഭാശഭാലയനില് ലസഷവല് റള
നനിലവനിലകണഭാ;  ഉലണങനില്  എനഭാണട്ട്  സഭാസഭാരനികേ  വകുപട്ട്  അനുവദനിചട്ട്
ഉത്തരവഭായനിട്ടുളളതട്ട്; ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പട്ട് ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഓഫതീസട്ട്  വനിഭഭാഗത്തനില്  ക്ലഭാര്ക്കട്ട്  മുതല്  ഏലതലഭാലാം  തസനികേകേള
നനിലവനിലണട്ട്;  ഓകരഭാ  തസനികേയ്ക്കുലാം  കവണ  മനിനനിമലാം  കയഭാഗവത,  ശമ്പളലസയനില്
എനനിവ വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) നനിലവനില് ഓകരഭാ തസനികേയനിലലാം കജഭാലനി ലചേയ്യുനവരലട കയഭാഗവതകേള
പ്രകതവകേലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  മനിനനിമലാം  കയഭാഗവതയുലാം,  അര്ഹതയുലാം  ഇലഭാത്തവരഭാണട്ട്  ഓകരഭാ  തസനികേയനിലലാം
അനര്ഹമഭായ  ലപ്രഭാകമഭാഷന  കനടനി  കജഭാലനി  കനഭാക്കനി  വരനതുലാം  ആനുകൂലവങ്ങള
ദകേപറനി വരനതുലാം എന ആകക്ഷപലാം ഉയര്നവരനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  ഉനത  സഭാസഭാരനികേ  പഭാരമ്പരവമുളള  കേലഭാമണ്ഡലത്തനിലന്റെ  യശസ്സനിലന
ബഭാധനിക്കുന ഈ വനിഷയത്തനില് സസതീകേരനിക്കുവഭാനുകദ്ദശനിക്കുന നടപടനി വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫട്ട്)  അനര്ഹലര  ഒഴനിവഭാക്കനി  മറട്ട്  സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേളനികലതുകപഭാലല
കയഭാഗവതയുളളവലര നനിയമനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള കേലഭാമണ്ഡലലാം ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  ലസഷവല് റളസട്ട്  രൂപതീകേരനിക്കു
നതനിനഭായനി  ധനകേഭാരവ  വകുപനില്നനിനട്ട്  അഡതീഷണല്  ലസകടറനിയഭായനി  വനിരമനിച
ആറഭാലാം ശമ്പള കേമ്മേതീഷന ലമമ്പര് ലസകടറനിയഭായനിരന ശതീ.  ലകേ.  ജനി.  സുകുമഭാരപനിള്ളലയ
കേലഭാമണ്ഡലലാം ചുമതലലപടുത്തുകേയുലാം അകദ്ദഹലാം തയ്യേഭാറഭാക്കനിയ റളസട്ട് എകനികേക്യൂടതീവട്ട്
കബഭാര്ഡട്ട് 3-9-2014-ല് അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. പ്രസസ്തുത ലസഷവല് റളസനിനട്ട് സര്ക്കഭാര്
അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിടനില.

* ദലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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(ബനി)  ഓഫതീസട്ട്  വനിഭഭാഗത്തനില്  ക്ലഭാര്ക്കട്ട്  മുതലള്ള  എലഭാ  തസനികേകേളുലടയുലാം

കപരട്ട്,  കയഭാഗവത  എനനിവ  ഉളലപടുന  റളസനിലന്റെ  പകേര്പട്ട്  അനുബന്ധമഭായനി

കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.* കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്  ശമ്പള  പരനിഷ്കരണങ്ങളനിലൂലട  സര്ക്കഭാര്

അനുവദനിക്കുന  ശമ്പളലസയനിലകേളഭാണട്ട്  നല്കുനതട്ട്.   9-ാം  ശമ്പള പരനിഷ്കരണലാം

അനുസരനിച്ചുള്ള ലസയനിലകേളഭാണട്ട് ഇകപഭാള നനിലവനിലള്ളതട്ട്.

(സനി) അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*

(ഡനി&ഇ) കേലഭാമണ്ഡലലാം  കേല്പനിത  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയഭാകുനതനിനുമുമ്പട്ട്

കസവനത്തനില്  പ്രകവശനിച  ജതീവനക്കഭാരലട  സഭാനക്കയറലാം,  സതീനനികയഭാറനിറനി,  കയഭാഗവത

എനതീ  വവവസകേള  നനിര്വ്വഭാഹകേ  സമനിതനിയുലട  അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാലടയഭാണട്ട്

നടപഭാക്കനിവരനതട്ട്.   നനിര്വ്വഭാഹകേ  സമനിതനി  അലാംഗതീകേരനിചട്ട്  വനികശഷഭാല്  ചേടങ്ങള

സര്ക്കഭാരനിനട്ട് സമര്പനിക്കുന മുറയട്ട് പരനികശഭാധനിചട്ട് അനര്ഹമഭായ ലപ്രഭാകമഭാഷനുകേള

നല്കേനികയഭാ എന കേഭാരവങ്ങളുലാം പരനികശഭാധനിചട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(എഫട്ട്)  കേല്പനിത  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയഭാകുനതനിനുമുമ്പട്ട്  (2007-നട്ട്  മുമ്പട്ട്)

കസവനത്തനില്  പ്രകവശനിചവലര  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവനിലൂലടയഭാണട്ട്  സര്വ്വകേലഭാശഭാല

പഭാകറണനികലയട്ട്  മഭാറനി  നനിയമനിചതട്ട്.  അനര്ഹമഭായനി  ആര്ക്കുലാം  ലപ്രഭാകമഭാഷന

നല്കേനിയതഭായനി ശദയനില് വനനിടനില.

എന. എന. കേക്കഭാടനിനട്ട് സഭാരകേ മന്ദനിരലാം

57 (5695) ശതീ  .    പുരഷന  കേടലണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

എന.  എന.  കേക്കഭാടനിലന്റെ  ജന്മേകദശമഭായ  ബഭാലകശ്ശേരനിയനിലല  കൂടഭാലനിടയനില്

സഭാരകേ മന്ദനിരലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുലണങനില് ആയതട്ട്

അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

എന.  എന.  കേക്കഭാടനിനട്ട്  കകേഭാട്ടൂര്  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തട്ട്  ലഭവമഭാക്കനിയ  ഭൂമനിയനില്

സഭാരകേലാം  പണനിയുനതുലാം,  ഡനിജനിറല്  ദലബറനി  സഭാപനിക്കുനതുമഭായനി  ബന്ധലപട

നനിര്കദ്ദശലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരന.

* ദലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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സഭാഹനിതവ അക്കഭാദമനിയുലട പ്രവര്ത്തനലാം

58 (5696) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഭാഹനിതവ  അക്കഭാദമനിയുലട  പ്രവര്ത്തനലാം സജതീവമഭാക്കഭാന എലനലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണട്ട് ദകേലക്കഭാണനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ബനി)  സഭാഹനിതവ  അക്കഭാദമനിയുലട  കൃതനികേള  ഡനിജനിദറകസഷന  നടത്തഭാന
പദതനി തയ്യേഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  ദകേലക്കഭാണനിട്ടുള്ളലതനട്ട്
വനിവരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സമൂഹത്തനിലന്റെ തഭാലഴത്തടനിലള്ള ജനവനിഭഭാഗങ്ങളനില് കകേരള സഭാഹനിതവ
അക്കഭാദമനിയുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങള സഭാലാംസഭാരനികേമഭായ ഉനതനി വളര്ത്തുന തരത്തനില്
വവഭാപനിപനിക്കുനതഭാണട്ട്.  നകവഭാതഭാന  മൂലവങ്ങളുലട  വതീലണടുപനിനുലാം  ചേരനിത്ര  തമസരണലത്ത
പ്രതനികരഭാധനിക്കുനതനിനുലാം അക്കഭാദമനി ഫലപ്രദമഭായ കേര്മ്മേപരനിപഭാടനികേള ആവനിഷ്കരനിച്ചു
വരന.  അക്കഭാദമനി ഒര വകരണവ നക്യൂനപക്ഷത്തനികന്റെതഭാക്കനി നനിര്ത്തുനതനിനുപകേരലാം
ഓകരഭാ സഭാധഭാരണക്കഭാരലന്റെയുലാം അഭനിലഭാഷങ്ങളലക്കഭാത്തട്ട് പ്രവര്ത്തനിക്കുനതനിനഭാണട്ട്
പുതനിയ ഭരണസമനിതനി ശമനിക്കുനതട്ട്.  അക്കഭാദമനിയുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് കൂടുതല്
തുകേ  ലഭവമഭാക്കഭാനഭായനി  2016-17-ലല  പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജറനില്  അക്കഭാദമനിക്കുള്ള
വനിഹനിതലാം 50% വര്ദനിപനിച്ചു.

(ബനി) കകേരള സഭാഹനിതവ അക്കഭാദമനിയനില് ഡനിജനിദറകസഷന നടത്തഭാന പദതനിയുണട്ട്.
അക്കഭാദമനി  ദലബറനിയനിലല  ആദവകേഭാല  പുസകേങ്ങളുലാം  ആനുകേഭാലനികേങ്ങളുലാം  പുസകകേതര
കഡഭാകേത്യുലമന്റുകേളുലാം ഡനിജനിദറസട്ട് ലചേയട്ട് ഓഫട്ട് ദലന ഡനിജനിറല് ദലബറനിയനിലൂലട
അക്കഭാദമനിയനിലല  വഭായനക്കഭാര്ക്കുലാം  ഗകവഷകേര്ക്കുലാം  ലഭവമഭാക്കുനതനിനുലാം  പകേര്പ
വകേഭാശത്തനിലന്റെ  പരനിധനിയനില്  വരഭാത്ത  പുസകേങ്ങള  ഓണ്ദലനഭായനി  ലഭവമഭാക്കുനതനിനുലാം
പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്. ഓണ്ദലനഭായനി 1003 പുസകേങ്ങളുലാം ഓഫട്ട് ദലനഭായനി
6511 പുസകേങ്ങളുലാം ഇകപഭാള ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  കകേരള സഭാഹനിതവ അക്കഭാദമനി സമര്പനിച ലപ്രഭാകപഭാസല് പരനിഗണനിചട്ട്
മലയഭാളലാം  ഡനിജനിറല്  റനികസഭാഴ്സട്ട്  ലസന്റെറുലാം  സലാംസഭാന  ഡനിജനിദറകസഷന  ഹബ്ബുലാം
സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട് 2016-17 വര്ഷലത്ത പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറനില് 2.00 കകേഭാടനി രൂപ
പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.
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ലപ്രഭാഫഷണല് നഭാടകേമതരലാം

59 (5697) ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലപ്രഭാഫഷണല്  നഭാടകേമതരത്തനിനട്ട്  സനിപ്റട്ട്  മഭാത്രലാം  കനഭാക്കനി  നഭാടകേങ്ങള
ലതരലഞ്ഞടുക്കുന രതീതനി അവസഭാനനിപനിക്കുവഭാനുളള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നഭാടകേങ്ങളുലട  ലതരലഞ്ഞടുപനിലലാം  അവഭാര്ഡട്ട്  നനിര്ണയത്തനിലലാം  എലനങനിലലാം
കേഭാതലഭായ മഭാറങ്ങള വരത്തഭാന ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാലയനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലപ്രഭാഫഷണല്  നഭാടകേ  മതരത്തനിനട്ട്  സനിപ്റലാം  സനി.ഡനി./ഡനി.വനി.ഡനി.
എനനിവയുലാം കേണട്ട് നഭാടകേങ്ങള ലതരലഞ്ഞടുക്കുന രതീതനിയഭാണട്ട് ഇകപഭാള നനിലവനിലള്ളതട്ട്. 

(ബനി)  കകേരള  സലാംഗതീത  നഭാടകേ അക്കഭാദമനിയുലട  പുതനിയ കേമ്മേനിറനി  നനിലവനില്
വനതനിനുകശഷലാം ഇക്കഭാരവലാം ആകലഭാചേനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ലകേഭാടഭാരക്കര ശതീധരനനഭായര് സഭാരകേലാം

60 (5698) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) അനശസര അഭനിനയ പ്രതനിഭയഭായനിരന ലകേഭാടഭാരക്കര ശതീധരനനഭായര്ക്കട്ട്
ഉചേനിതമഭായ സഭാരകേലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലകേഭാടഭാരക്കര  ശതീധരനനഭായരലട  നഭാമകധയത്തനില്  അഭനിനയപരനിശതീലന
കകേന്ദ്രലാം,  സനിനനിമഭാ  ദലബറനി,  തനികയറര് കകേഭാലാംപകട്ട്  എനനിവ നനിര്മ്മേനിക്കഭാന സസതീകേരനിക്കുന
നടപടനികേള എലനലഭാലമനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ലകേഭാടഭാരക്കര  ശതീധരനനഭായരലട  സഭാരകേ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്
ധനസഹഭായലാം ആവശവലപടട്ട് സഭാസഭാരനികേ വകുപനില് അകപക്ഷ ലഭനിചനിടനില.  സഭാരകേ
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  സലവലാം,  മറട്ട്  അടനിസഭാന  സഇൗകേരവങ്ങളുലാം  ഉറപ്പുവരത്തനി
വനിശദമഭായ പഭാനുലാം എസനികമറലാം സഹനിതലാം സഭാരകേ സമനിതനി, സലാംഘടനകേള എനനിവര്
ലപ്രഭാകപഭാസല്  ലഭവമഭാക്കുകേയഭാലണങനില്  ആയതട്ട്  പരനികശഭാധനിചട്ട്  ഫണനിലന്റെ
ലഭവതയനുസരനിചട്ട് ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുന കേഭാരവലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.
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കേനിളനിമഭാനൂര് രഭാജഭാരവനിവര്മ്മേ സഭാരകേ സമുചയലാം

61 (5699) ശതീ  .    ബനി  .    സതവന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേനിളനിമഭാനൂര്  രഭാജഭാരവനിവര്മ്മേ  സഭാരകേ  സമുചയത്തനില്  ചേനിത്രകേലഭാ  ഇനസനിറക്യൂടട്ട്
സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  2016-ലല  സലാംസഭാന  ബഡ്ജറനില്  തുകേ  വകേയനിരത്തനിയനിട്ടുലാം
പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാന  ലളനിതകേലഭാ  അക്കഭാദമനി  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാത്തതട്ട്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ചേനിത്രകേലഭാ  ഇനസനിറക്യൂടനിലന്റെ  ഘടനകയയുലാം  പ്രവര്ത്തനകത്തയുലാം  സലാംബന്ധനിചട്ട്
ധഭാരണയനിലലത്തുനതനിനട്ട്  ഒരകയഭാഗലാം വനിളനിച്ചു കചേര്ക്കണലമനഭാവശവലപടട്ട്  സലലാം
എലാം.എല്.എ. നല്കേനിയ കേത്തനികന്മേല് എന്തു നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുലവനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ചേനിത്രകേലഭാ  ഇനസനിറക്യൂടട്ട്  എത്രയുലാം  കവഗലാം  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2016-17-ലല  പുതുക്കനിയ സലാംസഭാന ബഡ്ജറനിലല  120-ാം ഖണ്ഡനികേ
പ്രകേഭാരലാം  സഭാലാംസഭാരനികേ  സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  പ്രകതവകേ  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുനതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി കേനിളനിമഭാനൂര് ചേനിത്രകേല ഇനസനിറക്യൂടനിനട്ട് 25 ലക്ഷലാം രൂപ പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ബഹുമഭാനലപട അഡസ.  ബനി.  സതവന എലാം.എല്.എ.  സമര്പനിച കേത്തട്ട്
പരനിഗണനിചട്ട് ലളനിതകേലഭാ അക്കഭാദമനി ലസകടറനിയുലട വനിശദമഭായ റനികപഭാര്ടട്ട് ആവശവലപടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) ലളനിതകേലഭാ അക്കഭാദമനി മുകഖന തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

കക്ഷമനനിധനികേളനില് അലാംഗമഭാകുനതനിനുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള

62 (T* 5700) ശതീ  .   എല്കദഭാ എബഹഭാലാം : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഭാലാംസഭാരനികേ  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനിലള്ള  കക്ഷമനനിധനികേള  ഏലതഭാലക്കയഭാലണനട്ട്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കക്ഷമനനിധനികേളനില്  അലാംഗമഭാകുനതനിനുള്ള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
എലനഭാലക്കയഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

* T മഭാറനിവച കചേഭാദവലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന. 
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(സനി)  നനിലവനിലള്ള  വവവസകേളനിലല  ബുദനിമുട്ടുകേള  കേഭാരണലാം  സഭാധഭാരണക്കഭാരഭായ
കേലഭാകേഭാരനമഭാര്ക്കട്ട്  കക്ഷമനനിധനി  അലാംഗതസലാം  ലഭനിക്കഭാത്ത  സഭാഹചേരവലാം  ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  എങനില് പ്രഭാകദശനികേമഭായനി ജനപ്രതനിനനിധനികേള,  സഭാലാംസഭാരനികേ നഭായകേര്
എനനിവരലട  ശനിപഭാര്ശയുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  ലളനിതമഭാക്കനി
കക്ഷമനനിധനി അലാംഗതസലാം നല്കുന കേഭാരവലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  അലാംശഭാദഭായലാം  ഏകേതീകേരനിചട്ട്  നഭാടകേ,  സനിനനിമ  കേലഭാകേഭാരനമഭാര്ക്കട്ട്  ഏകേതീകൃത
ലപനഷന നടപനിലഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സഭാലാംസഭാരനികേകേഭാരവ വകുപനിലന്റെ കേതീഴനില് 'കകേരള സലാംസഭാന സഭാലാംസഭാരനികേ
പ്രവര്ത്തകേ കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡട്ട്' പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരനണട്ട്.

(ബനി)  കക്ഷമനനിധനിയനില് അലാംഗതസത്തനിനഭായനി അകപക്ഷനിക്കുന കേലഭാകേഭാരന്മേഭാര്
2010-ലല  കകേരള  സഭാലാംസഭാരനികേ  പ്രവര്ത്തകേ  കക്ഷമനനിധനി  ആകനിലല  2-ാം  വകുപട്ട്  തരലാം
(ഡനി)യനിലല 'സഭാലാംസഭാരനികേ പ്രവര്ത്തകേന' എന നനിര്വ്വചേനത്തനില് ഉളലപടവരഭായനിരനിക്കണലാം.
18  വയസ്സനിനുലാം  60  വയസ്സനിനുമനിടയ്ക്കുള്ളവര്ക്കഭാണട്ട് അലാംഗതസത്തനിനട്ട് അര്ഹതയുള്ളതട്ട്.
എനഭാല്  60  വയസ്സട്ട് കേഴനിഞ്ഞ കമല് വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട കേലഭാകേഭാരന്മേഭാര് ആകനിലലാം
പദതനിയനിലലാം നനിശയനിചനിട്ടുള്ള കേഭാലപരനിധനിക്കുള്ളനില് അഞവര്ഷലത്ത അലാംശദഭായലാം
ഒറത്തവണയഭായനി  അടയണലമന  വവവസയനില്  അലാംഗതസലമടുക്കഭാലാം.   മഭാത്രമല
കക്ഷമനനിധനി  അലാംഗതസലാം  ലഭനിക്കുനതനിനട്ട്  അകപക്ഷകേന കേലഭാകേഭാരന എനള്ളതനിനട്ട്
ബന്ധലപട അക്കഭാദമനിയുലടകയഭാ കട്രെെഡട്ട് കബഭാഡനിയുലടകയഭാ ശനിപഭാര്ശ ആവശവമഭാണട്ട്.
സനിനനിമഭാ  കമഖലയനില്നനിനള്ളവര്  പ്രതനിമഭാസലാം  200  രൂപ  വതീതവലാം  ഇതര
കേലഭാരലാംഗത്തുനനിനലാം  അലാംഗതസലമടുക്കുനവര്  പ്രതനിമഭാസലാം  50  രൂപയുലാം  അലാംശദഭായമഭായനി
അടയ്കക്കണതുമഭാണട്ട്.   കക്ഷമനനിധനിയനില് അലാംഗതസത്തനിനഭായനി  അകപക്ഷനിക്കുനവര്
മറട്ട് കക്ഷമനനിധനികേളനില് അലാംഗമഭാകേഭാന പഭാടനില.

(സനി&ഡനി) ശദയനില്ലപടനിടനില.   കക്ഷമനനിധനി ആകനില് പറഞ്ഞ വനിഭഭാഗലാം
അലാംഗങ്ങളക്കട്ട്  അലാംഗതസലാം  അനുവദനിക്കുനണട്ട്.  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പരനിഷ്കരനിക്കുനതട്ട്
സലാംബന്ധനിചട്ട്  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡനില്നനിനലാം  ശനിപഭാര്ശകേള  ലഭനിക്കുന  മുറയട്ട്
പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ഇ)  കക്ഷമനനിധനി  അലാംഗങ്ങളക്കട്ട്  ഏകേതീകൃത  ആനുകൂലവങ്ങളഭാണട്ട്  കകേരള
സഭാലാംസഭാരനികേ  പ്രവര്ത്തകേ  കക്ഷമനനിധനി  പദതനിയനില്  വവവസ  ലചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  അലാംശദഭായ
നനിരക്കട്ട് ഏകേതീകേരനിക്കുന വനിഷയലാം ഇകപഭാള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.
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എലാം.എല്.എ.-മഭാരലട അഡതീഷണല് സഭാഫുകേളുലട പ്രതനിമഭാസ  അലവനസനില്
വര്ദനവട്ട് വരത്തഭാന നടപടനി

63 (5701) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന :
ശതീ  .   പനി  .   ലജ  .   കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .    സനി  .    എഫട്ട്  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എലാം.എല്.എ.-മഭാരലട  അഡതീഷണല്  സഭാഫുകേളക്കട്ട്  നനിലവനില്
നല്കേനിവരന പ്രതനിമഭാസ അലവനസട്ട് എത്രയഭാണട്ട്;

(ബനി)  വനിവനിധ കമഖലകേളനിലല ജതീവനക്കഭാരലട ശമ്പള വര്ദനവട്ട് നനിലവനില്
വനനിട്ടുലാം  എലാം.എല്.എമഭാരലട  അഡതീഷണല്  സഭാഫുകേളക്കട്ട്  നല്കേനിവരന  പ്രതനിമഭാസ
അലവനസനില്  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ  വര്ദനവട്ട്  വരത്തനിയനിടനിലഭാലയന  കേഭാരവലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ദനിവസകവതനക്കഭാര്ക്കടക്കലാം  ശമ്പളവര്ദനവട്ട്  നനിലവനില്  വന
സഭാഹചേരവത്തനില്  എലാം.എല്.എ.-മഭാരലട  അഡതീഷണല്  സഭാഫുകേളക്കട്ട്  നല്കേനി
വരന പ്രതനിമഭാസ അലവനസനില് കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ വര്ദനവട്ട് വരത്തഭാന നടപ്പു
ബജറട്ട് സകമ്മേളനത്തനില് തലന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) എലാം.എല്.എ.-മഭാരലട അഡതീഷണല് സഭാഫുകേളക്കട്ട് നനിലവനില് 12,500
രൂപയഭാണട്ട് പ്രതനിമഭാസ അലവനസഭായനി നല്കേനിവരനതട്ട്.

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ഇക്കഭാരവത്തനില്  26-9-2016-നട്ട്  ബഹുമഭാനലപട  സതീക്കര്  വനിളനിച്ചുകചേര്ത്ത
കേക്ഷനികനതഭാക്കളുലട  കയഭാഗത്തനിലണഭായ  തതീരമഭാനപ്രകേഭാരലാം  കമല്നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ലകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഡനി.സനി. തനികയററുകേളനില് നഭാടകേകവദനി

64 (5702) ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  കസറട്ട്  ഫനിലനിലാം  ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  കകേഭാര്പകറഷര്  നനിര്മ്മേനിക്കുന
സനിനനിമഭാ തനികയററുകേളനില് ലപ്രഭാഫഷണല് നഭാടകേങ്ങള അവതരനിപനിക്കഭാനുള്ള കവദനി
കൂടനി ഉളലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  നഭാടകേങ്ങള  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  എലനലഭാലാം  പദതനികേളഭാണട്ട്
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്?
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(എ)  കകേരള  കസറട്ട്  ഫനിലനിലാം  ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന  നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന
ഉകദ്ദശനിക്കുന സനിനനിമഭാ തനികയററുകേളനില്  ലപ്രഭാഫഷണല് നഭാടകേങ്ങള അവതരനിപനി
ക്കുനതനിനുള്ള കവദനികൂടനി ഉളലപടുത്തുന കേഭാരവലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(ബനി)  കകേരള  സലാംഗതീത നഭാടകേ  അക്കഭാദമനി  നഭാടകേങ്ങള കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  അമചേസര്  നഭാടകേ  മതരലാം  സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം  മനികേച നഭാടകേലാം,  രചേന,
സലാംവനിധഭാനലാം,  നടന,  നടനി എനനിവര്ക്കട്ട് പുരസഭാരലാം നല്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന.  മനികേച
നഭാടകേലാം  കകേരളത്തനിലല  വനിവനിധ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  അവതരണലചലവട്ട്  നല്കേനി
അവതരനിപനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുന.  കേഴനിഞ്ഞ  വര്ഷലാം  ലഘുനഭാടകേമതരലാം  സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം
മനികേച 6 നഭാടകേങ്ങളക്കട്ട് 50,000 രൂപ സബട്ട് സനിഡനി നല്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

ലപ്രഭാഫഷണല്  നഭാടകേ  മതരലാം  സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം  വനിജയനികേളക്കട്ട്
പുരസഭാരങ്ങള  നല്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുന.   കേഴനിഞ്ഞ  വര്ഷലാം  ലതരലഞ്ഞടുത്ത  10
നഭാടകേസമനിതനികേളക്കട്ട് ഒര ലക്ഷലാം രൂപ സബട്ട് സനിഡനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

നഭാടകേത്തനിലന്റെ  വനിവനിധ  കമഖലകേളഭായ  അഭനിനയലാം,  കമക്കപട്ട്,  ദലറട്ട്  എനനിവയട്ട്
പ്രകതവകേലാം  പ്രകതവകേലാം  ശനില്പശഭാലകേള സലാംഘടനിപനിക്കഭാറുണട്ട്.  കകേരളത്തനിലല
നഭാടകേപ്രവര്ത്തകേര്ക്കട്ട് കലഭാകേനഭാടകേലത്തക്കുറനിചട്ട് മനസ്സനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി  എലഭാ വര്ഷവലാം
അനഭാരഭാഷ നഭാടകകേഭാതവലാം സലാംഘടനിപനിക്കുനണട്ട്. ഏകേപഭാത്ര നഭാടകേങ്ങള സതീകേളക്കുലാം
പുരഷനമഭാര്ക്കുലാം പ്രകതവകേലാം പ്രകതവകേമഭായനി നടത്തുവഭാന തതീരമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്. മനികേച
നഭാടകേപ്രതനിഭകേലള  അവഭാര്ഡട്ട്,  ഗുരപൂജ  പുരസഭാരലാം,  ലഫകലഭാഷനിപട്ട്  എനനിവ  നല്കേനി
ആദരനിക്കഭാറുണട്ട്. ഈ സര്ക്കഭാര് പുതുതഭായനി 14 ജനിലകേളനിലലാം ആരലാംഭനിക്കുന സഭാലാംസഭാരനികേ
സമുചയങ്ങളനില്  നഭാടകേഭാവതരണത്തനിനുള്ള  സനിരലാം  കവദനികേളുലാം
സജമഭാക്കുനതഭാണട്ട്. 

ഗ്രഭാമതീണ കമഖലയനില് സനിനനിമഭാ തനികയററുകേള

65 (5703) ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഗ്രഭാമതീണ കമഖലയനില് സനിനനിമഭാ തനികയററുകേള ആരലാംഭനിക്കുകമ്പഭാള തനികയററുകേള
ഇലഭാത്ത പഞഭായത്തുകേളക്കട്ട് മുനഗണന നല്കുവഭാനുളള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ആലത്തൂര് മണ്ഡലത്തനില് ഏഴട്ട് പഞഭായത്തുകേളനിലമഭായുള്ള ഒകരലയഭാര
തനികയറര് അപൂര്വ്വമഭായനി മഭാത്രമഭാണട്ട് പ്രദര്ശനലാം നടത്തുനലതന കേഭാരവലാം ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ബഡ്ജറനില്  പ്രഖവഭാപനിച  സഭാലാംസഭാരനികേ  സമുചയങ്ങളനില്  ഒനട്ട്  ആലത്തൂര്
മണ്ഡലത്തനില് അനുവദനിക്കുന കേഭാരവലാം പരനിഗണനയനിലകണഭാലയനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  തനികയറര്  ഇലഭാത്ത  പ്രകദശങ്ങളക്കട്ട്  മുനഗണന  നല്കുന  കേഭാരവലാം
പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(സനി)  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില്  സഭാലാംസഭാരനികേ  കകേന്ദ്രലാം  സഭാപനിക്കുന  സലലാം
സലാംബന്ധനിചട്ട് അനനിമ തതീരമഭാനലാം എടുത്തനിടനില.

ചേലചനിത്രകമളകേള

66 (5704) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് :
ശതീ  .   ദഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ചേലചനിത്രകമളകേള  നടത്തഭാന  എലനലഭാലാം  പരനിപഭാടനികേളഭാണട്ട്
ആസൂത്രണലാം ലചേയനിട്ടുളളതട്ട്;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  ഒര  സനിരലാം  കവദനി  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന  തതീരമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ,
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതനിനട്ട് എത്ര തുകേ ലചേലവഭാകുലമനട്ട് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  21- ാാമതട്ട്  അനഭാരഭാഷ  ചേലചനിത്രകമള  2016   ഡനിസലാംബര്  9  മുതല്  16  വലര
തനിരവനനപുരത്തുവചട്ട്  സലാംഘടനിപനിക്കുവഭാന  തതീരമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  ടനി  ചേലചനിത്രകമളയുലട
പ്രഭാഥമനികേ ഒരക്കങ്ങള പുകരഭാഗമനിക്കുന.  ഇതനിനഭായനി വനിപുലമഭായ സസഭാഗതസലാംഘലാം
രൂപതീകേരനിച്ചു.  കമളയുലട വനിവനിധ വനിഭഭാഗത്തനിലഭായനി പ്രദര്ശനിപനിക്കഭാനുള്ള ചേനിത്രങ്ങള
തതീരമഭാനനിച്ചു.  കമളയട്ട് സനികഗ്നേചര് ഫനിലനിലാം,  ഡനിദസന,  കേഭാറകലഭാഗട്ട്,  തനികയററുകേള
എനനിവ  സലാംബന്ധനിച  തതീരമഭാനങ്ങള  ദകേലക്കഭാണ്ടു.  ഐ.എഫട്ട്.എഫട്ട്.ലകേ.-യുമഭായനി
ബന്ധലപട  കേസകടഷന/ലടണര്  നടപടനികമങ്ങള  നടനവരന.   സനിനനിമയുമഭായനി
ബന്ധലപട ഫനിലനിലാം ലറന്റെല് ഫതീ നല്കേനി വരന.  സബ്കേമ്മേനിറനികേളുലട രൂപതീകേരണലാം
നടനവരന.  ഐ.എഫട്ട്.എഫട്ട്.ലകേ.-യുമഭായനി ബന്ധലപടട്ട്  സഞരനിക്കുന സനിനനിമഭാ
പ്രദര്ശന  വനിളലാംബരലാം  നവലാംബര്  1  മുതല്  30  വലര  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  മുതല്
തനിരവനനപുരലാം വലര, അക്കഭാദമനി ടൂറനിലാംഗട്ട് ടഭാക്കതീസട്ട് വഴനി നടത്തഭാന തതീരമഭാനനിച്ചു.
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(ബനി)  ഫനിലനിലാം  ലഫസനിവലനിനട്ട്  ഒര  സനിരലാം  കവദനി  നനിര്മ്മേനിക്കുന  കേഭാരവലാം
പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.  ചേനിത്രഭാഞ്ജലനി  സ്റ്റുഡനികയഭാ  പരനിസരത്തട്ട്  നനിനലാം  കകേരള
ചേലചനിത്ര വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന വകേ 10 ഏക്കര് മുതല് 15 ഏക്കര് വലര സലലാം
നല്കേനി  ചേലചനിത്ര  അക്കഭാദമനിക്കട്ട്  ഫനിലനിലാം  കകേഭാലാംപകട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന  ധഭാരണയഭായനിട്ടുണട്ട്.
ലഫസനിവല്  കകേഭാലാംപകനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി,  2500  കപര്ക്കട്ട്  ഇരനിക്കഭാവന  ഒര
കേണ്ലവനഷന  ലസന്റെര്,  1000  കപര്ക്കട്ട്  ഇരനിക്കഭാവന  ഒര  തനികയറര്,  100-നുലാം
800-നുലാം  ഇടയട്ട്   ഇരനിക്കുവഭാന സഇൗകേരവമുള്ള എകടഭാളലാം  തനികയററുകേള,  ചേലചനിത്ര
അക്കഭാദമനിക്കട്ട്  ഓഫതീസട്ട്  ലകേടനിടലാം,  ഒര  ഓപണ്  തനികയറര്,  ദലബറനി,
ആര്ദക്കവ്സട്ട്,  റനിസര്ചട്ട്  ലസന്റെര്,  മതീഡനിയ,  ലസമനിനഭാര്  മുറനികേള,  സനിനനിമഭാ
ആസസഭാദകേര്ക്കട്ട്  തഭാമസനിക്കുവഭാനുള്ള  സഇൗകേരവങ്ങള,  ഫനിലനിലാം  മക്യൂസനിയലാം  എനനിവ
നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദശനിക്കുനണട്ട്.

(സനി) സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറട്ട് 2016-17-ല് ഫനിലനിലാം ലഫസനിവലനിനട്ട്
സനിരലാം  കവദനി  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  50  കകേഭാടനി  രൂപ  പ്രകതവകേ  നനികക്ഷപ
പദതനിയനില്നനിനട്ട്  പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത  KIIFB  മുകഖന  അധനികേ  തുകേ
കേലണത്തനി ആലകേ 100 കകേഭാടനി രൂപയുലട പദതനിയഭാണട്ട് ഉകദ്ദശനിക്കുനതട്ട്.

ഇ-കലലലാം വഴനി തടനി വനില്പന

67 (5705) ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വനലാം വകുപനിനു കേതീഴനിലളള തടനി ഇ-കലലലാം വഴനി വനില്പന നടത്തുനതനിനട്ട്
ഏതട്ട്  ഏജനസനിലയയഭാണട്ട്  ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്;  വനില്പനയുലട  എത്ര
ശതമഭാനമഭാണട്ട് പ്രസസ്തുത ഏജനസനിക്കട്ട് നല്കകേണലതനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  വനില്പനയ്ക്കുള്ള  തടനികേള  ശരനിയഭായ  രതീതനിയനില്  സൂക്ഷനിക്കഭാത്തതു
കേഭാരണലാം നശനിക്കുന സഭാഹചേരവലാം  നനിലവനിലകണഭാ;  ഉലണങനില് ആയതട്ട്  ഒഴനിവഭാക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഗുണനനിലവഭാരലാം  കുറഞ്ഞ തടനികേള  വനിറകപഭാകേഭാത്ത സനിതനിവനികശഷലാം
നനിലവനിലകണഭാ;  ഉലണങനില്  ഇത്തരത്തനില്  നശനിക്കുന  തടനികേള  പ്രകതവകേലാം
കലഭാട്ടുകേളഭായനി തനിരനിചട്ട് പുനര്കലലലാം ലചേയ്യുനതനിനുലാം തടനികേള നശനിക്കുന സഭാഹചേരവലാം
ഒഴനിവഭാക്കുനതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിനു കേതീഴനിലള്ള ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനമഭായ ലമകസ്സഴ്സട്ട്
എലാം.എസട്ട്.റനി.സനി.ലനിമനിറഡനിലനയഭാണട്ട്  വനലാം  വകുപനിലല  ഇ-കലലലാം  നടത്തുനതനിനട്ട്
ചുമതലലപടുത്തനിയനിരനിക്കുനതട്ട്.  വനില്പന  വനിലയുലട  0.8%  ആണട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്
ചേഭാര്ജട്ട്  ഇനത്തനില്  (നനികുതനികേളക്കു  പുറലമ)  എലാം.എസട്ട്.റനി.സനി.  ലനിമനിറഡനിനട്ട്
നല്കുനതട്ട്.
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(ബനി)  വനില്പനയ്ക്കുള്ള  തടനികേള  ശരനിയഭായ  രതീതനിയനില്  സൂക്ഷനിക്കഭാത്തതു
കേഭാരണലാം നശനിക്കുന സഭാഹചേരവലാം നനിലവനിലനില.

(സനി)  ഗുണനനിലവഭാരലാം  കുറഞ്ഞ  തടനികേള വനിറകപഭാകേഭാത്ത സഭാഹചേരവലാം  നനിലവനിലനില.
തടനികേള അവയുലട ഗുണനനിലവഭാരമനുസരനിചട്ട് തരലാംതനിരനിചട്ട് പ്രകതവകേ കലഭാട്ടുകേളഭായനി
കലലത്തനില്  വയ്ക്കുകേയുലാം  വനിറകപഭാകേഭാന  തഭാമസലാം  വരനവ  അധനികേശമലാം  നടത്തനി
വനില്പന നടത്തുകേയുലാം ലചേയ്യുനണട്ട്.

വനലാം വകുപട്ട് മുകഖന ഇകക്കഭാ-ടൂറനിസലാം പദതനി

68 (T* 5706)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വനലാം  വകുപട്ട്  മുകഖന  ഇകക്കഭാ-ടൂറനിസലാം  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനി വരനകണഭാ വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏറനഭാടട്ട്  മണ്ഡലത്തനിലല  ആഢവനപഭാറ  ടൂറനിസലാം  പദതനിലയ  ബന്ധനിപനിചട്ട്
ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം പദതനി നടപനിലഭാക്കണലമന അകപക്ഷ ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഉലണങനില്  പ്രസസ്തുത  അകപക്ഷയനികന്മേല്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുലവനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.  സലാംസഭാനത്തട്ട് 60  കകേന്ദ്രങ്ങളനില് വനലാം വകുപട്ട് മുകഖന ഇകക്കഭാ
ടൂറനിസലാം  പദതനികേള  നടപഭാക്കനിവരനണട്ട്.  ഇതനിലന്റെ  പടനികേ  അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  ഏറനഭാടട്ട്  മണ്ഡലത്തനിലല  ആ ഢവനപഭാറ  ടൂറനിസലാം  പദതനിലയ  സലാംബന്ധനിചട്ട്
ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  പദതനി  നടപനിലഭാക്കണലമന  അകപക്ഷ  ലഭനിചനിടനില.  ഏറനഭാടട്ട്
മണ്ഡലത്തനിലല ആഢവനപഭാറ ടൂറനിസലാം പദതനി ഇകപഭാള നടത്തനി വരനതട്ട് ജനിലഭാ
ടൂറനിസലാം  ലപ്രഭാകമഭാഷന  കേഇൗണ്സനിലനിലന്റെ  നനിയനണത്തനിലഭാണട്ട്.  വനലാം  വകുപനിലന്റെ
ആഭനിമുഖവത്തനില് ഇകപഭാള ഈ പ്രകദശത്തട്ട് പദതനികേലളഭാനലാം പരനിഗണനയനിലനില.
എങനിലലാം  വന  സലാംരക്ഷണ  സമനിതനിയുലട  ആഭനിമുഖവത്തനില്  ട്രെെക്കനിലാംഗട്ട്  നടത്തനി
വരനണട്ട്.   കൂടഭാലത വനശതീ ഇകക്കഭാ കഷഭാപ്പുലാം ഇവനിലട പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.

(സനി) കചേഭാദവലാം (ബനി)-യുലട ഉത്തരത്തനിലന്റെ ലവളനിചത്തനില് ബഭാധകേമല.

* T  മഭാറനിവച കചേഭാദവലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന. 

* ദലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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69 (5707) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനലാം  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴനില് ഏലതലഭാലാം  വനവ ജതീവനി  സകങതങ്ങളനിലഭാണട്ട്

പ്രകൃതനി പഠന കേവഭാമ്പുകേളക്കട്ട് സഇൗകേരവമുള്ളതട്ട്; വനിവരങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏലതലഭാലാം  മഭാസങ്ങളനിലഭാണട്ട്  പ്രകൃതനി പഠന കേവഭാമ്പുകേള സലാംഘടനിപനിക്കുനതട്ട്;

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനട്ട്  കവണനി  കകേന്ദ്ര ഫണട്ട്  ലഭനിക്കുനകണഭാ;  ഉലണങനില്  വനിശദഭാലാംശങ്ങള

ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  വനലാം  വകുപനിനുകേതീഴനിലള്ള  ലനയ്യേഭാര്,  കപപഭാറ,  ലശന്തുരണനി,

വയനഭാടട്ട്, ദസലന്റെട്ട് വഭാലനി, പതീചനി, ചേനിമ്മേനിനനി, ചൂലന്നൂര്, ആറളലാം, ലകേഭാടനിയൂര് എനതീ

വനവജതീവനി  സകങതങ്ങളനിലലാം  ലപരനിയഭാര്,  പറമ്പനിക്കുളലാം  എനതീ  ദടഗര്  റനിസര്വ്വുകേളനിലലാം

പ്രകൃതനി പഠന കേവഭാമ്പുകേളക്കട്ട് സഇൗകേരവമുണട്ട്.

(ബനി)  എലഭാ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനിലന്റെയുലാം  തുടക്കലാം  മുതല്  ഒടുക്കലാംവലര

(ഏപ്രനില്  മുതല്  മഭാര്ചട്ട്  വലര)  ഫണനിലന്റെ  ലഭവതയനുസരനിചട്ട്  പ്രകൃതനി  പഠന  കേവഭാമ്പുകേള

സലാംഘടനിപനിക്കുനണട്ട്. ഓകരഭാ സലാംരക്ഷനിത കമഖലയുലടയുലാം അലാംഗതീകൃത മഭാകനജ് ലമന്റെട്ട്

പഭാനനില് നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ള കക്ലഭാഷര് പതീരതീഡട്ട് (അടചനിടുന കേഭാലയളവട്ട്) ഒഴനിലകേയുള്ള

കേഭാലയളവനില് പ്രകൃതനി പഠന കേവഭാമ്പുകേള സലാംഘടനിപനിക്കുനണട്ട്.

(സനി) ലഭനിക്കുനണട്ട്.  ഇന്റെകഗ്രറഡട്ട് ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട് ഓഫട്ട് ദവല്ഡട്ട് ദലഫട്ട്

ഹഭാബനിറഭാറട്ട്  (IDWH),  കപ്രഭാജകട്ട്  എലനിഫന്റെട്ട്,  കേണ്സര്കവ്വഷന  ഓഫട്ട്

ബകയഭാദഡകവഴ്സനിറനി  എനതീ ശതീര്ഷകേങ്ങളനില് ലഭനിക്കുന ഫണനില് പ്രകൃതനി പഠന

കേവഭാമ്പുകേള  നടത്തുനതനിനുള്ള  തുകേയുലാം  ഉളലപടുനണട്ട്.   ടനി  കകേന്ദ്ര  പദതനികേള

പ്രകേഭാരലാം കേഴനിഞ്ഞ വര്ഷലാം പ്രകൃതനി പഠന കേവഭാമ്പുകേളക്കട്ട്  7.20  ലക്ഷലാം രൂപ കകേന്ദ്ര

സഹഭായലാം ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.   നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ആലകേ  8  ലക്ഷലാം രൂപ ഈ

ഇനത്തനില് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

1484/2019
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പുതനിയ കഫഭാറസട്ട് കസഷനുകേള

70 (5708) ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് കുനപനിള്ളനി :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എവനിലടലയഭാലക്കയഭാണട്ട്  പുതനിയ  കഫഭാറസട്ട്  കസഷനുകേള  സഭാപനിക്കുനതട്ട്
എനറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഭരണതലത്തനില് ഇതനിനഭായനി എലനലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്
എനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) പുതനിയ  കഫഭാറസട്ട്  കസഷനുകേള  എവനിലടലയഭാലക്കയഭാണട്ട്
സഭാപനികക്കണലതന വനിഷയലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരന.

ഇരനിണഭാവട്ട് കക്ഷത്ര നവതീകേരണത്തനിനട്ട് സഇൗജനവമഭായനി തടനി 

71 (5709) ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ശതീ.  ഇ.  പനി.  ജയരഭാജന  വവവസഭായ  വകുപട്ട്  മനനിയഭായനിരനിലക്ക
ഇരനിണഭാവട്ട്  കക്ഷത്ര  നവതീകേരണത്തനിനട്ട്  സഇൗജനവമഭായനി  തടനി  ലഭവമഭാക്കണലമനട്ട്
അഭവര്തനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  കേത്തട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്  കേത്തനിലന്റെ  പകേര്പട്ട്
ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത കേത്തനികന്മേല് എനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു എനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) കദവസസലാം കബഭാര്ഡുകേളക്കട്ട് കേതീഴനിലള്ള കക്ഷത്രങ്ങളക്കട്ട് സഇൗജനവമഭാകയഭാ
സഇൗജനവ  നനിരക്കനികലഭാ  തടനി  ലഭവമഭാക്കുനതനിനട്ട്  വനലാം  വകുപനില്  എലനങനിലലാം
ഉത്തരവട്ട് നനിലവനിലകണഭാ; ഉലണങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്. കേത്തട്ട് അനുബന്ധമഭായനി* കചേര്ക്കുന.

(ബനി)  സഇൗജനവ നനിരക്കനില് തടനി  നല്കുനതനിനട്ട്  നനിലവനില് ഉത്തരവകേളനില.
ആയതനിനഭാല് പ്രസ്തുത അകപക്ഷയനില് മറട്ട് നടപടനിലയഭാനലാം സസതീകേരനിചനിടനില.

(സനി) ഇക്കഭാരവത്തനില് ഉത്തരവകേലളഭാനലാം നനിലവനിലനില.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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72 (5710) ശതീ  .    തനിരവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവത്തനിനട്ട്
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേടലഭാകമണത്തനില്നനിനട്ട്  രക്ഷകനടുവഭാന  കേണല്  കേഭാടുകേള  വച്ചുപനിടനിപനിക്കുനതനിനട്ട്
എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കുനതട്ട് എനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കേടലഭാകമണത്തനില്നനിനട്ട്  രക്ഷകനടുനതനിനുകവണനി  കേടല്ത്തതീരത്തുലാം  അഴനിമുഖത്തുലാം
നടുനതനിനഭായനി  കേണല്  ലലതകേള  ഉല്പഭാദനിപനിചട്ട്  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കുലാം  സനദ
സലാംഘടനകേളക്കുലാം  സഇൗജനവമഭായനി  വനിതരണലാം  ലചേയവരന.  കേണല്ലചടനികേള
വളര്ത്തനി പരനിപഭാലനിക്കുനതനിനട്ട് ഭൂവടമകേളക്കട്ട് കപ്രഭാതഭാഹന സഹഭായവലാം നല്കേനി
വരനണട്ട്.  ആലപ്പുഴ  കസഭാഷവല്  കഫഭാറസനി  ഡനിവനിഷനനില്  ലപഭാഴനികയഭാരങ്ങളനിലലാം
കേടല്ത്തതീരത്തുലാം  കേണല്  ലവച്ചുപനിടനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  ബൃഹത്തഭായ  ഒര  പദതനി
തയ്യേഭാറഭാക്കനി ആലപ്പുഴ കേളകര്ക്കട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്. 2016-ല് കസഭാഷവല് കഫഭാറസനി
വനിഭഭാഗലാം  5000  കേണല്  ലലതകേള  ഉല്പഭാദനിപനിചട്ട്  വനിതരണലാം  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.
കേടലഭാകമണത്തനില്  നനിനലാം  രക്ഷ  കനടുവഭാന  കേണല്ലചടനി  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി
ലകേഭാണ്ടുള്ള  ലലജവകവലനി  രൂപലപടുത്തുനതട്ട്  അഭനികേഭാമവമഭായനിരനിക്കുലാം.  കേണല്
കേഭാടുകേളുലട സലാംരക്ഷണത്തനിലന്റെ പ്രഭാധഭാനവലത്തക്കുറനിചട്ട്  ജനങ്ങളക്കട്ട് അവകബഭാധലാം
സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനഭായനി  ശനില്പശഭാലകേള,  പരനിശതീലനക്കളരനികേള,  ലസമനിനഭാറുകേള
തുടങ്ങനിയവയുലാം സലാംഘടനിപനിച്ചുവരന.

തൃശൂര് സര്ക്കനിള കഫഭാറസട്ട് കേണ്സര്കവററുലട ഓഫതീസട്ട് 

73 (5711) ശതീ  .    ബനി  .    സതവന :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തൃശൂര്  സര്ക്കനിള  കഫഭാറസട്ട്  കേണ്സര്കവററുലട  ഓഫതീസനിലലാം,  വനലാം
ആസഭാനത്തുലാം കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് കജഭാലനി ലചേയതുലാം 3 വര്ഷത്തനിലധനികേമഭായനി
ഒകര  തസനികേയനില്  തുടരനതുമഭായ  ജതീവനക്കഭാരലട  വനിശദവനിവരങ്ങള,  എത്ര
കേഭാലമഭായനി പ്രസസ്തുത തസനികേയനില് തുടരന എനതടക്കലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത തസനികേകേള ഓകരഭാനനിലന്റെയുലാം നനിയമനഭാധനികേഭാരനി ആരഭാലണനട്ട്
ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;

(സനി) ഒകര തസനികേയനില് 3 വര്ഷലാം കജഭാലനി ലചേയവലര സലലാം മഭാറനി നനിയമനലാം
നല്കേണലാം എന ചേടലാം നനിലനനില്ലക്ക അനധനികൃതമഭായനി തുടരഭാനനുവദനിച നനിയമനഭാ
ധനികേഭാരനികേളലക്കതനിലര ഉചേനിതമഭായ അചടക്ക നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ജതീവനക്കഭാരലട വനിശദവനിവരങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി* കചേര്ക്കുന.

(സനി)  പ്രകതവകേ  സഭാഹചേരവങ്ങളനില്  3  വര്ഷത്തനില്  കൂടുതല് ജതീവനക്കഭാലര
ഒകര തസനികേയനില് തുടരഭാന അനുവദനിക്കഭാറുണട്ട്.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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74 (5712) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന :
ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതട്ട് കകേഭായ :
ശതീ  .   ലകേ  .   ആനസലന :
ശതീ  .    മുരളനി  ലപരലനലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വകനതര ഭൂമനിയനില്  'എലനറ മരലാം',  'നമ്മുലട മരലാം'  മുതലഭായ സഭാമൂഹവ
വനവല്ക്കരണ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  വനസലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം വനപരനിപഭാലനത്തനിനുലാം ജനപങഭാളനിത്തലാം ഉറപ്പു
വരത്തുനതനിനട്ട് എലനലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുലണനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സഭാമൂഹവ  വനവല്ക്കരണ പദതനിയനിലൂലട  നട്ടുപനിടനിപനിക്കുന മരങ്ങള
അനുകയഭാജവമഭായ സലങ്ങളനില് മഭാത്രലാം വച്ചു പനിടനിപനിക്കുനതനിനുലാം പ്രസ്തുത മരങ്ങള
തുടര്നലാം  പരനിപഭാലനിക്കുനതനിനുലാം  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുലമനട്ട്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വകനതര ഭൂമനിയനില്  'എലന്റെ മരലാം',  'നമ്മുലട മരലാം'  മുതലഭായ സഭാമൂഹവ
വനവല്ക്കരണ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരനണട്ട്.  സ്കൂള കുടനികേലള പലങടുപനിച്ചു
ലകേഭാണട്ട്  2006-ല്  'എലന്റെ  മരലാം'  പദതനി  ആരലാംഭനിച്ചു.  ഇതട്ട്  വനിജയമഭായതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് 2007 -ല് കകേഭാകളജട്ട് വനിദവഭാര്തനികേളക്കഭായനി 'നമ്മുലട മരലാം' എന
പദതനിയുലാം ആരലാംഭനിച്ചു. ഇഇൗ രണട്ട് പദതനികേളുലാം തുടര്നവരന.

(ബനി )  വനലാം  കേകയ്യേറശമങ്ങള  യഥഭാസമയലാം  കേലണത്തനി  തടയുകേയുലാം  വനലാം
കേകയ്യേറമുണഭാകുകമ്പഭാള  കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര  കേര്ശനമഭായ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം
ലചേയ്യുന.  വനഭൂമനിയുലട  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  വനഭാതനിര്ത്തനികേള  നനിര്ണയനിചട്ട്
സനിരലാം  ജണ  ലകേടനിയുലാം  കേയ്യേഭാല  സഭാപനിച്ചുലാം  വനലാം  കേകയ്യേറത്തനിനട്ട്  സഭാധവതയുള്ള
സലങ്ങളനില് നനിരനരലാം പകട്രെെഭാളനിലാംഗട്ട്  നടത്തനിയുലാം വനസലാംരക്ഷണലാം  ഉറപഭാക്കുന.
വനഭാതനിര്ത്തനികയഭാടട്ട്  കചേര്നള്ള  പ്രകദശങ്ങളനില്  ജനപങഭാളനിത്തകത്തഭാലടയുള്ള
വനപരനിപഭാലന  സലാംരക്ഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളവഴനി  വനലാം  കേകയ്യേറശമങ്ങളുലാം  ഇതര
കുറകൃതവങ്ങളുലാം തടയുനതനിനട്ട് കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.  വനസലാംരക്ഷണലാം കൂടുതല്  കേഭാരവക്ഷ
മമഭാക്കുനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കൂടുതല്  കഫഭാറസട്ട്  കസഷനുകേള
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആവശവമഭായ  ആയുധങ്ങളുലാം  വഭാഹനങ്ങളുലാം  വഭാര്ത്തഭാവനിനനിമയ
ഉപകേരണങ്ങളുലാം  നല്കേനി  ജതീവനക്കഭാലര  സജരഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  വനലാം  കേകയ്യേറലാം
തടയഭാന റവനക്യൂ കപഭാലതീസട്ട് അധനികേഭാരനികേളുലട സഹഭായകത്തഭാലടയുള്ള നടപടനികേളുലാം
സസതീകേരനിച്ചുവരനണട്ട്.
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(സനി)  വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുലാം വനലാം വകുപ്പുലാം കചേര്നട്ട് നടത്തുന  'എലന്റെ മരലാം',
'നമ്മുലട മരലാം'  പദതനികേള പ്രകേഭാരലാം വനിതരണലാം ലചേയ ലലതകേള അനുകയഭാജവമഭായ
സലങ്ങളനില് മഭാത്രലാം നടുനതനിനുലാം പരനിപഭാലനിക്കുനതനിനുലാം കമല്കനഭാടലാം വഹനിക്കുനതനിനുമഭായനി
സ്കൂള/ കകേഭാകളജട്ട് തലത്തനില് പ്രധഭാന അദവഭാപകേന/ ലതരലഞ്ഞടുത്ത അദവഭാപകേന,
വഭാര്ഡട്ട്  ലമമ്പര്,  ലതരലഞ്ഞടുത്ത  വനിദവഭാര്തനി  പ്രതനിനനിധനി,  വനലാം  വകുപനിലല
ലസക്ഷന  കഫഭാറസട്ട്  ഓഫതീസര്,  ഒര  പനി.ടനി.എ.  ലമമ്പര്  എനനിവര്  ഉളലപട
കേമ്മേനിറനികേള രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. ഇഇൗ കേമ്മേനിറനികേള ലലതകേളുലട വളര്ച, സലാംരക്ഷണലാം
എനനിവ ഉറപ്പുവരത്തുന.  തുടര് പരനിപഭാലനലാം ബന്ധലപട വനിദവഭാര്തനികേള തലന
നടത്തണലമനതഭാണട്ട്  പദതനിലകേഭാണ്ടുകദ്ദശനിക്കുനതട്ട്.  തകദ്ദശ  സസയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങള മുകഖന വനിതരണലാം ലചേയ്യുന ലലതകേലള സലാംബന്ധനിചട്ട്,  പഞഭായത്തട്ട്
ലസകടറനി  ലചേയര്മഭാനുലാം  കൃഷനി  ഓഫതീസര്,  കഫഭാറസര്,  പഞഭായത്തട്ട്  ലമമ്പര്,
എന.ജനി.ഒ.  പ്രതനിനനിധനികേള  എനനിവര്  ലമമ്പര്മഭാരമഭായുള്ള  കേമ്മേനിറനിയഭാണട്ട്
കമല്പറഞ്ഞ രതീതനിയനില് നട്ടുപനിടനിപനിച  ലലതകേളുലട  സലാംരക്ഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടത്തനിവരനതട്ട്.  സഭാമൂഹവ വനവല്ക്കരണ വനിഭഭാഗലാം റഭാനഡലാം സഭാമ്പലനിലാംഗട്ട്  മുകഖന
ലലതകേളുലട അതനിജതീവന ശതമഭാനലാം കേണക്കഭാക്കനിവരന. വൃക്ഷലലത്ത നടതീല് വനലാം
വകുപട്ട്  വനിജനിലനസട്ട്  ഉകദവഭാഗസര്  വനിലയനിരത്തനിവരന.  വഴനികയഭാരത്തണല്
പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  വനലാംവകുപട്ട്  നട  ലലതകേള ട്രെെതീ  ഗഭാര്ഡട്ട്  വചട്ട്  സലാംരക്ഷനിക്കുകേയുലാം
കവനല്ക്കഭാലത്തട്ട് ലവളളലാം നനചട്ട് പരനിചേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുനണട്ട്. 

വനദതീപ്തനി പദതനി

75 (5713) ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനദതീപ്തനി പദതനി പ്രകേഭാരലാം കേഴനിഞ്ഞ സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം ഏലതഭാലക്ക
ഡനിവനിഷനുകേളനില് ഫലവൃക്ഷങ്ങള വചട്ട് പനിടനിക്കുവഭാന കേഴനിഞ്ഞുലവനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) എത്ര തുകേ ഇതനിനഭായനി ലചേലവഴനിച്ചു എനട്ട് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) അകക്കഷവ മുറനിചട്ട് മഭാറനിയ കതഭാടങ്ങളനില് ഫലവൃക്ഷങ്ങള ഉളലപലടയുള്ള
വനിവനിധ  വൃക്ഷലലത്തകേള  നട്ടുപനിടനിപനിചട്ട്  സസഭാഭഭാവനികേ  വനവത്ക്കരണലാം  നടത്തുന
'വനദതീപ്തനി'  പദതനി  ലകേഭാലലാം  സകതണ്  സര്ക്കനിള  കസഭാഷവല്  കഫഭാറസനിയുലട  ലകേഭാലലാം,
തനിരവനനപുരലാം  ഡനിവനിഷനുകേളനില്  2012-13,  2013-14  എനതീ  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷങ്ങളനില് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. കേഴനിഞ്ഞ വര്ഷലാം പുതനിയതഭായനി പ്രസ്തുത പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില. പരനിചേരണ പ്രവൃത്തനികേള മഭാത്രമഭാണട്ട് നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(ബനി)  2015-16  വര്ഷത്തനില്  തനിരവനനപുരലാം  കസഭാഷവല്  കഫഭാറസനി
ഡനിവനിഷനനില്  8.37  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം ലകേഭാലലാം കസഭാഷവല് കഫഭാറസനി ഡനിവനിഷനനില്
2.49 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം വനദതീപ്തനിക്കഭായനി ലചേലവഴനിചനിട്ടുണട്ട്. 
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വനങ്ങലളയുലാം വനവജതീവനികേലളയുലാം സലാംരക്ഷനിക്കല്

76 (5714) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിലന്റെ  ദപതൃകേമഭായ  വനങ്ങലളയുലാം  വനവജതീവനികേലളയുലാം
പരനിസനിതനിലയയുലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി  എലനഭാലക്ക  പുതനിയ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കഭാന കപഭാകുനലവനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വനത്തനിലളള  ഏലതങനിലലാം  തരലാം  പക്ഷനിമൃഗഭാദനികേലള  ദലസനകസഭാടു
കൂടനി വതീടുകേളനില് വളര്ത്തുവഭാന അനുമതനി ലകേഭാടുത്തനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില് ഇതനിലന്റെ
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളത്തനിലന്റെ  ലലപതൃകേമഭായ  വനങ്ങലളയുലാം  വനവജതീവനികേലളയുലാം
പരനിസനിതനിലയയുലാം സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി  വനലാംവകുപട്ട്  വനിവനിധ  പദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിവരനണട്ട്.  വനലാം  വനവജതീവനി  സലാംരക്ഷണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
വനത്തനിനകേത്തട്ട് കൃതവമഭായ ഇടകവളകേളനില് പരഭാമ്പുകലഷന നടത്തുനതനികനഭാലടഭാപലാം
കേവഭാമ്പട്ട്  ലഷഡട്ട്,  ആന്റെനി  കപഭാചനിലാംഗട്ട്  കേവഭാമ്പട്ട്  എനനിവ  കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  സലാംരക്ഷണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിവരന. വനവജതീവനികേലള അവയുലട സസഭാഭഭാവനികേ ആവഭാസ
വവവസയനില് വസനിക്കഭാന സഭാധവമഭാക്കുന തരത്തനില് ജലലഭവത ഉറപ്പുവരത്തുനതനിനഭായനി
വനത്തനിനുളളനില്  തടയണകേള  നനിര്മ്മേനിചട്ട്  പരനിപഭാലനിച്ചുവരന.  കൂടഭാലത  കേഭാടനിനുളളനില്
ഫലവൃക്ഷലലതകേള  നട്ടുപനിടനിപനിചട്ട്  ആഹഭാര  ലഭവത  ഉറപ്പുവരത്തുവഭാന  കവണ
നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുനണട്ട്.  ഇതുകൂടഭാലത  വനസലാംരക്ഷണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമഭായനി
ബന്ധലപട്ടുള്ള പുതനിയ നടപടനികേള എന നനിലയനില് വനലാം കമഖലകേളനില് കേവഭാമറഭാ
ട്രെെഭാപട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം,  ആന,  കേടുവ തുടങ്ങനിയ വനവമൃഗങ്ങളനില് കറഡനികയഭാ  കകേഭാളര്
ഘടനിപനിചനിട്ടുള്ള നനിരതീക്ഷണലാം, പകട്രെെഭാളനിലാംഗട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം കൂടുതല് കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുനതനിനുള്ള
ഇ-പകട്രെെഭാളനിലാംഗട്ട്  വവഭാപനിപനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  എനനിവ  സസതീകേരനിക്കുവഭാന
ഉകദ്ദശനിക്കുനണട്ട്.

(ബനി)  കേഴനിഞ്ഞ  10  വര്ഷങ്ങളക്കുളളനില് ആന ഒഴനിലകേയുള്ള വനവമൃഗങ്ങലള
വതീടുകേളനില്  വളര്ത്തഭാന  അനുമതനി  നല്കേനിയനിടനില.  2005-നുമുമ്പട്ട്  അനുമതനി
ലകേഭാടുത്തനിട്ടുലണങനിലലാം  വനവജതീവനി  സലാംരക്ഷണത്തനിലന്റെയുലാം  ലലജവലലവവനിദവത്തനിലന്റെയുലാം
പ്രഭാധഭാനവലാം  കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്  വനവജതീവനി  സലാംരക്ഷണ നനിയമത്തനിലല  ലഷഡക്യൂളുകേളനില്ലപട
ആന  ഒഴനിലകേയുള്ള  യഭാലതഭാര  മൃഗത്തനികനയുലാം  വതീടനില്  വളര്ത്തഭാന  അനുമതനി
നല്കുനനില. 
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കൂപ്പുകേളനിലല നനിയമവനിരദ കതക്കട്ട് മുറനിക്കല് 

77 (5715) ശതീ  .   പനി  .   സനി  .   കജഭാര്ജട്ട് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വളര്ച എത്തനി മുറനിക്കഭാറഭായ  എത്ര സര്ക്കഭാര് കതക്കട്ട്
കൂപ്പുകേള  ഉലണനലാം  ഇതട്ട്  എവനിലടലയഭാലക്കയഭാലണനലാം  എത്ര  കതക്കട്ട്മരങ്ങൾ
ഉലണനലാം ജനിലതനിരനിചട്ട് സലലാം സഹനിതലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസസ്തുത കതക്കട്ട് കൂപ്പുകേളനിലല കതക്കട്ട് മരലാം മുറനിചട്ട് കഫഭാറസനിലന്റെ വനിവനിധ
ഡനികപഭാകേളനികലയട്ട് അടനിയനിടുന ലടണര് കജഭാലനിക്കട്ട് അഞ ലക്ഷലാം രൂപയട്ട് മുകേളനിലള്ള
ലടണര് നടപടനികേള ലടണര് മുഖഭാനരകമ നടത്തഭാന പഭാടുള്ളു എന നനിയമലാം ലതറനിചട്ട്
റഭാനനി,  കകേഭാനനി  മുതലഭായ  ഡനിവനിഷനുകേളുലട  കേതീഴനില്  'കേണ്വതീനര്  സനിസത്തനില്'
ഇകപഭാള  കതക്കുമുറനി  നടക്കുനതട്ട്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതട്ട്  ഉകദവഭാഗസ  -
കേണ്വതീനര് അഴനിമതനിക്കട്ട് കവണനി ആലണന ആകക്ഷപലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
അനധനികൃതമഭായ  ഇത്തരലാം  കതക്കുമുറനി  അവസഭാനനിപനിചട്ട്  നനിയമഭാനുസൃതമഭായനി,  ഇ-
ലടണര് നടപടനികേളനിലൂലട കതക്കുമുറനി നടപഭാക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  കേണ്വതീനര്  സനിസത്തനില്  കതക്കുമുറനി  നടപഭാക്കനിയ  ഉകദവഭാഗസര്
ആലരഭാലക്ക;  ഇവരലട  കപരവനിവരലാം  ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;  ഇവര്ലക്കതനിലര  കേര്ശന
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇപ്രകേഭാരമുള്ള  കേണ്വതീനര്  സനിസത്തനിലളള  കതക്കുമുറനിലക്കതനിലര
എലനങനിലലാം പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 

കമ 
നമ്പര്

സര്ക്കനിള ജനില ഡനിവനിഷന കതക്കട്ട്
കതഭാടങ്ങളുലട

എണലാം

(1) (2) (3) (4) (5)

1 സകതണ് സര്ക്കനിള, 
ലകേഭാലലാം

ലകേഭാലലാം പുനലൂര് 5

ലതന്മേല 2

2 പത്തനലാംതനിട റഭാനനി 7

കകേഭാനനി 29
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(1) (2) (3) (4) (5)

3 ലലഹകറഞട്ട് 
സര്ക്കനിള, കകേഭാടയലാം

കകേഭാടയലാം കകേഭാടയലാം 6

4 ഇടുക്കനി കകേഭാടയലാം 12

5 എറണഭാകുളലാം കകേഭാതമലാംഗലലാം 7

6 ലസനട്രെെല് സര്ക്കനിള,
തൃശ്ശൂര് 

എറണഭാകുളലാം മലയഭാറ്റൂര് 3

7 തൃശ്ശൂര് ചേഭാലക്കുടനി 39

തൃശ്ശൂര് 5

8 ഇഇൗകസണ് 
സര്ക്കനിള, പഭാലക്കഭാടട്ട്

പഭാലക്കഭാടട്ട് ലനന്മേഭാറ 7

പഭാലക്കഭാടട്ട് 7

മണഭാര്ക്കഭാടട്ട് 3

9 മലപ്പുറലാം നനിലമ്പൂര്
(സഇൗത്തട്ട്)

2

നനിലമ്പൂര്
(കനഭാര്ത്തട്ട്)

9

10 കനഭാര്കത്തണ്
സര്ക്കനിള, കേണ്ണൂര് 

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 1

കതക്കട്ട് മരങ്ങളുലട എണലാം കേണക്കഭാക്കനിയനിടനില.

(ബനി)  ലകേഭാലലാം സകതണ് സര്ക്കനിളനിലന്റെ പരനിധനിയനില്ലപട  റഭാനനി ഡനിവനിഷനനിലല 2

കതഭാടങ്ങളനില്  കേണ്വതീനര്  സമ്പ്രദഭായത്തനില്  കതക്കട്ട്  മുറനി  നടത്തുനണട്ട്.  ലടണര്

നടത്തനി  അനനിമ  ലവടട്ട്  നടത്തനിയനിട്ടുള്ള  ഭൂരനിഭഭാഗലാം  കതഭാടങ്ങളനിലലാം  അടങല്

തുകേലയക്കഭാള  വളലര  കൂടനിയ  നനിരക്കനിലഭാണട്ട്  ലടണര്  നടനനിട്ടുള്ളതട്ട്.  കമല്

സഭാഹചേരവത്തനില് അടങല് തുകേയനില് നനിനട്ട് കകേഭാണ്ട്രെെഭാകകഴ്സട്ട്  കപ്രഭാഫനിറട്ട്  10%  തുകേ

കുറച  നനിരക്കനില്  കജഭാലനി  ഏലറടുത്തട്ട്  നടത്തുവഭാന  കേണ്വതീനര്  തയ്യേഭാറഭായ

കതഭാടങ്ങളനിലഭാണട്ട്  കേണ്വതീനര്  സനിസത്തനില്  അനനിമ  ലവടട്ട്  നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

പരഭാതനികേള ലഭനിചതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് നനിലവനിലള്ള നനിര്കദ്ദശങ്ങള പ്രകേഭാരലാം

മഭാത്രലാം  കതക്കട്ട്  മുറനി  നടത്തുവഭാന  ചേതീഫട്ട്  കഫഭാറസട്ട്  കേണ്സര്കവറര്ക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദശലാം

നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 
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(സനി) റഭാനനി ഡനിവനിഷനനില് കേണ്വതീനര് വഴനി അനനിമ ലവടട്ട് നടത്തനിയകപഭാള
ഡനിവനിഷന / ലറയ്ഞട്ട് ചേഭാര്ജട്ട് വഹനിചവരലട കപരവനിവരലാം തഭാലഴ കചേര്ക്കുന:

1. ശതീ.  ജനി.  എലാം.  ലകേഭാച്ചുകേഭാഞ്ഞനിരലാം,  ലഎ.എഫട്ട്.എസട്ട്.  (ഡനിവനിഷണല്
കഫഭാറസട്ട് ഓഫതീസര്, റഭാനനി)

2. ശതീ. എ. നഇൗഷഭാദട്ട്, ലറയ്ഞട്ട് കഫഭാറസട്ട് ഓഫതീസര്, റഭാനനി ലറയ്ഞട്ട്

3. ശതീ.  ലകേ.  വനി.  ഹരനികൃഷ്ണന,  ലറയ്ഞട്ട്  കഫഭാറസട്ട്  ഓഫതീസര്,
വടകശ്ശേരനിക്കര ലറയ്ഞട്ട്

ഇവര്ലക്കതനിലര നടപടനികേള പരനിഗണനയനിലനില. 

(ഡനി)  കേണ്വതീനര് സനിസത്തനില് അനനിമ ലവടട്ട് നടത്തുനതനിലനതനിലര റഭാനനി
ഡനിവനിഷനനില്  ശതീ.  കതഭാമസട്ട്  ഉമ്മേന  (പൂര്ണമഭായ  കമല്വനിലഭാസലാം  പരഭാതനിയനില്
കരഖലപടുത്തനിയനിടനില.)  എനയഭാള  2-3-2016-ലലാം  റഭാനനി  ജനില  കഫഭാറസട്ട്  സലാംരക്ഷണ
സമനിതനി  (പൂര്ണമഭായ  കമല്വനിലഭാസലാം  പരഭാതനിയനില്  കരഖലപടുത്തനിയനിടനില)  എന
കപരനില് 30-5-2016-ലലാം വനലാം വകുപട്ട് മനനിക്കട്ട് പരഭാതനികേള സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.

വനവജതീവനികേള കൃഷനി നശനിപനിചഭാലള്ള നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം

78 (5716) ശതീ  .   ലകേ  .   കുഞ്ഞനിരഭാമന : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനവജതീവനികേള കൃഷനി നശനിപനിചഭാല് നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം നല്കുന പദതനി
നനിലവനിലകണഭാ;

(ബനി) എങനില് കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനില് ഇത്തരത്തനില് എത്ര രൂപ ലകേഭാടുത്തട്ട്
തതീര്ക്കഭാനുണട്ട്;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  ഇതട്ട് എകപഭാള ലകേഭാടുക്കുലാം എനട്ട്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) വനവജതീവനികേള കൃഷനി നശനിപനിചഭാല് നഭാശനഷ്ടലാം കേണക്കഭാക്കുനതട്ട് ഏതട്ട്
മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരമഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനവജതീവനികേള കൃഷനി നശനിപനിചഭാല് നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം നല്കുന പദതനി
നനിലവനിലണട്ട്.

(ബനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില്  ഇതുവലര  ലഭവമഭായ  അകപക്ഷ  പ്രകേഭാരലാം
18,00,000  രൂപ  നഷ്ടപരനിഹഭാരമഭായനി  ലകേഭാടുക്കഭാനുണട്ട്.  ഫണനിലന്റെ  ലഭവതയനുസരനിചട്ട്
മുനഗണനഭാകമത്തനില് നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം നല്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി)  വനവജതീവനികേള  കൃഷനി  നശനിപനിചഭാല്  നഭാശനഷ്ടലാം  കേണക്കഭാക്കുനതട്ട്  
8-1-2015-ലല  സ.ഉ.(എലാം.എസട്ട്.)നമ്പര്  02/2015/വനലാം  പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്.  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പട്ട് അനുബന്ധമഭായനി* കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട് 
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കുടനികേളനില് പ്രകൃതനി സലാംരക്ഷണ അവകബഭാധലാം

79 (5717) ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .   തനിരവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .    അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനവലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വനിദവഭാഭവഭാസ  സഭാപനങ്ങളുലട  സഹകേരണകത്തഭാലട
കുടനികേൾക്കട്ട് പ്രകൃതനിസലാംരക്ഷണ അവകബഭാധലാം നല്കേഭാന എലനലഭാലാം പരനിപഭാടനികേളഭാണട്ട് വനലാം
വകുപട്ട് ആസൂത്രണലാം ലചേയനിട്ടുള്ളലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എത്ര  കുടനികേളക്കട്ട്  പ്രകൃതനി  സലാംരക്ഷണ  അവകബഭാധലാം  നല്കേഭാന
ലക്ഷവമനിടനിട്ടുലണനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഭരണതലത്തനില് ഇതനിനഭായനി  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള ദകേലക്കഭാണനിട്ടുലണനട്ട്
വനിവരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)   കുടനികേളക്കട്ട്  പ്രകൃതനി  സലാംരക്ഷണ  അവകബഭാധലാം  നല്കുനതനിനഭായനി
വനിദവഭാഭവഭാസ  സഭാപനങ്ങളുലട  സഹകേരണകത്തഭാലട  പ്രകൃതനി  പഠന  കേവഭാമ്പുകേള,
പ്രകൃതനി  പഠന  ക്ലഭാസ്സുകേള,  എകനിബനിഷനുകേള  എനനിവ  സലാംഘടനിപനിക്കുനണട്ട്.
'എലന്റെ മരലാം', 'നമ്മുലട മരലാം'  എനതീ പദതനികേളനിലൂലട സ്കൂളുകേളനിലലാം കകേഭാകളജകേളനിലലാം
എലഭാ വര്ഷവലാം ലലതകേള വനിതരണലാം ലചേയവരന.  കൂടഭാലത എകക്കഭാ കകേഡറട്ട്സട്ട്,
കഫഭാറസനി ക്ലബട്ട് എനതീ പദതനികേള മുഖഭാനനിരലാം സ്കൂള കുടനികേളുലട പങഭാളനിത്തകത്തഭാടു
കൂടനി  സ്കൂള പരനിസരങ്ങളനിലലാം മറട്ട്  ലപഭാതുസലങ്ങളനിലലാം  കൂടുതല്  വൃക്ഷലലത്തകേള
വച്ചുപനിടനിപനിക്കുനണട്ട്.

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ  സ്കൂളുകേളനികലയുലാം  കുടനികേളക്കട്ട്  പ്രകൃതനി  സലാംരക്ഷണ
അവകബഭാധലാം നല്കേഭാന ലക്ഷവമനിടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കഫഭാറസനി  ക്ലബ്ബുകേള  രൂപതീകേരനിചട്ട്  പ്രവര്ത്തനലാം
നടത്തനിവരന.  കൂടഭാലത  കഫഭാറസനി  ക്ലബ്ബുകേള  ഇലഭാത്ത  സ്കൂളുകേളനില്  ടനി  പദതനി
നടപഭാക്കഭാന ലക്ഷവമനിടനിരനിക്കുന.

വനവമൃഗങ്ങളുലട ശലവലാം

80 (5718) ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലയഭാറ്റൂര്,  മൂനഭാര്  കഫഭാറസട്ട്  ഡനിവനിഷനുകേളനില്ലപട  കകേഭാതമലാംഗലലാം
തഭാലൂക്കനിലല കുടമ്പുഴ പഞഭായത്തട്ട്,  പനിണനിമന പഞഭായത്തട്ട് പ്രകദശങ്ങളനില് വനവമൃഗങ്ങളുലട
ശലവലാംമൂലലാം വവഭാപകേമഭായ കൃഷനിനഭാശവലാം  മറ  വസ്തുവകേകേളക്കട്ട് നഭാശനഷ്ടലാം സലാംഭവനിക്കുനതുലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  കേഭാടഭാനകേളുലട  നനിരനരമഭായ  ശലവലാംമൂലലാം  പൂയലാംകുടനി,  കുടമ്പുഴ,
ഞഭായപള്ളനി,  മഭാമലക്കണലാം  ,  വടഭാട്ടുപഭാറ,  കവടഭാമ്പഭാറ  പ്രകദശങ്ങളനില്  കേര്ഷകേര്
ഏലറ നഭാശനഷ്ടങ്ങളക്കട്ട് വനികധയമഭാകുനലണന കേഭാരവലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
ഇവരലട  ജതീവനുലാം  സസത്തനിനുലാം  സലാംരക്ഷണലാം  നല്കുനതനിനട്ട്  എനട്ട്  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിക്കുനതട്ട്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കേഭാര്ഷനികേ കമഖലകേളനികലക്കട്ട് കേഭാട്ടുമൃഗങ്ങളുലട കേടനകേയറലാം തടയുവഭാന
ലഫൻസനിങട്ട്  ഉളലപലടയുള്ള  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഏര്ലപടുത്തുനതനിനട്ട്  അടനിയനര
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പ്രസ്തുത പ്രകദശങ്ങളനില് വനവമൃഗ ശലവമുള്ളതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  കേഭാടഭാനശലവലാം  രൂക്ഷമഭായ  പ്രകദശങ്ങളനില്
സഇൗകരഭാര്ജ  കേമ്പനികവലനി  നനിര്മ്മേനിചട്ട്  പരനിപഭാലനിച്ചുവരന.  കൂടഭാലത  കേഭാടഭാനകേള
ഉളലപലടയുള്ള വനവജതീവനി ആകമണലാം ഉണഭാകുന പ്രകദശങ്ങളനില് റഭാപനിഡട്ട് ലറകസഭാണ്സട്ട്
ടതീമനിലന്റെ കസവനലാം ഉപകയഭാഗലപടുത്തുനണട്ട്.

(സനി)  കേഭാര്ഷനികേ കമഖലകേളനികലയട്ട്  കേഭാട്ടുമൃഗങ്ങളുലട കേടനകേയറലാം തടയുവഭാന
ലലവദത്യുത കേമ്പനികവലനി  ഉളലപലടയുള്ള  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഏര്ലപടുത്തനിവരനണട്ട്.
ഫണനിലന്റെ  ലഭവതയനുസരനിചട്ട്  പ്രതനികരഭാധ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  കൂടുതല്  പ്രകദശങ്ങളനികലയട്ട്
വവഭാപനിപനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

വനവല്ക്കരണത്തനിനുള്ള നടപടനികേള

81 (5719) ശതീ  .    രഭാജ എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ ലമഭാത്തലാം വന വനിസ്തൃതനി എത്ര ഏക്കറഭാണട്ട്; കേഴനിഞ്ഞ
5  വര്ഷങ്ങളനില്  നമ്മുലട  വന  വനിസ്തൃതനിക്കട്ട്  കുറവണഭായനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്
എത്രകത്തഭാളലാം കുറവട്ട് ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്; ഇതനിലന്റെ കേഭാരണലാം എനഭാണട്ട്;

(ബനി)  വനവല്ക്കരണത്തനിനുലാം  വനവനിസ്തൃതനി  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം  സസതീകേരനിചനിട്ടുളള
നടപടനി എലനഭാലക്ക എനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം  പരനിസനിതനി  ദനിനഭാചേരണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായുലാം  സഭാമൂഹനികേ
വനവല്ക്കരണത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായുലാം നല്കേലപടുന ലക്ഷക്കണക്കനിനട്ട് വൃക്ഷദതകേള,
നടതീലനിനട്ട് കശഷവലാം സലാംരക്ഷനിക്കലപടുന എനട്ട് ഉറപ്പുവരത്തുനതനിനട്ട് എലനഭാലക്ക
സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട് നനിലവനിലളളതട്ട്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  ലമഭാത്തലാം  വനവനിസ്തൃതനി  11309.4754  ചേ.കേനി.
മതീററഭാണട്ട് (2794633.3696 ഏക്കര്). കേഴനിഞ്ഞ 5 വര്ഷങ്ങളനില് സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ
വനവനിസ്തൃതനിക്കട്ട് കുറവണഭായനിടനില.

(ബനി)  വകനതര  പ്രകദശങ്ങളനില്  വനവത്കേരണത്തനിനുകവണനി  സഭാമൂഹവ
വനവത്കേരണ വനിഭഭാഗലാം ഹരനിതകകേരളലാം എന ബൃഹതട്ട് പദതനിയുലട കേതീഴനില് എലന്റെ
മരലാം, നമ്മുലട മരലാം, വഴനികയഭാരത്തണല് എനതീ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വരനണട്ട്. കൂടഭാലത
സലാംസഭാനലത്തഭാടഭാലകേ  വനിവനിധ  ഇനത്തനില്ലപട  വൃക്ഷലലത്തകേള  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുകേയുലാം
വനിദവഭാര്തനികേള,  തകദ്ദശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള,  സര്ക്കഭാര്  ഇതര  സഭാപനങ്ങള,
വനിവനിധ സര്ക്കഭാര് വകുപ്പുകേള, യുവജന പ്രസഭാനങ്ങള, ലപഭാതുജനങ്ങള എനനിവര്
വഴനി നട്ടുപനിടനിപനിചട്ട് സലാംരക്ഷനിച്ചുവരനികേയുലാം ലചേയ്യുന.

(സനി) എലന്റെ മരലാം, നമ്മുലട മരലാം പദതനികേളനില് നട്ടു പനിടനിപനിക്കുന ലലതകേളുലട
തുടര്  പരനിപഭാലനലാം  ബന്ധലപട  വനിദവഭാര്തനികേള  തലന  നടത്തണലാം  എനഭാണട്ട്
ലക്ഷവമനിടനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇതട്ട്  വനിലയനിരത്തുനതനിനട്ട്  അതഭാതട്ട്  വനിദവഭാലയങ്ങളനിലല  അദവഭാപകേര്,
പനി.റനി.എ.  പ്രസനിഡന്റെട്ട്,  വനലാംവകുപട്ട്  ഉകദവഭാഗസര്  എനനിവര്  ഉളലപട  കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്
കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  തകദ്ദശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള മുകഖന വനിതരണലാം
ലചേയ്യുന  ലലതകേലള  സലാംബന്ധനിചട്ട്  പഞഭായത്തട്ട്  ലസകടറനി  ലചേയര്മഭാനുലാം  കൃഷനി
ഓഫതീസര്,  കഫഭാറസര്,  പഞഭായത്തട്ട് ലമമ്പര്,  സനദ സലാംഘടനഭാ പ്രതനിനനിധനികേള
ലമമ്പര്മഭാരഭായുള്ള  കേമ്മേനിറനിയഭാണട്ട്  നട്ടുപനിടനിപനിച  ലലതകേളുലട  സലാംരക്ഷണ  പ്രവൃത്തനികേള
നടത്തനിവരനതട്ട്.  വഴനികയഭാര  തണല് പദതനി പ്രകേഭാരലാം  നട  ലലതകേള ട്രെെതീഗഭാര്ഡട്ട്
വചട്ട്  സലാംരക്ഷനിക്കുകേയുലാം  ചേനില  സലങ്ങളനില്  കവനല്ക്കഭാലത്തട്ട്  ലവളളലാം  നനചട്ട്
പരനിചേരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുനണട്ട്.  സസകേഭാരവ  ഭൂമനിയനില്  വൃക്ഷലലത്തകേള  വച്ചു  പനിടനിപനിക്കല്
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  17 -2-2012-ലല  ജനി.ഒ.(ആര്റനി.)  നമ്പര്  99/12/വനലാം
പ്രകേഭാരലാം  കേര്ഷകേര്ക്കഭായുള്ള  ധനസഹഭായ  പദതനി  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കതക്കട്ട്,  ചേന്ദനലാം,
മഹഭാഗണനി, ആഞ്ഞനിലനി, പഭാവട്ട്,  ഇഇൗടനി, കേമ്പകേലാം, കുമ്പനിള, കുനനിവഭാകേ, കതമ്പഭാവട്ട് എനനിങ്ങലന
പത്തനിനലാം  വൃക്ഷലലത്തകേള  നടട്ട്  പരനിപഭാലനിക്കുനവര്ക്കട്ട്  വൃക്ഷലലത്ത  ഒനനിനട്ട്  50
രൂപവലര  കപ്രഭാതഭാഹന  ധനസഹഭായലാം  നല്കേനിവരനണട്ട്.  വൃക്ഷവല്ക്കരണത്തനിലന്റെ
ആവശവകേതലയപറനി  കുടനികേളനിലലാം  മുതനിര്നവരനിലലാം  കബഭാധവത്ക്കരണലാം  നടത്തുനതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  സഭാമൂഹവ  വനവല്ക്കരണ വനിഭഭാഗലാം  കബഭാധവല്ക്കരണ ക്ലഭാസ്സുകേള,  കേവഭാമ്പുകേള,
ലസമനിനഭാറുകേള, വര്ക്കട്ട്കഷഭാപ്പുകേള, റഭാലനികേള തുടങ്ങനിയവ സലാംഘടനിപനിക്കഭാറുണട്ട്. ഇതുവഴനി
കുടനികേളനിലലാം  ലപഭാതുജനങ്ങളനിലലാം വനലത്തക്കുറനിച്ചുലാം  പ്രകൃതനിലയക്കുറനിച്ചുലാം  അവകബഭാധലാം
സൃഷ്ടനിക്കഭാനുലാം നടലലതകേള സലാംരക്ഷനിക്കഭാനുലാം സഹഭായകേമഭാകുന.
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ദനിവസ കവതനഭാടനിസഭാനത്തനില് നനിയമനിചനിട്ടുള്ള ലലവല്ഡട്ട് ലലലഫട്ട് വഭാചര്മഭാര്

82 (5720) ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലയഭാറ്റൂര്,  മൂനഭാര്,  ഇടുക്കനി ഡനിവനിഷനുകേളനില് ദനിവസ കവതനഭാടനിസഭാനത്തനില്
നനിയമനിചനിട്ടുളള വഭാചര്മഭാലര സനിരലപടുത്തുവഭാന ഉകദ്ദശമുകണഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം ഡനിവനിഷനുകേളനില് നനിയമനിചനിട്ടുളള ദനിവസക്കൂലനി വഭാചര്മഭാരലട
വനിവരലാം കഫഭാറസട്ട് ലറയനിഞട്ട് തനിരനിചട്ട് ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) സര്ക്കഭാര് നനിശയനിചനിട്ടുളള കവതനനനിരക്കുലാം അകതഭാലടഭാപലാം ഹനില് ട്രെെഭാകട്ട്
അലവനസട്ട് ഉളലപലടയുളള പ്രഭാകദശനികേ അലവനസുകേളുലാം ഇവര്ക്കട്ട് നല്കുനകണഭാ;

(ഡനി) ഇലലങനില് കേഭാരണലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ദനിവസകവതനക്കഭാലര  സനിരലപടുത്തുന  വനിഷയലാം  ഇകപഭാള
പരനിഗണനയനിലനില.

(ബനി) ദനിവസക്കൂലനി വഭാചര്മഭാരലട വനിവരലാം അനുബന്ധമഭായനി* കചേര്ക്കുന.

(സനി)  ദനിവസ  കവതനഭാടനിസഭാനത്തനില്  കജഭാലനി  ലചേയവരന  വഭാചര്മഭാര്ക്കട്ട്
സര്ക്കഭാര്  നനിശയനിചനിട്ടുള്ള  കവതനനനിരക്കുലാം  കവരനിയബനിള  ഡനിയര്ലനസട്ട്  അലവനസുലാം
(വനി.ഡനി.എ.) നല്കുനണട്ട്. ഹനില് ട്രെെഭാകട്ട് അലവനസട്ട് നല്കുനനില.

(ഡനി)  ദനിവസ കവതന വഭാചര്മഭാര്ക്കട്ട്  ഹനില് ട്രെെഭാകട്ട്  അലവനസട്ട്  നല്കുവഭാന
നനിലവനില് വവവസയനില. 

തൃശ്ശൂരനില് അനഭാരഭാഷ നനിലവഭാരമുള്ള സുകവഭാളജനിക്കല് പഭാര്ക്കട്ട്

83 (5721) ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനവലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ത ന്ത്രൃശൂരനില്  അനഭാരഭാഷ  നനിലവഭാരമുള്ള  സുകവഭാളജനിക്കല്  പഭാര്ക്കട്ട്
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികമങ്ങള ഏതട്ട് ഘടത്തനിലഭാണട്ട്;

(ബനി)  എത്ര  ഏക്കര്  വനപ്രകദശമഭാണട്ട്  പ്രസസ്തുത  പദതനിക്കട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതട്ട്;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഉത്തരലാം

(എ)   നനിലവനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  തൃശ്ശൂര്  മൃഗശഭാലലയ  മഭാറനി  പുത്തൂരനില്
സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള  മഭാസര്  പഭാന  തയ്യേഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതുലാം  അതനിനട്ട്  കകേന്ദ്ര  മൃഗശഭാലഭാ
അകതഭാറനിറനിയുലട  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിചനിട്ടുള്ളതുമഭാണട്ട്.  തുടര്നട്ട്  കലഭാകേപ്രശസ  മൃഗശഭാലഭാ
ഡനിലലസനര് ശതീ.  കജഭാണ് കകേഭാ-യുലട കനതൃതസത്തനിലള്ള ലഎഡനിയ ഡനിലലസനസട്ട്
എന കേമ്പനനി  വനിശദമഭായ  രൂപകരഖ  (DPR)  തയ്യേഭാറഭാക്കനിവരന.  അതനുസരനിചട്ട്
12-8-2016-ലല  ജനി.ഒ.(എലാംഎസട്ട്.)നമ്പര്  30/2016/വനലാം  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്
പ്രകേഭാരലാം  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ  ആദവഘട  കജഭാലനികേള  തുടങ്ങുനതനിനട്ട്  ലസനട്രെെല്
പനി.ഡബക്യൂ.ഡനിലയ  ഏല്പനിചനിട്ടുള്ളതുമഭാണട്ട്.  ആദവഘടത്തനിലന്റെ  ലടണര്  നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരന. നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ രണഭാലാം ഘടത്തനിനുള്ള വനിശദമഭായ രൂപകരഖ
തയ്യേഭാറഭാക്കല് പുകരഭാഗമനിച്ചുവരന.

(ബനി)  65  ലഹകര് മുളകത്തഭാടവലാം  71  ലഹകര് കേശുമഭാവകതഭാടവലാം ആയനിട്ടുള്ള
136  ലഹകര്  സലത്തനില്  ഉകദ്ദശലാം  75  ലഹകര്  സലത്തഭാണട്ട്  പ്രസ്തുത  പദതനി
നടപനിലഭാക്കഭാന  ലക്ഷവമനിടനിരനിക്കുനതട്ട്.  ബഭാക്കനിയുള്ള  61  ലഹകര്  സലലാം  മൃഗശഭാലയുലട
ഭഭാവനിയനിലള്ള വനികേസനത്തനിനഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്. 

വനവജതീവനികേളുലട ആകമണത്തനിനുള്ള ധനസഹഭായലാം

84 (5722) ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വനവജതീവനികേളുലട  ആകമണത്തനില്  പരനികക്കല്ക്കുനവര്ക്കുലാം
മരണലാം  സലാംഭവനിചവരലട  ആശനിതർക്കുലാം  സഹഭായലാം  നല്കുന  പദതനി  നനിലവനിലകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസസ്തുത സഹഭായലാം കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി വര്ദനിപനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങനില്
വര്ദനിപനിചട്ട് നല്കുന കേഭാരവലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) കേടനല് കുകത്തറട്ട് മരണലപടുനവരലട ആശനിതർക്കുലാം പ്രസ്തുത പദതനി
പ്രകേഭാരലാം തുകേ നല്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇലലങനില്  ഇവർക്കട്ട്  കൂടനി  സഹഭായലാം  നല്കുന  കേഭാരവലാം  പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   നനിലവനിലണട്ട്.  1980-ലല  കകേരളഭാ  റളസട്ട്  കഫഭാര്  കപയ്ലമന്റെട്ട്  ഓഫട്ട്
കകേഭാമ്പനകസഷന  ടു  വനികനിലാംസട്ട്  ഓഫട്ട്  അറഭാക്കട്ട്  ലലബ  ലലവല്ഡട്ട്  ആനനിമല്സട്ട്
പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  നല്കേനിവരനതട്ട്.  സര്ക്കഭാര്,  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്
പരനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള ടനി ചേടപ്രകേഭാരലാം നനിലവനില് നല്കേനിവരന നഷ്ടപരനിഹഭാരത്തുകേകേള
തഭാലഴപറയുലാം പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്:
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കേഷ്ടനഷ്ടങ്ങളുലട സസഭഭാവലാം നഷ്ടപരനിഹഭാരത്തുകേ (രൂപ)

1 സഭായനിയഭായ അലാംഗഭലാംഗലാം പരമഭാവധനി 75,000 രൂപ

2 പരനിക്കട്ട് പരമഭാവധനി  75,000  രൂപ
(ലമഡനിക്കല്  ഓഫതീസറുലട
സര്ടനിഫനിക്കറനിലന്റെ
ലവളനിചത്തനില്)
പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട്
പരനിധനിയനിലഭാലത  ലചേലവഭായ
മുഴവന തുകേയുലാം നല്കുലാം.

3 മരണലാം 5 ലക്ഷലാം രൂപ

4 വനത്തനിനട്ട്  പുറത്തുവച്ചുള്ള  പഭാമ്പുകേടനി
മൂലമുള്ള മരണലാം

1 ലക്ഷലാം രൂപ 

(ബനി)   വര്ദനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഏറവലാം  ഒടുവനില്  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  വര്ദനിപനിച

22 -3-2013-ലല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  32/2013/വനലാം  പ്രകേഭാരലാം  സഭായനിയഭായ

അലാംഗഭലാംഗത്തനിനട്ട്  നല്കേനിവരന  പരമഭാവധനി  തുകേയഭായ  25,000  രൂപ  75,000

രൂപയഭാക്കനിയതുലാം കേനകേഭാലനികേളക്കുലാം കേഭാര്ഷനികേ വനിളകേളക്കുമുളലപലടയുള്ള നഭാശ

നഷ്ടങ്ങളക്കട്ട് നല്കേനി  വരന  പരമഭാവധനി  തുകേയഭായ  50,000  രൂപ  75,000

രൂപയഭാക്കനിയതുമഭാണട്ട്.  കൂടഭാലത  17-11-2014-ലല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  96/2014/

വനലാം  പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്  ജതീവഹഭാനനി  സലാംഭവനിക്കുനവരലട  ആശനിതര്ക്കട്ട്  നല്കുന

നഷ്ടപരനിഹഭാരത്തുകേ  5  ലക്ഷലാം രൂപയഭായുലാം വനത്തനിനട്ട്  പുറത്തുവചട്ട് പഭാമ്പുകേടനികയറട്ട്

മരണലപടുനവരലട ആശനിതര്ക്കട്ട് ഒര ലക്ഷലാം രൂപയഭായുലാം വര്ദനിപനിചതട്ട്.

(സനി&ഡനി) നല്കുനനില. 1980-ലല കകേരളഭാ റളസട്ട് കഫഭാര് ലപയ്ലമന്റെട്ട് ഓഫട്ട്

കകേഭാമ്പനകസഷന ടു വനികനിലാംസട്ട് ഓഫട്ട് അറഭാക്കട്ട് ലലബ ലലവല്ഡട്ട് ആനനിമല്സനിലല

വവവസകേള പ്രകേഭാരലാം വനവജതീവനി സലാംരക്ഷണ നനിയമത്തനിലല ലഷഡക്യൂള-1, ലഷഡക്യൂള 2 -ലല

പഭാര്ടട്ട്-2  എനനിവയനില്  ഉളലപടുന  ജതീവനികേള  മൂലമുണഭാകുന  ആകമണത്തനിനട്ട്  മഭാത്രകമ

നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  നല്കേഭാന  സഭാധനിക്കുകേയുള.  കേടനല്  കമല്പറഞ്ഞ  വനിഭഭാഗത്തനില്

ലപടഭാത്തതനിനഭാല്  നനിലവനിലല  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  അനുവദനിക്കഭാന

സഭാധനിക്കനില.
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കേഭാട്ടുപനനികേലള ലവടനിവയ്ക്കുനതനിനുള്ള ഉത്തരവട്ട്

85 (5723) ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേര്ഷകേരലട  കൃഷനി  നശനിപനിക്കുന  കേഭാട്ടുപനനികേലള  ലവടനിവയ്ക്കുനതനിനുള്ള
ഉത്തരവട്ട് നനിലവനിലകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഉത്തരവനില്  അപഭാകേതകേള  ഉളളതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  എങനില്  ആയതട്ട്  പരനിഹരനിചട്ട്  പുതനിയ  ഉത്തരവട്ട്  പുറലപടുവനിക്കുന  വനിഷയലാം
പരനിഗണനയനിലകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് ജനി.ഒ. (എലാംഎസട്ട്.)  നമ്പര് 95/2014/വനലാം തതീയതനി
17-11-2014  പ്രകേഭാരലാം  കൃഷനിയനിടങ്ങളനില് നനിരനരലാം  കൃഷനിനഭാശലാം  വരത്തുന കേഭാട്ടുപനനികേലള
ഉപഭാധനികേകളഭാലട  ലവടനിവച്ചു  ലകേഭാലഭാന  സര്ക്കഭാര്  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇഇൗ
സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവനിലന്റെ  കേഭാലഭാവധനി  കേഴനിഞ്ഞതനിനഭാല്  ആയതട്ട്  നതീടനി  നല്കുന
കേഭാരവലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

(ബനി)  പ്രസ്തുത  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവനിലല  നനിബന്ധനകേള  പഭാലനിക്കുനതനില്
പ്രഭാകയഭാഗനികേ തലത്തനില് ചേനില ബുദനിമുട്ടുകേളുലണനലാം ആയതട്ട് ലഘൂകേരനിക്കണലമന
ആവശവലാം പലയനിടങ്ങളനില്നനിനലാം വരനതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) ഇക്കഭാരവലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

തനിരവമ്പഭാടനി മൃഗഭാശുപത്രനിയനില് ജതീവനക്കഭാരലട കുറവട്ട്

86 (5724) ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2013-ല്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  ലവററനിനറനി  കപഭാളനിക്ലനിനനിക്കനിനഭായനി
ഉയര്ത്തനിയ തനിരവമ്പഭാടനി മൃഗഭാശുപത്രനിയനില് ആവശവത്തനിനട്ട് ജതീവനക്കഭാര് ഇലഭാത്ത
കേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പദവനി  ഉയര്ത്തലപടതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഏലതലഭാലാം  തസനികേകേളഭാണട്ട്
പുതുതഭായനി  സൃഷ്ടനിചലതനലാം  ഈ  തസനികേകേളനില്  നനിയമനലാം  നടത്തഭാത്തതട്ട്  എന്തു
ലകേഭാണഭാലണനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  തസനികേകേളനില്  അടനിയനരമഭായനി  നനിയമനലാം  നടത്തുനതനിനട്ട്
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  (ലലകേ)നമ്പര്  180/2014/എ.ഡനി.  തതീയതനി  25-8-2014
പ്രകേഭാരലാം തനിരവമ്പഭാടനി ലവററനിനറനി കപഭാളതീക്ലനിനനിക്കനില് ഒര ലവററനിനറനി സര്ജലന്റെയുലാം
ഒര ലഭാബട്ട് ലടകതീഷവലന്റെയുലാം  (കഗ്രഡട്ട്2)  തസനികേകേളഭാണട്ട് പുതുതഭായനി അനുവദനിചതട്ട്.
ലവററനിനറനി കപഭാളതീക്ലനിനനിക്കനിലന്റെ ആഫതീസട്ട് കമധഭാവനി സതീനനിയര് ലവററനിനറനി സര്ജന
ആയതനിനഭാല്  പുതുതഭായനി  അനുവദനിച  ലവററനിനറനി  സര്ജന  തസനികേയനില്  മഭാറലാം
വരത്തനി  സതീനനിയര്  ലവററനിനറനി  സര്ജന  തസനികേ  അനുവദനിക്കണലമനട്ട്  മൃഗസലാംരക്ഷണ
വകുപട്ട്  ഡയറകര് അകപക്ഷനിചനിരനതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ഒര സതീനനിയര്  ലവററനിനറനി
സര്ജന  തസനികേകയഭാ  സമഭാന  തസനികേയഭായ  അസനിസന്റെട്ട്  ഡയറകര്  തസനികേകയഭാ
തനിരവമ്പഭാടനി ലവററനിനറനി കപഭാളനിക്ലനിനനിക്കനികലയട്ട് ഷനിഫട്ട് ലചേയ്യുകേയുലാം പകേരലാം അവനിലട
ലവററനിനറനി  സര്ജന  തസനികേയഭായനി  മഭാറഭാനുലാം  സര്ക്കഭാര്   നനിര്കദ്ദശനിചനിരന.
എനഭാല് വകുപനില് ഷനിഫട്ട്  ലചേയ്യേഭാന  സതീനനിയര്  ലവററനിനറനി  സര്ജന/അസനിസന്റെട്ട്
ഡയറകര് തസനികേ ഇലഭാതനിരനതനിനഭാലഭാണട്ട് നനിയമനലാം നടത്തഭാതനിരനതട്ട്.

(സനി) പരനികശഭാധനിച്ചുവരന.

പശു, ആടട്ട്, കകേഭാഴനി, തഭാറഭാവട്ട് എനനിവയട്ട് ഇനഷസറനസട്ട്

87 (5725) ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   നഭാണു :
ശതീ  .   കതഭാമസട്ട് ചേഭാണനി :
ശതീ  .    കകേഭാവൂര്  കുഞ്ഞുകമഭാന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പശു,  ആടട്ട്,  കകേഭാഴനി,  തഭാറഭാവട്ട്  എനനിവയഭായനി  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്
സഹഭായകത്തഭാലട  എലനങനിലലാം  ഇനഷസറനസട്ട്  പദതനികേള  നനിലവനിലകണഭാ;
ഇലലങനില് എലനങനിലലാം പദതനികേള നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  ആപ്കകേഭാസട്ട് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനില് ലമമ്പര്ഷനിപട്ട് ഇലഭാത്തവരലാം
എനഭാല്  വര്ഷങ്ങളഭായനി  ക്ഷതീരകമഖലയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുനവരമഭായ  കേര്ഷകേലര
സലാംഭരണ,  വനിതരണ  ശലാംഖലയുലട  ഭഭാഗമഭാക്കനിമഭാറഭാന  സര്ക്കഭാര്  ലചേയ്യേഭാനുകദ്ദശനിക്കുനതട്ട്
എലനഭാലക്കയഭാലണനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  നഭാടന  ജനുസ്സുകേളുലട  പ്രജനനത്തനിനുലാം  പ്രചേരണത്തനിനുലാം  സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം
എലനഭാലക്ക  പദതനികേളഭാണട്ട്  നനിലവനിലള്ളതട്ട്;  ഇതനിനഭായനി  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേള
ഏലതങനിലലാം നനിലവനിലകണഭാ;

(ഡനി)  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുനതനികലയഭായനി  ഏലതങനിലലാം
പദതനികേള സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
1484/2019
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(എ)  കുടനഭാടട്ട്  പഭാകക്കജനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  തഭാറഭാവട്ട്  ഇനഷസറനസട്ട്  ആലപ്പുഴ,
പത്തനലാംതനിട,  കകേഭാടയലാം  ജനിലകേളനില്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനുപുറകമ  ഇഇൗ
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം സലാംസഭാനഭാവനിഷ്കൃത പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി സലാംസഭാനലമഭാടഭാലകേ
തഭാറഭാവട്ട്  ഇനഷസറനസട്ട്  ഏര്ലപടുത്തുന നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.  ആയതനിനട്ട്
20 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. കേനകേഭാലനികേലള ഇനഷസര് ലചേയ്യുനതനിനുള്ള
പദതനി പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനഭായനി നഭാഷണല് ലലലവ്കസഭാക്കട്ട്
മനിഷന  എന കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനിക്കട്ട്  കേതീഴനില്  ലലലവ്കസഭാക്കട്ട്  ഇനഷസറനസട്ട്
പദതനിക്കഭായനി  104  ലക്ഷലാം  രൂപ  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  റനിലതീസട്ട്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട്
തുടര് നടപടനികേള മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപട്ട് സസതീകേരനിച്ചുവരന. കകേഭാഴനികേലള ഇനഷസര്
ലചേയ്യുനതട്ട് സലാംബന്ധനിച പദതനികേലളഭാനലാം നനിലവനിലനില.

(ബനി)  ആനന്ദട്ട്  മഭാതൃകേഭാ  ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദകേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനില്  നനിലവനിലള്ള
നനിയമഭാവലനി  പ്രകേഭാരലാം  ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങളനില്  120  ദനിവസങ്ങളക്കുളളനില്  90  ദനിവസലമങനിലലാം
പഭാല് നല്കേനിലയങനില് മഭാത്രകമ ലമമ്പര്ഷനിപട്ട്  നല്കുവഭാന വവവസയുള.  മുഴവന
ക്ഷതീരകേര്ഷകേലരയുലാം  ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങളനില്  അലാംഗങ്ങളഭാക്കുനതനിനുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടത്തുനതനിനട്ട് ഉകദ്ദശനിക്കുനണട്ട്.

(സനി)  നനിലവനിലണട്ട്.  നഭാടന  ജനുസ്സനില്ലപട  മലബഭാറനി  ആടുകേളുലട  പ്രജനനത്തനിനുലാം
പ്രചേരണത്തനിനുലാം  സലാംരക്ഷണത്തനിനുമഭായനി  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിലല  ലകേഭാകമരനി  ആടുവളര്ത്തല്
കകേന്ദ്രലാം  ആര്.ലകേ.വനി.ലലവ.  പദതനിയനില്  ശഭാക്തതീകേരനിച്ചുവരന.  നഭാടന  ജനുസ്സനില്ലപട
മലബഭാറനി  ആടുകേളുലട  പ്രജനനത്തനിനുലാം  പ്രചേരണത്തനിനുലാം  സലാംരക്ഷണത്തനിനുമഭായനി
"രഭാഷതീയ കഗഭാകുല് മനിഷന" എന കപരനില് കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനിയുലാം നനിലവനിലണട്ട്.
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില്  കബഡടുക്കയനില്  പുതനിയ  ആടുവളര്ത്തല്  കകേന്ദ്രലാം
തുടങ്ങുവഭാനുള്ള  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരന.  സലാംസഭാന  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി
നഭാടന ജനുസ്സുകേളുലട സലാംരക്ഷണലാം ലക്ഷവമനിടട്ട്  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് കുള്ളന പശുക്കളുലട
സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപട്ട് കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ബദനിയടുക്കയനില് ഒര
ഫഭാലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  കകേരളത്തനിലന്റെ  നഭാടന  കേനകേഭാലനി  ജനുസ്സുകേളഭായ  ലവച്ചൂര്,
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  കുള്ളന  എനതീ  ഇനലാം  പശുക്കലള  വളര്ത്തുന  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ഒറത്തവണ
ധനസഹഭായമഭായനി  10,000 രൂപ കകേരള കേനകേഭാലനി വനികേസന കബഭാര്ഡട്ട്  (KLDB)
നല്കുനണട്ട്. കകേന്ദ്രപദതനിയഭായ "രഭാഷതീയ കഗഭാകുല് മനിഷന" പദതനി മുകഖന ഒര
വര്ഷലാം ഇപ്രകേഭാരലാം 300 കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ധനസഹഭായലാം നല്കേനിവരനണട്ട്.

(ഡനി)  പദതനികേള  സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  ലലലവ്കസഭാക്കട്ട്  ലഹല്ത്തട്ട്  ആന്റെട്ട്
ഡനിസതീസട്ട്  കേണ്കട്രെെഭാള,  നഭാഷണല്  ലലലവ്കസഭാക്കട്ട്  മനിഷന,  ലലലവ്കസഭാക്കട്ട്
ലസനസസട്ട്,  ആനനിമല് ഹസ്ബനട്രെെനി സഭാറനിസനികട്ട്  &  സഭാമ്പനിള സര്കവ്വ തുടങ്ങനിയ
കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേളക്കട്ട് ലപ്രഭാകപഭാസല് സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്. 
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• ലലലവ്കസഭാക്കട്ട് ലഹല്ത്തട്ട് ആന്റെട്ട് ഡനിസതീസട്ട് കേണ്കട്രെെഭാള എന
പദതനി  കദശതീയവലാം  സഭാമ്പത്തനികേവമഭായനി  പ്രഭാധഭാനവമുള്ള കേനകേഭാലനി-
പക്ഷനി  കരഭാഗ  നനിയനണലാം  ലക്ഷവമനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.  ഇതനിനഭായനി
23.25 കകേഭാടനി രൂപയുലട ലപ്രഭാകപഭാസല് സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്. 

• നഭാഷണല്  ലലലവ്കസഭാക്കട്ട്  മനിഷന-മൃഗസലാംരക്ഷണ  കമഖലയനിലല
ഉല്പഭാദന വര്ദനവലാം  കേര്ഷകേരലട  വരമഭാന  മഭാര്ഗ്ഗവലാം  ലക്ഷവമനിടുന.
ഇഇൗ പദതനിക്കഭായനി  37.56  കകേഭാടനി  രൂപയുലട ലപ്രഭാകപഭാസല്
സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.

• ലലലവ്കസഭാക്കട്ട്  ലസനസസട്ട്  5  വര്ഷത്തനിലലഭാരനിക്കല്  എടുക്കുന
കേനകേഭാലനി  -  പക്ഷനി  സമ്പത്തനിലന്റെ  കേണലക്കടുപഭാണട്ട്.  ഇതനിനഭായനി
2.76 കകേഭാടനി രൂപയുലട ലപ്രഭാകപഭാസല് സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്. 

• ആനനിമല് ഹസ്ബനട്രെെനി സഭാറനിസനികട്ട് &  സഭാമ്പനിള സര്കവ്വ വഴനി
പഭാല്,  മഭാലാംസലാം,  മുട തുടങ്ങനിയവയുലട ഉല്പഭാദനത്തനിലന്റെ കേണക്കട്ട്
സഭാമ്പനിള  സര്കവ്വകേളനിലൂലട  കേലണത്തഭാന  ലക്ഷവമനിടുന.  225
ലക്ഷലാം രൂപയുലട ലപ്രഭാകപഭാസല് ഇതനിനഭായനി സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.

കേനകേഭാലനി പ്രജനനത്തനിനഭായുള്ള സലാംസഭാന ആക്ഷന പഭാന (അടങല് തുകേ
98.67  കകേഭാടനി  രൂപ)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പരനിഗണനയഭായനി  കകേരള  കേനകേഭാലനി
വനികേസന  കബഭാര്ഡട്ട്  (KLDB)  സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  ക്ഷതീര  വകുപട്ട്  സമര്പനിചനിട്ടുള്ള
പദതനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. RIDF  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  പടണക്കഭാടട്ട്  മനില്ക്കട്ട്  കപ്രഭാഡകട്ട്  ലഫസനിലനികറഷന
ലസന്റെറനിലന്റെ നനിലവഭാരലാം ഉയര്ത്തുനതനിനുള്ള പദതനി. 

2. RIDF  പദതനി പ്രകേഭാരലാം ഓചനിറ ക്ഷതീകരഭാല്പന നനിര്മ്മേഭാണ പരനിശതീലന
കകേന്ദ്രത്തനിനട്ട് സസനമഭായനി ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള പദതനി.

3. ലകേഭാലലാം  വനിളക്കുപഭാറയനില്  എന്റെര്പ്രണര്ഷനിപട്ട്  ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  കേലാം
ലഫസനിലനികറഷന ലസന്റെര് സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള പദതനി.

4. ആലത്തൂര് ക്ഷതീരപരനിശതീലന കകേന്ദ്രലത്ത ലസന്റെര് കഫഭാര് എകലനസട്ട്
ഇന  ഫുഡട്ട്  കസഫനി  സഭാനകഡര്ഡ്സട്ട്  ആയനി  ഉയര്ത്തുനതനിനുള്ള
പദതനി.

5. അടൂര് അമ്മേകേണലാംകേരയനിലല ഓചനിറ ക്ഷതീര പരനിശതീലന കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ
അടനിസഭാന സഇൗകേരവങ്ങള വനികേസനിപനിക്കുനതനിനുള്ള പദതനി. 
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കകേഭാഴനി വളര്ത്തലനിനട്ട് ലകേപ്കകേഭാ മുകഖനയുള്ള കപ്രഭാതഭാഹനലാം

88 (5726) ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴനി  വളര്ത്തല്  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  ലകേപ്കകേഭാ  മുകഖന
എലനലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരന എനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വതീടുകേളനില്  മുടകക്കഭാഴനി  വളര്ത്തുനതനിനട്ട്  കൂടുകേളുലാം  മറലാം  സബ്സനിഡനികയഭാലട
ലകേപ്കകേഭാ  മുകഖന  നല്കേനി  വരനകണഭാ;  ഉലണങനില്  അവയുലട  വനിശദഭാലാംശലാം
അറനിയനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)   കകേഭാഴനി  വളര്ത്തല്  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനുകവണനി  ലകേപ്കകേഭാ  നടപഭാക്കനി
വരന വനിവനിധ പദതനികേളഭാണട്ട് ലകേപ്കകേഭാ ആശയ, ലകേപ്കകേഭാ നഗരപ്രനിയ, കകേഭാള
നനിലങ്ങളനിലല കകേഭാഴനി  കൃഷനി,  ററല് ബഭാക്കവഭാര്ഡട്ട്  പഇൗളട്രെെനി  ലപ്രഭാഡക്ഷന,  കകേഭാഴനി
വളര്ത്തല്  പദതനി  കുടുലാംബശതീ  യൂണനിറകേളവഴനി,  കകേഭാഴനി  വളര്ത്തല്  ഗ്രഭാമങ്ങള,
പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കുള്ള  കകേഭാഴനി  വളര്ത്തല്  പദതനി,  കുഞ്ഞുലലകേകേളനില്  കകേഭാഴനിക്കുഞ്ഞട്ട്
പദതനി എനനിവ.  കൂടഭാലത ലകേഭാലലാം ജനിലയനിലല ലകേഭാടനിയലാം,  തൃശ്ശൂര് ജനിലയനിലല മഭാള
എനതീ  സലങ്ങളനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  മുടകക്കഭാഴനി  പ്രജനന  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന
മുടകക്കഭാഴനി കുഞ്ഞുങ്ങലള ഇന്റെകഗ്രഷന പദതനി പ്രകേഭാരലാം കേര്ഷകേരനിലൂലട വളര്ത്തനിലയടുത്തട്ട് 45
ദനിവസലാം  പ്രഭായമഭാകുകമ്പഭാള  വനിവനിധ  പദതനികേളക്കട്ട്  വനിതരണലാം  ലചേയവരന.
തനിരവനനപുരലാം  ജനിലയനിലല  കുടപനക്കുനനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  ഇറചനികക്കഭാഴനി
പ്രജനന  കകേന്ദ്രത്തനില്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന  ഒര  ദനിവസലാം  പ്രഭായമഭായ  ഇറചനികക്കഭാഴനി
കുഞ്ഞുങ്ങലള ഇന്റെകഗ്രഷന പദതനി പ്രകേഭാരലാം കേര്ഷകേരനിലൂലട വളര്ത്തനിലയടുത്തട്ട്  45
ദനിവസലാം പ്രഭായമഭാകുകമ്പഭാള ലകേപ്കകേഭായുലട  കപ്രഭാസസനിലാംഗട്ട്  പഭാന്റെനില് ലകേഭാണ്ടുവനട്ട്
സലാംസരനിചട്ട് ലകേപ്കകേഭാ ചേനിക്കന തയ്യേഭാറഭാക്കുന. അതനിനു പുറകമ കകേഭാഴനിവളര്ത്തലനില്
ഏര്ലപടനിരനിക്കുന  ആവശവക്കഭാരഭായ കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  കകേഭാഴനിക്കുഞ്ഞുങ്ങലള സഇൗജനവ
നനിരക്കനില് വനിതരണലാം ലചേയവരന.

(ബനി)  വതീടുകേളനില്  കകേഭാഴനി  വളര്ത്തല്  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനുകവണനി
കകേഭാര്പകറഷനുകേളനിലലാം  മുനസനിപഭാലനിറനികേളനിലലാം  നടപനിലഭാക്കനിവരന  "നഗരപ്രനിയ
പദതനി  "  പ്രകേഭാരലാം ലതരലഞ്ഞടുക്കലപടുന ഓകരഭാ ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിനുലാം  5  കകേഭാഴനി,
5  കേനികലഭാ തതീറ,  മരനട്ട്, 1650  രൂപ വനിലവരന കൂടട്ട് എനനിവ നല്കുന.  ഇതനില്
കൂടനിനട്ട് ഗുണകഭഭാക വനിഹനിതമഭായനി  850  രൂപ മഭാത്രലാം അടചഭാല് മതനി.  ബഭാക്കനി തുകേ
സബ്സനിഡനിയഭാണട്ട്.
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89 (5727) ശതീ  .    കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2015-16 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത ബഡ്ജറനില് ഉളലപടുത്തനിയനിരനതുലാം
ലതരലഞ്ഞടുപട്ട് ലപരമഭാറചടലാം വനതനിനഭാല് നടക്കഭാലത കപഭായതുമഭായ ലവററനിനറനി
കപഭാളനി  ക്ലനിനനിക്കുകേള  അനുവദനിക്കുനതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  സര്ക്കഭാര്  എനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചു എനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കകേഭാടയലാം  ജനിലയനില്  കേടുത്തുരത്തനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  അനുവദനിച
ലവററനിനറനി കപഭാളനിക്ലനിനനിക്കനിനട്ട് ആവശവമഭായ എലനലഭാലാം തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു എനട്ട്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത കപഭാളനിക്ലനിനനിക്കനിനട്ട് ആവശവമഭായ തസനികേകേൾ പുനര്വനിനവഭാസത്തനിലൂലട
നടപനില് വരത്തുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലവററനിനറനി  കപഭാളനിക്ലനിനനിക്കുകേള  അനുവദനിക്കുകമ്പഭാള  സതീനനിയര്
ലവററനിനറനി സര്ജന,  ലവററനിനറനി സര്ജന,  ലഭാബട്ട് ലടകതീഷവന,  ക്ലഭാര്ക്കട്ട്,  ഫതീല്ഡട്ട്
ആഫതീസര്  എനതീ  തസനികേകേള  പുതുതഭായനി  സൃഷ്ടനികക്കണനിവരലമനതനിനഭാല്  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്
അധനികേ സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാധവത ഉണഭാകുലാം. നനിലവനിലള്ള സഭാമ്പത്തനികേ സനിതനിയനില്
സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  അധനികേ  ബഭാധവത  ഏലറടുക്കഭാന  കേഴനിയഭാത്തതനിനഭാല്  തല്ക്കഭാലലാം
ലവററനിനറനി കപഭാളനിക്ലനിനനിക്കുകേള അനുവദനിക്കഭാന നനിര്വ്വഭാഹമനില.

(ബനി)  കകേഭാടയലാം  ജനിലയനിലല  കേടുത്തുരത്തനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്
ലവററനിനറനി  കപഭാളനിക്ലനിനനിക്കട്ട്  അനുവദനിചനിടനില.  കേടുത്തുരത്തനി  മൃഗഭാശുപത്രനി  ലവററനിനറനി
കപഭാളനിക്ലനിനനിക്കഭായനി ഉയര്ത്തുന കേഭാരവലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരന.

(സനി) മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപനില് പുനര്വനിനവസനിക്കുവഭാന തസനികേകേളനില.

മുടകക്കഭാഴനി വളര്ത്തുനതനിനട്ട് കപ്രഭാതഭാഹനലാം

90 (5728) ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  നഗര  പ്രകദശങ്ങളനിലല  വതീടുകേളനില്  മുടകക്കഭാഴനി
വളര്ത്തുനതട്ട് കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നഗരങ്ങളനിലല  വതീടുകേളനില്  വളര്ത്തുന  പക്ഷനികേളക്കുലാം  മൃഗങ്ങളക്കുലാം
യഥഭാസമയലാം  കരഭാഗ  പ്രതനികരഭാധ  കുത്തനിവയ്പ്പുകേള  നല്കുനതനിനട്ട്  ലമഭാദബല്
യൂണനിറകേള ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) എങനില് അവയുലട വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  നഗര  പ്രകദശങ്ങളനിലല  വതീടുകേളനില്  മുടകക്കഭാഴനി
വളര്ത്തുനതട്ട്  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  വകുപട്ട്  തലത്തനില് സഭാറജനികേട്ട്  റനിസര്ചട്ട്
ആന്റെട്ട്  എകട്ട്ലറനഷന  പഭാന   (SREP)  എന  പദതനിയുലട  കേതീഴനില്  ലകേഭാലലാം,
ആലപ്പുഴ,  കകേഭാടയലാം,  എറണഭാകുളലാം,  തൃശ്ശൂര്,  മലപ്പുറലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്,  കേണ്ണൂര് എനതീ
ജനിലകേളനിലഭായനി 700 യൂണനിറകേള തുടങ്ങുന. ഒര യൂണനിറനിനട്ട് മതനിപട്ട് ലചേലവട്ട് 10,000
രൂപ.  സബ്സനിഡനി  5,000  രൂപയുലാം  നല്കുന.  നഗരങ്ങളനിലല  വതീടുകേളനില്  മുടയുല്പഭാദനലാം
വര്ദനിപനിക്കുകേ,  അടുക്കള  മഭാലനിനവങ്ങളനിലൂലട  മുടയുല്പഭാദനലചേലവട്ട്  കുറയ്ക്കുകേ  എനതീ
ലക്ഷവങ്ങകളഭാലട  ലകേപ്കകേഭാ  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപഭാക്കനിവരന  പദതനിയഭാണട്ട്  ലകേപ്കകേഭാ
നഗരപ്രനിയ.  സലാംസഭാനലത്ത  കകേഭാര്പകറഷനുകേളനിലലാം  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനിലമഭാണട്ട്
ഇഇൗ പദതനി നടപഭാക്കുനതട്ട്.  ഇഇൗ പദതനി പ്രകേഭാരലാം ഓകരഭാ ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിനുലാം  5
കകേഭാഴനികേളുലാം  5  കേനികലഭാ  തതീറയുലാം  മരനലാം  5  കകേഭാഴനികേലള  വളര്ത്തുനതനിനട്ട്
അനുകയഭാജവമഭായ  ഒര  കൂടുലാം  നല്കേന.  1,650  രൂപ  വനിലയുള്ള  ഇഇൗ  കൂടനിനട്ട്
ഗുണകഭഭാക  വനിഹനിതമഭായനി  850  രൂപ മഭാത്രലാം അടചഭാല് മതനിയഭാകുലാം.  ബഭാക്കനി തുകേ
സബ്സനിഡനിയഭാണട്ട്.

(ബനി&സനി)  അസഭാഡട്ട്  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  നഗര -ഗ്രഭാമ  വവതവഭാസലാം  കൂടഭാലത
വതീടുകേളനില്  ലചേനട്ട്  കകേഭാഴനി,  തഭാറഭാവട്ട്  എനനിവയട്ട്  പ്രതനികരഭാധ  കുത്തനിവയ്പട്ട്  നടത്തനി
വരന.  കഗഭാരക്ഷഭാ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ആറുമഭാസത്തനിലലഭാരനിക്കല്  കുളമ്പുകരഭാഗത്തനിനുള്ള
പ്രതനികരഭാധ  കുത്തനിവയ്പട്ട്  മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപനിലന്റെ  കുത്തനിവയ്പട്ട്  സസഭാഡട്ട്  ഭവന
സന്ദര്ശനലാം  നടത്തനി  നല്കേനിവരന.  റഭാബതീസട്ട്  ഫ്രതീ  കകേരള  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
വതീടുകേളനിലലത്തനിയുലാം കേവഭാമ്പുകേള സലാംഘടനിപനിച്ചുലാം കപവനിഷബഭാധയ്ലക്കതനിലര കുത്തനിവയ്പുകേള
നല്കേനിവരന. ലകേപ്കകേഭായനില്നനിനലാം വനിതരണലാം ലചേയ്യുന കകേഭാഴനികേളക്കുലാം തഭാറഭാവകേളക്കുലാം
വനിതരണലാം ലചേയ്യുന പ്രഭായലാംവലര എലഭാ വനിധത്തനിലമുള്ള പ്രതനികരഭാധ കുത്തനിവയ്പുകേളുലാം
എടുത്തനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്. അതനിനഭാല് അവയട്ട് കുത്തനിവയ്പുകേള നടത്തഭാന ലകേപ്കകേഭായുലട
ആഭനിമുഖവത്തനില്  ലമഭാലലബല്  യൂണനിറകേള  പ്രവര്ത്തനിക്കുനനില.  വഭാകനികനഷനു
കവണനി ലമഭാലലബല് യൂണനിറകേള പ്രഭാകയഭാഗനികേമല.

കേറവ യനലാം വഭാങ്ങനിക്കുവഭാന ധനസഹഭായലാം

91 (5729) ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് കുനപനിള്ളനി :
ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പശുക്കളുളള കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് കേറവയനലാം വഭാങ്ങനിക്കുവഭാന ധനസഹഭായലാം
നല്കുനതനിനട്ട് പദതനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എത്ര  രൂപയുലട  ധനസഹഭായമഭാണട്ട്  ഇപ്രകേഭാരലാം  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  നല്കുനതട്ട്;
വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത പദതനിക്കട്ട് ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ) പദതനി നനിലവനിലണട്ട്. MSDP, IDDP  എനതീ പദതനികേളുലട ഭഭാഗമഭായനി
അകഞഭാ  അതനിലധനികേകമഭാ  ഉരക്കളുലട  ഉടമസര്ക്കട്ട്  കേറവയനലാം  വഭാങ്ങുനതനിനട്ട്
ധനസഹഭായലാം  നല്കേനിവരന.  കേറവക്കഭാരലട  എണലാം  കുറഞ്ഞുവരനികേയുലാം  ഒര  പശുവനിലന
കേറക്കുനതനിനട്ട്  800-1200  രൂപ  പ്രതനിമഭാസലാം  കേറവക്കൂലനിയഭായനി  നല്കകേണനി
വരനികേയുലാം  ലചേയ്യുന  സഭാഹചേരവത്തനില്  മനില്മയുലട  കമഖലഭാ  യൂണനിയനുകേള  കേറവ
യനലാം  വഭാങ്ങുനതനിനുള്ള  വനിവനിധ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിവരന.  മനില്മയുലട
തനിരവനനപുരലാം  കമഖലഭാ  യൂണനിയന  2016-17  വര്ഷത്തനികലയട്ട്  50%  ലബനനിഫനിഷവറനി
കകേഭാണ്ട്രെെനിബക്യൂഷന  ഉളലപലട  കേറവ  യനലാം  വഭാങ്ങുനതനിനഭായനി  90  ലക്ഷലാം  രൂപ
വകേയനിരത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. എറണഭാകുളലാം കമഖലഭാ യൂണനിയന നടപ്പു സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം
ഒര ഇലകനികേട്ട് യനത്തനിനട്ട്  10,000  രൂപ നനിരക്കനില് ധനസഹഭായലാം നല്കുനതനിനട്ട്
തുകേ വകേയനിരത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  മലബഭാര് കമഖലഭാ യൂണനിയന മനില്മ നടപഭാക്കുന ഫഭാലാം
സകപഭാര്ടട്ട് പദതനിവഴനി കേറവ യനലാം വഭാങ്ങുനതനിനട്ട് സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്  15,000  രൂപ
പ്രകേഭാരലാം സബ്സനിഡനി നല്കുനണട്ട്.

(ബനി)  ലചേലവഴനിക്കുന  തുകേയുലട  50%  പരമഭാവധനി  25,000  രൂപയുലട
ധനസഹഭായലാം നല്കുന. മനില്മയുലട തനിരവനനപുരലാം കമഖലഭാ യൂണനിയന  2016-17
വര്ഷത്തനികലക്കട്ട് കേറവ യനലാം വഭാങ്ങുനതനിനഭായനി 90 (ലതഭാണ്ണൂറട്ട് ലക്ഷലാം രൂപ മഭാത്രലാം) ലക്ഷലാം
രൂപ വകേയനിരത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിലന്റെ  50%  ലബനനിഫനിഷവറനി  കകേഭാണ്ട്രെെനിബക്യൂഷനഭാണട്ട്.
എറണഭാകുളലാം  കമഖലഭാ  യൂണനിയന  നടപ്പു  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ഒര  ഇലകനികേട്ട്
യയ്രനത്തനിനട്ട്  10,000  രൂപ  നനിരക്കനില്  ധനസഹഭായലാം  നല്കുനതനിനട്ട്  തുകേ
വകേയനിരത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  മലബഭാര്  കമഖലഭാ  യൂണനിയന  മനില്മ  നടപഭാക്കുന  ഫഭാലാം
സകപഭാര്ടട്ട് പദതനിവഴനി കേറവ യനലാം വഭാങ്ങുനതനിനട്ട് സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്  15,000  രൂപ
പ്രകേഭാരലാം സബ്സനിഡനി നല്കേനിവരനണട്ട്.

(സനി)  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  71/2016/ഡനി.ഡനി.  തതീയതനി  16-8-2016
പ്രകേഭാരലാം 6,367 ലക്ഷലാം രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

ക്ഷതീര സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള 

92 (5730) ശതീ  .   രഭാജ എബഹഭാലാം : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് എത്ര ക്ഷതീര സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുണട്ട്; ഇവയുലട ജനില
തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സലാംഘങ്ങളനില്  രജനിസര്  ലചേയ്യേലപടനിട്ടുള്ള  ആലകേ  ക്ഷതീര  കേര്ഷകേരലട
എണലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പ്രതനിദനിനലാം ഇവര് മനില്മയട്ട് ലഭവമഭാക്കുനതട്ട് എത്ര ലനിറര് പഭാൽ ആണട്ട്?
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(എ)  31-5-2016 വലര 3675 ക്ഷതീര സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള നനിലവനിലണട്ട്.
ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് അനുബന്ധമഭായനി* കചേര്ക്കുന.

(ബനി)  31-3-2015-ലല  കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം  12,56,637  കപരഭാണട്ട്  ക്ഷതീര
സലാംഘങ്ങളനില് അലാംഗങ്ങളഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(സനി)  ക്ഷതീര  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള  പ്രതനിദനിനലാം  ശരഭാശരനി  10.4  ലക്ഷലാം
ലനിറര് പഭാല് മനില്മയട്ട് നല്കുനണട്ട്. 

സബ്സനിഡനി നനിരക്കനിലള്ള കേഭാലനിത്തതീറ

93 (5731) ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ക്ഷതീര വനികേസന വകുപനിന കേതീഴനില് ക്ഷതീരകേര്ഷകേരലട കേനിടഭാരനികേളക്കട്ട്
സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  നലനിവരന  കേഭാലനിത്തതീറ  വനിതരണത്തനില്  എലനങനിലലാം
തടസ്സമുണഭായനിട്ടുലണങനില് കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനിലള്ള  കേഭാലനിത്തതീറ  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുനതനിനട്ട്
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ക്ഷതീര വനികേസന വകുപ്പുമുകഖന കേനിടഭാരനികേളക്കട്ട് കേഭാലനിത്തതീറ സബ്സനിഡനി
നനിരക്കനില്  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന  പദതനി  നനിലവനിലനില.  എനഭാല്  മൃഗസലാംരക്ഷണ
വകുപനിന കേതീഴനില് സബ്സനിഡനികയഭാടുകൂടനിയുള്ള കേഭാലനിത്തതീറ മനില്മയുലട കേഭാലനിത്തതീറ
ഫഭാകറനികേളനില്നനിനലാം  കകേരള  ഫതീഡ്സനിലന്റെ  കേഭാലനിത്തതീറ  ഫഭാകറനികേളനില്  നനിനലാം
വനിതരണലാം ലചേയ്യുനണട്ട്.  അനവസലാംസഭാനങ്ങളനില് നനിനലാം ലഭനികക്കണ അസലാംസ്കൃത
വസ്തുക്കളുലട ലഭവതയനില് കുറവട്ട്  കനരനിടതുമൂലലാം ഇപ്രകേഭാരലാം നല്കകേണ കേഭാലനിത്തതീറ
വനിതരണത്തനില് ലചേറനിയ തടസ്സങ്ങള ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്.  എനനിരനഭാലലാം  കേഴനിയുനത്ര
കേഭാലനിത്തതീറ വനിതരണലാം ലചേയ്യുനതനിനട്ട് മനില്മ ശമനിക്കുനണട്ട്.

(ബനി) ഭരണഭാനുമതനി നല്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരന.

പഭാല് സലാംഭരണ-സലാംസരണ-വനിതരണ രലാംഗലാം

94 (5732) ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില് എത്ര പഭാല് സലാംഭരണ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുലാം പഭാല്
വനിപണന ലഫഡകറഷനുകേളുലാം മനില്മയുലട കേതീഴനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്;

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  മനില്മയനില്  ലഷയര് ഉള്ള പ്രഭാഥമനികേ  സലാംഘങ്ങളനില് ലമഭാത്തലാം  എത്ര
അലാംഗങ്ങളുണട്ട്;  ഇത്തരലാം സലാംഘങ്ങളവഴനി എത്ര കേര്ഷകേര് ഓകരഭാ ദനിവസവലാം പഭാല്
എത്തനിയ്ക്കുനലണനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സസകേഭാരവ കമഖലയനില് പഭാല് സലാംഭരണ-സലാംസരണ-വനിതരണ രലാംഗത്തട്ട്
എത്ര സലാംരലാംഭങ്ങളുലാം ഉല്പഭാദകേ കേമ്പനനികേളുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുനലവനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  മനില്മയനില്  അലാംഗങ്ങളലഭാത്ത  കേര്ഷകേരനില്  നനിനലാം  ശരഭാശരനി  എത്ര
ലനിറര് പഭാല് ഒര ദനിവസലാം സലാംഭരനിക്കുനലവനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  കകേരളത്തനിനട്ട് പുറത്തട്ട് നനിനട്ട് ലകേഭാണ്ടുവരന പഭാല്ലപഭാടനി ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
എത്ര ലനിറര് പഭാല് ഒര ദനിവസലാം ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനലണനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേരളത്തനില് പഭാല് വനിപണന രലാംഗത്തട്ട് പ്രവര്ത്തനിക്കുന സഭാപനമഭാണട്ട്
കകേരള സഹകേരണ പഭാല് വനിപണന ലഫഡകറഷന അഥവഭാ മനില്മ. ഇതനിനുകേതീഴനില്
മൂന കമഖല ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദകേ  സഹകേരണ യൂണനിയനുകേള  നനിലവനിലണട്ട്.  മലബഭാര്
കമഖലഭാ യൂണനിയനനില്  1192  ക്ഷതീര സലാംഘങ്ങളുലാം എറണഭാകുളലാം കമഖലഭാ യൂണനിയനു
കേതീഴനില്  1004  ക്ഷതീര സലാംഘങ്ങളുലാം തനിരവനനപുരലാം കമഖലഭാ  യൂണനിയനു കേതീഴനില്
1049 ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങളുമുണട്ട്.

(ബനി) 31-3-2015-ലല കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം മനില്മയനില് ലഷയറുള്ള ക്ഷതീര സലാംഘങ്ങളനില്
10,06,099 കപര് അലാംഗങ്ങളഭായനിട്ടുണട്ട്.  മലബഭാര് കമഖലഭാ യൂണനിയനനില് ലഷയറുള്ള
958  പ്രഭാഥമനികേ സലാംഘങ്ങളനില്  88,172  കേര്ഷകേര് ദനിവസവലാം പഭാല് നല്കുനണട്ട്.
എറണഭാകുളലാം കമഖലഭാ യൂണനിയലന്റെ സലാംഘങ്ങളനിലല ആലകേ അലാംഗങ്ങളുലട എണലാം
ഏകേകദശലാം 2,51,000  ആണട്ട്.  എനഭാല് ദനിവസവലാം പഭാല് നല്കുന  അലാംഗങ്ങളുലട
എണലാം ഏകേകദശലാം  48,000  ആണട്ട്.  തനിരവനനപുരലാം കമഖല യൂണനിയലന്റെ സലാംഘങ്ങളനിലല
ആലകേ  അലാംഗങ്ങളുലട  എണലാം  3,05,114  ആണട്ട്.  ഇതനില്  പഭാല്  നല്കുന  അലാംഗങ്ങളുലട
എണലാം 35,268 ആണട്ട്.

(സനി)  ഇരപകതഭാളലാം  പഭാല്  സലാംഭരണ  സലാംസരണ  യൂണനിറകേള  സസകേഭാരവ
കമഖലയനില് കകേരളത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന.

(ഡനി) വവക്തമഭായ കേണക്കുകേള ലഭവമല.

(ഇ) ഭക്ഷവ സുരക്ഷഭാ നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള എസട്ട്.എന.എഫട്ട്.-ലന്റെ (ലകേഭാഴപനിതര
പദഭാര്തങ്ങള)  കതഭാതട്ട്  നനിലനനിര്ത്തുനതനിനുകവണനിയഭാണട്ട്  പ്രധഭാനമഭായുലാം  പഭാല്ലപഭാടനി
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാറുള്ളതട്ട്.  മനില്മയുലട തനിരവനനപുരലാം കമഖല യൂണനിയനുലാം മലബഭാര്
കമഖലഭാ യൂണനിയനുലാം പഭാല്ലപഭാടനി ഉപകയഭാഗനിചട്ട് പഭാലല്പഭാദനിപനികക്കണ സഭാഹചേരവലാം
ഇകപഭാഴനില.  എനഭാല് എറണഭാകുളലാം കമഖല യൂണനിയന പഭാല്ലപഭാടനി ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
പ്രതനിദനിനലാം ഏകേകദശലാം 14,685 ലനിറര് പഭാല് പുനധഃസലാംഘടനിപനിക്കുനണട്ട്.
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ക്ഷതീര കേര്ഷകേലര കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനുലാം സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം
പദതനികേള 

95 (5733) ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്  കനരനിടുന  പ്രതനിസന്ധനികേള  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ക്ഷതീരകേര്ഷകേലര  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനുലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം
എലനലഭാലാം പദതനികേള സര്ക്കഭാര് നടത്തനിവരന എനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഭഭാവനിയനില് എലനലഭാലാം പദതനികേള ക്ഷതീരകമഖലയനില് നടപനിലഭാക്കഭാന
ആകലഭാചേനിക്കുന എനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദകേലര  സഹഭായനിക്കുനതനിനഭായനി  വനിവനിധ
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരന.  തതീറപ്പുല്കൃഷനി  വനികേസന പദതനി,  കേഭാലനിത്തതീറ
സബ്സനിഡനി,  മനില്ക്കട്ട്ലഷഡട്ട്  ഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം,  ഇന്റെകഗ്രറഡട്ട്  ഡയറനി
ഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം,  ക്ഷതീര  സലാംഘങ്ങളക്കുള്ള  ധനസഹഭായലാം,  പഭാല്  ഗുണനനിലവഭാരലാം
ലമചലപടുത്തുനതനിനുള്ള  പദതനി,  ആവശവഭാധനിഷനിത  സഹഭായലാം  എനതീ  പദതനികേളഭാണട്ട്
പ്രധഭാനമഭായുലാം  നടപനിലഭാക്കനിവരനതട്ട്.  കൂടഭാലത  ക്ഷതീരകേര്ഷകേ  കക്ഷമനനിധനിയുലട
ലപനഷന,  കുടുലാംബ ലപനഷന,  അവശതഭാ ലപനഷന,  ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായലാം,
വനിവഭാഹ ധനസഹഭായലാം, മരണഭാനനര ധനസഹഭായലാം എനനിവയുലാം നല്കേനിവരന.

(സനി) 1. MSDP  (മനില്ക്കട്ട്  ലഷഡട്ട്  ഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം),  IDDP

(ഇന്റെകഗ്രറഡട്ട്  ഡയറനി  ഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം)  പദതനികേള

നടപനിലഭാക്കുനകതഭാലടഭാപലാം സലാംസഭാനലത്ത ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട മൂനട്ട്

ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനില് ക്ഷതീരഗ്രഭാമലാം പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതഭാണട്ട്.

2. തതീറപ്പുലനിലന്റെ  ദഇൗര്ലഭവലാം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി  സമഗ്ര  തതീറപ്പുല്

കൃഷനി വനികേസന പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദശനിക്കുന.

3. കേഭാലനിത്തതീറ  സബ്സനിഡനി  വര്ഷലാം  മുഴവന  നല്കുന  കേഭാരവലാം

പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.
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4. പഭാലനിലന്റെയുലാം  പഭാലല്പനങ്ങളുലടയുലാം  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപ്പു
വരത്തുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ലചേക്കട്ട്  കപഭാസ്റ്റുകേളനില്  സനിരലാം
പരനികശഭാധന  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തുനകേഭാരവലാം  പരനിഗണ
നയനിലഭാണട്ട്.

5. കസറട്ട്  ഡയറനി  ലഭാബനില്  കേഭാലനിത്തതീറയുലടയുലാം  കുടനിലവള്ളത്തനിലന്റെയുലാം
ഗുണനനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ലപടുത്തുനതഭാണട്ട്.

6. ക്ഷതീര  പരനിശതീലന  കകേന്ദ്രങ്ങലള  ലസന്റെര്  ഓഫട്ട്  എകലന്റെട്ട്സട്ട്
ആക്കനി മഭാറനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരന.

7. ലകേഭാലലാം  ജനിലയനില്  ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദകേ  രലാംഗത്തട്ട്  കേടനവരന  പുതനിയ
കേര്ഷകേലര  സഹഭായനിക്കുനതനിനഭായനി  സലാംരലാംഭകേതസ  വനികേസന
കകേന്ദ്രലാം ആരലാംഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.

8. കകേരളത്തനിലല മുഴവന ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങളുലട പ്രവര്ത്തനലാം കേഭാരവക്ഷമവലാം
സുതഭാരവവമഭാക്കുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സമ്പൂര്ണ  ഓകടഭാകമഷന
നടപനിലഭാക്കുലാം.

ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദകേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള 

96 (5734) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദകേ  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളുലട എണലാം ജനില തനിരനിചട്ട് ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത സലാംഘങ്ങളക്കട്ട് ആകടഭാമഭാറനികേട്ട് മനില്ക്കട്ട് കേളക്ഷന യൂണനിറകേള
നല്കുനതനിനട്ട് പദതനി തയ്യേഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദകേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുലട ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കസറട്ട്ലമന്റെട്ട്
അനുബന്ധമഭായനി* ഉള്ളടക്കലാം ലചേയ്യുന.

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  ക്ഷതീരസഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനില്  ഘടലാം  ഘടമഭായനി
AMC  (Automatic  Milk  Collection  Unit)  യൂണനിറകേള  സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള
പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന.  മനില്മയുലട  കേതീഴനിലള്ള മലബഭാര്  കമഖലഭാ
യൂണനിയന  സസനലാം  ഫണ്ടുപകയഭാഗനിച്ചുലാം  വനിവനിധ  സര്ക്കഭാര്  പദതനികേളവഴനിയുലാം

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്. 



156       കകേരള നനിയമസഭ നവലാംബര്  3, 2016

മുന്നൂകറഭാളലാം ആകടഭാമഭാറനിക്കട്ട് മനില്ക്കട്ട് കേളക്ഷന യൂണനിറകേള നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനു
പുറലമ  183  ഡനി.പനി.  മനില്ക്കട്ട് കേളക്ഷന യൂണനിറകേളുലാം  (DPMCU)  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
എറണഭാകുളലാം  കമഖല  യൂണനിയന  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായകത്തഭാലട
നടപനിലഭാക്കനിയ സനി.എലാം.പനി.,  എനപനിഡനിഡനി  എനതീ പദതനികേളക്കുകേതീഴനില് ആകടഭാമഭാറനികേട്ട്
മനില്ക്കട്ട്  കേളക്ഷന യൂണനിറകേള  (AMCU)  സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്  നല്കുനണട്ട്.  തനിരവനനപുരലാം
കമഖല  യൂണനിയന  വനി.ബനി.എലാം.പനി.എസട്ട്.  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  93  ആകടഭാമഭാറനികേട്ട്
മനില്ക്കട്ട് കേളക്ഷന യൂണനിറകേള നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

ക്ഷതീര കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ലമചലപട ആനുകൂലവങ്ങള

97 (5735) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മനില്മ,  പഭാലനിനുകവണനി ഇകപഭാള അനവസലാംസഭാനങ്ങലള ആശയനിക്കുനകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേരളത്തനിലല  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ലഭനിക്കുന  പഭാല്വനില  അവരലട
ഉത്പഭാദന  ലചേലവനിനനുസരനിചട്ട്  പരവഭാപ്തമഭാകണഭാ  എനട്ട്  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  പഭാലനിനട്ട്
ലമചലപട  വനിലയുലാം  കേര്ഷകേനട്ട്  ലമചലപട  ആനുകൂലവങ്ങളുലാം  നല്കേനി  ക്ഷതീകരഭാത്പഭാദനലാം
വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആശയനിക്കുനണട്ട്.  കകേരളത്തനില്നനിനലാം സലാംഭരനിക്കുന പഭാലനിനട്ട് പുറലമ
പ്രധഭാനമഭായുലാം  തമനിഴട്ട് നഭാടട്ട്,  കേര്ണഭാടകേലാം  എനതീ  സലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനമഭാണട്ട്
കകേരളത്തനികലയട്ട്  പഭാല്  ലകേഭാണ്ടുവരനതട്ട്.  മനില്മയുലട  പ്രതനിദനിന  വനിപണനലാം  13
ലക്ഷലാം  ലനിററഭാണട്ട്.  ആഭവനര  വനിപണനിയനില്നനിനലാം  ലഭനിക്കുന  പഭാല്  വനിപണനത്തനിനട്ട്
തനികേയഭാത്തതനിനഭാല് അനവസലാംസഭാനങ്ങളനിലല  സഹകേരണ ക്ഷതീര  ലഫഡകറഷന
മുകഖന ഏകേകദശലാം 2.6 ലക്ഷലാം ലനിറര് പഭാല് മനില്മ സസതീകേരനിക്കുനണട്ട്.

(ബനി)  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  പരമഭാവധനി  പഭാല്  വനില
ലഭനിക്കുനതനിനഭായനി നനിലവനിലള്ള പഭാല്വനില ചേഭാര്ടട്ട് പരനിഷ്കരനിക്കുനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
ആയതനിലനക്കുറനിചട്ട് പഠനിക്കുനതനിനട്ട്  NDRI (നഭാഷണല് ഡയറനി റനിസര്ചട്ട് ഇനസനിറക്യൂടട്ട്)-ലയ
ചുമതലലപടുത്തുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരന.  പഭാലനിലന്റെ  സലാംഭരണ
വനില നനിശയനിക്കുകമ്പഭാള കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ഏറവലാം പ്രകയഭാജനലപടുന രതീതനിയനിലഭാണട്ട്
മനില്മ  തതീരമഭാനലാം  ലലകേലക്കഭാള്ളുനതട്ട്.  ഇകതഭാലടഭാപലാംതലന  മനില്മയുലട  കമഖല
യൂണനിയനുകേള  അവരലട  പ്രവര്ത്തന  ലഭാഭത്തനില്നനിനലാം  ഇനലസന്റെതീവട്ട്,  കേഭാലനിത്തതീറ
സബ്സനിഡനി തുടങ്ങനിയ ആനുകൂലവങ്ങള നല്കേനിവരനണട്ട്.
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ക്ഷതീര കേര്ഷകേ കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡട്ട്

98 (5736) ശതീ  .    ബനി  .    സതവന :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കഭായുള്ള  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  പുനധഃസലാംഘടന
ഏതട്ട് ഘടത്തനിലഭാലണനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കഭായുള്ള  ലപനഷന  ഉളലപലടയുള്ള  ആനുകൂലവങ്ങള
ലഭവമഭാകുനതനിനട്ട് കേഭാലതഭാമസമുണഭാകുനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) എങനില് ഇതട്ട് പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ക്ഷതീരകേര്ഷകേ  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  പുനധഃസലാംഘടനയട്ട്  കവണനിയുള്ള
നടപടനികേള ആരലാംഭനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞു.

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(സനി) ബഭാധകേമല.

ക്ഷതീര കേര്ഷകേര്ക്കുള്ള കേടഭാശസഭാസ നടപടനികേള

99 (5737) ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ക്ഷതീര  കേര്ഷകേര്ക്കഭായനി  ക്ഷതീര  വനികേസനവകുപട്ട്  ഏലതലഭാലാം
പദതനികേളഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കുനലതനട്ട് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേടലക്കണനിയനിലഭായ  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കഭായനി  ആശസഭാസ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുന കേഭാരവലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലകണഭാ ;

(സനി) എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) പദതനി എനട്ട് തുടങ്ങഭാന കേഴനിയുലമനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  ക്ഷതീരവനികേസന
വകുപട്ട്   വനിവനിധ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിവരന.  ക്ഷതീര  കേര്ഷകേര്ക്കഭായനി  വനിജഭാന
വവഭാപന  പരനിപഭാടനികേള,  തതീറപ്പുല്കൃഷനി  വനികേസന  പദതനി,  കേഭാലനിത്തതീറ  സബ്സനിഡനി,
മനില്ക്കട്ട്  ലഷഡട്ട്  ഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം,  ഇന്റെകഗ്രറഡട്ട്  ഡയറനി  ഡവലപ്ലമന്റെട്ട്
കപ്രഭാഗ്രഭാലാം,  ക്ഷതീര  സലാംഘങ്ങള  നവതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള  ധനസഹഭായലാം,  പഭാല്
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ഗുണനനിലവഭാരലാം ലമചലപടുത്തുനതനിനുള്ള പദതനികേള,  അവശവഭാധനിഷനിത സഹഭായലാം
എനതീ  പദതനികേളഭാണട്ട്  പ്രധഭാനമഭായുലാം  നടപനിലഭാക്കനിവരനതട്ട്.  കൂടഭാലത  ക്ഷതീര
കേര്ഷകേ കക്ഷമനനിധനിയനിലൂലട ലപനഷന, കുടുലാംബ ലപനഷന, അവശതഭാ ലപനഷന,
ചേനികേനിത  ധനസഹഭായലാം,  വനിവഭാഹ  ധനസഹഭായലാം,  മരണഭാനനര  ധനസഹഭായലാം
എനനിവയുലാം നല്കേനിവരന.

(ബനി) പരനിഗണനയനിലണട്ട്.

(സനി)  2016-17-ലല  പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജറനില്  കേടലക്കണനിയനിലഭായ  ക്ഷതീര
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  സഹഭായലാം  നല്കുനതനിനട്ട്  5  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുലമനട്ട്
പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി) പദതനി ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരന.

മൃഗശഭാലയനിലല മൃഗങ്ങളക്കട്ട് ജതീവഹഭാനനി

100 (5738) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഴനിഞ്ഞ ആറട്ട് മഭാസത്തനിനനിടയട്ട് തൃശൂര്, തനിരവനനപുരലാം മൃഗശഭാലകേളനിൽ
എത്ര മൃഗങ്ങളക്കട്ട് ജതീവഹഭാനനി സലാംഭവനിചനിട്ടുലണനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  മൃഗങ്ങള  ഏലതഭാലക്ക  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവയഭാലണനലാം  ഇവയുലട
പ്രഭായലാം എത്രയഭാലണനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവടക്കലാം  പരനിപഭാലനത്തനിലള്ള  കപഭാരഭായകേളുലാം
സുരക്ഷനിതതസത്തനിലല  കുറവലാം  പലകപഭാഴലാം  ഇവയുലട  മരണത്തനിനട്ട്  കേഭാരണമഭാകേഭാറുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാംങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  എങനില്  മൃഗങ്ങളുലട  സലാംരക്ഷണവലാം  പരനിപഭാലനവലാം  കുറമറതഭാക്കഭാന
എലനഭാലക്ക നടപടനികേള ദകേലകേഭാള്ളുലാം; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) തനിരവനനപുരലാം മൃഗശഭാലയനില് 17 മൃഗങ്ങളക്കുലാം തൃശ്ശൂര് മൃഗശഭാലയനില് 37
മൃഗങ്ങളക്കുലാം കേഴനിഞ്ഞ ആറുമഭാസക്കഭാലയളവനിനുളളനില് ജതീവഹഭാനനി സലാംഭവനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  തൃശ്ശൂര്  മൃഗശഭാല:-  സസനനികേള  -18,  ഉരഗങ്ങള  -11,  പക്ഷനികേള  -8
തനിരവനനപുരലാം  മൃഗശഭാല:-  സസനനികേള  -17  മൃഗങ്ങളുലട  പ്രഭായലാം  സലാംബന്ധനിച
ലനിസട്ട് അനുബന്ധലാം* ആയനി കചേര്ക്കുന.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട് 
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(സനി) കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവലാം പരനിപഭാലനത്തനിലല കപഭാരഭായകേളുലാം സുരക്ഷനിതതസത്തനിലല

കുറവലാംമൂലലാം  മൃഗശഭാലയനിലല  മൃഗങ്ങളക്കട്ട്  മരണലാം  സലാംഭവനിക്കുനനില.  മൃഗങ്ങളക്കട്ട്

കകേന്ദ്ര  മൃഗശഭാല  അകതഭാറനിറനി  നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന  സമതീകൃതഭാഹഭാരമഭാണട്ട്  നല്കേനി

വരനതട്ട്.

(ഡനി)  കകേന്ദ്ര  മൃഗശഭാലഭാ  അകതഭാറനിറനിയുലട  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പ്രകേഭാരലാം  മനികേച

രതീതനിയനിലഭാണട്ട് മൃഗങ്ങളുലട സലാംരക്ഷണവലാം പരനിപഭാലനവലാം നടത്തനിവരനതട്ട്.

മൃഗശഭാലകേള ആകേര്ഷണതീയമഭാക്കുനതനിനട്ട് കേര്മ്മേ പദതനികേള 

101 (5739) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :

ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫട്ട് :

ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലത്ത മൃഗശഭാലകേള ആകേര്ഷണതീയമഭാക്കുനതനിനട്ട് എലനലഭാലാം

കേര്മ്മേ പദതനികേളഭാണട്ട് ആസൂത്രണലാം ലചേയനിരനിക്കുനലതനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മൃഗശഭാലകേളനില്  സന്ദര്ശകേര്ക്കട്ട്  എലനലഭാലാം  സഇൗകേരവങ്ങളഭാണട്ട്

ഒരക്കഭാനുകദ്ദശനിക്കുനലതനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  മൃഗശഭാലകേള  ആകേര്ഷണതീയമഭാക്കുനതനിനട്ട്  ഏലതലഭാലാം  തരലാം  പുതനിയ

മൃഗങ്ങലളയഭാണട്ട് എത്തനിക്കഭാനുകദ്ദശനിക്കുനതട്ട്എനട്ട് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മൃഗശഭാലകേളുലട  ആധുനനികേവല്ക്കരണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ആവഭാസ

വവവസയട്ട്  അനുസൃതമഭായനി  മൃഗങ്ങളുലട  പരനിബന്ധനങ്ങളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  മൃഗങ്ങളുലട

വഭാസസലത്തനിലന്റെ വനികേസനവലാം അറകുറപണനികേളുലാം,  കകേന്ദ്ര മൃഗശഭാല അകതഭാറനിറനി

അലാംഗതീകേരനിച  മഭാസര്  പഭാനനിലല  കേളക്ഷന  പഭാനനില്  ഉളലപടതുലാം  മൃഗശഭാലയനില്

ലഭവമലഭാത്തതുമഭായ  മൃഗങ്ങലള  സസഭായത്തമഭാക്കല്,  മൃഗശഭാല  ആശുപത്രനിയുലട  വനികേസനലാം,

കേസഭാറന്റെയനിന കസഷലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം, തനിരവനനപുരലാം മൃഗശഭാല അകകേസറനിയത്തനിലന്റെ

നവതീകേരണലാം എനതീ കേര്മ്മേ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിച്ചുവരന.  തൃശ്ശൂര് മൃഗശഭാലയനില്

അനഭാകക്കഭാണ  പഭാമ്പനിലന  പഭാര്പനിക്കുനതനിനുള്ള  കൂടട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്

വകുപനിനട്ട്  അനുമതനി  നല്കുകേയുലാം  എസനികമറട്ട്  തുകേ  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിലന്റെ

ശതീര്ഷകേത്തനില് ഒടുക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  മൃഗശഭാല  സന്ദര്ശനിക്കുനവര്ക്കട്ട്  നനിലവനില്  ബഭാററനിയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന
വഭാഹനങ്ങള  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടുതല്  സന്ദര്ശകേര്ക്കട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനഭായനി
3 ബഭാററനി  വഭാഹനങ്ങള  വഭാങ്ങുനതനിനുകവണ  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  മൃഗശഭാല
സന്ദര്ശനലാം നടത്തഭാന എത്തുനവര്ക്കട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനഭായനി  ഫുഡട്ട് കകേഭാര്ടട്ട്,
മുലയൂട്ടുന അമ്മേമഭാര്ക്കട്ട് അവരലട കുഞ്ഞുങ്ങളക്കട്ട് മുലയൂട്ടുനതനിനുള്ള സഇൗകേരവങ്ങള
എനനിവ സജതീകേരനിക്കുനതനിനുകവണ നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  കകേന്ദ്ര മൃഗശഭാല അകതഭാറനിറനി അലാംഗതീകേരനിച മഭാസര് പഭാനനിലല കേളക്ഷന
പഭാനനില്  ഉളലപടതുലാം  നനിലവനില്  മൃഗശഭാലയനില്  ലഭവമലഭാത്തതുമഭായ  മൃഗങ്ങലള
ലകേഭാണ്ടുവരനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. ലലഹദഭാബഭാദട്ട് മൃഗശഭാലയനില് നനിനലാം
ഒര കജഭാഡനി ഏഷവഭാടനികേട്ട് ലയണ്,  നഭാഗഭാലഭാന്റെട്ട് മൃഗശഭാലയനില്നനിനലാം ഒര കജഭാഡനി
ഹനിമഭാലയന കേരടനി എനനിവകയയുലാം ലകേഭാണ്ടുവരനതനിനുകവണ നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

തനിരവനനപുരലാം മൃഗശഭാലയുലട നവതീകേരണലാം 

102 (5740) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനകശഷലാം  തനിരവനനപുരലാം
മൃഗശഭാലയുലട  നവതീകേരണത്തനിനട്ട്  എലനഭാലക്ക  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിചലതനട്ട്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മൃഗശഭാലയനില്  ഇലഭാത്ത  മൃഗങ്ങലള  ലഭവമഭാക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള
പരനിഗണനയനിലകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനകശഷലാം  തനിരവനനപുരലാം  മൃഗശഭാലയുലട
നവതീകേരണത്തനിനഭായനി തഭാലഴപറയുന നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്:

1. മൃഗശഭാലയനിലല  ആധുനനികേവല്ക്കരണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ആവഭാസ
വവവസയനുസൃതമഭായ  മൃഗങ്ങളുലട  പരനിബന്ധനങ്ങളുലട  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവൃത്തനികേള നടനവരന.

2. ഇനവന കേഭാട്ടുകപഭാത്തുകേലള പഭാര്പനിക്കുനതനിനുള്ള പരനിബന്ധനത്തനിലന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് കകേന്ദ്ര മൃഗശഭാലയുലട അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

3. വനികദശ പക്ഷനികേലള പഭാര്പനിക്കുന കൂടുകേളുലട അറകുറപണനിക്കുള്ള
എസനികമറട്ട്  തുകേ  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിലന്റെ  ശതീര്ഷകേത്തനില്
ഒടുക്കുകേയുലാം  കജഭാലനികേള  നനിര്വ്വഹനിക്കുനതനിനട്ട്  അനുമതനി  നല്കുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി) ഉണട്ട്. ലചേലലന വണല്ലൂര് മൃഗശഭാലയനില് നനിനലാം 4 ലവള്ള മയനിലകേള, 4
ലററനിക്കുകലറഡട്ട്  ലപരലാംപഭാമ്പുകേള  എനനിവലയ  മൃഗശഭാലയനില്  ലകേഭാണ്ടുവനനിട്ടുണട്ട്.
നഭാഗഭാലഭാന്റെട്ട് മൃഗശഭാലയനില് നനിനലാം  2  ഹനിമഭാലയന കേരടനികേലള ലകേഭാണ്ടുവരനതനിനട്ട്
കകേന്ദ്രമൃഗശഭാല  അകതഭാറനിറനിയുലട  അലാംഗതീകേഭാരലാം  വഭാങ്ങുകേയുലാം  മൃഗശഭാലയനില്നനിനലാം
മൃഗങ്ങലള  തതീവണനി  മഭാര്കഗ്ഗന  തനിരവനനപുരത്തട്ട്  എത്തനിക്കുനതനിനുകവണ  നടപടനിയുലാം
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ലലഹദഭാബഭാദട്ട്  മൃഗശഭാലയനില് നനിനലാം  ഒര കജഭാഡനി  ഏഷവഭാടനികേട്ട്
ലയണനിലന  ലകേഭാണ്ടുവരനതനിനുള്ള  അനുമതനിക്കുകവണനി  കകേന്ദ്രമൃഗശഭാല  അകതഭാറനിറനിക്കട്ട്
കേത്തയചനിട്ടുണട്ട്.

എ.സനി. കേനഭാല്

103 (5741) ശതീ  .    കതഭാമസട്ട്  ചേഭാണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുടനഭാടട്ട്  പഭാകക്കജനില് നനിര്കദ്ദശനിച പ്രകേഭാരലാം ആലപ്പുഴ  -  ചേങ്ങനഭാകശ്ശേരനി
കറഭാഡനിനു  സമഭാനരമഭായുളള  എ.സനി.  കേനഭാല്  തടസ്സങ്ങള  നതീക്കനി  തുറക്കുനതനിനട്ട്
സസതീകേരനിച നടപടനിയുലട വനിശദഭാലാംശലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനട്ട്  ഏലതങനിലലാം  വനിധത്തനിലളള
തടസ്സങ്ങള നനിലവനിലകണഭാലയനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇഇൗ പദതനി മൂനഘടങ്ങളനിലഭായനി നടപനിലഭാക്കുവഭാന 8 -6-2011-ല് കൂടനിയ
കപ്രഭാസനിരനിറനി കേഇൗണ്സനില് കയഭാഗത്തനില് തതീരമഭാനനിചനിരന.

ഒനഭാലാംഘടലാം - മനക്കല് ചേനിറ മുതല് ഒനഭാലാംകേര വലര (11.78 കേനി.മതീ.)

രണഭാലാംഘടലാം - ഒനഭാലാം കേര മുതല് ലനടുമുടനി വലര (3.42 കേനി.മതീ.)

മൂനഭാലാംഘടലാം -  ലനടുമുടനി മുതല്  പളളഭാത്തുരത്തനി വലര (5.73 കേനി.മതീ.)

13-ാം  ധനകേഭാരവ  കേമ്മേതീഷനനില്  ഉളലപടുത്തനി  ഒനഭാലാംഘടലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.
ഇതനിലളലപടുത്തനിയനിരന കേനിടങ്ങറ പഭാലലാം പുനര്നനിര്മ്മേഭാണലാം സലലാം ഏലറടുക്കല്
നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്തതുകേഭാരണലാം  നടപനിലഭാക്കുവഭാന  സഭാധനിചനില.  12-7-2016-ല്
കൂടനിയ കപ്രഭാസനിരനിറനി കേഇൗണ്സനില് കയഭാഗതതീരമഭാനപ്രകേഭാരലാം നനിലവനിലള്ള തടസ്സങ്ങള നതീക്കനി
എ.സനി.  കേനഭാല്  ഉപകയഭാഗകയഭാഗവമഭാക്കണലമനട്ട്  തതീരമഭാനനിച്ചു.  അതനിനപ്രകേഭാരലാം
രണഭാലാംഘട  പദതനി  കരഖ  തയ്യേഭാറഭാക്കനിവരന.  രണഭാലാംഘട  പദതനി  പൂര്ത്തനിയയഭായതനിനു
കശഷലാം മഭാത്രകമ മൂനഭാലാംഘട പദതനി ഏലറടുക്കഭാന കേഴനിയുകേയുള.

(ബനി)  രണഭാലാംഘട  പദതനിയനിലളലപട  ഭഭാഗലത്ത  കേകയ്യേറങ്ങള  ഒഴനിപനിചട്ട്
കുടനിലയഭാഴനിപനിക്കുനവലര പുനരധനിവസനിപനിക്കുനതനിനട്ട് കവണനിയുള്ള ഭൂമനി ഏലറടുക്കുനതുമഭായനി
ബന്ധലപടട്ട് പ്രഭാകദശനികേമഭായ പല എതനിര്പ്പുകേളുലാം കനരനികടണനിവരന.

1484/2019
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സമഗ്ര കുടനിലവള്ള പദതനി

104 (5742) ശതീ  .   ബനി  .   സതവന : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേനിളനിമഭാനൂര്,  പഴയകുനകമ്മേല്,  മടവൂര്  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളക്കഭായുള്ള
സമഗ്രകുടനിലവള്ള  പദതനി  കേമ്മേതീഷന  ലചേയ്യുകമ്പഭാള  ജലലഭവത  ഉറപ്പുവരത്തുവഭാന
വഭാമനപുരലാം നദനിയനില് തടയണ നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന എലനലഭാലാം നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്;

(ബനി)  ഇതനിനഭായുള്ള  എസനികമറട്ട്  തയ്യേഭാറഭാക്കുനതനിനുലാം  അലാംഗതീകേരനിചട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി
ലഭവമഭാക്കുനതനിനുലാം അടനിയനര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കേനിളനിമഭാനൂര്  പഴയകുനകമ്മേല്,  മടവൂര്  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളക്കട്ട്
കവണനിയുള്ള സമഗ്ര കുടനിലവള്ള പദതനിയുലട ഭരണഭാനുമതനിയനില് തടയണ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനു
കവണനിയുള്ള  തുകേയുലാം  ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന.  എനഭാല്  പ്രസ്തുത  കുടനിലവള്ള  പദതനിയുലട
പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനുകവണനി  ലകേ.എസട്ട്.ടനി.പനി.  ടഭാര്  കേടനിങ്ങനിനഭായനി  5.25  കകേഭാടനി
രൂപ  അടയ്കക്കണനി  വന.  അതുമൂലലാം  തടയണ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള  തുകേ
അപരവഭാപ്തമഭായനി.  തുടര്നട്ട് വഭാമനപുരലാം നദനിയുലട കുറുലകേ  50  മതീറര് വതീതനിയനില്  1.5
മതീറര്  ഉയരത്തനില്  ഒര  തടയണ  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള  440  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട
വനിശദമഭായ സഭാകങതനികേ റനികപഭാര്ടട്ട് കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി തയ്യേഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

ജനിക്ക പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തഭാത്ത ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേള 

105 (5743) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില്  ജനിക്ക പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തഭാത്ത  എത്ര
ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളഭാണട്ട് നനിലവനിലള്ളതട്ട്; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മഭാവൂര്,  ചേഭാത്തമലാംഗലലാം  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനില്  കവനല്ക്കഭാലങ്ങളനില്
കുടനിലവള്ള  ക്ഷഭാമലാം  രൂക്ഷമഭാലണനതട്ട്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ആയതട്ട്
പരനിഹരനിക്കഭാന സസതീകേരനിക്കുന നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ജനിക്ക പദതനിയനില് ഉളലപടഭാത്ത 57 ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളഭാണുള്ളതട്ട്.
അവ തഭാലഴ പറയുനവയഭാണട്ട്:

1. അഴനിയൂര്

2. ഏറഭാമല

3. ഓഞനിയലാം
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4. കചേകറഭാടട്ട്

5. എടകചരനി

6. തൂകണരനി

7. ലചേക്കനിയഭാടട്ട്

8. നഭാദഭാപുരലാം

9. വളയലാം

10. വഭാണനികമല്

11. നരനിപറ

12. കേഭായലക്കഭാടനി

13. കേഭാവനിലലാംപഭാറ

14. മരകതഭാക്കര

15. തനികക്കഭാടനി

16. മൂടഭാടനി

17. ലചേകങ്ങഭാടട്ട്കേഭാവട്ട്

18. കചേമകഞരനി

19. ചേക്കനിടപഭാറ

20. കൂത്തഭാളനി

21. കപരഭാമ്പ്ര

22. ലചേറുവണ്ണൂര്

23. ചേങ്ങകക്കഭാത്തട്ട്

24. കമപയൂര്

25. ലചേറുവണ്ണൂര്

26. തുറയൂര്

27. കേതീഴരനിയൂര്
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28. അരതീക്കുളലാം

29. കൂരഭാച്ചുണട്ട്

30. കേഭായണ

31. നടുവണ്ണൂര്

32. കകേഭാട്ടൂര്

33. പനങ്ങഭാടട്ട്

34. ഉളളനികയരനി

35. ഉണനിക്കുളലാം

36. അകത്തഭാളനി

37. കേടനിപഭാറ

38. തഭാമരകശ്ശേരനി

39. ഓമകശ്ശേരനി

40. കേനിഴകക്കഭാത്തട്ട്

41. മടവൂര്

42. കകേഭാടകഞരനി

43. തനിരവമ്പഭാടനി

44. കൂടരഞ്ഞനി

45. പുതുപഭാടനി

46. കേഭാരകശ്ശേരനി

47. ലകേഭാടനിയത്തൂര്

48. ചേഭാത്തമലാംഗലലാം

49. മഭാവൂര്

50. കുറവഭാടനി

51. പുറകമരനി



165

52. വനിലവഭാപളളനി

53. കവളലാം

54. ആയകഞരനി

55. തനിരവളര്

56. കുനമ്മേല്

57. മണനിയൂര്.  

(ബനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  മഭാവൂര്,  ചേഭാത്തമലാംഗലലാം,  കേഭാരകശ്ശേരനി,  ലകേഭാടനിയത്തൂര്,
ഓമകശ്ശേരനി,  കേനിഴകക്കഭാത്തട്ട്,  മടവൂര്  എനതീ  പഞഭായത്തുകേളുലാം  മുക്കലാം,   ലകേഭാടുവളളനി
മുനസനിപഭാലനിറനികേളുലാം  ഉളലപടുന സമഗ്ര  കുടനിലവള്ള  പദതനിയുലട  ആദവഘടമഭായനി
കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ശുദജല  വനിതരണ  പദതനിയുലട  ശുദതീകേരണ  ശഭാലയനില്  നനിനലാം
ലവളളലാം  എടുത്തട്ട്  അതഭാതട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്  ടഭാങ്കുകേളനില്  എത്തനിക്കുനതനിനുള്ള  133.55
കകേഭാടനി  രൂപയുലട  പ്രഭാഥമനികേ  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  തയ്യേഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
ധനലഭവതക്കനുസരനിചട്ട് പ്രസ്തുത പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാവനതഭാണട്ട്. 

വനികദശ സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി നടപനിലഭാക്കുന കുടനിലവള്ള വനിതരണ പദതനി

106 (5744) ശതീ  .    സനി  .    എഫട്ട്  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനികദശ  സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  നടപനിലഭാക്കുന  കുടനിലവളള  വനിതരണ
പദതനിക്കട്ട്  കവണനി കകേഭാടയലാം  ജനിലയനില് ഏലതഭാലക്ക നനികയഭാജകേ മണ്ഡലങ്ങളനില്
പ്രഭാഥമനികേ നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുലണനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  കേഭാരവത്തനില്  ചേങ്ങനഭാകശ്ശേരനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  എലനഭാലക്ക
പ്രഭാഥമനികേ നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുലണനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേഭാടയലാം ജനിലയനിലല കകേഭാടയലാം മുനനിസനിപഭാലനിറനിയുലട ശുദജല വനിതരണ
പദതനിയുലട  വനിപുലതീകേരണലാം,  ചേങ്ങനഭാകശ്ശേരനി  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയുലാം  അനുബന്ധ
പഞഭായത്തുകേളക്കുലാം  കവണനിയുള്ള  കുടനിലവള്ള  പദതനി,  ലനടുങ്കുനലാം,  കേങ്ങഴ,  കേറുകേചഭാല്
എനതീ  പഞഭായത്തുകേളക്കുള്ള  കുടനിലവള്ള  പദതനി,  കൂടഭാലത  വനിതരണ  ശലാംഖല
നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി  (1)  രഭാമപുരവലാം  സമതീപ  പഞഭായത്തുകേളക്കുലാംകവണനി
നനിലവനിലള്ള  കുടനിലവള്ള  പദതനി  (2)  അകേലക്കുനലാം,  ലകേഭാഴവനഭാല്,  മുകത്തഭാളനി
പഞഭായത്തുകേളക്കുകവണനി  നനിലവനിലള്ള  കുടനിലവള്ള  പദതനി  (3)  ആയര്കുനലാം,
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കുകരഭാപട  പഞഭായത്തുകേളക്കുകവണനി  നനിലവനിലള്ള  കുടനിലവള്ള  പദതനി,  (4)
ഏറമഭാനൂരലാം അനുബന്ധ വനികലജകേളക്കുലാം കവണനി നനിലവനിലള്ള കുടനിലവള്ള പദതനി
എനനിവ സമഗ്ര ജനിലഭാ പദതനിയനില് (സനി.ഡനി.പനി.) ഉളലപടുത്തനി വനികദശ സഹഭായത്തനിനഭായനി
കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി  സമര്പനിചനിരന.  ആയതട്ട് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനികശഭാധന
യനിലനിരനിക്കുകമ്പഭാള കകേഭാടയലാം മുനനിസനിപഭാലനിറനിയുലട ശുദജല വനിതരണപദതനിയുലട
വനിപുലതീകേരണലാം  2016-17  ബഡ്ജറനില്  പ്രകതവകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി
അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുനതനിനഭായനി  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  സമര്പനിക്കുകേയുലാം
ആയതനിനട്ട് 27-10-2016-ല് തതസത്തനില് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കുകേയുലാം ലചേയ.

(ബനി)  ചേങ്ങനഭാകശ്ശേരനി  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയുലാം  അനുബന്ധ  പഞഭായത്തുകേളക്കുലാം
കവണനിയുള്ള  കുടനിലവള്ള  പദതനി  സമഗ്ര  ജനിലഭാ  പദതനിയനില്  (സനി.ഡനി.പനി.)  ഉളലപടുത്തനി
വനികദശ  സഹഭായത്തനിനഭായനി  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  സമര്പനിചനിരനതട്ട്  പരനികശഭാധനിച്ചു
വരന. എനഭാല് 2016-17 ബഡ്ജറനില് പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുള്ള  തനിരവല, ചേങ്ങനഭാകശ്ശേരനി
മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളക്കുലാം തനിരവനവണ്ടൂര്, കുറ്റൂര് എനതീ പഞഭായത്തുകേളക്കുലാം കവണനി
കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  സമര്പനിചനിരന  58.00  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  സമഗ്ര
എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്   പ്രകതവകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി
27-10-2016-ല് സര്ക്കഭാര് തതസത്തനില് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കുകേയുണഭായനി. ഇതനില് 25
എലാം.എല്.ഡനി. കേലനികശ്ശേരനി ജലശുദതീകേരണശഭാലയുലട വനിപുലതീകേരണവലാം തനിരവലയനിലള്ള 33
എലാം.എല്.ഡനി.  ജലശുദതീകേരണശഭാലയുലട  നവതീകേരണവലാം  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഇഇൗ  പദതനിയനില്  ചേങ്ങനഭാകശ്ശേരനി  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനികലക്കട്ട്  പ്രതനിദനിനലാം  150
എല്.പനി.സനി.ഡനി.  നനിരക്കനില് ഏകേകദശലാം 16 എലാം.എല്.ഡനി.  ശുദജലലാം നല്കുവഭാന
നനിലവനിലല സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂലട സഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ഇടുക്കനി ജലനനിധനി പദതനി

107 (5745) ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇടുക്കനി  ജനിലയനിലല  ജലനനിധനി  പദതനിയുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
വനിലയനിരത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ജലനനിധനി പദതനിയനില് ഉളലപടനിട്ടുള്ള പഞഭായത്തുകേളുലട വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ജലനനിധനി പദതനിയുലട ഉകദ്ദശവലക്ഷവങ്ങള പൂര്ണമഭായനി പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കനിയ
പഞഭായത്തുകേള ഉകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ;
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(ഡനി) എത്ര വര്ഷത്തനിനുള്ളനില് പദതനി പൂര്ത്തനികേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ലക്ഷവമനിടനിരനതട്ട്;

(ഇ)  പദതനിയുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ലമചലപടുത്തുനതനില്  എലനഭാലക്ക
സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട് ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  ജലനനിധനി പദതനിയനില് ഉളലപടനിട്ടുള്ള പഞഭായത്തുകേളുലട വനിശദഭാലാംശലാം
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി)  ഉണട്ട്.  ആദവഘടത്തനില്  ലവള്ളത്തൂവല്,  മരനിയഭാപുരലാം  ഗ്രഭാമ
പഞഭായത്തുകേളനില് ജലനനിധനി പദതനി പൂര്ണമഭായുലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  ജനറല്  വനിഭഭാഗത്തനില്  വരന  ഗ്രഭാമ  പഞഭായത്തുകേളനില്  പദതനി
നനിര്വ്വഹണലാം  ആരലാംഭനിചട്ട്  24  മഭാസലാം  ലകേഭാണ്ടുലാം  ലലട്രെെബല്  വനിഭഭാഗത്തനിലല  ഗ്രഭാമ
പഞഭായത്തുകേളനില്  36  മഭാസലാം  ലകേഭാണ്ടുലാം  പദതനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  പൂര്ത്തനിയഭാ
ക്കുവഭാനഭാണട്ട് ലക്ഷവമനിടനിരനതട്ട്.

(ഇ)  പദതനി പ്രവര്ത്തനങ്ങള കേഭാരവക്ഷമമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  ഓകരഭാ
ഗ്രഭാമ പഞഭായത്തനിലലാം ലകേ.ആര്.ഡബത്യു.എസട്ട്.എ. ഒര എഞനിനതീയലറയുലാം (കപ്രഭാജകട്ട്
കേമ്മേതീഷണര്),  ഒര അക്കഇൗണന്റെനികനയുലാം  (ജൂനനിയര് കപ്രഭാജകട്ട് കേമ്മേതീഷണര്)  ഗ്രഭാമ
പഞഭായത്തട്ട് സകപഭാര്ടട്ട് ടതീലാം എന കപരനില് കപ്രഭാജകട്ട് കേഭാലകത്തയട്ട് നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.
ഇതനിനുപുറകമ  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിലല  പദതനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  കനതൃതസലാം
നല്കുനതനിനട്ട് ഒര സഹഭായ സലാംഘടന അഥവഭാ ഗ്രഭാമ പഞഭായത്തട്ട് ആക്ഷന ടതീലാം
എനനിവയുലട കേതീഴനില് എഞനിനതീയര്മഭാര്,  സഭാമൂഹവ പ്രവര്ത്തകേര്,  അക്കഇൗണന്റുമഭാര്
എനനിങ്ങലനയുള്ള  ഒര  ടതീമനികനയുലാം  നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത  പദതനി  നനിര്വ്വഹണത്തനിനട്ട്
പഞഭായത്തനിലന  സഹഭായനിക്കഭാന  ഒര  പഞഭായത്തട്ട്  കപ്രഭാജകട്ട്  അസനിസന്റെനികനയുലാം
നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്. വനിവനിധ തലങ്ങളനില് പദതനി പുകരഭാഗതനി പതനിവഭായനി വനിലയനിരത്തനി
ആവശവമഭായ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചട്ട്  എയ്രതയുലാം  കവഗലാം  പദതനി  പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് കുടനിലവള്ളലാം ലഭവമഭാക്കുനതനിനുള്ള ലക്ഷവമഭാണട്ട് ടനി സലാംവനിധഭാനങ്ങളനിലൂലട
ലലകേവരനിക്കുനതട്ട്.

ടസനിന കേലഭാര് പദതനി

108 (5746) ശതീ  .   ലകേ  .   സുകരഷട്ട് കുറുപട്ട് :
ശതീ  .   ലകേ  .   ലകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര് :
ശതീ  .   രഭാജ എബഹഭാലാം :
ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന

കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പമ്പ  -  അചനകകേഭാവനില്  നദനികേലള  ബന്ധനിപനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള  ''ടസനിന
കേലഭാര്''  പദതനിയുലട  സഭാധവതഭാ  പഠനലാം  നടനതട്ട്  എനഭാലണനലാം  അതനിലന്റെ
വനിശദഭാലാംശവലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  ജലകസചേനത്തനിനുലാം,  ലലവദത്യുകതഭാല്പഭാദനത്തനിനുലാം
ഉതകുന  പ്രസസ്തുത  പദതനിയുലട  കകേന്ദ്രഭാനുമതനിക്കട്ട്  കവണനിയുള്ള  ഇടലപടല്
ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാലയനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി) പ്രസ്തുത പദതനി വഴനി സലാംസഭാനത്തനിനുണഭാകുന കനടലാം എലനഭാലക്കയഭാലണനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പമ്പ-അചനകകേഭാവനില്  നദനികേളനില്നനിനലാം  ലലവദത്യുതനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനതനിനട്ട്
ലക്ഷവമനിടട്ട് 1960-1970 കേഭാലഘടങ്ങളനില് ലലവദത്യുതനി കബഭാര്ഡട്ട് ലനിമനിറഡട്ട് സഭാധവതഭാ
പഠനലാം  നടത്തനിയനിരന.  ഇഇൗ  പഠനങ്ങളനില്  നനിനലാം  കമല്പറഞ്ഞ  നദനികേളനിലല
ജലലഭവത ജലകസചേനത്തനിനുലാം ലലവദത്യുകതഭാല്പഭാദനത്തനിനുലാം ലക്ഷവമനിടട്ട്  'ടസനിന കേലഭാര്'
വനിവനികധഭാകദ്ദവശ  പദതനി  വനിഭഭാവന  ലചേയ്യുകേയുണഭായനി.  പ്രഭാരലാംഭ  സര്കവ്വയുലട
അടനിസഭാനത്തനില് ജലലലവദത്യുത പദതനിക്കുകവണനി മഭാത്രലാം  ഒര പഠന റനികപഭാര്ടട്ട്
1975-ല്  ലലവദത്യുത  കബഭാര്ഡട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്  തയ്യേഭാറഭാക്കനി.  പ്രസ്തുത   ലലവദത്യുത
പദതനിയുലട  സഭാപനിതകശഷനി  60  ലമഗഭാവഭാടഭായഭാണട്ട്  വനിഭഭാവനലാം  ലചേയനിരനതട്ട്.
'ടസനിന  കേലഭാര്'  വനിവനികധഭാകദ്ദവശ  പദതനിക്കുകവണനി  2016-ല്  ലലവദത്യുതനി  കബഭാര്ഡട്ട്
ലനിമനിറഡുലാം  ഇറനികഗഷന  വകുപ്പുലാം  കചേര്നട്ട്  ഒര  വനിശദമഭായ  പഠന  റനികപഭാര്ടട്ട്
തയ്യേഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. അചനകകേഭാവനില്, പമ്പ, മണനിമല എനതീ മൂനട്ട് നദതീതടങ്ങളനിലല
ജലകസചേനലാം,  ജലസലാംരക്ഷണലാം,  ലവള്ളലപഭാക്കനനിയനണലാം,  ലലവദത്യുത  ഉല്പഭാദനലാം
എനതീ കേഭാരവങ്ങളക്കട്ട് ഉഇൗനല് നല്കേനി വനിഭഭാവനലാം ലചേയ്യുന ഒര വനിവനികധഭാകദ്ദവശ
പദതനിയഭാണനിതട്ട്.  60  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  ലലവദത്യുതനിയഭാണട്ട്  ഇഇൗ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാന ലക്ഷവമനിടുനതട്ട്. 

ലലവദത്യുകതഭാല്പഭാദനകശഷമുള്ള ജലലാം ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  മണനിമല നദതീതടങ്ങളനിലലാം,
അചനകകേഭാവനിലള്ള  കൃഷനിയനിടങ്ങളനിലലാം  ജലകസചേനലാം  വനിഭഭാവന  ലചേയനിരനിക്കുന.
പത്തനലാംതനിട ജനിലയനില് കേകലലനിപഭാലത്തനിനട്ട് ഏകേകദശലാം 3 കേനി.മതീ. ദൂരലാം മുകേളനിലഭായനി
അചനകകേഭാവനില് നദനിയനില് ഒര അണ (ഓവര്കഫഭാ വനിയര്) ലകേടനി കേനഭാലകേളനിലല ജലലാം
തനിരനിച്ചുവനിടട്ട് ജലകസചേന സഇൗകേരവലാം ലഭവമഭാക്കുവഭാന ഇഇൗ പദതനി ലക്ഷവമനിടുന.

(ബനി)  കകേരള  ജലകസചേന  വകുപ്പുലാം,  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യുലാം  സലാംയുക്തമഭായനി
നടപഭാക്കുന ടസനിന  കേലഭാര് പദതനിയുലട വനിശദമഭായ പദതനി രൂപകരഖ സര്ക്കഭാര്
അലാംഗതീകേരനിചകശഷലാം കകേന്ദ്രഭാനുമതനിക്കുകവണനി സമര്പനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി)  പ്രസസ്തുത  പദതനിയനില്  നനിനലാം  ലഭനിക്കുന  ലലവദത്യുത  ഉല്പഭാദനവലാം,
ജലകസചേനവമഭാണട്ട്  ഇഇൗ പദതനിലകേഭാണ്ടുള്ള കനടലാം.   പദതനിമൂലലാം  ലഭനിക്കുന  60
ലമഗഭാവഭാടട്ട്  ലലവദത്യുതനി  സലാംസഭാനലത്ത വര്ദനിച്ചുവരന  ലലവദത്യുതനിയുലട  ആവശവകേത ഒര
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പരനിധനിവലര പരനിഹരനിക്കഭാന സഹഭായനിക്കുന. ഇഇൗ പദതനി പ്രകേഭാരലാം 11322 ലഹകര്
ഭൂമനിയനില് അധനികേമഭായനി  ജലകസചേനലാം നടത്തുവഭാന സഭാധനിക്കുന.  സലാംസഭാനലത്ത
ഭക്ഷവ  ഉല്പഭാദന  ക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുവഭാനുലാം  ഭക്ഷവ  സുരക്ഷ  ഉറപഭാക്കുവഭാനുലാം  സഭാധനിക്കുലാം.
കുടനഭാടട്ട്  പ്രകദശങ്ങളനികലയുലാം  മറ  തഭാഴ്ന്ന  പ്രകദശങ്ങളനികലയുലാം  ലവള്ളലപഭാക്കലാം  നനിയനണലാം
ഉറപഭാക്കുന. കുടനിലവള്ള ലഭവതയുലാം വവവസഭായനികേ കേഭാരവങ്ങളക്കുള്ള ജല ലഭവതയുലാം
ഉറപഭാക്കുന.  ശബരനിമല  തതീര്തഭാടന  കേഭാലത്തട്ട്  കമഭാതതീതമഭായനി  മലനിനലപടുന
പമ്പഭാ  നദനിലയ  മഭാലനിനവങ്ങളനില്  നനിനലാം  മുക്തമഭാക്കനി  പുനരജതീവനിപനിക്കഭാന  ഇഇൗ
പദതനിയനിലല ജലലാം ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്. കുടനഭാടട്ട് പ്രകദശകത്തയ്ക്കുള്ള ഉപ്പുലവള്ളത്തനിലന്റെ
കേയറലാം  തടയുവഭാനുലാം,  സതീകേളുകടതടക്കലാം  ലതഭാഴനില്  സഭാധവത  വര്ദനിപനിക്കുവഭാനുലാം  ജതീവനിത
നനിലവഭാരലാം  ഉയര്ത്തുവഭാനുലാം  സഭാധനിക്കുലാം.  വനികനഭാദസഞഭാര  കമഖല  പരനികപഭാഷനിപനിക്കുവഭാനുലാം
വര്ഷലാം  മുഴവനുലാം  പുഴയനിലല  നതീലരഭാഴക്കട്ട്  നനിലനനിര്ത്തനി  പ്രകൃതനിയുലട  സന്തുലനിതഭാവസ
നനിലനനിര്ത്തുവഭാനുലാം സഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

കമജര് ഇറനികഗഷലന്റെ അധതീനതയനില് നടത്തനിയ പ്രവൃത്തനികേള

109 (5747) ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കമജര്  ഇറനികഗഷലന്റെ  അധതീനതയനില്  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലയളവനില്
ലകേഭാലലാം ജനിലയനില് നടത്തനിയ പ്രവൃത്തനികേള ഏലതലഭാമഭാണട്ട്;

(ബനി)  ഓകരഭാ  പ്രവൃത്തനിക്കുലാം  ലചേലവഴനിച  തുകേയുലാം  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേളുലട
നനിലവനിലല സനിതനിയുലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  അനുമതനി  ലഭനിചനിട്ടുലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ആരലാംഭനിക്കഭാന  കേഴനിയഭാത്ത  പ്രവൃത്തനികേള
ഉലണങനില് അവയുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(സനി) അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

ലനിഫ ട്ട്  ഇറനികഗഷന പദതനികേള

110 (5748) ശതീ  .   ലകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന :
ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് കുനപനിള്ളനി :
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ജലവനിഭവ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ലനിഫട്ട്  ഇറനികഗഷന  പദതനികേള  കേഭാരവക്ഷമമഭായനി
നടപഭാക്കുനതനിനട്ട് എലനലഭാലാം കേര്മ്മേ പദതനികേള ആസൂത്രണലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്;

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  നനിലവനിലള്ള  പദതനികേളുലട  സനിവനില്,  ലമക്കഭാനനിക്കല്  കജഭാലനികേള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി) ഏലതലഭാലാം ലനിഫട്ട് ഇറനികഗഷന പദതനികേളഭാണട്ട് ഇനനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുള്ളലതനട്ട്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലനിഫട്ട്  ഇറനികഗഷന പദതനികേള കേഭാരവക്ഷമമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്
'റതീഹഭാബനിലനികറഷന  ഓഫട്ട്  എല്.ലഎ.  സതീലാംസട്ട്'  എന  പദതനി  ഇകപഭാള  നടപനിലഭാക്കനി
വരന.  കൂടഭാലത കേനഭാല്,  പമ്പട്ട്,  കമഭാകടഭാര്,  ഇലകനിക്കല് എനനിവയുലട വഭാര്ഷനികേ
അറകുറപണനികേള യഥഭാസമയലാം നടത്തനി എല്.ലഎ. സതീലാംസട്ട് കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുനണട്ട്.

(ബനി)  ഇകപഭാള  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭായ  435  എല്.ലഎ.  സതീമുകേളനില്  402
പദതനികേളുലട  സനിവനില്  കജഭാലനികേളുലാം  347  പദതനികേളുലട  ലമക്കഭാനനിക്കല്  പ്രവൃത്തനികേളുലാം
പൂര്ത്തനിയഭായനി.

(സനി)  ഇനനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുള്ള  ലനിഫട്ട്  ഇറനികഗഷന  പദതനികേളുലട  വനിശദഭാലാംശലാം
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

എറണഭാകുളലാം ജനിലയനിലല ഇടലക്കഭാചനി വനികലജനിലല ശുദജലക്ഷഭാമലാം

111 (5749) ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസട്ട് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനിലല  ഇടലക്കഭാചനി  വനികലജനില്ലപട  ലകേഭാളലാംബസട്ട്
കറഭാഡട്ട്, കേകനഭാസ നഗര്, ഇത്തനിത്തറ കകേഭാളനനി തുടങ്ങനിയ പ്രകദശങ്ങളനില് ശുദജലലാം
ലഭനിക്കഭാത്തതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  ടഭാങര്  കലഭാറനിലയ  ആശയനിച്ചുലാം  കേനികലഭാമതീററുകേള
നടനലാം  ശുദജലലാം  കശഖരനിക്കുന  ഇഇൗ  പ്രകദശലത്ത  ജനങ്ങളുലട  ബുദനിമുട്ടുകേള
കേണക്കനിലലടുത്തട്ട് ശുദജലലാം ലഭവമഭാക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി എസനികമറകേള സമര്പനിക്കുകേകയഭാ തുകേ അനുവദനിക്കുകേകയഭാ
ലചേയനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി&സനി)  പ്രസസ്തുത  പ്രകദശങ്ങളനിലല  ശുദജലക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായുള്ള
ലപ്രഭാകപഭാസലകേള  കസറട്ട്  പഭാനനില്  ഉളലപടുത്തനി  നടപഭാക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള
കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി സസതീകേരനിച്ചുവരന.
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ചേനിത്തഭാരനി റഗുകലറര് കേലാം ബനിഡ്ജട്ട്

112 (5750) ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനിലല ചേനിത്തഭാരനി റഗുകലറര് കേലാം ബനിഡ്ജട്ട് ഉപകയഭാഗ
ശൂനവമഭായനിടട്ട് എത്ര വര്ഷമഭായനി എനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതട്ട്  റനിപയര് ലചേയട്ട്  ഉപകയഭാഗവമഭാക്കുനതനിനട്ട്  എലനങനിലലാം  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിലന്റെ  ഷടറുകേള  പുതുക്കനിപണനിതഭാല്  പ്രകദശലത്ത  എത്ര  വനികലജകേളനിലല
എത്ര  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ആയതട്ട്  പ്രകയഭാജനലപടുലാം  എന  വനിഷയലാം  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഷടറുകേള പുതുക്കനി പണനിതട്ട്  പ്രവര്ത്തന സജമഭാക്കഭാന എത്ര രൂപ
കവണനിവരലാം എനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉകദ്ദശലാം മുപതട്ട് വര്ഷത്തനിലധനികേമഭായനി റഗുകലറര് ഉപകയഭാഗശൂനവമഭാണട്ട്.

(ബനി)  ഇഇൗ  പദതനിക്കട്ട്  13-ാം  ധനകേഭാരവ  കേമ്മേതീഷനനില്  ഉളലപടുത്തനി  160
ലക്ഷലാം  രൂപയട്ട്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനി.  എങനിലലാം  പ്രസ്തുത  പദതനി  കേഭാഞ്ഞങ്ങഭാടട്ട്-
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ലകേ.എസട്ട്.ടനി.പനി. കറഭാഡനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായതനിനഭാല് പഭാലലാം സലാംബന്ധനിച
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കഭാനുള്ള കേഭാലതഭാമസലാംമൂലലാം പദതനി തുടങ്ങഭാന സഭാധനിചനില.
എനഭാല്  പദതനി  തുടങ്ങഭാന  തടസ്സമനിലലനട്ട്  ലകേ.എസട്ട്.ടനി.പനി.  അധനികൃതര്
അറനിയനിചതനിലനത്തുടര്നട്ട്  2012  നനിരക്കനില്  283  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  പുതുക്കനിയ
എസനികമറട്ട്  കററട്ട്  13-ാം ധനകേഭാരവ  കേമ്മേനിഷനനിലളലപടുത്തനി അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി
സമര്പനിചനിരലനങനിലലാം  എസട്ട്.എല്.ഇ.സനി.-യുലട  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിചനിടനില.  എനഭാല്
ലകേ.എസട്ട്.ടനി.പനി.  പഭാലലാം  പണനിക്കട്ട്  കശഷമുള്ള  പുഴയുലട  അടനിത്തടട്ട്  പരനികശഭാധനിചതനിനു
കശഷലാം പുതുക്കനിയ നനിരക്കനില് ലലപ്രസട്ട് (PRICE) കസഭാഫട്ട് ലവയര് മുകഖന എസനികമറട്ട്
തയ്യേഭാറഭാക്കനി സമര്പനിക്കഭാനുള്ള നനിര്കദ്ദശലാം നലനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  പ്രസ്തുത  റഗുകലറര്  പ്രവര്ത്തനസജമഭായഭാല്  ചേനിത്തഭാരനി,  കേതീക്കഭാല്,
പള്ളനിക്കര, അജഭാനൂര്, പുല്ലൂര്, പനയഭാല് എനതീ ആറട്ട് വനികലജകേളനിലല കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്
പ്രകയഭാജനലാം ലഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ഡനി)  പുതുക്കനിയ  നനിരക്കനില്  ലലപ്രസട്ട്  കസഭാഫട്ട് ലവയര്  മുകഖന  തയ്യേഭാറഭാക്കനി
സമര്പനിക്കുന  എസനികമറനിനട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  നലനിയ  കശഷലാം  ലടണര്  ലചേയഭാല്
മഭാത്രകമ അടങല് തുകേ എത്ര വരലമനട്ട് കേണക്കഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള്ളു.
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വഭാടര് മതീററുകേളുലട ഗുണനനിലവഭാരലാം

113 (5751) ശതീ  .    കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയുലട  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് ലഭനിക്കുന വഭാടര്
മതീററുകേളുലട ഗുണനനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനിക്കുവഭാന ഇകപഭാള കകേരള വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയനില്
സലാംവനിധഭാനമുകണഭാ; ഈ മതീററുകേള കകേടഭാവനതുമൂലലാം പുതനിയ മതീറര് വഭാങ്ങനി ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള
സഭാപനിക്കുകമ്പഭാഴലാം ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെനില്നനിനലാം ഉണഭാകുന ലപ്രഭാസതീജനിയറനില് ഉണഭായനിരനിക്കുന
സങതീര്ണത ലളനിതമഭാക്കുവഭാന കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  ഓഫതീസുകേളുലട  പരനിസരലത്ത  ലപടനിക്കടകേളനില്
നനിനലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  മതീറര്  വഭാങ്ങുനതനിനുപകേരലാം  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി
തലന  നനിലവഭാരമുള്ള  മതീറര്  വനില്പന  നടത്തുന  സലാംവനിധഭാനലാം  ആവനിഷ്കരനിക്കുന
കേഭാരവലാം പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഗുണനനിലവഭാരലാം നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന ISI സര്ടനിഫനിക്കകറഭാടുകൂടനിയ ബനി ക്ലഭാസ്സട്ട്
വഭാടര്  മതീററുകേള  വഭാങ്ങനി  സഭാപനികക്കണതട്ട്  ഉപകഭഭാക്തഭാവഭാണട്ട്.  ജല  അകതഭാറനിറനി
അസനിസന്റെട്ട്  എകനികേക്യൂടതീവട്ട്  എഞനിനതീയറുലട  ഓഫതീസനില്  പരനികശഭാധന  നടത്തനിയ
കശഷമഭാണട്ട്  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  മതീറര്  സഭാപനിക്കുവഭാന  അനുമതനി  നല്കുനതട്ട്.
കകേടഭായ മതീറര് മഭാറനി പുതനിയ മതീറര് സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട് ഇകപഭാഴള്ള നടപടനികമത്തനില്
മഭാറലാം വരത്തനി പരമഭാവധനി ഉപകഭഭാക സഇൗഹൃദപരമഭായ സലാംവനിധഭാനലാം ഉണഭാകുനതനിനട്ട് കകേരള
വഭാടര് അകതഭാറനിറനി നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരന.

(ബനി) ഇക്കഭാരവലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

തൃശ്ശൂര് ജനിലയനിലല കകേഭാള നനിലങ്ങള

114 (5752) ശതീ  .    മുരളനി  ലപരലനലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തൃശ്ശൂര് ജനിലയനിലല കകേഭാള നനിലങ്ങളനിലല കേനഭാലകേളനിലല നതീലരഭാഴക്കനിനട്ട്
തടസ്സമഭായനി നനില്ക്കുന കുളവഭാഴയുലാം ചേണനിയുലാം നതീക്കലാം ലചേയ്യുനതനിനട്ട്  ഇറനികഗഷന
വകുപട്ട് എലനഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുളളലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ലനല്കൃഷനിലയ  പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കുലമനതനിനഭാല്  ഈ
പ്രവൃത്തനികേള അടനിയനരമഭായനി നനിര്വഹനിക്കുവഭാനുളള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കകേഭാള  നനിലങ്ങളനിലല  കേനഭാലകേളനിലല  നതീലരഭാഴക്കനിനട്ട്  തടസ്സമഭായനി
നനില്ക്കുന  കുളവഭാഴയുലാം  ചേണനിയുലാം  നതീക്കലാം  ലചേയ്യുന  പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട്  2016-17
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം  2.50  കകേഭാടനി  രൂപ ബഡ്ജറനില് വകേയനിരത്തനിയനിരന.  ഇഇൗ
കജഭാലനികേളക്കഭായനി  ഇതുവലര  2.32  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  സഭാമ്പത്തനികേഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. അവയുലട ലടണര് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരന.

(ബനി)  പ്രസസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേളുലട  അതവഭാവശവലാം  ഉളലക്കഭാണ്ടുതലന  അടനിയനരമഭായനി
പ്രവൃത്തനികേള നനിര്വ്വഹനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരന.

കതഭാടുകേളുലട പുനരദഭാരണത്തനിനട്ട് പദതനി

115 (5753) ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന :
ശതീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത കതഭാടുകേളുലട പുനരദഭാരണത്തനിനട്ട് എലനലഭാലാം കേര്മ്മേ
പദതനികേളഭാണട്ട് ആസൂത്രണലാം ലചേയനിരനിക്കുനലതനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനിലളള  ഏലതഭാലക്ക  പദതനിയനില്ലപടുത്തനിയഭാണട്ട്  ഇവയുലട
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള നടക്കുനതട്ട്;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേള  സമയബന്ധനിതമഭായനി  നടപഭാക്കഭാന  ഭരണതലത്തനില്
എലനലഭാലാം നടപടനികേള ദകേലക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  സലാംസഭാനലത്ത  കതഭാടുകേളുലട  പുനരദഭാരണത്തനിനഭായനി  ലവള്ളലപഭാക്ക
ലകേടുതനികേള  2702-03-101-98(03)  എഫട്ട്.ഡനി.(കനഭാണ്  പഭാന)  എന  ശതീര്ഷകേത്തനില്
ഉളലപടുത്തനി പ്രവൃത്തനികേള ലചേയവരന. കൂടഭാലത നബഭാര്ഡട്ട്,  പ്രകതവകേ നനികക്ഷപ
പദതനി  എനനിവയനില്  ഉളലപടുത്തനിയുലാം  പ്രവൃത്തനികേള  ലചേയവരന.  തലപനിള്ളനി
ലസഷവല്  പഭാകക്കജനില്  ഉളലപടുത്തനി  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനിലല  തലപനിള്ളനി  തഭാലൂക്കനില്
ഉളലപട  പ്രവൃത്തനികേള  ഘടലാംഘടമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിവരന.  പ്രവൃത്തനികേളുലട
ലപ്രഭാകപഭാസല് ലഭനിക്കുന മുറയട്ട് അവയുലട ആവശവകേത പരനികശഭാധനിച്ചുലാം ഫണനിലന്റെ
ലഭവത  അനുസരനിച്ചുലാം  പ്രവൃത്തനികേള  സമയബന്ധനിതമഭായനി  നടപനിലഭാക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരന.
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ഭഭാരതപ്പുഴ-ലചേറുതുരത്തനി തടയണ പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന നടപടനി

116 (5754) ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജലവനിഭവ  വകുപനിലന്റെ  ഇറനികഗഷന  വനിഭഭാഗലാം  2007-ല്  ഭഭാരതപ്പുഴയട്ട്

കുറുലകേയുള്ള  ലചേറുതുരത്തനി  തടയണയട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയ  പ്രവര്ത്തനി

മുടങ്ങനിക്കനിടക്കഭാന കേഭാരണലമനഭാണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  റനിവർ  മഭാകനജ് ലമന്റെട്ട് ഫണനില് ആവശവമഭായ തുകേ ഉണഭായനിട്ടുലാം പ്രസ്തുത

ഫണനില്  നനിനലാം  ആവശവമഭായ  തുകേ  റനിലലവസ്ഡട്ട്  എസനികമറനിനട്ട്  അനുവദനിചട്ട്

ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനി പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനില് കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാറനിനട്ട് വന

വതീഴ്ച പറനിലയന അക്കഇൗണന്റെട്ട് ജനറലനിലന്റെ റനികപഭാര്ടട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഉലണങനില്  ലചേറുതുരത്തനി,  കദശമലാംഗലലാം  പഞഭായത്തുകേളനിലലയുലാം

ലഷഭാർണൂർ മുനനിസനിപൽ പ്രകദശലത്തയുലാം ആയനിരക്കണക്കനിനട്ട് കേര്ഷകേരലാം, ജനങ്ങളുലാം

ലവള്ളലാം കേനിടഭാലത ബുദനിമുട്ടുനതട്ട് കേണക്കനിലലടുത്തട്ട് റവനക്യൂ വകുപ്പുമഭായനി ബന്ധലപടട്ട്

ആര്.എലാം.എഫട്ട്. ഫണനില് നനിനലാം തുകേ അനുവദനിച്ചു കേനിട്ടുനതനിനുലാം, പ്രവര്ത്തനികേളക്കട്ട്

അടനിയനരമഭായനി  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനി  അവ  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; സസതീകേരനിക്കുലമങനില് ഇതുസലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കചേലക്കര  മണ്ഡലത്തനില്  ഭഭാരതപ്പുഴയട്ട്  കുറുലകേയുള്ള  ലചേറുതുരത്തനി

പഭാലത്തനിനട്ട്  തഭാഴ്ഭഭാഗത്തഭായനി  തടയണ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  റനിവര്  മഭാകനജട്ട് ലമന്റെനിലന്റെ

ഫണനില്  ഉളലപടുത്തനി  5  കകേഭാടനി  രൂപയട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുകേയുലാം  41.29%

അധനികേ നനിരക്കനില് കേരഭാര് ഉടമ്പടനി ലചേയ പ്രവൃത്തനി തുടങ്ങനി. എനഭാല് 10-1-2012-ല്

കേരഭാറുകേഭാരന  മരണലപടുകേയുലാം  കേരഭാറുകേഭാരലന്റെ  കനഭാമനിനനി  പ്രവൃത്തനി  തുടരഭാന

വനിസമ്മേതനിക്കുകേയുലാം  ലചേയതനിനഭാല്  2-4-2012-ല്  കേരഭാര്  റദ്ദു  ലചേകയ്യേണനിവന.

ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപനിലല നനിരക്കട്ട് മഭാറനിയതനിനനുസരനിചട്ട്  2012-ല്  12.20  കകേഭാടനി

രൂപയ്ക്കുലാം  2014-ല്  14.50  കകേഭാടനി  രൂപയ്ക്കുലാം  കശഷനിക്കുന  പ്രവൃത്തനികേളക്കുള്ള

എസനികമറട്ട്  സമര്പനിചനിരനലവങനിലലാം  റനിവര്  മഭാകനജട്ട് ലമന്റെനിലന്റെ  ഫണനില്  നനിനലാം

അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല് പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവഭാന സഭാധനിചനിടനില.

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി)  പ്രസ്തുത  പ്രകദശലത്ത  ജനങ്ങളുലാം  കേര്ഷകേരലാം  ജലക്ഷഭാമലാംമൂലലാം  ബുദനിമുട്ടുനതട്ട്
കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്  ടനി  തടയണയട്ട്  റനിവര് മഭാകനജ് ലമന്റെട്ട്  ഫണനില് നനിനലാം എത്രയുലാം
കവഗലാം  ഫണട്ട്  അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി  എസനികമറട്ട്  ജനിലഭാ  കേളകര്ക്കട്ട്  സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.
എനഭാല് ലലസറട്ട് കേണനിഷനനില് വവതനിയഭാനലാം സലാംഭവനിചനിട്ടുള്ളതനിനഭാല് നനിലവനിലള്ള
രൂപകേല്പന ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  പദതനി നടപനിലഭാക്കുവഭാന കേഴനിയുകേയനില.  ആയതനിനഭാല്
ടനി  തടയണയുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  പുതുക്കനിയ  പദതനി  സമയബന്ധനിതമഭായനി
തയ്യേഭാറഭാക്കുവഭാന  സൂപ്രണനിലാംഗട്ട്  എനജനിനതീയര്മഭാരലട  ഒര  വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനിലയ
നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണട്ട്.

കേടലഭാകമണലാം തടയഭാന കേര്മ്മേ പദതനികേള

117 (5755) ശതീ  .   എലാം  .   വനിനലസന്റെട്ട് :
ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .    ദഹബനി  ഈഡന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് ശക്തമഭായ കേടലഭാകമണലാം തടയുവഭാന എലനലഭാലാം കേര്മ്മേ
പദതനികേള തയ്യേഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനിനഭായനി കേടല്ഭനിത്തനി നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേടല്ഭനിത്തനികേളുലട  പുനര്നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  എത്ര തുകേ  വകേയനിരത്തനിയനിട്ടുണട്ട്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലനലഭാലാം?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കകേരളത്തനിലന്റെ  കേടല്ത്തതീരത്തനിലന്റെ  പ്രകതവകേതയുലാം  കേടലഭാകമണത്തനിലന്റെ
സമയലത്ത തനിരയുലട തതീവ്രതയുലാം കേണക്കനിലലടുത്തട്ട് തതീരസലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി IIT
Madras/CWPRS  (Central  Water  and Power Research  Station) Pune-യുലട
പഠന പ്രകേഭാരലാം ആവശവമഭായ സലങ്ങളനില് കേരനിങലട്ട്ല ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള കേടല്ഭനിത്തനി/
പുലനിമുട്ടുകേളഭാണട്ട് നനിര്മ്മേനിച്ചുവരനതട്ട്. ഫലപ്രദമഭായ മറ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനഭായനി
അമ്പലപ്പുഴ കകേഭാമനയനില് 100 മതീറര്  നതീളത്തനില് Geo Textile Tube ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
കേടല്ഭനിത്തനി നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത ആലപ്പുഴ പലനയനില് 60 മതീറര് നതീളത്തനില്
Flexi Tuff International Ltd. എന സഭാപനലാം പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില് Soft
Sea  Wall  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇവയുലട  ഗുണകദഭാഷങ്ങള  വനിലയനിരത്തനിവരന.
കേഴനിഞ്ഞ  5  വര്ഷകേഭാലയളവനില്  12.037  കേനി.മതീ.  പുതനിയ കേടല് ഭനിത്തനിയുലാം  28.756
കേനി.  മതീ.  പുനരദഭാരണവലാം  114  കഗ്രഭായനിനുകേളുലാം  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത  IIT,
Madras/CWPRS,  Pune-യുലട  പഠനലാം  പൂര്ത്തനിയഭായ  പ്രകദശങ്ങളനില്  ഫണനിലന്റെ
ലഭവതയനുസരനിചട്ട് കേടല്ഭനിത്തനി/പുലനിമുട്ടുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തനിവരന.

(സനി)  ഇഇൗ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം കേടല്ഭനിത്തനികേളുലട പുനര്നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി 42
ലക്ഷലാം  രൂപ  plan  head-ലലാം  9.00  കകേഭാടനി  രൂപ  Non  plan  head-ലലാം
വകേയനിരത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
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കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് ജനിലയനില് ജപഭാന കുടനിലവള്ള പദതനി

118 (5756) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില്  ജപഭാന  കുടനിലവള്ള  പദതനി  പരനിധനിയനില്
വരന പഞഭായത്തുകേളനില്  ഓവര്ലഹഡട്ട്  ടഭാങനില്  ലവള്ളലാം  എത്തനിയനിട്ടുലണങനിലലാം
ഡനിസനിബക്യൂഷന  ദലന  പ്രവൃത്തനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്  പൂര്ണമഭായുലാം
പ്രകയഭാജനപ്രദമഭായനിടനില എനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഏലതലഭാലാം  പഞഭായത്തുകേളനില്,  എത്ര  കേനികലഭാമതീറര്  ദദര്ഘവത്തനില്
ഇനനിയുലാം ഡനിസനിബക്യൂഷന ദലന ഇടഭാന ബഭാക്കനിയുലണനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ  പദതനിയുലട  ഉദ്ഘഭാടനലാം  എനഭാണട്ട്  കേഴനിഞ്ഞതട്ട്;  ഉദ്ഘഭാടന
കേര്മ്മേലാം ആരഭാണട്ട് നനിര്വ്വഹനിചലതനലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി)  പനി.ഡബത്യു.ഡനി,  നഭാഷണല്  ദഹകവ,  തകദ്ദശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള
എനനിവയുലട  കറഭാഡുകേള  കേടട്ട്  ലചേയ്യുനതനിനട്ട്  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  പണലാം  ലഡകപഭാസനിറട്ട്
ലചേയനിട്ടുകണഭാ; കറഭാഡുകേള കേടട്ട് ലചേയ്യുനതനില് എലനങനിലലാം തര്ക്കലാം നനിലവനിലകണഭാ;
ഉലണങനില് ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട് ഒര ഉനതതല കയഭാഗലാം വനിളനിച്ചു കചേര്ക്കഭാന നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഇ) ടനി പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട് പൂര്ണ കതഭാതനില് കുടനിലവള്ളലാം ലഭവമഭാക്കഭാന
എകപഭാകഴയട്ട് സഭാധനിക്കുലമനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  കചേളന്നൂര്  പഞഭായത്തനില്  ഒഴനിലകേ  ബഭാക്കനി  എലഭാ  പഞഭായത്തുകേളനിലലാം
പദതനിയുലട ഓവര്ലഹഡട്ട് ടഭാങ്കുകേളനില് ലവള്ളലാം എത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഓകരഭാ പഞഭായത്തനിലലാം ഇനനിയുലാം ഇടഭാന ബഭാക്കനിയുള്ള ഡനിസനിബക്യൂഷന
ലലലനുകേളുലട നതീളലാം തഭാലഴ ലകേഭാടുക്കുന:

ബഭാലകശ്ശേരനി 10.7 കേനി. മതീ.

നന്മേണ 2.00 കേനി. മതീ.

കേഭാക്കൂര് 26.70 കേനി.മതീ.

കചേളന്നൂര് 35.8 കേനി.മതീ.

നരനിക്കുനനി 49.9 കേനി.മതീ.
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കേകക്കഭാടനി 27.1 കേനി. മതീ.

കുരവട്ടൂര് 31.2 കേനി. മതീ.

തലക്കുളത്തൂര് 19.00 കേനി. മതീ.

എലത്തൂര് 52.7 കേനി. മതീ.

കുന്ദമലാംഗലലാം 12.2 കേനി. മതീ.

ഒളവണ 64.7 കേനി. മതീ.

ലപരമണ 7.8 കേനി. മതീ.

ലപരവയല് 35.1 കേനി. മതീ.

കേടലണനി 5.00 കേനി. മതീ.

(സനി)  27-2-2015-നട്ട്  പദതനി  ഭഭാഗതീകേമഭായനി  കേമ്മേതീഷന  ലചേയ.  അനലത്ത
മുഖവമനനി ശതീ. ഉമ്മേന ചേഭാണനിയഭാണട്ട് ഉദ്ഘഭാടന കേര്മ്മേലാം നനിര്വ്വഹനിചതട്ട്.

(ഡനി)  പനി.ഡബത്യു.ഡനി.,  നഭാഷണല് ലലഹകവ എനനിവയുലട  കറഭാഡുകേള കേടട്ട്
ലചേയ്യുനതനിനട്ട് കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി പണലാം ലഡകപഭാസനിറട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  തകദ്ദശ
സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  കറഭാഡുകേള  കേടട്ട്  ലചേയകശഷലാം  പൂര്വ്വസനിതനി
യനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള  പ്രവൃത്തനി ലലജക്ക പദതനിയുലട കേരഭാറനില് തലന ഉളലപടുത്തനി
കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയഭാണട്ട് നനിര്വ്വഹനിക്കുനതട്ട്.  കറഭാഡുകേള കേടട്ട് ലചേയ്യുനതനിനട്ട്
ബന്ധലപടവരനില്  നനിനലാം അനുമതനി ലഭനിക്കുനതനിനട്ട് കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടുനണട്ട്.
2016 ജൂണ് മഭാസലാം മുതല് ആഗസട്ട് മഭാസലാം വലര കറഭാഡട്ട് കേടനിലാംഗനിനട്ട് പനി.ഡബത്യു.ഡനി.,
നഭാഷണല് ലലഹകവ അനുവഭാദലാം ലഭനിചനിരനനില.  അതനിനുകശഷവലാം പല കറഭാഡുകേളനിലലാം കേടട്ട്
ലചേയട്ട് ലലപപനിടുനതനിനട്ട് അനുമതനി ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്  പ്രവൃത്തനി തടസ്സലപടനിട്ടുണട്ട്.
24-10-2016-നട്ട് ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി തനിരവനനപുരത്തട്ട് എലഭാ എലാം.എല്.എ.-
മഭാലരയുലാം  ഉളലപടുത്തനി  വനിളനിച്ചുകചേര്ത്ത   കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലഭാതല  അവകലഭാകേന
കേമ്മേനിറനി കയഭാഗത്തനില്  വനിഷയലാം ചേര്ച ലചേയ്യുകേയുലാം  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് ലലജക്ക പ്രവൃത്തനി
ഉളലപടുന എലഭാ നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല എലാം.എല്.എ.-മഭാലരയുലാം ബന്ധലപട
പനി.ഡബത്യു.ഡനി.,  എന.എചട്ട്.,  കലഭാക്കല് കബഭാഡതീസട്ട്  എനതീ ഉകദവഭാഗസന്മേഭാലരയുലാം
ഉളലപടുത്തനി  ഒര  കയഭാഗലാം  വനിളനിച്ചുകചേര്ത്തട്ട്  പ്രശ്നലാം  പരനിഹരനിക്കഭാന  നനിര്കദ്ദശനിക്കുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ഇ) 2017 ഡനിസലാംബറനിനകേലാം സഭാധനിക്കുലമനട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

1484/2019
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തലപനിള്ളനി ലസഷവല് പഭാകക്കജനില് ഉളലപടുത്തനിയ കചേലക്കര മണ്ഡലത്തനിലല
പ്രവൃത്തനികേള

119 (5757) ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തലപനിള്ളനി ലസഷവല് പഭാകക്കജനില് ഉളലപടുത്തനി കചേലക്കര മണ്ഡലത്തനില് എത്ര
പ്രവര്ത്തനികേളക്കട്ട്  ഇറനികഗഷന  വകുപട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്;  അവയുലട
കപരവനിവരവലാം, അനുവദനിച തുകേയുലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില്  എത്ര  പ്രവര്ത്തനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു;  ഇനനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ള
പ്രവര്ത്തനികേള ഏലതഭാലക്കയഭാണട്ട്;

(സനി)  അവയുലട  ഇകപഭാഴലത്ത  അവസ  എനഭാണട്ട്;  വനിശദഭാലാംശലാം  വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ള പ്രവര്ത്തനികേള സമയബന്ധനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്
സസതീകേരനിച നടപടനികേള എലനഭാലക്കയഭാണട്ട്;  വനിശദഭാലാംശലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) വനിശദഭാലാംശലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

കേവണക്കലട്ട്ല ലറഗുകലറര് കേലാംബനിഡ്ജനിലന്റെ ഷടര് ഓപകറഷന

120 (5758) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേവണക്കലട്ട്ല  റഗുകലറര്  കേലാം  ബനിഡ്ജനിലനറ  ഷടര്  ഓപകറഷന
നടത്തുനതനിനുളള ചുമതല ആര്ക്കഭാലണനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പദതനിയുലട  മുഖവഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളഭായ  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിലല
ചേഭാലനിയഭാര്,  ഇരവഴനിഞ്ഞനി,  ലചേറുപുഴ  തതീരങ്ങളനിലളള  കുന്ദമലാംഗലലാം,  ചേഭാത്തമലാംഗലലാം,
മഭാവൂര്,  ലപരവയല്,  മുക്കലാം,  കേഭാരകശ്ശേരനി,  ലകേഭാടനിയത്തൂര്  പഞഭായത്തുകേകളഭാ,
ജനപ്രതനിനനിധനികേകളഭാ പദതനിലയക്കുറനിചട്ട്  അറനിയുനനില  എന പരഭാതനി  ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത പരഭാതനി പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് ജനപ്രതനിനനിധനികേലള ഉളലപടുത്തനി
ഒര സമനിതനി രൂപതീകേരനിക്കഭാനുളള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഉത്തരലാം

(എ)  മലപ്പുറലാം  എലാം.ലഎ.  ഡനിവനിഷലന്റെ  കേതീഴനില്  പരപനങ്ങഭാടനി  എലാം.ലഎ.
സബ്ഡനിവനിഷനു  കേതീഴനിലള്ള  ലകേഭാകണഭാടനി  എലാം.ലഎ.  ലസക്ഷന  അസനിസന്റെട്ട്
എഞനിനതീയര്ക്കഭാണട്ട് കേവണക്കലട്ട്ല ലറഗുകലറര് കേലാം ബനിഡ്ജനിലന്റെ ഷടര് ഓപകറഷന
ചുമതല.

(ബനി&സനി)  ശദയനില്ലപടനിരനനില.  പദതനിലയപറനിയുള്ള വനിശദവനിവരങ്ങള
ജനപ്രതനിനനിധനികേലള അറനിയനിക്കുവഭാന നനിര്കദ്ദശലാം നലനിയനിട്ടുണട്ട്.

കുടനിലവളളലാം ലഭാഭനിക്കുനതനിനട്ട് കബഭാധവത്കേരണ പദതനികേള

121 (5759) ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദട്ട്  കേബതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കൃതവമഭായ ഉപകയഭാഗത്തനിലൂലട കുടനിലവള്ളലാം ലഭാഭനിക്കുനതനിനട്ട് എലനലഭാലാം
കബഭാധവത്കേരണ പദതനികേളഭാണട്ട് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ബനി) അത്തരലാം പദതനികേള വനിജയകേരമഭാകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  അലലങനില്  പ്രസ്തുത  രലാംഗത്തട്ട്  പുതനിയ  എലനങനിലലാം  പരനിപഭാടനി
ആവനിഷ്കരനിക്കുനകണഭാ എനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കുടനിലവള്ളത്തനിലന്റെ  കേഭാരവക്ഷമമഭായ  ഉപകയഭാഗത്തനിലന്റെ  ആവശവകേതലയപറനി
കേമ്മേക്യൂണനികക്കഷന ആന്റെട്ട് കേപഭാസനിറനി ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട് യൂണനിറട്ട്  (CCDU)  നടത്തുന
പ്രചേഭാരണ പരനിപഭാടനികേളക്കട്ട് അനുബന്ധലമകനഭാണലാം കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയുലാം
ജനകബഭാധവല്ക്കരണ  പരനിപഭാടനികേളനില്  പങഭാളനികേളഭാകുനണട്ട്.  വനിവനിധ  മഭാധവമങ്ങളനിലൂലട
ജനങ്ങലള കബഭാധവല്ക്കരനിക്കുനതനിനട്ട് പുറകമ ജലത്തനിലന്റെ അമൂലവത, ഫലപ്രദമഭായ
ഉപകയഭാഗലാം എനനിവ സലാംബന്ധനിച സകന്ദശലാം ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനികലക്കട്ട് എത്തനിക്കഭാനുലാം
ശമനിക്കുനണട്ട്. 

തഭാലഴത്തടനിലള്ള  ജനങ്ങളുമഭായനി  ജലലാം  സലാംബന്ധനിച  വനിഷയങ്ങലളപറനി ചേര്ച
ലചേയ്യുനതനിനുലാം പ്രകദശത്തുള്ള ജലകസഭാതസ്സുകേളുലട സലാംരക്ഷണവലാം മലനിനതീകേരണലാം
തടയലലാം  ജനങ്ങളുലടയുലാം  സനദ  സലാംഘടനകേള,  ക്ലബ്ബുകേള  തുടങ്ങനി  ആകരഭാഗവ
ശുചേനിതസ  കപഭാഷകേ  സമനിതനികേളക്കട്ട്  പ്രകതവകേ  നനിര്കദ്ദശലാം  നല്കുവഭാന  തതീരമഭാനനിക്കുകേയുലാം
(Ward Health  Sanitation Nutrition Committee)  ഉറപ്പുവരത്തുനതനിനട്ട് വഭാര്ഡട്ട്
ലമമ്പലറ (സമനിതനി ലചേയര്മഭാന) ചുമതലലപടുത്തുവഭാനുലാം തതീരമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്. 

സലാംസഭാനലാം കനരനിടുന മഴക്കുറവനിലന്റെയുലാം  വരളചയുലടയുലാം  പശഭാത്തലത്തനില്
'Special sapling Planting Campaign'  സ്കൂള വനിദവഭാര്തനികേളുലട സഹകേരണകത്തഭാലട
ആചേരനിക്കുകേ, Campaign Ambassador-നനിശയനിക്കുനതനിലനക്കുറനിച്ചുലാം ആകലഭാചേനയനിലണട്ട്. 
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ജലസലാംരക്ഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള  മനികേച  രതീതനിയനില്  നടപഭാക്കുന
പഞഭായത്തട്ട്/മുനനിസനിപഭാലനിറനി/  കകേഭാര്പകറഷന  അവഭാര്ഡട്ട്  നല്കുന  കേഭാരവവലാം
ആകലഭാചേനയനിലണട്ട്. 

മുഴവന തകദ്ദശ സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനിലലാം വവക്തനിഗത ജലസലാംരക്ഷണ
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  (മഴലവള്ള സലാംഭരണനി,  മഴക്കുഴനി,  കേനിണര് റതീചേഭാര്ജനിലാംഗട്ട്)  തുടങ്ങനിയവ
ജനങ്ങളക്കട്ട് കേണ്ടു മനസ്സനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി കമഭാഡലകേള നനിര്മ്മേനിക്കുന കേഭാരവവലാം
പരനിഗണനിക്കുനണട്ട്.

വനിവനിധ മഭാധവമങ്ങളനിലൂലട പ്രസ്തുത വനിഷയത്തനില് ജനങ്ങളനില് അവകബഭാധലാം
വര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി പരസവ പ്രചേഭാരണലാം നടത്തുനതനിലനക്കുറനിച്ചുലാം ആകലഭാചേനിക്കുനണട്ട്.
കറഭാഡട്ട്  കഷഭാ,  ശനില്പശഭാലകേള,  കുടനികേളക്കനിടയനില്  മതരങ്ങള  തുടങ്ങനിയവ
സലാംഘടനിപനിക്കുനതനിലനക്കുറനിച്ചുലാം  ആകലഭാചേനിക്കുനണട്ട്.  പരനിസനിതനി  ദനിനലാം,  ജലദനിനലാം,
ഭഇൗമദനിനലാം തുടങ്ങനിയ വനിഷയങ്ങളുമഭായനി  ബന്ധലപട അനഭാരഭാഷ കദശതീയ ദനിനഭാചേരണങ്ങള
സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം അതനിനട്ട്  വഭാര്ത്തഭാ പ്രഭാധഭാനവലാം ലഭനിക്കഭാന കവണ പരമഭാവധനി
പ്രവര്ത്തനങ്ങള സലാംഘടനിപനിക്കുവഭാനുള്ള ശമവലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  വനിജയകേരമഭാണട്ട്.  ജനപങഭാളനിത്തകത്തഭാടുകൂടനിയുള്ള  ജലസലാംരക്ഷണ
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള അവലലാംബനിക്കുവഭാനുലാം ജലവമഭായനി ബന്ധലപട്ടുണഭാകുന പ്രശ്ന പരനിഹഭാരങ്ങളക്കുലാം
ഇത്തരലാം കബഭാധവല്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേള ഏലറ സഹഭായകേരവമഭാണട്ട്.

(സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

നനിലമ്പൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച പ്രവൃത്തനികേള

122 (5760) ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അനവര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) നനിലമ്പൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് കമജര്/ലലമനര് ഇറനികഗഷന വകുപ്പുകേള വഴനി
ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  പ്രവൃത്തനികേള ഏലതഭാലക്കലയനലാം,  പദതനികേള,  അനുവദനിച
തുകേ, നനിലവനിലല പ്രവര്ത്തന പുകരഭാഗതനി എനനിവയുലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നനിലമ്പൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  സനിരലാം  തടയണകേള,  ലചേക്കട്ട്ഡഭാമുകേള
എനനിവയുമഭായനി  ബന്ധലപട  എത്ര  അകപക്ഷകേളുലണനലാം  അതനികന്മേല്  സര്ക്കഭാര്
എടുത്ത നടപടനികേളുലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നനിലമ്പൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല പ്രവൃത്തനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. 2012-13  വര്ഷത്തനില്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിയ  പൂകക്കഭാട്ടുമണ
ലറഗുകലറര്-കേലാം-ബനിഡ്ജനിലന്റെ  ഒനഭാലാംഘട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
99%  പൂര്ത്തനിയഭായനി.  തുകേ  –  30  കകേഭാടനി  രൂപ.  രണഭാലാംഘട
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു
വരന. തുകേ – 5 കകേഭാടനി രൂപ.
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2. 2015-16  വര്ഷത്തനില്  നബഭാര്ഡട്ട്  21-ല്  ഉളലപടുത്തനി
തമ്പുരഭാടനിക്കലട്ട്ല മുറലാംതുക്കനിയനില് നതീര്പ്പുഴയട്ട് കുറുലകേ വനി.സനി.ബനി. കേലാം
ബനിഡ്ജട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  -  129  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

3. അമരമ്പലലാം  പഞഭായത്തനില്  കുതനിരപ്പുഴയട്ട്  കുറുലകേ  പഭാറക്കപഭാടലാം
ലചേക്കട്ട്ഡഭാലാം  പ്രവൃത്തനി  പുകരഭാഗതനിയനിലഭാണട്ട്.  70  ശതമഭാനലാം
പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. തുകേ – 120 ലക്ഷലാം രൂപ.

4. ചേഭാലനിയഭാര് പഞഭായത്തനില് ലലമലഭാടനി കകേഭാളനനിക്കുളലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം
- പ്രവൃത്തനി സലലാം ഇകപഭാഴലത്ത സലത്തനിനട്ട് 20 മതീറര്  കേനിഴക്കട്ട്
ഭഭാഗകത്തയട്ട് മഭാറനതനിനട്ട് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. എസനികമറട്ട്
തുകേ -  20 ലക്ഷലാം രൂപ.

5. എടക്കര പഞഭായത്തനിലല മുപനിനനിയനില് പുനപ്പുഴയുലട  വലതുകേര
സലാംരക്ഷണലാം - തുകേ 25 ലക്ഷലാം രൂപ - പ്രവൃത്തനി പുകരഭാഗതനിയനില്.

6. കപഭാത്തുകേലട്ട്ല  പഞഭായത്തനിലല മുകണരനിയനില് ചേഭാലനിയഭാര് പുഴയുലട
കുറുലകേ റഗുകലറര് കേലാം ബനിഡ്ജനിലന്റെ ഇനലവസനികഗഷന പ്രവൃത്തനി
- 5.6 ലക്ഷലാം രൂപ- പ്രവൃത്തനി പുകരഭാഗതനിയനില്.

7. കപഭാത്തുകേലട്ട്ല  പഞഭായത്തനിലല  ഭൂതഭാനത്തട്ട്  ചേഭാലനിയഭാര്  പുഴയുലട
കുറുലകേ റഗുകലറര് കേലാം ബനിഡ്ജനിലന്റെ ഇനലവസനികഗഷന പ്രവൃത്തനി-
5.6 ലക്ഷലാം രൂപ - പ്രവൃത്തനി പുകരഭാഗതനിയനില്.

(ബനി)  ജലകസചേന  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴനില്  നനിലമ്പൂര്  പഞഭായത്തനില്  സനിരലാം
തടയണകേള,  ലചേക്കട്ട്  ഡഭാമുകേള എനനിവയുമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  എടട്ട്  അകപക്ഷകേള
ഉണട്ട്.  ഇതനിനുള്ള ഇനലവസനികഗഷന എസനികമറകേള തയ്യേഭാറഭാക്കനിവരന.  മലപ്പുറലാം
ജനിലയനിലല  ചുങത്തറ  പഞഭായത്തനില്  പുനപ്പുഴയട്ട്  കുറുലകേ  അരലാംപുളനിക്കല്
ലചേക്കട്ട്ഡഭാലാം  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  ചേതീഫട്ട്  എഞനിനതീയര്  സമര്പനിച  ലപ്രഭാകപഭാസല്
പരനികശഭാധനിച്ചുവരന. എസനികമറട്ട് തുകേ – 390.00 ലക്ഷലാം രൂപ.

തഭാലഭാലനികേ ബണട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം

123 (5761) ശതീ  .    മുരളനി  ലപരലനലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജലവനിഭവ  വകുപട്ട്  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളഭായനി  ഇടനിയഞനിറ,  ഏനഭാമഭാക്കല്
റഗുകലററുകേളക്കട്ട്  മുനനില്  നനിര്മ്മേനിക്കുന  തഭാലഭാലനികേ  ബണട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ
പ്രവൃത്തനികേള ഇകപഭാള ഏതട്ട് ഘടത്തനിലഭാലണനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;



182       കകേരള നനിയമസഭ നവലാംബര്  3, 2016

(ബനി)  ലനല്കൃഷനി  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്  തടസ്സലാം  കനരനിടുന സനിതനിവനികശഷലാം
നനിലവനിലള്ളതനിനഭാല്  സമയബന്ധനിതമഭായനി  ബണ്ടു  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തുവഭാനുളള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനില്  ബണ്ടു  നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി  ബന്ധലപട  പ്രവൃത്തനികേളക്കുള്ള
ലടണര് നടപടനികേള ഏതട്ട് ഘടത്തനിലഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് ഇടനിയഞനിറ, ഏനഭാമഭാക്കല് എനതീ
റഗുകലററുകേളുലട  മുനനില്  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  ബണട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള  പ്രവൃത്തനികേളുലട
ദര്ഘഭാസട്ട് കനഭാടതീസട്ട് പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  കൃഷനിക്കട്ട്   തടസ്സലാം  വരഭാത്ത  രതീതനിയനില്  സമയബന്ധനിതമഭായനി  ഇഇൗ
ബണ്ടുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരന.

(സനി)  തൃശൂര്  ജനിലയനിലല  ബണ്ടു  നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  വരന
ഭൂരനിഭഭാഗലാം  പ്രവൃത്തനികേളുകടയുലാം  ലടണര്  കനഭാടതീസട്ട്  പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  എലഭാ
പ്രവൃത്തനികേളുലാം  തഭാമസലാംവനിന  ലചേയ്യുനതനിനുള്ള  നടപടനികമങ്ങള  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേളുമഭായനി
ബന്ധലപടട്ട്  വരന  എലഭാ  കേഭാരവഭാലയങ്ങളനിലലാം  ദ്രുതഗതനിയനില്  നടപനിലഭാക്കനി
ലകേഭാണനിരനിക്കുന.

ഏനഭാമഭാക്കല് റഗുകലററനിലന്റെ ഷടര് അറകുറപണനി

124 (5762) ശതീ  .    മുരളനി  ലപരലനലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനിലല  ഏനഭാമഭാക്കല്  റഗുകലററനിനട്ട്  കേനിഴക്കട്ട്  ഭഭാഗത്തട്ട്
എലഭാവര്ഷവലാം  അശഭാസതീയമഭായനി  വളയലാംലകേടട്ട്  നടത്തനി  ലക്ഷങ്ങള പഭാഴഭാക്കുനതട്ട്
ഒഴനിവഭാക്കുനതനിനഭായനി  റഗുകലററനിലന്റെ  ഷടറുകേള  അറകുറപണനി  നടത്തനി  സനിരലാം
സലാംവനിധഭാനലാം ഒരക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വളയലാംലകേടട്ട്  നടത്തുനതനിനട്ട്  കേഴനിഞ്ഞ  വര്ഷലാം  എത്ര  തുകേയഭാണട്ട്
ലചേലവഴനിചലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  റഗുകലററനിലന്റെ  ഷടറനിലന്റെ  അറകുറപണനി  നടത്തുനതനിനട്ട്  എനട്ട്  തുകേ
ലചേലവഭാകുലമനളള വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ;

(ഡനി)  റഗുകലററനിലന്റെ ഷടറനിലന്റെ അറകുറപണനികേള ലചേയ്യേഭാത്തതനിലന്റെ കേഭാരണലാം
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഏനഭാമഭാക്കല്  റഗുകലററനിലന്റെ  ഷടറുകേളമഭാറനി  സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം
അറകുറപണനികേള നടത്തുനതനിനുമഭായനി  നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരന.  ഷടറുകേള
മഭാറനി  സഭാപനിക്കുനതനിനഭായനി  (Rough  cost  estimate)  ഏകേകദശലാം  4.25  കകേഭാടനി
രൂപയുലട  ലചേലവട്ട്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  Detailed  Estimate-നഭായുള്ള  നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരന.

(ബനി)  കേഴനിഞ്ഞ വര്ഷലാം തഭാല്ക്കഭാലനികേ ബണനിനഭായനി  21,52,734  രൂപയുലട
ബനില് തുകേ ആവശവമഭായനി വനനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  റഗുകലററനിലന്റെ  ഷടറുകേള  മഭാറനി  സഭാപനിക്കുനതനിനഭായനി  ഏകേകദശലാം
(Rough  cost  estimate)   4.25  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  ലചേലവട്ട്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  ടനി
പ്രവൃത്തനിയുലട Detailed Estimate നഭായുള്ള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരന.

(ഡനി) ഷടറനിലന്റെ വഭാര്ഷനികേ അറകുറപണനികേള എലഭാ വര്ഷവലാം നടത്തുനണട്ട്.
ഷടറനികന്റെയുലാം  റഗുകലററനികന്റെയുലാം  അറകുറപണനികേള  നടത്തുനതനിനട്ട്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരന.

ലകേഭാടഭാരക്കര മണ്ഡലത്തനിലല ലകേ.ലഎ.പനി. കേനഭാല് കറഭാഡുകേളുലട നവതീകേരണലാം

125 (5763)ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാടഭാരക്കര  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  ലകേ.ഐ.പനി.യുലട  ഭഭാഗമഭായനി
എത്ര ദദര്ഘവത്തനില് കേനഭാല് കറഭാഡുകേളുലണനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) പ്രസ്തുത കേനഭാല് കറഭാഡുകേള തകേര്നലാം, കേഭാടുപനിടനിച്ചുലാം കേനിടക്കുനതനിനഭാല്
ഗതഭാഗതലാം ദുഷ്കരമഭായനി തതീര്ന സഭാഹചേരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസസ്തുത കേനഭാല് കറഭാഡുകേളുലട നവതീകേരണത്തനിനട്ട് കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാര്
തുകേ അനുവദനിചനിരകനഭാലയനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  കേനഭാല്  കറഭാഡുകേളുലട  നവതീകേരണത്തനിനഭായനി  തുകേ
അനുവദനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 42.27 കേനി. മതീ. ലലദര്ഘവത്തനില് കേനഭാല് കറഭാഡുകേളുണട്ട്.

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി)  ഓയൂര്  ബഭാഞട്ട്  കേനഭാല്  ലചേയനികനജട്ട്  6928  മതീ  മുതല്  8088  മതീ.
വലരയുള്ള  കേനഭാല്  കറഭാഡട്ട്  ടഭാര്  ലചേയ്യേഭാനഭായനി  9,36,868  രൂപ  അനുവദനിക്കുകേയുലാം
പണനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകേയുലാം ലചേയ.

(ഡനി)  ബഡ്ജറട്ട്  വനിഹനിതത്തനിനുപുറകമ,  ചേതീഫട്ട്  എഞനിനതീയറനില്നനിനലാം  ശനിപഭാര്ശ
ലഭനിക്കുന  മുറയട്ട്  മറ  ഫണ്ടുകേള  അനുവദനിക്കുന  കേഭാരവലാം  ധനകേഭാരവ  വകുപ്പുമഭായനി
ആകലഭാചേനിചട്ട് പരനികശഭാധനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

ലകേഭാടഭാരക്കര ലകേ.ലഎ.പനി.-യുലട അധതീനതയനിലള്ള രവനിനഗര്

126 (5764)ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാടഭാരക്കര  ലകേ.ഐ.പനി.  യുലട  അധതീനതയനിലള്ള  രവനിനഗര്  എത്ര
ഏക്കര് വനിസ്തൃതനിയനിലഭാണട്ട് സനിതനി ലചേയ്യുനലതനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പ്രകദശത്തട്ട് ഇകപഭാള ഏലതലഭാലാം ആഫതീസുകേളഭാണട്ട് പ്രവര്ത്തനിക്കുനതട്ട്;

(സനി) കേലട ഇറനികഗഷന കപ്രഭാജക്ടുമഭായനി ബന്ധലപടട്ട് ഏലതലഭാലാം ആഫതീസുകേള
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്;

(ഡനി)  കേലട  ഇറനികഗഷന  കപ്രഭാജകനിലല  പ്രവര്ത്തനികേള  അവസഭാനനിച്ചുകവഭാ
എനലാം തുടര് പ്രവര്ത്തനികേള ഉലണങനില് അവയുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2 ലഹകര് 80 ആര് 90 ചേതുരശമതീറര്.

(ബനി&സനി)  രവനിനഗറനില് കേലട ഇറനികഗഷന പദതനിയുലട തഭാഴപറയുന  12
കേഭാരവഭാലയങ്ങളുലാം ലകേഭാടഭാരക്കര സബ്ട്രെെഷറനിയുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്:

(1) ലകേ.ലഎ.പനി. ആര്.ബനി. സര്ക്കനിള

(2) ലകേ.ലഎ.പനി. ആര്.ബനി. ഡനിവനിഷന നമ്പര് 2

(3) ലകേ.ലഎ.പനി. എല്.ബനി. സബ്ഡനിവനിഷന നമ്പര് 17

(4) ലകേ.ലഎ.പനി. എല്.ബനി. ലസക്ഷന നമ്പര് 47/17

(5) ലകേ.ലഎ.പനി. എല്.ബനി. ലസക്ഷന നമ്പര് 49/17

(6) ലകേ.ലഎ.പനി. എല്.ബനി. ലസക്ഷന നമ്പര് 50/17

(7) ലകേ.ലഎ.പനി. എല്.ബനി. ലസക്ഷന നമ്പര് 51/17
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(8) കമജര് ഇറനികഗഷന ലസക്ഷന

(9) ലലമനര് ഇറനികഗഷന സബ്ഡനിവനിഷന

(10) കേസഭാളനിറനി കേണ്കട്രെെഭാള ഡനിവനിഷന

(11) കേസഭാളനിറനി കേണ്കട്രെെഭാള സബ്ഡനിവനിഷന

(12) കേസഭാളനിറനി കേണ്കട്രെെഭാള ലസക്ഷന.

(ഡനി)  എലഭാ  വര്ഷവലാം  ഡനിസലാംബര്  1  മുതല് കമയട്ട്  31  വലരയുള്ള ആറുമഭാസക്കഭാലലാം
പൂര്ണകതഭാതനില് ജലവനിതരണലാം സഭാധവമഭാകുലാംവനിധലാം കേലട ജലകസചേന പദതനിയനില്
കേനഭാലകേളുലട  പരനിപഭാലന,  അറകുറ,  നവതീകേരണ  പ്രവൃത്തനികേള  നടത്തനിവരന.
ഡഭാമനിലന്റെയുലാം  മറട്ട്  സക്ചറുകേളുലടയുലാം  പരനിപഭാലന  നവതീകേരണ  പ്രവൃത്തനികേളുലടയുലാം
ആക്ഷന  പഭാന  തയ്യേഭാറഭാക്കനിവരന.  കേനഭാല്  നവതീകേരണത്തനിനഭായനി  പനി.എലാം.ലകേ.
എസട്ട്.ലലവ. ഇ.ആര്.എലാം. (Extension, Renovation, Modernisation) സതീമുകേളനില്
ഉളലപടുത്തനി പ്രവൃത്തനികേള ലചേയ്യുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരന.

അതനിരപനിള്ളനി, പരനിയഭാരലാം, കകേഭാടകശ്ശേരനി പഞഭായത്തുകേളനിലല കുടനിലവള്ള
ക്ഷഭാമലാം

127 (5765) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസ്സനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേഭാലക്കുടനി  മണ്ഡലത്തനിലല  അതനിരപനിള്ളനി,  പരനിയഭാരലാം,  കകേഭാടകശ്ശേരനി
പഞഭായത്തുകേളനിലല  കുടനിലവള്ള  ക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി  നനിര്കദ്ദശനിക്കലപടനിട്ടുള്ള
കകേഭാടകശ്ശേരനി-പരനിയഭാരലാം-അതനിരപനിള്ളനി സമഗ്ര കുടനിലവള്ള പദതനി നടപനിലഭാക്കുവഭാന
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനിനഭായുള്ള നടപടനികേള ഏതു ഘടത്തനിലഭാലണനറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കകേഭാടകശ്ശേരനി,  പരനിയഭാരലാം  ആതനിരപനിള്ളനി  സമഗ്ര  കുടനിലവള്ള
പദതനിയുലട വനിശദമഭായ സഭാകങതനികേ റനികപഭാര്ടട്ട് തയ്യേഭാറഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരന.  ഇതനിനഭാവശവമഭായ  ജലശുദതീകേരണശഭാലയനില്  പമ്പട്ട്  ഹഇൗസട്ട്
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി  സലലാം  ഏലറടുത്തട്ട്  കകേരള  ജല  അകതഭാറനിറനിലയ  ഏല്പനിക്കുവഭാന
അതനിരപനിള്ളനി  പഞഭായത്തനികനഭാടട്ട്  കരഖഭാമൂലലാം  ആവശവലപടനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത
ചേഭാലക്കുടനി പുഴയനില് ലവറനിലപഭാറ പ്രകദശത്തട്ട് വര്ഷത്തനില് ലഭനിക്കുന ലവള്ളത്തനിലന്റെ
അളവട്ട് അറനിയനിക്കുവഭാന ജലകസചേന വകുപനികനഭാടുലാം ആവശവലപടനിട്ടുണട്ട്.
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ഗുണകമന്മേയുള്ള കുപനിലവള്ളലാം വനിപണനിയനിലലത്തനിക്കഭാന നടപടനി

128 (5766) ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  പ്രതനിദനിനലാം  എത്ര  ലക്ഷലാം  കുപനി  കുടനിലവള്ളലാം  വനിറ
കപഭാകുനണട്ട് എനഭാണട്ട് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ബനി)  ജലവനിഭവ  വകുപനിനു  കേതീഴനില്  കുടനിലവള്ളലാം  കുപനികേളനിലഭാക്കനി  വനില്പന
നടത്തുനതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനിലകണഭാ;

(സനി)  മനിതമഭായ  നനിരക്കനില്  ഗുണകമന്മേയുള്ള  കുടനിലവള്ളലാം  കുപനികേളനിലഭാക്കനി
വനില്പനയ്ലക്കത്തനിക്കുനതനിനഭാവശവമഭായ  ഫഭാകറനി  തുടങ്ങുവഭാന  ജലവനിഭവ  വകുപട്ട്
ഉകദ്ദശനിക്കുനകണഭാ;

(ഡനി)  ഇനട്ട്  വനിപണനിയനില്  ലഭനിക്കുന  കുപനിലവള്ളലാം  പലതുലാം  മതനിയഭായ
ഗുണകമന്മേയനിലഭാത്തതഭാണട്ട്  എന  ആകക്ഷപലാം  ഉയര്നവരന  സഭാഹചേരവത്തനില്
കുപനിലവള്ളലാം വനില്പനയ്ലക്കത്തനിക്കുനതനിനട്ട് അടനിയനര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ) എങനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഇ)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  നനിയനണത്തനിലള്ള  ലകേ.ലഎ.ലഎ.ഡനി.സനി.
എന  ലപഭാതുകമഖല  സഭാപനത്തനിലന്റെ  കേതീഴനില്  'ഹനിലനി  അകേസ'  എന  കപരനില്
ലതഭാടുപുഴയനില് കുടനിലവള്ള കബഭാടട്ട് ലനിലാംഗട്ട് യൂണനിറട്ട് നനിലവനിലണട്ട്.  പ്രസ്തുത യൂണനിറനില്
നനിനട്ട് പ്രതനിദനിനലാം ഏകേകദശലാം 25000 കുപനി കുടനിലവള്ളലാം വനിറകപഭാകുനണട്ട്. മനിതമഭായ
വനിലയട്ട്  കുപനിലവള്ളലാം  നല്കുനതനിനട്ട്  ലകേ.ലഎ.ലഎ.ഡനി.സനി.-യുലട  കേതീഴനില്
കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് ജനിലയനില് കപരഭാമ്പ്രയനില് കുറവഭാടനി ജലകസചേന പദതനിയുലട പരനിസരത്തട്ട് ഒര
യൂണനിറട്ട്  കൂടനി  തുടങ്ങുവഭാനുള്ള പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനികേള നടനവരനികേയഭാണട്ട്.  ലകേ.ലഎ.
ലഎ.ഡനി.സനി.-യുലട  കേതീഴനിലള്ള  കബഭാടട്ട് ലനിലാംഗട്ട്  പഭാന്റെനിനട്ട്  ബനി.ലഎ.എസട്ട്.  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ള
എലഭാ ഗുണകമന്മേ ലടസ്റ്റുകേളുലാം നടത്തനി ഗുണകമന്മേ ഉറപഭാക്കുനണട്ട്. കുപനിലവള്ളത്തനിനട്ട്
ഭക്ഷവസുരക്ഷഭാ  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ  അനുമതനി  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇഇൗ  ഫഭാകറനിക്കട്ട്  ISO
അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയുലട കേതീഴനില്,  അരവനിക്കരയനില് ഒര
കബഭാടട്ട് ലനിലാംഗട്ട്  യൂണനിറനിലന്റെ  പ്രവൃത്തനി  നടനവരന.  പ്രസ്തുത  യൂണനിറട്ട്  കേമ്മേതീഷന
ലചേയട്ട്,  അതനിലന്റെ  വനിപണനി  പ്രതനികേരണലാം  വനിലയനിരത്തനിയകശഷലാം  പുതുതഭായനി
കബഭാടട്ട് ലനിലാംഗട്ട് യൂണനിറകേള ആരലാംഭനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദശനിക്കുന.
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കൃഷനിക്കഭാവശവമഭായ ജലലാം കൂടുതല് സലത്തട്ട് എത്തനിക്കഭാന നടപടനി

129 (5767) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കൃഷനിക്കഭാവശവമഭായ  ജലലാം  കൂടുതല്  സലത്തട്ട്
എത്തനിക്കഭാന എലനഭാലക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിലചനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പുതനിയ പദതനികേള എലനഭാലക്ക പരനിഗണനയനിലലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചേതീഫട്ട്  എഞനിനതീയറുലട  (ജലകസചേനവലാം  ഭരണവലാം)  കേതീഴനില്  2013 -14
കേഭാലയളവനില്  ബഡ്ജറനില്  പ്രഖവഭാപനിച  പ്രകേഭാരലാം  തടയണകേളുലടയുലാം  റഗുകലററുകേളുലടയുലാം
നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ചേഭാലനിയഭാര്  കബസനിനനിലല  തടയണകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  തലപനിള്ളനി
പഭാകക്കജട്ട്,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് പഭാകക്കജട്ട് എനതീ പദതനികേളനില് ഉളലപട പ്രവൃത്തനികേള,
നബഭാര്ഡട്ട്  സഹഭായകത്തഭാലടയുള്ള  പദതനികേള,  ബഡ്ജറനില്  പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുള്ള
RCB,  VCB  എനനിവയുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  കകേരളത്തനിലല  കേബനനി,  ഭവഭാനനി
കബസനിനുകേളനിലല ലചേറുകേനിട ജലകസചേന പദതനികേള, ഒര പഞഭായത്തനില് ഒര കുളലാം
പദതനി,  ലനിഫട്ട്  ഇറനികഗഷന  സതീമുകേളുലട  പുനരദഭാരണലാം  എനനിവ  കൂടുതല്
സലത്തട്ട്  ജലകസചേന  സഇൗകേരവലാം  ഏര്ലപടുത്തഭാനുകദ്ദശനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിവരന.
കൂടഭാലത  ജലകസചേന  പദതനികേളുലട  വനിവനിധ  കേനഭാലകേളനില്  അറകുറപണനികേളക്കഭായുള്ള
പ്രവൃത്തനികേള  നടനവരനണട്ട്.  കേനഭാലകേളനില്  അടനിഞ്ഞുകൂടനിയനിട്ടുള്ള  മണലാം  മറ
വസ്തുക്കളുലാം  കദശതീയ  ലതഭാഴനിലറപട്ട്  പദതനി  മുകഖന നതീക്കനി  കേനഭാലകേള  വൃത്തനിയഭാക്കഭാറുണട്ട്.
ഭഭാഗതീകേമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിച  കേഭാരഭാപ്പുഴ  ജലകസചേന  പദതനിയുലട  ഇടതുകേര
കേനഭാലനിലൂലട 6.10 കേനി. മതീറര് ദൂരവലാം വലതുകേര കേനഭാലനിലൂലട 7.02 കേനി. മതീറര്  ദൂരവലാം
അരനിമുണ  ഡനിസനിബക്യൂടറനിയനിലൂലട  2.12  കേനി.  മതീറര്  ദൂരവലാം  ജലകസചേനലാം  നടത്തനി
വരനണട്ട്.  മലമ്പുഴ,  മലാംഗലലാം,  കപഭാത്തുണനി,  ചേനിറ്റൂര്പ്പുഴ  പദതനികേളനില്  കേഭാഡഭാ
പ്രവൃത്തനികേള  നടനവരന.  മൂവഭാറപുഴ  വഭാലനി  ജലകസചേന  പദതനിയുലടയുലാം  ഇടമലയഭാര്
ജലകസചേന  പദതനിയുലടയുലാം  ഇനനിയുലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ള  കേനഭാലകേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്
ജലവനിതരണലാം നടത്തുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരന.

(ബനി)  കുളങ്ങള പുനരജതീവനിപനിക്കുനതനിനഭായനി ഹരനിതകകേരളലാം പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനി ഒനഭാലാംഘടമഭായനി  320  കകേഭാടനി   രൂപ ലചേലവനില് ഏകേകദശലാം  10000
കുളങ്ങള നവതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദശനിക്കുന. കൂടഭാലത ബഡ്ജറനില് പ്രഖവഭാപനിച പ്രകതവകേ
നനികക്ഷപ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  KIIFB  ധനസഹഭായകത്തഭാലട  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദശനിക്കുന.  PMKSY-ല്  ഉളലപടുത്തനിയുലാം  നബഭാര്ഡട്ട്  RIDF -22-ല്  ഉളലപടുത്തനിയുലാം
ജലകസചേന സഇൗകേരവലാം കൂട്ടുനതനിനുള്ള പ്രവൃത്തനികേള നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദശനിക്കുന. 
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കേഭാകവരനി നദതീജല ലലട്രെെബക്യൂണല് വനിധനി പ്രകേഭാരലാം കേബനനി കബസനിനനില് നനിനലാം
അനുവദനിച  21  TMC  ജലത്തനില്  11  TMC  ജലലാം  ഉപകയഭാഗപ്രദമഭാക്കുവഭാന  9
ലചേറുകേനിട  ജലകസചേന  പദതനികേളുലാം   കേബനനി  കബസനിനനില്ലപട  നദനികേളനില്
റഗുകലററുകേളുലാം  തടയണകേളുലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭാവശവമഭായ  പദതനികേളുലാം  ഭവഭാനനി
കബസനിനനില്  അടപഭാടനി  വഭാലനി  ജലകസചേന  പദതനിക്കഭായുള്ള  നടപടനികേളുലാം  ആവനിഷ്കരനിച്ചു
വരന. 

PMKSY  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  മൂവഭാറപുഴ  വഭാലനി  ജലകസചേന
പദതനിയുലട കേനഭാലകേളനില് നനിനലാം, കൂടുതല് സലത്തട്ട് ജലലാം എത്തനിക്കുനതനിനുള്ള
ലപ്രഭാകപഭാസല് ജനിലഭാ കൃഷനി കനഭാഡല് ഓഫതീസര്ക്കട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്. അതുകപഭാലല
പഭാമ്പഭാര്  കബസനിന  കപ്രഭാജകനില് ഉളലപടുത്തനി  പടനികശ്ശേരനി  ഡഭാമനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  മറട്ട്  മൂനട്ട്  ഡഭാമുകേളുലട  ഇനലവസനികഗഷന  നടത്തുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരന.  മതീനചനില്  നദതീതട  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി
അരണഭാപുരത്തട്ട് മനിനനി  ഡഭാമനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിച്ചു.  മറട്ട്  6  മനിനനി  ഡഭാമുകേള
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരന.

കൃഷനിക്കഭാവശവമഭായ ജലലാം കൂടുതല് സലത്തട്ട് എത്തനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

130 (5768) ശതീ  .   ലകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന :
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് :
ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് കുനപനിള്ളനി :
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് കൃഷനിക്കഭാവശവമഭായ ജലലാം കൂടുതല് സലത്തട്ട് എത്തനിക്കുനതനിനട്ട്
എലനലഭാലാം നടപടനികേള ദകേലക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  നനിലവനിലള്ള  ഏലതലഭാലാം  പദതനികേളഭാണട്ട്  പ്രകയഭാജനലപടുത്തഭാന
ഉകദ്ദശനിക്കുനലതനട്ട് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  പദതനി  നടത്തനിപനിനട്ട്  ഭരണതലത്തനില്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  2013-14  കേഭാലയളവനില്  ബഡ്ജറനില്  പ്രഖവഭാപനിച  തടയണകേളുലടയുലാം
റഗുകലററുകേളുലടയുലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ചേഭാലനിയഭാര്  കബസനിനനിലല  തടയണകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം,
തലപനിള്ളനി  പഭാകക്കജട്ട്,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  പഭാകക്കജട്ട്  എനതീ  പദതനികേളനില്  ഉളലപട
പ്രവൃത്തനികേള,  നബഭാര്ഡട്ട്  സഹഭായകത്തഭാലടയുള്ള  പദതനികേള,  ബഡ്ജറനില്
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പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുള്ള RCB, VCB  എനനിവയുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം,  കകേരളത്തനിലല കേബനനി,
ഭവഭാനനി കബസനിനുകേളനിലല ലചേറുകേനിട ജലകസചേന പദതനികേള,  ഒര പഞഭായത്തനില്
ഒര കുളലാം പദതനി, ലനിഫട്ട് ഇറനികഗഷന സതീമുകേളുലട പുനരദഭാരണലാം എനനിവ കൂടുതല്
സലത്തട്ട്  ജലകസചേന  സഇൗകേരവലാം  ഏര്ലപടുത്തഭാനുകദ്ദശനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിവരന.
തലപനിള്ളനി  പഭാകക്കജട്ട്,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  പഭാകക്കജട്ട്  എനതീ  പദതനികേളനില്  ഉളലപട
പ്രവൃത്തനികേള  നബഭാര്ഡട്ട്  സഹഭായകത്തഭാലടയുള്ള  പദതനികേള,  ബഡ്ജറനില്
പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുള്ള RCB, VCB  എനനിവയുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം,  കകേരളത്തനിലല കേബനനി,
ഭവഭാനനി കബസനിനുകേളനിലല ലചേറുകേനിട ജലകസചേന പദതനികേള,  ലനിഫട്ട്  ഇറനികഗഷന
സതീമുകേളുലട  പുനരദഭാരണലാം  എനതീ  നനിലവനിലള്ള  പദതനികേള  പ്രകയഭാജനലപടുത്തഭാന
ഉകദ്ദശനിക്കുന.  പൂര്ത്തതീകേരനിച  പദതനികേളുലട  വനിവനിധ  കേനഭാലകേളനില്  അറകുറ
പണനികേളക്കഭായുള്ള  പ്രവൃത്തനികേള  നടനവരനണട്ട്.  കൂടഭാലത,  കേനഭാലകേളനില്
അടനിഞ്ഞുകൂടനിയനിട്ടുള്ള മണലാം  മറ വസ്തുക്കളുലാം കദശതീയ ലതഭാഴനിലറപട്ട്  പദതനി മുകഖന
നതീക്കനി  കേനഭാലകേള  വൃത്തനിയഭാക്കഭാറുണട്ട്.  ഭഭാഗതീകേമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിച  കേഭാരഭാപ്പുഴ
ജലകസചേന പദതനിയുലട ഇടതുകേര കേനഭാലനിലൂലട  6.10  കേനി.  മതീറര് ദൂരവലാം വലതുകേര
കേനഭാലനിലൂലട  7.02  കേനി.  മതീറര്  ദൂരവലാം  അരനിമുണ ഡനിസനിബക്യൂടറനിയനിലൂലട  2.12  കേനി.
മതീറര്  ദൂരവലാം  ജലകസചേനലാം  നടത്തനിവരനണട്ട്.  മലമ്പുഴ,  മലാംഗലലാം,  കപഭാത്തുണനി,
ചേനിറ്റൂര്പ്പുഴ  പദതനികേളനില്  കേഭാഡഭാ  പ്രവര്ത്തനികേള  നടനവരന.  മൂവഭാറപുഴ  വഭാലനി
ജലകസചേന  പദതനിയുലടയുലാം  ഇടമലയഭാര്  ജലകസചേന  പദതനിയുലടയുലാം  ഇനനിയുലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ള കേനഭാലകേള പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട് ജലവനിതരണലാം നടത്തുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരന.  PMKSY  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  മൂവഭാറപുഴ
വഭാലനി  ജലകസചേന പദതനിയുലട  കേനഭാലകേളനില് നനിനലാം  കൂടുതല് സലത്തട്ട്  ജലലാം
എത്തനിക്കുനതനിനുള്ള  ലപ്രഭാകപഭാസല്  ജനിലഭാ  കൃഷനി  കനഭാഡല്  ഓഫതീസര്ക്കട്ട്
സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്. പഭാമ്പഭാര് കബസനിന കപ്രഭാജകനില് ഉളലപടുത്തനി പടനികശ്ശേരനി ഡഭാമനിലന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  മറട്ട്  3  ഡഭാമുകേളുലട  ഇനലവസനികഗഷന  നടത്തുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരന.  മതീനചല്  നദതീതട  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി
അരണഭാപുരത്തട്ട് മനിനനി  ഡഭാമനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിച്ചു.  മറട്ട്  6  മനിനനി  ഡഭാമുകേള
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരന.

(സനി) തലപനിള്ളനി പഭാകക്കജട്ട്,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് പഭാകക്കജട്ട് എനതീ പദതനികേളനില്

ഉളലപട പ്രവൃത്തനികേള, നബഭാര്ഡട്ട് സഹഭായകത്തഭാലടയുള്ള പദതനികേള, ബഡ്ജറനില്

പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുള്ള RCB, VCB  എനനിവയുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം,  കകേരളത്തനിലല കേബനനി,

ഭവഭാനനി കബസനിനുകേളനിലല ലചേറുകേനിട ജലകസചേന പദതനികേള,  ലനിഫട്ട്  ഇറനികഗഷന

സതീമുകേളുലട പുനരദഭാരണലാം എനതീ നനിലവനിലള്ള പദതനികേളക്കുകവണനി ഉളലക്കഭാള്ളനിചനിട്ടുള്ള

ബഡ്ജറട്ട്  വനിഹനിത  പ്രകേഭാരലാം  പദതനികേള  ആവനിഷ്ക്കരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള
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നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരന.  കേഭാരഭാപ്പുഴ  ജലകസചേന  പദതനിക്കഭായനി  2016-17

സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില്  500  ലക്ഷലാം  രൂപ ബഡ്ജറനില്  വകേയനിരത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

മലമ്പുഴ,  മലാംഗലലാം,  കപഭാത്തുണനി,  ചേനിറ്റൂര്പ്പുഴ  പദതനികേളനിലല  കേഭാഡഭാ  പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി

ലമഭാത്തലാം  28  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  മൂവഭാറപുഴ  വഭാലനി

ഇറനികഗഷന  കപ്രഭാജകനിലന്റെ ഇഇൗ വര്ഷകത്തയ്ക്കുള്ള പ്രവൃത്തനികേളുലട  ആക്ഷന പഭാന

പരനികശഭാധനിച്ചുവരന.  കൂടഭാലത,  പഭാമ്പഭാര്  കബസനിന  കപ്രഭാജകനില്  ഉളലപടുന  ഡഭാമുകേളുലട

ഇനലവസനികഗഷന  നടത്തുനതനിനുള്ള  തടസ്സങ്ങള  മഭാറനതനിനട്ട്  നടപടനികേലളടുത്തു

വരന. മതീനചനില് നദതീതട പദതനിയനില് ഉളലപടുന മനിനനി ഡഭാമുകേളക്കട്ട് പുതുക്കനിയ

ഭരണഭാനുമതനിയുലാം നല്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരന.

ഭൂഗര്ഭ ജലത്തനിലന്റെ ലഭവതലയക്കുറനിചട്ട് പഠനലാം

131 (5769) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ഭൂഗര്ഭ  ജലത്തനിലന്റെ  ലഭവതലയക്കുറനിചട്ട്  പഠനങ്ങള
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉലണങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) സലാംസഭാനത്തട്ട് കുഴല്കേനിണര് കുഴനിക്കുനതനിനട്ട് ദലസനസട്ട് സമ്പ്രദഭായലാം
നനിലവനിലകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) സലാംസഭാനത്തട്ട് ഭൂഗര്ഭജലത്തനിലന്റെ സനിതനിയുലാം ലഭവതയുലാം സലാംബന്ധനിചട്ട്
കകേന്ദ്ര  ഭൂജലകബഭാര്ഡുലാം  സലാംസഭാന  ഭൂജലവകുപ്പുലാം  സലാംയുക്തമഭായനി  പഠനങ്ങള
നടത്തനിവരന.  ഡയനഭാമനിക്കട്ട്  ഗ്രഇൗണട്ട്  വഭാടര്  റനികസഭാഴ്സട്ട്  ഓഫട്ട്  കകേരള-2011  വലരയുള്ള
റനികപഭാര്ടട്ട്  അനുസരനിചട്ട്  ഭൂഗര്ഭ  ജലത്തനിലന്റെ  സനിതനിലയ  അടനിസഭാനലപടുത്തനി
സലാംസഭാനലത്ത  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിലല  ചേനിറ്റൂര്  കബഭാക്കട്ട്  അമനിത  ചൂഷനിത  (over
exploited)  കബഭാക്കഭായുലാം  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനിലല  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  കബഭാക്കട്ട്,
പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനിലയനിലല മലമ്പുഴ കബഭാക്കട്ട് എനനിവ കനിടനിക്കലഭായുലാം കേണ്ണൂര് ജനിലയനിലല
കേലവഭാകശ്ശേരനി കബഭാക്കട്ട്,  പഭാനൂര് കബഭാക്കട്ട്,  തലകശ്ശേരനി കബഭാക്കട്ട്,  ഇടുക്കനി ജനിലയനിലല
കേടപന,  ലനടുങണലാം കബഭാക്കട്ട്,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനിലല  മകഞശസര്,  കേഭാറഡുക്ക
കേഭാഞ്ഞങ്ങഭാടട്ട്,  ലകേഭാലലാം  ജനിലയനിലല  ചേനിറമല  കബഭാക്കട്ട്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിലല
ബഭാലകശ്ശേരനി,  കുനമലാംഗലലാം,  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിലല  ലകേഭാകണഭാടനി,  തനിരൂരങ്ങഭാടനി,
പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിലല  പടഭാമ്പനി,  തൃത്തഭാല,  തനിരവനനപുരലാം  ജനിലയനിലല
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അതനിയന്നൂര്,  ലനടുമങ്ങഭാടട്ട്,  പഭാറശ്ശേഭാല കബഭാക്കുകേള, തൃശൂര് ജനിലയനിലല തളനിക്കുളലാം,
മതനിലകേലാം കബഭാക്കുകേള എറണഭാകുളലാം ജനിലയനിലല പമ്പഭാക്കുട, പഭാറക്കടവട്ട്, ലലവപനിന
കബഭാക്കുകേള  ലസമനി  കനിടനിക്കല്  വനിഭഭാഗത്തനിലലാം  ബഭാക്കനിയുള്ള  126  കബഭാക്കുകേള
കസഫട്ട് വനിഭഭാഗത്തനിലമഭാണട്ട് ഉളലപടുനതട്ട്.

(സനി) സലാംസഭാനത്തട്ട് വനിജഭാപനലാം ലചേയ്യേലപട കബഭാക്കുകേളനില് കുഴല്ക്കനിണര്
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  ഭൂജലവകുപനിലന്റെ  ലപര്മനിറട്ട്  നനിര്ബന്ധമഭാണട്ട്.  കൂടഭാലത  കകേരള
പഞഭായത്തട്ട് ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ ചേടലാം 2011 അദവഭായലാം 14 വകുപട്ട് 93(എ) പ്രകേഭാരലാം
കുഴല്ക്കനിണര്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  പഞഭായത്തട്ട്  ലപര്മനിറട്ട്  നല്കുനതനിനട്ട്  ഭൂജല
വകുപനിലന്റെ കനഭാ ഒബ്ജക്ഷന സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് ആവശവമഭാണട്ട്.  ഭൂജല വകുപട്ട് നല്കുന
ശനിപഭാര്ശയനില്  സുരക്ഷനിതമഭായ  അളവനിലള്ള  ആഴലാം  കുഴല്  കേനിണറുകേളക്കട്ട്
നനിര്കദ്ദശനിക്കുനണട്ട്.

കേനിണറുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം

132 (5770) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് :
ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കേനിണറുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന  ഉകദ്ദശനിക്കുനകണഭാ;
വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കുടനിലവള്ള  ദഇൗര്ലഭവത്തനിനട്ട്  ഇതട്ട്  എത്ര  മഭാത്രലാം  പ്രകയഭാജനലപടുലമനഭാണട്ട്
വനിലയനിരത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എത്ര  കേനിണറുകേളക്കഭാണട്ട്  ശഭാസതീയമഭായനി  സഭാന  നനിര്ണയലാം
നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലനലഭാലാം?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കുഴല്ക്കനിണര്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ  കനഭാഡല്  ഏജനസനിയഭായനി
ഭൂജല  വകുപട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന.  ലപഭാതുജനങ്ങളുലട  അകപക്ഷ  പരനിഗണനിചട്ട്
കുടനിലവള്ളത്തനിനുലാം കേഭാര്ഷനികേഭാവശവത്തനിനട്ട്  സബ്സനിഡനി നനിരക്കനിലലാം ഭൂജല വകുപട്ട്
കുഴല്ക്കനിണര്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തനിവരന.  കൂടഭാലത  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം  അനുഭവലപടുന
പ്രകദശങ്ങളനില്  തകദ്ദശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  അകപക്ഷ  പരനിഗണനിചട്ട്
ലഡകപഭാസനിറട്ട്  വര്ക്കഭായുലാം,  എലാം.എല്.എ.  ഫണട്ട്,  എലാം.പനി.  ഫണട്ട്  ഉപകയഭാഗനിച്ചുലാം,
സര്ക്കഭാര്  -  ഇതര സഭാപനങ്ങളുലട അകപക്ഷയനിനകമലലാം,  വരളചഭാ ദുരനിതഭാശസഭാസ
പദതനികേളനികന്മേല്  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുലട  അകപക്ഷ  പരനിഗണനിച്ചുലാം  ഫണനിലന്റെ
ലഭവതയനുസരനിചട്ട് ഫതീസനിബനിലനിറനി സഡനി നടത്തനി പുതനിയ കുടനിലവള്ള പദതനികേളുലാം
നടപനിലഭാക്കുന.
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(ബനി)  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം  രൂക്ഷമഭായ  പ്രകദശങ്ങളനില്  ഭൂജല  വകുപട്ട്
കുഴല്ക്കനിണറുകേള  കുഴനിക്കുകേയുലാം  ലചേറുകേനിട  കുടനിലവള്ള  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനി
വരനികേയുലാം  ലചേയ്യുന.  ഇത്തരലാം  പദതനികേള  കുടനിലവള്ള  ദഇൗര്ലഭവത്തനിനട്ട്  വളലരയധനികേലാം
പ്രകയഭാജനപ്രദമഭാണട്ട്.  മലകയഭാര  പ്രകദശങ്ങളനിലലാം  തുറന  കേനിണറുകേള  വറന
സലങ്ങളനിലലാം മറ കുടനിലവള്ള പദതനികേള ഇലഭാത്ത പ്രകദശങ്ങളനിലലാം ഭൂജല വകുപട്ട്
കുഴല്ക്കനിണറുകേള  നനിര്മ്മേനിചട്ട്  ലചേറുകേനിട  കുടനിലവള്ള  പദതനികേള  ഫണനിലന്റെ
ലഭവതയനുസരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിവരന.  കുഴല്ക്കനിണര്/ടക്യൂബട്ട് ലവല്  നനിര്മ്മേനിചട്ട്  50
മുതല്  100  വലര കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട് ഗുണപ്രദമഭാകുന ജലവനിതരണ പദതനികേളഭാണട്ട്
നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്. 

(സനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് ഇതുവലര  3200  കേനിണറുകേളക്കട്ട്
ശഭാസതീയമഭായനി സഭാനനനിര്ണയലാം നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

തുറന കേനിണറുകേള - 428

കുഴല് കേനിണറുകേള - 2772

ജല അകതഭാറനിറനിയനില് റവനക്യൂ ഓഫതീസര്/സതീനനിയര് സൂപ്രണട്ട് തസനികേയനില്
ഒഴനിവകേള

133 (5771) ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    ഇബഭാഹനിലാം  കുഞ്ഞട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  ജല  അകതഭാറനിറനിയനില്  റവനത്യു  ഓഫതീസര്/സതീനനിയര്  സൂപ്രണട്ട്
തസനികേയനില് 2016 ജനുവരനി മുതല് എത്ര ഒഴനിവകേളുലണനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനികലയ്ക്കുളള  ലസലകട്ട്  ലനിസട്ട്  തയ്യേഭാറഭാക്കഭാനുളള  വകുപ്പുതല  ലപ്രഭാകമഭാഷന
കേമ്മേനിറനി  ഏറവലാം  ഒടുവനില്  കൂടനിയതട്ട്  എനഭാലണനലാം,  അതനിനുകശഷലാം  കൂടഭാതനിരനിക്കഭാനുളള
കേഭാരണലമനഭാലണനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  തസനികേയനിലല  നനിയമനലാം  നനിര്ത്തനിവയഭാകനഭാ  തസനികേ  ഒഴനിചനിടഭാകനഭാ
സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം  നനിര്കദ്ദശമുണഭായനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  അതനിലന്റെ  പകേര്പട്ട്
കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 19 ഒഴനിവകേളുണട്ട്.

(ബനി) വകുപ്പുതല ലപ്രഭാകമഭാഷന കേമ്മേനിറനി ഏറവലാം ഒടുവനില് കൂടനിയതട്ട് 5-10-2016-ലഭാണട്ട്.
ലസലകട്ട് ലനിസട്ട് 26-10-2016-ല് നനിലവനില് വനനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) ഇല. ബഭാധകേമല.
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134 (5772) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ജലകസഭാതസുകേളനിലല  ജല  ലഭവത  കുറയുനതട്ട്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; സലാംസഭാനത്തട്ട് ലഭനിക്കുന മഴ ലവള്ളലത്ത കേഭാരവക്ഷമമഭായനി
ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി  ശുദജല  ലഭവത  ലമചലപടുത്തുനതനിനുകവണനി  എലനലഭാലാം
പദതനികേളഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളലതനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിശനിത  വനിസ്തൃതനിയനിലധനികേലാം  വലനിപമുള്ള  ലകേടനിടങ്ങളനില്  മഴലവള്ള
സലാംഭരണനി നനിര്ബന്ധമഭാക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേരളത്തനിലന്റെ കേഭാലഭാവസയുലാം പരനിസനിതനിയുലാം പരനിഗണനിചട്ട്  ലകേഭാണട്ട്
ഒര  സമഗ്ര  ജലസലാംരക്ഷണ  നയലാം  രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയനട്ട്
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്. കകേരള ററല് വഭാടര് സലലപ ആന്റെട്ട് സഭാനനികടഷന ഏജനസനിയുലട
ഭഭാഗമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  "മഴകകേന്ദ്രലാം"  മഴലവള്ളലാം  സലാംഭരനിക്കുനതനിനുള്ള  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനിവരന.  കസറട്ട്  പഭാന  പദതനിയനില്  ലഭവമഭാക്കുന  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം
ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി  ഗ്രഭാമ  പഞഭായത്തുകേളനിലലാം,  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡട്ട്  സ്കൂളുകേളനിലമഭാണട്ട്
പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്.  ഗ്രഭാമ  പഞഭായത്തുകേളനിലൂലട  നടപനിലഭാക്കുന  പദതനി
മുഖഭാനരലാം വവക്തനിഗത കുടുലാംബങ്ങളക്കഭാണട്ട് പദതനിയുലട ആനുകൂലവലാം ലഭനിക്കുനതട്ട്.
കുടനിലവള്ള ക്ഷഭാമലാം രൂക്ഷമഭായനി അനുഭവലപടുനതുലാം, തഭാരതകമവന ഇതര കുടനിലവള്ള
പദതനികേള  കുറവഭായതുമഭായ  ഗ്രഭാമ  പഞഭായത്തുകേളക്കട്ട്  മുനഗണന  നല്കേനിലക്കഭാണഭാണട്ട്
പദതനിക്കഭായനി  ഗ്രഭാമ  പഞഭായത്തുകേലള  ലതരലഞ്ഞടുക്കുനതട്ട്.  ഗ്രഭാമ  പഞഭായത്തട്ട്
ഭരണസമനിതനി  അലാംഗതീകേരനിച്ചു  നല്കുന  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുലട  പടനികേ  പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്
ആനുകൂലവലാം ലഭവമഭാക്കുനതട്ട്. പദതനിയുലട അടങല്തുകേയുലട 5% തുകേ ബനി.പനി.എല്.
വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടുനവരലാം,  10%  തുകേ  എ.പനി.എല്.  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടുനവരലാം
ഗുണകഭഭാകവനിഹനിതമഭായനി  നല്കകേണതുണട്ട്.  ലഫകറഭാസനിമന്റെട്ട്  സഭാകങതനികേ  വനിദവ
ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുന  10000  ലനിറര്  കശഷനിയുള്ള  സലാംഭരണനികേളഭാണട്ട്
ലഭവമഭാക്കുനതട്ട്.

പ്രസ്തുത പദതനി കേഴനിഞ്ഞ വര്ഷലാം മുതല് വനിദവഭാലയങ്ങളനികലയ്ക്കുലാം വവഭാപനിപനിച്ചു.
“ജല സഇൗഹൃദ വനിദവഭാലയലാം"  എനട്ട് നഭാമകേരണലാം ലചേയട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമഭായനി
സഹകേരനിചഭാണട്ട്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവരനതട്ട്.  പദതനിയുലട  ആദവഘടലമന
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നനിലയനില്  14  ജനിലകേളനില്  നനിനലാം  ലതരലഞ്ഞടുക്കലപടനിരനിക്കുന  840  സര്ക്കഭാര്
സ്കൂളുകേളക്കഭാണട്ട് മഴലവള്ള സലാംഭരണനി നനിര്മ്മേനിച്ചുനല്കുനതട്ട്.  വവക്തനിഗത കുടുലാംബങ്ങളക്കുള്ള
മഴലവള്ള  സലാംഭരണ  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  അഞട്ട്  ജനിലകേളനിലല  15  ഗ്രഭാമ
പഞഭായത്തുകേളനിലഭായനി  4000 കത്തഭാളലാം  കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്  കേഴനിഞ്ഞ  മൂനട്ട്  വര്ഷത്തനിനുള്ളനില്
ആനുകൂലവലാം  ലഭവമഭാക്കുവഭാന  സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  മഴലവള്ള  സലാംഭരണലാം  ജനകേതീയമഭാക്കുനതനിനുലാം
കവനല്ക്കഭാലലത്ത  രൂക്ഷമഭായ  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം  കനരനിടുനതനിനുമഭായനി  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ ധനസഹഭായകത്തഭാലട കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി  നടപനിലഭാക്കുന
മഴലവള്ള  സലാംഭരണ  പദതനിയഭാണട്ട്  'വര്ഷ'  പദതനി.  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി
2002  മുതല് തനിരവനനപുരലാം,  ആലപ്പുഴ,  കകേഭാടയലാം,  എറണഭാകുളലാം,  ഇടുക്കനി എനതീ
ജനിലകേളനിലഭായനി  5748  യൂണനിറകേളുലട  പണനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  വര്ഷ
കേഭാലത്തട്ട് വതീടനിലന്റെ കമല്ക്കൂരയനില് പതനിക്കുന മഴലവള്ളലാം ശഭാസതീയമഭായനി  ടഭാങനില്
കശഖരനിചട്ട്  സുരക്ഷനിതമഭായനി  സൂക്ഷനിചട്ട്  കവനല്കേഭാലത്തട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനഭാണട്ട്
മഴലവള്ള സലാംഭരണ പദതനിയഭായ 'വര്ഷ' പദതനിലകേഭാണട്ട് കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി
ലക്ഷവമനിടനിരനിക്കുനതട്ട്.  ഒര  ഭവനത്തനിനട്ട്  5000  ലനിറര്  എന  നനിലയനില്  2
ഭവനത്തനികലക്കട്ട്  10000  ലനിറര്  കശഷനിയുള്ള  സലാംഭരണനിയഭാണട്ട്  നനിലവനില്  കകേരള
വഭാടര് അകതഭാറനിറനി നനിര്മ്മേനിച്ചുവരനതട്ട്.

(ബനി)  കകേരള  മുനനിസനിപഭാലനിറനി  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ ചേടങ്ങളനിലല അധവഭായലാം  XVI  -A,
കകേരള പഞഭായത്തട്ട് ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ ചേടങ്ങളനിലല അധവഭായലാം XVI എനനിവയനില്
കമല്ക്കൂരയനില്  നനിനള്ള  മഴലവള്ളലാം  ലകേഭാണ്ടുള്ള  ഭൂജലകപഭാഷണ  സലാംവനിധഭാനലാം,
മഴലവള്ള  സലാംഭരണ  സലാംവനിധഭാനലാം  എനനിവ  വനിവനിധ  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണങ്ങളനില്
ഉളലപടുത്തുനതനിനട്ട്  വവവസ ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  എനഭാല് പുല്/ഓല ലകേഭാണട്ട്  കമഞ്ഞ
കൂരയുള്ള  ലകേടനിടങ്ങലളയുലാം  150  ചേതുരശ  മതീറര്  വലര  കഫഭാര്  ഏരനിയയുലാം  320
ചേതുരശ മതീറര് വലര കപഭാടട്ട് ഏരനിയയുലാം വരന ഏകേ കുടുലാംബ വഭാസഗൃഹങ്ങലളയുലാം
ഇതനില് നനിനലാം ഒഴനിവഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  2008-ലല  ജലനയലാം  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി  പരനിഷ്കരനിക്കുനതനിനട്ട്
ആകലഭാചേനിച്ചുവരന. ഹരനിതകകേരളലാം മനിഷനനില് ജലസുരക്ഷ ഒര പ്രധഭാന ലക്ഷവമഭായനി
ഉളലപടുത്തനി നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരനതഭാണട്ട്.

കേരനിമ്പ-കകേഭാങ്ങഭാടട്ട് കുടനിലവള്ള പദതനി

135 (5773) ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാങ്ങഭാടട്ട്  മണ്ഡലത്തനിലല  ജലവനിതരണവമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  എത്ര
ലപ്രഭാകപഭാസലകേള നനിലവനില് വകുപനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലലണനളള വനിശദവനിവരലാം
നല്കുകമഭാ;
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(ബനി)  വഭാടര് അകതഭാറനിറനി എലാം.ഡനി.-ക്കട്ട് 16-6-2016-ല് സലലാം എലാം.എല്.എ.
നല്കേനിയ കേരനിമ്പ - കകേഭാങ്ങഭാടട്ട് കുടനിലവള്ള പദതനി സലാംബന്ധനിച ലപ്രഭാകപഭാസലനിലന്റെ
നനിലവനിലല സനിതനി അടക്കമുള്ള വനിശദവനിവരലാം നല്കേഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇക്കഭാരവത്തനില്  സസതീകേരനിച  നടപടനികേളുലട  'കേലണര്  ഓഫട്ട്
ആക്ഷന'വനിവരലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേഭാങ്ങഭാടട്ട്  മണ്ഡലത്തനിലല  ജലവനിതരണവമഭായനി  ബന്ധലപട  4
ലപ്രഭാകപഭാസലകേള ജല അകതഭാറനിറനിയുലട പരനിഗണനയനിലണട്ട്.

1. കകേഭാങ്ങഭാടട്ട്,  കേരനിമ്പ  എനതീ  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളക്കുള്ള  കുടനിലവള്ള
പദതനി.

2. പറളനി,  മുണ്ടൂര്  എനതീ  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളക്കുള്ള  കുടനിലവള്ള
പദതനി.

3. തചലാംപഭാറ,  കേഭാരക്കുറനിശ്ശേനി  എനതീ  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളക്കുള്ള
കുടനിലവള്ള പദതനി-ലലപപട്ട് ലലലന നതീടല്.

4. ലപഭാറകശ്ശേരനി - I & II  വനികലജകേളക്കുള്ള കുടനിലവള്ള പദതനി -
ലലപപട്ട് ലലലന നതീടല്.

(ബനി&സനി)  ബഹുമഭാനലപട  എലാം.എല്.എ.-യുലട  16-6-2016-ലല  ലകേ.വനി./
10058/2016  നമ്പര്  കേത്തട്ട്,  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  എലാം.ഡനി-.യുലട  ഓഫതീസനിലല
22-6-2016-ലല കേത്തട്ട് മുകഖന ഉത്തര കമഖല ചേതീഫട്ട് എഞനിനതീയകറഭാടട്ട്  സഭാധവതഭാ
പഠന റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിക്കുവഭാന ആവശവലപടനിരന. പനിനതീടട്ട് കേരനിമ്പ, കകേഭാകങ്ങഭാടട്ട്
ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളക്കുള്ള കുടനിലവള്ള പദതനിയുമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  9-9-2016-നട്ട്
ബഹുമഭാനലപട  സലലാം  എലാം.എല്.എ.-യുലട  ആഭനിമുഖവത്തനില്  പഞഭായത്തട്ട്
പ്രതനിനനിധനികേളുമഭായനി  കചേര്ന  കയഭാഗത്തനില്  ഇഇൗ  പദതനി  സലാംബന്ധനിചട്ട്  ലപ്രഭാകപഭാസല്
കേഭാഞ്ഞനിരപ്പുഴ ഡഭാലാം കസഭാതസ്സഭായനി തയ്യേഭാറഭാക്കഭാന തതീരമഭാനനിച്ചു. കേരനിമ്പ, കകേഭാകങ്ങഭാടട്ട്
ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനില്  പദതനിക്കട്ട്  ടഭാങട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  ആവശവമഭായ  സലലാം
വനിട്ടുനല്കുവഭാന  കവണ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുവഭാനുലാം  അതനിനഭാവശവമഭായ  പഞഭായത്തട്ട്
തതീരമഭാനങ്ങള ലഭവമഭാക്കുവഭാനുലാം ആവശവലപടനിരന.  പഞഭായത്തട്ട് തതീരമഭാനങ്ങള
ലഭനിക്കുന  മുറയട്ട്  മഭാത്രകമ  പദതനിയുലട  കപ്രഭാജകട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  തയ്യേഭാറഭാക്കുവഭാന
കേഴനിയുകേയുള്ളു.

കചേലക്കര മണ്ഡലത്തനിലല ശുദജല വനിതരണ പദതനികേള

136 (5774) ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കചേലക്കര  മണ്ഡലത്തനില്  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയുലട  കേതീഴനില്  എത്ര
ശുദജല വനിതരണ പദതനികേള ഉണട്ട്;
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(ബനി) അവ ഏലതലഭാമഭാണട്ട്; കപരവനിവരലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയനിലൂലട  എത്ര  കപര്ക്കട്ട്  ശുദജലലാം  എത്തനിക്കഭാന
കേഴനിയുനണട്ട്;

(ഡനി) കചേലക്കര മണ്ഡലത്തനിലല പഞഭായത്തുകേളനില് കവനല് കേഭാലത്തട്ട് കേടുത്ത
ശുദജലക്ഷഭാമലാം  അനുഭവലപടുനതട്ട്  കേണക്കനിലലടുത്തുലാം/ഭൂഗര്ഭജലലാം  വളലര  തഭാഴ
കേനിടക്കുനതുലാം കേണക്കനിലലടുത്തുലാം  കുഴല്കേനിണര് സഭാപനിച്ചു  ലകേഭാണ്ടുള്ള കുടനിലവള്ള
പദതനികേള  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  എങനില്  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) 15 ശുദജല പദതനികേള.

1. തനിരവനിലസഭാമല,  ലകേഭാണഭാഴനി  വനികലജകേളക്കുകവണനിയുള്ള
തസരനിത ശുദജല പദതനി (ഭഭാഗലാം)

2. തനിരവനിലസഭാമല ഗ്രഭാമതീണ ശുദജല പദതനി

3. കചേലകക്കഭാടട്ട് ഗ്രഭാമതീണ ശുദജല പദതനി

4. മഭായന്നൂര് ഗ്രഭാമതീണ ശുദജല പദതനി

5. കുത്തഭാലാംമ്പുള്ളനി ഗ്രഭാമതീണ ശുദജല പദതനി

6. വതീടനിക്കുനട്ട് ഗ്രഭാമതീണ ശുദജല പദതനി

7. കേടകങ്ങഭാടുലാം സമതീപ പഞഭായത്തുകേളക്കുകവണനിയുള്ള തസരനിത
ഗ്രഭാമതീണ ശുദജല പദതനി

8. വരവൂര് ഗ്രഭാമതീണ ശുദജല പദതനി

9. കദശമലാംഗലലാം ഗ്രഭാമതീണ ശുദജല പദതനി

10. കചേലക്കര  ലസനസസട്ട്  ടഇൗണനികലയ്ക്കുള്ള  തസരനിത  നഗര
ശുദജല പദതനി.

11. പങ്ങഭാരപനിള്ളനി തസരനിത ഗ്രഭാമതീണ ശുദജല പദതനി

12. മുളര്ക്കര ഗ്രഭാമതീണ ശുദജല പദതനി

13.  പഭാഞ്ഞഭാള ഗ്രഭാമതീണ ശുദജല പദതനി

14.  ലചേറുതുരത്തനി ഗ്രഭാമതീണ ശുദജല പദതനി

15. പനനിയടനി ഗ്രഭാമതീണ ശുദജല പദതനി
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(സനി) ഉകദ്ദശലാം 142130 കപര്ക്കട്ട്.

(ഡനി)  കചേലക്കര  മണ്ഡലത്തനിലല  പദതനികേളുലട  കസഭാതസ്സട്ട്  പ്രധഭാനമഭായുലാം
ഭഭാരതപ്പുഴയഭാണട്ട്.  ഭഭാരതപ്പുഴയനില്  നതീലരഭാഴക്കട്ട്  കുറഞ്ഞതട്ട്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനട്ട്
പരനിഹഭാരമഭായനി  കുഴല്  കേനിണര്  ഉളലപലടയുള്ള  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  പരനിഗണനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.
കചേലക്കര  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  തഭാലഴപറയുന  സലങ്ങളനില്  കുടനിലവള്ള
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട് ബഹുമഭാനലപട ആലത്തൂര് എലാം.പനി.  പനി.ലകേ.  ബനിജവനിലന്റെ
പ്രഭാകദശനികേ വനികേസന ഫണനിലളലപടുത്തനി നനിര്കദ്ദശങ്ങള നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്:

1. പഴയന്നൂര് ഗ്രഭാമപഞഭായത്തട്ട്-ലവങ്ങനിണനിചനിറ  കുടനിലവള്ള പദതനി (12
ലക്ഷലാം രൂപ)

2. കചേലക്കര ഗ്രഭാമപഞഭായത്തട്ട് - കകേഭാടയനില് കുളമ്പട്ട് - അരനികമഭാടന
കുനട്ട് കുടനിലവള്ള പദതനി - (10 ലക്ഷലാം രൂപ)

3. വരവൂര് ഗ്രഭാമപഞഭായത്തട്ട് - നടുവടലാം രഭാമുപടനി കുടനിലവള്ള പദതനി
(10 ലക്ഷലാം രൂപ)

4. മുളര്ക്കര ഗ്രഭാമപഞഭായത്തട്ട് - മണ്ഡലലാംകുനട്ട് കുടനിലവള്ള പദതനി
(10 ലക്ഷലാം രൂപ)

5. തനിരവനിലസഭാമല ഗ്രഭാമപഞഭായത്തട്ട്  -  മലവടലാം കുടനിലവള്ള പദതനി
(10 ലക്ഷലാം രൂപ)

6. വള്ളകത്തഭാള  നഗര്  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തട്ട്  -  ലനടുലാംപുര  കകേഭാവനില്
കുടനിലവള്ള പദതനി (10 ലക്ഷലാം രൂപ)

ഇതനില് ആദവലാം പ്രതനിപഭാദനിച ലവങ്ങനിണനിചനിറ കുടനിലവള്ള പദതനിയുലട ലടണര്
നടപടനികേലളലഭാലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുലണങനിലലാം കുഴല് കേനിണര് നനിര്മ്മേനികക്കണ സലലാം
ലനല്വയലഭായതനിനഭാല് തുലഭാവര്ഷലാം കേഴനിഞ്ഞട്ട് പഭാടലാം നലതുകപഭാലല ഉണങ്ങനിയഭാല്
മഭാത്രകമ  കുഴല്  കേനിണര്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന  കേഴനിയുകേയുള.  മറള്ള
സലങ്ങളനിലല എസനികമറകേള ഭൂജല വകുപട്ട് ഡയറകര് തയ്യേഭാറഭാക്കനിവരന.

മൂലത്തറ റഗുകലററനിലന്റെ പുനര്നനിര്മ്മേഭാണലാം

137 (5775) ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പൂര്ണമഭായുലാം തകേര്ന മൂലത്തറ റഗുകലററനിലന്റെ പുനര്നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനികേള
സലാംബന്ധനിചട്ട്  ലടണര്  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാലയങനിലലാം  പണനി  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന
തഭാമസനിക്കുനതനിനട്ട് എലനങനിലലാം കേഭാരണമുകണഭാ; എങനിൽ അതട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  നനിലവനില് എത്ര രൂപയഭാണട്ട് ലടണര് ഉറപനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;  എത്രയുലാം കവഗലാം
പ്രസസ്തുത  പണനി  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന  എലനഭാലക്ക  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദശനിക്കുനതട്ട് എനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പണനി  എത്ര  നഭാളുകേളക്കകേലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന  കേഴനിയുലമനഭാണട്ട്
കേരതുനലതനട്ട്  വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന
എലനലഭാലാം നടപടനികേൾ സസതീകേരനിക്കുലമനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കലഭാകേ  ബഭാങട്ട്  സഹഭായകത്തഭാലട  നടപനിലഭാക്കുന  ഡഭാലാം  റതീഹഭാബനിലനികറഷന
ഇലാംപ്രൂവ്ലമന്റെട്ട്  കപ്രഭാജകനിലന്റെ  (DRIP)  ഭഭാഗമഭായഭാണട്ട്  മൂലത്തറ  റഗുകലററനിലന്റെ
പുനര്നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്.  25  കകേഭാടനി  രൂപയട്ട്  മുകേളനിലള്ള
പ്രവൃത്തനികേളുലട ഓകരഭാ ഘടത്തനിലലാം കലഭാകേ ബഭാങനിലന്റെ അനുമതനി ലഭനികക്കണതുണട്ട്.
49.50  കകേഭാടനി  രൂപയ്ക്കുള്ള  പുനര്നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേളഭാണട്ട്  മൂലത്തറയനില്
നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്.  കപ്രഭാജകട്ട്  ലടലാംകപറനിനുലാം  ലടണര്  കരഖകേളക്കുലാം  കലഭാകേ  ബഭാങട്ട്
അനുമതനി  നല്കേനിയതനിനുകശഷമഭാണട്ട്  പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനി ലടണര് ലചേയതട്ട്.  ലടണര്
തുറനതനിനുകശഷലാം സൂപ്രണനിലാംഗട്ട്  എഞനിനതീയര്,  ശനിരവഭാണനി  കപ്രഭാജകട്ട്  സര്ക്കനിള,
ലടണര് ഇവഭാലകവഷന റനികപഭാര്ടട്ട്  (BER) തയ്യേഭാറഭാക്കുകേയുലാം കലഭാകേബഭാങട്ട് അനുമതനി
കനടനിലയടുക്കുനതനിനുകവണനി  പ്രസ്തുത  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലസനട്രെെല്  വഭാടര്  കേമ്മേതീഷന
മുഖഭാനരലാം  കലഭാകേ  ബഭാങനിനട്ട്  സമര്പനിക്കുകേയുലാം   ലചേയലവങനിലലാം  കലഭാകേ  ബഭാങനില്
നനിനമുള്ള അനുമതനി ഇതുവലര ലഭനിചനിടനില.  അനുമതനി ലഭനിചതനിനുകശഷലാം മഭാത്രകമ
തുടര് നടപടനികേള സഭാധവമഭാകുകേയുള്ളു.  ഇതനിനുപുറകമ  M/s.  Gen Machines Pvt.
Ltd.,  Kohima,  Nagaland  (Lowest  tenderer)  ലടണര്  നടപടനികേള  സുതഭാരവമലലനട്ട്
ആകരഭാപനിചട്ട്  ബഹുമഭാനലപട  കകേരള  ലലഹകക്കഭാടതനിയനില്  ഒര  കകേസട്ട്  ഫയല്
ലചേയ്യുകേയുലാം  20-10-2016-ലല ഇടക്കഭാല ഉത്തരവനിലൂലട ഒര മഭാസകത്തയട്ട് ലടണര്
തതീര്പഭാക്കഭാന  പഭാടുള്ളതല  എനട്ട്  കകേഭാടതനി  ഉത്തരവഭാകുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ഇഇൗ
കകേസനികന്മേലള്ള അനനിമ വനിധനി വകരണതുലാം ആവശവമഭാണട്ട്.

(ബനി)  ലടണര്  നഭാളനിതുവലര  ഉറപനിചനിടനില.  കലഭാകേ  ബഭാങനിലന്റെ  അനുമതനി
ലഭനിചതനിനുകശഷലാം  മഭാത്രകമ  ലടണര്  ഉറപനിക്കുവഭാന  സഭാധനിക്കുകേയുള്ളു.  അനുമതനി
ലഭനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞഭാല്  കേഭാലതഭാമസലാം  കൂടഭാലത  പണനി  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന  സഭാധനിക്കുലമനഭാണട്ട്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതട്ട്.  ഇതനിനുപുറകമ  കമല്  പ്രതനിപഭാദനിചനിരനിക്കുന  കകേസനിലല  ബഹുമഭാനലപട
കകേരള ലലഹകക്കഭാടതനിയുലട വനിധനിയുലാം ലഭനികക്കണതുണട്ട്.

(സനി)  പ്രസ്തുത  പണനി  എഗ്രനിലമന്റെട്ട്  വചതനിനുകശഷലാം  21  മഭാസങ്ങള  ലകേഭാണട്ട്
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന  കേഴനിയുലമനഭാണട്ട്  കേരതുനതട്ട്.  പണനി  ആരലാംഭനിക്കുന  മുറയട്ട്
സമയബന്ധനിതമഭായനി പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന കവണ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.
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138 (5776) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എന.സനി.പനി.സനി.  പദതനി പ്രകേഭാരലാം നടപനിലഭാക്കനിയ കൂളനിമഭാടട്ട്  ഗ്രഭാമതീണ
കുടനിലവള്ള പദതനി നനിലവനില് ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിനട്ട് ഏലറടുത്തട്ട് നടത്തഭാന പ്രയഭാസലാം
കനരനിടുനതനിനഭാല്  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  ഏലറടുത്തട്ട്  മഭാവൂര്  ശുദതീകേരണശഭാലയനില്
നനിനട്ട് കുടനിലവള്ളലാം ലഭവമഭാക്കണലമന ആവശവലാം പരനിഗണനയനിലകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  നടപനില്വരത്തുനപക്ഷലാം  ചേഭാത്തമലാംഗലലാം  പഞഭായത്തനിലല
പതനിനഞഭായനിരത്തനികലലറ ആളുകേളക്കട്ട് കുടനിലവള്ളലമത്തനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുലാം എന
വസ്തുത  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ആയതട്ട്  നടപനിലഭാക്കഭാന  സസതീകേരനിക്കുന  നടപടനികേള
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കൂളനിമഭാടട്ട്  ഗ്രഭാമതീണ  കുടനിലവള്ള  പദതനി  നനിലവനില്  ഗ്രഭാമ
പഞഭായത്തനിനട്ട് ഏലറടുത്തട്ട് നടത്തഭാന ബുദനിമുട്ടുള്ളതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്. ഇഇൗ
പദതനിക്കട്ട്  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ശുദജല  വനിതരണ  പദതനിയുലട  ജല  ശുദതീകേരണ
ശഭാലയനില്  നനിനലാം  ലവള്ളലാം  നല്കേണലമന  ആവശവലാം  നനിലവനിലണട്ട്.   ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട്
തനിരവനനപുരത്തട്ട് വചട്ട് കചേര്ന നനികയഭാജകേമണ്ഡല അവകലഭാകേന കയഭാഗത്തനിലന്റെ
തതീരമഭാനമഭായനി  കമല്പറഞ്ഞ  ലപ്രഭാകപഭാസലനിലന്റെ  എസനികമറലാം  റനികപഭാര്ട്ടുലാം  തയ്യേഭാറഭാക്കനി
വരന.

രൂക്ഷമഭായ വരളച കനരനിടുനതനിനുള്ള തയ്യേഭാലറടുപ്പുകേള

139 (5777) ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വയനഭാടനില് മണനിരകേള കൂടമഭായനി  ചേലത്തഭാടുങ്ങനിയ പ്രതനിഭഭാസലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്
അതനിരൂക്ഷമഭായ വരളച ഉണഭാകേഭാനുള്ള സൂചേനയഭായനി  ജലവനിഭവ വകുപട്ട്  വനിലയനി
രത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  വരളചലയ  കനരനിടുനതനിനട്ട്  സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദശനിക്കുന
മുനകേരതലകേളുലാം തയ്യേഭാലറടുപ്പുകേളുലാം എലനഭാലക്കയഭാണട്ട്;

(ബനി)  ലകേഭായനിലഭാണനി  മണ്ഡലത്തനില്  വരളചയുലാം  ജലക്ഷഭാമവലാം  അനുഭവലപടുന
പ്രകദശങ്ങള ഏലതഭാലക്കലയനട്ട് തനിടലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഈ  പ്രകദശങ്ങളനില്  ജലവനിതരണ  പദതനികേള  നനിലവനിലകണഭാ;
പദതനികേള ഉള്ളയനിടങ്ങളനില് അതട്ട് പരവഭാപ്തമഭാകണഭാ;



200       കകേരള നനിയമസഭ നവലാംബര്  3, 2016

(ഡനി)  പുതുതഭായനി  പദതനികേള  കവണതട്ട്  എവനിലടലയലഭാലാം;  അതനിനുള്ള
ജലകസഭാതസ്സട്ട് എവനിലടയഭാണുള്ളതട്ട്;  വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഫതീസനിബനിലനിറനി സഡനിയുലട
അടനിസഭാനത്തനില്  ലകേഭായനിലഭാണനി  മണ്ഡലത്തനിലല  കുടനിലവള്ള  പദതനികേലള
സലാംബന്ധനിചട്ട് ഒര റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  പുതുതഭായനി  എവനിലടലയലഭാലാം  കുടനിലവള്ള  പദതനികേള  നടപഭാക്കഭാന
കേഴനിയുലമനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മണനിരകേള  കൂടകത്തഭാലട  ചേലത്തഭാടുങ്ങുന  പ്രതനിഭഭാസലത്തക്കുറനിചട്ട്
ജലവനിഭവ  വകുപട്ട്  പഠനലാം  നടത്തനിയനിടനില.  എനഭാല്  മഴക്കുറവട്ട്,  വരഭാനനിരനിക്കുന
വരളചയുലട  സൂചേനയഭായനി  വനിലയനിരത്തഭാവനതഭാണട്ട്.  നനിരവധനി  ലചേക്കട്ട്ഡഭാമുകേള,
ലറഗുകലററുകേള എനനിവ നനിര്മ്മേനിച്ചുലാം ലനിഫട്ട്  ഇറനികഗഷന പദതനികേള നടപഭാക്കനിയുലാം
നദനികേളനിലലയുലാം കതഭാടുകേളനിലലയുലാം നതീലരഭാഴക്കട്ട് പുനധഃസഭാപനിക്കുനതനിനുലാം കേഭാലവര്ഷ
സമയത്തട്ട്  ലഭനിക്കുന  അധനികേജലലാം  തടഞ്ഞുനനിര്ത്തനി  സമതീപപ്രകദശലത്ത  ഭൂജലവനിതഭാനലാം
തഭാഴഭാലത  നനിലനനിര്ത്തുനതനിനുലാം  കുടനിലവള്ളലാം,  കേഭാര്ഷനികേഭാവശവലാം,  പഭാരനിസനിതനികേ
ധര്മ്മേങ്ങള എനനിവയഭാവശവമഭായ ജലലാം ലഭവമഭാക്കുനതനിനുലാം മുനകേരതലകേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
ജല അകതഭാറനിറനി തഭാലഴപറയുന അടനിയനര നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരന.

1. കസഭാതസ്സുകേളനില് തടയണ ലകേടനിയുലാം നതീര്ചഭാലകേള നനിര്മ്മേനിച്ചുലാം
കൂടുതല് ജലലഭവത ഉറപ്പുവരത്തുകേ.

2. ഇറനികഗഷന,  ലലവദത്യുതനി  വകുപ്പുമഭായനി  സഹകേരനിചട്ട്  അവരലട
ഉടമസതയനിലള്ള  അണലക്കട്ടുകേളനിലല  ജലലാം  പരമഭാവധനി  കുടനിലവള്ള
ആവശവത്തനിനഭായനി  വനിവനിധ കസഭാതസ്സുകേളനില് ലഭവമഭാക്കഭാനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേ.

3. അടനിക്കടനി ലതീക്കുമൂലലാം നഷ്ടലാം സലാംഭവനിക്കുന വനിതരണ ലലലനുകേള മഭാറനി
പകേരലാം പുതനിയവ സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേ.

4. ജലലഭവതയുള്ള  സലങ്ങളനില്  ലലപപ്പുലലലന  ദതീര്ഘനിപനിചട്ട്
ജലലാം എത്തനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേ.

5. വഭാടര് അകതഭാറനിറനി കേനിണറുകേളനിലല ലചേളനിയുലാം മണലാം നതീക്കലാംലചേയട്ട്
പമ്പനിലാംഗട്ട് കസഷനുകേളനില് ജലലഭവത ഉറപ്പുവരത്തുകേ.

6. റവനക്യൂ,  തകദ്ദശസസയലാംഭരണ വകുപ്പുകേളുലട  സഹകേരണകത്തഭാലട
ആവശവമഭായ  സലങ്ങളനില്  കേനികയഭാസ്കുകേള  സഭാപനിചട്ട്  ടഭാങറുകേള
മുകഖന പരമഭാവധനി ശുദജല വനിതരണ സഇൗകേരവലാം ഏര്ലപടുത്തുകേ.
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7. പമ്പനിലാംഗട്ട്  കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കകേടുവന പമ്പട്ട്
ലസറകേളുലട അറകുറപണനികേള സമയബന്ധനിതമഭായനി നടത്തുകേ.

8. കൂടുതല്  പമ്പനിലാംഗട്ട്  ആവശവമഭാലണങനില്  അഡതീഷണല്  ഷനിഫ്റ്റുകേള
ഏര്ലപടുത്തുകേ.

9. ആവശവമഭാകുന  പക്ഷലാം  വഭാല്വകേള  നനിയനനിചട്ട്  കേരതല്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകേ.

10. പണനികേള അവസഭാന ഘടത്തനിലലത്തനി നനില്ക്കുന പദതനികേള
അടനിയനരമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  ജലവനിതരണലാം  ആരലാംഭനിക്കുവഭാനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേ.

ജലശുദതീകേരണശഭാലകേളുലട  സഭാപനിതകശഷനി  പൂര്ണമഭായുലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനട്ട്  ആവശവമഭായ  പുനരദഭാരണ  പ്രവൃത്തനികേള
നടപനിലഭാക്കനി ശുദജലലഭവത ഉറപഭാക്കുനണട്ട്.

വനിവനിധ  ലചേറുകേനിട  കുടനിലവള്ള  പദതനികേള,  ഹഭാന്റെട്ട്  പമ്പട്ട്  സതീമുകേള,
കുഴല്കേനിണര്/ടക്യൂബട്ട് ലവല് നനിര്മ്മേഭാണലാം മുതലഭായവ പൂര്ത്തതീകേരനി
ക്കുനകതഭാലട പ്രഭാകദശനികേഭാടനിസഭാനത്തനില്  അനുഭവലപടുന
കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം ഒര പരനിധനിവലര കനരനിടുനതനിനട്ട് സഭാധനിക്കുലാം.

(ബനി)  ഉണട്ട്.  ലകേഭായനിലഭാണനി  മണ്ഡലത്തനില്  ഉളലപടുന  ലകേഭായനിലഭാണനി,
പകയ്യേഭാളനി മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനിലലാം,  ലചേകങ്ങഭാട്ടുകേഭാവട്ട്,  കചേമകഞരനി,  മൂടഭാടനി,  തനികക്കഭാടനി
തുടങ്ങനിയ പഞഭായത്തുകേളനിലലാം കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം അനുഭവലപടുനണട്ട്.

(സനി)  നനിലവനിലള്ള ജലവനിതരണ പദതനികേളുലട  കസഭാതസ്സുകേലളഭാനലാംതലന
പരവഭാപ്തമല. 

ലകേഭായനിലഭാണനി മണ്ഡലത്തനില് നനിലവനിലള്ള പദതനികേള :

1. കകേഭാടക്കുനട്ട് WSS  - പകയ്യേഭാളനി നഗരസഭ

2. കകേഭാടത്തുരത്തനി WSS - പകയ്യേഭാളനി നഗരസഭ

3. പകയ്യേഭാളനി WSS  - പകയ്യേഭാളനി നഗരസഭ

4. ഇരനിങ്ങല്മുരഭാടട്ട് WSS  - പകയ്യേഭാളനി നഗരസഭ

5. കേനിടഞ്ഞനിക്കുനട്ട് WSS – തനികക്കഭാടനി ഗ്രഭാമപഞഭായത്തട്ട്

6. തനികക്കഭാടനി WSS –തനികക്കഭാടനി ഗ്രഭാമപഞഭായത്തട്ട്
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7. ലമഭായനിലൂര്ക്കുനട്ട് WSS –മൂടഭാടനി ഗ്രഭാമപഞഭായത്തട്ട്

8. വതീരവകഞരനി WSS –മൂടഭാടനി ഗ്രഭാമപഞഭായത്തട്ട്

9. വരക്കുനട്ട് WSS –ലകേഭായനിലഭാണനി നഗരസഭ

10. കേക്കരഭാടട്ട് കുനട്ട് WSS –ലകേഭായനിലഭാണനി നഗരസഭ

11. ലകേഭായനിലഭാണനി ടഇൗണ് WSS –ലകേഭായനിലഭാണനി  നഗരസഭ

12. കകേഭാമത്തുകേര WSS –ലകേഭായനിലഭാണനി നഗരസഭ

13. മൂഴനിക്കമതീത്തല് WSS –ലകേഭായനിലഭാണനി നഗരസഭ

ലചേകങ്ങഭാട്ടുകേഭാവട്ട്,  കചേമഞരനി  പഞഭായത്തുകേളനില്  കകേരള  ജല
അകതഭാറനിറനി പരനിപഭാലനിക്കുന പദതനികേലളഭാനമനില.

(ഡനി&ഇ)  ലകേഭായനിലഭാണനി മണ്ഡലത്തനില് മുഴവന പ്രകദശങ്ങളനിലലാം കുടനിലവള്ള
വനിതരണ  പദതനികേള  ആവശവമഭാണട്ട്.  ആദവപടനിയഭായനി  ലകേഭായനിലഭാണനി
മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനികലക്കട്ട്  85 കകേഭാടനി രൂപയ്ക്കുള്ള പദതനിക്കട്ട് പ്രഥമ എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട്  പ്രകതവകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  അലാംഗതീകേഭാരലാം
ലഭവമഭാക്കുനതനികലക്കട്ട്  ആവശവമഭായ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരന.  പദതനിയുലട
ഒനഭാലാംഘടത്തനില്  ലകേഭായനിലഭാണനി  മുനനിസനിപഭാലനിറനിക്കുപുറകമ  കകേഭാട്ടൂര്,  നടവണ്ണൂര്,
അരനിക്കുള്ളലാം പഞഭായത്തുകേളുലാം ഉളലപടുന. ലകേഭായനിലഭാണനി മണ്ഡലത്തനിലളലപടുന
പകയ്യേഭാളനി മുനനിസനിപഭാലനിറനിയുലാം തനികക്കഭാടനി,  മൂടഭാടനി ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളുലാം ഉളലപടുന
(മറ  മണ്ഡലങ്ങളനിലല  ലചേറുവണ്ണൂര്,  തുറയൂര്,  കേതീഴരനിയൂര്,   കമപയൂര്,  കനഭാചഭാടട്ട്,
മരതങര,  കേഭാവനിലലാം പഭാറ,  കുരഭാച്ചുണട്ട്,  പനങഭാടട്ട്,  ഉണനിയഭാളലാം എനതീ പഞഭായത്തുകേളുലാം) ഒര
സമഗ്ര  കുടനിലവള്ള  പദതനിക്കട്ട്  (ലപരവണഭാമുഴനി  ഡഭാലാം  കസഭാതസ്സഭായനി)  പഠനലാം
നടത്തനിവരന.  കമല്പറഞ്ഞ  പദതനികേള  നടപനിലഭായഭാല്  ലകേഭായനിലഭാണനി
മണ്ഡലത്തനിലല എലഭാ പ്രകദശങ്ങളനിലലാം ശുദതീകേരനിച കുടനിലവള്ളലാം ലഭവമഭാകുലാം.

വരളച കനരനിടുനതനിനട്ട് നടപടനികേള

140 (5778) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന :
ശതീമതനി ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജനികമഭാള :
ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജന :
ശതീ  .    എല്കദഭാ എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലറകക്കഭാര്ഡട്ട്  മഴക്കുറവനിലനത്തുടര്നട്ട്  സലാംസഭാനലാം  ലകേഭാടുലാം  വരളചയനികലക്കട്ട്
നതീങ്ങുനതട്ട് വനിലയനിരത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  വരളച കനരനിടുനതനിനട്ട്  എലനഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദശനിക്കുനതട്ട്; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ലവള്ളലാം അധനികേമുള്ള ഡഭാമുകേൾ,  നദനികേൾ എനനിവയനിൽ നനിനട്ട് ലവള്ളലാം
കുറഞ്ഞ ഡഭാമുകേൾ,  നദനികേൾ  എനനിവയനികലക്കട്ട്  ലവള്ളലാം  പമ്പട്ട്  ലചേയട്ട്  കുടനിലവള്ള
ക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനിലയനിരത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  മനിക്കവഭാറുലാം  എലഭാ  നദനികേളനിലലാം  നതീലരഭാഴക്കട്ട്
കുറയുകേയുലാം ജല സലാംഭരണനികേളനില് ജലവനിതഭാനലാം തഭാഴ്ന്നതഭായുലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.
ജൂണ്  ഒനട്ട്  മുതല്  ലസപ്റലാംബര്  30  വലരയുള്ള  കേഭാലയളവനില്  കകേരളത്തനില്
ലഭനികക്കണനിയനിരന ശരഭാശരനി കേഭാലവര്ഷ മഴയുലട അളവനില് 34  ശതമഭാനത്തനിലന്റെ
കുറവഭാണട്ട് കരഖലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്. സമതീപകേഭാലലത്ത ഏറവലാം വലനിയ കുറവഭാണനിതട്ട്.
വയനഭാടട്ട്  ജനിലയനിലഭാണട്ട്  ഏറവലാം  കുറവട്ട്  (59%)  അനുഭവലപടനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇതട്ട്
കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്  ലഭവമഭായ  ജലലാം  പഭാഴഭാക്കഭാലത  ഗഭാര്ഹനികേ,  കേഭാര്ഷനികേ  ആവശവങ്ങളക്കട്ട്
വനിനനികയഭാഗനിക്കുനതനിനുള്ള  മുന  കേരതല്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള
നനിര്കദ്ദശലാം  ജലകസചേന  വകുപനിലല  ജനിലഭാതല  ആഫതീസര്മഭാരഭായ  എകനികേക്യൂടതീവട്ട്
എഞനിനതീയര്മഭാര്ക്കട്ട്  (ലചേറുകേനിട  ജലകസചേനലാം/വനകേനിട  ജലകസചേനലാം)  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
സലാംസഭാനത്തട്ട് ഭൂജലവനിതഭാനലാം നനിരതീക്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി ഭൂജല വകുപട്ട് നനിരതീക്ഷണ
കേനിണറുകേള  സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില്  നനിനമുള്ള  ജലവനിതഭാനവലാം,  ലവള്ളത്തനിലന്റെ
സഭാമ്പനിളുകേളുലാം കശഖരനിചട്ട് പഠന വനികധയമഭാക്കുനണട്ട്. ഇതനില് നനിനലാം സലാംസഭാനത്തട്ട്
ഭൂജലനനിരപട്ട്  സനിരമഭായനി  കുറയുനതഭായനി  കേഭാണുനനില.  കനരനിയ  കുറവട്ട്  ഭൂരനിഭഭാഗലാം
തുറന  കേനിണറുകേളനിലലാം  അനുഭവലപടുനണട്ട്.  കകേന്ദ്ര  കേഭാലഭാവസഭാ  നനിരതീക്ഷണ
വകുപനിലന്റെ കേണക്കട്ട് പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനത്തട്ട് മണ്സൂണ് മഴയുലട അളവനില് കുറവട്ട്
വനനിട്ടുള്ളതഭായനി  കരഖലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ജലനനിധനി  പഞഭായത്തുകേളനില്  വരളചഭാ
സഭാഹചേരവലാം  മുനകൂടനി  കേണ്ടുലകേഭാണട്ട്  വനിവനിധ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  അവലലാംബനിച്ചുലകേഭാണട്ട്
ഭൂജലപരനികപഭാഷണലാം നടപനിലഭാക്കനിവരനണട്ട്.

(ബനി) കേടുത്ത വരളച മുനനില് കേണ്ടുലകേഭാണട്ട് ജല അകതഭാറനിറനി തഭാലഴപറയുന
അടനിയനര നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരന:

1. കസഭാതസ്സുകേളനില്  തടയണ ലകേടനിയുലാം  നതീര്ചഭാലകേള  നനിര്മ്മേനിച്ചുലാം
കൂടുതല് ജലലഭവത ഉറപ്പുവരത്തുകേ.

2. ഇറനികഗഷന,  ലലവദത്യുതനി  വകുപ്പുമഭായനി  സഹകേരനിചട്ട്  അവരലട
ഉടമസതയനിലള്ള  അണലക്കട്ടുകേളനിലല  ജലലാം  പരമഭാവധനി  കുടനിലവള്ള
ആവശവത്തനിനഭായനി  വനിവനിധ  കസഭാതസ്സുകേളനില്  ലഭവമഭാക്കഭാനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേ.
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3. അടനിക്കടനി ലതീക്കുമൂലലാം നഷ്ടലാം സലാംഭവനിക്കുന വനിതരണ ലലലനുകേള
മഭാറനി പകേരലാം പുതനിയവ സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേ.

4. ജലലഭവതയുള്ള  സലങ്ങളനില്  ലലപപ്പുലലലന  ദതീര്ഘനിപനിചട്ട്
ജലലമത്തനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേ.

5. വഭാടര് അകതഭാറനിറനി കേനിണറുകേളനിലല ലചേളനിയുലാം മണലാം നതീക്കലാം ലചേയട്ട്
പമ്പനിലാംഗട്ട് കസഷനുകേളനില് ജലലഭവത ഉറപ്പുവരത്തുകേ.

6. റവനക്യൂ,  തകദ്ദശസസയലാംഭരണ  വകുപ്പുകേളുലട  സഹകേരണകത്തഭാലട
ആവശവമഭായ സലങ്ങളനില് കേനികയഭാസ്കുകേള സഭാപനിചട്ട് ടഭാങറുകേള
മുകഖന പരമഭാവധനി ശുദജല വനിതരണ സഇൗകേരവലാം ഏര്ലപടുത്തുകേ.

7. പമ്പനിലാംഗട്ട്  കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കകേടുവന  പമ്പട്ട്
ലസറകേളുലട അറകുറപണനികേള  സമയബന്ധനിതമഭായനി നടത്തുകേ.

8. കൂടുതല് പമ്പനിലാംഗട്ട് ആവശവമഭാലണങനില് അഡതീഷണല് ഷനിഫ്റ്റുകേള
ഏര്ലപടുത്തുകേ.

9. ആവശവമഭാകുന  പക്ഷലാം  വഭാല്വകേള  നനിയനനിചട്ട്  കേരതല്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകേ.

10. പണനികേള അവസഭാന ഘടത്തനില് എത്തനിനനില്ക്കുന പദതനികേള
അടനിയനരമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  ജലവനിതരണലാം  ആരലാംഭനിക്കുവഭാനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേ.

ജലശുദതീകേരണശഭാലകേളുലട  സഭാപനിതകശഷനി  പൂര്ണമഭായുലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനഭാവശവമഭായ  പുനരദഭാരണ  പ്രവൃത്തനികേള
നടപനിലഭാക്കനി ശുദജല ലഭവത ഉറപഭാക്കുനണട്ട്.

തുലഭാവര്ഷക്കഭാല ത്തട്ട്  ലഭനിക്കുലമനട്ട്  കേരതുന മഴലവള്ളലാം  സലാംരക്ഷനിചട്ട്
ജലലഭവത  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  കുളങ്ങളുലട  നവതീകേരണലാം,
ലനിഫട്ട്  ഇറനികഗഷന  പദതനികേളുലട  പുനരദഭാരണലാം,  നബഭാര്ഡട്ട്
ധനസഹഭായകത്തഭാലടയുള്ള  ലചേറുകേനിട-ഇടത്തരലാം  ജലകസചേന
പ്രവൃത്തനികേള,  തടയണ,  ലറഗുകലററുകേള  എനനിവയുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം
എനനിവ  കൂടഭാലത  കേനഭാലകേളുലട  അറകുറപണനി  സമയബന്ധനിതമഭായനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  ലഭവമഭായ  ജലലാം  പഭാഴഭാക്കഭാലത  ഗഭാര്ഹനികേ,
കേഭാര്ഷനികേ  ആവശവത്തനിനട്ട്  വനിതരണലാം  നടത്തുനതനിനുലാം  ജലകസചേന
വകുപട്ട്  ലക്ഷവമനിടുന.  ഇതനിനുപുറകമ,  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്
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നടപനിലഭാക്കഭാന  കപഭാകുന  ഹരനിത  കകേരളലാം  മനിഷനനില്  ഉളലപടുത്തനി
കുളങ്ങള,  കതഭാടുകേള  എനനിവ  നതീര്ത്തടഭാടനിസഭാനത്തനില്
പുനരദരനിക്കുനതനിനുലാം ലക്ഷവമനിടുന.

വരളച കനരനിടുനതനിനട്ട് ലചേറുകേനിട കുടനിലവള്ള പദതനികേള ഹഭാന്റെട്ട്
പമ്പട്ട് സതീമുകേള, കുഴല് കേനിണര്/ടക്യൂബുലവല് നനിര്മ്മേഭാണലാം തുടങ്ങനിയ
പദതനികേള  നടപഭാക്കനിവരന.  കൂടഭാലത  ഭൂജല  സലാംരക്ഷണവലാം,
കൃത്രനിമ ഭൂജലസലാംകപഭാഷണവലാം എന പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി
നനിരവധനി  കൃത്രനിമ  ഭൂജലസലാംകപഭാഷണ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള ദതീര്ഘകേഭാലഭാ
ടനിസഭാനത്തനില്  വരളചലയ  കനരനിടുനതനിനുകവണനി  വകുപട്ട്
അവലലാംബനിച്ചുവരന.

ജലനനിധനിയുലട എലഭാ പഞഭായത്തുകേളനിലലാം ജലസുരക്ഷഭാ രൂപകരഖ
തയ്യേഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  അതനിലല  നനിര്കദ്ദശമനുസരനിചട്ട്  ഭൂഗര്ഭജല
പരനിരക്ഷയുലാം,  പുനരജതീവനവലാം  നടത്തനിവരന.  അതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  ഭൂഗര്ഭജല പരനികപഭാഷണ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചട്ട്
കുടനിലവള്ള  കസഭാതസ്സുകേളനില്  ജലസുരക്ഷ  ഉറപ്പുവരത്തുന.  ഇതനിനു
കവണനി  തടയണകേള,  ലചേക്കട്ട്  ഡഭാമുകേള,  ജലസലാംരക്ഷണ  ഭനിത്തനികേള
(കകേഭാണ്ടൂര് ബണ്ടുകേള),  റഫട്ട് വഭാടര്,  ലവല് റതീചേഭാര്ജട്ട്,  മണനിനടനിയനില്
തടയണകേള, കുളങ്ങളുലട സലാംരക്ഷണലാം തുടങ്ങനിയവ നടപനിലഭാക്കനി
വരന.

(സനി)  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യുലടയുലാം  ജലവനിഭവ  വകുപനിലന്റെയുലാം  നനിയനണത്തനിലള്ള
ജലസലാംഭരണനികേളനിലല  ജലലാം  കേഭാരവക്ഷമമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനട്ട്  രണട്ട്  വകുപ്പുകേളുലടയുലാം
ഏകകേഭാപനത്തനിനട്ട്  സമനിതനി  രൂപതീകേരനിക്കഭാന  തതീരമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  മുന  വര്ഷലാം
കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കുനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കേലട ജലകസചേന പദതനിയനില്
നനിനട്ട്  കേനഭാല്മഭാര്ഗ്ഗലാം  ശഭാസഭാലാംകകേഭാട  കുടനിലവള്ള  പദതനിക്കട്ട്  ജലലാം  എത്തനിച്ചു
നല്കേനിയതുവഴനി  ലകേഭാലലാം  പടണത്തനിലലയുലാം  സമതീപ  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലലയുലാം
കുടനിലവള്ള വനിതരണലാം സുഗമമഭായനി നനിര്വ്വഹനിക്കുനതനിനട്ട് സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.

ലലക്കനിടനി ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിലല കുടനിലവള്ള ക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനി

141 (5779) ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഒറപഭാലലാം  അസലാംബനിമണ്ഡലത്തനിലല  ലലക്കനിടനി  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനില്
കുടനിലവള്ള  ക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുലണനട്ട്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  കുടനിലവള്ള  ക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി  നനിലവനില്  ഏലതലഭാലാം
പദതനികേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ലലക്കനിടനി  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിലല  ജലനനിധനി  പദതനിയുലട  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ലലക്കനിടനി  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തട്ട്  ജലനനിധനി  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  ജല  അകതഭാറനിറനിയുലട  നനിയനണത്തനിലണഭായനിരന  പദതനികേള
(RWSS-ലലക്കനിടനി,  കപരൂര്  BWSS-  മുളഞ്ഞൂര്,  BWSS  -  അകേലൂര്,  BWSS  -
പഭാലക്കുറനിശ്ശേനി  പറമ്പട്ട്,  RWSS  ഞഭാവലനിന  കേടവട്ട്)  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിനട്ട്
ലലകേമഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.  നനിലവനില് ലലക്കനിടനി ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിലല ലനലനിക്കഭാറുശ്ശേനി കുഴല്
കേനിണര് പദതനി മഭാത്രമഭാണട്ട് ജല അകതഭാറനിറനിയുലട നനിയനണത്തനിലള്ളതട്ട്.  കവനല്
രൂക്ഷമഭാകുനകതഭാടുകൂടനി ലനലനിക്കുറനിശ്ശേനി പദതനിയനില് അഡതീഷണല് പമ്പനിലാംഗനിനഭായനി
അധനികേ  ഷനിഫട്ട്  ഏര്ലപടുകത്തണനി  വരലാം.  ഒറപഭാലലാം  അസലാംബനി  മണ്ഡലത്തനിലല
ലലക്കനിടനി ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിലന ജലനനിധനി രണഭാലാംഘട പദതനിയനില് രണഭാലാം ബഭാചട്ട്
പഞഭായത്തഭായനി  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ലലക്കനിടനി  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിലല  106
കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട് കവണനിയുള്ള സലാംഘമനിത്ര എന ജലനനിധനി പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്
കുടനിലവള്ള വനിതരണലാം നടത്തനി വരന. 

(സനി)  ലലക്കനിടനി  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തട്ട്  വഴനി  മൂനട്ട്  പദതനികേളഭാണട്ട്  ജലനനിധനി
നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്. 

1. സലാംഘമനിത്ര – പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

2. ലലക്കനിടനി കപരൂര് ബൃഹതട്ട് പദതനി -  ഭഭാരതപ്പുഴയനിലല ലലക്കനിടനി
തടയണലയ  കസഭാതസ്സഭാക്കനി  3400  കുടുലാംബങ്ങലള  ഉളലക്കഭാള്ളനിച്ചു
ലകേഭാണട്ട് 10.28 കകേഭാടനിയുലട സഭാകങതനികേഭാനുമതനി ലഭനിച ബൃഹതട്ട്
പദതനിയുലട 95% പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു. 98 കേനികലഭാമതീററുള്ള വനിതരണ
ശലാംഖലയനിലല  64  കേനികലഭാമതീറര്  ലലപപട്ട്  ലലലന  സഭാപനിച്ചു,
പഭാന്റെട്ട്,  ടഭാങട്ട്  എനനിവയുലട  പണനികേള  എനനിവ  2017  മഭാര്ചട്ട്
31-നുളളനില്  പദതനി  കേമ്മേതീഷന  ലചേയ്യുന  തരത്തനിലള്ള  പ്രവൃത്തനികേള
പുകരഭാഗമനിച്ചു വരന.

3. ഞഭാവലനിന  കേടവട്ട്  പുനരദഭാരണ  പദതനി  -  എസനികമറട്ട്
തയ്യേഭാറഭാക്കനിവരന.
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142 (5780) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നഭാടനിനപുറങ്ങളനില് കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം രൂക്ഷമഭാകേഭാന കപഭാകുനതനിനഭാല്
ഇതനിലന്റെ  മുനകേരതലഭായനി  കുടനിലവള്ളത്തനിനഭായനി  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തട്ട്  കതഭാറുലാം
എലനങനിലലാം  കുടനിലവള്ള  പദതനി  അടനിയനരമഭായനി  നടപനിലഭാക്കഭാന  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില്  ഏലതഭാലക്ക  സതീമനിലഭാണട്ട്  ഇകപഭാള  കുടനിലവള്ള  പദതനി
ഉള്ളലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കേടുത്ത വരളച മുനനില് കേണ്ടുലകേഭാണട്ട് വഭാടര് അകതഭാറനിറനി തഭാലഴപറയുന
അടനിയനര നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരന:

1. കസഭാതസ്സുകേളനില്  തടയണ  ലകേടനിയുലാം  നതീര്ചഭാലകേള  നനിര്മ്മേനിച്ചുലാം
കൂടുതല്  ജലലഭവത ഉറപ്പുവരത്തുകേ.

2. ഇറനികഗഷന,  ലലവദത്യുത  വകുപ്പുമഭായനി  സഹകേരനിചട്ട്  അവരലട
ഉടമസതയനിലള്ള  അണലക്കട്ടുകേളനിലല  ജലലാം  പരമഭാവധനി  കുടനിലവള്ള
ആവശവത്തനിനഭായനി  വനിവനിധ  കസഭാതസ്സുകേളനില്  ലഭവമഭാക്കഭാനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരന.

3. അടനിക്കടനി ലതീക്കുമൂലലാം നഷ്ടലാം സലാംഭവനിക്കുന വനിതരണ ലലലനുകേള
മഭാറനി  പകേരലാം  പുതനിയവ  സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരന.

4. ജലലഭവതയുള്ള സലങ്ങളനില് ലലപപ്പുലലലന  ദതീര്ഘനിപനിച്ചു  ജലലാം
എത്തനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരന.

5. വഭാടര് അകതഭാറനിറനി കേനിണറുകേളനിലല ലചേളനിയുലാം മണലാം നതീക്കലാം ലചേയട്ട്
പമ്പനിലാംഗട്ട്  കസഷനുകേളനില്  ജലലഭവത  ഉറപ്പുവരത്തുനതനിനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരന.

6. റവനക്യൂ,  തകദ്ദശ  സസയലാംഭരണ  വകുപ്പുകേളുലട  സഹകേരണകത്തഭാലട
ആവശവമഭായ സലങ്ങളനില് കേനികയഭാസ്കുകേള സഭാപനിചട്ട് ടഭാങറുകേള
മുകഖന പരമഭാവധനി ശുദജല വനിതരണ സഇൗകേരവലാം ഏര്ലപടുത്തുനതനിനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരന.
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7. പമ്പനിലാംഗട്ട്  കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കകേടുവന  പമ്പു
ലസറകേളുലട  അറകുറ  പണനികേള  സമയബന്ധനിതമഭായനി  നടത്തുനതനിനുലാം,
കൂടുതല് പമ്പനിലാംഗട്ട് ആവശവമഭാലണങനില് അഡതീഷണല്  ഷനിഫ്റ്റുകേള
ഏര്ലപടുത്തുനതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരന.

8. ആവശവമഭാകുന പക്ഷലാം വഭാല്വകേള നനിയനനിചട്ട് കേരതല് നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം ഉകദ്ദശനിക്കുന.

9. പണനികേള അവസഭാന ഘടത്തനില് എത്തനിനനില്ക്കുന  പദതനികേള
അടനിയനരമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട് ജലവനിതരണലാം ആരലാംഭനിക്കുലാം.

ജലശുദതീകേരണശഭാലകേളുലട  സഭാപനിത  കശഷനി  പൂര്ണമഭായുലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനട്ട് ആവശവമഭായ പുനരദഭാരണ പ്രവര്ത്തനികേള
നടപനിലഭാക്കനി  ശുദജല  ലഭവത  ഉറപഭാക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചുവരന.

വനിതരണ  ശലാംഖലകേള  ഇലഭാത്തതുമൂലലാം  മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന  9
പദതനികേളക്കഭായനി 2016-17 ലല ബഡ്ജറനില് പ്രകതവകേ നനികക്ഷപ
പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി 162 കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം  കനരനിടുന  പഞഭായത്തുകേളനില്  ജലലഭവത
ഉറപഭാക്കുനതനിനട്ട് കലഭാകേബഭാങട്ട് ധന സഹഭായകത്തഭാലട സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര് ആവനിഷ്കരനിച ജലനനിധനി രണഭാലാംഘട പദതനി ലകേ.ആര്.
ഡബത്യു.എസട്ട്.എ.  മുകഖന  115  പഞഭായത്തുകേളനില്  നടപനിലഭാക്കനി
വരന. കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം കനരനിടുന ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനില് കുടനിലവളളലാം
ലഭവമഭാക്കുകേ എനതഭാണട്ട് പദതനിയുലട ലക്ഷവലാം.  റതീസക്ചേര് ലചേയ
പദതനിയനുസരനിചട്ട് 1358.53 കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന
പദതനി  2018  ഡനിസലാംബര് മഭാസത്തനിനുളളനില്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.
ജലനനിധനി  പദതനികേളുലട  ജലകസഭാതസ്സുകേളനില് കുടനിലവള്ള ലഭവത
ഉറപഭാക്കുനതനിനട്ട്  ജലസലാംരക്ഷണലാം ഭൂജല പരനികപഭാഷണലാം എനതീ
കേര്മ്മേ  പദതനികേളുലാം  ജലനനിധനി  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.   കുടനിലവള്ള
ക്ഷഭാമലാം  കനരനിടുന  പഞഭായത്തുകേളനില്  ഗുണകഭഭാക  സമനിതനികേള
മുകഖന നടപഭാക്കുന കുടനിലവള്ള പദതനികേള സമയബന്ധനിതമഭായനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  കേര്മ്മേ  പരനിപഭാടനികേള  നടപഭാക്കനിവരന.
സുസനിര  കുടനിലവള്ള  വനിതരണലാം  ഉറപഭാക്കുനതനിനട്ട്  സഭാധവമഭായ
പഞഭായത്തുകേളനില്  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയുലട  ബഹതട്ട്
പദതനികേളനില്  നനിനലാം  കുടനിലവളളലാം  ബളക്കട്ട്  ആയനി  വഭാങ്ങനി
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ജലനനിധനി  മഭാതൃകേയനില്  വനിതരണലാം  നടത്തുന  പദതനികേളുലാം
ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപഭാക്കനിവരന.  കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയുലട 3
മളടനി  ജനി.പനി.  ബൃഹതട്ട്  പദതനികേള  പുനരദഭാരണ  നവതീകേരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തനി,  സമതീപ  പഞഭായത്തുകേളക്കട്ട്  ജല
വനിതരണലാം നടത്തുന ദതീര്ഘകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനിലള്ള പദതനികേളുലാം
ജലനനിധനി  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിവരന.   രണട്ട്
പുതനിയ  മളടനി  ജനി.പനി  പദതനികേള  (ലനടുമ്പഭാകശ്ശേരനിയുലാം  സമതീപ
പഞഭായത്തുകേളക്കുലാം,  ചേതീകക്കഭാടുലാം  സമതീപ  പഞഭായത്തുകേളക്കുലാം)
കൂടനി ജലനനിധനി പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള
പ്രഭാരലാംഭ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരന.

കേനിണര്  റതീചേഭാര്ജനിലാംഗട്ട്,  കേനിണറുകേളുലട  ആഴലാം  കൂടല്  എനതീ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കുടനിലവള്ള  ക്ഷഭാമലാം  രൂക്ഷമഭാകേഭാന  കപഭാകുനതനിലന്റെ
മുനകേരതലഭായനി  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തട്ട്  കതഭാറുലാം  നടപനിലഭാക്കുവഭാനുള്ള
നടപടനികേള എടുത്തുവരന.

(ബനി)  കകേന്ദ്ര സലാംസഭാന ഗവണ്ലമന്റുകേളുലടയുലാം,  നബഭാര്ഡട്ട്,  ജനിക്ക തുടങ്ങനിയ
ധനകേഭാരവ  സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം  സഹഭായകത്തഭാലട  നടപനിലഭാക്കുന  സതീമുകേളഭാണട്ട്
ഇകപഭാള  കുടനിലവള്ള  പദതനികേളക്കുള്ളതട്ട്.   ഇതുകൂടഭാലത  തതീരകദശ   വനികേസന
വകുപട്ട്,  നക്യൂനപക്ഷ കക്ഷമ  വകുപട്ട്,  പടനികേജഭാതനി  പടനികേ  വര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപട്ട്,
പഞഭായത്തുകേള,  മുനസനിപഭാലനിറനികേള,  കകേഭാര്പകറഷനുകേള  തുടങ്ങനിയ  സഭാപനങ്ങളനില്
നനിനലാം ലഡകപഭാസനിറഭായനി  ലഭനിക്കുന തുകേ ഉപകയഭാഗനിച്ചുലാം  കുടനിലവള്ള പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനിവരന.  5-10-2016-ലല  279/ഡനി.ഡനി.2/2016  /തസസഭവ  നമ്പര്
സര്ക്കുലര്  പ്രകേഭാരലാം  മഹഭാതഭാഗഭാന്ധനി  കദശതീയ  ലതഭാഴനിലറപ്പു  പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനി  കുടനിലവള്ള  കസഭാതസ്സുകേളുളലപലടയുള്ള  ഭൂഗര്ഭ  ജലവനിതഭാനലാം
ഉയര്ത്തുനതനിനട്ട് ആവശവമഭായ അടനിയണകേള, മണ്തടയണകേള, നനില അണകേള,
ലചേക്കട്ട്  ഡഭാമുകേള  തുടങ്ങനിയ  നനിര്മ്മേനിതനികേള  ലചേയ്യുനതനിനട്ട്  നനിര്കദ്ദശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
ജലനനിധനി  മുകഖന  കുടനിലവള്ള  പദതനികേള,  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  മുകഖന
ജലവനിതരണലാം, വഭാര്ഷനികേ പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി ലലപപട്ട് ലലലന എകട്ട്റനഷന
തുടങ്ങനിയവ നടപനിലഭാക്കനിവരന.

പുഴകയഭാരവലാം പുഴക്കരയുലാം സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി പദതനികേള

143 (5781) ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലകേഭായനിലഭാണനി മണ്ഡലത്തനിലല പുഴകയഭാരവലാം, പുഴക്കരയുലാം സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി
തയ്യേഭാറഭാക്കനി സമര്പനിച പദതനികേള ഏലതലഭാലമനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
1484/2019
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(ബനി)  പ്രസസ്തുത  പദതനികേളനില്  ഏലതലഭാലാം  ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി  പരനിഗണനിച്ചുലവനട്ട്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  എത്ര  തുകേയുലട  പദതനിക്കഭാണട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചലതനട്ട്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ  ;  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  പദതനികേളനില്  പൂര്ത്തനിയഭായതട്ട്  ഏലതലഭാലമനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചനിടനിലഭാത്ത  പദതനികേള  ഏലതലഭാമഭാലണനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  പദതനികേള,  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചവ,  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയവ  എനനിവയുലട
വനിശദ വനിവരങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

ലകേഭായനിലഭാണനി മണ്ഡലത്തനിലല കുടനിലവള്ള പദതനികേള

144 (5782) ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭായനിലഭാണനി  മണ്ഡലത്തനില്  നനിലവനിലള്ള  വനിവനിധ  കുടനിലവള്ള
പദതനികേളുലട  ലപഭാതുസനിതനി  വനിലയനിരത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഏലതലഭാലാം  കുടനിലവള്ള
പദതനികേളഭാണട്ട് പ്രവര്ത്തനക്ഷമമലഭാത്തതട്ട്; പൂര്ണമഭായനി നനിലച്ചുകപഭായ പദതനികേള
ഏലതലഭാലമനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത പദതനികേള ഫലപ്രദമഭാക്കുനതനിനട്ട് കകേരള വഭാടർ അകതഭാറനിറനി
സസതീകേരനിച  നടപടനികേള  എലനലഭാമഭാണട്ട്;  ഇതനിനഭാല്  സമര്പനിച  പദതനികേള
ഏലതലഭാലമനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പദതനികേളക്കട്ട്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കുനതനിനട്ട്  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള
എലനലഭാലമനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ &  ബനി) വനിലയനിരത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  മണ്ഡലത്തനിലല കുടനിലവള്ള പദതനിയുലട
നനിലവനിലള്ള അവസയുലാം സസതീകേരനിച നടപടനികേളുലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(സനി)  ലകേഭായനിലഭാണനി  മണ്ഡലത്തനിലല മുഴവന പ്രകദശങ്ങളനിലലാം  കുടനിലവള്ള വനിതരണ

പദതനികേള ആവശവമഭാണട്ട്.  ആദവപടനിയഭായനി  ലകേഭായനിലഭാണനി  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനികലക്കട്ട് 85

കകേഭാടനി  രൂപയ്ക്കുള്ള  പദതനിക്കട്ട്  പ്രഥമ  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  പ്രകതവകേ

നനികക്ഷപ പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭവമഭാക്കുനതനികലക്കഭാവശവമഭായ

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്. 
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നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരന.   പദതനിയുലട  ഒനഭാലാം  ഘടത്തനില് ലകേഭായനിലഭാണനി

മുനനിസനിപഭാലനിറനിക്കു  പുറകമ  കകേഭാട്ടൂര്,  നടവണ്ണൂര്,  അരനിക്കുളളലാം  പഞഭായത്തുകേളുലാം

ഉളലപടുന.  ലകേഭായനിലഭാണനി  മണ്ഡലത്തനില്ലപടുന പകയ്യേഭാളനി  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയുലാം

തനികക്കഭാടനി,  മൂടഭാടനി  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളുലാം  ഉളലപടുന  (മറ  മണ്ഡലങ്ങളനിലല

ലചേറുവണ്ണൂര്,  തുറയൂര്,  കേതീഴരനിയൂര്,  കമപയൂര്,  കനഭാചഭാടട്ട്,  മരതങര,  കേഭാവനിലലാം  പഭാറ,

കുരഭാച്ചുണട്ട്, പനങഭാടട്ട്,  ഉണനിയഭാളലാം എനതീ പഞഭായത്തുകേളുലാം) ഒര സമഗ്ര കുടനിലവള്ള

പദതനിക്കട്ട് (ലപരവണഭാമൂഴനി ഡഭാലാം കസഭാതസ്സഭായനി) പഠനലാം നടത്തനിവരന.

ഭൂജലത്തനിലന്റെ അളവട്ട് വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുള്ള പദതനികേള

145 (5783) ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസട്ട് :

ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി :

ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജട്ട് :

ശതീ  .    കേഭാരഭാടട്ട്  റസഭാഖട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന ഭൂജല വകുപട്ട്  കൃത്രനിമ ഭൂജല പരനികപഭാഷണ സലാംവനിധഭാനങ്ങളനിലൂലട

ഭൂജലത്തനിലന്റെ  അളവട്ട്  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുള്ള  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാലയനട്ട്

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  വഭാടര്  ലഷഡട്ട്  അടനിസഭാനത്തനില്  വനിശദ  പഠനങ്ങള

നടത്തനി  ഭൂജലവനിതഭാനത്തനില്  കുറവള്ള  പ്രകദശങ്ങലള  കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാലയനട്ട്

വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഭൂജല ലഭവതയനില് കേഭാരവമഭായ കുറവട്ട് ഉണഭാകുകേയുലാം ജലലാം പൂര്ണമഭായനി

വറകേയുലാം  ലചേയ  പ്രകദശങ്ങളനില്  ആയതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുകവണനി  വനിശദമഭായ

ലലഹകഡ്രഭാജനികയഭാളജനിക്കല്, ജനികയഭാ ഫനിസനിക്കല്, സഗട്ട് ലടസട്ട് പരനികശഭാധനകേളക്കു

കശഷലാം  കബഭാര്ലവല്  റതീ  ചേഭാര്ജട്ട്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുവഭാന  ഉകദ്ദശനിക്കുനകണഭാലയനളള

വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അനുകയഭാജവമഭായ പ്രകദശങ്ങളനില് തടയണകേള,  അടനിയണകേള,  തുറന

കേനിണര് വഴനിയുള്ള ഭൂജല സലാംകപഭാഷണലാം, കബഭാര്ലവല് റതീചേഭാര്ജട്ട് എനതീ പദതനികേള

നടപഭാക്കനിവരന.
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(ബനി)  കകേന്ദ്ര  ഭൂജലകബഭാര്ഡുലാം  സലാംസഭാന  ഭൂജല  വകുപ്പുലാം  സലാംസഭാനലത്ത
ഭൂജലത്തനിലന്റെ അളവട്ട്  സലാംബന്ധനിച പഠനങ്ങള നടത്തനിവരനണട്ട്.  വഭാടര് ലഷഡട്ട്
അടനിസഭാനമഭാക്കനിയുള്ള ഡഭാറ അനുസരനിചഭാണട്ട്  ഇത്തരലാം പഠനങ്ങള നടത്തുനതട്ട്.
ഇഇൗ പഠനത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ജല ലഭവതയനുസരനിചട്ട് കബഭാക്കുകേലള ഓവര്
എകട്ട്കപഭായനിറഡട്ട്  കനിടനിക്കല്,  ലസമനി  കനിടനിക്കല്,  ലസയ്ഫട്ട്  എനനിങ്ങലന  തരലാം
തനിരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  മുനകേഭാലങ്ങളനില്  ജല  ലഭവതയുണഭായനിരനതുലാം  നനിലവനില്  ജല
ലഭവതയനിലഭാത്തതുമഭായ  കുഴല്കേനിണറുകേളനില്  കൃത്രനിമ  ഭൂജല  സലാംകപഭാഷണലാം
നടത്തനിവരന.

പഭാസനികേട്ട് കുപനികേളനിലല കുടനിലവള്ളത്തനിനട്ട് അമനിതമഭായ വനില

146 (5784) ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാസനികേട്ട്  കുപനികേളനില്  വനിപണനലാം  ലചേയ്യുന  കുടനിലവള്ളത്തനിനട്ട്
അമനിതമഭായ വനില ഈടഭാക്കുനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കുപനിലവള്ളത്തനിലന്റെ  ഗുണകമന്മേ  പരനികശഭാധനിക്കഭാന  എലനലഭാലാം
സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട് നനിലവനിലള്ളതട്ട്;

(സനി)  കുറഞ്ഞ  നനിരക്കനില്  കുടനിലവള്ളലാം  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുനതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പഭാസനികേട്ട്  കുപനികേളനില്  വനിപണനലാം  ലചേയ്യുന  കുടനിലവള്ളത്തനിലന്റെ  വനില
നനിശയനിക്കുനതട്ട് ജലവനിഭവ വകുപനിലന്റെ പരനിധനിയനില് വരനതല.  ഇതുസലാംബന്ധനിച
പരഭാതനി ജലവനിഭവ വകുപനില് ലഭനിചനിടനില.

(ബനി)  ജലകസചേന  വകുപനിനു  കേതീഴനിലല  കുപനിലവള്ളമഭായ  'ഹനിലനി  അകേസഭാ'
കുപനിലവള്ളത്തനിലന്റെ  ഗുണകമന്മേ  പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനുകവണനി  ബനി.ലഎ.എസട്ട്.
നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ള ഗുണകമന്മേ ലടസ്റ്റുകേള,  ഭക്ഷവ സുരക്ഷഭാ വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ അനുമതനി,
ലഎ.എസട്ട്.ഒ.-യുലട അലാംഗതീകേഭാരലാം എനതീ സലാംവനിധഭാനങ്ങള നനിലവനിലണട്ട്.

(സനി)  കുറഞ്ഞ  നനിരക്കനില്  കുടനിലവളളലാം  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുനതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   നനിലവനില്  വനിപണനിയനില്  ഒര  ലനിററനിലന്റെ  ഒര  കുപനിക്കട്ട്  20
രൂപയുലാം  രണട്ട്  ലനിററനിലന്റെ  ഒര  കുപനിക്കട്ട്  30  രൂപയ്ക്കു  മുകേളനിലമഭാണട്ട്  വനില  ഇഇൗടഭാക്കുനതട്ട്.
എനഭാല് വനില  നനിയനണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ജലകസചേന  വകുപനിലന്റെ
നനിയനണത്തനിലള്ള  'ഹനിലനി  അകേസഭാ'  എന  കപരനിലള്ള  കുപനിലവള്ളത്തനിനട്ട്  ഒര
ലനിററനിലന്റെ ഒര കുപനിക്കട്ട്  15  രൂപയുലാം  രണട്ട്  ലനിററനിലന്റെ  ഒര കുപനിക്കട്ട്  20  രൂപയുമഭാണട്ട്
വനില  ഇഇൗടഭാക്കുനതട്ട്.  ജല  അകതഭാറനിറനിയുലട ആഭനിമുഖവത്തനിലലാം  കുപനി  ലവളളലാം
വനിപണനിയനിലലത്തനിക്കുവഭാനുള്ള നടപടനികേള അവസഭാനഘടത്തനിലഭാണട്ട്.
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147 (5785) ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാങ്ങഭാടട്ട്  മണ്ഡലത്തനികലയ്ക്കുളള  കേഭാഞ്ഞനിരപ്പുഴ  ശുദജല  വനിതരണ
പദതനിയുലട  എകട്ട്റനഷന  സതീലാം  നടപനിലഭാക്കുനതനികലയഭായനി  നല്കേനിയ  നനികവദനത്തനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് സസതീകേരനിച നടപടനികേളുലട വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതട്ട് സലാംബന്ധനിചട്ട് വഭാടര് അകതഭാറനിറനി എലാം.ഡനി.-യട്ട് നല്കേനിയ കേത്തനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് സസതീകേരനിച നടപടനികമങ്ങളുലട വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) NRDWP  ലപഭാറകശ്ശേരനി I & II  കുടനിലവള്ള പദതനിയുലട വനിതരണ
ശലാംഖല  സഭാപനിക്കല്  പ്രവര്ത്തനിയനില്  ഭരണഭാനുമതനി  തുകേയനില്  ലടനഡര്
വവതനിയഭാനലാംമൂലലാം ബഭാക്കനി വന ഒര കകേഭാടനി രൂപ ഉപകയഭാഗനിചട്ട് വനിതരണ ശലാംഖല
ദതീര്ഘനിപനിക്കണലാം  എനഭായനിരന  നനികവദനത്തനിലല  ആവശവലാം.  ഇതുപ്രകേഭാരലാം
ലപഭാറകശ്ശേരനി  I&II  വനികലജനിലല എലഭാ പ്രകദശകത്തയ്ക്കുലാം ശുദജലലാം ലഭവമഭാക്കുനതനികലക്കഭായനി
വനിശദമഭായ എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  തയ്യേഭാറഭാക്കനിയകപഭാള അതനിനട്ട്  183  ലക്ഷലാം
രൂപ  കവണനി  വരലാം  എനട്ട്  കേണതനിനഭാല്  ഇതനുസരനിചട്ട്  പുതനിയ  കപ്രഭാജകഭായനി
റനികപഭാര്ടട്ട് കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി തയ്യേഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

ജലസലാംഭരണനികേളുലാം ജലകസഭാതസ്സുകേളുലാം മഭാലനിനവ  മുക്തമഭാക്കുനതനിനട്ട് പദതനി

148 (5786) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ധഭാരഭാളലാം  ജലസലാംഭരണനികേളുലാം  ജലകസഭാതസ്സുകേളുലാം  മഭാലനിനവ  കൂമ്പഭാരങ്ങളഭായനി
മഭാറനിയനിരനിക്കുന  ദുരവസ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഇവലയ  മഭാലനിനവ  മുക്തമഭാക്കുനതനിനട്ട്  എലനലഭാലാം  പദതനികേളഭാണട്ട്
നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദശനിക്കുനതട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി) പദതനികേള ഇലലങനില്, തകദ്ദശ സസയലാം ഭരണ വകുപട്ട് ആകരഭാഗവ വകുപട്ട്,
മലനിനതീകേരണ നനിയനണ വകുപട്ട് എനതീ വകുപ്പുകേലളയുലാം കുടുലാംബശതീ,  ലതഭാഴനിലറപട്ട് പദതനി
ഇവലയയുലാം  ഏകകേഭാപനിപനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  ജല  കസഭാതസ്സുകേലള  മഭാലനിനവ  മുക്തമഭാക്കുനതനിനട്ട്
പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കുകമഭാലയനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ഉണട്ട്;  ജലമലനിനതീകേരണവമഭായനി  ബന്ധലപട  നടപടനികേള
ലലകേലക്കഭാകള്ളണതട്ട്  കകേരള  സലാംസഭാന  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര്ഡട്ട്,
തകദ്ദശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  എനനിവ  മുകഖനയഭാണട്ട്.  ജലകസഭാതസ്സുകേളുലട
സുരക്ഷയഭായനി വനിവനിധ വകുപ്പുകേലള ഏകകേഭാപനിപനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  'ഹരനിത കകേരളലാം'  എന
ഒര പുതനിയ പദതനിക്കട്ട് സര്ക്കഭാര് ലക്ഷവമനിടനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത പദതനിയനില്  ശുചേനിതസലാം-
മഭാലനിനവ സലാംസരണലാം എനതീ കമഖലകേളക്കട്ട് പ്രകതവകേലാം പ്രഭാധഭാനവലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

പഞഭായത്തുകേളനില് കുടനിലവള്ളലാം എത്തനിക്കുനതനിനട്ട് പദതനി

149 (5787) ശതീ  .    എന  .   എ  .    ലനലനിക്കുനട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഞഭായത്തുകേളനില്  കുടനിലവളളലാം  എത്തനിക്കുനതനിനട്ട്  എലനലഭാലാം
പദതനികേളഭാണട്ട് ഉളളലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നനിരവധനി  പദതനികേള  ഉണഭായനിട്ടുലാം  സഭാധഭാരണക്കഭാര്  കുടനിലവളളലാം
ലഭനിക്കഭാലത  കേഷ്ടലപടുനതട്ട്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  കുടനിലവളളലാം  എത്തനിക്കുനതനിനുളള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  രഭാജതീവട്ട്  ഗഭാന്ധനി കുടനിലവളള പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  അതനിനട്ട്
അനുവദനിച തുകേ എത്രയഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കേഭാസര്കകേഭാടട്ട്  ജനിലയനില്  രഭാജതീവട്ട്  ഗഭാന്ധനി  കുടനിലവളള  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിയതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള പഞഭായത്തട്ട് തനിരനിചട്ട് നല്കേഭാകമഭാ;

(ഇ)  ജപഭാന  കുടനിലവളള  പദതനി  ഇകപഭാള  നനിലവനിലകണഭാ;  കേഭാസര്കകേഭാടട്ട്
ജനിലയനില്  ജപഭാന  കുടനിലവളള  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയതനിലന്റെ  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
പഞഭായത്തട്ട് തനിരനിചട്ട് നല്കേഭാകമഭാ;

(എഫട്ട്)  ജപഭാന  കുടനിലവളള  പദതനി  ഇനനി  നടപനിലഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദശമുകണഭാലയനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  പഞഭായത്തുകേളക്കട്ട്  കുടനിലവള്ളലമത്തനിക്കുനതനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര

സര്ക്കഭാര് മുകഖനയുള്ള എന.ആര്.ഡനി.ഡബത്യു.പനി. ഫണട്ട് ഉപകയഭാഗനിച്ചുലാം നബഭാര്ഡനിലന്റെ ഫണട്ട്

ഉപകയഭാഗനിച്ചുലാം ജലനനിധനിയുലട ഫണട്ട് ഉപകയഭാഗനിച്ചുലാം പദതനികേള നടപനിലഭാക്കഭാറുണട്ട്.

ഇതുകൂടഭാലത  തകദ്ദശ  സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള,  നക്യൂനപക്ഷ  വകുപട്ട്,  ത്രനിതല
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പഞഭായത്തട്ട് മുതലഭായവയുലട ഫണട്ട് ഉപകയഭാഗനിച്ചുലാം,  എലാം.എല്.എ.-മഭാരലട ആസനി

വനികേസന ഫണട്ട് ഉപകയഭാഗനിച്ചുലാം പഞഭായത്തുകേളുലട ആവശവപ്രകേഭാരലാം ലഡകപഭാസനിറട്ട്

പ്രവൃത്തനിയഭായനി  ലചേറുകേനിട പദതനികേള നടപനിലഭാക്കഭാറുണട്ട്.   കൂടഭാലത  2016-17 -ലല

ബജറനില്  പ്രകതവകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  987  കകേഭാടനി  രൂപ

വകേയനിരത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇഇൗ  പദതനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാകുനകതഭാടുകൂടനി  71

പഞഭായത്തുകേളക്കട്ട് പ്രകയഭാജനലാം ലഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.  പഞഭായത്തുകേളനില് കുടനിലവളളലാം

എത്തനിക്കുനതനിനട്ട്  കലഭാകേബഭാങട്ട്  ധനസഹഭായകത്തഭാലട  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്

ആവനിഷ്കരനിച  ജലനനിധനി  രണഭാലാംഘട  പദതനി  കകേരള  ററല്  വഭാടര്  സലലപ  ആന്റെട്ട്

സഭാനനികടഷന  ഏജനസനി  മുകഖന  115  പഞഭായത്തുകേളനില്  നടപനിലഭാക്കനിവരന.

കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം  കനരനിടുന  ഗ്രഭാമ  പഞഭായത്തുകേളനില്  കുടനിലവളളലാം  ലഭവമഭാക്കുകേ

എനതഭാണട്ട് പദതനിയുലട ലക്ഷവലാം.  റതീസക്ചേര് ലചേയ പദതനിയനുസരനിചട്ട് 1358.53

കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന പദതനി 2018 ഡനിസലാംബര് മഭാസത്തനിനുളളനില്

പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുലമനട്ട്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  ജലനനിധനി  പദതനികേളുലട  ജലകസഭാതസ്സുകേളനില്

കൂടനിലവള്ള  ലഭവത  ഉറപഭാക്കുനതനിനട്ട്  ജലസലാംരക്ഷണലാം,  ഭൂജല  പരനികപഭാഷണലാം

എനതീ  കേര്മ്മേ  പദതനികേളുലാം  ജലനനിധനി  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കുടനിലവള്ള  ക്ഷഭാമലാം

കനരനിടുന  പഞഭായത്തുകേളനില്  ഗുണകഭഭാക  സമനിതനികേള  മുകഖന  നടപഭാക്കുന

കുടനിലവള്ള  പദതനികേള  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  കേര്മ്മേ

പരനിപഭാടനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരന.

(സനി)  ഉണട്ട്. 2011-12  മുതല്  2015-16  വലര അനുവദനിച തുകേയുലട വനിവരലാം

അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ക്കുന*.  2009  മുതല്   കമല്  പദതനി  നഭാഷണല്  ററല്

ഡ്രനിങനിലാംഗട്ട് വഭാടര് കപ്രഭാഗ്രഭാലാം (എന.ആര്.ഡനി.ഡബത്യു.പനി.) എനഭാണട്ട് അറനിയലപടുനതട്ട്.

(ഡനി)   കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില്  രഭാജതീവട്ട്  ഗഭാന്ധനി  പദതനിയുലട  കേതീഴനില്

നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനികേളുലട വനിവരലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ഇ)  ജപഭാന കുടനിലവള്ള പദതനിക്കഭായുള്ള ജപഭാന ധനസഹഭായലാം 27-7-2015-ല്

അവസഭാനനിച്ചു.  ഇഇൗ  പദതനിയുലട  കശഷനിച  പ്രവൃത്തനികേള  സലാംസഭാന

ധനസഹഭായകത്തഭാലട  പൂര്ത്തനിയഭായനിവരന.  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില്  ജപഭാന

കുടനിലവള്ള പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില.

(എഫട്ട്)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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അലാംഗനവഭാടനികേളനിലലാം സ്കുളുകേളനിലലാം ആശുപത്രനികേളനിലലാം ശുദജലലാം
ലഭവമഭാക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

150 (5788) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ  അലാംഗനവഭാടനികേളനിലലാം  സ്കൂളുകേളനിലലാം  ആശുപത്രനികേളനിലലാം
ശുദജലലാം ലഭനിക്കുനലവനട്ട് സര്ക്കഭാര് ഉറപട്ട് വരത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇലലങനില്  പ്രസ്തുത  സഭാപനങ്ങളനില്  ശുദജലലാം  ലഭവമഭാക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയുലട വനിതരണ ലലപപട്ട്  ലലലനുകേള കേടന
കപഭാകുന  ഭഭാഗങ്ങളനില്  സസനമഭായനി  ലകേടനിടങ്ങളുള്ള  സ്കൂളുകേള,  അലാംഗനവഭാടനികേള,
ആശുപത്രനികേള എനനിവയട്ട് ജലലഭവത അനുസരനിചട്ട് അതഭാതട്ട് സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം
അകപക്ഷയുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  വഭാടര്  കേണക്ഷന  നല്കേനി  ജലവനിതരണലാം
നടത്തഭാറുണട്ട്.  ലകേ.ആര്.ഡബത്യു.എസട്ട്.എ.-യുലട  ഭഭാഗമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  മഴ
കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ കനതൃതസത്തനില് പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനിലയനിലല അടപഭാടനി ലഎ.സനി.ഡനി.എസട്ട്.
കബഭാക്കനിലന്റെ കേതീഴനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന മുഴവന അലാംഗനവഭാടനികേളനിലലാം  (175  എണലാം)
ശുദജലലാം  എത്തനിക്കുനതനിനുകവണനിയുള്ള  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവരന.  സഭാമൂഹവനതീതനി
വകുപനിലന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം വനിനനികയഭാഗനിച്ചുലകേഭാണഭാണട്ട്  പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്.
ഇതനികനഭാടകേലാം  100  ഓളലാം  അലാംഗനവഭാടനികേളക്കട്ട്  ശുദജലലാം  ലഭനിക്കുനതനിനുള്ള
കജഭാലനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു. ബഭാക്കനിയുള്ളവയുലട കജഭാലനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന. 2017
കമയട്ട് അവസഭാനകത്തഭാലട എലഭാ കജഭാലനികേളുലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാനഭാണട്ട് ലക്ഷവമനിടുനതട്ട്.

(ബനി)  വനിതരണ  ലലപപട്ട്  ലലലനുകേള  ഇലഭാത്ത  പ്രകദശങ്ങളനിലള്ള  ഇത്തരലാം
സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  ജല  ലഭവത  അനുസരനിചട്ട്  ലലപപട്ട്  ലലലന  നതീടനി  കേണക്ഷന
നല്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.  ശുദജലലാം  ലഭവമലഭാത്ത
അലാംഗനവഭാടനികേളക്കട്ട് ശുദജലലാം ലഭവമഭാക്കുനതടക്കമുള്ള അടനിസഭാന സഇൗകേരവങ്ങള
ഏര്ലപടുകത്തണതട്ട് ബന്ധലപട തകദ്ദശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളഭാലണനതനിനഭാല്
ശുദജലലാം  ലഭവമലഭാത്ത  അലാംഗനവഭാടനികേളനില്  ശുദ  ജലലാം  ലഭവമഭാക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതനിനുകവണനി ബന്ധലപട ശനിശു വനികേസന പദതനി ഓഫതീസര്
മുകഖന തകദ്ദശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് നനിര്കദ്ദശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

കുടനിലവള്ളത്തനിലന്റെ ഗുണനനിലവഭാരലാം

151 (5789) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജലക്ഷഭാമലാം രൂക്ഷമഭാവകമ്പഭാള സസകേഭാരവ ജലവനിതരണ ഏജനസനികേളുലാം,
സര്ക്കഭാര് ഏജനസനികേളുലാം വനിതരണലാം ലചേയ്യുന കുടനിലവള്ളത്തനിലന്റെ ഗുണനനിലവഭാരലാം
പരനികശഭാധനിക്കഭാറുകണഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ജല  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധന  കൃതവമഭായ  ഇടകവളകേളനില്  നടത്തഭാറുകണഭാ;

വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പരനികശഭാധനക്കഭായനി  എലനലഭാലാം  സലാംവനിധഭാനങ്ങള ആണട്ട് നനിലവനിലള്ളലതനട്ട്

അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പരനികശഭാധന  റനികപഭാര്ടനികന്മേല്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  ലലകേ

ലക്കഭാള്ളുനലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ജലനനിധനി  പദതനിയനിലൂലട  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന  കുടനിലവള്ളത്തനിലന്റെ

ഗുണനനിലവഭാരലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാറുണട്ട്.  ജലനനിധനി പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി കുടനിലവള്ള

കസഭാതസ്സട്ട്  തനിരലഞ്ഞടുക്കുന  സമയത്തുലാം,  പദതനി  പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  കേമ്മേതീഷന

ലചേയ്യുകമ്പഭാഴലാം,  കൂടഭാലത  പദതനിയുലട  നടത്തനിപ്പു  സമയത്തുലാം  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന

കുടനിലവള്ളത്തനിലന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനിക്കഭാറുണട്ട്.  നനിലവനില്  ജല  അകതഭാറനിറനി

വനിതരണലാം ലചേയ്യുന കുടനിലവള്ളത്തനിലന്റെ ഗുണനനിലവഭാരവലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരന.  മറട്ട്

ഏജനസനികേളുലട  കുടനിലവള്ള  സഭാമ്പനിളുകേള  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  സസകമധയഭാ

പരനികശഭാധനിക്കഭാറനില.  എനഭാല്  പഞഭായത്തുകേള  ഉളലപലടയുള്ള  വനിവനിധ  ഏജനസനികേളുലട

ആവശവപ്രകേഭാരലാം കുടനിലവള്ള സഭാമ്പനിളുകേളുലട ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധന നടത്തഭാറുണട്ട്.

(ബനി) ജലനനിധനി പദതനി നടത്തനിപ്പുകേഭാരഭായ ഗുണകഭഭാക സമനിതനികേള പദതനി

നടത്തനിപ്പു കവളയനില് കൃതവമഭായ ഇടകവളകേള പഭാലനിക്കഭാറനിലലങനിലലാം ഗുണനനിലവഭാര

പരനികശഭാധനകേള  നടത്തഭാറുണട്ട്.  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയുലട  കേതീഴനിലള്ള ഗുണനനിലവഭാര

പരനികശഭാധനഭാ  ലഭാബുകേളനിലല  ഉകദവഭാഗസര്  നനിശനിത  സമയങ്ങളനില്  വഭാടര്

സഭാമ്പനിളുകേള  കശഖരനിചട്ട്  ഇനഡവന  സഭാനകഡര്ഡട്ട്  അനുശഭാസനിക്കുന  രതീതനിയനില്

ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  ഫലലാം  ബന്ധലപട  ഉകദവഭാഗസലര  യഥഭാസമയലാം

അറനിയനിച്ചുവരനണട്ട്.  കൂടഭാലത  സലാംസഭാനലത്ത  വനിവനിധ  പഞഭായത്തുകേളനിലല

കേനിണറുകേള,  ടക്യൂബട്ട്  ലവല്ലുകേള,  നദനികേള എനനിവയനില് നനിനലാം മറലാം  സഭാമ്പനിളുകേള

കശഖരനിചട്ട്  അവയുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനിചട്ട്  പരനികശഭാധനഭാഫലലാം  IMIS

ലവബ്ലലസറനില് പ്രസനിദലപടുത്തനിവരന:

(സനി)  ശുദജല  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധനയ്ക്കുകവണനി  കകേരള  വഭാടര്

അകതഭാറനിറനിയുലട  കേതീഴനില്  14  ജനിലഭാതല  ലഭാബുകേളുലാം  33  സബ്ഡനിവനിഷണല്

ലഭാബുകേളുലാം ഒര കസറട്ട് റഫറല് ഇനസനിറക്യൂട്ടുലാം പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരന.
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(ഡനി)   പരനികശഭാധനഭാ  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്   ഗുണനനിലവഭാര  പ്രശ്നമുള്ള
ജലനനിധനി വഭാടര് സലലപ സതീമുകേളനില് വഭാടര് ട്രെെതീറട്ട്ലമന്റെട്ട്  പഭാന്റുകേള,  ഫനില്റകറഷന
സലാംവനിധഭാനങ്ങള തുടങ്ങനിയവ നടപനിലഭാക്കുനണട്ട്.  കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയനില്
ജലശുദതീകേരണത്തനിനട്ട്  ആവശവമഭായ ആലലാം,  ലലലലാം,  കക്ലഭാറനിന ഇവയുലട അളവട്ട്
തതീരമഭാനനിക്കുനതട്ട്  അസലാംസ്കൃത  ജലത്തനിലന്റെ  (കറഭാ  വഭാടര്)  ഗുണനനിലവഭാരലാം
അടനിസഭാനമഭാക്കനിയഭാണട്ട്.  ശുദതീകേരനിച  ജലലാം  വനിതരണശലാംഖലയനില്നനിനട്ട്  കവര്തനിരനിചട്ട്
പരനികശഭാധന  നടത്തുകമ്പഭാള  ലഭനിക്കുന  പരനികശഭാധനഭാ  ഫലത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലലാം
കവണ പരനിഹഭാര നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരന.

സനില് കേഭാമ്പസട്ട്

152 (5790) ശതീ  .   ദഹബനി ഈഡന :

ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫട്ട് :

ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴനിലലാം എദകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലതഭാഴനില് വകുപനിലന്റെ കേതീഴനില് സനില് കേഭാമ്പസട്ട് ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എലനലഭാലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്  സനില് കേഭാമ്പസ്സുകേളനില് നടക്കുനതട്ട്;
വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഏലതഭാലക്ക  ലതഭാഴനില്  കമഖലകേളഭാണട്ട്  ഇതനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനത്തനിനു
കവണനി ലതരലഞ്ഞടുത്തനിട്ടുളളതട്ട്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലനലഭാലാം?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) ഉണട്ട്.  എറണഭാകുളലാം ജനിലയനിലല അങമഭാലനിയനില് സനിതനി ലചേയ്യുന
ഇങല്  ടവറനിലല  സനില്  കേഭാമ്പസനില്  തഭാലഴ  പറയുന  മനികേവനിലന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങള
(ലസന്റെര് ഓഫട്ട് എലകലനസട്ട്) പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരന. 

ESPOiR  (  എനലലലറന  സനില്സട്ട്  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം  കഫഭാര്  ഓയനില്    &
റനിഗട്ട്  ) :

ഒഭായനില് &  റനിഗട്ട് കമഖലയനില് മനികേവനിലന്റെ കകേന്ദ്രമഭായ എനലലലറന
സനില്സട്ട്  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം  കഫഭാര്  ഓയനില്  &  റനിഗട്ട്  (ESPOiR)  എറണഭാകുളലാം
ജനിലയനിലല  അങമഭാലനിയനിലള്ള  ഇന്റെര്നഭാഷണല്  സനില്സട്ട്  പഭാര്ക്കനില്
6-12-2015 മുതല് പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരന.
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CEED  (  ലസന്റെര്  കഫഭാര്  എകലനസട്ട്  ഇന  എന്റെര്പ്രണര്ഷനിപട്ട്
ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  ) :

ലതഭാഴനില്രഹനിതരഭായ  ലചേറുപക്കഭാര്ക്കട്ട്  പുതനിയ  ലതഭാഴനില്  സലാംരലാംഭങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കുനതനികലക്കട്ട് കവണനി എന്റെര്പ്രണര്ഷനിപട്ട് ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്
ഇനഡവ അഹമ്മേദഭാബഭാദട്ട് എന സഭാപനവമഭായനി കചേര്നട്ട് ലസന്റെര്
ഓഫട്ട് എകലനസട്ട് ഇന എന്റെര്പ്രണര്ഷനിപട്ട് ഡവലപ്ലമന്റെട്ട് (CEED)  എന
മനികേവനിലന്റെ  കകേന്ദ്രലാം  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനിലല  അങമഭാലനിയനിലള്ള
ഇന്റെര്നഭാഷണല് സനില്സട്ട് പഭാര്ക്കനില് നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞു.   ഇവ  കൂടഭാലത,  ലലഹലടകേട്ട്  ഓകടഭാകമഷന  &
ലമക്കഭാകട്രെെഭാണനികട്ട്,  മളടനിസനില്,  ലസകേക്യൂരനിറനി,  കഹഭാസനിറഭാലനിറനി,
റതീലലടല്,  ബഭാങനിലാംഗട്ട്  &  ഫനിനഭാനസട്ട്,  പരമ്പരഭാഗത കമഖലകേളഭായ
ഹഭാനഡട്ട്  ലൂലാം,  ഫനിഷറതീസട്ട്  എനതീ  കമഖലകേളനില്  ലലനപുണവ
വനികേസന കകേന്ദ്രങ്ങള നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദശനിക്കുനണട്ട്.

മനിനല് പണനിമുടക്കട്ട് കനരനിടുനതനിനട്ട് ജനിലഭാ സമനിതനികേള  

153 (5791) ശതീ  .   എലാം  .   വനിനലസന്റെട്ട് :
ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലതഭാഴനിലലാം എദകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  മനിനല്  പണനിമുടക്കുകേലള  കനരനിടുനതനിനട്ട്  ജനിലഭാ
സമനിതനികേള രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ, വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ജനിലഭാ സമനിതനികേളുലട ഘടന എപ്രകേഭാരമഭാണട്ട് ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലനലഭാലാം;

(സനി)  മനിനല്  പണനിമുടക്കട്ട്  കനരനിടുനതനിനുലാം  അവയട്ട്  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണുനതനിനുലാം
എലനലഭാലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട് സമനിതനികേള നടത്തുനതട്ട്; വനിവരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മനിനല്  പണനിമുടക്കുകേലള കനരനിടുനതനിനട്ട്  ലതഭാഴനില്  വകുപ്പുമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്
ജനിലഭാ സമനിതനികേള രൂപതീകേരനിചനിടനില.

(ബനി&സനി) ഉത്തരലാം (എ)യുലട അടനിസഭാനത്തനില് ബഭാധകേമല.

ഇ.എസട്ട്.ലഎ. ആശുപത്രനികേളുലട അടനിസഭാന സഇൗകേരവങ്ങള

154 (5792) ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജട്ട് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ലതഭാഴനിലലാം
എദകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത ഇ.എസട്ട്.ഐ.  ഡനിലസനസറനികേളുലടയുലാം  ആശുപത്രനികേളുലടയുലാം
അടനിസഭാന സഇൗകേരവങ്ങള വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി) ഉലണങനില് അവയുലട വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി)  ഇ.എസട്ട്.ലഎ.  കകേഭാര്പകറഷന വകേ ലകേടനിടത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന  9
ഇ.എസട്ട്.ലഎ.  ആശുപത്രനികേളുലടയുലാം  48  ഇ.എസട്ട്.ലഎ.  ഡനിലസനസറനികേളുലടയുലാം
ലകേടനിടങ്ങളുലട  അറകുറപണനികേള  നടത്തുനതനിനഭായനി  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  അലാംഗതീകൃത
ഏജനസനികേലള  ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ടനി  ഏജനസനികേള  തയ്യേഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള
എസനികമറട്ട്  ലതഭാഴനിലലാം  ലലനപുണവവലാം  വകുപട്ട്  പ്രനിനസനിപല്  ലസകടറനി/ലസകടറനി
ലചേയര്മഭാനഭായ കസറട്ട് എകനികേക്യൂടതീവട്ട് കേമ്മേനിറനിയഭാണട്ട് അലാംഗതീകേരനികക്കണതട്ട്. ഇതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരന.  കൂടഭാലത ആശുപത്രനികേളുലടയുലാം  അതനിലന്റെ അനുബന്ധമഭായനി
വരന ഡനിലസനസറനികേളുലടയുലാം വനികേസനത്തനിനഭായനി കഹഭാസനിറല് ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്
കേമ്മേനിറനിയുലാം രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

ഇതര സലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട രജനികസഷന  

155  (5793)  ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദട്ട്  കേബതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ലതഭാഴനിലലാം എദകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിവനിധ  സലാംസഭാനങ്ങളനില്  നനിനട്ട്  കകേരളത്തനികലക്കട്ട്  വരന  ഇതര
സലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട രജനികസഷന ശഭാസതീയമഭായനി സലാംഘടനിപനിക്കുനതനിനട്ട്
എലനലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരന;

(ബനി) അവരലട കജഭാലനി സലങ്ങളനില് ലഭനിക്കുന അടനിസഭാന സഇൗകേരവങ്ങള
തൃപ്തനികേരമഭാലണനട്ട് ഉറപട്ട് വരത്തുവഭാന എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കുനതട്ട്;

(സനി) കുടുലാംബലാം ഒനനിചട്ട് വരന ഇതര സലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട എണലാം
കൂടുന എന വഭാര്ത്തകേള വസ്തുതഭാപരമഭാകണഭാ;

(ഡനി)  ആലണങനില്  അവരലട  ജതീവനിത  നനിലവഭാരലാം  ഉയര്ത്തുനതനിനട്ട്  എലനഭാലക്ക
നടപടനികേളഭാണട്ട് എടുത്തനിട്ടുള്ളതട്ട്?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇതരസലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  രജനികസഷനുലാം  ആകരഭാഗവ  പരനിരക്ഷയുലാം
ലക്ഷവമനിടട്ട്  "ആവഭാസട്ട്"  എന  കപരനില്  ഒര  ആകരഭാഗവ  ഇനഷസറനസട്ട്  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന കേഭാരവലാം പരനിഗണനിച്ചുവരന.  പദതനി പ്രഭാബലവത്തനില് വരനകതഭാടു
കൂടനി ഇനഷസറനസട്ട് പദതനി മുകഖന ഇതര സലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട ആകരഭാഗവ
സുരക്ഷനിതതസലാം  ഉറപ്പുവരത്തഭാനുലാം  അകതഭാലടഭാപലാം  വനിവരകശഖരണലാം  നടത്തനി  തനിരനിചറനിയല്
കേഭാര്ഡട്ട് വനിതരണലാം ലചേയ്യുവഭാനുലാം കേഴനിയുലാം.



221

(ബനി)  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  തഭാമസസലത്തുലാം  കജഭാലനി  സലങ്ങളനിലലാം
ആവശവമഭായ  കുടനിലവള്ളലഭവത,  നൂകറഭാ  അതനില്  കൂടുതകലഭാ  ഇതര  സലാംസഭാന
ലതഭാഴനിലഭാളനികേള  കജഭാലനി  ലചേയ്യുന  ലതഭാഴനില്  സലങ്ങളനില്  കേഭാന്റെതീന  സഇൗകേരവലാം,
ഇരപകതഭാ  അതനില്  കൂടുതകലഭാ  സതീകേളഭായ  ഇതര  സലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള
കജഭാലനിക്കട്ട്  നനിയമനിചനിട്ടുള്ള  ലതഭാഴനിലനിടങ്ങളനില്  അവരലട  കുടനികേളക്കഭായനി  കഷട്ട്
സഇൗകേരവലാം, ലതഭാഴനില്ശഭാലകേളനില് ലതഭാഴനിലലടുക്കുന ഓകരഭാ 25 ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം
ലവള്ളവലാം  ലവളനിചവലാം  ശുചേനിതസവമുള്ള  ശഇൗചേഭാലയലാം,  സതീ  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം
പുരഷന്മേഭാര്ക്കുലാം  പ്രകതവകേലാം  പ്രകതവകേലാം  ശഇൗചേഭാലയങ്ങള  എനനിവ  ഉണഭായനിരനിക്കണലമനട്ട്
നനിര്കദ്ദശനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  3-8-2016-ലല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)നമ്പര്  960/2016/ലതഭാഴനില്
നമ്പരഭായനി ഉത്തരവട്ട് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  സലാംസഭാനത്തട്ട് ജനിലഭാ കലബര് ഓഫതീസര്
(എനകഫഭാഴ്സട്ട്ലമന്റെട്ട്)  മഭാരലട കനതൃതസത്തനില് ലതഭാഴനില് വകുപനിലല എനകഫഭാഴ്സട്ട്ലമന്റെട്ട്
ഉകദവഭാഗസര് പരനികശഭാധനകേള നടത്തുകേയുലാം കേലണത്തുന നനിയമ ലലാംഘനങ്ങളലക്കതനിലര
നനിയമ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചട്ട്  ടനി  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  ആകരഭാഗവലാം,  ലതഭാഴനില്,
സുരക്ഷ, കക്ഷമലാം എനനിവ ഉറപ്പുവരത്തുകേയുലാം ലചേയ്യുന.

(സനി) വസ്തുതഭാപരമഭാണട്ട്.

(ഡനി)  കകേരളത്തനിലല  ഇതരസലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കഭായനി  ഒര  കക്ഷമ

പദതനി കകേരള ബനില്ഡനിലാംഗട്ട്  &  അദര് കേണ്സക്ഷന ലവല്ലഫയര് കബഭാര്ഡനിലന്റെ

കേതീഴനില്  2010  മഭാര്ചട്ട്  മുതല് കകേരള കുടനികയറ ലതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമ പദതനി എന

കപരനില്  നടപഭാക്കനിവരന.  ടനി  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  53136  ലതഭാഴനിലഭാളനികേള

അലാംഗങ്ങളഭായനിട്ടുണട്ട്.  പദതനിയനില് രജനിസര് ലചേയ്യുന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്-അപകേട

മരണ  ധനസഹഭായലാം,  അതവഭാഹനിതങ്ങളക്കട്ട്  സഹഭായലാം,  മഭാരകേ  കരഭാഗങ്ങളക്കട്ട്

ധനസഹഭായലാം,  ഇതര  സലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  കുടനികേളക്കട്ട്  വനിദവഭാഭവഭാസ

ധനസഹഭായലാം,  മൃതശരതീരലാം നഭാടനില് എത്തനിക്കുനതനിനുള്ള ധനസഹഭായലാം,  ചേനികേനിതഭാ

ധനസഹഭായലാം,  പ്രസവ ധനസഹഭായലാം എനനിവ ലഭനിക്കുന.  ലതഭാഴനില് വകുപനിലന്റെ

കേതീഴനിലള്ള 'ഭവനലാം ഫഇൗകണഷന കകേരള'  നടപനിലഭാക്കനി വരന ഭവനപദതനികേളനിലലഭാനഭാണട്ട്

അപ്നഘര്  പദതനി.   ഇതര  സലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുകവണനി  കഹഭാസല്

രതീതനിയനിലള്ള പഭാര്പനിട സമുചയമഭാണട്ട് ഇഇൗ പദതനി വഴനി നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്.  ഇതനിലന്റെ ആദവലാം

സതീലാം  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിലല  കേനിനഫ്ര,  കേഞനികക്കഭാടട്ട്  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇഇൗ

മഭാതൃകേയനില്  തനിരവനനപുരലാം/എറണഭാകുളലാം/കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  നഗരങ്ങളനിലലാം  ഇതര

സലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുകവണനി പഭാര്പനിട സഇൗകേരവലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള

പദതനി സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.
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കജഭാബട്ട് ലഫയര്

156 (5794) ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് :

ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫട്ട് :

ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :

ശതീ  .    ദഹബനി  ഈഡന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലതഭാഴനിലലാം എദകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലതഭാഴനില് വകുപനിലന്റെ കനതൃതസത്തനില് കജഭാബട്ട് ലഫയര് സലാംഘടനിപനിക്കഭാന

ഉകദ്ദശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) എങനില് ആലരലഭാമഭാണട്ട് ഇതനില് പങഭാളനികേളഭാകുനതട്ട് ; വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  എത്ര  കപര്ക്കഭാണട്ട്  ഇതുമുലലാം  ലതഭാഴനില്  ലഭവമഭാക്കഭാന  ലക്ഷവമനിടനിട്ടുളളലതന

വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നഭാഷണല്  എലാംകപലഭായ്ലമന്റെട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്  വകുപനിലന്റെ  ആഭനിമുഖവത്തനില്

2016-17 വര്ഷലാം സലാംസഭാന വവഭാപകേമഭായനി 'നനിയുക്തനി 2017' എന കപരനില് ലമഗഭാ

കജഭാബട്ട്  ലഫയര്  സലാംഘടനിപനിക്കുവഭാന  തതീരമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  സലാംസഭാനലത്ത  മൂനട്ട്

കമഖലകേളനിലഭായനി  തനിരവനനപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  എനതീ ജനിലകേള

കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട് ബന്ധലപട എലഭാ എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട് എകട്ട്കചേഞകേളുലടയുലാം,  എലാംകപഭായബനിലനിറനി

ലസന്റെറുകേളുലടയുലാം  തഭാല്പരവമുള്ള  സസകേഭാരവ  ഉകദവഭാഗദഭായകേരലടയുലാം  സലാംയുക്ത

സഹകേരണകത്തഭാലടയഭാണട്ട് പ്രസ്തുത കജഭാബട്ട് ലഫയര് സലാംഘടനിപനിക്കുനതട്ട്.

(ബനി)  നഭാഷണല്  എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്  വകുപനിലന്റെ  ആഭനിമുഖവത്തനില്

എലഭാ എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട് എകട്ട്കചേഞകേളുലടയുലാം എലാംകപഭായബനിലനിറനി ലസന്റെറുകേളുലടയുലാം

എലാംകപഭായബനിലനിറനി  ലസന്റെലറുളുലട  എചട്ട്.ആര്.ഡനി.  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  ചുമതല

ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള കകേരള അക്കഭാദമനി കഫഭാര് സനില്സട്ട് എകലനസട്ട് (KASE)-ലന്റെയുലാം,

പലങടുക്കുവഭാന  തഭാല്പരവമുള്ള  ഉകദവഭാഗദഭായകേരലടയുലാം  സഹകേരണകത്തഭാലടയഭാണട്ട്

പ്രസ്തുത കജഭാബട്ട് ലഫയര് സലാംഘടനിപനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദശനിക്കുനതട്ട്.

(സനി)  പ്രസ്തുത  കജഭാബട്ട്  ലഫയര്  മുകഖന  കുറഞ്ഞതട്ട്  5000  കപര്ലക്കങനിലലാം

ലതഭാഴനില് ലഭവമഭാക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുലമനട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.
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  157 (T* 5795)  ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴനിലലാം എദകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  സലാംസഭാന  കേര്ഷകേ  ലതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡനിലല
അലാംഗങ്ങളക്കട്ട് ലഭനിക്കുന വനിവനിധ ആനുകൂലവങ്ങള എലനഭാലക്കയഭാണട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി)  വനിവഭാഹ ധനസഹഭായമഭായനി എത്ര രൂപയഭാണട്ട് നല്കുനതട്ട്;  അര്ഹത
മഭാനദണ്ഡങ്ങള വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വനിവനിധ  ആനുകൂലവങ്ങളഭായനി  നല്കേനിവരന  ധനസഹഭായലാം  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി
ഉയര്ത്തനി നല്കുനതട്ട് പരനിഗണനയനിലകണഭാലയനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആറനിനലാം  കക്ഷമഭാനുകൂലവങ്ങളഭാണട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കഭായനി
നടപഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

1. റനിടയര്ലമന്റെട്ട് ആനുകൂലവലാം   (  അതനിവര്ഷഭാനുകൂലവലാം  ) :

കക്ഷമനനിധനിയനില്  നനിനലാം  60  വയസ്സട്ട് പൂര്ത്തനിയഭായനി പനിരനിഞ്ഞട്ട്
കപഭാകുന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് നല്കേനിവരന റനിടയര്ലമന്റെട്ട്  ആനുകൂലവലാം
അലാംഗതസ  കേഭാലത്തനിനട്ട്  അനുസൃതമഭായനി  പ്രതനിവര്ഷലാം  625  രൂപ
എന നനിരക്കനില് നല്കേനിവരന.

2. മരണഭാനനര ധനസഹഭായലാം :

മരണമടയുന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  ആശനിതര്ക്കട്ട്  2000  രൂപ
നനിരക്കനില് അടനിയനര ധനസഹഭായലാം നല്കേനിവരന.

3. വനിവഭാഹ ധനസഹഭായലാം :

ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം,  അവരലട ലപണ്കുടനികേളുലട വനിവഭാഹത്തനിനുമഭായനി
2000  രൂപ  നനിരക്കനില്  ആനുകൂലവലാം  നല്കേനിവരന.  ഇഇൗ
ആനുകൂലവലാം ഒര കേര്ഷകേ ലതഭാഴനിലഭാളനി കുടുലാംബത്തനിനട്ട് പരമഭാവധനി
രണട്ട് തവണയഭായനി പരനിമനിതലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

* T മഭാറനിവച കചേഭാദവലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന. 
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4. പ്രസവഭാനുകൂലവലാം :

കക്ഷമനനിധനിയനിലല  വനനിതഭാ  അലാംഗങ്ങളുലട  പ്രസവത്തനിനഭായനി  നല്കേനി
വരന ആനുകൂലവലാം കബഭാര്ഡനിലന്റെ 1000 രൂപയുലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ധനസഹഭായമനിനത്തനിലള്ള  14,000  രൂപയുലാം  ഉളലപലട  15000
രൂപ  നല്കേനിവരന.  ഒര  അലാംഗത്തനിനട്ട്  രണട്ട്  തവണ  മഭാത്രകമ
പ്രസ്തുത ആനുകൂലവത്തനിനട്ട് അര്ഹതയുള്ളു.

5. ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായലാം :

ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട ചേനികേനിതയഭായനി അഞട്ട് വര്ഷത്തനിലലഭാരനിക്കല്
നല്കേനിവരന ആനുകൂലവലാം പരമഭാവധനി 2500 രൂപയഭാണട്ട്.

6. വനിദവഭാഭവഭാസ ധനസഹഭായലാം :

SSLC/THSSLC  പരതീക്ഷകേളനില്  ഉനത  വനിജയലാം  കനടുന
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട കുടനികേളക്കട്ട് നല്കേനിവരന ആനുകൂലവലാം ഒകരഭാ
വര്ഷവലാം ഡയറകര് കബഭാര്ഡട്ട് നനിശയനിക്കുന നനിരക്കനില് നല്കേനി
വരന.

(ബനി)  2000  രൂപയഭാണട്ട്  വനിവഭാഹ  ധനസഹഭായമഭായനി  കബഭാര്ഡട്ട്  നല്കേനി
വരനതട്ട്.

അര്ഹതഭാമഭാനദണ്ഡങ്ങള :

1. വനിവഭാഹതതീയതനിയനില്  ഒര  വര്ഷലത്ത  അലാംഗതസലാം  പൂര്ത്തനിയഭാ
ക്കനിയനിരനിക്കണലാം.

2. അകപക്ഷ തതീയതനിയനില് അലാംശദഭായ കുടനിശ്ശേനികേ ഉണഭായനിരനിക്കഭാന
പഭാടനില.

3. ഇഇൗ  ആനുകൂലവലാം  ഒര  കേര്ഷകേ  ലതഭാഴനിലഭാളനി  കുടുലാംബത്തനിനട്ട്
പരമഭാവധനി രണട്ട് തവണ മഭാത്രലമ ലഭനിക്കു.

4. സര്ക്കഭാര്/അര്ദസര്ക്കഭാര്/ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനില്
കജഭാലനി  ലചേയ്യുന  ഉകദവഭാഗസകേളഭായ  ലപണ്മക്കളക്കട്ട്  ഇഇൗ
ആനുകൂലവത്തനിനട്ട് അര്ഹതയനില.

(സനി)  ധനസഹഭായലാം  വര്ദനിപനിക്കുന  വനിഷയലാം  കബഭാര്ഡനിലല  നനിലവനിലല
സഭാമ്പത്തനികേ സനിതനിയനില് പരനിഗണനിക്കഭാന നനിര്വ്വഭാഹമനില.
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കജഭാബട്ട് ലഫയര്  

158 (5796) ശതീ  .   ദഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലതഭാഴനിലലാം എദകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സസകേഭാരവ  കമഖലയനിലല  ലതഭാഴനില്  ദഭാതഭാക്കലള  പലങടുപനിച്ചുലകേഭാണട്ട്
കജഭാബട്ട് ലഫയറുകേള സലാംഘടനിപനിക്കഭാനുകദ്ദശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  എവനിലടലയലഭാമഭാണട്ട് ഇത്തരലാം കജഭാബട്ട് ലഫയറുകേള സലാംഘടനിപനിക്കഭാന
ഉകദ്ദശനിക്കുനതട്ട്;

(സനി)  കജഭാബട്ട്  ലഫയറുകേള  മുകഖന  സസകേഭാരവ  കമഖലയനില്  എത്ര  കപര്ക്കട്ട്
ലതഭാഴനില് ലഭവമഭാക്കഭാനഭാണട്ട് ലക്ഷവമനിടനിരനിക്കുനതട്ട് എനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  നഭാഷണല്  എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്  വകുപനിലന്റെ  ആഭനിമുഖവത്തനില്
2016-17 വര്ഷലാം  സലാംസഭാനലത്ത  മൂനട്ട്  കമഖലകേളനിലഭായനി  തനിരവനനപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,
കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലകേള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  കജഭാബട്ട്  ലഫയര്  സലാംഘടനിപനിക്കുവഭാന
ഉകദ്ദശനിക്കുന.

(സനി)  പ്രസ്തുത  കജഭാബട്ട്  ലഫയര്  മുകഖന  സസകേഭാരവ  കമഖലയനില്  കുറഞ്ഞതട്ട്
5000 കപര്ലക്കങനിലലാം ലതഭാഴനില് ലഭവമഭാക്കഭാനഭാണട്ട് ലക്ഷവമനിടനിരനിക്കുനതട്ട്.

കകേരള ഇനസനിറക്യൂടട്ട് ഓഫട്ട് കലബര് ആന്റെട്ട് എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട്

159 (5797) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴനിലലാം എദകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  ഇനസനിറക്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട്  കലബര്  ആന്റെട്ട്  എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട്  കേഴനിഞ്ഞ
സര്ക്കഭാര്  കേഭാലയളവനില്  ലതഭാഴനില്  കമഖലഭാ  വനികേസനലാം,  സലാംരക്ഷണലാം  എനനിവ
ലക്ഷവമഭാക്കനി  സലാംസഭാനലത്ത  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുകവണനി  ഓകരഭാവര്ഷവലാം  നടത്തനിയ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള എലനലഭാലമനലാം  ഇതനിനഭായനി  ഓകരഭാവര്ഷവലാം  ലഭനിച  സര്ക്കഭാര്
ധനസഹഭായലാം എത്രയഭാലണനലാം എത്ര തുകേ ലചേലവഭാക്കനി എനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  എന്തുമഭാറമഭാണട്ട്  ഈ  സര്ക്കഭാര്
ഉകദ്ദശനിക്കുനതട്ട് എനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  കേനിലല കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാര് കേഭാലയളവനില് പുറലപടുവനിച പ്രസനിദതീകേരണങ്ങള
ഏലതലഭാലമനലാം ഓകരഭാവര്ഷവലാം ഓകരഭാ പ്രസനിദതീകേരണങ്ങളക്കുമഭായനി ലചേലവഭാക്കനിയ തുകേ
എത്രലയനലാം എത്ര തുകേ പരസവ ഇനത്തനില് ഓകരഭാ പ്രസനിദതീകേരണത്തനിനുലാം ലഭനിച്ചു
എനലാം  സര്ക്കഭാര്  തുകേ  എത്ര  ഓകരഭാ  പ്രസനിദതീകേരണങ്ങളക്കുമഭായനി  ലചേലവഴനിച്ചു
എനള്ളവയുലട ഇനലാം തനിരനിചട്ട് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  ഇനസനിറക്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട്  കലബര്  ആന്റെട്ട്  എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട്  (കേനിലല)
കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാര്  കേഭാലയളവനില്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം,  ലതഭാഴനിലഭാളനി  യൂണനിയന
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുമഭായനി ലസമനിനഭാറുകേള, ശനില്പശഭാലകേള, പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള എനതീ
കമഖലകേളനില്  നടത്തനിയനിട്ടുള്ള  വര്ഷലാം  തനിരനിച്ചുള്ള  വനിവരങ്ങള  അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.   വര്ഷഭാവര്ഷങ്ങളനില്  കേനിലലയട്ട്  പദതനി  വനിഹനിതയനിനത്തനില്
ലഭനിച  തുകേയഭാണട്ട്  ഇതനിനഭായനി  വനിനനികയഭാഗനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  കേഴനിഞ്ഞ  5  വര്ഷക്കഭാലയളവനില്
സര്ക്കഭാരനില്  നനിനലാം  കേനിലലയട്ട്  ലഭനിചനിട്ടുള്ള  ധനസഹഭായവലാം  അവയുലട  ലചേലവലാം
സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള വനിവരങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന.

കമ
നമ്പര്

വര്ഷലാം അനുവദനിച തുകേ 
(ലക്ഷത്തനില്)

ലചേലവഴനിച തുകേ 
(ലക്ഷത്തനില്)

1 2011 -12 60 42.56

2 2012-13 100 100

3 2013-14 150 150

4 2014-15 160 101.08

5 2015-16 280 82.07

(ബനി)   ലതഭാഴനില്  കമഖലയനിലല  എലഭാ  വനിഭഭാഗലാം  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം
ഉപകയഭാഗപ്രദമഭാകേത്തക്ക രതീതനിയനില് കബഭാധവല്ക്കരണലാം,  ലലനപുണവ വനികേസനലാം
തുടങ്ങനിയവ  ലമചലപട  രതീതനിയനില്  നടത്തുനതനിനുലാം  ഇതുമഭായനി  ബന്ധലപട
ഗകവഷണങ്ങളുലാം പഠനങ്ങളുലാം നടത്തുനതനിനുലാം ഉകദ്ദശനിക്കുന.  കുടഭാലത കേനിലലലയ
ഒര കദശതീയ നനിലവഭാരമുള്ള ഇനസനിറക്യൂടഭാക്കുനതനിനുലാം ലക്ഷവമനിടുന.

(സനി) വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ആര്.എസട്ട്.ബനി.ലലവ. ഇനഷസറനസട്ട് പദതനി

160  (T*5798)  ശതീ  .    ഇ  .    ടനി  .    ദടസണ്  മഭാസര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന

കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ലതഭാഴനിലലാം എദകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആര്.എസട്ട്.ബനി.ദവ.  ഇനഷസറനസട്ട്  എടുത്തനിട്ടുള്ളവര്ക്കട്ട്  പുതുക്കനി

നല്കുകേയഭാണട്ട്  ലചേയവരനലതന  കേഭാരവലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  പുതുതഭായനി

ആളുകേലള  കചേര്ക്കുന  നടപടനികമങ്ങള  എന  മുതല്  ആരലാംഭനിക്കുലാം;  ഇതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്

സസതീകേരനിച പുതനിയ നടപടനികേള എലനലഭാമഭാലണനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ബനി.പനി.എല്.  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  കരഭാഗബഭാധനിതരഭായവര്ക്കട്ട്  പുതനിയ

ലമഡനിക്കല്  ഇനഷസറനസട്ട്  പദതനികേളനില്  കചേരഭാന  നനിലവനില്  സഭാധനിക്കുകമഭാ;

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആര്.എസട്ട്.ബനി.ലലവ.  ഇനഷസറനസട്ട്  എടുത്തനിട്ടുള്ളവര്ക്കട്ട്  എലഭാ  വര്ഷവലാം

ജനുവരനി മുതല് ഏപ്രനില് വലരയുള്ള കേഭാലയളവനില്  ഇനഷസറനസട്ട്  പുതുക്കുവഭാനുലാം

ഓഗസട്ട്, ലസപ്റലാംബര്, ഒകകഭാബര് കേഭാലയളവനില് പുതുതഭായനി ആളുകേലള കചേര്ക്കുവഭാനുലാം ഉള്ള

അവസരലാം നല്കേനിവരന.  2016  കേലണര് വര്ഷത്തനില് മഭാര്ചട്ട്,  ഏപ്രനില്,  കമയട്ട്,

ജൂണ് മഭാസങ്ങളനിലഭായനി  ഇനഷസറനസട്ട്  പുതുക്കുവഭാനുള്ള അവസരവലാം അതഭാതട്ട്  വഭാര്ഡട്ട്

തലത്തനില് പ്രകതവകേലാം പുതുക്കല് കകേന്ദ്രങ്ങള ഒരക്കനി നല്കേനിയനിരന.  ഇതുവലര

പ്രസ്തുത പദതനിയനില് അലാംഗമഭാകേഭാത്തവര്ക്കഭായനി ഇഇൗ വര്ഷലാം ലസപ്റലാംബര് 1 മുതല്

ഒകകഭാബര് 7  വലര അക്ഷയ കകേന്ദ്രലാം വഴനി  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനികലക്കട്ട്

ഇനഷുറനസട്ട് ലഭനിക്കുനതനിനുള്ള കപരട്ട് കചേര്ക്കഭാനുള്ള അവസരലാം നല്കേനിയനിരന.

(ബനി)  ആര്.എസട്ട്.ബനി.ലലവ.  ഇനഷസറനസട്ട്  പദതനി പ്രകേഭാരലാം  ബനി.പനി.എല്,

എ.പനി.എല്.  വവതവഭാസലാം  ഇലഭാലത  കറഷന  കേഭാര്ഡനില്   മഭാസവരമഭാനലാം  600

രൂപകയഭാ  അതനില്  തഭാലഴകയഭാ  ആയവര്ക്കട്ട്  കരഭാഗബഭാധനിതര്  എന  വവതവഭാസലാം

ഇലഭാലത പ്രസ്തുത പദതനിയനില് അലാംഗമഭാകേഭാവനതഭാണട്ട്.  കൂടഭാലത ഇഇൗ ആനുകൂലവലാം

ലഭനിക്കുന വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടുനവരലട ലനിസട്ട് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

* T മഭാറനിവച കചേഭാദവലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ബഭാലകവല (നനികരഭാധനവലാം നനിയനണവലാം) നനിയമലാം നടപഭാക്കഭാന നടപടനി

161 (5799) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലതഭാഴനിലലാം എദകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ബഭാലകവല  (നനികരഭാധനവലാം  നനിയനണവലാം)  നനിയമലാം

നനിലവനിലലണങനിലലാം കഹഭാടലകേള, ലടകട്ട്ദറല്സുകേള, മതവകമഖല മറ നനിര്മ്മേഭാണ

കമഖലകേള  എനനിവനിടങ്ങളനില്  ബഭാലകവല  ഇനലാം  നനിലനനില്ക്കുന  എനതട്ട്  ലതഭാഴനില്

വകുപനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങനില് ഇക്കഭാരവലാം പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ബഭാലകവലക്കഭായനി  മറട്ട്  സലാംസഭാനങ്ങളനില്  നനിനമുള്ള  'കുടനിക്കടത്തട്ട്'

'കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാര്  കേലണത്തനി  അവയനില്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുലവനട്ട്

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; ഇകപഭാഴലാം ഇതട്ട് തുടരനതട്ട് തടയുവഭാന എന്തു നടപടനി സസതീകേരനിക്കുലാം

എനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇക്കഴനിഞ്ഞ  ഒകകഭാബര്  20-നട്ട്  സലാംസഭാന  അതനിര്ത്തനിയനിലല  ഒര

ലറയനില്കവ  കസഷനനില്  ഒഡതീഷവയനില്  നനിനലാം  140-ല്  കൂടുതല്  കുടനികേലള

(ലപണ്കുടനികേള  ഉളലപലട)  കേടത്തനിലക്കഭാണ്ടു  വനതട്ട്  പനിടനികൂടനിയതട്ട്  ലതഭാഴനില്

വകുപനിലന്റെ  ശദയനില്ലപട്ടുകവഭാ;  ഇതനില്  കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര  വകുപട്ട്  എലനലഭാലാം

നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു;

(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തഭാകേമഭാനലാം  അതനിര്ത്തനി  പ്രകദശങ്ങളനിലൂലട  നടത്തുന

കുടനിക്കടത്തട്ട് തടയുവഭാനുലാം,  സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തട്ട് നടക്കുന ബഭാലകവല ഉന്മൂലനലാം

ലചേയ്യുവഭാനുലാം  ലതഭാഴനില്  വകുപട്ട്  മറട്ട്  വകുപ്പുകേളുമഭായനി  കചേര്നട്ട്  എന്തു  നടപടനികേള

സസതീകേരനിക്കുലാം; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  14  വയസ്സനില്  തഭാലഴയുള്ള  കുടനികേലള  ലകേഭാണട്ട്

ലതഭാഴനിലലടുപനിക്കുന  ലതഭാഴനിലടമകേളക്കട്ട്  എതനിലര  ലതഭാഴനില്  വകുപട്ട്  ബഭാലകവല

(നനികരഭാധനവലാം  നനിയനണവലാം)  നനിയമലാം  1986  പ്രകേഭാരലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു

വരന.  കുടനിക്കടത്തനിലനതനിലരയുള്ള കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഓപകറഷന ലലസല്

എന പദതനിയനില് ആഭവനര വകുപനികനഭാലടഭാപലാം ലതഭാഴനില് വകുപ്പുലാം പങഭാളനിയഭാകുകേയുലാം തുടര്

നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുനണട്ട്.
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(സനി)  ഉണട്ട്.  ഒറതീസ്സ  സലാംസഭാനക്കഭാരഭായ  145  ഓളലാം  ആളുകേലള  (95
ലപണ്കുടനികേള)  തനിരവനനപുരലാം  കേനിനഫ്രയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  കേനവഭാകുമഭാരനി
എകട്ട്കപഭാര്ടട്ട്  (ലലപ്രവറട്ട്)   ലനിമനിറഡട്ട്  എന  സഭാപനത്തനില്  പരനിശതീലനത്തനിനുലാം
കജഭാലനിക്കുലാം  എനറനിയനിചട്ട്  ലകേഭാണ്ടുവനതട്ട്  പഭാറശ്ശേഭാല  ലറയനില്കവ  ലപഭാലതീസട്ട്
കേലണത്തനി  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ടനി  വനിവരലാം  ലഭവമഭായ  ഉടലന  തലന
ലനയ്യേഭാറനിനകേര അസനിസന്റെട്ട് കലബര് ഓഫതീസര് സലലാം സന്ദര്ശനിചട്ട് ഉചേനിതനടപടനി
സസതീകേരനിചട്ട്  രജനികസഷനുലാം  ലലലസനസുലാം  കനടഭാത്തതനിനട്ട്  കേക്ഷനികേളക്കട്ട്  കനഭാടതീസട്ട്
നല്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ഒറതീസ്സയനില്  നനിനലാം  ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള  റനിക്രൂടട്ട്  ലചേയട്ട്
കകേരളത്തനില് കജഭാലനിക്കട്ട് നനികയഭാഗനിക്കുവഭാന ടനി സലാംസഭാനത്തട്ട് നനിനട്ട് ലലലസനസട്ട്
എടുത്തനിട്ടുള്ളതഭാകയഭാ,  കകേരളത്തനിലല  മുഖവ  ലതഭാഴനില്ദഭായകേന  [കേനവഭാകുമഭാരനി
എകട്ട്കപഭാര്ടട്ട്  (ലലപ്രവറട്ട്)  ലനിമനിറഡട്ട്,  കേനിനഫ്ര)]  രജനികസഷന അഥവഭാ കേരഭാറുകേഭാരന
ലലലസനസട്ട്  എനനിവ  കകേരള  ലതഭാഴനില്  വകുപനില്  നനിനലാം  കനടനിയനിട്ടുള്ളതഭാകയഭാ
കേലണത്തനിയനിടനില.  ഇതട്ട്  1979-ലല  ഇതരസലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനി  നനിയമത്തനിലന്റെ
വകുപട്ട്  8(1)  എ,  8(1)  ബനി  എനനിവയുലട  ലലാംഘനമഭാണട്ട്  ആയതനിനട്ട്  കനഭാടതീസട്ട്
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   എനഭാല്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  സനില്  ഡവലപ്ലമന്റുമഭായനി
ബന്ധലപട  അനുമതനികേളുലട  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  ഇപ്രകേഭാരലാം  ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള
ഒറതീസ്സയനില്  നനിനലാം  കകേരളത്തനില്  ലകേഭാണ്ടു  വനലതനട്ട്  ലഎ.എല്&എഫട്ട്.എസട്ട്
ക്ലസര് ഡവലപ്ലമന്റെട്ട് ഇനനികഷവറതീവട്ട് ലനിമനിറഡട്ട്, ഭുവകനശസര് എന സഭാപനത്തനിലന്റെ
സഭാക്ഷവപത്രലാം  ഹഭാജരഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.   ജവലലനല്  ജസനിസട്ട്  ആകട്ട്  പ്രകേഭാരമുള്ള
നടപടനിയനില് ഉളലപടവലര ഒഴനിവഭാക്കനി പ്രഭായപൂര്ത്തനിയഭായ  (18  വയസ്സട്ട് കേഴനിഞ്ഞ)
ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള  തനിരവനനപുരലാം  കേനിനഫ്ര അപഭാരല് പഭാര്ക്കനിലല  കഹഭാസലനില്
തഭാമസനിപനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

(ഡനി)  ജനിലഭാ കേളകര് ലചേയര്മഭാനഭായുലാം ജനിലഭാ കലബര് ഓഫതീസര്  (എനകഫഭാഴ്സട്ട്ലമന്റെട്ട്)
കേണ്വതീനറഭായുലാം  ബഭാലകവല  നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം  ലക്ഷവമനിടട്ട്  ജനിലഭാതലങ്ങളനില്
ടഭാസട്ട്കഫഭാഴ്സട്ട്  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ടനി ടഭാകട്ട് കഫഭാഴ്സനിലന്റെ കനതൃതസത്തനില് സലാംസഭാനത്തട്ട്
സസഭാഡട്ട്  പരനികശഭാധനകേളുലാം  അവകബഭാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  നടനവരന.   ബഭാലകവല
നനിയനനിക്കുനതനിനഭായനി  ജനിലഭാ  കേളകര്  അദവക്ഷനഭായുള്ള  ലലചേല്ഡട്ട്  കലബര്
റതീഹഭാബനിലനികറഷന  കേലാം  ലവല്ലഫയര്  കേമ്മേനിറനി  കയഭാഗലാം  കചേര്നട്ട്  ബഭാലകവല
നനിര്മ്മേഭാര്ജനത്തനിനഭായുള്ള പ്രവര്ത്തന പരനിപഭാടനികേള ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനി
വരന.

മനിനനിമലാം കവതനലാം ഉറപഭാക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

162 (5800) ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ലതഭാഴനിലലാം
എദകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  മനിനനിമലാം  കവതന  ലഷഡക്യൂളനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള
ലതഭാഴനില് കമഖലകേള ഏലതലഭാലമനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മനിനനിമലാം  കവതനലാം  ഉറപഭാക്കുനതനിനട്ട്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  ദകേലകേഭാണ
കനിയഭാതകേ നടപടനികേളുലാം അതനിലന്റെ ഗുണഫലങ്ങളുലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  മനിനനിമലാം  കവതന  ലഷഡക്യൂളനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള
ലതഭാഴനില് കമഖലകേള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  അസലാംഘടനിത  കമഖലയനില്  പണനിലയടുക്കുന  വനിവനിധ  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്
മനിനനിമലാം  കവതനലാം  ഉറപട്ട്  വരത്തുനതനിനുലാം  സലാംസഭാനലത്ത  വനിവനിധ  സസകേഭാരവ
കമഖലകേളനില്  കജഭാലനി  ലചേയ്യുന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  കവതനലാം  ബഭാങട്ട്  വഴനി
നല്കുനതനിനുലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരനണട്ട്.  കവതന  സുരക്ഷഭാ  പദതനി
(ഇ-കപയ്ലമന്റെട്ട്)  തനിരവനനപുരലാം  ജനിലയനില്  ലലപലറട്ട്  അടനിസഭാനത്തനില്
വനിജയകേരമഭായനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  മറട്ട്  ജനിലകേളനിലലാം ഇതട്ട്  നടപഭാക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനി  നടനവരന.   ഇഇൗ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതുവഴനി  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്
ബഭാങട്ട്  മുകഖന  കവതനലാം  ലഭവമഭാക്കുനകതഭാലടഭാപലാം  നനിയമലാം  അനുശഭാസനിക്കുന
കുറഞ്ഞ  കവതനലാം  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  യഥഭാസമയലാം  ലഭനിക്കുനലവനട്ട്  ഉറപ്പു
വരത്തുനതനിനുലാം കൂടഭാലത ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് കവജട്ട്  സനിപട്ട്  കനരനിടട്ട്  ഓണ്ലലലന
മുകഖന  ലഭവമഭാകുനതനിനുലാം  കേഴനിയുനതഭാണട്ട്.  നനിശയനിക്കലപട  കവതനലാം  കൃതവസമയത്തട്ട്
ലഭവമഭാകുനകണഭാലയനട്ട്  ലതഭാഴനില്  വകുപനിലല  ഇനലസകര്മഭാര്ക്കട്ട്  1948-ലല
മനിനനിമലാം കവതന നനിയമപ്രകേഭാരവലാം 1936-ലല കവതനലാം ലകേഭാടുക്കല് നനിയമപ്രകേഭാരവലാം
ഓണ്ലലലനഭായനിതലന പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനുലാം ഇതനില് വതീഴ്ച വരത്തുന സഭാപന
ഉടമകേളലക്കതനിലര നനിയമ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവഭാനുലാം കേഴനിയുലാം.  നനിലവനില് 100
കകേഭാടനികയഭാളലാം  രൂപ  കവതന  സുരക്ഷഭാ  പദതനി  മുഖഭാനരലാം  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്
വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

ലകേഭാരടനി ഇ.എസട്ട്.ലഎ. ആശുപത്രനി

163 (5801) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസ്സനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴനിലലാം എദകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) നനിലവനില് വഭാടകേലക്കടനിടത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന ലകേഭാരടനി ഇ.എസട്ട്.ഐ.
ആശുപത്രനിക്കട്ട് പുതനിയ ലകേടനിടത്തനിനഭായുള്ള നനിര്മ്മേഭാണ ഉദ്ഘഭാടനലാം നടത്തനി രണട്ട്
വര്ഷങ്ങള പനിനനിടനിട്ടുലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിക്കഭാത്തതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ലകേഭാരടനി  ഇ.എസട്ട്.ഐ.  ആശുപത്രനി  ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണലാം  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്
എലനങനിലലാം തടസ്സങ്ങള നനിലനനില്ക്കുനകണഭാലയനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഉലണങനില് തടസ്സങ്ങളനതീക്കനി നനിര്മ്മേഭാണലാം ഉടന ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്
ആവശവമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി&സനി)  കേണ്സക്ഷന  ഏജനസനിയുമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  അടനിസഭാന  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട ചുമതലയുലാം കമല്കനഭാടവലാം വഹനിക്കുനതട്ട് ഇ.എസട്ട്.ലഎ കകേഭാര്പകറഷലന്റെ
കകേന്ദ്ര ഓഫതീസഭാണട്ട്.   നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന വനിഷയത്തനില്
ഇ.എസട്ട്.ലഎ. കകേഭാര്പകറഷനുമഭായനി കേത്തനിടപഭാടട്ട് നടത്തനിവരനികേയഭാണട്ട്.

അസലാംഘടനിത കമഖലയനിലല ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് നവഭായ കവതനലാം

164 (5802) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷട്ട് :
ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന :
ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി :
ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലതഭാഴനിലലാം എദകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത ലതഭാഴനിലഭാളനികേളനില് ബഹു ഭൂരനിപക്ഷലാം വരന പതീടനികേ-
ലചേറുകേനിട വഭാണനിജവ സഭാപനങ്ങളനിലല ലതഭാഴനിലഭാളനികേള, ലസകേക്യൂരനിറനി ജതീവനക്കഭാര്,
ഗഭാര്ഹനികേ  ലതഭാഴനിലഭാളനികേള  തുടങ്ങനിയ  അസലാംഘടനിത  കമഖലയനിലല  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്
നവഭായ കവതനലാം ഉറപഭാക്കഭാന എനട്ട് സലാംവനിധഭാനമഭാണുള്ളലതനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  അസലാംഘടനിത  കമഖലയനിലല  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കഭായനി  കക്ഷമനനിധനി
ഏര്ലപടുത്തുവഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ എന കേഭാരവലാം പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ദനിവസകൂലനിക്കഭാര്ക്കുലാം  സസയലാംലതഭാഴനിലനില്  ഏര്ലപടനിരനിക്കുനവര്ക്കുലാം
ഉളലപലടയുള്ളവര്ക്കട്ട്  ഏലതങനിലലാം  തരത്തനിലള്ള  സഭാമൂഹനികേ  സുരക്ഷ  പദതനി
നടപനിലഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ ?
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(എ)  ഇഇൗ  കമഖലകേളനില്  മനിനനിമലാം  കവതനലാം  പുതുക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള
നടനവരന.  അസലാംഘടനിത  കമഖലയനില്  പണനിലയടുക്കുന  വനിവനിധ  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്
മനിനനിമലാം  കവതനലാം  ഉറപട്ട്  വരത്തുനതനിനുലാം  സലാംസഭാനലത്ത  വനിവനിധ  സസകേഭാരവ
കമഖലകേളനില്  കജഭാലനി  ലചേയ്യുന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ബഭാങട്ട്  വഴനി  കവതനലാം
നല്കുനതനിനുലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരനണട്ട്.  കവതന  സുരക്ഷഭാ  പദതനി  (ഇ-
കപയ്ലമന്റെട്ട്)  തനിരവനനപുരലാം  ജനിലയനില്  ലലപലറട്ട്  അടനിസഭാനത്തനില്  വനിജയകേരമഭായനി
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  മറട്ട്  ജനിലകേളനിലലാം  ഇതട്ട്  നടപഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി  നടന
വരന.  ഇഇൗ പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതുവഴനി  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ബഭാങട്ട്  മുകഖന
കവതനലാം  ലഭവമഭാക്കുനകതഭാലടഭാപലാം  നനിയമലാം  അനുശഭാസനിക്കുന  കുറഞ്ഞ  കവതനലാം
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ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  യഥഭാസമയലാം  ലഭനിക്കുനലണനട്ട്  ഉറപ്പുവരത്തുനതനിനുലാം  കൂടഭാലത
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് കവജട്ട് സനിപട്ട് കനരനിടട്ട് ഓണ്ലലലന മുകഖന ലഭവമഭാക്കുനതനിനുലാം
കേഴനിയുനതഭാണട്ട്.  നനിശയനിക്കലപട  കവതനലാം  കൃതവസമയത്തട്ട്  ലഭവമഭാകുനകണഭാലയനട്ട്
ലതഭാഴനില്  വകുപനിലല  ഇനലസകര്മഭാര്ക്കട്ട്  1948-ലല  മനിനനിമലാം  കവതന  നനിയമപ്രകേഭാരവലാം
1936-ലല  കവതനലാം  ലകേഭാടുക്കല്  നനിയമപ്രകേഭാരവലാം  ഓണ്ലലലനഭായനി  തലന
പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനുലാം  ഇതനില്  വതീഴ്ചവരത്തുന  സഭാപന  ഉടമകേളലക്കതനിലര  നനിയമ
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം കേഴനിയുലാം.

(ബനി)  അസലാംഘടനിത  കമഖലയനിലല  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കഭായനി  അണ്ഓര്ഗലലനസ്ഡട്ട്
കസഭാഷവല് ലസകേക്യൂരനിറനി കബഭാര്ഡട്ട് രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ഏലതങനിലലാം  തരത്തനിലള്ള  കക്ഷമ  പദതനികേളനില്  ഉളലപടനിടനിലഭാത്തവരലാം
അസലാംഘടനിത  കമഖലയനിലല  ദനിവസകവതന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേള  എന  നനിര്വ്വചേനത്തനില്
വരനവരമഭായ  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  അവരലട  ലതഭാഴനിലനിനനിടയനിലള്ള  അപകേടത്തനില്
പരനിക്കട്ട് പറനിയഭാല് 2,000 രൂപ ധനസഹഭായലാം നല്കുനതനിനുള്ള പദതനി 2007-08
വര്ഷത്തനില് നനിലവനില് വരനികേയുലാം ലതഭാഴനില് വകുപട്ട് കേഭാരവക്ഷമമഭായനി നടപനിലഭാക്കനി
വരനികേയുലാം ലചേയ്യുന.

ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡട്ട് നടത്തനിയ  ലപനഷന വനിതരണലാം

165 (5803) ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴനിലലാം എദകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡട്ട്  നടത്തനിയ  ലപനഷന
വനിതരണത്തനില്  ഇരടനിപട്ട്  കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്  ജനില  തനിരനിച്ചുളള
വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത  തുകേയനില്  എത്ര  രൂപ  തനിരനിച്ചു  പനിടനിക്കഭാന  കേഴനിഞ്ഞുലവനട്ട്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ; ഇതനിലന്റെ ജനില തനിരനിച്ചുളള വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇങ്ങലന  ലപനഷന  തുകേ  അധനികേമഭായനി  നല്കേനിയ  വകേയനില്
കബഭാര്ഡനിനട്ട് എത്ര രൂപയുലട നഷ്ടലാം ഉണഭാലയനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇത്തരലാം  ലപനഷന  വനിതരണത്തഭാല്  കബഭാര്ഡനിനട്ട്  നഷ്ടലാം  സലാംഭവനിചതനിനട്ട്
ഉത്തരവഭാദനികേള ആരഭാലണനലാം,  അവര്ലക്കതനിലര  എനട്ട്  നടപടനിയഭാണട്ട്  സസതീകേരനിചലതനലാം
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  പ്രസ്തുത  വനിഷയലാം  സലാംബന്ധനിചട്ട്  കൂടുതല്  അകനസഷണലാം  നടത്തഭാന
സര്ക്കഭാര് തലത്തനില് തതീരമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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(എ) കേലണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. ഇപ്രകേഭാരലാം അധനികേരനിചട്ട് അയചതഭായനി കേലണത്തനിയ
തുകേകേള  സലാംബന്ധനിചട്ട്  ജനില  തനിരനിച്ചുള്ള  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  ഇപ്രകേഭാരമഭാണട്ട്.
തനിരവനനപുരലാം ജനില  - 2327812  രൂപ,  ലകേഭാലലാം  -923250,  കേണ്ണൂര്  -6097281
രൂപ,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  -242177  രൂപ,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  -  711722  രൂപ,  മലപ്പുറലാം
-592950  രൂപ,  പത്തനലാംതനിട  ജനിലയനില്  പരനികശഭാധന  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  അധനികേരനിചട്ട്
അനുവദനിച തുകേ തനിടലപടുത്തുനതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരന.

(ബനി)  തനിരവനനപുരലാം  -അധനികേരനിചട്ട്  നല്കേനിയ തുകേ പൂര്ണമഭായനി  തനിരനിലകേ
ഇഇൗടഭാക്കനി കമതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

ലകേഭാലലാം - 7,15,030 രൂപ തനിരനിലകേ ഇഇൗടഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

കേണ്ണൂര്  - 60, 35,441 രൂപ തനിരനിലകേ ഇഇൗടഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്-അധനികേരനിചട്ട്  നല്കേനിയ  തുകേ  തനിരനിലകേ  ഇഇൗടഭാക്കനി
കമതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരന.

കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  -  ജനിലഭാ  എകനികേക്യൂടതീവട്ട്  ഓഫതീസറുലട  വനിശദതീകേരണലാം
ആവശവലപടനിട്ടുണട്ട്.

പത്തനലാംതനിട -പരനികശഭാധന റനികപഭാര്ടട്ട് തയ്യേഭാറഭാക്കനി വരന.

മലപ്പുറലാം  -  ജനിലഭാ  എകനികേക്യൂടതീവട്ട്  ഓഫതീസറുലട  വനിശദതീകേരണലാം
ആവശവലപടനിട്ടുണട്ട്.  

(സനി)  അധനികേരനിചട്ട്  അയച  തുകേ  തനിരനിലകേ  ഇഇൗടഭാക്കുനതുവലരയുള്ള  കേഭാലയളവനിലല
പലനിശ  ഇനത്തനില്  കബഭാര്ഡനിനട്ട്  നഷ്ടലാം  സലാംഭവനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആയതട്ട്  തനിടലപടുത്തുനതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരന.

(ഡനി)   ബന്ധലപട  ജനിലഭാ  എകനികേക്യൂടതീവട്ട്  ആഫതീസര്മഭാരലാം  പ്രസ്തുത  ചുമതല
വഹനിക്കുന  ജനിലഭാ  ആഫതീസനിലല  കേതീഴട്ട്  ജതീവനക്കഭാരമഭാണട്ട്  ടനി  വതീഴ്ചകേളക്കട്ട്
ഉത്തരവഭാദനികേള.  ടനിയഭാളുകേളുലട  വനിശദതീകേരണലാം  വഭാങ്ങനി  അചടക്ക  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഇ)  അധനികേരനിചയച  ലപനഷന  തുകേ  തനിരനിലകേ  ഇഇൗടഭാക്കുനതനികലയ്ക്കുലാം
അചടക്ക നടപടനികേള ലലകേലക്കഭാള്ളുനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി വനിശദമഭായ പരനികശഭാധനകേളുലാം തുടര്
നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
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ലതഭാഴനില് കമഖലയുമഭായനി ബന്ധലപടവരലട പ്രശ്നങ്ങള

166 (5804) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴനിലലാം എദകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  വനകശഷലാം  ലതഭാഴനില്  കമഖലയനില്  കേഭാരവകശഷനി
വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം ലതഭാഴനില് കമഖലയുമഭായനി ബന്ധലപടവരലട പ്രശ്നങ്ങള പരനികശഭാധനിചട്ട്
പരനിഹഭാരലാം  കേലണത്തുവഭാനുലാം  മഭാനവമഭായ  കവതനവലാം  കവതന  വവവസകേളുലാം  ലതഭാഴനിലറപ്പുലാം
സലാംരക്ഷനിചട്ട്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള  മുഖവധഭാരയനില് ലകേഭാണ്ടുവരനതനിനുമഭായനി  ലതഭാഴനില്
വകുപ്പുലാം കകേരള ഇനസനിറക്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട് കലബര് ആന്റെട്ട് എലാംകപഭായ്ലമന്റുലാം സസതീകേരനിചതുലാം
സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദശനിക്കുനതുമഭായ പ്രവര്ത്തനങ്ങള എലനലഭാലമനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  ലതഭാഴനിലഭാളനി  സലാംഘടനകേള  നടത്തുന
മുഖവമഭായ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  എലനലഭാലാം;  ഇതനിനട്ട്  സലാംഘടനകേളക്കട്ട്  സര്ക്കഭാരലാം
വനിവനിധ  സര്ക്കഭാര്  ഏജനസനികേളുലാം  നല്കുന  നനിര്കദ്ദശങ്ങളുലാം  സഹഭായങ്ങളുലാം
എലനലഭാലമനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലതഭാഴനില്  കമഖലയനില്  ഇനട്ട്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേള  അനുഭവനിച്ചുവരന
പ്രധഭാന  പ്രശ്നങ്ങള  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  കമഖല  തനിരനിചട്ട്  വനിശദഭാലാംശലാം  വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;
ഇവ പരനിഹരനിക്കഭാന എന്തു നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലാം എനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലതഭാഴനില്  കമഖലയുമഭായനി  ബന്ധലപടവരലട  പ്രശ്നങ്ങള പരനികശഭാധനിചട്ട്
പരനിഹഭാരലാം  കേലണത്തുവഭാനുലാം  മഭാനവമഭായ  കവതനവലാം  കവതനവവവസകേളുലാം  ലതഭാഴനിലറപ്പുലാം
സലാംരക്ഷനിചട്ട്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള  മുഖവധഭാരയനില് ലകേഭാണ്ടുവരനതനിനുമഭായനി  ലതഭാഴനില്
വകുപനിലല  എനകഫഭാഴ്സട്ട്ലമന്റെട്ട്  വനിഭഭാഗലാം  ഉകദവഭാഗസര്  സസകേഭാരവ  സഭാപനങ്ങളനില്
പരനികശഭാധന  നടത്തുകേയുലാം  വനിവനിധ  ലതഭാഴനില്  നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള  ആനുകൂലവങ്ങള
ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  ലഭനിക്കുനലണനട്ട്  ഉറപ്പുവരത്തഭാറുമുണട്ട്.   കൂടഭാലത  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്
ലതഭാഴനില്  പരനിരക്ഷ  ഉറപ്പുവരത്തുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  വനിശമത്തനിനുലാം,
വനിശമ കവളകേളനില് ഇരനിക്കഭാനുമുള്ള സഇൗകേരവലാം  കൂടനി  ലതഭാഴനിലടമ  സഭാപനത്തനില്
നല്കേണലമന  വവവസയുലാം,  ലകഷട്ട്,  കടഭായട്ട് ലലറട്ട്  സഇൗകേരവലാം  സജതീകേരനിക്കണലമന
വവവസയുലാം ഉളലപടുത്തനി  1961-ലല കകേരള  കഷഭാപട്ട്  ആന്റെട്ട്  ലകേഭാകമഴ്സവല് എസഭാബനിലഷ്മെന്റെട്ട്
(ചേടങ്ങളനില്)  കഭദഗതനി  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വനിവനിധ  സസകേഭാരവ
കമഖലകേളനില് കജഭാലനിലചേയ്യുന  ജതീവനക്കഭാരലട  കവതനലാം  ബഭാങട്ട്  വഴനി  നല്കുനതനിനഭായുള്ള
കവതന  സുരക്ഷഭാ  പദതനിയുലാം  വകുപട്ട്  (ഇ-കപയ്ലമന്റെട്ട്)  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ലതഭാഴനില്
തര്ക്കങ്ങള  ഉണഭാകുകമ്പഭാള  ബന്ധലപട  കേണ്സതീലനികയഷന/അഡ്ജഡനികക്കഷന
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സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  സമയബന്ധനിതമഭായനി  തതീര്പട്ട്  കേല്പനിചട്ട്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട
പരഭാതനികേളക്കട്ട് നനിവൃത്തനി കേഭാണഭാറുണട്ട്.75 ലതഭാഴനില് കമഖലകേളനില് മനിനനിമലാം കവതനലാം
നനിശയനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത  നനിര്മ്മേഭാണ  കമഖല  ഉളലപലടയുള്ള  സസകേഭാരവ  കമഖലയനില്
ലതഭാഴനില് ലചേയ്യുന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട വനിവനിധ നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള കസവനകവതന
വവവസകേള ഉറപ്പുവരത്തുനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സഭാപനപരനികശഭാധനകേള, സസഭാഡട്ട്
ഇനലസക്ഷന,  ലസഷവല്  ലലഡ്രവട്ട് എനനിവ നടത്തുനണട്ട്.  നഭാളനിതുവലര  29383
സഭാപനപരനികശഭാധനകേള നടത്തുകേയുലാം 10409  കേഭാരണലാം കേഭാണനിക്കല്  കനഭാടതീസട്ട്,
4157 കപ്രഭാസനികേക്യൂഷന, 584 ലക്ലയനിലാം ലപറതീഷന എനനിവ നല്കേനി തുടര്നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ലതഭാഴനിലനിടങ്ങളനില്  ഇരനിപനിടങ്ങള
നല്കുനതനിനട്ട്  വവവസ  ലചേയ്യുനതനിനഭായനി  കകേരള   കഷഭാപട്ട്സട്ട്  &  ലകേഭാകമഴ്സവല്
എസഭാബനിലഷ്മെന്റെട്ട് ചേടങ്ങളനില് കഭദഗതനി  വരത്തുനതനിനട്ട്  ഉകദ്ദശനിക്കുന.  ലതഭാഴനില്
സഭാപനങ്ങളുലട ഗുണനനിലവഭാരലാം ലമചലപടുത്തനി ലമചലപട ലതഭാഴനില് അനരതീക്ഷലാം
സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനഭായനി  കകേരള  കഷഭാപട്ട്സട്ട്  &  ലകേഭാകമഴ്സവല്  എസഭാബനിലഷ്മെന്റെട്ട്  നനിയമത്തനിനട്ട്
കേതീഴനില് വരന സഭാപനങ്ങളനില് കഗ്രഡനിലാംഗട്ട് സനിസലാം നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട് തതീരമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.
ആയതനിലന്റെ ചേര്ചകേള നടന വരന. 

കേനിലല :

ലതഭാഴനില്  കമഖലയനിലല  കേഭാരവകശഷനി  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം ലതഭാഴനിലഭാളനി  സലാംഘടനഭാ  പ്രതനിനനിധനികേളക്കുലാം
ലതഭാഴനിലടമഭാ  പ്രതനിനനിധനികേളക്കുമഭായനി  ഉല്പഭാദനക്ഷമതഭാ  വര്ദനവട്ട്,
ലതഭാഴനിലവകേഭാശങ്ങള,  ലതഭാഴനില് നനിയമങ്ങള,  ലതഭാഴനില് കമഖലയനിലല
സുരക്ഷനിതതസ പ്രശ്നങ്ങളുലാം,  അവയുലട പരനിഹഭാരങ്ങളുലാം തുടങ്ങനി ലതഭാഴനില്
കമഖലയുമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  സമഗ്ര  കമഖലകേലളയുലാം  ബന്ധനിപനിക്കുന
പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള,  ലസമനിനഭാറുകേള  ഇവ  നടത്തനിവരന.
കൂടഭാലത ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം ലതഭാഴനിലഭാളനി സലാംഘടനഭാ കനതഭാക്കളക്കുമഭായുള്ള
കനതൃതസ  വനികേസന ശനില്പശഭാലകേളുലാം  ഇതര സലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുള്ള
കബഭാധവത്കേരണ പരനിപഭാടനികേളുലാം ലമഡനിക്കല്  കേവഭാമ്പുകേളുലാം ലലഹസ്കൂള
വനിദവഭാര്തനികേളക്കഭായുള്ള  കേരനിയര്  ലലഗഡനസട്ട്  ക്ലഭാസ്സുകേളുലാം  നടത്തനി
വരന.

തുടര്നള്ള  വര്ഷങ്ങളനിലലാം  ഇഇൗ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കൂടുതല്  കേഭാരവക്ഷമമഭായുലാം
കൂടുതല് ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  പ്രകയഭാജനലപടുന രതീതനിയനിലലാം  നടത്തുനതനിനുലാം
കൂടഭാലത  മറട്ട്  സലാംസഭാനങ്ങളനിലലയുലാം,  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  ഇതര
ഭഭാഗങ്ങളനിലലയുലാം  ലതഭാഴനില്  കമഖലയനിലള്ള  പ്രശ്നങ്ങലളക്കുറനിച്ചുലാം,  ലതഭാഴനില്
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സലാംസഭാരലത്തക്കുറനിച്ചുലാം,  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം  സലാംഘടനഭാ  പ്രതനിനനിധനികേളക്കുലാം
മനസ്സനിലഭാക്കഭാനുതകുന  ഇനഡസനിയല്-കേലാം-എന്റെര്ലലടനലമന്റെട്ട്  ടൂര്
സലാംഘടനിപനിക്കുനതനിനുലാം  ഉകദ്ദശനിക്കുന.  കൂടഭാലത,  കലബര്  ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെട്ട്
നടപഭാക്കുന  കവജട്ട്  ലപ്രഭാടക്ഷന  സനിസലാം  (WPS)  ഓണ്ലലലന രജനികസഷന
ഇവയുലട കബഭാധവല്ക്കരണത്തനിനഭായനി  മളടനി പര്പസട്ട് അവയര്നസട്ട്
ലവഹനിക്കനിള എന പരനിപഭാടനിയുലാം സലാംഘടനിപനിക്കുനതനിനുകദ്ദശനിക്കുന.

ലതഭാഴനില്/ലതഭാഴനിലഭാളനി/വവവസഭായ കമഖലയുമഭായനി  ബന്ധലപട വനിവനിധ
വനിഷയങ്ങളനില്  ഗകവഷണ  പഠനങ്ങള  നടത്തുകേയുലാം  പ്രസ്തുത  പഠന
റനികപഭാര്ട്ടുകേള  സര്ക്കഭാരനികലക്കുലാം  സലാംസഭാന  ആസൂത്രണ  കബഭാര്ഡനികലക്കുലാം
സമര്പനിച്ചുവരന.  ഇതനിനു  പുറലമ  വനികദശ  രഭാജവങ്ങളനില്  മലയഭാളനികേളക്കട്ട്
അടുത്ത 5-10 വര്ഷലാം ലഭനിക്കഭാവന ലതഭാഴനില് സഭാദവതകേള ആരഭായുനതനിനുള്ള
ഒര അനഭാരഭാഷ ഗകവഷണ പദതനിക്കുലാം ഉകദ്ദശനിക്കുനണട്ട്.   ഇതനില്
ഗളഫട്ട്  രഭാജവങ്ങളനികലക്കുള്ള  കജഭാലനി  സഭാദവതഭാ  പഠനത്തനിലന്റെ
ആദവനടപടനികേള ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  നനിലവനിലല  ലതഭാഴനില്  സഭാഹചേരവലാം,  ലതഭാഴനില്  കമഖലയനിലല
പ്രശ്നങ്ങള,  പരനിഹഭാരമഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  തുടങ്ങനിയവലയക്കുറനിചട്ട്  ചേര്ച  ലചേയ്യുനതനിനുലാം
ലതഭാഴനില്  കമഖലയനിലല  ആകരഭാഗവപരമഭായ  ലതഭാഴനില്ബന്ധലാം  വളര്ത്തനിലയടുക്കു
നതനികലക്കുമഭായനി  ബഹു.ലതഭാഴനില്  വകുപ്പുമനനി  11-7-2016  തതീയതനിയനില്  വനിളനിച്ചു
കചേര്ത്ത  കകേന്ദ്ര  കട്രെെഡട്ട്  യൂണനിയന  പ്രതനിനനിധനികേളുലട  കയഭാഗത്തനില്  ഉനയനിച
പ്രശ്നങ്ങളുലാം അവയുലട പരനിഹഭാരമഭാര്ഗ്ഗങ്ങളുലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന.

കട്രെെഡട്ട് യൂണനിയന പ്രതനിനനിധനികേള ഉനയനിച പ്രശ്നങ്ങള :

ലമചലപട ലതഭാഴനില് അനരതീക്ഷലാം സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനട്ട് കട്രെെഡട്ട് യൂണനിയന
സലാംഘടനകേളക്കട്ട്  മുഖവമഭായ  പങട്ട്  വഹനിക്കഭാനുണട്ട്.  സലാംസഭാന  ലതഭാഴനില്
കമഖലയനിലല ലപഭാതുസനിതനി വനിലയനിരത്തുനതനിനട്ട് സഹഭായകേരമഭായ
വവവസഭായ  ബന്ധ  കബഭാര്ഡട്ട്  പുനധഃസലാംഘടനിപനികക്കണതുലാം,  ഇകതഭാലടഭാപലാം
വനിവനിധ  വവവസഭായ  കമഖലകേളനിലല  ലതഭാഴനിലഭാളനി-ലതഭാഴനിലടമഭാ  സഇൗഹൃദലാം
ഉറപ്പുവരത്തുനതനിനഭായനി  വവവസഭായ ബന്ധ സമനിതനികേള രൂപതീകേരനി
കക്കണതുമഭാണട്ട്.  കകേരളത്തനിലല  കതഭാടലാം  കമഖലയനിലല  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട
പഭാര്പനിടങ്ങളുലട സനിതനി ലമചലപടുകത്തണതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  അവര്ക്കഭായനി
ഭവന പദതനി  ആവനിഷ്കരനിക്കണലാം.  ഓകരഭാ  ലതഭാഴനില്  കമഖലകേളനിലലാം
പ്രവര്ത്തനിക്കുന  കട്രെെഡട്ട്  യൂണനിയന  പ്രതനിനനിധനികേലളയുലാം  ബന്ധലപട
ലതഭാഴനിലടമകേലളയുലാം  ഉളലപടുത്തനി  മനിനനിമലാം  കവതന  കേമ്മേനിറനികേള
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രൂപതീകേരനിക്കുനതട്ട്  ഉചേനിതമഭായനിരനിക്കുലാം,  ലതഭാഴനില്  നനിയമങ്ങളനില്
കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി മഭാറലാം വരകത്തണതുലാം ലതഭാഴനില് കമഖലയനില് സതീ
സഇൗഹൃദ  അനരതീക്ഷലാം  സൃഷ്ടനികക്കണതഭായുലാം  ഉണട്ട്.  സലാംസഭാനത്തട്ട്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന വനിവനിധ കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡുകേള സലാംകയഭാജനിപനിചട്ട്
അവയുലട പ്രവര്ത്തനലാം കേഭാരവക്ഷമമഭാകക്കണതഭായനിട്ടുണട്ട്.

കമല് വനിഷയങ്ങളനില് സര്ക്കഭാരലാം വനിവനിധ സര്ക്കഭാര് ഏജനസനികേളുലാം
നല്കുന നനിര്കദ്ദശങ്ങളുലാം സഹഭായങ്ങളുലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന  :

1. സലാംസഭാനത്തട്ട് മുമ്പട്ട്  നനിലവനിലണഭായനിരന വവവസഭായബന്ധ

കബഭാര്ഡട്ട്  പുനധഃസഭാപനിക്കുകേയുലാം ആവശവമഭായ കമഖലകേളനില്

പുതനിയതഭായനി  വവവസഭായബന്ധ  സമനിതനികേള  രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം

ലചേയ്യുലാം.

2. കതഭാടലാം കമഖലയനിലല പ്രതനിസന്ധനികേള തരണലാം ലചേയ്യുനതനികലക്കഭായനി

പഭാകന്റെഷന  കമഖലയനിലല  കട്രെെഡട്ട്  യൂണനിയന  സലാംഘടനകേളുലടയുലാം

ലതഭാഴനിലടമകേളുലടയുലാം കയഭാഗലാം വനിളനിചട്ട് സമവഭായമുണഭാക്കുലാം.

3. മനിനനിമലാം കവതനലാം ലതഭാഴനിലഭാളനി യൂണനിയനുകേളുലട ഡനിമഭാന്റെനിനടുകത്തക്കട്ട്

ഉയര്ത്തുനതനിനട്ട് ശമലാം നടത്തുലാം.  മനിനനിമലാം കവതനലാം ഇലഭാത്ത

കമഖലകേളനില്  ലതഭാഴനിലഭാളനി  ലതഭാഴനിലടമഭാ  പ്രതനിനനിധനികേലള

ഉളലപടുത്തനി മനിനനിമലാം കവതന കേമ്മേനിറനികേള രൂപതീകേരനിക്കുലാം.

4. വനിവനിധ  ലതഭാഴനില്  നനിയമങ്ങള  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി  മഭാറലാം

വരത്തുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുലാം.  ലതഭാഴനില്

കമഖലകേളനില് സതീ സഇൗഹൃദ അനരതീക്ഷലാം ലമചലപടുത്തഭാനുള്ള

നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലാം. കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡുകേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം

കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുനതനികലക്കുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലാം.

5. കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പദതനികേളുലാം ഫണ്ടുകേളുലാം പ്രകയഭാജനലപ

ടുത്തനിലക്കഭാണ്ടുള്ള നൂതന പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചട്ട് ലതഭാഴനിലഭാ

ളനികേളുലട കനതൃതസമഭായനി ലതഭാഴനില് വകുപട്ട് മഭാറുന സഭാഹചേരവലാം

സൃഷ്ടനിക്കുലാം.  ഉയര്നവരന  ചേര്ചകേളുലടയുലാം  നനിര്കദ്ദശങ്ങളുലടയുലാം

അടനിസഭാനത്തനില്  സലാംസഭാനത്തട്ട്  സമഗ്രലതഭാഴനില്  നയലാം

രൂപതീകേരനിക്കുലാം.
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(സനി) ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് മനിനനിമലാം കവതനലാം, അവധനി ആനുകൂലവങ്ങള, വനിശമ സമയലാം
ലഭനിക്കുനനില  തുടങ്ങനിയ  വനിവനിധ  ലതഭാഴനില്  നനിയമലലാംഘനങ്ങള  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.
സസകേഭാരവ  ആശുപത്രനികേളനിലല  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  മനിനനിമലാം  കവതനലാം  ലഭവമഭാകുനനിലലനലാം
ലടകട്ട്ലലറല് കമഖലയനിലല ജതീവനക്കഭാരലട പ്രശ്നങ്ങള സലാംബന്ധനിച്ചുലാം മറലാം ലഭനിക്കുന
പരഭാതനികേളനികന്മേല്  അടനിയനര  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചട്ട്  പ്രശ്നപരനിഹഭാരലാം   കേഭാണുനതനിനട്ട്
നനിയമനടപടനികേള  ഉളലപലടയുള്ള  തുടര്നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാറുണട്ട്.  വനിശമ
കവളകേള  അനുവദനിക്കഭാതനിരനിക്കുനതുലാം  അധനികേ  കജഭാലനിക്കട്ട്  അധനികേ  കവതനലാം
നല്കേഭാതനിരനിക്കുനതുലാം സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള ലലാംഘനങ്ങള ശദയനില്ലപടഭാല് കേര്ശന
നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  ഇനലസകര്മഭാര്ക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദശലാം  നല്കുകേയുലാം
ആയതട്ട് പ്രകേഭാരലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയവരന.  ഇതര സലാംസഭാന
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  കക്ഷമലാം  ലക്ഷവമഭാക്കനി  ആര്.എസട്ട്.ബനി.ലലവ.  മഭാതൃകേയനില്  ഒര
ഇനഷസറനസട്ട്  പദതനി  നടപഭാക്കുനതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ആകലഭാചേനിക്കുന.  ഇതുവഴനി
അവരലട രജനികസഷനുലാം സഭാദവമഭാക്കഭാന കേഴനിയുലാം.

സസകേഭാരവ ലമഡനിക്കല് കസഭാറുകേളനിലല ഫഭാര്മസനിസ്റ്റുകേളുലട മനിനനിമലാം കവതനലാം

  167 (T*5805)ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ലതഭാഴനിലലാം
എദകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സസകേഭാരവ  ലമഡനിക്കല്  കസഭാറുകേളനിലല  ഫഭാര്മസനിസ്റ്റുകേളുലട  മനിനനിമലാം
കവതനലാം പുതുക്കുന കേഭാരവ ലാം പരനിഗണനയനിലകണഭാ ;

(ബനി)  മനിനനിമലാം  കവജസട്ട്  അലലഡസസറനി  കബഭാര്ഡട്ട്  നനിലവനിലകണഭാ;  ഇതട്ട്
പുനധഃസലാംഘടനിപനിക്കുനതട്ട് പരനിഗണനയനിലകണഭാ; നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത കമഖലയനില് കജഭാലനി ലചേയ്യുനവര് എത്രയുലണനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ലമഡനിക്കല്  കസഭാറുകേളനിലല ഫഭാര്മസനിസ്റ്റുകേളുലട മനിനനിമലാം കൂലനി പുതുക്കുനതനിനഭായനി
18-11-2015-ലല  11313/ഇ 1/2015/ലതഭാഴനില്  പ്രകേഭാരലാം  പ്രഭാഥമനികേ  വനിജഭാപനലാം
പുറലപടുവനിക്കുകേയുലാം  തുടര്നട്ട്  അനനിമ  വനിജഭാപനലാം  പുറലപടുവനിക്കുനതനിനുള്ള
ശനിപഭാര്ശക്കഭായനി മനിനനിമലാംകവതന  ഉപകദശകേസമനിതനിയുലട  പരനിഗണനയട്ട്  സമര്പനി
ചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

(ബനി) നനിലവനിലള്ള മനിനനിമലാം കവജസട്ട് അലലഡസസറനി കബഭാര്ഡനിലന്റെ കേഭാലഭാവധനി
13-10-2016-ല്  അവസഭാനനിച്ചു.   കബഭാര്ഡട്ട്  പുന:സലാംഘടനിപനിക്കുന  വനിഷയത്തനില്
നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരന.

(സനി) 49219 ലതഭാഴനിലഭാളനികേള 12281  ലമഡനിക്കല് കഷഭാപ്പുകേളനിലഭായനി കജഭാലനി
ലചേയ്യുനണട്ട്.

സസകേഭാരവ ആശുപത്രനികേളനിലല നഴ്സനിലാംഗട്ട് ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് മനിനനിമലാം കവതനലാം

* 'T'  മഭാറനിവച കചേഭാദവലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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168 (5806) ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  നഭായര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ലതഭാഴനിലലാം എദകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സസകേഭാരവ ആശുപത്രനികേളനിലല നഴ്സനിലാംഗട്ട് ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് മനിനനിമലാം കവതനലാം
നനിശയനിച്ചുലകേഭാണ്ടുളള സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് ഉകണഭാ;

(ബനി) സസകേഭാരവ ആശുപത്രനികേളനിലല നഴ്സനിലാംഗട്ട് ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് മനിനനിമലാം കവതനലാം
നല്കുനനില എന കേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസസ്തുത  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  മനിനനിമലാം  കവതനലാം  ഉറപഭാക്കുനതനിനഭായനി
കവതനലാം ബഭാങട്ട് മുകഖന നല്കേഭാന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 5-11-2013-ലല സ.ഉ.(എലാംഎസട്ട്.)  നമ്പര്  135/2013/ലതഭാഴനില് പ്രകേഭാരലാം
സസകേഭാരവ ആശുപത്രനികേളനില് കജഭാലനി ലചേയ്യുന നഴ്സുമഭാരളലപലടയുള്ള ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് മനിനനിമലാം
കവതനലാം നനിശയനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  സസകേഭാരവ ആശുപത്രനികേള ഉളലപലടയുള്ള അസലാംഘടനിത കമഖലയനില്
പണനിലയടുക്കുന  വനിവനിധ  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  മനിനനിമലാം  കവതനലാം  ഉറപട്ട്  വരത്തുനതനിനുലാം
സലാംസഭാനലത്ത  വനിവനിധ  സസകേഭാരവ  കമഖലകേളനില്  കജഭാലനി  ലചേയ്യുന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്
കവതനലാം  ബഭാങട്ട്  വഴനി  നല്കുനതനിനുലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരനണട്ട്.   കവതന
സുരക്ഷഭാ  പദതനി  (ഇ-കപയ്ലമന്റെട്ട്)  തനിരവനനപുരലാം  ജനിലയനില്  ലലപലറട്ട്
അടനിസഭാനത്തനില്  വനിജയകേരമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  മറട്ട്  ജനിലകേളനിലലാം  ഇതട്ട്
നടപഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി  നടനവരന.  ഇഇൗ പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതുവഴനി
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ബഭാങട്ട്  മുകഖന  കവതനലാം  ലഭവമഭാക്കുനകതഭാലടഭാപലാം  നനിയമലാം
അനുശഭാസനിക്കുന  കുറഞ്ഞ  കവതനലാം  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  യഥഭാസമയലാം  ലഭനിക്കുനലണനട്ട്
ഉറപ്പുവരത്തുനതനിനുലാം  കൂടഭാലത  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  കവജട്ട്  സനിപട്ട്  കനരനിടട്ട്  ഓണ്ലലലന
മുകഖന  ലഭവമഭാകുനതനിനുലാം  കേഴനിയുനതഭാണട്ട്.  നനിശയനിക്കലപട  കവതനലാം  കൃതവസമയത്തട്ട്
ലഭവമഭാകുനകണഭാലയനട്ട്  ലതഭാഴനില്  വകുപനിലല  ഇനലസകര്മഭാര്ക്കട്ട്  1948-ലല
മനിനനിമലാം കവതന നനിയമപ്രകേഭാരവലാം 1936-ലല കവതനലാം ലകേഭാടുക്കല് നനിയമപ്രകേഭാരവലാം
ഓണ്ലലലനഭായനിതലന പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനുലാം ഇതനില് വതീഴ്ചവരത്തുന സഭാപന
ഉടമകേളലക്കതനിലര നനിയമ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവഭാനുലാം കേഴനിയുലാം.

സസകേഭാരവ ആശുപത്രനികേളനിലല നഴ്സുമഭാരലട ശമ്പളലാം
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169 (T* 5807) ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴനിലലാം എദകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സസകേഭാരവ  ആശുപത്രനികേളനിലല  നഴ്സുമഭാരലട  ശമ്പളലാം  ഉയര്ത്തുനതട്ട്
സലാംബന്ധനിച  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി  വനിധനിയനികന്മേല്  എനട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചു  എനട്ട്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) സസകേഭാരവ ആശുപത്രനികേളനിലല നഴ്സുമഭാരലട കുറഞ്ഞ ശമ്പളലാം പ്രതനിമഭാസലാം
20000  രൂപയഭായനി  വര്ദനിപനിക്കണലമനട്ട്  കകേന്ദ്ര  നനിര്കദ്ദശലാം  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങനില് അതനികന്മേല് അടനിയനര നടപടനി ദകേലക്കഭാള്ളുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ലട്രെെയനിനഡട്ട് നഴ്സസസട്ട് അകസഭാസനികയഷന ബഹു. സുപ്രതീലാം കകേഭാടതനിയനില്
ഫയല്   ലചേയ  WP(C)527/11  കകേസനിലല  29-1-2016-ലല  ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരലാം
സസകേഭാരവ  ആശുപത്രനികേളനിലല  നഴ്സുമഭാരലട  ശമ്പളലാം  ഉയര്ത്തുനതടക്കമുള്ള വനിവനിധ
വനിഷയങ്ങള പരനിഗണനിക്കുനതനിനഭായനി ഒര കേമ്മേനിറനിലയ നനികയഭാഗനിക്കുനതനിനട്ട് ബഹു.
സുപ്രതീലാം കകേഭാടതനി നനിര്കദ്ദശലാം നല്കേനിയനിരന.  ആയതനിന പ്രകേഭാരലാം 24/2/16-ലല Z-
29011/15/13-N   ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം
പ്രസ്തുത കേമ്മേനിറനി ഇതു സലാംബന്ധനിച ശനിപഭാര്ശ കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനട്ട് സമര്പനിക്കുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില് നനിനലാം ലഭനിച കേത്തട്ട് പരനികശഭാധനിച്ചു വരനികേയഭാണട്ട്.

സസകേഭാരവ ആശുപത്രനികേളനിലല ജതീവനക്കഭാരലട കജഭാലനി സമയലാം

170 (5808) ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴനിലലാം എദകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  സസകേഭാരവ  ആശുപത്രനികേളനിലല  ജതീവനക്കഭാര്  12
മണനിക്കൂറനിലധനികേലാം കജഭാലനി ലചേകയ്യേണനി വരന സഭാഹചേരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇത്തരലാം സഭാപനങ്ങളനിലല ജതീവനക്കഭാരലട ഡക്യൂടനി സമയലാം കമതീകേരനിചട്ട്
നല്കുനതനിനുലാം മതനിയഭായ അവധനികേള ലഭനിക്കുനലവനട്ട് ഉറപഭാക്കുനതനിനുലാം നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനില്  ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട്  എലനങനിലലാം  ഉത്തരവകേള  നനിലവനിലകണഭാ;
എങനില് ഇതനിലന്റെ പകേര്പട്ട് ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

* T മഭാറനിവച കചേഭാദവലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  24-2-2016 -നട്ട്  ബഹു.  ലതഭാഴനില്  വകുപ്പുമനനിയുലട  ആദവക്ഷതയനില്
കചേര്ന സസകേഭാരവ  ആശുപത്രനി വവവസഭായബന്ധ സമനിതനി  കയഭാഗത്തനില് സസകേഭാരവ
ആശുപത്രനികേളനില് മൂനട്ട് ഷനിഫട്ട് സമ്പ്രദഭായലാം നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട് തതീരമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.
അതഭാതട്ട്  ആശുപത്രനികേളനിലല  സഭാഹചേരവങ്ങളക്കനുസരനിചട്ട്  കട്രെെഡട്ട്  യൂണനിയനുകേളുലാം
മഭാകനജട്ട് ലമന്റുലാം  കൂടനിയഭാകലഭാചേനിചട്ട്  ഷനിഫ്റ്റുകേളുലട  സമയകമലാം  തതീരമഭാനനിക്കണലാം.  8
മണനിക്കൂറനില്  കൂടുതല്  കജഭാലനി  ലചേയ്യുനവര്ക്കട്ട്  നനിയമപരമഭായ  ഓവര്ലലടലാം  അലവനസട്ട്
നല്കകേണതഭാണട്ട്.  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  വതീടനിലലത്തഭാന  ഗതഭാഗത  സഇൗകേരവമനിലഭാത്ത  പക്ഷലാം
ആശുപത്രനി തലത്തനില് റസട്ട് റലാം ലഭവമഭാക്കണലാം എനനിവ ചേര്ചയനില് തതീരമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) നനിലവനില് ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട് ഉത്തരവകേലളഭാനമനില.

വനിദഗ്ദ്ധ ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട പ്രതനിവര്ഷ ആവശവകേത

171 (5809) ലപ്രഭാഫ  .   ആബനിദട്ട് ഹുദസന തങ്ങള  :
ശതീ  .   മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി അലനി  :
ശതീ  .   ലകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജനി  :
ശതീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല്  റസ്സഭാക്കട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന

കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ലതഭാഴനിലലാം എദകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  രഭാജവത്തനിലന്റെ  വനിദഗ്ദ്ധ  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  പ്രതനിവര്ഷ  ആവശവകേത
എത്രകത്തഭാളമഭാലണനട്ട് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;എങനില് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആവശവകേതയനുസരനിചട്ട്  പരനിശതീലനലാം  നലനി  അഭവസവനിദവലര  സജരഭാക്കഭാന
നമുക്കട്ട് സഭാധനിക്കുനകണഭാ; ഇലലങനില് അതനിനുള്ള കേഭാരണങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പരനിശതീലനത്തനിനഭായനി നനിലവനിലള്ള സലാംവനിധഭാനങ്ങള എലനഭാലക്കയഭാണട്ട്; ഭഭാവനി
ആവശവകേത കേണക്കനിലലടുത്തട്ട് എലനഭാലക്ക സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഏര്ലപടുത്തഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദശനിക്കുനതട്ട് എനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കദശതീയതലത്തനില് പരനികശഭാധനികക്കണ വനിഷയമഭാണട്ട്.

(ബനി&സനി)  അഭവസവനിദവര്ക്കട്ട്  ലതഭാഴനില് കമഖലയനില് ലലനപുണവ വനികേസന
പരനിശതീലനലാം നല്കുനതനിനട്ട് പദതനികേള തയ്യേഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
ലതഭാഴനില് വകുപനിനട്ട് കേതീഴനില് ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേള,  ലലനപുണവ വനികേസന കകേന്ദ്രങ്ങള,
എലാംകപഭായബനിലനിറനി ലസന്റെറുകേള എനനിവ പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരന.

ലപകട്രെെഭാള ബങനിലല ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് മനിനനിമലാം കവതനവലാം മറട്ട് ആനുകൂലവങ്ങളുലാം
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172 (5810) ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  നഭായര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ലതഭാഴനിലലാം എദകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) അസലാംഘടനിത കമഖലയനിലല ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് മനിനനിമലാം കവതനവലാം ആനുകൂലവങ്ങളുലാം
നനികഷധനിക്കുനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ലപകട്രെെഭാള  ബങനിലല  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  മനിനനിമലാം  കവതനവലാം  അവധനി
ആനുകൂലവങ്ങളുലാം ലഭനിക്കുനനില എനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  അപകേട  ഇനഷസറനസട്ട്,  കക്ഷമനനിധനി,  ലപനഷന
തുടങ്ങനിയ ആനുകൂലവങ്ങള ഏര്ലപടുത്തുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഉണട്ട്.

(സനി) ലപകട്രെെഭാള ബങനില് കജഭാലനി ലചേയ്യുന ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് കകേരള കഷഭാപട്ട്  &
ലകേഭാകമഷ്സവല് എസഭാബനിലഷ്മെന്റെട്ട് കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡനില് അലാംഗതസലാം എടുക്കഭാവനതഭാണട്ട്.
നനിലവനില് 7875 ലപകട്രെെഭാള ബങട്ട് ലതഭാഴനിലഭാളനികേള ടനി കബഭാര്ഡനില് അലാംഗതസലമടുത്തനിട്ടുണട്ട്.

നനിര്മ്മേഭാണ ലതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡട്ട്

173 (5811) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴനിലലാം എദകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) നനിര്മ്മേഭാണ ലതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡട്ട് നനിലവനില് വനനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) നനിര്മ്മേഭാണ ലതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡനില് 2011-നുകശഷലാം എത്ര
അലാംഗങ്ങലള  പുതനിയതഭായനി  കചേര്ത്തനിട്ടുലണനട്ട്  വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;  പുതനിയ  അലാംഗങ്ങലള
കചേര്ക്കുനതനിനട്ട് നനിലവനില് സസതീകേരനിച്ചുവരന നടപടനികമങ്ങള വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കക്ഷമനനിധനി  അലാംഗലാം  മരനിക്കുകമ്പഭാള  ആശനിതര്ക്കട്ട്  എലനലഭാലാം
സമഭാശസഭാസ പദതനികേളഭാണട്ട് നനിലവനിലള്ളലതനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കക്ഷമനനിധനി  വരനിക്കഭാരന  മരണലപടുകമ്പഭാള  വനിധവയട്ട്  നല്കുന  സമഭാശസഭാസ
ലപനഷന എത്രയഭാലണനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ലപനഷന തുകേ വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളത്തനില്  1996-ലല  ബനില്ഡനിലാംഗട്ട്  ആന്റെട്ട്  അദര്  കേണ്സക്ഷന  വര്കക്കഴ്സട്ട്
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(ലറഗുകലഷന ഓഫട്ട് എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട് ആന്റെട്ട് കേണതീഷനസട്ട് ഓഫട്ട് സര്വ്വതീസട്ട്)ആകട്ട്
പ്രകേഭാരലാം  14-8-1998-ലല  ജനി.ഒ.  (പനി)  53/98/ലതഭാഴനില് നമ്പര് ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരലാം
കകേരള  ബനില്ഡനിലാംഗട്ട്  ആന്റെട്ട്  അദര്  കേണ്സക്ഷന  വര്കക്കഴ്സട്ട്  (ലറഗുകലഷന  ഓഫട്ട്
എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട്  ആന്റെട്ട്  കേണതീഷനസട്ട്  ഓഫട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്)  റളസട്ട്  നനിലവനില്  വനനിട്ടുള്ളതുലാം
ആയതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് കകേരള നനിര്മ്മേഭാണ ലതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമ കബഭാര്ഡട്ട്
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരന.

(ബനി)  2011-12  വര്ഷലാം മുതല്  2016  ആഗസട്ട്  30  വലര കകേരള നനിര്മ്മേഭാണ
ലതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമ കബഭാര്ഡനില്  34059  അലാംഗങ്ങലള രജനിസര് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.   കബഭാര്ഡനില്
1998-ലല ബനില്ഡനിലാംഗട്ട് ആന്റെട്ട് അദര് കേണ്സക്ഷന വര്കക്കഴ്സട്ട്  (ലറഗുകലഷന ഓഫട്ട്
എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട് ആന്റെട്ട് കേണതീഷനസട്ട് ഓഫട്ട് സര്വ്വതീസട്ട്) റളസട്ട് 1998-ലല ചേടലാം 283
പ്രകേഭാരലാം വവവസ ലചേയനിട്ടുള്ളതനില് നനിര്മ്മേഭാണ കമഖലയനില് കജഭാലനി  ലചേയ്യുനതുലാം,
18-നുലാം 60-നുലാം ഇടയനില്  പ്രഭായമുള്ളതുലാം, നനിയമലാംമൂലലാം സഭാപനിതമഭായ മലറഭാര കക്ഷമ
കബഭാര്ഡനിലലാം  അലാംഗതസമനിലഭാത്തതുമഭായ  ഏലതഭാരഭാളക്കുലാം  കബഭാര്ഡനില്  അലാംഗതസലാം
കനടുനതനിനട്ട് അര്ഹതയുണഭായനിരനിക്കുനതഭാണട്ട്. ഇപ്രകേഭാരലാം കയഭാഗവതയുള്ള ആളക്കട്ട്
കബഭാര്ഡനിലന്റെ  ജനിലഭാ  ഓഫതീസനില്,  ടനി  അലാംഗതസലാം  ലഭനിക്കുനതനിനട്ട്  അകപക്ഷ
സമര്പനിക്കഭാവനതുലാം,  പ്രസസ്തുത  അകപക്ഷയനികന്മേല്  അര്ഹത  കബഭാധവലപടുന
സഭാഹചേരവത്തനില്  കബഭാര്ഡനില്  അലാംഗതസലാം  നല്കുനതുമഭാണട്ട്.  ഇതനികലയട്ട്  രജനികസഷന
ഫതീസഭായനി 25 രൂപയുലാം മൂനട്ട് മഭാസലത്ത അലാംശദഭായമഭായനി 60 രൂപയുലാം അകപക്ഷകേര്
ഒടുകക്കണതഭായനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) കകേരള നനിര്മ്മേഭാണ ലതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമ കബഭാര്ഡനില് അലാംഗതസലാം എടുത്തനിട്ടുള്ളയഭാള
മരണലപടുകേയഭാലണങനില് ആശനിതര്ക്കട്ട് മരണഭാനനര ലചേലവകേളക്കുള്ള ധനസഹഭായമഭായനി
25,000  രൂപയുലാം  കജഭാലനിക്കനിലട  ഉണഭാകുന  അപകേടലത്ത തുടര്നട്ട്  മരണലാം  സലാംഭവനിചഭാല്
ധനസഹഭായമഭായനി 3 (മൂനട്ട്)  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം അനുവദനിച്ചുവരന.

(ഡനി)  കബഭാര്ഡനിലല അലാംഗലതഭാഴനിലഭാളനി  മരണലപടുകേയഭാലണങനില് വനിധവയട്ട്
സമഭാശസഭാസ ധനസഹഭായമഭായനി  (സഭാനസനലാം ധനസഹഭായലാം)  പ്രതനിമഭാസലാം  400  രൂപ
അനുവദനിച്ചുവരനണട്ട്.

എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട് എകട്ട്കചേഞട്ട് മുകഖനയുള്ള നനിയമനലാം

174 (5812) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴനിലലാം എദകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലത്ത എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട് എകട്ട്കചേഞനില് കപരട്ട് രജനിസര് ലചേയട്ട്
കേഭാത്തനിരനിക്കുനവരലട  നനിലവനിലള്ള  കേണക്കട്ട്  എത്ര  എനലാം  ഇതട്ട്  മുനസര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരകമറകപഭാള  എത്രയഭായനിരന  എനലാം  മുനസര്ക്കഭാര്  എത്ര  കപര്ക്കട്ട്
എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട് എകട്ട്കചേഞട്ട് മുകഖന നനിയമനലാം നല്കേനി എനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട്  വകുപട്ട്  നടപനിലഭാക്കനി  വരന  സസയലാം  ലതഭാഴനില്
പദതനികേള എലനലഭാലമനലാം  മുനസര്ക്കഭാരനിലനറ  ഭരണകേഭാലത്തട്ട്  ഇതുവഴനി  എത്ര
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കപര്ക്കട്ട് സസയലാംലതഭാഴനില് സഹഭായലാം നല്കേനിലയനലാം പദതനി തനിരനിചട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  'ലകേസ്റു  -  99',  മളടനി  പര്പസട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്  ലസകന്റെഴ്സട്ട്/കജഭാബട്ട്  ക്ലബട്ട്,
ശരണവ പദതനികേളക്കുള്ള പദതനി നനിര്കദ്ദശങ്ങള,  അര്ഹത,  നടത്തനിപട്ട്  എനനിവ
സലാംബന്ധനിച  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  എലനലഭാലമനലാം  ഇതുവഴനി  കൂടുതല്  ലതഭാഴനില്
രഹനിതര്ക്കട്ട്  സഹഭായലാം  ലഭവമഭാക്കഭാന  ഈ  സര്ക്കഭാര്  എന്തു  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കലമനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ലതഭാഴനില്  രഹനിതരലട  എണലാം  കുറയഭാനുലാം  കൂടുതല്  കപര്ക്കട്ട്
ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള  ഉറപ്പുവരത്തഭാനുലാം  ഈ  സര്ക്കഭാര്  എന്തു  തുടർനടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുലമനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത വനിവനിധ എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട് എകട്ട്കചേഞകേളനിലഭായനി  2016
ആഗസട്ട് മഭാസലാം വലര 35,79,396  കപര് കപരട്ട് രജനിസര് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  മുന സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരകമറകപഭാള  42,44,452  ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേള  വനിവനിധ  എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട്
എകട്ട്കചേഞകേളനില് കപരട്ട് രജനിസര് ലചേയനിരന. മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് വനിവനിധ
വകുപ്പുകേളനില്  53,052  ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേളക്കട്ട്  വനിവനിധ  തസനികേകേളനില്  നനിയമനലാം
നല്കേനിയനിരന.

(ബനി) 1999-ല് ആരലാംഭനിച കകേരള ലസല്ഫട്ട് എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട് സതീലാം കഫഭാര് ദനി
രജനികസര്ഡട്ട്  അണ്  എലാംകപഭായ്ഡട്ട്  (ലകേസ്റു-99),  2007 -08  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനില് ആരലാംഭനിച സലാംയുക്ത ലതഭാഴനില് പദതനിയഭായ മളടനിപര്പസട്ട് സര്വ്വതീസട്ട്
ലസകന്റെഴ്സട്ട്/കജഭാബട്ട്  ക്ലബട്ട്  പദതനി,  അശരണരഭായ  വനനിതകേളക്കഭായനി  2010-11
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ആരലാംഭനിച ശരണവ സസയലാം ലതഭാഴനില് പദതനി എനനിവയഭാണട്ട്
എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട്  വകുപട്ട്  മുഖഭാനരലാം  നടപനിലഭാക്കനിവരന  മൂനട്ട്  സസയലാം  ലതഭാഴനില്
പദതനികേള. മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഭരണകേഭാലത്തട്ട് ലകേസ്റു വഴനി 2885 കപര്ക്കുലാം മളടനി
പര്പസട്ട്  കജഭാബട്ട്  ക്ലബനിലൂലട  725  കപര്ക്കുലാം  ശരണവ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  12659
കപര്ക്കുലാം സസയലാം ലതഭാഴനില് സഹഭായലാം നല്കേനിയനിരന.

(സനി) ലകേസ്റു-99, മളടനി പര്പസട്ട് സര്വ്വതീസട്ട് ലസകന്റെഴ്സട്ട്/കജഭാബട്ട് ക്ലബട്ട്, ശരണവ
പദതനി  എനനിവ  സലാംബന്ധനിച  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്*.  ഇഇൗ
സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറടുത്ത  കശഷലാം  കൂടുതല്  ലതഭാഴനില്രഹനിതര്ക്കട്ട്  സഹഭായലാം
ലഭവമഭാക്കുകേ എന ഉകദ്ദശവകത്തഭാലട ഭനിനകശഷനിക്കഭാരഭായ ലതഭാഴനില്രഹനിതര്ക്കഭായനി
'ലലകേവലവ' എന കപരനില് ഒര പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)   ലതഭാഴനില്രഹനിതരലട  എണലാം  കുറയ്ക്കുനതനിനുലാം  കൂടുതല്  കപര്ക്കട്ട്

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്. 
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ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള ഉറപ്പുവരത്തുനതനിനുലാം നഭാഷണല് എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട് സര്വ്വതീസട്ട്

വകുപട്ട്  മുകഖന  'എലാംകപഭായബനിലനിറനി  ലസന്റെര്'  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവരനണട്ട്.

എലാംകപഭായബനിലനിറനി  ലസന്റെറുകേളനില്  രജനിസര്  ലചേയ്യുന  അദവസവനിദവരലാം  ലതഭാഴനില്

രഹനിതരമഭായ  ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേളുലട  അഭനിരചേനി,  സനില്ഗവഭാപട്ട്  എനനിവ  വനിവനിധ

അലസ്സസ്സട്ട്ലമന്റെട്ട് ടൂളസട്ട് ഉപകയഭാഗനിചട്ട് വനിലയനിരത്തനി കസഭാഫട്ട് സനില്, ഇലാംഗതീഷട്ട് ഭഭാഷഭാ

പരനിജഭാനലാം  എനനിവ  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  എലാംകപലഭായബനിലനിറനി  ലസന്റെര്  മുകഖന

പരനിശതീലനലാം നല്കുകേയുലാം ഇപ്രകേഭാരലാം പരനിശതീലനലാം ലഭനിക്കുന ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേളക്കട്ട്

സസകേഭാരവകമഖലയനിലല  ലതഭാഴനിലവസരലാം  ലഭവമഭാക്കുനതനിനഭായനി  ലതഭാഴനില്ദഭാതഭാക്കളുമഭായനി

കനരനിട്ടുലാം,  കജഭാബട്ട്  ലഫയറുകേള  സലാംഘടനിപനിച്ചുലാം  ലതഭാഴനില്  കനടനിലയടുക്കുവഭാന  അവസരലാം

ഒരക്കുനണട്ട്.

എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട് എകട്ട്കചേഞകേള മുകഖന സസയലാംലതഭാഴനില് പദതനി

175(5813) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലതഭാഴനിലലാം എദകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട്  എകട്ട്കചേഞകേൾ  ലകേ.ഇ.എസട്ട്.ആര്.യു.  (കകേരള  ലസല്ഫട്ട്

എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട്  സതീലാം  കഫഭാര്  ദ  രജനികസഡട്ട്  അണ്എലാംകപഭായ്ഡട്ട്)  മുകഖന നടപനിലഭാക്കുന

മളടനിപര്പസട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്  ലസകന്റെഴ്സട്ട്,  ശരണവ  എനതീ  സസയലാം  ലതഭാഴനില്  പദതനി

പ്രകേഭാരലാം  2016-17  വര്ഷകത്തക്കട്ട്  എത്ര  രൂപയഭാണട്ട്  വകേയനിരത്തനിയനിരനിക്കുനതട്ട്;

ഓകരഭാ പദതനിക്കുലാം കേണ്ണൂര് ജനിലയനില് എത്ര രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്;

(ബനി)  കമല്പറഞ്ഞ  പദതനി  നനിര്വ്വഹണ  ലക്ഷവലാം  (ഭഇൗതനികേലാം,  ധനകേഭാരവലാം)

എത്ര ശതമഭാനലാം ലലകേവരനിച്ചു; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നഭാഷണല് എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട് സര്വ്വതീസട്ട് വകുപട്ട് മുകഖന നടപഭാക്കനിവരന

സസയലാംലതഭാഴനില് പദതനികേളഭായ കകേരള ലസല്ഫട്ട് എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട് സതീലാം കഫഭാര് ദ

രജനികസര്ഡട്ട് അണ് എലാംകപഭായ്ഡട്ട് (KESRU), മളടനി പര്പസട്ട് സര്വ്വതീസട്ട് ലസകന്റെഴ്സട്ട്/

കജഭാബട്ട്  ക്ലബട്ട്,  ശരണവ  എനതീ  പദതനികേളക്കട്ട്  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം

വകേയനിരത്തനിയനിട്ടുള്ള തുകേയുലാം അതനില്നനിനട്ട് ഇതുവലര കേണ്ണൂര് ജനിലയട്ട്  അനുവദനിച

തുകേയുലാം സലാംബന്ധനിച വനിവരലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി) എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട് വകുപട്ട് മുഖഭാനരലാം നടപഭാക്കനിവരന കമല്പറഞ്ഞ മൂനട്ട്

സസയലാംലതഭാഴനില്  പദതനികേളക്കുലാം  ബഡ്ജറനില്  വകേയനിരത്തനിയ  തുകേ  പൂര്ണമഭായുലാം

ലചേലവഴനിക്കുകേ (100%)  എനതഭാണട്ട് ലക്ഷവലാം.  ഇഇൗ മൂനട്ട് സസയലാംലതഭാഴനില് പദതനികേള വഴനി

26 -10-2016  വലര  ലചേലവഴനിച തുകേ സലാംബന്ധനിച വനിവരലാം  അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ക്കുന.*

ലകേസ്റു  സസയലാംലതഭാഴനില്  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ആലകേ  665  സസയലാംലതഭാഴനില്  സലാംരലാംഭങ്ങളുലാം,

മളടനി പര്പസട്ട് കജഭാബട്ട് ക്ലബട്ട്  പദതനി പ്രകേഭാരലാം ആലകേ 50 സലാംരലാംഭങ്ങളുലാം,  ശരണവ

സസയലാംലതഭാഴനില്  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  3200  വനനിത  സസയലാംലതഭാഴനില്  സലാംരലാംഭങ്ങളുലാം,

ആരലാംഭനിക്കുനതനിനഭാണട്ട്  ലക്ഷവലാം  വചനിരനിക്കുനതട്ട്.  കമല്പറഞ്ഞ  പദതനികേളുലട

ഭഇൗതനികേപരമഭായ കനടലാം സലാംബന്ധനിച വനിവരലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് ഉപജതീവനക്ഷമമഭായ കവതനലാം  ഉറപ്പുവരത്തഭാന നടപടനി

176 (5814) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലതഭാഴനിലലാം എദകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് ഉപജതീവനക്ഷമമഭായ കവതനലാം ഉറപ്പുവരത്തഭാന ഈ

സര്ക്കഭാര് എന്തു നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദശനിക്കുന; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നഴ്സനിലാംഗട്ട്  കമഖല.  സസകേഭാരവ  സ്കൂള കമഖല,  ഐ.ടനി.  കമഖല തുടങ്ങനിയ

സലാംസഭാനലത്ത  പ്രധഭാന  ലതഭാഴനില്  കമഖലകേളനിൽ  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  സര്ക്കഭാര്

നനിശയനിചതുലാം പ്രഖവഭാപനിചതുമഭായ കവതനലാം ലഭനിക്കഭാത്തതുലാം ലതഭാഴനില് ലചേയ്യുനതനിനട്ട്

സമയക്ലനിപ്തതകയഭാ  ലതഭാഴനിലറകപഭാ  ലഭവമഭാകേഭാത്തതുമഭായ  സനിതനിവനികശഷലാം  മുനസര്ക്കഭാര്

കേഭാലയളവനില്  നനിലനനിന  വനനിരനതട്ട്  ഇകപഭാഴലാം  തുടരനതഭായനി  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പല സസകേഭാരവകമഖലകേളനിലലാം സര്ക്കഭാര് പ്രഖവഭാപനിച കവതനലാം അവരലട

ബഭാങട്ട് അക്കഇൗണ്ടുകേളനില് നനികക്ഷപനിക്കുകേയുലാം എനഭാൽ സഭാപനലാം നനിർകദ്ദശനിക്കുന

തുകേ ലതഭാഴനിലഭാളനികേള ഒരഭാഴ്ചക്കുള്ളനില് ലരഭാക്കലാം പണമഭായനി ലതഭാഴനില് നനിര്വ്വഹനിക്കുന

സഭാപനത്തനിനട്ട് തനിരനിചട്ട് നൽകകേണനി വരനതുമഭായ പ്രശ്നലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്

ലപടനിട്ടുകണഭാ; എങനില് ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് യഥഭാര്ത കവതനലാം ലഭനിക്കുനതനിനഭായനി

സര്ക്കഭാര് എന്തു നടപടനി സസതീകേരനിക്കുലാം; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്. 
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(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് നനിലവനില് 75 ലതഭാഴനില് കമഖലകേളനില് മനിനനിമലാം കവതനലാം
വനിജഭാപനലാം  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  അസലാംഘടനിത  കമഖലയനില്  പണനിലയടുക്കുന  വനിവനിധ
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  മനിനനിമലാം  കവതനലാം  ഉറപ്പുവരത്തുനതനിനുലാം  സലാംസഭാനലത്ത   വനിവനിധ
സസകേഭാരവ കമഖലകേളനില് കജഭാലനി ലചേയ്യുന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് കവതനലാം ബഭാങട്ട് വഴനി
നല്കുനതനിനുമഭായനി  കവതന  സുരക്ഷഭാ  പദതനി  (ഇ-കപയ്ലമന്റെട്ട്)  തനിരവനനപുരലാം
ജനിലയനില്  ലലപലറട്ട്  അടനിസഭാനത്തനില്  വനിജയകേരമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിയതുവഴനി ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് ബഭാങട്ട് മുകഖന കവതനലാം ലഭവമഭാക്കുനകതഭാലടഭാപലാം
നനിയമലാം  അനുശഭാസനിക്കുന  കുറഞ്ഞ  കവതനലാം  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  യഥഭാസമയലാം
ലഭനിക്കുനലണനട്ട് ഉറപ്പുവരത്തുനതനിനുലാം കൂടഭാലത ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് കവജട്ട് സനിപട്ട്
കനരനിടട്ട് ഓണ്ലലലന മുകഖന ലഭവമഭാകുനതനിനുലാം കേഴനിയുനതഭാണട്ട്. 1948-ലല മനിനനിമലാം
കവതന  നനിയമപ്രകേഭാരവലാം  1936-ലല  കവതനലാം  ലകേഭാടുക്കല്  നനിയമപ്രകേഭാരവലാം
നനിശയനിക്കലപട  കവതനലാം  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  കൃതവസമയത്തട്ട്  ലഭവമഭാകുനകണഭാലയനട്ട്
ലതഭാഴനില് വകുപനിലല ഇനലസകര്മഭാര്ക്കട്ട്  ഓണ്ലലലനഭായനി  തലന പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനുലാം
ഇതനില് വതീഴ്ചവരത്തുന സഭാപന ഉടമകേളലക്കതനിലര നനിയമ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവഭാനുലാം
കേഴനിയുലാം.

(ബനി)  ഉണട്ട്.  വനിവനിധ  സസകേഭാരവ  കമഖലകേളനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്
വനിവനിധ  ലതഭാഴനില്  നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള  കവതനവലാം  മറട്ട്  ആനുകൂലവങ്ങളുലാം  ലഭനിക്കുനനിലലനട്ട്
പരഭാതനികേള ലതഭാഴനില് വകുപനിലന്റെ കേതീഴനിലള്ള വനിവനിധ കേഭാരവഭാലയങ്ങളനിലലാം ലതഭാഴനില്
വകുപട്ട് കകേഭാള ലസന്റെറനിലലാം ലഭനിക്കുനണട്ട്. അത്തരലാം സഭാപനങ്ങളനില് പരനികശഭാധന
നടത്തുകേയുലാം  പരനികശഭാധനഭാകവളയനില്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  ലതഭാഴനിലലാം  സുരക്ഷയുലാം
ഉറപ്പുവരത്തനി  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  ലഭവമഭാകകേണ  കുറഞ്ഞ  കൂലനി,  അര്ഹമഭായ  കജഭാലനി
സമയലാം, അധനികേ സമയ കജഭാലനികേളക്കുള്ള ഓവര്ലലടലാം കവതനലാം, കജഭാലനിക്കനിടയനിലല
വനിശമസമയങ്ങളനില് ഇരനിക്കഭാനുള്ള സഇൗകേരവലാം,  ആഴ്ച അവധനി,  ശമ്പളകത്തഭാടുകൂടനിയ
കദശതീയ  ഉതവ  അവധനി  ദനിനങ്ങള,  സതീ  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ലഭനികക്കണ
ആനുകൂലവങ്ങളുലാം കഷട്ട്,  കടഭായ് ലലറട്ട്,  കഹഭാസല് സഇൗകേരവലാം സജതീകേരനിക്കണലമന
വവവസയുലാം ജതീവനക്കഭാരലട എകട്ട്പതീരനിയനസട്ട് സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്,  നനിയമന ഉത്തരവട്ട്
എനനിവയുലാം  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ലഭവമഭാകുനകണഭാലയനലാം  ലതഭാഴനില്  വകുപട്ട്
ഉകദവഭാഗസര്  പരനികശഭാധനിക്കഭാറുണട്ട്.  സസകേഭാരവകമഖലയനിലല  ലതഭാഴനില്പരമഭായ
ചൂഷണലാം അവസഭാനനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  കേര്ശന നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുനണട്ട്.  സസകേഭാരവ
സഭാപനങ്ങളനില്  അസനിസന്റെട്ട്  കലബര്  ഓഫതീസര്മഭാര്  സസഭാഡട്ട്  പരനികശഭാധനകേള
നടത്തുകമ്പഭാഴലാം മറട്ട് വകുപ്പുകേളുമഭായനി കചേര്നട്ട് കജഭായനിന്റെട്ട് ഇനലസക്ഷന നടത്തുകമ്പഭാഴലാം
ശദയനില്ലപടുന  നനിയമലലാംഘനങ്ങള  നടത്തുന  സഭാപന  മഭാകനജ് ലമന്റുകേളലക്കതനിലര
കപ്രഭാസനികേക്യൂഷനുലാം ലക്ലയനിലാം ലപറതീഷനുലാം ഉളലപലടയുള്ള നനിയമനടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാറുണട്ട്.

(സനി)  ശദയനില്ലപടനിടനില.  ടനി  വനിഷയലാം  സലാംബന്ധനിചട്ട്  പരഭാതനികേലളഭാനലാം
ലഭനിചനിടനില.

ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ ലതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡനിലല ആനുകൂലവങ്ങള
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177 (5815) ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴനിലലാം എദകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണ ലതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡനില് അലാംഗമഭായവര്ക്കട്ട് എത്ര
വയസ്സനിലഭാണട്ട് ലപനഷനുലാം മറട്ട് ആനുകൂലവവലാം അനുവദനിക്കുനലതനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ലപനഷനുലാം മറട്ട് ആനുകൂലവങ്ങളുലാം അനുവദനിക്കുവഭാന മനിനനിമലാം സര്വ്വതീസട്ട്
നനിശയനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഒരലാംഗലാം കരഭാഗലാം ബഭാധനികചഭാ മകറലതങനിലലാം കേഭാരണത്തഭാകലഭാ വരനിസലാംഖവ
ഒടുക്കുനതനില്  വതീഴ്ച  വരത്തനിയഭാല്  ലപനഷന  അനുവദനിചട്ട്  നല്കുനതനിനട്ട്  എനട്ട്
നടപടനിയഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കുനലതനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  വരനിസലാംഖവ  ഒടുക്കുനതനിനട്ട്  വതീഴ്ച  സലാംഭവനിചവരലട  കേഭാരവത്തനില്  മഭാനുഷനികേ
പരനിഗണന  നല്കേനി  കുടനിശ്ശേനികേത്തുകേ  ഒനഭായനി  സസതീകേരനിചട്ട്  ലപനഷന  അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട്
നനിര്കദ്ദശലാം നല്കേഭാകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കബഭാര്ഡനില്  അലാംഗമഭായനി  കചേര്നട്ട്  എലഭാ  വര്ഷവലാം  അലാംഗതസലാം  പുതുക്കനിയുലാം
അലാംശദഭായലാം ഒടുക്കനിയുലാം സജതീവ അലാംഗതസലാം നനിലനനിര്ത്തുന കബഭാര്ഡനിലല അലാംഗലതഭാഴനിലഭാളനി
60  വയസ്സട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭാകുന  കമത്തനില്  ലപനഷന  ലഭനിക്കുനതനിനട്ട്  അര്ഹത
ഉണഭായനിരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ബനി) 60  വയസ്സട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാകുന സമയലാം ലതഭാഴനിലഭാളനിക്കട്ട്  കുറഞ്ഞതട്ട് ഒര
വര്ഷത്തനില്  കുറയഭാത്ത  സര്വ്വതീസട്ട്  ഉണഭായനിരനികക്കണതഭാലണനട്ട്  കകേരള  ലകേടനിട
നനിര്മ്മേഭാണ  ലതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡട്ട്  ചേടത്തനില്  വവവസ  ലചേയനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.
കൂടഭാലത  കുറഞ്ഞതട്ട്  തുടര്ചയഭായനി  3  വര്ഷലത്ത  സജതീവ  അലാംഗതസലാം  നനിലനനിര്ത്തനിയനിട്ടുള്ള
അലാംഗലതഭാഴനിലഭാളനിക്കട്ട് വനിവഭാഹ ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുനണട്ട്.  കമല്പറഞ്ഞ ലപനഷന,
വനിവഭാഹ ധനസഹഭായലാം എനതീ ആനുകൂലവങ്ങള ഒഴനിലകേ മറട്ട് ആനുകൂലവങ്ങളക്കട്ട് ചേടലാം
(283) പ്രകേഭാരലാം കബഭാര്ഡനിലല സജതീവ അലാംഗതസലാം നനിലനനിര്ത്തുന എലഭാ ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം
അര്ഹത ഉണഭായനിരനിക്കുനതഭാണട്ട്. ആയതനിനട്ട് സര്വ്വതീസട്ട് കേഭാലയളവട്ട് ബഭാധകേമല.

(സനി)  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  ചേടലാം  284  (2)  പ്രകേഭാരലാം  ഒര  അലാംഗലത്തഭാഴനിലഭാളനി  11
മഭാസത്തനിലധനികേലാം   അലാംശദഭായലാം  ഒടുക്കുനതനില്  വതീഴ്ച  വരത്തനിയഭാല്,  ടനിയഭാനട്ട്  ബന്ധലപട
ജനിലഭാ  ഓഫതീസനില്,  കുടനിശ്ശേനികേ  വരഭാനുണഭായ  സഭാഹചേരവലാം  വവക്തമഭാക്കനിലക്കഭാണട്ട്
അലാംശദഭായ കുടനിശ്ശേനികേ ഒടുക്കനി അലാംഗതസലാം പുനധഃസഭാപനിചട്ട്   നല്കുനതനിനട്ട് അകപക്ഷ
സമര്പനിക്കഭാവനതുലാം  ടനി  അകപക്ഷയനികന്മേല്  അര്ഹത  കബഭാദവലപടുന  സഭാഹചേരവത്തനില്
ജനിലഭാ  എകനികേക്യൂടതീവട്ട്  ഓഫതീസര്  അലാംശദഭായ  കുടനിശ്ശേനികേ  ഒടുക്കനി  അലാംഗതസലാം
പുനധഃസഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള  ഉത്തരവട്ട്  നല്കുനതുമഭാണട്ട്.  ഇപ്രകേഭാരലാം  അലാംശദഭായ
കുടനിശ്ശേനികേ  ഒടുക്കനി  അലാംഗതസലാം  പുനധഃസഭാപനിചട്ട്  നല്കുനതനിനട്ട്  ഒര  ലതഭാഴനിലഭാളനിക്കട്ട്
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തലന്റെ  സര്വ്വതീസട്ട്  കേഭാലയളവനില്  പരമഭാവധനി  2  പ്രഭാവശവലാം  മഭാത്രമഭാക്കനി  ചേടത്തനില്
വവവസ  ലചേയനിട്ടുള്ളതുമഭാണട്ട്.  കബഭാര്ഡനിലന്റെ   ചേടലാം  290  പ്രകേഭാരലാം  ലപനഷന
ലഭനിക്കുനതനിനട്ട്  60  വയസ്സട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭാകുന അവസരത്തനില് കബഭാര്ഡനിലന്റെ  ചേടലാം
283(9) പ്രകേഭാരലാം അലാംഗതസലാം പുതുക്കനിയുലാം, ചേടലാം 284 പ്രകേഭാരലാം അലാംശദഭായലാം ഒടുക്കനിയുലാം
സജതീവ അലാംഗതസലാം നനിലനനിര്ത്തനിയനിട്ടുള്ളവര്ക്കട്ട് മഭാത്രകമ  നനിലവനില് കബഭാര്ഡനിലന്റെ
ചേടപ്രകേഭാരലാം  ലപനഷന  ആനുകൂലവത്തനിനട്ട്  അര്ഹതയുള്ളതഭായനി  വവവസ
ലചേയനിട്ടുള.

(ഡനി) കകേരള ബനില്ഡനിലാംഗട്ട് ആന്റെട്ട് അദര് കേണ്സക്ഷന വര്കക്കഴ്സട്ട് ലവല്ലഫയര്
കബഭാര്ഡട്ട് ചേടലാം  290  പ്രകേഭാരലാം ലപനഷനട്ട്  അര്ഹത കനടുന സമയലാം  11  മഭാസത്തനിലധനികേലാം
അലാംശദഭായലാം ഒടുക്കുനതനില് വതീഴ്ച വരത്തനിയനിട്ടുലണങനില് അലാംശദഭായ കുടനിശ്ശേനികേ ഒടുക്കനി
അലാംഗതസലാം പുനധഃസഭാപനിക്കുനതനിനട്ട് നനിലവനില് വവവസയനില.  ചേടലാം (283) പ്രകേഭാരലാം
18-നുലാം 60-നുലാം ഇടയനില് പ്രഭായമുള്ള  ലതഭാഴനിലഭാളനിക്കഭാണട്ട് കബഭാര്ഡനില് അലാംഗമഭായനി
തുടരഭാന  വവവസ ലചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ആയതട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  60  വയസട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാകുന
അവസരത്തനില് ടനി ലതഭാഴനിലഭാളനിക്കട്ട്  കബഭാര്ഡനില് അലാംഗതസലാം നനിലനനിര്ത്തുവഭാനുള്ള
അര്ഹത സസഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം ഇലഭാതഭായനി തതീരനതഭാണട്ട്.  ഈ സഭാഹചേരവത്തനില് ടനി
ലതഭാഴനിലഭാളനിക്കട്ട് അലാംശദഭായ കുടനിശ്ശേനികേ ഒടുക്കനി അലാംഗതസലാം നനിലനനിര്ത്തഭാന നനിലവനിലല
ചേടപ്രകേഭാരലാം വവവസയനിലഭാത്തതഭാണട്ട്.

ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് ബഭാങനിലൂലട കവതനലാം

178 (5816) ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .    തനിരവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന

കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ലതഭാഴനിലലാം എദകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിവനിധ  ലതഭാഴനില്  കമഖലകേളനിലല  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ബഭാങനിലൂലട
കവതനലാം ലഭനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഏലതലഭാലാം  കമഖലകേളനിലല  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കഭാണട്ട്  ഇഇൗ
സഇൗകേരവലാം ലഭനിക്കുനലതനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  എലഭാ  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം  ഇഇൗ  സഇൗകേരവലാം  ലഭനിക്കുവഭാന  മനിനനിമലാം
കവതനലാം ചേടങ്ങളനില് കഭദഗതനി വരത്തുവഭാനുളള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  ബഭാങനിലാംഗട്ട്  ഇതര ധനകേഭാരവ സഭാപനങ്ങള,  ലടകട്ട്ലലറല് കഷഭാപ്പുകേള,
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ജവലറനികേള,  സസകേഭാരവ  ആശുപത്രനികേള,  ലഎ.ടനി.  കമഖല,  ലസല്ഫട്ട്  ഫനിനഭാനസനിലാംഗട്ട്,
എഡക്യൂകക്കഷണല് ഇനസനിറക്യൂഷനസട്ട്,  നനിര്മ്മേഭാണകമഖല തുടങ്ങനിയ അസലാംഘടനിത
കമഖലയനില്  പണനിലയടുക്കുന  വനിവനിധ  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  മനിനനിമലാം  കവതനലാം
ഉറപ്പുവരത്തുനതനിനുലാം അവരലട കവതനലാം ബഭാങട്ട് വഴനി നല്കുനതനിനുമഭായനി കവതന
സുരക്ഷഭാ പദതനി  (ഇ-കപയ് ലമന്റെട്ട്)  തനിരവനനപുരലാം ജനിലയനില് ലലപലറട്ട് അടനിസഭാനത്തനില്
വനിജയകേരമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഈ  പദതനി  മറട്ട്  ജനിലകേളനികലക്കട്ട്
വവഭാപനിപനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  കവതന സുരക്ഷഭാ പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി  1948-ലല മനിനനിമലാം
കവതന നനിയമത്തനില് കഭദഗതനി വരത്തനിലക്കഭാണട്ട് 8-7-2015-ലല സ.ഉ. (പനി) 84/15/
ലതഭാഴനില് നമ്പരഭായനി വനിജഭാപനലാം പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.

നനിര്മ്മേഭാണ ലതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി

179 (5817) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴനിലലാം എദകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) നനിര്മ്മേഭാണ ലതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമ നനിധനിയനികലക്കട്ട് ലസസ്സഭായനി പനിരനിലചടുക്കുന തുകേ
നനിയമഭാനുസൃതലാം  വനിനനികയഭാഗനിക്കുനതനിനട്ട്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരകേള  തഭാല്പരവലാം
കേഭാണനിക്കുനനിലലന  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി  പരഭാമര്ശലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാലയനട്ട്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട ആകരഭാഗവസുരക്ഷ, കുടനികേളുലട വനിദവഭാഭവഭാസലാം
എനനിവയഭായനി എലനങനിലലാം പദതനികേള നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാലയനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  ഇലലങനില്  കക്ഷമനനിധനി  ഇനത്തനില്  പനിരനിലചടുത്ത  തുകേയനില്  നനിനട്ട്
ലതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമത്തനിനഭായനി  ഏലതങനിലലാം  പുതനിയ  പദതനികേള  നടപഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദശനിക്കുനകണഭാലയനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  കകേരള നനിര്മ്മേഭാണ ലതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമ കബഭാര്ഡനില് അലാംഗങ്ങളഭായുള്ള
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട ആകരഭാഗവ സുരക്ഷയഭായനി അപകേട ചേനികേനിതഭാധനസഹഭായലാം, മഭാരകേ കരഭാഗ
ചേനികേനിതഭാധനസഹഭായലാം,  സഭാധഭാരണ  ചേനികേനിതഭാധനസഹഭായലാം  എനനിങ്ങലനയുള്ള
പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിവരന.  കൂടഭാലത കുടനികേളുലട വനിദവഭാഭവഭാസത്തനിനഭായനി
കേവഭാഷട്ട്  അവഭാര്ഡട്ട്,  എസട്ട്.എസട്ട്.എല്.സനി.  പഠന  സഹഭായലാം,  എനട്രെെനസട്ട്  ധനസഹഭായലാം,
ഉനത  വനിദവഭാഭവഭാസ  കസഭാളര്ഷനിപട്ട്  എനനിവയുലാം  ചേടപ്രകേഭാരലാം  വനിതരണലാം  ലചേയ
വരനണട്ട്. കൂടഭാലത അലാംഗലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട എലാം.ബനി.ബനി.എസട്ട്./എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്
പഠനിക്കുന കുടനികേളക്കട്ട് ലഭാപ് കടഭാപട്ട് അനുവദനിക്കുനതട്ട് ഉളലപലടയുള്ള പദതനികേള
കബഭാര്ഡട്ട് ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) ബഭാധകേമല.
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180 (5818) ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷട്ട് :
ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപട്ട് :
ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ലതഭാഴനിലലാം

എദകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  സസകേഭാരവ  കമഖലയനിലല  ലതഭാഴനില്  ദഭാതഭാക്കലള
പലങടുപനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  'നനിയുക്തനി-2017'എന കപരനില് കജഭാബട്ട് ലഫയറുകേള സലാംഘടനിപനിക്കഭാന
ഉകദ്ദശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  എലനലഭാലാം  ലക്ഷവങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവഴനി  ദകേവരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദശനിക്കുനലതനട്ട്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഇതുമൂലലാം സസകേഭാരവ കമഖലയനില് എത്ര കപര്ക്കട്ട് ലതഭാഴനില് നല്കേഭാനഭാകുലമനഭാണട്ട്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുനലതനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  അഭവസവനിദവരലാം   ലതഭാഴനില്രഹനിതരമഭായ യുവജനങ്ങളക്കട്ട് സസകേഭാരവ
കമഖലയനില്  ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള  ലഭവമഭാക്കുകേ  എന  ലക്ഷവകത്തഭാലടയഭാണട്ട്  നഭാഷണല്
എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട് വകുപട്ട് ലതഭാഴനില് കമളകേളക്കട്ട് തുടക്കലാം കുറനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(സനി) 'നനിയുക്തനി  2017'  കജഭാബട്ട് ലഫയര് മുകഖന ഈ വര്ഷലാം സസകേഭാരവ കമഖലയനില്
കുറഞ്ഞതട്ട്  5000  കപര്ലക്കങനിലലാം  ലതഭാഴനില്  ലഭവമഭാക്കുവഭാന  സഭാധനിക്കുലമനഭാണട്ട്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതട്ട്.  പ്രസ്തുത  ലതഭാഴനില്  കമളയനില്  പലങടുക്കുനതനിനട്ട്  ഉകദവഭാഗദഭായകേര്ക്കുലാം
ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേളക്കുലാം  ഓണ്ലലലനഭായനി  വകുപനിലന്റെ  ലവബ് ലലസറനില്   രജനിസര്
ലചേയ്യേഭാവനതഭാണട്ട്.  എലഭാ  എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട്  എകട്ട്കചേഞകേളുലടയുലാം  എലാംകപഭായബനിലനിറനി
ലസന്റെറുകേളുലടയുലാം എലാംകപഭായബനിലനിറനി ലസന്റെറനിലന്റെ എചട്ട്.ആര്.ഡനി. പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടത്തുന  KASE-ലന്റെയുലാം  സഹകേരണകത്തഭാലട  തനിരവനനപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,
കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  കമഖലകേളനിലഭായനി  സലാംഘടനിപനിക്കുന പ്രസ്തുത ലതഭാഴനില് കമളയനിലൂലട
സസകേഭാരവ  കമഖലയനിലല  ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള  പ്രകയഭാജനലപടുത്തുനതനിനട്ട്  സലാംസഭാന
ലത്തഭാടഭാലകേയുള്ള അഭവസവനിദവരഭായ ലതഭാഴനില് രഹനിതര്ക്കട്ട്  സഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.
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ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം ലമചലപടുത്തുനതനിനട്ട് നടപടനി

181 (5819) ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ലതഭാഴനിലലാം

എദകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  ലമചലപടുത്തുനതനിനഭായനി

എലനലഭാലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനതനിനഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ഉകദ്ദശനിക്കുനലതനട്ട്

വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  എത്ര  സര്ക്കഭാര്  ലഎ.ടനി.ലഎ.കേള  ഉലണനട്ട്  ജനില

തനിരനിചട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  1-1-2011  മുതല്  31-3-2016  വലര  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില്  എത്ര  സര്ക്കഭാര്

ലഎ.ടനി.ലഎ.കേള അനുവദനിച്ചു എനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഏലതലഭാലാം  ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേളനില്  തസനികേകേള  അനുവദനിച്ചു  എനലാം

വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേളുലട നവതീകേരണത്തനിനഭായനി നടപ്പുവര്ഷലാം  57.61  കകേഭാടനി

രൂപ ബഡ്ജറനില് അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  സര്ക്കഭാരനില് നനിനലാം  43.87  കകേഭാടനി  രൂപയട്ട്

ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച തുകേയ്ക്കുള്ള സലാംഭരണ/നനിര്മ്മേഭാണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  ലടനഡര്/കേസകടഷന  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരന.  10

ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേളക്കട്ട്  ലഎ.എസട്ട്.ഒ.  സര്ടനിഫനികക്കഷന   കനടനിലയടുക്കുനതനിനുള്ള

ലടനഡര്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  ബഡ്ജറട്ട്

പ്രസലാംഗത്തനില്  10  ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേള കലഭാകകേഭാത്തര നനിലവഭാരത്തനികലക്കട്ട്  ഉയര്ത്തുനതനിനു

കവണനി  50  കകേഭാടനി രൂപ പ്രകതവകേ നനികക്ഷപ പദതനിയനില് നനിനലാം  വകേയനിരത്തനിയനിരന.

ഈ പദതനി കകേരള കസറട്ട് ഇനഫ്രഭാസക്ചേര്  &  ഇനലവസട്ട്ലമന്റെട്ട് ഫണട്ട് കബഭാര്ഡട്ട്

(KIIFB)  വഴനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  KIIFB-യുലട  ലവബ്ലലസറനില്  കപ്രഭാജകട്ട്

വനിവരങ്ങള അപ് കലഭാഡട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  വവഭാവസഭായനികേ  പരനിശതീലന  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനില്  82  സര്ക്കഭാര്

ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേള  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  ജനില  തനിരനിച്ചുള്ള  വനിശദ  വനിവരലാം  ചുവലട

കചേര്ക്കുന:
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1 തനിരവനനപുരലാം 7

2 ലകേഭാലലാം 6

3 പത്തനലാംതനിട 3

4 ആലപ്പുഴ 6

5 കകേഭാടയലാം 5

6 ഇടുക്കനി 3

7 എറണഭാകുളലാം 6

8 തൃശ്ശൂര് 7

9 പഭാലക്കഭാടട്ട് 8

10 മലപ്പുറലാം 6

11 കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് 10

12 വയനഭാടട്ട് 2

13 കേണ്ണൂര് 7

14 കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 6

ആലകേ 82

(സനി)  1-1-2011   മുതല്   31-3-2016  വലര,  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില്   രണട്ട്

ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേള അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

1. ലഎ.ടനി.ലഎ., ലകേഭാഴനിഞ്ഞഭാമ്പഭാറ

2. ലഫട്ട്.  കകേണല്  നനിരഞ്ജന  ലമകമ്മേഭാറനിയല്  ഗവ.  ലഎ.ടനി.ലഎ.,

എലമ്പുലഭാകശ്ശേരനി.

(ഡനി)  പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനിലയനില് പുതുതഭായനി അനുവദനിച ലകേഭാഴനിഞ്ഞഭാമ്പഭാറ,  ലഫട്ട്.

കകേണല്  നനിരഞ്ജന  ലമകമ്മേഭാറനിയല്  ഗവ.  ലഎ.ടനി.ലഎ.  എലമ്പുലഭാകശ്ശേരനി  എനതീ

സഭാപനങ്ങളനില്  തസനികേകേള  അനുവദനിക്കുന  കേഭാരവലാം  സര്ക്കഭാര്  പരനിഗണനിച്ചു

വരന.
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വവവസഭായ പരനിശതീലന സഭാപനങ്ങളനിലല അദവഭാപകേര്

182 (5820) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന :
ശതീ  .   ജനി  .   എസട്ട്  .   ജയലഭാല് :
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലതഭാഴനിലലാം എദകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വവവസഭായ  പരനിശതീലന  സഭാപനങ്ങളനിലല  അദവഭാപകേരലട  മനികേവലാം,
കേഭാരവകശഷനിയുലാം  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  അവര്ക്കട്ട്  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ  പരനിശതീലനലാം
നല്കുനകണഭാ;  ഉലണങനില്  എലനഭാലക്ക  പരനിശതീലനങ്ങള  എവനിലടലയഭാലക്ക
വചഭാണട്ട് നല്കുനലതനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് ലസനട്രെെല് ലട്രെെയനിനനിലാംഗട്ട് ഇനസനിറക്യൂടനില് എലഭാ കട്രെെഡുകേളുലാം
ഉളലപടുത്തനിയുളള പരനിശതീലനലാം നല്കുനതനിനുളള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) കകേരളത്തനിനട്ട് പുറത്തട്ട് അഡസഭാനസട്ട് ലട്രെെയനിനനിലാംഗട്ട് ഇനസനിറക്യൂട്ടുകേളനിലലാം മറലാം
പരനിശതീലനത്തനിനട്ട്  നനികയഭാഗനിക്കുന  അദവഭാപകേര്ക്കട്ട്  കമപ്രകേഭാരമുള്ള  യഭാത്രഭാബത്തയുലാം,
ദനിനബത്തയുലാം ലഭനിക്കുന എനറപട്ട് വരത്തുനതനിനുളള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.  വവഭാവസഭായനികേ പരനിശതീലന വകുപനിലല അദവഭാപകേരലട മനികേവലാം
കേഭാരവകശഷനിയുലാം വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുള്ള  പരനിശതീലനലാം നല്കുനതട്ട് വവഭാവസഭായനികേ
പരനിശതീലന  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴനില് തലന കേഴക്കൂടത്തട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന സനില് അപ്കഡറനിലാംഗട്ട്
ഇനസനിറക്യൂടട്ട്  കഫഭാര്  ഇനഡസനിയല്  ലട്രെെയനിനനിലാംഗട്ട്  കകേരള  (Suiit-Kerala)യുലട
കനതൃതസത്തനിലഭാണട്ട്.  ടനി സഭാപനലാം വഴനി നല്കുന വനിവനിധ പരനിശതീലന പദതനികേള
ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. ഇലകകഭാണനികട്ട്,  ഡ്രഭാഫട്ട്സഭാന  ലമക്കഭാനനിക്കല്,  ലമക്കഭാനനികേട്ട്  കേണ്സക്യൂമര്

ഇലകകഭാണനികട്ട്,  ലമക്കഭാനനികേട്ട്  പവര്  ഇലകകഭാണനികട്ട്  തുടങ്ങനിയ

കട്രെെഡനിലല  ഇനസകര്മഭാര്ക്കട്ട്  സനില്  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുള്ള

പരനിശതീലനലാം കേഴക്കൂടലാം സക്യൂടട്ട്-കകേരളയനില് വചട്ട് നല്കുന.

2. കേമ്പക്യൂടര് അനുബന്ധ കട്രെെഡനിലല ഇനസകര്മഭാര്ക്കട്ട് കേഴക്കൂടലാം സക്യൂടട്ട്

കകേരള,  ലഎ.എലാം.ജനി.  എനനിവനിടങ്ങളനിലല  കേമ്പക്യൂടര്  ലഭാബുകേളനില്

പരനിശതീലനലാം നല്കുന.
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3. ലചേലലന,  ലലഹദരഭാബഭാദട്ട്,  കേല്ക്കട,  കേഭാണ്പൂര്,  മുലാംലലബ,  ബലാംഗുളുര,
ലധനിയഭാന  എനനിവനിടങ്ങളനില്  സനിതനി  ലചേയ്യുന  ഡനി.ജനി.റനി.  ഫതീല്ഡട്ട്
ഇനസനിറക്യൂട്ടുകേളനില് വചട്ട് കഷഭാര്ടട്ട് കടലാം ലട്രെെയനിനനിലാംഗുകേളുലാം മൂനമഭാസലാം,
ആറുമഭാസലാം കേഭാലഭാവധനിയുള്ള പരനിശതീലനങ്ങളുലാം നല്കുന. 

4. ഡനി.ജനി.റനി.  ഡനിസന്റെട്ട്  കലണനിലാംഗട്ട്  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം  അനുസരനിചട്ട്  കട്രെെഡുകേളനിലല
പരനിഷ്കരനിച  സനിലബസട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  കേഴക്കൂടലാം  സക്യൂടട്ട്-കകേരള,  ലഎ.ടനി.ലഎ.
കേളമകശ്ശേരനി,  വനനിത ലഎ.ടനി.ലഎ. കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് എനനിവനിടങ്ങളനില്
ലട്രെെയനിനനിലാംഗട്ട് നല്കുന. 

5. കേഴക്കൂടലാം  സക്യൂടട്ട്-കകേരളയുലട  കനതൃതസത്തനില്  കേഴക്കൂടലാം  സക്യൂടട്ട്
ലട്രെെയനിനനിലാംഗട്ട് ഹഭാളനില് വചട്ട് പരനിഷ്കരനിച സനിലബസനില് പരനിശതീലനലാം
നല്കുന.

6. ലഎ.എലാം.ജനി.-യുമഭായനി  സഹകേരനിചട്ട്  തനിരവനനപുരലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്,
ലകേഭാചനി  ലഎ.എലാം.ജനി.-കേളനില്  വചട്ട്  സനിലബസനിലല  മഭാറത്തനിനനുസരനിചട്ട്
പരനിശതീലനലാം നല്കുന.

7. സഇൗകേരവപ്രദമഭായ  ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേളനില്  വചട്ട്  പരനിശതീലകേര്ക്കട്ട്
ഓഫട്ട് കേവഭാമ്പസട്ട് പരനിശതീലനലാം നല്കുന.

8. കുസഭാറട്ട്,  ലടലനികകേഭാലാം  ലട്രെെയനിനനിലാംഗട്ട്  ലസന്റെര്,  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്
കകേഭാകളജകേള  എനനിവയുമഭായനി  സഹകേരനിചട്ട്  മഭാറനിയ  സനിലബസട്ട്
അനുസരനിച്ചുള്ള സഭാകങതനികേ വനിദവയനില് പരനിശതീലനലാം നല്കുന.

9. ലകേല്കട്രെെഭാണുമഭായനി  സഹകേരനിചട്ട്  കേമ്പക്യൂടര്  അനുബന്ധ  കമഖലകേളനില്
പരനിശതീലനലാം നല്കുന.

10. കകേരള ലവല്ഡനിലാംഗട്ട് ആന്റെട്ട് റനിസര്ചട്ട് ഇനസനിറക്യൂടട്ട്,  ഏലൂര്, ആലവ-
യുമഭായനി  സഹകേരനിചട്ട്  ലവല്ഡനിലാംഗട്ട്  കട്രെെഡനിലല  ഇനസകര്മഭാര്ക്കട്ട്
പരനിശതീലനലാം നല്കുന.

(ബനി) ടനി സഭാപനലാം ഡയറകര് ജനറല് ഓഫട്ട് ലട്രെെയനിനനിലാംഗട്ട്,  നക്യൂഡല്ഹനിയുലട
അധനികേഭാര  പരനിധനിക്കട്ട്  കേതീഴനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  സഭാപനമഭായതനിനഭാല്  ഇക്കഭാരവത്തനില്
ഡയറകര് ജനറല് ഓഫട്ട് ലട്രെെയനിനനിലാംഗട്ട് ആണട്ട് തതീരമഭാനലമടുകക്കണതട്ട്.

(സനി)  കകേരളത്തനിനട്ട്  പുറത്തട്ട്  പരനിശതീലനത്തനിനട്ട്  നനികയഭാഗനിക്കുന  ഉകദവഭാഗസര്ക്കട്ട്
നനിയമഭാനുസൃതമുള്ള  യഭാത്രഭാബത്തയുലാം  ദനിനബത്തയുലാം  പ്രഥമ  പരനിഗണന   നല്കേനി
ലഭവമഭാക്കുനണട്ട്.
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തനിരവമ്പഭാടനി ലഎ.ടനി.ലഎ. ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം

183 (5821) ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലതഭാഴനിലലാം എദകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരവമ്പഭാടനി  ഐ.ടനി.ലഎ.  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  സലലാം

വനിട്ടുകേനിട്ടുനതനിനട്ട്  വവവസഭായ  പരനിശതീലന  വകുപട്ട്  റവനക്യൂ  വകുപനിനട്ട്  അകപക്ഷ

നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) റവനക്യൂ വകുപനില് നനിനലാം ഐ.ടനി.ലഎ. ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് സലലാം

വനിട്ടുകേനിടഭാന അടനിയനര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.  തനിരവമ്പഭാടനി ലഎ.ടനി.ലഎ.  ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി സലലാം

വനിട്ടുകേനിട്ടുനതനിനട്ട്  25-10-2016-ല് നനിര്ദ്ദനിഷ്ട ലഭാന്റെട്ട് ട്രെെഭാനസ്ഫര് കഫഭാമനിലള്ള അകപക്ഷ

വവഭാവസഭായനികേ പരനിശതീലന വകുപട്ട് കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് ജനിലഭാ കേളകര്ക്കട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) റവനക്യൂ വകുപ്പുമഭായനി ബന്ധലപടട്ട് നടപടനികേള തസരനിതലപടുത്തനിവരന.

അരനിത്തമഭാറനികേട്ട് കേഭാല്ക്കുകലഷന ആന്റെട്ട് കഡ്രഭായനിലാംഗട്ട് തസനികേയനിലല ഒഴനിവകേള

184 (5822) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്

ലതഭാഴനിലലാം എദകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

അരനിത്തമഭാറനികേട്ട്  കേഭാല്ക്കുകലഷന  ആന്റെട്ട്  കഡ്രഭായനിലാംഗട്ട്  (ഇനഡസനിയല്  ലട്രെെയനിനനിലാംഗട്ട്

വനിഭഭാഗലാം)  കേഭാറഗറനി  നമ്പര്  528/2012  തസനികേയനില്  ഇകപഭാള  എത്ര  ഒഴനിവകേള

നനിലവനിലണട്ട്;  എലഭാ  ഒഴനിവകേളുലാം  അടനിയനരമഭായനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയ്യുനതനിനുലാം

ഒഴനിവകേള നനികേത്തുനതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

അരനിത്തമഭാറനികേട്ട്  കേലാം  കഡ്രഭായനിലാംഗട്ട്  ഇനസകര് തസനികേയനില് നനിലവനില്  132

ഒഴനിവകേളുണട്ട്.  ആയതനില് 118  ഒഴനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

കശഷനിക്കുന  14  ഒഴനിവകേള  1971-ലല കകേരള ഡ്രഭാഫട്ട്സഭാന ലട്രെെയനിനനിലാംഗട്ട്  സകബഭാര്ഡനികനറട്ട്

സര്വ്വതീസട്ട്  റളസനിലല  ചേടലാം  3-3-(2)  പ്രകേഭാരമുള്ള സഭാനക്കയറത്തനിനഭായനി  നതീക്കനി

വചനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.



257

നനിര്മ്മേഭാണ ലതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി അലാംഗങ്ങളക്കട്ട് ആകരഭാഗവ ഇനഷസറനസട്ട്
പദതനി

185 (5823) ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴനിലലാം എദകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ആകരഭാഗവ ഇനഷസറനസട്ട് പദതനിയനില് രജനിസര് ലചേയ്യുവഭാന നനിര്മ്മേഭാണ
ലതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  അലാംഗങ്ങളക്കട്ട്  അവസരലാം നനികഷധനിക്കുനതഭായ പരഭാതനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉലണങനില് പ്രസ്തുത ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് കൂടനി ആകരഭാഗവ ഇനഷസറനസട്ട്
പദതനിയനില് അലാംഗമഭായനി രജനിസര് ലചേയ്യുനതനിനട്ട് അനുമതനി നല്കുവഭാനുളള നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  നനിര്മ്മേഭാണ  ലതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  അലാംഗങ്ങലള  ആകരഭാഗവ  ഇനഷസറനസട്ട്
പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തുന കേഭാരവലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

ഇതര സലാംസഭാന കജഭാലനിക്കഭാരലട കലബര് കേവഭാമ്പുകേളനില് അമനിതമഭായ ലഹരനി
ഉപകയഭാഗലാം

186 (5824) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴനിലലാം എദകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരളത്തനിലല ഇതര സലാംസഭാന കജഭാലനിക്കഭാരലട കലബര് കേവഭാമ്പുകേളനില്
കേഞഭാവട്ട്  കപഭാലളള  ലഹരനി  വസ്തുക്കള  വവഭാപകേമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കലപടുനലണനളള
വസ്തുത ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇവരലട അമനിതമഭായ ലഹരനി ഉപകയഭാഗലാം കകേരളത്തനിലല പഭാവലപടവരലടയുലാം
സഭാധഭാരണക്കഭാരലടയുലാം  ദസസരജതീവനിതത്തനിനട്ട്  ഭലാംഗലാം  വരത്തുന  എന  വസ്തുത
മനസ്സനിലഭാക്കനി  ഇതനിലന  ലചേറുക്കഭാന  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുലമനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി  എദകസട്ട്  വകുപനില്  വനിവനിധ  സലങ്ങളനില്  പ്രകതവകേ
ലസലട്ട്ല രൂപതീകേരനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

1484/2019
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(ബനി)  കകേരളത്തനിലല  ഇതര  സലാംസഭാന  കജഭാലനിക്കഭാരലട  ഇടയനില്  ലഹരനി
വസ്തുക്കള  വവഭാപകേമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കലപടുനതുലാം  ഇവരലട  അമനിതമഭായ  ലഹരനി
ഉപകയഭാഗലത്ത  തുടര്നണഭാകുന  കമസമഭാധഭാന  പ്രശ്നങ്ങളുലാം  ലപഭാതുജനങ്ങളുലട
ലലസസരജതീവനിതത്തനിനട്ട്  ഭലാംഗലാം  വരത്തുനതനിനട്ട്  ഇടയഭാകുനതുലാം വളലര ഗുരതരമഭായ
സഭാമൂഹവപ്രശ്നമഭായഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്  കേഭാണുനതട്ട്.  ഇത്തരലാം  പ്രവണതകേള  തടയുനതനിനട്ട്
ശക്തമഭായ പരനികശഭാധനകേളഭാണട്ട് എലലകസട്ട് വകുപനിലന്റെ ആഭനിമുഖവത്തനില് 'ഓപകറഷന ഭഭായനി'
എന  കപരനില്  നടത്തനിവരനതട്ട്.  ഇതര  സലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  കലബര്
കേവഭാമ്പുകേളുലാം  ലതഭാഴനിലനിടങ്ങളുലാം  കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  ലഹരനി  വസ്തുക്കളുലട  വനിപണനലാം,  ഉപകയഭാഗലാം
എനനിവ  തടയുനതനിനട്ട്  എലലകസട്ട്  ഷഭാകഡഭാ  സലാംവനിധഭാനവലാം  ഇന്റെലനിജനസട്ട്  വനിഭഭാഗവലാം
ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  രഹസവനനിരതീക്ഷണലാം  നടത്തുകേയുലാം  വനിവരങ്ങള  കശഖരനിക്കുകേയുലാം
കേര്ശ്ശേനമഭായനി  നനിയമ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുനണട്ട്.  ഇത്തരത്തനില്
ലതഭാഴനിലഭാളനികേള ഒനനിചട്ട് കചേരന സലങ്ങളുലാം ലഹരനി ഉപകയഭാഗവലാം വനിപണനവലാം
നടക്കഭാനനിടയുള്ള  സലങ്ങളുലാം  പ്രകതവകേലാം  നനിരതീക്ഷണ  വനികധയമഭാക്കുകേയുലാം  ഇതര
സലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള  മയക്കുമരനലാം  പുകേയനില  ഉത്പനങ്ങളുമടക്കമുള്ള
ലഹരനി  പദഭാര്തങ്ങളുലട  വഭാഹകേരഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതട്ട്  തടയുനതനിനട്ട്  ലറയനില്കവ
കപഭാലതീസട്ട്, ആര്.പനി.എഫട്ട്. വനിഭഭാഗങ്ങളുമഭായനി കചേര്നട്ട് ലറയനില്കവ കസഷനുകേളനിലലാം
ലട്രെെയനിനുകേളനിലലാം  പരനികശഭാധനയുലാം നടത്തുനണട്ട്.  മയക്കുമരനകേളുലടയുലാം  പുകേയനില
ഉല്പനങ്ങളുലടയുലാം  മറട്ട്  ലഹരനി  പദഭാര്തങ്ങളുലടയുലാം  ഉപകയഭാഗലാം  മൂലമുണഭാകുന
ആകരഭാഗവപ്രശ്നങ്ങലള സലാംബന്ധനിചട്ട് ലപഭാതുജനങ്ങളക്കനിടയനില് അവകബഭാധലാം ഉണഭാക്കുനതനിനട്ട്
എലലകസട്ട്   വകുപട്ട്  നടപനിലഭാക്കനി  വരന  കബഭാധവത്കേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഇത്തരലാം
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കനിടയനികലക്കട്ട് വവഭാപനിപനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) ഇക്കഭാരവലാം ഇകപഭാള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.

ലഹരനി വനിരദ കബഭാധവത്കേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

187 (5825) ശതീ  .   ലകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലതഭാഴനിലലാം എദകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) എദകസട്ട് വകുപനിലന്റെ ലഹരനി വനിരദ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട ഭഭാഗമഭായുള്ള
കബഭാധവത്ക്കരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കൂടുതല്  വവഭാപനിപനിക്കുവഭാന  ഉകദ്ദശനിക്കുനകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസസ്തുത പദതനിയനില് കുടുലാംബശതീ യൂണനിറകേലള പങഭാളനികേളഭാക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാലയനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; ഉലണങനില് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കുടുലാംബശതീ  യൂണനിറകേള  നടത്തുന  ലഹരനിവനിരദ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ഫലപ്രദമഭാകുലമനതനിനഭാല്  ഇതനിനഭായനി  പ്രകതവകേ  പദതനികേള  തയ്യേഭാറഭാക്കുവഭാന
ഉകദ്ദശനിക്കുനകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  മദവവര്ജനത്തനിനട്ട്  ഊനല്  നല്കേനിയുലാം  മയക്കുമരനകേളുലട
ഉപകഭഭാഗലാം പൂര്ണമഭായനി ഇലഭാതഭാക്കുവഭാനുലാം ലക്ഷവമനിടട്ട്  സലാംഘടനിപനിക്കുന കബഭാധവത്കേരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏകകേഭാപനിപനിക്കഭാന കകേരള സലാംസഭാന ലഹരനി വര്ജന മനിഷന
"വനിമുക്തനി”-ക്കട്ട് രൂപലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി&സനി) ഉണട്ട്. കുടുലാംബശതീയടക്കമുള്ള സനദ സലാംഘടനകേളുലട പങഭാളനിത്തകത്തഭാടു
കൂടനി മദവവനിരദ ലഹരനി വര്ജന കബഭാധവത്കേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏകകേഭാപനി
പനിക്കുനതനിനഭായനി  കകേരള  സലാംസഭാന  ലഹരനി  വര്ജന  മനിഷന  "വനിമുക്തനി”-ക്കട്ട്
രൂപലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  "വനിമുക്തനി”-യുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട ഭഭാഗമഭായനി പ്രകതവകേ
പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കുനതഭാണട്ട്.

ലഹരനി വനിരദ കബഭാധവത്കേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

188  (T*5826)ശതീ  .    ഇ  .    ടനി  .    ദടസണ്  മഭാസര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ലതഭാഴനിലലാം എദകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മദവവര്ജന നയലാം ലപഭാതുജനങ്ങളക്കനിടയനില് വവഭാപകേമഭായനി പ്രചേരനിപനി
ക്കുനതനിനട്ട് ലസമനിനഭാറുകേളുലാം വഭാര്ഡട്ട് തല കബഭാധവല്കേരണ ക്ലഭാസുകേളുലാം സലാംഘടനിപനി
ക്കഭാനുകദ്ദശനിക്കുനകണഭാലയനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) വനിദവഭാലയങ്ങളനിലലയുലാം കേലഭാലയങ്ങളനിലലയുലാം ലഹരനി വനിരദ ക്ലബനിലല
അലാംഗങ്ങലള പ്രകയഭാജനലപടുത്തനി സമൂഹത്തനിലല വനിവനിധതലങ്ങളനില് ലഹരനിവനിരദ
കബഭാധവല്ക്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തുവഭാന ഉകദ്ദശനിക്കുനകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി)  ഉകദ്ദശനിക്കുനണട്ട്.  നനിലവനില്  അത്തരലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനി
വരനണട്ട്.  കബഭാധവത്കേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട ഏകകേഭാപനത്തനിനഭായനി കകേരള സലാംസഭാന
ലഹരനി വര്ജന മനിഷന-  “വനിമുക്തനി” രൂപതീകേരനിചട്ട് പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

വനനിതഭാ എലലകസട്ട് ഗഭാര്ഡട്ട്

189 (5827) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴനിലലാം എദകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാറഗറനി  നമ്പര്  534/2013,  പനി.എസട്ട്.സനി  റഭാങട്ട്  ലനിസനില്നനിനലാം  എദകസട്ട്
വകുപനില് എത്ര വനനിതഭാ എദകസട്ട് ഗഭാര്ഡുമഭാലര നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്;  എത്ര ഒഴനിവകേള
നനിലവനിലണട്ട്; എലഭാ ഒഴനിവകേളനികലക്കുലാം നനിയമനലാം നടത്തുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വനനിതഭാ  എദകസട്ട്  ഗഭാര്ഡട്ട്  നനിയമനത്തനിനഭായനി  അകപക്ഷ  ക്ഷണനിക്കുന
സമയത്തട്ട് മൂനട്ട് മഭാസലത്ത പരനിശതീലനമഭാണട്ട് പറഞ്ഞനിരലനങനിലലാം നനിയമനിക്കലപട
കശഷലാം  ആറട്ട്  മഭാസലത്ത  പരനിശതീലനമഭാണട്ട്  നലനി  വരനലതനട്ട്  ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ; ഇതട്ട് സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

* T മഭാറനിവച കചേഭാദവലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന. 
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ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാറഗറനി  നമ്പര്  534/2013  എനതട്ട്  പുരഷ  സനിവനില്  എലലകസട്ട്
ഒഭാഫതീസര്മഭാരലട റഭാങട്ട്  ലനിസഭാണട്ട്.  വനനിതഭാ എലലകസട്ട് ഗഭാര്ഡുമഭാരലട  (കേഭാറഗറനി
നമ്പര്  261/2014)  നനിലവനിലള്ള  റഭാങട്ട്  ലനിസനില്  നനിനലാം  154  വനനിതഭാ  സനിവനില്
എലലകസട്ട്   ഓഫതീസര്മഭാലര  നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.  നനിലവനില്  ഒഴനിവള്ള  32  എണലാം
പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) 3-10-2015-ലല ജനി.ഒ.(പനി)  നമ്പര് 178/2015/റനി.ഡനി.  ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം
എലലകസട്ട്  ലസഷവല്  റള  കഭദഗതനി  ലചേയനിട്ടുള്ളതുലാം  ആയതനിനപ്രകേഭാരലാം  പുരഷ/
വനനിതഭാ  സനിവനില്  എലലകസട്ട്  ഓഫതീസര്മഭാരലട  ലട്രെെയനിനനിലാംഗട്ട്  180  പ്രവൃത്തനി
ദനിവസങ്ങളഭായനി  നനിശയനിചനിട്ടുള്ളതുമഭാണട്ട്.  1-1-2015-നുകശഷലാം  പുതനിയതഭായനി  കജഭാലനിയനില്
പ്രകവശനിക്കുന  സനിവനില്  എലലകസട്ട്  ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കട്ട്  180  ദനിവസലത്ത  പ്രതീസര്വ്വതീസട്ട്
ലട്രെെയനിനനിലാംഗട്ട്  വനിജകേരമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന  മുറയട്ട്  മഭാത്രകമ  സബ്സഭാന്റെതീവട്ട്
കപഭാസനില് നനിയമനലാം നല്കേഭാവൂ എനട്ട് നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ളതുമഭാണട്ട്.

ബനിയര്-ലലവന പഭാര്ലറുകേളനില് എലലകസട്ട് വകുപട്ട് ലറയ്ഡുകേള

190 (5828) ശതീ  .    ദഹബനി  ഈഡന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴനിലലാം എദകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2016  ജൂണ്  1  മുതല് നഭാളനിതുവലര സലാംസഭാനത്തട്ട് ബനിയര്  -  ദവന
പഭാര്ലറുകേളനില്  എദകസട്ട്  വകുപട്ട്  എത്ര  ലറയ്ഡുകേള  നടത്തുകേയുണഭായനി  എനട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  ലറയ്ഡുകേളുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  എത്ര  കകേസുകേള  രജനിസര്
ലചേയ്യുകേയുണഭായനി എനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലറയ്ഡനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  കമകക്കടട്ട്  കേണ  എത്ര  ബനിയര്  -
ദവന പഭാര്ലറുകേളുലട ദലസനസട്ട് റദ്ദട്ട് ലചേയ്യുകേയുണഭായനി എനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 4045 ലറയ്ഡുകേള നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) 43 കകേസ്സുകേള രജനിസര് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  കകേസ്സുകേളുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  തനിരവനനപുരലാം  ജനിലയനില്  ഒര
ബനിയര്/ലലവന പഭാര്ലറനിലന്റെ ലലലസനസട്ട് സസ് ലപന്റെട്ട് ലചേയട്ട് പൂടനിയനിട്ടുണട്ട്. എനഭാല്
ലലലസനസുകേലളഭാനലാം റദ്ദട്ട് ലചേയനിടനില.
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191 (5829) ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് കുനപനിള്ളനി : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴനിലലാം എദകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് ജനിലയനില് കേഭാക്കൂര് പഞഭായത്തനിലല രഭാമല്ലൂര് മഞ്ഞകങഭാടട്ട്
എന സലത്തട്ട് വവഭാപകേമഭായനി ചേഭാരഭായലാം വഭാറനി വവഭാപഭാരലാം നടത്തുനതട്ട് ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഈ വനിഷയത്തനില് കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് എദകസട്ട് ലഡപക്യൂടനി കേമ്മേതീഷണര്ക്കട്ട്
പരഭാതനി  ലഭനിചനിരകനഭാ;  എങനില്  ആയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  സസതീകേരനിച
നടപടനികേളുലട വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ടനി വനിഷയത്തനില് കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് ലഡപക്യൂടനി എലലകസട്ട് കേമ്മേതീഷണര്ക്കട്ട്
പരഭാതനികേലളഭാനലാം ലഭനിചനിടനില. എനനിരനഭാലലാം പ്രസ്തുത പ്രകദശത്തുനനിനലാം ഉടമസനനിലഭാത്ത
നനിലയനില്  വഭാഷുലാം  ചേഭാരഭായവലാം  കേലണടുത്തതനിനട്ട്  കചേളന്നൂര്  എലലകസട്ട്  ലറയ്ഞട്ട്
ഓഫതീസനില് രണട്ട് അബ്കേഭാരനി കകേസ്സുകേള രജനിസര് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

എലലകസട്ട് ഓഫതീസനിനട്ട് പുതനിയ ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള

192 (5830) ശതീ  .    സനി  .    എഫട്ട്  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്
ലതഭാഴനിലലാം എദകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ചേങ്ങനഭാകശ്ശേരനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  എദകസട്ട്  ഓഫതീസനിലന്റെ  നനിലവനിലല
കേഭാലപഴക്കലാം ലചേന ലകേടനിടത്തനിനു പകേരലാം പുതനിയതട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങനില് ഇക്കഭാരവത്തനില് ആവശവമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഉണട്ട്.  പുതനിയ എലലകസട്ട് ഓഫതീസട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കുനതട്ട് സലാംബന്ധനിച ശനിപഭാര്ശ
പരനികശഭാധനിച്ചുവരന.

എലലകസട്ട് കകേസ്സുകേള

193 (5831) ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴനിലലാം എദകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന  കശഷലാം  എത്ര  എദകസട്ട്  കകേസുകേള
രജനിസര് ലചേയലവനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  2016  കമയട്ട്  മഭാസത്തനിനട്ട്  കശഷലാം  എത്ര  അബ്കേഭാരനി  കകേസുകേളനില്
പരഭാജയലപട്ടുലവനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  എദകസട്ട് കകേസുകേള പരഭാജയലപടുനതനിലന്റെ കേഭാരണലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങനില്  അതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്  എനട്ട്  നടപടനിയഭാണട്ട്  സസതീകേരനിക്കുവഭാന
ഉകദ്ദശനിക്കുനലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന കശഷലാം  26-10-2016  തതീയതനി

വലര എലലകസട്ട് വകുപട്ട്  11480  അബ്കേഭാരനി കകേസ്സുകേളുലാം  1286  എന.ഡനി.പനി.എസട്ട്.

കകേസ്സുകേളുലാം 25171 കകേഭാട്പ കകേസ്സുകേളുലാം രജനിസര് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  എലലകസട്ട്  വകുപട്ട്  2016  കമയട്ട്  മഭാസത്തനിനട്ട്  മുമ്പട്ട്  രജനിസര്  ലചേയട്ട്

കുറപത്രലാം സമര്പനിച 455 അബ്കേഭാരനി കകേസ്സുകേള നഭാളനിതുവലര പരഭാജയലപടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  എലലകസട്ട്  വകുപട്ട്  പരഭാജയലപടുന  കകേസ്സുകേള
സലാംബന്ധനിചട്ട്  ബന്ധലപട  സര്ക്കഭാര് അഭനിഭഭാഷകേനുമഭായനി  ചേര്ച ലചേയട്ട്  ടനി  കകേസട്ട്
പരഭാജയലപടഭാനുണഭായ  കേഭാരണങ്ങള  വനിലയനിരത്തനി  കൂടുതല്  മുനകേരതലകേള
സസതീകേരനിക്കുനണട്ട്.  പ്രസ്തുത  കകേസ്സുകേളുലട  വനിധനിപകേര്പ്പുകേള  പരനികശഭാധനിചട്ട്  ആവശവമഭായ
നനിയകമഭാപകദശത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  അപതീല്  സമര്പനിച്ചുവരന.  നനിയമത്തനിലല
പഴതുകേള  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  കുറക്കഭാര്  ശനിക്ഷയനില്  നനിനലാം  ഒഴനിവഭാകുനതട്ട്  തടയഭാന
അബ്കേഭാരനി  ആകനില്  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ  പരനിഷ്കഭാരങ്ങള  വരത്തുന  കേഭാരവലാം  പരനികശഭാധനിചട്ട്
കവണ  നടപടനികേള  ലലകേലക്കഭാണ്ടുവരന.  സഭാക്ഷനികേള  കൂറുമഭാറുനതുലകേഭാണട്ട്  കകേസ്സുകേള
പരഭാജയലപടുനണട്ട്.  കകേസ്സുകേള  കേലണടുത്തട്ട്  രജനിസര്  ലചേയ്യുന  സമയകത്തഭാ
അകനസഷണത്തനികലഭാ  കുറപത്രലാം  സമര്പനിക്കുന  സമയകത്തഭാ  നടപടനികമത്തനില്   ഉണഭായ
എലനങനിലലാം  പഭാകേപനിഴകയഭാ  അപഭാകേതകയഭാ  ലകേഭാണഭാണട്ട്  പ്രസ്തുത  കകേസ്സുകേള
പരഭാജയലപടനിട്ടുള്ളതട്ട് എങനില് ബന്ധലപട ഉകദവഭാഗസര്ക്കട്ട് പ്രസ്തുത വനിഷയത്തനില്
കേര്ശനമഭായ  തഭാക്കതീതട്ട്  നല്കുകേയുലാം  ആയതട്ട്  മനധഃപ്പൂര്വ്വമഭായ  വതീഴ്ചയഭാണട്ട്  എനട്ട്
കബഭാദവലപടഭാല് ഉചേനിതമഭായ അചടക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയവരന.
പ്രധഭാനലപട കകേസ്സുകേള അകനസഷനിക്കുനതനിനുകവണനി എലലകസട്ട് വകുപനില് ലലകലാം
ബഭാഞട്ട്  രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയവരന.
കകേസ്സുകേള കേലണടുക്കുനതുലാം അകനസഷണവലാം ആയനി  ബന്ധലപട നടപടനികമങ്ങള
സലാംബന്ധനിചട്ട്  എലലകസട്ട്  ഉകദവഭാഗസര്ക്കട്ട്  പ്രകതവകേ  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള
സലാംഘടനിപനിച്ചുവരനണട്ട്.
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194 (5832) ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് കുനപനിള്ളനി : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴനിലലാം എദകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനകശഷലാം  എദകസട്ട്  വകുപനില്
ഇനലസകര്, അസനിസന്റെട്ട് സബട്ട് ഇനലസകര്, പ്രനിവന്റെതീവട്ട് ഓഫതീസര് തസനികേകേളനില്
നഭാളനിതുവലര എത്ര സലലാം മഭാറ ഉത്തരവകേള പുറലപടുവനിച്ചുലവനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എദകസട്ട്  വകുപനില്  സലലാംമഭാറത്തനിനട്ട്  മഭാനദണ്ഡലാം  നനിലവനിലകണഭാ;
ഉലണങനില് ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പട്ട് ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) മഭാനദണ്ഡലാം ലലാംഘനിച്ചു എനട്ട് കേലണത്തനി എത്ര സലലാം മഭാറ ഉത്തരവകേള
2016  കമയട്ട്  25-നട്ട്  കശഷലാം  കകേരള  അഡനിനനികസറതീവട്ട്  ദട്രെെബക്യൂണല് കസ ലചേയനിട്ടുലണനട്ട്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) മഭാനദണ്ഡലാം ലലാംഘനിചട്ട് സലമഭാറ ഉത്തരവട്ട് പുറലപടുവനിച ഉകദവഭാഗസര്ലക്കതനിലര
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  എലലകസട്ട് ഇനലസകര്മഭാരലട 3 ഉത്തരവകേളുലാം അസനിസന്റെട്ട് എലലകസട്ട്
ഇനലസകര്മഭാരലട  ഒരത്തരവലാം  പ്രനിവന്റെതീവട്ട്  ഓഫതീസര്മഭാരലട  49  ഉത്തരവകേളുലാം
പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  എകട്ട്  ഡനി5-13159/15  തതീയതനി  8-7-2015,  എകട്ട്.ഡനി5-17321/15
തതീയതനി 8-7-2015 എനതീ സര്ക്കുലറുകേള പ്രകേഭാരവലാം 14-06-2016-ലല എകട്ട് ഡനി3-
777/16  നമ്പര് കേത്തട്ട് പ്രകേഭാരവലാം  സലലാംമഭാറവമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  എലലകസട്ട്  കേമ്മേതീഷണര്
ലപഭാതു നനിര്കദ്ദശങ്ങള നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  (പകേര്പട്ട് ഉള്ളടക്കലാം ലചേയ്യുന.*)

(സനി)  എലലകസട്ട്  ഇനലസകര്  കകേഡറനിലലാം  അസനിസന്റെട്ട്  എലലകസട്ട്  ഇനലസകര്
കകേഡറനിലലാം ഓകരഭാ ട്രെെഭാനസ്ഫര് ഉത്തരവകേള കസ ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  മഭാനദണ്ഡലാം  ലലാംഘനിചട്ട്  സലമഭാറ  ഉത്തരവട്ട്  പുറലപടുവനിചതട്ട്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ശദയനില്ലപടനിടനില.

എലലകസട്ട് വകുപനിലല ലഡപക്യൂടനി കേമ്മേതീഷണര് സലലാംമഭാറലാം

195 (5833) ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴനിലലാം എദകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എദകസട്ട്  വകുപനില്  ലഡപക്യൂടനി  കേമ്മേതീഷണര്  തസനികേയനില്  ഈ
സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന  കശഷലാം  എത്ര  ഉകദവഭാഗസലര  സലലാം  മഭാറനി
ഉത്തരവട്ട്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്  എനട്ട്  വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  പ്രസ്തുത  ഉത്തരവകേളുലട
പകേര്പട്ട് ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്. 
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(ബനി)  കമല്  തസനികേയനില്  സലലാം  മഭാറത്തനിനട്ട്  മഭാനദണ്ഡലാം  നനിലവനിലകണഭാ;
ഉലണങനില് പകേര്പട്ട് ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എദകസട്ട് കേമ്മേതീഷണകററനിലല ലഡപക്യൂടനി  കേമ്മേതീഷണര്  (അബ്കേഭാരനി)
തസനികേയനില് ഒര  ലഡപക്യൂടനി കേമ്മേതീഷണര്ക്കട്ട് എത്ര നഭാള തുടരഭാലമനട്ട് കേഭാലഭാവധനി
നനിജലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങനില് അതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  എലലകസട്ട് വകുപനില് ലഡപക്യൂടനി എലലകസട്ട് കേമ്മേതീഷണര് തസനികേയനില്
ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനകശഷലാം  4  ഉകദവഭാഗസലര  സലലാം  മഭാറനി
ഉത്തരവട്ട് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്. പകേര്പട്ട് ഇകതഭാലടഭാപലാം ഉള്ളടക്കലാം ലചേയ്യുന.*

(ബനി)  ലഡപക്യൂടനി  എലലകസട്ട്  കേമ്മേതീഷണര്  തസനികേയനിലല  ഉകദവഭാഗസലന്റെ
സലലാംമഭാറത്തനിനട്ട് മഭാനദണ്ഡങ്ങള നനിലവനിലനില.

(സനി) നനിജലപടുത്തനിയനിടനില. ഇക്കഭാരവലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

എലലകസട്ട് വകുപനില് കേമ്പക്യൂടര്വത്കേരണലാം

196 (5834) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലതഭാഴനിലലാം എദകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എദകസട്ട്  വകുപനില്  കേമ്പക്യൂടര്വത്ക്കരണലാം  നടപഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദശനിക്കുനകണഭാ;
എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  എദകസട്ട്  വകുപനിലല  കപലമന്റുകേളക്കട്ട്  ഇ-കപയ്ലമന്റെട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം
ആവനിഷ്കരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേമ്പക്യൂടര്വത്ക്കരണലാം  നടപഭാക്കുവഭാനഭായനി  തുകേ  നതീക്കനി  വചനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് എന്തു തുകേയഭാണട്ട് ഇതനിനഭായനി നതീക്കനിവചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ഡനി)  സുതഭാരവത  ഉറപഭാക്കുനതനിനുലാം  ജനങ്ങളക്കട്ട്  കവഗത്തനില്  കസവനലാം
ലഭവമഭാക്കുനതനിനുമഭായനി  വകുപനില്  കേമ്പക്യൂടര്വത്ക്കരണലാം  നടപഭാക്കുവഭാന  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(എ)  ഉകദ്ദശനിക്കുനണട്ട്.  എലലകസട്ട്  വകുപനിലല  എലഭാ  ഓഫതീസുകേളനിലലാം  കേമ്പക്യൂടര്
നല്കുകേയുലാം   ഇന്റെര്ലനറട്ട്  കേണക്ഷന ലഭവമഭാക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  അസനിസന്റെട്ട്  എലലകസട്ട്
കേമ്മേതീഷണര് മുതലള്ള എലഭാ ഉകദവഭാഗസര്ക്കുലാം എലലകസട്ട് ഇന്റെലനിജനസട്ട് ബക്യൂകറഭാ
ഇനലസകര്മഭാര്ക്കുലാം ഇ-ലമയനില് ലഎ.ഡനി. നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. വകുപനില് ഇ-ഫയലനിലാംഗട്ട്
സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ആദവഘടത്തനില്  എലലകസട്ട്
കേമ്മേതീഷണകററനില്  ഇ-ഫയലനിലാംഗട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  മറട്ട്  സബട്ട്
ഓഫതീസുകേളനിലലാം  ഇ-ഫയലനിലാംഗട്ട്  നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  തുടര്ന
വരന.

(ബനി)  ഇ-കപയ്ലമന്റെട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  എലലകസട്ട്  വകുപനില്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
എലലകസട്ട് വകുപനില് ഓണ്ലലലന മുഖഭാനരലാം നല്കുന 16 സര്വ്വതീസുകേളുലട ഫതീസുലാം
മറലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഇ-ട്രെെഷറനി സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂലടയഭാണട്ട് അടച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്.

(സനി)  എലലകസട്ട്  ഫതീല്ഡട്ട്  ഓഫതീസുകേളുലട  നവതീകേരണത്തനിനുലാം  കേമ്പക്യൂടര്
വത്കേരണത്തനിനുമഭായനി കേമ്പക്യൂടറുകേളുലാം അനുബന്ധ സഭാമഗ്രനികേളുലാം വഭാങ്ങുനതനിനഭായനി
2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനിലല പഭാന ഫണനില് 31 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം എലലകസട്ട്
ലലകലാം റനികക്കഭാര്ഡ്സട്ട് ബക്യൂകറഭായുലട കേഭാരവക്ഷമമഭായ പ്രവര്ത്തനത്തനിനട്ട് എന.ലഎ.സനി.-യുലട
സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  ഒര  കസഭാഫട്ട് ലവയര്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  30  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം
വകേയനിരത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  എലലകസട്ട്  വകുപനിലന്റെ  22  കസവനങ്ങള  ഓണ്ലലലന  ആക്കഭാന
തതീരമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില്  16  സര്വ്വതീസുകേള  ഓണ്ലലലനനില്  നല്കേനിവരന.
ബഭാക്കനിയുള്ള  6  സര്വ്വതീസുകേള  ഓണ്ലലലന  ആക്കഭാനുള്ള  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചു
വരന.

ആദനിവഭാസനി കകേഭാളനനികേളനിലലാം ഊരകേളനിലലാം വവഭാജമദവത്തനിലന്റെയുലാം
മയക്കുമരനനിലന്റെയുലാം ഉപകഭഭാഗലാം

197 (5835) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴനിലലാം എദകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലത്ത ആദനിവഭാസനി കകേഭാളനനികേളനിലലാം ഊരകേളനിലലാം വവഭാജമദവത്തനിലന്റെയുലാം
മയക്കുമരനനിലന്റെയുലാം ഉപകഭഭാഗലാം വര്ദനിച്ചു വരനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാലയനട്ട്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതട്ട് നനിയനനിക്കുനതനിനട്ട് എലനഭാലക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുലണനട്ട്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  ആദനിവഭാസനി  കകേഭാളനനികേളനിലലയുലാം  ഊരകേളനിലലയുലാം
മദവത്തനിലന്റെയുലാം മയക്കുമരനകേളുലടയുലാം ഉപകയഭാഗലാം നനിയനനിക്കുനതനിനട്ട് എലലകസട്ട്
വകുപട്ട് ശക്തമഭായ പരനികശഭാധനകേളുലാം തുടര്ചയഭായ ലറയ്ഡുകേളുലാം നടത്തനിവരനണട്ട്.
ഇത്തരലാം  കമഖലകേള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  വവഭാജമദവത്തനിലന്റെയുലാം  കേഞഭാവട്ട്  അടക്കമുള്ള
ലഹരനി  വസ്തുക്കളുലടയുലാം  ഉത്പഭാദനലാം,  വനിപണനലാം  തുടങ്ങനിയവ  തടയുനതനിനട്ട്  എലലകസട്ട്
ഷഭാകഡഭാ  സലാംവനിധഭാനവലാം  ഇന്റെലനിജനസട്ട്  വനിഭഭാഗവലാം  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  രഹസവ
നനിരതീക്ഷണലാം  നടത്തുകേയുലാം  വനിവരങ്ങള  കശഖരനിക്കുകേയുലാം  കേര്ശ്ശേനമഭായ  നനിയമ
നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുനണട്ട്.  ആദനിവഭാസനികേളക്കട്ട്  മദവവലാം  മയക്കു
മരനകേളുലാം  പുകേയനില  ഉല്പനങ്ങളുലാം  എത്തനിച്ചു  നല്കുനവലര  പ്രകതവകേലാം  നനിരതീക്ഷണ
വനികധയമഭാക്കുകേയുലാം  കേര്ശന  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുനണട്ട്.   കപഭാലതീസട്ട്,
കഫഭാറസട്ട്,  എലലകസട്ട്  വനിഭഭാഗങ്ങളുമഭായനി  കചേര്നട്ട്  സലാംയുക്ത ലറയ്ഡുകേളുലാം  നടത്തനി
വരന. അടപഭാടനിയനിലലാം മഭാനനവഭാടനിയനിലലാം "ജനലലമത്രനി എലലകസട്ട്”രൂപതീകേരനിചട്ട്
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരനണട്ട്. മദവത്തനിലന്റെയുലാം മയക്കുമരനകേളുലടയുലാം പുകേയനില ഉല്പനങ്ങളുലടയുലാം
മറട്ട്  ലഹരനി  പദഭാര്തങ്ങളുലടയുലാം  ഉപകയഭാഗലാം  മൂലമുണഭാകുന  ആകരഭാഗവപ്രശ്നങ്ങലള
സലാംബന്ധനിചട്ട് അവകബഭാധലാം ഉണഭാക്കുനതനിനട്ട് ആദനിവഭാസനി കകേഭാളനനികേളുലാം ഊരകേളുലാം
കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  എലലകസട്ട്  വകുപട്ട്  പ്രകതവകേ  കബഭാധവത്കേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം
സലാംഘടനിപനിച്ചുവരനണട്ട്.

എലലകസട്ട് പ്രനിവന്റെതീവട്ട് ഓഫതീസര്മഭാരലട ഒഴനിവകേള

198 (5836) ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴനിലലാം എദകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  എദകസട്ട്  പ്രനിവന്റെതീവട്ട്  ഓഫതീസര്മഭാരലട  എത്ര  ഒഴനിവകേള
നനിലവനിലലണനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; ജനില തനിരനിച്ചുള്ള വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഒഴനിവളള  തസനികേകേളനില്  ഉടന  നനിയമനലാം  നടത്തുനതനിനഭാവശവമഭായ
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  എലലകസട്ട്  പ്രനിവന്റെതീവട്ട്  ഓഫതീസര്മഭാരലട
33 ഒഴനിവകേള നനിലവനിലണട്ട്. ജനില തനിരനിച്ചുള്ള  വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് - 6

വയനഭാടട്ട് - 5

കേണ്ണൂര് - 13

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് - 9

കമല്പറഞ്ഞ ഒഴനിവകേലളലഭാലാം പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്. 
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ബനിവകറജസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷനനിലല കപഭാസട്ട് കനികയഷന

199 (5837) ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്
ലതഭാഴനിലലാം എദകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ബനിവകറജസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷനനില്  എല്.ഡനി.  ക്ലഭാര്ക്കട്ട്  തസനികേയുലടയുലാം  അസനിസന്റെട്ട്
കഗ്രഡട്ട്  2  തസനികേയുലടയുലാം  കപഭാസട്ട്  കനികയഷന  സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
ഉത്തരവകേളുലട പകേര്പട്ട് ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ബനിവകറജസട്ട് കകേഭാര്പകറഷനനില് എല്.ഡനി. ക്ലഭാര്ക്കട്ട് തസനികേകേളുലാം അസനിസന്റെട്ട്
കഗ്രഡട്ട്-II  തസനികേകേളുലാം സൃഷ്ടനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവകേളുലട പകേര്പ്പുകേള
അനുബന്ധമഭായനി* കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

ബനിവകറജസട്ട് കകേഭാര്പകറഷനനിലല ഒഇൗടട്ട് ലലറകേളനില് വനനിതകേള

200 (5838) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴനിലലാം എദകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ബനിവകറജസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷനനിലല  ഒഇൗടട്ട് ലലറകേളനില്  വനനിതകേലള
നനിയമനിക്കനില എന തതീരമഭാനമുകണഭാലയനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സതീകേൾ  പനി.എസട്ട്.സനി.  റഭാങട്ട്  ലനിസനില്  ഉൾലപടനിട്ടുലാം  പുരഷന്മേഭാര്ക്കട്ട്
മഭാത്രലാം നനിയമനലാം നല്കേനിലയന പരഭാതനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  വനനിതകേളക്കട്ട്  ഒഇൗടട്ട് ലലറകേളലഭാത്തയനിടങ്ങളനില്  കജഭാലനി  നല്കേണലമനട്ട്
ലലഹകക്കഭാടതനി നനിര്കദ്ദശമുകണഭാ; ഇക്കഭാരവത്തനില് സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇപ്രകേഭാരമുള്ള  സതീ  പുരഷ  വനികവചേനലാം  അവസഭാനനിപനിക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലവനിലള്ള  അബ്കേഭാരനി  നനിയമലാം  അനുസരനിചട്ട്  വനനിതകേലള  ബനിവകറജസട്ട്
കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  ഒഇൗടട്ട് ലലറകേളനില്  നനിയമനിക്കുവഭാന  കേഴനിയനില.  ഇതുസലാംബന്ധനിച
ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പട്ട് അനുബന്ധമഭായനി* കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്. 
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(സനി) ഉണട്ട്. ബഹുമഭാനലപട  ലലഹകക്കഭാടതനി നനിര്കദ്ദശപ്രകേഭാരലാം പനി.എസട്ട്.സനി.
റഭാങട്ട്  ലനിസനില്  നനിനലാം  അര്ഹരഭായ  വനനിതകേളക്കട്ട്  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  വനിവനിധ
ഓഫതീസുകേളനില് നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  കകേരള കസറട്ട് ബനിവകറജസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷനനില് നനിയമനലാം നടത്തുനതനില് സതീ
പുരഷ വനികവചേനമനില.

വവഭാജമദവ കേടത്തട്ട്

201 (5839) ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴനിലലാം എദകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വവഭാജമദവ  കേടത്തട്ട്  തടയുനതനിനട്ട്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള
മുനകേരതലകേള  എലനഭാലക്കയഭാലണനട്ട്  വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഈ  മുനകേരതലകേള
പരവഭാപ്തമഭാലണനട്ട് കേരതുനകണഭാ;

(ബനി) ലചേക്കട്ട് കപഭാസ്റ്റുകേള വഴനിയലഭാലത മറട്ട് ഏലതലഭാലാം രതീതനിയനില് വവഭാജമദവലാം
കേടത്തുനലണനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ജലമഭാര്ഗ്ഗവലാം  ലറയനില്മഭാര്ഗ്ഗവലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്  മദവകേടത്തട്ട് നടക്കുനലണനലാം
ഇത്തരത്തനിലള്ള  മദവകേടത്തട്ട്  തടയുനതനിനട്ട്  നനിലവനിലള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം  കേഭാരവക്ഷമമലലനലാം
ഉളള വസ്തുത ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  വവഭാജമദവ  കേടത്തട്ട്  തടയുനതനിനട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്,  ലറയനില്കവ  മുതലഭായവയുലട
സഹഭായലാം പരമഭാവധനി ഉപകയഭാഗനിക്കുന കേഭാരവലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് അനധനികൃത മദവത്തനിലന്റെയുലാം ലഹരനി പദഭാര്തങ്ങളുലടയുലാം
ലഭവത തടയുനതനിനട്ട്  എലലകസട്ട്  വകുപട്ട്  ശക്തമഭായ എനകഫഭാഴ്സട്ട്ലമന്റെട്ട്  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്
നടത്തനിവരനതട്ട്.  മയക്കുമരനകേളുലടയുലാം മദവത്തനിലന്റെയുലാം ഉപകഭഭാഗലാം മൂലമുണഭാകുന
ആകരഭാഗവപ്രശ്നങ്ങലള സലാംബന്ധനിചട്ട്  ലപഭാതുജനങ്ങളനില് പ്രകതവകേനിചട്ട്  യുവജനങ്ങളക്കനിടയനില്
അവകബഭാധലാം ഉണഭാക്കുനതനിനട്ട് ശക്തമഭായ കബഭാധവല്ക്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്
സലാംസഭാനതലത്തനില് എലലകസട്ട് വകുപട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിവരനതട്ട്.  കൂടഭാലത നനിലവനില് മദവ-
മയക്കുമരനട്ട്  വവഭാപനലാം  തടയുനതനിനഭായനി  എലലകസട്ട്  ഷഭാകഡഭാ  സലാംവനിധഭാനലാം
ഉളലപലടയുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലൂലട  എനകഫഭാഴ്സട്ട്ലമന്റെട്ട്  ശക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
എലലകസട്ട്  കേമ്മേതീഷണറുലട  കനതൃതസത്തനിലള്ള  സസഭാഡുലാം  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരനണട്ട്.
കൂടഭാലത  അനവസലാംസഭാനങ്ങളനില്  നനിനലാം  അനധനികൃത  മദവവലാം  ലഹരനി  പദഭാര്തങ്ങളുലാം
സലാംസഭാനകത്തക്കട്ട് കേടത്തനിലക്കഭാണ്ടുവരനതട്ട് തടയുനതനിനഭായനി എലലകസട്ട് ലചേക്കട്ട്
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കപഭാസ്റ്റുകേളുലട പ്രവര്ത്തനവലാം അതനിര്ത്തനി പ്രകദശങ്ങളനില് കബഭാര്ഡര് പകട്രെെഭാളനിലാംഗട്ട്
യൂണനിറകേളുലട  പ്രവര്ത്തനവലാം  ശക്തനിലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ലട്രെെയനിന  മുഖഭാനരമുള്ള
മദവത്തനിലന്റെയുലാം  ലഹരനി  വസ്തുക്കളുലടയുലാം  കേടത്തട്ട്  തടയുനതനിനട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്,  ലറയനില്കവ,
ആര്.പനി.എഫട്ട്.  വനിഭഭാഗങ്ങളുമഭായനി  സഹകേരനിചട്ട്  കേര്ശനമഭായ  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തുണട്ട്.
ഡ്രഗ്സട്ട് കേണ്കട്രെെഭാള വകുപ്പുമഭായനി കചേര്നട്ട് ലമഡനിക്കല് കസഭാറുകേളനില് പരനികശഭാധന
നടത്തുകേയുലാം ലഹരനിക്കഭായനി ദുരപകയഭാഗലാം ലചേയ്യേലപടുന മരനകേളുലട അനധനികൃത
വനില്പന തടയുനതനിനുള്ള നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുനണട്ട്.  ഇത്തരലാം
പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലൂലട വവഭാജമദവ കേടത്തട്ട്  തടയുനതനിനട്ട് എലഭാ മുനകേരതലകേളുലാം സസതീകേരനിചട്ട്
നടപനിലഭാക്കനിവരനണട്ട്.

(ബനി)  ലചേക്കട്ട്  കപഭാസ്റ്റുകേളക്കട്ട്  സമഭാനരമഭായുള്ള  പഭാതകേളനിലൂലടയഭാണട്ട്  പ്രധഭാനമഭായുലാം
വവഭാജമദവലാം കേടത്തനിലക്കഭാണ്ടുവരഭാന സഭാദവതയുള്ളതട്ട്.  കൂടഭാലത ലറയനില് മഭാര്ഗ്ഗവലാം
കേടല്  മഭാര്ഗ്ഗവലാം  സലാംസഭാന  അതനിര്ത്തനികേളനിലല  ഊടുവഴനികേളനിലൂലട  തലച്ചുമടഭായുലാം
വവഭാജമദവലാം സലാംസഭാനകത്തക്കട്ട് കേടത്തനിലക്കഭാണ്ടുവരഭാനുള്ള സഭാദവത നനിലവനിലണട്ട്.

(സനി) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ഡനി)  നനിലവനില് കപഭാലതീസട്ട്,  ലറയനില്കവ മുതലഭായ വനിഭഭാഗങ്ങളുലട സഹഭായലാം
എലലകസട്ട് വകുപട്ട് പരമഭാവധനി പ്രകയഭാജനലപടുത്തുനണട്ട്. 

പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ കകേഭാളനനികേളനില് ലഹരനി വനിരദ കബഭാധവത്കേരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള

202 (5840) ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ് :
ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന :
ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപട്ട് :
ശതീ  .    രഭാജ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലതഭാഴനിലലാം എദകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എദകസട്ട്  വകുപനിലന്റെ  കനതൃതസത്തനില്,  പടനികേജഭാതനി  -  പ ടനികേവര്ഗ്ഗ
കകേഭാളനനികേള കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  ലഹരനി  വനിരദ കബഭാധവല്ക്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടപനിലഭാക്കനി വരനകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കബഭാധവല്ക്കരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  ദൃശവ-ശഭാവവ
മഭാധവമങ്ങലള  എങ്ങലനലയലഭാലാം  പ്രകയഭാജനലപടുത്തഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദശനിക്കുനലതനട്ട്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.
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(ബനി)  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  എലലകസട്ട്  ഉകദവഭാഗസര്,
വഭാര്ഡട്ട്  പ്രതനിനനിധനികേളുലട  സഹകേരണകത്തഭാടുകൂടനി  കബഭാധവത്കേരണ  ക്ലഭാസ്സുകേളുലാം  കഷഭാര്ടട്ട്
ഫനിലനിലാം  പ്രദര്ശനവലാം  നടത്തനിവരന.  പടനികേവര്ഗ്ഗ  കകേഭാളനനികേളനില്  കബഭാധവത്കേരണലാം,
എനകഫഭാഴ്സട്ട്ലമന്റെട്ട്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ശക്തനിലപടുത്തുനതനിനട്ട്  ജനിലഭാ  പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനികേസന  ആഫതീസര്മഭാരലട  സഹകേരണകത്തഭാടുകൂടനി  പ്രഭാകദശനികേ  ജനിലഭാ  കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്
കേമ്മേനിറനികേള  രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  പടനികേവര്ഗ്ഗ
കമഖലകേള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  വനിപുലവലാം  ലലവവനിദവവമഭായ  കബഭാധവത്കേരണ  പ്രചേഭാരണ
പരനിപഭാടനികേളഭാണട്ട് എലലകസട്ട്  വകുപട്ട് സലാംഘടനിപനിച്ചുവരനതട്ട്.  ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
പഭാലക്കഭാടട്ട്,  വയനഭാടട്ട്,  ഇടുക്കനി  എനതീ  ജനിലകേളനിലല  പടനികേവര്ഗ്ഗ  കമഖലകേളനില്
പ്രകതവകേ കബഭാധവത്കേരണ പരനിപഭാടനികേള നടത്തനിവരന. പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനിലയനിലല
അടപഭാടനിയനിലല കേഭാവണനിക്കല്,  വടകകേഭാടത്തറ എനതീ ഊരകേലള ലതരലഞ്ഞടുത്തട്ട്
ലഹരനി  വനിമുക്തമഭാക്കുനതനിനുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തനിവരന.  ആദനിവഭാസനി
ഊരകേളനില്  നനിനലാം  ലതരലഞ്ഞടുത്ത  31  കപര്ക്കട്ട്  തൃശ്ശൂര്  എലലകസട്ട്  അക്കഭാഡമനിയനില്
പരനിശതീലനലാം നല്കേനി ലഹരനി വനിരദ കവഭാളണനിയര്മഭാരഭായനി ഊരകേളനില് നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണട്ട്.
അടപഭാടനി,  വയനഭാടട്ട്  എനനിവനിടങ്ങളനില്  ജനലലമത്രനി  എലലകസട്ട്  രൂപതീകേരനിചട്ട്  പ്രവര്ത്തനിച്ചു
വരനണട്ട്.  കൂടഭാലത  അടപഭാടനി  ആദനിവഭാസനി  കമഖലയനിലല  വനിദവഭാര്തനികേളനില്
ലഹരനിലക്കതനിലര  അവകബഭാധലാം  സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനഭായനി  കഷഭാളയഭാര് ലലട്രെെബല് ലലഹസ്കൂളനിലല
ലലലബറനിക്കട്ട് 20,000 രൂപയുലട പുസകേങ്ങള വഭാങ്ങനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

എഫട്ട്.എലാം.  കറഡനികയഭാ  വഴനിയുലാം  കസഭാഷവല്  മതീഡനിയകേള  വഴനിയുലാം  മദവ-
ലഹരനിവനിരദ  കബഭാധവത്കേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തനിവരന.  കൂടഭാലത
എലലകസട്ട്  വകുപനിലല  ലഭാന്റെട്ട്  കഫഭാണുകേള  വഴനിയുലാം  ലമഭാലലബല്  കഫഭാണുകേള  വഴനിയുലാം
റനിലാംഗ്കടഭാണഭായനി  ലഹരനി  വനിരദ  ആശയങ്ങള  പ്രചേരനിപനിച്ചുവരന.  നവതീന  സഭാമൂഹനികേ
മഭാധവമങ്ങളനിലൂലട  ബഹുജനങ്ങളക്കട്ട്  ലഹരനിലക്കതനിലരയുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങലള
സഹഭായനിക്കഭാനഭാവലാം.  ഈ ലക്ഷവകത്തഭാലട ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് എലലകസട്ട് കേമ്മേതീഷണറുമഭായനി
24  മണനിക്കൂറുലാം  ബന്ധലപടുനതനിനട്ട്  ഒര വഭാട്സട്ട്ആപട്ട്  ലഹല്പട്ട്  ലലലന  നമ്പരലാം
ലമഭാലലബല്  കഫഭാണ്  നമ്പരലാം  നനിലവനിലണട്ട്.  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  കകേഭാളനനികേളനില്
ലഹരനി വനിരദ പരനിപഭാടനികേളുലാം കബഭാധവത്കേരണ ക്ലഭാസ്സുകേളുലാം എലലകസട്ട് വകുപനിലല
ജതീവനക്കഭാര് അവതരനിപനിക്കുന കബഭാധവത്കേരണ നഭാടകേവലാം സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുള്ളതുലാം
ലഹരനി  വനിരദ  ആശയങ്ങളടങ്ങനിയ  ലഘുകലഖകേളുലാം  പുസകേങ്ങളുലാം  വനിതരണലാം
ലചേയനിട്ടുള്ളതുമഭാണട്ട്.  എലലകസട്ട്  ഉകദവഭാഗസര്  വഭാര്ഡട്ട്  പ്രതനിനനിധനികേളുലട
സഹകേരണകത്തഭാടുകൂടനി  കബഭാധവത്കേരണ കഷഭാര്ടട്ട്  ഫനിലനിലാം  പ്രദര്ശനവലാം നടത്തനി
വരനണട്ട്.
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മദവദുരനലാം അകനസഷനിക്കുന കേമ്മേതീഷനുകേള

203 (5841) ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുദസന  തങ്ങള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ലതഭാഴനിലലാം എദകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  മദവദുരനലാം  അകനസഷനിക്കുനതനിനഭായനി  എത്ര  കേമ്മേതീഷനുകേലള
നനിയമനിചനിട്ടുലണനലാം  ഇതനില്  എത്ര കേമ്മേതീഷനുകേള റനികപഭാര്ട്ടുകേള  സമര്പനിചനിട്ടുലണനമുളള
വനിശദമഭായ വനിവരലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഈ കേമ്മേതീഷന റനികപഭാര്ട്ടുകേളുലട അടനിസഭാനത്തനില് എദകസട്ട് നനിയമ
വകുപ്പുകേള  എലനങനിലലാം  നടപടനികേള  എടുത്തനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങനില്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട് ഇകപഭാള പ്രവര്ത്തനിക്കുന മദവദുരനലാം അകനസഷനിക്കുന
കേമ്മേതീഷനുകേള ഏലതലഭാലമനളള വനിവരലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലലവപനിന  മദവദുരനലാം  മുതല്  സലാംസഭാനത്തട്ട്  തഭാലഴപറയുന  4
അകനസഷണ കേമ്മേതീഷനുകേലള നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണഭായനിരന:

ലലവപനിന മദവദുരനലാം - ജസനിസട്ട് ജഭാനകേനിയമ്മേ കേമ്മേതീഷന

കേല്ലുവഭാതുക്കല് മദവദുരനലാം - ജസനിസട്ട് കമഭാഹനകുമഭാര് കേമ്മേതീഷന

കുപണ മദവദുരനലാം - ജസനിസട്ട് റനി. ലകേ. ചേന്ദ്രദഭാസട്ട്  
കേമ്മേതീഷന

മലപ്പുറലാം മദവദുരനലാം - ജസനിസട്ട്എലാം. രഭാകജന്ദ്രന നഭായര്
കേമ്മേതീഷന

ടനി കേമ്മേതീഷനുകേലളലഭാലാം റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ടനി  കേമ്മേതീഷന  റനികപഭാര്ട്ടുകേളുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.

(സനി)  മദവദുരനലാം  അകനസഷനിക്കുന  കേമ്മേതീഷനുകേള  ഒനലാംതലന  ഇകപഭാള
നനിലവനിലനില.

മദവത്തനിലന്റെ ലഭവത കുറയ്ക്കുവഭാന നടപടനി

204 (5842) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴനിലലാം എദകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മദവത്തനിലന്റെ ലഭവത കുറയ്ക്കുകേ എനതട്ട് ഈ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നയമഭാകണഭാ;
ആലണങനില് ഇതനിനുകവണനി സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മദവ വര്ജനത്തനിനുകവണനി വനിദവഭാലയങ്ങള കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  കബഭാധവല്ക്കരണ
പരനിപഭാടനികേള നടത്തുനകണഭാ; വനിശദവനിവരങ്ങള ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  മദവവര്ജനത്തനിലൂനനിയുള്ള  മദവനയമഭാണട്ട്  ഈ  സര്ക്കഭാരനികന്റെതട്ട്.
മദവത്തനിലന്റെ  വനിപണനലാം  വര്ദനിപനിക്കഭാകനഭാ  മദവപഭാനശതീലലത്ത  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കഭാകനഭാ
സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദശനിക്കുനനില.  ലഹരനി  വനിമുക്ത കകേരളലാം  എന ലക്ഷവലാം  സഭാക്ഷഭാത്കേ
രനിക്കുനതനിനഭായുള്ള  കബഭാധവത്കേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുനതനിനട്ട്
കകേരള സലാംസഭാന ലഹരനി വര്ജന മനിഷന  "വനിമുക്തനി” രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 2016
നവലാംബര്  20-നട്ട്  വനിമുക്തനിയുലട  സലാംസഭാനതല  ഉദ്ഘഭാടനലാം  നടത്തുനതനിനട്ട്
തതീരമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഉണട്ട്.  സ്കൂള-കകേഭാകളജട്ട്  പരനിസരങ്ങള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  മയക്കുമരനട്ട്,
പുകേയനില  ഉല്പനങ്ങള  തുടങ്ങനിയവയുലട  വനില്പനയുലാം  ഉപകഭഭാഗവലാം  നടക്കുനതട്ട്
സലാംബന്ധനിച  പരഭാതനികേളനില്  കേര്ശന  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരന.  ഇത്തരലാം
നനിയമവനിരദ പ്രവര്ത്തനങ്ങള തടയുനതനിനട്ട്  എലലകസട്ട് ഷഭാകഡഭാ സലാംവനിധഭാനലാം,
ഇന്റെലനിജനസട്ട്  വനിഭഭാഗലാം  എനനിവ  മുകഖന  വനിവരങ്ങള  കശഖരനിചട്ട്  ബന്ധലപട
വനിദവഭാഭവഭാസ സഭാപനങ്ങളനിലല ലഹരനിവനിരദ ക്ലബ്ബുകേളുലടയുലാം പനി.റനി.എ.-യുലടയുലാം
ലപഭാതുജനങ്ങളുലടയുലാം  സഹകേരണകത്തഭാലട  നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരന.  സ്കൂള-
കകേഭാകളജട്ട്  വനിദവഭാര്തനികേളക്കട്ട്  ലഹരനി  വസ്തുക്കളുലട  ദൂഷവവശങ്ങലളക്കുറനിചട്ട്  അവകബഭാധലാം
വളര്ത്തുനതനിനട്ട്  എലലകസട്ട്  വകുപനിലന്റെ  കനതൃതസത്തനില്  വനിദവഭാഭവഭാസ  സഭാപനങ്ങളനില്
ലഹരനിവനിരദ  ക്ലബസ്തുകേള  രൂപതീകേരനിചട്ട്  ലഹരനിവനിരദ  ആശയങ്ങള  അടങ്ങനിയ
ഹ്രസസചേനിത്രങ്ങള  സ്കൂളുകേളനില്  പ്രദര്ശനിപനിക്കുകേയുലാം  കബഭാധവത്കേരണ  ക്ലഭാസ്സുകേള
സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുന.  വനിദവഭാര്തനികേളക്കുലാം  അദവഭാപകേര്ക്കുലാം  രക്ഷനിതഭാക്കളക്കുലാം
മദവത്തനിലന്റെയുലാം ലഹരനിവസ്തുക്കളുലടയുലാം വനില്പന, ഉപകഭഭാഗലാം തുടങ്ങനിയവ സലാംബന്ധനിച
പരഭാതനികേളുലാം  വനിവരങ്ങളുലാം  എലലകസട്ട്  വകുപനിനട്ട്  ലലകേമഭാറുനതനിനഭായനി  സ്കൂളുകേളനില്
പരഭാതനിലപടനികേള സഭാപനിചനിട്ടുള്ളതുലാം  സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ  സ്കൂളുകേളനിലലാം  ലഹരനി
വനിരദ ക്ലബ്ബുകേള രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം പരഭാതനിലപടനികേള സഭാപനിക്കുനതനിനുമുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയവരന.  എലലകസട്ട് കേമ്മേതീഷണര് സ്കൂളുകേളനിലലാം
കകേഭാകളജകേളനിലലാം  ഈ  വനിഷയത്തനില്  ക്ലഭാസ്സുകേള  എടുക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുനണട്ട്.
വനിദവഭാര്തനികേളക്കട്ട് മയക്കുമരനലാം  പുകേയനില  ഉല്പനങ്ങളുലാം  എത്തനിചട്ട്  നല്കുന
വര്ലക്കതനിലര  നനിലവനിലള്ള  നനിയമത്തനിലല  വവവസകേളക്കട്ട്  വനികധയമഭായനി  സഭാധവമഭായ
പരമഭാവധനി ശനിക്ഷ ലഭനിക്കന രതീതനിയനില് പഴതുകേളനിലഭാത്ത നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു
വരന.  കേഞഭാവട്ട്  അടക്കമുള്ള  മയക്കുമരനകേള  വനില്പന  നടത്തുനവര്ലക്കതനിലര
എന.ഡനി.പനി.എസട്ട്. ആകട്ട് പ്രകേഭാരവലാം പുകേയനില ഉല്പനങ്ങള വനില്പന നടത്തുനവര്ലക്കതനിലര
കകേഭാട്പ ആകട്ട് 2003 പ്രകേഭാരവലാം കകേസ്സുകേള രജനിസര് ലചേയ്യുനണട്ട്.
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മഭാകവലനിക്കരയനിലല എലലകസട്ട് ഓഫതീസുകേള

205 (5843) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴനിലലാം എദകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മഭാകവലനിക്കരയനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന എദകസട്ട് ഓഫതീസുകേളുലട സനിതനി
പരനിതഭാപകേരമഭാലണനതട്ട്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  സസനമഭായനി  സലമുളള  ഓഫതീസുകേളുലട
വനിശദവനിവരലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മഭാകവലനിക്കര  എദകസട്ട്  ഓഫതീസുകേളനില്  ആവശവത്തനിനട്ട്  ജതീവനക്കഭാരനില
എനതട്ട്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭാവശവമഭായ  അടനിയനരമഭായ
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  കചേര്ത്തല,  ആലപ്പുഴ,  കുടനഭാടട്ട്,  ലചേങ്ങന്നൂര്  എനതീ
ലറയ്ഞഭാഫതീസുകേളക്കുലാം ആലപ്പുഴ, ലചേങ്ങന്നൂര് എനതീ സര്ക്കനിള ഓഫതീസുകേളക്കുലാം
സസനമഭായനി സലമുണട്ട്.

(ബനി)  മഭാകവലനിക്കര  എലലകസട്ട്  ഓഫതീസനിലല  ജതീവനക്കഭാരലട  ഒഴനിവകേള
നനികേത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

ലകേഭാടഭാരക്കരയനില് എലലകസട്ട് കറഞട്ട് ആഫതീസട്ട്

206  (5844)  ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ലതഭാഴനിലലാം എദകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാടഭാരക്കരയനില് മുനപട്ട് എദകസട്ട് കറഞട്ട് ആഫതീസട്ട് സനിതനി ലചേയ
സലവമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  കകേസുകേള  നനിലവനിലകണഭാ;  ഉലണങനില്  അവയുലട
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  ലകേഭാടഭാരക്കര എദകസട്ട് കകേഭാലാംപകട്ട് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് എത്ര തുകേയുലട
ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചനിരന;  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ആരലാംഭനിക്കഭാന  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുലമനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  ലകേഭാടഭാരക്കരയനില് മുമ്പട്ട്  എലലകസട്ട്  കറഞട്ട്  ആഫതീസട്ട്  സനിതനി
ലചേയ സലവമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  ലകേഭാലലാം വക്കഫട്ട്  &  അഡതീഷണല് ലസഷനസട്ട്
കകേഭാടതനിയനില്  ഒ.പനി.122/15-ല്  ലഎ.എ.  133/15  ആയനി  ലകേഭാടഭാരക്കര
ശതീ. മഹഭാഗണപതനി കക്ഷത്രത്തനിനുകവണനി ശതീമതനി ബനിന്ദുവലാം മറട്ട് 2 കപരലാം കചേര്നട്ട്
ഫയല്  ലചേയ  സനിവനില്  കകേസട്ട്  നനിലവനിലണട്ട്.  ടനി  കകേസ്സനിനഭാവശവമഭായ   കേഭാരവവനിവരണ
പത്രനികേയുലാം   എതനിര്  സതവവഭാങ്മൂലവലാം  കകേഭാടതനിയനില്  ഫയല്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  കകേസ്സനികന്മേല്
അനനിമ തതീരമഭാനലാം ഉണഭായനിടനില.

(ബനി)  ലകേഭാടഭാരക്കര  എലലകസട്ട്  കകേഭാലാംപകട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  2009-10
വര്ഷലാം 209 ലക്ഷലാം രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. കൂടഭാലത ടനി കകേഭാലാംപകട്ട്
നനിര്മ്മേഭാണലാം പുനരഭാരലാംഭനിക്കുനതനിനഭാവശവമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരന.
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ലഹരനിവസ്തുക്കളുലട ഉപകയഭാഗലാം

207 (T*5845)ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവത്തനിനട്ട് ലതഭാഴനിലലാം
എദകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലാംസഭാനത്തട്ട് ലഹരനി  വസ്തുക്കളുലട  ഉപകയഭാഗലാം  കുറചട്ട്  ലകേഭാണ്ടുവരനതനിനട്ട്
സസതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദശനിക്കുന നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

സലാംസഭാനത്തട്ട്  അനധനികൃത  മദവത്തനിലന്റെയുലാം  ലഹരനി  പദഭാര്തങ്ങളുലടയുലാം  ലഭവത
തടയുനതനിനട്ട് എലലകസട്ട് വകുപട്ട് ശക്തമഭായ എനകഫഭാഴ്സട്ട്ലമന്റെട്ട് പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്
നടത്തനിവരനതട്ട്.  മയക്കുമരനകേളുലടയുലാം മദവത്തനിലന്റെയുലാം ഉപകഭഭാഗലാം മൂലമുണഭാകുന
ആകരഭാഗവപ്രശ്നങ്ങലള സലാംബന്ധനിചട്ട്  ലപഭാതുജനങ്ങളനില് പ്രകതവകേനിചട്ട്  യുവജനങ്ങളക്കനിടയനില്
അവകബഭാധലാം ഉണഭാക്കുനതനിനട്ട് ശക്തമഭായ കബഭാധവല്ക്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്
സലാംസഭാനതലത്തനില് എലലകസട്ട് വകുപട്ട് നടപനിലഭാക്കനിവരനതട്ട്. കൂടഭാലത നനിലവനില്
മദവ-മയക്കുമരനട്ട്  വവഭാപനലാം  തടയുനതനിനഭായനി  എലലകസട്ട്  ഷഭാകഡഭാ  സലാംവനിധഭാനലാം
ഉളലപലടയുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലൂലട  എനകഫഭാഴ്സട്ട്ലമന്റെട്ട്  ശക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. എലലകസട്ട്
കേമ്മേതീഷണറുലട  കനതൃതസത്തനിലള്ള  സസഭാഡുലാം  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരനണട്ട്.  കൂടഭാലത
അനവസലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം  അനധനികൃത  മദവവലാം  ലഹരനി  പദഭാര്തങ്ങളുലാം
സലാംസഭാനകത്തക്കട്ട് കേടത്തനിലക്കഭാണ്ടുവരനതട്ട് തടയുനതനിനഭായനി എലലകസട്ട് ലചേക്കട്ട്
കപഭാസ്റ്റുകേളുലട പ്രവര്ത്തനവലാം അതനിര്ത്തനി പ്രകദശങ്ങളനില് കബഭാര്ഡര് പകട്രെെഭാളനിലാംഗട്ട്
യൂണനിറകേളുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  ശക്തനിലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ലട്രെെയനിന  മുഖഭാനരമുള്ള
മദവത്തനിലന്റെയുലാം  ലഹരനി  വസ്തുക്കളുലടയുലാം  കേടത്തട്ട്  തടയുനതനിനട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്,  ലറയനില്കവ,
ആര്.പനി.എഫട്ട്.  വനിഭഭാഗങ്ങളുമഭായനി  സഹകേരനിചട്ട്  കേര്ശനമഭായ  പരനികശഭാധനകേള
നടത്തുനണട്ട്.  ഡ്രഗ്സട്ട് കേണ്കട്രെെഭാള വകുപ്പുമഭായനി കചേര്നട്ട് ലമഡനിക്കല് കസഭാറുകേളനില്
പരനികശഭാധന നടത്തുകേയുലാം ലഹരനിക്കഭായനി ദുരപകയഭാഗലാം ലചേയ്യേലപടുന മരനകേളുലട
അനധനികൃത വനില്പന തടയുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുനണട്ട്.
ഇത്തരലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലൂലട  വവഭാജമദവ  കേടത്തട്ട്  തടയുനതനിനട്ട്  എലഭാ  മുനകേരതലകേളുലാം
സസതീകേരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിവരനണട്ട്.  മദവവര്ജന  ലഹരനി  വനിരദ  കബഭാധവത്കേരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏകകേഭാപനിപനിക്കുനതനിനഭായനി കകേരള സലാംസഭാന ലഹരനി വര്ജന
മനിഷന "വനിമുക്തനി” രൂപതീകേരനിചട്ട് പ്രവര്ത്തനലാം നടത്തനിവരനണട്ട്.

മദവപഭാനത്തനിലനതനിലരയുള്ള സകന്ദശലാം

208 (5846) ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴനിലലാം എദകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന  എലഭാതരലാം  മദവകുപനികേളനിലലാം
മദവപഭാനത്തനിലനതനിലരയുളള  സകന്ദശലാം  കരഖപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇത്തരത്തനിലളള
സകന്ദശങ്ങള  കരഖലപടുത്തനിയനിട്ടുലാം  മദവപഭാന  ശതീലത്തനില്  നനിനലാം  മദവപഭാനനികേലള
പനിനനിരനിപനിക്കഭാന  കേഴനിയുനനില  എന  വസ്തുത  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്
കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

* T മഭാറനിവച കചേഭാദവലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.  
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(ബനി)  മദവപഭാനത്തനിലനതനിലരയുളള  കബഭാധവത്കേരണത്തനിലൂലട  മദവലാം
ഉകപക്ഷനിക്കുനവരലട എണലാം കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; മദവവര്ജനലാം കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതു
വഴനി ഇതട്ട് എത്ര ശതമഭാനമഭായനി ഉയര്ത്തഭാന കേഴനിയുലമനഭാണട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുനലതനട്ട്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മദവവര്ജനലാം  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാരനിലന  കൂടഭാലത
മകറലതലഭാലാം തരത്തനിലളള സലാംഘടനകേള സലാംസഭാനത്തട്ട് പ്രവര്ത്തനിക്കുനലണനലാം
ഇവയുലട പ്രവര്ത്തനലാംമൂലലാം മദവത്തനിലനറ ഉപകഭഭാഗലാം പ്രതനിവര്ഷലാം എത്ര ശതമഭാനലാം
വലര  കുറയഭാന  കേഴനിയുനലണനലാം  വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;  സര്ക്കഭാരനിലനറ  കനരനിട്ടുളള
കബഭാധവത്കേരണലാം വഴനി ഇതട്ട് എത്ര ശതമഭാനമഭാക്കഭാന കേഴനിയുലമനഭാണട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതട്ട്;

(ഡനി)  മദവ  ഉത്പഭാദനവലാം,വനിതരണവലാം  കുറയഭാലത  മദവവര്ജനലാം  സഭാധവമഭാകുലമനട്ട്
കേരതുനകണഭാ; എങനില് ഇതട്ട് ഏതട്ട് രതീതനിയനില് സഭാധവമഭാകുലമനഭാണട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതട്ട്?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്. ടനി സകന്ദശങ്ങള കരഖലപടുത്തനിയനിട്ടുലാം മദവപഭാനശതീലത്തനില് നനിനലാം
മദവപഭാനനികേലള പനിനനിരനിപനിക്കുവഭാന കേഴനിയുനനിലലന വസ്തുത ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി)  കേണക്കഭാക്കനിയനിടനില.  മദവവര്ജനത്തനിലൂലട  മദവത്തനിലന്റെ  ഉപകഭഭാഗലാം
ഘടലാംഘടമഭായനി  പൂര്ണമഭായനി  കുറയ്ക്കുവഭാന  കേഴനിയുലമനഭാണട്ട്  പ്രതനിക്ഷനിക്കുനതട്ട്.
കബഭാധവത്കേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുവഭാനഭായനി കകേരള സലാംസഭാന
ലഹരനിവര്ജന  മനിഷന-  “വനിമുക്തനി”  6-10-2016-ലല  ജനി.ഒ.(എലാംഎസട്ട്)  94/
2016/നനി.വ. പ്രകേഭാരലാം രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) ലഹരനിയുലട ഉപകയഭാഗലാം സമൂഹത്തനില് ഉണഭാക്കുന ദൂഷവഫലങ്ങലളയുലാം
മഹഭാവനിപത്തനിലനയുലാം  കുറനിചട്ട്  എലഭാ  വനിഭഭാഗലാം  ജനങ്ങലളയുലാം  കബഭാധവത്കേരനിക്കുനതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി കുടുലാംബശതീ,  റസനിഡന്റെട്ട്സട്ട് അകസഭാസനികയഷനുകേള,  നഭാഷണല് സര്വ്വതീസട്ട് സതീലാം,
എസട്ട്.പനി.സനി.,  സലാംസഭാന  ലലലബറനി  കേഇൗണ്സനില്,  ലഹരനി-വനിരദ  ക്ലബ്ബുകേള,
മദവവര്ജന  സമനിതനികേള,  വനിദവഭാര്തനി-യുവജന  മഹനിളഭാ  സലാംഘടനകേള,  എന.ജനി.ഒ.-കേള
എനനിവയുമഭായനി കചേര്നട്ട് റഭാലനികേള, ലഹരനിവനിരദ ആശയങ്ങള അടങ്ങനിയ ഹ്രസസ
ചേനിത്രങ്ങള,  കഡഭാകേത്യുലമന്റെറനി  പ്രദര്ശനലാം,  ലസമനിനഭാറുകേള,  കപഭാസര്  പ്രദര്ശനലാം  കേസനിസട്ട്
മതരലാം,  ചേനിത്രരചേനഭാ മതരലാം,  പ്രസലാംഗ മതരലാം,  എകനിബനിഷനുകേള,  ലഹരനി വനിരദ
സകന്ദശ  കബഭാര്ഡുകേള  സഭാപനിക്കല്  തുടങ്ങനിയ  വനിവനിധ  ലഹരനി  വനിരദ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  നടത്തനിവരന.  ഇത്തരലാം  കബഭാധവത്കേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലൂലട
മദവവര്ജനത്തനിനട്ട്  ഊനല്  നല്കേനി  ഘടലാംഘടമഭായനി  മദവ  ഉപകഭഭാഗലാം  കുറയ്ക്കുകേ
എനതഭാണട്ട് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ലക്ഷവലാം.

(ഡനി)  മദവവര്ജനലാം  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിചട്ട്  മദവത്തനിലന്റെ  ആവശവകേത  കുറയുകമ്പഭാള
സസഭാഭഭാവനികേമഭായനി മദവ ഉല്പഭാദനവലാം വനിതരണവലാം കുറയുനതഭാണട്ട്. 

(കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള കേഴനിഞ്ഞു.)
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9.30 AM]

II  ശ്രദ്ധ ക്ഷണനിക്കല

(1) കറേഷന് മുന്ഗണനനാപ്പടനികേയനില മതത്സ്യതതനാഴനിലനാളനി കുടവംബങ്ങതള
ഉള്തപ്പടതല

ശ്രശ  .   തകേ  .   ദനാസന്: സര്, കകേരളതനില 222 തശരകദശ മതത്സ്യഗനാമങ്ങളനിലവം
113  ഉള്നനാടന്  മതത്സ്യഗനാമങ്ങളനിലമനായനി  പതനിതനനാന്നര  ലക്ഷകതനാളവം  മതത്സ്യ
തതനാഴനിലനാളനി കുടവംബങ്ങള് തനാമസനിച്ചുവരുന. ഇനത്സ്യയുതട ആതകേ മതത്സ്യസമ്പതനിതന
മൂന്നന്ന്  ശതമനാനകതനാളവം  സവംഭനാവന  തചെയ്യുന്നതന്ന്  കകേരളമനാണന്ന്.  പൂര്ണ്ണമനായുവം  യന്ത്രവലകൃത
മതത്സ്യബന്ധനവം  നടത്തുന്നവര്  52  ശതമനാനകതനാളവം  വരുവം.  നനിയതമനായ  വരുമനാനമനിലനാത
ഈ വനിഭനാഗവം  പൂര്ണ്ണമനായുവം  മതത്സ്യലഭത്സ്യതതയ മനാതവം  ആശ്രയനിചനാണന്ന്  കേഴനിയുന്നതന്ന്.
പരമ്പരനാഗത  മതത്സ്യതതനാഴനിലനാളനികേളനായ  ഇവരുതട  ഒരു  ദനിവസതത  ജശവനിതവം
പുലര്തച നനാലന്ന് മണനികയനാതട  ആരവംഭനിക്കുകേയനാണന്ന്.  എഞനിനനാവശത്സ്യമനായ  എണ്ണയുവം
തതനാഴനിലനാളനികേളുതട  ഭക്ഷണവുമുള്തപ്പതട  ഒരു  ദനിവസവം  20,000  രൂപകയനാളവം  തചെലവുവരുവം.
കേഠനിനമനായനി  കജനാലനി  തചെയനാലകപ്പനാലവം  ഒനവം  കേനിടനാതത  തവറവം  കേകയനാതട  തനിരനിച്ചു
വകരണ്ട  അവസ്ഥയനാണന്ന്  ഇനള്ളതന്ന്.  ബനാങനില  അടയ്കക്കണ്ട  വനായ്പയുവം  പലനിശക്കനാരുതട
ഭശഷണനിയുവം   കുടനികേളുതട  വനിദത്സ്യനാഭത്സ്യനാസവുവം   എലനാവംതകേനാണവം  ദുരനിതജശവനിതമനാണന്ന്
ഇവര്ക്കുള്ളതന്ന്.  കേടലനില  മശനനിലനാതതവം  അനനിയന്ത്രനിതമനായ  മതത്സ്യബന്ധനവുവം
പരമ്പരനാഗത  തതനാഴനിലനിതന  ബനാധനിചനിരനിക്കുകേയനാണന്ന്.  കേടകലനാളവം  കേണ്ണുനശരുമനായനി
കേഴനിയുന്ന കേടലനിതന മക്കളുതട ഉപജശവന മനാര്ഗവം അടഞ്ഞുകേനിടക്കുകേയനാണന്ന്.  എനവം
കേടതക്കണനിയനിലനായ മതത്സ്യതതനാഴനിലനാളനികേള് ഒരനിക്കലവം  നനിരനാശരല.  കേടലനിതന കേനനിവനാണന്ന്
അവരുതട  പ്രതശക്ഷ.  തകേനാടനിയ  ദനാരനിദത്സ്യവുവം  കേടതക്കണനിയുമനാതണങനിലവം  അവര്
ഒരനിക്കലവം ആത്മഹതത്സ്യയനില അഭയവം കതടനാറേനില.  നനാതള ചെനാകേരയുണ്ടനാകുതമന്നനാണന്ന്
ഓകരനാ മതത്സ്യതതനാഴനിലനാളനിയുവം സസ്വപവം കേനാണുന്നതന്ന്.  കേടലനികലയന്ന്   വഞനി പനായനിച്ചുവം
ചെനാളതടനി  തഴഞ്ഞുവം  ചൂണ്ടയനിടവം  പ്രതശക്ഷയനിലനാണന്ന്  അവര്  ജശവനിക്കുന്നതന്ന്.  മതത്സ്യ
തതനാഴനിലനാളനികേളുതട  സനാമ്പതനികേ-സനാമൂഹനികേ-വനിദത്സ്യനാഭത്സ്യനാസപരമനായ  പനികന്നനാക്കനാവസ്ഥ
ആദനിവനാസനി  കമഖലതയകപ്പനാതലയനാണന്ന്.  നനിരവധനി  കുടവംബങ്ങള് ഒരു വശടനില തനാമസനിക്കുന
എന്നതനാണന്ന് ഇവര് കനരനിടന്ന ദുദുഃഖകേരമനായ മതറനാരു പ്രശവം.   ജനസനാന്ദ്രത കൂടതലള്ള
കേടകലനാരതന്ന്  അവര് ഇനവം കൂടകുടവംബമനായനാണന്ന് തനാമസനിക്കുന്നതന്ന്.  വശടന്ന് വയനാന്
ഭൂമനിയനിലനാതതതകേനാണ്ടന്ന്  ഇവര്ക്കന്ന്  കറേഷന്  കേനാര്ഡന്ന്  ലഭത്സ്യമല.  നതലനാരു  ശതമനാനവം
മതത്സ്യതതനാഴനിലനാളനികേളുവം  എ.പനി.എല.  കറേഷന്  കേനാര് ഡുടമകേളനായതതകേനാണ്ടന്ന്  സസൗജനത്സ്യ
ചെനികേനിത അവര്ക്കന്ന് നനികഷധനിക്കതപ്പടകേയനാണന്ന്.  ദനാരനിദത്സ്യവുവം കപനാഷകേനാഹനാരക്കുറേവുവം
അവതര  ബനാധനിചനിടണ്ടന്ന്.  കുടനികേളുതട  വനിദത്സ്യനാഭത്സ്യനാസതനിനന്ന്  രക്ഷനിതനാക്കള്  ഉയര്ന്ന
ഫശസന്ന്  തകേനാടകക്കണ്ടനി  വരുനണ്ടന്ന്.  ബനി.പനി.എല.  പടനികേയനിലലനാതതനിനനാല  അവര്ക്കന്ന്
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വനിവനിധ കക്ഷമപദ്ധതനികേള് നനികഷധനിക്കതപ്പടകേയുവം കറേഷന് കേടകേളനിലൂതടയുവം മനാകവലനി
കസനാറകേളനിലൂതടയുവം  ലഭനിക്കുന്ന  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനിലള്ള  അരനിയുവം  പലവത്സ്യഞ്ജനങ്ങളുവം
ലഭനിക്കനാതത  കപനാകുകേയുവം  തചെയ്യുന.  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാരനിതന  മനാര്ഗകരഖയുതട
അടനിസ്ഥനാനതനിലനാണന്ന്  ബനി.പനി.എല.  ലനിസന്ന്  തയനാറേനാക്കനിയനിടള്ളതന്ന്.  അതനിതന
തവയനികറജവം  സൂചെകേങ്ങളുവം  കേണക്കനാക്കുന്നതന്ന്  കകേരളതനിതന  തനതനായ പ്രശങ്ങള്
കേണക്കനിതലടതല.  എലനാ  മതത്സ്യതതനാഴനിലനാളനി  കുടവംബങ്ങതളയുവം  അനുബന്ധ
കമഖലയനില കജനാലനി തചെയ്യുന്ന തതനാഴനിലനാളനി കുടവംബങ്ങതളയുവം കദശശയ ഭക്ഷത്സ്യഭദതനാ
നനിയമപ്രകേനാരവം  മുന്ഗണനനാപ്പടനികേയനില  ഉള്തപ്പടതണതമന്നന്ന്  സര്ക്കനാരനിതന  ശ്രദ്ധയനില
തകേനാണവരുന്നതനിനനാണന്ന് ഈ ശ്രദ്ധ ക്ഷണനിക്കല പ്രകമയവം  അവതരനിപ്പനിക്കുന്നതന്ന്.

ഭക്ഷത്സ്യവുവം സനിവനില സപപ്ലൈസവം വകുപ്പുമന്ത്രനി (ശ്രശ  .    പനി  .    തനികലനാതമന്): സര്,
കദശശയ ഭക്ഷത്സ്യഭദതനാ നനിയമമനുസരനിചന്ന്  നനിലവനിലനിരുന്നതനിലനനിനവം വത്സ്യതത്സ്യസ്തമനായനി
ബനി.പനി.എല./എ.പനി.എല. കേനാര്ഡുകേള്ക്കുപകേരവം മുന്ഗണന/മുന്ഗണകനതര കേനാര്ഡുകേളനാകുവം
ഉണ്ടനാവുകേ.  ഈ  നനിയമപ്രകേനാരവം  സവംസ്ഥനാനതന്ന്  മുന്ഗണനനാനുകൂലത്സ്യവം  ലഭനിക്കുന്നവരുതട
എണ്ണവം 1,54,80,042 (ഒരു കകേനാടനി അമ്പതനിനനാലന്ന് ലക്ഷതനി എണ്പതനിനനായനിരതനി
നനാല്പതനിരണ്ടന്ന്)  ആണന്ന്.  മുന്ഗണന/മുന്ഗണകനതര  വനിഭനാഗങ്ങതള  കേതണ്ടത്തുന്നതനിനുള്ള
മനാനദണവം ഇപ്രകേനാരമനാണന്ന്.  സര്ക്കനാര് ജശവനക്കനാര്, അദ്ധത്സ്യനാപകേര്, തപനാതകമഖലനാ
സ്ഥനാപനങ്ങളനിതല  ജശവനക്കനാര്,  ആദനായ  നനികുതനി  ഒടക്കുന്നവര്,  സസ്വനമനായനി  ഒകരക്കറേനിനു
കമല ഭൂമനിയുള്ളവര്,  സസ്വനമനായനി  ആയനിരവം  ചെതരശ്ര അടനിക്കുകമല വനിസ്തശര്ണ്ണമുള്ള
വശകടനാ  ഫനാകറനാ  ഉള്ളവര്,  നനാലചെക്ര  വനാഹനമുള്ളവര്  എന്നനിവര്  മുന്ഗണനനാ
ക്രമതനിലനനിനവം  ഒഴനിവനാക്കതപ്പടവം.  എന്നനാല  പടനികേവര്ഗ  വനിഭനാഗങ്ങളനിലതപ്പടന്ന
കനാസന്ന്  കഫനാര്  തസ്തനികേ  വതരയുള്ള  ജശവനക്കനാതര  മുന്ഗണനനാ  വനിഭനാഗതനില
ഉള്തപ്പടതനാന്  തശരുമനാനനിചനിടണ്ടന്ന്.  മുന്  സര്ക്കനാര്  മുന്ഗണനനാ  വനിഭനാഗക്കനാതര
കേതണ്ടതനാന് തനാലൂക്കുതല  റേനാങനിവംഗനാണന്ന്  നടതനിയനിരുന്നതന്ന്.  ഇതന്ന്  മനാറനി  ഇകപ്പനാള്
സവംസ്ഥനാനതല  റേനാങനിവംഗന്ന്  നടതനിയനിടണ്ടന്ന്.  അതതകേനാണതതന്ന  സനാമ്പതനികേമനായുവം
സനാമൂഹനികേമനായുവം  പനികന്നനാക്കവം  നനിലക്കുന്ന  മതത്സ്യതതനാഴനിലനാളനി  കുടവംബങ്ങളുവം
മുന്ഗണനനാപ്പടനികേയനിലതപ്പടന്നതനാണന്ന്.  2013-തല  കദശശയ  ഭക്ഷത്സ്യ  ഭദതനാ  നനിയമവം
നടപ്പനിലനാക്കുന്നതനിതന  ഭനാഗമനായനി  കറേഷന്  കേനാര്ഡന്ന്  പുതക്കലനിനനായനി  കേരടന്ന്  പടനികേ
20-10-2016-നന്ന്  കറേഷന് കേടകേള്,  തകദ്ദേശ സസ്വയവംഭരണ സ്ഥനാപനങ്ങള്,  വനികലജന്ന്
ഓഫശസകേള്,  തനാലൂക്കന്ന്  സപപ്ലൈ  ഓഫശസകേള്,  സനിറനി  കറേഷനനിവംഗന്ന്  ഓഫശസന്ന്
എന്നനിവനിടങ്ങളനില പ്രസനിദ്ധശകേരനിചനിടണ്ടന്ന്. ഇതനികന്മേല ആകക്ഷപങ്ങളുവം പരനാതനികേളുമുതണ്ടങനില
ബന്ധതപ്പട തനാലൂക്കന്ന് സപപ്ലൈ ഓഫശസനില നവവംബര്  5-ാം തശയതനി വതര പരനാതനി
നലകേനാവുന്നതനാണന്ന്.  തനാലൂക്കന്ന്  സപപ്ലൈ  ഓഫശസര്  ലഭത്സ്യമനായ  പരനാതനി  സസ്വശകേരനിചന്ന്
തതളനിതവടപ്പനിനനായനി  തവരനിഫനികക്കഷന്  കേമനിറനി  മുമ്പനാതകേ  അവകേനാശവനാദങ്ങളുതട
കരഖകേളുമനായനി  ഹനാജരനാകേനാന്  പരനാതനിക്കനാരതന  അറേനിയനിക്കുകേയുവം  ലഭത്സ്യമനായ  കരഖകേളുതട
അടനിസ്ഥനാനതനില തശരുമനാനതമടക്കുകേയുവം പടനികേയനില മനാറവം വരുത്തുകേയുവം തചെയ്യുന്നതനാണന്ന്.



278 കകേരള നനിയമസഭ നവവംബര് 3, 2016

തവരനിഫനികക്കഷന്  കേമനിറനിയുതട  തശരുമനാനതനിതനതനിതര  പരനാതനിയുതണ്ടങനില  അപ്പകലറന്ന്
കേമനിറനിതയ സമശപനിക്കനാവുന്നതനാണന്ന്. അപ്പകലറന്ന് കേമനിറനിയുതട തശരുമനാനപ്രകേനാരമനാണന്ന്
അനനിമപടനികേ പ്രസനിദ്ധശകേരനിക്കുന്നതന്ന്. ലനിസന്ന് രൂപതപ്പടതനാന് ഉപകയനാഗതപ്പടതനിയ
വനിവരങ്ങള്  കേനാര്ഡുടമ  നനിശനിതകഫനാറേതനില  പൂരനിപ്പനിചന്ന്  തന്നവതതന്നയനാണന്ന്.  അതനില
അപനാകേതയുതണ്ടങനില  കമലവനിവരനിച  വനിശദമനായ  നടപടനിക്രമങ്ങള്  ശരനിയനായനി
പ്രകയനാജനതപ്പടതനി  കുറമറ  ഒരു  മുന്ഗണനനാപ്പടനികേ  തയനാറേനാക്കനാന്  മനാധത്സ്യമങ്ങളനിലൂതടയുവം
വനിവനിധ സ്ഥനാപനങ്ങള്വഴനിയുവം സര്ക്കനാര് പരസത്സ്യങ്ങളനിലൂതടയുവം നനിരനരവം ജനങ്ങതള
അറേനിയനിച്ചുതകേനാണ്ടനിരനിക്കുകേയനാണന്ന്.  ഈ അവസരങ്ങള് ശരനിയനായനി പ്രകയനാജനതപ്പടതനിയനാല
സര്ക്കനാര്  അവംഗശകേരനിച  മനാനദണങ്ങള്ക്കുള്ളനില  മതത്സ്യതതനാഴനിലനാളനികേളുതട  ലനിസനിലവം
മുന്ഗണന ലഭനിക്കുതമന്നനാണന്ന് പ്രതശക്ഷനിക്കുന്നതന്ന്.

ശ്രശ  .    തകേ  .    ദനാസന്:  സര്,  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാരനിതന  മനാര്ഗകരഖയനില  ഈ
കകശഘടകേങ്ങതള  സവംബന്ധനിച്ചുള്ള  കേനാരത്സ്യങ്ങളനില  മനാറവം  വരുതനാന്  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കനാരനികനനാടന്ന് സവംസ്ഥനാന സര്ക്കനാര് ആവശത്സ്യതപ്പടകമനാ?

ശ്രശ  .   പനി  .   തനികലനാതമന്: സര്, എന്.എഫന്ന്.എസന്ന്.എ.-യുതട മനാനദണങ്ങളനില
മനാറവം  വരുതനാന് ഇനനി സനാധനിക്കനില.  അതന്ന്  പനാര്ലതമനന്ന്  പനാസനാക്കനി,  നനിയമമനായനി
കേഴനിഞ്ഞു.  സവംസ്ഥനാനങ്ങള്  അതന്ന്  നടപ്പനിലനാക്കനാന്  ബനാദ്ധത്സ്യസ്ഥമനാണന്ന്.   നമ്മുതട
പ്രയനാസങ്ങള്  കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാരനിതന  അറേനിയനിക്കനാവം.  മുന്ഗണനനാപ്പടനികേയുതട മനാനദണങ്ങളുവം
കകശഘടകേങ്ങളുവം സവംസ്ഥനാനവം നനിശയനിക്കുന്നതനാണന്ന്.  അതനിലനാവശത്സ്യമനായ മനാറങ്ങള്
സവംസ്ഥനാനതനിനന്ന് ഭനാവനിയനില നനിശയനിക്കനാവം.

ശ്രശ  .   സനി  .   തകേ  .   നനാണു: സര്, കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാരനികനനാടന്ന് സവംസ്ഥനാന സര്ക്കനാരനിനന്ന്
അകപക്ഷനിക്കനാമകലനാ;  ലഭനിക്കുന്നനിതലങനില കവണ്ട.

ശ്രശ  .    പനി  .    തനികലനാതമന്:  സര്,  നമുക്കന്ന്  ആവശത്സ്യതപ്പടനാവം.  അതനിതന
പരനിമനിതനിയനാണന്ന് ഞനാന് പറേഞ്ഞതന്ന്.   ഇന്നതത പക്രറശരനിയ അനുസരനിചന്ന്  മുഴുവന്
മതത്സ്യതതനാഴനിലനാളനികേളുവം മുന്ഗണനനാപ്പടനികേയനില വരനാനുള്ള എലനാ സനാദ്ധത്സ്യതയുമുണ്ടന്ന്.

(2) ഹനിന്ദുസ്ഥനാന് നന്യൂസന്ന് പ്രനിനന്ന് ലനിമനിറ ഡനിതന സസ്വകേനാരത്സ്യവത്കേരണവം

ശ്രശ  .   വനി  .   പനി  .   സജശന്ദ്രന്: സര്, കകേരളതനിതല തപനാതകമഖലനാ സ്ഥനാപനങ്ങള്
ഗുരുതരമനായ പ്രതനിസന്ധനി കനരനിടകേയനാണന്ന്.  കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസവം ശ്രശ.  എസന്ന്.  ശര്മ,
തകേനാചനിന് ഷനിപ്പന്ന് യനാര്ഡനിതന  25  ശതമനാനവം ഓഹരനി വനിറഴനിക്കുന്നതനിതനതനിരനായനിടവം
എചന്ന്.ഒ.സനി.  അടച്ചുപൂടനാന്  തശരുമനാനതമടതതനിലവം  എഫന്ന്.എ.സനി.ടനി.  കനരനിടന്ന
അതനിഗുരുതരമനായ  പ്രതനിസന്ധനിയുതമലനാവം  ഉള്തപ്പടതനിതക്കനാണ്ടന്ന്  ഒരു  പ്രകമയവം  സഭയനില
തകേനാണവന. നമതളലനാവരുവം ആ പ്രകമയതനിനനുകൂലമനായനി തശരുമനാനതമടക്കുകേയുവം
കകേന്ദ്രസര്ക്കനാരനിനന്ന് അയച്ചുതകേനാടക്കനാന് കപനാകുകേയുമനാണന്ന്.
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ഇകപ്പനാള്  ഏറവുവം നന്നനായനി മുകന്നനാടകപനാകുന്ന തവള്ളൂര് എചന്ന്.എന്.എല.-തന
കേടയല കേതനിവയനാന് കകേന്ദ്രസര്ക്കനാര് തശരുമനാനതമടതനിരനിക്കുകേയനാണന്ന്. എണ്പതനിനനായനിരവം
ടണ്  ഉലപ്പനാദനകശഷനിയനില  ആരവംഭനിച  തവള്ളൂര്  എചന്ന്.എന്.എല.  ഇകപ്പനാള്  ഒരു
ലക്ഷവം  ടണ്ണനായനി  വര്ദ്ധനിപ്പനിചന്ന്  നന്നനായനി  മുകന്നനാടകപനാകുകേയനാണന്ന്.  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാരനിതന
ഇറേക്കുമതനി നയവംമൂലവം രകണ്ടനാ മൂകന്നനാ വര്ഷതമനാഴനിതകേ എലനാ വര്ഷവുവം ലനാഭതനില
പ്രവര്തനിച  ഒരു  തപനാതകമഖലനാ  സ്ഥനാപനമനാണന്ന്  തവള്ളൂര്  എചന്ന്.എന്.എല.
പ്രവര്തന  കേനാലങ്ങളനിതലലനാവം  നൂറേന്ന്  ശതമനാനതനിലധനികേവം  ഉല്പനാദനകശഷനി  കേമ്പനനിക്കന്ന്
പകേവരനിക്കനാന്  കേഴനിഞ്ഞനിടണ്ടന്ന്.  പ്രനാഥമനികേ  മുതലമുടക്കനിനുകശഷവം  കേമ്പനനി
പുനരുദ്ധനാരണതനികനനാ  പവവനിദ്ധത്സ്യവലക്കരണതനികനനാ  യനാതതനാരു  കകേന്ദ്രസഹനായവുവം
ഇതവതര നലകേനിയനിടനില.  ഊര്ജ്ജക്ഷമതനാ അവനാര്ഡന്ന്, ഉല്പനാദകേക്ഷമതനാ അവനാര്ഡന്ന്,
സരക്ഷനിതതസ്വകക്ഷമ അവനാര്ഡന്ന് മുതലനായ പുരസനാരങ്ങള് നനിരവധനി തവണ കേമ്പനനി
കനടനിയനിടണ്ടന്ന്.  പ്രതത്സ്യക്ഷമനായുവം പകരനാക്ഷമനായുവം  പതനിനനായനിരതനിലധനികേവം ആളുകേളനാണന്ന് ഈ
കേമ്പനനിതയ  ആശ്രയനിചന്ന്  ജശവനിക്കുന്നതന്ന്.  നന്നനായനി  പ്രവര്തനിച്ചുവരുന്ന  തവള്ളൂര്
എചന്ന്.എന്.എല.-തന സസ്വകേനാരത്സ്യവലക്കരനിക്കനാനുള്ള കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാരനിതന തശരുമനാനവം
ഒരു  കേനാരണവശനാലവം  അവംഗശകേരനിക്കനാന്  സനാധനിക്കനില.  മുഖത്സ്യമന്ത്രനിയുവം  സവംസ്ഥനാന
സര്ക്കനാരുവം  അടനിയനരമനായനി  ഈ  വനിഷയതനില   ഇടതപടകേയുവം  കകേരളതനിതല
എവം.പനി.-മനാര്ക്കന്ന്  നനിര്കദ്ദേശവം  തകേനാടക്കുകേയുവം  കവണവം.  കകേന്ദ്രതനില   ഭരണപക്ഷതമകന്നനാ
പ്രതനിപക്ഷതമകന്നനാ  ഇല.  നമതളലനാവം  ഒന്നനാണന്ന്.  മുഖത്സ്യമന്ത്രനി   എലനാ  എവം.പനി.-മനാകരയുവം
ഒരുമനിചന്ന് വനിളനിച്ചുകൂടനി കകേരളതനിതല തപനാതകമഖലനാ സ്ഥനാപനങ്ങളുതട കേനാരത്സ്യതനില,
കകേന്ദ്രസര്ക്കനാര്  എടക്കുന്ന  ഇതരവം  തശരുമനാനതനിതനതനിരനായനി  ഇടതപടനാന്
ആവശത്സ്യതപ്പടണവം.  ബനാക്കനിയുള്ള  സവംസ്ഥനാനങ്ങളനിതലനാനവം  ഇതയുവം  പ്രതനിസന്ധനിയനില.
ഇവനിതട  ബനി.തജ.പനി.-ക്കന്ന്  എവം.പനി.-മനാതരനാനവം ഇലനാതതതകേനാണ്ടനാകേനാവം  ഒരുപകക്ഷ
ഈ  തപനാതകമഖലനാ  സ്ഥനാപനങ്ങതള  ഇങ്ങതന  കദനാഹനിച്ചുതകേനാണ്ടനിരനിക്കുന്നതന്ന്.
ഇകപ്പനാള്  എഫന്ന്.എ.സനി.റനി.-യുതടയുവം  എചന്ന്.ഒ.സനി.-യുതടയുവം  തകേനാചനിന്  ഷനിപ്പന്ന് യനാര്
ഡനിതനയുതമനാതക്ക കേനാരത്സ്യതമടതനാല  നമ്മുതട  സവംസ്ഥനാനതത  തപനാതകമഖലനാ
സ്ഥനാപനങ്ങള് ഓകരനാകന്നനാകരനാന്നനായനി ഇലനായ്മ തചെയനാനുള്ള തശരുമനാനമനാണന്ന്   കകേന്ദ്ര
സര്ക്കനാര്  സസ്വശകേരനിചനിരനിക്കുന്നതന്ന്.  അങ്ങന്ന്  എവം.പനി.-മനാരുതട  കയനാഗവം  വനിളനിചന്ന്
ഇന്നയനിന്ന കേനാരത്സ്യങ്ങള് തചെയണതമന്നന്ന്  അവകരനാടന്ന്  നനിര്കദ്ദേശനിചന്ന്  മുകന്നനാടകപനായനാല
ഇതനിതനലനാവം  തടയനിടനാന് കേഴനിയുവം.  സസ്വകേനാരത്സ്യവലക്കരണതത പ്രതനികരനാധനിക്കുവനാന്
അങ്ങന്ന് അടനിയനരമനായനി ഇടതപടന്ന് പരനിഹനാരമുണ്ടനാക്കണവം.  കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാരനിലനനിന്നന്ന്
ഓകരനാ  ദനിവസവുവം  ഓകരനാ  തശരുമനാനങ്ങള്  വനതകേനാണ്ടനിരനിക്കുകേയനാണന്ന്.  ഇന്നന്ന്
എചന്ന്.എന്.എല.-തന കകേസനാതണങനില നനാതള കവതറേ ഏതതങനിലവം തപനാതകമഖലനാ
സ്ഥനാപനങ്ങളുതട  കേനാരത്സ്യമനായനിരനിക്കുവം.  ഇകപ്പനാള്  എചന്ന്.എന്.എല.  ലനാഭതനില  പ്രവര്തനിച്ചു
തകേനാണ്ടനിരനിക്കുകേയനാണന്ന്.   നഷ്ടതനിലനായനിരുനതവങനില  അതനിതന കപരനില നമുക്കന്ന്
ആശസ്വസനിക്കനാവം.  ലനാഭതനില  കപനാകുന്ന  ഒരു  തപനാതകമഖലനാ  സ്ഥനാപനതത
സസ്വകേനാരത്സ്യവലക്കരനിക്കനാതനടത തശരുമനാനമനാണനിതന്ന്.  തപനാതകമഖലനാ  സ്ഥനാപനങ്ങള്
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വനിറഴനിക്കുന്നതനിനുകവണ്ടനി  ശ്രശ.  എ.  ബനി.  വനാജ്കപയനിയുതട  കേനാലതന്ന്  ഒരു
മന്ത്രനിതയതതന്ന തഡപന്യൂടന്ന് തചെയ്തുതവന്നന്ന് കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസതത പ്രകമയ ചെര്ചയനിതട
ഇവനിതട പറേഞ്ഞു.  തപനാതകമഖലനാ സ്ഥനാപനങ്ങള് നമ്മുതട രനാജത്സ്യതനിതന തപനാതസസ്വതനാണന്ന്.
അതന്ന് സവംരക്ഷനിക്കനാന് ബനാദ്ധത്സ്യതയുള്ള ഒരു സര്ക്കനാര്  കകേരളതനിതല ജനങ്ങകളനാടവം
തപനാതകമഖലനാ  സ്ഥനാപനങ്ങകളനാടവം  കേനാണനിക്കുന്ന  ഈ  അനശതനിതക്കതനിതര  അങ്ങന്ന്
മുന്കേതയടതന്ന് പ്രതനികരനാധനിക്കണതമന്നന്ന് ഈ ശ്രദ്ധ ക്ഷണനിക്കലനിലൂതട ആവശത്സ്യതപ്പടകേയനാണന്ന്.

മുഖത്സ്യമന്ത്രനി  (  ശ്രശ  .    പനിണറേനായനി  വനിജയന്  ):  സര്,  ബഹുമനാനത്സ്യനനായ  അവംഗവം
പ്രകേടനിപ്പനിച വനികേനാരകതനാടന്ന് തപനാതവനില കയനാജനിക്കുകേയനാണന്ന്.  കകേരളതനിതല കകേന്ദ്ര
തപനാതകമഖലനാ  സ്ഥനാപനങ്ങതളലനാവം  സവംരക്ഷനിക്കതപ്പടണതമന്ന  കേനാരത്സ്യതനില  ഇസൗ
സഭയന്ന്  ഏകേ അഭനിപ്രനായമനാണുള്ളതന്ന്.  കേലക്കത ആസ്ഥനാനമനായനി  പ്രവര്തനിക്കുന്ന
കകേന്ദ്ര  തപനാതകമഖലനാ  സ്ഥനാപനമനായ  ഹനിന്ദുസ്ഥനാന്  കപപ്പര്  കകേനാര്പ്പകറേഷതന
അനുബന്ധ കേമ്പനനിയനായനിടനാണന്ന് തവള്ളൂരനിതല ഹനിന്ദുസ്ഥനാന് നന്യൂസന്ന് പ്രനിനന്ന് ലനിമനിറഡന്ന്
പ്രവര്തനിച്ചുവരുന്നതന്ന്. ഏറവുവം നനിലവനാരമുള്ള, നല യശസന്ന് കനടനിക്കഴനിഞ്ഞനിടള്ള ഒരു
സ്ഥനാപനമനാണനിതന്ന്.  അനനാരനാഷ്ട്ര  മനാര്ക്കറനില   ഗുണനനിലവനാരമുള്ള  നന്യൂസന്ന്  പ്രനിനന്ന്
വനിപണനവം തചെയ്യുന്ന കേമ്പനനിയനായ എചന്ന്.എന്.എല.  മനിനനിരത്ന വത്സ്യവസനായങ്ങളുതട
പടനികേയനിലതപ്പടന്ന സ്ഥനാപനമനാണന്ന്.  ഒരു ലക്ഷവം ടണ്ണനിലധനികേവം ഉല്പനാദനകശഷനിയുള്ള
ഇസൗ  കേമ്പനനിയുതട  കടകണനാവര്  350  കകേനാടനി  രൂപയനികലതറേയനാണന്ന്.  ഡനിവനിഡനന്ന്
ഇനതനില  117  കകേനാടനി  രൂപ കേമ്പനനി കകേന്ദ്രസര്ക്കനാരനിനുതതന്ന നലകേനിയനിടണ്ടന്ന്.
എന്നനാല  സമശപകേനാലതന്ന്  ചെനില  പ്രതനിസന്ധനികേള്  കേമ്പനനി  കനരനിടനണ്ടന്ന്.  നന്യൂസന്ന്
പ്രനിനനിതന  വന്കതനാതനിലള്ള  ഇറേക്കുമതനി,  വര്ദ്ധനിച  നനിര്മനാണതചലവന്ന്,  തമഷനിനറേനിയുതടയുവം
പ്ലൈനാനനിതനയുവം  നവശകേരണതനിതന  അഭനാവവം  ഇതതലനാവം  പ്രതനിസന്ധനിക്കന്ന്  ആക്കവം
കൂടനണ്ടന്ന്.  നവശകേരണതനിനുവം  ഉല്പന്നങ്ങളുതട  പവവനിദ്ധത്സ്യവലക്കരണതനിനുവം
ഏകേകദശവം  450  കകേനാടനി  രൂപ  തചെലവന്ന്  വരുതമന്നനാണന്ന്  കേണക്കനാക്കനിയനിടള്ളതന്ന്.
എചന്ന്.എന്.എല.-തന മനാതൃസ്ഥനാപനതനിലനനിനവം കവര്തപടതനി കകേന്ദ്രസര്ക്കനാരനിതന ധന-
വത്സ്യവസനായ  വകുപ്പനിനുകേശഴനിലള്ള  ഒരു  സസ്വതന്ത്ര  സ്ഥനാപനമനായനി  നനിലനനിര്തണവം,
കേടബനാധത്സ്യതകേള്  തശര്ക്കനാന്  100  കകേനാടനി  രൂപ  ഗനാനനാകയനാ  വനായ്പയനാകയനാ
അനുവദനിക്കണവം എന്നശ കേനാരത്സ്യങ്ങതളലനാവം നമള് ആവശത്സ്യതപ്പടനിടണ്ടന്ന്.  കേമ്പനനിയുതട
സസ്വകേനാരത്സ്യവലക്കരണ  ഓഹരനി  വനിറഴനിക്കല  നശക്കതനിലനനിന്നന്ന്  കകേന്ദ്രസര്ക്കനാര്
പനിന്മേനാറേണതമനവം ഇസൗ സ്ഥനാപനതത സവംരക്ഷനിചന്ന് തപനാതകമഖലയനില നനിലനനിര്തണതമനവം
അഭത്സ്യര്തനിച്ചുതകേനാണ്ടന്ന്  24-10-2016-നന്ന്  ബഹുമനാനതപ്പട  പ്രധനാനമന്ത്രനിക്കന്ന്  കേത്തുവം
അയചനിടണ്ടന്ന്.  എവം.പനി.-മനാര്ക്കുവം  ഇക്കനാരത്സ്യങ്ങള്  അറേനിയനാവുന്നതനാണന്ന്.  കേഴനിഞ്ഞ
ദനിവസവം കചെര്ന്ന എവം.പനി.-മനാരുതട കകേനാണ്ഫറേന്സനില കകേരളതനിതന തപനാതവനായ
പ്രശങ്ങള്  എവം.പനി.-മനാര്  കൂടനായനിതതന്ന  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാരനിതന  മുന്നനില
അവതരനിപ്പനിക്കുന്നതനിനന്ന് തശരുമനാനനിചനിടണ്ടന്ന്.
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മനി  .    സശക്കര്: ശ്രശ. വനി. പനി. സജശന്ദ്രനന്ന് ഉപകചെനാദത്സ്യവം ഉന്നയനിക്കനാന്  അവസരവം
തരനാവം.  ചെനില  സനാകങതനികേ  തകേരനാറകേനാരണവം  15  മനിനനിടന്ന്  കനരകതയന്ന്  സഭ
നനിര്തനിവയ്ക്കുകേയനാണന്ന്.

(സനാകങതനികേ  കേനാരണങ്ങളനാല  രനാവനിതല  9.44-നന്ന്  സഭ  നനിര്തനിവയ്ക്കുകേയുവം
10.24-നന്ന് പുനരനാരവംഭനിക്കുകേയുവം തചെയ്തു.)

മനി  .   സശക്കര്:  ഓര്ഡര്... ഓര്ഡര്...

ശ്രശ  .    വനി  .    പനി  .    സജശന്ദ്രന്:  സര്,  ഹനിന്ദുസ്ഥനാന്  നന്യൂസന്ന്  പ്രനിനന്ന്  ലനിമനിറഡ നിതന
സസ്വകേനാരത്സ്യവലക്കരനിക്കനാനുള്ള  നശക്കതനിതനതനിതര  അങ്ങന്ന്  എലനാ  രശതനിയനിലവം
പ്രതനികരനാധനിക്കനാന്  തശരുമനാനതമടക്കുതമന്നനാണന്ന്  എതന  വനിശസ്വനാസവം.  ഏതതങനിലവം
കേനാരണവശനാല കകേന്ദ്രസര്ക്കനാര് അങ്ങതനതയനാരു തശരുമനാനതമടക്കുകേയനാതണങനില,
സവംസ്ഥനാന സര്ക്കനാര് 26 ശതമനാനവം ഓഹരനി വനാങ്ങനി,  കകേന്ദ്ര-സവംസ്ഥനാന സര്ക്കനാരനിതന ഒരു
സവംയുക്ത സവംരവംഭമനായനി എചന്ന്.എന്.എല.-തന നനിലനനിര്ത്തുവനാന് നടപടനിതയടക്കുന്നതനിനുള്ള
തശരുമനാനവം അങ്ങയുതട ഭനാഗത്തുനനിനവം ഉണ്ടനാകുകമനാ എന്നതനാണന്ന് എതന കചെദത്സ്യവം.

ശ്രശ  .    പനിണറേനായനി  വനിജയന്:  സര്,  ഇകപ്പനാള്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാര്  ഇതരതനിതലനാരു
നനിലപനാടനികലയന്ന് കപനാകേനാന് പനാടനിതലന്ന സമശപനതനിലതതന്ന നമുക്കന്ന് നനിലക്കനാവം.
അതനിനുകവണ്ടനി എലനാവര്ക്കുവംകൂടനി സമര്ദ്ദേവം തചെലതനാവം.  അതനിനന്ന് ഫലമുണ്ടനാക്കനാന്
കേഴനിയുകമനാതയന്നന്ന് കനനാക്കനിയതനിനുകശഷവം  ബനാക്കനി കേനാരത്സ്യങ്ങള് തചെയനാവം.

III സബ്മനിഷന്

(1) പരനിസ്ഥനിതനി ആഘനാത പഠനനാനുമതനി

(ഈ  വനിഷയവം  സവംബന്ധനിചന്ന്   ശ്രശ.  എന്.  ഷവംസദ്ദേശന്  എവം.എല.എ.-യുവം
കനനാടശസന്ന് നലകേനിയനിടണ്ടന്ന്.)

പ്രതനിപക്ഷകനതനാവന്ന്  (ശ്രശ  .    രകമശന്ന്  തചെന്നനിതല  ):  സര്,  സവംസ്ഥനാനതത
സവംബന്ധനിചനിടകതനാളവം  ഏറവുവം  ഗുരുതരമനായ  ഒരു  പ്രശമനാണന്ന്  സഭയുതട
ശ്രദ്ധയനിലതപ്പടതനാന് ആഗഹനിക്കുന്നതന്ന്.  അഗളനി വനികലജനിതല ചെനിറ്റൂര് ശനിരുവനാണനി
പുഴയ്ക്കു കുറതകേ കകേരളവം നനിര്മനിക്കനാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന അടപ്പനാടനി വനാലനി അണതക്കടനിതന
പരനിസ്ഥനിതനി  ആഘനാത  പഠനതനിനുള്ള  അനുമതനി  കകേന്ദ്രസര്ക്കനാര്  നലകേനിയതന്ന്
കകേന്ദ്രവം  മരവനിപ്പനിചനിരനിക്കുനതവന്നന്ന്  ഇന്നതല  ഒരു  വനാര്ത  വന.  തമനിഴനാടനിതന
എതനിര്പ്പനാണന്ന്  അതനിനന്ന്  കേനാരണതമന്നനാണന്ന്  അറേനിയുന്നതന്ന്.  ഇതകപനാതല   മുലതപ്പരനിയനാറേനില
പുതനിയ  അണതക്കടന്ന്  നനിര്മനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പരനിസ്ഥനിതനി  ആഘനാത  പഠനതനിനന്ന്
ആദത്സ്യവം  അനുമതനി  ലഭനിക്കുകേയുവം  പനിന്നശടന്ന്  കകേന്ദ്രവം  നലകേനിയ  അനുമതനി  തടയുകേയുമുണ്ടനായനി.
ആദനിവനാസനികേളുള്തപ്പതടയുള്ള ജനവനിഭനാഗങ്ങള്ക്കന്ന്  കുടനിതവള്ളവം ലഭത്സ്യമനാക്കനാനുവം  ആ
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പ്രകദശതന്ന് അനുഭവനിക്കുന്ന രൂക്ഷമനായ വരള്ച മനാറനാനുവം കൃഷനിക്കനുകയനാജത്സ്യമനാക്കനി
മനാറനാനുവം കവണ്ടനിയനാണന്ന് ഈ പദ്ധതനി  ആവനിഷ്കരനിചതന്ന്.  കേനാകവരനി ടനിബന്യൂണല വനിധനി
അനുസരനിചന്ന്  ഭവനാനനി  പുഴയനിലനനിനവം  6  ടനി.എവം.സനി.  ജലവം  കകേരളതനിനന്ന്
അനുവദനിചനിടണ്ടന്ന്.  ഇതനില 2.87 ടനി.എവം.സനി. ജലവം കശഖരനിക്കുന്നതനിനുകവണ്ടനിയനാണന്ന്
ഈ  പദ്ധതനി.  തമനിഴനാടനിതന  ഒരു  കേനാരണവശനാലവം  ഇതന്ന്  ബനാധനിക്കുന്നതല.   തമനിഴനാടനിതല
കകേനായമ്പത്തൂര് അടക്കമുള്ള പ്രകദശങ്ങള്തക്കലനാവം ഈ പദ്ധതനി നടപ്പനിലനാക്കനിയനാലവം
നനിര്ബനാധവം  ജലവം   ലഭനിക്കുന്നതനാണന്ന്.   തമനിഴനാടനിതല  ജനങ്ങള്ക്കന്ന്  ആവശത്സ്യമനായ  തവള്ളവം
ലഭനിക്കണതമന്ന കേനാരത്സ്യതനില നമുക്കന്ന്  അഭനിപ്രനായ വത്സ്യതത്സ്യനാസമനില.   ശനിരുവനാണനിപ്പുഴ
പൂര്ണ്ണമനായുവം  കകേരളതനികനതനാണന്ന്.  ഡനാമനിതന  വൃഷ്ടനിപ്രകദശവുവം  പൂര്ണ്ണമനായുവം
കകേരളതനികനതനാണന്ന്.  തമനിഴനാടനിതന  ഒരു  പ്രകദശവുവം  ഈ  ഡനാമനിതന  വൃഷ്ടനിപ്രകദശതനില.
1970-ല ഡനാമനിനുകവണ്ടനിയുള്ള ശ്രമവം കകേരളവം ആരവംഭനിച്ചു.  ഇതനിനനാവശത്സ്യമനായ  218
ഏക്കര്  ഭൂമനി  1970-കേളനില  നമള്  ഏതറടക്കുകേയുവം  ഡനാവം  പണനിയുന്നതനിനുള്ള
അടനിസ്ഥനാന സസൗകേരത്സ്യങ്ങള്  ഒരുക്കനിയതമനാണന്ന്.  എന്നനാലവം  തമനിഴനാടനിതന എതനിര്പ്പുകേനാരണവം
ആ  പ്രവര്തനങ്ങള്  മുകന്നനാടതകേനാണകപനായനില.  നമുക്കന്ന്   അന്നന്ന്  പരനിസ്ഥനിതനി
ആഘനാത പഠനതനിനുള്ള അവസരവുവം കേനിടനിയനില.  ഇകപ്പനാള് പരനിസ്ഥനിതനി ആഘനാത
പഠനതനിനുള്ള  അവസരവം  കേനിടനിയതനാണന്ന്.  അതന്ന്  വശണവം  നനിര്തനിവയനാനുള്ള
തശരുമനാനവം കകേന്ദ്രതനിലനനിനമുണ്ടനായനിരനിക്കുന.  കേനാകവരനി നദശജല ടനിബന്യൂണലനിതന
വനിധനി  വന്നകതനാതട  ഈ  അണതക്കടന്ന്  പണനിയുന്നതനിനുള്ള  സനാധത്സ്യത  കകേരളതനിനന്ന്
തതളനിയുകേയനായനിരുന.  ഡനാമനിതനതനിതര  തമനിഴനാടന്ന്  ഉയര്ത്തുന്ന  വനാദഗതനികേള്  അടനിസ്ഥനാന
രഹനിതമനാണന്ന്. ശനിരുവനാണനിപ്പുഴയനില കകേരളവം അണ തകേടനിയനാല ഭവനാനനിപ്പുഴയനികലയ്ക്കുള്ള ഒഴുക്കന്ന്
കുറേയുതമനവം  കകേനായമ്പത്തൂര്,  ഈകറേനാ ഡന്ന്,  തനിരുപ്പൂര്  എന്നനിവനിടങ്ങളനില  ജലക്ഷനാമ
മുണ്ടനാകുതമനമുള്ള ആശങ അസ്ഥനാനതനാണന്ന്.  തമനിഴനാടന്ന്  നനിയമസഭ  2-9-2016-ല
അടപ്പനാടനി  വനാലനി  കപ്രനാജകനിതന  പരനിസ്ഥനിതനി  ആഘനാത  പഠനതനിനന്ന്   നലകേനിയ
അനുമതനി  പനിന്വലനിക്കണതമന്നനാവശത്സ്യതപ്പടന്ന്  ഏകേകേണ്ഠമനായനി  ഒരു  പ്രകമയവം  പനാസനാക്കുകേയുവം
തമനിഴനാടന്ന്  മുഖത്സ്യമന്ത്രനി,  പ്രധനാനമന്ത്രനിതയ കേണ്ടന്ന്  ഈ ആവശത്സ്യവം  ഉന്നയനിക്കുകേയുവം തചെയനിരുന.
കകേരളതനില നദനിക്കന്ന് കുറതകേ അണതക്കടന്ന് പണനിയുന്നതന്ന് അനുവദനിക്കനാതനിരനിക്കുന്നതന്ന്
നമ്മുതട  തഫഡറേല  സങലപ്പങ്ങള്ക്കുതതന്ന  എതനിരനാണന്ന്.  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാരുവം
തമനിഴനാടന്ന്  സര്ക്കനാരുവം  കചെര്ന്നന്ന്  കകേരളതനിതന  തനാലപ്പരത്സ്യങ്ങള്  ഹനനിക്കുകേയനാണന്ന്.
സവംസ്ഥനാനതനിതന  അവകേനാശങ്ങളുതടകമലള്ള  കേടനകേയറമനാണനിതന്ന്.  അതനിനനാല
കകേന്ദ്രതനില സമര്ദ്ദേവം തചെലതനി ഈ  ഡനാവം പണനിയനാനുള്ള നടപടനികേള് സസ്വശകേരനിക്കുകേയനാണന്ന്
കവണ്ടതന്ന്.   ഞനാന് ആ പ്രകദശവം സന്ദര്ശനിചതനാണന്ന്.   എകന്നനാതടനാപ്പവം മണ്ണനാര്ക്കനാടന്ന്
എവം.എല.എ. ശ്രശ. എന്. ഷവംസദ്ദേശനുവം ഉണ്ടനായനിരുന.   ഡനാവം പണനിയനാനുള്ള എലനാ
അടനിസ്ഥനാന സസൗകേരത്സ്യങ്ങളുവം അവനിതട ഒരുങ്ങനിക്കഴനിഞ്ഞു. ഓഫശസകേളുവം  ആവശത്സ്യനാനു
സരണമുള്ള  മറ്റു  അടനിസ്ഥനാന  സസൗകേരത്സ്യങ്ങളുവം  ഒരുക്കനിയനിരനിക്കുകേയനാണന്ന്.  കകേന്ദ്രതനിതന
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പരനിസ്ഥനിതനി  ആഘനാത പഠനവം നടതനാനുള്ള അനുവനാദവം  കേനിടനിയതന്ന്  നനിര്തലനാക്കുകേതയന്നന്ന്
പറേയുന്നതന്ന്  കകേരളതനികനനാടള്ള  അവഗണനയനാണന്ന്.  കകേന്ദ്രതനില  ഈ  വനിഷയവം
ശക്തമനായനി  ഉന്നയനിചന്ന്  ഡനാവം  പണനിയനാനുള്ള പ്രനാഥമനികേ  നടപടനിയനായ പരനിസ്ഥനിതനി
ആഘനാതപഠനവം നടതനാന് നടപടനികേള് സര്ക്കനാര് സസ്വശകേരനിക്കണതമന്നന്ന് അഭത്സ്യര്തനിക്കുന.

ശ്രശ  .   എന്  .   ഷവംസദ്ദേശന്  : സര്, പ്രസ്തുത വനിഷയവം സവംബന്ധനിചന്ന്  ഈ തസഷതന
തടക്കതനിലതതന്ന  ഞനാതനനാരു  സബ്മനിഷന്  തകേനാടതനിരുന.  അന്നന്ന്  അതനിനന്ന്
മറപടനിയുവം  തന്നനിരുന.  പരനിസ്ഥനിതനി  ആഘനാത  പഠനതനിനന്ന്  നമുക്കന്ന്   അനുമതനി
ലഭനിചതനിതനത്തുടര്ന്നന്ന് തമനിഴനാടനില ബന്ദന്ന് നടന. തമനിഴനാടനിലനനിന്നന്ന് ഒനാകരനാ ദനിവസവുവം
ഡനി.എവം.തകേ.-യുതടയുവം  എ.തഎ.എ.ഡനി.എവം.തകേ.-യുതടയുവം  പവകക്കനായുതടയുവം  മറ്റുവം
തകേനാടനി തകേടനിയ വനാഹനങ്ങള് അടപ്പനാടനിയനിലവന്നന്ന് ഈ  ഡനാവംപസറന്ന് സന്ദര്ശനിചനിടന്ന്
കപനാകുമനായനിരുന.  അവര് വലനിയ പ്രകകേനാപനങ്ങളുമുണ്ടനാക്കനിയനിരുന.  നയപരമനായനി
ഇക്കനാരത്സ്യതനില ഇടതപടണതമനവം ഈ പദ്ധതനി നഷ്ടതപ്പടനാതനിരനിക്കനാന് സര്ക്കനാര്
ജനാഗത കേനാണനിക്കണതമനവം ഞനാന്  അന്നന്ന് ആവശത്സ്യതപ്പടനിരുന.  ഇകപ്പനാള് നമള്
കപടനിചതകപനാതലതതന്ന സവംഭവനിച്ചു.  തമനിഴനാടനിലള്ളവര് പവകേനാരനികേമനായനി  ഉയര്തനിതക്കനാണ
വന്ന പ്രകക്ഷനാഭങ്ങകളയുവം സമര്ദ്ദേങ്ങകളയുവം തടര്ന്നന്ന് കേനിടനിയ പരനിസ്ഥനിതനി ആഘനാത
പഠന  അനുമതനിയനാണനിതന്ന്.  ഇസൗ  അനുമതനി  കേനിടനിയനാലവം  അതന്ന്  പൂര്തനിയനാക്കനാന്   ഒന്നര
വര്ഷകതനാളമനാകുവം.  ഈ  ഡനാവം  കകേരളതത  സവംബന്ധനിചനിടകതനാളവം   പ്രധനാനതപ്പടതനാണന്ന്.
ഇതന്ന്  നനിര്മനിക്കണതമങനില  400  കകേനാടനി രൂപ കവണവം.  നമുക്കന്ന് കേനിടനാനുള്ള 4.67
ടനി.എവം.സനി.  ജലവം  എടകക്കണ്ടതന്ന്  ഈ  ഡനാമനില  നനിന്നനാണന്ന്.  അതന്ന്  കേനാകവരനി
ടനിബന്യൂണലനിതന  വനിധനിയനാണന്ന്.  അതതകേനാണ്ടന്ന്   സര്ക്കനാര്  ജനാഗത  കേനാണനിക്കണവം.
ഇതന്ന് നനികഷധനിചതനിതനതനിതര സപ്രശവം കകേനാടതനിയനില കകേസനിനന്ന് കപനാകേണതമന്നനാണന്ന്
എനനിക്കന്ന് ആവശത്സ്യതപ്പടനാനുള്ളതന്ന്.

10.30 AM]

മുഖത്സ്യമന്ത്രനി (ശ്രശ  .    പനിണറേനായനി വനിജയന്):  സര്,  ശനിരുവനാണനിപ്പുഴയന്ന് കുറതകേ
അണതക്കടന്ന്  നനിര്മനിചന്ന്  അഗളനി,  കഷനാളയനാര്, കകേനാടതറേ  കമഖലയനിതല  4900
തഹകര് കൃഷനിഭൂമനിക്കന്ന്  ജലകസചെന സസൗകേരത്സ്യവം  ലഭനിക്കുന്നതനിനനാണന്ന്  അടപ്പനാടനിവനാലനി
ജലകസചെന പദ്ധതനിതകേനാണകദ്ദേശനിക്കുന്നതന്ന്.   ശനിരുവനാണനിപ്പുഴ ഭവനാനനി നദനിയുതടയുവം
ഭവനാനനി  നദനി  കേനാകവരനി  നദനിയുതടയുവം  തതകേവഴനിയനാണന്ന്.  ഈ  പദ്ധതനി  നടപ്പനിലനാക്കുന്നതനിനന്ന്
അയല സവംസ്ഥനാനങ്ങളുതട സമവനായവുവം  അവംഗശകേനാരവുവം ആവശത്സ്യമനായനിരുന. 1969-ല
കകേന്ദ്ര ജലകസചെന വകുപ്പുമന്ത്രനിയുതട സനാന്നനിദ്ധത്സ്യതനില തമനിഴ ന്ന് നനാടന്ന്-കകേരള മുഖത്സ്യമന്ത്രനിമനാരുതട
കയനാഗവം  കചെര്ന്നന്ന്  കകേനായമ്പത്തൂര്  കുടനിതവള്ള  പദ്ധതനിക്കനായനി  കകേരളതനില
ശനിരുവനാണനിപ്പുഴയന്ന്  കുറതകേ  ഒരു  അണതക്കടന്ന്  നനിര്മനിക്കനാന്  ധനാരണയനായനി.
ഇതനിതനത്തുടര്ന്നന്ന്  1970-ല പരത്സ്യകവഷണ പ്രവൃതനികേള്  ആരവംഭനിക്കുകേയുവം   1973-ല
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പദ്ധതനിക്കനായനി  കേരനാര് ഒപ്പനിടകേയുവം തചെയ്തു.  എന്നനാല  2-6-1990-ല കേനാകവരനി  തതടബന്യൂണല
നനിലവനില  വന്നതനിനനാല  അതനിതന  അനനിമ  വനിധനിയുതട  അടനിസ്ഥനാനതനില   പദ്ധതനിക്കന്ന്
അവംഗശകേനാരവം  നലകേനാതമന്നന്ന്  കകേന്ദ്ര  ജലകേമശഷന്  അറേനിയനിക്കുകേയുണ്ടനായനി.   കേര്ണ്ണനാടകേവുവം
തമനിഴന്ന് നനാടവം  തതടബന്യൂണലനിതന വനിധനിക്കനായനി  കേനാത്തുനനിലക്കനാതത പദ്ധതനികേളുമനായനി
മുകന്നനാടകപനായനി.  ഇതനിതനത്തുടര്ന്നന്ന്  2000-തനില ഇസൗ പദ്ധതനി പുനരനാരവംഭനിക്കനാന്
സവംസ്ഥനാന  സര്ക്കനാര്  തശരുമനാനനിച്ചു.  ശനിരുവനാണനി  പദ്ധതനി  പ്രകദശവം  തമനിഴന്ന് നനാടന്ന്
സവംസ്ഥനാന അതനിര്തനിയനില നനിനവം  10  കേനികലനാമശററള്ളനിലനായതനിനനാല തമനിഴന്ന് നനാടന്ന്
സര്ക്കനാരനിതന  അഭനിപ്രനായവം  ആരനായുവനാന്  കകേന്ദ്ര  പരനിസ്ഥനിതനി  മന്ത്രനാലയതനിതന
എകന്ന്തപര്ടന്ന് അതതപ്രസല കേമനിറനി നനിര്കദ്ദേശനിച്ചു.  ഇതനിനനായനി സവംസ്ഥനാന സര്ക്കനാര്
4-5-2016-ല  തമനിഴന്ന് നനാടന്ന്  സര്ക്കനാരനിനന്ന്  കേതയച്ചുതവങനിലവം  മറപടനിതയനാനവം
ലഭനിചനിരുന്നനില.  പദ്ധതനിയുതട പരനിസ്ഥനിതനി ആഘനാത പഠനതനിതന കടവംസന്ന് ഓഫന്ന്
റേഫറേന്സന്ന്  അവംഗശകേനാരവം  നലകുന്നതനിനനായനി  എകന്ന്തപര്ടന്ന്  അതതപ്രസല  കേമനിറനി
ശനിപനാര്ശ  തചെയതപ്രകേനാരവം   പദ്ധതനിയുതട  പരനിസ്ഥനിതനി  ആഘനാത  പഠനവം  2016
തസപവംബറേനില ആരവംഭനിച്ചുതവങനിലവം  തമനിഴന്ന് നനാടന്ന്  സര്ക്കനാര്  ബഹുമനാനതപ്പട  പ്രധനാനമന്ത്രനിക്കന്ന്
27-8-2016-നന്ന്  കേതയചതനിതനത്തുടര്ന്നന്ന്  10-10-2016-തല  കേത്തുപ്രകേനാരവം  പരനിസ്ഥനിതനി
ആഘനാത  പഠനതനിനന്ന്  അനുമതനി  നലകുന്ന  കേനാരത്സ്യവം  നനിര്തനിവയനാന്  തശരുമനാനനിചതനായനി
കകേന്ദ്ര പരനിസ്ഥനിതനി മന്ത്രനാലയവം കകേരളതത അറേനിയനിചനിടണ്ടന്ന്. പരനിസ്ഥനിതനി ആഘനാത
പഠനതനിതന  കടവംസന്ന്  ഓഫന്ന്  റേഫറേന്സന്ന്  അവംഗശകേരനിച്ചുകേനിടനിയനിതലങനില  പഠനവം
നടതനാന്  സനാധനിക്കനില.  പരനിസ്ഥനിതനി  ആഘനാതപഠനവം  നടതനിയനാല  മനാതകമ
പനാരനിസ്ഥനിതനികേനാനുമതനിക്കനായനി  അകപക്ഷനിക്കനാന്  കേഴനിയുകേയുള്ളൂ.  പനാരനിസ്ഥനിതനികേനാനുമതനിയുവം
വനവം  വകുപ്പനിതന  അനുമതനിയുവം  ബന്ധതപ്പടന്ന്  കേനിടക്കുന്നതനിനനാല  പദ്ധതനിയുതട
നനിര്മനാണപ്രവര്തനങ്ങള് തടങ്ങുന്നതനിനന്ന്  കേനാലതനാമസവം കനരനിടവം.  ജലദസൗര്ലഭത്സ്യവം
കനരനിടന്ന കേനാര്ഷനികേ കമഖലയനായ അടപ്പനാടനിക്കന്ന് കുടനിതവള്ളതനിനുവം ജലകസചെനതനിനുവം ഇസൗ
പദ്ധതനിയുതട  പൂര്തശകേരണവം  തനികേച്ചുവം  അനനിവനാരത്സ്യമനാണന്ന്.  കകേരളതനിതന   തനാലപ്പരത്സ്യങ്ങള്
സവംരക്ഷനിച്ചുതകേനാണതതന്ന  പദ്ധതനിയുമനായനി  മുകന്നനാടകപനാകേനാനുവം  അതനികലയനായനി
തമനിഴന്ന് നനാടന്ന്  സര്ക്കനാരനിതനയുവം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാരനിതനയുവം  പനിന്തുണ  കനടനിതയടക്കനാനുമുള്ള
ശ്രമങ്ങളനാണന്ന് നടതനിതക്കനാണ്ടനിരനിക്കുന്നതന്ന്.

(2) പരനിസ്ഥനിതനി മലനിനശകേരണവം

ശ്രശ  .    വനി  .    എസന്ന്  .    അച്ചുതനാനന്ദന്:  സര്,   മലമ്പുഴ മണലതനിതല പുതകശ്ശേരനി
ഗനാമപഞനായതനിതല കേഞനികക്കനാടന്ന് വത്സ്യവസനായ കമഖലയനില 43-ഓളവം ഇരുമ്പുരുക്കന്ന്
കേമ്പനനികേള്  പ്രവര്തനിച്ചുവരുന്നതമൂലവം  ഇസൗ  പ്രകദശത്തുണ്ടനാകുന്ന  ഗുരുതരമനായ
മനാലനിനത്സ്യപ്രശങ്ങള്  കേഴനിഞ്ഞ സഭനാകേനാലയളവനിലവം  ഞനാന്  ഉന്നയനിചനിരുന്നതനാണന്ന്.
ഇസൗ പ്രകദശങ്ങളനില  ജനജശവനിതവം  ദുസഹമനായനിരനിക്കുകേയനാണന്ന്.   മനാരകേകരനാഗങ്ങള്
ഇസൗ പ്രകദശതത ജനങ്ങതള ബനാധനിച്ചുതകേനാണ്ടനിരനിക്കുന.  ഇസൗ കേമ്പനനികേള് പുറേത്തു
വനിടന്ന മനാലനിനത്സ്യങ്ങള് തടയനാനനാവശത്സ്യമനായ കേര്ശന നടപടനി മലനിനശകേരണ കബനാര്ഡന്ന്
അധനികൃതര്  സസ്വശകേരനികക്കണ്ടതണ്ടന്ന്.  കൂടനാതത  മലമ്പുഴ  ഡനാമനിതന  വൃഷ്ടനിപ്രകദശതന്ന്
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പ്രവര്തനിച്ചുവരുന്ന തഎ.എവം.എ-യുതട കേശഴനിലള്ള 'ഇകമജന്ന്' എന്ന  സ്ഥനാപനതനിതന
മനാലനിനത്സ്യസവംസരണ  യൂണനിറനിതന  പ്രവര്തനവുവം  ഗുരുതരമനായ  പനാരനിസ്ഥനിതനികേ
ആകരനാഗത്സ്യ പ്രശങ്ങളുണ്ടനാക്കുന. സവംസ്ഥനാനതത മുഴുവന് ആശുപതനി മനാലനിനത്സ്യങ്ങളുവം
സവംസരനിക്കുന്നതന്ന് മലമ്പുഴ ഡനാമനിനടതന്ന്  പ്രവര്തനിക്കുന്ന ഇസൗ സ്ഥനാപനതനിലനാണന്ന്.
അതതകേനാണതതന്ന  ഇസൗ  പ്രകദശതന്ന്  തനാമസനിക്കുന്ന  ജനങ്ങള്  ആശങയനിലനാണന്ന്.
മലനിനശകേരണവംമൂലവം  കേനാര്ഷനികേവനിളകേതളലനാവം  ഉണങ്ങനികപ്പനാകുന്ന  സ്ഥനിതനിയുമുണ്ടന്ന്.
അതനിനനാല ഇസൗ പ്രകദശങ്ങളനിതല മനാലനിനത്സ്യ പ്രശങ്ങള് ശനാസശയമനായനി തടയുന്നതനിനനാവശത്സ്യമനായ
അടനിയനര നടപടനി സസ്വശകേരനിക്കണതമന്നന്ന്  അഭത്സ്യര്തനിക്കുന.

മുഖത്സ്യമന്ത്രനി (ശ്രശ  .    പനിണറേനായനി വനിജയന്):  സര്,  പുതകശ്ശേരനി പഞനായതനിതല
കേഞനികക്കനാടന്ന് പ്രകദശതത  36  ഇരുമ്പുരുക്കന്ന് വത്സ്യവസനായ സ്ഥനാപനങ്ങള് സന്ദര്ശനിച
കശഷവം  മലനിനശകേരണ  നനിയന്ത്രണ  കബനാര്ഡന്ന്  സമര്പ്പനിച  റേനികപ്പനാര്ടനില  ഇസൗ
സ്ഥനാപനങ്ങളനില  വനായുമലനിനശകേരണ  നനിയന്ത്രണ സവംവനിധനാനങ്ങള്  സ്ഥനാപനിചനിടതണ്ടങനിലവം
അവയനില ചെനിലതനിനന്ന്  കഭദഗതനി ആവശത്സ്യമനാതണന്നന്ന് കേണ്ടതനിതനത്തുടര്ന്നന്ന്  കഭദഗതനി
തചെയ്യുന്നതനിനന്ന്  നനിര്കദ്ദേശവം  നലകേനിയനിടണ്ടന്ന്.  കേമ്പനനികേളനിതല  മലനിനശകേരണവം
നനിരശക്ഷനിക്കുന്നതനിനുവം  തടര്നടപടനികേള്ക്കുമനായനി  മലനിനശകേരണ  നനിയന്ത്രണ  കബനാര്ഡനിതന
കേനാരത്സ്യനാലയവം  24  മണനിക്കൂറവം  കേര്മനനിരതമനാണന്ന്.  സവംസ്ഥനാനതന്ന്  ആശുപതനി
മനാലനിനത്സ്യവം  സവംസരനിക്കുന്നതനിനനായനി  നനിലവനില  "ഇകമജന്ന്"  എന്ന കപരനില ഇനത്സ്യന്
തമഡനിക്കല  അകസനാസനികയഷന്  കകേരള  ഘടകേതനിതന  കമലകനനാടതനില  പനാലക്കനാടന്ന്
ജനിലയനിതല പുതകശ്ശേരനി ഗനാമപഞനായതനിതല മനാന്തുരുതനിയനില പ്രവര്തനിക്കുന്ന ഒരു
തപനാതസവംവനിധനാനവം  മനാതകമയുള്ളൂ.  26-3-2003-ലനാണന്ന്  മലനിനശകേരണ  നനിയന്ത്രണ
കബനാര്ഡന്ന്  ഇസൗ പ്ലൈനാനനിനന്ന്  അനുമതനി  നലകേനിയതന്ന്.  നനിലവനില കകേരളതനിതല എലനാ
ജനിലകേളനികലയുവം  ഇകമജനില അഫനിലനികയറന്ന്  തചെയനിടള്ള സ്ഥനാപനങ്ങളനില നനിനള്ള
തരവം തനിരനിച ബകയനാതമഡനിക്കല മനാലനിനത്സ്യങ്ങള് കശഖരനിചന്ന് ദനിനവംപ്രതനി ഇകമജനിതന
പ്ലൈനാനനിതലതനിക്കുകേയുവം അതന്ന് അവര് സവംസരനിക്കുകേയുമനാണന്ന് തചെയ്യുന്നതന്ന്. പരനിസ്ഥനിതനി
സവംരക്ഷണ നനിയമതനിനുകേശഴനില വരുന്ന ബകയനാതമഡനിക്കല കവസന്ന് മനാകനജന്ന് തമനന്ന്
റൂള്സന്ന്  പ്രതനിപനാദനിക്കുന്ന  വനിധമനാണന്ന്  ബകയനാതമഡനിക്കല  മനാലനിനത്സ്യങ്ങള്  സവംസരനികക്കണ്ടതന്ന്.
ഇതനിനനായനി  തപനാത  ബകയനാതമഡനിക്കല  മനാലനിനത്സ്യസവംസരണ  സവംവനിധനാനങ്ങള്
അനനിവനാരത്സ്യമനാണന്ന്. പ്രതനിദനിനവം 37 ടണ് ബകയനാ തമഡനിക്കല മനാലനിനത്സ്യവം സവംസരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
അനുമതനിയനാണന്ന്  ഇകമജനിനുള്ളതന്ന്.  സ്ഥനാപനനാനുമതനി  നലകേനിയതനിനുകശഷവം വനിവനിധ
സന്ദര്ഭങ്ങളനില മലനിനശകേരണ നനിയന്ത്രണ കബനാര്ഡന്ന് നടതനിയ പരനികശനാധനയനില
കബനാര്ഡന്ന്  നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്ന  ഗുണനനിലവനാര  പരനിധനിക്കുള്ളനിലനാണന്ന്  സ്ഥനാപനവം
പ്രവര്തനിക്കുന്നതതന്നന്ന്  കേതണ്ടതനിയനിടണ്ടന്ന്.  ഇകമജനില  നനിനള്ള  മലനിനശകേരണവം
സവംബന്ധനിച്ചുള്ള  ആകക്ഷപങ്ങള്  ശ്രദ്ധയനിലതപ്പടതനിതന  അടനിസ്ഥനാനതനില  മലനിനശകേരണ
സവംവനിധനാനങ്ങള്  വശണവം  പരനികശനാധനിചനിടണ്ടന്ന്.  സവംസരനിച  മലനിനജലവം,  തപനാടനി
കേലര്ന്ന  മഴതവള്ളവം  എന്നനിവ  പനാടത്തുവം  കതനാടകേളനിലതമതനാതനിരനിക്കനാനുള്ള
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നടപടനികേതളടതനിടണ്ടന്ന്.  ഇവനിതടനനിനവം  മലമ്പുഴ  ഡനാമനികലയന്ന്  മലനിനജലതനിതന
കനരനിടള്ള ഒഴുക്കുള്ളതനായനി  അടതകേനാലതന്ന് നടതനിയ പരനികശനാധനകേളനിതലനാനവം
ശ്രദ്ധയനിലതപ്പടനിടനില.  സ്ഥനാപനതനിതന പ്രവര്തനവംമൂലവം പരനിസരപ്രകദശങ്ങളനിതല
ജനങ്ങള്കക്കനാ  പക്ഷനി  മൃഗനാദനികേള്കക്കനാ  ബുദ്ധനിമുടണ്ടനാകേനാതനിരനിക്കനാനുള്ള  നനിയന്ത്രണങ്ങള്
സവംസ്ഥനാന മലനിനശകേരണ നനിയന്ത്രണ കബനാര്ഡന്ന്  ഉറേപ്പുവരുതനിയനിടണ്ടന്ന്.  ഇകമജനില
നനിനള്ള ജലവം മലമ്പുഴ ഡനാമനിതന വൃഷ്ടനിപ്രകദശതന്ന് എതനികചരുനകണ്ടനാ എന്നതന്ന്
സവംബന്ധനിചന്ന്  മലനിനശകേരണ  നനിയന്ത്രണ  കബനാര്ഡന്ന്  വനിശദമനായ  പഠനവം  നടതനി
തടര്നടപടനികേള് സസ്വശകേരനിക്കുന്നതനാണന്ന്.

(3) പനാരനിസ്ഥനിതനികേ പ്രശങ്ങള്

ശ്രശ  .    തകേ  .    എവം  .    മനാണനി :  സര്,  പനാലനാ  നനികയനാജകേമണലതനിതല രനാമപുരവം
പഞനായതനില  കുറേനിഞ്ഞനി-കകേനാടമലയനില  നടക്കുന്ന  പനാറേതപനാടനിക്കല  സമശപവനാസനികേളുതട
ജശവനുവം  സസ്വതനിനുവം  ഭശഷണനിയനായനി  തശര്ന്നനിരനിക്കുകേയനാണന്ന്.  അപകേടങ്ങള്
ദൂരശകേരനിക്കുന്നതനിനന്ന്  യനാതതനാരു  സരക്ഷനാനടപടനികേളുമനിലനാതത  നടക്കുന്ന  ഇസൗ
പനാറേതപനാടനിക്കല   തടകയണ്ടതന്ന് അതത്സ്യനാവശത്സ്യമനാണന്ന്.  കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസവം ഒരു ഭശമന്
പനാറേക്കഷണവം  300  അടനി ഉയരതനിലനനിനവം തനാകഴനാടന്ന് പതനിക്കുകേയുവം സ്ഥലവനാസനികേതളലനാവം
പരനിഭനാനരനാവുകേയുവം  തചെയ്തു.  ഭയനാശങ,  തപനാടനിപടലവം,  ശബ്ദമലനിനശകേരണവം  എന്നനിവമൂലവം
ജനങ്ങളനാതകേ   പരനിഭനാനനിയനിലനാണന്ന്.  പനാറേതപനാടനിക്കലനിതനതനിതര  ജനങ്ങള്  സമരതനികലയന്ന്
നശങ്ങനിയനിരനിക്കുകേയനാണന്ന്.  അധനികൃതതര  സമശപനിചനിടവം  പരനാതനിതകേനാടതനിടവം  ഫലമുണ്ടനായനില.
നനാടകേനാര്  പ്രതനികഷധതനിലവം ഭയപ്പനാടനിലമനാണന്ന്.  അവര് ഇതനിതനതനിതര സമരതനി
കലയനിറേകങ്ങണ്ട സ്ഥനിതനിവനികശഷവം  വന്നനിരനിക്കുകേയനാണന്ന്.  പനാറേതപനാടനിക്കലനിതനതനിതര
സമരവം  തചെയ കുറേനിഞ്ഞനി തസനന്ന്  തസബനാസത്സ്യന്സന്ന് പള്ളനി വനികേനാരനി  ഫനാ.  കതനാമസന്ന്
ആയനിരനിക്കുകന്നലനിതന ഒന്നനാവം പ്രതനിയനാക്കനിയുവം ഏതനാനുവം ജനപ്രതനിനനിധനികേളുള്തപ്പതട
മറന്ന്  മുപ്പകതനാളവം  കപതര  പ്രതനിപ്പടനികേയനില  ഉള്തപ്പടതനിയുവം  രണ്ടന്ന്  കകേസ്സുകേള്  കപനാലശസന്ന്
രജനിസര്  തചെയ്യുകേയുണ്ടനായനി.  തതവദനികേകരയുവം  മറന്ന്  പ്രതനികേതളയുവം  റേനിമനാന്ഡന്ന്  തചെയന്ന്
ജയനിലനിലടചതനില  പ്രതനികഷധനിചന്ന്  രനാമപുരവം  പഞനായതനില  ഹര്തനാല  ആചെരനിക്കതപ്പട.
അവനിതട  കസനാടനനാത്മകേമനായ  ഒരു  സ്ഥനിതനിവനികശഷമനാണന്ന്  നനിലനനിലക്കുന്നതന്ന്.  ജനങ്ങളുതട
ജശവനുവം  സസ്വതനിനുവം  സവംരക്ഷണവം  തകേനാടകക്കണ്ടതനായനിടണ്ടന്ന്.  പനാറേതപനാടനിക്കല
അടനിയനരമനായനി  നനിര്തനിവയ്ക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സര്ക്കനാര്  സസ്വശകേരനിക്കണവം.
അകതനാതടനാപ്പവം  ജനപ്രതനിനനിധനികേള്ക്കുവം  ജനങ്ങള്ക്കുവം  മറനാളുകേള്ക്കുതമതനിതര  എടതനിടള്ള
കകേസ്സുകേള്  പനിന്വലനിക്കണവം.  ഇതരവം  കേനാരത്സ്യങ്ങളനില  കകേസ്സുകേള്  രജനിസര്  തചെയന്ന്
ജനങ്ങതള  ബുദ്ധനിമുടനിപ്പനിക്കുന്നതന്ന്  ശരനിയല.  ഇക്കനാരത്സ്യതനില  അടനിയനരമനായനി  സര്ക്കനാര്
ഇടതപടകേയുവം  കകേസ്സുകേള് പനിന്വലനിക്കുകേയുവം തചെയണതമന്നന്ന്  അഭത്സ്യര്തനിക്കുന.
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മുഖത്സ്യമന്ത്രനി (ശ്രശ  .   പനിണറേനായനി വനിജയന്): സര്, കകേനാടയവം ജനിലയനിതല മശനചനില
തനാലൂക്കനിതല  രനാമപുരവം ഗനാമപഞനായതനില ഉള്തപ്പടന്ന 4.1341 തഹകര് സസ്വകേനാരത്സ്യ
ഭൂമനിയനില നനിന്നന്ന് കേരനിങല ഖനനവം തചെയ്യുന്നതനിനന്ന്  12 വര്ഷകതയ്ക്കുള്ള  കേസ്വനാറേനിയനിവംഗന്ന്
ലശസന്ന്   13-9-2013-നന്ന്  തതമനനിവംഗന്ന്  ആനന്ന് ജനികയനാളജനി  വകുപ്പനില  നനിനവം തസനന്ന്
കബസനില  ഇനത്സ്യനാ  തതപ്രവറന്ന്  ലനിമനിറഡന്ന്,  മൂവനാറ്റുപുഴ  എന്ന  സ്ഥനാപനതനിനന്ന്   ചെടപ്രകേനാരവം
അനുവനാദവം  നലകേനിയനിരുന.  കകേരള  സവംസ്ഥനാന പരനിസ്ഥനിതനി  ആഘനാത നനിര്ണ്ണയ
അകതനാറേനിറനിയനില നനിനവം ലഭനിച പനാരനിസ്ഥനിതനികേനാനുമതനിയുതട അടനിസ്ഥനാനതനിലനാണന്ന്
ഈ ലശസന്ന് അനുവദനിചതന്ന്. തതമനനിവംഗന്ന് പ്ലൈനാന്, തപനാലന്യൂഷന് കേണ്കടനാള് കബനാര്ഡനിതന
സമതപതവം,  എകന്ന്കപ്ലൈനാസശവന്ന്  തതലസന്സന്ന്  എന്നനിവ  ലഭനിചനിടണ്ടന്ന്.   ഗനാമപഞനായതനില
നനിനള്ള  തഡയ്ഞറേസന്ന്  ആനന്ന്  ഒഫന്സശവന്ന്  കടഡന്ന്  തതലസന്സന്ന്  അനുവദനിചനിരുന്നനില.
പനാരനിസ്ഥനിതനികേനാനുമതനി  പുനദുഃപരനികശനാധനിക്കണതമന്നനാവശത്സ്യതപ്പടന്ന്  പരനിസ്ഥനിതനി  ആഘനാത
നനിര്ണ്ണയ  അകതനാറേനിറനിതയ  പഞനായതന്ന്  സമശപനിച്ചുതവങനിലവം  അകതനാറേനിറനി  പഞനായതനിനന്ന്
അനുകൂലമനായ തശരുമനാനവം നലകേനിയനില.  തഡയ്ഞറേസന്ന് ആനന്ന് ഒഫന്സശവന്ന് കടഡന്ന്
തതലസന്സന്ന്   അനുവദനിക്കനാതതനിനനാല ഗനാമപഞനായതനിതനതനിതര   കേസ്വനാറേനി  ഉടമ
ബഹുമനാനതപ്പട  തതഹകക്കനാടതനിതയ സമശപനിച്ചു.  തതലസന്സന്ന്  അനുവദനിക്കണതമന്ന
തതഹകക്കനാടതനി  സനിവംഗനിള്  തബഞനിതന  ഉതരവനിതനതനിതര  പഞനായതന്ന്  അപ്പശല
നലകേനിതയങനിലവം  പ്രസ്തുത റേനിടന്ന് അപ്പശല ഡനിവനിഷന് ബഞന്ന് ഡനിസനിസന്ന് തചെയ്തു.  ഈ
വനിധനിതക്കതനിതര  പഞനായതന്ന് റേനിവന്യൂ തപറനിഷന് നലകേനിതയങനിലവം ഡനിവനിഷന് ബഞന്ന്
അതന്ന് തള്ളനി.  തടര്ന്നന്ന് കേസ്വനാറേനി പ്രവര്തനതനിതനതനിതര  നനാടകേനാര് ജനിലനാ കേളകര്ക്കന്ന്
പരനാതനി  നലകുകേയുവം  ജനിലനാ  കേളകര്  സവംസ്ഥനാന  ദുരനനനിവനാരണ  അകതനാറേനിറനിതയതക്കനാണ്ടന്ന്
പഠനവം  നടതനിക്കുകേയുവം  അവരുതട  അഭനിപ്രനായപ്രകേനാരവം  ജനിലനാ  കേളകര്  കേസ്വനാറേനി
പ്രവര്തനവം  നനികരനാധനിക്കുകേയുവം  തചെയ്തു.  ജനിലനാ  കേളകറതട  കസനാപ്പന്ന്  തമകമനായുതട
തവളനിചതനില പഞനായതന്ന് തതഹകക്കനാടതനിയനില റേനിവന്യൂ തപറശഷന് നലകേനിതയങനിലവം
ബഹുമനാനതപ്പട  തതഹകക്കനാടതനി  അതന്ന്  തള്ളുകേയനാണുണ്ടനായതന്ന്.  ഈ  ഉതരവനിതനതനിതര
പഞനായതന്ന് ബഹുമനാനതപ്പട സപ്രശവംകകേനാടതനിയനില ഫയല തചെയ തസഷത്സ്യല ലശവന്ന്
തപറശഷനുവം തള്ളനി.  ഇക്കനാരത്സ്യതനിനനായനി ഡനിപ്പനാര്ടതമനന്ന് ഓഫന്ന് എന്വകയനാണ്തമനന്ന്
ആനന്ന്  തതകമറന്ന്  തചെയ്ഞനിതന  സമശപനിക്കുവനാന്  പഞനായതനിനന്ന്  നനിര്കദ്ദേശവം
നലകേനിയനിടണ്ടന്ന്.  സപ്രശവം  കകേനാടതനി  ഉതരവന്ന്  പുറേതപ്പടവനിച  സനാഹചെരത്സ്യതനിലനാണന്ന്
രനാമപുരവം ഗനാമപഞനായതന്ന് തഡയ്ഞറേസന്ന് ആനന്ന് ഒഫന്സശവന്ന് കടഡന്ന് തതലസന്സന്ന്
നലകേനിയതന്ന്.  കേസ്വനാറേനി പ്രവര്തനവം ആരവംഭനിക്കുന്നതനിതനതനിതര  തകദ്ദേശവനാസനികേളുതട
എതനിര്പ്പന്ന് പല തവണ ഉണ്ടനായനിടണ്ടന്ന്. പരനിസ്ഥനിതനി ദുര്ബല പ്രകദശമനാതണന്ന കേനാരത്സ്യവം
ചൂണ്ടനിക്കനാണനിചന്ന് കേസ്വനാറേനിതക്കതനിതര പ്രതനികഷധവം തടരുനണ്ടന്ന്. 2016 ഒകകനാബര് 28-നന്ന്
കേസ്വനാറേനിതക്കതനിതരയുള്ള  പ്രതനികഷധതനിനനിടയനില  ഒസൗകദത്സ്യനാഗനികേനാവശത്സ്യതനിനനായനി  രനാമപുരവം
വനികലജന്ന്  ഓഫശസനിതലതനിയ  പനാലനാ  ആര്.ഡനി.ഒ.-തയ  തടഞ്ഞുവയ്ക്കുകേയുവം  പഞനായതന്ന്
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കേസ്വനാറേനിക്കന്ന്  നലകേനിയ  പ്രവര്തനനാനുമതനി  റേദ്ദേനാക്കണതമന്നനാവശത്സ്യതപ്പടകേയുമുണ്ടനായനി.
ആ  പ്രതനികഷധതനില  32 കപരുണ്ടനായനിരുന.  ബലപ്രകയനാഗതനിലൂതട  അറേസനിനന്ന്
ശ്രമനിചനാല  അനനിഷ്ട  സവംഭവങ്ങള്  ഉണ്ടനാകുതമന്നതനിനനാല  അറേസന്ന്  ഒഴനിവനാക്കനി
തപനാലശസന്ന്  സവംയമനവം  പനാലനിക്കുകേയനാണുണ്ടനായതന്ന്.  ആര്.ഡനി.ഒ.-യുതട  പരനാതനിയനികന്മേല
മുപ്പകതനാളവം ആളുകേതള പ്രതനിയനാക്കനി രനാമപുരവം കപനാലശസന്ന് കകേസന്ന് രജനിസര് തചെയനിടണ്ടന്ന്.
പ്രതനികേതള ആതരയുവം കപനാലശസന്ന് അറേസന്ന് തചെയനിടനില.  എന്നനാല കകേസനിതല പ്രതനികേളനായ 25
കപര് പനാലനാ ജഡശഷത്സ്യല മജനികസ്ട്രേറന്ന്  കകേനാടതനിയനില കനരനിടന്ന്  ഹനാജരനായനി.  ആര്.ഡനി.ഒ.-യുതട
പരനാതനിയുതട അടനിസ്ഥനാനതനില എടത കകേസനായതനിനനാല  കകേനാടതനി  1-11-2016-നന്ന്
തതവകേനി  റേനിമനാനന്ന്  തചെയ്യുകേയുവം   യനാതതനാരു  ക്രനിമനിനല  കകേസനിലവം  ഉള്തപ്പടരുതതന്ന
ഉപനാധനികയനാതട  ജനാമത്സ്യവം അനുവദനിചന്ന് അടത  ദനിവസവം വനിടയയ്ക്കുകേയുവം തചെയ്തു.

ശ്രശ  .    തകേ  .    എവം  .    മനാണനി:  സര്,  ഇതന്ന്  തടയനാനുള്ള നടപടനിതയക്കുറേനിതചനാനവം
പറേഞ്ഞനില.  ഇക്കനാരത്സ്യതനില സര്ക്കനാര് ഇടതപടണവം.

ശ്രശ  .    പനിണറേനായനി  വനിജയന്:  സര്,  ഇതന്ന്  സപ്രശവംകകേനാടതനിവതര  കപനായ
കകേസനാണന്ന്.   2013-ല  ഇതനിനന്ന്  അനുമതനി  തകേനാടതനിടമുണ്ടന്ന്.  എലനാ  കേനാരത്സ്യങ്ങളുവം
പരനികശനാധനിച്ചുമനാതകമ  ഒരു  നനിലപനാതടടക്കനാന്  പറ്റുകേയുള്ളൂ.  എനനാണന്ന്  തചെയനാന്
കേഴനിയുന്നതതന്നന്ന് കനനാക്കനാവം.

(4) ശനിവഗനിരനി തശര്തനാടനവം

ശ്രശ  .    വനി  .    കജനായനി:  സര്,  വനിശസ്വമനാനവനികേതയുതട  കനര്രൂപമനാണന്ന്  ശനിവഗനിരനി.
ജനാതനിവനികവചെനതനിതനയുവം  മതതതവരതനിതനയുവം  ദുഷനിച  വനാദപ്രതനിവനാദങ്ങളുവം
ആചെനാരനാനുഷനാനപരമനായ  തതവവനിധത്സ്യങ്ങളുവം  സമൂഹതനില  ഉറേച്ചുകപനായ  ആ
കേനാലഘടതനില  നനിനവം  മനുഷത്സ്യതന  തവളനിചതനിതന  കനര്വഴനിയനികലയന്ന്  നയനിച
നകവനാതനാന നനായകേനനാണന്ന് ശ്രശനനാരനായണ ഗുരുകദവന്.  ഇസൗ വര്ഷതത ശനിവഗനിരനി
തശര്തനാടനവം  2016  ഡനിസവംബര്  28  മുതല  2017  ജനുവരനി  1  വതരയനാണന്ന്
നടക്കുന്നതന്ന്.  ഇസൗ  വര്ഷതത  ശനിവഗനിരനി  തശര്തനാടനതനിനന്ന്  ഒരു  പ്രകതത്സ്യകേത
കൂടനിയുണ്ടന്ന്.  'ജനാതനിയനിലനാ  വനിളവംബരതനിതന'  നൂറേന്ന്  സവംവതരങ്ങള്  പൂര്തനിയനായതനിതന
പ്രകതത്സ്യകേതയുമുണ്ടന്ന്. നനാവം പ്രകതത്സ്യകേ ജനാതനിയനികലനാ മതതനികലനാ ഉള്തപ്പടന്നനിലനാതയന്ന
ഇസൗ  നൂറനാണ്ടനിതന  ശ്രകദ്ധയമനായ  പ്രസവംഗവം  സവംസ്ഥനാന  സര്ക്കനാര്തതന്ന
ഏതറടതനിരനിക്കുകേയനാണന്ന്.  ഇതമനായനി ബന്ധതപ്പടന്ന് സര്ക്കനാര് വനിവനിധ പരനിപനാടനികേള്
ആവനിഷ്കരനിചനിടണ്ടന്ന്. 15 ലക്ഷതനിലധനികേവം തശര്തനാടകേര് ഇസൗ വര്ഷവം ശനിവഗനിരനിയനില
എതനികചരുതമന്നനാണന്ന്  പ്രതശക്ഷനിക്കുന്നതന്ന്.  ഇവര്ക്കുകവണ്ട  അടനിസ്ഥനാന  സസൗകേരത്സ്യ
ങ്ങതളനാരുക്കുന്നതന്ന് സവംസ്ഥനാന സര്ക്കനാരനിതന വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനാണന്ന്.  തശര്തനാടനതനിനനായനി
കേഴനിഞ്ഞതവണ സവംസ്ഥനാന സര്ക്കനാര് 10 ലക്ഷവം രൂപയനാണന്ന് നലകേനിയതന്ന്. ആ തകേ
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വര്ദ്ധനിപ്പനികക്കണ്ടതനായനിടണ്ടന്ന്.  നനാഷണല തതഹകവയനില നനിനവം ശനിവഗനിരനിയനികലയന്ന്
പ്രകവശനിക്കനാന് പ്രധനാനമനായുവം രണ്ടന്ന് മനാര്ഗങ്ങളനാണുള്ളതന്ന്. അതനിതലനാന്നന്ന്, കേലമ്പലവുവം
മതറനാന്നന്ന്  പനാരനിപ്പള്ളനിയുമനാണന്ന്.  ഇസൗ  രണ്ടന്ന്  സ്ഥലങ്ങളനിലവം  'ജനാതനിയനിലനാ  വനിളവംബരതനിതന'
സനാരകേമനായനി  രണ്ടന്ന്  പ്രകവശനകേവനാടങ്ങള്  നനിര്മനിക്കണതമന്നന്ന്  അഭത്സ്യര്തനിക്കുന.
വനിവനിധ  വകുപ്പുകേതള  ഏകകേനാപനിപ്പനിക്കുന്നതനിതന   ചുമതല  ജനിലയുതട  ചുമതലയുള്ള
മന്ത്രനിതയ  ഏലപ്പനിച്ചുതകേനാണ്ടന്ന്  സര്ക്കനാര്  അടനിയനര  നടപടനികേള്  സസ്വശകേരനിക്കണതമന്നന്ന്
അഭത്സ്യര്തനിക്കുന.

മുഖത്സ്യമന്ത്രനി  (ശ്രശ  .    പനിണറേനായനി  വനിജയന്):  സര്,  വര്ക്കല  ശനിവഗനിരനി
തശര്തനാടനതനിതന അനനാരനാഷ്ട്ര പ്രനാധനാനത്സ്യവം കേണക്കനിതലടതന്ന് വനിവനിധ സര്ക്കനാര്/
അര്ദ്ധസര്ക്കനാര്  വകുപ്പുകേതള  ഏകകേനാപനിപ്പനിച്ചുതകേനാണള്ള  പ്രവര്തനങ്ങള്  നടത്തുവനാനനാണന്ന്
സര്ക്കനാര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതന്ന്.  ശനിവഗനിരനി  തശര്തനാടനവുമനായനി  ബന്ധതപ്പട  തചെലവുകേള്ക്കന്ന്
സനാവംസനാരനികേ വകുപ്പനില നനിനവം  2015-16  സനാമ്പതനികേ വര്ഷവം മന്ത്രനിസഭനാകയനാഗ
തശരുമനാനപ്രകേനാരവം  ശ്രശനനാരനായണ  ധര്മസവംഘവം  ടസനിനന്ന്  10  ലക്ഷവം  രൂപ
അനുവദനിചനിരുന.  2016-17  സനാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില  ഇതനിനനായനി  കടനാക്കണ്
തപ്രനാവനിഷന്  വകേയനിരുതനിയനിടണ്ടന്ന്.  2016-തല  ശനിവഗനിരനി  തശര്തനാടനതനിനന്ന്
ധനസഹനായവം ആവശത്സ്യതപ്പടന്ന് ധര്മസവംഘവം ടസനില നനിനവം സര്ക്കനാരനിനന്ന് അകപക്ഷ
ലഭനിക്കുന്ന മുറേയന്ന് ഇക്കനാരത്സ്യവം പരനിഗണനിക്കുന്നതനാണന്ന്.  ശനിവഗനിരനി തശര്തനാടനതനിനനാവശത്സ്യമനായ
വനിപുലമനായ  സരക്ഷനാ  സവംവനിധനാനങ്ങള്  ഏര്തപ്പടത്തുവം.  കപനാലശസന്ന്,  അഗനിശമനകസന,
ആവംബുലന്സന്ന് എന്നശ സവംവനിധനാനങ്ങള് ഉള്തപ്പട കേണ്കടനാള് റൂവം ശനിവഗനിരനിയനിലവം
വര്ക്കല  തറേയനിലകവ  കസഷനനിലവം  ഏര്തപ്പടത്തുവം.  ഗതനാഗത  നനിയന്ത്രണതനിനന്ന്
കൂടതല ടനാഫനികേന്ന് കപനാലശസന്ന്, എന്.സനി.സനി., സ്റ്റുഡനന്ന് കപനാലശസന്ന് കകേഡറന്ന് എന്നനിവതര
നനികയനാഗനിക്കുവം. ശനിവഗനിരനിയനിലവം അനുബന്ധ പ്രകദശങ്ങളനിലവം ദശപനാലങനാരവുവം ഏര്തപ്പടത്തുവം.
തശര്തനാടകേര്ക്കന്ന് തതവദത്സ്യസഹനായവം ലഭത്സ്യമനാക്കുന്നതനിനനാവശത്സ്യമനായ എലനാ സജ്ജശകേരണങ്ങളുവം
സര്ക്കനാര്  ഒരുക്കുന്നതനായനിരനിക്കുവം.  പ്ലൈനാസനിക്കനിതന  ഉപകയനാഗവം  പരമനാവധനി   കുറേച്ചുതകേനാണ്ടന്ന്
മനിഷന് വര്ക്കല ഇന്ഫനാസ്ട്രേക്ചര് തഡവലപ്തമനന്ന്,  കകേനാര്പ്പകറേഷതനയുവം വര്ക്കല
മുന്സനിപ്പനാലനിറനിയുതടയുവം കനതൃതസ്വതനില അതനാതന്ന് സമയത്തുതതന്ന മനാലനിനത്സ്യവം നശക്കവം
തചെയ്യുന്നതനിനന്ന് വനാഹനസസൗകേരത്സ്യവം ഏര്പ്പനാടനാക്കുന്നതനാണന്ന്.  സനാവംസനാരനികേ-വത്സ്യവസനായ
വകുപ്പുകേളുതട  ആഭനിമുഖത്സ്യതനില  സനാവംസനാരനികേ  ഉതവവുവം  കേരകേസൗശല-തതകേതറേനി
കമളകേളുവം  സവംഘടനിപ്പനിക്കുവം.  ടൂറേനിസവം  ഇന്ഫര്കമഷന്  കേസൗണ്ടര്  ആരവംഭനിക്കുകേയുവം
ശ്രശനനാരനായണ  ഗുരുവനിതന  ജശവനിതവുവം  ജശവനിതദര്ശനങ്ങളുവം  കകേരള  നകവനാതനാനവുമനായനി
ബന്ധതപ്പടതനി  സഞരനിക്കുന്ന  ചെലചനിതപ്രദര്ശനങ്ങള്  സവംഘടനിപ്പനിക്കുകേയുവം  തചെയ്യുവം.
കഹനാടലകേളുകടയുവം  ആഹനാരവം  വനിതരണവം  തചെയ്യുന്ന  കേടകേളുതടയുവം  ശുചെനിതസ്വവം
ഉറേപ്പനാക്കനാനനാവശത്സ്യമനായ  സവംവനിധനാനങ്ങള്  ഏര്തപ്പടത്തുന്നകതനാതടനാപ്പവം  കുടനിതവള്ളവം
ലഭത്സ്യമനാക്കനാനനാവശത്സ്യമനായ വനാടര് കേനികയനാസ്കുകേളുവം സ്ഥനാപനിക്കുന്നതനാണന്ന്.
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(5) തസ്വക്കന്ന് കരനാഗവം പടരുന്നതന്ന് സവംബന്ധനിചന്ന്

ശ്രശ  .    പനി  .    സനി  .    കജനാര്ജന്ന്  : സര്,  കകേനാടയവം ജനിലയനിതല പൂഞ്ഞനാര് നനികയനാജകേ
മണലതനില കേനാഞ്ഞനിരപ്പള്ളനി തനാലൂക്കനിലള്ള കകേനാരുകതനാടന്ന് പഞനായതനില നനിനവം
50  മശറര്  അകേതലയുള്ള  മൂഴനിക്കല  പ്രകദശവം  ഇടക്കനി  ജനിലയനിതല  ബഹുമനാനതപ്പട
ഇ.  എസന്ന്.  ബനിജനികമനാള്  എവം.എല.എ.-യുതട  നനികയനാജകേമണലതനിലതപ്പട  ഭനാഗമനാണന്ന്.
അവനിതടയുള്ള  പനാവതപ്പട  ആദനിവനാസനികേള്ക്കന്ന്  പഞനായതനാഫശസനില  കപനാകേണതമങനില
40 കേനികലനാമശറര് സഞരനിക്കണവം.  മൂഴനിക്കല കമഖലയനിലള്ള ആദനിവനാസനികേള് ജനിപനി
പടപ്പന്ന് ആളുകേളനാണന്ന്.  അടതകേനാലതനായനി ഈ വനിഭനാഗക്കനാര്ക്കന്ന്   തസ്വക്കന്ന് കരനാഗവം
പനിടനിതപടനിരനിക്കുകേയനാണന്ന്.  ചെനാനലകേതളലനാവം  ഇക്കനാരത്സ്യവം  വത്സ്യനാപകേമനായനി  പ്രചെരനിപ്പനിക്കുന.
കുകന്നല  കഗനാപനാലന്  എന്ന  ആദനിവനാസനിയുതട  കുടവംബതനിതല  9  മക്കളനില  7
കപര്ക്കുവം  അച്ഛനുവം  ഈ തചെനാറേനിയല  കരനാഗവം  പനിടനിതപടനിരനിക്കുകേയനാണന്ന്.  ആതകേ  6
ഊരുകുടവംബങ്ങള് മനാതമനാണന്ന്  അവനിതടയുള്ളതന്ന്.  ശ്രശമതനി  ഇ.  എസന്ന്.  ബനിജനികമനാള്
എവം.എല.എ.  ആകരനാഗത്സ്യ  വകുപ്പുമന്ത്രനിയുമനായനി  ബന്ധതപ്പടന്ന്  ഇതസവംബന്ധനിച  റേനികപ്പനാര്ടന്ന്
ആവശത്സ്യതപ്പടനിടണ്ടന്ന്. പകക്ഷ ഇന്നതല ഞനാന് അകനസ്വഷനിചകപ്പനാള് ഈ കരനാഗവം അടത
കുടവംബങ്ങളനികലയ്ക്കുവം  വത്സ്യനാപനിച്ചുതകേനാണ്ടനിരനിക്കുകേയനാണന്ന്.  എതയുവംകവഗവം  ഇതനിതനനാരു
പരനിഹനാരമുണ്ടനാക്കണവം.  ആദനിവനാസനി കമഖലയനില ജനിപനി പടപ്പന്ന് ആളുകേള് കകേരളതനിതല മറ്റു
ഭനാഗങ്ങളനിലകണ്ടനാതയന്നന്ന്   സവംശയമനാണന്ന്.  വളതര  കുറേചനാളുകേള് മനാതമുള്ള ഈ ആദനിവനാസനി
വനിഭനാഗതത സവംരക്ഷനിക്കനാന് ഉതരവനാദനിതകബനാധകതനാടകൂടനി ശ്രമനിക്കുന്ന വകുപ്പുമന്ത്രനിതയന്ന
നനിലയനില   ശ്രശ.  എ.  തകേ.  ബനാലതന  പ്രവര്തനവം  ഉണ്ടനാകേണതമന്നനാണന്ന്  ഞനാന്
അഭത്സ്യര്തനിക്കുന്നതന്ന്.  ഇക്കനാരത്സ്യതനില  തപനാതപ്രവര്തകേരുവം  സഹനായനിക്കുനണ്ടന്ന്.
അവനിടതത  ഗനാമ  പഞനായതന്ന്  പവസന്ന്  പ്രസനിഡനവം  ഈ  സ്ഥലവം   സന്ദര്ശനിച
കേനാരത്സ്യവം എനനിക്കറേനിയനാവം.  രണ്ടന്ന് കേനാരത്സ്യങ്ങളനാണന്ന് പ്രധനാനമനായുവം അവനിതട  തചെകയണ്ടതന്ന്.
ഈ പനാവതപ്പട ആളുകേതള നനിര്ബന്ധമനായനി ചെനികേനിതനിപ്പനിക്കനാനുവം ഈ കരനാഗതനില
നനിനവം അവതര കമനാചെനിപ്പനിക്കനാനുവം ശക്തമനായ നടപടനികേള് സസ്വശകേരനിക്കുന്നകതനാതടനാപ്പവം
മൂഴനിക്കല  പ്രകദശവം  പൂഞ്ഞനാര്  നനികയനാജകേമണലതനിതല  കകേനാരുകതനാടന്ന്  പഞനായതനിതന
ഭനാഗമനാക്കനാനുള്ള നടപടനിയുവംകൂടനി സസ്വശകേരനിചനാല ഇവതര സവംരക്ഷനിക്കനാന് കേഴനിയുതമന്നന്ന്  ഞനാന്
വനിശസ്വസനിക്കുന. ബഹുമനാനതപ്പട മുഖത്സ്യമന്ത്രനിയുതടയുവം സഹനായവം ഇക്കനാരത്സ്യതനിലണ്ടനാകേണതമന്നന്ന്
അഭത്സ്യര്തനിക്കുന.

പടനികേജനാതനി  പടനികേവര്ഗ  പനികന്നനാക്കസമുദനായകക്ഷമവുവം  നനിയമവുവം  സനാവംസനാരനികേവുവം
പനാര്ലതമനറേനികേനാരത്സ്യവുവം  വകുപ്പുമന്ത്രനി  (  ശ്രശ  .    എ  .    തകേ  .    ബനാലന്  ): സര്,  ഇടക്കനി
ജനിലയനിതല  പശരുകമടന്ന്  നനിയമസഭനാ  മണലതനിലതപ്പടന്ന  തപരുവനനാനവം  പഞനായതനിതല
8-ാം  വര്ഡനില  ഉള്തപ്പടന്നതനാണന്ന്  മൂഴനിക്കല  ആദനിവനാസനി  കകേനാളനനി.  ഈ
കകേനാളനനിയനില മലപ്പണ്ടനാരവം വനിഭനാഗതനിലതപ്പടന്ന 14 പടനികേവര്ഗ കുടവംബങ്ങളനാണന്ന്
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തനാമസനിച്ചുവരുന്നതന്ന്.   അതനില  4  കുടനികേളുള്തപ്പതട  6  കപര്ക്കനാണന്ന്  തസ്വക്കന്ന്  കരനാഗവം
പനിടനിതപടതനായനി ശ്രദ്ധയനിലതപ്പടതന്ന്.   പശരുകമടന്ന് പടബല എകന്ന്റന്ഷന് ഓഫശസര്,
തപ്രനാകമനാടര്മനാര്,  ആശനാവര്ക്കര്മനാര് എന്നനിവര് കചെര്ന്നന്ന്  22-10-2016-നുവം  24-10-2016-നുവം
കരനാഗബനാധനിതരനായ മുഴുവന് ആളുകേതളയുവം  കേനാഞ്ഞനിരപ്പള്ളനി  തനാലൂക്കനാശുപതനിയനില
തകേനാണകപനാകുകേയുവം  ചെനികേനിത  ലഭത്സ്യമനാക്കുകേയുവം  തചെയനിരുന.  ഇവര്ക്കന്ന്  സനാബനിസന്ന്
കരനാഗമനാതണന്നന്ന്  കേതണ്ടത്തുകേയുവം  ചെനികേനിത  ലഭത്സ്യമനാക്കുകേയുവം  തടര്ന്നന്ന്  അവതര  വശടകേളനില
തനിരനിതകേ എതനിക്കുകേയുവം തചെയ്തു.  കരനാഗവം  നനിയന്ത്രണവനികധയവുവം  അവരുതട  ആകരനാഗത്സ്യനനില
തൃപനികേരവുമനാണന്ന്.  ആകരനാഗത്സ്യ  പ്രവര്തകേര്  ഗൃഹസന്ദര്ശനവം  നടതനി  കരനാഗപരനിചെരണവുവം
കബനാധവലക്കരണവുവം  നടതനിവരുനണ്ടന്ന്.  യഥനാര്തതനില  വത്സ്യക്തനിശുചെനിതസ്വവം
സവംബന്ധനിച  കബനാധവലക്കരണതനിതന  അഭനാവവുവം ഇതനിതന ഭനാഗമനായുണ്ടന്ന്.  അതനില നല
ശ്രദ്ധ  ഉണ്ടനാകകേണ്ടതനായനിടണ്ടന്ന്.  അതനിനനാല  ഇതരവം  കരനാഗങ്ങള്  പടര്ന
പനിടനിക്കനാതനിരനിക്കനാന് വത്സ്യക്തനിശുചെനിതസ്വതതപ്പറനി കകേനാളനനി നനിവനാസനികേതള കബനാധവല
ക്കരനിക്കുന്നകതനാതടനാപ്പവം  ആകരനാഗത്സ്യ  വകുപ്പനിതന  കേശഴനില  പ്രകതത്സ്യകേമനായ  ഇടതപടലമുണ്ടനാകുവം.
പടനികേവര്ഗ  വനികേസനവകുപ്പുവം  ആകരനാഗത്സ്യ  വകുപ്പുവം  ഇക്കനാരത്സ്യതനില  ആവശത്സ്യമനായ
നടപടനി  സസ്വശകേരനിക്കുവം.  ആകരനാഗത്സ്യ  വകുപ്പനിതല  വനിദഗ കഡനാകര്മനാരടങ്ങുന്ന   തമഡനിക്കല
കേത്സ്യനാമ്പന്ന് സവംഘടനിപ്പനിചന്ന് തടര്ചെനികേനിത ലഭത്സ്യമനാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനിയുവം സസ്വശകേരനിക്കുന്നതനാണന്ന്.

(6) കുടനിതവള്ള പദ്ധതനി

ശ്രശ  .    മുരളനി  തപരുതനലനി  : സര്,  രൂക്ഷമനായ  വരള്ച  സവംബന്ധനിച
ഗസൗരവതരമനായ  ചെര്ച  നടക്കുന്ന  ഈ  സനാഹചെരത്സ്യതനില  മണലൂര്  മണലതനിതല
കേകണ്ണനാതന്ന്  -  കേനാരമുക്കന്ന്  കുടനിതവള്ള  പദ്ധതനി  കേമശഷന്  തചെയണതമന്നതനാണന്ന്
വനിഷയവം.  മുന് എല.ഡനി.എഫന്ന്. സര്ക്കനാര് ഈ പദ്ധതനിയുതട ഭൂരനിപക്ഷവം പണനികേളുവം
പൂര്തശകേരനിച്ചു.   ഏകേകദശവം  10  കകേനാടനികയനാളവം  രൂപയുതട  പ്രവര്തനങ്ങള്  ആ
കേനാലഘടതനില നടന്നനിടണ്ടന്ന്.   20  കേനികലനാമശറകറേനാളവം  ഡനി.ഐ.  പമ്പനിവംഗന്ന്  പലന്
സ്ഥനാപനിചനിടണ്ടന്ന്.  അതകപനാതല ഉന്നതതല സവംഭരണനിയുതട നനിര്മനാണവം  കനരതത
തതന്ന പൂര്തശകേരനിക്കുകേയുവം പപപ്പന്ന് പലന് സ്ഥനാപനിക്കുകേയുവം തചെയനിടണ്ടന്ന്.  എന്നനാല
പവദദ്യുതനി കേണക്ഷന്,  ടയല പമ്പനിവംഗന്ന്,  വനിതരണ ശവംഖലനാ കേമശഷന് തടങ്ങനിയ
പ്രവര്തനങ്ങള് പൂര്തശകേരനിചനിരുന്നനില.   ആനതയ വനാങ്ങനി,  ഇനനിതയനാരു കതനാടനി
കൂടനി  വനാങ്ങണതമന്ന  അവസ്ഥയനിലനാണന്ന്  ഇകപ്പനാള്  നനിലക്കുന്നതന്ന്.  നനിയമസഭനാ
തതരതഞ്ഞടപ്പനിനന്ന്  തതനാടമുന്പന്ന്  പണനി  തശരനാതത  ഉദ്ഘനാടനവം  നടതനാന്  ശ്രമനിതചങനിലവം
നനാടകേനാരുതട  ഗസൗരവതരമനായ  ഇടതപടലമൂലവം  അതന്ന്  മനാറനിവയ്ക്കുകേയനാണുണ്ടനായതന്ന്.
കകേനാടനിക്കണക്കനിനന്ന് രൂപ  തചെലവഴനിചന്ന് അവസനാനഘടതനില എതനിനനിലക്കുന്ന ഈ
പദ്ധതനിക്കന്ന് അടനിയനരമനായനി പവദദ്യുതനി കേണക്ഷന് നലകേനി മണലൂര്  -  തവങനിടങ്ങന്ന്
പഞനായത്തുകേളനിതല രൂക്ഷമനായ കുടനിതവള്ള ക്ഷനാമതനിനന്ന് പരനിഹനാരവം കേനാണണതമന്നന്ന്
അഭത്സ്യര്തനിക്കുന.
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(അദ്ധത്സ്യക്ഷകവദനിയനില മനി. തഡപന്യൂടനി സശക്കര്)

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രനി (  ശ്രശ  .    മനാതദ്യു ടനി  .    കതനാമസന്ന്  ): സര്, തവങനിടങ്ങന്ന്-മണലൂര്
പദ്ധതനി  2002-ല ആരവംഭനിചതനാണന്ന്.  25662 കപര്ക്കന്ന് ആകളനാഹരനി പ്രതനിദനിനവം  40
ലനിറര്  കുടനിതവള്ളവം  എതനിക്കുന്നതനിനന്ന്  ലക്ഷത്സ്യമനിടതനാണന്ന്  ഈ  പദ്ധതനി.  ഇതനില
പ്രധനാനമനായുവം  4  ഘടകേങ്ങളനാണുണ്ടനായനിരുന്നതന്ന്.  അതനില  ബഹുഭൂരനിപക്ഷവം  പ്രവ വൃതനികേളുവം
പൂര്തനിയനായനിക്കഴനിഞ്ഞനിടണ്ടന്ന്.  2011  തഫബ്രുവരനി  മനാസവം  മണലൂര്-കേനാരമുക്കന്ന്
കുടനിതവള്ള പദ്ധതനിക്കന്ന്  541  ലക്ഷവം രൂപയുതട  പ്രവൃതനികേള്ക്കുകവണ്ടനി  സര്ക്കനാര്
ഭരണനാനുമതനി നലകേനിയനിരുന.  ഈ പദ്ധതനി പൂര്തശകേരനിചന്ന് തവങനിടങ്ങന്ന്,  മണലൂര്
പഞനായത്തുകേളനില  കുടനിതവള്ളവം  നലകുന്നതനിനനായുള്ള  നടപടനികേള്  പുകരനാഗമനിക്കുകേയനാണന്ന്.
ഒളരനി പമ്പന്ന് ഹസൗസനില എചന്ന്.റനി.  കേണക്ഷന് ലഭനിക്കുന്നതനിനനായനി  400  തകേ.വനി.എ.
ടനാന്കസനാര്മര്, 120 എചന്ന്.പനി. തസന്ടനിഫന്യൂഗല പമ്പന്ന് തസറന്ന് എന്നനിവ സ്ഥനാപനിക്കുന്ന
പ്രവൃതനികേള് 26-10-2016-ല പൂര്തശകേരനിചനിടണ്ടന്ന്. ഒളരനി പമ്പന്ന് ഹസൗസനില എചന്ന്.റനി.
കേണക്ഷന്  ലഭനിക്കുകേയുവം  തചെയനിടണ്ടന്ന്.  പമ്പനിവംഗന്ന്  തമയനിനനിതന  ടയല  റേണ്
പുകരനാഗമനിച്ചുവരുന.  ടയല  റേണ്  ഫലപ്രദമനാതണന്നന്ന്  കേണകേഴനിഞ്ഞനാല  ജലവനിതരണവം
നടത്തുന്നതനിനനാവശത്സ്യമനായ നടപടനികേള് സസ്വശകേരനിക്കുന്നതനാണന്ന്.

(7) രനാസമനാലനിനത്സ്യങ്ങള് കേനിണറകേളനില കേലരുന്നതന്ന് സവംബന്ധനിചന്ന്

ശ്രശമതനി  ഗശതനാ  കഗനാപനി  : സര്,  നനാടനികേ  നനികയനാജകേമണലതനിതല
അവനിണനികശ്ശേരനി  പഞനായതനിലതപ്പട  തചെറവകതരനി  പ്രകദശതന്ന്  2007  മുതല
പ്രവര്തനിച്ചുതകേനാണ്ടനിരനിക്കുന്ന  തസനന്ന്  ആനണശസന്ന്  ജൂവലറേനി  വര്കന്ന്  എന്ന
സസ്വര്ണ്ണനാഭരണ  നനിര്മനാണശനാലയനില  നനിനള്ള  രനാസമനാലനിനത്സ്യങ്ങള്  സമശപതത
നൂറകേണക്കനിനന്ന്  കേനിണറകേളനികലയന്ന്  ഭൂഗര്ഭതനിലൂതട  ഒഴുകേനിതയതനി  ആസനിഡന്ന്
കേലര്ന്നന്ന് ജലതനിതന പനി.എചന്ന്. 3.0-തനിനുവം 6.0-തനിനുമനിടയനിലനായതമൂലവം തവള്ളവം
ഉപകയനാഗശൂനത്സ്യമനായനിരനിക്കുന്നതനായനി  സര്ക്കനാര്  ലകബനാറേടറേനികേളനില  നടതനിയ
രനാസപരനികശനാധനയനില  കേതണ്ടതനിയനിരനിക്കുന.  അവനിതടയുള്ള  നൂറേനിലപ്പരവം  വശടകേള്ക്കന്ന്
കുടനിതവള്ളമനിലനാതതനിനനാല പപസ തകേനാടതന്ന് കുടനിതവള്ളവം വനാങ്ങനിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയനാണന്ന്.
കുടനികേള്ക്കന്ന്  ശസ്വനാസവംമുടലവം  വയറകവദനയുമുണ്ടനാകുനണ്ടന്ന്.  അടത  ദനിവസങ്ങളനിലനായനി
കേളകകറേറന്ന്  പടനിക്കല  കുടനികേളുവം  സശകേളുവം  പുരുഷന്മേനാരുമുള്പ്പതടയുള്ള  വന്  ജനനാവലനിയനാണന്ന്
ശുദ്ധജലതനിനനായനി  സമരവം  നടത്തുന്നതന്ന്.  ഞനാന്  ആ  സമര  സ്ഥലതതതനി   അവരുതട
ആവശത്സ്യങ്ങള്  അകനസ്വഷനിചനിരുന. സര്ക്കനാര് നനിലപനാടകേളുവം തശരുമനാനങ്ങളുവം അനുസരനിച്ചുള്ള
റേനികപ്പനാര്ടകേള് അവരുതട കേയനിലണ്ടന്ന്.  ഈ പ്രശതനില അടനിയനരമനായനി  ഇടതപടന്ന്
ശുദ്ധജലതമതനിക്കണതമനവം  നനിലവനിലള്ള  പ്രനാകയനാഗനികേ  നനിയമനടപടനികേള്
ഇവര്ക്കുകവണ്ടനി സസ്വശകേരനിക്കണതമനവം ഈ സബ്മനിഷനനിലൂതട  അഭത്സ്യര്തനിക്കുന.



സബ്മനിഷന് 293

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രനി (  ശ്രശ  .   മനാതദ്യു ടനി  .   കതനാമസന്ന്  ): സര്, 2007-ല ആരവംഭനിച
ഈ  ജൂവലറേനിതയ  സവംബന്ധനിച  പരനാതനി  2014-ലതതന്ന  അവനിടതത  ഗനാമ
പഞനായതനിനന്ന് ലഭത്സ്യമനായതനാണന്ന്.  അതന്ന് വനിവനിധ സമനിതനികേള് പരനികശനാധനിച്ചുവരുന.
പരനിസരവനാസനികേളനില നനിന്നന്ന് അസസ്വനാഭനാവനികേമനായ ആകരനാഗത്സ്യസ്ഥനിതനി തതളനിയനിക്കുന്ന
ചെനികേനിതനാകരഖകേതളനാനവംതതന്ന  ലഭത്സ്യമനായനിടനിതലന്നനാണന്ന്  അവനിണനികശ്ശേരനി  ഗനാമ
പഞനായതനിതന  റേനികപ്പനാര്ടന്ന്.  അകതസമയവം  ആകരനാഗത്സ്യ  വകുപ്പന്ന്  ഈ വനിഷയവം  പഠനിക്കുകേയുവം
ചെനില  സനാമ്പനിള്  തടസന്ന്  റേനികപ്പനാര്ടകേളനില  തവള്ളവം  ഉപകയനാഗപ്രദമതലന്നന്ന്  കേതണ്ടത്തുകേയുവം
അമ്ലത കൂടതലനായനി കേനാണതപ്പടന്നതനായുവം ഇതനിതന കേനാരണമറേനിയുന്നതനിനനായനി കൂടതല
വനിദഗ പരനികശനാധന ആവശത്സ്യമുള്ളതനായുവം വത്സ്യക്തമനാക്കനിയനിടണ്ടന്ന്.  അകതസമയവം  സവംസ്ഥനാന
മലനിനശകേരണ  നനിയന്ത്രണ  കബനാര്ഡുവം  പരനികശനാധന  നടതനിയനിടണ്ടന്ന്.  ആസനിഡന്ന്
ഉപകയനാഗനിച്ചുള്ള   കപ്രനാസസ്സുവം  ഇലകകനാ  കപ്ലൈറനിവംഗന്ന്  കപനാലള്ള  കപ്രനാസസവം  ഈ
സ്ഥനാപനതനില  നടത്തുന്നതനായനി  കേനാണുന്നനിതലനവം   മലനിനശകേരണ  നനിയന്ത്രണ
കബനാര്ഡന്ന്  റേനികപ്പനാര്ടന്ന്  തചെയനിടണ്ടന്ന്.  31-12-2018  വതര  സനാധുതയുള്ള കബനാര്ഡനിതന
പ്രവര്തനനാനുമതനി അവര്ക്കന്ന് ലഭത്സ്യമനായനിടണ്ടന്ന്.  2015-ല തൃശ്ശൂര് ജനിലനാ മജനികസ്ട്രേറനിതന
കനതൃതസ്വതനില യൂണനിറനില വനിവനിധ വകുപ്പുകേതള ഉള്തപ്പടതനിതക്കനാണ്ടന്ന് കകേനാഴനികക്കനാടന്ന്
സനി.ഡബദ്യു.ആര്.ഡനി.എവം.-തല  സയനനിസനിതന  സനാന്നനിദ്ധത്സ്യതനില  നടതനിയ
പരനികശനാധനയനിലവം ടനി  സ്ഥനാപനതനില  ആസനിഡന്ന്  ഉപകയനാഗവം  നടക്കുന്നതനായനി
കേനാണതപ്പടനിടനില.   മലനിനജല  സവംസരണ  പ്ലൈനാനനില  നനിനള്ള  ജലവം  യൂണനിറനിതന
തതന്ന  ഉടമസ്ഥതയനിലള്ള  സ്ഥലകതയന്ന്  പമ്പന്ന്  തചെയ്യുന്നതനായനി  പരനാതനി
ഉന്നയനിചനിരുന.  ടനി  പപപ്പന്ന് നശക്കവം തചെയ്യുന്നതനിനനായനി മലനിനശകേരണ നനിയന്ത്രണ
കബനാര്ഡന്ന്  നനിര്കദ്ദേശവം നലകുകേയുവം തടര്ന്നന്ന്  അവ നശക്കവം തചെയ്യുകേയുവം തചെയനിടണ്ടന്ന്.
സ്ഥനാപനതനില നനിലവനിലള്ള മലനിനജല സവംസരണ പ്ലൈനാനനില കഭദഗതനി  വരുതനി
പ്ലൈനാനനിതന  കേനാരത്സ്യക്ഷമത  വര്ദ്ധനിപ്പനിക്കനാന്  നനിര്കദ്ദേശമുണ്ടനായനിരുന.  അതന്ന്  തചെയ്തുതവന്നനാണന്ന്
റേനികപ്പനാര്ടന്ന് തചെയതപ്പടനിരനിക്കുന്നതന്ന്.  മലനിനജലവം ശുദ്ധശകേരനിചകശഷവം ഫഷനിവംഗനിനനായനി
പുനരുപകയനാഗനിക്കനാനുവം  ബനാക്കനിയുള്ള  ജലവം  കസനാക്കന്ന്പനിറന്ന്  വഴനി  നനിര്മനാര്ജ്ജനവം
തചെയനാനുവം  നനിര്കദ്ദേശവം  തകേനാടതനിരുന.  അതവം  പനാലനിച്ചുതവന്നനാണന്ന്  കബനാര്ഡനിതന
റേനികപ്പനാര്ടനില ചൂണ്ടനിക്കനാണനിക്കുന്നതന്ന്.

കബനാര്ഡന്ന്  തചെയര്മനാതന  അദ്ധത്സ്യക്ഷതയനില  29-12-2015-ല  നടതനിയ
ഹനിയറേനിവംഗനില  പ്രധനാനമനായുവം  5  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്  കേമ്പനനിക്കന്ന്  നലകേനിതയങനിലവം
അതനിതലനാരു  നനിര്കദ്ദേശതമനാഴനിതകേ  ബനാക്കനി  എലനാ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുവം  യൂണനിറന്ന്
പനാലനിചനിടതണ്ടന്നനാണന്ന്  റേനികപ്പനാര്ടന്ന്  തചെയനിടള്ളതന്ന്.   ഇതനാണന്ന്  3  കബനാര്ഡുകേളുതടയുവം
പരനികശനാധനനാ  റേനികപ്പനാര്ടകേളനില  പറേയുന്നതന്ന്.   എന്നനാല  കുടനിതവള്ളവം  അവര്ക്കന്ന്
എതനിച്ചുതകേനാടക്കുകേതയന്ന  ഉതരവനാദനിതവം  ജല അകതനാറേനിറനി  നനിര്വ്വഹനിക്കനാനുള്ള
നനിര്കദ്ദേശവം  തകേനാടതനിടണ്ടന്ന്.  അവനിണനികശ്ശേരനി  പഞനായതനിതല  തചെറവകതരനി
പ്രകദശതന്ന് അവനിണനികശ്ശേരനി കുടനിതവള്ള പദ്ധതനിയനില നനിന്നനാണന്ന് ശുദ്ധജല വനിതരണവം
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നടത്തുന്നതന്ന്.  36  തപനാത ടനാപ്പുകേളനാണന്ന് അവനിതട ഉണ്ടനായനിരുന്നതന്ന്.  എന്നനാല ഈ
പ്രകദശതത  കേനിണറകേളനിതല  തവള്ളവം  കുടനിക്കനാന്  കയനാഗത്സ്യമതലന്ന  വനിവരവം  വനാടര്
അകതനാറേനിറനിതയ  പഞനായതന്ന്  അറേനിയനിചതനിതനത്തുടര്ന്നന്ന്  10  തപനാത  ടനാപ്പുകേള്കൂടനി
സ്ഥനാപനിചന്ന് ജലവനിതരണവം ഒന്നനിടവനിട ദനിവസങ്ങളനില നടതനിവരുനണ്ടന്ന്.  അകപക്ഷ
ലഭനിക്കുന്ന മുറേയന്ന് കുടനിതവള്ള കേണക്ഷനുകേള് നലകുവം.  അവനിണനികശ്ശേരനി പദ്ധതനിയുതട
ഗുണനനിലവനാരവം  പരനികശനാധനിക്കുനണ്ടന്ന്.  വനാടര്  അകതനാറേനിറനി  വനിതരണവം  തചെയ്യുന്ന
കുടനിതവള്ളതനിതന പരനികശനാധനയനില രനാസമനാലനിനത്സ്യങ്ങതളനാനവം ഉള്ളതനായനി കേനാണതപ്പടനിടനില.
തചെറവകതരനി  പ്രകദശതത  കേനിണറകേളനില  ആസനിഡുവം  മറന്ന്  വനിഷപദനാര്തങ്ങളുവം
കചെര്ന്നന്ന് തവള്ളവം മലനിനമനായനി പ്രകദശവനാസനികേള്ക്കന്ന് കുടനിതവള്ളവം വനിലയ്ക്കുവനാകങ്ങണ്ട
അവസ്ഥയന്ന് കേനാരണമനായ തസനന്ന് ആനണശസന്ന് ജൂവലറേനി അടച്ചുപൂടണതമന്നന്ന് കേനാണനിചന്ന്
തചെറവകതരനി പസൗരസമനിതനി അവംഗങ്ങള് വശണവം സമര്പ്പനിച അകപക്ഷതയത്തുടര്ന്നന്ന്
ബന്ധതപ്പട  ഉകദത്സ്യനാഗസ്ഥരുതട  സനാന്നനിദ്ധത്സ്യതനില  4-8-2016-നന്ന്  ആകരനാപണ
വനികധയമനായ  കേമ്പനനിയുവം  പരനിസരപ്രകദശങ്ങളുവം  സന്ദര്ശനിക്കുകേയുവം  ആയതനിതന
അടനിസ്ഥനാനതനില തൃശ്ശൂര് ജനിലനാ കേളകകറേറനില വചന്ന് 5-8-2016-നന്ന് ബന്ധതപ്പടവരുതട
കയനാഗവം വനിളനിച്ചുകചെര്ക്കുകേയുവം തചെയനിടണ്ടന്ന്.

തസനന്ന്  ആനണശസന്ന്  ജൂവലറേനി  വര്കന്ന്  എന്ന  സ്ഥനാപനവം  ജലമലനിനശകേരണതനിനന്ന്
കേനാരണമനാകുനതവന്നന്ന് തതളനിയനിക്കുവനാന് സനാധനിചനിടനിലനാതതനിനനാലവം തചെറവകതരനിയനിലവം ടനി
പ്രകദശതത ഉയര്ന്ന സ്ഥലങ്ങളനിലവം തവള്ളതനിതന പനി.എചന്ന്. മൂലത്സ്യവം കുറേഞ്ഞതനായനി
കേനാണുന്നതനിനനാലവം  പസൗരസമനിതനിയുതട  ആകരനാപണങ്ങള്  നനിലനനിലക്കുന്നതനിനനാലവം
ജലമലനിനശകേരണവം  ജനങ്ങളുതട  ആകരനാഗത്സ്യതനിനന്ന്  കദനാഷകേരമനായനി  ബനാധനിക്കുതമനള്ളതന്ന്
ഗസൗരവമനായനി  കേനാണുന്നതനിനനാലവം  പ്രസ്തുത  പ്രകദശതത  ജലമലനിനശകേരണതനിനന്ന്
അടനിസ്ഥനാനമനായ  വസ്തുതകേള്  പഠനിക്കുന്നതനിനനായനി  ഒരു  വനിദഗ  സമനിതനിതയ
നനികയനാഗനിക്കുന്നതനിനന്ന് സവംസ്ഥനാന ശനാസ സനാകങതനികേ വകുപ്പനിനന്ന് തൃശ്ശൂര് ജനിലനാ കേളകര്
നനിര്കദ്ദേശവം നലകേനിയനിടണ്ടന്ന്.

11.00 AM]

(8) കതനാടവം തതനാഴനിലനാളനികേളുതട പ്രശങ്ങള്

ശ്രശ  .    സനി  .    തകേ  .    ശശശന്ദ്രന്:  സര്,  വയനനാടന്ന് ജനിലയനിതല  കേലപ്പറ നനികയനാജകേ
മണലതനിതല  വനിവനിധ  കതനാടവം  ഉടമകേള് നടതനിതക്കനാണ്ടനിരനിക്കുന്ന  തതനാഴനിലനാളനി
കദനാഹ  നടപടനികേള്  സവംബന്ധനിചനാണന്ന്   സബ്മനിഷന്  ഉന്നയനിക്കുന്നതന്ന്.  ഫനാതനിമ
ഫനാവംസന്ന് തതപ്രവറന്ന് ലനിമനിറഡന്ന്,  തചെമ്പ്ര പശക്കന്ന് എകസറന്ന് എന്നനിവ 26-10-2016 മുതല
കലനാക്കസൗടന്ന്  തചെയനിരനിക്കുകേയനാണന്ന്.  ബഹുമനാനതപ്പട  രനാജത്സ്യസഭനാവംഗവം  ശ്രശ.  പനി.  വനി.
അബ്ദുല വഹനാബനിതന ഉടമസ്ഥതയനിലള്ള പനി.  വനി.  എസന്ന്.  ഗ്രൂപ്പനാണന്ന് ഈ എകസറന്ന്
നടത്തുന്നതന്ന്.  181  സശകേളുള്തപ്പതട  320  തതനാഴനിലനാളനികേള്  അവനിതട  കജനാലനി
തചെയ്യുനണ്ടന്ന്.  രണ്ടന്ന് മനാസതത ശമ്പളവം കുടനിശ്ശേനികേയനായതന്ന്  ഇതവതര തകേനാടതനിടനില.
യനാതതനാരുവനിധ  മുന്നറേനിയനിപ്പുമനിലനാതത  നനിയമവനിരുദ്ധമനായനിടനാണന്ന്  കലനാക്കസൗടന്ന്.  ആറേനാഴ്ചതത
സമയകമനാ അതലങനില കുറേഞ്ഞതന്ന് 15 ദനിവസതത കനനാടശകസനാ  തകേനാടക്കനാതതയനാണന്ന്
കലനാക്കസൗടന്ന്  തചെയനിരനിക്കുന്നതന്ന്.  തതനാഴനിലനാളനികേള്  ഇകപ്പനാള്  എലനാ  ദനിവസവുവം
സതത്സ്യനാഗഹ സമരതനിലനാണന്ന്.
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അതകപനാതല  വയനനാടനില  ഹനാരനിസണ്  മലയനാളവം  പ്ലൈനാകനഷന്  കേമ്പനനിയുവം
2015-തല  കബനാണസന്ന്   ഇതവതര  തസറനില  തചെയനാന്  തയനാറേനായനിടനില.  8.33  ശതമനാനവം
കബനാണസന്ന്  ഏകേപക്ഷശയമനായനി  പ്രഖത്സ്യനാപനിക്കുകേയനാണന്ന്  തചെയനിടള്ളതന്ന്.  തതനാഴനിലനാളനികേള്
ഇതവതര കബനാണസന്ന്  വനാങ്ങനിയനിടനില. 2700-ഒനാളവം തതനാഴനിലനാളനികേള് ഇവനിതട കജനാലനി
തചെയ്യുനണ്ടന്ന്.  കബനാണസന്ന് പ്രശവം പരനിഹരനിക്കനാനുവം അടനിയനരമനായനി ഇടതപടണവം.

കേലപ്പറയനിതല  എലസണ്  എകസറനില  600  തതനാഴനിലനാളനികേള്  കജനാലനി
തചെയ്യുനണ്ടന്ന്.  എന്നനാല ജൂതതല മനാസവം  മുതല ഇവര്ക്കന്ന്  ശമ്പളകമനാ  കബനാണകസനാ
നലകേനിയനിടനില.  തനാമസകയനാഗത്സ്യമനായ  പനാഡനികേളനില.  കുടനിതവള്ളവം,  ചെനികേനിതനാ
സസൗകേരത്സ്യങ്ങള്   തടങ്ങനിയ  അടനിസ്ഥനാന  സസൗകേരത്സ്യങ്ങതളനാനവംതതന്ന  ലഭനിക്കുന്നനില.
ചെനില പനാഡനികേളനില തതവദദ്യുതനികപനാലമനില. ഈ പ്രശങ്ങളനില അടനിയനര ഇടതപടല
സര്ക്കനാരനിതന ഭനാഗത്തുനനിനമുണ്ടനാകേണതമന്നന്ന് അഭത്സ്യര്തനിക്കുന.

തതനാഴനിലവം  എതതകസവം  വകുപ്പുമന്ത്രനി   (ശ്രശ  .    റനി  .    പനി  .    രനാമകൃഷ്ണന്):  സര്,
വയനനാടന്ന് ജനിലയനിതല ഫനാതനിമ ഫനാവംസന്ന് തതപ്രവറന്ന് ലനിമനിറഡന്ന്, തചെമ്പ്ര പശക്കന്ന് എകസറന്ന്
എന്നനിവ കേടത  സനാമ്പതനികേ  പ്രതനിസന്ധനിയുവം  കതനാടവം  കമഖലയനിതല  പ്രതനികൂല
സനാഹചെരത്സ്യങ്ങളുവം കേനാരണവം 27-10-2016-നന്ന് കലനാക്കസൗടന്ന് തചെയനാന് തശരുമനാനനിചതനായനി
26-10-2016-തല  എകസറന്ന്  മനാകനജരുതട  കേത്തുപ്രകേനാരവം  വയനനാടന്ന്  ജനിലനാ  കലബര്
ആഫശസനില  അറേനിയനിപ്പന്ന്  ലഭനിക്കുകേയുണ്ടനായനി.  തടര്ന്നന്ന്  27-10-2016-നന്ന്  ടനി  ആഫശസനില
തതനാഴനിലടമ,  തതനാഴനിലനാളനി  പ്രതനിനനിധനികേളുതട  അനുരഞ്ജന  കയനാഗതനില  ഹനാജരനാകേനാന്
ആവശത്സ്യതപ്പടകേയുണ്ടനാതയങനിലവം  തതനാഴനിലടമനാ  പ്രതനിനനിധനികേള്  കയനാഗതനില  ഹനാജരനായനില.
ഫനാതനിമ ഫനാവംസന്ന് തതപ്രവറന്ന്  ലനിമനിറഡന്ന് എന്ന സ്ഥനാപനതനില തതനാഴനിലനാളനി യൂണനിയനുകേള്
കലനാക്കസൗടന്ന്  കനനാടശസനില  പറേയുന്ന  തരതനിലള്ള  യനാതതനാരുവനിധ  സമര  പരനിപനാടനികേളുവം
അക്രമങ്ങളുവം നടതനിയനിടനിതലന്നനാണന്ന് അറേനിയുന്നതന്ന്.  തതനാഴനിലനാളനികേള്ക്കന്ന് ലഭനിക്കനാനു
ണ്ടനായനിരുന്ന  കവതന  കുടനിശ്ശേനികേ,  2014-15  വര്ഷതത  കബനാണസന്ന്,  ഏതനാനുവം
തതനാഴനിലനാളനികേള്ക്കന്ന് ലഭനിക്കനാനുള്ള ഗനാറ്റുവനിറനി എന്നനിവ 25-9-2016-നന്ന് എകസറനിതന
മനാകനജനിവംഗന്ന് ഡയറേകര്,  മനാകനജര് എന്നനിവരുമനായനി നടന്ന അനുരഞ്ജന ചെര്ചയനില
പരനിഹരനിചനിടള്ളതനാണന്ന്.  അതനിനുകശഷവം  തതനാഴനിലടമയുമനായനി  അസസ്വനാരസത്സ്യങ്ങള്
ഉണ്ടനായനിരുന്നനിതലനവം  പരനാതനിയനില  പറേയുന്ന  കേനാരത്സ്യങ്ങള്  തശര്ത്തുവം  അവനാസ്തവമനാതണനവം
എകസറന്ന് കലനാക്കസൗടന്ന് തചെയതന്ന് നനിയമവനികധയമനാതണന്നന്ന് വരുതനിതശര്ക്കനാന് കവണ്ടനി
മനദുഃപൂര്വ്വവം  മനാകനജതമനന്ന്  സൃഷ്ടനിചതനാണന്ന്  കമല പരനാതനിതയനവം കടഡന്ന്  യൂണനിയന്
പ്രതനിനനിധനികേള്  അറേനിയനിച്ചു.  2016  തസപ്റവംബറേനിതല  കവതനവം  തതവകേനിതയന്ന
പരനാതനി മനാതമനാണന്ന് നനിലവനിലള്ളതന്ന്. 27-10-2016-നന്ന് കലനാക്കസൗടന്ന് തചെയ്യുന്ന വനിവരവം
സനി.തഎ.ടനി.യു.  യൂണനിയനന്ന് അന്നന്ന് രനാവനിതലയുവം മറ്റു യൂണനിയനുകേള്ക്കന്ന്  26-10-2016-നന്ന്
തതവകുകന്നരവുമനാണന്ന്  ലഭനിചതന്ന്.  കമല  വനിഷയവം  ജനിലനാ  കലബര്  ആഫശസനില
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പരനിഹരനിക്കതപ്പടനാതതനിനനാല  റേശജനിയണല  കജനായനിനന്ന്  കലബര്  കേമശഷണര്
തലതനില  ഇടതപടന്നതനിനനായനി  27-10-2016-നുതതന്ന  റേശജനിയണല  കജനായനിനന്ന്
കലബര്  കേമശഷണര്ക്കന്ന്  റേനികപ്പനാര്ടന്ന്  നലകേനിയനിടള്ളതനാണന്ന്.  ഈ  വനിഷയതനില
അനുരഞ്ജന  ചെര്ചകേള്ക്കനായനി  റേശജനിയണല  കജനായനിനന്ന്  കലബര്  കേമശഷണര്
ബന്ധതപ്പട  കേക്ഷനികേതള  3-11-2016-നന്ന്  വനിളനിചനിരുനതവങനിലവം  അകന്ന  ദനിവസവം
തതനാഴനിലടമയന്ന്  ഹനാജരനാകേനാന്  സനാധനിക്കനിതലന്നന്ന്  അറേനിയനിചതനിതനത്തുടര്ന്നന്ന്  ചെര്ച
7-11-2016-കലക്കന്ന്  മനാറനിവചനിടണ്ടന്ന്.  ചെര്ചയനിലൂതട  പ്രശവം  പരനിഹരനിക്കനാനുള്ള  ശ്രമവം
തടരുന.

കേലപ്പറ  എലസണ്  എകസറനില  പ്ലൈനാകനഷന്  ഇന്തസകര്  9-7-2015-നന്ന്
പരനികശനാധന  നടതനിയനിടണ്ടന്ന്.  പനാഡനികേള്  കശനാചെനശയനാവസ്ഥയനിലനാതണനവം  അറകുറ
പണനികേള്  നടതനിയനിടന്ന്  നനിരവധനി  വര്ഷങ്ങള്  കേഴനിഞ്ഞുതവനവം  അഴുക്കുചെനാലകേള്
തപനാടനിതപ്പനാളനിഞ്ഞന്ന്  ദുര്ഗന്ധവം  വമനിക്കുന്നതനായുവം  പനാഡനികേള്  തതവദദ്യുതശകേരനിക്കനാതതനിനനാല
തതനാഴനിലനാളനികേളുവം അവരുതട വനിദത്സ്യനാര്തനികേളനായ കുടനികേളുവം വളതരയധനികേവം പ്രയനാസവം
അനുഭവനിക്കുന്നതനായുവം പനാഡനികേള് തതവറന്ന് വനാഷന്ന് തചെയ്യുകേയുവം ജനലകേളുവം വനാതനിലകേളുവം
തപയനിനടനിചനിടന്ന്  നനിരവധനി വര്ഷങ്ങളനാതയനവം  2013,  2014,  2015  വര്ഷങ്ങളനിതല
കേമ്പനിളനി പുതപ്പുകേള് തതനാഴനിലനാളനികേള്ക്കന്ന് നലകേനിയനിടനിതലനവം കേണ്ടതനിതനത്തുടര്ന്നന്ന്
തതനാഴനിലടമയന്ന്  കനനാടശസന്ന്  നലകേനിയനിടവം  അപനാകേതകേള്  പരനിഹരനിക്കനാതതനിനനാല
31-12-2015-നന്ന്  തതനാഴനിലടമയ്തക്കതനിതര  കപ്രനാസനികേന്യൂഷന്  കകേസന്ന്  ഫയല  തചെയനിടണ്ടന്ന്.
എലസണ് എകസറനിതല കബനാണസന്ന് വനിഷയവം സവംബന്ധനിചന്ന്  9-11-2016-നന്ന്  ചെര്ച
നടത്തുന്നതനിനന്ന്  വയനനാടന്ന്  ജനിലനാ  കലബര്  ആഫശസര്  ബന്ധതപ്പട  കേക്ഷനികേള്ക്കന്ന്
കനനാടശസന്ന് നലകേനിയനിടണ്ടന്ന്. 15-11-2016-നന്ന് മുന്പനായനി കുടനിശ്ശേനികേ കവതനവം തതനാഴനിലനാളനികേള്ക്കന്ന്
നലകുതമന്നന്ന്  മനാകനജതമനവം  തതനാഴനിലനാളനി  യൂണനിയനുവം  ധനാരണയനിതലതനിയനിടണ്ടന്ന്.
ചെനികേനിതനാസസൗകേരത്സ്യവം  ലഭത്സ്യമനാക്കനാതതന്ന്  സവംബന്ധനിചന്ന്  വയനനാടന്ന്  ജനിലനാ  കലബര്
ആഫശസനില  പരനാതനിതപ്പടകപ്പനാള്  പ്ലൈനാകനഷന്  ഇന്തസകര്ക്കന്ന്  പരനാതനി  നലകേനി
പരനിഹനാരവം കേനാണനാന് ജനിലനാ കലബര് ആഫശസര് നനിര്കദ്ദേശവം നലകേനിയനിടണ്ടന്ന്.

ഹനാരനിസണ്സന്ന്  മലയനാളവം  ലനിമനിറഡനിതല  കബനാണസന്ന്  വനിഷയവുമനായനി  ബന്ധതപ്പടന്ന്
സനി.തഎ.ടനി.യു.  2016  തഫബ്രുവരനി  6  മുതല  20  ശതമനാനവം  കബനാണസന്ന്  ആവശത്സ്യതപ്പടന്ന്
അനനിശനിതകേനാല  സമരവം  ആരവംഭനിചതനിതനത്തുടര്ന്നന്ന്  ഈ  വനിഷയതനില  ചെശഫന്ന്
ഇന്തസകര് ഓഫന്ന് പ്ലൈനാകനഷന്സനിലവം റേശജനിയണല കജനായനിനന്ന് കലബര് കേമശഷണര്,
കലബര് കേമശഷണര് എന്നശ തലതനിലവം അനുരഞ്ജന ചെര്ചകേള് നടത്തുകേയുണ്ടനായനി.
24-2-2016-നന്ന്  തനിരുവനനപുരതന്ന് തതനാഴനില വകുപ്പുമന്ത്രനിയുതട സനാന്നനിദ്ധത്സ്യതനിലവം
ഈ  വനിഷയതനില  അനുരഞ്ജന  ചെര്ചകേള്  നടതനിയനിടള്ളതനാണന്ന്.  ചെര്ചയന്ന്
പരനിഹനാരമനാകേനാതത സമരവം  നശണകപനായ സനാഹചെരത്സ്യതനില  23-3-2016-നന്ന്  ജനിലനാ
കലബര്  ആഫശസര്  വനിളനിച്ചുകചെര്ത  അനുരഞ്ജന  ചെര്ചയനില  തനാതഴപ്പറേയുന്ന
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ഒത്തുതശര്പ്പന്ന്  വത്സ്യവസ്ഥപ്രകേനാരവം  ധനാരണയനായനിടണ്ടന്ന്.  'മനാകനജതമനന്ന്  ഏകേപക്ഷശയമനായനി
പ്രഖത്സ്യനാപനിച  കബനാണസന്ന്  അവംഗശകേരനിക്കനാന്  കേഴനിയനിതലങനിലവം കബനാണസന്ന്  സവംബന്ധനിച
തര്ക്കവം ഇന്ഡസ്ട്രേനിയല ടനിബന്യൂണലനിനന്ന്  റേഫര് തചെയതനിനനാല ഇകപ്പനാള് ഒപ്പനിട കബനാണസന്ന്,
ഇന്ഡസ്ട്രേനിയല  ടനിബന്യൂണല  തശരുമനാനതനിനന്ന്  വനികധയമനായനി  തതനാഴനിലനാളനികേള്
തതകേപ്പറ്റുവം'  എന്നനാണന്ന്.  31-3-2016-നന്ന് മുന്പനായനി കബനാണസന്ന് വനിതരണവം തചെയനാന്
മനാകനജതമനന്ന് തശരുമനാനനിചനിടണ്ടന്ന്. സനാലറേനി അഡസ്വനാന്സന്ന് 1,000 രൂപ 12-4-2016-നന്ന്
മുന്പനായനി നലകുന്നതനിനുവം ഈ തകേ  2016  ജൂണ്,  ജൂതതല മനാസങ്ങളനില തനിരനിച്ചു
പനിടനിക്കുന്നതനിനുവം   വത്സ്യവസ്ഥ  തചെയ്തു.  കമലപ്പറേഞ്ഞ  ഒത്തുതശര്പ്പന്ന്  വത്സ്യവസ്ഥപ്രകേനാരവം
1,000  രൂപ ശമ്പളതനിലനനിന്നന്ന് തനിരനിച്ചുപനിടനിക്കുന്നതനിനന്ന്  സനി.തഎ.ടനി.യു.  എതനിര്പ്പന്ന്
പ്രകേടനിപ്പനിക്കുകേയുവം  ഈ  വനിഷയതനില  25-8-2016-നന്ന്  റേശജനിയണല  കജനായനിനന്ന്
കലബര് കേമശഷണര് അനുരഞ്ജന ചെര്ച വനിളനിക്കുകേയുവം ചെര്ചയനില സമരവം തചെയ
തതനാഴനിലനാളനികേള്ക്കന്ന്  നലകേനിയ  അഡസ്വനാന്സന്ന്  l1,000  രൂപ  2016  ജൂണ്,  ജൂതതല
മനാസങ്ങളനില തനിരനിച്ചു പനിടനിചനിടനിലനാതതനിനനാല ഇതസവംബന്ധനിചന്ന് ഉന്നതതല ചെര്ച
നടതനി പരനിഹനാരമുണ്ടനാക്കനാനുവം ധനാരണയനിതലതനിയനിടണ്ടന്ന്.

(9) തതനാഴനില നനിയമങ്ങള്

ശ്രശ  .    കജനാണ്  തഫര്ണനാണ്ടസന്ന്:  സര്,  കകേരളതനിതല ചുമട  തതനാഴനിലനാളനികേള്
ഇന്നന്ന്  നനിരവധനി  പ്രശങ്ങള്  കനരനിടതകേനാണ്ടനിരനിക്കുകേയനാണന്ന്.  തതനാഴനില  നനിയമങ്ങള്
അശനാസശയമനായനി  നടപ്പനിലനാക്കുന്നതനിതന ഭനാഗമനായനി  അവര് തതനാഴനില കമഖലയനില
പ്രശങ്ങള്  കനരനിടനണ്ടന്ന്.  കകേരള  ചുമടതതനാഴനിലനാളനി  നനിയമപ്രകേനാരവം  രൂപശകൃതമനായ
ചുമടതതനാഴനിലനാളനി കക്ഷമനനിധനി കബനാര്ഡുകേളനില അതനാതന്ന് പ്രകദശങ്ങളനിതല നനിരവധനി
തതനാഴനിലനാളനികേള് രജനിസര് തചെയനിടണ്ടന്ന്.  26  (A)  പ്രകേനാരമുള്ള  എ.എല.ഒ.  കേനാര്ഡന്ന്
ഉള്ളവര്ക്കു മനാതകമ സവംസ്ഥനാനതന്ന് കേയറനിറേക്കന്ന് കജനാലനി തചെയനാനനാകൂ. കക്ഷമപദ്ധതനി
നടപ്പനിലനാക്കനിയനിടള്ള പ്രകദശതത തതനാഴനിലനാളനികേളുവം ഉടമകേളുവം കബനാര്ഡനില രജനിസര്
തചെയനാണന്ന്  പ്രവര്തനിച്ചുവരുന്നതന്ന്.  എന്നനാല ചെനിലര്  ഇതനിനന്ന്  വനിരുദ്ധമനായനി  ഇതരസവംസ്ഥനാന
തതനാഴനിലനാളനികേതളയുവം അലനാതവകരയുവംതകേനാണ്ടന്ന് കജനാലനി തചെയനിക്കനാന് ശ്രമനിക്കുന്നതവം
ചെനില  എ.എല.ഒ.-മനാരുവം  ഡനി.എല.ഒ.-മനാരുവം  വനികവചെനനാധനികേനാരവം  ഉപകയനാഗനിചന്ന്
അര്ഹതയനിലനാതവര്ക്കന്ന്  കേനാര്ഡുകേള്  തകേനാടക്കുന്നതവം  കബനാര്ഡുകേളനില  രജനിസര്
തചെയനിടള്ള  തതനാഴനിലനാളനികേള്ക്കന്ന്  തതനാഴനില  നഷ്ടതനിനുവം  തടര്ന്നന്ന്  കകേസ്സുകേള്ക്കുവം
ഇടയനാകുനണ്ടന്ന്. ഇതര സവംസ്ഥനാന തതനാഴനിലനാളനികേള്ക്കന്ന് കേനാര്ഡന്ന് തകേനാടക്കണതമങനില
1978-തല  ഇനര്  കസറന്ന്  തതമകഗറഡന്ന്  കലബര്  ആകന്ന്  പ്രകേനാരവം  രജനിസര്
തചെകയണ്ടതനായനിടണ്ടന്ന്.  കൂടനാതത  ജനിലനാ  ചുമടതതനാഴനിലനാളനി  കക്ഷമ  കബനാര്ഡുകേളുതട
എന്.ഒ.സനി.  കേനിടനാതത  എ.എല.ഒ.,  കേനാര്ഡന്ന് തകേനാടക്കുന്ന  രശതനി  നനിയമവംമൂലവം
മനാകറണ്ടതനാണന്ന്.  ആയതനിനനാല  ചുമടതതനാഴനിലനാളനികേള്  കനരനിടന്ന  ഈ  പ്രശങ്ങള്
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനനായനി  കകേരള  ചുമടതതനാഴനിലനാളനി  നനിയമതനില  വത്സ്യക്തത  വരുതനാനുവം
ചെടതനില കഭദഗതനി തകേനാണവരനാനുവം ബന്ധതപ്പട വകുപ്പുകേള്ക്കന്ന് നനിര്കദ്ദേശവം നലകേണതമന്നന്ന്
അഭത്സ്യര്തനിക്കുന.
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തതനാഴനിലവം എപകസവം വകുപ്പുമന്ത്രനി  (ശ്രശ  .    റനി  .    പനി  .    രനാമകൃഷ്ണന്):  സര്, 1978-തല
കകേരള  ചുമടതതനാഴനിലനാളനി  നനിയമപ്രകേനാരവം  അണ്  അറനാചന്ന്ഡന്ന്  വനിഭനാഗവം  തതനാഴനിലനാളനികേളനില
നനിനവം 26 (എ) രജനികസ്ട്രേഷനുകവണ്ടനി അകപക്ഷകേള് ലഭനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞനാല രജനിസറേനിവംഗന്ന്
അകതനാറേനിറനിയനായ അസനിസനന്ന് കലബര് ഓഫശസര്മനാര് അകപക്ഷകേന് ചുമടതതനാഴനില
തചെയ്യുന്നതനായനി  അവകേനാശതപ്പടന്ന  പ്രകദശതത  സ്ഥനാപനങ്ങളനില അകനസ്വഷണവം
നടതനി  പ്രസ്തുത  പ്രകദശതത  തതനാഴനില  സനാധത്സ്യതകൂടനി  പരനികശനാധനിചകശഷമനാണന്ന്
അകപക്ഷയനില തശരുമനാനതമടക്കുന്നതന്ന്.  അറനാചന്ന്ഡന്ന്  കേനാര്ഡന്ന് നലകകേണ്ട സനാഹചെരത്സ്യങ്ങളനിലവം
ഇതസവംബന്ധനിച്ചുള്ള  മനാര്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള്  നലകേനിയനിടണ്ടന്ന്.  അറനാചന്ന്ഡന്ന്  കേനാര്ഡനിനു
കവണ്ടനി  കഫനാറേവം  9-ല  അകപക്ഷ  ലഭനിചനാല  അസനിസനന്ന്  കലബര്  ഓഫശസര്,
അകപക്ഷകേന് അകപക്ഷയനില സൂചെനിപ്പനിചനിടള്ളതനായ തതനാഴനിലടമകേള്ക്കന്ന് കഫനാറേവം 10
പ്രകേനാരമുള്ള  കനനാടശസയചന്ന്  അവതരക്കൂടനി  ഹനിയറേനിവംഗന്ന്  നടതനിയ  കശഷമനാണന്ന്
തശരുമനാനതമടക്കനാറള്ളതന്ന്.  പദ്ധതനി  നടപ്പനിലനാക്കനിയനിടള്ള  പ്രകദശങ്ങളനില  ചുമടതതനാഴനിലനാളനി
കക്ഷമനനിധനി കബനാര്ഡനിതന അഭനിപ്രനായവംകൂടനി ആരനാഞ്ഞകശഷമനാണന്ന് 26 (എ) കേനാര്ഡന്ന്
രജനികസ്ട്രേഷന് സവംബന്ധനിച തശരുമനാനതമടക്കുന്നതന്ന്. എന്നനാല ചെനില അവസരങ്ങളനില
ഇതസവംബന്ധനിചന്ന്  തതഹകക്കനാടതനി  നലകുന്ന  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുവംകൂടനി  പനാലനിക്കനാന്
ഉകദത്സ്യനാഗസ്ഥര് ബനാധത്സ്യസ്ഥരനാകുന.  സബ്മനിഷനനില ഉന്നയനിചനിടള്ളപ്രകേനാരവം ഇതര
സവംസ്ഥനാന  തതനാഴനിലനാളനികേള്ക്കന്ന്  ചുമടതതനാഴനിലനാളനി  നനിയമപ്രകേനാരവം  തനിരനിചറേനിയല
കേനാര്ഡന്ന്  അനുവദനിക്കുന്നതനിനന്ന്  ഇവര്  അനര്  സവംസ്ഥനാന  കുടനികയറ  തതനാഴനിലനാളനി
കക്ഷമ പദ്ധതനിയനിന് കേശഴനില രജനിസര് തചെയനിരനിക്കണതമന്നന്ന് വത്സ്യവസ്ഥയനില. കൂടനാതത
ഇവര്ക്കന്ന്  ചുമടതതനാഴനിലനാളനി  നനിയമപ്രകേനാരവം  26(എ)  തനിരനിചറേനിയല  കേനാര്ഡന്ന്  നലകുന്നതന്ന്
വനിലക്കനിതക്കനാണ്ടന്ന്  1978-തല  കകേരള  ചുമടതതനാഴനിലനാളനി  നനിയമതനികലനാ  1981-തല
ചെടതനികലനാ  പ്രതനിപനാദനിചനിടനില.  ചുമടതതനാഴനില കേനാര്ഡന്ന്  അനുവദനിക്കുന്നതമനായനി  ബന്ധതപ്പടന്ന്
അസനിസനന്ന്  കലബര്  ഓഫശസര്മനാര്കക്കനാ  ജനിലനാ  കലബര്  ഓഫശസര്മനാര്കക്കനാ
വനികവചെനനാധനികേനാരമനില.  ഈ  വനിഷയതനില  ഒരു  നനിയമവനിരുദ്ധ  നടപടനികേളുവം
അനുവദനിക്കുന്ന പ്രശമനില.

(10) നനിയമ സര്വ്വകേലനാശനാല

ശ്രശ  .    എന്  .    ഷവംസദ്ദേശന്:  സര്,  കകേരളതനില നനിയമപഠനവം ഇകപ്പനാള് വനിവനിധ
സര്വ്വകേലനാശനാലകേള്ക്കന്ന്  കേശഴനിലനാണന്ന്  നടക്കുന്നതന്ന്.  എഞനിനശയറേനിവംഗന്ന്  കകേനാകളജകേള്ക്കനായനി
സനാകങതനികേ  സര്വ്വകേലനാശനാലയുവം  തമഡനിക്കല  പഠനതനിനനായനി  ആകരനാഗത്സ്യ
സര്വ്വകേലനാശനാലയുവം സ്ഥനാപനിച മനാതൃകേയനില കകേരളതനിതല നനിയമപഠനതനിനനായനി
ഒരു നനിയമ സര്വ്വകേലനാശനാല സ്ഥനാപനിക്കുന്നതനിതന ആവശത്സ്യകേത സവംബന്ധനിചനാണന്ന്
ഇസൗ സബ്മനിഷന്. ഇതരതമനാരു സര്വ്വകേലനാശനാല സ്ഥനാപനിക്കുകേവഴനി ഇസൗ രവംഗതത
വളര്ചയ്ക്കുവം വനികേനാസതനിനുവം സഹനായകേരമനാകുവം.  മുന്പന്ന് നമ്മുതട സവംസ്ഥനാനതന്ന് മൂന്നന്ന്
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ഗവണ്തമനന്ന് ലനാ കകേനാകളജകേളുവം ഒരു ലനാ അക്കനാഡമനിയുമനാണന്ന് ഉണ്ടനായനിരുന്നതന്ന്  ഇന്നന്ന്
സര്ക്കനാര്  കമഖലയനിലവം  സസ്വനാശ്രയ  കമഖലയനിലമനായനി  മുപ്പകതനാളവം  ലനാ  കകേനാകളജകേളുണ്ടന്ന്.
സവംസ്ഥനാനതതനാടനാതകേ  8000-കതനാളവം  കുടനികേള് നനിയമ  പഠനതനിനുണ്ടന്ന്,  പകക്ഷ
ആവശത്സ്യതനിനന്ന്  അധത്സ്യനാപകേരനിലനാത  സ്ഥനിതനിയനാണുള്ളതന്ന്.  കകേനാഴനികക്കനാടന്ന്  ലനാ
കകേനാകളജനില  700  എല.എല.ബനി.  വനിദത്സ്യനാര്തനികേളുവം  30  കപനാസന്ന്ഗനാജകവഷന്
(എല.എല.എവം.)  വനിദത്സ്യനാര്തനികേളുമുണ്ടന്ന്.  ഇവനിതട  30  അധത്സ്യനാപകേര് കവണ്ട സ്ഥനാനതന്ന്  16
കപര് മനാതമനാണുള്ളതന്ന്.  അതകപനാതല ഇസൗ രവംഗതന്ന് ഏകകേനാപനതനിതന അനനിവനാരത്സ്യതയുണ്ടന്ന്.
വനിവനിധ  യൂണനികവഴനിറനികേളനില  വനിവനിധ  സനിലബസനാണന്ന്.  അതകപനാതല  വത്സ്യതത്സ്യസ്ത
സമയങ്ങളനിലനാണന്ന്  പരശക്ഷ നടക്കുന്നതവം റേനിസലറന്ന് പ്രസനിദ്ധശകേരനിക്കുന്നതവം.  ഇതന്ന്
എന്കറേനാള്തമനനിലവം  പ്രശങ്ങളുണ്ടനാക്കുനണ്ടന്ന്. അതനായതന്ന്,  കകേരള യൂണനികവഴനിറനിക്കന്ന്
കേശഴനിലവം  കേനാലനിക്കറന്ന്  യൂണനികവഴനിറനിക്കന്ന്  കേശഴനിലവം  ഒകര  സമയതന്ന്  നടന്ന കകേനാഴനില
കകേരള യൂണനികവഴനിറനി  റേനിസലറന്ന് പ്രസനിദ്ധശകേരനിച്ചു,  പകക്ഷ കേനാലനിക്കറന്ന് യൂണനികവഴനിറനി
ഇതവതര റേനിസലറന്ന്  പ്രസനിദ്ധശകേരനിചനിടനില.   ഇകപ്പനാള് എന്കറേനാള്തമനന്ന്   നടക്കനാന്
കപനാകുകേയനാണന്ന്.  കകേരള  സര്വ്വകേലനാശനാലയനില  പഠനിച  വനിദത്സ്യനാര്തനികേള്ക്കന്ന്  എന്കറേനാള്
തചെയനാവം.  എന്നനാല കകേനാഴനികക്കനാടന്ന് സര്വ്വകേലനാശനാലയനില പഠനിക്കുന്ന വനിദത്സ്യനാര്തനികേള്
പരശക്ഷ  കേഴനിഞ്ഞന്ന്  റേനിസലറന്ന്  വന്നനാലകപ്പനാലവം  ചെനിലകപ്പനാള്  മനാസങ്ങള്  കേനാതനിരനികക്കണ്ടനി
വരുവം.  അതനിനനാല റേനിസലറനിതനയുവം  എന്കറേനാള്തമനനിതനയുവം  കേനാരത്സ്യതനില ഒരു
ഏകകേനാപനവം  ആവശത്സ്യമനാണന്ന്.  സനാകങതനികേ  സര്വ്വകേലനാശനാല,  ആകരനാഗത്സ്യ  സര്വ്വകേലനാശനാല
എന്നനിവ രൂപശകേരനിചതകപനാതല  ഒകര സനിലബസനില ഒകര സമയവം പരശക്ഷതയഴുതനി
ഒകര സമയവം റേനിസലറന്ന് വരുന്ന രശതനിയനില, ആവശത്സ്യതനിനന്ന് അധത്സ്യനാപകേതര നനിയമനിചന്ന്
ഇസൗ രവംഗത്തുള്ള പ്രശങ്ങള് പരനിഹരനിക്കനാന് നടപടനി സസ്വശകേരനിക്കണവം.   ഇകപ്പനാള് ഒരു
യൂണനികവഴനിറനിയനില  ചെനില  ക്രനിമനല  ജൂറേനിസന്ന്  പ്രൂഡന്സന്ന് കപനാലള്ള  കകേനാഴ്സുകേള്
പഠനിപ്പനിക്കുന്നനില എനപറേഞ്ഞന്ന്  എന്കറേനാള്തമനനിനന്ന്  ചെനില തടസങ്ങളുണ്ടനായനിടണ്ടന്ന്.
ഇതരവം  വനിഷയങ്ങതളനാതക്ക  പരനിഹരനിക്കനാന്  നനിയമ  പഠനതനിനനായനി  ഒരു
സര്വ്വകേലനാശനാല  രൂപശകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള്  ആരവംഭനിക്കണതമന്ന
അഭത്സ്യര്തനയനാണന്ന് ഇസൗ സബ്മനിഷനനിലൂതട ഉന്നയനിക്കുന്നതന്ന്.

വനിദത്സ്യനാഭത്സ്യനാസ വകുപ്പുമന്ത്രനി (തപ്രനാഫ  .   സനി  .   രവശന്ദ്രനനാഥന്ന്): സര്, നനിലവനിലള്ള 13
സര്വ്വകേലനാശനാലകേളനില കകേരള സര്വ്വകേലനാശനാല, മഹനാത്മനാഗനാന്ധനി സര്വ്വകേലനാശനാല,
കകേനാഴനികക്കനാടന്ന് സര്വ്വകേലനാശനാല, കേണ്ണൂര് സര്വ്വകേലനാശനാല, നനാഷണല യൂണനികവഴനിറനി
ഓഫന്ന്  അഡസ്വനാന്സ്ഡന്ന്  ലശഗല  സഡശസന്ന്,  തകേനാചനിന്  യൂണനികവഴനിറനി  എന്നനിവയുതട
കേശഴനില ഇകപ്പനാള് നനിയമപഠനവം നടക്കുനണ്ടന്ന്.  നനാലന്ന് സര്ക്കനാര് ലനാ കകേനാകളജകേളുവം
ഏകേകദശവം  20  സസ്വനാശ്രയ  കകേനാകളജകേളുവം  ഇസൗ  കമഖലയനില  പ്രവര്തനിക്കുനണ്ടന്ന്.
നനിയമപഠനവം വനിവനിധ യൂണനികവഴനിറനികേള് നടത്തുന്നതന്ന് സവംബന്ധനിചന്ന്  കപനാരനായ്മകേള്
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സര്ക്കനാരനിതന  ശ്രദ്ധയനിലതപ്പടനിടനില  എന്നതനിനനാലവം  ഒരു  പുതനിയ  യൂണനികവഴനിറനി
ആരവംഭനിക്കുന്നതന്ന്  വലനിയ  സനാമ്പതനികേ  ബനാദ്ധത്സ്യത  വരുത്തുതമന്നതനിനനാലവം  നനിയമ
സര്വ്വകേലനാശനാല ആരവംഭനിക്കുന്ന കേനാരത്സ്യവം ഇകപ്പനാള് പരനിഗണനയനിലനില. ബഹുമനാനതപ്പട തമമ്പര്
പറേഞ്ഞ ഇസൗ കമഖലയനിതല നനിലവനിലള്ള  പ്രശങ്ങള് പരനിഹരനിക്കനാന് ശ്രമനിക്കനാവം.

IV കമശപ്പുറേത്തുവച കേടലനാസകേള്

ചെടവം   47 (2)   അനുസരനിച്ചുള്ള ലനിസന്ന് പ്രകേനാരവം

തതനാഴനിലവം  എതതകസവം  വകുപ്പുമന്ത്രനി  (ശ്രശ  .    റനി  .    പനി  .    രനാമകൃഷ്ണന്):  സര്,
തനാതഴപ്പറേയുന്ന കേടലനാസ്സുകേള് ഞനാന് കമശപ്പുറേത്തുവയ്ക്കുന:

പതനിനനാലനാവം കകേരള നനിയമസഭയുതട ഒന്നനാവം സകമളനതനിതല 657-ാം നമ്പര്
നക്ഷതചെനിഹ്നമനിടനാത  കചെനാദത്സ്യതനിതന  മറപടനിയുവം  അതനിനന്ന്  യഥനാസമയവം  മറപടനി
നലകേനാന് സനാധനിക്കനാതനിരുന്നതനിനുള്ള കേനാരണവം കേനാണനിക്കല കസറ്റുതമനവം.

V റേനികപ്പനാര്ടന്ന് സമര്പ്പണവം

1. ജലവനിഭവവം സവംബന്ധനിച സബ്ജകന്ന് കേമനിറനി   III-  തന    2016   മനാര്ചന്ന്   31   വതരയുള്ള
ആനുകേനാലനികേ റേനികപ്പനാര്ടവം   2015-16   സനാമ്പതനികേ വര്ഷതത ധനനാഭത്സ്യര്തനകേളുതട

പരനികശനാധന സവംബന്ധനിച അഞനാമതന്ന് റേനികപ്പനാര്ടനിതല ശനിപനാര്ശകേളനികന്മേലള്ള 
ആക്ഷന് കടക്കണ് റേനികപ്പനാര്ടവം

ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമന്ത്രനി  (ശ്രശ  .    മനാതദ്യു  ടനി  .    കതനാമസന്ന്):  സര്,  ജലവനിഭവവം
സവംബന്ധനിച സബ്ജകന്ന് കേമനിറനി III-തന തചെയര്മനാനനായ ഞനാന് 2015 ഏപ്രനില 1 മുതല
2016  മനാര്ചന്ന്  31  വതരയുള്ള  പശരനികയനാഡനിക്കല  റേനികപ്പനാര്ടവം  2015-16  സനാമ്പതനികേ
വര്ഷതത  ധനനാഭത്സ്യര്തനകേളുതട  പരനികശനാധന  സവംബന്ധനിച  അഞനാമതന്ന്
റേനികപ്പനാര്ടനിതല ശനിപനാര്ശകേളനികന്മേലള്ള ആക്ഷന് കടക്കണ് റേനികപ്പനാര്ടവം സമര്പ്പനിക്കുന.

2. വനിദത്സ്യനാഭത്സ്യനാസവം സവംബന്ധനിച സബ്ജകന്ന് കേമനിറനി   VI-  തന   2015-16-  തല
ധനനാഭത്സ്യര്തനകേളുതട പരനികശനാധന സവംബന്ധനിച അഞനാമതന്ന് റേനികപ്പനാര്ടനിതല

ശനിപനാര്ശകേളനികന്മേലള്ള ആക്ഷന് കടക്കണ് റേനികപ്പനാര്ടന്ന്

വനിദത്സ്യനാഭത്സ്യനാസ വകുപ്പുമന്ത്രനി  (തപ്രനാഫ  .    സനി  .    രവശന്ദ്രനനാഥന്ന്):  സര്,  വനിദത്സ്യനാഭത്സ്യനാസവം
സവംബന്ധനിച സബ്ജകന്ന്  കേമനിറനി  VI-തന അദ്ധത്സ്യക്ഷനനായ ഞനാന് സമനിതനിയുതട  2015-16
സനാമ്പതനികേ  വര്ഷതത  ധനനാഭത്സ്യര്തനകേളുതട  പരനികശനാധന  സവംബന്ധനിച
അഞനാമതന്ന്  റേനികപ്പനാര്ടനിതല  ശനിപനാര്ശകേളനികന്മേലള്ള  ആക്ഷന്  കടക്കണ്  റേനികപ്പനാര്ടന്ന്
സമര്പ്പനിക്കുന.
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3. വനവുവം പരനിസ്ഥനിതനിയുവം വനികനനാദസഞനാരവുവം സവംബന്ധനിച സബ്ജകന്ന് കേമനിറനി 
X-  തന   2015-16   സനാമ്പതനികേ വര്ഷതത ധനനാഭത്സ്യര്തനകേളുതട പരനികശനാധന

സവംബന്ധനിച അഞനാമതന്ന് റേനികപ്പനാര്ടനിതല ശനിപനാര്ശകേളനികന്മേലള്ള ആക്ഷന് കടക്കണ്
റേനികപ്പനാര്ടന്ന്

വനവുവം മൃഗസവംരക്ഷണവുവം മൃഗശനാലകേളുവം വകുപ്പുമന്ത്രനി (ശ്രശ  .   തകേ  .   രനാജ): സര്,
വനവുവം പരനിസ്ഥനിതനിയുവം വനികനനാദസഞനാരവുവം  സവംബന്ധനിച സബ്ജകന്ന് കേമനിറനി X-തന
അദ്ധത്സ്യക്ഷനനായ  ഞനാന്  2015-16  സനാമ്പതനികേ  വര്ഷതത  ധനനാഭത്സ്യര്തനകേളുതട
പരനികശനാധന  സവംബന്ധനിച  അഞനാമതന്ന്  റേനികപ്പനാര്ടനിതല  ശനിപനാര്ശകേളനികന്മേലള്ള
ആക്ഷന് കടക്കണ് റേനികപ്പനാര്ടന്ന് സമര്പ്പനിക്കുന.

4. അനസൗകദത്സ്യനാഗനികേ ബനില്ലുകേളുവം പ്രകമയങ്ങളുവം സവംബന്ധനിച സമനിതനിയുതട നനാലനാമതന്ന്
റേനികപ്പനാര്ടന്ന്

ശ്രശ  .    എ  .    എവം  .    ആരനിഫന്ന്:  സര്,  അനസൗകദത്സ്യനാഗനികേ  ബനില്ലുകേളുവം  പ്രകമയങ്ങളുവം
സവംബന്ധനിച  സമനിതനി  തചെയര്മനാനനായ  ഞനാന്  സമനിതനിയുതട  നനാലനാമതന്ന്  റേനികപ്പനാര്ടന്ന്
സമര്പ്പനിക്കുന.

മനി  .   സശക്കര് :  റേനികപ്പനാര്ടകേള് സമര്പ്പനിക്കതപ്പടനിരനിക്കുന.
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കദശശയ ഭക്ഷത്സ്യഭദതനാ നനിയമവം

ഭക്ഷത്സ്യവുവം സനിവനില സതതപ്ലൈസവം വകുപ്പുമന്ത്രനി (ശ്രശ  .   പനി  .   തനികലനാതമന്) : സര്,
കദശശയ ഭക്ഷത്സ്യഭദതനാ നനിയമവം 2013 നവവംബര് ഒനമുതല കകേരളതനില നടപ്പനിലനാകുകേയനാണന്ന്.
നനിയമതനിതന എലനാ ഘടങ്ങളുവം പൂര്തനിയനാക്കനാന് മനാര്ചന്ന്  31  വതര സമയവം കവണ്ടനി
വരുവം.  എന്നനാല ഒകകനാബര്  5-നന്ന്  തവബ്തതസറനില പ്രസനിദ്ധശകേരനിച കേരടന്ന്  പടനികേ
തനാലക്കനാലനികേമനായനി  അവംഗശകേരനിചന്ന്  ധനാനത്സ്യവനിതരണവം  തടങ്ങണതമന്ന  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാരനിതന
നനിര്ബന്ധവംമൂലമനാണന്ന്  ഇതരതമനാരു  നടപടനിയനികലയന്ന്  നശങ്ങനാന്  നനാവം  നനിര്ബന്ധനിതരനായതന്ന്.
തടര്ന്നന്ന്  കേരടന്ന്  പടനികേ  ഒകകനാബര്  20-നന്ന്  സനാര്വ്വതനികേമനായനി  പ്രസനിദ്ധശകേരനിചനിരുന.
പടനികേയനിതല  ആകക്ഷപങ്ങളുവം  അവകേനാശവനാദങ്ങളുവം  സസ്വശകേരനിചന്ന് തശര്പ്പുകേലപ്പനിക്കനാന്
തവരനിഫനികക്കഷന് കേമനിറനികേളുവം അപ്പശല കേമനിറനികേളുവം അവരനില അര്പ്പനിതമനായ ചുമതലകേള്
തനികേഞ്ഞ ഉതരവനാദനിതകതനാതട നനിര്വ്വഹനിക്കനാന് കവണ്ട എലനാ ക്രമശകേരണങ്ങളുവം
സര്ക്കനാര്  തചെയ്തുകേഴനിഞ്ഞു.  അര്ഹതതപ്പടവര്  ഒഴനിവനാകേനാതതയുവം  കേടനകൂടനിയ  അനര്ഹതര
ഒഴനിവനാക്കനിയുവം  കുറമറ  മുന്ഗണനനാപ്പടനികേ  തയനാറേനാക്കണവം.  വസ്തുതകേള്  മറേച്ചുവകചനാ
ശരനിയനായ രശതനിയനില കേനാരത്സ്യങ്ങള് നലകേനാതതകയനാ മുന്ഗണനനാപ്പടനികേയനില കേയറേനി
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കൂടനിയവര് തങ്ങള് തചെയനിടള്ളതന്ന് ഗസൗരവമനായ തതറനാതണന്നന്ന് മനസനിലനാക്കനി സസ്വയവം
പനിന്മനാറേണവം.   കൂടനാതത  മുമ്പന്ന്  കഫനാറേങ്ങള്  പൂരനിപ്പനിചന്ന്  നലകേനിയകപ്പനാള്  കറേഷന്
കേനാര്ഡന്ന് മതനി,  കറേഷന് വനിഹനിതവം കവതണ്ടന്നന്ന് സസ്വയവം പ്രഖത്സ്യനാപനിച  പതനിമൂന്നനായനിരവം
കുടവംബങ്ങളുതട  മനാതൃകേ  പനിന്തുടരനാന്  നമ്മുതട  സമൂഹതനില  സനാമ്പതനികേമനായനി
മുകന്നനാക്കവം നനിലക്കുന്ന വനിഭനാഗങ്ങള് തയനാറേനാകേണവം.

ഭക്ഷത്സ്യ ഭദതനാ നനിയമപ്രകേനാരവം  കകേരളതനിനന്ന് അനുവദനിച ഭക്ഷത്സ്യധനാനത്സ്യ വനിഹനിതവം 14.25
ലക്ഷവം തമടനികേന്ന്  ടണ്ണനാണന്ന്.  മുമ്പന്ന്  ലഭനിചനിരുന്നതന്ന്  16  ലക്ഷവം തമടനികേന്ന്  ടണ്ണനായനിരുന.
നനിലവനില  2757000  ആളുകേളുള്ള  582,091  അകനത്സ്യനാദയനാ  കുടവംബങ്ങള്ക്കന്ന്
കേനാര്തഡനാന്നനിനന്ന്  35  കേനികലനാഗനാവം  അരനിയുവം  7007811  ആളുകേളുള്ള  1479660  ബനി.പനി.എല.
കുടവംബങ്ങള്ക്കന്ന്  കേനാര്തഡനാന്നനിനന്ന്  25  കേനികലനാഗനാവം  അരനിയുവം  സസൗജനത്സ്യമനായനി
ലഭനിചനിരുന.  ഇതനിനന്ന്  പുറേതമ  എ.പനി.എല.  വനിഭനാഗതനിതല  4141789  കുടവംബങ്ങളനിതല
17866000  ആളുകേള്ക്കന്ന്  8  കേനികലനാഗനാവം  അരനി  2  രൂപ  നനിരക്കനില  ലഭനിചനിരുന.
അങ്ങതന  നനിലവനില  സസൗജനത്സ്യവം  ലഭനിചനിരുന്ന  ആളുകേളുതട  ആതകേ  എണ്ണവം  2.76
കകേനാടനി  (കൃതത്സ്യമനായനി പറേഞ്ഞനാല 27630811) ആണന്ന്. എന്നനാല ഭക്ഷത്സ്യഭദതനാ നനിയമവം
അനുശനാസനിക്കുന്ന  മുന്ഗണനനാ  വനിഭനാഗക്കനാരുതട  ആതകേ  എണ്ണവം  1.54  കകേനാടനി
(15480042)  മനാതമനാണന്ന്.  മുന്ഗണനനാ വനിഭനാഗതനിലതപ്പടവര്ക്കുമുഴുവന് സമ്പൂര്ണ്ണ
സസൗജനത്സ്യവം  നലകേനാനനാണന്ന്  ഇസൗ  സര്ക്കനാര്  ആഗഹനിക്കുന്നതന്ന്.  മുന്ഗണനനാ
പടനികേയനിതല മുഴുവന് അകനത്സ്യനാദയ  (AAY)  കുടവംബങ്ങള്ക്കുവം കേനാര്തഡനാന്നനിനന്ന്  35
കേനികലനാഗനാവം അരനിയുവം കശഷനിക്കുന്ന 12921411 കപര്ക്കന്ന് ആതളനാന്നനിനന്ന് 5 കേനികലനാഗനാവം
വശതവം  ധനാനത്സ്യങ്ങളുവം  ലഭനിക്കുവം.  ഇതന്ന്  നനിലവനില  സമ്പൂര്ണ്ണ  സസൗജനത്സ്യവം  ലഭനിക്കുന്ന
9764811-കനക്കനാള്  5715231  കൂടതലനാണന്ന്.  ഇതനിനുപുറേതമ മുന്ഗണനനാപ്പടനികേയനില
വരനാത 12150769 കപര്ക്കന്ന് സവംസ്ഥനാനവം സബ്സനിഡനി നലകേനി ആതളനാന്നനിനന്ന് രണ്ടന്ന്
കേനികലനാഗനാവം  വശതവം  അരനി  രണ്ടന്ന്  രൂപ  നനിരക്കനില  നലകുവനാനുവം  ആഗഹനിക്കുന.
കശഷനിക്കുന്ന മുന്ഗണകനതര കുടവംബങ്ങള്ക്കന്ന്  ബനാക്കനി വരുന്ന അരനി എ.പനി.എല.
നനിരക്കനില നലകേനാനുവം ബനാക്കനി വരുന്ന കഗനാതമ്പന്ന് ആടയനാക്കനി മുമ്പന്ന് നലകേനിയനിരുന്ന
പ്രകേനാരവം  നലകേനാനുവം  സനാധനിക്കുവം.  നനാളനിതവതര  27630811  കപര്ക്കന്ന്  കറേഷന്
ആനുകൂലത്സ്യങ്ങള് ലഭനിചനിരുന.  തടര്നവം അതയുവം കപര്ക്കുവം തമചതപ്പട  നനിലയനില
കറേഷന് ആനുകൂലത്സ്യങ്ങള് നലകേനാന് സനാധനിക്കുവം. തപനാതവനിതരണരവംഗവം സതനാരത്സ്യമനാക്കുവം.  ഒരു
തരതനിലമുള്ള ക്രമകക്കടകേളുവം അനുവദനിക്കനില.  വനാതനിലപ്പടനി വനിതരണ ശവംഖലയുവം
കേമ്പന്യൂടര്വലക്കരണവുവം  മനാര്ചന്ന്-31 നകേവം  പൂര്തശകേരനിക്കുവം.  കറേഷന്  കേടകേള്
നവശകേരനിക്കുവം.  കറേഷന്  കേട  വത്സ്യനാപനാരനികേളുതട  വരുമനാനവം  തമചതപ്പടതനാനുള്ള  പദ്ധതനികേള്
തയനാറേനാക്കുകേയുവം  കേരടന്ന്  മുന്ഗണനനാപ്പടനികേയനില  ഉണ്ടനാകുന്ന  മുഴുവന്  നത്സ്യനായമനായ
ആകക്ഷപങ്ങളുവം പരനിഹരനിക്കുകേയുവം തചെയ്യുവം.  കുറമറ  പടനികേ  തയനാറേനാക്കനി  നനിശയനിച
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പ്രകേനാരവം കറേഷന് കേനാര്ഡന്ന് വനിതരണവം തചെയ്യുവം. ജനങ്ങള്ക്കന്ന് അവകേനാശതപ്പട ഒരുമണനി
അരനികപനാലവം കചെനാരനാതത വനിതരണവം കേനാരത്സ്യക്ഷമമനാക്കുവം. കറേഷന് വനിതരണതനിനനായനി
സവംസ്ഥനാന  സര്ക്കനാര്  പ്രതനിവര്ഷവം  819.75  കകേനാടനി  രൂപയനാണന്ന്  തചെലവനാക്കനിയനി
രുന്നതതങനില  ഇനനിമുതല  1126.39  കകേനാടനി  രൂപയനായനി  വര്ദ്ധനിക്കുതമന്നന്ന്
പ്രതശക്ഷനിക്കുന. 306.64 കകേനാടനി രൂപയുതട അധനികേ ബനാധത്സ്യത പ്രതശക്ഷനിക്കുന.

തപനാതവനിതരണ  രവംഗതന്ന്  ഇനത്സ്യയന്ന്  മനാതൃകേയനായനിരുന്ന  സവംസ്ഥനാനമനാണന്ന്
നമ്മുകടതന്ന്.  തടര്നവം  തലസ്ഥനിതനി  നനിലനനിര്തനാന്  കേഴനിയുതമന്നന്ന്  പ്രതത്സ്യനാശനിക്കുന.
അതനിനനായനി നമുക്കന്ന് ഒതതനാരുമനിചന്ന് പ്രവര്തനിക്കനാവം.

VII ചെടതനിനുള്ള കഭദഗതനികേളുതട പരനിഗണന

2015-  തല കകേരള അസവംഘടനിത തതനാഴനിലനാളനി സനാമൂഹത്സ്യ സരക്ഷനാ പദ്ധതനിക്കന്ന്
നലകേനിയ കഭദഗതനികേളുതട പരനിഗണന

മനി  .   തഡപന്യൂടനി സശക്കര് : 27  -9 -2016-നന്ന് സഭയുതട കമശപ്പുറേത്തുവച ''2015-തല
കകേരള അസവംഘടനിത തതനാഴനിലനാളനി  സനാമൂഹത്സ്യ സരക്ഷനാ പദ്ധതനിക്കന്ന്  [സ.ഉ.(അചടനി)
നമ്പര് 24/2016/തതനാഴനില തശയതനി 2-2-2016 (എസന്ന്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 134/2016)]''
കഭദഗതനികേള് നനിര്കദ്ദേശനിച്ചുതകേനാണ്ടന്ന് ശ്രശ. തതഹബനി ഇസൗഡന്, ശ്രശ. എവം. ഉമര് എന്നശ
അവംഗങ്ങള് കനനാടശസന്ന് നലകേനിയനിടണ്ടന്ന്. അവംഗങ്ങള്ക്കന്ന് കഭദഗതനികേള് അവതരനിപ്പനിക്കനാ
വുന്നതനാണന്ന്.

ശ്രശ  .   തതഹബനി ഇസൗഡന് : സര്, 2008-തല അസവംഘടനിത തതനാഴനിലനാളനികേളുതട
സനാമൂഹത്സ്യ സരക്ഷനാ ആകന്ന് 2008-തല 33-ാം കകേന്ദ്ര ആകനിതല 3-ാം ഉപവകുപ്പുവം 4-ാം
ഉപവകുപ്പുവം  പ്രകേനാരവം  പുറേതപ്പടവനിച  2015-തല  കകേരള  അസവംഘടനിത  തതനാഴനിലനാളനി
സനാമൂഹത്സ്യ  സരക്ഷനാപദ്ധതനിക്കുള്ള  കഭദഗതനിയനാണന്ന്.  ഞനാന്  തനാതഴപ്പറേയുന്ന  കഭദഗതനികേള്
അവതരനിപ്പനിക്കുന. 

1. ഖണനികേ 2 (തഎ) യനില "ആശ്രയനിചന്ന് കേഴനിയുന്ന പനിതനാവുവം മനാതനാവുവം"
എന്നതനിനന്ന്  കശഷവം  "അവംഗപരനിമനിതരനായ  സകഹനാദരങ്ങളുവം"  എന്ന
വനാക്കുകേള് കൂടനി കചെര്ക്കുകേ.

3. ഖണനികേ 2 (തജ) യനില "21-ാം ഖണനികേ" എന്നതന്ന് "6-ാം ഖണനികേ"
എന്നന്ന് കഭദഗതനി തചെയ്യുകേ.

5. ഖണനികേ  5(1)-ല  "ആറേന്ന്  മനാസതനിനകേവം  എടത  പനാകസനാര്ടന്ന്
തതസസനിലള്ള രണ്ടന്ന് കഫനാകടനാകേളുവം"  എന്നതന്ന്  "ആറേന്ന് മനാസതനിനകേവം
എടത പനാകസനാര്ടന്ന്  തതസസനിലള്ള  കഫനാകടനാ  പതനിപ്പനിചതന്ന്  കൂടനാതത
രണ്ടന്ന് കഫനാകടനാകേളുവം" എന്നന്ന് കഭദഗതനി തചെയ്യുകേ.
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6. ഖണനികേ  11(2)-ല  "പദ്ധതനിയുതട  7-ാം ഖണനികേ അനുശനാസനിക്കുന്ന"
എന്നതന്ന്  "പദ്ധതനിയുതട  8-ാംഖണനികേ  അനുശനാസനിക്കുന്നതന്ന്  "എന്നന്ന്
കഭദഗതനി തചെയ്യുകേ.

7. ഖണനികേ  13  (2)-ല  ''നനിധനിയനില നനിനവം നലകുന്നതന്ന് സവംബന്ധനിചന്ന്
കബനാര്ഡനിനന്ന്  ഉചെനിതമനായ  തശരുമനാനവം''  എന്ന  വനാചെകേവം  ''നനിധനിയനില
നനിനവം  നലകുന്നതന്ന്  സവംബന്ധനിചന്ന്  സര്ക്കനാരനിതന  അനുമതനികയനാതട
കബനാര്ഡനിനന്ന് ഉചെനിതമനായ തശരുമനാനവം" എന്നന്ന് കഭദഗതനി തചെയ്യുകേ.

8. ഖണനികേ  16(2)-ല  "മനാര്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള് കബനാര്ഡന്ന്  അവംഗശകേരനിചന്ന്
നടപ്പനിലനാകക്കണ്ടതനാണന്ന്"  എന്ന  വനാചെകേവം  "മനാര്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള്  കബനാര്ഡന്ന്
സര്ക്കനാര്  അനുമതനികയനാതട  അവംഗശകേരനിചന്ന്  നടപ്പനിലനാകക്കണ്ടതനാണന്ന്"
എന്നന്ന് കഭദഗതനി തചെയ്യുകേ.

11. ഖണനികേ  23 (1)-ല  ''തയനാറേനാകക്കണ്ടതനാണന്ന്''  എന്ന വനാക്കനിനുപകേരവം
''തയനാറേനാകക്കണ്ടതവം  സര്ക്കനാര്  അവംഗശകേരനിചകശഷവം  സഭയുതട  കമശപ്പുറേതന്ന്
വയ്കക്കണ്ടതമനാണന്ന്'' എന്നന്ന് കചെര്ക്കുകേ.

ഖണനികേ 2-ല നനിര്വ്വചെനങ്ങളനാണന്ന് തകേനാടതനിരനിക്കുന്നതന്ന്.  അതനില 2 (തഎ)
കുടവംബവം എന്നതനിതന നനിര്വ്വചെനമനാണന്ന്. "ആശ്രയനിചന്ന് കേഴനിയുന്ന പനിതനാവുവം മനാതനാവുവം"
എന്നതനിനുകശഷവം  "അവംഗപരനിമനിതരനായ  സകഹനാദരങ്ങളുവം"  എന്ന  വനാക്കുകേള്  കൂടനി
കൂടനികചര്ക്കണതമന്നതനാണന്ന് ഒന്നനാമതത കഭദഗതനി. അവംഗപരനിമനിതരനായ സകഹനാദരങ്ങള് പല
കുടവംബങ്ങളനിലവം  കേനാണുവം.  ചെടതനിലതതന്ന  അവംഗപരനിമനിതരനായ  കുടനികേതള
ഉള്തപ്പടതനിയനിടമുണ്ടന്ന്.

ഖണനികേ  2  (തജ)-യനില  അവകേനാശനിതയ  സവംബന്ധനിചന്ന്  നനിര്വ്വചെനിചനിടണ്ടന്ന്.  21-ാം
ഖണനികേയനില പറേഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതന്ന് തതറനാണന്ന്. പദ്ധതനിയുതട ആറേനാവം ഖണതനിലനാണന്ന്
അവകേനാശനിതയ നനാമനനിര്കദ്ദേശവം  തചെയ്യുന്നതന്ന്  സവംബന്ധനിചന്ന്  പറേയുന്നതന്ന്.  അതനിനനാല
21-ാം ഖണനികേ എന്നതനിനുപകേരവം  6-ാം ഖണനികേ എന്നന്ന്  കചെര്ക്കണതമന്നതനാണന്ന്
എതന  കഭദഗതനി.  ഇതനില  ഖണനികേയനിലതതന്ന  തതറനാണന്ന്  പറേഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതന്ന്.
അതതകേനാണതതന്ന ഒരു സനാധനാരണക്കനാരന് ഇതമനായനി ഉകദത്സ്യനാഗസ്ഥതര സമശപനിചനാല  ഒരു
വത്സ്യതത്സ്യനാസവുവം വരുതനാന് സനാധത്സ്യതയനില.  വസ്തുതനാപരമനായ തതറനായതതകേനാണതതന്ന
ഇതന്ന് കഭദഗതനി തചെകയണ്ടതനാണന്ന്.

5-ാം  ഖണനികേയനില   പദ്ധതനിയനില  അവംഗമനാകേനാന്   അര്ഹതയുള്ള ഓകരനാ
തതനാഴനിലനാളനിയുവം  അകപക്ഷ  നലകകേണ്ട  കേനാരത്സ്യമനാണന്ന്  പറേഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതന്ന്.  കഫനാറേവം
നമ്പര്  -  1-ലനാണന്ന്  അകപക്ഷ  തകേനാടകക്കണ്ടതന്ന്.  പ്രസ്തുത  കഫനാറേതനില  കഫനാകടനാ
പതനിപ്പനിക്കണതമനവം  രണ്ടന്ന്  കഫനാകടനായുതട  കകേനാപ്പനി  ഹനാജരനാക്കണതമനവം  പറേഞ്ഞനിടണ്ടന്ന്.
അതനിനനാല  5  (1)-ല  ''ആറേന്ന്  മനാസതനിനകേവം  എടത  പനാകസനാര്ടന്ന്  തതസസനിലള്ള
കഫനാകടനാ പതനിപ്പനിചതന്ന് കൂടനാതത രണ്ടന്ന് കഫനാകടനാകേളുവം" എന്നന്ന് കഭദഗതനി തചെകയണ്ടതണ്ടന്ന്.
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ഖണനികേ  11  (2)-ല  പദ്ധതനിയുതട  7-ാം ഖണനികേ എന്നതനിനുപകേരവം  8-ാം
ഖണനികേ എന്നന്ന് കഭദഗതനി തചെയണവം. അതന്ന് സനാകങതനികേമനായ തതറനാണന്ന്.

ഖണനികേ  13 (2)  വനാര്ദ്ധകേത്സ്യകേനാല തപന്ഷന് നലകുന്നതന്ന് സവംബന്ധനിചനാണന്ന്.
തപന്ഷനന്ന്  അര്ഹതയനിലനാതപക്ഷവം  തപന്ഷന്തകേ  നനിധനിയനിലനനിനവം  നലകുന്നതനിനന്ന്
കബനാര്ഡനിനന്ന്   ഉചെനിതമനായ  തശരുമനാനവം  തതകേതക്കനാള്ളുന്നതനിനുള്ള  അധനികേനാരവം  നലകുന്ന
വകുപ്പനാണന്ന്.  തഡലനികഗറന്ന്  തചെയതപ്പടനിടനിലനാത ഒരധനികേനാരവം വനിനനികയനാഗനിക്കുന്നതനിനന്ന്
സര്ക്കനാരനിതന  അനുമതനി  ആവശത്സ്യമനാണന്ന്.  അതതകേനാണ്ടന്ന്  ''നനിധനിയനിലനനിനവം  നലകുന്നതന്ന്
സവംബന്ധനിചന്ന്  കബനാര്ഡനിനന്ന്  ഉചെനിതമനായ തശരുമനാനവം''  എന്നതന്ന്  ''നനിധനിയനില നനിനവം
നലകുന്നതന്ന് സവംബന്ധനിചന്ന് സര്ക്കനാരനിതന അനുമതനികയനാതട കബനാര്ഡനിനന്ന് ഉചെനിതമനായ
തശരുമനാനവം'' എന്നന്ന് കഭദഗതനി തചെയണവം.

(അദ്ധത്സ്യക്ഷകവദനിയനില മനി. സശക്കര്)

ഖണനികേ  16-ല  ചെനികേനിതനാ  സഹനായവം  നലകുന്നതനിതനക്കുറേനിചന്ന്  പരനാമര്ശനിക്കുനണ്ടന്ന്.
16(2)-ല  രനാഷ്ട്രശയ  സസ്വനാസ്ഥത്സ്യ  ഭശമകയനാജനപദ്ധതനി  പ്രകേനാരവം  ചെനികേനിതനാ   സസൗകേരത്സ്യങ്ങള്
ലഭത്സ്യമനാകേനാന്  അര്ഹതയനിലനാത  സനാഹചെരത്സ്യതനില  അവംഗങ്ങള്ക്കന്ന്  10,000  രൂപ
ചെനികേനിതനാ  സഹനായവം  നലകുന്ന  കേനാരത്സ്യമനാണന്ന്  പറേയുന്നതന്ന്.  അതനില  ''മനാര്ഗ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള് കബനാര്ഡന്ന്  അവംഗശകേരനിചന്ന്  നടപ്പനിലനാകക്കണ്ടതനാണന്ന്''  എന്നതന്ന്  ''മനാര്ഗ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള് കബനാര്ഡന്ന് സര്ക്കനാര് അനുമതനികയനാതട അവംഗശകേരനിചന്ന് നടപ്പനിലനാകക്കണ്ടതനാണന്ന്''
എന്നന്ന് കഭദഗതനി തചെയണവം.

ഖണനികേ 23  (1)-ല  നനിധനിയുതട  ഓഡനിറന്ന്  സവംബന്ധനിചനാണന്ന്  പറേയുന്നതന്ന്.  നനിധനിയുതട
ബഡ്ജറന്ന്,  വനാര്ഷനികേ  റേനികപ്പനാര്ടന്ന്,  ഓഡനിറന്ന്  റേനികപ്പനാര്ടന്ന്  എന്നനിവ  തയനാറേനാകക്കണ്ടതനാതണകന്ന
പറേയുനള്ളൂ.  അതന്ന്  സര്ക്കനാര്  അവംഗശകേരനിചകശഷവം  സഭയുതട  കമശപ്പുറേതന്ന്
വയ്കക്കണ്ടതനാണന്ന് എന്നനാണന്ന് എതന കഭദഗതനി.

കമലപ്പറേഞ്ഞ കഭദഗതനികേള് അവംഗശകേരനിക്കണതമന്നന്ന്  അഭത്സ്യര്തനിക്കുന.  ചെടങ്ങളനിലള്ള
ഗുരുതരമനായ  വശഴ്ചതയന്നന്ന്  പറേയുന്നതന്ന്,  ഇതന്ന്  തയനാറേനാക്കനിയ  സമയതന്ന്  ചെനില
നമ്പരുകേളനിലകപ്പനാലവം മനാറമുണ്ടനായനിടണ്ടന്ന്. ഒരു സനാധനാരണക്കനാരന് ഇതനിതന സഹനായവം
കേനിടനാന്  ഉകദത്സ്യനാഗസ്ഥതര സമശപനിക്കുകമ്പനാള് പല  സന്ദര്ഭങ്ങളനിലവം   എനനാകണനാ ആകനില
പറേഞ്ഞനിടള്ളതന്ന്  അതനുസരനിചന്ന്  മനാതകമ  കേനാരത്സ്യങ്ങള്  തചെയ്യുകേയുള്ളൂ.  അതനിനനാല
സനാധനാരണക്കനാര്ക്കന്ന്  ആനുകൂലത്സ്യങ്ങള്  കേനിടനാതനിരനിക്കുന്ന   സനാഹചെരത്സ്യമുണ്ടനാകുവം.  അങ്ങതന
ഗുരുതരമനായ  ചെനില  വശഴ്ചകേള്  സവംഭവനിചനിടണ്ടന്ന്.  അതനിനനാല  പരനികശനാധനിചന്ന്  ഇസൗ
കഭദഗതനികേള് അവംഗശകേരനിക്കണതമന്നന്ന് അഭത്സ്യര്തനിക്കുന.

മനി  .    സശക്കര്: 2016  തഫബ്രുവരനി  2-ാം തശയതനിയനിതല സ.ഉ  (അചടനി)  നമ്പര്
24/2016/തതനാഴനില  (എസന്ന്.ആര്.ഒ നമ്പര്  134/2016)   മുകഖന പുറേതപ്പടവനിചനിടള്ള
2015-തല  കകേരള  അസവംഘടനിത  തതനാഴനിലനാളനി  സനാമൂഹത്സ്യ  സരക്ഷനാ  പദ്ധതനിക്കന്ന്
ശ്രശ. എവം. ഉമര് നലകേനിയ കഭദഗതനികേള് അവതരനിപ്പനിക്കനാവുന്നതനാണന്ന്.

1484/2019
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ശ്രശ  .   എവം  .   ഉമര്: സര്, ഞനാന് എതന കഭദഗതനികേള് അവതരനിപ്പനിക്കുന.

സമൂഹതനിതല ഏറവുവം അടനിതടനിലള്ള അസവംഘടനിത കമഖലയനിതല തതനാഴനിലനാളനികേള്
ഇന്നന്ന് ധനാരനാളവം പ്രയനാസങ്ങള് അനുഭവനിക്കുകേയനാണന്ന്.  അതതകേനാണ്ടന്ന്  ഖണനികേ 2-ല
കുടവംബവം  എന്നതന്ന്  കുറേച്ചുകൂടനി  കകേനാവംപ്രനിതഹന്സശവനായ  ഒരു  നനിര്വ്വചെനമനാക്കണവം.
അസവംഘടനിത തതനാഴനിലനാളനികേളുതട സമ്പനാദത്സ്യവം തചെറതനാതണങനിലവം അവകേനാശനികേളനിലനാതത അതന്ന്
നഷ്ടതപ്പടനാന്  പനാടനിലനാതയന്നതതകേനാണ്ടന്ന്  ഈ  രശതനിയനിലള്ള ഒരു കഭദഗതനിയനാണന്ന്
ഞനാന് ഉന്നയനിചനിടള്ളതന്ന്.

2. ഖണനികേ 2 (ഐ) ചുവതട കചെര്ക്കുവം പ്രകേനാരവം മനാറ്റുകേ:

"കുടവംബവം"എന്നനാല   ഭനാരത്സ്യയുവം  ഭര്തനാവുവം  ദതതടത  കുടനികേളുള്തപ്പതട,
പ്രനായപൂര്തനിയനാകേനാത മകേനുവം അവനിവനാഹനിതകയനാ അതലങനില വനിധവകയനാ ആയ
മകേളുവം,  അവംഗതത  മനാതവം  ആശ്രയനിചന്ന്  കേഴനിയുന്ന  മനാതനാപനിതനാക്കളുവം  അവനിവനാഹനിതരനായ
സകഹനാദരനിമനാരുവം  പ്രനായപൂര്തനിയനാകേനാത  സകഹനാദരന്മേനാരുവം  അങ്ങതനയുള്ള  ആശ്രനിതരുതട
അഭനാവതനില  പ്രനായപൂര്തനിയനായ  മകേനുവം  വനിവനാഹനിതയനായ  മകേളുവം  ഉള്തപ്പടന്ന
തമനാകുന.”2008-തല പ്രവനാസനി കക്ഷമനനിധനി ആകനില കുടവംബതനിതന നനിര്വ്വചെനവം
കുറമറ രശതനിയനില ഇപ്രകേനാരമനാണന്ന് നലകേനിയനിടള്ളതന്ന്.

4.  ഖണനികേ  2 (തകേ)യനില  "8  എന്ന അക്കതനിനുപകേരവം  9”എന്ന അക്കവം
കചെര്ക്കുകേ.

ഇതതനാരു  തടകനിക്കല എറേറേനാണന്ന്.  റൂള് 2-തന വകുപ്പന്ന്  (8) പരനാമര്ശനിക്കുന്നതന്ന്
അവംഗതസ്വവം റേദ്ദേനാക്കലവം അവംശദനായവം നലകുന്നതന്ന് സവംബന്ധനിച്ചുമനാണന്ന്.  റൂള്  2 (തകേ)-
യനില പറേയുന്നതന്ന് അവംശദനായതനിതന നനിര്വ്വചെനമനാണന്ന്.  അതന്ന് പറേയുന്നതന്ന് ഒന്പതനാവം
വകുപ്പനിലനാണന്ന്.  അതനിനനാല "8” എന്നതനിനുപകേരവം "9” കചെര്ക്കുന്നതനാണന്ന് നലതന്ന്.

9.  ഖണനികേ 18-ല ചുവതട കചെര്ക്കുന്ന കനിപ നനിബന്ധന കചെര്ക്കുകേ:

“എന്നനാല ഗര്ഭസ്ഥ ശനിശു മരണതപ്പടകേകയനാ ഗര്ഭവം അലസനികപ്പനാകുകേകയനാ
തചെയ്യുന്ന  സനാഹചെരത്സ്യതനില  അവംഗശകൃത  പഗനകക്കനാളജനിസന്ന്  നലകുന്ന  സര്ടനിഫനിക്കറനിതന
അടനിസ്ഥനാനതനില  വനനിതനാ  അവംഗതനിനന്ന്  18-ാം  ഖണനികേയനില  സൂചെനിപ്പനിച
ആനുകൂലത്സ്യതനിനന്ന് അര്ഹതയുണ്ടനായനിരനിക്കുന്നതനാണന്ന്".

പ്രസവനാനുകൂലത്സ്യവം   പ്രധനാനതപ്പട വനിഷയമനാണന്ന്.  ഇകപ്പനാഴതത വകുപ്പുപ്രകേനാരവം
ഒരു വര്ഷവം തടര്ചയനായനി അവംശദനായവം അടച ഒരു വനനിതനാ അവംഗതനിനന്ന്  പ്രസവ
ധനസഹനായമനായനി 7500 രൂപ നനിധനിയനിലനനിന്നന്ന് ലഭനിക്കുന്നതനിനന്ന് അര്ഹതയുണ്ടനായനി
രനിക്കുന്നതനാണന്ന്.  ഈ ആനുകൂലത്സ്യവം ഒരവംഗതനിനന്ന് പരമനാവധനി രണ്ടന്ന് പ്രനാവശത്സ്യവം മനാതകമ
ലഭനിക്കുകേയുള്ളൂ.  പ്രസവ  തശയതനി  മുതല  90  ദനിവസതനിനകേവം  ഇതനിനനായുള്ള
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അകപക്ഷ ഒന്നനാവം നമ്പര് ഫനാറേതനില സമര്പ്പനികക്കണ്ടതനാണന്ന്. ഈ ആനുകൂലത്സ്യതനിനന്ന്
ജനനമരണ  രജനിസ്ട്രേനാര്  നലകുന്ന  കുടനിയുതട  ജനന  സര്ടനിഫനിക്കറന്ന്  അകപക്ഷകയനാതടനാപ്പവം
ഹനാജരനാകക്കണ്ടതനാണന്ന്.  ചെനിലകപ്പനാള്  പ്രസവനിച  ഉടതന  കുഞ്ഞന്ന്  മരനിച്ചുകപനാകുന്ന
കകേസകേളുണ്ടന്ന്.  പ്രകതത്സ്യകേനിചന്ന്,  വളതരയധനികേവം  അപകേടവം  നനിറേഞ്ഞ  കമഖലയനില
പണനിതയടക്കുന്ന  തതനാഴനിലനാളനികേളുതട  ഗര്ഭവം  ചെനിലകപ്പനാള്  ഏഴനാവം  മനാസതനികലനാ
അതലങനില എടനാവം മനാസതനികലനാ അലസനികപ്പനാകേനാവം.  അങ്ങതനയുള്ളവര്ക്കന്ന് ജനന
സര്ടനിഫനിക്കറന്ന്  ഹനാജരനാക്കുവനാന്  സനാധനിക്കനാതതനിനനാല  ഈ  ആനുകൂലത്സ്യവം  ലഭനിക്കുകേയനില.
ഒകന്നനാരകണ്ടനാ തവണ ഇങ്ങതനയുള്ള അവസ്ഥ വരനികേയനാതണങനില ഈ ആനുകൂലത്സ്യവം
ഒരനിക്കലവം ലഭനിക്കുകേയനില.  തവറവം 7500 രൂപ മനാതമനാണന്ന് ഇവര്ക്കന്ന് തകേനാടക്കുന്നതന്ന്.
ഈ കഭദഗതനി വളതര നത്സ്യനായമനായതനാണന്ന്. അതതകേനാണ്ടന്ന്  അവംഗശകേരനിക്കണവം.

തതനാഴനിലവം  എപകസവം  വകുപ്പുമന്ത്രനി  (ശ്രശ  .    റനി  .    പനി  .    രനാമകൃഷ്ണന്):
സര്,  2008-തല അസവംഘടനിത തതനാഴനിലനാളനികേളുതട സനാമൂഹത്സ്യ സരക്ഷനിതതസ്വ ആകന്ന്
ഒരു കകേന്ദ്ര നനിയമമനാണന്ന്.   ആ  നനിയമതനിതന  പശനാതലതനിലനാണന്ന്  കേഴനി ഞ്ഞ  സര്ക്കനാര് 
കകേരളതനിതല  അസവംഘടനിത  കമഖലയനില  കജനാലനി  തചെയ്യുന്ന  തതനാഴനിലനാളനികേളുതട
കക്ഷമവുവം  സനാമൂഹനികേ  സരക്ഷനിതതസ്വവുവം  ഉറേപ്പുവരുത്തുകേ  എന്ന  ലക്ഷത്സ്യതനിതന
അടനിസ്ഥനാനതനില ഒരു പദ്ധതനി ആവനിഷ്കരനിചതന്ന്.  ഈ പദ്ധതനിയനില പരനാമര്ശനിക്ക
തപ്പടനിടള്ള നയപരമനായ പ്രശങ്ങളനില ഏതതങനിലവം തരതനിലള്ള പുനദുഃപരനികശനാധന
ഇകപ്പനാള്  സര്ക്കനാര് തശരുമനാനനിചനിടനില.

കഭദഗതനി നമ്പര് 1-ആ ഖണനികേയനില നനിലവനിലള്ള നനിര്വ്വചെനവം പരത്സ്യനാപമനാണന്ന്.
അതതകേനാണ്ടന്ന്  പുതനിയ കഭദഗതനിയുതട  ആവശത്സ്യമനില.   കഭദഗതനി  നമ്പര്  3-ഉവം  4-ഉവം
അവംഗശകേരനിക്കനാവം. ഇതന്ന്  നനിയമതനിനകേതന്ന് തതറനായനി കരഖതപ്പടതനിയതനാണന്ന് പ്രശവം.
കഭദഗതനി  നമ്പര്  5,  ഇവനിതട  നനിര്കദ്ദേശനിച  കഭദഗതനിയുതട  ഉകദ്ദേശലക്ഷത്സ്യവം
വത്സ്യക്തമലനാതതനിനനാലവം  നനിലവനിലള്ള  വത്സ്യവസ്ഥ  പരത്സ്യനാപമനായതനിനനാലവം  കഭദഗതനി
ആവശത്സ്യമനില.  അതതകേനാണ്ടന്ന്  അതന്ന്  അവംഗശകേരനിക്കുന്നനില. കഭദഗതനി  നമ്പര്  7
അവതരനിപ്പനിചനിടനില. കഭദഗതനി നമ്പര് 8,  ഇക്കനാരത്സ്യതനില ആകനിതന 6-ാം വകുപ്പനിതല
1-ാം ഉപവകുപ്പന്ന് പ്രകേനാരമനാണന്ന് കബനാര്ഡന്ന് രൂപശകേരനിചനിടള്ളതന്ന്.  പ്രസ്തുത വകുപ്പനിതന
2-ാം ഉപവകുപ്പനില കബനാര്ഡനിതന ഘടനയുവം വത്സ്യവസ്ഥ തചെയനിടണ്ടന്ന്.  അതപ്രകേനാരവം
തതനാഴനില വകുപ്പുമന്ത്രനി കബനാര്ഡനിതന തചെയര്കപഴണുവം തതനാഴനില വകുപ്പന്ന് തസക്രടറേനി
തമമ്പര് തസക്രടറേനിയുമനാണന്ന്.  ഈതയനാരു സനാഹചെരത്സ്യതനില നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട കഭദഗതനിയുതട
ആവശത്സ്യമനിലനാതയന്നതനാണന്ന്  സര്ക്കനാരനിതന  നനിലപനാടന്ന്.  ആയതനിനനാല  അതന്ന്
ഒഴനിവനാകക്കണ്ടതനാണന്ന്.  കഭദഗതനി  നമ്പര്  10,  ഇതനില  നനിലവനിലള്ള  നനിര്വ്വചെനവം
പരത്സ്യനാപമനാണന്ന്.   അതതകേനാണ്ടന്ന്  പുതനിയ  കഭദഗതനി  അവംഗശകേരനിക്കുന്നനില.  കഭദഗതനി
നമ്പര്  11,   2010-തല കകേരള അസവംഘടനിത തതനാഴനിലനാളനി സനാമൂഹത്സ്യ സരക്ഷനിതതസ്വ
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ചെടങ്ങളനിതല 29,30,31 ചെടങ്ങള് പ്രകേനാരവം ഓഡനിറന്ന് റേനികപ്പനാര്ടന്ന് തയനാറേനാകക്കണ്ടതനാണന്ന്.
ചെടവം  31  പ്രകേനാരവം  ഓഡനിറന്ന്  റേനികപ്പനാര്ടന്ന്  സര്ക്കനാരനികലയന്ന്  സമര്പ്പനിക്കണതമന്നനാണന്ന്
വത്സ്യവസ്ഥ തചെയനിടള്ളതന്ന്. ഈ  വത്സ്യവസ്ഥ നനിലനനിലക്കുന്നതതകേനാണ്ടന്ന് പുതനിയ കഭദഗതനി
നനിര്കദ്ദേശവം  പരനിഗണനികക്കണ്ടതനില.  ഇതനാണന്ന്  ബഹുമനാനതപ്പട  പഹബനി  ഈഡന്
ഉന്നയനിച കഭദഗതനിതയ സവംബന്ധനിചന്ന് പറേയനാനുള്ളതന്ന്. അകദ്ദേഹവം ഇവനിതട അവതരനിപ്പനിച ഏഴന്ന്
കഭദഗതനികേളനില   3, 6 എന്നശ നമ്പര് കഭദഗതനികേള്  അവംഗശകേരനിക്കനാവം.

ശ്രശ.  എവം.  ഉമര്   അവതരനിപ്പനിച  കഭദഗതനി  നമ്പര്  2  നനിര്വ്വചെനവുമനായനി
ബന്ധതപ്പടതനാണന്ന്.  നനിലവനിലള്ള നനിര്വ്വചെനവം പരത്സ്യനാപമനായതതകേനാണ്ടന്ന്  ഈ കഭദഗതനി
അവംഗശകേരനിക്കുന്നനില. കഭദഗതനി നമ്പര് 4,   ഒരു തതറന്ന് ശരനിയനാക്കനാനുള്ളതനായതനിനനാല
അവംഗശകേരനിക്കനാവം.  കഭദഗതനി  നമ്പര്  9-ല  ചെനില  നയപരമനായ  പ്രശങ്ങള്  നനിലനനിലക്കുന്നത
തകേനാണ്ടന്ന്  പരനിഗണനിക്കനാന് സനാധനിക്കുന്നതല.  പ്രസവനാനുകൂലത്സ്യവുമനായനി ബന്ധതപ്പട
വനിഷയവം സവംബന്ധനിചന്ന് കൂടതല പരനികശനാധനികക്കണ്ടതനാണന്ന്.

ശ്രശ  .    എവം  .    ഉമര്:  സര്,  ഇവനിതട  റൂളനിലനാണന്ന്  കഭദഗതനി.  ആകനിലല.  അത
തകേനാണ്ടന്ന്  സര്ക്കനാരനിനുവം  ബഹുമനാനതപ്പട  മന്ത്രനിക്കുവം  കഭദഗതനി  ശരനിയനാതണന്നന്ന്  കതനാന
കേയനാതണങനില ഈ  ആനുകൂലത്സ്യവം  നലകേനാവം.  ഗര്ഭവം  അലസന്നതമനായനി  ബന്ധതപ്പടന്ന്  മറ്റു
വനിഭനാഗക്കനാര്ക്കന്ന് തകേ.എസന്ന്.ആര്.-ല ആനുകൂലത്സ്യവം നലകുന്നതനിതനക്കുറേനിചന്ന് പരനാമര്ശനിചനിടണ്ടന്ന്.
ഗര്ഭവം അലസകമ്പനാള് അസവംഘടനിത തതനാഴനിലനാളനികേള്മനാതവം ജനന സര്ടനിഫനിക്കറന്ന്
ഹനാജരനാക്കണതമന്നന്ന്  പറേയുകമ്പനാള്  ചെനാപനിള്ള  ജനനിചവര്  എങ്ങതനയനാണന്ന്  ജനന
സര്ടനിഫനിക്കറന്ന്  ഹനാജരനാക്കുന്നതന്ന്?  ഇക്കനാരത്സ്യതനില  ജഡശഷത്സ്യല പമന്ഡന്ന് അപപ്ലൈ
തചെകയണ്ടതനാണന്ന്.  ആയതനിനനാല അങ്ങന്ന്  ഇക്കനാരത്സ്യവം പരനികശനാധനിക്കണവം. 

ശ്രശ  .    റനി  .    പനി  .    രനാമകൃഷ്ണന്:  സര്,  കകേരളതനില വനിവനിധ നനിയമങ്ങളുണ്ടന്ന്.  ആ
നനിയമങ്ങതളലനാവം  പരനിഗണനയനില കവണവം.   ഇസൗ  നനിയമതനില മനാതവം  നനില്ക്കുന്ന
വനിഷയമല ഇതന്ന്. ഇസൗ പദ്ധതനിയനായതതകേനാണ്ടന്ന്  ആകവം റൂളുതമലനാവം ഒനതതന്നയനാണന്ന്.
ഇതന്ന്  കകേന്ദ്ര  നനിയമതനിതന  അടനിസ്ഥനാനതനിലള്ള  ഒരു  പദ്ധതനിയനാണന്ന്.  ആ
പദ്ധതനിക്കന്ന്  നനിലവനില  ഇസൗ നനിയമവം  മനാതമനാണന്ന്  ബനാധകേമനാകുന്നതന്ന്.   ഇനനിതയനാരു
ആകകനാ റൂകളനാ ഇതനില വരനാനനില.  നമതളനാരു നനിലപനാതടടക്കുകമ്പനാള് തപനാതവനായനി
കകേരളതനില നനിലനനിലക്കുന്ന സ്ഥനിതനിഗതനികേള് പരനിഗണനികക്കണ്ടതണ്ടന്ന്.  അതതകേനാണ്ടന്ന് ഒരു
നയപരമനായ പ്രശതമനള്ള നനിലയനില ഇതന്ന്  ആകലനാചെനിക്കനാന് കുറേച്ചുകൂടനി  സമയവം
കവണവം.  ആകനിതന ഉള്ളടക്കതനില മനാതവം നനിലക്കുന്ന കേനാരത്സ്യമല.  അതതകേനാണ്ടന്ന്
ശ്രശ.  എവം.  ഉമര് അവതരനിപ്പനിച 4-ാം നമ്പര്  കഭദഗതനി   അവംഗശകേരനിക്കുന.   മറന്ന്
കഭദഗതനികേതളനാനവം അവംഗശകേരനിക്കുന്നനില.

ശ്രശ  .   പഹബനി ഇസൗഡന്: സര്,  കഫനാകടനാതയക്കുറേനിച്ചുള്ള 5-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി
അവംഗശകേരനിചനികല?
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മനി  .   സശക്കര്: മന്ത്രനി പറേഞ്ഞുകേഴനിഞ്ഞു. ശ്രശ. പഹബനി ഇസൗഡന്   അവതരനിപ്പനിച  3, 6
എന്നശ  നമ്പര്  കഭദഗതനികേളുവം  ശ്രശ.  എവം.  ഉമര്  അവതരനിപ്പനിച  4-ാം  നമ്പര്
കഭദഗതനിയുവം മന്ത്രനി സസ്വശകേരനിച്ചു.

ബഹുമനാനതപ്പട മന്ത്രനി സസ്വശകേരനിച കഭദഗതനികേള് സഭ അവംഗശകേരനിച്ചു.

ശ്രശ. പഹബനി ഇസൗഡന് അങ്ങയുതട മറന്ന് കഭദഗതനികേള് പ്രസന്ന് തചെയ്യുനകണ്ടനാ?

ശ്രശ  .   പഹബനി ഇസൗഡന്:   സര്,   ഞനാന് പ്രസന്ന് തചെയ്യുന്നനില.

മനി  .    സശക്കര്:  ശ്രശ.  പഹബനി ഇസൗഡന് അവതരനിപ്പനിച 1, 5, 7, 8, 11  എന്നശ
നമ്പര് കഭദഗതനികേള്  സഭ നനിരനാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശ്രശ. എവം. ഉമര്, അങ്ങയുതട മറന്ന് കഭദഗതനികേള് പ്രസന്ന് തചെയ്യുനകണ്ടനാ?

ശ്രശ  .    എവം  .    ഉമര്:  സര്,  ഞനാന്  പ്രസന്ന്  തചെയ്യുന.  എതന  9-ാം  നമ്പര്
കഭദഗതനിക്കന്ന് കപനാള് ആവശത്സ്യതപ്പടന.

(സഭനാവംഗങ്ങള് തനാതഴപ്പറേയുവം പ്രകേനാരവം കവനാടന്ന് കരഖതപ്പടതനി)

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്  :

1. ശ്രശ. അബ്ദുല ഹമശദന്ന്. പനി. 

2. ശ്രശ. പനാറേക്കല അബ്ദുല

3. ശ്രശ. പനി. ബനി. അബ്ദുല റേസനാക്കന്ന്

4. തപ്രനാഫ. ആബനിദന്ന് ഹുപസന് തങ്ങള്

5. ശ്രശ. മഞ്ഞളനാവംകുഴനി അലനി 

6. ശ്രശ. അനനില അക്കര 

7. ശ്രശ. എ. പനി. അനനില കുമനാര് 

8. ശ്രശ. അനൂപന്ന് കജക്കബന്ന് 

9. ശ്രശ. വനി. ടനി. ബലറേനാവം

10. ശ്രശ. വനി. തകേ. ഇബനാഹനിവം കുഞ്ഞന്ന് 

11. ശ്രശ. എലകദനാസന്ന് കുന്നപ്പനിള്ളനി 

12. ശ്രശ. പഹബനി ഈഡന്  
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13. ശ്രശ. ടനി. വനി. ഇബനാഹനിവം 

14. ശ്രശ. തകേ. എവം. മനാണനി

15. ശ്രശ. തകേ. മുരളശധരന്  

16. ശ്രശ. തനിരുവഞ്ചൂര് രനാധനാകൃഷ്ണന് 

17.  ശ്രശ. രകമശന്ന് തചെന്നനിതല

18. ശ്രശ. വനി. ഡനി. സതശശന് 

19. ശ്രശ. തകേ. എവം. ഷനാജനി

20. ശ്രശ. സണ്ണനി കജനാസഫന്ന് 

21. ശ്രശ. പനി. ടനി. കതനാമസന്ന്

22. ശ്രശ. എവം. ഉമര് 

23. ശ്രശ. എവം. വനിന്തസനന്ന്

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്:

1. ശ്രശ. തകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖനാദര്  

2. ശ്രശ. തകേ. ആന്സലന്

3. ശ്രശ. ആനണനി കജനാണ് 

4. ശ്രശ. എ. എവം. ആരനിഫന്ന് 

5. തപ്രനാഫ. തകേ. യു. അരുണന് 

6. ശ്രശമതനി സനി. തകേ. ആശ 

7. ശ്രശ. തകേ. ബനാബു 

8. ശ്രശ. എ. തകേ. ബനാലന് 

9. ശ്രശമതനി ഇ. എസന്ന്. ബനിജനികമനാള് 

10. ശ്രശ. തകേ. ദനാസന് 

11. ശ്രശ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

12. ശ്രശ. സനി. ദനിവനാകേരന് 
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13. ശ്രശ. സനി. തകേ. ഹരശന്ദ്രന് 

14. ശ്രശ. തജയനിവംസന്ന് മനാതദ്യു 

15. ശ്രശ. ജനി. എസന്ന്. ജയലനാല 

16. ശ്രശ. വനി. കജനായനി 

17. ശ്രശ. ഒ. ആര്. കകേളു 

18. ശ്രശ. തകേ. കൃഷ്ണന്കുടനി 

19. ശ്രശ. തകേ. കുഞ്ഞനിരനാമന് 

20. ശ്രശ. വനി. തകേ. സനി. മമതന്ന് കകേനായ

21. ശ്രശ. തകേ. തജ. മനാകനി 

22. ശ്രശ. മുഹമദന്ന് മുഹസനിന്. പനി. 

23. ശ്രശ. എവം. മുകകേഷന്ന് 

24. ശ്രശ. ഡനി. തകേ. മുരളനി  

25. ശ്രശ. മുരളനി തപരുതനലനി 

26. ശ്രശ. സനി. തകേ. നനാണു 

27. ശ്രശ. എവം. നസൗഷനാദന്ന്

28. ശ്രശ. യു. ആര്. പ്രദശപന്ന് 

29. ശ്രശ. തകേ. ഡനി. പ്രകസനന് 

30. ശ്രശ. പുരുഷന് കേടലണ്ടനി 

31. ശ്രശ. എവം. രനാജകഗനാപനാലന്

32. ശ്രശ. ആര്. രനാകജഷന്ന്

33. ശ്രശ. റനി. വനി. രനാകജഷന്ന്

34. ശ്രശ. ആര്. രനാമചെന്ദ്രന് 

35. ശ്രശ. റനി. പനി. രനാമകൃഷ്ണന് 

36. തപ്രനാഫ. സനി. രവശന്ദ്രനനാഥന്ന് 
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37. ശ്രശ. സനി. തകേ. ശശശന്ദ്രന് 

38. ശ്രശ. പനി. തകേ. ശശനി

39. ശ്രശ. ബനി. സതത്സ്യന് 

40. ശ്രശ. എ. എന്. ഷവംസശര്  

41. ശ്രശ. വനി. എസന്ന്. സനനില കുമനാര്

42. ശ്രശ. തകേ. സകരഷന്ന് കുറപ്പന്ന്

43. ശ്രശ. എവം. സസ്വരനാജന്ന്

44. ശ്രശ. ഇ. ടനി. പടസണ് മനാസര്

45. ശ്രശ. പനി. തനികലനാതമന് 

46. ശ്രശ. പനി. ഉണ്ണനി

47. ശ്രശ. ഇ. തകേ. വനിജയന്

48. ശ്രശ. എന്. വനിജയന് പനിള്ള

49. ശ്രശ. കജനാണ് തഫര്ണനാണ്ടസന്ന്

നനിഷ്പക്ഷത പനാലനിക്കുന്നവര് - ഇല

മനി  .   സശക്കര്:  അനുകൂലനിക്കുന്നവര് - 23

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര് - 49

നനിഷ്പക്ഷത പനാലനിക്കുന്നവര് - ആരുമനില.

കഭദഗതനി സഭ നനിരനാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശ്രശ. എവം. ഉമര് അവതരനിപ്പനിച 2-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ  നനിരനാകേരനിച്ചു.

കഭദഗതനി തചെയ പ്രകേനാരമുള്ള ചെടവം സഭ പനാസനാക്കനി.

VIII നനിയമനനിര്മനാണകേനാരത്സ്യവം

(i) 2016 -  തല കകേരള അഭനിഭനാഷകേ കക്ഷമനനിധനി   (  കഭദഗതനി  )   ബനിലനിതന
അവതരണവുവം സബ്ജകന്ന് കേമനിറനിക്കന്ന് അയയണതമന്ന പ്രകമയവുവം

പടനികേജനാതനി  പടനികേവര്ഗ  പനികന്നനാക്കസമുദനായകക്ഷമവുവം  നനിയമവുവം  സനാവംസനാരനികേവുവം
പനാര്ലതമനറേനികേനാരത്സ്യവുവം  വകുപ്പുമന്ത്രനി  (ശ്രശ  .    എ  .    തകേ  .    ബനാലന്):  സര്,  2016 -തല
കകേരള അഭനിഭനാഷകേ കക്ഷമനനിധനി (കഭദഗതനി) ബനില ഞനാന് അവതരനിപ്പനിക്കുന.

മനി  .   സശക്കര്: ബനില അവതരനിപ്പനിചനിരനിക്കുന.
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ശ്രശ  .    എ  .    തകേ  .    ബനാലന്:  സര്, 2016 -തല കകേരള അഭനിഭനാഷകേ കക്ഷമനനിധനി
(കഭദഗതനി)  ബനില ആഭത്സ്യനര കേനാരത്സ്യങ്ങള് സവംബന്ധനിച സബ്ജകന്ന് കേമനിറനി  XIV-തന
പരനിഗണനയയയണതമന്ന പ്രകമയവം ഞനാന് അവതരനിപ്പനിക്കുന.

കൃഷനി  വകുപ്പുമന്ത്രനി  (ശ്രശ  .    വനി  .    എസന്ന്  .    സനനില  കുമനാര്):  സര്,  ഞനാന്
പ്രകമയതത പനിനനാങ്ങുന.

ശ്രശ  .    എ  .    തകേ  .    ബനാലന്:  സര്,  കനരതത  ഫനിനനാന്സന്ന്  ബനില  പനാസനായ
ഘടതനില  കകേനാര്ടന്ന്  ഫശ,  നനിലവനിലള്ള  അര  ശതമനാനതനില  നനിന്നന്ന്  ഒരു  ശതമനാനമനായനി
വര്ദ്ധനിപ്പനിചനിരുന. ആ പശനാതലതനിലനാണന്ന് അഡസ്വകക്കറന്ന്സന്ന് കക്ഷമനനിധനി  കഭദഗതനി ബനില്ലുവം
കകേരള  കകേനാര്ടന്ന്  ഫശസവം  വത്സ്യവഹനാരസലയുവം  ബനില്ലുവം  ഇന്നന്ന്  അവതരനിപ്പനിക്കുന്നതന്ന്.
ഇസൗ രണ്ടന്ന് ബനില്ലുകേളുവം ഏതനാണ്ടന്ന് ഒരു മണനിക്കൂറേനിനുള്ളനില തശര്കക്കണ്ടതനാണന്ന്.  വലനിയ
അഭനിപ്രനായവത്സ്യതത്സ്യനാസതമനാനവം  ഉണ്ടനാകേനില  എന്നതനിനനാല  ദശര്ഘമനായ  പ്രസവംഗതമനാനവം
ഇതമനായനി ബന്ധതപ്പടന്ന് ആവശത്സ്യമനില.  കകേരളതനിതല അഭനിഭനാഷകേരുതട കക്ഷമതനിനനായനി
1980-തല നനായനനാര് സര്ക്കനാരനാണന്ന് അഭനിഭനാഷകേ കക്ഷമനനിധനി ആകന്ന്  തകേനാണവന്നതന്ന്.  ഇസൗ
നനിയമപ്രകേനാരവം അഭനിഭനാഷകേര്ക്കന്ന് ഒരു നനിശനിത കേനാലയളവനില പ്രനാകശസന്ന് പൂര്തശകേരനിചനാല
കക്ഷമനനിധനി ആനുകൂലത്സ്യങ്ങളുവം ചെനികേനിതനാ സഹനായവുവം നലകേനിവന്നനിരുന. 1980-ല
അഭനിഭനാഷകേ  കക്ഷമനനിധനി  നനിയമവം  പനാസനാക്കുകമ്പനാള്  30,000  രൂപയനായനിരുന
കക്ഷമനനിധനിയനായനി  നനിശയനിചനിരുന്നതന്ന്.  1989-ല  ഇസൗ  തകേ  60,000  രൂപയനായുവം
1993-ല ഒരു ലക്ഷവം രൂപയനായുവം  2001-ല മൂന ലക്ഷവം രൂപയനായുവം വര്ദ്ധനിപ്പനിച്ചു.
2008-ല  മുന്  എല.ഡനി.എഫന്ന്.  സര്ക്കനാറേനിതന  കേനാലതന്ന്  ഇതന്ന്  അഞ്ചുലക്ഷവം
രൂപയനാക്കനി  ഓര്ഡനിനന്സന്ന്  തകേനാണവരനികേയുവം  2011-ല  ഇസൗ  ഓര്ഡനിനന്സന്ന്
നനിയമമനായനി  മനാറകേയുവം  തചെയ്തു.  നനിലവനിതല  നനിയമപ്രകേനാരവം  അഞ്ചുലക്ഷവം  രൂപ
കക്ഷമനനിധനി  ആനുകൂലത്സ്യമനായനാണന്ന്  നലകുന്നതന്ന്.  നനിലവനില  ചെനികേനിതനാ  ധനസഹനായമനായനി
നലകുന്നതന്ന് 5000 രൂപയനാണന്ന്.   അഭനിഭനാഷകേ കനാര്ക്കന്ന് കക്ഷമനനിധനിയനില ചെനികേനിതനാ
ധനസഹനായമനായനി  നലകുന്ന  തകേ  35,000  രൂപയനാണന്ന്.  പ്രസവനാനുകൂലത്സ്യങ്ങളുവം
നലകുനണ്ടന്ന്.  ഇതരതനില അഭനിഭനാഷകേര്ക്കന്ന് അനുകൂലമനായനി നനാമമനാതമനായനിടള്ള
5000  രൂപ  മനാതമനാണന്ന്  ഇസൗ  തവലതഫയര്  ഫണ്ടന്ന്  വഴനി   ലഭത്സ്യമനാകുന്നതന്ന്.   ഇതനിതനലനാവം
കേനാലനികേമനാതയനാരു മനാറവം ആവശത്സ്യമനാണന്ന്. ഇസൗ കഭദഗതനിമൂലവം അഭനിഭനാഷകേ കക്ഷമനനിധനി
തകേ അഞ്ചുലക്ഷതനിലനനിനവം പത്തു ലക്ഷവം രൂപയനായനി വര്ദ്ധനിപ്പനിക്കുകേയനാണന്ന്.  40
വര്ഷവം  പ്രനാകശസള്ളവര്ക്കനാണന്ന്  പരമനാവധനി  പത്തുലക്ഷവം  രൂപ  ലഭനിക്കുന്നതന്ന്.
അകതനാതടനാപ്പവം  ചെനികേനിതനാ  ധനസഹനായമനായനി  നലകുന്ന  അയനായനിരവം  രൂപ  ഒരു
ലക്ഷവം  രൂപയനായനി  കഭദഗതനി  തചെയ്യുകേയനാണന്ന്.  ബനാര്  കേസൗണ്സനിലനിതന  പുതനിയ
നനിര്കദ്ദേശപ്രകേനാരവം  എലനാ  സവംസ്ഥനാന  ബനാര്  കേസൗണ്സനിലകേളുവം  പ്രനാകശസനിവംഗന്ന്
അഭനിഭനാഷകേരുതട ലനിസന്ന് പ്രകതത്സ്യകേവം സൂക്ഷനിക്കണവം.  അതനിനുള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങള്
പുകരനാഗമനിച്ചുതകേനാണ്ടനിരനിക്കുകേയനാണന്ന്.  പ്രനാകശസനിവംഗന്ന്  ലനിസനിലള്ളവര്ക്കുമനാതകമ  കമലനില ഇസൗ
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ആനുകൂലത്സ്യവം ലഭത്സ്യമനാകുകേയുള്ളൂ.  ഇതമൂലവം അനര്ഹരനായ അവംഗങ്ങതള ഒഴനിവനാക്കനാനുവം
യഥനാര്ത  ഗുണകഭനാക്തനാക്കള്ക്കന്ന്  ആനുകൂലത്സ്യങ്ങള്  ലഭത്സ്യമനാക്കനാനുവം  കേഴനിയുവം.   കക്ഷമനനിധനി
തകേയുവം  ചെനികേനിതനാ  ആനുകൂലത്സ്യങ്ങളുവം  വര്ദ്ധനിപ്പനിക്കുന്നതനിനനാനുപനാതനികേമനായനി
കക്ഷമനനിധനിയനികലയ്ക്കുള്ള വരുമനാനവുവം വര്ദ്ധനിപ്പനികക്കണ്ടതണ്ടന്ന്.  മറന്ന് കക്ഷമനനിധനികേളനില
നനിനവം വത്സ്യതത്സ്യസ്തമനാണനിതന്ന്.  എവംകപ്ലൈനായര്  കകേനാണ്ടനിബന്യൂഷന് ഏര്തപ്പടതനാന് സനാധനിക്കനാത
കമഖലയനായതനിനനാല  തവലതഫയര്  സനാമ്പുകേളുതട  മൂലത്സ്യവം  വര്ദ്ധനിപ്പനിച്ചുവം   കകേനാര്ടന്ന്
ഫശയുതട  ഒരു  നനിശനിത  ശതമനാനവം  കക്ഷമനനിധനിയനികലയന്ന്  നലകേനിയുമനാണന്ന്  ഫണ്ടന്ന്
കേതണ്ടത്തുന്നതന്ന്.  ഇതനിനുപുറേതമ  അഡസ്വകക്കറന്ന്  അവംഗങ്ങളനില  നനിനവം  കകേനാണ്ടനിബന്യൂഷനുവം
ഇസൗടനാക്കുനണ്ടന്ന്. മുമ്പന്ന് അടചനിരുന്ന തകേയനിലവം ഇകപ്പനാള് വര്ദ്ധനവന്ന് വരുത്തുകേയനാണന്ന്.
വക്കനാലതനില പതനിക്കുന്ന തവലതഫയര് സനാമ്പനിതന തകേ പഹകക്കനാടതനിയനില  15
രൂപയുവം കേശഴന്ന് കക്കനാടതനിയനില 10 രൂപയുവം ആയനിരുന്നതന്ന് യഥനാക്രമവം 50 രൂപയുവം 25
രൂപയുമനായനി  കഭദഗതനി  തചെയ്തു.  നനിലവനില അഭനിഭനാഷകേ കക്ഷമനനിധനിയനില  22362
അവംഗങ്ങളുവം  കനാര്ക്കന്ന് കക്ഷമനനിധനിയനില 4329 അവംഗങ്ങളുമനാണുള്ളതന്ന്.   അഭനിഭനാഷകേ
കക്ഷമനനിധനിയനില  2015-16 -ല  1,70,63,900 രൂപയനാണന്ന് കകേനാര്ടന്ന് ഫശ ഇനതനില
ലഭനിചതതങനില കനാര്ക്കന്ന് കക്ഷമനനിധനിയനികലയന്ന്  1,46,76,200  രൂപയനാണന്ന് ലഭനിചതന്ന്.
കനാര്ക്കന്ന് കക്ഷമനനിധനിയനിലള്ളവകരക്കനാള്  അഞനിരടനിയനിലധനികേവം അവംഗങ്ങളനാണന്ന് അഭനിഭനാഷകേ
കക്ഷമനനിധനിയനിലള്ളതതങനിലവം  കക്ഷമനനിധനി  ഫണ്ടനികലയ്ക്കുള്ള  വരുമനാനതനില  രണ
കക്ഷമനനിധനികേളുവം തമനില വലനിയ അനരമനില.  ഇസൗ സനാഹചെരത്സ്യതനില കക്ഷമനനിധനി
തകേയുവം  ചെനികേനിതനാ  ആനുകൂലത്സ്യങ്ങളുവം  വര്ദ്ധനിപ്പനിക്കനാന്  തശരുമനാനനിച്ചു.  അവംഗങ്ങള്
നലകകേണ്ട അവംശദനായ നനിരക്കുവം തവലതഫയര് ഫണ്ടന്ന് സനാമ്പന്ന് നനിരക്കുവം കകേനാര്ടന്ന് ഫശ
ഇനതനില  ലഭനിക്കുന്ന  വരുമനാനവുവം  വര്ദ്ധനിപ്പനികക്കണ്ടനിയനിരനിക്കുന.  പ്രതനിവര്ഷ
ആനുകൂലത്സ്യ തകേയനായ  14,285  രൂപ  25,000  രൂപയനായുവം കക്ഷമനനിധനിയനില നനിനവം
ലഭനിക്കനാന്  അര്ഹമനായ പരമനാവധനി  തകേ  10  ലക്ഷവം  രൂപയനായുവം  വര്ദ്ധനിപ്പനിക്കനാന്
തശരുമനാനനിചനിടണ്ടന്ന്.   അഡസ്വകക്കറന്ന്സന്ന് തവലതഫയര് ഫണ്ടന്ന് കഭദഗതനി തചെയ്യുന്നതനിലൂതട
അഡസ്വകക്കറന്ന്സന്ന്  വനിഭനാഗതനിതന  ചെനിരകേനാല  അഭനിലനാഷമനാണന്ന്   സനാക്ഷനാത്കേരനിക്കതപ്പടന്നതന്ന്.
കേഴനിഞ്ഞ  യു.ഡനി.എഫന്ന്.  സര്ക്കനാരനിതന  കേനാലതന്ന്  ബഹുമനാനതപ്പട  ധനകേനാരത്സ്യ
വകുപ്പുമന്ത്രനി  ശ്രശ.  തകേ.  എവം.  മനാണനി  തകേനാണവന്ന ഫനിനനാന്സന്ന്  ബനിലനില  കകേനാര്ടന്ന്
ഫശസന്ന്  ആനന്ന്  സന്യൂടന്ന്  വനാലന്യൂകവഷന്  (കഭദഗതനി)  ബനില്ലുവം   വരുനണ്ടന്ന്. അന്നതത
ഫനിനനാന്സന്ന് ബനിലനില അര ശതമനാനവം എനള്ളതന്ന് ഒരു ശതമനാനമനായനി വര്ദ്ധനിപ്പനിചതന്ന്
ഇസൗ  സര്ക്കനാര്  അവംഗശകേരനിക്കുകേയനാണന്ന്.   സനിവനില  കകേസന്ന്  ഫയല  തചെയ്യുന്ന
സ്ഥലങ്ങളനില, ചെനില ഭനാഗങ്ങളനില exemption തകേനാടതനിടണ്ടന്ന്. ഇസൗ ബനില കേഴനിഞ്ഞ
സര്ക്കനാരനിതന  തടര്ചയനാണന്ന്  എനള്ളതതകേനാണ്ടന്ന്  കൂടതല  ചെര്ചയനിലനാതത,  കുറേചന്ന്
സമയതനിനുള്ളനില  രണ്ടന്ന്  ബനില്ലുകേളുവം   പനാസനാക്കനാന്  സനാധനിക്കുന്നതനാണന്ന്.  ഇതയുവം
കേനാരത്സ്യങ്ങളനാണന്ന് തപനാതവനായനി സൂചെനിപ്പനിക്കനാനുള്ളതന്ന്.  ബനിലനികന്മേലള്ള വനിശദനാവംശങ്ങള്
സബ്ജകന്ന്  കേമനിറനിയുതട  പരനിഗണനയയചകശഷവം  കനാസന്ന്  പബ  കനാസന്ന്  ഡനിസഷന്
വരുകമ്പനാള്  പറേയനാവം.
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മനി  .    സശക്കര്:  ചെര്ച  ആരവംഭനിക്കുകേയനാണന്ന്.   ഈ  രണ്ടന്ന്  ബനില്ലുകേള്  കൂടനാതത
അകപ്രനാപ്രനികയഷന് ബനില്ലുവം ഒരു മണനിക്കൂര് തകേനാണ്ടന്ന് ചെര്ച തചെയണവം. അതനിനുകശഷവം
ചെടവം  130  അനുസരനിച്ചുള്ള  ഉപകക്ഷപതനികന്മേല  രണ  മണനിക്കൂര്  ചെര്ചയുമുണ്ടന്ന്.
ഇന്നതല ബനിലനികന്മേലള്ള ചെര്ചയനില നല നനിലപനാടന്ന്  എലനാ അവംഗങ്ങളുവം തപനാതകവ
സസ്വശകേരനിചതതകേനാണ്ടന്ന് സമയബന്ധനിതമനായനി  സഭ തശര്ക്കനാന് സനാധനിച്ചു.   അകപ്രനാപ്രനികയഷന്
ബനിലനിതന ചെര്ച ആരവംഭനിക്കുന്നതന്ന്  12.30-നനാണന്ന്.  ഇകപ്പനാള് സമയവം  11.54  ആയനി.
എലനാ അവംഗങ്ങളുവം പരമനാവധനി സമയകനിപത പനാലനിചന്ന് സവംസനാരനിക്കണവം.

ശ്രശ.  സനി.  കൃഷ്ണന് ചുമതലപ്പടതനിയ പ്രകേനാരവം ശ്രശ.  എ.  എന്.  ഷവംസശറേനിനന്ന്
ബനില തപനാതജനനാഭനിപ്രനായവം ആരനായുന്നതനിനനായനി സര്ക്കുകലറന്ന് തചെയണതമന്ന  1(A)
നമ്പര് കഭദഗതനി അവതരനിപ്പനിചന്ന് സവംസനാരനിക്കനാവുന്നതനാണന്ന്.

ശ്രശ.  സനി.  കൃഷ്ണനുകവണ്ടനി  ശ്രശ  .    എ  .    എന്  .    ഷവംസശര്:  സര്, 2016-തല കകേരള
അഭനിഭനാഷകേ  കക്ഷമനനിധനി  (കഭദഗതനി)  ബനില  തപനാതജനനാഭനിപ്രനായവം  ആരനായുന്നതനിനനായനി
15-11-2016 വതര സര്ക്കുകലറന്ന് തചെയണതമന്ന കഭദഗതനി ഞനാന് അവതരനിപ്പനിക്കുന.

കകേരളതനിതന  ചെരനിതതനില  നനാഴനികേക്കലനായനി  മനാറേനാന്  കപനാകുന്ന  ഒരു
ബനിലനാണന്ന്  ഇന്നന്ന്  ബഹുമനാനതപ്പട  നനിയമ  വകുപ്പുമന്ത്രനി  അവതരനിപ്പനിചനിരനിക്കുന്നതന്ന്.
അഡസ്വകക്കറന്ന്  എന്ന  വനാക്കന്ന്,  to  call  എന്ന  അര്തവം  വരുന്ന  ലനാറനിന്  വനാക്കനായ
advocare-ല നനിന്നനാണന്ന് വന്നനിടള്ളതന്ന്. ഒരു വനിളനിപ്പുറേത്തുണ്ടനാകകേണ്ട ആള് എന്നനാണന്ന്
അഡസ്വകക്കറന്ന്  എന്ന  പദവം  സൂചെനിപ്പനിക്കുന്നതന്ന്.  അകമരനിക്കയുതട  മൂന്നനാമതത  പ്രസനിഡനനായ
കതനാമസന്ന് തജകഫഴണ്   അഡസ്വകക്കറന്ന്സനിതന വനിശദശകേരനിചനിടള്ളതന്ന് It is the trade of
lawyers  to  question  everything  എന്നനാണന്ന്.  രനാഷ്ട്രപനിതനാവന്ന്  മഹനാത്മനാഗനാന്ധനി,
ഫനിഡല  കേനാകസ്ട്രേനാ,  തനലസണ്  മകണ്ടല,  ശ്രശ.  ബറേനാകേന്ന്  ഒബനാമ  എന്നനിവതരലനാവം
അഭനിഭനാഷകേരനായനിരുന.  മനുഷത്സ്യരനാശനിയുതട  ഉന്നമനതനിനുകവണ്ടനി  പ്രവര്തനിക്കുന്നവരനാണന്ന്
അഭനിഭനാഷകേര്. വര്ഗവം, വര്ണ്ണവം, സനാമനാജത്സ്യതസ്വവം,  പശഡനങ്ങള് എന്നനിവയനിലനനിനവം
ജനങ്ങതള  രക്ഷനിക്കനാന്കവണ്ടനി  പ്രവര്തനിക്കുന്ന  ഒരു  വനിഭനാഗമനാണന്ന്  അഭനിഭനാഷകേര്.
സവംസനാരവം,  ഭരണകൂട വം,  ബനിസനിനസന്ന്,  സസ്വകേനാരത്സ്യ  ജശവനിതവം  തടങ്ങനിയവയനിതലലനാവം
പങന്ന്  വഹനിക്കുന്ന  ഒരു  വനിഭനാഗമനാണവര്.  നനിയമനനിര്മനാണ  സഭയനിലവം  രനാഷ്ട്രശയ
കമഖലയനിലവം  അഭനിഭനാഷകേരുണ്ടന്ന്.  അവരനാണന്ന് നനിയമവം അഡനിനനിസര് തചെയ്യുന്നതന്ന്.
നനിയമവം ഇനര്പ്രടന്ന് തചെയ്യുന്ന, എന്കഫനാഴന്ന് തചെയ്യുന്ന ജഡ്ജനിമനാരുവം അഭനിഭനാഷകേരനാണന്ന്.
സമൂഹതനില  ഭനാരനിച  ഉതരവനാദനിതസ്വമുള്ളവരനാണന്ന്  അഭനിഭനാഷകേര്.  അവരുതട  കേമനിറന്ന്തമനന്ന്
കേക്ഷനികേകളനാടവം  നനാടനികനനാടമനായനിരനിക്കുവം.  ആ  നനിലയനില   അവര്  പ്രവര്തനിക്കുനകണ്ടനാ
എനള്ളതന്ന് നമള് ചെര്ച തചെകയണ്ട കേനാരത്സ്യമനാണന്ന്.
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ജനനാധനിപതത്സ്യതനില എകനികേന്യൂടശവന്ന്,  തലജനികസ്ലേചര്,  ജൂഡശഷത്സ്യറേനി  എന്നശ മൂന്നന്ന്
തൂണുകേളുണ്ടന്ന്.  എകനികേന്യൂടശവുവം തലജനികസ്ലേചറതമടക്കുന്ന തശരുമനാനങ്ങള് ജനങ്ങളനിതല
തനിക്കുന്നതനില ജൂഡശഷത്സ്യറേനി, മശഡനിയ, സനി വനില തസനാപസറനി  എന്നനിവര് വലനിയ
പങന്ന്  വഹനിക്കുനണ്ടന്ന്.  കകേരളതനില  സമശപകേനാലതന്ന്  അഭനിഭനാഷകേരുവം  മനാധത്സ്യമ
പ്രവര്തകേരുവം  തമനില ചെനില സവംഘര്ഷങ്ങളുണ്ടനായനിടണ്ടന്ന്.   അക്കനാരത്സ്യവം   പനിന്നശടന്ന്
പറേയനാവം.

അഡസ്വകക്കറന്ന്സന്ന്  ആകന്ന്  1961-ല  പറേയുന്നതന്ന്,  ഒരു  അഭനിഭനാഷകേന്  ബനാര്
കേസൗണ്സനിലനില  എന്കറേനാള്  തചെയ്തുകേഴനിഞ്ഞനാല  പനിന്നശടള്ള  ഉതരവനാദനിതസ്വവം  മറ്റുള്ളവര്ക്കു
കവണ്ടനി  കപനാരനാടകേ,  അവരുതട  അവകേനാശങ്ങള്ക്കുകവണ്ടനി  നനിലതകേനാള്ളുകേ  എനള്ളതനാണന്ന്.
മറ്റുള്ളവര്  എന്നതനില  മനാധത്സ്യമങ്ങളുതട  അവകേനാശങ്ങള്ക്കുകൂടനി  നനിലതകേനാകള്ളണ്ടവരനാണന്ന്
അഭനിഭനാഷകേര് എന്നനാണന്ന് ഇതമനായനി ബന്ധതപ്പടന്ന് സൂചെനിപ്പനിക്കനാനുള്ളതന്ന്.

ചെരനിതതനിതല ചെനില സവംഭവങ്ങള് ഞനാന് ഓര്മനിപ്പനിക്കനാവം.  വനിയറന്ന്നനാവം യുദ്ധവം
നടക്കുന്ന  ഘടതനില,  അകമരനിക്കന്  പ്രസനിഡനന്ന്  റേനിചനാര്ഡന്ന്  നനികണ്  വനിയറന്ന്നനാവം
യുദ്ധതനിതന  കരഖകേള്  പുറേത്തുവനിടനാന്  പനാടനിതലന്നന്ന്  ശഠനിച്ചു.  പകക്ഷ  NewYork
Times  കകേനാടതനിതയ സമശപനിക്കുകേയുവം കകേനാടതനി NewYork Times-നന്ന് അനുകൂലമനായനി വനിധനി
പുറേതപ്പടവനിക്കുകേയുവം  തചെയ്തു.  വനിയറന്ന്നനാവം  കപകപ്പഴന്ന്  എന്ന  കപരനിലനാണന്ന്  ചെരനിതവം
പനിന്നശടന്ന്  അതനിതന  കരഖതപ്പടതനിയതന്ന്.  അതകപനാതല  Florida  Case-ഉവം
ഇതരതനിലള്ള ഒരു ലനാന്ഡന്ന് മനാര്ക്കന്ന് ജഡ്ജന്ന് തമനനാണന്ന്.  കപനാലശസന്ന് കപനാക്കറടനിച്ചു,
കപനാക്കറടനിച  കപനാലശസകേനാരതനതനിതര  കകേതസടത്തു,  ടയലനിതന  ഘടതനില
തപ്രനാസശഡനിവംഗ്സന്ന്  പുറേത്തുവനിടനാന്  പനാടനിതലന്നന്ന്  കപനാലശസകേനാര്  ശഠനിച്ചു,  അവര്
പറേഞ്ഞതന്ന്  ഇസൗ  ടയല  തപ്രനാസശഡനിവംഗ്സന്ന്  പുറേത്തുവനിടനാല  നനാതള  ഞങ്ങള്ക്കന്ന്
നനിരപരനാധനികേളനായനി  കപനാലശസനില പ്രനാകശസന്ന് തചെയനാന് സനാധനിക്കനിതലന്നനാണന്ന്. ഇന്നന്ന്
ഒ.ബനി. വനാന് ആതണങനില  അന്നന്ന് സനി.സനി.ടനി.വനി. ദൃശത്സ്യങ്ങളുള്തപ്പതട പുറേത്തുവനിടനാന്
തയനാറേനായനിരുനതവന്നതനാണന്ന് കകേനാടതനിയുതട രശതനി. ഇതന്ന് കേനാണനിക്കുന്നതന്ന് മശഡനിയയുവം
അഭനിഭനാഷകേരുവം തമനില നല തലയ്സണ് ആയനിരുനതവനള്ളതനാണന്ന്.  Give and
Take  കപനാളനിസനി  ആയനിരനിക്കണതമനള്ളതനാണന്ന്  എതന  അഭനിപ്രനായവം.  വനിയറന്ന്നനാവം
യുദ്ധതനിതന വനാര്തയനായനാലവം Florida Case ആയനാലവം അതനിതലലനാവം പതങ്ങള്ക്കു കവണ്ടനി
വനാദനിചതന്ന്  അഭനിഭനാഷകേരനായനിരുന  എന്നതവം  നനാവം  മറേനകപനാകേരുതന്ന്.  അഭനിഭനാഷകേരുവം
മനാധത്സ്യമങ്ങളുവം ഏറ്റുമുകടണ്ടനി വരനിതലന്നന്ന് ഓര്മതപ്പടതനാന്  ആഗഹനിക്കുകേയനാണന്ന്.

ഇസൗ  ബനിലനിതന  പനാരനന്ന്  ആകന്ന്  രൂപശകേരനിചതന്ന്  1980-ലനാണന്ന്. 2016-തല
കഭദഗതനിയനില പറേയുന്നതന്ന്,  പ്രനാകശസനിവംഗന്ന് കലനായര് എന്നതന്ന് ഏറവുവം പ്രസക്തമനാണന്ന്.
അഡസ്വകക്കറന്ന്  എനപറേയുകമ്പനാള്,  ഒരനാള്  അഡസ്വകക്കറനായനി  എന്കറേനാള്  തചെയതനിനു
കശഷവം   പനിന്നശ ടന്ന് ചെനില ഘടങ്ങളനില   കജനാലനിക്കന്ന് കപനാകുവം, ചെനിലര് വനിവനാഹവം കേഴനിചന്ന്
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ഭര്തനാവനിതനനാപ്പവം ഗള്ഫനില കപനാകുവം. അതരവം ആളുകേള് കൃതത്സ്യമനായനി കക്ഷമനനിധനിയനില തകേ
അടചനാല അവര്ക്കുവം  പത്തുലക്ഷവം രൂപയുതട  കക്ഷമനനിധനി  ആനുകൂലത്സ്യവം കേനിടനാനുള്ള
അവകേനാശമുണ്ടനായനിരുന. ഇകപ്പനാള് അഞന്ന് വക്കനാലതതങനിലവം തറേപ്രതസനന്ന് തചെയനാല മനാതകമ
ഒരനാള്ക്കന്ന് അഡസ്വകക്കറനായനി നനിലനനിലക്കനാന് സനാധനിക്കൂതവനള്ളതനാണന്ന്.  അതതനാരു
നല കേനാരത്സ്യമനാതണന്നനാണന്ന് ഞനാന് സൂചെനിപ്പനിക്കനാന് ആഗഹനിക്കുന്നതന്ന്.

മന്ത്രനിമനാരുതട പനി.എ.-മനാരനായനി ചെനില ഘടങ്ങളനില തപനാതപ്രവര്തകേര് വരുവം.
കലനാ  കകേനാകളജനില  ഈവനനിവംഗന്ന്  ബനാചനില  നനിയമവം  പഠനിച  ധനാരനാളവം  ആളുകേതള
എനനിക്കറേനിയനാവം.   അഞന്ന് തകേനാലവം കേഴനിയുകമ്പനാള് അവര്   അഡസ്വകക്കറന്ന്സനായനി മനാറവം.
കനരതത  അവര്ക്കന്ന്  അഭനിഭനാഷകേ  കക്ഷമനനിധനിയനില  നനിനവം  ആനുകൂലത്സ്യങ്ങള്
ലഭനിക്കുമനായനിരുന്നനില.  കേനാരണവം,  സര്വ്വശസന്ന്  തപന്ഷനുള്ളവര്ക്കന്ന്  കക്ഷമനനിധനി
ആനുകൂലത്സ്യവം  കേനിടന്നതനിനന്ന്  കനരതതയുള്ള  നനിയമതനില  പരനിമനിതനിയുണ്ടനായനിരുന.
പകക്ഷ ഇകപ്പനാള് അവര്ക്കന്ന് 5000 രൂപ വതര അപ്പര് ലനിമനിറന്ന് എന്ന കേടന്ന് ഓഫന്ന് വചതന്ന്
ഇതരതനിലള്ള ആളുകേള്ക്കന്ന് ഒരനാനുകൂലത്സ്യമനായനി മനാറതമന്ന  പ്രതശക്ഷയനാണുള്ളതന്ന്.

അഭനിഭനാഷകേര് കനരനിടന്ന തപനാതപ്രശങ്ങള് ധനാരനാളമുണ്ടന്ന്.  സനിനനിമയനില അഭനിഭനാഷകേതര
പരനിഹനാസത്സ്യമനായനാണന്ന് ചെനിതശകേരനിക്കുന്നതന്ന്. അതനിതനനാരു ഉദനാഹരണവം,  'തയസന്ന് യുവര്
ഓണര്'  എന്ന  സനിനനിമയനില  ശ്രശനനിവനാസന്  ഒരു  ജൂനനിയര്  കലനായറേനായനാണന്ന്
അഭനിനയനിക്കുന്നതന്ന്.  ജൂനനിയര് കലനായര് ഒരു സശനനിയര് കലനായറേനിലനനിനവം കനരനിടന്ന
പശഡനങ്ങളനാണന്ന്  കേഥ. പലകപ്പനാഴുവം  ഫശസണ്ടനാകേനില.   എന്കറേനാള്  തചെയയുടതന
കേനാശന്ന് കേനിടനിതലന്നതനാണന്ന് ഇസൗ  തപ്രനാഫഷതന പ്രകതത്സ്യകേത. അകഞനാ പകതനാ തകേനാലവം
ഹനാര്ഡന്ന് വര്ക്കന്ന് തചെയനാല മനാതകമ കേനാശന്ന് കേനിടകേയുള്ളു.  ഒരു കേനാശുവം കേനിടനാതവരുവം
എന്നനാല ഒരു ദനിവസവം തകേനാണ്ടന്ന് കകേനാടനികേള് സമ്പനാദനിക്കുന്നവരുവം ഇസൗ ഫശലഡനിലണ്ടന്ന്.  ഇസൗ
ഫശലഡനികലയന്ന് കേടനവരുന്ന അഭനിഭനാഷകേര്ക്കന്ന് ആദത്സ്യതത ഏഴന്ന് വര്ഷവം പസപ്പനന്ന്
തകേനാടക്കുന്ന  പദ്ധതനിതയക്കുറേനിചന്ന്  ആകലനാചെനിക്കണതമന്ന  ഒരു   നനിര്കദ്ദേശവം  ഞനാന്
മുകന്നനാടവയ്ക്കുകേയനാണന്ന്.

അതകപനാതല  ലശഗല  അപഡസ്വസര്മനാരനായനി  എലനാവര്ക്കുവം  കവണ്ടതന്ന് പഹ
തപ്രനാപഫലള്ള  ആളുകേതളയനാണന്ന്.  ഈ  ഫശലഡനികലയന്ന്  ആദത്സ്യമനായനി  കേടനവരുന്നവര്ക്കന്ന്
നനിലനനിലക്കണതമങനില   സസ്വനാഭനാവനികേമനായുവം  ധനാരനാളവം  പഠനികക്കണ്ടനിവരുവം.  ചെനിലര്
ബനാങ്കുകേളുതടയുവം  മറ്റുവം  ലശഗല  അപഡസ്വസര്മനാരനാകുകമ്പനാള്  അവര്തക്കനാരു  സകപ്പനാര്ടനാണന്ന്
ലഭനിക്കുന്നതന്ന്.  ആ  രശതനിയനിലവം  ചെനിനനിക്കണതമന്നനാണന്ന്  ഇതമനായനി  ബന്ധതപ്പടന്ന്  എനനിക്കന്ന്
സൂചെനിപ്പനിക്കനാനുള്ളതന്ന്.  കപനാലശസന്ന് സബന്ന് ഇന്തസകര്മനാര്,  പഞനായതന്ന്/മുനനിസനിപ്പല/
കകേനാര്പ്പകറേഷന് തസക്രടറേനിമനാര് എന്നശ പദവനികേളനികലയന്ന് നനിയമ ബനിരുദധനാരനികേള്ക്കന്ന്
സവംവരണവം  നലകുന്ന  കേനാരത്സ്യവം  ആകലനാചെനിക്കണവം.  "തകേലസ"  മുഖനാനരവം  ലശഗല
എയ്ഡന്ന്  നലകുന്ന  അഭനിഭനാഷകേരുതട  ഓണകറേറേനിയവുവം  എസന്ന്.സനി./എസന്ന്.ടനി.  കമഖലയനില
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നനിനവം  കേടനവരുന്ന  ആളുകേള്ക്കന്ന്  ഇകപ്പനാള്  തകേനാടക്കുന്ന  ഫണവം  സര്ക്കനാര്
അഭനിഭനാഷകേരുതട  കവതനവുവം  വര്ദ്ധനിപ്പനികക്കണ്ടതണ്ടന്ന്.  സര്ക്കനാര്  അഭനിഭനാഷകേതര
സസ്വനാധശനനിക്കനാന് ശ്രമനിക്കുകമ്പനാള് അവര് കവണ്ടരശതനിയനില കകേസന്ന് വനാദനിക്കനാതനിരുന്നനാല കകേസന്ന്
കതനാറ്റുകപനാകുവം.  അതതകേനാണ്ടന്ന്  സര്ക്കനാര്  അഭനിഭനാഷകേരനായനി  കേടനവരുന്നവര്ക്കന്ന് ഇതരവം
ഫശലഡുകേള് അടനാകശവനായനി കതനാന്നണവം.  ഇവരുതട കവതനവം വര്ദ്ധനിപ്പനിചനിതലങനില
ഇസൗ കമഖലകേതളലനാവം കേറേപ്റഡനായനികപ്പനാകുവം.

12.00 Noon]

ശ്രശ  .    എവം  .    ഉമര്:  സര്,  അഭനിഭനാഷകേരുവം ഫനിലനിവം സനാറകേളുവം ഏകേകദശവം ഒകര
ഗണതനിലതപ്പടന്നവരനാണന്ന്. അഭനിഭനാഷകേര്  ആദത്സ്യവം ഇസൗ ഫശലഡനികലയന്ന് വരുകമ്പനാള്
കകേസവം  ഫശസവം  ഉണ്ടനാകേനില,  രണ്ടനാവം  ഘടതനില  കകേസണ്ടനാകുവം  എന്നനാല
ഫശസണ്ടനാകേനില,  മൂന്നനാമതത ഘടതനില കകേസവം ഫശസവം ഉണ്ടനാകുവം,  നനാലനാമതത
ഘടതനില  ഫശസണ്ടനാവുവം  കകേസണ്ടനാകേനില,  ചെനിലര്ക്കന്ന്  കുറേചന്ന്  കകേസണ്ടനാകുവം,
പ്രനായമനായനാല  മറന്ന്  വരുമനാനമനാര്ഗങ്ങളുണ്ടനാകേനില.  കകേരളതനില  60  വയസന്ന്
കേഴനിഞ്ഞവര്ക്കന്ന്  1000  രൂപ  തപന്ഷന്  ലഭനിക്കുനണ്ടന്ന്.  അഭനിഭനാഷകേര്ക്കന്ന്
അങ്ങതനയുള്ള തപന്ഷന് തകേനാടക്കനാനുവം കേഴനിയനില,  അവര്ക്കന്ന് മറന്ന്  വരുമനാനവുമനില.
ബഹുമനാനതപ്പട  മന്ത്രനി  കക്ഷമനനിധനി  തകേ  5  ലക്ഷവം  രൂപ  എന്നതന്ന്  10  ലക്ഷവം
രൂപയനാക്കനിയതനിതന  ഞനാന് സസ്വനാഗതവം തചെയ്യുകേയനാണന്ന്.  പ്രനായമനാകുകമ്പനാള് ആ തകേ
വനാങ്ങനിക്കഴനിഞ്ഞനാല  പനിന്നശടന്ന്   അവര്ക്കന്ന്  മതറനാനവം  ലഭനിക്കുന്നനില.   മറ്റുള്ളവര്ക്കന്ന്
തപന്ഷന്  തകേനാടക്കുന്നതകപനാതല  അഭനിഭനാഷകേര്  ആ  തകേ  ഒരുമനിചന്ന്  വനാങ്ങനാതത
തഡകപ്പനാസനിറന്ന്  തചെയന്ന്  തപന്ഷനനായനി  തകേനാടക്കനാനുവം  അതലങനില  ലവംപവം  തകേ
ആവശത്സ്യമുള്ളവര്ക്കന്ന് അങ്ങതന തകേനാടക്കനാനുമുള്ള  ഓപ്ഷന് വയ്ക്കുന്നതസവംബന്ധനിചന്ന്
അങ്ങയുതട അഭനിപ്രനായതമനനാണന്ന്?

ശ്രശ  .    തതഹബനി  ഇസൗഡന്:  സര്,  അഭനിഭനാഷകേരുവം  മനാധത്സ്യമങ്ങളുവം  തമനിലള്ള
ചെരനിതപരമനായ  ചെനില  കേനാരത്സ്യങ്ങള്  സൂചെനിപ്പനിക്കുകേയുണ്ടനായനി.  തനാങള്  അതനിതന
വനികശഷനിപ്പനിചതന്ന്  “give  and  take”  എന്നനാണന്ന്.  ഇകപ്പനാള്  കകേനാടതനികേളനില
നടനതകേനാണ്ടനിരനിക്കുന്നതവം  “give  and  take”ആണന്ന്.  പകക്ഷ  അതന്ന്  കവതറേനാരു
രശതനിയനിലനാതണനമനാതവം. അതന്ന് മനാറേണതമന്നനാകണനാ അങ്ങന്ന് ഉകദ്ദേശനിചതന്ന്?

ശ്രശ  .    എ  .    എന്  .    ഷവംസശര്:  സര്,  ഒരു  അഡസ്വകക്കറനായനി  ഒരനാള്  എന്കറേനാള്
തചെയ്യുകമ്പനാള് അയനാള്ക്കന്ന് മറന്ന്  കജനാലനികേള് തചെയനാന് സനാധനിക്കുന്നനില.  പകക്ഷ ചെനില
അപവനാദങ്ങള് ഇതനിനുണ്ടന്ന്.  ചെനിലര് അഡസ്വകക്കറന്ന്  തപ്രനാഫഷന് തചെയ്യുന്നകതനാതടനാപ്പവം
കവതറേ  ചെനില  കജനാലനികേളുവം  തചെയ്യുനണ്ടന്ന്.  എകന്നനാടന്ന്  തതളനിവന്ന്  ആവശത്സ്യതപ്പടനാല
എനനിക്കന്ന്  ഹനാജരനാക്കനാന്  കപരുകേളനില,  പകക്ഷ  അഭനിഭനാഷകേവൃതനികയനാതടനാപ്പവം  മറന്ന്
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കജനാലനികേള് തചെയ്യുന്നവരുണ്ടന്ന് എന്നതനാണന്ന്  വസ്തുത.  ഞനാന് മശഡനിയകേള്തക്കതനിരല.
മശഡനിയകേതള തല്ലുന്ന പ്രവര്തനതത ശക്തമനായനി അപലപനിക്കുകേയനാണന്ന്.  കേനാരണവം
മശഡനിയക്കനാരുവം  അഡസ്വകക്കറ്റുമനാരുവം  പരസരവം  തഎകേത്സ്യകതനാതട  കപനാകകേണ്ട  വനിഭനാഗമനാണന്ന്.
ഇകപ്പനാഴുണ്ടനായ പ്രശങ്ങള് പരനിഹരനിക്കനാന് സര്ക്കനാര് നല രശതനിയനില ഇടതപടകേയുവം
ഒരു  കേമശഷതന  ചുമതലതപ്പടത്തുകേയുവം  തചെയനിടണ്ടന്ന്.  ആ  കേമശഷന്  റേനികപ്പനാര്ടന്ന്
പുറേത്തുവരണവം. റേനികപ്പനാര്ടന്ന് പുറേത്തുവനിടനാന് മനാധത്സ്യമങ്ങള് തയനാറേനാകേണവം.  മശഡനിയയുവം
അഡസ്വകക്കറ്റുമനാരുവം പരസരവം കയനാജനിച്ചുകപനാകകേണ്ടവരനാണന്ന്.  എവനിതടയനാണന്ന്  അതനില
പനിഴവന്ന്  സവംഭവനിചതതന്നറേനികയണ്ടതണ്ടന്ന്.  പരസരമുള്ള  ഇസൗകഗനാ  ആയനിരനിക്കനാവം
കേനാരണവം.  ഇസൗകഗനാ  ഒഴനിവനാക്കനി   നനാടനിതന  പുകരനാഗതനിക്കുകവണ്ടനി  എലനാവരുവം  കയനാജനിച്ചു
നനിലക്കണതമന്നനാണന്ന് അതമനായനി ബന്ധതപ്പടന്ന് സൂചെനിപ്പനിക്കനാനുള്ളതന്ന്.

റേനിടയര്തമനനിലനാത  രണവനിഭനാഗങ്ങള്  രനാഷ്ട്രശയക്കനാരുവം  അഭനിഭനാഷകേരുമനാണന്ന്.
90  വയസനിലവം  വനാദനിക്കുന്ന പ്രഗത്ഭരനായ അഭനിഭനാഷകേരുണ്ടന്ന്.  ബഹുമനാനതപ്പട മന്ത്രനി
കുതറേക്കനാലവം പ്രനാകശസന്ന് തചെയ അനുഭവസമ്പത്തുള്ള ആളനാണന്ന്. ചെനില ആളുകേള്ക്കന്ന് ഒരു
ഘടവം  കേഴനിഞ്ഞനാല  പ്രനാകശസന്ന്  തചെയനാന്  സനാധനിക്കനാത  അവസ്ഥയുണ്ടനാകുവം.
കുടവംബപരമനായ  സനാമ്പതനികേ  ബുദ്ധനിമുടകേളുണ്ടനാകേനാവം.  ലവംപവം  തകേയ്ക്കുപകേരവം   മൂവനായനിരകമനാ
അയനായനിരകമനാ രൂപ തകേനാടക്കുന്നതനില ഒരു തതറ്റുമനിതലന്ന അഭനിപ്രനായവം തതന്നയനാണന്ന്
എനനിക്കുമുള്ളതന്ന്.  തപനാതവനില ഇവനിതട തകേനാണവന്നനിരനിക്കുന്ന ബനില  മനികേചതനാണന്ന്.
തപനാതസമൂഹതനില  എതകയനാ  കേനാലമനായനി  ചെര്ച  തചെയതപ്പടന്ന വനിഷയമനാണനിതന്ന്.
45000-കതനാളവം  അഭനിഭനാഷകേരുള്ളതനില  ഏകേകദശവം  22000-കതനാളവം  ആളുകേള്
മനാതകമ   കക്ഷമനനിധനിയനില  അവംഗങ്ങളനായനിടള്ളൂ  എന്നനാണന്ന്  ബഹുമനാനതപ്പട  മന്ത്രനി
സൂചെനിപ്പനിചതന്ന്. ഒരു അദനാലതന്ന് നടതനി കക്ഷമനനിധനിയനില രജനിസര് തചെയനാതവരനില
നനിന്നന്ന്  തതഫന്  ഇസൗടനാക്കനി  അവര്ക്കൂകൂടനി  രജനിസര്  തചെയനാനുള്ള  അവസരവം
നലകേണതമന്നനാണന്ന്  എതന  അഭനിപ്രനായവം.  ഇവനിതട  തകേനാണവന്നനിടള്ള  ബനില,
അഭനിഭനാഷകേര്  എതകയനാ  കേനാലമനായനി  ചെര്ച  തചെയ്തുതകേനാണ്ടനിരനിക്കുന്ന  വനിഷയമനാതണന്നത
തകേനാണതതന്ന വളതര പ്രസക്തമനാണന്ന്. ഇതനില യു.ഡനി.എഫന്ന്.-ഉവം എല.ഡനി.എഫന്ന്.-ഉവം
തര്ക്കനികക്കണ്ട  വനിഷയമനില.  കക്ഷമനനിധനി തകേ 5 ലക്ഷവം രൂപ എന്നതന്ന് 10 ലക്ഷവം
രൂപയനാക്കനി  ഉയര്തനിയനിടണ്ടന്ന്.  കകേനാര്ടന്ന്  ഫശസമനായുവം  വത്സ്യവഹനാരസലയുമനായുവം
ബന്ധതപ്പട കേനാരത്സ്യങ്ങതളനാതക്ക  ഇവനിതട പറേഞ്ഞനിടണ്ടന്ന്.  ഇതയുവം കേനാരത്സ്യങ്ങളനാണന്ന് ഇസൗ
ബനില്ലുമനായനി ബന്ധതപ്പടന്ന് എനനിക്കന്ന്  പറേയനാനുള്ളതന്ന്.

ശ്രശ  .    എവം  .    വനിന്തസനന്ന്:  സര്,  2016-തല  കകേരള  അഭനിഭനാഷകേ  കക്ഷമനനിധനി
(കഭദഗതനി)  ബനില  ഒരു  തസലകന്ന്  കേമനിറനിയുതട  പരനിഗണനയന്ന്  അയയണതമന്ന
കഭദഗതനി ഞനാന് അവതരനിപ്പനിക്കുന.
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ഇസൗ  ബനില  അതനിതന  പര്പ്പസവം  തലജനികസ്ലേറശവന്ന്  ഇനന്ഷനുവം  തസര്വന്ന്
തചെയ്യുന്നനിതലന്ന  അഭനിപ്രനായമനാണന്ന്  എനനിക്കുള്ളതന്ന്.  അഭനിഭനാഷകേര്ക്കന്ന്  സനാമ്പതനികേ
തമചമുണ്ടനാക്കുകേതയന്ന  ഉകദ്ദേശകതനാടകൂടനിയുള്ള  ഒരു  ബനിലനാണനിതന്ന്.  പകക്ഷ
അഭനിഭനാഷകേരുതടകമല സനാമ്പതനികേ ബനാദ്ധത്സ്യത അടനികചലപ്പനിക്കുന്ന ഒരു ബനിലനായനി
മനാതകമ  ഇതനിതന  കേനാണനാന്  സനാധനിക്കുകേയുള്ളു.  അവര്ക്കന്ന്  കേനിടന്ന  വര്ദ്ധനവന്ന്
നനാമമനാതമനാതണന്നന്ന്  ഇസൗ  അവസരതനില  പറേയനാന്  ആഗഹനിക്കുകേയനാണന്ന്.  കക്ഷമനനിധനി
വര്ദ്ധനിപ്പനിക്കനാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  ഇസൗ  ബനിലനില,  ഒരു  വക്കനാലതനില  ഒടനിക്കുന്ന
തവലതഫയര്  സനാമ്പന്ന്  സനാധനാരണ  കേശഴന്ന് കക്കനാടതനികേളനില  10  രൂപയനായനിരുന്നതന്ന്
ഇകപ്പനാള്  25  രൂപയനാകുകേയനാണന്ന്.  തതഹകക്കനാടതനിയനില  15  രൂപയനായനിരുന്നതന്ന്  50
രൂപയനാകുവം. 300 ശതമനാനതനിലധനികേവം വര്ദ്ധനവനാണന്ന് വരുതനിയനിരനിക്കുന്നതന്ന്.  ഒരു
വക്കനാലതന്ന് തതന്ന പല വക്കശലന്മനാരുവം ഒപ്പനിടനാറണ്ടന്ന്. ഓകരനാ   വക്കശലവം പ്രകതത്സ്യകേവം
പ്രകതത്സ്യകേവം  സനാമ്പന്ന്  ഒടനികക്കണ്ടതണ്ടന്ന്.  അങ്ങതനയനാകുകമ്പനാള്  ഒരു  വക്കനാലതനില
ഏകേകദശവം 150  രൂപയുതട സനാമ്പന്ന് ഒടനികക്കണ്ട  സനാഹചെരത്സ്യമുണ്ടനാകുവം.

(അദ്ധത്സ്യക്ഷകവദനിയനില പനാനല ഓഫന്ന് തചെയര്മനാന് ശ്രശ. എവം. ഉമര്)

300  ശതമനാനതനിലധനികേവം  വര്ദ്ധനവനാണന്ന്  ഇതനില  വരുതനിയനിരനിക്കുന്നതന്ന്.
അതകപനാതല  സശനനിയര്  അഭനിഭനാഷകേരുതട  വനാര്ഷനികേ  വരനിസവംഖത്സ്യയനില  100
ശതമനാനവംവതര  വര്ദ്ധനവന്ന്  വരുതനിയനിരനിക്കുകേയനാണന്ന്.  പനാരനന്ന്  ആകനില  3000
രൂപയനാതണങനില 6000 രൂപവതരയനാക്കനി വര്ദ്ധനിപ്പനിചനിരനിക്കുകേയനാണന്ന്. ഇതരതനില  എലനാ
തരതനിലമുള്ള  ചെനാര്ജ്ജന്ന്  വര്ദ്ധനവനാണന്ന്  വന്നനിരനിക്കുന്നതന്ന്.  യഥനാര്തതനില  വക്കനാലതന്ന്
ഫയല തചെകയണ്ട തചെലവന്ന് കൂടതലനാകുകമ്പനാള് വക്കശലന്മനാര് കേക്ഷനികേളനില നനിന്നനാണന്ന്
ആ  തകേ  ഇസൗടനാക്കുന്നതന്ന്.  നനാമമനാതമനായ  വര്ദ്ധനവന്ന്  നമുക്കന്ന്  അവംഗശകേരനിക്കനാവം.  100
ശതമനാനവംവതര  വര്ദ്ധനിപ്പനിക്കനാവം,  പകക്ഷ  അതനിനപ്പുറേകതയ്ക്കുള്ള  വര്ദ്ധനവന്ന്
വരുതരുതതന്നനാണന്ന്  ഇതന്ന്  സവംബന്ധനിചന്ന്  പറേയനാനുള്ളതന്ന്.  5  ലക്ഷവം   10  ലക്ഷവം
രൂപയനാക്കനി  വര്ദ്ധനിപ്പനിചതനിതനക്കുറേനിചന്ന്  പറേയുന്നതന്ന്  കകേള്ക്കനാന്  നല  സഖമുണ്ടന്ന്.
പകക്ഷ, 15 വര്ഷവം പ്രനാകശസള്ള ഒരു അഭനിഭനാഷകേനന്ന് ആതകേ 3,75,000  രൂപയനാണന്ന്
കേനിടന്നതന്ന്.  പനാരനന്ന് ആകനില 5 ലക്ഷവം രൂപതയന്ന തകേകപനാലവം ആകുന്നനില. മനിനനിമവം
10 ലക്ഷവം രൂപതയങനിലവം  തകേനാടക്കണതമന്ന കഭദഗതനി തകേനാണവരണവം.  അവര്ക്കന്ന്
തപന്ഷകനനാ  മറനാനുകൂലത്സ്യങ്ങകളനാ  ഒനമനില.  പ്രനാകശസന്ന്  തചെയനാന്  കേഴനിയനാതത
വശടനിലനിരനിക്കുന്ന ആളുകേള്ക്കുവം ജശവനിക്കകണ്ട?  അഭനിഭനാഷകേവൃതനിതയനപറേയുന്നതന്ന്
കനനാബനിള്  തപ്രനാഫഷനനാണന്ന്.  അതനുസരനിചന്ന്  അനസനായനി  ജശവനിക്കനാനുള്ള  സനാമ്പതനികേ
സഹനായമുണ്ടനാകേണവം. അതണ്ടനാകുന്നനിതലനള്ളതനാണന്ന് വസ്തുത. അതകപനാതല മനിനനിമവം
10 ലക്ഷവം രൂപ ലവംപവം തകേ തകേനാടക്കനാനുള്ള തശരുമനാനമുണ്ടനാകേണവം. അകതനാതടനാപ്പവം
15  വര്ഷതനിനുമുകേളനില  പ്രനാകശസള്ളവര്ക്കന്ന്  ഒരു  വര്ഷവം  25,000  രൂപയുതട
വര്ദ്ധനവന്ന് വരുതനി പരമനാവധനി 15 ലക്ഷവം രൂപ അനുവദനിക്കണവം.  ഒരഭനിഭനാഷകേന് 15
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വര്ഷവം പ്രനാകശസന്ന് തചെയ്യുകമ്പനാള്  10 ലക്ഷവം രൂപ ലഭനിചനാല അവതന  ജശവനിതതനില
തചെറേനിതയനാരു  സരക്ഷനിതതസ്വതമങനിലമുണ്ടനാക്കനാന്  കേഴനിയുവം.  ചെനികേനിതയ്ക്കുവം  വനിദത്സ്യനാഭത്സ്യനാസതനിനുവം
5,000  രൂപയനായനിരുന്നതന്ന്  1  ലക്ഷവം  രൂപയനായനി  വര്ദ്ധനിപ്പനിച്ചുതവന്നന്ന്  ഇവനിതട
പറേയുകേയുണ്ടനായനി.  അതന്ന് ശരനിയല; 5,000  രൂപയനായനിരുന്നതന്ന്  25,000  രൂപയനാക്കനി
വര്ദ്ധനിപ്പനിക്കുകേയനാണന്ന് തചെയനിരനിക്കുന്നതന്ന്.  എന്നനാല കേത്സ്യനാന്സര് കപനാലള്ള മനാരകേമനായ
കരനാഗങ്ങള്ക്കനാണന്ന്  1 ലക്ഷവം രൂപയനാക്കനിയനിടള്ളതന്ന്. കേനിഡ്നനി-ഹൃദയ സവംബന്ധമനായ
കരനാഗങ്ങള്ക്കന്ന്  കേനാരുണത്സ്യ  ചെനികേനിതനാനനിധനിയനില  നനിനകപനാലവം  2  ലക്ഷവം  രൂപ
ലഭനിക്കുവം.  മനാരകേമനായ  കരനാഗങ്ങള്ക്കന്ന്  കേനാരുണത്സ്യനനിധനിയനിലനനിനവം  2  ലക്ഷവം  രൂപ
തകേനാടക്കുകമ്പനാള് അഭനിഭനാഷകേരനിലനനിനവം പനിരനിതചടക്കുന്ന കക്ഷമനനിധനിയനിലനനിനവം
തകേനാടക്കുന്ന  ചെനികേനിതനാസഹനായവം  കകേവലവം  ഒരു  ലക്ഷവം  രൂപയനായനി  പരനിമനിതതപ്പടത്തുന്നതന്ന്
ദസൗര്ഭനാഗത്സ്യകേരമനാണന്ന്;  കുറേഞ്ഞതന്ന്  3  ലക്ഷവം  രൂപയനാതയങനിലവം  പ്രസ്തുത  തകേ
വര്ദ്ധനിപ്പനിക്കണവം.  അതകപനാതല കക്ഷമനനിധനിയനില അവംഗതസ്വതമടക്കനാന്  "സവംസ്ഥനാനതനിതല
ഏതതങനിലവം  കകേനാടതനിയനില  പ്രനാകശസന്ന്  തചെയ്യുന്ന  ഏതതനാരു  അഭനിഭനാഷകേനുവം
ഫണ്ടനിതല  അവംഗമനായനി  പ്രകവശനവം  ലഭനിക്കുന്നതനിനന്ന്,  നനിര്ണ്ണയനിക്കതപ്പടനാവുന്ന
പ്രകേനാരമുള്ള ഫനാറേതനില ടസനി കേമനിറനിക്കന്ന് അകപക്ഷ നലകേനാവുന്നതനാണന്ന്" എന്നനാണന്ന്
കഭദഗതനി  ബനിലനില  പറേഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതന്ന്.  ഇതനിതന  കപരനന്ന്  ആകനില  പറേഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതന്ന്,
"സവംസ്ഥനാനതത  ഏതതങനിലവം  കകേനാടതനിയനില  പ്രനാകശസന്ന്  തചെയ്യുന്നതവം  ബനാര്  കേസൗണ്സനില
അവംഗശകേരനിച  ബനാര് അകസനാസനികയഷനനിതല അവംഗവുമനായ ഏതതനാരഭനിഭനാഷകേനുവം "
എന്നനാണന്ന്. ഇസൗ കഭദഗതനിയനിലൂതട കകേരളതനില സ്തുതത്സ്യര്ഹമനായ കസവനവം അനുഷനിച്ചു
വരുന്ന  ബനാര്  അകസനാസനികയഷനുകേതള  ദുര്ബലതപ്പടതനാനനാണന്ന്  ശ്രമനിക്കുന്നതന്ന്.
ബനാറവം  ബഞ്ചുവം  തമനിലണ്ടനാകുന്ന  തര്ക്കങ്ങള്  പരനിഹരനിക്കുന്നതവം  അവതരനാരു
പനാലമനായനി  നനിലതകേനാള്ളുന്നതവം  ബനാര്  അകസനാസനികയഷനുകേളനിലൂതടയനാണന്ന്.  ബനാര്
അകസനാസനികയഷനനിതല അവംഗങ്ങള്ക്കുകവണ്ടനി നനിരവധനി കസവനങ്ങള്  അനുഷനിച്ചു
വരനികേയനാണന്ന്  കകേരളതനിതല  ബനാര്  അകസനാസനികയഷനുകേള്.  അഭനിഭനാഷകേര്ക്കന്ന്
ഓറേനിയകനഷന് കനാസ്സുകേള്,  അപകേടവം  സവംഭവനിചനാ ല ചെനികേനിതനാ സഹനായവം,   മരണനാനനര
സഹനായവം,  റേഫറേന്സന്ന്,  ഇനര്തനറന്ന്  സസൗകേരത്സ്യങ്ങള്,  അഭനിഭനാഷകേരുതട  വത്സ്യക്തനിപരമനായ
പ്രശങ്ങളനില  സഹനായനിക്കുകേ  എന്നശ  വനിഷയങ്ങളനിതലലനാവം  ബനാര്  അകസനാസനികയഷനുകേള്
നടത്തുന്ന  ഇടതപടലകേള്  സ്തുതത്സ്യര്ഹമനാണന്ന്.  പ്രനാകശസന്ന്  തചെയ്യുന്ന  അഭനിഭനാഷകേതര
സവംബന്ധനിചനിടകതനാളവം  ബനാര്  അകസനാസനികയഷതന കസവനങ്ങള് അനനിവനാരത്സ്യമനായതനിനനാല
അതനിതന  ശക്തനിതപ്പടകതണ്ടതണ്ടന്ന്.  ബനാര്  അകസനാസനികയഷനനില   അവംഗമനായനിതലങനിലവം
കക്ഷമനനിധനിയനില  അവംഗമനാകേനാതമന്ന  കഭദഗതനി  ഒഴനിവനാക്കണവം.  പ്രനാകശസന്ന്  തചെയ്യുന്ന
അഭനിഭനാഷകേന് ലശഗല അപഡസ്വസറേനാകയനാ മറന്ന്  കമഖലകേളനില ഉകദത്സ്യനാഗതനിനനാകയനാ
കപനാകുകമ്പനാള്  എകന്ന്പശരനിയന്സന്ന്  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുവം  conduct  certificate-ഉവം   തകേനാടകക്കണ്ട
ബനാര് അകസനാസനികയഷതന ദുര്ബലതപ്പടത്തുന്ന തരതനിലള്ള നടപടനിയനാണന്ന്   വന്നനിടള്ളതന്ന്.
അതതകേനാണ്ടന്ന്  ബനാര്  അകസനാസനികയഷനനില  അവംഗമനായനി  തടരണതമനകൂടനി
ഉള്തപ്പടതണവം.
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ശ്രശ  .    എസന്ന്  .    രനാകജന്ദ്രന്:  സര്,  ബനാര്-ബഞന്ന്  ബന്ധതതക്കുറേനിചനാണന്ന്  അങ്ങന്ന്
പറേഞ്ഞുവരുന്നതന്ന്.  ബഞനിതലങനില  ബനാറേനില;  ബനാറേനിതലങനില  ബഞനില.  ഇതസവംബന്ധനിചന്ന്
അങ്ങയുതട അഭനിപ്രനായതമനനാണന്ന്?  രണവം മൂനവം തസക്ഷനുകേളനായനി കവര്തനിരനിഞ്ഞന്ന്
ചെനില  കകേനാടതനികേളുതടതയങനിലവം  പ്രവര്തനവം  നനിലച്ചുകപനാകുന്ന  സനാഹചെരത്സ്യമുണ്ടന്ന്.
അതതകേനാണ്ടന്ന്  ബനാറവം  ബഞ്ചുവം  തമനിലള്ള  അകേലചയുവം  തപനാരുതകക്കടവം  സവംബന്ധനിചന്ന്
വനിവനിധ  തലങ്ങളനിലള്ള  പ്രശങ്ങള്കൂടനി  പരനിഹരനിക്കുന്ന  കേനാരത്സ്യതനില   തനാങളുതട
അഭനിപ്രനായതമനനാണന്ന്?

ശ്രശ  .    എവം  .    വനിന്തസനന്ന്:  സര്,  കകേനാടതനി നടപടനികേള് നടനതകേനാണ്ടനിരനിതക്ക
ജഡശഷത്സ്യല  ഓഫശസര്മനാരുവം  കകേസ്സുമനായനി   ബന്ധതപ്പട  അഭനിഭനാഷകേരുവം  തമനില
പലകപ്പനാഴുവം  അസസ്വനാരസത്സ്യങ്ങള്  ഉണ്ടനാകുകേയുവം  അതന്ന്  പല  സന്ദര്ഭങ്ങളനിലവം  ശശതസമരമനായനി
കകേനാടതനികേളനില  തടരുകേയുവം  തചെയ്യുവം.  അങ്ങതനയുള്ള  സനാഹചെരത്സ്യതനില  ബനാര്
അകസനാസനികയഷതന  ഉതരവനാദനിതതപ്പട  ആളുകേളനാണന്ന്  ജഡശഷത്സ്യല  ഓഫശസര്മനാരുമനായുവം
അഭനിഭനാഷകേരുമനായുവം  സവംസനാരനിചന്ന്  കേനാരത്സ്യങ്ങള്  ഒത്തുതശര്പ്പനാക്കുന്നതന്ന്.  ആ  ബനാര്
അകസനാസനികയഷനുകേതള  ദുര്ബലതപ്പടത്തുകേയല,  ശക്തനിതപ്പടതനാനുള്ള  നടപടനികേളനാണന്ന്
യഥനാര്തതനിലണ്ടനാകകേണ്ടതന്ന്. ഫണ്ടനില ആര്തക്കലനാവം അവംഗതസ്വവം തകേനാടക്കനാതനിരനിക്കനാതമന്നതന്ന്
സവംബന്ധനിച്ചുവം  പ്രശങ്ങളുണ്ടന്ന്.  "ബനാര്  കേസൗണ്സനില  പ്രസനിദ്ധശകേരനിക്കുകേയുവം  വച്ചു
കപനാരുകേയുവം തചെയ്യുന്ന പ്രനാകശസന്ന് തചെയ്യുന്ന അഭനിഭനാഷകേരുതട ലനിസനില നനിനവം നശക്കവം
തചെയതപ്പട ഫണ്ടനിതല ഒരവംഗതനിനന്ന്  ഫണ്ടനിതല അവംഗമനായനി  തടരനാന് അര്ഹതയനിലനാതതവം
ബനാര് കേസൗണ്സനില സൂക്ഷനിക്കുന്ന പ്രനാകശസന്ന് തചെയനാത അഭനിഭനാഷകേരുതട ലനിസനില
കപരന്ന്  ഉള്തപ്പടതനിയനിടള്ള  അപ്രകേനാരമുള്ള  അഭനിഭനാഷകേതന  അപ്രകേനാരമുള്ള  കേനാലയളവനില,
ഫണ്ടനില  നനിന്നന്ന്  സതസനന്ന്  തചെയതനായനി  കേരുതതപ്പകടണ്ടതമനാണന്ന്"എന്നന്ന്   പറേഞ്ഞനിടള്ളതന്ന്
ശരനിയനാണന്ന്.  ഇതനില  മതറനാരു  കേനാരത്സ്യവംകൂടനി  കചെര്ക്കണതമന്നനാണന്ന്  എനനിക്കന്ന്  പറേയനാനുള്ളതന്ന്.
ഇന്നന്ന് മനാധത്സ്യമങ്ങള്ക്കന്ന് കകേനാടതനികേളനില പ്രകവശനിക്കനാന് കേഴനിയനാത സനാഹചെരത്സ്യമനാണന്ന്.
കകേനാടതനികേളനില  മനാധത്സ്യമ  പ്രവര്തകേര്  അഭനിഭനാഷകേരനാല  ആക്രമനിക്കതപ്പടന.
സമൂഹതനില അഭനിഭനാഷകേര്ക്കുള്ള  അനസന്ന്  കുറേച്ചുകേനാണനിക്കുന്ന നടപടനിയനാണനിതന്ന്.
അഭനിഭനാഷകേര്  ക്രനിമനിനലകേളനാകണനാതയന്നന്ന്  സമൂഹവം  ചെനിനനിക്കുന്ന  തരതനിലള്ള
പ്രവര്തനികേള്  കകേനാടതനി  നടപടനിക്രമങ്ങളുതട  ഭനാഗമനായുവം  കകേനാടതനി  പരനിസരത്തുവം
നടക്കുനണ്ടന്ന്. ഇതന്ന് അഭനിഭനാഷകേ സമൂഹതനിനനാതകേ അപമനാനമനാണന്ന്. കകേനാടതനിതയന്നനാല, it is
open  to  the  public  എന്നനാണന്ന്.  എലനാവര്ക്കുവം കകേനാടതനിയനില വരനാന് കേഴനിയനാതതനിനനാല
കകേനാടതനി  നടപടനികേള്  പബനിക്കനിതന   അറേനിയനികക്കണ്ടതന്ന്   മനാധത്സ്യമങ്ങളനാണന്ന്.   ആ
മനാധത്സ്യമങ്ങള്ക്കന്ന് കകേനാടതനികേളനില ഇന്നന്ന് പ്രകവശനവം നനികഷധനിക്കതപ്പടകേയനാണന്ന്.

ശ്രശ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റേഹശവം:  സര്,  ബനാര്  അകസനാസനികയഷനനില  അവംഗങ്ങളനായനിടള്ള
ആളുകേള്ക്കന്ന് മനാതകമ കക്ഷമനനിധനിയനില അവംഗങ്ങളനാകേനാന് കേഴനിയൂതവന്നനാണന്ന്.  ഇകപ്പനാള് ബനാര്
അകസനാസനികയഷനനിലനനിനവം കഡനാ. തസബനാസത്സ്യന് കപനാളനിതന പുറേതനാക്കനിയനിരനിക്കുകേയനാണന്ന്.
ആ പവരുദ്ധത്സ്യവം അങ്ങയുതട ശ്രദ്ധയനിലതപ്പടനിടകണ്ടനാ?
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ശ്രശ  .    എവം  .    വനിന്തസനന്ന്:  സര്,  അകദ്ദേഹതത  ബനാര്  കേസൗണ്സനിലനിലനനിനവം
പുറേതനാക്കനിതയന്നനാണന്ന്  ഞനാന്  മനസനിലനാക്കനിയനിരനിക്കുന്നതന്ന്.  ബനാര്  അകസനാസനികയഷനനില
അവംഗതസ്വമനിലനാതവതരപ്പറനിയനാണന്ന് ഞനാന് പറേഞ്ഞുവന്നതന്ന്.

ശ്രശ  .    വനി  .    ടനി  .    ബലറേനാവം:  സര്,  അങ്ങന്ന്  പ്രകേടനിപ്പനിച   ആശങ വളതര പ്രസക്തമനാണന്ന്.
ബഹുമനാനത്സ്യനനായ മുഖത്സ്യമന്ത്രനി ചെശഫന്ന് ജസനിസമനായനി ഇക്കനാരത്സ്യവം സവംബന്ധനിചന്ന്  കനരനിടന്ന്
ചെര്ച നടതനി. അതനിനുകശഷവം ഇക്കനാരത്സ്യതനിതലനാരു പരനിഹനാരമുണ്ടനാകുവം, സമനാധനാനനാനരശക്ഷവം
നനിലനനിലക്കുതമന്നന്ന്  നമള്  പ്രതശക്ഷനിച്ചുതവങനിലവം  മറേനിതചനാരനുഭവമനാണന്ന്  ഉണ്ടനായനി
തകേനാണ്ടനിരനിക്കുന്നതന്ന്.  ഇതകപനാതലയുള്ള  കേനാരത്സ്യങ്ങള്  തചെയ്യുന്നതന്ന്  അഭനിഭനാഷകേര്ക്കനിടയനിതല
ചുരുക്കവം ചെനില ആളുകേളനായനിരനിക്കുവം.  പതക്ഷ,  ആ   തഫകടണനിറനിയുതട അകേത്തുനനിന
തതന്ന  തങ്ങളുതട കൂടതനിലള്ള  തതറ്റുകേനാര്തക്കതനിതര കവണ്ടത  ശബ്ദമുയരുന്നനില
എനള്ളതന്ന്  ഇതനിനന്ന്  കപ്രനാതനാഹനമനായനി  മനാറനതണ്ടനള്ള  കേനാരത്സ്യവം  അങ്ങയുതട
ശ്രദ്ധയനിലതപ്പടനിടകണ്ടനാ;  ഇങ്ങതനയുള്ള ക്രനിമനിനലകേതള ക്രനിമനിനല നടപടനിക്രമങ്ങളനുസരനിചന്ന്
കുറക്കനാരനായനി കേണ്ടന്ന് ആ നനിലയ്ക്കുള്ള നടപടനികേള് സസ്വശകേരനിക്കനാന് സര്ക്കനാര് ഇനനിയുവം
അമനാനനിക്കരുതതന്ന അഭനിപ്രനായവം അകങ്ങയ്ക്കുകണ്ടനാ?

ശ്രശ  .   എവം  .   വനിന്തസനന്ന്: സര്, ഞനാന് അക്കനാരത്സ്യമനാണന്ന് പറേഞ്ഞുവരുന്നതന്ന്. എലനാ
അഭനിഭനാഷകേരുവം  ഇവതര  പനിന്തുണയ്ക്കുനതവന്നന്ന്  കേരുകതണ്ടതനില.  അവരുതട  ശബ്ദവം
പുറേത്തുവരുന്നനില  എനമനാതതമയുള്ളൂ.  അഭനിഭനാഷകേതരലനാവരുവം  ഇതരതനിലള്ള
ക്രനിമനിനല  വനാസനതയ  കപ്രനാതനാഹനിപ്പനിക്കുന്നവരല.  മനാധത്സ്യമങ്ങതള  മനാതമല,
ചെനിലകപ്പനാള്  കേക്ഷനികേള്വതര ആക്രമനിക്കതപ്പടനാറണ്ടന്ന്.

തപ്രനാഫ  .    തകേ  .    യു  .    അരുണന്:  സര്,  ഡലഹനിയനില  കേനയതയ  കകേനാടതനിയനികലയ
തകേനാണവരുകമ്പനാള്  വക്കശലന്മേനാരുവം  വക്കശലന്മേനാരുതട  കവഷവം  തകേടനിയവരുവം  അകദ്ദേഹതത
തലനിയ ഒരു സവംഭവമുണ്ടനായനി.  വക്കശലന്മേനാര്ക്കന്ന് ഇകപ്പനാള് തകേനാടക്കുന്ന പരനിശശലനവം
മതനിയനാകേനില,  നല പരനിശശലനവം തകേനാടക്കണതമന്നന്ന് ഡലഹനി പഹകക്കനാടതനി അന്നന്ന്
ഉതരവനിട.  യഥനാര്തതനില  വക്കശലന്മേനാര്  സതത്സ്യവം  കേതണ്ടത്തുന്നതനിനനായനി  ജഡ്ജനിതയ
സഹനായനിക്കുന്ന  കകേനാടതനിയുതട  ആളുകേളനാണന്ന്.  അവര്  ആ  ദസൗതത്സ്യവം  ഭവംഗനിയനായനി
നനിര്വ്വഹനിക്കുനകണ്ടനാ?

ശ്രശ  .   എവം  .   വനിന്തസനന്ന്: സര്,  ഞനാന്  പറേഞ്ഞുവന്നതന്ന്,  ഇകപ്പനാള്  മനാധത്സ്യമ
പ്രവര്തകേര്ക്കുകനതരയുവം  കേക്ഷനികേള്ക്കുകനതരയുവം  കേകയറമുണ്ടനാകുന,  പകക്ഷ
ഏതതങനിലതമനാരു അഭനിഭനാഷകേനുകനതര കേകയറമുണ്ടനായനാല എനനാണന്ന്  സവംഭവനിക്കുന്നതന്ന്? ആ
പ്രതനിക്കുകവണ്ടനി  ഒരു  അഭനിഭനാഷകേതനയുവം  കകേനാടതനിയനില  കേയറേനാന്  ഇവര്  സമതനിക്കനില.
അറേസനിലനായ  പ്രതനി  എതകേനാലവം  ജയനിലനില  കേനിടന്നനാലവം  അവനുകവണ്ടനി  കകേനാടതനിയനില
ഹനാജരനാകേനാന് ഒരു വക്കശലനിതനയുവം ഇവര് അനുവദനിക്കനാറേനില.   ഇന്ദനിരനാഗനാന്ധനിതയയുവം
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രനാജശവന്ന്  ഗനാന്ധനിതയയുവം  വധനിച  പ്രതനികേള്ക്കുകവണ്ടനി  അഭനിഭനാഷകേര്  ഹനാജരനായനി.
പതക്ഷ  ഒരു  അഭനിഭനാഷകേനന്ന്  കനതര  ഒരു  കേകയറമുണ്ടനായനാല  ആ  പ്രതനിക്കുകവണ്ടനി
കകേനാടതനിയനില  ഹനാജരനാകേനാന്  ഒരു  വക്കശലന്മേനാതരയുവം  അനുവദനിക്കനാത   സനാഹചെരത്സ്യമുണ്ടന്ന്.
അങ്ങതന  കകേനാടതനികേള്ക്കകേതന്ന്  അഭനിഭനാഷകേരുമനായനി  ബന്ധതപ്പടന്ന്  നനിരവധനി  ക്രനിമനിനല
പ്രവര്തനങ്ങള് നടക്കുന്നതന്ന്  അഭനിഭനാഷകേ സമൂഹതനിനനാതകേ  അപമനാനകേരമനാണന്ന്.
മനാധത്സ്യമ  പ്രവര്തകേതര  ആക്രമനിക്കുന്നതള്തപ്പതടയുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങള്  നടത്തുന്ന
ആളുകേതള  അഭനിഭനാഷകേ  കക്ഷമനനിധനി  കബനാര്ഡനിതല  അവംഗതസ്വതനിലനനിന്നന്ന്  ഒഴനിവനാക്കനാനുള്ള
നടപടനികൂടനി  ഇസൗ കഭദഗതനിയുതട ഭനാഗമനായനി  ഉള്തപ്പടതണവം.  അങ്ങതന വന്നനാല
മനാധത്സ്യമങ്ങള്  ഉള്തപ്പതടയുള്ളവര്ക്കന്ന്  കനതരയുള്ള  കേകയറങ്ങള്  ഒരു  പരനിധനിവതരതയങനിലവം
ഒഴനിവനാക്കനാന്  സനാധനിക്കുവം.  ഇതരവം  ക്രനിമനിനല  പ്രവര്തനങ്ങളനില  ഏര്തപ്പടന്ന
അഭനിഭനാഷകേര്ക്കന്ന്  കക്ഷമനനിധനിയനില അവംഗതസ്വതമടക്കുന്നതനിനുള്ള അകയനാഗത്സ്യതയനായനി
അതകൂടനി ഉള്തപ്പടതണതമന്നനാണന്ന് എനനിക്കന്ന് പറേയനാനുള്ളതന്ന്.

അകതനാതടനാപ്പവംതതന്ന,  പ്രധനാന ആകനിതല തസക്ഷന്  16(1)-തന തപ്രനാതതവകസനായനില
പറേയുന്നതന്ന്, “Provided  further  that  a  member  who  opts  cessation  due  to
permanent disablement before attaining the age of fifty five years shall be
entitled to receive from and out of the Fund an amount of rupees one lakh
in  aggregate  or  at  the  rate  specified  in  sub-section  (I)  whichever  is
higher"എന്നനാണന്ന്.  Permanent  disablement  ഉണ്ടനായനി  പ്രനാകശസന്ന്  തചെയനാതത
വശടനിലനിരനിക്കുന്ന  ഒരു  അഭനിഭനാഷകേതന  മുന്നനില  ജശവനിതവം  അടഞ്ഞുകപനാകുകേയനാണന്ന്.
അങ്ങതനയുള്ള  അഭനിഭനാഷകേതര  സഹനായനിക്കുന്നതനിനുകവണ്ടനി  ഒരു  ലക്ഷവം  രൂപ
എനള്ളതന്ന്  5  ലക്ഷവം രൂപയനായനിതടങനിലവം വര്ദ്ധനിപ്പനിക്കണതമന്നന്ന് ഞനാന്  ആവശത്സ്യ
തപ്പടകേയനാണന്ന്.  അകതനാതടനാപ്പവംതതന്ന 16(2)-ല, "ഒരു അഭനിഭനാഷകേന് മരണതപ്പടനാല
അയനാളുതട  കനനാമനിനനികക്കനാ  അയനാളുതട  അവകേനാശനികക്കനാ  3  ലക്ഷവം  രൂപ നലകുവം"
എന്നനാണന്ന് പറേഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതന്ന്.  ഈ തകേ  5  ലക്ഷവം രൂപയനായനി വര്ദ്ധനിപ്പനിക്കണവം.
തസക്ഷന് 16(5) എ  പ്രകേനാരവം ഒരു അഭനിഭനാഷകേന് എന്കറേനാള് തചെയന്ന് ഒരു വര്ഷതത
പ്രനാകശസന്ന്  പൂര്തനിയനാക്കനിയനാല,  കക്ഷമനനിധനിയനില  അവംഗതസ്വതമടതനിതലങനിലവം
അയനാള് മരണതപ്പടകപനായനാല ഇന്നന്ന് അവരുതട അവകേനാശനിക്കന്ന് ലഭനിക്കുന്നതന്ന് തവറവം
3125 രൂപയനാണന്ന്. ഇതന്ന് തടക്കതനില തവറവം 1000 രൂപയനായനിരുന. 1993-നുകശഷവം
3125 രൂപയനാണന്ന്. ഇതന്ന് അപമനാനനിക്കലകല? അവംഗതസ്വതമടക്കനാതവര് മരണതപ്പടനാല
അവകേനാശനിക്കന്ന് മനിനനിമവം  2  ലക്ഷവം രൂപതയങനിലവം  തകേനാടക്കണവം.  കക്ഷമനനിധനിയനില
എവംകപ്ലൈനായര്  കകേനാണ്ടനിബന്യൂഷന്  ഉള്തപ്പടതനാന്  കേഴനിയനിതലന്നതന്ന്  സമതനിക്കുന.
പകക്ഷ അഭനിഭനാഷകേ അക്കനാദമനിക്കന്ന് ഇസൗ ഫണ്ടനിലനനിന്നനാണന്ന് പണവം തകേനാടകക്കണ്ടതതന്നനാണന്ന്
വത്സ്യവസ്ഥ  തചെയനിരനിക്കുന്നതന്ന്.  സര്ക്കനാര്  ഫണ്ടന്ന്  അഭനിഭനാഷകേ  അക്കനാദമനിക്കന്ന്  തകേനാടക്കണവം.
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കക്ഷമനനിധനി  ഫണ്ടന്ന്  മുഴുവനുവം  കക്ഷമനനിധനിയനിതല  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുകവണ്ടനി
വനിനനികയനാഗനിക്കണവം.  അഭനിഭനാഷകേ  അക്കനാദമനിക്കന്ന്  കവണ്ടനിയുള്ള  ധനസഹനായവം  സര്ക്കനാര്
തകേനാടക്കണതമന്നനാണന്ന്  ഇതസവംബന്ധനിചന്ന്  എനനിക്കന്ന്  പറേയനാനുള്ളതന്ന്.  ഇസൗ  കഭദഗതനികേകളനാതട
ബനില  ഒരനിക്കലകൂടനി  അവതരനിപ്പനിക്കനാനുള്ള  നടപടനി  സസ്വശകേരനിക്കണതമന്നന്ന്  അഭത്സ്യര്തനിച്ചു
തകേനാണ്ടന്ന് ഞനാന് നനിര്ത്തുന.

ശ്രശ  .    വനി  .    അബ്ദുറേഹനിമനാന്:  സര്,  കകേരള  പഹകക്കനാടതനി-എറേണനാകുളവം,
ജഡശഷത്സ്യല ഫസന്ന് കനാസന്ന് മജനികസ്ട്രേറന്ന് കകേനാടതനി- വഞനിയൂര് എന്നനിവനിടങ്ങളനില മനാധത്സ്യമ
പ്രവര്തകേരുവം വക്കശലന്മേനാരുവം തമനിലള്ള പ്രശവം കകേരളതനിനുതതന്ന  അപമനാനകേരമനാതണന്ന
രശതനിയനിലള്ള ഒരു പ്രസ്തനാവന നടതനാന്  ബഹുമനാനതപ്പട മന്ത്രനി തയനാറേനാകുകമനാ?

പടനികേജനാതനി  പടനികേവര്ഗ  പനികന്നനാക്കസമുദനായകക്ഷമവുവം  നനിയമവുവം  സനാവംസനാരനികേവുവം
പനാര്ലതമനറേനികേനാരത്സ്യവുവം വകുപ്പുമന്ത്രനി  (  ശ്രശ  .    എ  .    തകേ  .    ബനാലന്  ):  സര്,  കനാസന്ന് പബ
കനാസന്ന്  ചെര്ച  വരുകമ്പനാള്  കൂടതലനായനി  സവംസനാരനിക്കനാവം.  അഭനിഭനാഷകേ  കക്ഷമനനിധനിയനികലയന്ന്
വരുന്ന തകേ അവരുതട തനാലപ്പരത്സ്യതനിനുകവണ്ടനിതതന്നയനാണന്ന്  വനിനനികയനാഗനിക്കുന്നതന്ന്.
കനരതത 30 ശതമനാനമനായനിരുന അഭനിഭനാഷകേ കക്ഷമനനിധനിയനികലയ്ക്കുള്ള  കകേനാണ്ടനിബന്യൂഷന്.
അതനികപ്പനാള്  70  ശതമനാനമനായനി  വര്ദ്ധനിക്കുകേയനാണന്ന്.  നനിലവനിലള്ള  4  കകേനാടനി  80
ലക്ഷവം രൂപ ഏതനാണ്ടന്ന്  9  കകേനാടനി രൂപയനായനി വര്ദ്ധനിക്കുവം.  ധനസഹനായവം  5  ലക്ഷവം
രൂപയനിലനനിന്നന്ന്  10  ലക്ഷവം  രൂപയനാകുകമ്പനാഴുവം  ചെനികേനിതനാ  സഹനായവം  ഒരു  ലക്ഷവം
രൂപയനാകുകമ്പനാഴുവം  ബുദ്ധനിമുടനിലനാത  രശതനിയനില  കക്ഷമനനിധനി  ഫണ്ടന്ന്  ഉപകയനാഗതപ്പടതനി
തകേനാണതതന്ന  മുകമ്പനാടകപനാകേനാന്  സനാധനിക്കുവം.  ഇവനിതട  പറേഞ്ഞ  കേനാരത്സ്യങ്ങതള
സവംബന്ധനിതചനാതക്ക  തപനാതസമൂഹവം ഗസൗരവതനില ചെര്ച തചെയ്യുന്നതനാണന്ന്.

മനി  .   തചെയര്മനാന്  : ബഹുമനാനതപ്പട  മനിനനിസര്,  ചെടപ്രകേനാരവം  12.30-നന്ന്
ധനവനിനനികയനാഗ ബനില പരനിഗണനികക്കണ്ടതണ്ടന്ന്.

ശ്രശ  .   എ  .   തകേ  .   ബനാലന്: സര്, ഒരു മനിനനിടകൂടനി മതനി.

മനി  .    തചെയര്മനാന്:  പ്രനാകയനാഗനികേതയുതട  അടനിസ്ഥനാനതനില  നനിലവനില  സഭ
പരനിഗണനിച്ചുതകേനാണ്ടനിരനിക്കുന്ന  ബനിലനിതന  പരനിഗണന  പൂര്തശകേരനിചതനിനുകശഷവം
ധനവനിനനികയനാഗ ബനില പരനിഗണനയ്തക്കടക്കുന്നതനാതണന്നന്ന് സഭ തശരുമനാനനിക്കുന.

ശ്രശ  .    എ  .    തകേ  .    ബനാലന് :  സര് ,  കേഴനിഞ്ഞ ഒന്നനാവം  തശയതനി  ബഹുമനാനതപ്പട
ചെശഫന്ന് ജസനിസന്ന് ഓഫന്ന് ഇനത്സ്യ,  സപ്രശവംകകേനാടതനിയനിതല മൂന്നന്ന് ജഡ്ജനിമനാര്, (അതനില
രണ്ടന്ന്  ജഡ്ജനിമനാര്  കകേരള  പഹകക്കനാടതനിയനിതല  ചെശഫന്ന്  ജസനിസന്ന് മനാരനായനിരുന)
എന്നനിവര്  പതങടത രണ്ടന്ന് ചെടങ്ങുകേളനില ഞനാനുവം ബഹുമനാനതപ്പട തപനാതമരനാമതന്ന്
വകുപ്പുമന്ത്രനിയുവം പതങടതനിരുന. അന്നന്ന്  22 കകേനാടനി രൂപ തചെലവനില നനിര്മനിച  ഒരു
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കകേനാര്ടന്ന്  കകേനാവംപ്ലൈകനിതന  ഉദ്ഘനാടനമനായനിരുന.  ആ  പരനിപനാടനിയുവം  അന്നന്ന്  പവകുകന്നരവം
പഹകക്കനാടതനിയുതട  അറപതനാവം  വനാര്ഷനികേവുമനായനി  ബന്ധതപ്പട  പരനിപനാടനിയുവം
പതപ്രവര്തകേര് ബഹനിഷ്കരനിച്ചു.  ഉചയന്ന്  എഴുതച്ഛന് പുരസനാരവം കേനിടനിയ ശ്രശ.  സനി.
രനാധനാകൃഷ്ണതന വശടനില ഞനാന് കപനായനി.  അവനിതട പതക്കനാരുണ്ടനായനിരുന.  രനാവനിതല
നടന്ന  പരനിപനാടനിയനില  പതക്കനാതര  കേനാണനാന്  കേഴനിഞ്ഞനില,  ഇകപ്പനാള്  നനിങ്ങതളതയനാതക്ക
കേണ്ടതനില സകനനാഷമുതണ്ടന്നന്ന് ആമുഖമനായനി ഞനാന് പറേഞ്ഞു. അകപ്പനാള്  പതക്കനാര്ക്കന്ന്  ചെനില
കേനാരത്സ്യങ്ങള് പറേയനാനുതണ്ടന പറേഞ്ഞു. ഇതസവംബന്ധനിച വനിവനാദമനായ ചെര്ചയനികലയ്തക്കനാനവം
കപനാകേനാന്  ഞനാന്  ആഗഹനിക്കുന്നനിതലന്നന്ന്   പറേഞ്ഞു.  സര്ക്കനാര്  നനിലപനാടന്ന്  ബഹുമനാനതപ്പട
മുഖത്സ്യമന്ത്രനി  പ്രഖത്സ്യനാപനിചതനാണന്ന്.  ബഹുമനാനതപ്പട  ഗവര്ണര്  അതനില  ഇടതപടകേയുവം
ബഹുമനാനതപ്പട പ്രസനിഡനനിതന ശ്രദ്ധയനിലതപ്പടകേയുവം തചെയ കേനാരത്സ്യമനാണന്ന്. അതനിലനിനനി
എതനങനിലമഭനിപ്രനായവം  പറേഞ്ഞന്ന്  കവതറേനാരു  ദനിശയനികലയന്ന്  കേനാരത്സ്യങ്ങതളതനിക്കനാന്
ആഗഹനിക്കുന്നനില,  തപനാതവനില  പ്രശങ്ങളുണ്ടന്ന്  എനള്ളതന്ന്  യനാഥനാര്തത്സ്യമനാണന്ന്.
ജസനിസന്ന് കുരത്സ്യന് കജനാസഫന്ന് അവനിതട സൂചെനിപ്പനിച ഒരു കേനാരത്സ്യവം,  പരനാതനിയുതണ്ടങനില
പരനാതനി  കകേള്ക്കുന്നതനിനുള്ള  കവദനിയനാണകലനാ  കകേനാടതനികേള്,  ആ  കകേനാടതനികേതള
നനിങ്ങള് വനിശസ്വനാസതനിതലടക്കണതമന്നനാണന്ന്. ആ സകന്ദശമുള്തക്കനാണതകേനാണ്ടന്ന്  ഈ
പ്രശവം  ഇനനിതയങനിലവം  അവസനാനനിപ്പനികക്കണ്ടതണ്ടന്ന്.  സര്ക്കനാരനിനന്ന്   ആര്ബനിടറേനിയനാതയനാരു
തശരുമനാനതമടതന്ന്   നടപ്പനിലനാക്കനാന്  കേഴനിയുന്ന  ഒരു  ഇഷന്യൂവല  ഇതന്ന്.  സര്ക്കനാര്
എകനികേന്യൂടശവന്ന്  തലതനിതലനാരു  ഉതരവുതകേനാടതന്ന്  പരനിഹരനിക്കനാന്  കേഴനിയുന്നതല.
ഒരു സങശര്ണ്ണമനായ പ്രശമനാണന്ന്.   ഭരണഘടനയുതട  നനിലനനിലപ്പന്ന്   ജഡശഷത്സ്യറേനിയുവം
എകനികേന്യൂടശവുവം തലജനികസ്ലേചറമനാണന്ന്. അതനിതന  എലനാ തലങ്ങളനിലവം വനാചന്ന്കഡനാഗനായനി
നനിലക്കുന്നവരനാണന്ന്   പത-ദൃശത്സ്യ മനാധത്സ്യമങ്ങള്.  സമ്പന്നമനായ ജനനാധനിപതത്സ്യതനിതന
മുകന്നനാടള്ള പ്രയനാണതനിനന്ന്  ഈ നനാലന്ന്  തൂണുകേളുവം  പ്രധനാനതപ്പടതനാണന്ന്.  അതനികലതതങനിലവം
ഒന്നന്ന്  മതറനാന്നനിതന  മുകേളനില  കമധനാവനിതസ്വവം  പുലര്തനാന്  കേഴനിയുന്നതല.  ഇതന്ന്
വനാടര്പടറനായനി കേനിടക്കുന്നതമല.  പരസര പൂരകേമനാണന്ന്.  ഈ സകന്ദശവം ഉള്തക്കനാണ
തകേനാണ്ടന്ന്  പ്രശവം  രമത്സ്യമനായനി  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ഇടതപടല  ഇനനിയുവം  സര്ക്കനാരനിതന
ഭനാഗത്തുനനിനമുണ്ടനാകുവം.  അതനാണന്ന്  സൂചെനിപ്പനിക്കനാനുള്ളതന്ന്.  രണ്ടനാമതത  ബനിലനിതനക്കുറേനിച്ചുള്ള
കേനാരത്സ്യങ്ങള്  പനിന്നശടന്ന്  പറേയനാവം.  അതതകേനാണ്ടന്ന്  2016-തല  കകേരള  അഭനിഭനാഷകേ
കക്ഷമനനിധനി (കഭദഗതനി)ബനില സബ്ജകന്ന് കേമനിറനിയുതട പരനിഗണനയന്ന്  അയയണതമന്ന
പ്രകമയവം പനാസനാക്കനിതരണതമന്നന്ന് അഭത്സ്യര്തനിക്കുന.

മനി  .    തചെയര്മനാന് :  ശ്രശ.  എ.  എന്.  ഷവംസശര്,  അങ്ങയുതട  1  (എ)  നമ്പര്
കഭദഗതനി പ്രസന്ന് തചെയ്യുനകണ്ടനാ?

(ശ്രശ. എ. എന്. ഷവംസശര് സശറനിലനില.)
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ശ്രശ.  എ.  എന്.  ഷവംസശര് അവതരനിപ്പനിച  1 (എ)  നമ്പര് കഭദഗതനി സഭയുതട
അനുമതനികയനാടകൂടനി പനിന്വലനിചനിരനിക്കുന.

ശ്രശ.  എവം.  വനിന്തസനന്ന്,  അങ്ങയുതട  2(ബനി)  നമ്പര്  കഭദഗതനി  പ്രസന്ന്
തചെയ്യുനകണ്ടനാ?

ശ്രശ  .   എവം  .   വനിന്തസനന്ന് : സര്, ഞനാന് പ്രസന്ന് തചെയ്യുന്നനില.

മനി  .    തചെയര്മനാന് :  ശ്രശ.  എവം.  വനിന്തസനന്ന്  അവതരനിപ്പനിച  2(ബനി)  നമ്പര്
കഭദഗതനി സഭ നനിരനാകേരനിചനിരനിക്കുന.

2016-തല  കകേരള  അഭനിഭനാഷകേ  കക്ഷമനനിധനി  (കഭദഗതനി)  ബനില  ആഭത്സ്യനര
കേനാരത്സ്യങ്ങള്  സവംബന്ധനിച   XIV-ാം  നമ്പര്  സബ്ജകന്ന്  കേമനിറനിയുതട  പരനിഗണനയന്ന്
അയയണതമന്ന പ്രകമയതത

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്.........

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്.........

പ്രകമയവം  സഭ  അവംഗശകേരനിചനിരനിക്കുന;  ബനില  സബ്ജകന്ന്  കേമനിറനിയുതട   പരനിഗണനയന്ന്
അയയ്ക്കുന.

(2) 2016-  തല കകേരള ധനവനിനനികയനാഗ   (3-  ാം നമ്പര്  )   ബനിലനിതന അവതരണവുവം
അനനരഘടങ്ങളുവം

ധനകേനാരത്സ്യവുവം  കേയറവം  വകുപ്പുമന്ത്രനിക്കുകവണ്ടനി  വനിദത്സ്യനാഭത്സ്യനാസ  വകുപ്പുമന്ത്രനി
(തപ്രനാഫ  .    സനി  .    രവശന്ദ്രനനാഥന്ന്)  :  സര്,  2016-തല  കകേരള  ധനവനിനനികയനാഗ  (3-ാം
നമ്പര്) ബനില ഞനാന് അവതരനിപ്പനിക്കുന.

മനി  .   തചെയര്മനാന് : ബനില അവതരനിപ്പനിചനിരനിക്കുന.

വനിദത്സ്യനാഭത്സ്യനാസ  വകുപ്പുമന്ത്രനി  (തപ്രനാഫ  .    സനി  .    രവശന്ദ്രനനാഥന്ന്  ) :  സര്,  2016-തല
കകേരള  ധനവനിനനികയനാഗ  (3-ാം  നമ്പര്)  ബനില  പരനിഗണനയ്തക്കടക്കണതമന്ന
പ്രകമയവം ഞനാന് അവതരനിപ്പനിക്കുന.

പടനികേജനാതനി  പടനികേവര്ഗ  പനികന്നനാക്കസമുദനായകക്ഷമവുവം  നനിയമവുവം  സനാവംസനാരനികേവുവം
പനാര്ലതമനറേനികേനാരത്സ്യവുവം  വകുപ്പുമന്ത്രനി  (  ശ്രശ  .    എ  .    തകേ  .    ബനാലന്  ):   സര്,  ഞനാന്
പ്രകമയതത പനിന്തനാങ്ങുന.

വനിദത്സ്യനാഭത്സ്യനാസ   വകുപ്പുമന്ത്രനി  (  തപ്രനാഫ  .    സനി  .    രവശന്ദ്രനനാഥന്ന്):  സര്,  2016-17
സനാമ്പതനികേ  വര്ഷകതയന്ന്  കകേരള  സവംസ്ഥനാന  സഞനിത  നനിധനിയനിലനനിനവം
846,07,13,000  രൂപയനാണന്ന്  ഈ  ധനനാഭത്സ്യര്തനയനില  ഉള്തക്കനാള്ളനിചനിടള്ളതന്ന്.
ബഡ്ജറന്ന് പ്രസവംഗതനില പ്രഖത്സ്യനാപനിച എലനാ പദ്ധതനികേള്ക്കുവം കവണ്ട തപ്രനാവനിഷനുകേള് ഈ
ഉപധനനാഭത്സ്യര്തനയനില ഉള്തക്കനാള്ളനിചനിടണ്ടന്ന്.
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ശ്രശ  .    തകേ  .    കുഞ്ഞനിരനാമന്  :  സര്,  ഞനാന്  ഈ  ധനവനിനനികയനാഗ  ബനിലനിതന
അവംഗശകേരനിക്കുന.  വരുവംകേനാലങ്ങളനില  സവംസ്ഥനാനതന്ന്  നടകതണ്ട  തപനാതഭരണ
സവംവനിധനാനതതക്കുറേനിചന്ന്  അവതരനിപ്പനിച  ഈ  ബനില  സസ്വനാഗതനാര്ഹമനാണന്ന്.  ഈ
സര്ക്കനാര് അധനികേനാരകമറനിടന്ന്  അഞ്ചുമനാസവം  തനികേഞ്ഞു.  അഞ്ചുവര്ഷകതയനാണന്ന്  ഈ
സര്ക്കനാരനിതന തതരതഞ്ഞടതതന്ന്.  അഞ്ചുമനാസവംതകേനാണ്ടന്ന് ഈ സര്ക്കനാര് നടതനിയ
ജകനനാപകേനാരപ്രദമനായ നടപടനികേള് എതനനാതക്കയനാതണന്നന്ന്  അപ്പുറേത്തുവം ഇപ്പുറേത്തുവം
ഇരനിക്കുന്നവര്ക്കറേനിയനാവം. നമ്മുതട സവംസ്ഥനാനതത  ബനാധനിക്കുന്ന കുകറേ കേനാരത്സ്യങ്ങളനില
ഇടതപടനാനുവം  അതന്ന്  പരനിഹരനിക്കനാനുവം  കേഴനിഞ്ഞുതവന്നതനാണന്ന്  ഈ  സര്ക്കനാരനിതന
പ്രധനാന  കനടമനായനി  കേനാണുന്നതന്ന്.  മലപ്പുറേത്തുണ്ടനായ  കസനാടനവുമനായനി  ബന്ധതപ്പട
വനിഷയവം ഇന്നതല  സഭ ചെര്ച തചെയ്തു.  നമ്മുതട സവംസ്ഥനാനതന്ന്  പ്രതശക്ഷനിക്കനാത
ഒരു  സവംഭവമനായനിരുന അതന്ന്.   ഇനത്സ്യയനിലനാതകേയുവം  ഇനത്സ്യയന്ന്  പുറേത്തുവം നടക്കുന്ന
സവംഭവവം നമ്മുതട സവംസ്ഥനാനത്തുണ്ടനാകേനിതലന്നനായനിരുന നമള് വനിചെനാരനിചനിരുന്നതന്ന്.
ഇതരവം സവംഭവങ്ങള്  നമ്മുതട നനാടനിലനാതകേ വത്സ്യനാപകേമനാകുനതവന്നതന്ന് ദുദുഃഖകേരമനാണന്ന്.
അടതകേനാലത്തുണ്ടനായ കഭനാപ്പനാല ജയനില ചെനാടതതക്കുറേനിചന്ന് നമുതക്കലനാവര്ക്കുമറേനിയനാവം. സനിമനി
എന്ന സവംഘടനയനിലതപ്പട   തശവ്രവനാദനികേതള   ജയനിലനിലടചകപ്പനാള് അവര് ജയനില
വനാര്ഡതന  തകേനാലതചെയന്ന്  പുറേത്തുചെനാടനിതയന്നനാണന്ന്  പറേയുന്നതന്ന്.  അതനില  8  കപര്
മരനിച്ചുതവന്നനാണന്ന് പതതനില വന്നതന്ന്. പതക്ഷ 9 കപര് മരനിച്ചു. അതനാരുവം പറേയുന്നനില.
നനിരപരനാധനിയനായ ജയനില വനാര്ഡതന തകേനാലതചെയനിടനാണന്ന് അവര് ജയനില ചെനാടനിയതന്ന്.
അതന്ന് പതക്കനാരുവം പറേഞ്ഞനില,  ആരുവം പറേഞ്ഞനില.  'സനിമനി'  പ്രവര്തകേര് ജയനില
ചെനാടനി  കപനായതന്ന്  ആരുവം  അവംഗശകേരനിക്കനില.  അതന്ന്   വലനിയ  കുറമനാണന്ന്.  അവരുതട
പനിന്നനില പ്രവര്തനിചവതര സമൂഹതനിനുമുന്നനില തകേനാണവരുന്നതനിനുകവണ്ടനി അവര്
ജശവകനനാതട  കവണമനായനിരുന.  പതക്ഷ  കപനാലശസകേനാര്  കേരുതനിക്കൂടനി  തതളനിവുകേള്
നശനിപ്പനിക്കുന്നതനിതന  ഭനാഗമനായനി  അവതര  കേനാടനിലവചന്ന്  തകേനാലതചെയ്തുതവന്നനാണന്ന്  പതങ്ങള്
വനായനിക്കുകമ്പനാള്  മനസനിലനാക്കനാന് സനാധനിക്കുന്നതന്ന്. തതളനിതവടപ്പന്ന് നടതനി  അതനിതന
പനിന്നനില  പ്രവര്തനിചതനാതരന്നന്ന്  മനസനിലനാക്കനിയനിരുനതവങനില  സവംസ്ഥനാനതത
സവംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുകവണ്ടനിയുള്ള കേനാരത്സ്യങ്ങള് തചെയനാന് കേഴനിയുമനായനിരുന.  ഭരണകൂടതനിതന
തതറനായ  നടപടനികേളുതട  ഭനാഗമനായനിടനാണന്ന്  നമ്മുതട  നനാടനില  ഇങ്ങതനയുള്ള  സവംഭവ
ങ്ങളുണ്ടനാകുന്നതന്ന്.  ഒരുകേനാലത്തുവം  ഇതകപനാതലയുള്ള  സവംഭവങ്ങളുണ്ടനാകേരുതതന്നന്ന്
ആഗഹനിക്കുന്നവരനാണന്ന്  നമതളലനാവരുവം.  പകക്ഷ  അതനിതനതനിരനായുള്ള  സര്ക്കനാര്
കനതൃതസ്വതനിതന  തതറനായ  നയതനിതന  ഫലമനായനിടനാണന്ന്  ഇതരവം   സവംഭവങ്ങളുണ്ടനാകുന്നതന്ന്
എനള്ളതന്ന് പ്രധനാനതപ്പട വസ്തുതയനാണന്ന്.  ഇതനിതനക്കനാള് തഞടനിപ്പനിക്കുന്ന   സവംഭവവം
നടന്നതന്ന്  ഒരു  മനാസക്കനാലവം  മുമ്പനാണന്ന്.  27  മനാകവനായനിസ്റ്റുകേതള  തകേനാല  തചെയ്തു.
മനാകവനായനിസ്റ്റുകേനാര്  'മനാകവനാ'  എന്ന  ആശയമനാണുയര്ത്തുന്നതന്ന്.  അതന്ന്  തശവ്രവനാദ  സവംഘടന
കപനാതലയല.  മനാകവനായനിസന്ന്  എന്ന  ആശയവം  നമ്മുതട  നനാടനില  കുകറേയനാളുകേള്
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വനിശസ്വസനിക്കുന്നതനാണന്ന്.  സനിമനി പ്രവര്തകേതര തകേനാലതചെയതകപനാതല തതന്നയനാണന്ന്
27  കപതരയുവം  തകേനാലതചെയതന്ന്.  തശവ്രവനാദ  സവംഘടനയനിലതപ്പട  ആളുകേതള  തകേനാല
തചെയനാകലനാ  ആക്രമനിചനാകലനാ  മനാതകമ  നമ്മുതട  നനാടനിതല  ആളുകേളുവം  പതങ്ങളുവം
അക്കനാരത്സ്യവം പ്രചെരനിപ്പനിക്കുകേയുള്ളൂ, പകക്ഷ 27 മനാകവനായനിസ്റ്റുകേതള, സശകേളടക്കമുള്ളവതര
തകേനാല തചെയനിടന്ന്  ജനനാധനിപതത്സ്യവനാദനികേതളന്നന്ന്  പറേയതപ്പടന്ന ആളുകേളനാരുവം പ്രതനികേരനിക്കുന്നനില,
കദശകസ്നേഹനികേളുവം മനുഷത്സ്യകസ്നേഹനികേളുവം പ്രതനികേരനിക്കുന്നനിതലന്നതന്ന് പ്രധനാനതപ്പട വസ്തുതയനാണന്ന്.
ഇതവംഗശകേരനിക്കനാന്  കേഴനിയുകമനാ?  നനാടന്ന്  എകങ്ങനാടന്ന്  കപനാകുനതവന്നതനിതന   പ്രധനാനതപ്പട
തതളനിവനാണനിതന്ന്.  മനാകവനായനിസന്ന്  ആശയകതനാടന്ന്  ഞങ്ങളനാരുവം  അനുകൂലനിക്കുന്നനില.
കറേനാഡനില കുഴനികബനാവംബന്ന് വചന്ന് ജവനാന്മേനാതരയുവം കപനാലശസകേനാതരയുവം തകേനാല തചെയനിടന്ന്
അരക്ഷനിതനാവസ്ഥ  സൃഷ്ടനിക്കുന്ന  നടപടനി  നമുതക്കതനിരനാണന്ന്.  പകക്ഷ  മനാകവനായനിസന്ന്
എന്ന  ആശയവം  പ്രചെരനിപ്പനിച്ചു  എന്നതനിതന  കപരനില  അവതര  കേനാടനില  നനിനവം
വനിളനിച്ചുതകേനാണകപനായനി തവടനിവച്ചു തകേനാല്ലുകേയനാണന്ന്.  മതപരമനായ തശവ്രവനാദവം  വലനിയ
അപകേടമനാണന്ന്.  തശവ്രവനാദ  സവംഘടനകേള്  തചെയ്യുന്ന  നടപടനികേള്   കപ്രനാതനാഹനിപ്പനിക്കനാനുവം
അതന്ന്  പ്രചെരനിപ്പനിക്കനാനുവം  നമ്മുതട  നനാടനില  കുകറേയനാളുകേളുണ്ടന്ന്.  പകക്ഷ   27  കപതര
തവടനിവച്ചുതകേനാന്ന  നടപടനിതയ പ്രതനികരനാധനിക്കനാകനനാ തതതറന്നന്ന് പറേയനാകനനാ നമ്മുതട
നനാടനില  ആളനിലനാതനായനി  എന്നതന്ന്  ഒരു  പ്രധനാനതപ്പട  വസ്തുതയനാണന്ന്.  ഭരണകൂടവം
എങ്ങതന  കപനാകുനതവന്നന്ന്  ചെനിനനിക്കനാന്  കവണ്ടനി  പറേഞ്ഞതനാണന്ന്,  ഇതന്ന്  വലനിയ
അപകേടമനാണന്ന്.  ഇന്നതലങനില  നനാതള  ഇതന്ന്   രനാജത്സ്യതനാതകേ  വത്സ്യനാപനിപ്പനിചന്ന്  നമ്മുതട
നനാടനിതല ജനനാധനിപതത്സ്യതതയുവം മകതതരതസ്വതതയുവം തകേര്ക്കുന്ന നടപടനിയനാകുവം.

നമ്മുതട നനാടനിതന  തപനാതസ്ഥനിതനിതയക്കുറേനിചന്ന് എലനാവര്ക്കുമറേനിയനാവം.  നനാടനിതന
ബനാധനിക്കുന്ന  പ്രധനാനതപ്പട  സവംഭവങ്ങതളക്കുറേനിചന്ന്  ഇസൗ  ബനിലനില  പറേഞ്ഞനിടണ്ടന്ന്.
നമ്മുതട  നനാടനില  വശടനിലനാതവരനാരുവം  ഉണ്ടനാകേനാന്  പനാടനില.  വശടനിലനാത  ധനാരനാളവം
ആളുകേള് ഇന്നന്ന്  നമ്മുതട  നനാടനിലണ്ടന്ന്.  അവര്തക്കലനാവര്ക്കുവം ഭൂമനി  തകേനാടതന്ന്   പനാര്പ്പനിക്കനാന്
കേഴനിയണതമന്നനില.  ഭൂമനിയനിലനാത  ലക്ഷക്കണക്കനിനനാളുകേളുണ്ടന്ന്  എന്നതതനാരു  പ്രധനാനതപ്പട
വസ്തുതയനാണന്ന്.  ഇവതരതയലനാവം പനാര്പ്പനിക്കണതമങനില ഇസൗ സര്ക്കനാര് ഇന്നന്ന് തടങ്ങനി
വച  നടപടനികേള്  പൂര്തശകേരനിക്കനാന്  കേഴനിയണവം.  അതനില  വലനിയ  പങന്ന്  നമുക്കന്ന്
വഹനിക്കനാനുണ്ടന്ന്.  കേക്ഷനിരനാഷ്ട്രശയവം  കനനാക്കനാതത  പ്രവര്തനിചനാല  മനാതകമ  അവ
പൂര്തശകേരനിക്കനാന്  കേഴനിയുകേയുള്ളൂ.  കേഴനിഞ്ഞ  എല.ഡനി.എഫന്ന്.  സര്ക്കനാരനിതന
കേനാലതന്ന് തടര്നവന്ന ഒരു പ്രധനാനതപ്പട നടപടനിയനായനിരുന ഇ.എവം.എസന്ന്.  ഭവന
പദ്ധതനി. ആ പദ്ധതനി കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കനാരനിതന കേനാലതന്ന് തടര്നകപനായനിരുതന്നങനില
ഇസൗ  പ്രശവം  കുകറേ  പരനിഹരനിക്കനാന്  കേഴനിയുമനായനിരുന.  അന്നതത  പഞനായതന്ന്
വകുപ്പുമന്ത്രനി നനിയമസഭയനില ഒരു ബനില തകേനാണവന.  ഇ.എവം.എസന്ന്. ഭവന പദ്ധതനി
മനാറനി  സനാനസ്വനവം  പദ്ധതനി  തകേനാണവന.  ഞനാന്  ആ  ചെര്ചയനില  പതങടതന്ന്
സവംസനാരനിചതനാണന്ന്.  ഇ.എവം.എസന്ന്.-തന കപരന്ന് മനാറനി സനി.എചന്ന്. മുഹമദന്ന് കകേനായയുതട
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കപരനിടനാലവം തരകക്കടനില.  ആ പദ്ധതനി നമ്മുതട നനാടനില കവണതമന്നന്ന് പറേഞ്ഞകപ്പനാള്
ഇ.എവം.എസന്ന്. ഭവന പദ്ധതനി മനാറ്റുന്ന പ്രശകമയനിതലന്നനാണന്ന് മന്ത്രനി മറപടനി പറേഞ്ഞതന്ന്.
എന്നനാല അഞ്ചുതകേനാലക്കനാലവം യു.ഡനി.എഫന്ന്.  സര്ക്കനാര്  ഭരനിചനിടന്ന് ഒരു വശടകപനാലവം
തകേനാടക്കനാന്  കേഴനിഞ്ഞനില.  അതനിനുമുമ്പുവതര  പഞനായതന്ന്  തമമ്പര്മനാര്ക്കുവം  പഞനായതന്ന്
പ്രസനിഡനനിനുവം  നനാടനിതലനാരു  വനിലയുണ്ടനായനിരുന.  ഒരു  വനാര്ഡനില അഞ്ചുവം  പത്തുവം
വശടന്ന്  തകേനാടക്കനാന് കേഴനിയുമനായനിരുന.  പകക്ഷ ആ സര്ക്കനാര്  നടപടനി  മനാറനി,  വശടന്ന്
തകേനാടക്കനാതനായകപ്പനാള് പഞനായതന്ന് തമമ്പര്മനാര്ക്കുകപനാലവം നനാടനില വഴനി നടക്കനാന്
കേഴനിയനാത അവസ്ഥയനായനി. അതനിതന ഫലമനായനി നമ്മുതട നനാടനില വശടനിലനാതവരുതട എണ്ണവം
വര്ദ്ധനിച്ചു.  അതലങനില  അഞ്ചുതകേനാലവം  തകേനാണ്ടന്ന്  വശടനിലനാതവരുതട  എണ്ണവം  കുറേച്ചു
തകേനാണവരനാന്  കേഴനിയുമനായനിരുന.  ഇക്കനാരത്സ്യങ്ങതളലനാവം  പരനിഹരനിക്കനാനുള്ള  നടപടനികേളുമനായനി
ഈ സര്ക്കനാര്  മുകന്നനാടകപനാകുവം.  കകേനാടനിക്കണക്കനിനന്ന് രൂപ തചെലവു തചെയന്ന്  വശടനിലനാതവതര
മുഴുവന്  പനാര്പ്പനിക്കനാനുവം  വശടന്ന്  വയനാന് സ്ഥലമനിലനാതവര്ക്കന്ന്   ഭൂമനി   വനാങ്ങനി  വശടന്ന്
വയനാനുമുള്ള നടപടനി സസ്വശകേരനിച്ചുതടങ്ങനി. നമ്മുതട നനാടനിതല പനാര്ശസ്വവത്ക്കരനിക്കതപ്പട
മുഴുവന് ആളുകേതളയുവം  സവംരക്ഷനിക്കനാനുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങളുതട  ഭനാഗമനായനിടനാണന്ന് ഇസൗ
സര്ക്കനാര്   പ്രവര്തനിക്കുന്നതതനള്ളതതകേനാണ്ടന്ന്  കൂടതല  ജകനനാപകേനാരപ്രദമനായ
നടപടനികേള്  സസ്വശകേരനിക്കുന്ന  സര്ക്കനാരനാണനിതതന്നന്ന്  തപനാതസമൂഹവം  അവംഗശകേരനിച്ചു
വരനികേയനാണന്ന്.  അക്കനാരത്സ്യവം   പ്രതനിപക്ഷവം അവംഗശകേരനിക്കുന്നനിതല ല്ല്ലെന്നതന്ന്  പ്രധനാനമനാണന്ന്.
ജനനാധനിപതത്സ്യപരമനായനി  പ്രവര്തനിക്കുന്ന  പ്രതനിപക്ഷവം  ഭരണകേക്ഷനിതയ  എതനിര്ക്കുന്നതന്ന്
സസ്വനാഭനാവനികേമനാണന്ന്.  പകക്ഷ  എലനാ  കേനാരത്സ്യങ്ങളനിലവം   എതനിര്കക്കണ്ടതകണ്ടനാ?  ഇസൗ
ഗവണ്തമനന്ന്  തകേനാണവരുന്ന  എലനാ  നടപടനികേതളയുവം  എതനിര്ക്കുകേ  എന്ന  നനിലപനാടനാണന്ന്
പ്രതനിപക്ഷവം ഇന്നന്ന് സസ്വശകേരനിച്ചുതകേനാണ്ടനിരനിക്കുന്നതന്ന്. രനാഷ്ട്രശയപരമനായനി എതനിര്ക്കുന്നകതനാതടനാപ്പവം
ജനനാധനിപതത്സ്യപരമനായ  നടപടനി  സസ്വശകേരനിചന്ന്  മുകന്നനാടകപനാകേനാന്  പ്രതനിപക്ഷവം
തയനാറേനാകുന്നനില.

കേനാര്ഷനികേ കമഖലതയക്കുറേനിചന്ന്  ബഡ്ജറനില പരനാമര്ശനിക്കുനണ്ടന്ന്.  കേനാര്ഷനികേ

കമഖലയന്ന് സര്ക്കനാര് കുറേച്ചുകൂടനി മുന്ഗണന നലകേണതമന്നന്ന്  ഭരണകേക്ഷനിയവംഗങ്ങളുവം

പ്രതനിപക്ഷനാവംഗങ്ങളുവം  പല  ചെര്ചകേളനിലവം  പറേഞ്ഞു.  ഇതനിനനായനി  ബഡ്ജറനില  അവംഗശകേരനിച

സവംഖത്സ്യ  അപരത്സ്യനാപമനാതണന്ന  അഭനിപ്രനായവം  അനവം  ഇനവം  ഞങ്ങള്ക്കുണ്ടന്ന്.

ജനനാധനിപതത്സ്യപരമനായനി  കേനാരത്സ്യങ്ങള്  പറേയുന്നതനിനുപകേരവം  എലനാവം  തതറനായനി  കേണ്ടന്ന്

പ്രതനികേരനിക്കുന്ന  പ്രതനിപക്ഷമനാകേരുതന്ന്.  ഇസൗ  സര്ക്കനാരനിതന  നല  നടപടനികേതള

പ്രതനിപക്ഷവം  അവംഗശകേരനിക്കണവം.   നമ്മുതട നനാടനില  മത തശവ്രവനാദ സവംഘടനകേള്

നടതനിതക്കനാണ്ടനിരനിക്കുന്ന  പ്രവര്തനങ്ങളുള്തപ്പതടയുള്ള  എലനാ  തതറനായ  നടപടനി

കേള്ക്കുതമതനിരനായനി  നമുതക്കലനാവര്ക്കുവം കയനാജനിചന്ന്  പ്രവര്തനിക്കനാന് കേഴനിയണതമന്നന്ന്

പറേഞ്ഞുതകേനാണ്ടന്ന് ഞനാന് നനിര്ത്തുന.
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ശ്രശ  .   പനി  .   ബനി  .   അബന്ന് ദുല റേസനാക്കന്ന്:  സര്,  ധനവനിനനികയനാഗ ബനിലനിതന ഞനാന്
എതനിര്ക്കുകേയനാണന്ന്.   കകേരളപ്പനിറേവനിയുതട അറപതനാവം വനാര്ഷനികേവം ആകഘനാഷനിക്കുന്ന
ഇസൗ  അവസരതനില  നമ്മുതട  രനാഷ്ട്രശയ, സനാമൂഹനികേ,  സനാമ്പതനികേ,  വനികേസന
രവംഗങ്ങളനില  സവംസ്ഥനാനവം  പകേവരനിച  കനടങ്ങള്  ചെര്ചയന്ന്  വനികധയമനാക്കുന്ന  ഒരു
സന്ദര്ഭവം കൂടനിയനാണനിതന്ന്.   കകേരളതനിതല വനിവനിധ വനികേസന പ്രവര്തനങ്ങളുമനായനി
ബന്ധതപ്പടന്ന് വത്സ്യക്തമനായ കേനാഴ്ചപ്പനാകടനാതട,  ഒരു മനകസനാതട പ്രവര്തനിക്കണതമന്നനാണന്ന്
കകേരളശയ സമൂഹവം ആഗഹനിക്കുന്നതന്ന്.   നമ്മുതട സവംസ്ഥനാനതന്ന് അടനിസ്ഥനാനപരമനായ
പല മനാറങ്ങളുവം സവംഭവനിക്കുകേയുവം മറ്റു സവംസ്ഥനാനങ്ങകളക്കനാള് വനിവനിധ കമഖലകേളനില
കനടങ്ങളുവം  വളര്ചയുവം  കനടനാനനായനി  എന്നതവം  നമുക്കന്ന്  അഭനിമനാനനിക്കനാവുന്നതനാണന്ന്.
എന്നനാല  വലനിതയനാരു  വനിഭനാഗവം  ഇനനിയുവം  ഇതനിതന  ഉപകഭനാക്തനാക്കളനായനിടനിതലന്ന
വസ്തുത  ഗസൗരവമനായനി  കേനാകണണ്ടതണ്ടന്ന്.  അഞ്ചുമനാസവം  തകേനാണ്ടന്ന്  സര്ക്കനാര്  ധനാരനാളവം
നല കേനാരത്സ്യങ്ങള് തചെയനിടതണ്ടന്നന്ന് ഇവനിതട ബഹുമനാനതപ്പട ശ്രശ.  തകേ.  കുഞ്ഞനിരനാമന്
സൂചെനിപ്പനിച്ചു.  എതന  നനികയനാജകേമണലതനില  ധനാരനാളവം   പദ്ധതനികേള്  കേഴനിഞ്ഞ
യു.ഡനി.എഫന്ന്.  സര്ക്കനാര്  ആരവംഭനിചനിടണ്ടന്ന്.  ധനാരനാളവം  സസ്വപപദ്ധതനികേള്  യനാഥനാര്തത്സ്യമനായനി.
എന്നനാല  ഇന്നന്ന്  പല  പദ്ധതനികേളുതടയുവം  മനിനുക്കുപണനികേള്  മനാതമനാണന്ന്  നടന
വരുന്നതന്ന്.  ഇക്കഴനിഞ്ഞ അഞ്ചുമനാസവം എതന നനികയനാജകേമണലതനില  ചെനികേനിതനാ
സഹനായ  ഫണ്ടനിനന്ന്  10  തതപസകപനാലവം  ലഭനിചതനായനി  എനനിക്കന്ന്  അറേനിവനില.
കകേരളതനില വളതര പനികന്നനാക്കവം നനിലക്കുന്ന കേനാസര്കഗനാഡന്ന് ജനിലയനില ശ്രശ. രകമശന്ന്
തചെന്നനിതല ഒരു സമനാധനാന യനാത നടത്തുകേയുവം കേനാസര്കഗനാഡന്ന് ജനിലയന്ന് പ്രകതത്സ്യകേമനായനി ഒരു
കപ്രനാജകണ്ടനാക്കണതമന്ന ഉകദ്ദേശത്സ്യലക്ഷത്സ്യകതനാടകൂടനി  ഒരു കേമശഷതന വയണതമന്നന്ന്
ബഹുമനാനതപ്പട  അന്നതത  മുഖത്സ്യമന്ത്രനി  ശ്രശ.  ഉമന്  ചെനാണ്ടനികയനാടന്ന്  ആവശത്സ്യതപ്പടതനിതനയുവം
അടനിസ്ഥനാനതനില ധനാരനാളവം വനികേസന പദ്ധതനികേള് ജനിലയന്ന് ലഭത്സ്യമനായനിടതണ്ടനള്ളതന്ന്
പറേയനാതനിരനിക്കനാന്  നനിര്വ്വനാഹമനില.  അങ്ങതന  കേനാസര്കഗനാഡനിതന  പനികന്നനാക്കനാവസ്ഥയന്ന്
ഒരളവുവതര  പരനിഹനാരവം  കേനാണനാന്  സനാധനിചനിടണ്ടന്ന്.  എന്നനാല  ഇസൗ  വര്ഷവം  ആവശത്സ്യമനായ
കപ്രനാജകണ്ടനാക്കനാന്കപനാലവം സനാധനിചനിടനിതലനള്ള ദുദുഃഖകേരമനായ വനിഷയവം കൂടനിയുണ്ടന്ന്.
ധനാരനാളവം  കരനാഗങ്ങള്  പനിടനിതപടന്ന  എന്കഡനാസള്ഫനാന്  ദുരനിതബനാധനിത  കമഖലയനാണന്ന്
കേനാസര്കഗനാഡന്ന്  കമഖല,  പ്രകതത്സ്യകേനിച്ചുവം  എതന  നനികയനാജകേമണലവം.  ഒരു  സൂപ്പര്
തസഷത്സ്യനാലനിറനി  ആശുപതനി  ആ  പ്രകദശതനിലനാതതനിനനാല  കൂടതല  കരനാഗനികേളുവം
ആശ്രയനിക്കുന്നതന്ന്  മവംഗലനാപുരവം  ആശുപതനിതയയനാണന്ന്.  എതന  നനികയനാജകേ
മണലതനില  നനിനവം  പരനിയനാരതന്ന്  എതണതമങനില  140  ഒനാളവം  കേനി.മശ.
സഞരനിക്കണവം.  18  കേനികലനാമശറര്  സഞരനിചനാല  മവംഗലനാപുരതന്ന്  ചെനികേനിത
കതടനാവുന്നതനാണന്ന്.  അതന്ന്  പരനിഹരനിക്കനാന്   ഇനവതര  സനാധനിചനിടനില.  കേനാരുണത്സ്യ
തബനവലനന്ന്  ഫണ്ടനിതന അനുകൂലത്സ്യവുവം  മുഖത്സ്യമന്ത്രനിയുതട ദുരനിതനാശസ്വനാസ നനിധനിയനില
നനിനള്ള  ചെനികേനിതനാ  സഹനായവുവം  ഇകപ്പനാള്   ലഭത്സ്യമനാകുന്നനിതലന്ന  കഖദകേരമനായ
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വസ്തുതയുണ്ടന്ന്.  അതകപനാതല  കേനാസര്കഗനാഡന്ന് ജനിലയനില നനിനവം എതന നനികയനാജകേ
മണലതനിലനനിനവം  8000-കതനാളവം  വനിദത്സ്യനാര്തനികേള്  മവംഗലനാപുരതന്ന്  തടര്
പഠനതനിനനായനി  കപനാകുകേയനാണന്ന്.  അവര്ക്കന്ന്  കൃതത്സ്യമനായനി  കപനാകേനാന്  തടയനികനനാ
ബസ്സുകേകളനാ  ഇല.  ഈ  പ്രശവം  പരനിഹരനിക്കനാനനായനി  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കനാര്  ഒരു
കപനാളനിതടകനിക്കന്ന്  കകേനാകളജന്ന്  ബഡ്ജറനില  അനസൗണ്സന്ന്  തചെയനിടണ്ടന്ന്.  അതന്ന്
പരനിഗണനിക്കുന്നതനിനനാവശത്സ്യമനായ നടപടനി സസ്വശകേരനിക്കണവം.  ഏഴന്ന് ഭനാഷയുതട സവംഗമ
ഭൂമനിയനില  നനിന്നനാണന്ന് ഞനാന് വരുന്നതന്ന്.  അതകൂടനാതത ബത്സ്യനാരനി ഭനാഷകേളുമുണ്ടന്ന്. ഏഴന്ന്
ഭനാഷയനിലവം കവണതമങനില സവംസനാരനിക്കനാവം.  (കേന്നട, ബത്സ്യനാരനി, തളു എന്നശ ഭനാഷകേള്
സവംസനാരനിച്ചു)   അതനായതന്ന്, ഏഴന്ന് ഭനാഷ  കൂടനാതത ബത്സ്യനാരനി ഭനാഷയുമുണ്ടന്ന്.

(അദ്ധത്സ്യക്ഷകവദനിയനില മനി. തഡപന്യൂടനി സശക്കര്)

അങ്ങതന എടന്ന്  ഭനാഷ  സവംഗമനിക്കുന്ന  ഭൂമനിയനാണന്ന്.  മലയനാളവം  കശ്രഷ

ഭനാഷയനാക്കണതമന്നന്ന് ഇന്നതല  ബഹുമനാനതപ്പട  മുഖത്സ്യമന്ത്രനി  കകേരളതനിതന  60 -ാം

പനിറേന്നനാള് ആകഘനാഷനിക്കുന്ന കവളയനില  പ്രസവംഗനിക്കുകേയുണ്ടനായനി.  നനിര്ബന്ധമനായുവം

മലയനാളവം പഠനിക്കണതമന്നന്ന് പ്രഖത്സ്യനാപനിക്കുകമ്പനാഴുവം  എതന നനികയനാജകേമണലതനിതല

കവനാര്ക്കനാടനി ഗനാമപഞനായതനില മലയനാളവം പഠനിപ്പനിക്കുന്ന സ്കൂളനില. അവനിതട മലയനാളവം

ഭനാഷനാസ്കൂള്  അനുവദനിക്കനാനനാവശത്സ്യമനായ  നടപടനി  സസ്വശകേരനിക്കണവം.  അകതനാതടനാപ്പവം

ഭനാഷനാനന്യൂനപക്ഷങ്ങതള  സവംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനന്ന്  പ്രകതത്സ്യകേമനായനി  കകേനാഴ്സുകേളുവം  പനി.ജനി.

കകേനാഴ്സുകേളുവം അനുവദനിക്കണതമനകൂടനി  അഭത്സ്യര്തനിക്കുന.

ശ്രശമതനി ഇ  .   എസന്ന്  .   ബനിജനികമനാള്: സര്, ഞനാന് ഇസൗ ധനവനിനനികയനാഗ ബനിലനിതന

അനുകൂലനിക്കുന.  ബഹുമനാനത്സ്യനനായ  പനി.  ബനി.  അബ്ദുല  റേസനാക്കന്ന്  ഏതന്ന്  കലനാകേത്തു

നനിന്നനാണന്ന്  സവംസനാരനിചതതന്നന്ന്  എനനിക്കറേനിയനില. സനാധനാരണഗതനിയനില  ഭനാഷനാവരവം

കേനിടനിയനാല  ഏതന്ന്  ഭനാഷയുവം,  അനത്സ്യഭനാഷകേളുവം  നമള്  സവംസനാരനിക്കുവം.  ഞനാനുവം  അകദ്ദേഹവുവം

മുഖത്സ്യമന്ത്രനി തചെയര്മനാനനായനിടള്ള ലനിവംഗസ്വനിസനികേന്ന്  തതമകനനാറേനിറനി  കേമനിറനിയനിതല അവംഗങ്ങളനാണന്ന്.

ആ കേമനിറനിയനില ഇതരവം വനിഷയങ്ങള് വനിശദമനായനി സവംസനാരനിക്കനാറണ്ടന്ന്, അതമനായനി

ബന്ധതപ്പട  ശനിപനാര്ശകേളുമുണ്ടന്ന്.  ഞനാനുവം  അങ്ങുവം  പതങടത  ലനിവംഗസ്വനിസനികേന്ന്  തതമകനനാറേനിറനി

കേമനിറനിയനില  പല തശരുമനാനങ്ങളുതമടത്തുതവങനിലവം അവതയനാനവം നടപ്പനിലനാക്കനാന്

കേഴനിഞ്ഞനിടനിതലനള്ളതനാണന്ന് ഗുരുതരമനായ പ്രശവം. ലനിവംഗസ്വനിസനികേന്ന് തതമകനനാറേനിറനിയുമനായനി

ബന്ധതപ്പടന്ന്  ശനിപനാര്ശ തചെയ്യുന്ന പ്രശങ്ങള്ക്കന്ന് പലകപ്പനാഴുവം പരനിഹനാരമുണ്ടനാകേനാറേനില.

കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കനാരനിതന  കേനാലതന്ന്  മുഖത്സ്യമന്ത്രനിയുതട  സനാന്നനിദ്ധത്സ്യതനിതലടത  തശരുമനാനങ്ങള്

നടപ്പനിലനാക്കനാതതനിതനത്തുടര്ന്നന്ന്  ഇസൗ  സര്ക്കനാര്  അധനികേനാരകമറകശഷവം  ആ

ശനിപനാര്ശകേള് നടപ്പനിലനാക്കുന്നതനിനുകവണ്ടനിയുള്ള ഉതരവുകേളനിറേക്കനിയനിടണ്ടന്ന്.
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മുഖത്സ്യമന്ത്രനിയനാണന്ന്  ചെനികേനിതനാ  ധനസഹനായങ്ങള്  പ്രധനാനമനായുവം  വനിതരണവം
തചെയ്യുന്നതന്ന്. കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കനാരനിതന കേനാലതന്ന് ചെനികേനിതനാ ധനസഹനായവം വനിതരണവം
തചെയ്യുന്നതനിനന്ന്  ഒടനവധനി  നൂലനാമനാലകേളുണ്ടനായനിരുന.   മുഖത്സ്യമന്ത്രനിയടക്കവം  വന്
സന്നനാഹകതനാടകൂടനി വന്നന്ന് തപനാതജനസമ്പര്ക്ക പരനിപനാടനിയുതട കപരനില വനാങ്ങനിയ
അകപക്ഷകേള്  എവനികടയന്ന്  കപനാതയന്നന്ന്  അറേനിയനില.  ചെനിലര്തക്കനാതക്ക  25,000,  50,000,
1,00,000 രൂപതയനാതക്ക അനുവദനിചന്ന് കേനിടനിയനിടണ്ടന്ന്. അകപക്ഷകേള് എവനിതടയനാതണന്നറേനിയനാതത
അകനസ്വഷനിചന്ന്  നടക്കുന്ന  ആളുകേകളനാടന്ന്  പുതനിയ  അകപക്ഷകേള്  ആവശത്സ്യതപ്പടകേയുവം  അതനിതന
നടപടനിക്രമങ്ങള്  ലഘൂകേരനിക്കുകേയുവം  തചെയനിടണ്ടന്ന്.  ചെനികേനിതനാ  ധനസഹനായവുമനായനി
ബന്ധതപ്പട അകപക്ഷകേള് പലതവം നഷ്ടതപ്പടനിടണ്ടന്ന്. പഴയ അകപക്ഷയുതട കഫനാകടനാസനാറ്റുമനായനി
പുതനിയ  അകപക്ഷ  സമര്പ്പനിക്കുന്നതനിനനായനി  ആളുകേള്  എതനികചരുനമുണ്ടന്ന്.   നനിങ്ങളുതട
അകപക്ഷ  നടപടനി സസ്വശകേരനിക്കുന്നതനിനുകവണ്ടനി അയച്ചു തകേനാടതനിടതണ്ടനള്ള കേതന്ന്
കേനിടനി എന്നതനിനപ്പുറേകതയന്ന് കേനാരത്സ്യമനായ നടപടനികേതളനാനമുണ്ടനായനിടനില.  തപനാതജനസമ്പര്ക്ക
പരനിപനാടനിയുതട കപരനില എന്തുമനാതവം  തകേയനാണന്ന് തചെലവഴനിചതതനള്ള തഞടനിക്കുന്ന
സവംഭവങ്ങളനാണന്ന്  പുറേത്തുവരുന്നതന്ന്.  25,000  രൂപ  വതര  റേവനന്യൂ  വകുപ്പുമന്ത്രനിക്കന്ന്
ചെനികേനിതനാ ധനസഹനായവം  തകേനാടക്കുന്നതനിനുള്ള ഉതരവുണ്ടന്ന്.  ജനിലനാ  കേളകര്മനാര്ക്കന്ന്
2,000  രൂപ  വതര  ധനസഹനായവം  തകേനാടക്കുന്നതനിനുള്ള  ഉതരവന്ന്  ഇസൗ  സര്ക്കനാര്
അധനികേനാരകമറകശഷവം നലകേനിയനിടണ്ടന്ന്.

ശ്രശ  .    അടൂര്  പ്രകേനാശന്ന്:  സര്,  റേവനന്യൂ  വകുപ്പുമന്ത്രനിക്കന്ന്  ധനാരനാളവം  അകപക്ഷകേള്
തകേനാടതനിടണ്ടന്ന്.  ഇതവതര  ഒരു  നയനാതതപസ  കപനാലവം  കേനിടനിയനിടനിതലന്ന  കേനാരത്സ്യവം
അങ്ങയുതട ശ്രദ്ധയനിലതപ്പടനിടകണ്ടനാ?

ശ്രശമതനി ഇ  .   എസന്ന്  .   ബനിജനികമനാള് : സര്, ശ്രശ. എസന്ന്. രനാകജന്ദ്രന് എവം.എല.എ.
അകദ്ദേഹതനിതന മണലതനില കേനിടനിതയന്നന്ന് പറേയുന. എതന മണലതനിലവം  കേനിടനി.
25,000  രൂപ  വതരയുള്ള  ധനസഹനായമനാതണങനില  റേവനന്യൂ  വകുപ്പുമന്ത്രനിക്കന്ന്  തകേനാടക്കനാവം.
അതനിനന്ന് മുകേളനിലനാതണങനില മനാതവം മുഖത്സ്യമന്ത്രനിയുതട അനുമതനി മതനിതയന്നന്ന് പറേയുന്നതന്ന്
അധനികേനാരവനികകേന്ദ്രശകേരണമനാണന്ന്.  അധനികേനാര  വനികകേന്ദ്രശകേരണതനിതന  ഭനാഗമനായനി
സര്ക്കനാര്  എടക്കുന്ന  നടപടനികേള്  അവംഗശകേരനിക്കുന്നതനിനന്ന്  പകേരവം  ഞങ്ങള്ക്കന്ന്  ചെനികേനിതനാ
ധനസഹനായവം കേനിടനിയനിതലന്ന രൂപതനില പറേയുന്നതന്ന് ശരനിയനായ നടപടനിയല.

വനിദത്സ്യനാര്തനികേള്ക്കന്ന്  വനിദത്സ്യനാഭത്സ്യനാസ  വനായ്പ  അനുവദനിചതന്ന്  തനിരനിചടയനാത
കകേസകേളനില  ആര്.ആര്.  നടപടനികേള്  സസ്വശകേരനിക്കുന്നതനിനന്ന്  റേനിലയന്സന്ന്  ഗ്രൂപ്പനിനന്ന്
കേസ്വകടഷന് തകേനാടതനിരനിക്കുകേയനായനിരുന.  കസറന്ന് ബനാങന്ന് ഓഫന്ന് ടനാവന്കൂര് അടക്കവം
അവര്ക്കന്ന് കേനിടനാനുള്ള  123  കകേനാടനി  രൂപ  പനിരനിതചടക്കുന്നതനിനുകവണ്ടനി റേനിലയന്സന്ന്
ഗ്രൂപ്പനിനന്ന്  കേസ്വകടഷന്  തകേനാടത  സനാഹചെരത്സ്യതനിലനനിന്നന്ന്  കുടനികേളുതട  കപരനില
നടതനിതക്കനാണ്ടനിരനിക്കുന്ന  ആര്.ആര്.  നടപടനികേള്  നനിര്തനിവയ്ക്കുന്നതനിനനായനി
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ബഡ്ജറനില തകേ പ്രഖത്സ്യനാപനിച്ചുതകേനാണ്ടന്ന് ആവശത്സ്യമനായ  നടപടനികേളുമനായനി  സര്ക്കനാര്
മുകന്നനാടകപനാകുകേയനാണന്ന്.   സബ്ജകന്ന്  ആവകറേജന്ന്  60  ശതമനാനവം  മനാര്ക്കന്ന്  കേനിടനിയനാല
കപനാരനാ,  ഒനാകരനാ  സബ്ജകനിനുവം  60  ശതമനാനവം  മനാര്ക്കുതണ്ടങനില  മനാതകമ
വനിദത്സ്യനാര്തനികേള്ക്കന്ന് വനിദത്സ്യനാഭത്സ്യനാസ വനായ്പ ലഭത്സ്യമനാകുമനായനിരുനള്ളൂതവങനില ഇകപ്പനാള് 60
ശതമനാനവം എനള്ളതന്ന് 55 ശതമനാനവം മനാര്ക്കനായനാലവം, അതനായതന്ന് സബ്ജകന്ന് ആവകറേജന്ന്
എന്നതനിനുപകേരവം  ഫനിസനികന്ന്,  തകേമനിസ്ട്രേനി,  ബകയനാളജനി/ഫനിസനികന്ന്,  തകേമനിസ്ട്രേനി,
മനാതമനാറനികന്ന്  ഇസൗ  മൂന്നന്ന്  ഇന്ഡനിവനിഡദ്യുവല  സബ്ജകനിനന്ന്  ആതകേ  60  ശതമനാനവം
മനാര്ക്കുള്ള   കുടനികേള്ക്കുവം വനിദത്സ്യനാഭത്സ്യനാസ വനായ്പ തകേനാടക്കുന്നതനിനുള്ള കസറന്ന്  തലവല
ബനാകങഴന്ന്  കേമനിറനിയുതട  അതതഡസ്വസന്ന്   ആയനിരക്കണക്കനിനന്ന്  കുടനികേള്ക്കന്ന്  ഏതറേ
സഹനായകേരമനായനിടള്ളതനാണന്ന്.

1.00 PM]

ഇസൗ  സര്ക്കനാര്  ഏറവുവം  വനിപ്ലൈവകേരമനായനി  മുകന്നനാടകപനാകുന്നതന്ന്  ടൂറേനിസവം
രവംഗവുമനായനി  ബന്ധതപ്പടനാണന്ന്.   ടൂറേനിസതനിനന്ന്   പുതനിതയനാരു  മുഖവം  നലകുന്നതനിനു
കവണ്ടനി ബഹുമനാനത്സ്യനനായനിടള്ള ടൂറേനിസവം വകുപ്പുമന്ത്രനിയുതട കനതൃതസ്വതനില നടത്തുന്ന
ഇടതപടലകേതള ഇസൗയവസരതനില പ്രകതത്സ്യകേമനായനി പ്രശവംസനിക്കുകേയനാണന്ന്.   കൂടതല
തതനാഴനിലവസരങ്ങള് സൃഷ്ടനിക്കണതമന്ന ഉകദ്ദേശത്സ്യകതനാടകൂടനിയനാണന്ന് ടൂറേനിസവം രവംഗതത
പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കന്ന് സര്ക്കനാര് തടക്കവംകുറേനിചനിടള്ളതന്ന്.  കസനാര്ട്സമനായനി ബന്ധതപ്പടന്ന്
സര്ക്കനാരനിതന  ശ്രദ്ധയനിലതപ്പടതനാനുള്ള  പ്രധനാനതപ്പട  ഒരു  പ്രശവം,  മനാകസഴന്ന്
അകസനാസനികയഷനുമനായനി  ബന്ധതപ്പടന്ന്  നനാഷണല  തഗയനിവംസന്ന്  ഇപ്രനാവശത്സ്യവം  കകേരളതനില
വചനാണന്ന്  നടത്തുന്നതന്ന്.  തഫബ്രുവരനി  21  മുതല  25  വതരയുള്ള  തശയതനികേളനില  35
വയസനിനന്ന് മുകേളനിലള്ളവരുതട  മനാകസഴന്ന്  അകസനാസനികയഷതന നനാഷണല മശറന്ന് നടക്കുകമ്പനാള്
സവംസ്ഥനാന സര്ക്കനാര് തകേനാടക്കനാറള്ള അകലനാടന്ന്തമനന്ന്  മനാകസഴന്ന്  അകസനാസനികയഷന്
സവംഘടനിപ്പനിക്കുന്നവരുതട  മതരവുമനായനി  ബന്ധതപ്പടമുണ്ടനാകേണവം.  'എലനാവര്ക്കുവം
കസനാര്ട്സന്ന്  എലനാവര്ക്കുവം ആകരനാഗത്സ്യവം'  എന്ന വനിഷയവം  മുന്നനില കേണതകേനാണ്ടനാണന്ന്
സര്ക്കനാര് അതനിതന പ്രവര്തനങ്ങള് ആരവംഭനിചതന്ന്.  ഇകപ്പനാള് മുഖത്സ്യമന്ത്രനി തതന്നയനാണന്ന് ആ
വകുപ്പന്ന്  പകേകേനാരത്സ്യവം  തചെയ്യുന്നതന്ന്.  മനാകസഴന്ന്  അകസനാസനികയഷതന  കസനാര്ട്സന്ന്  നടക്കുകമ്പനാള്
സര്ക്കനാരനിതന പ്രകതത്സ്യകേ ശ്രദ്ധയുണ്ടനാകേണതമന്നന്ന്   അഭത്സ്യര്തനിക്കുകേയനാണന്ന്.

മതറനാന്നന്ന്,  വനവം വകുപ്പുമനായനി ബന്ധതപ്പടള്ളതനാണന്ന്.  ടൂറേനിസവം വകുപ്പുമന്ത്രനിയുതട
ശ്രദ്ധകൂടനി  ഇതനിലണ്ടനാകേണവം.  ഇനര്നനാഷണല  ടൂറേനിസന്ന്  കകേന്ദ്രമനാണന്ന്  കതക്കടനി.
അവനിതട  എത്തുന്നവരുതട  പ്രധനാന  ആഗഹവം  കബനാടനിവംഗനാണന്ന്.  കബനാടനിവംഗന്ന്  നടതനിയനാല
മനാതകമ കതക്കടനിയുതട മകനനാഹനാരനിത ആളുകേള്ക്കന്ന് ആസസ്വദനിക്കനാന് കേഴനിയൂ.  തവള്ളതനിതന
കുറേവുതകേനാണ്ടന്ന് 110 അടനി തനാകഴയന്ന് കപനായതനിനനാല തമനിഴനാടനികലയന്ന് ഇകപ്പനാള് തവള്ളവം
കപനാകുന്നനില.   തമനിഴനാടനികലയന്ന്  തവള്ളവം  കപനാകുന്നനിതലന്ന കേനാരണതനാല  അവനിതട
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കബനാടനിവംഗന്ന്  നനിര്തനിവയനാറേനില.  തവള്ളവം കുറേയുകമ്പനാള് കഫനാടനിവംഗന്ന്  തജടനിയുണ്ടനാക്കനി
അവനിതടനനിന്നന്ന്  കബനാടന്ന്  സര്വ്വശസന്ന്  ആരവംഭനിക്കുമനായനിരുന.  ഇകപ്പനാഴതന്ന്  നനിര്തനി
വചനിരനിക്കുകേയനാണന്ന്.  ബഹുമനാനതപ്പട  ടൂറേനിസവം  വകുപ്പുമന്ത്രനി  ആ  വനിഷയതനില  ഇടതപടണവം.
മനാതൃകേനാകകേന്ദ്രമനായ  കതക്കടനിയനില  ടൂറേനിസവം  പദ്ധതനികേള്ക്കന്ന്  പ്രനാധനാനത്സ്യവം  നലകേനിതക്കനാണള്ള
പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കന്ന്  നടപടനി  സസ്വശകേരനിക്കണവം.  ബഹുമനാനതപ്പട  രണ്ടന്ന്  വകുപ്പുമന്ത്രനിമനാരുവം
കഫനാടനിവംഗന്ന് തജടനി അടക്കമുള്ള വനിഷയങ്ങളനില അടനിയനരമനായനി ഇടതപടന്ന് നനിര്തനി
വചനിരനിക്കുന്ന  കബനാടന്ന്  സര്വ്വശസന്ന്  പുനരനാരവംഭനിക്കുന്നതനിനുവം  കജനായനിനന്ന്  മശറനിവംഗന്ന്
ആവശത്സ്യമുതണ്ടങനില  അതരവം  മശറനിവംഗുകേള്  നടതനിതക്കനാണ്ടന്ന്,  അടനിയനരമനായനി
ഉതരവുണ്ടനാകേണതമനകൂടനി ഈ അവസരതനില  ഞനാന് അഭത്സ്യര്തനിക്കുന.

ശ്രശ  .    പനി  .    സനി  .    കജനാര്ജന്ന്:  സര്,  ധനമുള്ളനിടതകല ധനവനിനനികയനാഗതതപ്പറനി
ചെര്ച  തചെകയണ്ടതന്ന്.  ഇവനിതട  എവനിതടയനാണന്ന്  ധനവം?  ധനമനിലനാതനിടതന്ന്  ധനവനിനനികയനാഗ
ബനില ചെര്ചയനാണന്ന്.   ഒകന്നമുക്കനാല ചെക്രവം തകേനാണ്ടന്ന് എനന്ന് തചെയനാനനാതണന്നന്ന് പണ്ടന്ന്
കേനാരണവന്മേനാര് പറേഞ്ഞന്ന് കകേടനിടണ്ടന്ന്.   കകേരളതനിതന ഗതനി അതനാണന്ന്.  ഇനത്സ്യ എന്ന
മഹനാരനാജത്സ്യതനിതന  ഭനാഗമനാണന്ന്  നമതളന്നന്ന്  തകനടമനായനി  പറേയുകമ്പനാള്  നമുക്കന്ന്
ലഭനികക്കണ്ടതന്ന്  ലഭനിക്കണതമന്നന്ന്  പറേയനാന്  ആര്ക്കനാണന്ന്  ഭയവം?  ഇനത്സ്യനാ  ഗവണ്തമനനിതന
വശതവംവയ്പനില  നമുക്കന്ന്  എതനങനിലവം  കേനിടനകണ്ടനാ?  ഇകപ്പനാള്  ശ്രശമതനി  ഇ.  എസന്ന്.
ബനിജനികമനാള്  കുടനിതവള്ളതതയുവം  നദശജലതതയുവംകുറേനിചന്ന്  വലനിയ  ആകവശകതനാട
കൂടനി  പറേഞ്ഞു.  നമുക്കനുകൂലമനായനി  സവംസനാരനിക്കനാന്  ആരുണ്ടന്ന്?  ബഹുമനാനതപ്പട
സപ്രശവംകകേനാടതനികപനാലവം നമുക്കന്ന് എതനിരകല; തമനിഴനാടനിനുവം കേര്ണ്ണനാടകേതനിനുവം കവണ്ടനി
വനാദനിക്കുന്ന നനിയമ സവംവനിധനാനവം.  ഇകപ്പനാള്  പ്രനിയങരനനായ കമനാദനി  പഞവലസര
പദ്ധതനികേതള  തകേര്തന്ന് തരനിപ്പണമനാക്കനി  നശങ്ങുകേയകല?  കേഴനിഞ്ഞ തസപ്റവംബര്
26-നന്ന് മനാതൃഭൂമനി പതതനില വലനിതയനാരു വനാര്ത വന. "പനാവതപ്പട പടനികേജനാതനി
പടനികേവര്ഗ  വനിഭനാഗങ്ങതള  രക്ഷനിക്കനാന്  ഞനാനനിതനാ  ഉദയവം  തചെയനിരനിക്കുന  -
പ്രധനാനമന്ത്രനി". എനനാണന്ന്  തചെയ്തുവചനിരനിക്കുന്നതന്ന്.  2015  ജനുവരനി  ഒന്നനിനന്ന്  പഞവതര
പദ്ധതനിക്കന്ന് പകേരമനായനി കകേന്ദ്രഗവണ്തമനന്ന് നടപ്പനിലനാക്കനിയ നനാഷണല ഇന്സനിറന്യൂഷന് കഫനാര്
ടനാന്കസനാര്മനിവംഗന്ന് ഇനത്സ്യ, 'നശതനി ആകയനാഗന്ന്'  എന്ന പതനിനഞന്ന് വര്ഷ പദ്ധതനിയനില
പടനികേജനാതനി  പടനികേവര്ഗ  വനികേസന  പദ്ധതനിതയക്കുറേനിചന്ന്  പരനാമര്ശനിക്കുന്നത
കപനാലമനില.  ഈ രനാജത്സ്യതത പനാവപ്പട ആദനിവനാസനികേളുവം പടനികേജനാതനിക്കനാരുവം എനന്ന്
തചെയ്യുവം?  പതനിനഞന്ന് വര്ഷകതയന്ന് പദ്ധതനി രൂപശകേരനിക്കുകേയനാണന്ന്. ഇവനിതട മനിണ്ടനാന്
ആതരങനിലമുകണ്ടനാ?  ഒകന്നമുക്കനാല ചെക്രതനിനന്ന് ചെരനിതവം പറേഞ്ഞുതകേനാണ്ടന്ന് കഡനാ. ടനി. എവം.
കതനാമസന്ന്  ഐസകേന്ന്  നടക്കുകേയനാണന്ന്.  ആര്തക്കനന്ന്  കേനിടനാന്;  ഈ  ചെര്ചയന്ന്  എനന്ന്
പ്രസക്തനി? കകേരളതനില മൂന്നരകക്കനാടനികയനാളവം ജനങ്ങളുണ്ടന്ന്.  നനാല്പതന്ന് ലക്ഷകതനാളവം
ആളുകേള് ഇനത്സ്യക്കന്ന് പുറേതന്ന് കജനാലനി തചെയ്യുനണ്ടന്ന്.  കകേരളതനിനന്ന് പുറേതന്ന് ഇരുപതന്ന്
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ലക്ഷവം മലയനാളനികേളുണ്ടന്ന്.  ഈ പനാവതപ്പട വര്ഗതതപ്പറനി സവംസനാരനിക്കനാന് ആരുണ്ടന്ന്;
ഈ  സര്ക്കനാര്  ആ  കേനാരത്സ്യതനില  ശക്തമനായ  നനിലപനാടന്ന്  സസ്വശകേരനിക്കുകമനാ;   ബഹുമനാനതപ്പട
മുഖത്സ്യമന്ത്രനി  ശ്രശ.  പനിണറേനായനി  വനിജയനന്ന്  ഇതസവംബന്ധനിചന്ന്  തശരുമനാനതമടക്കനാന്  കേഴനിയുകമനാ;
വനികദശതന്ന് കജനാലനി  തചെയ്യുന്ന മലയനാളനികേളുതട  പ്രശങ്ങള്ക്കന്ന്  പരനിഹനാരമുണ്ടനാക്കനാന്
കേഴനിയുകമനാ;  കകേരളതനിനന്ന്  കേനികടണ്ടതന്ന്  കേനിടനാനുള്ള  സനാഹചെരത്സ്യവം  സൃഷ്ടനിക്കനാന്  കേഴനിയുകമനാ?
അങ്ങതനതയനാരു ബനില വരുകമ്പനാള്  ധനവനിനനികയനാഗ ബനിലനിതനപ്പറനിയുള്ള ബനാക്കനി
കേനാരത്സ്യങ്ങള് പറേയനാവം.  നന്ദനി, നമസനാരവം.

(അദ്ധത്സ്യക്ഷകവദനിയനില മനി. സശക്കര്)

ശ്രശ  .    സനി  .    എഫന്ന്  .    കതനാമസന്ന്:  സര്,  ഞനാന് ഈ ധനവനിനനികയനാഗ ബനിലനിതന
എതനിര്ക്കുന. ഇതന്ന് വനാസ്തവതനില ധനവനിനനികയനാഗതനിനുള്ള അനുവനാദമനാണന്ന്.  ഈ
സര്ക്കനാര്  അഞന്ന്  മനാസവം  പൂര്തനിയനാക്കനി,  കകേരളപ്പനിറേവനിയുതട  60  വര്ഷതനിതന
ആകഘനാഷങ്ങള് നടത്തുകമ്പനാള് എലനാവരുവം കയനാജനിക്കുന്ന ഒരു കേനാരത്സ്യമുണ്ടന്ന്.  നമള്
വനിചെനാരനിചതകപനാതല കുകറേ കേനാരത്സ്യങ്ങള് തചെയ്തു. പകക്ഷ ധനാരനാളവം കേനാരത്സ്യങ്ങള് മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന.
കനടങ്ങള്ക്കന്ന്  ഏറവുവം  കൂടതല  മുന്ഗണന  തകേനാടകക്കണ്ട,  സമൂഹതനിതല
പനാര്ശസ്വവലക്കരനിക്കതപ്പടവരുകടയുവം  അടനിസ്ഥനാന  ജനവനിഭനാഗങ്ങളുകടയുവം  പ്രശങ്ങള്
പരനിഹരനിക്കുന്നതനില   കനടമനാകണനാ  കകേനാടമനാകണനാ  ഉണ്ടനായതതന്നന്ന്  കനനാക്കനിയനാല
നമള്   പരനാജയതപ്പടവം.  എനനാണനിതനിനന്ന്  കേനാരണവം?  പദ്ധതനികേള്  സമയബന്ധനിതമനായനി
പൂര്തശകേരനിക്കുന്നനില;   ധനവനിനനികയനാഗവം  ശരനിയനായനി  നടക്കുന്നനില.  പദ്ധതനികേള്
പ്രഖത്സ്യനാപനിക്കുന്നതനിലല ല്ല്ലെ  കേനാരത്സ്യവം.  ഐ.എ.പവ.  പദ്ധതനിയനില  ഒരു  വശടനിനന്ന്  രണ്ടന്ന്
ലക്ഷവം  രൂപയനായനിരുന്നതന്ന്  മൂന്നന്ന്  ലക്ഷവം  രൂപയനാക്കുതമന്നന്ന്  ഇവനിതട  പറേഞ്ഞു.  ഒരു
ലക്ഷവം  രൂപയുതട  തര്ക്കവം  ഇവനിതട  വന.  അഞന്ന്  മനാസതനിനുള്ളനില  പരനിഹരനിക്കനാവുന്ന
പ്രശമനായനിരുന അതന്ന്. പനാവതപ്പട പടനികേജനാതനിക്കനാരുതട പൂര്തനിയനാക്കനാത വശടകേള്ക്കന്ന് ഈ
ഒരു ലക്ഷവം രൂപ ആരന്ന് തകേനാടക്കുതമന്നന്ന് ഇകപ്പനാഴുവം തശരുമനാനമനായനില.  പടനികേജനാതനി-
പടനികേവര്ഗ  പനികന്നനാക്ക  സമുദനായകക്ഷമ  വകുപ്പുമന്ത്രനിയുവം  തകദ്ദേശസസ്വയവംഭരണ
വകുപ്പുമന്ത്രനിയുമുണ്ടന്ന്.  രനാവനിതല ഇവനിതട തര്ക്കമനായനിരുന.  ഇതനിതന ബുദ്ധനിമുടകേള്
അനുഭവനിക്കുന്നതന്ന്  പനാവതപ്പട  അടനിസ്ഥനാന  ജനവനിഭനാഗങ്ങളനാണന്ന്.  ഐ.എ.പവ.
പദ്ധതനികേതളലനാവം  തപനാളനിഞ്ഞന്ന്  കേനിടക്കുകേയകല;  ഇ.എവം.എസന്ന്.  ഭവന  നനിര്മനാണ
പദ്ധതനി കപനായനികല; എവം. എന്. കഗനാവനിന്ദന് നനായര് തകേനാണവന്ന ലക്ഷവംവശടന്ന് പദ്ധതനി
പൂര്തശകേരനിക്കനാന് കേഴനികഞ്ഞനാ?  ഞങ്ങള് വശടകേള് എലനാവര്ക്കുവം തകേനാടക്കുതമന്നന്ന്
ഇകപ്പനാള്  പറേയുന.  പകക്ഷ  നടതനിയ  പ്രഖത്സ്യനാപനങ്ങള്  പ്രനാവര്തനികേമനാകയനാ?
ഇവനിതട  പദ്ധതനികേള്  പ്രഖത്സ്യനാപനിക്കുന്നതനില  എലനാവരുവം  മനിടക്കന്ന്  കേനാണനിക്കുനണ്ടന്ന്.
പകക്ഷ അതനിതന നനിര്വ്വഹണതനില,  ധനവനിനനികയനാഗതനില സമയബന്ധനിതമനായനി
കേനാരത്സ്യങ്ങള്  തകേനാണകപനാകേനാന്  സനാധനിക്കുനകണ്ടനാ?  ധനകേനാരത്സ്യ  വകുപ്പുമന്ത്രനി  കേത്സ്യനാബനിനറനില
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പദ്ധതനികേള്  പ്രഖത്സ്യനാപനിക്കുന്നതകപനാതല  പ്രധനാനമനാണന്ന്  സമയബന്ധനിതമനായനി  ആ
പദ്ധതനികേളുതട  നനിര്വ്വഹണവം  നടകതണ്ടതവം  പണതനിതന  വനിനനികയനാഗവുവം.
ഇകപ്പനാള് ഇരുപതനിനനായനിരവം കകേനാടനി രൂപയുതട  പുതനിയ അടനിസ്ഥനാന സസൗകേരത്സ്യനനിധനി
വരനാന് കപനാകുകേയനാണന്ന്.  പലനിശ തകേനാടകക്കണ്ട വനായ്പയനാണന്ന് എടക്കനാന് കപനാകുന്നതന്ന്.
ഓകരനാ  വര്ഷകതയ്ക്കുമുള്ള  ധനവനിനനികയനാഗവം  കൃതത്സ്യമനായനി  നടതനാനുവം  പദ്ധതനികേള്
പൂര്തശകേരനിക്കനാനുവം  സര്ക്കനാര്  ശ്രദ്ധനിക്കണവം.  സര്ക്കനാരനിതന  പ്രവര്തനങ്ങള്
സമയബന്ധനിതമനായനി നടക്കുന്നനിതലന്നന്നുള്ളതനാണന്ന്   ഇന്നന്ന് രനാവനിതല നടന്ന ചെര്ചയനില
നനിനവം മനസനിലനാകുന്നതതന്നന്ന് പറേഞ്ഞുതകേനാണ്ടന്ന് ഞനാന് നനിര്ത്തുന.

ശ്രശ  .    പനി  .    ടനി  .    കതനാമസന്ന്:  സര്,  കപനായനിനന്ന്  ഓഫന്ന്  ഓര്ഡര്.  ധനവനിനനികയനാഗ
ബനിലനാണന്ന് ഇവനിതട ചെര്ച തചെയതപ്പടന്നതന്ന്.  നനിര്ഭനാഗത്സ്യകേരതമന്നന്ന് പറേയതട, ഈ ചെര്ച
നടക്കുന്ന അവസരതനില ധനകേനാരത്സ്യ വകുപ്പുമന്ത്രനി സഭയനിലനില.  പകേരവം ചെനാര്ജ്ജുള്ള
ആളുതണ്ടനള്ള കേനാരത്സ്യവം ഞനാന് മറേക്കുന്നനില.  ബഹുമനാനതപ്പട സശക്കറവം തഡപന്യൂടനി സശക്കറവം
ഉണ്ടനായനിരുന്നനില.  ആ  സമയതന്ന്  തചെയറേനില  ഇരുന്ന  ആളനിതന  കമനാശമനാക്കുന്നനി
തലന്നന്നുള്ളതതകേനാണ്ടന്ന് ആ സമയതന്ന് ഞനാനനിക്കനാരത്സ്യവം ഉന്നയനിചനില.  അങ്ങന്ന് വരുകമ്പനാള്
പറേയനാനനാണനിരുന്നതന്ന്. ഇതന്ന് ഗസൗരവമനായനിതടടക്കണവം.  ധനവനിനനികയനാഗ ബനില  ചെര്ച
തചെയ്യുന്ന  അവസരതനില  ധനകേനാരത്സ്യവകുപ്പുമന്ത്രനി  സഭയനിലണ്ടനാകേണവം.  മറന്ന്   മന്ത്രനിമനാതര
സവംബന്ധനിചന്ന്  ഞനാന് പറേയുന്നനില.  അതന്ന്   അങ്ങന്ന് ശ്രദ്ധനികക്കണ്ടതനാണന്ന്.  ഇതന്ന്   സഭകയനാടള്ള
കേടത അവഗണനയുവം  അവകഹളനവുമനാണന്ന്.   ഇക്കനാരത്സ്യതനില  അങ്ങന്ന്  ശക്തമനായ
റൂളനിവംഗന്ന് നലകേണവം.

മനി  .   സശക്കര്: അങ്ങന്ന് ഉന്നയനിചതന്ന് പ്രധനാനതപ്പട കേനാരത്സ്യമനാണന്ന്.  അതന്ന് തചെയറേനിതന
ശ്രദ്ധയനിലതപ്പടനിടണ്ടന്ന്.  ബഡ്ജറ്റുമനായനി ബന്ധതപ്പട ബനാക്കനി നടപടനിക്രമങ്ങളനിതലലനാവം
മന്ത്രനി  ഇവനിതടയുണ്ടനായനിരുന.   ഇന്നതലയുവം  ഉണ്ടനായനിരുന.  ഇന്നന്ന്  അകദ്ദേഹതനിനന്ന്
ഒഴനിവനാക്കനാന്  സനാധനിക്കനാത  മശറനിവംഗുള്ളതതകേനാണ്ടന്ന്  കപനായതനാതണന്നനാണന്ന്  അറേനിയുന്നതന്ന്.
ഏതനായനാലവം വളതര പ്രധനാനതപ്പട ഒരു കേനാരത്സ്യമനാണന്ന് അങ്ങന്ന് തചെയറേനിതന ശ്രദ്ധയനില
തപ്പടതനിയതന്ന്.  അതന്ന് പരനികശനാധനിക്കുന്നതനാണന്ന്.

ശ്രശ  .   പനി  .   ടനി  .   കതനാമസന്ന്: സര്, ഉകദത്സ്യനാഗസ്ഥ ഗത്സ്യനാലറേനിയനില ഉകദത്സ്യനാഗസ്ഥരനാരുമനില. അതവം
അങ്ങന്ന് പരനികശനാധനിക്കണവം.

മനി  .   സശക്കര്: പരനികശനാധനിചന്ന് നടപടനി സസ്വശകേരനിക്കനാവം.

ശ്രശ  .    എസന്ന്  .    ശര്മ:  സര്,  ഞനാന് ഈ ധനവനിനനികയനാഗ ബനിലനിതന  അനുകൂലനിക്കുന.
കകേരളവം  രൂപശകൃതമനായനി  60  വര്ഷവം  പനിന്നനിടന്നതനിതന  ആകഘനാഷതനിലവം
സകനനാഷതനിലമനാണന്ന് മലയനാളനികേള്. 1956  നവവംബറേനില തഎകേത്സ്യകകേരള രൂപശകേരണതനിനു
കശഷവം  ഒരു  വര്ഷവം  തനികേയുന്നതനിനുമുമ്പനായനിരുന  നനിയമസഭയനികലയ്ക്കുള്ള  ആദത്സ്യ
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തതരതഞ്ഞടപ്പന്ന്  നടന്നതന്ന്.  1957  ഏപ്രനില  5-നന്ന്  ആധുനനികേ  കകേരളതനിതന
രനാജശനില്പനിയനായനി  മഹനാനനായ  സഖനാവന്ന്  ഇ.എവം.എസന്ന്.-തന  കനതൃതസ്വതനിലള്ള
കേമന്യൂണനിസന്ന് പനാര്ടനി കനതൃതസ്വവം തകേനാടത സര്ക്കനാര് അധനികേനാരതനില വന.  അന്നന്ന്
അധനികേനാരകമതറടത ഇ.എവം.എസന്ന്.  മന്ത്രനിസഭയനാണന്ന്  60  വര്ഷക്കനാലവം പനിന്നനിടന്ന
ആധുനനികേ കകേരളതനിതന നനിര്മനിതനിക്കന്ന് തടക്കവം കുറേനിചതതന്നന്ന്  പറേയനാന് കേഴനിയുവം.
ഇന്ഡത്സ്യയനില  പല കേനാരത്സ്യങ്ങള്ക്കുവം കകേരളവം മനാതൃകേയനാണന്ന്. ഭൂപരനിഷ്ക്കരണ നനിയമവുവം
വനിദത്സ്യനാഭത്സ്യനാസരവംഗതന്ന്  സസ്വശകേരനിച  നയവുമനായനിരുന  അന്നതത  സര്ക്കനാരനിതന
മനാഗനാകേനാര്ട. എന്നനാല ആ സര്ക്കനാരനിതനതനിതര മനാപ്പര്ഹനിക്കനാതവനിധവം കുറകേരമനായ
നനിലപനാടന്ന്  സസ്വശകേരനിച്ചുതകേനാണ്ടന്ന്  'വനികമനാചെനസമര'തമന്ന  വനികരനാധനാഭനാസ  സമരവം
കകേരളതനില  സവംഘടനിപ്പനിക്കുകേയുവം   ഇന്ഡത്സ്യന്  ഭരണഘടനയുതട  356-ാം  വകുപ്പന്ന്
ഉപകയനാഗതപ്പടതനിതക്കനാണ്ടന്ന് അന്നതത സര്ക്കനാരനിതന പനിരനിച്ചുവനിടകേയുമനാണന്ന്  തചെയതന്ന്.
1967-ല വശണവം  ഇടതപക്ഷജനനാധനിപതത്സ്യ  മുന്നണനി  അധനികേനാരതനില  വന്നകപ്പനാഴനാണന്ന്
ഭൂപരനിഷ്കരണ  നനിയമവുവം  കേനാര്ഷനികേബന്ധ  ബനില്ലുവം  നനിയമസഭ  പനാസനാക്കനിയതന്ന്.
അതനിതന  തടര്ചയനായുള്ള  ഒരു  സര്ക്കനാരനിനനാണന്ന്  ഇന്നന്ന്  സഖനാവന്ന്  പനിണറേനായനി
വനിജയന് കനതൃതസ്വവം തകേനാടക്കുന്നതന്ന്. സവംസ്ഥനാന രൂപശകേരണവം 60 വര്ഷവം പനിന്നനിടന്ന
ഈ അവസരതനില വനികേസന കേനാരത്സ്യങ്ങളനില കനതൃതസ്വപരമനായ പങന്ന് വഹനിക്കുന്നതന്ന്
ഇടതപക്ഷ  ജനനാധനിപതത്സ്യ  മുന്നണനിയനാതണന്നന്ന്  കേനാണനാന്  കേഴനിയുവം.  ദശര്ഘകേനാലനാ
ടനിസ്ഥനാനതനിലള്ള  വനികേസനവുവം  ദുരനിതബനാധനിതര്ക്കന്ന്  അടനിയനര  സഹനായവുവം
നലകേനി മുകന്നനാടതകേനാണകപനാകുകേതയന്നതനാണന്ന് ഈ സര്ക്കനാരനിതന നയവം.  വനികേസന
കക്ഷമപ്രവര്തനങ്ങള്ക്കന്ന്  സനാമ്പതനികേ  പ്രതനിസന്ധനി  തടസമനാകേരുതതന്ന   ലക്ഷത്സ്യകതനാട
കൂടനി  അടനിസ്ഥനാന  സസൗകേരത്സ്യവനികേസനതനിനന്ന്  മുന്തൂക്കവം  തകേനാടത്തുതകേനാണ്ടനാണന്ന്
സര്ക്കനാര് മുകന്നനാടകപനാകുന്നതന്ന്. പരനിസ്ഥനിതനി സസൗഹനാര്ദ്ദേതനിലൂന്നനിയ വനികേസനനയവം
സര്ക്കനാര് പ്രഖത്സ്യനാപനിചനിടണ്ടന്ന്.  ഭനാരതതനിനന്ന് മനാതൃകേയനായനി കകേരളതനിതല ആദത്സ്യതത
ഇടതപക്ഷ സര്ക്കനാര് തകേനാണവന്ന ഭൂപരനിഷ്കരണ നനിയമവുവം വനിഭത്സ്യനാഭത്സ്യനാസനനിയമവുവം
ആ കേനാലയളവനിലവം പനിലക്കനാലത്തുവം സവംസ്ഥനാനത്തുണ്ടനാക്കനിയ സസ്വനാധശനവം  വലതനാണന്ന്. ഭൂവുടമ
ബന്ധതനില മനാറവം  വരുതനിയ ഭൂപരനിഷ്കരണനനിയമവം  സനാധനാരണക്കനാരനായ കേര്ഷകേരുതടയുവം
കേര്ഷകേതതനാഴനിലനാളനികേളുതടയുവം  ജശവനിതരശതനിയനിലവം  സസ്വനാഭനാവനികേമനായ  മനാറവം
പ്രകേടമനാക്കുന്നതനായനിരനിക്കുവം.   ജന്മേനിയനില  നനിനവം  പനാടതനിനന്ന്  ഭൂമനിതയടതന്ന്  കൃഷനി
തചെയനിരുന്നവര് ഒഴനിഞ്ഞുതകേനാടകക്കണ്ട എന്ന നനിയമവം,  അതവതര  ഭൂമനിയനില തതന
അദ്ധസ്വനാനവം മുഴുവന് തചെലവഴനിചന്ന്  കൃഷനിയനിറേക്കനിയനിരുന്ന കേര്ഷകേതര ഭൂവുടമകേളനാക്കനി.
1957  തസപ്റവംബറേനില വനിദത്സ്യനാഭത്സ്യനാസ നനിയമവം  പനാസനാക്കനി.  അതനില ചെനില കഭദഗതനി
കേളുണ്ടനാതയങനിലവം  ഇനവം  ആ  ഘടന  തതന്നയനാണന്ന്   തടരുന്നതന്ന്.  കകേരളതനിതല
വനിദത്സ്യനാഭത്സ്യനാസ  സമ്പ്രദനായതനിനന്ന്  ഏകേശകൃത  ബനിലനായനിരുന.  സസ്വകേനാരത്സ്യ  മനാകനജതമനകേളുതട
പനിടനിയനിലമര്ന്നനിരുന്ന  ആ  സ്ഥനിതനിവനികശഷതനിനന്ന്  ഒരു  മനാറവം  വന.  കേനാര്ഷനികേ
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കമഖലയന്ന്  ഊര്ജ്ജവം  പകേര്ന്ന  നടപടനികേളനാണന്ന്  1957-തല  കുടനിതയനാഴനിപ്പനിക്കല
നനിയമവംമൂലവം സനാധത്സ്യമനായതന്ന്. ഇന്നന്ന് ഏതതങനിലവം ഒരു കമഖലയനില കകേരളവം പുകരനാഗതനി
പകേവരനിക്കുനതണ്ടങനില അതനിതന രക്തകയനാടവുവം കവരുവം നനിരശക്ഷനിചനാല 1957-തല
കേനാര്ഷനികേ  പരനിഷ്കരണ  നനിയമതനിതന   തടര്ചയുവം  അനുബന്ധവുതമലനാവം  അതനില
അടങ്ങനിയനിടതണ്ടന്നന്ന്  കേനാണനാന്  കേഴനിയുവം.  60  വര്ഷവം  മുമ്പന്ന്  ഭനാഷനാടനിസ്ഥനാനതനില
രൂപശകേരനിച ഇസൗ സവംസ്ഥനാനതനിതന സനാമ്പതനികേ അടനിതറേ കേനാര്ഷനികേ കമഖലയനായനിരുന.
ഏതനാനുവം  വര്ഷങ്ങള്  ജന്മേനി-കുടനിയനാന്  ബന്ധതനിതല  ചൂഷണങ്ങളുതടയുവം  ചെതനികേളുതടയുവം
ചെരനിതമനായനിരുനതവങനില  മണ്ണനിനുകവണ്ടനിയുള്ള  കപനാരനാടവം  തടങ്ങനിയതവം  അടനിമതസ്വതനിതന
ചെങ്ങലതക്കടകേള്  തപനാടനിചതവം  വയലകേളനില  നനിന്നനായനിരുന.  സസ്വനാതന്ത്രത്സ്യതനിനു
കവണ്ടനിയുള്ള  ആദത്സ്യസമരവുവം  വനിദത്സ്യനാഭത്സ്യനാസ  ചെനിനകേളുവം  ഉടതലടതതന്ന്   കൃഷനിയനിടങ്ങളനില
നനിന്നനായനിരുന.  വനാരവുവം പനാടവുവം പനിഴയുവം പനിഴപനാടവുവം  വയലവരമ്പുകേളനില പുതനിയ
ചെനിനകേളുതട  വനിത്തുകേള് പനാകേനി.  'തമ്പ്രനാന് എന്നന്ന്  വനിളനിപ്പനിക്കുവം  പനാളയനില കേഞ്ഞനി
കുടനിപ്പനിക്കുവം'  എന്ന  ജന്മേനിമനാരുതടയുവം  ഭൂസസ്വനാമനിമനാരുതടയുവം  പ്രമനാണനിവര്ഗതനിതനതനിരനായനിടള്ള
കപനാരനാടതനില  'തമ്പ്രനാന്  എന്നന്ന്  വനിളനിക്കനില  പനാളയനില  കേഞ്ഞനികുടനിക്കനില'  എന്ന
മുദനാവനാകേത്സ്യമുയര്ത്തുകേയുവം  ഇതനിതനലനാവം കനതൃതസ്വവം തകേനാടക്കുകേയുവം പങ്കുവഹനിക്കുകേയുവം
തചെയവരനാണന്ന്  ശ്രശ. വനി. എസന്ന്. അച്ചുതനാനന്ദതനകപ്പനാലള്ള ആളുകേള്.  കകേരളതനിതന
60-ാം പനിറേന്നനാള് ആകഘനാഷനിക്കുന്ന ഇസൗ കവളയനില അധനികേനാരതനിലനിരനിക്കുന്നതന്ന്
കകേരളതനിതല കേമന്യൂണനിസന്ന് പനാര്ടനി കനതൃതസ്വവം വഹനിക്കുന്ന സര്ക്കനാര് തതന്നയനാണന്ന്.
കേമന്യൂണനിസന്ന്  പ്രസ്ഥനാനതനിനന്ന്  ജന്മേവം  നലകേനിയ  പനിണറേനായനി  എന്ന  ഗനാമതനില  ജനനിചന്ന്
കേമന്യൂണനിസന്ന്  പ്രസ്ഥനാനതനിതന  അമരക്കനാരനനായനി  വളര്ന്ന  സഖനാവന്ന്  പനിണറേനായനി
വനിജയന്  കനതൃതസ്വവം  തകേനാടക്കുന്ന  സര്ക്കനാരനാണന്ന്  ഇകപ്പനാള്  അധനികേനാരതനിലനിരനിക്കുന്നതന്ന്
എന്നതവം  ചെരനിതതനിതന നനികയനാഗമനായനി നമുക്കന്ന് കേണക്കനാക്കനാവം.

ശ്രശനനാരനായണഗുരു,  വനാഗ്ഭടനാനന്ദന്,  ചെടമ്പനിസസ്വനാമനി,  അയങനാളനി,  പവകുണ്ഠ
സസ്വനാമനി,  പണനിറന്ന്  കേറപ്പന്,  സകഹനാദരന്  അയപ്പന്,  തപനായയനില  കയനാഹന്നനാന്
എന്നനിവര് ഉഴുതമറേനിച  ഇസൗ  മണ്ണന്ന് നകവനാതനാന പ്രസ്ഥനാനതനിതന ചെരനിതപരമനായ
മുകന്നറതനിലൂതട കദശശയ പ്രസ്ഥനാനതനിതന അടനിതറേയനില ഇടതപക്ഷ പുകരനാഗമന
പ്രസ്ഥനാനങ്ങളുതട കേര്കമനാത്സുകേമനായ മുകന്നറതനിനനാണന്ന്  സനാക്ഷത്സ്യവം വഹനിചതന്ന്.  ഇസൗ
സവംസ്കൃതനി  നഷ്ടതപ്പടനാതത  കനനാക്കനിതയന്നതനാണന്ന്  കകേരളതതക്കുറേനിചന്ന്  ചെനിനനിക്കുന്ന
ഓകരനാ പസൗരതനയുവം കദശനാഭനിമനാനപരമനായ കേടമ.  കകേരളതനിതന സമ്പദ്ഘടനയനില
കേനാര്ഷനികേ കമഖലയുതട സവംഭനാവന കുറേഞ്ഞുവരുന്നതനായനി കേണ്ടതനിതന അടനിസ്ഥനാനതനില  ആ
സവംസ്കൃതനി വശതണ്ടടക്കനാനനാണന്ന് മുഖത്സ്യമന്ത്രനിയുതട കനതൃതസ്വതനില ആറേന്മുളയനില വനിതന്ന്
വനിതചതവം  കേനാര്ഷനികകേനാല്പനാദനതനിനന്ന്  കനതൃതസ്വവം  തകേനാടതതവം.  ഇക്കനാലയളവനില
സമ്പദ്ഘടനയന്ന്  തനാങ്ങനായതന്ന്  ഗള്ഫന്ന്  മലയനാളനികേളുതട  വരവുവം  അവരുതട  സമ്പനാദത്സ്യവുമനാണന്ന്.
എന്നനാല  ഇസൗ  വളര്ച  കൂടതലവം  പ്രകേടമനായതന്ന്  നനിര്മനാണകമഖലയനിലവം  റേനിയല
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എകസറന്ന് വനികേസനതനിലമനാണന്ന്.  സനാമ്പതനികേമനായ മുരടനിപ്പനില നനിന്നന്ന് രക്ഷതപ്പടനാനനാതയങനിലവം
അടനിസ്ഥനാന  വനികേസന  കമഖലയനായ  കേനാര്ഷനികേ  കമഖലയനിതല  മുരടനിപ്പന്ന്  ഇക്കനാലയളവനിലവം
തടര്ന.  ഗള്ഫന്ന്  മലയനാളനികേളുതട  സവംഭനാവന  വത്സ്യനാവസനായനികേ  കമഖലയനിതല
വളര്ചയ്ക്കുവം വളതരകയതറേ ഗുണവം തചെയ്യുന്നതനിനനിടയനാക്കനിയനിടണ്ടന്ന്.  ഇസൗ തപനാതകസവന
കമഖലകേളുതട  വളര്ചയന്ന്  ഗള്ഫന്ന്  മലയനാളനികേളുതട  സവംഭനാവന ധനാരനാളമുണ്ടനായനിടണ്ടന്ന്.
ടൂറേനിസവുവം  വനിവരസനാകങതനികേവനിദത്സ്യയുവം  കകേരളതനിതന  ആഭത്സ്യനര  ഉല്പനാദനതനില
ഗണത്സ്യമനായ സവംഭനാവന നലകുന്ന കമഖലയനികലക്കന്ന് വളരനാന് വനികദശമലയനാളനികേളുതട
കസവനവം ഉപകേരനിചനിടണ്ടന്ന്.  കകേരളവം പകേവരനിച കനടങ്ങളനില ഏറവുവം പ്രധനാനതപ്പട
ഒന്നനാണന്ന്  റൂള് 300 പ്രകേനാരവം ബഹുമനാനതപ്പട ഭക്ഷത്സ്യസനിവനില സപപ്ലൈസന്ന് വകുപ്പുമന്ത്രനി
ഇവനിതട  നടതനിയ  പ്രഖത്സ്യനാപനവം.  ഭക്ഷത്സ്യസരക്ഷയുതട  കേനാരത്സ്യതനില  'Statutory  Rationing
System'-തനിലൂതട  കനടനിതയടത  ഇസൗ  നനാടനിതന  മഹതനായ  അവകേനാശതനിനു
കനതരയുള്ള കേടന്നനാക്രമണവം ഭക്ഷത്സ്യസരക്ഷനാ നനിയമവം നടപ്പനാക്കനാതതനിതന ഫലമനായനി
നമുക്കന്ന്  നഷ്ടതപ്പടതന്ന്  1,65,000  ടണ്  അരനിയനാണന്ന്.  അതനിനന്ന്  രനാഷ്ട്രശയമനായ
ഉതരവനാദനിതസ്വവം  കകേനാണ്ഗസനിനുതണ്ടന്നന്ന്  വനിമര്ശനപരമനായനി  പറേയനാന്  ഞനാന്
ആഗഹനിക്കുകേയനാണന്ന്.   ഭക്ഷത്സ്യ  വകുപ്പുമന്ത്രനിതയന്ന  നനിലയന്ന്   തപ്രനാഫ.  തകേ.  വനി.
കതനാമസനായനിരുന ആ നനിയമവം പനാര്ലതമനനില പപലറന്ന് തചെയതന്ന്.  അതനിലൂതടയനാണന്ന്
കകേരളതനിനന്ന് കേനികടണ്ട വനിഹനിതവം കേനിടനാതത കപനായതന്ന്.  അക്കനാലതന്ന് ബഹുമനാനതപ്പട
മുഖത്സ്യമന്ത്രനി ഉമന് ചെനാണ്ടനിയുമനായനി  ഇക്കനാരത്സ്യവം ചെര്ച തചെയ്തു. അ ഡ്കഹനാക്കന്ന് അകലനാടന്ന്തമനനികല
ഭക്ഷത്സ്യധനാനത്സ്യവം  കേനിടകേയുള്ളൂതവന്നനാണന്ന്  അന്നന്ന്  പറേഞ്ഞതന്ന്.   അഡ്കഹനാക്കന്ന്  എന്നനാല
തനാലക്കനാലനികേമനാണന്ന്.  തനാലക്കനാലനികേ അകലനാടന്ന്തമനനിനന്ന് സ്ഥനിരതയനില.  ആ കുറേവന്ന്
ഇകപ്പനാള് സവംഭവനിച്ചുതവങനിലവം,  സനാമ്പതനികേ ബനാധത്സ്യതയുതട നടവനില നനിനതകേനാണ്ടന്ന്
ആ കുറേവന്ന്  പരനിഹരനിക്കനാനുള്ള നടപടനിയനാണന്ന്  ഇകപ്പനാള് സസ്വശകേരനിചനിരനിക്കുന്നതതന്ന
സകനനാഷകേരമനായ  വനാര്തയനാണന്ന്  ഭക്ഷത്സ്യവുവം  സനിവനില  സപപ്ലൈസവം   വകുപ്പുമന്ത്രനി
ശ്രശ. പനി. തനികലനാതമന് പ്രഖത്സ്യനാപനിചതന്ന്.

ശ്രശ  .   തകേ  .   കൃഷ്ണന്കുടനി: സര്, കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കനാരനിതന കേനാലതന്ന് ഇക്കനാരത്സ്യതനില ഒനവം

തചെയനിടനിലനാതയനവം  അതതകേനാണ്ടനാണന്ന്  ഈ  കുഴപ്പവം  സവംഭവനിചതതനമനാണന്ന്

തപ്രനാഫ.  തകേ.  വനി.  കതനാമസന്ന് അകദ്ദേഹതനിതന  ഒരു കലഖനതനില പറേഞ്ഞനിടള്ളതന്ന്.

അതനിതന കുറേനിചന്ന് അങ്ങയുതട അഭനിപ്രനായതമനനാണന്ന്?

ശ്രശ  .    എസന്ന്  .    ശര്മ:   സര്,  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കനാര്  ഈ  കുറേവന്ന്   ശരനിയനായ

രശതനിയനില  കേണ്ടനിരുന.  ആ  കുറേവന്ന്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനന്ന്  അഡ്കഹനാക്കന്ന്  അകലനാടന്ന്തമനന്ന്

കേനിടതമന്നന്ന് കകേന്ദ്രവം പറേഞ്ഞനിടതണ്ടന്നനാണന്ന്   മുഖത്സ്യമന്ത്രനി പറേഞ്ഞതന്ന്.   അഡ്കഹനാക്കന്ന്

അകലനാടന്ന്തമനനിനന്ന്   തപ്രനാടക്ഷനനില.   അതന്ന്  മനാനതതറേനിഞ്ഞ  വടനി  കപനാതലയനാണന്ന്;

കേനിടനിയനാല കേനിടനി.
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ഈ  സര്ക്കനാര്   അധനികേനാരതനില  വന്നതനിനുകശഷവം  കകേരളതത  കചെനാരക്കളമനാക്കനി
മനാറനാനുവം എല.ഡനി.എഫന്ന്. സര്ക്കനാരനിതന അപമനാനനിക്കനാനുമുള്ള നശക്കമനാണന്ന് ആര്.എസന്ന്.എസന്ന്.-
ബനി.തജ.പനി. സവംഘ്പരനിവനാര് നടതനിതക്കനാണ്ടനിരനിക്കുന്നതന്ന്. എല.ഡനി.എഫന്ന്. അധനികേനാരതനില
വന്നതനിനുകശഷവം  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിലനനിനമനാതവം  സനി.പനി.ഐ.  (എവം)-തന  മൂന്നന്ന്
പ്രവര്തകേതര ആര്.എസന്ന്.എസന്ന്. ക്രനിമനിനലകേള് തകേനാലതപ്പടത്തുകേയുണ്ടനായനി.  അതന്ന്
മറേച്ചുവയനാന്കവണ്ടനി  ഡലഹനിയനില  സനി.പനി.ഐ.(എവം)-തന  കകേന്ദ്ര  കേമനിറനി  ഓഫശസനികലയന്ന്
ആര്.എസന്ന്.എസന്ന്.-കേനാര് മനാര്ചന്ന് നടത്തുകേയുവം ഭശഷണനിതപ്പടത്തുകേയുവം ശ്രശ. സശതനാറേനാവം
തയച്ചൂരനിക്കന്ന് വധഭശഷണനി സകന്ദശവം അയയ്ക്കുകേയുവം ഓഫശസന്ന് ആക്രമനിക്കുകേയുവം തചെയ്തു.
ഇവനിതട പ്രവര്തകേതര തവടനിയുവം കുതനിയുവം  തകേനാലതപ്പടതനിയനിടന്ന്   അവനിതട തചെന്നന്ന്
ആക്രമനിക്കുനതവന്നന്ന്  തനിരനിചനാകക്ഷപവം  ഉന്നയനിക്കുന്ന ഗശബലസത്സ്യന്  തന്ത്രമനാണന്ന്
എലനാക്കനാലവുവം സസ്വശകേരനിചനിടള്ളതന്ന്. ഇനത്സ്യന് സവംസ്ഥനാനങ്ങളനില നനിനവം കവറേനിതടനാരു
സവംസ്ഥനാനമനാണന്ന് കകേരളവം.  മനുസ്മൃതനിയുവം ചെനാതര്വര്ണ്ണത്സ്യവുവം അടനികചലപ്പനിച ജനാതശയ
ക്രൂരതകേള്തക്കതനിതര  മനുഷത്സ്യതന  മനുഷത്സ്യനനായനി  മനാതവം  കേനാണനാനുവം  ബന്ധങ്ങള്
വളര്തനാനുവം ശ്രശനനാരനായണഗുരുവുവം ചെടമ്പനിസസ്വനാമനികേളുവം അയങനാളനിയുമുള്തപ്പതടയുള്ള
നകവനാതനാന  നനായകേന്മേനാരുതട  കനതൃതസ്വതനില  നടന്ന  ജനകേശയ  മുകന്നറങ്ങളുമുള്തപ്പതട
സവംസ്ഥനാനതത മുകന്നനാടന്ന്  നയനിക്കുന്നതനില വലനിയ പങന്ന്  ഇടതപക്ഷ കേമന്യൂണനിസന്ന്
പ്രസ്ഥനാനങ്ങള്  വഹനിചനിടണ്ടന്ന്.  അതനിനുകവണ്ടനിയുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങളനില  നനിരവധനിയനാളുകേള്
രക്തസനാക്ഷനിതസ്വവം  വരനിക്കുകേയുവം  തന്മൂലവം  മതനനിരകപക്ഷവുവം  പുകരനാഗമനപരവുമനായ
ജനകേശയ  മുകന്നറതനില  കവരുറേപ്പനിക്കനാന്  വര്ഗശയ  ശക്തനികേള്ക്കുവം  വലതപക്ഷ
പനിനനിരനിപ്പന് ശക്തനികേള്ക്കുവം വടകക്ക ഇനത്സ്യയനില കേഴനിഞ്ഞതകപനാതല കകേരളതനില
കേഴനിഞ്ഞനിലനാതയനള്ളതന്ന് ഈ സനാഹചെരത്സ്യതനില സവനികശഷ പ്രനാധനാനത്സ്യവം അര്ഹനിക്കുനണ്ടന്ന്.
വടകക്ക  ഇനത്സ്യയനില  അഴനിഞ്ഞനാടന്ന  ദളനിതന്ന്  പശഡനവം,  സനാഹനിതത്സ്യകേനാരന്മേനാതര
വധനിക്കുകേ,  ഭശകേരനാക്രമണവം നടത്തുകേ തടങ്ങനി ഭശകേര സസ്വഭനാവകതനാടകൂടനി  വര്ഗശയ
ഫനാസനിസന്ന് ശക്തനികേള് അഴനിഞ്ഞനാടകമ്പനാള്  അതനിതനതനിരനായ കപനാരനാടവം ജനങ്ങതള
വര്ഗശയമനായനി ഭനിന്നനിപ്പനിചന്ന് ആകഗനാളവലക്കരണ നവ ഉദനാരവലക്കരണ നയങ്ങള്തക്കതനിരനായനി
രനാജത്സ്യതന്ന്  വളര്നവരുന്ന  തതനാഴനിലനാളനി  സവംഘടനകേളുതട  ഐകേത്സ്യവുവം  തതനാഴനിലനാളനി
കേര്ഷകേ  ബഹുജന  ഐകേത്സ്യവുവം  ജനനാധനിപതത്സ്യ  മകതതരശക്തനികേളുതട  തകേടറേപ്പുവം
തകേര്ക്കനാനുള്ള ആര്.എസന്ന്.എസന്ന്. സവംഘ്പരനിവനാര് നശക്കതനിനന്ന് ശ്രശ. നകരന്ദ്ര കമനാദനി
ഭരണതനിതന പനിന്തുണയുണ്ടന്ന്.  അതനിതനതനിരനായനി  ജനങ്ങതള അണനിനനിരത്തുകമ്പനാള്
രണവം  ഒന്നനാതണന്ന  കകേനാണ്ഗസനിതന  നനിരശക്ഷണവം  ഫലതനില  ഈ  വര്ഗശയ
പ്രശണനതത  സഹനായനിക്കുകേയനാണന്ന്  തചെയ്യുന്നതന്ന്.  സനി.പനി.ഐ.(എവം).-ഉവം   ബനി.തജ.പനി.-യുവം
ഒന്നനാതണന്ന അസസന്ന് തമനനാണന്ന് ഏതന്ന് സവംഭവതനിലവം വരുന്നതന്ന്.  1948 ജനുവരനി 30-നന്ന്
ബനിര്ള മന്ദനിരതനില  'രഘുപതനി രനാഘവ രനാജനാറേനാവം പതശത പനാവന സശതനാറേനാവം' എന്നന്ന്
ഉരുവനിട ഗനാന്ധനിജനിതയ പചയനായനി തവടനിതവച്ചു തകേനാലതപ്പടതനിയ കഗനാഡ്തസയുതട
പപതൃകേമുള്ള  ആര്.എസന്ന്.എസന്ന്.-ഉവം  അവരുതട  ആക്രമണതനിനന്ന്  ഇരയനായനി
രക്തസനാക്ഷനിതസ്വവം വരനികക്കണ്ടനി വരുന്ന സനി.പനി.ഐ.(എവം)-ഉവം ഒരുകപനാതലയനാതണന്ന
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നനിരശക്ഷണതനില  നനിങ്ങതളത്തുനതവങനില  ഇനത്സ്യ  കേണ്ട  വരുവം  കേനാലവം
രനാഷ്ട്രശയതനില  ഏറവുവം  അപകേസ്വമനായ  നനിരശക്ഷണമനായനിരനിക്കുവം  കകേനാണ്ഗസനികനതതന്നന്ന്
ഓര്മതപ്പടതനി തകേനാണ്ടന്ന് ഞനാന് നനിര്ത്തുന.

ശ്രശ  .    പനി  .    ടനി  .    കതനാമസന്ന്:  സര്, ഉപധനനാഭത്സ്യര്തനകേതള എതനിര്ക്കുന.   ഭരണ
പരനിഷ്കനാര  കേമശഷനന്ന്  പണവം  കചെനാദനിക്കുന്ന  സര്ക്കനാരനിനന്ന്  ഇതയുവം  നനാളനായനിടവം
ബഹുമനാനത്സ്യനനായ  മുന്മുഖത്സ്യമന്ത്രനി,  ഇകപ്പനാഴതത  ഭരണപരനിഷ്കനാര  കേമശഷന്  തചെയര്മനാതന
കുടനിയനിരുതനാന്  കേഴനികഞ്ഞനാ;  പണയവം  വച  പനാതതനിതന  അവസ്ഥയകല  അകദ്ദേഹതനിനന്ന്.
മുന്മുഖത്സ്യമന്ത്രനിതയ  അപമനാനനിക്കലകല;  പനാതതമടക്കണതമങനില  പണയവം  വചവര്
വരണവം,  ബഹുമനാനതപ്പട പനിണറേനായനി വനിജയന് അതനിനന്ന് തയനാറേല.  ഭരണപരനിഷ്കനാര
കേമശഷതന  സ്ഥനിതനിയനിതനാതണങനില  ഭരണതതപ്പറനി  പറേയകണനാ;  ഉണ്ണനിതയ
കേണ്ടനാലറേനിയനാവം ഊരനിതല പഞ്ഞവം.  സസ്വകേനാരത്സ്യവത്സ്യക്തനികേളുതട ഒന്നര ഏക്കര് സ്ഥലതന്ന്
വനിതനിറേക്കനിയനിടന്ന്,  ഇതന്ന്  ആറേന്മുള വനിമനാനതനാവളതനിലനാതണന്നന്ന് തപരുമ്പറേ തകേനാടനി
നടക്കനാന്  നനിങ്ങള്ക്കന്ന്  നനാണമനികല?  കഭശനാഭനിമനാനനി  പതകേടനിവംഗനാണന്ന്  എതന
പകേവശമുള്ളതന്ന്.  (കദശനാഭനിമനാനനി  പതവം ഉയര്തനി കേനാടനി.)   വനിമനാനതനാവളതനില
വനിതനിറേക്കനിതയന്നനാണന്ന്  അതനില  പറേഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതന്ന്.  നനിങ്ങള്  ഖജനനാവനിലണ്ടനാക്കനിയ
കകേനാടങ്ങള് എതനനാതക്കയനാതണന്നന്ന് പറേയതട;  സസ്വനാശ്രയമനാകനജതമനകേള്ക്കന്ന് കനടമുണ്ടനാക്കനി
തകേനാടത്തു.  കലനാടറേനി  വത്സ്യവസനായതത സനാനനിയനാകഗനാ മനാര്ടനിതന അനുയനായനികേളുതട
പകേകേളനികലയന്ന്  മൂന്നക്ക  കലനാടറേനിയനിലൂതട  എതനിച്ചുതകേനാണ്ടനിരനിക്കുന.  അതവം
കവണതമങനില കനടമനാണന്ന്.  അഞന്ന് ലക്ഷവം ഏക്കര് സ്ഥലവം  വനികദശ കേമ്പനനികേളനില
നനിനവം ശ്രശ.  അടൂര് പ്രകേനാശനിതന കപനാതലയുള്ളവര് തനിരനിച്ചുപനിടനിക്കനാന് തശരുമനാനനിചന്ന്
നല ഉകദത്സ്യനാഗസ്ഥതന വചന്ന്  മുകന്നനാടകപനായകപ്പനാള് ശ്രശമതനി  സശശലനാ ഭടനിതന മനാറനി
കസ  വനാങ്ങനിക്കനാന്  നനിങ്ങള്  അവസരവം  ഉണ്ടനാക്കനിതക്കനാടത്തു.  പനിന്തുണയനാന്
കേഴനിയുകമനാ? കേണ്ണൂരനിതല തകേനാലപനാതകേതതപ്പറനി പറേയുകമ്പനാള് സനാവംപുടന്ന് ലശ 1922-ല
പ്രസനിദ്ധശകേരനിച  ''ഷകക്കനാ ഉലനിബനാജറന്ന്''  എന്ന സമനാഹനാരതനിതല ഒരു  bolshevik
കേവനിത ഞനാന് വനായനിക്കനാവം.

''കപ്രമതതക്കുറേനിചന്ന് പനാടനാനനാണന്ന് നനിങ്ങള്ക്കനിഷ്ടവം;  എന്നനാല പനാടകേള് കവതറേ
ഞനാന്  പഠനിപ്പനിക്കനാവം.  രക്തതതക്കുറേനിചന്ന്,  വധതതക്കുറേനിചന്ന്,  മരണതതക്കുറേനിചന്ന്,
ബനിലനാക്കനിതന  ലളനിതമനായ  പരനിമളവം  മടത്തു,  തകേനാലപനാതകേതനിതന  പൂപ്പടയനാണന്ന്
എനനിക്കനിഷ്ടവം.  അയലക്കനാരതന കസ്നേഹനിക്കുന്നവതന കുരനിശനില തറേയ്ക്കുകേ,  അതനാണന്ന്
ആഹനാദതനിതന  പരകകേനാടനി.  ഒരു  മനുഷത്സ്യതന  തണതണ്ടനാക്കുന്നതന്ന്  എതനനാരു
രസമനാണന്ന്.  കനനാക്കൂ ഭയവംതകേനാണ്ടന്ന് അവന് അങ്ങതന തഞടനി വനിറേയ്ക്കുന.  ആരനാചനാര്
സനാവകേനാശതനില  അവതന  കേഴുതന്ന്  തഞരനിചന്ന്  തകേനാല്ലുകമ്പനാള്  അവന്  അങ്ങതന
കേനിടന്നന്ന്  പനിടയ്ക്കുന.  മുറേനികവലക്കുകമ്പനാള്  എത  സകനനാഷപ്രദമനാണന്ന്  കകേള്ക്കൂ  നനിങ്ങളുതട
തകേനാലവനിളനി ഒരു കേയര്, ഒരു തവടനി,  ഒരു ചുവര്... ശ്മശനാനവം നനിതന വനിധനിയനാണന്ന്....”
(ബഹളവം)....
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ഇതനാണന്ന്  കേണ്ണൂരനില  നടനതകേനാണ്ടനിരനിക്കുന്നതന്ന്.  ഐ.എ.എസന്ന്.,  ഐ.പനി.എസന്ന്.
കപനാരനാടവം  സതത്സ്യസന്ധതയന്ന്  കപരുകകേട  ധനകേനാരത്സ്യ  വകുപ്പന്ന്  തസക്രടറേനിതയ
കമനാശക്കനാരനനാക്കനാനുള്ള  ശ്രമമനാണന്ന്.

തപനാതമരനാമത്തുവം രജനികസ്ട്രേഷനുവം വകുപ്പുമന്ത്രനി  (ശ്രശ  .    ജനി  .    സധനാകേരന്  ):  സര്,
കപനായനിനന്ന് ഒഫന്ന് ഓര്ഡര്..  ശ്രശ. പനി. ടനി.  കതനാമസന്ന്, അങ്ങന്ന്  വനായനിചതന്ന്  bolshevik
കേവനിതയല.  അങ്ങന്ന് ഈ കേവനിത എഴുതനിയ ആളനിതന കപരന്ന് പറേയണവം.  ഇതതനാരു
ഫനാസനിസന്ന് കേവനിതയനാണന്ന്.  ആരനാതണഴുതനിയതന്ന്? കേവനിയുതട കപരന്ന് പറേയൂ.

ശ്രശ  .    പനി  .    ടനി  .    കതനാമസന്ന്:  സര്,  നനിങ്ങള് കകേള്ക്കനാതതനിനന്ന് ഞനാന് കുറവനാളനിയനാകണനാ?
എവം.  തകേ.  ഗനാന്ധനി  1925-ല  Young  India-യനില  ഇതന്ന്  പ്രസനിദ്ധശകേരനിചനിടണ്ടന്ന്.
കവണതമങനില നനിങ്ങള്ക്കന്ന് പരനികശനാധനിക്കനാവം.  മുഖത്സ്യമന്ത്രനിയുവം മന്ത്രനിമനാരുവം തമനിലള്ള
ഒളനിയമ്പുകേള് എനനാതണന്നന്ന് ഞനാന് പറേയുന്നനില. എതന കസ്നേഹനിതന് ശ്രശ. എ. തകേ.
ബനാലനുവം  കഡനാ. ടനി. എവം. കതനാമസന്ന് ഐസക്കുതമനാതക്ക ഓകരനാ ദനിവസവുവം അതതലനാവം
അനുഭവനിച്ചുതകേനാണ്ടനിരനിക്കുകേയനാണന്ന്.  മുഖത്സ്യമന്ത്രനിയുതട  അപ്രമനാദനിതസ്വവം  ഓര്ത്തുള്ള
സനി.പനി.ഐ.(എവം)-തന  ഗനാന്ധനാരനി  വനിലനാപവം,  ഇതകല  നനിങ്ങളുതട  കനടങ്ങള്.
ഇതനിതന ഞങ്ങള്ക്കന്ന് പനിന്തുണയനാന് സനാധനിക്കുകമനാ?  ഇതലന്നന്ന് മനാതകമ പറേയനാനുള്ളൂ.

ശ്രശ.  ഉമന്  ചെനാണ്ടനി  സര്ക്കനാര്  153  ശതമനാനവം  മൂലധനവം  വര്ദ്ധനിപ്പനിച്ചു.  95
ശതമനാനവം  പദ്ധതനി  തചെലവഴനിച്ചു.  നനികുതനികയതര  വരുമനാനവം  325  ശതമനാനവം  വര്ദ്ധനിപ്പനിച്ചു.
നനിങ്ങള്  6  മനാസവം  തകേനാണ്ടന്ന്  പനിഞ്ഞനാണക്കടയനില  കേയറേനിയ  കേനാളക്കുടതനകപ്പനാതല
കേനാരത്സ്യങ്ങള്  ശരനിയനാക്കനി.  എ.ഡനി.ബനി.-തയ  എതനിര്ത്തു,  സസ്വകേനാരത്സ്യകമഖലതയ  എതനിര്ത്തു,
വനിരുനവന്നവന് വശടകേനാരനനായനി എന്ന മടനിലനായനിരനിക്കുന.  മുതലനാളനിത  സമ്പദ്ഘടനയുതട
മുഖത്സ്യ  ആരനാധനികേയുതട  ഗശകതനാപകദശതനില  നനിങ്ങള്  കതരന്ന്  തതളനിയനിക്കതപ്പടകേയനാണന്ന്.
കഡനാ.  ടനി.  എവം.  കതനാമസന്ന്  ഐസകേന്ന്  ഇകപ്പനാള് ഇവനിതടയനിലനാതതന്ന്   കമനാശമനായനി.
2003 ജണ് 24-നന്ന് നനിയമസഭയനില അന്നതത സശക്കര് എവം.എല.എ.-മനാര്ക്കനായനി
ഒരു ചെര്ച സവംഘടനിപ്പനിച്ചു. “How the State of Kerala has performed during
this decade”എന്നതനായനിരുന വനിഷയവം. ഇതനില പതങടക്കനാന് വന്ന സനാമ്പതനികേ
വനിദഗര്  വനികവകേന്ന്  ഒബ്കറേനായനിയുവം  ലവശഷന്ന്  ഭണനാരനിയുമനായനിരുന.  ഇവതരലനാവം
ശ്രശമതനി  ഗശതനാ  കഗനാപനിനനാഥനിതനകപ്പനാതല  മുതലനാളനിത  രനാഷ്ട്രങ്ങളുതട  വക്തനാക്കളനാതണന്നന്ന്
പറേഞ്ഞന്ന്  കഡനാ.  ടനി.  എവം.  കതനാമസന്ന്  ഐസക്കടക്കമുള്ള  അന്നതത  ഇടതപക്ഷ
എവം.എല.എ.-മനാതരലനാവം  ബഹുമനാനതപ്പട  സശക്കര്  സവംഘടനിപ്പനിച  ആ  ചെര്ച  ബഹനിഷ്കരനിച്ചു.
ഞനാന്  കരഖയുതട  അടനിസ്ഥനാനതനിലനാണന്ന്  പറേയുന്നതന്ന്.  എനനിക്കന്ന്  ഓര്മനിപ്പനിക്കനാനുള്ളതന്ന്
ഇന്നതല തചെയ്കതനാരബദ്ധവം  ഇന്നതത ആചെനാരമനാകേനാവം,  നനാളതത ശനാസമതനാകേനാവം
എന്നനാണന്ന്.
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കകേരളപ്പനിറേവനിയുതട  60-ാം  പനിറേന്നനാള്  പ്രമനാണനിചന്ന്  തഎകേത്സ്യകകേരള  രൂപശകേരണതത
കുറേനിചന്ന്  ബഹുമനാനതപ്പട   മുഖത്സ്യമന്ത്രനി  നടതനിയ  പരനാമര്ശവം  സവംബന്ധനിചന്ന്  ചെനില
കേനാരത്സ്യങ്ങള് പറേയനാതനിരുന്നനാല  അതന്ന് തതറനായനി കരഖയനില കേനിടക്കുവം. തഎകേത്സ്യകകേരള
രൂപശകേരണതതക്കുറേനിചന്ന്  പറേയുകമ്പനാള്  ഇനത്സ്യന്  നനാഷണല  കകേനാണ്ഗസനിതന
മനാറനിനനിര്തനി  ആര്തക്കങനിലവം  എതനങനിലവം  പറേയനാന് കേഴനിയുകമനാ;  അതന്ന്  പ്രതനിഷയനിലനാത
അമ്പലവം  കപനാതലയനാണന്ന്.  ഭനാരതതനിതല  ജനകകേനാടനികേളുതട  മൂര്തനിബനിവംബമനായ
കകേനാണ്ഗസനിതന  മറേന്നന്ന്  ഏതന്ന്  തഎകേത്സ്യകകേരളതതപ്പറനിയനാണന്ന്  ബഹുമനാനതപ്പട
മുഖത്സ്യമന്ത്രനി  പറേയുന്നതന്ന്.  എലനാ  കനടങ്ങളുവം  ഞങ്ങളുകടതനാക്കനാനുള്ള  ഗശബതത്സ്യന്
തന്ത്രമനാണന്ന്  കേമന്യൂണനിസ്റ്റുകേനാരുതട മുഖമുദ.  എനനാണന്ന് സതത്സ്യവം;  1920-ല നനാഗ്പൂര്
എ.തഎ.സനി.സനി.-യനാണന്ന് ഭനാഷനാടനിസ്ഥനാനതനില സവംസ്ഥനാനമുണ്ടനാക്കനാന് തശരുമനാനനിച
തതനള്ളതന്ന് സതത്സ്യമകല?  അതനിതന  അടനിസ്ഥനാനതനില  1921-ല  കകേരള  പ്രകദശന്ന്
കകേനാണ്ഗസന്ന്  കേമനിറനിയുണ്ടനായനി.  അതനില  തഎകേത്സ്യ  കകേരളമനികല;  1928-ല  സമസ്ത
കകേരള  സനാഹനിതത്സ്യ  പരനിഷത്തുണ്ടനായനി.  അതനില  തഎകേത്സ്യ  കകേരളമനികല;  തൃശ്ശൂരനില
തഎകേത്സ്യകകേരള  സകമളനവം  നടന.  1945-48  കേനാലതന്ന്  ഇ.എവം.എസന്ന്.  എഴുതനിയ
ഒകന്നകേനാല  കകേനാടനി  മലയനാളനികേള്,  കകേരളവം  മലയനാളനികേളുതട  മനാതൃഭൂമനി  എന്നശ
കൃതനികേളനാണന്ന്  തഎകേത്സ്യകകേരളമുണ്ടനാക്കനിയതതതന്നനാതക്ക  പറേയുന്നതന്ന്  ചെരനിത  നനികഷധമകല;
ഇതരവം ചെനില സൂതപ്പണനികേള് കേമന്യൂണനിസന്ന് കസ്നേഹനിതന്മേനാര് എനവം ഉന്നയനിചനിടണ്ടന്ന്.
ഇവരുതട  മതറനാരവകേനാശ  വനാദവം,  സര്.  സനി.പനി.-തയ  ഓടനിചതന്ന്  ഇവരനാതണന്നനാണന്ന്.
സതത്സ്യതനില എനനാണന്ന് സവംഭവനിചതന്ന്;  ശ്രശ.  ജനി.  സധനാകേരനറേനിയനാവം.  സര്.  സനി.പനി.-  തയ
തവടനാന്  തകേ.സനി.എസന്ന്.  മണനിക്കന്ന്  വനാള്  പണനിതതകേനാടത  തകേ.പനി.സനി.സനി  പ്രസനിഡനന്ന്,
കുമ്പളതന്ന് ശങ്കുപ്പനിള്ളയുതട അനുയനായനികേളനായ ഞങ്ങകളനാടന്ന് പറേയുകേയനാണന്ന്  'സനി.പനി.- തയ
തവടനിയ  നനാടനാകണ  ഓര്ത്തു  ഭരനികചനാ  സൂക്ഷനികചനാ'  എന്നന്ന്.  ഇതകല  ഇവരുതട
പരനിപനാടനി.

ഇവരുതട  മതറനാരു  വനാദവം,  കലനാകേതന്ന്  ബനാലറനിലൂതട  അധനികേനാരതനികലറേനിയ
ആദത്സ്യതത കേമന്യൂണനിസന്ന് സര്ക്കനാര് 1957-തല ഇ.എവം.എസന്ന്. സര്ക്കനാരനാതണന്നനാണന്ന്.
1945-ല യുകറേനാപ്പനില സനാനന്ന് മനാരനിയനാകവനായനില കേമന്യൂണനിസന്ന് പനാര്ടനി  ബനാലറനിലൂതട
അധനികേനാരതനില വന്നനിടണ്ടന്ന്. 1953-ല ഗയനാനയനിലവം അധനികേനാരതനില വന്നനിടണ്ടന്ന്.
ബനി.തജ.പനി.-ആര്.എസന്ന്.എസന്ന്.  ഭശകേരതതയക്കുറേനിചന്ന്  ശ്രശ.  എസന്ന്.  ശര്മ  ഉള്തപ്പതടയുള്ള
എതന  കേമന്യൂണനിസന്ന്  കസ്നേഹനിതന്മേനാര്  പറേയനാറണ്ടന്ന്.  രണ്ടന്ന്  കൂടരുവം  പ്രനാഥമനികേമനായനി
ഫനാസനിസ്റ്റുകേളനാണന്ന്.  പടനാളചനിടയുണ്ടന്ന്,  തറേഡന്ന്  കവനാളനനിയര്മനാര് ഒരു ഭനാഗതന്ന്,  കേനാക്കനി
കവനാളനനിയര്മനാര്  മറഭനാഗതന്ന്;  സസ്വനാതന്ത്രത്സ്യസമരതത രണകപരുവം  എതനിര്തനിടണ്ടന്ന്.
തകേ. ജനി. മനാരനാര് ഉദുമയനിലവം ശ്രശ. പനിണറേനായനി വനിജയന് കൂത്തുപറേമ്പനിലവം മതരനിചതന്ന്
ഇവരുതട സഖത്സ്യതനിലനാണന്ന്. എതന കേയനില ദനി ഹനിന്ദു പതതനില വന്ന ഒരു ചെനിതമുണ്ടന്ന്
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(കപപ്പര് ഉയര്തനിക്കനാടനി).  ഇ.എവം.എസന്ന്.-ഉവം കജത്സ്യനാതനിബസവുവം വനാജ്കപയനിയുവം അദസ്വനാനനിയുവം
തതകേകകേനാര്തന്ന് കേലക്കടയനില നനിലക്കുന്ന പുളകേവം തകേനാള്ളനിക്കുന്ന ഒരു ചെനിതമനാണന്ന്.
ഇകപ്പനാള് ഇവര് പറേയുകേയനാണന്ന്,  സവംഘ്പരനിവനാര് ശക്തനികേതള തതകേപനിടനിച്ചുയര്തനി
നനിര്തനിയതന്ന്  സനി.പനി.എവം.-കേനാരനാതണന്നനാണന്ന്.  ഭസനാസരനന്ന് വരവം  തകേനാടതത
കപനാതല സവംഘ്പരനിവനാറേനിതന വനിശസ്വരൂപവം തകേനാടതന്ന് അവര് വളര്ന. രണ്ടന്ന് എവം.പനി.-
മനാകരയുണ്ടനായനിരുനള്ളൂ. നനിങ്ങള് കൂടകൂടനി,  തതനാടകൂടനായ്മ ഒഴനിവനാക്കനി.  ഭനാരതതനിതന
മണ്ണനില അവതര പ്രതനിഷനിചതനില ഒന്നനാവം പ്രതനി നനിങ്ങളനാണന്ന്.

മനി  .   സശക്കര്:  പ്ലൈശസന്ന്..... അങ്ങയുതട സമയവം കേഴനിഞ്ഞു.

ശ്രശ  .    പനി  .    ടനി  .    കതനാമസന്ന്:  സര്,  നനിങ്ങളുതട  പനിടനിവനിടന്ന് വളര്നതപനാങ്ങനിയ
സവംഘ്പരനിവനാര്  യഥനാര്തസസ്വഭനാവവം  കേനാണനിച്ചു  തടങ്ങനിയകപ്പനാള്  നനിങ്ങള്  കചെനാദനിക്കുന
ആര്.എസന്ന്.എസന്ന്-  തന  കനരനിടനാന്  ആരുണ്ടന്ന്;  ആര്.എസന്ന്.എസന്ന്.-തന  തതനാടനാന്
ആരുണ്ടന്ന്.  ആരുണ്ടനിവനിതട  കേനാണതട  എന്നനാണനികപ്പനാള്  പറേയുന്നതന്ന്.  കകേരളതനിതല
നന്യൂനപക്ഷവം  നനിങ്ങളുതട  തപനാള്ളതരവം  തനിരനിചറേനിഞ്ഞനിടണ്ടന്ന്.  'തകേനാല്ലുന്നതവം  നശകയ
ചെനാപ്പനാ, തകേനാണകപനായനി തകേനാലനിക്കുന്നതവം നശകയ ചെനാപ്പനാ' എന്നതകല?

മനി  .   സശക്കര്:  'തകേനാണ നടക്കുന്നതവം ചെനാപ്പനാ, തകേനാണകപനായനി തകേനാലനിക്കുന്നതവം
ചെനാപ്പനാ' എന്നനാണന്ന്. ..… പ്ലൈശസന്ന്......  അങ്ങയുതട സമയവം കേഴനിഞ്ഞനിരനിക്കുന.

ശ്രശ  .    പനി  .    ടനി  .    കതനാമസന്ന്:  സര്,  ഒരു വനാക്കുകൂടനി പറേഞ്ഞന്ന് ഞനാന് അവസനാനനിപ്പനിക്കനാവം.
ഇനത്സ്യനാചെരനിതവം  തകേനാടനാര  വനിപ്ലൈവങ്ങളുതട  കേഥകേളനാല  സമ്പന്നമനാണന്ന്.  1969-ല
ഇ.എവം.എസന്ന്.  സര്ക്കനാരനിനന്ന്  മൃഗശയ ഭൂരനിപക്ഷമുണ്ടനായനിരുന്നനികല?  ശ്രശ. വനി.  എസന്ന്.
അച്ചുതനാനന്ദനുവം ശ്രശ.  സനി.  ദനിവനാകേരനുവം  under  estimate  തചെയതപ്പകടണ്ട ആളുകേളലനാതയന്നന്ന്
ശ്രദ്ധനിക്കുന്നതന്ന്  നലതനായനിരനിക്കുവം.  1957-തല  ഒന്നനാവം  കകേരള  നനിയമസഭയനിതല
അവംഗങ്ങളനായനിരുന്ന ശ്രശമതനി ഗസൗരനിയമയുവം ശ്രശ. ഇ. ചെന്ദ്രകശഖരന് നനായരുവം ഇന്നന്ന്
ജശവനിചനിരനിക്കുന്നനികല? നനിങ്ങള് ആദരനികക്കണ്ടതലനായനിരുകന്നനാ; ശ്രശമതനി  ലശലനാവതനി
ടശചര്,  സര്വ്വശ്രശ.  എവം.  ടനി.  വനാസകദവന് നനായര്,    പനി.  പത്മനനാഭന്,  എവം.തകേ.
സനാനു,  എവം.  അച്ചുതന്,   സനി.  രനാധനാകൃഷ്ണന്,   അക്കനിതവം,   എവം.  കതനാമസന്ന്  മനാതദ്യു,
എവം.ജനി.എസന്ന്.  നനാരനായണന്,   തകേ.  ജനി.  കജനാര്ജന്ന്,   അടൂര്  കഗനാപനാലകൃഷ്ണന്,
ജയരനാജന്ന് തടങ്ങനിയവര്  കമനാശതപ്പട പ്രതനിഭകേളനാകണനാ?    ശ്രശ.  എ.  തകേ.  ആനണനിയുവം
ശ്രശ.  വനി.  എസന്ന്.  അച്ചുതനാനന്ദനുവം  ശ്രശ.  ഉമന്  ചെനാണ്ടനിയുവം  മനാതമകല  ഇകപ്പനാള്  പഴയ
മുഖത്സ്യമന്ത്രനിമനാരനായനി ജശവനിചനിരനിപ്പുള്ളൂ.***

***  സഭനാദ്ധത്സ്യക്ഷതന നനിര്കദ്ദേശപ്രകേനാരവം കരഖയനിലനനിനവം നശക്കവം തചെയ്തു.
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മനി  .    സശക്കര്:  അതതനാനവം സഭയനില ഉന്നയനിക്കനാന് പനാടനിലനാതതനാണന്ന്.  ഇതന്ന്
ശരനിയല.

ശ്രശ  .    പനി  .    ടനി കതനാമസന്ന്:  സര്,  ഇതന്ന് സഭയന്ന് പുറേത്തുള്ള കേനാരത്സ്യമനാണന്ന്.  അകേതന്ന്
നടന്ന കേനാരത്സ്യമല. സഭയന്ന് പുറേതന്ന് സര്ക്കനാര് നടതനിയ പരനിപനാടനിയനാണന്ന്.

മനി  .   സശക്കര്: ഇതന്ന് ശരനിയല. ശ്രശ. പനി. ടനി കതനാമസനിനന്ന് ഇതതലനാവം അറേനിയനാവുന്ന
കേനാരത്സ്യങ്ങളനാണന്ന്.

ശ്രശ  .    പനി  .    ടനി  .    കതനാമസന്ന്:  സര്,  നനിങ്ങള്ക്കന്ന് ഓര്മയുണ്ടനായനിരനിക്കണവം.  ഞനാന്
അവസനാനനിപ്പനിക്കുകേയനാണന്ന്. അഹവംഭനാവവം നന്നല.

മനി  .   സശക്കര്: പ്ലൈശസന്ന്......ഇനനി എനനിക്കന്ന് തതമക്കന്ന് ഓഫന്ന് തചെകയണ്ടനിവരുവം.

ശ്രശ  .   പനി  .   ടനി  .   കതനാമസന്ന്: ***

മനി  .    സശക്കര്:  ഇതന്ന് ശരനിയല.....  ഇതനില എതനങനിലവം പനിശകേന്ന് സവംഭവനിചനിടതണ്ടങനില
എലനാവരുവം  ഒരുകപനാതല  ബനാധത്സ്യതതപ്പടവരനാണന്ന്.  ഇതതനാനവം  സഭയനില  തകേനാണവകരണ്ട
കേനാരത്സ്യമല.  അങ്ങന്ന് തചെയ്യുന്നതന്ന് ശരനിയല.  ഇതതനാനവം സഭനാ കരഖകേളനിലണ്ടനാവനില. ...... പ്ലൈശസന്ന്
കേണ്ക്ലൂഡന്ന്..........

കൃഷനി വകുപ്പുമന്ത്രനി (ശ്രശ  .   വനി  .   എസന്ന്  .   സനനില കുമനാര്  ): സര്, കകേരളപ്പനിറേവനിയുതട
60-ാം വനാര്ഷനികേവുമനായനി ബന്ധതപ്പട പരനിപനാടനികേള് നനിശയനിക്കുകമ്പനാള് സവംസ്ഥനാന
സര്ക്കനാര്  യനാതതനാരു തരതനിലള്ള സങ്കുചെനിതമനായ തശരുമനാനവുതമടതനിടനില.   പ്രതനിപക്ഷ
കനതനാവടക്കമുള്ളവര് കൂടനിയനിരുനതകേനാണ്ടനാണന്ന് എലനാ പരനിപനാടനികേളുവം നനിശയനിചനിരനിക്കുന്നതന്ന്.
സര്ക്കനാര് ഏകേപക്ഷശയമനായനി തശരുമനാനതമടതതല. അതനിനുകശഷവം അക്കനാരത്സ്യതത
സവംബന്ധനിചന്ന് ബഹുമനാനതപ്പട മുഖത്സ്യമന്ത്രനി അവനിതട വനിശദശകേരനിക്കുകേയുവം തചെയതനാണന്ന്.
ഈ സഭയനില ഏകേകേണ്ഠമനായനി എടത ഒരു തശരുമനാനതനിതന അടനിസ്ഥനാനതനില
നമള്  മുകമ്പനാടകപനാകുകമ്പനാള്   അതനിനന്ന്  വനിരുദ്ധമനായനി  അക്കനാരത്സ്യവം   സഭയനില
ഉന്നയനിചതന്ന് ഓര്ഡറേനിലനാകണനാ? ഇതനില അങ്ങയുതട റൂളനിവംഗന്ന് കവണവം.

മനി  .    സശക്കര്:  നനിയമസഭനാ  തസക്രകടറേനിയറ്റുമനായനി  ബന്ധതപ്പട  കേനാരത്സ്യങ്ങള്
സഭയനില ചെര്ച  തചെയനാന്  സനാധനിക്കുന്നവയല.   സഭയനില  അതന്ന്  ചെര്ച തചെയനാന്
പറനില. അതന്ന് കരഖയനിലണ്ടനാകേനില. നനിയമസഭനാ തസക്രകടറേനിയറനില നടന്ന കേനാരത്സ്യങ്ങള്
ഇവനിതട ചെര്ച തചെയ്യുകമനാ; .....(ബഹളവം).....ശ്രശ.  വനി.  ഡനി.  സതശശന്,  തചെയറേനിതന
ക്ഷമ ഒരു ദസൗര്ബലത്സ്യമനായനി  കേനാണരുതന്ന്.   ഇവനിതട   തചെയകറേനാ  സര്ക്കനാകരനാ  ഒറയന്ന്
തശരുമനാനതമടതനിടനില.  ബനി.എ.സനി.-യനിലവം  കേക്ഷനികനതനാക്കളുതടയുവം  കയനാഗതനിതലടത

***  സഭനാദ്ധത്സ്യക്ഷതന നനിര്കദ്ദേശപ്രകേനാരവം കരഖയനിലനനിനവം നശക്കവം തചെയ്തു.
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തശരുമനാനമനാണന്ന്  ഇവനിതട  നടപ്പനാക്കനിയനിടള്ളതന്ന്.  അതനില  എതനങനിലവം  അബദ്ധവം
പറനിയനിടതണ്ടങനില  അതതലനാവര്ക്കുവം  ഒരുകപനാതല  തതന്നയനാണന്ന്.  അതന്ന്  വനിവനാദമനാക്കനാന്
ഞനാന്  ആഗഹനിക്കുന്നനില.  അങ്ങന്ന്  പ്രസവംഗവം  അവസനാനനിപ്പനിക്കൂ.......(ബഹളവം).....
തയസന്ന്....തയസന്ന്...നനിങ്ങള്   ആതരയുവം  പറേയനിപ്പനികക്കണ്ട.  അതന്ന്  വനിവനാദമനാക്കനാന്
തചെയര്  ആഗഹനിക്കുന്നനില.  അതന്ന്  അനനാവശത്സ്യമനായ  വനിവനാദമനാണന്ന്.  ശ്രശ.  പനി.  ടനി.
കതനാമസനിതനകപ്പനാതല സശനനിയറേനായ ഒരനാള്  സഭയനില ഇസൗ വനിഷയവം തകേനാണവരനാന്
പനാടനിലനായനിരുന.

ശ്രശ  .   പനി  .   ടനി  .   കതനാമസന്ന്: സര്, ഞനാന് അവസനാനനിപ്പനിക്കുകേയനാണന്ന്.

മനി  .   സശക്കര്:   അങ്ങന്ന് ഒറവനാക്കന്ന് പറേഞ്ഞന്ന് അവസനാനനിപ്പനിക്കൂ.

ശ്രശ  .    പനി  .    ടനി  .    കതനാമസന്ന്:  സര്,  ശ്രശ.  പനിണറേനായനി  സര്ക്കനാരനിതന  ......
(ബഹളവം).....

മനി  .    സശക്കര്:  അകദ്ദേഹവം  ധനവനിനനികയനാഗ  ബനിലനിതനക്കുറേനിചന്ന്  പറേഞ്ഞന്ന്
അവസനാനനിപ്പനിക്കതട.  ....(ബഹളവം)...    ശ്രശ. എ. എവം. ആരനിഫന്ന്...ദയവനായനി ഇരനിക്കൂ,
പ്രതനിപക്ഷ കനതനാവന്ന് അകദ്ദേഹവം പറേഞ്ഞന്ന് അവസനാനനിപ്പനിചതനിനുകശഷവം  സവംസനാരനിചനാല മതനി.
അകദ്ദേഹവം  കുതറേ  സമയവം  അധനികേതമടതനിരനിക്കുകേയനാണന്ന്.  ഒരു  വനാക്കന്ന്  പറേഞ്ഞന്ന്
അകദ്ദേഹതത  അവസനാനനിപ്പനിക്കനാന്  സമതനിക്കൂ.  അകദ്ദേഹവം  അവസനാനനിപ്പനിചനിടന്ന്
സവംസനാരനിചനാല കപനാകര?

ശ്രശ  .    പനി  .    ടനി  .    കതനാമസന്ന്:  സര്,  ഞനാന്  അവസനാനനിപ്പനിക്കുകേയനാണന്ന്.
ശ്രശ. പനിണറേനായനി സര്ക്കനാര് മഹനാഭൂരനിപക്ഷതനിതന അഹവംഭനാവതനില കേഴനിയുകമ്പനാഴുവം നമ്മുതട
നനിയന്ത്രണതനിലല;  തഎശസ്വരത്സ്യവം സ്ഥനിരമല,  യസൗവനവം സ്ഥനിരമല,  അദ്ധത്സ്യനാത്മനികേരനാമനായണവം
.....(ബഹളവം)......

മനി  .    സശക്കര്:  .................ശ്രശ.  റനി.  വനി.  രനാകജഷന്ന്,.....(ബഹളവം)......അവനിതട
യനിരനിക്കൂ...പ്ലൈശസന്ന്....അകദ്ദേഹവം  കേണ്ക്ലൂഡന്ന്  തചെയ്യുകേയനാണന്ന്.  അകദ്ദേഹവം   ഒരു  കേവനിത
വനായനിചന്ന് കേണ്ക്ലൂഡന്ന് തചെയ്യുകേയനാണന്ന്. സസ്വനവം കേവനിതയനാണന്ന്. അങ്ങയുതട കേവനിതയകല;
അകദ്ദേഹതനിതന  കേവനിതയനാണന്ന്.  പ്ലൈശസന്ന്...ഇരനിക്കൂ.....(ബഹളവം)......ശ്രശ.  പനി.  ടനി.
കതനാമസന്ന്  അകദ്ദേഹതനിതന  ഒരു  ദനാര്ശനനികേ  കേവനിത  അവതരനിപ്പനിചന്ന്  അവസനാനനിപ്പനിക്കനാന്
കപനാകുകേയനാണന്ന്.  അതനിനന്ന്  അകദ്ദേഹതനിനന്ന്  അനുവനാദവം  തകേനാടക്കൂ.  പ്ലൈശസന്ന്...പ്ലൈശസന്ന്....
അതതനാരു ദനാര്ശനനികേ കേവനിതയനാണന്ന്.

ശ്രശ  .    പനി  .    ടനി  .    കതനാമസന്ന്:  സര്,  എനനിക്കന്ന്  പറേഞ്ഞന്ന്  അവസനാനനിപ്പനിക്കനാന്
അവസരവം തരണവം.  എതന്ന സവംരക്ഷനിക്കണവം.

മനി  .   സശക്കര്: അങ്ങന്ന് പറേഞ്ഞന്ന് അവസനാനനിപ്പനിക്കൂ....പ്ലൈശസന്ന്.....
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ശ്രശ  .    പനി  .    ടനി  .    കതനാമസന്ന്:  സര്,  ശ്രശ.  പനിണറേനായനി  സര്ക്കനാര്  മഹനാഭൂരനിപക്ഷതനിതന
അഹവംഭനാവതനില കേഴനിയുകമ്പനാഴുവം ഒനവം നമ്മുതട നനിയന്ത്രണതനിലല.  തഎശസ്വരത്സ്യവുവം
യസൗവനവുവം  സ്ഥനിരമല,  അദ്ധത്സ്യനാത്മ  രനാമനായണവം-അകയനാദ്ധത്സ്യനാകേനാണവം-  ലക്ഷ്മകണനാപകദശവം
മറേക്കരുതന്ന്,  "നന്നല,  നന്നല,  നന്നല,  കദഹവം  നനിമനിതവം  മഹനാകമനാഹവം  ഓര്തന്ന്
ഭരനികചനാ, സൂക്ഷനികചനാ", ഞനാന് എതന വനാക്കകുള് അവസനാനനിപ്പനിക്കുന.

പ്രതനിപക്ഷ കനതനാവന്ന് (ശ്രശ  .   രകമശന്ന് തചെന്നനിതല): സര്, സഭയനില അപ്പുറേത്തുവം
ഇപ്പുറേത്തുമുള്ള  തമമ്പര്മനാര്  പ്രസവംഗനിക്കുവം.  ശ്രശ.  പനി.  ടനി.  കതനാമസന്ന്  ഇവനിതട
സഭത്സ്യമലനാതതതനാനവം പറേഞ്ഞനില.  അപ്പുറേത്തുനനിനവം ആളുകേള് സവംസനാരനിക്കനികല;
രണകൂടരുവം  ഇങ്ങതന  തടസതപ്പടതനാന്  തടങ്ങനിയനാല   എനനാകുവം  സ്ഥനിതനി?.......
(ബഹളവം).....

മനി  .   സശക്കര്: എനനാണനിതന്ന്; പ്രതനിപക്ഷ കനതനാവന്ന് സവംസനാരനിക്കുകമ്പനാള് …. ശ്രശ.
ആര്. രനാകജഷന്ന്.. അവനിതട ഇരനിക്കൂ.

ശ്രശ  .    രകമശന്ന് തചെന്നനിതല: സര്, ഈ സഭയനില ഇരുഭനാഗത്തുമുള്ള അവംഗങ്ങള്
അവരവരുതട അഭനിപ്രനായങ്ങള് പറേയുവം.   ഓകരനാ തമമ്പര്മനാരുവം  സവംസനാരനികക്കണ്ടതന്ന്
ഇന്ന രശതനിയനിലനായനിരനിക്കണതമന്നന്ന് ആര്തക്കങനിലവം നനിര്ബന്ധനിക്കനാന് സനാധനിക്കുകമനാ;
അതതകേനാണ്ടന്ന്   അങ്ങന്ന്  ഇക്കനാരത്സ്യതനില  ശക്തമനായ  റൂളനിവംഗന്ന്   നലകേണവം.  ഓകരനാ
വനാക്കുകേള്ക്കുവം  ഇങ്ങതന  ബഹളമുണ്ടനാക്കനിയനാല  എങ്ങതന  സഭ  മുകന്നനാടകപനാകുവം;
ശ്രശ. പനി. ടനി. കതനാമസന്ന് അവസനാനവം ഒരു കേവനിതയനാണന്ന് ആലപനിചതന്ന്.  അകദ്ദേഹവം ഒരു
കേവനിത ആലപനിക്കുകമ്പനാള് എനനിനനാണന്ന് അസസ്വസ്ഥത പ്രകേടനിപ്പനിക്കുന്നതന്ന്?

മനി  .    സശക്കര്:  അതന്ന്  തചെയറേനിനന്ന്  മനസനിലനായതതകേനാണ്ടനാണകലനാ  ഒരു
കേവനിതയനാതണന്നന്ന് പറേഞ്ഞതന്ന്.  ബഹുമനാനതപ്പട മന്ത്രനിക്കന്ന് സവംസനാരനിക്കനാവം.

പടനികേജനാതനി  പടനികേവര്ഗ  പനികന്നനാക്കസമുദനായകക്ഷമവുവം  നനിയമവുവം  സനാവംസനാരനികേവുവം
പനാര്ലതമനറേനികേനാരത്സ്യവുവം വകുപ്പുമന്ത്രനി  (ശ്രശ  .    എ  .    തകേ  .    ബനാലന്):  സര്,  ശ്രശ.  പനി.  ടനി.
കതനാമസനിതന പ്രസവംഗതത അലകങനാലതപ്പടതനിതയന്നന്ന് ബഹുമനാനതപ്പട പ്രതനിപക്ഷകനതനാവന്ന്
പറേഞ്ഞു.  ഞങ്ങളനാരുവം  അലകങനാലതപ്പടതനിയനിടനില.  അതങ്ങനാരു  കേനാരത്സ്യവം  മനസനിലനാക്കണവം,
അറപതനാവം  വനാര്ഷനികേനാകഘനാഷവുമനായനി  ബന്ധതപ്പട  കേനാരത്സ്യങ്ങള്   ബഹുമനാനതപ്പട
പ്രതനിപക്ഷ കനതനാവനിതന സനാന്നനിദ്ധത്സ്യതനില നമതളടത തശരുമനാനമനാണന്ന്. കുറങ്ങളുവം
കുറേവുകേളുമുണ്ടനാകുവം.  ഒരു  തപനാത  കകേനാണ്തസന്സസനിതന  അടനിസ്ഥനാനതനിലനാണന്ന്
തശരുമനാനതമടതതന്ന്.  യഥനാര്തതനില  ശ്രശ.  പനി.  ടനി.  കതനാമസനിതന  പരനാമര്ശവം
ബഹുമനാനതപ്പട  പ്രതനിപക്ഷ  കനതനാവനിതനതനിതരയുള്ളതനാണന്ന്.  അകദ്ദേഹതനിതന
സനാന്നനിദ്ധത്സ്യതനിതലടത തശരുമനാനമനാണന്ന്.
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ശ്രശ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരനാജന്:  ....(… തതമക്കന്ന്  ഓഫന്ന്)....അങ്ങുവം  ബഹുമനാനതപ്പട
മുഖത്സ്യമന്ത്രനിയുവം  പ്രതനിപക്ഷകനതനാവുവം  എലനാവരുവംകൂടനി  കചെര്ന്നന്ന്  തശരുമനാനനിചതനാണന്ന്.
പനിതന്നനനിനനാണന്ന് ഇങ്ങതന പറേയുന്നതന്ന്?

മനി  .   സശക്കര്:   അതന്ന് വനിവനാദമനാക്കനാന് തചെയര് ആഗഹനിക്കുന്നനില.

ധനകേനാരത്സ്യവുവം  കേയറവം  വകുപ്പുമന്ത്രനിക്കുകവണ്ടനി  വനിദത്സ്യനാഭത്സ്യനാസ  വകുപ്പുമന്ത്രനി
(തപ്രനാഫ  .    സനി  .    രവശന്ദ്രനനാഥന്ന്):  സര്,  കേഴനിഞ്ഞ കുകറേ വര്ഷങ്ങളനായനി കകേരളതനിതല
നനിരവധനി കമഖലകേളനില വളര്നതകേനാണ്ടനിരനിക്കുന്ന  അസസ്വസ്ഥതയുവം അസ്ഥനിരതയുവം
സൂക്ഷ്മമനായുവം  ശനാസശയമനായുവം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനന്ന്  കേഴനിഞ്ഞ  നനാലര  മനാസങ്ങളനായനി
ശ്രമനിച്ചുവരുന്ന  ഇടതപക്ഷ  ജനനാധനിപതത്സ്യമുന്നണനി  സര്ക്കനാരനിതന  ദനിശനാകബനാധകതനാതടയുള്ള
മുകന്നനാടകപനാക്കനിലള്ള അസഹനിഷ്ണുതയനാണന്ന്  ഇവനിതട  കേണ്ടതന്ന്.  ദനിശനാകബനാധമുള്ള
പ്രവര്തനമനാണന്ന് കേഴനിഞ്ഞ ബഡ്ജറനിലൂതട സവംസ്ഥനാനതന്ന് ഇടതപക്ഷ ജനനാധനിപതത്സ്യ
മുന്നണനി സര്ക്കനാര് നനിര്വ്വഹനിചനിടള്ളതന്ന്.   ശ്രശ.  പനി.  ടനി.  കതനാമസന്ന് ധനവനിനനികയനാഗ
ബനിലനിതനക്കുറേനിചന്ന്  പറേഞ്ഞതമനാതകമ  ഞനാന് പറേയുനള്ളൂ.  ബനാക്കനിതയനാനവം ഞനാന്
സൂചെനിപ്പനിക്കുന്നനില.   ഈ  ബഡ്ജറന്ന്  പരനികശനാധനിചനാല   കകേരളതനിതല  എലനാ  അടനിസ്ഥനാന
പ്രശങ്ങളുവം  പരനിഹരനിക്കനാന്  കേഴനിയുതമന്നന്ന്  നമുക്കന്ന്  തതളനിയനിക്കനാന്  സനാധനിക്കുവം.
കലനാകേതന്ന്  സനാമ്പതനികേ  ശനാസജ്ഞര്ക്കന്ന്  വനതകേനാണ്ടനിരനിക്കുന്ന  മനാറതതക്കുറേനിചന്ന്
അങ്ങന്ന് മനസനിലനാക്കണതമന്നന്ന് പറേയനാന്കവണ്ടനി ഒന രണകേനാരത്സ്യങ്ങള്  മനാതവം ഞനാന്
സൂചെനിപ്പനിക്കുകേയനാണന്ന്.  നനികയനാ ലനിബറേല കപനാളനിസനിയുതട ഏറവുവം വലനിയ വക്തനാവുവം
പ്രകയനാക്തനാവുമനായനിരുന കജനാസഫന്ന്  സനിഗനിറന്ന്സന്ന്  എന്ന സനാമ്പതനികേ ശനാസജ്ഞന്.
അകദ്ദേഹവം 1982-ല The “Perspective of Globalization”എതന്നനാരു പുസ്തകേതമഴുതനി. ആ
പുസ്തകേതനില അകദ്ദേഹവം പറേഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതന്ന്, മുതലനാളനിതവുവം കസനാഷത്സ്യലനിസവുവം ചെനില
തവല്ലുവനിളനികേതള  കനരനിടകമ്പനാള്  കലനാകേതനിതന  എലനാ  പ്രശങ്ങള്ക്കുവം  പരനിഹനാരവം
കേനാണനാനുള്ള  ഒരു  പുതനിയ നയവം വരുന, അതനാണന്ന് നനികയനാ ലനിബറേല കപനാളനിസനി
എന്നനാണന്ന്.  അതനിതന  പനിന്തുണചവരുവം   എതനിര്തവരുമുണ്ടന്ന്.  പകക്ഷ  അന്നതത
സനാമ്പതനികേ ശനാസജ്ഞരനിലധനികേവുവം അതനിതനനാപ്പവം നനിന്നവരനാണന്ന്.  അതനിനുകശഷവം
2004-ല  കജനാസഫന്ന് സനിഗനിറന്ന്സന്ന്  ഒരു പുസ്തകേതമഴുതനി.  ആ പുസ്തകേതനിതന കപരന്ന്
“Globalization   and  its  Discontents”  എന്നനാണന്ന്.   ആകഗനാളവലക്കരണവുവം
അതനിതന  നനിരനാശകേളുതമന്നനാണന്ന്  ആ  പുസ്തകേതനിതന  മലയനാള  തര്ജ്ജനിമ.  അകദ്ദേഹതനിനന്ന്
ആകഗനാളവലക്കരണതനിതന  അപകേടവം  മനസനിലനായനി.  അതനിനുകശഷവം  ആകഗനാള
പ്രശങ്ങതളലനാവം പരനിഹരനിക്കുവനാനുള്ള നയമനാതണന്നന്ന് പറേഞ്ഞന്ന് കജനാസഫന്ന് സനിഗനിറന്ന്സന്ന്
2008-ല  വശണതമനാരു  പുസതമഴുതനി.  അതനിതന  കപരനാണന്ന്   “Fall  of  Prices”
എനള്ളതന്ന്.  അതനിതന ഭനാഗമനായനിടനാണന്ന് അകമരനിക്കയനില  കലനാകേകതറവുവം വലനിയ
സമരതമന്നന്ന്  അക്കനാലതന്ന്   പലരുവം  ശ്രദ്ധകയനാടകൂടനി  കേണ്ട  വനാള്  സ്ട്രേശറന്ന്  സമരവം
അരകങ്ങറന്നതന്ന്.  അതനിനുകശഷവം കേഴനിഞ്ഞ വര്ഷവം  കജനാസഫന്ന് സനിഗനിറന്ന്സന്ന് എഴുതനിയ
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The  Great  Divide  എന്ന പുസ്തകേവം   ശ്രശ.  പനി.  ടനി.  കതനാമസന്ന്  വനായനിക്കണതമന്ന
ഒരഭത്സ്യര്തന  എനനിക്കുണ്ടന്ന്.  കലനാകേതന്ന്  ആകഗനാളവലക്കരണ  നയവം  എലനാ  പ്രശങ്ങള്ക്കുവം
പരനിഹനാരമുണ്ടനാക്കുതമന്നന്ന്  പറേഞ്ഞ  ഒരു സനാമ്പതനികേ  ശനാസജ്ഞന്  തതന്ന  വര്ഷങ്ങള്ക്കു
കശഷവം കലനാകേതന്ന് അതനിഗുരുതരമനായനിടള്ള പ്രശങ്ങള്, ജനങ്ങള് രണ്ടനായനി തനിരനിഞ്ഞു
തകേനാണ്ടനിരനിക്കുന, പണക്കനാര്ക്കന്ന്  കൂടതല പണമുണ്ടനാകുകേയുവം  പണമനിലനാതവരുതട
എണ്ണവം  വര്ദ്ധനിക്കുകേയുവം   ഉള്ളവരുതട  കേയനിതല  പണവം  കുറേയുകേയുവം  തചെയ്യുന്ന  ഗുരുതരമനായ
പ്രതത്സ്യനാഘനാതവം ഉണ്ടനായനിതക്കനാണ്ടനിരനിക്കുനതവന്നന്ന് പറേഞ്ഞതന്ന്,  ആകഗനാളവലക്കരണ
നയവം ഏറവുവം നലതതന്നന്ന് പറേഞ്ഞ അകത സനാമ്പതനികേ ശനാസജ്ഞന് തതന്നയനാണന്ന്.
സനാമ്പതനികേ  ശനാസജ്ഞന്മനാരനില  അനുഭവവം  തകേനാണവരുന്ന  മനാറങ്ങള്  എനനാതണന്നന്ന്
മനസനിലനാക്കനാന്കവണ്ടനി  പറേഞ്ഞതനാണന്ന്.  അകതസമയവം  ഒനകൂടനി  ശ്രദ്ധനിക്കണവം.
1982-ല കജനാസഫന്ന് സനിഗനിറന്ന്സന്ന്   “Globalization  and its perspective”  എന്ന
പുസ്തകേവം എഴുതനി 8 മനാസങ്ങള്ക്കുകശഷവം 1982 ഡനിസവംബറേനില  തജയനിവംസന്ന് തപടനാസന്ന്
“The Globalisation Unmasked" എന്ന പുസ്തകേവം എഴുതനി. കജനാസഫന്ന് സനിഗനിറന്ന്സനിതന  The
Great  Divide  എന്ന  പുസ്തകേതനില  പറേഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതന്ന്  നടക്കുതമന്നന്ന്  1982-ല
തതന്ന  തജയനിവംസന്ന് തപടനാസന്ന് പറേഞ്ഞു. അകദ്ദേഹവം അതന്ന് എങ്ങതന പറേഞ്ഞു എന്നതന്ന്
വളതര പ്രധനാനതപ്പട ഒരു കചെനാദത്സ്യമനാണന്ന്.  അതനിനുതരവം കപനാള് ക്രൂഗന്ന് മനാന് പറേയുവം.
ആ  പുസ്തകേവുവം  അങ്ങന്ന്   വനായനിച്ചുകനനാക്കൂ.  തജയനിവംസന്ന്  തപടനാസന്ന്   എഴുതനിയ  പുസ്തകേതനില
ഇക്കനാരത്സ്യങ്ങതളലനാവം  പ്രവചെനിചനിടണ്ടന്ന്.  അതതതന്നയനാണന്ന്  കജനാസഫന്ന്  സനിഗനിറന്ന്സന്ന്  വശണവം
എഴുതനിയതന്ന്.  ഈ രണ പുസ്തകേതത സവംബന്ധനിച്ചുവം  കപനാള് ക്രൂഗന്ന് മനാന്  പറേഞ്ഞ
അഭനിപ്രനായവം പ്രസക്തമനാണന്ന്.   ആകഗനാള സമ്പദന്ന്  വത്സ്യവസ്ഥ തകേരുകമ്പനാള് അതനിതന
രക്ഷനിക്കനാനുള്ള  ഏകേവഴനി  കലനാകേത്തുള്ള  എലനാവരുവം  മനാര്കനിതന  അര്തശനാസവം
കൃതത്സ്യമനായനി പഠനിക്കണതമന്നനാണന്ന് കപനാള് ക്രൂഗന്ന് മനാന് പറേയുന്നതന്ന്.   ആകഗനാള സമ്പദന്ന്
വത്സ്യവസ്ഥ  തകേരുകമ്പനാള്  അതനിതന  രക്ഷനിക്കനാനുള്ള  വഴനി  സമ്പതനിതന   നശതനിപൂര്വ്വകേമനായ
വനിതരണമനാതണന്നനാണന്ന്  ആകഗനാള സനാമ്പതനികേ ശനാസജ്ഞന്മേനാരനില  പ്രശസ്തനനായ
കപനാള് ക്രൂഗന്ന് മനാന്  പറേയുന്നതന്ന്.  ശ്രശ.  തകേ.  കുഞ്ഞനിരനാമന്,  ശ്രശ.  പനി.  ബനി.  അബ്ദുല
റേസനാക്കന്ന്,  ശ്രശ.  സനി.  എഫന്ന്.  കതനാമസന്ന്  എന്നനിവതരലനാവം  പറേഞ്ഞതന്ന്  പനാര്ശസ്വവല
ക്കരനിക്കതപ്പടവതര  അവഗണനിച്ചു  എന്നനാണന്ന്.  ശ്രശ.  പനി.  സനി.  കജനാര്ജന്ന്  എസന്ന്.സനി./
എസന്ന്.റനി. വനിഭനാഗതനിലതപ്പടവതര അവഗണനിക്കുനതവനവം  നശതനി ആകയനാഗന്ന് വന,
എസന്ന്.സനി./എസന്ന്.റനി.  വനിഭനാഗക്കനാര്ക്കന്ന്  ഒനമനില  എനമകദ്ദേഹവം  പറേഞ്ഞു.  അതനിതനതനിതര
ശക്തമനായ  നനിലപനാടന്ന്  ഇടതപക്ഷ  ജനനാധനിപതത്സ്യമുന്നണനി  സര്ക്കനാര്  സസ്വശകേരനിക്കുകേയനാണന്ന്.
കേഴനിഞ്ഞ അഞ്ചുവര്ഷക്കനാലതത  ബഡ്ജറനില അസമതസ്വവം സൃഷ്ടനിക്കുന്ന നയമനാണന്ന്
നനിലനനിര്തനിയനിരുന്നതതന്നതതകേനാണ്ടനാണന്ന്   കകേരളതനില  ഈ പ്രശങ്ങള് വന്നതന്ന്.
ആ  പ്രശവം  മറേനികേടനതകേനാണ്ടന്ന്  ഒരു  ബദല  നയമനാണന്ന്  ഇടതപക്ഷ  ജനനാധനിപതത്സ്യ
മുന്നണനി സര്ക്കനാര്   മുകന്നനാടവചനിരനിക്കുന്നതന്ന്. നനാലര മനാസവംതകേനാണ്ടന്ന് ആ ബദലനയവം
ആകഗനാളതലതനിലള്ള  വലനിയ  പ്രശങ്ങള്  പരനിഹരനിക്കതക്ക  രശതനിയനില  പൂര്ണ്ണമനാക്കനാന്
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കേഴനിയനിതലന്നന്ന്  നമുതക്കലനാവര്ക്കുമറേനിയനാവം. പകക്ഷ, ബദല സനാമ്പതനികേ നയതനിതന
ദനിശയനില  നമള്  മുകന്നനാടകപനായനാല കകേരളതനിലള്ള  കനരതത  പറേഞ്ഞ  പ്രശങ്ങതളലനാവം
പരനിഹരനിക്കനാന് കേഴനിയുതമനള്ളതന്ന് ഉറേപ്പനാണന്ന്.  എനനാണന്ന് ബദലനയവം എന്നതനിതന
കുറേനിചന്ന് കഡനാ. ടനി. എവം. കതനാമസന്ന് തഎസകേന്ന് ഇവനിതട പറേഞ്ഞതനാണന്ന്. കേമനി  കുറേയ്ക്കുകേ
എന്ന   പ്രശവം  മനാതകമ  ഇവനിതട  കനനാക്കുനള്ളൂ.  പല  പദ്ധതനികേളുവം  നടക്കുന്നനില,
പുതനിയ പദ്ധതനികേള് എങ്ങതനയുണ്ടനാക്കുവം, പണവം എവനിതട നനിനണ്ടനാകുവം, എങ്ങതന
തനിരനിചടയ്ക്കുവം എന്നശ വനിഷയങ്ങളനിതലനാതക്ക  10-15  ദനിവസമനായനി   സഭയനില  ചെര്ച
നടക്കുകേയനാണന്ന്.  ബഡ്ജറനില   കേമനി  കുറേയ്ക്കുകേ  എന്ന ഒറ  ലക്ഷത്സ്യവം  മനാതമനാണന്ന്    മുകന്നനാട
വചനിടള്ളതന്ന്.   കേമനി  കുറേയനാന് രണ വഴനികേളുണ്ടന്ന്.   നനികയനാ  ലനിബറേല കപനാളനിസനി  പറേയുന്ന
നയമനാണന്ന് കേഴനിഞ്ഞ യു.ഡനി.എഫന്ന്.  സര്ക്കനാര്  എടതനിരുന്നതന്ന്.  സര്ക്കനാര് തചെലവന്ന്
തവടനിക്കുറേയ്ക്കുകേ,  ധനക്കമനി കുറേയ്ക്കുകേ എന്ന നയമനാണന്ന്  യു.ഡനി.എഫന്ന്.  സസ്വശകേരനിചതന്ന്.
സര്ക്കനാര്  തചെലവന്ന്  തവടനിച്ചുരുക്കനി  ധനക്കമനി  കുറേയ്ക്കുകേതയന്ന  നയതമടതത
തകേനാണ്ടനാണന്ന് കകേരളവം ഇതരതനിലള്ള അസസ്വസ്ഥതകേളുള്ള പ്രകദശമനായനി മനാറേനിയതന്ന്.
അതനിനുപകേരവം കേമനി കുറേയ്ക്കുവനാനുള്ള ഒരു നയതമടതനിരനിക്കുന്നതന്ന് ബദല നയമനാണന്ന്.
സര്ക്കനാര്  ആവശത്സ്യതനിനനുസരനിചന്ന്  തചെലവന്ന്  തചെയ്യുകമ്പനാള്,  അതനിലൂതട  റേവനന്യൂ  വരുമനാനവം
വര്ദ്ധനിക്കുവം.  ജനങ്ങളുതട വനാങ്ങലകശഷനി, ക്രയകശഷനി അഗനികഗറന്ന് ഡനിമനാനന്ന് എന്നനിവ
വര്ദ്ധനിക്കുന്നതനിലൂതട  റേവനന്യൂ വരുമനാനവം വര്ദ്ധനിചന്ന്,  അതനിലൂതട കേമനി കുറേയ്ക്കുവനാനുള്ള
നടപടനിതയടക്കുകേതയനള്ളതനാണന്ന്  ഇതനിതന  ഒരു  ഭനാഗവം.  രണ്ടനാമതത  ഭനാഗവം,
സര്ക്കനാരനിനന്ന് പനിരനിഞ്ഞുകേനിടനാനുള്ള റേവനന്യൂ പനിരനിക്കുന്നതനിതല പനിഴവുകേള് ഇലനാതനാക്കനി
റേവനന്യൂ വരുമനാനവം വര്ദ്ധനിപ്പനിക്കുകേ എന്നതനാണന്ന്.  മൂന്നനാമതത ലക്ഷത്സ്യവം, ബഡ്ജറനിലള്ള
പണതനിതന  അകഞനാ  ആകറേനാ  ഇരടനിത്തുകേ,  അതനായതന്ന്  അഞന്ന്  ലക്ഷവം  കകേനാടനി
രൂപയനിലധനികേവം   നമ്മുതട  ഇകക്കനാണമനിയനിലണ്ടന്ന്. ബഡ്ജറനിതല  തചെറേനിയ  തകേയുവം
ഇകക്കനാണമനിയനിതല അതനിതന അഞനിരടനിയുള്ള തകേയുവം ഉപകയനാഗനിചന്ന് കകേരളതനിതന
റേവനന്യൂ വരുമനാനവം വര്ദ്ധനിപ്പനിക്കതക്ക രശതനിയനിലവം നനാടനിതന ക്രയകശഷനി വര്ദ്ധനിപ്പനിക്കനാനുമുള്ള
സനാമ്പതനികേ  ഇടതപടലനാണന്ന്  കേനിഫ്ബനിതയന്ന  പ്രസ്ഥനാനതനിലൂതട   തചെയനാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതന്ന്.
മൂന്നന്ന്  തരതനില  റേവനന്യൂ  വരുമനാനവം  വര്ദ്ധനിപ്പനിക്കുവനാനനാണന്ന്  സവംസ്ഥനാന  സര്ക്കനാര്
ശ്രമനിക്കുന്നതന്ന്.  റേവനന്യൂ വരുമനാന വര്ദ്ധനവനിലൂതട റേവനന്യൂ കേമനി കുറേയനാന് കേഴനിയുവം.   റേവനന്യൂ
കേമനി  കുറേയ്ക്കുന്നതനിലൂതട  എടക്കുന്ന  കേടവം  കൂടതല  ഉത്പനാദനപരമനായ  നനികക്ഷപതനികലയന്ന്
മനാറനാന് കേഴനിയുതമന്ന ലക്ഷത്സ്യകതനാതടയനാണന്ന് ബഡ്ജറന്ന്  മുകന്നനാടതകേനാണകപനാകുന്നതന്ന്.
കകേരളതനിതല റേവനന്യൂ വരുമനാന വര്ദ്ധനവനിതനനാപ്പവം കപ്രനാജകകേളുവം നനികക്ഷപങ്ങളുവം
വര്ദ്ധനിക്കുകേയുവം അടനിസ്ഥനാന ജനവനിഭനാഗങ്ങളുതട പ്രശങ്ങള് ഇതനിലൂതട പരനിഹരനിക്കതപ്പടകേയുവം
തചെയ്യുവം.  എലനാവര്ക്കുവം  വശടന്ന്  എനള്ള  ആശയവം  സനാര്തകേമനാക്കുവനാന്  പഫനനാന്ഷത്സ്യല
ഇനകഗഷന്  എന്ന  ഫനികലനാസഫനിയനാണന്ന്  ഉപകയനാഗനിക്കുന്നതന്ന്.  നമള്  പഫനനാന്ഷത്സ്യല
ഇനകഗഷനന്ന്   പലകപ്പനാഴുവം  ശ്രമനിചനിടനില.   പണവം  എലനാ  ദനിക്കനികലയ്ക്കുവം  പഡവര്ടന്ന്
തചെയ്തുകപനാകുകേയനാണന്ന്.   എവം.എല.എ.-യുതട  പണവം  ഒരു  വഴനിക്കന്ന്,  എവം.പനി.-യുതട
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പണവം  കവതറേനാരു  വഴനിക്കന്ന്,  പഞനായതനിതന  പണവം  മതറനാരു  വഴനിക്കന്ന്  ഇങ്ങതന
കപനാകുന്നതനിനുപകേരവം  ഇതതലനാവം  വനിവനിധ പദ്ധതനികേളനില ഇനകഗറന്ന്  തചെയ്തുതകേനാണ്ടന്ന്
റേവനന്യൂ  വരുമനാനവം  വര്ദ്ധനിപ്പനിക്കുകേതയന്ന  ലക്ഷത്സ്യകതനാതട,  കപ്രനാജകന്ന്  തയനാറേനാക്കുകേതയന്ന
ദനിശനാകബനാധമുള്ള സനാമ്പതനികേ ഇടതപടലനാണന്ന് നടതനിതക്കനാണ്ടനിരനിക്കുന്നതന്ന്.

ഇനത്സ്യനാ ഗവണ്തമനനിതന നടപടനിതയക്കുറേനിചന്ന് ശ്രശ.  പനി.  സനി.  കജനാര്ജന്ന് ഇവനിതട
സൂചെനിപ്പനിച്ചു.  നശതനി ആകയനാഗന്ന്  വരുകമ്പനാള് എതനലനാവം പ്രശങ്ങള് വരുതമനള്ളതന്ന്
ഇടതപക്ഷ  ജനനാധനിപതത്സ്യമുന്നണനി  കനരതത  പറേഞ്ഞനിടള്ളതന്ന്   യനാഥനാര്തത്സ്യമനായനി
തകേനാണ്ടനിരനിക്കുകേയനാണന്ന്.  നശതനി  ആകയനാഗന്ന്  വരുകമ്പനാഴുണ്ടനാകുന്ന ആസൂതണതനിതല
കകേന്ദ്രശകേരണതനിതന  പ്രശങ്ങള്  ആദത്സ്യവം  പ്രതനിഫലനിക്കുന്നതന്ന്   അവഗണനിക്കതപ്പടവരുതട
കമഖലകേളനിലനാണന്ന്.  അതനിതനതനിതര  ശക്തമനായ  നനിലപനാതടടക്കുന്നതന്ന്  ഇടതപക്ഷ
ജനനാധനിപതത്സ്യ മുന്നണനി മനാതമല, കകേരളതനിതല മുഴുവന് ജനങ്ങളുമനായനിരനിക്കുവം.

ശ്രശ.  പനി.  ബനി.  അബ്ദുല റേസനാക്കന്ന്  എവം.എല.എ.,  ഇവനിതട ചെനില കേനാരത്സ്യങ്ങള്
പറേഞ്ഞു.  ശ്രശ.  ഉമന്  ചെനാണ്ടനി  സര്ക്കനാര്  അവതരനിപ്പനിച  ബഡ്ജറനില  അകദ്ദേഹതനിതന
മണലതനിനന്ന്  വകേയനിരുതനിയ  തകേയനില  യനാതതനാരു  മനാറവുവം  വരുത്തുകേയനില.  അതതലനാവം
അകദ്ദേഹതനിനന്ന്  ലഭനിക്കുതമന്ന  കേനാരത്സ്യതനില  സവംശയവം  കവണ്ട.  കേനാസര്കഗനാഡന്ന്  പനാകക്കജന്ന്
തടരുന്നതനാണന്ന്.  കേനാരുണത്സ്യ  തബനവലനന്ന്  ഫണ്ടനിതന  പരനിധനിയനില  മവംഗലനാപുരതത
ആശുപതനികേതള  തകേനാണവരനാന്  തശരുമനാനനിചനിടണ്ടന്ന്.  കേനാരുണത്സ്യയുതട  പരനിധനിയനില
കൂടതല  കരനാഗങ്ങള്ക്കുള്ള  സഹനായവംകൂടനി  ഉള്തപ്പടതനി  വനിപുലശകേരനിക്കുവനാനുള്ള
ശ്രമവം നടത്തുനണ്ടന്ന്. വനിദത്സ്യനാലയങ്ങളനില കൂടതല പഠന സസൗകേരത്സ്യങ്ങതളനാരുക്കനാനുള്ള
നടപടനികേള്  സസ്വശകേരനിക്കുന്നതനാണന്ന്.  ഇവനിതട  വന്നനിടള്ള  എലനാ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുവം
സസ്വനാഗതനാര്ഹമനാണന്ന്.  വനാസ്തവതനില കകേരളതനില  മനാറവം കവണവം,  ധന നയതനില
മനാറവം കവണവം,  ബഡ്ജറനിവംഗന്ന് പ്രനിന്സനിപ്പനിള്സനില  മനാറവം കവണവം,  ആസൂതണ പ്രക്രനിയയനില
മനാറവം  കവണതമന്ന അര്തതനിലള്ളതനാണന്ന്,  ആ  ദനിശയനില   പുതനിതയനാരു  ചെലനവം
കകേരളതനില കവണതമനള്ളതനാണന്ന്. ആ ചെലനതനിനന്ന് വഴനിതയനാരുക്കുന്നതനാണന്ന് ഇന്നന്ന്
ഇടതപക്ഷ  ജനനാധനിപതത്സ്യമുന്നണനി  കകേരളതനില  അവതരനിപ്പനിചനിടള്ള  ബദല  ബഡ്ജറന്ന്.
അതനിതന  ഭനാഗമനായ   ധനവനിനനികയനാഗ  ബനില  സവംബന്ധനിച  ചെര്ചയനില  പറേഞ്ഞ
എലനാ അഭനിപ്രനായങ്ങള്ക്കുവം  നന്ദനി  പറേഞ്ഞുതകേനാണ്ടന്ന്  നനിര്ത്തുന.

മനി  .    സശക്കര്  : 2016-തല  കകേരള  ധനവനിനനികയനാഗ  (3-ാം  നമ്പര്)  ബനില
പരനിഗണനയ്തക്കടക്കണതമന്ന പ്രകമയതത

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്......................... 

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്.........................

പ്രകമയവം സഭ അവംഗശകേരനിചനിരനിക്കുന;  ബനില പരനിഗണനയ്തക്കടക്കുന.
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2-  ഉവം   3-  ഉവം വകുപ്പുകേള്

(കഭദഗതനി ഇല)

2-ഉവം 3-ഉവം വകുപ്പുകേള് ബനിലനിതന ഭനാഗമനാക്കണതമന്ന പ്രശതത

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്......................... 

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്.........................

2-ഉവം 3-ഉവം വകുപ്പുകേള് ബനിലനിതന ഭനാഗമനാക്കണതമന്ന പ്രശവം സഭ അവംഗശകേരനിച്ചു.

2-ഉവം 3-ഉവം വകുപ്പുകേള് ബനിലനിതന ഭനാഗമനായനിരനിക്കുന.

പടനികേ

(കഭദഗതനി ഇല)

പടനികേ ബനിലനിതന ഭനാഗമനാക്കണതമന്ന  പ്രശവം സഭ അവംഗശകേരനിച്ചു.

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്......................... 

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്.........................

പടനികേ ബനിലനിതന ഭനാഗമനാക്കണതമന്ന പ്രശവം സഭ അവംഗശകേരനിച്ചു.

പടനികേ ബനിലനിതന ഭനാഗമനായനിരനിക്കുന.

1-  ാം വകുപ്പുവം പശഠനികേയുവം കപരുവം

(കഭദഗതനി ഇല)

1-ാം വകുപ്പുവം പശഠനികേയുവം കപരുവം ബനിലനിതന ഭനാഗമനാക്കണതമന്ന പ്രശതത

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്......................... 

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്.........................

1-ാം വകുപ്പുവം പശഠനികേയുവം കപരുവം  ബനിലനിതന ഭനാഗമനാക്കണതമന്ന  പ്രശവം  സഭ
അവംഗശകേരനിച്ചു.

1-ാം വകുപ്പുവം പശഠനികേയുവം കപരുവം ബനിലനിതന ഭനാഗമനായനിരനിക്കുന.

ധനകേനാരത്സ്യവുവം  കേയറവം  വകുപ്പുമന്ത്രനിക്കുകവണ്ടനി  വനിദത്സ്യനാഭത്സ്യനാസ  വകുപ്പുമന്ത്രനി
(  തപ്രനാഫ  .   സനി  .   രവശന്ദ്രനനാഥന്ന്  ): സര്, 2016-തല കകേരള ധനവനിനനികയനാഗ (3-ാം നമ്പര്)
ബനില പനാസനാക്കണതമന്ന പ്രകമയവം ഞനാന് അവതരനിപ്പനിക്കുന.

കൃഷനി  വകുപ്പുമന്ത്രനി  (  ശ്രശ  .    വനി  .    എസന്ന്  .    സനനില  കുമനാര്  ): സര്,  ഞനാന്  പ്രകമയതത
പനിനനാങ്ങുന.

മനി  .    സശക്കര്  : 2016-തല  കകേരള  ധനവനിനനികയനാഗ  (3-ാം  നമ്പര്)  ബനില
പനാസനാക്കണതമന്ന പ്രകമയതത

1484/2019



354 കകേരള നനിയമസഭ നവവംബര് 3, 2016

അനുകൂലനിക്കുന്നവര് …..............

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര് …..............

ശ്രശ  .   തകേ  .   സനി  .   കജനാസഫന്ന്: സര്, ഞനാന് കപനാള് ആവശത്സ്യതപ്പടന.

(സഭനാവംഗങ്ങള് തനാതഴപ്പറേയുവം പ്രകേനാരവം കവനാടന്ന് കരഖതപ്പടതനി)

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്: 

1. ശ്രശ. വനി. അബ്ദുറേഹനിമനാന് 

2. ശ്രശ. തകേ. ആന്സലന്

3. ശ്രശ. ആനണനി കജനാണ് 

4. ശ്രശ. എ. എവം. ആരനിഫന്ന് 

5. തപ്രനാഫ. തകേ. യു. അരുണന് 

6. ശ്രശമതനി സനി. തകേ. ആശ 

7. ശ്രശ. തകേ. ബനാബു 

8. ശ്രശ. എ. തകേ. ബനാലന് 

9. ശ്രശമതനി ഇ. എസന്ന്. ബനിജനികമനാള് 

10. ശ്രശ. ഇ. ചെന്ദ്രകശഖരന്  

11. ശ്രശ. തകേ. ദനാസന് 

12. ശ്രശ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

13. ശ്രശ. സനി. ദനിവനാകേരന് 

14. ശ്രശ. എലകദനാ എബഹനാവം 

15. ശ്രശ. കജനാര്ജന്ന് എവം. കതനാമസന്ന്  

16. ശ്രശ. സനി. തകേ. ഹരശന്ദ്രന്   

17. ശ്രശ. ജനി. എസന്ന്. ജയലനാല 

18. ശ്രശ. ഇ. പനി. ജയരനാജന്

19. ശ്രശ. കജനാണ് തഫര്ണനാണ്ടസന്ന് 
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20. ശ്രശ. വനി. കജനായനി 

21. ശ്രശ. ഒ. ആര്. കകേളു 

22. ശ്രശ. തകേ. കൃഷ്ണന്കുടനി 

23. ശ്രശ. തകേ. കുഞ്ഞനിരനാമന് 

24. ശ്രശ. വനി. തകേ. സനി. മമതന്ന് കകേനായ

25. ശ്രശ. മനാതദ്യു ടനി. കതനാമസന്ന് 

26. ശ്രശ. തകേ. തജ. മനാകനി 

27. ശ്രശ. എ. സനി. തമനായശന് 

28. ശ്രശ. മുഹമദന്ന് മുഹസനിന് പനി.

29. ശ്രശ. ഡനി. തകേ. മുരളനി  

30. ശ്രശ. മുരളനി തപരുതനലനി 

31. ശ്രശ. സനി. തകേ. നനാണു 

32. ശ്രശ. എവം. നസൗഷനാദന്ന്

33. ശ്രശ. യു. ആര്. പ്രദശപന്ന് 

34. ശ്രശ. തകേ. ഡനി. പ്രകസനന് 

35. ശ്രശ. പുരുഷന് കേടലണ്ടനി 

36. ശ്രശ. പനി. ടനി. എ. റേഹശവം 

37. ശ്രശ. എവം. രനാജകഗനാപനാലന്

38. ശ്രശ. തകേ. രനാജന്: 

39. ശ്രശ. എസന്ന്. രനാകജന്ദ്രന്

40. ശ്രശ. ആര്. രനാകജഷന്ന് 

41. ശ്രശ. റനി. വനി. രനാകജഷന്ന് 

42. ശ്രശ. രനാജ എബഹനാവം 

43. ശ്രശ. ആര്. രനാമചെന്ദ്രന് 
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44. ശ്രശ. രനാമചെന്ദ്രന് കേടന്നപ്പള്ളനി  

45. ശ്രശ. തകേ. തകേ. രനാമചെന്ദ്രന് നനായര് 

46. ശ്രശ. റനി. പനി. രനാമകൃഷ്ണന് 

47. തപ്രനാഫ. സനി. രവശന്ദ്രനനാഥന്ന് 

48. ശ്രശ. എസന്ന്. ശര്മ  

49. ശ്രശ. സനി. തകേ. ശശശന്ദ്രന് 

50. ശ്രശ. പനി. തകേ. ശശനി

51. ശ്രശ. വനി. ശശനി 

52. ശ്രശ. ഐ. ബനി. സതശഷന്ന് 

53. ശ്രശ. ബനി. സതത്സ്യന് 

54. ശ്രശ. എ. എന്. ഷവംസശര്   

55. ശ്രശ. ജനി. സധനാകേരന് 

56. ശ്രശ. വനി. എസന്ന്. സനനില കുമനാര്

57. ശ്രശ. കേടകേവംപള്ളനി സകരന്ദ്രന് 

58. ശ്രശ. തകേ. സകരഷന്ന് കുറപ്പന്ന്

59. ശ്രശ. ഇ. ടനി. പടസണ് മനാസര്

60. ശ്രശ. പനി. തനികലനാതമന് 

61. ശ്രശ. പനി. ഉണ്ണനി

62. ശ്രശ. ഇ. തകേ. വനിജയന്

63. ശ്രശ. പനിണറേനായനി വനിജയന്

64. ശ്രശ. എന്. വനിജയന് പനിള്ള

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്  :

1. ശ്രശ. അബ്ദുല ഹമശദന്ന്. പനി. 

2. ശ്രശ. പനാറേക്കല അബ്ദുല

3. ശ്രശ. പനി. തകേ. അബ്ദു റേബന്ന് 

4. തപ്രനാഫ. ആബനിദന്ന് ഹുപസന് തങ്ങള്
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5. ശ്രശ. അടൂര് പ്രകേനാശന്ന് 

6. ശ്രശ. ടനി. എ. അഹമദന്ന് കേബശര് 

7. ശ്രശ. അനനില അക്കര 

8. ശ്രശ. എ. പനി. അനനില കുമനാര് 

9. ശ്രശ. അനൂപന്ന് കജക്കബന്ന് 

10. ശ്രശ. അന്വര് സനാദതന്ന് 

11. ശ്രശ. ഐ. സനി. ബനാലകൃഷ്ണന്

12. ശ്രശ. വനി. ടനി. ബലറേനാവം

13. ശ്രശ. പനി. തകേ. ബഷശര്

14. ശ്രശ. വനി. തകേ. ഇബനാഹനിവം കുഞ്ഞന്ന് 

15. ശ്രശ. എലകദനാസന്ന് കുന്നപ്പനിള്ളനി  

16. ശ്രശ. പഹബനി ഈഡന്  

17. ശ്രശ. ടനി. വനി. ഇബനാഹനിവം 

18. കഡനാ. എന്. ജയരനാജന്ന് 

19. ശ്രശ. തകേ. സനി. കജനാസഫന്ന്   

20. ശ്രശ. തകേ. എവം. മനാണനി  

21. ശ്രശ. തകേ. മുരളശധരന്  

22. ശ്രശ. എന്. എ. തനലനിക്കുന്നന്ന് 

23. ശ്രശ. ഉമന് ചെനാണ്ടനി  

24. ശ്രശ. രകമശന്ന് തചെന്നനിതല

25. ശ്രശ. കറേനാജനി എവം. കജനാണ്

26. ശ്രശ. കറേനാഷനി അഗസനിന്

27. ശ്രശ. എന്. ഷവംസദ്ദേശന് 

28. ശ്രശ. വനി. ഡനി. സതശശന് 
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29. ശ്രശ. ഷനാഫനി പറേമ്പനില 

30. ശ്രശ. തകേ. എവം. ഷനാജനി

31. ശ്രശ. വനി. എസന്ന്. ശനിവകുമനാര്

32. ശ്രശ. സണ്ണനി കജനാസഫന്ന് 

33. ശ്രശ. സനി. എഫന്ന്. കതനാമസന്ന് 

34. ശ്രശ. പനി. ടനി. കതനാമസന്ന്

35. ശ്രശ. എവം. ഉമര് 

36. ശ്രശ. എവം. വനിന്തസനന്ന്

നനിഷ്പക്ഷത പനാലനിക്കുന്നവര്  - ഇല.

മനി  .   സശക്കര്  : അനുകൂലനിക്കുന്നവര് - 64

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര് - 36

നനിഷ്പക്ഷത പനാലനിക്കുന്നവര് - ആരുമനില.

പ്രകമയവം സഭ അവംഗശകേരനിചനിരനിക്കുന;  ബനില പനാസനായനിരനിക്കുന.

2.00 PM]

(ii) 2016-  തല കകേരള കകേനാര്ടന്ന് ഫശസവം വത്സ്യവഹനാരസലയുവം   (  കഭദഗതനി  )   ബനിലനിതന

അവതരണവുവം സബ്ജകന്ന് കേമനിറനിക്കന്ന് അയയണതമന്ന പ്രകമയവുവം

പടനികേജനാതനി  പടനികേവര്ഗ  പനികന്നനാക്കസമുദനായകക്ഷമവുവം  നനിയമവുവം  സനാവംസനാരനികേവുവം

പനാര്ലതമനറേനികേനാരത്സ്യവുവം  വകുപ്പുമന്ത്രനി  (ശ്രശ  .    എ  .    തകേ  .    ബനാലന്):  സര്,  2016-തല  കകേരള

കകേനാര്ടന്ന് ഫശസവം വത്സ്യവഹനാരസലയുവം (കഭദഗതനി) ബനില ഞനാന് അവതരനിപ്പനിക്കുന.

മനി  .   സശക്കര്: ബനില അവതരനിപ്പനിചനിരനിക്കുന.

ശ്രശ  .    എ  .    തകേ  .    ബനാലന്:  സര്, 2016-തല കകേരള കകേനാര്ടന്ന് ഫശസവം വത്സ്യവഹനാരസലയുവം

(കഭദഗതനി)  ബനില അഭത്സ്യനര കേനാരത്സ്യങ്ങള് സവംബന്ധനിച സബ്ജകന്ന് കേമനിറനി  XIV-തന

പരനിഗണനയന്ന് അയയണതമന്ന പ്രകമയവം ഞനാന് അവതരനിപ്പനിക്കുന.

കൃഷനി  വകുപ്പുമന്ത്രനി  (ശ്രശ  .    വനി  .    എസന്ന്  .    സനനില  കുമനാര്):  സര്,  ഞനാന്  പ്രകമയതത

പനിനനാങ്ങുന.
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ശ്രശ  .    എ  .    തകേ  .    ബനാലന്:  സര്,  2016-തല  കകേരള  അഭനിഭനാഷകേ കക്ഷമനനിധനി
(കഭദഗതനി)  ബനില  കനരതത സബ്ജകന്ന് കേമനിറനിക്കന്ന് അയചതനാണന്ന്.  യഥനാര്തതനില
അതനിതന  അനുബന്ധമനാണന്ന്  ഈ  ബനില.  കനരതത  ഞനാന്  സൂചെനിചനിചതകപനാതല,
യു.ഡനി.എഫന്ന്.  സര്ക്കനാരനിതന അവസനാനതത ബഡ്ജറനില അര ശതമനാനവം അധനികേ
കകേനാര്ടന്ന്  ഫശ  ഒരു  ശതമനാനമനായനി  വര്ദ്ധനിപ്പനിചനിടണ്ടന്ന്.  വര്ദ്ധനിപ്പനിച   ഒരു  ശതമനാനതനിതന
അകപ്പനാര്ഷനനാണന്ന് ഈ കകേനാര്ടന്ന് ഫശ ആകന്ന് കഭദഗതനിയുതട ഭനാഗമനായനി പ്രനാബലത്സ്യതനില
വരനാന് കപനാകുന്നതന്ന്.  Kerala Court Fees and Suits Valuation Act തസക്ഷന് 76
(3) കഭദഗതനി തചെയ്യുകേയനാണന്ന്. നനിലവനില ലശഗല തബനനിഫനിറന്ന് ഫണ്ടനികലയന്ന്  കകേനാര്ടന്ന്
ഫശയുതട  നനിശനിത ശതമനാനവം നലകേണതമന്നന്ന് 76-ാം വകുപ്പന്ന് വത്സ്യവസ്ഥ തചെയ്യുനണ്ടന്ന്.
ഈ തകേ അഭനിഭനാഷകേവൃതനിയനില ഏര്തപ്പടനിരനിക്കുന്നവരുതട സനാമൂഹനികേ സരക്ഷയ്ക്കുവം
ജനങ്ങള്ക്കന്ന്  നനിയമസഹനായവം  നലകുന്നതനിനുവം  വനിനനികയനാഗനിക്കണതമന്നനാണന്ന്  വത്സ്യവസ്ഥ
തചെയ്യുന്നതന്ന്.  ഇപ്രകേനാരവം  ലശഗല  തബനനിഫനിറന്ന്  ഫണ്ടനികലയന്ന്  76-ാം  വകുപ്പുപ്രകേനാരവം
വരുന്ന  തകേയനില  നനിന്നനാണന്ന്  അഭനിഭനാഷകേ  കക്ഷമനനിധനിയനികലയ്ക്കുവം  അഭനിഭനാഷകേ
കനാര്ക്കന്ന്  കക്ഷമനനിധനിയനികലയ്ക്കുവം  തപനാതജനങ്ങള്ക്കന്ന്  നനിയമസഹനായതമതനിക്കുന്നതനികലയ്ക്കുള്ള
തചെലവുകേളനികലയ്ക്കുവം വശതനിക്കുന്നതന്ന്.  ഇപ്രകേനാരവം വനിഹനിതവം വയ്ക്കുന്നതന്ന് വത്സ്യതത്സ്യസ്ത  നനിയമങ്ങളുതട
അടനിസ്ഥനാനതനിലനാണന്ന്.  കനാര്ക്കന്ന് കക്ഷമനനിധനിയനികലയന്ന് വശതവംവയ്ക്കുന്നതന്ന് അഭനിഭനാഷകേ
കനാര്ക്കന്ന് കക്ഷമനനിധനി ആകനിതല വത്സ്യവസ്ഥ പ്രകേനാരമനാണന്ന്.  അഭനിഭനാഷകേ കക്ഷമനനിധനിയനികലയ്ക്കുവം
തപനാതജനങ്ങളുതട  നനിയമസഹനായ  ആവശത്സ്യങ്ങള്ക്കുമുള്ള  വനിഹനിതവം  നനിശയനിക്കുന്നതവം
ലശഗല തബനനിഫനിറന്ന് ചെടങ്ങളനിതല വത്സ്യവസ്ഥ പ്രകേനാരമനാണന്ന്.  ഈ രശതനിയനില വത്സ്യതത്സ്യസ്ത
നനിയമങ്ങളനില  കകേനാര്ടന്ന്  ഫശസന്ന്  ആകന്ന്  76-ാം  വകുപ്പുപ്രകേനാരവം  ഈടനാക്കുന്ന  തകേ
വശതവംവയ്ക്കുന്നതന്ന്  യഥനാര്തതനില അശനാസശയമനാണന്ന്.  അതനിനനാല ഇതന്ന്  കക്രനാഡശകേരനിചന്ന് 76
(3)  വകുപ്പനില വത്സ്യവസ്ഥ  തചെയ്യുവംപ്രകേനാരവം  വശതവംവയനാനനാണന്ന്  കഭദഗതനിതകേനാണകദ്ദേശനിക്കുന്നതന്ന്.
നനിലവനില  ലശഗല തബനനിഫനിറന്ന് ഫണ്ടനികലയന്ന് സമനാഹരനിക്കതപ്പടന്ന ആതകേ തകേയുതട
30  ശതമനാനവം കനാര്ക്കന്ന് തവലതഫയര് ഫണ്ടനികലയ്ക്കുവം ബനാക്കനിയുള്ള  70  ശതമനാനതനിതന 50
ശതമനാനവം  വശതവം  വരുന്ന  തകേ  യഥനാക്രമവം  അഭനിഭനാഷകേ  കക്ഷമനനിധനിയനികലയ്ക്കുവം
തപനാതജനങ്ങളുതട നനിയമസഹനായ ആവശത്സ്യങ്ങള്ക്കുമനായനിടനാണന്ന്   നശക്കനിവചനിടള്ളതന്ന്.
ഇതനിലള്ള അശനാസശയ ഭനാഗമനാണന്ന് നമളനികപ്പനാള് ഒഴനിവനാക്കുന്നതന്ന്. നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട കഭദഗതനി
പ്രകേനാരവം ലശഗല തബനനിഫനിറന്ന്  ഫണ്ടനികലയ്ക്കു വരുന്ന വരുമനാനതനില  70  ശതമനാനവം
അഭനിഭനാഷകേ  കക്ഷമനനിധനിയനികലയന്ന്  കപനാകുവം.  30  ശതമനാനവം  അഭനിഭനാഷകേ  കനാര്ക്കന്ന്
കക്ഷമനനിധനിയനികലയന്ന്  വശതവംവയ്ക്കുവം.  ഇപ്രകേനാരവം  രണ്ടന്ന്  കക്ഷമനനിധനിയനികലയ്ക്കുവം  വശതവം
വയ്ക്കുന്ന  തകേയുതട  10  ശതമനാനവം  വശതവം  തകേ  മനാറനിയകശഷവം  ആ  തകേ  തപനാതജനങ്ങളുതട
നനിയമസഹനായ  ആവശത്സ്യങ്ങള്ക്കനായനി  മനാറനിവയ്ക്കുവം.  അങ്ങതന  വരുകമ്പനാള്  വര്ദ്ധനിപ്പനിക്കുന്ന
തകേയുതട  67  ശതമനാനവം  അഡസ്വകക്കറന്ന്  തവലതഫയര് ഫണ്ടനികലയ്ക്കുവം  23  ശതമനാനവം
അഡസ്വകക്കറന്ന്  കനാര്ക്കന്ന്  ഫണ്ടനികലയ്ക്കുവം  കപനാകുവം.  10  ശതമനാനവം  clients-തന  സസൗകേരത്സ്യതനിനു
കവണ്ടനി ഉപകയനാഗനിക്കുവം.
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നനിലവനില  അഭനിഭനാഷകേ  കക്ഷമനനിധനിയനില  22,362  അവംഗങ്ങളുവം  കനാര്ക്കന്ന്
കക്ഷമനനിധനിയനില 4,329 അവംഗങ്ങളുമനാണുള്ളതന്ന്. 2015-16 വര്ഷതനില അഭനിഭനാഷകേ
കക്ഷമനനിധനിയനില  കകേനാര്ടന്ന്  ഫശ  ഇനതനില  1,70,63,900  രൂപയുവം  കനാര്ക്കന്ന്
കക്ഷമനനിധനിയനികലയന്ന്  1,46,76,200  രൂപയുമനാണന്ന്  ലഭനിചതന്ന്.  അന്നതത നനിരക്കനില
അഞനിരടനിയനിലധനികേവം  അവംഗങ്ങളുള്ളതനാണന്ന്  അഭനിഭനാഷകേ കക്ഷമനനിധനി  എന്നനിരനിതക്ക
കക്ഷമനനിധനി ഫണ്ടനികലയ്ക്കുള്ള വരുമനാനതനില രണ കക്ഷമനനിധനികേളുവം തമനില വലനിയ
അനരവം കേനാണുന്നനില.  ഈ അനസൗചെനിതത്സ്യമനാണന്ന്  ഇതനിതന ഭനാഗമനായനി  പരനിഹരനിക്കതപ്പടന്നതന്ന്.
ഈ സനാഹചെരത്സ്യതനിലവം  കക്ഷമനനിധനി  തകേയുവം  ചെനികേനിതനാ  ആനുകൂലത്സ്യങ്ങളുവം  വര്ദ്ധനിപ്പനിക്കനാന്
തശരുമനാനനിചതനിനനാലവം ഇപ്രകേനാരവം കഭദഗതനി അതത്സ്യനാവശത്സ്യമനാണന്ന്.  ഈ രൂപതനിലള്ള
അകപ്പനാര്ഷന് നടക്കുന്നതനിതന പ്രധനാനതപ്പട  കേനാരണവം,  അഡസ്വകക്കറന്ന്  തവലഫയര്
ഫണ്ടനില നനിന്നനാണന്ന് നമള് 5 ലക്ഷവം രൂപ 10 ലക്ഷവം രൂപയനാക്കുന്നതന്ന്.  നനിലവനിലള്ള 5,000
രൂപ ചെനികേനിതനാ തചെലവന്ന് ഒരു ലക്ഷവം രൂപയനാക്കനിയനാണന്ന് മനാറ്റുന്നതന്ന്.  അകപ്പനാള് അര
ശതമനാനവം വര്ദ്ധനവന്ന്  ഒരു ശതമനാനമനാക്കുന്ന കകേനാര്ടന്ന്  ഫശസന്ന് ആകന്ന് കഭദഗതനിയുതട
ഭനാഗമനായനി ഈ രൂപതനില അകപ്പനാര്ഷന് തചെയ്യുകമ്പനാള് അതതലനാ വനിഭനാഗതനിനുവം
സഹനായകേമനായനിരനിക്കുവം.  ഒരു  ശതമനാനമനാക്കുകമ്പനാള്  9,74,00,000  രൂപയനാണന്ന്
സര്ക്കനാരനിനന്ന് ലഭനിക്കുന്നതന്ന്.  ഈ തകേ  ടഷറേനിയനികലയ്ക്കുവം വര്ഷനാവസനാനവം അതനാതന്ന്
കക്ഷമനനിധനിയനികലയ്ക്കുവം കപനാകുവം.  സര്ക്കനാരനിനന്ന്    കേണ്കസനാളനികഡറന്ന്  ഫണ്ടനിലനനിന്നന്ന്
യനാതതനാരു തചെലവുവം വരുന്നനില. ഇതയുവം കേനാരത്സ്യങ്ങളനാണന്ന് ആമുഖമനായനി സൂചെനിപ്പനിക്കുവനാനുള്ളതന്ന്.

മനി  .    സശക്കര്:  ശ്രശ.  തകേ.  കുഞ്ഞനിരനാമന് ചുമതലതപ്പടതനിയ പ്രകേനാരവം ശ്രശ.  തകേ.  തകേ.
രനാമചെന്ദ്രന് നനായര്ക്കന്ന് 1 (എ) കഭദഗതനി അവതരനിപ്പനിചന്ന് സവംസനാരനിക്കനാവുന്നതനാണന്ന്.

ശ്രശ.  തകേ.  കുഞ്ഞനിരനാമനുകവണ്ടനി  ശ്രശ  .    തകേ  .    തകേ  .    രനാമചെന്ദ്രന്  നനായര്:  സര്,
2016-തല കകേരള കകേനാര്ടന്ന് ഫശസവം വത്സ്യവഹനാരസലയുവം (കഭദഗതനി) ബനില തപനാതജനനാഭനിപ്രനായവം
ആരനായുന്നതനിനനായനി 15-11-2016 വതര സര്ക്കുകലറന്ന് തചെയണതമന്ന  കഭദഗതനി ഞനാന്
അവതരനിപ്പനിക്കുന.

ബഹുമനാനതപ്പട നനിയമ വകുപ്പുമന്ത്രനി  അവതരനിപ്പനിച അഭനിഭനാഷകേ കക്ഷമനനിധനിയുകടയുവം
അഡസ്വകക്കറന്ന്  കനാര്ക്കന്ന്  കക്ഷമനനിധനിയുകടയുവം  പ്രവര്തനവം  കൂടതല  കേനാരത്സ്യക്ഷമമനാ
ക്കുന്നതനിനുപകേരനിക്കുന്ന   കഭദഗതനി  ബനിലനിതന  ഞനാന്  പൂര്ണ്ണമനായുവം  പനിനനാങ്ങുന.
അഭനിഭനാഷകേ  കക്ഷമനനിധനിയനില   അഭനിഭനാഷകേരുതട  റേനിടയര്തമനന്ന്  ആനുകൂലത്സ്യതനിനു
കവണ്ടനി  അകപക്ഷനിക്കുകമ്പനാള്  പലകപ്പനാഴുവം  അവ  കേനിടനാതനിരുന്ന  ഒരു  സനാഹചെരത്സ്യവം
നനിലനനിന്നനിരുന.  ഫണ്ടനിതന  അപരത്സ്യനാപത  മനാറന്നതനിനുകവണ്ടനി  അഭനിഭനാഷകേ  കക്ഷമനനിധനി
പരനിഷ്കരനിക്കണതമന്ന  ദശര്ഘകേനാലമനായുള്ള  അഭനിഭനാഷകേരുതട  ആവശത്സ്യവം  കേണക്കനിതലടതന്ന്
അഡസ്വകക്കറന്ന് കനാര്ക്കന്ന് കക്ഷമ കബനാര്ഡന്ന് ഭവംഗനിയനായനി പ്രവര്തനിക്കതക്ക രശതനിയനിലനാണന്ന് ഈ
കഭദഗതനി തകേനാണവന്നനിരനിക്കുന്നതന്ന്. 70 ശതമനാനവം അഭനിഭനാഷകേ കക്ഷമനനിധനിയനികലയ്ക്കുവം
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30  ശതമനാനവം  അഡസ്വകക്കറന്ന്  കനാര്ക്കന്ന്  കക്ഷമനനിധനിയനികലയ്ക്കുവം  മനാറനിവയ്ക്കുന്നതനിതന
ഫലമനായനി ടനി കക്ഷമനനിധനികേള് ഫലപ്രദമനായനി പ്രവര്തനിക്കുന്നതനിനന്ന്  സഹനായകേരമനായ ഒരു
കഭദഗതനിയനാണന്ന് ഇതനിലൂതടയുണ്ടനാകേനാന് കപനാകുന്നതന്ന്.   മതറനാരു കേനാരത്സ്യവം, 10 ശതമനാനവം
വശതവം  വത്സ്യവഹനാരനികേള്ക്കന്ന്  അടനിസ്ഥനാന സസൗകേരത്സ്യതമനാരുക്കുന്നതനിനുകവണ്ടനി  76-ാം
വകുപ്പനിതല ലശഗല തബനനിഫനിറന്ന് ഫണ്ടനിലനനിന്നന്ന് നശക്കനിവയ്ക്കുകേയനാണന്ന്. വത്സ്യവഹനാരങ്ങള് ഏറവുവം
കൂടതല കേശഴന്ന് കകേനാടതനികേളനിലനാണന്ന് നടക്കുന്നതന്ന്.  അവനിതട നൂറകേണക്കനിനന്ന് വത്സ്യവഹനാരനി
കേളനാതണത്തുന്നതന്ന്.  കേശഴന്ന് കകേനാടതനികേളനില  അടനിസ്ഥനാനപരമനായ  സസൗകേരത്സ്യങ്ങളുതട
ഒകടതറേ  പരനിമനിതനിയുതണ്ടന്നന്ന്   കകേനാടതനിയുമനായനി  ബന്ധതപ്പടന്ന  ആളുകേള്ക്കറേനിയനാവം.
നൂറക്കണക്കനിനന്ന് കേക്ഷനികേള് വരുകമ്പനാള് അവര്ക്കന്ന് പ്രനാഥമനികേ സസൗകേരത്സ്യങ്ങള്കപനാലവം
നനിര്വ്വഹനിക്കനാന്  സസൗകേരത്സ്യമനിലനാത അവസ്ഥ ഇന്നന്ന്  കേശഴന്ന് കകേനാടതനികേളനില നനിലനനിലക്കുന.
അതതകേനാണ്ടന്ന്  അടനിസ്ഥനാനസസൗകേരത്സ്യങ്ങള്  തമചതപ്പടത്തുന്നതനിനന്ന്  ഇതരതനില  10
ശതമനാനവം  തകേ  ഉപകയനാഗതപ്പടതനാവം.  കകേനാടതനികേളുമനായനി  ബന്ധതപ്പടന്ന്  കേക്ഷനിപ്പുര
എന്ന  നനിലയനില  കേക്ഷനികേള്ക്കന്ന്  വനിശ്രമനിക്കനാനുള്ള  സസൗകേരത്സ്യവം  മുമ്പുണ്ടനായനിരുന.  എന്നനാല
അതരവം  സസൗകേരത്സ്യങ്ങതളനാനവം  ഇന്നനില.  ഞനാന്  പ്രനാകശസന്ന്  തചെയ  തചെങ്ങന്നൂര്
കകേനാടതനിയനില  കേക്ഷനിപ്പുരയുണ്ടനായനിരുന.  ഇന്നന്ന് അതനില.  പ്രനാഥമനികേ സസൗകേരത്സ്യങ്ങള്
നനിര്വ്വഹനിക്കനാനുള്ള  സസൗകേരത്സ്യങ്ങളനില.  10  ശതമനാനവം  തകേ  നശക്കനിവയ്ക്കുന്നതനിതന
ഫലമനായനി  കകേനാടതനികേളുതട  പ്രവര്തനവം  തമചതപ്പടത്തുന്നതനിനുവം  കേക്ഷനികേള്ക്കുവം
തപനാതജനങ്ങള്ക്കുവം  സസൗകേരത്സ്യപ്രദമനായ  രശതനിയനിലള്ള  അടനിസ്ഥനാന  സസൗകേരത്സ്യ
വനികേസനതനിനന്ന് ആ തകേ വനിനനികയനാഗനിക്കനാനുവം കേഴനിയുവം.  ഫണ്ടന്ന്  ജനാഗതകയനാടകൂടനി
വനിനനികയനാഗനിചനാല  കേക്ഷനികേള്ക്കുവം  വത്സ്യവഹനാരനികേള്ക്കുവം കേശഴന്ന് കകേനാടതനികേളനില  അടനിസ്ഥനാന
സസൗകേരത്സ്യങ്ങള്  ഏര്തപ്പടത്തുന്നതനിനന്ന്  സഹനായകേരമനാകുവം.  ഇസൗ  സര്ക്കനാര്  അധനികേനാരതനില
വന്നതനിനുകശഷവം അടനിസ്ഥനാന  സസൗകേരത്സ്യങ്ങള് തമചതപ്പടത്തുന്നതനിനുകവണ്ടനി  ബഹുമനാനതപ്പട
മന്ത്രനി ചെനില പ്രഖത്സ്യനാപനങ്ങള് നടതനി.  ബനാര് അകസനാസനികയഷനുകേളനില തതസബര്
തതലബറേനി  സ്ഥനാപനിക്കുന്നതനിനന്ന്  ധനസഹനായമനായനി  20,13,120  രൂപ   അനുവദനിച്ചു.
ബനാര് അകസനാസനികയഷനുകേളുതട അടനിസ്ഥനാന സസൗകേരത്സ്യങ്ങള് തമചതപ്പടത്തുന്നതനിനനാവശത്സ്യമനായ
തകേയുവം  6  കകേനാടതനികേളനില തപനാതജനങ്ങള്ക്കനാവശത്സ്യമനായ സസൗകേരത്സ്യങ്ങതളനാരുക്കുന്നതനിനന്ന് 37
ലക്ഷവം  രൂപയുവം  അനുവദനിച്ചു.  കകേനാടതനി  സമുചയങ്ങകളനാടനുബന്ധനിചന്ന്  അഡസ്വകക്കറന്ന്
കനാര്ക്കുമനാര്ക്കന്ന് കജനാലനി സസൗകേരത്സ്യതമനാരുക്കുന്നതനിനുകവണ്ട നടപടനി സസ്വശകേരനിക്കുകേയുവം
അഭനിഭനാഷകേ  കനാര്ക്കുമനാരുതട  കക്ഷമനനിധനി  തപന്ഷന്  ഇരടനിയനാക്കനി  വര്ദ്ധനിപ്പനിക്കനാനുള്ള
തശരുമനാനതമടക്കുകേയുവം  തചെയ്തു.  അഭനിഭനാഷകേ  കക്ഷമനനിധനി  10  ലക്ഷവം  രൂപയനാക്കനി
വര്ദ്ധനിപ്പനിചതവം പുതതനായനി എന്കറേനാള് തചെയ്യുന്ന അഭനിഭനാഷകേര്ക്കന്ന് മൂന്നന്ന് വര്ഷകതയന്ന്
തതസപനന്ന്  നലകുതമന്ന  പ്രഖത്സ്യനാപനവുവം  അഭനിഭനാഷകേതര  സവംബന്ധനിചനിടകതനാളവം
സകനനാഷകേരമനായ  കേനാരത്സ്യമനാണന്ന്.  അതന്ന്  കകേരളശയ  അഭനിഭനാഷകേ  സമൂഹവം   സര്വ്വനാത്മനനാ
സസ്വനാഗതവം തചെയ്യുവം. അതനിനന്ന് കനതൃതസ്വവം നലകേനിയ ബഹുമനാനതപ്പട മന്ത്രനി ശ്രശ. എ. തകേ
ബനാലതന ഈയവസരതനില അനുകമനാദനിക്കുന.
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മതറനാരു പ്രധനാനതപ്പട കേനാരത്സ്യവം,   കകേനാടതനി മുറേനികേളനിതലലനാവം  'Fiat Justitia Ruat
Caelum'  എന്നന്ന് എഴുതനിവചനിടണ്ടന്ന്.  ആകേനാശവം ഇടനിഞ്ഞുവശണനാലവം നശതനി നടപ്പനാക്കുതമന്നനാണന്ന്.
കവണ്ടത ജഡ്ജനിമനാരനിലനാതതതകേനാണ്ടന്ന് കകേനാടതനികേള് പൂകടണ്ടനിവരുതമന്നന്ന് ഇനത്സ്യയുതട
ചെശഫന്ന്  ജസനിസന്ന്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാരനിനന്ന്  മുന്നറേനിയനിപ്പന്ന്  നലകേനിയതനായനി  നമള്
പതവനാര്തയനിലൂതട അറേനിഞ്ഞു.  'Justice delayed is justice denied'  എന്നനാണന്ന്.
കേനാലതനാമസവം  നശതനിനനികഷധതനിനന്ന്  തലത്സ്യമനാതണന്നന്ന്  പറേയുകമ്പനാള്  മൂന്നന്ന്  കകേനാടനി
കകേസ്സുകേളനാണന്ന്  രനാജത്സ്യതന്ന്  തകേടനിക്കനിടക്കുന്നതതന്നന്ന്  സപ്രശവം  കകേനാടതനി  ജഡ്ജനിമനാര്
തതന്ന  പറേയുകേയനാണന്ന്.  വനിവനിധ  കകേനാടതനികേളനിലനായനി  മൂന്നന്ന്  കകേനാടനിയുവം  സപ്രശവംകകേനാടതനിയനില
ഒരു  ലക്ഷകതനാളവുവം  കകേസ്സുകേള്  തകേടനിക്കനിടക്കുന.  കവണ്ടത  ജഡ്ജനിമനാരനിതലനള്ളതനാണന്ന്
പറേയുന്ന കേനാരണതമങനിലവം അതന്ന് ശരനിയനാകണനാ? ആവശത്സ്യമനായ റേവനന്യൂ റേനിക്കനാര്ഡുകേള്
കൃതത്സ്യസമയതന്ന്  ലഭനിക്കനാതതനിതന  ഫലമനായനി  കകേനാടതനികേളനില  ധനാരനാളവം  കേനാലതനാമസവം
കനരനിടനണ്ടന്ന്.   ഒരു    കേക്ഷനിക്കന്ന്  ഒരു  റേവനന്യൂ  റേനിക്കനാര്ഡന്ന്   ലഭനിക്കണതമങനില    രണ്ടന്ന്
വര്ഷവം  വതര  കവണ്ടനിവരുന്ന  അവസ്ഥ  നനിലനനിലക്കുന.  ഇന്നന്ന്  ഓണ്തതലന്
സവംവനിധനാനങ്ങളുവം  മറന്ന്  ആധുനനികേ  സകങതനികേവനിദത്സ്യകേളുമുള്ളകപ്പനാള്  കൃതത്സ്യസമയതന്ന്
റേവനന്യൂകരഖകേള് ലഭനിക്കുന്നതനിനനാവശത്സ്യമനായ ഒരു  സവംവനിധനാനവം ഏര്തപ്പടതനിയനാല
കകേരളതനിതലങനിലവം സമയബന്ധനിതമനായനി കകേസ്സുകേള് തശര്ക്കുന്നതനിനുള്ള സനാഹചെരത്സ്യ
മുണ്ടനാകുതമന്ന അഭനിപ്രനായമനാണന്ന് എനനിക്കുള്ളതന്ന്.  കകേനാടതനികേളനില  വരുന്ന കകേസ്സുകേള്
അനുരഞ്ജനതനിലൂതട തശര്ക്കുന്ന  സവംവനിധനാനമനാണന്ന് ലശഗല സര്വ്വശസസന്ന് അകതനാറേനിറനി.

(അദ്ധത്സ്യക്ഷകവദനിയനില മനി. തഡപന്യൂടനി സശക്കര്)

നനാഷണല ലശഗല സര്വ്വശസസന്ന് അകതനാറേനിറനി മുതല ഏരനിയനാതലവം വതര സര്വ്വശസസന്ന്
അകതനാറേനിറനികേള് പ്രവര്തനിക്കുനണ്ടന്ന്.  അതനിതന ഫലമനായനി  കകേസ്സുകേള് അതനികവഗതനില
തശര്പ്പനാക്കനാനുവം  ഇരുകേക്ഷനികേളുതടയുവം  സമതകതനാടകൂടനി  വലനിയ  തര്ക്കമനിലനാതത
പരനിഹരനിക്കനാനുവം  സനാധനിക്കുന. നനാഷണല ലശഗല സര്വ്വശസസന്ന് അകതനാറേനിറനിയുതടയുവം
അതനിതന തനാതഴതടവതരയുള്ള പ്രവര്തനതനിതനയുവം   ഫലമനായനി കകേസ്സുകേള് കുതറേകയതറേ
തശര്ക്കുന്ന  സനാഹചെരത്സ്യവം  സവംസ്ഥനാനത്തുവം  അഖനികലനത്സ്യനാ  തലതനിലമുണ്ടന്ന്.
കേശഴന്ന് കകേനാടതനികേളനിലവം ജനിലനാ കകേനാടതനികേളനിലവം തതഹകക്കനാടതനികേളനിലവം ഇതരവം സവംവനിധനാനവം
നനിലവനിലള്ളകപ്പനാള്  അവയുതട  പ്രവര്തനങ്ങള്  കേനാരത്സ്യക്ഷമ  മനാക്കനിയനാല
തകേടനിക്കനിടക്കുന്ന  കകേസ്സുകേള്  ഒരു  പരനിധനിവതര  നമുക്കന്ന്  പരനിഹരനിക്കനാന്  കേഴനിയുവം.
കകേസ്സുകേള് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനന്ന്  മറന്ന്  മനാതൃകേകേളുമുണ്ടന്ന്.  നനിയമസനാക്ഷരതയുള്ള ഇനത്സ്യയനിതല
ആദത്സ്യതത  വത്സ്യവഹനാരരഹനിത  പഞനായതനായനി  പ്രഖത്സ്യനാപനിചതന്ന്  എതന
നനികയനാജകേമണലമനായ  തചെങ്ങന്നൂരനിതല  തചെറേനിയനനാടന്ന്  പഞനായതനാണന്ന്.  തചെറേനിയനനാടന്ന്
പഞനായതനില  ഒരു   കകേനാടതനിയുണ്ടന്ന്.  അവനിതട  പഞനായതന്ന്  തമമ്പര്മനാരുവം  പ്രധനാനതപ്പട
തപനാതപ്രവര്തകേരുമടങ്ങുന്ന സമനിതനി  മനാസതനിതലനാരനിക്കല പരനാതനികേള് സസ്വശകേരനിക്കുകേയുവം
ആ  പരനാതനിയനികന്മേല  തശരുമനാനതമടക്കുന്നതനിനനായനി  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുവം  സനാമൂഹത്സ്യ
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പ്രവര്തകേരുവം  കചെര്ന്നന്ന്   ഒരു സനിറനിവംഗന്ന്  നടതനി,  അനുരഞ്ജനതനിലൂതട  1400
കകേസ്സുകേളനാണന്ന്  പരനിഹരനിചതന്ന്.  നനാഷണല  ലശഗല  സര്വ്വശസസന്ന്  അകതനാറേനിറനിയുവം
കകേരള തതഹകക്കനാടതനിയുവം ആ  മനാതൃകേ  ഏതറടതതനിതന ഫലമനായനി ഇനത്സ്യയനിതല
ചെശഫന്ന്  ജസനിസന്ന്  വന്നനാണന്ന്  തചെറേനിയനനാടന്ന്  പഞനായതനിതന  രനാജത്സ്യതത  ആദത്സ്യതത
വത്സ്യവഹനാരരഹനിത  പഞനായതനായനി  പ്രഖത്സ്യനാപനിചതന്ന്.  ആ  പ്രവര്തനതത  അനുകമനാദനിച്ചു
തകേനാണ്ടന്ന്  ഇനത്സ്യയനിതല  ചെശഫന്ന്  ജസനിസന്ന്,  നനാഷണല  ജഡശഷത്സ്യല  അക്കനാദമനിയുതട
ഏറവുവം  പ്രഗത്ഭനുവം  നനിയമജ്ഞനുമനായ  ശ്രശ.  എന്.  ആര്.  മനാധവ  കമകനനാന്  അടക്കമുള്ള
ധനാരനാളവം ആളുകേള് ആ പ്രകദശതന്ന് വന.  അങ്ങതന തചെറേനിയനനാടന്ന് പഞനായതനിതന
ആദത്സ്യതത  വത്സ്യവഹനാരരഹനിത  പഞനായതനായനി  സപ്രശവംകകേനാടതനി  പ്രഖത്സ്യനാപനിച്ചു.
സപ്രശവംകകേനാടതനി  ജസനിസന്ന്  ശ്രശ.  എചന്ന്.  എല.  ദത്തുവനാണന്ന്  ആ  പ്രഖത്സ്യനാപനവം
നടതനിയതന്ന്.  ഇതസവംബന്ധനിചന്ന് ഇനത്സ്യയനിലനാതകേ, വനികദശങ്ങളനിലടക്കവം കലഖനങ്ങള്
വന.  പഞനായതന്ന്  കകേനാടതനികേതള  Alternative  Dispute  Redressal  എന്നനാണന്ന്
പറേയുന്നതന്ന്.  സമനാനരമനായനി തര്ക്കപരനിഹനാരതനിനുള്ള ഒരു കവദനി എന്ന നനിലയനില
നമ്മുതട  രനാജത്സ്യതന്ന്  അതലങനില  കകേരളതനിതലങനിലവം  പഞനായതന്ന്  കകേനാടതനികേള്
കവണവം.  പണ്ടന്ന്  നമ്മുതട  സവംസ്ഥനാനതന്ന്  വനികലജന്ന്  കകേനാടതനികേള്  നനിലനനിന്നനിരുന.
നമ്മുതട  നനാടനിലവം  ഇതരതമനാരു  സവംവനിധനാനവം  കവണവം.  ഇനത്സ്യയനാതകേ  മനാതൃകേയനാകേതക്ക
വനിധതനില കകേരള സര്ക്കനാരുവം ഉകദത്സ്യനാഗസ്ഥരുവം  പതങടത്തുതകേനാണള്ള മഹതനായ
ഒരു പരനിപനാടനിയനായനിരുന അതന്ന്.  ഇന്നന്ന്  നനാഷണല ലശഗല സര്വ്വശസസന്ന്   അകതനാറേനിറനിയുവം
ലശഗല  സര്വ്വശസസന്ന്  അകതനാറേനിറനിയുവം  അവരുതട  മുന്പനില  തകേടനിക്കനിടക്കുന്ന  കകേസ്സുകേള്
അനുരഞ്ജനതനിലൂതടയുവം സമവനായതനിലൂതടയുവം തശര്പ്പനാക്കുകേയനാണന്ന്.   Alternative
Dispute  Redressal  എന്ന സമനാനര തര്ക്കപരനിഹനാര കവദനിയനിലൂതട കകേരളതനില
ഒടനവധനി  പുതമകേള് അടങ്ങുന്ന പ്രവര്തനങ്ങള് ഏതറടക്കുന്ന സര്ക്കനാരനാണനിതന്ന്.
കകേരളതനിതല  ജനങ്ങള്ക്കന്ന്  ഏറവുവം  വലനിയ  പ്രതശക്ഷ  നലകുന്ന  മനാലനിനത്സ്യ
നനിര്മനാര്ജ്ജനവം, തതജവപചക്കറേനി  തടങ്ങനിയ നൂതനമനായ ഒകടതറേ കേര്കമനാന്മുഖമനായ
പരനിപനാടനികേള്  അവതരനിപ്പനിച  ഇസൗ  ഗവണ്തമനനിനന്ന്  തകേടനിക്കനിടക്കുന്ന  കകേസ്സുകേള്
തശര്പ്പനാക്കുന്നതനിനന്ന് സമനാനര തര്ക്കപരനിഹനാര പദ്ധതനി ഒരു മനാതൃകേനാ പദ്ധതനിയനായനി
ഏതറടക്കനാവുന്നതനാണന്ന്.  എതന  ബഹുമനാനത്സ്യനനായ  സഹൃതന്ന്  ശ്രശ.  ആര്.  രനാകജഷന്ന്
എവം.എല.എ.-യുതട  നനാടനാണന്ന് തചെറേനിയനനാടന്ന്.  തചെറേനിയനനാടന്ന്,  ഇതനിതന പ്രവര്തനവം
ഏതറടത  പഞനായതന്ന് പ്രസനിഡനന്ന് ശ്രശ. വനാസകദവതന പത്മശ്രശ പുരസനാരതനിനന്ന്
നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയുണ്ടനായനി.  കകേരളതനില  ഇന്നന്ന്  തകേടനിക്കനിടക്കുന്ന  കകേസ്സുകേള്   പരനിഹരനിചന്ന്
സമനാധനാന അനരശക്ഷമുണ്ടനാക്കുന്നതനിനന്ന് A.D.R  (Alternative Dispute Redressal)
എന്ന സമനാനര തര്ക്കപരനിഹനാര കവദനിതയ ഒരു മനാതൃകേനാ പദ്ധതനിയനായനി ഏതറടതന്ന്
ഇടതപക്ഷ ജനനാധനിപതത്സ്യമുന്നണനി ഗവണ്തമനനിനന്ന് പരശക്ഷനിക്കനാവുന്നതനാണന്ന്. പഞനായത്തുകേളനില
ഇതന്ന് നടപ്പനിലനാക്കനാന് വലനിയ സനാമ്പതനികേ തചെലവുണ്ടനാകുന്നനില. ബഹുജന പങനാളനിതകതനാട
കൂനി നടതനാവുന്ന ഇസൗ പദ്ധതനി  നടപ്പനാക്കണതമന്നനാണന്ന് ബഹുമനാനത്സ്യനനായ മന്ത്രനികയനാടന്ന്
എനനിക്കന്ന് വനിനയപൂര്വ്വവം അഭത്സ്യര്തനിക്കനാനുള്ളതന്ന്.
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നനിയമ  നനിര്മനാണസഭ,  ജഡശഷത്സ്യറേനി,  എകനികേന്യൂടശവന്ന്  തടങ്ങനിയ  ഭരണ  നനിര്വ്വഹണ
സമനിതനികേതള ഏകകേനാപനിപ്പനിക്കണവം.  ജഡശഷത്സ്യല ആകനിവനിസവം എനപറേഞ്ഞന്ന് കകേനാടതനികേളുതട
ഇടതപടലനിതന  സവംബന്ധനിച്ചുള്ള  വനിമര്ശനവുവം  ഭരണ  നനിര്വ്വഹണതനിതന  പ്രശവുതമലനാവം
ഉയര്നവരുനണ്ടന്ന്.   സസ്വനാതന്ത്രത്സ്യതതയുവം  ജനനാധനിപതത്സ്യതതയുവം  ശക്തനിതപ്പടത്തുന്ന
പ്രധനാനതപ്പട  കവദനികേതളതയലനാവം  ഏകകേനാപനിപ്പനിക്കണവം.  അവനിതടയനാണന്ന്  മനാധത്സ്യമങ്ങളുമനായനി
ബന്ധതപ്പട പ്രശവം  പരനികശനാധനിക്കതപ്പകടണ്ടതന്ന്.  കകേരളതനില  ബഹുമനാനത്സ്യനനായ പനിണറേനായനി
വനിജയതന  കനതൃതസ്വതനിലള്ള  സര്ക്കനാര്  ഇതനിനന്ന്  കേര്ശനമനായ  നനിലപനാതടടത്തു.
ഏതനാനുവം അഭനിഭനാഷകേരുതട പ്രവര്തനങ്ങതള അപലപനിക്കുകമ്പനാള് ആ കമഖലയനില
മനാധത്സ്യമങ്ങളുതട സസ്വനാതന്ത്രത്സ്യതത ഹനനിക്കനാതത കേര്ശനമനായ നനിലപനാടകേതളടതനിരുന.  ആ
നനിലപനാടകേതള  മുന്നനിര്തനി  ഇതരവം  പ്രവണതകേള്  അവസനാനനിപ്പനിക്കനാന്  ജഡശഷത്സ്യറേനിയുവം
തലജനികസ്ലേചറവം  കചെര്നള്ള   ഏകകേനാപനതനിനന്ന് സനാദ്ധത്സ്യതയുണ്ടനാക്കണവം.  നനിരവധനി വനികദശ
രനാജത്സ്യങ്ങളനില  അതന്ന്  നടപ്പനാക്കനിയനിടണ്ടന്ന്.  ഏകകേനാപനതനിനുള്ള  സവംവനിധനാനമുണ്ടനാക്കനിയനാല
ഇസൗ   പ്രശങ്ങള്  പരനിഹരനിക്കനാന്   എളുപ്പമനായനിരനിക്കുവം.  ഇന്നന്ന്  വത്സ്യവഹനാരതനിനന്ന്
ആവശത്സ്യമനായനി  വരുന്ന   ഭനാരനിച  തചെലവനിതന  സവംബന്ധനിച്ചുവം  അഭനിഭനാഷകേ  കക്ഷമനനിധനിയനില
സനാമ്പനിനന്ന്  ഇരുപതനിയഞന്ന്  രൂപ   വര്ദ്ധനിപ്പനിചതന്ന്   കൂടതലനാതണനവം  ഇവനിതട
പറേയുകേയുണ്ടനായനി.  അഭനിഭനാഷകേവൃതനിയനില   സനാമ്പനിതന  തകേ  യഥനാര്തതനില
കേക്ഷനികേളനില നനിന്നല ഇസൗടനാക്കുന്നതന്ന്, അഭനിഭനാഷകേരനാണന്ന് ആ തചെലവന്ന് വഹനിക്കുന്നതന്ന്.
അഭനിഭനാഷകേ കക്ഷമനനിധനി ഫലപ്രദമനായനി പ്രവര്തനിക്കണതമങനില അതനിനനാവശത്സ്യമനായ
ഫണ്ടന്ന്  സസ്വരൂപനിക്കണവം. കക്ഷമനനിധനി  തകേ പത്തുലക്ഷവം  രൂപയനായനി  വര്ദ്ധനിപ്പനിക്കുകമ്പനാള്
ഏറവുവം  സശനനിയറേനായ  അഭനിഭനാഷകേര്  ആറേനായനിരവം  രൂപ  കക്ഷമനനിധനിയനികലയന്ന്
ഒടക്കുന്നതതകേനാണ്ടന്ന്  യനാതതനാരു  അപനാകേതയുമനില.   കകേരള  ബനാര്  കേസൗണ്സനിലനില
45000  കപരനാണന്ന്  ഇകപ്പനാള്  എന്കറേനാള്  തചെയനിരനിക്കുന്നതതന്നനാണന്ന്  കേണക്കനാക്കുന്നതന്ന്.
അതനില  22000  കപരനാണന്ന് കക്ഷമനനിധനിയനില കചെര്ന്നനിടള്ളതന്ന്.  ആറേനായനിരകതനാളവം
കനാര്ക്കുമനാരുതണ്ടന്നനാണന്ന്  കേണക്കന്ന്.  അവതരയുവം  അവരുതട  കുടവംബകതയുവം  സഹനായനിക്കുന്ന
ഒരു  പദ്ധതനി  വരുകമ്പനാള്  അതനികലയനാവശത്സ്യമനായ  ഫണ്ടന്ന്  സമനാഹരനികക്കണ്ടതന്ന്
ആവശത്സ്യമനാണന്ന്.  1980-തല  ഗവണ്തമനനാണന്ന്  ആദത്സ്യമനായനി  ഇസൗ  പദ്ധതനി  തകേനാണവരുന്നതന്ന്.
അതനിനുകശഷവം  ക്രമനാനുഗതമനായനി  മൂന്നന്ന്  ലക്ഷവം  രൂപ,  അഞ്ചു  ലക്ഷവം  രൂപയനായനി
വര്ദ്ധനിപ്പനിച്ചു.  വര്ഷങ്ങളനായനി നടന്ന  ചെര്ചകേളുതട അടനിസ്ഥനാനതനിലനാണന്ന് ഇതന്ന് പതന്ന്
ലക്ഷവം  രൂപയനായനി  വര്ദ്ധനിപ്പനിക്കുന്നതന്ന്.  പതന്ന്  ലക്ഷവം  രൂപ  അപരത്സ്യനാപമനാതണന്നന്ന്
അഭനിഭനാഷകേര്ക്കന്ന്  അഭനിപ്രനായമുണ്ടന്ന്.  അതന്ന്  കുകറേക്കൂടനി  വര്ദ്ധനിപ്പനിക്കണതമന്നനാണന്ന്
അവരുതട ആവശത്സ്യവം.   കേനാലനാനുസൃതമനായനി അതന്ന് വര്ദ്ധനിപ്പനികക്കണ്ടതന്ന് ആവശത്സ്യമനാണന്ന്.
അഭനിഭനാഷകേ  കക്ഷമനനിധനിയനിലനനിനവം  പണവം  സസ്വശകേരനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞനാല  ആ  അഭനിഭനാഷകേനന്ന്
പ്രനാകശസന്ന്  തചെയനാന് പറനിലനാതയന്ന തശരുമനാനവം  ബനാര്  കേസൗണ്സനില എടതനിടണ്ടന്ന്.
കക്ഷമനനിധനിയുമനായനി  ബന്ധതപ്പടന്ന്  അതന്ന്  നനിലനനിലക്കുവം.  അഭനിഭനാഷകേര്ക്കന്ന്  റേനിടയര്തമനനില.
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ഏകേകദശവം  നനാലപ്പതവര്ഷവം  ഈ  കമഖലയനില  പ്രവര്തനിചന്ന്  സനാമ്പതനികേ
ബുദ്ധനിമുടകേള്തകേനാണ്ടന്ന്  കക്ഷമനനിധനിയനിലനനിനവം തകേ വനാങ്ങനിക്കഴനിഞ്ഞനാലവം വശണവം
ആ തതനാഴനില തചെയനാന്  ഒരവസരവം  കവണവം.   അതന്ന്  നനികഷധനിക്കുന്നതന്ന്  ശരനിയല.
അവര്ക്കന്ന്  ബനാങനിതന  ലശഗല  അതതഡസ്വസറേനാകുന്നതനിനുവം  അതലങനില  മറന്ന്   ഉപകദശങ്ങള്
തകേനാടക്കുന്നതനിനുവം  കക്ഷമനനിധനിയനിലനനിനവം  പണവം  വനാങ്ങനിക്കഴനിഞ്ഞനാല   വക്കനാലതനില
ഒപ്പനിടനാന്  പനാടനിതലന്നതവം  ബുദ്ധനിമുടണ്ടനാക്കുന്നതനാണന്ന്.  അവരുതട  കജനാലനി  നനികഷധനിക്കുന്ന
സമശപനതനില  പരനാതനിയുള്ളവരുണ്ടന്ന്.  അക്കനാരത്സ്യവംകൂടനി  സര്ക്കനാര്   പരനികശനാധനിക്കണവം.
കക്ഷമനനിധനിയനിലനനിനവം  പണവം  വനാങ്ങുന്ന  ആളുകേള്  റേനിടയര്  തചെയന്ന്  വശടനിലനിരനിക്കണതമന്ന
ബനാര്  കേസൗണ്സനിലനിതന  സമശപനവം  ശരനിയല.  കേനാരണവം,  ഏറവുവം  ബസൗദ്ധനികേമനായ
പ്രവര്തനങ്ങള് നടത്തുന്നവരനാണന്ന് കരനാഗങ്ങളനിലനനിന്നന്ന്  മുക്തനി കനടനി  സമൂഹതത
കസവനിക്കുന്നതന്ന്.  കക്ഷമനനിധനികയനാ മറനാനുകൂലത്സ്യങ്ങകളനാ നലകേനിയനിതലങനിലവം അവര്ക്കന്ന്
കജനാലനിയനില തടരുന്നതനിനനാവശത്സ്യമനായ സസൗകേരത്സ്യവം തചെയ്തുതകേനാടതനാല നന്നനായനിരനിക്കുതമന്നനാണന്ന്
എനനിക്കന്ന് സൂചെനിപ്പനിക്കനാനുള്ളതന്ന്. ഇസൗ കഭദഗതനി അഭനിഭനാഷകേതര സവംബന്ധനിചനിടകതനാളവം ഏറവുവം
സകനനാഷകേരമനായ ഒരു തശരുമനാനമനാണന്ന്.  ഏതനാണ്ടന്ന്  നനാലപ്പതനി അയനായനിരകതനാളവം കപര്
എന്കറേനാള്  തചെയനിടതണ്ടങനിലവം  ഇരുപതനിയഞന്ന്  ശതമനാനവം  അഭനിഭനാഷകേര്ക്കന്ന്
മനാതമനാണന്ന് സസ്വനവം വരുമനാനവം തകേനാണ്ടന്ന് ജശവനിക്കനാന് കേഴനിയുന്നതതന്നന്ന് അഭനിഭനാഷകേ
വൃതനിതയക്കുറേനിചന്ന്  നലതകപനാതല അറേനിയനാവുന്നവര്ക്കന്ന് മനസനിലനാകുന്നതനാണന്ന്.   അതതകേനാണ്ടന്ന്
ഏതനാണ്ടന്ന്  നനാലപ്പതനി അയനായനിരവം  കപര്  എന്കറേനാള്  തചെയനിടതണ്ടങനില  അതനില
മഹനാഭൂരനിപക്ഷതനിനുവം അനുകൂലമനായ ഇസൗ കഭദഗതനികയയുവം അഭനിഭനാഷകേ കക്ഷമനനിധനി
വര്ദ്ധനിപ്പനിച  സര്ക്കനാരനിതനയുവം  അഭനിനന്ദനിച്ചുതകേനാണ്ടന്ന്  എലനാവനിധ  പനിന്തുണയുവം  അറേനിയനിച്ചു
തകേനാണ്ടന്ന് എതന  വനാക്കുകേള് അവസനാനനിപ്പനിക്കുന.

മനി  .     തഡപന്യൂടനി സശക്കര്:  ശ്രശ. അനനില അക്കര, അകങ്ങയന്ന്  ബനില തസലകന്ന് കേമനിറനിയുതട
പരനിഗണനയന്ന് അയയണതമന്ന കഭദഗതനി അവതരനിപ്പനിചന്ന് സവംസനാരനിക്കനാവുന്നതനാണന്ന്.

ശ്രശ  .    അനനില അക്കര:  സര്,  2016-തല കകേരള കകേനാര്ടന്ന്  ഫശസവം വത്സ്യവഹനാരസലയുവം
(കഭദഗതനി)  ബനില  ഒരു  തസലകന്ന്  കേമനിറനിയുതട  പരനിഗണനയന്ന്  അയയണതമന്ന
കഭദഗതനി ഞനാന് അവതരനിപ്പനിക്കുന.

എനനിക്കുമുമ്പന്ന് സവംസനാരനിച അവംഗവം പറേഞ്ഞ കേനാരത്സ്യങ്ങകളനാടന്ന് ഞനാന് കയനാജനിക്കുകേയനാണന്ന്.
എങനിലവം   പതന്ന്  ശതമനാനതമന്നതന്ന്  വളതര  കുറേഞ്ഞ  സവംഖത്സ്യയനാതണന്നന്ന്  പറേയനാന്
ഞനാന് ആഗഹനിക്കുകേയനാണന്ന്.  ഇവനിതട  സൂചെനിപ്പനിചതകപനാതല ഇസൗ സവംഖത്സ്യ പനിരനിതചടക്കുന്നതന്ന്
കകേനാര്ടന്ന്  ഫശ  സനാമ്പുകേള്  വഴനിയനാതണന്നന്ന്  നമുതക്കലനാവര്ക്കുമറേനിയനാവം.  ഇതന്ന്  കകേരളതനിതല
ഒരഭനിഭനാഷകേതന  കേയനിലനനികന്നനാ  അതലങനില  ഒരു  കനാര്ക്കനിതന  കേയനില  നനികന്നനാ
കപനാകുന്ന സവംഖത്സ്യയല.  ഇസൗ സവംഖത്സ്യ  നൂറേന്ന്  ശതമനാനവുവം വത്സ്യവഹനാരനികേളുതട കേയനില
നനിനവം കപനാകുന്നതനാണന്ന്.   അതനില നനിനവം പത്തുശതമനാനവം മനാതവം ഇവര്ക്കുകവണ്ടനി
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മനാറനിവയ്ക്കുന്നതന്ന്  ഒരു  കേനാരണവശനാലവം  നശതശകേരനിക്കനാന്  കേഴനിയനില.  അതതകേനാണ്ടന്ന്
പ്രസ്തുത സവംഖത്സ്യ വര്ദ്ധനിപ്പനിക്കണവം. ഇവനിതട സൂചെനിപ്പനിചതകപനാതല  സപ്രശവംകകേനാടതനിയുവം
തതഹകക്കനാടതനിയുവം കേഴനിഞ്ഞനാല കകേരളതനിതല ജനിലനാ കകേനാടതനിക്കുതനാതഴയുള്ള ഏതന്ന്
കകേനാടതനിയനിലവം വനാദനിക്കനായനാലവം പ്രതനിക്കനായനാലവം കകേനാടതനി നടപടനികേള് പൂര്തനിയനാകുവംവതര
കേനാത്തുനനിന്നനാല കകേനാടതനി ജശവപരത്സ്യനവം വനിധനിക്കുന്നതനികനക്കനാള് വലനിയ ശനിക്ഷയനാണന്ന് ഇസൗ
കകേനാടതനികേളനിലനനിനവം   ലഭനിക്കുന്നതന്ന്.  പുതനിയ  സനിനനിമ  കേനാണനാന്  കപനായനാല
ടനിക്കതറടക്കനാന്  നനിലക്കുന്നതകപനാതല  നമ്മുതട  കകേസന്ന്  എകപ്പനാള്  വനിളനിക്കുതമന്നന്ന്
കനനാക്കനി വനാതനിലനിനനിടയനിലൂതട തള്ളനി നനിലക്കുന്ന കേനാഴ്ച  ഭശകേരമനാണന്ന്.  എതനങനിലവം
കേനാരണവശനാല  വനിളനി  കകേള്ക്കനാന്  വനിടകപനായനി  പനികറദനിവസവം  ഹനാജരനായനാല
റേനിമനാന്ഡനിലനാകുന്ന സ്ഥനിതനിയനാണുള്ളതന്ന്.  അതതകേനാണ്ടന്ന് അടനിസ്ഥനാന സസൗകേരത്സ്യങ്ങള്
വര്ദ്ധനിപ്പനിക്കുന്നതനിനുകവണ്ടനി  ഇസൗ  ഫണപകയനാഗനിക്കുകമ്പനാള്  അതന്ന്  തതകേകേനാരത്സ്യവം
തചെയ്യുന്നതനിനന്ന്  വത്സ്യക്തമനായ  തപ്രനാസശഡനിവംഗ്സന്ന്/നടപടനിക്രമങ്ങള്  ഉണ്ടനാകേണവം.  പലകപ്പനാഴുവം
കകേസ്സുമനായനി  ബന്ധതപ്പട  ആളുകേള്  അതന്ന്  അറേനിയുന്നനിതലന്നതനാണന്ന്  യനാഥനാര്തത്സ്യവം.
പലകപ്പനാഴുവം  വനാറേണ്ടനാകുന്ന  സമയതനാണന്ന്  വനാദനിയുവം  പ്രതനിയുവം  ഇതരതനിലള്ള
കകേസ്സുകേതളക്കുറേനിചന്ന് അറേനിയുന്നതന്ന്.  കകേരളതനിതല തതഹകക്കനാടതനിയനില  ഡനിജനിറല
സവംവനിധനാനങ്ങളുതട  ഭനാഗമനായനി  കകേസ്സുകേള്  ഏതന്ന്  കകേനാടതനിയനിലനാണന്ന്  നടക്കുന്നതന്ന്,
കകേസന്ന്  നമ്പര് എതയനാണന്ന്,  നമ്മുതട   കകേസ്സുകേള്  എകപ്പനാഴനാണന്ന്  പരനിഗണനിക്കുന്ന
തതതന്നനാതക്ക  മനസനിലനാക്കനാന്  കേഴനിയുവം.  പകക്ഷ  കകേരളതനിതല  തനാതഴതടനിലള്ള
ഒരു  കകേനാടതനികേളനിലവം  നമുക്കന്ന്  അതരതനിലള്ള  സസൗകേരത്സ്യങ്ങളനിതലന്നതന്ന്  മറേക്കനാന്
കേഴനിയനില. നമള് ജശവനിക്കുന്നതന്ന് ഒരു പരനിഷ്കൃത സമൂഹതനിലനാണന്ന്.  അപരനിഷ്കൃതമനായ
രശതനിയനികലയന്ന് ഇനനി കപനാകേനാന് കേഴനിയനില.  നമ്മുതട കകേനാടതനികേള് വൃതനിയുള്ളതനായനിരനിക്കണവം.
ജനിലനാ  കകേനാടതനികേള്,  മജനികസ്ട്രേടന്ന്  കകേനാടതനികേള്,  മുന്സനിഫന്ന്  കകേനാടനിതനികേള് എന്നനിവനിടങ്ങളനില
പ്രനാഥമനികേസസൗകേരത്സ്യവം  കപനാലമനിലനാത  സ്ഥനിതനിയനാണന്ന്.  കകേനാടതനികേളനില  തപനാത
കടനായന്ന് ലറ്റുകേളനായതതകേനാണ്ടന്ന്  അവ  വൃതനിയനാക്കുന്ന  കേനാരത്സ്യതനില  ഉദനാസശന  നനിലപനാടനാണന്ന്
സസ്വശകേരനിക്കുന്നതന്ന്.  നമ്മുതട  സവംസ്ഥനാനവം  അഭനിമനാനകേരമനായ  രശതനിയനില  നവവംബര്
1-ാം തശയതനി തവളനിയനിട വനിസര്ജ്ജനതനിതന കേനാരത്സ്യതനില വളതര മനാതൃകേനാപരമനായനി
ഇനത്സ്യയനിതല  ആദത്സ്യതത  ശുചെനിതസ്വ  സവംസ്ഥനാനമനായനി  പ്രഖത്സ്യനാപനിചതനാണന്ന്.  പകക്ഷ
കകേനാടതനികേളനിതല  ശുചെനിതസ്വവം  രനാജത്സ്യതനിനന്ന്  മനാതൃകേയനാകണനാതയന്നന്ന്  പരനികശനാധനി
കക്കണ്ടകതനാതടനാപ്പവം ഇക്കനാരത്സ്യവം  പരനിഹരനിക്കനാനുള്ള  നടപടനിയുവം  സസ്വശകേരനിക്കണവം.
ഇവനിതട സൂചെനിപ്പനിച വളതര പ്രധനാനതപ്പട കേനാരത്സ്യങ്ങളനിതലനാന്നന്ന്,  സനാധനാരണക്കനാരനായ
വത്സ്യവഹനാരനികേള്ക്കന്ന്  കമലകക്കനാടതനികേള്  അപ്രനാപത്സ്യമനാണന്ന്.  സനിവനില  കകേനാടതനികേളനായനാലവം
മജനികസ്ട്രേടന്ന്  കകേനാടതനികേളനായനാലവം  കകേസന്ന്  അനുകൂലമനായനാലവം  പ്രതനികൂലമനായനാലവം
കകേസനിനന്ന്  അപ്പശല  കപനാകേനാകനനാ  CAVEAT -നന്ന് കപനാകേനാകനനാ  സനാധനാരണ  ഒരു
വത്സ്യവഹനാരനിക്കന്ന്  കേഴനിയനാത  സനാഹചെരത്സ്യമനാണുള്ളതന്ന്.  സപ്രശവംകകേനാടതനിതയന്നന്ന്  പറേയുന്നതന്ന്
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സസ്വപതനിലകപ്പനാലവം  ചെനിനനിക്കനാന്  കേഴനിയനാത  ഒരു  സനാഹചെരത്സ്യമനാണന്ന്.  ഇവനിതട
മനാറനിവയ്ക്കുന്ന  തകേയനില  പതന്ന്  ശതമനാനവം  അഭനിഭനാഷകേ  കക്ഷമനനിധനിയനില
നനിനതമടതനാല,  കനാര്ക്കന്ന്  കക്ഷമനനിധനിയനില  നനിനമുള്ള  തകേ  കൂടനി  കചെര്തനാലകപ്പനാലവം
മൂന്നനില  ചെനിലസ്വനാനവം  കകേനാടനി  രൂപ  മനാതമനാണന്ന്  ഇതമനായനി  ബന്ധതപ്പടന്ന്  വരുന്നതന്ന്.
സപ്രശവം കകേനാടതനിയനില ഇനത്സ്യയനിതല പ്രമുഖരനായ അഭനിഭനാഷകേതര വചന്ന് മുപ്പതന്ന് കകേസന്ന്
നടതനിയനാല തചെലവനാകുന്ന തകേ മനാതമനാണന്ന് ഇതമനായനി തനാരതമത്സ്യവം തചെയ്യുകമ്പനാഴുള്ളതന്ന്.   ഇസൗ
പത്തുശതമനാനവം തകേ അപരത്സ്യനാപമനാതണന്നന്ന് ഒനാര്മനിപ്പനിക്കനാനനാണന്ന് ഇതന്ന് സൂചെനിപ്പനിചതന്ന്.
ഇന്നന്ന് അപകേടവം സവംഭവനിച ഒരനാതള ആശുപതനിയനില തകേനാണകപനായനി  ഐ.സനി.യു.-വനികലനാ
സര്ജനിക്കല ഐ.സനി.-യുവനികലനാ അഡനിറന്ന് തചെയനാലവം അവനിതട കരനാഗനി എത്തുന്നതനിനു
മുമ്പന്ന് അഭനിഭനാഷകേരുതട ഏജനമനാരനാണന്ന്  കേടനവരുന്നതന്ന്. ആ കരനാഗനിക്കന്ന് എനസഖമനാതണന്നന്ന്
ചെനിനനിക്കുന്നതനിനുമുമ്പന്ന്  ഞങ്ങള്  ഈ  കകേസന്ന്  ഏതറടതന്ന്  നടതനിതരനാതമനവം
മരനിചനാല  ഇത  രൂപ  നലകേനാതമനവം  അവംഗപവകേലത്സ്യമുണ്ടനായനാല  ഇത  രൂപ
നലകേനാതമനവം അവര് വനാദനിക്കുന്ന കേനാഴ്ച വതര  നമള് കേനാണുനണ്ടന്ന്. അതനിനന്ന് അവര്
ശതമനാനക്കണക്കുവം മുകന്നനാടവയ്ക്കുനണ്ടന്ന്. അഭനിഭനാഷകേര്ക്കന്ന് കകേസ്സുകേള് ലഭനിക്കുന്നതനിനു
കവണ്ടനി ഇന്നന്ന് എവം.എ.സനി.റനി.  കകേനാടതനികേളനില കലലവം വനിളനി നടക്കുകേയനാണന്ന്.  ഇവര്
പതന്ന്  ശതമനാനവംവതര  തകേ  ഈടനാക്കനിതക്കനാണ്ടനാണന്ന്  കകേസ്സുകേള്  നടത്തുന്നതന്ന്.
ആയതനിനനാല  ഇതനികന്മേലള്ള  പൂര്ണ്ണ  നനിയന്ത്രണവം  സര്ക്കനാരനിതന  ഭനാഗത്തു
നനിനണ്ടനാകകേണ്ടതണ്ടന്ന്.  അതകപനാതലതതന്ന  ഉപകഭനാക്തൃ  കകേനാടതനികേളനിലവം  മറ്റുവം
അഡ്ജസ്റ്റുതമനന്ന്  അടനിസ്ഥനാനതനില കേനാരത്സ്യങ്ങള് നടക്കുന്നതനായനി  പലകപ്പനാഴുവം  കതനാന്നനാറണ്ടന്ന്.
ആര്ബനികടഷന്  കകേനാടതനിയനിലവം  കലബര്  കകേനാടതനിയനിലവം  വക്കശലന്മനാതര  വച്ചുതകേനാണ്ടന്ന്
കകേസ്സുകേള്  നടതനാന്  സനാധനാരണ  തതനാഴനിലനാളനികേള്ക്കന്ന്  സനാധനിക്കനാത  സനാഹചെരത്സ്യമുണ്ടന്ന്.
ആയതനിനനാല  കലബര്  കകേനാടതനി,  ആര്ബനികടഷന്  കകേനാടതനി,  സഹകേരണ  ടനിബന്യൂണല,
ഉപകഭനാക്തൃ  കകേനാടതനി  തടങ്ങനിയ  കകേനാടതനികേളനിതലലനാവം  സനാധനാരണക്കനാരനായ  ആളുകേളുതട
കകേസ്സുകേള്  വനാദനിക്കനാന്  സര്ക്കനാര്  അഭനിഭനാഷകേതര  നനികയനാഗനികക്കണ്ടതണ്ടന്ന്.  കനരതത
സൂചെനിപ്പനിചതകപനാതല മനാധത്സ്യമപ്രവര്തകേര്ക്കന്ന് കകേനാടതനികേളനില സഗമമനായനി പ്രവര്തനിക്കനാനുള്ള
സനാഹചെരത്സ്യവം  സൃഷ്ടനിക്കുകേ  എന്നതന്ന്  കകേനാടതനികേളുതടയുവം  ജനനാധനിപതത്സ്യ  വത്സ്യവസ്ഥയുതടയുവം
നനിലനനിലപ്പനിനന്ന്   അതത്സ്യനനാകപക്ഷനിതമനാണന്ന്.   എന്നനാല  അതനിനന്ന്  സനാധനിക്കനാത
സനാഹചെരത്സ്യമനാണന്ന് നനിലവനിലള്ളതന്ന്. ബഹുമനാനത്സ്യനനായ മുഖത്സ്യമന്ത്രനി പഹകക്കനാടതനി ചെശഫന്ന്
ജസനിസമനായനി  സവംസനാരനിക്കുകേയുണ്ടനായനി.  പ്രസ്തുത  വനിഷയതനില  സപ്രശവം  കകേനാടതനിവതര
ഇടതപട  അവസ്ഥയുണ്ടനായനി.  ഇതസവംബന്ധനിചന്ന്  സവംസ്ഥനാന  നനിയമസഭയനില   ഉറേപ്പുകേള്
നലകേനിതയങനിലവം  മനാധത്സ്യമപ്രവര്തകേര്ക്കന്ന്  സഗമമനായനി  മനാധത്സ്യമപ്രവര്തനവം  നടതനാന്
സനാധനിക്കനാത സനാഹചെരത്സ്യമനാണുള്ളതന്ന്.  പനിണറേനായനിയനില ജനനിചന്ന് അടനിയനരനാവസ്ഥ
കേനാലതന്ന്  സമരങ്ങതള  കനരനിട  ബഹുമനാനത്സ്യനനായ  മുഖത്സ്യമന്ത്രനി,  സഖനാവന്ന്  പനിണറേനായനി
വനിജയന്  കകേരളവം  ഭരനിക്കുകമ്പനാള്  അതനിനുവം  കമതലയനാണന്ന്  കകേരളതനിതല
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അഭനിഭനാഷകേതരനപറേഞ്ഞനാല  അതന്ന്  വനിശസ്വസനിക്കനാന്  കേഴനിയനില.  കകേരളതനിതല  മുഖത്സ്യമന്ത്രനി
മനസ്സുനനിറേഞ്ഞന്ന്  തശരുമനാനനിചനാല  ഈ  വനിഷയവം  ഇവനിതട  തശരനാവുന്നകതയുള്ളൂ.
കകേരളതനിതല സനാധനാരണക്കനാരനായ ആളുകേള്ക്കന്ന്  കകേസകേള് നടതനാനുവം  അപ്പശല
കകേനാടതനികേളനില  കപനാകേനാനുവം  ഞനാന്  കനരതത  സൂചെനിപ്പനിച  രശതനിയനില  ലശഗല
തമകടനാളജനി  മുതല എവം.എ.സനി.റനി.  കകേനാടതനികേള്വതര അവര്ക്കന്ന് നശതനി ലഭനിക്കനാന്
സനാധനിക്കുന്ന  രശതനിയനില  ഈ  നനിയമതത  തകേനാണവരുന്ന  സവംസ്ഥനാന  ഗവണ്തമനനിതന
ഒരനിക്കലകൂടനി  അഭനിനന്ദനിച്ചുതകേനാണ്ടന്ന്  ഇതനികലയനാവശത്സ്യമനായ  തകേ  വര്ദ്ധനിപ്പനിക്കണ
തമന്നനാവശത്സ്യതപ്പടതകേനാണ്ടന്ന് നനിര്ത്തുന.

പടനികേജനാതനി  പടനികേവര്ഗ  പനികന്നനാക്കസമുദനായകക്ഷമവുവം  നനിയമവുവം  സനാവംസനാരനികേവുവം
പനാര്ലതമനറേനികേനാരത്സ്യവുവം വകുപ്പുമന്ത്രനി (ശ്രശ  .    എ  .    തകേ  .    ബനാലന്  ):  സര്,  മറപടനി എന്ന
നനിലയനില കൂടതല കേനാരത്സ്യങ്ങള് സൂചെനിപ്പനിക്കനാന് ആഗഹനിക്കുന്നനില.  കകേനാടതനികേളുതട
അടനിസ്ഥനാന  സസൗകേരത്സ്യവം  വര്ദ്ധനിപ്പനിക്കുന്നതനിനന്ന്  ഈ  തകേ  ഉപകയനാഗനിക്കുന്നനില.
അടനിസ്ഥനാന  സസൗകേരത്സ്യവം  തപനാത  ബഡ്ജറനിതന  ഭനാഗമനാണന്ന്.  ഇവനിതട  ഒരു  കേനാരത്സ്യവം
വത്സ്യക്തമനാണന്ന്.  കകേരളതനിതല  കകേനാടതനികേളുതട  അടനിസ്ഥനാന  സസൗകേരത്സ്യവം   വര്ദ്ധനിപ്പനിക്കണവം.
കേക്ഷനികേള്ക്കുവം പ്രതനികേള്ക്കുവം വക്കശലന്മേനാര്ക്കുവം കകേനാടതനികേളനില  ഇരനിക്കുന്നതനികനനാ
പ്രനാഥമനികേനാവശത്സ്യങ്ങള്  നനിറേകവറ്റുന്നതനികനനാ  സനാധനിക്കുന്നനില.  ഇക്കനാരത്സ്യവം  വളതര  ഗസൗരവമനായനി
സര്ക്കനാര്  കേനാണുകേയനാണന്ന്.  കകേരളതനിതല  കകേനാടതനികേളുതട  അടനിസ്ഥനാന  സസൗകേരത്സ്യ
വനികേസനതനിനന്ന്  പ്രനാധനാനത്സ്യവം  തകേനാടത്തുതകേനാണള്ള  സമശപനമനാണന്ന്  തപനാതബഡ്ജറനിതന
ഭനാഗമനായനി സര്ക്കനാര് സസ്വശകേരനിക്കുകേ. ഈ നനിയമതനിലപ്പറേയുന്ന ഒരു ശതമനാനതനില
വരുന്ന തകേയുതട  പതന്ന്  ശതമനാനവം  തപനാതജനങ്ങളുതട  ആവശത്സ്യങ്ങള്ക്കന്ന്,  ലശഗല
സര്വ്വശസന്ന്  സഹനായവം  ലഭത്സ്യമനാക്കുന്നതനിനനാണന്ന്  ഉപകയനാഗനിക്കുന്നതന്ന്.  ഇതനില
മുമ്പുള്ളതനിതനക്കനാള് കൂടതല തകേ എനനായനാലമുണ്ടനാകുവം.  സമനാനര തര്ക്കപരനിഹനാര
കവദനികേള്  അതവം  വളതര  പ്രധനാനതപ്പട  വനിഭനാഗമനാണന്ന്.  1934-ല  തകേനാലവം
സബ്കകേനാടതനിയനിലണ്ടനായനിരുന്ന ഒരു സനിവനില കകേസന്ന്  ഇതവതര പരനിഹരനിചനിടനില.
പ്രകതത്സ്യകേനിചന്ന് സനിവനില കകേസ്സുകേള് ശ്രദ്ധനിക്കനാന്  വക്കശലന്മേനാര്ക്കുവം  പ്രനിപസഡനിവംഗന്ന്
ഓഫശസര്മനാക്കുവം  വലനിയ  തനാല്പരത്സ്യമനില.  ഭൂപരനിഷ്കരണ  നനിയമതനിനുകശഷവം  ഇതമനായനി
ബന്ധതപ്പട കൂടതല കകേസ്സുകേള് ടനിബദ്യുണലനില വരുന്നതനിനനാല അവനിതട കകേസ്സുകേള്
തകേടനിക്കനിടക്കുന.  കൂടനാതത  അതനിനുമുകേളനിലള്ള  അപ്പശല  കകേസ്സുകേളുവം  ഇവനിതട
തകേടനിക്കനിടക്കുകേയനാണന്ന്.  ഇതനിതന  ഭനാഗമനായനി  കേക്ഷനികേള്  മരണതപ്പടനാലകപ്പനാലവം
അവരുതട കുടവംബതനിനന്ന് നശതനി ലഭനിക്കനാത അവസ്ഥയുണ്ടന്ന്. യഥനാര്തതനില നശതനി
നനികഷധതനിതന  ഒരു  കകേന്ദ്രമനാണന്ന്  സനിവനില  കകേസ്സുകേളുമനായനി  ബന്ധതപ്പടന്ന്  നടക്കുന്നതന്ന്.
അക്കനാരത്സ്യവം  ബഹുമനാനതപ്പട  മുഖത്സ്യമന്ത്രനിയുതട  ശ്രദ്ധയനിലതപ്പടതനിയനിടണ്ടന്ന്.  1-ാം
തശയതനി  ഞനാനുവം   ശ്രശ.  ജനി.  സധനാകേരനുവം   എറേണനാകുളവം  കകേനാടതനിയുതട  ഒരു  കകേനാവംപ്ലൈകന്ന്
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ഉദ്ഘനാടനതനില  പതങടക്കുകേയുണ്ടനായനി.   ബഹുമനാനതപ്പട കകേരള പഹകക്കനാടതനി
ചെശഫന്ന് ജസനിസവം സപ്രശവംകകേനാടതനി ചെശഫന്ന് ജസനിസവം ഇരനിക്കുന്ന കവദനിയനില വച്ചുതതന്ന
തകേടനിക്കനിടക്കുന്ന  കകേസ്സുകേതള  സവംബന്ധനിചന്ന്  ഞങ്ങള്  സൂചെനിപ്പനിച്ചു.  ആവശത്സ്യതനിനന്ന്
പ്രനിപസഡനിവംഗന്ന് ഓഫശസര്മനാര് ഇലനാതയനള്ള വനാദവം  നനിലനനിലക്കുനണ്ടന്ന്.  പകക്ഷ
കകേരളതനില  പഹകക്കനാടതനി  രൂപവംതകേനാള്ളുകമ്പനാള്  ഏഴന്ന്  ജഡ്ജനിമനാരുണ്ടനായനിരുന്ന
സ്ഥനാനതന്ന് ഇന്നന്ന് 47 കപരുണ്ടന്ന്.  ആവശത്സ്യതനിനുള്ള പ്രനിപസഡനിവംഗന്ന് ഓഫശസര്മനാര്
ഇകപ്പനാഴുണ്ടന്ന്.  ഇതനില  കുറേവുതണ്ടങനില  അക്കനാരത്സ്യവുവം  നമുക്കന്ന്  പരനിഹരനിക്കനാന്
സനാധനിക്കുവം.

ശ്രശ  .    പനി  .    ടനി  .    കതനാമസന്ന്:  സര്,  കകേനാടതനികേളനില  കേക്ഷനികേള്ക്കുള്ള
സസൗകേരത്സ്യങ്ങതളപ്പറനി  ബഹുമനാനതപ്പട  മന്ത്രനി  ഇവനിതട  സൂചെനിപ്പനിച്ചു.  ഞനാന്  കേഴനി ഞ്ഞ
വര്ഷവം  ദുബനായനില ഒരു കകേനാടതനിയനില കപനാകുകേയുണ്ടനായനി.   കകേനാടതനി നടപടനികേള്
എങ്ങതന  നടക്കുന  എന്നറേനിയനാനുള്ള  ആകേനാവംക്ഷതകേനാണ്ടനാണന്ന്  ഞനാന്  കപനായതന്ന്.
ഏതന്ന്  കകേസനിലതപ്പട പ്രതനിയനാതണങനിലവം  ഇവനിതട  ചെനില പ്രതനികേതള കകേനാടതനിയനില
ഹനാജരനാക്കുകമ്പനാള്  വലനിയ  അക്രമവം  നടക്കനാറണ്ടന്ന്.  കകേനാടതനിയനില  പ്രതനിതയ  ഹനാജരനാക്കനാന്
തകേനാണവന്നകപ്പനാള്  തവടനിവച്ചുതകേനാന്ന  സവംഭവവംകപനാലവം  ഇനത്സ്യയനിലണ്ടനായനിടണ്ടന്ന്.  എന്നനാല
ദുബനായനില അണ്ടര്ഗസൗണ്ടന്ന് കപനാലള്ള  വലനിതയനാരു തകേടനിടതനികലയന്ന് ബനവസനായ
കപനാലശസന്ന്  വണ്ടനിയനില  പ്രതനിതയ  തകേനാണവരുന്ന  കേനാഴ്ചയനാണന്ന്  ഞനാന്  കേണ്ടതന്ന്.  പ്രതനിതയ
പരസത്സ്യമനായനി  ആരുവം  കേനാണുന്നനില.  ഈ പ്രതനിതയ വനിളനിക്കുകമ്പനാള് മജനികസ്ട്രേറനിതന
അടത്തുള്ള  കൂടനികലക്കന്ന്  ലനിഫനില  കേയറേനി  വരുന്നതനിനുള്ള  സനാഹചെരത്സ്യവം  അവനിതട
ഒരുക്കനിയനിരനിക്കുകേയനാണന്ന്.  അതനിതന  ഫലമനായനി  പ്രതനിതയ  മറ്റുള്ളവര്  കേനാണുന്നതവം
കേകയറവം  തചെയ്യുന്നതമടക്കമുള്ള  കേനാരത്സ്യങ്ങള്  ഒഴനിവനാക്കനി  സവംരക്ഷണവം  തകേനാടക്കനാന്
കേഴനിയുവം. അതരതനില ആധുനനികേ കകേനാടതനികേള് കകേരളതനില പുനദുഃസവംഘടനിപ്പനിക്കുന്നതനിതന
കുറേനിചന്ന്  ആകലനാചെനിക്കുകമനാ;  അതന്ന്  കേക്ഷനികേള്ക്കന്ന്  തചെയ്തുതകേനാടക്കനാവുന്ന ഏറവുവം നല
കേനാരത്സ്യമനാണന്ന്.

ശ്രശ  .    എ  .    തകേ  .    ബനാലന്:  സര്,  ഇതതനാരു  നല  നനിര്കദ്ദേശമനാണന്ന്.   ഞനാന്
ഇതനിനനിതട  കവതറേനാരു  രനാജത്സ്യതന്ന്  കപനായകപ്പനാള്  അവനിതട  കകേനാടതനിയുവം  കപനാലശസവം
ജയനിലമനിലനാത  അവസ്ഥയനാണുണ്ടനായനിരുന്നതന്ന്.  ലക്ഷദസ്വശപനിലടക്കവം  ഇകപ്പനാള്  കകേനാടതനികേള്
അടചനിടനിരനിക്കുകേയനാണന്ന്.  മനുഷത്സ്യര്  വനിചെനാരനിചനാല  അതവം  നടക്കുവം.  അങ്ങതനയുള്ള
ഒരവസ്ഥ നമുക്കന്ന് പ്രതശക്ഷനിക്കനാവം.  അതനാണന്ന് ശനാസശയ കസനാഷത്സ്യലനിസതമന്നന്ന് നമള്
പറേയുന്നതന്ന്.   അതനികലയ്ക്കുള്ള വളര്ച സനാധനാരണ നനിലയനിലള്ളതല,  അതന്ന്  കലശവം
ദുഷ്കരമനായനിടള്ള  കപനാക്കനാണന്ന്.  മറന്ന്  കേനാരത്സ്യങ്ങളനികലയന്ന്  കേടക്കനാന്  ഞനാന്  ആഗഹനിക്കുന്നനില.
ബനാക്കനിയുള്ള കേനാരത്സ്യങ്ങള് സബ്ജകന്ന് കേമനിറനിയനില പരനികശനാധനിക്കനാവം.
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മനി  .    തഡപന്യൂടനി  സശക്കര്:  ശ്രശ.  തകേ.  തകേ.  രനാമചെന്ദ്രന് നനായര് അവതരനിപ്പനിച
1 (എ) നമ്പര് കഭദഗതനി പ്രസന്ന് തചെയ്യുനകണ്ടനാ?

ശ്രശ  .   തകേ  .   തകേ  .   രനാമചെന്ദ്രന് നനായര്: സര്, ഞനാന് പ്രസന്ന് തചെയ്യുന്നനില.

മനി  .    തഡപന്യൂടനി  സശക്കര്:   ശ്രശ.  തകേ.  തകേ.  രനാമചെന്ദ്രന് നനായര് അവതരനിപ്പനിച
1 (എ) നമ്പര് കഭദഗതനി സഭയുതട അനുമതനികയനാതട പനിന്വലനിചനിരനിക്കുന.

 ശ്രശ.  അനനില  അക്കര അവതരനിപ്പനിച   2  (ബനി)  നമ്പര്  കദദഗതനി  പ്രസന്ന്
തചെയ്യുനകണ്ടനാ?

ശ്രശ  .   അനനില അക്കര: സര്, ഞനാന് പ്രസന്ന് തചെയ്യുന്നനില.

മനി  .    തഡപന്യൂടനി സശക്കര്:  ശ്രശ.  അനനില അക്കര അവതരനിപ്പനിച 2 (ബനി)  നമ്പര്
കഭദഗതനി സഭ നനിരനാകേരനിചനിരനിക്കുന.

2016-തല  കകേരള  കകേനാര്ടന്ന്  ഫശസവം  വത്സ്യവഹനാരസലയുവം  (കഭദഗതനി)  ബനില
ആഭത്സ്യനരകേനാരത്സ്യങ്ങള്  സവംബന്ധനിച  XIV-ാം  നമ്പര്  സബ്ജകന്ന്  കേമനിറനിയുതട
പരനിഗണനയന്ന് അയയണതമന്ന പ്രകമയതത

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്..............

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്..............

പ്രകമയവം   സഭ  അവംഗശകേരനിചനിരനിക്കുന;  ബനില  സബ്ജകന്ന്  കേമനിറനിയുതട
പരനിഗണനയന്ന് അയയ്ക്കുന.

IX ചെടവം 130 അനുസരനിച്ചുള്ള ഉപകക്ഷപതനികന്മേലള്ള ചെര്ച

തടര്ചയനായുണ്ടനാകുന്ന തടയനിന് അപകേടങ്ങള്

മനി  .   തഡപന്യൂടനി സശക്കര് : ശ്രശ. ടനി. എ. അഹമദന്ന് കേബശര്, അകങ്ങയന്ന് ചെടവം 130
അനുസരനിച്ചുള്ള ഉപകക്ഷപവം അവതരനിപ്പനിക്കനാവുന്നതനാണന്ന്.

ശ്രശ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമദന്ന്  കേബശര് :  "തറേയനില  പനാളങ്ങളുതട  പഴക്കവം,  തകേരനാറേനിലനായ
കബനാഗനികേളുതട  ആധനികേത്സ്യവം,  അറകുറപ്പണനികേളുതട  അപരത്സ്യനാപത,  പരനിഹനാരമനിലനാതത
തടരുന്ന  സരക്ഷനാപ്രശങ്ങള്,  ജശവനക്കനാരുതട  കുറേവന്ന്  തടങ്ങനിയ  കേനാരണങ്ങളനാല
സവംസ്ഥനാനതന്ന്  തടര്ചയനായനി  ഉണ്ടനാകുന്ന  തടയനിന്  അപകേടങ്ങള്മൂലമുണ്ടനായനിടള്ള
ഗുരുതര സ്ഥനിതനിവനികശഷവം ഈ സഭ ചെര്ച തചെയണവം"  എന്ന ഉപകക്ഷപവം ഞനാന്
അവതരനിപ്പനിക്കുന.



ചെടവം 130 അനുസരനിച്ചുള്ള ഉപകക്ഷപതനികന്മേലള്ള ചെര്ച 371

സര്,   കകേരളവം  തറേയനിലകവ സസൗകേരത്സ്യങ്ങളുതട  കേനാരത്സ്യതനില  വളതരയധനികേവം
പനിന്നനിലനാണന്ന്.  ഇക്കനാരത്സ്യതതക്കുറേനിചന്ന്  സഭയനിലവം  പുറേത്തുവം  നനിരനരമനായനി  ആകക്ഷപങ്ങള്
വരുന്നതനാണന്ന്.  എവനിതടതയങനിലവം  തടയനിനപകേടങ്ങള്  ഉണ്ടനാകുകമ്പനാള്  മനാതമനാണന്ന്
ഇതരവം  കേനാരത്സ്യങ്ങള്  സജശവമനായ  ചെര്ചയന്ന്  വരുന്നതന്ന്.  കേടലണ്ടനിപ്പുഴ  കേണ്ണശര്പ്പുഴയനായനി
മനാറന്നതന്ന്  നമതളലനാവരുവം  കേണ്ടതനാണന്ന്.  തപരുമണനില  വനിലനാപവം  അണമുറേനിഞ്ഞന്ന്
ഒഴുകുന്നതന്ന്  നനാവം  കകേടതനാണന്ന്.   ഇസൗ  രണ  സന്ദര്ഭങ്ങളനിലവം  അവനിതട  പനാലവംപണനി
ഉള്തപ്പതടയുള്ള  കേനാരത്സ്യങ്ങള്  നടതന്നങനിലവം  പനിന്നശടന്ന്  തറേയനില  സവംരക്ഷണ   കേനാരത്സ്യതനില
കവണ്ടത ശ്രദ്ധയുണ്ടനായനിതലനള്ളതനാണന്ന് വനിഷയവം.   തറേയനിലകവ വകുപ്പന്ന്    കകേന്ദ്ര
സര്ക്കനാരനിതന കേശഴനിലനായതതകേനാണ്ടന്ന്  ഒനവം തചെയനാനനിതലന്ന മടനിലനാണന്ന് കേനാരത്സ്യങ്ങള്
കപനാകുന്നതന്ന്.  തചെറവത്തൂര്,  കേറകുറനി,  ശനാസ്തനാവംകകേനാട,  തകേനാച്ചുകവളനി  എന്നശ
സ്ഥലങ്ങളനിലണ്ടനായ അപകേടങ്ങളനില ആളപനായമനിലനാതത രക്ഷതപ്പട എന്നതതകേനാണ്ടന്ന്
ഇതനിതന  ഗസൗരവവം  കുറേയുന്നനില.  അക്കനാദമനികേന്ന്  ചെര്ചയനികലയ്തക്കനാനവം  കേടക്കനാന്
ഞനാനനാഗഹനിക്കുന്നനില.  ഇവനിതട  പുതനിയ  തറേയനിലകവ  വകുപ്പുമന്ത്രനി  മനിഷന്  സശകറേനാ
ആകനിഡനന്ന് എന്ന  ഒരു പരനിപനാടനി അനസൗണ്സന്ന് തചെയ്തു.  ഒരു ഫലവുവം കേനാണുന്നനിതലന്നനാണന്ന്
വര്ദ്ധനിച്ചുവരുന്ന  അപകേടങ്ങള്  വത്സ്യക്തമനാക്കുന്നതന്ന്.  അതനിനുകശഷമനാണന്ന്  ഇസൗ  കേനാരത്സ്യതനില
എതനലനാവം  വശഴ്ചകേള്  വനതവന്നന്ന്  നമുക്കന്ന്  മനസനിലനാകുന്നതന്ന്.  ഓഫശസര്മനാരുവം
സൂപ്പര്പവസര്മനാരുവം  രനാതനിയുവം  പകേലവം  എഞനിനനിലവം  ഗനാര്ഡന്ന് വനാനനിലവം  നനിരനരമനായനി
സഞരനിചന്ന്  പനാതയുതട  കശഷനി  ഉറേപ്പുവരുതണതമനവം  ജശവനക്കനാര്ക്കന്ന്  തറേയനില
സരക്ഷതയക്കുറേനിച്ചുള്ള ഓര്മതപ്പടതലകേള് നലകേണതമനവം പറേഞ്ഞനിടണ്ടന്ന്. ഓപ്പകറേഷതനയുവം
മനാകനജതമനന്ന്  ഇന്ഫര്കമഷന്  സനിസതനിതനയുവം  തഎ.റനി.  പ്ലൈനാറന്ന്കഫനാമനിതനയുവം
കേനാരത്സ്യതനില കകേന്ദ്ര തറേയനിലകവ വകുപ്പുമന്ത്രനി ശ്രശ. സകരഷന്ന് പ്രഭനാകേര്പ്രഭു വനാചെനാലനനാതണങനിലവം
അടനിക്കടനി കകേരളതനില അപകേടങ്ങള് വര്ദ്ധനിക്കുന എന്നതനാണന്ന് നമ്മുതട അനുഭവവം.
ഇനവം  തകേനാലതന്ന്  ശനാസ്തനാവംകകേനാടയനില  തറേയനിലപ്പനാളതനിതല  വനിള്ളല  നനാടകേനാര്
കേണപനിടനിക്കുകേയുവം  യനാത  തടസതപ്പടതമനള്ള  ഭയവം  ഉയരുകേയുവം  തചെയനിരുന.
ഭനാഗത്സ്യവശനാല  തപതടന്നന്ന്  അതന്ന്  തനിരുതനി  എന്നനാണന്ന്  അറേനിയനാന്  കേഴനിഞ്ഞതന്ന്.
Preventive measures-തനയുവം Protective measures-തനയുവം   കേനാരത്സ്യതനില  ഗസൗരവതരമനായ
നടപടനികേള് സസ്വശകേരനിക്കുന്നനില എന്നതന്ന് പ്രധനാനതപ്പട കേനാരത്സ്യമനാണന്ന്. കറേനാളനിവംഗന്ന് കസനാക്കന്ന്,
തറേയനില,  തസകേന്യൂരനിറനി  സനിസവം  എന്നനിവയനില  പനിഴവുതണ്ടന്നനാണന്ന്  കകേരളതനില
അടനിക്കടനിയുണ്ടനാകുന്ന അപകേടങ്ങളനില  നനിനവം   കബനാദ്ധത്സ്യമനാകുന്നതന്ന്.  ഇതനിതലനാന
പനിഴചനാല  എനനാണന്ന് സവംഭവനിക്കുന്നതതന്നന്ന് നമുതക്കലനാവര്ക്കുമറേനിയനാവം. തടയനിന് തതഡ്രെെവര്കക്കനാ
തസകേന്യൂരനിറനി  സനാഫനികനനാ  എതനങനിലവം  രക്ഷനാപ്രവര്തനവം  നടതനാനുള്ള  സമയവം
കേനിടനാതത  നനിര്ണ്ണനായകേവുവം  ദുഷ്കരവുമനായ  ഒരവസ്ഥയനാണനിതന്ന്.  ഒരു  തടയനിന്
അപകേടതനിലതപ്പടകമ്പനാള് അതനിലള്ള ആയനിരക്കണക്കനിനന്ന് യനാതക്കനാര്ക്കുണ്ടനാകുന്ന
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നനാശനഷ്ടങ്ങതളയുവം  തകേടതനികേതളയുവംകുറേനിചന്ന്  ഒരനിക്കലവം  നമുക്കന്ന്  പ്രവചെനിക്കുവനാകനനാ
വനിവരനിക്കുവനാകനനാ  സനാധനിക്കുകേകേയനില.  തറേയനില  അപകേടങ്ങള്  ഒഴനിവനാക്കുന്നതനിനന്ന്
കസഫനി  തമകഷഴനിതന  കേനാരത്സ്യതനിലനാണന്ന്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാര്  ശ്രദ്ധനികക്കണ്ടതന്ന്.   ഇസൗയടത
ദനിവസവം ശ്രശ. ബനികബകേന്ന് തഡബ്കറേനായനി നടതനിയ ഒരു പഠന റേനികപ്പനാര്ടനില പറേഞ്ഞതന്ന് കകേനാര്
ഏരനിയയുവം  കനനാണ്  കകേനാര്  ഏരനിയയുവം  ഏതനാതണന്നന്ന്  നനിര്ണ്ണയനിക്കണതമന്നനാണന്ന്.
തറേയനിലകവ  ടനാക്കുകേളുതട  കസഫനി,  ഓപ്പകറേഷണല  കസഫനി,  തഫസനിലനിറശസന്ന്
തമയനിനനന്സന്ന്  മനാകനജതമനന്ന്,  ടക്കന്ന്സവം  അതനിതന  കറേനാഡന്ന്  തബഡവം  അപ്കഗഡന്ന്
തചെയനാനുള്ള സ്ഥനിരമനായ ഏര്പ്പനാടകേള്, കകേനാച്ചുകേള് അപ്കഗഡന്ന് തചെയല, സനാഫനിതന
തടയനിനനിവംഗന്ന്  തടങ്ങനിയ കേനാരത്സ്യങ്ങതളക്കുറേനിതചലനാവം  ശ്രശ.  ബനികബകേന്ന്  തഡബ്കറേനായനി
വനിശദമനായനി  പറേഞ്ഞനിടണ്ടന്ന്.  എന്നനിടവം  കകേരളവം  തറേയനിലകവ  രവംഗതന്ന്   അനുഭവനിക്കുന്നതന്ന്
വനികവചെനവുവം   അവഗണനയുമനാണന്ന്.  സമയബന്ധനിതമനായ  പരനികശനാധന  ഉറേപ്പുവരുത്തുകേ,
അറകുറപ്പണനികേള്  യഥനാസമയവം  നടത്തുകേ,  കസഫനി  ഓഡനിറന്ന്  നനിര്ബന്ധമനാക്കുകേ
എന്നനിവ അതത്സ്യനാവശത്സ്യമനാണന്ന്. കസഫനി മനാകനജന്ന് തമനന്ന് അസസന്ന്തമനന്ന് കുറമറതനാക്കുന്നതന്ന്
സവംബന്ധനിച്ചുവം  ഇസൗ റേനികപ്പനാര്ടനില പറേയുനണ്ടന്ന്.  പകക്ഷ കകേരളതനിതന അനുഭവവം
വളതര  നനിര്ഭനാഗത്സ്യകേരമനാണന്ന്.  കജനാലനിസ്ഥലതന്ന്  ജശവനക്കനാര്ക്കുള്ള  സരക്ഷ  വളതര
പ്രധനാനമനാണന്ന്.  ഇസൗ  രവംഗത്തുള്ള  കജനാലനിക്കനാര്ക്കന്ന്  സരക്ഷ   ഉറേപ്പുവരുത്തുന്നതനിനനാവശത്സ്യമനായ
നടപടനികേളുണ്ടനാകേണവം.  അവര്ക്കന്ന് അധനികേകജനാലനി തകേനാടക്കനാന് പനാടനില.  തറേയനിലകവ
വലനിതയനാരു വകുപ്പനാണന്ന്.  സസ്വനാഭനാവനികേമനായുവം തനാങ്ങനാന് കേഴനിയനാത കജനാലനിഭനാരമുണ്ടനാകുവം.  സശ
ജശവനക്കനാതര രനാതനിസമയങ്ങളനില ഇതരവം ഡന്യൂടനികേളനില നനിനവം ഒഴനിവനാക്കനാനുള്ള
ശ്രമമുണ്ടനാകേണവം.  ജശവനക്കനാര്ക്കന്ന്  കജനാലനി തചെയ്യുന്നതനിനന്ന്  ശനാരശരനികേവുവം മനദുഃശനാസപരവുമനായ
അവസ്ഥയുകണ്ടനാതയന്നന്ന് പരനികശനാധനിക്കനാനുവം വത്സ്യവസ്ഥയുണ്ടനാകകേണ്ടതനാണന്ന്.  കേനാലനാകേനാലങ്ങളനില
നലകുന്ന നനിര്കദ്ദേശങ്ങള് യഥനാവനിധനി  പനാലനിക്കതപ്പടനകണ്ടനാതയന്നന്ന്  പരനികശനാധനിക്ക
തപ്പകടണ്ടതണ്ടന്ന്.  അതതനാനമനിതലന്നനാണന്ന്  ഇസൗ  സവംഭവങ്ങതളലനാവം  നതമ  കബനാദ്ധത്സ്യ
തപ്പടത്തുന്നതന്ന്.  നമുക്കന്ന്   മവംഗലനാപുരത്തുനനിന്നന്ന് തനിരുവനനപുരവംവതര ഒറ പലനനാണുള്ളതന്ന്.
ഏതനാണ്ടന്ന് 600 കേനി.മശറര് ദൂരമുണ്ടന്ന്. എവനിതടതയങനിലവം പനാളവം തതറനിയനാല കകേരളമനാതകേ  യനാത
തടസതപ്പടകേയനാണന്ന്. ദൂതര ദനിക്കനിലനനിനവം വരുന്ന തടയനിനുകേതളയനാണന്ന് ഇതന്ന് കൂടതല
ബനാധനിക്കുന്നതന്ന്.  കേഴനിഞ്ഞ  ദനിവസവം  കബനാവംതബയനില  നനിനവന്ന  തശവണ്ടനി
നനാഗ്പൂരനില നനിനവം തനിരനിച്ചുവനിടന്ന്  തനിരുതനലകവലനി വഴനി   കേനത്സ്യനാകുമനാരനിയനില വരുന്ന
അവസ്ഥയുണ്ടനായനി.  ഇതരവം  ഘടങ്ങളനില  യനാതക്കനാര്ക്കുണ്ടനാകുന്ന  ദുരനിതങ്ങള്
ഏതറേയനാണന്ന്.  തമനാപബല കഫനാണ് ചെനാര്ജ്ജന്ന് തചെയനാന് സനാധനിക്കുകേയനില.  ഭക്ഷണവം
കേനിടകേയനില.  ഒരു തചെറേനിയ  തടയനിനപകേടമുണ്ടനായനാലകപനാലവം  കകേരളതനില   യനാതതനാരുവനിധ
പരനിഹനാര  മനാര്ഗങ്ങളുമനിതലന്ന  കേനാരത്സ്യവംകൂടനി  നമള്  കേണക്കനിതലടകക്കണ്ടതനാണന്ന്.
കകേരളതനിതന  141  എവം.എല.എ.-മനാരുവം,  നമ്മുതട  എവം.പനി.-മനാരുവം  ഒരുമനിചന്ന്  തറേയനിലകവ
മന്ത്രനികയയുവം  പ്രധനാനമന്ത്രനിതയയുവം  കേണ്ടന്ന്  കകേരളതനിനന്ന്  ഒരു  തസഷത്സ്യല  പനാകക്കജന്ന്
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കവണതമന്ന  ആവശത്സ്യവം  ഉന്നയനിക്കനാനുള്ള  തശരുമനാനതമടകക്കണ്ടനിവരുവം.   ഇകപ്പനാള്
രണ്ടന്ന് ടനാക്കനാണന്ന് നനിലവനിലള്ളതന്ന്.  അതനിതന പണനി പൂര്തനിയനായനിടനില.   മൂന്നനാമതത
ടനാക്കനിനന്ന് രണതകേനാലവം മുമ്പന്ന് അനുവനാദവം കേനിടനിയതനാണന്ന്.  പകക്ഷ മൂന്നനാമതത ടനാക്കന്ന്
വരുന്നനില.  സ്ഥലവം  കേനിടന്ന  കേനാരത്സ്യതനില  തടസമുണ്ടനാകുവം.  നനിലവനിലള്ള  കുതറേ
തപ്രനാകപ്പനാസലകേള്  പുതനിയതനായനി  വരുന്ന  കേനിഫ്ബനി  അടക്കമുള്ള  ഫണ്ടനിതന  പരനിധനിയനില
തകേനാണവന്നന്ന്  ഒരു joint venture രൂപകേലപ്പന തചെയണവം. ആലപ്പുഴ തശരകദശപനാത
വന്നകപ്പനാള് എറേണനാകുളവം മുതല കേനായവംകുളവം വതര  ഒരു പനാരലല പലനുണ്ടനായനി.
കേനായവംകുളതന്ന് പുതനിയതനായനി ഒരു ജവംഗ്ഷനുവം  തൃശ്ശൂരനില നനിനവം ഗുരുവനായൂര്ക്കന്ന് ഒരു
പനാതയുവം  ലഭനിച്ചു.  ഇതരതനില  സനാദ്ധത്സ്യമനായ  സ്ഥലങ്ങളനില  പുതനിയ  പനാതകേള്
തകേനാണവരുന്നതനിനന്ന്  മുന്ഗണന  നലകേണവം.  ഗുരുവനായൂര്  പനാത  തനിരുനനാവനായവതര
നശടനിയനാല അവനിതടതയനാരു പനാരലല പലന് വരുവം.  ശബരനി തറേയനില വരുകമ്പനാള്
പുനലൂര്-തചെകങനാട  വഴനി  തകേനാലകതയ്ക്കുവന്നനാല  നമുക്കന്ന്  മതറനാരു  പനാരലല  പലന്
വരുവം. കകേനാഴനികക്കനാടന്ന് ഫറൂഖനില നനിനവം അങ്ങനാടനിപ്പുറേകതയന്ന് ഒരു പുതനിയ പനാത വന്നനാല അതന്ന്
തഷനാര്ണ്ണൂരനികലയന്ന്  വരനാന്  കൂടതല  സസൗകേരത്സ്യപ്രദമനാകുവം.  അങ്ങനാടനിപ്പുറേത്തുനനിന്നന്ന്
മണ്ണനാര്ക്കനാടന്ന് വഴനി പനാലക്കനാകടക്കന്ന് ഒരു പലന് വന്നനാല തചെപന്നയനികലയ്ക്കുള്ള യനാത
കുതറേക്കൂടനി  സഗമമനായനി  മനാറവം.  തചെപന്ന  ഭനാഗത്തുനനിന്നന്ന്  തനിരുവനനപുരകതയന്ന്
കപനാകുന്ന തടയനിനുകേതളലനാവം ഒറപ്പനാലവംവഴനി കപനാകുന്നതനിനന്ന്  സഹനായകേമനാകുവംവനിധവം
ഒറപ്പനാലവം തറേയനിലകവ കസഷന് വനികേസനിപ്പനിക്കണവം. തചെപന്ന ഭനാഗകതയ്ക്കു കപനാകുന്ന
വണ്ടനികേള് തഷനാര്ണ്ണൂരനില കപനാകേനാതത ഒറപ്പനാലവം തറേയനിലകവ കസഷന് വനികേസനിപ്പനിചന്ന്
അതവഴനി  കപനാകേണവം.  നനിലമ്പൂരനില  നനിന്നന്ന്  നഞന്കകേനാകടയ്ക്കുള്ള  പനാതയുമനായനി
ബന്ധതപ്പട തപ്രനാകപ്പനാസലനിതന നടപടനികേള്  മുകന്നനാടകപനാകുകേയനാണന്ന്.  ആ പനാതയുവം
വകരണ്ടതണ്ടന്ന്.  നനിലമ്പൂര്-നഞന്കകേനാടന്ന്  പനാതയുതട  തഹഡ്കേസ്വനാര്കടഴന്ന്  കകേനാഴനികക്കനാടന്ന്
ആരവംഭനിചന്ന്  അതതനാരു  ഡനിവനിഷനനായനി  പ്രഖത്സ്യനാപനിക്കണവം.  തകേനാങണ്  തറേയനിലകവ
ആരവംഭനിച  സമയതന്ന്  ശ്രശ.  കജനാര്ജന്ന്  തഫര്ണനാണ്ടസന്ന്  ഒരു  പുതനിയ  കസനാണ്
തകേനാണവന.  717  കേനികലനാമശറകറേയുള്ളൂ.  അതതകേനാണ്ടന്ന്  കകേരളതനിതല  600  കേനികലനാമശറര്
ഒറപ്പനാതയനായനി നനിലക്കുന്ന,  ഭൂമനിശനാസപരമനായ പ്രകതത്സ്യകേ അവസ്ഥ പരനിഗണനിചന്ന് ഒരു
പുതനിയ ഡനിവനിഷന്കൂടനി അടനിയനരമനായനി ആരവംഭനിചന്ന്  കകേരളതത ഒരു കസനാണനായനി
പ്രഖത്സ്യനാപനിക്കനാന്  കേഴനിയണവം.  ഒരു കസനാണ് വരനാതത  ഇസൗ പ്രശങ്ങള് പരനിഹരനിക്ക
തപ്പടകേയനിതലന്ന കേനാരത്സ്യവം  ഉറേപ്പനാണന്ന്.

കകേരളതനില  ഇനനിയുവം  ധനാരനാളവം  ആവശത്സ്യങ്ങള്  തറേയനിലകവ  രവംഗത്തുണ്ടന്ന്.
അവയുവം  പരനിഗണനിക്കണവം.  ഉദനാഹരണതനിനന്ന്  വണ്ടനികേളുതടയുവം  കകേനാച്ചുകേളുതടയുവം
കേനാരത്സ്യവം.  മലബനാര് ഭനാഗത്തുനനിനവരുന്ന  നനിയമസഭനാവംഗങ്ങളുവം   മറന്ന്  യനാതക്കനാരുവം
തനിരുവനനപുരവം  -  നനിലമ്പൂര്  രനാജത്സ്യറേനാണനി  എകന്ന്പ്രസനിലനാണന്ന്  വരുന്നതന്ന്.  രനാവനിതല
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ഏകേകദശവം എടന്ന്  മണനിയനാകുകമ്പനാള് തടയനിന് നനിലമ്പൂതരത്തുവം.  കവണതമങനില ഇസൗ
വണ്ടനിക്കന്ന്  പകേല  എറേണനാകുളവം  വതര  ഓടനാവം,  കകേനാച്ചുകേളുതട  എണ്ണവുവം  കൂടനാവം.
ഇതതനാതക്ക  വരണതമങനില  അടനിയനരമനായനി  കവണ്ടതന്ന്  മൂനവരനിപ്പനാതയുണ്ടനാ
കുകേതയന്നതനാണന്ന്. ആ മൂനവരനി പനാതയ്ക്കുള്ള പ്രശവം,  സവംസ്ഥനാന സര്ക്കനാരനിനന്ന് സ്ഥലവം
എടത്തുതകേനാടക്കനാന് കേഴനിയനാറേനില എന്നതനാണന്ന്.  അതതനാരു വലനിയ കപനാരനായ്മയനാണന്ന്.
സ്ഥലതമടതന്ന് തകേനാടക്കനാന് കേഴനിയനാത സനാഹചെരത്സ്യവം നനിലനനിലക്കുകമ്പനാള്  തചെറേനിയ
റൂടകേള് തടങ്ങനാന് നടപടനികേള് സസ്വശകേരനിചനാല അതതനാരു തസഷത്സ്യല കപ്രനാഗനാമനായനി
വരുവം.   ഒരു തസഷത്സ്യല പര്പ്പസന്ന് തവഹനിക്കനിള് തയനാറേനാക്കനി ആ പരനിപനാടനികേളുമനായനി
മുകന്നനാടകപനാകേനാന് കേഴനിയുന്ന സനാഹചെരത്സ്യമുണ്ടനാകുവം.  തറേയനിലപനാളതനില വനിള്ളലണ്ടനാകുകമ്പനാള്
Ultra  Sonic  Flaw  Detection  തടസനാണന്ന്  നടത്തുന്നതന്ന്.  ഇസൗ  കജനാലനികേള്
തറേയനിലകവയുതട  വനിദഗ  തതനാഴനിലനാളനികേള്  തചെയനാതത  കേരനാര്  കജനാലനിക്കനാതര
തകേനാണ്ടനാണന്ന്  തചെയനിപ്പനിക്കുന്നതന്ന്.  പതന്ന്  മശറര്  പനാളവം  മനാറണതമങനില  ഒന്നര  മണനിക്കൂറവം
വനിളക്കനികചര്ക്കനാനനാതണങനില ഒരു മണനിക്കൂറേനിലധനികേവുവം പണനിതയടക്കണവം.  ചൂടനായ
പനാളവം തണുക്കനാതത തശവണ്ടനി കേടതനിവനിടനാനനാകേനില. ഇതനിതനലനാവം സമയവം കവണവം.
കകേരളതനിനന്ന് ബദല പനാതകേളനില, 1800  കകേനാച്ചുകേള്  തനിരുവനനപുരവം ഡനിവനിഷന്
പകേകേനാരത്സ്യവം  തചെയ്യുന.  കേഴനിഞ്ഞ  രണ്ടന്ന്  വര്ഷങ്ങള്ക്കനിടയനില  കകേരളതനിനന്ന്  എത
പുതനിയ കകേനാച്ചുകേള് ലഭനിച്ചുതവനവം കൂടതല കേരുതല കശഖരമനായനി എത ശതമനാനവം
കകേനാച്ചുകേള് കകേരളതനിനന്ന് ലഭനിക്കുനതണ്ടന്നതവം പരനികശനാധനിക്കണവം. ഇക്കനാരത്സ്യതനിലവം
കകേരളതത അവഗണനിക്കുകേയനാണന്ന് തചെയ്യുന്നതന്ന്.  തറേയനിലകവയുതട അറകുറപ്പണനികേള്
കപ്രനാപ്പറേനായനി  നടക്കണതമങനില  പനിറന്ന്  പലന്സനിതന  എണ്ണവം  കൂടണവം.   തനിരുവനനപുരത്തുവം
തകേനാച്ചുകവളനിയനിലവം  തഷനാര്ണ്ണൂരുവം  കകേനാഴനികക്കനാടവം  അഡശഷണല  പനിറന്ന്  പലന്സന്ന്
തകേനാണവരനാനുള്ള നടപടനി സസ്വശകേരനിക്കണവം. കനമതത  തടര്മനിനലനിതന തപ്രനാകപ്പനാസല ഏതന്ന്
തലവംവതര  പ്രനാകയനാഗനികേമനാക്കനാന്  കേഴനിയുതമനള്ളതനിതനക്കുറേനിചന്ന്  ആകലനാചെനിക്കണവം.
എറേണനാകുളവം  ജനിലയനില ഹനാര്ബര് കസഷനന്ന്  ധനാരനാളവം  സ്ഥലമുണ്ടന്ന്.  പുതനിയ  സവംരവംഭതനിനന്ന്
ഇസൗ  സ്ഥലവം  എങ്ങതന  ഉപകയനാഗതപ്പടതനാന്  കേഴനിയുതമനള്ളതനിതനക്കുറേനിചന്ന്
ആകലനാചെനിക്കണവം.   എറേണനാകുളതന്ന്  മനാര്ഷലനിവംഗന്ന്  യനാര്ഡുണ്ടന്ന്.  എറേണനാകുളതത
മനാര്ഷലനിവംഗന്ന്  യനാര്ഡനിലവം  കകേനാഴനികക്കനാടവം  തഷനാര്ണ്ണൂരുവം  തകേനാച്ചുകവളനിയനിലവം  പുതനിയ
അഡശഷണല  പനിറന്ന് പലന്സവം  വന്നനാലമനാതകമ  അറകുറപ്പണനികേള്  ശരനിയനായ  വനിധതനില
നടതനാന് സനാധനിക്കുകേയുള്ളൂ.  നല കകേനാച്ചുകേള് നലകേനാനുവം കസഷന്  വൃതനിയനാക്കനാനുവം മറന്ന്
സസൗകേരത്സ്യങ്ങള് ഏര്പ്പനാടനാക്കനാനുവം സര്ക്കനാര് നടപടനി സസ്വശകേരനിക്കണവം.  ഓപ്പകറേഷന്,
തസകേന്യൂരനിറനി,  കസഫനി  തമകഷഴന്ന്  തടങ്ങനിയവ  ഒരുക്കുന്നതനാണന്ന്  തറേയനിലകവയുതട  പ്രധനാന
കജനാലനിതയന്നന്ന് അവര് തനിരനിചറേനികഞ്ഞ മതനിയനാകൂ. 600  മശറകറേനാളവം നശണകേനിടക്കുന്ന
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ഒറപ്പനാതയുതട  അസസൗകേരത്സ്യങ്ങള്  പരനിഗണനിച്ചുവം  മൂന്നനാമതതനാരു  പനാതയന്ന്   തപ്രനാകപ്പനാസല
വയ്ക്കുന്നകതനാതട  കകേരളതനിനന്ന്  ഭൂമനി  ഏതറടക്കനാന്  കേഴനിയനാത  സനാഹചെരത്സ്യമുണ്ടനാകു
തമനള്ളതനിതനയുവം അടനിസ്ഥനാനതനില തനിരുനനാവനായ-ഗുരുവനായൂര് പനാത  സമയബന്ധനിതമനായനി,
മുന്ഗണനനാക്രമതനില പൂര്തനിയനാക്കനാന് സനാധനിക്കണവം. ഉദനാഹരണതനിനന്ന്,  ഫറൂഖന്ന്
നനിന്നന്ന് അങ്ങനാടനിപ്പുറേകതയ്ക്കുള്ള പനാതയന്ന് ധനാരനാളവം സമയതമടക്കുവം. തഷനാര്ണ്ണൂര്-നനിലമ്പൂര് പനാത
ഇരടനിപ്പനിക്കുകേയനാതണങനില തശവണ്ടനികേളുതട എണ്ണവം കൂടകേയുവം  മലബനാറേനിലള്ളവര്ക്കന്ന്
അതവഴനി യനാത തചെയ്യുകേയുവം തചെയനാവം.

ശബരനി  തറേയനിലപനാത  യനാഥനാര്തത്സ്യമനാക്കനാന്  പ്രകതത്സ്യകേ  നശക്കവം  നടതണവം.
പ്രസ്തുത  പനാത  പുനലൂര്  വഴനി  തകേനാലതന്ന്  എതനിക്കുന്നതനിനുള്ള   നടപടനികേളുമുണ്ടനാകേണവം.
പ്രകമയവം  വഴനികയനാ,  ഒരു  നനികവദനവം  വഴനികയനാ  ഇസൗ  പ്രശവം  പരനിഹരനിക്കനാന്
കേഴനിയനിതലന്നന്ന്   പതനിറനാണ്ടന്ന് കേനാലതത അനുഭവങ്ങള് തകേനാണ്ടന്ന് നമുക്കന്ന് കബനാദ്ധത്സ്യമുണ്ടന്ന്.
ആയനിരക്കണക്കനിനനാളുകേള് ഡലഹനിക്കുവം പടനാളക്കനാര് അവംബനാലയനികലയ്ക്കുവം  മുവംപബയനികലയ്ക്കുവം
മറന്ന് സ്ഥലങ്ങളനികലയ്ക്കുവം നനിരനരമനായനി കപനാകുകേയുവം   ബശഹനാര്,  ആസനാവം,  ബവംഗനാള്,
ഒഡശഷ തടങ്ങനിയ വടകക്ക ഇനത്സ്യന് സവംസ്ഥനാനങ്ങളനിലനനിനവം unskilled വര്ക്കനിതന
ഭനാഗമനായനി ആയനിരക്കണക്കനിനനാളുകേള് കകേരളതനികലയ്ക്കുവം വരനികേയനാണന്ന്.  അതതകേനാണ്ടന്ന്
കകേരളതനില തശവണ്ടനികേളുതടയുവം കകേനാച്ചുകേളുതടയുവം എണ്ണവം വര്ദ്ധനിപ്പനികക്കണ്ടനിവരുവം.
ഇത ഭശകേരമനായ സനാഹചെരത്സ്യമുള്ള സ്ഥനിതനിക്കന്ന് കകേരളതനിതന ആവശത്സ്യങ്ങള് കനടനിതയടക്കനാനുവം
കസനാണ്  ലഭനിക്കനാനുമനാവശത്സ്യമനായ  നടപടനി  സസ്വശകേരനിക്കണവം.  അതകപനാതല  ഡനിവനിഷനുകേളുതട
എണ്ണവം കൂടനാനുവം പുതനിയ പനാതകേള് ആരവംഭനിക്കനാനുവം നടപടനിയുണ്ടനാകേണവം.  ഇനത്സ്യന്
തറേയനിലകവ  ആകനിതന  മൂന്നനാവം  വകുപ്പനില  ജനറേല  മനാകനജതരക്കുറേനിച്ചുവം  നനാലനാവം
വകുപ്പനില ജനറേല മനാകനജരുതട നനിയമനതതക്കുറേനിച്ചുവം അഞനാവം വകുപ്പനില കസഫനി
കേമശഷണറതട  കജനാലനികേതളക്കുറേനിച്ചുമനാണന്ന്  പറേയുന്നതന്ന്.  അതതകേനാണ്ടന്ന്  ഇസൗ  നടപടനികേള്
പ പൂര്തനിയനാകേണതമങനില  പ്രസവംഗവം  തകേനാണവം  മനിഷന്  സശകറേനാ  ആകനിഡനന്ന്  എന്ന
പ്രഖത്സ്യനാപനവം തകേനാണവം സനാധനിക്കുകേയനില.  ഇനനിയുവം കകേരളക്കരയന്ന് ബുദ്ധനിമുടണ്ടനാകേനാന്
പനാടനില.  കജനാലനിക്കു  കപനാകുന്ന  നമ്മുതട  മക്കളുവം  നനാടകേനാരുവം,   അവര്ക്കന്ന്  സരക്ഷനിതമനായ
രശതനിയനില യനാത തചെയനാന് കേഴനിയുന്ന സനാഹചെരത്സ്യതമനാരുക്കണവം.  കകേരളതനിതല 141
എവം.എല.എ.-മനാരുവം  എവം.പനി.-മനാരുവം  ഒരുമനിചന്ന്  കകേന്ദ്രതനില  കപനായനി  പ്രധനാനമന്ത്രനിതയയുവം
തറേയനിലകവ മന്ത്രനിതയയുവം കേണ്ടന്ന് കകേരളതനിതന ആവശത്സ്യങ്ങള്  പറേയുകേയുവം അടത
ബഡ്ജറനില കകേരളതനിനന്ന് ഒരു കസനാണ് എന്ന ആവശത്സ്യവുമനായനി മുകന്നനാടകപനാകുകേയുവം
തചെയണവം.  ഇതരവം  ആവശത്സ്യങ്ങളനിലനനിനവം  പനിന്മനാറേനിതലന്നന്ന്  തറേപ്പനിച്ചുപറേയനാന്
കേഴനിയുതന്നനാരു  സനാഹചെരത്സ്യമുണ്ടനാക്കണതമന്നന്ന്  അഭത്സ്യര്തനിച്ചുതകേനാണ്ടന്ന്  പ്രകമയവം  അവതരനിപ്പനിച്ചു
തകേനാണ്ടന്ന് നനിര്ത്തുന.
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ശ്രശ  .    എ  .    പ്രദശപ്കുമനാര്:   സര്,  ബഹുമനാനതപ്പട ടനി.  എ.  അഹമദന്ന്  കേബശര്
അവതരനിപ്പനിച  പ്രകമയവം  വളതര  പ്രനാധനാനത്സ്യമുള്ളതവം  സഭയുതട  വനികേനാരമനായനി  തറേയനിലകവ
അധനികൃതതരയുവം കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാരനിതനയുവം അറേനിയനികക്കണ്ടതമനാണന്ന്.  തറേയനിലകവയുതട
അതനിവനിപുലമനായ  വനികേസന  കേനാരത്സ്യങ്ങതള  സവംബന്ധനിചന്ന്  ചെര്ച  തചെയനാന്  ധനാരനാളവം
വനിഷയങ്ങള്  കവതറേയുണ്ടന്ന്.  സവംസ്ഥനാനതന്ന്  തടര്ചയനായുണ്ടനാകുന്ന  തടയനിന്  അപകേടങ്ങള്
ഒഴനിവനാക്കനാന്  അടനിയനരമനായനി  പകേതകേനാകള്ളണ്ട  നടപടനികേളനാണന്ന്  പ്രധനാനമനായുവം
ചെര്ച തചെകയണ്ടതന്ന്.   തടയനിന് അപകേടങ്ങള്  തപതടന്നന്ന്   ഉണ്ടനായതല,  കേഴനിഞ്ഞ
കുകറേ  വര്ഷങ്ങളനായനി  ഇനത്സ്യന്  തറേയനിലകവ  സസ്വശകേരനിച്ചുതകേനാണ്ടനിരനിക്കുന്ന  പ്രകതത്സ്യകേ
നയതനിതന  ഭനാഗമനായനാണന്ന്  ഇസൗ  അപകേടങ്ങളുണ്ടനാകുന്നതന്ന്.  ലനാഭവം  തകേനായനാനുള്ള
തനിടക്കതനില  അടനിസ്ഥനാന  സസൗകേരത്സ്യവനികേസനതനിലവം  പരനിപനാലനതനിനുതമലനാവം
തറേയനിലകവ  പനിടനിപ്പുകകേടന്ന്  കേനാണനിക്കനാറണ്ടന്ന്.  ഇസൗ  കമഖലയനില  ക്രൂരമനായ  അവഗണനയനാണന്ന്
കകേരളതനികനനാടന്ന്  തറേയനിലകവയുതട  ഭനാഗത്തുനനിനമുണ്ടനാകുന്നതന്ന്.  ഇതനില  തറേയനിലകവയുതട
മകനനാഭനാവവം  പ്രധനാനതപ്പടതനാണന്ന്.  തറേയനിലകവ  സനിസവുവം  അതനിതന  ഭരണപരമനായ
കേനാരത്സ്യങ്ങളുവം  രൂപശകേരനിചതന്ന്   ബനിടശഷന്ന്  ഭരണനാധനികേനാരനികേളനാണന്ന്.  ഇനത്സ്യയനിതല
ജനങ്ങകളനാടന്ന്  ബനിടശഷുകേനാര്ക്കുണ്ടനായനിരുന്ന മകനനാഭനാവമനാണന്ന്    സസ്വനാതന്ത്രത്സ്യലബനിക്കു
കശഷവുവം   നമ്മുതട  നനാടകേനാര്  ഭരനിചനിടവം  നനാടനികനനാടവം  ജനങ്ങകളനാടവം  തറേയനിലകവ
അധനികൃതര്  കേനാണനിക്കുന്നതന്ന്.  തറേയനിലകവ  ജശവനക്കനാരുതട  കുറേവന്ന്,  തടയനിന്
അപകേടങ്ങതള സവംബന്ധനിച്ചുള്ള പരനികശനാധനയുതട കുറേവന്ന്, അറകുറപ്പണനിയനിതല വശഴ്ച
തടങ്ങനിയവതയലനാവം  തടയനിന്  അപകേടങ്ങളനികലയന്ന്  നയനിക്കുനണ്ടന്ന്.  കകേരളതനിതന
പ്രകതത്സ്യകേ  കസനാണനായനി  തറേയനിലകവ  പരനിഗണനിചനിടനില.  തനിരുവനനപുരവുവം  പനാലക്കനാടമനാണന്ന്
കകേരളതനിനുള്ള രണ്ടന്ന് ഡനിവനിഷനുകേള്. ആ ഡനിവനിഷനുകേളുതട അതനിരന്ന്   കുറേചന്ന് ഭനാഗവം സവംസ്ഥനാന
തനിനപ്പുറേതന്ന്   കപനാകുനണ്ടന്ന്.  ആ രണ്ടന്ന്  ഡനിവനിഷനുകേളനിലനായനി   സനാകങതനികേ കമഖലയനില
കജനാലനി  തചെയ്യുന്ന  ഏതനാണ്ടന്ന്  1253-ഓളവം  ജശവനക്കനാരുതട  കുറേവുണ്ടന്ന്.  ഇരുന്നൂറേനിലധനികേവം
തടയനിനുകേളുവം  80-ഓളവം  ചെരക്കുവണ്ടനികേളുവം  നനികതത്സ്യന  ഈ  പനാതയനിലൂതട  കേടന
കപനാകുനണ്ടന്ന്.  പനാളങ്ങളുതട  അവസ്ഥ  തനാങ്ങനാവുന്ന  നനിലയനിലല.   തറേയനിലകവ
പലനുകേളനിതല  തകേരനാറകേള്  അപകേടങ്ങള്  ക്ഷണനിചന്ന്  വരുത്തുനണ്ടന്ന്.  അതരവം
തകേരനാറകേള് കേണപനിടനിക്കനാന് തറേയനിലകവയന്ന്  ഒരു സനിസമുതണ്ടന്നനാണന്ന്   മനസനിലനാക്കുന്നതന്ന്.
ആ തകേരനാര് കേണപനിടനിക്കുന്നതന്ന്  Ultra  Sonic  Flaw  Detection  test  വഴനിയനാണന്ന്.
ഇസൗ  തടസന്ന്   നനിരനരമനായനി  നടതനാനുവം  എതനങനിലവം  തകേരനാറതണ്ടങനില  ഉടതന
കേണപനിടനിക്കനാനുവം സനാധനിക്കുവം. തറേയനിലപ്പനാളങ്ങളനിതല വനിള്ളലകേള്, മറന്ന് സനാകങതനികേ
തകേരനാറകേള് എന്നനിവ  Ultra  Sonic  Flaw  Detection  തടസന്ന്  നടതനി ലഭനിക്കുന്ന
റേനിസള്ടനിതനയനാണന്ന്  Immediate  Replacement  എനപറേയുന്നതന്ന്.  കകേരളതനില
200-ലധനികേവം സ്ഥലങ്ങളനില ഈ ഡനിഫകതണ്ടന്നനാണന്ന് പറേയുന്നതന്ന്.  ഇസൗ പനാളങ്ങള്
അടനിയനരമനായനി  മനാറനാന് സനാധനിചനിതലങനില ഇതരവം ഡനിഫകള്ള ഭനാഗത്തുകൂടനി 30
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കേനികലനാമശറര് കവഗതകുറേച്ചു മനാതകമ തശവണ്ടനികേള് കപനാകേനാവൂ എന്നനാണന്ന് തറേയനിലകവ
നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്നതന്ന്.  അതനിനര്തവം  തശവണ്ടനികേള്  പനാളതനിലൂതട  കവഗത  കുറേച്ചു
കപനാകേണതമന്നനാണന്ന്.  തഎ.എവം.ആര്.  ഡനിഫകള്ള  കമഖലയനിലൂതട  30  കേനികലനാമശറര്
കവഗത  കുറേച്ചുകപനാകേനാന്  തറേയനിലകവ  കമലധനികേനാരനികേള്  അനുവദനിക്കനില.  എലനാ
സ്ഥലങ്ങളനിലവം  30  കേനികലനാമശറര്  കവഗത  കുറേച്ചുകപനായനാല  ഉകദ്ദേശനിച  സമയതന്ന്
തഡസനികനഷന് കപനായനിനനില എതനികചരനാന് സനാധനിക്കനില. പനാളതനിനന്ന് സനാകങതനികേ
തകേരനാറതണ്ടനവം കവഗത കുറേച്ചുമനാതകമ കപനാകേനാന് സനാധനിക്കുകേയുള്ളൂതവനവം തനാതഴതടനിലള്ള
ഉകദത്സ്യനാഗസ്ഥര്  തശരുമനാനനിചനാലവം   തറേയനിലകവ  കമലധനികേനാരനികേള്  അതന്ന്  സമതനിക്കനാതത
സമയവം പനാലനിക്കനാനനായനി കവഗതനില കപനാകേനാന് പറേയുവം.  പനാളതനിതല  സനാകങതനികേ
തകേരനാറമൂലവം   അപകേടമുണ്ടനായനാല  തറേയനിലകവയുതട  പ്രധനാനതപ്പട  ഉകദത്സ്യനാഗസ്ഥര്
ഒരനിക്കലവം  ഉതരവനാദനികേളനായനി  ശനിക്ഷനിക്കതപ്പടനാറേനില.  അതതകേനാണ്ടനാണന്ന്   തറേയനിലകവയുതട
ഭനാഗത്തുനനിന്നന്ന് ഇതകപനാലള്ള സവംഭവങ്ങള് വശണമുണ്ടനാകുന്നതന്ന്.

3.00 PM]

അടത കേനാലതന്ന് കേറകുറനിയനിലവം ശനാസ്തനാവംകകേനാടയനിലതമനാതക്ക തടയനിന് പനാളവം
തതറനിയതന്ന്  തഎ.എവം.ആര്.  ഡനിഫകണ്ടനായനിരുന്ന സ്ഥലതനാണന്ന്.  നമള് നനികതത്സ്യന
യനാത  തചെയ്യുന്ന  തറേയനിലപ്പനാളതനില  ഇകപ്പനാഴുവം  നൂറേനിലധനികേവം  സ്ഥലതന്ന്  തഎ.എവം.ആര്
ഡനിഫകതണ്ടന്നനാണന്ന്  പറേയുന്നതന്ന്.  200-ലധനികേവം  സ്ഥലതന്ന്  തഎ.എവം.ആര്.
ഉണ്ടനായനിരുന്നതനില ചെനിലതന്ന് ശരനിയനാക്കനിതയങനിലവം നൂറേനിലധനികേവം സ്ഥലതന്ന് ഇകപ്പനാഴുവം
ഡനിഫകന്ന്  നനിലനനിലക്കുനണ്ടന്ന്.  നമ്മുതട  മന്ത്രനിമനാരുവം  എവം.എല.എ.-മനാരുതമനാതക്ക
പ്രവനികലജന്ന്  ഉപകയനാഗനിചന്ന്  എമര്ജന്സനി  കേസ്വനാട  റേനിലശസന്ന്  തചെയന്ന്  വളതര  അഭനിമനാനകതനാതട
കപനാകുന്നതന്ന്  മരണതനികലയനാണന്ന്.  ഭനാഗത്സ്യവംതകേനാണ്ടന്ന്  ഒനവം  സവംഭവനിക്കുന്നനില.    എകപ്പനാഴുവം
തനിരക്കനായതതകേനാണ്ടന്ന്  നനാവം  അതനിതനക്കുറേനിചന്ന്  ചെനിനനിക്കുന്നനില.  എന്തുതകേനാണ്ടനാണന്ന്
തറേയനിലപ്പനാളവം  തപനാടന്നതന്ന്?  അക്കനാരത്സ്യതനില  ചെനിലകപ്പനാള്  രനാഷ്ട്രശയമനായനി  ഓകരനാരുതര്ക്കുവം
ഉതരവനാദനിതസ്വവം  ഉണ്ടനാകുവം.  അനരശക്ഷ  ഉസൗഷനാവനിലണ്ടനാകുന്ന വത്സ്യതനിയനാനവം  പനാളവം
തപനാടന്നതനിനുള്ള  ഒരു  കേനാരണമനാണന്ന്.  മഴയുവം  തകേനാടവംതതശതത്സ്യവുവം  വരുകമ്പനാള്  ഇങ്ങതന
സവംഭവനിക്കനാറണ്ടന്ന്.  അതന്ന്  പരനികശനാധനിക്കനാനനാണന്ന്  നനിരനരവം  തതനറന്ന്  പകടനാളനിവംഗന്ന്
നടതനിതക്കനാണ്ടനിരനിക്കുന്നതന്ന്.

അങ്ങന്ന് കനരതത ചെനില തസ്തനികേകേതളക്കുറേനിതചനാതക്ക സൂചെനിപ്പനിച്ചു.  ജശവനക്കനാരനിലനാതത
തകേനാണ്ടന്ന്  ഇസൗ  കമഖലയനില  രണ്ടന്ന്  വര്ഷമനായനി  തടസന്ന്  നടക്കുന്നനില  എന്നതതനാരു
വസ്തുതയനാണന്ന്.  ടനാക്കനിതന  അറകുറപ്പണനി  നടതനാനുവം  മറ്റുമനായനി  ഏകേകദശവം  860-ലധനികേവം
ഒഴനിവുകേള് ഇകപ്പനാഴുണ്ടന്ന്. യു.പനി.എ. സര്ക്കനാരനിതന കേനാലതന്ന് തറേയനിലകവ വകുപ്പുമന്ത്രനിയനായനിരുന്ന
ശ്രശ. ലനാല പ്രസനാദന്ന് യനാദവന്ന് പഠനങ്ങതളനാനവം നടതനാതത തറേയനിലകവതയ ലനാഭതനിലനാക്കുകേ എന്ന
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ലക്ഷത്സ്യകതനാതട തകേനാണവന്ന പരനിഷ്കനാരവം പനാളങ്ങളുതട തകേര്ചയന്ന് കേനാരണമനായനിടണ്ടന്ന്.
ഗുഡ്സന്ന്   തടയനിനുകേളനില  CC+6+2  എന്ന  പരനിഷ്കനാരമനാണന്ന്  തകേനാണവന്നതന്ന്.
കേത്സ്യനാകരജന്ന് കേപ്പനാസനിറനി  (CC)  തയക്കനാള് 6  ടണ് കൂടതല ഭനാരവം ആദത്സ്യവം തശരുമനാനനിച്ചു.
അതന്ന് വനിജയകേരമനാതണന്നന്ന് കേണ്ടകപ്പനാള് 2 ടണ് കൂടനി വര്ദ്ധനിപ്പനിക്കനാന് തശരുമനാനനിച്ചു.
അങ്ങതന കൂടതല ഭനാരവം  കേയറനാന് ലനാല പ്രസനാദന്ന്  യനാദവന്ന്  അന്നന്ന് കേലപ്പനിക്കുകേയുവം
അതന്ന്  നടപ്പനാവുകേയുവം  തചെയ്തു.  അന്നന്ന്  തറേയനിലകവ  ലനാഭതനിലനായതനിതനക്കുറേനിചന്ന്
എലനാവരുവം പ്രശവംസനിച്ചു. യു.ഡനി.എഫന്ന്-ഉവം അന്നന്ന് പ്രശവംസനിചനിരുന. യഥനാര്തതനില
ഇങ്ങതന  ഭനാരവം  കേയറനാനുള്ള  കശഷനി  തറേയനില  പനാളങ്ങള്ക്കനില.  അങ്ങതന  ഭനാരവം
കേയറ്റുന്നതനിനന്ന്  പ്രകതത്സ്യകേനിതചനാരു  മനാനദണമുണ്ടന്ന്,  സ്ലേശപ്പറേനിതന  അകേലവം  കുറേയ്ക്കുകേയുവം
അതനിതന  സനാകനര്ഡനില  വത്സ്യതത്സ്യനാസവം  വരുത്തുകേയുവം  കവണവം.  ഇതതനാനമനിലനാതതയനാണന്ന്
CC+6+2  എന്ന പരനിഷ്കനാരവം ശ്രശ.  ലനാല പ്രസനാദന്ന് യനാദവന്ന് യു.പനി.എ.  സര്ക്കനാരനിതന
കേനാലതന്ന്  നടപ്പനാക്കനിയതന്ന്.  പഠനവുവം  വശക്ഷണവുമനിലനാതത  നടതനിയ  പരനിഷ്കനാരവം
പനാളങ്ങളുതട  തകേര്ചയന്ന്  കേനാരണമനായനി.  യഥനാര്തതനില സനാമൂഹനികേ പ്രതനിബദ്ധത
യനിലനാതതയുള്ള തറേയനിലകവയുതട  ലനാഭതക്കനാതനിയനാണന്ന്  ഇസൗ  അവസ്ഥയനികലയന്ന്
കേനാരത്സ്യങ്ങള് എതനിചതതന്നതനാണന്ന് വസ്തുത. ബശടശഷന്ന് ഭരണനാധനികേനാരനികേളുതട കേനാലതന്ന്
ജനങ്ങകളനാടണ്ടനായനിരുന്ന  മകനനാഭനാവവുവം  അവര്  രൂപകേല്പന  തചെയ  ഒസൗകദത്സ്യനാഗനികേ
സവംവനിധനാനവം  ഇകപ്പനാഴുവം  വച്ചുപുലര്ത്തുന്നതവം  തകേനാണ്ടനാണന്ന്  തറേയനിലകവ  അധനികേനാരനികേള്
നനിരുതരവനാദപരമനായനി  തപരുമനാറന്നതന്ന്.  മുമ്പന്ന്  തറേയനിലകവ  ദുരനമുണ്ടനായകപ്പനാള്
ലനാല ബഹദൂര്ശനാസനി  രനാജനിവചതനിതനക്കുറേനിചന്ന്  നമതളനാതക്ക  പ്രശവംസനിക്കനാറണ്ടന്ന്.
അകദ്ദേഹതതകപ്പനാതല മഹനാനനായ ഒരു മനുഷത്സ്യനുമനാതകമ അതന്ന് കേഴനിയുകേയുള്ളൂ. പകക്ഷ
അങ്ങതനയുള്ള എതകയനാ ദുരനങ്ങള് സവംഭവനിചനിടവം തറേയനിലകവയനിതല ഏതതങനിലവം
ഉന്നത ഉകദത്സ്യനാഗസ്ഥര് ഇതവതര ശനിക്ഷനിക്കതപ്പടനിടകണ്ടനാ?  അങ്ങതന ഒരു സവംഭവവു
മുണ്ടനായനിടനില.  കേടലണ്ടനിയനിതല  ദുരനതനിലവം  തപരുമണ്  ദുരനതനിലവം  ധനാരനാളവം
ആളുകേള്  മരനിചനിരുന.  കേടലണ്ടനിയനിതല  ദുരനതനില  അമ്പതനിലധനികേവം  ആളുകേള്
മരനിചനിടവം  കുറക്കനാരന്  ഒരു  സശനനിയര്  ഡനിവനിഷണല  എഞനിനശയറേനാതണന്നന്ന്
കേതണ്ടതനിയകപ്പനാള്  അകദ്ദേഹതനിനന്ന്  നലകേനിയ  ശനിക്ഷ  ഒരു  പനാസന്ന്  കേടന്ന്  തചെയ്യുകേ
എന്നതനായനിരുന.  തപരുമണ് ദുരനതനില അകനസ്വഷണ കേമശഷന് കുറക്കനാരനനായനി
കേണപനിടനിചതന്ന് തടനാര്ണനാകഡനാ എന്ന തകേനാടങനാറനിതനയനാണന്ന്.  തകേനാടങനാറനിതനപ്പനിടനിചന്ന്
ജയനിലനില അടകചനാ എന്നറേനിയനില. കവതറേ ആര്ക്കുവം ഇസൗ ദുരനതനില ഉതരവനാദനിതസ്വമനില. ആ
തകേനാടങനാറനില  മറനാര്ക്കുവം  ഒരനാപത്തുവം  സവംഭവനിചതമനില.  തതലന്  നനിര്മനാണതത
കുറേനിച്ചുവം  മറ്റുവം  ബഹുമനാനതപ്പട  ടനി.  എ.  അഹമദന്ന്  കേബശര്  പറേഞ്ഞതനികനനാടന്ന്
കയനാജനിക്കുകേയനാണന്ന്. അതതലനാവം നമ്മുതട ആവശത്സ്യങ്ങള് തതന്നയനാണന്ന്. പകക്ഷ സ്ഥലവം
ഏതറടതന്ന്  തകേനാടത  പനാലക്കനാടന്ന്  കകേനാചന്ന്  ഫനാകറേനിയുതട  സ്ഥനിതനിതയനനാണന്ന്?
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ശ്രശ. വനി. എസന്ന്. അച്ചുതനാനന്ദന് അധനികേനാരതനിലനിരനിക്കുകമ്പനാഴനാണന്ന് 500-ലധനികേവം ഏക്കര്
സ്ഥലവം ഏതറടതന്ന് തകേനാടതതന്ന്. 2012-ല ശ്രശ. വനി. എസന്ന്. അച്ചുതനാനന്ദതനകപ്പനാലവം
പതങടപ്പനിക്കനാതത  ഫനാകറേനി  നനിലക്കുന്ന  സ്ഥലവം  ഒഴനിവനാക്കനി  പനാലക്കനാടന്ന്  കകേനാട
തതമതനാനനിയനില തറേക്കലനിട. എന്നനിതടനനായനി? അതനിനുകശഷവം നനിങ്ങള് രണവര്ഷവം
അധനികേനാരതനിലണ്ടനായനിരുന്നനിടവം  ഒനവം  തചെയനില.  കകേരളതനിലനനിന്നന്ന്  8
കകേന്ദ്രമന്ത്രനിമനാരുണ്ടനായനിരുന,  രണ്ടന്ന്  കപര്  കേത്സ്യനാബനിനറന്ന്  റേനാങ്കുള്ളവരനായനിരുന.
തറേയനിലകവ വകുപ്പന്ന് ശ്രശ.  ഇ.  അഹമദന്ന് സനാഹനിബന്ന് ഉള്തപ്പതട തതകേകേനാരത്സ്യവം തചെയ്തു.
ഏതതങനിലവം കേനാരത്സ്യതനിനന്ന് പരനിഹനാരവം കേനാണനാന് കേഴനികഞ്ഞനാ? ഇകപ്പനാള് നമതളലനാവരുവം കൂടനി
കപനാകേണതമന്നന്ന്  പറേയുന.  ഞനാന്  ആ  നല  ഉകദ്ദേശതത  കുറതപ്പടത്തുകേയല.
ഇക്കനാരത്സ്യതനില നമള് ഒന്നനിച്ചുനനിലക്കുകേതതന്ന കവണവം. പകക്ഷ നമുക്കന്ന് യു.പനി.എ.
ഗവണ്തമനനിതന  കേനാലതന്ന്  കുതറേ  കേനാരത്സ്യങ്ങള്  തചെയനാന്  സനാധനിക്കുമനായനിരുന.
കേനാരണവം,  കകേന്ദ്രതനില  കകേരളതനിതന  പ്രനാതനിനനിധത്സ്യവം  ധനാരനാളമുണ്ടനായനിരുന.
ഞങ്ങള് രനാഷ്ട്രശയമനായനി വനിമര്ശനിക്കുകമ്പനാഴുവം ഞങ്ങളുതട ഉള്ളനില അതയുവം ആളുകേള്
അവനിതട  ഉണ്ടകലനാ  എന്ന  സകനനാഷമനാണുണ്ടനായനിരുന്നതന്ന്.  പകക്ഷ  അന്നന്ന്
നമുതക്കനാനവം തചെയനാന് കേഴനിഞ്ഞനില. ശ്രശ. ഇ. അഹമദന്ന് കകേന്ദ്രതനില കപനാകേനാറമനില;
കകേന്ദ്ര മന്ത്രനിയുതട ഓഫശസന്ന് കകേനാഴനികക്കനാടന്ന് മലബനാര് പനാലസനിലനാണന്ന്.  തഷനാര്ണ്ണൂരനില
നനിന്നന്ന്  മവംഗലനാപുരവംവതര  ഒരു ചെനില്ലുകൂടന്ന് തടയനിനനിതന  മുന്നനിലവചന്ന്  സലതനാന്
കപനാകുന്നതകപനാതല  അകദ്ദേഹവം  കപനായനി  തനിരനിച്ചുവന  എന്നലനാതത  ഒനവം  സവംഭവനിചനില.
ശ്രശ.  ഒ.  രനാജകഗനാപനാല എതനനാതക്കകയനാ തചെയതനായനി പറേയുന.  അകദ്ദേഹവം ഒനവം
തചെയതനായനി  നമുക്കറേനിയനില.  കകേനാഴനികക്കനാടന്ന്  തറേയനിലകവ  കസഷന്  അനനാരനാഷ്ട്ര
നനിലവനാരതനിലനാക്കുതമന്നന്ന്  യു.പനി.എ.  സര്ക്കനാര്  പ്രഖത്സ്യനാപനിച്ചു,  ശ്രശമതനി  മമതനാ
ബനാനര്ജനിയനായനിരുന  അന്നതത  മന്ത്രനി.  എന്നനിടന്ന്  അവനിതടതയനനാണന്ന്  തചെയതന്ന്?
എസകലറര് സ്ഥനാപനിക്കുകേ മനാതമനാണന്ന് തചെയതന്ന്. ഇവനിതടയുള്ള കഷനാപ്പനിവംഗന്ന് മനാളുകേളനില
എസകലറര്  ഇകല?  എസകലറര്  സ്ഥനാപനിച്ചു  എന്നതന്ന്  വലനിതയനാരു  കേനാരത്സ്യമനാകണനാ?
ഏറവുവം  കൂടതല  ടനിക്കറന്ന്  വനിലക്കുന്ന  കസഷനന്ന്  തറേയനിലകവ  സനാധനാരണഗതനിയനില
തകേനാടക്കുന്ന കകേനാവംപ്ലൈനിതമനനാണതന്ന്. അലനാതത അനനാരനാഷ്ട്ര നനിലവനാരതനിലനാക്കനാനുള്ള
ആസൂതണകമനാ  പണകമനാ  പദ്ധതനികയനാ  ഒനമുണ്ടനായനിടനില.  രനാഷ്ട്രശയമനായനി  ചെനില
കേനാരത്സ്യങ്ങള്  പറേഞ്ഞതതകേനാണ്ടനാണന്ന്  ഇസൗ  കേനാരത്സ്യങ്ങള്  സൂചെനിപ്പനിചതന്ന്.  ശ്രശ.  ടനി.  എ.
അഹമദന്ന് കേബശര് തകേനാണവന്ന പ്രകമയതനിതന വനികേനാരകതനാടന്ന്  കയനാജനിച്ചുതകേനാണ്ടന്ന്
നനിര്ത്തുന.

ശ്രശ  .   വനി  .   ടനി  .   ബലറേനാവം  : സര്, ബഹുമനാനതപ്പട ടനി. എ. അഹമദന്ന് കേബശര് ഇവനിതട
അവതരനിപ്പനിച  ഉപകക്ഷപതനിതല  അനസതകയനാടന്ന്  പൂര്ണ്ണമനായുവം  കയനാജനിക്കുകേയനാണന്ന്.
ശ്രശ. എ. പ്രദശപ്കുമനാര് സവംസനാരനിചകപ്പനാള് അവസനാനവം പറേഞ്ഞ ചെനില രനാഷ്ട്രശയ പരനാമര്ശങ്ങള്
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അനുചെനിതമനായനികപ്പനായനി എനള്ള അഭനിപ്രനായമുതണ്ടങനിലവം അകദ്ദേഹതനിതന ആത്മനാര്തതതയ
കചെനാദത്സ്യവം തചെയ്യുന്നനില.  കകേരളതനിതന സനാഹചെരത്സ്യവം നമുക്കറേനിയനാവം.  തനിരുവനനപുരവം,
പനാലക്കനാടന്ന് ഡനിവനിഷനുകേളനാണന്ന് നമുക്കുള്ളതന്ന്. ഏകേകദശവം 1050 കേനികലനാമശറര് ടനാക്കനാണന്ന്
നമുക്കുള്ളതന്ന്.  കേഴനിഞ്ഞ  കുതറേ  കേനാലങ്ങളനായനി  ടനാക്കുകേളനികന്മേലള്ള  സമര്ദ്ദേവം  വന്
കതനാതനില വര്ദ്ധനിക്കുനണ്ടന്ന്.  അതനാണന്ന് ഇസൗ  പുതനിയ പ്രശങ്ങള്  ഗസൗരവസസ്വഭനാവവം
സസ്വശകേരനിക്കുന്ന തലതനികലയന്ന്  വളര്ന്നതന്ന്.   ഇന്നതത  ചെര്ചയുവം  രണ്ടന്ന്  തലതനില
കനനാക്കനിക്കനാണണതമന്നനാണന്ന്  എനനിക്കന്ന്  കതനാനന്നതന്ന്.  ഒന്നന്ന്,  തറേയനിലകവ കമഖലതയ
സമഗമനായനി  പുനരുദ്ധരനിക്കുന്നതനിനുകവണ്ടനിയുള്ള  ദശര്ഘകേനാല  പദ്ധതനികേളുവം  ആ
നനിലയനിലള്ള വമ്പന് പദ്ധതനികേളുവം.  അതനിനപ്പുറേതന്ന് അടനിയനരമനായ ഒരു സനാഹചെരത്സ്യവം
ഇവനിതടയുണ്ടനായനിടണ്ടന്ന്.  ആ സനാഹചെരത്സ്യതത എങ്ങതന ബന്ധതപ്പട അധനികേനാരനികേളുതട
ശ്രദ്ധയനികലയന്ന്  തകേനാണവരനാതമനള്ളതനാണന്ന്  കനനാകക്കണ്ടതന്ന്.  ശ്രശ.  എ.  പ്രദശപ്കുമനാര്
പറേഞ്ഞതകപനാതല  ഏതനനിമനിഷവുവം  വലനിതയനാരപകേടതത  മുന്നനില  കേനാണുന്ന
അവസ്ഥയനിലനാണന്ന്  കകേരളതനിതല  തറേയനിലകവ  രവംഗവം.  ആ  ഗസൗരവകതനാതടതതന്ന
തറേയനിലതവ  അധനികേനാരനികേളുതട  മുന്നനില  ഈ  വനിഷയവം  എങ്ങതന  അവതരനിപ്പനിചന്ന്
അതനിനന്ന്  പരനിഹനാരവം  കേനാണനാതമന്നതനിതനക്കുറേനിചനാണന്ന്  നമളനാകലനാചെനികക്കണ്ടതന്ന്.
ഒരുദനിവസവം  200  യനാതനാ  തടയനിനുകേളുവം  80-ഓളവം  ചെരക്കുവണ്ടനികേളുമനാണന്ന്   കകേരളതനിലൂതട
ഓടനിതക്കനാണ്ടനിരനിക്കുന്നതന്ന്.  ഇതന്ന്  അനുവദനശയമനായ  കേപ്പനാസനിറനിയുതട  120-160
ശതമനാനവം വതരയനാണന്ന്.  വളതരയധനികേവം ഓവര് യൂടനിപലകസഷനനാണന്ന്  പനാളങ്ങളുതട
കേനാരത്സ്യതനില നടത്തുന്നതന്ന്. ഇരടപ്പനാതയനാതണങനില 80 തടയനിനുകേള് ഓടനിക്കുന്നതനിനു
പകേരവം  115 തടയനിനുകേള് തനിരുവനനപുരവം ഡനിവനിഷനനിലതതന്ന ഓടനിക്കുകേയനാണന്ന്.
കകേരളതനിതന  സമഗ തറേയനിലതവ വനികേസനതതക്കുറേനിച്ചുള്ള കേനാരത്സ്യങ്ങള്  കേബശര്
സനാഹനിബന്ന് പറേഞ്ഞതന്ന് വളതര പ്രധനാനമനാണന്ന്. മൂന്നനാമതതനാരു പലന് അനനിവനാരത്സ്യമണന്ന്.
അതനിനുമുമ്പുള്ള  പലനുകേള്  ഡബനിവംഗന്ന്  നടതനാനുവം  ഇലകനിപഫ  തചെയനാനുവം
സനാധനിക്കണവം.  അതതനാനവം പൂര്ണ്ണ അര്തതനില  നടന്നനിടനില.  അതരതനിലള്ള
പ്രശവുമുണ്ടന്ന്.  ആ വകേ കേനാരത്സ്യങ്ങളനികലയന്ന് ഞനാന് കേടക്കുന്നനില.   കകേന്ദ്രതനിതല പുതനിയ
ഗവണ്തമനനിതന  കഭദതപ്പട  മന്ത്രനിതയന്ന  നനിലയനിലനാണന്ന്  തറേയനിലതവ  മന്ത്രനിതയ
എലനാവരുവം വനിലയനിരുത്തുന്നതന്ന്.   അകദ്ദേഹതത മനാധത്സ്യമങ്ങള് വനികശഷനിപ്പനിക്കുന്നതവം
അങ്ങതനയനാണന്ന്.  അകദ്ദേഹതനിതന  ഭനാഗത്തുനനിനമുള്ള  ചെനില  നടപടനികേള്  ജനസസൗഹൃദ
പരമനാതണന്ന തപനാതഅഭനിപ്രനായവം  യനാതക്കനാരുതട  ഇടയനിലമുണ്ടന്ന്.  ശുചെനിതസ്വവം
തമചതപ്പടതനാന് കേഴനിഞ്ഞനിടണ്ടന്ന്, പരനാതനികേള് എസന്ന്.എവം.എസന്ന്. ആയുവം തമനാപബല
ആപ്ലൈനികക്കഷന് വഴനിയുവം സസ്വശകേരനിക്കുന്ന സമശപനമുണ്ടന്ന്,  അകദ്ദേഹതത കനരനിടന്ന് ടസ്വശറന്ന്
തചെയനാല  തറേകസനാണ്ഡന്ന് തചെയ്യുവം തടങ്ങനിയ കേനാരത്സ്യങ്ങള് നലതനായനിതതന്ന നമുക്കന്ന്
കേനാകണണ്ടതണ്ടന്ന്.  ഇതരതനിലള്ള പ്രചെരണപരമനായ കേനാരത്സ്യങ്ങള്ക്കപ്പുറേവം യഥനാര്ത
പ്രശങ്ങള്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്തമനന്ന്  വനിസരനിക്കുനതവനള്ളതനാണന്ന്  ഗുരുതരനാവസ്ഥയനികലയന്ന്
കേനാരത്സ്യങ്ങതളതനിക്കുന്നതന്ന്.  വനിഷന്  20-20  എന്ന  കഡനാകേദ്യുതമനവം  ശ്രശ.  ബനികബകേന്ന്
തഡകബനായനിയുതട റേനികപ്പനാര്ടവം കകേന്ദ്ര ഗവണ്തമനനിതന മുമ്പനിലണ്ടന്ന്.  ആ റേനികപ്പനാര്ടനില
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പറേഞ്ഞ  കേനാരത്സ്യങ്ങളനാണന്ന്  ഇകപ്പനാള് നടപ്പനാക്കുന്നതന്ന്. സവംസ്ഥനാന ഗവണ്തമനന്ന് കകേന്ദ്ര
ഗവണ്തമനമനായനി  പുതനിയ  കേരനാറേനില  ഒപ്പനിടകേഴനിഞ്ഞു.  പനാര്ടന്ന്ണര്ഷനിപന്ന്  അടനിസ്ഥനാനതനില
സവംയുക്ത  സവംരവംഭങ്ങള്  തടങ്ങനാനുവം  എസന്ന്.പനി.വനി.ആരവംഭനിക്കനാനുവം  അതവഴനി
കകേരളതനിതന  വനികേസനതനിനന്ന്  അനുകയനാജത്സ്യമനായനിടള്ള,  കേനാലങ്ങളനായനി  നമള്
കേനാതനിരനിക്കുന്ന  പല  പദ്ധതനികേളുവം  ഏതറടക്കനാനുവം  കപനാകുകേയനാണന്ന്.  തനിരുവനനപുരവം-
തചെങ്ങന്നൂര്  സബര്ബന്  തറേയനില  പനാതയുവം   ശബരനി  പനാതയുവം  തനിരുനനാവനായ-
ഗുരുവനായൂര്,  നനിലമ്പൂര്-നഞകങനാടന്ന്  അടക്കമുള്ള  പദ്ധതനികേളുവം  ഏതറടക്കുനണ്ടന്ന്.  അതതലനാവം
നടക്കതട,  അതനില  യനാതതനാരു  തര്ക്കവുമനില.  പ്രതത്സ്യയശനാസ  കേടവംപനിടതങ്ങള്
ഉകപക്ഷനിചന്ന്  കകേരളതനിതല  പുതനിയ  ഗവണ്തമനവം  അതനികനനാടന്ന്  അനുകൂലമനായനി
പ്രതനികേരനിച്ചുതവനള്ളതന്ന് നല കേരത്സ്യമനാണന്ന്.  കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്തമനനിതന കേനാലതനാണന്ന്
ഇതമനായനി  ബന്ധതപ്പട  ധനാരണനാപതവം  ഒപ്പനിടതന്ന്.  ഇസൗ  ഗവണ്തമനന്ന്  കേരനാര്  രൂപതനികലയന്ന്
മനാറനിതയനള്ളതന്ന് നല കേനാരത്സ്യമനായനി തതന്നയനാണന്ന് ഞനാന് കേരുതന്നതന്ന്; അതന്ന് മുകന്നനാടന്ന്
കപനാകുകേയുവംകവണവം.  പകക്ഷ,  ഇവനിതട  അടനിയനരമനായനി  തചെകയണ്ട  കേനാരത്സ്യവം,
കനരതത പലരുവം പറേഞ്ഞതന്ന് ശ്രദ്ധയനിലതക്കനാണവകരണ്ടതനായനിടണ്ടന്ന്.  ആതകേയുള്ള
1000-കതനാളവം  കേനികലനാമശറര് ദൂരതനില  ഏതനാണ്ടന്ന്  206  ഇടങ്ങളനില വനിള്ളലകേള്
ഉണ്ടനാകുനതവനള്ളതന്ന് വളതര  ഗുരുതരമനായനിടള്ള അപകേടനാവസ്ഥ ഇസൗ  കമഖലയനില
സൃഷ്ടനിചനിടണ്ടന്ന്.  4  മശററേനിനുള്ളനില  2  ആനരനികേ  വനിള്ളലതണ്ടങനില  പനാളതനിതന
മുകേളനില  നനിന്നന്ന്  കനനാക്കനിയനാല  പ്രനാഥമനികേമനായനി  മനസനിലനാക്കനാന്  കേഴനിയുതമന്നനാണന്ന്
വനിദഗര് പറേയുന്നതന്ന്. അതലങനില ശനാസശയമനായ  അള്ടനാകസനാണനികേന്ന് തടസന്ന് അടക്കവം
നടതനിയനാല  കൃതത്സ്യമനായനി  മനസനിലനാക്കനാന്  സനാധനിക്കുവം.  4  മശററേനിനുള്ളനില  2
ആനരനികേ വനിള്ളലതണ്ടങനില അതന്ന്  അപകേടനാവസ്ഥയനാണന്ന്;  അവനിതട  വണ്ടനികേളുതട
കവഗവം കുറേയ്ക്കുകേയുവം മൂന്നന്ന് ദനിവസതനിനകേവം പനാളവം മനാറ്റുകേയുവം തചെയണതമനള്ളതനാണന്ന്
സനാകങതനികേമനായനിടള്ള  നനിഷ്കര്ഷ.  അതന്ന്  പനാലനിക്കനാന്  കേഴനിയനാത  വനിധതനിലള്ള
സമര്ദ്ദേങ്ങള് വരനികേയനാണന്ന്.  പുതനിയ  ഗവണ്തമനനിതന സമശപനതനിതന ഭനാഗമനായനി
തടയനിനുകേളുതട  സമയവം  പനാലനിക്കുകേ   എനള്ളതന്ന്   നനിര്ബന്ധമുള്ള  കേനാരത്സ്യമനാണന്ന്.
തറേയനിലതവയനിതല ഉകദത്സ്യനാഗസ്ഥരനായ ചെനില സഹൃത്തുകേള് പറേയുന്നതന്ന്,  ഒരു തടയനിന്
പവകേനിയനാല അവര് കൃതത്സ്യമനായ കേനാരണവം കേനാണനിക്കണതമന്നനാണന്ന്.  അതരവം പ്രഷര്
ഉകദത്സ്യനാഗസ്ഥര്  കനരനിടനണ്ടന്ന്.  തമയനിനനന്സനിനന്ന്  ഒരു  നനിമനിഷവംകപനാലവം  അനുവദനിക്കനാതത
തടയനിനുകേളുതട സമയകനിപത പനാലനിക്കുകേതയന്ന  കേനാരത്സ്യതനിലമനാതവം നനിലക്കുകമ്പനാള്
ഇവനിതടയുള്ള  പ്രശങ്ങള്  പരനിഹരനിക്കനാനുള്ള  സമയവം  ഇലനാതനാവുകേനാണന്ന്.  അതകേനാരണമനാണന്ന്
പല  തരതനിലള്ള  അപകേടങ്ങളുണ്ടനാകുന്നതന്ന്.  ഞനാന്  അതനികലയന്ന്  കേടക്കുന്നനില.
കേറകുറനിയനില  നടന്ന  അപകേടതനില  ഭനാഗത്സ്യവംതകേനാണമനാതമനാണന്ന്  കുറേചനാളുകേള്  രക്ഷതപ്പടതന്ന്.
അവനിതട  അടനിയനരമനായനി പനാളവം മനാറനിസ്ഥനാപനികക്കണ്ടതനാതണന്ന  എഞനിനശയറേനിവംഗന്ന്
വനിഭനാഗതനിതന  റേനികപ്പനാര്ടണ്ടനായനിരുന്നനിടവം  അതന്ന്  നടപ്പനിലനാക്കനിയനില.  പലകപ്പനാഴുവം
എഞശനനിയര്മനാര്ക്കന്ന്  മുകേള്  തലതനികലയന്ന്  റേനികപ്പനാര്ടയയനാന്  കേഴനിയുന്നനില.
റേനികപ്പനാര്ടയച ന്ന് റേനികക്കനാര്ഡനിലനായനാല നടപടനിതയടകക്കണ്ടനിവരുവം. നനാതള എതനങനിലവം
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വശഴ്ചകേളുണ്ടനായനാല  അവരുതട ഉതരവനാദനിതസ്വവം കേഴനിഞ്ഞു, മുകേളനിലള്ള ഉകദത്സ്യനാഗസ്ഥര്
അനുവനാദവം  നലകേനിയനില  എതന്നലനാവം  പറേഞ്ഞന്ന്  മനാറേനിനനിലക്കനാനുവം  അവര്ക്കന്ന്  സനാധനിക്കുവം.
അതതകേനാണ്ടന്ന്  എഞനിനശയര്മനാര്  റേനികപ്പനാര്ടകപനാലവം  അയയ്കക്കതണ്ടന്നനാണന്ന്   പലകപ്പനാഴുവം
പറേയുന്നതന്ന്.  റേനികപ്പനാര്ടന്ന്  അയയനാനുവം  കമനാണനിറര്  തചെയനാനുവം  ഓകരനാ  സ്ഥലത്തുമുള്ള
പ്രശങ്ങളനില  സമയബന്ധനിതമനായനി  ഇടതപടനാനുവം  കേഴനിയുന്ന  ജശവനക്കനാരുതട
കഷനാര്കടജവം ഇവനിതട പറേഞ്ഞു. തനിരുവനനപുരവം ഡനിവനിഷനനില 11273 ആളുകേളനാണന്ന്
കവണ്ടതന്ന്, 10019  ആളുകേള്  മനാതമനാണുള്ളതന്ന്.  1254  ഒഴനിവുകേള്  ഇകപ്പനാഴുണ്ടന്ന്.
പനാലക്കനാടന്ന്  ഡനിവനിഷനനില  1037  ഒഴനിവുകേളുവം കചെര്തന്ന്  2300-ഓളവം ഒഴനിവുകേള് ഇസൗ
കമഖലയനിലണ്ടന്ന്.  കലനാകക്കനാ  പപലറ്റുമനാരുതട  59  ഒഴനിവുകേളുവം  അറകുറപ്പണനികേള്ക്കന്ന്
പ്രകതത്സ്യകേമനായനി  നനിയുക്തരനായനിടള്ള  ആളുകേളനില  301  കപരുതട  ഒഴനിവുകേളുവം   ടനാക്കന്ന്
തമയനിനനര്മനാരുതട  550  ഒഴനിവുകേളുവം ഓപ്പകറേറനിവംഗന്ന്  വനിഭനാഗതനില  കസഷനകേതന്ന്
166  ആളുകേളുതട  ഒഴനിവുകേളുവം  കേവംപനാര്ടതമനനില  എ.സനി.  അടക്കമുള്ള  കേനാരത്സ്യങ്ങള്
പരനികശനാധനിക്കുന്നവരുതട  106  ഒഴനിവുകേളുവം  നനിലനനിലക്കുനണ്ടന്ന്.  മനാന്പവര്  കഷനാര്കടജന്ന്
അടനിയനരമനായനി പരനിഹരനിക്കതപ്പടനാനുവം അതനിനുകവണ്ട ഫണ്ടന്ന്  ലഭത്സ്യമനാക്കനി അടത
ഒകന്നനാ രകണ്ടനാ മനാസതനിനുള്ളനില തമയനിനനന്സന്ന് വര്ക്കുകേള് പൂര്തശകേരനിക്കതപ്പടനതണ്ടന്നന്ന്
ഉറേപ്പുവരുതനാനുവം  കേഴനിയണവം.  പ്രനാകയനാഗനികേമനായ  ബുദ്ധനിമുടകേള്  ചെനില  മനാധത്സ്യമങ്ങള്
ചൂണ്ടനിക്കനാണനിക്കുകേയുണ്ടനായനി.  കകേരളതനിതല  എലനാ  പ്രധനാന  മനാധത്സ്യമങ്ങളുവം
ഇതസവംബന്ധനിച വനാര്തകേളുവം പരമ്പരകേളുവം പ്രസനിദ്ധശകേരനിച്ചുതകേനാണ്ടനിരനിക്കുകേയനാണന്ന്.
ചെനാനലകേളനിലവം  വനാര്തകേള് വരനികേയനാണന്ന്. മകനനാരമ ചെനാനലനില വന്ന  വനാര്തയനില
നനിന്നന്ന്  മനസനിലനാക്കനാന്  സനാധനിക്കുന്നതന്ന്,  കേരനാറകേനാര്ക്കന്ന്  ഇതരതനിലള്ള  തമയനിനനന്സന്ന്
പ്രവൃതനി  ഏതറടതന്ന്  സമയബന്ധനിതമനായനി  പൂര്തശകേരനിക്കനാന്  കേഴനിയനാത  ചെനില
സനാഹചെരത്സ്യങ്ങള്  നമളനായനി  ഉണ്ടനാക്കനിവചനിരനിക്കുകേയനാതണന്നനാണന്ന്.  പ്രകതത്സ്യകേനിച്ചുവം
ആലപ്പുഴ ജനിലയനില തറേവൂര്,  ഹരനിപ്പനാടന്ന് ഭനാഗങ്ങളനില തതനാഴനിലനാളനി സവംഘടനകേളുതട
കനനാക്കുകൂലനി ആവശത്സ്യവം ഉയര്നവരനികേയുവം അതനിതന ഭനാഗമനായനി കേരനാറകേനാര്ക്കന്ന് കേരനാര്
ഏതറടക്കനാന്  കേഴനിയനാതത  വരനികേയുവം  തചെയ്യുന്ന  അവസ്ഥയുണ്ടന്ന്.  ബഹുമനാനതപ്പട
മുഖത്സ്യമന്ത്രനി,  അകദ്ദേഹവം  പനാര്ടനി  കനതനാവനായനിരുന്ന  സമയവംതതന്ന  കനനാക്കുകൂലനിതക്കതനിതര
ശക്തമനായ  നനിലപനാടന്ന്  സസ്വശകേരനിച  വത്സ്യക്തനിയനാണന്ന്.  ഇകപ്പനാള്  സഭയനിലനിതലങനിലവം
അകദ്ദേഹതനിതന ശ്രദ്ധയനിലക്കൂടനി ഇക്കനാരത്സ്യങ്ങള് തകേനാണവരണവം.

സവംസ്ഥനാന ഗവണ്തമനനില തറേയനിലതവ വകുപ്പനിതന ചുമതലതയനപറേയുന്നതന്ന്
ആലങനാരനികേമനായ  പദവനിയനാതണന്നന്ന്  നമുക്കറേനിയനാവം.  ബഹുമനാനതപ്പട  മന്ത്രനിക്കു
മനാതമനായനി  ഇക്കനാരത്സ്യതനില  ഒനവം  തചെയനാനനാകേനിതലങനിലവം  അകദ്ദേഹതനിതന  കൂടനി
ജനിലയനായതതകേനാണ്ടന്ന് ഇസൗ പ്രശതനിനന്ന് പരനിഹനാരമുണ്ടനാക്കുന്നതനിതനക്കുറേനിചന്ന്  ആകലനാചെനിക്കണവം.
കനരതത   കേബശര്  സനാഹനിബന്ന്  പറേഞ്ഞ  ആവശത്സ്യവം  ആവര്തനിച്ചുതകേനാണ്ടന്ന്  ഞനാന്
നനിര്തനാവം.  ഇക്കനാരത്സ്യതനില  നമുക്കന്ന്  തപനാതസമവനായവം കവണവം.   അനനാവശത്സ്യമനായ
രനാഷ്ട്രശയ  തര്ക്കങ്ങളനികലയന്ന്  കേടക്കുന്നനില.  ഇസൗ  പ്രശവം  മുഴുവന്  ഉണ്ടനാക്കനിവചതന്ന്
ശ്രശ. ലനാലപ്രസനാദന്ന് യനാദവന്ന് കകേന്ദ്ര തറേയനിലതവ വകുപ്പുമന്ത്രനി ആയനിരുന്നകപ്പനാഴനാതണന്നന്ന്
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ശ്രശ.  എ.  പ്രദശപന്ന്  കുമനാര്  പറേയുകേയുണ്ടനായനി,  ആയനിരനിക്കനാവം.  നമുക്കന്ന്  അകദ്ദേഹതത
കുറതപ്പടതനാന് സനാധനിക്കനില. ആ ഗവണ്തമനനിതന  ഇസൗ സഭയനിലനിരനിക്കുന്ന ശ്രശ. ഒ.
രനാജകഗനാപനാല ഒഴനിതകേ മുഴുവനനാളുകേളുവം പനിന്തുണചതനാണന്ന്. എല.ഡനി.എഫന്ന്.-തന കൂടനി
പനിന്തുണകയനാടകൂടനിയനാണന്ന്  യു.പനി.എ.  ഗവണ്തമനണ്ടനായതവം  ശ്രശ.  ലനാലപ്രസനാദന്ന്
യനാദവന്ന് കകേന്ദ്ര തറേയനിലതവ മന്ത്രനിയനായതവം. അതരവം കേനാരത്സ്യങ്ങളനില രനാഷ്ട്രശയമല, ഇസൗ
നനാടനിതല  പതനിനനായനിരക്കണക്കനിനന്ന്  സനാധനാരണ  യനാതക്കനാരുതട  ജശവന്  വചന്ന്  പനനാടന്ന
അവസ്ഥയനികലയനാണന്ന്  കേനാരത്സ്യങ്ങള്  കപനാകുന്നതന്ന്.  അതതകേനാണ്ടന്ന്  എലനാ  അവംഗങ്ങളുവം
എന ഞനാന്  പറേയുന്നനില,  മുഖത്സ്യമന്ത്രനിയുതട  കനതൃതസ്വതനില  പ്രതനിപക്ഷതനിതനയുവം
മറവംഗങ്ങളുതടയുവം  പ്രനാതനിനനിധത്സ്യമുള്ള  ഉന്നതതല  നനികവദകേ  സവംഘവം  ഇസൗ  കസഫനി
വനിഷയവം സവംബന്ധനിചന്ന്   അടനിയനരമനായനി,  പറ്റുതമങനില അടതയനാഴ്ച,  അതലങനില
നനിയമസഭ  കേഴനിഞ്ഞനാലടന്  കകേന്ദ്ര  തറേയനിലതവ  മന്ത്രനിതയ  കേനാണുകേയുവം  ഇക്കനാരത്സ്യതനില
അടനിയനരമനായനി പരനിഹനാരവം കേനാണനാന് കകേന്ദ്ര ഗവണ്തമനനിതന  നനിര്ബന്ധനിക്കുകേയുവം
തചെയണതമന്ന സമവനായമനാണന്ന് ഇസൗ ചെര്ചയനിലൂതട ഉയര്നവകരണ്ടതന്ന്. ഇസൗ സഭയുതട
തപനാതവനികേനാരമനായനി  ഉയര്നവകരണ്ടതവം  ആ  ചെനിനയനാതണനമനാതവം   സൂചെനിപ്പനിച്ചുതകേനാണ്ടന്ന്
ഞനാന് ഇസൗ പ്രകമയതത പനിനനാങ്ങനിതക്കനാണ്ടന്ന് നനിര്ത്തുന.

ശ്രശ  .    ഇ  .    തകേ  .    വനിജയന്:  സര്,   ആനുകേനാലനികേ സനാഹചെരത്സ്യങ്ങള്വച്ചുതകേനാണ്ടന്ന്
തടയനിന്  അപകേടതത  സവംബന്ധനിചന്ന്  ഇതരതമനാരു  ഉപകക്ഷപവം  അവതരനിപ്പനിച
ബഹുമനാനത്സ്യനനായ ടനി.  എ.  അഹമദന്ന്  കേബശറേനിതന ഈയവസരതനില അഭനിനന്ദനിക്കുകേയനാണന്ന്.
നമ്മുതട  രനാജത്സ്യതന്ന് 8500-ഓളവം  തറേയനിലകവ  കസഷനുകേളുവം  178000-തനികലതറേ
പദര്ഘത്സ്യമുള്ളതവം  ദശര്ഘപനാതകേളനായുവം  ഹ്രസസ്വ  പനാളങ്ങളുതമനാതക്കയുള്ളനിടതന്ന്   ഏകേകദശവം
1000 കേനികലനാ മശറര് മനാതമനാണന്ന് നമുക്കന്ന് പല നുകേളനായനി ഉള്ളതന്ന്.  തറേയനിലകവയുമനായനി
ബന്ധതപ്പട  വനിഷയങ്ങള്  പറേയുകമ്പനാള്  അതന്ന്  രനാഷ്ട്രശയ  പ്രശമല.  ഇന്ഡത്സ്യനാ  ഗവണ്തമനന്ന്
എടത   നനിലപനാടനിതന  ഭനാഗമനായനാണന്ന്  തറേയനിലകവയുവം  ഇതരവം  പ്രയനാസങ്ങതള
കനരനിടന്നതതന്ന യനാഥനാര്തത്സ്യവം നനാവം വനിസരനിക്കരുതന്ന്.  ആകഗനാളവലക്കരണതനിതന
ഭനാഗമനായനി  ഇന്ഡത്സ്യന്  തറേയനിലതവ,  സസ്വകേനാരത്സ്യ  വനികദശ  കുതകേകേള്ക്കന്ന്  പണയവം
വയ്ക്കുന്ന  ഒരു  നയതനിതന  ഭനാഗമനായനാണന്ന്  ഇതരവം  വനിഷയങ്ങള്  സവംഭവനിക്കുന്നതന്ന്.
നരസനിവംഹ റേനാവുവനിതന കേനാലവം മുതലതടങ്ങനി കഡനാ.  മന്കമനാഹന് സനിവംഗുവം അതനിനു
കശഷവം ബനി.തജ.പനി.  ഗവണ്തമനവം ശക്തനിയനായനി ആ നയവം തടരുകേയനാണന്ന്.  കകേരള
രൂപശകേരണതനിനുകശഷവം  വര്ഷനാവര്ഷവം  അവതരനിപ്പനിക്കുന്ന  തറേയനിലതവ  ബഡ്ജറ്റുകേള്
കേഴനിഞ്ഞനാല  കകേരളകതനാടന്ന്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്തമതനടക്കുന്ന  നയതനിതനതനിതരയുള്ള
സമരങ്ങള് കകേരളതനിതല യുവജന സവംഘടനകേള്  നടതനിയ അനുഭവവം നമ്മുതട
മുമ്പനിലണ്ടന്ന്.  മലബനാറേനിതന പ്രശങ്ങളുവം  കകേരളകതനാടന്ന് കേനാണനിക്കുന്ന അവഗണനയുവം
ഉയര്തനിപ്പനിടനിച്ചുതകേനാണ്ടന്ന് എതകയനാ സമരങ്ങള് അതമനായനി ബന്ധതപ്പടന്ന് നടതനിയനിടള്ളതനാണന്ന്.
അതനികപ്പനാഴുവം  തടരുനതവന്നതനാണന്ന് യനാഥനാര്തത്സ്യവം.  യഥനാര്തതനില ബനിടശഷുകേനാര്
ഭനാഷനാ  സവംസ്ഥനാനവം  രൂപശകേരനിചനിതലങനിലകപ്പനാലവം  ഇസൗ തറേയനില യനാത അവരുതട
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ഭരണവം ഉറേപ്പനിക്കനാന് സൃഷ്ടനിചതനിനപ്പുറേകതയന്ന് നമുക്കന്ന് ഏതറേ കപനാകേനാന് കേഴനിഞ്ഞനില.
ഏകേകദശവം 17 ലക്ഷവം തതനാഴനിലനാളനികേള് കജനാലനി തചെയ്യുന്ന ഇസൗ സ്ഥനാപനതനില ഇന്നന്ന്
തതനാഴനിലനാളനികേളുതട  എണ്ണവം  13  ലക്ഷമനായനി  കുറേഞ്ഞനിരനിക്കുകേയനാണന്ന്.  വണ്ടനിയുതട
എണ്ണവം വര്ദ്ധനിക്കുകേയുവം തറേയനിലപ്പനാളതനിതന എണ്ണവം കൂടകേയുവം തതനാഴനിലനാളനികേളുതട
എണ്ണവം  കുറേയുകേയുവം  തചെയ്യുന.  എങ്ങതനയനാണന്ന്  ഇതന്ന്  കുറമറ  രശതനിയനില  അപകേട
രഹനിതമനായനി  ഓടനിക്കനാന്  കേഴനിയുന്നതന്ന്?  അകതനാതടനാപ്പവം  തറേയനിലപ്പനാളതനിതല  അപകേടങ്ങള്
മനാതമല,  കേഴനിഞ്ഞ  കേനാലങ്ങളനിതല  സവംഭവങ്ങളുതട  വനിശദനാവംശങ്ങളനികലയന്ന്  കപനാകുന്നനില.
കഗനാധ്ര  സവംഭവതമടതനാല,  നമ്മുതട  സവംസ്ഥനാനവുമനായനി  ബന്ധതപ്പടതനി  കഗനാവനിന്ദ
ചെനാമനിമനാതരകപ്പനാലള്ളവരുതട ആക്രമണങ്ങളുവം ഇസൗ സമയതന്ന് തശവണ്ടനിക്കകേത്തുണ്ടനാകുകേയനാണന്ന്.
സശകേള്ക്കന്ന് മനാനത്സ്യമനായുവം സപധരത്സ്യവുവം യനാത തചെയനാന് കേഴനിയനാത സനാഹചെരത്സ്യവംകൂടനി
സവംജനാതമനാകുനതവന്നന്ന്  നനാവം  കേനാകണണ്ടതണ്ടന്ന്.  അതകപനാതല  കമനാഷണങ്ങള്
നടക്കുന.  ബശഹനാറേനിതലനാതക്ക നടന്നതകപനാലള്ള സവംഭവങ്ങള്,  കേനാട്പ്പനാ ഡനി  യനാത
പണ്ടന്ന്  അനുഭവമനായനിരുന. ബനാഗന്ന്  കേനാണനില,  ആളുകേതളതതന്ന  ചെനിലകപ്പനാള്  കേനാണനാത,
കുടനികേതള  എടത്തുതകേനാണകപനായ  അനുഭവങ്ങതളനാതക്കയുണ്ടനായനിടണ്ടന്ന്.  ഇകപ്പനാള്
അതനിഭശകേരമനായ  രശതനിയനില  നമുക്കന്ന്  സരക്ഷനിതമനായനി  യനാതതചെയനാന്  കേഴനിയനാത
രശതനിയനികലയനാണന്ന്  കകേരളവം  മനാറേനിയനിടള്ളതന്ന്. അതനിതന  ഭനാഗമനായനി  ഇവനിതട  സൂചെനിപ്പനിചത
കപനാലള്ള  സവംഭവങ്ങള്  ഞനാനനിവനിതട  ആവര്തനിക്കുന്നനില,  അതകയതറേ  അപകേട
കകേന്ദ്രങ്ങള്  തറേയനിലമനായനി  ബന്ധതപ്പടന്ന്  നമ്മുതട  സവംസ്ഥനാനത്തുണ്ടന്ന്  എന്നനാണന്ന്
സൂചെനിപ്പനിചതന്ന്.

ചെരക്കന്ന്  യനാതനാകൂലനി,  ഡശസല/തപകടനാള്  വനില  വര്ദ്ധന  എന്നനിവയുമനായനി
ബന്ധതപ്പടതനിതക്കനാണവം നമ്മുതട ജശവനിതതത ബനാധനിക്കുന്ന പ്രശങ്ങള് കകേരളശയ
സമൂഹവം അനുഭവനിക്കുനണ്ടന്ന്.   എലനാ  വര്ഷവുവം ചെരക്കുകൂലനിയനിനതനില വര്ദ്ധനവന്ന്
വരുന.  അതനിതന  ഭനാഗമനായനി  കകേരളതനില  എലനാ  സനാധനങ്ങളുവം  പുറേത്തുനനിന്നന്ന്
വനാകങ്ങണ്ടതനാണന്ന്  എന്നതനിതന  അടനിസ്ഥനാനതനില  നനികതത്സ്യനാപകയനാഗ  ഭക്ഷണ
സനാധനങ്ങളുതട വനില വര്ദ്ധനിക്കുന്നതനിനുവം ഇടയനാകുന. ഇരുടടനി എന്ന നനിലയന്ന് എലനാ
വര്ഷവുവം  ഗവണ്തമനകേള്  തറേയനിലതവ  ബഡ്ജറനിലൂതട  അതരവം  പ്രശങ്ങള്
തകേനാണവരനാറണ്ടന്ന്.  ഇകപ്പനാള്  തറേയനിലതവ  ബഡ്ജറ്റുതതന്ന  ആവശത്സ്യമനിതലന്നന്ന്  തശരുമനാനനിച
സനാഹചെരത്സ്യതനികലയനാണന്ന് കകേന്ദ്ര ഗവണ്തമനന്ന് കപനായനിടള്ളതന്ന്.  ഏതതങനിലവം കസനാണ്
സസ്വകേനാരത്സ്യ  കമഖലയന്ന്  ഏലപ്പനിച്ചുതകേനാടക്കുന്ന  സമശപനങ്ങളനികലയന്ന്   കപനാകേന്ന  തരതനിലള്ള
ചെനിനയുകണ്ടനാ  എന്നന്ന്  സവംശയനികക്കണ്ടനിയനിരനിക്കുന.  ഇവനിതടയനാതണങനില  പഴയ
പനാളങ്ങള്,  അതമനായനി ബന്ധതപ്പടതനി തശവണ്ടനിയുതട കേശകലനാമശററേനിതന പദര്ഘത്സ്യവം
വര്ദ്ധനിപ്പനിക്കുന്ന സനാഹചെരത്സ്യങ്ങളുവം കവഗത വര്ദ്ധനിപ്പനിക്കുന്ന സനാഹചെരത്സ്യങ്ങളുതമനാതക്ക
വരുകമ്പനാഴുവം  പനാളതനിനന്ന്  യനാതതനാരു  മനാറവുവം  വരുന്നനില.  പണ്ടന്ന്  ബനിടശഷുകേനാര്
തകേനാണവന്ന  തറേയനിലപ്പനാളതനിതന  ഉറേപ്പന്ന്  ഇന്നന്ന്  അവനിതട  ഉപകയനാഗനിക്കുന്ന
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തറേയനിലപ്പനാളതനിനനില.  കനരതത കതക്കുവം യൂക്കനാലനിയുവം ഉപകയനാഗനിച്ചുതകേനാണ്ടനാണന്ന്
പനാളവം അവനിതട ഉറേപ്പനിചനിരുന്നതതങനില ഇന്നന്ന് കകേനാണ്ക്രശറന്ന് തചെയന്ന് നനിര്ത്തുന്നതനിതന
ഭനാഗമനായനി അവ ഇളകേനികപ്പനാകുന്ന സനാഹചെരത്സ്യമുണ്ടന്ന്.  കനരതത നമ്മുതട കറേനാഡുകേളനില
എന്.എവം.ആര്.  തതനാഴനിലനാളനികേള് ഉള്ളതകപനാതലതതന്ന തറേയനില പരനികശനാധനിക്കനാന്
കൂടതല  തതനാഴനിലനാളനികേളുണ്ടനായനിരുനതവന്നന്ന്  മനാതമല,  തറേയനിലനിതന  ഓരങ്ങളനില
അന്നന്ന് ഭനാവനി കേണക്കനാക്കനി എടത ഭൂമനികേളനില അവര്ക്കന്ന് കൃഷനി തചെയനാന് അവസരവം
നലകേനിതക്കനാണ്ടന്ന്  ഏതസമയവുവം  തറേയനിലനിതന കസ്നേഹനിക്കുന്ന  രശതനിയനികലയന്ന്  തതനാഴനിലനാളനിതയ
തകേനാണകപനാകുന്ന അവസരവം അനണ്ടനായനിരുന.  ഇന്നതന്ന് മനാറേനി.  കകേരളതനിതല 250
കകേന്ദ്രങ്ങള്  അപകേടഭശഷണനിയുള്ള  രശതനിയനിലനാതണന്നന്ന്  തറേയനിലതവ  തതന്ന പറേയുകേയനാണന്ന്.
അങ്ങതനയനായനാല നമ്മുതട രനാജത്സ്യതത ജനങ്ങളുതട  സ്ഥനിതനിതയനനാണന്ന്, എതകയതറേ
ആശങകയനാടകൂടനിയനാണന്ന്  നമ്മുതട  നനാടനില  ജനങ്ങള്  യനാത  തചെയ്യുന്നതതന്നന്ന്
ആകലനാചെനിക്കണവം.  അങ്ങതന  പറേയനാനുള്ള  ചെങ്കൂറവം  എങ്ങതനയുണ്ടനായനി;  അതന്ന്
പരനികശനാധനിചന്ന്  കുറമറ  നടപടനിയനികലയന്ന്  കപനാകകേണ്ടതന്ന്  മനാകനജന്ന് തമനനാണന്ന്.  250
കകേന്ദ്രങ്ങളനില  അപകേട  ഭശഷണനിയനിലനാണന്ന്  കകേരളതനിതല  തറേയനിലപ്പനാളങ്ങള്
എനപറേയുന്ന സനാഹചെരത്സ്യതത നനാവം  ഏതന്ന്  രശതനിയനിലനാണന്ന്  കേനാകണണ്ടതന്ന്;   ലനാഭവം
മനാതവം ലക്ഷത്സ്യവംവയ്ക്കുകേ എന്ന സമശപനവുമനായനി കപനാകുന്നതതകേനാണ്ടന്ന് ഇതതനാനവം അത
ഗസൗരവകമറേനിയ പ്രശമല എന്ന നനിലയനിലനാണന്ന്  കപനാകുന്നതന്ന്.  ഇകപ്പനാള് ഗള്ഫന്ന്  യനാതയുമനായനി
ബന്ധതപ്പടന്ന്  വനിമനാനക്കൂലനിതയക്കുറേനിചന്ന്  സഭയനില  പലരുവം  സൂചെനിപ്പനിചനിടണ്ടന്ന്.   ഗള്ഫനികലയന്ന്
ഏറവുവം കൂടതല ആളുകേള് കപനാകുന്ന സമയതന്ന് ടനിക്കറനിതന ചെനാര്ജ്ജന്ന് വര്ദ്ധനിപ്പനിക്കുകേയനാണന്ന്.
ഇകപ്പനാള്  ഏറവുവം  കൂടതല  ആളുകേള്  യനാതതചെയ്യുന്ന  സമയതന്ന്  തറേയനിലതവ
ടനിക്കറനിതന  ചെനാര്ജ്ജന്ന്  വര്ദ്ധനിപ്പനിക്കനാന്  ഗവണ്തമന  ആകലനാചെനിക്കുകേയനാണന്ന്.  ഇതന്ന്
തറേയനിലതവ ഒരു കേനാലത്തുവം തചെയനാത കേനാരത്സ്യമനാണന്ന്.  ഇതനിതന ശക്തമനായനി   എതനിര്ക്കണവം.
ഏറവുവം കൂടതലനാളുകേള് പുറേകതയന്ന് യനാത തചെയ്യുന്ന ഒരു സവംസ്ഥനാനമനാണന്ന് കകേരളവം.
ഇന്ഡത്സ്യയനിതല   സവംസ്ഥനാനങ്ങതളടതന്ന്  പരനികശനാധനിചനാല  ഇന്ഡത്സ്യന്  പടനാളക്കനാര്,
കേനാശ്മശരനില  യുദ്ധ  മുന്നണനിയനിലനാണകലനാ,  അവരുതട  കുടവംബങ്ങളുവം  മറന്ന്  ഇതര
സവംസ്ഥനാനങ്ങളനില  പണനിതയടക്കുന്നവരുവം   യനാത തചെയ്യുന്നതന്ന്  തശവണ്ടനിയനിലനാണന്ന്.
അതരവം  സമയങ്ങളനില  ചെനാര്ജ്ജന്ന്  വര്ദ്ധനിപ്പനിക്കനാന്  തറേയനിലതവ  തശരുമനാനനിക്കുകേയനാണന്ന്.
മനുഷത്സ്യ  ജശവനിതതനിനന്ന്  വനിലകേലപ്പനിക്കനാതത,  എങ്ങതന  ലനാഭമുണ്ടനാക്കനാതമന്ന
സമശപനതനികലയന്ന് അവര് കപനാകുകേയനാണന്ന്.  ഇതതനാരു സര്വ്വശസന്ന് തസകറേനാണന്ന്.  ആ
സര്വ്വശസന്ന്  തസകറേലനാതത  അവര്  മനാറനതവന്നനാണന്ന്  ഞനാന്  സൂചെനിപ്പനിചതന്ന്.
ആകഗനാളവലക്കരണ  സമശപനതനിതന  തടര്ചയനായുണ്ടനാകുന്ന  അനുഭവങ്ങളുതട
ഭനാഗമനായനാണന്ന് ഇതരവം ഇരുടടനികേള് നമ്മുതട കമല വരുന്നതന്ന്.

അപകേട  വനിഷയങ്ങതളനാതക്ക  കനരതത  സൂചെനിപ്പനിചതതകേനാണ്ടന്ന്  ഞനാന്
അതനാവര്തനിക്കുന്നനില.  നമുക്കന്ന്  മനികേച  കസഷനുകേളുവം  അതമനായനി  ബന്ധതപ്പട  വൃതനിയുള്ള
വണ്ടനികേള്,  അതനിതന ഡനിജനിറപലകസഷന്, നല രശതനിയനിലള്ള കേമന്യൂണനികക്കഷന്,
1484/2019
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അടനിസ്ഥനാന  സസൗകേരത്സ്യ  വനികേസനവം,  കൂടതല  തതനാഴനിലവസരങ്ങള്  ഇതതനാതക്ക
അനനിവനാരത്സ്യമനായനാല മനാതകമ ഇതരവം പ്രശങ്ങളനില പരനിഹനാരമുണ്ടനാക്കനാന് കേഴനിയുകേയുള്ളൂ.  ആ
നനിലയനികലയന്ന് നമുക്കന്ന് കപനാകേണവം.  സര്വ്വശ്രശ റനി.  വനി.  രനാകജഷന്ന്,  തജയനിവംസന്ന് മനാതദ്യു,
സനി.  തകേ.  നനാണു തടങ്ങനി ഒകടതറേ  എവം.എല.എ.-മനാര്  സ്ഥനിരവം  യനാത തചെയ്യുന്നതന്ന്
എസന്ന്3  കകേനാചനിലനാണന്ന്.  അതനിതന സ്ഥനിതനി വനാസ്തവതനില നനിയമസഭ ശ്രദ്ധനികക്കണ്ടതനാണന്ന്.
എലനി,  പനാറ എന്നനിവയുതട ശലത്സ്യവം,  ഷടര് തനാഴനാന് കേഴനിയനില,  ബര്തന്ന് നനിരപ്പുള്ളവ
യനായനിരനിക്കനില,  പലരശതനിയനില   തപനാളനിഞ്ഞനിരനിക്കുവം,  പല റ്റുണ്ടനാവനില.  നമ്മുതട
എവം.എല.എ.-മനാരുതട കൂതട പനി.എ.  മനാരുണ്ടനാകുവം.  പനി.എ.  മനാര്ക്കന്ന് റേനിസര്കവഷന്
കേനിടനില.  നമ്മുതട ഒടമനിക്ക മലയനാള പതങ്ങളുവം ഇവംഗശഷന്ന് പതങ്ങളുവം നനിലത്തുവനിരനിചന്ന്
കേനിടന്നനാണന്ന്  അവര്  യനാത  തചെയ്യുന്നതന്ന്.  വൃതനിഹശനമനായ  ഈ  വണ്ടനിയനില
തതന്നയനാണന്ന് മലബനാറേനിലനനിന്നന്ന് ഏറവുവം കൂടതല കേത്സ്യനാന്സര് കരനാഗനികേള് ഇകങ്ങനാടന്ന്
വരുന്നതന്ന്.  അതനില  ഇ.കേദ്യു.  റേനിലശസന്ന്  തചെയ്യുകമ്പനാള്  ആദത്സ്യതത  പരനിഗണന  അവര്ക്കനാണന്ന്.
ഇസൗ  കരനാഗനികേളുവം  എസന്ന്3 കകേനാചനിലനാണന്ന്  കൂടതലനായുമുണ്ടനാകുന്നതന്ന്.  അങ്ങതന
തനിങ്ങനിനനിറേഞ്ഞനാണന്ന്  കപനാകുന്നതന്ന്.  മലബനാര്  കമഖലയനിലനനിന്നന്ന്  ഉകദത്സ്യനാഗസ്ഥര്,
വനിദത്സ്യനാര്തനികേളുള്തപ്പതട വരുന്ന കകേനാച്ചുകേളനില  കേടക്കനാന് കേഴനിയനാത രശതനിയനില,
കലനാറേനികേളനില  കലനാഡന്ന്  കേയറ്റുന്നതകപനാതലയനാണന്ന്   ആളുകേള്  വരുന്നതന്ന്.   ഇതയുവം
ഭശകേരമനായ  അനരശക്ഷവം  ടനാക്കനിലതണ്ടന്നന്ന്  മനസനിലനായനാല  അതനിതന  അപകേടവം
എതമനാതവം ഭശകേരമനായനിരനിക്കുതമന്നന്ന് ആകലനാചെനിക്കണതമനകൂടനി ഞനാന് സൂചെനിപ്പനിക്കുകേയനാണന്ന്.

ശ്രശ  .   റനി  .   വനി  .   രനാകജഷന്ന്: സര്,  വടകക്ക  മലബനാറേനിതല  എവം.എല.എ.-മനാരുതട

കൂതട വരുന്ന പനി.എ.-മനാര്ക്കന്ന് ഒരനിക്കലവം റേനിസര്കവഷന് കേനിടനാറേനില.   ഗസൗരവമനായ ഒരു

വനിഷയമനാണന്ന്  ബഹുമനാനത്സ്യനനായ  ഇ.  തകേ.  വനിജയന്  ഇവനിതട  സൂചെനിപ്പനിചതന്ന്.

തറേയനിലകവയുതട ചുമതലയുള്ള ബഹുമനാനതപ്പട മന്ത്രനിയുതട ശ്രദ്ധയനില ഇസൗ വനിഷയവം

തകേനാണവകരണ്ടതകല;  ഇതനിനന്ന്  പരനിഹനാരമുണ്ടനാക്കനാന്  എവം.എല.എ.-മനാരുതടയുവം

കേവംപനാനനിയനനായനി യനാത തചെയ്യുന്ന പനി.എ.-മനാരുതടയുവം പ്രകതത്സ്യകേനിചന്ന് പനി.എ.-മനാര്ക്കന്ന്

റേനിസര്കവഷന് ഉറേപ്പുവരുതനാന് ആവശത്സ്യമനായ നടപടനി  സസ്വശകേരനിക്കനാന് സവംസ്ഥനാന

ഗവണ്തമനന്ന് നടപടനി സസ്വശകേരനികക്കണ്ടതകല?

ശ്രശ  .    ഇ  .    തകേ  .    വനിജയന്:  സര്,  ഇസൗ  വനിഷയവം  ഗസൗരവതനിതലടതന്ന്  ബഹുമനാനതപ്പട

തചെയറവംകൂടനി  എവം.എല.എ.-മനാരുതടയുവം പനി.എ.-മനാരുതടയുവം യനാതനാസസൗകേരത്സ്യവം ഉറേപ്പു

വരുകതണ്ടതണ്ടന്ന്.  മനിക്കവനാറവം  ദനിവസങ്ങളനില  പനി.എ.-മനാര്ക്കന്ന്  റേനിസര്കവഷന്  കേനിടനാറേനില.

ഞങ്ങള്ക്കുതതന്ന  കേനിടനാത  ചെനില  ദനിവസങ്ങളുണ്ടന്ന്.  അതന്ന്  നമള്  പറേയനാറേനില.

എവം.എല.എ.-മനാര്ക്കന്ന്  കേനിടനിയനിതലന  പറേകയണ്ട  എനകേരുതനിയനാണന്ന്   പറേയനാതനിരുന്നതന്ന്.

അതനിതനനാരു പരനിഹനാരമുണ്ടനാകക്കണ്ടതനാണന്ന്.
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ശ്രശ  .   എന്  .   എ  .   തനലനിക്കുന്നന്ന്  : സര്,  ശ്രശ.  റനി.  വനി.  രനാകജഷന്ന്  പറേഞ്ഞത
കപനാതല  മതറനാരു  പ്രധനാനതപ്പട  കേനാരത്സ്യവം  എവം.എല.എ.-മനാര്ക്കുവം  പനി.എ.-മനാര്ക്കുവം
കൂപ്പണ് ഉപകയനാഗനിചന്ന് ടനിക്കതറടതനാലവം സശറന്ന് കേനിടനിയനിതലങനില ഒരനിക്കലവം റേശഫണ്ടന്ന്
കേനിടനില.  അതന്ന് നമള് ഗസൗരവമനായനി എടകക്കണ്ട കേനാരത്സ്യമകല?

ശ്രശ  .    ഇ  .    തകേ  .    വനിജയന്:  സര്,  എവം.എല.എ.-മനാരുതട  പ്രശവം  മനാതമനായത
തകേനാണ്ടനാണന്ന്  ഇക്കനാരത്സ്യവം  പറേയനാതനിരുന്നതന്ന്.  അതന്ന്  നമ്മുതട  സ്ഥനിരവം  അനുഭവമനാണന്ന്.
അതകപനാതല നമള് ഒ.ഡനി.എഫന്ന്.  പ്രഖത്സ്യനാപനിച്ചു.  ബഹുമനാനതപ്പട മുഖത്സ്യമന്ത്രനി അതന്ന്
സൂചെനിപ്പനിക്കുകേയുവം  തചെയ്തു.  ഇതതനാതക്ക  പ്രഖത്സ്യനാപനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞനാലവം  തടയനിന്  യനാതയനിടയനില
വനിസര്ജ്ജനിക്കന്ന   മലവുവം  മൂതവുവം   തറേയനിലനികലയനാണന്ന്  ഒഴുക്കുന്നതന്ന്.  അതന്ന്   പനാളതനിതന
ഉറേപ്പനിതന  ബനാധനിക്കുകേയുവം  തരുമ്പനിക്കനാനുള്ള  സനാഹചെരത്സ്യമുണ്ടനാകുകേയുവം  തചെയ്യുവം.  തവള്ളവുവം
മൂതവുതമലനാവം  കചെര്ന  പനാളതനിതന  ഉറേപ്പന്ന്  കുറേയനാനുള്ള  സനാഹചെരത്സ്യവം  സൃഷ്ടനിക്കുകേയനാണന്ന്.
മനാതമല, ഒരു പരനിഷ്കൃത സമൂഹതനില ഒരനിക്കലവം അതന്ന് പനാടനിലനാതതനാണന്ന്.  ഏറവുവം
കൂടതല തവയനില കേനിടതമനള്ളതതകേനാണ്ടന്ന് തറേയനിലനിനടതനാണന്ന് പപ്പടവം ഉണക്കുന്നതന്ന്.
നമള്  തടയനിനനില  കപനാകുകമ്പനാള്  പപ്പടവം   ഉണക്കുന്നതന്ന്  കേനാണനാവം. മലനിനജലവം
പപ്പടതനില വശണന്ന് നനഞ്ഞുതകേനാണ്ടനിരനിക്കുവം.  പവകുകന്നരമനാണന്ന് അവര് പപ്പടതമടതന്ന് മനാറനി
വയ്ക്കുന്നതന്ന്.

തതനാഴനിലനാളനികേളുതട  കഷനാര്കടജന്ന്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനന്ന്  തനാലനാലനികേ  തതനാഴനിലനാളനികേതള
വനിളനിക്കുവം.  ഇതര സവംസ്ഥനാന തതനാഴനിലനാളനികേതളകയനാ നമ്മുതട തതനാഴനിലനാളനികേതളകയനാ
കുറവംപറേഞ്ഞനിടന്ന്  കേനാരത്സ്യമനില.  പവദഗത്സ്യമുള്ള  തതനാഴനിലനാളനികേള്  കവണ്ട  സ്ഥനാനതന്ന്
തറേയനില എതനന്നറേനിയനാത തതനാഴനിലനാളനികേതള വചനാണന്ന് കജനാലനി തചെയനിപ്പനിക്കുന്നതന്ന്.
ഈ കേനാരത്സ്യവംകൂടനി സരക്ഷനിതതസ്വവുമനായനി ബന്ധതപ്പടന്ന് ഗസൗരവപൂര്വ്വവം ആകലനാചെനികക്കണ്ട
പ്രശമനാതണന്നനാണന്ന്  എനനിക്കന്ന്  പറേയനാനുള്ളതന്ന്.  പഴയ സനിനനിമകേളനിതലനാതക്ക മദനാസന്ന്
തറേയനിലകവ  കസഷനുകേളനാണന്ന്  കേനാണനിക്കനാറള്ളതന്ന്.  മനുഷത്സ്യതര  ഏറവുവം  കൂടതല
ആകേര്ഷനിക്കുന്ന ഒന്നനാണന്ന് തശവണ്ടനി.  കുഞ്ഞുനനാളനില നമതള പഠനിപ്പനിക്കുന്നതതതന്ന
'കൂകൂകൂകൂ  തശവണ്ടനി'  എന  പറേഞ്ഞനാണന്ന്.  അതതകേനാണ്ടന്ന്  തറേയനിലകവ  കസഷന്
കേനാണുകമ്പനാള് നമുതക്കനാരു പ്രകതത്സ്യകേ ആകേര്ഷണവം കതനാനവം.  നമ്മുതട തറേയനിലകവ
കസഷനുകേളനില  ഒരു  മനാറവുവം   വന്നനിടനില.  അനര്കദ്ദേശശയ  നനിലവനാരങ്ങതളനാതക്ക
പറേയുനണ്ടന്ന്.  തറേയനിലകവ  കസഷനനില  എതനിക്കഴനിഞ്ഞനാല  സരക്ഷനിതമനായനി  അവനിതട
ഒരനാള്ക്കനിരനിക്കനാനുള്ള സസൗകേരത്സ്യവം കവണവം.  നനാഗ്പൂര് തകേനാള്ളക്കനാരുതട കകേന്ദ്രമനായനിരുന്നകലനാ,
പതക്ഷ ഇവനിതടനനിന്നന്ന് ഉതകരനത്സ്യയനിലള്ള തറേയനിലകവ കസഷനുകേളനി ല കപനായനാല
കലനാഡ്തജടക്കനാതത  കുടവംബതനിനന്ന്  അവനിതട  തനാമസനിക്കനാന്  കേഴനിയുവം.  അത
മകനനാഹരമനായ  തറേയനിലകവ  കസഷനുകേള്  ഇനത്സ്യയനിലണ്ടന്ന്.  പകക്ഷ  കകേരളതനിതന
സ്ഥനിതനി അതല എന്നതനാണന്ന് പ്രശവം.

ശ്രശ  .    ആര്  .    രനാമചെന്ദ്രന്:  സര്,  കകേരളതനിതല  മനിക്കവനാറവം  തറേയനിലകവ
കസഷനുകേളുവം യനാതതനാരുവനിധ മനാറവുമനിലനാതത പഴയ അവസ്ഥയനില തടരുകേയനാണന്ന്.
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ശ്രശ  .    ഇ  .    തകേ  .    വനിജയന്:  സര്,  അതനിതനനാരു മനാറവം  വരുതനാന് നമുക്കന്ന്  നല
ശ്രദ്ധകവണവം.  കകേരളതനിലനനിനള്ള  കകേന്ദ്ര  മന്ത്രനിമനാര്  അവനിതട  കപനായനാല
പരനിഗണനികക്കണ്ടതന്ന്,  ഇനത്സ്യയനാതകേ  ഒനകപനാതല  കേനാണണതമങനിലവം  കകേരളതത
മറേനകപനാകേനാന്  പനാടനില.  തറേയനിലകവയുമനായനി  ബന്ധതപ്പടന്ന്  എതനങനിലവം  തചെയനാന്
കേഴനിഞ്ഞനില  എന്നതനാണന്ന്  സസ്വനാതന്ത്രത്സ്യനാനനര  ഭരണവം  നടതനി  ഇതയുവം  വര്ഷവം
കേഴനിഞ്ഞനിടവം ഉണ്ടനായനിടള്ളതന്ന്.    എലനാ വര്ഷവുവം ബഡ്ജറന്ന്  അവതരനിപ്പനിക്കുകമ്പനാള്
കകേരളകതനാടന്ന്  കേനാണനിക്കുന്ന  അവഗണനയ്തക്കതനിതര  എലനാ  വനിഭനാഗവുവം  സമരവം
നടത്തുമനായനിരുന;  എനപറേഞ്ഞനാല  കകേരളതനിതല  തറേയനിലകവകയനാടന്ന്  കേനാണനിച
അവഗണനയനായനിരുന അതതന്നന്ന് കേനാകണണ്ടതണ്ടന്ന്. തഫഡറേല സവംവനിധനാനതനിതന
പ്രശങ്ങതളനാതക്ക  ചെര്ച  തചെയ്യുകമ്പനാള്  ഇതവം  നമള്  ഗസൗരവമനായനി  കേനാണണവം.
വര്ഷങ്ങളനായനി  പനാളങ്ങള്  മനാറ്റുന്ന  സമശപനങ്ങളനികലയന്ന്  തറേയനിലകവ  കപനാകേനാതതനിതന
അടനിസ്ഥനാനതനിലനാണന്ന്  ഇതരവം  ഭശകേരമനായ  അപകേടങ്ങളനികലയന്ന്  കപനാകുന്നതന്ന്.
ഇനനിതയനാരു  ദുരനമുണ്ടനായനാല  അതതതമനാതവം  ഭശകേരമനായനിരനിക്കുതമന്നന്ന്  നമുക്കന്ന്
പറേയനാന് കേഴനിയനില.  അതകയതറേ  യനാതക്കനാരനാണന്ന്  ഒരു വണ്ടനിയനിലള്ളതന്ന്.  അവനിതട
നനിശയനിചതനിതനക്കനാകളതറേ ആളുകേളനാണന്ന് യനാത തചെയ്യുന്നതന്ന്. കകേരളശയ സമൂഹതനില
ടനിക്കതറടക്കനാതത  യനാത  തചെയ്യുന്നവരുതട  എണ്ണവം  വളതര  കുറേവനാണന്ന്.  എലനാകപരുവം
ടനിക്കതറടതന്ന്  യനാത തചെയ്യുന്നവരനാണന്ന്.  എ.സനി.  ടനിക്കതറടതവര്ക്കന്ന്  സ്ലേശപ്പറേനിലനാണന്ന്
യനാത തചെകയണ്ടനിവരുന്നതന്ന്. അതകയതറേ തനിരക്കനാണന്ന് എ.സനി.-യനില.  ഈ വനിഷയവം
ഞങ്ങതളനാതക്ക  ഇവനിതട  ഗസൗരവപൂര്വ്വവം  ചെര്ച  തചെയന്ന്  ഈ  പ്രശതനിനന്ന്  പരനിഹനാര
മുണ്ടനാക്കനാനനാവശത്സ്യമനായ  എലനാ  ശ്രമങ്ങളുവം  ഗവണ്തമനനിതന  ഭനാഗത്തുനനിനമുണ്ടനാകേണവം.
അതനിനന്ന്  കൂടനായനി  നമുക്കന്ന്  പരനിശ്രമനിക്കനാവം  എനപറേഞ്ഞുതകേനാണ്ടന്ന്  ഞനാന്  എതന
വനാക്കുകേള് അവസനാനനിപ്പനിക്കുന.

കഡനാ  .    എന്  .    ജയരനാജന്ന്:  സര്,  തടയനിന്  യനാത  എനവം  ഒരനുഭവമനാണന്ന്.
മുകന്നനാകടനാടന്ന  തടയനിനനിതല  പനികന്നനാകടനാടന്ന  കേനാഴ്ച  ഒരുപതക്ഷ  ബനാലത്സ്യവം  മുതല
ജശവനിതതനിതന  അനത്സ്യവംവതര  ഏറവുവം  രസകേരമനായ  ഒന്നനാണന്ന്.  നമതളകപ്പനാഴുവം
ഏറവുവം  കൂടതല  സകനനാഷനിക്കുകേയുവം  ഓര്ക്കുകേയുതമനാതക്ക  തചെയ്യുന്നതന്ന്  നമ്മുതട
തടയനിന് യനാതതതന്നയനാണന്ന്.  പകക്ഷ ഇന്നന്ന്  രനാതനികേനാലങ്ങളനില സസ്വസ്ഥമനായനി   തടയനിനനില
കേനിടനറേങ്ങനാന്  കേഴനിയുകമനാ?  തടയനിന്  യനാത  ഭശതനിജനകേമനായ  അനുഭവമനായനി
മനാറകേയനാണന്ന്.  ഇവനിതട  സൂചെനിപ്പനിചതന്ന്   വളതര ഗസൗരവമനായനിടതള്ളനാരു വനിഷയമനാണന്ന്.
അടതകേനാലതന്ന്  നമ്മുതട  സവംസ്ഥനാനത്തുണ്ടനായ  തടയനിനപകേടങ്ങളുമനായനി  ബന്ധതപ്പടള്ള
വനിഷയങ്ങള്  ഇവനിതട ചെര്ച തചെയ്യുകമ്പനാള്,  യനാദൃശനികേമനായനിരനിക്കനാവം, 1931 നവവംബര്
മനാസവം  4-ാം  തശയതനിയനാണന്ന്  തനിരുവനനപുരതത  തറേയനിലകവ  കസഷന്  കലനാഞന്ന്
തചെയ്യുന്നതന്ന്.   നനാതള   നവവംബര്  4  ആണന്ന്.  ഏകേകദശവം  30.6  കേനി.മശറര്  പദര്ഘത്സ്യതനില
കബപ്പൂരനിലനനിന്നന്ന്  തനിരൂരനികലയന്ന്  ആരവംഭനിച  തടയനിനനാണന്ന്  നമ്മുതട  സവംസ്ഥനാനതത
ആദത്സ്യതത തടയനിന്.  പനിന്നശടന്ന്  നമ്മുതട  തറേയനിലകവയന്ന്   ധനാരനാളവം  മനാറങ്ങളുണ്ടനായനി.
വടകക്ക  മലബനാറേനിലനാണന്ന്  യഥനാര്തതനില  തടയനിനനിതന  തടക്കവം.  കകേരളതനില
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മധത്സ്യതനിരുവനിതനാവംകൂറേനിലവം തതക്കന് തനിരുവനിതനാവംകൂറേനിലതമനാതക്ക തടയനിനുകേള് കേടന
വരുന്നതന്ന്  പനിന്നശടനാതണന്നനാണന്ന്  എനനിക്കന്ന്  കതനാനന്നതന്ന്.  ഏതനായനാലവം  150  വര്ഷ
കേനാലതത  ചെരനിതതനിലൂതട  കേടനകപനാകുകമ്പനാള്  ഇവനിതട  സൂചെനിപ്പനിചതകപനാതല
നമ്മുതട  തറേയനിലകവ  കസഷനുകേള്ക്കുവം  തടയനിനുകേള്ക്കുവം  കേനാകലനാചെനിതമനാതയനാരു
മനാറമുണ്ടനായനില. എക്കനാലത്തുവം നമ്മുതട സവംസ്ഥനാനതനികനനാടന്ന് തറേയനിലകവ മന്ത്രനാലയവം
അവഗണന  പുലര്തനിയനിരുനതവന്നതനാണന്ന്  ഏറവുവം  പ്രധനാനതപ്പട  കേനാരത്സ്യവം.  ഒരുപകക്ഷ
പനാലക്കനാടന്ന്  ഡനിവനിഷതനക്കനാള്  തചെറേനിയ  മനാവംഗ്ലൂര് ഡനിവനിഷനന്ന്  ഒരു  കസനാണ്  തകേനാടക്കനാന്
തയനാറേനായകപ്പനാഴുവം  കകേരളതത  ആ  കേനാരത്സ്യതനില  അവഗണനിച  ചെരനിതമനാണുള്ളതന്ന്.
പലകപ്പനാഴുവം ബഡ്ജറനില ഏതനാനുവം പുതനിയ തടയനിനുകേള് പ്രഖത്സ്യനാപനിക്കുന്നതനിനപ്പുറേവം
അടനിസ്ഥനാനപരമനായനി  നമ്മുതട തറേയനിലകവ കസഷനുകേളുവം അതനിതന സനാധത്സ്യതകേളുവം
സനാഹചെരത്സ്യങ്ങളുതമനാതക്ക  പൂര്ണ്ണമനായനി  നല  നനിലയനികലയ്തക്കതനിയനിടനില.   ടനിക്കതറടതന്ന്
യനാത  തചെയ്യുന്ന  മകനനാഭനാവമുള്ളവരനാണന്ന്  മലയനാളനികേള്.  മലയനാളനികേള്ക്കന്ന്  ടനിക്കറനിലനാതത
തട  യനിനനില കേയറേനാന് മടനിയനാണന്ന്. വളതര അപൂര്വ്വവം ആളുകേള് മനാതകമ അങ്ങതനയലനാതതയുള്ളൂ.
അതതകേനാണതതന്ന  തറേയനിലകവയന്ന്  ഏറവുവം  കൂടതല  വരുമനാനവം  ലഭനിക്കുന്ന  ഒരു
സവംസ്ഥനാനവം  കൂടനിയനാണന്ന്  കകേരളവം.  നമ്മുതട  സവംസ്ഥനാനതന്ന്   അടതകേനാലതനാണന്ന്
ഇതയുവം അപകേടങ്ങളുണ്ടനാകുന്നതന്ന്.  ഇവനിതട സൂചെനിപ്പനിച കേനാരത്സ്യങ്ങളനികലയന്ന് കേടക്കുന്നനിതലങനിലവം
കൃതത്സ്യമനായനി ഇതന്ന്   ശ്രദ്ധനിക്കനാനുള്ള സവംവനിധനാനവം,  അതനിനുള്ള ഉകദത്സ്യനാഗസ്ഥരുതടയുവം
ജശവനക്കനാരുതടയുവം  കുറേവന്ന്  ഇവതയനാതക്ക  ഇതനിതന  പ്രതനികൂലമനായനി  ബനാധനിക്കുന
എന്നതനാണന്ന്  ഏറവുവം  പ്രധനാനതപ്പട  കേനാരത്സ്യവം.  അകതനാതടനാപ്പവംതതന്ന  നമ്മുതട  പരനികശനാധനനാ
സവംവനിധനാനവം  ശക്തനിതപ്പടകതണ്ടതണ്ടന്ന്. ഈ കേനാരത്സ്യതനില കേനാണനിക്കുന്ന അവഗണന
വളതര ഗസൗരവമുള്ളതനാതണന്നന്ന്  പറേയനാന് കേനാരണവം,  ഇന്നന്ന്  മനാധത്സ്യമതനില വതന്നനാരു
വനാര്തയുണ്ടന്ന്. "പുതനിയ എ.സനി.  തശടയര് കകേനാച്ചുകേളനില സനി.സനി.ടനി.വനി.  കേത്സ്യനാമറേയുവം
ജനി.പനി.എസവം."  ഇനത്സ്യന് തറേയനിലകവ തതന്ന മതറനാരു സവംസ്ഥനാനതന്ന് നടപ്പനാക്കനാന്
കപനാകുന്ന  പദ്ധതനിയനാണനിതന്ന്.  അവനിതട  തശടയര്  കകേനാച്ചുകേളനില  സനി.സനി.ടനി.വനി.-യുവം
ജനി.പനി.എസവം ഉള്തപ്പതടയുള്ള ആധുനനികേ സവംവനിധനാനങ്ങള് നടപ്പനാക്കനാന് ഇനത്സ്യന്
തറേയനിലതവ തയനാറേനാകുന്ന സന്ദര്ഭതനിലനാണന്ന് നമ്മുതട നനാടനിതല പഴയ പനാളങ്ങളുമനായനി
തറേയനിലതവ മുകന്നനാടകപനാകുന്നതന്ന്.  പ്രകതത്സ്യകേനിചന്ന് പനാളതനിനടനിയനിലള്ള തമറല പത്തു
വര് ഷവം കേഴനിയുകമ്പനാള് ഇളക്കനി മനാറനി  രണ്ടനാമതന്ന്  റേശഫനികന്ന്  തചെയണതമന്നനാണന്ന് ചെടവം.
അതതനാനവം  പനാലനിക്കനാതത  അപകേടകേരമനായ  യനാതകേളനാക്കനി  മനാറ്റുന്ന  ഒരവസ്ഥയനാണുള്ളതന്ന്.
ഒരുപതക്ഷ  സരക്ഷ നിതമനായ  യനാതയനായനിരുന  നമ്മുതട  തടയനിന്  യനാതകേതളന്നതന്ന്
കേനാലതനിതന  ഓര്മകേളനായനി  മനാറകമ്പനാള്  വശണവം  അതനികലയന്ന്  തനിരനിച്ചുവരനാനുള്ള
ഗസൗരവമനായ ചെനിനകേള് തശര്ചയനായുമുണ്ടനാകേണവം.  വളതര കേനാലനികേമനായതവം നമ്മുതട
സവംസ്ഥനാനതത  വളതര  ഗുരുതരമനായനി  ബനാധനിക്കുന്നതമനാതയനാരു  വനിഷയമനാണന്ന്  ഇവനിതട
അവതരനിപ്പനിചതന്ന്. പ്രകമയതത ആത്മനാര്തതകയനാതട പനിനനാങ്ങനിതക്കനാണ്ടന്ന് നനിര്ത്തുന.
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ശ്രശ  .     തകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന്:  സര്,  പ്രകമയനാവതനാരകേനുവം  അനുബന്ധ
പ്രഭനാഷകേരുതമലനാവം പറേഞ്ഞ അഭനിപ്രനായകതനാടന്ന് ഞനാന് കയനാജനിക്കുകേയനാണന്ന്.  ഇവനിതട
നടന്ന ചെര്ച യനാതനാ സരക്ഷയുമനായനി ബന്ധതപ്പടതനാണന്ന്.  എവം.എല.എ.-മനാരുതടയുവം
പനി.എ.-യുതടയുവം  ടനിക്കറന്ന്  കേണ്കഫവം  ആകയനാ  എന്നതല  വനിഷയവം.  അതന്ന്  നമുക്കന്ന്
പനിന്നശടന്ന് ചെര്ച തചെയനാവം. എതന കുടനിക്കനാലതന്ന് ഏറവുമധനികേവം  പനാടനിനടന്ന പനാടന്ന്

കൂകൂകൂകൂ തശവണ്ടനി 

കൂകേനിപ്പനായുവം തശവണ്ടനി

കേലക്കരനി തനിനവം തശവണ്ടനി 

എന്നനാണന്ന്. ആ തശവണ്ടനിതയനാതക്ക മനാറേനി ഇകപ്പനാള് ഡശസല വണ്ടനിയനായനി, പവദദ്യുതനി
വണ്ടനിയനായനി.  ഇങ്ങതനതയനാതക്കയുള്ള  മനാറവം  വതന്നങനിലവം  അതനികനനാതടനാപ്പവം  അതന്ന്
മരണവണ്ടനിയുവം മനാരണവണ്ടനിയുമനായനി മനാറേനിതക്കനാണ്ടനിരനിക്കുകേയനാണന്ന്.  കേഴനിഞ്ഞ മനാസവം
കദശനാഭനിമനാനനിയനില  ഒരു  കലഖന  പരമ്പര  പ്രസനിദ്ധശകേരനിചകപ്പനാള്  അതനിതല  റേനികപ്പനാര്ടര്
ശ്രശ.  ജയകൃഷ്ണന് നരനിക്കുടനിയുതട കലഖനവം ആരവംഭനിക്കുന്നതന്ന്,  കകേരളതനില തടയനിന്
പനാളവം തതറനിയനാല തറേയനിലകവ വകേ സസൗജനത്സ്യമനായനി തമനിഴന്ന് നനാടനിതല കേനാഴ്ചകേള് കേനാണനിച്ചു
തകേനാടക്കുതമന്നനാണന്ന്. ഇതതനാരു ഉതവകേനാല ഓഫറേല എനപറേഞ്ഞന്ന് അകദ്ദേഹവം നടന്ന
കേഥ പറേയുന. അങമനാലനി കേറകുറനിയനില അപകേടവം നടന്നകപ്പനാള് രനാതനി എടന്ന് മണനിക്കന്ന്
കേണ്ണൂരനിലനനിന്നന്ന്  പുറേതപ്പട  തശവണ്ടനിതയ  തഷനാര്ണ്ണൂരനിലവചന്ന്  തനിരനിച്ചുവനിടന്ന്  ഏതനാണ്ടന്ന്
ഒന്നര ദനിവസവം പനിന്നനിടനിടനാണന്ന് നനാഗര്കകേനാവനില വഴനി തനിരുവനനപുരതതതനിയതന്ന്.
അപകേടസ്ഥലതത പനാളവം മനാറനി ആ വഴനി തശവണ്ടനി വരനാന് തടങ്ങനിയനിടവം തനിരനിച്ചുവനിട
വണ്ടനി തനിരുവനനപുരതന്ന് എതനിയനിരുന്നനില.  ഇതനാണന്ന് നമ്മുതട സ്ഥനിതനി.  തടയനിന്
ഓടനിക്കനാനുവം  സവംരക്ഷനിക്കനാനുതമലനാവം  തടകനിക്കല  വനിഭനാഗതനില  ആവശത്സ്യമനായ
ജശവനക്കനാരനില  എന്നതന്ന്  പ്രധനാനതപ്പട  പ്രശമനാണന്ന്.  അക്കനാരത്സ്യവം  ഇവനിതട  പലരുവം
സൂചെനിപ്പനിച്ചു.  തനിരുവനനപുരവം  ഡനിവനിഷനനില  1254-ഉവം  പനാലക്കനാടന്ന്  ഡനിവനിഷനനില
1037-ഉവം തടകനിക്കല സനാഫുകേളുതട ഒഴനിവുണ്ടന്ന്.  അതനിതന കമഖല തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കന്ന്
ശ്രശ.  വനി.  ടനി.  ബലറേനാവം  ഇവനിതട  സൂചെനിപ്പനിചതതകേനാണ്ടന്ന് ഞനാന് ആവര്തനിക്കുന്നനില.
വനിദഗ  തതനാഴനിലനാളനികേള്  നടകതണ്ട  ഇതരവം  പ്രവൃതനികേള്ക്കന്ന്  ഇകപ്പനാള്  പലയനിടത്തുവം
കേരനാര്  വത്സ്യവസ്ഥയനില  ഇതര  സവംസ്ഥനാന  തതനാഴനിലനാളനികേതള  ഉപകയനാഗതപ്പടതനി
തകേനാണ്ടനിരനിക്കുകേയനാണന്ന്.  ഇതന്ന്  രണ്ടന്ന്  തരതനിലള്ള  അപകേടങ്ങളുണ്ടനാക്കുവം.  യനാതക്കനാരനായ
നമ്മുതട ജശവനന്ന്  അപകേടമുണ്ടനാക്കുകേയുവം  വനിദഗരലനാത തതനാഴനിലനാളനികേള് ഇസൗ പണനിയനില
ഏര്തപ്പടന്നതനിതന  ഭനാഗമനായനി  അവര്ക്കുവം  അപകേടങ്ങള്  സവംഭവനിക്കുകേയനാണന്ന്.
കകേനാഴനികക്കനാടന്ന് ഏലത്തൂരനില തറേയനിലകവ തതവദദ്യുതനി തതലന് വലനിച്ചുതകേടന്നതനിനനിതട
ഭനാരമുള്ള  ഒരു  വസ്തു  വശണന്ന്   കേരനാറകേനാരനനായ  ഒരു  തതനാഴനിലനാളനി  മരനിച്ചു.  ആരുവം  തനിരനിഞ്ഞു
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കനനാക്കനാനുണ്ടനായനിരുന്നനില.  അപകേടങ്ങളുതട  തപരുമഴക്കനാലമനായനി  കകേരളതനിതല
തടയനിന്  യനാത  മനാറേനിതക്കനാണ്ടനിരനിക്കുകേയനാണന്ന്.  യനാതനാദുരനിതവം  തരകനനാ  എകന്ന്പ്രസന്ന്
കപനാതല കകേരളതനില പറേനനടക്കുകേയനാണന്ന്.  ഇന്നന്ന്  യനാതനാ സരക്ഷ കഗനാവനിന്ദചനാമനിമനാരുതട
ഒറതതക്കയനിലനാണന്ന്.  പനാളങ്ങളുതട  സരക്ഷ  അഴനിമതനി  ഭക്ഷണമനാക്കനിയ  ചെനില  കേരനാറകേനാരുതട
കമലകനനാടതനിലമനാണന്ന്.  ഇതനിതനതയനാതക്ക  ഭനാഗമനായനിടനാണന്ന്  അപകേടങ്ങളുതട
തപരുമഴക്കനാലമുണ്ടനാകുന്നതന്ന്.  ഓഗസന്ന്  28-നന്ന്  കേറകുറനിയനിലവം  തസപ്റവംബര്  4-നന്ന്
കേളമകശ്ശേരനിയനിലവം  20-നന്ന്  കേരുനനാഗപ്പള്ളനിയനിലവം  23-നന്ന്  വര്ക്കലയനിലവം   വനിള്ളല
കേതണ്ടതനി. ഇതരതനില നനിരവധനി സവംഭവങ്ങള് റേനികപ്പനാര്ടന്ന് തചെയനിടണ്ടന്ന്.  തനിരുവനനപുരവം-
തഷനാര്ണ്ണൂര് പനാതയനില  202  സ്ഥലത്തുവം കേനാസര്കഗനാഡന്ന്-പനാലക്കനാടന്ന് പനാതയനില  36
ഇടത്തുവം  പനാളതനില  വനിള്ളലതണ്ടന്നന്ന്  റേനികപ്പനാര്ടന്ന്  തചെയനിടന്ന്  നനിരവധനി  കേനാലമനായനി.
ചെരക്കുവണ്ടനി ഉള്തപ്പതട  286-ലധനികേവം  തടയനിനുകേള് ഓടനിതക്കനാണ്ടനിരനിക്കുന്ന പനാളതനിലനാണന്ന്
ഇസൗ അവസ്ഥ.  ഇതനിതന ഗസൗരവവം നമള് കേനാകണണ്ടതനാണന്ന്. ഇവനിതട ശ്രശ. എ. പ്രദശപ്കുമനാര്
സൂചെനിപ്പനിചതകപനാതല  ചെരക്കുവണ്ടനിയുതട  ഭനാരതനിനനുകയനാജത്സ്യമനായ  രൂപതനില  എന്ജനിന്
ഘടനിപ്പനിക്കനാതതന്ന്  പലകപ്പനാഴുവം  പനാളതത  അപകേടതനിലനാക്കനിതക്കനാണ്ടനിരനിക്കുകേയനാണന്ന്.
അതകപനാതല  കകേരളതനിതന  കേനാലനാവസ്ഥയുവം  ഇവനിതട  ശ്രശ.  ഇ.  തകേ.  വനിജയന്
സൂചെനിപ്പനിചതകപനാതല  വനിസര്ജ്ജത്സ്യ വസ്തുക്കള് പനാളതനില വശഴുന്നതതമലനാവം  പനാളവം
തരുമ്പനിക്കുന്നതനിനനിടവരുത്തുനണ്ടന്ന്.  പത്തുവര്ഷതനിതലനാരനിക്കല  പനാളമുയര്തനി
അടനിയനിതല തമറലനിളക്കനി ഡശപന്ന് സശനനിവംഗന്ന് നടകതണ്ടതനാണന്ന്. അതനിനന്ന് കകേരളതനില
ഏറവുവം പറനിയ കേനാലനാവസ്ഥ എനപറേയുന്നതന്ന്  നവവംബര് മുതല മനാര്ചന്ന്  വതരയുള്ള
അഞ്ചുമനാസക്കനാലമനാണന്ന്.  എന്നനാല  ഇകപ്പനാള്  സ്ഥനിതനിതയനനാണന്ന്?  ഇതനില  ഡനിസവംബര്,
ജനുവരനി  മനാസവം  ശബരനിമല  സശസണനാണന്ന്.  ആ  സമയതന്ന്  കകേരളതനില  ഡശപന്ന്
സശനനിവംഗന്ന്  വര്ക്കന്ന്  നടതനാന്  കേഴനിയനില.  കേനാരണവം,  അത  തനിരക്കനാണന്ന്.  പുതനിയ
വണ്ടനികേളുവം വരുവം. രണമനാസവം അങ്ങതന കപനാകുകേയനാണന്ന്. മനാര്ചന്ന് മനാസവം സനാമ്പതനികേ
വര്ഷതനിതന അവസനാനമനാതണനള്ളതതകേനാണ്ടന്ന് ഫതണ്ടനാനവം റേനിലശസന്ന് തചെയനാത
മനാസമനാണന്ന്.  അകപ്പനാഴുവം  ഒരു  വര്ക്കുവം  നടക്കനാറേനില.  ബനാക്കനിയുള്ളതന്ന്  തഫബ്രുവരനി
മനാസതനിലനാണന്ന് അകപ്പനാള് എതനങനിലവം വര്ക്കന്ന് നടന്നനാലനായനി എന്നതനാണന്ന് സ്ഥനിതനി.

(അദ്ധത്സ്യക്ഷകവദനിയനില മനി. സശക്കര്)

പനിന്നശടന്ന്  സനില  ഓവര്  എനള്ള  നനിലയന്ന്  ഏപ്രനില,  കമയന്ന്  മനാസതനില  മഴ
ആരവംഭനിക്കുന്നതനിനു മുമ്പന്ന് തചെയനാതമന്നന്ന് വചനാല അതനിനു കേഴനിയുകമനാ? അവധനിക്കനാലവം;
ഉതവക്കനാലവം;  വണ്ടനികേളുതട  എണ്ണവം  കൂടന;  അങ്ങതന  തനിരകക്കനാടന്ന്  തനിരക്കനാണന്ന്.
അതരതനില പനാളതനിതന അറകുറപ്പണനികേള് നടക്കനാതത കപനാകുകേയനാണന്ന്.  15  വര്ഷമനായനിടവം
മണ്ണന്ന് നശക്കനാത ഭനാഗങ്ങളുണ്ടന്ന്, അതനിതന ഭനാഗമനായനിടള്ള അപകേടങ്ങളുവം കകേരളതനില
സവംഭവനിക്കുകേയനാണന്ന്.   തകേനാലവം  മനാരനാരനികതനാടതനില  ചെരക്കുവണ്ടനി മറേനിഞ്ഞതനിതന
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കേനാരണവം  ഇതനായനിരുന.  ഇസൗ  വര്ഷവംതതന്ന  163  കേനി.മശ.  പനാളവം  മനാറനാനനാണന്ന്
തശരുമനാനനിചതന്ന്.  ഇതവതര മനാറനിയതന്ന്  25  കേനി.മശറര് മനാതമനാണന്ന്.  കേഴനിഞ്ഞ വര്ഷവം
പനാളവം മനാറനാന് അനുവദനിച  55  കകേനാടനി  രൂപ കകേരളതനില തചെലവഴനിക്കതപ്പടനിടനില.
കകേരളതനിനര്ഹമനായ ഫണ്ടന്ന് ലഭനിക്കുന്നനിതലന്നതവം മതറനാരു വസ്തുതയനാണന്ന്.  തനിരുവനനപുരവം
ഡനിവനിഷനനില മനാതവം  800  കേനി.മശറര് തറേയനിലപ്പനാതയുണ്ടന്ന്.   എന്നനാല പ്രതനിവര്ഷവം
ഇസൗ ഡനിവനിഷനന്ന്  അനുവദനിക്കുന്നതന്ന്  50  കേനി.മശറര്  പനാത പുതക്കുന്നതനിനുള്ള ഫണ്ടന്ന്
മനാതമനാണന്ന്.  കേയ്യൂക്കുള്ളവന്  കേനാരത്സ്യക്കനാരനനാകുന്ന  സ്ഥനിതനിയനാണന്ന്  ഇനത്സ്യന്  തറേയനിലകവയനില
ഇന്നന്ന്  നടക്കുന്നതന്ന്.  തനിരുവനനപുരവം-പനാലക്കനാടന്ന്  ഡനിവനിഷന്  ഉള്തപ്പടനിരനിക്കുന്നതന്ന്
തചെതതന്ന  ആസ്ഥനാനമനായുള്ള  ദക്ഷനിണ  തറേയനിലകവയനിലനാണന്ന്.  ദക്ഷനിണ  തറേയനിലകവയുതട
കേശഴനില ആറേന്ന് ഡനിവനിഷനുണ്ടന്ന്. അവനിതട എലനാ തചെലവുവം കേഴനിചന്ന് ബനാക്കനിതയതനങനിലമുതണ്ടങനില
അതനാണന്ന്  കകേരളതനികലയന്ന്  എറേനിഞ്ഞുതരുന്നതന്ന്.  ഇതനാണന്ന്  കകേന്ദ്രതനിതന  നയവം.
കേഴനിഞ്ഞ  വര്ഷവം  ദക്ഷനിണ  തറേയനിലകവയന്ന്  അനുവദനിച  ഫണ്ടന്ന്  വനിനനികയനാഗവം
പരനികശനാധനിചനാല  അക്കനാരത്സ്യവം  മനസനിലനാകുവം.  കമലപ്പനാലങ്ങള്ക്കനായനി  അനുവദനിച
252.71 കകേനാടനി രൂപയനില  നയനാതതപസ കപനാലവം കകേരളതനില തചെലവനാക്കനിയനിടനില.
എലനാ തകേയുവം തമനിഴന്ന് നനാടനിതല കമലപ്പനാലങ്ങള്ക്കനാണന്ന്  തചെലവഴനിചനിടള്ളതന്ന്. ജനറേല
കേണ്സഷന്  344  കകേനാടനി  രൂപ അനുവദനിചകപ്പനാള് അതനില  332  കകേനാടനി  രൂപയുവം
തമനിഴന്ന് നനാടനിലനാണന്ന്  ദക്ഷനിണ  തറേയനിലകവ  തചെലവഴനിചതന്ന്.  അടനിസ്ഥനാന  സസൗകേരത്സ്യ
വനികേസനതനിനുകവണ്ടനി  2458.2  കകേനാടനി  രൂപ അനുവദനിചകപ്പനാള്  1808.48  കകേനാടനി
രൂപയുവം  തമനിഴന്ന് നനാടനിലനാണന്ന്  തചെലവഴനിചതന്ന്.  നമുക്കന്ന്  ലഭനിചതന്ന്  630  കകേനാടനി  രൂപ
മനാതമനാണന്ന്.  പനാത  ഇരടനിപ്പനിക്കലനിതന  കേഴനിഞ്ഞ  വര്ഷതത  കേണക്കന്ന്  പുറേത്തു
വന്നനിടണ്ടന്ന്.  കേഴനിഞ്ഞ  വര്ഷവം  തമനിഴന്ന് നനാടനില  270  കേനി.മശ.  പനാളവം  ഇരടനിപ്പനിക്കല   നടന.
കകേരളതനില കകേവലവം 57 കേനി.മശ. മനാതമനാണന്ന് നടന്നനിടള്ളതന്ന്. ഇതന്ന് കകേരളകതനാടള്ള
വലനിയ  അവഗണനയനാണന്ന്.  കകേരളതനിലനാതണങനില  ടനാക്കന്ന്  വനിനനികയനാഗവം   കൂടനി
തകേനാണ്ടനിരനിക്കുകേയനാണന്ന്.  എറേണനാകുളവം-തഷനാര്ണ്ണൂര്  ഇരടപ്പനാതയനിതല  തനിരക്കന്ന്  കുറേയനാനുവം
തകേനാചനിയനില  നനിന്നന്ന്  തചെതതന്ന,  മവംഗലനാപുരവം,  ബനാവംഗ്ലൂര്  എന്നനിവനിടങ്ങളനികലയ്ക്കുള്ള
ചെരക്കുനശക്കവം  കവഗതനിലനാക്കനാനുവം  മൂന്നനാവം  പനാത  അനനിവനാരത്സ്യമനാതണന്നതന്ന്  നമുക്കന്ന്
കബനാദ്ധത്സ്യതപ്പടതനാന്  കേഴനികയണ്ടതണ്ടന്ന്.  എല.ഡനി.എഫന്ന്.  ആഗഹനിക്കുന്നതകപനാതല
നനിലവനിലള്ള  തറേയനിലപ്പനാതയന്ന്  സമനാനരമനായനി  അതനികവഗ  തടയനിനുകേള്ക്കനായനി
പുതനിയ  ഇരടപ്പനാത  നനിര്മനിക്കനാനുള്ള  ആഗഹവം  നടപ്പനാക്കനാന്  കേഴനിയണവം.  25
വര്ഷമനായ പനാളങ്ങള് മനാറനിസ്ഥനാപനിക്കനാനുള്ള വത്സ്യവസ്ഥ  50  വര്ഷമനായനിടവം നടപ്പനാക്കനിയനിടനില.
അതനില  മനാറമുണ്ടനാകേണവം.  പരനിമനിതമനായ  സസൗകേരത്സ്യങ്ങള്  പൂര്ണ്ണമനായുവം  ഉപകയനാഗതപ്പടതനി,
പരമനാവധനി വരുമനാനകചനാര്ച ഒഴനിവനാക്കനി, ഇനത്സ്യന് തറേയനിലകവയന്ന് മുതലക്കൂടണ്ടനാക്കനി
തകേനാടക്കുന്ന സവംസ്ഥനാനമനായ കകേരളതത നനിരനരമനായനി കകേന്ദ്രവം അവഗണനിക്കുകേയനാണന്ന്.  ഒറ
തടയനിന്കപനാലവം  പുതനിയ  കകേനാച്ചുകേകളനാടകൂടനി  അനുവദനിക്കതപ്പടന്നനില  എന്നതനാണന്ന്  വസ്തുത.
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പനാളങ്ങളുതട തകേരനാര് മനാതമല അപകേടകേനാരണവം. ആലപ്പുഴയനിലവം തകേനാച്ചുകവളനിയനിലവം
കകേനാച്ചുകേള്  തകേര്ന്നന്ന്  അപകേടമുണ്ടനായനിടതണ്ടന്നതനാണന്ന്  കകേരളതനിതല  പൂര്വ്വകേനാല
ചെരനിതവം.  2012 നവവംബര് 28-നന്ന് എറേണനാകുളവം-കേനായവംകുളവം പനാസഞറേനിതന കബനാഗനി
ഓടതനിനനിതടയനാണന്ന് തകേര്നവശണതന്ന്.  ഇസൗ അപകേടങ്ങതളലനാമുണ്ടനാകുന്ന സന്ദര്ഭതനിലനാണന്ന്
തസപ്റവംബറേനില  കകേന്ദ്ര  മന്ത്രനിസഭ  24500  കകേനാടനി  രൂപയുതട  പ്രകതത്സ്യകേ  തറേയനില
വനികേസന  പ്രവൃതനികേള്ക്കന്ന്  അനുവനാദവം  തകേനാടതതന്ന്.  അതനില  കകേരളമനില.
തതരതഞ്ഞടപ്പന്ന് നടക്കനാന് കപനാകുന്ന ഗുജറേനാതന്ന്,  ഉതര്പ്രകദശന്ന്,  മധത്സ്യപ്രകദശന്ന് എന്നശ
സവംസ്ഥനാനങ്ങളനികലയനാണന്ന്  ഫണ്ടന്ന്  മുഴുവന്  നശക്കനിവചതന്ന്.  അവനിടതത  കവനാടകേണ
തകേനാണ്ടനാണന്ന്  അങ്ങതന  തചെയതന്ന്.  കകേരളതനിതല  ജനങ്ങളുതട  ജശവനന്ന്  വനില
കേല്പനിക്കനാത  കകേന്ദ്ര  നനിലപനാടനിതനതനിതര  പ്രതനികഷധവം  കൂടനിയനായനി  ഇസൗ  പ്രകമയവം
മനാകറേണ്ടതണ്ടന്ന്.  സസ്വച്ഛന്ന്  ഭനാരതവം  തകേനാടനികഘനാഷനിക്കുന്ന  കകേന്ദ്രവം  തടയനിനുകേളുതട
ശുചെനിതസ്വവം  ശ്രദ്ധനിക്കുന്നനിതലന്നതന്ന്   പ്രധനാനതപ്പട  കേനാരത്സ്യമനാണന്ന്.  കലനാകേ തറേയനിലകവ
ഭൂപടതനില നനാലനാവം സ്ഥനാനത്തുവം ഏഷത്സ്യയനില ഒന്നനാവം സ്ഥനാനത്തുമനായനിരുന ഇനത്സ്യ.
എന്നനാല  ഇകപ്പനാള്  തതചെന  നമതള  പനിനള്ളനി  മൂന്നനാവം  സ്ഥനാനകതയന്ന്  കേടന.
അകമരനിക്കയുവം  റേഷത്സ്യയുവം  ഒനവം  രണമനായനി  തടരുകേയനാണന്ന്.  ഇനത്സ്യയനിതല  ഇതര
സവംസ്ഥനാനങ്ങളനികലയ്ക്കുള്ള  യനാതയനില  പ്രധനാന  ആശ്രയമനാണന്ന്  തടയനിന്.  സവംസ്ഥനാനങ്ങള്
തമനിലള്ള തതനാഴനില പകേമനാറവം ഇനത്സ്യയനില കൂടനിവരുന്ന ഒരു സനാഹചെരത്സ്യമനാണുള്ളതന്ന്.
പണ്ടന്ന് തതക്കന്ന് നനിന്നന്ന് വടകക്കനാടനായനിരുതന്നങനില ഇകപ്പനാള് വടക്കു നനിന്നന്ന് തതകക്കനാടന്ന്
കുടനികയറവം  കൂടകേയനാണന്ന്.  ഇതനുസരനിചന്ന്  തടയനിന്  കൂടനതണ്ടങനിലവം  അടനിസ്ഥനാന
സസൗകേരത്സ്യങ്ങള്  വര്ദ്ധനിക്കുന്നനില.  തശവണ്ടനി  കൂടകേയുവം  ജശവനക്കനാരുതട  എണ്ണവം
കുറേയുകേയുവം തചെയ്യുന.  ആകഗനാളവത്കേരണ കേനാലഘടതനിതന പ്രകതത്സ്യകേതയനാണനിതന്ന്.
ആകഗനാളവത്കേരണവം  വരുന്നതനിനുമുമ്പന്ന്  17  ലക്ഷവം  തതനാഴനിലനാളനികേളുണ്ടനായനിരുന,
ഇകപ്പനാള്  അതന്ന്   13  ലക്ഷമനായനി.  4  ലക്ഷവം  കുറേഞ്ഞനാല  നമ്മുതട  സരക്ഷയനാണന്ന്
അപകേടതപ്പടന്നതന്ന്.  പഴകേനിയ പനാളങ്ങള്,  ചെശറേനിപ്പനായുന്ന വണ്ടനികേള്,  അതനിനുകനതര
കേതലറേനിയുന്ന  സനാമൂഹത്സ്യവനിരുദ്ധര്,  പനാളവം  തകേര്ക്കുന്ന  മതതശവ്രവനാദനികേളുവം  ഭശകേരവനാദനികേളുവം
എന്നനിവര്ക്കനിടയനിലൂതടയനാണന്ന്  നമ്മുതട  തശവണ്ടനി സഞനാരവം  എന്നന്ന്  ഓര്മതപ്പടതനി
തകേനാണ്ടന്ന് ഇസൗ പ്രകമയതത ഞനാന് പനിന്തുണയ്ക്കുന.

ശ്രശ  .   സനി  .   തകേ  .   നനാണു:  സര്, ശ്രശ. ടനി. എ. അഹമദന്ന് കേബശര് അവതരനിപ്പനിച
ഉപകക്ഷപതത ഞനാന് പനിനനാങ്ങുന.    പനിന്നനില നനിന്നന്ന് തമനാറേനാര്ജനി കദശനായനി എന
പറേഞ്ഞതതകേനാണ്ടന്ന്  അകദ്ദേഹതനിതനക്കുറേനിചന്ന്  പറേയനാവം.  തമനാറേനാര്ജനി  കദശനായനി  മന്ത്രനിസഭയനിതല
തറേയനിലകവ  മന്ത്രനിയനായനിരുന്ന  മധു  ദനവതതയനാണന്ന്  തകേനാങണ്  തറേയനിലകവ
ആരവംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  മുന്കേതയടതതന്ന്.  ശ്രശ.  കജനാര്ജന്ന്  തഫര്ണനാണ്ടസന്ന്  വന്ന
കശഷമനാണന്ന്  അതന്ന് തറേയനിലകവ  ആയതന്ന്.  കകേരളതത  എതന്നങനിലവം  തറേയനിലകവ
ഭൂപടതനില  ആവശത്സ്യമനായ  രൂപതനില  പരനിഗണനിചനിടതണ്ടങനില  സസ്വനാതന്ത്രത്സ്യ
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സമരതനിതന ചെരനിതതനില രകണ്ടനാ മൂകന്നനാ വര്ഷങ്ങള് മനാതവം ഭരനിച ഗവണ്തമനകേള്
മനാതമനാണന്ന്.  അകപ്പനാള്  പനിന്നനിലനിരുന്നന്ന്  ആകക്ഷപനിച  സഹൃത്തുക്കളുതണ്ടങനില  എകന്നനാടന്ന്
ക്ഷമനിക്കുകേ.  സവംസ്ഥനാനതനിതന ആവശത്സ്യതനിനുകവണ്ടനി പറേയനാന് ഒരു എവം.പനി.-യുവം
കകേരളതനി  നനിലനായനിരുന.  ഇവനിടതത  ഇടതപക്ഷ  കേക്ഷനികേള്  അന്നന്ന്  നനികവദനവം
നലകേനിയതനിതന ഫലമനായനിടനാണന്ന് ഇതതനാതക്ക കനടനിയതന്ന്.

ശ്രശ  .    തകേ  .    സനി  .    കജനാസഫന്ന്:  സര്,  ശ്രശ.  വനി.  എവം.  സധശരന്  എവം.  പനി.
ആയനിരുന്നകപ്പനാഴനാണന്ന് പനാര്ലതമനനില സമരവം നടതനി ഈ വനിഷയവം തകേനാണവന്നതന്ന്.

ശ്രശ  .    സനി  .    തകേ  .    നനാണു:  സര്,  അതതനാതക്ക പഴയകേനാലതനാണന്ന്.  കകേനാണ്ഗസന്ന്
അധനികേനാരതനിലനിരുന്ന അവസരതനിലനാണന്ന് ശ്രശ.  വനി.  എവം.  സധശരതന പ്രകക്ഷനാഭവം.
അടനിയനരനാവസ്ഥ കേനാലത്തുവം ശ്രശ.  വനി.  എവം.  സധശരതന പ്രകക്ഷനാഭമുണ്ടനായനിരുന.
മധുദനവതത തറേയനിലകവ  വകുപ്പുമന്ത്രനിയനാകുന്ന  കേനാലതനാണന്ന്,  രണ്ടന്ന്  തകേനാലതനിനടത്തു
മനാതകമ ഭരനിക്കനാന് കേനിടനിയനിടള്ളൂ, അകപ്പനാഴനാണന്ന് ഇതന്ന് ആരവംഭനിചതന്ന്.

ശ്രശ  .    തകേ  .    സനി  .    കജനാസഫന്ന്:  സര്,  മധുദനവതത തറേയനിലകവ മന്ത്രനിയനായനിരനിക്കുകമ്പനാള്
ശ്രശ. വനി.  എവം. സധശരന് എവം. പനി.  ആയനിരുന.  അന്നനാണന്ന് പനാര്ലതമനനില സമരവം
നടതനി ഈ വനിഷയവം തകേനാണവന്നതന്ന്.

ശ്രശ  .    സനി  .    തകേ  .    നനാണു:  സര്,  മധുദനവതതയനാണന്ന്  തറേക്കലനിടതന്ന്,  ഇനവം
ആലപ്പുഴ തറേയനിലകവ കസഷനനില അതന്ന് കേനാണനാവം.  അതകപനാതല തകേനാങണ് തറേയനിലകവയുതട
പ്രവൃതനികേളുവം.  അങ്ങന്ന് വനിചെനാരനിചനാലകപനാലവം വളതരയധനികേവം  കേനാരത്സ്യങ്ങള് നടക്കനാന്
സനാധനിക്കുതമന്നനാണന്ന്  കകേരളതനില  തറേയനിലകവയുതട  ചുമതല  വഹനിക്കുന്ന  ബഹുമനാനതപ്പട
മന്ത്രനികയനാടന്ന് പറേയനാനുള്ളതന്ന്. നമള് അധനികേനാരതനിലള്ള അവസരതനില  തറേയനിലകവയുമനായനി
സഹകേരനിച്ചുതകേനാണ്ടന്ന്  പല  ഓവര്ബനിഡ്ജകേളുവം  സവംസ്ഥനാനതന്ന്  നടപ്പനിലനാക്കനാന്
സനാധനിചനിടണ്ടന്ന്.  സമയക്കുറേവുള്ളതതകേനാണ്ടന്ന് ഞനാന് ദശര്ഘനിപ്പനിക്കുന്നനില.

വനാഹനനാപകേടതനില  ആളുകേള്  മരണതപ്പടന്നതന്ന്  സവംബന്ധനിചന്ന്  പറേഞ്ഞു.
തറേയനിലകവയുതട തതകേവശവം ഇഷ്ടവംകപനാതല സ്ഥലമുണ്ടന്ന്. മലബനാര് ഭനാഗതന്ന്,  കേണ്ണൂരനില നനിന്നന്ന്
ആരവംഭനിചന്ന്  കകേനാഴനികക്കനാടന്ന്  വരനാന്  അതലങനില  കകേനാഴനികക്കനാടന്ന്  നനിന്നന്ന്  ആരവംഭനിചന്ന്
തഷനാര്ണ്ണൂര്  വതര  മണനിക്കൂറകേള്കതനാറവം  അകങ്ങനാടമനികങ്ങനാടവം  തടയനിന്  ഓടനിക്കനാന്
പറ്റുന്ന സസൗകേരത്സ്യവം  അവനിതടയുണ്ടന്ന്.  വനാഹനങ്ങളുതട എണ്ണവം വര്ദ്ധനിപ്പനിക്കണവം.  കകേരളതനിതല
പ്രധനാനതപ്പട കമഖലയനിലൂതട മണനിക്കൂറകേള് ഇടവനിടന്ന് തടയനിന് ഒനാടനിക്കനാന് കേഴനിഞ്ഞനാല തതന്ന
തറേയനിലകവയുതട പ്രശങ്ങള് പരനിഹരനിക്കനാന് സനാധനിക്കുവം. ബനിടശഷുകേനാരുതട കേനാലതന്ന്
തറേയനിലകവ  എന്ന  സ്ഥനാപനതത  തപനാത  ഉടമയനിലനാക്കനാന്  കതനാന്നനിയനില.   സസ്വനാതന്ത്രത്സ്യവം
ലഭനിചന്ന്  ഇതയുവം  വര്ഷമനായകപ്പനാള്  തപനാതകമഖലനാസ്ഥനാപനങ്ങള്  ആര്ക്കന്ന്
തകേനാടക്കണതമനള്ളതന്ന് സവംബന്ധനിചന്ന്  അണനിയറേയനില  ചെര്ചകേള് നടക്കുകേയനാണന്ന്.
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അതതനാനവം ഇകപ്പനാള് സവംസനാരനിചനിടന്ന്  പരനിഹനാരമുണ്ടനാകുതമന്നന്ന് കതനാനന്നനില.  തപനാതകമഖലനാ
സ്ഥനാപനങ്ങള്  ഓകരനാന്നനായനി  അനത്സ്യനാധശനതപ്പട  കപനാകുന്ന  സ്ഥനിതനിയനികലയന്ന്  കേനാരത്സ്യങ്ങള്
വരനികേയനാണന്ന്.  എവനിതട  അവര്ക്കന്ന്  തകേനാള്ളലനാഭവം  ഉണ്ടനാക്കനാന്  സനാധനിക്കുകമനാ  ആ
കമഖലയനില മനാതവം തശവണ്ടനി ഓടനിക്കുന്ന,  ചെരക്കുവണ്ടനി ഓടനിക്കുന്ന ര പൂപതനികലയന്ന്
കേനാരത്സ്യങ്ങള് മനാറേനിയനിരനിക്കുകേയനാണന്ന്.  ഇകപ്പനാള് നമുക്കന്ന് തചെയനാന് സനാധനിക്കുന്നതന്ന് നല
നനിലയനിലള്ള ടനാക്കുകേള് ഉണ്ടനാക്കനാനുള്ള നടപടനികേളനാണന്ന്.  മൂന്നനാവം കനാസന്ന് വണ്ടനിയനില
കപനാകുന്നതന്ന്  നമ്മുതട  നനാടനിതല  ജനങ്ങളനാതണന്നന്ന്  കതനാന്നനിയനിടന്ന്  ആദത്സ്യമനായനി
തറേയനിലകവയനില കുഷത്സ്യന് സശറ്റുണ്ടനാക്കനിയതവം ഞനാന് കനരതത പറേഞ്ഞതകപനാതല
പഴയ  കേനാലതനാണന്ന്.  സസ്വനാതന്ത്രത്സ്യ  സമ്പനാദനതനിനുകശഷവം  സഞരനിക്കുന്നവകനനാടന്ന്
ബഹുമനാനവം  കേനാണനിചതന്ന്  ആ കേനാലഘടതനിലനാണന്ന്.  തറേയനിലകവയുതട കപനാരനായ്മകേള്
ഉടന്  അവസനാനനിപ്പനിക്കനാന്  നടപടനിയുണ്ടനാകേണതമന്നനാണന്ന്  എനനിക്കന്ന്  അഭത്സ്യര്തനിക്കനാനുള്ളതന്ന്.
നമുക്കുണ്ടനായനിരുന്ന തറേയനിലകവ കസനാണ് നഷ്ടതപ്പട.  തകേനാലങ്ങള്ക്കന്ന്  മുമ്പന്ന്  ഇന്ദനിരനാ
ഗനാന്ധനി കകേരളതനിനന്ന് വനാഗന്ന് ദനാനവം തചെയതനാണന്ന് കകേനാചന്ന് ഫനാകറേനി; ആ കകേനാചന്ന് ഫനാകറേനി
ഉണ്ടനായനില.  തറേയനിലകവയുതട  ഭൂപടതനില,  ടനിക്കറന്ന്  എടക്കനാതത  യനാത തചെയനാത
സവംസ്ഥനാനതമന്ന  കപരന്ന്  കകേരളതനിനുള്ളതകപനാതല  തതന്ന  കകേരളതത  പരനിഗണനിക്കനാന്
തറേയനിലകവ  സന്നദ്ധമനാകേണവം.  തറേയനിലകവയുതട  ചുമതല  വഹനിക്കുന്ന  മന്ത്രനിയുവം
മുഖത്സ്യമന്ത്രനിയുവം  പനാര്ലതമനന്ന്  അവംഗങ്ങളുവം  കയനാജനിച്ചുതകേനാണ്ടന്ന്  കകേന്ദ്ര  തറേയനിലകവ
മന്ത്രനിയുതടയുവം  പ്രധനാനമന്ത്രനിയുതടയുവം  മുമ്പനാതകേ  നനികവദനങ്ങള്  നലകേനി  സമര്ദ്ദേവം
തചെലതനിയനാല  നനിശയമനായുവം  തറേയനിലകവയുമനായനി  ബന്ധതപ്പട  കുകറേകയതറേ  കേനാരത്സ്യങ്ങള്
കനടനിതയടക്കനാന് സനാധനിക്കുതമനള്ള കേനാരത്സ്യതനില യനാതതനാരു സവംശയവുമനില.  അതന്ന്
പല  തരതനിലള്ള  കേനാരത്സ്യങ്ങള്ക്കന്ന്  സഹനായനിക്കുതമനള്ളതവം  പറേയനാന്  ഞനാന്
ആഗഹനിക്കുകേയനാണന്ന്.  ശ്രശ.  ലനാല  പ്രസനാദന്ന്  യനാദവനിതനയുവം  ശ്രശ.  നനിതശഷന്ന്  കുമനാറേനിതനയുവം
കേനാലതന്ന്  തറേയനിലകവയന്ന്  സനാമ്പതനികേമനായനി  വരുമനാനമുണ്ടനാക്കനാന്  സനാധനിച്ചു.  ഇന്നന്ന്
തറേയനിലകവ  ബഡ്ജറന്ന്  ഒരുമനിചനാക്കനിയതതകേനാണ്ടന്ന്  തറേയനിലകവ  ലനാഭമുണ്ടനാക്കുകന്നനാ
ഇലകയനാതയന്നന്ന്  പ്രകതത്സ്യകേമനായനി  പറേയനാന്  സനാധനിക്കനില.  തറേയനിലകവയനില  കപനാരനായ്മകേളുണ്ടന്ന്,
അപകേടങ്ങളുണ്ടന്ന്;  അവ  പരനിഹരനിക്കനാന്  അടനിയനര  നടപടനി  സസ്വശകേരനിക്കണവം.
തറേയനിലകവയനില  കൂടതല  ആളുകേതള  നനിയമനിക്കണവം.  തറേയനില  യന്ത്രവം  മനുഷത്സ്യന്
നനിയന്ത്രനിക്കുന്നതന്ന് ഒഴനിവനാക്കനി തമഷശനുകേതള മനാതവം ആശ്രയനിക്കുന്ന ഘടതനിലനാണന്ന്.
വനനാതനിര്തനിയനില,  തറേയനിലകവ  ടനാക്കനില  ആന  വന്നന്ന്  മരണമടയുന്ന  സവംഭവങ്ങളുണ്ടന്ന്.
മൃഗങ്ങള്  തറേയനിലകവ  ടനാക്കനികലയന്ന്  വരുന്നതനില  നനിന്നന്ന്  രക്ഷനിക്കനാന്,  അടനിക്കടനി  ആനതയ
തകേനാനതവന്ന  വനാര്തയല  കവണ്ടതന്ന്,  അതനിനന്ന്  എനന്ന്  തചെയനാന്  സനാധനിക്കുതമനള്ളതന്ന്
പരനികശനാധനിക്കണവം.  ബഹുമനാനതപ്പട  ശ്രശ.  ടനി.  എ.  അഹമദന്ന്  കേബശര്  വളതര
പ്രധനാനതപ്പട പ്രശമനാണന്ന് ഉന്നയനിചതന്ന്. സവംസ്ഥനാനതനിതന ചുമതല വഹനിക്കുന്ന മന്ത്രനി
ശ്രശ. ജനി. സധനാകേരതന കനതൃതസ്വതനില കവണ്ട കേനാരത്സ്യങ്ങള്  തചെയനാല ഫലമുണ്ടനാകുവം.
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കകേന്ദ്ര  ഗവണ്തമനനിതന  ഇന്നതത  സ്ഥനിതനിയനില  പല  കേനാരണങ്ങള്തകേനാണവം
അവഗണനിക്കനാന്  സനാധനിക്കനിലനാതയന്നന്ന്  പറേഞ്ഞുതകേനാണ്ടന്ന്  ഞനാന്  പ്രകമയതത
പനിനനാങ്ങുന.

ശ്രശ  .    പനി  .    സനി  .    കജനാര്ജന്ന്:  സര്,  ശ്രശ.  ടനി.  എ.  അഹമദന്ന്  കേബശറേനിതന
അഭനിപ്രനായകതനാടന്ന്  കയനാജനിച്ചുതകേനാണ്ടനാണന്ന്  ഞനാന്  സവംസനാരനിക്കുന്നതന്ന്.  ചെടവം  275
അനുസരനിചന്ന്  ശ്രശ.  ജനി.  സധനാകേരന്  അവതരനിപ്പനിച  ഉപകക്ഷപതതയുവം  ഞനാന്
അനുകൂലനിക്കുകേയനാണന്ന്. ഇനത്സ്യന് തറേയനിലകവ വളര്ന എന്ന കേനാരത്സ്യതനില യനാതതനാരു
സവംശയവുമനില.  പകക്ഷ,  കകേരള  തറേയനിലകവ  വളര്ന്നനില,  അവനിതടയനാണന്ന്  പ്രശവം.
അതനിതന  നത്സ്യനായവം  എനനാണന്ന്?  യനാതക്കനാരുതട  ശതമനാനക്കണതക്കടതന്ന്  പരനികശനാധനിക്കനാവം.
ഇനത്സ്യയനിതല മറന്ന്  സവംസ്ഥനാനങ്ങളുമനായനി  തനാരതമത്സ്യതപ്പടത്തുകമ്പനാള് കേനാശന്ന്  തകേനാടതന്ന്
തടയനിനനില  യനാത  തചെയ്യുന്ന  ആളുകേളുള്ളതന്ന്  കകേരളതനിലനാണന്ന്.  അവനിതടയനാണന്ന്
ഇതതനാനവം ഇലനാതത വരുന്നതന്ന്.  ഇതന്ന്  നമുക്കന്ന്  അവംഗശകേരനിക്കനാന് പറ്റുന്ന കേനാരത്സ്യമല.
ഇസൗ ചെര്ചയനില ബഹുമനാനതപ്പട മുഖത്സ്യമന്ത്രനിയുവം പ്രതനിപക്ഷ കനതനാവുവം അഭനിപ്രനായവം
പറേകയണ്ടതനാണന്ന്.  തറേയനിലകവയുതട  കേനാരത്സ്യതമടതന്ന്  പരനികശനാധനിചനാല,  കകേരള
കകേനാണ്ഗസനാണന്ന് എനവം തറേയനിലകവയുമനായനി സമരവം നടത്തുന്ന പനാര്ടനി. ആ പനാര്ടനി
തശര്നകപനായനി എനള്ളതന്ന് കവതറേ കേനാരത്സ്യവം.  പതക്ഷ, ഒരു കേനാരത്സ്യവം പറേയനാതനിരനിക്കനാന്
പറനില, തറേയനിലകവ സമരകതനാടനുബന്ധനിചന്ന് ഒരു പ്രസവംഗവം നടതനിയതനിതന കപരനില
മന്ത്രനിസ്ഥനാനവം  രനാജനി  വയ്കക്കണ്ടനി  വന്നയനാളനാണന്ന്  ശ്രശ.  ആര്.  ബനാലകൃഷ്ണപനിള്ള.  കകേരള
കകേനാണ്ഗസനിതന കപരന്ന് പറേഞ്ഞന്ന് കഡനാ. എന്. ജയരനാജന്ന്,  ശ്രശ. ബനാലകൃഷ്ണപനിള്ളതയ
ഓര്ക്കനാതത  കപനായതന്ന്  തതറനായനികപ്പനായനി.  അകദ്ദേഹവം  കവതറേനാനവം  പറേഞ്ഞനില,
കകേന്ദ്രതനിതന  അവഗണന  ശരനിയല,  കകേരളകതനാടന്ന്  നശതനി  പുലര്തണതമന്നന്ന്
പറേഞ്ഞതനിതന കപരനില മന്ത്രനി സ്ഥനാനവം രനാജനിവയ്കക്കണ്ടനി വന്നയനാളനാണന്ന് ശ്രശ. ആര്.
ബനാലകൃഷ്ണപനിള്ള.  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്തമനനിതന  ഇസൗ  നയവം  തതറനാണന്ന്.  കകേരളകതനാടന്ന്
നശതനി പുലര്ത്തുന്നനില.  എതന നനികയനാജകേ മണലതനിലൂതടയുള്ള ശബരനി തറേയനില
പനാതതയപ്പറനി ഒരു വനാക്കന്ന് പറേയതട.   ശബരനി തറേയനില പനാതയന്ന്, അവര് തകേനാണവന്ന
റൂടന്ന്  കനനാക്കനിയകപ്പനാള് എതന നനികയനാജകേമണലതനില മനാതവം അയനായനിരകതനാളവം
കുടവംബങ്ങള്  ഒഴനിപ്പനിക്കതപ്പടതമന്ന  നനിലയനിലനായനിരുന.  ബഹുമനാനതപ്പട  ഉമന്
ചെനാണ്ടനി  മുഖത്സ്യമന്ത്രനി  ആയനിരുന്നകപ്പനാള്  ചെര്ച  നടതനിയതനിതന  അടനിസ്ഥനാനതനില
തതലന് തപ്രനാകപ്പനാസലകേതളലനാവം  പുനദുഃപരനികശനാധനിച്ചു.  ഇകപ്പനാള് എതന നനികയനാജകേ
മണലതനിലള്ള  ഏഴന്ന്  കേടകേളുവം  ഒരു  വശടവം  മനാതവം  കപനാകുന്ന  രശതനിയനിലനാണന്ന്
തപ്രനാകപ്പനാസല തകേനാടതനിരനിക്കുന്നതന്ന്. കനരകത തകേനാടത തപ്രനാകപ്പനാസലനിതന നശളവം
130  കേനി.മശ.  ആയനിരുന്നതന്ന് ഇകപ്പനാള്  117  കേനി.മശ.  ആയനി കുറേഞ്ഞു.  കേനാഞ്ഞനിരപ്പളളനി
മണലതനിതല  കഡനാ.  എന്.  ജയരനാജന്ന്  എവം.എല.എ.-യുതട  മണലവുമനായനി
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ബന്ധതപ്പടവം   പ്രശങ്ങളുണ്ടനായതനാണന്ന്.  ഇകപ്പനാള്  അന്നന്ന്  അവംഗശകേരനിച  അപ്രൂവല
സമതനിക്കനിതലനവം പഴയ 130 കേനി.മശ. ദൂരമുള്ള തപ്രനാകപ്പനാസല മതനിതയനവം പറേഞ്ഞന്ന്
തറേയനിലകവ നനിലക്കുകേയനാണന്ന്.  തകേനാള്ള സവംഘമകല;  തകേനാള്ളയടനിക്കനാനുള്ള മനാര്ഗവം
കനനാക്കനി  നടക്കുന്നവരുതട  കൂടമനായനി  മനാറേനിയനികല  ഇസൗ  വകുപ്പന്ന്.  എനനിക്കന്ന്
അനുകൂലനിക്കനാന് പറനാതതതകേനാണ്ടനാണന്ന് ഞനാനനിതന്ന് പറേയുന്നതന്ന്.  തറേയനിലകവ ഇന്നന്ന്
തകേനാള്ള  സവംഘമനാണന്ന്,  ആ  തകേനാള്ള  സവംഘതനിതന  നടപടനിക്കന്ന്  കൂടനനിലക്കനാന്
സനാധനിക്കനില.  ഇവനിതട  തതലന്  കൂടതലണ്ടനാകേണവം.  ശനാസ്തനാവംകകേനാടയനില  ഇകപ്പനാള്
തടയനിന്  പനാളവം  തതറനിയനിരനിക്കുകേയനാണന്ന്.  ദനിവസവുവം  പനാളവം  തതറ്റുകേയനാണന്ന്.  എനന്ന്
തതധരത്സ്യതനിലനാണന്ന് തടയനിനനില കേയറന്നതന്ന്.  തടയനിനനില കേയറന്നതനിനന്ന് മുമ്പന്ന് വശടനില
യനാത  പറേഞ്ഞനിടന്ന്  കപനാകകേണ്ട  ഗതനിയകല?  അതതകേനാണ്ടന്ന്  ഇക്കനാരത്സ്യങ്ങളനില  ഉറേച,
ശക്തമനായ നനിലപനാടന്ന്  സസ്വശകേരനിക്കണവം.  കകേരളതനിനന്ന്  അര്ഹതതപ്പടതന്ന്  നലകേനാത
കകേന്ദ്ര  തറേയനിലകവ  വകുപ്പുമന്ത്രനിയുതട  നടപടനിതക്കതനിതര  ശക്തമനായനി  പ്രതനികേരനിക്കനാനുള്ള
തകനടവം  കേനാണനിക്കണവം.  ബഹുമനാനതപ്പട മുഖത്സ്യമന്ത്രനിയുവം പ്രതനിപക്ഷകനതനാവുവം ഇന്നന്ന്
സവംസനാരനികക്കണ്ടതനായനിരുനതവന്ന  അഭനിപ്രനായവം  കരഖതപ്പടതനിതക്കനാണ്ടന്ന്   ഉപകക്ഷപതത
ഞനാന് അനുകൂലനിക്കുന.

ശ്രശ  .    അനൂപന്ന്  കജക്കബന്ന്:  സര്,  ഇന്നന്ന്  കകേരളതനില  തടര്ചയനായുണ്ടനാകുന്ന
തടയനിന് അപകേടങ്ങളുതട ആശങയനാണന്ന് സഭ ഇവനിതട തപനാതവനായനി പ്രകേടനിപ്പനിചനിരനിക്കുന്നതന്ന്.
കേറകുറനി അപകേടമുള്തപ്പതട, കേഴനിഞ്ഞ ഏതനാനുവം മനാസങ്ങള്ക്കനിടയനില അടപ്പനിചനാണന്ന്
അപകേടങ്ങളുണ്ടനായനിടള്ളതന്ന്.  ഇതതലവം  പരനികശനാധനിചന്ന്  കേഴനിയുകമ്പനാള്,  പനാളതനിതന
കേനാലപ്പഴക്കവം  വലനിയ  ഘടകേമനായനി  നമ്മുതട  മുന്നനില  നനിലക്കുകേയനാണന്ന്.  കേറകുറനി
അപകേടതനിതന  യഥനാര്ത  കേനാരണവം,  പനാളതനിലണ്ടനായ  വനിള്ളലകേളനാതണന്നന്ന്
സൂചെനിപ്പനിക്കുകേയുണ്ടനായനി.  കകേനാച്ചുകേളുതട  അഭനാവവം  അതലങനില  കകേനാച്ചുകേളുതട  കേനാലപ്പഴക്കവം,
അതതതന്ന കകേനാച്ചുകേളനില മനാതവം ഒതങ്ങനാതത തറേയനിലകവ ടനാക്കുകേളനികലയ്ക്കുവം വരുന
എനള്ളതനാണന്ന് നമുക്കന്ന് കേനാണനാന് കേഴനിയുന്നതന്ന്. അപകേടങ്ങള് തടതരയുണ്ടനാകുകമ്പനാള്
നഷ്ടപരനിഹനാരവുവം അകനസ്വഷണവുവം പ്രഖത്സ്യനാപനിക്കുവം.  സഹനായധനവുവം അകനസ്വഷണവുവം
പ്രഖത്സ്യനാപനിച്ചു  കേഴനിഞ്ഞനാല  ഉതരവനാദനിതസ്വവം  കേഴനിഞ്ഞുതവന്നനാണന്ന്  തറേയനിലകവയുതട
സമശപനവം.  പനിന്നശടന്ന്  അകനസ്വഷണതനില  എനനാകുനതവനള്ളതവം  അകനസ്വഷണതനിതന
അടനിസ്ഥനാനതനില എനന്ന് നടപടനി സസ്വശകേരനിക്കുനതവനള്ളതവം പലകപ്പനാഴുവം നമുക്കന്ന്
അറേനിയനാന് കേഴനിയനാതത കപനാകുന.  അതനിനനുസൃതമനായ തറേകനിഫനികക്കഷന് നടപടനികേളനികലയന്ന്
കപനാകേനാന്  കേഴനിയുന്നനിലനാതയനള്ളതന്ന്  വളതര  കഖദകേരമനാണന്ന്.  80  ശതമനാനവം
തടയനിനപകേടങ്ങളുവം  അശ്രദ്ധമൂലമനാണുണ്ടനാകുന്നതതന്നന്ന്  സൂചെനിപ്പനിക്കതപ്പടകമ്പനാള്,
അതനില  ജശവനക്കനാരുതട  അശ്രദ്ധ  മുഖത്സ്യഘടകേമനായനി  നനിലതകേനാള്ളുനതവന്നതന്ന്
പ്രകതത്സ്യകേമനായനി ശ്രദ്ധനികക്കണ്ട ഒന്നനാണന്ന്. ഏകേകദശവം 15000-കതനാളവം കപര് തറേയനില
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അപകേടങ്ങളനില  ഒരു  വര്ഷവം  മരണതപ്പടനണ്ടന്ന്.  അതനില  തടയനിന്  പനാളവം
തതറനികപനാകുന്നതവം  ടനാക്കന്ന്  മുറേനിചന്ന്  കേടക്കുകമ്പനാഴുണ്ടനാകുന്ന  അപകേടങ്ങളുവം  ഉള്തപ്പതടയനാണന്ന്
നമുക്കന്ന്  കേനാണനാന്  കേഴനിയുന്നതന്ന്.  ഇനത്സ്യയനിതലനാടനാതകേയനാണന്ന്  ഇതയുവം  കപര്
മരണതപ്പടന്നതതങനില,  കകേരളതനില,  കേറകുറനിയനില  ഉണ്ടനായ  അപകേടവം  വലനിയ
ദുരനതനില നനിന്നന്ന്  കകേരളതത രക്ഷനിച്ചു എനകവണവം പറേയനാന്.  ഇവനിതട  വളതര
ശ്രദ്ധനാപൂര്വ്വവം  ഇക്കനാരത്സ്യതനികലയന്ന്  കേടക്കുവനാന്  തറേയനിലകവ   തയനാറേനാകുന്നനില
എനള്ളതന്ന് വലനിയ പ്രതനികഷധതനിനന്ന് കേനാരണമനാകുന. കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസവം തകേനാചനിന്
ഷനിപ്പന്ന് യനാര്ഡുള്തപ്പതടയുള്ള തപനാതകമഖലനാ സ്ഥനാപനങ്ങളുമനായനി ബന്ധതപ്പട കേനാരത്സ്യങ്ങള് ചെര്ച
തചെയ്തു.  കകേന്ദ്ര  തപനാതകമഖലനാ  സ്ഥനാപനങ്ങളടക്കവം  കകേരളതനിലള്ള  എലനാ  കകേന്ദ്ര
വത്സ്യവസനായങ്ങകളനാടവം  കകേന്ദ്രതനിതന  സമശപനവം  ശരനിയല.   കകേരളകതനാടന്ന്   ചെനിറമനയവം
പലകപ്പനാഴുവം  സസ്വശകേരനിക്കുനതവന്നതന്ന്  വശണവം  തതളനിയനിക്കതപ്പടതകേനാണ്ടനിരനിക്കുന.
ഇക്കനാരത്സ്യതനില  കകേരള  ഗവണ്തമനന്ന്  കകേന്ദ്രതനില  ശക്തമനായ  സമര്ദ്ദേവം   തചെലതണവം.
ബഹുമനാനതപ്പട ടനി. എ. അഹമദന്ന് കേബശര് ചൂണ്ടനിക്കനാടനിയതകപനാതല നമുക്കന്ന് കസനാണ്
ലഭത്സ്യമനാകേനാനുള്ള  സനാഹചെരത്സ്യങ്ങള്  വന്നനാല  ഇതകപനാലള്ള  വനിഷയങ്ങള്  ഒരു
പരനിധനിവതര  പരനിഹരനിക്കതപ്പടവം.  തപനാതവനായനി  ഉയര്നവന്ന  അഭനിപ്രനായങ്ങകളനാടവം
ഇവനിതട  അവതരനിപ്പനിച  ഉപകക്ഷപകതനാടവം  പൂര്ണ്ണമനായനി  ഞനാന്  കയനാജനിച്ചുതകേനാണ്ടന്ന്
നനിര്ത്തുന.

4.00 PM]

ശ്രശ  .    പുരുഷന് കേടലണ്ടനി:  സര്,  ശ്രശ.  ടനി.  എ.  അഹമദന്ന്  കേബശര് കനനാടശസന്ന്
നലകേനിയ  ഉപകക്ഷപവം  വളതര  പ്രനാധനാനത്സ്യമുള്ളതവം  കേനാകലനാചെനിതവുമനാണന്ന്.  എത  അപകേടവം
സവംഭവനിചനാലവം  ജശവനക്കനാര്  കുറേയുന്നതനാണന്ന്  ലനാഭവം  എന്ന  നയമനാണന്ന്  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കനാരനിനുള്ളതന്ന്.  ഈ നയവംമൂലമനാണന്ന് അടനിക്കടനി അപകേടങ്ങളുണ്ടനാകുന്നതന്ന്,   പ്രകതത്സ്യകേനിച്ചുവം
കകേരളതനില.  തറേയനിലകവയന്ന്  ഏറവുവം  കൂടതല  വരുമനാനവം  കനടനിതക്കനാടക്കുന്ന  കകേരളതത
എലനാ അര്തതനിലവം  കകേന്ദ്ര ഗവണ്തമനന്ന്  അവഗണനിക്കുകേയനാണന്ന്.   ടനിക്കതറടതന്ന്
യനാത തചെയ്യുന്നവരനാണന്ന് കകേരളശയര്. തശവണ്ടനി സരക്ഷ ആവശത്സ്യതപ്പടന്ന് ബഹുമനാനതപ്പട
മുഖത്സ്യമന്ത്രനി  കകേന്ദ്രതനിനന്ന്  കേതതഴുതനിയതന്ന്,   'കകേരളതനില  ദശര്ഘദൂര  സര്വ്വശസന്ന്
നടത്തുന്ന തശവണ്ടനികേളനില തവള്ളവുവം തവളനിചവുമനില. കകേനാച്ചുകേള് ശുചെശകേരനിക്കുന്നനില.
കകേരളതനിനന്ന്  അനുവദനിക്കുന്ന  കകേനാച്ചുകേള്  കേനാലഹരണതപ്പടതനാണന്ന്.  അടനിക്കടനി
അപകേടങ്ങളുണ്ടനാകുന. തശവണ്ടനി യനാത ഭശതനിജനകേമനാണന്ന്.  സനിഗല തകേരനാറേനാകുന'
തടങ്ങനിയ  കേനാരത്സ്യങ്ങളനാണന്ന്.  ആഗസന്ന്  12-നന്ന്  മനാകവലനി  എകന്ന്പ്രസനിതന  എഞനിന്
തചെറവത്തൂരനിലവചന്ന്  തശപനിടനിച്ചു.  ആഗസന്ന്  28-നന്ന്  എറേണനാകുളതന്ന്  കേറകുറനി  കസഷനടതന്ന്
എകന്ന്പ്രസന്ന്  പനാളവം  തതറനി.  തസപ്റവംബര്  29-നന്ന്  കേരുനനാഗപ്പള്ളനിക്കടതന്ന്  ഗുഡ്സന്ന്
വണ്ടനി  പനാളവം  തതറനി.  യനാതക്കനാരുതടയുവം  ജശവനക്കനാരുതടയുവം  നനാടകേനാരുതടയുവം
ആശങയന്ന് പരനിഹനാരവം കേനാണണവം. 'തവടക്കനാക്കനി തനനിക്കനാക്കുകേ' എതന്നനാരു തചെനാല്ലുണ്ടന്ന്.  ഈ



ചെടവം 130 അനുസരനിച്ചുള്ള ഉപകക്ഷപതനികന്മേലള്ള ചെര്ച 399

തചെനാലന്ന് ല്ല്ലെ കചെരുന്നതന്ന് ഇനത്സ്യന് തറേയനിലകവയ്ക്കുവം കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാരനിനുമനാണന്ന്.  ഒരു മനാസവം
മുമ്പന്ന് ശനാസശയ പരനികശനാധന നടതനി  റേനികപ്പനാര്ടന്ന്  തചെയനിടവം ഉന്നതനാധനികേനാരനികേളുതട
കുറകേരമനായ  അനനാസ്ഥമൂലമനാണന്ന്  അടതടതനായനി  മൂന്നന്ന്  അപകേടങ്ങള്  വരുതനി
വചതന്ന്.   തറേയനിലകവ ബഡ്ജറ്റുകപനാലവം കകേന്ദ്രവം ഒഴനിവനാക്കനി.  ക്രകമണ തറേയനിലകവ
സസ്വകേനാരത്സ്യവലക്കരനിക്കുകേയനാണന്ന് കകേന്ദ്രസര്ക്കനാരനിതന ലക്ഷത്സ്യവം.  പനിതന്ന എനനിനനാണന്ന്
തറേയനിലകവയനില  അറകുറപ്പണനി;  എനനിനനാണന്ന്  അടനിസ്ഥനാന  സസൗകേരത്സ്യങ്ങള്
തമചതപ്പടത്തുന്നതന്ന്;  എനനിനനാണന്ന് കകേരളതനില സസ്വനമനായനി തറേയനിലകവ കസനാണുവം
കകേനാചന്ന്  തടര്മനിനലകേളുവം?  മനുഷത്സ്യജശവകനനാടന്ന്  അവഗണനയനാണന്ന്  ഈ സര്ക്കനാരനിനന്ന്.
കേനാല നൂറനാണ്ടനികലതറേ പഴക്കമുള്ള പഴഞന് കബനാഗനികേളനാണന്ന് നമുക്കന്ന് യനാത തചെയനാന്
കേനിടന്നതന്ന്.  അതനിതന  വനിശദശകേരണതമനാതക്ക  ശ്രശ.  ഇ.  തകേ.  വനിജയന്  ഇവനിതട
പറേഞ്ഞുകേഴനിഞ്ഞു.  ശനാസശയമനായ സമശപനവം കവണവം;  അതലങനില ശനാസശയ ചെനിന
കവണവം;  അതമതലങനില ജനങ്ങകളനാടന്ന് പ്രതനിബദ്ധത കവണവം.  തനിരുവനനപുരത്തുവം
തകേനാചനിയനിലവം മനാതമനാണന്ന് അറകുറപ്പണനിക്കന്ന് പരനിമനിതമനായ സവംവനിധനാനമുള്ളതന്ന്.

ശ്രശ  .    തകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള്  ഖനാദര്:  സര്,  കകേരളകതനാടള്ള  തറേയനിലകവയുതട
അവഗണനതയക്കുറേനിചനാണന്ന്  അങ്ങന്ന്  പറേയുന്നതന്ന്.  ഒരു  കേനാരത്സ്യവം  ഈ  ചെര്ചയനില
വകരണ്ടതതണ്ടന്നന്ന് എനനിക്കന്ന് കതനാനന.  നനിയമസഭനാ അവംഗങ്ങള്ക്കന്ന് ഇ.കേന്യൂ.  തകേനാടക്കനാറണ്ടന്ന്.
പകക്ഷ പനി.  എ.-മനാര്ക്കന്ന് അതന്ന് കേനിടന്നനില.  യഥനാര്തതനില അതതനാരു സഭയുതട
വനികേനാരമനായനി തറേയനിലകവയുതട ശ്രദ്ധയനിലതപ്പടകതണ്ട കേനാരത്സ്യമനാതണന്നന്ന് അകങ്ങയന്ന്
അറേനിയനാകമനാ?

ശ്രശ  .    പുരുഷന്  കേടലണ്ടനി:  സര്,  അതന്ന്  അറേനിയുകേ  മനാതമല  അനുഭവനിക്കുന്ന
ആളുമനാണന്ന്.  പലകപ്പനാഴുവം   വണ്ടനിയനില  കേയറകമ്പനാഴുണ്ടനാകുന്ന  അനുഭവമനാണന്ന്.
തചെപന്നയനികലയന്ന് കകേനാചന്ന് തകേനാണകപനായനാല  തനിരനിചന്ന് വരുന്നതന്ന് കേനാലപ്പഴക്കവം തചെന്ന
കബനാഗനികേളനാണന്ന്.  ഇതന്ന്  ആരനാണന്ന്  ശ്രദ്ധനിക്കുന്നതന്ന്?  മന്ത്രനി  ഇക്കനാരത്സ്യതനില  വളതരയധനികേവം
ശ്രദ്ധനിക്കണതമന്നനാണന്ന്  എതന  അഭനിപ്രനായവം.  കകേരളതനിനുകവണ്ടനി  പനാലക്കനാടന്ന്
അനുവദനിച കകേനാചന്ന് ഫനാകറേനി യനാഥനാര്തത്സ്യമനാക്കനാനുവം കകേന്ദ്രസര്ക്കനാര് തയനാറേനായനിടനില.
കലനാകക്കനാ  പപലറ്റുമനാരുതട  59  ഒഴനിവുകേളുണ്ടന്ന്.   24  മണനിക്കൂര്  തടര്ചയനായനിടനാണന്ന്
പലരുവം വണ്ടനി ഓടനിക്കുന്നതന്ന്.  ഒരു ദനിവസവം തടയനിനനില ഒരു പഡ്രെെവര് എതന കൂതട
ഉണ്ടനായനിരുന.  അകദ്ദേഹതനിതന  കേലത്സ്യനാണവം  കേഴനിഞ്ഞനിടന്ന്  രണ്ടനാമതത  ദനിവസമനായനിരുന.
അയനാള്ക്കന്ന്  വശടനില  കപനാകേനാന്  കേഴനിഞ്ഞനില.   ആഴ്ചകേകളനാളവം  വശടനില  കപനാകേനാതത
അവര്  വണ്ടനി  ഓടനിക്കുന.  മരണതനിതന  കേണക്കുകേള്  ശ്രശ.  അനൂപന്ന്  കജക്കബന്ന്
ഇവനിതട പറേഞ്ഞു.  പലരുവം  ആത്മഹതത്സ്യ തചെയ്യുകേയനാണന്ന്.   ജശവനിത പ്രയനാസങ്ങള്
തകേനാണ്ടന്ന്  വണ്ടനിക്കുമുന്നനില  ചെനാടകേയനാണന്ന്.  വണ്ടനി  ഓടനിക്കുന്ന  കജനാലനിഭനാരതനാല
പലരുവം സസ്വനവം വശടകപനാലവം കേനാണനാത അവസ്ഥയുണ്ടന്ന്.
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കലനാകേതത ഏറവുവം വലനിയ ഗതനാഗത ശവംഖലയുവം തപനാതകമഖലനാ സ്ഥനാപനവുമനാണന്ന്
ഇനത്സ്യന് തറേയനിലകവ. പചെന കേഴനിഞ്ഞനാല ഏറവുവം കൂടതല തതനാഴനിലനാളനികേള് കജനാലനി
തചെയ്യുന്ന,  ബനിടശഷുകേനാര്  തടങ്ങനിവച ഈ സ്ഥനാപനവം  ഇന്നന്ന്  രനാഷ്ട്രതനിനന്ന്   അഭനിമനാനമനാണന്ന്.
ജനങ്ങള് ഏറവുവം കൂടതല ആശ്രയനിക്കുന്ന യനാതനാ സവംവനിധനാനവം തറേയനിലകവയനാണന്ന്.
ഏറവുവം കുറേഞ്ഞ തചെലവനില യനാത തചെയനാന് കേഴനിയുന്ന ഈ മഹതനായ സ്ഥനാപനവം
ഇന്നന്ന്  അലകുവം  പനിടനിയുവം  തതറനിക്കനിടക്കുകേയനാണന്ന്.  കേരനിഞനയുവം  അഴനിമതനിയുവം
തകേടകേനാരത്സ്യസ്ഥതയുവം  തകേനാണ്ടന്ന്  തറേയനിലകവതയ  സമ്പൂര്ണ്ണ  കേചവടചരക്കനാക്കനി  മനാറ്റുകേയനാണന്ന്.
ഇതന്ന്  സമൂഹതനിനന്ന്  ദുരനിതവം വനിതയ്ക്കുന്ന അവസനാനതത യനാതയനായനി  മനാറകേയനാണന്ന്.
കേടലണ്ടനിപ്പുഴ കേണ്ണശരനിലനാഴനിയ കേഥ കേബശര് സനാഹനിബന്ന്  ഇവനിതട പറേയുകേയുണ്ടനായനി.
കേടലണ്ടനി  തശവണ്ടനി  അപകേടവം  52  കപതരയനാണന്ന്  കുരുതനിതകേനാടതതന്ന്.  എനന്ന്
നടപടനിയനാണന്ന് ഉന്നത ഉകദത്സ്യനാഗസ്ഥര്തക്കതനിതര എടതതന്ന്?  കേശഴന്ന്  ജശവനക്കനാരതന
പനിരനിച്ചുവനിടകേ മനാതവം  തചെയ്തു.  ഗസറഡന്ന്  റേനാങനിലള്ളവര് അകപ്പനാഴുവം  സരക്ഷനിതരനാണന്ന്.
എതനങനിലവം  തചെയ്തുതവന്നന്ന്  വരുതനിതശര്ക്കനാനുവം  മുടശനാനനിക്കുകവണ്ടനിയുവം  ഉന്നത
ഉകദത്സ്യനാഗസ്ഥതന രണ്ടന്ന് യനാതനാപ്പനാസന്ന് കേടന്ന് തചെയ്തു.  അതമനാതവം.  ഒരനാള്ക്കന്ന് വനാണനിവംഗന്ന്
കനനാടശസനാണന്ന്  നലകേനിയതന്ന്.  ബനിടശഷന്ന്  സനിസമനാണന്ന്  ഇകപ്പനാഴുവം  തടരുന്നതന്ന്.
സകന്ദശങ്ങള് പറേഞ്ഞനികടനാ പ്രകമയവം പനാസനാക്കനിയനികടനാ കേനാരത്സ്യമനില. ഇതനിലനിടതപടനാന്
കേഴനിയണവം.

ഉന്നത  ഉകദത്സ്യനാഗസ്ഥര്  സഖകലനാലപരനായനി  കേഴനിയുന്ന  അവസ്ഥ  ഇനണ്ടന്ന്.
തറേയനിലകവയന്ന് വളതര ആവശത്സ്യതപ്പടതനാണന്ന് റേബര് പനാഡന്ന്.  റേബറേനിതന വനില കുതതന
ഇടനിഞ്ഞനിടവം  ഇതപകയനാഗനിക്കനാന്  തയനാറേനാകുന്നനില.  ടനി.എഫന്ന്.ആര്.  വര്ക്കന്ന്
നടക്കനാതതന്ന് റേബര് പനാഡന്ന് ഇലനാതതതകേനാണ്ടനാതണന്നനാണന്ന് അതമനായനി ബന്ധതപ്പട
ഉന്നത ഉകദത്സ്യനാഗസ്ഥന് പറേഞ്ഞതന്ന്.   കേനാകലനാചെനിതമനായനി  തറേയനിലകവ മനാറനാന് പനിങന്ന്
ബുക്കനില പണമുണ്ടന്ന്.   തടണ്ടര് വനിളനിചന്ന് എഗനിതമനന്ന് വചന്ന്   കേനികലനാമശറര് കേണക്കനിനന്ന്
തറേയനില  ഇറേക്കനിയനിടമുണ്ടന്ന്.  പനിതന്ന  എനനാണന്ന്  കജനാലനി  നടക്കനാതതന്ന്;  ആരനാണന്ന്
ഇതനിനന്ന്  തടസവം  നനിലക്കുന്നതന്ന്;   ആരനാണന്ന്  ഇതന്ന്  പരനികശനാധനിക്കുന്നതന്ന്;  ആരനാണന്ന്
ഇതനിതനക്കുറേനിചന്ന്  ആകലനാചെനിക്കുന്നതന്ന്?  തവലഡനിവംഗന്ന്  പസൗഡര്  സപപ്ലൈ  ഇലനാതത
തകേനാണ്ടന്ന്  പണനികേള്  നടക്കുന്നനില.  ആര്ക്കന്ന്  ആകരനാടനാണന്ന്  കേടപ്പനാടന്ന്?  ഇതതലനാവം
ഗസൗരവമനായനി  കേനാണണവം.  കേഴുകേന്  കേണ്ണുകേളുമനായനി  നനിലക്കുന്നവരുതട  കേയനിതല
കേളനിപ്പനാവകേളനായനി തറേയനിലകവ ഉന്നതന്മേനാര് മനാറന്ന അവസ്ഥയനാണന്ന് കേനാണുന്നതന്ന്.

സസൗമത്സ്യവധതനിനുകശഷവം കലഡശസന്ന് കേമ്പനാര്ടന്ന്തമനന്ന് തടയനിനനിതന മധത്സ്യഭനാഗതനാക്കുതമന്നന്ന്
ഉറേപ്പന്ന്  തകേനാടതതനാണന്ന്.  അതന്ന്  നടപ്പനിലനാക്കനികയനാ;  ആരനാണന്ന്  ഇതനിനന്ന്  തടസവം?
തടയനിനുകേളനില  നല  കടനായന്ന് തലറന്ന്  ഇല.  ദശര്ഘ  ദൂരയനാതക്കനാര്ക്കന്ന്  റേസന്ന്  റൂവം  ഇല.
എസ്ക്കകലറര്  ഉണ്ടനായനാല  അഖനികലനത്സ്യനാ  സ്ഥനാനമനാതണന്നന്ന്  പറേയുന്നതന്ന്  ശുദ്ധ
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അസവംബന്ധമനാണന്ന്.  സസൗകേരത്സ്യമനായ,  സരക്ഷനിതമനായ  തറേയനിലകവ  കസഷനുകേള്
നമുക്കുണ്ടനാകേണവം. തചെറേനിയ വനിള്ളലകേള്ക്കുമുകേളനിലൂതട തശവണ്ടനി ഓടകമ്പനാള് തറേയനില
പനാളവം  വനികേസനിചന്ന്  തപനാടകേയനാണന്ന്.  അതതനാഴനിവനാക്കനാനനാണന്ന്   തറേയനില  മുറേനിച്ചുമനാറനി
പുതനിയതന്ന്  സ്ഥനാപനിക്കണതമനപറേയുന്നതന്ന്.   സരക്ഷ ഉറേപ്പനാക്കനാന് ടനാക്കന്ന്  ഡ്രൂളനിവംഗന്ന്
പരനികശനാധന നടതണവം. തവള്ള പനാനവം ഷര്ടവം തതനാപ്പനിയുമനിട ഒരനാള് കടനാളനിയനില
ഇരുനവം രണകപര് കടനാളനി ഉനനിതക്കനാണ്ടന്ന് ടനാക്കനിലൂതട  ഓടനിച്ചുവം കപനാകുന്നതന്ന് എതന
കുടനിക്കനാലതന്ന്  ഞനാന്  കേണ്ടനിടണ്ടന്ന്.  ചെനില  സ്ഥലതന്ന്  കടനാളനി  നനിര്തനി  അവനിതട
പരനികശനാധനിക്കുവം.  ഇങ്ങതനയുള്ള  യനാതതനാരു  പരനികശനാധനയുവം  ഇകപ്പനാള്  നടത്തുന്നതനായനി
കേനാണുന്നനില.  എലനാവം നവശകേരനിചതനാതണങനിലകപ്പനാലവം ആ നവശകേരണവം എങ്ങതന
ഉപകയനാഗതപ്പടത്തുന എനകൂടനി പരനികശനാധനിക്കണവം. എഞനിന് ഉപകയനാഗനിചന്ന് പനാളവം
നനിരശക്ഷനിക്കണവം.  പനാളതനിതന സരക്ഷയുവം സനിഗലവം ഉറേപ്പനാക്കനാന് ടനാക്കന്ന് തമഷശന്
കവണവം.  അറകുറപ്പണനിക്കന്ന് സനാഫന്ന്,  തമറശരനിയലസന്ന്,  തടര്മനിനല എന്നനിവ കവണവം.
എലനാവം  കൂടനികചരുകമ്പനാള്  മനാതകമ  തറേയനിലകവ  സരക്ഷനിതതസ്വവം  ഉറേപ്പനാക്കനാനനാവൂ.
അഡശഷണല പലന്സന്ന് കവണവം.   രണ്ടന്ന് പലന് കവണതമന്നനാണന്ന് ഇവനിതട പലരുവം
പറേഞ്ഞതന്ന്.  മൂനവം നനാലവം  പലന് കവണതമന്നനാണന്ന്  എതന അഭനിപ്രനായവം.    ടനാക്കന്ന്
ഡ്രൂളനിവംഗന്ന് ഇന്തസക്ഷന് നനിര്ബന്ധമനായുവം കവണവം.

നൂറേന്ന്  കേനികലനാമശറര്  കവഗതയനില  ഓടന്ന  വണ്ടനികേള്ക്കന്ന്  മനാസതനില  ഒരു
തവണയുവം നൂറേനില തനാതഴ കവഗതയനില ഓടന്ന വണ്ടനികേള്ക്കന്ന് രണ്ടന്ന് മനാസതനില ഒരു
തവണയുവം  ടനാക്കന്ന്  പരനികശനാധന  കവണതമന്നനാണന്ന്  നനിയമവം.  ഡനിവനിഷന്  അധനികേനാരനികേള്
പരനികശനാധനിക്കനാകനനാ  ആവശത്സ്യമനായ  നടപടനി  സസ്വശകേരനിക്കനാകനനാ  തയനാറേനാകുന്നനില.
അപകേടവം സവംഭവനിക്കുകമ്പനാള് കേശഴ്ജശവനക്കനാതര ബലനിയനാടനാക്കുകേയനാണന്ന് പലകപ്പനാഴുവം
തചെയനാറള്ളതന്ന്.  മുഖവം രക്ഷനിക്കനാനുള്ള ഈ ശ്രമതനിനന്ന്  ഉന്നത ഉകദത്സ്യനാഗസ്ഥരുമനായനി
ചെര് ച തചെയണവം. തകേനാള്ളലനാഭതമടക്കനാനുള്ള തനിടക്കതനില അടനിസ്ഥനാന സസൗകേരത്സ്യങ്ങ
തളനാരുക്കുന്നതനില  തറേയനിലകവ  അധനികൃതര്  ക്രൂരമനായ  അവഗണനയനാണന്ന്  കേനാണനിക്കുന്നതന്ന്.
ഇതനിലനനിനവം വളതര വത്സ്യതത്സ്യസ്തമനായ ഒരു സമശപനവുവം  സമവനായവുമുണ്ടനാക്കനാന് കേഴനിയണവം.
മന്ത്രനിമനാര്  കനരനിടന്ന് കപനാകേണതമതന്നനാനമനില.  നമുക്കന്ന് ആധുനനികേ സസൗകേരത്സ്യങ്ങളുണ്ടന്ന്.
നമ്മുതട  ഒരു  തശരുമനാനതമനള്ള  നനിലയനില  സരക്ഷനിതതസ്വവം,  പനാളവം  രക്ഷനിക്കല
തടങ്ങനിയ എലനാ കേനാരത്സ്യതനിലവം  തമചതപ്പട  സവംവനിധനാനമുണ്ടനാക്കണവം.   ഞനാന് ഈ
ഉപകക്ഷപതത പനിനനാങ്ങനിതക്കനാണ്ടന്ന് നനിര്ത്തുന.

ശ്രശ  .    എന്  .    ഷവംസദ്ദേശന്:  സര്,  നനിരനരവം  അപകേടങ്ങള്മൂലവം  ഭമണവം
തതറനിക്കനിടക്കുന്ന,  ഏതറേ ആശങകേള് നനിറേഞ്ഞ കകേരളതനിതല തറേയനില കമഖലതയ
സവംബന്ധനിചന്ന്  ഒരു ചെര്ചയന്ന്  അവസരമുണ്ടനായതനില ഏതറേ  സകനനാഷമുണ്ടന്ന്.   ബഹുമനാനതപ്പട
അവംഗവം  ശ്രശ.  ടനി.  എ.  അഹമദന്ന്  കേബശര്  അവതരനിപ്പനിച  ഇസൗ പ്രകമയവം  വളതര
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പ്രസക്തമനാണന്ന്.  ബഹുമനാനതപ്പട മന്ത്രനികയനാടന്ന് സൂചെനിപ്പനിക്കനാനുള്ളതന്ന്,  നനിയമസഭയനില
മുന്പുവം തറേയനില കമഖലതയ സവംബന്ധനിചന്ന്  ചെര്ചകേള് നടന്നനിടണ്ടന്ന്.   കകേവലതമനാരു
അധരവത്സ്യനായനാമമനായനി  മനാറേനാതത  സശരനിയസനായനി  ഇതനിതന  സവംബന്ധനിച്ചുള്ള  നടപടനികേള്
അങ്ങയുതട  ഭനാഗത്തുനനിനണ്ടനാകുതമനള്ള  പ്രതശക്ഷ ഞങ്ങള്ക്കുണ്ടന്ന്.  തറേയനിലകവ
ഒരു കകേന്ദ്ര കപനാര്ടന്ന്  കഫനാളനികയനാ ആതണങനിലകപ്പനാലവം അതനില നമ്മുതട സവംസ്ഥനാനതനിതന
ഇന്നതത  സ്ഥനിതനി  വച്ചുതകേനാണ്ടന്ന്  ശക്തമനായ ഇടതപടലനിനന്ന്  സനാധത്സ്യതയുണ്ടന്ന്.   നമുക്കറേനിയനാവം,
ബനിടശഷന്ന്  ഭരണകേനാലവം  മുതല  150  തകേനാലവം  പഴക്കമുള്ള  തറേയനില  ആണന്ന്  ഇവനിതടയുള്ളതന്ന്.
അതനികപ്പനാഴുവം  മനാറമനിലനാതത  നനിലക്കുകേയനാണന്ന്.  ഇവനിതട  ചൂണ്ടനിക്കനാണനിചതകപനാതല,
മലബനാറേനിതല  തനിരൂര്-കബപ്പൂര് തറേയനിലകവ രണതകേനാലവം  മുന്പന്ന്  അതനിതന  150-ാം
വനാര്ഷനികേവം ആചെരനിക്കുകേയുണ്ടനായനി. എന്നനാല ഇകപ്പനാഴുവം അവനിതട വലനിയ പുകരനാഗതനി
തയനാനമുണ്ടനായനിടനില. ഏതനായനാലവം അപകേടങ്ങതളത്തുടര്ന്നനാതണങനിലവം ഇങ്ങതനതയനാരു ചെര്ച
നടന്നതന്ന്  വളതര  നന്നനായനി.  നമ്മുതട  പനാളങ്ങള്,  കസഷന്,  തടയനിന്,  കബനാഗനികേള്
എന്നനിവതയലനാവം  ഏറവുവം  കമനാശതപ്പടതനാണന്ന്.  ഇവനിതടതയലനാവരുവം  കനരതത  സൂചെനിപ്പനിചത
തകേനാണ്ടന്ന്  അതതനാനവം  ഞനാന്  ആവര്തനിക്കുന്നനില.  പഴയ  കബനാഗനികേള്ക്കകേതത
തണനി, ആളുകേള് ഉപകയനാഗനിച തണനികപനാലവം വശണവം കശന് തചെയനാതത തകേനാടക്കുന്ന
സ്ഥനിതനിയുണ്ടന്ന്.  അങ്ങതനയുള്ള  സനാഹചെരത്സ്യങ്ങതളനാതക്ക  ഇവനിതട  വനിശദശകേരനിക്കതപ്പടതനാണന്ന്.
അപകേടങ്ങള്  ഒരു തടര്ക്കഥയനായനി  വരനികേയനാണന്ന്.  ആഗസന്ന്  28-നന്ന്  കേറകുറനിയനിലവം
തസപ്റവംബര്  20-നന്ന്  കേരുനനാഗപ്പള്ളനിയനിലവം  അപകേടങ്ങളുണ്ടനായനി.  അതനിനുമുന്പുള്ള
വലനിയ  ദുരനങ്ങള്  നമ്മുതട  മുന്നനിലണ്ടന്ന്.  105  കപര്  മരനിച  തപരുമണ്  ദുരനവം
അവസനാനവം  'തടനാര്ണനാകഡനാ'  ആതണനപറേഞ്ഞനാണന്ന്  എഴുതനിതള്ളനിയതന്ന്.   അതകപനാതല
തതന്ന കേടലണ്ടനിയനില 57  കപര് മരനിചതന്ന്;  ഇതതനാതക്ക നമ്മുതട മുന്നനിലണ്ടന്ന്.  ഭനാഗത്സ്യവം
തകേനാണ്ടന്ന്  ദുരനവം  വഴനിമനാറേനിയ  ഒരുപനാടന്ന്  അപകേടങ്ങള്  കവതറേയുമുണ്ടന്ന്.  ഏതനായനാലവം
ഇതനിതനനാതക്ക  ശനാശസ്വതപരനിഹനാരമുണ്ടനാകേണവം.  തശവണ്ടനികേള്ക്കുവം  കസനാപ്പനിനുവം  മുറേവനിളനി
കൂടന്നകതനാതടനാപ്പവംതതന്ന  യനാതക്കനാരുതട  സരക്ഷനിതതസ്വവുവം  അടനിസ്ഥനാനസസൗകേരത്സ്യങ്ങളുവം
ഒരുക്കുകേതയന്നതകൂടനി തറേയനിലകവ വനികേസനതനിനന്ന് വളതര പ്രധനാനതപ്പട ഒന്നനാണന്ന്.
തടതരത്തുടതര  അപകേടങ്ങളുണ്ടനാകുകമ്പനാള്,  അതനിതന  പ്രധനാന  കേനാരണവം  പരനികശനാധനിചനാല
കകേരളകതനാടള്ള അവഗണനയുവം തകേടകേനാരത്സ്യസ്ഥതയുമനാതണന്നന്ന് കേനാണനാന് കേഴനിയുവം.
അവനിതടയനാണന്ന് ഇസൗ ചെര്ചയുതട പ്രസക്തനിയുണ്ടനാകകേണ്ടതന്ന്.  നനിരനരവം അപകേടങ്ങള്
ഉണ്ടനാകുന; തടയനിന് യനാത ഇന്നന്ന് സരക്ഷനിതമലനാതനായനി മനാറേനിയനിരനിക്കുന.  കേഴനിഞ്ഞ
മൂനനനാലമനാസമനായനി സമയതനിതനതനാന് കേഴനിയനാത സ്ഥനിതനിയനാണുള്ളതന്ന്.  ടനിക്കതറടതനാല
അകനസ്വഷനിക്കുന്നതന്ന്  ഇന്നതത  തടയനിനനിതന  കേനാരത്സ്യങ്ങതളനാതക്ക  ക്രമതനിലനാകണനാ,
സമയതനിനനാകണനാ  എന്നനാണന്ന്.  തടയനിനുകേള്  പലകപ്പനാഴുവം  മണനിക്കൂറകേള്  പവകേനിയനാണന്ന്
ഓടനിതക്കനാണ്ടനിരനിക്കുന്നതന്ന്.  ഇതനിതനനാതക്കയുള്ള  പ്രധനാനതപ്പട  കേനാരണവം  ഇവനിതട
എലനാവരുവം  ചൂണ്ടനിക്കനാണനിചതകപനാതല,  രണ്ടന്ന്  ഡനിവനിഷനുകേളനിലനായനി  60-ഓളവം
കലനാകക്കനാ പപലറ്റുമനാരുതട കുറേവുണ്ടന്ന്; പലരുവം 24 മണനിക്കൂറവം കജനാലനി തചെയ്യുന. ഒരു
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സനാമ്പതനികേ വര്ഷവം 163 കേനികലനാമശറര് പനാളവം മനാകറണ്ട സ്ഥനാനതന്ന്  25 കേനികലനാമശറര്
മനാതമനാണന്ന് മനാറനിയതന്ന്.  അതകപനാതല  202  സ്ഥലങ്ങളനില പനാളവം മനാറനാന് നനിര്കദ്ദേശമുണ്ടന്ന്; 30
കേനികലനാമശറര്  കവഗതയനാണന്ന്  ഇവനിതട  കവണ്ടതന്ന്.  എന്നനാല  തതനാണ്ണൂറവം  നൂറവം
കവഗതയനിലനാണന്ന്  ഇവനിതട  ഓടന്നതന്ന്.  ടനാക്കനിനന്ന്  തനാങ്ങനാവുന്നതനികനക്കനാള്  തശവണ്ടനികേളനാണന്ന്
ഇന്നന്ന്  പനാളതനിലൂതട  ഓടനിതക്കനാണ്ടനിരനിക്കുന്നതന്ന്.  ഇക്കനാരത്സ്യങ്ങളനിതലനാതക്ക   അടനിയനരമനായ
ഇടതപടലണ്ടനാകേണവം.  ഇനനി  തറേയനിലകവ  ബഡ്ജറ്റുമനില.  കേനാരത്സ്യങ്ങതളനാതക്ക  ഉതകരനത്സ്യന്
കലനാബനി തശരുമനാനനിക്കുതമനള്ള നനിലയനിലനാണന്ന്. ഓടനിപ്പഴകേനിയ കേമ്പനാര്ടതമനകേളനാണന്ന്
ഇകങ്ങനാടവനിടന്നതന്ന്.   നമ്മുതട  രണ്ടന്ന്  തറേയനിലകവ കസനാണുകേളനായ തനിരുവനനപുരവം-
പനാലക്കനാടന്ന്  ഡനിവനിഷനുകേളനില  പണനികേതളലനാവം  മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുകേയനാണന്ന്.  ഇതനിതനനാതക്ക
അടനിയനര  ഇടതപടല  ഇസൗ  ചെര്ചയുതട  ഭനാഗമനായനി  ഉണ്ടനാക്കനാന്  കേഴനിയണവം.
തനിരുവനനപുരവം-തഷനാര്ണ്ണൂര്  പനാളതനില  അതനിതന കശഷനിയുതട  120  മുതല  150
ശതമനാനവം  വതര  കൂടതല  സര്വ്വശസന്ന്  നടത്തുകേയനാണന്ന്. അതതകേനാണതതന്ന
സവംസ്ഥനാനതനിനുള്ളനില  സര്വ്വശസന്ന്  നടത്തുന്ന  തടയനിനുകേളുതട  കബനാഗനികേള്  കേനാലപ്പഴക്കവം
തചെന്നന്ന് വൃതനിഹശനമനായതനാണന്ന്. കടനായന്ന് തലറനിതന കേനാരത്സ്യവം ഇവനിതട സൂചെനിപ്പനിച്ചു.  നമ്മുതട
സവംസ്ഥനാനവം  തവളനിയനിട  വനിസര്ജ്ജനവനിമുക്ത  സവംസ്ഥനാനമനാകുകമ്പനാള്  തടയനിനുവം തറേയനിലവം
അതനിതനനാരു  അപവനാദമനായനി  നനിലക്കനാതനിരനിക്കനാന്  ശ്രദ്ധനിക്കണവം.  ഇസൗ  പശനാതലതനില
എനനിക്കന്ന്  പറേയനാനുള്ളതന്ന്,  കകേന്ദ്രവുവം  ഡലഹനിയുതമനാനവം  കേനനിഞ്ഞനിടന്ന്  നമ്മുതട  പ്രശങ്ങള്
പരനിഹരനിക്കനില; അങ്ങതനയനാതണങനില ഇതനിനകേവം പരനിഹരനിക്കനാന് കേഴനിയണമനായനിരുന്നകലനാ.
കകേരളതനില  തറേയനിലകവ വനികേസനതനിനുകവണ്ടനി  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്തമനന്ന്  തടക്കവം
കുറേനിക്കുകേയുവം ഇസൗ ഗവണ്തമനന്ന്  വന്നയുടന്തതന്ന ഏതറടക്കുകേയുവം തചെയനിടള്ള ഒരു
കേമ്പനനിയുണ്ടന്ന്.  അതനായതന്ന്  തറേയനിലകവ  പദ്ധതനികേളുതട  രൂപശകേരണവം,  പഠനവം,
തറേയനിലകവ  പദ്ധതനികേളുതട  അവംഗശകേനാരവം  കനടല  ഇതനിനുകവണ്ടനി  51  ശതമനാനവം
സവംസ്ഥനാന  സര്ക്കനാരുവം  49  ശതമനാനവം  തറേയനിലകവയുവം  കചെര്ന്നന്ന്  ഒരു  കേമ്പനനി
രൂപശകേരനിചനിടണ്ടന്ന്.  അതനിതന  പ്രവര്തനങ്ങള്  തസ്വരനിതഗതനിയനിലനാക്കുകേ  എനള്ളതനാണന്ന്
വളതര പ്രധനാനവം. തമകടനാ തടയനിനനിതന നനിര്മനാണവംകപനാതല അതന്ന്  സശഡനിലനാക്കനാന്
കേഴനിയണവം.  കറേനാഡന്ന് ഗതനാഗത വനികേസനതനിനന്ന്   നമുക്കന്ന് ഒരുപനാടന്ന് പരനിമനിതനികേളുണ്ടന്ന്.
എന്നനാല ബനിടശഷുകേനാരുതട കേനാലത്തുണ്ടനാക്കനിയ വടക്കന്ന്-തതക്കന്ന് തറേയനിലപ്പനാതയുണ്ടന്ന്.
അതനില  മൂന്നനാമതത  പനാത  തകേനാണവന്നനാല  ഇസൗ  രവംഗതന്ന്  വലനിയ  മനാറങ്ങളുണ്ടനാക്കനാന്
സനാധനിക്കുവം.  അവനിതടയനാണന്ന്  ഭനാവനികകേരളതനിതന  പ്രതശക്ഷയുള്ളതന്ന്.  ഇകപ്പനാള്
ഡലഹനിയനിതലനാതക്ക കപനാകുകേയനാതണങനില ഡലഹനി-ജയ്പൂര് ജനശതനാബ്ദനി തടയനിനുണ്ടന്ന്. നല
സശഡനാണതനിനന്ന്.  നനാലന്ന്  -നനാലരമണനിക്കൂര്തകേനാണ്ടന്ന്  ഡലഹനിയനില  നനിന്നന്ന്  അതന്ന്
ജയ്പൂരനിതലത്തുവം.  പലരുവം കപനായനിടണ്ടനാകുവം;  ടൂര് കപനായ എവം.എല.എ.-മനാര്തക്കനാതക്ക
അങ്ങതനതയനാരു  അനുഭവമുണ്ടനാകുവം. അതനില യനാത തചെയ്യുകമ്പനാള് നമള് പഫറനില
കേയറേനിയതകപനാതലയനാണന്ന്.  എയര്കഹനാസസന്ന്  വരുന്നമനാതനിരനി  ഓകരനാരുതര്  വന്നന്ന്
തവള്ളവം കവകണനാ ഫുഡന്ന്  കവകണനാ എതന്നനാതക്ക കചെനാദനിക്കുവം.   അതനിനകേതന്ന്  നല
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വൃതനിയനാണന്ന്;  അതനിതന  കവഗത,  ഒരു  മനിനനി  ബുള്ളറന്ന്  തടയനിനനിതന  അനുഭവവം
നമുക്കുണ്ടനാകുവം.  നമ്മുതട  നനാടനിലമുണ്ടന്ന്  ജനശതനാബ്ദനികേള്.  നനാതള  ഉചയന്ന്  സഭ
പനിരനിഞ്ഞനാല എലനാവരുവം കപനാകുന്നതന്ന്  ജനശതനാബ്ദനിയനിലനാണന്ന്. എനനാണന്ന് അതനിതന
സ്ഥനിതനി? രണ്ടരമണനിക്കന്ന് തനിരുവനനപുരത്തുനനിന്നന്ന് പുറേതപ്പടനാല അതന്ന് 11 മണനികയനാട
കൂടനി  കകേനാഴനികക്കനാതടത്തുവം.  കേണ്ണൂതരത്തുകമ്പനാള്  അതന്ന്  1.00  മണനിവതരയനാകുവം.
നനിശയനിച സമയതല ആ തടയനിതനത്തുന്നതന്ന്. ജനശതനാബ്ദനി തടയനിനനിതന പര്പ്പസന്ന്
എന പറേയുന്നതന്ന് കവഗതനിതലത്തുകേതയനള്ളതനാണന്ന്.  അതകപനാലവം  നടക്കുന്നനില.
അതന്ന്  ആലപ്പുഴ  വഴനിയനാക്കനിയനാല  ഒതന്നനാന്നര  മണനിക്കൂര്  ലനാഭനിക്കനാന്  കേഴനിയുവം.
അതനിനനിടയനില രണമൂന്നന്ന് കസഷകനയുള്ളൂ.  ആ കസഷനനില ആ സമയതന്ന് കവതറേയുവം
വണ്ടനിയുണ്ടന്ന്. അതനിതനനാരു ക്രമശകേരണമുണ്ടനാക്കണവം. തഷനാര്ണ്ണൂരനില എഞനിന് മനാറനാന്
നനിര്ത്തുന്നതമനായനി  ബന്ധതപ്പടന്ന്  ധനാരനാളവം  സമയവം കേളയനാറണ്ടന്ന്.  ഇലകനിഫനികക്കഷന്
കകേനാഴനികക്കനാടവതര  പൂര്തനിയനായനിടണ്ടന്ന്.  എന്നനാല  തഷനാര്ണ്ണൂര്-കകേനാഴനികക്കനാടന്ന്
ഇലകനിഫനികക്കഷന് കേമശഷന്  തചെയനിടനില.  കേമശഷന്  തചെയനാല  ഇസൗ  പ്രശവം
ഒഴനിവനാക്കനാമനായനിരുന.

അതകപനാതല  മതറനാരു  കേനാരത്സ്യമുള്ളതന്ന്,  രനാജധനാനനി  എകന്ന്പ്രസനിനന്ന്  മലപ്പുറേവം  ജനിലയനില
ഒരനിടത്തുവം കസനാപ്പനില.  തനിരൂരനില ഒരു കസനാപ്പനിനുകവണ്ടനി  നനികവദനവം  തകേനാടതനാല
നന്നനായനിരനിക്കുവം.   അമൃതയുവം  രനാജത്സ്യറേനാണനിയുവം  കൂടനി  തകേനാളുതനിയനിടന്ന്   ഒന്നനിചനാണന്ന്
വരുന്നതന്ന്.  രനാജത്സ്യറേനാണനിക്കന്ന്  ഇന്ഡനിതപന്ഡനന്ന് തടയനിനനാകേനാനുള്ള ആളുകേളുണ്ടന്ന്. ബഹുമനാനതപ്പട
സശക്കര്ക്കുവം  അതനാവശത്സ്യമുള്ളതനാണന്ന്. ഞങ്ങതളനാതക്ക പലകപ്പനാഴുവം അതനില വരനാറണ്ടന്ന്.
രനാജത്സ്യറേനാണനിതയ  ഇന്ഡനിതപന്ഡനന്ന് ആക്കുകേതയനള്ള ഒരനാവശത്സ്യവംകൂടനി ഇക്കൂടതനില
വയനാവുന്നതനാണന്ന്.   ഇതനിതലനാനവം  രനാഷ്ട്രശയതനിനന്ന്  ഒരു  പ്രസക്തനിയുമനില;  ശ്രശ.  ഇ.
അഹമദന്ന്  തറേയനിലകവ മന്ത്രനിയനായനിടന്ന്  ഒനവം നടന്നനിലനാതയന്നന്ന് പറേഞ്ഞു. 18  മനാസവം
തകേനാണ്ടന്ന്  അകദ്ദേഹവം  17  പുതനിയ  തടയനിനുകേള്  തകേനാണവന.  അതകപനാതല  കസഷനുകേള്ക്കന്ന്
പുകരനാഗതനിയുണ്ടനായനി.  കകേനാഴനികക്കനാടന്ന്,  തനിരൂര്,  അങ്ങനാടനിപ്പുറേവം തടങ്ങനി  ഇനനിയുള്ളതന്ന്
ഞനാന് പനിന്നശടന്ന് പറേഞ്ഞുതരനാവം.

മനി  .   സശക്കര്:  ശ്രശ. എന്. ഷവംസദ്ദേശന്,  അങ്ങയുതട സമയവം കേഴനിഞ്ഞു.

ശ്രശ  .    എന്  .    ഷവംസദ്ദേശന്:  സര്,  രനാജത്സ്യറേനാണനി തടയനിനടക്കവം ശ്രശ.  ഇ.  അഹമദന്ന്
സനാഹനിബനിതന  സവംഭനാവനയനാണന്ന്.  എലനാവരുതടയുവം  സവംഭനാവനയുണ്ടനാകേതട,  നമള്
അതനിതലനാനവം തര്ക്കനികക്കണ്ട.  ഏതനായനാലവം നമതളലനാവരുവംകൂടനി തറേയനിലകവയുതട
ഇന്നതത അവസ്ഥ, അപകേടവം,  സരക്ഷയനിലനായ്മ എന്നനിവ ഒഴനിവനാക്കനാനുള്ള നടപടനി
കേതളടക്കണവം.  മറ്റുള്ളവര് അനുഭവനിക്കുന്ന തടയനിന്  സസൗകേരത്സ്യവം  കകേരളശയര്ക്കുവംകൂടനി
കേനിടനാനുള്ള  കേനാരത്സ്യമനായ  ഇടതപടല  ബഹുമനാനതപ്പട  മന്ത്രനിയുതട  ഭനാഗത്തു
നനിനണ്ടനാകുതമന്ന പ്രതശക്ഷകയനാടകൂടനി ഇസൗ പ്രകമയതത  പനിന്തുണച്ചുതകേനാണ്ടന്ന്  എതന
വനാക്കുകേള് ഉപസവംഹരനിക്കുന.
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ശ്രശ  .    എവം  .    സസ്വരനാജന്ന്:  സര്,  വളതരകയതറേ ഗസൗരവതരമനായ,  നമ്മുതട നനാടനാതകേ
ഉള്കേണ്ഠകയനാടകൂടനി  കേനാണുന്ന ഒരു വനിഷയതത സവംബന്ധനിചനാണന്ന്   ഇവനിതട ചെര്ച
തചെയ്യുന്നതന്ന്.  മനുഷത്സ്യരനാശനിയുതടതതന്ന  വനികേനാസ  പരനിണനാമ  പ്രക്രനിയയനില  നനിര്ണ്ണനായകേമനായ
ചുവടവയ്പ്പനായനിരുന ആവനി എഞനിതന കേണപനിടനിതവുവം  തറേയനിലകവയുതട ആവനിര്ഭനാവവുവം.
1800-കേളുതട  തടക്കതനില  ഇവംഗണ്ടനിലനാണന്ന്  തറേയനിലകവ  യനാഥനാര്തത്സ്യമനായതന്ന്.
ബനിടശഷന്ന്  ഇനത്സ്യയനില  ആ  കനടവം  കേടനവരനാന്  ഏതനാണ്ടന്ന്  അര  നൂറനാണകേനാലവം
എടത്തുതവന്നനാണന്ന്  ചെരനിതവം  പറേയുന്നതന്ന്.  1853-ലനാണന്ന്  കബനാവംതബയനിലനനിനവം
തനാതനയനികലയന്ന്  ഇനത്സ്യയനിതല  ആദത്സ്യതത  തടയനിന്  ഓടനിയതനായനി  ചെരനിതതനില
നമുക്കന്ന്  കേനാണനാന്  സനാധനിക്കുന്നതന്ന്.  അതകേഴനിഞ്ഞന്ന്  ഒരു  ദശനാബ്ദവംകപനാലവം  കേനാതനിരനികക്കണ്ടനി
വന്നനില തറേയനിലകവ ഭൂപടതനില കകേരളതത അടയനാളതപ്പടതനാതനനള്ളതന്ന് നമുക്കന്ന്
കേനാണനാവം.   ഇവനിതട  നനാവം  ചെര്ച  തചെയ്യുന്നതന്ന്  സമശപ  കേനാലതന്ന്  പുറേത്തുവന്നനിടള്ള
വനാര്തകേളുതടയുവം  നമുക്കന്ന്  കനരനികടണ്ടനിവന്ന  തറേയനിലകവ  അപകേടങ്ങളുതടയുവം
പശനാതലതനില  തടയനിന്യനാത  സരക്ഷനിതമലനാതനായനി  മനാറേനിയതനിതനക്കുറേനിചനാതണങനിലവം
ഇവനിതട  നടന്ന  എലനാ  ചെര്ചകേളനിലവം  കേടനവന്നതന്ന്  കകേരളകതനാടള്ള  തറേയനിലകവ
അവഗണനതയക്കുറേനിചനാണന്ന്.   സസ്വനാഭനാവനികേമനായുവം ആ വനിഷയവംകൂടനി  ഈ ചെര്ചയുതട
ഭനാഗമനായനി  ഉയര്നവരുവം.  അതതകേനാണ്ടനാണന്ന്  ഞനാന്  സൂചെനിപ്പനിചതന്ന്  ഇനത്സ്യയനില
തറേയനിലകവ  ആരവംഭനിചന്ന്  ഒരു  ദശനാബ്ദവംകപനാലവം  കേനാത്തുനനിലക്കുന്നതനിനുമുമ്പന്ന്  കകേരളതനില
തടയനിനുവം തറേയനിലകവ പലനുതമലനാവം യനാഥനാര്തത്സ്യമനായനി എനള്ളതന്ന്.  1861  മനാര്ചന്ന്
12-ാം  തശയതനിയനാണന്ന്  കബപ്പൂരനില  നനിനവം  തനിരൂരനികലയന്ന്  ആദത്സ്യതത  തടയനിന്
സര്വ്വശസന്ന്  നടതനിയതന്ന്.  അതനിതനത്തുടര്നണ്ടനായനിടള്ള  തറേയനിലകവ  വനികേസനതമലനാവം
ബനിടശഷന്ന്  കേനാലഘടതനിലനായനിരുന.  നനാവം  കകേരളതനിതന  60-ാം  പനിറേന്നനാള്
ആകഘനാഷനിക്കുകേയനാണന്ന്.  ഐകേത്സ്യകകേരളവം  രൂപതപ്പടന്ന  ഘടതനില,  1956-ല  കകേരളതനില
745 കേനി.മശ.  തറേയനിലകവ  പലനനാണുണ്ടനായനിരുന്നതന്ന്.  അറപതനാവം  വനാര്ഷനികേവം
ആകഘനാഷനിക്കുന്ന ഈ ഘടതനില ഏതനാണ്ടന്ന് 1050  കേനി.മശ. തറേയനിലകവ പലനനാണന്ന്
ഉള്ളതതന്നനാണന്ന്  കേണക്കുകേള്  സൂചെനിപ്പനിക്കുന്നതന്ന്.  ആറേന്ന്  പതനിറനാണ്ടനിനനിടയനില
സസ്വനാതന്ത്രത്സ്യനാനനര  ഇനത്സ്യയനില  നമുക്കന്ന്  കൂടതലനായനി  ഉണ്ടനാക്കനാന്  കേഴനിഞ്ഞതന്ന്
മൂന്നൂറേനിലപ്പരവം കേനികലനാമശറര് തറേയനിലകവ പലന്മനാതമനാണന്ന്. ഇനത്സ്യയുതട തറേയനിലകവ
ഭൂപടതനില  എലനായ്കപ്പനാഴുവം  അവഗണന  ഏറ്റുവനാങ്ങനാന്  വനിധനിക്കതപ്പട  ഒരു  ജനതയനാണന്ന്
സവംസ്ഥനാനത്തുള്ളതന്ന്.  ഇവനിതട  അതരവം കേനാരത്സ്യങ്ങതളക്കുറേനിചന്ന് പരനാമര്ശനിക്കുകമ്പനാള്
രനാഷ്ട്രശയവം  പറേയുനതവതന്നനാതക്ക  പറേഞ്ഞനാല  എങ്ങതനയനാണന്ന്  അതനികനനാടന്ന്
പ്രതനികേരനിക്കുകേതയന്നന്ന് എനനിക്കറേനിയനില.  രനാഷ്ട്രശയ  സവംബന്ധനിയനായ  കേനാരത്സ്യങ്ങള്
നനിയമസഭയനിതലങനിലവം  ചെര്ച  തചെയനാനനായനിതലങനില  എവനിതടയനാണന്ന്  ചെര്ച  തചെയനാനനാകുകേ
എന്ന  ആശങയനാണന്ന്  എതന  മനസനിലണ്ടനാകുന്നതന്ന്.  ചെനില  കേനാലങ്ങളനില  ചെനില
തടയനിനുകേള്  നമുക്കന്ന്  കേനിടനിയനിടണ്ടന്ന്.  അതന്ന്  നമുതക്കലനാവം  അറേനിയനാവുന്നതനാണന്ന്,
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യനാഥനാര്തത്സ്യവുമനാണന്ന്. എന്നനാല പുതനിതയനാരു തടയനിന് അനുവദനിക്കുകേതയന്നതനിനപ്പുറേവം
സനാധത്സ്യമനായ  തറേയനിലകവ  വനികേസനവം  കകേരളതനിലണ്ടനായനിടകണ്ടനാ,  തടയനിന്  യനാത
സരക്ഷനിതമനാക്കനാനുള്ള നടപടനികേള് സസ്വശകേരനിക്കനാന് തറേയനിലകവ മന്ത്രനാലയവം  മുന്പകേ
എടതനിടകണ്ടനാ  എതന്നലനാവം  നനാവം  പരനികശനാധനികക്കണ്ടതനായനിടണ്ടന്ന്.  തഷനാര്ണ്ണൂര്- നനിലമ്പൂര്
പലനനിതന സവംബന്ധനിചന്ന്  ഇവനിതട പലരുവം സവംസനാരനിക്കുകേയുണ്ടനായനി.  ഞനാന് ഏതറേ
തവണ യനാത തചെയനിടള്ള ഒരു പലനനാണതന്ന്.  നനിലമ്പൂരനിതല അളവറ കതക്കന്ന് തടനി
തകേനാണവരുന്നതനിനുകവണ്ടനിയനാണന്ന്  1921-ല ബനിടശഷുകേനാര് ആ തറേയനിലകവ പലന്
ആരവംഭനിചതന്ന്.  സസ്വനാതന്ത്രത്സ്യവം ലഭനിചന്ന് ഇതയുവംകേനാലമനായനിടവം ഈ പലന് തതനാടപ്പുറേതന്ന്
നഞന്കകേനാടന്ന്  തകേനാണകപനാകേനാനുള്ള പദ്ധതനി മനാറേനി  വന്ന  കകേന്ദ്രഗവണ്തമനകേളുതട
ഭനാഗത്തുനനിനമുണ്ടനായനില.  ബഹുമനാനത്സ്യരനായ മറവംഗങ്ങള് സൂചെനിപ്പനിചതകപനാതല നമുക്കന്ന്
തറേയനിലകവ കസനാകണനാ  പുതനിയ കകേനാച്ചുകേകളനാ  പുതനിയ പനാളങ്ങകളനാ ലഭനിക്കുന്നനില.
കകേനാചന്ന്  ഫനാകറേനികേളുതട  സ്ഥനിതനി  ഇവനിതട  പറേഞ്ഞു.  എലനാക്കനാലത്തുവം അവഗണന
ഏറ്റുവനാങ്ങനാന് നനാവം വനിധനിക്കതപ്പടകേയനാണന്ന്.  ഒരര്തതനില തറേയനിലകവ ഭൂപടതനില
കകേരളമനിലനാതയനപറേഞ്ഞനാലകപനാലവം അധനികേമനാവനിലനാതയന്നന്ന് എനനിക്കന്ന് കതനാനന.

2015-ല അടനിസ്ഥനാന സസൗകേരത്സ്യവനികേസനതനിനുകവണ്ടനി ദക്ഷനിണ തറേയനിലകവ
നശക്കനിവചതന്ന്  2458 കകേനാടനി രൂപയനാണന്ന്.  അതനില തമനിഴനാടനിനന്ന് 1808 കകേനാടനി രൂപയുവം
കകേരളതനിനന്ന്  630 കകേനാടനി രൂപയുമനാണന്ന് ലഭനിചതന്ന്.  ജനറേല കേണ്സ്ട്രേക്ഷനനായനി 344
കകേനാടനി രൂപ മനാറനി  വചകപ്പനാള് തമനിഴനാടനിനന്ന്  332  കകേനാടനി  രൂപയുവം കകേരളതനിനന്ന്  12
കകേനാടനി രൂപയുവം ലഭനിച്ചു.  കമലപ്പനാലങ്ങളുതട നനിര്മനാണതനിനനായനി 252 കകേനാടനി രൂപ
നശക്കനി  വചകപ്പനാള്  അതന്ന്  പൂര്ണ്ണമനായുവം  തമനിഴനാടനിനന്ന്  ലഭനിച്ചു,  കകേരളതനിതനനാനവം
ലഭനിചനിലനാതയന്നനാണന്ന് കേണക്കുകേള് സൂചെനിപ്പനിക്കുന്നതന്ന്.  ഇതനാണന്ന് ഇക്കഴനിഞ്ഞ തകേനാലവം
നമുക്കുണ്ടനായ  അനുഭവതമന്നന്ന്  കേനാകണണ്ടതനായനിടണ്ടന്ന്.  ഈ  പശനാതലതനിലനാണന്ന് നനാവം
ഇവനിതട  ചെര്ച  തചെയ്യുന്ന  വനിഷയവം  കൂടതല  പ്രസക്തമനായനി  മനാറന്നതന്ന്.   കേഴനിഞ്ഞ
രണമനാസതനിനനിടയനില  മൂന  തവണ  അപകേടമുണ്ടനായകപ്പനാഴനാണന്ന്  ഇതരതമനാരു
ചെര്ചതതന്ന പ്രസക്തമനായനി വരുന്നതന്ന്.  ഇവനിതട ചെര്ച നടത്തുകമ്പനാള്  ശനാസ്തനാവംകകേനാട
തറേയനിലകവ  കസഷനന്ന്  രണകേനികലനാമശറര്  മനാറേനി  തറേയനിലപനാളതനില  വനിള്ളല
കേതണ്ടതനിയനിരനിക്കുനതവന്നന്ന് ബഹുമനാനതപ്പട പൂഞ്ഞനാര്ഗവം സവംസനാരമകധത്സ്യ സൂചെനിപ്പനിച്ചു.  ഈ
ചെര്ച  എതമനാതവം  പ്രസക്തമനാതണന്നന്ന്  സൂചെനിപ്പനിക്കനാനനാണന്ന്  സനാന്ദര്ഭനികേമനായനി  ഞനാനക്കനാരത്സ്യവം
സൂചെനിപ്പനിചതന്ന്.  തനിരുവനനപുരവം മുതല തഷനാര്ണ്ണൂര് വതരയുള്ള തറേയനിലകവ പലനനില
202  ഇടത്തുവം  കേനാസര്കഗനാഡന്ന്  മുതല  പനാലക്കനാടന്ന്  വതരയുള്ള  പലനനില  36
ഇടത്തുമുള്തപ്പതട  ആതകേ 238 ഇടതന്ന് ഗസൗരവതരമനായ വനിള്ളലതണ്ടന്നന്ന് സനാകങതനികേ
വനിഭനാഗവം മുന്നറേനിയനിപ്പന്ന് തകേനാടതനിടണ്ടന്ന്.  238 സ്ഥലതന്ന് വനിള്ളലതണ്ടങനില അതന്ന് മനാറനി
സ്ഥനാപനിക്കുകേയനാണന്ന്  കവണ്ടതന്ന്.  100  കേനി.മശ.  ദൂരതമങനിലവം  പനാളവം  അടനിയനരമനായനി
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മനാറനി സ്ഥനാപനിക്കണതമന്ന സനാകങതനികേ വനിഭനാഗതനിതന മുന്നറേനിയനിപ്പുവം അവഗണനിക്ക
തപ്പടകേയനാണന്ന് തചെയനിടള്ളതന്ന്.  ഇകപ്പനാള്   ആ ഭനാഗതതത്തുകമ്പനാള് 30 കേനി.മശ. ആയനി
കവഗത  കുറേച്ചുതകേനാണ്ടന്ന്  അപകേടതമനാഴനിവനാക്കനാന്  ശ്രമനിക്കണതമന്നനാണന്ന്  തറേയനിലകവ
സസ്വശകേരനിചനിടള്ള  സമശപനവം.   കുറേച്ചുകൂടനി  കേഴനിഞ്ഞനാല  കകേരളതനില  തടയനിനനിതന
കവഗത  30  കേനി.മശ.  ആയനി  പരനിമനിതതപ്പടതമന്നന്ന്  നനാവം  കേനാണണവം.   വനിള്ളലണ്ടനായ
പനാളവം  മനാറനിസ്ഥനാപനിക്കുന്നതനിനുപകേരവം  അവനിതടതയത്തുകമ്പനാള്  തനാലക്കനാലനികേമനായനി
കവഗതകുറേചന്ന്  അപകേടതമനാഴനിവനാക്കണതമന്ന  തനാലക്കനാലനികേ  അപകേട  നനിവനാരണ
മനാര്ഗവം തറേയനിലകവ അവലവംബനിക്കുനതവനള്ളതന്ന് തടയനിന് യനാതക്കനാരുതട ജശവനന്ന്
തറേയനിലകവ എതമനാതവം വനിലകേലപ്പനിക്കുനതവന്നതനിതന തതളനിവനാണന്ന്.  

ജശവനക്കനാരുതട  കുറേവന്ന്  വളതര  ഗസൗരവമനായനി  കേനാകണണ്ട ഒരു വനിഷയമനാണന്ന്.
1980-ല ഇനത്സ്യന് തറേയനിലകവയനില  ഉണ്ടനായനിരുന്ന ജശവനക്കനാര്  1990  കേനാലഘടതനിലനില.
അനള്ള അതയുവം ജശവനക്കനാര്  2000-തനികലനാ  2010-കലനാ ഇല.  ലക്ഷങ്ങളുതട
കുറേവനാണുണ്ടനാകുന്നതന്ന്. ജശവനക്കനാരുതട ഒഴനിവുകേള് നനികേതതപ്പടന്നനില.  ഇതന്ന് കകേന്ദ്ര
ഗവണ്തമനനിതന  നയവുമനായനി  ബന്ധതപ്പടള്ളതനാണന്ന്.  ആ  നയവം  തതന്നയനാണന്ന്
ഇകപ്പനാഴതത  ഗവണ്തമനവം  പനിന്തുടരുന്നതന്ന്.  2291  ഒഴനിവുകേളനാണന്ന്  ഈ  രണ
ഡനിവനിഷനുകേളനിലനായനി  കകേരളതനില  അടനിയനരമനായനി  നനികേതതപ്പകടണ്ടതതന്നന്ന്
ബഹുമനാനതപ്പട ഒരവംഗവം സൂചെനിപ്പനിക്കുകേയുണ്ടനായനി.   തനിരക്കുള്ള സമയതന്ന് ആളനിലനാത
ടനിക്കറന്ന് കേസൗണ്ടറകേള് നമുതക്കകപ്പനാഴുവം കേനാണനാവം.  രണ്ടന്ന് കകേനാച്ചുകേള് പരനികശനാധനിക്കനാന്
ചുമതലതപ്പടനിരുന്ന  ടനി.ടനി.ഇ.-മനാര്  ഇകപ്പനാള്  നനാലന്ന്  കകേനാച്ചുകേള്  പരനികശനാധനിക്കുന.
പതര മണനിക്കന്ന് പുറേതപ്പടന്ന അമൃത എകന്ന്പ്രസനില ഇവനിതടനനിന കേയറേനിയനാല ഒരു
മണനിക്കൂര്  കേഴനിഞ്ഞന്ന്  ആളുകേതളലനാവം  നല  ഉറേക്കമനാകുകമ്പനാഴനാണന്ന്  ടനി.ടനി.ഇ.  വന്നന്ന്
വനിളനിച്ചുണര്ത്തുന്നതന്ന്. ജശവനക്കനാരുതട കുറേവന്ന് തറേയനിലകവയുതട സരക്ഷനിതതസ്വതതയുവം
ഗസൗരവമനായനി ബനാധനിക്കുനണ്ടന്ന്.  ഇകപ്പനാള് ശനാസ്തനാവംകകേനാടയനില പനാളതനില വനിള്ളല
കേതണ്ടതനിയതന്ന് നനാടകേനാരനാണന്ന്. അവരനാണന്ന് വനിവരവം അറേനിയനിചതന്ന്.  അവനിതട പരനികശനാധനിക്കനാന്
ചുമതലതപ്പട ഉകദത്സ്യനാഗസ്ഥര് ഉണ്ടനായനിലനാതയനള്ള വസ്തുത നനാവം കേനാണണവം.  അകതനാതടനാപ്പവം
തതന്ന കകേനാച്ചുകേളുതട കശനാചെനശയവസ്ഥതയ സവംബന്ധനിചന്ന് ബഹുമനാനതപ്പട നനാദനാപുരവം
അവംഗവം ഇവനിതട സൂചെനിപ്പനിക്കുകേയുണ്ടനായനി.  ഞങ്ങള് ഒരുമനിചനാണന്ന് പലകപ്പനാഴുവം യനാത
തചെയ്യുന്നതന്ന്.  ഞനാനതന്ന് വശണവം അകത അര്തതനില ആവര്തനിക്കുന്നനില.  തറേയനിലകവയുതട
കടനായ് തലറ്റുകേള്  അകങ്ങയറവം  വൃതനിഹശനമനായനിടള്ളതനാണന്ന്.  നമ്മുതട  സവംസ്ഥനാനവം
ഒ.ഡനി.എഫന്ന്.  ആയനി  പ്രഖത്സ്യനാപനിചതനിതന  സവംബന്ധനിചന്ന്  ഇവനിതട  സൂചെനിപ്പനിച്ചു.
കകേരളതനിതല തറേയനിലകവ പലന് കേടനകപനാകുന്ന  1050  കേനി.മശ.,  ഒരര്തതനില
പറേഞ്ഞനാല  1050  കേനി.മശ.  പദര്ഘത്സ്യമുള്ള ഒരു തറേന്ന കടനായ് തലറനാണന്ന്,   മനാലനിനത്സ്യവം
പുറേവംതള്ളനി തകേനാണ്ടനിരനിക്കുകേയനാണന്ന്.  എലനാ രനാജത്സ്യങ്ങളനിലവം ഈ രശതനി മനാറേനി  ബകയനാ
കടനായ് തലറന്ന്  സവംവനിധനാനവം  വന.  മലമൂത  വനിസര്ജത്സ്യങ്ങള്  ഇങ്ങതന  തറേയനില
പനാളതനില നനികക്ഷപനിക്കുന്ന നനില കലനാകേതതവനിതടയുവം ഇല.  അതവനിതട  നനിലക്കതട,  ആ
കടനായ് തലറനികലയന്ന്  സനാധനാരണഗതനിയനില ഒരനാള്ക്കുവം കപനാകേനാന് കേഴനിയനാത വനിധവം
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അസഹത്സ്യമനായ ദുര്ഗന്ധമനാണന്ന്.   അതതനാനവം  വൃതനിയനാക്കനാനുള്ള ഉകദത്സ്യനാഗസ്ഥന്മേനാര്
അവനിതടയനില.  നനിയമസഭനാ  തസക്രടറേനിയുതട  ചുമതല  വഹനിചനിരുന്ന  അ ഡശഷണല
തസക്രടറേനി ശ്രശമതനി പനി.  ജയലക്ഷ്മനി എഴുതനിയ  'രനാതനിയനാതകേളനില സവംഭവനിക്കുന്നതന്ന്'
എതന്നനാരു കേഥ കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസവം ഞനാന് വനായനിക്കുകേയുണ്ടനായനി.  അതനിതല തടയനിന്
യനാതതയ സവംബന്ധനിച്ചുള്ള ഒരു വരനി ഇങ്ങതനയനാണന്ന്, വണ്ടനിയനിതല വൃതനിഹശനമനായ
കടനായ് തലറനില  കപനാകേനാന്  മടനിചന്ന്  അടക്കനിപ്പനിടനിചനിരുന്നതനിതന  വനിമനിടവം  കടനായ് തലറനികലയന്ന്
ഓടനാന് കപ്രരനിപ്പനിചതനിനനാല  അങ്ങതന കേഥ കപനാകുകേയനാണന്ന്… .  എനവചനാല ഇന്നന്ന്
തടയനിന്  യനാതതയ  സവംബന്ധനിചന്ന്  കേഥതയഴുതന്ന  ഒരനാള്ക്കന്ന്  വൃതനിഹശനമനായ
കടനായ് തലറനിതനക്കുറേനിചന്ന് ഒരു വരനികയനാ ഒരു വനാകക്കനാ എഴുതനാതത ആ കേഥ മുകന്നനാടന്ന്
തകേനാണകപനാകേനാനനാവനിതലന്ന  അവസ്ഥ  വന്നനിരനിക്കുകേയനാണന്ന്.  ഇതരതനില  തടയനിനനിതന
സരക്ഷനിതതസ്വവുവം  ആകരനാഗത്സ്യകേരമനായ  അനരശക്ഷതനില  യനാത  തചെയനാനുള്ള
അവകേനാശവുതമലനാവം   അവതനാളതനിലനായനിരനിക്കുന്ന സനാഹചെരത്സ്യതനിലനാണന്ന് നനാവം ഈ
വനിഷയതതക്കുറേനിചന്ന്  ചെര്ച  തചെയ്യുന്നതതന്നതന്ന്  പ്രകതത്സ്യകേമനായനി  കേനാകണണ്ടതനാണന്ന്.
ഏഴര ലക്ഷവം യനാതക്കനാര് ഇന്നന്ന് കകേരളതനില ഒരു ദനിവസവം തടയനിനുകേളനില യനാത
തചെയ്യുനണ്ടന്ന്.  286  തടയനിനുകേള് കകേരളതനില ഒരു ദനിവസവം ഓടനണ്ടന്ന്.  ഇങ്ങതന
ജനസവംഖത്സ്യനാനുപനാതനികേമനായനി  തനാരതമത്സ്യതപ്പടതനിയനാല  മറനിടങ്ങതള  അകപക്ഷനിചന്ന്
വന്കതനാതനില യനാതക്കനാരുള്ള,  ടനിക്കതറടതന്ന് യനാതതചെയ്യുന്നവരുള്ള ഒരു നനാടനാണന്ന്
നമ്മുകടതന്ന്.  യഥനാര്തതനില ടനിക്കതറടക്കുന്നതന്ന് തകേനാചനിയനികലയ്കക്കനാ കകേനാഴനികക്കനാകടയ്കക്കനാ
അല, മരണതനികലയനാണന്ന്.  മരണതനികലയന്ന് ടനിക്കതറടക്കുന്ന യനാതക്കനാരനായനി നമള്
മനാറകേയനാണന്ന്. മുമ്പന്ന് തടയനിനനിതന മുന്നനില ചെനാടനിയനാണന്ന് ആത്മഹതത്സ്യ തചെയ്യുന്നതതങനില
ഇകപ്പനാള്  ടനിക്കതറടതനാലവം  ചെനിലകപ്പനാള്  കേനാരത്സ്യവം  നടകന്നക്കുവം  എന്ന  നനിലയനാണന്ന്
വനാര്തകേള് സൂചെനിപ്പനിച്ചുതകേനാണ്ടനിരനിക്കുന്നതന്ന്.  കകേരളതനിതല തടയനിന് യനാതക്കനാര്ക്കന്ന്
കവണതമങനില  ധശരതയന്ന്  അവനാര്ഡന്ന്  തകേനാടക്കനാവുന്നതനാണന്ന്.  അപകേടവം  പതനിയനിരനിക്കുന്ന
പനാതകേളനിലൂതട അനനിശനിതതസ്വതനികലയന്ന് യനാത തചെയ്യുന്ന മലയനാളനിതയ സവംബന്ധനിചനിടകതനാളവം
അകങ്ങയറവം  ഗസൗരവതരമനായനി  ഈ  വനിഷയവം  കകേന്ദ്രഗവണ്തമനനിതന  സതസ്വര
ശ്രദ്ധയനിലപ്പടതനിതക്കനാണ്ടന്ന് നമുക്കന്ന് സരക്ഷനിതമനായനി യനാത തചെയനാനുള്ള അനരശക്ഷ
തമനാരുക്കനാന്  നനിയമസഭയന്ന് ആവശത്സ്യമനായ ശബ്ദമുയര്തനാനനാകുതമന്ന പ്രതശക്ഷകയനാതട
ഞനാന് നനിര്ത്തുന.

ശ്രശ  .    കറേനാജനി എവം  .    കജനാണ്:  സര്,  തടര്ചയനായനി നടക്കുന്ന തടയനിനപകേടങ്ങള്
കകേരളതനിതല  ജനങ്ങതള  ഭയചെകേനിതരനാക്കനിയനിരനിക്കുന്ന  അതശവ  ഗുരുതരമനായ
സനാഹചെരത്സ്യതനിലനാണന്ന്  ഇസൗ  ഉപകക്ഷപവം  ഇവനിതട  ചെര്ച  തചെയതപ്പടന്നതന്ന്.  ലക്ഷ
കേണക്കനിനനാളുകേളനാണന്ന്  ഓകരനാ  ദനിവസവുവം  യനാതയനായനി  തടയനിനുകേതള  ആശ്രയനിക്കുന്നതന്ന്.
കകേരളതനിതലനമനാതമല ഇനത്സ്യയനിലനാകേമനാനമുള്ള സനാധനാരണക്കനാതര സവംബന്ധനിചനിടകതനാളവം
വളതര  തചെലവുകുറേഞ്ഞ  ഒരു  യനാതനാമനാര്ഗമനായനി  ആളുകേള്  ആശ്രയനിക്കുന്നതന്ന്
തടയനിനനിതന  തതന്നയനാണന്ന്.  ഇനത്സ്യയനിതല  പല  സവംസ്ഥനാനങ്ങതളയുവം  അകപക്ഷനിചന്ന്
തറേയനിലകവയന്ന് കൂടതല കേളക്ഷന് കനടനിതക്കനാടക്കുന്ന ഒരു സവംസ്ഥനാനമനാണന്ന് കകേരളവം.
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വനിവനിധ സവംസ്ഥനാനങ്ങളനില ഞനാന് തടയനിന് യനാത തചെയനിടണ്ടന്ന്.  മറന്ന്  സവംസ്ഥനാനങ്ങളനികലയന്ന്,
പ്രകതത്സ്യകേനിചന്ന്  വടകക്ക  ഇനത്സ്യയനിതലനാതക്ക  കപനാകുകമ്പനാള്  ആളുകേള്  തടയനിനനില
കേയറന്നതന്ന്  അവരുതട  പടനികയയുവം  പൂചകയയുവം  ആടനികനയുതമനാതക്ക  തകേനാണ്ടനാണന്ന്;
അതവം  ടനിക്കതറടക്കനാതതയനാണന്ന്.  ടനി.ടനി.ഇ.  ടനിക്കറന്ന്  കചെനാദനിക്കുകമ്പനാള്  'കയ ഹമനാരനാ
ഗനാഡനി തഹ ഭനായനി, ടനിക്കറന്ന് കേനാ കേത്സ്യനാ സരൂരതന്ന് തഹ?' എന്നനാണന്ന് അവര് പറേയുന്നതന്ന്.
അതനായതന്ന് ഇതന്ന് നമ്മുതട വണ്ടനിയകല;  എനനിനനാണന്ന്  ടനിക്കതറന്നനാണന്ന് അവര് ടനി.ടനി.ഇ-കയനാടന്ന്
തനിരനിചന്ന്  കചെനാദനിക്കുന്നതന്ന്.  അതനില  നനിനവം  വത്സ്യതത്സ്യസ്തമനായനി  എലനാവരുവം  കൃതത്സ്യമനായനി
ടനിക്കതറടക്കുകേയുവം  പ്ലൈനാറന്ന്കഫനാമനില  കേയറന്നതനിനന്ന്  പ്ലൈനാറന്ന്കഫനാവം  ടനിക്കറ്റുവതരതയടതന്ന്
തറേയനിലകവയുതട  കേളക്ഷന്  വര്ദ്ധനിപ്പനിച്ചുതകേനാടക്കുന്ന  ഒരു  സവംസ്ഥനാനമനാണന്ന്
കകേരളതമനള്ളതന്ന്  നമള് ശ്രദ്ധനികക്കണ്ടതനാണന്ന്.  1050  കേനികലനാമശറര് നശളതനിലള്ള
സവംസ്ഥനാനതത  തറേയനിലപ്പനാതയനില  ശ്രശ.  സസ്വരനാജന്ന്  ഇവനിതട  സൂചെനിപ്പനിചതകപനാതല
238  സ്ഥലതനാണന്ന്  വനിള്ളലകേളുണ്ടനായനിരനിക്കുന്നതന്ന്.  ഇതന്ന്  കേതണ്ടതനിയതന്ന്  അടത
കേനാലഘടതനിലനാണന്ന്.  അതനായതന്ന് ശരനാശരനി നനാലര കേനികലനാമശററേനില ഒരു വനിള്ളലതണ്ടന്നനാണന്ന്
പുതനിയതനായനി വരുന്ന കേണക്കുകേള്  സൂചെനിപ്പനിക്കുന്നതന്ന്.  ഇതന്ന്  വളതര ഭയനാനകേമനായ
സനാഹചെരത്സ്യമനാണന്ന്.  ആഗസന്ന്  27-നന്ന് എതന നനികയനാജകേമണലമനായ അങമനാലനിയനിതല
കേറകുറനിയനിലണ്ടനായ  അപകേടതനില  തനിരുവനനപുരവം-മനാവംഗ്ലൂര്  എകന്ന്പ്രസനിതന  13
കകേനാച്ചുകേളനാണന്ന്  പനാളവം  തതറനിയതന്ന്.  രനാതനി മൂന്നരമണനിക്കന്ന്  ഞനാനവനിതട തചെന്നകപ്പനാള്
പഞനായതന്ന്  പ്രസനിഡനവം  മറന്ന്  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുവം  നനാടകേനാരുതമനാതക്ക  അവനിതട
എതനിയനിരുന. എലനാവരുകടയുവം സമകയനാചെനിതമനായ  ഇടതപടല തകേനാണമനാതവം ഒരു
വലനിയ  ദുരനവം  തലനനാരനിഴയന്ന്   ഒഴനിവനായനി  എനള്ളതനാണന്ന്  അവനിതട  കേണ്ട  കേനാഴ്ച.
രനാതനിയനില ബസ്സുകേള് അവനിതട  എതനിക്കനാന് തകേ.എസന്ന്.ആര്.ടനി.സനി.  തനാലപ്പരത്സ്യവം
കേനാണനിചതതകേനാണ്ടന്ന്  യനാതക്കനാര്ക്കന്ന്  വലനിയ  ബുദ്ധനിമുടവം  അസസൗകേരത്സ്യവുവം  കൂടനാതത
സരക്ഷനിതമനായനി അവരുതട സ്ഥലങ്ങളനികലയന്ന് എതനാന് സനാധനിച്ചു.  തകേ.എസന്ന്.ആര്.
ടനി.സനി.-യുതട കേനാരത്സ്യവം  ഞനാന്  ഇവനിതട  സനാന്ദര്ഭനികേമനായനി  സൂചെനിപ്പനിച്ചുതവന്നന്ന്  മനാതവം.
അങ്ങതന  തടര്ചയനായനി  അപകേടങ്ങള്  കകേരളതനിലണ്ടനായനിതക്കനാണ്ടനിരനിക്കുന്ന
സനാഹചെരത്സ്യതനിലനാണന്ന്  ഇന്നനിവനിതട  ഇസൗ  വനിഷയവം  നമള്  ചെര്ച  തചെയ്യുന്നതന്ന്.  ഒരു
തറേയനിലപനാളതനിതന  പരമനാവധനി  ആയുസന്ന്  കേണക്കനാക്കനിയനിരനിക്കുന്നതന്ന്  25  വര്ഷമനാണന്ന്.
എന്നനാല സവംസ്ഥനാനതന്ന് നനിലവനിലള്ള പനാളങ്ങതളലനാവംതതന്ന അന്പതവം അറപതവം
വര്ഷങ്ങള്  പനിന്നനിടവയനാതണന്ന  സനാഹചെരത്സ്യവം  നനിലനനിലക്കുകേയനാണന്ന്.  ഇസൗ
വനിള്ളലകേളുണ്ടനാകുന്ന  സ്ഥലങ്ങളനിതലലനാവം  തനാലക്കനാലനികേമനായനി  കനാമ്പനിടന്ന്  മുറക്കനി
പനാളതനിതല  പ്രശവം  പരനിഹരനിക്കുകേയനാണന്ന്.  അങ്ങതന  തചെയ്യുകമ്പനാള്  ഒരനാഴ്ചയ്ക്കുള്ളനില
പനാളവം മനാറനി  പുതനിയതന്ന്  സ്ഥനാപനിക്കണതമന്നനാണന്ന് ചെടവം.  നനിര്ഭനാഗത്സ്യവശനാല അതനാരുവം
ശ്രദ്ധനിക്കുന്നനിലനാതയനള്ളതനാണന്ന്  യനാഥനാര്തത്സ്യവം.  ജശവനക്കനാതര  പരമനാവധനി  കുറേചന്ന്
അറകുറപ്പണനികേള് പുറേവം കേരനാറകേനാതര ഏലപ്പനിക്കുകേയനാണന്ന് തറേയനിലകവ സ്ഥനിരമനായനി
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അവലവംബനിക്കുന്ന  ഒരു  രശതനി.  കേരനാറകേനാര്  അറകുറപ്പണനികേള്  കൃതത്സ്യമനായനി  തചെയ്യുനകണ്ടനാ
എന്നറേനിയനാനുള്ള  സവംവനിധനാനമനിതലന  മനാതമല  അതമനായനി  ബന്ധതപ്പടന്ന്  ഉന്നത
ഉകദത്സ്യനാഗസ്ഥതലങ്ങളനില തതകേക്കൂലനിയുതട കേഥകേളുവം നമള് മനാധത്സ്യമങ്ങളനിലൂതട കകേള്ക്കുനണ്ടന്ന്.
തടര്ചയനായ  തടയനിനപകേടങ്ങള്ക്കന്ന്  കേനാരണവം  പനാളങ്ങളുതട  കശനാചെനശയനാവസ്ഥയനാതണന്നന്ന്
തറേയനിലകവ  തതന്ന  സമതനിക്കുനണ്ടന്ന്.  പകക്ഷ  അതന്ന്  സമതനിക്കുന്നതലനാതത
യനാതതനാനവം  തചെയ്യുന്നനില  എനള്ളതനാണന്ന്  കഖദകേരവം.  തടയനിന്  അപകേടങ്ങള്ക്കന്ന്
കനനാക്കുകൂലനിയുമനായനി  ബന്ധമുതണ്ടനകപനാലവം  പറേയുനണ്ടന്ന്.  കനനാക്കുകൂലനി  വനാങ്ങനി
പനാളങ്ങളുതട അറകുറപ്പണനികേള് ഏതറടക്കനാന് കേരനാറകേനാര് മടനിക്കുനതവന്നന്ന്  അപകേടമുണ്ടനായ
സമയതന്ന് വനാര്തനാചെനാനലകേള് റേനികപ്പനാര്ടന്ന് തചെയനിരുന.  പനാളവം മനാറനിവയലകപനാലള്ള
സപ്രധനാന കജനാലനികേള്കപനാലവം  ഇതമൂലവം  നനിര്തനിവയ്കക്കണ്ടനിവന്നനിരനിക്കുകേയനാണന്ന്.
തടണ്ടര്  നടപടനികേള്  മൂനമനാസതനിനുള്ളനില  പൂര്തനിയനായനി  അറകുറപ്പണനികേള്
തടങ്ങണതമന്നനാണന്ന്  തറേയനിലകവ ചെടവം.  എന്നനാല പലകപ്പനാഴുവം തടണ്ടര് നടപടനികേള്
ഒരു  വര്ഷവം  വതര  നശളുനതവന്നതന്ന്   യനാഥനാര്തത്സ്യമനാണന്ന്.  ആവശത്സ്യതനിനന്ന്  കജനാലനിക്കനാരനില
എനള്ളതനാണന്ന്  ഏറവുവം  പ്രധനാനമനായ  വനിഷയവം.  തമക്കനാനനിക്കല  തസക്ഷനനിലവം
ടനാഫനികേന്ന് തസക്ഷനനിലവം ഇലകനിക്കല തസക്ഷനനിലതമനാതക്ക ജശവനക്കനാരുതട അഭനാവവം
വലനിതയനാരു  വനിഷയവം  തതന്നയനാണന്ന്.  അഞ്ചുകേനികലനാമശററേനില  ഒരു  ഗത്സ്യനാവംഗനില  17
ജശവനക്കനാരുണ്ടനാകേണതമന്നനാണന്ന്  ചെടവം.  പകക്ഷ  കകേരളതനിതല  തറേയനിലകവ  എടതനാല 17
ജശവനക്കനാരുണ്ടനാകകേണ്ട  അഞന്ന്  കേനികലനാമശറര്  ചുറളവനില  അകഞനാ  ആകറേനാ  ജശവനക്കനാതര
മനാതമനാണന്ന് നമുക്കന്ന് കേനാണനാന് സനാധനിക്കുന്നതന്ന്.

അതകപനാതല  മതറനാരു  വനിഷയവം  പനാളതനിതല  ഓവര്കലനാഡനാണന്ന്.  ഇകപ്പനാള്
നമള്  ഉപകയനാഗനിക്കുന്നതന്ന്  52Kg  തറേയനിലനാണന്ന്.  തമനിഴന്ന് നനാടള്തപ്പതടയുള്ള  മറന്ന്
സവംസ്ഥനാനങ്ങളനിതലനാതക്ക  60Kg  തറേയനിലനാക്കനി  മനാറനിതക്കനാണ്ടനിരനിക്കുകേയനാണന്ന്.  എന്നനാല
കകേരളതനില ചുരുക്കവം ചെനില  കേനികലനാമശററകേള് മനാതകമ  ഇത  മനാറനി  സ്ഥനാപനിക്കനാന്
സനാധനിചനിടള്ളൂ.  ഇവനിതട  തറേയനിലകവയുമനായനി  ബന്ധതപ്പടന്ന്  നടക്കുന്ന  പ്രവൃതനികേള്
ഇഴഞ്ഞുനശങ്ങനിതക്കനാണ്ടനിരനിക്കുന്ന  ഒരു  സനാഹചെരത്സ്യവം  കൂടനി  നനിലനനിലക്കുനണ്ടന്ന്.  അങമനാലനി-
ശബരനിപനാതയുതട  നനിര്മനാണവം  അങ്ങതന  ഇഴഞ്ഞുനശങ്ങുകേയനാണന്ന്.  അങമനാലനി-
കേനാലടനി റൂടനില  നനായകതനാടന്ന്-മനയപ്പടനി ഓവര്ബനിഡ്ജകേളുതട അകപ്രനാചന്ന്കറേനാഡനിനന്ന്
സ്ഥലവം  ഏതറടക്കനാന്  തറേയനിലകവ  ജനിലനാകേളകര്ക്കന്ന്  കനനാടശസന്ന്  നലകേനിയനിരുന.
എന്നനാല  ഇതവതര  അതനിനുള്ള  നടപടനികേള്  സസ്വശകേരനിചനിടനില.  അവനിതട  സ്ഥലവം
ഏതറടക്കനാന് ലനാന്ഡന്ന് അകേസ്വനിസനിഷന് തസഷത്സ്യല തഹസനിലദനാതര ചുമതലതപ്പടതനി
തകേനാണ്ടന്ന് എതയുവം തപതടന്നന്ന് ഇതമനായനി ബന്ധതപ്പട പ്രവൃതനികേള് പൂര്തനിയനാക്കനാന്
ശ്രമനിക്കണവം.  അതകപനാതല  കേനാലടനി-ശബരനിമല  പനാത  കജനായനിനന്ന്  തവഞറേനിലള്ളതനാണന്ന്.
തസഷത്സ്യല  ഓഫശസതറേ  നനിയമനിചന്ന്  അതനിതന  പ്രവര്തനങ്ങളുവം  നനിര്മനാണവുവം
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സമയബന്ധനിതമനായനി പൂര്തനിയനാക്കനാനുള്ള പരനിശ്രമങ്ങളുവം ഉണ്ടനാകകേണ്ടതനാണന്ന്.  അതകപനാതല
തറേയനിലകവയുതട  സരക്ഷ  വലനിതയനാരു  വനിഷയമനാണന്ന്.  സവംസ്ഥനാനതന്ന്  ഇനനിയുവം
കഗനാവനിന്ദചെനാമനിമനാരുണ്ടനാകേനാതനിരനിക്കനാന് തറേയനിലകവ കകേനാച്ചുകേളനില വനനിതനാ കപനാലശസന്ന്
ഓഫശസര്മനാതരയടക്കവം  നനിയമനിചന്ന്  സരക്ഷ  കൂടതല  ഉറേപ്പുവരുതനാന്  ശ്രദ്ധനികക്കണ്ടതനാണന്ന്.
സവംസ്ഥനാനതനിനന്ന്  ഒരനാവശത്സ്യവം  വരുകമ്പനാള്  രനാഷ്ട്രശയതനിനതശതമനായനി  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുവം
രനാഷ്ട്രശയ  പനാര്ടനിക്കനാരുതമലനാവം  ഒന്നനിച്ചുനനിന്നന്ന്  ഡലഹനിയനിലകപനായനി  ശബ്ദമുണ്ടനാക്കുന്നതന്ന്
തമനിഴന്ന് നനാടകപനാലള്ള സവംസ്ഥനാനങ്ങളനില നമള് നനിരനരമനായനി കേണതകേനാണ്ടനിരനിക്കുകേയനാണന്ന്.
എന്നനാല  കകേരളതനിതന  കേനാരത്സ്യതനില  അതരതനിതലനാരു  നനിലപനാടന്ന്  നമ്മുതട
ഭനാഗത്തു നനിനണ്ടനാകകേണ്ടതനാണന്ന്. ഇസൗ വനിഷയവം ഇവനിതട ചെര്ചയനിലവം പ്രകമയതനിലവം
മനാതവം  ഒതങ്ങനാതത,  സവംസ്ഥനാനതനിതന  തമനാതവം  ആവശത്സ്യമനായനി  കേണക്കനാക്കനി
കകേരളതനിതന മുഴുവന് തറേയനിലകവയുതടയുവം വനികേസനവം ലക്ഷത്സ്യമനാക്കനി  എവം.എല.എ.-മനാരുവം
എവം.പനി.-മനാരുവം  ഉള്പ്പതട എലനാ ജനപ്രതനിനനിധനികേളുവം  ഇസൗ വനിഷയവം ഡലഹനിയനില
അവതരനിപ്പനിക്കനാനുവം  സവംസ്ഥനാനതനിതന  നത്സ്യനായമനായ  ആവശത്സ്യങ്ങള്  കനടനിതയടക്കനാനുവം
ഒറതക്കടനായനി പ്രവര്തനിക്കണതമനമനാതവം സൂചെനിപ്പനിച്ചുതകേനാണ്ടന്ന് ഇസൗ ഉപകക്ഷപതത
ഒരനിക്കലകൂടനി അനുകൂലനിച്ചുതകേനാണ്ടന്ന് ഞനാന് നനിര്ത്തുന.

തപനാതമരനാമത്തുവം രജനികസ്ട്രേഷനുവം വകുപ്പുമന്ത്രനി  (ശ്രശ  .    ജനി  .    സധനാകേരന്):  സര്,
കകേരളവം  ഏറവുവം  കൂടതല  ശ്രദ്ധനിക്കുന്ന  ഒരു   വനിഷയവം  ഇവനിതട  അവതരനിപ്പനിച
ശ്രശ. ടനി. എ. അഹമദന്ന് കേബശറേനികനനാടവം ചെര്ചയനില പതങടത മറന്ന് പന്ത്രണ്ടന്ന് അവംഗങ്ങകളനാടവം
ബഹുമനാനതപ്പട  സശക്കകറേനാടമുള്ള  നന്ദനി  ആദത്സ്യമനായനി  കരഖതപ്പടത്തുകേയനാണന്ന്.  കലനാകേതനിതല
ഏറവുവം തനിരകക്കറേനിയതവം വലതമനായ തശവണ്ടനിപ്പനാത ശവംഖലകേളനില ഒന്നനായ ഇനത്സ്യന്
തറേയനിലകവ,  രനാജത്സ്യതത ഏറവുവം വലനിയ തപനാതകമഖലനാ സ്ഥനാപനമനാണന്ന്.  ഒരുദനിവസവം 2.2
കകേനാടനി   ജനങ്ങള്,  അതനായതന്ന്  ഒരു  വര്ഷവം  810  കകേനാടനി  ജനങ്ങളനാണന്ന്  ഇനത്സ്യന്
തറേയനിലകവയനിലൂതട  സഞരനിക്കുന്നതന്ന്.  കൂടനാതത  110  കകേനാടനി  ടണ്  ചെരക്കുവം
പ്രതനിവര്ഷവം  ഇനത്സ്യന്  തറേയനിലപനാതകേളനിലൂതട  കുതനിച്ചുപനായുന.  ഇകപ്പനാള് ഇനത്സ്യന്
തറേയനിലകവയനിതല  ജശവനക്കനാരുതട  എണ്ണവം  13  ലക്ഷമനാണന്ന്.  ഇനത്സ്യതയ  കേനാണുന്നതനിനുവം
കനരനിടറേനിയുന്നതനിനുവം  ഇതകപനാതല  സസൗകേരത്സ്യപ്രദമനായ  മറ്റു  ഗതനാഗത  സവംവനിധനാനവം
കവതറേയനില.  രനാജത്സ്യതനിതന  കദശശകയനാദ്ഗഥനതനിനന്ന്/ജനങ്ങതള  ഒരുമനിചന്ന്  നനിര്ത്തുന്നതനിനന്ന്
ഇനത്സ്യന്  തറേയനിലകവ  സപ്രധനാന  പങന്ന്  വഹനിക്കുനണ്ടന്ന്.  ഇനത്സ്യന്  തറേയനിലകവയുതട
തമനാതവം  തശവണ്ടനിപ്പനാതകേള്  66030  കേനികലനാമശററേനാണന്ന്.  ബഹുമനാനതപ്പട
എവം.  സസ്വരനാജന്ന് ഇവനിതട ചൂണ്ടനിക്കനാടനിയതകപനാതല,  1844-ല ഗവര്ണര് ജനറേലനായനിരുന്ന
കലനാര്ഡന്ന്  ഹനാര്ഡനിവംഗന്ന്   തറേയനിലകവ  ഗതനാഗതവം  ആരവംഭനിചതനിലൂതട  പുതനിതയനാരു
ഗതനാഗത  സവംവനിധനാനവം  ആരവംഭനിച്ചു.  റൂര്ക്കലയനികലയ്ക്കുള്ള നനിര്മനാണ  വസ്തുക്കള്
തകേനാണകപനാകുന്നതനിനന്ന്  1851  ഡനിസവംബര്  12-നന്ന്  ഇനത്സ്യയനില ആദത്സ്യമനായനി തശവണ്ടനി
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ഓടനിത്തുടങ്ങനി.  സസ്വനാതന്ത്രത്സ്യനാനനരവം  ഇനത്സ്യന്  തറേയനിലകവയനില  വനികേസനതനിലവം
ആധുനനികേവത്ക്കരണതനിലവം  വന്  കുതനിച്ചുചെനാടവം  തതന്നയുണ്ടനായനി.  ആവനി  എഞനിനുകേളനില
നനിനവം  ഇലകനികേന്ന്  തടയനിനനികലയ്ക്കുവം  നനാകരനാകഗജനില  നനിനന്ന്  കബനാഡ്കഗജനികലയ്ക്കുവം
പനാസഞര് തടയനിനനില നനിനവം ആഡവംബര തടയനിനുകേളനികലയ്ക്കുവം മനാറേനി.  നഗര-ഗനാമ
വത്സ്യതത്സ്യനാസമനിലനാതത  പഴയതവം  പുതനിയതമനായനി  8700-ഓളവം  തശവണ്ടനികേള്  ഇന്നന്ന്
രനാജത്സ്യത്തുടനശളവം  സര്വ്വശസന്ന്  നടത്തുനണ്ടന്ന്.  1861  മുതല കകേരളവുവം  ഇക്കനാരത്സ്യതനില
ഭനാഗഭനാക്കനായനി.   കബപ്പൂര് മുതല തനിരൂര് വതരയുള്ള  31  കേനികലനാമശറര് നശളതനിലള്ള
ആദത്സ്യ  തറേയനിലപ്പനാത  1861  മനാര്ചന്ന്  12-നനാണന്ന്  പ്രവര്തനമനാരവംഭനിചതന്ന്.  തനിരുവനിതനാവംകൂറേനില
1904  മുതലനാണന്ന്  തടയനിനുകേള്  ഓടനിത്തുടങ്ങനിയതന്ന്  തകേനാലത്തുനനിനവം  തചെകങനാടയനി
കലയനായനിരുന.  1931-ല  തനിരുവനനപുരകതയ്ക്കുള്ള  തറേയനിലപ്പനാത  യനാഥനാര്തത്സ്യമനായനി.
കകേനാടയവം-തകേനാലവം തറേയനിലപനാത 1958-ല നനിലവനില വന. എറേണനാകുളവം-ആലപ്പുഴ-
കേനായവംകുളവം  പനാത  1992-ഓതടയനാണന്ന്  യനാഥനാര്തത്സ്യമനായതന്ന്.  1148  കേനികലനാമശറര്
ദൂരതനില  തറേയനിലകവ  തതലനുകേള്  കകേരളതനില  സ്ഥനാപനിക്കതപ്പടനിടണ്ടന്ന്.  അതനില
111.4  കേനികലനാമശറര്  മശറര്കഗജനാണന്ന്.  തചെതതന്ന ആസ്ഥനാനമനായ ദക്ഷനിണ  തറേയനിലകവയനാണന്ന്
കകേരളതനില  തറേയനില ഗതനാഗതവം   നനിയന്ത്രനിക്കുന്നതന്ന്.  എലനാ  യനാതക്കനാരുവം  ടനിക്കതറടതന്ന്
യനാത തചെയ്യുന്ന ഒകരതയനാരു സവംസ്ഥനാനതമന്ന കപരന്ന് കകേരളതനിനുതണ്ടങനിലവം ഇനത്സ്യന്
തറേയനിലകവയന്ന് കകേരളകതനാടന്ന് എനവം അവഗണന മനാതമനാണുണ്ടനായനിടള്ളതന്ന്.

പനാസഞര്  തടയനിനുകേളനില  ഉപകയനാഗനിക്കുന്ന  കകേനാച്ചുകേളുതട  കേനാലപ്പഴക്കവം
ഉയര്ന്ന കനാസനില യനാത തചെയ്യുന്നവര്ക്കുകപനാലവം അസസൗകേരത്സ്യങ്ങള് സൃഷ്ടനിക്കുനണ്ടന്ന്.
മറന്ന്  സവംസ്ഥനാനങ്ങളനില  ഉപകയനാഗനിചന്ന്  മനാറ്റുന്ന  കകേനാച്ചുകേളനാണന്ന്  കകേരളതനിതല
ഉപകയനാഗതനിനനായനി  മനാറനി  വയ്ക്കുന്നതന്ന്.  സവംസനാര  സമ്പന്നമനായ  സവംസ്ഥനാനതന്ന്
ഉപകയനാഗനികക്കണ്ട  തരതനിലള്ള  കകേനാച്ചുകേള്  ഉപകയനാഗനിക്കുന്നനിതലന്ന  പരനാതനിക്കന്ന്
ഏതറേ  പഴക്കമുണ്ടന്ന്.  തടയനിനുകേള്  അനുവദനിക്കുന്നതനിലവം  കകേരളതനിതല  തറേയനിലകവയുതട
വനികേസനതനിലവം കുറകേരമനായ വനികവചെനമനാണന്ന് കകേന്ദ്രഗവണ്തമനന്ന് കേനാണനിക്കുന്നതന്ന്.
കകേരളതനിതല  തറേയനിലകവ  കസഷനുകേളുതട  നനിലവനാരവം  ഉയര്ത്തുന്നതനില   തറേയനിലകവ
മന്ത്രനാലയവം  കേനാരത്സ്യമനായ  ശ്രദ്ധ  കേനാണനിക്കുന്നനില.  വൃതനിഹശനമനായ  ശുചെനിമുറേനികുളുവം
കടനായ് ലറ്റുകേളുവം  വനാഷ്തബയ്സനിനുകേളുവം  ജലലഭത്സ്യതക്കുറേവുവം  യനാതക്കനാരുതട  സസൗകേരത്സ്യതത
പ്രതനികൂലമനായനി  ബനാധനിക്കുകേയനാണന്ന്.  തറേയനിലകവ  യനാതക്കനാരുതട,  പ്രകതത്സ്യകേനിച്ചുവം
വനനിതനാ  യനാതക്കനാരുതട  സരക്ഷ  ഉറേപ്പനാക്കുന്നതനില,  പല  ഭശകേരസവംഭവങ്ങളുണ്ടനായതനിനു
കശഷവുവം, തറേയനിലകവ ഇകപ്പനാഴുവം കവണ്ടത പരനിഗണന നലകേനിക്കനാണുന്നനില,  കകേരളതനിതല
തറേയനിലകവ വനികേസനവുമനായനി ബന്ധതപ്പടന്ന് അനുവദനിച തറേയനില കകേനാചന്ന് ഫനാകറേനിയുതട
പ്രവര്തനവം  നനാളനിതവതര  ആരവംഭനിചനിടനില.  തറേയനില  യനാതക്കനാരുതട  എണ്ണവം
അനുദനിനവം വര്ദ്ധനിച്ചുവരുന്ന സനാഹചെരത്സ്യതനില റേനിസര്കവഷന് കകേനാച്ചുകേളുതട എണ്ണവം
വര്ദ്ധനിപ്പനിക്കണതമന്ന ദശര്ഘകേനാല ആവശത്സ്യവം നനാളനിതവതര പരനിഗണനിചനിടനില.
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തറേയനില ബഡ്ജറ്റുകേളനില തടര്ചയനായനി കകേരളവം തഴയതപ്പടകേയനാണന്ന്.  പ്രഖത്സ്യനാപനിക്കുന്ന
പദ്ധതനികേള്കപനാലവം പനിന്നശടന്ന്  പനിന്വലനിക്കുന.  ഓകരനാ തറേയനില ബഡ്ജറനിനന്ന്  മുമ്പുവം
സവംസ്ഥനാനവം വനിവനിധ തലങ്ങളനില ചെര്ച തചെയന്ന്  പുതനിയ തടയനിനുകേള്,  പുതനിയ തറേയനിലകവ
തതലനുകേള്,  തതലനുകേളുതട  ഇരടനിപ്പനിക്കല,  ആധുനനികേ  കകേനാച്ചുകേള്,  നനിലവനാരമുള്ള
തറേയനിലകവ കസഷനുകേള് തടങ്ങനി നനിരവധനി ആവശത്സ്യങ്ങള് ഉന്നയനിക്കുകേയുവം കകേന്ദ്ര
സര്ക്കനാരനിനന്ന്  തമകമനാറേനാണ്ടവം സമര്പ്പനിക്കുകേയുവം തചെയനാറണ്ടന്ന്.  പകക്ഷ ഒരുകേനാലത്തുവം
അര്ഹമനായ  പരനിഗണന  സവംസ്ഥനാനതനിനന്ന്  ലഭനിചനിടനില  എന്നതനാണന്ന്  കേനാണുന്നതന്ന്.
തചെതതന്ന  കകേന്ദ്രമനായുള്ള  ദക്ഷനിണ തറേയനിലകവ  കസനാണനിനന്ന്  കേശഴനില  കകേരളതനില
തനിരുവനനപുരവം,  പനാലക്കനാടന്ന്  എന്നശ  രണ്ടന്ന്  ഡനിവനിഷനുകേളനാണുള്ളതന്ന്.  ഈ  രണ്ടന്ന്
ഡനിവനിഷനുകേളനിലനായനി  ഇരുന്നൂകറേനാളവം  യനാതനാ  തടയനിനുകേളുവം  നൂകറേനാളവം  ചെരക്കുവണ്ടനികേളുവം
ഓകരനാ ദനിവസവുവം ഓടകേയനാണന്ന്.  8700 തടയനിനുകേള്  ഇനത്സ്യയനിലള്ളകപ്പനാള് നമുക്കന്ന്
കകേവലവം  300  തടയനിനുകേള്  മനാതമനാണന്ന്  ഇതനിനകേവം  നലകേനിയനിടള്ളതന്ന്.  മതനിയനായ
അടനിസ്ഥനാന  സസൗകേരത്സ്യങ്ങകളനാ  സരക്ഷനാ  ക്രമശകേരണങ്ങകളനാ  ഒനവംതതന്നയനില.   വനിദഗ
തതനാഴനിലനാളനികേള് തചെകയണ്ട പനാളതനിതന  സവംരക്ഷണമടക്കമുള്ള പല കജനാലനികേളുവം
കേരനാര്  തതനാഴനിലനാളനികേള്ക്കനാണന്ന്  നലകുന്നതന്ന്.  ഇതന്ന്  ഉദനാരവലക്കരണതനിതന  ഭനാഗമനായനി
ഉണ്ടനായതനാതണന്നന്ന്  എലനാവര്ക്കുമറേനിയനാവം.  ഇതന്ന്  സരക്ഷതയ  പ്രതനികൂലമനായനി
ബനാധനിക്കുനണ്ടന്ന്. ആയനിരക്കണക്കനിനന്ന് വനിവനിധ തസ്തനികേകേള് ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടക്കുകേയനാണന്ന്.
ഇകപ്പനാള് മൂവനായനിരകതനാളവം തസ്തനികേകേള് കകേരളതനിതല വനിവനിധ തറേയനിലകവകേളനില
ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടക്കുന്നതനായനാണന്ന് കേനാണുന്നതന്ന്.

1800  കകേനാച്ചുകേളുള്ള  തനിരുവനനപുരവം  ഡനിവനിഷനനില  രണ്ടന്ന്  വര്ഷതനിനനിതട
ലഭനിചതന്ന്  ആതകേ  150  പുതനിയ കകേനാച്ചുകേള് മനാതമനാണന്ന്.  സവംസ്ഥനാനതനിനന്ന്  പുതനിയ
തടയനിന് അനുവദനിക്കുകമ്പനാള് ഇവനിതട ലഭനിക്കുന്നതന്ന് മറന്ന് ഡനിവനിഷനുകേള് ഉപകയനാഗനിച
കശഷവം  മനാറനിക്കളകയണ്ടവയനാണന്ന്.  ഏറവുവം  കൂടതല  ദശര്ഘദൂര  തടയനിനുകേള്
ആരവംഭനിക്കുന്നതന്ന്  തനിരുവനനപുരവം  ഡനിവനിഷനനില  നനിന്നനാതണങനിലവം  ആധുനനികേ
സവംവനിധനാനങ്ങകളനാടകൂടനിയ  (ലനിങന്ന്  കഹനാഫ് മനാന്  കബനാഷന്ന്)  ഒരു  കകേനാച്ചുകപനാലവം
തനിരുവനനപുരകതയന്ന്  ഇതവതര  അനുവദനിചനിടനില.   ദശര്ഘദൂര  വണ്ടനികേളനില  20
വര്ഷവം  വതര  പഴക്കമുള്ള  കകേനാച്ചുകേളനാണന്ന്  കകേരളതനില  ഉപകയനാഗനിക്കുന്നതന്ന്.  പനാലക്കനാടനിനന്ന്
അനുവദനിച കകേനാചന്ന് ഫനാകറേനി ഇനവം സസ്വപങ്ങളനില മനാതവം അവകശഷനിക്കുന.

കകേരളതനിതല  തടയനിനുകേളുതടയുവം  യനാതക്കനാരുതടയുവം  സരക്ഷ  സവംബന്ധനിചന്ന്
തടതരയുണ്ടനാകുന്ന  അപകേടങ്ങളുതട  പശനാതലതനില  കകേന്ദ്രസര്ക്കനാരനിതന  അടനിയനര
ഇടതപടലനിനനായനി  നനിരവധനി  തവണ  അഭത്സ്യര്തനിചനിടണ്ടന്ന്,  ഇകപ്പനാഴുവം  അഭത്സ്യര്തനിച്ചു
തകേനാണ്ടനിരനിക്കുകേയനാണന്ന്.  തചെറവത്തൂരനില  ആഗസന്ന്  മനാസവം  13-നന്ന്  മനാകവലനി  എകന്ന്പ്രസനിനന്ന്
തശപനിടനിചതനിതനയുവം  കേറകുറനി,  കേരുനനാഗപ്പള്ളനി  എന്നശ  തറേയനിലകവ  അപകേടങ്ങളുതടയുവം
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പശനാതലതനില  കകേരളതനിതല  തറേയനിലകവ  ടനാക്കുകേളുതടയുവം  കകേനാച്ചുകേളുതടയുവം
സരക്ഷനിതതസ്വക്കുറേവന്ന്  സവംബന്ധനിചന്ന് ബഹുമനാനതപ്പട മുഖത്സ്യമന്ത്രനി 24-9-2016-ല രണ്ടന്ന്
കേത്തുകേളുവം വകുപ്പുമന്ത്രനി  28-8-2016, 30-8-2016, 20-9-2016  എന്നശ തശയതനികേളനില മൂന്നന്ന്
കേത്തുകേളുവം  ബഹുമനാനതപ്പട  കകേന്ദ്ര  തറേയനിലകവ  വകുപ്പുമന്ത്രനിക്കന്ന്  അയചനിടണ്ടന്ന്.
കേത്തുകേതളലനാവം  ലഭനിച്ചുതവനവം  പരനികശനാധനിചന്ന്  വരനികേയനാതണനമുള്ള  പതനിവന്ന്
മറപടനിയനാണന്ന്  ലഭനിക്കുന്നതന്ന്.  കേറകുറനിയനിലവം   കേരുനനാഗപ്പള്ളനിയനിലവം  തടയനിനുകേള്
പനാളവം തതറനിയ സവംഭവങ്ങള്ക്കന്ന് കേനാരണവം  നനിലവനിലള്ള പനാളങ്ങളുതട അറകുറപ്പണനി
സമയബന്ധനിതമനായനി പൂര്തനിയനാക്കനാതതനാണന്ന്.  തറേയനിലകവ എഞനിനശയര്മനാരുതട
സവംഘടന  202  കപനായനിനകേളനില കേതണ്ടതനിയ ഗുരുതരമനായ വനിള്ളലകേള് അടനിയനരമനായനി
പരനിഹരനികക്കണ്ടതനായനിടണ്ടന്ന്. കേനാലഹരണതപ്പട കകേനാച്ചുകേളുവം വനാഗണുകേളുവം ടനാക്കുകേളുവം
സനിഗല  സവംവനിധനാനങ്ങളുവം  മനാറ്റുന്നതനിനുവം  പനാത  ഇരടനിപ്പനിക്കല  നടപടനികേള്
സമയബന്ധനിതമനായനി  പൂര്തനിയനാക്കുന്നതനിനുവം  തതഹതടകേന്ന്  കകേനാച്ചുകേള്  കകേരളതനികലനാടന്ന
തശവണ്ടനികേളനില ഏര്തപ്പടത്തുന്നതനിനുവം കകേന്ദ്രതനിനന്ന് ഉതരവനാദനിതമുണ്ടന്ന്.  എന്നനാല
അതതനാനവം നനിര്വ്വഹനിചനിടനില;  നനിര്വ്വഹനികക്കണ്ടതണ്ടന്ന്.  നനിര്മനാണ ഫനാകറേനികേളനില
നനിനതതന്ന കകേനാച്ചുകേള് ലഭത്സ്യമനാക്കുന്നതനിനനായനി പ്രകതത്സ്യകേ കേസ്വനാട അനുവദനിക്കുന്നതനിനുവം സരക്ഷ
സവംബന്ധനിച കേനാരത്സ്യങ്ങളനില പുനദുഃപരനികശനാധന നടത്തുന്നതനിനുവം  യനാതക്കനാരുതട ആശങകേള്
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുവം   അമനാനവം  പനാടനിതലന്നന്നുമുള്ള  കേനാരത്സ്യങ്ങള്  വശണവം  നമള്
ആവശത്സ്യതപ്പടകേയനാണന്ന്. ബനിടശഷുകേനാരുതട കേനാലവം മുതലക്കുതതന്ന  ഈ  അവഗണന
ആരവംഭനിചനിടണ്ടന്ന്. അതനിനന്ന് കകേരളതത ഒരു ഘടകേമനായനി അനവം ഇനവം എടതനിരനിക്കുകേയനാണന്ന്.

കസനാണനിതന പ്രശവം ബഹുമനാനതപ്പട ടനി. എ. അഹമദന്ന് കേബശര്  ഉന്നയനിക്കുകേയുണ്ടനായനി.
കേര്ണ്ണനാടകേ,  തമനിഴനാടന്ന് തടങ്ങനിയ അയല സവംസ്ഥനാനങ്ങള്ക്കന്ന് നലകുന്ന പരനിഗണന
നനാളനിതവതര  കകേരളകതനാടന്ന്  കേനാണനിചനിടനില.  എറേണനാകുളവം-ആലപ്പുഴ-കേനായവംകുളവം
പനാത 1992-ഓടകൂടനി മനാതമനാണന്ന് യനാഥനാര്തത്സ്യമനായതന്ന്.  മലബനാര് കമഖലയനിതല പനാത
ഇരടനിപ്പനിക്കല, തതവദദ്യുതശകേരണവം തടങ്ങനിയ തറേയനിലകവ വനികേസനവം വനിദൂര സസ്വപമനായനി ഇനവം
നനിലക്കുകേയനാണന്ന്.  പുതനിയ  തടയനിനുകേള്  അനുവദനിക്കുന്നതനിലവം  കകേരളതനിതല
തറേയനിലകവയുതട  വനികേസനതനിലവം  കുറകേരമനായ  വനികവചെനവം  നനിലനനിലക്കുന.
കകേരളതനിതല  തറേയനിലകവ  കസഷനുകേളുതട  നനിലവനാരവം  ഉയര്ത്തുന്ന  കേനാരത്സ്യതനിലവം
തറേയനിലകവ മന്ത്രനാലയവം ശ്രദ്ധനിക്കുന്നനില.  തറേയനിലകവ യനാതക്കനാരുതട,  പ്രകതത്സ്യകേനിചന്ന്
വനനിതനാ യനാതക്കനാരുതട സരക്ഷ ഉറേപ്പനാക്കുന്ന കേനാരത്സ്യതനിലള്ള അവഗണനതയപ്പറനി
ഇനനിയുവം  ആവര്തനികക്കണ്ടതനിതലന്നനാണന്ന്  എനനിക്കന്ന്  കതനാനന്നതന്ന്.  തറേയനിലകവ
യനാതക്കനാരുതട എണ്ണവം അനുദനിനവം വര്ദ്ധനിച്ചുവരുന്ന സനാഹചെരത്സ്യതനില റേനിസര്കവഷന്
കകേനാച്ചുകേളുതട  എണ്ണവം  വര്ദ്ധനിപ്പനിക്കുകേ,  പനാത  ഇരടനിപ്പനിക്കല,   തതവദദ്യുതശകേരണവം,
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കഗജന്ന്  മനാറവം  എന്നനിവ  സമയബന്ധനിതമനായനി  പൂര്തനികേരനിക്കുകേ,  സര്കവ്വ  പൂര്തനിയനാക്കനിയ
പനാതകേളുതട പണനി ആരവംഭനിക്കുകേ, തപനനിന്സലനാര് തറേയനിലകവ കസനാണ്, വനിഴനിഞ്ഞവം
കപനാര്ടനിതന ബന്ധനിപ്പനിചന്ന് കനമവം തറേയനിലകവ കസഷതന സനാറതതലറന്ന് തടര്മനിനലനായനി
ഉയര്ത്തുകേ  തടങ്ങനിയ  കകേരളതനിതന  ആവശത്സ്യങ്ങള്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാരനിതന
ശ്രദ്ധയനിലതപ്പടതനിയനിടതണ്ടങനിലവം   പരനിഗണന    ലഭനിചനിടനില.   ബഹുമനാനതപ്പട
എവം.എല.എ.-മനാര്ക്കന്ന് ചെനില സമയങ്ങളനിലവം  അവരുതട പനി.എ.-മനാര്ക്കന്ന് ഒരനിക്കലവം
ഇ.കേദ്യു. കേനിടന്നനിതലനള്ള കേനാരത്സ്യവം ഇവനിതട പറേയുകേയുണ്ടനായനി.  കൂടതല റേനിസര്കവഷന്
കകേനാച്ചുകേള് ഏര്തപ്പടതനാതനിരനിക്കുന്നതനിതന ഫലമനായനി സവംഭവനിക്കുന്ന പ്രശമനാണനിതന്ന്.
പനാത ഇരടനിപ്പനിചന്ന് തതവദദ്യുതശകേരണവം പൂര്തനിയനാക്കുകേ,  ശബരനി പനാത,  അമ്പലപ്പുഴ –
തനിരുവല പനാത, ഗുരുവനായൂര്-തനിരുനനാവനായ തതലനുകേള് എന്നനിവതയനാനവം പൂര്തശകേരനിചനിടനില.
തകേനാചനിന് ഹനാര്ബര് തടര്മനിനലനിതന പ്രവര്തനവം ഇഴയുകേയനാണന്ന്; തതവദദ്യുതശകേരണവം
നടതനിയനിടനില.

അറകുറപ്പണനി  സമയബന്ധനിതമനായനി  പൂര്തനിയനാക്കുന്നതനില  തറേയനിലകവയന്ന്
ഗുരുതരമനായ  വശഴ്ചയനാണുണ്ടനായനിരനിക്കുന്നതന്ന്.  ശനാസ്തനാവംകകേനാടയനിലണ്ടനായ  സവംഭവതത
കുറേനിചന്ന് പറേയുകേയുണ്ടനായനി.  എത പറേഞ്ഞനാലവം അവര് പരനിഗണനിക്കുന്നനില എതന്നനാരു
പ്രശവം  ഇവനിതട  അവകശഷനിക്കുകേയനാണന്ന്.  എങനിലവം  നമുക്കന്ന്  കേനാരത്സ്യങ്ങള്  പറേയനാതനിരനിക്കനാന്
നനിര്വ്വനാഹമനില.  ഒരു മനാസതനിനനിടയനില രണ്ടന്ന് പനാളവം തതറല,  നനിരവധനി സ്ഥലതന്ന്
വനിള്ളലകേള്, കകേരളതനില അപകേടങ്ങള് കൂടനിക്കൂടനി വരനികേയനാണന്ന്.  തനിരുവനനപുരവം
ഡനിവനിഷനനില 202 കപനായനിനകേളനിലനാണന്ന് പനാളങ്ങളനില തകേരനാര് കേനാണുന്നതന്ന്.

കകേരളതനില  തറേയനിലകവ  പനാളങ്ങളനിലൂതട  നനികതത്സ്യന  രണ്ടന്ന്  ഡനിവനിഷനുകേളനിലനായനി

ഇരുന്നൂകറേനാളവം  യനാതനാവണ്ടനികേളുവം  നൂകറേനാളവം  ചെരക്കുവണ്ടനികേളുവം  ഓടകേയനാണന്ന്.

ശരനാശരനി 22  കബനാഗനികേളുവം എഞനിനുമുള്ള ഒരു യനാതനാവണ്ടനി ഒരു കപനായനിനനില കൂടനി

കേടനകപനാകുകമ്പനാള് ആ കപനായനിനനില ഏകേകദശവം 92 തവണ മര്ദ്ദേവുവം പ്രതനിമര്ദ്ദേവുവം

ഏലകക്കണ്ടനിവരുന  എന്നനാണന്ന്  പഠനവം  കേനാണനിക്കുന്നതന്ന്.  അങ്ങതന  ഒരു  ദനിവസവം

200  വണ്ടനികേള്  കേടനകപനാകുന്നതനായനി  കേണക്കനാക്കുകമ്പനാള്  ഒരു  കപനായനിനനില

18400  തവണ മര്ദ്ദേവം  ഏലകക്കണ്ടനിവരുന.  ഒരു വര്ഷതനില ഏകേകദശവം  67.15

ലക്ഷവം തവണ മര്ദ്ദേവുവം പ്രതനിമര്ദ്ദേവുവം ഏലകക്കണ്ടനിവരുന. ഇതരതനില പതനിറനാണകേളനായനി

ഒകര  കപനായനിനനിലക്കൂടനി  തശവണ്ടനി  കേടനകപനാകുകമ്പനാള്  ഏലക്കുന്ന  മര്ദ്ദേവം  എതയനാതണന്നന്ന്

നമുക്കന്ന്  ഊഹനിക്കനാവുന്നകതയുള്ളൂ. തമറശരനിയല സയന്സനിതന പ്രനാഥമനികേ പനാഠതനില

തതന്ന ഇതരതനില മര്ദ്ദേവുവം-പ്രതനിമര്ദ്ദേവുവം  ഏലകക്കണ്ടനി വരുകമ്പനാള് ഉണ്ടനാകുന്ന

പ്രതനിഭനാസതതക്കുറേനിചന്ന് വനിശദശകേരനിചനിടണ്ടന്ന്.
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ഉരുക്കുതകേനാണ്ടന്ന്  നനിര്മനിച  തറേയനിലപനാളങ്ങളനിലക്കൂടനി  തശവണ്ടനി  അതനികവഗതനില
സഞരനിക്കുകമ്പനാള്  പനാളങ്ങളനില  ആവര്തനിച്ചുണ്ടനാകുന്ന  മര്ദ്ദേവുവം  പ്രതനിമര്ദ്ദേവുവംമൂലവം
പനാളങ്ങളനില തചെറേനിയ മുടനിനനാരനിഴകപനാലള്ള വനിള്ളലകേള് ഉണ്ടനാവുകേയുവം അതന്ന് കൂടതല
തവണ ആവര്തനിക്കുകമ്പനാള് വനിള്ളലകേള് വലതനാവുകേയുവം പനാളങ്ങള്ക്കന്ന് തപതടന്നന്ന്
ബലക്ഷയവം സവംഭവനിക്കുകേയുവം തപനാടകേയുവം തചെയ്യുന. ഉദനാഹരണമനായനി,  തടര്ചയനായനി
ഒരു  ഇരുമ്പുകേമ്പനി  ബലവം  പ്രകയനാഗനിചന്ന്   വളയ്ക്കുകേയുവം  പൂര്വ്വസ്ഥനിതനിയനിലനാക്കുകേയുവം
തചെയനാല  ഇരുമ്പുകേമ്പനി   തപനാടന്നതനായനി  നമുക്കന്ന്  കേനാണനാന്  സനാധനിക്കുന.  ഇകത
പ്രതനിഭനാസവം  തതന്നയനാണന്ന്  തറേയനിലകവ  പനാളതനിലമുണ്ടനാകുന്നതന്ന്.  ദശനാബ്ദങ്ങള്ക്കന്ന്
മുമ്പന്ന്  സ്ഥനാപനിച തറേയനില പനാളങ്ങള് ഇതരതനില ബലക്ഷയവം  (Fatigue  due  to
reversal  of  stresses)  സവംഭവനിക്കുകമ്പനാള്  മനാറനാതനിരനിക്കുന്നതനിനനാലനാണന്ന്  തറേയനില
തപനാടകേയുവം കബനാഗനികേള് പനാളവം തതറ്റുകേയുവം തചെയ്യുന്നതന്ന്.  വളതര  അപരനിഷ്കൃതമനായ
ഒരു സ്ഥനിതനിയനാണന്ന്  സവംസനാര സമ്പന്നമനായ കകേരളതനിലള്ളതതനവം അതനിതന ഏകേ
ഉതരവനാദനി  കകേന്ദ്രഗവണ്തമനനാതണനമുള്ള  കേനാരത്സ്യവം  ഞനാനനിവനിതട  അടനിവരയനിടന്ന്
പറേയുകേയനാണന്ന്.

കേനാലതനിതന  മനാറതനിനനുസരനിചന്ന്  കസവനങ്ങള്  കൂടതല  തപ്രനാഫഷണലനാക്കനാന്
തറേയനിലകവ ശ്രദ്ധനിക്കുന്നനില. തറേയനിലകവ സവംവനിധനാനങ്ങതള സസ്വകേനാരത്സ്യ വലക്കരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നശക്കങ്ങളനാണന്ന്  നടത്തുന്നതന്ന്. പല  തടയനിനുകേളുതടയുവം  ശുചെനിമുറേനികേളനില  തവള്ളമനിതലന്ന
പരനാതനിയുണ്ടന്ന്.  ബകയനാ  കടനായ് തലറന്ന്  സവംവനിധനാനവം  തതരതഞ്ഞടക്കതപ്പട  തടയനിനുകേളനില
മനാതകമ  തവളളവം  ലഭനിക്കുനള്ളൂ.  കകേരളവം  സമ്പൂര്ണ്ണ  ശുചെനിതസ്വ  സവംസ്ഥനാനമനായനി,
അതനായതന്ന്  തവളനിയനിട  വനിസര്ജ്ജന  വനിമുക്ത  സവംസ്ഥനാനമനായനി  മനാറേനിയകപ്പനാഴുവം
തടയനിനുകേളനില നനിനവം വനിസര്ജത്സ്യ വസ്തുക്കള് പനാളതനികലയന്ന് നനിര്ബനാധവം തള്ളുന്നതന്ന്
ഏറവുവം  വലനിയ  വനികരനാധനാഭനാസമനായനി  മനാറേനിയനിരനിക്കുകേയനാണന്ന്.  സവംസ്ഥനാനതത  തറേയനില
ശവംഖല  പൂര്ണ്ണമനായനി  സരക്ഷനാ  ഓഡനിറനിനന്ന്  വനികധയമനാകക്കണ്ടതനാണന്ന്.  അപകേടവം
നടന്നനാല അടനിയനര രക്ഷനാപ്രവര്തനതനിനുള്ള രൂപകരഖ തയനാറേനാകക്കണ്ടതണ്ടന്ന്.
പുതനിയകേനാല ഇനത്സ്യന് തറേയനിലകവയനില പുതനിയ തരതനിലള്ള നനിര്മനാണ സനാകങതനികേ വനിദത്സ്യ
നടപ്പനിലനാകക്കണ്ടതനായനിടണ്ടന്ന്.

ജനമനസനില  കസവനതനിതന  മനാതൃകേയനാണന്ന്  തറേയനിലകവ.  ഇവനിടതത  വനികേസന
പ്രവര്തനങ്ങളുവം  പദ്ധതനികേളുവം  പ്രഖത്സ്യനാപനിക്കുന്നതന്ന്  തറേയനിലകവ  ബഡ്ജറനിലൂതടയനായനിരുന.
കേഴനിഞ്ഞ 92 വര്ഷമനായനി തടര്നവന്ന ഈ സവംവനിധനാനവം കകേന്ദ്രസര്ക്കനാര് അവസനാനനിപ്പനിക്കനാന്
കപനാകുകേയനാണന്ന്.  ഇകപ്പനാള്  സസ്വകേനാരത്സ്യവത്കേരണതനിതന  അജണ്ടയനാണന്ന്  ഇവനിതട
മുഴങ്ങുന്നതന്ന്.  അതനിലൂതട  എലനാ  കസവനങ്ങളുവം  സസ്വകേനാരത്സ്യവത്ക്കരനിക്കനാനുള്ള  തയനാതറേടപ്പന്ന്
നടത്തുകേയനാണന്ന്.  യനാതക്കനാരനില  95  ശതമനാനവുവം  സനാധനാരണ  കനാസനില  യനാത
തചെയ്യുന്ന  ഇവനിതട വലനിയ ബുദ്ധനിമുടണ്ടനാകേനാന് കപനാകുകേയനാണന്ന്. തറേയനിലകവ ബഡ്ജറന്ന്
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ധനകേനാരത്സ്യ മന്ത്രനാലയതനിതന ഭനാഗമനാകുന്നകതനാടകൂടനി സനാധനാരണക്കനാരുതട ചുരുങ്ങനിയ
തചെലവനിലള്ള  യനാതതയ  ബനാധനിക്കുവം.  ലനാഭവം  വര്ദ്ധനിപ്പനിക്കനാനനായനി  പുതനിയ  തടയനിനുകേള്ക്കുവം
അതനികവഗതനാ  ബുള്ളറന്ന്  തടയനിനുകേള്ക്കുവം  പ്രനാധനാനത്സ്യവം  നലകുകമ്പനാള്  സനാധനാരണക്കനാരതന
യനാതനാ ആവശത്സ്യങ്ങള് നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതനില നനിനവം തറേയനിലകവ പനികന്നനാടകപനാകേനാന്
സനാദ്ധത്സ്യതയുണ്ടന്ന്.  ആധുനനികേ  സരക്ഷനാ  സവംവനിധനാനവം  നടപ്പനിലനാക്കുന്നതനിനന്ന്  പണവം
തടസമനായനാല കകേരളതതകപ്പനാലള്ള അപകേടങ്ങള് രനാജത്സ്യതനാതകേ ആവര്തനിക്കതപ്പടവം.

തടയനിന്  യനാതക്കനാരുതട  സരക്ഷയന്ന്  ഏറവുവം  ഉയര്ന്ന  പരനിഗണന  നലകേനി
വരുന്നതനായനി ബഹുമനാനതപ്പട  കകേന്ദ്ര  തറേയനിലകവ  വകുപ്പുമന്ത്രനി  അറേനിയനിചനിടണ്ടന്ന്.
സകതണ്  തറേയനിലകവ  ജനറേല  മനാകനജര്  കകേരളതനിതല  അപകേടങ്ങതള  സവംബന്ധനിചന്ന്
അകനസ്വഷണവം  നടത്തുകേയുവം  ആവശത്സ്യമനായ  നടപടനികേള്  സസ്വശകേരനിക്കുകേയുവം  തചെയനിടതണ്ടനവം
കേനാലഹരണതപ്പട കകേനാച്ചുകേള് മനാറനി  സര്വ്വശസന്ന്  നടത്തുതമനവം കകേനാച്ചുകേളുതട വൃതനിയനാക്കല,
തവള്ളതനിതനയുവം  തതലറ്റുകേളുതടയുവം  ലഭത്സ്യത  എന്നനിവ  ഉറേപ്പുവരുത്തുതമനവം  ബഹുമനാനതപ്പട
തറേയനിലകവ  മന്ത്രനി  അറേനിയനിചനിരനിക്കുകേയനാണന്ന്.  കശന്  തടയനിന്  കസഷന്  (സനി.റനി.എസന്ന്.)
എന്നറേനിയതപ്പടന്ന തഷനാര്ണ്ണൂര്  കസഷനനില  37 തടയനിനുകേള് ദനിവകസന വൃതനിയനാക്കുനണ്ടന്ന്.
തറേയനിലകവ കബനാര്ഡനിതന നനിരശക്ഷണതനില ഒരു പരനാതനി പരനിഹനാര സവംവനിധനാനവം
ആരവംഭനിചനിടതണ്ടന്നന്ന്  തറേയനിലകവ  മന്ത്രനി  സര്ക്കനാരനിതന  അറേനിയനിചനിടണ്ടന്ന്.  തടയനിനുകേളുതടയുവം
കസനാപ്പുകേളുതടയുവം  എണ്ണവം  കൂടനിയതന്ന്  അറകുറപ്പണനികേള്ക്കന്ന്  ലഭത്സ്യമനായ  സമയതനില
കുറേവന്ന് വരുതനിയനിടതണ്ടനവം ടനാക്കന്ന് പുതക്കുന്നതന്ന് തടര്ചയനായ പ്രക്രനിയയനാതണനവം
കേഴനിഞ്ഞ  വര്ഷവം  ഏകേകദശവം  56  കേനികലനാമശറര്  തറേയനിലപനാളവുവം   ഈ  വര്ഷവം
ഇതവതര  50  കേനികലനാമശറകറേനാളവം തറേയനിലപനാളവുവം മനാറനി സ്ഥനാപനിചനിടതണ്ടനവം ടനാക്കന്ന്
പുതക്കുന്ന കജനാലനികേള് തറേയനിലകവ ഒസൗടന്ന്കസനാഴനിവംഗന്ന്  വഴനിയനാണന്ന്  നടത്തുന്നതതനവം
സരക്ഷനാ  വനിഭനാഗവം  ജശവനക്കനാരുതട  ഒഴനിവുകേള്  ഏതനാണ്ടന്ന്  എടന്ന് ശതമനാനകതനാളമനാതണനവം
അതന്ന് അനുവദനശയമനായ പരനിധനിക്കുള്ളനിലനാതണനമനാണന്ന് തറേയനിലകവ അധനികേനാരനികേള്
അറേനിയനിചനിരനിക്കുന്നതന്ന്.

ശ്രശ. പനിണറേനായനി വനിജയതന കനതൃതസ്വതനിലള്ള സര്ക്കനാര് അധനികേനാരതനിതലതനിയ 4
മനാസവം തകേനാണ്ടന്ന്  തറേയനിലകവ വനികേസനതനിനന്ന് വന്കുതനിച്ചുചെനാടവം നലകുന്ന ഒകടതറേ
തശരുമനാനങ്ങതളടത്തു.  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്തമനന്ന്  ആരവംഭനിച  പദ്ധതനിക്കനായനി  49:51
ഓഹരനി  ഘടനയനില  സവംയുക്ത  സവംരവംഭകേ  കേമ്പനനി  രൂപശകേരനിക്കുകേയുവം  ഭനാരത
സര്ക്കനാരുമനായനി  2016  തസപവംബര്  1-നന്ന്  എഗനിതമനന്ന്  ഒപ്പനിടകേയുവം  തചെയ്തു.   കകേരള
സവംസ്ഥനാനതനിനുകവണ്ടനി  ഗതനാഗത  തസക്രടറേനിയനാണന്ന്  ഒപ്പനിടനിടള്ളതന്ന്.  അതന്ന്  കേത്സ്യനാബനിനറന്ന്
അവംഗശകേരനിക്കുകേയുവം  തടര്  നടപടനിക്കുകവണ്ടനിയുള്ള നശക്കങ്ങള്  നടതനിതക്കനാണ്ടനിരനി
ക്കുകേയുമനാണന്ന്.  സവംസ്ഥനാനതനിതന  ദശര്ഘകേനാല  ആവശത്സ്യങ്ങള്തക്കനാപ്പവം  പുതനിയ
പദ്ധതനികേള്കൂടനി  മുന്ഗണനനാ  ലനിസനില  ഉള്തപ്പടതനി  നടപ്പനിലനാക്കനാനുള്ള  തശവ്രശ്രമമനാണന്ന്
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കകേരള സര്ക്കനാര് നടത്തുന്നതന്ന്.  തനിരുവനനപുരവം - തചെങ്ങന്നൂര് സബര്ബന് തറേയനില
സര്വ്വശസന്ന്,  അങമനാലനി  -  ശബരനിപനാത,  നനിലമ്പൂര്  -  നഞന്കകേനാടന്ന്  തറേയനിലപനാത,
തലകശ്ശേരനി  -  പമസൂര്  തറേയനിലപനാത,  പനാലക്കനാടന്ന്  കകേനാചന്ന്  ഫനാകറേനി  തടങ്ങനിയ
പദ്ധതനികേള്  ഇപ്രകേനാരമുള്ള  മുന്ഗണനനാ  ലനിസനില  ഉള്തപ്പടതനിയനിടണ്ടന്ന്.   പദ്ധതനി
രൂപശകേരണതനിനുവം  നനിര്വ്വഹണതനിനുവം  സവംസ്ഥനാനതനിതന  ആശയങ്ങള്ക്കന്ന്
കൂടതല മുന്ഗണന നലകേനാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

തറേയനിലകവ  സവംബന്ധനിച  കകേരള  ജനതയുതട  ആശങ  അടനിയനരമനായനി
പരനിഹരനികക്കണ്ടതണ്ടന്ന്.   ഇക്കനാരത്സ്യതനില എലനാവരുവം ഒറതക്കടനായനി  നനിന്നന്ന്  നമ്മുതട
ആശങ കകേന്ദ്രസര്ക്കനാരനിതന അറേനിയനികക്കണ്ടതണ്ടന്ന്. ഏതന്ന് നനിലയനിലനാണന്ന് അറേനിയനികക്കണ്ടതതന്നന്ന്
നമുക്കനിനനിയുവം ചെര്ച തചെയനാവുന്നതനാണന്ന്.  അകതനാതടനാപ്പവം അതനിതന തടര്നടപടനികേളുവം
സൂക്ഷ്മമനായനി  നനിരശക്ഷനിചന്ന്  നടപ്പനാക്കനിയനാല  മനാതകമ  കകേരളതനിതല  ജനങ്ങള്ക്കന്ന്
ഇകപ്പനാള്  ഉണ്ടനായനിടള്ള  സരക്ഷനിതതസ്വമനിലനായ്മയുവം  ആശങയുവം  പരനിഹരനിക്കനാന്
കേഴനിയുകേയുള്ളൂ.  കകേരളതനിതല തറേയനിലകവ സരക്ഷനിതമതലനവം  അടനിയനരമനായനി
സരക്ഷനിതമനാക്കനാനുള്ള  നടപടനികേള്  സര്ക്കനാര്  സസ്വശകേരനിക്കണതമനവം  നമുക്കന്ന്
കകേന്ദ്രകതനാടന്ന്  ഒറതക്കടനായനി  അഭത്സ്യര്തനിക്കനാവം.  ഇനത്സ്യന്  ഭരണഘടനയുതട  ആര്ടനിക്കനിള് 19
അനുശനാസനിക്കുന്ന പ്രകേനാരവം ഇനത്സ്യയനിതലവനിതടയുവം സസ്വതന്ത്രമനായനി സഞരനിക്കനാനുള്ള
അവകേനാശവം പസൗരനന്ന് ലഭത്സ്യമനാക്കനിയനിടണ്ടന്ന്.  കകേരളതനിതല തറേയനിലകവ യനാതക്കനാര്ക്കുവം
സരക്ഷനിതമനായ യനാത ഉറേപ്പനാകക്കണ്ടതണ്ടന്ന്. ഇക്കനാരത്സ്യതനില തടര്ചയനായനി   സമര്ദ്ദേവം
തചെലതനാന്  നമള് ബനാദ്ധത്സ്യസ്ഥരനാണന്ന്.  ആ നനിലയനില  കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാരനില എലനാ
സമര്ദ്ദേവുവം തടര്ചയനായനി നടത്തുതമന്നന്ന് ഈ സഭയന്ന് ഉറേപ്പുനലകുകേയനാണന്ന്.
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തപനാതമരനാമത്തുവം രജനികസ്ട്രേഷനുവം വകുപ്പുമന്ത്രനി  (  ശ്രശ  .    ജനി  .    സധനാകേരന്  ): സര്,
“കകേരളതനിതല  തടയനിന്  യനാതക്കനാരുതട  സരക്ഷയന്ന്  ഭശഷണനിയനായനി  തടതരയുണ്ടനാകുന്ന
അപകേടങ്ങളുതട  പശനാതലതനില  തറേയനിലകവ  പനാതകേളുതട  അറകുറപ്പണനികേള്
പൂര്തനിയനാക്കുന്നതനിനുവം  കേനാലപ്പഴക്കവം  വന്ന  തറേയനില  പനാളങ്ങള്  പുനദുഃസ്ഥനാപനിക്കുന്നതനിനുവം
തറേയനിലകേളുതട  കതയ്മനാനവുവം  വനിള്ളലകേളുവം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുവം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാര്
അടനിയനര  നടപടനി  സസ്വശകേരനിക്കണതമനവം  പഴക്കവം  തചെന്നതവം  ഉപകയനാഗ
കയനാഗത്സ്യമലനാതതമനായ  കകേനാച്ചുകേള്  മനാറനി  ആധുനനികേ  സസൗകേരത്സ്യങ്ങകളനാടകൂടനിയ  കകേനാച്ചുകേള്
അനുവദനിക്കണതമനവം  തടയനിന്  ഓടനിക്കുന്നതനിനുവം  സരക്ഷനിതതസ്വവം  ഉറേപ്പനാക്കുന്നതനിനുമുള്ള
തടകനിക്കല  വനിഭനാഗങ്ങള്  ഉള്പ്പതടയുള്ള  തറേയനിലകവയനിതല  നനിര്ണ്ണനായകേ  തസ്തനികേകേളനില
നനിലവനിലള്ള  മൂവനായനിരകതനാളവം  തസ്തനികേകേളനില  അടനിയനരമനായനി  നനിയമനവം
നടതണതമനവം തറേയനിലകവ യനാതക്കനാരുതട, പ്രകതത്സ്യകേനിച്ചുവം വനനിതനാ യനാതക്കനാരുതട
സരക്ഷ ഉറേപ്പനാക്കുന്നതനിനന്ന്  അടനിയനര     പ്രനാധനാനത്സ്യവം     നലകേണതമനവം    കകേരളകതനാടള്ള
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 അവഗണന അവസനാനനിപ്പനിചന്ന് കകേരളതനിതന ദശര്ഘകേനാല ആവശത്സ്യങ്ങളനായ പനാത
ഇരടനിപ്പനിക്കല,  പവദദ്യുതവലക്കരണവം,  സനിഗല പരനിഷ്കരണവം,  കകേരളതനിനന്ന്  മനാതമനാതയനാരു
തറേയനിലകവ കസനാണ്,  തറേയനില കകേനാചന്ന് ഫനാകറേനി തടങ്ങനിയ ആവശത്സ്യങ്ങളുവം തറേയനില
ബഡ്ജറനില  പ്രഖത്സ്യനാപനിചതവം  നനാളനിതവതര  നടപ്പനാക്കനാതതമനായ  പദ്ധതനികേള്
നടപ്പനിലനാക്കണതമനവം ജനിലനാ കകേന്ദ്രങ്ങളനിതല തറേയനിലകവ കസഷനുകേള് ആധുനനികേ
സസൗകേരത്സ്യങ്ങകളനാടകൂടനി  നവശകേരനിക്കണതമനവം  നമ്മുതട  സവംസ്ഥനാനവം  തവളനിയനിട
വനിസര്ജ്ജന  വനിമുക്തമനായനി  പ്രഖത്സ്യനാപനിച  സനാഹചെരത്സ്യതനില  സവംസ്ഥനാനതനിലൂതട  ഓടന്ന
തടയനിനുകേളനില  ബകയനാ  കടനായന്ന് ലറ്റുകേള്  അടനിയനരമനായനി  ഏര്തപ്പടതണതമനവം
ആവശത്സ്യതപ്പടകേയനാണന്ന്.   കനമവം  തറേയനിലകവ കസഷന്  സനാറപലറന്ന്  തടര്മനിനലനായനി
ഉയര്തണതമനവം  ഈ  സഭ  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാരനികനനാടന്ന്  ആവശത്സ്യതപ്പടന.   അകതനാതടനാപ്പവം
ഇനത്സ്യന്  തറേയനിലകവ  ദശര്ഘകേനാലമനായനി  കകേരളകതനാടന്ന്  കേനാടന്ന  അവഗണന
അവസനാനനിപ്പനിക്കണതമനവം  ഈ  കേനാരത്സ്യതനിലള്ള  സവംസ്ഥനാനതനിതന  ആശങ
അകേറണതമനവം  കമല  സൂചെനിപ്പനിച  ആവശത്സ്യങ്ങള്  അടനിയനരമനായനി  പരനിഹരനിക്കണതമനവം
ഈ  സഭ  കകേന്ദ്രസര്ക്കനാരനികനനാടന്ന്  ആവശത്സ്യതപ്പടന”എന്ന  ചെടവം  275 പ്രകേനാരമുള്ള
ഉപകക്ഷപവം ഞനാന് അവതരനിപ്പനിക്കുന.

മനി  .    സശക്കര്  : ചെടവം  275  പ്രകേനാരമുള്ള ഉപകക്ഷപതത അവംഗശകേരനിക്കണതമന്ന
പ്രശതത

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്...........

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്...........

ഉപകക്ഷപവം സഭ ഐകേകേകണ്ഠത്സ്യന അവംഗശകേരനിചനിരനിക്കുന.

ഓര്ഡര്...... ഓര്ഡര്...... സഭ ഇകപ്പനാള് പനിരനിയുന്നതവം നനാതള രനാവനിതല 8.30-നന്ന്
വശണവം സകമളനിക്കുന്നതമനാണന്ന്.

(2016 നവവംബര് മനാസവം 4-ാം തശയതനി തവള്ളനിയനാഴ്ച രനാവനിതല 8.30-നന്ന് വശണവം
സകമളനിക്കുന്നതനിനനായനി സഭ പവകുകന്നരവം 4.54-നന്ന് പനിരനിഞ്ഞു.)


