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2017 മഭാര്ചച്ച്  1,  ബുധന

വഭാലലലാം 165]                         ഔകദലഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടച്ച്                       [നമ്പര് 4

നനിയമസഭ   2017  മഭാര്ചച്ച്  മഭാസലാം  1-ാം  തതീയതനി  ബുധനഭാഴ്ച  രഭാവനിലല  8.30-നച്ച്
ബഹുമഭാനലപട സതീക്കര് ശതീ.  പനി.  ശതീരഭാമകൃഷ്ണലന്റെ അദലക്ഷതയനില്  നനിയമസഭഭാ
ഹഭാളനില് കയഭാഗലാം കചേര്ന.

I  കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള

(ഈ സകമ്മേളനകേഭാലകത്തയച്ച് അനുവദനിക്കലപട കചേഭാദലങ്ങളുലട പടനികേയനിലല 
നമ്പര് ബഭാക്കറനില് കേഭാണനിചനിരനിക്കുന.)

1. വഭാങ്മൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

മനി  .    സതീക്കര്:   ഓര്ഡര്......  ഓര്ഡര്....  കചേഭാദലലാം  നമ്പര്  (*61)  കചേഭാദലലാം
നമ്പര്  (*86)-ഉമഭായനി  ക്ലബച്ച്  ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്  ശതീ.  ടനി.  വനി.  ഇബഭാഹനിലാം  കനഭാടതീസച്ച്
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ക്ലബനിലാംഗച്ച് അനുവദനിക്കുന.

കേഭാലനിത്തതീറയുലട വനിലവര്ദനവച്ച്

1(*61) ശതീ  .   ജനി  .   എസച്ച്  .   ജയലഭാല്  :
ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര്  :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന  :
ശതീ  .    മുഹമ്മേദച്ച്  മുഹസനിന പനി  .  :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാലനിത്തതീറയുലട  വനിലവര്ദനവമൂലലാം  കേഷ്ടലപടുന്ന  ക്ഷതീര  കേര്ഷകേലര
സഹഭായനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണച്ച്  സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  സസകേഭാരല  കേഭാലനിത്തതീറ  കേമ്പനനികേളുലട  ചൂഷണത്തനില്  നനിന്നച്ച്  ക്ഷതീര
കേര്ഷകേലര  കമഭാചേനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ലപഭാതുകമഖലയനില്  കേഭാലനിത്തതീറ  നനിര്മ്മേഭാണലാം
വര്ദനിപനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഭാലനിത്തതീറയച്ച്  സര്ക്കഭാര്  നല്കുന്ന  സബ്സനിഡനി  വര്ദനിപനിക്കഭാന
തയഭാറഭാകുകമഭാ?
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വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജ): സര്,

(എ)  കേഭാലനിത്തതീറയുലട  വനിലവര്ദനവമൂലലാം  ക്ഷതീര  കേര്ഷകേര്ക്കുണഭാകുന്ന
ബുദനിമുട്ടുകേള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി സലാംഘത്തനില് അളക്കുന്ന പഭാലനിനച്ച് ആനുപഭാതനികേമഭായനി
കേഭാലനിത്തതീറ  സബ്സനിഡനി  നല്കേനിവരുന.  കൂടഭാലത,  ഉരുക്കളക്കഭാവശലമഭായ  ധഭാതുലവണ
മനിശനിതലാം,  വവറമനിന സപനിലമന്റുകേള എന്നനിവയുലാം സലാംഘലാം മുകഖന നല്കേനിവരുന.
കേഭാലനിത്തതീറലയ  അധനികേമഭായനി  ആശയനിക്കുന്നതച്ച്  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനുലാം  പചപ്പുലനിലന്റെ
ലഭലത  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  തതീറപ്പുല്കൃഷനി  വലഭാപകേമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ഉപകയഭാഗലാം കുറയ്ക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് തതീറപ്പുല്
കൃഷനി ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള സഹഭായവലാം   മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപച്ച് നടപഭാക്കുന്ന പ്രകതലകേ
കേനകുടനി  പരനിപഭാലന  പരനിപഭാടനിയനിലൂലട  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില് കേഭാലനിത്തതീറയുലാം
നല്കേനിവരുന.  ഇഇൗ  വര്ഷലാം  2.5  ലക്ഷലാം  കേനകുടനികേളക്കച്ച്  ഇപ്രകേഭാരലാം  തതീറ
നല്കുനണച്ച്.  ഇതനിനച്ച്  50.8  കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  അടുത്ത വര്ഷലാം
മുതല്  ഒരു ലക്ഷലാം  പശുക്കുടനികേലള  കൂടനി  ലസഷലല്  ലലലവച്ച്  കസഭാക്കച്ച്  ബതീഡനിലാംഗച്ച്
കപ്രഭാഗഭാലാം  (എസച്ച്.എല്.ബനി.പനി.)/കഗഭാവര്ദനിനനി  പദതനിയനിലുളലപടുത്തനി  കേഭാലനിത്തതീറയുലട
വര്ദനിച വനിലമൂലലാം ദുരനിതമനുഭവനിക്കുന്ന കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് ആശസഭാസലാം നല്കുലാം.

കേഭാലനിത്തതീറ  ഫഭാക്ടറനികേളനികലയഭാവശലമഭായ  മനിക്ക  അസലാംസ്കൃത  വസ്തുക്കളുലാം
കകേരളത്തനില് ലഭലമലഭാത്തതനിനഭാല് വടകക്ക ഇന്തെല ഉളലപലടയുള്ള അനലസലാംസഭാനങ്ങളനില്
നനിനമഭാണച്ച്  വഭാങ്ങുന്നതച്ച്.  അസലാംസ്കൃത വസ്തുക്കളുലട വനില ക്രമഭാതതീതമഭായനി  വര്ദനിചനിരനിക്കുന്ന
സഭാഹചേരലത്തനിലുലാം  കേര്ഷകേരുലട  ബുദനിമുടച്ച്  പരനിഗണനിചച്ച്  ലപഭാതുകമഖലയനിലുലാം  സഹകേരണ
കമഖലയനിലുമുള്ള  കേഭാലനിത്തതീറ  ഫഭാക്ടറനികേള  ഭതീമമഭായ  നഷ്ടലാം  സഹനിച്ചുലകേഭാണഭാണച്ച്
ഇകപഭാള  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  കേഭാലനിത്തതീറ  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതച്ച്.  കൂടഭാലത  മനില്മയുലട
കമഖലഭാ  യൂണനിയനുകേള  അവരുലട  ലഭാഭവനിഹനിതത്തനില്  നനിനലാം  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്
കേഭാലനിത്തതീറ സബ്സനിഡനി നല്കേനി വരുനണച്ച്.

(ബനി) നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  കേഭാലനിത്തതീറയച്ച്  നല്കുന്ന  സബ്സനിഡനി  വര്ദനിപനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

ക്ഷതീരകേര്ഷകേര് കനരനിടുന്ന പ്രതനിസനനി

2 (*86) ശതീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബഭാഹനിലാം  :
ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര്  :
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   കുഞഭാലനിക്കുടനി  :
ശതീ  .   പഭാറക്കല് അബച്ച് ദുല: തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് വനവലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്  കനരനിടുന്ന  പ്രതനിസനനി  സലാംബനനിചച്ച്
പരനികശഭാധന നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  ക്ഷതീരവനികേസന  വകുപനില്  നനിനലാം  തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനങ്ങളനില്  നനിനലാം  ഒകര  സമയലാം  ധനസഹഭായലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നനിയമ
തടസലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഉലണങനില്  ആയതച്ച് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച് എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച്
സസതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

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

(എ)  പരനികശഭാധന  നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  പഭാലുലഭാദനലചലവച്ച്,  കേഭാലനിത്തതീറവനില,
തതീറപ്പുലനിലന്റെ ലഭലതക്കുറവച്ച്, വരളചമൂലലാം ജലത്തനിലന്റെ ലഭലതക്കുറവച്ച്, കേറവക്കഭാരുലട
അഭഭാവലാം, മൃഗചേനികേനിത്സയ്ക്കുള്ള ഭഭാരനിച ലചേലവച്ച് എന്നനിവയഭാണച്ച് പ്രധഭാനമഭായുലാം കേര്ഷകേര്
കനരനിടുന്ന  പ്രതനിസനനികേള.   ഇതച്ച്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചു
വരുന.

മനില്മ പഭാല് വനില ഇതനിനുമുമ്പച്ച് വര്ദനിപനിചതച്ച് 2014 ജൂലലല മഭാസത്തനിലഭാണച്ച്.  കേഴെനിഞ
രണച്ച്  വര്ഷത്തനിനനിടയനില്  പഭാലനിലന്റെ  ഉലഭാദന  ലചേലവനില്  വലനിയ  വര്ദനവണഭാകുകേയുലാം
അതനുസരനിചച്ച്  സലാംഭരണവനില വര്ദനിപനിച്ചു  കേനിടഭാലത വരനികേയുലാം  ലചേയ്യുന്ന സഭാഹചേരലത്തനില്
ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്  ഇഇൗ  രലാംഗത്തുനനിനലാം  ഒഴെനിഞ്ഞു  കപഭാകുന്നതനിലന്റെ  ലക്ഷണങ്ങള
കേണ്ടുതുടങ്ങുകേയുലാം പഭാല് സലാംഭരണത്തനില് കുറവണഭാകുകേയുലാം ലചേയ.  ക്ഷതീകരഭാലഭാദന
രലാംഗത്തച്ച്  കേര്ഷകേര് കനരനിടുന്ന പ്രതനിസനനികേള വനിലയനിരുത്തനിയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
സലാംഭരണ വനില  വര്ദനിപനിചച്ച്  നല്കകേണതനിലന്റെ  ആവശലലാം  കബഭാധലലപട  സഭാഹചേരലത്തനില്
പഭാലനിലന്റെ  സലാംഭരണ  വനില  11-2-2017  മുതല്  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  മനില്മയുലട
ഭരണസമനിതനി  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുണഭായനി.  3%  ലകേഭാഴുപ്പുലാം  8.5%  ലകേഭാഴുപനിതര
ഖരപദഭാര്ത്ഥങ്ങളുമടങ്ങനിയ  പഭാലനിനച്ച്  ലനിറലറഭാന്നനിനച്ച്  3.35  രൂപ  വര്ദനവലാം
സലാംസഭാന ശരഭാശരനി  ഗുണനനിലവഭാരമഭായ  4.1  %  ലകേഭാഴുപ്പുലാം  8.3  %  ലകേഭാഴുപനിതര
ഖരപദഭാര്ത്ഥങ്ങളുമടങ്ങനിയ  പഭാലനിനച്ച്  ക്ഷതീരകേര്ഷകേനച്ച്  ലനിററനിനച്ച്  4.02  രൂപ  വര്ദനവലാം
ഇകപഭാള  ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്  കനരനിടുന്ന  ബുദനിമുടച്ച്  കേണക്കനിലലടുത്തച്ച്
കമഖലഭാ  യൂണനിയനുകേള  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  പഭാല്  വനിലയനില്  ഇനലസന്റെതീവലാം
നല്കേനിവരുന.  തനിരുവനന്തെപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം  എന്നതീ  കമഖലഭാ  യൂണനിയനുകേള
നനിലവനില്  ലനിററനിനച്ച്  2  രൂപ  ഇനലസന്റെതീവച്ച്  നല്കുനണച്ച്.  മലബഭാര്  കമഖലഭാ
യൂണനിയന ഇഇൗ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ജനുവരനി മഭാസലാം വലര 24.81 കകേഭാടനി രൂപയുലട
പഭാല്വനില ഇനലസന്റെതീവഭായനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.

(സനി) ക്ഷതീരവനികേസന വകുപനില് നനിനലാം തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളനില് നനിനലാം
ഒകര പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നനിയമതടസലാം കകേഭാ-ഓര്ഡനികനഷന കേമ്മേനിറനിയനില്
ലകേഭാണ്ടുവന്നച്ച് പരനിഹഭാരലാം കേണനിട്ടുണച്ച്.
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ശതീ  .    ജനി  .    എസച്ച്  .    ജയലഭാല്:  സര്,  സലാംസഭാനലത്ത  സസയലാംപരലഭാപ്തമഭാക്കനി
എടുക്കുന്നതനിനച്ച്  വളലര  ക്രനിയഭാത്മകേമഭായ  നടപടനികേളഭാണച്ച്  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  സസതീകേരനിക്കുന്നതച്ച്.
സലാംസഭാനത്തച്ച് 13 ലക്ഷത്തനിലധനികേലാം കേഭാലനിസമ്പത്തഭാണച്ച് ഉള്ളതച്ച്. അങ്ങച്ച് പറഞതു
കപഭാലല,  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  ആശസഭാസലാം  നല്കുന്ന തരത്തനില്  പഭാലനിലന്റെ  വനില  വര്ദനിപനിചഭാലുലാം
സബ്സനിഡനികേള  ലകേഭാടുത്തഭാലുലാം  കേഭാലനിത്തതീറ  കേമ്പനനികേള  ഉടനതലന്ന  വനില  വര്ദനിപനിചച്ച്
അതനിലന്റെ  ഫലലാം  ലകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്നതഭായനിടഭാണച്ച്  കേഭാണുന്നതച്ച്.  കകേരളത്തനില്  6500
ലമടനികേച്ച്  ടണ്  കേഭാലനിത്തതീറ  കവണനിവരുലമന്നഭാണച്ച്  ഞഭാന  മനസനിലഭാക്കുന്നതച്ച്.
എന്നഭാല് മനില്മയുലടയുലാം കകേരള ഫതീഡ്സനിലന്റെയുലാം ഫഭാക്ടറനികേള വഴെനി സലാംസഭാനത്തച്ച്
ഉലഭാദനിപനിക്കഭാന കേഴെനിയുന്നതച്ച്  ഏകേകദശലാം  1300  ഓളലാം  ലമടനികേച്ച്  ടണ്  കേഭാലനിത്തതീറ
മഭാത്രമഭാണച്ച്.   അവനിലടയഭാണച്ച്  ചൂഷണലാം  നടക്കുന്നതച്ച്.  അത്തരത്തനിലുള്ള  ചൂഷണലാം
ഒഴെനിവഭാക്കഭാനകവണനി  കേഭാലനിത്തതീറലയ  മഭാത്രലാം  ആശയനിക്കഭാലത  തതീറപ്പുല്  കൃഷനി
കപഭാലുള്ള പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  ആവശലമഭായ  കബഭാധവത്കേരണലാം കേര്ഷകേരനില്
നടത്തുകമഭാ;  കസഭാഫ ച്ച്റ ച്ച് ലവയറുലാം  മറലാം  ഉലണങനിലുലാം  തഭാലഴെത്തടനികലയച്ച്  അത്തരലാം
കബഭാധവത്കേരണ പരനിപഭാടനികേള നടക്കുന്നനില.  അതുകപഭാലല,  കചേഭാളലാം ഒകരക്കറനില്
75  ദനിവസലാം  ലകേഭാണച്ച്  കൃഷനി  ലചേയച്ച്  45,000  രൂപ  വരുമഭാനമുണഭാക്കഭാന
കേഴെനിയുലമന്നഭാണറനിയുന്നതച്ച്.   കകേരളത്തനില് കചേഭാളലാം കൃഷനി ഉളലപലടയുള്ള കേഭാരലങ്ങള
വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  അത്തരലാം  പ്രഭാകയഭാഗനികേ  സമതീപനങ്ങളനികലയച്ച്  കേര്ഷകേലര
ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനുലാം  ആവശലമഭായ  കബഭാധവത്കേരണലാം  നടത്തുകമഭാ;  ലപഭാതുകമഖലയനില്
കൂടുതല് കേഭാലനിത്തതീറ ഉലഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

മനി  .   സതീക്കര്: പതീസച്ച്...........പതീസച്ച്..... കചേഭാദലലാം ചുരുക്കനി കചേഭാദനിക്കണലാം.

ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജ: സര്, ബഹുമഭാനലപട അലാംഗലാം ഇഇൗ കമഖലയുമഭായനി ബനലപടച്ച്
സൂചേനിപനിച നനിര്കദ്ദേശങ്ങലളലഭാലാം തലന്ന പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.   കകേരള ഫതീഡ്സലാം
മനില്മയുമഭാണച്ച്  കേഭാലനിത്തതീറ ഉലഭാദനരലാംഗത്തച്ച് കകേരളത്തനിലുള്ള രണച്ച് ലപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങള.  സലാംസഭാനത്തനിനച്ച്  ആവശലമുള്ള കേഭാലനിത്തതീറ  ഇഇൗ ലപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങളനില്  ഉലഭാദനിപനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്  സസകേഭാരല  കേമ്പനനികേലള  ആശയനികക്കണനി
വരുനണച്ച്.  കേഭാലനിത്തതീറ ഉലഭാദനത്തനിനുള്ള അസലാംസ്കൃത സഭാധനങ്ങള കൂടുതലുലാം മറ
സലാംസഭാനങ്ങളനില് നനിനമഭാണച്ച് ലകേഭാണ്ടുവകരണതച്ച്. ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളനില് നനിനലാം
പരമഭാവധനി കേഭാലനിത്തതീറ ഉലഭാദനലാം നടത്തനി,  നലഭായമഭായ വനിലയച്ച് ഗുണനനിലവഭാരമുള്ള
കേഭാലനിത്തതീറ  എത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പരനിശമമഭാണച്ച്  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  നടത്തുന്നതച്ച്.
യഥഭാര്ത്ഥത്തനില് കൃത്രനിമ കേഭാലനിത്തതീറകയക്കഭാള തതീറപ്പുല് ഉപകയഭാഗനിചഭാല് കൂടുതല്
കപഭാഷകേഭാലാംശലാം  കേനിട്ടുന്നതഭാണച്ച്.  മഭാത്രമല,  പഭാലനിലന്റെ  ഉലഭാദനത്തനിലുലാം  വര്ദനവച്ച്
വരുന്നതഭാണച്ച്.  ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം  സൂചേനിപനിച  കചേഭാളത്തനികന്റെതടക്കമുള്ള  കേഭാരലലത്ത
സലാംബനനിചച്ച്  ജനങ്ങളുലട,  പ്രകതലകേനിചച്ച്  കേഭാലനി  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കനിയനിടയനില്,  അവകബഭാധലാം
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വളര്ത്തുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  പ്രവര്ത്തനലാം  നടത്തുനണച്ച്.  കേഭാലനിത്തതീറ  കൃഷനിക്കച്ച്
സബ്സനിഡനി  നല്കേനി  അതച്ച്  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുനണച്ച്.  എന്നഭാല്  ഇകപഭാഴുള്ള  വരളച  തതീറപ്പുല്കൃഷനിലയ  ബഭാധനിക്കുനണച്ച്
എനള്ളതുലാം ഇഇൗ അവസരത്തനില് പ്രസഭാവലമഭാണച്ച്.

ശതീ  .    ജനി  .    എസച്ച്  .    ജയലഭാല്:  സര്,  കേഭാലനിസമ്പത്തച്ച്  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്
ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമ്പഭാഴുലാം  അതനിലഭാതഭാക്കഭാന  കേഴെനിയുന്ന  തരത്തനിലുള്ള
ലലസലന്റെച്ച്  കേനിലറഭായനിട്ടുള്ള  ചേനില  ഘടകേങ്ങള  കേഭാലനിത്തതീറയനില്  വരുന്നതഭായനി
മനസനിലഭാക്കുനണച്ച്.  അതച്ച്  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള
സലാംസഭാനത്തച്ച്  കവണത്രയനിലലന്നഭാണച്ച്  മനസനിലഭാക്കുന്നതച്ച്.  അതുകപഭാലല കേഭാലനിസമ്പത്തച്ച്
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  ബതീജസങലനലാം  നടത്തുന്നതനിനുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം
ഫലപ്രദമഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുനകണഭാ എന്നച്ച് പരനികശഭാധനിക്കണലാം.  -300  Celsius-ല്
Liquid  Nitrogen  container-ലഭാണച്ച്  ഇതച്ച്  സൂക്ഷനിക്കുന്നതച്ച്.  അതച്ച്  യഥഭാസമയലമടുത്തച്ച്
ബതീജസങലനലാം നടത്തുന്നതനില് ഉകദലഭാഗസര് ശദനിക്കഭാത്തതുലകേഭാണച്ച്  പരഭാജയലപടുന്നതച്ച്
എന്തുലകേഭാണഭാലണന്നച്ച്  പരനികശഭാധനിക്കണലാം.  കേഭാരണലാം  അതനിലന്റെ  കപരനില്  വരുന്ന
നഷ്ടലാം വളലര വലുതഭാണച്ച്.  ഒരു പശുവനിലന പരനിപഭാലനിക്കുന്നതനിനച്ച് ഒരു ദനിവസലാം 150-
200  രൂപയഭാണച്ച്   കേര്ഷകേനച്ച്   ലചേലവഴെനികക്കണനിവരുന്നതച്ച്.  അകപഭാള കൃതലമഭായ
കതഭാതനില്  ബതീജസങലനലാം  നടത്തഭാന  കേഴെനിഞഭാല്  കേഭാലനിസമ്പത്തച്ച്  വര്ദനിപനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കുലാം. അത്തരലാം കേഭാരലങ്ങളനില് ഒരു പരനികശഭാധന നടത്തനി ഇതച്ച് പരനിഹരനിക്കഭാന
ഗവണ്ലമന്റെച്ച് തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജ:  സര്,  കകേരളത്തനിലല പശുക്കളുലട  ശരഭാശരനി  പഭാലുലഭാദനലാം
ലപഭാതുലവ കുറഞ്ഞുവരുന്നതഭായനിടഭാണച്ച് കേഭാണുന്നതച്ച്.  അതനിനച്ച് പ്രതനിവനിധനി എനള്ള
രതീതനിയനില് ഏറവലാം ലമചലപട ബതീഡച്ച് വനിതരണലാം നടത്തുന്നതനിനച്ച്  സലാംസഭാനലത്ത
ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനമഭായ ലകേ.എല്.ഡനി.  കബഭാര്ഡനിനഭാണച്ച്  അതനിലന്റെ  കുത്തകേയുള്ളതച്ച്.
ഇതുമഭായനി  ബനലപടച്ച്  ലകേ.എല്.ഡനി.  കബഭാര്ഡനിലല  ഉകദലഭാഗസരുമഭായനി  ചേര്ച
ലചേയച്ച്  കൂടുതല്  ഉലഭാദനകശഷനിയുള്ള  ബതീഡച്ച്  വനിതരണലാം  നടത്തുന്നതനിനുലാം  കുത്തനി
വയ്ക്കുന്നതനിനുലാം  ആവശലമഭായ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഒരുക്കുന്നതനിനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
സസരൂപനിചനിട്ടുണച്ച്.  അതച്ച്  പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്.  അകതഭാലടഭാപലാം  തലന്ന  പഭാലുലഭാദന
വര്ദനവനിനുകവണനി  കേഭാലനിത്തതീറയനില്  കൃതലമഭായ  പരനികശഭാധനയ്ക്കുള്ള  സലാംവനിധഭാനങ്ങളനില
എന്നഭാണച്ച്  ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം  സൂചേനിപനിചതച്ച്.  കകേരളഭാ  ഫതീഡ്സലാം  മനില്മയുലാം
ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള  എന്ന  രതീതനിയനില്  ഗുണനനിലവഭാരലാം  നനിലനനിര്ത്തനി
ലകേഭാണ്ടുള്ള കേഭാലനിത്തതീറയഭാണച്ച് ഉലഭാദനിപനിക്കുന്നതച്ച്.  അതച്ച് സലാംബനനിചച്ച് ആകക്ഷപങ്ങലളഭാനലാം
ഉയര്നവന്നനിടനില.  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനില്  ആ  ഗുണനനിലവഭാരലാം  നനിലനനിര്ത്തനി
ലകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്നതനിനച്ച് ഗവണ്ലമന്റെച്ച് പരനിശമനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.
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ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര്: സര്, ഇന്നച്ച് ക്ഷതീരകേര്ഷകേര് വലഭാത്ത പ്രതനിസനനിയനിലഭാണച്ച്.
കകേരളത്തനിനച്ച്  ആവശലമഭായ  പഭാല്  ഉലഭാദനിപനിക്കഭാന  കേഴെനിയഭാത്ത  തരത്തനില്
കേഭാലനിത്തതീറയുലട  വനിലവര്ദനവച്ച്  കൂടനിവരനികേയഭാണച്ച്.  സസകേഭാരലകേമ്പനനികേള  യഭാലതഭാരുവനിധ
നനിയനണവമനിലഭാലത  കേഭാലനിത്തതീറയുലട  വനില  കൂടനിയനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്. അതച്ച്
നനിയനനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ശക്തമഭായ  നടപടനി  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  സസതീകേരനിക്കണലാം.
അതുകപഭാലലതലന്ന  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  പഞഭായത്തുലാം  ഗവണ്ലമന്റുലാം  സബ്സ്ഡനി
നല്കുനണച്ച്.  എന്നഭാല്  ഇകപഭാള  ഏലതങനിലുലാം  ഒരു  സബ്സനിഡനി  മഭാത്രമഭാണച്ച്
ലഭനിക്കുന്നതച്ച്.  പഞഭായത്തനിലന്റെയുലാം  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെയുലാം  സബ്സനിഡനി  ഒരുമനിചച്ച്
നല്കുന്നതനിനച്ച്  ആവശലമഭായ  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കുകവണനി
ഇന്നച്ച് എലന്തെലഭാലാം പദതനികേളഭാണച്ച് സലാംസഭാന ഗവണ്ലമന്റെച്ച് നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച്?

ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജ:  സര്,  ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച് കമഖലയനില് നനിലനനില്ക്കുന്ന ഒരു
വനിഷയമഭാണച്ച് ബഹുമഭാനലപട അലാംഗലാം ഉന്നയനിചതച്ച്.  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേള അവരുലട
അതനിര്ത്തനിയനിലുള്ള  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  ഒരു  ലനിറര്  പഭാലനിനച്ച്  പരമഭാവധനി  മൂന്നച്ച്
രൂപവലര  സബ്സനിഡനി  ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനികേള  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.
ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  ഒരു  ലനിറര്  പഭാലനിനച്ച്  ഒരു  രൂപ  സബ്സനിഡനി  ലകേഭാടുക്കുന്ന  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുനണച്ച്.  എന്നഭാല് ഡനി.പനി.സനി.യുലാം അതനിനച്ച്  മുകേളനിലുള്ള വനിദഗ്ദ്ധരുലാം ആ
പദതനി  നനിലവനിലുള്ളതുലകേഭാണച്ച്  പഞഭായത്തനിലന്റെ  പദതനി  നടപഭാക്കഭാന  കേഴെനിയനിലലന
പറഞച്ച് മഭാറനിവച  ഒരു സനിതനിയുണഭായനിരുന.  എന്നഭാല്  അതനിനച്ച്  മഭാറലാം  വരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.
ബനലപട ഉകദലഭാഗസരുലാം തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ വകുപനിലന്റെ ചുമതലയുള്ള മനനിയുലാം
പലങടുത്ത  കയഭാഗലാം  വനിളനിച്ചുകചേര്ത്തനിരുന.  മൂന്നച്ച്  രൂപ  വലര  തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനങ്ങള  സബ്സനിഡനി  ലകേഭാടുക്കുന്നതനിനുകവണനി  നതീക്കനിവചനിട്ടുള്ള  കപ്രഭാജക്ടച്ച്
ഉലണങനില് അതനിനുലാം അകതഭാലടഭാപലാം എലഭാ കേര്ഷകേനുലാം ഒരു രൂപ വചച്ച് സര്ക്കഭാര്
ലകേഭാടുക്കുന്ന  സബ്സനിഡനിയുലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  ഒരു  തടസവമനില.  അത്തരലാം
കപ്രഭാജക്ടുകേളക്കച്ച്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കുന്നതനിനച്ച്  ആവശലമഭായ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ വകുപനില് നനിന്നച്ച് ലകേഭാടുത്തനിട്ടുണച്ച്.

ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന:  സര്,  കേരുനഭാഗപളളനിയനില് സഭാപനിചനിട്ടുള്ള കകേരളഭാ
ഫതീഡ്സച്ച്  ലനിമനിറഡനിലന്റെ  പഭാന്റെനികനഭാടനുബനനിചച്ച്  Bypass  Protein  mini  plant
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി  2013-ല്  ഒന്നരകക്കഭാടനി  രൂപ  ലചേലവഴെനിചച്ച്  വഭാങ്ങനിയ
ഉപകേരണങ്ങള  കേരുനഭാഗപളളനിയനില്  എത്തനിക്കുകേകയഭാ  സഭാപനിക്കുകേകയഭാ  ലചേയഭാലത
കകേരളഭാ ഫതീഡ്സച്ച് ലനിമനിറഡനിലന്റെ ആസഭാന ഓഫതീസനില് മഴെയുലാം ലവയനിലുലാം ലകേഭാണച്ച്
നശനിക്കുന്ന നനിലയനിലഭാണച്ച്. കേമ്പനനിക്കച്ച് ഇതുവഴെനി ഭതീമമഭായ നഷ്ടമഭാണച്ച് ഉണഭായനിട്ടുള്ളതച്ച്. ഇതനിനച്ച്
ഉത്തരവഭാദനികേളഭായ  ഉന്നത  ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര  എന്തെച്ച്  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുലവന്നച്ച്
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;  പ്രസ്തുത  പഭാന്റെച്ച്  കേരുനഭാഗപള്ളനിയനില്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജ:  സര്,  അങ്ങയുലട മണ്ഡലമഭായ കേരുനഭാഗപളളനിയനില് കകേരളഭാ
ഫതീഡ്സനിലന്റെ ഒരു ഫഭാക്ടറനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണച്ച്.  അവനിലട  അങ്ങച്ച് ചൂണനിക്കഭാണനിചതു
കപഭാലല  മനിനനി  പഭാന്റെനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനവമഭായനി  ബനലപടച്ച്  പ്രശ്നമുലണന്നച്ച്   ഇകപഭാഴെഭാണച്ച്
മനസനിലഭാകുന്നതച്ച്. അതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള എഴുതനി തരനികേയഭാലണങനില് അക്കഭാരലലാം പഠനിചച്ച്
ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാലാം.

ശതീ  .    മുഹമ്മേദച്ച്  മുഹസനിന  പനി  .:  സര്,  സലാംസഭാനത്തച്ച്  കേഭാലനിത്തതീറയച്ച്
ക്രമഭാതതീതമഭായനി  വനിലവര്ദനിക്കഭാനുള്ള  പ്രധഭാന  കേഭാരണലാം,  അതനിനഭാവശലമഭായ
അസലാംസ്കൃത വസ്തുക്കള  ഇതര സലാംസഭാനങ്ങളനില് നനിന്നച്ച് ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം അവനിലട
അതനിലന്റെ വനില ക്രമഭാതതീതമഭായനി  വര്ദനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന്നതുലകേഭാണഭാണച്ച്.  ഇതനിലന്റെ
പനിറകേനില്  കൃത്രനിമമഭായനി  വനിലക്കയറലാം  ഉണഭാക്കുന്ന  കലഭാബനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുനലണന്നഭാണച്ച്
അറനിയുന്നതച്ച്.  അതനിലന  നനിയനനിക്കഭാനുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം  ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;
അതുകപഭാലല  അനലസലാംസഭാനത്തുനനിന്നച്ച്  ലകേഭാണ്ടുവരുന്ന  അസലാംസ്കൃത  വസ്തുക്കളുലട
ഗുണനനിലവഭാരലാം   ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുള്ള  എലന്തെങനിലുലാം  സലാംവനിധഭാനലാം  നനിലവനിലുകണഭാ;
ആ സലാംവനിധഭാനലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാകണഭാ?

ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജ:  സര്,  നലഭായവനിലയച്ച്  ഗുണകമന്മയുള്ള  കേഭാലനിത്തതീറ  ക്ഷതീര
കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  സനിരമഭായനി  ലഭനിക്കണലമനള്ളതച്ച്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  നയമഭാണച്ച്.  ഇഇൗ
നയത്തനിനച്ച്  അനുസൃതമഭായനി  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള  അസലാംസ്കൃത  പദഭാര്ത്ഥങ്ങളുലട
ഗണലമഭായ  വനിലവര്ദനവനിനനിടയനിലുലാം  തത്തുലലമഭായ  വര്ദനവച്ച്  കേഭാലനിത്തതീറയുലട
വനിലയനില് വരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  അതുലകേഭാണച്ച് പരമഭാവധനി കേര്ഷകേലര സഹഭായനിക്കുന്ന
സമതീപനമഭാണച്ച്  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.  കേഭാലനിത്തതീറയുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  കേഭാലനിത്തതീറ
ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്ന കേമ്പനനികേള പ്രസ്തുത ചേഭാക്കുകേളുലട മുകേളനില് എലന്തെലഭാലാം പദഭാര്ത്ഥങ്ങളഭാണച്ച്
അടങ്ങനിയനിട്ടുള്ളലതന്നച്ച്  കരഖലപടുത്തണലമന്ന  നനിര്കദ്ദേശലാം  ഇകപഭാള  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  അതുവഴെനി  കുറച്ചുകൂടനി  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപ്പുവരുത്തഭാന  കേഴെനിയുലമന്നഭാണച്ച്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതച്ച്.  അകതഭാലടഭാപലാം  പരനികശഭാധനയഭാവശലമഭായ  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതഭാണച്ച്.

ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം:  സര്,  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര് കനരനിടുന്ന പ്രതനിസനനിലയ
ക്കുറനിചച്ച്  ഇവനിലട  പ്രതനിപഭാദനിക്കുകേയുണഭായനി.  പഭാലനിലന്റെ  വനില   ലനിററനിനച്ച്  4  രൂപ
വര്ദനിപനിച്ചുലവന്നച്ച്  പറയുന.   ശുദമഭായ പഭാല് തരുന്ന ക്ഷതീരകേര്ഷകേനച്ച്  യഥഭാര്ത്ഥത്തനില്
ഇതനിലന്റെ  ഗുണഫലലാം  ലഭനിക്കുന്നനില.  പഭാലനിലല  ഫഭാറനിലന്റെ  അലാംശലാം  കനഭാക്കനിയഭാണച്ച്
ഇവര്ക്കച്ച് വനില കൂടനിലക്കഭാടുക്കുന്നതച്ച്. ഗഭാമതീണകമഖലയനില് ക്ഷതീരകേര്ഷകേനച്ച് പരമഭാവധനി 30 -32
രൂപയഭാണച്ച്  വനില ലഭനിക്കുന്നതച്ച്.   അതനിനച്ച്  എസച്ച്.എന.എഫച്ച്.  (Solid-not-fat)-ലന്റെ
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ചേഭാര്ടച്ച്  അടനിയന്തെരമഭായനി  പരനിഷ്കരനികക്കണതുലണന്നച്ച്  കതഭാനന.  അകതഭാലടഭാപലാം
തലന്ന  രണച്ച്  സബ്സനിഡനിയുലാം  ഒകര  സമയലാം  ലകേഭാടുക്കഭാന  കവണനി  കകേഭാ-
ഓര്ഡനികനഷന കേമ്മേനിറനി  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുലണന്നച്ച്  മനനി  ഇവനിലട  പറയുകേയുണഭായനി.
പഞഭായത്തനില്/തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  നനിന്നച്ച്  ഇവര്ക്കച്ച്  ഇതനിനുള്ള
സബ്സനിഡനി  കേനിട്ടുന്നനില.  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങകളഭാടച്ച്  സബ്സനിഡനി
ലകേഭാടുക്കണലമന്ന  നനിര്കദ്ദേശലാം  സര്ക്കഭാരനിനച്ച്  ലകേഭാടുക്കഭാന  കേഴെനിയുകമഭാ  എനള്ളതച്ച്
ആകലഭാചേനിക്കണലാം.  അകതഭാലടഭാപലാംതലന്ന  ലതഭാഴെനിലുറപച്ച്  പദതനിയനില്  ക്ഷതീരകേര്ഷകേലരക്കൂടനി
ഉളലപടുത്തഭാന ആകലഭാചേനയുകണഭാ എനകൂടനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജ:  സര്,  നനിരവധനി  കചേഭാദലങ്ങളഭാണച്ച്  ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം
കചേഭാദനിചതച്ച്.  ലതഭാഴെനിലുറപച്ച്  പദതനിയനില്  ക്ഷതീരകേര്ഷകേലരക്കൂടനി   ഉളലപടുത്തണ
ലമനള്ളതഭാണച്ച് ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ വലക്തമഭായ നയലാം.  യഥഭാര്ത്ഥത്തനില് ലതഭാഴെനിലുറപച്ച്
പദതനിയുലട  ഫണച്ച്  അനുവദനിക്കുന്നതുലാം  സതീലാം  തയഭാറഭാക്കുന്നതുലമലഭാലാം  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ലമന്റെഭാണച്ച്.  അതുലകേഭാണച്ച് കകേന്ദ്രത്തനികനഭാടച്ച്  ആവശലലപടഭാന മഭാത്രകമ നമുക്കച്ച്
സഭാധനിക്കുകേയുള.  നനിയമസഭ  ഏകേകേണ്ഠമഭായനി  പ്രകമയലാം പഭാസഭാക്കനിയുലാം  കൂടഭാലത
ഇഇൗ ഗവണ്ലമന്റെച്ച് വന്നതനിനുകശഷവലാം കകേന്ദ്രകത്തഭാടച്ച് ഇക്കഭാരലലാം ആവശലലപടനിട്ടുണച്ച്.
മുന  കകേന്ദ്രഗവണ്ലമന്റുലാം  ഇകപഭാഴെലത്ത  ഗവണ്ലമന്റുലാം  ക്ഷതീരകൃഷനിലയ  കൃഷനിയഭായനി
അലാംഗതീകേരനിക്കഭാന  തയഭാറഭായനിടനില.  യഥഭാര്ത്ഥത്തനില്  കൃഷനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി
അലാംഗതീകേരനിക്കലപടഭാല്,  കേര്ഷകേനച്ച് ലസഭാലലസറനിയനില് നനികന്നഭാ ബഭാങനില് നനികന്നഭാ
കലഭാണ്  ലഭനിക്കുകമ്പഭാള  കൃഷനിക്കുള്ള  പലനിശ  നനിരക്കച്ച്  മഭാത്രകമ  അവരനില്നനിനലാം
ഇഇൗടഭാക്കുകേയുള.  ഇകപഭാള ക്ഷതീരകേര്ഷകേന ഒരു പശുവനിലന വഭാങ്ങഭാന കലഭാണനിനച്ച്
അകപക്ഷനിചഭാല് 12 ശതമഭാനലാം പലനിശയഭാണച്ച് അവരുലട കേയനില്നനിനലാം ഇഇൗടഭാക്കുന്നതച്ച്. ഇതച്ച്
വലവസഭായ ആവശലത്തനിനച്ച് വഭാങ്ങുന്ന അകത നനിരക്കനിലുള്ള പലനിശയഭാണച്ച്. കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെഭാണച്ച്
ഇക്കഭാരലത്തനില്  സമതീപനലാം  സസതീകേരനികക്കണതച്ച്.  അതുലകേഭാണച്ച്  ഏകേകേണ്ഠമഭായനി
ഇക്കഭാരലലാം വതീണ്ടുലാം കകേന്ദ്രകത്തഭാടച്ച് നമുക്കച്ച് ആവശലലപടഭാലാം.

അടുത്തകേഭാലത്തച്ച്  മനില്മ  നടപനിലഭാക്കനിയ വനിലവര്ദനവനിലനക്കുറനിചച്ച്  ഇവനിലട
സൂചേനിപനിച്ചു.  ഗവണ്ലമന്റെനിനച്ച്  ഒരു കേഭാരലത്തനില് സലാംതൃപ്തനിയുണച്ച്.  എക്കഭാലകത്തതനിലുലാം
കൂടുതല്  വനില  കേര്ഷകേനച്ച്  ലഭലമഭാകേത്തക്ക  വനിധത്തനിലുള്ള  വനിലവര്ദനവഭാണച്ച്
ഇപ്രഭാവശലലാം  വരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.  അക്കഭാരലലാം  മനില്മലയലക്കഭാണച്ച്  അലാംഗതീകേരനിപനിക്കഭാനുലാം
സര്ക്കഭാരനിനച്ച്   കേഴെനിഞ്ഞു.  പഭാല് വനില  4  രൂപ വര്ദനിപനിക്കുകമ്പഭാള  3  രൂപ  35  ലലപസയുലാം
കേര്ഷകേനച്ച്  ലഭനിക്കുന.  വര്ദനിപനിച  വനിലയുലട  83.15  ശതമഭാനലാം  തുകേ  കേര്ഷകേനച്ച്
ലഭനിക്കുന്നതച്ച്  കകേരളത്തനിലന്റെ  ചേരനിത്രത്തനില്  ആദലമഭായനിടഭാണച്ച്.  അകതഭാലടഭാപലാം  മുമ്പനിലഭാത്ത
വനിധലാം ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങളക്കച്ച്  16  ലലപസ വര്ദനിപനിച്ചു ലകേഭാടുത്തനിട്ടുണച്ച്.  വര്ദനിപനിച
തുകേയനില് നനിന്നച്ച്  3  ലലപസ ക്ഷതീരകേര്ഷകേ കക്ഷമനനിധനിയനികലയ്ക്കുലാം  ലകേഭാടുത്തനിട്ടുണച്ച്.
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അതുലാം കേര്ഷകേനഭാണച്ച് ഗുണലാം ലഭനിക്കുന്നതച്ച്.  50  വര്ഷക്കഭാലമഭായനി  നനിലനനില്ക്കുന്ന
ചേഭാര്ടച്ച്  പുനനഃപരനികശഭാധനിചച്ച്  പുതനിയ  ചേഭാര്ടച്ച്  ലകേഭാണ്ടുവരണലമനള്ള  നനിലയനില്
തലന്നയഭാണച്ച് ഗവണ്ലമന്റെച്ച് ആകലഭാചേനിക്കുന്നതച്ച്. ഇകപഭാള അതനിനച്ച് തുടക്കലാം കുറനിചനിട്ടുണച്ച്. വനില
വര്ദനവച്ച്  വന്നതനിനുകശഷലാം  ഫഭാറനിലന്റെ  ലപര്ലസകന്റെജച്ച്  3.5  ശതമഭാനലാം  എന്നതച്ച്
3 ശതമഭാനമഭായനി  കുറചനിട്ടുണച്ച്.  അതനിലൂലടയുലാം  കേര്ഷകേനച്ച്  കൂടുതല്  വനില  ലഭനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.
സഭാധഭാരണഗതനിയനില് ഒരു ലനിറര്  പഭാലനിനച്ച്  നഭാലച്ച്  രൂപ രണച്ച്  ലലപസ കേര്ഷകേനച്ച്
കേനിട്ടുനണച്ച്.  പഭാലനിലന്റെ  വര്ദനിപനിച വനില  കേര്ഷകേനച്ച്  കേനിടഭാത്തതച്ച്  സലാംബനനിചച്ച്
പത്രങ്ങളനില്  വഭാര്ത്ത  വന്നനിരുന.  അതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്
ഇടലപടച്ച്  പരനികശഭാധന നടത്തനിയകപഭാള  വര്ദനിപനിച  വനില കേര്ഷകേനച്ച് കേനിട്ടുനണച്ച്;
അക്കഭാരലലാം സര്ക്കഭാര്  ഉറപഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്.

ശതീ.  പനി.  ലകേ.  കുഞഭാലനിക്കുടനിക്കുകവണനി  ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദച്ച്  ഹുലലസന
തങ്ങള:  സര്,  പഭാല് ഉലഭാദനരലാംഗത്തച്ച് വലനിയ പ്രതനിസനനിയഭാണച്ച്  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്
കനരനിടുന്നതച്ച്. ഉത്പഭാദനിപനിക്കലപടുന്ന പഭാലനിനച്ച് വനിലയനിലഭാത്ത അവസയുലാം തതീറപ്പുല്
ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ സലത്തനിലന്റെ ലഭലതക്കുറവലാം അതനിനഭാവശലമഭായ
ലചേലവലാം ക്ഷതീരകേര്ഷകേലര വലഭാലത പ്രതനിസനനിയനിലഭാക്കുന.  ഇത്തരലാം സന്ദര്ഭങ്ങളനില് മറച്ച്
സലാംസഭാനങ്ങളനില്  ഉത്പഭാദനിപനിക്കലപടുന്ന  പഭാലനില്  നനിന്നച്ച്  ധഭാരഭാളലാം  ലലബ
കപ്രഭാഡക്ടുകേള ഉണഭാക്കലപടുനണച്ച്.  അത്തരലമഭാരു ലലബ ലപ്രഭാഡക്ടച്ച് കകേരളത്തനില്
ഉണഭാക്കഭാനഭാവശലമഭായ നടപടനികേളുമഭായനി ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  മുകന്നഭാടച്ച്  കപഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജ:  സര്,  പഭാല് ലകേഭാണച്ച്  ഉലഭാദനിപനിക്കുന്ന മറച്ച്  ഉലന്നങ്ങളക്കച്ച്
കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം നല്കുന്ന സമതീപനമഭാണച്ച് ഗവണ്ലമന്റെച്ച് സസതീകേരനിക്കുന്നതച്ച്.  മനില്മയുലാം
നനിരവധനി  പഭാലുല്പന്നങ്ങള  നനിര്മ്മേനിചച്ച്  വനികദശകത്തയച്ച്  കേയറമതനി  ലചേയ്യുനണച്ച്.
നമ്മുലട  സലാംസഭാനത്തുലാം  ഇന്തെലയനിലല  മറച്ച്  സലാംസഭാനങ്ങളനികലയ്ക്കുലാം  വനിപണനലാം
നടത്തുനണച്ച്. കേഴെനിഞ പ്രഭാവശലലാം മനില്മയച്ച് 63 കകേഭാടനി രൂപ ലഭാഭമുള്ളതനില് നലലഭാരു
പങലാം പഭാലുല്പന്നങ്ങളുലട വനില്പനയനില് നനിന്നച്ച് ലഭനിചതഭാണച്ച്. കുടുലാംബശതീകയഭാ മറച്ച്
സലാംവനിധഭാനങ്ങകളഭാ ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  പഭാലുല്പന്നങ്ങള ഉണഭാക്കുന്നതനിനുള്ള ലതഭാഴെനില്
സലാംരലാംഭങ്ങള നടത്തഭാന  ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങള മുകന്നഭാടച്ച് വന്നഭാല് അവര്ക്കഭാവശലമഭായ
കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം വകുപച്ച് നല്കുന്നതഭാണച്ച്.

ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല:  സര്,  പഭാലനിലന്റെ  വനിലയനില്  നഭാലച്ച്  രൂപ
വര്ദനിപനിലചങനിലുലാം ഗഭാമതീണതലത്തനില്  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കച്ച് ലഭനിക്കുന്നതച്ച്  28  രൂപ
മുതല് 32 രൂപ വലര മഭാത്രമഭാണച്ച്.  അക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കണലമന്നഭാണച്ച് എനനിക്കച്ച്
പറയഭാനുള്ളതച്ച്. സലാംസഭാനലത്ത ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കച്ച് ഏലറ ആശസഭാസകേരമഭായ സമഗ
കേനകേഭാലനി ഇനഷസറനസച്ച് പദതനിയനില് ലപഭാതുകമഖലഭാ ഇനഷസറനസച്ച് കേമ്പനനികേള
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ഉയര്ന്ന  പ്രതീമനിയലാം  തുകേ  ആവശലലപടുന്നതുകേഭാരണലാം  വഴെനിമുടനി  നനില്ക്കുകേയഭാണച്ച്.
ക്ഷതീരകേര്ഷകേരുലാം സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുലാം തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളുലാം കചേര്നള്ള
ഈ  പദതനിയനില്  ഈ  വര്ഷലാം  നഭാലതനിനഭായനിരലാം  പശുക്കകളയുലാം  അടുത്ത
വര്ഷകത്തഭാലട സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ കേനകേഭാലനികേലളയുലാം ലകേഭാണ്ടുവരഭാനഭായനിരുന
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  തതീരുമഭാനലാം  ലപഭാതുകമഖലഭാ  ഇനഷസറനസച്ച്  കേമ്പനനികേള  വനിട്ടുവതീഴ്ചയച്ച്
തയഭാറലഭാത്ത  സഭാഹചേരലത്തനില്  സസകേഭാരല  കേമ്പനനികേളുമഭായനി  സഹകേരനിചച്ച്  ഈ
പദതനി നടപഭാക്കുന്ന കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജ:  സര്,  ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം  പറഞതുകപഭാലല
ലപഭാതുകമഖലയനിലല  ഇനഷസറനസച്ച്  കേമ്പനനികേളുമഭായനി  നനിരവധനി  തവണ ചേര്ചകേള
നടത്തനിയതനിലന്റെ ഫലമഭായനി അവര് കേസഭാടച്ച് ലചേയ തുകേയനില്നനിന്നച്ച് ഒരു കേമ്പനനി തുകേ
കുറചച്ച്  തരഭാന  തയഭാറഭായനിട്ടുണച്ച്.  ആ  കേമ്പനനിയുമഭായനി  കേരഭാറനില്  ഏര്ലപടഭാനഭാണച്ച്
ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  ആകലഭാചേനിക്കുന്നതച്ച്.  അതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ഈ സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാംതലന്ന  സമഗ  ഇനഷസറനസച്ച്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുലാം.  ഈ  വര്ഷലാം
നഭാലതനിനഭായനിരകത്തഭാളലാം  പശുക്കലളയുലാം  അടുത്ത വര്ഷലാം  മുതല്  എലഭാ  കേനകേഭാലനികേലളയുലാം
ഇനഷസറനസനിലന്റെ പരനിധനിയനില് ലകേഭാണ്ടുവരഭാനഭാണച്ച് ഗവണ്ലമന്റെച്ച് ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളതച്ച്.
കേനകേഭാലനി കേര്ഷകേലര സലാംബനനിചച്ച് ഇതച്ച്  വലനിയ കനടമഭായനിരനിക്കുലാം.  കേഭാരണലാം 75
ശതമഭാനകത്തഭാളലാം പ്രതീമനിയലാം തുകേ ഗവണ്ലമന്റെച്ച് വനിഹനിതമഭായനി നല്കുലാം.  പ്രതീമനിയത്തനിലന്റെ 50
ശതമഭാനലാം  തുകേ  സര്ക്കഭാരുലാം  25  ശതമഭാനലാം  തുകേ  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലാം
നല്കുലാം.  ബഭാക്കനിവരുന്ന  25  ശതമഭാനലാം തുകേ മഭാത്രലാം കേര്ഷകേന വഹനിചഭാല് മതനി.
അതനുസരനിച്ചുള്ള സര്ക്കുലര്  തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങള  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഈ
കമഖലയനിലല  കേര്ഷകേലര  രക്ഷനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  അത്തരലമഭാരു  പദതനി
കകേരളത്തനിലന്റെ ചേരനിത്രത്തനില് ആദലമഭായഭാണച്ച് ഗവണ്ലമന്റെച്ച് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.

ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന:  സര്,  പഭാലുലഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്   കൃഷനിക്കഭാലര
കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പഭാലനിലന്റെ  വനില  വര്ദനിപനിചതച്ച് നല
കേഭാരലമഭാണച്ച്.   ക്ഷതീരകേര്ഷകേര് ഇന്നച്ച്  ധഭാരഭാളലാം  ബുദനിമുട്ടുകേള  അനുഭവനിക്കുനണച്ച്.
അതനില് പ്രധഭാനലാം വനിലക്കുറവച്ച് തലന്നയഭാണച്ച്. വനില വര്ദനിപനിചഭാല് പ്രകക്ഷഭാഭവമഭായനി
പല ആളുകേളുലാം വരനികേയഭാണച്ച്.  പഭാലനിലന്റെ വനില കൂടനികപഭാലയന്നച്ച് പറയുന്നവകരഭാടച്ച് ഒരു
പശുവനിലന  വഭാങ്ങനി  വളര്ത്തഭാന  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  തലന്ന  ആവശലലപടണലാം.   രഭാവനിലലയുലാം
വവകുകന്നരവലാം പഭാല് ഫതീയഭായനി കേനിട്ടുലമനലാം  ഒരു വപസയുലാം ലകേഭാടുകക്കലണനലാം
പറഞച്ച് അവലര  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്ന ഒരു നയലാം ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  ലകേഭാണ്ടുവരണലാം.
കൃഷനിക്കഭാലര  സഹഭായനിക്കഭാനഭായനി  ഒരു  ലചേറനിയ  തുകേ  വര്ദനിപനിക്കുകമ്പഭാള
അതനിലനതനിരഭായനി നനില്ക്കുന്ന ആളുകേകളഭാടച്ച് അതച്ച് പറഞച്ച് കബഭാദലലപടുത്തഭാനുള്ള
ശമലാം നടത്തണലാം.
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പഭാലുലഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച് കൃഷനിക്കഭാലര സഹഭായനിക്കഭാനഭായനി പഭാലനിനച്ച്
ഒരു ലചേറനിയ സലാംഖല കൂടനിയകപഭാള  മനില്മ ഉളലപലട കേഭാലനിത്തതീറ ഉലഭാദനിപനിക്കുന്ന
ഫഭാക്ടറനികേള  കേഭാലനിത്തതീറയുലട  വനില  വര്ദനിപനിച്ചു.  അതുലകേഭാണച്ച്  പഭാല്  വനില
വര്ദനിപനിചതനിലന്റെ ഗുണലാം കൃഷനിക്കഭാരനച്ച് ലഭനിക്കുന്നനിലലനള്ളതച്ച് വളലര ഗഇൗരവമഭായനി
കേഭാകണണതഭാണച്ച്.  കൃഷനിക്കഭാരനുകവണനി  50  വപസകയഭാ  2  രൂപകയഭാ  വര്ദനിപനിക്കഭാലമന്നച്ച്
നനിശ്ചയനിചകപഭാള അതനികനക്കഭാള വനില കേഭാലനിത്തതീറയച്ച് വര്ദനിപനിക്കുന എന്നകേഭാരലലാം
ഗഇൗരവമഭായനി  കേണച്ച്  കേഭാലനിത്തതീറയുലട  വനില  കുറയ്ക്കുന്ന  കേഭാരലലാം  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്
പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജ:  സര്,   ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം  ചൂണനിക്കഭാണനിച വനിഷയലാം
കകേരളത്തനില്  സഭാധഭാരണ  നടനവരുന്ന  കേഭാരലമഭായനിരുന.  പഭാലനിലന്റെ  വനില
വര്ദനിപനിചഭാല് ഉടനതലന്ന കേഭാലനിത്തതീറയുലട  വനില വര്ദനിപനിക്കുകേയുലാം  ആ ഗുണലാം
കേര്ഷകേനച്ച്  കേനിടഭാതഭാക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുന്ന  സമതീപനലാം  ഉലണനള്ളതച്ച്  ശരനിയഭാണച്ച്.  പഭാലനിലന്റെ
വനില വര്ദനിപനിചതുലകേഭാണച്ച്  കേഭാലനിത്തതീറയുലട വനില വര്ദനിപനിക്കഭാന പഭാടനിലലനള്ള
സമതീപനമഭാണച്ച് ഗവണ്ലമന്റെച്ച് അക്കഭാരലത്തനില് സസതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച്. മനില്മ, കകേരളഭാ
ഫതീഡ്സച്ച്  എന്നനിവയുലട ഉലഭാദനത്തനിലന്റെയുലാം വനിലയുലടയുലാം കേഭാരലത്തനിലഭാണച്ച്  ഗവണ്ലമന്റെനിനച്ച്
നനിയനണലാം  ഏര്ലപടുത്തഭാന  കേഴെനിയുന്നതച്ച്.  അവനിലട  വര്ദനവണഭാക്കഭാന  പഭാടനിലലന്ന
കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം ലകേഭാടുത്തനിട്ടുണച്ച്. കലഭാക്കല് ലസയനില്സച്ച് നടക്കുന്ന സലങ്ങളനില്
ഇരുപത്തനിലയകടഭാ  മുപത്തനിരകണഭാ രൂപയല കേനിട്ടുന്നതച്ച്  ;  നല പഭാല് ലകേഭാടുത്തഭാല്
ലനിററനിനച്ച്  50  രൂപ  വലര  വനിലകേനിട്ടുനണച്ച്.  എനകേരുതനി  ക്ഷതീരകേര്ഷകേനച്ച്
ആദഭായകേരമഭാലണന്നച്ച്  ഞഭാന പറയുന്നനില,  കേഭാരണലാം അവരുലട  അദസഭാനലാം  വളലര
വലുതഭാണച്ച്.  പഭാലനിനച്ച്  കുറച്ചുകൂടനി  വനില  ലഭനിക്കണലമന്നഭാണച്ച്  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ
അഭനിപ്രഭായലാം.

ശതീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫച്ച്:  സര്,  ക്ഷതീരകമഖലയനിലല  കേഭാരലങ്ങളനില്  മനനി
കേഭാണനിക്കുന്ന തഭാലരലലാം  വളലരകയലറ  പ്രശലാംസഭാര്ഹമഭാണച്ച്.  അങ്ങച്ച്  മറുപടനി  പറയുകമ്പഭാള
ചേരനിത്രത്തനിലഭാദലമഭാലണന്നച്ച്  ആവര്ത്തനിചഭാവര്ത്തനിചച്ച്  പറയുന്നതച്ച്  വസ്തുതഭാപരമല.
കേഭാരണലാം കേഴെനിഞ പ്രഭാവശലലാം 5 രൂപ വനില വര്ദനിപനിചകപഭാള 4 രൂപ 20 ലലപസ
കൃഷനിക്കഭാരനച്ച് ലകേഭാടുത്തു.

ഇഇൗ  രലാംഗത്തച്ച്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പനിനബലമനിലലങനില്  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കച്ച്  നനിലനനില്പനില.
കേഭാരണലാം  കേഭായനികേഭാധസഭാനലാം  ആവശലമഭായ  പണനികേളക്കച്ച്  മലയഭാളനികേള  തയഭാറല.
അങ്ങച്ച് പറഞതുകപഭാലല തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങള സഹഭായലാം ലകേഭാടുക്കുനണച്ച്.
അതനിനച്ച് തടസമുണഭാകേഭാന പഭാടനില.  നഭാലളയുലാം ലകേഭാടുക്കണലാം.  ബഹുമഭാനലപട മനനി
കഡഭാ.  ടനി.  എലാം.  കതഭാമസച്ച് ലഎസകേച്ച് ഇഇൗ സഭയനില്വചച്ച് ഒരു പ്രഖലഭാപനലാം നടത്തനി.
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കേര്ഷകേ  ലപനഷന  600  രൂപയഭാക്കണലമന്നച്ച്  ഞഭാന  ആവശലലപട്ടു.  അങ്ങലന
വര്ദനിപനിചച്ച്  അതനിലന്റെ ലക്രഡനിറച്ച്  ലകേ.  സനി.  കജഭാസഫച്ച് എടുകക്കലണനലാം ഞഭാനതച്ച്
1000  രൂപയഭാക്കുലമനലാം  അകദ്ദേഹലാം  ഈ  സഭയനില്  പറഞ്ഞു.  അലതഭാരു  solemn
promise  ആണച്ച്.  കേര്ഷകേ  ലപനഷന  1000  രൂപ  ആക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങനില്
അതനിലനന്തെഭാണച്ച്  കേഭാരണലാം?  1000  രൂപ  ആക്കനിലയങനില് അതനിനഭാവശലമഭായ  പണലാം
ധനകേഭാരലവകുപച്ച്   ലകേഭാടുത്തനിട്ടുകണഭാ;   ഇലലങനില്  മനനി  അതച്ച്  കടക്കച്ച്  അപച്ച്
ലചേയ്യുകമഭാ?

ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജ:  സര്,  അങ്ങയുലട  കേഭാലത്തച്ച്  2014-ല്  പഭാല്  വനില
കൂടനിയകപഭാഴുള്ള  ശതമഭാനലാം  ഞഭാന  കേണക്കഭാക്കനി.  78 ശതമഭാനവലാം  ചേനിലറയുമഭാണച്ച്
വര്ദനിപനിച വനിലയുലട വനിഹനിതമഭായനി അന്നച്ച് കേര്ഷകേനച്ച്  ലഭനിചതച്ച്.  ഇന്നച്ച് അതച്ച്  83
ശതമഭാനമഭായനി. അതുലകേഭാണഭാണച്ച്  ചേരനിത്രത്തനിലഭാദലമഭായനി എന്നച്ച് ഞഭാന സൂചേനിപനിചതച്ച്. 

കക്ഷമനനിധനിയനില് നനിനള്ള ലപനഷനഭാണച്ച്   500  രൂപ.  ക്ഷതീരകേര്ഷകേലന്റെ
ലപനഷന  1000  രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിക്കുലമന്നച്ച് ഈ കഫഭാറനില് തലന്ന ധനകേഭാരല
വകുപ്പുമനനി പറഞനിട്ടുണച്ച്.  ബഡ്ജറച്ച്  വരഭാന കപഭാകുകേയഭാണച്ച്.   സസഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം
ആ  വഭാഗഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കുലമന്നച്ച്  പ്രതതീക്ഷനിക്കഭാലമന്നഭാണച്ച്  ഈ  അവസരത്തനില്
പറയഭാനുള്ളതച്ച്.  ക്ഷതീരകേര്ഷകേരുലട  ലപനഷന ആയനിരലാം  രൂപയഭായനി  വര്ദനിപനിക്കുലമനള്ള
തതീരുമഭാനലാം  ഇവനിലട  മഭാത്രമല  പുറത്തുലാം  അറനിയനിചനിട്ടുണച്ച്.  അതനുസരനിചച്ച്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  ക്ഷതീരകേര്ഷകേ കക്ഷമനനിധനിയനില്നനിനള്ള അലാംശദഭായലാം ലകേഭാണ്ടുമഭാത്രലാം
ഈ  പറയുന്ന  രതീതനിയനിലുള്ള  ലപനഷന  ലകേഭാടുക്കഭാന  കേഴെനിയനില.  അതുലകേഭാണച്ച്
ബഡ്ജറനില് ഉളലപടുത്തനി ബഭാക്കനി തുകേ നല്കുലമനലാം അകദ്ദേഹലാം പറഞനിട്ടുണച്ച്.

ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസച്ച്: സര്, ഉലഭാദന ലചേലവനിനനുസരനിചച്ച് പഭാലനിലന്റെ വനില
ലഭലമഭാക്കണലമനള്ളതച്ച് ക്ഷതീരകേര്ഷകേരുലട ഏറവലാം  ജതീവത്തഭായ ആവശലമഭാണച്ച്.  ഇകപഭാള
എല്.ഡനി.എഫച്ച്.  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  നഭാലച്ച്  രൂപ   വര്ദനിപനിലചങനിലുലാം  മൂന്നച്ച്  രൂപ
മുപത്തനിയഞച്ച്  വപസ മഭാത്രമഭാണച്ച് കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് ലഭനിക്കുന്നതച്ച്. ഒരു ലചേലവമനിലഭാത്ത
മനില്മയച്ച് എന്തെനിനഭാണച്ച് 65 വപസ ലകേഭാടുക്കുന്നതച്ച്. ഒകടലറ ലഭാഭലാം ലകേഭായ്ലതടുക്കുന്ന
ഒരു സഭാപനമഭാണച്ച് മനില്മ.  ലവണ,  ലനയച്ച് തുടങ്ങനിയ ഉകപഭാലന്നങ്ങലളലഭാലാം വനിറച്ച്
വലനിയ  ലഭാഭലാം  ലകേഭായ്ലതടുക്കുന്ന  മനില്മയച്ച്  65  വപസ  ലഭലമഭാകുന.   അതനിനച്ച്
കേഭാരണലാം  വനിലനവനിലയനിലഭാണച്ച്  ഇവനിലട  പഭാലനിലന്റെ  വനില   നനിശ്ചയനിക്കുന്നതച്ച്  എന്നതഭാണച്ച്.
അതുമഭാറനി സലാംഭരണ വനിലയനില് വനില നനിശ്ചയനിക്കഭാന കേഴെനിയണലാം.  എങനില് മഭാത്രകമ
വര്ദനിപനിച തുകേ മുഴുവന ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കച്ച് ലഭലമഭാകുകേയുള.  അതനിനുള്ള നടപടനി
ഗവണ്ലമന്റെച്ച് സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജ:  സര്,  വര്ദനിപനിച  വനില  പൂര്ണമഭായുലാം  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്
ലഭലമഭാക്കണലമന്ന  നനിലപഭാടുലാം  നയവമഭാണച്ച്  ഗവണ്ലമന്റെനിനുള്ളതച്ച്.   മനില്മയുമഭായനി
അക്കഭാരലങ്ങള  സലാംസഭാരനിചച്ച്  ധഭാരണയഭായനിട്ടുണച്ച്.  ബഹുമഭാനലപട  ലമമ്പര്  സൂചേനിപനിചതച്ച്
കപഭാലല 65 വപസ മനില്മയച്ച് ലഭനിക്കുന്നനില.  വര്ദനിപനിച നഭാലച്ച് രൂപയനില് കകേവലലാം
14 വപസ മഭാത്രമഭാണച്ച് മനില്മയച്ച് ലഭനിക്കുന്നതച്ച്. ബഭാക്കനിയുള്ളതനില് 3 രൂപ 35 വപസ
ക്ഷതീരകേര്ഷകേനുലാം  32  വപസ  ക്ഷതീരസലാംഘത്തനിനുമഭാണച്ച്.  ക്ഷതീരസലാംഘത്തനിലന്റെ 32
വപസയനില് 16 വപസ ക്ഷതീരസലാംഘലാം ജതീവനക്കഭാര്ക്കഭാണച്ച്.  ക്ഷതീരസലാംഘത്തനിലല
തഭാലഴെത്തടനിലുള്ള ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച് രണഭായനിരലാം മുതല് നഭാലഭായനിരലാം രൂപ വലരയഭാണച്ച്
ശമ്പളമഭായനി  കേനിട്ടുന്നതച്ച്.   ലസക്ഷന  80  അനുസരനിച്ചുള്ള ശമ്പളലാം ലകേഭാടുക്കണലമന്ന
നനിര്കദ്ദേശമുലണങനിലുലാം  അതച്ച്  ലകേഭാടുക്കഭാനുള്ള  നനിവൃത്തനി  പല  ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങളക്കുമനില.
അതുലകേഭാണച്ച്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച്  കുറച്ചുകൂടനി  മഭാനലമഭായ  ശമ്പളലാം  ലകേഭാടുക്കത്തക്ക
രതീതനിയനില് അവര്ക്കച്ച് 16 വപസയുലാം സലാംഘത്തനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനവമഭായനി ബനലപടച്ച്
ക്ഷതീര  സലാംഘത്തനിനച്ച്  16  വപസയുലാം  ക്ഷതീരകക്ഷമനനിധനിക്കുകവണനി  മൂന്നച്ച്  വപസയുമഭാണച്ച്
ലഭനിക്കുന്നതച്ച്. വര്ദനിച വനിലയനില് 14 വപസയഭാണച്ച് ഇകപഭാള മനില്മയച്ച്  കേനിട്ടുന്നതച്ച്.

കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജച്ച്:  സര്, സലാംസഭാനത്തച്ച്  ലഭലമഭാകുന്ന  പഭാലനിലന്റെ
ഗുണനനിലവഭാരവമഭായനി  ബനലപടച്ച്  നനിരവധനി  ചേര്ചകേള  ഇവനിലട  നടത്തനിയനിരുന.
എ 2-ബതീറ  എനപറയുന്ന  മൂലകേവമഭായനി  ബനലപട്ടുള്ള  പഭാലനിനച്ച്  ഗുണനനിലവഭാര
മനിലലന്നച്ച്  പലകപഭാഴുലാം  കേലണത്തനിയനിട്ടുള്ളതഭാണച്ച്.  നഭാടന  പശുക്കളനില്  അതനിലന്റെ
അലാംശലാം വളലര കൂടുതലുമഭാണച്ച്.  നഭാടന പശുക്കള പ്രകതലകേനിചച്ച് വവക്കലാം പ്രകദശത്തച്ച്
കേഭാണലപടുന്ന ലവച്ചൂര് പശു,  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ഭഭാഗത്തച്ച് കേഭാണലപടുന്ന വടകേര പശു
തുടങ്ങനിയവ ഇകപഭാള അനലമഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന  സഭാഹചേരലമുണച്ച്.  മഭാത്രമല, ഒരു
വതീടനില്  ഒരു  പശു  ഉലണങനില്  ജതീവനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുലാം.  പഭാലുലഭാദനലാം  വര്ദനിപനി
ക്കുന്നതനികനഭാലടഭാപലാംതലന്ന  നഭാടന  പശുക്കലള  കൂടുതലഭായനി  വളര്ത്തുന്നതനിനച്ച്
കപ്രഭാത്സഭാഹജനകേമഭായ  നടപടനി  സസതീകേരനിചഭാല്  കുകറക്കൂടനി  ഗുണകമന്മയുള്ള  പഭാല്
ലഭനിക്കുലാം. ശതീ. ജനി. എസച്ച്. ജയലഭാല് സൂചേനിപനിച 'വസലന്റെച്ച് കേനിലര്' വളലര പ്രധഭാനലപട ഒരു
കേഭാരലമഭാണച്ച്.  അറനിയഭാലതയഭാലണങനിലുലാം  ലകേഭാളകസഭാള  ഉളലപലടയുള്ള  കരഭാഗങ്ങള
പഭാലനില്  നനിനണഭാകുനലവന്നച്ച്  ചേനില  ഗകവഷണങ്ങളനില്  കേലണത്തനിയനിരനിക്കുന.
അതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  നഭാടന  പശുക്കലള  കൂടുതലഭായനി  വളര്ത്തഭാനുള്ള
നടപടനി കൂടനി ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജ:  സര്,  ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗത്തനിലന്റെ  നനിര്കദ്ദേശലാം  വളലര
സസതീകേഭാരലമഭാണച്ച്.  പഴെയകേഭാലത്തച്ച്  ഉണഭായനിരുന്ന  നഭാടന  പശുക്കള  അനലലാം
നനിനകപഭാകുന്ന ഒരു സനിതനിയനികലയഭാണച്ച് കപഭാകുന്നതച്ച്. അകദ്ദേഹലാം സൂചേനിപനിച ലവച്ചൂര്
പശു ഒഇൗഷധഗുണമുള്ളതുലാം ഏറവലാം  കൂടുതല് പഭാല് ലഭനിക്കുന്നതുമഭായ ഒരനിനമഭാണച്ച്.
അത്തരത്തനിലുള്ള നഭാടന പശുക്കലള കൂടുതലഭായനി വളര്ത്തുന്നതനിനച്ച് കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം
നല്കുന്ന  സമതീപനലാം ഗവണ്ലമന്റെച്ച് സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.
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ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന:  സര്,   നമ്മുലട  സലാംസഭാനത്തച്ച്  പഭാലനിനച്ച്  നല
മഭാര്ക്കറണച്ച്.  എന്നഭാല് ആവശലത്തനിനനുസരനിച്ചുള്ള പഭാല് ഇവനിലട  നനിന്നച്ച്   ഉലഭാദനിപനിക്കഭാന
കേഴെനിയുന്നനില.  അതുലകേഭാണച്ച് കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് കൂടുതല് പശുക്കലള വളര്ത്തഭാനുലാം പഭാല്
സലാംഭരനിക്കഭാനുമുള്ള നടപടനിയഭാണച്ച്  ഏറവലാം  ആവശലമഭായനിട്ടുള്ളതച്ച്.  ഇകപഭാള  മനില്മ
വനിപണനലാം നടത്തനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന പഭാലനില് വലനിലയഭാരു ഭഭാഗവലാം തമനിഴെച്ച് നഭാടനില്
നനിന്നച്ച് പഭാല്ലപഭാടനി കേലക്കനി പഭായറനിലഭാക്കനി കകേരളത്തനിലല മഭാര്ക്കറനില് ലകേഭാണ്ടുവന്നച്ച്
വനില്ക്കുകേയഭാണച്ച് ലചേയ്യുന്നതച്ച്. ഇതച്ച് കേര്ശനമഭായനി നനികരഭാധനിച്ചുലകേഭാണച്ച് കൃഷനിക്കഭാര്ക്കച്ച്
പഭാലുലഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം പരമഭാവധനി വനില നല്കുന്നതനിനുലാം ആവശലമഭായ
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകേയഭാണച്ച് കവണതച്ച്.  തമനിഴ് നഭാടനില് നനിന്നച്ച് ഇവനിലട ലകേഭാണ്ടുവന്നച്ച്
സവപ  ലചേയ്യുന്ന  പഭായറച്ച്  പഭാലനിലന്റെ  വനിലയുളലപലടയഭാണച്ച്  ഇകപഭാള  വര്ദനിപനി
ചനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  അതച്ച്  ലതറഭായ  ഒരു നനിലപഭാടനികലയഭാണച്ച്  കപഭാകുന്നതച്ച്.  ഇതച്ച്  പഴെയ
കേഭാലലാം  മുതല്  തുടര്നവരുന്ന  ഒരു  പഭാരമ്പരലമഭാണച്ച്.  അതച്ച്  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  ഇടലപടച്ച്
അവസഭാനനിപനിചച്ച് ക്ഷതീര  കേര്ഷകേര്ക്കുകവണനി ഇഇൗ രലാംഗത്തച്ച് വളലര ശക്തമഭായ ഒരു
ഇടലപടല് നടത്തുകമഭാ ?

ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജ:   സര്,  തമനിഴെച്ച് നഭാടനില് നനിനവരുന്ന കേവര് പഭാലനിനുലാം  വനില
വര്ദനിപനിച്ചു എന്നച്ച് ബഹുമഭാനലപട ലമമ്പര് സൂചേനിപനിചതച്ച് സലാംബനനിചച്ച് പരനികശഭാധനിക്കഭാലാം. ആ
കേവര്  പഭാലനിലന്റെ  വനില  വര്ദനിപനിക്കഭാലത  മറച്ച്  പഭാലനിലന്റെ  വനില  പ്രകതലകേമഭായനി
എങ്ങലനലയന്നതച്ച്  സലാംബനനിചച്ച്  പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭായനി  പരനികശഭാധനികക്കണ  വനിഷയമഭാണച്ച്.
അതുലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാലാം. മറച്ച് സലാംസഭാനങ്ങളനില് നനിന്നച്ച് പഭാല് വരുന്നതച്ച് പൂര്ണമഭായനി
ഒഴെനിവഭാക്കഭാന കേഴെനിയഭാത്ത സനിതനിയഭാണച്ച് സലാംസഭാനത്തുള്ളതച്ച്.  കേഭാരണലാം പഭാലനിലന്റെ
കേഭാരലത്തനില് നമ്മേള സസയലാംപരലഭാപ്തത കനടനിയനിടനില. വരുന്ന രണ്ടുവര്ഷത്തനിനുള്ളനില്
പഭാലനിലന്റെ കേഭാരലത്തനില് സസയലാംപരലഭാപ്തത കനടണലമന്ന ഒരു ലക്ഷലലാം  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്
പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണച്ച്.  അതനിനനുസൃതമഭായനിട്ടുള്ള  സഹഭായലാം  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കച്ച്  നല്കേനിവരനികേയഭാണച്ച്.
നമുക്കഭാവശലമുള്ള  30  ശതമഭാനകത്തഭാളലാം  പഭാല്  അനലസലാംസഭാനങ്ങളനില്  നനിന്നച്ച്
ലകേഭാണ്ടുവകരണ സനിതനിയഭാണുള്ളതച്ച്. എങനിലുലാം അതച്ച് ഗുണകമന്മയുള്ള പഭാലഭാലണന്നച്ച്
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഒരുക്കുന്നതനിനുലാം അതനിനുകവണനി
ലചേക്കച്ച്കപഭാസ്റ്റുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാലണന്നച്ച്  ഗവര്ണര്
നയപ്രഖലഭാപന പ്രസലാംഗത്തനില്ത്തലന്ന പറഞനിട്ടുണച്ച്.

ലഹരനിക്കഭായനി മരുനകേള ദുരുപകയഭാഗലാം ലചേയ്യുന്ന പ്രവണത

3 (*62) ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജന  :
ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന  :
ശതീ  .    വനി  .    ആര്  .    സനനില് കുമഭാര്  : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ലതഭാഴെനിലുലാം എവക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച് ലഹരനിക്കഭായനി  'ബടണ് മരുന്നച്ച്'  എന്ന കപരനില് മരുന്നച്ച്
വനിലന നടക്കുന്ന വനിവരലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  മഭാനസനികേ  കരഭാഗത്തനിനുള്ള  പല  മരുനകേളുലാം  ഇത്തരത്തനില്  ലഹരനിക്കഭായനി
ദുരുപകയഭാഗലപടുത്തുന്ന  പ്രവണത  വര്ദനിച്ചുവരുന്നതച്ച്  തടയുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  മറച്ച്  ലഹരനി  വസ്തുക്കലള  അകപക്ഷനിചച്ച്  വനിലക്കുറവള്ളതുമൂലമഭാകണഭാ
ഇത്തരലാം മരുനകേകളഭാടച്ച് തഭാലരലലാം കൂടുന്നതച്ച് എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ലഹരനി  വനിരുദ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  ആകരഭാഗല  വകുപ്പുമഭായനി
കചേര്നള്ള പരനികശഭാധനകേള  പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

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

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.  സഭാകസഭാ  കപ്രഭാക്സൈനികമഭാ  എന്ന  ഗുളനികേയഭാണച്ച്
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കനിടയനില് 'ബടണ് മരുന്നച്ച്' എന്ന കപരനില് അറനിയലപടുന്നതച്ച്.

(ബനി)  നടപടനി  ഇതനികനഭാടകേലാം  സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ലമഡനിക്കല്
കസഭാറുകേളനില്  ചുമയ്ലക്കതനിലര  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  കേഫച്ച്  സനിറപ്പുകേളുലാം  കവദന  സലാംഹഭാരനികേളുലാം
മകനഭാകരഭാഗ ചേനികേനിത്സയ്ക്കുള്ള ഒഇൗഷധങ്ങളുലാം ഉളലപലടയുള്ള ചേനില മരുനകേള ലഹരനി
മരുനകേളഭായനി  വലഭാപകേമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതച്ച്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളനില്
ഇത്തരലാം മരുനകേളുലട ഉപകയഭാഗലാം തടയുന്നതനിനച്ച്  നനിയമലാം അനുശഭാസനിക്കുന്ന രതീതനിയനിലഭാണച്ച്
ടനി  മരുനകേള  സൂക്ഷനിക്കുന്നലതനലാം  വനിലന  നടത്തുന്നലതനലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഓകരഭാ  ജനിലയനിലലയുലാം  ഡ്രഗ്സച്ച്  ഇനലസക്ടര്മഭാരുലടയുലാം
ലമഡനിക്കല് കസഭാര് ഉടമകേളുലട  അകസഭാസനികയഷന പ്രതനിനനിധനികേളുലടയുലാം  കയഭാഗലാം
വനിളനിച്ചുകൂടനി, ലമഡനിക്കല് കസഭാര് ഉടമകേളക്കച്ച് ലഡപപ്യൂടനി എലലക്സൈസച്ച് കേമ്മേതീഷണര്മഭാര്
മുഖഭാന്തെരലാം  ഇതനിനഭാവശലമഭായ  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതഭാണച്ച്.  സ്കൂളുകേളുലട
പരനിസരങ്ങളനിലുള്ള  ലമഡനിക്കല്  കസഭാറുകേളനില്  ഇത്തരത്തനിലുള്ള  മരുനകേളുലട
വനിപണനലാം  കഡഭാക്ടറുലട  കുറനിപടനി  ഇലഭാലതയഭാകണഭാ  നടക്കുന്നലതനലാം  ഇത്തരലാം
മരുനകേള വളലരക്കൂടുതലഭായനി കസഭാക്കച്ച് ലചേയച്ച് വനിപണനലാം നടത്തുനകണഭാലയനലാം
പരനികശഭാധനിചച്ച്  ആവശലമഭായ  കകേസച്ച്  രജനിസര്  ലചേയഭാന  എലലക്സൈസച്ച്  വകുപനിനച്ച്
അധനികേഭാരമനിലഭാത്തതഭാണച്ച്. എന്നഭാല് വനിഷയത്തനിലന്റെ ഗഇൗരവലാം പരനിഗണനിചച്ച് ഡ്രഗ്സച്ച്
കേണ്കടഭാള വകുപനിലല കേണ്കടഭാളര് ഉളലപലടയുള്ള  മുതനിര്ന്ന ഉകദലഭാഗസരുമഭായനി
എലലക്സൈസച്ച്  കേമ്മേതീഷണര്  വനിശദമഭായ  ചേര്ച  നടത്തുകേയുലാം  ആയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
സലാംസഭാനത്തച്ച് ഇത്തരലാം മരുനകേള കൂടുതലഭായനി വനിറഴെനിക്കലപടുനലവന്നച്ച് സലാംശയലാം
കതഭാനന്ന  ലമഡനിക്കല്  കഷഭാപ്പുകേളനില്  ടനി  സഭാപനങ്ങളുലട  ലലദനലാംദനിന  പ്രവര്ത്തനലത്ത
ബഭാധനിക്കഭാത്ത തരത്തനില് അതഭാതച്ച്  ജനിലകേളനിലല ഡ്രഗ്സച്ച് കേണ്കടഭാള ഉകദലഭാഗസരുമഭായനി
കചേര്ന്നച്ച്  വനിശദമഭായ  പരനികശഭാധന  നടത്തഭാന  എലഭാ  ജനിലകേളനിലലയുലാം  ലഡപപ്യൂടനി
എലലക്സൈസച്ച് കേമ്മേതീഷണര്മഭാര്ക്കച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
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(സനി)  വനിലക്കുറവനികനക്കഭാള  ലലകേകേഭാരലലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം  ഒളനിപനിചച്ച്  വയ്ക്കുന്നതനിനുലാം
സഇൗകേരലമുള്ളതനിനഭാലുലാം  മണമനിലഭാത്തതനിനഭാലുലാം  ഇത്തരലാം  കകേസ്സുകേളനില്  മതനിയഭായ
ശനിക്ഷ കേനിടഭാത്തതുലാം ടനി ലഹരനി വസ്തുക്കകളഭാടച്ച് തഭാല്പരലലാം കൂടുന്നതനിനച്ച് കേഭാരണമഭാണച്ച്.

(ഡനി)  ആകരഭാഗല  വകുപച്ച്,  ഡ്രഗ്സച്ച്  കേണ്കടഭാള  വകുപച്ച്  എന്നനിവയുമഭായനി
ബനലപടച്ച് നനിലവനില് പരനികശഭാധനകേള നടത്തനിവരുനണച്ച്.

ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന  : സര്,  കകേരളത്തനില്  മയക്കുമരുന്നനിലന്റെ  ഉപകഭഭാഗലാം
വളലരക്കൂടുതലഭായനി  വരുന്നതഭായഭാണച്ച്  കേണക്കുകേള   കരഖലപടുത്തുന്നതച്ച്.  നമ്മുലട  നഭാടനില്
വളര്നലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന  ഡനി.ലജ.  പഭാര്ടനിയുളലപലടയുള്ള  സലാംവനിധഭാനങ്ങലള
സഹഭായനിക്കഭാനഭായനി  വനികദശത്തുനനിന്നച്ച്  വലഭാപകേമഭായനി  മയക്കുമരുന്നച്ച്  ഇറക്കുമതനി
ലചേയനിട്ടുലണന്നച്ച് കേഴെനിഞ മൂനനഭാലച്ച് മഭാസക്കഭാലമഭായനി പത്ര-മഭാധലമങ്ങള ശദയനില്
ലകേഭാണ്ടുവന്നനിട്ടുള്ള  കേഭാരലമഭാണച്ച്.  ഇതച്ച്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
സലാംസഭാനത്തച്ച്  കേര്ശനമഭായ  പരനികശഭാധനഭാ  സലാംവനിധഭാനമുള്ളകപഭാള  വളലര  വലഭാപകേമഭായനി
ഇതച്ച് വനിപണനലാം ലചേയലപടുന്നതച്ച് തടയഭാന സര്ക്കഭാരനിനച്ച്  ഏലതങനിലുലാം തരത്തനിലുള്ള
നനിര്കദ്ദേശമുകണഭാ?

ശതീ  .    റനി  .    പനി  .    രഭാമകൃഷ്ണന:  സര്,  ഇതച്ച്  ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം  ചൂണനിക്കഭാണനിചതു
കപഭാലല വളലര ഗഇൗരവമഭായ പ്രശ്നലാം തലന്നയഭാണച്ച്.  ഇഇൗ അപകേടലാം തടയഭാന വനിവനിധ
വകുപ്പുകേളുലട സലാംകയഭാജനലാം പ്രധഭാനലപടതഭാണച്ച്.  എവക്സൈസച്ച്,  കപഭാലതീസച്ച്,  ലഹല്ത്തച്ച്
തുടങ്ങനിയ വകുപ്പുകേളുലട കയഭാജനിച പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലൂലട ഇഇൗ അപകേടലത്ത തടയഭാന
കേഴെനിയണലാം.  അതനിനനുസൃതമഭായ  നനിലപഭാടഭാണച്ച്  ഇഇൗ  പ്രശ്നത്തനില്  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്
സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നതച്ച്.

ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന:  സര്,  കകേരള സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കനിയ  'വനിമുക്തനി'  എന്ന
കേലഭാലമ്പയനിന  വളലര  ശകദയമഭായനി  മണ്ഡലങ്ങളനില്  ഇകപഭാള  നടപനിലഭാക്കനി
വരുനണച്ച്.  ബഹുമഭാനലപട മനനി മറുപടനി പറഞതുകപഭാലല സ്കൂള പരനിസരത്തുള്ള
ലമഡനിക്കല്  കസഭാറുകേളനിലല  ഇതച്ച്  വനിപണനലാം  ലചേയ്യുന്നതച്ച്.  പല  രൂപത്തനില്  പല
ധഭാരണയുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  പ്രകതലകേനിചച്ച്  കേഴെനിഞ  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  മദല
നയത്തനിനുകശഷലാം ഇതച്ച്  വളലര വലഭാപകേമഭായനി നമ്മുലട നഭാടനിലല ലചേറനിയ ലചേറനിയ
കകേന്ദ്രങ്ങളനില്കപഭാലുലാം  വനിപണനലാം  ലചേയ്യുനലണന്ന  വലഭാപകേമഭായ  പരഭാതനിയുണച്ച്.
അതച്ച് കകേവലലാം ബടണ് മരുന്നച്ച് മഭാത്രമല, സനിക്കര് ഉളലപലട പല രൂപത്തനില് ഇതച്ച്
വനിപണനലാം ലചേയ്യുനലണന്ന ധഭാരണയുലട അടനിസഭാനത്തനില് കകേവലലാം ലമഡനിക്കല്
കസഭാറുകേളുലട  പരനികശഭാധനയല  കവണതച്ച്;  സ്കൂള  പരനിസരത്തുനനിനലാം  ഇതച്ച്  പൂര്ണമഭായുലാം
ഇലഭാതഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി  വകുപ്പുകേലള  കയഭാജനിപനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള  കേര്ശനമഭായ  ഒരു
നടപടനിലകേഭാണച്ച്  മഭാത്രകമ  സഭാധലമഭാകുകേയുള.  ഇതനിനുകവണനി  ഒരു  ജനകേതീയ
പ്രതനികരഭാധലാം സലാംഘടനിപനിക്കഭാന എവക്സൈസച്ച് വകുപച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ശതീ  .    റനി  .    പനി  .    രഭാമകൃഷ്ണന:  സര്,   ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  കനതൃതസലാം  നല്കേനി തുടക്കലാം
കുറനിചനിട്ടുള്ള  ലഹരനി  വര്ജ്ജന  മനിഷന,  'വനിമുക്തനി'   കകേരളത്തനില്  വളലര  ഫലപ്രദമഭായനി
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരനികേയഭാണച്ച്. ഈ പ്രസഭാനത്തനിലൂലട മദലലത്തക്കഭാള അപകേടകേരമഭായ
ലഹരനി  പദഭാര്ത്ഥങ്ങള  ഉളലപലട  തടയുന്നതനിനുള്ള  നടപടനിയഭാണച്ച്  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്
സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നതച്ച്.  ഡ്രഗ്സച്ച് മഭാത്രമല മറ മയക്കുമരുനകേളുലാം വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളനിലുലാം
മറ  വനിഭഭാഗങ്ങളനിലുലാം  വലനിയ  കതഭാതനില്  സസഭാധതീനലാം  ലചേലുത്തനിവരുനണച്ച്.  ഇതച്ച്
തടയുന്നതനിനച്ച്  കേര്ശനമഭായ  നനിലപഭാടഭാണച്ച്  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നതച്ച്.   അതനിനച്ച്
സഹഭായകേരമഭായ  എനകഫഭാഴച്ച്ലമന്റെച്ച്  സലാംവനിധഭാനലാം  സലാംസഭാനത്തച്ച്   ശക്തനിലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.
2017  ജനുവരനി  31  വലര  2508  എന.ഡനി.പനി.എസച്ച്.  കകേസ്സുകേളുലാം പുകേയനിലയുമഭായനി
ബനലപട  48568  കകേഭാട്പഭാ  കകേസ്സുകേളുലാം  രജനിസര്  ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  2015-16
വര്ഷത്തനില്  1144  എന.ഡനി.പനി.എസച്ച്.  കകേസ്സുകേളുലാം  6909  കകേഭാട്പഭാ  കകേസ്സുകേളുലാം
മഭാത്രമഭാണച്ച്  എടുത്തനിട്ടുള്ളതച്ച്.  ഈ  രണ്ടു  വര്ഷലത്ത  കകേസ്സുകേളുലട  എണലാം
പരനികശഭാധനിചതനില് എന.ഡനിപനി.എസച്ച്.  കകേസ്സുകേളുലട  എണത്തനില്  119  ശതമഭാനലാം
വര്ദനവലാം കകേഭാട്പഭാ  കകേസ്സുകേളുലട  എണത്തനില്  603  ശതമഭാനലാം  വര്ദനവമഭാണച്ച്
ഉണഭായനിട്ടുള്ളതച്ച്.  കമയച്ച്  25  മുതല്  ജനുവരനി  31  വലരയുള്ള  കേണക്കഭാണച്ച്  ഞഭാന
പറയുന്നതച്ച്.  മഭാരകേമഭായ  ലഹരനി  പദഭാര്ത്ഥങ്ങളുലട  ഉപകയഭാഗലാം  തടയുന്നതനിനച്ച്  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്
കേര്ശനമഭായ  നനിലപഭാടച്ച്  സസതീകേരനിച്ചു  വരുനണച്ച്.  എനകഫഭാഴച്ച്ലമന്റെച്ച്  ശക്തനിലപടുത്തനി
ഇതച്ച്  തടയഭാനുള്ള  പരമഭാവധനി  ശമമഭാണച്ച്  നടത്തനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്നതച്ച്.   ഇക്കഭാരലത്തനില്
ജനങ്ങളുലടയഭാലകേ സഹകേരണലാം ആവശലമഭാണച്ച്.  ജനങ്ങളുലട സഹകേരണകത്തഭാലട,
വനിപുലമഭായ  കബഭാധവല്ക്കരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലൂലട  ഈ  ആപത്തനില്  നനിനലാം
സമൂഹലത്ത  നമുക്കച്ച്  കമഭാചേനിപനിക്കഭാന  കേഴെനിയണലാം.   ആ  ലക്ഷലലാം  വച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള
നടപടനികേളഭാണച്ച് ഗവണ്ലമന്റെച്ച് ഇക്കഭാരലത്തനില് സസതീകേരനിച്ചു വരുന്നതച്ച്.

ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന:  സര്,  'സസര്ഗ്ഗത്തനിലൂലട  നരകേത്തനികലയച്ച്  'എന്നച്ച്
ലഹരനിയുമഭായനി  ബനലപട  ഒരു  ലപഭാതു  സലാംസഭാരമുണച്ച്.  ജതീവനിതത്തനില്  സസര്ഗ്ഗലാം
കേനിടഭാനുള്ള കമഭാഹലാം ലകേഭാണച്ച് ലഹരനിക്കുകവണനി അവര് ആദലലാം  മരുന്നനിനുലാം പനിലന്ന
മഭാഫനിയകേളുലട  പനിടനിയനിലുലാം  അവസഭാനലാം  ജതീവനിതത്തനിലന്റെ  നരകേത്തനിലുലാം  ലചേന
കചേരുകേയഭാണച്ച്  ലചേയ്യുന്നതച്ച്.  കകേരളത്തനിനച്ച്  മഭാത്രലാം  ഈ  ലഹരനി  സഞഭാര  പഭാതലയ
മുഴുവന  നനികരഭാധനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുകേയനില.  എറണഭാകുളത്തുനനിനലാം  അറസച്ച്  ലചേയവരനില്
ആഫനിക്ക,  വനജതീരനിയ,  മധല  ആഫനിക്ക  എന്നതീ  രഭാജലങ്ങളനില്  നനിനള്ളവരുണച്ച്.
ലഹരനി  സഞഭാരത്തനിനച്ച്  ചേനിലര്  പറയുന്നതച്ച്  അതച്ച്  വളര്ന്നച്ച്  വരുന്നതനിനച്ച്  ഒരു  റൂടച്ച്
ഉലണന്നഭാണച്ച്.  ആ റൂടച്ച്  ഒരുപഭാടച്ച്  സലാംസഭാനങ്ങള കചേര്ന്നതഭാണച്ച്.  ആ ബനങ്ങലള നമുക്കച്ച്
മുറനിച്ചുമഭാറണലമങനില് മറ സലാംസഭാനങ്ങളുമഭായനി  ഒരു ബനലാം സഭാപനികക്കണതുണച്ച്.
കകേന്ദ്രഗവണ്ലമന്റെനിലന  ആ  ബനത്തനികലയച്ച്  ഇടലപടുകത്തണതഭായുണച്ച്.  കകേരളലാം
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കനരനിടുന്ന  പ്രശ്നലത്ത  കകേവലലാം  ആകരഭാഗല-ലഹരനി  വകുപ്പുകേളക്കു  മഭാത്രമല,  വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപനിനുലാം  കുടുലാംബകക്ഷമവമഭായനി  ബനലപട  കേഭാരലങ്ങളക്കുലാം  വലനിയ  പങണച്ച്.
ഇലതലഭാലാം  കചേര്ന്നച്ച്  ഒരു യുദമുഖലാം  കകേരളത്തനില്  തുറക്കഭാന നമ്മേള തതീരുമഭാനനിച്ചു.
പകക്ഷ  അതനിനച്ച്  നമ്മേള  മഭാത്രലാം  കപഭാരഭാ.  ബനലപട  മറച്ച്  സലാംസഭാനങ്ങളനിലല
വകുപ്പുകേളുലട  കൂടനി  സഹഭായലാം  കവണലാം. ഇതച്ച്  നടത്തുന്നവനച്ച്  സസര്ണ  ഖനനിയുലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നവനച്ച് മരണലക്കണനിയുമഭാലണന്നഭാണച്ച് പറയുന്നതച്ച്. ഈ സസര്ണ ഖനനി
അടയഭാനുലാം  മരണലക്കണനിയനില്  നനിനലാം  കകേരളലത്ത കമഭാചേനിപനിക്കഭാനുലാം  അങ്ങയുലട
കനതൃതസത്തനില് സഭാധലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    റനി  .    പനി  .    രഭാമകൃഷ്ണന:  സര്,  ബഹുമഭാനലപട അലാംഗലാം നനിര്കദ്ദേശനിച എലഭാ
കേഭാരലങ്ങകളഭാടുലാം  ഗവണ്ലമന്റെനിനച്ച്  കയഭാജനിപഭാണുള്ളതച്ച്.  കേഴെനിഞ  ഓണക്കഭാലത്തച്ച്
കകേരളത്തനിലന്റെ അതനിര്ത്തനി പ്രകദശങ്ങളനില് തമനിഴെച്ച് നഭാടുലാം കേര്ണഭാടകേവമഭായനി കചേര്ന്നച്ച്
സലാംയുക്ത പരനികശഭാധന നടത്തഭാനുലാം അനധനികൃത മദലത്തനിലന്റെയുലാം ലഹരനി പദഭാര്ത്ഥങ്ങളുലടയുലാം
വരവച്ച്  തടയഭാനുമുള്ള  നടപടനികേള  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്   സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  മയക്കുമരുന്നച്ച്
ഉളലപലടയുള്ള ലഹരനി പദഭാര്ത്ഥങ്ങള തടയുന്നതനിനച്ച്  നനിയമങ്ങളുലട അപരലഭാപ്തത
ഉണച്ച്.  എന.ഡനി.പനി.എസച്ച്.  ആക്ടച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  ഒരു  കേനികലഭാ  വലരയുള്ള  കേഞഭാവച്ച്  വകേവശലാം
വച്ചുകേഴെനിഞഭാല്  അയഭാളക്കച്ച്  ജഭാമലത്തനില്  ഇറങ്ങഭാലാം.  ഒരു  ദനിവസലാം  കപഭാലുലാം
ജയനിലനില് കപഭാകകേണനി വരനികേയനില.   ഇതുകപഭാലുള്ളവര് കുറചച്ച്  ദനിവസങ്ങലളങനിലുലാം
ജയനിലനില് കേനിടന മടങ്ങനി വരുകമ്പഭാള അതനികന്റെതഭായ ചേനില മഭാറങ്ങള ഉണഭാകുലാം. ഈ
പ്രശ്നത്തനില്  നനിയമകഭദഗതനിയഭാണച്ച്  ആവശലലാം.  സലാംസഭാന  ഗവണ്ലമന്റെനിനച്ച്  ഇക്കഭാരലത്തനില്
പരനിമനിതനിയുണച്ച്.  ഈ  പ്രശ്നവമഭായനി  ബനലപടച്ച്  കകേന്ദ്ര  നനിയമത്തനില്  കഭദഗതനി
വരുത്തുന്നതനിനച്ച് ആവശലമഭായ ഇടലപടല് സലാംസഭാന ഗവണ്ലമന്റെച്ച് സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്;
കകേന്ദ്രമനനിക്കച്ച് നനികവദനലാം നല്കേനിയനിട്ടുമുണച്ച്.  കകേരളത്തനിനച്ച് അകേത്തുനനിനലാം പുറത്തു
നനിനമുള്ള ലഹരനിവസ്തുക്കളുലട വരവച്ച് തടയണലമങനില് സലാംസഭാനങ്ങളുലട കയഭാജനിച
പ്രവര്ത്തനലാം അതലഭാവശലമഭാണച്ച്.   ഇതനിനച്ച്  കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ സഹഭായവലാം ഇടലപടലുലാം
കവണലാം.  കൂടഭാലത നനിയമത്തനില് ആവശലമഭായ കഭദഗതനിയുലാം കവണലാം. ഇക്കഭാരലത്തനില്
സഭാധലമഭായ ഇടലപടലുകേളഭാണച്ച് ഗവണ്ലമന്റെച്ച് സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നതച്ച്.

ശതീ. വനി. ആര്. സനനില് കുമഭാറനിനുകവണനി ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   വടസണ് മഭാസര്: സര്,
ലഹരനിലക്കതനിരഭായനി  പ്രകതലകേനിചച്ച്  കേ ഞഭാവച്ച്,  മദലലാം  എന്നനിവയ്ലക്കതനിരഭായനിട്ടുള്ള
കേലഭാലമ്പയനിന ഏറവലാം ശക്തമഭായുലാം ഫലപ്രദമഭായുലാം നടപനിലഭാകക്കണതച്ച് വനിദലഭാലയങ്ങളനിലഭാണച്ച്.
സര്ക്കഭാര്  ഇകപഭാള  നടപനിലഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്ന  'വനിമുക്തനി'  എന്ന  പരനിപഭാടനി  ഏലറ
ശകദയമഭാണച്ച്.  എലഭാ  സ്കൂളുകേളനിലുലാം  പരഭാതനിലപടനി  സഭാപനിക്കഭാനുലാം  ഇക്കഭാരലലാം
എവക്സൈസച്ച്  ഡനിപഭാര്ടച്ച്ലമന്റെനിലന്റെയുലാം  ലഹല്ത്തച്ച്  ഡനിപഭാര്ടച്ച്ലമന്റെനിലന്റെയുലാം  പനി.ടനി.എ.-യുലടയുലാം
സലാംയുക്ത ആഭനിമുഖലത്തനില്  മഭാസലാംകതഭാറുലാം  പരനികശഭാധനിക്കഭാനുലാം  പരനിഹഭാരലാം  ഉണഭാക്കഭാനുമുള്ള
സലാംവനിധഭാനലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലുകണഭാ?
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ശതീ  .    റനി  .    പനി  .    രഭാമകൃഷ്ണന:  സര്,  കകേരളത്തനിലല വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളനിലലലഭാലാം
ലഹരനി  വനിരുദ  ക്ലബ്ബുകേള  രൂപതീകേരനിചച്ച്  പ്രവര്ത്തനലാം  നടത്തനി  വരുനണച്ച്.  അതച്ച്
കൂടുതല്  ശക്തനിലപടുത്തഭാനുള്ള  ശമമഭാണച്ച്  നടത്തുന്നതച്ച്.  എലഭാ  വനിദലഭാഭലഭാസ
സഭാപനങ്ങളനിലുലാം  പരഭാതനിലപടനി  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുനണച്ച്.
ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം  ചൂണനിക്കഭാണനിചതച്ച്  കപഭാലല  ഓകരഭാ  ഘടത്തനിലുലാം  ഇതച്ച്
ഫലപ്രദമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുനകണഭാലയന്നച്ച്  അറനിയുന്നതനിനഭായനി  കപ്രഭാപറഭായ റനിവപ്യൂ
നടത്തുന്നതനിനച്ച് ഗവണ്ലമന്റെച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവച്ച്  (ശതീ  .    രകമശച്ച്  ലചേന്നനിത്തല):  സര്,  ഇതച്ച്  വളലര
ഗഇൗരവമുള്ള ഒരു പ്രശ്നമഭാണച്ച്. നമ്മുലട രഭാജലത്തച്ച് മഭാത്രമല കലഭാകേലത്തമ്പഭാടുലാം വക്രമുലാം
ഡ്രഗ്സലാം  തമ്മേനിലുള്ള   ബനലാം  വളലര  അടുത്തതഭാണച്ച്.  ലടററനിസച്ച്  ആക്ടനിവനിറതീസച്ച്
വര്ദനിക്കുന്നതനിനച്ച്  പ്രധഭാന  കേഭാരണമതഭാണച്ച്.  അഫ്ഗഭാനനിസഭാന, പഭാക്കനിസഭാന,  ഇന്തെല,
ബലാംഗഭാകദശച്ച്   ഈ  കഗഭാളഡണ്  ടയഭാലാംഗനിള   അന്തെര്കദശതീയ  തലത്തനില്ത്തലന്ന
വളലരകയലറ ചേര്ച ലചേയലപടുന്ന ഒരു കേഭാരലമഭാണച്ച്.  വനികദശ രഭാജലങ്ങളനില് നനിന്നച്ച്
ഡ്രഗച്ച്  ഇന്തെലയനികലക്കച്ച്  വരുന;  ഇന്തെലയനില്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  ഡ്രഗ്ഗുകേള  വനിവനിധ
സലാംസഭാനങ്ങളനികലയച്ച് വരുന. വളലര ഗഇൗരവകത്തഭാടുകൂടനി ഗവണ്ലമന്റെച്ച് ശദനിചഭാല്
മഭാത്രകമ  നമുക്കച്ച്  ഇതനിലന  തടയഭാന  സഭാധനിക്കുകേയുള.  ബഹുമഭാനലപട  മനനി  ആരലാംഭനിച
'വനിമുക്തനി' എന്ന പരനിപഭാടനിലയ ഞഭാന അഭനിനന്ദനിക്കുന, നല പരനിപഭാടനിയഭാണച്ച്. പകക്ഷ
എവക്സൈസച്ച്  ഡനിപഭാര്ടച്ച്ലമന്റെച്ച്  മഭാത്രലാം  വനിചേഭാരനിചഭാല്  ഒനലാം  ലചേയഭാന  കേഴെനിയനില.  ലഹല്ത്തച്ച്,
എഡപ്യൂകക്കഷന,  കപഭാലതീസച്ച്  എന്നതീ  ഡനിപഭാര്ടച്ച്ലമന്റുകേള  കചേര്ന്നച്ച്  യു.ഡനി.എഫച്ച്.
ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്  നടപനിലഭാക്കനിയ  'ക്ലതീന കേലഭാമ്പസച്ച്-കസഫച്ച്  കേലഭാമ്പസച്ച്  '
പരനിപഭാടനി  വളലരകയലറ ശദയഭാകേര്ഷനിചനിരുന.  എന്നഭാല് ഇന്നച്ച്   നനിങ്ങള അതച്ച്
നനിര്ത്തലഭാക്കനി.  എന.ഡനി.പനി.എസച്ച്.  ആക്ടച്ച് അനുസരനിചച്ച്  999 ഗഭാലാം വലര കേഞഭാവച്ച്
കേയനില്  വചഭാല്  ശനിക്ഷനിക്കഭാന  കേഴെനിയനില,  ജഭാമലലാം  ലഭനിക്കുലമന്നച്ച്  അങ്ങച്ച്  ഇവനിലട
സൂചേനിപനിചതച്ച്   ശരനിയഭാണച്ച്.   കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെനില്  ഇതുസലാംബനനിചച്ച്   നനിരവധനി
കേത്തുകേള  അയചനിട്ടുണച്ച്.  എലഭാ  ഡനിപഭാര്ടച്ച്ലമന്റുകേളുമഭായനി  സലാംകയഭാജനിപനിച്ചുലകേഭാണച്ച്
ഇതച്ച് തടയഭാനഭാവശലമഭായ നടപടനി ഗവണ്ലമന്റെച്ച് സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    റനി  .    പനി  .    രഭാമകൃഷ്ണന:  സര്,  ബഹുമഭാനലപട  പ്രതനിപക്ഷ  കനതഭാവനിലന്റെ
അഭനിപ്രഭായകത്തഭാടച്ച്  ഗവണ്ലമന്റെനിനച്ച്  കയഭാജനിപഭാണുള്ളതച്ച്.  ഇക്കഭാരലത്തനില്  ചേനില
പ്രഭാകയഭാഗനികേ  പ്രശ്നങ്ങളുണച്ച്.  എത്രകയഭാ  വര്ഷങ്ങളക്കുമുനപച്ച്  അലാംഗതീകേരനിച  നനിലവനിലല
കകേരളത്തനിലല അബ്കേഭാരനി ആക്ടനിനച്ച് തലന്ന ധഭാരഭാളലാം പരനിമനിതനികേളുണച്ച്.  എലഭാവരുലാം
ആഗഹനിക്കുന്നതുകപഭാലല കേഭാരലങ്ങള നടപനിലഭാക്കണലമങനില് ഈ ആക്ടനില് തലന്ന
കേഭാകലഭാചേനിതമഭായ മഭാറങ്ങള വരുകത്തണതഭായനി  വരുലാം.  കകേന്ദ്രഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  ഫലപ്രദമഭായ
ഇടലപടലുലാം സഹകേരണവലാം ഇലഭാലത ഇക്കഭാരലത്തനില് നമുക്കച്ച് പൂര്ണതയനിലലത്തഭാന
കേഴെനിയനില.  ഇതനിലനക്കഭാളുപരനിയഭാണച്ച്  ജനങ്ങളുലട  സഹകേരണലാം.  കേലഭാമ്പസകേളനിലല
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പ്രവര്ത്തനങ്ങലളലഭാലാം  കൂടുതല്  വനിപുലതീകേരനിചച്ച്  ഫലപ്രദമഭാക്കഭാന  തലന്നയഭാണച്ച്
ശമനിക്കുന്നതച്ച്.  മഹഭാത്മജനിയുലട രക്തസഭാക്ഷനിതസ ദനിനമഭായ  ജനുവരനി  30-നച്ച് എലഭാ
വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളനിലുലാം  ലഹരനിലക്കതനിലര  പ്രതനിജ്ഞലയടുത്തു.  തുടര്നള്ള
പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലുലാം വനിദലഭാര്ത്ഥനികേലള സജതീവമഭാക്കഭാനഭാണച്ച് ശമനിക്കുന്നതച്ച്. രക്ഷകേര്
ത്തഭാക്കളുലട ഇടയനിലുലാം  ഇതുസലാംബനനിച  അവയര്ലനസച്ച്  ഉണഭാകകേണതുണച്ച്.
പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവനിലന്റെ അഭനിപ്രഭായങ്ങള കൂടനി പരനിഗണനിചച്ച് കയഭാജനിച പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം
ഈ  കമഖലലയ  ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള  എലഭാ  നടപടനികേളുലാം  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

മനി  .   സതീക്കര്: ലഹരനി പ്രതനികരഭാധ കേഭാരലങ്ങളുമഭായനി ബനലപടച്ച് ഏതഭാണച്ച് എലഭാ
കേഭാരലങ്ങളുലാം  ബഹുമഭാനലപട  മനനി  വനിശദതീകേരനിച്ചുകേഴെനിഞ്ഞു.  അടുത്തതച്ച്  വളലര
പ്രധഭാനലപട പരമ്പരഭാഗത ജലകസഭാതസ്സുകേള സലാംബനനിച കചേഭാദലമഭാണച്ച്.  കചേഭാദലലാം
നമ്പര്  (*63)-കനഭാലടഭാപലാം  കചേഭാദലലാം  നമ്പര്   (*78)   ക്ലബച്ച്  ലചേയഭാന  ആവശലലപടനിട്ടുണച്ച്.
ക്ലബനിലാംഗച്ച്  അനുവദനിക്കുന.

പരമ്പരഭാഗത ജലകസഭാതസ്സുകേള സലാംരക്ഷനിക്കഭാന നടപടനി

4(*63) കഡഭാ  .   എലാം  .   ലകേ  .   മുനതീര് :
ശതീ  .   എന  .   ഷലാംസദ്ദേതീന :
ശതീ  .   പനി  .   ഉലലബദുള്ള :
ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദച്ച് ഹുലലസന തങ്ങള : തഭാലഴെക്കഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കുടനിലവള്ള ക്ഷഭാമലാം രൂക്ഷമഭാകേഭാനനിടയുലണന്ന മുന്നറനിയനിപനിലന്റെ പശ്ചഭാത്തലത്തനില്
നതീരുറവകേളുലാം  ജലസലാംഭരണനികേളുലാം  സലാംരക്ഷനിക്കഭാന  എലന്തെഭാലക്ക  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പരമ്പരഭാഗത  ജലകസഭാതസ്സുകേള  സലാംബനനിചച്ച്  വനിവരകശഖരണലാം
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില്  ഏലതഭാലക്ക വകുപ്പുകേളുലട ലലകേവശലാം വനിവരലാം ലഭലമഭാലണന്നച്ച്
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി) ഇവയുലട സലാംരക്ഷണവലാം പരനിപഭാലനവലാം സലാംബനനിചച്ച് ഏലറടുത്തനിട്ടുള്ള
പദതനികേള ഏലതഭാലക്കയഭാലണനലാം ഏലതഭാലക്ക വകുപ്പുകേളക്കച്ച് ഇതനില് പങഭാളനിത്തമുലണനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   മഭാതപ്യൂ ടനി  .   കതഭാമസച്ച്): സര്,

(എ) കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം രൂക്ഷമഭാകേഭാനനിടയുലണന്ന മുന്നറനിയനിപനിലന്റെ പശ്ചഭാത്തലത്തനില്
നനിലവനിലുള്ള  ജലകസഭാതസ്സുകേളുലട  നവതീകേരണവലാം  ശുദതീകേരണവലാം  ലക്ഷലമനിടച്ച്
നടപനിലഭാക്കുന്ന  'ഹരനിത കകേരളലാം'  പദതനിയനിലൂലട പ്രഭാകദശനികേതലത്തനില് ജലകസചേനത്തനിനുലാം
കുടനിലവള്ള വനിതരണത്തനിനുലാം ഉതകുന്ന ഒരു പുതനിയ ജല ഉപകയഭാഗ സലാംസഭാരത്തനിനച്ച്
രൂപലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനിലന്റെ  ആദലഘടമഭായനി  320  കകേഭാടനി  രൂപ  ലചേലവനില്
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ഏകേകദശലാം  9453  കുളങ്ങള  നവതീകേരനിക്കഭാനഭാണച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.  ജലകസചേന
വകുപനിലന്റെ കനതൃതസത്തനില് കദശതീയ ലതഭാഴെനിലുറപച്ച് പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി ജനിലഭാ
ഭരണകൂടലാം മുകഖനയഭാണച്ച് പ്രവൃത്തനി നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച്.  കൂടഭാലത കുടനിലവള്ള ലഭലത
ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  നനിരവധനി  തടയണകേള,  വനി.സനി.ബനി./ആര്.സനി.ബനി.-കേള  എന്നനിവ
വനിവനിധ  പദതനികേളനില്  ഉളലപടുത്തനി  നടപഭാക്കനിവരുന.  പൂര്ത്തതീകേരനിച  തടയണകേള/
വനി.സനി.ബനി.കേള/ആര്.സനി.ബനി.  എന്നനിവയനില് ഷടര്  ഇടച്ച്  ലവള്ളലാം  സലാംഭരനിചനിട്ടുണച്ച്.
നദനികേളനികലയച്ച് കേടലനില് നനിനലാം ഉപ്പുലവള്ളലാം കേയറുന്നതച്ച് തടയുന്നതനിനഭായനി 2016-17
സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം  വനിവനിധ  ജനിലകേളനിലഭായനി  56  പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച്  251.5  ലക്ഷലാം
രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇഇൗ പദതനികേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം വനിവനിധ
ഘടങ്ങളനിലഭായനി പുകരഭാഗമനിക്കുന.

ജല അകതഭാറനിറനിയുലട നനിലവനിലുള്ള കസഭാതസ്സുകേളനിലല ലചേളനിയുലാം മഭാലനിനലവലാം
നതീക്കലാം  ലചേയലാം  ഇനഫനില്കടഷന  ഗലഭാലറനികേള  പുനരുദരനിച്ചുലാം  നതീര്ചഭാലുകേള  നനിര്മ്മേനിച്ചുലാം
ജലലഭലത ഉറപ്പുവരുത്തഭാന സഭാദലമഭായലതലഭാലാം  ലചേയ്യുനണച്ച്.  അതുകപഭാലലതലന്ന
ജലകസചേന  വകുപനിലന്റെയുലാം  ലലവദദ്യുതനി  വകുപനിലന്റെയുലാം  നനിയനണത്തനിലുള്ള  ജല
സലാംഭരണനികേളനിലല ജലലാം കുടനിലവള്ള ആവശലത്തനിനച്ച് മുനഗണന നല്കേനി സലാംഭരനിചച്ച്
നനിലനനിര്ത്തഭാന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

പതീചനി  ജലസലാംഭരണനിയനില്  നനിനള്ള  ജലവനിതരണത്തനില്  കുടനിലവള്ളത്തനിനച്ച്
പ്രഭാമുഖലലാം നല്കേഭാനുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

എലഭാ ജലനനിധനി കസഭാതസ്സുകേളനിലുലാം അനുകയഭാജലമഭായ രതീതനിയനില് ഭൂഗര്ഭജല
പരനികപഭാഷണ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി  വരുനണച്ച്.  ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  ലചേക്കച്ച്
ഡഭാലാം,  ഭൂമനിയുലട  അടനിയനിലുള്ള  തടയണകേള,  മണ്ണുസലാംരക്ഷണലാം,  കേനിണറുകേളുലട
സലാംരക്ഷണലാം, കുളങ്ങളുലട സലാംരക്ഷണലാം എന്നനിവ ലചേയവരുന.

(ബനി)  ഉണച്ച്. MI  ലസനസസച്ച് പദതനി പ്രകേഭാരലാം ലചേറുകേനിട ജലകസചേനത്തനിനച്ച്
കവണനി  മഭാത്രലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  പരമ്പരഭാഗത  ജലകസഭാതസ്സുകേള  (കേനിണറുകേള)
സലാംബനനിച  വനിവരകശഖരണലാം  Irrigation  Statistics  നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  പ്രസ്തുത
വനിവരങ്ങള ലലമനര് ഇറനികഗഷന വനിഭഭാഗത്തനില് ലഭലമഭാണച്ച്. കുളങ്ങളുലട വനിവരങ്ങള
ചേതീഫച്ച് എഞനിനതീയര് (ലഎ.ഡനി.ആര്.ബനി.) കശഖരനിചനിട്ടുണച്ച്.

ആവശലത്തനിനച്ച്  ജലലഭലതയുള്ള  പഭാറമടകേള,  കുളങ്ങള  തുടങ്ങനിയ  കസഭാതസ്സുകേള
കേലണത്തനി  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  അവ  ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാനുള്ള
സഭാധലത പരനികശഭാധനിക്കഭാന ജല അകതഭാറനിറനി നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. ഇതുകൂടഭാലത
ചേതീഫച്ച്  എഞനിനതീയര്,  ലഎ.ഡനി.ആര്.ബനി.-യുലട  ഓഫതീസനിലുലാം  പരമ്പരഭാഗത
ജലകസഭാതസ്സുകേള സലാംബനനിച വനിവരകശഖരണലാം നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.
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(സനി)   പരമ്പരഭാഗത  ജലകസഭാതസ്സുകേളുലട  സലാംരക്ഷണവലാം  പരനിപഭാലനവലാം
ലക്ഷലമനിടച്ച്  'ഹരനിത  കകേരളലാം  പദതനി'  നടപനിലഭാക്കുന.  കേഭാകവരനി  നദതീജല  ലലടബപ്യൂണല്
വയനഭാടച്ച് ജനിലയനിലല കേബനനി സബച്ച് കബസനിനനിലല പദതനികേളക്കഭായനി അനുവദനിച
ജലത്തനിലന്റെ വനിഹനിതലാം ഉപകയഭാഗലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി പഭാന സതീമനില് ഉളലപടുത്തനി
35  കകേഭാടനി  രൂപ ലചേലവനില്  24  ലചേക്കച്ച്  ഡഭാമുകേള,  ഒരു ലറഗുകലറര്,  ഒരു ലനിഫച്ച്
ഇറനികഗഷന പദതനി എന്നനിവ നനിര്മ്മേനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന. പഭാലക്കഭാടച്ച് ജനിലയനിലല ഭവഭാനനി
സബച്ച് കബസനിനനില് അനുവദനിച ജലലാം ഉപകയഭാഗലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  3.12  കകേഭാടനി
രൂപ  ലചേലവനില്  2  ലനിഫച്ച്  ഇറനികഗഷന  പദതനികേള  ഉളലപലട  3  പദതനികേള
നടപഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  2  തടയണകേളുലട  പണനി  പുകരഭാഗതനിയനിലഭാണച്ച്.
കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  പഭാകക്കജനില്  2016-17  വര്ഷത്തനില്  17  പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

പരമ്പരഭാഗത ജലകസഭാതസ്സുകേള സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കകേരള ജല
അകതഭാറനിറനി  അണ്ടൂര്കക്കഭാണലാം  പഞഭായത്തനിലല  ആനതഭാഴ്ചനിറ  കുളത്തനിലന്റെയുലാം
പഭാറശഭാല പഞഭായത്തനിലല വണനിചനിറ കുളത്തനിലന്റെയുലാം പുനരുദഭാരണ പ്രവൃത്തനികേള
കദശതീയ ഗഭാമതീണ കുടനിലവള്ള പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  നടപഭാക്കനിവരുന.  കൂടഭാലത
ഉറവനിട  സലാംരക്ഷണവമഭായനി  ബനലപടച്ച്  ലവട്ടൂര്  പഞഭായത്തനിലല  കേഭാക്കക്കുഴെനി
പദതനിയുലട പുനരുദഭാരണവലാം നടനവരുന.

ജലനനിധനിയുലാം  ഇറനികഗഷന  വകുപ്പുലാം  സലാംയുക്തമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന്ന
പ്രധഭാനലപട ജലകസഭാതസച്ച് സലാംരക്ഷണ പദതനികേള തഭാലഴെപറയുന.

1. പുല്ലൂര്ലപരനിയ (കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജനില ) - ലചേക്കച്ച്ഡഭാലാം

2. ലബല്ലൂര് (കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജനില ) - ലചേക്കച്ച്ഡഭാലാം

3. ആലകക്കഭാടച്ച് (കേണ്ണൂര് ജനില ) - ലചേക്കച്ച്ഡഭാലാം

4. കേരുവഭാരക്കുണച്ച്  (മലപ്പുറലാം ജനില ) - 2 ലചേക്കച്ച്ഡഭാലാം

5. ലപരുമണക്ലഭാരനി  (മലപ്പുറലാം ജനില ) - 1 ലറഗുകലറര് കേലാം ബനിഡ്ജച്ച്

ജലകസഭാതസ്സുകേള സലാംരക്ഷനിക്കഭാന നടപടനി

5 (*78) ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി:
ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് :
ശതീ  .   ലകേ  .   ലകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര് :
ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന  :  തഭാലഴെക്കഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലാം  രൂക്ഷമഭായ  ജലഭഇൗര്ലഭലലാം  കനരനിടുന്ന  സഭാഹചേരലത്തനില്
ജലകസഭാതസ്സുകേള  സലാംരക്ഷനിക്കഭാനുലാം  അവയുലട  കേകയറങ്ങള  തടയുന്നതനിനുലാം  എലന്തെലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്;
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(ബനി)  ഭൂഗര്ഭ  ജലത്തനിലന്റെ  അമനിതമഭായ  ഉപകയഭാഗലാം  നനിയനനിക്കുന്നതനിനച്ച്
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ജലനനിധനി രണഭാലാം ഘട പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്ന പ്രധഭാന
പ്രവൃത്തനികേള ഏലതലഭാലമന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) ജലത്തനിലന്റെ ഉപകഭഭാഗലാം സലാംബനനിചച്ച് കബഭാധവത്കേരണ പരനിപഭാടനികേള
സലാംഘടനിപനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   മഭാതദ്യു  .   ടനി  .   കതഭാമസച്ച്): സര്,

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ശരഭാശരനി  ലഭനികക്കണ  മഴെയനിലുണഭായ  വര്ദനിച  കതഭാതനിലുള്ള
കുറവകേഭാരണലാം സലാംസഭാനലത്ത ജലകസഭാതസ്സുകേളനില് ജലദഇൗര്ലഭലലാം കനരനിടുനണച്ച്.
ഇതച്ച് കേണക്കനിലലടുത്തച്ച് ജലകസഭാതസ്സുകേള,  പ്രകതലകേനിചച്ച് പരമ്പരഭാഗത ജലകസഭാതസ്സുകേളഭായ
കുളങ്ങള/ചേനിറകേള എന്നനിവയുലട സലാംഭരണകശഷനി വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം അവയനില്
അടനിഞ്ഞുകൂടനിയനിട്ടുള്ള  മഭാലനിനലലാം  നതീക്കലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനുമുള്ള  നടപടനി  വകേലക്കഭാണ്ടു
വരുന.  ജലകസഭാതസ്സുകേളനിലല  കേകയറങ്ങള  ശദയനില്ലപടുന്ന  മുറയച്ച്  റവനപ്യൂ
അധനികേഭാരനികേളുലട  ശദയനില്ലപടുത്തുനണച്ച്.  വരളചഭാ  പ്രതനികരഭാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട
ഭഭാഗമഭായനി  ലചേക്കച്ച്ഡഭാമുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം  കേനഭാലുകേള,  കുളങ്ങള  എന്നനിവ
വൃത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുമുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  ഏലറടുത്തച്ച്
നടത്തനിവരുന.  ജലകസഭാതസ്സുകേള മലനിനമഭാക്കുന്നതച്ച്  തടയുവഭാനഭായനി  കേര്ശനമഭായ
കപഭാലതീസച്ച് കേഭാവലുലാം പ്രഭാകദശനികേ ഭരണകൂടത്തനിലന്റെയുലാം ജനങ്ങളുലടയുലാം കമല്കനഭാടവലാം
ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനച്ച് ജനിലഭാ കേളക്ടര്മഭാര്ക്കച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. ജലവനിതരണ
ത്തനിനുപകയഭാഗനിക്കുന്ന  ജലകസഭാതസ്സുകേളനില്  ജലമലനിനതീകേരണലാം  ഇലലന്നച്ച്
ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുലാം ഉപകയഭാഗകയഭാഗലമഭാലണന്നച്ച് ജലഅകതഭാറനിറനികയഭാ, ഭക്ഷല വകുകപഭാ
സഭാക്ഷലലപടുത്തുന്നതനിനുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  ഭൂജല  ഉപകയഭാഗത്തനിലന്റെ  നനിയനണത്തനിനുലാം  ക്രമതീകേരണത്തനിനുലാം
കവണനി കകേരള ഭൂജലലാം (നനിയനണവലാം ക്രമതീകേരണവലാം) ആക്ടച്ച്  2002 നനിലവനിലുണച്ച്.
ഇതനുസരനിചച്ച്  ഭൂജല  ചൂഷണലാം  അധനികേമുള്ള  കബഭാക്കുകേള  വനിജ്ഞഭാപനലാം  ലചേയലപടുകേയുലാം
ഭൂജല ഉപകയഭാഗത്തനിനച്ച്  നനിയനണങ്ങള ഏര്ലപടുത്തുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത
സസകേഭാരല  വലക്തനികേള നടത്തുന്ന കുഴെല്ക്കനിണര് നനിര്മ്മേഭാണലാം  നനിയനനിക്കുന്നതനിനച്ച്
കവണ  നടപടനികേള  ഭൂജല  വകുപനിലല  ജനിലഭാ  ഉകദലഭാഗസലന്റെ  ശനിപഭാര്ശയുലട
അടനിസഭാനത്തനില്  അതതച്ച്  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്മഭാര്ക്കച്ച്  ഡനിസഭാസര്  മഭാകനജച്ച് ലമന്റെച്ച്
ആക്ടനിലന്റെ  വലവസകേള  അനുസരനിചച്ച്  സസതീകേരനിക്കഭാന  റവനപ്യൂ  വകുപച്ച്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ജലനനിധനിയുലട  കുടനിലവള്ള  പദതനിയനില്  70  lpcd-യഭാണച്ച്  പ്രതനിശതീര്ഷ
ഉപകഭഭാഗമഭായനി  വനിഭഭാവന  ലചേയനിട്ടുള്ളതച്ച്.  ജലത്തനിലന്റെ  അമനിതമഭായ  ഉപകയഭാഗലാം
നനിയനനിക്കുന്നതനിനഭായനി ജലനനിധനിയുലട  IEC  വനിഭഭാഗലാം കബഭാധവത്കേരണ പ്രചേരണ
പരനിപഭാടനികേള, പരനിശതീലനങ്ങള എന്നനിവ നടത്തനിവരുന.
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(സനി)  ജലനനിധനി രണഭാലാം ഘടത്തനില് ഗഭാമതീണ കമഖലയനില് കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം
കനരനിടുന്ന ജനങ്ങളക്കച്ച് കുടനിലവള്ളലമത്തനിക്കുകേ എന്നതഭാണച്ച് പദതനിയുലട പ്രധഭാന
ലക്ഷലലാം.  കൂടഭാലത ജലസലാംരക്ഷണലാം,  ഭൂജല പരനികപഭാഷണലാം,  ശുചേനിതസ പരനിപഭാലനലാം
എന്നതീ കേര്മ്മേ പദതനികേളുലാം ആവനിഷ്കരനിചച്ച് നടപഭാക്കുനണച്ച്. കുടനിലവള്ള പദതനികേളനില് ലചേറുതുലാം
വലുതുമഭായ  പദതനികേള  മുകഖനയുലാം  പഞഭായത്തനിലന്റെയുലാം  ജല  അകതഭാറനിറനിയുലടയുലാം ഏകേ
പഞഭായത്തു  പദതനികേള  പുനരുദരനിച്ചുലാം  അതതച്ച്  ഗുണകഭഭാക്തൃസമനിതനികേളക്കച്ച്
ലലകേമഭാറനി  ഗഭാമതീണ  ജനതയച്ച്  കുടനിലവള്ളലമത്തനിക്കുന.  കൂടഭാലത  സഭാധലമഭായ
പഞഭായത്തുകേളനില്  ജല  അകതഭാറനിറനിയുലട  കുടനിലവള്ളലാം  ലമഭാത്തമഭായനി  വഭാങ്ങനി
ഗഭാര്ഹനികേ  കുടനിലവള്ള  വനിതരണലാം  നടത്തുന.  അതുകപഭാലലതലന്ന  കകേരള  വഭാടര്
അകതഭാറനിറനിയുലട  മളടനി  ജനി.പനി.  ബൃഹതച്ച്  പദതനികേള  പുനരുദഭാരണ നവതീകേരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തനി  ഗഭാമതീണ  ജനതയച്ച്  ദതീര്ഘകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില്  കുടനിലവള്ളലാം
നല്കുന്നതനിനുള്ള നഭാലച്ച് പദതനികേളുലാം നടപഭാക്കനി വരുന.

ഭൂജല  പരനികപഭാഷണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  തടയണകേള,  ലചേക്കച്ച്ഡഭാമുകേള,
ജലസലാംരക്ഷണ  ഭനിത്തനികേള,  Roof  Water  Harvesting,  ലവല്  റതീ-ചേഭാര്ജ്ജനിലാംഗച്ച്,
മണനിനടനിയനില്  തടയണകേള,  കുളങ്ങളുലട  സലാംരക്ഷണലാം  തുടങ്ങനിയവ  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.  ശുചേനിതസ  പരനിപഭാലനത്തനിനഭായനി  കേമ്മേപ്യൂണനിറനി  കടഭായച്ച് ലലറച്ച്,  ബകയഭാഗലഭാസച്ച്
പഭാന്റെച്ച്  എന്നനിവയുലാം  ജലനനിധനി  പദതനി  നടപഭാക്കുന്ന  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില്
നടപനിലഭാക്കുനണച്ച്.

(ഡനി)   ഭൂജലത്തനിലന്റെ  നനിയനണവലാം  ക്രമതീകേരണവലാം  പദതനിയനിനകേതീഴെനില്
ലപഭാതുജനങ്ങളക്കച്ച്  ഭൂജലത്തനിലന്റെ  ഫലപ്രദമഭായ  വനിനനികയഭാഗത്തനിനുലാം  സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം
സലാംകപഭാഷണത്തനിനുമഭായുള്ള  അവകബഭാധലാം  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  ഭൂജല  വകുപച്ച്
കബഭാധവത്കേരണ  പരനിപഭാടനികേള  സലാംഘടനിപനിക്കുനണച്ച്.   കൂടഭാലത,  ജലത്തനിലന്റെ
അമനിതമഭായ ഉപകഭഭാഗവലാം ദുരുപകയഭാഗവലാം തടയുന്നതനിനഭായനി ജലനനിധനി ലഎ.ഇ.സനി.
വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ  കനതൃതസത്തനില്  വനിവനിധ  കബഭാധവത്കേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള,
പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള,  പ്രചേരണ  പരനിപഭാടനികേള  എന്നനിവ  നടത്തനിവരുന.
ഗഭാമപഞഭായത്തനിലന്റെയുലാം  പദതനിയുലട  ചുമതലയുള്ള  എന.ജനി.ഒ.-കേളുകടയുലാം  ഗുണകഭഭാക്തൃ
സമനിതനികേളുലടയുലാം സഹകേരണകത്തഭാടുകൂടനിയഭാണച്ച് പ്രസ്തുത പരനിപഭാടനികേള സലാംഘടനിപനി
ക്കുന്നതച്ച്.  മഭാത്രവമല,  കകേരള  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ആഭനിമുഖലത്തനിലുള്ള  ഹരനിത കകേരളലാം,
വജ്രകകേരളലാം പരനിപഭാടനികേളുമഭായനി സഹകേരനിച്ചുലകേഭാണച്ച് കമല് വനിഷയത്തനില് കൂടുതല്
പ്രചേരണ  പരനിപഭാടനികേള  എലഭാ  ജലനനിധനി  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലുലാം  നടത്തഭാനുള്ള
വനിശദമഭായ കേര്മ്മേ പദതനികേളക്കച്ച് ഇതനിനകേലാം രൂപലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

കഡഭാ. എലാം. ലകേ. മുനതീറനിനുകവണനി ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി: സര്, കകേരളലാം സലഭമഭായ നദനികേള
ലകേഭാണച്ച്  സമൃദമഭായ  നഭാടഭാലണങനിലുലാം  ഇന്നച്ച്  കുടനിലവള്ളലാം  കേനിടഭാനനില.  ഭഭാരതപ്പുഴെ
കപഭാലുലാം  വറനിവരണച്ച്  കേനിടക്കുകേയഭാണച്ച്  എന്നതഭാണച്ച്  ഏറവലാം  വലനിയ  പ്രശ്നലാം
ഭഭാരതപ്പുഴെയനില് ലജ.സനി.ബനി.  ഉപകയഭാഗനിചച്ച് കുഴെനിചച്ച് ലവള്ളലാം പമ്പച്ച് ലചേകയണ അവസ ഇഇൗ
ലഫബ്രുവരനിയനില്  തലന്ന  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിക്കച്ച്  വന്നനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  ഭഭാരതപ്പുഴെ
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കപഭാലുലാം സലാംരക്ഷനിക്കഭാന നമുക്കച്ച് കേഴെനിയുന്നനില. അതനിലന്റെ ആഴെലാം കൂടനി പുഴെ മുതല് പുഴെ
വലര  എന്ന  പദതനിലയഭാലക്ക  കനരകത്ത  ലകേഭാണ്ടുവന്നനിരുന,  പകക്ഷ  അതച്ച്  നടപഭായനില.
അതുലകേഭാണച്ച്  പുഴെകേള  മലനിനമഭാകേഭാലത  സലാംരക്ഷനിചച്ച്,  കുടനിലവള്ള  കസഭാതസഭായനി
അവനിലട നനിനലാം ലഭനിക്കുന്ന ലവള്ളലാം മുഴുവന  കുടനിലവള്ളമഭാക്കനി മഭാറഭാനുള്ള ശക്തമഭായ
നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാന അങ്ങച്ച് തയഭാറഭാകുകമഭാ;  കുളങ്ങള സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതുകപഭാലല
പുഴെകേളുലാം സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനച്ച് അനനിവഭാരലമഭായ നടപടനിലയടുക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    മഭാതപ്യൂ  ടനി  .    കതഭാമസച്ച്  :  സര്,  44  നദനികേളഭാല്  സമ്പന്നമഭായനിരുന്ന
കകേരളത്തനില് ഇത്തവണ മഴെ വളലര കുറവഭായതനിനഭാല്  നദനികേളനിലല ജലത്തനിലന്റെ
അളവനില് ഗണലമഭായ കുറവച്ച് വന്നനിട്ടുണച്ച്. 3000 മനിലനി മതീറര് മഴെ ലഭനികക്കണ സഭാനത്തച്ച്
കേഴെനിഞവര്ഷലാം  1869.5  മനി.മതീ.  മഴെ  മഭാത്രമഭാണച്ച്   ലഭനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.   1130.5  മനി.മതീ. മഴെയുലട
കുറവവന.  അതനിലന്റെ ഫലമഭായനി പല നദനികേളനിലുലാം ജലത്തനിലന്റെ കുറവച്ച് അനുഭവലപടുനണച്ച്.
ഭഭാരതപ്പുഴെയനിലല ഒഴുക്കച്ച് ഏതഭാണച്ച് നനിലച അവസയനിലഭാണച്ച്.  പഭാലക്കഭാടച്ച്,  മലപ്പുറലാം,
തൃശ്ശൂര്  ജനിലകേളനിലല  കുടനിലവള്ള  പദതനികേലള  ഇതച്ച്  സഭാരമഭായനി  ബഭാധനിചനിട്ടുണച്ച്.
മലമ്പുഴെ  ഡഭാമനില്നനിന്നച്ച്  ലവള്ളലാം  തുറനവനിടഭാണച്ച്  അതലഭാവശല  ജലലഭലത  ഉറപ്പു
വരുത്തുന്നതച്ച്.  എന്നഭാല്  മലമ്പുഴെ  ഡഭാമനിലല  ജലവനിതഭാനലാം  കുറവഭാണച്ച്.  മഭാര്ചച്ച്  മഭാസത്തനിനച്ച്
കശഷലാം  സനിതനി  ഇതനിലുലാം  കമഭാശമഭാകേഭാന സഭാധലതയുണച്ച്.  അഞരക്കണനിപ്പുഴെ,  കേടലുണനിപ്പുഴെ,
വഭാമനപുരലാം  നദനി,  ശഭാസഭാലാംകകേഭാട  കേഭായല്,  കപപഭാറ  ഡഭാലാം,  അചനകകേഭാവനിലഭാര്
തുടങ്ങനിയ നനിരവധനി നദനികേളനില് ജലത്തനിലന്റെ ലഭലത കുറവഭാണച്ച്.  നമ്മുലട നദനികേളനില്
വലനിയ കതഭാതനില് ലചേക്കച്ച്ഡഭാമുകേള നനിര്മ്മേനിചച്ച്  ജലസഭാന്നനിദലലാം ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുള്ള
ഒരു പദതനി ഗവണ്ലമന്റെച്ച് സജതീവമഭായനി പരനിഗണനിച്ചു വരനികേയഭാണച്ച്.

ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി:  സര്,  പുഴെകേള സലാംരക്ഷനിക്കുന്നകതഭാലടഭാപലാംതലന്ന കക്ഷത്രക്കുളങ്ങലള
സലാംരക്ഷനിക്കഭാന  എലാം.എല്.എ.  ഫണച്ച്  ലകേഭാടുക്കുകമ്പഭാള  മതകേഭാരലങ്ങളക്കഭായനി
ലകേഭാടുക്കഭാന സഭാധനിക്കനിലലന്നച്ച് പറയുന.  ലവള്ളലാം കേനിടഭാത്ത ഇഇൗ സഭാഹചേരലത്തനില്
എലഭാ കസഭാഴെച്ച് സകേളുലാം ഉപകയഭാഗലപടുത്തുകേയഭാണച്ച്  ലചേകയണതച്ച്. അത്തരലാം കുളങ്ങള
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കണലാം.  അകതഭാലടഭാപലാം,
പഞഭായത്തച്ച്/മുനനിസനിപഭാലനിറനികേള മഭാലനിനലലാം  പുഴെയനികലയച്ച് ഒഴുക്കുന്നതച്ച് തടയുന്നതനിനച്ച്
ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    മഭാതപ്യൂ  ടനി  .    കതഭാമസച്ച് :  സര്,  ജലകസഭാതസ്സുകേള  മലനിനമഭാക്കുന്നതനിലനതനിലര
കേര്ശന  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കണലമന്നച്ച്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  അതനിനഭാവശലമഭായ
നനിയമകഭദഗതനികേളകപഭാലുലാം ലകേഭാണ്ടുവരഭാന ഗവണ്ലമന്റെച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന. ആരഭാധനഭാലയങ്ങളുലട
കുളങ്ങളഭായഭാലുലാം അവയുലട ഉടമസത ആര്ക്കഭാലണനള്ള അകനസഷണലമഭാനമനില.
ജലത്തനിലന്റെ ലഭലത ഉറപഭാക്കഭാനുള്ള ഏതച്ച് നടപടനിയനികലയ്ക്കുലാം കപഭാകേഭാന ഗവണ്ലമന്റെച്ച്
തഭാല്പരലലപടുന.  ലവള്ളലാം  ലഭലമഭാക്കഭാന  കവണനി  എലഭാ  ഉറവനിടങ്ങളുലാം  ഹരനിത
കകേരളലാം  മനിഷനനിലുളലപടുത്തനി  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവന്നതഭാലണന്നച്ച്  ബഹുമഭാനലപട
മുഖലമനനി തലന്ന പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണച്ച്.
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മനി  .   സതീക്കര്: സമൃദമഭായ ജലകസഭാതസ്സുകേളുള്ള കകേരളത്തനിലല  ആരഭാധനഭാലയങ്ങളനിലല
കുളങ്ങള  സലാംരക്ഷനിക്കഭാന  ഇന്നച്ച്  ധനകേഭാരലവകുപച്ച്  സമ്മേതനിക്കുനകണഭാലയന്നച്ച്
ബഹുമഭാനലപട അലാംഗങ്ങളക്കച്ച് സലാംശയമുണച്ച്.

ശതീ  .    മഭാതപ്യൂ  ടനി  .    കതഭാമസച്ച്:  സര്,  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  പ്രഖലഭാപനിച  ഹരനിത കകേരളലാം
മനിഷനനിലൂലട എവനിലടലയഭാലക്ക ജലലാം സലാംരക്ഷനിക്കലപടഭാന കേഴെനിയുകമഭാ അവനിലടലയഭാലക്ക ആ
സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഉപകയഭാഗലപടുത്തുനണച്ച്.  എലാം.എല്.എ.  ഫണച്ച്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതച്ച്
സലാംബനനിചച്ച്  ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമഭായനി  ആകലഭാചേനിചച്ച്  ധനകേഭാരല  വകുപച്ച്  നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്ന
നനിബനനകേളക്കച്ച് വനികധയമഭായനി ഭരണഭാനുമതനി ലകേഭാടുക്കുന്നകേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

ധനകേഭാരല വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസച്ച് ലഎസകേച്ച്): സര്,  അക്കഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിചച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാലാം.

മനി  .   സതീക്കര് : ഓര്ഡര്.. ഓര്ഡര്.. ......…

(കചേഭാകദലഭാത്തരസമയലാം കേഴെനിഞ്ഞു.)

കരഖഭാമൂലലാം നല് കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

(i) നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിട കചേഭാദലങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള

പുതനിയ മദലനയലാം

6 (*64) ശതീ  .   വനി  .   എസച്ച്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .   എലാം  .   വനിനലസന്റെച്ച് :
ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ലതഭാഴെനിലുലാം എവക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പുതനിയ  മദലനയലാം  സലാംബനനിചച്ച്  തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്
എന്നകത്തക്കച്ച് മദലനയലാം പ്രഖലഭാപനിക്കഭാനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മുനസര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കനിയ  മദലനയത്തനില്  കേഭാതലഭായ  മഭാറങ്ങള
വരുത്തഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  എങനില്  അതനിനുള്ള  സഭാഹചേരലലാം  എന്തെഭാലണന്നച്ച്
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

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

(എ&ബനി)  തതീരുമഭാനലമടുത്തനിടനില.  പുതനിയ മദലനയലാം പ്രഖലഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 
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കദശതീയ-സലാംസഭാന പഭാതകയഭാരങ്ങളനിലല മദലശഭാലകേള

7(*65) ശതീ  .   ബനി  .   സതലന :
ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷച്ച് :
ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജച്ച് :
ശതീ  .    എലാം  .    മുകകേഷച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  ലതഭാഴെനിലുലാം

എവക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദശതീയ-സലാംസഭാന  പഭാതകയഭാരങ്ങളനിലല  മദലശഭാലകേള  പൂടണലമന്ന
ഉത്തരവനിലന്റെയടനിസഭാനത്തനില്  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ഇത്തരലാം  എത്ര  മദലശഭാലകേള  പൂകടണനി
വരുലമന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  ഉത്തരവച്ച്  ബനിയര്-വവന  പഭാര്ലറുകേളക്കുലാം  കേള്ളുഷഭാപ്പുകേളക്കുലാം
ബഭാധകേമഭാകണഭാ;

(സനി)  കകേഭാടതനിയുത്തരവച്ച്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  മദലനയലത്ത  എങ്ങലന  ബഭാധനിക്കുലമന്നച്ച്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) ഉത്തരവച്ച് നടപഭാക്കുന്നതനിലനത്തുടര്ന്നച്ച് മദലവനിലനയനില് നനിന്നച്ച് ലഭനിക്കുന്ന
വരുമഭാനത്തനില്  ഉണഭാകയക്കഭാവന്ന  കുറവച്ച്  നനികേത്തഭാനഭായനി  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന
സമതീപനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ?

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

(എ) കകേരള സലാംസഭാന ബനിവകറജസച്ച് കകേഭാര്പകറഷലന്റെ 179-ഉലാം കേണ്സപ്യൂമര്ലഫഡനിലന്റെ
27-ഉലാം  ഉളലപലട  ആലകേ  206  വനികദശമദല  ചേനിലറ  വനില്പനശഭാലകേള  മഭാറനി
സഭാപനികക്കണനിവരുലാം.

(ബനി)  ബനിയര്-വവന  പഭാര്ലറുകേളുലാം  കേള്ളുഷഭാപ്പുകേളുലാം  ബഹു.  സപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയുലട
15-12-2016-ലല  ഉത്തരവനിലന്റെ  പരനിധനിയനില്  ഉളലപടുകമഭാ  എന്നതച്ച്  സലാംബനനിചച്ച്
അഡസകക്കറച്ച്  ജനറലനിലന്റെ/അകറഭാര്ണനി  ജനറലനിലന്റെ  നനിയകമഭാപകദശലാം  സര്ക്കഭാര്
കതടനിയനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  മദലവനിലന  സലാംബനനിചച്ച്  ബഹു.  സപ്രതീലാംകകേഭാടതനി  പുറലപടുവനിചനിട്ടുള്ള
ഉത്തരവച്ച് കൂടനി പരനിഗണനിചച്ച് മദലനയത്തനിനച്ച് രൂപലാം നല്കുന്നതഭാണച്ച്.

(ഡനി) പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

ബനിവകറജസച്ച് കകേഭാര്പകറഷലന്റെ കേതീഴെനിലല വനിതരണ കകേന്ദ്രങ്ങള

8 (*66) ശതീ  .   എന  .   എ  .   ലനലനിക്കുന്നച്ച് :
ശതീ  .   മഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി :
ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി :
ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദച്ച് കേബതീര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ലതഭാഴെനിലുലാം എവക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ബനിവകറജസച്ച്  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  കേതീഴെനിലല  വനിതരണ  കകേന്ദ്രങ്ങള
സഭാപനിക്കുന്നതനിലനതനിലര  ജനകേതീയ സമരങ്ങള തുടര്ചയഭായനി  ഉണഭാകുന്ന കേഭാരലലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;



28       കകേരള നനിയമസഭ മഭാര്ചച്ച്  1, 2017

(ബനി)  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുലാം  തകദ്ദേശതീയരഭായ  ജനങ്ങളുലാം  പ്രതനികഷധങ്ങളനില്  പലങടുക്കുന്ന
കേഭാരലലാം ഗഇൗരവപൂര്വലാം പരനിഗണനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  ജനവനികേഭാരലാം  കേണക്കനിലലടുത്തച്ച്  സഭാമൂഹല  വനിപത്തഭായ  മദലത്തനിലന്റെ
വനിപണനലാം നനിയനനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

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

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.  കദശതീയ/സലാംസഭാന  പഭാതകേളുലട  സമതീപലാം
പ്രവര്ത്തനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന  മദലവനില്പനശഭാലകേള 500  മതീറര്  ദൂരപരനിധനിക്കപ്പുറലാം
മഭാറനി സഭാപനിക്കണലമന്ന  15-12-2016-ലല ബഹു.  സപ്രതീലാം കകേഭാടതനി ഉത്തരവനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് മഭാറനി  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.   ടനി
വനികദശ  മദല  വനിലനശഭാലകേള  മഭാറനി  സഭാപനിക്കഭാന  ശമനിക്കുകമ്പഭാള  ചേനില  സലങ്ങളനില്
പ്രതനികഷധലാം ഉണഭാകുനണച്ച്.

(ബനി)  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുലടയുലാം  തകദ്ദേശവഭാസനികേളുലടയുലാം  പ്രതനികഷധലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.  വനികദശമദല ചേനിലറ വനിലനശഭാലകേള തുറക്കഭാന കേഴെനിയഭാലത
വന്നഭാല്  സലാംസഭാനത്തച്ച്  വലഭാജമദലത്തനിലന്റെയുലാം  മയക്കുമരുന്നനിലന്റെയുലാം  വലഭാപനലാം
ഉണഭാവഭാന  സഭാധലതയുണച്ച്.  ഇക്കഭാരലങ്ങള  ലപഭാതുജനങ്ങലള  കബഭാധലലപടുത്തനി  അവലര
വനിശസഭാസത്തനിലലടുത്തച്ച്  വനികദശമദലഷഭാപ്പുകേള  മഭാറനി  സഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  മദലവര്ജ്ജനത്തനിനച്ച്  ഊന്നല്  നല്കുന്ന  മദലനയമഭാണച്ച്  സര്ക്കഭാര്
ലക്ഷലമനിടുന്നതച്ച്. അബ്കേഭാരനി ചേടങ്ങളക്കച്ച് വനികധയമഭായുലാം പ്രഖലഭാപനിത മദലനയത്തനിനച്ച്
അനുസൃതമഭായുലാം മദലത്തനിലന്റെ വനിതരണവലാം വനിപണനവലാം സര്ക്കഭാര് നനിയനനിചനിട്ടുണച്ച്.
കകേരള സലാംസഭാന ലഹരനി വര്ജ്ജന മനിഷന 'വനിമുക്തനി'-യുലട കനതൃതസത്തനില് ലഹരനി
വസ്തുക്കളുലട ഉപകഭഭാഗത്തനിലനതനിലര ശക്തമഭായ കബഭാധവല്ക്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടത്തനിവരുനണച്ച്. 

എവക്സൈസച്ച് വകുപച്ച് ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിനച്ച് നടപടനി

9 (*67) ശതീ  .   ലകേ  .   ലജ  .   മഭാക്സൈനി :
ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫച്ച് :
ശതീ  .   കേഭാരഭാടച്ച് റസഭാഖച്ച് :
ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ലതഭാഴെനിലുലാം എവക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എവക്സൈസച്ച്  വകുപച്ച്  ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിനുലാം  നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി
എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  എവക്സൈസച്ച്  വകുപനില്  ജതീവനക്കഭാരുലട  എണലാം  വര്ദനിപനിക്കുവഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;  വനനിതഭാ  ജതീവനക്കഭാരുലട  എണലാം  വര്ദനിപനിക്കഭാന  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ലചേക്കച്ച്കപഭാസ്റ്റുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  കേഭാരലക്ഷമവലാം  അഴെനിമതനിരഹനിതവലാം
ആക്കുന്നതനിനച്ച്  സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന  നൂതന  പദതനികേള  എലന്തെഭാലക്കയഭാലണന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ജനവമത്രനി എവക്സൈസച്ച് സലാംവനിധഭാനലാം എലഭാ ജനിലകേളനികലക്കുലാം വലഭാപനിപനിക്കഭാന
നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

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

(എ) 1. എവക്സൈസച്ച്  വകുപനിലല  എനകഫഭാഴച്ച്ലമന്റെച്ച്  പ്രവര്ത്തനലാം  ശക്തനിലപടു
ത്തുന്നതനിനഭായനി  10  വര്ഷത്തനിലധനികേലാം പഴെക്കമുള്ള വഭാഹനങ്ങള
മഭാറനി  പുതനിയ  6  ലബഭാകലകറഭാ  ജതീപ്പുകേള  വഭാങ്ങനി  ഫതീല്ഡച്ച്
ആഫതീസകേളക്കച്ച് വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  

2. പ്രവര്ത്തനരഹനിതമഭായനിട്ടുള്ള  25  കേമ്പപ്യൂടറുകേള  മഭാറനി  പുതനിയതച്ച്
വഭാങ്ങഭാന അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

3. എവക്സൈസച്ച്  ലചേക്കച്ച് കപഭാസ്റ്റുകേള ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി 10
എവക്സൈസച്ച് ലചേക്കച്ച് കപഭാസ്റ്റുകേളനില് പുതുതഭായനി കവയനിലാംഗച്ച് ലമഷതീന
വഭാങ്ങനിയനിട്ടുണച്ച്.

4. മഭാനന്തെവഭാടനി  ജനലലമത്രനി  എലലക്സൈസച്ച്  സസഭാഡനിലന്റെ  ഉപകയഭാഗ
ത്തനിനഭായനി ഒരു പുതനിയ ലബഭാകലകറഭാ ജതീപച്ച് വഭാങ്ങനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  

5. ജനിലഭാ  അധനികേഭാരനികേളഭായ  14  ലഡപപ്യൂടനി  എവക്സൈസച്ച്  കേമ്മേതീഷ
ണര്മഭാരുലട  ഉപകയഭാഗത്തനിനച്ച്  14  പുതനിയ  വഭാഹനങ്ങള  വഭാങ്ങഭാനുലാം
കജഭായനിന്റെച്ച്  എവക്സൈസച്ച്   കേമ്മേതീഷണര്മഭാരുലടയുലാം ലഡപപ്യൂടനി എവക്സൈസച്ച്
കേമ്മേതീഷണര്മഭാരുലടയുലാം  ഉപകയഭാഗത്തനിനച്ച്  9  പുതനിയ  ലഭാപച്ച് കടഭാപ്പുകേള
വഭാങ്ങുന്നതനിനുലാം അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

6. എവക്സൈസച്ച്  ഫതീല്ഡച്ച്  ആഫതീസകേള  ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി
നൂറനിഅറുപതച്ച്  എണലാം  7.62  എലാം.എലാം.  (എസച്ച്.എല്.ആര്.)  വറഫനിളുലാം
16,000  കേലഭാടനിഡ്ജലാം വഭാങ്ങുന്നതനിനച്ച് എവക്സൈസച്ച് കേമ്മേതീഷണര്
സമര്പനിച ലപ്രഭാകപഭാസല് സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

7.   ഇടുക്കനി,  മലപ്പുറലാം  ജനിലകേളനിലല  ആദനിവഭാസനി  കമഖലകേളനില്
മദലത്തനിലന്റെയുലാം  മയക്കുമരുന്നനിലന്റെയുലാം  ഉപകയഭാഗത്തനിലനതനിലര
നനിരന്തെരമഭായനി  കബഭാധവല്ക്കരണലാം നടത്തുന്നതനിനുലാം ശക്തമഭായ
എനകഫഭാഴച്ച്ലമന്റെച്ച്  പ്രവര്ത്തനലാം  നടത്തുന്നതനിനുലാം  കദവനികുളത്തുലാം
നനിലമ്പൂരുലാം ഓകരഭാ ജനവമത്രനി എവക്സൈസച്ച് സസഭാഡച്ച് ഓഫതീസകേള
രൂപതീകേരനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിച്ചു വരുന.
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8. എവക്സൈസച്ച് വകുപനിലല കമജര് കകേസകേളുലട അകനസഷണലാം സമയ
ബനനിതമഭായനി  തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി,  വക്രലാംബഭാഞച്ച്  വനിഭഭാഗലാം
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  പുതുതഭായനി  രൂപതീകേരനിച
തഭാലൂക്കുകേളനിലല എനകഫഭാഴച്ച്ലമന്റെച്ച് പ്രവര്ത്തനലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കു
ന്നതനിനുകവണനി  ടനി  തഭാലൂക്കുകേളനില്  സര്ക്കനിള  ആഫതീസകേള
അനുവദനിക്കഭാനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശവലാം  അയല്  സലാംസഭാനവമഭായനി
അതനിര്ത്തനി പങനിടുന്ന ജനിലകേളനിലല പ്രകദശങ്ങളനില് പരനികശഭാധനകേളുലാം
പകടഭാളനിലാംഗുലാം ശക്തമഭാക്കുന്നതനികലയഭായനി കബഭാര്ഡര് പകടഭാളനിലാംഗച്ച്
യൂണനിറകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശവലാം  സര്ക്കഭാര്
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

9. വകുപച്ച്  നല്കുന്ന  കസവനങ്ങളുലട  ഭഭാഗമഭായനി  കസവനഭാവകേഭാശ
നനിയമത്തനിലുളലപട  26  കസവനങ്ങളനില്  22  എണലാം  ഓണ്
വലനഭാക്കഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.  ആയതനില്  16  എണലാം
പൂര്ണമഭായുലാം  ഓണ്  വലന  ആക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  ബഭാക്കനിയുള്ളവ
ഓണ്വലനഭാക്കുന്നതനിനുകവണ നടപടനി നടനവരുന.

10. ഇ-സര്വതീസച്ച്  സനിസലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടത്തുന്നതനിനച്ച്  എവക്സൈസച്ച്
ഫതീല്ഡച്ച്  ഓഫതീസകേളുലട ഉപകയഭാഗത്തനിനഭായനി  63  കേമ്പപ്യൂടര്, 18
ഓണ്വലന യു.പനി.എസച്ച്.  എന്നനിവ വഭാങ്ങുവഭാന ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

11. 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  പഭാന  ഫണനില്   ഉളലപടുത്തനി
എലലക്സൈസച്ച്  ലലക്രലാം  ലറകക്കഭാര്ഡ്സച്ച് ബപ്യൂകറഭായുലട  ഉപകയഭാഗത്തനിനച്ച്
ഒരു  ലവബച്ച് അധനിഷനിത ആപനികക്കഷന കസഭാഫച്ച് ലവയര് നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  

12. 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  എവക്സൈസച്ച്  അക്കഭാഡമനി
നവതീകേരനിക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി പഭാന ഫണനില് ഉളലപടുത്തനി 2
കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില്  എവക്സൈസച്ച്  കേമ്മേതീഷണര്  സമര്പനിച  സമഗമഭായ
റനികപഭാര്ടച്ച് സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(സനി) 1. എവക്സൈസച്ച്  ലചേക്കച്ച് കപഭാസ്റ്റുകേളനില്  കേലണയച്ച് നര്  കമഭാഡപ്യൂള
സഭാപനിക്കുവഭാന ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  അതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  നനിര്മ്മേനിതനി  കകേന്ദ്രത്തനിനച്ച്  വര്ക്കച്ച്  ഓര്ഡര്
നല്കേനി അവ സഭാപനിക്കുന്ന നടപടനി പുകരഭാഗമനിച്ചു വരുന.
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2.  25  എവക്സൈസച്ച്  ലചേക്കച്ച് കപഭാസ്റ്റുകേളനില്  കസഭാളഭാര്  എല്.ഇ.ഡനി.
വഹമഭാസച്ച് ലഭാമ്പച്ച് സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം മുത്തങ്ങ, ചേനിന്നഭാര് എന്നതീ
എവക്സൈസച്ച്  ലചേക്കച്ച് കപഭാസ്റ്റുകേളനില് കസഭാളഭാര് വലറനിലാംഗച്ച്  സനിസലാം
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുകേയുലാം  ആയതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് അലനര്ട്ടുമഭായനി ബനലപടച്ച് കസഭാളഭാര്  എല്.ഇ.ഡനി.
വഹമഭാസച്ച്  ലഭാമ്പുലാം  കസഭാളഭാര് വലറനിലാംഗച്ച്  സനിസവലാം സഭാപനിക്കു
ന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

3.  14  എവക്സൈസച്ച്  ലചേക്കച്ച് കപഭാസ്റ്റുകേളനില്  സനി.സനി.റനി.വനി.  കേലഭാമറ
സഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച് സര്ക്കഭാരനില്നനിന്നച്ച് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

(ഡനി)  വയനഭാടച്ച്  ജനിലയനിലല മഭാനന്തെവഭാടനി,  പഭാലക്കഭാടച്ച്  ജനിലയനിലല അടപഭാടനി
എന്നനിവനിടങ്ങളനില് ജനവമത്രനി എവക്സൈസച്ച് സസഭാഡച്ച് സഭാപനിചനിട്ടുള്ളതഭാണച്ച്.  മലപ്പുറലാം
ജനിലയനിലല നനിലമ്പൂരുലാം ഇടുക്കനി ജനിലയനിലല കദവനികുളത്തുലാം ജനവമത്രനി എവക്സൈസച്ച്
ഓഫതീസകേള ആരലാംഭനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിച്ചു വരുന. 

കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം കനരനിടഭാന നടപടനി

10 (*68) ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ് :
ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന :
ശതീ  .   എലാം  .   നഇൗഷഭാദച്ച് :
ശതീ  .    ലകേ  .    ആനസലന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  രൂക്ഷമഭായ  വരളചമൂലലാം  സലാംസഭാനത്തുണഭാകയക്കഭാവന്ന  കുടനിലവള്ള
ക്ഷഭാമലാം കനരനിടഭാന ഇതുവലര എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേൾ സസതീകേരനിച്ചുലവന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രശ്നലാം  കനരനിടഭാന  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേലള  എകകേഭാപനിപനിച്ചു
ലകേഭാണ്ടുള്ള പ്രവര്ത്തനലാം സഭാധലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കുടനിലവള്ള  കസഭാതസ്സുകേളനില്  തടയണകേള  ലകേടനിയുലാം  നതീര്ചഭാലുകേള
നനിര്മ്മേനിച്ചുലാം ജലലഭലത ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കുടനിലവള്ള  ക്ഷഭാമലാം  രൂക്ഷമഭായ  പ്രകദശങ്ങളനില്  വഭാഹനങ്ങളനില്
കുടനിലവള്ളലമത്തനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  നനിലവനില്  ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായനി  കേനിടക്കുന്ന  കുളങ്ങളുലാം  കതഭാടുകേളുലാം
കേനിണറുകേളുലാം വൃത്തനിയഭാക്കനി ഉപകയഭാഗകയഭാഗലമഭാക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?
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ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   മഭാതദ്യു  .   ടനി  .   കതഭാമസച്ച്  ):

(എ)  കേഭാലവര്ഷത്തനിലുണഭായ  കുറവച്ച്  പരനിഗണനിചച്ച്  വനിവനിധ  നദനികേളനിലല
ജലദഇൗര്ലഭലത്തനിനുള്ള  സഭാദലത  കേണക്കനിലലടുത്തച്ച്  തഭാലഴെപറയുന്ന  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

1. കസഭാതസ്സുകേളനില് തടയണ ലകേടനിയുലാം നതീര്ചഭാലുകേള നനിര്മ്മേനിച്ചുലാം
കൂടുതല് ജലലഭലത ഉറപ്പുവരുത്തുകേ.

2. ഇറനികഗഷന,  വവദദ്യുത  വകുപ്പുമഭായനി  സഹകേരനിചച്ച്  അവരുലട
ഉടമസതയനിലുള്ള  അണലക്കട്ടുകേളനിലല  ജലലാം  പരമഭാവധനി  കുടനിലവള്ള
ആവശലത്തനിനഭായനി  വനിവനിധ  കസഭാതസ്സുകേളനില്  ലഭലമഭാക്കഭാനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

3. അടനിക്കടനി ലതീക്കുമൂലലാം നഷ്ടലാം സലാംഭവനിക്കുന്ന വനിതരണ വലനുകേള
മഭാറനി  പകേരലാം  പുതനിയവ  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

4. ജലലഭലതയുള്ള സലങ്ങളനില് വപപ്പുവലന ദതീര്ഘനിപനിച്ചു ജലലാം
എത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

5. വഭാടര് അകതഭാറനിറനി കേനിണറുകേളനിലല ലചേളനിയുലാം മണ്ണുലാം നതീക്കലാം ലചേയ
പമ്പനിലാംഗച്ച് കസഷനുകേളനില് ജലലഭലത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

6. റവനപ്യൂ,  തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ വകുപ്പുകേളുലട സഹകേരണകത്തഭാലട
ആവശലമഭായ  സലങ്ങളനില്  കേനികയഭാസ്കുകേള  സഭാപനിചച്ച്  ടഭാങറുകേള
മുകഖന  പരമഭാവധനി  ശുദജല  വനിതരണ  സഇൗകേരലലാം  ഏര്ലപടു
ത്തുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

7. പമ്പനിലാംഗച്ച്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കകേടുവന്ന  പമ്പു
ലസറകേളുലട  അറകുറപണനികേള  സമയബനനിതമഭായനി  നടത്തുന്നതനിനുലാം
കൂടുതല്  പമ്പനിലാംഗച്ച്  ആവശലമഭാലണങനില്  അ ഡതീഷണല്  ഷനിഫ്റ്റുകേള
ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

8. ആവശലമഭാകുന്ന  പക്ഷലാം  വഭാല്വകേള  നനിയനനിചച്ച്  കേരുതല്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

9. ജലശുദതീകേരണശഭാലകേളുലട  സഭാപനിതകശഷനി  പൂര്ണമഭായനി
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ആവശലമഭായ  പുനരുദഭാരണ  പ്രവൃത്തനികേള
നടപനിലഭാക്കനി ശുദജലലഭലത ഉറപഭാക്കുലാം.
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10. നനിയമവനിരുദമഭായനി  ജലലാം  കചേഭാര്ത്തുന്നതുലാം  അനധനികൃത  ഉപകയഭാഗവലാം
മറലാം  കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നതനിനുലാം  ആന്റെനി  വഭാടര്  ലതഫച്ച്  സസഭാഡനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തനലാം  ഉപകയഭാഗലപടുത്തുകേയുലാം  നനിയമഭാനുസൃതമഭായ
നടപടനികേള വകേലക്കഭാള്ളുകേയുലാം ലചേയ്യുന.

11. പ്രതനിമഭാസലാം  50  കേനികലഭാ ലനിററനിനച്ച്  മുകേളനില് ഉപകഭഭാഗലാം കേണക്കഭാക്കുന്ന
പുതനിയ  കേണക്ഷനുകേള  നല്കുന്നതനിനച്ച്  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  നനിയനണലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

12. നനിലവനില്  കൂടുതലഭായനി  ജലലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  വലഭാവസഭായനികേ
വഭാണനിജല  കേണക്ഷനുകേളനില്  ഉപകഭഭാഗത്തനിനച്ച്  നനിയനണലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

13. ജല ശുദതീകേരണശഭാലകേളനില് ബഭാക്കച്ച്  വഭാഷനിലാംഗച്ച്  ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന ജലത്തനിലന്റെ അളവച്ച് കേഴെനിയുന്നത്ര നനിയനനിക്കുനണച്ച്.

14. വളലര  കേഭാലമഭായനി  കകേടഭായ  വഭാടര്  മതീറര്  മഭാറനി  വയഭാത്ത
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കച്ച്  കേണക്ഷന  വനികച്ഛേദനിക്കുവഭാന  കനഭാടതീസച്ച്
നല്കുകേയുലാം തുടര് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരനികേയുലാം ലചേയ്യുന.

കമല്പറഞ  നടപടനികേള  കൂടഭാലത  വരളച  സലാംബനനിച
സനിതനിഗതനികേള  നനിരന്തെരലാം  വനിലയനിരുത്തനി  കവണ  പരനിഹഭാര
നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനണച്ച്.  ഇതനിനകേലാം  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്,
ത ശ്ശൂര്, എറണഭാകുളലാം, തനിരുവനന്തെപുരലാം എന്നതീ സലങ്ങളനില്വചച്ച്
കമഖലഭാടനിസഭാനത്തനില്  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനിലല  ഉകദലഭാഗസരുലട
കയഭാഗലാം വനിളനിചച്ച് വരളച  സലാംബനനിച വനിശദമഭായ അവകലഭാകേന
കയഭാഗങ്ങള നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. പ്രസ്തുത കയഭാഗത്തനില് തതീരുമഭാനനിച
കേഭാരലങ്ങളുലട  പുകരഭാഗതനി  വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനച്ച്  വതീഡനികയഭാ
കകേഭാണ്ഫറനസച്ച് വഴെനി അവകലഭാകേനവലാം നടത്തനിയനിരുന.

ജലനനിധനി പഞഭായത്തുകേളനിലല ജലകസഭാതസ്സുകേളനില് കുടനിലവള്ള
ലഭലത  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി  ഭൂജല  പരനികപഭാഷണ  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുനണച്ച്.  ജല  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  ജലനനിധനി
കേനിണറുകേളനില്  point  recharge,  roof  water  harvesting,  ലചേറുകേനിട
തടയണകേള (small check dams),  Gabion structure, Radial
Arm,  നതീര്ക്കുഴെനികേള,   ഓട  (ഓവച്ച്  ചേഭാല്  നനിര്മ്മേഭാണലാം),  sub
surface  dyke   (ഭൂമനിയുലട  അടനിയനിലുള്ള തടയണകേള),  VCB
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(verticle cross bar),  മണ്ണു സലാംരക്ഷണലാം,  കേനിണറുകേളുലട സലാംരക്ഷണലാം,
കുളങ്ങളുലട  സലാംരക്ഷണലാം  എന്നനിവ  ലചേയ  വരുന.   ജലനനിധനി
രണഭാലാംഘട  പദതനിയനില്  ഇതുവലര  (ബഭാചച്ച്  1.2)  1532
ജലപരനികപഭാഷണ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുനണച്ച്.  അതനില്
ഇതനിനകേലാം 1499 പദതനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  ഇതുമുകഖന എലഭാ
ജലകസഭാതസ്സുകേളനിലുലാം സലാംരക്ഷണലാം ഉറപ്പുവരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

മഴെലവള്ള  സലാംഭരണലാം-ഭൂജല  പരനികപഭാഷണലാം  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയതുമൂലലാം
15  ഗഭാമ  പഞഭായത്തുകേളനിലല  നഭാലഭായനിരകത്തഭാളലാം  കുടുലാംബങ്ങളക്കച്ച്  മഴെലവള്ളലാം
കശഖരനിചച്ച് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനച്ച്  10000  ലനിറര് കശഷനി ലകേഭാള്ളുന്ന സലാംഭരണനികേള
നനിര്മ്മേനിച്ചു  നല്കുകേയുണഭായനി.  സലാംസഭാന  പഭാന  സതീമനില്  ഉളലപടുത്തനി  മഴെ  കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ
സഹഭായകത്തഭാലട നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനി വരുലാംവര്ഷങ്ങളനിലുലാം നടപനിലഭാക്കുവഭാനുള്ള
നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.  പ്രസ്തുത പദതനി വനിദലഭാലയങ്ങളനികലയച്ച് വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  ജലസഇൗഹൃദവനിദലഭാലയലാം  പദതനി  ആസൂത്രണലാം  ലചേയച്ച്  നടപനിലഭാക്കനി
വരുനണച്ച്.  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളനില് മഴെലവള്ള സലാംഭരണത്തനിലന്റെ പ്രഭാധഭാനലവലാം അതുവഴെനി
ജനസമൂഹങ്ങളനികലക്കുലമത്തനിചച്ച്  അവയുലട  ആവശലകേത  തുടങ്ങനിയ  കേഭാരലങ്ങളനില്
കബഭാധവത്കേരണവലാം  ജലദഇൗര്ലഭലത്തനിനുള്ള  ഒരു  പരനിഹഭാര  മഭാര്ഗ്ഗവമഭാണച്ച്
ഇതനിലൂലട ലക്ഷലമനിടുന്നതച്ച്.

കേനിണര് റതീ-ചേഭാര്ജ്ജനിലാംഗച്ച്, കേനിണറുകേളുലട ആഴെലാം കൂടല് എന്നതീ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
കുടനിലവള്ള ക്ഷഭാമലാം രൂക്ഷമഭാകേഭാന കപഭാകുന്നതനിലന്റെ മുനകേരുതലഭായനി ഗഭാമപഞഭായത്തുകതഭാറുലാം
നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  കുടനിലവള്ള  ലഭലത  പൂര്ണമഭാകയഭാ  ഭഭാഗനികേമഭാകയഭാ  ഇലഭാത്ത
പ്രകദശങ്ങളനില്  ഭൂജലപരലകവഷണലാം  നടത്തനി  കുഴെല്  കേനിണറുകേള  നനിര്മ്മേനിചച്ച്  ജല
ലഭലതയുള്ള കേനിണറുകേളനില് ലചേറുകേനിട കുടനിലവള്ള പദതനികേളുലാം ജലലഭലത കുറഞ
കുഴെല്ക്കനിണറുകേളനില് വകേപമ്പച്ച്  ഘടനിപനിചനിട്ടുള്ള ജലവനിതരണവലാം രഭാജതീവച്ച്  ഗഭാനനി
പദതനിയനില് കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപഭാക്കനിവരുന.   2016-17
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ഒരുകകേഭാടനി  രൂപ  ഈ  പദതനിയഭായനി  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.
ഇതനില്  ഒരുകകേഭാടനി  രൂപയുലാം  ലചേലവഴെനിച്ചുകേഴെനിഞ്ഞു.  32  ലചേറുകേനിട  കുടനിലവള്ള  പദതനികേളുലാം
81 കുഴെല്ക്കനിണര്  നനിര്മ്മേഭാണവലാം  20  വകേപമ്പച്ച്  പദതനികേളുലാം  810  ഹഭാന്റെച്ച്പമ്പച്ച്
അറകുറപണനികേളുലാം  ഇതുവലര  ഈ  പദതനിയനിനകേതീഴെനില്  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.
13-1-2017-ലല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവച്ച്  നമ്പര്  ജനി.ഒ.(ആര്റനി.)നമ്പര്  318/2017/ഫനിന.
പ്രകേഭാരലാം  1240.33  ലക്ഷലാം  രൂപ  രഭാജതീവച്ച്  ഗഭാനനി  പദതനിയനില്  വരളചഭാ  ദുരനിതഭാശസഭാസ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.  5505  വകേപമ്പുകേളുലട  അറകുറപണനികേളുലാം 585
ലചേറുകേനിട  കുടനിലവള്ള  പദതനികേളുലട  നവതീകേരണത്തനിനുമുള്ള  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.
ഇതനില്  2163  വകേപമ്പുകേളുലട  അറകുറപണനികേളുലാം  70 ലചേറുകേനിട  കുടനിലവള്ള പദതനികേളുലട
നവതീകേരണവലാം ഇതുവലര പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.
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31-10-2016-ലല 42830/ലകേ3/2016/ഡനി.എലാം.ഡനി. നമ്പര് പരനിപത്രലാം പ്രകേഭാരലാം
സലാംസഭാനത്തച്ച് വരളചഭാ പ്രതനികരഭാധ പ്രതനികേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തുന്നതനിനച്ച്
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പുറലപടുവനിചനിരുന.  പ്രസസ്തുത  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ജല
ഉപകയഭാഗത്തനിലന്റെ മുനഗണനഭാക്രമലാം,  ജലലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനച്ച്  സസതീകേരനികക്കണ
മുനകേരുതലുകേള  എന്നനിവ  സലാംബനനിചച്ച്  വലക്തമഭായ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ജനിലഭാ
കേളക്ടര്മഭാര്ക്കുലാം ബനലപട വകുപ്പുകേളക്കുലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. കുളങ്ങള പുനരുജ്ജതീവനി
പനിക്കുന്നതനിനഭായുള്ള ഹരനിതകകേരളലാം പദതനി ജലകസചേന വകുപച്ച് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണച്ച്.
നനിലവനിലുള്ള ജല കസഭാതസ്സുകേളുലട നവതീകേരണവലാം ശുദതീകേരണവലാം ഉറപഭാക്കുന്നതു
വഴെനി  പ്രഭാകദശനികേ  തലത്തനില്  ജലകസചേനത്തനിനുലാം  കുടനിലവള്ള  വനിതരണത്തനിനുലാം
ഉതകുന്ന ഒരു പുതനിയ ജല ഉപകഭഭാഗ സലാംസഭാരലാം രൂപലപടുത്തുന്നതനിനഭാണച്ച് ഹരനിത
കകേരളലാം പദതനി ഊന്നല് നല്കുന്നതച്ച്.  ഇതനിലന്റെ ആദലഘടമഭായനി  320  കകേഭാടനിരൂപ
ലചേലവനില്  ഏകേകദശലാം  9453  കുളങ്ങള  നവതീകേരനിക്കഭാനഭാണച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.
ഇതനുസരനിചച്ച് കുളങ്ങളനിലല മഭാലനിനലലാം, ലചേളനി, പഭായല് ഇവ നതീക്കലാം ലചേയച്ച് അവയുലട
സലാംഭരണകശഷനി  വര്ദനിപനിചച്ച്  കേഭാര്ഷനികേഭാവശലങ്ങളക്കുലാം  മറ  പഭാരനിസനിതനികേ
ധര്മ്മേങ്ങളക്കുലാം  ജലലഭലത  ഉറപഭാക്കഭാന  സഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  ജലകസചേന  വകുപനിലന്റെ
കനതൃതസത്തനില്  എലാം.എന.ആര്.ഇ.ജനി.എസച്ച്.-ല് ഉളലപടുത്തനി  ജനിലഭാഭരണകൂടലാം
മുകഖനയഭാണച്ച് നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച്. 

(ബനി)  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുമഭായനി  ഇതനികനഭാടകേലാം  തലന്ന  അവകലഭാകേന  കയഭാഗങ്ങള
നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  കകേരള സലാംസഭാന ജലവനിതരണ നനിയമലാം  2008  Sec 38A(2),
46(B),  52(A),  61(A)  എന്നനിവ  പഭാലനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഇതച്ച്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച്
റവനപ്യൂ,  കപഭാലതീസച്ച്,  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണലാം,  കകേരള  ജല  അകതഭാറനിറനി  എന്നതീ
വകുപ്പുകേളനില്നനിനലാം ഉകദലഭാഗസലര ഉളലപടുത്തനിലക്കഭാണച്ച് പരനികശഭാധനഭാ ടതീമനിലന
നനികയഭാഗനിക്കുന്നതനിനച്ച്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത  സനിരലാം  ജലകസഭാതസ്സുകേള
മലനിനമഭാക്കുന്നതച്ച്  തടയുവഭാനഭായനി  കേര്ശനമഭായ  കപഭാലതീസച്ച്  കേഭാവലുലാം  പ്രഭാകദശനികേ
ഭരണകൂടത്തനിലന്റെയുലാം  ജനങ്ങളുലടയുലാം  കമല്കനഭാടവലാം ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനച്ച്  ജനിലഭാ
കേളക്ടര്മഭാര്ക്കച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  കുടനിലവള്ള  കസഭാതസ്സുകേളനില്  തടയണകേള  ലകേടനിയുലാം  നതീര്ചഭാലുകേള
നനിര്മ്മേനിച്ചുലാം  ജലലഭലത  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  ഇതനിനകേലാം  സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.
ആവശലമഭായ  സലങ്ങളനില്  അത്തരത്തനിലുള്ള  കൂടുതല്  പ്രവൃത്തനികേള  ഏലറടുത്തച്ച്
നടപഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്.  ജലനനിധനിയുലട  രണഭാലാംഘട  പദതനിയനില്  വനിവനിധ  കുടനിലവള്ള
കസഭാതസ്സുകേളനില് തടയണകേള ലകേടനി ജലലഭലത ഉറപഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  194  ലചേക്കച്ച്
ഡഭാലാം  (തടയണകേള)  നനിര്മ്മേഭാണലാം ഏലറടുത്തതനില്  157  എണലാം ഇതനിനകേലാം പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.
നതീര്ചഭാലുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ജലനനിധനി  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിടനില.  നതീര്ത്തട
സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  പ്രകൃതനി  വനിഭവങ്ങള  സലാംരക്ഷനിക്കുകേ,  മണനിലന്റെ  ഫലപുഷ്ടനി
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കശഭാഷണലാം  തടയുകേ,  ഭൂജല  വനിതഭാനലാം  തഭാഴുന്നതച്ച്  തടയുകേ,  പഞഭായത്തനിലല
കുളങ്ങള, ലചേറനിയ കതഭാടുകേള എന്നനിവ ആഴെലാം കൂട്ടുകേ, തടയണ നനിര്മ്മേനിക്കുകേ എന്നതീ
പദതനികേള  ലതഭാഴെനിലുറപച്ച്  പദതനിയനില്  മുനഗണന  നല്കേനി  നടപഭാക്കനിവരുന.
കൂടഭാലത  വരളചഭാ  പ്രതനികരഭാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട  ഭഭാഗമഭായനി  ലചേക്കച്ച്  ഡഭാമുകേള
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം കേനഭാലുകേള,  കുളങ്ങള എന്നനിവ  വൃത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുലാം കവണ
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവഭാനുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ഡനി) കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം രൂക്ഷമഭായ പ്രകദശങ്ങളനില്  കേനികയഭാസ്കുകേള സഭാപനിചച്ച്
ജലവനിതരണലാം നടത്തുന്നതച്ച് റവനപ്യൂ വകുപച്ച് വഴെനിയഭാണച്ച്. ഇത്തരലാം സലാംവനിധഭാനങ്ങളക്കച്ച്
ആവശലമഭായ  കുടനിലവള്ളലാം  ജല  അകതഭാറനിറനിയുലട  വനിവനിധ  പദതനികേളനില്  നനിനലാം
നല്കുന്നതഭാണച്ച്.  അടനിയന്തെര  പ്രഭാധഭാനലലാം  കേണക്കനിലലടുത്തച്ച്  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം
രൂക്ഷമഭായ  പ്രകദശങ്ങളനില്  ടഭാങര്  കലഭാറനികേളനില്  കുടനിലവള്ളലാം  എത്തനിക്കുന്നതനിനഭാ
വശലമഭായ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഇത്തരലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  എലഭാ
ജനിലകേളനിലുലാം  ഏലറടുത്തച്ച്  നടത്തനിവരുന.  സലാംസഭാനത്തച്ച്  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം  കനരനിടുന്നതനിനച്ച്
തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിലല  വഭാര്ഡുകേളനില്  വഭാടര്  കേനികയഭാസ്കുകേള
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത വഭാടര് കേനികയഭാസ്കുകേള
പ്രഭാകയഭാഗനികേമലഭാത്തതുലാം  രൂക്ഷമഭായ  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം  കനരനിടുന്നതുമഭായ  പ്രകദശങ്ങളനില്
ജനി.പനി.എസച്ച്.  ഘടനിപനിച  വഭാഹനങ്ങളനില്  കനരനിടച്ച്  കുടനിലവള്ളലാം  എത്തനിക്കുന്നതനിനച്ച്
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ഇ)  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയുലട  പരനിധനിയനില്  വരുന്നതലലങനിലുലാം  ആവശലത്തനിനച്ച്
ജലലഭലതയുള്ള  പഭാറമടകേള,  കുളങ്ങള  തുടങ്ങനിയ  കസഭാതസ്സുകേള  കേലണത്തനി
ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  അവ  ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാനുള്ള  സഭാധലത
പരനികശഭാധനിക്കഭാന  ഫതീല്ഡച്ച്  ഓഫതീസര്ക്കച്ച്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ജലനനിധനിയുലട
രണഭാലാംഘട പദതനിയനില് വനിവനിധ കുടനിലവള്ള കസഭാതസ്സുകേളനില് തടയണകേള ലകേടനി
ജലലഭലത  ഉറപഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  194  ലചേക്കച്ച്ഡഭാലാം  (തടയണകേള)  നനിര്മ്മേഭാണലാം
ഏലറടുത്തതനില്  157  എണലാം  ഇതനിനകേലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  നതീര്ചഭാലുകേളുലട   നനിര്മ്മേഭാണലാം
ജലനനിധനി  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിടനില.  മഭാലനിനല  നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം  ഗഭാമ
പഞഭായത്തുകേളുലട അനനിവഭാരല ചുമതലയഭാണച്ച്.  1994-ലല കകേരള പഞഭായത്തച്ച് രഭാജച്ച്
ആക്ടച്ച്  ലസക്ഷന  219  (എസച്ച്)  ചേവകറഭാ,  മഭാലനിനലകമഭാ,  വനിസര്ജ്ജല  വസ്തുക്കകളഭാ
ജലഭാശയങ്ങളനിലുലാം  ജലകസഭാതസ്സുകേളനിലുലാം  നനികക്ഷപനിക്കുന്നതനിലനതനിലരയുള്ള  നനികരഭാധനലാം
പ്രകേഭാരലാം  ജലഭാശയങ്ങള  മലനിനലപടുത്തുന്നതനിലനതനിലര  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേള
നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനണച്ച്.  ജലഭാശയങ്ങളനിലല  മലനിനതീകേരണലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള ഊര്ജ്ജനിതമഭാക്കുന്നതനിനച്ച് തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളുമഭായനി കചേര്നള്ള
പങഭാളനിത്ത  സമതീപനത്തനിനച്ച്  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്  കൂടുതല്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കഭാവന്നതഭാണച്ച്.  ജലവനിതരണത്തനിനുപകയഭാഗനിക്കുന്ന  ജലകസഭാതസ്സുകേളനില്
ജലമലനിനതീകേരണലാം ഇലലന്നച്ച് ഉറപച്ച് വരുത്തുവഭാനുലാം ഉപകയഭാഗകയഭാഗലമഭാലണന്നച്ച് ജല
അകതഭാറനിറനികയഭാ ഭക്ഷലവകുകപഭാ സഭാക്ഷലലപടുത്തുന്നതനിനുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
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പഭാരമ്പരലകത്തയുലാം സലാംസ്കൃതനികയയുലാം വര്ഗ്ഗതീയവല്ക്കരനിക്കല് 

 11 (*69) ശതീ  .   പുരുഷന കേടലുണനി :
ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര് :
ലപ്രഭാഫ  .    ലകേ  .    യു  .    അരുണന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പഭാരമ്പരലകത്തയുലാം സലാംസ്കൃതനികയയുലാം വര്ഗ്ഗതീയവല്ക്കരനിക്കുന്നതച്ച് തടയഭാന
സഭാലാംസഭാരനികേ രലാംഗത്തച്ച് നടത്തുന്ന ഇടലപടലനിലനക്കുറനിചച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സഭാലാംസഭാരനികേ  വകുപനിനച്ച്  കേതീഴെനിലുള്ള  സഭാപനങ്ങള  സഭാലാംസഭാരനികേ
നകവഭാത്ഥഭാനത്തനിനച്ച്  സഹഭായകേരമഭായ  രതീതനിയനില്  ഉയര്ന്നച്ച്  പ്രവര്ത്തനിക്കഭാനഭായനി
പരനിപഭാടനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി) അനലലാം നനിനലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന കഗഭാത്ര സലാംസ്കൃതനിയുളലപലടയുള്ളവയുലട
ബഹുസസരത  നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനഭായനി  സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുള്ള  സഭാലാംസഭാരനികകേഭാത്സവങ്ങള
ഏലതലഭാമഭാണച്ച്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ&ബനി)  പഭാരമ്പരലകത്തയുലാം  സലാംസ്കൃതനികയയുലാം  വര്ഗ്ഗതീയവത്കേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
ഒറലപട  ചേനില  ശമങ്ങള  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.  ഇതച്ച്  തടയഭാന  സഭാലാംസഭാരനികേ  രലാംഗത്തച്ച്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന എലഭാ സര്ക്കഭാര് സഭാപനങ്ങളുലാം ഇടലപടത്തക്ക രതീതനിയനില് സഭാലാംസഭാരനികേ
സഭാപനങ്ങലള സജ്ജമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
മകതതര  സലാംസഭാരലാം  അനുവര്ത്തനിച്ചുകപഭാരുന്ന  നമ്മുലട  സമൂഹലത്ത  അതനിലന്റെ
അര്ത്ഥവലഭാപ്തനി  മുഴുവന  ഉളലക്കഭാള്ളുന്ന  രതീതനിയനിലുലാം  ലവല്ലുവനിളനികേലള  കനരനിടഭാന
പ്രഭാപ്തമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  സഭാഹനിതല  സഭാലാംസഭാരനികേ  സഭാപനങ്ങലള  മുകന്നഭാടച്ച്  ലകേഭാണ്ടു
കപഭാകേഭാനഭാണച്ച്  സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.  സഭാലാംസഭാരനികേ  കമഖലലയ വര്ഗ്ഗതീയവല്കരനിക്കുന്നതച്ച്
തടയുന്നതനിനുലാം  ജനഭാധനിപതലക്രമത്തനിനച്ച്  അനനിവഭാരലമഭായ  സഭാമുദഭായനികേ  സഭാമൂഹല
അകഭദലാം  പരനികപഭാഷനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  മഭാനവനികേതയ്ക്കുലാം  നകവഭാത്ഥഭാന  മൂലലങ്ങളക്കുലമതനിലര
പ്രതനികലഭാമ ശക്തനികേള നടത്തുന്ന കേടന്നഭാക്രമണലാം പ്രതനികരഭാധനിക്കഭാന സഭാലാംസഭാരനികേ
സഭാപനങ്ങള  മുനകേ  ലയടുത്തച്ച്  പ്രവര്ത്തനിചച്ച്  തുടങ്ങനിയനിട്ടുണച്ച്.  അതനിലന്റെ  ആദല
പടനിയഭാണച്ച് നമുക്കച്ച് ജഭാതനികയഭാ മതകമഭാ ഇല എന്ന പ്രഖലഭാതമഭായ ശതീനഭാരഭായണഗുരു
വനിളലാംബരത്തനിലന്റെ  100-ാം  വഭാര്ഷനികേലാം  വനിവനിധ  സഭാലാംസഭാരനികേ  സഭാപനങ്ങലള
ഉളലപടുത്തനി  ആകഘഭാഷനിക്കഭാന  സര്ക്കഭാര്  മുനകേലയടുത്തതച്ച്.  ഇഇൗ  പരനിപഭാടനി
സലാംസഭാനലമഭാടഭാലകേ ആറഭായനിരകത്തഭാളലാം സലങ്ങളനില് സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണച്ച്.
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സഭാലാംസഭാരനികേ നകവഭാത്ഥഭാനത്തനിനച്ച് ഉതകുന്ന ഇത്തരലാം പരനിപഭാടനികേള തുടര്നലാം
സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കകേരള ലളനിതകേലഭാ അക്കഭാദമനിയുലട കനതൃതസത്തനില് 2017
മഭാര്ചച്ച് 20 മുതല് 29 വലര തൃശ്ശൂരനില് 'പന്തെനികഭഭാജനലാം' കേലഭാകേലഭാമ്പുലാം പന്തെനികഭഭാജനവലാം
സലാംഘടനിപനിക്കുവഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.  നമ്മുലട  സഭാലാംസഭാരനികേ  നകവഭാത്ഥഭാന
നഭായകേന്മഭാലരക്കുറനിച്ചുള്ള പ്രഭഭാഷണ പരമ്പര,  ചേനിത്രകേലഭാ  കേലഭാമ്പച്ച്  എന്നനിവയനിലൂലട
മഹത്തഭായ ആശയങ്ങളുലട  വനിചേനിന്തെനവലാം  ആവനിഷ്കഭാരവലാം  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതനിനുപുറകമ
നഭാനഭാതുറകേളനിലുള്ള ആളുകേലള മത ജഭാതനി പരനിഗണന കൂടഭാലത പലങടുപനിച്ചുലകേഭാണച്ച്
പന്തെനികഭഭാജനലാം  നടത്തഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ഇഇൗ  നനിലയനില്  സഭാലാംസഭാരനികേ
നകവഭാത്ഥഭാനത്തനിനച്ച്  സഹഭായകേരമഭായ  സകന്ദശലാം  നല്കുന്ന  വനിധത്തനിലഭായനിരനിക്കുലാം
'പന്തെനികഭഭാജനലാം'  സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതച്ച്.  നകവഭാത്ഥഭാന  മൂലലങ്ങളുലട  വതീലണടുപനിനുലാം
ചേരനിത്ര തമസരണലത്ത പ്രതനികരഭാധനിക്കുന്നതനിനുലാം വനിവനിധ സഭാലാംസഭാരനികേ സഭാഹനിതല
സഭാപനങ്ങള ഫലപ്രദമഭായ കേര്മ്മേപരനിപഭാടനികേള ആവനിഷ്കരനിച്ചു വരുന.

(സനി)  നമ്മേലളഭാന്നഭാകേണലമങനില്  നമ്മേള  പലതഭായനിരനിക്കണലാം  എന്നതഭാണച്ച്  സഭാമൂഹല
ബഹുസസരതയുലട  കേഭാതല്.  എലഭാത്തനിലനയുലാം  ഒന്നനികലയച്ച്  സമനസയനിപനിക്കഭാനുള്ള
ശമങ്ങളല,  വവവനിധലങ്ങലള  നനിലനനിര്ത്തഭാനുള്ള  ശമങ്ങളഭാണച്ച്  സഭാലാംസഭാരനികേ
രലാംഗത്തച്ച്  പ്രധഭാനലാം  കഗഭാത്ര  സലാംസ്കൃതനിയടക്കലാം  പഭാര്ശസവല്കേരനിക്കലപടവരഭായ
ജനവനിഭഭാഗങ്ങളുലട  സസതസവലാം  സലാംസഭാരവലാം  നനിലനനിര്ത്തഭാനുള്ള  ശമങ്ങള  സഭാലാംസഭാരനികേ
വകുപനിലന്റെ ഭഭാഗത്തുനനിന്നച്ച് ഉണഭാകുനണച്ച്.  പടനികേവര്ഗ്ഗ വകുപനിലന്റെ ആഭനിമുഖലത്തനില്
വര്ഷലാംകതഭാറുലാം  സലാംസഭാനത്തനിലല  രണ്ടു  ജനിലകേളനില്  വചച്ച്  നടത്തലപടുന്ന  പത്തച്ച്
ദനിവസലാം നതീണ്ടുനനില്ക്കുന്ന  'ഗദ്ദേനികേ'  ഉല്പന്ന പ്രദര്ശന വനിപണന കമളയുലാം നഭാടന കേലഭാകമളയുലാം
പരനിപഭാടനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസഭാനത്തനിലല  പടനികേവര്ഗ്ഗ  ജനസമൂഹങ്ങളുലട
സഭാലാംസഭാരനികേ  വവവനിധലവലാം  ബഹുസസരതയുലാം  ലപഭാതുസമൂഹലത്ത  അറനിയനിക്കുന്നതനിലന്റെയുലാം
അവ  നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിലന്റെയുലാം  ഭഭാഗമഭായനി  പഭാരമ്പരല  നൃത്തരൂപങ്ങളുലട  അവതരണലാം,
പഭാരമ്പരല  ഭക്ഷലകമളകേള,  കഗഭാത്ര  സലാംസ്കൃതനിയുലട  പ്രദര്ശനലാം,  വലാംശതീയ  വവദല
ചേനികേനിത്സഭാ  കേലഭാമ്പുകേള,  കേരകേഇൗശല  ഉലന്നങ്ങളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  പ്രദര്ശനലാം
തുടങ്ങനിയവ  സലാംഘടനിപനിക്കഭാറുണച്ച്.  ചേനില  വര്ഷങ്ങളനില്  കകേരളത്തനിലലയുലാം  മറ
സലാംസഭാനങ്ങളനികലതുമഭായ  പഭാരമ്പരല  കഗഭാത്ര  നൃത്തരൂപങ്ങളുലടയുലാം  അവതരണലാം,
ലപയനിന്റെനിലാംഗുകേള,  കേരകേഇൗശല  വസ്തുക്കള  എന്നനിവയുലട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രദര്ശനലാം,
വനിപണനലാം,  പഭാരമ്പരല ഭക്ഷലകമളകേള,  കഗഭാത്ര സലാംസ്കൃതനിയുലട പ്രദര്ശനലാം,  വലാംശതീയ
വവദല  ചേനികേനിത്സഭാ  കേലഭാമ്പുകേള  തുടങ്ങനിയവ  ഉളലപടുത്തനിയുള്ള  കഗഭാത്രകമളകേള
കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗക്കഭാരുലട  സഭാലാംസഭാരനികേ  വപതൃകേവലാം  വവവനിധലവലാം  നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനഭായനി
ഒരുക്കഭാറുണച്ച്.  സഭാലാംസഭാരനികേകേഭാരല  വകുപച്ച്  മഭാര്ചച്ച്  മഭാസത്തനില്  അടപഭാടനിയനില്
കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗ  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കഭായുള്ള  സഭാഹനിതല  കേലഭാമ്പച്ച്,  'കഗഭാത്ര  സലാംസ്കൃതനി'  യുളലപലട
നടത്തുനണച്ച്. 
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പടനികേകഗഭാത്രവര്ഗ്ഗ കുടുലാംബങ്ങളക്കഭായനി ആകരഭാഗല സരക്ഷഭാ പദതനി 

12 (*70) ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതച്ച് കകേഭായ :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷച്ച് :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന :
ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേകഗഭാത്രവര്ഗ്ഗ  കുടുലാംബങ്ങളക്കഭായനി  പ്രകതലകേ ആകരഭാഗല  സരക്ഷഭാ
പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി) പടനികേകഗഭാത്ര വര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കനിടയനില് പടനിണനി മരണലാം ഇലഭാതഭാക്കഭാനഭായനി
നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനികേളുലട വനിശദവനിവരലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തച്ച് നനിലച്ചുകപഭായ, അടപഭാടനിയനിലല കേമ്മേപ്യൂണനിറനി
കേനിചന  സലാംവനിധഭാനലാം പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കഭാന സഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇതനിലന്റെ പ്രകയഭാജനലാം എത്ര
ഊരുകേളനില് ലഭലമഭാകുനലണന്നച്ച് അറനിയഭാക്കഭാകമഭാ?

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

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കച്ച്  ആകരഭാഗല  സലാംരക്ഷണലാം  ഉറപ്പു
വരുത്തുന്നതനിനഭായനി  നടപഭാക്കനി വരുന്ന പദതനിയഭാണച്ച്  സമഗ ആകരഭാഗല സരക്ഷഭാ
പദതനി.  എ.പനി.എല്,/ബനി.പനി.എല്.  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കച്ച്
10,000  രൂപ വലര ചേനികേനിത്സഭാ ലചേലവച്ച് സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനിലുലാം ലമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജച്ച്  ആശുപത്രനികേളനിലുലാം  സഇൗജനലമഭായനി  ലഭനിക്കുന.  ബനി.പനി.എല്.  വനിഭഭാഗത്തനിലല
പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  (വഭാര്ഷനികേ  വരുമഭാനലാം  ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപയനില്
തഭാലഴെയുള്ള) കരഭാഗനികേളക്കച്ച് സലാംസഭാനലത്ത ലതരലഞടുക്കലപട സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേള,
സര്ക്കഭാര് ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജകേള,  കേണ്ണൂര് ജനിലയനിലല  പരനിയഭാരലാം  ലമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജച്ച്,  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ജനിലയനിലല  ശതീചേനിത്തനിര  തനിരുനഭാള  ലമഡനിക്കല്  സയനസച്ച്
ആന്റെച്ച്  റനിസര്ചച്ച്  ഇനസനിറപ്യൂടച്ച്,  റതീജനിയണല്  കേലഭാനസര്  ലസന്റെര്,  ശതീ  അവനിടലാം
തനിരുനഭാള  ആശുപത്രനി,  റതീജനിയണല്  ഇനസനിറപ്യൂടച്ച്  ഓഫച്ച്  ഒഫഭാല്കമഭാളജനി  എന്നതീ
സഭാപനങ്ങള വഴെനി  ചേനികേനിത്സഭാ ലചേലവച്ച്  പൂര്ണമഭായുലാം  സഇൗജനലമഭായനി  ടനി  പദതനി
നടപഭാക്കുന.  ചേനികേനിത്സഭാ ലചേലവച്ച്  50,000  രൂപയനില് അധനികേരനിക്കുകേയഭാലണങനില്
സര്ക്കഭാര്  അനുമതനി  ഉത്തരവനിലൂലട  ചേനികേനിത്സഭാ  ലചേലവച്ച്  അനുവദനിച്ചു  വരുനണച്ച്.
ആശുപത്രനിയനില് സഇൗജനലമഭായനി നല്കേഭാന ഇലഭാത്ത മരുനകേള ആശുപത്രനികയഭാടച്ച്
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അനുബനനിച്ചുള്ള  ലമഡനിക്കല്  കസഭാറുകേളനില്  നനിനലാം  വഭാങ്ങുന്നതനിനുള്ള  ലചേലവച്ച്,
ആശുപത്രനികയഭാടച്ച്  അനുബനനിച്ചുള്ള കഹഭാസനിറല് വനികേസന സമനിതനിയുലട അധതീനതയനിലുള്ള
ലമഡനിക്കല്  കസഭാറുകേളനില്  നനിനലാം  ലഭലമലഭാത്ത  മരുനകേള  പുറത്തച്ച്  ലമഡനിക്കല്
കസഭാറുകേളനില് നനിനലാം വഭാങ്ങുന്നതനിനുള്ള ലചേലവച്ച്, ആശുപത്രനികേളനില് നനിനള്ള ലഭാബച്ച്
ലടസനിലന്റെ  ലചേലവകേള,  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേള/സര്ക്കഭാര്  നനിയനനിത  സഭാപനങ്ങള
എന്നനിവനിടങ്ങളനില് സഇൗജനലമഭായനി ലഭലമഭാകേഭാത്ത ലഭാബച്ച് ലടസ്റ്റുകേള പുറത്തച്ച് നനിനള്ള
സഭാപനങ്ങളനില് നനിനലാം ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള ലചേലവച്ച്,  കരഭാഗനികേളക്കച്ച് ചേനികേനിത്സയഭായനി
അതലഭാവശലലാം  കവണനിവരുന്ന  ചേനികേനിത്സഭാ  ഉപകേരണങ്ങള  ആശുപത്രനികേളനില്  ലഭലമലഭാത്ത
സഭാഹചേരലത്തനില് പുറത്തുനനിനലാം ലഭലമഭാകുന്നതനിനുള്ള ലചേലവച്ച്, കരഭാഗനികേലള ആശുപത്രനിയനില്
എത്തനിക്കുന്നതനിനുലാം  അവശരഭായ  കരഭാഗനികേലള  ചേനികേനിത്സ  കേഴെനിഞച്ച്  വതീടുകേളനില്
എത്തനിക്കുന്നതനിനുലാം മരണമടഞവരുലട മൃതകദഹലാം വതീടുകേളനില് എത്തനിക്കുന്നതനിനുലാം കവണനി
വരുന്ന  യഥഭാര്ത്ഥ  ആലാംബുലനസച്ച്/വഭാഹന  വഭാടകേ,  ആശുപത്രനികേളനില്  കരഭാഗനികേളഭായവര്ക്കച്ച്
സഇൗജനല  ഭക്ഷണലാം  ലഭലമലഭാത്ത അവസരങ്ങളനില്  ഭക്ഷണത്തനിനഭായനി  പ്രതനിദനിനലാം
150  രൂപ  വലരയുള്ള  ലചേലവച്ച്,  ആശുപത്രനികേളനില്  കരഭാഗനികേളഭായവരുലട  കൂടനിരനിപനിനഭായനി
തങ്ങുന്ന ഒരഭാളക്കച്ച് പ്രതനിദനിനലാം 200 രൂപ വലരയുള്ള ലചേലവച്ച് എന്നനിവ ഇഇൗ പദതനി
പ്രകേഭാരലാം അനുവദനിചച്ച് നല്കുന. കൂടഭാലത വകുപച്ച് ഡയറക്ടറുലട അധനികേഭാര പരനിധനിയനില് നനിന്നച്ച്
25,000  രൂപ  വലരയുലാം  കപ്രഭാജക്ടച്ച്  ഓഫതീസര്മഭാര്/വടബല്  ഡവലപ്ലമന്റെച്ച്  ഓഫതീസര്മഭാര്
മുകഖന 5000 രൂപ വലരയുലാം ചേനികേനിത്സഭാ ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുന.

(ബനി)  ആദനിവഭാസനി പടനിണനിമരണങ്ങള ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനുലാം സമഗ ആകരഭാഗല
സലാംരക്ഷണത്തനിനുമഭായനി  കക്ഷമപദതനികേള  സര്ക്കഭാര്  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുലട
ഏകകേഭാപനകത്തഭാലട നടപഭാക്കനി വരുന.  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന വകുപ്പു മുകഖനയുലാം
സഭാമൂഹലനതീതനി,  ആകരഭാഗലലാം,  സനിവനില്  സവപസച്ച്  എന്നതീ  വകുപ്പുകേള  മുകഖനയുലാം
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ മറച്ച്  ഏജനസനികേള മുകഖനയുമഭാണച്ച്  പ്രധഭാനമഭായുലാം  പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി
വരുന്നതച്ച്. ഗര്ഭനിണനികേളക്കുലാം മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മേമഭാര്ക്കുലാം ആകരഭാഗലസലാംരക്ഷണലാം ഉറപ്പു
വരുത്തുന്നതനിനഭായനി  പ്രതനിമഭാസലാം  1000  രൂപ നനിരക്കനില്  ആലകേ  18  മഭാസലാം  ധനസഹഭായലാം
നല്കേനി വരുന്ന ജനനതീ ജന്മരക്ഷ പദതനി,  നപ്യൂടതീഷന റതീഹഭാബനിലനികറഷന ലസന്റെര്
മുകഖന ഭഭാരക്കുറവള്ള കുടനികേളക്കച്ച് പ്രകതലകേ ആകരഭാഗല പരനിരക്ഷ,  സഭാമൂഹലകക്ഷമ
വകുപച്ച്  മുകഖന  ആറച്ച്  മഭാസലാം  മുതല്  ആറച്ച്  വയസ്സുവലരയുള്ള  കുടനികേളക്കച്ച്  കപഭാഷകേഭാഹഭാര
ലഭലത, കുടുലാംബശതീ, എന.ആര്.എല്.എലാം. മുകഖന കേമ്മേപ്യൂണനിറനി കേനിചന, ഭക്ഷലലഭലത
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി പ്രകതലകേ ദുര്ബല കഗഭാത്ര വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുലാം മറച്ച് പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുമഭായനി  ഫുഡച്ച്  സകപഭാര്ടച്ച്  കപ്രഭാഗഭാലാം  എന്നനിവ നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.
അടപഭാടനിയനില് 157 ക്ലസറുകേളഭായനി കേമ്മേപ്യൂണനിറനി കേനിചന ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്. 

(സനി)  സഭാധനിചനിട്ടുണച്ച്.  157  ക്ലസറുകേളഭായനി  തനിരനിചച്ച്  അടപഭാടനിയനിലല  മുഴുവന
ഉഇൗരുകേളനിലുലാം നനിലവനില് കേമ്മേപ്യൂണനിറനി കേനിചലന്റെ പ്രകയഭാജനലാം ലഭലമഭാക്കനി വരുന.
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ഭവന രഹനിതരഭായ പടനികേജഭാതനി കുടുലാംബങ്ങള

13 (*71) ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന :
ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന :
ശതീ  .   മുരളനി ലപരുലനലനി :
ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ഭവന  രഹനിതരഭായ  പടനികേ  ജഭാതനി  കുടുലാംബങ്ങളുലട
കേണലക്കടുപച്ച് നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനച്ച് കശഷലാം
ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിചതു  സലാംബനനിച  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തച്ച് അനുവദനിചതുലാം പണനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന
സഭാധനിക്കഭാത്തതുമഭായ വതീടുകേളുലടയുലാം  അവയനിൽ  പണനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയവയുലടയുലാം
വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയഭാകമഭാ ; എങനിൽ ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) വഭാസകയഭാഗലമലഭാത്ത വതീടുകേള നന്നഭാക്കഭാനഭായനി സഹഭായലാം അനുവദനിക്കുനകണഭാ;
ഉലണങനില് ഈ പദതനിയുലട പ്രവർത്തന പുകരഭാഗതനി സലാംബനനിച വനിശദവനിവരലാം
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

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

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ഭവനരഹനിതരഭായ  പടനികേജഭാതനി  കുടുലാംബങ്ങളുലട  കേണലക്കടുപച്ച്
നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  (2009-ല്  KILA  നടത്തനിയ  സര്കവ  പ്രകേഭാരലാം)  സലാംസഭാനത്തച്ച്
26210  ഭവനരഹനിതരഭായ  പടനികേജഭാതനി  കുടുലാംബങ്ങളുലണന്നച്ച്  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.
ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  പുതുതഭായനി  15000  വതീടുകേള
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച്  അനുമതനി  നല്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  2007-08  മുതല്  2015-16  വര്ഷലാം
വലരയുള്ള  16363  സനില്ഓവര്  വതീടുകേളുലട  പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനുലാം  പുതനിയവയുലട
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുമഭായനി 173,39,11,902 രൂപ ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി) മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തച്ച് അനുവദനിച വതീടുകേളുലട എണലാം - 24887 

പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കഭാത്തവയുലട എണലാം - 11003. 

ഇതനില്  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  വന്നകശഷലാം  പണനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയവയുലട
എണലാം - 3833.
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(സനി)  വഭാസകയഭാഗലമലഭാത്ത  വതീടുകേള  നന്നഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ഭവന  പുനരുദഭാരണ
ധനസഹഭായ പദതനി പ്രകേഭാരലാം 50,000 രൂപ അനുവദനിക്കുനണച്ച്. മുന വര്ഷങ്ങളനില്
ടനി പദതനി പ്രകേഭാരലാം തുകേ അനുവദനിചതുലാം പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാലത അവകശഷനിപനിചതുമഭായ
വതീടുകേളുലട നവതീകേരണത്തനിനുകവണനി 26,81,75,000 രൂപ  (ഇരുപത്തനിയഭാറു കകേഭാടനി
എണ്പത്തനിലയഭാന ലക്ഷത്തനി എഴുപത്തയഭായനിരലാം രൂപ) ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണച്ച്. 

പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗങ്ങളുലട ഉന്നമനത്തനിനഭായനി നടപനിലഭാക്കനിയ പ്രധഭാന
പദതനികേള

14(*72) ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു :
ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി :
ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസച്ച് :
ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അനവര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  സലാംസഭാനലത്ത  പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനിഭഭാഗങ്ങളുലട ഉന്നമനത്തനിനഭായനി നടപനിലഭാക്കനിയ പ്രധഭാന പദതനികേള ഏലതഭാലക്കയഭാലണന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ആദനിവഭാസനി വനിഭഭാഗങ്ങളക്കച്ച് സസന്തെമഭായനി സലവലാം വതീടുലാം ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ആദനിവഭാസനി വനിഭഭാഗങ്ങളനിലല ഭൂരഹനിതര്ക്കഭായനി മനിചഭൂമനി,  പുറകമ്പഭാക്കച്ച്
ഭൂമനി,  കേഭാലഭാവധനി  കേഴെനിഞ  പഭാടഭൂമനി  എന്നനിവ  ഏലറടുത്തച്ച്  വനിതരണലാം  ലചേയഭാന
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ആദനിവഭാസനി ഊരുകേളനില് അടനിസഭാന സഇൗകേരലങ്ങള വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
എലഭാ മഭാസവലാം ലമഡനിക്കല് പരനികശഭാധന നടത്തുന്നതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ) പ്രസസ്തുത വനിഭഭാഗങ്ങളനിലല യുവതതീയുവഭാക്കലള പലങടുപനിചച്ച് ലതഭാഴെനില്കസന
രൂപതീകേരനിചച്ച് കേഭാര്ഷനികേ യനങ്ങളനില് പരനിശതീലനലാം നല്കുന്നതനിനുലാം വനവനിഭവങ്ങള
കശഖരനിചച്ച് വനില്പന നടത്തഭാന ശഭാസതീയ സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഒരുക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

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

(എ)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  സലാംസഭാനലത്ത
പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗങ്ങളുലട ഉന്നമനത്തനിനഭായനി പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപച്ച് മുകഖന
ലമചലപട  വനിദലഭാഭലഭാസലാം,  ആകരഭാഗലലാം,  അടനിസഭാനസഇൗകേരല  വനികേസനലാം,  ഭവനലാം,
ഭൂമനി,  ലതഭാഴെനില് ലഭലമഭാക്കല് എന്നനിവ ലക്ഷലലാം വച്ചുലകേഭാണച്ച് സലാംസഭാനത്തച്ച് ആലകേ
810.16  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  വടബല് സബ്പഭാന പദതനിയനില് വനിവനിധ വനികേസന
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പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  പദതനികേളുലാം  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  പ്രധഭാനലപടവ  ചുവലട
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന. 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് ഭക്ഷല സഹഭായ പദതനി വഴെനി
ദഭാരനിദല നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനത്തനിനഭായനി 83,103 പടനികേവര്ഗ്ഗ കുടുലാംബങ്ങളക്കച്ച് ഭക്ഷലധഭാനല
വനിതരണലാം  നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  അടപഭാടനിയനില്  3.50  കകേഭാടനി  രൂപ  ലചേലവഴെനിചച്ച്
കേമ്മേപ്യൂണനിറനി  കേനിചന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  ടനി  പദതനിയുലട  ഫലമഭായനി
കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവച്ച്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം  ശനിശുമരണ  നനിരക്കച്ച്  ഗണലമഭായനി
കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം സഭാധനിചനിട്ടുണച്ച്.

• പടനികേവര്ഗ്ഗ ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനിയനില് സനില് ഓവര് ആയ
23197  വതീടുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  31-1-2017  വലര
166.78  കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനില്  3945  വതീടുകേള
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

• ഇഇൗ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  6709  കപര്ക്കച്ച്  പുതനിയ  വതീടുകേള
അനുവദനിക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു.

• ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  1199
പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരുലട ഒരു ലക്ഷലാം രൂപ വലരയുള്ള കേടലാം എഴുതനി
തള്ളനി.

അര്ഹരഭായ ഭൂരഹനിതരഭായ പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കച്ച്  ഭൂമനി  ലഭലമഭാക്കു
ന്നതനിനഭായനി  ഭൂമനി  വഭാങ്ങനി  നല്കുന്ന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
ഭൂരഹനിതരഭായ  56  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കച്ച്  25.59  ഏക്കര്  ഭൂമനി
വഭാങ്ങനിയ ഇനത്തനില് 565.76 ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിച്ചു നല്കേനി.

ജനിലഭാതല  വര്ക്കനിലാംഗച്ച്  ഗ്രൂപനിലന്റെ  അനുമതനി  ലഭനിക്കുന്ന  വവദദ്യുതതീകേരണലാം,
കുടനിലവള്ളലാം എന്നനിവയഭായുള്ള പദതനികേളക്കച്ച് സലാംസഭാനതല വര്ക്കനിലാംഗച്ച് ഗ്രൂപനിലന്റെ
അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരുലട  ഭവനങ്ങള സമ്പൂര്ണമഭായനി
വവദദ്യുതതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി മതനിയഭായ തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. 2017 മഭാര്ചനിനച്ച്
മുമ്പച്ച് പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരുലട ഭവനങ്ങള സമ്പൂര്ണ വവദദ്യുതതീകേരണലാം നടത്തുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന. 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം എന.റനി.റനി.എഫച്ച്.
മുകഖന 250 പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച് ഒരു വര്ഷലത്ത സര്ടനിഫനിക്കറച്ച് കകേഭാഴലാം
100 വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച് മൂന്നച്ച് വര്ഷലത്ത ഡനികപഭാമ കകേഭാഴലാം നടത്തനിവരുന.

ഇഇൗ  വര്ഷലാം  മുതല്  ഗ്രൂപച്ച്  സലാംരലാംഭങ്ങളനിലൂലട  പുതനിയ  ലതഭാഴെനില്  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുലാം
അതനിലൂലട കൂടുതല് ലതഭാഴെനിലവസരങ്ങള ഉണഭാക്കുന്നതനിനുമഭായുള്ള സസയലാം ലതഭാഴെനില്
പദതനിക്കഭായനി  5  കകേഭാടനി  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു  വരുന.  2016-17  വര്ഷലാം  കഗഭാത്രസഭാരഥനി  പദതനിയനില്
6,66,57,320  രൂപ  ലചേലവഴെനിചച്ച്  353  സ്കൂളുകേളനില്  പഠനിക്കുന്ന  12831  പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച്  യഭാത്രഭാസഇൗകേരലലാം  നല്കേനി  വരുന.  കമഭാഡല്  റസനിഡനഷലല്
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സ്കൂളുകേള,  ആശമലാം  സ്കൂളുകേള,  കഹഭാസലുകേള  എന്നനിവനിടങ്ങളനിലല  അടനിസഭാന  സഇൗകേരല
വനികേസനത്തനിനഭായനി  ഒരു  വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനി  രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം  വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനി
കഹഭാസലുകേളുലടയുലാം  കമഭാഡല്  റസനിഡനഷലല്  സ്കൂളുകേളുലടയുലാം  നവതീകേരണത്തനിനച്ച്
മഭാനദണ്ഡങ്ങള  തയഭാറഭാക്കുകേയുലാം  ടനി  മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കച്ച്  അനുസരനിചച്ച്  കമഭാഡല്
റസനിഡനഷലല്  സ്കൂള,  കഹഭാസലുകേള  എന്നനിവയുലട  അടനിസഭാന  സഇൗകേരല
വനികേസനത്തനിനുള്ള  ലപ്രഭാകപഭാസലുകേളക്കച്ച്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണച്ച്.
എലഭാ  കഹഭാസലുകേളുലാം  നവതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  KIIFB  മുകഖന  100  കകേഭാടനി  രൂപ
ലചേലവഴെനിചച്ച്  തഭാലഴെപറയുന്ന  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  അലാംഗതീകേഭാരലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

1. തനിരുവനന്തെപുരലാം ജനിലയനില് കുറനിചലനില് എലാം.ആര്.എസച്ച്.  നനിര്മ്മേഭാണലാം
(25 കകേഭാടനി രൂപ).

2. കേണ്ണൂര് ജനിലയനില് ആറളത്തച്ച് പുതനിയ എലാം.ആര്.എസച്ച്. നനിര്മ്മേഭാണലാം (25
കകേഭാടനി രൂപ).

3. കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജനിലയനില് ബദനിയഡുക്കയനില്  ലപണ്കുടനികേളക്കഭായുള്ള
പ്രതീ-ലമടനികേച്ച് കഹഭാസല് നനിര്മ്മേഭാണലാം (5 കകേഭാടനി രൂപ).

4. കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജനിലയനില് കുറനികക്കഭാലനില് ആണ്കുടനികേളക്കഭായുള്ള പ്രതീ-
ലമടനികേച്ച് കഹഭാസല് നനിര്മ്മേഭാണലാം (5 കകേഭാടനി രൂപ).

5. ലകേഭാലലാം ജനിലയനില് അചനകകേഭാവനിലനില് ലപണ്കുടനികേളക്കഭായുള്ള പ്രതീ-
ലമടനികേച്ച് കഹഭാസല് നനിര്മ്മേഭാണലാം (5 കകേഭാടനി രൂപ).

6. ഇടുക്കനി ജനിലയനില് ലനടുങണത്തച്ച് ലപണ്കുടനികേളക്കഭായുള്ള പ്രതീ-ലമടനികേച്ച്
കഹഭാസല് നനിര്മ്മേഭാണലാം (5 കകേഭാടനി രൂപ).

7. എറണഭാകുളലാം ജനിലയനില് ഇടമലയഭാറനില് ലപണ്കുടനികേളക്കഭായുള്ള പ്രതീ-
ലമടനികേച്ച് കഹഭാസല് നനിര്മ്മേഭാണലാം (5 കകേഭാടനി രൂപ).

8. എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനില്  കനരലമലാംഗലത്തച്ച്  ലപണ്കുടനികേളക്കഭായുള്ള
കപഭാസച്ച്ലമടനികേച്ച് കഹഭാസല് നനിര്മ്മേഭാണലാം (5 കകേഭാടനി രൂപ).

9. ഇടുക്കനി  ജനിലയനില്  കകേഭാടഭാലനിപഭാറയനില്   ആണ്കുടനികേളക്കഭായുള്ള
കപഭാസച്ച്ലമടനികേച്ച് കഹഭാസല് നനിര്മ്മേഭാണലാം (5 കകേഭാടനി രൂപ).

10. വനി.റനി.സനി.  ഇടുക്കനിയനില്  പുതനിയ  അക്കഭാഡമനികേച്ച്  കബഭാക്കനിലന്റെയുലാം
കഹഭാസലനിലന്റെയുലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം (10 കകേഭാടനി രൂപ).

11. തനിരുവനന്തെപുരലാം ജനിലയനില് പഭാകലഭാടനില് എസച്ച്.ടനി.  യൂത്തച്ച്  കഹഭാസല്
നനിര്മ്മേഭാണലാം (5 കകേഭാടനി രൂപ).
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എലാം.ആര്.എസച്ച്.-കേളനിലലയുലാം  കഹഭാസലുകേളനിലലയുലാം  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുലട  കേലഭാപരവലാം
കേഭായനികേപരവമഭായ  കേഴെനിവകേള  പരനികപഭാഷനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  'സര്കഗ്ഗഭാത്സവലാം'  എന്ന
കപരനില്  സലാംസഭാനതല  യൂത്തച്ച്  ലഫസനിവലുലാം  'കേളനിക്കളലാം'  എന്ന  കപരനില്  സലാംസഭാനതല
കേഭായനികേകമളയുലാം 'ഗദ്ദേനികേ' എന്ന കപരനില് കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗ നഭാടന കേലഭാകമളയുലാം പ്രദര്ശന
വനിലനകമളയുലാം  സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത  പുനരധനിവസനിപനിച  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരുലട
നനിരവധനി  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  പുനരധനിവഭാസ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുകവണനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ള വടബല് മനിഷനഭായ റനി.ആര്.ഡനി.എലാം.
മുകഖന പുനരധനിവഭാസ കപ്രഭാജക്ടുകേള നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  പ്രധഭാനലപടവ ചുവലട
കചേര്ക്കുന :

• അടനിസഭാന സഇൗകേരലങ്ങളഭായ വതീടച്ച്, കുടനിലവള്ളലാം, കറഭാഡച്ച്, വവദദ്യുതനി 
എന്നനിവയുലട പുകരഭാഗതനി.

• പുനരധനിവസനിപനിക്കലപട  കുടുലാംബങ്ങളുലട  ജതീവനുലാം  സസത്തുലാം  
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  വനഭാതനിര്ത്തനിയനില്  ചുറമതനില്  
നനിര്മ്മേഭാണലാം.

• കൃഷനി,  മൃഗസലാംരക്ഷണലാം,  ക്ഷതീരവനികേസനലാം എന്നനിവയച്ച്  കവണനിയുള്ള  
കപ്രഭാജക്ടുകേള, സസയലാംലതഭാഴെനില് പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള, ആകരഭാഗല
പരനിപഭാലനലാം, വനിദലഭാഭലഭാസപരമഭായനി ഇടലപടല്.

1999-ലല  ഭൂമനി  വകേമഭാറ  നനിയമവലാം  അനലഭാധതീനലപട  ഭൂമനി  പുനനഃസഭാപനിചച്ച്
നല്കേലുലാം നനിയമത്തനിനു കേതീഴെനില് പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കച്ച് കേനികടണ കനടങ്ങള അവര്ക്കച്ച്
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  സഹഭായലാം  നല്കേഭാന  ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതഭാണച്ച്  ഇഇൗ  പദതനി.  ഇഇൗ
നനിയമപ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനലത്ത പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവരുലട ഇടയനിലുള്ള
ഭൂമനി വകേമഭാറലാം നനിയനനിക്കുകേയുലാം അവരുലട അനലഭാധതീനലപട ഭൂമനി പുനനഃസഭാപനിചച്ച്
നല്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുന.  നടപ്പുവര്ഷലാം  ടനി  പദതനിക്കഭായനി  50  ലക്ഷലാം  രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്  കകേന്ദ്രഗവണ്ലമന്റെച്ച്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുള്ള
മഭാര്ഗ്ഗകരഖയച്ച് വനികധയമഭായനി സസയലാം സഹഭായ സലാംഘങ്ങള നടത്തുന്ന യൂണനിറകേളക്കച്ച്
പ്രഭാമുഖലലാം  നല്കേനിലക്കഭാണച്ച്  ക്ലസര്  സമതീപനത്തനിലൂലട  അധനികേ  ഉത്പഭാദനലാം,
മൂലലവര്ദനവച്ച് എന്നനിവ ലക്ഷലമനിടുന്ന വരുമഭാനദഭായകേ പരനിപഭാടനികേളക്കച്ച് മുനഗണന
നല്കുന്ന  പദതനിക്കഭായനി  നടപ്പുവര്ഷലാം  120  ലക്ഷലാം  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.
പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരുലടയുലാം  മറച്ച്  പരമ്പരഭാഗതമഭായനി  വനങ്ങളനില് വസനിക്കുന്നവരുലടയുലാം
നനിയമലാം  (2006)  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ഒരു  കകേഭാടനി  രൂപ  നടപ്പു  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്. 

• പ്രതീ-ലമടനികേച്ച്  കപഭാസച്ച്ലമടനികേച്ച്  തലത്തനില്  പഠനലാം  നടത്തനി  വരുന്ന
പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുലട വസലപന്റെച്ച്, ലലാംപലാം ഗഭാന്റെച്ച്, കപഭാക്കറച്ച്
മണനി  തുടങ്ങനിയ  വനിദലഭാഭലഭാസഭാനുകൂലലങ്ങള  50%  വര്ദനിപനിക്കഭാന
നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  
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• മഹനിളഭാ  സമഖലഭാ  ലസഭാവസറനി  മുകഖന  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനില്
കേമ്മേപ്യൂണനിറനി  കേനിചണ്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  256.92
ലക്ഷലാം രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

• 153825  കുടുലാംബങ്ങളക്കച്ച്  ഓണക്കനിറലാം  14800  കപര്ക്കച്ച്  ഓണകക്കഭാടനിയുലാം
വനിതരണലാം ലചേയ.

• പ്രതീ-ലമടനികേച്ച്  കഹഭാസലുകേളുലട  നവതീകേരണത്തനിനഭായനി  4.99  കകേഭാടനി
രൂപയച്ച് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനി.

• ആദനിവഭാസനി ഉഇൗരുകേളനില് അടനിസഭാന സഇൗകേരല വനികേസനത്തനിനഭായനി
അഡതീഷണല്  വടബല്  സബ്പഭാന  (എ.ടനി.എസച്ച്.പനി.),  ഹഭാലാംലറച്ച്
വനികേസന  പദതനി,  കകേഭാര്പസച്ച്  ഫണച്ച്,  ആര്ടനിക്കനിള  (275),
എസച്ച്.സനി.എ. to  ടനി.എസച്ച്.പനി,  ടനി.ആര്.ഡനി.എലാം.,  നബഭാര്ഡച്ച് ഫണച്ച്
എന്നതീ  പദതനികേളനിലഭായനി  വനിവനിധ  അടനിസഭാന  സഇൗകേരലവനികേസന
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

(ബനി) അര്ഹരഭായ ഭൂരഹനിതരഭായ പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കച്ച് ഭൂമനി ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ഭൂമനി
വഭാങ്ങനി  നല്കുന്ന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  56
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കച്ച്  25.59  ഏക്കര് ഭൂമനി  നല്കേഭാന കേഴെനിഞനിട്ടുണച്ച്.  ഭൂമനി  വഭാങ്ങനി
നല്കുന്നതനിനഭായനി  42  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി  വരുനണച്ച്.
വനഭാവകേഭാശ  നനിയമ  പ്രകേഭാരലാം  4175  കപര്ക്കച്ച്  ഭൂമനി  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  സപ്രതീലാംകകേഭാടതനി  വനിധനിയുലട  അടനിസഭാനത്തനില്
ലഭലമഭായ വനഭൂമനിയനില് നനിനലാം 4000 കപര്ക്കച്ച് കൂടനി ഒകരക്കര് വതീതലാം ഭൂമനി നല്കേഭാന
നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന. അര്ഹരഭായ മുഴുവന ഭവനരഹനിതരഭായ പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കുലാം വതീടച്ച്
അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭായനി സമ്പൂര്ണ ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന.
ആയതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ഭവനരഹനിതരഭായ പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരുലട വനിശദഭാലാംശലാം
ജനിലഭാ ഓഫതീസകേള മുഖഭാന്തെരലാം കശഖരനിക്കുകേയുലാം നഭാളനിതുവലരയഭായനി വനിവനിധ ഭവന
പദതനികേള പ്രകേഭാരലാം 6709 പുതനിയ വതീടുകേള അനുവദനിക്കുകേയുമുണഭായനി. പടനികേവര്ഗ്ഗ
ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  പദതനിയനില്  സനില്  ഓവറഭായ  23197  വതീടുകേളുലട
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  31-1-2017  വലര  166.78   കകേഭാടനി  രൂപ  അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.
ഇതനില് 3945 വതീടുകേള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. ഒടഭാലകേ 247 കകേഭാടനി രൂപയുലട പദതനി
നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

(സനി) റവനദ്യു വകുപ്പുമഭായനി ബനലപടച്ച് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

(ഡനി) ആദനിവഭാസനി ഉഇൗരുകേളനില് അടനിസഭാന സഇൗകേരലങ്ങള വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
അഡതീഷണല്  വടബല്  സബ്പഭാന  പദതനി,  (എ.ടനി.എസച്ച്.പനി.),  ഹഭാലാംലലറച്ച്
വനികേസന  പദതനി,  കകേഭാര്പസച്ച്  ഫണച്ച്,  ആര്ടനിക്കനിള  (275),  എസച്ച്.സനി.എ.  to
ടനി.എസച്ച്.പനി,  ടനി.ആര്.ഡനി.എലാം.,  നബഭാര്ഡച്ച്  ഫണച്ച്  എന്നനിവ  മുകഖന  ആദനിവഭാസനി
ഊരുകേളനില്  അടനിസഭാന  സഇൗകേരലവനികേസന  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.
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പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപനിലന്റെ  നനിയനണത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിച്ചു  വരുന്ന  ലമഭാവബല്
ലമഡനിക്കല്  യൂണനിറകേള  ലസറനില്ലമന്റുകേള  സന്ദര്ശനിചച്ച്  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കച്ച്
ലമഡനിക്കല്  കസവനവലാം  കരഭാഗനികേളക്കച്ച്  സഇൗജനല  മരുനലാം  നല്കേനി  വരുനണച്ച്.
വകുപനിനുകേതീഴെനില്  7  ലമഭാവബല്  ലമഡനിക്കല്  യൂണനിറകേള  പ്രവര്ത്തനിച്ചു  വരുന.
കൂടഭാലത 4 മനിഡച്ച് വവഫറനി ലസന്റെറുകേളുലാം ആറച്ച് ഒ.പനി. ക്ലനിനനിക്കുകേളുലാം ഒരു ആയുര്കവദ
ആശുപത്രനിയുലാം  19  ആയുര്കവദ  ഡനിലസനസറനിയുലാം  പടനികേവര്ഗ്ഗ  സകങതങ്ങളക്കച്ച്
സമതീപലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന.  ഇഇൗ സലാംവനിധഭാനങ്ങള വഴെനി ഊരുകേളനില് ആവശലമഭായ
വവദലസഹഭായലാം ലഭലമഭാക്കുനണച്ച്.

(ഇ)  ഗ്രൂപച്ച്  സലാംരലാംഭങ്ങളനിലൂലടയുലാം  വലക്തനിഗത സലാംരലാംഭങ്ങളനിലൂലടയുലാം  പുതനിയ
ലതഭാഴെനില്  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുലാം  അതനിലൂലട  കൂടുതല്  ലതഭാഴെനിലവസരങ്ങള
ഉണഭാക്കുന്നതനിനുമഭായുള്ള  സസയലാം  ലതഭാഴെനില്  പദതനിക്കഭായനി  5  കകേഭാടനി  രൂപ  വകേയനിരുത്തനി
പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  കേഭാര്ഷനികേ  യനങ്ങളനിലുലാം  മറച്ച്  യനങ്ങളനിലുലാം  പരനിശതീലനലാം
നല്കുന്നതനിനുലാം  വനവനിഭവങ്ങള  കശഖരനിചച്ച്  വനില്പന  നടത്തഭാന  ശഭാസതീയ
സലാംവനിധഭാനങ്ങള  പരനിചേയലപടുത്തുന്നതനിനുമുള്ള  പരനിശതീലനങ്ങളുലാം  നല്കുന്നതനിനച്ച്
വകുപച്ച് നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

മനുഷലനുലാം വനലജതീവനികേളുലാം തമ്മേനിലുള്ള സലാംഘര്ഷലാം 

 15 (*73) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസച്ച് :
ശതീ  .   അനൂപച്ച് കജക്കബച്ച് :
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :
ശതീ  .    അടൂര് പ്രകേഭാശച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് വനവലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മനുഷലനുലാം വനലജതീവനികേളുലാം തമ്മേനിലുള്ള സലാംഘര്ഷലാം ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്
എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച് ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് ലലകേലക്കഭാണനിട്ടുള്ളതച്ച്;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
എലന്തെലഭാലാം;

(ബനി) ഇത്തരലാം സലാംഭവങ്ങള റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയലപടുന്ന കമഖലകേള കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇഇൗ  കമഖലകേളനില്  സലാംഘര്ഷലാം  ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  എലന്തെലഭാലാം
സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണച്ച് ഏര്ലപടുത്തഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ) മനുഷലനുലാം വനലജതീവനികേളുലാം തമ്മേനിലുള്ള സലാംഘര്ഷലാം ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്
നനിലവനില് തഭാലഴെ പറയുന്ന നടപടനികേള വകേലക്കഭാണ്ടുവരുന.
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1. സഇൗകരഭാര്ജ്ജ കേമ്പനികവലനി നനിര്മ്മേനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള പ്രതനികരഭാധലാം.

2. ആനപ്രതനികരഭാധ കേനിടങ്ങുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം.

3. ആനപ്രതനികരഭാധ മതനിലുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം.

4. റഭാപനിഡച്ച്  ലറകസഭാണ്സച്ച്  ടതീമുകേള  രൂപതീകേരനിചച്ച്  വനത്തനിനച്ച്  ലവളനിയനില്
വരുന്ന മൃഗങ്ങലള തനിരനിചച്ച് വനത്തനിനുള്ളനികലയച്ച് അയയ്ക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി.

5. കൃഷനിയനിടങ്ങളനികലയച്ച് ഇറങ്ങുന്ന കേഭാടഭാനകേലള തനിരനിലകേ കേഭാടനികലയച്ച്
തുരത്തുന്നതനിനച്ച്  എലനിഫന്റെച്ച്  സസഭാഡുകേള  മുകഖന  നടത്തുന്ന
പ്രവര്ത്തനലാം.

6. വനത്തനിനകേത്തച്ച്  വനലമൃഗങ്ങളക്കച്ച്  ജല  ലഭലത  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനച്ച്
ജലസലാംഭരണനികേളുലാം ലചേക്കച്ച് ഡഭാമുകേളുലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന പ്രവര്ത്തനലാം.

7. വനത്തനിനകേത്തച്ച്  വനലമൃഗങ്ങളക്കച്ച്  ഭക്ഷണ  ലഭലത  ഉറപ്പു
വരുത്തുന്നതനിനഭായനി ഫലവൃക്ഷങ്ങള നട്ടുവളര്ത്തുന്ന പ്രവര്ത്തനലാം.

8. KIIFB  പദതനിയനിലുളലപടുത്തനി ലറയനില് ലഫനസനിലാംഗച്ച് ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

ടനി  പ്രവര്ത്തനികേള  കൂടുതല്  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  തുടരുന്നകതഭാലടഭാപലാം  മനുഷല-
വനലജതീവനി സലാംഘര്ഷലാം രൂക്ഷമഭായ കമഖലകേളനില് സമകയഭാചേനിതമഭായനി പ്രവര്ത്തനിചച്ച്
സലാംഘര്ഷലാം  ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  പഞഭായത്തച്ച്/മുനനിസനിപഭാലനിറനി  തലത്തനില്  ജനജഭാഗതഭാ
സമനിതനികേള രൂപതീകേരനിചച്ച് പ്രതനികരഭാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തുവഭാനുള്ള നടപടനികേളുലാം
സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

(ബനി) ഉണച്ച്. വനഭാതനിര്ത്തനി പങനിടുന്ന കമഖലകേളുള്ള ജനിലകേളനില് മനിക്കയനിടത്തുലാം
പ്രശ്നങ്ങള  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.  ഏറവമധനികേലാം  പ്രശ്നങ്ങള  റനികപഭാര്ടച്ച്  ലചേയലപടുന്നതച്ച്
വയനഭാടച്ച്, നനിലമ്പൂര്, പഭാലക്കഭാടച്ച്, ഇടുക്കനി കമഖലകേളനിലഭാണച്ച്.

(സനി) ഉത്തരലാം  (എ)യനില് പരഭാമര്ശനിച നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കുള്ള ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ പദതനികേള 

16 (*74) ശതീ  .   ലകേ  .   കുഞനിരഭാമന :
ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി :
ശതീ  .   രഭാജ എബഹഭാലാം :
ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അനവര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭവനരഹനിതരഭായ  പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കച്ച്  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം
പുനരുദഭാരണത്തനിനുമഭായനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള പദതനികേള ഏലതഭാലക്കയഭാലണന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്  അനുവദനിചതുലാം  എന്നഭാല്  നനിര്മ്മേഭാണലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്തതുലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ആരലാംഭനിക്കഭാത്തതുമഭായ  വതീടുകേള  എത്രലയന്നച്ച്
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇത്തരലാം  വതീടുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനി
നഭാവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഭൂരഹനിതരഭായ പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കച്ച്  വതീടച്ച്  വയ്ക്കുന്നതനിനച്ച്  ഭൂമനി  നല്കുന്നതനിനുള്ള
പദതനി നനിലവനിലുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

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

(എ)  സസന്തെമഭായനി  ഭൂമനിയുള്ള  ഭവനരഹനിതരഭായ  പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കച്ച്  ഭവന
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം  പുനരുദഭാരണത്തനിനുമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള പദതനികേളുലാം
അനുവദനിയ്ക്കുന്ന തുകേയുലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന.

1. ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  ധനസഹഭായ  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  3,00,000
രൂപ

2. ദുര്ബല  വനിഭഭാഗ  ഭവന  പുനരധനിവഭാസ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
3,50,000 രൂപ.

3. 5  വര്ഷലാം മുതല് 25 വര്ഷലാം വലര പഴെക്കലാം ലചേന്ന വതീടുകേളുലട
നവതീകേരണത്തനിനഭായനി ഭവന പുനരുദഭാരണ/അഡതീഷണല് റൂലാം
പദതനി പ്രകേഭാരലാം   50,000 രൂപ.

4. നനിലവനിലുള്ള സനില് ഓവര് പദതനിക്കുപുറകമ 2007-08 മുതല്
2012-13  വര്ഷലാം വലര  പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാലത  അവകശഷനിക്കുന്ന
വതീടുകേളക്കച്ച്  പഴെയ  നനിരക്കനില്  ധനസഹഭായത്തുകേ  ലലകേപറനി
യനിട്ടുള്ളവര്ക്കച്ച് നനിലവനില്   വഭാങ്ങനിയ  നനിശ്ചനിത  ഗഡു  തുകേ
അധനികേ ധനസഹഭായമഭായനി അനുവദനിക്കുന്നതനിനച്ച് 18-2-2017-ലല
സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  494/2017/പജപവവനിവ.  പ്രകേഭാരലാം  അനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

5. ഗഭാമവനികേസന  വകുപച്ച്  നടപഭാക്കുന്ന  IAY/PMAY  പദതനികേള
പ്രകേഭാരമുള്ള വതീടുകേളക്കച്ച്  40%  തുകേ പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനികേസന വകുപ്പുകേള നല്കുനണച്ച്.

(ബനി)  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  കേഴെനിഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  (2011  to  2016)  കേഭാലത്തച്ച്
24887  വതീടുകേള  അനുവദനിചതനില്  ആരലാംഭനിചനിടനിലഭാത്ത  3012  വതീടുകേളുളലപലട
11003 വതീടുകേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവഭാന ബഭാക്കനിയുണഭായനിരുന. അതനില് 3833 എണലാം
ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇത്തരലാം വതീടുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനി
യഭാക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.
798/2019
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(സനി)  ഉണച്ച്.  ഭൂരഹനിതരഭായ  പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കച്ച്  വതീടച്ച്  വയ്ക്കുന്നതനിനച്ച്  ഭൂമനി
വഭാങ്ങുന്നതനിനച്ച് (ഭൂരഹനിത പുനരധനിവഭാസ പദതനിപ്രകേഭാരലാം) പഞഭായത്തച്ച് പരനിധനിയനില്
5 ലസന്റെച്ച് ഭൂമനി വഭാങ്ങുന്നതനിനച്ച്  (ഒരു ലസന്റെനിനച്ച്  75,000  രൂപ നനിരക്കനില്) 3,75,000
രൂപയുലാം മുനനിസനിപഭാലനിറനി പരനിധനിയനില് 3 ലസന്റെച്ച് ഭൂമനി വഭാങ്ങുന്നതനിനച്ച്   (ഒരു ലസന്റെനിനച്ച്
1,50,000  രൂപ  നനിരക്കനില്) 4,50,000  രൂപയുലാം കകേഭാര്പകറഷന പരനിധനിയനില്  3
ലസന്റെച്ച് ഭൂമനി വഭാങ്ങുന്നതനിനച്ച് (ഒരു ലസന്റെനിനച്ച്  2,00,000 രൂപ നനിരക്കനില് ) 6,00,000
രൂപയുലാം അനുവദനിച്ചു നല്കുനണച്ച്.   

കമഭാഡല് റസനിഡനഷലല് സ്കൂളുകേള

17 (*75) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫച്ച് :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിലവനിലുള്ള  കമഭാഡല്  റസനിഡനഷലല്  സ്കൂളുകേലള  മനികേവനിലന്റെ
കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കുന്നതനിനച്ച് സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗങ്ങളുലട  പഠന  നനിലവഭാരലാം  ലമചലപടുത്തുന്നതനിനച്ച്
ഇത്തരലാം സ്കൂളുകേള എത്രകത്തഭാളലാം സഹഭായകേരമഭായനി എന്നച്ച് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  എലഭാ ജനിലകേളനിലുലാം പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗങ്ങളക്കഭായനി കമഭാഡല് റസനിഡനഷലല്
സ്കൂളുകേള  ആരലാംഭനിചച്ച്  അവരുലട  പഠനനനിലവഭാരലാം  ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുലാം  അവലര
മുഖലധഭാരയനികലക്കച്ച് ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

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

(എ)  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  വകുപനിനുകേതീഴെനിലുള്ള  എലാം.ആര്.എസച്ച്.-കേലള
മനികേവനിലന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സഭാര്ടച്ച്  ക്ലഭാസച്ച്  റൂലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം,
ലഎ.എസച്ച്.ഒ.  സര്ടനിഫനികക്കഷന  കനടല്  തുടങ്ങനിയവയച്ച്  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.
യുനനിലസഫനിലന്റെ  മഭാനദണ്ഡലാം  അനുസരനിച്ചുള്ള  എലഭാ  അടനിസഭാന  സഇൗകേരലങ്ങളുലാം
ഒരുക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുനണച്ച്.  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന വകുപനിനച്ച്
കേതീഴെനില്  സലാംസഭാനലത്തഭാടഭാലകേ  19  കമഭാഡല്  റസനിഡനഷലല്  സ്കൂളുകേള
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണച്ച്.   പ്രസ്തുത  കമഭാഡല്  റസനിഡനഷലല്  സ്കൂളുകേലള   മനികേവനിലന്റെ
കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി  മഭാറനി  അന്തെഭാരഭാഷ്ട്ര  നനിലവഭാരത്തനികലയച്ച്  ഉയര്ത്തുകേ  എന്നതഭാണച്ച്
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വകുപനിലന്റെ  ലക്ഷലലാം.  ഇതനിനഭായനി  വനിവനിധ  പദതനികേള  എലഭാ  കമഭാഡല്  റസനിഡനഷലല്
സ്കൂളുകേളനിലുലാം നടപനിലഭാക്കനി വരുന.  വകുപനിനച്ച് കേതീഴെനിലുള്ള കമഭാഡല് റസനിഡനഷലല്
സ്കൂളുകേളുലട  അടനിസഭാന   സഇൗകേരലവനികേസനലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി  നനിരവധനി
പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടപനിലഭാക്കനി വരുന. പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച് തഭാമസനിചച്ച്
മനികേച  വനിദലഭാഭലഭാസലാം  നല്കേനി  അവലര  വനിദലഭാസമ്പന്നരുലാം  ലപഭാതു  സമൂഹത്തനിലന്റെ
മുഖലധഭാരയനികലയച്ച്  എത്തനിക്കുകേയുലാം  അതുവഴെനി  ഒരു  ഉന്നത  ജതീവനിതലാം  ലകേടനിപടുക്കുന്നതനിനച്ച്
അവലര പ്രഭാപ്തരഭാക്കുവഭാനുലാം ഇതുവഴെനി ലക്ഷലമനിടുന.  പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപനിനച്ച്
കേതീഴെനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  പ്രസസ്തുത  കമഭാഡല്  റസനിഡനഷലല്  സ്കൂളുകേളനില്  8
എണത്തനില് സഭാര്ടച്ച്  ക്ലഭാസച്ച്  റൂമുകേള സഭാപനിചനിട്ടുണച്ച്.  ടനി  സലാംവനിധഭാനലാം  നനിലവനില്
ഇലഭാത്ത  സ്കൂളുകേളനില്  (10  എണലാം)  സഭാര്ടച്ച്  ക്ലഭാസച്ച്  റൂമുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
ലപ്രഭാകപഭാസലനിനച്ച്  സലാംസഭാനതല  വര്ക്കനിലാംഗച്ച്  ഗ്രൂപച്ച്  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
കൂടഭാലത  പ്രസ്തുത  സ്കൂളുകേളുലട  ലലദനലാംദനിന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുലാം  അടനിസഭാന
സഇൗകേരല  വനികേസനത്തനിനഭായുള്ള   ലകേടനിടലാം,  കടഭായച്ച് ലറകേള,  ശുദജല വനിതരണലാം,
ചുറമതനില്, ടസച്ച് വര്ക്കച്ച്, ലസകേപ്യൂരനിറനി റൂലാം, കുഴെല്ക്കനിണര് എന്നനിവയുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം/
അറകുറപണനി,  സസന്തെമഭായനി  ലകേടനിട   സഇൗകേരലമനിലഭാത്ത കമഭാഡല് റസനിഡനഷലല്
സ്കൂളുകേളക്കച്ച്  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  സഇൗകേരലലാം  ഏര്ലപടുത്തല്  എന്നനിവയ്ക്കുലാം  ഭഇൗതനികേ
സഭാഹചേരലങ്ങള ലമചലപടുത്തുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കുടനികേളക്കഭാവശലമഭായ  ബഞച്ച്,
ഡസച്ച്,  പഠനകമശ, കേടനില്, ലമത്ത, പഠകനഭാപകേരണങ്ങള  എന്നനിവയുലാം ലലലബറനി/
റഫറനസച്ച് പുസകേങ്ങള,  ലലഹസ്കൂള/ഹയര് ലസക്കന്റെറനി സ്കൂളുകേളക്കച്ച് ആവശലമഭായ
സയനസച്ച്/കേമ്പപ്യൂടര്  ലഭാബുകേള,  കേമ്പപ്യൂടര്,  അനുബന  ഉപകേരണങ്ങള,  ലടലനിവനിഷന,
കുടനികേളക്കച്ച് വലക്തനിതസ വനികേസനത്തനിനുലാം  ലതഭാഴെനില് പരനിശതീലനത്തനിലല  കേഭായനികേ
പരനിശതീലനത്തനിനഭായുള്ള  വനിവനിധ പദതനികേളുലാം ഇതനിനഭാവശലമഭായ ഉപകേരണങ്ങള/
യൂണനികഫഭാലാം എന്നനിവ ഇഇൗ പദതനി പ്രകേഭാരലാം  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.   കൂടഭാലത ടനി
സ്കൂളുകേളനില് പഠനിക്കുന്ന പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച് സ്റ്റുഡന്റെച്ച് കപഭാലതീസച്ച് കകേഡറച്ച്,
എന.എസച്ച്.എസച്ച് എന്നതീ പദതനികേളുലാം  '  സര്കഗഭാത്സവലാം  '   എന്ന കപരനില് സലാംസഭാനതല
കേലഭാകമളയുലാം 'കേളനിക്കളലാം' എന്ന കപരനില് സലാംസഭാനതല കേഭായനികേകമളയുലാം നടത്തുന.
എലഭാ പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ   കഹഭാസലുകേളുലാം  നവതീകേരനിക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
എലഭാ എലാം.ആര്.എസച്ച്. കഹഭാസലുകേളുലാം നവതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  Centre for Management & Development
(CMD),  Thiruvananthapuram   വഴെനി  പഠനലാം  നടത്തുകേയുലാം  പഠന  നനിലവഭാരലാം
വനിലയനിരുത്തുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണച്ച്. എലഭാ മഭാസവലാം കചേരുന്ന പനി.ഒ./റനി.ഡനി.ഒ. മതീറനിലാംഗുകേളനില് ഇഇൗ
വനിഷയത്തനികന്മല് ഗഇൗരവകേരമഭായനി ചേര്ച ലചേയ്യുകേയുലാം  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ മഭാറങ്ങള
നടപനിലഭാക്കനി  വരനികേയുലാം  ലചേയ്യുന.   പഭാഠലവനിഷയങ്ങളക്കുപുറകമ   കേലഭാകേഭായനികേ
രലാംഗത്തുലാം കമഭാഡല് റസനിഡനഷലല് സ്കൂളുകേളനില് പഠനിക്കുന്ന കുടനികേളുലട ലലവദഗ്ദ്ധലലാം
കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച് വനിവനിധ പദതനികേള നടപനില് വരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന വകുപനിനുകേതീഴെനില് എലഭാ ജനിലകേളനിലുലാം എലാം.ആര്.എസച്ച്.
തുടങ്ങുന്നതനിനഭാവശലമഭായ സലസഇൗകേരലലാം ലഭലമഭാകുന്ന മുറയച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.
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വനകേനിട ജലകസചേന പദതനികേളുലട നവതീകേരണലാം

18 (*76) ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   നഭാണു :
ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :
ശതീ  .   കകേഭാവൂര് കുഞ്ഞുകമഭാന :
ശതീ  .   ലകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷച്ച് കുമഭാര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത വനകേനിട  ജലകസചേന പദതനികേളുലട  ലമയനിന  കേനഭാലുകേളക്കച്ച്
കകേടുപഭാടുകേള  സലാംഭവനിചതനിനഭാല്  വനകതഭാതനില്  ജലനഷ്ടലാം  സലാംഭവനിക്കുന്നതച്ച്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇത്തരലാം കേനഭാലുകേളുലാം സബച്ച് കേനഭാലുകേളുലാം പുനരുദരനിക്കഭാന എലന്തെലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   മഭാതദ്യു ടനി  .   കതഭാമസച്ച്):

(എ) ഉണച്ച്.

(ബനി)  കേനഭാലുകേളുലടയുലാം സബച്ച് കേനഭാലുകേളുലടയുലാം   അറകുറപണനികേളുലാം  പുനരുദഭാരണ
പണനികേളുലാം   മുനഗണനഭാക്രമത്തനില്  അതതച്ച്  പദതനികേളുലട   വഭാര്ഷനികേ  ആക്ഷന
പഭാനനിലുലാം MNREGA സതീമനിലുലാം ഉളലപടുത്തനി നടപനിലഭാക്കുന.

കുടനികേള ലഹരനി പദഭാര്ത്ഥങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതച്ച് തടയഭാനുള്ള മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള 

19 (*77) ശതീ  .   എലാം  .   നഇൗഷഭാദച്ച് :
ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി :
ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതച്ച് കകേഭായ :
ശതീ  .   ലകേ  .   ലജ  .   മഭാക്സൈനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ലതഭാഴെനിലുലാം

എവക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുടനികേള  മദലലാം,  മയക്കുമരുന്നച്ച്,  പുകേയനില  തുടങ്ങനിയ  ലഹരനി  പദഭാര്ത്ഥങ്ങള
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതച്ച് തടയുവഭാനഭായനി സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള എലന്തെഭാലക്കലയന്നച്ച്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സപ്രതീലാംകകേഭാടതനി  നനിര്കദ്ദേശലത്ത  തുടര്ന്നച്ച്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്
ഏലതങനിലുലാം തരത്തനിലുള്ള നടപടനികേള ആരലാംഭനിചതഭായനി അറനിവകണഭാ;

(സനി)  മദലത്തനിലന്റെയുലാം  ലഹരനി  പദഭാര്ത്ഥങ്ങളുലടയുലാം  ദൂഷലങ്ങലളക്കുറനിചച്ച്
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേലളയുലാം  യുവഭാക്കലളയുലാം  കബഭാധവത്ക്കരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള
കേഭാരലങ്ങള എലന്തെഭാലക്കയഭാലണന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ലതഭാഴെനിലുലാം എലലക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന):

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ലഹരനി  പദഭാര്ത്ഥങ്ങളുലട  ലഭലത  തടയുന്നതനിനച്ച്  എലലക്സൈസച്ച്
വകുപച്ച് ശക്തമഭായ എനകഫഭാഴച്ച്ലമന്റെച്ച് പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനി വരുന. മയക്കുമരുനകേളുലടയുലാം
മദലത്തനിലന്റെയുലാം  ഉപകയഭാഗലാംമൂലമുണഭാകുന്ന  ആകരഭാഗല  പ്രശ്നങ്ങലള  സലാംബനനിചച്ച്
ലപഭാതുജനങ്ങളനില്,  പ്രകതലകേനിചച്ച്  യുവജനങ്ങളക്കുലാം വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കുലാം ഇടയനില്,
അവകബഭാധലാം ഉണഭാക്കുന്നതനിനച്ച് കകേരള സലാംസഭാന ലഹരനിവര്ജ്ജന മനിഷന 'വനിമുക്തനി '  യുലട
ഭഭാഗമഭായനി  ബൃഹത്തഭായ  കബഭാധവത്ക്കരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണച്ച്  സലാംസഭാന
തലത്തനില് എലലക്സൈസച്ച് വകുപനിലന്റെ കനതൃതസത്തനില് നടപനിലഭാക്കനി വരുന്നതച്ച്.  കൂടഭാലത
നനിലവനില് മയക്കുമരുന്നച്ച് വലഭാപനലാം തടയുന്നതനിനഭായനി   എലലക്സൈസച്ച്   ഷഭാകഡഭാ സലാംവനിധഭാനലാം
ഉളലപലടയുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലൂലട  എനകഫഭാഴച്ച്ലമന്റെച്ച്  ശക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.   എലലക്സൈസച്ച്
കേമ്മേതീഷണറുലട  കനതൃതസത്തനിലുള്ള സസഭാഡുലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.
വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളുലട 100 യഭാര്ഡച്ച് ചുറളവനിനുള്ളനില് പുകേയനില ഉലന്നങ്ങളുലട വനിലന
നനികരഭാധനിചനിട്ടുണച്ച്.  യുവഭാക്കളനിലുലാം  കുടനികേളനിലുലാം  മദലലാം,  മയക്കുമരുന്നച്ച്,  പുകേയനില
തുടങ്ങനിയ  ലഹരനി  പദഭാര്ത്ഥങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതച്ച്  തടയുവഭാന  ശക്തമഭായ
എനകഫഭാഴച്ച്ലമന്റെച്ച്  പ്രവര്ത്തനങ്ങകളഭാലടഭാപലാം  ലലവവനിദലമഭാര്ന്ന  ലഹരനിലക്കതനിലരയുള്ള
കബഭാധവത്ക്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം നടത്തനിവരുന.  ലഹരനി വനിരുദ ക്ലബ്ബുകേള,
എസച്ച്.പനി.സനി.,  എന.എസച്ച്.എസച്ച്.,  അയല്ക്കൂടങ്ങള,  റസനിഡനഷലല്  അകസഭാസനികയഷനുകേള,
കുടുലാംബശതീ,  സലാംസഭാന  ലലലബറനി  കേഇൗണ്സനില്,  മദലവര്ജ്ജന  സമനിതനികേള,
വനിദലഭാര്ത്ഥനി-യുവജന-മഹനിളഭാ-സന്നദസലാംഘടനകേളുലട പങഭാളനിത്തകത്തഭാടുലാം സഹകേ
രണകത്തഭാടുലാം കൂടനി  'ലഹരനി  മുക്ത  കകേരളലാം'  എന്ന  ലക്ഷലലാം  സഭാക്ഷഭാത്കേരനിക്കു
ന്നതനിനഭായനി വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളനിലുലാം യുവജനങ്ങളനിലുലാം ലപഭാതുസമൂഹത്തനിലുലാം ശക്തമഭായ
കബഭാധവത്ക്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടപനിലഭാക്കനി വരുന.  സ്കൂള പരനിസരങ്ങളനില്
ലഹരനിവസ്തുക്കളുലട  വനിപണനവലാം  ഉപകഭഭാഗവലാം  നനികരഭാധനിചച്ച്  എനകഫഭാഴച്ച്ലമന്റെച്ച്
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തനി  വരുന.  അനലസലാംസഭാനങ്ങളനില്  നനിനലാം  കേഞഭാവച്ച്
അടക്കമുള്ള ലഹരനി പദഭാര്ത്ഥങ്ങള സലാംസഭാനകത്തയച്ച് കേടത്തനിലക്കഭാണ്ടു വരുന്നതച്ച്
തടയുന്നതനിനഭായനി  എലലക്സൈസച്ച്  ലചേക്കച്ച് കപഭാസ്റ്റുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനവലാം  അതനിര്ത്തനി
പ്രകദശങ്ങളനില്  കബഭാര്ഡര്  പകടഭാളനിലാംഗച്ച്  യൂണനിറകേളുലട  പ്രവര്ത്തനവലാം   ശക്തനി
ലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  ലടയനിന  മുഖഭാന്തെരമുള്ള  ലഹരനിവസ്തുക്കളുലട  കേടത്തച്ച്  തടയുന്നതനിനച്ച്
കപഭാലതീസച്ച്,  ലറയനില്ലവ,  ആര്.പനി.എഫച്ച്.  വനിഭഭാഗങ്ങളുമഭായനി  സഹകേരനിചച്ച്  കേര്ശനമഭായ
പരനികശഭാധനകേള നടത്തുന.   മദലലാം,  മയക്കുമരുനകേള,  പുകേയനില  ഉല്പന്നങ്ങള
മുതലഭായവയുലട  ഉല്പഭാദനലാം, കേടത്തച്ച്, വനിപണനലാം, വനില്പന, ഉപകഭഭാഗലാം തുടങ്ങനിയ
അബ്കേഭാരനി/എന.ഡനി.പനി.എസച്ച്./എലാം.&റനി.പനി./കകേഭാട്പ കുറകൃതലങ്ങള സലാംബനനിച
വനിവരങ്ങളുലാം  പരഭാതനികേളുലാം  ലപഭാതുജനങ്ങളനില്  നനിനലാം  വനിവനിധ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂലട
സസതീകേരനിചച്ച് സമയബനനിതമഭായനി നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനണച്ച്.
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സലാംസഭാനത്തച്ച് ചുമയ്ലക്കതനിലര ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന കേഫച്ച് സനിറപ്പുകേള,  ജതീവന
രക്ഷഭാമരുനകേള  ഉളലപലടയുള്ള  ചേനില  മരുനകേള  ലഹരനി  മരുനകേളഭായനി
വലഭാപകേമഭായനി,  പ്രകതലകേനിചച്ച്  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേള  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതഭായനി  അറനിവച്ച്
ലഭനിചതനിലനത്തുടര്ന്നച്ച്  സ്കൂളുകേളുലട  പരനിസരങ്ങളനിലുള്ള   ലമഡനിക്കല്  കസഭാറുകേളനില്
ഇത്തരത്തനിലുള്ള മരുനകേളുലട വനിപണനലാം കഡഭാക്ടറുലട കുറനിപടനി ഇലഭാലതയഭാകണഭാ
നല്കുന്നലതനലാം,  ഇത്തരലാം  മരുനകേള  വളലരക്കൂടുതലഭായനി  കസഭാക്കച്ച്  ലചേയച്ച്
വനിപണനലാം  നടത്തുനകണഭാലയനലാം  പരനികശഭാധനിചച്ച്  കകേസച്ച്  രജനിസര്  ലചേയ്യുവഭാന
എലലക്സൈസച്ച്  വകുപനിനച്ച്  അധനികേഭാരമനിലഭാത്തതനിനഭാല്  ടനി  വനിഷയത്തനിലന്റെ  ഗഇൗരവലാം
മുന്നനില്  കേണച്ച്  ഡ്രഗ്സച്ച്  കേണ്കടഭാള  വകുപനിലല  മുതനിര്ന്ന  ഉകദലഭാഗസരുമഭായനി
വനിശദമഭായ  ചേര്ച  നടത്തുകേയുലാം  ആയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  സലാംസഭാനത്തച്ച്
ഇത്തരലാം മരുനകേള കൂടുതലഭായനി  വനിറഴെനിക്കലപടുനലവന്നച്ച്   സലാംശയലാം  കതഭാനന്ന
ലമഡനിക്കല്കഷഭാപ്പുകേളനില്  ടനി  സഭാപനങ്ങളുലട  ലലദനലാംദനിന  പ്രവര്ത്തനലത്ത
ബഭാധനിക്കഭാത്ത തരത്തനില് അതതച്ച് ജനിലകേളനിലല ഡ്രഗ്സച്ച് കേണ്കടഭാള  ഉകദലഭാഗസരുമഭായനി
കചേര്ന്നച്ച് വനിശദമഭായ  പരനികശഭാധന നടത്തുവഭാന എലഭാ ജനിലകേളനിലലയുലാം ലഡപപ്യൂടനി
എലലക്സൈസച്ച് കേമ്മേതീഷണര്മഭാര്ക്കച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണച്ച്.

(ബനി) ഇല.

(സനി) മദലത്തനിലന്റെയുലാം മറച്ച് ലഹരനി പദഭാര്ത്ഥങ്ങളുലടയുലാം ദൂഷലവശങ്ങലളക്കുറനിചച്ച്
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേലളയുലാം  യുവജനങ്ങലളയുലാം  കബഭാധവല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സലാംസഭാനത്തച്ച്
സ്കൂള/കകേഭാകളജകേള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചച്ച്  നനിലവനില്  2542  ലഹരനി  വനിരുദ  ക്ലബ്ബുകേള
പ്രവര്ത്തനിച്ചു  വരുനണച്ച്.  ലഹരനി  വനിരുദ  ക്ലബ്ബുകേള,  എസച്ച്.പനി.സനി.,  എന.എസച്ച്.എസച്ച്,
കുടുലാംബശതീ,  സലാംസഭാന  ലലലബറനി  കേഇൗണ്സനില്,  മദലവര്ജ്ജന  സമനിതനികേള,
വനിദലഭാര്ത്ഥനി-യുവജന-മഹനിളഭാ-സന്നദ  സലാംഘടനകേളുലട  പങഭാളനിത്തകത്തഭാടുലാം
സഹകേരണകത്തഭാടുലാംകൂടനി  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേലളയുലാം  യുവജനങ്ങലളയുലാം  കബഭാധവത്ക്കരനി
ക്കുന്നതനിനുകവണനി ലലവവനിദലങ്ങളഭായ പരനിപഭാടനികേളഭാണച്ച് നടത്തനിവരുന്നതച്ച്.  ലഹരനി
വനിരുദ കബഭാധവത്ക്കരണ ലസമനിനഭാറുകേള,  ലഹരനി വനിരുദ ആശയങ്ങളടങ്ങനിയ
ഹ്രസസചേനിത്രങ്ങള,  കബഭാധവത്ക്കരണ ക്ലഭാസ്സുകേള,  പനി.റനി.എ.കേളുമഭായനി  സഹകേരനിച്ചു
ലകേഭാണച്ച്  കബഭാധവത്ക്കരണ  മതീറനിലാംഗുകേള  എന്നനിവയുലാം  സലാംഘടനിപനിചച്ച്  വരുനണച്ച്.
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേള,  അദലഭാപകേര്,  രക്ഷനിതഭാക്കള  എന്നനിവര്ക്കച്ച്  കപരച്ച്  വനിവരലാം
ലവളനിലപടുത്തഭാലത  ലഹരനി  വസ്തുക്കളുലട  വനിപണനലാം,  ഉപകഭഭാഗലാം  എന്നനിവ
അറനിയനിക്കുന്നതനിനഭായനി  1385  സ്കൂള/കകേഭാകളജച്ച്  കേലഭാമ്പസകേളനില്  പരഭാതനിലപടനി
സഭാപനിച്ചു  കേഴെനിഞ്ഞു.  മുഴുവന  സ്കൂള/കകേഭാകളജച്ച്  കേലഭാമ്പസകേളനില്  ഇത്തരത്തനില്
പരഭാതനി ലപടനികേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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വനിദലഭാര്ത്ഥനികേലളയുലാം  യുവജനങ്ങലളയുലാം  ലഹരനിലക്കതനിലരയുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്
പങഭാളനികേളഭാക്കുന്നതനിനുലാം കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായുലാം അന്തെഭാരഭാഷ്ട്ര മയക്കു മരുന്നച്ച്
വനിരുദ  ദനിനഭാചേരണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ലഹരനി  വനിരുദ  പ്രവര്ത്തനലാം  നടത്തുന്ന
മനികേച  സലാംഘടന,  സലാംഘടന  പ്രവര്ത്തകേന,  മനികേച  പ്രവര്ത്തനലാം  നടത്തുന്ന
സ്കൂള/കകേഭാകളജച്ച്  ലഹരനി  വനിരുദ  ക്ലബ്ബുകേള,  ക്ലബച്ച്  പ്രവര്ത്തകേര്,  ക്ലബ്ബുകേള
പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്ന  മനികേച  ലഹരനി  വനിരുദ  ആശയങ്ങളടങ്ങനിയ   മഭാഗസനിനുകേള,
മഭാഗസനിന സൃഷ്ടനികേള എന്നനിവയച്ച് അവഭാര്ഡുലാം പ്രശലാംസഭാപത്രവലാം നല്കേനി വരുനണച്ച്.
സലാംസഭാന  സ്കൂള  കേകലഭാത്സവകത്തഭാടനുബനനിചച്ച്  എലഭാ  വര്ഷവലാം  ലഹരനിവനിരുദ
കബഭാധവല്ക്കരണ  പവലനിയന  ഒരുക്കനി  പ്രദര്ശനലാം  നടത്തനിവരുന.  കദശതീയ
യുവജനദനിനത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ജനിലയനിലല  സ്കൂള/കകേഭാകളജച്ച്
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേലള പലങടുപനിച്ചുലകേഭാണച്ച് “ലഹരനിലക്കതനിലര യുവതസലാം” എന്ന വനിഷയത്തനില്
കപഭാസര് രചേന മത്സരലാം നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതഭാണച്ച്.   “വനിമുക്തനി ”മനിഷലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
2017  ജനുവരനി  30-നച്ച്  സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ  സ്കൂള  അസലാംബനികേളനിലുലാം  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുലാം,
അദലഭാപകേരുലാം  ലഹരനിലക്കതനിലര  പ്രതനിജ്ഞ  എടുത്തനിട്ടുണച്ച്.  പനി.റനി.എ.കേളുമഭായനി
സഹകേരനിച്ചുലകേഭാണച്ച്  ലഹരനിയുലട  ദൂഷലവശങ്ങള  കബഭാധലലപടുത്തുന്നതനിനച്ച്  2815
കബഭാധവത്ക്കരണ  ക്ലഭാസ്സുകേളുലാം,  ലപഭാതുവഭായനി  2527  കബഭാധവത്ക്കരണ  പരനിപഭാടനികേളുലാം
ചേര്ചകേളുലാം പ്രഭഭാഷണങ്ങളുലാം നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതഭാണച്ച്. 

കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി

20(*79) ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫച്ച് :
ശതീ  .   എല്കദഭാസച്ച് കുന്നപനിള്ളനി :
ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ജലവനിഭവ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  അനുഭവലപടുന്ന  അതനിരൂക്ഷമഭായ  കുടനിലവള്ള  ക്ഷഭാമലാം
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച് എലന്തെഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തച്ച് പണനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാലത കേനിടക്കുന്ന എത്ര കുടനിലവള്ള
പദതനികേള  നനിലവനിലുണച്ച്;  ഇതനില്  കകേന്ദ്ര/വനികദശ  ധനസഹഭായകത്തഭാലട  നടപനിലഭാക്കുന്ന
പദതനികേള ഏലതഭാലക്കയഭാണച്ച്;

(സനി)  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ശുദജല  പദതനികേളക്കഭായനി
കകേന്ദ്രലാം  എത്ര  തുകേ  അനുവദനിചനിട്ടുലണനലാം  ഇഇൗ  വര്ഷലാം  ഇതുവലര  എത്ര  തുകേ
ലഭനിചനിട്ടുലണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ഡനി) കകേരളലാം രൂക്ഷമഭായ വരളചലയ അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുവഭാന കപഭാകുന എന്ന
മുന്നറനിയനിപ്പുകേള  കേനിടനിയ  സഭാഹചേരലത്തനില്  അതച്ച്  കനരനിടുവഭാന  2016  നവലാംബര്,
ഡനിസലാംബര് മഭാസങ്ങളനിലുലാം  2017  ജനുവരനിയനിലുലാം ജല വനിഭവ വകുപച്ച് അവകലഭാകേന
കയഭാഗങ്ങള  കചേര്ന്നനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്  പ്രസ്തുത  കയഭാഗങ്ങളനില്  എടുത്ത
തതീരുമഭാനവലാം അതച്ച് നടപനിലഭാക്കുവഭാന ലലകേലക്കഭാണ നടപടനികേളുലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   മഭാതദ്യു ടനി  .   കതഭാമസച്ച്):

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  അനുഭവലപടുന്ന  അതനിരൂക്ഷമഭായ  കുടനിലവള്ള  ക്ഷഭാമലാം
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  കസഭാതസ്സുകേളനിലലയുലാം  (കേനിണറുകേളനിലല)  നതീര്ചഭാലുകേളനികലയുലാം
ലചേളനിയുലാം  മഭാലനിനലങ്ങളുലാം  നതീക്കനി,  ജലലഭലത  ഉറപ്പുവരുത്തഭാറുണച്ച്.  കൂടഭാലത
തഭാല്ക്കഭാലനികേ തടയണകേള നനിര്മ്മേനിച്ചുലാം തടയണകേളുലട കകേടുവന്ന ഷടറുകേള മഭാറനി
സഭാപനിച്ചുലാം  പരമഭാവധനി  ലവള്ളലാം  സലാംഭരനിചച്ച്  പമ്പനിലാംഗച്ച്  സഗമമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേളുലാം  സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.   കകേടുവന്ന  കമഭാകടഭാര്  പമ്പുലസറകേള   നന്നഭാക്കനി
പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കുകേയുലാം  ലലപപച്ച്  ലലലനുകേളുകടയുലാം  വഭാല്വകേളുലടയുലാം  അറകുറപണനികേള
നടത്തനിയുലാം ജലനഷ്ടലാം ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  മഴെയുലട
കുറവമൂലലാം  കകേരളത്തനിലല  എലഭാ  ജനിലകേളുലാം  വരളചഭാബഭാധനിത  പ്രകദശമഭായനി  പ്രഖലഭാപനിച
സഭാഹചേരലത്തനില് എലഭാ ജനിലകേളനിലുലാം  അകതഭാറനിറനിയുലട ഉകദലഭാഗസരുലട കയഭാഗലാം
ഡനിസലാംബര്  മഭാസലാം  കചേര്ന്നച്ച്  നനിലവനിലല  സനിതനി  വനിലയനിരുത്തുകേയുണഭായനി.
കസഭാതസ്സുകേളനിലല  ജല  ലഭലത,  അതുവലര  നടത്തനിയ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള,  വരളച
ബഭാധനിക്കുവഭാന സഭാധലതയുള്ള സതീമുകേളുലട വനിവരങ്ങള, വരളചയുമഭായനി ബനലപടച്ച്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങള, 2017  കമയച്ച്  മഭാസത്തനിനുള്ളനില് പണനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി
കേമ്മേതീഷന  ലചേയഭാവന്ന  പദതനികേളുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള   എന്നനിവ  സലാംബനനിചച്ച്
വനിശദമഭായ  അവകലഭാകേനലാം  നടത്തുകേയുണഭായനി.  അടനിയന്തെരമഭായനി  പദതനികേള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  തടസമഭായനിരുന്ന  സലലാം  ഏലറടുക്കല്,  കറഭാഡച്ച്  മുറനിക്കല്
മുതലഭായ പ്രശ്നങ്ങളക്കച്ച് പരനിഹഭാരമുണഭാക്കുവഭാനുലാം  കേഴെനിഞ്ഞു.

വരളചഭാ  പ്രതനികരഭാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഉഇൗര്ജ്ജനിതമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി  കേണ്കടഭാള റൂലാം തുറന്നനിട്ടുണച്ച്.  ജനിലഭാടനിസഭാനത്തനിലുള്ള
കേണ്കടഭാള റൂമുകേളുലട കഫഭാണ് നമ്പര് പത്രമഭാധലമങ്ങളനിലുലാം  പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.
ഇതച്ച് കൂടഭാലത 1800-425-5313 എന്ന കടഭാളഫതീ നമ്പറനില് 24 x7 പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
ഒരു കകേന്ദ്രതീകൃത കേണ്കടഭാള റൂലാം ലഹഡച്ച് ഓഫതീസനില് പ്രവര്ത്തനലാം തുടങ്ങനിയനിട്ടുണച്ച്.
വരളചഭാ  ദുരനിതഭാശസഭാസ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  ലപഭാതുജനങ്ങളുലട
പരഭാതനിയനികന്മല്  സതസര  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുന  എന്നച്ച്  ഉറപഭാക്കഭാനുലാം  ഒരു
Drought  Management  Cell  ലഹഡച്ച്  ഓഫതീസനില്  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇതുമഭായനി
ബനലപട്ടുള്ള  സകന്ദശങ്ങള  ഉടനടനി  ഉകദലഭാഗസതലത്തനില്  ലലകേമഭാറഭാനുലാം
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തത്സമയലാം ആശയവനിനനിമയലാം നടത്തഭാനുമഭായനി ഫതീല്ഡച്ച് എഞനിനതീയര്മഭാലരലയലഭാലാം
ഉളലക്കഭാള്ളനിചച്ച്  ഒരു  വഭാടച്ച്സച്ച് ആപച്ച്  ഗ്രൂപച്ച്  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  ലപഭാതുജനങ്ങളുലട
പരഭാതനിയനികന്മല്  സസതീകേരനിക്കുന്ന  നടപടനികേള  അവലര  അറനിയനിക്കുവഭാനഭായനി  ഒരു
SMS Gateway  ഉപകയഭാഗലപടുത്തുനണച്ച്.  ജലകസഭാതസ്സുകേളനില് ജലലഭലത ഉറപ്പു
വരുത്തുന്നതനിനഭായനി  തടയണ  ലകേട്ടുകേ,  ജലലാം  പമ്പച്ച്  ലചേയഭാന  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന
കേനിണറുകേള  വൃത്തനിയഭാക്കുകേ,  ഗലഭാലറനികേളനില്  തടസങ്ങള  നതീക്കനി  നതീലരഭാഴുക്കച്ച്
സഗമമഭാക്കുകേ  എന്നനിവ  പ്രഭാകദശനികേമഭായ  സഭാഹചേരലലാം  പരനിഗണനിചച്ച്  ലചേയ്യുവഭാനുള്ള
നനിര്കദ്ദേശവലാം  നല്കേനിയനിരുന്നതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  വനിവനിധ  കുടനിലവള്ള
പദതനികേളനിലഭായനി ഏകേകദശലാം 2 കകേഭാടനി രൂപയുലട 50 പ്രവൃത്തനികേള ലചേയകേഴെനിഞ്ഞു.
ഇതനില്  ഇരുപത്തകഞഭാളലാം  പ്രവൃത്തനികേള  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  തടയണ  ലകേട്ടുന്നതനിനഭാണച്ച്.
ബഭാക്കനിയുള്ള പ്രവൃത്തനികേള പ്രധഭാനമഭായുലാം പമ്പനിലാംഗച്ച്  കസഷനനികലയ്ക്കുള്ള നതീലരഭാഴുക്കച്ച്
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള പ്രവൃത്തനികേളഭാണച്ച്.  വരളചയുമഭായനി ബനലപടച്ച് കുടനിലവള്ള
വനിതരണലാം ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാനഭായനി ഏകേകദശലാം 116 കകേഭാടനികയഭാളലാം രൂപയുലട  വനിവനിധ
പദതനികേള എലഭാ ജനിലകേളനില് നനിനലാം ഇതനിനകേലാം ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇകപഭാള അനുവദനിച 40
കകേഭാടനി  രൂപയ്ക്കുള്ള പദതനികേള ഇതനില് നനിനലാം മുനഗണനഭാക്രമത്തനില് നനിശ്ചയനിചച്ച്
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുവഭാനുള്ള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയഭാലുടന
തലന്ന  ഇഇൗ  പ്രവൃത്തനികേള  യുദകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.
നനിലവനിലല  കസഭാതസ്സുകേള  പൂര്ണമഭായുലാം  തടസലപടുന്ന  സനിതനി  ഉണഭായഭാല്  ലപലടന്നച്ച്
പ്രകയഭാജനലപടുത്തഭാവന്ന  കുളങ്ങള,  ഉകപക്ഷനിച  കേസഭാറനികേള  തുടങ്ങനിയ  കസഭാതസ്സുകേലള
പറനിയുള്ള  വനിവരങ്ങള  കശഖരനിച്ചുവയ്ക്കുവഭാന  എക്സൈനികേപ്യൂടതീവച്ച്  എഞനിനതീയര്മഭാകരഭാടച്ച്
നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇതുകൂടഭാലത  ആവശലമഭായ  സലങ്ങളനില്  കുഴെല്ക്കനിണര്
നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാനുള്ള  സഭാദലതയുലാം  പരനിഗണനിക്കുലാം.  അടനിയന്തെരമഭായനി  കുടനിലവള്ള
വനിതരണലാം ടഭാങര് കലഭാറനി വഴെനി നടത്തുവഭാനഭായനി ജലലാം നനിറയ്ക്കുവഭാനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം
കേഴെനിയുന്ന  സലങ്ങളനിലലഭാലക്ക  ഏര്ലപടുത്തുവഭാന  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
അടനിയന്തെരമഭായനി തഭാലഴെപറയുന്ന കേഭാരലങ്ങള നടപനിലഭാക്കുവഭാന പ്രകതലകേ നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

1. എലഭാ കചേഭാര്ചയുലാം 12 മണനിക്കൂര് കനരത്തനിനുള്ളനില് പരനിഹരനിക്കുകേ.

2. എലഭാ  സതീമുകേളനിലുലാം  കചേഭാര്ച  കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നതനിനുലാം  അവ  സമയ
ബനനിതമഭായനി  പരനിഹരനിക്കുനലവന്നച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുലാം പ്രകതലകേ
സസഭാഡച്ച് രൂപതീകേരനിക്കുകേ.

3. കസഭാതസനിലന്റെയുലാം ജലസലാംഭരണനിയുലടയുലാം പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതുലാം
ജലവനിതരണ  ലലപപ്പുകേള  സഭാപനിച്ചുവരുന്നതുമഭായ  പദതനികേളക്കച്ച്
(ബഭാചച്ച്  3-ല്  ഉളലപടനിട്ടുള്ള  പഞഭായത്തുകേളനിലല)  എത്രയുലാം  കവഗലാം
ലലവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന  സഭാപനിചച്ച്  ഭഭാഗനികേമഭാലയങനിലുലാം  ജലവനിതരണലാം
ആരലാംഭനിക്കുവഭാന കേഴെനിയുന്നതഭാണച്ച്.  ഇപ്രകേഭാരലാം  100  പദതനികേളനിലഭായനി
5500  കുടുലാംബങ്ങളക്കച്ച് വരളചഭാക്കഭാലത്തച്ച് കുടനിലവള്ളലാം എത്തനിക്കുവഭാന
സഭാധനിക്കുലമന്നച്ച്  കേണക്കഭാക്കുന.  ഭൂജല  സലാംരക്ഷണവലാം-പരനികപഭാഷണവലാം
ജലനനിധനി പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി നടപഭാക്കുനണച്ച്.
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4. തടയണകേള, കേനിണര് റതീ-ചേഭാര്ജച്ച്,  കസഭാതസച്ച് സലാംരക്ഷണലാം തുടങ്ങനിയവ
ഇതനില്  ഉളലപടുന.  പദതനി  നടപഭാക്കനിവരുന്ന  പഞഭായത്തുകേളനില്
1562  ഇത്തരലാം  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഏലറടുത്തനിരനിക്കുന.   ഇതനില്
1499  എണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ബഭാക്കനിയുള്ളവ  പൂര്ത്തതീകേരനിചച്ച്
കവനല്ക്കഭാലത്തച്ച് ജലനനിധനി പദതനികേളനില് ജലലഭലത ഉറപ്പു വരുത്തഭാന
ശമനിക്കുനണച്ച്.

5. ജലകസഭാതസ്സുകേള  വറന്ന  പഞഭായത്തുകേളനില്  ജലലഭലതയുള്ള  കബഭാര്ലവല്
സഭാധലമഭായ  സലങ്ങളനില്  ഭൂഗര്ഭജലലാം  പ്രകയഭാജനലപടുത്തഭാനുലാം
ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

6. കബഭാധവത്ക്കരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലൂലട  (IEC)  ജലസലാംരക്ഷണലാം
വഴെനിയുലാം  ജലവനിനനികയഭാഗലാം  നനിയനനിച്ചുലാം വരളചലയ കനരനിടുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേളുലാം  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഭഭാഗനികേമഭാകയഭാ  പൂര്ണമഭാകയഭാ  പ്രവര്ത്തന
ക്ഷമമലഭാത്ത  ജലനനിധനി  ഒന്നഭാലാംഘട  പദതനിയനില്  പദതനികേള
പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  കശഷനിക്കുന്ന  ഫണച്ച്  പ്രകയഭാജനലപടുത്തുന്നതനിനച്ച്
അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുന്നമുറയച്ച്  ഏതഭാനുലാം  പദതനികേള  ഇഇൗ  വരളചഭാ
കേഭാലത്തച്ച് പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കുവഭാന  സഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

ലകേ.ആര്.ഡബപ്യൂ.എസച്ച്.എ.(ജലനനിധനി)-യുലട  ഭഭാഗമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  മഴെ
കകേന്ദ്രലാം,  മഴെലവള്ള  സലാംഭരണലാം,  ഭൂജല പരനികപഭാഷണലാം പരനിപഭാടനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി
ഇഇൗ  കമഖലയനില്  മഴെലവള്ള  സലാംഭരണ  പ്രചേഭാരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  മഴെലവള്ളലാം
സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവന്ന  സലാംഭരണനികേളുലാം  ഗഭാമപഞഭായത്തുതലത്തനില്
വലക്തനിഗത  കുടുലാംബങ്ങളക്കച്ച്  പങഭാളനിത്തഭാധനിഷനിത  മഭാതൃകേയനില്  നനിര്മ്മേനിച്ചു  നല്കുനണച്ച്.
ഇത്തരത്തനില് നനിര്മ്മേനിച്ചു നല്കനിയ നഭാലഭായനിരകത്തഭാളലാം കുടുലാംബങ്ങളക്കച്ച് ഇഇൗ കേടുത്ത
വരളചഭാ  സമയത്തച്ച്  ജലലാം  സലാംഭരനിച്ചുവചച്ച്  ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാന  സഭാധനിക്കുനണച്ച്.
ഓകരഭാ വര്ഷവലാം കസറച്ച്  പഭാന സതീമനില്  അനുവദനിക്കുന്ന തുകേ ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  ഗഭാമ
പഞഭായത്തുകേളനിലല  നനിലവനിലല  ജലവനിതരണത്തനിലന്റെ  കേവകറജനിലന  അടനിസഭാനലപടുത്തനി
കുറവച്ച്  കേവകറജള്ള  ഗഭാമ  പഞഭായത്തുകേളക്കച്ച്  പദതനിയനില്  ആനുകൂലലലാം
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  മുനഗണന  നല്കുന.  ലഫകറഭാസനിമന്റെച്ച്  സഭാകങതനികേവനിദല  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്
10000  ലനിറര്  മഴെലവള്ളലാം  കശഖരനിചച്ച്  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവന്ന  സലാംഭരണനികേളഭാണച്ച്  നനിര്മ്മേനിച്ചു
നല്കുന്നതച്ച്.  കേഴെനിഞ മൂന സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷങ്ങളനിലഭായനി അഞച്ച് ജനിലകേളനിലഭായനി 15
ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളക്കച്ച്  പദതനിയുലട  ആനുകൂലലലാം  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.   പദതനിയുലട
ഭഭാഗമഭായനി ഇതനികനഭാടകേലാം ഇഇൗ കമഖലയനില്  20.22  കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണച്ച്.
വനിദലഭാലയങ്ങളനിലുലാം  മഴെലവള്ള  സലാംഭരണലാം  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
ജലസഇൗഹൃദ വനിദലഭാലയലാം പദതനി ആസൂത്രണലാം ലചേയ നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

സലാംസഭാനത്തച്ച് ഭൂജലവകുപച്ച് കുഴെല്ക്കനിണര് ഉപകയഭാഗനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള  ലചേറുകേനിട
കുടനിലവള്ള  പദതനികേളുലാം  ജലലഭലത  കുറഞ  കുഴെല്ക്കനിണറുകേളനില്  ലലകേപമ്പച്ച്
ഘടനിപനിചനിട്ടുള്ള  ജലവനിതരണവലാം  രഭാജതീവ്ഗഭാനനി  പദതനിയനില്  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപഭാക്കനിവരുന. 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ഒരു കകേഭാടനി
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രൂപ  ഇഇൗ  പദതനിയഭായനി  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനില്  ഒരു  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം
ലചേലവഴെനിച്ചു കേഴെനിഞ്ഞു.  32  ലചേറുകേനിട  കുടനിലവള്ള പദതനികേളുലാം  81  കുഴെല്ക്കനിണര്
നനിര്മ്മേഭാണവലാം  20  ലലകേപമ്പച്ച്  പദതനികേളുലാം  810  ഹഭാന്റെച്ച്  പമ്പച്ച്  അറകുറപണനികേളുലാം
ഇതുവലര ഇഇൗ പദതനിയനിനകേതീഴെനില് പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവച്ച് നമ്പര്
ജനി.ഒ.  (ആര്റനി.)  നമ്പര്  318/2017/ഫനിന.  (13-1-2017)-ലല  പ്രകേഭാരലാം  1240.33
ലക്ഷലാം രൂപ രഭാജതീവച്ച് ഗഭാനനി പദതനിയനില് വരളചഭാ ദുരനിതഭാശസഭാസ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി
അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.  5505  ലലകേപമ്പുകേളുലട  അറകുറപണനികേളക്കുലാം  585  ലചേറുകേനിട
കുടനിലവള്ള  പദതനികേളുലട  നവതീകേരണത്തനിനുമുള്ള  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.
ഇതനില്  2163  ലലകേപമ്പുകേളുലട അറകുറപണനികേളുലാം  70  ലചേറുകേനിട കുടനിലവള്ള പദതനികേളുലട
നവതീകേരണവലാം ഇതുവലര പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനിനുപുറകമ ഭൂജല സലാംരക്ഷണവലാം
കൃത്രനിമ ഭൂജലപരനികപഭാഷണവലാം പദതനിയനിനകേതീഴെനില് തുറന്ന കേനിണര്, കുഴെല് കേനിണര്
വഴെനിയുള്ള   ഭൂജലസലാംകപഭാഷണവലാം  വകുപച്ച്  വനിപുലമഭായ  രതീതനിയനില്  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.

31-10-2016 ലല 42830/ലകേ3/2016/ഡനി.എലാം.ഡനി. നമ്പര്  പരനിപത്രലാം പ്രകേഭാരലാം
സലാംസഭാനത്തച്ച് വരളചഭാ പ്രതനികരഭാധ പ്രതനികേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തുന്നതനിനച്ച്
മഭാര്ഗ്ഗ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പുറലപടുവനിചനിരുന.  പ്രസസ്തുത മഭാര്ഗ്ഗ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ജല
ഉപകയഭാഗത്തനിലന്റെ മുനഗണനഭാക്രമലാം, ജലലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനച്ച്   സസതീകേരനികക്കണ
മുനകേരുതലുകേള  എന്നനിവ  സലാംബനനിചച്ച്   വലക്തമഭായ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ജനിലഭാ
കേളക്ടര്മഭാര്ക്കുലാം  ബനലപട വകുപ്പുകേളക്കുലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  കുളങ്ങള പുനരുജ്ജതീ
വനിപനിക്കുന്നതനിനഭായുള്ള  ഹരനിതകകേരളലാം  പദതനി  നനിലവനിലുള്ള  ജലകസഭാതസ്സുകേളുലട
നവതീകേരണവലാം  ശുദതീകേരണവലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതുവഴെനി  പ്രഭാകദശനികേ  തലത്തനില്
ജലകസചേനത്തനിനുലാം  കുടനിലവള്ള വനിതരണത്തനിനുലാം  ഉതകുന്ന ഒരു പുതനിയ ജലഉപകഭഭാഗ
സലാംസഭാരലാം പദതനി ഊന്നല് നല്കുന്നതച്ച്.  ഇതനിലന്റെ ആദല ഘടമഭായനി  320  കകേഭാടനി
രൂപ ലചേലവനില് ഏകേകദശലാം  9453  കേളങ്ങള നവതീകേരനിക്കഭാനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.
ഇതനുസരനിചച്ച് കേളങ്ങളനിലല മഭാലനിനലലാം, ലചേളനി, പഭായല് ഇവ നതീക്കലാം ലചേയച്ച് അവയുലട
സലാംഭരണകശഷനി  വര്ദനിപനിചച്ച്  കേഭാര്ഷനികേഭാവശലങ്ങളക്കുലാം  മറച്ച്  പഭാരനിസനിതനികേ
ധര്മ്മേങ്ങളക്കുലാം ജലലഭലത ഉറപഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. ജലകസചേന വകുപനിലന്റെ
കനതൃതസത്തനില് എലാം.എന.ആര്.ഇ.ജനി.എസച്ച്.-ല് ഉളലപടുത്തനി  ജനിലഭാഭരണകൂടലാം മുകഖന
യഭാണച്ച് നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച്.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തച്ച് പണനി പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാലത കേനിടക്കുന്ന  268  പദതനികേള
നനിലവനിലുണച്ച്.  ഇതനില്  കകേന്ദ്ര  വനികദശ  ധനസഹഭായകത്തഭാലട  നടപനിലഭാക്കുന്ന
പദതനികേള  198  എണമഭാണച്ച്.  പദതനിയുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  അനുബനമഭായനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* കലഭാകേബഭാങച്ച്  ധനസഹഭായകത്തഭാലട  കകേരള  സര്ക്കഭാര്  നടപഭാക്കുന്ന
ജലനനിധനി രണഭാലാംഘട പദതനിയനില്  31-1-2017  വലര ഏലറടുത്ത  2059  കുടനിലവള്ള
പദതനികേളനില്  1316  പദതനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  തുടര് നടത്തനിപനിനഭായനി ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള
ഏലനിക്കുകേയുലാം  ബഭാക്കനിയുള്ള  743  പദതനികേള  പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിലന്റെ  വനിവനിധ
ഘടത്തനിലുമഭാണച്ച്.  ഏലറടുത്ത  പദതനികേലളലഭാലാംതലന്ന  ജലനനിധനിയുലട  പദതനി
കേഭാലയളവനിനുള്ളനില് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്. 



60       കകേരള നനിയമസഭ മഭാര്ചച്ച്  1, 2017

(സനി) NRDWP ഇനത്തനില്  2015-16 സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം സലാംസഭാനത്തച്ച്
ശുദജല പദതനികേളക്കഭായനി  കകേന്ദ്രലാം 45.28 കകേഭാടനി രൂപയുലാം 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം  നഭാളനിതുവലര  37.33  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം   അനുവദനിക്കുകേയുണഭായനി.  കൂടഭാലത
ഫ്ളൂലലറഡച്ച് ബഭാധനിത പ്രകദശങ്ങളനില് ജലവനിതരണലാം സഭാധലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി നതീതനി
ആകയഭാഗച്ച്-ല് നനിനലാം 19.70 കകേഭാടനി രൂപയുലാം ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ഡനി) 2016-ല്തലന്ന ബഹുമഭാനലപട നനിയമസഭഭാ സഭാമഭാജനികേലര പലങടുപനിചച്ച്
ജലഅകതഭാറനിറനിയുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ജനിലഭാടനിസഭാനത്തനില്  വനിലയനിരുത്തുകേയുണഭായനി.
തുടര്ന്നച്ച്  ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനിയുലട  സഭാന്നനിദലത്തനില്  30-1-2017,  1-2-2017,
2-2-2017, 6-2-2017  എന്നതീ തതീയതനികേളനില്  അവകലഭാകേനകയഭാഗങ്ങള  കമഖലഭാ
ടനിസഭാനത്തനില് യഥഭാക്രമലാം കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്,  എറണഭാകുളലാം,  തനിരുവനന്തെപുരലാം,  തൃശ്ശൂര്
എന്നനിവനിടങ്ങളനില് വചച്ച്  നടത്തനി.  പ്രസ്തുത മതീറനിലാംഗുകേളനില്   എലഭാ  ഉകദലഭാഗസരുലാം
ഒറലക്കടഭായനി  പ്രവര്ത്തനിചച്ച്  വരളചലയ കനരനിടഭാന അടനിയന്തെര പ്രഭാധഭാനലകത്തഭാലട
പ്രവൃത്തനികേള ലചേയച്ച്  ജലലഭലത ഉറപ്പുവരുത്തണലമന്നച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
ബഹുമഭാനലപട മുഖലമനനി  30-1-2017-ല് റവനപ്യൂ,  കൃഷനി,  ജലവനിഭവ മനനിമഭാലരയുലാം
ചേതീഫച്ച് ലസക്രടറനി, വകുപ്പു തലവന്മഭാര് എന്നനിവലരയുലാം പലങടുപനിചച്ച്, ജനിലകേളനില് ജനിലഭാ
കേളക്ടര്മഭാര്ക്കുമഭായുലാം  ബനലപട  ജനിലഭാതല  ഉകദലഭാഗസരുമഭായുലാം  വതീഡനികയഭാ
കകേഭാണ്ഫറനസച്ച് നടത്തനി.  കൂടഭാലത റവനപ്യൂ  (ലകേ) ഡനിസഭാസര് മഭാകനജച്ച് ലമന്റെച്ച് വകുപച്ച്
13-10-2016, 11-11-2016, 7-12-2016, 5-1-2017,  30-1-2017,  15-2-2017 എന്നതീ
തതീയതനികേളനില് ചേതീഫച്ച് ലസക്രടറനിയുലട വതീഡനികയഭാ കകേഭാണ്ഫറനസച്ച് നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

കകേരള ചേലചനികത്രഭാത്സവത്തനിനച്ച് സനിരലാംകവദനി

21(*80) ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ചേനിത്രഭാ ഞ്ജലനി സ്റ്റു ഡനികയഭാ കകേരള ചേലചനികത്രഭാത്സവത്തനിലന്റെ സനിരലാം കവദനിയഭാക്കുന്നതനിനച്ച്
കവണ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

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

തനിരുവലലാം ചേനിത്രഭാഞ്ജലനി സ്റ്റുഡനികയഭാ കകേഭാമ്പഇൗണനില്നനിനലാം കകേരള സലാംസഭാന
ചേലചനിത്ര  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  ഉടമസതയനിലുള്ള  ഏകേകദശലാം  15  ഏക്കര്
സലലാം ചേലചനികത്രഭാത്സവത്തനിനച്ച് സനിരലാംകവദനി നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച് വകേമഭാറുന്നതനിനച്ച്
തതീരുമഭാനമഭായനിട്ടുണച്ച്.  2016-17-ലല  പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജറച്ച്  പ്രസലാംഗത്തനില്  പ്രസ്തുത
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പദതനിക്കഭായനി  50  കകേഭാടനി രൂപ പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണച്ച്.  തനികയററുകേള,  കേണ്ലവനഷന
ലസന്റെര്,  ഓഫതീസച്ച്,  ലസമനിനഭാര്  ഹഭാള,  മതീഡനിയ  റൂലാം,  ഗസച്ച്  ഹഇൗസച്ച്  എന്നനിവ  ഉളലപടുന്ന
വനിവനികധഭാകദ്ദേശല  ഫനിലനിലാം  ലഫസനിവല്  കകേഭാലാംപക്സൈച്ച്  ആണച്ച്  വനിഭഭാവനലാം  ലചേയ്യുന്നതച്ച്.
ഇതനിലന്റെ  വനിശദമഭായ  പദതനി  റനികപഭാര്ടച്ച്  (ഡനി.പനി.ആര്.)  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
വനിദഗ്ദ്ധലര  ലതരലഞടുക്കുന്നതനിനച്ച്  കവണനിയുള്ള  നനിര്കദ്ദേശലാം  (ആര്.എഫച്ച്.പനി.)
കേനിഫ്ബനിക്കച്ച്  സമര്പനിക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  ലതരലഞടുക്കുന്ന വനിദഗ്ദ്ധ ഏജനസനി
ഡനി.പനി.ആര്. തയഭാറഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

കനഭാടച്ച് അസഭാധുവഭാക്കല് ലതഭാഴെനില് കമഖലയനിലുണഭാക്കനിയ പ്രതനിസനനി

22 (*81) ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന :
ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന :
ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  ലതഭാഴെനിലുലാം

എവക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കനഭാടച്ച്  അസഭാധുവഭാക്കല്  തതീരുമഭാനലാം  സലാംസഭാനലത്ത  ലതഭാഴെനില്
കമഖലയനിലുണഭാക്കനിയ പ്രതനിസനനി വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രധഭാനമഭായുലാം  ഏലതഭാലക്ക  ലതഭാഴെനില്  കമഖലകേലളയഭാണച്ച്  പ്രസ്തുത
തതീരുമഭാനലാം രൂക്ഷമഭായനി ബഭാധനിചലതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  തതീരുമഭാനത്തനിനച്ച്  കശഷമുള്ള  കേഭാലയളവനിലല  ലതഭാഴെനില്നഷ്ടലാം
എത്രകത്തഭാളമഭാലണന്നച്ച് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ&ബനി)  കേറനസനി നനികരഭാധനലാംമൂലലാം സലാംസഭാനലത്ത പഭാകന്റെഷന,  കേഭാഷപ്യൂ,
മത്സലബനന-വനിപണനലാം,  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  വപവഡച്ച്,  ലടകേച്ച് വസല്സച്ച്-ലചേറുകേനിട
കേചവടലാം  എന്നതീ  കമഖലകേളനില്  പ്രതനിസനനി  ഉണഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  പഭാകന്റെഷന
കമഖലയനില് ബഹുഭൂരനിപക്ഷലാം ലതഭാഴെനിലഭാളനികേലളയുലാം കനഭാടച്ച്  പനിനവലനിക്കല് നടപടനി
സഭാരമഭായനി  ബഭാധനിച്ചു.  ശമ്പളലാം  വനിതരണലാം  ലചേയഭാന  പറഭാത്ത  സഭാഹചേരലലാം  ഉണഭായകപഭാള
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ഇടലപടുകേയുലാം ലതഭാഴെനിലുടമകേള ടഷറനികേളനില് നനിനലാം ജനിലഭാ
കേളക്ടര്മഭാര്  മുകഖന  പണലാം  പനിനവലനിചച്ച്  ശമ്പള  വനിതരണലാം  നടത്തുവഭാന  നടപടനി
വകേലക്കഭാള്ളുകേയുലാം ലചേയ.  കേഭാഷപ്യൂ,  നനിര്മ്മേഭാണ കമഖലകേളനില് ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കച്ച്
ബഭാങച്ച് അക്കഇൗണച്ച് ആരലാംഭനിചച്ച് ശമ്പള വനിതരണത്തനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു.  ശമ്പളലാം
ലകേഭാടുക്കുവഭാന  പ്രയഭാസലാം  കനരനിടതനിനഭാല്  മനിക്ക  കേഭാഷപ്യൂ  ഫഭാക്ടറനികേളുലാം  ഇഇൗ
കേഭാലയളവനില്  പ്രവര്ത്തനലാം  നനിര്ത്തനിവച്ചു.  കനഭാടച്ച്  അസഭാധുവഭാക്കല്  തതീരുമഭാനലാം
ലതഭാഴെനില് കമഖലയനില് ലപഭാതുവനില് പ്രതനിസനനി സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനച്ച് ഇടയഭായനിട്ടുണച്ച്.
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(സനി)  വപവഡച്ച്  കമഖലയനിലല  ലതഭാഴെനില്  നഷ്ടമഭാണച്ച്  പ്രധഭാനമഭായുലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുള്ളതച്ച്.  കനഭാടച്ച്  നനികരഭാധനത്തനിനുമുമ്പച്ച് സഭാധഭാരണ ഗതനിയനില്  900
കലഭാഡച്ച് വലര അസലാംസ്കൃത തടനി വകേകേഭാരലലാം ലചേയനിരുലന്നങനില് കനഭാടച്ച് നനികരഭാധനലാം
ഉണഭായ സഭാഹചേരലത്തനില് അതച്ച് 300 മുതല് 400 കലഭാഡച്ച് വലര ആയനി കുറയുകേയുലാം
ടനി  കമഖലയനില്  30  മുതല്  40  ശതമഭാനലാം  വലര  കജഭാലനി  ഇലഭാതഭാവകേയുലാം  25
ശതമഭാനകത്തഭാളലാം  വരുന്ന  ഇതര  സലാംസഭാന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള  സസകദശകത്തയച്ച്
മടങ്ങനികപഭാവകേയുലാം  ലചേയ.  സഭാകറര്ഡച്ച്  കമഖലയനിലല  കുകറകയലറ  നനിര്മ്മേഭാണ
ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കച്ച് ഇഇൗ കേഭാലയളവനില് ഒകടലറ ലതഭാഴെനില് ദനിനങ്ങള നഷ്ടലപടനിട്ടുണച്ച്.
കേഭാഷപ്യൂ കമഖലയനിലുലാം ലതഭാഴെനില് നഷ്ടലാം ഉണഭായതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്. 

വനലജതീവനികേളുലട ആക്രമണലാം തടയഭാന നടപടനി

23 (*82) ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപച്ച് :
ശതീ  .   എസച്ച്  .   രഭാകജന്ദ്രന :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് വനവലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലാം  ലകേഭാടുലാം  വരളച  കനരനിടുന്ന  സഭാഹചേരലത്തനില്  ലവള്ളവലാം
ആഹഭാരവലാം  കതടനി  ജനവഭാസ  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലലത്തുന്ന  വനലജതീവനികേളുലട  ആക്രമണങ്ങള
പ്രതനികരഭാധനിക്കുന്നതനിനച്ച് എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  ലപഭാതുജന  പങഭാളനിത്തലാം  ഉറപ്പു
വരുത്തുന്നതനിനഭായനി വനകമഖലകേളനിലല പഞഭായത്തുകേള കകേന്ദ്രതീകേരനിചച്ച് ജനജഭാഗതഭാ
സമനിതനികേള രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വനലമൃഗങ്ങളുണഭാക്കുന്ന  കൃഷനിനഭാശത്തനിനുലാം  മറലാം  നനിലവനില്  നല്കേനി
വരുന്ന  നഷ്ടപരനിഹഭാര  തുകേ  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാലയന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

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

(എ)  ജലവലാം  ആഹഭാരവലാം  കതടനി  ജനവഭാസകകേന്ദ്രങ്ങളനിലലത്തുന്ന  വനലജതീവനികേളുലട
ആക്രമണങ്ങള  പ്രതനികരഭാധനിക്കുന്നതനിനഭായനി,  വനത്തനിനച്ച്  ലവളനിയനില്  വരുന്ന
മൃഗങ്ങലള റഭാപനിഡച്ച് ലറകസഭാണ്സച്ച് ടതീമുകേളുലട സഹഭായകത്തഭാലട വനത്തനിനുള്ളനികലയച്ച്
തനിരനിലകേ  അയയ്ക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേളുലാം  എലനിഫന്റെച്ച്  സസഭാഡുകേള  മുകഖന
കൃഷനിയനിടങ്ങളനികലയച്ച് ഇറങ്ങുന്ന കേഭാടഭാനകേലള തനിരനിലകേ കേഭാടനികലയച്ച് തുരത്തുന്നതനിനച്ച്
കവണ നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാലത വനലജതീവനികേളുലട ആക്രമണങ്ങള
പ്രതനികരഭാധനിക്കുന്നതനിനുലാം  ജനങ്ങലള  സഹഭായനിക്കുന്നതനിനുലാം  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുലാം
തകദ്ദേശതീയരുലാം  വനലാം  വകുപ്പുകദലഭാഗസരുലാം  കചേര്നള്ള  ജനജഭാഗതഭാ  സമനിതനികേള
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. 
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(ബനി)  7-2-2017-ലല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവച്ച്  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  51/2017/വനലാം
പ്രകേഭാരലാം  മനുഷല-വനലമൃഗ സലാംഘര്ഷലാം ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  പഞഭായത്തച്ച്/  മുനനിസനിപഭാലനിറനി
തലത്തനില്  തകദ്ദേശതീയരുലാം  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുലാം  വനലാം  വകുപച്ച്  ഉകദലഭാഗസരുലാം  കചേര്നള്ള
ജനകേതീയ  ജഭാഗതഭാ  സമനിതനികേള  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുകവണ  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള
നനിശ്ചയനിച്ചുലകേഭാണച്ച് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണച്ച്.  സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവച്ച് നടപനിലഭാക്കനി
ജനജഭാഗതഭാസമനിതനികേള രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  വനലമൃഗങ്ങളുലട  ആക്രമണലാംമൂലലാം  കേഭാര്ഷനികേ  വനിളകേളക്കുലാം  വസ്തുവകേകേളക്കുലാം
നല്കേനിവരുന്ന  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  വര്ദനിപനിച്ചുലകേഭാണച്ച്  2013  മഭാര്ചച്ച്  മഭാസത്തനിലുലാം
ജതീവഹഭാനനി  സലാംഭവനിക്കുന്ന സഭാഹചേരലങ്ങളനില്  നല്കേനിവരുന്ന നഷ്ടപരനിഹഭാരത്തുകേ
വര്ദനിപനിച്ചുലകേഭാണച്ച്  2014  നവലാംബര്  മഭാസത്തനിലുലാം  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണച്ച്.
നഷ്ടപരനിഹഭാരത്തുകേ  ഇനനിയുലാം  വര്ദനിപനിചച്ച്  നല്കുന്ന  വനിഷയലാം  സര്ക്കഭാര്
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

അനധനികൃത മദലത്തനിലന്റെയുലാം ലഹരനി പദഭാര്ത്ഥങ്ങളുലടയുലാം ലഭലത തടയുവഭാന
നടപടനി

24 (*83) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം :
ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന :
ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജച്ച് :
ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ലതഭാഴെനിലുലാം എവക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അനധനികൃത  മദലത്തനിലന്റെയുലാം  ലഹരനി  പദഭാര്ത്ഥങ്ങളുലടയുലാം  ലഭലത
തടയുന്നതനിനച്ച് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള കേര്മ്മേ പദതനികേള വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ആയതനിനച്ച്  ജനങ്ങളുലട  പങഭാളനിത്തലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി  എലന്തെലഭാലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുലമന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ലഹരനി ഉത്പന്നങ്ങള വനകതഭാതനില് വനിതരണലാം നടത്തുന്ന മഭാഫനിയകേലള കുറനിചച്ച്
വകുപനിലന  അറനിയനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ആധുനനികേ  സഭാകങതനികേവനിദലയുലട  സഭാധലതകേള
പ്രകയഭാജനലപടുത്തുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) മദലവര്ജ്ജനലാം സലാംബനനിചച്ച് യുവജനങ്ങലള കബഭാധവത്കേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്
എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

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

(എ)  എവക്സൈസച്ച്  വകുപച്ച്  ശക്തമഭായ  എനകഫഭാഴച്ച്ലമന്റെച്ച്  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം
വലഭാപകേമഭായ കബഭാധവത്ക്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  നടത്തനിവരുന.  മയക്കുമരുനകേളുലടയുലാം
മദലത്തനിലന്റെയുലാം  ഉപകഭഭാഗലാംമൂലമുണഭാകുന്ന  ആകരഭാഗലപ്രശ്നങ്ങലള  സലാംബനനിചച്ച്
ലപഭാതുജനങ്ങളനില്, പ്രകതലകേനിചച്ച് യുവജനങ്ങളക്കനിടയനില്, അവകബഭാധലാം ഉണഭാക്കുന്ന
തനിനഭാവശലമഭായ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടപനിലഭാക്കനിവരുനണച്ച്.  മദല-മയക്കുമരുന്നച്ച്
വലഭാപനലാം  തടയുന്നതനിനഭായനി  എവക്സൈസച്ച്  ഷഭാകഡഭാ  സലാംവനിധഭാനലാം  ഉളലപലടയുള്ള
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പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലൂലട എനകഫഭാഴച്ച്ലമന്റെച്ച് ശക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്. മറച്ച് സലാംസഭാനങ്ങളനില്
നനിനലാം  അനധനികൃത  മദലവലാം  ലഹരനി  പദഭാര്ത്ഥങ്ങളുലാം  സലാംസഭാനകത്തയച്ച്  കേടത്തനി
ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതച്ച് തടയുന്നതനിനഭായനി എവക്സൈസച്ച് ലചേക്കച്ച് കപഭാസ്റ്റുകേളുലട പ്രവര്ത്തനവലാം
അതനിര്ത്തനി പ്രകദശങ്ങളനില് കബഭാര്ഡര് പകടഭാളനിലാംഗച്ച്  യൂണനിറകേളുലട പ്രവര്ത്തനവലാം
ശക്തനിലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  ലടയനിന  മുഖഭാന്തെരമുള്ള  മദലത്തനിലന്റെയുലാം  ലഹരനി
വസ്തുക്കളുലടയുലാം  കേടത്തച്ച്  തടയുന്നതനിനച്ച്  കപഭാലതീസച്ച്,  ലറയനില്കവ,  ആര്.പനി.എഫച്ച്.
വനിഭഭാഗങ്ങളുമഭായനി  സഹകേരനിചച്ച്  കേര്ശനമഭായ  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തനിവരുന.
വലസനസച്ച്  സഭാപനങ്ങളനില്  കൃതലമഭായ  ഇടകവളകേളനില്  പരനികശഭാധനകേള
നടത്തുകേയുലാം  സഭാമ്പനിളുകേള  കശഖരനിചച്ച്  രഭാസപരനികശഭാധനയച്ച്  വനികധയമഭാക്കുകേയുലാം
ലചേയ്യുനണച്ച്.  ഇഇൗ  നടപടനികേളമൂലലാം  വലസനസച്ച്  സഭാപനങ്ങളനില്  അനധനികൃത
മദലലാം വനില്ക്കുന്നനിലഭാലയന്നച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തുനണച്ച്.  ഡ്രഗ്സച്ച് കേണ്കടഭാള വകുപ്പുമഭായനി
കചേര്ന്നച്ച്  ലമഡനിക്കല്  കസഭാറുകേളനില്  പരനികശഭാധന  നടത്തുകേയുലാം  ലഹരനിക്കഭായനി
ദുരുപകയഭാഗലാം ലചേയലപടുന്ന മരുനകേളുലട അനധനികൃത വനില്പന തടയുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന.

(ബനി) കകേരള സലാംസഭാന ലഹരനിവര്ജ്ജന മനിഷന "വനിമുക്തനി”യുലട പ്രവര്ത്ത
നങ്ങളനിലൂലട യുവജനങ്ങകളയുലാം  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേകളയുലാം  ലഹരനി  ഉപകയഭാഗത്തനിലന്റെ
ദൂഷലവശങ്ങള കബഭാധലലപടുത്തനി വലഭാപകേമഭായ കബഭാധവത്ക്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
സലാംഘടനിപനിക്കുകേയഭാണച്ച്  പരമപ്രധഭാനമഭായ  ലക്ഷലലാം.  ബഹുമഭാനലപട  മുഖലമനനി
ലചേയര്മഭാനഭായ  കമല്  മനിഷലന്റെ  ഗകവണനിലാംഗച്ച്  കബഭാഡനിയനില്  വവസ്ലചേയര്മഭാന
ബഹുമഭാനലപട  എവക്സൈസച്ച്  വകുപ്പുമനനിയുലാം  കേണ്വതീനര്  അഡതീഷണല്  ചേതീഫച്ച്
ലസക്രടറനി  (നനികുതനി)  വകുപ്പുലാം ബഹുമഭാനലരഭായ  ആകരഭാഗല  വകുപ്പുമനനി,   തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണ  വകുപ്പുമനനി,  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപ്പുമനനി,  ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമനനി,
കസഭാര്ട്സച്ച്  &  യുവജനകക്ഷമ വകുപ്പുമനനി,  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ  സഭാലാംസഭാരനികേ
വകുപ്പുമനനി, ഫനിഷറതീസച്ച് വകുപ്പുമനനി, ചേതീഫച്ച് ലസക്രടറനി, കേലഭാകേഭായനികേ സഭാലാംസഭാരനികേ
സഭാഹനിതല-സന്നദ  സലാംഘടനഭാപ്രതനിനനിധനികേള,  പ്രസനിഡന്റെച്ച്-കസഭാര്ട്സച്ച്  കേഇൗണ്സനില്,
അഡസകക്കറച്ച്  ജനറല്,  പ്രസനിഡന്റെച്ച്-കകേരള  പഞഭായത്തച്ച്  അകസഭാസനികയഷന  എന്നനിവര്
ലമമ്പര്മഭാരുലാം  ആയനിരനിക്കുലാം.  ഇത്തരത്തനില്  രൂപതീകേരനിച  മനിഷനച്ച്  ബഹുമഭാനലപട  ലതഭാഴെനിലുലാം
എവക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി ലചേയര്മഭാനഭായുലാം എവക്സൈസച്ച് കേമ്മേതീഷണര് കേണ്വതീനറഭായുലാം
ഒരു എക്സൈനികേപ്യൂടതീവച്ച് കേമ്മേനിറനിയുലാം ജനിലഭാ പഞഭായത്തച്ച് പ്രസനിഡന്റുമഭാര് ലചേയര്മഭാനഭായുലാം
ജനിലഭാ  കേളക്ടര്മഭാര്  കേണ്വതീനറഭായുലാം  ഒരു  ജനിലഭാ  എക്സൈനികേപ്യൂടതീവച്ച്  കേമ്മേനിറനിയുലാം  തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനതലലാം,  വഭാര്ഡ്തലലാം,  ഭരണതലലാം-കസറച്ച്,  ഭരണതലലാം-ജനിലഭാതലലാം  എന്നതീ
ഘടനകേളുമുണച്ച്.  കമല്പ്രകേഭാരലാം  എലഭാ  തലത്തനിലുലാം  ജനപങഭാളനിത്തലാം  ഉറപ്പുവരുത്തനി
ലകേഭാണഭാണച്ച്  കകേരള  സലാംസഭാന  ലഹരനി  വര്ജ്ജന  മനിഷന-  “വനിമുക്തനി”യുലട
പ്രവര്ത്തനലാം നടനവരുന്നതച്ച്.
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(സനി)  വലഭാജമദലലാം,  മയക്കുമരുനകേള,  പുകേയനില  ഉല്പന്നങ്ങള  മുതലഭായവയുലട
ഉലഭാദനലാം,  കേടത്തച്ച്,  വനിപണനലാം,  വനില്പന,  ഉപകഭഭാഗലാം  തുടങ്ങനിയ  അബ്കേഭാരനി/
എന.ഡനി.പനി.എസച്ച്./എലാം.&റനി.പനി./കകേഭാട്പ കുറകൃതലങ്ങള സലാംബനനിച വനിവരങ്ങളുലാം
പരഭാതനികേളുലാം  ലപഭാതുജനങ്ങളനില്നനിനലാം  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  സഭാമൂഹലനവമഭാധലമമഭായ
വഭാട്സച്ച്-ആപച്ച്   മുഖഭാന്തെനിരലാം പരഭാതനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  9 061178000  എന്ന
ലമഭാവബല്  നമ്പരനില്  സലാംവനിധഭാനലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത  ഇ-ലമയനില്
മുകഖനയുലാം എവക്സൈസച്ച് വകുപനിലന്റെ ഒഇൗകദലഭാഗനികേ ലഫയ്സ്ബുക്കച്ച് കപജച്ച്  മുകഖനയുലാം
ലപഭാതുജനങ്ങളനില്നനിന വനിവരങ്ങളുലാം പരഭാതനികേളുലാം സസതീകേരനിക്കുനണച്ച്. ഇകതഭാലടഭാപലാം തലന്ന
ലപഭാതുജനങ്ങളനില്നനിനലാം  വനിവരങ്ങളുലാം  പരഭാതനികേളുലാം  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം എനകഫഭാഴച്ച്ലമന്റെച്ച്
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി  പ്രനിവന്റെതീവച്ച്  ഓഫതീസര്  മുതല്
എവക്സൈസച്ച്  കേമ്മേതീഷണര്  വലരയുള്ള  എലഭാ  ഉകദലഭാഗസര്ക്കുലാം  ഒഇൗകദലഭാഗനികേ  ലമഭാവബല്
കഫഭാണ്  കേണക്ഷന  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുലാം  പ്രസ്തുത  നമ്പറുകേള  ലപഭാതുജനങ്ങളുലട
അറനിവനികലയഭായനി  പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുമുണച്ച്.  കമല്പ്രകേഭാരലാം  വനിവനിധ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂലട
ലഭനിക്കുന്ന  വനിവരങ്ങളനിലുലാം  പരഭാതനികേളനിലുലാം  സമയബനനിതമഭായനി  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുനണച്ച്.  ആയതച്ച്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുലാം  നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി
കമഭാണനിററനിലാംഗച്ച് സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ഡനി)  മദലവര്ജ്ജനലാം  സലാംബനനിചച്ച്  യുവജനങ്ങലള  കബഭാധവത്ക്കരനിക്കു
ന്നതനിനഭായനി സ്കൂള-കകേഭാകളജച്ച് തലത്തനില് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമഭായനി സഹകേരനിചച്ച് 1735
സ്കൂള  ലഹരനി  വനിരുദ  ക്ലബ്ബുകേളുലാം  258  കകേഭാകളജച്ച്  ലഹരനിവനിരുദ  ക്ലബ്ബുകേളുലാം
സലാംസഭാനലമഭാടഭാലകേ പ്രവര്ത്തനിക്കുനണച്ച്. ലഹരനി വനിരുദ ക്ലബ്ബുകേള, എസച്ച്.പനി.സനി,
എന.എസച്ച്.എസച്ച്,  കുടുലാംബശതീ,  സലാംസഭാന വലബറനി കേഇൗണ്സനില്,  മദലവര്ജ്ജന
സമനിതനികേള,  വനിദലഭാര്ത്ഥനി-യുവജന-മഹനിളഭാ-സന്നദ-സലാംഘടനകേളുലട  പങഭാളനിത്തകത്തഭാടുലാം
സഹകേരണകത്തഭാടുലാം കൂടനി വനിദലഭാര്ത്ഥനികേലളയുലാം യുവജനങ്ങലളയുലാം കബഭാധവല്ക്കരനി
ക്കുന്നതനിനുകവണനി വവവനിദല പരനിപഭാടനികേളഭാണച്ച് നടത്തനിവരുന്നതച്ച്.  ലഹരനി വനിരുദ
കബഭാധവത്ക്കരണ  ലസമനിനഭാറുകേള,  ലഹരനി  വനിരുദ  ആശയങ്ങളടങ്ങനിയ  ഹ്രസസ
ചേനിത്രങ്ങള, കബഭാധവത്ക്കരണ ക്ലഭാസ്സുകേള, പനി.റനി.എ.-കേളുമഭായനി സഹകേരനിച്ചുലകേഭാണച്ച്
കബഭാധവത്കേരണ  മതീറനിലാംഗുകേള  എന്നനിവയുലാം  സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുനണച്ച്.  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേള,
അദലഭാപകേര്, രക്ഷനിതഭാക്കള എന്നനിവര്ക്കച്ച് കപരുവനിവരലാം ലവളനിലപടുത്തഭാലത ലഹരനി
വസ്തുക്കളുലട വനിപണനലാം,  ഉപകഭഭാഗലാം എന്നനിവ അറനിയനിക്കുന്നതനിനഭായനി  1385  സ്കൂള/
കകേഭാകളജച്ച്  കേലഭാമ്പസകേളനില്  പരഭാതനിലപടനി  സഭാപനിച്ചുകേഴെനിഞ്ഞു.  മുഴുവന  സ്കൂള/
കകേഭാകളജച്ച്  കേലഭാമ്പസകേളനില്  പരഭാതനിലപടനികേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

വനിദലഭാര്ത്ഥനികേലളയുലാം  യുവജനങ്ങലളയുലാം  ലഹരനിലക്കതനിലരയുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്
പങഭാളനികേളഭാക്കുന്നതനിനുലാം കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായുലാം അന്തെഭാരഭാഷ്ട്ര മയക്കു മരുന്നച്ച്
വനിരുദ  ദനിനഭാചേരണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ലഹരനി  വനിരുദ  പ്രവര്ത്തനലാം  നടത്തുന്ന
മനികേച  സലാംഘടന,  സലാംഘടനഭാ  പ്രവര്ത്തകേന,  മനികേച  പ്രവര്ത്തനലാം  നടത്തുന്ന
സ്കൂള/കകേഭാകളജച്ച്,  ലഹരനി  വനിരുദ  ക്ലബ്ബുകേള,  ക്ലബച്ച്  പ്രവര്ത്തകേര്,   ക്ലബ്ബുകേള
പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്ന  മനികേച  ലഹരനി വനിരുദ  ആശയങ്ങളടങ്ങനിയ  മഭാഗസനിനുകേള,
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മഭാഗസനിന സൃഷ്ടനികേള എന്നനിവയച്ച് അവഭാര്ഡുലാം പ്രശലാംസഭാപത്രവലാം നല്കേനിവരുനണച്ച്.
സലാംസഭാന സ്കൂള കേകലഭാത്സവകത്തഭാടനുബനനിചച്ച്  എലഭാ വര്ഷവലാം ലഹരനി  വനിരുദ
കബഭാധവല്ക്കരണ  പവലനിയന  ഒരുക്കനി  പ്രദര്ശനലാം  നടത്തനിവരുന.  വനിദലഭാഭലഭാസ
സഭാപനങ്ങളുലട  100  വഭാര  ചുറളവനില്  പുകേയനില  ഉല്പന്നങ്ങളുലട  വനില്പന
നനികരഭാധനിചനിട്ടുണച്ച്.  കദശതീയ  യുവജന  ദനിനത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  തനിരുവനന്തെപുരലാം
ജനിലയനിലല  സ്കൂള/കകേഭാകളജച്ച്  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേലള  പലങടുപനിച്ചുലകേഭാണച്ച്  "ലഹരനിലക്കതനിലര
യുവതസലാം”എന്ന  വനിഷയത്തനില്  കപഭാസര്  രചേന  മത്സരലാം  നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതഭാണച്ച്.
വനിമുക്തനി മനിഷലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  2017  ജനുവരനി  30-നച്ച് സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ സ്കൂള
അസലാംബനികേളനിലുലാം  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുലാം  അദലഭാപകേരുലാം  ലഹരനിലക്കതനിലര  പ്രതനിജ്ഞ
എടുത്തനിട്ടുണച്ച്.  പനി.റനി.എ.-കേളുമഭായനി  സഹകേരനിചച്ച്  ലഹരനിയുലട  ദൂഷലവശങ്ങള
കബഭാധലലപടുത്തുന്നതനിനച്ച്  2815  കബഭാധവത്ക്കരണ ക്ലഭാസ്സുകേളുലാം ലപഭാതുവഭായനി  2527
കബഭാധവത്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേളുലാം ചേര്ചകേളുലാം പ്രഭഭാഷണങ്ങളുലാം നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. 

ഇതര സലാംസഭാന ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കച്ച് ഇനഷസറനസച്ച് പദതനി

25(*84) ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തച്ച് :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .   എലാം  .   വനിനലസന്റെച്ച് :
ശതീ  .   അനനില് അക്കര : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ലതഭാഴെനിലുലാം

എവക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇതരസലാംസഭാന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കച്ച്  ഇനഷസറനസച്ച്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാന
തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പദതനിയനുസരനിചച്ച്  എലന്തെലഭാലാം  ആനുകൂലലങ്ങളഭാണച്ച്  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കച്ച്
ലഭനിക്കുന്നലതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനിയുലട  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള  കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്
വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

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

(എ)  ഇതര  സലാംസഭാന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  രജനികസഷനുലാം  ആകരഭാഗല
പരനിരക്ഷയുലാം ലക്ഷലമനിടച്ച്  'ആവഭാസച്ച്'  എന്ന കപരനില് ഒരു ആകരഭാഗല  ഇനഷസറനസച്ച്
പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനിക്രമങ്ങള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന. പദതനിയുലട
ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള  വലക്തമഭാക്കനി  പുറലപടുവനിച  27-10-2016-ലല  സ.ഉ  (സഭാധഭാ)
നമ്പര്  1325/2016/ലതഭാഴെനില്  നമ്പര്  ഉത്തരവനിലന്റെ  പകേര്പച്ച്  അനുബനമഭായനി
കചേര്ക്കുന.*

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്. 
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(ബനി)  പദതനിയനില്  അലാംഗമഭാകുന്ന  ഇതര  സലാംസഭാന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കച്ച്
ഓകരഭാരുത്തര്ക്കുലാം  15,000  രൂപയുലട സഇൗജനല ചേനികേനിത്സ സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ
സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനിയനില് നനിനലാം എലാംപഭാനല് ലചേയ സസകേഭാരല ആശുപത്രനിയനില്
നനിനലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്.

(സനി)  ഇതരസലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിന്നച്ച്  കകേരളത്തനിലലത്തനി  വനിവനിധ  കമഖലകേളനില്
കജഭാലനി ലചേയ്യുന്ന 18 വയസനിനുലാം 60 വയസനിനുലാം ഇടയനിലുള്ള ലതഭാഴെനിലഭാളനികേലളയഭാണച്ച്
ഇഇൗ പദതനിയുലട പരനിധനിയനില് ലകേഭാണ്ടുവരഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്. 

വഭാത്സലലനനിധനി പദതനി

26 (*85) ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   വടസണ് മഭാസര് :
ശതീ  .   മുഹമ്മേദച്ച് മുഹസനിന പനി  . :
ശതീമതനി  സനി  .    ലകേ  .    ആശ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട ലപണ്കുടനികേളക്കഭായനി വഭാത്സലലനനിധനി
പദതനി  നടപഭാക്കുനകണഭാ;  ഉലണങനില് പ്രസ്തുത പദതനിയുലട  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പദതനിയുലട  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള  നനിശ്ചയനിക്കുന്നതനിനുള്ള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
എലന്തെഭാലക്കയഭാലണന്നച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി) പദതനിയുലട നടത്തനിപനിനഭായനി എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിചനി
ട്ടുള്ളലതന്നച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

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

(എ)  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  ലപണ്കുടനികേളുലട സമഗ വനികേസനത്തനിനഭായനി
'വഭാത്സലലനനിധനി' എന്ന പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനണച്ച്. ഇതച്ച് പടനികേജഭാതനി
ലപണ്കുടനികേളക്കുള്ള  ഒരു  ഇനഷസറനസച്ച്  അധനിഷനിത  സമഗവനികേസന  പദതനിയഭാണച്ച്.
ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിലന്റെ കപരനില് 1,38,000 രൂപ 4 ഘടങ്ങളനിലഭായനി നനികക്ഷപനിക്കുന. ടനി
ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിനച്ച്  18  വയസച്ച്  പ്രഭായപൂര്ത്തനിയഭാകുകമ്പഭാള  3,00,000  രൂപ
ലഭനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  ഇനഷസര്  ലചേയലപടുന്ന  ലപണ്കുടനിയുലട  ജനന  രജനികസഷന,
പ്രതനികരഭാധ  കുത്തനിവയ്പ്പുകേള,  സ്കൂള  അഡനിഷന,  ഉന്നത  വനിദലഭാഭലഭാസ  പദതനി
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എന്നനിവ  ഉറപ്പുവരുത്തുന.  വഭാത്സലലനനിധനി  പദതനിയനിലൂലട  സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി
പനികന്നഭാക്കലാം നനില്ക്കുന്ന പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗലാം ലപണ്കുടനികേളക്കച്ച് അവരുലട ജനന
രജനികസഷന,  ആകരഭാഗല  കേഭാരലങ്ങള,  വനിദലഭാഭലഭാസലാം,  ഇനഷസറനസച്ച്  പരനിരക്ഷ  എന്നനിവ
ഉളലപടുത്തനി സമഗമഭായ വനികേസനത്തനിനഭാണച്ച് ഈ പദതനി ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുന്നതച്ച്.

(ബനി)  ഈ പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  2016-17  വര്ഷലാം  മുതല് ജനനിച  പടനികേജഭാതനി
ലപണ്കുടനികേലളയഭാണച്ച്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുലട  മഭാതഭാപനിതഭാക്കളുലട
ഉയര്ന്ന വഭാര്ഷനികേ വരുമഭാന പരനിധനി ഒരു ലക്ഷലാം രൂപയഭാണച്ച്. ലപണ്കുടനി ജനനിചച്ച് 6
മഭാസലാം  പ്രഭായമഭാകുകേയുലാം  ജനന  രജനികസഷന  ലചേയ്യുകേയുലാം  ജനനിചച്ച്  ആദല  90
ദനിവസത്തനിനുള്ളനില് നനിര്ബനനിത പ്രതനികരഭാധ കുത്തനിവയ്പച്ച് എടുക്കുകേയുലാം നനിശ്ചനിത
അകപക്ഷഭാ കഫഭാമനില്  ടനി  പദതനിക്കഭായനി  അകപക്ഷ നല്കുകേയുലാം  ലചേയനിരനിക്കണലാം.
അര്ഹരഭായവര്ക്കച്ച്  പദതനിയുലട  ആദലഗഡുവഭായ  30,000  രൂപ  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന
വകുപച്ച് നനികക്ഷപനിക്കുന.  ടനി ഗുണകഭഭാക്തഭാവച്ച്  6  വയസച്ച് പൂര്ത്തനിയഭാകുകമ്പഭാള സ്കൂള
പ്രകവശനലാം കനടുകേയുലാം മറച്ച് നനിര്ബനനിത പ്രതനികരഭാധ കുത്തനിവയ്പ്പുകേളുലാം ലമഡനിക്കല്
ലചേക്കപ്പുകേളുലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകമ്പഭാള  പ്രസ്തുത  സഭാക്ഷലപത്രലാം  സമര്പനിക്കുന്നതച്ച്
പ്രകേഭാരലാം  പദതനിയുലട  2-ാം  ഗഡുവഭായ  33,000  രൂപ  നനികക്ഷപനിക്കുന.  ടനി
ഗുണകഭഭാക്തഭാവച്ച്  5-ാം  ക്ലഭാസച്ച്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയതനിനുകശഷലാം  പദതനിയുലട  3-ാം
ഗഡുവഭായ  36,000  രൂപ  നനികക്ഷപനിക്കുന.  ടനി  ഗുണകഭഭാക്തഭാവച്ച്  10-ാംക്ലഭാസച്ച്
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയതനിനുകശഷലാം  പദതനിയുലട  അവസഭാന  ഗഡുവഭായ  39,000  രൂപ
നനികക്ഷപനിക്കുന.  ലപണ്കുടനിക്കച്ച്  18  വയസച്ച് പൂര്ത്തനിയഭാകുകമ്പഭാള  3,00,000  രൂപ
ഉപരനിപഠനത്തനികനഭാ മറച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണവനികേസന പ്രക്രനിയകേളകക്കഭാ ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന
തരത്തനിലഭാണച്ച് പദതനി വനിഭഭാവനലാം ലചേയനിട്ടുള്ളതച്ച്.

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  കദശസഭാല്കൃത/സര്ക്കഭാര്
സഭാപനങ്ങളനില് നനിന്നച്ച് ലപ്രഭാകപഭാസലുകേള ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം ആയതനികലയച്ച്  LIC of
India-ലയ നനികക്ഷപകേ ഏജനസനിയഭായനി സര്ക്കഭാര് ലതരലഞടുക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണച്ച്.

സമഗ കേനകേഭാലനി ഇനഷസറനസച്ച് പദതനി

27(*87) ശതീ  .   എല്കദഭാസച്ച് കുന്നപനിള്ളനി :
ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തച്ച് :
ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫച്ച് :
ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് വനവലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സമഗ കേനകേഭാലനി ഇനഷസറനസച്ച് പദതനിയുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 69

(ബനി) ഈ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം എത്ര പശുക്കലള ഇനഷസറനസച്ച് പരനിധനിയനില്
ലകേഭാണ്ടുവരുവഭാനഭാണച്ച്  നനിശ്ചയനിചനിരുന്നതച്ച്;  ഈ  ലക്ഷലലാം  വകേവരനിക്കഭാന
സഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങനില് കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലപഭാതുകമഖലഭാ  ഇനഷസറനസച്ച്  കേമ്പനനികേള  പ്രതീമനിയലാം  തുകേ  കുത്തലന
കൂടനിയതുമൂലലാം  പദതനി  പൂര്ണകതഭാതനില്  നടപനിലഭാക്കഭാന  സഭാധനിചനിടനിലലന്നതച്ച്
വസ്തുതയഭാകണഭാ;  എങനില്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  എന്തെച്ച്  നടപടനിയഭാണച്ച്  സസതീകേരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ)  സമഗ  കേനകേഭാലനി  ഇനഷസറനസച്ച്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനിയഭായ  കദശതീയ  കേനകേഭാലനി  മനിഷലന്റെ  കേതീഴെനില്  "Risk
Management  and Insurance"  എന്ന ഘടകേത്തനില്  104.28  ലക്ഷലാം രൂപ കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര് അനുവദനിക്കുകേയുണഭായനി.  സലാംസഭാന വനിഹനിതലാം  69.52  ലക്ഷലാം രൂപ കൂടനി
ലഭലമഭാക്കനി  ലമഭാത്തലാം  173.8  ലക്ഷലാം  രൂപ  അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്
നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  നല്കേനി  സലാംരക്ഷണലാം  നല്കുന്നതനിനുലാം  കേനകേഭാലനി  ഉല്പഭാദനലാം
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം ലക്ഷലമനിട്ടുള്ള പദതനിയഭാണനിതച്ച്.

20392  കേറവപശു/എരുമകേലള  ഈ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ഇനഷസര്  ലചേയഭാന
നനിശ്ചയനിചനിട്ടുണച്ച്.  പ്രതനിദനിനലാം  5  ലനിററനില്  കൂടുതല്  കേറവയുള്ള  രണര  മുതല്  8
വയസ്സുവലര പ്രഭായമുള്ള സങരയനിനലാം പശുക്കലളയുലാം എരുമകേലളയുമഭാണച്ച് ഈ പദതനി
പ്രകേഭാരലാം  ഇനഷസര്  ലചേയ്യുന്നതച്ച്.  എലഭാ  ജനിലയനിലുലാം  പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്.
ഉരുവനിലന്റെ  പരമഭാവധനി  വനില  50,000  രൂപലയന  കേണക്കഭാക്കനി  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുണച്ച്.
ഇനഷസറനസച്ച്  പ്രതീമനിയലാം  തുകേയുലട നനിശ്ചനിത ശതമഭാനലാം  സര്ക്കഭാരുലാം ബഭാക്കനി തുകേ
ഗുണകഭഭാക്തഭാവമഭാണച്ച്  വഹനിക്കുന്നതച്ച്.  ഇതനില് ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിലന്റെ വനിഹനിതത്തനിലന്റെ
പകുതനി  വനിഹനിതലാം  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  വകുപനിലന്റെ  തനതു  പദതനിയനില്  നനിനലാം
തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കച്ച്  വഹനിക്കഭാവന്നതഭാണച്ച്.  ജനറല്  കേഭാറഗറനിയനില്ലപട
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള  അടകക്കണ  പ്രതീമനിയലാം  തുകേയുലട  50 ശതമഭാനവലാം  പടനികേജഭാതനി/
പടനികേവര്ഗ്ഗ  തുകേയുലട  70  ശതമഭാനവലാം  സര്ക്കഭാര് വഹനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  ലവററനിനറനി
സര്ജന കേനകേഭാലനികേലള വനിശദമഭായനി പരനികശഭാധനിചച്ച് ഇയര് ടഭാഗച്ച് ലചേയച്ച് ലഹല്ത്തച്ച്
സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്  നല്കേനി ഇനഷസര് ലചേയ്യുന്നതഭാണച്ച്.  കേനകേഭാലനികേള മരണലപടുകമ്പഭാഴുലാം/
ലപര്മനന്റെച്ച്  കടഭാടല്  ഡനിലസബനിലനിറനി  (പനി.റനി.ഡനി)-ക്കുലാം നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  ഇനഷസറനസച്ച്
കേമ്പനനിയനില്നനിനലാം നല്കുന്നതനിനച്ച് ബനലപട ലവററനിനറനി സര്ജന സഭാക്ഷലപത്രലാം നല്കുലാം.
കേനകേഭാലനികേള  മരണലപടുന്ന  സഭാഹചേരലത്തനില്  കപഭാസച്ച്കമഭാര്ടലാം  നടത്തുന്നതുലാം
സര്ടനിഫനിക്കറകേള ലഭലമഭാക്കുന്നതുലാം ലവററനിനറനി സര്ജനഭാണച്ച്.  ടനി പദതനി ഫലപ്രദമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച് മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപച്ച് ഡയറക്ടര് ലപഭാതുകമഖലഭാ ജനറല് ഇനഷസറനസച്ച്
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കേമ്പനനികേളനില്  നനിന്നച്ച്  "Expression  of  Interest"  ക്ഷണനിക്കുകേയുലാം  യുലലണറഡച്ച്
ഇന്തെല ഇനഷസറനസച്ച് കേമ്പനനി നനിലവനിലല പ്രതീമനിയലാം നനിരക്കഭായ 3.1  ശതമഭാനത്തനില്
നനിനലാം  3  ശതമഭാനമഭായനി  കുറയഭാന  സമ്മേതനിക്കുകേയുമുണഭായനി.  ആയതനിനഭാല്  ടനി
കേമ്പനനിലയ  ഈ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  കേനകേഭാലനി  ഇനഷസറനസച്ച്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
ലതരലഞടുത്തനിട്ടുണച്ച്.  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള ലതരലഞടുക്കല്,  ഇനഷസര് ലചേകയണ
കേനകേഭാലനികേളുലട എണലാം, ടഭാഗനിലാംഗച്ച്, കപഭാസച്ച്കമഭാര്ടലാം ഫതീസച്ച്, ഓണകററനിയലാം എന്നനിവ
ജനിലഭാ  തലത്തനില്  നനിരതീക്ഷനിക്കുകേയുലാം  ജനിലഭാ  മൃഗസലാംരക്ഷണ  ഓഫതീസര്മഭാര്,
ഇനഷസറനസച്ച് കേമ്പനനി എന്നനിവരുലട പ്രതനിമഭാസ റനികപഭാര്ടനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
സലാംസഭാന  തലത്തനില്  ഫണച്ച്  വനിതരണലാം  നടത്തുകേയുലാം  ലചേയ്യുന്നതഭാണച്ച്.  ഇനഷസറനസച്ച്
ലക്ലയനിലാം ബനലപട കരഖകേള സമര്പനിചച്ച് 15 ദനിവസത്തനിനുള്ളനില് തതീര്പഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്.

(ബനി)  ഈ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  നഭാല്പതനിനഭായനിരകത്തഭാളലാം  കേറവയുള്ള
കേനകേഭാലനികേലള  ഇനഷസറനസച്ച്  പരനിധനിയനില്  ലകേഭാണ്ടുവരുവഭാനഭാണച്ച്  ലക്ഷലമനിടനിരുന്നതച്ച്.
ലപഭാതുകമഖലഭാ  ഇനഷസറനസച്ച്  കേമ്പനനികേള  നനിശ്ചയനിച്ചു  നല്കേനിയ  പ്രതീമനിയലാം  നനിരക്കനില്
ജനറല്  കേഭാറഗറനിയനില്ലപടവരുലട  17250  കേനകേഭാലനികേലളയുലാം  പടനികേജഭാതനി/
പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവരുലട 3142 കേനകേഭാലനികേലളയുലാം ഈ സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം ഇനഷസര്  ലചേയ്യുന്നതഭാണച്ച്.  അടുത്ത സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം സലാംസഭാനലത്ത
കൂടുതല് കേനകേഭാലനികേലള ഇനഷസറനസച്ച് പരനിധനിയനില് ലകേഭാണ്ടുവരുവഭാന ലക്ഷലമനിടുനണച്ച്.

(സനി)  മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപച്ച്  ഡയറക്ടര്  നഭാലച്ച്  ലപഭാതുകമഖലഭാ  ജനറല്
ഇനഷസറനസച്ച്  കേമ്പനനികേളുമഭായനി  വകുപച്ച്  മനനി  തലത്തനില് ചേര്ച നടത്തനിയനിരുന.
യുലലണറഡച്ച്  ഇന്തെല  ഇനഷസറനസച്ച്  കേമ്പനനി  നനിലവനിലല  പ്രതീമനിയലാം  നനിരക്കഭായ  3.1
ശതമഭാനത്തനില്നനിനലാം  3  ശതമഭാനമഭായനി  കുറയഭാന  സമ്മേതനിച്ചു.  ഈ  തുകേ
നലഭായതീകേരനിക്കത്തക്കതഭാണച്ച്.  നനിരക്കച്ച്  കുത്തലന  വര്ദനിചനിടനില.  ആയതനിനഭാല്  ടനി
കേമ്പനനിലയ ഈ പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  കേനകേഭാലനി  ഇനഷസറനസച്ച്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
ലതരലഞടുത്തനിട്ടുണച്ച്.

കൃഷ്ണനനഭായര് കേമ്മേനിഷന റനികപഭാര്ടച്ച്

 28 (*88) ശതീ  .   എസച്ച്  .   രഭാകജന്ദ്രന :
ശതീ  .   ലകേ  .   സകരഷച്ച് കുറുപച്ച് :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന :
ശതീ  .    കജഭാര്ജച്ച് എലാം  .    കതഭാമസച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ലതഭാഴെനിലുലാം എവക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കതഭാടലാം  കമഖലയനിലല  പ്രശ്നങ്ങള  സലാംബനനിച്ചുള്ള  കൃഷ്ണന  നഭായര്
കേമ്മേതീഷന റനികപഭാര്ടനിലല ശനിപഭാര്ശകേള പരനികശഭാധനിചച്ച് തതീരുമഭാനലാം എടുത്തനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  കതഭാടലാം  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  വഭാസസലങ്ങളുലട  കശഭാചേനതീയഭാവസ
പരനിഹരനിക്കഭാന എകസറച്ച് ഉടമകേളക്കച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  'ഭവനലാം  കപ്രഭാജക്ടച്ച്'എന്ന  കപരനില്  കതഭാടലാം  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കഭായനി
പ്രഖലഭാപനിച ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനി പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കഭാന നടപടനിയുണഭാകുകമഭാ;

(ഡനി)  പൂടനിക്കനിടക്കുന്ന  കതഭാടങ്ങളനിലല  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള എലന്തെഭാലക്കയഭാലണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ)  കതഭാടലാം കമഖലയനിലല പ്രശ്നങ്ങള സലാംബനനിചച്ച്  ജസതീസച്ച്  കൃഷ്ണനനഭായര്
കേമ്മേതീഷന  റനികപഭാര്ടച്ച്  സര്ക്കഭാര്  പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.  ഇക്കഭാരലത്തനില്  കടഡച്ച്
യൂണനിയന  പ്രതനിനനിധനികേളുമഭായുലാം  കതഭാടമുടമകേളുമഭായുലാം  സര്ക്കഭാര്  ചേര്ച  നടത്തനിയനിരുന.
അവരനില്നനിനലാം  റനികപഭാര്ടനികന്മല്  കൂടുതല്  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ആവശലലപടനിരനി
ക്കുകേയഭാണച്ച്.  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  കൂടനി  ലഭനിചകശഷലാം  ആവശലമഭായ  ചേര്ചയുലാം  പരനികശഭാധനയുലാം
നടത്തനി തതീരുമഭാനലാം ലലകേലക്കഭാള്ളുന്നതഭാണച്ച്.

(ബനി)  കതഭാടലാം  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  വഭാസസലങ്ങളുലട  കശഭാചേനതീയഭാവസ
കതഭാടലാം  പരനികശഭാധനഭാകവളയനില്  പഭാകന്റെഷന  ഇനലസക്ടര്മഭാര്  പരനികശഭാധന
നടത്തഭാറുണച്ച്.  പരനികശഭാധനഭാകവളകേളനില് കേലണത്തുന്ന നപ്യൂനതകേള പരനിഹരനിക്കഭാന
എകസറച്ച്  ഉടമകേളക്കച്ച്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുനണച്ച്.  നപ്യൂനതകേള  പരനിഹരനിക്കഭാത്ത
ലതഭാഴെനിലുടമകേളലക്കതനിലര  പഭാകന്റെഷന  ഇനലസക്ടര്മഭാര്  കപ്രഭാസനികേപ്യൂഷന  ഫയല്
ലചേയ്യുകേയുലാം ലചേയ്യുന.

(സനി) കതഭാടലാം കമഖലയനിലല ഭവനരഹനിതലരയുലാം ഭൂരഹനിതലരയുലാം കേലണത്തഭാന
പഭാകന്റെഷന ഇനലസക്ടര്മഭാര് മുകഖന സമഗ സര്കവ നടത്തനി സമര്പനിച റനികപഭാര്ടച്ച്
സര്ക്കഭാര്  പരനികശഭാധനയനിലഭാണച്ച്.  കതഭാടലാം  കമഖലയനില്  സസന്തെലാം  വതീടച്ച്  സതീലാം
നടപനിലഭാക്കഭാനുള്ള പദതനി സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.

(ഡനി)  കകേരളത്തനിലല  പൂടനിക്കനിടക്കുന്ന  കതഭാടങ്ങളനിലല  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കച്ച്
സമഭാശസഭാസലാം  നല്കുന്നതനിനഭായനി  സലാംസഭാനത്തച്ച്  തനിരുവനന്തെപുരലാം,  ഇടുക്കനി,
പഭാലക്കഭാടച്ച്, വയനഭാടച്ച് എന്നതീ ജനിലകേളനില് ബനലപട ജനിലഭാ കേളക്ടര് ലചേയര്മഭാനഭായുലാം
ജനിലഭാ  കലബര് ഓഫതീസര് കേണ്വതീനറഭായുലാം  പഭാകന്റെഷന വര്കക്കഴച്ച്  റനിലതീഫച്ച്  ഫണച്ച്
പ്രവര്ത്തനിച്ചു വരുന. കൂടഭാലത കടഡച്ച് യൂണനിയന ഭഭാരവഭാഹനികേളുലാം  വനിവനിധ വകുപനിലല
ഉകദലഭാഗസരുലാം അലാംഗങ്ങളഭാണച്ച്. പൂടനിക്കനിടക്കുന്ന കതഭാടങ്ങളനിലല ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കച്ച്
വനിവഭാഹ  ധനസഹഭായലാം,  ആകരഭാഗല  പരനിപഭാലനലാം,  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  മക്കളക്കച്ച്
ഉന്നത പഠനസഹഭായലാം,  പഠകനഭാപകേരണങ്ങളുലട വനിതരണലാം,  ലയങ്ങളുലട അറകുറ
പണനി,  കുടനിലവള്ള  പദതനി  എന്നനിവ  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  ടനി  പദതനിക്കഭായനി
അനുവദനിക്കുന്ന  തുകേ  അതതച്ച്  കേമ്മേനിറനികേളുലട  തതീരുമഭാനങ്ങളുലട  മുനഗണനഭാ
ക്രമത്തനിലഭാണച്ച് വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതച്ച്.
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ഇടുക്കനി: 1. വനിവഭാഹ ധനസഹഭായലാം- 10,000 രൂപ വതീതലാം

2.  വനിദലഭാഭലഭാസ  ധനസഹഭായലാം  -  അര്ഹത  പരനികശഭാധനിചച്ച്

ടപ്യൂഷന ഫതീസച്ച്, കഹഭാസല് ഫതീസച്ച്

3. മരണഭാനന്തെര ധനസഹഭായലാം- 10,000 രൂപ വതീതലാം

പഭാലക്കഭാടച്ച്: മഭാരകേകരഭാഗങ്ങള  (കേഭാനസര്,  വൃക്കകരഭാഗലാം,  ഹൃകദഭാഗലാം)-

25,000 രൂപ

തനിരുവനന്തെപുരലാം: മഭാരകേകരഭാഗങ്ങള  (കേഭാനസര്,  കേഭാര്ഡനികയഭാവഭാസ്കുലര്

ഡനിസതീസച്ച്, മഭാനസനികേകരഭാഗലാം)- 10,000 രൂപ

വനിവഭാഹ ധനസഹഭായലാം- 15,000 രൂപ

വനിദലഭാഭലഭാസ  ധനസഹഭായലാം  (കസഭാളര്ഷനിപച്ച്)-  1,000  മുതല്

10,000 രൂപ വലര

വയനഭാടച്ച്: വനിവഭാഹ ധനസഹഭായലാം- 10,000- രൂപ

മഭാരകേകരഭാഗങ്ങള  (കേഭാനസര്,  വൃക്കകരഭാഗലാം,  ഹൃകദഭാഗലാം)-

10,000 രൂപ

എസച്ച്.സനി.പനി., റനി.എസച്ച്.പനി. പദതനികേള

29 (*89) ശതീ  .   കകേഭാവൂര് കുഞ്ഞുകമഭാന :

ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :

ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   നഭാണു :

ശതീ  .   ലകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷച്ച് കുമഭാര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  എസച്ച്.സനി.പനി.,  റനി.എസച്ച്.പനി.  എന്നനിവയനിലഭായനി  ഇഇൗ

സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ഏലതഭാലക്ക പദതനികേളഭാണച്ച് നടപനിലഭാക്കനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്നതച്ച്

എന്നച്ച് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇഇൗ പദതനികേള കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് നനിര്ത്തലഭാക്കഭാന കപഭാകുന്നതഭായനിട്ടുള്ള

വനിവരലാം ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങനില് ഇതച്ച്  പ്രതനികരഭാധനിക്കഭാന സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് എലന്തെഭാലക്ക

പദതനികേളഭാണച്ച് നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച് എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .  ലകേ  .   ബഭാലന):

(എ) പടനികേജഭാതനി വനികേസന വകുപച്ച് നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനികേള :

1. ഭൂരഹനിത പുനരധനിവഭാസ പദതനി

2. ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനി/ഭവന പുനരുദഭാരണ പദതനികേള

3. ദുര്ബല വനിഭഭാഗക്കഭാരുലട കക്ഷമത്തനിനഭായുള്ള ധനസഹഭായ പദതനി 

4. വനിവനിധ  വകുപ്പുകേള  സമര്പനിക്കുന്ന  ലപ്രഭാകപഭാസലുകേള-പൂളഡച്ച്
ഫണനില്നനിനള്ള ധനസഹഭായ പദതനികേള

5. പനി.സനി.ആര്. ആക്ടച്ച്, പനി.ഒ.എ. ആക്ടച്ച്

6. കകേഭാര്പസച്ച്  ഫണച്ച്  (ജനിലകേളക്കുള്ള  1/3rd  കകേഭാര്പസച്ച്  ഫണച്ച്,
ചേനികേനിത്സഭാ  ധനസഹഭായലാം,  വകുപച്ച്  കനരനിടച്ച്  നടത്തുന്ന  മറ
പദതനികേള)

7. കമഭാഡല്  റസനിഡനഷലല്  സ്കൂളുകേളുലടയുലാം  അയങഭാളനി  ലമകമ്മേഭാറനിയല്
കമഭാഡല്  റസനിഡനഷലല്  സ്കൂള,  ലവള്ളഭായണനി  മഭാകനജച്ച് ലമന്റെനിനുള്ള
പദതനികേള

8. പടനികേജഭാതനിക്കഭാരുലട വനിദലഭാഭലഭാസത്തനിനച്ച് ധനസഹഭായലാം നല്കുന്നതനിനുള്ള
പദതനി 

9. എസച്ച്.സനി. /എസച്ച്.ടനി. ലഫഡകറഷനുള്ള ധനസഹഭായലാം

10. വനിവഭാഹ ധനസഹഭായ പദതനി 

11. പടനികേജഭാതനി വനികേസന നവതീകേരണലാം

12. പടനികേജഭാതനി യുവതനി/യുവഭാക്കളക്കച്ച് സസയലാം ലതഭാഴെനിലുലാം ലലനപുണല
വനികേസന പരനിശതീലനത്തനിനുമുള്ള സഹഭായലാം

13. പടനികേജഭാതനി യുവതനി/ യുവഭാക്കളക്കച്ച് വനികദശ ധനസഹഭായ പദതനി

14. സസയലാം പരലഭാപ്ത ഗഭാമ പദതനി 

15. പടനികേജഭാതനി  യുവതനി/യുവഭാക്കളക്കച്ച്  സസയലാംലതഭാഴെനില്  വഭായഭാ
പദതനി 

16. മനിശവനിവഭാഹ ധനസഹഭായലാം 
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പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപച്ച് നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനികേള  :

1. വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കുള്ള കപ്രഭാത്സഭാഹനവലാം സഹഭായവലാം

2. പടനികേവര്ഗ്ഗ കക്ഷമ സഭാപനങ്ങളക്കുള്ള സഹഭായലാം

3. വനിദലഭാഭലഭാസ വനിവരവനിനനിമയ പദതനി (ലഎ.ഇ.സനി.)

4. പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപച്ച് നവതീകേരണലാം

5. ആദനികേലഭാഗഭാമലാം

6. പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരുലട കക്ഷമത്തനിനഭായുള്ള സഹഭായലാം

7. ഭക്ഷണ സഹഭായ പദതനി 

8. സമഗ പടനികേവര്ഗ്ഗ ആകരഭാഗല സലാംരക്ഷണലാം

9. ഭവന നനിര്മ്മേഭാണലാം

10. ലലടബല് ലപ്രഭാകമഭാടര്മഭാര്ക്കുള്ള ഒഭാണകററനിയലാം

11. ലചേറു സകങതങ്ങളുലട വനികേസന പദതനി (ഹഭാലാംലറച്ച് പദതനി)

12. കകേഭാര്പസച്ച് ഫണച്ച്, റനി.എസച്ച്.പനി. ഫണച്ച്, റനി.ആര്.ഡനി.എലാം. (ഭൂരഹനിതരഭായ
പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരുലട  പുനരധനിവഭാസലാം),  പൂളഡച്ച്  ഫണച്ച്,  ആര്ടനിക്കനിള
275 (1) പ്രകേഭാരമുള്ള ഗഭാന്റെച്ച് ഇന എയ്ഡച്ച് പദതനി 

13. പടനികേവര്ഗ്ഗ  യുവഭാക്കളക്കച്ച്  സസയലാംലതഭാഴെനിലുലാം  ലലനപുണല
വനികേസന പരനിശതീലനത്തനിനുമുള്ള സഹഭായലാം 

14. അടനിയഭാന,  പണനിയന,  പ്രഭാകൃത  കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗക്കഭാര്,  വനത്തനില്
ജതീവനിക്കുന്ന പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര് എന്നനിവര്ക്കുള്ള പ്രകതലകേ പരനിപഭാടനി 

15. കകേരള സലാംസഭാന പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന
ഓഹരനി  മൂലധനലാം-  ടനി.എസച്ച്.പനി  (51  ശതമഭാനലാം  സലാംസഭാന
വനിഹനിതലാം)

16. കകേരള  സലാംസഭാന  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  ഗകവഷണ  പരനിശതീലന
വനികേസന ഇനസനിറപ്യൂടച്ച് (കേനിര്ത്തഭാഡ്സച്ച്) ധനസഹഭായ പദതനി 

പ്രകതലകേ കകേന്ദ്ര ധനസഹഭായ പദതനികേളുലാം പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗക്കഭാരുലട
വനികേസനത്തനിനഭായനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന.
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(ബനി&സനി)  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേള  നനിര്ത്തലഭാക്കുന്നതച്ച്  സലാംബനനിചച്ച്
അറനിയനിപച്ച് ലഭനിചനിടനില.  എന്നഭാല് നതീതനി ആകയഭാഗച്ച് വന്നകതഭാടുകൂടനി എസച്ച്.സനി.പനി./
റനി.എസച്ച്.പനി.  പദതനികേള  നനിര്ത്തലഭാക്കുലമന്ന  ആശങകേള  ഉയര്ന  വന്നനിട്ടുണച്ച്.
ഇതുമഭായനി  ബനലപടച്ച്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഔകദലഭാഗനികേ  അറനിയനിപച്ച്  ലഭനിക്കുന്ന
മുറയച്ച് അതുമഭായനി ബനലപട നനിലപഭാടച്ച് സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

പടനികേകഗഭാത്രവര്ഗ്ഗ നവജഭാത ശനിശുമരണലാം

30 (*90) ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസച്ച് :
ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസച്ച് :
ശതീ  .   പനി  .   ഉണനി :
ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് പടനികേജഭാതനി

പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അടപഭാടനിയനില്  വലഭാപകേമഭായ  കതഭാതനിലുണഭായ  പടനികേകഗഭാത്രവര്ഗ്ഗ  നവജഭാത
ശനിശുമരണലാം  ഇലഭാതഭാക്കഭാനഭായനി  ഈ  സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  നടപടനികേള
എലന്തെഭാലക്കയഭാണച്ച്;

(ബനി)  കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവലകേഭാണ്ടുലാം  ചേനികേനിത്സ  കവണ  സമയത്തച്ച്  ലഭനിക്കഭാത്തതു
ലകേഭാണ്ടുലാം  ഇവര്ക്കനിടയനിലുണഭാകുന്ന  മഭാതൃ-ശനിശു  മരണങ്ങള  ഇലഭാതഭാക്കഭാനഭായനി
ലചേയ കേഭാരലങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പടനികേകഗഭാത്രവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കഭായനി  കക്ഷമ  പദതനികേള  നടപഭാക്കുന്നകതഭാലടഭാപലാം
അവലര  സസയലാംപരലഭാപ്തരഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള  പരനിപഭാടനികേള
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

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

(എ)  അടപഭാടനിയനിലല  ആദനിവഭാസനി  ജനവനിഭഭാഗങ്ങളുലട  ഇടയനിലല  നവജഭാത
ശനിശുമരണലാം  ഇലഭാതഭാക്കഭാനഭായനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപച്ച്,  സഭാമൂഹല  നതീതനി
വകുപച്ച്,  ആകരഭാഗലലാം,  സനിവനില് സലലപസച്ച് എന്നതീ വകുപ്പുകേള മുകഖന ഫലപ്രദമഭായ
നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപച്ച്  മുകഖന  ജനനതീ
ജന്മരക്ഷഭാ  പദതനി,  സനിക്കനിളലസല്  അനതീമനിയ  കരഭാഗനികേളക്കച്ച്  ധനസഹഭായലാം
നല്കുന്ന  പദതനി,  സമഗ  ആകരഭാഗല  സരക്ഷഭാ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ചേനികേനിത്സഭാ
ധനസഹഭായലാം,  ഭക്ഷല സഹഭായ പദതനി എന്നനിവയുലാം സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപച്ച് മുകഖന
ഗര്ഭനിണനികേളക്കുലാം കുടനികേളക്കുലാം പ്രകതലകേ കപഭാഷകേഭാഹഭാരവലാം നല്കുന്ന പദതനിയുലാം
പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപനിലന്റെ  ധനസഹഭായകത്തഭാലട  കേമ്മേപ്യൂണനിറനി  കേനിചന  പദതനിയുലാം
നടപനിലഭാക്കനി വരുന. കകേഭാടത്തറ ലലടബല് ലസഷലഭാലനിറനി ആശുപത്രനിയുലട കേതീഴെനില്
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3  നപ്യൂടതീഷലന  റതീഹഭാബനിലനികറഷന  ലസന്റെറുകേള  പ്രവര്ത്തനിക്കുന.  കൂടഭാലത
ആധുനനികേ സഇൗകേരലങ്ങകളഭാടുകൂടനിയ ഓപകറഷന തനികയറര്, ലഎ.സനി.യു. എന്നനിവയുലാം
ഈ ആശുപത്രനിയനിലുണച്ച്.  അടപഭാടനിയനില്  5  ലമഭാലലബല് ലമഡനിക്കല് യൂണനിറകേളുലാം
പ്രവര്ത്തനിക്കുന.  അടപഭാടനിയനിലല  മുഴുവന  പടനികേവര്ഗ്ഗ  കുടുലാംബങ്ങളക്കുലാം  കറഷന
കേഭാര്ഡച്ച്  ഉറപ്പു  വരുത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനിയുലാം  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഈ  സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം ശനിശുമരണലാം അടപഭാടനിയനില് ഗണലമഭായനി കുറഞനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  മഭാതൃ-ശനിശു മരണലാം തടയുന്നതനിനഭായനി  വനിവനിധ പദതനികേള അടപഭാടനി
കമഖലയനില്  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  ലഎ.സനി.ഡനി.എസച്ച്.-ലന്റെ  കേതീഴെനില്  അലാംഗനവഭാടനികേള
മുകഖന  ഗര്ഭനിണനികേളക്കുലാം  കുടനികേളക്കുലാം  പ്രകതലകേ  കപഭാഷകേഭാഹഭാര  വനിതരണലാം  നടത്തനി
വരുന.  പ്രതീ-സ്കൂള  കുടനികേളക്കച്ച്  പഭാല്,  മുട  എന്നനിവയുലട  വനിതരണലാം  നടത്തുന.  കേഇൗമഭാര
പ്രഭായക്കഭാരഭായ  ലപണ്കുടനികേളക്കഭായനി  സബല  കേനിറകേള  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന.
കുടനികേളക്കഭായനി അമൃതലാം നപ്യൂടനിമനിക്സൈച്ച് വനിതരണലാം ലചേയ്യുന. വനിവഭാഹനിതരഭായ ലപണ്കുടനികേളക്കുലാം
ഗര്ഭനിണനികേളക്കുലാം അയണ് കഫഭാളനികേച്ച്  ആസനിഡച്ച്  ഗുളനികേകേള വനിതരണലാം ലചേയ്യുന.
ഗര്ഭനിണനികേളക്കുലാം  മുലയൂട്ടുന്ന  അമ്മേമഭാര്ക്കുലാം  ആവശലഭാനുസരണലാം  കപഭാഷകേഭാഹഭാരലാം
വഭാങ്ങുന്നതനിനഭായനി ജനനതീ ജന്മരക്ഷഭാ പദതനി പ്രകേഭാരലാം ധനസഹഭായലാം,  കേമ്മേപ്യൂണനിറനി
കേനിചന  മുകഖന  കപഭാഷകേഭാഹഭാര  ലഭലത  എന്നനിവയുലാം  ഉറപ്പു  വരുത്തുന.  കൂടഭാലത
കപഭാഷകേഭാഹഭാര കുറവമൂലമുണഭാകുന്ന അസഖങ്ങളക്കച്ച് ചേനികേനിത്സയഭായനി 3 നപ്യൂടതീഷലന
റതീഹഭാബനിലനികറഷന ലസന്റെറുകേള ആകരഭാഗല വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന.

(സനി)  ഈ  കമഖലയനില്  പരമ്പരഭാഗത  ലചേറുധഭാനലങ്ങളുലട  കൃഷനി,  കേഭാലനി
വളര്ത്തല്, ആടു വളര്ത്തല് തുടങ്ങനിയ പരനിപഭാടനികേള നടത്തനി വരുനണച്ച്. വരുമഭാന
വര്ദനവനിനുതകുന്ന  സസയലാംലതഭാഴെനില്  സലാംരലാംഭങ്ങളക്കച്ച്  വകുപച്ച്  മുകഖന  ധനസഹഭായവലാം
കപ്രഭാത്സഭാഹനവലാം  നല്കേനി  വരുന.  കൂടഭാലത  47  വനനിതകേളക്കച്ച്  ഓകടഭാറനിക്ഷഭാ
ലലഡ്രവര്മഭാരഭായനി പരനിശതീലനലാം നല്കുകേയുലാം ഓകടഭാറനിക്ഷകേള നല്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണച്ച്.

(ii) നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത കചേഭാദലങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള

ചേനികേനിത്സഭാ ധനസഹഭായത്തനിനുള്ള വരുമഭാനപരനിധനി

1  (769)  ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുഖലമനനിയുലട  ചേനികേനിത്സഭാ  ധനസഹഭായത്തനിനച്ച്  അകപക്ഷനിക്കുന്നതനിനച്ച്
വരുമഭാനപരനിധനി ഒരു ലക്ഷവലാം പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപ്പുമനനിയുലട
ചേനികേനിത്സഭാ  ധനസഹഭായത്തനിനുള്ള  വരുമഭാനപരനിധനി  50,000  രൂപയുമഭായതനിനഭാല്
വരുമഭാനപരനിധനി  കേഴെനിഞ  എസച്ച്.സനി/എസച്ച്.റനി.  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കച്ച്  പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപ്പുമനനിയുലട  ധനസഹഭായത്തനിനച്ച്  അകപക്ഷനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കഭാത്ത സഭാഹചേരലലാം നനിലവനിലുള്ളതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  വരുമഭാനപരനിധനി  ഏകേതീകേരനിചച്ച്  തുലലനതീതനി  നടപനിലഭാക്കഭാന  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ ; എങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.  ബഹുമഭാനലപട  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന
വകുപ്പുമനനിയുലട ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനിയനില് നനിനലാം ചേനികേനിത്സഭാ ധനസഹഭായത്തനിനച്ച്
അകപക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള വരുമഭാന പരനിധനി പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനിനച്ച്  ഒരു ലക്ഷലാം
രൂപയഭാക്കനി ഉയര്ത്തനിലക്കഭാണച്ച്  28-10-2013-ലല സ.ഉ. (വകേ) നമ്പര് 86/2013/  പജപവവനിവ.
പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവഭായനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കുള്ള  വരുമഭാന  പരനിധനി  ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപയഭാക്കനി
ഉയര്ത്തുന്ന കേഭാരലലാം അനുഭഭാവപൂര്വലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണച്ച്. 

കകേഭാ-ഓപകററതീവച്ച് ലസഭാവസറനികേളനില് നനിലന്നടുത്തനിട്ടുള്ള വഭായകേള
എഴുതനിത്തള്ളുന്നതനിനുള്ള പദതനികേള

2  (770)  ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കഭായുള്ള  കകേഭാ-ഓപകററതീവച്ച്
ലസഭാവസറനികേളനില്നനിന്നച്ച്  എടുത്തനിട്ടുള്ള  വഭായകേള  എഴുതനിത്തള്ളുന്നതനിനുള്ള  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഉലണങനില്  പ്രസ്തുത  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  എത്ര  തുകേ  വലരയുള്ള
വഭായകേളഭാണച്ച്  എഴുതനിത്തള്ളുന്നലതനലാം  ഈ  പദതനിക്കഭായനി  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ള
തുകേ എത്രയഭാലണനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പടനികേജഭാതനി :

സഹകേരണസലാംഘലാം  രജനിസഭാറുലട  പരനിധനിയനില്  വരുന്ന  സഹകേരണ
സഭാപനങ്ങളനില്  നനിന്നച്ച്  എടുത്തനിട്ടുള്ള  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗക്കഭാരുലട
വഭായകേളനില്  31-3-2010-നച്ച്  തനിരനിചടവച്ച്  കേഭാലഭാവധനി  പൂര്ത്തനിയഭായ
വഭായകേളനില്  മുതലുലാം  പലനിശയുലാം  ഉളലപലട  ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപ  വലര
എഴുതനിത്തള്ളുന്നതനിനച്ച് (30-3-2015)ലല സ.ഉ.(പനി) 24/2015/ പ.ജ.പ.വ.വനി.വ., 
പ്രകേഭാരലാം വലവസ ലചേയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി) പടനികേജഭാതനി :

മുതലുലാം  പലനിശയുലാം  ഉളലപലട  ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപവലരയുള്ള  വഭായഭാ
കുടനിശനികേയഭാണച്ച് എഴുതനിത്തള്ളുന്നതനിനഭായനി പരനിഗണനിക്കുന്നതച്ച്.  ആയതനിനഭായനി
44,33,96000 രൂപ സഹകേരണ സലാംഘലാം രജനിസഭാര്ക്കച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
പദതനിക്കഭാവശലമഭായ  88.39  കകേഭാടനി  രൂപ  കൂടനി  അനുവദനിക്കുന്നതനിനച്ച്
നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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എസച്ച്.സനി./ എസച്ച്.ടനി.കേളക്കുള്ള കകേന്ദ്ര ഫണച്ച്

3  (771)  ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസനത്തനിനഭായനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് കേഴെനിഞ
അഞച്ച്  വര്ഷങ്ങളനിലഭായനി  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിനച്ച്  അനുവദനിച  ഫണച്ച്  എത്രയഭാലണന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഇതനില്  എത്ര  തുകേയഭാണച്ച്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  നഭാളനിതു
വലരയഭായനി ലചേലവഴെനിചതച്ച് ;

(ബനി)  കകേന്ദ്ര  ഫണച്ച്  വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതനില്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  വതീഴ്ച
വരുത്തുന്നതഭായ  ആകരഭാപണലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ  ;  അനുവദനിക്കുന്ന  ഫണച്ച്
അര്ഹരഭായവരുലട വകേകേളനില് എത്തുന്നതനിനച്ച് ചേനിലര് തടസലാം നനില്ക്കുന്നതഭായുള്ള
പരഭാതനികേള  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ  ;  എങനില്  ഇതച്ച്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  എന്തു
നടപടനിയഭാണച്ച് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതച്ച് ?

ഉത്തരലാം

(എ) പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരുലട  ഉന്നമനത്തനിനഭായനി കേഴെനിഞ അഞച്ച് വര്ഷത്തനില്
31530.76 ലക്ഷലാം രൂപ കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് അനുവദനിചതനില് 29160.25  ലക്ഷലാം രൂപ
ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണച്ച്.  പടനികേജഭാതനി  വനികേസനവകുപനിലന  സലാംബനനിച  ഫണനിലന്റെ
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  ശദയനില്ലപടനിടനില.  അനുവദനിക്കുന്ന  ഫണച്ച്  അര്ഹരഭായവരുലട  വകേകേളനില്
എത്തനിക്കുന്നതനിനച്ച് പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപച്ച് അതതീവ ശദ പുലര്ത്തനിവരുന.
വനിവനിധ  പദതനികേളക്കച്ച്  അനുവദനിക്കുന്ന  തുകേ  അര്ഹരഭായ  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുലട
ബഭാങച്ച് അക്കഇൗണനില് കനരനിടച്ച് ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

എന.ജനി.ഒ.-കേളക്കച്ച് അനുവദനിച പദതനി തുകേ

4  (772)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപ്പുകേളനില്  2011-16  കേഭാലയളവനില്
എന.ജനി.ഒ.-കേളക്കച്ച്  ഏലതലഭാലാം  പദതനികേളനിലഭായനി  എത്ര  രൂപ  അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്;
വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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(ബനി)  ഇപ്രകേഭാരലാം അനുവദനിച പദതനികേളുലട പരനികശഭാധന നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ പദതനികേളനിനകമല് വനിജനിലനസച്ച്  അകനസഷണലാം നടക്കുനകണഭാ;
എങനില് വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴെനില്  എന.ജനി.ഒ.കേളക്കച്ച്
ധനസഹഭായലാം  നല്കുന്നതച്ച്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  കനരനിടഭാണച്ച്.  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന
വകുപനിലന്റെ  2015-16-ല്  മഭാനവകസവഭാസലാംഘലാം,  മഭാറനല്ലൂര്  എന്ന  സഭാപനത്തനിനച്ച്
9,80,000 രൂപ അനുവദനിച്ചു നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  ജനിലഭാതല  ഓഫതീസര്മഭാരുലാം  ജനിലഭാകേളക്ടറുലാം
സലാംയുക്തമഭായനി പരനികശഭാധന നടത്തനിയതനിനുകശഷമഭാണച്ച് ലപ്രഭാകപഭാസലുകേള ലഭലമഭാക്കുന്നതച്ച്.
പടനികേജഭാതനി വനികേസന വകുപനില്, അനുവദനിച പദതനികേളുലട പരനികശഭാധന നടത്തനിയനിടനില.

(സനി)  ഈ പദതനികേളനികന്മല് വനിജനിലനസച്ച് അകനസഷണലാം നടക്കുന്ന വനിവരലാം
ശദനിക്കലപടനിടനില. 

സസയലാം പരലഭാപ്ത ഗഭാമലാം പദതനി

5 (773)  ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2013-14 വര്ഷലത്ത സസയലാം പരലഭാപ്ത ഗഭാമലാം പദതനിയനില് ഉളലപട ഒല്ലൂര്
നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  നടത്തറ  ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല  മുരനിയനകുന്നച്ച്  കകേഭാളനനിയനില്
നടപനിലഭാക്കഭാന നനിശ്ചയനിച പ്രവൃത്തനികേളുലാം അവയുലട തുകേയുലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഏതച്ച്  ഏജനസനി  വഴെനിയഭാണച്ച്  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേള  നടത്തുന്നലതന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതനില്  പൂര്ത്തതീകേരനിച  പ്രവൃത്തനികേള  ഏലതലഭാലമനലാം  മറള്ളവ
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്തതനിലന്റെ  കേഭാരണലമലന്തെനലാം  ആയതച്ച്  എന്നച്ച്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കുലമനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മുരനിയനകുന്നച്ച്  കകേഭാളനനിയനില്  നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിച  പ്രവൃത്തനികേളുലാം
തുകേയുലാം സലാംബനനിച വനിവരങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണച്ച്.*

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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(ബനി) എഫച്ച്.ഐ.റനി.

(സനി) പൂര്ത്തതീകേരനിച പ്രവൃത്തനികേള

1. കറഭാഡച്ച് കകേഭാണ്ക്രതീറനിലാംഗച്ച്

2. കകേഭാമ്പഇൗണച്ച് വഭാള എറഇൗണച്ച് ദനി പൂള

3. ലഡ്രയനികനജച്ച്

4. അലാംഗനവഭാടനി  ഇലകനിഫനികക്കഷന  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ള  പ്രവൃത്തനികേള
എത്രയുലാം കവഗലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു
വരുന.

സസയലാം പരലഭാപ്ത പടനികേജഭാതനി ഗഭാമലാം

6  (774)  ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സസയലാം പരലഭാപ്ത പടനികേജഭാതനി ഗഭാമലാം പദതനിയനില് ഉളലപട ആലത്തൂര്
മണ്ഡലത്തനിലല പടനികേജഭാതനി കകേഭാളനനികേള ഏലതഭാലക്കയഭാലണന്നച്ച് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം കകേഭാളനനികേളനില് എലന്തെലഭാലാം പദതനികേളഭാണച്ച്  നടപഭാക്കനിയതച്ച്
എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തഭാലത കപഭായ കകേഭാളനനികേളനില് പ്രസ്തുത
പദതനി നടപഭാക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 1. കുണ്ടുകേഭാടച്ച് കകേഭാളനനി

2. ലപലചനിരലാംകേഭാടച്ച് കകേഭാളനനി

(ബനി) കമല് കകേഭാളനനികേളനില് നടപഭാക്കനിയ പദതനികേള

കുണ്ടുകേഭാടച്ച് കകേഭാളനനി :

1. വതീടച്ച് റനിലപയര്

2. കകേഭാണ്ക്രതീറച്ച് കറഭാഡച്ച്

3. കമഭാകടഭാര് പമ്പച്ച്

4. പമ്പച്ച് പുര
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5. കുഴെല്ക്കനിണര് 

6. ജലസലാംഭരണനി

7. ജല വനിതരണസനിസലാം

8. സലാംരക്ഷണ ഭനിത്തനി

9. കകേഭാണ്ക്രതീറനിലാംഗച്ച്

ലപലചനിരലാംകേഭാടച്ച് കകേഭാളനനി :

1. കകേഭാണ്ക്രതീറച്ച് കറഭാഡച്ച്

2. അലാംഗനവഭാടനി നവതീകേരണലാം

3. വപപച്ച് വലന സഭാപനിക്കല് 

4. കേനിണര് പുനരുദഭാരണലാം

5. വഭാടര് ടഭാങച്ച് സഭാപനിക്കല്

6. ഇലകനികേച്ച് കപഭാസച്ച്മഭാറലുലാം, സതീറച്ച് വലറലാം 

7. വതീടച്ച് റനിലപയര്

(സനി)  ബനലപട  എലാം.എല്.എ.  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്നപക്ഷലാം  ഇക്കഭാരലത്തനില്
ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

വനിവനിധ പദതനികേളക്കഭായനി ലഡവലപച്ച് ലചേയ  കസഭാഫ ച്ച് ലവയറുകേള

7  (775)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപനില് 2011-2016 കേഭാലയളവനില്
വനിവനിധ  പദതനികേളക്കഭായനി  എത്ര  കസഭാഫച്ച് ലവയറുകേള  ലഡവലപച്ച്  ലചേയനിട്ടുണച്ച്;
വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  കസഭാഫച്ച് ലവയറനിനുലാം  ലചേലവഭായ  തുകേ  എത്രലയനലാം  പ്രസ്തുത
കസഭാഫച്ച് ലവയറുകേളുലട ഹഭാര്ഡച്ച്  കകേഭാപനികേള ലഭലമഭാകണഭാലയനലാം എങനില് ആയതച്ച്
ലഭനിക്കുന്നതനിനച്ച് എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനികക്കണലതനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത കസഭാഫച്ച് ലവയറുകേള ലഡവലപച്ച് ലചേയതനിലൂലട വകുപനിനുണഭായ
കനടങ്ങളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

798/2019
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ഉത്തരലാം

(എ) പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപനില് 2011-2016  കേഭാലയളവനില്
വനിവനിധ  പദതനികേളക്കഭായനി  7 കസഭാഫച്ച് ലവയറുകേള  ലഡവലപച്ച്  ലചേയനിട്ടുണച്ച്.   (പടനികേജഭാതനി
വനികേസന വകുപച്ച്-2 പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപച്ച് - 5)

1. ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ  ധനസഹഭായലാം,  ഭവനപുനരുദഭാരണ  ധനസഹഭായലാം
എന്നതീ പദതനികേളക്കഭായുള്ള ഇ-ഹഇൗസനിലാംഗച്ച് കസഭാഫച്ച് ലവയര്.

2. 9, 10  ക്ലഭാസകേളനില് പഠനിക്കുന്ന വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കുള്ള പ്രതീ-ലമടനികേച്ച്
കസഭാളര്ഷനിപച്ച്,  അപ്ഗകഡഷന  ഓഫച്ച്  ലമറനിറച്ച്,  വൃത്തനിഹതീന
ലതഭാഴെനിലനില് ഏര്ലപടനിരനിക്കുന്നവരുലട കുടനികേളക്കുള്ള പ്രതീ ലമടനികേച്ച്
കസഭാളര്ഷനിപച്ച്  എന്നതീ  സനി.എസച്ച്.എസച്ച്.  പദതനികേളക്കഭായനി
എന.ഐ.സനി. മുകഖന ലഡവലപച്ച് ലചേയ കസഭാഫച്ച് ലവയര് .

3. ഇ-ഹഇൗസനിലാംഗച്ച് കസഭാഫച്ച് ലവയര്.

4. I  മുതല്  X  വലരയുള്ള സ്കൂള വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുലട  വനിദലഭാഭലഭാസഭാനു
കൂലലങ്ങള നല്കുന്നതനിനുള്ള ഇ-ഡനിസനിക്ടച്ച് കസഭാഫച്ച് ലവയര് 

5. പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കഭായുള്ള  സമഗ  ആകരഭാഗല  സരക്ഷഭാ  പദതനി
SOAS കസഭാഫച്ച് ലവയര്.

6. ജനനതീ  ജന്മരക്ഷഭാ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ജനനതീ
ജന്മരക്ഷഭാ കസഭാഫച്ച് ലവയര്.

7. എലാം.ആര്.എസച്ച്.-കേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  കമഭാണനിറര്  ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി
SOAS കസഭാഫച്ച്  ലവയര്.

(ബനി) പടനികേജഭാതനി വനികേസന വകുപച്ച്  :

(എ) ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ ധനസഹഭായ പദതനിയുലട കസഭാഫച്ച് ലവയര്.
14,17,293 രൂപ. ഹഭാര്ഡച്ച് കകേഭാപനി ലഭലമഭാണച്ച്.

(ബനി) IX,  X  ക്ലഭാസകേളനിലല  കുടനികേളക്കുള്ള  കസഭാളര്ഷനിപച്ച്
വനിതരണത്തനിനഭായനി  എന.ഐ.സനി.  ലഭലമഭാക്കനിയ  ഫതീ
കസഭാഫച്ച് ലവയറനിനച്ച്  തുടര്നള്ള  വസറച്ച്  അ ഡനിനനികസഷന,
അപ്ഗകഡഷന  ഓഫച്ച്  ലമറനിറച്ച്,  വൃത്തനിഹതീന  ലതഭാഴെനില്
സതീമുകേളക്കുള്ള വസറച്ച് തയഭാറഭാക്കല്,  മഭാനപവര് സകപഭാര്ടനിനുള്ള
ലചേലവച്ച് എന്നനിവയഭായനി  1,32,805  രൂപ,  ഇതനിലന്റെ ഹഭാര്ഡച്ച്
കകേഭാപനി ലഭലമല.
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പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപച്ച്  :

(എ) ഈ-ഹഇൗസനിലാംഗച്ച്  കസഭാഫച്ച് ലവയറനിനച്ച്  6,98,317  രൂപ.   ഇതു
സലാംബനനിച ഹഭാര്ഡച്ച് കകേഭാപനി ലഭലമഭാണച്ച്.

(ബനി) ഇ-ഡനിസനിക്ടച്ച്  കസഭാഫച്ച് ലവയര്  എന.ഐ.സനി.  മുകഖന
സഇൗജനലമഭായനി  വനികേസനിപനിചതഭാണച്ച്.   ഇതനിലന്റെ  ഹഭാര്ഡച്ച്
കകേഭാപനി ലഭലമല.

(സനി) സമഗ ആകരഭാഗല  സരക്ഷഭാ പദതനി,  എലാം.ആര്.എസച്ച്.-കേള
എന്നനിവയഭായുള്ള  SOAS  കസഭാഫച്ച് ലവയറുകേളക്കഭായനി  20,00,000
രൂപ.  ഇതച്ച്  പൂര്ണമഭായുലാം  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാകേഭാത്തതനിനഭാല്
ഹഭാര്ഡച്ച് കകേഭാപനി ലഭലമല.

(ഡനി) ജനനതീ ജന്മരക്ഷഭാ പദതനിക്കുള്ള കസഭാഫച്ച്  ലവയര്  1,43,000
രൂപ. ഇതനിലന്റെ ഹഭാര്ഡച്ച് കകേഭാപനി ലഭലമഭാണച്ച്. 

(സനി) അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*   

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപ്പുകേളനില് നടന്നനിട്ടുള്ള അഴെനിമതനി

8  (776)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2011-2016  കേഭാലയളവനില്  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന
വകുപ്പുകേളനില് നടന്നനിട്ടുള്ള അഴെനിമതനികേളുലട വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇക്കഭാരലത്തനില് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേളുലട വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എത്ര  വനിജനിലനസച്ച്  കകേസ്സുകേള  ഇതുമഭായനി  ബനലപടച്ച്  നനിലവനിലുണച്ച്;
വനിശദ വനിവരലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപ്പുകേളനില് നടന്നനിട്ടുള്ളവ  :

1. അടനിയ/പണനിയ  പഭാകക്കജച്ച്  പദതനിയനില്  വയനഭാടച്ച്  ജനിലയനില്
ഭവന നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി ബനലപടച്ച് നടന്ന ക്രമകക്കടച്ച്.

2. ജനനതീ ജന്മരക്ഷഭാ പദതനിയനില് നടന്ന ക്രമകക്കടച്ച്.

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്. 
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 പടനികേജഭാതനി വനികേസന വകുപനില് നടന്നനിട്ടുള്ളവ  :

(i) കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനില,  പരപ  കബഭാക്കച്ച്  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന
ഓഫതീസനിലല  2012-2013  വര്ഷലാം  ഭൂരഹനിത  പുനരധനിവഭാസ
പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  അനുവദനിച  തുകേ  അനധനികൃതമഭായനി
മഭാറനിലയടുത്തച്ച്  വനിതരണലാം  നടത്തഭാലത  വകേവശലാം  സൂക്ഷനിചതച്ച്
സലാംബനനിചച്ച്. 

(ii) ലകേഭാലലാം  ജനില,  ചേവറ  കബഭാക്കച്ച്  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  ഓഫതീസനിലല
ഭൂരഹനിത  പുനരധനിവഭാസ  പദതനിയനിലല  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കകളഭാടച്ച്
വകേക്കൂലനി ആവശലലപടുകേയുലാം സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയതച്ച് സലാംബനനിചച്ച്.

(iii) കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ബദനിയടുക്ക  പ്രതീ-ലമടനികേച്ച്  കഹഭാസല്  പരനിസരലത്ത
മരങ്ങള മുറനിചച്ച്  കേടത്തനിയതച്ച് സലാംബനനിചച്ച്.

(iv) ഉത്തരകമഖല ലടയനിനനിലാംഗച്ച്  ഇനലസക്ടര്  ഒഭാഫതീസനിലന്റെ  അധതീനതയനില്
ഉണഭായനിരുന്ന കഹഭാസലുകേളനില് ഗുണനനിലവഭാരമനിലഭാത്ത ഫര്ണനിചറുകേള,
മറച്ച് ഉപകേരണങ്ങള വഭാങ്ങനിയതച്ച് സലാംബനനിചച്ച്.

(v) ഇടുക്കനി  ജനിലഭാ പടനികേജഭാതനി വനികേസന ഓഫതീസനിലനറ കേതീഴെനില്
നടപനിലഭാക്കനിയനിരുന്ന  ഭൂരഹനിത  പുനരധനിവഭാസ  പദതനിയനില്
ക്രമകക്കടച്ച് കേഭാണനിചതച്ച് സലാംബനനിചച്ച്.

(vi) ഇടുക്കനി  ജനിലയനില്   വകുപനിലന്റെ   കേതീഴെനില്   നടപനിലഭാക്കനി  വന്നനിരുന്ന
2015 -2016  വര്ഷലത്ത  ഭൂരഹനിത പുനരധനിവഭാസ പദതനിയനില്
ക്രമകക്കടച്ച്  കേഭാണനിചതച്ച് സലാംബനനിചച്ച്.

(vii) തൃശ്ശൂര്   കകേഭാകടഭാള   നഭായഭാടനി  കകേഭാളനനിയനില്   നടപനിലഭാക്കനിയ
ഭവന നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലല ക്രമകക്കടച്ച് സലാംബനനിചച്ച്.

(viii) പഭാലക്കഭാടച്ച്  മണഭാര്ക്കഭാടച്ച്  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  ഓഫതീസനിനച്ച്
കേതീഴെനില്  2012-13  വര്ഷലാം  നടപനിലഭാക്കനിയനിരുന്ന  ഭൂരഹനിത
പുനരധനിവഭാസ പദതനിയനിലല ക്രമകക്കടച്ച് സലാംബനനിചച്ച്.

(ix) പഭാലക്കഭാടച്ച്  മണഭാര്ക്കഭാടച്ച്  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  ഓഫതീസനിനച്ച്
കേതീഴെനില്  2013 -14, 2014-15 വര്ഷങ്ങളനില് നടപനിലഭാക്കനിയനിരുന്ന
ഭൂരഹനിത പുനരധനിവഭാസ പദതനിയനിലല ക്രമകക്കടച്ച് സലാംബനനിചച്ച്.

(ബനി)  പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപനില് ഭവന നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലല ക്രമകക്കടച്ച്
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനച്ച്  12-5-2016-ലല സ.ഉ  (സഭാധഭാ) നമ്പര് 790/16/പ.ജ.പ.വ.വനി.വ .
പ്രകേഭാരലാം  പടനികേവര്ഗ്ഗ   വനികേസന  വകുപനിലല   സതീനനിയര്  ഫനിനഭാനസച്ച്  ഓഫതീസര്
ശതീ.  ഒ.  എലാം.  അകശഭാകേലന അകനസഷണ  ഉകദലഭാഗസനഭായനി നനിയമനിചനിട്ടുണച്ച്.   എന്നഭാല്
അകദ്ദേഹലത്ത  പ്രസ്തുത ചുമതലയനില് നനിന്നച്ച് ഒഴെനിവഭാക്കനി ശതീമതനി റതീത്ത എസച്ച്. പ്രഭ,
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സതീനനിയര്  അഡനിനനികസറതീവച്ച്   ഓഫതീസലറ  നനിയമനിക്കണലമന്ന  പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനികേസന വകുപച്ച് ഡയറക്ടറുലട ആവശലലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചു വരുന.  ജനനതീ
ജന്മരക്ഷഭാ  പദതനി  നടത്തനിപനിലല   ആകരഭാപണവമഭായനി  ബനലപടച്ച്  വകുപനിലല
നനിര്വഹണ  ഉകദലഭാഗസനഭായനിരുന്നയഭാലള  സലസന്റെച്ച്  ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  പടനികേജഭാതനി
വനികേസന വകുപനില് കമല് ക്രമനമ്പര്  i,   ii എന്നനിവയനില്  വകുപ്പുതല അചടക്ക
നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ക്രമനമ്പര്  iii  വകുപ്പുതല  അകനസഷണലാം നടന വരുന.
ക്രമനമ്പര്   iv,  v,  vi,  vii,  viii,  ix  എന്നനിവയനില്  വനിജനിലനസച്ച്  ആന്റെച്ച്  ആന്റെനി
കേറപ്ഷന ബപ്യൂകറഭായനില്  അകനസഷണലാം  നടന വരുന.

(സനി)   പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന വകുപനില്  രലണണലാം.

1. വയനഭാടച്ച്   ജനിലയനിലല   അടനിയ/പണനിയ  പഭാകക്കജച്ച്  പദതനിയനിലല
ഭവന നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലല  ക്രമകക്കടച്ച്.

2. ജനനതീ ജന്മരക്ഷഭാ പദതനിയുമഭായനി  ബനലപട  ക്രമകക്കടനില്
വനിജനിലനസനിലന്റെ തസരനിത പരനികശഭാധന നടന വരുന.

പടനികേജഭാതനി വനികേസന വകുപനില് 6 എണലാം.

ക്രമനമ്പര്  iv, v, vi, vii, viii, ix  എന്നനിവയനില്  വനിജനിലനസച്ച്
ആന്റെച്ച് ആന്റെനി കേറപ്ഷന ബപ്യൂകറഭായനില്  അകനസഷണലാം നടന
വരുന.

പടനികേസമുദഭായ  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുലട വനിദലഭാഭലഭാസഭാനുകൂലലങ്ങള

9(777)  ശതീ  .    കതഭാമസച്ച്  ചേഭാണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേസമുദഭായ  വനിദലഭാർത്ഥനികേളുലട  വനിദലഭാഭലഭാസ  ആനുകൂലലങ്ങള
വര്ഷഭാരലാംഭത്തനില് തലന്ന നല്കുന്നതനിനു നടപടനികേള ഉണഭാകുകമഭാ;

(ബനി)  ആനുകൂലലങ്ങള  കനരകത്ത ലഭനിചഭാല്  വനിദലഭാർത്ഥനികേളുലട  ലകേഭാഴെനിഞ്ഞു
കപഭാക്കച്ച്  തടയഭാന  കേഴെനിയുലമന്നതനിനഭാല്  ആയതനിനച്ച്  എലന്തെഭാലക്ക  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുലമന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗലാം  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുലട  വനിദലഭാഭലഭാസഭാനുകൂലലങ്ങള
വര്ഷഭാരലാംഭത്തനില്ത്തലന്ന നല്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

(ബനി)  പ്രതീ-ലമടനികേച്ച്  തലത്തനില്,  വനിദലഭാഭലഭാസഭാനുകൂലലലാം  അദലയന വര്ഷഭാരലാംഭത്തനില്
തലന്ന  വനിതരണലാം   ലചേയ്യുനണച്ച്.  കപഭാസച്ച്   ലമടനികേച്ച്   തലത്തനിലുള്ള വനിദലഭാഭലഭാസഭാനുകൂലല
വനിതരണലാം  ക്ലഭാസച്ച്  തുടങ്ങനി  2  മഭാസത്തനിനുള്ളനില്  അകപക്ഷ  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയഭാണച്ച്
അനുവദനിച്ചുവരുന്നതച്ച്.  ഇതച്ച്  തസരനിതലപടുത്തുന്നതനിനച്ച്  വനിദലഭാഭലഭാസ   സഭാപനങ്ങളുമഭായനി
ബനലപടച്ച്  ലക്ലയനിമുകേള യഥഭാസമയലാം   ഓണ്ലലലനഭായനി  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന
വകുപച്ച്  ഡയറക്ടകററനികലക്കച്ച്  അയയ്ക്കുന്നതനിനച്ച്  ജനിലഭാ  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന
ആഫതീസര്മഭാര്ക്കച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുന്നതഭാണച്ച്.
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എല്.ഡനി. ക്ലഭാര്ക്കനിലന സര്വതീസനില് നനിന്നച്ച് നതീക്കലാം ലചേയ നടപടനി

10  (778)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാലലാം  പ്രനിനസനിപല്  കൃഷനി  ഓഫതീസനിലല  എല്.ഡനി.  ക്ലഭാര്ക്കച്ച്
ശതീ.  അരുല്  ദഭാസനിലന  4-12-2013-ലല  പടനികേജഭാതനി  വകുപനിലന്റെ  GO(Ms)96/
2013/SCSTDD  പ്രകേഭാരലാം  സര്വതീസനില്  നനിന്നച്ച്  നതീക്കലാം  ലചേയതഭായനി  ഉത്തരവനിട
വനിവരലാം ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ആശനിത  നനിയമന  വലവസയനില്  കജഭാലനി  ലഭനിച  ടനിയഭാലന്റെയുലാം  അച്ഛേലന്റെയുലാം,
അമ്മേയുലടയുലാം SSLC ബുക്കനില് ഹനിന്ദു (പള്ളന) സമുദഭായത്തനില്ലപടനിരനിക്കുന്നതഭായനി
കരഖലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള സഭാഹചേരലത്തനില് ടനിയഭാന സര്വതീസനില് കേയറനി ആറച്ച് വര്ഷലാം
കേഴെനിഞച്ച് ഇത്തരത്തനിലലഭാരുത്തരവണഭാകുന്നതനിലന്റെ കേഭാരണങ്ങള വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേഭാലലാം  പ്രനിനസനിപല്  കൃഷനി  ഓഫതീസനിലല  എല്.ഡനി.  ക്ലഭാര്ക്കച്ച്
ശതീ. അരുണ്ദഭാസനിലന  സര്വതീസനില് നനിനലാം നതീക്കലാം ലചേയലകേഭാണച്ച് 4-12-2013 -ല്
സ.ഉ (എലാംഎസച്ച്.) 96/2013/പജ.പവ.വനി.വ. പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവച്ച് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി) ഹനിന്ദു (പള്ളന) സമുദഭായഭാലാംഗമഭായ തലനറ മകേന ശതീ. അരുണ് ദഭാസനിനച്ച്
കമല്ജഭാതനി  സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്  ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്  ശഭാസഭാലാംകകേഭാട   കകേഭാകളജനില്   പ്രകവശനലാം
നനികഷധനിച്ചുലവനലാം ടനി സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്  ലഭലമഭാക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കണലമനലാം
ആവശലലപടച്ച് പത്തനഭാപുരലാം ലഎവര്കേഭാല കേല്ലുവനിള ലകേഭാച്ചുതുണനില് ശതീ.ലകേ. ആര്.
ശനിവദഭാസന  അകപക്ഷ  സമര്പനിചനിരുന.  ശതീ.  അരുണ്ദഭാസച്ച്  ആശനിത  നനിയമന
വലവസയനില്  കജഭാലനി  ലഭനിച  ആളഭാലണങനിലുലാം  ടനിയഭാലനറയുലാം  അച്ഛേലനറയുലാം
അമ്മേയുലടയുലാം എസച്ച്.എസച്ച്.എല്.സനി.  ബുക്കനില് ഹനിന്ദു  (പള്ളന)  സമുദഭായലാം  എന്നച്ച്
കരഖലപടുത്തനിയനിട്ടുലണങനിലുലാം   ഇവരുലട  ജഭാതനി  സലാംബനനിചച്ച്   കേനിര്ത്തഭാഡ്സച്ച്  നടത്തനിയ
നരവലാംശശഭാസ  അകനസഷണത്തനില്  ഇവര്ക്കച്ച്   പടനികേജഭാതനി   പള്ളന  സമുദഭായവ
മഭായനി  യഭാലതഭാരു   ബനവമനിലലനലാം  ഇവര്   തമനിഴഭാടനിലല  പഭാണനി  ലലവത്തനിരനി
സമുദഭായത്തനില്ലപടവരഭാലണനലാം  വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  ശതീ.  അരുണ്ദഭാസനിലന്റെ
പടനികേജഭാതനി  (പള്ളന)  അവകേഭാശവഭാദവമഭായനി  ബനലപടച്ച്  ടനിയഭാന ഫയല് ലചേയ
24952/04-ാം ക്രമ നമ്പര് റനിടച്ച്  ലപറതീഷകന്മല് ബഹു. ലലഹകക്കഭാടതനി  പുറലപടുവനിച
30-10-2005       -ലല വനിധനിനലഭായത്തനില് ടനിയഭാലന്റെ  യഥഭാര്ത്ഥ  ജഭാതനി  സലാംബനനിചച്ച്
കേനിര്ത്തഭാഡ്സച്ച് റനികപഭാര്ടനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്  സ്ക്രൂടനിനനി കേമ്മേനിറനി പരനികശഭാധനിചച്ച്
അന്തെനിമ  തതീരുമഭാനലമടുക്കഭാന  ഉത്തരവഭായനിരുന.  കമല്വനിധനി  പ്രകേഭാരലാം  കകേരള
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(പടനികേജഭാതനികേളുലാം  പടനികേവര്ഗ്ഗങ്ങളുലാം)  സമുദഭായ  സഭാക്ഷലപത്രങ്ങള  നല്കേല്
ക്രമലപടുത്തല് നനിയമലാം,  1996 (ആക്ടച്ച് 11/1996)  പ്രകേഭാരലാം കേനിര്ത്തഭാഡ്സച്ച് ടനിയഭാലന്റെ
ജഭാതനി  സലാംബനനിചച്ച്   അകനസഷണലാം നടത്തനി സമര്പനിച  റനികപഭാര്ടനില്   ടനിയഭാനുലാം
മഭാതഭാപനിതഭാക്കളക്കുലാം  കകേരളത്തനിലല  പടനികേജഭാതനി  (പള്ളന)  സമുദഭായവമഭായനി  യഭാലതഭാരു
ബനവമനിലലനലാം  ഇവര്  തമനിഴഭാടനിലല  പഭാണനി  ലലവത്തനിരനി  സമുദഭായഭാലാംഗങ്ങളഭാലണനലാം
(20-9-2012-ലല  V.31/2006) അറനിയനിചനിരുന.

ടനി  റനികപഭാര്ടനികന്മല്  ശതീ.  അരുണ്  ദഭാസനിലന്റെ  ആകക്ഷപങ്ങള  ലഭലമഭാക്കനി  സ്ക്രൂടനിനനി
കേമ്മേനിറനി  ടനിയഭാലന  കനരനില്  കകേളക്കുകേയുലാം  റനികപഭാര്ട്ടുലാം  ബനലപട  കരഖകേളുലാം
പരനികശഭാധനിചതനില്  ടനിയഭാനുലാം  ടനിയഭാലന്റെ  മഭാതഭാപനിതഭാക്കളുലാം  കകേരളത്തനിലല  പടനികേജഭാതനി
(പള്ളന)  സമുദഭായഭാലാംഗങ്ങളലലനലാം  ഇവര്  തമനിഴഭാടനിലല  പഭാണനി  ലലവത്തനിരനി
സമുദഭായഭാലാംഗങ്ങളഭാലണനലാം കേലണത്തുകേയുലാം ശതീ. അരുണ് ദഭാസനിലന്റെ പനിതഭാവച്ച് വലഭാജ
പടനികേജഭാതനി സര്ടനിഫനിക്കറച്ച് ഹഭാജരഭാക്കനി പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കഭായനി സലാംവരണലാം ലചേയനിരുന്ന
തസനികേയനില്  കജഭാലനി തരലപടുത്തനിയതഭായുലാം  അച്ഛേന വലഭാജമഭാര്ഗ്ഗത്തനിലൂലട കനടനിയ
കജഭാലനിയനില് ആആ്രശനിത നനിയമനപ്രകേഭാരലാം   മകേന കേയറനിപറനിയനിരനിക്കുകേയഭാലണനലാം
ഇക്കഭാരലത്തനില്  ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കണലമനലാം 2-9-2013-ലല 704/
G2/2006/SCSTDD  നമ്പര്   നടപടനിക്രമപ്രകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാരനികനഭാടച്ച്  ശനിപഭാര്ശ
ലചേയനിരുന. സ്ക്രൂടനിനനി  കേമ്മേനിറനിയുലട കമല് ശനിപഭാര്ശ സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം
ലകേഭാലലാം  പ്രനിനസനിപല്  കൃഷനി  ഓഫതീസനിലല  കലഭാവര്  ഡനിവനിഷന  ക്ലഭാര്ക്കച്ച്
ശതീ.  അരുണ്ദഭാസച്ച്.  ലകേ.എസച്ച്.-ലന സര്വതീസനില് നനിനലാം നതീക്കലാം ലചേയലകേഭാണച്ച് 4-12-2013-ല്
GO(Ms)No.96/2013/SCSTDD  ഉത്തരവച്ച് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണച്ച്.    

വര്ക്കല  -പടനികേജഭാതനി കകേഭാളനനികേളനിലല കുടനിലവള്ള പദതനികേള

11 (779)  ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വര്ക്കല  മണ്ഡലത്തനില്  എത്ര  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേളുലണന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പടനികേജഭാതനി കകേഭാളനനികേളനില് 2016 കമയച്ച് മഭാസത്തനിനച്ച് മുനപുള്ള
15  വര്ഷ കേഭാലയളവനിനുള്ളനില്  സലഭമഭായനി  കുടനിലവള്ളലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള എത്ര
പദതനികേള യഭാഥഭാര്ത്ഥലമഭാക്കനിയനിട്ടുലണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  വര്ക്കല  മണ്ഡലത്തനിലല
എത്ര  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേളനില്  കകേഭാര്പസച്ച്  ഫണച്ച്  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  കുടനിലവള്ള
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിലയനലാം,  അവ ഏലതലഭാലാം
കകേഭാളനനികേള എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ) വര്ക്കല മണ്ഡലത്തനില് 219 പടനികേജഭാതനി കകേഭാളനനികേള ഉണച്ച്.

(ബനി) 5 പദതനികേള യഭാഥഭാര്ത്ഥലമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  വര്ക്കല  മണ്ഡലത്തനിലല
തഭാലഴെപറയുന്ന  5  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേളനില്  കകേഭാര്പസച്ച്  ഫണച്ച്  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്
കുടനിലവള്ള  പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.

1. മങ്ങഭാടച്ച്  ചേരുവനിള-അലാംകബദ്കേര് കകേഭാളനനി വടകക്കവയല് ലതഭാടനി
കകേഭാളനനി

2. ആലുവനിളചുരലാം, കേഭാട്ടുമല കതരനിയല് പഭാറയനില് കകേഭാളനനി

3. പുന്നവനിള, പുനവനിള വളകക്കഭാടച്ച് ലവടനിയല് കകേഭാളനനി

4. കതരനിയല് കതവഭാനഭാചേഭാരുലാംകുഴെനി, ലനറനിക്കുഴെനി കകേഭാളനനി

5. പഭാറമുകേള കകേഭാളനനി, നഭാവഭായനിക്കുളലാം

വഭാവന്നൂരനില് കപഭാളനിലടകനികേച്ച്

12  (780)  ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗവനികേസന  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴെനിൽ  തൃത്തഭാല
വഭാവന്നൂരനിൽ കപഭാളനിലടകനികേച്ച് ആരലാംഭനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാ; എങനിൽ
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇലലങനിൽ  ഇവനിലട  ഒരു  കപഭാളനിലടകനികേച്ച്  ആരലാംഭനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം
പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില.

കകേഭാര്പസച്ച് ഫണച്ച്

13 (781)  ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  കകേഭാര്പസച്ച്  ഫണച്ച്
ഇനത്തനില് ലകേഭാലലാം ജനിലയച്ച് എത്ര തുകേ അനുവദനിച്ചു;
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(ബനി)  ആയതനില്  എത്ര  തുകേയുലട  പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനി:
പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനികേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(സനി)  അലാംകബദ്കേര് സസയലാംപരലഭാപ്ത ഗഭാമലാം പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തുന്നതനിനച്ച്
ലകേഭാടഭാരക്കര  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്നനിനലാം  നനിര്കദ്ദേശനിച  കകേഭാളനനികേള  ഏലതലഭാമഭാണച്ച്;
പ്രസ്തുത കകേഭാളനനികേളുലട നവതീകേരണത്തനിനഭായനി സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പടനികേജഭാതനി കകേഭാര്പസച്ച് ഫണച്ച്  :

കകേഭാര്പസച്ച്  ഫണച്ച്  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  2016 -17  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം
ലകേഭാലലാം ജനിലയച്ച്  658.90 ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിച്ചു.  ഇതുകൂടഭാലത സനില്
ഓവര് ഇനത്തനില് 1,15,26,769 രൂപയുലാം  അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.

പടനികേവര്ഗ്ഗ കകേഭാര്പസച്ച് ഫണച്ച്  :

പടനികേവര്ഗ്ഗ  കകേഭാര്പസച്ച് ഫണച്ച് പദതനിപ്രകേഭാരലാം  2016 -17 സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം ലകേഭാലലാം  ജനിലയച്ച്  41 ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി) പടനികേജഭാതനി കകേഭാര്പസച്ച് ഫണച്ച്  :

5,27,08,308  രൂപയുലട  കകേഭാര്പസച്ച്  ഫണച്ച്  പദതനികേളക്കച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.   പദതനിയുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  അനുബനലാം  ആയനി
കചേര്ക്കുന.*

പടനികേവര്ഗ്ഗ കകേഭാര്പസച്ച് ഫണച്ച്  :

41,87,075  രൂപ  കകേഭാര്പസച്ച്  ഫണച്ച്  പദതനികേളക്കച്ച്   ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.   പദതനിയുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  അനുബനലാം  ആയനി
കചേര്ക്കുന.*

(സനി) പടനികേജഭാതനി വനികേസന വകുപച്ച്  : 

അലാംകബദ്കേര്  സസയലാംപരലഭാപ്തഗഭാമലാം പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തുന്നതനിനച്ച്
ലകേഭാടഭാരക്കര  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്നനിനലാം  ലനടുവത്തൂര്  പഞഭായത്തനിലല
പനിണറനിനമൂടച്ച്  ലകേഭാതുമ്പനില്  ലതകക്കക്കര  കകേഭാളനനിലയ  ലതരലഞടുത്തനിട്ടുണച്ച്.
ടനി കകേഭാളനനിയനില് ഏലറടുകക്കണ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനലത്തക്കുറനിച്ചുള്ള
ആകലഭാചേനഭാകയഭാഗലാം  ബഹുമഭാനലപട  എലാം.എല്.എ.-യുലട  അദലക്ഷതയനില്
വനിളനിച്ചു  കചേര്ക്കുന്നതനിനഭായനി  ലകേഭാടഭാരക്കര  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന
ഓഫതീസര്ക്കച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

*ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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പടനികേജഭാതനി വനികേസന കകേഭാര്പകറഷനനില് നനിനലാം വഭായ

14  (782)  ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സസയലാം ലതഭാഴെനില് കേലണത്തുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി പടനികേജഭാതനി വനികേസന
കകേഭാര്പകറഷനനില് നനിനലാം വഭായലയടുത്തച്ച് കുടനിശനികേ വരുത്തനിയനിട്ടുള്ള ബനി.പനി.എല്.
വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  യുവതതീയുവഭാക്കളുലട  വഭായകേള  എഴുതനിത്തള്ളുന്ന  കേഭാരലലാം
പരനിഗണനയനിലുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  വനിഭഭാഗത്തനില്  കുടനിശനികേ  വരുത്തനിയനിട്ടുള്ളവരുലട  എണവലാം
തുകേയുലാം എത്രലയന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവരുലട 2010 മഭാര്ചച്ച്   31 -നച്ച്
തനിരനിചടവച്ച്  കേഭാലഭാവധനി  കേഴെനിഞതുലാം  ഒന്നരലക്ഷലാം  രൂപവലര  പ്രതനിവര്ഷ
വരുമഭാനമുള്ളവരുലട  വഭായയനില് ഒരു ലക്ഷലാം രൂപവലര എഴുതനിത്തള്ളുന്ന കേടഭാശസഭാസ
പദതനി നനിലവനിലുണച്ച്.

(ബനി)  കേടഭാശസഭാസ  പദതനിയനിനകേതീഴെനില്  2006 -2011-ല്  എല്.ഡനി.എഫച്ച്.
സര്ക്കഭാര് കേഭാലത്തച്ച്  116752  കപര്ക്കുലാം  2011 -2016 -ലല യു.ഡനി.എഫച്ച്.  കേഭാലത്തച്ച്
7,728 കപര്ക്കുലാം  ആശസഭാസലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  നനിലവനിലല കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം 69413
കപരുലട അകപക്ഷ ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനിനഭായനി  132.87  കകേഭാടനി രൂപ ആവശലമഭാണച്ച്.
ഇതനില്  44.33  കകേഭാടനി രൂപ നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ബഭാക്കനി തുകേ കൂടനി ലഭലമഭാക്കഭാനുള്ള
നടപടനി എടുത്തുവരുന.

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് അസലാംബനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന
കകേഭാളനനികേള

15 (783) ശതീ  .    എന  .    എ  .    ലനലനിക്കുന്നച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  അസലാംബനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  എസച്ച്.സനി.  എസച്ച്.ടനി.
വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനില് നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന കകേഭാളനനികേള ഏലതലഭാമഭാലണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കകേഭാളനനികേളനിലല  അടനിസഭാന  സഇൗകേരലങ്ങള  ലമചലപടുത്തുന്നതനിനച്ച്
അനുവദനിച തുകേ എത്രയഭാണച്ച് ; ഓകരഭാ കകേഭാളനനിയനിലുലാം എകപഭാഴെഭാണച്ച് പണനി തുടങ്ങനിയലതനലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിചലതനലാം  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടനിലലങനില്  ആയതനിലന്റെ
കേഭാരണലാം എന്തെഭാണച്ച് ;

(സനി)  ഓകരഭാ  കകേഭാളനനിയുലടയുലാം  നനിര്മ്മേഭാണ  കേഭാലഭാവധനി  എത്രയഭാലണനലാം
കേരഭാറുകേഭാര് ആരഭാലണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  എസച്ച്.സനി/എസച്ച്.ടനി  വകുപ്പുകേളക്കച്ച്  കേതീഴെനില്  പുതുതഭായനി  കകേഭാളനനികേള
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നനില. കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് പടനികേജഭാതനി  വനികേസന
വകുപനിലനറ കേതീഴെനില് അലാംകബദ്കേര് കകേഭാളനനി വനികേസന പദതനിയനില് നവതീകേരനിക്കുന്ന
കകേഭാളനനിയഭാണച്ച്  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനിലല  അലലമകകേഭാളനനി.  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്
നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപനിന കേതീഴെനില് ഉഇൗരച്ച് വനികേസന
പദതനിയനിന  കേതീഴെനില്  നവതീകേരനിക്കുന്ന  കകേഭാളനനിയഭാണച്ച്  കേഭാറട്ക്ക  ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല
മഭായനിലഭാലാംകകേഭാട കകേഭാളനനി. 

(ബനി)  അലലമകകേഭാളനനിയുലട അടനിസഭാന സഇൗകേരലങ്ങള ലമചലപടുത്തുന്നതനിനച്ച്
ഒരു കകേഭാടനിരൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഒന്നഭാലാം ഗഡുവഭായനി  25  ലക്ഷലാം രൂപ  നനിര്വഹണ
ഏജനസനിയഭായ  എഫച്ച്.ലഎ.ടനി.  ലലകേപറനിയനിട്ടുണച്ച്.  2013-ല്  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേള
ആരലാംഭനിച്ചുലവങനിലുലാം  ഏജനസനിയഭായ  എഫച്ച്.ലഎ.ടനി.  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  പ്രവൃത്തനി
നനിര്വഹണലാം  നടത്തഭാത്തതനിനഭാലഭാണച്ച് പദതനി പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനച്ച് കേഭാലതഭാമസലാം
കനരനിടുന്നതച്ച്.  മഭായനിലഭാലാംകകേഭാട പടനികേവര്ഗ്ഗ കകേഭാളനനിയുലട വനികേസനത്തനിനഭായനി  2013 -14
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം   ഒരു  കകേഭാടനി  രൂപ വകേയനിരുത്തനിയതനില്  28,37,500  രൂപ
നനിര്വഹണ ഏജനസനിക്കച്ച്  ലലകേമഭാറനിയനിട്ടുണച്ച്.  2013 ഡനിസലാംബറനിലഭാണച്ച് നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിചതച്ച്.  5 പുതനിയ ഭവനനനിര്മ്മേഭാണലാം, 4 വതീടുകേളുലട റനിലപയര്,
കേമ്മേപ്യൂണനിറനി  ഹഭാള  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എന്നനിവയഭായനിരുന  പദതനിയനിലുളലപടുത്തനിയനിരുന്നതച്ച്.
ആയതനില്  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം  ഭവന  പുനരുദഭാരണവലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണച്ച്.   സലലാം
ലഭനിക്കഭാത്തതു കേഭാരണലാം കേമ്മേപ്യൂണനിറനി ഹഭാള നനിര്മ്മേഭാണലാം  ആരലാംഭനിചനിടനില.

(സനി) അലലമകകേഭാളനനിയനിലല പദതനി കേഭാലഭാവധനി ആറുമഭാസമഭാണച്ച്.  കഫഭാറസച്ച്
ഇനഡസതീസച്ച് ടഭാവനകൂര് ലനിമനിറഡച്ച്  (എഫച്ച്.ലഎ.ടനി.)  എന്ന സഭാപനമഭാണച്ച് കേരഭാര്
വചനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനിലഭാ  നനിര്മ്മേനിതനികകേന്ദ്രമഭാണച്ച്  മയനിലഭാലാംകകേഭാട
പടനികേവര്ഗ്ഗ  കകേഭാളനനിയുലട നനിര്വഹണ ഏജനസനി. നനിര്വഹണ കേരഭാര് കേഭാലഭാവധനി
2015 മഭാര്ചച്ച് 31 ആയനിരുന.

കകേഭാര്പസച്ച് ഫണനില് നനിനള്ള കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് ജനിലയനിലല പദതനികേള

16  (784)  ശതീ  .    കജഭാര്ജച്ച്  എലാം  .    കതഭാമസച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേഭാര്പസച്ച് ഫണനില്നനിനലാം എസച്ച്.സനി.  വനിഭഭാഗത്തനിലുലാം എസച്ച്.റനി വനിഭഭാഗത്തനിലുലാം
ഈ വര്ഷലാം അനുമതനി ലഭനിച കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് ജനിലയനിലല പ്രവൃത്തനികേളുലട വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  എസച്ച്.സനി.  വനിഭഭാഗത്തനിലുലാം എസച്ച്.റനി.  വനിഭഭാഗത്തനിലുലാം ജനിലഭാ വര്ക്കനിലാംഗച്ച്

ഗ്രൂപച്ച്  അലാംഗതീകേരനിചച്ച്  സലാംസഭാന വര്ക്കനിലാംഗച്ച്  ഗ്രൂപനിനയച കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  ജനിലയനിലല

പ്രവൃത്തനികേളുലട വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിര്കദ്ദേശനിക്കലപട  പദതനികേളക്കച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള

നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പടനികേജഭാതനി കകേഭാര്പസച്ച് ഫണച്ച്  :

നടപ്പു  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം  കകേഭാര്പസച്ച്  ഫണനില്നനിനലാം  പടനികേജഭാതനി

വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുകവണനി  അനുമതനി  ലഭനിച  പ്രവൃത്തനികേളുലട  വനിവരങ്ങള

അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* 

പടനികേവര്ഗ്ഗ കകേഭാര്പസച്ച് ഫണച്ച്  :

നടപ്പു  സഭാമ്പത്തനിവര്ഷലാം   കകേഭാര്പസച്ച്    ഫണനില്നനിനലാം  പടനികേവര്ഗ്ഗ

വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുകവണനി   അനുമതനി  ലഭനിച  പ്രവൃത്തനികേളുലട  വനിവരങ്ങള

അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി) പടനികേജഭാതനി വനികേസന വകുപച്ച്  :

ഇഇൗ വര്ഷലാം സലാംസഭാന വര്ക്കനിലാംഗച്ച് ഗ്രൂപനിനച്ച്  അയചനിടനില.  

പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപച്ച്  :

കകേഭാടകഞരനി  ഗഭാമപഞഭായത്തനില്  ലവകണക്കുലാംലപഭായനില്  പടനികേവര്ഗ്ഗ

കകേഭാളനനി കറഭാഡച്ച് റതീ ടഭാറനിലാംഗച്ച്   ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  12  ലക്ഷലാം രൂപയുലട

പദതനി.

(സനി)  അനുബനത്തനില്  ലകേഭാടുത്ത  പദതനികേളക്കച്ച്  ജനിലഭാ  വര്ക്കനിലാംഗച്ച്   ഗ്രൂപനിലന്റെ

അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാലട  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  സലാംസഭാനതല  വര്ക്കനിലാംഗച്ച്  ഗ്രൂപനിലന്റെ

അലാംഗതീകേഭാരലാം  ആവശലമഭായ പദതനികേള വനിശദമഭായനി പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം  ഫണനിലന്റെ ലഭലത

കൂടനി  പരനികശഭാധനിചച്ച്  സലാംസഭാനതല  വര്ക്കനിലാംഗച്ച്  ഗ്രൂപച്ച്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കുന്ന മുറയച്ച്

നടപനിലഭാക്കുന്നതുമഭാണച്ച്.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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പടനികേജഭാതനി കകേഭാളനനികേളുലട വനികേസനലാം

17(785)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേളുലട  വനികേസനത്തനിനഭായനി  കകേഭാതമലാംഗലലാം

മണ്ഡലത്തനില് എത്ര തുകേയഭാണച്ച് 2016-17-ല് നതീക്കനിവചനിട്ടുള്ളതച്ച്;

(ബനി) ഇതനില് എത്ര തുകേ വനിനനികയഭാഗനിചനിട്ടുണച്ച്; വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) കകേഭാതമലാംഗലലാം മണ്ഡലത്തനിലല രണച്ച് പടനികേജഭാതനി കകേഭാളനനികേള 

അലാംകബദ്കേര് ഗഭാമ പദതനിയനില് 2016 -17-ല് ഉളലപടുത്തുന്നതഭാണച്ച്.

പടനികേജഭാതനി കകേഭാളനനികേളുലട പുനരുദഭാരണ പദതനി

18 (786) ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജച്ച് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് പടനികേജഭാതനി

പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേലള  പുനരുദരനിക്കുന്നതനിനുലാം

കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി  അടനിസഭാന  സഇൗകേരലങ്ങള  ഒരുക്കുന്നതനിനുലാം  കവണനി

എലന്തെങനിലുലാം പദതനി പരനിഗണനയനിലുകണഭാ എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഉലണങനില് അവയുലട വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി) ഇലലങനില് ഇതനികലക്കഭായനി പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനലത്ത പടനികേജഭാതനി കകേഭാളനനികേലള പുനരുദരനിക്കുന്നതനിനുലാം അടനിസഭാന

സഇൗകേരലങ്ങലളഭാരുക്കുന്നതനിനുമഭായനി 2016 -17 വര്ഷലാം മുതല് അലാംകബദ്കേര് സസഭാശയ

ഗഭാമലാം പദതനി  നടപഭാക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലുണച്ച്.

(ബനി&സനി) നഭാലകതഭാ  അതനിലധനികേകമഭാ  കുടുലാംബങ്ങളുള്ള  കകേഭാളനനികേലള

അലാംകബദ്കേര് സസഭാശയ ഗഭാമങ്ങളഭായനി  ലതരലഞടുത്തച്ച് പരമഭാവധനി  1,00,00,000

രൂപ ലചേലവഴെനിചച്ച് വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടപഭാക്കുന്നതനിനഭാണച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.
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പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗങ്ങളുലട ഉന്നമനലാം

19 (787) ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  പടനികേജഭാതനി
വനിഭഭാഗങ്ങളുലട  ഉന്നമനത്തനിനഭായനി  ആവനിഷ്കരനിചച്ച്  നടപനിലഭാക്കനിയ  പദതനികേള
എലന്തെലഭാമഭാലണന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  എസച്ച്.സനി.  കകേഭാര്പസച്ച്  ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചച്ച്  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  ജനിലയനില്
നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനികേള ഏലതലഭാമഭാലണന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) 1. പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  വകുപനിനുകേതീഴെനിലുള്ള  44  ലഎ.ടനി.ലഎ.
കേളനിലഭായനി പ്രതനിവര്ഷലാം പരനിശതീലനലാം കനടഭാന കേഴെനിയുന്ന  2070
പരനിശതീലനഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച്  ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേളനിലല  പരനിശതീലന  സമയലാം,
സഭാമ്പത്തനികേ  പരഭാധതീനത  എന്നനിവ  കേണക്കനിലലടുത്തുലകേഭാണ്ടുലാം
പരനിശതീലനഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച് ഒരു കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം എന്ന നനിലയനിലുലാം
ഉചഭക്ഷണലാം  നല്കുന്നതനിനുള്ള  ഒരു  പുതനിയ  പദതനി  ആവനിഷ്കരനിച്ചു.
ഇതനിനച്ച് 3,10,50,000 രൂപ അനുവദനിച്ചു നല്കേനി. 

2. വകുപനിനുകേതീഴെനില്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്ന  കപഭാസച്ച്  ലമടനികേച്ച്
കഹഭാസലുകേളനിലല ലറസനിഡനഷലല് ടപ്യൂടര്മഭാരുലട ഓണകററനിയലാം
2,000 രൂപയനില് നനിന്നച്ച് 7,500 രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിച്ചു.

3. സലാംസഭാനത്തച്ച് 9  മുതല് 12  ക്ലഭാസ്സുവലര പഠനിക്കുന്ന പടനികേജഭാതനി
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുലട പഠന നനിലവഭാരലാം  ഉയര്ത്തുകേ, പഠനത്തനിലല
കപഭാരഭായ്മകേള  കേലണത്തനി  പരനിശതീലനലാം നല്കുകേ എന്നതീ ഉകദ്ദേശകത്തഭാലട
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്   പദതനിയുലട  മഭാനദണ്ഡലാം  അനുസരനിചച്ച്   213
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച്  (കഡ  കസഭാകളഴനിനച്ച്  16,000  രൂപയുലാം
കഹഭാസകലഴനിനച്ച്  25,000  രൂപയുലാം)  അപ്ഗകഡഷന  ഓഫച്ച്
ലമരനിറച്ച്   ഇനത്തനില് അനുവദനിച്ചു.

4. 2007 -08  മുതല് 2012 -13 വര്ഷലാംവലര ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ ധനസഹഭായ
പദതനി പ്രകേഭാരലാം ലതരലഞടുക്കലപട  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളനില്   പണനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാലത അവകശഷനിക്കുന്നവര്ക്കച്ച്  പഴെയ നനിരക്കനില്
വഭാങ്ങനിയ ധനസഹഭായ തുകേ രണ്ടുലക്ഷലാം  രൂപയച്ച്   ആനുപഭാതനികേമഭായ
നനിരക്കനില് അധനികേ ധനസഹഭായമഭായനി  നല്കുന്നതനിനച്ച്  18-2-2017-ലല
സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  494/2017/പജ.പവ.വനിവ.  നമ്പര്   ഉത്തരവച്ച്
പ്രകേഭാരലാം ഭരണഭാനുമതനി ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.

തുടര്  പദതനികേളുലട  ഭഭാഗമഭായനി  തഭാലഴെപറയുന്ന  പ്രധഭാന
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
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1. ഭവന നനിര്മ്മേഭാണലാം  -15000 വതീടുകേള

2. വതീടച്ച് പുനരുദഭാരണലാം -7000 വതീടുകേള

3. വതീടച്ച് വയ്ക്കുവഭാന സലലാം -4,438

4. ചേനികേനിത്സഭാ ധനസഹഭായലാം 17,388 (40.49 കകേഭാടനി)

5. കകേഭാര്പസച്ച്  ഫണച്ച്  പദതനികേള  -  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം
നടനവരുന

(ബനി)  എസച്ച്.സനി.  കകേഭാര്പസച്ച് ഫണച്ച് ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  ജനിലയനില്
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  അനുമതനി  നല്കേനിയ  പ്രവൃത്തനികേളുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗകക്ഷമ പദതനികേള

20(788)  ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരുലട  കക്ഷമത്തനിനച്ച്  നനിലവനിലുള്ള  പദതനികേള
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ  ;  ഇനനി നടപനിലഭാക്കുവഭാന കപഭാകുന്ന പദതനികേള ഏലതലഭാലമന്നച്ച്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവരുലട  കക്ഷമത്തനിനഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിയ
പദതനികേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന :

1. 50,000 രൂപ വരുമഭാന പരനിധനിയുള്ള പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട
കുടുലാംബങ്ങളനിലല ലപണ്കുടനികേളുലട വനിവഭാഹധനസഹഭായമഭായനി 50,000 രൂപ
നല്കുന.

2. മനിശവനിവഭാഹനിതരഭായ  പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കച്ച്  വനിവഭാഹലത്തത്തുടര്ന്നച്ച്
ഉണഭാകുന്ന  സഭാമൂഹനികേ  പ്രശ്നങ്ങലള  അതനിജതീവനിക്കഭാനുലാം  ലതഭാഴെനില്
സലാംരലാംഭങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുവഭാനുമഭായനി  50,000  രൂപ വലര ഗഭാന്റെഭായനി
നല്കുന.

3. ഗഭാമപ്രകദശങ്ങളനില് സസന്തെമഭായനി 2 ലസന്റുലാം നഗരപ്രകദശങ്ങളനില് 1.5
ലസന്റുലാം  ഭൂമനിലയങനിലുലാം സസന്തെമഭായുള്ള ഗഭാമസഭഭാ ലനിസനില് ഉളലപട
ഭവനരഹനിതര്ക്കച്ച്  3  ലക്ഷലാം  രൂപ  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  ഗഭാന്റെഭായനി
നല്കുന.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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4. 50,000  രൂപയനില്  തഭാലഴെ  വരുമഭാനമുള്ള   ഭൂരഹനിതരഭായ   ദുര്ബല
വനിഭഭാഗങ്ങളനില്ലപടവര്ക്കച്ച്  ഭൂമനി  വഭാങ്ങുന്നതനിനുലാം  വതീടച്ച്  വയ്ക്കുന്നതനിനുമഭായനി
7,25,000 രൂപ  ഗഭാന്റെഭായനി നല്കുന.

5. പടനികേജഭാതനി കുടുലാംബങ്ങളക്കച്ച് കടഭായച്ച് ലറച്ച്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച്  25,000
രൂപ ധനസഹഭായലാം നല്കുന.

6. മഭാരകേകരഭാഗങ്ങള  ബഭാധനിചവരുലാം  അതലഭാഹനിതങ്ങളനില്ലപടവരുമഭായ
50,000  രൂപയനില്  തഭാലഴെ  വഭാര്ഷനികേ  വരുമഭാനമുള്ളവര്ക്കച്ച്  പടനികേജഭാതനി
വനികേസന വകുപച്ച് മനനിയുലട ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനിയനില്നനിന്നച്ച് 50,000
രൂപയുലാം  ഹൃദയശസക്രനിയ,  ഗുരുതരമഭായ  കരഭാഗലാം  എന്നനിവയച്ച്
പരമഭാവധനി ഒരു ലക്ഷലാം രൂപയുലാം നല്കുന.

7. ഭവനനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്  സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം  മുമ്പച്ച്  ധനസഹഭായലാം
ലലകേപറനിയനിട്ടുള്ളവരുലാം  എന്നഭാല്  വഭാസകയഭാഗലമലഭാത്തതുമഭായ  വതീടുകേളനില്
തഭാമസനിക്കുന്ന പടനികേജഭാതനി കുടുലാംബങ്ങളക്കച്ച് ഭവന പുനരുദഭാരണത്തനിനഭായനി
50,000 രൂപ വലര അനുവദനിക്കുന.

8. സലാംസഭാനലത്ത  ലതരലഞടുക്കലപട  പടനികേജഭാതനി  സകങതങ്ങളനില്
ആകരഭാഗല  പരനിപഭാലനത്തനിനഭായനി  കഹഭാമനികയഭാ  ലഹല്ത്തച്ച്  ലസന്റെറുകേള
പ്രവര്ത്തനിക്കുന.

9. അഭലസവനിദലരുലാം  ഏലതങനിലുലാം  ലതഭാഴെനില്   കമഖലയനില്  ലലനപുണലവലാം
പരനിശതീലനവലാം ലഭനിച പടനികേജഭാതനി യുവതതീയുവഭാക്കളക്കച്ച് വനികദശത്തച്ച്
ലതഭാഴെനില്  കനടുന്നതനിനച്ച്  യഭാത്രയ്ക്കുലാം  വനിസഭാ  സലാംബനമഭായ
ലചേലവകേളക്കുമഭായനി 50,000 രൂപ അനുവദനിക്കുന.

10. സസയലാംലതഭാഴെനില് പദതനി നടപഭാക്കുന്നതനികലയഭായനി വലക്തനികേളക്കച്ച്  3
ലക്ഷലാം രൂപ വലരയുള്ള വഭായകേളക്കുലാം ഗ്രൂപ്പുകേളക്കച്ച്  10  ലക്ഷലാം രൂപ
വലരയുള്ള വഭായകേളക്കുലാം വഭായഭാതുകേയുലട  1/3  സബ്സനിഡനി പദതനി
ബഭാങമഭായനി കചേര്ന്നച്ച് നടപഭാക്കുന.

പടനികേവര്ഗ്ഗവനിഭഭാഗങ്ങളുലട  കക്ഷമത്തനിനഭായനി  നനിലവനിലുള്ള  പദതനികേള
അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  വഭാര്ഷനികേ  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി സര്ക്കഭാരനിലന്റെ അനുമതനിക്കഭായനി സമര്പനിചനിരനിക്കുന്ന
പുതനിയ പദതനികേളുലട വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ത്തനിരനിക്കുന :

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 97

1. കഗഭാത്രവഭാത്സലലനനിധനി :

പടനികേവര്ഗ്ഗ ലപണ്കുടനികേളുലട സഭാമൂഹനികേ സഭാമ്പത്തനികേ വനിദലഭാഭലഭാസ
ഉന്നമനത്തനിനഭായനി ഒരു ലപഭാതുകമഖലഭാ ഇനഷസറനസച്ച് കേമ്പനനിയുമഭായനി
സഹകേരനിചച്ച്  കഗഭാത്രവഭാത്സലലനനിധനി  എന്ന  ഒരു  ദതീര്ഘകേഭാല
ഇനഷസറനസച്ച് പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്.

2. സഭാമൂഹനികേ പഠനമുറനി :

വനിദലഭാഭലഭാസ  പുകരഭാഗതനിക്കഭായനി  എലഭാ  ഉഇൗരുകേളനിലുലാം  ടപ്യൂഷന,  ഇന്റെര്ലനറച്ച്
സഇൗകേരലകത്തഭാടുകൂടനിയ  കേമ്പപ്യൂടര്,  ഫര്ണനിചര്,  പുസകേലാം  എന്നനിവ
ലഭലമഭാക്കനി സഭാമൂഹനികേ പഠനമുറനി നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്.

3. ലഹരനിവനിരുദ കബഭാധവല്ക്കരണലാം :

ആകരഭാഗല  വകുപനിലന്റെയുലാം  എവക്സൈസച്ച്  വകുപനിലന്റെയുലാം  സഹകേരണകത്തഭാലട
ലഹരനി  ഉല്പന്നങ്ങളുലട  ഉപകയഭാഗത്തനിലന്റെ  ദൂഷലവശങ്ങലളക്കുറനിചച്ച്
കബഭാധവല്ക്കരണ  ക്ലഭാസച്ച്,  ലമഡനിക്കല്  കേലഭാമ്പച്ച്  മുതലഭായവ
സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

4. നപ്യൂടതീഷന റതീഹഭാബനിലനികറഷന ലസന്റെറുകേളുലാം  കബഭാധവല്ക്കരണവലാം  :

വളര്ച  മുരടനിക്കല്,  ഭഭാരക്കുറവച്ച്,  ഗര്ഭനിണനികേളനിലല  കപഭാഷകേഭാഹഭാര
കുറവച്ച്,  കേഇൗമഭാരക്കഭാരനിലലയുലാം സതീകേളനിലലയുലാം  അനതീമനിയ തുടങ്ങനിയവ
നനിമനിത്തലാം  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കനിടയനില്  ശനിശുമരണലാം  അധനികേരനിച്ചു
വരുന്നതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.  അതനിനഭാല്  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്
അധനികേമുള്ള വയനഭാടച്ച്,  ഇടുക്കനി,  പഭാലക്കഭാടച്ച്  ജനിലകേളനില് നപ്യൂടതീഷന
റതീഹഭാബനിലനികറഷന  ലസന്റുറുകേള  ആകരഭാഗലവകുപ്പുമഭായനി  കചേര്ന്നച്ച്
സഭാപനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  ഇഇൗ  പദതനിയനില്  നപ്യൂടതീഷണല്  കേഇൗണ്സനിലനിലാംഗച്ച്,
നപ്യൂടതീഷണല്  സപനിലമകന്റെഷന,  കപഭാഷകേഭാഹഭാര  കബഭാധവല്ക്കരണലാം,
ശുചേനിതസ കബഭാധവല്ക്കരണലാം തുടങ്ങനിയവ ഉളലപടുത്തുന്നതഭാണച്ച്.

5. പനി  .   ലകേ  .  കേഭാളന കുടുലാംബസഹഭായ പദതനി :

പടനികേവര്ഗ്ഗ കമഖലയച്ച് പുറത്തച്ച് ചേനിന്നനിചനിതറനി കേനിടക്കുന്ന പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരുലട
ഉന്നമനത്തനിനഭായനി  എ.ടനി.എസച്ച്.പനി.  സമഗ വനികേസന പദതനിയനില്
നനിനലാം  25  കകേഭാടനി  രൂപ  വകേയനിരുത്തനി  തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനങ്ങളുമഭായനി സഹകേരനിചച്ച് പനി.  ലകേ.  കേഭാളന കുടുലാംബ സഹഭായ
പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്.

798/2019
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6. കഗഭാത്രബന്ധു : 

പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുലട  ലകേഭാഴെനിഞ്ഞുകപഭാക്കച്ച്  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം
അവരുലട ഭഭാഷഭാ പ്രശ്നലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം വയനഭാടനിലല ലലപ്രമറനി
തലത്തനിലുള്ള  241  വനിദലഭാലയങ്ങളനില്  ഓകരഭാ  പടനികേവര്ഗ്ഗ  ലമന്റെര്
ടതീചര് നനിയമനിക്കുന്ന കഗഭാത്രബന്ധു പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

7. വയനഭാടച്ച് കഗഭാത്രഭഭാഷഭാ പഠനകകേന്ദ്രലാം :

പടനികേവര്ഗ്ഗ  ജനവനിഭഭാഗത്തനിലനറ  കഗഭാത്ര  സലാംസഭാരവലാം  ഭഭാഷയുലാം
വഭായ്ലമഭാഴെനികേളുലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനച്ച്  കഗഭാത്രഭഭാഷ  കേലഭാപഠന
കകേന്ദ്രലാം  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ലപ്രഭാകപഭാസല്  സര്ക്കഭാരനിലനറ
പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ ആനുകൂലലങ്ങളുലട തുകേയുലാം മഭാനദണ്ഡവലാം

21  (789)  ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനച്ച്  പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനി
കേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

പടനികേജഭാതനി,  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപ്പുകേള,  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനികേസന കകേഭാര്പകറഷനുകേള എന്നനിവ മുകഖന നല്കേനിവരുന്ന ആനുകൂലലങ്ങളുലട
തുകേയുലാം  അവ  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള  മഭാനദണ്ഡവലാം  ഉൾലപലടയുള്ള  വനിശദ
വനിവരങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

പടനികേജഭാതനി,  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപ്പുകേള,  കകേരള  സലാംസഭാന  പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷനുകേള  എന്നനിവ  മുകഖന  നല്കേനിവരുന്ന
ആനുകൂലലങ്ങളുലട തുകേയുലാം അവ അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള മഭാനദണ്ഡവലാം  അനുബനമഭായനി  
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗക്കഭാരുലട ചേനികേനിത്സഭാ ധനസഹഭായലാം

22  (790)  ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം കേഭായലാംകുളലാം മണ്ഡലത്തനില്
നനിനലാം പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗക്കഭാരുലട ചേനികേനിത്സഭാ ധനസഹഭായവമഭായനി  ബനലപടച്ച്
ആലകേ ലഭനിച അകപക്ഷകേള എത്രലയനലാം ഇതനില് തതീര്പഭാക്കനിയവ എത്രലയനലാം
ഓകരഭാ  അകപക്ഷകേനുലാം  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  ചേനികേനിത്സഭാധനസഹഭായലാം  എത്രലയനലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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ഉത്തരലാം

ആലകേ  69  അകപക്ഷകേള  ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനില്  31  എണലാം  അനുവദനിച്ചു.
ആയതനില്  22  കപര്ക്കച്ച്  ധനസഹഭായമഭായനി  1,80,000  രൂപ  അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.
ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിചവരുലട  വനിവരങ്ങള  അനുബനമഭായനി  കചേര്ക്കുന.*
ബഭാക്കനി അകപക്ഷകേള തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ജനിലഭാ ഓഫതീസനിലുലാം ഡയറക്ടകററനിലുലാം
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗക്കഭാരുലട ഭവനപദതനികേള

23  (791)  ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  നഭായര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം
സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  സര്ക്കഭാര്/അര്ദ
സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച്  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന  മുഖഭാന്തെരലാം
കുറഞ  പലനിശ  നനിരക്കനില്  വതീടുലാം  സലവലാം  ഉളലപലട  വഭാങ്ങുന്നതനികനഭാ  വതീടച്ച്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനികനഭാ ആയ പദതനി നടപഭാക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി) പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗക്കഭാരുലട ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ ഗഭാന്റെച്ച് കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി
വര്ദനിപനിക്കുകമഭാ ;

(സനി) പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കച്ച് 2% പലനിശ നനിരക്കനില് ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ
പദതനി പടനികേജഭാതനി വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന മുകഖന നടപഭാക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചച്ച് ഉചേനിതമഭായ തതീരുമഭാനലാം ലലകേലക്കഭാള്ളുന്നതഭാണച്ച്.

(ബനി) പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗക്കഭാരുലട ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ ഗഭാന്റെച്ച് കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി
വര്ദനിപനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിച്ചു വരുന.

(സനി) ഇക്കഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലനില.

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ വകുപ്പുകേളനില് നടന്ന അഴെനിമതനി

24  (792)  ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ വകുപ്പുകേളനില് കേഴെനിഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തച്ച് നടന്ന
അഴെനിമതനിലയക്കുറനിചച്ച്  അകനസഷണലാം  നടത്തനിയതനില്  എത്ര  കകേസ്സുകേള  രജനിസര്
ലചേയനിട്ടുണച്ച് ;

(ബനി)  വയനഭാടച്ച്  ജനിലയനില്  ഇപ്രകേഭാരമുള്ള  എത്ര  കകേസ്സുകേള  രജനിസര്  ലചേയനിട്ടുണച്ച്  ;
ഇതനില് പ്രതനികേളഭായവരുലട കപരച്ച് വനിവരലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ?

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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(എ) 7 കകേസകേള രജനിസര് ലചേയനിട്ടുണച്ച്.   (പടനികേജഭാതനി വനികേസന വകുപച്ച് -6
പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപച്ച്  -1 )

(ബനി)  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപച്ച്  നടപഭാക്കുന്ന   അടനിയ/പണനിയ
പഭാകക്കജച്ച് പദതനിയുമഭായനി ബനലപടച്ച് രജനിസര്  ലചേയ കകേസനില് പ്രതനികേളഭായവരുലട
കപരുവനിവരലാം തഭാലഴെപറയുന.

(1) ശതീ.  വനി.  ശശതീന്ദ്രന   ലചേടനിയഭാര്,  ലലടബല്  ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്
ഒഭാഫതീസര്, സല്ത്തഭാന ബകത്തരനി.

(2) ശതീ.  ജനി.  രഭാധഭാകൃഷ്ണന  നഭായര്,  ലലടബല്    ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്
ഓഫതീസര്, പുല്പള്ളനി.

(3) ശതീ.  കജഭാര്ജച്ച്.  ഡനി.  മഭാളനികയക്കല്,  ലലടബല്  ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്
ഓഫതീസര്, പുല്പള്ളനി.

(4) ശതീ.  എലാം.  മജതീദച്ച്,  ലലടബല്  ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്  ഓഫതീസര്,
പുല്പള്ളനി.

പടനികേജഭാതനി  വനികേസനവകുപ്പുമഭായനി  ബനലപടച്ച്  വയനഭാടച്ച്  ജനിലലയ
സലാംബനനിച റനികപഭാര്ടച്ച്  വനിജനിലനസച്ച് ആന്റെച്ച് ആന്റെനി കേറപ്ഷന
ബപ്യൂകറഭായനില് നനിന്നച്ച് നഭാളനിതുവലര ലഭനിചനിടനില.  

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ കകേഭാര്പകറഷന വഴെനി നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനികേള

25  (793)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന വഴെനി നടപനിലഭാക്കുന്ന
പദതനികേള ഏലതലഭാലാം എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പദതനിയുലട ഉകദ്ദേശലക്ഷലങ്ങള എലന്തെലഭാലാം എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കകേരള സലാംസഭാന പനികന്നഭാക്ക വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന വഴെനി നടപനിലഭാക്കുന്ന
പദതനികേളുലാം കസവനങ്ങളുലാം ഏലതലഭാലമന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേരള സലാംസഭാന പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന
വഴെനി നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനികേള അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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(ബനി)  കകേരളത്തനിലല  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  ജനവനിഭഭാഗങ്ങളുലട  മനുഷല

വനിഭവകശഷനി  ഫലപദമഭായനി  പ്രകയഭാജനലപടുത്തനി  അവലര  നൂതനമഭായ  സസയലാംലതഭാഴെനില്

സലാംരലാംഭങ്ങളനികലര്ലപടഭാന  പ്രഭാപ്തരഭാക്കനി  കദശതീയ  വനികേസനത്തനിലന്റെ  മുഖലധഭാരയനികലയച്ച്

ലകേഭാണ്ടുവന്നച്ച്  അവരുലട  സര്വകതഭാന്മുഖമഭായ  പുകരഭാഗതനി  സഭാക്ഷഭാത്ക്കരനിക്കുകേ

എന്നതഭാണച്ച് പദതനികേളുലട ലക്ഷലലാം.

(സനി)  കകേരള സലാംസഭാന പനികന്നഭാക്ക വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന വഴെനി നടപനിലഭാക്കുന്ന

പദതനികേളുലാം  കസവനങ്ങളുലാം  സലാംബനനിച   വനിശദഭാലാംശങ്ങള  അനുബനമഭായനി

കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കച്ച് ഭവന നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള ധനസഹഭായലാം

26 (794) കഡഭാ  .   എന  .   ജയരഭാജച്ച് :

ശതീ  .    കറഭാഷനി  അഗസനിന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗത്തനിൽലപടവർക്കച്ച് ഭവനനനിർമ്മേഭാണത്തനിനച്ച് നനിലവനിൽ എത്ര

തുകേയഭാണച്ച്  നൽകേനി  വരുന്നലതനലാം  അകപക്ഷഭാ  മഭാനദണ്ഡങ്ങൾ  എലന്തെഭാലക്കയഭാലണനലാം

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിർമ്മേഭാണ സഭാമഗനികേളനിലുലാം  കൂലനിയനിലുലാം  വന്ന പ്രകേടമഭായ വലതലഭാസലാം

മൂലലാം പ്രസ്തുത തുകേ പരലഭാപ്തമലലന്ന പരഭാതനികേൾ ശദയനിൽലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  തുകേ  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി  പരനിഷ്കരനിക്കഭാൻ  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാലയന്നച്ച്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സസന്തെമഭായനി  ഭൂമനിയുള്ള ഭവനരഹനിതരഭായ പടനികേജഭാതനി  കുടുലാംബങ്ങളക്കച്ച്
ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ ധനസഹഭായ പദതനി പ്രകേഭാരലാം 3,00,000 രൂപയുലാം ദുര്ബല വനിഭഭാഗ
ഭവന പുനരധനിവഭാസ പദതനി പ്രകേഭാരലാം 3,50,000  രൂപയുലാം നല്കേനിവരുന.  തകദ്ദേശ
ഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  നനിന്നച്ച്  ലഭലമഭാക്കുന്ന  ഗുണകഭഭാക്തൃ  ലനിസച്ച്,  മുന
വര്ഷങ്ങളനില് വകുപച്ച് മുകഖന ഭൂമനി ലഭനിചവര്,  കനരനിടച്ച്  ലഭലമഭാക്കുന്ന അകപക്ഷകേള
എന്നനിവയുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  കബഭാക്കച്ച്/മുനനിസനിപഭാലനിറനി/കകേഭാര്പകറഷന  തലത്തനില്
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള  ലതരലഞടുക്കുകേയുലാം  ഇ-ഹഇൗസനിലാംഗച്ച്  കസഭാഫച്ച് ലവയര്  മുകഖന
* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.



102       കകേരള നനിയമസഭ മഭാര്ചച്ച്  1, 2017

ഓണ്ലലലനഭായനി ബഭാങച്ച് അക്കഇൗണച്ച് മുകഖന ധനസഹഭായലാം വനിതരണലാം നടത്തുകേയുലാം
ലചേയ്യുന. നനിശ്ചനിത മഭാതൃകേയനിലുള്ള അകപക്ഷകയഭാലടഭാപലാം ജഭാതനി, വരുമഭാനലാം എന്നനിവ
ലതളനിയനിക്കുന്ന  സര്ടനിഫനിക്കറകേള  ധനസഹഭായലാം  ലഭനിചനിടനിലലന്ന  തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനത്തനില്നനിനള്ള  സഭാക്ഷലപത്രലാം,  ലലകേവശഭാവകേഭാശകരഖ,  തനിരനിചറനിയല്
കരഖകേള എന്നനിവ ഹഭാജരഭാകക്കണതഭാണച്ച്.

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.

(സനി) ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിച്ചു വരുന.

പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കച്ച് വതീടച്ച്

27  (795)  ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  പടനികേജഭാതനി
വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവര്ക്കച്ച്  വതീടച്ച്  ലഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്  കവണനി  കേഭായലാംകുളലാം  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനില് നനിന്നച്ച് ലഭനിച അകപക്ഷകേള എത്രയഭാലണന്നച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി) പ്രസ്തുത അകപക്ഷകേരനില് എത്ര കപര്ക്കച്ച് വതീടച്ച് നനിര്മ്മേനിചച്ച് നല്കുന്നതനിനച്ച്
ഉത്തരവഭായനി എന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  പടനികേജഭാതനി
വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവര്ക്കച്ച്  വതീടച്ച്  ലഭനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  കേഭായലാംകുളലാം  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനില്നനിനലാം 191 അകപക്ഷകേള ലഭനിച്ചു.

(ബനി)  ഇവരനില്  80  കപര്ക്കച്ച്  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുന്നതനിനച്ച്  അനുമതനി
ഉത്തരവച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച് ലപ്രഭാഫഷണല്
കകേഭാകളജകേളനില് അഡനിഷന

28  (796)ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  നഭായര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം
സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച്  ലപ്രഭാഫഷണല്
കകേഭാകളജകേളനില്  നതീക്കനിവചനിട്ടുള്ള  മുഴുവന  സതീറകേളനികലക്കുലാം  2016-17  വര്ഷലാം
അഡനിഷന നടന്നനിട്ടുകണഭാ എന്നച്ച് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ലപ്രഭാഫഷണല്  വനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖലയനില്  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേള പനിന്തെള്ളലപടുന എന്നതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) എങനിൽ ഇപ്രകേഭാരലാം പനിന്തെള്ളലപടഭാതനിരനിക്കുവഭാന 10-ാം ക്ലഭാസ്സു മുതല് ടനി
വനിഭഭാഗത്തനിലുള്ള  കുടനികേളക്കച്ച്  ഓറനിയകന്റെഷന  ക്ലഭാസ്സുകേള  നല്കുന്ന  പദതനി
സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചു നല്കുന്നതഭാണച്ച്.

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(സനി)  എസച്ച്.എസച്ച്.എല്.സനി.  പരതീക്ഷയനില് എലഭാ വനിഷയങ്ങളക്കുലാം ബനി+-ല്
കുറയഭാത്ത കഗഡച്ച്  വഭാങ്ങനി പഭാസഭായനി   +2-വനിനച്ച്  സയനസച്ച്   ഗ്രൂപനില് പ്രകവശനലാം
കനടുന്ന  പടനികേജഭാതനി  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച്  2  വര്ഷലത്ത  ലമഡനിക്കല്/  എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്
എനടനസച്ച്  പരനിശതീലനത്തനിനഭായനി  20,000  രൂപ  അനുവദനിച്ചു  നല്കുന്ന  പദതനി
വകുപച്ച് നടപനിലഭാക്കനി വരുനണച്ച്.  പടനികേജഭാതനി വനികേസന വകുപനിലനറ കേതീഴെനിലുള്ള 4
പ്രതീ-എക്സൈഭാമനികനഷന ലടയനിനനിലാംഗച്ച്  ലസന്റെറുകേളനില് പ്രകതലകേ കകേഭാചനിലാംഗച്ച്  ക്ലഭാസകേളുലാം
നല്കുനണച്ച്. 10-ാം ക്ലഭാസ്സുമുതല് ടനി വനിഭഭാഗത്തനിലുള്ള കുടനികേളക്കച്ച് ഓറനിയകന്റെഷന
ക്ലഭാസ്സുകേള നല്കുന്ന കേഭാരലത്തനില് ഉചേനിതമഭായനി നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

പടനികേജഭാതനി  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കഭായുള്ള ഫതീസച്ച് ആനുകൂലലങ്ങള

29 (797) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദച്ച് കേബതീര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ബനി.എഡച്ച്./എലാം.എഡച്ച്.  കകേഭാഴകേള  രണച്ച്  വര്ഷമഭാക്കനി  മഭാറനിയതനിലനത്തുടര്ന്നച്ച്
സലാംസഭാനത്തച്ച് ബനി.എഡച്ച്.  കകേഭാകളജകേളനില് പടനികേജഭാതനി വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കഭായുള്ള
ഫതീസലാം മറച്ച് ആനുകൂലലങ്ങളുലാം നഷ്ടലപടനിരനിക്കുന്നതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില് ആനുകൂലലലാം നല്കുന്നതനിനച്ച് സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച നടപടനികേലള
സലാംബനനിച വനിവരലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കേഴെനിഞ  കേഭാലങ്ങളനില്  ഒരു  വര്ഷലാം  കകേഭാഴച്ച്  ആയനിരുന്ന  സമയത്തച്ച്
നല്കേനിയനിരുന്ന ആനുകൂലലലാം നനിലവനില് രണ്ടു വര്ഷലാം ആയകപഭാള ഏതച്ച് തരത്തനില്
വനിതരണലാം ലചേയഭാനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ &ബനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്. ആയതച്ച് തഭാലഴെപറയുലാം പ്രകേഭാരലാം പരനിഹരനിചനിട്ടുണച്ച്.
ബനി.എഡച്ച്,  എലാം.എഡച്ച്.  കകേഭാഴകേളുലട  കേഭാലഭാവധനി  രണച്ച്  വര്ഷമഭാക്കനിയ  സഭാഹചേരലത്തനില്
2015-16 അദലയന  വര്ഷലാം മുതല് 12-5-2015  -ലല സ.ഉ. (ആര്റനി.) നമ്പര് 999/
2015/  ഉവനിവ പ്രകേഭാരലാം  ബനി.എഡച്ച്/എലാം.എഡച്ച്  കകേഭാഴകേളക്കച്ച്  അലാംഗതീകൃത സസകേഭാരല
സസഭാശയ  സഭാപനങ്ങളനില്  ലമറനിറച്ച്/സലാംവരണ  അടനിസഭാനത്തനില്  പ്രകവശനലാം
ലഭനിക്കുന്ന  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ/മറര്ഹ  വനിഭഭാഗലാം  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച്  ഇപ്രകേഭാരമുള്ള
പ്രകവശനലാം  സലാംബനനിചച്ച്  ലകേഭാളതീജനികയറച്ച്  എഡപ്യൂകക്കഷന  കമഖലഭാധനികേഭാരനി/  ബനലപട
യൂണനികവഴനിറനി രജനിസഭാര് സഭാക്ഷലലപടുത്തനിയ കരഖ ലഭലമഭാകുന്ന മുറയച്ച്  2-7-2009-ലല
ജനി.ഒ. (അചടനി)  നമ്പര് 50/2009/പജപവവനിവ.  ഉത്തരവപ്രകേഭാരമുള്ള വനിദലഭാഭലഭാസഭാനുകൂലലങ്ങള
അനുവദനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  ലമറനിറച്ച്/റനിസര്കവഷന  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടഭാലത പ്രകവശനലാം
ലഭനിക്കുന്ന പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗലാം വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് കസഭാളര്ഷനിപച്ച്
പദതനിപ്രകേഭാരമുള്ള  വനിദലഭാഭലഭാസഭാനുകൂലലങ്ങള  നല്കുന്നതനിനച്ച്  11-2-2016-ലല
28626/എ 2/2015/പജപവവനിവ.  നമ്പര്  സര്ക്കഭാര്  കേത്തച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  പടനികേജഭാതനി
വനികേസന വകുപച്ച് ഡയറക്ടര്ക്കച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  ഒന്നഭാലാം വര്ഷ കകേഭാഴനിനച്ച് നനിലവനില് നല്കേനി വരുന്ന നനിരക്കനില് ടപ്യൂഷന
ഫതീസച്ച്,  ലലാംപലാംഗഭാന്റെച്ച്,  ലലസപന്റെച്ച്  എന്നതീ  ആനുകൂലലങ്ങള  രണഭാലാം  വര്ഷവലാം  വനിതരണലാം
ലചേയ്യുവഭാന  എലഭാ  ജനിലഭാ  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  ആഫതീസര്മഭാര്ക്കുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

പടനികേജഭാതനി -പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുലട ലലസപന്റെച്ച്

30(798)  ശതീ  .   ബനി  .   സതലന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുലട  വസപന്റെച്ച്  വര്ദനിപനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങനില് എത്ര ശതമഭാനലാം; എന്നഭാണച്ച് പ്രസ്തുത വര്ദന നനിലവനില് വന്നതച്ച്;

(ബനി)  പ്രതീ-ലമടനികേച്ച്-കപഭാസച്ച്ലമടനികേച്ച്  കഹഭാസലുകേളനിലല  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുലട
അലവനസച്ച്, ഫതീസച്ച് എന്നനിവ വര്ദനിപനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എലാം.ബനി.ബനി.എസച്ച്.  ഉളലപലടയുള്ള  ലപ്രഭാഫഷണല്  കകേഭാഴകേളുലട
കഹഭാസല്  ലമസച്ച്  ഫതീസച്ച്  നഭാലഭായനിരലാം  രൂപയഭായനി  നനിജലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇതുനനിമനിത്തലാം
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേള  കനരനികടണനിവരുന്ന  ബുദനിമുട്ടുകേള  പരനിഹരനിക്കഭാന  നടപടനി
വകേലക്കഭാള്ളുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുലട ലലസപന്റെച്ച്  25% വര്ദനിപനിചനിട്ടുണച്ച്.
23-7-2016-നഭാണച്ച്  പ്രസ്തുത  വര്ദനവച്ച്  നനിലവനില്  വന്നതച്ച്.  പകേര്പച്ച്  ഉള്ളടക്കലാം
ലചേയ്യുന.*

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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(ബനി)  പ്രതീ-ലമടനികേച്ച്,  കപഭാസച്ച്  ലമടനികേച്ച്  കഹഭാസലുകേളനിലല  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുലട
കപഭാക്കറച്ച് മണനി 25% വര്ദനിപനിചനിട്ടുണച്ച്.  വര്ദനിപനിച നനിരക്കച്ച് ചുവലട കചേര്ക്കുന.

കപഭാസച്ച് ലമടനികേച്ച് കഹഭാസല് - 190 രൂപ 

പ്രതീ-ലമടനികേച്ച് കഹഭാസല് - 130 രൂപ 

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  ലപ്രഭാഫഷണല് സഭാപനങ്ങളനിലല  കഹഭാസലുകേളനില് തഭാമസനിക്കുന്ന
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുലട കഹഭാസല് ലമസച്ച് ഫതീസച്ച് നനിജലപടുത്തനി
സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവച്ച് പുറലപടുവനിചനിടനില.  സസഭാശയ വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളനില്
പഠനിക്കുന്ന വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച് കഹഭാസല് ഫതീസഭാനുകൂലലമഭായനി  യഥഭാര്ത്ഥ തഭാമസ
ഭക്ഷണ ലചേലവച്ച്  (ABLC)  3,500  രൂപയഭായനി  നനിജലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  (സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവച്ച്  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  728/2014/പജപവവനിവ.  തതീയതനി, 14-5-2014)  ഇക്കഭാരലത്തനില്
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേള ബുദനിമുട്ടുകേള കനരനിടുന്നതഭായനി ശദയനില്ലപടനിടനില.

മൂവഭാറപുഴെ ആയവനയനില് കമഭാഡല് റസനിഡനഷലല് സ്കൂള

31  (799)  ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മൂവഭാറപുഴെ  ആയവനയനില്  കമഭാഡല് റസനിഡനഷലല് സ്കൂള ആരലാംഭനിക്കണലമന്ന
ആവശലലാം സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഇതനിനഭായനി  എലന്തെഭാലക്ക  നടപടനികേളഭാണച്ച്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നച്ച്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

ലനടനിയനിരുപച്ച് ഹരനിജന കകേഭാളനനിയനില് പകേര്ചപനനി

32(800)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലപ്പുറലാം ജനിലയനിലല ലകേഭാകണഭാടനി മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനിലല ലനടനിയനിരുപച്ച്
ഹരനിജന കകേഭാളനനിയനില് പകേര്ചപനനി പനിടനിലപടച്ച് ജനങ്ങള പ്രയഭാസലപടുന്ന കേഭാരലലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  കകേഭാളനനി  നനിവഭാസനികേളുലട  ആകരഭാഗല  സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം
ജതീവന നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനുലാം കവണനി ലചേയ കേഭാരലങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ലനടനിയനിരുപച്ച്  കകേഭാളനനിനനിവഭാസനികേളുലട  ജതീവനിതലാം  അഭനിവൃദനിലപടുത്തുന്നതനിനച്ച്
കവണനി എലന്തെങനിലുലാം കേഭാരലങ്ങള ലചേയഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാലയന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  ആകരഭാഗലകുടുലാംബകക്ഷമ  വകുപ്പുവഴെനി  കകേഭാളനനി  നനിവഭാസനികേളുലട  ആകരഭാഗല
സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  ലമഡനിക്കല്  കേലഭാമ്പച്ച്  നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇവരുലട  അകപക്ഷയനില്
ചേനികേനിത്സഭാ ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി) ഇക്കഭാരലലാം വകുപ്പുതലത്തനില് പ്രകതലകേലാം  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

ആണനിലകേഭാളമ്പച്ച് കകേഭാളനനിയുലട നവതീകേരണ പ്രവൃത്തനികേള

33  (801)  ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാലകങഭാടച്ച്  പഞഭായത്തനിലുള്ള  ആണനിലകേഭാളമ്പച്ച്  കകേഭാളനനിയുലട
നവതീകേരണ പ്രവൃത്തനികേള ഏതച്ച് ഘടലാംവലരയഭായനി എന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  സസയലാംപരലഭാപ്ത  ഗഭാമലാം  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  കകേഭാളനനിയുലട  നവതീകേരണ
പ്രവൃത്തനികേള  എന്നച്ച്  ആരലാംഭനിച്ചുലവനലാം  നഭാളനിതുവലര  എലന്തെലഭാലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണച്ച്
നടത്തനിയനിട്ടുള്ളലതനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി) പ്രസ്തുത പദതനി എന്നച്ച് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന കേഴെനിയുലമന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേഭാലകങഭാടച്ച്  പഞഭായത്തനിലല  ആണനിലകേഭാളമ്പച്ച്  കകേഭാളനനിയുലട  നവതീകേരണ
പ്രവൃത്തനികേള രണഭാലാം ഘടലാംവലരയഭായനി.

(ബനി)  കകേഭാളനനിയുലട  നവതീകേരണ  പ്രവൃത്തനികേള  23-4-2015-നച്ച്  ആരലാംഭനിച്ചു.
നഭാളനിതുവലര പൂര്ത്തതീകേരനിച പ്രവൃത്തനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന :

1. കകേഭാണ്ക്രതീറച്ച്  കറഭാഡച്ച്

2. ലഡ്രയനികനജച്ച്

3. അരനികേച്ച് ഭനിത്തനി
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4. വഭായനശഭാല അറകുറപണനി

5. കബഭാര്ലവല്

6. കേനിണര് നനിര്മ്മേഭാണലാം

7. ഇലകനികേച്ച് കപഭാസച്ച് മഭാറനി സഭാപനിക്കല്

8. ലലലന നതീടല്

(സനി)  പദതനി  31-3-2017-നച്ച്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ഏജനസനികേളക്കച്ച്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

സസയലാംപരലഭാപ്ത പടനികേജഭാതനി ഗഭാമങ്ങള പദതനി

34 (802) ശതീ  .   ബനി  .   സതലന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തച്ച്  ആരലാംഭനിച സസയലാം പരലഭാപ്ത പടനികേജഭാതനി
ഗഭാമങ്ങള പദതനിയുലട ഇകപഭാഴെലത്ത അവസ എന്തെഭാണച്ച് ; പദതനിക്കഭായനി അനുവദനിച തുകേ
എത്രയഭാണച്ച്  ;  എത്ര തുകേ ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണച്ച്  ;  തുകേ ലചേലവഴെനിക്കഭാന ചുമതലലപട ഏജനസനി
ഏതഭാണച്ച്  ;  പദതനി  നടത്തനിപനില്  അപഭാകേതകേള  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ  ;  ആയതനിനച്ച്
പരനിഹഭാരമഭാര്ഗ്ഗങ്ങള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി) രണച്ച് പടനികേജഭാതനി ഗഭാമങ്ങള നവതീകേരനിക്കുന്ന മഭാതൃകേ ഗഭാമ പദതനിയുലട
ഈ വര്ഷലത്ത അവസ എന്തെഭാണച്ച് ; വകുപ്പുതല ഏകകേഭാപനലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാകണഭാ ;
കമഭാണനിററനിലാംഗച്ച് സലാംവനിധഭാനലാം ശക്തനിലപടുത്തഭാന കേഴെനിയുനകണഭാ ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മുന സര്ക്കഭാരനിന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്  216  കകേഭാളനനികേലള  സസയലാംപരലഭാപ്ത  ഗഭാമങ്ങളഭായനി
ലതരലഞടുത്തച്ച് വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടപഭാക്കനിയതനില് 37 കകേഭാളനനികേളനിലല
പ്രവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ബഭാക്കനിയുള്ള  കകേഭാളനനികേളനിലല  പ്രവൃത്തനികേള
പുകരഭാഗമനിച്ചു വരുന. ഇതനികലയഭായനി  ഇതുവലര 138,34,93,473 രൂപ ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണച്ച്. FIT,
SIDCO, KLDC, KAICO, KSHB, KPHCC, KSN IK, DNK, KEL, KITCO
എന്നനിവയഭാണച്ച്  തുകേ  ലചേലവഴെനിക്കഭാന  ചുമതലലപട  ഏജനസനികേള,  പദതനി
നടത്തനിപനിനച്ച്  കേഭാലതഭാമസലാം  കനരനിടുന്നതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.  ആയതച്ച്
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഏലറടുത്ത  മുഴുവന  പ്രവൃത്തനികേളുലാം  സമയബനനിതമഭായനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ഏജനസനികേളുലട  അവകലഭാകേന  കയഭാഗലാം  വനിളനിച്ചുകചേര്ത്തച്ച്
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  ഒരു നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല രണച്ച്  പടനികേജഭാതനി  ഗഭാമങ്ങള നവതീകേരനിക്കുന്ന
പദതനി നടപഭാക്കുന്നതനിനുള്ള ലപ്രഭാകപഭാസല് സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.
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തൃപ്പൂണനിത്തുറ ആയുര്കവദ കകേഭാകളജനിലല വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച്  ഇ-ഗഭാന്റെച്ച്സച്ച്

35 (803) ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജച്ച് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തൃപ്പുണനിത്തുറ സര്ക്കഭാര് ആയുര്കവദ കകേഭാകളജനിലല ഒകടലറ വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച്
ഇ-ഗഭാന്റെച്ച്സച്ച്  (e-grantz)പ്രകേഭാരമുള്ള  ആനുകൂലലലാം  ലഭനിക്കഭാത്ത  സഭാഹചേരലലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത കേഭാരണത്തഭാല് വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച് ഉണഭായനിട്ടുള്ള ബുദനിമുട്ടുകേള
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഇ-ഗഭാന്റെച്ച്സച്ച്  എത്രയുലാം  കവഗലാം  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച്  പ്രസ്തുത  ഗഭാന്റെച്ച്  എന്നകത്തക്കച്ച്  നല്കേഭാന
കേഴെനിയുലമന്നച്ച്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഭഭാവനിയനില് ഇത്തരത്തനില് ഗഭാന്റുകേള മുടങ്ങുന്ന സഭാഹചേരലലാം  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനച്ച്
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തൃപ്പൂണനിത്തുറ സര്ക്കഭാര് ആയുര്കവദ കകേഭാകളജനിലല വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച്
ഇ-ഗഭാന്റെസച്ച്  പ്രകേഭാരമുള്ള  ആനുകൂലലലാം  ലഭനിക്കഭാത്തതുമഭായനി  ബനലപട  പരഭാതനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി&സനി)  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗവനിഭഭാഗലാം  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുലട  22-2-2017
വലരയുള്ള ഇ-ഗഭാന്റെച്ച്സച്ച്  ആനുകൂലലങ്ങള വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  ഇഇൗ സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരത്തനില്  വരുകമ്പഭാള  സലാംസഭാനലത്ത  ഒ.ബനി.സനി./ഒ.ഇ.സനി.  വനിഭഭാഗലാം
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുലട വനിദലഭാഭലഭാസ ആനുകൂലലവനിതരണത്തനില്  169  കകേഭാടനി  രൂപയുലട
കുടനിശനികേയുണഭായനിരുന.  ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം 125 കകേഭാടനി
രൂപ  വനിതരണലാം  ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  കുടനിശനികേയടക്കലാം  മുഴുവന  തുകേയുലാം  വനിതരണലാം
ലചേയഭാനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി) നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

സസയലാംപരലഭാപ്ത പടനികേജഭാതനി ഗഭാമലാം പദതനി

36  (804)  ശതീ  .    രഭാജ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അലാംകബദ്കേര്  സസയലാംപരലഭാപ്ത  പടനികേജഭാതനി  ഗഭാമലാം  പദതനിയനില്
നനിര്കദ്ദേശനിക്കലപടുന്ന  പടനികേജഭാതനി  സകങതത്തനിലന്റെ  വനികേസനത്തനിനച്ച്  എത്ര  രൂപയഭാണച്ച്
അനുവദനിക്കുന്നലതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;
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(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  തുകേ  വര്ദനിപനിക്കുകേകയഭാ
പദതനിയനില് എലന്തെങനിലുലാം മഭാറലാം  വരുത്തുകേകയഭാ ലചേയനിട്ടുകണഭാ  ;  ഉലണങനില് എലന്തെഭാലക്ക
മഭാറങ്ങളഭാണച്ച് വരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതച്ച് ;

(സനി)  ഇതുവലര എത്ര കകേഭാളനനികേളക്കച്ച്എത്ര തുകേ അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്  ;  റഭാന്നനി
നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  എത്ര കകേഭാളനനികേളക്കച്ച്  തുകേ  അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്  എന്നച്ച്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  നഭാലകതഭാ  അതനിലധനികേകമഭാ  കുടുലാംബങ്ങളുള്ള  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേളുലട
സമഗവനികേസനത്തനിനഭായനി  ഒരു  കകേഭാളനനിക്കച്ച്  ഒരു  കകേഭാടനി  രൂപ  അനുവദനിക്കുന്ന
പദതനിയഭാണച്ച് അലാംകബദ്കേര് ഗഭാമ വനികേസന പദതനി. ഒരു നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്
2 കകേഭാളനനികേള ആണച്ച് ഇഇൗ പദതനി പ്രകേഭാരലാം എടുക്കുന്നതച്ച്.

സസയലാംപരലഭാപ്ത പടനികേജഭാതനി ഗഭാമലാം പദതനി

37(805) ശതീ  .    എസച്ച്  .    ശർമ്മേ : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സസയലാംപരലഭാപ്ത പടനികേജഭാതനി ഗഭാമലാം പദതനി പ്രകേഭാരലാം ലതരലഞടുക്കലപട വളപച്ച്
എസച്ച്.സനി. കകേഭാളനനി, ഞഭാറയല് സതീകഷഭാർ കകേഭാളനനി എന്നനിവനിടങ്ങളനിലല നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവൃത്തനികേള ഏതു ഘടത്തനിലഭാലണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) ഈ പ്രവൃത്തനികേള എന്നകത്തക്കച്ച് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാകുലമന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വളപച്ച്  എസച്ച്.സനി.കകേഭാളനനിയനിലല  പദതനി  പ്രവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.
ഞഭാറയല് സതീകഷഭാര് കകേഭാളനനിയനിലല നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചു വരുന.

(ബനി)  ഞഭാറയല് സതീകഷഭാര് കകേഭാളനനിയനിലല നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള  2017
ഏആ്രപനില്  30-നകേലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

സസഭാശയ വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളനില് പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേള കനരനിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങള

38(806)  ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സസകേഭാരല  സസഭാശയ  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളനില്  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനിഭഭാഗത്തനില്  ഉളലപടുന്ന  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേള  ജഭാതനികപരനില്  ആകക്ഷപനിക്കലപടുന്നതഭായുള്ള
പരഭാതനികേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  ഇത്തരത്തനിലുള്ള  എത്ര  പരഭാതനികേള  ഏലതഭാലക്ക  സഭാപനങ്ങളനിലല
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളനില് നനിന്നച്ച് ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്;

(സനി) ഇതനികന്മല് സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  തനിരുവനന്തെപുരലാം ലഭാ അക്കഭാദമനി,  ലഭാ കകേഭാകളജച്ച് വയനഭാടച്ച്,  പുല്പള്ളനി,
എസച്ച്.എന.ഡനി.പനി കയഭാഗലാം ആര്ട്സച്ച് ആന്റെച്ച് കസഭാര്ട്സച്ച് കകേഭാകളജച്ച് എന്നനിവനിടങ്ങളനില് നനിന്നച്ച്
ഓകരഭാ പരഭാതനികേള ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  ഇഇൗ  രണച്ച്  പരഭാതനികേളനിലുലാം  കകേസച്ച്  രജനിസര്  ലചേയച്ച്  അകനസഷണലാം
നടനവരനികേയഭാണച്ച്.  ആയതനിലന്റെ വനിശദ വനിവരലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

ചേനികേനിത്സഭാസഹഭായത്തനിനുള്ള അകപക്ഷകേളനില് നടപടനി

39  (807)  ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദച്ച്  ഹുവസന  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം
സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാടക്കല്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  ശതീ.  ദനിനനില്  ലനലഭാനനി  ഇരനിമ്പനിളനിയലാം
പഞഭായത്തച്ച്,  ശതീമതനി  കേണക്കറഭായനി  ലലകേയറനിയന,  വലനിയകുന്നച്ച്  എന്നനിവര്
ചേനികേനിത്സഭാസഹഭായത്തനിനഭായനി  സമര്പനിച അകപക്ഷകേളനില് സസതീകേരനിച നടപടനികേള
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കമല്പറഞ  അകപക്ഷകേളനില്  പടനികേജഭാതനി  വനികേസനവകുപച്ച്  സസതീകേരനിച
നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കരഖകേള  പരനികശഭാധനിചതനില്  ടനി  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുലട  അകപക്ഷകേള
ലഭനിചതഭായനി കേഭാണുന്നനില.  ആയതച്ച് ലഭനിക്കുന്ന മുറയച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കുള്ള ആനുകൂലലങ്ങള

40  (808)  കഡഭാ  .    എലാം  .    ലകേ  .    മുനതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പടനികേജഭാതനി കക്ഷമ വകുപച്ച്,  പടനികേവര്ഗ്ഗ കക്ഷമ വകുപച്ച് എന്നനിവ ഒന്നഭാലാം
ക്ലഭാസച്ച് മുതല് പനണഭാലാം ക്ലഭാസച്ച് വലര പഠന സഹഭായലമന്ന നനിലയനില് വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച്
നല്കുന്ന കസഭാളര്ഷനിപ്പുകേളുലടയുലാം ആനുകൂലലങ്ങളുലടയുലാം വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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(ബനി)  ഏലതലഭാലാം  ഏജനസനികേളഭാണച്ച്  ഇഇൗ  ആനുകൂലലങ്ങള  വനിതരണലാം
ലചേയ്യുന്നതച്ച്;

(സനി)  പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച് അലഭാലത ബഭാക്കച്ച് കവഡച്ച്
ക്ലഭാസച്ച്  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച്  പഠനഭാനുകൂലലങ്ങളുലാം  കസഭാളര്ഷനിപ്പുകേളുലാം
ലഭലമഭാക്കുനകണഭാ; ഉലണങനില് ഏലതലഭാലാം എന്നച്ച് ഇനലാം തനിരനിചച്ച് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  2015-16,  2016-17  വര്ഷങ്ങളനില്  കസഭാളര്ഷനിപനിനഭായനി  എത്ര  തുകേ
ലചേലവഴെനിചനിട്ടുലണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  വകുപച്ച്  1-ാംക്ലഭാസച്ച്  മുതല്  പനണഭാലാം  ക്ലഭാസച്ച്
വലര നല്കേനിവരുന്ന പഠനസഹഭായലാം/കസഭാളര്ഷനിപച്ച് ആനുകൂലലങ്ങള എന്നനിവ ചുവലട
കചേര്ക്കുന.

1. 1 മുതല് +2 വലര   ലലാംപലാം ഗഭാന്റെച്ച് /വസപന്റെച്ച്

കലഭാവര് ലലപ്രമറനി - 320 രൂപ 

അപര്  ലലപ്രമറനി - 630  രൂപ 

ലലഹസ്കൂള - 940  രൂപ  

+2 വനി.എചച്ച്.എസച്ച്.ഇ. /തത്തുലലകകേഭാഴകേള -1130  രൂപ

2. പ്രതീ-ലമടനികേച്ച്  തലലാം   (നഭായഭാടനി,  കവട്ടുവന,  അരുനതനിയഭാര്,
ചേക്ലനിയന, കേള്ളഭാടനി എന്നതീ സമുദഭായങ്ങള)

കലഭാവര് ലലപ്രമറനി - 130 രൂപ

അപര് ലലപ്രമറനി - 160  രൂപ

ലലഹസ്കൂള - 190 രൂപ

3. +1,  +2  ക്ലഭാസ്സുകേളനിലല കുടനികേളക്കച്ച് വസപന്റെച്ച് -630 രൂപ (8
കേനി.മതീററനിനുളളനില്  തഭാമസനിക്കുന്നവര്ക്കച്ച്),  -750 രൂപ  (8  കേനി.
മതീററനിനച്ച് പുറത്തച്ച് തഭാമസനിക്കുന്നവര്ക്കച്ച്, കേനി.മതീ വലതലഭാസമനിലഭാലത)

4. 1 മുതല് 4  വലര   -2000 രൂപ (പഠന കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം) 9, 10
ക്ലഭാസ്സുകേളനിലല  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച്  -  ലസനടല്  പ്രതീ-ലമടനികേച്ച്
കസഭാളര്ഷനിപച്ച് പദതനി.
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കഡ കസഭാളര് - 2250 രൂപ

കഹഭാസലര് - 4500 രൂപ

5. അപ്ഗകഡഷന ഓഫച്ച് ലമറനിറച്ച് പദതനി  (100% CSS )

9 മുതല്  10 വലര കഡ കസഭാളര് - 16000 രൂപ

കഹഭാസറകലഴച്ച്  - 25000 രൂപ

6. അപ്ഗകഡഷന  ഓഫച്ച് ലമറനിറച്ച് (സലാംസഭാന പദതനി)

7. വൃത്തനിഹതീന ലതഭാഴെനിലനില്   ഏര്ലപടനിരനിക്കുന്നവരുലട മക്കളക്കച്ച് 
ധനസഹഭായലാം ( CSS )

പ്രതനിമഭാസ  വസപന്റെച്ച്-കലഭാവര് ലലപ്രമറനി /അപര്  ലലപ്രമറനി - 
110 രൂപ 

അഡ്കഹഭാക്കച്ച് ഗഭാന്റെച്ച്

കഡ കസഭാളര് - 750 രൂപ

കഹഭാസലര് - 1000 രൂപ

8. ലമഡനിക്കല്/എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്  എനടനസച്ച്  പരനിശതീലനത്തനിനഭായനി
എസച്ച്.എസച്ച്.എല്.സനി.  പരതീക്ഷയനില് എലഭാ വനിഷയങ്ങളക്കുലാം
ബനി-ല് കുറയഭാത്ത കഗഡച്ച്  വഭാങ്ങനി  +2-നച്ച്  സയനസച്ച്  ഗ്രൂപനില്
പ്രകവശനലാം കനടുന്ന പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗലാം വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച്
2 വര്ഷലത്ത പരനിശതീലനത്തനിനഭായനി 20,000  രൂപ.

9. എസച്ച്.എസച്ച്.എല്.സനി.  +2   പരതീക്ഷകേളനില്  ഉന്നത  വനിജയലാം
കേരസമഭാക്കുന്ന  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗലാം  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച്
കേലഭാഷച്ച് അവഭാര്ഡച്ച് നല്കുന്ന പ്രകതലകേ കപ്രഭാത്സഭാഹന സമ്മേഭാന
പദതനി.

എസച്ച്.എസച്ച്.എല്.സനി. - 1500  രൂപ (ഫസച്ച് ക്ലഭാസച്ച്)

                  - 2500  രൂപ (ഡനിസനിലാംഗ്ഷന)  

പസച്ച് ടു (+2) - 2500 രൂപ (ഫസച്ച് ക്ലഭാസച്ച്)

- 5000 രൂപ(ഡനിസനിലാംഗ്ഷന)

10. എസച്ച്.എസച്ച്.എല്.സനി,  +2  പരതീക്ഷകേളനില്  എലഭാ  വനിഷയത്തനിനുലാം
എ+കഗഡച്ച് വഭാങ്ങുന്നവര്ക്കച്ച് അരപവന സസര്ണ ലമഡല്.
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11. IV,  VII  ക്ലഭാസ്സുകേളനില് ലഭനിച കഗഡനിലനറ അടനിസഭാനത്തനില്
മനികേച  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച്  X  -ാംക്ലഭാസച്ച്  വലര  പ്രതനിവര്ഷലാം
4500  രൂപ  വതീതലാം  നല്കുന്ന  അയങഭാളനി  ടഭാലന്റെച്ച്  ലസര്ചച്ച്
കസഭാളര്ഷനിപച്ച്.

12. സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡച്ച്  സഭാപനങ്ങളനില്  +2-നച്ച്  അഡനിഷന
ലഭനിക്കഭാത്ത  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗലാം  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച്  പഭാരലല്
കകേഭാകളജച്ച്  പഠനത്തനിനച്ച്  ലറഗുലര് സഭാപനങ്ങളനില് പഠനിക്കുന്നവരുലട
നനിരക്കനില്  ലലാംപലാം  ഗഭാന്റെച്ച്,  കസഭാളര്ഷനിപച്ച്,  ടപ്യൂഷന  ഫതീസച്ച്,
പരതീക്ഷഭാ ഫതീസച്ച്.

13. അലാംഗതീകൃത  അണ്എയ്ഡഡച്ച്  സഭാപനങ്ങളനില്  +2-നച്ച്
പഠനലാം  നടത്തുന്ന പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗലാം വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച്
(2.5  ലക്ഷലാം   രൂപ  വരുമഭാന  പരനിധനി)  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്
കസഭാളര്ഷനിപച്ച്.

14. പ്രതീ -ലമടനികേച്ച്  തലത്തനില്  അണ്  എയ്ഡഡച്ച്  സ്കൂളുകേളനില്
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച് ടപ്യൂഷന ഫതീസച്ച് റതീ -ഇലാംകബഴച്ച്ലമന്റെച്ച്.

എല്.പനി. /യു.പനി . - 1000 രൂപ  (ഫതീസച്ച് )

 - 333 രൂപ (ലസഷലല് ഫതീസച്ച്)

ലലഹസ്കൂള - 1500 രൂപ (ഫതീസച്ച്)

- 500 രൂപ (ലസഷലല് ഫതീസച്ച്)

പടനികേ വര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപച്ച്  :

(എ) I  മുതല്  XII-ാംക്ലഭാസച്ച് വലരയുള്ള കുടനികേളക്കച്ച് ലലാംപലാം
ഗഭാന്റെച്ച്,   ലലസലപന്റെച്ച്

(ബനി) കഹഭാസലുകേളനില് തഭാമസനിചച്ച്  പഠനിക്കുന്ന വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച്
വസലപന്റെനിനു പകേരലാം കപഭാക്കറച്ച് മണനി (പ്രതനിമഭാസലാം)

(സനി) കപഭാസച്ച്ലമടനികേച്ച്  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച്  ടപ്യൂഷന  ഫതീസച്ച്,
പരതീക്ഷഭാ ഫതീസച്ച്, ലസഷലല് ഫതീസച്ച്.

(ഡനി) IX, Xക്ലഭാസ്സുകേളനിലല 

കഡ കസഭാളര്  :

കസഭാളര്ഷനിപച്ച് - 150 രൂപ  (പ്രതനിമഭാസലാം)

ബുക്കച്ച് അലവനസച്ച് - 750 രൂപ (പ്രതനിവര്ഷലാം)
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കഹഭാസകലഴച്ച്  :

കസഭാളര്ഷനിപച്ച് - 350 രൂപ  (പ്രതനിമഭാസലാം)

ബുക്കച്ച് അലവനസച്ച് - 1000 രൂപ (പ്രതനിവര്ഷലാം)

(ഇ) അയനകേഭാളനി കസഭാളര്ഷനിപച്ച്  :

സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡച്ച്  സ്കൂളുകേളനില്  50,000  രൂപയനില്  തഭാലഴെ
വഭാര്ഷനികേ  വരുമഭാനമുള്ള  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച്  അയനകേഭാളനി
ടഭാലന്റെച്ച്  ലസര്ചച്ച്  പരതീക്ഷ നടത്തനി നനിശ്ചനിത എണലാം  ആലകേ
(200)  കുടനികേലള  ജനിലകേളനില്  നനിന്നച്ച്  ലതരലഞടുക്കുകേയുലാം ടനി
കുടനികേളക്കച്ച്  10-ാം  ക്ലഭാസച്ച്  വലര  പുസകേങ്ങള,  യൂണനികഫഭാലാം,
ബഭാഗച്ച്, കുട, ലസഷലല് ടപ്യൂഷന, പ്രതനിമഭാസ ലലസലപന്റെച്ച്, പഠന
സഇൗകേരലങ്ങള എന്നനിവ സഇൗജനലമഭായനി നല്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന.

(എഫച്ച്) ഇനലസന്റെതീവച്ച് ടു കപരന്റെച്ച്സച്ച്  :

I  മുതല്  IV  വലരയുള്ള  കുടനികേളുലട  രക്ഷഭാകേര്ത്തഭാക്കളക്കച്ച്
മഭാസലാം 50 രൂപ വതീതലാം പത്തച്ച് മഭാസകത്തക്കച്ച് ധനസഹഭായലാം

എനടനസച്ച് പരനിശതീലനലാം  :

+2 തലത്തനില്  പഠനലാം  നടത്തുന്ന  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച്  എനടനസച്ച്
പരനിശതീലനലാം

(ബനി)  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപ്പുകേള  കനരനിടഭാണച്ച്  ആനുകൂലലങ്ങള
വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതച്ച്.  ലസനടല്  പ്രതീ-ലമടനികേച്ച് കസഭാളര്ഷനിപച്ച്, (അപ്ഗകഡഷന
ഒഭാഫച്ച്  ലമറനിറച്ച്  100%  CSS)  വൃത്തനിഹതീന  ലതഭാഴെനിലനില്  ഏര്ലപടനിരനിക്കുന്നവരുലട
മക്കളക്കുള്ള  കകേന്ദ്രധനസഹഭായലാം  എന്നനിവയുലട  ആനുകൂലലവനിതരണലാം  NIC
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള Ebt software  വഴെനി നല്കേനിവരുന.

(സനി)  പനികന്നഭാക്ക  വനിഭഭാഗ  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച്  വനിദലഭാഭലഭാസഭാനുകൂലലങ്ങളുലാം
കസഭാളര്ഷനിപ്പുകേളുലാം അനുവദനിക്കുനണച്ച്.

1. ഒ.ഇ.സനി. പ്രതീ-ലമടനികേച്ച്/ കപഭാസച്ച് ലമടനികേച്ച് ആനുകൂലലലാം

2 ഒ.ബനി.സനി. പ്രതീ-ലമടനികേച്ച് /കപഭാസച്ച്ലമടനികേച്ച് കസഭാളര്ഷനിപച്ച്

3 ഓവര്സതീസച്ച് കസഭാളര്ഷനിപച്ച്.

(ഡനി)  2015 -16,  2016-17  വര്ഷങ്ങളനില്  കസഭാളര്ഷനിപനിനഭായനി  ലചേലവഴെനിച
തുകേയുലട വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന :
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പടനികേജഭാതനി വനികേസന വകുപച്ച്  :

പ്രതീലമടനികേച്ച്

2015-16 - 31.04 കകേഭാടനി രൂപ

2016- 17 - 28.09 കകേഭാടനി രൂപ

കപഭാസച്ച് ലമടനികേച്ച്  :

2015- 16 - 210 കകേഭാടനി രൂപ

2016- 17 - 245 കകേഭാടനി രൂപ

പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപച്ച്  :

2015 -16 - 5,218.47 ലക്ഷലാം

2016 -17 - 4,618.91 ലക്ഷലാം

പനികന്നഭാക്ക വനിഭഭാഗ വനികേസന വകുപച്ച്  :

2015- 16 :

1.     ഒ.ബനി.സനി. പ്രതീ-ലമടനികേച്ച് കസഭാളര്ഷനിപച്ച്- 775.9 ലക്ഷലാം

2. ഒ.ബനി.സനി. കപഭാസച്ച് ലമടനികേച്ച് കസഭാളര്ഷനിപച്ച്- 2056.32 ലക്ഷലാം

3. ഒ.ഇ.സനി. പ്രതീ-ലമടനികേച്ച്- 1000 ലക്ഷലാം  (NP)/200 ലക്ഷലാം (P)

4. ഒ.ഇ.സനി. കപഭാസച്ച് ലമടനികേച്ച് - 12,800 ലക്ഷലാം (NP)/1950 ലക്ഷലാം (P)

2016 -17:

1. ഒ.ബനി.സനി. പ്രതീ-ലമടനികേച്ച് കസഭാളര്ഷനിപച്ച്- 1360 ലക്ഷലാം

2. ഒ.ബനി.സനി. കപഭാസച്ച് ലമടനികേച്ച് കസഭാളര്ഷനിപച്ച്- 2315 ലക്ഷലാം

3. ഒ.ഇ.സനി. പ്രതീ-ലമടനികേച്ച് - 1100 ലക്ഷലാം (NP) 300 ലക്ഷലാം  (P)

4. ഒ.ഇ.സനി. കപഭാസച്ച് ലമടനികേച്ച് - 10560 ലക്ഷലാം (NP)/2000 ലക്ഷലാം (P)

സസയലാം പരലഭാപ്ത ഗഭാമലാം പദതനി

41 (809)  ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2012-13 വര്ഷലത്ത സസയലാംപരലഭാപ്ത ഗഭാമലാം പദതനിയനില് ഉളലപട ഒല്ലൂര്
നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  പുത്തൂര്  ഗഭാമ  പഞഭായത്തനിലല  വനിശസനഭാഥന  നഗര്
കകേഭാളനനിയനില്  ഏലതലഭാലാം  പ്രവൃത്തനികേളഭാണച്ച്  നടത്തുവഭാന നനിശ്ചയനിചനിരുന്നലതനലാം
ആയതനിനച്ച് കവണനി മഭാറനിവച തുകേ എത്ര ആലണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  ഏതച്ച്  ഏജനസനി  വഴെനിയഭാണച്ച്  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേള  നടത്തുവഭാന
തതീരുമഭാനനിചലതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതനില് ഏലതലഭാലാം പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുലണനലാം പൂര്ത്തതീകേ
രനിക്കഭാത്തവ ഏലതനലാം  കേഭാലതഭാമസത്തനിലന്റെ  കേഭാരണലമലന്തെനലാം  ആയതച്ച്  എന്നച്ച്
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുലമനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2012-13  വര്ഷലത്ത  സസയലാംപരലഭാപ്ത  ഗഭാമലാം  പദതനിയനില്ലപടുത്തനി
വനിശസനഭാഥന നഗര് കകേഭാളനനിയനില് നടത്തുവഭാന നനിശ്ചയനിചനിരുന്ന പ്രവര്ത്തനികേളുലട
വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന.

ക്രമ നമ്പര് പ്രവൃത്തനി തുകേ

1 കേമ്മേപ്യൂണനിറനി ഹഭാളനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം 55,26,500

2 ശ്മശഭാന നനിര്മ്മേഭാണലാം 4,26,000

3 വതീടുകേളുലട അറകുറപണനികേള 10,00,000

4 കസ്നേഹമതനില് 10,34,000

5 കുടനിലവള്ള പദതനി 5,40,000

6 കേനിണര് സലാംരക്ഷണലാം 4,90,000

(ബനി) കകേരള അകഗഭാ ഇനഡസതീസച്ച്  കകേഭാര്പകറഷന ലനിമനിറഡച്ച് (KAICO).

(സനി) പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ പ്രവൃത്തനികേള  :

1. കസ്നേഹമതനില്

2. കേനിണര് സലാംരക്ഷണലാം

പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്തവ

1. കേമ്മേപ്യൂണനിറനി ഹഭാള നനിര്മ്മേഭാണലാം

2. ശ്മശഭാന നനിര്മ്മേഭാണലാം

3. വതീടച്ച് ലമയനിന്റെനനസച്ച്

4. കുടനിലവള്ള പദതനി വനിവനിധ കേഭാരണങ്ങളഭാല് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കഭാത്ത  കമല്പ്രവൃത്തനികേള  31-3-2017-നകേലാം  പൂര്ത്തതീകേ
രനിക്കുന്നതനിനച്ച്  (KAICO)യച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
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ആദനിവഭാസനി കകേഭാളനനിക്കഭാരുലട പുനരധനിവഭാസലാം

42 (810)  ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലനലനിയഭാമ്പതനി  പഞഭായത്തനിലല  ലചേറുലനലനി  ആദനിവഭാസനി  കകേഭാളനനിക്കഭാരുലട
പുനരധനിവഭാസലാം സലാംബനനിച വനിഷയലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വല ക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിരവധനി  പ്രയഭാസങ്ങള  അനുഭവനിക്കുന്ന  പ്രസ്തുത  കകേഭാളനനിക്കഭാരുലട
പുനരധനിവഭാസവമഭായനി  ബനലപടച്ച്  നഭാളനിതുവലര  നടത്തനിയ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
എലന്തെലഭാലമന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇവരുലട പുനരധനിവഭാസവമഭായനി ബനലപടച്ച്  ഏലതങനിലുലാം  സലങ്ങള
കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്  പുനരധനിവഭാസലാം  എന്നച്ച്  സഭാധലമഭാക്കഭാന
കേഴെനിയുലമനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.  ചേനിറ്റൂര്  തഭാലൂക്കനിലല  ലനലനിയഭാമ്പതനി  ഗഭാമപഞഭായത്തനില്  ഉളലപടുന്ന
പടനികേവര്ഗ്ഗ കകേഭാളനനിയഭാണച്ച് ലചേറുലനലനി. നനിലവനില് 17 പടനികേവര്ഗ്ഗ കേഭാടര് വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട
കുടുലാംബങ്ങളഭാണച്ച്  ഇവനിലട  തഭാമസനിക്കുന്നതച്ച്.   2009-10  വര്ഷലാം  വനഭാവകേഭാശ
നനിയമപ്രകേഭാരലാം  10  അകപക്ഷകേളഭാണച്ച് ലഭനിചലതങനിലുലാം  യഥഭാര്ത്ഥത്തനില്  5  കുടുലാംബങ്ങളഭാണച്ച്
തഭാമസനിച്ചു  വന്നനിരുന്നതച്ച്.   ബഭാക്കനി  5  കുടുലാംബങ്ങള  ഉപകുടുലാംബങ്ങളഭാണച്ച്.  ടനി   5
കുടുലാംബങ്ങളക്കച്ച്  വനഭാവകേഭാശ  പ്രകേഭാരലാം  2.5879  ലഹക്ടര്  ഭൂമനി  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
ബഭാക്കനി കുടുലാംബങ്ങളക്കച്ച് ടനി.ആര്.ഡനി.എലാം. പദതനി പ്രകേഭാരലാം ഭൂമനി നല്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

(ബനി)  ലചേറുലനലനി  കകേഭാളനനി  നനിവഭാസനികേളുലട  പ്രശ്നങ്ങളക്കച്ച്  പരനിഹഭാരലാം
കേഭാണുന്നതനിനഭായനി  റവനപ്യൂ   പടനികേവര്ഗ്ഗ  ഉകദലഭാഗസര്   കകേഭാളനനി  സന്ദര്ശനിചച്ച്  കകേഭാളനനി
നനിവഭാസനികേളുമഭായനി ചേര്ച നടത്തനി പുനരധനിവഭാസത്തനിനഭായുള്ള സലലാം കേലണത്തുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി റവനപ്യൂ വകുപച്ച് സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. ജഭാതനി സര്ടനിഫനിക്കറച്ച് ലഭനിക്കഭാത്ത കകേഭാളനനി
നനിവഭാസനികേളക്കച്ച് ജഭാതനി സര്ടനിഫനിക്കറച്ച് വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  പുനരധനിവഭാസവമഭായനി ബനലപടച്ച് അനുകയഭാജലമഭായ സലലാം കേലണത്തുന്നതനിനു
കവണനി  റവനപ്യൂ  വകുപച്ച്  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ആയതച്ച്  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയച്ച്
പുനരധനിവഭാസ പഭാകക്കജച്ച് നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.
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ആദനിവഭാസനി സമൂഹങ്ങളക്കച്ച് സസയലാംഭരണഭാവകേഭാശലാം

43 (811) ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   വഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആദനിവഭാസനി  സമൂഹങ്ങളക്കച്ച്  സസയലാംഭരണഭാവകേഭാശലാം  നല്കുന്ന  'ലപസ'
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി ഏതച്ച് ഘടത്തനിലഭാണച്ച് ;

(ബനി)  കേഴെനിഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്  അലാംഗതീകേരനിചച്ച്  നല്കേനിയ  'ലപസ'
പടനികേയച്ച് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ അനുമതനികയഭാലട  അഞഭാലാം പടനികേ പ്രകദശങ്ങള
പ്രഖലഭാപനിക്കണലമന്നഭാവശലലപടച്ച്  ആദനിവഭാസനി സലാംഘടനകേള നല്കേനിയ നനികവദനത്തനികന്മല്
സസതീകേരനിച നടപടനികേള എലന്തെലഭാലമന്നച്ച് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പഞഭായത്തച്ച് രഭാജച്ച്  വലവസകേള (പടനികേവര്ഗ്ഗ കമഖലയനികലയച്ച് വലഭാപനിപനിക്കല്)
നനിയമലാം 'ലപസ' നടപനിലഭാക്കുന്നതു സലാംബനനിചച്ച് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികലക്കച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച്
നല്കേനിയതച്ച്  7-4-2015 -ലഭാണച്ച്.  പ്രസ്തുത റനികപഭാര്ടനില് ഇടുക്കനി,  കേണ്ണൂര്,  പഭാലക്കഭാടച്ച്,
മലപ്പുറലാം,  വയനഭാടച്ച്  എന്നതീ  ജനിലകേളനിലല  24  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലല  2445
ഉഇൗരുകേള ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി) ഇല.

(സനി)  വനിവനിധ  ആദനിവഭാസനി  സലാംഘടനകേളുലട  നനികവദനത്തനിലല  ആവശലപ്രകേഭാരലാം
പഞഭായത്തച്ച്  രഭാജച്ച്  വലവസകേള  (പടനികേവര്ഗ്ഗ  കമഖലയനികലക്കച്ച്  വലഭാപനിപനിക്കല്)
നനിയമലാം  'ലപസ'  നടപനിലഭാക്കുന്നതു സലാംബനനിച റനികപഭാര്ടച്ച് കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനികലക്കച്ച്
7-4-2015 -നച്ച് സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.  പ്രസ്തുത റനികപഭാര്ടനില് ഇടുക്കനി,  കേണ്ണൂര്,  പഭാലക്കഭാടച്ച്,
മലപ്പുറലാം,  വയനഭാടച്ച്  എന്നതീ  ജനിലകേളനിലഭായനി  24  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലല  2445
ഉഇൗരുകേള  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  എന്നഭാല്  ഇഇൗ  ഉഇൗരുകേളുലട  അതനിര്ത്തനികേള
ഏലതന്നച്ച്  വലക്തതയനില.   നനിലവനിലല  ഒരു  പഞഭായത്തച്ച്  വഭാര്ഡനിനകേത്തച്ച്  തലന്ന
ഉഇൗരുകേള മഭാത്രമഭായനി  ലചേറനിയ  സസയലാംഭരണ പ്രകദശങ്ങള സൃഷ്ടനിക്കലപടുന്നതനിലന്റെ
പ്രശ്നങ്ങള വനിശദമഭായനി പഠനികക്കണതുണച്ച്.
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ഭൂരഹനിതരഭായ പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കച്ച് ഭൂമനിയുലാം വതീടുലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
പദതനികേള

44 (812) ശതീമതനി ഇ  .   എസച്ച്  .   ബനിജനികമഭാള :
ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജന :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീമതനി സനി  .    ലകേ  .    ആശ :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് പടനികേജഭാതനി

പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സസന്തെമഭായനി ഭൂമനിയുലാം വതീടുമനിലഭാത്ത പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗക്കഭാർക്കച്ച് ആയതച്ച്
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനച്ച് എലന്തെലഭാലാം പദതനികേളഭാണച്ച് നനിലവനിലുള്ളലതന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വകുപച്ച്  മുകഖന  സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായലാം  നല്കനിയതനില്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കലപടഭാത്ത വതീടുകേളുലട  എണലാം
കേണക്കഭായനിട്ടുകണഭാ;  പ്രസ്തുത  വതീടുകേളുലട  പണനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  എന്തെച്ച്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുലമന്നച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി) വതീടച്ച് വയ്ക്കുന്നതനിനച്ച് സലലാം വഭാങ്ങുന്നതനിനഭായനി ഇഇൗ വര്ഷലാം എത്രകപര്ക്കച്ച്
സഹഭായലാം ലഭലമഭാക്കനിലയന്നച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഭൂരഹനിതരഭായ  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കച്ച്  ആദനിവഭാസനി  പുനരധനിവഭാസ  വനികേസന
മനിഷന,  ഭൂമനി  വഭാങ്ങനി  നല്കേല്  പദതനി,  വനഭാവകേഭാശ  നനിയമലാം  2006 മുതലഭായ
പദതനികേള  പ്രകേഭാരലാം  ഭൂമനി  ലഭലമഭാക്കനിവരുന.  സലാംസഭാനലത്ത  ഭവനരഹനിതരഭായ
എലഭാ പടനികേവര്ഗ്ഗ കുടുലാംബങ്ങളക്കുലാം വതീടച്ച്  അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭായനി സമ്പൂര്ണ ഭവന
നനിര്മ്മേഭാണ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കച്ച്  ഭവന
നനിര്മ്മേഭാണ ഗഭാന്റെച്ച്  അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭായനി ജനറല് ഹഇൗസനിലാംഗച്ച് സതീലാം,  ഹഡ്കകേഭാ
ഹഇൗസനിലാംഗച്ച്  സതീലാം,  എ.ടനി.എസച്ച്.പനി.  ഹഇൗസനിലാംഗച്ച്  സതീലാം  എന്നതീ  പദതനികേള വകുപച്ച്
നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  കൂടഭാലത  ഗഭാമവനികേസന  വകുപച്ച്  മുഖഭാന്തെരലാം  ലഎ.എ.ലലവ.
പദതനി പ്രകേഭാരവലാം  വതീടുകേള അനുവദനിച്ചു നല്കുനണച്ച്.

(ബനി)  ഉണച്ച്.  2011-12  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം  മുതല്  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം വലര പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപച്ച് മുകഖന അനുവദനിച   17578 വതീടുകേളനില്
30-1-2017-ലല  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ  പുകരഭാഗതനി റനികപഭാര്ടച്ച് പ്രകേഭാരലാം 13633 വതീടുകേള
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടനില.  വതീടുകേളുലട  പണനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  നടപ്പു  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനില്  31-1-2017  വലര  ആലകേ  166,78,94,000  രൂപ   അനുവദനിചതനില്
154,65,05,162 രൂപ ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണച്ച്. നനിര്മ്മേഭാണ പ്രക്രനിയകേള യുദകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില്
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.
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(സനി)  ഭൂരഹനിതരഭായ  56  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കച്ച്  നടപച്ച്  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം
5,65,75,800 രൂപ ലചേലവഴെനിചച്ച്  25.588 ഏക്കര് ഭൂമനി വഭാങ്ങനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇഇൗ
പദതനിയഭായനി 42 കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇഇൗ തുകേ കൂടനി ഉപകയഭാഗനിചച്ച്
സലലാം വഭാങ്ങുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  വനഭാവകേഭാശ നനിയമ പ്രകേഭാരലാം
4175 കപര്ക്കച്ച്  കൂടനി RoR നല്കേഭാന നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു വരുന.  സപ്രതീലാംകകേഭാടതനി
വനിധനിയുലട അടനിസഭാനത്തനില് ലഭലമഭായ വനഭൂമനിയനില് നനിനലാം 4000 കപര്ക്കച്ച് കൂടനി
ഭൂമനി അനുവദനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു വരുന.  

ഭവനരഹനിതരഭായ പടനികേ കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗ കുടുലാംബങ്ങള

45 (813) ശതീ  .   ലജയനിലാംസച്ച് മഭാതദ്യു :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം :
ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപച്ച് :
ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭവനരഹനിതരഭായ  പടനികേ  കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗ  കുടുലാംബങ്ങള  എത്ര  ഉലണന്നച്ച്
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; അതനില് എത്ര കപര്ക്കച്ച് ഈ സര്ക്കഭാര് വതീടച്ച് അനുവദനിച്ചു ;

(ബനി)  മുന  സര്ക്കഭാര്  അനുവദനിച  വതീടുകേളനില്  പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാലത  കേനിടക്കുന്ന
വതീടുകേള  എത്രയഭായനിരുനലവനലാം  അതനില്  എത്ര  എണലാം  ഈ  സര്ക്കഭാരനിനച്ച്
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന  സഭാധനിലചനലാം  അതനിനഭായനി  ലചേലവഴെനിച  തുകേലയത്രലയനലാം
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  പടനികേ കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗത്തനില്ലപട ഭൂരഹനിതര് എത്രയഭാലണനലാം അവര്ക്കച്ച്
സലലാം വഭാങ്ങനി, വതീടു നനിര്മ്മേനിചച്ച് നല്കേഭാനഭായനി ഈ സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച നടപടനിയുലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഭവനരഹനിതരഭായ  15149  പടനികേവര്ഗ്ഗ  കുടുലാംബങ്ങള  ഉലണന്നച്ച്
കേലണത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  ആയതനില്  6709  ഭവനരഹനിതര്ക്കച്ച് വനിവനിധ ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ
പദതനികേളനില്  ഉളലപടുത്തനി  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  നഭാളനിതുവലരയഭായനി  വതീടുകേള
അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  മുനസര്ക്കഭാര്  5  വര്ഷക്കഭാലലാം  അനുവദനിച  17530  വതീടുകേളനില്
30-6-2016-ലല ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പുകരഭാഗതനി റനികപഭാര്ടച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  2747  വതീടുകേള
മഭാത്രമഭാണച്ച്  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിരുന്നതച്ച്.  14883  വതീടുകേള  പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്തതുണഭായനിരുന.
ആയതനില്  1250 വതീടുകേള  നടപച്ച് വര്ഷലാം നഭാളനിതുവലരയഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.
സനില്ഓവര്  വതീടുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി  നഭാളനിതുവലരയഭായനി
166,78,94,000 രൂപ അനുവദനിചതനില് 154,65,05,162 രൂപ  ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണച്ച്.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 121

(സനി)  പടനികേകഗഭാത്ര  വര്ഗ്ഗത്തനില്ലപട  12,435  ഭൂരഹനിതരുലണന്നച്ച്  കേലണത്തുകേയുലാം

ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  ടനി  ആളക്കഭാരനില്  56  കപര്ക്കച്ച്

5,65,75,800  രൂപ ലചേലവഴെനിചച്ച്  25.588 ഏക്കര് ഭൂമനി വഭാങ്ങനി വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  ഇഇൗ

പദതനിക്കഭായനി 42 കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇഇൗ തുകേ കൂടനി ഉപകയഭാഗനിചച്ച്

സലലാം വഭാങ്ങുന്നതനിനുള്ള നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.   വനഭാവകേഭാശ നനിയമപ്രകേഭാരലാം

4175  കപര്ക്കച്ച് കൂടനി  RoR  നല്കേഭാന നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  സപ്രതീലാംകകേഭാടതനി

വനിധനിയുലട അടനിസഭാനത്തനില് ലഭലമഭായ വനഭൂമനിയനില് നനിനലാം 4000 കപര്ക്കച്ച് കൂടനി

ഭൂമനി അനുവദനിക്കഭാനുലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന.  

അടപഭാടനി കമഖലയനിലല ജലക്ഷഭാമലാം

46(814)  ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസദ്ദേതീന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അടപഭാടനി  കമഖലയനില്  ജലക്ഷഭാമലാം  രൂക്ഷമഭായ  സഭാഹചേരലത്തനില്

ആദനിവഭാസനി കുടുലാംബങ്ങള വഭാസസലലാം ഉകപക്ഷനിച്ചു കപഭാകുന്നതഭായ റനികപഭാര്ട്ടുകേള

ശദയനില്വന്നനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില് കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കഭാനുലാം  എലഭാ  കുടുലാംബങ്ങളക്കുലാം

കുടനിലവള്ളലമത്തനിക്കഭാനുലാം എലന്തെഭാലക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുലവന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  അടപഭാടനി  പ്രകദശലത്ത  ആദനിവഭാസനികേളക്കച്ച്  അവരുലട  പരമ്പരഭാഗത

കുടനിലവള്ള കശഖരണ കസഭാതസ്സുകേളനില് ജലലഭലത നനിലനനിര്ത്തഭാന ആവശലമഭായ

പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിച്ചു നടപഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അടപഭാടനിയനില് കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം രൂക്ഷമഭായതനിലന്റെ കപരനില് ജനങ്ങള

സസന്തെലാം സലലാം വനിട്ടുകപഭായതഭായനി റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയനിടനില.

(ബനി)  ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച്  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം  ഉള്ളതഭായനി  കേലണത്തനിയ  സലങ്ങളനില്

റവനപ്യൂ വകുപച്ച് മുകഖന ജലലാം എത്തനിച്ചുവരുന.

(സനി)  വനലാം  വകുപച്ച്,  റവനപ്യൂ  വകുപച്ച്,  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേള  എന്നനിവയുമഭായനി

കൂടനിയഭാകലഭാചേനിചച്ച്  കുടനിലവള്ള കസഭാതസ്സുകേളനില് ജലലഭലത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുള്ള

നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  
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പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ കകേഭാളനനികേളനിലല ശനിശുമരണങ്ങള 

47(815)  ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  കകേഭാളനനികേളനില്  2016-ല്  എത്ര  ശനിശുമരണങ്ങള
റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയനിട്ടുണച്ച് ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) പ്രസസ്തുത കകേഭാളനനികേളനില് ശനിശുമരണങ്ങള ഉണഭാകേഭാതനിരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പത്തനലാംതനിട  ജനിലയനിലല  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേളനില്  നനിനലാം  2
ശനിശുമരണങ്ങള  റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയതഭായനി ജനിലഭാ സഭാമൂഹല നതീതനി ഓഫതീസനില് നനിനലാം
അറനിയഭാന  കേഴെനിഞനിട്ടുള്ളതഭായനി  പത്തനലാംതനിട  ജനിലഭാ  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  ഓഫതീസര്
റനികപഭാര്ടച്ച്  ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  പടനികേവര്ഗ്ഗ  കകേഭാളനനികേളനില്  2016-ല്  ആലകേ  31  ശനിശു
മരണങ്ങള  റനികപഭാര്ടച്ച്  ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  ഇവലയലഭാലാം  അസഖങ്ങളമൂലലാം  മരണലപടതഭാണച്ച്.
കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവച്ച് മരണ കേഭാരണമഭായനിടനില.

(ബനി)  ശനിശുമരണങ്ങള  ഉണഭാവഭാതനിരനിക്കഭാന  പടനികേവര്ഗ്ഗ  കകേഭാളനനികേളനില്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള   നടപടനികേള  ചുവലട  കചേര്ക്കുന.  ഗര്ഭനിണനികേളക്കുലാം  മുലയൂട്ടുന്ന
അമ്മേമഭാര്ക്കുമഭായനി പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസനവകുപച്ച്   മുകഖന ജനനതീ ജന്മരക്ഷഭാ പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന.  ഗര്ഭഭാവസയുലട  3-ാം മഭാസലാം മുതല് കുഞനിനച്ച്  1  വയസച്ച് തനികേയുലാം വലര
പ്രതനിമഭാസലാം  1000  രൂപ നനിരക്കനില് ധനസഹഭായലാം നല്കേനിവരുന.  സഭാമൂഹലനതീതനി
വകുപനിലന്റെ  കേതീഴെനില്   അലാംങണവഭാടനികേള  മുകഖന  ഗര്ഭനിണനികേളക്കുലാം  കുടനികേളക്കുലാം
പ്രകതലകേ  കപഭാഷകേഭാഹഭാരലാം  നല്കേനിവരുന.  ആകരഭാഗല  വകുപച്ച്  മുകഖന  വനിവഭാഹനിതരഭായ
ലപണ്കുടനികേളക്കുലാം ഗര്ഭനിണനികേളക്കുലാം  അയണ് കഫഭാളനികേച്ച്  ആസനിഡച്ച്  ഗുളനികേകേള
വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന.  കപഭാഷകേഭാഹഭാര  കുറവള്ള  കുടനികേലള  കേലണത്തുന്നതനിനുലാം
നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം ജഭാതകേച്ച് ജനനതീ കസഭാഫച്ച് ലവയര് ഉപകയഭാഗനിക്കുന.  അടപഭാടനി
കമഖലയനില് കമല്പറഞതുകൂടഭാലത കുടനികേളക്കച്ച് കപഭാഷകേഭാഹഭാരലാം നല്കുന്നതനിനുലാം
ചേനികേനിത്സനിക്കുന്നതനിനുലാം  അഗളനി,  പുതൂര്,  കഷഭാളയൂര്  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  3  നപ്യൂടതീഷലന
റനിഹഭാബനിലനികറഷന  ലസന്റെറുകേള  പ്രവര്ത്തനിക്കുന.  5  ലമഭാലലബല്  ലമഡനിക്കല്
യൂണനിറകേളുലാം അടപഭാടനി കമഖലയനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന.  അങണവഭാടനി വര്ക്കര്മഭാര്,
ആശഭാ വര്ക്കര്മഭാര്,  എസച്ച്.റനി.  ലപ്രഭാകമഭാടര്മഭാര്,  ആകരഭാഗല പ്രവര്ത്തകേര് എന്നനിവര്
കൃതലമഭായ  ഇടകവളകേളനില്  വതീടുകേള  സന്ദര്ശനിക്കുകേയുലാം  ഗര്ഭനിണനികേള,  മുലയൂട്ടുന്ന
അമ്മേമഭാര്,  നവജഭാത  ശനിശുക്കള   എന്നനിവരുലട   ചേനികേനിത്സ  ഉറപ്പുവരുത്തുകേയുലാം
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ലചേയ്യുന. കൂടഭാലത ഭക്ഷലസഹഭായ പദതനി പ്രകേഭാരലാം പഞമഭാസങ്ങളനിലുലാം മണ്സൂണ്
കേഭാലത്തുലാം  കമഖലയനിലല  കേഭാടര്,  കുറുമ്പര്  തുടങ്ങനിയ  പ്രകതലകേ  ദുര്ബല   കഗഭാത്ര
വനിഭഭാഗങ്ങളക്കച്ച് അരനി  (25  കേനികലഭാ ഗഭാലാം),  വന പയര്  (2  കേനികലഭാ ഗഭാലാം),  കേടല  (2
കേനികലഭാ ഗഭാലാം), ലവളനിലചണ ( 1 ലനിറര് ), പഞസഭാര  (2 കേനികലഭാ ഗഭാലാം), ചേഭായലപഭാടനി
(500  ഗഭാലാം),  ലചേറുപയര്  (2  കേനികലഭാ  ഗഭാലാം)  എന്നനിവ  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന.   മറ
വനിഭഭാഗങ്ങളക്കച്ച് അരനി  (15  കേനികലഭാ ഗഭാലാം),  ലചേറുപയര്  (1  കേനികലഭാ ഗഭാലാം),  കേടല  (1
കേനികലഭാ ഗഭാലാം),  കേരുപടനി/ശര്ക്കര (1  കേനികലഭാ ഗഭാലാം)  എന്നതീ അളവനിലുലാം  വനിതരണലാം
നടത്തനി  വരുന.   അടപഭാടനികമഖലയനില്  157  ഉഇൗരുകേള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചച്ച്   മുഴുവന
കുടുലാംബങ്ങളക്കുമഭായനി  കേമ്മേപ്യൂണനിറനി  കേനിചണ്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  സഭാമൂഹലനതീതനി
വകുപച്ച്,  അങണവഭാടനികേള  മുകഖന  ഗര്ഭനിണനികേളക്കുലാം  മുലയൂട്ടുന്ന  അമ്മേമഭാര്ക്കുലാം
ശനിശുക്കളക്കുലാം  കപഭാഷകേഭാഹഭാര  വസ്തുക്കള  നല്കേനി  വരുന.  മഭാത്രമല,  ശനിശുമരണങ്ങള
ഉണഭാകേഭാതനിരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഗര്ഭനിണനികേള  ആശുപത്രനിയനില്  ചേനികേനിത്സ  കതടുന്നതനിനുലാം
പ്രസവലാം ആശുപത്രനിയനില് തലന്നയഭാക്കുന്നതനിനുമുള്ള മഭാര്ഗ്ഗ നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം ടനി വകുപച്ച്
നല്കേനി വരുന.  

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജനിലയനില് പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപനിലന്റെ 
വനിദലഭാഭലഭാസ കകേന്ദ്രലാം

48(816)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനിലയനില്  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന വകുപനിലന്റെ  കേതീഴെനില്
ജനിലയച്ച്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  ഏലതങനിലുലാം  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനലാം  ഇതുവലരയുലാം  പ്രവർത്തനലാം
ആരലാംഭനിക്കഭാലതയുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഉലണങനിൽ  ഈ  സഭാപനലാം  എന്നഭാണച്ച്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ളലതനലാം  ഇതുവലര
തുടങ്ങഭാന സഭാധനിക്കഭാത്തതനിലന്റെ കേഭാരണലാം എന്തെഭാലണനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  എലാം.ആര്.എസച്ച്.-നഭായനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വകുപനിനച്ച്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  കബഡകേലാം
പഞഭായത്തനിലല  വലനിയപഭാറയനിലുള്ള  10  ഏക്കര് ഭൂമനി  പ്രകയഭാജനലപടുത്തനി  കമല്
സഭാപനലാം  അവനിലട  തുടങ്ങുന്നതനിനച്ച്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.  പ്രഭാക്തന  കഗഭാത്ര  വനിഭഭാഗത്തനിലല  ലകേഭാറഗര്  വനിഭഭാഗങ്ങലള
ഉകദ്ദേശനിചച്ച്  2011  ജൂണനില്  ആശമലാം  സ്കൂള  സഭാപനിക്കുവഭാന  ഉത്തരവഭാലയങനിലുലാം
ഇതുവലര പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിടനില.



124       കകേരള നനിയമസഭ മഭാര്ചച്ച്  1, 2017

(ബനി)  25-6-2011-ല്  എനമകേലജ  ഗഭാമപഞഭായത്തനില്  നനിലവനില്  വഭാണനിനഗര്

പ്രതീ-ലമടനികേച്ച് കഹഭാസല് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ലകേടനിടത്തനില് ആശമലാം  സ്കൂള പ്രവര്ത്തനലാം

ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ഉത്തരവഭായനിരുന.  എന്നഭാല്  വഭാണനിനഗര്  കഹഭാസല്

പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനച്ച് ഇഇൗ പ്രകദശത്തച്ച് പകേരലാം ലകേടനിടലാം ലഭലമലഭാത്തതനിനഭാല് ആശമലാം സ്കൂള

ആരലാംഭനിക്കഭാന കേഴെനിഞനിടനില.  എലാം.ആര്.എസച്ച്.  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സലവലാം

കേലണത്തനിയനിടനില. 2017-18 വര്ഷത്തനില് സ്കൂള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച് ശമലാം നടത്തുനണച്ച്.

(സനി)  എലാം.ആര്.എസച്ച്.-നഭായനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപനിനച്ച്  ലഭലമഭായ

കബഡകേലാം ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല വലനിയപഭാറയനിലുള്ള  10  ഏക്കര് ഭൂമനി  പ്രകയഭാജനലപടുത്തനി

പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കച്ച് പ്രകയഭാജനലപടുന്ന സഭാപനലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

കേള്ളനിക്കഭാടച്ച്, അമ്പൂരനി ആദനിവഭാസനി കകേഭാളനനികേളുലട നവതീകേരണലാം

49(817)  ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനച്ച്  പടനികേജഭാതനി

പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

പഭാറശഭാല  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  കേള്ളനിക്കഭാടച്ച്,  അമ്പൂരനി  പഞഭായത്തുകേളനില്

വനിവനിധ ലസറനില്ലമന്റുകേളനിലഭായനി വലഭാപനിച്ചു കേനിടക്കുന്ന ആദനിവഭാസനി കകേഭാളനനികേളുലട

നവതീകേരണത്തനിനുലാം  അടനിസഭാനസഇൗകേരല  വനികേസനത്തനിനുലാം  സസയലാംലതഭാഴെനില്

പരനിശതീലനത്തനിനുലാം ആവശലമഭായ പശ്ചഭാത്തല സഇൗകേരലങ്ങള ഒരുക്കുന്നതനിനഭായുള്ള

നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

വനിവനിധ  പദതനികേള  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപച്ച്  ത്രനിതല  തകദ്ദേശഭരണ

സഭാപനങ്ങള  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  അമ്പൂരനി  ഗഭാമപഞഭായത്തനില്

പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപനിലന്റെ  ഹഭാലാംലലറച്ച്  വനികേസന  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  വനിവനിധ

പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന.  കേള്ളനിക്കഭാടച്ച്,

അമ്പൂരനി  ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല  പടനികേവര്ഗ്ഗ  സകങതങ്ങളുലട  സമഗ  വനികേസനത്തനിനുള്ള

പദതനി ശനിപഭാര്ശ  തയഭാറഭാക്കനി നല്കുന്നതനിനച്ച് ടനി ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച് ലസക്രടറനിമഭാര്,

കേഭാടഭാക്കട  ലലടബല്  എക്സൈച്ച്റനഷന  ഓഫതീസര്  എന്നനിവര്ക്കച്ച്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

ആയതച്ച്  ലഭലമഭാകുന്ന  മുറയച്ച്  പദതനി  ജനിലഭാതല  വര്ക്കനിലാംഗച്ച്  ഗ്രൂപ്പുലാം  സലാംസഭാനതല

വര്ക്കനിലാംഗച്ച് ഗ്രൂപ്പുലാം പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 
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ചേങ്ങനഭാകശരനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് സസയലാം പരലഭാപ്ത ഗഭാമലാം പദതനി

50(818)  ശതീ  .    സനി  .    എഫച്ച്  .    കതഭാമസച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചേങ്ങനഭാകശരനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് സസയലാം പരലഭാപ്ത ഗഭാമലാം പദതനി
അനുസരനിചച്ച്  ഏലറടുത്തനിട്ടുള്ള  കുറനിചനി  പഞഭായത്തനിലല  സചേനികവഭാത്തമപുരലാം,  മഭാടപള്ളനി
പഞഭായത്തനിലല ഇടപള്ളനി എന്നതീ കകേഭാളനനികേളനിലല പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഓകരഭാ കകേഭാളനനിയനിലുലാം ഇതുവലര ഏലതഭാലക്ക കജഭാലനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്;
ഇനനിയുലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ള കജഭാലനികേള ഏലതഭാലക്കയഭാണച്ച് ;

(സനി)  ഓകരഭാ  കകേഭാളനനികേളനിലലയുലാം  കജഭാലനികേളക്കച്ച്  അനുവദനിച  ആലകേ  തുകേ
എത്ര വതീതലമന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി)  ബഭാക്കനി  കജഭാലനികേള  സമയബനനിതമഭായനി  തതീര്ക്കുന്നതനിനച്ച്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടനില.

(ബനി) 1. മഭാടപള്ളനി കകേഭാളനനി:
പൂര്ത്തതീകേരനിച  കജഭാലനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ള കജഭാലനികേള

വനനിതഭാകേളചര്
ലസന്റെര്,
ലസമനികത്തരനി
കകേഭാമ്പഇൗണച്ച്
വഭാള, കറഭാഡച്ച്

ശ്മശഭാനങ്ങളുലട 
പണനി

2. സചേനികവഭാത്തമപുരലാം കകേഭാളനനി  :

പൂര്ത്തതീകേരനിച  കജഭാലനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ള കജഭാലനികേള

ആലാംബുലനസച്ച് 
പഭാര്ക്കച്ച്,
ലമഭാലലബല്
കമഭാര്ചറനി, കസഭാര്, 
കേമ്പപ്യൂടര് ലസന്റെര്,
കകേഭാളനനിയുലട
ചുറമതനില്, ലലസസസച്ച്
കസഭാര്, ലടക്സൈച്ച്റയനില് കസഭാര് ഡ്രസച്ച് 
കമക്കനിലാംഗച്ച് യൂണനിറച്ച്,
ലവല്ഡനിലാംഗച്ച് വര്ക്കച്ച്കഷഭാപച്ച്

സസയലാംലതഭാഴെനില് 
സലാംരലാംഭങ്ങളക്കുള്ള
യന സഭാമഗനികേള
വഭാങ്ങല്, ആലാംബുലനസച്ച്
വഭാങ്ങല്



126       കകേരള നനിയമസഭ മഭാര്ചച്ച്  1, 2017

(സനി)  ഓകരഭാ  കകേഭാളനനികേളനിലലയുലാം  കജഭാലനികേളക്കച്ച്  ഒരു കകേഭാടനി  രൂപ വതീതലാം
അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ഡനി)  ബഭാക്കനി  കജഭാലനികേള  സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

അതനിരപനിള്ളനി പഞഭായത്തനില് കഗളസച്ച് കഹഭാസലുലാം കസഭാര്ട്സച്ച് സ്കൂളുലാം

51(819)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്  പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ചേഭാലക്കുടനി  മണ്ഡലത്തനില്ലപട  അതനിരപനിള്ളനി  പഞഭായത്തനിലല  ലവറനിലപഭാറ
ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  വഹസ്കൂളനികനഭാടച്ച്  കചേര്ന്നച്ച്  കഗളസച്ച്  കഹഭാസലുലാം  കസഭാര്ട്സച്ച്  സ്കൂളുലാം
അനുവദനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

കേമ്മേപ്യൂണനിറനി കേനിചണ് പദതനി

52  (820)  ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ആദനിവഭാസനികേളക്കനിടയനിലല  കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവച്ച്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ആരലാംഭനിച  'കേമ്മേപ്യൂണനിറനി  കേനിചന'  പദതനിയുലട  നനിലവനിലല  അവസലയക്കുറനിചച്ച്
വനിവരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

അടപഭാടനി  കമഖലയനില്  കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവച്ച്  മൂലമുണഭാകുന്ന  ശനിശുമരണങ്ങളുലടയുലാം
നനിതലകരഭാഗങ്ങളുലടയുലാം  ലവളനിചത്തനില്  ടനി  കമഖലയനിലല  ആളുകേളക്കച്ച്  ഭക്ഷണലാം
നല്കുകേ എന്ന ലക്ഷലകത്തഭാടുകൂടനി സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ആരലാംഭനിച പദതനിയഭാണച്ച്
കേമ്മേപ്യൂണനിറനി  കേനിചന.  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപ്പുലാം  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപ്പുലാം
പദതനിയഭാവശലമഭായ   സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായകത്തഭാലട  കുടുലാംബശതീ മുഖഭാന്തെരമഭാണച്ച്
പ്രസ്തുത പദതനി അടപഭാടനിയനില് നടപനിലഭാക്കനി വരുന്നതച്ച്.

അടപഭാടനി കമഖലയനിലല കേമ്മേപ്യൂണനിറനി കേനിചന പ്രവര്ത്തനലാം  :

അടപഭാടനി  കമഖലയനില്  കുടുലാംബശതീ  സലാംവനിധഭാനലാംവഴെനി  രൂപതീകേരനിക്കലപട
അയല്ക്കൂടങ്ങളനിലല അലാംഗങ്ങള ഉഇൗരുകേളനിലല ആളുകേളുമഭായനി ചേര്ച നടത്തനി
നല്കകേണ ഭക്ഷണലാം സലാംബനനിച തതീരുമഭാനലാം  ലലകേലക്കഭാള്ളുന.  കുടുലാംബശതീ
ഗ്രൂപനിലല  അലാംഗങ്ങള  ഭക്ഷണത്തനിനഭാവശലമഭായ  സഭാധനങ്ങള  വഭാങ്ങുകേയുലാം
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പഭാചേകേലാം ലചേയ്യുകേയുലാം ലചേയ്യുലാം, ഭക്ഷണത്തനഭാവശലമഭായ  അരനി, റഭാഗനിലപഭാടനി, കേടല,
പയറുവര്ഗ്ഗങ്ങള   മസഭാല തുടങ്ങനിയ  ഇനങ്ങള  മഭാകവലനി  കസഭാറനില്നനികന്നഭാ
ഉചേനിതമഭായ മറ സലങ്ങളനില് നനികന്നഭാ വഭാങ്ങുകേയുലാം പഭാചേകേത്തനിനഭാവശലമഭായ
വനിറകേച്ച്,  പചക്കറനി  എന്നനിവ  ഗ്രൂപ്പുകേള  കനരനിടച്ച്  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരനില്  നനിനലാം
കശഖരനിക്കുകേകയഭാ  വഭാങ്ങുകേകയഭാ ലചേയ്യുന.  ഇവയച്ച്  കനതൃതസലാം നല്കുന്നതച്ച്
കുടുലാംബശതീ  ഊരുസമനിതനികേളഭാണച്ച്.  ഗര്ഭനിണനികേള,  മുലയൂട്ടുന്ന  അമ്മേമഭാര്  6
വയസനിനച്ച് തഭാലഴെയുള്ള കുടനികേള, കേഇൗമഭാരക്കഭാര്, 60 വയസനിനച്ച് മുകേളനിലുള്ളവര്,
ശഭാരതീരനികേ-മഭാനസനികേ ലവല്ലുവനിളനികേള കനരനിടുന്നവര്, മഭാറഭാവലഭാധനികേള ഉള്ളവര്
എന്നനിവരഭാണച്ച്. കേമ്മേപ്യൂണനിറനി  കേനിചന പദതനിയുലട പ്രധഭാന ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള.
മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തച്ച്  53  ലസന്റെറുകേളഭാണച്ച്  നടന്നനിരുന്നതച്ച്.  ഇകപഭാള
അതച്ച് 157  കകേന്ദ്രങ്ങളനികലയച്ച്   വലഭാപനിപനിചനിട്ടുണച്ച്.   അടപഭാടനി  കമഖലയനിലല  മുഴുവന
ഉഇൗരുകേളനിലുലാം (192)  കേമ്മേപ്യൂണനിറനി കേനിചന  പ്രവര്ത്തനലാം നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

2013-14   സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്,  വയനഭാടച്ച്,  മലപ്പുറലാം,  കേണ്ണൂര്
ജനിലകേളനിലല 100 പണനിയ കകേഭാളനനികേളനില് 100 ദനിവസലാം മൂന കനരലാം ഭക്ഷണലാം
നല്കുന്നതനിനച്ച്  കുടുലാംബശതീയച്ച്  4  കകേഭാടനി  രൂപ  (സ.ഉ(സഭാധഭാ)നമ്പര്  1912/
2013/പ.ജ.പ.വ.വനി.വ.  തതീയതനി  23-12-2013)  പ്രകേഭാരലാം   അനുവദനിചനിരുന.
നനിലവനില് അന്നപൂര്ണ,  അകന്തെലഭാദയ,  ബനി.പനി.എല്,  പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന
വകുപനിലന്റെ ഭക്ഷലസഹഭായ പദതനി എന്നതീ പദതനികേളനില് പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള ആയതനിനഭാല് ടനി  പദതനി അവസഭാനനിപനിചച്ച്  ബഭാക്കനിയുള്ള
തുകേയഭായ 2,14,66,780 രൂപ അടപഭാടനിയനിലല കേമ്മേപ്യൂണനിറനി കേനിചന പദതനിയച്ച്
അനുവദനിക്കുന്നതനിനച്ച്  (സ.ഉ  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്928/2015/പ.ജ.പവ.വനിവ.
തതീയതനി  12-6-2015)  പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവച്ച് ആയനിരുന.  എന്നഭാല് ടനി ഉത്തരവച്ച്
കുടുലാംബശതീ മനിഷനച്ച് ലഭനിക്കുകമ്പഭാള പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപച്ച് അനുവദനിച
തുകേയനില് 1,85,95,767 രൂപ മഭാത്രമഭായനിരുന അവകശഷനിചനിരുന്നതച്ച്.  ടനി തുകേ
പൂര്ണമഭായുലാം ടനി പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി വനിനനികയഭാഗനിച്ചു.

2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ടനി പദതനി തുടര്ന്നച്ച് നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
350  ലക്ഷലാം  രൂപ  കുടുലാംബശതീക്കച്ച്  അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഗര്ഭനിണനികേളനിലലയുലാം
നവജഭാത  ശനിശുക്കളനിലലയുലാം  കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവച്ച്  പരനിഹരനിക്കഭാന  ഇഇൗ
പദതനിക്കച്ച് കേഴെനിഞനിട്ടുണച്ച്.  ഇടലപടലനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി നവജഭാതശനിശുക്കളുലട
ഭഭാരലാം രണര മുതല് മൂന്നച്ച് കേനികലഭാ വലര ആക്കഭാന കേഴെനിഞനിട്ടുണച്ച്.

പടനികേവര്ഗ്ഗ പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗങ്ങളക്കച്ച് പദതനികേള

53(821)  ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അനവര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനിഞ  5  വര്ഷത്തനിനുള്ളനില്  നനിലമ്പൂര്  മണ്ഡലത്തനില്  പടനികേവര്ഗ്ഗ-
പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുകവണനി  ഏലതഭാലക്ക  പദതനികേളഭാണച്ച്  നടപനിലഭാക്കനിയതച്ച്;
ആയതനിനച്ച്  ലചേലവഴെനിച  തുകേ  ഓകരഭാ  പദതനിക്കു  എത്ര  എന്നച്ച്  വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
ഏലതഭാലക്ക  കകേഭാളനനികേളനിലഭാണച്ച്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയലതന്നച്ച്  തരലാം  തനിരനിചച്ച്
തകദ്ദേശഭരണ സഭാപന അടനിസഭാനത്തനിൽ വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;
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(ബനി) ST വനിഭഭാഗത്തനിലല ST Promotors-നച്ച് ലടയനിനനിലാംഗച്ച് നല്കേഭാന നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  നനിലമ്പൂര് മണ്ഡലത്തനില് ആദനിവഭാസനികേളക്കച്ച് തഭാമസനിചച്ച്  ചേനികേനിത്സനിക്കുവഭാന
മഭാനസനികേഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രലാം  തുടങ്ങഭാനുലാം  അങണവഭാടനികേള  ഇലഭാത്ത  ഊരുകേളനില്
അങണവഭാടനികേള തുടങ്ങഭാനുലാം വകുപച്ച് മുൻവകേലയടുത്തച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപച്ച്  :

കേഴെനിഞ 5 വര്ഷത്തനിനുള്ളനില് നനിലമ്പൂര് മണ്ഡലത്തനില് നടപനിലഭാക്കനിയ
പദതനിയുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള  അനുബനലാം 1 ആയനി കചേര്ക്കുന.*

പടനികേജഭാതനി വനികേസന വകുപച്ച്  :

കേഴെനിഞ 5 വര്ഷത്തനിനുള്ളനില് നനിലമ്പൂര് മണ്ഡലത്തനില് നടപനിലഭാക്കനിയ
പദതനിയുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനലാം 2 ആയനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  എസച്ച്.റനി.  ലപ്രഭാകമഭാടര്മഭാര്ക്കച്ച്  നനിയമനലാം   നല്കുന്ന  സമയത്തച്ച്  ലഎ.എലാം.ജനി.
മുകഖന പരനിശതീലനലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത എലഭാ  മഭാസവലാം കപ്രഭാജക്ടച്ച്  ഓഫതീസകേളനിലുലാം
എലഭാ  ആഴ്ചകേളനിലുലാം  ബനലപട  ലലടബല്  എക്സൈച്ച്റനഷന  ഒഭാഫതീസകേളനിലുലാം  വചച്ച്
നടത്തുന്ന  മതീറനിലാംഗുകേളനില്  ഇവര്ക്കച്ച്  ആവശലമഭായ  പരനിശതീലന  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
നല്കേഭാറുണച്ച്.  ഇതനിനുപുറകമ  കപഭാലതീസച്ച്,  കുടുലാംബശതീ  എന്നനിവ  മുകഖനയുലാം   പരനിശതീലനലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  കൂടുതല് പരനിശതീലനലാം നല്കുന്നതനിനച്ച് വകുപ്പു തലത്തനില് നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  കേനിര്ത്തഭാഡ്സച്ച്  മുകഖന  എസച്ച്.റനി.  ലപ്രഭാകമഭാടര്മഭാര്ക്കച്ച്  പരനിശതീലനലാം
നല്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചു  വരുനണച്ച്.  നനിലമ്പൂര്  മണ്ഡലത്തനില്
പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കഭായനി മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രവലാം ആവശലമഭായ  സലങ്ങളനില്
അങണവഭാടനികേളുലാം ആരലാംഭനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

പടനികേവര്ഗ്ഗ കക്ഷമലാം

54  (822)  ശതീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    മഭാണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അടപഭാടനിയനിലുലാം  വയനഭാടനിലുലാം  കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവമൂലലാം  ശനിശുമരണലാം
സലാംഭവനിക്കുന്നതച്ച് ശദയനിൽലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഈ സർക്കഭാർ അധനികേഭാരകമറതനിനുകശഷലാം പടനികേവർഗ കക്ഷമത്തനിനഭായനി എന്തു
തുകേ ലചേലവഴെനിച്ചുലവന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്. 
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ഉത്തരലാം

(എ)  അടപഭാടനി,  വയനഭാടച്ച്  കമഖലയനില്  കേഴെനിഞ  ഒരു  വര്ഷമഭായനി  കപഭാഷകേഭാഹഭാര
കുറവമൂലലാം ശനിശുമരണങ്ങള റനികപഭാര്ടച്ച്  ലചേയലപടനിടനില.  ഇക്കഭാലയളവനില് ഉണഭായ
ശനിശുമരണങ്ങള കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവച്ച് ഇതര കേഭാരണങ്ങളഭാലഭാണച്ച് സലാംഭവനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.

(ബനി)  2017  ജനുവരനി  മഭാസലാം  വലര  പടനികേവര്ഗ്ഗ  കക്ഷമത്തനിനഭായനി  പഭാന
ശതീര്ഷകേത്തനില്  527.59  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  കനഭാണ്പഭാന  ശതീര്ഷകേത്തനില്  78.59
കകേഭാടനി രൂപയുലാം ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണച്ച്.

പനികന്നഭാക്ക വനിഭഭാഗ കകേഭാര്പകറഷന മുകഖനയുള്ള പദതനികേള  

55(823)  ശതീ  .    കതഭാമസച്ച്  ചേഭാണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പനികന്നഭാക്ക വനിഭഭാഗങ്ങളക്കച്ച് പനികന്നഭാക്ക വനിഭഭാഗ കകേഭാര്പകറഷന മുകഖന
കൂടുതല് പദതനികേള നടപഭാക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  നനിലവനില്  നല്കേനിവരുന്ന  പദതനികേളുലട  തുകേയുലാം  സബ്സനിഡനിയുലാം
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(സനി) ലതഭാഴെനിലവസരങ്ങള സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനച്ച് പ്രസ്തുത കകേഭാര്പകറഷനച്ച് കൂടുതല്
സഹഭായങ്ങള നല്കുന്നതച്ച് പരനിഗണനിക്കുകമഭാ ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേഭാര്പകറഷന  വഴെനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന  പദതനികേള  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി
പരനിഷ്കരനിക്കഭാറുണച്ച്.  കൂടുതല്  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്ന  വനിഷയലാം  അടുത്ത  പരനിഷ്കരണ
ഘടത്തനില് പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

(ബനി)  കകേഭാര്പകറഷന  വഭായയച്ച്  സബ്സനിഡനി  നല്കുന്നനില.  വഭായഭാ  തുകേ
വര്ദനിപനിക്കുന്ന വനിഷയലാം പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

(സനി) ഇഇൗ വനിഷയലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

സതീ ശഭാക്തതീകേരണ വഭായഭാ പദതനി

56  (824)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സതീ  ശഭാക്തതീകേരണത്തനിനഭായനി  സലാംസഭാന പനികന്നഭാക്ക  വനിഭഭാഗ  കകേഭാര്പകറഷന
എലന്തെങനിലുലാം വഭായഭാ പദതനി ആവനിഷ്കരനിചച്ച് നടപനിലഭാക്കുനകണഭാ ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി) ഈ ഇനത്തനില് ഓകരഭാ ജനിലയനിലുലാം എത്ര രൂപ വതീതലാം നല്കനിയനിട്ടുലണന്നച്ച്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.  കകേഭാര്പകറഷന  കുടുലാംബശതീ  സനി.ഡനി.എസച്ച്.കേള  വഴെനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന
ലലമകക്രഭാലക്രഡനിറച്ച്  പദതനിയുലട  ഉകദ്ദേശലക്ഷലങ്ങളനില്  സതീ/ശഭാക്തതീകേരണവലാം
ഉളലപടുന.  ഇഇൗ പദതനിപ്രകേഭാരലാം ഒരു കുടുലാംബശതീ സനി.ഡനി.എസച്ച്-നച്ച് 1 കകേഭാടനി രൂപ
വലര  2.50  മുതല്   3.50  ശതമഭാനലാം  പലനിശ  നനിരക്കനില്  ലഭനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  ഒരു
അയല്ക്കൂടത്തനിനച്ച് 5 ലക്ഷലാം രൂപ വലരയുലാം ഒരു അലാംഗത്തനിനച്ച്  50,000 രൂപവലരയുലാം
വഭായ അനുവദനിക്കഭാനഭാവലാം.  36  മഭാസമഭാണച്ച് തനിരനിചടവച്ച് കേഭാലഭാവധനി.  സനി.ഡനി.എസച്ച്.
മഭായനി കകേഭാര്പകറഷന  ഏര്ലപടുന്ന വഭായഭാ കേരഭാറനിലന്റെയുലാം വഭായ അനുവദനിക്കലപടുന്ന
അയല്ക്കൂടത്തനിലല എലഭാ അലാംഗങ്ങളുമഭായനി ഏര്ലപടുന്ന ഇന്റെര്-ലസ കേരഭാറനിലന്റെയുലാം
അടനിസഭാനത്തനില് യഭാലതഭാരു ജഭാമലകരഖകേളുലാം കൂടഭാലതയഭാണച്ച് വഭായ അനുവദനിക്കുന്നതച്ച്.

(ബനി) പഭാലക്കഭാടച്ച് ജനിലയനില് 9 സനി.ഡനി.എസച്ച്.കേളക്കച്ച് 374.26 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം
തൃശ്ശൂര്   ജനിലയനില്  10  സനി.ഡനി.എസച്ച്.കേളക്കച്ച്  307.84  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  മലപ്പുറലാം
ജനിലയനില്  2  സനി.ഡനി.എസച്ച്.-കേളക്കച്ച്  83.25  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  10
സനി.ഡനി.എസച്ച്.-കേളക്കച്ച് 290.60 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം ഇടുക്കനി ജനിലയനില് 4 സനി.ഡനി.എസച്ച്.-കേളക്കച്ച്
105 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം ഇഇൗ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.

സലാംസഭാനത്തച്ച് പ്രഭാബലലത്തനിലുള്ള കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന നനിയമങ്ങള

57 (825) ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞച്ച് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ഇകപഭാള  പ്രഭാബലലത്തനിലുള്ള  കകേന്ദ്ര  സലാംസഭാന
നനിയമങ്ങളുലട കപരുവനിവരലാം നല്കേഭാകമഭാ ;

(ബനി)  കേഴെനിഞ പത്തുവര്ഷത്തനിനനിലട സസകമധയഭാ റദ്ദേഭായകതഭാ റദ്ദേഭാക്കനിയകതഭാ
ആയ നനിയമങ്ങളുലട വനിശദമഭായ പടനികേ ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  സലാംസഭാന നനിയമങ്ങള പുതുതഭായനി നനിര്മ്മേനിക്കുകമ്പഭാകഴെഭാ പരനിഷ്കരനിക്കുകമ്പഭാകഴെഭാ,
കഭദഗതനി വരുത്തുകമ്പഭാകഴെഭാ അവയുലട അലാംഗതീകൃത പകേര്പച്ച് റഫറനസച്ച് ആവശലത്തനി
നുകവണനി  പ്രസനിദതീകേരനിക്കഭാന  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം  എന്തെഭാലണന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  കകേരളത്തനില്   പ്രഭാബലലത്തനിലുള്ള  നനിയമങ്ങള  സലാംബനനിചച്ച്,  2001-ല്
പ്രസനിദതീകേരനിച List  of  Enactments  applicable  to  Kerala  എന്ന പുസകേമഭാണച്ച്
അവസഭാനമഭായനി  നനിയമവകുപച്ച്  പ്രസനിദതീകേരനിചതച്ച്.  ആയതനിനുകശഷലാം  1-1-2016  വലര
പ്രഭാബലലത്തനിലുള്ള നനിയമങ്ങലള   സലാംബനനിച്ചുള്ള  പടനികേ  അചടനിചച്ച്  ബുക്കച്ച്  കഫഭാമനില്
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ഗവണ്ലമന്റെച്ച് പ്രസനില് നല്കേനിയനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  അചടനികജഭാലനി
പുകരഭാഗമനിച്ചു വരുന്നതഭായഭാണച്ച് പ്രസച്ച് അധനികൃതരനില് നനിനലാം അറനിയഭാന കേഴെനിഞതച്ച്.
ആയതച്ച്  പ്രസനിദതീകേരനിച്ചു  കേഴെനിഞഭാല്  ഉടനതലന്ന  വനിവരലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്.
കേഴെനിഞ  പത്തുവര്ഷത്തനിനനിലട  സസകമധയഭാ  റദ്ദേഭായകതഭാ  റദ്ദേഭാക്കനിയകതഭാ  ആയ
നനിയമങ്ങലള സലാംബനനിച വനിവരലാം  തഭാലഴെപറയുലാം പ്രകേഭാരമഭാണച്ച്:



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 131

1. 2014-ലല കകേരള പ്രനിസണുകേളു ലാം-മലബഭാര് സലാംശുദതീകേരണ സഭാന്മഭാര്ഗ്ഗതീകേരണ
കസവനങ്ങളുലാം  (നനിര്വഹണലാം)  ആകച്ച്,  (9 of 2010)  വഴെനി  1894-ലല
പ്രനിസണ്സച്ച്  ആകച്ച്  (ലസനടല്  ആകച്ച്  IX  of  1894)-  മലബഭാര്
പ്രകദശലത്ത  പ്രഭാബലലലാം  ഇലഭാതഭാവകേയുലാം  1950-ലല  ടഭാവനകൂര്
പ്രനിസണ്സച്ച് ആകച്ച് (XVIII  of 1950) റദ്ദേഭാക്കലപടുകേയുലാം ലചേയ.

2. 2011-ലല  കകേരള  കപഭാലതീസച്ച്  ആകച്ച്  (8  of  2011)  വഴെനി  കകേരള
കപഭാലതീസച്ച് ആകച്ച് 1960 (5 of 1961) റദ്ദേഭാക്കലപട്ടു.  

3. 2010-ലല  കകേരള  ഉളനഭാടന  ഫനിഷറതീസലാം  അകേസഭാകേളചറുലാം  ആകച്ച്
(2010-ലല  15-ാം ആകച്ച്)   പ്രകേഭാരലാം  1897-ലല ഇന്തെലന ഫനിഷറതീസച്ച്
ആകച്ച്  മലബഭാര്  പ്രകദശലത്ത പ്രഭാബലലലാം  ഇലഭാതഭാവകേയുലാം  1950-ലല
തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്-ലകേഭാചനി ഫനിഷറതീസച്ച് ആകച്ച്  (1050-ലല 34)  റദ്ദേഭാക്കലപടുകേയുലാം
ലചേയ.

4. 2014-ലല തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്-ലകേഭാചനി ഹനിന്ദുമതസഭാപനങ്ങള (കഭദഗതനി) ആകച്ച്
(2014-ലല 1) വഴെനി 2008 -ലല കകേരള പബനികേച്ച് സര്വതീസച്ച് കേമ്മേതീഷന
(കദവസസലാം  കബഭാര്ഡുകേളുലട  കേതീഴെനിലുള്ള  അഡനിനനികസറതീവച്ച്  സര്വതീസകേലള
സലാംബനനിച  കൂടുതല്  ചുമതലകേള)  ആകച്ച്  (2008-ലല  19)  റദ്ദേഭാക്കലപട്ടു.
സലാംസഭാന  നനിയമങ്ങള  പുതുതഭായനി  നനിര്മ്മേനിക്കുകമ്പഭാകഴെഭാ,  പരനിഷ്കരനിക്കുകമ്പഭാകഴെഭാ,
കഭദഗതനി  വരുത്തുകമ്പഭാകഴെഭാ അവയുലട  അലാംഗതീകൃത  പകേര്പച്ച്  ഗസറനില്
വനിജ്ഞഭാപനലാം  ലചേയ്യുകേയുലാം  കനഭാഡല്  വകുപനിലന്റെ  8-9-2015
തതീയതനിയനിലല സര്ക്കുലര് നമ്പര്.1 9995/കനഭാഡല്  2/2013/നനിയമലാം
പ്രകേഭാരലാം  റഫറനസച്ച് ആവശലത്തനിനുകവണനി അതതച്ച് ലലജനികസ്ലേഷന
ലലകേകേഭാരലലാം  ലചേയ്യുന്ന  ലസക്ഷനുകേള  നനിയമവകുപനിലന്റെ  അലാംഗതീകൃത
ലവബ്ലലസറച്ച്  ആയ  www.lawsect.org-ല് അപച്ച് കലഭാഡച്ച്  ലചേയ്യുകേയുലാം
ലചേയവരുന.

സകഹഭാദരന അയപന സഭാരകേലാം

58 (826) ശതീ  .   എസച്ച്  .   ശർമ്മേ : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലചേറഭായനി  സകഹഭാദരന  അയപന  സഭാരകേത്തനിലന്റെ  നനിലവനിലുള്ള
ഭരണസമനിതനിയുലട കേഭാലഭാവധനി എന്നഭാണച്ച് അവസഭാനനിക്കുന്നലതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പുതനിയ ഭരണസമനിതനി അലാംഗങ്ങലള നനിശ്ചയനിക്കുന്നതനിനഭായനി നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  എറണഭാകുളലാം ലചേറഭായനി  സകഹഭാദരന അയപന സഭാരകേ സമനിതനി
പുനനഃസലാംഘടനിപനിചച്ച് സ.ഉ (സഭാധഭാ)നമ്പര്97/2017/സഭാലാം.കേഭാ.വ. തതീയതനി 23-2-2017
ആയനി ഉത്തരവച്ച് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണച്ച്.

ഗദ്ദേനികേ എന്ന കപരനില് കേലഭാ സഭാലാംസഭാരനികേ കമള 

59 (827) ലപ്രഭാഫ  .   ലകേ  .   യു  .   അരുണന :
ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു :
ശതീ  .   ലകേ  .  വനി  .  അബ്ദുള ഖഭാദര് :
ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് പടനികേജഭാതനി

പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അനലലാംനനില്ക്കുന്ന  കഗഭാത്ര  വര്ഗ്ഗ  സലാംസ്കൃതനിയുലാം  പഭാരമ്പരലവലാം  കേഭാത്തു
സൂക്ഷനിചച്ച് അതനിലന്റെ സസതസവലാം മൂലലവലാം തനിരനിച്ചു പനിടനിക്കുന്നതനിനഭായനി  'ഗദ്ദേനികേ'  എന്ന
കപരനില് കേലഭാ സഭാലാംസഭാരനികേ കമള സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) പ്രസ്തുത കമളയുലട ഉകദ്ദേശലക്ഷലങ്ങള എലന്തെലഭാലമന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ആദനിവഭാസനി  സമൂഹത്തനിലന്റെ  തനതച്ച്  പരമ്പരഭാഗത  ഉത്പന്നങ്ങള
പ്രദര്ശനിപനിക്കഭാനുലാം  വനിറഴെനിക്കഭാനുലാം  അവരുലട  വനിവനിധ  കേലഭാരൂപങ്ങള  അവതരനിപനിക്കഭാനുലാം
എലന്തെലഭാലാം  സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണച്ച്  പ്രസ്തുത  കമളയനില്  ഒരുക്കനിയനിരനിക്കുന്നതച്ച്;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ആദനിവഭാസനി  വനിഭഭാഗങ്ങളുമഭായനി  ബനലപട  വനിവനിധ  വനിഷയങ്ങളനില്
ലസമനിനഭാറുകേളുലാം സഭാലാംസഭാരനികേ സഭായഭാഹ്നങ്ങളുലാം കമളകയഭാടനുബനനിചച്ച് സലാംഘടനിപനിചനിരുകന്നഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ ;

(ഇ)  ആരുലടലയലഭാലാം  പങഭാളനിത്തകത്തഭാലടയഭാണച്ച്  കമള  സലാംഘടനിപനിചലതന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.  2016  ഡനിസലാംബര്  19  മുതല്  28  വലര  പഭാലക്കഭാടച്ച്  ജനിലയനില്
വടക്കകഞരനിയനില് വച്ചുലാം 2017 ജനുവരനി 21 മുതല് 30 വലര കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് ജനിലയനില്
വളയത്തുവച്ചുലാം  'ഗദ്ദേനികേ' എന്ന കപരനില് കേലഭാ സഭാലാംസഭാരനികേ കമള സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  അനലലാംനനിനലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന  കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗ  കേലകേള  സലാംരക്ഷനിചച്ച്
പരനികപഭാഷനിപനിക്കുകേയുലാം അവ പുതുതലമുറയച്ച്  പരനിചേയലപടുത്തുകേയുലാം ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം
പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്   പരമ്പരഭാഗതമഭായനി  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  ഉത്പന്നങ്ങളക്കച്ച്
വനിപണനി കേലണത്തുകേയുമഭാണച്ച്  ഗദ്ദേനികേ കമളയുലട ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 133

(സനി)  ആദനിവഭാസനി  സമൂഹത്തനിലന്റെ  പരമ്പരഭാഗത  ഉല്പന്നങ്ങള  വനിറഴെനിക്കുന്നതനിനച്ച്
ആധുനനികേ  രതീതനിയനിലുള്ള  ആകേര്ഷകേമഭായ  സഭാളുകേളഭാണച്ച്  ഒരുക്കനിയതച്ച്.  ഇവര്
തയഭാറഭാക്കനിയ  ഉല്പന്നങ്ങള  കമള  സലത്തച്ച്  എത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ലചേലവലാം
പലങടുക്കുന്നവരുലട യഭാത്രഭാപടനിയുലാം നല്കുനണച്ച്.  കൂടഭാലത, ദനിനബത്ത ഇനത്തനില്
ഒരു സഭാളനിലല  രണച്ച്  കപര്ക്കച്ച്  500  രൂപ  വതീതലാം  നല്കുനണച്ച്.   മഭാത്രമല  10  ദനിവസവലാം
ഭക്ഷണവലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത കേലഭാ പരനിപഭാടനികേള അവതരനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്
എത്തുന്ന  പടനികേവര്ഗ്ഗ  കേലഭാകേഭാരന്മഭാര്ക്കച്ച്  തഭാമസസഇൗകേരലവലാം   ഭക്ഷണവലാം  ദനിനബത്ത
ഇനത്തനില്  2000  രൂപയുലാം  യഭാത്രഭാപടനിയുലാം  നല്കുനണച്ച്.  വടക്കകഞരനിയനിലല
വനിപണനകമളയനില്  38  ലക്ഷലാം  രൂപയുലടയുലാം  വളയലത്ത  കമളയനില്  40  ലക്ഷലാം
രൂപയുലടയുലാം ഉല്പന്നങ്ങള   വനില്ക്കഭാന കേഴെനിഞനിട്ടുണച്ച്.

(ഡനി) ഗദ്ദേനികേയനില് ആദനിവഭാസനി വനിഭഭാഗങ്ങളുമഭായനി ബനലപടച്ച് ലസമനിനഭാറുകേളുലാം
സഭാലാംസഭാരനികേ  സഭായഭാഹ്നങ്ങളുലാം  സലാംഘടനിപനിചനിരുന.  ഗദ്ദേനികേ  2016-17  പഭാലക്കഭാടച്ച്,
കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  ജനിലകേളനില്  സലാംഘടനിപനിചകപഭാള  എലഭാ  ദനിവസവലാം  പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗങ്ങളുമഭായനി  ബനലപട  വനിവനിധ  വനിഷയങ്ങളനില്  പ്രഗത്ഭരഭായ
കേലഭാ, സഭാലാംസഭാരനികേ പ്രവര്ത്തകേര് പലങടുത്ത ലസമനിനഭാറുകേളഭാണച്ച് നടത്തനിയതച്ച്.

(ഇ)  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  വകുപച്ച്,  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപച്ച്,
കേനിര്ത്തഭാഡ്സച്ച്  എന്നനിവ  സലാംയുക്തമഭായഭാണച്ച്  പ്രസ്തുത  കമള  സലാംഘടനിപനിചതച്ച്.
സഭാലാംസഭാരനികേവകുപനിനച്ച് കേതീഴെനിലുള്ള വനിവനിധ സഭാപനങ്ങളുലാം സഹകേരനിച്ചു.

കകേരള ഭഭാഷഭാ ഇനസനിറപ്യൂടനിലല നനിയമനലാം

60  (829)  ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  കകേരള  ഭഭാഷഭാ
ഇനസനിറപ്യൂടനില് എത്ര കപലര നനിയമനിചനിട്ടുലണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) നനിയമനലാം നടത്തുന്നതനിനച്ച് തസനികേകേള നനിലവനിലുണഭായനിരുകന്നഭാലയനലാം,
പത്ര  പരസലലാം,  എഴുത്തുപരതീക്ഷ,  കൂടനിക്കഭാഴ്ച  തുടങ്ങനിയ  നടപടനിക്രമങ്ങള  പഭാലനിചഭാകണഭാ
നനിയമനങ്ങള നടത്തനിയലതനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) നനിയമനങ്ങള ഗകവണനിലാംഗച്ച് കബഭാഡനിയുലട തതീരുമഭാനത്തനിനച്ച് വനികധയമഭായനിടഭാകണഭാ
നടത്തനിയലതന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  നനിയമനങ്ങളനിലൂലട  പ്രതനിവര്ഷലാം  എത്ര  രൂപയുലട  അധനികേ
സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാധലതയുണഭാകുലമന്നച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  ഭഭാഷഭാ  ഇനസനിറപ്യൂടനിലുലാം  വനിജ്ഞഭാനമുദണലാം പ്രസനിലുമഭായനി  19
കപലര വനിവനിധ തസനികേകേളനില് ദനിവസകവതനഭാടനിസഭാനത്തനില് നനിയമനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  പപ്യൂണ്,  വഭാചച്ച്മഭാന,  ക്ലറനിക്കല് അറനഡന്റെച്ച് എന്നതീ തഭാഴ്ന്ന തസനികേകേളനില്
ദനിവസ  കവതനത്തനിലഭാണച്ച്  ഒഴെനിവള്ള  തസനികേകേളനില്  ജതീവനക്കഭാരുലട  കസവനലാം
അടനിയന്തെനിരമഭായനി ആവശലമുള്ളതനിനഭാല് നനിയമനങ്ങള നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.   ദനിവസ
കവതനത്തനിലുള്ള നനിയമനമഭായതനിനഭാല് മതനിയഭായ പരസലലാം നല്കേനിയഭാണച്ച് നനിയമനലാം
നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.  ദനിവസ  കവതന  അടനിസഭാനത്തനില്  എടുക്കുന്നതനിനഭാല്  കചേഭാദലത്തനില്
സൂചേനിപനിച നടപടനിക്രമങ്ങള ബഭാധകേമല.  ഇഇൗ രതീതനിയഭാണച്ച് ഇഇൗ സഭാപനത്തനില്
തുടര്ന വരുന്നതച്ച്.

(സനി) നനിയമനങ്ങള  ഗകവണനിലാംഗച്ച് കബഭാഡനിയുലട തതീരുമഭാനത്തനിനച്ച് വനികധയമഭായനിടഭാണച്ച്
നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  നനിയമനങ്ങളനിലൂലട  പ്രതനിവര്ഷലാം  38,69,100  (മുപത്തനിലയടച്ച്
ലക്ഷത്തനി അറുപത്തനി ഒനപതനിനഭായനിരത്തനി ഒരുനൂറച്ച്  രൂപ മഭാത്രലാം)  ശമ്പള  ലചേലവച്ച്
വരുലമങനിലുലാം  നനിലവനില്  ഒഴെനിവള്ള തസനികേയഭായതനിനഭാല്  അധനികേ  സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാധലത
വരുന്നനില.

ഭരതച്ച് മുരളനി നഭാടകേ പരനിശതീലനകകേന്ദ്രലാം

61 (830)  ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭരതച്ച്  മുരളനി  നഭാടകേ പരനിശതീലന കകേന്ദ്രത്തനിനഭായനി  2016-17  വഭാര്ഷനികേ
ബജറനില് അനുവദനിച തുകേ എത്രയഭാലണന്നച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  നവതീകേരണത്തനിനുള്ള  ചുമതല  ആര്ക്കഭാണച്ച്  നല്കേനിയലതനലാം  നവതീകേരണലാം
സലാംബനനിചച്ച് സസതീകേരനിച തുടര് പ്രവൃത്തനികേള എലന്തെലഭാലമനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഭരതച്ച്  മുരളനി  ഡ്രഭാമ  അക്കഭാദമനി,  കുടവട്ടൂരനിനച്ച്  2016-17-ലല  പുതുക്കനിയ
ബഡ്ജറച്ച് പ്രസലാംഗത്തനില് 50 ലക്ഷലാം രൂപ പ്രകതലകേ ധനസഹഭായമഭായനി പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി) ഭരതച്ച് മുരളനി ഡ്രഭാമ അക്കഭാദമനിയുലട നവതീകേരണ പ്രവൃത്തനിക്കച്ച് നനിര്വഹണ
ഏജനസനിലയ  നനികയഭാഗനിചനിടനില.  പദതനി  നനിര്വഹണത്തനിനഭാവശലമഭായ  ശനിപഭാര്ശകേള
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം പ്രസ്തുത പദതനികേള ഏലറടുക്കുന്ന നനിര്വഹണ ഏജനസനികേലള
സലാംബനനിച വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം കകേരള സലാംഗതീത നഭാടകേ അക്കഭാദമനികയഭാടച്ച്
ആവശലലപടനിട്ടുണച്ച്.  കകേരള  സലാംഗതീത  നഭാടകേ  അക്കഭാദമനിയുലട  ശനിപഭാര്ശകേള
ലഭലമഭാക്കനി ഇഇൗ വനിഷയത്തനില് തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 135

കേഭാളനി നഭാടകേത്തനിലന്റെ പ്രസക്തനി

62 (831)  ശതീ  .    കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സതീകേളുലട  അവകേഭാശങ്ങള  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  അവര്ലക്കതനിരഭായ
അക്രമങ്ങലള  ലചേറുത്തച്ച്  കതഭാലനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള  മനികേച  സകന്ദശലാം  നല്കുന്ന കേഭാളനി
നഭാടകേത്തനിലന്റെ  സഭാമൂഹനികേ  പ്രസക്തനി  കേണക്കനിലലടുത്തച്ച്  കകേരളത്തനിലുടനതീളലാം  ഈ
നഭാടകേലാം കേളനിപനിക്കഭാനഭാവശലലപട്ടു സമര്പനിച നനികവദനത്തനില് നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള എലന്തെന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) 'കേഭാളനി'  നഭാടകേലാം  കകേരളത്തനിലുടനതീളലാം  അവതരനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള  സലാംബനനിചച്ച്,  കകേരള  സലാംഗതീത  നഭാടകേ  അക്കഭാദമനി  പരനികശഭാധനിചച്ച്
വരുന.  പ്രസ്തുത നഭാടകേലാം കകേരള സലാംഗതീത നഭാടകേ അക്കഭാദമനിയുലട അന്തെര്കദശതീയ
നഭാടകകേഭാത്സവത്തനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. വളയത്തച്ച് നടന്ന 'ഗദ്ദേനികേ' പരനിപഭാടനിയനില്
കേഭാളനി നഭാടകേലാം അവതരനിപനിചനിട്ടുണച്ച്.

പുരഭാണ പഭാരഭായണക്കഭാരുലട ലപനഷന

63  (832)  ശതീ  .    ജനി  .    എസച്ച്  .    ജയലഭാല് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  സഭാലാംസഭാരനികേ  പ്രവര്ത്തകേ  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡനില്  പുരഭാണ
പഭാരഭായണക്കഭാരുലട  ലപനഷന  അകപക്ഷകേളനില്  തതീരുമഭാനലമടുക്കുന്നതനിനുലാം  അലാംശഭാദഭായലാം
സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം എലന്തെങനിലുലാം നനിയനണകമഭാ നനികരഭാധനകമഭാ ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) കേഴെനിഞ മൂന്നച്ച് വര്ഷമഭായനി ലപനഷനുലാം കക്ഷമനനിധനിയനില് അലാംശഭാദഭായലാം
അടയ്ക്കുന്നതനിനുമഭായനി നല്കേനിയ അകപക്ഷകേളനില് കബഭാര്ഡച്ച് തതീരുമഭാനലമടുക്കഭാത്തതച്ച്
എന്തുലകേഭാണഭാണച്ച്;

(സനി)  പുരഭാണ  പഭാരഭായണക്കഭാര്  ലപനഷനച്ച്  അര്ഹരല  എന്നച്ച്  കബഭാര്ഡച്ച്
ലചേയര്മഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;  അങ്ങലനലയങനില്  2010-ലല  കകേരള  സഭാലാംസഭാരനികേ
പ്രവര്ത്തകേ കക്ഷമനനിധനി ആക്ടച്ച് പ്രകേഭാരലാം ആയതച്ച് സഭാധുതയുള്ളതഭാകണഭാ;

(ഡനി)  ഈ വനിഷയത്തനികന്മല് സര്ക്കഭാര് ഇതനിനകേലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
ആയതച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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(എ) ഇല.

(ബനി)  കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡനില് നനിലവനില് ലപനഷന നല്കേനി വരുന്ന  1974
കപരനില്  417  കപര് പുരഭാണ പഭാരഭായണക്കഭാരഭാണച്ച്  (അതഭായതച്ച്  ഏകേകദശലാം  21%).
കേഴെനിഞ കേഭാലങ്ങളനിലുലാം നനിലവനിലുമഭായനി  2500-ല്പരലാം പുരഭാണ പഭാരഭായണക്കഭാരുലട
അകപക്ഷകേള മഭാത്രലാം കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡനില്  ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇവരനില് ഭൂരനിഭഭാഗലാം
ആളക്കഭാരുലട അകപക്ഷകേള മതനിയഭായ  കരഖകേള ഇലഭാത്തവയഭാണച്ച്.  മതനിയഭായ
കരഖകേള ഇലഭാലത അകപക്ഷകേള കൂടുതലഭായനി വരുന്ന സഭാഹചേരലത്തനില് യഥഭാര്ത്ഥ
കേലഭാകേഭാരന്മഭാര്ക്കച്ച്  ലഭനികക്കണ  ആനുകൂലലങ്ങള  അനര്ഹര്ക്കച്ച്  ലഭനിക്കുന്നനിലലന്നച്ച്
ഉറപ്പുവരുത്തുനണച്ച്. ഇതനില് കേഭാലതഭാമസലാം ഉണഭാകുന്നനില എന്നച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതഭാണച്ച്.

(സനി) ഇല.

(ഡനി) ബഭാധകേമല.

നൂറനഭാടച്ച് നന്ദനികകേശ ശനില്പ വപതൃകേ ഗഭാമ പദതനി

64  (833)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാകവലനിക്കര  മണ്ഡലത്തനിലല  നൂറനഭാടച്ച്  നന്ദനികകേശ  ശനില്പ  വപതൃകേ
ഗഭാമ പദതനി ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച് നഭാളനിതുവലര സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതഭായനി  ബനലപടച്ച്  ലളനിതകേലഭാ
അക്കഭാദമനി  തയഭാറഭാക്കനിയ  കപ്രഭാജക്ടനിലന്റെ  പകേര്പച്ച്  ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  നൂറനഭാടച്ച്  പടനനിലലാം,  നന്ദനികകേശ  ശനില  വപതൃകേ  ഗഭാമമഭായനി
അലാംഗതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  പുരഭാവസ്തു  വകുപച്ച്  ഡയറക്ടറുമഭായനി  ബനലപടച്ച്  വലക്തമഭായ
മഭാനദണ്ഡങ്ങകളഭാലട  റനികപഭാര്ടച്ച്  സര്ക്കഭാരനില്  സമര്പനിക്കഭാന  ലളനിതകേലഭാ  അക്കഭാദമനികയഭാടച്ച്
സര്ക്കഭാര് ആവശലലപടനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.

ലക്കനിടനി കുഞന സഭാരകേലാം

65 (834)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം ലക്കനിടനിയനിലല  കുഞന
സഭാരകേത്തനിലന്റെ നവതീകേരണത്തനിനഭായനി എത്ര തുകേ അനുവദനിച്ചു എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  1-7-2016  മുതല്  31-1-2017  വലരയുള്ള  കേഭാലയളവനില്  എലന്തെലഭാലാം
വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണച്ച്  കുഞന  സഭാരകേത്തനില്  നടപനിലഭാക്കനിയലതനലാം  ഓകരഭാ
ഇനത്തനിനുലാം എത്ര തുകേയഭാണച്ച് ലചേലവഴെനിചലതനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?
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(എ)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  ലക്കനിടനി  കേനിള്ളനിക്കുറനിശനി
മലാംഗലലാം കുഞന നമ്പലഭാര് സഭാരകേത്തനിനച്ച്  വഭാര്ഷനികേ ഗഭാന്റെഭായനി  4  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം
ക്ലഭാസച്ച് മുറനികേളുലട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി 10 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  ക്ലഭാസച്ച്  മുറനികേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്  അനുവദനിച  തുകേ  പ്രകേഭാരമുള്ള
നനിര്മ്മേഭാണ  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടപഭാക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു
വരുന.

സഭാലാംസഭാരനികേ വകുപച്ച് ആവനിഷ്കരനിചച്ച് നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനികേള

66(835)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  സഭാലാംസഭാരനികേ  വകുപച്ച്
അവനിഷ്കരനിചച്ച് നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനികേള ഏലതലഭാലാം എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പദതനികേളനില് ഉളലപടുന്നതനിനുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  കകേരളഭാ  ഇനഫഭാസക്ചര്
ഇനലവസച്ച്ലമന്റെച്ച്  ഫണച്ച്  (KIIFB)  കബഭാര്ഡനിലന്റെ   സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായകത്തഭാലട
തഭാലഴെപറയുന്ന  മൂന്നച്ച്  ബൃഹതച്ച്  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചച്ച്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
പ്രഭാരലാംഭ നടപടനികേള സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. 

(i) എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  നകവഭാത്ഥഭാന  നഭായകേരുലട  കപരനില്
സഭാലാംസഭാരനികേ സമുചയലാം.

(ii) കകേരളത്തനില്  സലാംഘടനിപനിക്കുന്ന  അന്തെഭാരഭാഷ്ട്ര  ചേലചനിത്രകമളയഭായനി
ചേനിത്രഭാഞ്ജലനി സ്റ്റുഡനികയഭാ കകേഭാമ്പഇൗണനില് സനിരലാം കവദനി.

(iii) തനിരുവനന്തെപുരലത്ത  ചേനിത്രഭാഞ്ജലനി  സ്റ്റുഡനികയഭാ  അന്തെഭാരഭാഷ്ട്ര
ഫനിലനിലാം സനിറനിയഭായനി വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനി.

(iv) 2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  കകേരള  സലാംസഭാന  ചേലചനിത്ര
വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  ആഭനിമുഖലത്തനില്  തനികയററുകേള
ആരലാംഭനിക്കഭാനുള്ള പദതനി നടപനിലഭാക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന. 

(ബനി)  കേനിഫ്ബനി  ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചച്ച്  നനിര്വഹനിക്കുന്ന  പദതനികേളുലട  രൂപതീകേരണവലാം
നനിര്വഹണവലാം കേനിഫ്ബനിയുലട മഭാനദണ്ഡങ്ങള അനുസരനിചഭാണച്ച്.  ഓകരഭാ ജനിലയനിലുലാം
നകവഭാത്ഥഭാന  നഭായകേരുലട  കപരനിലുള്ള  സഭാലാംസഭാരനികേ  സമുചയത്തനിനച്ച്  സലലാം
ലഭലമഭാകുന്ന മുറയച്ച് പ്രസസ്തുത പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്.
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പത്മഭൂഷണ് കുഴൂര് നഭാരഭായണമഭാരഭാരുലട സരണയഭായനി വഭാദലകേലഭാകകേന്ദ്രലാം

67(836)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഞവഭാദല  കുലപതനി  പത്മഭൂഷണ്  കുഴൂര്  നഭാരഭായണമഭാരഭാരുലട  സരണയഭായനി
വഭാദലകേലഭാകകേന്ദ്രലാം  സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സമര്പനിചനിട്ടുള്ള  അകപക്ഷയനില്  എലന്തെങനിലുലാം
നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) പത്മഭൂഷണ് കുഴൂര് നഭാരഭായണമഭാരഭാരുലട കപരനില് പഞവഭാദല പ്രതനിഭകേളക്കഭായനി
പുരസഭാരലാം ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പഞവഭാദല  കുലപതനി  പത്മഭൂഷണ്  കുഴൂര്  നഭാരഭായണമഭാരഭാരുലട  സരണയഭായനി
വഭാദലകേലഭാകകേന്ദ്രലാം  സഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  നനിലവനില്  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിടനില.  വഭാദലകേലഭാകകേന്ദ്രലാം  സഭാപനിക്കുന്നതച്ച്  സലാംബനനിചച്ച്  വനിശദമഭായ
പദതനി ശനിപഭാര്ശകേള സര്ക്കഭാരനില് ലഭനിചഭാല്,  ഇക്കഭാരലലാം കകേരള സലാംഗതീത നഭാടകേ
അക്കഭാദമനി മുഖഭാന്തെരലാം തുടര്നടപടനി ആവശലമഭാകണഭാലയന്നച്ച് പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

(ബനി) നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില.

പയന്നൂരനില് സലാംസ്കൃതനി കകേന്ദ്രലാം

68 (837)  ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനന്തെപുരത്തച്ച് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന വവകലഭാപനിള്ളനി സലാംസ്കൃതനി ഭവന
മഭാതൃകേയനില്  കേലഭാ-സഭാലാംസഭാരനികേ  പരനിപഭാടനികേള  അവതരനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ഒരു
കകേന്ദ്രലാം  പയന്നൂരനില്  സഭാപനിക്കണലമന്നഭാവശലലപടച്ച്  അകപക്ഷകേകളഭാ  നനികവദനങ്ങകളഭാ
ലഭനിചനിരുകന്നഭാ  ;  എങനിൽ  ഇക്കഭാരലത്തനില്  ഇതുവലര  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള
എലന്തെലഭാമഭാലണന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) വവകലഭാപനിള്ളനി സലാംസ്കൃതനി ഭവന മഭാതൃകേയനില് ഒരു കകേന്ദ്രലാം പയന്നൂരനില്
അനുവദനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  പയന്നന്നൂരനില് വവകലഭാപനിള്ളനി സലാംസ്കൃതനി ഭവന മഭാതൃകേയനില് കേലഭാ
സഭാലാംസഭാരനികേ  പരനിപഭാടനികേള  അവതരനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  കകേന്ദ്രലാം  സഭാപനിക്കുന്നതുമഭായനി
ബനലപടച്ച് അകപക്ഷകേകളഭാ, നനികവദനങ്ങകളഭാ ലഭനിചനിട്ടുള്ളതഭായനി ശദയനില്ലപടനിടനില.
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ചേനിത്രഭാഞ്ജലനി തനികയറര്

69 (838)  ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലനന്മഭാറ നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് ചേനിത്രഭാഞ്ജലനി തനികയറര് ഇലഭാലയന്ന
കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  തനികയറര്  തുടങ്ങുന്നതനിനുള്ള സലവലാം മറ  സഇൗകേരലങ്ങളുലാം  ഒരുക്കഭാന
ലനന്മഭാറ  ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച്  സന്നദത  അറനിയനിചനിട്ടുള്ള  സഭാഹചേരലത്തനിൽ  ചേനിത്രഭാഞ്ജലനി
തനികയറര് അനുവദനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.

(ബനി)  തനികയറര്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്  ആവശലമഭായ  സലലാം  ലഭലമഭാലണന്നച്ച്
ലനന്മഭാറ  ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച്  അറനിയനിചനിരനിക്കുന്ന സഭാഹചേരലത്തനില് പ്രസ്തുത സലലാം
ലകേ.എസച്ച്.എഫച്ച്.ഡനി.സനി.-യുലട  സലാംഘലാം  പരനികശഭാധനിചച്ച്  തനികയറര്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ
സഭാദലതകേള  വനിലയനിരുത്തനിയതനിനുകശഷലാം  തുടര്നടപടനി  ലകേ.എസച്ച്.എഫച്ച്.ഡനി.സനി.
വകേലക്കഭാള്ളുന്നതഭാണച്ച്.

അയനകേഭാളനി സഭാലാംസഭാരനികേ സമുചയ നനിര്മ്മേഭാണലാം

70  (839)  ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേവടനിയഭാറനില് സർക്കഭാരനിലന്റെ അധതീനതയനിലുള്ള ഭൂമനിയനില് അയനകേഭാളനിയുലട
നഭാമകധയത്തനില്  സഭാലാംസഭാരനികേ  സമുചയലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

തനിരുവനന്തെപുരലാം ജനിലയനില് അയനകേഭാളനിയുലട നഭാമകധയത്തനില് സഭാലാംസഭാരനികേ
സമുചയലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ജനിലഭാകേളക്ടറുമഭായനി  ബനലപടച്ച്  അനുകയഭാജലമഭായ
സലലാം  കേലണത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു വരുന. കേവടനിയഭാറനില് സര്ക്കഭാര്
അധതീനതയനിലുള്ള ഭൂമനി ഇക്കഭാരലത്തനിനഭായനി വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്ന കേഭാരലത്തനില് റവനപ്യൂ
വകുപ്പുമഭായനി ആകലഭാചേനിചച്ച് തതീരുമഭാനലാം വകേലക്കഭാള്ളുന്നതഭാണച്ച്.
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സഭാലാംസഭാരനികേ കക്ഷമനനിധനി

71  (840)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഭാലാംസഭാരനികേ  കക്ഷമനനിധനിയനില്  പന്തെല്  അലങഭാരലാം,  ലലലറച്ച്  &
സഇൗണച്ച്സച്ച് എന്നതീ കമഖലകേളനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നവലരക്കൂടനി ഉളലപടുത്തുന്ന നടപടനി
ഇകപഭാള ഏതച്ച് ഘടത്തനിലഭാലണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇവലര അലാംഗങ്ങളഭാക്കഭാന ആലരയഭാണച്ച് ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളലതന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2010-ലല  കകേരള  സഭാലാംസഭാരനികേ  പ്രവര്ത്തകേ  കക്ഷമനനിധനി  ആക്ടനിലല
വകുപച്ച്  '2 ഡനി'  യനില് പന്തെല് അലങഭാരലാം,  വലറച്ച്  &  സഇൗണച്ച് എന്നതീ വനിഭഭാഗങ്ങള
ഉളലപടനിട്ടുണച്ച്.  ആക്ടനിലല വകുപച്ച്  '2 ഡനി'  യനില് ഉളലപട എലഭാ കേലഭാവനിഭഭാഗങ്ങളക്കുലാം
കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡനില്  അലാംഗതസലാം  നല്കേണലമന്നച്ച്  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡനിനച്ച്
സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  കകേരള സലാംസഭാന സഭാലാംസഭാരനികേ പ്രവര്ത്തകേ കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡനിലനയഭാണച്ച്
ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.

14 ജനിലകേളനിലുലാം സഭാലാംസഭാരനികേ കകേന്ദ്രങ്ങള

72  (841)  ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില്  14  ജനിലകേളനിലുലാം സഭാലാംസഭാരനികേ വകുപച്ച് ഒരു സഭാലാംസഭാരനികേ
കകേന്ദ്രലാം  സഭാപനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം  കേഴെനിഞ ബഡ്ജറനില്  സൂചേനിപനിചനിരുന്നതനുസരനിചച്ച്
ഏലതങനിലുലാം  ജനിലയനില്  പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കഭാന കേഴെനിഞനിട്ടുകണഭാ;  ഇതനിനുള്ള
നടപടനികേള ഇകപഭാള ഏതു ഘടത്തനിലഭാലണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില് നടപനില് വരുന്ന സഭാലാംസഭാരനികേ കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
എലന്തെഭാലക്കയഭായനിരനിക്കുലാം;

(സനി)  ഈ  സഭാലാംസഭാരനികേ  കകേന്ദ്രലത്ത  സലാംബനനിച  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  പദതനികേള
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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(എ)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  ബഡ്ജറനില്  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ള
പ്രകേഭാരലാം കകേരളത്തനില്  14  ജനിലകേളനിലുലാം സഭാലാംസഭാരനികേ സമുചയങ്ങളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം
Kerala  Infrastructure  Investment  Fund  Board  (KIIFB)-ലന്റെ  പ്രകതലകേ
ധനസഹഭായലാം മുകഖന പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്. എലഭാ ജനിലകേളനികലയുലാം
കപ്രഭാജക്ടുകേളുലട  Special  Purpose Vehicle  (SPV)  ആയനി കകേരള കസറച്ച്  ഫനിലനിലാം
ഡവലപ്ലമന്റെച്ച്  കകേഭാര്പകറഷലന  (KSFDC)  ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  ആയതനിലന്റെ
Request for Proposal (RFP) തയഭാറഭാക്കനി KIIFB-ക്കച്ച് സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി&സനി)  നകവഭാത്ഥഭാന  നഭായകേരുലട  കപരനിലഭായനിരനിക്കുലാം  സഭാലാംസഭാരനികേ  കകേന്ദ്രങ്ങള
സഭാപനിക്കുന്നതച്ച്.  നഭാടകേശഭാല,  സനിനനിമഭാ  തനികയറര്,  സലാംഗതീതശഭാല,  ഗലഭാലറനി,
പുസകേക്കടകേള,  ചേര്ചകേളക്കുലാം  മറമുള്ള  ലസമനിനഭാര്  ഹഭാളുകേള,  ശനില്പനികേളക്കുലാം
കേരകേഇൗശല  വനിദഗ്ദ്ധര്ക്കുലാം  പണനിശഭാലകേള,  നഭാടകേ  റനികഹഴല്  സഇൗകേരലലാം,  കേലഭാ-
സഭാഹനിതലകേഭാരന്മഭാര്ക്കച്ച്  ഹ്രസസകേഭാല  തഭാമസസഇൗകേരലലാം  എന്നനിവലയഭാലക്ക  അടങ്ങുന്നതഭാണച്ച്
ഇഇൗ സഭാലാംസഭാരനികേ സമുചയങ്ങള. ശരഭാശരനി 40 കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവച്ച് വരുന്ന ഓകരഭാ
സഭാലാംസഭാരനികേ കകേന്ദ്രങ്ങളുലടയുലാം സലസഇൗകേരലത്തനിനനുസരനിചഭാണച്ച്  അവയുലട രൂപകേല്പന
നടത്തുന്നതച്ച്.

നനിയമസഭഭാ സഭാമഭാജനികേരുലട കപഴണല് അസനിസന്റുമഭാര്ക്കച്ച് യഭാത്രഭാബത്ത

73 (842) കഡഭാ  .   എന  .   ജയരഭാജച്ച് :
ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന :
ശതീ  .   കമഭാനസച്ച്  കജഭാസഫച്ച് :
ശതീ  .    പനി  .    ലജ  .    കജഭാസഫച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) നനിയമസഭഭാ സഭാമഭാജനികേരുലട കപഴണൽ അസനിസന്റുമഭാർക്കു യഭാത്രഭാബത്ത
അനുവദനതീയമഭാകണഭാ എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലട  ഒപമലഭാലത  യഭാത്ര  ലചേയ്യുന്നവര്ക്കച്ച്  ഇകപഭാള
ലറയനില് യഭാത്രഭാ കൂപണ് ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന അനുമതനി ഉകണഭാ;

(സനി)  എലാം.എല്.എ.-മഭാലര  സഹഭായനിക്കുന്നതനിനഭായനി  അവരുലട  ഒപമലഭാലത
തലന്ന  വളലരയധനികേലാം  യഭാത്ര  ലചേകയണനിവരുന്ന  കപഴണല്  അസനിസന്റുമഭാർക്കച്ച്
യഭാത്രഭാബത്ത അനുവദനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലട ഒപമലഭാലത ഓഫതീസച്ച് സലാംബനമഭായ ആവശലങ്ങളക്കച്ച്
യഭാത്ര ലചേകയണനി വരുന്ന കപഴണൽ അസനിസന്റുമഭാര്ക്കച്ച് യഭാത്രഭാബത്തകയഭാ ലറയനില്
കൂപണുകേകളഭാ അനുവദനിക്കുന്നതനിനച്ച് നനിലവനിലുള്ള നനിയമത്തനില് കഭദഗതനി വരുത്തഭാന
നടപ്പു നനിയമസഭഭാ സകമ്മേളനത്തനില് തലന്ന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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(എ)  1992-ലല  The  Members  of  the  Kerala  Legislative  Assembly
(Providing  the  assistance  of  Officers)  Rules-ലല  ചേടലാം  8  (2)  പ്രകേഭാരലാം  നനിയമസഭഭാ
സഭാമഭാജനികേരുലട  കപഴണല്  അസനിസന്റുമഭാര്ക്കച്ച്  യഭാത്രഭാബത്ത  അനുവദനതീയമല.
എന്നഭാല്  പനി.എ.  ആയനി  നനിയമനലാം  ലഭനിക്കുന്ന  അവസരത്തനില്  കജഭാലനി  ലചേയ്യുന്ന
സലത്തുനനിനലാം  ലഹഡ്കേസഭാര്കടഴച്ച്  സനിതനി  ലചേയ്യുന്ന  സലകത്തയച്ച്  യഭാത്ര
ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്  ടനിയഭാന കജഭാലനി ലചേയ്യുന്ന ഓഫതീസനില് നനിലവനിലുള്ള നനിയമപ്രകേഭാരലാം
അനുവദനതീയമഭായ യഭാത്രഭാബത്ത പ്രസ്തുത ഓഫതീസനില് നനിനലാം നല്കേഭാവന്നതഭാണച്ച്.

(ബനി) ഇല.

(സനി&ഡനി)) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

കകേരള കസറച്ച് ഫനിലനിലാം ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച് കകേഭാര്പകറഷന മുനകേലയടുത്തച്ച്
തനികയററുകേള സഭാപനിക്കുന്ന പദതനി

74 (843) ശതീ  .   വഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .   എല്കദഭാസച്ച് കുന്നപനിള്ളനി :
ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തകദ്ദേശസഭാപനങ്ങള സലലാം വനിട്ടുനല്കേനിയഭാല് കകേരള കസറച്ച്  ഫനിലനിലാം
ഡവലപച്ച്ലമനറച്ച്  കകേഭാര്പകറഷന  മുനകേലയടുത്തച്ച്  തനികയററുകേള  സഭാപനിക്കുന്ന  പദതനി
പ്രകേഭാരലാം  ഇതനിനകേലാം  എത്ര  തകദ്ദേശസഭാപനങ്ങള  ധഭാരണഭാപത്രലാം  ലലകേമഭാറനിയനിട്ടുലണന്നച്ച്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എത്ര  സനിനനിമഭാ  തനികയററുകേളഭാണച്ച്  ഇത്തരത്തനില്  സഭാപനിക്കുവഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതനലാം ഇതനിനഭായനി എന്തെച്ച് തുകേ ആവശലമഭായനി വരുലമനലാം പ്രസ്തുത തുകേ
ഏതച്ച് ഏജനസനിയനില്നനിനലാം കേലണത്തുവഭാനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പതനിനഭാലച്ച്  തനികയററുകേളനില്  നനിനലാം  2016-ല്  ലഭനിച
വരുമഭാനലമത്രലയനലാം,  പ്രസ്തുത  തനികയററുകേള  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുവഭാനുള്ള  ലചേലവച്ച്
എത്രലയനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) സര്ക്കഭാര് തനികയററുകേളനില്നനിനലാം 2016-ല് വനികനഭാദനനികുതനിയനിനത്തനില് എന്തെച്ച്
തുകേ നല്കേനി എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ)  ഒമ്പതച്ച്  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള  ധഭാരണഭാപത്രലാം  വകേമഭാറനിയനിട്ടുണച്ച്.
നതീകലശസരലാം,  പയന്നൂര്,  അളഗപനഗര്,  കൂത്തഭാട്ടുകേളലാം,  വവക്കലാം,  കേഭായലാംകുളലാം,
പുനലൂര്,  ഏറമഭാനൂര്,  ആനൂര്  എന്നനിവയഭാണച്ച്  ധഭാരണഭാപത്രലാം വകേമഭാറനിയ  തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള.

(ബനി)  കകേരളത്തനിലഭാകേമഭാനലാം  100  തനികയറര്  സമുചയലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാനഭാണച്ച്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.  രണച്ച്  അതലഭാധുനനികേ സതീനുകേള അടങ്ങനിയ സഇൗകേരലങ്ങകളഭാലടയുള്ള
ഒരു തനികയറര്  സമുചയലാം  ഒരുക്കുന്നതനികലയഭായനി  ഉകദ്ദേശലാം  7  കകേഭാടനി  രൂപ ലചേലവച്ച്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  പ്രസസ്തുത  ഫണച്ച്  കേനിഫ്ബനിയനില്  നനിനലാം  കേലണത്തുവഭാനഭാണച്ച്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.

(സനി) 2016-ല് 14 തനികയററുകേളനില് നനിനമുള്ള 

വരുമഭാനലാം - 11,49,65,493 രൂപ 

ലചേലവച്ച് - 5,84,78,671 രൂപ.

(ഡനി)  ലകേ.എസച്ച്.എഫച്ച്.ഡനി.സനി.  തനികയററുകേളനില് നനിനലാം  2016-ല് വനികനഭാദ
നനികുതനിയനിനത്തനില് 4,31,32,982 രൂപ നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

കേഭായലാംകുളലാം നഗരസഭയനില് മളടനിപക്സൈച്ച് തനികയറര്

75  (844)  ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭായലാംകുളലാം  നഗരസഭയനില്  ലകേ.എസച്ച്.എഫച്ച്.ഡനി.സനി.  വഴെനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന
മളടനിപക്സൈച്ച് തനികയററനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണപുകരഭാഗതനിയുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കേഭായലാംകുളലാം  നഗരസഭ  തനികയറര്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  ലകേ.എസച്ച്.എഫച്ച്.ഡനി.സനി.-യച്ച്
പഭാടത്തനിനച്ച്  നല്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന സലത്തനിനഭായുള്ള സമ്മേതപത്രലാം നഗരസഭ
ലകേ.എസച്ച്.എഫച്ച്.ഡനി.സനി.-യച്ച്  വകേമഭാറനിയനിട്ടുണച്ച്.  സലലാം  വകേമഭാറുന്നതച്ച്  സലാംബനനിചച്ച്
ലകേ.എസച്ച്.എഫച്ച്.ഡനി.സനി.  അലാംഗതീകേരനിച  ധഭാരണഭാപത്രത്തനിലന്റെ  കേരടച്ച്  നഗരസഭയച്ച്
ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  KIIFB  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  തനികയറര്
ശലാംഖലകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണ  പദതനിയനില്  കേഭായലാംകുളലാം  നഗരസഭയനിലല  തനികയറര്
നനിര്മ്മേഭാണവലാം ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.
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സഭാലാംസഭാരനികേ വകുപനിനകേതീഴെനില് വരുന്ന സഭാപനങ്ങള

76(845)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഭാലാംസഭാരനികേ  വകുപനിനകേതീഴെനില്  വരുന്ന  സഭാപനങ്ങളുലട  ഭരണ
സമനിതനികേളനികലക്കച്ച് പുതനിയ ആളുകേലള നനിശ്ചയനിചതനിലന്റെ പടനികേ ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കഭാത്ത
ഏലതങനിലുലാം സഭാപനങ്ങളുലണങനില് അവയുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സഭാലാംസഭാരനികേ  വകുപനിലന്റെകേതീഴെനില്  വരുന്ന  സഭാപനങ്ങളുലട  ഭരണ
സമനിതനിയനികലയച്ച്  പുതനിയ  ആളുകേലള  നനിശ്ചയനിചതു  സലാംബനനിച  വനിവരലാം
അനുബനമഭായനി  കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കഭാത്ത  സഭാപനങ്ങളുലട  പടനികേ  അനുബനമഭായനി
കചേര്ക്കുന.*

സഭാലാംസഭാരനികേ പ്രവര്ത്തകേ കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡച്ച്

77 (846)  ശതീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില് കുമഭാര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന  സഭാലാംസഭാരനികേ  പ്രവര്ത്തകേ  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡനിലല
കേലഭാപ്രവര്ത്തകേര്ക്കുള്ള പ്രതനിമഭാസ ലപനഷന തുകേ വര്ദനിപനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കക്ഷമനനിധനിയനില്  നനിനലാം  നനിലവനില്  എത്രകപര്ക്കഭാണച്ച്  ലപനഷന
അനുവദനിചനിട്ടുള്ളലതന്നച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനില്  ലപനഷനുകവണനിയുള്ള  എത്ര  അകപക്ഷകേള  തതീര്പച്ച്
കേല്പനിക്കുവഭാനുണച്ച്;  അര്ഹതയുള്ള  കേലഭാപ്രവര്ത്തകേര്ക്കച്ച്  അടനിയന്തെനിരമഭായനി  ലപനഷന
അനുവദനിക്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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ഉത്തരലാം

(എ)  വര്ദനിപനിചനിട്ടുണച്ച്.  20-12-2016-ലല  SRO  നമ്പര്  767/2016  ആയനി
വനിജ്ഞഭാപനലാം  ലചേയ  2016  ഡനിസലാംബര്  3  ലല  സ.ഉ.(വകേലയഴുത്തച്ച്)  നമ്പര്22/
2016/സഭാലാം.കേ.വ.  ഉത്തരവച്ച് പ്രകേഭാരലാം കകേരള സലാംസഭാന സഭാലാംസഭാരനികേ പ്രവര്ത്തകേ
കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡനില് നനിനലാം കേലഭാപ്രവര്ത്തകേര്ക്കച്ച് നല്കേനി വരുന്ന പ്രതനിമഭാസ
ലപനഷന ആയനിരലാം രൂപയനില് നനിനലാം രണഭായനിരലാം രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.

(ബനി)  1974  കപര്ക്കച്ച്  പ്രസ്തുത  കക്ഷമനനിധനിയനില്  നനിന്നച്ച്  ലപനഷന
അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  എലഭാ  കരഖകേളുലാം  ലഭലമഭാക്കനിയ  അഞ്ഞൂറച്ച്  കേലഭാകേഭാരന്മഭാരുലട  അകപക്ഷകേള
കബഭാര്ഡച്ച്  പരനികശഭാധനിചച്ച്  ഉടനടനി  തതീര്പച്ച്  കേലനിക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു
വരുന.

ഒറപഭാലത്തച്ച് ഫനിലനിലാം സനിറനി

78 (847)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഒറപഭാലത്തച്ച് ഫനിലനിലാം സനിറനി സഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച് തതസത്തനില് തതീരുമഭാനലാം
എടുത്തനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഒറപഭാലത്തച്ച്  ഫനിലനിലാം  സനിറനി  സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഏലതലഭാലാം
വര്ഷങ്ങളനിലല ബജറകേളനിലഭാണച്ച് പണലാം അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതച്ച് എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  ഒറപഭാലത്തച്ച്  ഫനിലനിലാം  സനിറനി  സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായുള്ള  ലപ്രഭാകപഭാസല്
സര്ക്കഭാരനില് ലഭലമഭാകണഭാ  ;  എങനില് ഫനിലനിലാം സനിറനി സഭാപനിക്കുന്നതച്ച് സലാംബനനിച
നനിലപഭാടച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.

(ബനി) 2011-12  ബഡ്ജറനില്  50  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം  2012-13  ബഡ്ജറനില് ഒരു
കകേഭാടനി രൂപയുലാം വകേയനിരുത്തനിയനിരുന.  എന്നഭാല് ഇഇൗ കേഭാലഘടത്തനില് പദതനിക്കച്ച്
തുകേ ലഭലമഭാക്കനിയനില. ഇകപഭാള സലലാം ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  ഒറപഭാലലാം  ഫനിലനിലാം  സനിറനിയുലട  ഒന്നഭാലാം  ഘട  കപ്രഭാജക്ടച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്
സര്ക്കഭാരനിനച്ച്  ലഭലമഭായനിട്ടുണച്ച്.  പ്രസ്തുത  റനികപഭാര്ടച്ച്  പരനികശഭാധനിചച്ച്  ഫനിലനിലാം  സനിറനി
യഭാഥഭാര്ത്ഥലമഭാക്കഭാനുള്ള തുടര് പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തുന്നതഭാണച്ച്.

798/2019
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സനിനനിമഭാ പ്രതനിസനനി

79 (848) ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സനിനനിമഭാ  പ്രതനിസനനി  മറനികേടക്കഭാന  അടൂര്  കഗഭാപഭാലകൃഷ്ണന  കേമ്മേനിറനിയുലട
റനികപഭാര്ടനിനകമല് എന്തെച്ച് നടപടനിയഭാണച്ച് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

സനിനനിമഭാ  കമഖലയനിലല  മഭാറങ്ങളുലാം  പരനിഷ്കഭാരവലാം  ശനിപഭാര്ശ  ലചേയ്യുന്ന  അടൂര്
കഗഭാപഭാലകൃഷ്ണന  കേമ്മേനിറനി  റനികപഭാര്ടനിലല  പ്രധഭാന  ശനിപഭാര്ശയഭായ  സനിനനിമഭാ  ലറഗുകലററനി
അകതഭാറനിറനി രൂപതീകേരനിക്കുന്നതുമഭായനി ബനലപടച്ച് സനിനനിമഭാ കമഖലയനിലല പ്രമുഖരുമഭായനി ചേര്ച
നടത്തുകേയുലാം  സമഗമഭായ  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തുന്നതനിനച്ച്  തതീരുമഭാനലാം  എടുക്കുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണച്ച്. നനിയമലാം തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

സനിനനിമഭാ രലാംഗത്തച്ച് നനിലനനിന്ന പ്രതനിസനനി

80 (849) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസച്ച് :
ശതീ  .   വനി  .   എസച്ച്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .   എലാം  .   വനിനലസന്റെച്ച് :
ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സനിനനിമഭാരലാംഗത്തച്ച് നനിലനനിന്ന പ്രതനിസനനി പരനിഹരനിക്കുവഭാന സര്ക്കഭാര്
തലത്തനില് വകേലക്കഭാണ നടപടനികേള എലന്തെലഭാമഭാലണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഉടമകേളുലട  സമരലാംമൂലലാം  ഒരു  മഭാസകത്തഭാളലാം  സനിനനിമഭാ  തതീകയററുകേള
അടചനിടതനിനഭാല്  സര്ക്കഭാരനിനുണഭായ  നഷ്ടലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ചേലചനിത്ര  വലവസഭായലത്ത  സലാംരക്ഷനിക്കുവഭാന  ഒരു  സമഗ  നനിയമ
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച് ഉകദ്ദേശമുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കേഴെനിഞ  ക്രനിസ്തുമസച്ച്  സതീസണനില്  മലയഭാള  സനിനനിമ  റനിലതീസച്ച്
ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്  എതനിരഭായനി  ചേനില  തനികയറര്  ഉടമകേള  നനിലപഭാടച്ച്  സസതീകേരനിചനിരുന.
എന്നഭാല് രണഭാഴ്ചയ്ക്കുകശഷലാം ഇഇൗ സമരലാം പനിനവലനിച്ചു.  സര്ക്കഭാരനിനച്ച് ഇതുമൂലലാം നഷ്ടലാം
കനരനിടതഭായനി കേണക്കഭാക്കനിയനിടനില.

(സനി)  ഉണച്ച്.  അടൂര് കഗഭാപഭാലകൃഷ്ണന കേമ്മേനിറനി  റനികപഭാര്ടനിലല ശനിപഭാര്ശയഭായ
സനിനനിമഭാ ലറഗുകലററനി അകതഭാറനിറനി എന്ന ആശയലാം സസതീകേരനിചച്ച് നനിയമ നനിര്മ്മേഭാണലാം
നടത്തുന്നതനിനച്ച്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.  നനിയമലാം  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചു
വരുന.
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വന സലാംരക്ഷണ പദതനികേള

81 (850) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശച്ച് :
ശതീ  .   എല്കദഭാസച്ച് കുന്നപനിള്ളനി :
ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തച്ച് :
ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തച്ച് വന സലാംരക്ഷണത്തനിനച്ച് എലന്തെലഭാലാം പദതനികേളഭാണച്ച് ഈ
സര്ക്കഭാര് ആവനിഷ്കരനിച്ചു നടപനിലഭാക്കനിയതച്ച്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വന  സലാംരക്ഷണത്തനിനച്ച്  മുന  സര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കനിയ  ഏലതലഭാലാം
പദതനികേളഭാണച്ച് തുടര്ന ലകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്നതച്ച്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  വനലാം വകുപനിലന്റെ എലഭാ പദതനികേളുലാം കനരനികടഭാ പകരഭാക്ഷമഭാകയഭാ
വന സലാംരക്ഷണവലാം പരനിസനിതനി സലാംരക്ഷണവലാം ലക്ഷലലാം വചച്ച് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളതഭാണച്ച്.
ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് ആസൂത്രണലാം ലചേയനിട്ടുള്ള പദതനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന.

1. വന  സലാംരക്ഷണലാം  (വനലാം  അതനിര്ത്തനി  സര്കവയുലാം  വനലാം
സലാംരക്ഷണവലാം)

2. നഭാകശഭാന്മുഖമഭായ  വനപ്രകദശങ്ങളനില്  വനലാം  വച്ചുപനിടനിപനിക്കലുലാം
ഒഇൗഷധ സസല പരനിപഭാലനവലാം

3. കതഭാടങ്ങളുലട ഉല്പഭാദനക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കല് 

4. അടനിസഭാന സഇൗകേരല വനികേസനലാം

5. വജവവവവനിദല  സലാംരക്ഷണവലാം  സലാംരക്ഷനിത  പ്രകദശ
പരനിപഭാലനവലാം

6. പരനിസനിതനി വനികേസന പരനിപഭാടനി 

7. കദശതീയ  വനവത്കേരണ  പരനിപഭാടനി-ഹരനിത  ഇന്തെലയഭായുള്ള
കദശതീയ ദഇൗതലലാം

8. സലാംകയഭാജനിത വനസലാംരക്ഷണ പദതനി

9. പരനിസനിതനി വനികനഭാദ സഞഭാരലാം

10. മഭാനവകശഷനി വനികേസനലാം
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11. വനിഭവ ആസൂത്രണവലാം ഗകവഷണവലാം

12. വനപരനിപഭാലന  വനിവര  സമ്പ്രദഭായവലാം  ഭഇൗമവനിവര  സഭാകങതനികേ
സലാംവനിധഭാനവലാം

13. എകേച്ച് സനഷന, കേമ്മേപ്യൂണനിറനി കഫഭാറസനി, അകഗഭാ കഫഭാറസനി

14. ഗഭാമതീണ അടനിസഭാന വനികേസനലാം

15. മനുഷലനുലാം  വനലമൃഗങ്ങളുലാം  തമ്മേനിലുള്ള  സലാംഘര്ഷങ്ങള
കുറയ്ക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള

16. നതീലഗനിരനി ബകയഭാസനിയര് റനിസര്വച്ച് 

17. കപ്രഭാജക്ടച്ച് എലനിഫന്റെച്ച്

18. അഗസലമല ബകയഭാസനിയര് റനിസര്വച്ച്

19. നതീര്ത്തടഭൂമനി സലാംരക്ഷണ പദതനി 

20. വയനഭാടച്ച്  വനലജതീവനി  സകങതത്തനിലല  ആവഭാസവലവസയുലട
സലാംകയഭാജനിത വനികേസനലാം

വന  സലാംരക്ഷണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  എലഭാലാംതലന്ന  തുടര്  പദതനികേളഭായതനിനഭാല്
മുനസര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കനിയ  എലഭാ  പദതനികേളുലാം  തുടരുന്നതനിനുലാം  ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിനുലാം
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതനിലനത്തുടര്ന്നച്ച് തനവര്ഷത്തനില് വനിവനിധ ബഡ്ജററനി ശതീര്ഷകേങ്ങളനിലഭായനി
(പദതനി) തുകേ വകേയനിരുത്തനി അവ നടപഭാക്കനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.

വന സലാംരക്ഷണലാം

82 (851) ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷലാംസതീര് :
ശതീ  .   ലകേ  .   സകരഷച്ച് കുറുപച്ച് :
ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി :
ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തച്ച് സഭാമൂഹല വനവത്ക്കരണ പദതനി നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനിലുള്ള  വനങ്ങള  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  പരനിപഭാലനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) വനങ്ങളക്കുലാം വനലമൃഗങ്ങളക്കുലാം ഭതീഷണനിയഭാകുന്ന കേഭാട്ടുതതീ പ്രതനികരഭാധനി
ക്കുന്നതനിനച്ച് എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  സഭാമൂഹല  വനവല്ക്കരണ പദതനി  നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.
സഭാമൂഹല വനവല്ക്കരണ വനിഭഭാഗലാം നനിലവനില് നടപനിലഭാക്കനി വരുന്ന പദതനികേളുലട
വനിശദഭാലാംശലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന :

1. 2009  മുതല്  ലപഭാതുജനങ്ങളുലടയുലാം  തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം  പങഭാളനിത്തകത്തഭാലട  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന
വൃക്ഷവല്ക്കരണ  പരനിപഭാടനിയഭാണച്ച്  ഹരനിത  കകേരളലാം.  ത്രനിതല
പഞഭായത്തുകേള,  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേള,  യുവജനസലാംഘടനകേള,
മതസഭാപനങ്ങള, രഭാഷ്ട്രതീയപഭാര്ടനികേള തുടങ്ങനിയവരുലട പങഭാളനി
ത്തകത്തഭാലടയുള്ള  പരനിപഭാടനിയഭാണനിതച്ച്.  ഇഇൗ  പദതനിയുലട
കുടക്കതീഴെനില്  ഒന  മുതല്  9  വലരയുള്ള  ക്ലഭാസനിലല  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേലള
ഉളലപടുത്തനി  'എലന്റെ  മരലാം'  പദതനി,  ഹയര്ലസക്കന്റെറനി  തലലാം
മുതല് കകേഭാകളജച്ച് തലലാം വലരയുള്ള വനിദലഭാര്ത്ഥനികേലള ഉളലപടുത്തനി
'നമ്മുലട  മരലാം'  പദതനി,  ചുമട്ടു  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  പങഭാളനി
ത്തകത്തഭാടുലാം  സഹകേരണകത്തഭാടുലാം  കൂടനി  'വഴെനികയഭാരത്തണല്'
പദതനി എന്നനിവ നടപനിലഭാക്കനി വരുന. 

2. സലാംസഭാനലത്ത സസകേഭാരലഭൂമനികേളനില് വൃക്ഷവത്തകേള വച്ചുപനിടനി
പനിക്കുന്നവര്ക്കച്ച് കപ്രഭാത്സഭാഹന ധനസഹഭായലാം നല്കുന്ന പദതനി
2012  വര്ഷലാം മുതല് നടപനിലഭാക്കനി വരുനണച്ച്.  കതക്കച്ച്,  ചേന്ദനലാം,
മഹഭാഗണനി,  ആഞനിലനി,  പഭാവച്ച്,  ഇഇൗടനി,  കേമ്പകേലാം,  കുമ്പനിള,
കുന്നനിവഭാകേ,  കതമ്പഭാവച്ച് എന്നനിങ്ങലന പത്തനിനലാം വൃക്ഷവത്തകേള
നട്ടുപരനിപഭാലനിക്കുന്നവര്ക്കച്ച്  വതകേളുലട  എണലാം  അനുസരനിചച്ച്
വത  ഒന്നനിനച്ച്  30  മുതല്  50  രൂപഭാ  വലര  ധനസഹഭായലാം
നല്കുന.

3. കവമ്പനഭാടച്ച്  കേഭായല്  ഉളലപലടയുള്ള  തണതീര്ത്തടങ്ങളുലടയുലാം
കേണല്ക്കഭാടുകേളുലടയുലാം  കേണ്ണൂര്  കമഖലയനിലല  തണതീര്ത്തട
ങ്ങളുലടയുലാം  കേണല്ക്കഭാടുകേളുലടയുലാം  വജവവവവനിദല  സലാംര
ക്ഷണലാം ലക്ഷലമനിടച്ച് കകേന്ദ്ര സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  2006-07 മുതല്
തണതീര്ത്തട സലാംരക്ഷണപദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

4. വനത്തനിനുപുറത്തുള്ള വജവവവവനിധല  സലാംരക്ഷണലാം  പരനികപഭാ
ഷനിപനിക്കുന്നതനികലയഭായനി  ഓകരഭാ  ജനിലയനിലുലാം  ലതരലഞടു
ക്കലപടുന്ന  കേഭാവകേളക്കച്ച്  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  നല്കേനി
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വരുനണച്ച്.  കുടനഭാടച്ച്  പഭാകക്കജനില്  ഉളലപടുത്തനി  കകേഭാടയലാം,
ആലപ്പുഴെ ജനിലകേളനിലല കേഭാവകേളക്കച്ച് ധനസഹഭായലാം നല്കുന്നതച്ച്
കൂടഭാലത, കേണ്സര്കവഷന ഓഫച്ച് ബകയഭാവഡകവഴനിറനി സതീമനില്
ഉളലപടുത്തനി  സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ  ജനിലകേളനിലലയുലാം  5
കേഭാവകേളലക്കങനിലുലാം  ധനസഹഭായലാം  നല്കുന്ന  പദതനിയുലാം
നനിലവനിലുണച്ച്.

5. വജവവവവനിദല  സലാംരക്ഷണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  ഏര്ലപടനി
രനിക്കുന്ന വനിവനിധ വലക്തനികേലളയുലാം/സലാംഘടനകേലളയുലാം കേലണത്തനി
അവലര കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുകവണനി 'സനിറനിസണ് കേണ്സര്കവറര്
കപ്രഭാഗഭാലാം' നടപനിലഭാക്കനി വരുന. ലഭലമഭായ സസകേഭാരലഭൂമനികേളനിലുലാം
ലപഭാതുസലങ്ങളനിലുലാം  ലചേറുവനങ്ങള  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ലക്ഷലമനിട്ടു
ലകേഭാണച്ച്  'കുടനിവനലാം'  എന്ന പദതനിയുലാം  വരുലാംതലമുറയച്ച്  ഒഇൗഷധ
സസലങ്ങളുലട പ്രഭാധഭാനലലത്തക്കുറനിചച്ച്  അവകബഭാധലാം വളര്ത്തുന്ന
തനിനഭായനി  'ലഹര്ബല്  ഗഭാര്ഡന'  എന്ന  പദതനിയുലാം  അശസതനി
മുതല്  കരവതനി  വലരയുള്ള  27  ജന്മനക്ഷത്രങ്ങലള  പ്രതനിനനി
ധതീകേരനിക്കുന്ന  വൃക്ഷങ്ങള  നട്ടുവളര്ത്തനി  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനു
കവണനിയുള്ള 'നക്ഷത്രവനലാം' പദതനിയുലാം നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

(ബനി) നനിലവനിലുള്ള വനങ്ങള 1980-ലല വന സലാംരക്ഷണ നനിയമലാം, 1972-ലല
വനലജതീവനി  സലാംരക്ഷണ  നനിയമലാം  മറച്ച്  അനുബന  നനിയമങ്ങള  എന്നനിവ  പ്രകേഭാരലാം
സലാംരക്ഷനിച്ചുവരുന.  ഇതനിനുപുറകമ  വനലജതീവനി  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  വയലുകേളുലട
ലമയനിന്റെനനസച്ച്,  ലചേക്കച്ച് ഡഭാമുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം,  വനഭാന്തെര കമഖലകേളനില് ആന്റെനി
കപഭാചനിലാംഗച്ച്  കേലഭാമ്പുകേള,  ജനപങഭാളനിത്തകത്തഭാടുകൂടനിയുള്ള  EDC  മുഖഭാന്തെനിരമുള്ള
വനസലാംരക്ഷണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  എന്നനിവ  നടത്തനിവരുന.  മനുഷല  വനലജതീവനി
സലാംഘര്ഷലാം  രൂക്ഷമഭായ  കമഖലകേളനില്  അവ  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  തകദ്ദേശതീയരുലാം
ജനപ്രതനിനനിധനികേളുലാം  വനലാംവകുപച്ച്  ഉകദലഭാഗസരുലാം  കചേര്നള്ള  ജനജഭാഗതഭാ  സമനിതനികേള
പഞഭായത്തച്ച്/മുനനിസനിപഭാലനിറനി തലത്തനില് രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച് മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള
നനിശ്ചയനിച്ചുലകേഭാണച്ച്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണച്ച്.  വനപരനിപഭാലനത്തനിനഭായനി  വര്ക്കനിലാംഗച്ച്/
മഭാകനജച്ച് ലമന്റെച്ച്  പഭാന  നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്ന  എലഭാ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  കേര്ശനമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.  ആവഭാസവലവസ  പരനിപഭാലനവമഭായനി  ബനലപടച്ച്  വൃക്ഷവത്തകേള
വച്ചുപനിടനിപനിക്കല്, മണച്ച്, ജലസലാംരക്ഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള (ലചേക്കച്ച്ഡഭാലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം, ഗള്ളനി
പഗ്ഗനിലാംഗച്ച്)  കേള  നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം,  കേഭാട്ടുതതീയനില്  നനിനള്ള  സലാംരക്ഷണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
എന്നനിവ ജനപങഭാളനിത്തകത്തഭാലട കേഭാരലക്ഷമമഭായനി നടത്തനിവരുന. കൂടഭാലത കദശതീയ
ബഭാലാംബൂ  മനിഷന,  നഭാഷണല്  അകഫഭാറകസഷന  കപ്രഭാഗഭാലാം,  ഗതീന  ഇന്തെല  മനിഷന
തുടങ്ങനിയ പദതനികേളുലാം വനലാം വകുപച്ച് നടപനിലഭാക്കനി വരുന.  സലാംസഭാനലത്ത വനലാം
കേകയറശമങ്ങള  യഥഭാസമയലാം  കേലണത്തുകേയുലാം അവ തടയുകേയുലാം  വനലാം  കേകയറമുണഭായഭാല്
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ആയവ  ഉടനടനി  ഒഴെനിപനിചച്ച്  കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര  ശക്തമഭായ  നനിയമനടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയുലാം ലചേയ്യുന.  വനഭൂമനിയുലട സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  വനഭാതനിര്ത്തനി
നനിര്ണയനിചച്ച്  സനിരലാം  ജണ  ലകേടനിയുലാം  കേയഭാല  സഭാപനിച്ചുലാം  വനലാം  കേകയറത്തനിനച്ച്
സഭാദലതയുള്ള സലങ്ങളനില് നനിരന്തെരലാം പകടഭാളനിലാംഗച്ച്  നടത്തനിയുലാം വനപരനിപഭാലനലാം
നടത്തുന.

(സനി)  കേഭാട്ടുതതീ  പ്രതനികരഭാധത്തനിനച്ച്  കവനല്ക്കഭാലത്തനിലന്റെ  തുടക്കത്തനില്  തതീ
പടരഭാന  സഭാധലതയുള്ള  വനത്തനിനുള്ളനിലുലാം  അതനിര്ത്തനിയനിലുലാം  കുറനിക്കഭാടുകേളുലാം  പുല്ലുകേളുലാം
ലചേത്തനി ഫയര്വലന തയഭാറഭാക്കനി വരുന. ഇക്കഭാരലത്തനില് വര്ഷലാംകതഭാറുലാം കേഭാട്ടുതതീ
വനിപത്തനിലന  സലാംബനനിച  കബഭാധവല്ക്കരണറഭാലനി,  പരസലചേനിത്രങ്ങള,  കേഭാട്ടുതതീയുലട
പ്രതലഭാഘഭാതങ്ങള  ജനങ്ങലള  കബഭാധലലപടുത്തുന്ന  കബഭാര്ഡുകേള  എന്നനിവ
സഭാപനിക്കുകേയുലാം ഫയര് ഗലഭാലാംഗച്ച്, ഫയര് വഭാചര്മഭാര് തുടങ്ങനിയവരുലട കേഭാരലക്ഷമമഭായ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള, പങഭാളനിത്ത വനപരനിപഭാലനത്തനിലൂലട കേഭാട്ടുതതീ പ്രതനികരഭാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
എന്നനിവ  വഴെനിയുലാം  കേഭാട്ടുതതീ  ഫലപ്രദമഭായനി  തടയുനണച്ച്.  അതനികേഠനിനമഭായ  കവനല്
കേഭാലത്തച്ച്  കേഭാട്ടുതതീ  പടരഭാന  സഭാധലതയുള്ള  സലാംരക്ഷനിത  കമഖലകേള  ചേതീഫച്ച്
വവല്ഡച്ച് വലഫച്ച്  വഭാര്ഡലന്റെ  അനുമതനികയഭാടുകൂടനി  നനിശ്ചനിതകേഭാലയളവനില്  അടചനിടഭാറുണച്ച്.
വനഭാതനിര്ത്തനികയഭാടച്ച്  കചേര്ന്ന  പ്രകദശങ്ങളനിലല  ലപഭാതുസമൂഹത്തനിനുലാം  വനഭാന്തെര്ഭഭാഗലത്ത
ആദനിവഭാസനി  സമൂഹത്തനിനുലാം  കേഭാട്ടുതതീ  പ്രതനികരഭാധലാം  സലാംബനനിചച്ച്  പ്രകതലകേലാം
നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുവഭാന  കറഞ്ചുകേള  മുകഖന  ശദനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  ഇഇൗ  വര്ഷലാം
കേഭാലവര്ഷലാം  തതീലര  കുറവഭായതനിനഭാല്  കേഭാട്ടുതതീ  പടരഭാനുള്ള  സഭാഹചേരലലാം  വളലര
ഗഇൗരവമഭായനി കേണക്കനിലലടുത്തച്ച് വനകമഖലയുമഭായനി ബനലപട എലഭാ ആളുകേലളയുലാം
ജഭാഗരൂകേരഭായനിരനിക്കഭാനുലാം  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഓകരഭാ  ലടറനികടഭാറനിയല്/വവല്ഡച്ച് വലഫച്ച്
ഡനിവനിഷനുകേളക്കച്ച് കേതീഴെനിലുലാം ഒരു ലറയനിഞച്ച്  ഓഫതീസറുലട കനരനിട്ടുള്ള നനിയനണത്തനില് 24
മണനിക്കൂറുലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  2-3  കപരടങ്ങനിയ  ഫയര്  കേണ്കടഭാളറൂലാം  പ്രവര്ത്തന
സജ്ജമഭാണച്ച്.  ഏലതങനിലുലാം  ഒരു  കമഖലയനില്  കേഭാട്ടുതതീ  ഉണഭായഭാല്  ഡനിവനിഷനനില്
നനിലവനിലുള്ള വനലാം വകുപച്ച് ജതീവനക്കഭാലരലക്കഭാണച്ച് തതീ നനിയനനിക്കഭാന സഭാധനിക്കഭാത്ത
സഭാഹചേരലലാം  ഉണഭാവകേയഭാലണങനില്  അതനിലന  ഫലപ്രദമഭായനി  കനരനിടഭാന  മറ
വകുപ്പുകേള കൂലട ഉളലപട വക്രസനിസച്ച് മഭാകനജച്ച് ലമന്റെച്ച്  ടതീലാം  അതഭാതച്ച് ഡനിവനിഷണല്
കഫഭാറസച്ച്  ഒഭാഫതീസര്/വവല്ഡച്ച് വലഫച്ച്  വഭാര്ഡനമഭാരുലട  കനരനിട്ടുള്ള  നനിയനണത്തനില്
പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്. 

വനലാം വകുപനിലല നനിയമനങ്ങള

83 (852) ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷലാംസതീര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനച്ച് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഈ  സര്ക്കഭാര്  നനിലവനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  വനലാം  വകുപനില്  എത്ര
നനിയമനങ്ങള  നടത്തനിയനിട്ടുലണന്നതച്ച്  സലാംബനനിച  വനിവരങ്ങള  തസനികേ  തനിരനിചച്ച്
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് നനിലവനില് വന്നതനിനുകശഷലാം വനലാം വകുപനില് 117 നനിയമനങ്ങള
നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. തസനികേ തനിരനിചച്ച് വനിശദഭാലാംശലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന :

ക്രമ
നമ്പര്

തസനികേ എണലാം

1 കഫഭാറസച്ച് ലറയനിഞച്ച് ഓഫതീസര് 5

2 ലസക്ഷന കഫഭാറസച്ച്  ഓഫതീസര് 18

3 ബതീറച്ച്  കഫഭാറസച്ച്  ഓഫതീസര് 6

4 ക്ലഭാര്ക്കച്ച് 30

5 കലഭാവര് ഡനിവനിഷന വടപനിസച്ച് 6

6 കകേഭാണ്ഫനിഡനഷലല് അസനിസന്റെച്ച് 5

7 ഓഫതീസച്ച് അറന്റെന്റെച്ച് 17

8 വഡ്രവര് 3

9 ലഭാസര് 2

10 വനറച്ച് വഭാചര് 12

11 വടബല് വഭാചര് 3

12 റനിസര്വച്ച് കഫഭാറസച്ച് വഭാചര് 1

13 പഭാര്ടച്ച് വടലാം സസതീപര് 9 (എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച്
എക്സൈച്ച്കചേഞച്ച് മുകഖന)

ആലകേ 117

വനലാം വകുപനിലന്റെ സലത്തനിലുള്ള കേകയറലാം

84 (853)  ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനിലസഭാമല-പഭാമ്പഭാടനി  ലനഹ്റു  എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്  കകേഭാകളജച്ച്  മഭാകനജ് ലമന്റെച്ച്
വനലാം വകുപനിലന്റെ സലലാം കേകയറനിയതഭായനി കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  എത്ര ഏക്കര് സലലാം കേകയറനിയതഭായനിടഭാണച്ച് വനലാം വകുപച്ച് കേലണത്തനിട്ടുള്ളതച്ച്  ;
എന്നഭാണച്ച്  സലലാം  കേകയറനിയതഭായനി  കേലണത്തനിയലതനലാം  കേകയറനിയ  സലത്തച്ച്
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാലയനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  കേകയറനിയ  സലലാം  ഒഴെനിപനിചച്ച്  വനലാം  വകുപനില്  നനിക്ഷനിപ്തമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്
എന്തുനടപടനിയഭാണച്ച് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതച്ച് ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ) പഭാമ്പഭാടനി ലനഹ്റു കകേഭാകളജച്ച് വനഭൂമനി കേകയറനിയതഭായനി കേലണത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  ഒരു  ഏക്കര്  നഭാല്പത്തനിലയഭാന്നച്ച്  ലസന്റെച്ച്  നനിക്ഷനിപ്ത  വനഭൂമനി
കേകയറനിയതഭായഭാണച്ച്  കേലണത്തനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.  2016  ജനുവരനിയനില്  ആണച്ച്  കേകയറലാം
കേലണത്തനിയതച്ച്.  കേകയറനിയ  സലത്തനിലല  3  ലസന്റെച്ച്  ഉളലപടുന്ന  സലലാം  കൂടനികചര്ത്തച്ച്
ലനഹ്റു കകേഭാകളജച്ച് ബഭാഡനിന്റെണ്കകേഭാര്ടച്ച് സഭാപനിചനിട്ടുണച്ച്.

(സനി) കേകയറനിയ സലത്തനിലല 3 ലസന്റെച്ച് സലലാം ഒഴെനിലകേ ബഭാക്കനി 1 ഏക്കര് 38
ലസന്റെച്ച് സലലാം വനലാം വകുപച്ച് തനിരനിലകേ ഏലറടുക്കുകേയുലാം അതനിര്ത്തനിയനില് ജണകേള
സഭാപനിക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  ഒഴെനിപനിക്കഭാന  ബഭാക്കനിയുള്ള  3  ലസന്റെച്ച്  സലലാം
ഒഴെനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു വരുന. 

ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം പദതനി 

85 (854) ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നഭാദഭാപുരലാം  മണ്ഡലത്തനിലല  ജഭാനകേനിക്കഭാടച്ച്  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  പദതനി
പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കഭാന പദതനിയുകണഭാ ;

(ബനി) ഇതനിലന്റെ ഇകപഭാഴെലത്ത സനിതനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ജഭാനകേനിക്കഭാടച്ച് ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം നനിലവനില് നല രതീതനിയനില് നടന
വരുനണച്ച്. ടനി ലസന്റെറനില് 2015-16 വര്ഷലാം വന നനിയമങ്ങളക്കച്ച് വനികധയമഭായനി വനലാം
കേഭാണഭാലനത്തുന്നവര്ക്കച്ച് ആവശലമഭായ സഇൗകേരലങ്ങള ഒരുക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  പൂര്ണമഭായുലാം
നനിബനിഡ വനത്തഭാല് ചുറലപടതഭാണച്ച് ഇഇൗ പ്രകദശലാം. 

കുടുലാംബ ലപനഷന അനുവദനിക്കുന്നതനിലല കേഭാലതഭാമസലാം

86 (855)  ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  നഭായര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനലാം  വകുപനില്  കജഭാലനി  ലചേയച്ച്  വനിരമനിക്കുന്നവര്ക്കുലാം  മരനിച  ജതീവനക്കഭാരുലട
ബന്ധുക്കളക്കുലാം  ലപനഷന  ലഭനിക്കുവഭാന  കേഭാലതഭാമസലാം  കനരനിടഭാറുകണഭാ  എന്നച്ച്
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വനലാം  വകുപനിലന്റെ  കതക്കടനി  കറഞനില്  ഗഭാര്ഡഭായനിരനിലക്ക  2008-ല്
മരണലപട  ലകേ.ജനി.  ഭഭാസരന  നഭായരുലട  വനിധവ  ശതീമതനി  രഭാജമ്മേയച്ച്  കുടുലാംബ
ലപനഷന നഭാളനിതുവലരയഭായനി അനുവദനിയഭാത്തതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ശതീമതനി രഭാജമ്മേയച്ച് എന്നകത്തക്കച്ച് കുടുലാംബ ലപനഷന അനുവദനിക്കുലമന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?



154       കകേരള നനിയമസഭ മഭാര്ചച്ച്  1, 2017
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(എ) ലപനഷന ആനുകൂലലങ്ങള നല്കേഭാന കേഭാലതഭാമസലാം ഉണഭാകേഭാറനില.

(ബനി&സനി) പകരതനഭായ കഫഭാറസച്ച് ഗഭാര്ഡച്ച് ലകേ.ജനി. ഭഭാസരന നഭായര്ക്കച്ച് വനലാം
വകുപനിലല കസവനലാം പരനിഗണനിച്ചുള്ള ലപനഷനുലാം മനിലനിടറനി കസവനലാം പരനിഗണനിച്ചുള്ള
ഡനിഫനസച്ച് ലപനഷനുലാം അര്ഹതയുണഭായനിരുന.  എന്നഭാല് ഒരു സമയലാം ഒരുതരലാം
ലപനഷനച്ച് മഭാത്രകമ അര്ഹതയുണഭായനിരനിക്കുകേയുള്ളുലവന്ന ചേടമുണഭായനിരുന്നതനിനഭാല്
ടനിയഭാന ഡനിഫനസച്ച് ലപനഷനഭായനിരുന ലതരലഞടുത്തതച്ച്.  തുടര്ന്നച്ച്  30-9-2014-ലല
സ.ഉ.  (പനി)  നമ്പര്  427/2014/ധന  ഉത്തരവച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  രണ്ടുതരലാം  ലപനഷനുലാം
അനുവദനിക്കഭാവന്നതഭാലണന്നച്ച് ഉത്തരവഭായനി.  ശതീ.  ലകേ.  ജനി.  ഭഭാസരന നഭായര്  24-5-2008-ല്
അന്തെരനിച്ചു. തുടര്ന്നച്ച് ടനിയഭാലന്റെ വനിധവയച്ച് ഫഭാമനിലനി ലപനഷന കൂടനി അനുവദനിക്കഭാനുള്ള
അകപക്ഷ  അക്കഇൗണന്റെച്ച്  ജനറലനിനച്ച്  സമര്പനിച്ചു.  29-12-2016-ലല  അക്കഇൗണന്റെച്ച്
ജനറലനിലന്റെ  നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം  ലപരനിയഭാര്  ഇഇൗസച്ച്  ഡനിവനിഷനനിലല  ലഡപപ്യൂടനി  ഡയറക്ടര്
ഫഭാമനിലനി  ലപനഷന അനുവദനിചച്ച്  അക്കഇൗണന്റെച്ച് ജനറലനിലന്റെ അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി
നല്കുവഭാന  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  അക്കഇൗണന്റെച്ച്  ജനറലനിലന്റെ  അനുമതനി
ലഭലമഭായതനിനുകശഷകമ സനിവനില് ഫഭാമനിലനി ലപനഷന അനുവദനിക്കഭാന കേഴെനിയുകേയുള്ളു.

ലവള്ളറട ഗഭാമപഞഭായത്തനില് കഫഭാറസച്ച് ഒഇൗടച്ച്കപഭാസച്ച്

87 (856) ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാറശഭാല  മണ്ഡലത്തനിലല  ലവള്ളറട  ഗഭാമപഞഭായത്തനില്  വനലാം  വകുപനിലന്റെ
അധതീനതയനില് ഉള്ള സലത്തച്ച് ഒരു കഫഭാറസച്ച് ഒഇൗടച്ച്കപഭാസച്ച് സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ദനിനലാംപ്രതനി  2000-ത്തനിലധനികേലാം  ആളക്കഭാര്  സന്ദര്ശനിക്കുന്ന  ലനയഭാര്
ഡഭാമനിലന്റെയുലാം  ചേതീങണനി  പഭാര്ക്കനിലന്റെയുലാം  ലയണ്  സഫഭാരനി  പഭാര്ക്കനിലന്റെയുലാം  അടനിസഭാന
സഇൗകേരല വനികേസനത്തനിനഭായുള്ള നടപടനികേള വകേലക്കഭാള്ളുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പഭാറശഭാല  മണ്ഡലത്തനിലല  ലവള്ളറട  ഗഭാമപഞഭായത്തനില്  വനലാം
വകുപനിലന്റെ അധതീനതയനിലുള്ള സലത്തച്ച് ഒരു കഫഭാറസച്ച് ഒഇൗടച്ച്കപഭാസനിലന്റെ ആവശലലാം
നനിലവനിലുള്ളതഭായനി കേഭാണുന്നനില.

(ബനി)   ലനയഭാറനിലല  ചേതീങണനി  പഭാര്ക്കനിലുലാം  ലയണ്  സഫഭാരനി  പഭാര്ക്കനിലുലാം
അടനിസഭാന സഇൗകേരല വനികേസനത്തനിനഭായുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന. 
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മറയൂരനിലല ചേന്ദനമരലാം കമഭാഷണലാം

88 (857)  ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനച്ച്
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

മറയൂരനില് നനിന്നച്ച് ഈ വര്ഷലാം എത്ര ചേന്ദനമരങ്ങള കമഭാഷണലാം കപഭായനിട്ടുണച്ച് ;
ഇതനിലല പ്രതനികേളലക്കതനിലര എലന്തെലഭാലാം നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുലവന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

മറയൂര്  ഡനിവനിഷനനില്  2017-ല്  ഒരു  ചേന്ദനമരവലാം  ഒരു  ചേന്ദനമരത്തനിലന്റെ
ശനിഖരവലാം  കമഭാഷണലാം  കപഭായനിട്ടുണച്ച്.  ഇഇൗ  ചേന്ദന  കമഭാഷണത്തനിനച്ച്  രണച്ച്  ഒ.ആര്.
കകേസ്സുകേള ബുക്കച്ച്  ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനില് ഒരു കകേസനിലല രണച്ച്  പ്രതനികേലള  അറസച്ച്
ലചേയച്ച്  കകേഭാടതനിയനില്  ഹഭാജരഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  മറച്ച്  പ്രതനികേലള  കേലണത്തുന്നതനിനഭായനി
അകനസഷണലാം നടന വരുന.  

കഫഭാറസച്ച് ലഹഡച്ച് കേസഭാര്കടഴനിലല ജതീവനക്കഭാരുലട കകേഭാ-ഓപകററതീവച്ച്
ലസഭാവസറനിയനിലല വനിലവനിവര പടനികേ

89 (858) ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല് റസഭാക്കച്ച് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തലസഭാനലത്ത കഫഭാറസച്ച് ലഹഡച്ച് കേസഭാര്കടഴനിലല ജതീവനക്കഭാരുലട കകേഭാ-
ഓപകററതീവച്ച്  ലസഭാവസറനിയനില്  വനിലവനിവര  പടനികേ  പ്രദര്ശനിപനിക്കുന്നതുമഭായനി
ബനലപടച്ച് പരനികശഭാധനകേള നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  എങനില് എന്നഭാണച്ച്  പരനികശഭാധന നടത്തനിയതച്ച്  ;  പരനികശഭാധനഭാഫലലാം
ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   പരനികശഭാധന നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)   28-9-2016-നഭാണച്ച്  പരനികശഭാധന  നടത്തനിയതച്ച്.  അകന്ന  ദനിവസലാം
സലാംഘത്തനില് വനിലവനിവരപടനികേ പ്രദര്ശനിപനിചനിട്ടുണഭായനിരുന്നനില. എന്നഭാല് നനിലവനില്
സലാംഘത്തനില് വനിലവനിവരപടനികേ പ്രദര്ശനിപനിക്കുനണച്ച്.

വനങ്ങളുലട സലാംരക്ഷണലാം

90 (859) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച് വനവനിസ്തൃതനി ഓകരഭാ വര്ഷവലാം കുറഞ്ഞു വരുന്നതനിനുള്ള
കേഭാരണങ്ങള എലന്തെലഭാമഭാലണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;
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(ബനി)  നനിലവനില്  വനങ്ങളുലട  സലാംരക്ഷണത്തനിനച്ച്  എലന്തെലഭാലാം  കേര്മ്മേ
പദതനികേളഭാണുള്ളലതന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനിലുള്ള  പദതനികേള  തുടരഭാനുലാം  കൂടുതല്  ശക്തനിലപടുത്തുവഭാനുലാം
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ ; എങനില് അവ ഏലതലഭാമഭാലണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  വനങ്ങളുലട  സലാംരക്ഷണത്തനിനച്ച്  എലന്തെലഭാലാം  പുതനിയ  പദതനികേളഭാണച്ച്
ആസൂത്രണലാം ലചേയച്ച് നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച് ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനത്തച്ച് വനവനിസ്തൃതനിക്കച്ച് കേഴെനിഞ വര്ഷത്തനില് കുറവച്ച് വന്നനിടനില.

(ബനി&സനി)  വനലാം വകുപനിലന്റെ എലഭാ പദതനികേളുലാം കനരനികടഭാ പകരഭാക്ഷമഭാകയഭാ
വന സലാംരക്ഷണവലാം പരനിസനിതനി സലാംരക്ഷണവലാം ലക്ഷലലാം വചച്ച് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളതഭാണച്ച്.  ഇഇൗ
സര്ക്കഭാര് ആസൂത്രണലാം ലചേയനിട്ടുള്ള പദതനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന :

1. വനസലാംരക്ഷണലാം (വനഭാതനിര്ത്തനി സര്കവയുലാം വനലാം സലാംരക്ഷണവലാം)

2. നഭാകശഭാന്മുഖമഭായ  വനപ്രകദശങ്ങളനില്  വനലാം  വച്ചുപനിടനിപനിക്കലുലാം
ഒഇൗഷധ സസല പരനിപഭാലനവലാം

3. കതഭാടങ്ങളുലട ഉല്പഭാദനക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കല് 

4. അടനിസഭാന സഇൗകേരല വനികേസനലാം

5. വജവവവവനിദല  സലാംരക്ഷണവലാം  സലാംരക്ഷനിത  പ്രകദശ
പരനിപഭാലനവലാം

6. പരനിസനിതനി വനികേസന പരനിപഭാടനി 

7. കദശതീയ വനവത്കേരണ പരനിപഭാടനി - ഹരനിത ഇന്തെലയഭായുള്ള
കദശതീയ ദഇൗതലലാം

8. സലാംകയഭാജനിത വനസലാംരക്ഷണ പദതനി

9. പരനിസനിതനി വനികനഭാദ സഞഭാരലാം

10. മഭാനവകശഷനി വനികേസനലാം

11. വനിഭവ ആസൂത്രണവലാം ഗകവഷണവലാം

12. വനപരനിപഭാലന  വനിവര  സമ്പ്രദഭായവലാം  ഭഇൗമവനിവര  സഭാകങതനികേ
സലാംവനിധഭാനവലാം
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13. എകേച്ച് സനഷന, കേമ്മേപ്യൂണനിറനി കഫഭാറസനി, അകഗഭാ കഫഭാറസനി

14. ഗഭാമതീണ അടനിസഭാന വനികേസനലാം

15. മനുഷലനുലാം  വനലമൃഗങ്ങളുലാം  തമ്മേനിലുള്ള  സലാംഘര്ഷങ്ങള
കുറയ്ക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള

16. നതീലഗനിരനി ബകയഭാസനിയര് റനിസര്വച്ച് 

17. കപ്രഭാജക്ടച്ച് എലനിഫന്റെച്ച്

18. അഗസലമല ബകയഭാസനിയര് റനിസര്വച്ച്

19. നതീര്ത്തടഭൂമനി സലാംരക്ഷണ പദതനി 

20. വയനഭാടച്ച്  വനലജതീവനി  സകങതത്തനിലല  ആവഭാസവലവസയുലട
സലാംകയഭാജനിത വനികേസനലാം

നനിലവനിലുള്ള  പദതനികേള  തുടരുന്നതനിനുലാം  അവ  കൂടുതല്  ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിനുലാം
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതനിലനത്തുടര്ന്നച്ച് തനവര്ഷത്തനില് വനിവനിധ ബഡ്ജററനി ശതീര്ഷകേങ്ങളനിലഭായനി
(പദതനി) തുകേ വകേയനിരുത്തനി അവ നടപഭാക്കനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.

(ഡനി) വനങ്ങളുലട സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി ആധുനനികേ ഉപകേരണങ്ങള വഭാങ്ങുകേ,
നനിലവനിലുള്ള കഫഭാറസച്ച്  കസഷനുകേളുലട  അടനിസഭാന സഇൗകേരലലാം  വനികേസനിപനിക്കുകേ,
മഭാതൃകേഭാ  കഫഭാറസച്ച്  കസഷനുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുകേ,  വഭാര്ത്തഭാവനിനനിമയ  പശ്ചഭാത്തല
സഇൗകേരലങ്ങള  ഏര്ലപടുത്തുകേ,  ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച്  ആധുനനികേ  രതീതനിയനിലുള്ള  പരനിശതീലനലാം
നല്കുകേ വഴെനി വനങ്ങളുലട പരനിപഭാലനലാം യനവത്കേരനിക്കുകേ തുടങ്ങനിയ പ്രധഭാന പദതനികേള
ആസൂത്രണലാം  ലചേയഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  കൂടഭാലത  വനങ്ങളുലട  സലാംരക്ഷണത്തനിനച്ച്
ആസൂത്രണലാം ലചേയഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന പുതനിയ പദതനികേള ബഹു.  ഗവര്ണര്  24-6-2016-ല്
നനിയമസഭയനില് ലചേയ പ്രസലാംഗത്തനില് സൂചേനിപനിചനിട്ടുണച്ച്. അവ ചുവലട കചേര്ക്കുന.

1. സഭാമൂഹലവനവല്ക്കരണത്തനിനച്ച്  പ്രകതലകേ  ഉഇൗന്നല്,  വൃക്ഷങ്ങള
ഫലവൃക്ഷങ്ങള,  ഒഇൗഷധ  ലചേടനികേള  എന്നനിവയുലട  നടതീല്
കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കല്.

2. സസകേഭാരലഭൂമനിയനില് വൃക്ഷവത്ത വച്ചുപനിടനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം
നല്കുന്ന പദതനി.

3. ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസവമഭായനി  ബനലപടച്ച്  വനകമഖലയനിലല  സന്ദര്ശനങ്ങള
ലകേഭാണച്ച് വനകമഖലയനില് ഉണഭാകുന്ന ആഘഭാതങ്ങളുലട ശഭാസതീയ
പഠനലാം
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4. അവകശഷനിക്കുന്ന വനകമഖലകേളനില്കൂടനി കഫഭാറസച്ച് കസഷനുകേള
വലഭാപനിപനിക്കല്.

5. വനഭാതനിര്ത്തനി കവര്തനിരനിക്കുന്ന പ്രക്രനിയ പൂര്ത്തനിയഭാക്കല്.

6. വനകമഖലയനില് സനിരമഭായ ജഭാഗത പുലര്ത്തുന്നതനിനുലാം നനിരതീക്ഷ
ണത്തനിനുലാം കേലഭാമറകേള സഭാപനിക്കല്.

7. വനകമഖലയനില് വഭാര്ത്തഭാവനിനനിമയ ശലാംഖല ശക്തനിലപടുത്തല്.

8. വയനഭാടച്ച്  ജനിലലയ  കേഭാര്ബണ്  തുലനിതമഭായനി  മഭാറന്നതനിനുള്ള
പദതനി.

9. മനുഷലനുലാം വനലജതീവനികേളുലാം തമ്മേനിലുള്ള സലാംഘര്ഷലാം ലഘൂകേരനിക്കു
ന്നതനിനച്ച്   വനഭാതനിര്ത്തനിയനിലൂലടയുള്ള  കവലനി  നനിര്മ്മേഭാണലാം  -
കകേരള  ഇനഫഭാസക്ചര്  ഇനലവസച്ച് ലമന്റെച്ച്  ഫണച്ച്  കബഭാര്ഡച്ച്
(ലകേ.ലഎ.ലഎ.എഫച്ച്.ബനി.)-യുലട  ധനസഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  ലസഷലല്
ഇനലവസച്ച് ലമന്റെച്ച്  പഭാനനില്  (Anti-recession  package)  നടപഭാക്കുന്ന
പദതനി.

കകേഭാതമലാംഗലലാം ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം കമഖല

91 (860) ശതീ  .    ആന്റെണനി കജഭാണ് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാതമലാംഗലാംലലാം  മണ്ഡലത്തനിലല  കുടമ്പുഴെ  പഞഭായത്തനിലല  പൂയലാംകുടനി,
ഇടമലയഭാര്,  മഭാമലക്കണലാം  എന്നതീ  പ്രകദശങ്ങലള  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  കമഖലയഭായനി
പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങനില് ഈ പ്രകദശങ്ങലള ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അയഭായനിരത്തനിലധനികേലാം  ആദനിവഭാസനികേള  അധനിവസനിക്കുന്ന  കുടമ്പുഴെ
പഞഭായത്തു  കമഖലലയ  ഇകക്കഭാടൂറനിസലാം  കമഖലയഭായനി  പ്രഖലഭാപനിക്കുന്നതനിലൂലട,
വനസലാംരക്ഷണ  സമനിതനി  വഴെനി  നടപനിലഭാക്കഭാവന്ന  ലതഭാഴെനില്  സഭാദലത  കേണക്കനിലലടുത്തച്ച്
ഇതനിനഭായനി സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) കകേഭാതമലാംഗലലാം മണ്ഡലത്തനിലല കുടമ്പുഴെ പഞഭായത്തനിലല പൂയലാംകുടനി,
ഇടമലയഭാര്,  മഭാമലക്കണലാം  പ്രകദശങ്ങലളഭാനലാം  നനിലവനില്  ഇകക്കഭാടൂറനിസലാം  കമഖലയഭായനി
പ്രഖലഭാപനിചനിടനില.  കകേഭാതമലാംഗലലാം  മണ്ഡലത്തനിലല  കുടമ്പുഴെ  പഞഭായത്തനിലല  കമല്
പ്രകദശങ്ങള റനിസര്വച്ച് വനത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭാണച്ച്. റനിസര്വച്ച് വനപ്രകദശങ്ങളനില് ഇകക്കഭാ
ടൂറനിസലാം  പരനിപഭാടനികേള നടപനിലഭാക്കണലമങനില്  വന സലാംരക്ഷണ നനിയമ  പ്രകേഭാരലാം
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ അനുമതനി ആവശലമഭാണച്ച്.
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നനിലമ്പൂര് മണ്ഡലത്തനില് വനലാം വകുപനില് തഭാല്ക്കഭാലനികേ ജതീവനക്കഭാലര
നനിയമനിക്കുന്നതനിനുള്ള മഭാനദണ്ഡലാം

92 (861)  ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അനവര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിലമ്പൂര്  മണ്ഡലത്തനില്  വനലാംവകുപനില്  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  ജതീവനക്കഭാലര
നനിയമനിക്കുന്നതനിനുള്ള മഭാനദണ്ഡലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  നനിയമനങ്ങള എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച്
വഴെനിയഭാക്കുവഭാനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; ഇതനിനച്ച് എലന്തെങനിലുലാം തടസങ്ങളുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  2011  മുതല്  2016  വലര  നനിയമനിച  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  ജതീവനക്കഭാര്
ഇകപഭാഴുലാം  കജഭാലനി  ലചേയ്യുനകണഭാ;  ഉലണങനില്  എത്ര  കപര്,  അവരുലട  കപരച്ച്,
ഔകദലഭാഗനികേ വനിലഭാസലാം, തസനികേ എന്നനിവ ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  ആദനിവഭാസനി  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  എത്ര  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  ജതീവനക്കഭാര്
ഇകപഭാള വനലാംവകുപനില് കജഭാലനി ലചേയ്യുന; വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി) 14  വര്ഷത്തനിലധനികേമഭായനി തഭാല്ക്കഭാലനികേ കജഭാലനി ലചേയച്ച് ലകേഭാണനിരനിക്കുന്നവലര
സനിരലപടുത്തഭാനഭായുള്ള അകപക്ഷകേളനികന്മല് സസതീകേരനിച നടപടനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അനുവദനിക്കലപടനിട്ടുള്ള  തസനികേയനില്  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  ജതീവനക്കഭാലര
നനിയമനിക്കുന്നതനിനുമുമ്പച്ച്  പ്രസ്തുത  തസനികേയനികലയച്ച്   നനിയമനത്തനിനുള്ള  റഭാങച്ച്  ലനിസച്ച്
നനിലവനിലനില  എന്നച്ച്  പനി.എസച്ച്.സനി.-യനില്  നനിനലാം  കരഖഭാമൂലലാം  ഉറപ്പു  വരുത്തനിയ
കശഷമഭാണച്ച്  എലാംകപഭായച്ച് ലമന്റെച്ച്  ഓഫതീസച്ച്  മുകഖന  നനിയമനലാം  നല്കുന്നതച്ച്.  ജനിലഭാ
എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച്  ഓഫതീസനില്  നനിനലാം  നനിയമനലാം  നടത്തഭാത്ത  സഭാഹചേരലത്തനില്
ഓഫതീസച്ച്  പ്രവര്ത്തനലാം  സഗമമഭായനി  നടത്തനിലക്കഭാണ്ടു  കപഭാകുന്നതനിനഭായനി  അതലഭാവശല
ഘടങ്ങളനില് മഭാത്രകമ തഭാല്ക്കഭാലനികേ ജതീവനക്കഭാലര നനിയമനിക്കഭാറുള്ളു.  പനി.എസച്ച്.സനി.
ലനിസച്ച്  നനിലവനിലനിലഭാത്ത  സഭാഹചേരലത്തനില്  എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച്  എക്സൈച്ച്കചേഞച്ച്  വഴെനി
നനിയമനലാം  നടത്തുന്നതനിനച്ച്  നനിയമതടസങ്ങള  ഒനലാം  നനിലവനിലനില.  കൂടഭാലത
വനസലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം  വനലമൃഗങ്ങളുലട  ശലലമുള്ള  പ്രകദശങ്ങളനിലുലാം  കേഭാട്ടുതതീയനില്
നനിനലാം  വനസമ്പത്തനിലന  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ആവശലമുള്ളവലര  വനിവനിധ  കജഭാലനികേളുലട
അടങലുകേളനില്  ഉളലപടുത്തനി  മസര്  കറഭാള  പ്രകേഭാരലാം  ദനിവസകവതനത്തനില്
നനികയഭാഗനിക്കഭാറുണച്ച്. ഇതച്ച് സനിരലാം തസനികേകേള അലഭാത്തതുലകേഭാണച്ച് എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച്
വഴെനിയുള്ള നനിയമനത്തനിനച്ച് സഭാധുതയനില.



160       കകേരള നനിയമസഭ മഭാര്ചച്ച്  1, 2017

(ബനി)  വനലാം  വകുപനില്  സനിരലാം  തസനികേയനില്  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  ജതീവനക്കഭാര്  ആരുലാം
തലന്ന കജഭാലനി ലചേയ്യുന്നനില. വനിവനിധ കഫഭാറസനി കജഭാലനികേളക്കച്ച് മസ്ദൂര്മഭാരഭായനി 2011
മുതല് 2016 വലര കജഭാലനി ലചേയനിരുന്നവര് ഇകപഭാഴുലാം കജഭാലനി ലചേയ്യുനണച്ച്. 

(സനി)  വനലാം വകുപനില് സനിരലാം തസനികേയനില് ആദനിവഭാസനി വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട
ആരുലാം  തലന്ന  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  അടനിസഭാനത്തനില്  കജഭാലനി  ലചേയ്യുന്നനില.  എന്നഭാല്
മസര് കറഭാള വലവസ പ്രകേഭാരലാം ആദനിവഭാസനി വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവരുലട കസവനവലാം
ലഭലമഭാക്കഭാറുണച്ച്.

(ഡനി) 14  വര്ഷത്തനിലധനികേമഭായനി  തഭാല്ക്കഭാലനികേ കജഭാലനി ലചേയച്ച്  വരുന്നവലര
സനിരലപടുത്തുന്ന കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.

നപ്യൂടനികനഭാ ഒബ്സര്കവററനി കപ്രഭാജക്ടച്ച്

93 (862) ശതീ  .    കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇന്തെലയനിലല  നപ്യൂടനികനഭാ  ഒബ്സര്കവററനി  കപ്രഭാജക്ടനില്  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ
ഏലതലഭാലാം പ്രകദശങ്ങളഭാണച്ച് ഉളലപടനിട്ടുള്ളലതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ; 

(ബനി)  കപ്രഭാജക്ടനിലന്റെ ഉകദ്ദേശലക്ഷലലമന്തെഭാലണന്നച്ച്  വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ  ;  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി) പദതനിലയ സലാംബനനിച റനികപഭാര്ടനിലന്റെ പകേര്പച്ച് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇടുക്കനി  ജനിലയനിലല  കദവനികുളലാം,  ഉടുമ്പനകചേഭാല  എന്നതീ  തഭാലൂക്കുകേളുലട
ചേനില ഭഭാഗങ്ങള ഇന്തെലയനിലല നപ്യൂടനികനഭാ ഒബ്സര്കവററനി കപ്രഭാജക്ടനില് ഉളലപടനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി&സനി) കപ്രഭാജക്ടച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് ഇഇൗ വകുപനില് ലഭലമല.

സലാംസഭാനലത്ത വനഭൂമനി

94 (863) ശതീ  .   പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തച്ച് ആലകേ എത്ര ഏക്കര് വനഭൂമനിയുലണന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  ജനിലയനിലുലാം  എത്ര  ഏക്കര്  വനഭൂമനിയുലണന്നച്ച്  കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ  ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ;

(സനി)  ആലകേ എത്ര ഏക്കര് വനഭൂമനി  കേകയറനിയനിട്ടുലണന്നച്ച്  അറനിയനിക്കുകമഭാ  ;
ഏലതഭാലക്ക ജനിലകേളനിലഭാണച്ച് കേകയറലാം നടന്നനിട്ടുള്ളലതന്നച്ച് ജനില തനിരനിചച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനത്തച്ച് ആലകേ 11,30,941.71  ലഹക്ടര് (27,94,613.50 ഏക്കര്)
വനഭൂമനിയഭാണച്ച് നനിലവനിലുള്ളതച്ച്.

(ബനി) ഉണച്ച്. ജനില തനിരനിച്ചുള്ള വനിശദഭാലാംശലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന :

ക്രമ
നമ്പര്

ജനില വനിസതീര്ണലാം

(ലഹക്ടറനില്) (ഏക്കറനില്)

1 തനിരുവനന്തെപുരലാം 46383.41 114615.73

2 ലകേഭാലലാം 84056.72 207708.36

3 പത്തനലാംതനിട 153379.37 379008.09

4 കകേഭാടയലാം 10084.5 24919.3

5 എറണഭാകുളലാം 82383.02 203572.56

6 ഇടുക്കനി 271372.26 670574.42

7 തൃശ്ശൂര് 102275.17 252727.06

8 പഭാലക്കഭാടച്ച് 152735.64 377417.4

9 മലപ്പുറലാം 72391.81 178883.78

10 കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് 29045.14 71771.99

11 വയനഭാടച്ച് 90704.47 224135.28

12 കേണ്ണൂര് 24157.16 59693.55

13 കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് 11973.04 29585.98

      ആലകേ 1130941.71 2794613.50

(സനി) വനലാം കേകയറലാം 31-3-2016-ലല സഭാറസച്ച് ജനില തനിരനിച്ചുള്ള വനിവരലാം ചുവലട
കചേര്ക്കുന :

ജനില വനലാം
സര്ക്കനിള 

വനലാം
ഡനിവനിഷന

അനധനികൃത വനലാം കേകയറലാം

(ലഹക്ടറനില്) (ഏക്കറനില്)

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

തനിരുവനന്തെപുരലാം തനിരുവനന്തെപുരലാം         ...          ...

പത്തനലാംതനിട കകേഭാന്നനി      10.59      26.17

798/2019
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(1) (2) (3) (4) (5)

ലകേഭാലലാം സകതണ്
സര്ക്കനിള

റഭാന്നനി 1.13 2.79

ലതന്മല 7.24 17.88

ആലകേ 18.96 46.84

എറണഭാകുളലാം
വഹകറഞച്ച്
സര്ക്കനിള

കകേഭാതമലാംഗലലാം 147.6 364.72

കകേഭാടയലാം കകേഭാടയലാം 121.49 304.63

ഇടുക്കനി മൂന്നഭാര് 1099.65 2717.3

മറയൂര് 0.03 0.09

മഭാങളലാം 358.43 1546.08

ആലകേ 1727.20 4932.82

തൃശ്ശൂര് ലസനടല്
സര്ക്കനിള

ചേഭാലക്കുടനി ... ...

എറണഭാകുളലാം തൃശ്ശൂര് 147.04 363.99

മലയഭാറ്റൂര് 129.29 319.47

ആലകേ 276.33 683.46

മലപ്പുറലാം ഇഇൗകസണ്
സര്ക്കനിള 

നനിലമ്പൂര്
കനഭാര്ത്തച്ച്

682.53 1691.78

പഭാലക്കഭാടച്ച് നനിലമ്പൂര്
സഇൗത്തച്ച്

2.11 5.22

പഭാലക്കഭാടച്ച് 190.58 796.08

മണഭാര്ക്കഭാടച്ച് 2700.34 6672.66

ലനന്മഭാറ 244.19 603.39

ആലകേ 3819.75 9769.13

കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് കനഭാര്കത്തണ്
സര്ക്കനിള

കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് 10.4 25.69

വയനഭാടച്ച് വയനഭാടച്ച്
സഇൗത്തച്ച്

1369.29 3798.84
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(1) (2) (3) (4) (5)

കേണ്ണൂര് വയനഭാടച്ച്
കനഭാര്ത്തച്ച്

369.74 1427.52

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് കേണ്ണൂര് 11.02 27.24

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ... 0.00

ആലകേ 1760.45 5279.29

കകേഭാടയലാം ഫതീല്ഡച്ച്
ഡയറക്ടര്,
കകേഭാടയലാം 

ലപരനിയഭാര്
ഇഇൗസച്ച്

0.0061 0.02

ഇടുക്കനി ഇടുക്കനി 5.40 13.36

ആലകേ 5.4061 13.38

തൃശ്ശൂര് വവല്ഡച്ച്
വലഫച്ച്
സര്ക്കനിള,
പഭാലക്കഭാടച്ച്

പതീചനി 193.02 476.95

വയനഭാടച്ച് വയനഭാടച്ച് ... ...

കേണ്ണൂര് ആറളലാം ... ...

ആലകേ 193.02 476.95

              ആലകേ 7801.1161 21201.87

അതനിരപനിള്ളനി ടൂറനിസച്ച് കമഖലയനില് കടഭായച്ച് ലറച്ച് സഇൗകേരലങ്ങള ഏര്ലപടുത്തഭാന
നടപടനി

95 (864) ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അതനിരപനിള്ളനി  ടൂറനിസച്ച്  കമഖലയനില്  കടഭായ് ലറച്ച്  സഇൗകേരലങ്ങലളഭാരുക്കുന്നതനിനച്ച്
സലലാം വനിട്ടു നല്കുന്നതനിനുലാം, കടഭായ് ലറച്ച് സഇൗകേരലങ്ങള ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനുലാം വനലാം
വകുപച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇതനിനഭായനി സമര്പനിചനിട്ടുള്ള അകപക്ഷകേളനില് ആവശലമഭായ നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നനിലവനില് അതനിരപനിള്ളനി, വഭാഴെചഭാല് പനികനികേച്ച് കസഭാട്ടുകേളനില് സതീകേളക്കുലാം
പുരുഷന്മഭാര്ക്കുലാം പ്രകതലകേലാം കടഭായച്ച് ലറച്ച്  സഇൗകേരലങ്ങള ഉണച്ച്.  ആയതച്ച്  വനിപുലതീകേരനി
ക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള വനലാം വകുപച്ച് സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

(ബനി)  അതനിരപനിള്ളനി ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച് പുളനിയനിലപഭാറയനില് നനിലവനിലുള്ള ഒരു
കടഭായച്ച് ലറച്ച് തകേര്ന കപഭായ സലത്തച്ച് ലസമനി ലപര്ലമനന്റെച്ച് ഓകടഭാകമറഡച്ച് കടഭായച്ച് ലറച്ച്
സഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ആവശലലപട  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  അകപക്ഷകേള  ലഭലമഭാകുന്ന
മുറയച്ച് ആവശലലമങനില് കൂടുതല് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 
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വനപ്രകദശത്തച്ച് നടപനിലഭാക്കുന്ന പ്രവൃത്തനികേള 

96 (865) ശതീ  .   ലകേ  .   കുഞനിരഭാമന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനലാം വകുപച്ച്  വനപ്രകദശത്തച്ച് നടപനിലഭാക്കുന്ന പ്രവൃത്തനികേള നനിലവനില്
ഏതു വനിധത്തനിലഭാണച്ച് നടപനിലഭാക്കുന്നലതന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഓകരഭാ കഫഭാറസച്ച് ലറയ്ഞനിനു കേതീഴെനിലുലാം നടപനിലഭാക്കുന്ന പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച്
സനിരമഭായുലാം വര്ഷങ്ങളഭായുലാം ഒകര കേണ്വതീനര് തലന്ന തുടരുന്ന വനിഷയലാം ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇതച്ച്  ബനലപട  ഉകദലഭാഗസര്ക്കുലാം  കേണ്വതീനര്ക്കുലാം  അഴെനിമതനി
നടത്തുന്നതനിനുള്ള സഭാഹചേരലലാം ഉണഭായനിട്ടുള്ളതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  വര്ഷങ്ങളഭായനി  പ്രഭാഥമനികേ  വനിദലഭാഭലഭാസലാം  കപഭാലുലാം  ഇലഭാത്ത  കേണ്വതീനര്മഭാലര
ഉകദലഭാഗസര്  പറനിചച്ച്  പണലാം  ലലകേക്കലഭാക്കുന്ന  സഭാഹചേരലലാം  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനികലക്കഭായനി
കേണ്വതീനര്മഭാലര പ്രദശലത്ത ലബനനിഫനിഷലറനി മതീറനിലാംഗനില് കൂടനിയഭാകലഭാചേന നടത്തനി
കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില് മഭാറന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;  എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വനസലാംരക്ഷണലാം, വനപരനിപഭാലനലാം, കതഭാടങ്ങളുലട പരനിപഭാലനലാം, അഗനി
പ്രതനികരഭാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള,  ലചേറുകേനിട  മരഭാമത്തച്ച്  പണനികേള  എന്നനിവ
കേണ്വതീനര്മഭാര് മുകഖന ലചേയവരുന.  എന്നഭാല് കതഭാടങ്ങളുലട അടച്ചുമുറനി,  വനകേനിട
മരഭാമത്തച്ച്  പണനികേള,  വവദദ്യുത  കേമ്പനികവലനി  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എന്നനിങ്ങലന  വലനിയ
പണലചലവലാം  വവദഗ്ദ്ധലവലാം  ആവശലമഭായ  പ്രവൃത്തനികേള  ലടണര്  വലവസയനില്
കേരഭാറുകേഭാര് മുഖഭാന്തെനിരലാം ലചേയവരുന.

(ബനി) ഉണച്ച്.

(സനി) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ഡനി)  കേണ്വതീനര്  സനിസത്തനില്  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളനില്  ഒരഭാലളയഭാണച്ച്  കേണ്വതീനറഭായനി
ലതരലഞടുക്കുന്നതച്ച്.  വനസലാംരക്ഷണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലുലാം  കതഭാടലാം  പരനിപഭാലന
പ്രവൃത്തനികേളനിലുമുള്ള  വവദഗ്ദ്ധലലത്ത  അടനിസഭാനമഭാക്കനിയഭാണച്ച്  കേണ്വതീനലറ
ലതരലഞടുക്കുന്നതച്ച്.  കേണ്വതീനര്ക്കച്ച്  അടനിസഭാന  വനിദലഭാഭലഭാസ  കയഭാഗലത
നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്നനില.  ഏലതങനിലുലാം  പ്രകദശത്തച്ച്  കേണ്വതീനര്മഭാലര  ഉകദലഭാഗസര്
പറനിചച്ച് പണലാം വകേക്കലഭാക്കുന്ന സഭാഹചേരലമുണഭായതഭായനി ശദയനില്ലപടനിടനില. 
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പടയഭൂമനിയനില് വച്ചുപനിടനിപനിച മരങ്ങളുലട മുറനിച്ചു മഭാറല് 

97 ( T866) ശതീ  .    എസച്ച്  .    രഭാകജന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദവനികുളലാം,  ഉടുമ്പനകചേഭാല  തഭാലൂക്കുകേളനില്  പടയഭൂമനിയനില്  വച്ചുപനിടനിപനിച
മരങ്ങള മുറനിച്ചു മഭാറന്നതുമഭായനി ബനലപടച്ച് മുഖലമനനിയുലട അദലക്ഷതയനില് കചേര്ന്ന
കയഭാഗത്തനിലലടുത്ത തതീരുമഭാനലാം അടനിമറനിക്കലപടുന്നതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങനില്  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങനില്  ആവശലമഭായ
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം  പടയലാം  നല്കുന്നതനിനഭായുള്ള  പ്രധഭാന  പ്രശ്നങ്ങള
ചേര്ച  ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  ബഹു.  മുഖലമനനിയുലട  അദലക്ഷതയനില്  4-1-2017-നച്ച്
കചേര്ന്ന  കയഭാഗത്തനില്  വകനതര  സസകേഭാരല  ഭൂമനിയനിലല  മരലാം  മുറനിക്കുന്നതനിനുള്ള
അനുമതനി സലാംബനമഭായ വനിഷയലാം ചേര്ച ലചേയനിരുന.  ടനി  കയഭാഗത്തനില് വകനതര
സസകേഭാരല  ഭൂമനിയനിലല  മരലാംമുറനി  സലാംബനനിച  വനിഷയത്തനില്  28  ഇനലാം  മരങ്ങള
മുറനിക്കുന്നതനിനച്ച്  വനലാംവകുപനിലന്റെ  അനുമതനി  ആവശലമനിലലന്ന  അവസ  നനിലനനിര്ത്തഭാന
ധഭാരണയഭായനി. ഇഇൗ തതീരുമഭാനലാം അടനിമറനിക്കലപടതഭായനി ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി) ബഭാധകേമല.

വനലമൃഗങ്ങളമൂലമുള്ള നഭാശനഷ്ടങ്ങള 

98 (867) ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനച്ച് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേര്ണഭാടകേ  വനഭാതനിര്ത്തനികേളനില്  നനിനലാം  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനിലയനിലല  കഹഭാസ്ദുര്ഗ്ഗച്ച്
തഭാലൂക്കനില്ലപട  പഭാലഭാവയല്,  ലകേഭാന്നക്കഭാടച്ച്  ഉളലപലടയുള്ള  പ്രകദശങ്ങളനികലക്കച്ച്
വനല മൃഗങ്ങള ഇറങ്ങനിവന്നച്ച് വലഭാപകേമഭായ കതഭാതനില് നഭാശനഷ്ടങ്ങള വരുത്തുന്നതച്ച്
ശഭാശസതമഭായനി  പരനിഹരനിക്കഭാന  എലന്തെങനിലുലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കേര്ണഭാടകേ  വനഭാതനിര്ത്തനികേളനില്  നനിനലാം  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനിലയനിലല  കഹഭാസ്ദുര്ഗ്ഗച്ച്
തഭാലൂക്കനില്ലപട  പഭാലഭാവയല്,  ലകേഭാന്നക്കഭാടച്ച്  ഉളലപലടയുള്ള  പ്രകദശങ്ങളനികലയച്ച്
വനലമൃഗങ്ങള ഇറങ്ങനിവന്നച്ച്  വലഭാപകേമഭായ കതഭാതനില് നഭാശനഷ്ടങ്ങള വരുത്തുന്നതച്ച്
ശഭാശസതമഭായനി പരനിഹരനിക്കഭാന ചുവലട പറയുന്ന പ്രതനികരഭാധ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു
വരുന.  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനിലയനിലല  കഹഭാസ്ദുര്ഗ്ഗച്ച്  തഭാലൂക്കച്ച്  വനിഭജനിചച്ച്  പുതുതഭായനി

T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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രൂപലാംലകേഭാണ ലവള്ളരനിക്കുണച്ച് തഭാലൂക്കനിലല ശനിവഗനിരനിമ മുതല് ഏലപടയലാം വലര ഒരു
കേനികലഭാമതീററുലാം ഏലപടയലാം മുതല് മരുകതഭാലാംതടച്ച് വലര ഒരു കേനികലഭാമതീററുലാം കകേഭാടലാംകചേരനി
മുതല് സനിസനികഗറച്ച് വലര 0.5 കേനികലഭാമതീററുലാം നതീളത്തനില് നബഭാര്ഡച്ച് സഹഭായകത്തഭാലട
ആന  പ്രതനികരഭാധ  മതനില്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  തുടങ്ങനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇഇൗ  പ്രവൃത്തനി
പഭാലഭാവയല്-ലകേഭാന്നക്കഭാടച്ച്  പ്രകദശങ്ങലള  വനലമൃഗ  ആക്രമണങ്ങളനില്  നനിന്നച്ച്
ഭഭാഗനികേമഭായനി  സലാംരക്ഷനിക്കഭാന പരലഭാപ്തമഭാണച്ച്.  2013-14  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില്
13.5 കേനികലഭാമതീററുലാം 2014 -15 വര്ഷത്തനില് 23 കേനികലഭാമതീററുലാം 2015-16 വര്ഷത്തനില്
13  കേനികലഭാമതീററുലാം  സഇൗകരഭാര്ജ്ജകവലനി  ജനിലയുലട  വനിവനിധ  ഭഭാഗങ്ങളനില്
നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണച്ച്.

കേഭാടഭാനശലലലാം തടയഭാന നടപടനി 

99 (868) ശതീ  .   ലകേ  .   കുഞനിരഭാമന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് കഫഭാറസച്ച് ലറയനിഞനിനച്ച് കേതീഴെനിലല വനിവനിധ പ്രകദശങ്ങളനില്
കേഭാടഭാനകേള കേഭാര്ഷനികേവനിളകേള വലഭാപകേമഭായനി നശനിപനിക്കുന്ന വനിഷയലാം ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) ഇതച്ച് തടയുന്നതനിനച്ച് ഈ കമഖലയനില് കൂടുതല് സരക്ഷ ഏര്ലപടുത്തുന്ന
വനിഷയലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാ ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)   കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനിലയനിലല  അതനിര്ത്തനി  പ്രകദശത്തുള്ള  കേര്ണഭാടകേ
സലാംസഭാനലത്ത  വനപ്രകദശങ്ങളനില്  നനിന്നച്ച്  കേഭാടഭാനകേളനിറങ്ങനി  കേഭാര്ഷനികേ  വനിളകേളക്കച്ച്
നഭാശനഷ്ടമുണഭാക്കുന്നതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  ഇതച്ച്  തടയുന്നതനിനഭായനി  വനഭാതനിര്ത്തനിയനില്  തലപകചരനി  മുതല്
ഒഡലഭാനടുക്ക വലര  0.4  കേനികലഭാമതീററുലാം  ഒഡലഭാനടുക്ക മുതല് ഗുഡഡുക്ക വലര  1.05
കേനികലഭാമതീറര്  നതീളത്തനിലുലാം  നബഭാര്ഡനിലന്റെ  സഹഭായകത്തഭാലട  ആന  പ്രതനികരഭാധ
മതനില് നനിര്മ്മേഭാണലാം തുടങ്ങനിയനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത  49.50  കേനികലഭാമതീറര്  സഇൗകരഭാര്ജ്ജ
കവലനി  ജനിലയുലട  വനിവനിധ  ഭഭാഗങ്ങളനില്  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണച്ച്.  വനത്തനിനച്ച്  ലവളനിയനില്
വരുന്ന  മൃഗങ്ങലള  തനിരനിചച്ച്  വനത്തനിനുള്ളനികലയച്ച്  കേയറനി  വനിടുന്നതനിനഭാവശലമഭായ
നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ഡനിവനിഷലന്റെ  കേതീഴെനില്,  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്
ലറയനിഞനില് ഒരു റഭാപനിഡച്ച് ലറകസഭാണ്സച്ച് ടതീലാം പ്രവര്ത്തനിച്ചു വരുന. 

വനലജതീവനി സകങതങ്ങളനില് പ്രകൃതനി പഠന ക്ലഭാസ്സുകേള 

100 (869) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനലാം  വകുപനിനുകേതീഴെനില്  വനലജതീവനി  സകങതങ്ങളനില്  പ്രകൃതനി  പഠന
ക്ലഭാസ്സുകേള സലാംഘടനിപനിക്കുനകണഭാ ;
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(ബനി) ഉലണങനില് ഏലതലഭാലാം സകങതങ്ങളനിലഭാലണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രകൃതനി  പഠന  ക്ലഭാസ്സുകേള  സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിലന്റെ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
എലന്തെലഭാലാം എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വനലജതീവനി സകങതങ്ങളനില് പ്രകൃതനി പഠന ക്ലഭാസ്സുകേള സലാംഘടനിപനിക്കുനണച്ച്.

(ബനി) 1. ലനയഭാര് (ലനയഭാര് വവല്ഡച്ച് വലഫച്ച് സഭാങ്ചേസറനി)

2. കപപഭാറ (കപപഭാറ വവല്ഡച്ച് വലഫച്ച് സഭാങ്ചേസറനി)

3. ലതന്മല (ലശന്തുരുണനി വവല്ഡച്ച് വലഫച്ച് സഭാങ്ചേസറനി)

4. കതക്കടനി (ലപരനിയഭാര് വടഗര് റനിസര്വച്ച്)

5. മൂന്നഭാര് (ഇരവനികുളലാം നഭാഷണല് പഭാര്ക്കച്ച്)

6. ചേനിന്നഭാര് (ചേനിന്നഭാര് വവല്ഡച്ച് വലഫച്ച് സഭാങ്ചേസറനി)

7. ലവള്ളപഭാറ (ഇടുക്കനി വവല്ഡച്ച് വലഫച്ച് സഭാങ്ചേസറനി)

8. തകടക്കഭാടച്ച് (തകടക്കഭാടച്ച് കബര്ഡച്ച് സഭാങ്ചേസറനി)

9. ചേനിമ്മേനിനനി (ചേനിമ്മേനിനനി വവല്ഡച്ച് വലഫച്ച് സഭാങ്ചേസറനി)

10. പതീചനി (പതീചനി-വഭാഴെഭാനനി വവല്ഡച്ച് വലഫച്ച് സഭാങ്ചേസറനി)

11. പറമ്പനിക്കുളലാം (പറമ്പനിക്കുളലാം വടഗര് റനിസര്വച്ച്)

12. മുക്കഭാലനി (വസലന്റെച്ച് വഭാലനി നഭാഷണല് പഭാര്ക്കച്ച്)

13. മുത്തങ്ങ (വയനഭാടച്ച് വവല്ഡച്ച് വലഫച്ച് സഭാങ്ചേസറനി)

14. ലചേതലത്തച്ച് (വയനഭാടച്ച് വവല്ഡച്ച് വലഫച്ച് സഭാങ്ചേസറനി)

15. കതഭാല്ലപടനി (വയനഭാടച്ച് വവല്ഡച്ച് വലഫച്ച് സഭാങ്ചേസറനി)

16. ആറളലാം (ആറളലാം വവല്ഡച്ച് വലഫച്ച് സഭാങ്ചേസറനി)

(സനി)  വനലാം  വകുപച്ച്,  തനിരുവനന്തെപുരലാം,  ലശന്തുരുണനി,  ലപരനിയഭാര്  ഇഇൗസച്ച്,
ലപരനിയഭാര്  ലവസച്ച്,  ഇടുക്കനി,  മൂന്നഭാര്,  പതീചനി,  പറമ്പനിക്കുളലാം,  വസലന്റെച്ച്  വഭാലനി,
വയനഭാടച്ച്,  ആറളലാം എന്നതീ വവല്ഡച്ച് വലഫച്ച് വഭാര്ഡനമഭാരുലട നനിയനണത്തനില്
കകേരളത്തനിലല വനലജതീവനി സകങതങ്ങളനില്,  പ്രകൃതനി പഠന കേലഭാമ്പുകേള ഫണനിലന്റെ
ലഭലതയനുസരനിചച്ച്  നടത്തനിവരുനണച്ച്.  അരദനിവസലാം  (എല്.ലകേ.ജനി.,  യു.ലകേ.ജനി.,
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എല്.പനി.എസച്ച്.-ലല  കുടനികേളക്കച്ച്),  ഒരു  ദനിവസലാം,  രണ്ടു  ദനിവസലാം,  മൂന്നച്ച്  ദനിവസലാം
വദര്ഘലമുള്ള  കേലഭാമ്പുകേളഭാണച്ച്  നടത്തുന്നതച്ച്.  സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകൃത  വനിദലഭാലയങ്ങളുലട
തലവന്മഭാര്  പരനിസനിതനി  കേലഭാമ്പുകേളനില്  പലങടുക്കുന്നതനിനുള്ള  അകപക്ഷ  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട
കഫഭാറത്തനില്  ബനലപട  വവല്ഡച്ച്  വലഫച്ച്  വഭാര്ഡന/ലഡപപ്യൂടനി  ഡയറക്ടര്
എന്നനിവര്ക്കഭാണച്ച്  സമര്പനികക്കണതച്ച്.  പരമഭാവധനി  40  കപര്ക്കച്ച്  ഓകരഭാ  കേലഭാമ്പനിലുലാം
പലങടുക്കഭാവന്നതഭാണച്ച്.  ലഭനിക്കുന്ന  അകപക്ഷ  മുനഗണനഭാക്രമലാം  അനുസരനിചച്ച്
അരദനിവസലാം മുതല് 3  ദനിവസലാം വലര വദര്ഘലമുള്ള കേലഭാമ്പുകേളഭാവലാം അനുവദനിക്കുകേ.
അതതു വനലജതീവനി  സകങതകത്തഭാടച്ച്  കചേര്നള്ള പ്രകദശങ്ങളനിലല അകപക്ഷകേര്ക്കച്ച്
മുനഗണന  ഉണഭായനിരനിക്കുലാം.  മഭാധലമ  പ്രവര്ത്തകേര്,  ചേഭാരനിറബനിള,  ഗവലണ്മെന്റെനിതര
യുവജന  സലാംഘടനകേള  എന്നനിവര്  പ്രനിനസനിപല്  ചേതീഫച്ച്  കഫഭാറസച്ച്  കേണ്സര്കവറര്ക്കച്ച്
(വനലജതീവനി  വനിഭഭാഗലാം)  അകപക്ഷ  സമര്പനികക്കണതഭാണച്ച്.  ജനിലഭാ,  കബഭാക്കച്ച്,  പഞഭായത്തച്ച്
അലാംഗങ്ങള,  കകേഭാര്പകറഷന,  മുനനിസനിപല്  കേഇൗണ്സനിലര്മഭാര്  എന്നനിവര്  അതതച്ച്
വവല്ഡച്ച് വലഫച്ച് വഭാര്ഡനമഭാര്/ലഡപപ്യൂടനി ഡയറക്ടര് എന്നനിവര്ക്കഭാണച്ച് അകപക്ഷ
സമര്പനികക്കണതച്ച്.  അകപക്ഷ  ഒരു  മഭാസലാം  മുകമ്പ  സമര്പനികക്കണതഭാണച്ച്.  അകപക്ഷയുലട
മഭാതൃകേ  വനലാം  വകുപനിലന്റെ  ലവബ്വസറഭായ  www.keralaforest.gov.in-ല്
ലഭലമഭാണച്ച്. 

വനലമൃഗങ്ങള കൃഷനി നശനിപനിക്കുന്നതച്ച് തടയഭാനുള്ള മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള 

101 (870)  ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനച്ച്
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

വനലമൃഗങ്ങള കൂടകത്തഭാലട  നഭാടനിലലത്തനി കൃഷനി നശനിപനിക്കുകേയുലാം നഭാടനിലുളള
വളര്ത്തുമൃഗങ്ങളക്കുലാം മനുഷലര്ക്കുലാം ഭതീഷണനി ആവകേയുലാം ലചേയ്യുന്നതു തടയുന്നതനിനച്ച്
പുതുതഭായനി എലന്തെങനിലുലാം മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

വനലമൃഗങ്ങള  കൂടകത്തഭാലട നഭാടനിലലത്തനി കൃഷനി നശനിപനിക്കുകേയുലാം നഭാടനിലുള്ള
വളര്ത്തുമൃഗങ്ങളക്കുലാം മനുഷലര്ക്കുലാം ഭതീഷണനി ആവകേയുലാം ലചേയ്യുന്നതു തടയുന്നതനിനച്ച്
നനിലവനില് അവലലാംബനിച്ചു വരുന്ന മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള കൂടഭാലത പുതനിയതഭായനി പഞഭായത്തച്ച്/
മുനനിസനിപഭാലനിറനി  തലത്തനില്  ജനജഭാഗതഭാ  സമനിതനികേള  രൂപതീകേരനിച്ചുലകേഭാണച്ച്
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണച്ച്.  7-2-2017-ലല സ.ഉ. (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  51/2017/വനലാം പ്രകേഭാരലാം
മനുഷല-വനലമൃഗ  സലാംഘര്ഷലാം  ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  പഞഭായത്തച്ച്/മുനനിസനിപഭാലനിറനി
തലത്തനില് തകദ്ദേശതീയരുലാം,  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുലാം  വനലാം വകുപ്പുകദലഭാഗസരുലാം കചേര്നള്ള ഒരു
സമനിതനിയഭാണച്ച് ടനി ജനജഭാഗതഭാ സമനിതനി. കൂടഭാലത ജനവഭാസ കമഖലയനില് ആനകയഭാ
മറച്ച്  വനലജതീവനികേകളഭാ  കേടന്നനിട്ടുള്ളതഭായനി  അറനിഞഭാല്,  പ്രകദശവഭാസനികേളുലട
ലമഭാവബല്  കഫഭാണുകേളനികലയച്ച്  എസച്ച്.എലാം.എസച്ച്.  മുഖഭാന്തെരലാം  അറനിയനിപച്ച്  നല്കേനി
അപകേടലാം കുറയഭാനുള്ള  Early  Warning SMS Alert  System  നടപനിലഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുമുണച്ച്. ഇതച്ച് മൂന്നഭാര്, വയനഭാടച്ച്, ആറളലാം കമഖലകേളനില് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്. 
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വനലമൃഗങ്ങള ജനവഭാസ കകേന്ദ്രങ്ങളനികലയച്ച് പലഭായനലാം നടത്തുന്നതച്ച് 

102 (871) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന :
ശതീമതനി ഇ  .   എസച്ച്  .   ബനിജനികമഭാള :
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   വടസണ് മഭാസര് :
ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) അതനികേഠനിനമഭായ കവനല് കേഭാരണവലാം ഭക്ഷണ ലഭലതയുലട കുറവനിനഭാലുലാം
വനലമൃഗങ്ങള  ജനവഭാസ  കകേന്ദ്രങ്ങളനികലക്കച്ച്  പലഭായനലാം  നടത്തുന്നതച്ച്  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനച്ച്
സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള മുനകേരുതലുകേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നടപ്പുവര്ഷലാം  വനലമൃഗങ്ങളുലട  കേടനകേയറത്തഭാല്  എത്രമഭാത്രലാം  കൃഷനി
നശനിചനിട്ടുലണന്നച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  വനലമൃഗങ്ങളുലട കേടനകേയറത്തഭാല് കൃഷനിയുലാം,  വതീടുലാം  നഷ്ടലപടവര്ക്കച്ച്
എലന്തെഭാലക്ക സഹഭായങ്ങളഭാണച്ച് സര്ക്കഭാര് നല്കനിയലതന്നച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) അതനികേഠനിനമഭായ കവനല് കേഭാരണവലാം ഭക്ഷണ ലഭലതയുലട കുറവനിനഭാലുലാം
വനലമൃഗങ്ങള  ജനവഭാസ  കകേന്ദ്രങ്ങളനികലയച്ച്  പലഭായനലാം  നടത്തുന്നതച്ച്  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
വനത്തനിനുള്ളനില്  തടയണകേളുലാം  കുളങ്ങളുലാം  നനിര്മ്മേനിചച്ച്  ജലലഭലത  ഉറപ്പുവരുത്തുനണച്ച്.
ഭക്ഷണ ലഭലതയഭായനി വയലുകേളുലട പരനിപഭാലനലാം, അധനിനനികവശ സസലങ്ങള നതീക്കലാം
ലചേയല്  തുടങ്ങനിയ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ലചേയവരുനണച്ച്.  കൂടഭാലത  കസഭാളഭാര്  പവര്
ലഫനസനിലാംഗച്ച്,  ആന  പ്രതനികരഭാധ  മതനില്,  ആനപ്രതനികരഭാധ  കേനിടങ്ങച്ച്  എന്നനിവ
നനിര്മ്മേനിക്കുകേയുലാം  എലനിഫന്റെച്ച്  കസറനിലാംഗച്ച്  വഭാചര്മഭാര്,  റഭാപനിഡച്ച്  ലറകസഭാണ്സച്ച്  ടതീലാം
എന്നനിവയുലട  കസവനലാം  ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുനണച്ച്.  മനുഷല-വനലജതീവനി  സലാംഘര്ഷലാം
രൂക്ഷമഭായ കമഖലകേളനില് സമകയഭാചേനിതമഭായനി പ്രവര്ത്തനിചച്ച് സലാംഘര്ഷലാം ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്
പഞഭായത്തച്ച്/മുനനിസനിപഭാലനിറനി  തലത്തനില്  ജനജഭാഗതഭാ  സമനിതനികേള  രൂപതീകേരനിചച്ച്
പ്രതനികരഭാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തുവഭാനുള്ള നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

(ബനി)  നടപ്പുവര്ഷലാം  വനലമൃഗങ്ങളുലട  കേടനകേയറത്തഭാല്  സലാംസഭാനത്തച്ച്
ഏകേകദശലാം 3700 ലഹക്ടകറഭാളലാം കൃഷനിയുലാം കൂടഭാലത ഒറലപട സലാംഭവങ്ങളനിലഭായനി വഭാഴെ,
മരചതീനനി, ലതങ്ങച്ച്, കേവങ്ങച്ച്, കേഭാപനി, കുരുമുളകേച്ച് എന്നതീ ഫലവൃക്ഷങ്ങളുലാം നശനിചനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  വനലമൃഗങ്ങളുലട  കേടനകേയറത്തഭാല്  കൃഷനിയുലാം  വതീടുലാം  നഷ്ടലപടവര്ക്കച്ച്
ജനി.ഒ.(എലാംഎസച്ച്.)  നമ്പര്32/2013/വനലാം  തതീയതനി  22-3-2013,   ജനി.ഒ.(എലാംഎസച്ച്.)
നമ്പര്  96/2014/വനലാം തതീയതനി  17-11-2014,  ജനി.ഒ.(എലാംഎസച്ച്.)  നമ്പര്  02/2015/
വനലാം തതീയതനി  8-1-2015  എന്നനിവയനില് നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള പ്രകേഭാരലാം
ധനസഹഭായലാം നല്കേനി വരുന.
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വനലജതീവനികേളുലട ആക്രമണലാം 

103  (872)  ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനിഞ  ഒരു  വര്ഷലാം  വനലജതീവനികേളുലട  ആക്രമണത്തനില്  എത്ര  ആളുകേള
സലാംസഭാനത്തച്ച് മരണമടഞനിട്ടുണച്ച് ; ഇവരനില് വനലാം വകുപച്ച് ജതീവനക്കഭാര് എത്രയുണച്ച് ;

(ബനി)  വനലജതീവനികേളുലട  ആക്രമണത്തനില്  ലകേഭാലലപടവര്ക്കച്ച്  ധനസഹഭായലാം
നല്കേനിവരുനകണഭാ ;  ഉലണങനില് ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുന്നതനിലന്റെ മഭാനദണ്ഡലാം
എന്തെഭാണച്ച് ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഴെനിഞ ഒരു വര്ഷലാം വനലജതീവനികേളുലട ആക്രമണത്തനില് 114 ആളുകേള
സലാംസഭാനത്തച്ച് മരണമടഞനിട്ടുണച്ച്. ഇവരനില് ഒരു വനലാം വകുപച്ച് ജതീവനക്കഭാരന ഉണച്ച്.

(ബനി) വനലജതീവനികേളുലട ആക്രമണത്തനില് ലകേഭാലലപടുന്നവരുലട ആശനിതര്ക്കച്ച്
17-11-2014-ലല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവച്ച്  ജനി.ഒ.(എലാംഎസച്ച്.)  നമ്പര്  96/2014/വനലാം
പ്രകേഭാരലാം  5  ലക്ഷലാം രൂപ ധനസഹഭായലാം  നല്കേനി  വരുനണച്ച്.  കേഭാടനിനച്ച്  പുറത്തുവചച്ച്
പഭാമ്പുകേടനികയറച്ച്  മരനിക്കുന്നവരുലട  ആശനിതര്ക്കച്ച്  1  ലക്ഷലാം  രൂപ  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം
നല്കേനി വരുന. 1980-ലല 'The Kerala Rules for Compensation to Victims of
Attack by Wild Animals' പ്രകേഭാരമഭാണച്ച് നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം നല്കനി വരുന്നതച്ച്. 

വനലജതീവനികേളഭാല് കൃഷനിനഭാശലാം സലാംഭവനിചവര്ക്കച്ച് നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം 

104 (873) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന :
ശതീ  .   കമഭാനസച്ച്  കജഭാസഫച്ച് :
ശതീ  .   സനി  .   എഫച്ച്  .   കതഭാമസച്ച് :
കഡഭാ  .   എന  .   ജയരഭാജച്ച് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് വനവലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വനലമൃഗങ്ങള വനഭാതനിര്ത്തനികയഭാടച്ച് കചേര്നള്ള കൃഷനിയനിടങ്ങളനില് കേടന്നച്ച്
വര്ദനിച  കതഭാതനില്  കൃഷനിയനിടങ്ങള  നശനിപനിചച്ച്  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  വനസഭാമ്പത്തനികേ
ബഭാധലത ഉണഭാക്കുന്നതഭായ സലാംഗതനി സര്ക്കഭാര് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തച്ച് ഇപ്രകേഭാരലാം കൃഷനിനഭാശലാം സലാംഭവനിച കകേസകേള ആലകേ
എത്രയഭാലണന്നച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വരളചയുലട കേഭാഠനിനലലാം വര്ദനിക്കുന്നതുമൂലമുള്ള കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയുലട
പ്രതനിസനനികേളക്കനിടയനില്  ഇപ്രകേഭാരമുള്ള  കൃഷനി  നഭാശങ്ങളക്കച്ച്  അര്ഹമഭായ  നഷ്ട
പരനിഹഭാരലാം നല്കുന്നതനിനച്ച് പ്രകതലകേഭാനുമതനി നല്കേനി ഉത്തരവഭാകുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.  സലാംസഭാനത്തച്ച്  വനഭാതനിര്ത്തനി  പങനിടുന്ന കമഖലയനിലുള്ള
മനിക്ക ജനിലകേളനിലുലാം കൃഷനിയനിടങ്ങളനില് വനലമൃഗങ്ങള നഭാശലാം വനിതയ്ക്കുനണച്ച്.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയനിട്ടുള്ള കൃഷനിനഭാശലാം സലാംഭവനിച കകേസ്സുകേള തഭാലഴെ
പറയുലാം പ്രകേഭാരമഭാണച്ച്.

ക്രമ
നമ്പര്

വര്ഷലാം റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയ കകേസ്സുകേള
(എണലാം)

1 2009-10 2846

2 2010-11 3447

3 2011-12 6426

4 2012-13 6355

5 2013-14 7416

6 2014-15 8200

7 2015-16 6010

(സനി)  വനലമൃഗശലലത്തനില് കൃഷനിനഭാശലാം സലാംഭവനിക്കുന്ന കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് അനുവദനതീയമഭായ
നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം നല്കേനി വരുനണച്ച്. 8-1-2015-ലല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവച്ച് (എലാംഎസച്ച്.)
നമ്പര് 02/2015/വനലാം പ്രകേഭാരമഭാണച്ച് നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം കേണക്കഭാക്കുന്നതച്ച്.

അസഖലാം ബഭാധനിചതുലാം ചേത്തതുമഭായ ഇറചനിയുലടയുലാം കകേഭാഴെനിയുലടയുലാം കേടത്തച്ച് 

105 (874) ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസദ്ദേതീന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനന്തെപുരത്തച്ച് തമനിഴ് നഭാടച്ച് അതനിര്ത്തനിയഭായ പഭാറശഭാലയ്ക്കു സമതീപലാം
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  പരനികശഭാധഭാന  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ  മഇൗനഭാനുവഭാദത്തനില്
തമനിഴ് നഭാടനില്  നനിനലാം  അസഖലാം  ബഭാധനിചതുലാം  ചേത്തതുമഭായ  (സനഭാമനി  ചേനിക്കന)  ഇറചനിയുലാം,
കകേഭാഴെനികേളുലാം കേടത്തുന്നതഭായ റനികപഭാര്ടച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ, വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഇത്തരലാം  കകേഭാഴെനി  ഇറചനി  കകേരളത്തനികലക്കച്ച്  കേടത്തുന്നതച്ച്  തടയുവഭാൻ
ഉത്തരവഭാദലപട  തനിരുവനന്തെപുരത്തച്ച്  പഭാറശഭാലയ്ക്കു  സമതീപമുളള  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ
പരനികശഭാധനഭാ  വനിഭഭാഗലാം  ഓഫതീസനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലത്തക്കുറനിചച്ച്  വകുപച്ച്  കമലധനികേഭാരനികേള
വനിലയനിരുത്തല് നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് അകതക്കുറനിചച്ച് വനിശദതീകേരണലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  ഇറചനിയഭാണച്ച്  സലാംസഭാനലത്ത  നഗരങ്ങളനിലല  കഹഭാടലുകേളനില്
എത്തുന്നലതന്നതനിനഭാല് അവ പരനികശഭാധനിചച്ച് സതസരനടപടനി വകേലക്കഭാളകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി)  വനിലയനിരുത്തല്  നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  അനല  സലാംസഭാനങ്ങളനില്  നനിനലാം
ലകേഭാണ്ടുവരുന്ന  പക്ഷനി  മൃഗഭാദനികേളുലടയുലാം  സലാംസരനിച  കകേഭാഴെനിയനിറചനിയുലടയുലാം  പരനികശഭാധന
ലചേക്കച്ച്  കപഭാസനില്  നടത്തുനണച്ച്.  മൃഗങ്ങളുലട  ഉറവനിടസലങ്ങളനിലല  ലവററനിനറനി
കഡഭാക്ടര്  നല്കുന്ന  സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്  പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം  ആകരഭാഗല  സനിതനി
നനിരതീക്ഷനിക്കുകേയുലാം  കൂടുതല്  പരനികശഭാധന ആവശലമുലണന വനിലയനിരുത്തുന്നവലയ
പ്രകതലകേമഭായനി നനിരതീക്ഷനിചച്ച് ആകരഭാഗലമുള്ളവലയ മഭാത്രലാം കേടത്തനിവനിടുകേയുലാം ലചേയ്യുന.
അസഖമുള്ള  പക്ഷനിക്കൂടങ്ങലള  സലാംസഭാനത്തച്ച്  പ്രകവശനിപനിക്കഭാലത  ഉറവനിട  സഭാനകത്തയച്ച്
മടക്കനി  അയയ്ക്കുന.  ലചേക്കച്ച്  കപഭാസ്റ്റുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  വകുപച്ച്  കമലധനികേഭാരനികേള
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  ലചേക്കച്ച് കപഭാസ്റ്റുകേളുലട പ്രവര്ത്തന റനികപഭാര്ടച്ച് ആധഭാരമഭാക്കനി
എലഭാ മഭാസകയഭാഗങ്ങളനിലുലാം  ചേര്ചകേളുലാം വനിലയനിരുത്തലുകേളുലാം നടത്തുന.

(സനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

തഭാറഭാവച്ച് കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം 

106 (875) ശതീ  .   കതഭാമസച്ച് ചേഭാണനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കുടനഭാടനിലല കേർഷകേർ കനരനിടുന്ന ദുരനിതങ്ങള പരനിഹരനിക്കഭാന സസതീകേരനിച്ചു
വരുന്ന നടപടനികേൾ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  കരഭാഗലാംമൂലലാം  വലനിയ  നഷ്ടലാം  കനരനിട  തഭാറഭാവച്ച്  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  നല്കേനിയ
നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം സലാംബനനിചച്ച്  വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  കരഭാഗലാംമൂലലാം  തഭാറഭാവച്ച്  കൃഷനി  പ്രതനിസനനിയനിലഭായ  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  നഷ്ട
പരനിഹഭാരകത്തഭാലടഭാപലാം  തഭാറഭാവച്ച്  വളര്ത്തലനിനച്ച്  കൂടുതല്  ധനസഹഭായലാം  നല്കുന്നതനിനച്ച്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനത്തച്ച് തഭാറഭാവച്ച് വളര്ത്തുന്ന കേര്ഷകേരുലട വനിവരങ്ങള കേര്ഷകേ
രജനികസഷന  വഴെനി  farmer.ahdkerala.in എന്ന  ലവബ്വസറനില്  അപച്ച് കലഭാഡച്ച്
ലചേയലപട്ടു.  കുടനഭാടന കമഖലയനിലല  541  തഭാറഭാവച്ച് കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് മൂന്നച്ച് ദനിവസലത്ത
പ്രഭാകയഭാഗനികേ  പരനിശതീലനവലാം  23  കപര്ക്കച്ച്  ഹഭാചറനി  മഭാകനജച്ച് ലമന്റെനില്  പ്രകതലകേ
പരനിശതീലനവലാം നല്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  പതനിമൂന്നഭാലാം ധനകേഭാരല കേമ്മേതീഷന കുടനഭാടച്ച് പഭാകക്കജച്ച്
പദതനിയനില്ലപടുത്തനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന  ഡക്കച്ച്  മഭാര്ക്കറനിലാംഗച്ച്  പദതനിയുലട  5
യൂണനിറകേള ആലപ്പുഴെ ജനിലയനില് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി 35 ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിചച്ച്
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നല്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  തഭാറഭാവച്ച്  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  അപകേട  ഇനഷസറനസലാം  തഭാറഭാവനിനച്ച്
ഇനഷസറനസലാം ഉളലപട  പുതനിയ ലപ്രഭാകപഭാസല് നല്കുന്നതനിനഭായനി  കദശസഭാല്കൃത
കേമ്പനനികേളുമഭായനി  ചേര്ച  നടത്തുകേയുണഭായനി.  ആലപ്പുഴെ  ജനിലയനിലല  മലങഭാമ്പച്ച്
ലവററനിനറനി കപഭാളനിക്ലനിനനിക്കനികനഭാടനുബനനിച ലകേടനിടത്തനില് മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപച്ച്
ഡയറക്ടറുലട  കനരനിട്ടുള്ള  നനിയനണത്തനിലുലാം  ഭരണപരമഭായ  അധനികേഭാരകത്തഭാലടയുലാം
12.75  ലക്ഷലാം  രൂപ  ലചേലവനില്  ഏകേജഭാലകേ  സലാംവനിധഭാനലാം  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.
കുടനഭാടനിലല  പരമ്പരഭാഗത  കേര്ഷകേര്  ഉളലപലടയുള്ള  തഭാറഭാവച്ച്  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്
കമഖലയുമഭായനി ബനലപട എലഭാ സര്ക്കഭാര് കസവനങ്ങളുലാം ഇഇൗ കകേന്ദ്രത്തനില് നനിനലാം
ലഭലമഭാക്കുവഭാനഭാണച്ച്  ഇതുലകേഭാണച്ച്  ലക്ഷലമനിടുന്നതച്ച്.  കരഭാഗ  പ്രതനികരഭാധ അടനിസഭാന
സഇൗകേരല  വനികേസനലാം,  തഭാറഭാവച്ച്  ഉല്പന്ന  വനിപണന  പദതനികേള  എന്നനിവ  ഒരു
കുടക്കതീഴെനില് ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതച്ച്  തഭാറഭാവച്ച്  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  സമയലഭാഭവലാം  സഭാമ്പത്തനികേ
ലഭാഭവലാം ലമചലപട കസവനവലാം ഉറപച്ച്  വരുത്തുലാം.  തഭാറഭാവച്ച്  വളര്ത്തല് കമഖലയനില്
സജതീവ  ശദ  നല്കുകേയുലാം  പുതനിയ  വനികേസകനഭാന്മുഖ  പദതനികേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിലന്റെയുലാം
ഭഭാഗമഭായനി  തനിരുവല  മഞഭാടനിയനില്  3.13  കകേഭാടനി  രൂപ  ലചേലവനില്  ഒരു  ഡക്കച്ച്
ലടയനിനനിലാംഗച്ച്  ഇനസനിറപ്യൂടച്ച്,  തഭാറഭാവച്ച്  ഹഭാചറനി,  തഭാറഭാവച്ച്  ബ്രൂഡര്  സഇൗകേരലങ്ങള
എന്നനിവ ഒരുക്കുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള അന്തെനിമ ഘടത്തനിലഭാണച്ച്.

(ബനി)   2016-ല്  ആലപ്പുഴെ,  കകേഭാടയലാം  എന്നതീ  ജനിലകേളനില്  തഭാറഭാവകേളനില്  ബഭാധനിച
പക്ഷനിപനനിയുമഭായനി ബനലപടച്ച് ആലപ്പുഴെ ജനിലയനില് 97 കേര്ഷകേരുലടയുലാം കകേഭാടയലാം
ജനിലയനിലല  41  കേര്ഷകേരുലടയുലാം  ആലകേ  745345  തഭാറഭാവകേള  ചേത്തതനിലന്റെയുലാം
152313  മുടകേള  നശനിപനിചതനിലന്റെയുലാം  നഷ്ടപരനിഹഭാരത്തുകേയഭായ  1183,3865  രൂപ
രണച്ച്  ജനിലകേളനിലല  ബനലപട  ഉകദലഭാഗസര്ക്കച്ച്  വകേമഭാറനിയനിട്ടുണച്ച്.  രണച്ച്
മഭാസത്തനിനുമുകേളനില് പ്രഭായമുള്ള തഭാറഭാവകേള 200 രൂപയുലാം രണച്ച് മഭാസത്തനിനച്ച് തഭാലഴെ
പ്രഭായമുള്ളവയച്ച്  100  രൂപയുലാം മുടക്കുഞ്ഞുങ്ങള/മുടയച്ച്  5  രൂപയുമഭാണച്ച്  നഷ്ടപരനിഹഭാര
നനിരക്കച്ച്.

(സനി)  നഷ്ടപരനിഹഭാരത്തനിനച്ച്  പുറകമ  കൂടുതല്  ധനസഹഭായലാം  നല്കുന്നതനിനച്ച്
നനിലവനില് പദതനിയനില.

തൃത്തഭാല മൃഗഭാശുപത്രനി 

107 (876) ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തൃത്തഭാല നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല കമഴെത്തുർ മൃഗഭാശുപത്രനി അപ്കഗഡച്ച്
ലചേയ ലവററനിനറനി കപഭാളനിക്ലനിനനിക്കച്ച് ആക്കനി മഭാറന്നതച്ച്  സലാംബനനിച ലപ്രഭാകപഭാസൽ
പരനിഗണനയനിലുകണഭാ ; ഉലണങനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം നൽകേഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത മൃഗഭാശുപത്രനിലയ കപഭാളനിക്ലനിനനികേച്ച്  ആക്കനി മഭാറന്നതനിനച്ച് നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഇഇൗ വനിഷയലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.
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ലവററനിനറനി ലമഭാവബല് യൂണനിറച്ച് 

108 (877) ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ലവററനിനറനി  ലമഭാവബല്  യൂണനിറച്ച്  ഏലതഭാലക്ക  ജനിലകേളനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണച്ച്;

(ബനി) ഇതച്ച് കൂടുതല് ജനിലകേളനികലക്കച്ച് വലഭാപനിപനിക്കഭാന പദതനിയുകണഭാ;

(സനി) ഇതനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേഭാലലാം  ജനിലഭാ  ലവററനിനറനി  കകേന്ദ്രത്തനില്  ലമഭാവബല്  യൂണനിറച്ച്
പ്രവര്ത്തനസജ്ജമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  ഇകപഭാള പദതനിയനില.

(സനി)  ശതീതതീകേരനിച വഭാഹനത്തനില് ലകേഭാണ്ടു നടക്കഭാവന്ന കറഡനികയഭാഗഭാഫനി
സഇൗകേരലമുള്ള എക്സൈച്ച്കറ സലാംവനിധഭാനലാം,  അളടഭാസഇൗണച്ച് സഭാനര്,  സസതന കസഭാഫച്ച്-
ലവയറനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന കേലഭാമറ സലാംകയഭാജനിപനിച ലടലനി ലമഡനിസനിന സഇൗകേരലലാം,
തളര്ച  ബഭാധനിച  പശുക്കലള  ഉയര്ത്തുവഭാനുള്ള  ഉപകേരണങ്ങള  എന്നനിവകയഭാടച്ച്
കൂടനിയുള്ളതഭാണച്ച് യൂണനിറച്ച്.  വനിദൂര സലങ്ങളനിലല വനിദകഗ്ദ്ധഭാപകദശലാം കവണ്ടുന്ന ചേനികേനിത്സഭാ
ഘടങ്ങളനില്  ഇതനില്  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  ലടലനിലമഡനിസനിന  സകങതങ്ങളനിലൂലട
മൃഗത്തനിലന്റെ എക്സൈച്ച്കറ,  സഭാനനിലാംഗച്ച് ചേനിത്രലാം എന്നനിവ  3  ജനി സലാംവനിധഭാനത്തനില് കബസച്ച്
കസഷനനിലല വനിദഗ്ദ്ധരുലട വനിലയനിരുത്തലനിനച്ച്  വനികധയമഭായനി  ചേനികേനിത്സ നനിശ്ചയനിക്കുന്നതനിനുലാം
കൂടഭാലത ലവബച്ച്  കേലഭാമറ  സഹഭായത്തഭാല് മറച്ച്  വനിദഗ്ദ്ധരുമഭായനി  ചേര്ച ലചേയ മനികേച
ചേനികേനിത്സഭാകസവനലാം  ലഭലമഭാക്കുവഭാന  ലക്ഷലമനിടുന.  ശസക്രനിയ  ഉപകേരണങ്ങള,
ലകബഭാറടറനി  പരനികശഭാധനകേളക്കഭായുള്ള  സഇൗകേരലങ്ങള  എന്നനിവയുലാം  ലഭലമഭാണച്ച്.
അപ്രതതീക്ഷനിതമഭായനി തളര്ച ബഭാധനിച ഉരുക്കലള ഉയര്ത്തനി ചേനികേനിത്സ തുടരുന്നതനിനച്ച്
സനി-ഡഭാക്കച്ച് രൂപകേല്പന ലചേയ ആനനിമല് ലനിഫനിലാംഗച്ച് ഉപകേരണവലാം വഭാഹനത്തനില്
തയഭാര് ലചേയനിട്ടുണച്ച്. 

മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനില് കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജനിലയനില് നടപനിലഭാക്കനിയ
പദതനികേള

109 (878)  ശതീ  .    എന  .    എ  .    ലനലനിക്കുന്നച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം,  മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപനിലന്റെ
കേതീഴെനില്,  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനിലയനില്  നടപനിലഭാക്കനിയ  പദതനികേള  ഏലതഭാലക്കയഭാലണന്നച്ച്
മണ്ഡലലാം തനിരനിചച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇനനി നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന പദതനികേള ഏലതലഭാമഭാലണനലാം
അവയ്ക്കുകവണനി നതീക്കനിവച ഫണച്ച് എത്രയഭാലണനലാം മണ്ഡലലാം തനിരനിചച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) അനുബനമഭായനി ഉള്ളടക്കലാം ലചേയ്യുന.*

(ബനി)   ഇനനി  നടപനിലഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന പദതനികേള ഇഇൗ സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനില് ഇല.

ലകേഭായനിലഭാണനി മൃഗഭാശുപത്രനിയച്ച് സഇൗകേരലപ്രദമഭായ ലകേടനിടലാം

110  (879)  ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭായനിലഭാണനിയനിലല  മൃഗഭാശുപത്രനിയച്ച്  സഇൗകേരലപ്രദമഭായ  ലകേടനിടമനില
എന്നതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ലകേഭായനിലഭാണനി  നഗരസഭ  ഈ  ആവശലത്തനിനഭായനി  സലലാം  ഏലറടുത്തനിട്ടുണച്ച്
എന്നതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  മുന്തെനിയ  പരനിഗണന  നല്കേനി  മൃഗഭാശുപത്രനിയച്ച്  പുതനിയ  ലകേടനിടലാം
നനിര്മ്മേനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  സര്ക്കഭാര് ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

കേലഭാറനില് ലഷല്ടര്

111 (880) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫച്ച് :
ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേടുത്ത കവനലനില് നനിനലാം കേനകേഭാലനികേലള സലാംരക്ഷനിക്കുവഭാന കേലഭാറനില്
ലഷല്ടര് സഭാപനിക്കുവഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ ;

(ബനി) ഈ പദതനിയഭായനി എന്തെച്ച് തുകേയഭാണച്ച് നതീക്കനിവചനിട്ടുള്ളതച്ച് ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തതീരുമഭാനനിചനിടനില.  ആവശലമഭാലണന  കേഭാണുന്ന  പക്ഷലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

(ബനി)  മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപനില് ഇഇൗ പദതനിക്കഭായനി തുകേ നതീക്കനി വചനിടനില.
* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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തനിരുവങ്ങൂര് കേഭാലനിത്തതീറ ഫഭാക്ടറനി തുറന്നച്ച് പ്രവര്ത്തനിക്കഭാന നടപടനി

112  (881)  ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭായനിലഭാണനി  മണ്ഡലത്തനില്  മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപനിനുകേതീഴെനിലുള്ള
തനിരുവങ്ങൂര്  കേഭാലനിത്തതീറ  ഫഭാക്ടറനി,  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനി  മഭാസങ്ങള  കേഴെനിഞനിട്ടുലാം,
തുറന്നച്ച് പ്രവര്ത്തനിക്കഭാത്തതു ലകേഭാണ്ടുള്ള ബുദനിമുട്ടുകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഈ വനിഷയത്തനില് സര്ക്കഭാരനിനച്ച് സമര്പനിച നനികവദനങ്ങളനില് ഇതുവലര
സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത കേഭാലനിത്തതീറ ഫഭാക്ടറനി എത്രയുലാംകവഗലാം തുറന്നച്ച് പ്രവര്ത്തനിക്കഭാന
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)   കേമ്പനനിയുലാം  സര്ക്കഭാരുലാം  സസന്തെലാം നനിലക്കുതലന്ന നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചു
വരുന.  ആയതച്ച്  തഭാലഴെ  വനിവരനിക്കുന.  മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപച്ച്  മനനി,  ലസക്രടറനി,  സലലാം
എലാം.എല്.എ.  എന്നനിവര്  6-1-2017-നച്ച്  ഫഭാക്ടറനി  സന്ദര്ശനിചച്ച്  കേഭാരലങ്ങള  വനിലയനിരുത്തനി.
പഞഭായത്തനില് നനിന്നച്ച് ബനില്ഡനിലാംഗച്ച് നമ്പറുലാം വലസനസലാം ലഭനിചനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല്
വവദദ്യുതനി ബനലാം ലഭലമഭായനിടനില. സര്ക്കഭാരനില് നനിക്ഷനിപ്തമഭായ പ്രകതലകേ അധനികേഭാരലാം
ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  ബനില്ഡനിലാംഗച്ച്  ചേടങ്ങളനില്  ഇളവച്ച്  അനുവദനിക്കുന്നതുലാം  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട  വലവസഭായ
യൂണനിറനിനച്ച്  ഓകേപ്യൂപനസനി  സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്  നല്കുന്നതുലാം  സലാംബനനിചച്ച്  കകേരള  ഫതീഡ്സച്ച്
നല്കേനിയനിട്ടുള്ള നനികവദനലാം തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ വകുപനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.

(സനി)  2016  ജനുവരനിയനില്  ഫഭാക്ടറനിയുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചച്ച്  പരതീക്ഷണഭാ
ടനിസഭാനത്തനില് ഉല്പഭാദനലാം നടത്തുകേയുണഭായനി.  വവദദ്യുതനി ബനലാം ലഭനിചഭാലുടലന
ഫഭാക്ടറനി വഭാണനിജല അടനിസഭാനത്തനില് തുറന്നച്ച് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

കേനകേഭാലനികേളുലാം കേനകുടനികേളുലാം 

113 (882) ശതീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുല : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ആലകേ  എത്ര  ലക്ഷലാം  കേനകേഭാലനികേളുലാം  കേനകുടനികേളുലാം
ഉലണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) കേടുത്ത വരളച കേണക്കനിലലടുത്തച്ച് ഇവലയ സലാംരക്ഷനിക്കഭാന ഉടമകേളക്കച്ച്
സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം നല്കുകമഭാ;
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(സനി)  എങനില് കേനകേഭാലനികേള,  കേനകുടനികേള എന്നനിവയച്ച്  ദനിനലാംപ്രതനി എത്ര
രൂപ വതീതലാം സഹഭായധനലാം നല്കുവഭാനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി) പ്രസ്തുത സഹഭായധനലാം എന്നച്ച് മുതല് ലഭലമഭാക്കുലമന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഇ) ധനസഹഭായലാം ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള എലന്തെഭാലക്കയഭാലണന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2012-ലല കേനകേഭാലനി ലസനസസച്ച് പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനത്തച്ച് 14.3 ലക്ഷലാം
കേനകേഭാലനികേളുണച്ച്. ഇവയനില് 4.77 ലക്ഷലാം കേനകുടനികേളഭാണച്ച്.

(ബനി)  വരളച  കൂടുതലഭായനി  ബഭാധനിച  പ്രകദശങ്ങളനിലല  ഉരുക്കളക്കച്ച്  കേഭാലനിത്തതീറ,
ലവള്ളലാം  എന്നനിവ  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  കേലഭാമ്പുകേള  സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  20-5-2015-ലല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവച്ച്  (വകേ)  നമ്പര്  194/2015/  ഡനിഎലാംഡനി
പ്രകേഭാരലാം  കേനകേഭാലനി  കേലഭാമ്പുകേളനില് കേഭാലനിത്തതീറ,  പുലച്ച് ല/കേചനി,  ലവള്ളലാം,  മരുനകേള
എന്നനിവ ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനച്ച് വലനിയ ഉരു ഒന്നനിനച്ച്  70  രൂപയുലാം ലചേറനിയ ഉരു ഒന്നനിനച്ച്
35  രൂപയുലാം  ലചേലവഴെനിക്കുന്നതനിനച്ച്  വലവസയുണച്ച്.  ഫണച്ച്  ലഭലതയനുസരനിചച്ച്
സഹഭായലാം നനിശ്ചയനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

(ഡനി&ഇ)  സഹഭായധനലാം നല്കുന്നതനിനുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള തതീരുമഭാനനിക്കുന്ന
തനിനുള്ള ചേര്ചകേള അന്തെനിമഘടത്തനിലഭാണച്ച്.

മൃഗഭാശുപത്രനികേള നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച് പദതനി 

114  (883)  ശതീ  .    ബനി  .    സതലന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മൃഗഭാശുപത്രനികേള  നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  പദതനി  നനിലവനിലുകണഭാലയന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആറനിങ്ങല്  പടണത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  മൃഗഭാശുപത്രനി  ജനിലഭാ  ആശുപത്രനി
നനിലവഭാരത്തനികലക്കച്ച്  ഉയര്ത്തഭാന  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ആശുപത്രനിയുലട
പ്രവര്ത്തനലാം 24 മണനിക്കൂറഭാക്കനി വര്ദനിപനിക്കഭാന നടപടനി വകേലക്കഭാള്ളുകമഭാ;

(സനി)  മുട  ഉലഭാദന  വര്ദനവനിനഭായനി  ഏലതലഭാലാം  ഏജനസനികേള  മുകഖന
എലന്തെലഭാലാം  പദതനികേള നനിലവനിലുണച്ച്;  സന്നദരഭായ മുഴുവന പഞഭായത്തുകേളക്കുലാം
പദതനി ലഭലമഭാക്കുകമഭാ എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

798/2019
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ഉത്തരലാം

(എ)  മൃഗഭാശുപത്രനി  ലകേടനിടങ്ങളുലട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനത്തനിനുലാം  ഉപകേരണങ്ങള
വഭാങ്ങുന്നതനിനുമുള്ള പദതനി നനിലവനിലുണച്ച്.

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി ഇകപഭാള പദതനി നനിലവനിലനില.

(സനി)  സലാംസഭാന പഇൗളടനി വനികേസന കകേഭാര്പകറഷലന്റെ ആഭനിമുഖലത്തനില് മുട
ഉലഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതച്ച്  ലക്ഷലമഭാക്കനി  ഇകപഭാള  നടപഭാക്കനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന
പദതനികേളുലട വനിശദവനിവരങ്ങള തഭാലഴെ കചേര്ക്കുന.  ഫണനിലന്റെ ലഭലതയനുസരനിചച്ച്
സന്നദരഭായ എലഭാ പഞഭായത്തുകേളക്കുലാം ലകേപ്കകേഭാ  പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന്ന
കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

1. കകേഭാഴെനിവളര്ത്തല് ഗഭാമങ്ങള പദതനി 

2. ലകേപ്കകേഭാ ആശയ പദതനി 

3. റൂറല് ബഭാക്കച്ച് യഭാര്ഡച്ച് പദതനി 

4. ലകേപ്കകേഭാ നഗരപ്രനിയ പദതനി 

5. കുഞ്ഞുവകേകേളനില് കകേഭാഴെനിക്കുഞച്ച് പദതനി 

6. കകേഭാള നനിലങ്ങളനിലല കകേഭാഴെനി വളര്ത്തല് 

7. പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കച്ച് കവണനിയുള്ള കകേഭാഴെനി വളര്ത്തല് പദതനി 

കൂടഭാലത മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപച്ച് തഭാലഴെപറയുന്ന പദതനികേള കൂടനി നടപനിലഭാക്കനി
വരുന. 

1. മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനിലുള്ള ഫഭാമുകേളനില് വനിരനി
യനിലചടുക്കുന്ന 25  ലക്ഷകത്തഭാളലാം  വരുന്ന  കകേഭാഴെനി
കുഞ്ഞുങ്ങലള വര്ഷലാംകതഭാറുലാം  സലാംസഭാനത്തച്ച്  പ്രവര്ത്തനിച്ചു
വരുന്ന അലാംഗതീകേഭാരമുള്ള എഗ്ഗര് നഴറനികേളനിലൂലട വളര്ത്തനി
45-60  ദനിവസലാം  പ്രഭായത്തനില്  പനിന്നഭാമ്പുറ  കകേഭാഴെനി
വളര്ത്തല്  പദതനിയനിലൂലട  സബ്സനിഡനികയഭാലടയുലാം  വകുപനില്
കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില് നനിശ്ചയനിക്കുന്ന നനിരക്കനില് മൃഗഭാശുപത്രനികേള
വഴെനിയുലാം അലഭാലതയുലാം വനിതരണലാം ലചേയവരുന.  സലാംസഭാനലത്ത
മുടയുലഭാദനത്തനിനച്ച്  ഇണങ്ങുന്ന പദതനിലയന്ന  രതീതനിയനില്
വളലരയധനികേലാം  പ്രചേഭാരലാം  ഇഇൗ  പദതനിയച്ച്  സനിദനിചനിട്ടുണച്ച്.
സ്കൂള  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കുള്ള  ബഭാക്കച്ച്  യഭാര്ഡച്ച്  പഇൗളടനി
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ലപ്രഭാഡക്ഷന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  701  സ്കൂളുകേളനില്  50
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കുവതീതലാം  5  കകേഭാഴെനിക്കുഞ്ഞുങ്ങള,  കകേഭാഴെനിത്തതീറ
എന്നനിവ വനിതരണലാം ലചേയ്യുന.  ഒരു യൂണനിറനിനച്ച്  725  രൂപ
സബ്സനിഡനി നല്കുന. 

2. നഗര  പ്രകദശങ്ങളനില്  മുടയുലഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനില്
SREP  പദതനിയനില്  35  ലക്ഷലാം  രൂപ  ലചേലവനില്  700
യൂണനിറകേള ആരലാംഭനിക്കുന. 4  മുതല് 5  വലര കകേഭാഴെനികേളുലാം
കകേഭാഴെനിക്കൂടുലാം തതീറയുലാം അടങ്ങുന്ന യൂണനിറനിനച്ച്  10,000  രൂപ
ലചേലവലാം 5,000 രൂപ സബ്സനിഡനിയുലാം നല്കുന.

3. തഭാറഭാമുടയുലട  ഉലഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  10
തഭാറഭാവനിന  കുഞ്ഞുങ്ങള  വതീതമുള്ള  1608  യൂണനിറകേള
വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന. ആലകേ ലചേലവച്ച് വരുന്ന 2700 രൂപയച്ച് 1200 രൂപ
സബ്സനിഡനി.

കേനകേഭാലനികേളക്കച്ച്  ഇനഷസറനസച്ച് പരനിരക്ഷഭാ പദതനി 

115 (884) ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദച്ച്  ഹുവസന  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  വനവലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മൃഗശഭാലകേളുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 50% സബ്സനിഡനി നല്കേനി സലാംസഭാനലത്ത മുഴുവന കേനകേഭാലനികേളക്കുലാം
ഇനഷസറനസച്ച് പരനിരക്ഷ നല്കുന്ന പദതനി അനുസരനിചച്ച് മലപ്പുറലാം ജനിലയനില്  2016
ജനുവരനി  മുതല്  രജനിസര്  ലചേയവര്  എത്രലയനലാം  ഇതനിൽ  എത്ര  കപര്ക്കച്ച്
ഇനഷസറനസച്ച് ലഭനിച്ചുലവനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  കകേഭാടക്കല്  മണ്ഡലത്തനില്  നനിനലാം  2016  ജനുവരനി  മുതല്  ഈ
പദതനിയഭായനി  എത്ര  കപര്  വകുപനിലന  സമതീപനിച്ചുലവനലാം  അതനില്  എത്ര  കപര്
രജനിസര് ലചേയലവനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  കകേഭാടക്കല് മണ്ഡലത്തനില് നനിനലാം ഇനഷസറനസച്ച് ലഭനിക്കുവഭാന അകപക്ഷ
നല്കേനിയവര്  എത്രയഭാലണനലാം  എത്ര  കപര്ക്കച്ച്  ഇനഷസറനസച്ച്  ലഭനിച്ചുലവന്നതുലാം
സലാംബനനിച വനിശദമഭായ വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനലത്ത ലതരലഞടുക്കലപടുന്ന സങര ഇനത്തനിലുള്ള കേനകേഭാലനികേളക്കച്ച്
ഇനഷസറനസച്ച്  പരനിരക്ഷ  നല്കുന്നതച്ച്  സലാംബനനിച  നടപടനികേള  അന്തെനിമഘടത്തനിലഭാണച്ച്.
നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്ന മുറയച്ച് ജനിലകേളനിലല ലതരലഞടുക്കലപടുന്ന കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് ഇഇൗ
പദതനിയുലട ആനുകൂലലലാം ലഭനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

(ബനി&സനി)  പദതനി നനിര്വഹണലാം ആരലാംഭനിചനിടനില. 
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പഭാല് ഉലഭാദനത്തനില് സസയലാംപരലഭാപ്തത 

116 (885) ശതീ  .   കതഭാമസച്ച് ചേഭാണനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാൽ  ഉലഭാദനത്തനിൽ  സസയലാംപരലഭാപ്തത  വകേവരനിക്കഭാന  സസതീകേരനിച്ചു
വരുന്ന നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കമല്ത്തരലാം കേനകേഭാലനികേലള കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് നല്കുന്നതനിനഭായനി കൂടുതല്
പദതനികേള നടപഭാക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  സലാംസഭാനത്തച്ച്  പഭാലുലഭാദനത്തനില്
സസയലാംപരലഭാപ്തത വകേവരനിക്കുന്നതനിനുലാം ക്ഷതീരവനികേസന വകുപച്ച് വനിവനിധ പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  തതീറപ്പുല്കൃഷനി വനികേസന പദതനി,  കേഭാലനിത്തതീറ സബ്സനിഡനി,
മനില്ക്കച്ച്ലഷഡച്ച്  ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്  പദതനിയനിലൂലട  കേറവമഭാടുകേലള  വഭാങ്ങുന്നതനിനുള്ള
സഹഭായലാം,  ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങളക്കുള്ള ധനസഹഭായലാം,  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കുള്ള അവശലഭാധനിഷനിത
സഹഭായലാം,  കേറവപശുക്കളക്കച്ച്  വഭായലയടുത്തതുമഭായനി  ബനലപടച്ച്  കേടലക്കണനിയനിലഭായ
കേര്ഷകേലര  സഹഭായനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനി,  പഭാല്  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ലമചലപടു
ത്തുന്നതനിനുള്ള  പദതനി  കൂടഭാലത  ക്ഷതീരകേര്ഷകേ  കക്ഷമനനിധനിയനിലൂലട  ലപനഷന,
കുടുലാംബലപനഷന,  അവശത  ലപനഷന,  വനിവഭാഹധനസഹഭായലാം,  മരണഭാനന്തെര
സഹഭായലാം,  ചേനികേനിത്സഭാ  സഹഭായലാം,  ക്ഷതീരകേര്ഷകേരുലട  മക്കളക്കുള്ള  വനിദലഭാഭലഭാസ
കസഭാളര്ഷനിപച്ച്  എന്നനിവയുലാം  നല്കേനി  വരുന.  മനില്മയുലട  കേതീഴെനിലുള്ള  കമഖലഭാ
യൂണനിയനുകേള  പഭാല്  ഉല്പഭാദനത്തനില്  സസയലാംപരലഭാപ്തത  ലക്ഷലമഭാക്കനി  സസന്തെലാം
ഫണ്ടുപകയഭാഗനിച്ചുലാം  കകേന്ദ്ര  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേളുലട  സഭാമ്പത്തനികേസഹഭായലാം
ഉപകയഭാഗനിച്ചുലാം വനിവനിധ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വരുന.  പഭാല് ഉല്പഭാദനത്തനില്
സസയലാംപരലഭാപ്തത  ലക്ഷലമഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി  മനില്മയുലട  കമഖലഭാ  യൂണനിയനുകേള
വനിവനിധ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

(ബനി)  കമല്ത്തരലാം കേനകേഭാലനികേലള കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് നല്കുന്നതനിനുള്ള പദതനി
നടപനിലഭാക്കുനണച്ച്.  ഉലഭാദനക്ഷമതയുള്ള  സങരയനിനലാം  കേറവപശുക്കലള  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കച്ച്
എലാം.എസച്ച്.ഡനി.പനി. പദതനിയനിലൂലട ലഭലമഭാക്കുനണച്ച്. ഒരു പശു, 2 പശു, 5 പശു, 10
പശു, 5 കേനിടഭാരനി, 10 കേനിടഭാരനി വതീതമുള്ള ലഡയറനി യൂണനിറകേളക്കച്ച് ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കച്ച്
സഹഭായലാം നല്കുന. കൂടഭാലത സലാംസഭാനലത്ത ലതരലഞടുത്ത 50 കബഭാക്കുകേളനില്
സമഗ ക്ഷതീര വനികേസന പദതനിയനിലൂലടയുലാം  5  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില് ക്ഷതീരഗഭാമലാം
പദതനിയനിലൂലടയുലാം ഉലഭാദനക്ഷമത കൂടനിയ കമല്ത്തരലാം കേറവപശുക്കലള ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  മനില്മയുലട
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മലബഭാര് കമഖലഭാ യൂണനിയന കേനിടഭാരനി പരനിപഭാലന പരനിപഭാടനി വഴെനി ഒരു വര്ഷലാം 3000
കേനിടഭാരനികേലള വളര്ത്തനിലക്കഭാണ്ടുവരുന.  കപ്രഭാജനനി ലടസനിലാംഗച്ച്  പദതനിയനില് പനിറന്ന
5000  പശുക്കനിടഭാങ്ങലള  ദലത്തടുത്തച്ച്  വളര്ത്തുന്ന  പദതനി  1-2-2017  മുതല്
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  എറണഭാകുളലാം കമഖലഭാ യൂണനിയന  83  ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങളനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
കൃത്രനിമ  ബതീജ  സങലന കകേന്ദ്രങ്ങളനിലൂലട  ഉയര്ന്ന ജനനിതകേ  ഗുണമുള്ള ബതീജ കഡഭാസകേള
കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനി  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണച്ച്.  തനിരുവനന്തെപുരലാം
കമഖലഭാ  യൂണനിയന  കേഭാഫച്ച്  അകഡഭാപ്ഷന  സതീലാം  പ്രകേഭാരലാം  5000  കേനിടഭാരനികേലള
ദലത്തടുത്തച്ച്  20  മഭാസലാം ആകുന്നതുവലര  50%  സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് കേഭാലനിത്തതീറ
നല്കേനി വളര്ത്തുന്നതനിനുള്ള പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്. 

ക്ഷതീരകേര്ഷര്ക്കച്ച് ലപനഷന

117 (886) ശതീ  .    കറഭാഷനി  അഗസനിന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കുച്ച് ലപനഷന നല്കുന്നതനിലല അപഭാകേതകേള
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  എങനില്  ഇതനിനഭായനി  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള
എലന്തെലഭാമഭാണച്ച്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം പുതുതഭായനി  എത്ര
ക്ഷതീര കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് ലപനഷന നല്കേഭാന സഭാധനിച്ചുലവന്നച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  നനിലവനില്  നല്കേനി  വരുന്ന  ലപനഷന  തുകേലയത്രയഭാണച്ച്;
ഇതനില് വര്ദനവച്ച് വരുത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ക്ഷതീരകേര്ഷകേ ലപനഷന കേഭാരലക്ഷമമഭായുലാം സതഭാരലമഭായുലാം കവഗത്തനിലുലാം
നല്കുന്നതനിനഭായനി ലപനഷന ഉളലപലട കക്ഷമനനിധനിയുലട എലഭാ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം
ഓകടഭാകമറച്ച്  ലചേയലകേഭാണച്ച്  "ക്ഷതീരജഭാലകേലാം"  എന്ന  കപരനില്  ഒരു  കസഭാഫച്ച് ലവയര്
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ക്ഷതീരകേര്ഷകേന അകപക്ഷ സമര്പനിക്കുന്നതു  മുതല് ലപനഷന
അനുവദനിക്കുന്നതുവലരയുള്ള  എലഭാ  ഘടങ്ങളുലാം  ഓണ്വലനഭായഭാണച്ച്  വകേകേഭാരലലാം
ലചേയ്യുന്നതച്ച്. നനിലവനില് ഇഇൗ പുതനിയ സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂലട കേഭാരലക്ഷമമഭായ രതീതനിയനില്
ലപനഷന വനിതരണലാം നടനവരുനണച്ച്.

(ബനി)  ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം പുതുതഭായനി  4943
ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കച്ച് ലപനഷന അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കച്ച് നനിലവനില് 500 രൂപ പ്രതനിമഭാസ ലപനഷന നല്കേനി
വരുനണച്ച്.  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കുള്ള  ലപനഷന  തുകേ  1000  രൂപയഭാക്കനി  വര്ദനിപനിക്കഭാനുള്ള
ശനിപഭാര്ശ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്. 
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ക്ഷതീരകേര്ഷര്ക്കച്ച് ആനുകൂലലങ്ങള

118 (887) ശതീമതനി യു  .   പ്രതനിഭ ഹരനി :
ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി :
ശതീ  .   പുരുഷന കേടലുണനി :
ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ക്ഷതീര  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  നല്കേനിവരുന്ന  ആനുകൂലലങ്ങള
എലന്തെലഭാമഭാലണന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  കുറഞ  പലനിശ  നനിരക്കനില്  വഭായ  ലഭലമഭാക്കഭാന
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേടുത്ത  വരളചലകേഭാണച്ച്  വവകക്കഭാല്  ഉളലപലടയുളള  തതീറയുലട
ദഇൗര്ലഭലവലാം  വനിലക്കയറവലാം  കേഭാരണലാം  പ്രതനിസനനിയനിലഭായ  കേര്ഷകേലര  സഹഭായനിക്കഭാന
പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ക്ഷതീരകേര്ഷകേലര  സഹഭായനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വനിവനിധ
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

1. മനില്ക്കച്ച് ലഷഡച്ച് ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച് പദതനി: ഇഇൗ  പദതനി പ്രകേഭാരലാം
തഭാലഴെപറയുന്നവയച്ച് കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് ധനസഹഭായലാം നല്കേനിവരുന. 

ക്രമ നമ്പര് പദതനി സബ്സനിഡനി

1 കഗഭാദഭാനലാം (1 പശു യൂണനിറച്ച്) 32,000

2  2 പശു യൂണനിറച്ച് 64,000

3  5  പശു യൂണനിറച്ച് 1,75,000

4 10  പശു യൂണനിറച്ച് 3,5,0000

5 5 കേനിടഭാരനി യൂണനിറച്ച് 90,000

6 10  കേനിടഭാരനി യൂണനിറച്ച് 1,81,200

7 അവശലഭാധനിഷനിത ധനസഹഭായലാം 50,000

8 കേറവയനലാം 25,000

9 ലതഭാഴുത്തച്ച് നനിര്മ്മേഭാണലാം 50,000
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2. തതീറപ്പുല്കൃഷനി  പദതനി:  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  20  ലസന്റെനില്  കൂടുതല്
പുല്കൃഷനി  ലചേയ്യുന്ന  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  പുല്ക്കടകേളക്കച്ച്  പുറലമ
ലഹക്ടറനിനച്ച് 12,500 രൂപ ധനസഹഭായലാം നല്കുന. 

അകഞഭാ അതനില് കൂടുതകലഭാ സതീകേളുലട ഗ്രൂപ്പുകേളക്കച്ച് കഗഭാപഭാലനികേ
പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ഒരു  ഏക്കര്  സലത്തച്ച്  തതീറപ്പുല്കൃഷനി
ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്  75,000  രൂപയുലട  ധനസഹഭായലാം  നല്കുന.
കൂടഭാലത  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  കചേഭാളലാം,  അകസഭാള,  വനപയര്  എന്നനിവ
കൃഷനി ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം ജലകസചേന സഇൗകേരലലാം ഉണഭാക്കുന്നതനിനുലാം
ധനസഹഭായലാം നല്കുന്ന പദതനികേളുലാം നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

3. കേഭാലനിത്തതീറ  സബ്സനിഡനി  പദതനി:  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങളനില്  പഭാല്  അളക്കുന്ന  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  ഒരു
ലനിറര്  പഭാലനിനച്ച്  ഒരു രൂപ നനിരക്കനില് കേഭാലനിത്തതീറ സബ്സനിഡനി
നല്കുന്ന പദതനിയുലാം നനിലവനിലുണച്ച്.

ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കുള്ള  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡച്ച്  മുഖഭാന്തെരമുള്ള
വനിവനിധ കക്ഷമപദതനികേള:

1. പ്രതനിമഭാസലാം 500 രൂപ ലപനഷന

2. മരണലപട  ലപനഷണര്മഭാരുലട  കനഭാമനിനനിക്കച്ച്  150  രൂപ
പ്രതനിമഭാസ കുടുലാംബലപനഷന

3. മരണഭാനന്തെര ലചേലവകേളക്കഭായനി 3000 രൂപ ധനസഹഭായലാം

4. കക്ഷമനനിധനിയനില്  അലാംഗങ്ങളഭായ  ക്ഷതീരകേര്ഷകേരുലട  അലാംഗങ്ങളുലട
ലപണ്മക്കളക്കച്ച്  വനിവഭാഹ  ധനസഹഭായമഭായനി  5,000  രൂപ,
വനിദലഭാഭലഭാസ  ധനസഹഭായമഭായനി  അലാംഗങ്ങളുലട  മക്കളക്കച്ച്  1000
രൂപ (SSLC), 1,500 രൂപ (+2), 2,000 രൂപ ബനിരുദലാം, 2,500
രൂപ (ലപ്രഭാഫഷണല് കകേഭാഴച്ച്) എന്ന ക്രമത്തനില് നല്കേനിവരുന. 

5. ചേനികേനിത്സഭാ ധനസഹഭായമഭായനി പരമഭാവധനി  15,000  രൂപ വലരയുലാം
അപകേട മരണലാം സലാംഭവനിക്കുന്ന അലാംഗങ്ങളുലട  കനഭാമനിനനികേളക്കച്ച്
50,000 രൂപയുലട ധനസഹഭായവലാം നല്കേനി വരുന. 

(ബനി)  ഇതുസലാംബനനിച ശനിപഭാര്ശ ലഭനിക്കുന്ന മുറയച്ച് പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

(സനി)  നടപ്പുവര്ഷലത്ത  വഭാര്ഷനികേ  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  ബഭാങച്ച്  വഭായലയടുത്തു
വഭാങ്ങനിയ  പശുക്കള  ചേത്തുകപഭായതുമൂലകമഭാ,  ഉലഭാദനലാം  കുറഞതുമൂലകമഭാ  വഭായ
തനിരനിചടയഭാനഭാവഭാലത  കേടലക്കണനിയനിലഭായ  ക്ഷതീരകേര്ഷകേലര  സഹഭായനിക്കുന്നതനിനഭായനി 5
കകേഭാടനി രൂപയുലട പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന. ഏപ്രനില് 1 മുതല് നടപനിലഭാക്കത്തക്ക
രതീതനിയനില്  ഗതീന  ബുക്കനില്  ഉളലപടുത്തനി  തതീറപ്പുല്കൃഷനി  വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
പദതനി തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്. 
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മറ സലാംസഭാനങ്ങളനില് നനിനലാം കകേരളത്തനികലയച്ച് വരുന്ന പഭാലനിലന്റെ അളവച്ച്

119 (888) ശതീമതനി ഇ  .   എസച്ച്  .   ബനിജനികമഭാള :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന :
ശതീമതനി  സനി  .    ലകേ  .    ആശ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മറ  സലാംസഭാനങ്ങളനില്  നനിനലാം  കകേരളത്തനികലക്കച്ച്  വരുന്ന  പഭാലനിലന്റെ
അളവച്ച്  എത്രയഭാലണന്നച്ച്  കേണക്കഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  നനിലവനില്  സലാംവനിധഭാനമുകണഭാ;
ഇലലങനിൽ പ്രസ്തുത സലാംവനിധഭാനലാം ഏർലപടുത്തുന്നതനിനച്ച് തയഭാറഭാകുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതര  സലാംസഭാനങ്ങളനില്  നനിന്നച്ച്  വരുന്ന  പഭാലനിലന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരലാം
പരനികശഭാധനിക്കന്നതനിനച്ച്  നനിലവനില്  സലാംവനിധഭാനമുകണഭാ;  ഇലലങനില്  അതനിനച്ച്  ഒരു
സനിരലാം സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനച്ച് തയഭാറഭാകുകമഭാ;

(സനി)  ലചേക്കച്ച്  കപഭാസ്റ്റുകേളനിലല പരനികശഭാധന ഓണക്കഭാലത്തച്ച് മഭാത്രമഭാക്കഭാലത
വര്ഷലാം മുഴുവനുലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) മറ സലാംസഭാനങ്ങളനില് നനിനലാം കകേരളത്തനികലയച്ച്  മനില്മ ലകേഭാണ്ടുവരുന്ന
പഭാലനിലന്റെ  അളവച്ച്  കേണക്കഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  നനിലവനില്  സലാംവനിധഭാനമുണച്ച്.  അനല
സലാംസഭാന ലഫഡകറഷനനില് നനിനലാം വഭാങ്ങുന്ന പഭാലനിലന്റെ കൃതലമഭായ കേണക്കുകേള
കമഖലഭാ  യൂണനിയനുകേളുലാം  ലഫഡകറഷനുലാം  സൂക്ഷനിക്കുനണച്ച്.  എന്നഭാല്  സസകേഭാരല
കമഖലയനില് ലകേഭാണ്ടുവരുന്ന പഭാലനിലന്റെ അളവച്ച് എത്രയഭാലണന്നച്ച് കേണക്കഭാക്കുന്നതനിനച്ച്
നനിലവനില്  സലാംവനിധഭാനമനില.  പ്രസ്തുത  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തുന്ന  കേഭാരലലാം
പരനിഗണനിച്ചു വരുന.

(ബനി) ഇതര സലാംസഭാനങ്ങളനില് നനിനലാം ലകേഭാണ്ടുവരുന്ന പഭാലനിലന്റെ ഗുണനനിലവഭാരലാം
ഓണക്കഭാലത്തു  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം  മഭാത്രകമ  ക്ഷതീരവനികേസന
വകുപനില് നനിലവനിലുള.  ആയതനിനച്ച് ഒരു സനിരലാം സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനച്ച്
നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ  കേമ്മേതീഷണറുലട  നനിയനണത്തനില്
ഇതര  സലാംസഭാനങ്ങളനില്  നനിനലാം  ലകേഭാണ്ടുവരുന്ന  പഭാലനിലന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരലാം
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനച്ച്  തനിരുവനന്തെപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് ജനിലകേളനില്  മൂന്നച്ച്
കമഖലഭാ  ലഭാബുകേളുലാം  പത്തനലാംതനിടയനില്  ഒരു  ജനിലഭാ  ഫുഡച്ച്  കസഫനി  ലഭാബുലാം
പ്രവര്ത്തനിക്കുന. ഇതു കൂടഭാലത തനിരുവനന്തെപുരലാം, കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് എന്നതീ ലഭാബുകേളുലട
നനിയനണത്തനില് ഓകരഭാ ലമഭാവബല് ലടസനിലാംഗച്ച് ലഭാബുകേളുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന.
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മനില്മ  ഇതരസലാംസഭാനങ്ങളനില്  നനിനലാം  സസതീകേരനിക്കുന്ന പഭാല്  കേര്ശനമഭായ
ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധനകേളക്കച്ച്  വനികധയമഭാക്കനിയതനിനുകശഷമഭാണച്ച്  സസതീകേരനിക്കുന്നതച്ച്.
കകേരളത്തനിലല  മനില്മ  പഭാന്റുകേളനിലലലഭാലാം  തലന്ന  ഇതനിനഭായുള്ള  സസജ്ജമഭായുള്ള
ലകബഭാറടറനികേള  ഉണഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  മനില്മഭാ  ഡയറനികേളുലട  ലകബഭാറടറനികേളനില്
ആന്റെനിബകയഭാടനിക്കച്ച്  ലടസച്ച്,  അഡല്കടഷന  ലടസച്ച്,  പ്രനിസര്കവറതീവച്ച്  ലടസച്ച്,
ബഭാക്ടതീരനികയഭാളജനിക്കല്  ലടസച്ച്  എന്നനിവ നടത്തനി ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന.
കൂടഭാലത പുറകമയുള്ള NABL Accredited  ലഭാബുകേള വഴെനി മനില്മയുലട ഡയറനികേള
ലഹവനിലമറല്സച്ച്,  ആന്റെനിബകയഭാടനികേച്ച്  ലടസച്ച്,  ലപസനിവസഡ്സച്ച്  തുടങ്ങനിയവയുലട
പരനികശഭാധനയുലാം കൃതലമഭായനി നടത്തനിവരുന. കൃതലമഭായ ഇടകവളകേളനില് ഗവണ്ലമന്റെച്ച്
ലഭാബച്ച്/ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  അലാംഗതീകൃത  ലഭാബുകേളനിലൂലടയുലാം  പഭാലനിലന്റെ  ഗുണനനിലവഭാര
പരനികശഭാധന മനില്മ നടത്തുകേയുലാം ലചേയ്യുനണച്ച്.

(സനി)  ലചേക്കച്ച്  കപഭാസ്റ്റുകേളനിലല  പഭാല്  പരനികശഭാധന  ഓണക്കഭാലത്തച്ച്  മഭാത്രമഭാക്കഭാലത
വര്ഷലാം  മുഴുവനുലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  ആദലഘടലമന്ന
നനിലയനില്  മതീനഭാക്ഷനിപുരലാം  ലചേക്കച്ച്  കപഭാസനില്  സനിരലാം  പഭാല്  പരനികശഭാധന
ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനി വരുന. 

മനില്മഭാ പഭാലനിലന്റെ വനില വര്ദനവച്ച്

120 (889) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശച്ച് :
ശതീ  .   വനി  .   എസച്ച്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന :
ശതീ  .    ലകേ  .    എസച്ച്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മനില്മഭാ  പഭാലനിലന്റെ  വനില  വര്ദനിപനികചഭാ;  എങനിൽ  എത്ര  രൂപയഭാണച്ച്
വര്ദനിപനിചലതന വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തനിനച്ച് പ്രതനിദനിനലാം ആവശലമഭായ പഭാലനിലന്റെ അളവലാം ആഭലന്തെരമഭായനി
ഉലഭാദനിപനിക്കുന്ന പഭാലനിലന്റെ അളവലാം എത്രയഭാലണന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മറച്ച് സലാംസഭാനങ്ങളനില് നനിന്നച്ച് വഭാങ്ങുന്ന പഭാലനിലന്റെ അളവച്ച് വര്ദനിപനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങനിൽ കേഭാരണങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പഭാലനിലന്റെ  ആഭലന്തെര  ഉലഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുവഭാന  ഈ  സര്ക്കഭാര്
സസതീകേരനിച നടപടനികേള എലന്തെഭാലക്കയഭാലണന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  പഭാലനിലന്റെ  ആഭലന്തെര  ഉലഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുവഭാന  നടപടനി  സസതീകേരനിച
കശഷവലാം പഭാലുൽപഭാദനത്തനിൽ  ഗണലമഭായ കുറവച്ച് സലാംഭവനിചലതന്തുലകേഭാണഭാലണന്നച്ച്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) 11-2-2017 മുതല് മനില്മ പഭാലനിലന്റെ വനിലന വനില ലനിററനിനച്ച്  4 രൂപ വചച്ച്
വര്ദനിപനിക്കുകേയുണഭായനി. ഇങ്ങലന വര്ദനിപനിക്കുന്ന 4 രൂപയനില് നനിനലാം 3.35 രൂപ
ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കുലാം  16  വപസ  ക്ഷതീരസഹകേരണസലാംഘങ്ങളക്കുലാം  16  വപസ
വനിതരണ  ഏജന്റെനിനുലാം  0.75%  ക്ഷതീരകേര്ഷകേ  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡനികലയ്ക്കുള്ള
അലാംശദഭായമഭായുലാം നല്കുന്നതഭാണച്ച്.  ഇതനിനുപുറകമ ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങളക്കച്ച് ഒറത്തവണ
സഹഭായമഭായനി ലനിററനിനച്ച് 16 വപസ അധനികേമഭായനി നല്കുന്നതഭാണച്ച്. ബഭാക്കനി വരുന്ന
14  വപസ  കമഖലഭാ  യൂണനിറകേളുലടയുലാം  ഡയറനികേളുലടയുലാം  സലാംഭരണ  സലാംസരണ
പഭായനിലാംഗച്ച്  ലചേലവകേളനിലുണഭാകുന്ന  വര്ദനവച്ച്  കനരനിടുന്നതനിനുകവണനി  മഭാറനി
വയ്ക്കുന്നതഭാണച്ച്.  ഇഇൗ വനില വര്ദനവനിലൂലട കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് ലനിററനിനച്ച്  3.35  രൂപയഭാണച്ച്
അധനികേലാം നല്കേഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളലതങനിലുലാം പഭാല്വനില ചേഭാര്ടച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  3.0%
ലകേഭാഴുപ്പുലാം  8.5%  ലകേഭാഴുപനിതര  ഖരപദഭാര്ത്ഥങ്ങളുലാം  അടങ്ങനിയ  പഭാലനിനച്ച്  ക്ഷതീര
കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  ലനിററനിനച്ച്  3.35  രൂപയുലാം  സലാംസഭാന  ശരഭാശരനി  ഗുണനനിലവഭാരമഭായ
4.1%  ലകേഭാഴുപ്പുലാം  8.3%  ലകേഭാഴുപനിതര  ഖരപദഭാര്ത്ഥങ്ങളുലാം  അടങ്ങനിയ  പഭാലനിനച്ച്
ലനിററനിനച്ച് 4.02 രൂപയുലട വര്ദനവലാം ഉണഭാകുലാം.

(ബനി)  പ്രതനിദനിനലാം  87  ലക്ഷലാം  ലനിറര്  പഭാല്  ആവശലമഭാണച്ച്.  എന്നഭാല്
ആഭലന്തെരമഭായനി ഉലഭാദനിപനിക്കുന്നതച്ച് 78 ലക്ഷലാം മഭാത്രമഭാണച്ച്.

(സനി)   മറ  സലാംസഭാനങ്ങളനില്  നനിന  വഭാങ്ങുന്ന  പഭാലനിലന്റെ  അളവച്ച്  2017
ജനുവരനി മുതല് വര്ദനിപനിചനിട്ടുണച്ച്. രൂക്ഷമഭായ വരളച കേഭാരണലാം ശുദജലത്തനികന്റെയുലാം
കേഭാലനിത്തതീറവനിളകേളുലടയുലാം  ലഭലതക്കുറവമൂലലാം  പഭാലുലഭാദനത്തനില്  2017  ജനുവരനി
മുതല് കുറവച്ച് വന്നനിട്ടുണച്ച്. മനില്മയുലട ഇകപഭാഴെലത്ത ശരഭാശരനി പ്രതനിദനിന വനില്പന 13
ലക്ഷലാം  ലനിറര്  പഭാലഭാണച്ച്.  സലാംഘങ്ങള  വഴെനി  മനില്മയുലട  കമഖലഭാ  യൂണനിയനുകേള
സലാംഭരനിക്കുന്നതച്ച് പ്രതനിദനിനലാം 10.02 ലക്ഷലാം ലനിററഭാണച്ച്. വനിപണനി നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനു
കവണനി സലാംഘങ്ങളനില് നനിനലാം സലാംഭരനിക്കുന്ന പഭാലനിനുപരനിയഭായനി ആവശലലാം വരുന്ന
പഭാല്  അനലസലാംസഭാന  ലഫഡകറഷനുകേളനില്  നനിനലാം  മനില്മ  വഭാങ്ങുനണച്ച്.
കേഭാലഭാവസയനില് വന്ന വലതനിയഭാനങ്ങളമൂലലാം ആഭലന്തെര ഉല്പഭാദനത്തനില്  കുറവച്ച്
വന്നനിട്ടുള്ള  ഇകപഭാഴെലത്ത  സഭാഹചേരലത്തനില്  ഇഇൗ  കുറവച്ച്  നനികേത്തുന്നതനിനച്ച്  അയല്
സലാംസഭാനങ്ങളനില് നനിനലാം കൂടുതല് പഭാല് വഭാകങ്ങണനി വരുനണച്ച്.

(ഡനി)  പഭാലനിലന്റെ  ആഭലന്തെര  ഉലഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വനിവനിധ
പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുനണച്ച്.  ക്ഷതീകരഭാലഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  സലാംസഭാനത്തച്ച്
പഭാലുലഭാദനത്തനില് സസയലാംപരലഭാപ്തത വകേവരനിക്കുന്നതനിനുലാം ക്ഷതീരവനികേസന വകുപച്ച്
വനിവനിധ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  തതീറപ്പുല്കൃഷനി  വനികേസന  പദതനി,
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കേഭാലനിത്തതീറ  സബ്സനിഡനി,  മനില്ക്കച്ച്ലഷഡച്ച്  ഡവലപ്ലമന്റെച്ച്  പദതനിയനിലൂലട
കേറവമഭാടുകേലള വഭാങ്ങുന്നതനിനുള്ള സഹഭായലാം, ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങളക്കുള്ള ധനസഹഭായലാം,
ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കുള്ള  അവശലഭാധനിഷനിത  സഹഭായലാം,  പഭാല്  ഗുണനനിലവഭാരലാം
ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള  പദതനി  കൂടഭാലത  ക്ഷതീരകേര്ഷകേ  കക്ഷമനനിധനിയനിലൂലട
ലപനഷന,  കുടുലാംബലപനഷന,  അവശത  ലപനഷന,  വനിവഭാഹ  ധനസഹഭായലാം,
മരണഭാനന്തെര  സഹഭായലാം,  ചേനികേനിത്സഭാ  സഹഭായലാം,  ക്ഷതീരകേര്ഷകേരുലട  മക്കളക്കുള്ള
വനിദലഭാഭലഭാസ  കസഭാളര്ഷനിപച്ച്  എന്നനിവയുലാം  നല്കേനി  വരുന.  മനില്മയുലട  കേതീഴെനിലുള്ള
കമഖലഭാ യൂണനിയനുകേള സലാംസഭാനത്തച്ച് പഭാലുല്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുകവണനി
സസന്തെലാം  ഫണ്ടുപകയഭാഗനിച്ചുലാം  കകേന്ദ്ര  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേളുലട  സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം
ഉപകയഭാഗനിച്ചുലാം  വനിവനിധ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  സലാംസഭാനത്തച്ച്
പഭാലുല്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  മനില്മയുലട  കമഖലഭാ  യൂണനിയനുകേളുലാം
വനിവനിധ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

(ഇ) പഭാലനിലന്റെ ആഭലന്തെര ഉലഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച് വനിവനിധ പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനിയതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  2016  ഡനിസലാംബര്  വലരയുള്ള  മഭാസങ്ങളനില്
ശരഭാശരനി  9%  പഭാലുലഭാദന  വളര്ച  ഉണഭായനിട്ടുണച്ച്.  രൂക്ഷമഭായ  വരളച  കേഭാരണലാം
ശുദജലത്തനിലന്റെയുലാം  കേഭാലനിത്തതീറ  വനിളകേളുലടയുലാം  ലഭലതക്കുറവമൂലവലാം  പഭാലുലഭാദനത്തനില്
2017  ജനുവരനി  മുതല്  കുറവച്ച്  വന്നനിട്ടുണച്ച്.  കേഭാലവര്ഷക്കഭാലത്തുലാം  തുലഭാവര്ഷ
കേഭാലത്തുലാം കേഭാരലമഭായനി മഴെ ലഭനിക്കഭാത്തതുമൂലമുണഭായ കേഭാലഭാവസഭാ വലതനിയഭാനലത്ത
തുടര്ന്നച്ച്  പഭാലുലഭാദനലാം  കുറയുവഭാന  തുടങ്ങനിയനിട്ടുണച്ച്.  ബദല്  തതീറകേളഭായനി  നല്കേനി
വരുന്ന പചപുലനിലന്റെയുലാം  വവകക്കഭാലനിലന്റെയുലാം  ദഇൗര്ലഭലലാം  പഭാലുലഭാദനത്തനില് കുറവച്ച്
വരഭാന കേഭാരണമഭായനിട്ടുണച്ച്. 

ക്ഷതീരകേര്ഷകേ കേടഭാശസഭാസലാം

121 (890)  ശതീ  .    കജഭാര്ജച്ച് എലാം  .    കതഭാമസച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ബഡ്ജറനില്  പ്രഖലഭാപനിച  ക്ഷതീരകേര്ഷകേ  കേടഭാശസഭാസ  പദതനിയുലട
നനിലവനിലല അവസ എന്തെഭാലണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ക്ഷതീരകേര്ഷകേ കേടഭാശസഭാസ പദതനി അടനിയന്തെരമഭായനി നടപഭാക്കുന്നതനിനു
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ക്ഷതീരകേര്ഷകേ  കേടഭാശസഭാസ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  5  കകേഭാടനി  രൂപയുലട
പദതനിയച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  കേടലക്കണനിയനിലഭായ  ക്ഷതീരകേര്ഷകേരുലട
വനിശദഭാലാംശങ്ങള കേര്ഷകേരനില് നനിനലാം ബഭാങകേളനില് നനിനമഭായനി കശഖരനിച്ചു വരുന.

(ബനി)  ക്ഷതീരകേര്ഷകേ  കേടഭാശസഭാസ  പദതനി  ഒരു  മഭാസത്തനിനുള്ളനില്  പൂര്ത്തതീ
കേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.
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ക്ഷതീരകേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനില് കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് സബ്സനിഡനി

122 (891) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന :
കഡഭാ  .   എന  .   ജയരഭാജച്ച് :
ശതീ  .   കമഭാനസച്ച്  കജഭാസഫച്ച് :
ശതീ  .    സനി  .    എഫച്ച്  .    കതഭാമസച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ക്ഷതീരകേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനില് കേര്ഷകേര് കനരനിടുന്ന പ്രതനിസനനി പരനിഹരനിക്കഭാന
എലന്തെലഭാലാം  കേര്മ്മേ  പദതനികേളഭാണച്ച്  പുതുതഭായനി  വനിഭഭാവനലാം  ലചേയനിട്ടുള്ളലതന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) കേഭാലനിത്തതീറയുലട അടനിക്കടനി ഉണഭാകുന്ന വനില വര്ദനവലാം തതീറപ്പുലനിലന്റെ
ഭഇൗര്ലഭലവലാം  നനിലവനിലുള്ള  വരളചയുലട  ആഘഭാതവലാം  കേണക്കനിലലടുത്തച്ച്  ക്ഷതീര
കേര്ഷകേര്ക്കു  കേഭാര്ഷനികേവൃത്തനിയനില്  നനിലനനിനകപഭാകേഭാനുതകുന്ന  വനിധത്തനില്  നലഭായമഭായ
സബ്സനിഡനി നല്കേഭാന സര്ക്കഭാര് അടനിയന്തെര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ക്ഷതീകരഭാലഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം സലാംസഭാനത്തച്ച് പഭാലുലഭാദനത്തനില്
സസയലാംപരലഭാപ്തത വകേവരനിക്കുന്നതനിനുലാം ക്ഷതീരവനികേസന വകുപച്ച് വനിവനിധ പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനി  വരുന. തതീറപ്പുല്കൃഷനി വനികേസന പദതനി, കേഭാലനിത്തതീറ സബ്സനിഡനി,
മനില്ക്കച്ച്ലഷഡച്ച് ഡവലപ്ലമന്റെച്ച്  പദതനിയനിലൂലട  കേറവമഭാടുകേലള വഭാങ്ങുന്നതനിനുള്ള സഹഭായലാം,
ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങളക്കുള്ള ധനസഹഭായലാം,  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കുള്ള അവശലഭാധനിഷനിത സഹഭായലാം,
പഭാല് ഗുണനനിലവഭാരലാം  ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള പദതനി,  കൂടഭാലത,  ക്ഷതീരകേര്ഷകേ
കക്ഷമനനിധനിയനിലൂലട ലപനഷന,  കുടുലാംബലപനഷന,  അവശത ലപനഷന,  വനിവഭാഹ
ധനസഹഭായലാം,  മരണഭാനന്തെര സഹഭായലാം,  ചേനികേനിത്സഭാ സഹഭായലാം,  ക്ഷതീരകേര്ഷകേരുലട
മക്കളക്കുള്ള വനിദലഭാഭലഭാസ കസഭാളര്ഷനിപച്ച് എന്നനിവയുലാം നല്കേനി വരുന. നനിലവനിലുള്ള
പദതനികേളക്കു  പുറകമ  സലാംസഭാനലത്ത  ലതരലഞടുത്ത  50  കബഭാക്കുകേളനിലുലാം  5
ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലുലാം സമഗ ക്ഷതീര വനികേസന പദതനി അടുത്ത സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം
മുതല്  നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്.  600  ലക്ഷലാം  രൂപയ്ക്കുള്ള  തതീറപ്പുല്കൃഷനി  വനികേസന
പദതനിയുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങള  2017  ഏപ്രനില് മുതല് തലന്ന ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.
ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  തരനിശഭായനി  കേനിടക്കുന്ന  സലങ്ങളനില്  വലഭാവസഭായനികേഭാടനി
സഭാനത്തനില് തതീറപ്പുല്കൃഷനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനി ആവനിഷ്കരനിചച്ച് നടപനി
ലഭാക്കുനണച്ച്.  കേടലക്കണനിയനിലഭായ  ക്ഷതീരകേര്ഷകേലര  സഹഭായനിക്കുന്നതനിനഭായനി
5  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  കേടഭാശസഭാസ പദതനിയച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  അതനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടനവരുന.

(ബനി) സഭാധലമഭായ എലഭാ നടപടനിയുലാം സസതീകേരനിക്കുലാം.
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കവനല്ക്കഭാലലത്ത പഭാലുല്പഭാദനലാം

123 (892) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കവനല്ക്കഭാലത്തച്ച്  പഭാലുൽപഭാദനലാം  കുറയഭാലത  നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനച്ച്
എലന്തെലഭാലാം പദതനികേളഭാണച്ച് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതച്ച് ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  കേടുത്ത  ജലക്ഷഭാമലാം  അനുഭവലപടുന്ന  പ്രകദശങ്ങളനിലല  കേഭാലനികേളക്കച്ച്
ആവശലമഭായ ജലലാം നല്കുന്നതനിനച്ച് പദതനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  കവനല്കേഭാലത്തച്ച്  പടര്ന  പനിടനിക്കഭാന  സഭാദലതയുള്ള  കരഭാഗങ്ങലള
പ്രതനികരഭാധനിക്കുന്നതനിനച്ച് എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതച്ച് ;

(ഡനി)  കവനല്ക്കഭാലത്തച്ച്  പഭാലുൽപഭാദനലാം  കുറയുകേയുലാം  സലാംരക്ഷണലചലവച്ച്
വര്ദനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന്ന സഭാഹചേരലത്തനില് ക്ഷതീരകേര്ഷകേലര സഹഭായനിക്കുന്നതനിനച്ച്
എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതച്ച് ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തതീറപ്പുല്കൃഷനി  വനികേസന  പദതനി,  കേഭാലനിത്തതീറ  സബ്സനിഡനി,  മനില്ക്കച്ച്ലഷഡച്ച്
വനികേസന  പദതനിയനിലൂലട  കേറവമഭാടുകേലള  വഭാങ്ങുന്നതനിനുള്ള  ധനസഹഭായലാം,
ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  അവശലഭാധനിഷനിത  സഹഭായലാം,  കേറവയനലാം  വഭാങ്ങുന്നതനിനുള്ള
സഹഭായലാം എന്നനിവ നടപനിലഭാക്കുനണച്ച്.  കൂടഭാലത കേടലക്കണനിയനിലഭായ ക്ഷതീരകേര്ഷകേലര
സഹഭായനിക്കുന്നതനിനഭായനി ക്ഷതീരകേര്ഷകേ കേടഭാശസഭാസ പദതനിയുലാം നടപനിലഭാക്കുനണച്ച്.
തനിരുവനന്തെപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം  കമഖലഭാ  യൂണനിയനുകേള  ആനന്ദച്ച്  മഭാതൃകേഭാ  ക്ഷതീര
സലാംഘങ്ങളനില്  പഭാല്  നല്കുന്ന  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  ലനിററനിനച്ച്  2  രൂപ  നനിരക്കനില്
കവനല്ക്കഭാല  ഇനലസന്റെതീവച്ച്  നല്കേനി  വരുന.  എലഭാ  കമഖലഭാ  യൂണനിയനുകേളുലാം
സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് ആകടഭാമഭാറനികേച്ച്  ഡ്രനിങനിലാംഗച്ച്  ബഇൗളുകേള നല്കേനി വരുനണച്ച്.
മലബഭാര്  കമഖലഭാ  യൂണനിയന  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  തതീറപ്പുല്  വനിതരണലാം,
മനിതമഭായ  നനിരക്കനില്  വവകക്കഭാല്  വനിതരണലാം,  മതീലനണ,  ധഭാതുലവണ  മനിശനിതലാം,
ബദല്തതീറകേളുലട വനിതരണലാം എന്നനിവ നടത്തനി വരുന.

(ബനി)  കേലഭാമ്പുകേള  സലാംഘടനിപനിചച്ച്  ജലലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുകവണനിയുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

(സനി)  കുളമ്പുകരഭാഗ  പ്രതനികരഭാധ  കുത്തനിവയച്ച്  സലാംസഭാനലത്തഭാടഭാലകേ  നല്കനി
കേഴെനിഞ്ഞു.  കരഭാഗപ്രതനികരഭാധ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങലളക്കുറനിചച്ച്  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  കബഭാധവല്ക്കരണ
പരനിപഭാടനികേളുലാം നടത്തുനണച്ച്. 

( ഡനി) തതീറപ്പുല്കൃഷനി വനികേസന പദതനി, കേഭാലനിത്തതീറ സബ്സനിഡനി, മനില്ക്കച്ച്ലഷഡച്ച്
വനികേസന  പദതനിയനിലൂലട  കേറവമഭാടുകേലള  വഭാങ്ങുന്നതനിനുള്ള ധനസഹഭായലാം,  ക്ഷതീര
കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് അവശലഭാധനിഷനിത സഹഭായലാം, കേറവയനലാം വഭാങ്ങുന്നതനിനുള്ള സഹഭായലാം എന്നനിവ
നടപനിലഭാക്കുനണച്ച്.  കൂടഭാലത  കേടലക്കണനിയനിലഭായ  ക്ഷതീരകേര്ഷകേലര  സഹഭായനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ക്ഷതീരകേര്ഷകേ  കേടഭാശസഭാസ  പദതനിയുലാം  നടപനിലഭാക്കുനണച്ച്.  വരളച  ഏറവലാം  കൂടുതല്
ബഭാധനിചനിട്ടുള്ള പ്രകദശങ്ങളനില് കേലഭാമ്പുകേള സലാംഘടനിപനിചച്ച്  കേഭാലനികേളക്കച്ച് തതീറ,  ലവള്ളലാം
തുടങ്ങനിയവ ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.
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ക്ഷതീരകേര്ഷകേരുലട ഉന്നമനത്തനിനഭായനി പദതനികേള

124 (893) ശതീ  .   രഭാജ എബഹഭാലാം :
ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി :
ശതീമതനി യു  .   പ്രതനിഭ ഹരനി :
ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ക്ഷതീരകേര്ഷകേരുലട  ഉന്നമനത്തനിനഭായനി  എലന്തെലഭാലാം
പദതനികേളഭാണച്ച് ആവനിഷ്കരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച് ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  കേറവപശുക്കളക്കുള്ള ഇനഷസറനസച്ച്
പദതനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ ;

(സനി)  പദതനിയുലട  ആനുകൂലലലാം  കൂടുതല്  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ഡനി) പദതനിയച്ച് മുകന്നഭാടനിയഭായനി രജനികസഷന നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ ;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ക്ഷതീകരഭാലഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  സലാംസഭാനത്തച്ച്  പഭാലുലഭാദനത്തനില്
സസയലാംപരലഭാപ്തത വകേവരനിക്കുന്നതനിനുലാം ക്ഷതീരവനികേസന വകുപച്ച് വനിവനിധ പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  തതീറപ്പുല്കൃഷനി വനികേസന പദതനി,  കേഭാലനിത്തതീറ സബ്സനിഡനി,
മനില്ക്കച്ച്ലഷഡച്ച്  ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്  പദതനിയനിലൂലട  കേറവമഭാടുകേലള  വഭാങ്ങുന്നതനിനുള്ള
സഹഭായലാം,  ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങളക്കുള്ള ധനസഹഭായലാം,  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കുള്ള അവശലഭാധനിഷനിത
സഹഭായലാം,  കേറവപശുക്കളക്കച്ച്  വഭായലയടുത്തതുമഭായനി  ബനലപടച്ച്   കേടലക്കണനിയനിലഭായ
കേര്ഷകേലര  സഹഭായനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനി,  കൂടഭാലത  ക്ഷതീരകേര്ഷകേ  കക്ഷമനനിധനിയനിലൂലട
ലപനഷന,  കുടുലാംബലപനഷന,  അവശതഭാ  ലപനഷന,  ചേനികേനിത്സഭാ  ധനസഹഭായലാം,
വനിവഭാഹ  ധനസഹഭായലാം,  മരണഭാനന്തെര  ധനസഹഭായലാം,  ക്ഷതീരകേര്ഷകേരുലട
മക്കളക്കുള്ള വനിദലഭാഭലഭാസ കസഭാളര്ഷനിപച്ച് എന്നനിവയുലാം നല്കേനി വരുന.

(ബനി) ക്ഷതീരവനികേസന വകുപച്ച് നടപനിലഭാക്കുന്ന മനില്ക്കച്ച് ലഷഡച്ച് ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്
പദതനി,  സമഗ  ക്ഷതീരവനികേസന  പദതനി  എന്നനിവയനിലൂലട  വഭാങ്ങുന്ന  കേറവ
പശുക്കളക്കച്ച് ഇനഷസറനസച്ച് പരനിരക്ഷ ഉറപഭാക്കുന്നതനിനച്ച് കേറവപശുവനിലന്റെ വനിലയുലട
7  ശതമഭാനലാം  ഇനഷസറനസച്ച്  പ്രതീമനിയമഭായനി  ഉളലപടുത്തുകേയുലാം  ടനി  തുകേയുലട  33
ശതമഭാനലാം സബ്സനിഡനിയഭായനി നല്കുകേയുലാം ലചേയ്യുനണച്ച്.
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(സനി)  പദതനിയുലട  ആനുകൂലലലാം  കൂടുതല്  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുലാം.

(ഡനി) 2016-17 വര്ഷലത്ത പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. 2017-18 വര്ഷലത്ത
പദതനിയനികലയ്ക്കുള്ള രജനികസഷന നടപടനികേള 2017 ഏപ്രനില് 1 മുതല് ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

ലപരുമ്പുഴെ കേടവച്ച് പഭാലത്തനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം

125 (894)  ശതീ  .    സനി  .    എഫച്ച്  .    കതഭാമസച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേങ്ങനഭാകശരനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  ജലവനിഭവ  വകുപനിലന്റെ  ചുമതലയനില്
പുനനഃനനിര്മ്മേഭാണ കജഭാലനികേള നടക്കുന്ന ലപരുമ്പുഴെ കേടവച്ച് പഭാലത്തനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം
ഇകപഭാള ഏതച്ച് ഘടത്തനിലഭാണച്ച്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പഭാലത്തനിലന്റെ  പണനിക്കഭായുളള  മണച്ച്  പരനികശഭാധന  തനിരുവനന്തെപുരലാം
എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച് കകേഭാകളജനിലന്റെ ചുമതലയനില് നടന്നനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  അതനിനുകശഷലാം  വതീണ്ടുലാം  മണച്ച്  പരനികശഭാധന  നടത്തഭാനുണഭായ  സഭാഹചേരലലാം
എന്തെഭായനിരുന;

(ഡനി) പ്രസ്തുത പരനികശഭാധന പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ) പരനികശഭാധനഭാഫലലാം അനുസരനിചച്ച് തുടര് നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(എഫച്ച്)  പഭാലത്തനിലന്റെ  പുനര്നനിര്മ്മേഭാണലാം  എന്നകത്തയച്ച്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുലമന്നഭാണച്ച്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നലതന വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലപരുമ്പുഴെ  കേടവച്ച്  പഭാലത്തനിലന്റെ  തകേര്ന്ന  അകപ്രഭാചച്ച്  കറഭാഡനിലന്റെയുലാം
പഭാര്ശസഭനിത്തനിയുലടയുലാം പുനര്നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ രൂപകേല്പന പുകരഭാഗമനിച്ചു വരുന.

(ബനി) ഉണച്ച്.

(സനി) കുറച്ചുകൂടനി വനിശദമഭായ ഒരു റനികപഭാര്ടച്ച് കൂടുതല് കപഭായനിന്റുകേളനില് നനിനലാം
കവണലമന്നച്ച്  ചേതീഫച്ച്  എഞനിനതീയര്,  ലഎ.ഡനി.ആര്.ബനി.  ആവശലലപട  പ്രകേഭാരലാം
വതീണ്ടുലാം മണച്ച് പരനികശഭാധന നടത്തുകേയുണഭായനി.

(ഡനി&ഇ) ഉണച്ച്.

(എഫച്ച്)  ലടണര് നടപടനി  പൂര്ത്തനിയഭായഭാല്,  ഒരു വര്ഷത്തനിനകേലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന
കേഴെനിയുലാം.
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ഒരു പഞഭായത്തച്ച് വഭാര്ഡനില് ഒരു കേനികയഭാസച്ച്

126 (895) ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഠനിനമഭായ കുടനിലവള്ള ക്ഷഭാമലാം കനരനിടുന്നതനിനച്ച് ഒരു പഞഭായത്തച്ച് വഭാര്ഡനില് ഒരു
കേനികയഭാസച്ച് എന്ന നനിലയനില് സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തുന്നതച്ച് വനിസ്തൃതമഭായ വഭാര്ഡുകേള ഉള്ള
വഭാമനപുരലാം  കപഭാലുള്ള  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  പ്രഭാവര്ത്തനികേമലലന്ന  കേഭാരലലാം
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പ്രസസ്തുത വനിഷയലാം പരനിഹരനിക്കഭാന എന്തു ലചേയഭാനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്;
വല ക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വഭാര്ഡനിലല എലഭാ പ്രകദശങ്ങളനിലുലാം കുടനിലവള്ളലാം എത്തനിക്കഭാൻ നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  കേനികയഭാസ്കുകേള  വഴെനിയുള്ള  ജലവനിതരണലാം  റവനപ്യൂ  വകുപനിലന്റെയുലാം
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ വകുപനിലന്റെയുലാം ചുമതലയനിലഭാണച്ച് നടത്തുന്നതച്ച്. 

ഒരു പഞഭായത്തനില് ഒരു കുളലാം പദതനി

127 (896) ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷച്ച് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വമനര് ഇറനികഗഷന വഴെനി നടപഭാക്കുന്ന 'ഒരു പഞഭായത്തനില് ഒരു കുളലാം'
പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ലകേഭാലലാം  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  ഏലതലഭാലാം  കുളങ്ങളഭാണച്ച്
നവതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതച്ച് ;

(ബനി) അവയുലട കപരു വനിവരവലാം അനുവദനിച തുകേയുലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) വമനര് ഇറനികഗഷന വഴെനി നടപഭാക്കുന്ന  'ഒരു പഞഭായത്തനില് ഒരു
കുളലാം'  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ലകേഭാലലാം  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  കുളങ്ങലളഭാനലാം
നവതീകേരനിചനിടനില. 

കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി

128 (897) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി രൂപതീകേരനിചതച്ച് എന്നഭാണച്ച് എനലാം അന്നച്ച് എത്ര
ജതീവനക്കഭാര്  ഉണഭായനിരുന  എനലാം  നനിലവനില്  എത്ര  ജതീവനക്കഭാര്  ഉണച്ച്  എനലാം
വനിഭഭാഗലാം തനിരനിചച്ച് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  സഭാപനത്തനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  പദതനികേള  തതീര്ക്കുന്നതനിലല

കേഭാലതഭാമസലാം  ഉണഭായനിട്ടുള്ളതച്ച്  ശദയനില്ലപട്ടുകവഭാ;  ഇക്കഭാരലലാം  പരനികശഭാധനിക്കഭാന

നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതച്ച് പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഉകദലഭാഗസരുലട  അനഭാസമൂലലാം  നഭാട്ടുകേഭാര്,  വമ്പന  സഭാപനങ്ങള,

സര്ക്കഭാര് സഭാപനങ്ങള തുടങ്ങനിയവര് അകതഭാറനിറനിക്കച്ച് യഥഭാസമയലാം നല്കകേണ്ടുന്ന

തുകേ കുടനിശനികേയഭാകുന്നതുലാം ശദയനില്ലപട്ടുകവഭാ; എങനില് കുടനിശനികേ തുകേ എത്ര;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  തുകേ  പനിരനിലചടുക്കഭാന  ഈ  സര്ക്കഭാര്  എന്തു  നടപടനി

സസതീകേരനിച്ചുലവന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  മുന  സര്ക്കഭാര്  കേഭാലയളവനില്  വപപ്പുലപഭാടല്  ശരനിയഭാക്കുന്നതുമഭായനി

ബനലപടച്ച്  കേരഭാറുകേഭാര്  നടത്തനിയ  അഴെനിമതനി  പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫച്ച്)  വകുപനിലല  പ്രധഭാന  പ്രശ്നങ്ങള  കേലണത്തുവഭാനുലാം  കപഭാലാംവഴെനികേള

നനിര്കദ്ദേശനിക്കഭാനുലാം  കുടനിലവള്ളലാം  ജനങ്ങളക്കച്ച്  ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുമഭായനി  ഒരു  സമ്പൂര്ണ

കുടനിലവള്ള നയലാം പ്രഖലഭാപനിക്കുന്നതച്ച് പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേരള വഭാടര് സലലപ &  സസതീവകറജച്ച് ആക്ടച്ച് 1986 (ആക്ടച്ച് ഓഫച്ച്  1986)

പ്രകേഭാരലാം 1-3-1984 -ലഭാണച്ച് കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി നനിലവനില് വന്നതച്ച്. 1-3-1984 -ല്

ഉണഭായനിരുന്ന  ജതീവനക്കഭാരുലട  വനിഭഭാഗലാം  തനിരനിച്ചുള്ള  വനിവരലാം  കേലണടുക്കഭാന

സഭാധനിചനിടനില.  എന്നഭാല് വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയുലട  1997 -98-ലല ബജറച്ച്  എസനികമറച്ച്

പ്രകേഭാരലാം  8182  അലാംഗതീകൃത  തസനികേകേള  ഉണഭായനിരുന.   അതനിലന്റെ   വനിഭഭാഗലാം

തനിരനിച്ചുള്ള വനിവരലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.* നനിലവനില് 2016-17-ലല ബഡ്ജറച്ച്

എസനികമറച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  8743  അലാംഗതീകൃത  തസനികേകേള  ഉണച്ച്.   വനിശദഭാലാംശലാം

അനുബനമഭായനി  കചേര്ക്കുന.*

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്. 
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(ബനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.  സലാംസഭാനലത്ത കുടനിലവള്ള പദതനികേള സമയ

ബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കഭാത്തതനിനച്ച് പ്രധഭാനമഭായ കേഭാരണലാം പദതനിക്കഭാവശലമഭായ

സലലാം  ലഭലമഭാകേഭാത്തതുലാം  കറഭാഡച്ച്  മുറനിക്കുന്നതനിനുലാം  ലറയനില്കവ  ലലലന  കക്രഭാസച്ച്

ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം ഉള്ള അനുമതനി ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള കേഭാലതഭാമസവമഭാണച്ച്. പദതനികേള

സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പ്രകതലകേ  കപ്രഭാജക്ടച്ച്  ഡനിവനിഷനുകേള

രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  പദതനി  നനിര്വഹണത്തനിലല പുകരഭാഗതനി  സലാംബനനിചച്ച്  വനിവനിധ

തലങ്ങളനില് അവകലഭാകേന കയഭാഗങ്ങള നടത്തനി പദതനി നടത്തനിപനിലല പ്രശ്നങ്ങള

പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ആവശലമഭായ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുനണച്ച്.  കൂടഭാലത

പദതനി  നനിര്വഹണത്തനിലല  തടസങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ആവശലമഭായ

ഘടങ്ങളനില്  ജനപ്രതനിനനിധനികേള  ഉളലപലടയുള്ളവരുമഭായനി  ബനലപട്ടു  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.   പ്രസ്തുത  പദതനികേലളലഭാലാം  തലന്ന  സമയബനനിതമഭായനി

പൂര്ണമഭായനി കേമ്മേതീഷന ലചേയഭാനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുനണച്ച്.

(സനി)  ശദയനില്ലപടനിടനില.  നനിലവനില്  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയനില്

ഏകേകദശലാം 861.04 കകേഭാടനിയുലട കുടനിശനികേ തുകേ നനിലനനില്ക്കുനണച്ച്.

(ഡനി)  ലവള്ളക്കരലാം  കുടനിശനികേ  പനിരനിലചടുക്കുന്നതനിനഭായനി  2016  കുടനിശനികേ  നനിവഭാരണ

വര്ഷമഭായനി  ആചേരനിക്കുകേയുലാം  ലഹഡച്ച്  ഓഫതീസച്ച്  തലത്തനില് എലഭാ  ഡനിവനിഷനതല

ഉകദലഭാഗസരുലടയുലാം  RMC  ഉകദലഭാഗസരുലടയുലാം  റവനപ്യൂ  റനിവപ്യൂ  കയഭാഗങ്ങള

നടത്തുകേയുലാം  കുടനിശനികേ  പനിരനിലചടുക്കുന്നതനിനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുകേയുലാം  അതനിന

പ്രകേഭാരലാം  ലവള്ളക്കരലാം  കുടനിശനികേ  വരുത്തനിയ  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില്  നനിനലാം  ടനി  തുകേ

പനിരനിലചടുക്കുവഭാനഭായനി നനിയമ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഇ)  കേരഭാറുകേഭാര്  അഴെനിമതനി  നടത്തനിയതഭായനി  ലഭനിക്കുന്ന  പരഭാതനികേളനികന്മല്

അകനസഷണലാം നടത്തനി നനിയമ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

(എഫച്ച്)  നനിലവനിലല  ജലനയത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ജലലഭലത  ഒരു

മനുഷലഭാവകേഭാശമഭാണച്ച്.  അടനിസഭാനഭാവശലങ്ങളക്കച്ച്  നതീതനിപൂര്വമഭായ  ജലലാം  ലഭനിക്കുവഭാനുള്ള

ഓകരഭാ  പഇൗരലന്റെയുലാം  അവകേഭാശലത്ത  നനിയമലാം  വഴെനി  ഉറപ്പുവരുകത്തണതച്ച്  പരമ

പ്രധഭാനമഭാണച്ച്.   മഭാത്രമല  ലവള്ളത്തനിലന്റെ  നനിയനനിത  ഉപകയഭാഗവലാം  സലാംരക്ഷണ

ഉത്തരവഭാദനിതസവലാം  ഓകരഭാ  പഇൗരനനിലുലാം  നനിക്ഷനിപ്തമഭാണച്ച്.   സലാംസഭാന  ജലനയലാം

പുതുക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന. 
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കകേഭാള നനിലങ്ങളനിലല ലനല്കൃഷനിക്കച്ച് ലവള്ളലാം

129 (898) ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലവള്ളലാം ലഭനിക്കഭാത്തതുമൂലലാം തൃശ്ശൂര് കകേഭാള നനിലങ്ങളനിലല ലനല്കൃഷനിക്കച്ച്
നഭാശലാം സലാംഭവനിചതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ചേനിമ്മേനിനനി  ഡഭാമനില്നനിന്നച്ച്  കകേഭാള നനിലങ്ങളനികലക്കച്ച്  ലവള്ളലാം എത്തനിക്കുന്നതനിനച്ച്
എലന്തെങനിലുലാം തടസലാം കനരനിടുനകണഭാ ;

(സനി)  ഇടനിയഞനിറ  ഏനഭാമഭാക്കല്  റനിലാംഗച്ച്  ബണച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എന്നഭാണച്ച്
പൂര്ത്തതീകേരനിചതച്ച് ;

(ഡനി) റനിലാംഗച്ച് ബണനിലന്റെ ആവര്ത്തന ലചേലവച്ച് ഒഴെനിവഭാക്കനി സനിരലാം സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.

(ബനി) കുറുമഭാലനി പുഴെയനിലല ബണ്ടുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി ചേനിമ്മേനിനനി ഡഭാലാം
അടചകപഭാള ലവള്ളലാം എത്തനിക്കഭാന ബുദനിമുട്ടുണഭായനി.

(സനി)  ഇടനിയഞനിറ  ബണച്ച്  15-12-2016-ലുലാം  ഏനഭാമഭാക്കല്  റനിലാംഗച്ച്  ബണച്ച്
27-1-2017-ലുലാം പണനി പൂര്ത്തനിയഭായനി.

(ഡനി)  കേരുവന്നൂര് പുഴെയനില് മുനയത്തച്ച് സനിരലാം ലറഗുകലറര് കേലാം ബനിഡ്ജനിലന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  22.60  കകേഭാടനി  രൂപയ്ക്കുള്ള  എസനികമറച്ച്  ചേതീഫച്ച്  എഞനിനതീയര്,
പദതനി വനിഭഭാഗലാം-2  സമര്പനിചതച്ച്  നബഭാര്ഡച്ച്  സതീമനില് ഉളലപടുത്തനി അലാംഗതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  

ജലനനിധനി പദതനി

130 (899) ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ജലനനിധനി  പദതനിയുലട  കേതീഴെനില്,  കകേന്ദ്ര
സലാംസഭാന  കലഭാകേബഭാങച്ച്  വനിഹനിതങ്ങളനിലഭായനി  എലന്തെഭാലക്ക  പദതനികേളഭാണച്ച്
നടപനിലഭാക്കനിയതച്ച്;

(ബനി)  ഓകരഭാ  പദതനിയനിലുലാം  എത്ര  രൂപ  ലചേലവഭാക്കനിലയന്നതനിലന്റെ  ജനില
തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കച്ച് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;



196       കകേരള നനിയമസഭ മഭാര്ചച്ച്  1, 2017

(സനി)  ജലനനിധനി പദതനിയനില് ലമഭാത്തലാം അനുവദനിച തുകേലയത്ര എനലാം ഇനനി
ഈയനിനത്തനില് എത്ര രൂപ ലചേലവച്ച് ലചേയച്ച് തതീര്ക്കഭാനുണച്ച് എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
വരുന്ന  4  വര്ഷലത്ത  കേര്മ്മേ  പദതനി  (Action  Plan)  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
അതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കലഭാകേബഭാങച്ച്  ധനസഹഭായകത്തഭാലട  കകേരള  സര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കുന്ന
ജലനനിധനി രണഭാലാംഘട പദതനിയനില് ഇഇൗ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം 31-1-2017 വലരയുള്ള
കേണക്കനുസരനിചച്ച്  254  കുടനിലവള്ള  പദതനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  38251  ശുചേനിതസ
സലാംവനിധഭാന  യൂണനിറകേളുലാം  76  ഭൂജല  സലാംവര്ദന  മഭാതൃകേകേളുലാം  ഇഇൗ  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം ഇതുവലര പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  കകേരളത്തനിലല വനിവനിധ ജനിലകേളനിലല ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില് ലചേറുതുലാം
വലുതുമഭായ കുടനിലവള്ള പദതനികേള  ശുചേതീകേരണ പദതനികേള,  ഭൂജല സലാംവര്ദന
പദതനികേള  എന്നനിവ  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്
31-1-2017  വലര ആലകേ  206.54  കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  ആയതനിലന്റെ
ജനില തനിരനിച്ചുള്ള വനിവരങ്ങള ഇപ്രകേഭാരമഭാണച്ച്.

ജനില ഗഭാമ പഞഭായത്തുകേളുലട
എണലാം

ലചേലവഭായ തുകേ
(കകേഭാടനി രൂപ)

ഇടുക്കനി 18 34.41

കകേഭാടയലാം 21 19.31

പത്തനലാംതനിട 2 0.76

തനിരുവനന്തെപുരലാം 1 0.10

തൃശ്ശൂര് 10 35.46

പഭാലക്കഭാടച്ച് 5 6.22

മലപ്പുറലാം 15 44.11

കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് 13 24.33

വയനഭാടച്ച് 12 22.88

കേണ്ണൂര് 9 9.99

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് 9 8.97

ആലകേ 206.54
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(സനി) ജലനനിധനി പദതനിയനില് നഭാളനിതുവലര ലമഭാത്തലാം അനുവദനിച തുകേ 785.42

കകേഭാടനി  രൂപയഭാണച്ച്.   അതനില്  നനിനലാം  765.24  കകേഭാടനി  രൂപ  ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇതുവലര

അനുവദനിച തുകേയനില് നനിനലാം  20.18  കകേഭാടനി  രൂപ ലചേലവച്ച്  ലചേയച്ച്  തതീര്ക്കഭാനുണച്ച്.

ജലനനിധനി  II  പദതനി  2012-ലഭാണച്ച്  ആരലാംഭനിചതച്ച്.  അഞര  വര്ഷലാംലകേഭാണച്ച്

പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭായനിരുന  ലക്ഷലമനിടനിരുന്നതച്ച്.  എന്നഭാല്  പദതനി  പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കുകേയുലാം

കേഭാലഭാവധനി ഒന്നര വര്ഷലാം കൂടനി നതീട്ടുകേയുലാം ലചേയ. അതനുസരനിചച്ച് 2018 ഡനിസലാംബറനില്

അവസഭാനനിക്കുന്ന  തരത്തനിലഭാണച്ച്  ഇകപഭാള  വനിഭഭാവന  ലചേയലപടനിട്ടുള്ളതച്ച്.   ആയതനിനഭാല്

വരുന്ന 4 വര്ഷലത്ത കേര്മ്മേ പദതനി എന്ന നനിലയനില് തയഭാറഭാക്കനിയനിടനില.  എന്നഭാല്

പുന:ക്രമതീകേരനിയലപടതനുസരനിചച്ച്  പദതനിയുലട  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്ന  ആലകേ  ലചേലവച്ച്

1022  കകേഭാടനി  രൂപയനില്നനിനലാം  1358  കകേഭാടനി  രൂപയഭായനി  വര്ദനിചനിട്ടുണച്ച്.  അതനുസരനിചച്ച്

കലഭാകേബഭാങച്ച് സഹഭായമുളലപലട സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനില് നനിനള്ള വനിഹനിതലാം 254

കകേഭാടനി രൂപയനില് നനിനലാം 1127 കകേഭാടനി രൂപയഭായുലാം വര്ദനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  

പഴെശനി  സഭാഗര് ലചേറുകേനിട ജലലലവദദ്യുത പദതനി

131(900)  ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മടന്നൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  പഴെശനി  അണലക്കടനില്  പഴെശനി

സഭാഗര് ലചേറുകേനിട  ജലവവദദ്യുത പദതനി  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്  ജലവനിഭവ  വകുപനിലന്റെ

കനഭാ-ഒബ്ജക്ഷന  സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്  ലഭലമഭാക്കണലമനലാം  ജലവനിഭവ  വകുപനിലന്റെ  അധതീനതയനില്

നനിനലാം  3.05  ലഹക്ടര് സലലാം  കകേരള  കസറച്ച്  വനിദദ്യുച്ഛേക്തനി കബഭാര്ഡച്ച്  ലനിമനിറഡനിനു

വകേമഭാറലാം ലചേയ നല്കേണലമനലാം ഉള്ള വവദദ്യുതനി കബഭാര്ഡനിലന്റെ അകപക്ഷയനികന്മല് എന്തു

നടപടനിയഭാണച്ച് സസതീകേരനിചലതന വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പഴെശനിസഭാഗര്  ലചേറുകേനിട  ജലവവദദ്യുത  പദതനി  എത്രയുലാം  കവഗലാം  പ്രവൃത്തനി

ആരലാംഭനിക്കുവഭാന  സഹഭായകേരമഭായ  നനിലയനില്  കനഭാ-ഒബ്ജക്ഷന  സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്  നല്കുവഭാനുലാം

3.05 ലഹക്ടര് സലലാം വകേമഭാറലാം ലചേയ്യുവഭാനുലാം അടനിയന്തെര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) പഴെശനി സഭാഗര് ലചേറുകേനിട ജലലലവദദ്യുത പദതനിയനില് ജൂണ് മുതല്
ഡനിസലാംബര്  വലര  ലലവദദ്യുതനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാനഭാണച്ച്  ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി  ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളതച്ച്.
എന്നഭാല് ലസപ്തലാംബര് മുതല് ജലകസചേനത്തനിനച്ച് ജലലാം ആവശലമഭായതനിനഭാല് ജൂണ്
മുതല് ലസപ്തലാംബര് വലര മഭാത്രകമ ലലവദദ്യുതനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി ജലലാം വനിട്ടു
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നല്കേഭാന  സഭാധനിക്കുകേയുള.  ലലവദദ്യുകതഭാല്പഭാദനത്തനിനുകവണനി  എലഭായനികപഭാഴുലാം
ഡഭാമനിലന്റെ  മുഴുവന  സലാംഭരണകശഷനിയനില്  ജലലാം  നനിലനനിര്കത്തലണന്നച്ച്   ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.
അറനിയനിചനിട്ടുണച്ച്. എന്നഭാല് ജൂണ്, ജൂലലല, ആഗസച്ച് മഭാസങ്ങളനില്  ഡഭാമനിലന്റെ മുഴുവന
സലാംഭരണ  കശഷനിയനില്  ജലലാം  നനിലനനിര്ത്തനിയഭാല്  ലവള്ളലപഭാക്കലാം  കപഭാലലയുള്ള
അപകേട സഭാധലതകേള ഡഭാമനിലന്റെയുലാം ജനങ്ങളുലടയുലാം  സരക്ഷലയ കദഭാഷകേരമഭായനി
ബഭാധനിക്കുലാം.  ആയതനിനഭാല്  കമല്  വനിഷയങ്ങളനില്  ഒരു പഠനലാം  നടത്തനി   വനിദഗ്ദ്ധഭാഭനിപ്രഭായലാം
നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ലഎ.ഡനി.ആര്.ബനി.  ചേതീഫച്ച്  എഞനിനതീയകറഭാടച്ച്  ആവശലലപടനിട്ടുണച്ച്.
പ്രസ്തുത  പഠനലാം  പൂര്ത്തനിയഭായതനിനുകശഷലാം  മഭാത്രകമ  ഇക്കഭാരലത്തനില്  തതീരുമഭാനലാം
ലലകേലക്കഭാള്ളഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള.  

റഭാന്നനി കമജര് കുടനിലവള്ള പദതനി

132 (901) ശതീ  .    രഭാജ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലനിരനിക്കുന്ന  റഭാന്നനി  കമജര്  കുടനിലവള്ള  പദതനി  എന്നച്ച്  പൂര്ണ
കതഭാതനില്  കേമ്മേതീഷന  ലചേയഭാനഭാവലമന്നച്ച്  പറയഭാകമഭാ;  ഇനനി  എലന്തെഭാലക്ക  പ്രവൃത്തനികേളഭാണച്ച്
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ളലതനലാം  എലന്തെഭാലക്ക  പ്രവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു  എനലാം
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പദതനിയുലട  ആലകേ  ലചേലവച്ച്  എത്രയഭായനിരുനലവനലാം  പദതനിയുലട
സലാംഭരണകശഷനി  എത്രയഭാലണനലാം  ഇവനിലടനനിനലാം  എവനിലടലയഭാലക്കയഭാണച്ച്  ശുദജല
വനിതരണലാം നടത്തഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നലതനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പദതനിയുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം എന്നഭാണച്ച് ആരലാംഭനിചലതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ  ;
എലന്തെങനിലുലാം നനിര്മ്മേഭാണ തടസലാം ഉകണഭാലയനലാം ഉലണങനില് അതച്ച് എന്തെഭാലണനലാം
ആയതച്ച് പരനിഹരനിക്കഭാന എന്തുനടപടനി സസതീകേരനിച്ചുലവനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലനിരനിക്കുന്ന റഭാന്നനി കമജര് കുടനിലവള്ള പദതനി  3/2017-ല്
പൂര്ണ  കതഭാതനില്  കേമ്മേതീഷന  ലചേയഭാനഭാവലമന്നച്ച്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  പ്രസ്തുത  പദതനിയുലട
ഒന്നഭാലാം  ഘടത്തനിലല  എലഭാ  ഘടകേങ്ങളുലടയുലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  ജല
വനിതരണലാം നടത്തനിവരുന.  രണഭാലാം  ഘടത്തനിലുളലപട ഘടകേങ്ങളനില് കസഭാണ് 3A,
4  എന്നനിവനിടങ്ങളനിലല  ജലവനിതരണ  ശലാംഖല   സഭാപനിക്കുന്ന  പ്രവൃത്തനികേള  ഒഴെനിലകേയുള്ള
ഘടകേങ്ങളുലടയുലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി ജലവനിതരണലാം നടത്തനിവരുന.

(ബനി)  പദതനിയുലട  ആലകേ  ലചേലവച്ച്  2276.46  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  സലാംഭരണ
കശഷനി  7.5  ദശലക്ഷലാം  ലനിറര്  (7.5  എലാം.എല്.ഡനി.)-ഉലാം  ആണച്ച്.  പ്രസ്തുത  പദതനിയനിലൂലട
റഭാന്നനി, പഴെവങ്ങഭാടനി, വടകശരനിക്കര എന്നതീ പഞഭായത്തച്ച് പ്രകദശങ്ങളനില് കുടനിലവള്ളലാം
ലഭലമഭാകുന്നതഭാണച്ച്.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 199

(സനി)  പദതനിയുലട  ഒന്നഭാലാം  ഘട പ്രവൃത്തനികേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  10/2008-ലുലാം
രണഭാലാംഘട  പ്രവൃത്തനികേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  12/2012-ലുലാം  ആരലാംഭനിച്ചു.  വനിവനിധ
ഘടകേങ്ങളുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭാവശലമഭായ  ഭൂമനി  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  കേഭാലതഭാമസലാം,
വനിവനിധ കറഭാഡുകേളനിലൂലട ലലപപച്ച് ലലലനുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച്   പനി.ഡബപ്യൂ.ഡനി,
ലകേ.എസച്ച്.റനി.പനി,  വനലാംവകുപച്ച്  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്നനിനലാം  അനുമതനി  ലഭലമഭാകുന്നതനിനുള്ള
തഭാമസലാം,  ലലവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള കേഭാലതഭാമസലാം  തുടങ്ങനിയ  പ്രവൃത്തനികേള
ലലവകേഭാന  കേഭാരണമഭായനിട്ടുണച്ച്.  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  ഉന്നകതഭാകദലഭാഗസര്
ജനപ്രതനിനനിധനികേളുമഭായുലാം  മറച്ച്  വകുപച്ച്  തലവന്മഭാരുമഭായുലാം  ചേര്ചകേള   നടത്തുകേയുലാം
അതനിന  പ്രകേഭാരമുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയതുമൂലലാം  തടസങ്ങള
പരനിഹരനിക്കുവഭാന കേഴെനിഞനിട്ടുണച്ച്.  

ലചേഭാവര ശുദജല പദതനി

133 (902) ശതീ  .   എസച്ച്  .   ശർമ്മേ : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഏലതഭാലക്ക കമഖലയനിലല ജനങ്ങളക്കച്ച് ശുദജലലാം വനിതരണലാം ലചേയ്യുകേ
എന്ന  ഉകദ്ദേശകത്തഭാലടയഭാണച്ച്  ലചേഭാവര  ശുദജല  പദതനി  വനിഭഭാവനലാം  ലചേയ
നടപഭാക്കനിയലതന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നഭാളനിതുവലര  പ്രസ്തുത പദതനിയുലട  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കച്ച്  ആവശലഭാനുസരണലാം
ശുദജലലാം  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുവഭാന  കേഴെനിഞനിട്ടുകണഭാലയന്നച്ച്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇലലങനില്
എന്തുലകേഭാലണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത പദതനി പ്രകേഭാരലാം  2011  മുതല് 2016  വലരയുളള കേഭാലയളവനില്
വവപനിന  കമഖലയനില്  പ്രതനിവര്ഷലാം  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്ന  ശുദജലത്തനിലന്റെ
ശരഭാശരനിക്കണക്കച്ച് നല്കേഭാകമഭാ;

(ഡനി)  2011  മുതല്  2016  വലരയുളള കേഭാലയളവനില് വവപനിന കമഖലയനില്
ആവശലമഭായനി  വരുന്ന ശുദജലലാം എത്രലയന്നഭാണച്ച്  ജല അകതഭാറനിറനി  കേണക്കഭാക്കനി
യനിരനിക്കുന്നലതനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ ) 13  എലാം.എല്.ഡനി.  സഭാപനിത കശഷനിയുള്ള  ലചേഭാവര ശുദജല പദതനി
(പഴെയതച്ച്)  ലചേങ്ങമനഭാടച്ച്,  ലനടുമ്പഭാകശരനി,  ശതീമൂലനഗരലാം,  കേഭാഞ്ഞൂര്,  പഭാറക്കടവച്ച്,
കുനകേര എന്നതീ പഞഭായത്തുകേളനിലലയുലാം പറവൂറനിനുലാം സമതീപ പഞഭായത്തുകേളക്കുലാം
കവണനിയുള്ള  63  എലാം.എല്.ഡനി.  സഭാപനിത  കശഷനിയുള്ള  ശുദജല  പദതനി  (പുതനിയതച്ച്)
പറവൂര്,  കചേന്ദമലാംഗലലാം,  കകേഭാട്ടുവള്ളനി,  ഏഴെനിക്കര,  വടകക്കക്കര,  ചേനിറഭാട്ടുകേര,  എടവനക്കഭാടച്ച്,
നഭായരമ്പലലാം,  പള്ളനിപ്പുറലാം,  കുഴെനിപനിള്ളനി എന്നതീ പഞഭായത്തുകേളനിലലയുലാം ജനങ്ങളക്കച്ച്
ശുദജലലാം  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുകേ  എന്ന  ഉകദ്ദേശകത്തഭാലടയഭാണച്ച്  വനിഭഭാവന  ലചേയച്ച്
നടപഭാക്കനിയതച്ച്.
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(ബനി)  പ്രസസ്തുത  പദതനിയുലട  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കച്ച്  നനിലവനില്  ആവശലഭാനുസരണലാം
ശുദജലലാം വനിതരണലാം ലചേയ്യുനണച്ച്.

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ലലവപനിന  കമഖലയനികലക്കച്ച്  2011-14
കേഭാലയളവനില് പ്രതനിവര്ഷലാം  4380  ദശലക്ഷലാം ലനിറര് ശുദജലവലാം  2014  മുതല് പ്രതനിവര്ഷലാം
7300 ദശലക്ഷലാം ലനിറര് ശുദജലവലാം വനിതരണലാം ലചേയവരുന.

(ഡനി) 2011 മുതല് 2016 വലരയുള്ള കേഭാലയളവനില് ലലവപനിന കമഖലയനില് പ്രതനിവര്ഷലാം
9855 ദശലക്ഷലാം ലനിറര് ശുദജലത്തനിലന്റെ ആവശലമഭാണച്ച് കേണക്കഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നതച്ച്.

ജലവനിഭവ വകുപനിലല അധനികേ തസനികേകേള

134 (903) ശതീ  .   എല്കദഭാസച്ച് കുന്നപനിള്ളനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജലവനിഭവ  വകുപനിലല  അധനികേ  തസനികേകേൾ  നനിര്ത്തലഭാക്കുവഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ ; ഉലണങനില് എത്ര തസനികേലയന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഇതുമൂലലാം  ഏലതങനിലുലാം  ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച്  കജഭാലനി  നഷ്ടലപടുവഭാന
സഭാധലതയുകണഭാ ;

(സനി)  കേമഭാന്റെച്ച് ഏരല ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച് അകതഭാറനിറനി  (CADA)  പനിരനിച്ചുവനിടുവഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ ; ഇതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(ഡനി)  കുടനഭാടച്ച്  പഭാകക്കജനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  നനിയമനിച  ജതീവനക്കഭാരുലട  എണലാം
കുറയ്ക്കുവഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ  ;  ഉലണങനില്  ഇതച്ച്  കുടനഭാടച്ച്  പഭാകക്കജനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തനലത്ത കദഭാഷകേരമഭായനി ബഭാധനിക്കുകേയനികല ;

(ഇ)  തസനികേ  നനിര്ത്തലഭാക്കുന്നകതഭാലട  ജതീവനക്കഭാര്  മറച്ച്  ജനിലകേളനികലക്കച്ച്
മഭാകറണനി വരുന്ന സഭാഹചേരലത്തനില് സതീനനികയഭാറനിറനിയുലാം സലലാംമഭാറ മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലാം
കൃതലമഭായനി പരനിഗണനിചച്ച് മഭാത്രകമ സലലാം മഭാറഭാവൂ എന്നച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം 

(എ) അധനികേഭാര വനികകേന്ദ്രതീകേരണത്തനിനുകവണനി ജലകസചേന വകുപനില് നനിനലാം
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനികലയച്ച് പുനര്വനിനലസനിചതുലാം ജലകസചേന വകുപനില് സൂപര്
നപ്യൂമററനി തസനികേയഭായനി നനിലനനിന്നനിരുന്ന തസനികേകേളുലാം വകുപനില് അധനികേ തസനികേകേള എന്നച്ച്
കേലണത്തനിയ തസനികേകേളുലാം കൂടനി കചേര്ത്തച്ച് 1199 തസനികേകേള നനിര്ത്തലഭാക്കനി.

(ബനി) ഇല.
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(സനി) ഉണച്ച്.

(ഡനി) തതീരുമഭാനനിചനിടനില.

(ഇ)  അത്തരലാം  സഭാഹചേരലലാം  ഉണഭാവകേയഭാലണങനില്  സതീനനികയഭാറനിറനി  അടക്കമുള്ള
മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കച്ച് പരനിഗണന നല്കുന്നതഭാണച്ച്.  

മതീനഭാടച്ച് കുടനിലവള്ള പദതനി

135 (904) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മതീനഭാടച്ച് കുടനിലവള്ള പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി ഇനനി ഏലതലഭാലാം പഞഭായത്തുകേളനില്
ജലവനിതരണ വപപ്പുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള പ്രവൃത്തനികേള അവകശഷനിക്കുനണച്ച്; അവ
എന്നകത്തക്കച്ച് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണച്ച് ഇകപഭാള ആകലഭാചേനിക്കുന്നതച്ച്;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത പ്രവൃത്തനിക്കച്ച് പുറകമ മതീനഭാടച്ച് പദതനി കേമ്മേതീഷന ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്
എലന്തെലഭാലാം പ്രവര്ത്തനികേള അവകശഷനിക്കുനണച്ച്;

(സനി)  പ്രവൃത്തനി  ഏലറടുത്ത  കേരഭാറുകേഭാരന  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തഭാത്തതച്ച്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  പ്രവൃത്തനി  പൂര്ണമഭായുലാം  കേമ്മേതീഷന  ലചേയഭാന  എലന്തെലഭാലാം  സതസര
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലമന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  മതീനഭാടച്ച്  കുടനിലവള്ള  പദതനിയനില്  ഇതുവലര  മതീനഭാടച്ച്,  ചേനിറക്കര
പഞഭായത്തുകേളനിലല  വനിതരണ  ശലാംഖലയുലട  പണനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.   പൂയപള്ളനി,
ചേഭാത്തന്നൂര്,  മയനഭാടച്ച്,  ആദനിചനല്ലൂര്,  കേരവഭാളൂര്,  ലനടുമ്പന,  ഇടമുളയല്,  ലവളനിയലാം,
അഞല്,  ഇളമഭാടച്ച്,  പൂതക്കുളലാം,  ഉമ്മേന്നൂര്  എന്നതീ  പഞഭായത്തുകേളനികലയുലാം  പരവൂര്
മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനികലയുലാം  പണനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുണച്ച്.  ലകേഭാലലാം  ജനിലയനിലല
പരവൂര് മുനനിസനിപഭാലനിറനിക്കുലാം സമതീപ പഞഭായത്തുകേളക്കുലാം കവണനി നടപനിലഭാക്കുന്ന
മതീനഭാടച്ച് ജപഭാന കുടനിലവള്ള പദതനിയനില് ഏകേകദശലാം 963 കേനി.മതീ.  വരുന്ന വനിതരണ
ശലാംഖലയുലട ലലപപച്ച് ലലലനുകേള സഭാപനിച്ചു ജല വനിതരണലാം നടത്തുവഭാന  ഉകദ്ദേശനിച്ചുള്ളതഭാണച്ച്.
ഇതനികനഭാടകേലാം ആലകേ 822 കേനി.മതീ. ലലപപച്ച് ലലലന സഭാപനിക്കുകേയുലാം  അതനില് 255
കേനി.മതീ. ലലപപച്ച് ലലലനനില് കൂടനി ജലവനിതരണലാം നടത്തുകേയുലാം  ലചേയ്യുന. ടനി പണനികേള
ആദലലാം കേരഭാര് ഏലറടുത്തനിരുന്നതച്ച്  M/s. K.  Ramakrishna Contractors Pvt Ltd,
Hyderabad ആണച്ച്. പ്രസ്തുത കേരഭാറുകേഭാരന പണനി ഉകപക്ഷനിച്ചു കപഭായതനിനഭാല് 2012-ല്
M/s.   Tecpro Infra Projects Ltd, Kochi   എന്ന കേമ്പനനിക്കച്ച് കേരഭാര് നല്കുകേയുലാം
ലചേയ.  പണനിയുലട പുകരഭാഗതനി കുറവഭായനിരുന്നതനിനഭാല് M/s. Tecpro Infra Projects
Ltd.-ലന്റെ  കസവനലാം  നനിര്ത്തലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  എടുലത്തങനിലുലാം  ഒരു
വര്ഷത്തനിനുള്ളനില് പണനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാലമന്ന കേരഭാറുകേഭാരുലട വഭാഗഭാനലാം പരനിഗണനിചച്ച് 2016
ജനുവരനിയനില്  കേരഭാര്  പുതുക്കനി  ഒരു  വര്ഷകത്തയച്ച്  അവലര  തുടരഭാന  അനുവദനിച്ചു.
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എന്നഭാല്  കനരലത്തയുള്ള   പണനിയനില്  ഉള്ള  ഗലഭാപ്പുകേള  കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നതനിലുള്ള
ബുദനിമുട്ടുലാം  ലപഭാതുമരഭാമത്തു  കറഭാഡുകേളനിലല  പണനികേളക്കുണഭായ  നനിയനണങ്ങളുലാം
കേരഭാറുകേഭാരന  കൂടുതല്  കജഭാലനിക്കഭാലര  നനിയമനിക്കഭാതനിരുന്നതുമൂലവലാം  പണനിയനില്
ഉകദ്ദേശനിച പുകരഭാഗതനി ഉണഭായനില.  കേരഭാര് പുതുക്കനി നല്കനിയകപഭാള സഭാപനികക്കണനി
യനിരുന്ന  176  കേനി.  മതീ.  വനിതരണ  ശലാംഖലയനില്  35  കേനി.  മതീ  പണനി  മഭാത്രമഭാണച്ച്
ഇതനികനഭാടകേലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുള്ളതച്ച്.  പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച് കേറഭാറുകേഭാരുലട
ഭഭാഗത്തുനനിനണഭായനിട്ടുള്ള  വതീഴ്ചയനില് അനന്തെരനടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ലടക്കപ്രഭാ ഇനഫഭാ കപ്രഭാജക്ടനിനച്ച്  2016-നച്ച് കശഷലാം
പണനികേള  പുതുക്കനി  നല്കനിയതനിനുകശഷലാം  ചേനിറക്കര,  ലനടുമ്പന,  ആദനിചനല്ലൂര്,  പൂയപള്ളനി,
മയനഭാടച്ച്,  ഉമ്മേന്നൂര്  എന്നതീ  പഞഭായത്തുകേളനിലുലാം  പരവൂര്  പഭാര്ടച്ച്  വനികലജനിലുലാം  മഭാത്രമഭാണച്ച്
കുറലചങനിലുലാം പണനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭായനിട്ടുള്ളതച്ച്.  മതീനഭാടച്ച് ശുദജല വനിതരണ
ശലാംഖലയുലട  കശഷനിക്കുന്ന പണനികേള  ഒഴെനിച്ചുള്ള ഘടകേങ്ങളുലടലയലഭാലാം  പണനികേള
ഇതനികനഭാടകേലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചച്ച്  കേമ്മേതീഷന  ലചേയനിട്ടുള്ളതഭാണച്ച്.  വനിതരണ  ശലാംഖലയനില്
കശഷനിക്കുന്ന പണനികേളുലട വനിശദവനിവരലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന :*

(ഡനി)  കശഷനിക്കുന്ന പണനികേളനില് അടനിയന്തെനിരമഭായനി  ജലവനിതരണലാം ആരലാംഭനിക്കഭാവന്ന
പ്രവൃത്തനികേളുലട  മുനഗണനഭാക്രമലാം  തയഭാറഭാക്കനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  പദതനിയുലട  വനിതരണ  ശലാംഖലയുലട  പൂര്ണമഭായ  പൂര്ത്തതീകേര
ണത്തനിനഭായനി ഇഇൗ വരളചഭാ കേഭാലത്തച്ച് പരമഭാവധനി പണനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി കൂടുതല്
പ്രകദശത്തച്ച് ജലവനിതരണലാം സഭാധലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി നനിലവനിലുള്ള കേരഭാറുകേഭാരനച്ച് മഭാസഭാമഭാസലാം
സഭാപനികക്കണ  ലലപപച്ച്  ലലലന  പ്രവൃത്തനിയുലട  ടഭാര്ജറച്ച്  നനിര്ണയനിചച്ച്  നല്കേനി
യുദകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില്  പണനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു
വരുന.  2017  ഡനിസലാംബകറഭാടുകൂടനി  പണനികേള  പൂര്ണമഭായുലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കുലമന്നച്ച് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  

കേനിണര് റതീചേഭാര്ജനിലാംഗച്ച് പദതനി

136 (905) ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  കേഭാലഭാവസഭാ  വലതനിയഭാനവലാം  അകതഭാലടഭാപലാം  മഴെലഭലതയുലാം
കുറഞ്ഞുവരുന്നതച്ച് കേണക്കനിലലടുത്തച്ച്  മഴെലവളളലാം ഒഴുകേനി കപഭാകേഭാലത കേനിണറുകേളനിലുലാം
കുളങ്ങളനിലുലാം  കതഭാടുകേളനിലുലാം  മറലാം  സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ദതീര്ഘകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില്
എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണച്ച്  ജലവനിഭവ  വകുപച്ച്  സസതീകേരനിചനിട്ടുളളതച്ച്;  വനിശദഭാലാംശലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വതീടുകേളനില്  ശുദജല  ലഭലത  ഉറപ്പു  വരുത്തുന്നതനിനച്ച്  വളലര
ഫലപ്രദമഭാലണന്നച്ച് കേലണത്തനിയ കേനിണര് റതീചേഭാര്ജനിലാംഗച്ച് പദതനി തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ
വകുപനിലന്റെ  സഹകേരണകത്തഭാലട  കൂടുതല്  ഭഭാഗങ്ങളനികലക്കച്ച്  വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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ഉത്തരലാം 

(എ) ഭൂജല വകുപനിനു കേതീഴെനില് തുറന്ന കേനിണര്, കുഴെല് കേനിണര് എന്നനിവയനിലൂലട
കൃത്രനിമ  ഭൂജല  സലാംകപഭാഷണ  പദതനികേള  നടപഭാക്കനി  വരുന.   സലാംസഭാനത്തച്ച്
വലഭാപകേമഭായനി കേനിണര് റതീചേഭാര്ജനിലാംഗച്ച്  നടത്തുന്നതനിലൂലട ഭൂജല നനിരപനില് വര്ദനവച്ച്
ഉണഭാകുകേയുലാം കവനല്ക്കഭാലത്തച്ച് ജലക്ഷഭാമലാം ഒരു പരനിധനി വലര പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം
സഭാധനിക്കുനണച്ച്.  ലകേ.ആര്.ഡബപ്യൂ.എസച്ച്.എ.-യുലട  കേതീഴെനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  മഴെകകേന്ദ്രലാം
മുകഖന  മഴെലവള്ള  സലാംഭരണനികേള  നനിര്മ്മേനിച്ചു  നല്കുനണച്ച്.  കസറച്ച്  പഭാന  സതീമനില്
നനിനള്ള സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി മഴെലവള്ള സലാംഭരണലാം ഭൂജല
പരനികപഭാഷണലാം  പരനിപഭാടനിയനിലൂലട  വലക്തനിഗത  കുടുലാംബങ്ങളക്കച്ച്  10000  ലനിറര്
മഴെലവള്ളലാം  സലാംഭരനിചച്ച്  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുലാംവനിധലാം  സലാംഭരണനി  നനിര്മ്മേനിച്ചു
നല്കുന.  ഇഇൗ പരനിപഭാടനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്ന ഭൂജല പരനികപഭാഷണലാം എന്ന
ഘടകേത്തനിലൂലട  മഴെലവള്ളലാം  ഭൂമനിയനില്  തഭാഴുന്നതനിനുലാം  സഹഭായകേരമഭാകുനണച്ച്.
സലാംഭരണനി  നനിറഞ്ഞുകേവനിലഞഭാഴുകുന്ന  ജലലാം  കേനിണറനികലക്കുലാം  മഴെക്കുഴെനിയനികലക്കുലാം
കേടത്തനിവനിടുന്നതുമൂലലാം ഭുഗര്ഭ ജലത്തനിലന്റെ അളവച്ച് വര്ദനിപനിക്കുവഭാനുലാം സഭാധനിക്കുന.
ഇഇൗ  പദതനി  കൂടുതല്  വലഭാപകേമഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  മഴെലവള്ള  സലാംഭരണലാം
കൂടുതല് ജനകേതീയമഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി  13- ാം പഞവത്സര പദതനിയനില്  കൂടുതല്
പരനിപഭാടനികേളുലാം  തുകേയുലാം  ഉളലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  ലപ്രഭാകപഭാസല്  സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.
ജലകസചേന  വകുപനിനച്ച്  കേതീഴെനില്  ഹരനിതകകേരളലാം  മനിഷലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുലട
ഏകകേഭാപനകത്തഭാലട  മണച്ച്-ജലസലാംരക്ഷണലാം  ഉറപഭാക്കുനണച്ച്.  ഹ്രസസകേഭാല  പ്രവര്ത്തനലാം
എന്ന നനിലയനില് കതഭാടുകേളുലടയുലാം  കുളങ്ങളുലടയുലാം  നവതീകേരണവലാം  സലാംഭരണകശഷനി
കൂട്ടുന്നതുമഭായ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഏലറടുക്കുന്നതഭാണച്ച്.  കൂടഭാലത  നതീലരഭാഴുക്കച്ച്
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം സഭായനിയഭായനി നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനുമുള്ള പദതനികേള നദതീതട
മഭാസര്  പഭാനുകേളുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  നടപനിലഭാക്കുകേ  എന്നതഭാണച്ച്  ദതീര്ഘകേഭാല
പദതനി പ്രകേഭാരലാം വനിഭഭാവന ലചേയ്യുന്നതച്ച്.

(ബനി)  ഭൂമനിയനിലലത്തുന്ന  ജലലത്ത മഴെയനിലഭാത്ത കേഭാലകത്തക്കച്ച്  സൂക്ഷനിച്ചു വയ്ക്കുന്നതനില്
വളലര  പ്രകയഭാജനകേരമഭായ കേനിണര് റതീചേഭാര്ജനിലാംഗച്ച്  അഥവഭാ  മഴെലവള്ള ഭൂഗര്ഭ  ജല
കപഭാഷണലാം,  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  വനിവനിധ  കപ്രഭാജക്ടുകേളുലട
ഭഭാഗമഭായനി പ്രചേരനിപനിച്ചു വരുനണച്ച്.  9-11-2016 തതീയതനിയനിലല സ.ഉ.  (ലലകേ) നമ്പര്
161/16/തസസഭവ  നമ്പര്  ഉത്തരവച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  ഒന്നഭാലാം  ഘടമഭായനി  (2016-17)ല്  141
ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില് കേനിണര് റതീചേഭാര്ജനിലാംഗച്ച് പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്.  ഇതനിനു പുറകമ
സലാംസഭാനത്തച്ച്  ഗുരുതരമഭായ  കുടനിലവള്ള  ക്ഷഭാമലാം  അനുഭവനിക്കുന്നവയുലാം  ജലത്തനിലന്റെ
ഗുണനനിലവഭാരലാം  അപകേടകേരമഭാലാംവനിധലാം  കമഭാശമഭാവകേയുലാം  കേഴെനിഞ  വര്ഷങ്ങളനില്
ടഭാങര് കലഭാറനി  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്   ഏറവലാം അധനികേ ജലലാം എത്തനികക്കണനിവന്നവയുമഭായ
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100  ഗഭാമ  പഞഭായത്തുകേളനില്  കൂടനി  പദതനി  നടപഭാക്കുവഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണച്ച്.
ഹരനിതകകേരളലാം  മനിഷലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ജലവനിഭവ  മനിഷന  കേലഭാമ്പയനിനനിലുലാം  ഇതച്ച്
വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണച്ച്.  മഴെകകേന്ദ്രലാം  മുഖഭാന്തെരലാം  നടപനിലഭാക്കുന്ന
മഴെലവള്ള  സലാംഭരണലാം  ഭൂജല  പരനികപഭാഷണലാം  പദതനിയനിലൂലട  സലാംഭരണനികേളനില്
നനിനലാം  നനിറഞ്ഞു  കേവനിലഞഭാഴുകുന്ന  മഴെലവള്ളലാം  അടുത്തുള്ള  കേനിണറുകേളനികലക്കുലാം
മഴെക്കുഴെനികേളനികലക്കുലാം  ഒഴുക്കനിവനിടുന.  കേനിണര്  റതീചേഭാര്ജനിലാംഗച്ച്  പരനിപഭാടനി  ഫലപ്രദമഭാലണന
കബഭാദലലപടതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  അടുത്ത  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  പഭാന
സതീമനില്  5  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലഭായനി  5000  തുറന്ന കേനിണറുകേള റതീചേഭാര്ജച്ച്  ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  മഴെ  കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ  ആഭനിമുഖലത്തനില്  മഴെലവള്ള  സലാംഭരണവമഭായനി
ബനലപടച്ച്  മനിക്കവഭാറുലാം പദതനികേളുലാം  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേള മുകഖനയഭാണച്ച്  നടത്തനി
വരുന്നതച്ച്.  വനിദലഭാലയങ്ങളനില്  മഴെലവള്ള  സലാംഭരണലാം  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതച്ച്  ലക്ഷലമനിടച്ച്
'ജലസഇൗഹൃദ വനിദലഭാലയലാം' പദതനിയുലാം നടപനിലഭാക്കനി വരുന.  

മഭാടഭായനി, മഭാട്ടൂല് ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലല കേടലഭാക്രമണലാം കനരനിടഭാന പദതനി

137  (906)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേടലഭാക്രമണലാം  രൂക്ഷമഭായ  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിലല  കേലലഭാകശരനി  മണ്ഡലത്തനിലല
മഭാടഭായനി,  മഭാട്ടൂല് ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലല പ്രകദശങ്ങളനില് സലാംരക്ഷണ ഭനിത്തനികേള
പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം  പുതനിയ  സലാംരക്ഷണ  ഭനിത്തനികേള  പണനിയുന്നതനിനുലാം  എലന്തെഭാലക്ക
നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിചനിട്ടുളളലതന്നറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതുമഭായനി  ബനലപടച്ച്  സമര്പനിച  ലപ്രഭാകപഭാസലനില്  ഏലതഭാലക്ക
പ്രവൃത്തനികേളക്കഭാണച്ച് ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുളളതച്ച്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ലസനടല് വഭാടര് ആനറച്ച് പവര് റനിസര്ചച്ച് കസഷന കേണ്ണൂര് ജനിലയനില്
ഇതു സലാംബനനിചച്ച് എലന്തെങനിലുലാം പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  മഭാട്ടൂല്,  മഭാടഭായനി ഭഭാഗത്തച്ച് രൂക്ഷമഭായ കേടലഭാക്രമണ ഭതീഷണനി കനരനിടുന്ന
ഭഭാഗങ്ങളനില്  നഭാലച്ച്  പ്രവര്ത്തനികേളക്കഭാണച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.   നതീലരഭാഴുക്കുലാം
ചേഭാലനിലല ലചേ. 100/400 കേനി.  മതീററനിനുലാം  100/550  കേതീ മതീററനിനുലാം ഇടയനില് തകേര്ന്ന
കേടല്ഭനിത്തനിയുലട  പുനരുദഭാരണ  പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച്  SDRF-ല്  ഉളലപടുത്തനി  40
ലക്ഷലാം  രൂപയച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  പ്രവൃത്തനി  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  മഭാടഭായനി
പഞഭായത്തനിലല നതീലരഭാഴുക്കുലാം  ചേഭാലനില് 100/200 കേനി.മതീ.  മുതല് 100/266 കേനി.  മതീ.
വലരയുലാം  100/265  മുതല്  100/325  കേനി.  മതീ.  ഇടയനിലുള്ള  കേടല്  ഭനിത്തനിയുലട
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പുനരുദഭാരണത്തനിനഭായനി  25  ലക്ഷലാം  രൂപയുലടയുലാം  15  ലക്ഷലാം  രൂപയുലടയുലാം
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുകേയുണഭായനി.   എന്നഭാല്  ഇഇൗ  പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച്  കേരഭാറുകേഭാരന
കേസഭാടച്ച്  ലചേയ ച്ച്ത  അധനികേ  നനിരക്കച്ച്  കൂടുതല്  ആയതനിനഭാല്  പുനര്  ദര്ഘഭാസനിനുള്ള
നടപടനികേള നടനവരുന.

നതീലരഭാഴുക്കുലാം  ചേഭാലനില്  സനി.പനി.  2395-നച്ച്  വടക്കച്ച്  ഭഭാഗത്തച്ച്  തകേര്ന്ന  കേടല്
ഭനിത്തനിയുലട  പുനരുദഭാരണത്തനിനച്ച്  43  ലക്ഷലാം  രൂപയ ച്ച്ക്കച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
പ്രവൃത്തനി ലടണര് നടപടനിയനിലഭാണച്ച്.  കേലലഭാകശരനി  മണ്ഡലത്തനിലല മഭാട്ടൂല്,  മഭാടഭായനി
പഞഭായത്തുകേളനിലല  രൂക്ഷമഭായ  കേടലഭാക്രമണലാം  കനരനിടുന്ന  നതീലരഭാഴുക്കുലാം  ചേഭാല്,
കേക്കഭാടനചേഭാല്,  വഭാവ  വളപനില്കതഭാടച്ച്,  മഭാട്ടൂല്  സഇൗത്തച്ച്  എന്നതീ  പ്രകദശങ്ങളനിലുള്ള
കേടല്  ഭനിത്തനിയുലട  പുനരുദഭാരണ  പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി  സമര്പനിചനിട്ടുള്ള  എസനികമറകേള
സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  നതീലരഭാഴുക്കുലാം  ചേഭാലനില്  സനി.പനി.  2395-നച്ച്  വടക്കച്ച്  ഭഭാഗത്തച്ച്  തകേര്ന്ന
കേടല്ഭനിത്തനിയുലട പുനരുദഭാരണത്തനിനച്ച്  43  ലക്ഷലാം രൂപയ ച്ച്ക്കച്ച് ഭരണഭാനുമതനി ചേതീഫച്ച്
എഞനിനതീയര് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ബഭാക്കനിയുള്ളവ പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.

(സനി)  കകേരള  തതീരങ്ങളനില്  കേടല്ഭനിത്തനിയുലട  ആവശലകേതയുലാം  Design-നുലാം
CWPRS  മുകഖന പഠനലാം നടത്തനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു
വരുന. 

എടവണ, പന്നനിപഭാറ പള്ളനിമുക്കനില് ലറഗുകലറര് നനിര്മ്മേഭാണലാം

138 (907) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഏറനഭാടച്ച്  മണ്ഡലത്തനിലല  എടവണ,  പന്നനിപഭാറ  പള്ളനിമുക്കനില്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച് തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുള്ള ലറഗുകലറര് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭാവശലമഭായ
എസനികമറകേളുലാം ഡനിവസനുലാം മറലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിക്കച്ച്  എത്ര  രൂപയഭാണച്ച്  അടങല്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതച്ച്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നടപടനിക്രമങ്ങള എലഭാലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിലയങനില് ഭരണഭാനുമതനി നല്കുന്നതനിനച്ച്
ഇനനിയുലാം എലന്തെങനിലുലാം തടസങ്ങള ഉകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇലലങനില്  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിക്കച്ച്  അടനിയന്തെരമഭായനി  ഭരണഭാനുമതനി
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?



206       കകേരള നനിയമസഭ മഭാര്ചച്ച്  1, 2017

ഉത്തരലാം 

(എ)  സനിവനില്,  ലമക്കഭാനനിക്കല്  എന്നതീ  പ്രവൃത്തനികേളുലട  ഡനിലലസന
പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി-ഡനി)  ഇഇൗ  പദതനിയുമഭായനി  ബനലപടച്ച്  ലമക്കഭാനനിക്കല്  പ്രവര്ത്തനികേളക്കഭായനി
ഏകേകദശലാം 8 കകേഭാടനി  രൂപയുലാം ഇലകനിക്കല് പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി 1 കകേഭാടനി രൂപയുലാം
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  ഡനി.പനി.ആര് തയഭാറഭാക്കനി വരുന്നകതയുള.

പതീലഭാര്മൂഴെനി ലനിഫ ച്ച് ഇറനികഗഷന പദതനി

139  (908)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേഭാലക്കുടനി  മണ്ഡലത്തനിലല  കകേഭാടകശരനി  പഞഭായത്തനിലല  പതീലഭാര്  മൂഴെനി  ലനിഫച്ച്
ഇറനികഗഷന പദതനിയുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം ഏതു ഘടത്തനിലഭാണച്ച് എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസസ്തുത പദതനിയുലട പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനഭായനി ലഡലനിവറനി വപപ്പുകേള
സഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  സമര്പനിചനിട്ടുള്ള  അകപക്ഷകേളനില്  അനുമതനി  നല്കുന്നതനിനുലാം
ആവശലമഭായ ഫണച്ച് അനുവദനിക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ചേഭാലക്കുടനി മണ്ഡലത്തനിലല പതീലഭാര് മൂഴെനി ലനിഫച്ച് ഇറനികഗഷന പദതനിയുലട
സനിവനില്,  ലമക്കഭാനനിക്കല്  പ്രവൃത്തനികേള  ഇതനികനഭാടകേലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.   ഇലകനിക്കല്
പ്രവൃത്തനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചു വരുന.

(ബനി)  കൂടുതല്  പ്രകദശത്തച്ച്  ജലകസചേനലാം  എത്തനിക്കുന്നതനിനഭായനി   ഡനിസനിബപ്യൂടറനി
ലലപപ്പുകേളുലട എക്സൈച്ച്റനഷന പ്രവൃത്തനിക്കച്ച് ആവശലമഭായ ഫണച്ച് ലഭലമഭാക്കനി  നടപനിലഭാ
ക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള ചേതീഫച്ച് എഞനിനതീയര് (ലഎ&എ) സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

തഭാനൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് സമ്പൂര്ണ കുടനിലവള്ള പദതനി

140 (909) ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഇക്കഴെനിഞ ബഡ്ജറനില് തഭാനൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് 100 കകേഭാടനി
മുതല്മുടക്കനില്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിച  സമ്പൂര്ണ  കുടനിലവള്ള  പദതനിയുലട  ഭരണ-
സഭാകങതനികേ അനുമതനികേള ലഭലമഭായനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പദതനി എന്നകത്തക്കച്ച് ആരലാംഭനിക്കഭാന കേഴെനിയുലമന്നഭാണച്ച് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതച്ച്;

(സനി)  ഈ പദതനിയുലട നനിര്മ്മേഭാണ കേഭാലയളവച്ച് എത്രയഭാലണനലാം എകപഭാള
കേമ്മേതീഷന ലചേയഭാന കേഴെനിയുലമന്നഭാണച്ച് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നലതനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ) ലഭലമഭായനിട്ടുണച്ച്. 11-1-2017-ലല ജനി.ഒ. (ആര്.റനി) നമ്പര്14/2017/ജവനിവ.
പ്രകേഭാരലാം തഭാനൂര് മുനനിസനിപഭാലനിറനിയ്ക്കുലാം  4  സമതീപ പഞഭായത്തുകേളക്കുലാം കവണനിയുള്ള
സമഗ കുടനിലവള്ള പദതനിയുലട ഒന്നഭാലാം ഘടത്തനിനുകവണനി  100  കകേഭാടനി  രൂപയുലട
ഭരണഭാനുമതനി  ലഭലമഭായനിട്ടുണച്ച്.  KWA/CE/NR/41/2016-17  തതീയതനി  19-1-2017
പ്രകേഭാരലാം സഭാകങതനികേ അനുമതനിയുലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  പദതനിയുലട  വര്ക്കനിലാംഗച്ച്  എസനികമറനിനു  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനി  ഉടന
തലന്ന ലടണര് ലചേയ എഗനിലമന്റെച്ച് വക്കുന്നതനിനുള്ള അടനിയന്തെര നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു
വരുന.

(സനി)  എഗനിലമന്റെച്ച്  കേഭാലയളവച്ച്  മുതല്  18  മഭാസമഭാണച്ച് നനിര്മ്മേഭാണ കേഭാലയളവച്ച്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.  ഒന്നഭാലാം  ഘട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  2018  ഡനിസലാംബര്
മഭാസകത്തഭാടുകൂടനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുലമന്നഭാണച്ച് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതച്ച്.  

മണലൂര് മണ്ഡലത്തനിലല കുടനിലവള്ള പദതനികേള

141  (910)  ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മണലൂര്  മണ്ഡലത്തനില്  നനിലവനില്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന  കുടനിലവള്ള
പദതനികേള ഏലതലഭാമഭാലണന്നച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഓകരഭാ പദതനിയുകടയുലാം വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  മണലൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് പ്രവര്ത്തനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന
കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയുലട കുടനിലവള്ള പദതനികേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* മണലൂര്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  നനിലവനില്  പ്രവര്ത്തനിച്ചു
ലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന ഭൂജല വകുപനിലന്റെ കുടനിലവള്ള പദതനികേള തഭാലഴെപറയുന :

1. എലവത്തൂര്, മുലകശരനി ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച്   (കുഴെല് കേനിണര്
അധനിഷനിത ലചേറുകേനിട കുടനിലവള്ള പദതനി)

2. മണലനി തലകക്കഭാട്ടുകേര, ചൂണല് ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച് (കുഴെല്ക്കനിണര്
അധനിഷനിത ലചേറുകേനിട കുടനിലവള്ള പദതനി).

3. തചമ്പള്ളനി സഭാലാംസഭാരനികേ  നനിലയലാം,  അരനിമ്പൂര്  ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച്
(കുഴെല്ക്കനിണര് അധനിഷനിത ലചേറുകേനിട കുടനിലവള്ള പദതനി)

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്. 
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4. കേകണഭാങത്തച്ച്, മുലകശരനി ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച് (കുഴെല്ക്കനിണര്

അധനിഷനിത ലചേറുകേനിട കുടനിലവള്ള പദതനി).

ജലനനിധനി  രണഭാലാംഘടത്തനില്  ആദല  ബഭാചനില്  മണലൂര്

മണ്ഡലത്തനിലല  എലവള്ളനി  ഗഭാമപഞഭായത്തനില്  3007

കുടുലാംബങ്ങളക്കച്ച്  (13304  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കച്ച്)  കുടനിലവള്ളലാം

നല്കുന്നതനിനഭായനി 1302 ലക്ഷലാം രൂപ എസനികമറച്ച് തുകേയ്ക്കുള്ള ഒരു

കുടനിലവള്ള  പദതനി  19-11-2016-ല്  കേമ്മേതീഷന  ലചേയച്ച്

പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്. 

ലകേഭാലലാം മണ്ഡലത്തനില് ജലവനിഭവ വകുപനിനച്ച് കേതീഴെനിലുള്ള പ്രവൃത്തനികേള 

142 (911)  ശതീ  .    എലാം  .    മുകകേഷച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ജലവനിഭവ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാലലാം  മണ്ഡലത്തനില്  ജല  വനിഭവ  വകുപനിനച്ച്  കേതീഴെനില്  ഏലതലഭാലാം

പ്രവൃത്തനികേളഭാണച്ച് നടന വരുന്നലതന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഓകരഭാ പ്രവൃത്തനിക്കുലാം എത്ര തുകേ  നതീക്കനി വലചനലാം ഓകരഭാ പ്രവൃത്തനിയുലാം 

ഏതച്ച് ഘടത്തനിലഭാലണനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി) ജലകസചേന വകുപച്ച് :

ലകേഭാലലാം  മണ്ഡലത്തനില്  ജലകസചേന  വകുപനിനു  കേതീഴെനില്  നടന

വരുന്ന  പ്രവൃത്തനികേള  സലാംബനനിച  വനിശദ  വനിവരങ്ങള  അനുബന ലാം-I

 ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

കകേരള ജല അകതഭാറനിറനി :

കകേരള  ജല അകതഭാറനിറനി  മുകഖന ലകേഭാലലാം  മണ്ഡലത്തനില്  നടന

ലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന  പ്രവൃത്തനികേളുലട  വനിവരങ്ങളുലാം  ഭരണഭാനുമതനി

ലഭനിചനിടച്ച് പണനി തുടങ്ങഭാനുള്ള നടപടനികേള ലലകേലക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന

പദതനികേളുലട വനിവരങ്ങളുലാം  അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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ഭൂജല വകുപച്ച് :

ഭൂജല വകുപനിനച്ച് കേതീഴെനില് ലകേഭാലലാം കകേഭാര്പകറഷനനില് എ.ലകേ.ജനി.
കകേഭാളനനി,  കേരനികക്കഭാടച്ച്  ഡനിവനിഷനനില്  ടപ്യൂബച്ച്  ലവല്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനു
കവണനി  4,96,000  രൂപയുലാം  (എലാം.എല്.എ  എസച്ച്.ഡനി.എഫച്ച്),
ലപരുമണ്  മഭാര്ക്കറനില്  ടപ്യൂബച്ച്  ലവല്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനു  കവണനി
6,51,341 രൂപയുലാം  (രഭാജതീവച്ച് ഗഭാനനി കുടനിലവള്ള പദതനി), ലകേഭാലലാം
ജനിലഭാ ജയനിലനില് ടപ്യൂബച്ച് ലവല് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനു കവണനി 7,50,000
രൂപയുലാം  (എലാം.എല്.എ.  എസച്ച്.ഡനി.എഫച്ച്)  അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനില്
ലകേഭാലലാം  കകേഭാര്പകറഷനനില്  എ.ലകേ.ജനി.കകേഭാളനനി,  കേരനികക്കഭാടച്ച്
ഡനിവനിഷനനില് നടന വരുന്ന ടപ്യൂബച്ച് ലവല് നനിര്മ്മേഭാണലാം അന്തെനിമ
ഘടത്തനിലഭാണച്ച്. ലപരുമണ് മഭാര്ക്കറനിലല ടപ്യൂബച്ച് ലവല് നനിര്മ്മേഭാണലാം
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  ലകേഭാലലാം  ജനിലഭാ  ജയനിലനിലല  ടപ്യൂബച്ച്  ലവല്
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനു കവണനി സഭാകങതനികേഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  

കചേലക്കര മണ്ഡലത്തനില് അനുഭവലപടുന്ന വരളച

143  (912)  ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കചേലക്കര മണ്ഡലത്തനില് അനുഭവലപടുന്ന വരളചയുലാം ശുദജലക്ഷഭാമവലാം
കേണക്കനിലലടുത്തച്ച്  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  എലന്തെലഭാലാം  മുനകേരുതലുകേളുലാം  നടപടനികേളുലാം
ആണച്ച് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതച്ച് ;

(ബനി)  മണ്ഡലത്തനില്  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിക്കച്ച്  എത്ര  കുടനിലവള്ള  പദതനികേള
ഉണച്ച്; അവയുലട കപരുവനിവരലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഇതനില് പ്രവര്ത്തന സജ്ജമലഭാത്ത പദതനികേള ഉകണഭാ ;  ഉലണങനില്
ഏലതലഭാലാം ;

(ഡനി)  കമഭാകടഭാറുകേള  കകേടുവനലാം,  മതനിയഭായ  അറകുറപണനി  നടത്തഭാലതയുലാം
പ്രവര്ത്തന സജ്ജമലഭാത്ത കുടനിലവള്ള പദതനികേള പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്
എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച് ; വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  കചേലക്കര നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില്  12  പദതനികേള പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
തനില്  5 പദതനികേളുലടയുലാം കസഭാതസഭായ ഭഭാരതപ്പുഴെ വരണകതഭാലട ടനി  പദതനികേള
പ്രതനിസനനിയനിലഭാണച്ച്.   ഇവനിലട  ഇഇൗ  പദതനികേള  വഴെനി  ഇകപഭാള  വനിതരണലാം
ലചേയ്യുവഭാന കേഴെനിയുന്നതച്ച്   8.83  ദശലക്ഷലാം ലനിറര്  ജലലാം  മഭാത്രമഭാണച്ച്.   വരളചലയ
കനരനിടഭാന തഭാലഴെ പറയുന്ന കപഭാലാംവഴെനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. 

798/2019



210       കകേരള നനിയമസഭ മഭാര്ചച്ച്  1, 2017

1. കേനിണര് വൃത്തനിയഭാക്കല് - 4 എണലാം

2. പമ്പച്ച് ലസറകേളുലട അറകുറ പണനികേള- 4 എണലാം

3. സഭാനഡച്ച് ലലബ പമ്പച്ച്-കമകചരനിക്കടവനില്  സഭാപനിക്കഭാന -1 എണലാം

4. കുഴെല് കേനിണറുകേള ഫഷനിലാംഗച്ച് -4 എണലാം

(ബനി)  12  പദതനികേളുണച്ച്.   പദതനിയുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  അനുബനമഭായനി
കചേര്ക്കുന.*

(സനി) ഇല. 

(ഡനി)  കചേലക്കര  മണ്ഡലത്തനിലല  12  കുടനിലവള്ള  പദതനികേളുലാം  പ്രവര്ത്തനിച്ചു
വരുന.

നബഭാര്ഡച്ച് ആര്. ലഎ. ഡനി. എഫച്ച്. സതീമനില് ഉളലപടുന്നതനിനച്ച്  സമര്പനിച
കപ്രഭാജക്ടുകേള

144 (913) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നബഭാര്ഡനിലന്റെ  ആര്.ലഎ.ഡനി.എഫച്ച്.  22  സതീമനില്  ഉളലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി
ജലവനിഭവ വകുപച്ച്  മുകഖന കേണ്ണൂര് ജനിലയനിലല  കേലലഭാകശരനി  മണ്ഡലത്തനില് നനിനലാം
സമര്പനിച കപ്രഭാജക്ടുകേള ഏലതഭാലക്കയഭാലണന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  രൂക്ഷമഭായ  വരളച  കേണക്കനിലലടുത്തച്ച്  പ്രസ്തുത  കപ്രഭാജക്ടുകേളക്കച്ച്  ഏലതങനിലുലാം
പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭലമഭാക്കനി  ഫണച്ച്  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനു
കവണ നടപടനി സസനികേരനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  നബഭാര്ഡനിലന്റെ ആര്.ലഎ.ഡനി.എഫച്ച്  22  സതീമനില് ഉളലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി
കേലലഭാകശരനി  മണ്ഡലത്തനിലല കേടന്നപള്ളനി പഭാണപ്പുഴെ പഞഭായത്തനില് പൂരക്കടവനില്
ഏരനിയലാം പുഴെയച്ച് കുറുലകേ ടഭാക്ടര്കവകയഭാടച്ച് കൂടനിയ വനിയറനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുകവണനി
380  ലക്ഷത്തനിലന്റെ ലപ്രഭാകപഭാസല് ചേതീഫച്ച് എഞനിനതീയര്  (ജലകസചേനവലാം ഭരണവലാം)
സമര്പനിചനിരുനലവങനിലുലാം  ഫണനിലന്റെ  അപരലഭാപ്തത  മൂലലാം  ലലഫനല്  ലനിസനില്
ഉളലപടുത്തഭാന  സഭാധനിചനിടനില.  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയുലട  കേതീഴെനില്  ജനിക്ക
പദതനിയനില്ലപട മഭാടഭായനി കുടനിലവള്ള പദതനിയനില്നനിനലാം കേലലഭാകശരനി മണ്ഡലത്തനി
ലുളലപടുന്ന  വനിവനിധ  പഞഭായത്തുകേളനില്  ലലപപച്ച്  ലലലന  നതീട്ടുന്നതനിനുള്ള  1004
ലക്ഷലാം രൂപയുലട പദതനിക്കച്ച് നബഭാര്ഡച്ച് ആര്.ലഎ.ഡനി.എഫച്ച്- 22-ല് ഉളലപടുത്തനി
ഭരണഭാനുമതനി നല്കുകേയുലാം പ്രവൃത്തനി ലടണര് ലചേയ്യുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  മഭാര്ചച്ച് ഏപ്രനില്
മഭാസകത്തഭാടുകൂടനി പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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ഉളനിയത്തച്ച് കേടവനില് ലറഗുകലറര് കേലാം ബനിഡ്ജച്ച്

145 (914) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

പയന്നൂരനിലല  തകദ്ദേശവഭാസനികേള  ആവശലലപട്ടുവരുന്ന  ഉളനിയത്തച്ച്  കേടവനില്
'ലറഗുകലറര് കേലാം ബനിഡ്ജച്ച്' എന്നച്ച് ആരലാംഭനിക്കഭാന കേഴെനിയുലമന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

ഇഇൗ പ്രവൃത്തനിയുലട ലപ്രഭാകപഭാസല് PMKSY-ല് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. 

മലപ്പുറലാം ജനിലയനിലല വരളച കനരനിടഭാനുള്ള നടപടനികേള

146 (915) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    അബ്ദു റബച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഈ വര്ഷലത്ത ലകേഭാടുലാംവരൾചയുലട പശ്ചഭാത്തലത്തനിൽ  മലപ്പുറലാം ജനിലയനില്
ലപഭാതുകവയുലാം  തനിരൂരങ്ങഭാടനി  മണ്ഡലത്തനില്  പ്രകതലകേനിച്ചുലാം  കുടനിലവള്ള  ലഭലത
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുലാം വരളച കനരനിടുന്നതനിനുലാം എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു;
വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

കവനല്ക്കഭാലലത്ത  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലത്ത  കനരനിടുന്നതനിനഭായനി  കകേരള  വഭാടര്
അകതഭാറനിറനിയുലട  കേതീഴെനിലുള്ള  വനിവനിധ  പദതനികേളുലട  കസഭാതസ്സുകേളക്കച്ച്  സമതീപലാം
നദനികേളനില് തടയണകേള സഭാപനിചച്ച് ലവള്ളലാം സലാംഭരനിചച്ച് നനിര്ത്തുന്ന  പ്രവൃത്തനികേള
ഇതനികനഭാടകേലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  അധനികേ പമ്പനിലാംഗച്ച് ആവശലമഭായ സലങ്ങളനില്
അധനികേ  പമ്പനിലാംഗനിനച്ച്  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  കസഭാതസ്സുകേളനില്
അടനിഞ്ഞുകൂടനിയ ലചേളനി നതീക്കലാം ലചേയ്യുന്ന പ്രവൃത്തനികേളുലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  അതുകപഭാലല
തനിരൂരങ്ങഭാടനി  മണ്ഡലത്തനില്ലപടുന്ന  പരപനങ്ങഭാടനി,  തനിരൂരങ്ങഭാടനി  മുനനിസനിപല്
പ്രകദശങ്ങളനിലല മൂന്നച്ച് പദതനികേളുലട കസഭാതസഭായ കേടലുണനി പുഴെയനില് നതീലരഭാഴുക്കച്ച്
കുറഞ്ഞു വരനികേയഭാണച്ച്.  ഒഴുക്കച്ച് മുറനിയുന്ന സഭാഹചേരലത്തനില് സമതീപലത്ത കേയങ്ങളനില്
ലഭലമഭായ  ജലകശഖരങ്ങളനില്  നനിനലാം  കേനിണറുകേളനികലയച്ച്  പമ്പച്ച്  ലചേയ്യുന്നതനിനഭാവശലമഭായ
സലാംവനിധഭാനലാം ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള ആവശലലപടുന്ന മുറയച്ച് ടഭാങര്
കലഭാറനികേളക്കച്ച്  ലവള്ളലാം  നല്കുന്നതനിനുള്ള  സലാംവനിധഭാനവലാം  ഒരുക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  വരളചയുലട
പശ്ചഭാത്തലത്തനില്  ഭൂജല  വകുപച്ച്  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനില്  256  കുഴെല്ക്കനിണര്  ലലകേപമ്പുകേള
റനിപയര്  ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം  ഒരു  ലചേറുകേനിട  കുടനിലവള്ള പദതനി  നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം
കവണനിയുള്ള പ്രവൃത്തനികേള നടനവരുന.  തനിരൂരങ്ങഭാടനി മണ്ഡലത്തനിലല ലതന്നല
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ഗഭാമപഞഭായത്തനില്  15  കുഴെല്  കേനിണറുകേളനിലല  ലലകേപമ്പുകേള  റനിപയര്  ലചേയ്യുന്ന
പ്രവൃത്തനികേള  ലടണര്  ലചേയച്ച്  നടപഭാക്കനി  വരുന.  വരളച  കനരനിടുന്നതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി, മലപ്പുറലാം ഇറനികഗഷലന്റെ കേതീഴെനില് നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുള്ള എലഭാ നനിര്മ്മേനിതനികേളനിലുലാം
(വനി.സനി.ബനി, വനി.സനി.ബനി കേലാം ബനിഡ്ജച്ച്, ആര്.സനി.ബനി, ലചേക്കച്ച് ഡഭാലാം)  ഷടറുകേള ഇടച്ച്
ലവള്ളലാം തടഞച്ച് നനിര്ത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇടത്തരലാം പദതനികേളഭായ കേവണക്കലച്ച് ല  ലറഗുകലറര് കേലാം
ബനിഡ്ജച്ച്,  ഒഭാടഭായനിക്കല് ലറഗുകലറര് കേലാം ബനിഡ്ജച്ച്,  പൂകക്കഭാട്ടുമണ ലറഗുകലറര് കേലാം
ബനിഡ്ജച്ച് എന്നനിവ  ഇവയനില് ഉളലപടുലാം.  തനിരൂരങ്ങഭാടനി മണ്ഡലത്തനികലതച്ച് ഉളലപലട
മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിലല  331  കുളങ്ങള  ഹരനിതകകേരളലാം  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.
ഇവയനില്  66  പ്രവൃത്തനികേളുലട  ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കനി  ജനിലഭാഭരണകൂടത്തനിനച്ച്
സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.  പരപനങ്ങഭാടനി  നഗരസഭയനിലല  പൂരപ്പുഴെയ്ക്കു  കുറുലകേ  പഭാറയനിലുലാം
ഓളഡച്ച് കേടനിലല  പൂരപറമ്പച്ച്  കലഭാക്കനിലുലാം  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  തടയണ  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണച്ച്.
ഉപ്പുലവള്ള പ്രതനികരഭാധത്തനിനഭായനി പരപനങ്ങഭാടനി  നഗരസഭയനിലല നപ്യൂകേടനിനച്ച് കുറുലകേ
കലഭാക്കനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്   ആവശലമഭായ  ഇനലവസനികഗഷന   പ്രവൃത്തനികേള
നടത്തനി തുടര് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

വരളച കനരനിടഭാന  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള പദതനികേള

147 (916) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദച്ച് കേബതീര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വരളച കനരനിടഭാന ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുളള പദതനികേള എലന്തെഭാലക്കയഭാണച്ച്;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര  ധനസഹഭായലാം  ലഭലമഭാകണഭാ;  ഇലലങനില്  അതച്ച്
ലഭനിക്കുവഭാന എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലമന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വരളച  കനരനിടഭാന  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനില്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  പ്രഭാരലാംഭ
നടപടനികേലള സലാംബനനിച്ചുള്ള വനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  2016-17-ലല ബഡ്ജറനില് ജലകസചേനവമഭായനി  ബനലപടച്ച്  മങട  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനില് ഏലതങനിലുലാം പദതനികേള നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ എന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ജലകസചേനവകുപച്ച്  :

നനിലവനിലുള്ള  ജല  കസഭാതസ്സുകേളുലട  നവതീകേരണവലാം  ശുദതീകേരണവലാം
ഉറപഭാക്കുന്നതുവഴെനി  പ്രഭാ കദശനികേ  തലത്തനില്  ജലകസചേനത്തനിനുലാം  കുടനിലവള്ള
വനിതരണത്തനിനുലാം  ഉതകുന്ന  ഒരു  പുതനിയ  ജല  ഉപകയഭാഗ  സലാംസഭാരലാം
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രൂപലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  "ഹരനിതകകേരളലാം"  പദതനി  വനിഭഭാവന  ലചേയനിട്ടുണച്ച്.
ഇതനിലന്റെ  ആദല  ഘടമഭായനി  320  കകേഭാടനി  രൂപ  ലചേലവനില്  ഏകേകദശലാം
9453  കുളങ്ങള നവതീകേരനിചച്ച്  അവയനിലല   മഭാലനിനലലാം,  ലചേളനി,  പഭായല്
എന്നനിവ  നതീക്കലാം  ലചേയച്ച്  ജലലഭലത  ഉറപഭാക്കുനണച്ച്.  ജലകസചേന  വകുപനിലന്റെ
കനതൃതസത്തനില് കദശതീയ ലതഭാഴെനിലുറപച്ച് പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി ജനിലഭാ
ഭരണകൂടലാം മുകഖനയഭാണച്ച്  ഇഇൗ പ്രവൃത്തനി നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച്.  കുടനിലവള്ള
ലഭലത  ഉറപഭാക്കുകേ,  കേഭാര്ഷനികേഭാവശലങ്ങളക്കുലാം  പഭാരനിസനിതനികേ
ധര്മ്മേങ്ങളക്കുമഭാവശലമഭായ  ജലലാം  ലഭലമഭാക്കുകേ  എന്നതീ  ഉകദ്ദേശല
ലക്ഷലങ്ങകളഭാലട  തടയണകേള/വനി.സനി.ബനി/ആര്.സനി.ബനി.കേള  എന്നനിവ
വനിവനിധ പദതനികേളനില് ഉളലപടുത്തനി നടപഭാക്കനി വരുന.  പൂര്ത്തതീകേരനിച
തടയണകേള/വനി.സനി.ബനി./ആര്.സനി.ബനി.കേള  ഇവയനില്  ഷടര്  ഇടച്ച്
ലവളളലാം  സലാംഭരനിചനിട്ടുണച്ച്.  നദനികേളനികലയച്ച്  കേടലനില്  നനിനലാം  ഉപ്പുലവളളലാം
കേയറുന്നതച്ച്  തടയുന്നതനിനഭായനി  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  വനിവനിധ
ജനിലകേളനിലഭായനി  56  പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച്  251.50  ലക്ഷലാം രൂപയുലട  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇവയുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  വനിവനിധ  ഘടങ്ങളനിലഭായനി
പുകരഭാഗമനിക്കുന.  ഇതുവഴെനി  ഒരു  പരനിധനിവലര  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച് സഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

കകേരള ജല അകതഭാറനിറനി :

കേഭാലവര്ഷത്തനിലുണഭായ കുറവച്ച്  പരനിഗണനിചച്ച്  വനിവനിധ നദനികേളനിലല ജല
ദഇൗര്ലഭലത്തനിനുള്ള  സഭാധലത  കേണക്കനിലലടുത്തച്ച്  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം  കനരനിടഭാന
കകേരള ജല അകതഭാറനിറനി തഭാലഴെപറയുന്ന  നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  

1. കസഭാതസ്സുകേളനില്  തടയണ ലകേടനിയുലാം  നതീര്ചഭാലുകേള  നനിര്മ്മേനിച്ചുലാം
ജലലഭലത ഉറപ്പു വരുത്തുകേ.

2. ഇറനികഗഷന,  ലലവദദ്യുത  വകുപ്പുമഭായനി  സഹകേരനിചച്ച്  അവരുലട
ഉടമസതയനിലുള്ള  അണലക്കട്ടുകേളനിലല  ജലലാം  പരമഭാവധനി  കുടനിലവള്ള
ആവശലത്തനിനഭായനി  വനിവനിധ  കസഭാതസ്സുകേളനില്  ലഭലമഭാക്കഭാനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേ.

3. അടനിക്കടനി  ലതീക്കച്ച്  മൂലലാം  ജലനഷ്ടലാം  സലാംഭവനിക്കുന്ന  വനിതരണ
ലലലനുകേള മഭാറനി പകേരലാം പുതനിയവ സഭാപനിക്കുകേ.

4. ജലലഭലത  ഉള്ള  സലങ്ങളനില്  ലലപപച്ച്  ലലലന  ദതീര്ഘനിപനിചച്ച്
ജലലാം എത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേ.
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5. വഭാടര് അകതഭാറനിറനി കേനിണറുകേളനിലല ലചേളനിയുലാം മണ്ണുലാം നതീക്കലാം ലചേയച്ച്
പമ്പനിലാംഗച്ച്  കസഷനുകേളനില് ജലലഭലത ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുള്ള പ്രവൃത്തനികേള
നടപഭാക്കുകേ.

6. തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള  റവനപ്യൂ  വകുപനിലന്റെ  സഹകേരണകത്തഭാലട
കേനികയഭാസ്കുകേള വഴെനി ജലവനിതരണലാം നടത്തുന്ന സലങ്ങളനികലക്കച്ച്
ആവശലമഭായ  കുടനിലവളളലാം  ജല  അകതഭാറനിറനിയുലട  വനിവനിധ
പദതനികേളനില് നനിനലാം നല്കുകേ.

7. പമ്പനിലാംഗച്ച്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി   കകേടുവന്ന പമ്പച്ച്
ലസറകേളുലട അറകുറപണനികേള സമയബനനിതമഭായനി നടപഭാക്കുകേ.

8. കൂടുതല്  പമ്പനിലാംഗച്ച്  ആവശലമഭായ  സലങ്ങളനില്  അഡതീഷണല്
ഷനിഫ്റ്റുകേള ഏര്ലപടുത്തുകേ.

9. ആവശലമഭാകുന്ന  സലങ്ങളനില്  വഭാല്വകേള  നനിയനനിചച്ച്  സഭാധലമഭായ
അളവനില് എലഭാവര്ക്കുലാം ജലലഭലത ഉറപഭാക്കുകേ.

10. ജലശുദതീകേരണശഭാലയുലട  സഭാപനിതകശഷനി  പൂര്ണമഭായുലാം  ഉപകയഭാഗനി
ക്കുന്നതനിനച്ച് ആവശലമഭായ പുനരുദഭാരണ പ്രവൃത്തനികേള നടപനിലഭാക്കുകേ.

11. നനിയമവനിരുദമഭായനി  ജലലാം  കചേഭാര്ത്തുന്നതുലാം  അനധനികൃത  ഉപകയഭാഗവലാം
മറലാം  കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നതനിനുലാം  ആന്റെനി  വഭാടര്  ലതഫച്ച്  സസഭാഡനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തനലാം ഉപകയഭാഗലപടുത്തുകേ.

12. പ്രതനിമഭാസലാം  50  കേനികലഭാലനിററനിനു  മുകേളനില്  ഉപകഭഭാഗലാം  കേണക്കഭാക്കുന്ന
പുതനിയ  കേണക്ഷനുകേള  നല്കുന്നതനിനച്ച്  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  നനിയനണലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

13. നനിലവനില്  കൂടുതലഭായനി  ജലലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  വലഭാവസഭായനികേ
വഭാണനിജല  കേണക്ഷനുകേളനില്  ഉപകഭഭാഗത്തനിനച്ച്  നനിയനണലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

14. ജലശുദതീകേരണശഭാലകേളനില്  ബഭാക്കച്ച്  വഭാഷനിലാംഗച്ച്  ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന ജലത്തനിലന്റെ അളവച്ച് കേഴെനിയുന്നത്ര നനിയനനിക്കുനണച്ച്.

കമല്പറഞ  നടപടനികേള  കൂടഭാലത  വരളച  സലാംബനനിച  സനിതനിഗതനികേള
നനിരന്തെരലാം  വനിലയനിരുത്തനി  കവണ  പരനിഹഭാര  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനണച്ച്.
ഇതനിനകേലാം കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്, തൃശ്ശൂര്, എറണഭാകുളലാം, തനിരുവനന്തെപുരലാം എന്നതീ
സലങ്ങളനില്  വചച്ച്  കമഖലഭാടനിസഭാനത്തനില്  വരളച  സലാംബനനിചച്ച്
വനിശദമഭായ  കയഭാഗങ്ങള  സര്ക്കഭാര്  നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  പ്രസ്തുത  കയഭാഗത്തനില്
തതീരുമഭാനനിച കേഭാരലങ്ങളുലട പുകരഭാഗതനി വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനച്ച് വതീഡനികയഭാ
കകേഭാണ്ഫറനസച്ച് വഴെനിയുള്ള അവകലഭാകേനവലാം നടത്തനി വരുന. 
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ഭൂജലവകുപച്ച്  :  

വരളച  കനരനിടുന്നതനിനുകവണനി  ഭൂജല  വകുപച്ച്  രഭാജതീവച്ച്  ഗഭാനനി
പദതനിയനില്ലപടുത്തനി   5505 ലലകേപമ്പുകേളുലട അറകുറപണനികേളുലാം 585
ലചേറുകേനിട കുടനിലവള്ള പദതനികേളുലട നവതീകേരണവലാം ലക്ഷലമനിടുന. ഇതനില് 2163
ലലകേപമ്പുകേളുലട  അറകുറപണനികേളുലാം  70  ലചേറുകേനിട  കുടനിലവള്ള  പദതനികേളുലട
നവതീകേരണവലാം ഇതുവലര പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. 

ജലനനിധനി:

സലാംസഭാനലത്ത വരളചലയ കനരനിടുന്നതനിനഭായനി  ജലനനിധനി  രണഭാലാംഘട
പദതനി  മുകഖന  തഭാലഴെപറയുന്ന  അടനിയന്തെര  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു
വരുന.

1. പൂര്ത്തതീകേരണ  ഘടത്തനിലുള്ള  166  പദതനികേള  ലഫബ്രുവരനി-
ഏപ്രനില് മഭാസങ്ങളനിലഭായനി കേമ്മേതീഷന ലചേയച്ച് 21,000 വതീടുകേളക്കച്ച്
കുടനിലവള്ളലാം എത്തനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

2. എലഭാ  പദതനികേളക്കുലാം  ലലവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന  ലഭലമഭാക്കനി
പദതനികേള  കേമ്മേതീഷന ലചേയച്ച്   ഏകേകദശലാം  2700  വതീടുകേളക്കച്ച്
കുടനിലവള്ളലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്.

3. ജലനനിധനി  പദതനി നടപഭാക്കനി വരുന്ന പഞഭായത്തുകേളനില്  1562
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏലറടുത്തനിരനിക്കുന, ഇതനില് 1499
എണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ബഭാക്കനിയുള്ളവ  പൂര്ത്തതീകേരനിചച്ച്
കവനല്ക്കഭാലത്തച്ച്   ജലനനിധനി  പദതനികേളനില് ജല ലഭലത ഉറപ്പു
വരുത്തഭാന ശമനിക്കുനണച്ച്.

4. ജലകസഭാതസ്സുകേള  വറന്ന  പഞഭായത്തുകേളനില്  കബഭാര്ലവല്  കുഴെനിചച്ച്
ഭൂഗര്ഭജലലാം പ്രകയഭാജനലപടുത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

5. കബഭാധവല്ക്കരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലൂലട  ജലസലാംരക്ഷണലാം  വഴെനിയുലാം
ജലവനിനനികയഭാഗലാം  നനിയനനിച്ചുലാം  വരളചലയ  കനരനിടുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

6. ജലനനിധനിയുലട  കേതീഴെനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  മഴെകകേന്ദ്രലാം  മുകഖന
മഴെലവള്ള സലാംഭരണനികേള നനിര്മ്മേനിച്ചു നല്കുനണച്ച്.  കസറച്ച് പഭാന
സതീമനില്നനിനള്ള  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി
മഴെലവള്ള  സലാംഭരണലാം-ഭൂജല  പരനികപഭാഷണലാം  പരനിപഭാടനിയനിലൂലട
വലക്തനിഗത കുടുലാംബങ്ങളക്കച്ച്  10000  ലനിറര് മഴെലവള്ളലാം സലാംഭരനിചച്ച്
ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുലാംവനിധലാം നനിര്മ്മേനിച്ചു നല്കുന.
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7. കേനിണര് റതീചേഭാര്ജനിലാംഗച്ച് പരനിപഭാടനി ഫലപ്രദമഭാലണന്നച്ച് കബഭാധലലപടതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  അടുത്ത  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലത്ത  പഭാന
സതീമനില് 5 ഗഭാമ പഞഭായത്തുകേളനിലഭായനി 5000 തുറന്ന കേനിണറുകേള
റതീചേഭാര്ജലാം ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്  തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

8. വനിദലഭാലയങ്ങളനില് മഴെലവള്ള സലാംഭരണലാം കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതച്ച്
ലക്ഷലമനിടച്ച്  ജല സഇൗഹൃദ വനിദലഭാലയലാം  പദതനിയുലാം നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.

(ബനി)  നനിലവനില് ലഭലമല.  കകേന്ദ്രസഹഭായലാം ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി ഡനിസഭാസര്
മഭാകനജ ച്ച്ലമന്റെച്ച് അകതഭാറനിറനി മുഖഭാന്തെരലാം റവനപ്യൂ  വകുപനിനച്ച് ലപ്രഭാകപഭാസല് സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  ജലകസചേനവകുപച്ച് :

വരളച  കനരനിടുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  മലപ്പുറലാം  ഇറനികഗഷലന്റെ  കേതീഴെനില്
നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുള്ള  എലഭാ  നനിര്മ്മേനിതനികേളുലാം  ഇടത്തരലാം  പദതനികേളഭായ
കേണവക്കലച്ച് ല  റഗുകലറര്,  ഒടഭായനിക്കല്  ആര്.സനി.ബനി,  പൂകക്കഭാട്ടുമന
ആര്.സനി.ബനി,  കൂടനിലങ്ങഭാടനി വനി.സനി.ബനി എന്നനിവ ഉളലപലട ഷടറുകേള
ഇടച്ച് ലവളളലാം തടഞ്ഞു നനിര്ത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  പരപനങ്ങഭാടനി നഗരസഭയനിലല
പൂരപ്പുഴെയ്ക്കു കുറുലകേ പഭാറയനിലുലാം ഓളഡച്ച് കേടനിലല പൂരപറമ്പച്ച് കലഭാക്കനിലുലാം
തഭാല്ക്കഭാലനികേ  തടയണ  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണച്ച്.  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിലല  331
കുളങ്ങള ഹരനിത കകേരളലാം പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇവയനില് 66
പ്രവൃത്തനികേളുലട  ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കനി  ജനിലഭാ  ഭരണകൂടത്തനിനച്ച്
സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.

കകേരള ജല അകതഭാറനിറനി  :

കേഭാലവര്ഷത്തനിലുണഭായ കുറവച്ച് പരനിഗണനിചച്ച്  2016 ലസപ്തലാംബര് മഭാസലാം
തലന്ന  ജലസലാംരക്ഷണത്തനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനികേള  ലലകേലക്കഭാള്ളുവഭാന
എലഭാവര്ക്കുലാം  ഫതീല്ഡച്ച്  ഓഫതീസര്മഭാകരഭാടുലാം  നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുന്നതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനില്  കസഭാതസ്സുകേളനില്  ജലലഭലത
ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാനുള്ള  12  ഓളലാം  പ്രവൃത്തനികേള  ഇതനികനഭാടകേലാം  തലന്ന
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  

ഭൂജല വകുപച്ച്  :

ഭൂജല വകുപച്ച് മലപ്പുറലാം ജനിലയനില് വരളച കനരനിടുന്നതനിനഭായനി മകഞരനി
നനിയമസഭഭാ  മണ്ഡലത്തനിലല  കേതീഴെഭാറ്റൂര്  ഗഭാമ  പഞഭായത്തനില്  17-ഉലാം
തൃക്കലകങ്ങഭാടച്ച്  ഗഭാമപഞഭായത്തനില്  18-ഉലാം  വണ്ടൂര്  നനിയമസഭഭാ
മണ്ഡലത്തനിലല തനിരുവഭാലനി ഗഭാമപഞഭായത്തനില് 12-ഉലാം ലപരനിന്തെല്മണ
നനിയമസഭഭാ  മണ്ഡലത്തനിലല  ലവടത്തൂര്  ഗഭാമപഞഭായത്തനില്  25-ഉലാം
കകേഭാടയല് നനിയമസഭഭാ മണ്ഡലത്തനിലല മഭാറഭാക്കര ഗഭാമപഞഭായത്തനില്
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76-ഉലാം തനിരൂര് നനിയമസഭഭാ മണ്ഡലത്തനിലല വളവന്നൂര് ഗഭാമപഞഭായത്തനില് 24
ഉലാം  കേലകേകഞരനി  ഗഭാമപഞഭായത്തനില്  18-ഉലാം  മലപ്പുറലാം  നനിയമസഭഭാ
മണ്ഡലത്തനിലല മുറയൂര് ഗഭാമപഞഭായത്തനില്  20-ഉലാം മങട നനിയമസഭഭാ
മണ്ഡലത്തനിലല  മക്കരപറമ്പച്ച്  ഗഭാമപഞഭായത്തനില്  5-ഉലാം  കവങ്ങര
നനിയമസഭഭാമണ്ഡലത്തനിലല പറപ്പൂര് ഗഭാമപഞഭായത്തനില്  25-ഉലാം തനിരൂരങ്ങഭാടനി
നനിയമസഭഭാമണ്ഡലത്തനിലല ലതന്നല ഗഭാമപഞഭായത്തനില് 15-ഉലാം കുഴെല്
കേനിണര്-ലലകേപമ്പുകേള  റനിപയര്  ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള  പ്രവൃത്തനികേള
പുകരഭാഗമനിക്കുന.  തനിരൂര്  നനിയമസഭഭാ  മണ്ഡലത്തനിലല  കേലകേകഞരനി
ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല  കുണനകേടവനില്  നനിലവനിലുള്ള  കുടനിലവള്ള
നവതീകേരണ പ്രവൃത്തനി പുകരഭാഗമനിക്കുന. 

ജലനനിധനി  :

മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിലല  ലതരലഞടുക്കലപട  14  പഞഭായത്തുകേളനില്
ജലനനിധനി പദതനികേള നടപഭാക്കനി വരുന.  പദതനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചച്ച്
വരളച  കേഭാലത്തച്ച്  കുടനിലവള്ള  വനിതരണത്തനിനുകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളവയുലട
വനിശദ വനിവരലാം തഭാലഴെ ലകേഭാടുക്കുന :

ക്രമ
നമ്പര്

പഞഭായത്തച്ച് സതീമുകേളുലട 
എണലാം

കുടുലാംബങ്ങളുലട
എണലാം

1 കേരുവഭാരക്കുണച്ച് 14 3215

2 കുറനിപ്പുറലാം 1 342

3 ഉറങ്ങഭാടനിരനി 2 68

4 കമലഭാറ്റൂര് 24 1830

5 പരപ്പൂര് 8 1871

6 എടപറ 6 1733

7 കചേലമ്പ്ര 1 66

56 9125

ലചേഭാക്കഭാടച്ച്, മുന്നനിയൂര് എന്നതീ പഞഭായത്തുകേളനില് പദതനി പുകരഭാഗമനിച്ചു വരുന.
ഉഇൗരകേലാം,  കവങ്ങര,  പരപ്പൂര്  എന്നതീ  പഞഭായത്തുകേളക്കുലാം  ലപരുമണക്ലഭാരനി-ഒഴൂര്-
ലതന്നല  എന്നതീ  പഞഭായത്തുകേളക്കുലാം  പ്രകയഭാജനലാം  ലഭനിക്കുന്ന  2  മളടനി  ഗഭാമ
പഞഭായത്തച്ച് പദതനികേളുലട പ്രവൃത്തനികേളുലാം അതനികവഗലാം പുകരഭാഗമനിച്ചു വരുന.

(ഡനി)  2016-17-ലല  ബഡ്ജറനില്  മങട  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  പദതനികേള
ഉളലപടനിടനില.  
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വര്ക്കല മണ്ഡലത്തനിലല ജലകസചേന പദതനികേള

148 (917)  ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ജലവനിഭവ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വര്ക്കല  മണ്ഡലത്തനില്  ജലകസചേന  വകുപച്ച്  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന്ന

പദതനികേള ഏലതലഭാലാം എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ മണ്ഡലത്തനില് ജലകസചേന വകുപനിനച്ച് കേതീഴെനില് എത്ര കേനികലഭാമതീറര്

നതീളത്തനില് കേനഭാല് ഉലണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേനഭാലനിനച്ച്  മറുകേരയനില്  എത്തുന്നതനിനച്ച്  അവശലലാം  കവണ  പഭാലങ്ങള

നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനു നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ ) വനിവരലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി) വര്ക്കല നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില്ലപട റനി.എസച്ച്.  കേനഭാലനിലന്റെ ഒന്നഭാലാം

പഭാലലാം മുതല് നടയറ കേഭായല് വലരയുള്ള കേനഭാലനിലന്റെ നതീളലാം 11.70 കേതീ.മതീറര് ആണച്ച്.

(സനി) ആവശലമഭായ സലങ്ങളനില് ഇനലവസനികഗഷന നടത്തനി നടപഭാലങ്ങള

നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള പരനിഗണനയനിലുണച്ച്.

കകേഭാതമലാംഗലലാം മണ്ഡലത്തനിലല രൂക്ഷമഭായ കുടനിലവള്ള ക്ഷഭാമലാം

149 (918) ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാതമലാംഗലലാം  മണ്ഡലത്തനില്  കേനഭാലനില്  ലവള്ളലാം  വനിടഭാത്തതനിനഭാല്

പമ്പനിങ്ങനിനച്ച് ആവശലമഭായ ലവളളലാം ലഭനിക്കഭാത്ത അവസ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ  ;

ഉലണങനില് പ്രശ്നലാം പരനിഹരനിക്കഭാന എന്തു നടപടനികേളഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്;

(ബനി) രൂക്ഷമഭായ കുടനിലവള്ള ക്ഷഭാമലാം കനരനിടുന്ന കമഖലലയന്നതനിനഭാല് പനി.വനി.ഐ.പനി.

കേനഭാലുകേളനില്  (high  level&  low  level)  എലഭാ  ദനിവസവലാം  ലവള്ളലാം  തുറന  വനിടുന്നതനിനച്ച്

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.  കകേഭാതമലാംഗലലാം  മണ്ഡലത്തനിലല  കകേഭാതമലാംഗലലാം
കുടനിലവള്ള  പദതനിയുകടയുലാം  വഭാരലപടനി  കുടനിലവള്ള  പദതനിയുകടയുലാം  കസഭാതസച്ച്
കകേഭാതമലാംഗലലാം  പുഴെയഭാലണങനിലുലാം  കവനല്ക്കഭാലങ്ങളനില് പനി.വനി.ലഎ.പനി കേനഭാലനില്
നനിനലാം  ലഭനിക്കുന്ന  ജലലത്ത  ആശയനിചഭാണച്ച്  കസഭാതസനിലന്റെ  നനിലനനില്പച്ച്.   നനിലവനില്
ഒന്നനിടവനിട ആഴ്ചകേളനില് മഭാത്രമഭാണച്ച് പനി.വനി.ലഎ.പനി.  കേനഭാലനില് നനിന്നച്ച് പുഴെയനികലയച്ച്
ലവള്ളലാം തുറന വനിടുന്നതച്ച്.  ആയതനിനഭാല് ഇഇൗ പദതനികേള ഭഭാഗനികേമഭായനി  മഭാത്രകമ
പ്രവര്ത്തനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുനള.  ലഭലമഭാകുന്ന ലവള്ളലാം വഭാല്വച്ച്  ക്രമതീകേരണത്തനിലൂലട പല
സമയങ്ങളനിലഭായനി പദതനിയുലട വനിവനിധ ഭഭാഗങ്ങളനില് എത്തനിച്ചു ലകേഭാടുക്കുനണച്ച്.

(ബനി)  പദതനിയ്ക്കുകവണനി  ലഭനിക്കുന്ന  ലവള്ളലാം  കുറവഭായതുലകേഭാണച്ച്  രണച്ച്
കേനഭാലുകേളനിലൂലടയുലാം  എലഭാ  ദനിവസവലാം  ലവള്ളലാം  തുറന  വനിടുവഭാന  സഭാധനിക്കനില.
ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.  ഇടമലയഭാര്  ഡഭാലാം  പൂര്ണമഭായ  കതഭാതനില്  ലലവദദ്യുതനി  ഉത്പഭാദനിപനിചഭാല്
മഭാത്രകമ അപ്രകേഭാരലാം സഭാദലമഭാകുകേയുള.

കേഭായലാംകുളലാം മണ്ഡലത്തനില് കുടനഭാടച്ച് പഭാകക്കജച്ച്

150 (919) ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭായലാംകുളലാം മണ്ഡലത്തനില് കുടനഭാടച്ച് പഭാകക്കജനില് ഉളലപടുത്തനി കേരനിപ്പുഴെ
കേനഭാലനിലന്റെ  ആഴെലാം വര്ദനിപനിചച്ച്  തതീരസലാംരക്ഷണലാം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി  എത്ര
രൂപ  അനുവദനിചനിട്ടുണഭായനിരുന  എനലാം  എസനികമറച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  എത്ര  മതീറര്  നതീളത്തനിലഭാണച്ച്
സലാംരക്ഷണ  ഭനിത്തനി  ലകേകടണനിയനിരുന്നതച്ച്  എനലാം  എസനികമറച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  പദതനി
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ എനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) പ്രസസ്തുത കേനഭാലനിലന്റെ പല ഭഭാഗങ്ങളനിലുലാം സലാംരക്ഷണഭനിത്തനി ലകേട്ടുന്നതനിനു
കവണനി വശങ്ങളനില് നനിനളള മരങ്ങളുലാം മറലാം നതീക്കലാംലചേയ്യുകേയുലാം എന്നഭാല് തുടര്ന്നച്ച്
ഇവനിലട സലാംരക്ഷണഭനിത്തനി ലകേടഭാതനിരനിക്കുന്നതുലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതുമൂലലാം
മഴെക്കഭാലത്തച്ച് തതീരലാം ഇടനിഞച്ച് കേനഭാലനികലക്കച്ച് വതീഴുന്നതനിനച്ച് സഭാദലതയുളളതനിനഭാല് ടനി
സലങ്ങളനില് കൂടനി സലാംരക്ഷണഭനിത്തനി ലകേട്ടുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കേഭായലാംകുളലാം മണ്ഡലത്തനില് കുടനഭാടച്ച് പഭാകക്കജനില് ഉളലപടുത്തനി കേരനിപ്പുഴെ
കേനഭാലനിലന്റെ  ആഴെലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  തതീരസലാംരക്ഷണലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുമഭായനി
9,80,93,158  രൂപ  അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.  എസനികമറച്ച്  പ്രകേഭാരമുള്ള  3200  മതീറര്  സലാംരക്ഷണ
ഭനിത്തനിയുലട പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  ഉണച്ച്.  കേരനിപ്പുഴെ കേനഭാലനിലന്റെ പലഭഭാഗങ്ങള  (500 മതീറര്)  സലാംരക്ഷനിക്കു
ന്നതനിനഭാവശലമഭായ  90  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  പ്രവൃത്തനി  2016-17-ലല  എലാം.ലഎ
മുനഗണനഭാ ലനിസനില് ക്രമനമ്പര്-1 ആയനി ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.
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പഭാര്വതനി പുത്തനഭാറനിലന്റെ റതീസര്കവ റനികപഭാര്ടച്ച്

151 (920) ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തലസഭാനലത്ത  പഭാര്വതനി  പുത്തനഭാറനിലന്റെ  റതീസര്കവ  നടപടനികേള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി സര്കവ വകുപച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില് എത്ര കേകയറങ്ങള റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയനിട്ടുണച്ച്;

(സനി) ഈ കേകയറങ്ങൾ ഒഴെനിപനിക്കഭാൻ എലന്തെഭാലക്ക നടപടനികേൾ സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്

(ഡനി)  പഭാര്വതനി  പുത്തനഭാര് ശുചേതീകേരനിചച്ച്  ഗതഭാഗത കയഭാഗലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള ഏതു ഘടത്തനിലഭാലണന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സര്കവ നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില.

(ബനി&സനി) ബഭാധകേമല.

(ഡനി)  പഭാര്വതനി  പുത്തനഭാര്  ശുചേതീകേരനിചച്ച്  ഗതഭാഗതകയഭാഗലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
കപ്രഭാജക്ടച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് ചേതീഫച്ച് എഞനിനതീയര് ലഭലമഭാക്കനിയതച്ച് പരനികശഭാധനിച്ചു വരുന.

കേണ്ണൂര് വനിമഭാനത്തഭാവളവമഭായനി ബനലപടച്ച് ലഡ്രയനികനജച്ച് നനിര്മ്മേഭാണലാം

152  (921)  ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേണ്ണൂര്  വനിമഭാനത്തഭാവള  നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി  ബനലപടച്ച്  മഴെക്കഭാലത്തച്ച്
കൃഷനിയനിടങ്ങളനികലക്കച്ച്  ലവള്ളത്തനിലന്റെ  കുലത്തഭാഴുക്കച്ച്  തടയുന്നതനിനച്ച്  ലഡ്രയനികനജച്ച്
സലാംവനിധഭാനങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച് ലലമനര് ഇറനികഗഷന വകുപനിലന ചുമതലലപടു
ത്തനിയനിട്ടുകണഭാലയന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതുമഭായനി  ബനലപടച്ച്  എലന്തെലഭാലാം  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേളഭാണച്ച്
ലലമനര് ഇറനികഗഷന വകുപച്ച് ഏലറടുത്തനിട്ടുള്ളതച്ച്;

(സനി) എത്ര തുകേയുലട എസനികമറനിനഭാണച്ച് അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്;

(ഡനി)  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  എകപഭാള  ആരലാംഭനിചച്ച്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാനഭാണച്ച്
ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളതച്ച്;

(ഇ)  ഇതു  സലാംബനനിച  നടപടനികേള  ഇകപഭാള  ഏതച്ച്  ഘടത്തനിലഭാലണന
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.

(ബനി)  ബഹുമഭാനലപട മുഖലമനനി വനിളനിച്ചു കചേര്ത്ത കയഭാഗത്തനിലല തതീരുമഭാന
പ്രകേഭാരലാം  വനിമഭാനത്തഭാവള പ്രകദശത്തു നനിനള്ള മഴെലവള്ളലാം പദതനി  പ്രകദശത്തനിനു
പുറത്തുകൂടനി  ഒഴുകുന്ന  കേഭാരകതഭാടനികലക്കുലാം  കകേഭാകതരനി  കതഭാടനികലക്കുലാം  ഒഴുക്കനിവനിടുന്നതനിനു
കവണനി  16  ലചേറുകതഭാടുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാനുലാം  കൂടഭാലത  രണ്ടു  കതഭാടുകേളുലട
(കേഭാരകതഭാടച്ച്,  കകേഭാകതരനി  കതഭാടച്ച്)  ആഴെവലാം   വതീതനിയുലാം  കൂടനി  പഭാര്ശസഭനിത്തനി  ലകേടനി
സലാംരക്ഷനിക്കുവഭാനുലാം  കവണ  പ്രവൃത്തനികേളഭാണച്ച്  വകുപച്ച്  ഏലറടുത്തനിട്ടുള്ളതച്ച്.  സലലാം
ഏലറടുക്കല് നടപടനികേള ജനിലഭാ കേളക്ടര് നടത്തനി വരുന.

(സനി) 49,59 ലക്ഷലാം രൂപ.

(ഡനി) കേഭാലവര്ഷലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച് മുമ്പച്ച് പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണച്ച്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.

(ഇ) കേഴെനിഞ മഴെക്കഭാലത്തച്ച്  വനിമഭാനത്തഭാവള പ്രകദശത്തു നനിനലാം ഒഴുകേനി വന്ന
മണ്ണുലാം  ലചേളനിയുലാം  കേഭാരകത്തഭാടച്ച്,  കകേഭാകതരനി  കതഭാടച്ച്  എന്നതീ  രണച്ച്  നനിലവനിലുള്ള
കതഭാടുകേളനില്  അടനിഞ്ഞു കൂടനിയതച്ച് നതീക്കുന്നതനിനുകവണനി  41  ലക്ഷലാം രൂപയുലട എസനികമറനിനച്ച്
അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കുകേയുലാം പ്രവൃത്തനി  90% പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത
പതനിനഭാറച്ച്  (16)  ലചേറുകതഭാടുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാനുലാം  നനിലവനിലുള്ള  രണച്ച്  കതഭാടുകേള
(കേഭാരകത്തഭാടച്ച്, കകേഭാകതരനി കതഭാടച്ച്) പുനരുദരനിക്കുന്നതനിനുലാം കവണനി 4959 ലക്ഷലാം രൂപ
ലചേലവച്ച്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  ലഡ്രയനികനജച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭാവശലമഭായ  സലലാം
ഏലറടുക്കല് പ്രവൃത്തനി പുകരഭാഗമനിക്കുന.

ലചേറുതഭാഴെലാം, കുഞനിമലാംഗലലാം ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളക്കച്ച് കുടനിലവളളലാം

153 (922) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷച്ച് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനച്ച് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേലലഭാകശരനി  മണ്ഡലത്തനില്  രൂക്ഷമഭായ  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം  കനരനിടുന്ന  ലചേറുതഭാഴെലാം,
കുഞനിമലാംഗലലാം ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില് കുടനിലവള്ളലമത്തനിക്കുന്നതനിനച്ച് കകേരള വഭാടര്
അകതഭാറനിറനി മുകഖന സമര്പനിച വനിശദമഭായ എസനികമറനിനച്ച് ഫണച്ച് ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്
എലന്തെഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതച്ച് ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

കേലലഭാകശരനി  മണ്ഡലത്തനില്  രൂക്ഷമഭായ  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം  കനരനിടുന്ന  ലചേറുതഭാഴെലാം,
കുഞനിമലാംഗലലാം  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളക്കുലാം കനവല് അക്കഭാദമനിക്കുലാം  കവണനി  4,400
ലക്ഷലാം രൂപയ്ക്കുള്ള സമഗ കുടനിലവള്ള പദതനിയുലട ഡനി.ഇ.ആര് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.
ഫണനിലന്റെ ലഭലത പരനികശഭാധനിച്ചു വരുന.
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ചേനിറ്റൂര് പുഴെ ഇറനികഗഷന പദതനി

154  (923)  ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേനിറ്റൂര്  പുഴെ  ഇറനികഗഷന  പദതനിയുലട  ലമയനിന  കേനഭാലുകേള,  ബഭാഞച്ച്
കേനഭാലുകേള എന്നനിവ  30  വര്ഷലാം മുനപച്ച് നനിര്മ്മേനിചതഭാലണനലാം,  അവ പൂര്ണമഭായുലാം
തകേര്ന്നച്ച് വന കതഭാതനില് ജലനഷ്ടലാം സലാംഭവനിക്കുന്ന വനിവരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില് ഇവ പുനരുദരനിക്കഭാന  എലന്തെഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണച്ച്  സസതീകേരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നച്ച് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത പദതനി പ്രകദശലത്ത കേഭാ ഡചഭാലുകേള നവതീകേരനിക്കഭാന വകേയനിരുത്തനിയ
20  കകേഭാടനി  രൂപയനില്  എത്ര രൂപ  ഇകന്നവലര  ലചേലവഴെനിച്ചുലവനലാം  ബഭാക്കനിത്തുകേ
ലചേലവഴെനിക്കഭാന  വല  കേര്മ്മേപദതനിയുലാം  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാലയനള്ള  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ചേനിറ്റൂര് പുഴെ പദതനിയുലട ലമയനിന കേനഭാലുകേള, ബഭാഞച്ച് കേനഭാലുകേള
എന്നനിവ  പൂര്ണമഭായുലാം  തകേര്ന്നതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിടനില.   കേഭാലപഴെക്കത്തഭാല്
തകേരഭാറു  സലാംഭവനിക്കുന്ന  കേനഭാലനിലന്റെ  ഭഭാഗങ്ങള  അറകുറപണനികേള  നടത്തനി
പുനരുദരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എലഭാ വര്ഷവലാം ആക്ഷന പഭാനനില് തുകേ വകേയനിരുത്തനി
പ്രവൃത്തനികേള നനിര്വഹനിച്ചു വരുന.  കൂടഭാലത PMKSY പദതനി പ്രകേഭാരലാം കേനഭാലുകേള
നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി രൂപകരഖ തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  കേഭാഡഭാ ചേഭാലുകേള നവതീകേരനിക്കഭാന ലഭനിച  15  കകേഭാടനി  രൂപയനില്  14.6
കകേഭാടനി രൂപയുലട പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന.  പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനികേള അവസഭാന
ഘടത്തനിലഭാണച്ച്.

അരുണഭാപുരലാം മനിനനി ഡഭാലാം പദതനി

155 (924) ശതീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    മഭാണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച് കേടുത്ത വരൾചമൂലലാം ജല ദഇൗർലഭലലാം അനുഭവലപടുന്നതച്ച്
ശദയനിൽ ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കകേഭാടയലാം  ജനിലയനിൽ  ജലദഇൗർലഭലലാം  കനരനിടുവഭാൻ  എലന്തെലഭാലാം  മുൻകേരുതൽ
നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിക്കുവഭാൻ കപഭാകുന്നലതന്നച്ച് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  അരുണഭാപുരലാം മനിനനി ഡഭാലാം പദതനിയുലട നനിര്വഹണ പുകരഭാഗതനിക്കഭായനി
എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേൾ സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച് എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 223

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.

(ബനി)  കകേഭാടയലാം  ജനിലയനില്  മൂവഭാറപുഴെ  വഭാലനി  ഇറനികഗഷന  പദതനിയുലട
കേനഭാലുകേളഭാണച്ച്  കേടനകപഭാകുന്നതച്ച്.   മലങര  ഡഭാമനിലല  ജല ലഭലത  അനുസരനിചച്ച്
കേനഭാല് വഴെനി ലവള്ളലാം തുറന വനിടുന്നതഭാണച്ച്.

(സനി)  മതീനചനില് റനിവര്വഭാലനി  കപ്രഭാജക്ടനില്  ഉളലപടുത്തനി  അരുണഭാപുരത്തച്ച്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  മനിനനിഡഭാമനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണപ്രവൃത്തനികേള  ലടണര്  ലചേയ്യുകേയുലാം
ശതീ.കജഭാസച്ച് കതഭാമസച്ച് എന്ന കകേഭാണ്ടഭാക്ടര്ക്കച്ച് 5-3-2016-നച്ച് വസറച്ച് ലലകേമഭാറുകേയുലാം
ലചേയനിരുന.  മനിനനി ഡഭാമനിലന്റെ ഫഇൗകണഷന വര്ക്കുകേള ആരലാംഭനിചകപഭാള പ്രസ്തുത
സലലത്ത  ഹഭാര്ഡച്ച്  കറഭാക്കച്ച്  ലലവലനില്  വലതലഭാസലാം  കേണതനിനഭാല്  റനിലലവസ്ഡച്ച്
ഡനിലലസന ആവശലമഭായനി വന.  റനിലലവസ്ഡച്ച് ഡനിലലസന ആന്റെച്ച് കഡ്രഭായനിങ്ങനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  റനിലലവസ്ഡച്ച്  എസനികമറച്ച്  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  

ചേഭാലക്കുടനി പുഴെയനില് കസഭാകറജച്ച് ഡഭാമുകേള

156 (925) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേഭാലക്കുടനി  പുഴെയനില്  തുമ്പൂര്മൂഴെനിയച്ച്  മുകേളനിലഭായനി  കസഭാകറജച്ച്  ഡഭാമുകേള
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള ഏതച്ച് ഘടത്തനിലഭാലണന്നറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ചേഭാലക്കുടനിപ്പുഴെയനില് കൂടുതല് തടയണകേള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച്  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഉലണങനില് അവ എവനിലടലയലഭാമഭാലണനലാം  നനിർമ്മേഭാണ നടപടനികേള
ഏതച്ച് ഘടത്തനിലഭാലണനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ചേഭാലക്കുടനി പുഴെയനില് തുമ്പൂര്മൂഴെനി വനിയറനിനച്ച്  3  കേതീ.മതീ.  മുകേളനിലുലാം  12 കേതീ.മതീ
മുകേളനിലുമഭായനി  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  2  കസഭാകറജച്ച്   ഡഭാമുകേളുലട  കസഭായനില്  ഇനലവസനി
കഗഷനുള്ള  എസനികമറച്ച് ചേതീഫച്ച് എഞനിനതീയര് ലഎ.ഡനി.ആര്.ബനി പരനികശഭാധനിച്ചു വരുന.

(ബനി&സനി) (1) ചേഭാലക്കുടനിപ്പുഴെയനില്  കമലൂര്  പരനിയഭാരലാം  പഞഭായത്തുകേളക്കനിടയനിലഭായനി
തട്ടുപഭാറയനില്  കകേഭാവനിലകേലാം കേടവനിനച്ച്  സമതീപത്തച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണലാം
നനിലച്ചുകപഭായ  തടയണയുലട  കശഷനിക്കുന്ന  പ്രവൃത്തനികേള
പുനരഭാരലാം ഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന.
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(2) കമലൂര് പഞഭായത്തനിനുലാം ചേഭാലക്കുടനി  മുനനിസനിപഭാലനിറനിക്കുലാം ഇടയനില്
മനിക്കുന്നനില്  ചേഭാലക്കുടനി  പുഴെയച്ച്  കുറുലകേ  തടയണ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായുള്ള
6.20 ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  പരലകവഷണ  പ്രവൃത്തനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്ന
തനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

(3) അന്നമനട  പഞഭായത്തനില്  പഭാലുപുഴെക്കടവനില്  ചേഭാലക്കുടനിപ്പുഴെയ്ക്കു
കുറുലകേ  റഗുകലറര്  കേലാം  ബനിഡ്ജനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള  7.70
ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  എസനികമറച്ച്  ചേതീഫച്ച്  എഞനിനതീയര്  ലഎ.ഡനി.ആര്.ബനി.
പരനികശഭാധനിച്ചു വരുന.

(4) കമലൂര്, പരനിയഭാരലാം പഞഭായത്തുകേളക്കനിടയനിലഭായനി ചേഭാലക്കുടനി പുഴെയച്ച്
കുറുലകേ കേയഭാനനിക്കടവനിനച്ച് മുകേളഭഭാഗത്തഭായനി തടയണ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള
പരലകവഷണ പ്രവൃത്തനിയുലട  7.65  ലക്ഷലാം രൂപയുലട  എസനികമറച്ച്
ചേതീഫച്ച് എഞനിനതീയര്  ലഎ.ഡനി.ആര്.ബനി. പരനികശഭാധനിച്ചു വരുന.

വരളചഭാ പ്രതനികരഭാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

157 (926) ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജച്ച് :
ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷച്ച് :
ശതീ  .   ലകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന :
ശതീ  .    കേഭാരഭാടച്ച്  റസഭാഖച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേടുത്ത വരളചയുലട പശ്ചഭാത്തലത്തനില് ജലവനിഭവ വകുപച്ച് നടപഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  ഹ്രസസകേഭാല,  ദതീര്ഘകേഭാല  വരളചഭാ  പ്രതനികരഭാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
എലന്തെഭാലക്കയഭാലണന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ജല  ദുരുപകയഭാഗലാം  ഒഴെനിവഭാക്കഭാനഭായനി  എലന്തെങനിലുലാം  പദതനിയുകണഭാ  ;
കുടനിലവളള  ക്ഷഭാമത്തനിലന്റെ  മറവനില്  അമനിതലഭാഭമുണഭാക്കുന്ന  കുടനിലവളള  വനില്പന
സലാംഘങ്ങളുലട ചൂഷണലാം നനിയനനിക്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി) കുളങ്ങളുലാം കേനിണറുകേളുലാം ലപഭാതു ജലഭാശയങ്ങളുലാം നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
നടപടനിലയടുത്തനിട്ടുകണഭാ ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി) ഭൂഗര്ഭ ജലലാം അമനിതമഭായനി ചൂഷണലാം ലചേയ്യുന്നതച്ച് നനിയനനിക്കഭാന എന്തു 
സലാംവനിധഭാനമഭാണുളളലതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ജലകസചേന വകുപച്ച്  :

കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം രൂക്ഷമഭാകേഭാനനിടയുലണന്ന മുന്നറനിയനിപനിലന്റെ പശ്ചഭാത്തലത്തനില്
നനിലവനിലുള്ള  ജലകസഭാതസ്സുകേളുലട  നവതീകേരണവലാം  ശുദതീകേരണവലാം
ലക്ഷലമനിടച്ച്  നടപനിലഭാക്കുന്ന  'ഹരനിതകകേരളലാം'  പദതനിയനിലൂലട പ്രഭാകദശനികേ
തലത്തനില് ജലകസചേനത്തനിനുലാം  കുടനിലവള്ള വനിതരണത്തനിനുലാം ഉതകുന്ന



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 225

ഒരു പുതനിയ ജല ഉപകയഭാഗ  സലാംസഭാരത്തനിനച്ച്  രൂപലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
ഇതനിലന്റെ ആദലഘടമഭായനി 320 കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവനില് ഏകേകദശലാം 9453
കുളങ്ങള നവതീകേരനിക്കഭാനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.  ജലകസചേന വകുപനിലന്റെ
കനതൃതസത്തനില്  കദശതീയ   ലതഭാഴെനിലുറപച്ച്  പദതനിയനില്   ഉളലപടുത്തനി
ജനിലഭാ ഭരണകൂടലാം മുകഖനയഭാണച്ച് പ്രവൃത്തനി നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച്.  കൂടഭാലത
കുടനിലവള്ള  ലഭലത   ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി   നനിരവധനി  തടയണകേള,
വനി.സനി.ബനി/ആര്.സനി.ബനി.കേള എന്നനിവ വനിവനിധ  പദതനികേളനില്  ഉളലപടുത്തനി
നടപഭാക്കനി  വരുന.  പൂര്ത്തതീകേരനിച  തടയണകേള/വനി.സനി.ബനി.കേള/
ആര്.സനി.ബനി.  എന്നനിവയനില്  ഷടര്  ഇടച്ച്  ലവള്ളലാം  സലാംഭരനിചനിട്ടുണച്ച്.
നദനികേളനികലയച്ച്  കേടലനില്നനിനലാം  ഉപ്പുലവളളലാം  കേയറുന്നതച്ച്  തടയുന്നതനിനഭായനി
2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  വനിവനിധ  ജനിലകേളനിലഭായനി  56
പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച്  251.5 ലക്ഷലാം രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
ഇഇൗ  പദതനികേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  വനിവനിധ  ഘടങ്ങളനിലഭായനി   പുകരഭാഗമനിക്കുന.
കേഭാകവരനി  നദതീജല ലലടബപ്യൂണല് വയനഭാടച്ച്  ജനിലയനിലല കേബനനി സബച്ച്
കബസനിനനിലല  പദതനികേളക്കഭായനി  അനുവദനിച  ജലത്തനിലന്റെ  വനിഹനിതലാം
ഉപകയഭാഗലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  പഭാന
സതീമനില്  ഉളലപടുത്തനി 35 കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവനില് 24 ലചേക്കച്ച് ഡഭാമുകേള,
ഒരു  ലറഗുകലറര്,  ഒരു  ലനിഫച്ച്  ഇറനികഗഷന  പദതനി  എന്നനിവ
നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  പഭാലക്കഭാടച്ച് ജനിലയനിലല  ഭവഭാനനി സബച്ച്
കബസനിനനില്  അനുവദനിച  ജലലാം  ഉപകയഭാഗലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  3.12
കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവനില് 2 ലനിഫച്ച് ഇറനികഗഷന  പദതനികേള ഉളലപലട 3
പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  2  തടയണകേളുലട  പണനി
പുകരഭാഗതനിയനിലഭാണച്ച്.  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  പഭാകക്കജനില്  2016-17  വര്ഷത്തനില് 17
പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  

കകേരള ജല അകതഭാറനിറനി

കേഭാലവര്ഷത്തനിലുണഭായ  കുറവച്ച്  പരനിഗണനിചച്ച്  വനിവനിധ  നദനികേളനിലല
ജലദഇൗര്ലഭലത്തനിനുള്ള  സഭാധലത  കേണക്കനിലലടുത്തച്ച്  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം
കനരനിടഭാന  കകേരള  ജല  അകതഭാറനിറനി  തഭാലഴെപറയുന്ന  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  

1. കസഭാതസ്സുകേളനില്  തടയണ  ലകേടനിയുലാം  നതീര്ചഭാലുകേള  നനിര്മ്മേനിച്ചുലാം
ജലലഭലത ഉറപ്പു വരുത്തുന.

2. ഇറനികഗഷന,  ലലവദദ്യുത  വകുപ്പുമഭായനി  സഹകേരനിചച്ച്  അവരുലട
ഉടമസതയനിലുള്ള  അണലക്കട്ടുകേളനിലല  ജലലാം  പരമഭാവധനി  കുടനിലവള്ള
ആവശലത്തനിനഭായനി  വനിവനിധ  കസഭാതസ്സുകേളനില്   ലഭലമഭാക്കഭാനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.
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3. അടനിക്കടനി  ലതീക്കുമൂലലാം  ജലനഷ്ടലാം  സലാംഭവനിക്കുന്ന  വനിതരണ  ലലലനുകേള
മഭാറനി പകേരലാം പുതനിയവ സഭാപനിക്കുന്ന  പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച് മുനഗണന
നല്കേനി ഘടലാം ഘടമഭായനി നടപഭാക്കനി വരുന.

4. ജലലഭലത ഉള്ള സലങ്ങളനില് ലലപപച്ച് ലലലന ദതീര്ഘനിപനിചച്ച് ജലലാം
എത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

5. വഭാടര് അകതഭാറനിറനി കേനിണറുകേളനിലല ലചേളനിയുലാം മണ്ണുലാം നതീക്കലാം ലചേയച്ച്
പമ്പനിലാംഗച്ച്  കസഷനുകേളനില്  ജലലഭലത  ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുള്ള  പ്രവൃത്തനികേള
നടപഭാക്കുന.

6. തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള  റവനപ്യൂ  വകുപനിലന്റെ  സഹകേര
ണകത്തഭാലട കേനികയഭാസ്കുകേള  വഴെനി  ജലവനിതരണലാം  നടത്തുന്ന
സലങ്ങളനികലക്കച്ച്  ആവശലമഭായ  കുടനിലവളളലാം  ജല  അകതഭാറനിറനിയുലട
വനിവനിധ പദതനികേളനില് നനിനലാം നല്കുന്നതഭാണച്ച്.

7. പമ്പനിലാംഗച്ച്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കകേടുവന്ന  പമ്പച്ച്
ലസറകേളുലട അറകുറപണനികേള സമയബനനിതമഭായനി നടത്തുന.

8. കൂടുതല്  പമ്പനിലാംഗച്ച്  ആവശലമഭായ  സലങ്ങളനില്  അഡതീഷണല്
ഷനിഫ്റ്റുകേള ഏര്ലപടുത്തുനണച്ച്.

9. ആവശലമഭാകുന്ന  സലങ്ങളനില്  വഭാല്വകേള  നനിയനനിചച്ച്  സഭാധലമഭായ
അളവനില് എലഭാവര്ക്കുലാം ജലലഭലത ഉറപഭാക്കുന.

10. ജലശുദതീകേരണശഭാലകേളുലട  സഭാപനിതകശഷനി  പൂര്ണമഭായുലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനച്ച് ആവശലമഭായ പുനരുദഭാരണ പ്രവൃത്തനികേള
നടപനിലഭാക്കനി ശുദജല ലഭലത ഉറപഭാക്കുനണച്ച്.

11. നനിയമവനിരുദമഭായനി  ജലലാം  കചേഭാര്ത്തുന്നതുലാം  അനധനികൃത   ഉപകയഭാഗവലാം
മറലാം  കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നതനിനുലാം  ആന്റെനി  വഭാടര്  ലതഫച്ച്  സസഭാഡനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തനലാം ഉപകയഭാഗലപടുത്തുകേയുലാം നനിയമഭാനുസൃത നടപടനികേള
ലലകേലക്കഭാള്ളുകേയുലാം ലചേയ്യുന.

12. പ്രതനിമഭാസലാം  50  കേനികലഭാലനിററനിനു  മുകേളനില്  ഉപകഭഭാഗലാം  കേണക്കഭാക്കുന്ന
പുതനിയ  കേണക്ഷനുകേള  നല്കുന്നതനിനച്ച്  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  നനിയനണലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

13. നനിലവനില്  കൂടുതലഭായനി  ജലലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  വലഭാവസഭായനികേ
വഭാണനിജല  കേണക്ഷനുകേളനില്  ഉപകഭഭാഗത്തനിനച്ച്  നനിയനണലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

14. ജലശുദതീകേരണശഭാലകേളനില്  ബഭാക്കച്ച്  വഭാഷനിലാംഗച്ച്  ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന ജലത്തനിലന്റെ അളവച്ച് കേഴെനിയുന്നത്ര നനിയനനിക്കുനണച്ച്.
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കമല്പറഞ  നടപടനികേള  കൂടഭാലത  വരളച  സലാംബനനിച  സനിതനി
ഗതനികേള  നനിരന്തെരലാം  വനിലയനിരുത്തനി  കവണ  പരനിഹഭാര  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുനണച്ച്.  ഇതനിനകേലാം  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്,  തൃശ്ശൂര്,  എറണഭാകുളലാം,
തനിരുവനന്തെപുരലാം  എന്നതീ  സലങ്ങളനില്  വചച്ച്  കമഖലഭാടനിസഭാനത്തനില്
സര്ക്കഭാര്  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനിലല  ഉകദലഭാഗസരുലട  കയഭാഗലാം  വനിളനിചച്ച്  വരളച
സലാംബനനിചച്ച്  വനിശദമഭായ  അവകലഭാകേന  കയഭാഗങ്ങള  നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.
പ്രസ്തുത കയഭാഗത്തനില് തതീരുമഭാനനിച കേഭാരലങ്ങളുലട പുകരഭാഗതനി വനിലയനിരു
ത്തുന്നതനിനച്ച് വതീഡനികയഭാ കകേഭാണ്ഫറനസച്ച് വഴെനി അവകലഭാകേനവലാം നടത്തനി
വരുന. 

കസഭാതസ്സുകേളനില്  ജലലഭലത  ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാനഭായനി  തടയണ  ലകേട്ടുകേ,
ജലലാം  പമ്പച്ച്  ലചേയഭാന  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  കേനിണറുകേള  വൃത്തനിയഭാക്കുകേ,
ഗലഭാലറനികേളനില് തടസങ്ങള  നതീക്കനി നതീലരഭാഴുക്കച്ച്  സഗമമഭാക്കുകേ എന്നനിവ
പ്രഭാകദശനികേമഭായ സഭാഹചേരലലാം  പരനിഗണനിചച്ച്  ലചേയ്യുവഭാനുള്ള നനിര്കദ്ദേശവലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

ഭൂജലവകുപച്ച്  :

വരളച  കനരനിടുന്നതനിനുകവണനി  കുടനിലവള്ള  ലഭലത  പൂര്ണമഭാകയഭാ
ഭഭാഗനികേമഭാകയഭാ ഇലഭാത്ത  പ്രകദശങ്ങളനില് ഭൂജലപരലകവഷണലാം നടത്തനി
കുഴെല്കേനിണറുകേള  നനിര്മ്മേനിചച്ച്  ജലലഭലതയുള്ള  കേനിണറുകേളനില്  ലചേറുകേനിട
കുടനിലവള്ള പദതനികേളുലാം  ജലലഭലത കുറഞ കേനിണറുകേളനില് ലലകേപമ്പച്ച്
പദതനികേളുലാം രഭാജതീവ്ഗഭാനനി പദതനിയനിന കേതീഴെനില് വകുപച്ച് നടപനിലഭാക്കനി
വരുന. 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് ടനി പദതനിയഭായനി അനുവദനിച ഒരു
കകേഭാടനി രൂപയുലാം ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണച്ച്.  32  ലചേറുകേനിട  കുടനിലവള്ള പദതനികേളുലാം 81
കുഴെല്കേനിണര് നനിര്മ്മേഭാണവലാം  20  ലലകേപമ്പച്ച്  പദതനികേളുലാം  810  ഹഭാന്റെച്ച്
പമ്പച്ച്  അറകുറപണനികേളുലാം  ഇതുവലര  ഇഇൗ  പദതനിയനിന  കേതീഴെനില്
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.   ഭൂജല വകുപച്ച്  ഇതുവലര  2163  ലലകേപമ്പുകേളുലട
അറകുറപണനികേളുലാം  70  ലചേറുകേനിട  കുടനിലവള്ള  പദതനികേളുലട  നവതീകേരണവലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

ഭൂജല സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി ഭൂജല വകുപച്ച് കൃത്രനിമ ഭൂജല സലാംകപഭാഷണ
പദതനി  ദതീര്ഘകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില്  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.   തടയണകേള,
അടനിയണകേള,  മഴെക്കുഴെനികേള,  തുറന്നകേനിണര്,  കുഴെല്കേനിണര് വഴെനിയുള്ള
ഭൂജല സലാംകപഭാഷണലാം എന്നനിവ ഇഇൗ പദതനിയനിലൂലട വനിഭഭാവന ലചേയ്യുന.
പ്രവൃത്തനികേള  വനിവനിധ  ജനിലകേളനില്  പുകരഭാഗമനിച്ചു  വരുന.  തുറന്ന  കേനിണറുകേള
റതീചേഭാര്ജച്ച്  ലചേയ്യുകേ  വഴെനി  ഭൂജലനനിരപച്ച്  ഉയരുകേയുലാം  അതുവഴെനി  കേടുത്ത
വരളചലയ  പ്രതനികരഭാധനിക്കുവഭാന ഒരു പരനിധനിവലര സലാംസഭാനത്തനിനച്ച്
കേഴെനിയുകേയുലാം ലചേയ്യുലാം.
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ജലനനിധനി  :

ജലവനിഭവ  വകുപനിലന്റെ   ഭഭാഗമഭായ  ലകേ.ആര്.ഡബപ്യൂ.എസച്ച്.എ.  (കകേരള
റൂറല്  വഭാടര്  സലലപ ല  &  സഭാനനികടഷന  ഏജനസനി)-യുലട  കേതീഴെനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  മഴെകകേന്ദ്രലാം മുകഖന മഴെലവള്ള സലാംഭരണനികേള നനിര്മ്മേനിച്ചു
നല്കുന.  കസറച്ച്  പഭാന  സതീമനില്  നനിനള്ള  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം
ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി  മഴെലവള്ള  സലാംഭരണലാം-ഭൂജല  പരനികപഭാഷണലാം  വഴെനി
വലക്തനിഗത  കുടുലാംബങ്ങളക്കച്ച്  10000  ലനിറര്  മഴെലവള്ളലാം  സലാംഭരനിചച്ച്
ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാന  സഭാധനിക്കുലാംവനിധലാം  ഇവ  നനിര്മ്മേനിച്ചു  നല്കുന.   സലാംഭരണനി
നനിറഞ്ഞുകേവനിലഞഭാഴുകുന്ന  ജലലാം  കേനിണറനികലക്കുലാം  മഴെക്കുഴെനിയനികലക്കുലാം
കേടത്തനിവനിടുന്നതുമൂലലാം  ഭൂഗര്ഭജലത്തനിലന്റെ  അളവച്ച്  വര്ദപനിക്കുവഭാന
സഭാധനിക്കുന.  

കേനിണര് റതീചേഭാര്ജനിലാംഗച്ച് പരനിപഭാടനി ഫലപ്രദമഭാലണന്നച്ച് കബഭാധലലപടതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  അടുത്ത  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  പഭാന  സതീമനില്
5 ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലഭായനി  5000  തുറന്ന  കേനിണറുകേള  റതീചേഭാര്ജച്ച്
ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്  തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  വനിദലഭാലയങ്ങളനില് മഴെലവള്ള
സലാംഭരണലാം കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതച്ച് ലക്ഷലമനിടച്ച് ജലസഇൗഹൃദ വനിദലഭാലയലാം
പദതനിയുലാം നടപനിലഭാക്കനിവരുന. ജലനനിധനി കലഭാകേബഭാങനിലന്റെ ധനസഹഭായത്തഭാല്
നടപനിലഭാക്കുന്ന ഒരു പദതനിയഭാണച്ച്.  ജലസലാംരക്ഷണത്തനിനച്ച് ഭൂഗര്ഭജല
പരനികപഭാഷണലാം, റൂഫച്ച് വഭാടര് ഹഭാര്ലവസനിലാംഗച്ച്,  കേനിണര് റതീചേഭാര്ജച്ച്,  ലചേക്കച്ച്
ഡഭാലാം,  ലവര്ടനിക്കനിള   കക്രഭാസച്ച്   ബഭാര്,  മണനിനടനിയനില്  തടയണകേള,
മണ്ണുസലാംരക്ഷണലാം,  കുളങ്ങളുലട സലാംരക്ഷണലാം ഇവലയലഭാലാം  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.   ജലസരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാന ഇവ സഹഭായകേരമഭാണച്ച്.

(ബനി) കകേരള ജല അകതഭാറനിറനി  :

 കകേരള ജല അകതഭാറനിറനി ശുദജലത്തനിലന്റെ  ദുരുപകയഭാഗലാം നനിരുത്സഭാഹ
ലപടുത്തുവഭാനുലാം ഉപകഭഭാഗലാം പരമഭാവധനി കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം ജലസലാംരക്ഷണലാം
കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  കവണനി  ദൃശല-ശവല-പത്ര  മഭാധലമങ്ങള
വഴെനിയുള്ള  പ്രചേരണലാം,  കസഭാഷലല്  മതീഡനിയ  വഴെനിയുള്ള  കബഭാധവല്ക്കരണലാം
മുതലഭായവ  നടത്തഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  കൂടഭാലത  ജലലാം  ദുരുപകയഭാഗലാം
ലചേയ്യുന്നവര്ലക്കതനിലര  കേര്ശന നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുലാം അവകബഭാധലാം
നടത്തനിവരുന.  ഇതച്ച് സലാംബനനിചച്ച് നനിരന്തെരലാം പത്രമഭാധലമങ്ങള വഴെനി
പ്രചേഭാരണലാം നടത്തുനണച്ച്.

ഭൂജലവകുപച്ച്  :

സലാംസഭാനത്തച്ച് ഭൂജലത്തനിലന്റെ സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം ക്രമമഭായ ഉപകയഭാഗ
ത്തനിനുമഭായനി കകേരള ഭൂജല (നനിയനണവലാം ക്രമതീകേരണവലാം) ആക്ടച്ച് 2002
നനിലവനിലുണച്ച്.  കകേരളത്തനില്  വനിജ്ഞഭാപനലാം  ലചേയലപട  പ്രകദശങ്ങള
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ഭൂജല  ഉപകയഭാഗത്തനിനച്ച്  കേര്ശനമഭായ  നനിബനനകേള  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണച്ച്.
ലപഭാതുജനങ്ങളുലടയുലാം  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുലടയുലാം  പരഭാതനികമല്  ഭൂഗര്ഭജല
ചൂഷണലാം  നടത്തുന്ന  സലങ്ങളനില്  വകുപനിലന്റെ  ഉകദലഭാഗസര്  അകനസഷണലാം
നടത്തനി ഉചേനിതമഭായനി നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനണച്ച്.  

ജലനനിധനി  :

ജലനനിധനി  കബഭാധവത്ക്കരണ  പ്രവര്ത്തനത്തനിലൂലടയുലാം  പരനിശതീലന
പരനിപഭാടനികേള മുകഖനയുലാം  ജലദുര്വനിനനികയഭാഗലാം  നനിയനനിച്ചുലാം  ജല
ദുരുപകയഭാഗലാം ഒഴെനിവഭാക്കഭാനുമുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  ജലകസചേന വകുപച്ച്  :

ജലകസഭാതസ്സുകേള സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
കവണനി  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ഹരനിതകകേരളലാം പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണച്ച്.
നനിലവനിലുള്ള  ജലകസഭാതസ്സുകേളുലട  നവതീകേരണവലാം  ശുദതീകേരണവലാം
ഉറപഭാക്കുന്നതു  വഴെനി  പ്രഭാകദശനികേതലത്തനില്  ജലകസചേനത്തനിനുലാം
കുടനിലവള്ള  വനിതരണത്തനിനുലാം  ഉതകുന്ന  ഒരു പുതനിയ  ജല  ഉപകയഭാഗ
സലാംസഭാരലാം രൂപലപടുത്തുന്നതനിനഭാണച്ച് ഹരനിത കകേരളലാം പദതനി ഉഇൗന്നല്
നല്കുന്നതച്ച്.  ഇതനിലന്റെ ആദലഘടമഭായനി  320  കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവനില്
ഏകേകദശലാം  9453   കുളങ്ങള  നവതീകേരനിക്കഭാനഭാണച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.
ഇതനുസരനിചച്ച്   കുളങ്ങളനിലല മഭാലനിനലലാം,  ലചേളനി,  പഭായല് ഇവ നതീക്കലാം
ലചേയച്ച് അവയുലട സലാംഭരണകശഷനി വര്ദനിപനിചച്ച് കേഭാര്ഷനികേഭാവശലങ്ങളക്കുലാം മറ
പഭാരനിസനിതനികേ ധര്മ്മേങ്ങളക്കുലാം ജലലഭലത ഉറപഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.
ജലകസചേന  വകുപനിലന്റെ  കനതൃതസത്തനില്  കദശതീയ  ലതഭാഴെനിലുറപച്ച്
പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി ജനിലഭാ ഭരണകൂടലാം മുകഖനയഭാണച്ച് പ്രവൃത്തനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച്.  ഇതനിനഭായുള്ള  വനിശദഭാലാംശങ്ങള   ജനിലഭാ  ഭരണഭാധനി
കേഭാരനികേളക്കച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

ജലനനിധനി  :

ജലനനിധനി  പഞഭായത്തുകേളനില്  പദതനിക്കഭായനി  എടുക്കുന്ന  കുളങ്ങളുലാം
പഞഭായത്തച്ച് വഭാടര് അകതഭാറനിറനി  കേനിണറുകേള എന്നനിവയുലാം കുടനിലവള്ള
ത്തനിനഭായനി നവതീകേരനിചച്ച് ഉപകയഭാഗപ്രദമഭാക്കനി നല്കുനണച്ച്.

(ഡനി) ഭൂജല വകുപച്ച്  :

സലാംസഭാനത്തച്ച് ഭൂജലലാം സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം അതനിലന്റെ ചൂഷണലാം,  ഉപകയഭാഗലാം
എന്നനിവ ക്രമതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം  കവണനി  കകേരള
ഭൂജല   (നനിയനണവലാം  ക്രമതീകേരണവലാം)  ആക്ടച്ച്  2002  നനിലവനിലുണച്ച്.
ഇഇൗ ആക്ടനിന പ്രകേഭാരമുള്ള  ചേടങ്ങള  2004  മഭാര്ചച്ച്  16-നച്ച്  നനിലവനില്
വരനികേയുലാം ഇതനുസരനിചച്ച് കകേരള ഭൂജല അകതഭാറനിറനി രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം
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ലചേയനിട്ടുണച്ച്. വനിജ്ഞഭാപനലാം ലചേയലപട  പ്രകദശങ്ങളനില് ഭൂജല ഉപകയഭാഗത്തനിനച്ച്
കേര്ശനമഭായ  നനിബനനകേള  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇത്തരലാം  പ്രകദശങ്ങളനില്
കുഴെല്ക്കനിണറുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം  നനിലവനിലുള്ള  കേനിണറുകേള
പരനിവര്ത്തനലാം ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം അകതഭാറനിറനിയുലട ലപര്മനിറച്ച് ആവശലമഭാണച്ച്.  

ജലനനിധനി:

ജലനനിധനി  കബഭാധവത്ക്കരണ  പ്രവര്ത്തനത്തനിലൂലടയുലാം  പരനിശതീലന
പരനിപഭാടനികേള  മുകഖനയു ലാം ജലദുര്വനിനനികയഭാഗലാം നനിയനനിച്ചുലാം ജലദുരുപകയഭാഗലാം
ഒഴെനിവഭാക്കഭാനുമുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  മഭാത്രവമല,  ഭൂജല
സലാംരക്ഷണവലാം-പരനികപഭാഷണവലാം  ജലനനിധനി  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുനണച്ച്.  തടയണകേള,  കേനിണര്  റതീചേഭാര്ജച്ച്,  കസഭാതസച്ച്
സലാംരക്ഷണലാം തുടങ്ങനിയവ ഇതനില് ഉളലപടുന.  പദതനി നടപനിലഭാക്കനി
വരുന്ന പഞഭായത്തുകേളനില് 1562 ഇത്തരലാം നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ഏലറടുത്തനിരുന.  ഇതനില് 1499 എണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. ഇതുവഴെനി
ഭൂഗര്ഭജല പരനികപഭാഷണലാം സഭാധലമഭാകുന.

ഹരനിപഭാടച്ച് കുടനിലവള്ള പദതനി

158  (927)  ശതീ  .    വഹബനി  ഈഡന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഹരനിപഭാടച്ച്  കുടനിലവള്ള  പദതനിയുലട  ഇകപഭാഴെലത്ത  അവസ
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഏതു  സതീമനില്  ഉളലപടുത്തനിയഭാണച്ച്  ഈ  പദതനിയുലട  നനിര്വഹണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഇകപഭാള നടത്തുന്നലതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  പദതനിയഭായനി ഇതുവലര എന്തു തുകേ വനിനനികയഭാഗനിച്ചുലവനലാം ഫണനിലന്റെ
അഭഭാവലാം ഈ പദതനിലയ പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിക്കുനകണഭാലയനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി)  കേരഭാറുകേഭാരുലട  ബനില്ലുകേള  മഭാറനി  നല്കുന്നതനിനച്ച്  എലന്തെങനിലുലാം  സഭാകങതനികേ
തടസങ്ങള നനിലവനിലുകണഭാ ;

(ഇ) പഭാന ഫണച്ച് അഥവഭാ നബഭാര്ഡച്ച് അലലങനില് കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളലപടുത്തനി ഫണച്ച്
അനുവദനിചച്ച് പദതനി സമയബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഹരനിപഭാടച്ച്  കുടനിലവള്ള പദതനിക്കഭായനി  പള്ളനിപഭാടനില് നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  50
ദശലക്ഷലാം  ലനിറര്  പ്രതനിദനിന  ശുദതീകേരണ  കശഷനിയുള്ള  ശുദതീകേരണശഭാലയുലട
നനിര്മ്മേഭാണലാം പുകരഭാഗമനിക്കുന.  കറഭാ വഭാടര് പമ്പച്ച് ഹഇൗസച്ച് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനു മഭാന്നഭാര്
പഞഭായത്തനില്  നനിനലാം  അനുമതനി  കേനിടഭാത്തതച്ച്  കേഭാരണലാം  കേനിണറനിലന്റെ  കറഭാ  വഭാടര്
പമ്പനിലാംഗച്ച്  ലമയനിനനിലന്റെ  ലടണര്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുവഭാന  കകേരള  വഭാടര്
അകതഭാറനിറനിക്കച്ച് കേഴെനിഞനിടനില.
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(ബനി)  NRDWP-യനില്  ഉളലപടുത്തനിയഭാണച്ച്  ഇഇൗ  പദതനിയുലട  നനിര്വഹണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഇകപഭാള നടത്തുന്നതച്ച്.

(സനി)  പദതനിക്കഭായനി  സലലാം  ഏലറടുക്കുന്നതനിനച്ച്  60  ലക്ഷലാം  രൂപ
ലചേലവഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്. കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേളുലട കകേന്ദ്രവനിഹനിതത്തനില് വരുത്തനിയ
കുറവച്ച് NRDWP പദതനികേളുലട പൂര്ത്തതീകേരണലത്ത സഭാരമഭായനി ബഭാധനിചനിട്ടുണച്ച്. ഇഇൗ
പദതനിയുലട  കഫസച്ച്- I -നച്ച് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ബഭാക്കനി 3500 ലക്ഷലാം
രൂപ എസനികമറച്ച്  തുകേയുള്ള  കഫസച്ച്-II-നച്ച്  ഗതീന ബുക്കനില് ഉളലപടുത്തനി  Special
Plan  Preparation  Group  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ആയതനിനച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി) നനിലവനില് സഭാകങതനികേ  തടസങ്ങളനില.

(ഇ) കചേഭാദലലാം (സനി) യുലട മറുപടനിയനില് ഉളലക്കഭാണനിരനിക്കുന.

പഭാലക്കഭാടച്ച് ജനിലയനിലല കുടനിലവള്ള കസഭാതസ്സുകേള

159  (928)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇക്കഴെനിഞ  കേഭാലവര്ഷത്തനിലുലാം,  തുലഭാവര്ഷത്തനിലുലാം  സലാംസഭാനത്തച്ച്
ലപയ മഴെയുലട അളവച്ച് വളലര കുറവഭായനിരുന എന്ന കേഭാരലലാം ശദയനിൽലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനിൽ  മുന  വര്ഷങ്ങലള  അകപക്ഷനിചച്ച്  എത്രയഭായനിരുന  കുറലവന്നച്ച്
കേണക്കുകേള സഹനിതലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പഭാലക്കഭാടച്ച്  ജനിലയനിലല കുടനിവള്ള കസഭാതസ്സുകേള എലഭാലാം തലന്ന വറനി
വരണകേഭാരലലാം ശദയനിൽലപടനിട്ടുകണഭാ; എങനില് ഈ വരുന്ന മഭാര്ചച്ച്, ഏപ്രനില്, കമയച്ച്
മഭാസങ്ങള  ഉളലപടുന്ന  കവനല്ക്കഭാലത്തച്ച്  കുടനിലവള്ള  ക്ഷഭാമലാം  രൂക്ഷമഭാവഭാതനി
രനിക്കുന്നതനിനഭായനി എലന്തെലഭാലാം മുനകേരുതലുകേള സസതീകേരനിക്കുലാം എന്നച്ച് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.   സലാംസഭാനത്തച്ച്  സഭാധഭാരണയഭായനി  ലഭനിക്കുന്ന
ശരഭാശരനി മഴെ 3000 മനിലനിമതീററഭാണച്ച്. 2016 ജനുവരനി മുതല് ഡനിസലാംബര് വലര 1869.5
മനിലതീമതീറര് മഴെയഭാണച്ച് ലഭലമഭായതച്ച്.  ഇതച്ച്  ശരഭാശരനി മഴെലയക്കഭാള  1130.5  മനിലതീമതീറര്
കുറവഭാണച്ച്.

(ബനി) ലഎ.എലാം.ഡനി. കേണക്കച്ച് പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനത്തച്ച് ലഭനിച മഴെയുലട അളവച്ച്
തഭാലഴെ  ലകേഭാടുക്കുന.  2016-ല്  സലാംസഭാനത്തച്ച്   ലഭനികക്കണ   ശരഭാശരനി  മഴെയഭായ
3000  മനിലനിമതീററനികനക്കഭാള 1130.5 മനിലതീമതീറര് കുറവഭാണച്ച് ലഭനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.
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ശരഭാശരനി ലഭനികക്കണ മഴെ - 3000 മനിലതീമതീറര്

സലാംസഭാനത്തച്ച് ലഭനിചതച്ച് - 1869.5 മനിലതീമതീറര്

മഴെയനില് അനുഭവലപട കുറവച്ച് - 130.5 മനിലതീമതീറര് (38%)

പഭാലക്കഭാടച്ച് ജനിലയനില് 2016-ല് 
ലഭനികക്കണ ശരഭാശരനി മഴെ - 2486.2 മനിലതീമതീറര് 

ലഭലമഭായതച്ച് - 1349.9 മനിലതീമതീറര് (54.3%)

ജനുവരനി  2017  മുതല് ലഫബ്രുവരനി  22  വലര  ലഭനിക്കഭാനുള്ള  മഴെയനില്  99%
കുറവച്ച്  പഭാലക്കഭാടച്ച്  ജനിലയനില്  കരഖലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  2016  വര്ഷത്തനില്  ലതക്കച്ച്
പടനിഞഭാറന  മണ്സൂണ് മഴെയനില്  നനിനലാം ലഭനികക്കണനിയനിരുന്ന 2046 മനി.മതീററനിനച്ച്
പകേരലാം  കകേവലലാം  1377  മനി.മതീറര്  മഴെ  മഭാത്രമഭാണച്ച്  ലഭനിചതച്ച്.  ഇതച്ച്  സഭാധഭാരണ
ലഭനികക്കണനിയനിരുന്ന മഴെയനില് നനിനലാം  32.7%  കുറവഭാണച്ച്.  ഒകക്ടഭാബര്-ഡനിസലാംബര്
മഭാസങ്ങളനില് ലഭനികക്കണ തുലഭാവര്ഷ മഴെയനില് 60.90% കുറവണഭായനി.

(സനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.  ജലകസചേന  വകുപനിന  കേതീഴെനിലല  റനിസര്കവഭായറുകേളനില്
കശഷനിക്കുന്ന  ജലലാം  കുടനിലവള്ളത്തനിനച്ച്  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന  കവണനിയുള്ള  നനിര്കദ്ദേശലാം
ഉകദലഭാഗസര്ക്കച്ച്  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത  ഹരനിതകകേരളലാം  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി
പരമ്പരഭാഗത ജലകസഭാതസ്സുകേള  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.  ജലഅകതഭാറനിറനിയുലട കുടനിലവള്ള കസഭാതസ്സുകേളനില് ജലലഭലതയുറപഭാക്കുന്ന
തനിനഭാവശലമഭായ  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  തടയണകേള,  ഉപ്പുലവള്ള  നനിയനണത്തനിനഭാ
വശലമഭായ  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  ബണ്ടുകേള  എന്നനിവയുലാം  നനിര്മ്മേനിച്ചു  വരുന.  പഭാലക്കഭാടച്ച്
ജനിലയനില്  വരളചലയ  പ്രതനികരഭാധനിക്കുന്നതനിനു  കവണനി  ഭൂജല  വകുപച്ച്  ഗഭാമ
പഞഭായത്തുകേളനില് നനിനലാം ലഭനിച ലനിസച്ച് അനുസരനിചച്ച് കകേടഭായ ഹഭാന്റെച്ച് പമ്പുകേളുലട
റനിപയറുലാം  നനിലവനില് പ്രവര്ത്തനരഹനിതമഭായ കുഴെല്കേനിണര് ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള മനിനനി
കുടനിലവള്ള പദതനികേളുലട പുനരുദഭാരണവലാം ലചേയ വരുനണച്ച്. ഇതുകൂടഭാലത എലാം.പനി-
എല്.എ.ഡനി,  എലാം.എല്.എ-എസച്ച്.ഡനി.എഫച്ച്,  പഞഭായത്തുകേള,  മറ  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്
സഭാപനങ്ങള  എന്നനിവ  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്ന  മറ  പദതനികേളുലടയുലാം  ഭൂജല  സര്ലവ,
കുടനിലവള്ള പദതനികേള എന്നനിവയുലടയുലാം നനിര്വഹണലാം പുകരഭാഗമനിക്കുന.  ലഫബ്രുവരനി 23
വലര അനുമതനി ലഭനിച 852 ഹഭാന്റെച്ച് പമ്പച്ച് റനിപയറുകേളനില് 371 എണത്തനിലന്റെ പ്രവൃത്തനി
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.   ബഭാക്കനിയുള്ളവയുലട  പ്രവൃത്തനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.  കകേരള  ജല
അകതഭാറനിറനി  ജലകസഭാതസ്സുകേളുലട  വനിപുലതീകേരണത്തനിനഭായനി  പുഴെ  കസഭാതസഭായ
പദതനികേള,  കസഭാതസച്ച്  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  ലചേക്കച്ച്  ഡഭാമുകേളുലട  ഷടര്  ഇലഭാതനിരുന്ന
സലങ്ങളനില്  പുതുതഭായനി  ഷടര്  നനിര്മ്മേനിചച്ച്  സഭാപനിക്കുകേയുലാം  തടയണകേള   ഇലഭാതനിരുന്ന
സലങ്ങളനില്  കസഭാതസ്സുകേളക്കഭായനി തഭാല്ക്കഭാലനികേ തടയണകേള നനിര്മ്മേനിക്കുകേയുലാം
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ലചേയനിട്ടുണച്ച്.   ഇതുകൂടഭാലത  പുഴെകേളനില്  ചേഭാലച്ച്  കേതീറനിയുലാം  കുളങ്ങള കുഴെനിച്ചുലാം  പുതനിയ
കസഭാതസ്സുകേള  കേലണത്തനിയുലാം വരളച പ്രതനികരഭാധനിക്കുവഭാനുള്ള ശമങ്ങള നടത്തനി
വരുനണച്ച്.  കൂടഭാലത,  വലഭാവസഭായനികേ  ആവശലത്തനിനച്ച്  വലനിയ  കതഭാതനില്   ജലലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുള്ള  വനിതരണലാം നനിയനനിചനിട്ടുണച്ച്.   കൂടഭാലത
തടയണകേളുലാം മറലാം  കസഭാതസഭായനിട്ടുള്ള സലങ്ങളനില്  ഇവനിലട  നനിന്നച്ച്  മറഭാവശലങ്ങളക്കഭായനി
അനുവഭാദമനിലഭാലത പമ്പച്ച് ലചേയ്യുന്നവ ഒഴെനിവഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.
മലമ്പുഴെ  റനിസര്കവഭായര്  കസഭാതസഭായുള്ള  പദതനികേളക്കച്ച്  ആവശലമഭായ  ജലലാം
ഡഭാമനില് സലാംഭരനിചച്ച് നനിര്ത്തഭാനുള്ള തതീരുമഭാനവലാം ലലകേലക്കഭാണനിട്ടുണച്ച്.  തടയണകേള
കസഭാതസഭായുള്ള  പദതനികേളനില്  ജലലഭലത  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി  ചേനിറ്റൂര്
പുഴെയനില്  കുന്നലാംകേഭാട്ടുപതനി  തടയണയനില്  നനിന്നച്ച്  ലവള്ളലാം  തുറന്നച്ച്  വനിടച്ച്  ലകേഭാടുമ്പച്ച്-
ലപഭാല്പ്പുള്ളനി സതീലാം വലരയുള്ള തടയണകേളനില് ലവള്ളലാം നനിറചനിട്ടുണച്ച്.  ഭഭാരതപ്പുഴെയനില്
നതീലരഭാഴുക്കച്ച്  കുറഞതനിനഭാല്  ലലപങളലാം-വഭാഴെഭാലനിക്കഭാവച്ച്  ഭഭാഗത്തുള്ള  ഉരുക്കച്ച്
തടയണയനില് ഫ്ളക്സൈനികഹഭാസച്ച് സഭാപനിചച്ച്  പുഴെയനികലയച്ച് ലവള്ളലാം ഒഴുക്കനി നതീലരഭാഴുക്കച്ച്
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.   ഭഭാരതപ്പുഴെ കസഭാതസഭായനിട്ടുള്ള
കുടനിലവള്ള പദതനികേളുലട  കസഭാതസ്സുകേളനില് ജലലഭലത ഉറപച്ച്  വരുത്തുന്നതനിനഭായനി
22-2-2017-നച്ച്  മലമ്പുഴെ  ഡഭാലാം  തുറന്നനിട്ടുണച്ച്.  പഭാലക്കഭാടച്ച്  ജലനനിധനി  പദതനിയുലട
കേതീഴെനില് വരുന്ന ജലകസഭാതസ്സുകേള  എലഭാലാം സമകയഭാചേനിതമഭായനി yield test  നടത്തനി
കസഭാതസനിലന്റെ സരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുനണച്ച്.

പഭാലക്കഭാടച്ച് ജനിലയനില് കൃഷനിക്കച്ച് ആവശലമഭായ ജലലാം

160 (929) ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പഭാലക്കഭാടച്ച് ജനിലയനില് കൃഷനിക്കച്ച് ആവശലമഭായ ജലലാം ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്
കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  ലക്ഷക്കണക്കനിനച്ച്  രൂപയുലട  കൃഷനിനഭാശലാം സലാംഭവനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന
കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദ വനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇക്കഭാരലലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം  അടനിയന്തെരമഭായനി  ജലലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ  ;  എങനിൽ എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച് സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിക്കുവഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച് എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.  നനിലവനില്  പഭാലക്കഭാടച്ച്  ജനിലയനില്  ലചേറുകേനിട
ജലകസചേന  വകുപനിന  കേതീഴെനില്  34  എല്.ലഎ.സതീമുകേള  ജലകസചേനത്തനിനച്ച്  പ്രവര്ത്തന
സജ്ജമഭാണച്ച്.  ഇഇൗ  സതീമുകേളനില്  നനിനലാം  കൃഷനിയഭാവശലത്തനിനച്ച്  രണഭാലാം  വനിളയച്ച്
ജലവനിതരണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.   എന്നഭാല് കേടുത്ത ജലദഇൗര്ലഭലലാം  പരനിഗണനിചച്ച്
കുടനിലവള്ളത്തനിനലഭാലതയുള്ള  കേഭാര്ഷനികേ  ജലകസചേനലാം  ഉടന  നനിര്ത്തനിവയഭാന
ആവശലലപടതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഇഇൗ  പദതനികേളനില്  നനിനള്ള  പമ്പനിലാംഗച്ച്/
ജലവനിതരണലാം നനിര്ത്തനിവചനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.
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(ബനി)  നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ ലചേക്കച്ച് ഡഭാമുകേള,  വനി.സനി.ബനി,  ലറഗുകലററുകേള
എന്നനിവയനില്  ഷടറുകേള  സഭാപനിചച്ച്  ലവള്ളലാം  സലാംഭരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇപ്രകേഭാരലാം  സലാംഭരനിക്കലപട
ജലലാം കുടനിലവളളലാം,  ഗഭാര്ഹനികേലാം,  കൃഷനി എന്നതീ മുനഗണനഭാക്രമത്തനില്  ലഭലമഭാക്കനി
വരുന.  കൂടഭാലത  ഹരനിതകകേരളലാം  പദതനിയനിലുളലപടുത്തനി  കുളങ്ങള ശുദതീകേരനിക്കു
ന്നതനിനുള്ള നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

ഹരനിപഭാടച്ച് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല തതീരകദശ പ്രകദശങ്ങളനില് കേടല്ഭനിത്തനി

161  (930)  ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഹരനിപഭാടച്ച്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  തതീരകദശ  പ്രകദശങ്ങളനില്  കേടല്ഭനിത്തനി
തകേര്ന്ന നനിലയനിലഭാലണന്ന വസ്തുത ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  2016  ജൂണ്,  ജൂവല മഭാസങ്ങളനിലുണഭായ കേടലഭാക്രമണത്തനില്  നഭാശ
നഷ്ടങ്ങള  ഉണഭായകപഭാള  കേടല്ഭനിത്തനി  നനിര്മ്മേനിചച്ച്  സലാംരക്ഷണലാം  നല്കുലമന്നച്ച്
ബനലപടവര് നല്കേനിയ ഉറപച്ച് ഇതുവലര പഭാലനിചനിടനില എന്ന വസ്തുത പരനിഗണനിചച്ച്
അടനിയന്തെനിരമഭായനി കേടല്ഭനിത്തനി നനിർമ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച് അനുമതനി നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.

(ബനി)  ഹരനിപഭാടച്ച്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  കേടലഭാക്രമണലാം  രൂക്ഷമഭായനി
അനുഭവലപടുന്ന  പ്രകദശങ്ങളഭായ   വലനിയഴെതീക്കല്,  ലപരുമ്പള്ളനി,  വടചഭാല്,  ആറഭാട്ടുപുഴെ,
പതനിയഭാങര  എന്നതീ  സലങ്ങളനില്  IIT  ലചേലലന്നയുലട  പഠന  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  കേടല്ത്തതീര  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  കേടല്ഭനിത്തനി,  പുലനിമുട്ടുകേള
എന്നനിവയ്ക്കുള്ള വനിശദമഭായ  എസനികമറകേള തയഭാറഭാക്കനി  KIIFB-യനില് അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി
സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത  പഭാനൂരനില്  കേടല്ഭനിത്തനി  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഒരു
എസനികമറച്ച് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  കേടലഭാക്രമണലാം അനുഭവലപടുന്ന ടനി മണ്ഡലത്തനിലല
മറ  പ്രകദശങ്ങളനില്   കേടല്ത്തതീര  സലാംരക്ഷണത്തനിലന്റെ  ആവശലകേത സലാംബനനിചച്ച്
കകേഭാസല് എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്  ഫതീല്ഡച്ച് സഡതീസനിലന്റെ റനികപഭാര്ടച്ച്  ആവശലലപടനിട്ടുണച്ച്.

എലവകഞരനി, പലശന ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലല കുടനിലവള്ള ക്ഷഭാമലാം

162 (931)  ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എലവകഞരനി,  പലശന  എന്നതീ  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലല  അതനിരൂക്ഷമഭായ
കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമത്തനിനച്ച്  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണുന്നതനിനഭായനി  കപഭാത്തുണനി
ഡഭാലാം  കകേന്ദ്രതീകേരനിചച്ച്  പുതനിയ  കുടനിലവള്ള  പദതനികേള  തുടങ്ങുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ  ;  ഇതനിനഭായനി  നനിലവനില്  എസനികമറച്ച്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ  ;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  പഭാലക്കഭാടച്ച്  ജനിലയനിലല  ലനന്മഭാറ  നനിയമസഭഭാ
മണ്ഡലത്തനില് ഉളലപട എലവകഞരനി,  പലശന എന്നതീ ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളക്കുലാം
ആലത്തൂര്  നനിയമസഭഭാ  മണ്ഡലത്തനില്  ഉളലപട  എരുമയൂര്,  ആലത്തൂര്  എന്നതീ
ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളക്കുലാം കൂടനി സമഗ ശുദജലവനിതരണ പദതനി കപഭാത്തുണനി ഡഭാലാം
ഉറവനിടമഭാക്കനി 95 കകേഭാടനിയുലട പ്രവൃത്തനികേളക്കുള്ള പനി.ഇ.ആര്. തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.

അടപഭാടനി വഭാലനി ഇറനികഗഷന പദതനി

163 (932) ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസദ്ദേതീന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അടപഭാടനി  വഭാലനി  ഇറനികഗഷന  പദതനിക്കച്ച്  പരനിസനിതനി  അനുമതനി
ലഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്  കകേന്ദ്ര  പരനിസനിതനി  മനഭാലയത്തനിനച്ച്  സലാംസഭാന  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്
അകപക്ഷ നല്കേനിയനിരുകന്നഭാ;

(ബനി) എങനില് അതനിലന്റെ ഇകപഭാഴെലത്ത സനിതനി എന്തെഭാണച്ച്;

(സനി)  പ്രസ്തുത  അനുമതനി  ലഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്  തടസമുലണങനില്  അതനിനുള്ള
കേഭാരണലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അടപഭാടനി  വഭാലനി  ഇറനികഗഷന  പദതനിക്കച്ച്  പഭാരനിസനിതനികേഭാനുമതനി
കനടനിലയടുക്കുന്നതനിലന്റെ മുകന്നഭാടനിയഭായുള്ള പരനിസനിതനിയഭാഘഭാത പഠന പരനിഗണനഭാ
വനിഷയങ്ങള  അലാംഗതീകേരനിച്ചുകേനിട്ടുന്നതനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര  വനലാം-പരനിസനിതനി  മനഭാലയത്തനിനച്ച്
5-3 2016-ല് അകപക്ഷ നല്കേനിയനിരുന.

(ബനി)  2016  ആഗസച്ച്  11,  12  തതീയതനികേളനില്  കൂടനിയ  കകേന്ദ്രപരനിസനിതനി
മനഭാലയത്തനിലന്റെ എക്സൈച്ച്കപര്ടച്ച് അലലപ്രസല് കേമ്മേനിറനി അടപഭാടനി വഭാലനി ഇറനികഗഷന
പദതനിയുലട പരനിസനിതനിയഭാഘഭാത പഠനത്തനിലന്റെ പരനിഗണനഭാവനിഷയങ്ങള (Terms
of  Reference)  അലാംഗതീകേരനിക്കഭാന   ശനിപഭാര്ശ  ലചേയനിരുനലവങനിലുലാം  കകേന്ദ്രപരനിസനിതനി
മനഭാലയലാം കജഭായനിന്റെച്ച് ലസക്രടറനിയുലട 10-10-2016-ലല അ.ഒഇൗ.കേത്തച്ച് No. J-12011/
10/2016-IA-I (R) പ്രകേഭാരലാം ഇഇൗ കപ്രഭാജക്ടച്ച് കേഭാകവരനി നദതീതടത്തനില് ആയതനിനഭാലുലാം
കേഭാകവരനി  നദതീജല  തര്ക്ക  പരനിഹഭാര  ടനിബപ്യൂണലനിലന്റെ  വനിധനിലക്കതനിലര  കകേരളലാം,
തമനിഴഭാടച്ച്,  കേര്ണഭാടകേ സര്ക്കഭാരുകേള സപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയനില് അപതീല് ഫയല് ലചേയ
സഭാഹചേരലത്തനിലുലാം  തമനിഴഭാടച്ച്  സര്ക്കഭാര്  ശക്തമഭായ  എതനിര്പച്ച്  പ്രകേടനിപനിചതനിനഭാല്
അടപഭാടനി  വഭാലനി  ഇറനികഗഷന  പദതനിയുലട  പരനിസനിതനി  ആഘഭാത പഠനത്തനിലന്റെ
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പരനിഗണനഭാവനിഷയങ്ങള അലാംഗതീകേരനിചച്ച് ഉത്തരവഭാകകേണ എന്നച്ച് തതീരുമഭാനനിചതഭായനി
അറനിയനിക്കുകേയുണഭായനി.  പ്രസ്തുത  തതീരുമഭാനലാം  പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കണലമന്നച്ച്  ആവശലലപടച്ച്
കകേരള ചേതീഫച്ച് ലസക്രടറനി 26-11-2016-ലല 507038/ISWC2/16/WRD നമ്പര് കേത്തച്ച്
പ്രകേഭാരലാം  കകേന്ദ്ര വനലാം-പരനിസനിതനി  മനഭാലയലാം  ലസക്രടറനിക്കുലാം  പദതനിയുമഭായനി  ബനലപട
എലഭാ  വസ്തുതകേളുലാം  വലക്തമഭാക്കനി  പദതനിക്കനുകൂലമഭായ  സമതീപനലാം   സസതീകേരനിക്കണലമന്നച്ച്
ആവശലലപടച്ച് തമനിഴഭാടച്ച് ചേതീഫച്ച് ലസക്രടറനിക്കുലാം കേത്തുകേള നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  കേഭാകവരനി നദതീജല ടനിബപ്യൂണലനിലന്റെ  5-2-2007-ലല അന്തെനിമ ഉത്തരവനിലനതനിലര
കേര്ണഭാടകേ,  കകേരള,  തമനിഴഭാടച്ച്  സര്ക്കഭാരുകേള  യഥഭാക്രമലാം  2453/07,  2454/07,
2456/07  നമ്പര്  സനിവനില്  അപതീലുകേള  സപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയനില്  ഫയല്   ലചേയ
സഭാഹചേരലത്തനിലുലാം  9-12-2016-ലല  ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം  പ്രസ്തുത  അപതീലുകേള
നനിലനനില്ക്കുന്നതഭാണച്ച് എന്നച്ച് സപ്രതീലാംകകേഭാടതനി  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ള സഭാഹചേരലത്തനിലുലാം
പ്രസ്തുത  സനിവനില്  അപതീലുകേള   തതീര്പഭാക്കുന്നതുവലര   കേഭാത്തനിരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്  ശരനിയഭായ
നടപടനി എനലാം ടനിബപ്യൂണല്  അവഭാര്ഡച്ച് ഫലപ്രദമഭായനി നടപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ഒരു
സനിരലാം  കമല്കനഭാട  സലാംവനിധഭാനലാം  ഉണഭാകുന്നതുവലര   കേഭാകവരനിതടത്തനില്  ഒരു
പദതനികേളുലാം നടപഭാക്കരുതച്ച്  എനള്ളതുമഭാണച്ച്  തമനിഴഭാടനിലന്റെ പ്രധഭാന വഭാദമുഖങ്ങള.
പദതനി  നടപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  പദതനിക്കനുകൂലമഭായ  കകേരളത്തനിലന്റെ  എലഭാ  വഭാദങ്ങളുലാം
കേഭാകവരനി ടനിബപ്യൂണല്  അവഭാര്ഡച്ച്  നടപഭാക്കഭാനഭായനി രൂപതീകേരനിച സൂപര്ലലവസറനി
കേമ്മേനിറനിലയ  കബഭാധനിപനിച്ചുലാം  മറ  നനിയമപരമഭായ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂലടയുലാം  സര്ക്കഭാര്
പരമഭാവധനി ശമനിച്ചുവരനികേയഭാണച്ച്.

വരളചലയ കനരനിടല്

164  (933)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വരളചലയ  കനരനിടുന്നതനിനഭായനി  ജലകസചേനവകുപച്ച്  എലന്തെഭാലക്ക
നടപടനികേളഭാണച്ച് വകേലക്കഭാള്ളുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച് ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ജലകസഭാതസ്സുകേളനില്  ജലലഭലത  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  തടയണ  നനിര്മ്മേഭാണലാം,
ജലവനിതരണ പദതനികേളുലട പൂര്ത്തതീകേരണലാം,  കുഴെല്കേനിണര് നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ഹഭാനഡച്ച്
പമ്പുകേളുലട  അറകുറപണനി  എന്നനിവ  അടനിയന്തെരമഭായനി  നടപഭാക്കുകമഭാ  ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
നല്കേഭാകമഭാ ;

(സനി)  കതഭാടുകേള,  ലപഭാതുകേനിണര്,  ലപഭാതുകുളലാം തുടങ്ങനിയ ജലകസഭാതസ്സുകേലള
മഭാലനിനല മുക്തമഭാക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  ശുദജല  ദുര്വനിനനികയഭാഗലാം,  ഭൂഗര്ഭ  ജലചൂഷണലാം  തുടങ്ങനിയവ  തടയുന്നതനിനച്ച്
കബഭാധവല്ക്കരണ  പരനിപഭാടനികേളുലാം  പ്രതനികരഭാധ  നടപടനികേളുലാം  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ  ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ജലകസചേന വകുപച്ച്  :

നനിലവനിലുള്ള  ജലകസഭാതസ്സുകേളുലട  നവതീകേരണവലാം  ശുദതീകേരണവലാം
ഉറപഭാക്കുന്നതു  വഴെനി  പ്രഭാകദശനികേതലത്തനില്  ജലകസചേനത്തനിനുലാം  കുടനിലവള്ള
വനിതരണത്തനിനുലാം  ഉതകുന്ന  ഒരു  പുതനിയ  ജല  ഉപകയഭാഗ  സലാംസഭാരലാം
രൂപലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  "ഹരനിതകകേരളലാം"  പദതനി  വനിഭഭാവന  ലചേയനിട്ടുണച്ച്.
ഇതനിലന്റെ ആദലഘടമഭായനി 320 കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവനില് ഏകേകദശലാം 9453
കുളങ്ങള  നവതീകേരനിക്കഭാനഭാണച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.  ഇതനുസരനിചച്ച്  കുളങ്ങളനിലല
മഭാലനിനലലാം,  ലചേളനി,  പഭായല്  ഇവ  നതീക്കലാം  ലചേയച്ച്  അവയുലട  സലാംഭരണകശഷനി
വര്ദനിപനിചച്ച്  കേഭാര്ഷനികേഭാവശലങ്ങളക്കുലാം  മറ  പഭാരനിസനിതനികേ  ധര്മ്മേങ്ങളക്കുലാം
ജലലഭലത  ഉറപഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.   ജലകസചേന വകുപനിലന്റെ
കനതൃതസത്തനില് കദശതീയ ലതഭാഴെനിലുറപച്ച് പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി ജനിലഭാ
ഭരണകൂടലാം  മുകഖനയഭാണച്ച്  പ്രവൃത്തനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച്.  ഇതനിനഭായുള്ള
വനിശദഭാലാംശങ്ങള  ജനിലഭാ  ഭരണഭാധനികേഭാരനികേളക്കച്ച്  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  കുടനിലവള്ള
ലഭലത  ഉറപഭാക്കുകേ,  കേഭാര്ഷനികേഭാവശലങ്ങളക്കുലാം  പഭാരനിസനിതനികേ  ധര്മ്മേ
ങ്ങളക്കഭാവശലമഭായ ജലലാം ലഭലമഭാക്കുകേ  എന്നതീ ഉകദ്ദേശല ലക്ഷലങ്ങകളഭാലട
തടയണകേള/വനി.സനി.ബനി/ആര്.സനി.ബനി.-കേള എന്നനിവ വനിവനിധ പദതനി
കേളനിലുളലപടുത്തനി  നടപഭാക്കനിവരുന.  പൂര്ത്തതീകേരനിച  തടയണകേള/വനി.സനി.ബനി/
ആര്.സനി.ബനി.കേള  ഇവയനില്  ഷടര്  ഇടച്ച്  ലവള്ളലാം  സലാംഭരനിചനിട്ടുണച്ച്.
നദനികേളനികലയച്ച്  കേടലനില്  നനിനലാം  ഉപ്പുലവളളലാം  കേയറുന്നതച്ച്  തടയുന്നതനിനഭായനി
2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  വനിവനിധ  ജനിലകേളനിലഭായനി  56  പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച്
251.50  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത
ഇവയുലട  പ്രവര്ത്തനലാം   വനിവനിധ  ഘടങ്ങളനിലഭായനി  പുകരഭാഗമനിക്കുന.
ഇതുവഴെനി  ഒരു  പരനിധനിവലര  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച്
സഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  

(ബനി) ജലകസചേന വകുപച്ച്  :

കുടനിലവള്ള  ലഭലത  ഉറപഭാക്കുകേ,  കേഭാര്ഷനികേഭാവശലങ്ങളക്കുലാം  പഭാരനിസനിതനികേ
ധര്മ്മേങ്ങളക്കഭാവശലമഭായ ജലലാം  ലഭലമഭാക്കുകേ എന്നതീ ഉകദ്ദേശല  ലക്ഷലങ്ങകളഭാലട
തടയണകേള/വനി.സനി.ബനി/ആര്.സനി.ബനി.-കേള എന്നനിവ വനിവനിധ പദതനി
കേളനിലുളലപടുത്തനി  നടപഭാക്കനി  വരുന.  പൂര്ത്തതീകേരനിച  തടയണകേള/
വനി.സനി.ബനി.കേള/ആര്.സനി.ബനി  എന്നനിവയനില്  ഷടര്  ഇടച്ച്  ലവള്ളലാം
സലാംഭരനിചനിട്ടുണച്ച്.   കൂടഭാലത കേഭാകവരനി  നദതീജല ലലടബപ്യൂണല് വയനഭാടച്ച്
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ജനിലയനിലല  കേബനനി  സബച്ച്  കബസനിനനിലല  പദതനികേളക്കഭായനി  അനുവദനിച
ജലത്തനിലന്റെ  വനിഹനിതലാം  ഉപകയഭാഗലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  നടപ്പു  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം പഭാന സതീമനില്  ഉളലപടുത്തനി  35 കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവനില് 24
ലചേക്കച്ച്ഡഭാമുകേള, ഒരു ലറഗുകലറര് എന്നനിവ നനിര്മ്മേനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.
കൂടഭാലത നബഭാര്ഡച്ച് ധനസഹഭായകത്തഭാലട ഏകേകദശലാം 100 കകേഭാടനി  രൂപ
ലചേലവനില്  തടയണകേളുകടയുലാം  ലറഗുകലററുകേളുലടയുലാം  പ്രവൃത്തനികേള
ഏലറടുത്തനിട്ടുണച്ച്.  

കകേരള ജല അകതഭാറനിറനി  :

കസഭാതസ്സുകേളനില്  തടയണ  ലകേടനിയുലാം  നതീര്ചഭാലുകേള  നനിര്മ്മേനിച്ചുലാം  ജലലഭലത
ഉറപ്പുവരുത്തുന.  2017 കമയച്ച് മഭാസത്തനിനുള്ളനില് പണനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി
കേമ്മേതീഷന  ലചേയഭാവന്ന  പദതനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  തടസമഭായനിരുന്ന
പ്രശ്നങ്ങള  (സലലാം  ഏലറടുക്കല്,  കറഭാഡച്ച്  മുറനിക്കല്  മുതലഭായവ)
പരനിഹരനിചച്ച് എആ്രതയുലാം കവഗത്തനില് കേമ്മേതീഷന ലചേയഭാനുള്ള നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

ഭൂജലവകുപച്ച്  :

ജലലഭലത ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി കുടനിലവള്ള ലഭലത പൂര്ണമഭാകയഭാ,
ഭഭാഗനികേമഭാകയഭാ ഇലഭാത്ത പ്രകദശങ്ങളനില് ഭൂജലപരലകവഷണലാം നടത്തനി
കുഴെല് കേനിണറുകേള നനിര്മ്മേനിചച്ച്  ജലലഭലതയുള്ള കേനിണറുകേളനില് ലചേറുകേനിട
കുടനിലവള്ള പദതനികേളുലാം ജലലഭലത കുറഞ കേനിണറുകേളനില് ലലകേപമ്പച്ച്
പദതനികേളുലാം  രഭാജതീവ്ഗഭാനനി  പദതനിയനിന  കേതീഴെനില്  ഭൂജലവകുപച്ച്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം  പ്രസ്തുത  പദതനിയഭായനി
അനുവദനിച ഒരു കകേഭാടനി രൂപയുലാം ലചേലവഴെനിച്ചു കേഴെനിഞ്ഞു.  32  ലചേറുകേനിട
കുടനിലവള്ള പദതനികേളുലാം 81 കുഴെല്കേനിണര് നനിര്മ്മേഭാണവലാം 20 ലലകേപമ്പച്ച്
പദതനികേളുലാം  810  ഹഭാന്റെച്ച്  പമ്പച്ച്  അറകുറപണനികേളുലാം  ഇതുവലര  ഇഇൗ
പദതനിയനില്  കേതീഴെനില്  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.   5505  ലലകേപമ്പുകേളുലട
അറകുറ  പണനികേളുലാം  585  ലചേറുകേനിട  കുടനിലവള്ള  പദതനികേളുലട
നവതീകേരണത്തനിനുമുള്ള ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.   ഇതനില്  2163
ലലകേപമ്പുകേളുലട അറകുറപണനികേളുലാം  70  ലചേറുകേനിട  കുടനിലവള്ള  പദതനികേളുലട
നവതീകേരണവലാം ഇതുവലര പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

ജലനനിധനി  :
ജലനനിധനി പഞഭായത്തുകേളനിലല ജലകസഭാതസ്സുകേളനില് കുടനിലവള്ള ലഭലത
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി ഭൂജല പരനികപഭാഷണ പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുനണച്ച്.
ജലസലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  ജലനനിധനി  കേനിണറുകേളനില്  point  recharge,
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roof water harvesting, ലചേറുകേനിട  തടയണകേള (small check dams),
Gabion  structure  (ഭൂമനിയുലട  അടനിയനിലുള്ള  തടയണകേള)  VCB
(Vertical Cross Bar) മണച്ച് സലാംരക്ഷണലാം, കേനിണറുകേളുലട സലാംരക്ഷണലാം,
കുളങ്ങളുലട   സലാംരക്ഷണലാം  എന്നനിവ  ലചേയ  വരുന.  ജലനനിധനി  രണഭാലാംഘട
പദതനിയനില്  ഇതുവലര  1562  ജലപരനികപഭാഷണ  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുനണച്ച്.  അതനില്  ഇതനിനകേലാം  1499  പദതനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.
ഇതുമുകഖന  ഏകേകദശലാം  എലഭാ  ജലകസഭാതസ്സുകേളനിലുലാം   സലാംരക്ഷണലാം
ഉറപ്പു വരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  

(സനി)  ജലകസചേന വകുപച്ച്  :

നനിലവനിലുള്ള  ജലകസഭാതസ്സുകേളുലട  നവതീകേരണവലാം  ശുദതീകേരണവലാം
ലക്ഷലമനിടച്ച്  ജലകസചേന  വകുപച്ച്  ഹരനിത  കകേരളലാം  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന.
ഇതനിലന്റെ ആദല ഘടമഭായനി  320  കകേഭാടനി  രൂപ ലചേലവനില് ഏകേകദശലാം
9453  കുളങ്ങള നവതീകേരനിക്കഭാനഭാണച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.  ഇതനുസരനിചച്ച്
കുളങ്ങളനിലല മഭാലനിനലലാം, ലചേളനി, പഭായല് ഇവ നതീക്കലാം ലചേയച്ച് അവയുലട
സലാംഭരണകശഷനി  വര്ദനിപനിചച്ച്  കേഭാര്ഷനികേഭാവശലങ്ങളക്കുലാം  മറ  പഭാരനിസനിതനികേ
ധര്മ്മേങ്ങളക്കുലാം  ജലലഭലത  ഉറപഭാക്കഭാന  സഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.   ജലകസചേന
വകുപനിലന്റെ  കനതൃതസത്തനില്  കദശതീയ  ലതഭാഴെനിലുറപച്ച്  പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനി  ജനിലഭാ  ഭരണകൂടലാം  മുകഖനയഭാണച്ച്  പ്രവൃത്തനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച്.
ഇതനിനഭായുള്ള വനിശദഭാലാംശങ്ങള ജനിലഭാ ഭരണഭാധനികേഭാരനികേളക്കച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

കകേരള ജല അകതഭാറനിറനി  :

കതഭാടുകേള, ലപഭാതുകേനിണര്, ലപഭാതുകുളലാം തുടങ്ങനിയ ജലകസഭാതസ്സുകേളുലട
സലാംരക്ഷണലാം  റവനപ്യൂ  വകുപനിലന്റെയുലാം  ജലകസചേന  വകുപനിലന്റെയുലാം
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  വകുപനിലന്റെയുലാം  പരനിധനിയനില്  വരുന്നതഭാണച്ച്.
എന്നനിരുന്നഭാലുലാം ഇവ മലനിനലപടുന്നതച്ച്  ശദയനില്ലപടഭാല് ബനലപട
അധനികേഭാരനികേളുലട ശദയനില്ലപടുത്തഭാറുണച്ച്. 

(ഡനി) കകേരള ജല അകതഭാറനിറനി  :

ശുദജലത്തനിലന്റെ ദുരുപകയഭാഗലാം നനിരുത്സഭാഹലപടുത്തുവഭാനുലാം ഉപകഭഭാഗലാം
പരമഭാവധനി  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം  ജലസലാംരക്ഷണലാം  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
കവണനി  ദൃശല,  ശവല,  പത്രമഭാധലമങ്ങള  വഴെനിയുള്ള  പ്രചേരണലാം,  കസഭാഷലല്
മതീഡനിയ  വഴെനിയുള്ള  കബഭാധവല്ക്കരണലാം  മുതലഭായവ  നടത്തഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന.   കൂടഭാലത  ജലലാം  ദുരുപകയഭാഗലാം  ലചേയ്യുന്നവര്ലക്കതനിലര
കേര്ശന നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുലാം അവകബഭാധലാം നടത്തനി വരുന.  ഇതച്ച്
സലാംബനനിചച്ച് നനിരന്തെരലാം പത്രമഭാധലമങ്ങള  വഴെനി പ്രചേരണലാം നടത്തുനണച്ച്.
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ഭൂജലവകുപച്ച്  :

ഭൂജലസലാംകപഭാഷണത്തനിലന്റെ  ആവശലകേതലയക്കുറനിച്ചുലാം  ഭൂജലത്തനിലന്റെ
ഉപകയഭാഗലാം, നനിയനണലാം, ക്രമതീകേരണലാം എന്നനിവലയക്കുറനിച്ചുലാം ലപഭാതുജനങ്ങളക്കുലാം
മറലാം  കബഭാധവത്ക്കരണലാം  നടത്തുന്നതനിനഭായനി  ക്ലഭാസ്സുകേള  സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം
ലഘുകലഖകേള  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുകേയുലാം  ലചേയ്യുനണച്ച്.  കൂടഭാലത
ഭൂജലചൂഷണലാം  തടയുന്നതനിനഭായനി  കകേരള  ഭൂജല  (നനിയനണവലാം
ക്രമതീകേരണവലാം)  ആക്ടനില്  വലവസ  ലചേയ്യുന്ന  ചേടങ്ങള  അനുസരനിചച്ച്
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനണച്ച്.

ജലനനിധനി  :

ആകേഭാശവഭാണനി,  ദൂരദര്ശന  എന്നനിവ  ഉളലപലടയുള്ള  മഭാധലമങ്ങളുലട
സഹകേരണകത്തഭാലട  ജനങ്ങളനില്  ജലസലാംരക്ഷണലത്തക്കുറനിച്ചുള്ള
അവകബഭാധലാം  വര്ദനിപനിക്കുകേ,  സന്നദ  സലാംഘടനകേളുലട  സഹഭായകത്തഭാലട
പ്രഭാകദശനികേതലത്തനില്  ജലകസഭാതസ്സുകേള  സലാംരക്ഷനിക്കുകേ,  സ്കൂള
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേള മുഖഭാന്തെരലാം വൃക്ഷലലതകേള നടുകേ,  മനികേച ജലസലാംരക്ഷണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കച്ച്  അവഭാര്ഡച്ച്  ഏര്ലപടുത്തുകേ  മുതലഭായ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ജലനനിധനി മുഖഭാന്തെരലാം നടപഭാക്കഭാവന്നതഭാണച്ച്. 

പനക്കചനിറ വഭാടര് സലലപ സതീലാം

165 (934) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേടുത്ത കുടനിലവള്ള ക്ഷഭാമലാം കനരനിടുന്ന കകേഭാരുകത്തഭാടച്ച്,  മുണക്കയലാം ഗഭാമ
പഞഭായത്തുകേലള ഉളലപടുത്തനി  'പനക്കചനിറ വഭാടര് സവപ സതീലാം'  നടപനിലഭാക്കഭാന
സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ പദതനി  അടനിയന്തെരമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനികലയച്ച്  ആവശലമഭായ
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  പനക്കചനിറ  വഭാടര്  സലലപ  സതീലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച്   സല
പരനികശഭാധന നടത്തനി കേരടുരൂപലാം തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള കകേരള വഭാടര്
അകതഭാറനിറനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ബഭാവനിക്കര റഗുകലറര് കേലാം ബനിഡ്ജച്ച്

166 (935) ശതീ  .    എന  .   എ  .    ലനലനിക്കുന്നച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ബഭാവനിക്കര റഗുകലറര് കേലാം ബനിഡ് ജച്ച് നനിര്മ്മേഭാണലാം പുതനിയ
കേരഭാറുകേഭാരലന  ഏല്പനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനിൽ  കേരഭാറുകേഭാരലന്റെ  കപരുവനിവരലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി) ഇലലങനില് പുതനിയ കേരഭാര് എകപഭാള നല്കുലമന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പദതനിയുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്തതുലകേഭാണച്ച് ഓകരഭാ വര്ഷവലാം
തഭാല്ക്കഭാലനികേ തടയണ പണനിയുന്നതനിനച്ച് ഇതുവലര എത്ര തുകേ ലചേലവഴെനിചനിട്ടുലണന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഉപ്പുലവള്ളലാം കേയറുന്നതച്ച്  തടയുന്നതനിനച്ച്  കവണനി എലഭാ വര്ഷവലാം നനിർമ്മേനിക്കുന്ന
തഭാല്ക്കഭാലനികേ  തടയണകേൾ  ലകേഭാണച്ച്  എലഭാ  വര്ഷവലാം  ലക്ഷലലാം  വകേവരനിക്കഭാന
കേഴെനിഞനിട്ടുകണഭാലയന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി)  ലഎ.ഡനി.ആര്.ബനി.  ചേതീഫച്ച്  എഞനിനതീയറനില്  നനിന്നച്ച്  പുതുക്കനിയ
ഡനിലലസന ലഭലമഭായഭാലുടന  തലന്ന എസനികമറച്ച് പുതുക്കനി അനുമതനി നല്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിചച്ച് ലടണര് നടപടനികേള നടത്തനി കേരഭാര് ഉറപനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

(സനി) വനിവരലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ഡനി) 2016-ല് തഭാല്ക്കഭാലനികേ തടയണ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലനതനിലര  ബഭാവനിക്കര
റഗുകലറര്   നനിര്മ്മേഭാണ പദതനി  ജനകേതീയ ആക്ഷന കേമ്മേനിറനിയുലട  കനതൃതസത്തനില്
പ്രകക്ഷഭാഭലാം നടത്തനിയതനിനഭാല്  തടയണ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്  കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടതനിനഭാലുലാം
കേഴെനിഞ  വര്ഷലത്ത  രൂക്ഷമഭായ  വരളചമൂലലാം  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  കുടനിലവള്ള
പദതനിയുലട  കസഭാതസഭായ ചേന്ദ്രഗനിരനി പുഴെയനില്  ആലൂര് പ്രകദശലാം ഉളലപലട ഉപ്പു
രസലാം ക്രമഭാതതീതമഭായനി  വര്ദനിചതനിനഭാലുലാം കവനല് മഴെ ലഭലമഭാകേഭാത്തതനിനഭാലുലാം  ഉപ്പു
കേലര്ന്ന  ലവള്ളലാം   വനിതരണലാം  ലചേകയണ  അവസ  ഉണഭായതച്ച്   ഒഴെനിചഭാല്   മറ
വര്ഷങ്ങളനില് തടയണകേള ലകേഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിച ലക്ഷലലാം ലലകേവരനിചനിരുന.  

കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് ജനിലയനില് ജപഭാന കുടനിലവള്ളലാം

167 (936) ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  ജനിലയനില്  ജപഭാന  കുടനിലവള്ള  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  കുടനിലവള്ളലാം
വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം
സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മനനിമഭാരുലാം,  ഉകദലഭാഗസരുലാം,  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുലാം കചേര്ന്നച്ച്  ഇതുമഭായനി
ബനലപടച്ച്  എത്ര  തവണ  കയഭാഗലാം  കചേര്ലന്നനലാം,  ഈ  കയഭാഗത്തനിലല  തതീരുമഭാനങ്ങള
എലന്തെലഭാമഭാലണനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ  കയഭാഗങ്ങളനില്  എടുത്ത  തതീരുമഭാനങ്ങള  സമയ  ബനനിതമഭായനി
നടപഭാക്കനിയനിടനിലലങനില് ആയതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്
ജനിലയനില് ജപഭാന കുടനിലവള്ള പദതനിയുലട 10.74 കേനി.മതീ വനിതരണ ലലപപച്ച്  ലലലന
സഭാപനിച്ചു.  കശഷനിക്കുന്ന  സലങ്ങളനില്  പനി.ഡബപ്യൂ.ഡനി/എന.എചച്ച്  അനുമതനി
ലഭലമഭാകുന്ന മുറയച്ച് പ്രവൃത്തനികേള നടത്തഭാന കേഴെനിയുലാം.

(ബനി) വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി) പനി.ഡബപ്യൂ.ഡനി/എന.എചച്ച് കറഭാഡച്ച് കേടനിലാംഗനിനുള്ള അനുമതനി ലഭനിക്കഭാനുള്ള
കേഭാലതഭാമസമഭാണച്ച്  കയഭാഗതതീരുമഭാനങ്ങള  സമയബനനിതമഭായനി  നടപഭാക്കുന്നതനിനച്ച്
തടസമഭായനിട്ടുള്ളതച്ച്.

നനിലമ്പൂര് മണ്ഡലത്തനിലല കുടനിലവള്ള പ്രശ്നലാം

168(937)  ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അനവര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിലമ്പൂര്  മണ്ഡലത്തനിലല  കുടനിലവള്ള  പ്രശ്നലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
എലന്തെഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണച്ച് സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതച്ച് എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) നനിലമ്പൂര് നഗരസഭയനിലല കുടനിലവള്ള പദതനി കേമ്മേതീഷന ലചേയ്യുന്നതനില്
തടസലമന്തെഭാലണന്നച്ച്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഏങനില്  തടസലാം  നതീക്കുവഭാനുള്ള  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കറഭാഡച്ച് ലവടനിലപഭാളനിചതച്ച്  (പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച്)  പുനനഃസഭാപനി
ക്കുന്നതനിനഭായനി എത്ര രൂപയഭാണച്ച് വകേയനിരുത്തനിയതച്ച് എനലാം എത്ര രൂപ അതനിനഭായനി
അടച്ചു എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ  ;  ബഭാക്കനി തുകേ അടയഭാന ഉലണങനില് അതനിനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലവനിലുള്ള നനിലമ്പൂര് ശുദജല വനിതരണ പദതനിയുലട കവനല്ക്കഭാല
പമ്പനിലാംഗനിനഭാവശലമഭായ ലവള്ളലാം ഉറപച്ച് വരുത്തുന്നതനിനഭായനി  കസഭാതസനിനച്ച് സമതീപലാം
തഭാല്ക്കഭാലനികേ  തടയണ  സഭാപനിചച്ച്  വനിതരണലാം  നടത്തനി  വരുനണച്ച്.  ആയതനിനു
പുറലമ  അറകുറപണനികേള  സമയബനനിതമഭായനി  നനിര്വഹനിക്കുനമുണച്ച്.  കൂടഭാലത
ആവശലമഭായ  സലങ്ങളനില്  അധനികേ  പമ്പനിലാംഗനിനഭാവശലമഭായ  ക്രമതീകേരണങ്ങളുലാം
നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനിനു പുറലമ  നനിലമ്പൂര്  മണ്ഡലത്തനില്  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന്ന
പദതനികേള എത്രയുലാം ലപലടന്നച്ച് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന കവണ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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വരുന.  ഭൂജലവകുപച്ച് മലപ്പുറലാം ജനിലയനിലല നനിലമ്പൂര് മണ്ഡലത്തനില് ചുങത്തറ ഗഭാമ
പഞഭായത്തനിലല മഞചഭാല് എന്ന സലത്തുലാം അമരമ്പലലാം ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല
ആന്റെണനിക്കഭാടച്ച് എന്ന സലത്തുലാം കുഴെല്കേനിണറുകേള നനിര്മ്മേനിചച്ച് ലലകേപമ്പച്ച് സഭാപനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  നനിലമ്പൂര് നഗരസഭയനിലല നനിലമ്പൂര്  ലകേ.എന.ജനി.  കറഭാഡനില് ലലപപച്ച്
ലലലനുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പനി.ഡബപ്യൂ.ഡനി-ലകേ.എസച്ച്.റനി.പനി  ഡനിവനിഷനനില്
നനിനലാം   അനുമതനി  ലഭലമഭാകക്കണതുണച്ച്.  2760m  ലലപപച്ച്  ലലലന  സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ലകേ.എസച്ച്.റനി.പനി.  ഡനിവനിഷന  എക്സൈനികേപ്യൂടതീവച്ച്  എഞനിനതീയര്ക്കച്ച്  23-3-2016-ല്
അകപക്ഷ നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  കറഭാഡുകേള  ലപഭാളനിചച്ച്  പുനനഃസഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  485  ലക്ഷലാം  രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  114.02  ലക്ഷലാം  രൂപ  പനി.ഡബപ്യൂ.ഡനി-ലകേ.എസച്ച്.റനി.പനി
ഡനിവനിഷനുകേളനില്  അടവഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  ബഭാക്കനി  ഭഭാഗങ്ങളനില്  ലലപപച്ച്  ലലലന
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  അനുമതനിയഭായനി  അകപക്ഷ  സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.  അനുമതനി
ലഭലമഭാകുന്ന മുറയച്ച് ബഭാക്കനി തുകേ അടവഭാകുന്നതഭാണച്ച്.

മഭാകവലനിക്കര  മണ്ഡലത്തനില് സനിതനി ലചേയ്യുന്ന പനിലഎപനി സബ്ഡനിവനിഷന
ഓഫതീസച്ച്

169 (938) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷച്ച് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാകവലനിക്കര  മണ്ഡലത്തനില്  സനിതനി  ലചേയ്യുന്ന  പനിലഎപനി  സബ്ഡനിവനിഷന
ഓഫതീസച്ച് നനിര്ത്തലഭാക്കുന്നതനിനച്ച് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത സബ്ഡനിവനിഷന ഓഫതീസച്ച് നനിര്ത്തലഭാക്കുകമ്പഭാള മഭാകവലനിക്കര,
ലചേങ്ങന്നൂര് തഭാലൂക്കുകേളനിലുള്ളവര് ക്കച്ച് ഉണഭാകുന്ന ബുദനിമുടച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) പ്രസസ്തുത ഓഫതീസച്ച് നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.

(ബനി&സനി) നനിര്ത്തലഭാക്കനിയ പ്രസ്തുത സബ്ഡനിവനിഷന ഓഫതീസമഭായനി  ബനലപട
കജഭാലനികേള മലറഭാരു ഓഫതീസമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുള്ളതഭാണച്ച്.

പുതുകശരനി ഗഭാമ പഞഭായത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ലപപനി കേമ്പനനി

170  (939)  ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പുതുകശരനി  ഗഭാമപഞഭായത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ലപപനി  കേമ്പനനി
അനുവദനതീമഭായതനിലന്റെ  ഇരടനി  ഭൂജലലാം  ദനിവസവലാം  ഊറനലവന്ന  പരഭാതനിയനികന്മല്
എലന്തെങനിലുലാം നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  എത്ര ലക്ഷലാം ലനിറര് ഭൂജലലാം എടുക്കുന്നതനിനഭാണച്ച്  കകേഭാടതനി കേമ്പനനിക്കച്ച്
ഇകപഭാള അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പഭാലക്കഭാടച്ച് ജനില ലകേഭാടനിയ വരളച കനരനിടുന്ന സഭാഹചേരലത്തനില് ലപപനി
കേമ്പനനി  ഭൂഗര്ഭജലലാം  അമനിതമഭായനി  ഊറന്നതച്ച്  കേര്ശനമഭായനി  തടയുവഭാന  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഭൂജലവകുപച്ച്  നടത്തനിയ  പഠനത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  പഭാലക്കഭാടച്ച്
ജനിലയനിലല  പുതുകശരനി  ഗഭാമപഞഭായത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ലപപനി  കേമ്പനനി
പ്രതനിദനിന  ജല  ഉപകഭഭാഗലാം  2.34  ലക്ഷലാം  ലനിററഭായനി  നനിജലപടുത്തുകേയുണഭായനി.
ഇതനിലനതനിലര  കേമ്പനനി  ബഹു.  ലലഹകക്കഭാടതനിയനില്  ഹര്ജനി  ഫയല്  ലചേയ്യുകേയുലാം
ആയതനികന്മലുള്ള  23-5-2011  തതീയതനിയനിലല ഇടക്കഭാല ഉത്തരവച്ച് പ്രകേഭാരലാം ഭൂജല
വകുപച്ച് ഡയറക്ടര് ലചേയര്മഭാനഭായനി വനിശദമഭായ പഠനലാം നടത്തുന്നതനിനഭായനി സര്ക്കഭാര്
ഒരു വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനി രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം കേമ്മേനിറനിയുലട വനിശദമഭായ പഠന റനികപഭാര്ടച്ച്
ബഹു. ലലഹകക്കഭാടതനിയനില് സമര്പനിചനിട്ടുമുണച്ച്.  വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനി റനികപഭാര്ടനിലനതനിലര
ലപപനി  കേമ്പനനി  ലലഹകക്കഭാടതനിയനില്  വതീണ്ടുലാം  എതനിര്  സതലവഭാങ്മൂലലാം  സമര്പനി
ചനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്. ഹര്ജനി ഇകപഭാള ബഹു. ലലഹകക്കഭാടതനിയുലട പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്. ബഹു.
ലലഹകക്കഭാടതനിയുലട തല്സനിതനി തുടരഭാനുള്ള ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം കേമ്പനനി പ്രതനിദനിനലാം
6  ലക്ഷലാം  ലനിറര്  ഉപകയഭാഗനിച്ചു  വന്നനിരുന.  സലാംസഭാനത്തച്ച്   അനുഭവലപടുന്ന  രൂക്ഷമഭായ
വരളചയുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  പഭാലക്കഭാടച്ച്  ദുരന്തെ  നനിവഭാരണ  അകതഭാറനിറനിയുലട
നനിര്കദ്ദേശ പ്രകേഭാരലാം  ഭൂജല ഉപകഭഭാഗലാം  75  ശതമഭാനലാം  കുറയ്ക്കുന്നതനിനച്ച്  ഭൂജല വകുപച്ച്
നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയുലാം  അതനുസരനിചച്ച്  നനിലവനില്  കേമ്പനനി  പ്രതനിദനിന  ഉപകഭഭാഗലാം  1.5
ലക്ഷലാം  ലനിറര്  ആയനി  പരനിമനിതലപടുത്തുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  കേമ്പനനിയുലട  ഭൂജല
ഉപകഭഭാഗലാം നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി സലാംവനിധഭാനങ്ങള സജ്ജതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  പ്രതനിദനിനലാം  ആറച്ച്  ലക്ഷലാം  ലനിറര്  ഭൂജലലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനഭാണച്ച്
ബഹുമഭാനലപട ലലഹകക്കഭാടതനി ലപപനി കേമ്പനനിക്കച്ച് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.

(സനി)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  അനുഭവലപടുന്ന  രൂക്ഷമഭായ  വരളചയുലട  അടനിസഭാനത്തനില്
പഭാലക്കഭാടച്ച്  ജനില  ദുരന്തെനനിവഭാരണ  അകതഭാറനിറനിയുലട  നനിര്കദ്ദേശ  പ്രകേഭാരലാം  ഭൂജല
ഉപകഭഭാഗലാം  75  ശതമഭാനലാം കുറയ്ക്കുന്നതനിനച്ച് നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയുലാം അതനുസരനിചച്ച്  ഭൂജല
വകുപച്ച്   പഭാലക്കഭാടച്ച്  ജനിലഭാ  ഓഫതീസനിലന്റെ  നനിര്കദ്ദേശ പ്രകേഭാരലാം   കേമ്പനനി പ്രതനിദനിന
ഉപകഭഭാഗലാം 1.5 ലക്ഷലാം ലനിറര് ആയനി നനിലവനില് പരനിമനിതലപടുത്തുകേയുലാം   ലചേയനിട്ടുണച്ച്.
കേമ്പനനിയുലട  ഭൂജല  ഉപകഭഭാഗലാം  നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി   സലാംവനിധഭാനങ്ങള
സജ്ജതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.
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മഭാകവലനിക്കര മണ്ഡപത്തനിനകേടവനില് അചനകകേഭാവനിലഭാറനിലന്റെ
തതീരസലാംരക്ഷണഭനിത്തനി

171 (940) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷച്ച് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മഭാകവലനിക്കര മണ്ഡപത്തനിനകേടവനില് അചനകകേഭാവനിലഭാറനിലന്റെ തതീരസലാംരക്ഷണ
ഭനിത്തനി നനിര്മ്മേനിചച്ച് കുടനിലവളള ടഭാങനിനുലാം പമ്പച്ച്ഹഇൗസനിനുലാം സലാംരക്ഷണലാം നല്കുന്നതനിനുലാം
കകേഭാടകത്തഭാടനിലനറ  പതനമുഖലത്ത  മഭാലനിനലലാം  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി  ജലവനിഭവ
വകുപച്ച് ഭരണഭാനുമതനി നല്കനിയ പ്രവൃത്തനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനു സസതീകേരനിച നടപടനികേള
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനിക്കഭാവശലമഭായ സഭാകങതനികേ അനുമതനി അടനിയന്തെരമഭായനി
നല്കുന്നതനിനച്ച് സസതീകേരനിച നടപടനിയുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇഇൗ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിക്കച്ച്  84.00  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  എസനികമറച്ച്
സമര്പനിചനിരുന.  എന്നഭാല്  സൂക്ഷ്മപരനികശഭാധനയനില്  ചേനില  മഭാറങ്ങള  വരുത്തഭാന
ആവശലലപടച്ച്  സൂപ്രണനിലാംഗച്ച്  എഞനിനതീയര്ക്കച്ച്  തനിരനിലകേ  നല്കുകേയുണഭായനി.  ആവശലമഭായ
തനിരുത്തലുകേള വരുത്തനിയ എസനികമറച്ച് ഇകപഭാള ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്. സഭാകങതനികേ അനുമതനി
നല്കേനി പ്രവൃത്തനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

കുറത്തനികേഭാടച്ച് കുടനിലവള്ള പദതനി

172 (941) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷച്ച് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുറത്തനികേഭാടച്ച്  കുടനിലവളള  പദതനിയുലട  പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനച്ച്  നഭാളനിതു
വലര ജലവനിഭവ വകുപച്ച് സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിക്കച്ച്  ലറയനില്കവയുലട  അനുമതനി  ലഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്
സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി  അനുമതനി  ലഭലമഭാകുന്ന  നനിലയനില്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനില്
നനിനലാം ഏലതങനിലുലാം ഉത്തരവച്ച് ലഭലമഭായനിട്ടുകണഭാലയന്നറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) (1) ഇനകടക്കച്ച് ലവല് പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

(2) 500 എലാം.എലാം. വപപച്ച് വലന സഭാപനിക്കല് പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.
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(3) കറഭാ  വഭാടര്  പമ്പച്ച്  ലസറച്ച്  -  2  Nos.  സവപ  ലചേയച്ച്  പണനി
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

(4) ജലശുദതീകേരണശഭാലയുലടയുലാം പമ്പനിലന്റെയുലാം പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

(5) ക്ലനിയര് വഭാടര് പമ്പച്ച് ലസറച്ച് സഭാപനിച്ചു.

(6) ക്ലനിയര് വഭാടര് പമ്പനിലാംഗച്ച് ലമയനിന പ്രഭായനിക്കര പഭാലത്തനിനച്ച് കുറുലകേയുള്ള
വലനുലാം 3 ഗലഭാപ്പുകേളുലാം ഒഴെനിചച്ച് ബഭാക്കനി പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

(7) ഉന്നതതല ജലസലാംഭരണനിയുലട  ലവര്ടനിക്കല് കേണക്ഷന ഒഴെനിലകേയുള്ള
ബഭാക്കനി പണനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

(ബനി)  ലറയനില്കവ പഭാലത്തനിനച്ച്  സമഭാന്തെരമഭായനി  വപപച്ച്  വലന സഭാപനിക്കുവഭാനുള്ള
മണച്ച്  പരനികശഭാധനയച്ച്  ലറയനില്കവ  പ്രഭാഥമനികേ  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ടനി
പരനികശഭാധനയച്ച് എല്.ബനി.എസച്ച്.  ലസന്റെര് കഫഭാര് സയനസച്ച് ആന്റെച്ച് ലടകകഭാളജനിലയ
കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

(സനി) ഇല.

പലകേപഭാണനി വഡകവര്ഷന സതീലാം

173 (942) ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പലകേപഭാണനി  വഡകവര്ഷന  സതീലാം  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുലാം  ചുള്ളനിയഭാര്
ഡഭാമനില് ആവശലത്തനിനച്ച് ലവള്ളലാം എത്തുന്നനിലലന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  മുതലമട,  ലകേഭാലകങഭാടച്ച്,  എലവകഞരനി എന്നതീ ഗഭാമപ ഞഭായത്തുകേളനിലല
കൃഷനിക്കഭാര് പൂര്ണമഭായുലാം ആശയനിക്കുന്ന ജലകസചേന പദതനിയഭായ ചുള്ളനിയഭാര് ഡഭാലാം
നനിറയ്ക്കുന്നതനിനച്ച്  എലന്തെങനിലുലാം  പദതനികേള  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനിൽ
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  'സതീതഭാര്ക്കുണച്ച്  ലവള്ളചഭാടലാം'  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി  ചുള്ളനിയഭാര്  ഡഭാലാം
നനിറയ്ക്കുന്ന പദതനി ആകലഭാചേനയനിലുകണഭാ;  ഇതു സലാംബനനിചച്ച് എലന്തെങനിലുലാം പഠനലാം
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല. 2013 വര്ഷത്തനില് ഏകേകദശലാം 75 ശതമഭാനവലാം 2015 വര്ഷത്തനില്
65 ശതമഭാനവലാം  ചുള്ളനിയഭാര്  ഡഭാമനിലന്റെ  ജലസലാംഭരണനി  നനിറയ്ക്കുവഭാന  കേഴെനിഞനിട്ടുണച്ച്.
ഇഇൗ  വര്ഷലാം  മഴെ  കുറവഭായതനിനഭാല്  10 ശതമഭാനത്തനില്  തഭാലഴെ  മഭാത്രകമ  ജലലാം
സലാംഭരനിക്കുവഭാന കേഴെനിഞനിട്ടുള്ളു.

(ബനി&സനി) ഉണച്ച്. സതീതഭാര്ക്കുണനില് നനിനലാം ഒഴുകേനി വരുന്ന ജലലാം അണലകേടനി
ലവള്ളലാം  ചുള്ളനിയഭാര്  ഡഭാമനികലയച്ച്  എത്തനിക്കുകേയഭാലണങനില്  ഡഭാമനിലന്റെ  സലാംഭരണകശഷനി
വര്ദനിപനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുലാം.  ആയതനിനുള്ള  ഇനലവസനികഗഷന  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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സലാംസഭാനത്തച്ച് നടപ്പുവര്ഷലത്ത മഴെലഭലത

174 (943) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  നടപ്പുവര്ഷലാം  ലഭനികക്കണ  മഴെ  എത്രലയനലാം  ഇതനില്
വന്നനിട്ടുള്ള  കുറവച്ച്  എത്രലയനലാം  ഇതുമൂലലാം  സലാംസഭാനത്തുണഭാകേഭാന  സഭാധലതയുള്ള
ജലലഭലതക്കുറവച്ച് എത്രലയനലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതുമൂലമുണഭാകേഭാവന്ന ജലദഇൗര്ലഭലലാം  മൂലലാം  സലാംസഭാനത്തുണഭാകേഭാവന്ന
കുടനിലവള്ള പ്രശ്നലാം, കൃഷനിനഭാശലാം, വവദദ്യുതനിക്ഷഭാമലാം (ജലവവദദ്യുതനിയനിലല കുറവമൂലലാം)
എന്നനിവ ജലവകുപ്പുലാം  മറ  വകുപ്പുകേളുമഭായനി  കൂടനിയഭാകലഭാചേനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ഇതു
പരനിഹരനിക്കുവഭാന  ജലവകുപച്ച്  സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന  നടപടനികേള  എലന്തെലഭാമഭാലണന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ജലലഭലത  ഉറപഭാക്കഭാനഭായനി  വതീടുകേളനില്  മഴെലവള്ള
കുഴെനികേള സഭാപനിക്കുന്നതുളലപലട ജലവകുപച്ച് നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന തുടര്പ്രവര്ത്തനങ്ങള
എലന്തെലഭാലമനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) സലാംസഭാനലത്ത ജലസലാംഭരണനികേളനിലല മണലുലാം ലചേളനിയുലാം മഭാറനി കൂടുതല്
ജലലാം സലാംഭരനിക്കഭാനഭായനി ജലവകുപച്ച് എന്തു നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന
എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച് സഭാധഭാരണയഭായനി ലഭനിക്കുന്ന ശരഭാശരനി മഴെയുലട അളവച്ച്
3000 മനിലതീമതീറര് ആണച്ച്.  എന്നഭാല് ലഎ.എലാം.ഡനി.യുലട കേണക്കച്ച് പ്രകേഭാരലാം  2016-ല്
സലാംസഭാനത്തച്ച്  1869.5  മനിലതീമതീറര്  മഴെയഭാണച്ച്  ലഭനിചതച്ച്.  ഇതച്ച്  ശരഭാശരനികയക്കഭാള
1130.5 മനിലതീമതീറര്  (38%) കുറവഭാണച്ച്. 2017 ജനുവരനി മുതല് ലഫബ്രുവരനി 22 വലര
സലാംസഭാനത്തച്ച് 13  മനിലതീമതീറര് മഴെ ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  മുന വര്ഷത്തനില് ലഭലമഭായ മഴെയുലട
അളവനിലുള്ള  കുറവച്ച്  മൂലലാം  സലാംസഭാനത്തച്ച്  രൂക്ഷമഭായ  വരളച  അനുഭവലപടഭാന
സഭാധലതയുണച്ച്.

(ബനി) ജലകസചേന വകുപച്ച്  :

ജല  അകതഭാറനിറനിയുലട  ഇനകടകേച്ച്  കേനിണറുകേളനില്  കുടനിലവള്ളത്തനിനഭായനി
ജലലഭലതയുണഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ജലകസചേന വകുപച്ച്  മുഖഭാന്തെരലാം  തടയണകേള,
തഭാല്ക്കഭാലനികേ  ബണ്ടുകേള  എന്നനിവ  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി  രണ്ടു  വകുപ്പുകേളുലാം
തമ്മേനില് ഏകകേഭാപനവലാം കൂടനിയഭാകലഭാചേനയുലാം  നടത്തനി പ്രകയഭാഗത്തനിലഭാ
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ക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  കകേരളത്തനില്  ജലകസചേന  വകുപനിനുകേതീഴെനില്  പഴെശനി,  കുറലഭാടനി,
കേഭാരഭാപ്പുഴെ എന്നതീ പദതനികേളനില് ഒഴെനിലകേ മലറലഭാ ജലസലാംഭരണനികേളനിലുലാം
ജലനനിരപച്ച്  മുന  വര്ഷങ്ങലള  അകപക്ഷനിചച്ച്  ശരഭാശരനി  40  ശതമഭാനകത്തഭാളലാം
കുറവഭാണച്ച്. എങനില് തലന്നയുലാം പ്രകതലകേലാം തയഭാറഭാക്കുന്ന പ്രകേഭാരലാം എലഭാ
ഡഭാമുകേളനില്നനിനലാം  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമ  പരനിഹഭാരത്തനിനഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന
വരളച സലാംബനനിച മതീറനിലാംഗനില് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.  

കകേരള ജല അകതഭാറനിറനി  :    

കേഭാലവര്ഷത്തനിലുണഭായ  കുറവച്ച്  പരനിഗണനിചച്ച്  വനിവനിധ  നദനികേളനിലല
ജലദഇൗര്ലഭലത്തനിനുള്ള  സഭാധലത  കേണക്കനിലലടുത്തച്ച്  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം
കനരനിടഭാന  കകേരള  ജല  അകതഭാറനിറനി  തഭാലഴെപറയുന്ന  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

1. കസഭാതസ്സുകേളനില് തടയണ ലകേടനിയുലാം നതീര്ചഭാലുകേള നനിര്മ്മേനിച്ചുലാം
ജലലഭലത ഉറപ്പു വരുത്തുന.

2. ഇറനികഗഷന,  വവദദ്യുതനി  വകുപ്പുമഭായനി  സഹകേരനിചച്ച്  അവരുലട
ഉടമസതയനിലുള്ള  അണലക്കട്ടുകേളനിലല  ജലലാം  പരമഭാവധനി
കുടനിലവള്ള  ആവശലത്തനിനഭായനി  വനിവനിധ  കസഭാതസ്സുകേളനില്
ലഭലമഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. 

3. അടനിക്കടനി  ലതീക്കുമൂലലാം  ജലനഷ്ടലാം  സലാംഭവനിക്കുന്ന   വനിതരണ
ലലലനുകേള  മഭാറനി  പകേരലാം  പുതനിയവ  സഭാപനിക്കുന്ന  പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച്
മുനഗണന നല്കേനി ഘടലാം ഘടമഭായനി നടപഭാക്കനി വരുന.

4. ജലലഭലത  ഉള്ള  സലങ്ങളനില്  ലലപപച്ച്  ലലലന  ദതീര്ഘനിപനിചച്ച്
ജലലാം എത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

5. വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി   കേനിണറുകേളനിലല  ലചേളനിയുലാം  മണ്ണുലാം  നതീക്കലാം
ലചേയച്ച് പമ്പനിലാംഗച്ച് കസഷനുകേളനില് ജലലഭലത ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുള്ള
പ്രവൃത്തനികേള നടപഭാക്കുന.

6. തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള റവനപ്യൂ വകുപനിലന്റെ സഹകേര
ണകത്തഭാലട  കേനികയഭാസകേള  വഴെനി  ജലവനിതരണലാം  നടത്തുന്ന
സലങ്ങളനികലയച്ച്  ആവശലമഭായ  കുടനിലവള്ളലാം  ജല  അകതഭാറനിറനിയുലട
വനിവനിധ പദതനികേളനില് നനിനലാം നല്കുന്നതഭാണച്ച്.  

7. പമ്പനിലാംഗച്ച്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കകേടുവന്ന പമ്പച്ച്
ലസറകേളുലട അറകുറപണനികേള സമയബനനിതമഭായനി നടത്തുന.
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8. കൂടുതല് പമ്പനിലാംഗച്ച് ആവശലമഭായ സലങ്ങളനില്  അഡതീഷണല്
ഷനിഫ്റ്റുകേള ഏര്ലപടുത്തുനണച്ച്.   

9. ആവശലമഭാകുന്ന  സലങ്ങളനില്   വഭാല്വകേള   നനിയനനിചച്ച്
സഭാധലമഭായ അളവനില് എലഭാവര്ക്കുലാം ജലലഭലത ഉറപഭാക്കുന.

10. ജലശുദതീകേരണശഭാലകേളുലട  സഭാപനിതകശഷനി  പൂര്ണമഭായുലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ആവശലമഭായ  പുനരുദഭാരണ  പ്രവൃത്തനികേള
നടപനിലഭാക്കനി ശുദജല ലഭലത ഉറപഭാക്കുനണച്ച്.

11. നനിയമവനിരുദമഭായനി  ജലലാം  കചേഭാര്ത്തുന്നതുലാം അനധനികൃത ഉപകയഭാഗവലാം
മറലാം  കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നതനിനുലാം  ആന്റെനി വഭാടര്  ലതഫച്ച്  സസഭാഡനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തനലാം  ഉപകയഭാഗലപടുത്തുകേയുലാം  നനിയമഭാനുസൃത  നടപടനികേള
ലലകേലക്കഭാള്ളുകേയുലാം ലചേയ്യുന.

12. പ്രതനിമഭാസലാം  50  കേനികലഭാലനിററനിനു മുകേളനില് ഉപകഭഭാഗലാം കേണക്കഭാക്കുന്ന
പുതനിയ കേണക്ഷനുകേള  നല്കുന്നതനിനച്ച്  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  നനിയനണലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

13. നനിലവനില്  കൂടുതലഭായനി  ജലലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  വലവസഭായനികേ
വഭാണനിജല  കേണക്ഷനുകേളനില്  ഉപകഭഭാഗത്തനിനച്ച്  നനിയനണലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

14. ജലശുദതീകേരണശഭാലകേളനില്  ബഭാക്കച്ച്  വഭാഷനിലാംഗച്ച്  ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന ജലത്തനിലന്റെ അളവച്ച് കേഴെനിയുന്നത്ര  നനിയനനിക്കുനണച്ച്.

കമല്പറഞ നടപടനികേള  കൂടഭാലത വരളച  സലാംബനനിച സനിതനിഗതനികേള
നനിരന്തെരലാം  വനിലയനിരുത്തനി  കവണ  പരനിഹഭാര  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനണച്ച്.
ഇതനിനകേലാം കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്, തൃശ്ശൂര്, എറണഭാകുളലാം, തനിരുവനന്തെപുരലാം എന്നതീ
സലങ്ങളനില്  വചച്ച്  കമഖലഭാടനിസഭാനത്തനില്  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനിലല
ഉകദലഭാഗസരുലട  കയഭാഗലാം  വനിളനിചച്ച്  വരളച  സലാംബനനിചച്ച്  വനിശദമഭായ
അവകലഭാകേന  കയഭാഗങ്ങള  സര്ക്കഭാര്  നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  പ്രസ്തുത
കയഭാഗത്തനില്  തതീരുമഭാനനിച  കേഭാരലങ്ങളുലട  പുകരഭാഗതനി  വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനച്ച്
വതീഡനികയഭാ കകേഭാണ്ഫറനസച്ച് വഴെനി അവകലഭാകേനവലാം നടത്തനിവരുന.

ഭൂജലവകുപച്ച്  :

വരളച  കനരനിടുന്നതനിനുകവണനി   കുടനിലവള്ള  ലഭലത   പൂര്ണമഭാകയഭാ,
ഭഭാഗനികേമഭാകയഭാ ഇലഭാത്ത പ്രകദശങ്ങളനില് ഭൂജലപരലകവഷണലാം നടത്തനി
കുഴെല്കേനിണറുകേള  നനിര്മ്മേനിചച്ച് ജലലഭലതയുള്ള കേനിണറുകേളനില് ലചേറുകേനിട
കുടനിലവള്ള പദതനികേളുലാം ജലലഭലത  കുറഞ കേനിണറുകേളനില് ലലകേപമ്പച്ച്
പദതനികേളുലാം  രഭാജതീവ്ഗഭാനനി  പദതനിയനിന  കേതീഴെനില്  ഭൂജല  വകുപച്ച്
നടപനിലഭാക്കനി വരുന.
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(സനി)  ഭൂജലവകുപച്ച്  കൃത്രനിമസലാംകപഭാഷണ  പദതനി  ഭൂജല  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി
നടപനിലഭാക്കനി വരുന.  തടയണകേള,  അടനിയണകേള,  മഴെക്കുഴെനികേള,  തുറന്നകേനിണര്,
കുഴെല്കേനിണര്  വഴെനിയുള്ള  ഭൂജലസലാംകപഭാഷണലാം  എന്നനിവ  ഇഇൗ  പദതനിയനിലൂലട  വനിഭഭാവനലാം
ലചേയ്യുന. ഇതനില് 10 തുറന്ന കേനിണര് റതീചേഭാര്ജനിലാംഗച്ച് പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു കേഴെനിഞ്ഞു.
41  പദതനികേളക്കുള്ള  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  പ്രവൃത്തനികേള  വനിവനിധ
ജനിലകേളനില്  പുകരഭാഗമനിച്ചു  വരുന.  തുറന്ന  കേനിണറുകേള  റതീചേഭാര്ജ്ജച്ച്  ലചേയ്യുകേ  വഴെനി
ഭൂജലനനിരപച്ച്  ഉയരുകേയുലാം  അതുവഴെനി  കേടുത്ത  വരളചലയ  പ്രതനികരഭാധനിക്കഭാന  ഒരു
പരനിധനി വലര സലാംസഭാനത്തനിനച്ച് കേഴെനിയുകേയുലാം ലചേയ്യുലാം.

(ഡനി)  സലാംസഭാനലത്ത അണലക്കട്ടുകേളനില് എക്കല് നതീക്കലാം ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള
കേരടച്ച് SOP (സഭാകന്റെര്ഡച്ച് ഓപകററനിലാംഗച്ച് ലപ്രഭാസതീജനികയഴച്ച്) തയഭാറഭാക്കുവഭാന സര്ക്കഭാര്
ഒരു   സഭാകങതനികേ  സമനിതനി  രൂപതീകേരനിക്കുകേയുണഭായനി.  ഇതനിനപ്രകേഭാരലാം  എക്കല്  നതീക്കലാം
ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള  കേരടച്ച്   SOP,  പ്രസ്തുത  സമനിതനി,  9-12-2016-ല്  സമര്പനിക്കുകേയുണഭായനി.
ഇതനിലന തുടര്ന്നച്ച്  30-1-2017-ല് ചേതീഫച്ച് ലസക്രടറനി അദലക്ഷനഭായനി ഡതീസനില്റനിലാംഗച്ച്
സലാംബനനിചച്ച് ഒരു കയഭാഗലാം കൂടുകേയുണഭായനി.  പ്രസ്തുത കയഭാഗത്തനിലല തതീരുമഭാനങ്ങള
തഭാലഴെപറയുന :

1. SOP-യനില് പറഞനിരനിക്കുന്ന സഭാകങതനികേ വനിദല  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്
ഡതീസനില്റനിലാംഗച്ച്  നടത്തുവഭാനുള്ള  ലലപലറച്ച്  കപ്രഭാജക്ടുകേളഭായനി
മലാംഗലലാം, ചുള്ളനിയഭാര് എന്നതീ അണലക്കട്ടുകേലള  ലതരലഞടുത്തു.

2. SOP ലയക്കുറനിച്ചുള്ള  അഭനിപ്രഭായലാം  കദശതീയ  തലത്തനിലുള്ള  വനിദഗ്ദ്ധര്/
സഭാപനങ്ങള എന്നനിവരനില് നനിനലാം കശഖരനികക്കണതഭാണച്ച്.

3. SOP ലപഭാതുജനഭാഭനിപ്രഭായത്തനിനഭായനി  വനിവനിധ  സര്ക്കഭാര്  ലവബച്ച്
ലലസറകേളനില് ഇകടണതഭാണച്ച്.  

തനിരൂരങ്ങഭാടനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല കുളങ്ങളുലട നവതീകേരണലാം

175 (944) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    അബ്ദു റബച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലപ്പുറലാം ജനിലയനിലല ലനല്കൃഷനിയുലട  70  ശതമഭാനവലാം ഉളലക്കഭാള്ളുന്ന
തനിരൂരങ്ങഭാടനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  കുളങ്ങള  നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  പദതനി
നടപനിലഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  തനിരൂരങ്ങഭാടനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  കേഭാര്ഷനികേ-കുടനിലവള്ള  ജല
കസഭാതസ്സുകേള  പൂര്ണമഭായുലാം  കേടലനികലക്കച്ച്  ഒഴുകുന്നതച്ച്  തടയുവഭാന  മണ്ഡലത്തനിലല
വനിവനിധ  കതഭാടുകേളനിലുലാം  പുഴെകേളനിലുലാം  തടയണകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുളള  പദതനി
നടപനിലഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിലല  331  കുളങ്ങള  "ഹരനിതകകേരളലാം"  പദതനിയനിലുളലപടുത്തനി
നവതീകേരനിക്കഭാനഭാണച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.  ഇവയനില്  തനിരൂരങ്ങഭാടനി  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനിലല 20 കുളങ്ങള ഉളലപടനിട്ടുണച്ച്.  

(ബനി)  പരപനങ്ങഭാടനി  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനില്  പഭാറടനിക്കടവച്ച്   ലചേക്കച്ച്   ഡഭാലാം,
തനിരൂരങ്ങഭാടനി  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനില്  ലബഞഭാലനി  ലചേക്കച്ച്  ഡഭാലാം  എന്നനിവയ്ക്കുള്ള
ലപ്രഭാകപഭാസലുകേള  നനിലവനിലുണച്ച്.  കൂടഭാലത  ഉപ്പുലവള്ള  പ്രതനികരഭാധത്തനിനഭായനി
പരപനങ്ങഭാടനി നഗരസഭയനിലല നപ്യൂ കേടനിനച്ച്  കുറുലകേ കലഭാക്കനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്
ആവശലമഭായ ഇനലവസനികഗഷന  പ്രവൃത്തനി നടത്തനി തുടര്നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു
വരുന.

കേടല്ഭനിത്തനി  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച് പ്രകതലകേ  പദതനി

176 (945) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    അബ്ദു റബച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തതീരകദശ  കമഖലലയ  കേടലഭാക്രമണത്തനില്  നനിനലാം  രക്ഷനിക്കുന്നതനിനച്ച്
കേടല്ഭനിത്തനി ഇലഭാത്ത ഭഭാഗങ്ങളനില് കേടല്ഭനിത്തനി ലകേടനി സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള ഒരു
പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  തനിരൂരങ്ങഭാടനി  മണ്ഡലത്തനിലല  തതീരകദശ  കമഖലയഭായ  പരപനങ്ങഭാടനി
മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനില്ലപട ആലുങ്ങൽ ബതീചച്ച് മുതല് ലകേട്ടുങ്ങല് വലരയുള്ള പ്രകദശലാം
അപകേടകമഖലയഭായനി  പരനിഗണനിചച്ച്  കേടല്ഭനിത്തനി  ഇലഭാത്ത  സലങ്ങളനില്  കേടല്ഭനിത്തനി
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച് ഒരു പ്രകതലകേ പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തതീരകദശ  കമഖലയനില്   കേടല്ഭനിത്തനി  നനിര്മ്മേനിക്കഭാത്ത  സലങ്ങളനില്
കേടല്ഭനിത്തനിയുലട ആവശലകേത നനിര്ണയനികക്കണതഭായനിട്ടുണച്ച്. ഇതനിനഭായനി സനി.ഇ.എഫച്ച്.എസച്ച്.
പഠനപ്രകേഭാരലാം Vulnerable Reaches ആയനി കേലണത്തനിയ ഭഭാഗങ്ങളനില് സനി.ഡബപ്യൂ.
പനി.ആര്.എസച്ച്. ഡനിലലസന പ്രകേഭാരലാം കേടല് ഭനിത്തനികേള നനിര്മ്മേനിക്കഭാവന്നതഭാണച്ച്.

(ബനി)  സനി.ഇ.എഫച്ച്.എസച്ച്.   പഠനപ്രകേഭാരലാം   Vulnerable  Reaches  ആയനി
കേലണത്തനിയ ഭഭാഗങ്ങളനില്  സനി.ഡബപ്യൂ.പനി.ആര്.എസച്ച്.  ഡനിലലസന പ്രകേഭാരലാം കേടല്
ഭനിത്തനികേള  നനിര്മ്മേനിക്കഭാവന്നതഭാണച്ച്.

കേരുനഭാഗപള്ളനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല കൃഷനി നഭാശലാം

177 (946) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേരുനഭാഗപള്ളനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  തതീരകദശകമഖലകേളനിലല
തഭാഴ്ന്നപ്രകദശങ്ങളനികലക്കച്ച് ഉപ്പുലവളളലാം കേയറനി കൃഷനി നശനിക്കുന്നതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;
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(ബനി)  ഇഇൗ  പ്രകദശങ്ങളനിലല  ടനി.എസച്ച്.  കേനഭാലുമഭായനി  ബനനിപനിക്കുന്ന
ഒഴുക്കച്ച്കതഭാടുകേളനില് ചേതീപച്ച് നനിര്മ്മേനിചച്ച് ഷടറുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച് പദതനിയുകണഭാ ;
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(സനി) മഭാരൂര് തഴെവയല് പ്രകദശകത്തക്കച്ച് ഉപ്പുലവളളലാം കേയറുന്നതച്ച് കൃഷനികയയുലാം
കുടനിലവളള  ലഭലതകയയുലാം  ബഭാധനിക്കുന്നതനിനഭാല്  ഇഇൗ  പ്രകദശത്തച്ച്  ഷടര്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച്
പദതനിയുകണഭാ ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.

(ബനി)  ഉണച്ച്.  വഭാഴെക്കൂടത്തനില്  കേടവനിലുലാം  തുറയനില്  കേടവനിലുലാം  ഷടറുകേള
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  സഭാമ്പത്തനികേഭാനുമതനി  നല്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു
വരുന. (എസനികമറച്ച് തുകേ- 5 ലക്ഷലാം രൂപ).

(സനി)  ഉണച്ച്.  പനി.എലാം.ലകേ.എസച്ച്.ലലവ.-യനില്  ഇതനിനുള്ള  പദതനികേള
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

ലചേറുതുരുത്തനി തടയണയുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം

178  (947)  ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കചേലക്കര  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  ഭഭാരതപ്പുഴെയച്ച്  കുറുലകേയുള്ള  ലചേറുതുരുത്തനി
തടയണ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവ  വൃത്തനിക്കച്ച് റവനപ്യൂ വകുപനിലന്റെ റനിവര് മഭാകനജ് ലമന്റെച്ച് ഫണനില്
നനിനലാം തുകേ അനുവദനിച്ചു കേനിട്ടുന്നതനിനച്ച്  ജലവനിഭവ  വകുപച്ച്  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്; വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കചേലക്കര മണ്ഡലത്തനില്  കേടുത്ത ശുദജലക്ഷഭാമലാം  അനുഭവലപടുന്നതു
കേണക്കനിലലടുത്തച്ച് ലചേറുതുരുത്തനി തടയണ പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള സതസര
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനിലല  കചേലക്കര  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  ഭഭാരതപ്പുഴെയച്ച്
കുറുലകേ  ലചേറുതുരുത്തനിയനില്  തടയണ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലല  കശഷനിക്കുന്ന  പ്രവൃത്തനികേളക്കുള്ള
14.50  കകേഭാടനി രൂപയുലട എസനികമറച്ച്  റനിവര് മഭാകനജ ച്ച്ലമന്റെച്ച് ഫണനില് ഉളലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി
തൃശ്ശൂര് അഡതീഷണല് ഇറനികഗഷന ഡനിവനിഷന എക്സൈനികേപ്യൂടതീവച്ച് എനജനിനതീയര്  28-11-2014-ല്
തൃശ്ശൂര് ജനിലഭാ കേളക്ടര്ക്കച്ച് സമര്പനിച്ചു. 5-12-2014-ല് തൃശ്ശൂര് ജനിലഭാ വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനി
അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി സമര്പനിക്കുകേയുലാം ലചേയ ശനിപഭാര്ശ റവനപ്യൂ
വകുപനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.

(ബനി)  കചേലക്കര  മണ്ഡലത്തനില്  അനുഭവലപടുന്ന  കേടുത്ത  ശുദജല  ക്ഷഭാമലാം
കേണക്കനിലലടുത്തച്ച്  പ്രസ്തുത തടയണയുലട പുതുക്കനിയ പദതനി സമയബനനിതമഭായനി
തയഭാറഭാക്കനി സമര്പനിക്കുന്നതനിനച്ച് വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനിലയ നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണച്ച്.  റനികപഭാര്ടച്ച്
ലഭനിചനിടനില. 
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ലചേങ്ങന്നൂര്  തഭാലൂക്കനില് ലനിഫ ച്ച്  ഇറനികഗഷന പദതനി

179  (948)  ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  നഭായര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലചേങ്ങന്നൂര്  തഭാലൂക്കനില്  ലവണ്മെണനി  പഞഭായത്തനില്  ചേഭാങ്ങപഭാടലാം,
കമനനിലലാം,  ഇളനതീര്പഭാടലാം,  പളളനിമുക്കച്ച് എന്നതീ പഭാടങ്ങളനികലക്കച്ച് കൃഷനിക്കച്ച് ജലകസചേന
സഇൗകേരലമുണഭാക്കുന്നതനിനച്ച് വമനര് ഇറനികഗഷന വകുപച്ച് മുഖഭാന്തെരലാം  88  ലക്ഷലാം രൂപ
മുടക്കനി നടപഭാക്കനിയ ലനിഫച്ച് ഇറനികഗഷന പദതനി പ്രകേഭാരലാം ഇകപഭാഴുളള ലനല്കൃഷനിക്കച്ച്
ലവളളലമത്തനിക്കുവഭാന കേഴെനിയഭാത്തതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ലനിഫച്ച്  ഇറനികഗഷനുമഭായനി  ബനലപടച്ച്  45  എചച്ച്.പനി.  കമഭാകടഭാർ
പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  വവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  എലന്തെലഭാലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ലനിഫച്ച് ഇറനികഗഷന പദതനി പ്രകേഭാരലാം കമഭാകടഭാറനിനു വവദദ്യുതനി കേണക്ഷന
എകപഭാൾ ലഭലമഭാക്കഭാന കേഴെനിയുലമന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലചേങ്ങന്നൂര്  തഭാലൂക്കനില്  ലവണ്മെണനി  പഞഭായത്തനില്  ചേഭാങ്ങപഭാടലാം,
കമനനിലലാം, ഇളനതീര്പഭാടലാം, പള്ളനിമുക്കച്ച്  എന്നതീ  പഭാടങ്ങളനികലയച്ച് കൃഷനിക്കച്ച് ജലകസചേന
സഇൗകേരലലമഭാരുക്കുന്നതനിനച്ച്  റതീവഭാമ്പനിങ്ങച്ച് മുകഖന പമ്പച്ച്, കമഭാകടഭാര്, പഭാനല് കബഭാര്ഡച്ച്
എന്നനിവ  സഭാപനിലചങനിലുലാം  ലലവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന  ലകേഭാടുക്കഭാന  സഭാധനിചനില.
കേഭാരണലാം നനിലവനില് ഉണഭായനിരുന്ന കേണക്ഷനനില് ഒരു കമഭാകടഭാകറ പ്രവര്ത്തനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കുമഭായനിരുനള.  എന്നഭാല് കേര്ഷകേരുലട നനിരന്തെര  ആവശലപ്രകേഭാരലാം രണ്ടു
പമ്പുകേളുലാം ഒരുമനിച്ചു പ്രവര്ത്തനിപനിചതനിനഭാല്  നനിലവനിലുള്ള ഇലകനിക്കല് സലാംവനിധഭാനലാം
കേത്തനികപഭാവകേയുലാം പുതനിയ കമഭാകടഭാര്  കേണക്ടച്ച്  ലചേയ്യുന്നതനിനുകവണനി പുതനിയ മതീറര്
സഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  5000  രൂപ അടചച്ച്  ഒരു കമഭാകടഭാറുലാം  പമ്പുലാം  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കുകേയുലാം
ലചേയ.  രണച്ച് കമഭാകടഭാറുലാം ഒരുമനിച്ചു പ്രവര്ത്തനിക്കഭാന പുതനിയ ടഭാനകസഭാര്മറനില് നനിന്നച്ച്
കേണക്ഷന എടുക്കുന്നതനിനച്ച്  38,250 രൂപ അടകച മതനിയഭാവള എന്ന KSEB-യുലട
കേടുത്ത  നനിലപഭാടുമൂലമഭാണച്ച്  സഭാധനിക്കഭാലത  കപഭായതച്ച്.  എന്നഭാല്  ബഹുമഭാനലപട
ലചേങ്ങന്നൂര് എലാം.എല്.എ-യുലട ഇടലപടലനിലൂലട ബനലപട ലചേറുകേനിട ജലകസചേന
അസനിസന്റെച്ച്  എക്സൈനികേപ്യൂടതീവച്ച്  എഞനിനതീയറുലട  അണര്കടക്കനിങ്ങനിലന്റെ   അടനിസഭാനത്തനില്
പുതനിയ  ടഭാനകസഭാര്മറനില്  നനിനലാം  കേണക്ഷന  ലഭനിക്കുകേയുലാം  ഇകപഭാള  ആവശലഭാനുസരണലാം
യകഥഷ്ടലാം ലവള്ളലാം പമ്പച്ച് ലചേയ്യുകേയുലാം ലചേയ്യുനണച്ച്.

(ബനി&സനി)  ജലകസചേന  വകുപനിലന്റെ  ലമക്കഭാനനിക്കല്,  ഇലകനിക്കല്  വനിഭഭാഗങ്ങളുലട
എന.ഒ.സനി.   KSEB-യനില്  നല്കേനി  KSEB  നനിശ്ചയനിക്കുന്ന  കേണക്ഷന  ചേഭാര്ജച്ച്
അടചച്ച് ലലവദദ്യുതനി കേണക്ഷന ലഭലമഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്.
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ഇരനിമ്പനിളനിയലാം -ലലകേതക്കടവച്ച്, കുറനിപ്പുറലാം-കേങഭാകേടവച്ച് ലറഗുകലറര് കേലാം ബനിഡ്ജച്ച്

180  (949)  ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദച്ച്  ഹുവസന  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാടയല്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  ഇരനിമ്പനിളനിയലാം  -  വകേതക്കടവച്ച്,
കുറനിപ്പുറലാം - കേങഭാകേടവച്ച് ലറഗുകലറര് കേലാം ബനിഡ്ജനിലന്റെ ഇനലവസനികഗഷന എസനികമറച്ച്
തയഭാറഭാക്കുന്ന നടപടനികേളുലട വനിശദഭാശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതച്ച്  സലാംബനനിചച്ച്  സര്ക്കഭാരനിനച്ച്  ലപ്രഭാകപഭാസല്  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങനില് വനിശദവനിവരലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി) സമയബനനിതമഭായനി പ്രവൃത്തനി നടപനിലഭാക്കുവഭാന ആവശലമഭായ നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ചേതീഫച്ച്  എഞനിനതീയര്  ഓഫതീസനിലല  ഇതച്ച്  സലാംബനനിച  ഫയലനിലന്റെ
വനിശദമഭായ വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേഭാടയല്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  ഇരനിമ്പനിളനിയലാം-ലലകേതക്കടവച്ച്
ആര്.സനി.ബനി.-യുലട  ഇനലവസനികഗഷന പ്രവൃത്തനിക്കുള്ള എസനികമറച്ച്  ദര്ഘഭാസകേള
ക്ഷണനിക്കുകേയുലാം  കേസകടഷന  ക്ഷണനിക്കുകേയുലാം  ലചേയലവങനിലുലാം  കേരഭാകറലറടുക്കഭാന
കേരഭാറുകേഭാര്  സന്നദമലഭായനിരുന.  എസനികമറച്ച്  PRICE-ല്  പുതുക്കനി  ആയതനിനച്ച്
സഭാമ്പത്തനികേ  ഭരണഭാനുമതനി നല്കുവഭാനുള്ള നടപടനികേള ലഎ.ഡനി.ആര്.ബനി.-യനില്
നടന  വരുന.  കുറനിപ്പുറലാം-കേങഭാകേടവച്ച്  ലറഗുകലറര്  കേലാം  ബനിഡ്ജനിലന്റെ  ഇനലവസനികഗഷന
കേഴെനിഞച്ച്  ഡനിലലസന  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള ലഎ.ഡനി.ആര്.ബനി.യനില്
നടന വരുന.

(ബനി) ഇല.

(സനി) സമയബനനിതമഭായനി പ്രവൃത്തനി നടപനിലഭാക്കുവഭാന ആവശലമഭായ നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

(ഡനി)  ഇരനിമ്പനിളനിയലാം-ലലകേതക്കടവച്ച്  ആര്.സനി.ബനി.-യുലട  ഇനലവസനികഗഷന
പ്രവര്ത്തനിക്കുള്ള  13.10  ലക്ഷത്തനിനുള്ള  PRICE-ല്  പുതുക്കനിയ  എസനികമറച്ച്
ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി ലഎ.ഡനി.ആര്.ബനി.യനില്  സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.  

1. ഭരണഭാനുമതനി-ഫയല് നമ്പര് 3559/2012/INV/AS/47009907
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2. സഭാമ്പത്തനികേഭാനുമതനി-ഫയല്  നമ്പര്  1808/2012/INV/F.S/
4700991

കുറനിപ്പുറലാം-കേങഭാകേടവച്ച്  ആര്.സനി.ബനി.യുലട  ഇനലവസനികഗഷന
കേഴെനിഞച്ച് ഡനിലലസന ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ലഎ.ഡനി.ആര്.ബനി.-യനില്
സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.

1. ഭരണഭാനുമതനി-ഫയല്
നമ്പര്3559/2012/INV/AS/47009910

2. സഭാമ്പത്തനികേഭാനുമതനി
ഫയല്നമ്പര്1287/2014/IDRB/INV/ 47009940/FS

ഭഭാരതപ്പുഴെയുലട സലാംരക്ഷണലാം

181  (950)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഭഭാരതപ്പുഴെയുലട സലാംരക്ഷണവലാം പുഴെയനിലല ജല സലാംരക്ഷണവലാം ജല വനിഭവ വകുപച്ച്
കനരനിട്ടു തലന്ന ഏലറടുത്തച്ച് നടപനിലഭാക്കുകമഭാ; വനിശദ വനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഭഭാരതപ്പുഴെയനില് തടയണകേള ലകേടനി  കുടനിലവള്ള ക്ഷഭാമവലാം  കൃഷനിയ്ക്കുള്ള
ലവള്ളക്കുറവലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  അടനിയന്തെര  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ഇലലങനില്
എന്തുലകേഭാണച്ച്?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഭഭാരതപ്പുഴെയുലട  തതീരസലാംരക്ഷണ പ്രവൃത്തനികേളുലാം  ജലസലാംരക്ഷണ പ്രവൃത്തനികേളുലാം
ഫണനിലന്റെ ലഭലതയനുസരനിചച്ച് ജലകസചേനവകുപച്ച്  ഏലറടുത്തച്ച് നടപനിലഭാക്കനി വരുന.
എന്നഭാല് പുഴെയനിലല മണലലടുപച്ച്  തടയുന്നതുലാം കേകയറങ്ങള ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതുലാം തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണ വകുപനിലന്റെയുലാം  റവനപ്യൂ വകുപനിലന്റെയുലാം പരനിധനിയനില് വരുന്ന വനിഷയമഭാണച്ച്.

(ബനി)  ഫണനിലന്റെ  ലഭലതയച്ച്  വനികധയമഭായനി  ഭഭാരതപ്പുഴെയനില്  തടയണകേള/
റഗുകലറര് കേലാം ബനിഡ്ജകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

ഉപകയഭാഗമനിലഭാലത കേനിടക്കുന്ന വഭാടര് ടഭാങകേള

182(951)  ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അരൂര്  മണ്ഡലത്തനില്  അരൂര്,  വതക്കഭാട്ടുകശരനി  ഉളലപലട  വനിവനിധ
പഞഭായത്തുകേളനില് ഉപകയഭാഗമനിലഭാലത കേനിടക്കുന്ന വഭാടര് ടഭാങകേള ലപഭാളനിചച്ച് നതീക്കനി
അതഭാതച്ച് പഞഭായത്തുകേളക്കച്ച് സലലാം മടക്കനി നല്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ;
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(ബനി)  അരൂര്  പഞഭായത്തനില്  ജപഭാന  കുടനിലവള്ള  പദതനിയഭായനി  വനിട്ടു
നല്കേനിയ സലലാം ഒരഭാവശലത്തനിനുലാം ഉപകയഭാഗനിക്കഭാത്ത സഭാഹചേരലത്തനില് സലലാം
പഞഭായത്തനിനച്ച് മടക്കനി നല്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  നബഭാര്ഡച്ച്  സഹഭായകത്തഭാലട  JICA  വപപച്ച്  വലന  എക്സൈച്ച്റനഷനച്ച്
ആലകേ  എത്ര  രൂപയഭാണച്ച്  അനുവദനിചതച്ച്  ;  കകേഭാടഭാലാംതുരത്തച്ച്,  പഭാണഭാവള്ളനി  ഉളലപലടയുള്ള
പഞഭായത്തുകേളനിലല വപപച്ച്  വലന എക്സൈച്ച്റനഷന പദതനികേള കകേഭാണ്ടഭാക്ടര്ക്കച്ച്
പണലാം കേനിട്ടുന്നനില എന്ന കേഭാരണത്തഭാല് നനിര്ത്തനിവചനിരനിക്കുന്നതഭായനി അറനിയഭാകമഭാ  ;
ആയതച്ച് പരനിഹരനിക്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  കചേര്ത്തല  JICA  പദതനിയുലട  തടസങ്ങള  നതീക്കുന്നതനിനുലാം  മറവനതുരത്തച്ച്
വലന  മഭാറനി  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം  മനനിമഭാരുകടയുലാം  എലാം.എല്.എ.-മഭാരുകടയുലാം
സഭാന്നനിദലത്തനില്  വകേക്കഭാണ  തതീരുമഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കനികയഭാലയന്നച്ച്  വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;
ഇലലങനില് നടപഭാക്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അരൂര്  മണ്ഡലത്തനില്  അരൂര്,  ലലതക്കഭാട്ടുകശരനി,  ഉളലപലട  വനിവനിധ
പഞഭായത്തുകേളനില്  ഉകപയഭാഗമനിലഭാലത  കേനിടക്കുന്ന  വഭാടര്  ടഭാങകേള  ലപഭാളനിചച്ച്
നതീക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. പ്രസസ്തുത വഭാടര് ടഭാങച്ച് നനിലനനില്ക്കുന്ന
സലലാം പഞഭായത്തുകേളക്കച്ച്  വനിട്ടുനല്കുന്നതച്ച്  സലാംബനനിച  അകപക്ഷ കകേരള  വഭാടര്
അകതഭാറനിറനി പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  അരൂര് പഞഭായത്തനില് ജപഭാന കുടനിലവള്ള പദതനിയഭായനി ഏലറടുത്ത
സലലാം  ജലഅകതഭാറനിറനിയുലട  മലറഭാരു  പദതനിക്കുലാം  ആവശലമനിലഭാലയന്നച്ച്  ഉറപച്ച്  വരുത്തനിയ
കശഷലാം മഭാത്രകമ ലലകേമഭാറുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുവഭാന കേഴെനിയുകേയുള.

(സനി)  60.544  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  ലപനഡനിലാംഗച്ച്  ബനില്ലുകേള  പഭാസഭാക്കനി  തുകേ
ലകേഭാടുത്തതനിനഭാല്  22-2-2017-ല് പ്രവൃത്തനി പുനരഭാരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ഡനി) മറവനതുരുത്തനിലല ജനി.ആര്.പനി. ലലപപനിനച്ച് പകേരലാം അകത കറഭാഡനിലൂലട
തലന്ന  എലാം.എസച്ച്  ലലപപച്ച്  സഭാപനിക്കുന്ന  പ്രവൃത്തനിക്കഭായനി  ലടണര്  ക്ഷണനിചച്ച്
തനിരുവല ആസഭാനമഭായുള്ള എ.ബനി.ജനി  എനജനിനതീയറനിലാംഗച്ച്  എന്ന കേമ്പനനിയുമഭായനി
7-2-2017-ല് കേരഭാര് ഒപനിട്ടുണച്ച്. 

കുളങ്ങളുലടയുലാം കേനിണറുകേളുലടയുലാം എണലാം

183  (952) ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സസകേഭാരല  വലക്തനികേളുലട  കൃഷനിയനിടങ്ങളനിലുലാം  വതീട്ടുപറമ്പനിലുമുള്ള  കുളങ്ങളുലടയുലാം
കേനിണറുകേളുലടയുലാം  എണലാം  സലാംബനനിച  കേണക്കുകേള  ജലവനിഭവ  വകുപനിലന്റെ
വകേവശമുകണഭാ ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;
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(ബനി)  ഭൂമഭാഫനിയകേള  ഭൂമനി  വഭാങ്ങനിക്കൂടനി  കേനിണറുകേളുലാം  കുളങ്ങളുലാം  മണനിടച്ച്
നനികേത്തനി കേരഭൂമനിയഭാക്കനി വനിലന നടത്തനിവന്നനിരുന്നതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ശുദജല  ലഭലത  കുറഞ്ഞുവരുന്നതു  കേണക്കനിലലടുത്തച്ച്
ലപഭാതുകുളങ്ങകളഭാലടഭാപലാം സസകേഭാരല  വലക്തനികേളുലട കുളങ്ങളുലാം സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ
സഭാകങതനികേ സഹഭായവലാം ധനസഹഭായവലാം നല്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുവഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ ; വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി) കുളങ്ങളുലാം കേനിണറുകേളുലാം നനികേത്തുന്നതച്ച് കുറകേരമഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സസകേഭാരല വലക്തനികേളുലട കൃഷനിയനിടങ്ങളനിലുലാം വതീട്ടു പറമ്പനിലുമുള്ള  40974
കുളങ്ങലള സലാംബനനിച്ചുള്ള  വനിവരങ്ങള കശഖരനിചനിട്ടുണച്ച്.   കേനിണറുകേളുലട  എണലാം
സലാംബനനിച  വനിവരലാം ലഭലമല.

(ബനി) ഇതു സലാംബനനിച വനിഷയലാം, റവനപ്യൂ വകുപഭാണച്ച് ലലകേകേഭാരലലാം ലചേയ്യുന്നതച്ച്.

(സനി)  ഹരനിതകകേരളലാം മനിഷലന്റെ ആദലഘടമഭായനി  320  കകേഭാടനി രൂപ ചേനിലവനില്
ഏകേകദശലാം  9453  ലപഭാതു കുളങ്ങള നവതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനണച്ച്.   സസകേഭാരല
വലക്തനികേളുലട  കുളങ്ങള  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനച്ച്   നനിലവനില്  പദതനികേലളഭാനലാം
ജലകസചേന വകുപച്ച് ഏലറടുത്തനിടനില.

(ഡനി)  'ബനി' പനിരനിവനിലന്റെ മറുപടനി ബഭാധകേമഭാക്കഭാവന്നതഭാണച്ച്. 

കേരുനഭാഗപള്ളനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല കുടനിലവള്ള പദതനി

184 (953) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേരുനഭാഗപള്ളനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  കുലകശഖരപുരലാം,  തഴെവ,
ലതഭാടനിയൂര്  പഞഭായത്തുകേളനിലല  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുകമഭാ ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പള്ളനിക്കലഭാറനിലല  ജലലാം  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി  കുടനിലവള്ള  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുകമഭാ ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  കേരുനഭാഗപള്ളനി,  ചേവറ നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനിലല കുടനിലവള്ള ക്ഷഭാമലാം
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഉപ്പുലവള്ളലാം  സലാംസരനിചച്ച്  ശുദജലമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ ?
798/2019
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ഉത്തരലാം

(എ)  കേരുനഭാഗപള്ളനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  കുലകശഖരപുരലാം,  തഴെവ,
ലതഭാടനിയൂര്  പഞഭായത്തുകേളക്കഭായനി  ജലശുദതീകേരണശഭാലകയഭാടുകൂടനിയ  ഒരു  സമഗ
കുടനിലവള്ള പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുകവണനിയുള്ള വനിശദമഭായ എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്
റനികപഭാര്ടച്ച് (ഡനി.ഇ.ആര്.) കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയുലട കപ്രഭാജക്ടച്ച് പഭാനനിലാംഗച്ച് ആന്റെച്ച്
ഡവലപ്ലമന്റെച്ച്  വനിഭഭാഗവമഭായനി  സഹകേരനിചച്ച്  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

(ബനി&സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം

185  (954) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേടുത്ത  കവനലനിലന  അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന്ന  സലാംസഭാനത്തച്ച്  കുടനിലവളള
ക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു  വരുനലവന്നച്ച്
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വഭാര്ഡച്ച്  തലത്തനില്  കുടനിലവള്ള  കേനികയഭാസ്കുകേൾ  സഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച്
പദതനിയുകണഭാ;  ഇതനിനഭായനി  ജലവനിഭവ  വകുപച്ച്  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്
എന്നച്ച് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കുപനിലവളള  നനിര്മ്മേഭാണ  കേമ്പനനികേളുലാം  അമനിതമഭായനി  ജലലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന
കേമ്പനനികേളുലാം  ഭൂഗര്ഭ  ജലലാം  ചൂഷണലാം  ലചേയ്യുന്നതച്ച്  നനിയനനിക്കുന്നതനിനച്ച്  എലന്തെലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിക്കുന്നതച്ച് എന്നച്ച് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ജലകസചേന വകുപച്ച്  :

മഴെലഭലത  വളലര  കുറവഭായ  ഇഇൗ  വര്ഷത്തനില്  ഏലറക്കുലറ  എലഭാ
സലാംഭരണനികേളനിലുലാം മുന വര്ഷങ്ങലള അകപക്ഷനിചച്ച് ജലനനിരപച്ച് കുറവഭാണച്ച്.
ഡഭാമുകേളനില്  ലഭലമഭായ  ജലലാം  കൃതലമഭായ  ഇടകവളകേളനില്  ലഷഡപ്യൂള
പ്രകേഭാരലാം കേനഭാല് വഴെനി തുറനവനിടുനണച്ച്.  അതുമൂലലാം സമതീപലത്ത  കേനിണറുകേളുലാം
മറലാം  റതീചേഭാര്ജച്ച്  ലചേയഭാനുലാം  പരനിസരവഭാസനികേളക്കച്ച്   കേനഭാലനില്  നനിനലാം
കനരനിടച്ച്  ഉകപയഭാഗനിക്കഭാനുലാം  കേഴെനിയുലാം.  നനിലവനില്  ജലകസചേന വകുപനിനു
കേതീഴെനിലല 9 ഡഭാമുകേളനില് നനിനലാം കുടനിലവള്ളത്തനിനഭായനി ജലലാം ഉകപയഭാഗനിക്കുനണച്ച്.
വരളച കനരനിടുന്നതച്ച്  സലാംബനനിച മതീറനിലാംഗനില് എലഭാ  ഡഭാമുകേളനികലയുലാം
ജലലാം കുടനിലവള്ളത്തനിനഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 259

കകേരള ജല അകതഭാറനിറനി  :

കേഭാലവര്ഷത്തനിലുണഭായ  കുറവച്ച്  പരനിഗണനിചച്ച്  വനിവനിധ  നദനികേളനിലല
ജലദഇൗര്ലഭലത്തനിനുള്ള  സഭാധലത  കേണക്കനിലലടുത്തച്ച്  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം
കനരനിടഭാന  കകേരള  ജല  അകതഭാറനിറനി  തഭാലഴെപറയുന്ന  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച് :

1. കസഭാതസ്സുകേളനില് തടയണ ലകേടനിയുലാം നതീര്ചഭാലുകേള നനിര്മ്മേനിച്ചുലാം
ജലലഭലത ഉറപ്പു വരുത്തുന.

2. ഇറനികഗഷന,  ലലവദദ്യുത  വകുപ്പുമഭായനി  സഹകേരനിചച്ച്  അവരുലട
ഉടമസതയനിലുള്ള  അണലക്കട്ടുകേളനിലല  ജലലാം  പരമഭാവധനി  കുടനിലവള്ള
ആവശലത്തനിനഭായനി വനിവനിധ കസഭാതസ്സുകേളനില്  ലഭലമഭാക്കഭാനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

3. അടനിക്കടനി  ലതീക്കുമൂലലാം  ജലനഷ്ടലാം  സലാംഭവനിക്കുന്ന  വനിതരണ
ലലലനുകേള  മഭാറനി  പകേരലാം  പുതനിയവ  സഭാപനിക്കുന്ന  പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച്
മുനഗണന നല്കേനി ഘടലാം ഘടമഭായനി നടപഭാക്കനി വരുന. .

4. ജലലഭലത  ഉള്ള  സലങ്ങളനില്  ലലപപച്ച്  ലലലന  ദതീര്ഘനിപനിചച്ച്
ജലലാം എത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

5. വഭാടര് അകതഭാറനിറനി കേനിണറുകേളുലട ലചേളനിയുലാം  മണ്ണുലാം നതീക്കലാം ലചേയച്ച്
പമ്പനിലാംഗച്ച് കസഷനുകേളനില് ജലലഭലത ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുള്ള പ്രവൃത്തനികേള
നടപഭാക്കുന.

6. തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  റവനപ്യൂ  വകുപനിലന്റെ
സഹകേരണകത്തഭാലട  കേനികയഭാസകേള  വഴെനി  ജലവനിതരണലാം  നടത്തുന്ന
സലങ്ങളനികലക്കച്ച്   ആവശലമഭായ  കുടനിലവള്ളലാം  ജല  അകതഭാറനിറനിയുലട
വനിവനിധ പദതനികേളനില് നനിനലാം നല്കുന്നതഭാണച്ച്.

7. പമ്പനിലാംഗച്ച്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കകേടുവന്ന പമ്പച്ച്
ലസറകേളുലട അറകുറ പണനികേള സമയബനനിതമഭായനി നടത്തുന.

8. കൂടുതല്  പമ്പനിലാംഗച്ച്  ആവശലമഭായ  സലങ്ങളനില്  അഡതീഷണല്
ഷനിഫ്റ്റുകേള ഏര്ലപടുത്തുനണച്ച്.

9. ആവശലമഭാകുന്ന സലങ്ങളനില്  വഭാല്വകേള  നനിയനനിചച്ച്   സഭാധലമഭായ
അളവനില് എലഭാവര്ക്കുലാം ജലലഭലത ഉറപഭാക്കുന.
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10. ജലശുദതീകേരണശഭാലകേളുലട  സഭാപനിതകശഷനി  പൂര്ണമഭായുലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ആവശലമഭായ  പുനരുദഭാരണ  പ്രവൃത്തനികേള
നടപനിലഭാക്കനി ശുദജല ലഭലത ഉറപഭാക്കുനണച്ച്.

11. നനിയമവനിരുദമഭായനി  ജലലാം  കചേഭാര്ത്തുന്നതുലാം  അനധനികൃത  ഉപകയഭാഗവലാം
മറലാം  കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നതനിനുലാം  ആന്റെനി  വഭാടര്  ലതഫച്ച്  കസഭാഡനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തനലാം  ഉപകയഭാഗലപടുത്തുകേയുലാം  നനിയമഭാനുസൃത  നടപടനികേള
ലലകേലക്കഭാള്ളുകേയുലാം ലചേയ്യുന.

12. പ്രതനിമഭാസലാം  50  കേനികലഭാലനിററനിനു  മുകേളനില് ഉപകഭഭാഗലാം  കേണക്കഭാക്കുന്ന
പുതനിയ  കേണക്ഷനുകേള  നല്കുന്നതനിനച്ച്  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  നനിയനണലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

13. നനിലവനില് കൂടുതലഭായനി  ജലലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  വലവസഭായനികേ
വഭാണനിജല  കേണക്ഷനുകേളനില്  ഉപകഭഭാഗത്തനിനച്ച്  നനിയനണലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

14. ജലശുദതീകേരണശഭാലകേളനില്  ബഭാക്കച്ച്  വഭാഷനിങ്ങച്ച്  ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന ജലത്തനിലന്റെ അളവച്ച് കേഴെനിയുന്നത്ര നനിയനനിക്കുനണച്ച്.

കമല്പറഞ  നടപടനികേള  കൂടഭാലത  വരളച  സലാംബനനിച  സനിതനിഗതനികേള

നനിരന്തെരലാം  വനിലയനിരുത്തനി  കവണ  പരനിഹഭാര  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനണച്ച്.

ഇതനിനകേലാം കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്, തൃശ്ശൂര്, എറണഭാകുളലാം, തനിരുവനന്തെപുരലാം എന്നതീ

സലങ്ങളനില്  വചച്ച്  കമഖലഭാടനിസഭാനത്തനില്  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനിലല

ഉകദലഭാഗസരുലട  കയഭാഗലാം  വനിളനിചച്ച്  വരളച  സലാംബനനിചച്ച്  വനിശദമഭായ

അവകലഭാകേന  കയഭാഗങ്ങള  സര്ക്കഭാര്  നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  പ്രസ്തുത  കയഭാഗത്തനില്

തതീരുമഭാനനിച  കേഭാരലങ്ങളുലട  പുകരഭാഗതനി  വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനച്ച്   വതീഡനികയഭാ

കകേഭാണ്ഫറനസച്ച് വഴെനി അവകലഭാകേനവലാം നടത്തനിവരുന.

ഭൂജലവകുപച്ച്  :

സലാംസഭാനത്തച്ച്  രൂക്ഷമഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന  വരളച  കനരനിടുന്നതനിനച്ച്

ഭൂജലവകുപച്ച്  രഭാജതീവ്ഗഭാനനി  പദതനിയനില്ലപടുത്തനി  വരളചഭാദുരനിതഭാശസഭാസ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനി വരുന.  ലലകേപമ്പുകേളുലട അറകുറപണനികേളുലാം

ഹഭാന്റെച്ച്  പമ്പുകേളുലട  അറകുറപണനികേളുലാം  ലചേറുകേനിട  കുടനിലവള്ള  പദതനികേളുലട

നവതീകേരണവലാം കുഴെല്കേനിണര് നനിര്മ്മേഭാണവലാം ഇതനില് ഉളലപടുന.
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ജലനനിധനി  :

സലാംസഭാനലത്ത  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം  കനരനിടുന്നതനിനഭായനി  ജലനനിധനി  രണഭാലാംഘട
പദതനി  മുകഖന  തഭാലഴെപറയുന്ന  അടനിയന്തെര  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു
വരുന.

1. പൂര്ത്തതീകേരണ  ഘടത്തനിലുള്ള  166  പദതനികേള   ലഫബ്രുവരനി-
ഏപ്രനില് മഭാസങ്ങളനിലഭായനി കേമ്മേതീഷന ലചേയച്ച് 21000 വതീടുകേളക്കച്ച്
കുടനിലവളളലാം എത്തനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

2. ലലവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന  ലഭനിക്കഭാത്തതുമൂലലാം  ലലവകുന്ന  പദതനികേളക്കച്ച്
അടനിയന്തെരമഭായനി  കേണക്ഷന  ലഭലമഭാക്കനി  പദതനി  കേമ്മേതീഷന
ലചേയ്യുന്നതഭാണച്ച്.  ഇതുവഴെനി  ഏകേകദശലാം  2700  വതീടുകേളക്കച്ച്  കുടനിലവള്ളലാം
ലഭലമഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്.

3. കസഭാതസനിലന്റെയുലാം ജലസലാംഭരണനിയുലടയുലാം പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീ
കേരനിചനിട്ടുള്ളതുലാം  ജലവനിതരണ  ലലപപ്പുകേള  സഭാപനിച്ചുവരുന്നതുമഭായ
പദതനികേളക്കച്ച് (ബഭാചച്ച് 3 ല് ഉളലപടനിട്ടുള്ള പഞഭായത്തുകേളനിലല)
എത്രയുലാം കവഗലാം ലലവദദ്യുതനി കേണക്ഷന സഭാപനിചച്ച്  ഭഭാഗനികേമഭാലയങനിലുലാം
ജലവനിതരണലാം   ആരലാംഭനിക്കുവഭാന  കേഴെനിയുന്നതഭാണച്ച്.  ഇപ്രകേഭാരലാം
100  പദതനികേളനിലഭായനി  5500  കുടുലാംബങ്ങളക്കച്ച്  വരളചഭാ  കേഭാലത്തച്ച്
കുടനിലവള്ളലാം എത്തനിക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുലമന്നച്ച് കേണക്കഭാക്കുന.

4. ഭൂജലസലാംരക്ഷണവലാം-പരനികപഭാഷണവലാം  ജലനനിധനി  പദതനിയുലട
ഭഭാഗമഭായനി  നടപഭാക്കുനണച്ച്.  തടയണകേള,  കേനിണര്  റതീചേഭാര്ജച്ച്,
കസഭാതസച്ച്  സലാംരക്ഷണലാം  തുടങ്ങനിയവ  ഇതനില്  ഉളലപടുന.
പദതനി  നടപഭാക്കനിവരുന്ന  പഞഭായത്തുകേളനില്  1562  ഇത്തരലാം
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഏലറടുത്തനിരനിക്കുന. ഇതനില് 1499
എണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ബഭാക്കനിയുള്ളവ  പൂര്ത്തതീകേരനിചച്ച് കവനല്
കേഭാലത്തച്ച് ജലനനിധനി പദതനികേളനില് ജലലഭലത ഉറപ്പു വരുത്തഭാന
ശമനിക്കുനണച്ച്.

5. ജലകസഭാതസ്സുകേള  വറന്ന  പഞഭായത്തുകേളനിലല  സഭാധലമഭായ
സലങ്ങളനില്  കബഭാര്ലവല്  വഴെനി  ഭുഗര്ഭജലലാം  പ്രകയഭാജനലപടുത്തഭാനുലാം
ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

6. കബഭാധവല്ക്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലൂലടയുള്ള ജലസലാംരക്ഷണലാം
വഴെനിയുലാം  ജലവനിനനികയഭാഗലാം  നനിയനനിചച്ച്  വരളചലയ  കനരനിടുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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(ബനി)  കേനികയഭാസ്കുകേള വഴെനിയുള്ള ജലവനിതരണലാം റവനപ്യൂ വകുപനിലന്റെയുലാം തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണ വകുപനിലന്റെയുലാം ചുമതലയനിലഭാണച്ച് നടത്തുന്നതച്ച്.

(സനി) ഭൂജലവകുപച്ച്  :

ഭൂജലവകുപനിലന്റെ  ജനിലഭാതലത്തനിലുള്ള  ഓഫതീസകേളനില്  ലഭനിക്കുന്ന
വലഭാവസഭായനികേഭാടനിസഭാനത്തനിലുള്ള  അകപക്ഷകേളനില്  വനിശദമഭായ  പഠനങ്ങള
നടത്തനി  റനികപഭാര്ടച്ച്  ജനിലഭാ  കേളക്ടറുലട  അദലക്ഷതയനിലുള്ള  ജനിലഭാതല
കേമ്മേനിറനിയനില് പരനിഗണനിചച്ച് അനുകയഭാജലമഭായ അകപക്ഷകേള സലാംസഭാന
ഭൂജല അകതഭാറനിറനിയുലട പരനിഗണനയച്ച്  സമര്പനിക്കുകേയുലാം അകതഭാറനിറനി
അന്തെനിമമഭായ  കനഭാ  ഒബ്ജക്ഷന  സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്  നല്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുന.
സലാംസഭാന  ലപഭാലപ്യൂഷന  കേണ്കടഭാള  കബഭാര്ഡച്ച്,  വലവസഭായ  വകുപച്ച്,
അതതച്ച് പഞഭായത്തച്ച്/മുനനിസനിപല് പ്രകദശങ്ങളനിലല പ്രതനിനനിധനി,  കകേന്ദ്ര
ഭൂജല  കബഭാര്ഡച്ച്  പ്രതനിനനിധനി  എന്നനിവര്  ഉളലപടതഭാണച്ച്  ജനിലഭാതല
അവകലഭാകേന  കേമ്മേനിറനി.  പമ്പനിലാംഗച്ച്  ലടസച്ച്  നടത്തനി  പരനിസര  പ്രകദശങ്ങളനിലല
ജലകസഭാതസ്സുകേലള   ബഭാധനിക്കഭാത്ത  തരത്തനിലഭാണച്ച്  ഇത്തരലാം  കേമ്പനനികേളക്കച്ച്
കനഭാ  ഒബ്ജക്ഷന  സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്  നല്കുന്നതച്ച്.  പ്രതനിദനിനലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവന്ന
ജലത്തനിലന്റെ  അളവച്ച്  പമ്പനിലാംഗച്ച്  ലടസനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  നനിജ
ലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇതച്ച്  അവകലഭാകേനലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം  സലാംവനിധഭാനമുണച്ച്.
അമനിതമഭായനി   ജലചൂഷണലാം  നടത്തുനലവന്നച്ച്  കബഭാദലലപടഭാല്  കനഭാ
ഒബ്ജക്ഷന  സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്  റദ്ദേഭാക്കുന്നതച്ച്  ഉളലപലടയുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  നനിലവനിലല  വരളചയുലട  പശ്ചഭാത്തലത്തനില്
സലാംസഭാന ദുരന്തെനനിവഭാരണ അകതഭാറനിറനിയുലട നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം ഭൂജലലാം
ഉകപയഭാഗലപടുത്തനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  കുപനിലവള്ള  കേമ്പനനിയുലട  ഭൂജല
ഉപകഭഭാഗലാം  75%   കുറയ്ക്കുന്നതനിനച്ച് ഭൂജലവകുപച്ച് നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണച്ച്.   

ഇഇൗരഭാറകപട വഭാടര് സലലപ സതീലാം നടപഭാക്കഭാന നടപടനി

186 (955) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ജലവനിഭവ മനനിയച്ച് എലാം.എല്.എ. നല്കേനിയ കേത്തച്ച് നമ്പര് എലാം.എല്.എ-
പനി.എന.ലജ.ആര്/ജനി.പനി/96/2016-17 തതീയതനി  31-1-2017  പ്രകേഭാരലാം  കുടനിലവളള
ക്ഷഭാമലാം  അതനിരൂക്ഷമഭായ  ഈരഭാറകപടയനില്  'ഈരഭാറകപട  വഭാടര്  സവപ  സതീലാം'
അടനിയന്തെരമഭായനി  നടപനിലഭാക്കണലമന്ന  ആവശലത്തനിനകമല്  എലന്തെഭാലക്ക  തുടര്നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചു എന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  ഈ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  ആവശലമഭായ  അടനിയന്തെര
നടപടനികേള സസതീകേരനിയ്ക്കുകമഭാ ;

(സനി) പ്രസസ്തുത പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി എലന്തെഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണച്ച്
സസതീകേരനിയഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ ഉകദലഭാഗസര് വഭാടര്
അകതഭാറനിറനിയുലട  കപ്രഭാജക്ടച്ച്  പ്ളഭാനനിലാംഗച്ച്  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെനിലന്റെ  കകേഭാടയലാം  കേലഭാമ്പച്ച്
ഓഫതീസനില് ഇലലനളള കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ എന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  പ്രസ്തുത കേത്തനിലല ആവശലത്തനികന്മല് കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി
തുടര്നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  പ്രസസ്തുത പദതനിക്കഭായുള്ള ജലകസഭാതസനിലന്റെ ലഭലതയുലാം പരലഭാപ്തതയുലാം
കൂടഭാലത  വനിവനിധ  ഘടകേങ്ങളക്കഭാവശലമഭായ  സലവലാം  ലഭലമഭാക്കനി,  പദതനി
പ്രകദശത്തനിലന്റെ സര്കവയനിലാംഗച്ച്  നടത്തനി,  പദതനി രൂപകരഖ നനിശ്ചയനിചച്ച്  പ്രഭാഥമനികേ
റനികപഭാര്ടച്ച് തയഭാറഭാകക്കണതുണച്ച്.

(ഡനി) ഉണച്ച്. പുതനിയ പദതനികേളക്കഭാവശലമഭായ സര്കവയുലാം മറച്ച് രൂപകരഖകേളുലാം
തയഭാറഭാക്കുന്ന  കപ്രഭാജക്ടച്ച്  പഭാനനിലാംഗച്ച്  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെനിലന്റെ  കകേഭാടയലാം  കേലഭാമ്പച്ച്  ഓഫതീസനിലല
ഒഴെനിവള്ള  അസനിസന്റെച്ച്  എഞനിനതീയര്,  ലഹഡച്ച്  സര്കവയര്,  സര്കവയര്  തസനികേകേളനികലക്കച്ച്
നനിയമനലാം  നടത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  സസതീകേരനിച്ചു
വരുന. 

കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കഭാന നടപടനി

187 (956) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന :
ശതീ  .   ജനി  .   എസച്ച്  .   ജയലഭാല് :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ വര്ഷലത്ത കേഠനിനമഭായ വരളചയുലട പശ്ചഭാത്തലത്തനില് ഉണഭാകുന്ന
രൂക്ഷമഭായ കുടനിലവളളക്ഷഭാമലാം കനരനിടുന്നതനിനച്ച് എലന്തെഭാലക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു
വരുന എന്നച്ച് വലക്തഭാമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) മഴെലവളളലാം സലാംഭരനിചച്ച് പുനരുപകയഭാഗലാം നടത്തുന്നതനിനഭായനി എലന്തെഭാലക്ക
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുനലവന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പരമ്പരഭാഗത ജലകസഭാതസ്സുകേളഭായ കുളങ്ങള, അരുവനികേള, കചേഭാലകേള,
നതീര്ത്തടങ്ങള,  എന്നനിവ  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനച്ച്  എലന്തെഭാലക്ക  പദതനികേളഭാണച്ച്
നനിലവനിലുളളലതന്നച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാലവര്ഷത്തനിലുണഭായ  കുറവച്ച്  പരനിഗണനിചച്ച്  വനിവനിധ  നദനികേളനിലല
ജലദഇൗര്ലഭലത്തനിനുള്ള സഭാദലത കേണക്കനിലലടുത്തച്ച്  കുടനിലവള്ള  ക്ഷഭാമലാം കനരനിടഭാന
തഭാലഴെപറയുന്ന നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

1. കസഭാതസ്സുകേളനില് തടയണ ലകേടനിയുലാം നതീര്ചഭാലുകേള നനിര്മ്മേനിച്ചുലാം
കൂടുതല് ജലലഭലത ഉറപ്പു വരുത്തുകേ.

2. ഇറനികഗഷന,  ലലവദദ്യുത  വകുപ്പുമഭായനി  സഹകേരനിചച്ച്  അവരുലട
ഉടമസതയനിലുള്ള  അണലക്കട്ടുകേളനിലല  ജലലാം  പരമഭാവധനി  കുടനിലവള്ള
ആവശലത്തനിനഭായനി  വനിവനിധ കസഭാതസ്സുകേളനില് ലഭലമഭാക്കഭാനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

3. അടനിക്കടനി ലതീക്കുമൂലലാം നഷ്ടലാം സലാംഭവനിക്കുന്ന വനിതരണ ലലലനുകേള മഭാറനി
പകേരലാം  പുതനിയവ  സഭാപനിക്കുന്ന  പ്രവൃത്തനികേളക്കു  മുനഗണന
നല്കേനി ഘടലാം ഘടമഭായനി നടപഭാക്കനി വരുന.

4. ജലലഭലതയുള്ള  സലങ്ങളനില്  ലലപപച്ച്  ലലലന  ദതീര്ഘനിപനിച്ചു   ജലലാം
എത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

5. വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  കേനിണറുകേളനിലല  ലചേളനിയുലാം  മണ്ണുലാം  നതീക്കലാം
ലചേയ  പമ്പനിലാംഗച്ച്  കസഷനുകേളനില്  ജലലഭലത  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

6. റവനപ്യൂ, തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ വകുപ്പുകേളുലട സഹകേരണകത്തഭാലട
ആവശലമഭായ  സലങ്ങളനില്  കേനികയഭാസ്കുകേള  സഭാപനിചച്ച്  ടഭാങറുകേള
മുകഖന പരമഭാവധനി ശുദജല വനിതരണ സഇൗകേരലലാം ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനു
നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

7. പമ്പനിലാംഗച്ച്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  കകേടുവന്ന പമ്പു
ലസറകേളുലട അറകുറപണനികേള സമയബനനിതമഭായനി  നടത്തുന്നതനിനുലാം
കൂടുതല്  പമ്പനിലാംഗച്ച്  ആവശലമഭാലണങനില്  അഡതീഷണല്   ഷനിഫ്റ്റുകേള
ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

8. ആവശലമഭാകുന്ന  പക്ഷലാം  വഭാല്വകേള  നനിയനനിചച്ച്  കേരുതല്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

9. ജലശുദതീകേരണശഭാലകേളുലട  സഭാപനിതകശഷനി  പൂര്ണമഭായനി
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ആവശലമഭായ  പുനരുദഭാരണ  പ്രവൃത്തനികേള
നടപനിലഭാക്കനി ശുദജല ലഭലത ഉറപഭാക്കുലാം.
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10. നനിയമവനിരുദമഭായനി  ജലലാം  കചേഭാര്ത്തുന്നതച്ച്  അനധനികൃത  ഉപകയഭാഗവലാം
മറലാം  കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നതനിനുലാം  ആന്റെനി വഭാടര്  ലതഫച്ച്  സസഭാഡനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തനലാം  ഉപകയഭാഗലപടുത്തുകേയുലാം  നനിയമഭാനുസൃതമഭായ
നടപടനികേള ലലകേലക്കഭാള്ളുകേയുലാം ലചേയ്യുന.

11. പ്രതനിമഭാസലാം  50  കേനികലഭാ  ലനിററനിനച്ച്  മുകേളനില്  ഉപകഭഭാഗലാം
കേണക്കഭാക്കുന്ന പുതനിയ കേണക്ഷനുകേള നല്കുന്നതനിനച്ച് തഭാല്ക്കഭാലനികേ
നനിയനണലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

12. നനിലവനില് കൂടുതലഭായനി  ജലലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന വലഭാവസഭായനികേ
വഭാണനിജല  കേണക്ഷനുകേളനില്  ഉപകഭഭാഗത്തനിനു  നനിയനണലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

13. ജല ശുദതീകേരണശഭാലകേളനില് ബഭാക്കച്ച് വഭാഷനിലാംഗച്ച് ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന ജലത്തനിലന്റെ അളവച്ച് കേഴെനിയുന്നത്ര നനിയനനിക്കുനണച്ച്.

14. വളലര  കേഭാലമഭായനി  കകേടഭായ  വഭാടര്  മതീറര്  മഭാറനി  വയഭാത്ത
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കച്ച്  കേണക്ഷന  വനികച്ഛേദനിക്കുവഭാന  കനഭാടതീസച്ച്
നല്കുകേയുലാം തുടര് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരനികേയുലാം ലചേയ്യുന.

കമല്പറഞ  നടപടനികേള  കൂടഭാലത  വരളച  സലാംബനനിച
സനിതനിഗതനികേള  നനിരന്തെരലാം  വനിലയനിരുത്തനി  കവണ  പരനിഹഭാര
നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനണച്ച്.  ഇതനിനകേലാം  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്,
തൃശ്ശൂര്,  എറണഭാകുളലാം,  തനിരുവനന്തെപുരലാം  എന്നതീ  സലങ്ങളനില്
വചച്ച് കമഖലഭാടനിസഭാനത്തനില് വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനിലല ഉകദലഭാഗസരുലട
കയഭാഗലാം വനിളനിചച്ച് വരളച സലാംബനനിച വനിശദമഭായ അവകലഭാകേന
കയഭാഗങ്ങള  നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  പ്രസ്തുത  കയഭാഗത്തനില്  തതീരുമഭാനനിച
കേഭാരലങ്ങളുലട  പുകരഭാഗതനി  വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനച്ച്  വതീഡനികയഭാ
കകേഭാണ്ഫറനസനിലാംഗച്ച് വഴെനി അവകലഭാകേനവലാം നടത്തനിയനിരുന.

ഭൂജലവകുപച്ച്  സലാംസഭാനലത്ത  വരളച  കനരനിടുന്നതനിനഭായനി
വനിവനിധ   കുഴെല്കേനിണര് കുടനിലവള്ള  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന. രഭാജതീവ്ഗഭാനനി കുടനിലവള്ള പദതനിയനിന കേതീഴെനില് 2016-17
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ഒരു  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  32  ലചേറുകേനിട  കുടനിലവള്ള  പദതനികേളുലാം
81  കുഴെല് കേനിണര് നനിര്മ്മേഭാണവലാം  20  വകേപമ്പച്ച്  പദതനികേളുലാം
810  ഹഭാന്റെച്ച്  പമ്പച്ച്  അറകുറപണനികേളുലാം  ഇതുവലര  ഇഇൗ  പദതനിയനിന
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കേതീഴെനില്  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  ഉത്തരവച്ച്  നമ്പര്
ജനി.ഒ   (ആര്.റനി)നമ്പര്  318/2017/ഫനിന.  തതീയതനി  13-1-2017
പ്രകേഭാരലാം  1240.33  ലക്ഷലാം രൂപ രഭാജതീവ്ഗഭാനനി പദതനിയനില്
വരളചഭാ  ദുരനിതഭാശസഭാസ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.
5505  ലലകേപമ്പുകേളുലട  അറകുറപണനികേളുലാം,  585  ലചേറുകേനിട
കുടനിലവള്ള പദതനികേളുലട നവതീകേരണത്തനിനുമുള്ള ഭരണഭാനുമതനി
ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനില് 2163 ലലകേപമ്പുകേളുലട അറകുറപണനികേളുലാം
70  ലചേറുകേനിട  കുടനിലവള്ള  പദതനികേളുലട  നവതീകേരണവലാം  ഇതുവലര
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  

നനിലവനിലുള്ള  ജലകസഭാതസ്സുകേളുലട  നവതീകേരണവലാം   ശുദതീകേരണവലാം
ഉറപഭാക്കുന്നതു വഴെനി പ്രഭാകദശനികേ തലത്തനില് ജലകസചേനത്തനിനുലാം
കുടനിലവള്ള  വനിതരണത്തനിനുലാം  ഉതകുന്ന  ഒരു  പുതനിയ  ജല
ഉപകഭഭാഗ സലാംസഭാരലാം  രൂപലപടുത്തുന്നതനിനഭാണച്ച് ഹരനിതകകേരളലാം
പദതനി ഉഇൗന്നല് നല്കുന്നതച്ച്.  ഇതനിലന്റെ ആദലഘടമഭായനി  320
കകേഭാടനി  രൂപ  ലചേലവനില്  ഏകേകദശലാം  9453  കുളങ്ങള
നവതീകേരനിക്കഭാനഭാണച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.  ഇതനുസരനിചച്ച്  കുളങ്ങളനിലല
മഭാലനിനലലാം,  ലചേളനി,  പഭായല്  ഇവ  നതീക്കലാം  ലചേയച്ച്  അവയുലട
സലാംഭരണ കശഷനി വര്ദനിപനിചച്ച്   കേഭാര്ഷനികേഭാവശലങ്ങളക്കുലാം മറ
പഭാരനിസനിതനികേ  ധര്മ്മേങ്ങളക്കുലാം  ജലലഭലത  ഉറപഭാക്കഭാന
സഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.   ജലകസചേന  വകുപനിലന്റെ  കനതൃതസത്തനില്
MNREGS -ല് ഉളലപടുത്തനി ജനിലഭാ ഭരണകൂടലാം മുകഖനയഭാണച്ച്
പ്രവൃത്തനി നടപഭാക്കുന്നതച്ച്.

കുടനിലവള്ള  ലഭലത  ഉറപഭാക്കുകേ,  കേഭാര്ഷനികേഭാവശലങ്ങളക്കുലാം
പഭാരനിസനിതനികേ  ധര്മ്മേങ്ങളക്കഭാവശലമഭായ  ജലലാം  ലഭലമഭാക്കുകേ
എന്നതീ   ഉകദ്ദേശല  ലക്ഷലങ്ങകളഭാലട  തടയണകേള,  വനി.സനി.ബനി/
ആര്.സനി.ബനി.-കേള  എന്നനിവ  വനിവനിധ  പദതനികേളനില്  ഉളലപടുത്തനി
നടപഭാക്കനിവരുന.  പൂര്ത്തതീകേരനിച  തടയണകേള  വനി.സനി.ബനി/
ആര്.സനി.ബനി.-കേള  ഇവയനില്  ഷടര്  ഇടച്ച്  ലവള്ളലാം  സലാംഭരനിചനിട്ടുണച്ച്.
നദനികേളനികലയച്ച്  കേടലനില്  നനിനലാം  ഉപ്പുലവളളലാം  കേയറുന്നതച്ച്
തടയുന്നതനിനഭായനി  2016-17   സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  വനിവനിധ
ജനിലകേളനിലഭായനി  56 പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച്  251.50 ലക്ഷലാം രൂപയുലട
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇവയുലട പ്രവര്ത്തനലാം വനിവനിധ
ഘടങ്ങളനിലഭായനി പുകരഭാഗമനിക്കുന.  ഇതുവഴെനി ഒരു പരനിധനി വലര
കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച് സഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.
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കേഭാകവരനി നദതീജല  ലലടബപ്യൂണല് വയനഭാടച്ച് ജനിലയനിലല  കേബനനി
സബച്ച്  കബസനിനനിലല  പദതനികേളക്കഭായനി  അനുവദനിച  ജലത്തനിലന്റെ
വനിഹനിതലാം  ഉപകയഭാഗലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  നടപ്പു  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം   പഭാന  സതീമനില്  ഉളലപടുത്തനി  35  കകേഭാടനി  രൂപ
ലചേലവനില്  24  ലചേക്കച്ച്  ഡഭാമുകേള,  ഒരു  ലറഗുകലറര്  എന്നനിവ
നനിര്മ്മേനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന. കൂടഭാലത നബഭാര്ഡച്ച് ധന സഹഭായകത്തഭാലട
ഏകേകദശലാം  100  കകേഭാടനി  രൂപ  ലചേലവനില്  തടയണകേളുകടയുലാം
ലറഗുകലററുകേളുലടയുലാം  പ്രവൃത്തനികേള  ഏലറടുത്തു  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനു
നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

(ബനി)  കവനല്ക്കഭാലത്തച്ച്  രൂക്ഷമഭായ  കുടനിലവള്ള  ക്ഷഭാമലാം  കനരനിടുന്നതനിനഭായനി
കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  ധനസഹഭായകത്തഭാലട കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി മഴെലവള്ള
സലാംഭരണ  പദതനിയഭായ  'വര്ഷ'  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനണച്ച്.  വര്ഷകേഭാലത്തച്ച്
വതീടനിലന്റെ കമല്ക്കൂരയനില് പതനിക്കുന്ന മഴെലവള്ളലാം  ശഭാസതീയമഭായനി  ടഭാങനില് കശഖരനിചച്ച്
സരക്ഷനിതമഭായനി  സൂക്ഷനിചച്ച്  കവനല്ക്കഭാലത്തച്ച്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനഭാണച്ച്  'വര്ഷ'
പദതനി  ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  നനിലവനിലുള്ള  ജലകസഭാതസ്സുകേളുലട  നവതീകേരണവലാം
ശുദതീകേരണവലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതു  വഴെനി  പ്രഭാകദശനികേതലത്തനില്  ജലകസചേനത്തനിനുലാം
കുടനിലവള്ള   വനിതരണത്തനിനുലാം  ഉതകുന്ന  ഒരു  പുതനിയ  ജല  ഉപകഭഭാഗ  സലാംസഭാരലാം
രൂപലപടുത്തുന്നതനിനഭാണച്ച് ഹരനിതകകേരളലാം മനിഷന  ഉഇൗന്നല് നല്കുന്നതച്ച്.  ഇതനിലന്റെ
ആദലഘടമഭായനി  320  കകേഭാടനി  രൂപ  ലചേലവനില്  ഏകേകദശലാം  9453  കുളങ്ങള
നവതീകേരനിക്കഭാനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.  ഇതനുസരനിചച്ച് കുളങ്ങളനിലല  മഭാലനിനലലാം, ലചേളനി,
പഭായല് ഇവ നതീക്കലാം ലചേയച്ച് അവയുലട സലാംഭരണ കശഷനി വര്ദനിപനിചച്ച് കേഭാര്ഷനികേഭാ
വശലങ്ങളക്കുലാം  മറ  പഭാരനിസനിതനികേ  ധര്മ്മേങ്ങളക്കുലാം  ജല  ലഭലത  ഉറപഭാക്കഭാന
സഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  ജലകസചേന  വകുപനിലന്റെ  കനതൃതസത്തനില്  MNREGS-ല്
ഉളലപടുത്തനി ജനിലഭാ ഭരണകൂടലാം മുകഖനയഭാണച്ച് പ്രവൃത്തനി നടപഭാക്കുന്നതച്ച്.

(സനി)  പരമ്പരഭാഗതമഭായ  ജലകസഭാതസ്സുകേളഭായ  കുളങ്ങള,  അരുവനികേള,  കചേഭാലകേള,
നതീര്ത്തടങ്ങള എന്നനിവയുലട സലാംരക്ഷണലാം ബനലപട  പ്രകദശലത്ത  തകദ്ദേശസസയലാം
ഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കുലാം  ജലകസചേന വകുപനിനുമഭാണച്ച്.   

ലചേറുകേനിട ജലവനിതരണ, ജലനനിധനി പദതനികേള പുനരഭാരലാംഭനിക്കഭാന നടപടനി

188 (957)  ശതീ  .    കജഭാര്ജച്ച് എലാം  .    കതഭാമസച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലചേറുകേനിടജലവനിതരണ  പദതനികേള  (ലകേ.ഡബദ്യു.എ.  മുകഖനയുള്ളതുലാം
ജലനനിധനിയനില്  പൂര്ത്തതീകേരനിചതുലാം)  ലമയനിന്റെനനസച്ച്  നടത്തഭാത്തതനിനഭാല്  മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന്ന
കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;
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(ബനി)  എങനില്  ഇതച്ച്  പുനരഭാരലാംഭനിക്കഭാത്തതച്ച്  എന്തുലകേഭാണഭാണച്ച്  എന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  രൂക്ഷമഭായ  വരളച  കേണക്കനിലലടുത്തച്ച്  ജലനനിധനി  പദതനികേള  കൂടനി
പുനനഃസഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം  പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഫണച്ച്  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയുലട ശദയനില്ലപടനിടനില.  എന്നഭാല് ജലനനിധനിയുലട
ഒന്നഭാലാം  ഘടത്തനില്  പൂര്ത്തതീകേരനിചച്ച്  ഗുണകഭഭാക്തൃ  സമനിതനികേള  പ്രവര്ത്തനവലാം
പരനിപഭാലനവലാം നടത്തനിയനിരുന്ന ഏതഭാനുലാം കുടനിലവള്ള പദതനികേള മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന്ന
കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി) ജലനനിധനി പദതനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചച്ച് പഞഭായത്തുമഭായനി വനിടുതല് ലചേയ
കേഴെനിഞഭാല്  പദതനിയുലട  പ്രവര്ത്തനവലാം  പരനിപഭാലനവലാം  അതഭാതച്ച്  ഗുണകഭഭാക്തൃ
സമനിതനികേളുലട   ചുമതലയഭാണച്ച്.   ആയതനിനഭാല് ലമയനിന്റെനനസനിനച്ച്   ആവശലമഭായ
തുകേ കേലണത്തഭാന ഗുണകഭഭാക്തൃ സമനിതനികേളക്കച്ച് കേഴെനിയഭാത്ത സഭാഹചേരലങ്ങളനിലഭാണച്ച്
ടനി പദതനികേള പുനരുദരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കഭാത്തതച്ച്.

(സനി)  പ്രവര്ത്തനലാം നനിലച പദതനികേള പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ഒന്നഭാലാം
ഘടത്തനില്  ജലനനിധനി  പദതനിയനില്  അവകശഷനിക്കുന്ന  തുകേ  വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതച്ച്
സലാംബനനിച  ആവശലലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം

189  (958) ശതീ  .   എസച്ച്  .   ശർമ്മേ :
ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന :
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി :
ശതീമതനി  വതീണഭാ  കജഭാര്ജ്ജച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലാം കനരനിടുന്ന കേടുത്ത വരളചയുലട പശ്ചഭാത്തലത്തനില് ഉണഭാകേഭാനനിടയുള്ള
കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള എലന്തെഭാലക്കയഭാണച്ച്;

(ബനി)  ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായനി  കേനിടക്കുന്ന  കുളങ്ങളുലാം  കേനിണറുകേളുലാം  കുഴെല്കേനിണറുകേളുലാം
ഉളലപലടയുള്ള  കുടനിലവള്ളകസഭാതസ്സുകേള  അടനിയന്തെനിരമഭായനി  പുനരുദരനിചച്ച്  ഉപകയഭാഗ
കയഭാഗലമഭാക്കഭാന എലന്തെങനിലുലാം പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം  മുതലഭാക്കനി  കുടനിലവള്ളലാം  എന്ന കപരനില് ഉപകയഭാഗ
കയഭാഗലമലഭാത്ത  ലവള്ളലാം  വനില്ക്കുന്ന  സലാംഘങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  നനിയനണ
വനികധയമഭാക്കഭാനഭായനി  സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന  നടപടനികേള  എലന്തെഭാലക്കയഭാലണന്നച്ച്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാലവര്ഷത്തനിലുണഭായ  കുറവച്ച്  പരനിഗണനിചച്ച്  വനിവനിധ  നദനികേളനിലല
ജലദഇൗര്ലഭലത്തനിനുള്ള  സഭാദലത കേണക്കനിലലടുത്തച്ച്  തഭാലഴെ പറയുന്ന നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച് :

1. കസഭാതസ്സുകേളനില് തടയണ ലകേടനിയുലാം നതീര്ചഭാലുകേള നനിര്മ്മേനിച്ചുലാം
കൂടുതല് ജലലഭലത ഉറപ്പു വരുത്തുകേ.

2. ഇറനികഗഷന,  ലലവദദ്യുത  വകുപ്പുമഭായനി  സഹകേരനിചച്ച്  അവരുലട
ഉടമസതയനിലുള്ള  അണലക്കട്ടുകേളനിലല  ജലലാം  പരമഭാവധനി  കുടനിലവള്ള
ആവശലത്തനിനഭായനി  വനിവനിധ കസഭാതസ്സുകേളനില് ലഭലമഭാക്കഭാനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

3. അടനിക്കടനി ലതീക്കുമൂലലാം നഷ്ടലാം സലാംഭവനിക്കുന്ന വനിതരണ ലലലനുകേള മഭാറനി
പകേരലാം പുതനിയവ സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു
വരുന.

4. ജലലഭലതയുള്ള  സലങ്ങളനില്  ലലപപ്പു  ലലലന  ദതീര്ഘനിപനിച്ചു
ജലലാം എത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

5. വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  കേനിണറുകേളനിലല  ലചേളനിയുലാം  മണ്ണുലാം  നതീക്കലാം
ലചേയ പമ്പനിലാംഗച്ച്  കസഷനുകേളനില് ജലലഭലത ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

6. റവനപ്യൂ, തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ വകുപ്പുകേളുലട സഹകേരണകത്തഭാലട
ആവശലമഭായ  സലങ്ങളനില്  കേനികയഭാസ്കുകേള  സഭാപനിചച്ച്  ടഭാങറുകേള
മുകഖന പരമഭാവധനി ശുദജല വനിതരണ സഇൗകേരലലാം ഏര്ലപടുത്തു
ന്നതനിനു നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

7. പമ്പനിലാംഗച്ച്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  കകേടുവന്ന പമ്പു
ലസറകേളുലട അറകുറപണനികേള സമയബനനിതമഭായനി  നടത്തുന്നതനിനുലാം
കൂടുതല്  പമ്പനിലാംഗച്ച്  ആവശലമഭാലണങനില്  അഡതീഷണല്  ഷനിഫ്റ്റുകേള
ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

8. ആവശലമഭാകുന്നപക്ഷലാം  വഭാല്വകേള  നനിയനനിചച്ച്  കേരുതല്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

9. ജലശുദതീകേരണശഭാലകേളുലട   സഭാപനിതകശഷനി  പൂര്ണമഭായനി
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനച്ച്   ആവശലമഭായ  പുനരുദഭാരണ  പ്രവൃത്തനികേള
നടപനിലഭാക്കനി ശുദജല ലഭലത ഉറപഭാക്കഭാലാം.
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10. നനിയമവനിരുദമഭായനി  ജലലാം കചേഭാര്ത്തുന്നതച്ച്  അനധനികൃത ഉപകയഭാഗവലാം
മറലാം  കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നതനിനുലാം  ആന്റെനി വഭാടര്  ലതഫച്ച്  സസഭാഡനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തനലാം ഉപകയഭാഗലപടുത്തുകേയുലാം നനിയമഭാനുസൃതമഭായ നടപടനികേള
ലലകേലക്കഭാള്ളുകേയുലാം ലചേയ്യുന.

11. പ്രതനിമഭാസലാം  50  കേനികലഭാ ലനിററനിനു മുകേളനില് ഉപകഭഭാഗലാം കേണക്കഭാക്കുന്ന
പുതനിയ കേണക്ഷനുകേള നല്കുന്നതനിനച്ച്  തഭാല്ക്കഭാലനികേ   നനിയനണലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

12. നനിലവനില് കൂടുതലഭായനി  ജലലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന വലഭാവസഭായനികേ
വഭാണനിജല  കേണക്ഷനുകേളനില്  ഉപകഭഭാഗത്തനിനു  നനിയനണലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

13. ജല ശുദതീകേരണശഭാലകേളനില്  ബഭാക്കച്ച് വഭാഷനിലാംഗച്ച് ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  ജലത്തനിലന്റെ  അളവച്ച്  കേഴെനിയുന്നത്ര  നനിയനനി
ക്കുനണച്ച്.

14. വളലര  കേഭാലമഭായനി  കകേടഭായ  വഭാടര്  മതീറര്  മഭാറനി  വയഭാത്ത
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കച്ച്  കേണക്ഷന  വനികച്ഛേദനിക്കുവഭാന  കനഭാടതീസച്ച്
നല്കുകേയുലാം തുടര് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരനികേയുലാം ലചേയ്യുന.

കമല്പറഞ  നടപടനികേള  കൂടഭാലത  വരളച  സലാംബനനിച
സനിതനിഗതനികേള നനിരന്തെരലാം  വനിലയനിരുത്തനി  കവണ  പരനിഹഭാര
നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനണച്ച്.  ഇതനിനകേലാം  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്,
തൃശ്ശൂര്,  എറണഭാകുളലാം,  തനിരുവനന്തെപുരലാം  എന്നതീ സലങ്ങളനില്
വചച്ച് കമഖലഭാടനിസഭാനത്തനില് വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനിലല ഉകദലഭാഗസരുലട
കയഭാഗലാം വനിളനിചച്ച് വരളച സലാംബനനിച വനിശദമഭായ അവകലഭാകേന
കയഭാഗങ്ങള  നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  പ്രസ്തുത  കയഭാഗത്തനില്  തതീരുമഭാനനിച
കേഭാരലങ്ങളുലട  പുകരഭാഗതനി   വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനച്ച്   വതീഡനികയഭാ
കകേഭാണ്ഫറനസനിലാംഗച്ച്  വഴെനി അവകലഭാകേനവലാം നടത്തനിയനിരുന.

ഭൂജലവകുപച്ച്  സലാംസഭാനലത്ത  വരളച  കനരനിടുന്നതനിനഭായനി
വനിവനിധ  കുഴെല്കേനിണര്  കുടനിലവള്ള  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന. രഭാജതീവ്ഗഭാനനി കുടനിലവള്ള പദതനിയനിന കേതീഴെനില് 2016-
17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ഒരു കകേഭാടനി  രൂപയുലട പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്. ഇതനില് ഒരു കകേഭാടനി രൂപയുലാം  ലചേലവഴെനിച്ചു
കേഴെനിഞ്ഞു.   32  ലചേറുകേനിട  കുടനിലവള്ള  പദതനികേളുലാം  81  കുഴെല്
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കേനിണര് നനിര്മ്മേഭാണവലാം 20  ലലകേപമ്പച്ച് പദതനികേളുലാം 810 ഹഭാന്റെച്ച്
പമ്പച്ച്  അറകുറപണനികേളുലാം ഇതുവലര ഇഇൗ പ ദതനിയനിന കേതീഴെനില്
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  ഉത്തരവച്ച്   നമ്പര്  ജനി.ഒ
(ആര്.റനി)  നമ്പര് 318/2017/ഫനിന. തതീയതനി 13-1-2017 പ്രകേഭാരലാം
1240.33  ലക്ഷലാം രൂപ രഭാജതീവ്ഗഭാനനി  പദതനിയനില് വരളചഭാ
ദുരനിതഭാശസഭാസ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.  5505
ലലകേപമ്പുകേളുലട  അറകുറ   പണനികേളുലാം  585  ലചേറുകേനിട   കുടനിലവള്ള
പദതനികേളുലട  നവതീകേരണത്തനിനുമുള്ള  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.
ഇതനില്  2163   ലലകേപമ്പുകേളുലട   അറകുറപണനികേളുലാം  70  ലചേറുകേനിട
കുടനിലവള്ള പ ദതനികേളുലട നവതീകേരണവലാം ഇതുവലര  പൂര്ത്തതീകേ
രനിചനിട്ടുണച്ച്.

നനിലവനിലുള്ള  ജലകസഭാതസ്സുകേളുലട  നവതീകേരണവലാം  ശുദതീകേരണവലാം
ഉറപഭാക്കുന്നതുവഴെനി പ്രഭാകദശനികേ തലത്തനില് ജലകസചേനത്തനിനുലാം
കുടനിലവള്ള   വനിതരണത്തനിനുലാം  ഉതകുന്ന  ഒരു  പുതനിയ   ജല
ഉപകഭഭാഗ സലാംസഭാരലാം  രൂപലപടുത്തുന്നതനിനഭാണച്ച്  ഹരനിതകകേരളലാം
പദതനി ഉഇൗന്നല് നല്കുന്നതച്ച്.  ഇതനിലന്റെ ആദല  ഘടമഭായനി 320
കകേഭാടനി  രൂപ  ലചേലവനില്  ഏകേകദശലാം  9453  കുളങ്ങള  നവതീകേ
രനിക്കഭാനഭാണച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.  ഇതനുസരനിചച്ച്  കുളങ്ങളനിലല
മഭാലനിനലലാം,  ലചേളനി,  പഭായല്  ഇവ  നതീക്കലാം  ലചേയച്ച്  അവയുലട
സലാംഭരണകശഷനി  വര്ദനിപനിചച്ച്  കേഭാര്ഷനികേഭാവശലങ്ങളക്കുലാം  മറ
പഭാരനിസനിതനികേ  ധര്മ്മേങ്ങളക്കുലാം  ജല  ലഭലത  ഉറപഭാക്കഭാന
സഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.   ജലകസചേന  വകുപനിലന്റെ  കനതൃതസത്തനില്
MNREGS-ല്  ഉളലപടുത്തനി  ജനിലഭാ  ഭരണകൂടലാം  മുകഖനയഭാണച്ച്
പ്രവൃത്തനി നടപഭാക്കുന്നതച്ച്. 

കുടനിലവള്ള  ലഭലത  ഉറപഭാക്കുകേ,  കേഭാര്ഷനികേഭാവശലങ്ങളക്കുലാം
പഭാരനിസനിതനികേ ധര്മ്മേങ്ങളക്കഭാവശലമഭായ  ജലലാം ലഭലമഭാക്കുകേ എന്നതീ
ഉകദ്ദേശലക്ഷലങ്ങകളഭാലട  തടയണകേള,  വനി.സനി.ബനി/ആര്.സനി.ബനി.-കേള
എന്നനിവ  വനിവനിധ  പദതനികേളനില്  ഉളലപടുത്തനി  നടപഭാക്കനി
വരുന.  പൂര്ത്തതീകേരനിച തടയണകേള വനി.സനി.ബനി/ആര്.സനി.ബനി.-കേള
ഇവയനില് ഷടര് ഇടച്ച്  ലവള്ളലാം സലാംഭരനിചനിട്ടുണച്ച്.   നദനികേളനികലയച്ച്
കേടലനില്  നനിനലാം  ഉപ്പുലവള്ളലാം  കേയറുന്നതച്ച്  തടയുന്നതനിനഭായനി
2016-17   സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  വനിവനിധ  ജനിലകേളനിലഭായനി  56
പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച്  251.50  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  ഭരണഭാനുമതനി
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നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. ഇവയുലട പ്രവര്ത്തനലാം വനിവനിധ ഘടങ്ങളനിലഭായനി
പുകരഭാഗമനിക്കുന.  ഇതുവഴെനി ഒരു പരനിധനി വലര കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച് സഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

കേഭാകവരനി നദതീജല ലലടബപ്യൂണല് വയനഭാടച്ച് ജനിലയനിലല കേബനനി
കബസനിനനിലല  പദതനികേളക്കഭായനി  അനുവദനിച  ജലത്തനിലന്റെ
വനിഹനിതലാം  ഉപകയഭാഗലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  നടപ്പു  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം പഭാന സതീമനില് ഉളലപടുത്തനി 35 കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവനില്
24  ലചേക്കച്ച് ഡഭാമുകേള,  ഒരു ലറഗുകലറര് എന്നനിവ നനിര്മ്മേനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  കൂടഭാലത  നബഭാര്ഡച്ച്  ധന  സഹഭായകത്തഭാലട
ഏകേകദശലാം  100  കകേഭാടനി  രൂപ  ലചേലവനില് തടയണകേളുകടയുലാം
ലറഗുകലററുകേളുകടയുലാം പ്രവൃത്തനികേള ഏലറടുത്തു നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്.

(ബനി)  ജലകസഭാതസ്സുകേലള  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം,  പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
കവണനി സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ഹരനിതകകേരളലാം മനിഷന പദതനി ആവനിഷ്ക്കരനിചനിട്ടുണച്ച്.
നനിലവനിലുള്ള  ജലകസഭാതസ്സുകേളുലട  നവതീകേരണവലാം  ശുദതീകേരണവലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതു
വഴെനി  പ്രഭാകദശനികേ  തലത്തനില്  ജലകസചേനത്തനിനുലാം  കുടനിലവള്ള  വനിതരണത്തനിനുലാം
ഉതകുന്ന ഒരു പുതനിയ ജല ഉപകഭഭാഗ സലാംസഭാരലാം രൂപലപടുത്തുന്നതനിനഭാണച്ച്  ഹരനിത
കകേരളലാം  പദതനി  ഉഇൗന്നല് നല്കുന്നതച്ച്.  ഇതനിലന്റെ ആദല ഘടമഭായനി  320  കകേഭാടനി
രൂപ ലചേലവനില് ഏകേകദശലാം  9453  കുളങ്ങള നവതീകേരനിക്കഭാനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.
ഇതനുസരനിചച്ച്  കുളങ്ങളനിലല  മഭാലനിനലലാം,  ലചേളനി,  പഭായല്  ഇവ  നതീക്കലാം  ലചേയച്ച്   അവയുലട
സലാംഭരണകശഷനി  വര്ദനിപനിചച്ച്  കേഭാര്ഷനികേഭാവശലങ്ങളക്കുലാം  മറ  പഭാരനിസനിതനികേ
ധര്മ്മേങ്ങളക്കുലാം  ജല  ലഭലത  ഉറപഭാക്കഭാന  സഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  ജലകസചേന  വകുപനിലന്റെ
കനതൃതസത്തനില്  MNREGS-ല്  ഉളലപടുത്തനി  ജനിലഭാ  ഭരണകൂടലാം  മുകഖനയഭാണച്ച്
പ്രവൃത്തനി നടപഭാക്കുന്നതച്ച്.

(സനി)   ഉപകയഭാഗകയഭാഗലമലഭാത്ത  ജലലാം  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതച്ച്  തടയുവഭാന
ജനിലഭാ കേളക്ടര്മഭാരുലട കനതൃതസത്തനില് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

ജലകസഭാതസ്സുകേളനില് ജലലഭലത ഉറപഭാക്കുന്ന പദതനി

190 (959) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജലകസഭാതസ്സുകേളനില് ജലലഭലത ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  പരനിസനിതനിക്കച്ച്
ഇണങ്ങുന്നതുലാം  ശഭാസതീയവമഭായ  ഏലതലഭാലാം  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചച്ച്  നടപനിലഭാക്കുലമന്നച്ച്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ജല  ദുര്വനിനനികയഭാഗലാം  കുറയ്ക്കുന്നതനിനച്ച്  എലന്തെലഭാലാം  കബഭാധവല്ക്കരണ
പരനിപഭാടനികേള നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?
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(എ)  ജലകസഭാതസ്സുകേളനില്   ജലലഭലത  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  നനിലവനിലുള്ള
ജലകസഭാതസ്സുകേളുലട  നവതീകേരണവലാം  ശുദതീകേരണവലാം  ലക്ഷലമനിടച്ച്   ഹരനിതകകേരളലാം
മനിഷനനില്  ഉളലപട   പദതനികേള  ജലവനിഭവ  വകുപച്ച്  നടപനിലഭാക്കുന.  കുളങ്ങളുലാം
കതഭാടുകേളുലാം പരനിസനിതനി  സഇൗഹൃദ പരനിപഭാടനികേളനിലൂലട വൃത്തനിയഭാക്കനി  പുനരുജ്ജതീവനി
പനിക്കുന്നതനിനഭാണച്ച്  ആദല ഘടത്തനില് മുനഗണന നല്കുന്നതച്ച്.  പുനരഭാവനിഷ്കരനിക്കഭാന
കേഴെനിയുന്ന  ഒരു  മഭാതൃകേ  രൂപലപടുത്തുകേ  എന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാലട  ലകേഭാടഭാരക്കര
പുലമണ്കതഭാടനിലന്റെ  നവതീകേരണലാം  വനിവനിധ  ഏജനസനികേളുലട  ഏകകേഭാപനകത്തഭാലട
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിലന്റെ ആദലഘടലമന്ന നനിലയനില് കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  ആസഭാനമഭായുള്ള
സനി.ഡബപ്യൂ.ആര്.ഡനി.എലാം (ലസന്റെര് കഫഭാര്  വഭാടര് റനികസഭാഴച്ച്  ലഡവലപച്ച്ലമന്റെച്ച് ആന്റെച്ച്
മഭാകനജച്ച് ലമന്റെച്ച്)-ലന്റെ സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി ഒരു മഭാകനജ ച്ച്ലമന്റെച്ച്  ആക്ഷന പഭാന (കേരടച്ച്)
ജലകസചേന വകുപച്ച്  തയഭാറഭാക്കുകേയുലാം ചേര്ച ലചേയ്യുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണച്ച്. ജല അകതഭാറനിറനിയുലട
കുടനിലവള്ള പദതനികേളുലട കസഭാതസ്സുകേളക്കച്ച് സമതീപലാം പരനിസനിതനിക്കച്ച്  ഇണങ്ങുന്ന
വനിധത്തനിലുള്ള  സനിരലാം/തഭാല്ക്കഭാലനികേ  തടയണകേള  നനിര്മ്മേനിച്ചുലാം  ജലകസഭാതസ്സുകേളനില്
നനിനള്ള മഭാലനിനലങ്ങള നതീക്കലാം ലചേയലാം കേയങ്ങളനില് നനിനലാം തഭാല്ക്കഭാലനികേ പമ്പനിലാംഗച്ച്
അവലലാംബനിച്ചുലാം ജലലഭലത ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

ഭൂജലവകുപച്ച്  സലാംസഭാനലത്ത  ഭൂജല  സമ്പത്തച്ച്   വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി

വനിവനിധ തരത്തനിലുള്ള  ഭൂജല സലാംകപഭാഷണ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വരുനണച്ച്.

മഴെക്കുഴെനികേള,  തുറന്ന കേനിണര്,  കുഴെല്ക്കനിണര് എന്നനിവ മുകഖനയുള്ള ഭൂജല സലാംകപഭാഷണലാം,

അടനിയണകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എന്നനിവ  വകുപച്ച്  നടത്തനി  വരുന.  ഇത്തരലാം

പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടപഭാക്കുന്നതനില്  സഭാകങതനികേ സഹഭായവലാം  നല്കേനി  വരുന.

ജലനനിധനി  കുടനിലവള്ള  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന  പഞഭായത്തുകേളനില്   പഞഭായത്തു

തലത്തനില് ജലസരക്ഷഭാ രൂപകരഖ ശഭാസതീയമഭായനി പഠനലാം നടത്തനി തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്. ഇഇൗ

രൂപകരഖയനിലല നനിര്കദ്ദേശങ്ങള അനുസരനിചഭാണച്ച്  പ്രവര്ത്തനലാം നടത്തനി വരുന്നതച്ച്.

ഇതനിനുപുറലമ കസറച്ച് ഗഇൗണച്ച് വഭാടര് ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെനിലന്റെ ലലഹകഡ്രഭാജനികയഭാളജനിസച്ച്,

റനിടകയര്ഡച്ച്  ലലഹകഡ്രഭാജനികയഭാളജനിസച്ച്  തുടങ്ങനിയവരുലട  കസവനലാം  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്

വനിശദമഭായ ശഭാസതീയ പഠനത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് കസഭാതസ്സുകേളുലട സഭാനനനിര്ണയലാം

ഉറപ്പുവരുത്തുന.  കസഭാതസനിലന്റെ  സരക്ഷയ്ക്കുകവണനി  അനുകയഭാജലമഭായ  ഭൂഗര്ഭജല

പരനികപഭാഷണ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വരുന. പദതനി കേമ്മേതീഷന  ലചേയ്യുന്നതനിനു

മുമ്പച്ച്  Yield  Test  നടത്തനി  ജലലഭലത  ഉറപ്പുവരുത്തുന.  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം

അനുഭവലപടുന്ന പ്രകദശങ്ങളനില് ജലവനിതരണലാം നനിയനക്കുനണച്ച്.
798/2019
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(ബനി) ജല ദുര്വനിനനികയഭാഗലാം കുറയക്കുന്നതനിനഭായനി ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള നല്കകേണ
അകപക്ഷകേള,  ബനില്ലുകേള,  മറ കനഭാടതീസകേള എന്നനിവയനിലൂലട ജലദുര്വനിനനികയഭാഗലാം
കുറയ്ക്കുന്നതനിനുള്ള   മുദഭാവഭാകേലങ്ങള   പതനിപനിച്ചുലാം  ജല  അകതഭാറനിറനി  ഉകദലഭാഗസര്
കനരനിട്ടുലാം  ജനങ്ങലള  കബഭാധവത്ക്കരനിക്കഭാറുണച്ച്.  ജലദുര്വനിനനികയഭാഗലാം  ശദയനില്ലപടഭാല്
കകേരള ജല അകതഭാറനിറനി  നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാറുണച്ച്.  ഭൂജല
സലാംകപഭാഷണലാം,  ഭൂജല ഉപകയഭാഗത്തനിലന്റെ  നനിയനണവലാം  ക്രമതീകേരണവലാം   എന്നതീ
വനിഷയങ്ങലള അടനിസഭാനമഭാക്കനി ഭൂജലവകുപച്ച്  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കുലാം ജനപ്രതനിനനിധനികേളക്കുലാം
കബഭാധവത്ക്കരണ  ക്ലഭാസ്സുകേള   സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം  ലഘുകലഖകേള   അചടനിചച്ച്
വനിതരണലാം  ലചേയ്യുകേയുലാം  ലചേയ  വരുനണച്ച്.  ജലദുര്വനിനനികയഭാഗലാം  കുറയ്ക്കുന്നതനിനച്ച്
ജലനനിധനിയുലട  IEC  (Information,  Education,  Communication)  മുകഖന   പരനിശതീലന
പരനിപഭാടനികേള,  കനഭാടതീസച്ച്  വനിതരണലാം,  കബഭാധവത്ക്കരണ  ക്ലഭാസ്സുകേള  എന്നനിവ
നടത്തനിവരുന. 

കകേഭാടയലനില് ഭഭാരതപ്പുഴെകയഭാരലാം സലാംരക്ഷണഭനിത്തനി ലകേടഭാന നടപടനി

191 (960) ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദച്ച്  ഹുവസന  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാടയല്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  കപരശന്നൂര്  പനിഷഭാരക്കല്  ഭഗവതനി
കക്ഷത്രത്തനിലന്റെ  ഭഭാരതപ്പുഴെകയഭാടച്ച്  കചേര്നള്ള  ഭഭാഗലാം  ഭനിത്തനിലകേടനി  സലാംരക്ഷനിക്കണലമന്ന
അകപക്ഷയുലാം,  കുറനിപ്പുറലാം  ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച്  ലസക്രടറനിയുലട  ലചേങ്ങണക്കടവച്ച്  പ്രകദശത്തച്ച്
സലാംരക്ഷണഭനിത്തനി ലകേടനി സലാംരക്ഷനിക്കണലമന്ന അകപക്ഷയുലാം സർക്കഭാർ പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതച്ച്  സലാംബനനിചച്ച്  ചേതീഫച്ച്  എഞനിനതീയര്  എടുത്ത  നടപടനികേള
എലന്തെലഭാലമന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനി  നടപനിലഭാക്കുവഭാന  ആവശലമഭായ  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.

(ബനി&സനി)  കകേഭാടയല് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല കപരശനൂര് പനിഷഭാരക്കല്
ഭഗവതനി  കക്ഷത്രത്തനിലന്റെ  ഭഭാരതപ്പുഴെകയഭാടച്ച്  കചേര്നള്ള  ഭഭാഗലാം   സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി 50
ലക്ഷലാം  രൂപയ്ക്കുള്ള  എസനികമറച്ച്  RMF-ല്  ഉളലപടുത്തനി  സലാംസഭാനതല  വനിദഗ്ദ്ധ
സമനിതനിയുലട അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്ക്കച്ച് സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.
കുറനിപ്പുറലാം  ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച്  ലസക്രടറനിയുലട  അകപക്ഷയനിലല  പ്രവൃത്തനിയഭായ
ലചേങ്ങണലാം  കേടവനില്  ഭഭാരതപ്പുഴെയുലട  വലതുകേര  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  21.50
ലക്ഷലാം രൂപയച്ച് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 275

ലപരുമ്പുഴെക്കടവച്ച്-പൂവലാം പഭാലലാം

192(961) ശതീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വമനര്  ഇറനികഗഷന  ഡനിപഭാര്ടച്ച്ലമന്റെനിനച്ച്  കേതീഴെനില്  ചേങ്ങനഭാകശരനി  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനില്  ലപരുമ്പുഴെക്കടവച്ച്-പൂവലാം  പഭാലത്തനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ഇകപഭാള  ഏതച്ച്
ഘടത്തനിലഭാലണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പഭാലത്തനിലന്റെ  അകപ്രഭാചച്ച്  കറഭാഡച്ച്  തകേര്ന്ന  സഭാഹചേരലത്തനില്  അതച്ച്
പുനർനനിർമ്മേനിക്കുവഭാൻ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിക്കച്ച്  ഇതനികനഭാടകേലാം  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപ  ലചേലവഴെനിച്ചുലവനലാം
പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന ഇനനി എത്ര തുകേ കവണനി വരുലമനലാം ലവളനിപടുത്തുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ലപരുമ്പുഴെക്കടവച്ച്  പഭാലത്തനിലന്റെയുലാം  അകപ്രഭാചച്ച്  കറഭാഡനിലന്റെയുലാം
പഭാര്ശസഭനിത്തനികേളുലടയുലാം പുനര്നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ രൂപകേലന പുകരഭാഗമനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന.

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിക്കഭായനി  1.95  കകേഭാടനി  രൂപ  ലചേലവഴെനിച്ചു.  പദതനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന 350 ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്. പുതുക്കനിയ എസനികമറച്ച് കററച്ച്
തയഭാറഭാക്കുകമ്പഭാള മഭാത്രകമ പൂര്ണമഭായ തുകേ കേണക്കഭാക്കുവഭാന കേഴെനിയുകേയുള്ളു. 

തണതീര്ത്തടഭാകേങ്ങള നനികേത്തുന്നതച്ച്

193 (962) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭായലുകേള, തടഭാകേങ്ങള, നദനികേള, കുളങ്ങള എന്നനിവ ലപഭാതു-സസകേഭാരല
ആവശലങ്ങളക്കച്ച്  കവണനി  നനികേത്തുന്നതനില്  സര്ക്കഭാര്  നയലാം  എന്തെഭാലണന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  തണതീര്ത്തടങ്ങള  സസകേഭാരല  വലക്തനികേളുലാം  സഭാപനങ്ങളുലാം
നനിര്ബഭാധലാം നനികേത്തനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തച്ച് എവനിലടലയലഭാലാം ഇത്തരത്തനിലുള്ള കേകയറങ്ങളുലാം നനികേത്തലുകേളുലാം
സര്ക്കഭാര് കേലണത്തനിയനിട്ടുണച്ച് ; കേലണത്തലനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് എന്തെച്ച് നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചു എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  ഉലണങനില്  ഇത്തരലാം  തണതീര്ത്തടങ്ങലള  കേകയറത്തനില്  നനിനലാം
നനികേത്തലനില്  നനിനലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനച്ച്  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണച്ച്  സസതീകേരനിക്കുവഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭായലുകേള,  തടഭാകേങ്ങള,  നദനികേള,  കുളങ്ങള  എന്നനിവ  ഏതുതരലാം
ആവശലങ്ങളക്കുകവണനിയഭാലണങനിലുലാം  നനികേത്തുവഭാന  പഭാടനില  എന്നതഭാണച്ച്  ലപഭാതുവനില്
സസതീകേരനിച്ചുവരുന്ന നയലാം. ഇതനിനച്ച് അനുപൂരകേമഭായനി വനിവനിധ നനിയമങ്ങള നനിലവനിലുണച്ച്.

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  സലാംസഭാന  പരനിസനിതനി  കേഭാലഭാവസഭാ  വലതനിയഭാന  വകുപഭാണച്ച്
തണതീര്ത്തടങ്ങള  സലാംബനനിച  കനഭാഡല്  വകുപച്ച്.  ആയതനിനഭാല്  കേകയറങ്ങളുലാം
നനികേത്തലുകേളുലാം സലാംബനനിച വനിവരങ്ങള ജലവനിഭവ വകുപനില് ലഭലമല.

(ഡനി) കകേന്ദ്ര തണതീര്ത്തട നനിയമലാം 2010 അനുസരനിചച്ച് തണതീര്ത്തടങ്ങളുലട ഇനലവന്റെറനി
സലാംസഭാന  പരനിസനിതനി  കേഭാലഭാവസഭാ  വലതനിയഭാന  വകുപച്ച്  തയഭാറഭാകക്കണതുണച്ച്.
ഇതനുസരനിച്ചുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചച്ച്  തണതീര്ത്തടങ്ങളുലട  നനിലവനിലുള്ള  അവസ/
വനിസ്തൃതനി  പ്രസനിദതീകേരനിചച്ച്  ലപഭാതുജന  പങഭാളനിത്തലാം  ഉറപഭാക്കഭാന  കേഴെനിഞഭാല്
തണതീര്ത്തടങ്ങളുലട സലാംരക്ഷണലാം കൂടുതല് ഉറപഭാക്കഭാന കേഴെനിയുലാം.

2017-18 വര്ഷലത്ത ഇറനികഗഷന ലപ്രഭാകപഭാസലുകേള

194 (963) ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2017-18 വര്ഷലത്ത ബജറനില് ഉളലപടുന്നതനിനഭായനി കമജര് ഇറനികഗഷന
കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  ഡനിവനിഷന  ഓഫതീസനില്  നനിന്നച്ച്  സമര്പനിചനിട്ടുള്ള  ലപ്രഭാകപഭാസലനിലല
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  2017-18  വര്ഷലത്ത  ബജറനില്  ഉളലപടുന്നതനിനഭായനി  വമനര്
ഇറനികഗഷന കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് ഡനിവനിഷനനില് നനിന്നച്ച് സമര്പനിചനിട്ടുള്ള ലപ്രഭാകപഭാസലനിലല
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  2017-18  വര്ഷലത്ത  ബജറനില്  ഉളലപടുന്നതനിനഭായനി  കുറലഭാടനി
ഇറനികഗഷന കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് ഡനിവനിഷനനില് നനിന്നച്ച് സമര്പനിചനിട്ടുള്ള ലപ്രഭാകപഭാസലനിലല
പദതനികേള എലന്തെലഭാലാം; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ജലകസചേന വകുപച്ച്  :

2017-18 വര്ഷലത്ത ബഡ്ജറനില് ഉളലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി കമജര്,
വമനര് ഇറനികഗഷന കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് ഡനിവനിഷന ഓഫതീസനില് നനിന്നച്ച്
സമര്പനിചനിട്ടുള്ള ലപ്രഭാകപഭാസലനിലല  വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനലാം
ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* 

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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(സനി)  കുറലഭാടനി  ജലകസചേന  പദതനിയുലട  കേനഭാലുകേളുലാം  അകേസഡക്ടുകേളുലാം
കേഭാലപഴെക്കലാംമൂലലാം പല  ഭഭാഗത്തുലാം  തകേര്ചയുലാം  കചേഭാര്ചയുലാം  സലാംഭവനിചനിട്ടുള്ളതനിനഭാല്
കേനഭാലുകേളുലട  ഇരുകേരകേളനിലുമുള്ള  പ്രകദശങ്ങളനില്  ലവള്ളലക്കട്ടുലാം  കൃഷനിനഭാശവലാം
ഉണഭാകേഭാറുണച്ച്.  വതീടുകേളനിലുലാം  പറമ്പുകേളനിലുലാം  അധനികേ  ജലലാം  വരുന്നതുമൂലലാം  ജനങ്ങളക്കുലാം
വളലരയധനികേലാം ബുദനിമുട്ടുകേള  അനുഭവലപടുനണച്ച്.  ഇതനിനഭാല്  കേനഭാലനിലന്റെ  വഭാലറത്തച്ച്
കവണത്ര  ജലവനിതരണലാം  നടത്തുന്നതനിനച്ച്  സഭാധനിക്കഭാലത  വരുന.  ആയതച്ച്
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച് കേനഭാല് ബണ്ടുകേള സലാംരക്ഷനിചച്ച് ശക്തനിലപടുകത്തണതുലാം കചേഭാര്ച
അടക്കുന്നതനിനച്ച്  വലനനിലാംഗച്ച്  പ്രവൃത്തനികേള  ലചേകയണതുമുണച്ച്.  നനിലവനിലുള്ള  ചേനില
അകേസഡക്ടുകേള  അറകുറപണനികേള  ലചേകയണതുലാം  മറച്ച്  ചേനിലതച്ച്  പൂര്ണമഭായുലാം
പുനര്നനിര്മ്മേനികക്കണതുമുണച്ച്.  ഇഇൗ പദതനി വനിഭഭാവനലാം ലചേയ രതീതനിയനില് സഗമമഭായനി
ജലവനിതരണലാം  നടത്തുന്നതനിനച്ച്  1000  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  പദതനി  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
2017-18  വര്ഷലത്ത  ബജറനില്  ഉളലപടുത്തുന്നതനിനുകവണനി  പഭാനനിലാംഗച്ച്  കബഭാര്ഡനിനച്ച്
സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്. 

ഭഭാരതപ്പുഴെയുലട വലതുകേര ഇടനിഞ്ഞുകപഭാകുന്നതച്ച്  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനച്ച്
സമര്പനിച നനികവദനലാം

195 (964) ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദച്ച്  ഹുവസന  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാടയല്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  കപരശനൂര്  ഭഗവതനി  കക്ഷത്രത്തനിലന്റെ
ഭഭാരതപ്പുഴെകയഭാടച്ച്  കചേര്നളള  ഭഭാഗവലാം  ലചേങ്ങനക്കടവച്ച്  പ്രകദശത്തച്ച്  ഭഭാരതപ്പുഴെയുലട
വലതുകേരയുലാം  സനിരമഭായനി  ഇടനിഞ്ഞുകപഭാകുന്നതച്ച്  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതച്ച്  സലാംബനനിചച്ച്
ബനലപട കേക്ഷനികേള നല്കേനിയ നനികവദനങ്ങള പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വല ക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) 1034/എലാം(ഡബദ്യു.ആര്)/16, 1044/എലാം(ഡബദ്യു.ആര്)16 എന്നതീ നമ്പരനികേളനിലുളള
ഫയലുകേളനില് സസതീകേരനിച നടപടനികേളുലട വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതച്ച് സലാംബനനിചച്ച് ഇറനികഗഷന വകുപച്ച് ചേതീഫച്ച് എഞനിനതീയര് സസതീകേരനിച
നടപടനികേളുലാം ഫയലനിലന്റെ മുഴുവന വനിവരവലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ആയതനിലന്റെ  വനിശദമഭായ  എസനികമറച്ച്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  പ്രസ്തുത
ഫയലനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.
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(ബനി-ഡനി) കകേഭാടയല് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല കപരശനൂര് ഭഗവതനി കക്ഷത്രത്തനിലന്റെ
ഭഭാരതപ്പുഴെകയഭാടച്ച്  കചേര്നള്ള ഭഭാഗലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  50  ലക്ഷലാം രൂപയ്ക്കുള്ള
എസനികമറച്ച്  RMF-ല്  ഉളലപടുത്തനി  സലാംസഭാനതല  വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനിയുലട  അലാംഗതീകേഭാരലാം
ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി ജനിലഭാ കേളക്ടര്ക്കച്ച് സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.  കുറനിപ്പുറലാം ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച്
ലസക്രടറനിയുലട  അകപക്ഷയനികന്മല്  കുറനിപ്പുറലാം  ഗഭാമപഞഭായത്തനില്  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്
ഹയര്  ലസക്കണറനി  സ്കൂളനിനച്ച്  സമതീപത്തഭായനി  ലചേങ്ങണലാം  കേടവനില്  ഭഭാരതപ്പുഴെയുലട
വലതുകേര  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായുള്ള  പ്രവൃത്തനിയുലട  എസനികമറച്ച്  PRICE   വഴെനി
സമര്പനിചതനില്  ചേതീഫച്ച്  എഞനിനതീയര്  സഭാമ്പത്തനികേഭാനുമതനിയുലാം  ഭരണഭാനുമതനിയുലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

കേടല്കക്ഷഭാഭമനുഭവലപടുന്ന തതീരപ്രകദശങ്ങളനില് സരക്ഷഭാ ഭനിത്തനികേള

196 (965) ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭായനിലഭാണനി  മണ്ഡലത്തനില്  നനിരന്തെരമഭായനി  കേടല്കക്ഷഭാഭമനുഭവലപടുന്ന
തതീരപ്രകദശങ്ങളനില്  സരക്ഷഭാ  ഭനിത്തനികേള  നനിര്മ്മേനിക്കണലമന്ന  നനിരന്തെരമഭായ  ആവശലലത്ത
തുടര്ന്നച്ച് ഇവനിടങ്ങളനില് എന.ഐ.ഐ.ടനി.  പഠനലാം നടത്തനി കേടല് ഭനിത്തനി നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച്
ഇറനികഗഷന വകുപച്ച് നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ലകേഭായനിലഭാണനി മണ്ഡലത്തനില് നടനവരുന്ന കേടലഭാക്രമണ നനികരഭാധന
പ്രവൃത്തനികേളുലാം  കേടല്ഭനിത്തനി  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേളുലാം  ഏലതലഭാലാം;  ഓകരഭാ
പദതനിയുലടയുലാം എ.എസച്ച്. തുകേ എത്ര; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  തതീരങ്ങളനില്  കേടല് ഭനിത്തനിയുലട  ആവശലകേതയുലാം  ഡനിവസനുലാം
സനി.ഡബദ്യു.പനി.ആര്.എസച്ച്.  മുകഖന  പഠനലാം  നടത്തനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി) 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം തഭാലഴെപറയുന്ന കേടലഭാക്രമണ നനികരഭാധന
പ്രവൃത്തനികേള ലകേഭായനിലഭാണനി മണ്ഡലത്തനില് പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.

1. കചേമകഞരനി  പഞഭായത്തനില്  സനി.പനി.1902-നച്ച്  ലതക്കച്ച്  നനിന്നച്ച്
തുടങ്ങനി  ലതകക്കഭാടച്ച്  50  മതീറര്  നതീളത്തനില്  കേഭാപഭാടച്ച്  കേടല്ഭനിത്തനി
നനിര്മ്മേഭാണലാം   - 50 ലക്ഷലാം രൂപ

2. പകയഭാളനി  പഞഭായത്തനില് സനി.പനി.  2036-നച്ച്  ലതക്കച്ച്  450  മതീറര്
നതീളത്തനില് ലകേഭാളഭാവനിപഭാലലാം കകേഭാടപ്പുറലാം കേടല്ഭനിത്തനി നനിര്മ്മേഭാണലാം
-260 ലക്ഷലാം രൂപ

3. കചേമകഞരനി  പഞഭായത്തനില്  സനി.പനി.  1901-നച്ച്  16  മതീറര്  ലതക്കച്ച്
തുടങ്ങനി  വടകക്കഭാടച്ച്  50  മതീറര്  നതീളത്തനില്  കേഭാപഭാടച്ച്  കേടല്ഭനിത്തനിയുലട
പുനരുദഭാരണലാം-15 ലക്ഷലാം രൂപ
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കുഴെല് കേനിണറുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം

197 (966) കഡഭാ  .   എന  .   ജയരഭാജച്ച് :
ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന :
ശതീ  .   സനി  .   എഫച്ച്  .   കതഭാമസച്ച് :
ശതീ  .    കമഭാനസച്ച്  കജഭാസഫച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  കുഴെല്  കേനിണറുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതുമൂലലാം  ജലക്ഷഭാമലാം
ഉണഭാകുന്നതഭായുള്ള പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത  വനിഷയത്തനില്  ശഭാസതീയമഭായനി  പഠനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത പഠനത്തനിനഭായനി ഏതച്ച് ഏജനസനി/വനിദഗച്ച് ദലരയഭാണച്ച് നനികയഭാഗനിചനിരുന്നതച്ച്
;  ഇതനില് പഠന റനികപഭാര്ടച്ച് സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കുഴെല് കേനിണര് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച് സലാംസഭാനത്തച്ച് നനികരഭാധനമുകണഭാ  ;
എങനില് നനികരഭാധനലാം എന്തെടനിസഭാനത്തനിലലന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കുഴെല് കേനിണറുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം മഭാത്രമഭാണച്ച് ജലക്ഷഭാമലാം  ഉണഭാക്കുന്നതച്ച്
എന്നച്ച്  പറയുവഭാന  സഭാധനിക്കുകേയനില.  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ലപഭാതുകവ  മഴെയനിലുണഭാകുന്ന
കുറവച്ച് ജലക്ഷഭാമത്തനിനച്ച് കേഭാരണമഭാകുനണച്ച്.

(ബനി) ഭൂജല വകുപച്ച് പ്രസസ്തുത വനിഷയത്തനില് ശഭാസതീയമഭായനി പഠനലാം നടത്തനിയനിടനില.

(സനി) ബഭാധകേമല.

(ഡനി)  കുഴെല്  കേനിണര്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ഭൂജല  വകുപച്ച്  വനിജ്ഞഭാപനലാം  ലചേയലപട
കബഭാക്കുകേളനില്  നനിയനണങ്ങള  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത  സസകേഭാരല  വലക്തനികേള
നടത്തുന്ന  കുഴെല്  കേനിണര്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ഭൂജല  വകുപനിലല  ജനിലഭാ  ഉകദലഭാഗസലന്റെ
ശനിപഭാര്ശയുലട അടനിസഭാനത്തനില് ജനിലഭാ കേളക്ടര്മഭാര്ക്കച്ച് ഡനിസഭാസര് മഭാകനജച്ച് ലമന്റെച്ച്
ആക്ടനിലന്റെ  വലവസകേളനുസരനിചച്ച്  നനിര്ത്തനിവയഭാവന്നതഭാലണന്ന  നനിര്കദ്ദേശലാം  റവനപ്യൂ
വകുപച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

ഭൂഗര്ഭ കേനിണറുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം

198 (967) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ഭൂഗര്ഭ  കേനിണറുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്  ഏലതലഭാലാം
അധനികേഭാരനികേളുലട അനുമതനി ആവശലമഭാണച്ച്;
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(ബനി)  ഭൂഗര്ഭജലത്തനിലന്റെ  അളവച്ച്  ക്രമഭാതതീതമഭായനി  കുറയുന്നതനിനച്ച്  അനനിയനനിതമഭായ
കുഴെല്കേനിണര് നനിര്മ്മേഭാണലാം കേഭാരണമഭാകുന്നതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഭൂഗര്ഭ  കേനിണറുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്  അനുവഭാദലാം  നല്കുന്നതനിനച്ച്
ഏകേതീകൃത സസഭഭാവലാം  ഉണഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേൾ  സസതീകേരനിക്കുലമന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കുഴെല്  കേനിണര് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ  കനഭാഡല്  ഏജനസനിയഭായനി  ഭൂജല
വകുപച്ച്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന.  വകുപനിനച്ച്  ലഭനിക്കുന്ന  അകപക്ഷകേളനില്  ഭൂജല  സര്കവ
നടത്തനി കുഴെല് കേനിണര് നനിര്മ്മേഭാണലാം വകുപച്ച് ഏലറടുത്തച്ച് നടത്തനിവരുന.  സര്ക്കഭാര്
വനിജ് ഞഭാപനലാം ലചേയനിട്ടുള്ള പ്രകദശങ്ങളനില് കുഴെല് കേനിണര് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച് ഭൂജല
അകതഭാറനിറനിയുലട ലപര്മനിറച്ച്  ആവശലമഭാണച്ച്.  2011-ലല കകേരള പഞഭായത്തച്ച് ലകേടനിട
നനിര്മ്മേഭാണ ചേടത്തനിലല അദലഭായലാം 14, ചേടലാം 93(എ) അനുസരനിചച്ച് കുഴെല് കേനിണറുകേള
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച്  അതഭാതച്ച്  പഞഭായത്തനിലന്റെ  അനുമതനി  ആവശലമഭാണച്ച്.  പഞഭായത്തനില്
നനിനലാം  ഇഇൗ  അനുമതനി  ലഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ഭൂജലവകുപനിലന്റെ  നനിരഭാകക്ഷപ  പത്രലാം
ആവശലമഭാണച്ച്.

(ബനി)  ഭൂഗര്ഭ  ജലത്തനിലന്റെ  അളവച്ച്  ക്രമഭാതതീതമഭായനി  കുറയുന്നതച്ച്  ശദയനില്
ലപടനിട്ടുണച്ച്.  സലാംസഭാനത്തച്ച്  മഴെയനിലുണഭായ  കുറവഭാണച്ച്  ഭൂജലവനിതഭാനത്തനില്
ക്രമഭാതതീതമഭായ കുറവച്ച് സലാംഭവനിക്കഭാന കേഭാരണലാം.

(സനി)  ഏകേതീകൃത  സസഭഭാവലാം  ഉണഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  നനിലവനില്
പരനിഗണനയനിലനില. 

ഭൂഗര്ഭ ജലനനിരപച്ച്

199 (968) ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച് ഭൂഗര്ഭ ജലനനിരപച്ച് തഭാഴുന്നതഭായുലാം ജലലഭലത കുറയുന്നതഭായുമുള്ള
പഠന റനികപഭാര്ട്ടുകേള ശദയനിൽലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി) ഭൂഗര്ഭ ജലലഭലത വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുളള നടപടനികേള
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മഴെ  കുറവള്ള മഭാസങ്ങളനില്  ഭൂഗര്ഭ  ജലവനിതഭാനത്തനില്  കുറവച്ച്  സലാംഭവനിചതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.
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(ബനി)  ഭൂജല വകുപനിനച്ച് കേതീഴെനില് കൃത്രനിമ ഭൂജല സലാംകപഭാഷണ പദതനി ഭൂജല
സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  നടപനിലഭാക്കനി വരുന. 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില്
40  ലക്ഷലാം  രൂപ  'ഭൂജല  സലാംരക്ഷണവലാം  കൃത്രനിമ  ഭൂജല  സലാംകപഭാഷണവലാം'  എന്ന
പദതനിക്കഭായനി വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. തടയണകേള, അടനിയണകേള, തുറന്ന കേനിണര്,
കുഴെല്  കേനിണര്  വഴെനിയുള്ള  ഭൂജലസലാംകപഭാഷണലാം  എന്നനിവ  ഇഇൗ  പദതനിയനിലൂലട  വനിഭഭാവന
ലചേയ്യുന.  ഇതനില്  10  തുറന്ന കേനിണര് റതീ-ചേഭാര്ജ്ജനിലാംഗച്ച് പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു കേഴെനിഞ്ഞു. 41
പദതനികേളക്കുള്ള  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  പ്രവൃത്തനികേള  വനിവനിധ  ജനിലകേളനില്
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  കകേരള ജലകസചേന വകുപച്ച്,  കൃഷനി വകുപച്ച്,  മണച്ച്  സലാംരക്ഷണ
വകുപച്ച്  തുടങ്ങനിയവ  കൃത്രനിമ  ഭൂജല  പരനികപഭാഷണത്തനിനഭായനി  വലഭാപകേമഭായ  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കൂടഭാലത  സലാംസഭാനലാം  രൂക്ഷമഭായ  വരളചലയ  കനരനിടുന്ന
സഭാഹചേരലത്തനില്  ജലകസഭാതസ്സുകേള  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ഹരനിത കകേരളലാം പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണച്ച്.  സലാംസഭാനത്തച്ച്
ഏകേകദശലാം  65  ലക്ഷകത്തഭാളലാം  തുറന്ന  കേനിണറുകേള  ഉലണന്നഭാണച്ച്  കേണക്കഭാക്കലപടുന്നതച്ച്.
തുറന്ന കേനിണറുകേള റതീ-ചേഭാര്ജ്ജച്ച് ലചേയ്യുകേ വഴെനി ഭൂജല നനിരപച്ച് ഉയരുകേയുലാം അതുവഴെനി
കേടുത്ത  വരളചലയ  പ്രതനികരഭാധനിക്കുവഭാന  ഒരു  പരനിധനിവലര  സലാംസഭാനത്തനിനച്ച്
കേഴെനിയുന്നതുമഭാണച്ച്. 

വഭാമനപുരലാം നദനിയനിലല ജലനനിരപച്ച്

200 (969) ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വഭാമനപുരലാം  നദനിയനിലല  ജലനനിരപച്ച്  ക്രമഭാതതീതമഭായനി  വറനിയ നനിലയനില്
ആലണന്നതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതനിലന്റെ  കേഭാരണലത്തക്കുറനിചച്ച്  പഠനങ്ങള  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ  ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതുമൂലമുണഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന  പ്രശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിക്കഭാന  എലന്തെലഭാലാം
നടപടനികേള  ഇതുവലര  സസതീകേരനിച്ചുലവനലാം  തുടര്ന്നച്ച്  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനലവനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.

(ബനി&സനി) “River Management Cell Institute of Land and Disaster
Management”  നടത്തനിയ  വഭാമനപുരലാം  നദനിയുലട  ഇനലവസനികഗഷന  റനികപഭാര്ടനികന്മല്
പഠനലാം  നടത്തനി  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയുമഭായനി  സഹകേരനിചച്ച്  കവണ  സലങ്ങളനില്  തടയണ
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  നദനിയനിലല  ജലനനിരപച്ച്
സലാംരക്ഷനിചച്ച്  നനിര്ത്തഭാനഭായനി  ലചേക്കച്ച്ഡഭാമുകേളുലാം  നദതീതതീര  സലാംരക്ഷണ  പദതനികേളുലാം
നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 
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ഭൂഗര്ഭ ജലനനിരപച്ച്

201 (970) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരളത്തനില് ഭൂഗര്ഭ ജലനനിരപച്ച് വന കതഭാതനില് കുറഞ്ഞു വരനികേയഭാണന്ന
കകേന്ദ്ര ഭൂജല വകുപനിലന്റെ കേലണത്തല് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി) എങനില് ഭൂഗര്ഭ ജലത്തനിലന്റെ അമനികതഭാപകയഭാഗവലാം ചൂഷണവലാം തടയഭാന
എലന്തെഭാലക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലമന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി) കുഴെല് കേനിണറുകേലള നനിയനനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  ലചേറുകേനിട,  വനകേനിട  വലവസഭായങ്ങളുലട  കപരനിലുള്ള അമനിതജല ചൂഷണത്തനിനച്ച്
നനിയനണകമര്ലപടുത്തുകമഭാ ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേന്ദ്ര  ഭൂജല  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  കകേരള  കമഖല  ഓഫതീസച്ച്  തയഭാറഭാക്കനിയ
'Ground  Water  Monitoring  in  Kerala  during  November-2016'  എന്ന
റനികപഭാര്ടച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ഭൂജലത്തനിലന്റെ  ഉപകയഭാഗലാം  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം
ക്രമതീകേരനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  കകേരള  ഭൂജലലാം  (നനിയനണവലാം  ക്രമതീകേരണവലാം)  ആക്ടച്ച്
2002  നനിലവനിലുണച്ച്.  ഇഇൗ  ആക്ടനിന  പ്രകേഭാരലാം  അമനിത  ഭൂജല  ചൂഷണലാം  നടക്കുന്ന
കബഭാക്കുകേള വനിജ്ഞഭാപനലാം ലചേയലപടുകേയുലാം ഇവനിടങ്ങളനില് ഭൂജല ഉപകയഭാഗത്തനിനച്ച്
നനിയനണങ്ങള  ഏര്ലപടുത്തുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത വലഭാവസഭായനികേ  ആവശലത്തനിനുലാം
കുടനിലവള്ള  കേമ്പനനികേളക്കുലാം  ഭൂജലലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനച്ച്  സലാംസഭാന  ഭൂജല
അകതഭാറനിറനിയുലട  എന.ഒ.സനി.  ബഭാധകേമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  അമനിത  ഭൂജല  ഉപകയഭാഗലാം
നടത്തുന്നതഭായ  പരഭാതനികേളനികന്മല്  ആവശലമഭായ  ശഭാസതീയ  പഠനങ്ങള  നടത്തനി
നനിയനണങ്ങള ഏര്ലപടുത്തനിവരുന.

(സനി)  വനിജ്ഞഭാപനലാം  ലചേയലപട  കബഭാക്കുകേളനില്  കുഴെല്  കേനിണര്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്
നനിയനണങ്ങള ബഭാധകേമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  കകേരള പഞഭായത്തച്ച് ആക്ടച്ച് പ്രകേഭാരലാം കുഴെല്
കേനിണര്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച്  പഞഭായത്തനിലന്റെ  ലപര്മനിറലാം  ലപര്മനിറനിനഭായനി  ഭൂജല
വകുപനിലന്റെ  എന.ഒ.സനി.-യുലാം  ബഭാധകേമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  വലഭാവസഭായനികേ  ആവശലത്തനിനഭായനി
കുഴെല് കേനിണര് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം സലാംസഭാന ഭൂജല അകതഭാറനിറനിയുലട എന.ഒ.സനി.
ആവശലമഭാണച്ച്.

(ഡനി)  വലഭാവസഭായനികേ  ആവശലത്തനിനഭായനി  ഭൂജലലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനച്ച്
സലാംസഭാന  ഭൂജല അകതഭാറനിറനിയുലട  എന.ഒ.സനി.  ബഭാധകേമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇത്തരലാം
അകപക്ഷകേള  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്  ലചേയര്മഭാന  ആയ  ജനിലഭാതല  അവകലഭാകേന  സമനിതനികേള
പരനികശഭാധനിചച്ച്  അനുകയഭാജലമഭായ അകപക്ഷകേള സലാംസഭാന ഭൂജല അകതഭാറനിറനിക്കച്ച്
ശനിപഭാര്ശ ലചേയ്യുന. അന്തെനിമ എന.ഒ.സനി. ഭൂജല വകുപഭാണച്ച് നല്കുന്നതച്ച്. 
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വര്ക്കല മണ്ഡലത്തനിലല കുഴെല് കേനിണറുകേള

202 (971) ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വര്ക്കല മണ്ഡലത്തനില് എത്ര കുഴെല് കേനിണറുകേള സഭാപനിക്കലപടനിട്ടുണച്ച്
എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അവയനില് എത്രലയണലാം ഇകപഭാള തകേരഭാറനിലഭായനിട്ടുണച്ച്;  തകേരഭാറനിലഭായനിട്ടുള്ളവ
അടനിയന്തെരമഭായനി നന്നഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം വര്ക്കല മണ്ഡലത്തനിലല
എത്ര കുഴെല് കേനിണറുകേള നന്നഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച് എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഭൂജലവകുപനിലന്റെ കേണക്കച്ച് പ്രകേഭാരലാം വര്ക്കല മണ്ഡലത്തനില്  2  ലപഭാതു
ടപ്യൂബച്ച് ലവല്ലുകേളുലാം 227 ലപഭാതു കബഭാര്ലവല്ലുകേളുമുണച്ച്.

(ബനി)  72  ഹഭാന്റെച്ച്  പമ്പുകേളുലാം  കുഴെല് കേനിണര് കസഭാതസഭായുള്ള  6  കുടനിലവള്ള
പദതനികേളുലാം  പ്രവര്ത്തനരഹനിതമഭാണച്ച്.  അവയുലട  അറകുറപണനികേള  നടത്തനി
പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  46  കുഴെല്ക്കനിണറുകേളുലട  വകേപമ്പുകേള  റനിപയര്  ലചേയച്ച്  പ്രവര്ത്തന
ക്ഷമമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.

വരളച കനരനിടുന്നതനിനച്ച് സസതീകേരനിച നടപടനികേള

203 (972) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  രൂക്ഷമഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന  വരളച  കനരനിടുന്നതനിനച്ച്
സസതീകേരനിച നടപടനികേള എലന്തെലഭാമഭാലണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇകപഭാഴെലത്ത  സഭാഹചേരലലാം  പരനിഗണനിചച്ച്,  മണനിടച്ച്  മൂടനിയ  ജലകസഭാതസകേള,
പ്രകതലകേനിചച്ച് കുളങ്ങള, ജലഭാശയങ്ങള എന്നനിവ, അതതച്ച് പഞഭായത്തനിലന്റെ സഹഭായകത്തഭാലട
കേലണത്തനി പുനനഃരുജ്ജതീവനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനിലല  കുഴെല് കേനിണറുകേള കുഴെനിക്കുന്നതനിനച്ച്  അനുമതനി  വഭാകങ്ങണതുകണഭാ;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) 2017 ജനുവരനി മുതല് കുഴെല് കേനിണര് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച് ഗഇൗണച്ച് വഭാടര്
വകുപച്ച് നല്കേനിയ അനുമതനി സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള ജനില തനിരനിചച്ച് നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ജലകസചേന വകുപച്ച്  :

മഴെയുലട ലഭലത വളലര കുറവഭായ ഇഇൗ വര്ഷത്തനില് ഏലറക്കുകറ എലഭാ
സലാംഭരണനികേളനിലുലാം മുന വര്ഷലത്ത അകപക്ഷനിചച്ച് ജലനനിരപച്ച് കുറവഭാണച്ച്.
ഡഭാമുകേളനില്  ലഭലമഭായ  ജലലാം  കൃതലമഭായ  ഇടകവളകേളനില്  ലഷഡപ്യൂള  പ്രകേഭാരലാം
കേനഭാല് വഴെനി  തുറനവനിടുനമുണച്ച്.  അതച്ച്  സമതീപലത്ത കേനിണറുകേളുലാം മറലാം
റതീ-ചേഭാര്ജ്ജച്ച്  ലചേയഭാനുലാം  പരനിസരവഭാസനികേളക്കച്ച്  കേനഭാലനില്  നനിനലാം
കനരനിടച്ച് ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന സഹഭായനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന. 

കകേരളത്തനിലല ജലകസചേന വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനിലുള്ള ജല സലാംഭരണനികേളനില്
ഇകപഭാള കശഷനിക്കുന്ന ജലലാം  കുടനിലവള്ളത്തനിനഭായനി  മഭാത്രലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാന
വരളചഭാ  അവകലഭാകേനത്തനിനഭായനി  ബഹുമഭാനലപട  ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനിയുലട
അദലക്ഷതയനില് കൂടനിയ കയഭാഗത്തനില് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്. ജല അകതഭാറനിറനിയുലട
ഇനകടകേച്ച്  കേനിണറുകേളനില് കുടനിലവള്ളത്തനിനുള്ള ജലലഭലത ഉണഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
ജലകസചേന വകുപച്ച്  തടയണകേള,  തഭാല്ക്കഭാലനികേ ബണ്ടുകേള എന്നനിവ
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി വരളചഭാ അവകലഭാകേന കയഭാഗത്തനില് ജലവനിഭവ
വകുപച്ച്  മനനിയുലട  നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം  രണച്ച്  വകുപ്പുകേള  തമ്മേനില്
ഏകകേഭാപനവലാം കൂടനിയഭാകലഭാചേനയുലാം നടത്തനി പ്രകയഭാഗത്തനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.

നനിലവനിലുള്ള  ജലകസഭാതസ്സുകേളുലട  നവതീകേരണവലാം  ശുദതീകേരണവലാം
ഉറപഭാക്കുന്നതുവഴെനി  പ്രഭാകദശനികേ  തലത്തനില്  ജലകസചേനത്തനിനുലാം  കുടനിലവള്ള
വനിതരണത്തനിനുലാം  ഉതകുന്ന  ഒരു  പുതനിയ  ജല  ഉപകയഭാഗ  സലാംസഭാരലാം
രൂപലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  "ഹരനിത  കകേരളലാം”പദതനി  വനിഭഭാവന
ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനിലന്റെ  ആദലഘടമഭായനി  320  കകേഭാടനി  രൂപ  ലചേലവനില്
ഏകേകദശലാം  9453  കുളങ്ങള  നവതീകേരനിക്കഭാനഭാണച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.
ഇതനുസരനിചച്ച്  കുളങ്ങളനിലല  മഭാലനിനലലാം,  ലചേളനി,  പഭായല്  ഇവ  നതീക്കലാം
ലചേയച്ച്  അവയുലട  സലാംഭരണകശഷനി വര്ദനിപനിചച്ച്  കേഭാര്ഷനികേഭാവശലങ്ങളക്കുലാം മറച്ച്
പഭാരനിസനിതനികേ  ധര്മ്മേങ്ങളക്കുലാം  ജലലഭലത  ഉറപഭാക്കഭാന  സഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.
ജലകസചേന  വകുപനിലന്റെ  കനതൃതസത്തനില്  കദശതീയ  ലതഭാഴെനിലുറപച്ച്
പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  ജനിലഭാ  ഭരണകൂടലാം  മുകഖനയഭാണച്ച്  പ്രവൃത്തനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച്. 

കകേരള ജല അകതഭാറനിറനി  :

1. കസഭാതസ്സുകേളനില് തടയണ ലകേടനിയുലാം നതീര്ചഭാലുകേള നനിര്മ്മേനിച്ചുലാം
ജലലഭലത ഉറപ്പുവരുത്തുന.
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2. ഇറനികഗഷന,  വവദദ്യുതനി  വകുപ്പുമഭായനി  സഹകേരനിചച്ച്  അവരുലട
ഉടമസതയനിലുള്ള  അണലക്കട്ടുകേളനിലല  ജലലാം  പരമഭാവധനി  കുടനിലവള്ള
ആവശലത്തനിനഭായനി  വനിവനിധ  കസഭാതസ്സുകേളനില്  ലഭലമഭാക്കഭാനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

3. അടനിക്കടനി  ലതീക്കുമൂലലാം ജലനഷ്ടലാം  സലാംഭവനിക്കുന്ന വനിതരണ  വലനുകേള
മഭാറനിപകേരലാം പുതനിയവ സഭാപനിക്കുന്ന പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച് മുനഗണന
നല്കേനി ഘടലാംഘടമഭായനി നടപഭാക്കനിവരുന. 

4. ജലലഭലത  ഉള്ള  സലങ്ങളനില്  വപപച്ച്  വലന  ദതീര്ഘനിപനിചച്ച്
ജലലാം എത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

5. വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  കേനിണറുകേളനിലല  ലചേളനിയുലാം  മണ്ണുലാം  നതീക്കലാം
ലചേയച്ച് പമ്പനിലാംഗച്ച് കസഷനുകേളനില് ജലലഭലത ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുള്ള
പ്രവൃത്തനികേള നടപഭാക്കുന. 

6. തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള റവനപ്യൂ വകുപനിലന്റെ സഹകേര
ണകത്തഭാലട കേനികയഭാസ്കുകേള  വഴെനി  ജലവനിതരണലാം  നടത്തുന്ന
സലങ്ങളനികലയച്ച്  ആവശലമഭായ  കുടനിലവള്ളലാം  ജലഅകതഭാറനിറനിയുലട
വനിവനിധ പദതനികേളനില് നനിനലാം നല്കുന്നതഭാണച്ച്. 

7. പമ്പനിലാംഗച്ച്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കകേടുവന്ന പമ്പച്ച്
ലസറകേളുലട അറകുറപണനികേള സമയബനനിതമഭായനി നടത്തുന. 

8. കൂടുതല്  പമ്പനിലാംഗച്ച്  ആവശലമഭായ  സലങ്ങളനില്  അഡതീഷണല്
ഷനിഫ്റ്റുകേള ഏര്ലപടുത്തുനണച്ച്. 

9. ആവശലമഭാകുന്ന  സലങ്ങളനില്  വഭാല്വകേള  നനിയനനിചച്ച്  സഭാധലമഭായ
അളവനില് എലഭാവര്ക്കുലാം ജലലഭലത ഉറപഭാക്കുന. 

10. ജലശുദതീകേരണ  ശഭാലകേളുലട  സഭാപനിതകശഷനി  പൂര്ണമഭായുലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ആവശലമഭായ  പുനരുദഭാരണ  പ്രവൃത്തനികേള
നടപനിലഭാക്കനി ശുദജല ലഭലത ഉറപഭാക്കുനണച്ച്. 

11. നനിയമവനിരുദമഭായനി  ജലലാം  കചേഭാര്ത്തുന്നതുലാം  അനധനികൃത  ഉപകയഭാഗവലാം
മറലാം  കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നതനിനുലാം  ആന്റെനി  വഭാടര്  ലതഫച്ച്  സസഭാഡനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തനലാം  ഉപകയഭാഗലപടുത്തുകേയുലാം  നനിയമഭാനുസൃത  നടപടനികേള
വകേലക്കഭാള്ളുകേയുലാം ലചേയ്യുന.

12. പ്രതനിമഭാസലാം  50  കേനികലഭാലനിററനിനച്ച്  മുകേളനില്  ഉപകഭഭാഗലാം  കേണക്കഭാക്കുന്ന
പുതനിയ  കേണക്ഷനുകേള  നല്കുന്നതനിനച്ച്  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  നനിയനണലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  
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13. നനിലവനില്  കൂടുതലഭായനി  ജലലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  വലഭാവസഭായനികേ
വഭാണനിജല  കേണക്ഷനുകേളനില്  ഉപകഭഭാഗത്തനിനച്ച്  നനിയനണലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

14. ജലശുദതീകേരണ ശഭാലകേളനില് ബഭാക്കച്ച്  വഭാഷനിലാംഗച്ച്  ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന ജലത്തനിലന്റെ അളവച്ച് കേഴെനിയുന്നത്ര നനിയനനിക്കുനണച്ച്. 

15. വളലര  കേഭാലമഭായനി  കകേടഭായ  വഭാടര്  മതീറര്  മഭാറനിവയഭാത്ത
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കച്ച്  കേണക്ഷന  വനികച്ഛേദനിക്കുവഭാന  കനഭാടതീസച്ച്
നല്കുകേയുലാം തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയുലാം ലചേയ്യുന. 

കമല്പറഞ  നടപടനികേള  കൂടഭാലത  വരളച  സലാംബനനിച  സനിതനിഗതനികേള
നനിരന്തെരലാം  വനിലയനിരുത്തനി  കവണ  പരനിഹഭാര  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനണച്ച്.
ഇതനിനകേലാം കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്, തൃശ്ശൂര്, എറണഭാകുളലാം, തനിരുവനന്തെപുരലാം എന്നതീ
സലങ്ങളനില്  വചച്ച്  കമഖലഭാടനിസഭാനത്തനില്  സര്ക്കഭാര്  വനിവനിധ
വകുപ്പുകേളനിലല ഉകദലഭാഗസരുലട കയഭാഗലാം വനിളനിചച്ച് വരളച സലാംബനനിചച്ച്
വനിശദമഭായ  അവകലഭാകേന  കയഭാഗങ്ങള  നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  പ്രസ്തുത  കയഭാഗത്തനില്
തതീരുമഭാനനിച കേഭാരലങ്ങളുലട പുകരഭാഗതനി വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനച്ച് വതീഡനികയഭാ
കകേഭാണ്ഫറനസനിലാംഗച്ച് വഴെനി അവകലഭാകേനവലാം നടത്തനിവരുന. 

ഭൂജലവകുപച്ച്  :

സലാംസഭാനത്തച്ച് രൂപക്ഷമഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന വരളച കനരനിടുന്നതനിനച്ച്
ഭൂജലവകുപച്ച്  രഭാജതീവ്ഗഭാനനി  പദതനിയനില്ലപടുത്തനി  വരളചഭാദുരനിതഭാശസഭാസ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തനിവരുന.  വകേപമ്പുകേളുലട  അറകുറപണനികേളുലാം
ഹഭാന്റെച്ച്  പമ്പുകേളുലട  അറകുറപണനികേളുലാം  ലചേറുകേനിട  കുടനിലവള്ള  പദതനികേളുലട
നവതീകേരണവലാം കുഴെല്ക്കനിണര് നനിര്മ്മേഭാണവലാം ഇതനില് ഉളലപടുന. 

ജലനനിധനി  :

സലാംസഭാനലത്ത വരളചലയ കനരനിടുന്നതനിനഭായനി  ജലനനിധനി  രണഭാലാംഘട
പദതനി  മുകഖന  തഭാലഴെപറയുന്ന  അടനിയന്തെര  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു
വരുന. 

1. പൂര്ത്തതീകേരണ  ഘടത്തനിലുള്ള  166  പദതനികേള  ലഫബ്രുവരനി-ഏപ്രനില്
മഭാസങ്ങളനിലഭായനി  കേമ്മേതീഷന  ലചേയച്ച്  21000  വതീടുകേളക്കച്ച്  കുടനിലവള്ളലാം
എത്തനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

2. വവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന  ലഭനിക്കഭാത്തതുമൂലലാം  വവകുന്ന  പദതനികേളക്കച്ച്
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അടനിയന്തെരമഭായനി  കേണക്ഷന  ലഭലമഭാക്കനി  പദതനി  കേമ്മേതീഷന
ലചേയ്യുന്നതഭാണച്ച്.  ഇതുവഴെനി  ഏകേകദശലാം  2700  വതീടുകേളക്കച്ച്  കുടനിലവള്ളലാം
ലഭലമഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

3. കസഭാതസനിലന്റെയുലാം ജലസലാംഭണനിയുലടയുലാം പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേ
രനിചനിട്ടുള്ളതുലാം ജലവനിതരണ വപപ്പുകേള സഭാപനിച്ചുവരുന്നതുമഭായ
പദതനികേളക്കച്ച് (ബഭാചച്ച് 3-ല് ഉളലപടനിട്ടുള്ള പഞഭായത്തുകേളനിലല)
എത്രയുലാംകവഗലാം  വവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന  സഭാപനിചച്ച്  ഭഭാഗനികേമഭാലയങനിലുലാം
ജലവനിതരണലാം ആരലാംഭനിക്കുവഭാന കേഴെനിയുന്നതഭാണച്ച്. ഇപ്രകേഭാരലാം 100
പദതനികേളനിലഭായനി  55  00  കുടുലാംബങ്ങളക്കച്ച്  വരളചഭാ  കേഭാലത്തച്ച്
കുടനിലവള്ളലാം എത്തനിക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുലമന്നച്ച് കേണക്കഭാക്കുന. 

4. ഭൂജല സലാംരക്ഷണവലാം-പരനികപഭാഷണവലാം ജലനനിധനി  പദതനിയുലട
ഭഭാഗമഭായനി  നടപഭാക്കുനണച്ച്.  തടയണകേള,  കേനിണര്,  റതീചേഭാര്ജ്ജച്ച്
കസഭാതസച്ച്  സലാംരക്ഷണലാം  തുടങ്ങനിയവ  ഇതനില്  ഉളലപടുന.
പദതനി  നടപഭാക്കനിവരുന്ന  പഞഭായത്തുകേളനില്  1562  ഇത്തരലാം
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏലറടുത്തനിരനിക്കുന. ഇതനില് 1499
എണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ബഭാക്കനിയുള്ളവ  പൂര്ത്തതീകേരനിചച്ച്
കവനല്ക്കഭാലത്തച്ച് ജലനനിധനി പദതനികേളനില് ജലലഭലത ഉറപ്പുവരുത്തഭാന
ശമനിക്കുനണച്ച്. 

5. ജലകസഭാതസ്സുകേള  വറന്ന  പഞഭായത്തുകേളനില്  ജലലഭലതയുള്ള
കബഭാര്ലവല് സഭാധലമഭായ സലങ്ങളനില് ഭൂഗര്ഭജലലാം പ്രകയഭാജന
ലപടുത്തഭാനുലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുന. 

6. കബഭാധവല്ക്കരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലൂലട  ജലസലാംരക്ഷണലാം
വഴെനിയുലാം  ജലവനിനനികയഭാഗലാം  നനിയനനിച്ചുലാം  വരളചലയ  കനരനിടുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

ജലനനിധനി  ഒന്നഭാലാംഘട  പദതനിയനില്  ഭഭാഗനികേമഭാകയഭാ  പൂര്ണമഭാകയഭാ
പ്രവര്ത്തനക്ഷമമലഭാത്ത പദതനികേള പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  കശഷനിക്കുന്ന
ഫണച്ച്  പ്രകയഭാജനലപടുത്തുന്ന  കേഭാരലലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ശദയനില്
ലകേഭാണ്ടുവന്നനിട്ടുണച്ച്. അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിക്കുന്ന മുറയച്ച് ഏതഭാനുലാം പദതനികേള
ഇഇൗ വരളചഭാക്കഭാലത്തച്ച് പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

ജലനനിധനിയുലട  കേതീഴെനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  മഴെകകേന്ദ്രലാം  മുകഖന  മഴെലവള്ള
സലാംഭരണനികേള  നനിര്മ്മേനിചച്ച്  നല്കുന.  കസറച്ച്  പഭാന  സതീമനില്  നനിനള്ള
സഭാമ്പത്തനികേസഹഭായലാം ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി മഴെലവള്ള സലാംഭരണലാം-ഭൂജല
പരനികപഭാഷണലാം പരനിപഭാടനിയനിലൂലട വലക്തനിഗത കുടുലാംബങ്ങളക്കച്ച്  10000
ലനിറര്  മഴെലവള്ളലാം  സലാംഭരനിചച്ച്  ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാന  സഭാധനിക്കുലാംവനിധലാം
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നനിര്മ്മേനിച്ചു നല്കുന. ഇഇൗ പരനിപഭാടനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്ന ഭൂജല
പരനികപഭാഷണലാം  എന്ന  ഘടകേത്തനിലൂലട  മഴെലവള്ളലാം  ഭൂമനിയനില്  തഭാഴുന്നതനിനുലാം
സഹഭായകേരമഭാകുനണച്ച്.  സലാംഭരണനി  നനിറഞ്ഞുകേവനിലഞഭാഴുകുന്ന  ജലലാം
കേനിണറനികലയ്ക്കുലാം  മഴെക്കുഴെനിയനികലയ്ക്കുലാം  കേടത്തനിവനിടുന്നതുമൂലലാം  ഭൂഗര്ഭജലത്തനിലന്റെ
അളവച്ച് വര്ദനിപനിക്കുവഭാനുലാം സഭാധനിക്കുന. 

കേനിണര്  റതീ-ചേഭാര്ജ്ജനിലാംഗച്ച്  പരനിപഭാടനി  ഫലപ്രദമഭാലണന്നച്ച്  കബഭാദലലപടതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് അടുത്ത സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലത്ത പഭാന സതീമനില്  5
ഗഭാമ  പഞഭായത്തുകേളനിലഭായനി  5000  തുറന്ന  കേനിണറുകേള  റതീചേഭാര്ജ്ജച്ച്
ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്  തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  വനിദലഭാലയങ്ങളനില് മഴെലവള്ള
സലാംഭരണലാം  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതച്ച്  ലക്ഷലമനിടച്ച്  ജലസഇൗഹൃദ  വനിദലഭാലയലാം
പദതനിയുലാം നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

(ബനി)  മണനിടച്ച്  മൂടനിയ  ജലകസഭാതസ്സുകേള,  പ്രകതലകേനിചച്ച്  കുളങ്ങള,  ജലഭാശയങ്ങള
എന്നനിവ അതതച്ച് പഞഭായത്തനിലന്റെ സഹഭായകത്തഭാലട പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി
ഹരനിത കകേരളലാം പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  കുഴെല്ക്കനിണര് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ  കനഭാഡല് ഏജനസനിയഭായനി
ഭൂജലവകുപച്ച് പ്രവര്ത്തനിക്കുന. സര്ക്കഭാര് വനിജ്ഞഭാപനലാം ലചേയനിട്ടുള്ള പ്രകദശങ്ങളനില്
കുഴെല്ക്കനിണര് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച് ഭൂജല അകതഭാറനിറനിയുലട ലപര്മനിറച്ച് ആവശലമഭാണച്ച്.
കകേരള ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ ചേടലാം 2011-ലല അദലഭായലാം 14, ചേടലാം 93(എ) അനുസരനിചച്ച്
കുഴെല്ക്കനിണറുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച്  അതതച്ച്  പഞഭായത്തനിലന്റെ  അനുമതനി  ആവശലമഭാണച്ച്.
പഞഭായത്തനില്നനിനലാം  ഇഇൗ  അനുമതനി  ലഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ഭൂജലവകുപനിലന്റെ  നനിരഭാകക്ഷപപത്രലാം
ആവശലമഭാണച്ച്.

(ഡനി)  ഭൂജലവകുപച്ച്  കുഴെല്ക്കനിണര്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്  നല്കേനിയ  അനുമതനി
സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള ജനില തനിരനിചച്ച് തഭാലഴെകചര്ക്കുന. 

തനിരുവനന്തെപുരലാം - 76

ലകേഭാലലാം - 90

പത്തനലാംതനിട - 14

ആലപ്പുഴെ - 76

കകേഭാടയലാം - 156

ഇടുക്കനി - 118

എറണഭാകുളലാം - 28
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തൃശ്ശൂര് -  129

പഭാലക്കഭാടച്ച് - 196

മലപ്പുറലാം - 55

കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് - 123

വയനഭാടച്ച് - 39

കേണ്ണൂര് - 29

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് - 359

കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം കനരനിടുന്നതനിനച്ച് നടപടനി

204 (973) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലാം  വരളചയനികലക്കച്ച്  നതീങ്ങുന്നതച്ച്  പരനിഗണനിചച്ച്  കുടനിലവള്ള
ക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കഭാന  എലന്തെഭാലക്ക  നടപടനികേളഭാണച്ച്  സസതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നലതന്നച്ച്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കുടനിലവള്ളത്തനിനഭായനി  സസന്തെലാം  സലത്തച്ച്  കുഴെല് കേനിണറുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന
ഏലതങനിലുലാം ഉകദലഭാഗസര്/ഓഫതീസനില് നനിനലാം അനുമതനി വഭാകങ്ങണതഭായനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കുഴെല്  കേനിണറുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച്  വലനിയ  തുകേ  ആവശലമഭായതനിനഭാല്,
ഇതനിനഭായനി സബ്സനിഡനി നല്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാലവര്ഷത്തനിലുണഭായ  കുറവച്ച്  പരനിഗണനിചച്ച്  വനിവനിധ  നദനികേളനിലല
ജലദഇൗര്ലഭലത്തനിനുള്ള  സഭാദലത  കേണക്കനിലലടുത്തച്ച്  തഭാലഴെപറയുന്ന  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

1. കസഭാതസ്സുകേളനില് തടയണ ലകേടനിയുലാം നതീര്ചഭാലുകേള നനിര്മ്മേനിച്ചുലാം
കൂടുതല് ജലലഭലത ഉറപ്പുവരുത്തുകേ.

2. ഇറനികഗഷന,  വവദദ്യുതനി  വകുപ്പുമഭായനി  സഹകേരനിചച്ച്  അവരുലട
ഉടമസതയനിലുള്ള  അണലക്കട്ടുകേളനിലല  ജലലാം  പരമഭാവധനി  കുടനിലവള്ള
ആവശലത്തനിനഭായനി  വനിവനിധ  കസഭാതസ്സുകേളനില്  ലഭലമഭാക്കഭാനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

798/2019
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3. അടനിക്കടനി ലതീക്കുമൂലലാം നഷ്ടലാം സലാംഭവനിക്കുന്ന വനിതരണ വലനുകേള മഭാറനി
പകേരലാം പുതനിയവ സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു
വരുന.  

4. ജലലഭലത  ഉള്ള  സലങ്ങളനില്  വപപച്ച്  വലന  ദതീര്ഘനിപനിചച്ച്
ജലലാം എത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

5. വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  കേനിണറുകേളനിലല  ലചേളനിയുലാം  മണ്ണുലാം  നതീക്കലാം
ലചേയച്ച്  പമ്പനിലാംഗച്ച്  കസഷനുകേളനില്  ജലലഭലത  ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന
തനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

6. റവനപ്യൂ, തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ   വകുപ്പുകേളുലട സഹകേരണകത്തഭാലട
ആവശലമഭായ  സലങ്ങളനില്  കേനികയഭാസ്കുകേള  സഭാപനിചച്ച്  ടഭാങറുകേള
മുകഖന പരമഭാവധനി ശുദജല വനിതരണ സഇൗകേരലലാം ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനച്ച്
നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

7. പമ്പനിലാംഗച്ച്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കകേടുവന്ന പമ്പച്ച്
ലസറകേളുലട അറകുറ പണനികേള സമയബനനിതമഭായനി നടത്തുന്നതനിനുലാം
കൂടുതല്  പമ്പനിലാംഗച്ച്  ആവശലമഭാലണങനില്  അഡതീഷണല്  ഷനിഫ്റ്റുകേള
ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

8. ആവശലമഭാകുന്നപക്ഷലാം  വഭാല്വകേള  നനിയനനിചച്ച്  കേരുതല്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുന. 

9. ജലശുദതീകേരണശഭാലകേളുലട  സഭാപനിതകശഷനി  പൂര്ണമഭായനി
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ആവശലമഭായ  പുനരുദഭാരണ  പ്രവൃത്തനികേള
നടപനിലഭാക്കനി ശുദജല ലഭലത ഉറപഭാക്കുലാം. 

10. നനിയമവനിരുദമഭായനി  ജലലാം  കചേഭാര്ത്തുന്നതുലാം  അനധനികൃത  ഉപകയഭാഗവലാം
മറലാം  കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നതനിനുലാം  ആന്റെനി  വഭാടര്  ലതഫച്ച്  സസഭാഡനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തനലാം ഉപകയഭാഗലപടുത്തുകേയുലാം നനിയമഭാനുസൃതമഭായ നടപടനികേള
വകേലക്കഭാള്ളുകേയുലാം ലചേയ്യുന.

11. പ്രതനിമഭാസലാം  50  കേനികലഭാലനിററനിനച്ച്  മുകേളനില്  ഉപകഭഭാഗലാം  കേണക്കഭാക്കുന്ന
പുതനിയ  കേണക്ഷനുകേള  നല്കുന്നതനിനച്ച്  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  നനിയനണലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  

12. നനിലവനില്  കൂടുതലഭായനി  ജലലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  വലഭാവസഭായനികേ
വഭാണനിജല  കേണക്ഷനുകേളനില്  ഉപകഭഭാഗത്തനിനച്ച്  നനിയനണലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.
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13. ജലശുദതീകേരണശഭാലകേളനില്  ബഭാക്കച്ച്  വഭാഷനിലാംഗച്ച്  ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന ജലത്തനിലന്റെ അളവച്ച് കേഴെനിയുന്നത്ര നനിയനനിക്കുനണച്ച്. 

14. വളലര  കേഭാലമഭായനി  കകേടഭായ  വഭാടര്  മതീറര്  മഭാറനിവയഭാത്ത
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കച്ച് കേണക്ഷന  വനികച്ഛേദനിക്കുവഭാന  കനഭാടതീസച്ച്
നല്കുകേയുലാം തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയുലാം ലചേയ്യുന. 

കമല്പറഞ  നടപടനികേള  കൂടഭാലത  വരളച  സലാംബനനിച  സനിതനിഗതനികേള
നനിരന്തെരലാം  വനിലയനിരുത്തനി  കവണ  പരനിഹഭാര  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനണച്ച്.  ഇതനിനകേലാം
കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്,  തൃശ്ശൂര്,  എറണഭാകുളലാം,  തനിരുവനന്തെപുരലാം എന്നതീ സലങ്ങളനില് വചച്ച്
കമഖലഭാടനിസഭാനത്തനില് വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനിലല ഉകദലഭാഗസരുലട കയഭാഗലാം  വനിളനിചച്ച്
വരളച  സലാംബനനിചച്ച്  വനിശദമഭായ  അവകലഭാകേന  കയഭാഗങ്ങള  നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  പ്രസ്തുത
കയഭാഗത്തനില്  തതീരുമഭാനനിച  കേഭാരലങ്ങളുലട  പുകരഭാഗതനി  വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനച്ച്
വതീഡനികയഭാ കകേഭാണ്ഫറനസനിലാംഗച്ച് വഴെനി അവകലഭാകേനവലാം നടത്തനിയനിരുന.

സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവച്ച്   ജനി.ഒ(ആര്റനി.)  നമ്പര്  318/2017/ഫനിന  തതീയതനി
13-1-2017  പ്രകേഭാരലാം  1240.33  ലക്ഷലാം രൂപ രഭാജതീവച്ച് ഗഭാനനി പദതനിയനില്ലപടുത്തനി
വരളചഭാ ദുരനിതഭാശസഭാസ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  ഭൂജലവകുപനിനച്ച്  അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.
5505 വകേ പമ്പുകേളുലട അറകുറപണനികേളുലാം 585 ലചേറുകേനിട കുടനിലവള്ള പദതനികേളുലട
നവതീകേരണത്തനിനുമുള്ള ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനില്  2163  വകേപമ്പുകേളുലട
അറകുറപണനികേളുലാം 70 ലചേറുകേനിട കുടനിലവള്ള പദതനികേളുലട നവതീകേരണവലാം ഇതുവലര
വനിവനിധ  ജനിലകേളനില്  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  31-10-2016-ലല  42830/ലകേ3/2016/
ഡനി.എലാം.ഡനി.  നമ്പര്  പരനിപത്രലാം  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനത്തച്ച്  വരളചഭാ  പ്രതനികരഭാധ
പ്രതനികേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുന്നതനിനച്ച്  മഭാര്ഗ്ഗ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പുറലപടുവനിചനിരുന.
പ്രസ്തുത  മഭാര്ഗ്ഗ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ജല  ഉപകയഭാഗത്തനിലന്റെ  മുനഗണനഭാക്രമലാം,  ജലലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനച്ച്  സസതീകേരനികക്കണ  മുന  കേരുതലുകേള  എന്നനിവ  സലാംബനനിചച്ച്
വലക്തമഭായ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്മഭാര്ക്കുലാം  ബനലപട  വകുപ്പുകേളക്കുലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. കകേരള സലാംസഭാന ജലവനിതരണ നനിയമലാം 2008 Sec 38 A(2), 46
(B), 52(A), 61(A)  എന്നനിവ പഭാലനിക്കുന്നതനിനുലാം ഇതച്ച് നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച് റവനപ്യൂ,
കപഭാലതീസച്ച്,  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണലാം,  കകേരള  ജല  അകതഭാറനിറനി  എന്നതീ  വകുപ്പുകേളനില്
നനിനള്ള ഉകദലഭാഗസലര ഉളലപടുത്തനി പരനികശഭാധനഭാ ടതീമനിലന നനികയഭാഗനിക്കുന്നതനിനച്ച്
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  കുഴെല്ക്കനിണര്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ  കനഭാഡല്
ഏജനസനിയഭായനി ഭൂജലവകുപച്ച് പ്രവര്ത്തനിക്കുന. സര്ക്കഭാര് വനിജ്ഞഭാപനലാം ലചേയനിട്ടുള്ള
പ്രകദശങ്ങളനില് കുഴെല്ക്കനിണര് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച് ഭൂജല അകതഭാറനിറനിയുലട ലപര്മനിറച്ച്
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ആവശലമഭാണച്ച്.  കകേരള  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ  ചേടലാം  2011-ലല  അദലഭായലാം  14,  ചേടലാം
93(എ)  അനുസരനിചച്ച്  കുഴെല്ക്കനിണറുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച്  അതതച്ച്  പഞഭായത്തനിലന്റെ
അനുമതനി  ആവശലമഭാണച്ച്.  പഞഭായത്തനില്  നനിനലാം ഇഇൗ അനുമതനി  ലഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്
ഭൂജല വകുപനിലന്റെ നനിരഭാകക്ഷപ പത്രലാം ആവശലമഭാണച്ച്.

(സനി)  ഭൂജലവകുപനില്  അകപക്ഷനിക്കുന്ന  ലചേറുകേനിട  നഭാമമഭാത്ര  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്
ഭൂജല  സര്കവ  നടത്തനി  ഡ്രനിലനിലാംഗച്ച്  ചേഭാര്ജ്ജനിലന്റെ  50  ശതമഭാനലാം  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്
കുഴെല്ക്കനിണറുകേള  നനിര്മ്മേനിചച്ച്  നല്കുനണച്ച്.  ലചേറുകേനിട  നഭാമമഭാത്ര  കേര്ഷകേര്
പ്രകദശലത്ത കൃഷനി ഓഫതീസറുലട സഭാക്ഷലപത്രലാം ഇതനിനഭായനി ഹഭാജരഭാകക്കണതുണച്ച്. 

പുതുകശരനിയനിലല മദലനനിര്മ്മേഭാണ കേമ്പനനികേള ലവള്ളലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനില്
നനിയനണലാം

205 (974) ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

രൂക്ഷമഭായ  വരളച  കനരനിടുന്ന  പഭാലക്കഭാടച്ച്  പുതുകശരനിയനില്,  മദലനനിര്മ്മേഭാണ
കേമ്പനനികേളക്കച്ച് ലവള്ളലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനില് നനിയനണലാം ഏര്ലപടുത്തനി ഉത്തരവച്ച്
പുറലപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഡനിസനിക്ടച്ച് ഡനിസഭാസര് മഭാകനജച്ച് ലമന്റെച്ച് അകതഭാറനിറനിയുലട തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം മദല
നനിര്മ്മേഭാണ  കേമ്പനനികേളക്കച്ച്  നല്കേനിയനിരുന്ന  ലവള്ളത്തനിലന്റെ  അളവനില്  2017
ലഫബ്രുവരനി ഒന്നഭാലാം തതീയതനി മുതല് 75 ശതമഭാനലാം കുറവച്ച് ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

മഴെലഭലതക്കുറവലാം കേഭാലഭാവസഭാ വലതനിയഭാനവലാംമൂലമുള്ള കേടുത്ത വരളച

206 (975) ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജച്ച് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  മഴെലഭലതക്കുറവച്ച്,  കേഭാലഭാവസഭാ വലതനിയഭാനലാം  എന്നനിവ
കേഭാരണമുണഭായനിട്ടുള്ള കേടുത്ത വരളചലയ കനരനിടുന്നതനിനച്ച്  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുനലണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  വരുലാം  വര്ഷങ്ങളനില്  സനിതനി  ഇതനികനക്കഭാള  രൂക്ഷമഭാകേഭാന
സഭാധലതയുള്ളതനിനഭാല് ജല  സലാംരക്ഷണത്തനിനച്ച്  ആവശലമഭായ  മു നകേരുതലുകേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ജല  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  എലന്തെലഭാലാം  ഹ്രസസകേഭാല  ദതീര്ഘകേഭാല
പദതനികേളഭാണച്ച് നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച് ; വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ-സനി) സലാംസഭാനത്തച്ച് മഴെലഭലതക്കുറവച്ച്, കേഭാലഭാവസഭാ വലതനിയഭാനലാം എന്നനിവ
കേഭാരണമുണഭായനിട്ടുള്ള കേടുത്ത വരളചലയ കനരനിടുന്നതനിനുലാം  വരുലാംവര്ഷങ്ങളനില് ഉണഭാകേഭാന
സഭാധലതയുള്ള  വരളച  തടയുന്നതനിനുമഭായനി  നനിലവനിലുള്ള  ജലകസഭാതസ്സുകേളുലട
നവതീകേരണവലാം  ശുദതീകേരണവലാം  ലക്ഷലമനിട്ടുലകേഭാണച്ച്  ജലകസചേന  വകുപച്ച്  ഹരനിത
കകേരളലാം  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന.  പ്രഭാകദശനികേ  തലത്തനില്  ജലകസചേനത്തനിനുലാം
കുടനിലവള്ള  വനിതരണത്തനിനുലാം  ഉതകുന്ന  ഒരു  പുതനിയ  ജല  ഉപകയഭാഗ  സലാംസഭാരലാം
രൂപലപടുത്തുന്നതനിനഭാണച്ച്  ഹരനിതകകേരളലാം  പദതനി ഉഇൗന്നല് നല്കുന്നതച്ച്.  ഇതനിലന്റെ
ആദലഘടമഭായനി  320  കകേഭാടനി  രൂപ  ലചേലവനില്  ഏകേകദശലാം  9453  കുളങ്ങള
നവതീകേരനിക്കഭാനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.  ഇതനുസരനിചച്ച് കുളങ്ങളനിലല മഭാലനിനലലാം,  ലചേളനി,
പഭായല്  ഇവ  നതീക്കലാംലചേയച്ച്  അവയുലട  സലാംഭരണകശഷനി  വര്ദനിപനിചച്ച്  കേഭാര്ഷനികേഭാ
വശലങ്ങളക്കുലാം  മറച്ച്  പഭാരനിസനിതനികേ  ധര്മ്മേങ്ങളക്കുലാം  ജലലഭലത  ഉറപഭാക്കഭാന
സഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  ജലകസചേന വകുപനിലന്റെ കനതൃതസത്തനില് കദശതീയ ലതഭാഴെനിലുറപച്ച്
പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  ജനിലഭാ  ഭരണകൂടലാം  മുകഖനയഭാണച്ച്  പ്രവൃത്തനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച്.
ഇതനിനഭായുള്ള  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  ജനിലഭാ  ഭരണഭാധനികേഭാരനികേളക്കച്ച്  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  കുടനിലവള്ള
ലഭലത  ഉറപഭാക്കുകേ,  കേഭാര്ഷനികേഭാവശലങ്ങളക്കുലാം  പഭാരനിസനിതനികേ  ധര്മ്മേങ്ങളക്കഭാവശലമഭായ
ജലലാം  ലഭലമഭാക്കുകേ  എന്നതീ  ഉകദ്ദേശല  ലക്ഷലങ്ങകളഭാലട  തടയണകേള/വനി.സനി.ബനി/
ആര്.സനി.ബനി.-കേള എന്നനിവ വനിവനിധ  പദതനികേളനിലുളലപടുത്തനി  നടപഭാക്കനിവരുന.
പൂര്ത്തതീകേരനിച തടയണകേള/ വനി.സനി.ബനി/  ആര്.സനി.ബനി.-കേള ഇവയനില് ഷടര് ഇടച്ച്
ലവള്ളലാം സലാംഭരനിചനിട്ടുണച്ച്.  നദനികേളനികലയച്ച്  കേടലനില് നനിനലാം  ഉലപ്പുവള്ളലാം കേയറുന്നതച്ച്
തടയുന്നതനിനഭായനി  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  വനിവനിധ   ജനിലകേളനിലഭായനി  56
പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച്  251.50  ലക്ഷലാം രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത
ഇവയുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  വനിവനിധ  ഘടങ്ങളനിലഭായനി  പുകരഭാഗമനിക്കുന.  ഇതുവഴെനി  ഒരു
പരനിധനിവലര കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച് സഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

കേഭാകവരനി നദതീജല വടബപ്യൂണല് വയനഭാടച്ച് ജനിലയനിലല കേബനനി കബസനിനനിലല
പദതനികേളക്കഭായനി അനുവദനിച ജലത്തനിലന്റെ വനിഹനിതലാം ഉപകയഭാഗലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി പഭാന
സതീമനില്  ഉളലപടുത്തനി  35  കകേഭാടനി  രൂപ  ലചേലവനില്  24  ലചേക്കച്ച്ഡഭാമുകേള,  ഒരു
ലറഗുകലറര്  എന്നനിവ  നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  കൂടഭാലത  നബഭാര്ഡച്ച്
ധനസഹഭായകത്തഭാലട ഏകേകദശലാം  100  കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവനില് തടയണകേളുലടയുലാം
ലറഗുകലററുകേളുലടയുലാം പ്രവൃത്തനികേള ഏലറടുത്തച്ച് നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്. കേഭാലവര്ഷത്തനിലുണഭായ
കുറവച്ച്  പരനിഗണനിചച്ച്  വനിവനിധ  നദനികേളനിലല  ജലദഇൗര്ലഭലത്തനിനുള്ള  സഭാദലത
കേണക്കനിലലടുത്തച്ച്  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം  കനരനിടഭാന  കകേരള  ജല  അകതഭാറനിറനി
തഭാലഴെപറയുന്ന നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.
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1. കസഭാതസ്സുകേളനില്  തടയണ ലകേടനിയുലാം  നതീര്ചഭാലുകേള  നനിര്മ്മേനിച്ചുലാം   ജലലഭലത
ഉറപ്പുവരുത്തുന.

2. ഇറനികഗഷന, വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമഭായനി സഹകേരനിചച്ച് അവരുലട ഉടമസതയനിലുള്ള
അണലക്കട്ടുകേളനിലല  ജലലാം  പരമഭാവധനി  കുടനിലവള്ള ആവശലത്തനിനഭായനി
വനിവനിധ കസഭാതസ്സുകേളനില് ലഭലമഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  

3. അടനിക്കടനി ലതീക്കുമൂലലാം ജലനഷ്ടലാം സലാംഭവനിക്കുന്ന വനിതരണ വലനുകേള
മഭാറനി  പകേരലാം  പുതനിയവ  സഭാപനിക്കുന്ന  പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച്  മുനഗണന
നല്കേനി ഘടലാംഘടമഭായനി നടപഭാക്കനിവരുന.  

4. ജലലഭലത  ഉള്ള  സലങ്ങളനില്  വപപച്ച്  വലന  ദതീര്ഘനിപനിചച്ച്  ജലലാം
എത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

5. വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  കേനിണറുകേളനിലല  ലചേളനിയുലാം  മണ്ണുലാം  നതീക്കലാം  ലചേയച്ച്
പമ്പനിലാംഗച്ച് കസഷനുകേളനില് ജലലഭലത ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുള്ള പ്രവൃത്തനികേള
നടപഭാക്കുന. 

6. തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള  റവനപ്യൂ  വകുപനിലന്റെ   സഹകേരണകത്തഭാലട
കേനികയഭാസ്കുകേള വഴെനി ജലവനിതരണലാം നടത്തുന്ന സലങ്ങളനികലയച്ച് ആവശലമഭായ
കുടനിലവള്ളലാം  ജല  അകതഭാറനിറനിയുലട  വനിവനിധ  പദതനികേളനില്  നനിനലാം
നല്കുന്നതഭാണച്ച്. 

7. പമ്പനിലാംഗച്ച്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കകേടുവന്ന  പമ്പച്ച്
ലസറകേളുലട അറകുറപണനികേള സമയബനനിതമഭായനി നടത്തുന. 

8. കൂടുതല്  പമ്പനിലാംഗച്ച്  ആവശലമഭായ  സലങ്ങളനില്  അഡതീഷണല്  ഷനിഫ്റ്റുകേള
ഏര്ലപടുത്തുനണച്ച്. 

9. ആവശലമഭാകുന്ന  സലങ്ങളനില്  വഭാല്വകേള  നനിയനനിചച്ച്  സഭാധലമഭായ
അളവനില് എലഭാവര്ക്കുലാം ജലലഭലത ഉറപഭാക്കുന. 

10. ജലശുദതീകേരണശഭാലകേളുലട  സഭാപനിതകശഷനി  പൂര്ണമഭായനി  ഉപകയഭാ
ഗനിക്കുന്നതനിനച്ച് ആവശലമഭായ പുനരുദഭാരണ പ്രവൃത്തനികേള നടപനിലഭാക്കനി
ശുദജല ലഭലത ഉറപഭാക്കുനണച്ച്. 

11. നനിയമവനിരുദമഭായനി  ജലലാം  കചേഭാര്ത്തുന്നതുലാം അനധനികൃത ഉപകയഭാഗവലാം
മറലാം  കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നതനിനുലാം  ആന്റെനി  വഭാടര്  ലതഫച്ച്  സസഭാഡനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം
ഉപകയഭാഗലപടുത്തുകേയുലാം  നനിയമഭാനുസൃത  നടപടനികേള  വകേലക്കഭാള്ളുകേയുലാം
ലചേയ്യുന.
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12. പ്രതനിമഭാസലാം  50  കേനികലഭാലനിററനിനച്ച്  മുകേളനില് ഉപകഭഭാഗലാം കേണക്കഭാക്കുന്ന
പുതനിയ  കേണക്ഷനുകേള  നല്കുന്നതനിനച്ച്  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  നനിയനണലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  

 13. നനിലവനില്  കൂടുതലഭായനി  ജലലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  വലഭാവസഭായനികേ  വഭാണനിജല
കേണക്ഷനുകേളനില് ഉപകഭഭാഗത്തനിനച്ച് നനിയനണലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

14. ജലശുദതീകേരണ  ശഭാലകേളനില്  ബഭാക്കച്ച്  വഭാഷനിലാംഗച്ച്  ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന ജലത്തനിലന്റെ അളവച്ച് കേഴെനിയുന്നത്ര നനിയനനിക്കുനണച്ച്. 

കമല്പറഞ  നടപടനികേള  കൂടഭാലത  വരളച  സലാംബനനിച  സനിതനിഗതനികേള
നനിരന്തെരലാം  വനിലയനിരുത്തനി  കവണ  പരനിഹഭാര  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനണച്ച്.  ഇതനിനകേലാം
കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്,  തൃശ്ശൂര്,  എറണഭാകുളലാം,  തനിരുവനന്തെപുരലാം എന്നതീ സലങ്ങളനില് വചച്ച്
കമഖലഭാടനിസഭാനത്തനില് സര്ക്കഭാര് വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനിലല ഉകദലഭാഗസരുലട കയഭാഗലാം
വനിളനിചച്ച്  വരളച  സലാംബനനിചച്ച്  വനിശദമഭായ  അവകലഭാകേന  കയഭാഗങ്ങള  നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.
പ്രസസ്തുത കയഭാഗത്തനില് തതീരുമഭാനനിച കേഭാരലങ്ങളുലട പുകരഭാഗതനി വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനച്ച്
വതീഡനികയഭാ കകേഭാണ്ഫറനസനിലാംഗച്ച് വഴെനി അവകലഭാകേനവലാം നടത്തനിയനിരുന.  മഴെലവള്ള
സലാംരക്ഷണത്തനിലൂലട  കേനിണറുകേള,  കുളങ്ങള  ഉളലപലടയുള്ള  ഗഭാര്ഹനികേ  കസഭാതസ്സുകേള
പുഷ്ടനിലപടുത്തഭാവന്നതുമഭാണച്ച്.

സലാംസഭാനത്തച്ച്  രൂക്ഷമഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന  വരളച  കനരനിടുന്നതനിനച്ച്  ഭൂജല
വകുപച്ച്  രഭാജതീവച്ച്  ഗഭാനനി  പദതനിയനില്ലപടുത്തനി  വരളചഭാദുരനിതഭാശസഭാസ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടത്തനിവരുന.  വകേപമ്പുകേളുലട  അറകുറപണനികേളുലാം  ഹഭാന്റെച്ച്  പമ്പുകേളുലട  അറകുറപണനികേളുലാം
ലചേറുകേനിട  കുടനിലവള്ള  പദതനികേളുലട  നവതീകേരണവലാം  കുഴെല്ക്കനിണര് നനിര്മ്മേഭാണവലാം
ഇതനില്  ഉളലപടുന.  ഭൂജല  വകുപച്ച്  ഭൂജലസലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം  കൃത്രനിമ  ഭൂജല
സലാംകപഭാഷണത്തനിനുമഭായനി  "ഭൂജല സലാംരക്ഷണവലാം ഭൂജല സലാംകപഭാഷണവലാം” എന്ന
പദതനി  ഭൂജലനനിരപച്ച്  ഉയര്ത്തുന്നതനിനഭായനി  നടപഭാക്കനിവരുന.  കൃത്രനിമ  ഭൂജല
സലാംകപഭാഷണലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ശഭാസതീയമഭായനി സഭാനനനിര്ണയലാം
നടത്തനി  തടയണകേള,  അടനിയണകേള,  മഴെക്കുഴെനികേള  നനിര്മ്മേനിച്ചുലാം  തുറന്ന
കേനിണറുകേളുലടയുലാം  കുഴെല്  കേനിണറുകേളുലടയുലാം  സലാംകപഭാഷണലാം  എന്നനിവ  വഴെനി  ഭൂജല
സലാംരക്ഷണത്തനിനുള്ള  മുനകേരുതലുകേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഭൂജല  വകുപച്ച്  കൃത്രനിമ
ഭൂജലസലാംകപഭാഷണ  പദതനി  ഭൂജലസലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് 40 ലക്ഷലാം രൂപ  "ഭൂജല സലാംരക്ഷണവലാം കൃത്രനിമ
ഭൂജല  സലാംകപഭാഷണവലാം”  എന്ന  പദതനിക്കഭായനി  4702-00-102-97  എന്ന
ശതീര്ഷകേത്തനില് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  തടയണകേള,  അടനിയണകേള,  തുറന്ന കേനിണര്,
കുഴെല്  കേനിണര്  വഴെനിയുള്ള  ഭൂജലസലാംകപഭാഷണലാം  എന്നനിവ  ഇഇൗ  പദതനിയനിലൂലട
വനിഭഭാവനലാം  ലചേയ്യുന.  ഇതനില്  10  തുറന്ന  കേനിണര്  റതീ-ചേഭാര്ജ്ജനിലാംഗച്ച്  പദതനി  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു
കേഴെനിഞ്ഞു.  41  പദതനികേളക്കുള്ള  ഭരണഭാനുമഭാതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  പ്രവൃത്തനികേള
വനിവനിധ ജനിലകേളനില് പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.
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കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കഭാന ജലനനിധനിയുലട പഞഭായത്തുകേളനില് കസഭാതസ്സുകേള
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  ജലലാം  ദുരുപകയഭാഗലാം  ലചേയഭാതനിരനിക്കഭാനുലാം  പമ്പനിലാംഗച്ച്  സമയലാം
കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം  ജലലാം  അനഭാവശലമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാനുമുള്ള  പ്രചേരണ
പരനിപഭാടനികേളുലാം  കബഭാധവത്ക്കരണ  ക്ലഭാസ്സുകേളുലാം  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  ജലനനിധനി
പദതനിയനിനകേതീഴെനില് ജലസലാംരക്ഷണത്തനിനച്ച് ഭൂഗര്ഭജല പരനികപഭാഷണലാം, റൂഫച്ച് വഭാടര്
ഹഭാര്ലവസനിലാംഗച്ച്,  കേനിണര്  റതീ-ചേഭാര്ജച്ച്,  ലചേക്കച്ച്  ഡഭാലാം  ലവര്ടനിക്കനിള  കക്രഭാസച്ച്  ബഭാര്,
മണനിനടനിയനില്  തടയണകേള,  മണ്ണുസലാംരക്ഷണലാം,  കുളങ്ങളുലട  സലാംരക്ഷണലാം  ഇവലയലഭാലാം
നടപനിലഭാക്കനിവരുന. വരുലാംവര്ഷങ്ങളനിലുലാം കമല്പറഞ ജലസലാംരക്ഷണ പദതനികേള
പ്രകയഭാജനലപടുന്ന രതീതനിയനിലഭാണച്ച് ജലനനിധനി പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച്.
ജലനനിധനി  പദതനികേളുലടയുലാം  അവയുലട ജലകസഭാതസ്സുകേളുലടയുലാം  ജലസരക്ഷ ഉറപ്പു
വരുത്തുവഭാന ഇവ സഹഭായകേരമഭാണച്ച്. 

മതീറര് റതീഡര്മഭാര് നടത്തുന്ന പരനികശഭാധന ഓവര്ലചേക്കച്ച് ലചേയഭാന സലാംവനിധഭാനലാം

207 (976) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയനിലല  മതീറര്  റതീഡര്മഭാര്  നടത്തുന്ന  പരനികശഭാധന
ശരനിയഭാലണനലാം  സതലസനമഭാലണനലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനച്ച്  നനിലവനില്  ഓവർ
ലചേക്കനിലാംഗച്ച് സലാംവനിധഭാനമുകണഭാ എന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  സലാംവനിധഭാനമനിലലങനില്  ഓവർ  ലചേക്കനിങച്ച്  സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ലപടുത്തുകമഭാലയന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഫഭാറകേള, വനകേനിട സഭാപനങ്ങള എന്നനിവയച്ച് കുടനിലവള്ളലാം വനിതരണലാം
ലചേയ  റതീഡനിലാംഗച്ച്  എങനിലുലാം  ഓവര്  ലചേക്കച്ച്  ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഉകണഭാ;
എങനില്  ഇവയനില്  ക്രമകക്കടുകേള  നടക്കുന്നതഭായനി  ഓവര്ലചേക്കച്ച്  കവളയനില്
കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ എന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ഉണച്ച്.  മതീറര് റതീഡര്മഭാര് എടുക്കുന്ന റതീഡനിലാംഗുകേളനില് കുറഞതച്ച്  10
ശതമഭാനലമങനിലുലാം  മതീറര്  ഇനലസക്ടര്മഭാര്  ഓവര്  ലചേക്കനിലാംഗച്ച്  നടത്തനി  അസനിസന്റെച്ച്
എഞനിനതീയര്ക്കച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്  നല്കേഭാറുണച്ച്.  ചേനില  വനകേനിട  സഭാപനങ്ങളനിലുലാം
ഫഭാറകേളനിലുലാം ക്രമകക്കടുകേള നടക്കുന്നതഭായനി ശദയനില്ലപടുകേയുലാം അവര്ലക്കതനിലര
നനിയമനടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണച്ച്. 
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ഇടലക്കഭാചനി പഭാമ്പഭായനിമൂലയനിലല ഭൂതല ജല സലാംഭരണനിയുലാം പമ്പച്ച്ഹഇൗസലാം

208 (977) ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസച്ച് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനിലല  ഇടലക്കഭാചനി  പഭാമ്പഭായനിമൂലയനില്  15  ലക്ഷലാം
ലനിറര്  കശഷനിയുള്ള  ഭൂതല  ജല  സലാംഭരണനിയുലാം  പമ്പച്ച്  ഹഇൗസലാം  സഭാപനിക്കുന്ന
പ്രവൃത്തനിയുലട മണച്ച് പരനികശഭാധന എന്നഭാണച്ച് പൂര്ത്തതീകേരനിചതച്ച്;

(ബനി)  മണച്ച്  പരനികശഭാധന  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുലാം  ഡനിലലസനുലാം  എസനികമറലാം
തയഭാറഭാക്കുന്നതനില് കനരനിടുന്ന കേഭാലതഭാമസത്തനിനച്ച് കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചച്ച്  ഇഇൗ  പ്രവൃത്തനിയുലട  ലടണര്
എന്നകത്തക്കച്ച് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുലമന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 19-8-2016-ല് പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

(ബനി)  മണച്ച്  പരനികശഭാധനഭാ  റനികപഭാര്ടച്ച്  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയുലട  ഡനിവസന
വനിലാംഗച്ച്  ആയ  WASCON-നച്ച്  സമര്പനിചതനുസരനിചച്ച്  ഡനിവസന  15-2-2017-ല്
കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയനില്  ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  എന്നഭാല്  വപല്  ഫഇൗകണഷന
ആവശലമഭായനിരുന്നതനിനഭാല്  മണച്ച്  പരനികശഭാധനഭാ  റനികപഭാര്ടച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  പ്രകതലകേ
ഡനിവസനുലാം  കഡ്രഭായനിലാംഗുലാം  ആയതനുസരനിച്ചുള്ള  എസനികമറലാം  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി
തയഭാറഭാക്കനിവരുന.

(സനി)  2017  ഏപ്രനില്  മഭാസലാം  പകുതനികയഭാലട  ലടണര്  നടപടനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച് ലക്ഷലമനിടുന. 

കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയനിലല ലപനഷന പരനിഷ്കരണലാം

209 (978) ശതീ  .    അനൂപച്ച്  കജക്കബച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സര്ക്കഭാര്  സര്വതീസനിലല  ലപനഷന  പരനിഷ്ക്കരണലാം  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയനില്
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങനില്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  അടനിയന്തെര  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  നടത്തനിയ  ശമ്പള
പരനിഷ്കരണലത്ത  തുടര്ന്നച്ച്  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയനിലല  ലപനഷന  പരനിഷ്കരണവലാം
ധനകേഭാരലവകുപച്ച് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.
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കദശതീയ ഗഭാമതീണ കുടനിലവള്ള പദതനിയുലട പ്രവര്ത്തനലാം

210 (979) ശതീ  .    കമഭാനസച്ച്  കജഭാസഫച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കദശതീയ ഗഭാമതീണ കുടനിലവള്ള പദതനിയുലട (NRDWP) 2014-15, 2015-
16,  2016-17  വര്ഷങ്ങളനിലല  കകേന്ദ്രവനിഹനിതലാം  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപയഭാലണന്നച്ച്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയുലട  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  ബനില്ലുകേളഭാണച്ച്  വഭാടര്
അകതഭാറനിറനിയനില്  കുടനിശനികേയഭായുള്ളലതനലാം  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  പ്രവൃത്തനികേളഭാണച്ച്
ഇകപഭാള  നടന  ലകേഭാണനിരനിക്കുന്നലതനലാം  ഇതനില്  എത്ര  പണനികേള  മുടങ്ങനി
കേനിടക്കുനലവനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ലപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്,  ജല  വനിഭവ  വകുപ്പുകേളനിലല  ബനില്  ഡനിസഇൗണനിലാംഗച്ച്
സമ്പ്രദഭായലാം  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയനിലുലാം  നടപഭാക്കഭാന  ശമലാം  നടത്തുകമഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;

(ഡനി)  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയുലട  കുടനിശനികേ  തതീര്ക്കുന്നതനിനച്ച്  ആവശലമഭായ
സലാംസഭാന വനിഹനിതലാം ഉടന നല്കേഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  കദശതീയ  ഗഭാമതീണ  കുടനിലവള്ള  പദതനിയുലട  (NRDWP)  മുന  വര്ഷങ്ങളനില്
കകേന്ദ്രവനിഹനിതമഭായനി കേനിടനിയ തുകേ ചുവലട കചേര്ക്കുന. 

വര്ഷലാം കകേഭാടനി രൂപ

2014-15 119.55

2015-16 45.28

2016-17 37.33

(ബനി)  1-9-2015  മുതല്  31-12-2016  വലര  245  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  ബനില്ലുകേളഭാണച്ച്
പ്രസ്തുത (NRDWP) പദതനിയനില് കുടനിശനികേയഭായുള്ളതച്ച്. ഇതനില് ഉളലപട 2075.40
കകേഭാടനി  രൂപയുലട  പണനികേളഭാണച്ച്  ഇകപഭാള  നടനലകേഭാണനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  34
പദതനികേളുലട പണനികേള മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന.

(സനി) നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില.

(ഡനി)  കമല്പറഞ പദതനികേളക്കഭായുള്ള  2016-17  ബഡ്ജറനിലല വനിഹനിതലാം
സര്ക്കഭാര് പൂര്ണമഭായനി വനിതരണലാം ലചേയ.
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ജലനനിധനി പദതനി

211  (980)  ശതീ  .    കമഭാനസച്ച്  കജഭാസഫച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജലനനിധനി  പദതനി  വഴെനി  നടപനിലഭാക്കനിയ  ശുദജല  വനിതരണ  പദതനിയനിലുള്ള
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില് നനിനലാം അമനിത ചേഭാര്ജച്ച് ഈടഭാക്കുന്നതു സലാംബനനിചച്ച് കേടപഭാമറലാം
ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച്  പ്രസനിഡന്റെച്ച്  സമര്പനിച  12-7-2016-ലല  നനികവദനത്തനില്  സസതീകേരനിച
നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതു സലാംബനനിചച്ച്  ഫയല് നമ്പര്  WS  B2/145/16  പ്രകേഭാരലാം  കകേരള
റൂറല്  വഭാടര്  സവപ  ആന്റെച്ച്  സഭാനനികടഷന  ഏജനസനി  സര്ക്കഭാരനിനച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്
സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില് ആയതനിലന്റെ പകേർപച്ച് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  പ്രസ്തുത  നനികവദനത്തനികന്മല്  30-11-2016-നച്ച്  ജലനനിധനി  എക്സൈനികേപ്യൂടതീവച്ച്
ഡയറക്ടകറഭാടച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് ആവശലലപടനിട്ടുണച്ച്. റനികപഭാര്ടച്ച് ലഭലമഭായനിടനില.

ലകേഭാചനി കകേഭാര്പകറഷനനിലല ശുദജലക്ഷഭാമലാം

212 (981)  ശതീ  .    കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലകേഭാചനി കകേഭാര്പകറഷനനിലല ഇടലക്കഭാചനി 13, 14, 15, 16 വഭാര്ഡുകേളനിലല
ശുദജലക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായുളള  275  ലക്ഷലാം രൂപയുലട അരൂര് പഭാലലാം
മുതല് പഭാമ്പഭായനിമൂല വലര വപപച്ച് സഭാപനിക്കുന്ന പ്രവൃത്തനി ലടണര് ലചേയ്യുന്നതനില്
കനരനിടുന്ന കേഭാലതഭാമസത്തനിനച്ച് കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതുസലാംബനനിച  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഈ  പ്രവൃത്തനി
എന്നകത്തക്കച്ച് ആരലാംഭനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുലമന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ലകേഭാചനി  കകേഭാര്പകറഷനനിലല  ഇടലക്കഭാചനി  13,  14,  15,  16
വഭാര്ഡുകേളനിലല  ശുദജലക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  അരൂര്പഭാലലാം  മുതല്
പഭാമ്പഭായനിമൂല വലര വപപച്ച് സഭാപനിക്കുന്ന പ്രവൃത്തനിയനില് അരൂര് പൂജപ്പുര ജലാംഗ്ഷന
മുതല് ഇടലക്കഭാചനി പഭാലലാം വലരയുള്ള 300 ലക്ഷലാം രൂപയുലട ഒന്നഭാലാം ഭഭാഗലാം പ്രവൃത്തനി
21-2-2017-നച്ച് ആരലാംഭനിച്ചു. ഇടലക്കഭാചനി പഭാലലാം മുതല് പഭാമ്പഭായനിമൂലവലരയുള്ള 2700
മതീററനില് (രണഭാലാം ഭഭാഗലാം) 1050 മതീറര് നതീളത്തനിലുള്ള 450 mm D1 K9 വപപ്പുലാം 650
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മതീറര്  നതീളത്തനിലുള്ള  500  mm  HDPE  വപപ്പുലാം  സഭാപനിക്കുന്ന  495  ലക്ഷലാം
രൂപയ്ക്കുള്ള ദര്ഘഭാസച്ച് നടപടനികേള കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്. 2017
ഏപ്രനില്  30-ഓടുകൂടനി  ദര്ഘഭാസച്ച്  നടപടനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചച്ച്  പ്രവൃത്തനി  ആരലാംഭനിക്കഭാന
കേഴെനിയുലമന്നച്ച്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  ബഭാക്കനിയുള്ള  1000  മതീററനില്  450  mm  D1  K9
വപപച്ച്  വലന  സഭാപനിക്കുന്ന  പ്രവൃത്തനിക്കഭാവശലമഭായ  150  ലക്ഷലാം  രൂപയ്ക്കുള്ള
ലപ്രഭാകപഭാസല്  Atal  Mission  for  Rejuvenation  and  Urban  Transformation
(AMRUT)  മനിഷനനിലൂലട ഫണച്ച് ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി
സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.

ശുദജല വനിതരണ പദതനി

213  (982)  ശതീ  .    ലകേ  .    എസച്ച്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേനിളനിമഭാനൂര്, പഴെയകുനകമ്മേല്, മടവൂര് പഞഭായത്തച്ച് ശുദജല വനിതരണ
പദതനി  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ;  പദതനി  എന്നകത്തക്കച്ച്  കേമ്മേതീഷന  ലചേയഭാന
കേഴെനിയുലമന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിക്കഭായനി  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണച്ച്  ഇതുവലര
ലചേലവഴെനിചലതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വഭാമനപുരലാം  നദനിയനില് തടയണ നനിര്മ്മേനിചച്ച്,  മതനിയഭായ ലവളളലാം  ഉറപ്പു
വരുത്തനിയഭാല്  മഭാത്രകമ  പ്രസ്തുത  പദതനിയുലട  പ്രകയഭാജനലാം  ലഭനിക്കുകേയുള്ളു  എന്ന
വസ്തുത ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) എങനില് ഇക്കഭാരലത്തനില് അടനിയന്തെര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.  ടയല് റണനിനുലാം വപപച്ച് വലനുകേള ചേഭാര്ജ്ജച്ച് ലചേയ്യുന്നതനിനുമുള്ള
ജലലാം  വഭാമനപുരലാം  നദനിയനില്  കുറവഭായതനിനഭാല്  ജലശുദതീകേരണശഭാലയുലട  പ്രവര്ത്തനലാം
നനിര്ത്തനിവചനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  വഭാമനപുരലാം നദനിയനിലല ജലലഭലതയനുസരനിചച്ച് പദതനി
കേമ്മേതീഷന ലചേയഭാന കേഴെനിയുലാം.

(ബനി) പ്രസ്തുത പദതനിക്കഭായനി നഭാളനിതുവലര 26.15 കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവഴെനിച്ചു.

(സനി) ഉണച്ച്.

(ഡനി) തടയണ നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുകവണനി ഇറനികഗഷന വകുപനില് നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 
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ശുദജല വനിതരണ വപപച്ച് ലപഭാടല് 

214 (983) ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുടനിലവള്ള  ക്ഷഭാമലാം  രൂക്ഷമഭായനി  ലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന  സഭാഹചേരലത്തനില്
കപഭാലുലാം ഗഭാമങ്ങളനിലുലാം പടണങ്ങളനിലുലാം വപപച്ച് ലപഭാട്ടുന്നതു സലാംബനനിചച്ച് പരഭാതനികേള
നല്കനിയഭാലുലാം  ലവളളലാം  ദനിവസങ്ങകളഭാളലാം  കറഭാഡുകേളനിലൂലട  ഒഴുകുന്നതഭായനി  ശദയനില്
വന്നനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില്  അനഭാസ  കേഭാണനിക്കുന്ന  ഉകദ്ദേലഭാഗസര്ക്കതനിലര  എലന്തെഭാലക്ക
നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിച്ചു വരുന്നതച്ച്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വപപച്ച് ലപഭാടല് സലാംബനനിച പരഭാതനികേള അടനിയന്തെരമഭായനി പരനിഹരനിക്കഭാനുള്ള
നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാറുണച്ച്.  എന്നഭാല്  തനിരകക്കറനിയ  കറഭാഡുകേളനില്  കറഭാഡച്ച്
മുറനിക്കഭാനുള്ള  അനുമതനി  ലഭനിക്കഭാനുള്ള  കേഭാലതഭാമസലാംമൂലലാം  അറകുറപണനികേളക്കച്ച്
തഭാമസലാം  കനരനിടുന്നതച്ച്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.  അത്തരലാം  സഭാഹചേരലങ്ങളനില്  ബനലപട
വകുപനിലന്റെ  സഹകേരണകത്തഭാലട  കേഴെനിയുന്നത്ര  കവഗത്തനില്  അറകുറപണനികേള
നടത്തനി ജലവനിതരണലാം പുനനഃസഭാപനിക്കുനണച്ച്.

(ബനി) വപപച്ച് ലപഭാടലുകേള സലാംബനനിച പരഭാതനികേള നനിരതീക്ഷനിചച്ച് ഉചേനിതമഭായ
നടപടനികേള  വകേലക്കഭാള്ളഭാന  ഡനിവനിഷന  തലത്തനില്  പ്രകതലകേ  സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. 

പട്ടുവലാം ജപഭാന കുടനിലവള്ള പദതനി

215  (984)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേലലഭാകശരനി  മണ്ഡലത്തനിലല  പട്ടുവലാം  ജപഭാന  കുടനിലവള്ള പദതനിയനില്
ഉളലപട  പ്രകദശങ്ങളനില്  രൂക്ഷമഭായ  കുടനിലവള്ള  ക്ഷഭാമലാം  കനരനിടുന്ന  സലങ്ങലള
രണഭാലാം ഘട പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി കുടനിലവള്ളലമത്തനിക്കുന്നതനിനച്ച് എലന്തെഭാലക്ക
നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വരളച  രൂക്ഷമഭായ  സഭാഹചേരലത്തനില്,  രണഭാലാം  ഘട  പദതനിയുമഭായനി
ബനലപടച്ച്  സമര്പനിച  52  കകേഭാടനി  രൂപയുലട കപ്രഭാജക്ടനിനച്ച്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) പട്ടുവലാം രണഭാലാംഘട പദതനിക്കുകവണനി 52.5 കകേഭാടനി രൂപയുലട ഒരു
ലപ്രഭാകപഭാസല്  2016-17  പഭാന  ഫണനില്  ഉളലപടുത്തുന്നതനിനച്ച്  കകേരള  വഭാടര്
അകതഭാറനിറനി സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്. അതച്ച് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.
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കകേഭാടയലാം വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയുലട കപ്രഭാജക്ടച്ച് പഭാനനിലാംഗച്ച്  ഡനിപഭാര്ടച്ച്ലമന്റെച്ച്

216  (985)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വളലരയധനികേലാം  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം  കനരനിടുന്ന  കകേഭാടയലാം  ജനിലയനിലല
കകേഭാടയലാം  വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയുലട  കപ്രഭാജക്ടച്ച്  പഭാനനിലാംഗച്ച്  ഡനിപഭാര്ടച്ച്ലമന്റെനില് കേലഭാമ്പച്ച്
ഓഫതീസനില് (പനി.പനി.ഡനി) നനിലവനില് ഒരു സര്കവയര് മഭാത്രകമയുള്ളു എനള്ള കേഭാരലലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കേലഭാമ്പച്ച്  ഓഫതീസനില്  അടനിയന്തെരമഭായനി  ഒരു  അസനിസന്റെച്ച്
എ ഞനിനതീയലറയുലാം 2 സര്കവയര്മഭാലരയുലാം, കൂടഭാലത പുതനിയ പദതനിയുലട പ്രഭാഥമനികേ
സര്കവ  കജഭാലനിക്കഭായനി  കകേഭാണ്ടഭാക്ടച്ച്  വലവസയനിലലങനിലുലാം  ആവശലമഭായ  സഭാഫനിലനയുലാം
നനിയമനിചച്ച്  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമത്തനിനച്ച്  പരനിഹഭാരലാം  ഉണഭാക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  കകേഭാടയലാം  കേലഭാമ്പച്ച്  ഒഭാഫതീസനിലല  അസനിസന്റെച്ച്  എഞനിനതീയറുലടയുലാം  2
സര്കവയര്മഭാരുലടയുലാം  ഒഴെനിവകേള  നനികേത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  കകേരള  വഭാടര്
അകതഭാറനിറനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

നൂറനഭാടച്ച് പഭാറ്റൂര് കുടനിലവള്ള പദതനി

217 (986) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷച്ച് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നൂറനഭാടച്ച്  പഭാറ്റൂര്  കുടനിലവള്ള  പദതനിയുലട  പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനച്ച്
നഭാളനിതുവലര സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പദതനി 2017 മഭാര്ചച്ച് 15-നച്ച് മുനപഭായനി കേമ്മേതീഷന ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 1. പ്രസസ്തുത പദതനിയുലട  ഇനകടക്കച്ച്  ലവലനിനച്ച്  മുകേളനിലുള്ള പമ്പച്ച്
ഹഇൗസച്ച് നനിര്മ്മേഭാണലാം അവസഭാനഘടത്തനിലഭാണച്ച്.

2. 400 mm D1 K9 വപപച്ച് സഭാപനിക്കല് പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

3. കറഭാ  വഭാടര്  പമ്പച്ച്   ലസറച്ച്-170  HP-2  Nos.  സവപ ലചേയ.
പമ്പച്ച് ലസറച്ച് സഭാപനിക്കുന്ന പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു. 
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4. 10 mld  വഭാടര് ടതീറച്ച്ലമന്റെച്ച് പഭാന്റുലാം  4.50  ലക്ഷലാം ലനിറര് സമ്പുലാം
നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

5. ടഭാനകസഭാര്മര് സഭാപനിക്കുന്ന പ്രവൃത്തനി അവസഭാന ഘടത്തനിലഭാണച്ച്.

6. ക്ലനിയര് വഭാടര് പമ്പനിലാംഗച്ച് ലമയനിന  4.50  ലക്ഷലാം ലനിറര് ഗഇൗണച്ച്
ലലവല്  ടഭാങച്ച്,  ക്ലനിയര്  വഭാടര്  ഗഭാവനിറനി  ലമയനിന  എന്നനിവ
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

7. 130  HP-2  Nos.  ക്ലനിയര്  വഭാടര്  പമ്പച്ച്  ലസറച്ച്,  400  KVA
കശഷനിയുള്ള സബച്ച് കസഷന,  കറഭാ വഭാടര് പമ്പനിലാംഗച്ച്  ലമയനിനുലാം
പമ്പച്ച്  ലസറലാം  തമ്മേനിലുള്ള  ഇന്റെര്  കേണക്ഷന,  നനിലവനിലല
ലമഷതീനറനികേളുലട ഓവര് കഹഭാളനിലാംഗച്ച്  വര്ക്കച്ച്,  വനിതരണ ശലാംഖലകേള
എന്നതീ പ്രവൃത്തനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന. 

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  2017  ഏപ്രനില്  ആദലവഭാരകത്തഭാലട  കേമ്മേതീഷന
ലചേയഭാനഭാണച്ച് ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുന്നതച്ച്.

ശനിവപുരലാം തനിലകങരനി ജലവനിതരണ പദതനി

218 (987) ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മടന്നൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല ശനിവപുരലാം-തനിലകങരനി ജലവനിതരണ
പദതനിയച്ച്  നബഭാര്ഡനിലന്റെ  ധനസഹഭായലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനുളള  ലപ്രഭാകപഭാസല്
നബഭാര്ഡനിനച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇലലങനില്  നടപ്പു  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  നബഭാര്ഡച്ച്  ധനസഹഭായലാം
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  നനിലവനില് നബഭാര്ഡച്ച് ധനസഹഭായത്തനിനച്ച് കവണനി ലപ്രഭാകപഭാസല്
സമര്പനിചനിടനില. എന്നഭാല് മടന്നൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല ശനിവപുരലാം-തനിലകങരനി
പ്രകദശങ്ങളനില്  ജലവനിതരണലാം നടത്തുന്നതനിനച്ച്  ആവശലമഭായ ശുദജലലാം  മടന്നൂര്
ഇരനിടനി  മുനനിസനിപഭാലനിറനിക്കുകവണനി  ലകേ.ലഎ.ലഎ.എഫച്ച്.ബനി.  (കേനിഫ്ബനി)-യനില്
അനുമതനി ലഭനിച ശുദജലവനിതരണ പദതനിയുലട കപ്രഭാജക്ടനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.
ഇതുപ്രകേഭാരലാം  കേനിണര്,  പമ്പച്ച്  ഹഇൗസച്ച്,  ശുദതീകേരണശഭാല  എന്നനിവ  ഒന്നഭാലാംഘടലാം
കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളലപടനിട്ടുണച്ച്. രണഭാലാംഘടലാം കപ്രഭാജക്ടച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് തയഭാറഭാക്കുകമ്പഭാള
തനിലകങരനി, മഭാലൂര് പഞഭായത്തുകേളനില് ജലവനിതരണത്തനിനഭാവശലമഭായ ജലവനിതരണ
ശലാംഖല കൂടനി ഉളലപടുത്തഭാനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.
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ഗഭാര്ഹനികേ ജല കേണക്ഷന

219 (988) ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഗഭാര്ഹനികേ ജല കേണക്ഷന നല്കുന്നതനിനച്ച് നനിയനണലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ജല  കേണക്ഷന  എടുക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്
തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുകണഭാ ?

(സനി)  എലഭാ  പഞഭായത്തനിലുലാം  ശുദജലലാം  എത്തനിക്കഭാനുള്ള  നടപടനി  ഏതച്ച്
ഘടത്തനിലഭാലണന്നച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) വരളചഭാ പ്രതനികരഭാധത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി പ്രതനിമഭാസലാം 50 കേനികലഭാ ലനിററനിനച്ച്
മുകേളനില് ഉപകഭഭാഗലാം കേണക്കഭാക്കുന്ന പുതനിയ കേണക്ഷനുകേളക്കച്ച് തഭാല്ക്കഭാലനികേ നനിയനണലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  ഗഭാര്ഹനികേ  കേണക്ഷനുകേള  എടുക്കുന്നതനിനുകവണനിയുള്ള  നടപടനികേള
ലഘൂകേരനിച്ചുലകേഭാണച്ച്  2013-ല്  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  മഭാകനജനിലാംഗച്ച്  ഡയറക്ടര്
ഉത്തരവച്ച് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  കകേരളത്തനിലല  മുഴുവന  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  പ്രകദശങ്ങളനിലുലാം  ശുദതീകേരനിച
കുടനിലവള്ളലാം  എത്തനിക്കഭാനഭാണച്ച്  ജല  അകതഭാറനിറനി  ലക്ഷലമനിടുന്നതച്ച്.  941  പഞഭായത്തുകേള
ഉള്ളതനില്  472  പഞഭായത്തുകേളനില്  ശുദതീകേരണ  ശഭാലകയഭാടുകൂടനിയ  പദതനികേള
നനിലവനിലുണച്ച്. കൂടഭാലത നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലനിരനിക്കുന്ന പദതനികേള പൂര്ത്തനിയഭാകുകമ്പഭാള
210  പഞഭായത്തുകേളനില് കൂടനി ശുദതീകേരനിച കുടനിലവള്ളലാം ലഭലമഭാകുലാം.  ബഭാക്കനിവരുന്ന
259  പഞഭായത്തുകേളക്കുള്ള  പദതനികേള  ഘടലാംഘടമഭായനി  ഏലറടുക്കുന്നതഭാണച്ച്.
2016-17-ലല  ബഡ്ജറനില്  പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ  പദതനി  (കേനിഫ്ബനി)-യനില്
ഉളലപടുത്തനി 1257.1 കകേഭാടനി രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇഇൗ പദതനികേള
പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നകതഭാടുകൂടനി  68  പഞഭായത്തുകേളക്കുലാം  13  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളക്കുലാം
കൂടനി പ്രകയഭാജനലാം ലഭനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

കുടനിലവള്ള ക്ഷഭാമലാം

220 (989) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  കുടനിലവള്ള  കസഭാതസ്സുകേള  വറനി  വരണതച്ച്  ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ ; എങനില് ഓകരഭാ ജനിലയനിലലയുലാം നനിലവനിലല അവസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ലഫബ്രുവരനി  മുതല്  ഏപ്രനില്  വലരയുളള  കേഭാലയളവനില്  കുടനിലവളളലാം
ലഭലമഭാക്കഭാന എത്ര ജലലാം സലാംഭരണനികേളനിലുണച്ച് എനലാം ഇതച്ച് എത്ര ദനിവസകത്തക്കച്ച്
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന കേഴെനിയുലമനലാം ജനില തനിരനിചച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേടുത്ത  കവനല്മൂലലാം  വപപ്പുലപഭാടലുകേള  വലഭാപകേമഭാകുകമ്പഭാള,
ജലദഇൗര്ലഭലലാം  ഉലണങനിലുലാം  ജലവനിഭവ  വകുപച്ച്  ഉകദലഭാഗസകരഭാ,  വഭാടര്
അകതഭാറനിറനികയഭാ ജനങ്ങള അറനിയനിചഭാലുലാം അറകുറപണനികേള നടത്തഭാതനിരനിക്കുന്നതച്ച്
പരനികശഭാധനിച്ചുകവഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) വപപച്ച് ലപഭാടലുകേള യഥഭാസമയലാം പരനിഹരനിക്കുവഭാന ജലവനിഭവ വകുപ്പുലാം
വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയുലാം  എന്തു  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുലമനലാം  വതീഴ്ച  വരുത്തുന്ന
ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര എന്തു നടപടനി സസതീകേരനിക്കുലമനലാം പരഭാതനി സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ഒരു ലപഭാതു കഫഭാണ് നമ്പര് ഏര്ലപടുത്തുകമഭാലയനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.

തനിരുവനന്തെപുരലാം  ജനില  : ജനിലയനില്  കപപഭാറ  ഡഭാമനിലന്റെ  ജലനനിരപച്ച്
കേഴെനിഞ  വര്ഷകത്തക്കഭാള  കുറഞനിട്ടുണച്ച്.  വഭാമനപുരലാം  നദനിയനികലയുലാം
കേരമനയഭാറനികലയുലാം ജലനനിരപച്ച് ശുദജലലാം പമ്പച്ച് ലചേയ്യുന്ന കേനിണറുകേളനില്
എത്തഭാത്തവനിധലാം  തഭാഴ്ന്നനനിലയനിലഭാണച്ച്.  വഭാമനപുരലാം  നദനിയനിലല  കുടനിലവള്ള
പദതനികേള  കവനല്മഴെ  ലഭനിക്കഭാത്തപക്ഷലാം  മുടങ്ങുന്ന  അവസയനികലയഭാണച്ച്
നതീങ്ങുന്നതച്ച്. 

ലകേഭാലലാം ജനില  :  ജനിലയനില് കുടനിലവള്ളത്തനിനഭായനി ശഭാസഭാലാംകകേഭാട തടഭാകേലാം,
കേലടയഭാര്,  ഇത്തനിക്കരയഭാര്,  അചന  കകേഭാവനിലഭാര്,  പള്ളനിക്കല്  ആറച്ച്
എന്നതീ  കസഭാതസ്സുകേളഭാണച്ച്  മുഖലമഭായുലാം  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനിവരുന്നതച്ച്.
മുനകേഭാലങ്ങലളക്കഭാളുലാം ഇഇൗ കസഭാതസ്സുകേളുലട ജലനനിരപച്ച് വളലരയധനികേലാം
കുറഞനിരനിക്കുന്നതഭായനിടഭാണച്ച്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുള്ളതച്ച്.  ശഭാസഭാലാംകകേഭാട
തടഭാകേത്തനില് ജലനനിരപച്ച്  കുറഞതനിനഭാല് സമതീപത്തുള്ള ലകേ.ലഎ.പനി.
കേനഭാലനില്  നനിനലാം  ശുദതീകേരണ  ശഭാലയനികലയച്ച്  ജലലാം  എത്തനിചച്ച്
പ്രതനിസനനിയച്ച് ഭഭാഗനികേമഭായനി പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണുനണച്ച്. 

പത്തനലാംതനിട  ജനില  : ജനിലയനില്  60-ഓളലാം  ശുദജല  വനിതരണ
പദതനികേള പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന നദനികേളഭായ പമ്പ,  മണനിമലയഭാര്,  അചന
കകേഭാവനിലഭാര്,  കേക്കഭാടച്ച്,  കേലടയഭാര്,  കേലഭാര്  എന്നനിവയനില് ജലവനിതഭാനലാം
വളലര  കുറഞ  അവസയനിലഭാണച്ച്.  മണനിമല  കസഭാതസഭായുള്ള
പദതനികേളനില്  8  എണത്തനില്  ജലലഭലത  വളലര  കുറവഭാണച്ച്.  പമ്പയഭാറനില്
നതീലരഭാഴുക്കച്ച് കുറഞതനിനഭാല് പമ്പനിലാംഗച്ച് തടസലപടുനണച്ച്.  കേലടയഭാറനില്
ജലനനിരപച്ച് തഭാഴ്ന്നതനിനഭാല് കേടമ്പനഭാടച്ച് സതീമനില് പമ്പനിലാംഗച്ച് സലാംവനിധഭാനലത്ത
ബഭാധനിചനിരനിക്കുന. 
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ആലപ്പുഴെ  ജനില  : പമ്പഭാ  നദനി  കസഭാതസഭായനി  ഒരു  ശുദജലവനിതരണ
പദതനി പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  അതനില് പമ്പനിലാംഗനിനച്ച് ജലലാം ലഭനിക്കുനണച്ച്.
ആലപ്പുഴെ  ജനിലയനിലല  പ്രധഭാന  പദതനിയഭായ  കചേര്ത്തല  JICA  പദതനിയുലട
കസഭാതസച്ച്  മൂവഭാറപുഴെ  ആറഭാണച്ച്.  മുവഭാറപുഴെയഭാറനിലല  ജലലഭലത
കേഭാരലമഭായനി  കുറഞനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല്  പമ്പനിലാംഗനിലന  ബഭാധനിചനിടനില.
എന്നഭാല് ഭൂഗര്ഭ ജലവനിതഭാനലാം തഭാഴ്ന്നതനിനഭാല് ടപ്യൂബച്ച് ലവല്ലുകേലള  ആശയനിച്ചുള്ള
മനിക്കവഭാറുലാം പദതനികേലള ബഭാധനിചനിട്ടുണച്ച്. അചനകകേഭാവനിലഭാറനില് ഉപനിലന്റെ
അലാംശലാം കൂടുന്നതുലാം ആശങ ഉളവഭാക്കുനണച്ച്.  

കകേഭാടയലാം  ജനില  : മണനിമല  നദനി  കസഭാതസഭായനി  3  പദതനികേള
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  ഇതനില്  കുളത്തൂര്  മൂഴെനിയനില്  ജലലഭലത  തതീലര
കുറയുകേയുലാം  പമ്പനിലാംഗച്ച്  നനിലച്ചുകപഭാകുന്ന  അവസയനിലുമഭാണച്ച്.  വരളച
തുടരുന്ന സഭാഹചേരലത്തനില് സമതീപത്തുള്ള കേയത്തനില് നനിനമുള്ള ജലലാം
കൂടനി  ലമയനിന  കസഭാതസനികലയച്ച്  പമ്പച്ച്  ലചേകയണനിവരുലാം.  മതീനചലഭാറനില്
ഉപനിലന്റെ അലാംശലാം കൂടനി വരുന്നതുലാം ആശങ  ഉളവഭാക്കുനണച്ച്. 

ഇടുക്കനി  ജനില  : ഇടുക്കനി,  മലങര,  കതക്കടനി  റനിസര്കവഭായറുകേലള
ആശയനിക്കുന്ന  പദതനികേളുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങലള  ഇതുവലര  വരളച
രൂക്ഷമഭായനി  ബഭാധനിചനിടനില.  മുലലപരനിയഭാര്  നദനിയനിലല  നതീലരഭാഴുക്കച്ച്
നനിലചതനിനഭാല്  വണനിലപരനിയഭാര്  കുടനിലവള്ള  പദതനിയുലട  പമ്പനിലാംഗച്ച്
ഭഭാഗനികേമഭായനി തടസലപടനിട്ടുണച്ച്.  ശഭാന്തെനപഭാറ പുഴെ വറനിയതനിനഭാല് ശഭാന്തെനപഭാറ
പദതനിയുലട  പമ്പനിലാംഗച്ച്  തടസലപടനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  ലതഭാടുപുഴെയഭാറനിലന
വരളച കേഭാരലമഭായനി ബഭാധനിചനിടനില.  

എറണഭാകുളലാം  ജനില  : മൂവഭാറപുഴെയഭാറനില്  2016  ഒകക്ടഭാബര്  മുതല്
ജലനനിരപച്ച്  തഭാഴെഭാന തുടങ്ങനി.  ലപരനിയഭാറനില് കേഴെനിഞ വര്ഷകത്തക്കഭാള
ഏകേകദശലാം  0.40  മതീറര് ജലനനിരപച്ച് തഭാലഴെയഭാണച്ച്.  കേഭാലടനി,  മഭാറമ്പനിള്ളനി,
ലപരുമ്പഭാവൂര്  ഭഭാഗങ്ങളനില്  ലപരനിയഭാറനിലല  ജലനനിരപച്ച്  1  മതീറകറഭാളലാം
കേഴെനിഞ വര്ഷകത്തക്കഭാള കുറവഭാണച്ച്.  ചേഭാലക്കുടനി പുഴെയനില് ഏകേകദശലാം
0.6  മതീറര്  ജലനനിരപച്ച്  തഭാഴ്ന്നനിട്ടുണച്ച്.  മൂവഭാറപുഴെ,  ലതഭാടുപുഴെ  എന്നതീ
നദനികേകളയുലാം  ഇടമലയഭാര്  ഡഭാമനികനയുലാം  ആശയനിചച്ച്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
പദതനികേളുലട  പ്രവര്ത്തനത്തനില്  വളലര  രൂക്ഷമഭായ  പ്രശ്നങ്ങള
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നനില.  എന്നഭാല്  കേഭാളനിയഭാര്,  കകേഭാതമലാംഗലലാം,  കേരതീക്കണനി
എന്നതീ  ലചേറുപുഴെകേലള  ആശയനിക്കുന്ന  പദതനികേളുലട  പ്രവര്ത്തനലത്ത
വരളച സഭാരമഭായനി ബഭാധനിചനിട്ടുണച്ച്. 
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തൃശ്ശൂര് ജനില  : ജനിലയനിലല പ്രധഭാന കസഭാതസ്സുകേളഭായ ഭഭാരതപ്പുഴെ, മണലനിപ്പുഴെ
എന്നനിവലയ  വരളച  സഭാരമഭായനി  ബഭാധനിചനിട്ടുണച്ച്.  ജലലഭലതയനിലല
കുറവകേഭാരണലാം  പമ്പനിലാംഗച്ച്  നനിര്ത്തനിവയ്കക്കണ  സഭാഹചേരലലാം  ഉണഭാകുലാം.
ഭഭാരതപ്പുഴെയനിലല  നതീലരഭാഴുക്കച്ച്  ഉറപച്ച്  വരുത്തഭാന  മലമ്പുഴെ  ഡഭാമനില്
കശഖരനിചനിട്ടുള്ള  ലവള്ളലാം  തുറനവനികടണതുണച്ച്.  എന്നഭാല്  മലമ്പുഴെ
ഡഭാമനിലല  ജലനനിരപച്ച്  കുറവഭായതനിനഭാല്  ഒകന്നഭാ  രകണഭാ  പ്രഭാവശലലാം
തുറനവനിടഭാനുള്ള  സഭാദലത  മഭാത്രകമയുള്ളു.  തടയണകേള  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി
നനിര്മ്മേനിച്ചുലാം  നതീര്ചഭാലുകേള  നനിര്മ്മേനിച്ചുലാം  പമ്പനിലാംഗച്ച്  മുടങ്ങഭാതനിരനിക്കഭാന
ശമനിച്ചുവരുന.  മലമ്പുഴെ  ഡഭാലാം  തുറന്നച്ച്  ജലലാം  ഭഭാരതപ്പുഴെയനില്  ലഭനിചനിലലങനില്
പ്രശ്നലാം രൂക്ഷമഭാകുലാം. 

പഭാലക്കഭാടച്ച്  ജനില  : ഭഭാരതപ്പുഴെ,  കുന്തെനിപ്പുഴെ,  തൂതപ്പുഴെ  കസഭാതസഭായനിട്ടുള്ള
കുടനിലവള്ള പദതനികേളനില് കുടനിലവള്ള ക്ഷഭാമലാം അനുഭവലപടുനണച്ച്.

മലപ്പുറലാം  ജനില  : നനിലവനില്  കസഭാതസ്സുകേള  വറനിവരണതച്ച്  ശദയനില്
ലപടനിടനില.  കേടലുണനി  പുഴെയുലട  നതീലരഭാഴുക്കച്ച്  അതനികവഗലാം  കുറയുനണച്ച്.
ഇതച്ച്  മലപ്പുറലാം  മുനനിസനിപഭാലനിറനി  അടക്കമുള്ള കുടനിലവള്ള വനിതരണലത്ത
സഭാരമഭായനി ബഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  ജനില  : ലപരുവണഭാമൂഴെനി  ഡഭാമുലാം  ചേഭാലനിയഭാര്  പുഴെയുലാം
കസഭാതസഭായ  പദതനികേളനില്  വലനിയ  ക്ഷഭാമലാം  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നനില.
എന്നഭാല് വഭാണനികമല് പുഴെയനില് നതീലരഭാഴുക്കച്ച് ഗണലമഭായനി കുറഞനിട്ടുണച്ച്. 

കേണ്ണൂര്  ജനില  : പഴെശനി  റനിസര്കവഭായര്  കസഭാതസഭായ  പദതനികേളനില്
ജലക്ഷഭാമലാം  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നനില.  എന്നഭാല്  അഞരക്കണനി  പുഴെയനില്
നതീലരഭാഴുക്കച്ച്  കുറഞനിട്ടുണച്ച്.  മഭാര്ചച്ച്  മഭാസകത്തഭാലട  പമ്പനിലാംഗനിലന
ബഭാധനിക്കഭാന സഭാദലതയുണച്ച്.

വയനഭാടച്ച്  ജനില  :  ശശമല  സതീതഭാമഇൗണച്ച്  സതീലാം  കുടനിലവള്ള  ക്ഷഭാമലാം
അനുഭവലപടുനണച്ച്. 

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനില  : ലമഭാഗഭാല്  പുത്തൂര്  കുടനിലവള്ള  പദതനിയനിലുലാം
കുഞത്തൂര്  കുടനിലവള്ള  പദതനിയനിലുലാം  കസഭാതസഭായ  ഓകരഭാ  കബഭാര്
ലവല്ലുകേള വതീതലാം മഭാറനിയനിട്ടുണച്ച്. 

സലാംസഭാനത്തച്ച്  മഴെയുലട  കുറവമൂലലാം  ഭൂജലവനിതഭാനത്തനില്  കുറവച്ച്  സലാംഭവനിചതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.  സലാംസഭാനത്തച്ച്  സഭാധഭാരണയഭായനി  ലഭനിക്കുന്ന  ശരഭാശരനി  മഴെ
3000  മനിലതീമതീററഭാണച്ച്. 2016  ജനുവരനി മുതല് ഡനിസലാംബര് വലര  1869.5  മനിലതീമതീറര്
മഴെയഭാണച്ച് ലഭലമഭായതച്ച്. ഇതച്ച് ശരഭാശരനി മഴെകയക്കഭാള 1130.5 മനിലതീമതീറര് കുറവഭാണച്ച്.
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(ബനി)  ജലസലാംഭരണനികേളനില്  (ഡഭാമുകേളനില്)  ലഭലമഭായ ജലത്തനിലന്റെ അളവനിലന്റെ
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി)  വപപച്ച്  ലപഭാടലുകേള  ശദയനില്ലപടഭാല്  ഉടനടനി  അറകുറപണനികേള
നടത്തനി വരുനണച്ച്. ഇതച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനിലുണച്ച്.

(ഡനി)  വപപച്ച്  ലപഭാടലുകേള  യഥഭാസമയലാം  പരനിഹരനിക്കുവഭാന  ബനലപട
അസനിസന്റെച്ച്  എഞനിനതീയര്  മുഖഭാന്തെരലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  വരളചഭാ
കേഭാലത്തച്ച്  പരഭാതനികേള  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  24  മണനിക്കൂറുലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
ലപഭാതുകഫഭാണ്  നമ്പര്  പത്രമഭാധലമങ്ങളനിലൂലട  പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇഇൗ  നമ്പറുകേളനില്
ലഭനിക്കുന്ന പരഭാതനികേള പരനിഹരനിക്കഭാന ഉടന നടപടനികേള വകേലക്കഭാണ്ടുവരുനണച്ച്.
ഇക്കഭാരലത്തനില് ഉകദലഭാഗസന വതീഴ്ച വരുത്തനിയതഭായനി ശദയനില്ലപടനിടനില. വരളച
പ്രതനികരഭാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഉഇൗര്ജ്ജനിതമഭായനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി കേണ്കടഭാള
റൂമുകേള തുറന്നനിട്ടുണച്ച്. ജനിലഭാടനിസഭാനത്തനിലുള്ള കേണ്കടഭാള റൂമുകേളുലട കഫഭാണ് നമ്പര്
പത്രമഭാധലമങ്ങളനിലുലാം  പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇതച്ച്  കൂടഭാലത  1800-425-5313  എന്ന
കടഭാള ഫതീ നമ്പറനില് 24x7 പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ഒരു കകേന്ദ്രതീകൃത കേണ്കടഭാള റൂലാം ലഹഡച്ച്
ഓഫതീസനില് പ്രവര്ത്തനലാം തുടങ്ങനിയനിട്ടുണച്ച്.  വരളച ദുരനിതഭാശസഭാസ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം ലപഭാതുജനങ്ങളുലട പരഭാതനിയനികന്മല് സതസര നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുനലവന്നച്ച്  ഉറപഭാക്കഭാനുലാം  ഒരു  Drought  Management  Cell  ലഹഡച്ച്
ഓഫതീസനില്  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇതുമഭായനി  ബനലപട്ടുള്ള സകന്ദശങ്ങള  ഉടനടനി
ഉകദലഭാഗതലത്തനില്  വകേമഭാറഭാനുലാം  തത്സമയ  ആശയവനിനനിമയലാം  നടത്തഭാനുമഭായനി ഫതീല്ഡച്ച്
എഞനിനതീയര്മഭാലരലയലഭാലാം ഉളലക്കഭാള്ളനിചച്ച് ഒരു വഭാടച്ച്സച്ച്-ആപച്ച് (നമ്പര് 9495998258) ഗ്രൂപച്ച്
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  ലപഭാതുജനങ്ങളുലട  പരഭാതനിയനികന്മല്  സസതീകേരനിക്കുന്ന  നടപടനികേള
അവലര അറനിയനിക്കുവഭാനഭായനി ഒരു  SMS Gateway  ഉപകയഭാഗലപടുത്തുനമുണച്ച്.  ബ
ബനികഗഡച്ച് സലാംവനിധഭാനലാം കൂടുതല് സലങ്ങളനികലയച്ച് വലഭാപനിപനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

കേഭാക്കടവച്ച് ജലവനിതരണ പദതനി

221 (990) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജനിലയനില് കേഭാക്കടവച്ച് ജലവനിതരണ പദതനിയനില് നനിനലാം
ഏലതഭാലക്ക  സർക്കഭാർ  സഭാപനങ്ങൾക്കഭാണച്ച്  കുടനിലവള്ളലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നലതന്നച്ച്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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(ബനി)  ഈ  പദതനിയനില്  നനിനലാം  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കച്ച്  കുടനിലവള്ളലാം  നല്കേനി
വരുനകണഭാ;  ഉലണങനില്  ഏലതഭാലക്ക  പഞഭായത്തുകേളനിലല  ജനങ്ങളക്കഭാണച്ച്
നല്കുന്നലതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഇവനിലട നനിനലാം ലവള്ളലാം നല്കുന്ന സര്ക്കഭാര് സഭാപനങ്ങളനി ല് നനിനലാം
വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയച്ച്  എത്ര കകേഭാടനി  രൂപ പ്രതനിവര്ഷലാം  ലവള്ളക്കരമഭായനി  ലഭനിക്കുനലണന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) കേഭാക്കടവനില് സനിരലാം തടയണ നനിര്മ്മേഭാണലാം ഇകപഭാള ഏതച്ച് ഘടത്തനിലഭാലണന്നച്ച്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  ഇതനിലന്റെ  പ്രവൃത്തനി  എന്നഭാരലാംഭനിക്കഭാന  കേഴെനിയുലമനലാം  എകപഭാള
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന കേഴെനിയുലമനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഏഴെനിമല കനവല് അക്കഭാദമനി,  സനി.ആര്.പനി.എഫച്ച്.  ലപരനികങ്ങഭാലാം,  ഖഭാദനി
ലസന്റെര് രഭാമന്തെളനി എന്നതീ സര്ക്കഭാര് സഭാപനങ്ങളക്കച്ച് കുടനിലവള്ളലാം നല്കേനിവരുന.

(ബനി ലപഭാതു ടഭാപ്പുകേള വഴെനിയുലാം ഗഭാര്ഹനികേ കേണക്ഷനുകേള വഴെനിയുലാം കുടനിലവളളലാം
ലപഭാതുജനങ്ങളക്കച്ച്  നല്കേനിവരുന.  രഭാമന്തെളനി  പഞഭായത്തനിലല  ജനങ്ങളക്കഭാണച്ച്
കുടനിലവള്ളലാം നല്കേനിവരുന്നതച്ച്.

(സനി) 3.34 കകേഭാടനി രൂപ.

(ഡനി)  പ്രവൃത്തനിയുലട  ലടണര്  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭായനി  പ്രവൃത്തനിക്കച്ച്  അനുമതനി
നല്കേനി. കേരഭാറുകേഭാരനഭായ ശതീ. സനി. എലാം. അബ്ദുള ഖഭാദര് 18-2-2017-നച്ച് എഗനിലമന്റെച്ച്
ഒപനിട്ടു, ഡനിവസന തയഭാറഭായനിവരുന.

(ഇ) 14-2-2017-നച്ച് പ്രവൃത്തനി അനുമതനി നല്കേനി, മഭാര്ചച്ച് 2019-ഓലട പ്രവൃത്തനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാകുലമന്നച്ച്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

ജപഭാന കുടനിലവള്ള പദതനി

222 (991) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  ജനിലയനില് ജപഭാന കുടനിലവള്ള പദതനിയുലട വപപ്പുകേള
സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കപ്രഭാജക്ടച്ച്  പ്രകേഭാരമുള്ള  തുകേ  ലപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  വകുപനിനച്ച്
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;



310       കകേരള നനിയമസഭ മഭാര്ചച്ച്  1, 2017

(ബനി)  പദതനി  പ്രകേഭാരമുള്ള  പ്രവൃത്തനികേള  സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കഭാത്ത സഭാഹചേരലത്തനില് എന്തെച്ച് നടപടനിയഭാണച്ച് സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നച്ച്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രവൃത്തനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എറണഭാകുളലാം  ജനിലലയ  മഭാതൃകേയഭാക്കനി
ഡനിസഭാസര് മഭാകനജ് ലമന്റെച്ച് പ്രകേഭാരലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ലപഭാതുമരഭാമത്തച്ച് വകുപച്ച് ആവശലലപട തുകേ നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  വജക്ക  പദതനിയനില്  ഡനിസനിബപ്യൂഷന  ലനറച്ച് വര്ക്കച്ച്
(വനിതരണ ശലാംഖല)  പഭാകക്കജനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി രഭാമകൃഷ്ണ കകേഭാണ്ടഭാകക്ടഴച്ച് നല്കേനിയ
വര്ക്കുകേളഭാണച്ച്  അവരുലട  റനിസച്ച്  ആന്റെച്ച്  കകേഭാസനില്  റതീ-അകറഞച്ച്  ലചേയച്ച്  ശതീറഭാലാം
കകേഭാണ്ടഭാകക്ടഴനിനച്ച്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.  സഭാപനിച  വപപ്പുവലനനില്  നനിരവധനി
ഗലഭാപ്പുകേകളഭാടുകൂടനിയഭാണച്ച് ഇഇൗ വര്ക്കുകേള ശതീറഭാമനിനച്ച് വകേമഭാറനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്. ലഭലമഭായ
വനിവരങ്ങള  അനുസരനിചച്ച്  ഇഇൗ  ഗലഭാപ്പുകേള  കേണ്ടുപനിടനിചച്ച്  വപപ്പുവലനുകേള
കൂടനികചര്ക്കുന്നതനിനച്ച്  കൂടുതല്  സമയലാം  ആവശലമുണച്ച്.  രഭാമകൃഷ്ണയനില്  നനിനലാം
വകേ മഭാറനിയ കശഷലാം ഇഇൗ വപപ്പുകേള ഇടനിട്ടുള്ള പല കറഭാഡുകേളുലാം വതീതനി കൂട്ടുകേകയഭാ
നനിരവധനി തവണ ടഭാറനിലാംഗച്ച് നടത്തുകേകയഭാ  ലചേയനിട്ടുള്ള സഭാഹചേരലത്തനില് കൃതലമഭായനി
വപപ്പുകേളുലട സഭാനലാം കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ബുദനിമുട്ടുകേള കനരനിടുനണച്ച്.  വപപച്ച്
ഇടുന്നതനിനഭായനി കറഭാഡച്ച് കേടനിലാംഗനിനുള്ള അനുവഭാദലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനച്ച് പനി.ഡബദ്യു.ഡനി.,
എന.എചച്ച്.  കകേഭാര്പകറഷന,  ലറയനില്കവ  എന്നതീ  ഏജനസനികേളുലട  സമ്മേതലാം
ആവശലമുണച്ച്. ടനി അനുവഭാദങ്ങള ലഭലമഭാക്കുന്നതനികലയഭായനി ഉകദലഭാഗസ തലത്തനിലുലാം
ഭരണതലത്തനിലുലാം  മനനിതലത്തനിലുലാം  മതീറനിലാംഗുകേള  സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം  വനിഷയലാം  ചേര്ച
ലചേയ്യുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  ഇഇൗ  മതീറനിലാംഗുകേളനില്  എടുത്തനിട്ടുള്ള  തതീരുമഭാനമനുസരനിചച്ച്
കറഭാഡച്ച്  കേടനിലാംഗച്ച്  ലപര്മനിഷനുകേള ലഭലമഭായനി  തുടങ്ങനിയനിട്ടുണച്ച്.  സമയബനനിതമഭായനി
വര്ക്കുകേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനികലയഭായനി  കകേഭാണ്ടഭാക്ടര്മഭാര്ക്കച്ച്  കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത ആസന്നമഭായ വരളച പരനിഗണനിചച്ച്  ലചേറനിയ വലനുകേള
കൂടനികയഭാജനിപനിചച്ച്  പ്രകതലകേ  പ്രകദശങ്ങളനികലയച്ച്  ലവള്ളലാം  എത്തനിക്കുവഭാനുള്ള
നടപടനികേള തസരനിതഗതനിയനില് നടനവരുന.

(സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

ബഭാവനിക്കര കുടനിലവള്ള പദതനി

223 (992) ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജനിലയനിലല ബഭാവനിക്കര കുടനിലവള്ള പദതനിയുലട പ്രവൃത്തനി
പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്നതച്ച് സലാംബനനിചച്ച് അടുത്ത കേഭാലത്തച്ച് വകുപച്ച് മനനിതല കയഭാഗത്തനില്
എടുത്തനിട്ടുള്ള തതീരുമഭാനങ്ങള എലന്തെഭാലക്കയഭാലണന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  തതീരുമഭാനങ്ങളനില്  ഏലതഭാലക്ക  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുലണന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 311

ഉത്തരലാം

(എ) 1. 10-12-2016-നച്ച്  മുമ്പച്ച്  കക്രഭാസച്ച്  ലസക്ഷന  ലപ്രഭാവഫല്
എടുക്കുകേയുലാം 31-12-2016-നച്ച് മുമ്പച്ച് ഡയറക്ടര് ലകേ.ഇ.ആര്.ലഎ.
കബഭാര്കഹഭാള ഇനലവസനികഗഷന പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകേയുലാം കവണലാം.

2. വളലര  അടുത്തടുത്തച്ച്  കബഭാര്കഹഭാള  ഇനലവസനികഗഷന  നടത്തനി
പഭാറയുലട  സഭാന്നനിദലലാം  മനസനിലഭാക്കുകേയുലാം  അതച്ച്  നതീക്കലാം
ലചേയ്യുന്നതച്ച്  സലാംബനനികചഭാ  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതച്ച്  സലാംബനനികചഭാ
നനിലവനിലുള്ള സഭാകങതനികേ വനിദല ഉപകയഭാഗനിക്കുകേ.

3. 27-12-2016-നച്ച്  റഗുകലറര്  കേലാം  ബനിഡ്ജനിലന്റെ  ഡനിവസന
ലഎ.ഡനി.ആര്.ബനി. ചേതീഫച്ച് എഞനിനതീയര് പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകേ.

4. പുതുക്കനിയ ഡനിവസന പ്രകേഭാരമുള്ള എസനികമറച്ച്  20-1-2017-ല്
തയഭാറഭാക്കനി ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി സമര്പനിക്കുകേ.

5. സര്ക്കഭാരനില്  നനിനലാം  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുന്നതനിലന  തുടര്ന്നച്ച്
ചേതീഫച്ച്  എഞനിനതീയര്  (ലഎ  ആനഡച്ച്  എ)
സഭാകങതനികേഭാനുമതനിയുലാം നല്കുകേ.

6. 03/2017-ഓലട ദര്ഘഭാസച്ച് നടപടനി വകേലക്കഭാള്ളുകേ.

(ബനി)  പ്രസ്തുത തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം ഡയറക്ടര് ലകേ.ഇ.ആര്.ലഎ.  കബഭാര്കഹഭാള
ഇനലവസനികഗഷന  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  അതനുസരനിച്ചുള്ള  ലഎ.ഡനി.ആര്.ബനി.  ഡനിവസന
പ്രകേഭാരലാം എസനികമറച്ച്  തയഭാറഭാക്കനിലയങനിലുലാം  ഡനിവസന  സലാംബനനിചച്ച്  ചേനില  കേഭാരലങ്ങളനില് വലക്തത
ആവശലമഭായതനിനഭാല് അതച്ച് ലഎ.ഡനി. ആര്.ബനി.-ലയ അറനിയനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണച്ച്.

ലനിഫ ച്ച്  ഇറനികഗഷന പദതനി

224 (993) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) നബഭാര്ഡച്ച് സഹഭായകത്തഭാലട കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് ജനിലയനിലല നഭായര്കുഴെനിയനില്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന ലനിഫച്ച് ഇറനികഗഷന പദതനി ഏതച്ച് ഘടത്തനിലഭാലണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഈ പ്രവൃത്തനിയച്ച് കേസകടഷന നല്കേനിയ വലക്തനികേളുമഭായനി സര്ക്കഭാര് കേരഭാര്
ഉണഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഇലലങനില് എന്നച്ച് കേരഭാറനികലര്ലപടഭാന സഭാധനിക്കുലമന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  നബഭാര്ഡച്ച്  സഹഭായത്തനിനച്ച്  പുറകമ  അധനികേമഭായനി  വരുന്ന ലചേലവകേള
ഏതച്ച് വനികധനയഭാണച്ച് കേലണത്തുന്നലതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) നഭായര്കുഴെനി ലനിഫച്ച് ഇറനികഗഷന പദതനിയുലട കേസകടഷന അലാംഗതീകേരനിക്കുന്ന
വനിഷയലാം ധനകേഭാരല വകുപനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.

(ബനി) ഇല.

(സനി&ഡനി) ഇഇൗ പ്രവൃത്തനിയുലട അലാംഗതീകേഭാരലാം നബഭാര്ഡച്ച് വഴെനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
അതനിനഭാല്  5  ശതമഭാനലാം  അധനികേ  നനിരക്കച്ച്  മഭാത്രകമ  കേസകടഷനച്ച്  നല്കുവഭാന
സഭാധനിക്കുകേയുള.  കേരഭാറുകേഭാരന  37.99  ശതമഭാനലാം അധനികേ നനിരക്കച്ച് ആവശലലപട്ടു.
വളലര  അതലഭാവശലമഭായനി  ലചേകയണ  പ്രവര്ത്തനിയഭായതനിനഭാല്  ഇഇൗ  ഇനത്തനില്
അധനികേമഭായനി  വരുന്ന  തുകേ  ആസനി  വനികേസന  ഫണനില്  നനിനലാം  വഹനിക്കഭാന
തയഭാറഭാലണന്നച്ച്  ബഹുമഭാനലപട  എലാം.എല്.എ.  അറനിയനിചനിട്ടുണച്ച്.  പ്രസ്തുത വനിഷയലാം
ധനകേഭാരല വകുപനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.

ജപഭാന കുടനിലവള്ള പദതനിയുലട വപപച്ച് വലന സഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച്
ഏലറടുത്ത ഭൂമനി

225 (994) ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതച്ച്  കകേഭായ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജപഭാന  കുടനിലവള്ള പദതനിയുലട  ലലപപച്ച്  ലലലന  സഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച്
ഏലറടുത്ത ഭൂമനി ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായനി കേനിടക്കുന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇത്തരലാം ഭൂമനി കേകയറുന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇഇൗ ഭൂമനി സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങനില്
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഉപകയഭാഗ  ശൂനലമഭായ  ഇഇൗ  ഭൂമനി  കറഭാഡച്ച്  ഉളലപലടയുള്ള  ലപഭാതു
ആവശലങ്ങളക്കച്ച് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനികനഭാ സലലാം വനിട്ടുതന്നവര്ക്കച്ച് തനിരനിച്ചു നല്കുന്നതനികനഭാ
നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങനില് സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ജപഭാന കുടനിലവള്ള പദതനിയുലട കേതീഴെനില് വരുന്ന കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് പദതനി
യനിലലഭാഴെനിലകേ വപപച്ച്  വലന  സഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ഏലറടുത്ത  ഭൂമനി  ഉപകയഭാഗ
ശൂനലമഭായനി കേനിടക്കുന്നനില. കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് പദതനിയുലട വപപച്ച് വലന സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ഏലറടുത്ത മുഴുവന ഭൂമനിയുലാം ഉപകയഭാഗലപടുത്തനിയനിടനില.  പദതനിയുലട പൂര്ത്തതീകേരണകത്തഭാലട
മഭാത്രകമ വനിശദഭാലാംശങ്ങള കേണക്കഭാക്കഭാന കേഴെനിയുകേയുള.
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(ബനി) ഭൂമനി കേകയറുന്ന കേഭാരലലാം കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് ജനിലയനില് ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.

(സനി) നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  പദതനിയുലട  പൂര്ത്തതീകേരണകത്തഭാലട  മഭാത്രകമ  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭലമഭാകുകേയുള്ളു. 

കേഭായലാംകുളലാം മണ്ഡലത്തനില് ശുദജലവനിതരണലാം

226 (995) ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭായലാംകുളലാം  മണ്ഡലത്തനില്  ശുദജലവനിതരണത്തനിനഭായനി  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി
സഭാപനിചനിട്ടുള്ള വപപ്പുകേള കേഭാലപഴെക്കത്തഭാല് ജതീര്ണഭാവസയനിലുള്ളതഭാലണന്നതുലാം
പലകപഭാഴുലാം  ജതീവജഭാലങ്ങളുലട  അവശനിഷ്ടങ്ങള  കുടനിലവള്ളലത്ത  മലനിനമഭാക്കുനണച്ച്
എന്നതുലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഇതച്ച്  പരനിഹരനിക്കഭാന  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  എലന്തെലഭാലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച് എന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) നനിലവനിലുള്ള പഴെയ എ.സനി.വപപ്പുകേള പൂര്ണമഭായുലാം മഭാറന്നതനിനച്ച് വഭാടര്
അകതഭാറനിറനി  തയഭാറഭാക്കനിയ  10  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  ലപ്രഭാകപഭാസലനികന്മലുള്ള നടപടനി
ക്രമങ്ങളുലട പുകരഭാഗതനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.

(ബനി)  ടഭാങകേളുലട എയര്ലവന്റെച്ച് വഴെനി പറവകേളുലാം എലനികേളുലാം കേയറഭാതനിരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

(സനി) കേഭായലാംകുളലാം മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനിലല പഴെയതുലാം കകേടുവന്നതുമഭായ വപപ്പുകേള മഭാറനി
പുതനിയതുലാം  ഗുണകമന്മയുള്ളതുമഭായ  വപപ്പുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
പ്രഭാരലാംഭഘടത്തനിലഭാണച്ച്. 

വഭാടര് അകതഭാറനിറനിക്കച്ച് പനിരനിഞ്ഞുകേനിടഭാനുള്ള കുടനിശനികേ തുകേ

227 (996) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലവള്ളക്കരയനിനത്തനില്  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിക്കച്ച്  പനിരനിഞ്ഞുകേനിടഭാനുള്ള
കുടനിശനികേ തുകേ എത്ര എന്നതച്ച് സര്ക്കഭാര്/ലപഭാതുകമഖല/സസകേഭാരലകമഖല എന്നനിങ്ങലന തരലാം
തനിരനിചച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഏറവലാം  കൂടുതല്  കുടനിശനികേ  വരുത്തനിയ  സര്ക്കഭാര്/ലപഭാതുകമഖല/സസകേഭാരല
സഭാപനങ്ങള  ഏലതലഭാലമനലാം  എത്ര  തുകേയുലട  കുടനിശനികേയഭാണച്ച്  വരുത്തനിയനിട്ടുള്ളലതനലാം
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) വഭാടര് അകതഭാറനിറനിക്കച്ച് ലവള്ളക്കരയനിനത്തനില് പ്രതനിവര്ഷലാം കേനിട്ടുന്ന തുകേ
എത്രയഭാണച്ച്;  സര്ക്കഭാരനില്  നനിനള്ള  കനഭാണ്  പഭാന  ഗഭാന്റെച്ച്  തുകേ  എത്രയഭാണച്ച്;
ഇപ്രകേഭാരലാം പ്രതനിവര്ഷലാം ആലകേ വരവച്ച് എത്രയഭാണച്ച്;

(ഡനി)  പ്രതനിവര്ഷലാം  ശമ്പളവലാം  വവദദ്യുതനിനനിരക്കുലാം  ഉളലപലട  വനിവനിധയനിനങ്ങളനില്
ആലകേ ലചേലവച്ച് എത്രയഭാലണനലാം കേമ്മേനി എത്രയഭാലണനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ) വഭാടര് അകതഭാറനിറനി നഷ്ടത്തനില് മുങ്ങുകമ്പഭാഴുലാം 100 കകേഭാടനി ലചേലവഴെനിചച്ച് 14
നനിലയുള്ള പുതനിയ ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) വനിവരലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി)  ലവള്ളക്കരയനിനത്തനില്  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം  459.91  കകേഭാടനി
രൂപ  പനിരനിലചടുത്തു.  കനഭാണ്-പഭാന  ഗഭാന്റെച്ച്  ഇനത്തനില്  245.10  കകേഭാടനി  രൂപ
സര്ക്കഭാരനില്  നനിനലാം  കേനിടനി  (ആലകേ  വരവച്ച്  705.01  കകേഭാടനി  രൂപ).  2016-17
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  528.96  കകേഭാടനി  രൂപ  പനിരനിലചടുക്കുലമന്നച്ച്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.
സര്ക്കഭാര്  ബഡ്ജറനില്  കനഭാണ്-പഭാന  ഗഭാന്റെച്ച്  ഇനത്തനില്  276.55  കകേഭാടനി  രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ഡനി) 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് പ്രതനിവര്ഷലാം ശമ്പളവലാം വവദദ്യുതനി
നനിരക്കുലാം  ഉളലപലട  വനിവനിധയനിനങ്ങളനില്  ആലകേ  1155.84  കകേഭാടനി  രൂപ  ലചേലവച്ച്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 306.48 കകേഭാടനി രൂപ കേമ്മേനി പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

(ഇ)  വജക്ക  പദതനിയനില്  ഉളലപട  സഭാപന  ശഭാക്തതീകേരണത്തനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയച്ച്  സസന്തെമഭായനി ഒരു ലസനടല് കേണ്കടഭാള യൂണനിറച്ച്
(ഓഫതീസച്ച് സമുചയലാം)  പണനിയുന്നതനിനച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചനിരുന.  തുടര്ന്നച്ച്  2014
ഏപ്രനിലനില് 11 നനിലയുള്ള ഒരു ലകേടനിടലാം ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച് 36.23 കകേഭാടനി രൂപയച്ച് വര്ക്കച്ച്
അവഭാര്ഡച്ച് ലചേയ. പണനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകമ്പഭാള 34 കകേഭാടനി രൂപകയഭാളലാം ലചേലവച്ച്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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കേരനിമ്പുഴെ ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച് കുടനിലവള്ള പദതനി

228 (997) ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേരനിമ്പുഴെ ഗഭാമപ ഞഭായത്തച്ച് കുടനിലവള്ള പദതനി എന്നഭാണച്ച് ആരലാംഭനിചതച്ച്;
അടങല്  തുകേ  എത്രയഭായനിരുന;  എത്ര  കപര്ക്കച്ച്  അതനിലന്റെ  ഗുണഫലലാം  ലഭലമഭായനിട്ടുണച്ച്;
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേരനിമ്പുഴെ  പഞഭായത്തനിലല എലഭാ കമഖലയനികലക്കുലാം കുടനിലവള്ളലാം എത്തനിക്കഭാന
പ്രസ്തുത  പദതനി  മുകഖന  കേഴെനിഞ്ഞുകവഭാ;  ഇലലങനില്  ഇനനി  ഏലതലഭാലാം  കമഖലകേളനികലക്കച്ച്
കുടനിലവള്ളലാം എത്തനികക്കണതുണച്ച്;

(സനി) നനിലവനില് ഏതു സതീലാം പ്രകേഭാരമഭാണച്ച് കേരനിമ്പുഴെ പഞഭായത്തനില് കുടനിലവള്ള
വനിതരണ പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന്നതച്ച്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ; അതനിനഭായനി
നഭാളനിതുവലര എത്ര തുകേ ലചേലവഴെനിച്ചു എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേരനിമ്പുഴെ  കുടനിലവള്ള  പദതനിക്കച്ച്  നബഭാര്ഡച്ച്  സഹഭായകത്തഭാലടയുള്ള
പ്രവൃത്തനി  ആരലാംഭനിചതച്ച്  2008-ലഭാണച്ച്.  ഇഇൗ  പദതനിയുലട  അടങല്  തുകേ  1267
ലക്ഷമഭാണച്ച്. ഇതുകൂടഭാലത നഭാഷണല് റൂറല് ഡ്രനിങനിലാംഗച്ച് വഭാടര് കപ്രഭാഗഭാലാം (എന.ആര്.
ഡനി.ഡബദ്യു.പനി.-യനില് എ.സനി.  വപപച്ച് മഭാറന്നതനിനച്ച്  2013-ല്  480  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം
2014-ല് വനിതരണ ശലാംഖല സഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച് 500 ലക്ഷലാം രൂപയുകടയുലാം അനുമതനി
ലഭനിചനിരുന.  ഇഇൗ പദതനിമൂലലാം 51248 കപര്ക്കച്ച് പ്രകയഭാജനലാം ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  ഇല.  നബഭാര്ഡച്ച്/എന.ആര്.ഡനി.ഡബദ്യു.പനി.  ധനസഹഭായകത്തഭാടുകൂടനിയുള്ള
പ്രവൃത്തനികേളനിലഭായനി  ആലകേ  107  കേനി.മതീ  വനിതരണ  ശലാംഖല  സഭാപനിചനിട്ടുണച്ച്.
നഭാഷണല്  റൂറല്  ഡ്രനിങനിലാംഗച്ച്  വഭാടര്  കപ്രഭാഗഭാലാം  (എന.ആര്.ഡനി.ഡബദ്യു.പനി)  യനില്
രണ്ടുവര്ഷമഭായനി അനുവദനിച തുകേയനില് മനിചലാം വന്ന 287 ലക്ഷലാം രൂപ ഉപകയഭാഗനിചച്ച്
43  കേനി.മതീ.  വപപ്പുകേള സഭാപനിക്കുന്ന പ്രവൃത്തനി നടനവരുന.  ഇതുകൂടനി പൂര്ത്തതീകേരനിചഭാല്
കേരനിമ്പുഴെ  പഞഭായത്തനിലല  90  ശതമഭാനലാം  പ്രകദശകത്തയ്ക്കുലാം  കുടനിലവള്ളലാം  എത്തനിക്കുവഭാന
സഭാധനിക്കുലമന്നച്ച് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

(സനി)  എന.ആര്.ഡനി.ഡബദ്യു.പനി.-യനില്  2013-14  വര്ഷങ്ങളനില്  അനുവദനിച
തുകേയനില് മനിചലാം വന്ന തുകേ ഉപകയഭാഗനിചഭാണച്ച് ഇകപഭാള പ്രവൃത്തനി നടനവരുന്നതച്ച്.
എന.ആര്.ഡനി.ഡബദ്യു.പനി.  യനില്  2013  പദതനിയനില്  മനിചലാം  വന്ന  89.84  ലക്ഷലാം
രൂപയുലട  പ്രവൃത്തനിയുലാം  എന.ആര്.ഡനി.ഡബദ്യു.പനി  2014  പദതനിയനില് മനിചലാം വന്ന
തുകേ  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  110.58  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  പ്രവൃത്തനിയുലാം  നടനവരുന.  ടനി
പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി നഭാളനിതുവലര തുകേലയഭാനലാം ലചേലവഴെനിചനിടനില.
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കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കഭാന ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള സജ്ജതീകേരണങ്ങള

229 (998) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി :
ശതീ  .   മുരളനി ലപരുലനലനി :
ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന :
ശതീ  .    കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അതനിരൂക്ഷമഭായ  വരളചലയ  തുടര്നള്ള  കുടനിലവള്ള  ക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കഭാന
ജലവനിഭവ  വകുപച്ച്  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  സജ്ജതീകേരണങ്ങള  എലന്തെഭാലക്കയഭാണച്ച്;
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ജലവനിതരണ ശലാംഖലയനിലുള്ള കചേഭാര്ച തടയുന്നതനിനുലാം ജലഭാശയങ്ങള
ഉളലപലടയുള്ള  ജലകസഭാതസ്സുകേള  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  നടപടനികേള
എലന്തെഭാലക്കയഭാലണന വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  കേടുത്ത ജലക്ഷഭാമലാം കനരനിടുന്ന സഭാഹചേരലത്തനില് അയല് സലാംസഭാനങ്ങളുമഭായനി
ഉണഭാക്കനിയ  നദതീജല  കേരഭാറുകേളുലട  ഭഭാഗമഭായനി  ലഭനികക്കണ  ലവള്ളലാം  കനടനിലയടുക്കഭാനഭായനി
അടനിയന്തെര നടപടനിയുണഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ജലകസചേന വകുപച്ച്  :

കകേരളത്തനിലല ജലകസചേന വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനിലുള്ള ജല സലാംഭരണനികേളനില്
ഇകപഭാള കശഷനിക്കുന്ന ജലലാം  കുടനിലവള്ളത്തനിനഭായനി  മഭാത്രലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാന
വരളച  സലാംബനനിച്ചുകൂടനിയ  മതീറനിലാംഗനില്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.   പരമ്പരഭാഗത
ജലകസഭാതസ്സുകേള  ഹരനിത  കകേരളലാം  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുകവണ നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

കകേരള ജല അകതഭാറനിറനി  :

കേഭാലവര്ഷത്തനിലുണഭായ  കുറവച്ച്  പരനിഗണനിചച്ച്  വനിവനിധ  നദനികേളനിലല
ജലദഇൗര്ലഭലത്തനിനുള്ള  സഭാധലത  കേണക്കനിലലടുത്തച്ച്  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം
കനരനിടഭാന  കകേരള  ജല  അകതഭാറനിറനി  തഭാലഴെപറയുന്ന  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. 

1. കസഭാതസ്സുകേളനില് തടയണ ലകേടനിയുലാം നതീര്ചഭാലുകേള നനിര്മ്മേനിച്ചുലാം
ജലലഭലത ഉറപ്പുവരുത്തുന.
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2. ഇറനികഗഷന,  വവദദ്യുതനി  വകുപ്പുമഭായനി  സഹകേരനിചച്ച്  അവരുലട
ഉടമസതയനിലുള്ള  അണലക്കട്ടുകേളനിലല  ജലലാം  പരമഭാവധനി  കുടനിലവള്ള
ആവശലത്തനിനഭായനി  വനിവനിധ  കസഭാതസ്സുകേളനില്  ലഭലമഭാക്കഭാനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

3. അടനിക്കടനി  ലതീക്കുമൂലലാം  ജലനഷ്ടലാം  സലാംഭവനിക്കുന്ന  വനിതരണ
വലനുകേള  മഭാറനി  പകേരലാം  പുതനിയവ  സഭാപനിക്കുന്ന  പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച്
മുനഗണന നല്കേനി ഘടലാംഘടമഭായനി നടപഭാക്കനിവരുന. 

4. ജലലഭലത  ഉള്ള  സലങ്ങളനില്  വപപച്ച്  വലന  ദതീര്ഘനിപനിചച്ച്
ജലലാം എത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

5. വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  കേനിണറുകേളനിലല  ലചേളനിയുലാം  മണ്ണുലാം  നതീക്കലാം
ലചേയച്ച് പമ്പനിലാംഗച്ച് കസഷനുകേളനില് ജലലഭലത ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുള്ള
പ്രവൃത്തനികേള നടപഭാക്കുന. 

6. തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള  റവനപ്യൂ  വകുപനിലന്റെ  സഹകേര
ണകത്തഭാലട കേനികയഭാസ്കുകേള  വഴെനി  ജലവനിതരണലാം  നടത്തുന്ന
സലങ്ങളനികലയച്ച്  ആവശലമഭായ  കുടനിലവള്ളലാം  ജല  അകതഭാറനിറനിയുലട
വനിവനിധ പദതനികേളനില് നനിനലാം നല്കുന്നതഭാണച്ച്. 

7. പമ്പനിലാംഗച്ച്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കകേടുവന്ന പമ്പച്ച്
ലസറകേളുലട അറകുറപണനികേള സമയബനനിതമഭായനി നടത്തുന. 

8. കൂടുതല്  പമ്പനിലാംഗച്ച്  ആവശലമഭായ  സലങ്ങളനില്  അഡതീഷണല്
ഷനിഫ്റ്റുകേള ഏര്ലപടുത്തുനണച്ച്. 

9. ആവശലമഭാകുന്ന  സലങ്ങളനില്  വഭാല്വകേള  നനിയനനിചച്ച്  സഭാധലമഭായ
അളവനില് എലഭാവര്ക്കുലാം ജലലഭലത ഉറപഭാക്കുന. 

10. ജലശുദതീകേരണശഭാലകേളുലട  സഭാപനിതകശഷനി  പൂര്ണമഭായുലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ആവശലമഭായ  പുനരുദഭാരണ  പ്രവൃത്തനികേള
നടപനിലഭാക്കനി ശുദജല ലഭലത ഉറപഭാക്കുനണച്ച്. 

11. നനിയമവനിരുദമഭായനി  ജലലാം  കചേഭാര്ത്തുന്നതുലാം  അനധനികൃത  ഉപകയഭാഗവലാം
മറലാം  കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ആന്റെനി  വഭാടര്  ലതഫച്ച്  സസഭാഡനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തനലാം  ഉപകയഭാഗലപടുത്തുകേയുലാം  നനിയമഭാനുസൃത  നടപടനികേള
വകേലക്കഭാള്ളുകേയുലാം ലചേയ്യുന.

12. പ്രതനിമഭാസലാം  50  കേനികലഭാലനിററനിനച്ച്  മുകേളനില്  ഉപകഭഭാഗലാം  കേണക്കഭാക്കുന്ന
പുതനിയ  കേണക്ഷനുകേള  നല്കുന്നതനിനച്ച്  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  നനിയനണലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  
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13. നനിലവനില്  കൂടുതലഭായനി  ജലലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  വലഭാവസഭായനികേ
വഭാണനിജല  കേണക്ഷനുകേളനില്  ഉപകഭഭാഗത്തനിനച്ച്  നനിയനണലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

14. ജലശുദതീകേരണശഭാലകേളനില്  ബഭാക്കച്ച്  വഭാഷനിലാംഗച്ച്  ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന ജലത്തനിലന്റെ അളവച്ച് കേഴെനിയുന്നത്ര നനിയനനിക്കുനണച്ച്. 

കമല്പറഞ  നടപടനികേള  കൂടഭാലത  വരളച  സലാംബനനിച  സനിതനിഗതനികേള
നനിരന്തെരലാം  വനിലയനിരുത്തനി  കവണ  പരനിഹഭാര  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനണച്ച്.
ഇതനിനകേലാം കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്, തൃശ്ശൂര്, എറണഭാകുളലാം, തനിരുവനന്തെപുരലാം എന്നതീ
സലങ്ങളനില്  വചച്ച്  കമഖലഭാടനിസഭാനത്തനില്  സര്ക്കഭാര്  വനിവനിധ
വകുപ്പുകേളനിലല ഉകദലഭാഗസരുലട കയഭാഗലാം വനിളനിചച്ച് വരളച സലാംബനനിചച്ച്
വനിശദമഭായ  അവകലഭാകേന  കയഭാഗങ്ങള  നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  പ്രസ്തുത  കയഭാഗത്തനില്
തതീരുമഭാനനിച കേഭാരലങ്ങളുലട പുകരഭാഗതനി വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനച്ച് വതീഡനികയഭാ
കകേഭാണ്ഫറനസനിലാംഗച്ച് വഴെനി അവകലഭാകേനവലാം നടത്തനിവരുന. 

ഭൂജലവകുപച്ച്  :

സലാംസഭാനത്തച്ച്  രൂക്ഷമഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന  വരളച  കനരനിടുന്നതനിനച്ച്
ഭൂജലവകുപച്ച്  രഭാജതീവ്ഗഭാനനി  പദതനിയനില്ലപടുത്തനി  5505  വകേപമ്പുകേളുലട
അറകുറപണനികേളുലാം  585  ലചേറുകേനിട  കുടനിലവള്ള  പദതനികേളുലട  നവതീകേരണവലാം
നടപഭാക്കഭാന ലക്ഷലമനിടുന.  ഇതനില്  2163  വകേപമ്പുകേളുലട അറകുറപണനികേളുലാം
70  ലചേറുകേനിട  കുടനിലവള്ള  പദതനികേളുലട  നവതീകേരണവലാം  ഇതുവലര
പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത രഭാജതീവ്ഗഭാനനി പദതനിയനിനകേതീഴെനില് 2016-17
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ഒരു  കകേഭാടനി  രൂപ  ബഡ്ജറനില്  വകേയനിരു
ത്തനിയനിരുന.  ഇതനില്  32  ലചേറുകേനിട കുടനിലവള്ള പദതനികേളുലാം  81  കുഴെല്
കേനിണര് നനിര്മ്മേഭാണവലാം  20  വകേപമ്പച്ച്  പദതനികേളുലാം  810  ഹഭാന്റെച്ച്  പമ്പച്ച്
അറകുറപണനികേളുലാം പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  

ജലനനിധനി  :

ജലനനിധനി  പദതനിയനില്  അതനിരൂക്ഷമഭായ  വരളചലയ  തുടര്നള്ള
കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കഭാന  ജലനനിധനി  പഞഭായത്തുകേളനില്  ജല
കസഭാതസ്സുകേളക്കച്ച് ഭൂഗര്ഭജല പരനികപഭാഷണലാം നടത്തനിവരുന.  കൂടഭാലത
കസഭാതസ്സുകേള സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം ലവള്ളലാം ദുരുപകയഭാഗലാം ലചേയഭാതനിരനിക്കഭാനുലാം
പമ്പനിലാംഗച്ച്  സമയലാം  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുള്ള  കബഭാധവല്ക്കരണ  ക്ലഭാസ്സുകേള
നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 
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(ബനി) കകേരള ജല അകതഭാറനിറനി  :

ജലവനിതരണ  വപപ്പുകേളനില്  കചേഭാര്ചയുണഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാന  വപപച്ച്
വലനനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണഘടത്തനില്  ആവശലമഭായ  മുനകേരുതലുകേള
എടുക്കുനണച്ച്.  വലക്തമഭായ വപപച്ച് കപഭാളനിസനിയുലട അടനിസഭാനത്തനില്
ആണച്ച്  ഓകരഭാ  സഭാഹചേരലത്തനിനുലാം  കയഭാജനിച  വപപ്പുകേള  ലതരലഞ
ടുക്കുന്നതച്ച്.  കൂടഭാലത  നനിലവനിലുള്ള  പഴെയതുലാം  കകേടുവന്നതുമഭായ  AC,
Premo വപപ്പുകേള ഘടലാംഘടമഭായനി മഭാറനി വപപച്ച് കപഭാളനിസനി അടനിസഭാ
നമഭാക്കനി  ഗുണകമന്മയുള്ള  വപപ്പുകേള  സഭാപനിക്കുന്ന  പ്രവൃത്തനികേളുലാം
ഏലറടുത്തച്ച്  നടപഭാക്കനിവരുന.  ജലവനിതരണ  ശലാംഖലയനിലുള്ള  കചേഭാര്ചകേള
ശദയനില്ലപടുകമ്പഭാള സമയബനനിതമഭായനി തലന്ന പരനിഹരനിക്കഭാറുണച്ച്.

ജലകസചേന വകുപച്ച്  :

വനകേനിട  ജലകസചേന  പദതനികേളുലട  കേനഭാലുകേളുലട  നവതീകേരണലാം,
വഭാര്ഷനികേ  അറകുറപണനികേളുലാം  ആനുകേഭാലനികേമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുനണച്ച്.
നനിലവനിലുള്ള  ജലകസഭാതസ്സുകേളുലട  നവതീകേരണവലാം  ശുദതീകേരണവലാം
ഉറപഭാക്കുന്നതുവഴെനി  പ്രഭാകദശനികേതലത്തനില്  ജലകസചേനത്തനിനുലാം  കുടനിലവള്ള
വനിതരണത്തനിനുലാം  ഉതകുന്ന  ഒരു  പുതനിയ  ജല  ഉപകയഭാഗസലാംസഭാരലാം
രൂപലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  "ഹരനിത  കകേരളലാം”പദതനി  വനിഭഭാവന  ലചേയനിട്ടുണച്ച്.
ഇതനിലന്റെ  ആദലഘടമഭായനി  320  കകേഭാടനി  രൂപ  ലചേലവനില്  ഏകേകദശലാം
9453  കുളങ്ങള  നവതീകേരനിക്കഭാനഭാണച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.  ഇതനുസരനിചച്ച്
കുളങ്ങളനിലല മഭാലനിനലലാം,  ലചേളനി,  പഭായല് ഇവ നതീക്കലാം ലചേയച്ച് അവയുലട
സലാംഭരണകശഷനി  വര്ദനിപനിചച്ച്  കേഭാര്ഷനികേഭാവശലങ്ങളക്കുലാം  മറച്ച്  പഭാരനിസനിതനികേ
ധര്മ്മേങ്ങളക്കുലാം  ജലലഭലത  ഉറപഭാക്കഭാന  സഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  ജലകസചേന
വകുപനിലന്റെ  കനതൃതസത്തനില്  കദശതീയ  ലതഭാഴെനിലുറപച്ച്  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി
ജനിലഭാ ഭരണകൂടലാം മുകഖനയഭാണച്ച് പ്രവൃത്തനി നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച്. 

ജലനനിധനി  :

ജലനനിധനി  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  ജലവനിതരണ  ശലാംഖലയനില്  ഉള്ള  കചേഭാര്ചകേള
അടനിയന്തെരമഭായനി ശരനിയഭാക്കുന്നതനിനുള്ള ഉത്തരവഭാദനിതസലാം സതീലാം ലലവല്
കേമ്മേനിറനിക്കഭാണച്ച്.  പദതനിയുലട  നടത്തനിപ്പുലാം  പരനിപഭാലനവലാം  നടത്തുന്നതനിനുള്ള
പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേളുലാം ഫണ്ടുലാം സതീലാം ലലവല് കേമ്മേനിറനിക്കച്ച് വനിഭഭാവന
ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  കചേഭാര്ചകേളുണഭായഭാല്  അടനിയന്തെരമഭായനി  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച്
കബഭാധവത്ക്കരണ ക്ലഭാസ്സുകേള നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  ജലഭാശയങ്ങള ഉളലപലടയുള്ള
ജലകസഭാതസ്സുകേള സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനച്ച് ജലനനിധനി പദതനിയനില് ഭൂഗര്ഭ
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പരനികപഭാഷണ  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചച്ച്  ഇതുമുകഖന  ജലകസഭാതസ്സുകേളനിലല
ജലസരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന. ജലനനിധനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
മഴെകകേന്ദ്രലാം നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന മഴെലവള്ള സലാംഭരണലാം-ഭൂജല പരനികപഭാഷണവലാം
പദതനി  വഴെനി  വലക്തനിഗത  കുടുലാംബങ്ങളക്കുലാം  വനിദലഭാലയങ്ങളക്കുമഭായനി
മഴെലവള്ള സലാംഭരണനികേള നനിര്മ്മേനിചച്ച് നല്കേനിവരുന. 

(സനി)  കകേരളവലാം  തമനിഴഭാടുമഭായനി  ഏര്ലപട  പറമ്പനിക്കുളലാം  ആളനിയഭാര്  കേരഭാര്
പ്രകേഭാരലാം കകേരളത്തനിനച്ച് ലഭനികക്കണ ലവള്ളത്തനിലന്റെ അളവകേള വലവസ ലചേയനിട്ടുണച്ച്.
കേടുത്ത  ജലക്ഷഭാമലാം  കനരനിടുന്ന  സഭാഹചേരലത്തനില്  കേരഭാര്പ്രകേഭാരലാം  കകേരളത്തനിനച്ച്
അര്ഹതലപട  ജലലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  സഭാധലമഭായ  എലഭാ  നടപടനികേളുലാം  സസതീകേരനിച്ചു
വരുനണച്ച്.  നദതീജലകേരഭാറുകേളുലട  ഭഭാഗമഭായനി  ലഭനികക്കണ  ലവള്ളലാം കനടനിലയടുക്കുന്നതനിനഭായനി
അടനിയന്തെര നടപടനികേള ചേതീഫച്ച് എഞനിനതീയറുലട  (അന്തെര് സലാംസഭാന ജലവനിഭഭാഗലാം)
കേഭാരലഭാലയത്തനില് സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

വഞനികേപഭാറ ലചേറുകേനിട ജലവനിതരണ പദതനി

230 (999) ശതീ  .    രഭാജ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാടഭാങ്ങല്  ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല  വഞനികേപഭാറയനില്  ലചേറുകേനിട
ജലവനിതരണ പദതനി ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി എലാം.എല്.എ.-യുലട ആസനി വനികേസന
ഫണനില്  നനിനലാം  എത്ര  രൂപയഭാണച്ച്  അനുവദനിചനിരുന്നതച്ച്;  എന്നഭാണച്ച്  ഇതനിനച്ച്
ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചതച്ച്;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത  പദതനിയുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങനില്
നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിക്കഭാന വവകേനിയതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇവയുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള  തടസങ്ങള  നതീക്കനി  പദതനി  അടനിയന്തെരമഭായനി
കേമ്മേതീഷന ലചേയഭാന എലന്തെഭാലക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലമന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 78.06 ലക്ഷലാം രൂപയച്ച് 22-8-2014-ല് അനുമതനി ലഭലമഭായനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  പ്രസ്തുത പദതനിയുലട എഗനിലമന്റെച്ച്  ഒപനിടച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ഉടലന ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  പ്രസ്തുത പദതനിയുലട  ഡനി.ഇ.ആര്.  2015-ല് ആദലലാം
എസച്ച്.ഒ.ആര്.  2012  പ്രകേഭാരലാം  സമര്പനിചനിരുന.  എന്നഭാല്  പനിന്നതീടച്ച്  വനിശദമഭായ
എസനികമറച്ച്  ഡനി.എസച്ച്.ആര്.  2014  നനിരക്കച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  തയഭാറഭാക്കനിയകപഭാള  പണനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  അനുവദനിച  തുകേ  അപരലഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  അനുവദനിച
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തുകേയ്ക്കുള്ളനില്  നനില്ക്കത്തക്ക  വനിധലാം  എസനികമറച്ച്  തയഭാറഭാക്കനി  സമര്പനിചതനില്  സഭാകങതനികേ
അപരലഭാപ്തത  കേണതനിനഭാല് സഭാദലത ലപ്രഭാകപഭാസല് സമര്പനിക്കഭാന  ബനലപട
സൂപ്രണനിലാംഗച്ച് എഞനിനതീയകറഭാടച്ച്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയുലാം തുടര്ന്നച്ച് പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭായ പുതനിയ
ലപ്രഭാകപഭാസല്  തയഭാറഭാക്കുകേയുലാം  ലചേയ.  പുതനിയ  ലപ്രഭാകപഭാസലനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
എസനികമറച്ച്  അലാംഗതീകേരനിചച്ച്  വര്ക്കച്ച്  ലടണര് ലചേയ്യുകേയുലാം  28-1-2017-ല് സൂപ്രണനിലാംഗച്ച്
എഞനിനതീയര് എഗനിലമന്റെച്ച് വയ്ക്കുകേയുലാം ലചേയ. 

(സനി)  ലടണര്  നടപടനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചച്ച്  കേരഭാര്  നല്കേനിയതനിനഭാല്  നനിര്മ്മേഭാണലാം
ഉടനഭാരലാംഭനിക്കുകേയുലാം 6 മഭാസത്തനിനകേലാം (കേരഭാര് കേഭാലഭാവധനി) പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതുമഭാണച്ച്. 

ഫലപ്രദമഭായ ജലവനിതരണ സലാംവനിധഭാനലാം

231 (1000) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന :
ശതീ  .   കമഭാനസച്ച്  കജഭാസഫച്ച് :
ശതീ  .   സനി  .   എഫച്ച്  .   കതഭാമസച്ച് :
കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ഫലപ്രദമഭായനി  ജലവനിതരണലാം  നടത്തുന്നതനിനച്ച്  വഭാടര്
അകതഭാറനിറനിക്കച്ച് തടസമഭായനി നനില്ക്കുന്ന പ്രധഭാന ഘടകേങ്ങള എലന്തെലഭാമഭാണച്ച് ;

(ബനി)  കേഭാലപഴെക്കലാംലചേന്ന  വപപ്പുവലനുകേളനിലൂലടയുള്ള  ജലവനിതരണലാംമൂലലാം
വപപ്പുകേളക്കു കകേടുപഭാടു സലാംഭവനിചച്ച് പ്രതനിദനിനലാം ശരഭാശരനി എത്ര ലനിറര് കുടനിലവള്ളലാം
പഭാഴെഭാകുനലവന്നഭാണച്ച് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വഭാഹന  ഗതഭാഗതമുള്ള  കറഭാഡുകേളക്കനിടയനിലൂലട  ഏകേകദശലാം  എത്ര
വദര്ഘലലാം ജലവനിതരണ വപപച്ച് വലനുകേള കേടനകപഭാകുനലണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  അശഭാസതീയമഭായ  ഈ സലാംവനിധഭാനത്തനിനു  പകേരലാം  ആധുനനികേ  കേഭാലഘടത്തനിനച്ച്
കയഭാജനിച രതീതനിയനില് കുടനിലവള്ള ശലാംഖല വനിപുലലപടുത്തഭാന അടനിയന്തെനിര നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഫലപ്രദമഭായ ജലവനിതരണത്തനിനച്ച് പ്രധഭാന തടസങ്ങള തഭാലഴെ പറയുന്നവയഭാണച്ച്.

1. 365  ദനിവസവലാം  ആവശലത്തനിനച്ച്  ജല  ലഭലതയുള്ള  കസഭാതസ്സുകേളുലട
അഭഭാവലാം-മഴെക്കഭാലത്തച്ച് ആവശലത്തനിനച്ച് ലവള്ളലാം ലഭനിക്കുലമങനിലുലാം ഇതച്ച്
കശഖരനിചച്ച് നനിര്ത്തഭാനുള്ള വനകേനിട ജലസലാംഭരണനികേളുലട അഭഭാവലാംമൂലലാം
കവനല്ക്കഭാലത്തച്ച്  നദനികേളനിലല  നതീലരഭാഴുക്കച്ച്  നനിലയ്ക്കുകമ്പഭാള
നദനികേള  കസഭാതസഭായുള്ള  പദതനികേള  പ്രതനിസനനിയനില്
ആകുന.  തടയണകേള  ലകേടനി  പരമഭാവധനി  ജലലാം  കശഖരനിചച്ച്
നനിര്ത്തഭാന  ശമനിക്കുനലണങനിലുലാം  നദനികേളനിലല  അമനിതമഭായ
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മണലൂറച്ച്  കേഭാരണലാം  തടയണകേള  ഉകദ്ദേശനിച  പ്രകയഭാജനലാം
നല്കുന്നനില.  കവനല്ക്കഭാലത്തച്ച്  ഭൂഗര്ഭവനിതഭാനലാം  ക്രമഭാതതീതമഭായനി
തഭാഴുന്നതനിനഭാല് കബഭാര്ലവല്ലുകേലള ആശയനിച്ചുള്ള പദതനികേളുലാം
പ്രതനിസനനിയനില് ആകുന. 

2. മനിക്കവഭാറുലാം പദതനിയനില് ആകളഭാഹരനി പ്രതനിദനിനലാം 40 ലനിറര്, 70 ലനിറര്
എന്ന  കേണക്കനില്  രൂപകേല്പന  ലചേയച്ച്  സഭാപനിചനിട്ടുള്ളതഭാണച്ച്.
എന്നഭാല്  കകേരളത്തനിലല  ആകളഭാഹരനി  ഉപകഭഭാഗലാം  ഇതനില്നനിനലാം
വളലര ഉയര്ന്നതഭായഭാല് പദതനി ആലകേ തഭാളലാംലതറന. 

3. 2000  എ.ഡനി.-ക്കച്ച്  മുമ്പുള്ള  പദതനികേളനില്  എ.സനി.പ്രനികമഭാ,  ജനി.ലഎ
വപപ്പുകേള  വലഭാപകേമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിചനിരുന.  കലഭാഹനനിര്മ്മേനിത
വപപ്പുകേലള അകപക്ഷനിചച്ച് ഇഇൗടുകുറഞ ഇത്തരലാം വപപ്പുകേള
കേഭാലപഴെക്കത്തനില്  കകേടുപഭാടുകേള  സലാംഭവനിചച്ച്  സനിരമഭായനി
ലപഭാടലുകേളക്കുലാം ജലനഷ്ടത്തനിനുലാം കേഭാരണമഭാകുന. 

4. കറഭാഡച്ച്  വനികേസനലാം  വലഭാപകേമഭായകപഭാള  പഴെയ  കറഭാഡുകേളനില്
സഭാപനിചനിട്ടുള്ള  വപപ്പുകേള  കറഭാഡനിലന്റെ  നടുവനില്  ആകുകേയുലാം
ലപഭാടലുകേളക്കനിടയഭാവകേയുലാം ലചേയ്യുന. 

5. വപപ്പുകേളനിലല  അറകുറപണനികേള  നടത്തുന്നതനിനുലാം  പുതനിയവ
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം കറഭാഡച്ച് അധനികൃതരനില്നനിനലാം അനുവഭാദലാം
ലഭനികക്കണതുണച്ച്.  കറഭാഡച്ച്  പുനര്നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്  വനതുകേ
ആവശലമഭാകുന്നതച്ച്  പ്രവൃത്തനികേളുലട  കവഗതലയ  സഭാരമഭായനി
ബഭാധനിക്കുനണച്ച്.

6. വവദദ്യുതനി  ലഭലത,  കവഭാളകടജച്ച്  ക്ഷഭാമലാം  തുടങ്ങനിയവമൂലലാം
പമ്പനിലാംഗനിനുള്ള തടസലാം.

7. കുടനിലവള്ള വനിതരണ പദതനികേളുലട നടത്തനിപനിനുലാം പരനിപഭാലനത്തനിനുലാം
വനതുകേ ആവശലമുണച്ച്.  വവദദ്യുതനി,  കവതനലാം,  ലകേമനിക്കല്സച്ച്,
ലസയര് പഭാര്ടച്ച്സകേള തുടങ്ങനിയ ലചേലവകേളുലട വര്ദന കേഭാരണലാം
പ്രവര്ത്തനലചലവച്ച്  വനകതഭാതനില്  വര്ദനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇതച്ച്  വരുമഭാനവലാം
ലചേലവലാം  തമ്മേനിലുള്ള  വനിടവച്ച്  വനകതഭാതനില്  വര്ദനിക്കുന്നതനിനച്ച്
കേഭാരണമഭാകുന.

8. പുതനിയ പദതനികേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം പഴെയവ വനിപുലതീകേരനി
ക്കുന്നതനിനുലാം ആവശലമഭായ  സലലഭലത,  കറഭാഡച്ച്/ലറയനില്ലവ
അനുമതനികേളക്കുള്ള കേഭാലതഭാമസലാം,  വനിഭവകശഷനിയുള്ള കേരഭാറുകേഭാരുലട
അഭഭാവലാം,  ധനലഭലത തുടങ്ങനിയ കേഭാരലങ്ങളുലാം  പദതനി  നടത്തനിപനിലന്റെ
ഗതനികവഗലത്ത ബഭാധനിക്കുനണച്ച്.

9. ക്രമഭാതതീതമഭായ വരുമഭാനരഹനിത ജലവലാം (Non revenue water)
ഫലപ്രദമഭായ പ്രവര്ത്തനത്തനിനച്ച് തടസമഭാണച്ച്.
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(ബനി)  പ്രതനിദനിനലാം വനിവനിധ പദതനികേളനിലഭായനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന ജലത്തനിലന്റെ
അളവച്ച് നനിര്ണയനിക്കഭാന ആവശലമഭായ ബളക്കച്ച് മതീററുകേള മനിക്കവഭാറുലാം പദതനികേളനില്
സഭാപനിചനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല്  അളവച്ച്  കൃതലമഭായനി  നനിര്ണയനിക്കഭാന  കേഴെനിയുന്നനില.
അതനിനഭാല് തലന്ന കചേഭാര്ചയുലാം മറലാം മൂലമുള്ള ജലനഷ്ടലാം കൃതലമഭായനി കേണക്കഭാക്കഭാന
കേഴെനിയുന്നനില.  ബളക്കച്ച് മതീററുകേള സഭാപനിക്കഭാന വനകതഭാതനില് പണലാം ആവശലമഭാലണങനിലുലാം
ഘടലാംഘടമഭായനി ഇത്തരലാം മതീററുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു
വരുന.  കൃതലമഭായ  ജലനഷ്ടത്തനിലന്റെ  അളവച്ച്  ലഭലമലലങനിലുലാം  ഏകേകദശലാം  35
ശതമഭാനലാം ജലനഷ്ടലാം സലാംഭവനിക്കുനലണന്നച്ച് കേണക്കഭാക്കുന.

(സനി)  1914  മുതല്  സഭാപനിചനിട്ടുള്ള  വപപ്പുകേള  വനിവനിധ  പദതനികേളനിലഭായനി
പ്രവര്ത്തന  ക്ഷമമഭായുള്ളതനിനഭാല്  ഇതുസലാംബനനിച  കൃതലമഭായ  കേണക്കച്ച്  ലഭലമല.
എന്നഭാല്  കുടനിലവള്ള  വനിതരണലാം  ഫലപ്രദമഭായനി  നടത്തഭാന  വപപ്പുകേളുലടയുലാം  മറച്ച്
ആസനികേളുലടയുലാം കൃതലമഭായ കേണക്കുലാം ആസച്ച് ലലയ്ഡച്ച് മഭാപ്പുലാം ആവശലമഭാണച്ച്.  ഇതച്ച്
മനസനിലഭാക്കനി കകേരളത്തനിലല എലഭാ ജനിലകേളനിലലയുലാം വപപ്പുകേളുലടയുലാം മറച്ച്  ആസനികേളുലടയുലാം
കേണലക്കടുപച്ച്  നടത്തനി  GIS  പഭാറച്ച് കഫഭാമനില്  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  പ്രവര്ത്തനലാം
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  ഇഇൗ  പ്രവര്ത്തനി  പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നകതഭാലട  വപപ്പുകേളുലട  കൃതലമഭായ
കേണക്കച്ച് ലഭലമഭാവന്നതഭാണച്ച്.

(ഡനി)  സഭാധഭാരണ പദതനികേള കൃതലമഭായ രൂപകേല്പനയുലട അടനിസഭാനത്തനിലഭാണച്ച്
നടപഭാക്കുന്നതച്ച്. എന്നഭാല്  കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശഭാടനിസഭാനത്തനില്
ആകളഭാഹരനി  40  ലനിറര്,  70  ലനിറര്,  135  ലനിറര്  പ്രതനിദനിനലാം  ആവശലകേത
കേണക്കഭാക്കനിയഭായനിരുന  നഭാളനിതുവലര  പദതനികേള  തയഭാറഭാക്കനിയനിരുന്നതച്ച്.  കകേരളത്തനിലല
ആകളഭാഹരനി  ഉപകഭഭാഗലാം  വളലര  ഉയര്ന്നതഭായതനിനഭാലുലാം  അമനിതകവഗലാം  നഗരവത്കേരണലാം
സലാംഭവനിക്കുന്നതനിനഭാലുലാം  നനിലവനിലുള്ള  പദതനികേളുലട  രൂപകേല്പന  അപ്രസക്തമഭാവകേയുലാം
ലചേയ്യുന.  ഇഇൗ  സഭാഹചേരലത്തനില്  എലഭാ  പുതനിയ  പദതനികേളുലടയുലാം  രൂപകേല്പന
ഗഭാമതീണ  കമഖലയനില്  100  ലനിററുലാം  നഗരകമഖലയനില്  150  ലനിററുലാം  ആക്കഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.  അതുകപഭാലല  തലന്ന  വപ പ്പുകേള  ലതരലഞടുക്കുന്നതച്ച്  വലക്തമഭായ
വപപച്ച്  കപഭാളനിസനിയുലട  അടനിസഭാനത്തനിലുമഭാണച്ച്.  ഇത്തരത്തനില്  കൃതലമഭായ
രൂപകേല്പനയുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  കകേരളത്തനിലല  മുഴുവന  പ്രകദശങ്ങളനിലുലാം
ശുദമഭായ  കുടനിലവള്ളലാം  എത്തനിക്കഭാനുള്ള  പദതനികേള  ധനലഭലതയനുസരനിചച്ച്
ഏലറടുത്തച്ച് നടപഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

കേഭാളനിപഭാറ കുടനിലവള്ള പദതനി

232 (1001) ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലകയഭാര  മണ്ഡലമഭായ  പഭാറശഭാലയനിലല  വനിവനിധ  ഭഭാഗങ്ങളനില്  സഗമമഭായനി
ജലവനിതരണലാം നടത്തുന്നതനിനഭായനി ആരലാംഭനിച കേഭാളനിപഭാറ കുടനിലവളള പദതനി ഇന്നച്ച്
സലാംഭനഭാവസയനിലഭാണച്ച് എന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  കേഭാളനിപഭാറ  പദതനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  കേമ്മേതീഷന  ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി
എലന്തെഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിചനിട്ടുളളലതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പഭാറശഭാല  മണ്ഡലത്തനില്  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന്ന  ലചേറുതുലാം  വലുതുമഭായ
കുടനിലവളള  പദതനികേള  ഏലതഭാലക്കയഭാലണനലാം  അവയുലട  പ്രവര്ത്തനക്ഷമതയുലാം
ഇനലാം തനിരനിചച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാളനിപഭാറ പദതനി ഭഭാഗനികേമഭായനി കേമ്മേതീഷന ലചേയച്ച് ശുദജലവനിതരണലാം
നടത്തനിവരുന.  എന്നഭാല് ലറയനില്കവ കക്രഭാസനിലാംഗച്ച്  അനുമതനി ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്
കേഭാളനിപഭാറ പദതനിയനില് നനിനലാം ലനയഭാറനിനകേര മുതലുള്ള പ്രകദശത്തച്ച് കുടനിലവള്ളലാം
ലഭലമഭാക്കഭാന  കേഴെനിഞനിടനില.  കൂടഭാലത  ലപഭാനവനിളയനില്  സലലാം  ലഭലമഭായനിടനില.
അകതസമയലാം  ലകേഭാലയനില്,  പഭാറശഭാല  പഞഭായത്തുകേളക്കുകവണനി  ലനയഭാറനിനകേര
ലതഭാഴുക്കല് ഭഭാഗത്തുനനിനലാം ലറയനില്കവ കക്രഭാസനിലാംഗച്ച് ഒഴെനിവഭാക്കനി ഒരു പുതനിയ വപപച്ച്
വല ന  സഭാപനിചച്ച്  ശുദജല  വനിതരണലാം  നടത്തുവഭാന  കവണനിയുള്ള  സര്കവ
നടപടനികേള നടനവരുന.

(ബനി) ലറയനില്കവ അധനികേഭാരനികേളുമഭായനി നനിരന്തെരലാം ബനലപടനിട്ടുലാം ലറയനില്കവ
കക്രഭാസനിലാംഗച്ച് അനുമതനി ലഭലമഭായനിടനില. കൂടഭാലത ഭൂതല ജലസലാംഭരണനി, സമ്പച്ച് എന്നനിവ
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  സലലാം  ലപഭാനവനിളയനില്  ലഭലമഭാകക്കണതുണച്ച്.
അതനിനുകവണനി പുതനിയ ലഭാന്റെച്ച് റനികേസനിസനിഷന അകപക്ഷ കേളക്ടകററനില് 16-12-2016-ല്
സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത  ലകേഭാലയനില്,  പഭാറശഭാല  പഞഭായത്തുകേളക്കുകവണനി
ലനയഭാറനിനകേര  ലതഭാഴുക്കല്  ഭഭാഗത്തുനനിനലാം  ഒരു  പുതനിയ  വപപച്ച്  വലന
സഭാപനിക്കഭാനുള്ള സര്കവ നടപടനികേള നടനവരുന.

(സനി)  പഭാറശഭാല  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലുളലപടുന്ന  പരശുവയല്  വനികലജനിലല
വണനിചനിറ  കുളത്തനിലന്റെ  പുനരുദഭാരണവലാം  കേഭാളനിപഭാറ  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായ  2.4
എലാം.എല്.ഡനി. കശഷനിയുള്ള ജലശുദതീകേരണശഭാലയുലട പണനികേളുലാം ജലശുദതീകേരണശഭാലയനില്
നനിനലാം നനിലവനിലല ഉപരനിതല ജലസലാംഭരണനികേളനികലയ്ക്കുള്ള  300  മനി.മതീ.  വലഭാസമുള്ള
ഡവകല് അയണ് വപപച്ച് വലനനിലന്റെ പണനികേളുലാം ഉപരനിതല ജലസലാംഭരണനിയനില്
നനിനലാം  പഭാറശഭാല  വലരയുള്ള  വപപച്ച്  വലനനിലന്റെ  പണനികേളുമഭാണച്ച്  ഇഇൗ
മണ്ഡലത്തനിനുകേതീഴെനില്  നടനവരുന്നതച്ച്.  കൂടഭാലത  80  ശതമഭാനലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിച
ഇഞനിവനിള വഭാടര് സവപ സതീലാം, KSEB  കേണക്ഷന മഭാത്രലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ള
നടുകങഭാടച്ച് വഭാടര് സവപ സതീലാം എന്നതീ പദതനികേളുലാം നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 
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233  (1002)  ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദച്ച്  കേബതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയുലട  കേതീഴെനില്  നനിലവനില്  എത്ര കുടനിലവള്ള
പദതനികേള  ഉണച്ച്;  ദതീര്ഘ  കേഭാലങ്ങളഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കലപടഭാത്തവ  ഏലതലഭാലാം;
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) നനിലവനില് മങട മണ്ഡലത്തനില് കുടനിലവള്ള ദഇൗര്ലഭലലാം കുറയ്ക്കുന്നതനിനഭായനി
ജല സലാംഭരണനികേള, കുളങ്ങള, നതീരുറവകേള സലാംരക്ഷനിക്കല് തുടങ്ങനിയ പദതനികേള
രൂപതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  മഴെക്കഭാലത്തച്ച് ആവശലത്തനില് കൂടുതല് ജലലാം ലഭലമഭാകുകമ്പഭാള ആയതച്ച്
ഭഭാവനിയനികലക്കച്ച് സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി എലന്തെങനിലുലാം പദതനികേള നനിലവനിലുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയുലട  കേതീഴെനില്  നനിലവനില്  1078  കുടനിലവള്ള
പദതനികേളുണച്ച്. ദതീര്ഘകേഭാലമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കലപടഭാത്തവയനില് തഭാലഴെപറയുന്നവ
ഉളലപടുന. 

1. ലചേങള, മൂളനിയഭാര്, മഭാധൂര്, ലമഭാഗഭാല് പുത്തൂര് എന്നതീ പഞഭായത്തുകേളക്കച്ച്
കവണനിയുള്ള കുടനിലവള്ള പദതനി-ഒന്നഭാലാംഘടലാം

2. ലചേങള, മൂളനിയഭാര്, മഭാധൂര്, ലമഭാഗഭാല് പുത്തൂര് എന്നതീ പഞഭായത്തുകേളക്കച്ച്
കവണനിയുള്ള കുടനിലവള്ള പദതനി-രണഭാലാം ഘടലാം

3. എനകഡഭാസളഫഭാന  ബഭാധനിത  പ്രകദശങ്ങളക്കച്ച്  കവണനിയുള്ള
പദതനി, പനത്തടനി പഞഭായത്തച്ച് കുടനിലവള്ള പദതനി

4. എനകഡഭാസളഫഭാന  ബഭാധനിത  പ്രകദശങ്ങളക്കച്ച്  കവണനിയുള്ള
പദതനി, കേള്ളഭാര് പഞഭായത്തച്ച് കുടനിലവള്ള പദതനി

5. എനകഡഭാസളഫഭാന  ബഭാധനിത  പ്രകദശങ്ങളക്കച്ച്  കവണനിയുള്ള
പദതനി, ചേതീകമനനി പഞഭായത്തച്ച് കുടനിലവള്ള പദതനി

6. കബളൂര് സമതീപ വനികലജകേളക്കച്ച് കവണനിയുള്ള പദതനി

7. ഇഇൗസച്ച് എകളരനി പഞഭായത്തച്ച് കുടനിലവള്ള പദതനി

8. ബന്തെടുക്ക ശുദജല വനിതരണ പദതനി-ഒന്നഭാലാംഘടലാം
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9. കേണ്ണൂര് കുടനിലവള്ള പദതനി-ഒന്നഭാലാംഘടലാം

10. പയന്നൂര് മുനനിസനിപഭാലനിറനിക്കച്ച് കവണനിയുള്ള കുടനിലവള്ള പദതനി

11. കൂത്തുപറമ്പച്ച്  മുനനിസനിപഭാലനിറനിക്കുലാം  കകേഭാടയലാം  പഭാടനിയലാം  ശുദജല
വനിതരണ പദതനി

12. ലകേഭാടനിയൂര്-കേണനിചഭാല് കകേളകേലാം കുടനിലവള്ള പദതനി

13. എരമലാം കുറ്റൂര് കുടനിലവള്ള പദതനി

14. പയഭാവൂര്-എരുലവശനി ശുദജല വനിതരണ പദതനി

15. UIDSSMT  തലകശരനി മുനനിസനിപഭാലനിറനി അനുബന ടഇൗണുകേളനികലയ്ക്കുള്ള
കുടനിലവള്ള പദതനി

16. സഭാര്ക്കച്ച്-തലകശരനിക്കുലാം  അനുബന  ടഇൗണുകേളനികലയ്ക്കുള്ള  കുടനിലവള്ള
പദതനി

17. തൃപകങ്ങഭാട്ടൂര് കുടനിലവള്ള പദതനി

18. ഇരനിക്കൂര് മലപടലാം-ശതീകേണ്ഠപുരലാം കുടനിലവള്ള പദതനി

19. കുനമ്മേലുലാം സമതീപ പ്രകദശങ്ങളനിലുലാം ഏഴെച്ച് വനികലജകേളനികലയ്ക്കുമുള്ള
ശുദജല വനിതരണ പദതനി

20. ലനലയ കുലുക്കല്ലൂര് കുടനിലവള്ള പദതനി

21. ഏറമഭാനൂരനിനുലാം സമതീപ പഞഭായത്തുകേളക്കുലാം കവണനിയുള്ള പദതനി

22.  മണനിമല ശുദജല വനിതരണ പദതനി

23. അന്തെമണ്കേടവച്ച് കുടനിലവള്ള പദതനി

24. UIDSSMT  ഗുരുവഭായൂര് ചേഭാവക്കഭാടച്ച്  മുനനിസനിപഭാലനിറനി  കുടനിലവള്ള
പദതനി

25. ലചേറുതുരുത്തനി ലനടുമ്പുര കുടനിലവള്ള പദതനി

26. ലവങനിടങ്ങച്ച് കേകണഭാത്തച്ച് കുടനിലവള്ള പദതനി

27. വണന കമടച്ച് അണക്കര കുടനിലവള്ള പദതനി

28. ഭരണനിക്കഭാവലാം  സമതീപ  പഞഭായത്തുകേളക്കുലാം  കവണനിയുള്ള  കുടനിലവള്ള
പദതനി
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29. ഇടലക്കഭാചനി കുടനിലവള്ള പദതനി

30. പശ്ചനിമലകേഭാചനി GIDA കുടനിലവള്ള പദതനി

31. കേടമക്കുടനി പഞഭായത്തച്ച് പദതനി വനിപുലതീകേരണലാം

32.  തൃപ്പൂണനിത്തുറ കുടനിലവള്ള പദതനി വനിപുലതീകേരണലാം

33. പഭാറക്കടവച്ച് പഞഭായത്തച്ച് കുടനിലവള്ള പദതനി

34. വഭാഴെക്കുളലാം,  കേനിഴെക്കമ്പലലാം  കുന്നത്തുനഭാടച്ച്  പഞഭായത്തുകേളനിലല
വപപച്ച്  മഭാറല് 

(ബനി)  നതീര്ത്തട സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  പ്രകൃതനി വനിഭവങ്ങള സലാംരക്ഷനിക്കുകേ,
മണനിലന്റെ  ഫലപുഷ്ടനി  കശഭാഷണലാം  തടയുകേ,  ഭൂജല  വനിതഭാനലാം  തഭാഴുന്നതച്ച്  തടയുകേ,
പഞഭായത്തനിലല കുളങ്ങള,  ലചേറനിയ കതഭാടുകേള  എന്നനിവ ആഴെലാം കൂട്ടുകേ,  തടയണ
നനിര്മ്മേനിക്കുകേ  എന്നതീ  പദതനികേള  ലതഭാഴെനിലുറപച്ച്  പദതനിയനില്  മുനഗണന  നല്കേനി
നടപഭാക്കനിവരുന.

(സനി)  വര്ഷകേഭാലത്തച്ച്  വതീടനിലന്റെ  കമല്ക്കൂരയനില്  പതനിക്കുന്ന  മഴെലവള്ളലാം
ശഭാസതീയമഭായനി  ടഭാങനില്  കശഖരനിചച്ച്  സരക്ഷനിതമഭായനി  സൂക്ഷനിചച്ച്  കവനല്ക്കഭാലത്തച്ച്
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനഭായനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ധനസഹഭായകത്തഭാലട കകേരള ജല
അകതഭാറനിറനി  വര്ഷ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനണച്ച്.  ഹരനിത  കകേരളലാം  പദതനിയനില്
ജലസലാംരക്ഷണലാം  ഒരു  പ്രധഭാന  ഘടകേമഭാണച്ച്.  അതുകപഭാലല  തലന്ന  കകേരള  ജല
അകതഭാറനിറനിയുലാം  ഇറനികഗഷന  വകുപ്പുലാം  തടയണകേള,  റഗുകലറര്  കേലാം  ബനിഡ്ജച്ച്
മുതലഭായവ  നനിര്മ്മേനിചച്ച്  നദനികേളനില്  ലഭലമഭാകുന്ന  ജലലാം  പരമഭാവധനി  സലാംരക്ഷനിചച്ച്
നനിര്ത്തഭാനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന.

വവപനിന ശുദജലവനിതരണ പദതനി

234 (1003) ശതീ  .   എസച്ച്  .   ശർമ്മേ : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വവപനിന  ശുദജലവനിതരണ  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  ഞഭാറക്കല്,
മുരനിക്കുപഭാടലാം  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  ശുദജല  ടഭാങച്ച്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ജനിഡയനില്
നനിനലാം അനുവദനിച ഫണച്ച് എത്രലയന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത  നനിര്മ്മേഭാണങ്ങളക്കച്ച്  ഏതു  വര്ഷമഭാണച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി
ലഭനിചലതനലാം പ്രവൃത്തനികേളുലട നനിര്മ്മേഭാണ പുകരഭാഗതനിയുലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  കമല്  സൂചേനിപനിച  പ്രവൃത്തനികേള  എന്നകത്തയച്ച്  കേമ്മേതീഷന  ലചേയഭാനഭാകുലമന്നച്ച്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)   ജനിഡ  പദതനിയച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയ  5685  ലക്ഷലാം  രൂപയനില്
ഞഭാറയല് ടഭാങനിനച്ച് 569 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം മുരനിക്കുലാംപഭാടലാം ടഭാങനിനച്ച് 545 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം
അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  പ്രസ്തുത  നനിര്മ്മേഭാണങ്ങളക്കച്ച്  20-9-2007-ല്  ആണച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയതച്ച്. ഞഭാറയല് ടഭാങനിലന്റെ മൂന്നഭാമലത്ത കസജച്ച് കകേഭാളലാം വര്ക്കച്ച് പൂര്ത്തനിയഭായനി.
ബഭാക്കനി പ്രവൃത്തനി പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന. മുരനിക്കുലാംപഭാടലാം ടഭാങനിലന്റെ 30 കകേഭാളവലാം ഒന്നഭാലാം
നനിലയുലട റൂഫച്ച് സ്ലേഭാബുലാം പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

(സനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേള  30-6-2017-ല്  കേമ്മേതീഷന  ലചേയഭാനഭാകുലമന്നച്ച്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

കുടനഭാടച്ച് കുടനിലവള്ള പദതനി

235 (1004) ശതീ  .    കതഭാമസച്ച്  ചേഭാണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനിഞ ലപഭാതു ബഡ്ജറനില് പ്രഖലഭാപനിച കുടനഭാടച്ച് സമഗ കുടനിലവള്ള
പദതനിയച്ച്  195  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  എസനികമറച്ച്  സമര്പനിചതനികന്മല്  സസതീകേരനിച
നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കുടനഭാടനിലന്റെ  ഏറവലാം  വലനിയ  പ്രശ്നമഭായ  കുടനിലവള്ളലാം  എലഭാവർക്കുലാം
സലഭമഭായനി  ഏറവലാം  കവഗലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനു  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുലമന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനിയുലട  പ്രഭാധഭാനലലാം  പരനിഗണനിചച്ച്  സമയബനനിതമഭായനി  ഇതച്ച്
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനു പ്രകതലകേ കമഭാണനിററനിങച്ച് സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  കേഴെനിഞ  ലപഭാതു  ബഡ്ജറനില്  പ്രഖലഭാപനിച  കുടനഭാടച്ച്  സമഗ  കുടനിലവള്ള
പദതനിക്കുകവണനിയുള്ള  195  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  എസനികമറച്ച്  പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ
പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി ഭരണഭാനുമതനി നല്കുന്നതനിനച്ച്  സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചു
വരുന.  

കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് എന.ലഎ.ടനി.-യനില് ശുദജലക്ഷഭാമലാം

236 (1005) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  എന.ഐ.ടനി.-യനില്  ശുദജല  ക്ഷഭാമലാം  അനുഭവലപടുന്നതഭായ
വനിവരലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എന.ഐ.ടനി. നനില്ക്കുന്ന ചേഭാത്തമലാംഗലലാം ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല കൂളനിമഭാടച്ച്
ടതീറച്ച്ലമന്റെച്ച് പഭാന്റെനില് നനിനലാം എന.ഐ.ടനി.-ക്കച്ച് ലവള്ളലാം ലഭലമഭാക്കണലമന്ന നനിര്കദ്ദേശലാം
പരനിഗണനയനിലുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി) എന.ലഎ.ടനി. നനില്ക്കുന്ന ചേഭാത്തമലാംഗലലാം ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല കുളനിമഭാടച്ച്
ടതീറച്ച്ലമന്റെച്ച് പഭാന്റെനില് നനിനലാം എന.ലഎ.ടനി.ക്കച്ച് ലവള്ളലാം ലഭലമഭാക്കണലമന്ന നനിര്കദ്ദേശലാം
പരനിഗണനയനിലുണച്ച്.  പ്രസ്തുത പ്രകദശകത്തയച്ച്  ലവള്ളലമത്തനിക്കുന്നതനികലയഭായനി  ഒരു
സമഗ  കുടനിലവള്ള  പദതനി  “CWSS  to  Chathamangalam  and  adjoining
Panchayats in Kozhikode district”യഭായനി 133.75 കകേഭാടനി രൂപയുലട പനി.ഇ.ആര്.
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.

കുടനിലവള്ളലാം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനച്ച് നടപടനികേള

237 (1006) ശതീ  .   ലകേ  .   എസച്ച്  .   ശബരതീനഭാഥന :
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .    വഹബനി  ഈഡന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലാം  അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന്ന  ലകേഭാടനിയ  വരളചയുലട  സഭാഹചേരലത്തനില്
ജനങ്ങളക്കച്ച്  കുടനിലവള്ളലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനച്ച്  ഇതുവലര  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി പ്രകതലകേ ഫണച്ച് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ജലസലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി തണതീര്ത്തടങ്ങള,  കുളങ്ങള എന്നനിവ സലാംര
ക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം ആവശലമഭായ  സലങ്ങളനില്  ലചേക്കച്ച്  ഡഭാമുകേള  ലകേട്ടുന്നതനിനുലാം
അടനിയന്തെര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാലവര്ഷത്തനിലുണഭായ  കുറവച്ച്  പരനിഗണനിചച്ച്  വനിവനിധ  നദനികേളനിലല
ജലദഇൗര്ലഭലത്തനിനുള്ള  സഭാധലത  കേണക്കനിലലടുത്തച്ച്  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം  കനരനിടഭാന
കകേരള ജല അകതഭാറനിറനി തഭാലഴെപറയുന്ന നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. 

1. കസഭാതസ്സുകേളനില് തടയണ ലകേടനിയുലാം നതീര്ചഭാലുകേള നനിര്മ്മേനിച്ചുലാം
കൂടുതല് ജലലഭലത ഉറപ്പുവരുത്തുകേ.
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2. ഇറനികഗഷന,  വവദദ്യുതനി  വകുപ്പുമഭായനി  സഹകേരനിചച്ച്  അവരുലട
ഉടമസതയനിലുള്ള  അണലക്കട്ടുകേളനിലല  ജലലാം  പരമഭാവധനി  കുടനിലവള്ള
ആവശലത്തനിനഭായനി  വനിവനിധ  കസഭാതസ്സുകേളനില്  ലഭലമഭാക്കഭാനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

3. അടനിക്കടനി  ലതീക്കുമൂലലാം  ജലനഷ്ടലാം  സലാംഭവനിക്കുന്ന  വനിതരണ
വലനുകേള മഭാറനി പകേരലാം പുതനിയവ സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  

4. ജലലഭലതയുള്ള  സലങ്ങളനില്  വപപച്ച്  വലന  ദതീര്ഘനിപനിചച്ച്
ജലലാം എത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

5. വഭാടര് അകതഭാറനിറനി കേനിണറുകേളനിലല ലചേളനിയുലാം മണ്ണുലാം നതീക്കലാം ലചേയച്ച്
പമ്പനിലാംഗച്ച് കസഷനുകേളനില് ജലലഭലത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

6. റവനപ്യൂ,  തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ വകുപ്പുകേളുലട സഹകേരണകത്തഭാലട
ആവശലമഭായ  സലങ്ങളനില്  കേനികയഭാസ്കുകേള  സഭാപനിചച്ച്  ടഭാങറുകേള
മുകഖന പരമഭാവധനി ശുദജല വനിതരണ സഇൗകേരലലാം ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനച്ച്
നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

7. പമ്പനിലാംഗച്ച്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കകേടുവന്ന പമ്പച്ച്
ലസറകേളുലട  അറകുറപണനികേള  സമയബനനിതമഭായനി  നടത്തുന്നതനിനുലാം
കൂടുതല്  പമ്പനിലാംഗച്ച്  ആവശലമഭാലണങനില്  അഡതീഷണല്   ഷനിഫ്റ്റുകേള
ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

8. ആവശലമഭാകുന്നപക്ഷലാം  വഭാല്വകേള  നനിയനനിചച്ച്  കേരുതല്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുന. 

9. ജലശുദതീകേരണ  ശഭാലകേളുലട  സഭാപനിതകശഷനി  പൂര്ണമഭായുലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ആവശലമഭായ  പുനരുദഭാരണ  പ്രവൃത്തനികേള
നടപനിലഭാക്കനി ശുദജല ലഭലത ഉറപഭാക്കുനണച്ച്. 

10. നനിയമവനിരുദമഭായനി  ജലലാം  കചേഭാര്ത്തുന്നതുലാം  അനധനികൃത  ഉപകയഭാഗവലാം
മറലാം  കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ആന്റെനി  വഭാടര്  ലതഫച്ച്  സസഭാഡനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തനലാം  ഉപകയഭാഗലപടുത്തുകേയുലാം  നനിയമഭാനുസൃത  നടപടനികേള
വകേലക്കഭാള്ളുകേയുലാം ലചേയ്യുന.

11. പ്രതനിമഭാസലാം  50  കേനികലഭാലനിററനിനച്ച്  മുകേളനില്  ഉപകഭഭാഗലാം  കേണക്കഭാക്കുന്ന
പുതനിയ  കേണക്ഷനുകേള  നല്കുന്നതനിനച്ച്  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  നനിയനണലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  
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12. നനിലവനില്  കൂടുതലഭായനി  ജലലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  വലഭാവസഭായനികേ
വഭാണനിജല  കേണക്ഷനുകേളനില്  ഉപകഭഭാഗത്തനിനച്ച്  നനിയനണലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

13. ജലശുദതീകേരണ ശഭാലകേളനില് ബഭാക്കച്ച്  വഭാഷനിലാംഗച്ച്  ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന ജലത്തനിലന്റെ അളവച്ച് കേഴെനിയുന്നത്ര നനിയനനിക്കുനണച്ച്. 

14. വളലര  കേഭാലമഭായനി  കകേടഭായ  വഭാടര്  മതീറര്  മഭാറനിവയഭാത്ത
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കച്ച്  കേണക്ഷന  വനികച്ഛേദനിക്കുവഭാന  കനഭാടതീസച്ച്
നല്കുകേയുലാം തുടര് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയുലാം ലചേയ്യുന. 

കമല്പറഞ  നടപടനികേള  കൂടഭാലത  വരളച  സലാംബനനിച
സനിതനിഗതനികേള  നനിരന്തെരലാം  വനിലയനിരുത്തനി  കവണ  പരനിഹഭാര
നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനണച്ച്.  ഇതനിനകേലാം  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്,  തൃശ്ശൂര്,
എറണഭാകുളലാം,  തനിരുവനന്തെപുരലാം  എന്നതീ  സലങ്ങളനില്  വചച്ച്
കമഖലഭാടനിസഭാനത്തനില്  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനിലല  ഉകദലഭാഗസരുലട
കയഭാഗലാം വനിളനിചച്ച് വരളച സലാംബനനിചച്ച് വനിശദമഭായ അവകലഭാകേന
കയഭാഗങ്ങള നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. പ്രസ്തുത കയഭാഗത്തനില് തതീരുമഭാനനിച
കേഭാരലങ്ങളുലട  പുകരഭാഗതനി  വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനച്ച്  വതീഡനികയഭാ
കകേഭാണ്ഫറനസനിലാംഗച്ച് വഴെനി അവകലഭാകേനവലാം നടത്തനിവരുന. 

ഭൂജലവകുപച്ച്  സലാംസഭാനലത്ത  വരളച  കനരനിടുന്നതനിനഭായനി  വനിവനിധ
കുഴെല്ക്കനിണര്  കുടനിലവള്ള  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
രഭാജതീവച്ച്  ഗഭാനനി  കുടനിലവള്ള  പദതനിയനിന  കേതീഴെനില്  2016-17
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ഒരു  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്. 32  ലചേറുകേനിട കുടനിലവള്ള പദതനികേളുലാം  81
കുഴെല്ക്കനിണര് നനിര്മ്മേഭാണവലാം  20  വകേപമ്പച്ച്  പദതനികേളുലാം  810
ഹഭാന്റെച്ച്  പമ്പച്ച്  അറകുറപണനികേളുലാം  ഇതുവലര  ഇഇൗ  പദതനിയനിന
കേതീഴെനില്  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  ഉത്തരവച്ച്  ജനി.ഒ.
(ആര്റനി)  നമ്പര് 318/2017/ഫനിന.  തതീയതനി  13-1-2017  പ്രകേഭാരലാം
1240.33  ലക്ഷലാം രൂപ രഭാജതീവച്ച്  ഗഭാനനി പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി
വരളചഭാ  ദുരനിതഭാശസഭാസ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കച്ച്  അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.
5505  വകേപമ്പുകേളുലട  അറകുറപണനികേളുലാം  585  ലചേറുകേനിട
കുടനിലവള്ള  പദതനികേളുലട  നവതീകേരണത്തനിനുമുള്ള  ഭരണഭാനുമതനിയുലാം
ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനില്  2163  വകേപമ്പുകേളുലട അറകുറപണനികേളുലാം
70 ലചേറുകേനിട കുടനിലവള്ള പദതനികേളുലട നവതീകേരണവലാം ഇതുവലര
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. 
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(ബനി)  വരളചഭാ  ദുരനിതഭാശസഭാസ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  പഭാന  ഫണനില്
ഉളലപടുത്തനി  40  കകേഭാടനി  രൂപ  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  ഉത്തരവച്ച്  നമ്പര്
ജനി.ഒ.(ആര്റനി.)  നമ്പര്  318/2017/ഫനിന  തതീയതനി  13-1-2017  പ്രകേഭാരലാം  1240.33
ലക്ഷലാം  രൂപ  രഭാജതീവ്ഗഭാനനി  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  വരളചഭാ  ദുരനിതഭാശസഭാസ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി ഭൂജലവകുപനിനച്ച് അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.

(സനി) തണതീര്ത്തടങ്ങള, കുളങ്ങള എന്നനിവയുലട സലാംരക്ഷണലാം അതതു തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കുലാം  ജലകസചേന  വകുപനിനുമഭാണച്ച്.  ജല  അകതഭാറനിറനി
ആവശലമഭായ സലങ്ങളനില് തഭാല്ക്കഭാലനികേ തടയണകേള നനിര്മ്മേനിക്കുനണച്ച്. 

കുടനിലവള്ളലാം പഭാഴെഭാക്കഭാതനിരനിക്കഭാന കബഭാധവല്ക്കരണ പദതനികേള

238 (1007) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലാം വരളച കനരനിടുന്ന സഭാഹചേരലത്തനില് കുടനിലവള്ളലാം പഭാഴെഭാ
ക്കഭാതനിരനിക്കഭാന  കബഭാധവല്ക്കരണ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ ;  ഉലണങനില്
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കുടനിലവള്ള ക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കഭാന സസതീകേരനിച നടപടനികേള എലന്തെലഭാ
മഭാലണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശുദജലത്തനിലന്റെ ദുരുപകയഭാഗലാം നനിരുത്സഭാഹലപടുത്തുവഭാനുലാം ഉപകഭഭാഗലാം
പരമഭാവധനി  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം  ജലസലാംരക്ഷണലാം  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  കവണനി
ദൃശല,  ശവല,  പത്രമഭാധലങ്ങള വഴെനിയുള്ള പ്രചേരണലാം,  കസഭാഷലല് മതീഡനിയ വഴെനിയുള്ള
കബഭാധവല്ക്കരണലാം  മുതലഭായവ  നടത്തഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  കൂടഭാലത  ജലലാം
ദുരുപകയഭാഗലാം ലചേയ്യുന്നവര്ലക്കതനിലര കേര്ശന നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുലാം അവകബഭാധലാം
നടത്തനിവരുന.  ഇതുസലാംബനനിചച്ച്  നനിരന്തെരലാം  പത്രമഭാധലങ്ങള  വഴെനി  പ്രചേഭാരണലാം
നടത്തുനണച്ച്.  ജലനനിധനിയുലട  കനതൃതസത്തനില്  പഞഭായത്തച്ച്  പ്രസനിഡന്റുമഭാലരയുലാം
പഞഭായത്തച്ച്  ലമമ്പര്മഭാലരയുലാം  ഗുണകഭഭാക്തൃ  ഭഭാരവഭാഹനികേലളയുലാം  ഉളലപടുത്തനി  പരനിശതീലന
പരനിപഭാടനികേള  സലാംഘടനിപനിച്ചു.  മുഴുവന  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിലുലാം
വലക്തനിഗത ജലസലാംരക്ഷണ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  (മഴെലവള്ള സലാംഭരണനി,  മഴെക്കുഴെനി,  കേനിണര്
റതീചേഭാര്ജ്ജനിലാംഗച്ച്)  തുടങ്ങനിയവ കേണ്ടു മനസനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  കമഭാഡലുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുകേയുലാം
എക്സൈനിബനിഷനുകേള സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ.  പത്ര-ദൃശല  മഭാധലമങ്ങളനിലൂലട  ജലസലാംരക്ഷണലത്ത
കുറനിച്ചുള്ള വനിവനിധ റനികപഭാര്ട്ടുകേള നല്കേനി. പരനിസനിതനി ദനിനലാം, ജലദനിനലാം, ഭഇൗമ ദനിനലാം
തുടങ്ങനിയ  വനിഷയങ്ങളുമഭായനി  ബനലപടച്ച്  പഞഭായത്തുകേളനില്  വനിവനിധതരലാം  പരനിപഭാടനികേള
സലാംഘടനിപനിച്ചു.
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(ബനി)  കേഭാലവര്ഷത്തനിലുണഭായ  കുറവച്ച്  പരനിഗണനിചച്ച്  വനിവനിധ  നദനികേളനിലല
ജലദഇൗര്ലഭലത്തനിനുള്ള  സഭാധലത  കേണക്കനിലലടുത്തച്ച്  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം  കനരനിടഭാന
കകേരള ജല അകതഭാറനിറനി തഭാലഴെപറയുന്ന നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. 

1. കസഭാതസ്സുകേളനില്  തടയണ  ലകേടനിയുലാം  നതീര്ചഭാലുകേള  നനിര്മ്മേനിച്ചുലാം
ജലലഭലത ഉറപ്പുവരുത്തുകേ.

2. ഇറനികഗഷന,  വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമഭായനി  സഹകേരനിചച്ച്  അവരുലട
ഉടമസതയനിലുള്ള  അണലക്കട്ടുകേളനിലല  ജലലാം  പരമഭാവധനി
കുടനിലവള്ള  ആവശലത്തനിനഭായനി  വനിവനിധ  കസഭാതസ്സുകേളനില്
ലഭലമഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

3. അടനിക്കടനി  ലതീക്കുമൂലലാം  നഷ്ടലാം  സലാംഭവനിക്കുന്ന  വനിതരണ  വലനുകേള
മഭാറനി  പകേരലാം  പുതനിയവ  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.   

4. ജലലഭലത  ഉള്ള  സലങ്ങളനില്  വപപച്ച് വലന  ദതീര്ഘനിപനിചച്ച്
ജലലാം എത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

5. വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  കേനിണറുകേളനിലല  ലചേളനിയുലാം  മണ്ണുലാം  നതീക്കലാം
ലചേയച്ച് പമ്പനിലാംഗച്ച് കസഷനുകേളനില് ജലലഭലത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

6. റവനപ്യൂ,  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  വകുപ്പുകേളുലട  സഹകേരണകത്തഭാലട
ആവശലമഭായ  സലങ്ങളനില്  കേനികയഭാസ്കുകേള  സഭാപനിചച്ച്  ടഭാങറുകേള
മുകഖന പരമഭാവധനി ശുദജല വനിതരണ സഇൗകേരലലാം ഏര്ലപടു
ത്തുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

7. പമ്പനിലാംഗച്ച് കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കകേടുവന്ന പമ്പച്ച്
ലസറകേളുലട അറകുറപണനികേള സമയബനനിതമഭായനി നടത്തുന്നതനിനുലാം
കൂടുതല് പമ്പനിലാംഗച്ച്  ആവശലമഭാലണങനില് അഡതീഷണല്  ഷനിഫ്റ്റുകേള
ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

8. ആവശലമഭാകുന്നപക്ഷലാം  വഭാല്വകേള  നനിയനനിചച്ച്  കേരുതല്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുന. 

9. ജലശുദതീകേരണ  ശഭാലകേളുലട  സഭാപനിതകശഷനി  പൂര്ണമഭായുലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ആവശലമഭായ  പുനരുദഭാരണ  പ്രവൃത്തനികേള
നടപനിലഭാക്കനി ശുദജല ലഭലത ഉറപഭാക്കുലാം. 
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10. നനിയമവനിരുദമഭായനി ജലലാം കചേഭാര്ത്തുന്നതുലാം അനധനികൃത ഉപകയഭാഗവലാം
മറലാം  കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ആന്റെനി വഭാടര് ലതഫച്ച്  സസഭാഡനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തനലാം  ഉപകയഭാഗലപടുത്തുകേയുലാം  നനിയമഭാനുസൃത  നടപടനികേള
വകേലക്കഭാള്ളുകേയുലാം ലചേയ്യുന.

11. പ്രതനിമഭാസലാം 50 കേനികലഭാലനിററനിനച്ച് മുകേളനില് ഉപകഭഭാഗലാം കേണക്കഭാക്കുന്ന
പുതനിയ കേണക്ഷനുകേള നല്കുന്നതനിനച്ച്  തഭാല്ക്കഭാലനികേ നനിയനണലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  

12. നനിലവനില് കൂടുതലഭായനി ജലലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന വലഭാവസഭായനികേ
വഭാണനിജല  കേണക്ഷനുകേളനില്  ഉപകഭഭാഗത്തനിനച്ച്  നനിയനണലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

13. ജലശുദതീകേരണ ശഭാലകേളനില് ബഭാക്കച്ച് വഭാഷനിലാംഗച്ച് ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന ജലത്തനിലന്റെ അളവച്ച് കേഴെനിയുന്നത്ര നനിയനനിക്കുനണച്ച്.

14. വളലര  കേഭാലമഭായനി  കകേടഭായ  വഭാടര്  മതീറര്  മഭാറനിവയഭാത്ത
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കച്ച്  കേണക്ഷന  വനികച്ഛേദനിക്കുവഭാന  കനഭാടതീസച്ച്
നല്കുകേയുലാം തുടര് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയുലാം ലചേയ്യുന. 

കമല്പറഞ  നടപടനികേള  കൂടഭാലത  വരളച  സലാംബനനിച
സനിതനിഗതനികേള നനിരന്തെരലാം വനിലയനിരുത്തനി കവണ പരനിഹഭാര
നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനണച്ച്.  ഇതനിനകേലാം  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്,  തൃശ്ശൂര്,
എറണഭാകുളലാം,  തനിരുവനന്തെപുരലാം  എന്നതീ  സലങ്ങളനില്  വചച്ച്
കമഖലഭാടനിസഭാനത്തനില്  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനിലല  ഉകദലഭാഗസരുലട
കയഭാഗലാം  വനിളനിചച്ച്  വരളച  സലാംബനനിചച്ച്  വനിശദമഭായ  അവകലഭാകേന
കയഭാഗങ്ങള  നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  പ്രസ്തുത  കയഭാഗത്തനില്  തതീരുമഭാനനിച
കേഭാരലങ്ങളുലട  പുകരഭാഗതനി  വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനച്ച്  വതീഡനികയഭാ
കകേഭാണ്ഫറനസനിലാംഗച്ച്  വഴെനി  അവകലഭാകേനവലാം  നടത്തനിയനിരുന.
ജലനനിധനി  പഞഭായത്തുകേളനിലല  ജലകസഭാതസ്സുകേളനില്  കുടനിലവള്ള
ലഭലത  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി  ഭൂജല  പരനികപഭാഷണ  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുനണച്ച്.  ജലസലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  ജലനനിധനി
കേനിണറുകേളനില്   point  recharge,  roof  water  harvesting,
ലചേറുകേനിട  തടയണകേള  (small  check  dams),  Gabion
structure,  (ഭൂമനിയുലട  അടനിയനിലുള്ള  തടയണകേള),  VCB
(Vertical  Cross  Bar),  മണച്ച്  സലാംരക്ഷണലാം,  കേനിണറുകേളുലട
സലാംരക്ഷണലാം, കുളങ്ങളുലട സലാംരക്ഷണലാം എന്നനിവ ലചേയവരുന.
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ജലനനിധനി  രണഭാലാംഘട പദതനിയനില് ഇതുവലര  (ബഭാചച്ച്  1,  2)
1562 ഭൂജല പരനികപഭാഷണ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.
അതനില് ഇതനിനകേലാം  1499  പദതനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  ഇതുമുകഖന
എലഭാ ജലകസഭാതസ്സുകേളനിലുലാം സലാംരക്ഷണലാം ഉറപ്പുവരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

സലാംസഭാനലത്ത വരളച  കനരനിടുന്നതനിനഭായനി  ജലനനിധനി  രണഭാലാംഘട
പദതനി  മുകഖന  തഭാലഴെപറയുന്ന  അടനിയന്തെര  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

1. പൂര്ത്തതീകേരണ ഘടത്തനിലുള്ള  166  പദതനികേള ലഫബ്രുവരനി,
ഏപ്രനില്  മഭാസങ്ങളനിലഭായനി  കേമ്മേതീഷന  ലചേയച്ച്  21000
വതീടുകേളക്കച്ച് കുടനിലവള്ളലാം എത്തനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

2. വവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന  ലഭനിക്കഭാത്തതുമൂലലാം  വവകുന്ന
പദതനികേളക്കച്ച്  അടനിയന്തെരമഭായനി  കേണക്ഷന  ലഭലമഭാക്കനി
പദതനി  കേമ്മേതീഷന  ലചേയ്യുന്നതഭാണച്ച്.  ഇതുവഴെനി  ഏകേകദശലാം
2700 വതീടുകേളക്കച്ച് കുടനിലവള്ളലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്.

3. കസഭാതസനിലന്റെയുലാം  ജലസലാംഭരണനിയുലടയുലാം  പ്രവൃത്തനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതുലാം  ജലവനിതരണ  വപപ്പുകേള
സഭാപനിച്ചുവരുന്നതുമഭായ  പദതനികേളക്കച്ച്  (ബഭാചച്ച്  3-ല്
ഉളലപടനിട്ടുള്ള  പഞഭായത്തുകേളനിലല)  എത്രയുലാംകവഗലാം
വവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന  സഭാപനിചച്ച്  ഭഭാഗനികേമഭാലയങനിലുലാം
ജലവനിതരണലാം ആരലാംഭനിക്കുവഭാന കേഴെനിയുന്നതഭാണച്ച്.  ഇപ്രകേഭാരലാം
100  പദതനികേളനിലഭായനി  55  00  കുടുലാംബങ്ങളക്കച്ച്  വരളചഭാ
കേഭാലത്തച്ച് കുടനിലവള്ളലാം എത്തനിക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുലമന്നച്ച്
കേണക്കഭാക്കുന. 

4. ജലകസഭാതസ്സുകേള  വറന്ന  പഞഭായത്തുകേളനില്  ജല
ലഭലതയുള്ള  കബഭാര്ലവല്  സഭാധലമഭായ  സലങ്ങളനില്
ഭൂഗര്ഭജലലാം പ്രകയഭാജനലപടുത്തഭാനുലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുന. 

കബഭാധവല്ക്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലൂലട  (IEC)  ജല
സലാംരക്ഷണലാം വഴെനിയുലാം  ജലവനിനനികയഭാഗലാം  നനിയനനിച്ചുലാം
വരളചലയ കനരനിടുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിച്ചു
വരുന. 
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മഭാലനിപ്പുറലാം, എടവനക്കഭാടച്ച് ശുദജല ടഭാങകേള

239 (1008) ശതീ  .   എസച്ച്  .   ശർമ്മേ : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മഭാലനിപ്പുറലാം,  എടവനക്കഭാടച്ച് ശുദജല ടഭാങകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിടച്ച്
എത്ര നഭാളഭാലയന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത ടഭാങകേളുലട  കേമ്മേതീഷനനിലാംഗച്ച്  വവകുന്നതനിലല കേഭാരണലാം എലന്തെനലാം ടനി
ടഭാങകേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം എന്നച്ച് ആരലാംഭനിക്കുലമനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) മഭാലനിപ്പുറലാം ടഭാങച്ച് 8-6-2012-ലുലാം എടവനക്കഭാടച്ച് ശുദജല ടഭാങച്ച് 28-2-2015-ലുലാം
നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  എടവനക്കഭാടച്ച്  ടഭാങച്ച്  കേമ്മേതീഷന ലചേയച്ച്  നനിലവനില് പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാണച്ച്.
മഭാലനിപ്പുറലാം  ടഭാങച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുലവങനിലുലാം  കപ്രഭാജക്ടനില്  പ്രതനിപഭാദനിച
രതീതനിയനില്  വപപ്പുവലനുകേളുലട  പണനി  തതീരഭാത്തതനിനഭാലഭാണച്ച്  മഭാലനിപ്പുറലാം  ടഭാങച്ച്
കേമ്മേതീഷന  ലചേയഭാത്തതച്ച്.  മുരനിക്കുലാംപഭാടലാം,  ഞഭാറയല്  ടഭാങകേളുലട  പണനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി
2017 ജൂണനില് മഭാലനിപ്പുറലാം ടഭാങലാം കേമ്മേതീഷന ലചേയഭാന സഭാധനിക്കുലമന്നച്ച് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 

തനിരൂരങ്ങഭാടനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല പമ്പച്ച് ഹഇൗസകേള

240 (1009) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    അബ്ദു റബച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരൂരങ്ങഭാടനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  പമ്പച്ച്  ഹഇൗസകേളനിലല
കേഭാലപഴെക്കത്തഭാല് ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായ കമഭാകടഭാറുകേളുലാം,  ലലപപ്പുകേളുലാം മഭാറനി സഭാപനി
ക്കുന്നതനിനുളള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മലപ്പുറലാം  ജനിലയുലട  ലനലറ  എന്നച്ച്  പറയലപടുന്ന  തനിരൂരങ്ങഭാടനിയനിലല
പഭാടകശഖരങ്ങളനിലല  ലനല് കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  കേഭാര്ഷനികേ  ജലവനിതരണത്തനിനച്ച്  പുതനിയ
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ലകേഭാടനിഞനി, കുണ്ടൂര്, ലചേറുമുക്കച്ച്, ലവഞഭാലനി എന്നതീ പഭാടകശഖരങ്ങളനിലല
ലനല്  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  ജലലാം  എത്തനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ലവഞഭാലനിയനില്  ഒരു കേനഭാല്  കൂടനി
നനിര്മനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) Project  Maintenance,  റതീ  ഹഭാബനിലനികറഷന ഓഫച്ച്  എല്.ലഎ.  സതീലാം
എന്നതീ  പദതനികേളനില്  ഉളലപടുത്തനി  എല്.ലഎ.  സതീമുകേളനിലല  പമ്പുകേളുലാം  കമഭാകടഭാറുകേളുലാം
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള ഫണച്ച് ലഭലതയനുസരനിചച്ച് സസതീകേരനിച്ചുവരുനണച്ച്.
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(ബനി)  തനിരൂരങ്ങഭാടനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലുളലപടുന്ന  നന്നമ്പ്ര  പഞഭായത്തനിലല
പഭാടകശഖരങ്ങളനില്  ജലകസചേന  സഇൗകേരലങ്ങള  ലമചലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  കമഭാരലഭാകേഭാപച്ച്
ജലകസചേന  പദതനിയുലട  ലപ്രഭാകപഭാസല്  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായുലാം  നന്നമ്പ്ര  പഞഭായത്തനിലല
കുണ്ടൂര്  കതഭാടച്ച്  നവതീകേരണത്തനിനച്ച്  1500  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  ലപ്രഭാകപഭാസല്  കേനിഫ്ബനിയനില്
ഉളലപടുത്തുന്നതുലാം പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.

(സനി)  ലവഞഭാലനി  എല്.ലഎ.  സതീമനില് നനിനള്ള പുതനിയ കേനഭാല് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച്
ജലലഭലത,  സല  ലഭലത,  ശനിപഭാര്ശയുലട  പ്രഭാകയഭാഗനികേത  എന്നനിവ  പരനികശഭാധനി
കക്കണതുണച്ച്. 

കേനിളനിമഭാനൂര് കുടനിലവള്ള പദതനി

241 (1010) ശതീ  .   ബനി  .   സതലന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേനിളനിമഭാനൂര്, പഴെയകുനകമ്മേല്, മടവൂര് പഞഭായത്തുകേളനിലല കേനിളനിമഭാനൂര്
കുടനിലവള്ള പദതനി  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനികചഭാ  എനലാം പദതനിയുലട  അടങല്
തുകേ എത്രയഭാലണനലാം അതനില് എത്ര തുകേ ലചേലവഴെനിച്ചുലവനമുള്ള വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പുളനിമഭാത്തച്ച്,  നഗരൂര്,  കേരവഭാരലാം  പദതനിയച്ച്  തകദ്ദേശ  സഭാപനലാം  അടനിസഭാന
സഇൗകേരലലാം  ലഭലമഭാക്കനികയഭാ;  ഗഭാമതീണകുടനിലവള്ള  പദതനി  ഏതച്ച്  ഘടത്തനിലഭാണച്ച്;
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി  പദതനികേളുലട ആധുനതീകേരണത്തനിനച്ച് എത്ര
തുകേ  ലചേലവഴെനിച്ചു;  ആറനിങ്ങല്  മണ്ഡലത്തനില്  ഏലതലഭാലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണച്ച്
നടത്തനിയലതന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) കേരവഭാരലാം, കേടപറമ്പച്ച്, പുരവൂര് പുഴെക്കടവനിലല കമഭാകടഭാറുകേള മഭാറന്നതനിനച്ച്
നല്കേനിയ  നനികവദനത്തനില്  മഭാറനി  നല്കേഭാന  23-11-2016-ല്  ജല  അകതഭാറനിറനി
എലാം.ഡനി.  നല്കേനിയനിരുന്ന  ഉത്തരവച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  പ്രസ്തുത  കമഭാകടഭാറുകേള  എന്നച്ച്  മഭാറനി
സഭാപനിക്കുലമന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കേനിളനിമഭാനൂര്, പഴെയകുനകമ്മേല്, മടവൂര് പഞഭായത്തുകേളക്കച്ച് കവണനിയുള്ള
സമഗ  ശുദജലവനിതരണ  പദതനി  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  ഇഇൗ  പദതനിയുലട  ലമഭാത്തലാം
അടങല് തുകേ 31 കകേഭാടനി രൂപയഭാണച്ച്. ഇതനില് 26.15 കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണച്ച്.
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(ബനി)  പുളനിമഭാത്തച്ച്,  നഗരൂര്,  കേരവഭാരലാം  പദതനിയഭാവശലമഭായ  പമ്പച്ച്ഹഇൗസച്ച്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം  ജലസലാംഭരണനി  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം  കവണനിയുള്ള  സലലാം
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  പഞഭായത്തച്ച്  അധനികേഭാരനികേകളഭാടച്ച്
ആവശലലപടനിട്ടുണച്ച്.  ഇഇൗ  പദതനിയച്ച്  കവണനിയുള്ള  ഡനി.പനി.ആര്.  പുതനിയ
ഡനി.എസച്ച്.ആര്. പ്രകേഭാരലാം പുതുക്കനി സമര്പനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള കകേരള വഭാടര്
അകതഭാറനിറനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  പഭാന  ഫണച്ച്  ഇനത്തനില്  ഇ-ഗകവണസച്ച്  ശതീര്ഷകേത്തനില്  2016-17
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട ആധുനതീകേരണത്തനിനഭായനി
39.93  കകേഭാടനി  രൂപ  വനിനനികയഭാഗനിച്ചു.  ആറനിങ്ങല്  മണ്ഡലത്തനില്  ആറനിങ്ങല്
സബ്ഡനിവനിഷന  പരനിധനിയനില്  വരുന്ന  ഓഫതീസകേളനില്  ആധുനതീകേരണത്തനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി ബനിലനിലാംഗനിനച്ച് ഇ-അബഭാക്കസച്ച് സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കനി.

(ഡനി)  കേരവഭാരലാം,  കേടപറമ്പച്ച്  പമ്പച്ച്  ഹഇൗസനില്  പുതനിയ  രണച്ച്  പമ്പച്ച്  ലസറച്ച്
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  22.50  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  ഭരണഭാനുമതനി  14-2-2017-ല്
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. സഭാകങതനികേ അനുമതനി നല്കേനി  ലടണര് നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചച്ച്
ഉകദ്ദേശലാം നഭാലച്ച്  മഭാസത്തനിനകേലാം പമ്പച്ച് ലസറകേള സഭാപനിചച്ച് ടയല് റണ് നടത്തഭാന
കേഴെനിയുലമന്നച്ച് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 

കുടനഭാടന പ്രകദശങ്ങളനിലല കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം

242 (1011) ശതീ  .    കതഭാമസച്ച്  ചേഭാണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കുടനഭാടന പ്രകദശങ്ങളനില് രൂക്ഷമഭായ കുടനിലവള്ള പ്രശ്നലാം മൂലലാം ജനങ്ങള
ബുദനിമുട്ടുന്നതച്ച്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ  ;  ഉലണങനില്  ആയതച്ച്  പരനിഹരനിക്കഭാന
സസതീകേരനിച്ചുവരുന്ന നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) ജനുവരനി മഭാസത്തനിനച്ച് കശഷലാം ഇതുവലര ഏലതഭാലക്ക പഞഭായത്തുകേളനില്
എത്ര അളവനില് കുടനിലവള്ളലാം വനിതരണലാം ലചേയ എന്നച്ച് തതീയതനി അടനിസഭാനത്തനില്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  കൂടുതല്  പ്രകദശങ്ങളനില്  കുടനിലവള്ളലാം  എത്തനിക്കുന്നതനിനച്ച്  എലന്തെലഭാലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലാം എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  കുടനഭാടനിലന്റെ  പ്രകതലകേ  സഭാഹചേരലലാം  പരനിഗണനിചച്ച്  വരളച  ബഭാധനിത
പ്രകദശങ്ങളനില്  കുടനിലവള്ളലമത്തനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ബനലപടവര്ക്കച്ച്  പ്രകതലകേ  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കുകമഭാ ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.  നതീകരറപുറലാം  ജലശുദതീകേരണശഭാല  വഴെനിയുള്ള  ജലവനിതരണവലാം
കുടനഭാടനിലല വനിവനിധ പഞഭായത്തുകേളനില് സഭാപനിചനിരനിക്കുന്ന കുഴെല് കേനിണറുകേളനില്
കൂടനിയുള്ള  ജലവനിതരണവലാം  കൂടുതല്  ജനങ്ങളനില്  എത്തനിക്കുവഭാന  കവണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടക്കുനണച്ച്.  എങനിലുലാം  കേഭാലപഴെക്കലാം  ലചേന്ന
പ്രധഭാന വപപ്പുകേളനിലുലാം വനിതരണ വപപ്പുകേളനിലുലാം ലഭലമഭാകുന്ന ജലലാം കേഭാരലക്ഷമമഭായനി
വനിതരണലാം  നടത്തുന്നതനിനച്ച്  വളലരയധനികേലാം  ബുദനിമുടച്ച്  ഉണഭാകേഭാറുണച്ച്.  ഏറവലാം
കൂടുതലഭായനി  കകേടുപഭാടുകേള  സലാംഭവനിച  വപപ്പുകേള  മഭാറനി  സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
2016-17-ല്  സലാംസഭാന  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  50.3  ലക്ഷലാം  രൂപയച്ച്
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  പ്രസസ്തുത പ്രവൃത്തനികേളക്കുള്ള ദര്ഘഭാസകേള കകേരള
വഭാടര് അകതഭാറനിറനി ക്ഷണനിചനിട്ടുണച്ച്.  റവനപ്യൂ വകുപച്ച് വഴെനി വകേനകേരനി പഞഭായത്തനില്
വള്ളങ്ങളനില്  ജലവനിതരണലാം  നടത്തുന്നതനിനഭായനി  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയുലട  പള്ളത്തുരുത്തനി
പമ്പച്ച് ഹഇൗസനില് നനിനലാം ജലവനിതരണലാം നടത്തനിവരുന.

(ബനി)  കുടനഭാടനിലന്റെ  വനിവനിധ  പഞഭായത്തുകേളനില്  വപപ്പുവലനുകേള  വഴെനി
ജലവനിതരണലാം നടത്തുന്നതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള തഭാലഴെ കചേര്ക്കുന. 

1. തകേഴെനി  പഞഭായത്തച്ച്-5  കുഴെല്ക്കനിണറനില്  നനിനലാം  പ്രതനിദനിനലാം
ഏകേകദശലാം 15 ലക്ഷലാം ലനിറര് ജലലാം.

2. നതീകരറപുറലാം ശുദതീകേരണശഭാലയനില് നനിനലാം 3 കുഴെല്ക്കനിണറനില്
നനിനമഭായനി  ഏകേകദശലാം  24  ലക്ഷലാം  ലനിറര്  ജലലാം  പ്രതനിദനിനലാം
വനിതരണലാം നടത്തനിവരുന. 

3. വതീയപുരലാം പഞഭായത്തനില് ഒരു കുഴെല്ക്കനിണറനില്നനിന്നച്ച്  ഏകേകദശലാം 5
ലക്ഷലാം ലനിറര് ലവള്ളലാം പ്രതനിദനിനലാം വനിതരണലാം നടത്തുന.

4. തലവടനി  പഞഭായത്തനില്  നനികരറപുറലാം  ശുദതീകേരണശഭാലയനില്
നനിന്നച്ച് ഏകേകദശലാം 11 ലക്ഷലാം ലനിറര് ജലലാം പ്രതനിദനിനലാം വനിതരണലാം
നടത്തുന. 

5. മുടഭാര്  പഞഭായത്തനില്  നനികരറപുറലാം  ശുദതീകേരണശഭാലയനില്
നനിന്നച്ച് ഏകേകദശലാം 13 ലക്ഷലാം ലനിറര് ജലലാം പ്രതനിദനിനലാം വനിതരണലാം
നടത്തുന. 

6. ലവളനിയനഭാടച്ച് പഞഭായത്തനില് തനിരുവല ശുദതീകേരണ ശഭാലയനില്
നനിന്നച്ച്  11.50  ലക്ഷലാം  ലനിറര്  ജലലാം  പ്രതനിദനിനലാം  വനിതരണലാം
നടത്തുന.
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7. നതീലലാംകപരൂര്  പഞഭായത്തുകുളത്തനില്  നനിന്നച്ച്  ഏകേകദശലാം  1
ലക്ഷലാം ലനിറര് ലവള്ളലാം വനിതരണലാം നടത്തുന. 

8. പുളനിങന്നച്ച് പഞഭായത്തച്ച് ആഴ്ചയനില് ഒരു ദനിവസലാം ഏകേകദശലാം  7
ലക്ഷലാം ലനിറര് ജലലാം വനിതരണലാം നടത്തുന.

9. ചേമ്പക്കുളലാം പഞഭായത്തനില് നനികരറപുറലാം ശുദതീകേരണശഭാലയനില്
നനിനള്ള  ജലവലാം  5  കുഴെല്ക്കനിണറനില്  നനിനള്ള  ജലവലാം  ഉളലപലട
ഏകേകദശലാം  14.50  ലക്ഷലാം  ലനിറര്  ജലലാം  വനിതരണലാം  നടത്തനി
വരുന.

10. രഭാമങരനി  പഞഭായത്തനില്  നനികരറപുറലാം  ശുദതീകേരണശഭാലയനില്
നനിനലാം ഏകേകദശലാം 9 ലക്ഷലാം ലനിറര് ജലലാം പ്രതനിദനിനലാം വനിതരണലാം
നടത്തനിവരുന.

11. ലനടുമുടനി  പഞഭായത്തനില്  8  കുഴെല്ക്കനിണറുകേളനില്  നനിനള്ള
ഏകേകദശലാം  16.50  ലക്ഷലാം ലനിറര്  ജലലാം  പ്രതനിദനിനലാം  വനിതരണലാം
നടത്തനിവരുന.

12. വകേനകേരനി  പഞഭായത്തനില്  2  കുഴെല്ക്കനിണറനില്  നനിനള്ള
ഏകേകദശലാം  7.50  ലക്ഷലാം  ലനിറര്  ജലലാം  പ്രതനിദനിനലാം  വനിതരണലാം
നടത്തുന.

(സനി)  നനിലവനില് ലഭലമഭായ ശുദജലലാം തുലല അളവനില് കുടനഭാടനിലന്റെ വനിവനിധ
പഞഭായത്തുകേളനിലല എലഭാ സലങ്ങളനിലുലാം എത്തനിക്കുന്നതനിനഭായനി വഭാല്വച്ച്  ക്രമതീകേരണങ്ങള
നടത്തനിവരുന.  അതുകപഭാലല  ജലലഭലതയുള്ള  കുഴെല്ക്കനിണറുകേളനില്  പമ്പനിലാംഗച്ച്
സമയലാം വര്ദനിപനിച്ചുലാം ജലവനിതരണലാം കൂടുതല് സലങ്ങളനികലയച്ച്  നടത്തുന്നതനിനുള്ള
പരനിശമങ്ങളുലാം നടത്തനിവരുന.

(ഡനി)  ലഭലമഭായ  ശുദജലലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  വനിതരണലാം  നടത്തുന്നതനിനുള്ള
കേര്ശനമഭായ നനിര്കദ്ദേശലാം ബനലപട ഉകദലഭാഗസര്ക്കച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

കദവനികുളങ്ങര ഗഭാമപഞഭായത്തനില് വഭാടര് കേണക്ഷന

243 (1012) ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭായലാംകുളലാം മണ്ഡലത്തനില് ഉളലപട കദവനികുളങ്ങര ഗഭാമപഞഭായത്തനില്
2009-10,  2011-12,  2012-13  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷങ്ങളനില്  പടനികേജഭാതനി
വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവര്ക്കച്ച്  വഭാടര്  കേണക്ഷന  ലഭനിക്കുന്നതനിനുകവണനി ലഡകപഭാസനിറച്ച്
വര്ക്കനില് ഉളലപടുത്തനി 17,05,250  രൂപ കദവനികുളങ്ങര ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച് വനി.ഇ.ഒ.
മുഖഭാന്തെരലാം  ഗുണകഭഭാക്തൃ  ലനിസച്ച്  തയഭാറഭാക്കനി  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയച്ച്  നല്കേനിയനിട്ടുലാം
പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടനില എന്നതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; എങനില്
ഇതനിലന്റെ കേഭാരണലാം എലന്തെന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പദതനി  പ്രവൃത്തനികേള  അടനിയന്തെരമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.  ആയതനിലന്റെ  കേഭാരണലാം  വനിശദമഭാക്കനിലക്കഭാണച്ച്
കദവനികുളങ്ങര പഞഭായത്തച്ച് ലസക്രടറനിക്കച്ച് ആലപ്പുഴെ ഡനിവനിഷന ഓഫതീസനില് നനിനലാം
8-11-2016-ല്  കേത്തയചനിരുന.  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേളനില്  ലടണര്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ടനി  പ്രവൃത്തനികേള  മൂന്നച്ച്  കേരഭാറുകേഭാര്  ഏലറടുത്തനിട്ടുള്ളതുമഭായനിരുന.
ഇതനില്  2010-11-ലല  പ്രവൃത്തനി  ഏലറടുത്ത  കേരഭാറുകേഭാരന  എ.ഇ.-യുലട  സഭാന്നനിദലത്തനില്
വസറച്ച്  പരനികശഭാധനിചതനില് പഞഭായത്തനില്  നനിന്നച്ച്  ലകേഭാടുത്ത ലനിസച്ച്  അനുസരനിചച്ച്
പ്രവൃത്തനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  വളലര  കൂടുതല്  വപപച്ച്  കവണനിവരുലമന്നച്ച്
കേലണത്തനിരനിയനിരുന. ആയതനിനഭാല് ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളനില് നനിന്നച്ച് ഒരു നനിശ്ചനിത തുകേ
കേനിടനിയഭാല്  മഭാത്രകമ  പണനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന  സഭാധനിക്കുകേയുള്ളലവന്നച്ച്  പഞഭായത്തനിലന
അറനിയനിക്കുകേയുണഭായനി.  ആയതനിലന്റെ  അടനിസനഭാത്തനില്  പഞഭായത്തച്ച്  ലസക്രടറനിയുകടയുലാം
പ്രസനിഡന്റെനികന്റെയുലാം  സഭാന്നനിദലത്തനില്  ബനലപടവരുലട  കേമ്മേനിറനികൂടനി  ഓകരഭാ
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളനില്  നനിനലാം  ഒരു  നനിശ്ചനിത  തുകേ  ഇഇൗടഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം
പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിരുന. എന്നഭാല് പ്രകദശവഭാസനികേളുലട എതനിര്പനിലന തുടര്ന്നച്ച്
പ്രവൃത്തനി മുകന്നഭാട്ടു ലകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന സഭാധനിക്കഭാലത വരനികേയുലാം അങ്ങലന കേരഭാറുകേഭാരന  
ടനി  പ്രവൃത്തനി  നനിര്ത്തനിവയ്ക്കുകേയുലാം  ലചേയനിരുന.  2011-12-ലലയുലാം  2012-13-ലലയുലാം
പ്രവൃത്തനികേള കേരഭാറുകേഭാരഭായ ശതീ. അപ്പുക്കുടനുലാം ശതീ. സകന്തെഭാഷച്ച് വര്ഗ്ഗതീസലാം പ്രവൃത്തനി
ആരലാംഭനിക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിരുന.  എന്നഭാല്  പഞഭായത്തച്ച്
കേമ്മേനിറനിയുലട  16-11-2013-ലല  പതനിനഭാറഭാലാം  നമ്പര്  തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം  മുന
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്തതനിനഭാല് ടനി പ്രവൃത്തനികേള നനിര്ത്തനിവയഭാന നനിര്കദ്ദേശനിചതനിലന തുടര്ന്നച്ച്
ടനി  പ്രവൃത്തനികേളുലാം  നനിര്ത്തനിവചനിരുന.  എന്നഭാല്  ഇകപഭാള  ടനി  പ്രവൃത്തനികേള  പഴെയ
നനിരക്കനില്  ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്  കേരഭാറുകേഭാര്  തയഭാറലലനള്ള  വനിവരലാം  അറനിയനിചനിട്ടുണച്ച്.  ടനി  മൂന്നച്ച്
പ്രവൃത്തനികേളുലട  തുകേയനില്  പണനി  തതീര്ന്നനിടകത്തഭാളലാം  പ്രവൃത്തനിയുലട  ബനില്  തുകേ
കേഴെനിച്ചുള്ള  തുകേ  പഞഭായത്തച്ച്  ആവശലലപടുന്ന  പ്രകേഭാരലാം  തനിരനിലകേ  നല്കേഭാവന്നതഭാലണന്ന
വനിവരലാം അറനിയനിചനിരുന. എന്നഭാല് യഭാലതഭാരു മറുപടനിയുലാം നഭാളനിതുവലര പഞഭായത്തച്ച്
നല്കേനിയനിടനില.

(ബനി)  കമല്  സൂചേനിപനിച  പ്രവൃത്തനികേള  ഏലറടുത്ത  കേരഭാറുകേഭാര്  PWD

Scheduled  revision  വന്നതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ടനി  പ്രവൃത്തനികേള  തുടര്ന്നച്ച്

ഏലറടുത്തച്ച്  നടത്തുവഭാന  കേഴെനിയനിലലന്നച്ച്  അറനിയനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇഇൗ  സഭാഹചേരലത്തനില്

പഞഭായത്തച്ച്  ലസക്രടറനിയനില് നനിന്നച്ച്  ആവശലമഭായ അകപക്ഷ ലഭനിക്കുന്ന മുറയച്ച്  ടനി

ലഡകപഭാസനിറച്ച് ലചേയ തുകേയച്ച് റനിവവസ്ഡച്ച് എസനികമറച്ച് തയഭാറഭാക്കനി ടനി പ്രവൃത്തനികേള

നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 
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ലവങനിടങ്ങച്ച്-കേകണഭാത്തച്ച് കുടനിലവള്ള പദതനി

244 (1013) ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മണലൂര്  മണ്ഡലത്തനിലല  ലവങനിടങ്ങച്ച്-കേകണഭാത്തച്ച്  കുടനിലവളള  പദതനി
അടനിയന്തെരമഭായനി കേമ്മേതീഷന ലചേയഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  കേമ്മേതീഷന  ലചേയഭാന  തടസമഭായനി  നനില്ക്കുന്ന
ഘടകേങ്ങള എലന്തെലഭാമഭാലണന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിചച്ച്  പദതനി  എന്നച്ച്  കേമ്മേതീഷന  ലചേയഭാനഭാകുലമന്നച്ച്
അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) മണലൂര് മണ്ഡലത്തനിലല ലവങനിടങ്ങച്ച് കേകണഭാത്തച്ച് കുടനിലവള്ള പദതനിയുലട
എലഭാ ഘടകേങ്ങളുലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതുലാം ഒളരനിയനില് നനിനലാം ലവങനിടങ്ങച്ച് കേകണഭാത്തച്ച് ടഭാങച്ച്
വലര പമ്പനിലാംഗച്ച് ലലയനിന 28-9-2015-ല് ചേഭാര്ജ്ജച്ച് ലചേയനിട്ടുള്ളതുമഭാണച്ച്.

(ബനി)  ടഭാങനില്  നനിനള്ള  വപപച്ച്  വലന  സഭാപനിക്കല്,  വനിതരണ  ശലാംഖലയനില്
ലപഭാതുടഭാപ്പുകേള സഭാപനിചച്ച് ചേഭാര്ജ്ജച്ച് ലചേയല് എന്നതീ പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാ
ത്തതനിനഭാലഭാണച്ച് പ്രസ്തുത പദതനികേള കേമ്മേതീഷന ലചേയ്യുവഭാന തഭാമസനിക്കുന്നതച്ച്.

(സനി)  ഇഇൗ  പദതനിയച്ച്  390  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  ഭരണഭാനുമതനിയഭാണച്ച്
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്. 13-10-2010 വലര 391.15 ലക്ഷലാം രൂപ ലചേലവഭായനിട്ടുണച്ച്. ഇനനി 20
ലക്ഷലാം രൂപയുലട  പണനി ബഭാക്കനിയുണച്ച്.  (വനിതരണ ശലാംഖലയുലട  പ്രധഭാന വപപച്ച്
വലനനിലല ഗലഭാപച്ച് കേണക്ഷന (കേളവര്ടച്ച് കക്രഭാസനിലാംഗച്ച്) വനിതരണ ശലാംഖലയനില് 125
ലപഭാതുടഭാപ്പുകേള സഭാപനിക്കുന്ന പ്രവൃത്തനി, വനിതരണ ശലാംഖലയുലട ചേഭാര്ജ്ജനിലാംഗച്ച് ആന്റെച്ച്
കേമ്മേതീഷനനിലാംഗച്ച്,  കറഭാഡച്ച്  ലറകസഭാകറഷന)  എന്നതീ  പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി
ലഭലമഭാക്കുവഭാനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

കുടനഭാടനില് കുടനിലവള്ളലമത്തനിക്കുന്നതനിനച്ച് പദതനി

245 (1014) ശതീ  .    കതഭാമസച്ച്  ചേഭാണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുടനഭാടനില്  അടനിയന്തെരമഭായനി  കുടനിലവള്ളലാം  എത്തനിക്കുന്നതനിനച്ച്  നടന  വരുന്ന
എഴുപതു കകേഭാടനി രൂപയുലട പദതനിയുലട പ്രവര്ത്തന പുകരഭാഗതനി വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഈ പദതനി എന്നകത്തക്കച്ച് പൂര്ത്തനിയഭാകുലാം എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഈ പദതനിയുലട  എലന്തെലഭാലാം  കജഭാലനികേളഭാണച്ച്  ബഭാക്കനിയുള്ളതച്ച്  എന്നച്ച്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) പ്രസസ്തുത പദതനിയുലട പ്രവര്ത്തന പുകരഭാഗതനി ചുവലട കചേര്ക്കുന :

1. ടഭാനസനിഷന  സനിസലാം-1-വതീയപുരലാം,  എടതസ,  തലവടനി,  മുടഭാര്,
നതീലലാംകപരൂര്  ജലസലാംഭരണനികേളനില്  ജലലാം  എത്തനിക്കുന്ന  27.2
കേനി.മതീ. വപപച്ച് വലനനില് 24 കേനി.മതീ. പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു. 

2. ടഭാനസനിഷന  സനിസലാം-11-രഭാമങരനി,  ചേമ്പക്കുളലാം,  പുളനിങന്നച്ച്,  കേഭാവഭാലലാം,
ലനടുമുടനി,  വകേ നകേരനി  ജലസലാംഭരണനികേളനില്  ജലലാം  എത്തനിക്കുന്ന
17.8 കേനി.മതീ. വപപച്ച് വലനനില് 17 കേനി.മതീ. പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

3. വനിതരണശലാംഖല-1  -  തകേഴെനി,  എടതസഭാ,  തലവടനി,  മുടഭാര്  ലവളനിയനഭാടച്ച്,
നനിലലാംകപരൂര്  പഞഭായത്തുകേളനികലയ്ക്കുള്ള  വനിതരണ  ശലാംഖലയനില്
48.97  കേനി.മതീ.  വപപച്ച്  വലനുകേള  സഭാപനികക്കണതനില്  28
കേനി.മതീ. പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു. 

4. വനിതരണശലാംഖല-11-നുള്ള  12  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  ദര്ഘഭാസച്ച്
ക്ഷണനിലചങനിലുലാം  ഉയര്ന്ന  തുകേ  വന്നതനിനഭാല്  ദര്ഘഭാസകേള
ഉറപനിക്കഭാന കേഴെനിയഭാലത വന.

5. തകേഴെനിയനിലല  4.5  ലക്ഷലാം  ലനിറര്  ഓവര്  ലഹഡച്ച്  ടഭാങനിലന്റെ  പണനികേള
വനിതരണ ശലാംഖല 1-ല് ഉളലപടുത്തനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്. 

6. കേഭാവഭാലലാം  3.5  ലക്ഷലാം  ലനിറര്  ടഭാങനിലന്റെ  പുനര്  ദര്ഘഭാസച്ച്  ക്ഷണനിക്കുന്ന
നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന. 

(ബനി) പദതനി 31-12-2017-ല് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുന.

(സനി) 1. ടഭാനസനിഷന സനിസലാം-1- 3.20 കേനി.മതീ. പൂര്ത്തതീകേരനികക്കണതുണച്ച്.

2. ടഭാനസനിഷന സനിസലാം-11 – 800 മതീ. പൂര്ത്തതീകേരനികക്കണതുണച്ച്.

3. വനിതരണശലാംഖല-1  &  ഓവര്  ലഹഡച്ച്  ടഭാങച്ച്-  വനിതരണ
ശലാംഖലയുലടയുലാം ഉന്നതതല ജലസലാംഭരണനിയുലടയുലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം
പൂര്ത്തതീകേരനികക്കണതുണച്ച്.

4. വനിതരണശലാംഖല-11  &  ഓവര്  ലഹഡച്ച്  ടഭാങച്ച്-  വനിതരണ
ശലാംഖലയുലടയുലാം ഉന്നതതല ജലസലാംഭരണനിയുലടയുലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം
ആരലാംഭനികക്കണതുണച്ച്. 
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കുടനിലവള്ള ക്ഷഭാമലാം

246 (1015) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കുടനിലവള്ള ക്ഷഭാമലാം കനരനിടുന്നതനിനച്ച് സസതീകേരനിച നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കച്ച്  കുടനിലവള്ള  വനിതരണത്തനിനച്ച്
ലചേലവഭാക്കഭാവന്ന തുകേയുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കച്ച്  കുടനിലവള്ള  വനിതരണത്തനിനച്ച്
ലചേലവഭാക്കഭാവന്ന  തുകേയുമഭായനി  ബനലപടച്ച്  ഉത്തരവച്ച്  ഇറക്കനിയനിട്ടുലണങനില്  അതനിലന്റെ
പകേര്പച്ച് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാലവര്ഷത്തനിലുണഭായ  കുറവച്ച്  പരനിഗണനിചച്ച്  വനിവനിധ  നദനികേളനിലല
ജലദഇൗര്ലഭലത്തനിനുള്ള  സഭാദലത  കേണക്കനിലലടുത്തച്ച്  തഭാലഴെപറയുന്ന  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

1. കസഭാതസ്സുകേളനില് തടയണ ലകേടനിയുലാം നതീര്ചഭാലുകേള നനിര്മ്മേനിച്ചുലാം
കൂടുതല് ജലലഭലത ഉറപ്പുവരുത്തുകേ.

2. ഇറനികഗഷന,  വവദദ്യുതനി  വകുപ്പുമഭായനി  സഹകേരനിചച്ച്  അവരുലട
ഉടമസതയനിലുള്ള  അണലക്കട്ടുകേളനിലല  ജലലാം  പരമഭാവധനി  കുടനിലവള്ള
ആവശലത്തനിനഭായനി  വനിവനിധ കസഭാതസ്സുകേളനില് ലഭലമഭാക്കഭാനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

3. അടനിക്കടനി ലതീക്കുമൂലലാം നഷ്ടലാം സലാംഭവനിക്കുന്ന വനിതരണ വലനുകേള മഭാറനി
പകേരലാം പുതനിയവ സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള കശഖരനിച്ചു
വരുന.  

4. ജലലഭലത  ഉള്ള  സലങ്ങളനില്  വപപച്ച്  വലന  ദതീര്ഘനിപനിചച്ച്
ജലലാം എത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

5. വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  കേനിണറുകേളനിലല  ലചേളനിയുലാം  മണ്ണുലാം  നതീക്കലാം  ലചേയച്ച്
പമ്പനിലാംഗച്ച്  കസഷനുകേളനില്  ജലലഭലത  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

6. റവനപ്യൂ, തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  വകുപ്പുകേളുലട സഹകേരണകത്തഭാലട
ആവശലമഭായ  സലങ്ങളനില്  കേനികയഭാസ്കുകേള  സഭാപനിചച്ച്  ടഭാങറുകേള
മുകഖന പരമഭാവധനി ശുദജല വനിതരണ സഇൗകേരലലാം ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനച്ച്
നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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7. പമ്പനിലാംഗച്ച്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കകേടുവന്ന പമ്പച്ച്
ലസറകേളുലട അറകുറപണനികേള സമയബനനിതമഭായനി  നടത്തുന്നതനിനുലാം
കൂടുതല്   പമ്പനിലാംഗച്ച്  ആവശലമഭാലണങനില്  അഡതീഷണല്  ഷനിഫ്റ്റുകേള
ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

8. ആവശലമഭാകുന്നപക്ഷലാം  വഭാല്വകേള  നനിയനനിചച്ച്  കേരുതല്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുന. 

9. ജലശുദതീകേരണ  ശഭാലകേളുലട  സഭാപനിതകശഷനി  പൂര്ണമഭായനി
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ആവശലമഭായ  പുനരുദഭാരണ  പ്രവൃത്തനികേള
നടപനിലഭാക്കനി ശുദജല ലഭലത ഉറപഭാക്കുലാം. 

10. നനിയമവനിരുദമഭായനി  ജലലാം  കചേഭാര്ത്തുന്നതുലാം അനധനികൃത ഉപകയഭാഗവലാം
മറലാം  കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നതനിനുലാം  ആന്റെനി വഭാടര്  ലതഫച്ച്  സസഭാഡനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തനലാം ഉപകയഭാഗലപടുത്തുകേയുലാം നനിയമഭാനുസൃതമഭായ നടപടനികേള
വകേലക്കഭാള്ളുകേയുലാം ലചേയ്യുന.

11. പ്രതനിമഭാസലാം  50  കേനികലഭാലനിററനിനച്ച്  മുകേളനില് ഉപകഭഭാഗലാം കേണക്കഭാക്കുന്ന
പുതനിയ  കേണക്ഷനുകേള  നല്കുന്നതനിനച്ച്  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  നനിയനണലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  

12. നനിലവനില് കൂടുതലഭായനി  ജലലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന വലഭാവസഭായനികേ
വഭാണനിജല  കേണക്ഷനുകേളനില്  ഉപകഭഭാഗത്തനിനച്ച്  നനിയനണലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

13. ജലശുദതീകേരണ ശഭാലകേളനില് ബഭാക്കച്ച് വഭാഷനിലാംഗച്ച് ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന ജലത്തനിലന്റെ അളവച്ച് കേഴെനിയുന്നത്ര നനിയനനിക്കുനണച്ച്. 

14. വളലര  കേഭാലമഭായനി  കകേടഭായ  വഭാടര്  മതീറര്  മഭാറനിവയഭാത്ത
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കച്ച്  കേണക്ഷന  വനികച്ഛേദനിക്കുവഭാന  കനഭാടതീസച്ച്
നല്കുകേയുലാം തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയുലാം ലചേയ്യുന. 

കമല്പറഞ  നടപടനികേള  കൂടഭാലത  വരളച  സലാംബനനിച  സനിതനിഗതനികേള
നനിരന്തെരലാം  വനിലയനിരുത്തനി  കവണ  പരനിഹഭാര  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനണച്ച്.  ഇതനിനകേലാം
കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്,  തൃശ്ശൂര്,  എറണഭാകുളലാം,  തനിരുവനന്തെപുരലാം എന്നതീ സലങ്ങളനില് വചച്ച്
കമഖലഭാടനിസഭാനത്തനില് വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനിലല ഉകദലഭാഗസരുലട കയഭാഗലാം വനിളനിചച്ച്
വരളച  സലാംബനനിചച്ച്  വനിശദമഭായ  അവകലഭാകേന  കയഭാഗങ്ങള  നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.
പ്രസസ്തുത കയഭാഗത്തനില് തതീരുമഭാനനിച കേഭാരലങ്ങളുലട പുകരഭാഗതനി വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനച്ച്
വതീഡനികയഭാ കകേഭാണ്ഫറനസനിലാംഗച്ച് വഴെനി അവകലഭാകേനവലാം നടത്തനിയനിരുന.
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കുടനിലവള്ള  ലഭലത  പൂര്ണമഭാകയഭാ,  ഭഭാഗനികേമഭാകയഭാ  ഇലഭാത്ത  പ്രകദശങ്ങളനില്
ഭൂജലപരലകവഷണലാം  നടത്തനി  കുഴെല്ക്കനിണറുകേള  നനിര്മ്മേനിചച്ച്  ജലലഭലതയുള്ള
കേനിണറുകേളനില് ലചേറുകേനിട കുടനിലവള്ള പദതനികേളുലാം ജലലഭലത കുറഞ കേനിണറുകേളനില്
വകേപമ്പച്ച്  പദതനികേളുലാം  രഭാജതീവച്ച്  ഗഭാനനി  പദതനിയനിന  കേതീഴെനില്  ഭൂജലവകുപച്ച്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ഒരു കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവഴെനിച്ചു
കേഴെനിഞ്ഞു. 32  ലചേറുകേനിട കുടനിലവള്ള പദതനികേളുലാം  81  കുഴെല്ക്കനിണര്  നനിര്മ്മേഭാണവലാം
20  വകേപമ്പച്ച്  പദതനികേളുലാം  810  ഹഭാന്റെച്ച്  പമ്പച്ച്  അറകുറപണനികേളുലാം  ഇതുവലര  ഇഇൗ
പദതനിയനിനകേതീഴെനില്  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  ഉത്തരവച്ച്  ജനി.ഒ
(ആര്.റനി) നമ്പര് 318 പ്രകേഭാരലാം 1240.33 ലക്ഷലാം രൂപ രഭാജതീവച്ച് ഗഭാനനി പദതനിയനിന
കേതീഴെനില്   ഉളലപടുത്തനി  വരളചഭാ  ദുരനിതഭാശസഭാസ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കച്ച്  അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.
5505 വകേപമ്പുകേളുലട അറകുറപണനികേളുലാം 585 ലചേറുകേനിട കുടനിലവള്ള പദതനികേളുലട
നവതീകേരണത്തനിനുമുള്ള ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനില്  2163  വകേപമ്പുകേളുലട
അറകുറപണനികേളുലാം 70 ലചേറുകേനിട കുടനിലവള്ള പദതനികേളുലട നവതീകേരണവലാം ഇതുവലര
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി&സനി) ജല വകുപനില് ഇതുസലാംബനനിച വനിവരങ്ങള ലഭലമല. 

തൃപ്പൂണനിത്തുറ മണ്ഡലത്തനിലല കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കഭാന നടപടനി

247 (1016) ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജച്ച് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തൃപ്പുണനിത്തുറ  മണ്ഡലത്തനിലല  അതനിരൂക്ഷമഭായ  കുടനിലവള്ള  ക്ഷഭാമലാം
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  എലന്തെലഭാലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഉദയലാംകപരൂര്  പഞഭായത്തച്ച്,  തൃപ്പൂണനിത്തുറ  നഗരസഭ,  പള്ളുരുത്തനി
തുടങ്ങനിയ പ്രകദശങ്ങളനിലല കുടനിലവള്ള ക്ഷഭാമലാം ശഭാശസതമഭായനി പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച്
എലന്തെലഭാലാം പദതനികേളഭാണച്ച് നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പ്രകദശങ്ങളനിലല  കുടനിലവള്ള  ക്ഷഭാമ ലാം  ശഭാശസതമഭായനി
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച് സമയബനനിതമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  തൃപ്പൂണനിത്തുറ
നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  കുടനിലവള്ള  പ്രശ്നങ്ങള  അവകലഭാകേനലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്  കവണനി
ബഹുമഭാനലപട  എലാം.എല്.എ.-മഭാരഭായ  ശതീ.  എലാം.  സസരഭാജച്ച്,  ശതീ.  കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസച്ച്
എന്നനിവരുലട  കനതൃതസത്തനില്  2016  ആഗസച്ച്  മഭാസത്തനില്  കയഭാഗങ്ങള  കചേരുകേയുണഭായനി.
കൂടഭാലത  4-10-2016-ലുലാം  13-1-2017-ലുലാം ഉന്നതതലകയഭാഗങ്ങള നടക്കുകേയുണഭായനി.
തൃപ്പൂണനിത്തുറ  ശുദജല  പദതനിയുലട  കസഭാതസഭായ  മൂവഭാറപുഴെ  രഭാമമലാംഗലത്തച്ച്
ജലനനിരപച്ച്  ഉയര്ത്തുന്നതനിനഭായനി  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  തടയണ  2016  ഡനിസലാംബറനില്
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നനിര്മ്മേനിചച്ച്  കുടനിലവള്ളലാം  മുടക്കലാം  കൂടഭാലത  തൃപ്പൂണനിത്തുറയടക്കലാം  ഉദയലാംകപരൂര്,
കചേഭാറഭാനനിക്കര,  വടവകകേഭാടച്ച്,  പുത്തനകുരനിശച്ച്  പഞഭായത്തുകേളക്കച്ച് വനിതരണലാം ലചേയ
വരുന.  മുടങ്ങനിക്കനിടന്നനിരുന്ന തൃപ്പൂണനിത്തുറ ശുദജല വനിപുലതീകേരണലാം പദതനിയുലട
കറഭാ വഭാടര് പമ്പനിലാംഗച്ച് ലമയനിന സഭാപനിക്കുന്ന പ്രവൃത്തനി പുകരഭാഗമനിച്ചു ലകേഭാണനിരനിക്കുന.

(ബനി&സനി)  നനിലവനില്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന  തൃപ്പൂണനിത്തുറ  (ചൂണനി)  വനിപുലതീകേരണ
പദതനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്ന  മുറയച്ച്  തൃപ്പൂണനിത്തുറ,  ഉദയലാംകപരൂര്  ഭഭാഗത്തച്ച്  പൂര്ണകതഭാതനില്
കുടനിലവള്ളലാം  ലഭലമഭാക്കനി  ശുദജല  ക്ഷഭാമത്തനിനച്ച്  പരനിഹഭാരലാം  ഉണഭാവന്നതഭാണച്ച്.
ഇടലക്കഭാചനി  13, 14, 15, 16  വഭാര്ഡുകേളക്കച്ച് പ്രകയഭാജനലാം ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി മൂന്നച്ച്
ഘടങ്ങളനിലഭായനി  300  ലക്ഷലാം,  495  ലക്ഷലാം,  278  ലക്ഷലാം രൂപയുലട  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ടനി പദതനി നനിലവനില് വരുന്നകതഭാടുകൂടനി പള്ളുരുത്തനി കമഖലയനിലല
ശുദജല ക്ഷഭാമത്തനിനച്ച് പരനിഹഭാരലാം ഉണഭാവന്നതഭാണച്ച്. 

കുടനിലവള്ളത്തനിലന്റെ ശുദനി പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനച്ച് സലാംവനിധഭാനലാം

248 (1017) ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    ഇബഭാഹനിലാം  കുഞച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നഗരങ്ങളനിലുലാം,  ഗഭാമങ്ങളനിലുലാം  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്ന കുടനിലവള്ളത്തനിലന്റെ
ശുദനി പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനച്ച് എന്തെച്ച് സലാംവനിധഭാനമഭാണച്ച് ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളലതന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പരനികശഭാധനയച്ച് ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള സമയ ക്രമലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പരനികശഭാധനഭാ  ഫലലാം ഏലതഭാലക്ക ഏജനസനികേളക്കഭാണച്ച്  ലഭലമഭാക്കുന്നലതനലാം
അതനികന്മല് ഓകരഭാ തലത്തനിലുലാം സസതീകേരനിക്കുന്ന നടപടനിക്രമലാം എലന്തെനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പരനികശഭാധനഭാ ഫലലാം  സലാംബനനിച ഒടുവനിലല റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  പകേര്പച്ച്
ലഭലമഭാക്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നഗരങ്ങളനിലുലാം  ഗഭാമങ്ങളനിലുലാം  കുടനിലവള്ളത്തനിലന്റെ ശുദനി  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനച്ച്
ജല  അകതഭാറനിറനിയുലട  കേതീഴെനില്  14  ജനിലഭാതല  ലഭാബുകേളുലാം  33  സബച്ച്  ഡനിവനിഷന
ലഭാബുകേളുലാം ഒരു കസറച്ച് റഫറല് ഇനസനിറപ്യൂട്ടുലാം പ്രവര്ത്തനിചച്ച് വരുനണച്ച്. കമല്പറഞ
ലഭാബുകേളനിലല ഉകദലഭാഗസര് നനിശ്ചനിത സമയങ്ങളനില് വഭാടര് സഭാമ്പനിളുകേള കശഖരനിചച്ച്
ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധന  ലഭാബുകേളനില്  ഇനഡലന  സഭാനകഡര്ഡച്ച്  അനുശഭാസനിക്കുന്ന
രതീതനിയനില് ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധന നടത്തനി ഫലലാം ബനലപട ഉകദലഭാഗസലര
യഥഭാസമയലാം അറനിയനിചച്ച് വരുനണച്ച്.  കൂടഭാലത സലാംസഭാനലത്ത വനിവനിധ പഞഭായത്തുകേളനിലല
കേനിണറുകേള,  കുഴെല്ക്കനിണറുകേള,  നദനികേള എന്നനിവയനില് നനിനലാം മറലാം സഭാമ്പനിളുകേള
കശഖരനിചച്ച്  അവയുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനിചച്ച്  പരനികശഭാധനഭാ  ഫലലാം  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ലവബ്വസറഭായ IMIS-ല് പ്രസനിദലപടുത്തനിവരുനണച്ച്.
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(ബനി)  എ കേഭാറഗറനി  : ഒരു ലക്ഷത്തനിനുമുകേളനില് ജനസലാംഖലയുള്ള സതീമുകേളനില്
എലഭാ മഭാസവലാം ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധന നടത്തഭാറുണച്ച്. 

ബനി  കേഭാറഗറനി  : 50000-ത്തനിനുലാം  ഒരു  ലക്ഷത്തനിനുലാം  ഇടയനില്
ജനസലാംഖലയുള്ള സതീമുകേളനില്  2  മഭാസത്തനിലലഭാരനിക്കല് ഗുണനനിലവഭാര
പരനികശഭാധന നടത്തഭാറുണച്ച്. 

സനി  കേഭാറഗറനി  :  20000-നുലാം  50000-നുലാം  ഇടയനില്  ജനസലാംഖലയുള്ള
സതീമുകേളനില്  3  മഭാസത്തനിലലഭാരനിക്കല്  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധന
നടത്തഭാറുണച്ച്. 

ഡനി  കേഭാറഗറനി  :  5000-നച്ച്  തഭാലഴെ  ജനസലാംഖല  വരുന്ന  സതീമനില്
വര്ഷത്തനിലലഭാരനിക്കല് ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധന നടത്തഭാറുണച്ച്. 

(സനി)  സസകേഭാരല വലക്തനികേള/ഏജനസനികേള ലകേഭാണ്ടുവരുന്ന ജലസഭാമ്പനിളുകേള
നനിശ്ചനിത  ഫതീസച്ച്  ഇഇൗടഭാക്കനി  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധന നടത്തനി  ഫലലാം  യഥഭാസമയലാം
നല്കേനിവരുനണച്ച്.  കകേരള   ജല  അകതഭാറനിറനി  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്ന  ജലത്തനിലന്റെ
പരനികശഭാധനഭാ ഫലലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി സതീമുകേളുലട ചുമതലയുള്ള
ഉകദലഭാഗസലന അറനിയനിക്കുകേയുലാം  അതനിനുകവണ  പരനിഹഭാരമഭാര്ഗ്ഗങ്ങള   അതതച്ച്
ലസക്ഷന ഓഫതീസകേളനില് നനിനലാം ലചേയവരനികേയുലാം ലചേയ്യുന.

(ഡനി)  വനിവനിധ  പദതനികേളനില്  നനിന്നച്ച്  കശഖരനിക്കുന്ന  സഭാമ്പനിളുകേളുലട  പരനികശഭാധനഭാ
റനികപഭാര്ടച്ച്  അതതച്ച്  കേസഭാളനിറനി  കേണ്കടഭാള  ലഭാബനിലുലാം  ബനലപട  ഡനിവനിഷന
ഓഫതീസനിലുലാം  ലഭലമഭാണച്ച്.  ലപഭാതുജനങ്ങളുലാം  മറലാം  പരനികശഭാധനയഭായനി  നല്കുന്ന
സഭാമ്പനിളുകേളുലട റനികപഭാര്ടച്ച്  അവര്ക്കച്ച് തലന്ന ലഭലമഭാക്കുനണച്ച്.  പരനികശഭാധനഭാഫലലാം
സലാംബനനിചച്ച് ആവശലലപടുന്ന റനികപഭാര്ടനിലന്റെ പകേര്പച്ച് ലഭലമഭാക്കഭാവന്നതഭാണച്ച്. 

അതനിരൂക്ഷമഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന കുടനിലവള്ള ക്ഷഭാമലാം

249 (1018) ശതീ  .    രഭാജ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  അതനിരൂക്ഷമഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം
പരനിഹരനിക്കഭാന എലന്തെഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണച്ച് ജലവനിഭവ വകുപച്ച് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്;
വല ക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  നദനികേലള  ആശയനിചച്ച്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  കുടനിലവള്ള
പദതനിലയഭാലക്ക  നദനിയനിലല  ജലവനിതഭാനലാം  തഭാഴ്ന്നതുമൂലലാം  പ്രതനിസനനിയനിലഭായതച്ച്
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇത്തരലാം  പദതനികേളക്കച്ച്  ജല  കസഭാതസ്സുകകേകളഭാടച്ച്
കചേര്ന്നച്ച്  തടയണകേള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച്  സര്ക്കഭാര് എലന്തെഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണച്ച്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്;  ഇത്തരത്തനില്  സലാംസഭാനത്തച്ച്  വനിവനിധ  നദനികേളനിലഭായനി  എത്ര
തടയണകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭാണച്ച്  ഫണച്ച്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  ശുദജല  പദതനികേകളഭാ  ലപഭാതു  ജലവനിതരണ  സലാംവനിധഭാനങ്ങകളഭാ
എത്തനിയനിടനിലഭാത്ത മലകയഭാര കമഖലയനിലല പ്രകദശങ്ങളനില് നനിലവനില് അനുവദനിചനിരനിക്കുന്ന
വഭാടര്  കേനികയഭാസ്കുകേളുലട  എണലാം  പരനിമനിതമഭാകേയഭാല്  മലകയഭാര  കമഖലയനില്  ഒരു
വഭാര്ഡനില്  കുറഞതച്ച്  അ ഞച്ച്  വഭാടര്  കേനികയഭാസ്കുകേള  എങനിലുലാം  അനുവദനിക്കഭാന
സര്ക്കഭാര് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) കുടനിലവള്ളത്തനിലന്റെ ദുരുപകയഭാഗവലാം ജലകസഭാതസ്സുകേള മലനിനമഭാക്കുന്നതച്ച്
ഉളലപലടയുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം നടത്തുന്നവര്ലക്കതനിലര എലന്തെഭാലക്ക നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ജലകസചേന വകുപച്ച്  :

മഴെലഭലത  വളലര  കുറവഭായ  ഇഇൗ  വര്ഷത്തനില്  ഏലറക്കുകറ  എലഭാ
സലാംഭണനികേളനിലുലാം മുന വര്ഷങ്ങലള അകപക്ഷനിചച്ച്  ജലനനിരപച്ച് കുറവഭാണച്ച്.
ഡഭാമുകേളനില്  ലഭലമഭായ  ജലലാം  കൃതലമഭായ  ഇടകവളകേളനില്  ലഷഡപ്യൂള  പ്രകേഭാരലാം
കേനഭാല് വഴെനി തുറനവനിടുനമുണച്ച്. അതുമൂലലാം സമതീപലത്ത കേനിണറുകേളുലാം മറലാം
റതീചേഭാര്ജ്ജച്ച് ലചേയഭാനുലാം പരനിസരവഭാസനികേളക്കച്ച് കേനഭാലനില് നനിനലാം കനരനിടച്ച്
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാനുലാം കേഴെനിയുലാം.  നനിലവനില് ജലകസചേന വകുപനിനച്ച് കേതീഴെനിലല
9 ഡഭാമുകേളനില് നനിനലാം കുടനിലവള്ളത്തനിനഭായനി ജലലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുനണച്ച്.
വരളച കനരനിടുന്നതച്ച്  സലാംബനനിച മതീറനിലാംഗനില് എലഭാ  ഡഭാമുകേളനികലയുലാം
ജലലാം കുടനിലവള്ളത്തനിനഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്. 

കകേരള ജല അകതഭാറനിറനി  :

കേഭാലവര്ഷത്തനിലുണഭായ  കുറവച്ച്  പരനിഗണനിചച്ച്  വനിവനിധ  നദനികേളനിലല
ജലദഇൗര്ലഭലത്തനിനുള്ള  സഭാധലത  കേണക്കനിലലടുത്തച്ച്  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം
കനരനിടഭാന  കകേരള  ജല  അകതഭാറനിറനി  തഭാലഴെപറയുന്ന  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. 

1. കസഭാതസ്സുകേളനില്  തടയണ ലകേടനിയുലാം  നതീര്ചഭാലുകേള  നനിര്മ്മേനിച്ചുലാം
ജലലഭലത ഉറപ്പുവരുത്തുന.

2. ഇറനികഗഷന,  വവദദ്യുത  വകുപ്പുമഭായനി  സഹകേരനിചച്ച്  അവരുലട
ഉടമസതയനിലുള്ള  അണലക്കട്ടുകേളനിലല  ജലലാം  പരമഭാവധനി  കുടനിലവള്ള
ആവശലത്തനിനഭായനി  വനിവനിധ  കസഭാതസ്സുകേളനില്  ലഭലമഭാക്കഭാനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.
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3. അടനിക്കടനി  ലതീക്കുമൂലലാം  ജലനഷ്ടലാം  സലാംഭവനിക്കുന്ന  വനിതരണ
വലനുകേള  മഭാറനി  പകേരലാം  പുതനിയവ  സഭാപനിക്കുന്ന  പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച്
മുനഗണന നല്കേനി ഘടലാംഘടമഭായനി നടപഭാക്കനിവരുന. 

4. ജലലഭലത  ഉള്ള  സലങ്ങളനില്  വപപച്ച്  വലന  ദതീര്ഘനിപനിചച്ച്
ജലലാം എത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

5. വഭാടര് അകതഭാറനിറനി കേനിണറുകേളനിലല ലചേളനിയുലാം മണ്ണുലാം നതീക്കലാം ലചേയച്ച്
പമ്പനിലാംഗച്ച്  കസഷനുകേളനില് ജലലഭലത ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുള്ള പ്രവൃത്തനികേള
നടപഭാക്കുന. 

6. തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള  റവനപ്യൂ  വകുപനിലന്റെ  സഹകേര
ണകത്തഭാലട കേനികയഭാസ്കുകേള  വഴെനി  ജലവനിതരണലാം  നടത്തുന്ന
സലങ്ങളനികലയച്ച്  ആവശലമഭായ  കുടനിലവള്ളലാം  ജല  അകതഭാറനിറനിയുലട
വനിവനിധ പദതനികേളനില് നനിനലാം നല്കുന്നതഭാണച്ച്. 

7. പമ്പനിലാംഗച്ച്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കകേടുവന്ന  പമ്പച്ച്
ലസറകേളുലട അറകുറ പണനികേള സമയബനനിതമഭായനി നടത്തുന. 

8. കൂടുതല്  പമ്പനിലാംഗച്ച്  ആവശലമഭായ  സലങ്ങളനില്  അഡതീഷണല്
ഷനിഫ്റ്റുകേള ഏര്ലപടുത്തുനണച്ച്. 

9. ആവശലമഭാകുന്ന  സലങ്ങളനില്  വഭാല്വകേള  നനിയനനിചച്ച്  സഭാധലമഭായ
അളവനില് എലഭാവര്ക്കുലാം ജലലഭലത ഉറപഭാക്കുന. 

10. ജലശുദതീകേരണ  ശഭാലകേളുലട  സഭാപനിതകശഷനി  പൂര്ണമഭായുലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനച്ച് ആവശലമഭായ പുനരുദഭാരണ പ്രവൃത്തനികേള
നടപനിലഭാക്കനി ശുദജല ലഭലത ഉറപഭാക്കുനണച്ച്. 

11. നനിയമവനിരുദമഭായനി  ജലലാം  കചേഭാര്ത്തുന്നതുലാം  അനധനികൃത  ഉപകയഭാഗവലാം
മറലാം  കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ആന്റെനി  വഭാടര്  ലതഫച്ച്  സസഭാഡനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തനലാം  ഉപകയഭാഗലപടുത്തുകേയുലാം  നനിയമഭാനുസൃത  നടപടനികേള
വകേലക്കഭാള്ളുകേയുലാം ലചേയ്യുന.

12. പ്രതനിമഭാസലാം  50  കേനികലഭാലനിററനിനച്ച്  മുകേളനില്  ഉപകഭഭാഗലാം  കേണക്കഭാക്കുന്ന
പുതനിയ  കേണക്ഷനുകേള  നല്കുന്നതനിനച്ച്  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  നനിയനണലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  

13.  നനിലവനില് കൂടുതലഭായനി  ജലലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന വലഭാവസഭായനികേ
വഭാണനിജല  കേണക്ഷനുകേളനില്  ഉപകഭഭാഗത്തനിനച്ച്  നനിയനണലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

14. ജലശുദതീകേരണ  ശഭാലകേളനില്  ബഭാക്കച്ച്  വഭാഷനിലാംഗച്ച്  ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന ജലത്തനിലന്റെ അളവച്ച് കേഴെനിയുന്നത്ര നനിയനനിക്കുനണച്ച്. 
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കമല്പറഞ  നടപടനികേള  കൂടഭാലത  വരളച  സലാംബനനിച  സനിതനിഗതനികേള
നനിരന്തെരലാം  വനിലയനിരുത്തനി  കവണ  പരനിഹഭാര  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനണച്ച്.
ഇതനിനകേലാം കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്, തൃശ്ശൂര്, എറണഭാകുളലാം, തനിരുവനന്തെപുരലാം എന്നതീ
സലങ്ങളനില്  വചച്ച്  കമഖലഭാടനിസഭാനത്തനില്   വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനിലല
ഉകദലഭാഗസരുലട  കയഭാഗലാം  വനിളനിചച്ച്  വരളച  സലാംബനനിചച്ച്  വനിശദമഭായ
അവകലഭാകേന  കയഭാഗങ്ങള  സര്ക്കഭാര്  നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  പ്രസ്തുത  കയഭാഗത്തനില്
തതീരുമഭാനനിച കേഭാരലങ്ങളുലട പുകരഭാഗതനി വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനച്ച് വതീഡനികയഭാ
കകേഭാണ്ഫ റനസനിലാംഗച്ച് വഴെനി അവകലഭാകേനവലാം നടത്തനിവരുന. 

ഭൂജലവകുപച്ച്  :

സലാംസഭാനത്തച്ച്  രൂക്ഷമഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന  വരളച  കനരനിടുന്നതനിനച്ച്
ഭൂജലവകുപച്ച്  രഭാജതീവച്ച്  ഗഭാനനി  പദതനിയനില്ലപടുത്തനി  വരളചഭാ  ദുരനിതഭാശസഭാസ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിവരുന.  വകേപമ്പുകേളുലട അറകുറപണനികേളുലാം
ഹഭാന്റെച്ച്  പമ്പുകേളുലട  അറകുറപണനികേളുലാം  ലചേറുകേനിടകുടനിലവള്ള  പദതനികേളുലട
നവതീകേരണവലാം  കുഴെല്ക്കനിണര് നനിര്മ്മേഭാണവലാം ഇതനില് ഉളലപടുന. 

ജലനനിധനി  :

സലാംസഭാനലത്ത  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം  കനരനിടുന്നതനിനയനി  ജലനനിധനി  രണഭാലാംഘട
പദതനി  മുകഖന  തഭാലഴെപറയുന്ന  അടനിയന്തെര  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു
വരുന. 

1. പൂര്ത്തതീകേരണ  ഘടത്തനിലുള്ള  166  പദതനികേള  ലഫബ്രുവരനി-
ഏപ്രനില് മഭാസങ്ങളനിലഭായനി കേമ്മേതീഷന ലചേയച്ച് 21000 വതീടുകേളക്കച്ച്
കുടനിലവള്ളലാം എത്തനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

2. വവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന  ലഭനിക്കഭാത്തതുമൂലലാം  വവകുന്ന  പദതനികേളക്കച്ച്
അടനിയന്തെരമഭായനി  കേണക്ഷന  ലഭലമഭാക്കനി  പദതനി  കേമ്മേതീഷന
ലചേയ്യുന്നതഭാണച്ച്.  ഇതുവഴെനി  ഏകേകദശലാം  2700  വതീടുകേളക്കച്ച്  കുടനിലവള്ളലാം
ലഭലമഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്.

3. കസഭാതസനിലന്റെയുലാം ജലസലാംഭരണനിയുലടയുലാം പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീ
കേരനിചനിട്ടുള്ളതുലാം  ജലവനിതരണ  വപപ്പുകേള  സഭാപനിച്ചുവരുന്നതുമഭായ
പദതനികേളക്കച്ച് (ബഭാചച്ച് 3-ല് ഉളലപടനിട്ടുള്ള പഞഭായത്തുകേളനിലല)
എത്രയുലാംകവഗലാം  വവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന സഭാപനിചച്ച്  ഭഭാഗനികേമഭാലയങനിലുലാം
ജലവനിതരണലാം ആരലാംഭനിക്കുവഭാന കേഴെനിയുന്നതഭാണച്ച്. ഇപ്രകേഭാരലാം 100
പദതനികേളനിലഭായനി  55  00  കുടുലാംബങ്ങളക്കച്ച്  വരളചഭാ  കേഭാലത്തച്ച്
കുടനിലവള്ളലാം എത്തനിക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുലമന്നച്ച് കേണക്കഭാക്കുന. 
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4.  ഭൂജല സലാംരക്ഷണവലാം-പരനികപഭാഷണവലാം ജലനനിധനി പദതനിയുലട
ഭഭാഗമഭായനി നടപഭാക്കുനണച്ച്.  തടയണകേള,  കേനിണര് റതീ-ചേഭാര്ജ്ജച്ച്,
കസഭാതസച്ച്  സലാംരക്ഷണലാം  തുടങ്ങനിയവ  ഇതനില്  ഉളലപടുന.
പദതനി  നടപഭാക്കനിവരുന്ന  പഞഭായത്തുകേളനില്  1562  ഇത്തരലാം
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏലറടുത്തനിരനിക്കുന. ഇതനില് 1499
എണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ബഭാക്കനിയുള്ളവ  പൂര്ത്തതീകേരനിചച്ച്
കവനല്ക്കഭാലത്തച്ച് ജലനനിധനി പദതനികേളനില് ജലലഭലത ഉറപ്പുവരുത്തഭാന
ശമനിക്കുനണച്ച്. 

5. ജലകസഭാതസ്സുകേള  വറന്ന  പഞഭായത്തുകേളനിലല  സഭാധലമഭായ
സലങ്ങളനില് കബഭാര്ലവല് വഴെനി  ഭൂഗര്ഭജലലാം പ്രകയഭാജനലപടുത്തഭാനുലാം
ഉകദ്ദേശനിക്കുന. 

കബഭാധവല്ക്കരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലൂലട  ജലസലാംരക്ഷണലാം  വഴെനിയുലാം
ജലവനിനനികയഭാഗലാം  നനിയനനിച്ചുലാം  വരളചലയ  കനരനിടുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്. ഇതനിനകേലാം 35 തഭാല്ക്കഭാലനികേ തടയണകേള ഇഇൗ
വര്ഷലാം നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണച്ച്.  കൂടുതല് തടയണകേള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ഉള്ള ലപ്രഭാകപഭാസലുകേള
വരളചഭാ  ദുരനിതഭാശസഭാസ  പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി  അനുവദനിച  40  കകേഭാടനി  രൂപയനില്
ഉളലപടുത്തനി നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

(സനി)  കേനികയഭാസ്കുകേള വഴെനിയുള്ള ജലവനിതരണലാം റവനപ്യൂ വകുപനിലന്റെയുലാം തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണ വകുപനിലന്റെയുലാം ചുമതലയനിലഭാണച്ച് നടത്തുന്നതച്ച്.

(ഡനി)  കുടനിലവള്ളത്തനിലന്റെ  ദുരുപകയഭാഗലാം  കേലണത്തനി  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുവഭാനഭായനി
പ്രകതലകേലാം  ആന്റെനി  വഭാടര്  ലതഫച്ച്  സസഭാഡുകേള  ഡനിവനിഷന  തലത്തനില്  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.
ശുദജലത്തനിലന്റെ  ദുരുപകയഭാഗലാം  നനിരുത്സഭാഹലപടുത്തഭാനുലാം  ഉപകഭഭാഗലാം  പരമഭാവധനി
കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം ജലസലാംരക്ഷണലാം കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം കവണനി ദൃശല,  ശവല,
പത്രമഭാധലങ്ങള  വഴെനിയുള്ള  പ്രചേരണലാം  കസഭാഷലല്  മതീഡനിയ  വഴെനിയുള്ള  കബഭാധവല്ക്കരണലാം
മുതലഭായവ  നടത്തഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  കൂടഭാലത  ജലലാം  ദുരുപകയഭാഗലാം  ലചേയ്യുന്നവര്ലക്കതനിലര
കേര്ശന നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുലാം അവകബഭാധലാം നടത്തനിവരുന.  ഇതുസലാംബനനിചച്ച്
നനിരന്തെരലാം  പത്രമഭാധലമങ്ങള വഴെനി  പ്രചേഭാരണലാം നടത്തുനണച്ച്.  ജലകസഭാതസ്സുകേളുലട
സലാംരക്ഷണലാം  ബനലപട  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കുലാം  റവനപ്യൂ,  ജലകസചേന
വകുപ്പുകേളക്കുമഭാണച്ച്.  എന്നനിരനിക്കനിലുലാം ജലകസഭാതസ്സുകേള മലനിനമഭാകുന്നതച്ച് ശദയനില്ലപടഭാല്
ബനലപട അധനികേഭാരനികേളുലട ശദയനില്ലപടുത്തഭാറുണച്ച്. 
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ഇടലക്കഭാചനി 13, 14, 15, 16 വഭാര്ഡുകേളനിലല ശുദജലക്ഷഭാമലാം

250 (1019) ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസച്ച് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാചനി  കകേഭാര്പകറഷനനിലല  ഇടലക്കഭാചനി  13,14,15,16  വഭാര്ഡുകേളനിലല
ശുദജലക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായുള്ള 300 ലക്ഷലാം രൂപയുലട അരൂര് പൂജപ്പുര
ജലാംഗ്ഷന മുതല് ഇടലക്കഭാചനി പഭാലലാം ലതകക്ക അറലാം വലര വപപച്ച് സഭാപനിക്കുന്ന
പ്രവൃത്തനിയുലട ലടണര് നടപടനി പൂര്ത്തതീകേരനികചഭാ; ഇതു സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  പ്രവൃത്തനി  എന്നകത്തക്കച്ച്  ആരലാംഭനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുലമന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പദതനി  പ്രകദശലത്ത  ലപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  കറഭാ ഡുകേള  സ ഞഭാരകയഭാഗലമലഭാത്ത
രതീതനിയനില്  തകേര്ന്നനിരനിക്കുന്നതനിനഭാലുലാം  പുനരുദഭാരണ  പ്രവൃത്തനികേള ഉടനടനി  ആരലാംഭനിക്കഭാന
സഭാധലത  ഉള്ളതനിനഭാലുലാം  പ്രസസ്തുത  പ്രവൃത്തനിക്കഭാവശലമഭായ  വപപ്പുകേള  ലഭലമഭാക്കനി
യുദകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില് പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) പ്രസ്തുത പദതനിയുലട ദര്ഘഭാസച്ച് നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചച്ച് കേരഭാര്
ഉടമ്പടനി  3-2-2017-ല് ഒപ്പുവചനിട്ടുണച്ച്.  പ്രവൃത്തനിക്കഭാവശലമഭായ വപപച്ച് സലാംഭരനിക്കുന്ന
കജഭാലനി  (ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെച്ച്  വപപച്ച്)  3-2-2017-ല്  ആരലാംഭനിച്ചു.  അവ  സഭാപനിക്കുന്ന
പ്രവൃത്തനി 21-2-2017-ല് ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണച്ച്.

(സനി) നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. 

എഫച്ച്.സനി.ലഎ. കഗഭാഡഇൗണുകേളനിലല അടനിക്കൂലനി പ്രശ്നലാം

251 (1020) ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ലതഭാഴെനിലുലാം വനപുണലവലാം എവക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  എഫച്ച്.സനി.ഐ.  കഗഭാ ഡഇൗണുകേളനിലല  അടനികൂലനി  പ്രശ്നലാംമൂലലാം
കറഷന വനിതരണലാം തടസലപടതച്ച് ലതഭാഴെനില് വകുപനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഈ ലതഭാഴെനില് പ്രശ്നലാം സമയബനനിതമഭായനി ചേര്ച ലചേയച്ച് പരനിഹരനിക്കഭാത്തതുമൂലലാം
കറഷന  മുടങ്ങനിയ  സഭാഹചേരലത്തനിനച്ച്  ഉത്തരവഭാദനികേള  ആലരഭാലക്കയഭാലണന്നച്ച്
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ലതഭാഴെനില്  വകുപ്പുലാം  ഭക്ഷലവലാം  സനിവനില്  സവപസലാം  വകുപ്പുലാം  തമ്മേനില്
ഏകകേഭാപനമനിലഭാത്തതഭാണച്ച്  ഈ  ഗുരുതരമഭായ  സനിതനി  വനികശഷത്തനിനനിടയഭാക്കനിയലതന്ന
അകക്ഷപലാം ഗഇൗരവമഭായനി കേഭാണുനകണഭാ;

(ഡനി)  ഇത്തരലാം  സലാംഭവങ്ങള  ആവര്ത്തനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാനുലാം  ലതഭാഴെനില്  തര്ക്കങ്ങള,
കറഷന വനിതരണലാം  കപഭാലുള്ള അവശലകസവനങ്ങലള ബഭാധനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാനുലാം  ആവശലമഭായ
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

798/2019
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.

(ബനി) പരനികശഭാധനിചനിടനില.

(സനി)  ലതഭാഴെനില്  വകുപ്പുലാം  ഭക്ഷല  സനിവനില്  സവപസച്ച്  വകുപ്പുലാം  തമ്മേനില്
ഏകകേഭാപനമനിലലന്ന  ആകക്ഷപലാം  ശരനിയല.  കലബര്  കേമ്മേതീഷണറുലാം  സനിവനില്  സവപസച്ച്
ഡയറക്ടറുലാം എഫച്ച്.സനി.ലഎ. ഉകദലഭാഗസരുലാം വനിവനിധ കടഡച്ച് യൂണനിയന കനതഭാക്കളുലാം
കലബര് കേമ്മേതീഷണറുലട കേഭാരലഭാലയത്തനില് വചച്ച് രണ്ടുവടലാം ചേര്ച നടത്തുകേയുലാം അതനിനുകശഷലാം
ബഹുമഭാനലപട മുഖലമനനി, ലതഭാഴെനില് വകുപ്പുമനനി, ഭക്ഷല വകുപ്പുമനനി എന്നനിവരുമഭായനി നടന്ന
ചേര്ചകേളനിലൂലട തര്ക്കലാം ഒത്തുതതീര്പഭാവകേയുലാം ലചേയ.

(ഡനി) സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

കകേരള നനിര്മ്മേഭാണ ലതഭാഴെനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി

252 (1021) ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ലതഭാഴെനിലുലാം
എവക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള ബനില്ഡനിലാംഗച്ച്  &  അദര് കേണ്സക്ഷന വര്കക്കഴച്ച്  ലവല്ലഫയര്
കബഭാര്ഡനില്  നനിലവനില്  രജനിസര്  ലചേയ  എത്ര  അലാംഗങ്ങള  ഉണച്ച്;  വനിശദഭാലാംശലാം
ജനിലഭാടനിസഭാനത്തനില് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  31-1-2017-ലല  കേണക്കച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  കകേരള  നനിര്മ്മേഭാണ  ലതഭാഴെനിലഭാളനി
കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡനിനച്ച്  വനിവനിധ  ബഭാങകേളനിലഭായനി  എത്ര  തുകേയുലട  നനികക്ഷപലാം
ഉണച്ച്; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ;

(സനി)  കബഭാര്ഡനിനച്ച്  സലാംസഭാനലത്ത ടഷറനികേളനില്  എത്ര നനികക്ഷപലാം ഉണച്ച്;
31-1-2017-ലല കേണക്കച്ച് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  1-7-2011  മുതല്  31-1-2017  വലരയുള്ള  കേഭാലയളവനില്  നനികക്ഷപങ്ങളക്കുള്ള
പലനിശയനിനത്തനില്  എത്ര  തുകേ  ലഭനിച്ചു;  വനിശദഭാലാംശലാം  വഭാര്ഷനികേഭാടനിസഭാനത്തനില്
നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേരള ബനില്ഡനിലാംഗച്ച് ആന്റെച്ച് അദര് കേണ്സക്ഷന വര്കക്കഴച്ച് ലവല്ലഫയര്
കബഭാര്ഡനില്  നനിലവനില്  1543544  (പതനിനഞച്ച്  ലക്ഷത്തനി  നഭാല്പത്തനി  മൂവഭായനിരത്തനി
അഞ്ഞൂറനി നഭാല്പത്തനിനഭാലച്ച്)  അലാംഗങ്ങള രജനിസര് ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  ആയതനിലന്റെ വനിശദ
വനിവരങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന. 
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ജനില എണലാം

തനിരുവനന്തെപുരലാം 264651

ലകേഭാലലാം 74984

പത്തനലാംതനിട 60394

ആലപ്പുഴെ 74636

കകേഭാടയലാം 68047

ഇടുക്കനി 63044

എറണഭാകുളലാം 111494

തൃശ്ശൂര് 128605

പഭാലക്കഭാടച്ച് 218306

മലപ്പുറലാം 176874

കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് 120505

വയനഭാടച്ച് 22419

കേണ്ണൂര് 107820

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് 51765

(ബനി) 31-1-2017  വലര കബഭാര്ഡനിനച്ച് വനിവനിധ ബഭാങകേളനിലഭായനി  700,39,10,835 രൂപ
സനിര നനികക്ഷപമഭായനിട്ടുണച്ച്. വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി)  31-1-2017  വലര  ടഷറനിയനില്  240,46,64,000  രൂപയുലട  ഫണച്ച്
സനിരനനികക്ഷപമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ഡനി) 

വര്ഷലാം തുകേ

2011-12 45,57,63,893

2012-13 58,01,68,306

2013-14 71,91,12,457

2014-15 81,20,64,638

2015-16 150,64,27,763

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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ശരണല സസയലാംലതഭാഴെനില് പദതനി

253 (1022) ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ലതഭാഴെനിലുലാം എവക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ശരണല സസയലാം ലതഭാഴെനില് പദതനിയനില് അലാംഗമഭാകേഭാനുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള
എലന്തെലഭാലമന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത പദതനിയനിൽ അലാംഗങ്ങളക്കച്ച് ലഭനിക്കഭാവന്ന പരമഭാവധനി കലഭാണ്
തുകേ എത്രയഭാലണന്നച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പടനികേവര്ഗ്ഗത്തനില്ലപട  സതീകേളക്കച്ച്  ഈ  പദതനിയനില്  അലാംഗമഭാകുന്നതനിനച്ച്
എലന്തെങനിലുലാം ഇളവകേള ഉകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തഭാലഴെപറയുന്ന  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പഭാലനിക്കുന്ന  വനനിതകേളക്കച്ച്  ശരണല
പദതനിയനില് അലാംഗമഭാകേഭാവന്നതഭാണച്ച്.

1. അകപക്ഷകേ  കകേരളത്തനിലല  ഏലതങനിലുലാം  ഒരു  എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച്
എക്സൈച്ച്കചേഞനില്  രജനികസഷന  നനിലവനിലുള്ള  ലതഭാഴെനില്രഹനിതയഭാ
യനിരനിക്കണലാം.

2. വനിധവ,  നനിയമഭാനുസൃതലാം,  വനിവഭാഹകമഭാചേനലാം  കനടനിയ  സതീ,
ഭര്ത്തഭാവച്ച് ഉകപക്ഷനിക്കുകേകയഭാ/ഭര്ത്തഭാവനിലന കേഭാണഭാതഭാവകേകയഭാ
ലചേയവര്,  30  വയസച്ച്  കേഴെനിഞ അവനിവഭാഹനിത,  പടനികേ  വര്ഗ്ഗത്തനിലല
അവനിവഭാഹനിതരഭായ അമ്മേമഭാര്, ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരഭായ വനനിതകേള,
ശയഭാവലലാംബരുലാം  നനിതലകരഭാഗനികേളുമഭായ  (അകേപ്യൂടച്ച്  കേനിഡ്നനി  കപ്രഭാബലാം,
കേലഭാനസര്,  മഭാനസനികേകരഭാഗലാം,  ഹതീകമഭാഫതീലനിയ  തുടങ്ങനിയവ)
ഭര്ത്തഭാക്കന്മഭാരുള്ള വനനിതകേള എന്നതീ വനിഭഭാഗങ്ങളനില് ഏതനിലലങനിലുലാം
ഉളലപടുന്ന വനനിതകേളക്കച്ച് ഇഇൗ പദതനിയനില് അലാംഗമഭാകേഭാവന്നതഭാണച്ച്.

3. അകപക്ഷകേയുലട പ്രഭായലാം  18  വയസനിനുലാം  55  വയസനിനുലാം മകദല
ആയനിരനിക്കണലാം.  അവനിവഭാഹനിതരഭായ  സതീകേളക്കച്ച്  30  വയസച്ച്
കേഴെനിഞനിരനിക്കണലാം.

4. അകപക്ഷകേയുലട  കുടുലാംബ  വഭാര്ഷനികേ  വരുമഭാനലാം  2  ലക്ഷലാം
രൂപയനില് കേവനിയഭാന പഭാടനില. 

(ബനി)  ഒരു  വലക്തനിയച്ച്  പരമഭാവധനി  50,000  (അനപതനിനഭായനിരലാം)  രൂപ  വലരയഭാണച്ച്
സഭാധഭാരണ ഗതനിയനില് പലനിശരഹനിത വഭായ അനുവദനിക്കുന്നതച്ച്.  വഭായഭാതുകേയുലട  50
ശതമഭാനലാം  പരമഭാവധനി  25,000  രൂപ  സബ്സനിഡനിയഭായനി  അനുവദനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.
എന്നഭാല്  കപ്രഭാജക്ടച്ച്  കനഭാക്കനി  ഒഴെനിച്ചുകൂടഭാനഭാകേഭാത്ത  സഭാഹചേരലത്തനില്  ഒരു  ലക്ഷലാം
രൂപ വലര വഭായ  അനുവദനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  അപ്രകേഭാരലാം അനുവദനിക്കുകമ്പഭാള  50,000
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രൂപയച്ച് മുകേളനിലുള്ള തുകേയച്ച് 3 ശതമഭാനലാം (ഫഭാറച്ച് നനിരക്കനില്) പലനിശ ഇഇൗടഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്. നല
രതീതനിയനില്  സലാംരലാംഭലാം  നടത്തനിലക്കഭാണ്ടുകപഭാകുകേയുലാം  ആദല  വഭായയുലട  50  ശതമഭാനലമങനിലുലാം
തനിരനിചടയ്ക്കുകേയുലാം  ലചേയവര്ക്കച്ച്  സലാംരലാംഭലാം  വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ജനിലഭാതല  സമനിതനിയുലട
ശനിപഭാര്ശ പ്രകേഭാരലാം  ആദല വഭായ  തുകേയുലട  80  ശതമഭാനത്തനില് കേവനിയഭാത്ത തുകേ
തുടര്വഭായയഭായനി (ഒരനിക്കല് മഭാത്രലാം) അനുവദനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

(സനി)  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനിലുള്ള  അവനിവഭാഹനിതരഭായ  അമ്മേമഭാര്ക്കച്ച്  ടനി
പദതനിയനില്  അകപക്ഷ  സമര്പനിക്കഭാന  അര്ഹതയുണച്ച്.  പടനികേവര്ഗ്ഗത്തനില്ലപട
സതീകേളക്കച്ച് പ്രകതലകേ ഇളവകേള ഇല. 

ലലകേവലല പദതനി

254 (1023) ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ലതഭാഴെനിലുലാം
വനപുണലവലാം എവക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വകേവലല പദതനിയുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങളക്കച്ച്  പുറകമ  ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാര്ക്കച്ച്  കവണനി
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  സര്ക്കഭാര്  ഇതര  സലാംഘടനകേലള  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭാക്കഭാനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സമൂഹത്തനില്  പഭാര്ശസവത്കേരനിക്കലപട  ഭനിന്നകശഷനിയുള്ളവര്ക്കഭായനി
നഭാഷണല്  എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച്  സര്വതീസച്ച്  (കകേരളലാം)  മുകഖന  ആവനിഷ്കരനിച്ചു  നടപനിലഭാക്കുന്ന
നവതീന  പദതനിയഭാണച്ച്  "ലലകേവലല”.  ഭനിന്നകശഷനിയുള്ളവരുലട  സമഗ  ലതഭാഴെനില്
പുനരധനിവഭാസലാം എന്നതഭാണച്ച് പദതനിയുലട ലക്ഷലലാം. 1-11-2016-ലല സ.ഉ.(പനി) നമ്പര്
174/2016/ലതഭാഴെനില്  പ്രകേഭാരലാം  പദതനി  പ്രഭാബലലത്തനില്  വന്നനിട്ടുണച്ച്.  2016-17
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  പദതനി  നടത്തനിപനിനഭായനി  അമ്പതുലക്ഷത്തനി  ആയനിരലാം
രൂപ  (50,01,000  രൂപ)  അനുവദനിച്ചു  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഈ  പദതനിയനില്  (1)
ലവഭാകക്കഷണല് & കേരനിയര് ലലഗഡനസച്ച്, (2) കേപഭാസനിറനി ബനില്ഡനിലാംഗച്ച്, (3) മത്സര
പരതീക്ഷകേളക്കച്ച് തയഭാലറടുക്കുന്നതനിനുള്ള പരനിശതീലന പരനിപഭാടനി, (4) സസയലാംലതഭാഴെനില്
വഭായഭാ  പദതനി  എന്നനിങ്ങലന  തുലല  പ്രഭാധഭാനലമുള്ള  നഭാലു  ഘടകേങ്ങളുണച്ച്.  എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച്
എക്സൈച്ച്കചേഞ്ചുകേളനില്  കപരച്ച്  രജനിസര്  ലചേയനിട്ടുള്ള  ഭനിന്നകശഷനിയുള്ളവര്ക്കച്ച്  ഈ
പദതനിയനികലയച്ച്  അകപക്ഷനിക്കഭാവന്നതഭാണച്ച്.  സസയലാംലതഭാഴെനില് പദതനിയച്ച്  അനപതനിനഭായനിരലാം
രൂപ വലര പലനിശ രഹനിത വഭായ അനുവദനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. വഭായയച്ച് അമ്പതു ശതമഭാനലാം
സബ്സനിഡനിയുലാം  നല്കുനണച്ച്.  പദതനിയുലട  സലാംസഭാനതല  ഉദ്ഘഭാടനലാം  നടന
കേഴെനിഞ്ഞു.  സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ  എലാംകപ ലഭായ്ലമന്റെച്ച്  എക്സൈച്ച്കചേഞ്ചുകേളനിലുലാം  അകപക്ഷ
സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

(ബനി) “ലലകേവലല” പൂര്ണമഭായുലാം സര്ക്കഭാര് പദതനിയഭാണച്ച്.  പദതനി നടത്തനിപനിലന്റെ
പൂര്ണ  ചുമതല  നനിലവനില്  സലാംസഭാന  തലത്തനില്  എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച്  ഡയറക്ടര്ക്കഭാണച്ച്.
സര്ക്കഭാര് ഇതര സലാംഘടനകേലള പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭാക്കുന്ന വനിഷയലാം പരനിഗണനയനിലനില.
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ആരക്കുഴെ ഗവ. ലഎ. ടനി. ലഎ.-യനില് പുതനിയ കകേഭാഴകേള

255 (1024) ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ലതഭാഴെനിലുലാം എവക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മുവഭാറപുഴെ നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല ആരക്കുഴെ ഗവണ്ലമന്റെച്ച് ഐ.ടനി.ഐ. -യനില്

കകേഭാഴകേള വര്ദനിപനിക്കണലമന്ന ആവശലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വളലര  പനിന്നഭാക്കഭാവസയനിലുള്ള  പ്രകദശലത്ത  സഭാധഭാരണക്കഭാരഭായ

വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച് ഗുണലാം ലചേയ്യുന്ന സഭാപനലാം എന്ന നനിലയച്ച് കടഡുകേളുലട എണലാം

വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി) ആരക്കുഴെ ലഎ.ടനി.ലഎ.യച്ച് കവണനി 3.60 ഏക്കര് സലലാം ലഭലമഭായനിട്ടുണച്ച്.

ടനി സലത്തച്ച് ലഎ.ടനി.ലഎ. ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം പുകരഭാഗമനിച്ചു വരുന. ലകേടനിടലാം പണനി

പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി,  കടഡുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ഭഇൗതനികേ  സഇൗകേരലങ്ങള  ഒരുക്കനിയതനിനു

കശഷലാം മഭാത്രകമ കടഡുകേളുലട എണലാം വര്ദനിപനിക്കുന്ന വനിഷയലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാന

കേഴെനിയുകേയുള.

ലതഭാഴെനില് വകുപനിലല ഒഴെനിവകേള

256 (1025) ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്

ലതഭാഴെനിലുലാം എവക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ലതഭാഴെനില് വകുപനില് 1-2-2017-നച്ച് ഏലതലഭാലാം തസനികേകേളനില് എത്ര ഒഴെനിവകേള

ഉലണന്നതു സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  ഈ തസനികേകേളനില് റഭാങച്ച്

ലനിസച്ച്  നനിലവനില്  ഉകണഭാ;  എങനില്  റഭാങച്ച്  ലനിസച്ച്  നനിലവനില്  വന്ന  തതീയതനി

എന്നഭാലണനലാം  എത്ര  കപര്ക്കച്ച്  ഈ  ലനിസനില്  നനിനലാം  നനിയമനലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്

എനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

ലതഭാഴെനില് വകുപനില്  1-2-2017-നച്ച് നനിലവനിലുള്ള ഒഴെനിവകേളുലട എണലാം ചുവലട

കചേര്ക്കുന :
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നമ്പര് തസനികേ ഒഴെനിവകേളുലട
എണലാം

റനിമഭാര്ക്സൈച്ച്

1 ക്ലഭാര്ക്കച്ച് 8 റഭാങച്ച് ലനിസച്ച് നനിലവനിലുണച്ച്

2 ക്ലഭാര്ക്കച്ച് ലലടപനിസച്ച് 1 റഭാങച്ച് ലനിസച്ച് നനിലവനിലുണച്ച്

3 കകേഭാണ്ഫനിഡനഷല
ല് അസനിസന്റെച്ച്

1 റഭാങച്ച് ലനിസച്ച് നനിലവനിലുണച്ച്

4 ലലടപനിസച്ച് 5 റഭാങച്ച് ലനിസച്ച് നനിലവനിലുണച്ച്

5 ലലഡ്രവര് 2 പഭാലക്കഭാടച്ച്  ജനിലയനില്
നനിലവനിലുണച്ച്

6 ഓഫതീസച്ച് അറന്റെന്റെച്ച് 7 റഭാങച്ച് ലനിസച്ച് നനിലവനിലുണച്ച്

റഭാങച്ച് ലനിസച്ച് നനിലവനില് വന്ന തതീയതനിയുലാം  നനിയമനലാം സലാംബനനിച വനിവരവലാം
കശഖരനിചച്ച് വരുന.

കനഭാട്ടുകേള നനികരഭാധനിചതുമൂലലാം ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുണഭായ നഷ്ടലാം

257 (1026) ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതച്ച്  കകേഭായ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ലതഭാഴെനിലുലാം എവക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  500,  1000  രൂപയുലട  കനഭാട്ടുകേള  മുലന്നഭാരുക്കങ്ങള  ഇലഭാലത
നനികരഭാധനിചതുമൂലലാം കകേരളത്തനിലല ലതഭാഴെനിലഭാളനികേൾക്കച്ച് നഭാളനിതുവലര എത്ര ലതഭാഴെനില്
ദനിനങ്ങള നഷ്ടലപടനിട്ടുലണനള്ളതനിലന്റെ കേണക്കുകേള ലഭലമഭാകണഭാ;

(ബനി)  ഇതു  കേഭാരണലാം  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേൾക്കുണഭായ  നഷ്ടലാം  എത്രയഭാലണന്നച്ച്
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കനഭാടച്ച്  നനികരഭാധനലാം സലാംസഭാനലത്ത പഭാകന്റെഷന,  കേഭാഷദ്യു,  മത്സല
ബനനലാം-വനിപണനലാം, നനിര്മ്മേഭാണലാം, ലലപവഡച്ച്, ലടകേച്ച് വസല്സച്ച്-ലചേറുകേനിട കേചവടലാം
എന്നതീ  കമഖലകേളനില്  പ്രതനിസനനി  ഉണഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  ലതഭാഴെനില്  ദനിനങ്ങള  നഷ്ടലപടതു
സലാംബനനിച കേണലക്കടുപച്ച്  നടത്തനിയനിടനില.  എന്നഭാല് ലലപവഡച്ച്  കമഖലയനില്  30
മുതല്  40  ശതമഭാനലാം വലര കജഭാലനി ഇലഭാതഭാവകേയുലാം  25  ശതമഭാനകത്തഭാളലാം വരുന്ന
ഇതര  സലാംസഭാന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള  സസകദശകത്തയച്ച്  മടങ്ങുകേയുലാം  ലചേയതച്ച്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.  സഭാകറര്ഡച്ച്  കമഖലയനിലല  നനിര്മ്മേഭാണ  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുലാം
കേശുവണനി  കമഖലയനിലല  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുലാം  ലപഭാതുവനില്  ലതഭാഴെനില്  നഷ്ടലാം
ഉണഭായനിട്ടുണച്ച്.
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സര്ക്കഭാര് കമഖലയനിലുലാം സസകേഭാരല കമഖലയനിലുമുള്ള കതഭാടങ്ങള

258 (1027) ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    ഇബഭാഹനിലാം  കുഞച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ലതഭാഴെനിലുലാം എവക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  സര്ക്കഭാര്  കമഖലയനിലുലാം  സസകേഭാരലകമഖലയനിലുലാം  എത്ര
കതഭാടങ്ങള വതീതലാം രജനിസര് ലചേയനിട്ടുണച്ച്; വല ക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  കമഖലയനിലുലാം  എത്ര ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള വതീതലാം ലതഭാഴെനിലലടുക്കുനലണന്ന
വനിവരവലാം  സതീ  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലടയുലാം  പുരുഷ  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലടയുലാം  എണലാം
കവര്തനിരനിച്ചുള്ള വനിവരവലാം നല്കേഭാകമഭാ;

(സനി) ഓകരഭാ കമഖലയനിലുലാം എത്ര കതഭാടങ്ങള കേഭാരലക്ഷമമഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുനലണനലാം
അവയനില് എത്ര ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള ലതഭാഴെനിലലടുക്കുനലണനലാം വല ക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത കതഭാടങ്ങളനില് എത്രലയണലാം പൂടനിക്കനിടപ്പുണച്ച്;  അവയനിലല എത്ര
ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള അതുമൂലലാം ലതഭാഴെനില്രഹനിതരഭായനിട്ടുണച്ച്;

(ഇ)  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നവയനില്  തലന്ന  ശമ്പളകുടനിശനികേയുള്ള  കതഭാടങ്ങളുകണഭാ;
എങനില് അതു സലാംബനനിച വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട മനിനനിമലാം
കൂലനി എത്രലയനലാം എന്നച്ച് മുതലഭാണച്ച് ഇതച്ച് നനിശ്ചയനിചലതനലാം വല ക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  1951-ലല  പഭാകന്റെഷന  കലബര്  ആക്ടച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനത്തച്ച്  891
കതഭാടങ്ങള രജനിസര് ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  അതനില് 22  കതഭാടങ്ങള സര്ക്കഭാര് കമഖലയനിലുലാം
869 കതഭാടങ്ങള സസകേഭാരല കമഖലയനിലുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

(ബനി)  സര്ക്കഭാര് കമഖലയനില്  6149  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള ലതഭാഴെനിലലടുക്കുനണച്ച്.
ഇതനില്  3237  കപര്  സതീകേളുലാം  2912  കപര്  പുരുഷനമഭാരുമഭാണച്ച്.  സസകേഭാരല
കമഖലയനില്  56273  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള  ലതഭാഴെനിലലടുക്കുന.  ഇതനില്  31215  കപര്
സതീകേളുലാം 25058 കപര് പുരുഷനമഭാരുമഭാണച്ച്.

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  കമഖലയനില്  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  22
കതഭാടങ്ങളനില്  6149  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള  പണനിലയടുക്കുന.  സസകേഭാരല  കമഖലയനില്
കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  485  കതഭാടങ്ങളനില്  52587  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള
പണനിലയടുക്കുന.

(ഡനി) സര്ക്കഭാര് കമഖലയനില് കതഭാടങ്ങള ഒനലാം പൂടനിക്കനിടക്കുന്നനില. സസകേഭാരല
കമഖലയനില്  14  കതഭാടങ്ങള  പൂടനിക്കനിടക്കുന.  ഇതുമൂലലാം  2148  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള
ലതഭാഴെനില് രഹനിതരഭാണച്ച്.
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(ഇ)  ശമ്പള  കുടനിശനികേ  ഉണച്ച്.  ലനടുമങ്ങഭാടച്ച്  പഭാകന്റെഷന  ഇനലസക്ടറുലട
അധനികേഭാര പരനിധനിയനിലുള്ള ലപഭാനമുടനി ലമര്ക്കനിനസണ് എകസറനില്  2017  ജനുവരനി
മഭാസത്തനില്  12  കപര്ക്കച്ച്  ശമ്പളലാം  നല്കേഭാനുണച്ച്.  മഭാനന്തെവഭാടനി  പഭാകന്റെഷന
ഇനലസക്ടറുലട അധനികേഭാര പരനിധനിയനിലുള്ള പ്രനിയദര്ശനിനനി എകസറനില് 2015 ജൂലലല
മുതല്  2016  നവലാംബര്  വലരയുള്ള  ശമ്പള  കുടനിശനികേ  നല്കേഭാനുണച്ച്.  കതഭാടലാം
ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  2017  ജനുവരനി  മഭാസലത്ത  മനിനനിമലാം  കൂലനി  തഭാലഴെ  പറയുലാം
പ്രകേഭാരമഭാണച്ച്.

അടനിസഭാന ശമ്പളലാം ക്ഷഭാമ ബത്ത ആലകേ

കതയനില 256.21 56.50 312.71

കേഭാപനി 256.21 56.50 312.71

ഏലലാം 285.21 56.50 341.71

റബര് 336.21 56.50 392.71

മനിനനിമലാം  കൂലനി  നനിരക്കുകേള  2015  ജൂലലല  മഭാസലാം  1-ാം  തതീയതനി  മുതല്
പ്രഭാബലലത്തനിലുണച്ച്.

അനലസലാംസഭാന ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള

259 (1028) ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസദ്ദേതീന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ലതഭാഴെനിലുലാം എവക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ഇകപഭാള  എത്ര  അനലസലാംസഭാന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള
കജഭാലനി ലചേയ്യുനലണന്നതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ;

(ബനി)  ഇവര്  തഭാമസനിക്കുന്ന  പ്രകദശങ്ങള  കചേരനികേളഭായനി  രൂപലപടുന്നതുമൂലലാം
ഉണഭാകുന്ന ആകരഭാഗല പ്രശ്നങ്ങള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ; എങനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  കനഭാട്ടു  നനികരഭാധനലത്തത്തുടര്ന്നച്ച്  ലതഭാഴെനില്  ക്ഷഭാമമുണഭായനി  തനിരനിച്ചു
കപഭായവരുലട കേണലക്കടുത്തനിട്ടുകണഭാ ; എങനില് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ഇകപഭാള  എത്ര  ഇതര  സലാംസഭാന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള
കജഭാലനി  ലചേയ്യുനണച്ച് എന്നതനിലന്റെ കൃതലമഭായ കേണക്കച്ച് ലതഭാഴെനില് വകുപനിലന്റെ ലലകേവശമനില.
തനിരുവനന്തെപുരലാം ആസഭാനമഭായുള്ള ഗുലഭാത്തനി ഇനസനിറപ്യൂടച്ച് ഓഫച്ച് ഫനിനഭാനസച്ച് ആന്റെച്ച്
ടഭാകക്സൈഷന 2013-ല് നടത്തനിയ പഠന റനികപഭാര്ടച്ച് പ്രകേഭാരലാം ഏകേകദശലാം 25 ലക്ഷത്തനില് കൂടുതല്
ഇതര  സലാംസഭാന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള  കകേരളത്തനില്  വനിവനിധ  ലതഭാഴെനിലനിടങ്ങളനില് കജഭാലനി
ലചേയ്യുനണച്ച്.
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(ബനി)  ഉണച്ച്.  കകേരളത്തനില് നനിനലാം നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം ലചേയ പല കരഭാഗങ്ങളുലാം
അനലസലാംസഭാന ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട അനഭാകരഭാഗലകേരമഭായ തഭാമസ ചുറപഭാടുകേളനിലൂലട തനിരനിച്ചു
വരുകമഭാ എന്ന ആശങ നനിലനനില്ക്കുനണച്ച്. ഇവരുലട ആകരഭാഗല സലാംരക്ഷണലാം ഉറപ്പു
വരുത്തുന്നതനികലയഭായനി വനിവനിധ വകുപ്പുകേലള ഏകകേഭാപനിപനിച്ചുലകേഭാണച്ച്  17-12-2015-ലല
ജനി.ഒ.  (ആര്.ടനി.)  1717/15/ലതഭാഴെനില് നമ്പര് ഉത്തരവച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  ഒരു ടഭാസച്ച്  കഫഭാഴച്ച്
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ജനിലഭാ  കലബര്  ഓഫതീസര്  (എനകഫഭാഴച്ച്ലമന്റെച്ച്)  കേണ്വതീനറുലാം,
ജനിലഭാ  ലമഡനിക്കല്  ഓഫതീസര്  (ആകരഭാഗല  വകുപച്ച്),  ഫഭാക്ടറതീസച്ച്  &  കബഭായനികലഴച്ച്
ഇനലസക്ടര്,  ലഡപപ്യൂടനി  ഡയറക്ടര്  (തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  വകുപച്ച്)  എന്നനിവലര
അലാംഗങ്ങളഭായുലാം  ഉളലപടുത്തനിലക്കഭാണ്ടുള്ള  ടഭാസച്ച്  കഫഭാഴനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  സലാംസഭാനത്തച്ച്
ഊര്ജ്ജനിതമഭായനി നടന വരുന.

(സനി) അത്തരത്തനില് ഒരു കേണലക്കടുപച്ച് ലതഭാഴെനില് വകുപച്ച് നടത്തനിയനിടനില.

എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച് എക്സൈച്ച്കചേഞച്ച് മുകഖനയുള്ള നനിയമനലാം

260 (1029) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ലതഭാഴെനിലുലാം എവക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച് എത്ര കപര് എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച്  എക്സൈച്ച്കചേഞനില് രജനിസര്
ലചേയനിട്ടുലണന്ന ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കച്ച് നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇഇൗ സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്ന കശഷലാം  എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച്  എക്സൈച്ച്കചേഞച്ച്
മുകഖന  എത്ര  കപര്ക്കച്ച്  നനിയമനലാം  ലഭനിച്ചുലവനലാം  ഏലതഭാലക്ക  തസനികേകേളനിലഭാണച്ച്
നനിയമനലാം ലഭനിചലതനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച് എക്സൈച്ച്കചേഞച്ച് മുകഖന നടത്തനി വരുന്ന സസയലാം ലതഭാഴെനില്
പദതനികേള  ഏലതലഭാമഭാലണനലാം  പദതനിയനില്  ഉളലപടുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
ക്രമലമന്തെഭാലണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  3466550  കപര് എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച് എക്സൈച്ച്കചേഞനില് കപരച്ച്
രജനിസര് ലചേയനിട്ടുണച്ച്. ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കച്ച് ചുവലട കചേര്ക്കുന :

തനിരുവനന്തെപുരലാം - 514746

ലകേഭാലലാം - 389995

ആലപ്പുഴെ - 303454

പത്തനലാംതനിട - 123405
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കകേഭാടയലാം - 221656

ഇടുക്കനി - 106864

എറണഭാകുളലാം - 286871

തൃശ്ശൂര് - 314101

പഭാലക്കഭാടച്ച് - 191931

മലപ്പുറലാം - 278310

കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് - 360320

വയനഭാടച്ച് - 89265

കേണ്ണൂര് - 195377

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് - 90255

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച്  എക്സൈച്ച്കചേഞച്ച്
മുകഖന 7057 കപര്ക്കച്ച് നനിയമനലാം ലഭനിച്ചു. തസനികേകേളുലട വനിവരങ്ങള അനുബനലാം I
ആയനി കചേര്ക്കുന.*

(സനി)  എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച്  എക്സൈച്ച്കചേഞച്ച്  മുഖഭാന്തെരലാം  നനിലവനില്  നഭാലച്ച്  സസയലാം
ലതഭാഴെനില് പദതനികേള നടപഭാക്കനി വരുന.

1. കകേരള  കസറച്ച്  ലസല്ഫച്ച്  എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച്  സതീലാം  കഫഭാര്  ദനി
രജനികസര്ഡച്ച് അണ് എലാംകപഭായ്ഡച്ച്- 1999 (KESRU 99)

2. മളടനിപര്പസച്ച് സര്വതീസച്ച് ലസകന്റെഴച്ച്/ കജഭാബച്ച് ക്ലബച്ച്

3. ശരണല സസയലാംലതഭാഴെനില് പദതനി

4. ലലകേവലല

പദതനിയനില് ഉളലപടുന്നതനിനുള്ള നടപടനിക്രമലാം ഉളലപലടയുള്ള
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലടയുലാം ദനിവസക്കൂലനിക്കഭാരുലടയുലാം കവതനലാം

261 (1030) ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ലതഭാഴെനിലുലാം എവക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലത്ത വലഭാപഭാര സഭാപനങ്ങളനിലുലാം കേടകേളനിലുലാം കജഭാലനിലചേയ്യുന്ന
ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലടയുലാം  ദനിവസ  കവതനക്കഭാരുലടയുലാം  കവതനലാം  പുതുക്കനി  ഉത്തരവച്ച്
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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(ബനി) പുതുക്കനിയ നനിരക്കനിലുളള കവതനമഭാണച്ച് ലതഭാഴെനിലുടമകേള നല്കുന്നലതന്നച്ച്
ഉറപഭാക്കുന്നതനിനച്ച് എലന്തെലഭാലാം നടപടനിയഭാണച്ച് സസതീകേരനിചനിട്ടുളളതച്ച്;

(സനി)  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  പരഭാതനിയനികന്മലലഭാലത,  സര്ക്കഭാര്  നനിശ്ചയനിച
പ്രകേഭാരമുളള കവതനലാം ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കച്ച് ലഭനിക്കുനലണന്നച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനച്ച്
ഏലതങനിലുലാം  തരത്തനിലുളള  പരനികശഭാധനകേള  ലതഭാഴെനില്  സഭാപനങ്ങളനിലുലാം  കേടകേളനിലുലാം
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കച്ച്  അര്ഹതലപട  കവതനലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുലാം
ലതഭാഴെനില് ചൂഷണലാം തടയുന്നതനിനുലാം ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 21-12-2016-ലല സ.ഉ.(അചടനി)  196/2016/ലതഭാഴെനില് നമ്പര് ഉത്തരവച്ച്
പ്രകേഭാരലാം വനിജ്ഞഭാപനലാം പുറലപടുവനിചനിട്ടുണച്ച്. (പകേര്പച്ച് അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*)

(ബനി)  മനിനനിമലാം  കവതനലാം  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ള  കമഖലകേളനില്  കജഭാലനി  ലചേയ്യുന്ന
ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച്  ആയതച്ച്  ലഭലമഭാകുനലവന്നച്ച്  ഉറപ്പു  വരുത്തുന്നതനിനഭായനി  ലതഭാഴെനില്
വകുപനിലല  ഇനലസക്ടര്മഭാര്  സഭാപന  പരനികശഭാധനകേളുലാം  ജനിലഭാ  കലബര്  ഓഫതീസറുലട
കനതൃതസത്തനില്  സസഭാഡച്ച്  പരനികശഭാധനകേളുലാം  നടത്തഭാറുണച്ച്.  സസകേഭാരല  സഭാപനങ്ങളനിലല
ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച്  മനിനനിമലാം  കവതനലാം  ലഭലമഭാകുന  എന്നച്ച്  ഉറപ്പു  വരുത്തുന്നതനിനഭായനി
ലതഭാഴെനില്വകുപച്ച് കവതന സരക്ഷഭാ പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്. ഇതുവഴെനി ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കച്ച്
അവരുലട കവതനലാം ബഭാങച്ച് അക്കഇൗണച്ച് മുകഖന ലഭലമഭാകുന്നകതഭാലടഭാപലാം അവരവരുലട
കവജച്ച്  സ്ലേനിപച്ച്  ഓണ്ലലലനഭായനി  എടുക്കുന്നതനിനുലാം  സഭാധനിക്കുന.  കവതന  സരക്ഷഭാ
പദതനിയനില്  കചേര്ന്നനിട്ടുള്ള  സഭാപനങ്ങളനിലല  ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച്  മനിനനിമലാം  കവതനലാം
ലഭലമഭാകുനകണഭാ എന്നച്ച് ലതഭാഴെനില് വകുപനിലല ഇനലസക്ടര്മഭാര്ക്കച്ച്  നനിരതീക്ഷനിക്കുന്ന
തനിനുലാം ഇതുവഴെനി സഭാധനിക്കുന. മനിനനിമലാം കവതനലാം നല്കേഭാത്തതഭായ സഭാപനങ്ങളക്കച്ച്
കനഭാടതീസച്ച്  നല്കേനി  തുടര്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുന.  മനിനനിമലാം  കവതനലാം  നല്കേഭാത്തതഭായനി
ശദയനില്ലപടുകേകയഭാ  പരഭാതനികേള  ലഭനിക്കുകേകയഭാ  ലചേയ്യുന്ന  സഭാഹചേരലത്തനില്
നനിയമനടപടനികേള ഉളലപലടയുള്ള തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാറുണച്ച്.

(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത  ലതഭാഴെനില്  വകുപനിലല  അസനിസന്റെച്ച്  കലബര്  ഓഫതീസര്മഭാര്
സസകമധയഭാ  സഭാപന  പരനികശഭാധനകേള  കൃതലമഭായ  ഇടകവളകേളനില്  നടത്തനി  ലതഭാഴെനില്
നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള  ആനുകൂലലങ്ങള  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കച്ച്  ലഭനിക്കുനലവന്നച്ച്  ഉറപ്പു
വരുത്തഭാറുണച്ച്.  കൂടഭാലത  ജനിലഭാ  കലബര്  ഓഫതീസര്  (എനകഫഭാഴച്ച്ലമന്റെച്ച്)  മഭാരുലട
കനതൃതസത്തനില് സസഭാഡച്ച് പരനികശഭാധനകേളുലാം നടത്തഭാറുണച്ച്.

(ഡനി)  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കച്ച്  അര്ഹതലപട  കവതനലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുലാം
ലതഭാഴെനില് ചൂഷണലാം തടയുന്നതനിനുലാം ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന.
* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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അസനിസന്റെച്ച് കലബര് ഓഫതീസര് കഗഡച്ച് II  തസനികേയനില് നനിയമനലാം

262 (1031) ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ലതഭാഴെനിലുലാം
എവക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലതഭാഴെനില്  വകുപനില്  അസനിസന്റെച്ച്  കലബര്  ഓഫതീസര്  കഗഡച്ച്  II
തസനികേയനില്  നനിയമനലാം  നടത്തുന്നതനിനച്ച്  പനി.എസച്ച്.സനി.  മുകഖന  കനരനിട്ടുളള
നനിയമനത്തനിനുലാം വകുപനില് നനിനലാം തസനികേമഭാറലാം മുകഖന ഉകദലഭാഗക്കയറത്തനിനുമുളള
അനുപഭാതലാം എത്ര എന വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പനി.എസച്ച്.സനി.  റഭാങച്ച് ലനിസച്ച്  (2014-ല് പ്രസനിദതീകേരനിചതച്ച്)നനിനലാം എത്ര
കപര്ക്കച്ച്  അസനിസന്റെച്ച്  കലബര്  ഓഫതീസര്  കഗഡച്ച്  II  തസനികേയനില്  നനിയമനലാം
നല്കനിയനിട്ടുലണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  തസനികേയനിലല  ഒഴെനിവകേള  പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്
ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലതഭാഴെനില്  വകുപനിലല  അസനിസന്റെച്ച്  കലബര്  ഓഫതീസര്  കഗഡച്ച്  II
തസനികേയനില് തസനികേമഭാറലാം വഴെനിയുള്ള നനിയമനത്തനിനുലാം കനരനിട്ടുള്ള നനിയമനത്തനിനുലാം
യഥഭാക്രമലാം 3:1 എന്ന അനുപഭാതമഭാണച്ച് നനിലവനിലുള്ളതച്ച്.

(ബനി) 27 കപര്ക്കച്ച് നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  കനരനിട്ടുള്ള നനിയമനത്തനിനുള്ള ഒഴെനിവകേള വരുന്ന മുറയച്ച് പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച്
റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയ വരുനണച്ച്.

കകേരള കസറച്ച് ബനിവകറജസച്ച് കകേഭാര്പകറഷന ലനിമനിറഡനില് അസനിസന്റെച്ച് കഗഡച്ച് II
നനിയമനലാം

263 (1032) ശതീ  .    ചേനിറയലാം  കഗഭാപകുമഭാര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ലതഭാഴെനിലുലാം എവക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  കസറച്ച്  ബനിവകറജസച്ച്  കകേഭാര്പകറഷന ലനിമനിറഡനില്  അസനിസന്റെച്ച്
കഗഡച്ച്  II  തസനികേയനികലക്കച്ച് ജതീവനക്കഭാലര ആവശലമുള്ളതഭായനി അറനിയനിചച്ച് പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച്
അറനിയനിപച്ച് നല്കനിയനിരുനകവഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത സമയത്തച്ച് കമല് തസനികേയനില് എത്ര ഒഴെനിവകേളഭാണച്ച് ഉണഭായനിരുന്നലതനലാം
ഇകപഭാള ഇകത തസനികേയനില് എത്ര ഒഴെനിവകേള നനിലവനിലുലണനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് വന്നകശഷലാം എത്ര അസനിസന്റെച്ച്  കഗഡച്ച്  II  ഒഴെനിവകേള
പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയനിട്ടുണച്ച് എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ഡനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് വന്നകശഷലാം എത്ര അസനിസന്റെച്ച്  കഗഡച്ച്  II  ഒഴെനിവകേള
എല്.ഡനി.  ക്ലഭാര്ക്കച്ച്  ലപ്രഭാകമഭാഷന  തസനികേയഭായനി  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്  എന്നച്ച്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
എങനില് ആയതനിലന്റെ അനുപഭാതലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  അസനിസന്റെച്ച്  കഗഡച്ച്  II  തസനികേയനികലക്കച്ച്  പരതീക്ഷ നടത്തനി ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേലള
ലതരലഞടുത്തച്ച്  ലനിസച്ച്  പ്രസനിദതീകേരനിച  വനിവരലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ശദയനില്ലപടനിരുനകവഭാ;
എങനില് എത്രയുലാം ലപലടന്നച്ച് ഈ ലനിസനില് നനിനലാം നനിയമനലാം നടത്തുവഭാന സര്ക്കഭാര്
സന്നദമഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നല്കേനിയനിരുന.

(ബനി) പ്രസ്തുത സമയത്തുലാം നനിലവനിലുലാം 156 ഒഴെനിവകേള ഉണച്ച്.

(സനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം അസനിസന്റെച്ച്  കഗഡച്ച്  II
ഒഴെനിവകേലളഭാനലാം പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയനിടനില.

(ഡനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് വന്നകശഷലാം എല്.ഡനി.  ക്ലഭാര്ക്കച്ച് തസനികേയനില് നനിനലാം
അസനിസന്റെച്ച് കഗഡച്ച് II തസനികേയനികലയച്ച് ലപ്രഭാകമഭാഷന നല്കേനിയനിടനില.

(ഇ) അസനിസന്റെച്ച് കഗഡച്ച് തസനികേയനികലയ്ക്കുള്ള റഭാങച്ച് ലനിസച്ച് പ്രസനിദതീകേരനിചനിടനില.

ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേലള മനികേവറ പരനിശതീലന കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി മഭാറന്നതനിനച്ച്
പദതനികേള

264 (1033) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷച്ച് :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷച്ച് :
ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷച്ച് :
ശതീ  .   ബനി  .   സതലന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ലതഭാഴെനിലുലാം

എവക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത ഐ.ടനി.ഐ.-കേളനില് നനിന പ്രതനിവര്ഷലാം പരനിശതീലനലാം
വനിജയകേരമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിറങ്ങുന്ന  അരലക്ഷത്തനിലധനികേലാം  ലതഭാഴെനിലകനസഷകേരനില്
എത്രകപര്ക്കച്ച് ലതഭാഴെനില് ലഭലമഭാകുനലണന്ന പരനികശഭാധന സഭാധലമഭാകണഭാ;

(ബനി)  ഐ.ടനി.ഐ.-കേലള  മനികേവറ പരനിശതീലന കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി  മഭാറന്നതനിനച്ച്
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുളള പദതനികേള എലന്തെലഭാലമന്നച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഐ.ടനി.ഐ.-കേളനിലല വനിവനിധ കടഡുകേളക്കച്ച് കേസഭാളനിറനി കേഇൗണ്സനില് ഓഫച്ച് ഇന്തെല
നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുളള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പഭാലനിചച്ച്  എന.സനി.വനി.റനി.  അഫനിലനികയഷന/റതീ
അഫനിലനികയഷന  കനടനിലയടുക്കഭാന  മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്  സഭാധലമഭാകേഭാലത
കപഭായതു പരനിഹരനിക്കഭാന ന ടപടനിലയടുത്തനിട്ടുകണഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനലത്ത സര്ക്കഭാര് ഐ.ടനി.ലഎ.-കേളനില് നനിനലാം വനിജയകേരമഭായനി
പരനിശതീലനലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിറങ്ങുന്ന ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച് ലതഭാഴെനിലവസരങ്ങള
ലഭനിക്കുന്നതനിനുതകുന്ന  തരത്തനില്  എലഭാ  ഗവ.  ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേളനിലുലാം  കപസച്ച് ലമന്റെച്ച്
ലസല് പ്രവര്ത്തനിച്ചു വരുന.  കപസച്ച് ലമന്റെച്ച് ലസല് മുകഖന കജഭാലനി ലഭനിക്കുന്നവരുലട
വനിവരങ്ങള  ലഭലമഭാണച്ച്.  എന്നഭാല്  പരനിശതീലനലാം  വനിജയകേരമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നവര്ക്കച്ച്
ലതഭാഴെനില് ലഭലമഭാകുകമഭാലയന്നച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുള്ള ഒരു ടഭാക്കനിലാംഗച്ച് സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിടനില.

(ബനി)  ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേലള  മനികേവറ പരനിശതീലന കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി  മഭാറന്നതനിനച്ച്
വകുപനില് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള പദതനികേള തഭാലഴെപറയുന്നവയഭാണച്ച്.

(a) ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേലള മനികേവറ പരനിശതീലന കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി മഭാറന്നതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  ചേഭാക്ക,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  എന്നതീ  ലഎ.ടനി.ലഎ.കേലള
അന്തെഭാരഭാഷ്ട്ര  നനിലവഭാരത്തനിലുള്ള  ലഎ.ടനി.ലഎ.കേളഭാക്കനി  മഭാറഭാന
സര്ക്കഭാര്  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  അതനിലന്റെ  നടപടനികേള
നടനവരുന.  കൂടഭാലത മഭാന്ദലവനിരുദ പഭാകക്കജനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
സലാംസഭാനലത്ത 10 ലഎ.ടനി.ലഎ.കേലള കകേരള ഇനഫഭാസക്ചേര്
ഇനലവസച്ച്ലമന്റെച്ച് ഫണച്ച് കബഭാര്ഡച്ച്  (KIIFB)-ലന്റെ ധനസഹഭായകത്തഭാലട
അന്തെഭാരഭാഷ്ട്ര  നനിലവഭാരത്തനിലുള്ള  ലഎ.ടനി.ലഎ.കേളഭാക്കനി  മഭാറന്നതനിനുലാം
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(b) നനിലവനിലുള്ള  34  സര്ക്കഭാര്  ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേളനില്  ലവര്ചേസല്
ക്ലഭാസച്ച്  റുലാം  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തുലാം
പുറത്തുമുള്ള വനിദഗ്ദ്ധരഭായ അദലഭാപകേരുലട കസവനലാം പ്രകയഭാജന
ലപടുത്തനി ലടയനിനനികേളക്കച്ച്  ഈ  പദതനിയനിലൂലട  പരനിശതീലനലാം
നല്കേനിവരുന.

(c) എലഭാ  ലഎ.ടനി.ലഎ.കേളനിലുലാം  3D  ഇന്റെറഭാക്ടതീവച്ച്  ടതീചനിലാംഗച്ച്  എയനിഡനിലൂലട
ത്രനിമഭാന ദൃശലത്തനിലന്റെ സഭാദലതഭാ പരനിശതീലനത്തനിനുകവണനി പരമഭാവധനി
പ്രകയഭാജനലപടുത്തനി  വരുന.  എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്  ഡ്രഭായനിലാംഗച്ച്
എന്ന  വനിഷയത്തനിലുലാം  ലമക്കഭാനനിക്കച്ച്  കമഭാകടഭാര്  ലവഹനിക്കനിള,
ഡ്രഭാഫച്ച്മഭാന  (സനിവനില്),  ഫനിറര്,  ടര്ണര്,  ലമഷതീനനിസച്ച്,  ഇലകതീഷലന
എന്നതീ കടഡുകേളനിലുമഭാണച്ച് ഇത്തരത്തനില് ക്ലഭാസ്സുകേള എടുക്കുവഭാന
സഭാധനിക്കുന്നതച്ച്.
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(d) ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേളനിലല  പരനിശതീലനഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച്  ആധുനനികേ
സഭാകങതനികേ  വനിദലയനില്  പരനിജ്ഞഭാനലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം
അതുവഴെനി  ലതഭാഴെനില്  സഭാധലത  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  ലമ.
മഭാരുതനി  സസക്കനി,  ലമ.  കവഭാക്സൈച്ച്  വഭാഗണ്,  ലമ.  ലടഭാകയഭാട
കേനിര്കലഭാസര് ലനിമനിറഡച്ച്,  ലമ.  മഹനിന്ദ്ര  &  മഹനിന്ദ്ര,  ലമ.  സഭാലാംസങ്ങച്ച്
തുടങ്ങനിയ വനിവനിധ കേമ്പനനികേളുമഭായനി  വനിവനിധ ലഎ.ടനി.ലഎ.കേള
ധഭാരണഭാ  പത്രത്തനില്  ഏര്ലപടുകേയുലാം  പരനിശതീലനലാം  നടത്തനി
വരുകേയുലാം ലചേയ്യുനണച്ച്.

(സനി)  ഉണച്ച്.  ലഎ.ടനി.ലഎ.കേളനില്  എന.സനി.വനി.റനി.  അഫനിലനികയഷന/റതീ
അഫനിലനികയഷന  കനടനിലയടുക്കുന്നതനിനഭായനി  വനിവനിധ  കടഡുകേളക്കഭാവശലമഭായ  ഉപകേരണ
സലാംഭരണലാം,  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എന്നനിവയച്ച്  ഓകരഭാ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷവലാം
ബഡ്ജറനില്  തുകേ  വകേയനിരുത്തുകേയുലാം  അതനുസരനിചച്ച്  ടനി  പ്രവൃത്തനികേള  നടത്തനി
വരനികേയുലാം  ലചേയ്യുന.  ഒരു  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  സലാംഭരനിക്കഭാന  കേഴെനിയഭാലത
കപഭാകുന്ന  ഉപകേരണങ്ങള  ലതഭാടടുത്ത  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനുലാം
ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച് തുകേ അനുവദനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ
വരുനണച്ച്.  ഈ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ലഎ.ടനി.ലഎ.കേലള  വനിവനിധ  കടഡുകേളക്കച്ച്
എന.സനി.വനി.ടനി. അഫനിലനികയഷന കനടനിലയടുക്കുന്നതനിനഭായനി 300 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം റതീ
അഫനിലനികയഷന  കനടനിലയടുക്കുന്നതനിനഭായനി  1,303  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  ഈ  സഭാമ്പത്തനികേ
ബഡ്ജറനില്  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  ആയതനില്  അഫനിലനികയഷന/റതീ-അഫനിലനികയഷന
എന്നനിവയഭായനി 1,556 ലക്ഷലാം രൂപയച്ച് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേളനില് പുതനിയ കകേഭാഴകേള

265 (1034) ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജച്ച് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ലതഭാഴെനിലുലാം
എവക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലത്ത ഐ.ടനി.ഐ.-കേളനില് നനിലവനിലുള്ള കകേഭാഴകേളക്കച്ച് പുറകമ
കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി  മഭാറനിയ  ലതഭാഴെനില്  കമഖലകേളനില്  പണനിലയടുക്കുന്നതനിനഭായനി
വവദഗ്ദ്ധലലാം  ഉള്ള  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേലള  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  സഹഭായകേമഭായനി  പുതനിയ
കകേഭാഴകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച് സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി) എങനില് അവയുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എങനില് ഇത്തരലാം കകേഭാഴകേൾ ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച് സമയബനനിതമഭായനി
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.
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(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  ലഎ.ടനി.ലഎ.കേളനിലല  നനിലവനിലുള്ള  കടഡുകേളനില്  ലതഭാഴെനില്
സഭാധലത  കുറഞതുലാം  കേഭാലഭാനുസൃതമലഭാത്തതുമഭായ  കടഡുകേള  നനിര്ത്തലഭാക്കനി  ജനപ്രനിയവലാം
ലതഭാഴെനില്  സഭാധലത  കൂടനിയതുലാം  കേഭാലഭാനുസൃതവമഭായ  കടഡുകേള  തുടങ്ങുന്നതനിനച്ച്
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു  വരുന.  ഇകതഭാലടഭാപലാം  ഭഭാവനിയനില്  ലതഭാഴെനില് ശക്തനിയുലട
ദഇൗര്ലഭലലാം  ഇലഭാതഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ലലനപുണല ലലവദഗ്ദ്ധലമുള്ള യുവജനതലയ വഭാര്ലത്തടുക്കുകേ
എന്ന ലക്ഷലകത്തഭാടുകൂടനി നനിയമനലബ്ധ ലതഭാഴെനില് പരനിപഭാലന പരനിപഭാടനി (കപലസന്റെച്ച്
ലനിങച്ച്ഡച്ച്  എലാംകപഭായബനിലനിറനി  കപ്രഭാഗഭാലാം)  എന്ന പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ടനി
പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ ലതഭാഴെനില് പരനിശതീലനങ്ങളനില് കഷഭാര്ടച്ച്
കടലാം  ലടയനിനനിലാംഗുകേള  നല്കേനി  സമൂഹത്തനിലല  അസലാംഘടനിതരുലാം  പ്രഭാന്തെവല്ക്കരനി
ക്കലപടവരുമഭായ വനിഭഭാഗലത്ത ലതഭാഴെനില്കശഷനിയുള്ളവരുമഭാക്കനി മഭാറന.  ടനി  പദതനി
വലഭാവസഭായനികേ  പരനിശതീലന  വകുപച്ച്,  കദശതീയ  എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച്  സര്വതീസച്ച്,  M/s
KASE  എന്നനിവരുലട  കമല്കനഭാടത്തനില്  വലഭാവസഭായനികേ  സഭാപനങ്ങള,  ലതഭാഴെനിലധനിഷനിത
പരനിശതീലന ദഭാതഭാക്കള എന്നനിവരനിലൂലട നടപഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

(സനി)  കമല്പറഞ  കേഭാരലങ്ങള  സമയബനനിതമഭായനി  നടപനിലഭാക്കഭാന  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചു വരുനണച്ച്.

മഭാടഭായനി ലഎ.ടനി.ലഎ.-യനില് പുതനിയ കകേഭാഴകേള

266 (1035) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ലതഭാഴെനിലുലാം എവക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിലല  മഭാടഭായനി  ഐ.ടനി.ഐ.യനില്  പുതനിയ  കകേഭാഴകേള
തുടങ്ങുന്നതനിനച്ച് എലന്തെഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവനിടുലത്ത  അടനിസഭാന  സഇൗകേരലലാം  കേണക്കനിലലടുത്തച്ച്  കൂടുതല്
കകേഭാഴകേള തുടങ്ങഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിലല  മഭാടഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ലഎ.ടനി.ലഎ.യനില്  2  യൂണനിറച്ച്
ഇലകതീഷലന  കടഡച്ച്  തുടങ്ങുന്നതുലാം  രണച്ച്  ജൂനനിയര്  ഇനസക്ടര്  തസനികേ  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതുലാം
സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.

ലലനപുണല വനികേസന മനിഷന

267 (1036) ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   നഭാണു :
ശതീ  .   ലകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷച്ച് കുമഭാര് :
ശതീ  .    കകേഭാവൂര് കുഞ്ഞുകമഭാന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ലതഭാഴെനിലുലാം എവക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ വനപുണല വനികേസന മനിഷനനില് നനിന്നച്ച് വനിവനിധ
പദതനികേളനിലഭായനി  എലന്തെഭാലക്ക  സതീമുകേളഭാണച്ച്  സലാംസഭാനത്തച്ച്  നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച്
എന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  ഈ  ഇനത്തനില്  ലഭലമഭായ  കകേന്ദ്ര
വനിഹനിതവലാം സലാംസഭാന വനിഹനിതവലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?
798/2019
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  മനിനനിസനി ഒഭാഫച്ച് സനില് ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്  &  എന്റെര്പ്രണര്ഷനിപനിലന്റെ
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശകത്തഭാലട  നഭാഷണല്  സനില്  ഡവലപ്ലമന്റെച്ച്  കകേഭാര്പകറഷന  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന്ന പ്രധഭാനമനനി കേഇൗശല് വനികേഭാസച്ച് കയഭാജന (PMKVY)  പദതനി പ്രകേഭാരമുള്ള
പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള  സലാംസഭാനത്തച്ച്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  കകേരള
അക്കഭാദമനി കഫഭാര് സനില്സച്ച് എക്സൈലനസച്ച്  (KASE)-ലന കനഭാഡല് ഏജനസനിയഭായനി
നനിയമനിചനിട്ടുണച്ച്. പ്രസ്തുത പദതനി പ്രകേഭാരമുള്ള പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള ഈ വകുപച്ച്
മുകഖന ഇതുവലര ആരലാംഭനിചനിടനില.  കകേന്ദ്ര ലലനപുണല വനികേസന മനിഷനനില് നനിന്നച്ച്
ഫലണഭാനലാം ലഭനിച്ചു തുടങ്ങനിയനിടനില.

റഭാന്നനിയനില് സര്ക്കഭാര് ലഎ.ടനി.ലഎ. പ്രവര്ത്തനലാം

268 (1037) ശതീ  .    രഭാജ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ലതഭാഴെനിലുലാം എവക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  റഭാന്നനിയനില്  എനമുതലഭാണച്ച്  സര്ക്കഭാര്  ഐ.റനി.ഐ.  പ്രവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിചതച്ച് ; നനിലവനില് എവനിലടയഭാണച്ച് പ്രസ്തുത ഐ.റനി.ഐ. പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതച്ച്;

(ബനി)  ഏലതഭാലക്ക  കകേഭാഴകേളഭാണച്ച്  ഇവനിലട  അനുവദനിചനിട്ടുള്ളലതനലാം  ഓകരഭാ
കകേഭാഴനിനുലാം എത്ര സതീറകേൾ വതീതമഭാണച്ച് ഉള്ളലതനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഐ.റനി.ഐ.-ക്കഭായനി റഭാന്നനി ഉതനിമൂടനില് നല്കേനിയനിരനിക്കുന്ന പനി.ഐ.പനി
(പമ്പ ഇറനികഗഷൻ കപ്രഭാജക്ടച്ച്)വകേ സലത്തച്ച് ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കഭാന എലന്തെങനിലുലാം
നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ ; ഉലണങനില് എലന്തെലഭാലമന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനില് എലന്തെങനിലുലാം തടസലാം ഉകണഭാ ; ഉലണങനില്
അതച്ച് എലന്തെഭാലക്കലയന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2011  ആഗസച്ച്  മഭാസലാം  മുതല് ഗവ.  ലഎ.ടനി.ലഎ.  റഭാന്നനി  പ്രവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിച്ചു.
റഭാന്നനി  പഞഭായത്തച്ച്  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള  ബസച്ച്  സഭാന്റെച്ച്  കഷഭാപനിലാംഗച്ച്  കകേഭാലാംപക്സൈനിലന്റെ
മുകേളനിലലത്ത നനിലയനിലഭാണച്ച് ടനി ലഎ.ടനി.ലഎ. നനിലവനില് പ്രവര്ത്തനിച്ചു വരുന്നതച്ച്.

(ബനി)  റഭാന്നനി  ലഎ.ടനി.ലഎ.യനില്  ഡ്രഭാഫച്ച്സഭാന  (സനിവനില്),  ഇലകകഭാണനിക്സൈച്ച്,
ലമക്കഭാനനിക്കച്ച് എന്നതീ കടഡുകേളനില് രണ്ടു യൂണനിറകേള വതീതമഭാണച്ച് അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.
ആയതനില് ഓകരഭാ യൂണനിറനിലുലാം 21 സതീറകേള വതീതമഭാണുള്ളതച്ച്.

(സനി&ഡനി)  റഭാന്നനി  വനികലജനില്  കബഭാക്കച്ച്  നമ്പര്  6-ല്  സര്കവ  നമ്പര്  534-ല്ലപട
ജലവനിഭവ വകുപനിലന്റെ ലലകേവശത്തനിലുള്ള (പമ്പ ഇറനികഗഷന കപ്രഭാജക്ടച്ച് ലഭാന്റെച്ച്) 74.90
ആര്. സലലാം റഭാന്നനി ഗവ. ലഎ.ടനി.ലഎ. സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി വലഭാവസഭായനികേ പരനിശതീലന
വകുപനിനച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുലണങനിലുലാം ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനില്  ഫണച്ച്  വകേയനിരുത്തനിയനിടനില  എന്നതച്ച്  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്
തടസമഭായനി.
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ധനുവചപുരലാം ഗവ. ലഎ.റനി.ലഎ.

269 (1038) ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്
ലതഭാഴെനിലുലാം എവക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

പഭാറശഭാല മണ്ഡലത്തനിലല ലകേഭാലയനില് ഗഭാമപഞഭായത്തനില് സനിതനി ലചേയ്യുന്ന
ധനുവചപുരലാം  ഗവ.  ലഎ.ടനി.ലഎ.-യനില്  പുതനിയ  കടഡുകേള  ആരലാംഭനിക്കഭാനുലാം
ആധുനനികേവല്ക്കരനിചച്ച്  ഒരു മഭാതൃകേഭാ  ലഎ.ടനി.ലഎ.  ആയനി ഉയര്ത്തുന്നതനിനുമഭായുളള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

പത്തച്ച്  ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേലള  അന്തെഭാരഭാഷ്ട്ര  നനിലവഭാരത്തനികലയച്ച്  ഉയര്ത്തുന്ന
പദതനിയനില്  ധനുവചപുരലാം  സര്ക്കഭാര്  ലഎ.ടനി.ലഎ.-കയയുലാം  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.
പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കകേരള ഇനഫഭാസക്ചേര് ഇനലവസച്ച്ലമന്റെച്ച്
ഫണച്ച്  കബഭാര്ഡച്ച്  (KIIFB)-ലന്റെ അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്  വനിശദമഭായ പദതനി
റനികപഭാര്ടച്ച് തയഭാറഭാക്കനിവരുന.

ചേഭാത്തന്നൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് സലാംസഭാന കേണ്സക്ഷന അക്കഭാദമനി

270 (1039) ശതീ  .    ജനി  .    എസച്ച്  .    ജയലഭാല് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ലതഭാഴെനിലുലാം എവക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേഭാത്തന്നൂര്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട  സലാംസഭാന  കേണ്സക്ഷന
അക്കഭാദമനി  സലാംബനനിചച്ച്  ജനപ്രതനിനനിധനി  നല്കേനിയ  നനികവദനലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
എങനിൽ ആയതനികന്മല് സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേണ്സക്ഷന അക്കഭാദമനിക്കഭായനി  കേഴെനിഞ എല്.ഡനി.എഫച്ച്.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ

കേഭാലത്തച്ച്  വഭാങ്ങനിയ  10  ഏക്കര്  ഭൂമനിയനില്  കേണ്സക്ഷന  അക്കഭാദമനികയഭാ  ഒരു  ലതഭാഴെനില്

പരനിശതീലന  കകേന്ദ്രകമഭാ  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്  തയഭാറഭാകുകമഭാ;  വനിശദവനിവരങ്ങള

ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.  പുതുതഭായനി  ചുമതലകയറ  കകേരള  ബനില്ഡനിലാംഗച്ച്

ആന്റെച്ച് അദര് കേണ്സക്ഷന വര്കക്കഴച്ച് ലവല്ലഫയര് കബഭാര്ഡച്ച് ഭരണസമനിതനിയുമഭായനി

ആകലഭാചേനിചച്ച് കമല് നടപടനികേള ലലകേലക്കഭാള്ളുന്നതഭാണച്ച്.

(ബനി)  നനിലവനില്  ലതഭാഴെനിലുലാം  ലലനപുണലവലാം  വകുപനിനു  കേതീഴെനിലല  കകേരള
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അക്കഭാദമനി കഫഭാര് സനില്സച്ച് എക്സൈലനസനിലന്റെ ആഭനിമുഖലത്തനില് Indian Institute of
Infrastructure  and  Construction  എന്ന  സഭാപനത്തനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേള
ചേവറയനില് പൂര്ത്തനിയഭായനി വരുന.  അന്തെഭാരഭാഷ്ട്ര  നനിലവഭാരത്തനിലുലാം കദശതീയ നനിലവഭാരത്തനിലുലാം
നനിര്മ്മേഭാണ കമഖലയനിലല ഏറവലാം തഭാലഴെ തടനിലുള്ള നനിര്മ്മേഭാണ കജഭാലനികേള മുതല്
മഭാകനജലമന്റെച്ച്  തലലാം  വലരയുള്ള  കജഭാലനികേളനില്  ലലവദഗ്ദ്ധലലാം  കനടുന്നതനിനുള്ള
പരനിശതീലനമഭാണച്ച്  ഇവനിലട  നല്കേഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.  ഈ  സഭാഹചേരലത്തനില്
ബനില്ഡനിലാംഗച്ച്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  ആഭനിമുഖലത്തനില്  ഒരു  കേണ്സക്ഷന  അക്കഭാദമനി
സഭാപനിക്കുന്നതനികന്മല്  പുതുതഭായനി  രൂപതീകേരനിച  നനിര്മ്മേഭാണ  ലതഭാഴെനിലഭാളനി  കക്ഷമ
കബഭാര്ഡനിലന്റെ അഭനിപ്രഭായലാം ആരഭാഞനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.

രഭാമന്തെളനിയനില് ലഎ.ടനി.ലഎ.

271 (1040) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ലതഭാഴെനിലുലാം
എവക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിലല  രഭാമന്തെളനിയനില്  ലഎ.ടനി.ലഎ.  സഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച്
ഏലതങനിലുലാം അകപക്ഷകേകളഭാ നനികവദനങ്ങകളഭാ ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഏഴെനിമല കനവല് അക്കഭാദമനിക്കച്ച്  കവണനി കുടനിലയഭാഴെനിപനിക്കലപടവരുലട
പുനരധനിവഭാസവമഭായനി ബനലപടച്ച് രഭാമന്തെളനിയനില് ലഎ.ടനി.ലഎ.  സഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച്
എലന്തെങനിലുലാം നടപടനി സസതീകേരനിചച്ച് വരുനകണഭാ;

(സനി)  ഇലലങനില്  രഭാമന്തെളനിയനില്  ഏഴെനിമല  കനവല്  അക്കഭാദമനിക്കച്ച്  കവണനി
കുടനിലയഭാഴെനിപനിക്കലപടവരുലട  പുനരധനിവഭാസവമഭായനി  ബനലപടച്ച്  ലഎ.ടനി.ലഎ.
സഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.

(ബനി) ഇല.

(സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

ലകേഭാഴെനിഞഭാമ്പഭാറ കകേന്ദ്രമഭായനി പുതുതഭായനി ആരലാംഭനിച ലഎ.റനി.ലഎ.-യനില്
തസനികേകേള

272 (1041) ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ലതഭാഴെനിലുലാം എവക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാഴെനിഞഭാമ്പഭാറ കകേന്ദ്രമഭായനി പുതനിയതഭായനി ആരലാംഭനിച ഐ.റനി.ഐ.-യനില്
തസനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനഭായനി  നനികവദനലാം  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി) ലകേഭാഴെനിഞഭാമ്പഭാറ ഐ.റനി.ഐ.-യുലട സഗമമഭായ പ്രവര്ത്തനത്തനിനഭായനി
ഏലതഭാലക്ക തസനികേകേളഭാണച്ച് ഈ ഗവണ്ലമന്റെച്ച് വന്നതനിനച്ച് കശഷലാം സൃഷ്ടനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്;
അവയുലട ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പച്ച് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ  ഉത്തരവനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഏലതഭാലക്ക  തസനികേകേളനില്
നനിയമനലാം നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്; ഇതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  വനിവനിധ  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്   ലഎ.ടനി.ലഎ.കേളനില് പുതനിയ തസനികേകേള
സൃഷ്ടനിക്കണലമന്ന ലടയനിനനിലാംഗച്ച് ഡയറക്ടറുലട ശനിപഭാര്ശ പരനിഗണനിചച്ച്, ഈ സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരത്തനികലറകശഷലാം,  ചുവലട  കചേര്ത്തനിട്ടുള്ള  തസനികേകേള  ലകേഭാഴെനിഞഭാമ്പഭാറ
ലഎ.ടനി.ലഎ.യനില് സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണച്ച്. ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പച്ച് ഉള്ളടക്കലാം ലചേയ്യുന.*

ക്രമ നമ്പര് തസനികേ എണലാം

1 പ്രനിനസനിപഭാള ക്ലഭാസച്ച് - II 1

2 ജൂനനിയര് ഇനസക്ടര് 2

3 എ.സനി.ഡനി. ഇനസക്ടര് 1

4 ക്ലഭാര്ക്കച്ച് 1

5 ഓഫതീസച്ച് അറന്റെന്റെച്ച് 1

                             ആലകേ 6 എണലാം

(സനി)  പ്രസ്തുത ഉത്തരവനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ലകേഭാഴെനിഞഭാമ്പഭാറ ലഎ.ടനി.ലഎ.-യനില്
ചുവലട പറയുന്ന തസനികേകേളനില് നനിയമനലാം നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

ക്രമ നമ്പര് തസനികേ എണലാം

1 പ്രനിനസനിപഭാള ക്ലഭാസച്ച് - II 1

2 ജൂനനിയര് ഇനസക്ടര് 2

3 ക്ലഭാര്ക്കച്ച് 1

4 ഓഫതീസച്ച് അറന്റെന്റെച്ച് 1

ആലകേ 5 എണലാം

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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ലഹരനി ഉപകയഭാഗലാം

273 (1042) ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതച്ച്  കകേഭായ :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനച്ച്

ലതഭാഴെനിലുലാം എവക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സ്കൂളുകേളനിലുലാം  കകേഭാകളജകേളനിലുലാം  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച്  ലഹരനിപദഭാര്ത്ഥങ്ങള

എത്തനിച്ചുലകേഭാടുക്കുകേയുലാം  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുകേയുലാം  ലചേയ്യുന്നവര്ലക്കതനിലര  പരഭാതനിലപടഭാന

ലഹല്പച്ച്  വലന  നമ്പറുകേള  ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനുലാം  അതച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  ലഭലമഭാകുന്ന

പരഭാതനികേളനില് അടനിയന്തെര ഇടലപടല് നടത്തുന്നതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കുലാം ലപഭാതുജനങ്ങളക്കുലാം ലഹരനി വസ്തുക്കളുമഭായനി ബനലപട

എലഭാ പരഭാതനികേളുലാം അറനിയനിക്കുന്നതനിനഭായനി  24  മണനിക്കൂറുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കന്ന രണച്ച്

ലഹല്പച്ച് ലലലന നമ്പരുകേള പ്രവര്ത്തനിച്ചു വരുന. ഇതനിലൂലട ലമകസജകേള, വഭാടച്ച്സച്ച്

ആപച്ച് ലമകസജകേള, ലടലനികഫഭാണ് ലമകസജകേള എന്നനിവ നല്കേഭാവന്നതഭാണച്ച്. 24

മണനിക്കൂറുലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  9447178000,  9061178000  എന്നതീ നമ്പരുകേള പ്രവര്ത്തന

സജ്ജമഭാണച്ച്.  എലഭാ  ജനിലഭാ  ആസഭാനങ്ങളനിലുലാം  24  മണനിക്കൂറുലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന

155358  എന്ന കഹഭാടച്ച്  ലലലന നമ്പര് പ്രവര്ത്തനിച്ചു വരുന.  എലലക്സൈസച്ച് വകുപനിനച്ച്

ലഭനിക്കുന്ന  പരഭാതനികേളുലാം  രഹസല  വനിവരങ്ങളുലാം  24  മണനിക്കൂറനിനകേലാം  പരനികശഭാധനിചച്ച്

നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ ക്രമതീകേരണങ്ങളുലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

മദല വനില്പനശഭാലകേള മഭാറനി സഭാപനിക്കല്

274 (1043) ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ലതഭാഴെനിലുലാം എവക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ബഹു. സപ്രതീലാം കകേഭാടതനി വനിധനിലയ തുടര്ന്നച്ച് സലാംസഭാനത്തച്ച് ബനിവകറജസച്ച്

കകേഭാര്പകറഷലന്റെയുലാം കേണ്സപ്യൂമര് ലഫഡനിലന്റെയുലാം വനികദശ മദല വനില്പന ശഭാലകേള

മഭാറനി സഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മദലശഭാലകേള  മഭാറനി  സഭാപനിക്കുന്നനിടങ്ങളനില്  ജനങ്ങളനില്  നനിനലാം

പ്രതനികഷധലാം ഉയര്നവരുന്നതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  മദലശഭാലകേള  മഭാറനി  സഭാപനിക്കഭാനുള്ള  സലങ്ങള  നനിശ്ചയനിക്കുന്നതച്ച്

സലാംബനനിച  നടപടനിക്രമങ്ങളക്കച്ച്  ഒരു  ലപഭാതു  മഭാനദണ്ഡലാം  ആവനിഷ്കരനിക്കുകമഭാ;

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  മഭാറനി  സഭാപനികക്കണ  ഒഇൗടച്ച് ലലറകേളക്കഭായനി  സപ്രതീലാംകകേഭാടതനി  ഉത്തരവനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് 500 മതീറര് ദൂരപരനിധനി പഭാലനിക്കുന്നതുലാം അബ്കേഭാരനി നനിയമത്തനിലല
എലഭാ  നനിയമങ്ങളക്കുലാം  വലവസകേളക്കുലാം  അനുസൃതമഭായതുലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കച്ച്
കൂടുതല്  ലമചലപട  സഇൗകേരലലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  കൂടുതല്  വനില്പന  കേഇൗണറുകേളുലാം
ലസല്ഫച്ച്  ലഹല്പച്ച്  പ്രതീമനിയലാം  കേഇൗണറുകേളുലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  കൂടുതല്
സലവനിസ്തൃതനിയുള്ളതുമഭായ  ലകേടനിടങ്ങളഭാണച്ച്  ഇകപഭാള  കേലണത്തുന്നതച്ച്.  മഭാകറണ
ഓകരഭാ  കഷഭാപനിനുലാം  പകേരലാം  4  ലകേടനിടങ്ങള  കേലണത്തുകേയുലാം  അതനില്  ഏറവലാം
അനുകയഭാജലമഭായതച്ച് ലതരലഞടുക്കുകേയഭാണച്ച് ലചേയ്യുന്നതച്ച്.

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.

(സനി) പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

കകേരള ലഹരനിവര്ജ്ജന മനിഷലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

275 (1044) ശതീ  .   ലജയനിലാംസച്ച് മഭാതദ്യു :
ശതീ  .   ലകേ  .   ആനസലന :
ശതീ  .   ലകേ  .   ബഭാബു :
ശതീ  .    കജഭാര്ജച്ച് എലാം  .    കതഭാമസച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ലതഭാഴെനിലുലാം എവക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  കകേരള  ലഹരനി  വര്ജ്ജന  മനിഷലന്റെ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ലഹരനിയച്ച് അടനിമലപടവലര ചേനികേനിത്സനിചച്ച് ലഹരനി വനിമുക്തരഭാക്കുന്നതനിനുലാം
പുനരധനിവസനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം എലന്തെലഭാമഭാണച്ച്;

(സനി)  നനിയമവനിരുദ  ലഹരനിവസ്തു  വനിപണനലാം  ഇലഭാതഭാക്കഭാനഭായനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള
നടപടനികേള എലന്തെഭാലക്കലയന്നച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  വനിവരസഭാകങതനികേവനിദല,  ലമഭാവബല്  കഫഭാണ്  തുടങ്ങനിയവ  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്
എവക്സൈസച്ച്  വകുപനിലന  ആധുനനികേവത്കേരനിക്കഭാന  പദതനി  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ
എന്നറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലഹരനി  വനിരുദ  കബഭാധവല്ക്കരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട  ഭഭാഗമഭായനി
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് മദലവര്ജ്ജനത്തനിനച്ച് ഊന്നല് നല്കേനിയുലാം മയക്കുമരുനകേളുലട
ഉപകഭഭാഗലാം  പൂര്ണമഭായുലാം  ഇലഭാതഭാക്കുവഭാനുലാം  ലക്ഷലമനിടച്ച്  കകേരള സലാംസഭാന ലഹരനി
വര്ജ്ജന മനിഷന  "വനിമുക്തനി”  എന്ന കബഭാധവല്ക്കരണ മനിഷനച്ച്  6-10-2016-ലല
ജനി.ഒ. (എലാം.എസച്ച്.) 94/2016/നനി.വ. ഉത്തരവച്ച് പ്രകേഭാരലാം രൂപലാം നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതഭാണച്ച്.
സമൂഹത്തനിലന്റെ എലഭാ കമഖലകേളനിലുലാം വലഭാപരനിക്കുന്ന വനിപത്തഭായനി മഭാറനിയനിട്ടുള്ള മദല-
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മയക്കുമരുന്നച്ച്,  പുകേയനില  ഉപകഭഭാഗത്തനിലനതനിലരയുലാം  നനിയമ  വനിരുദ  ലഹരനി
വസ്തുക്കളുലട കേടത്തല്, കശഖരണലാം എന്നനിവയുലട ഉറവനിടലാം കേലണത്തനി അവ ഇലഭായ്മ
ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്  ബഹുജന  പങഭാളനിത്തലാം  ഉറപ്പു  വരുത്തനിയഭാണച്ച്  ടനി  മനിഷന
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.  സ്കൂള/കകേഭാകളജച്ച്  ലഹരനി  വനിരുദ  ക്ലബ്ബുകേള,  എസച്ച്.പനി.സനി.,
എന.എസച്ച്.എസച്ച്., കുടുലാംബശതീ, സലാംസഭാന ലലലബറനി കേഇൗണ്സനില്, മദല വര്ജ്ജന
സമനിതനികേള,  വനിദലഭാര്ത്ഥനി-യുവജന-മഹനിളഭാ  സന്നദ  സലാംഘടനകേളുലട  പങഭാളനിത്തകത്തഭാടുലാം
സഹകേരണകത്തഭാടുലാം  കൂടനി  "ലഹരനിമുക്ത  കകേരളലാം”  എന്ന  ലക്ഷലലാം  സഭാക്ഷഭാത്കേരനിക്കുകേ
എന്നതഭാണച്ച് മനിഷലന്റെ പ്രവര്ത്തന ലക്ഷലലാം.

(ബനി)  വനിമുക്തനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി   ഡനി-അഡനിക്ഷന  ലസന്റെറുകേള  എലഭാ  ജനിലഭാ
ആശുപത്രനികേകളഭാടുലാം  കചേര്ന്നച്ച്  ആകരഭാഗല വകുപനിലന്റെ സഹകേരണകത്തഭാലട  ആരലാംഭനി
ക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു  വരുന.  എലലക്സൈസച്ച്  വകുപനിനച്ച്  കേതീഴെനില്
സലാംസഭാനത്തച്ച് കദശതീയ നനിലവഭാരത്തനിലുള്ള ഒരു ഡതീ-അഡനിക്ഷന ലസന്റെര് ആരലാംഭനി
ക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചു വരുനണച്ച്.

(സനി)  അനധനികൃത  മദലത്തനിലന്റെയുലാം  ലഹരനി  പദഭാര്ത്ഥങ്ങളുകടയുലാം  ലഭലത
തടയുന്നതനിനച്ച് സലാംസഭാനത്തച്ച് മദല, മയക്കുമരുന്നച്ച് വലഭാപനത്തനിലനതനിലര എലലക്സൈസച്ച്
വകുപച്ച്  ശക്തമഭായ  എനകഫഭാഴച്ച്ലമന്റെച്ച്  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  വലഭാപകേമഭായ  കബഭാധവല്ക്കരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം നടത്തനി വരുന. സലാംസഭാനത്തച്ച് ലമഡനിക്കല് കസഭാറുകേളനില് ചുമയ്ലക്കതനിലര
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  കേഫച്ച്  സനിറപ്പുകേളുലാം  കവദന  സലാംഹഭാരനികേളുലാം  മകനഭാകരഭാഗ  ചേനികേനിത്സയ്ക്കുള്ള
ഔഷധങ്ങളുലാം  ഉളലപലടയുള്ള  ചേനില  മരുനകേള  ലഹരനി  മരുനകേളഭായനി  വലഭാപകേമഭായനി
പ്രകതലകേനിചച്ച്  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കനിടയനില്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതച്ച്  തടയുന്നതനിനഭായനി
നനിയമലാം  അനുശഭാസനിക്കുന്ന  രതീതനിയനിലഭാണച്ച്  ടനി  മരുനകേള  സൂക്ഷനിക്കുന്നലതനലാം
വനില്പന  നടത്തുന്നലതനലാം  ഉറപച്ച്  വരുത്തുന്നതനികലയഭായനി  ഓകരഭാ  ജനിലയനിലലയുലാം
ഡ്രഗച്ച്  ഇനലസക്ടര്മഭാരുലടയുലാം  ലമഡനിക്കല്  കസഭാര്  ഉടമകേളുലട  അകസഭാസനികയഷന
പ്രതനിനനിധനികേളുലടയുലാം കയഭാഗലാം വനിളനിച്ചുകൂടനി ലമഡനിക്കല് കസഭാര് ഉടമകേളക്കച്ച് ലഡപപ്യൂടനി
എലലക്സൈസച്ച് കേമ്മേതീഷണര്മഭാര് മുഖഭാന്തെരലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതഭാണച്ച്.

കൂടഭാലത  സ്കൂളുകേളുലട  പരനിസരത്തുള്ള  ലമഡനിക്കല്  കസഭാറുകേളനില്  ഇത്തരത്തനിലുള്ള
മരുനകേളുലട  വനിപണനലാം  കഡഭാക്ടറുലട  പ്രനിസനിപ്ഷന  ഇലഭാലതയഭാകണഭാ  നടക്കുന്നലതനലാം
ഇത്തരലാം മരുനകേള വളലരക്കൂടുതലഭായനി കസഭാക്കച്ച് ലചേയച്ച് വനിപണനലാം നടത്തുനകണഭാലയനലാം
പരനികശഭാധനിചച്ച് കകേസച്ച് രജനിസര് ലചേയ്യുവഭാന എലലക്സൈസച്ച് വകുപനിനച്ച് അധനികേഭാരമനിലഭാത്തതനിനഭാല്
ടനി  വനിഷയത്തനിലന്റെ  ഗഇൗരവലാം  മുന്നനില്കേണച്ച്  ഡ്രഗ്സച്ച്  കേണ്കടഭാളര്  ഉളലപലടയുള്ള
ഡ്രഗ്സച്ച്  കേണ്കടഭാള  വകുപനിലല  മുതനിര്ന്ന  ഉകദലഭാഗസരുമഭായനി  എലലക്സൈസച്ച്
ലഹഡ്കേസഭാര്കടഴനില് വചച്ച്  എലലക്സൈസച്ച് കേമ്മേതീഷണര് വനിശദമഭായ ചേര്ച നടത്തുകേയുലാം
ആയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ഇത്തരലാം  മരുനകേള  കൂടുതലഭായനി
വനിറഴെനിക്കലപടുനലവന്നച്ച്  സലാംശയലാം  കതഭാനന്ന  ലമഡനിക്കല്  കഷഭാപ്പുകേളനില്  ടനി
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സഭാപനങ്ങളുലട ലലദനലാംദനിന പ്രവര്ത്തനലത്ത ബഭാധനിക്കഭാത്ത തരത്തനില് അതഭാതച്ച്
ജനിലകേളനിലല  ഡ്രഗ്സച്ച്  കേണ്കടഭാള  ഉകദലഭാഗസരുമഭായനി  കചേര്ന്നച്ച്  വനിശദമഭായ
പരനികശഭാധന നടത്തുവഭാന എലഭാ ജനിലകേളനികലയുലാം ലഡപപ്യൂടനി എലലക്സൈസച്ച് കേമ്മേതീഷണര്മഭാര്ക്കുലാം
നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതഭാണച്ച്.  മയക്കുമരുന്നച്ച്  വലഭാപനലാം  തടയുന്നതനിനഭായനി  എലലക്സൈസച്ച്
ഷഭാകഡഭാ  സലാംവനിധഭാനലാം  ഉളലപലടയുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലൂലട  എനകഫഭാഴച്ച്ലമന്റെച്ച്
ശക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇതച്ച്  കൂടഭാലത  എലലക്സൈസച്ച്  ഇന്റെലനിജനസച്ച്  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തനവലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  എലലക്സൈസച്ച്  കേമ്മേതീഷണറുലട  കനതൃതസത്തനിലുള്ള
സസഭാഡുലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിച്ചു  വരുന.  അനലസലാംസഭാനങ്ങളനില്  നനിനലാം
അനധനികൃത  മദലവലാം  ലഹരനി  പദഭാര്ത്ഥങ്ങളുലാം  സലാംസഭാനകത്തയച്ച്  കേടത്തനിലക്കഭാണ്ടു
വരുന്നതച്ച്  തടയുന്നതനിനഭായനി  എലലക്സൈസച്ച്  ലചേക്കച്ച്  കപഭാസ്റ്റുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനവലാം
അതനിര്ത്തനി പ്രകദശങ്ങളനില് കബഭാര്ഡര് പകടഭാളനിലാംഗച്ച്  യൂണനിറകേളുലട പ്രവര്ത്തനവലാം
ശക്തനിലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  ആധുനനികേ സലാംവനിധഭാനങ്ങളുപകയഭാഗനിചച്ച് എലലക്സൈസച്ച് കേമ്മേതീഷണര്ക്കച്ച്
കേനിട്ടുന്ന  രഹസല  വനിവരങ്ങളുലാം  പരഭാതനികേളുലാം  24  മണനിക്കൂറനിനകേലാം  പരനികശഭാധനിചച്ച്
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ ക്രമതീകേരണങ്ങള ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ഡനി)  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണച്ച്.  എലലക്സൈസച്ച്  വകുപനിലല  എലഭാ  ഓഫതീസകേളനിലുലാം
കേമ്പപ്യൂടര്  നല്കുകേയുലാം  ഇന്റെര്ലനറച്ച്  കേണക്ഷന  ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  അസനിസന്റെച്ച്
എലലക്സൈസച്ച്  കേമ്മേതീഷണര്  മുതലുള്ള  എലഭാ  ഉകദലഭാഗസര്ക്കുലാം  എലലക്സൈസച്ച്  ഇന്റെലനിജനസച്ച്
ബപ്യൂകറഭായനിലല  എലലക്സൈസച്ച്  ഇനലസക്ടര്മഭാര്ക്കുലാം  ഇ-ലമയനില്  ലഎ.ഡനി.  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. ടനി
സലാംവനിധഭാനലാം  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  എലഭാ  ഓഫതീസകേളുലാം  തമ്മേനില്  ബനലപട്ടു  വരുന.
വകുപനില്  ഫതീല്ഡച്ച്  ഓഫതീസനില്  കജഭാലനി  ലചേയ്യുന്ന  പ്രനിവന്റെതീവച്ച്  ഓഫതീസര്  മുതല്
മുകേളനികലഭാട്ടുള്ള എലഭാ ഉകദലഭാഗസര്ക്കുലാം ബനി.എസച്ച്.എന.എല്.  ലമഭാലലബല് സനിലാം
കേഭാര്ഡച്ച്  വഭാങ്ങനി  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത  അനധനികൃത  മദലത്തനിലന്റെയുലാം  മയക്കു
മരുന്നനിലന്റെയുലാം വനില്പനയുലാം മറലാം സലാംബനനിച വനിവരലാം ലപഭാതുജനങ്ങളനില് നനിനലാം
ലഭലമഭാക്കുവഭാന  കവണനി  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  കഹഭാടച്ച്  ലലലന  നമ്പര്  (155358)
പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കച്ച്  ലഹരനിലക്കതനിലരയുള്ള  പരഭാതനികേള
അറനിയനിക്കുന്നതനിനച്ച് 24 മണനിക്കൂറുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന 9061178000 എന്ന ലഎഡനിയ
ലമഭാലലബല് വഭാടച്ച്സച്ച്  ആപച്ച്  നമ്പരുലാം,  9447178000  എന്ന ലമഭാലലബല് നമ്പരുലാം
പ്രവര്ത്തനിച്ചു വരുന.

ലഹരനി വസ്തുക്കളുലട ഉപകയഭാഗവലാം അനധനികൃത വനില്പനയുലാം

276 (1045) ശതീ  .    എന  .   എ  .    ലനലനിക്കുന്നച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ലതഭാഴെനിലുലാം എവക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനിലയനില് ലഹരനി  വസ്തുക്കളുലട ഉപകയഭാഗവലാം  അനധനികൃതമഭായ
വനിലനയുലാം തടയുന്നതനിനച്ച് നനിലവനിലല സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച നടപടനികേള എലന്തെലഭാമഭാലണന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;



378       കകേരള നനിയമസഭ മഭാര്ചച്ച്  1, 2017

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനിലയനില്
എവക്സൈസച്ച്  വകുപച്ച്  രജനിസര്  ലചേയ  കകേസകേളുലട  മണ്ഡലലാം  തനിരനിച്ചുള്ള  എണലാം
എത്രയഭാലണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  പ്രസ്തുത കകേസകേള രജനിസര് ലചേയതച്ച് ഏലതലഭാലാം കുറങ്ങളുലട കപരനിലഭാലണന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ  ;  ഈ  കകേസകേളനില്  ശനിക്ഷ  നടപഭാക്കനിലഭാക്കനിയനിട്ടുലണങനില്
അതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനിലയനില് ലഹരനി  വസ്തുക്കളുലട ഉപകയഭാഗവലാം  അനധനികൃതമഭായ
വനില്പനയുലാം  തടയുന്നതനിനച്ച്  എലലക്സൈസച്ച്  വകുപച്ച്  ശക്തമഭായ  എനകഫഭാഴച്ച്ലമന്റെച്ച്
പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണച്ച്  നടത്തനി  വരുന്നതച്ച്.  കൂടഭാലത  സര്ക്കഭാര്  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള
കകേരള സലാംസഭാന ലഹരനി വര്ജ്ജന മനിഷന  "വനിമുക്തനി”-യുലട ഭഭാഗമഭായനി മുനനിസനിപഭാലനിറനി/
കബഭാക്കച്ച്  പഞഭായത്തച്ച്/  വഭാര്ഡച്ച്  തലങ്ങളനിലുള്ള  കേമ്മേനിറനികേള  രൂപതീകേരനിചച്ച്  പ്രവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിചനിട്ടുള്ളതുലാം,  ലഹരനി  വസ്തുക്കളുലട  ഉപകയഭാഗലാംമൂലമുള്ള  ദൂഷലവശങ്ങള  സലാംബനനിചച്ച്
ലപഭാതുജനങ്ങളക്കനിടയനില്  അവകബഭാധലാം  വളര്ത്തുന്നതനിനച്ച്  കബഭാധവല്ക്കരണ
ക്ലഭാസകേള സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം,  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചച്ച്  ലഹരനിവനിരുദ
ക്ലബ്ബുകേള രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുള്ളതുമഭാണച്ച്.

(ബനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജനിലയനില്
എലലക്സൈസച്ച് വകുപച്ച് രജനിസര് ലചേയ കകേസകേളുലട മണ്ഡലലാം തനിരനിച്ചുള്ള എണലാം ചുവലട
കചേര്ക്കുന.

മണ്ഡലലാം അബ്കേഭാരനി കകേസകേള എന.ഡനി.പനി.എസച്ച്.
കകേസകേള

മകഞശസരലാം 194 14

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് 247 13

ഉദുമ 54 5

കേഭാഞങ്ങഭാടച്ച് 38 2

തൃക്കരനിപ്പൂര് 93 1

        ആലകേ 626 35

(സനി)  കമല്പ്രകേഭാരലാം  രജനിസര്  ലചേയ  കകേസകേള  അനധനികൃതമഭായനി  വഭാഷച്ച്,
ചേഭാരഭായലാം, സനിരനിറച്ച്, മദലലാം മുതലഭായവ കേടത്തനിലക്കഭാണ്ടു വന്നതനിനുലാം അളവനില് കൂടുതല്
മദലലാം ലലകേവശലാം വചതനിനുലാം അടക്കമുള്ള അബ്കേഭാരനി ആക്ടച്ച് പ്രകേഭാരമുള്ള കുറകൃതല
ങ്ങളക്കുലാം  കേഞഭാവച്ച്  ലലകേവശലാം  വചതുലാം  കേടത്തനിലക്കഭാണച്ച്  വന്നതുലാം  അടക്കലാം
എന.ഡനി.പനി.എസച്ച്.  ആക്ടച്ച്  പ്രകേഭാരമുള്ള  കുറകൃതലങ്ങളക്കുമഭാണച്ച്  രജനിസര്  ലചേയനിട്ടുള്ളതച്ച്.
പ്രസ്തുത കകേസകേളനില് നനിയമനടപടനികേള തുടര്നവരുന.
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കദശതീയ-സലാംസഭാന പഭാതകയഭാരത്തച്ച് മദല വനില്പനശഭാലകേള

277 (1046) ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫച്ച് :
ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .   എലാം  .   വനിനലസന്റെച്ച് :
ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ലതഭാഴെനിലുലാം എവക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കദശതീയ-സലാംസഭാന പഭാതകയഭാരത്തച്ച് 2017 ഏപ്രനില് ഒന്നനിനച്ച് കശഷലാം മദല
വനിലനശഭാലകേള  അനുവദനിക്കരുതച്ച്  എന്ന  സപ്രതീലാംകകേഭാടതനി  വനിധനിയുലട  അടനിസഭാനത്തനില്
നനിലവനിലുള്ള  ലബവ്കകേഭായുലട  മദല  വനിലനശഭാലകേള  മഭാറന്നതനിനച്ച്  ഇതനിനകേലാം  സസതീകേരനിച
നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലബവ്കകേഭായുലട എത്ര മദല വനിലനശഭാലകേളഭാണച്ച് സപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയുലട
വനിധനി പ്രകേഭാരലാം പഭാതകയഭാരത്തു നനിനലാം മഭാറനി സഭാപനികക്കണനി വരുന്നതച്ച്;

(സനി)  വനിമുക്തനി  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  തയഭാറഭാക്കുന്ന  ലഹരനിവനിമുക്തമഭാക്കുവഭാനുള്ള
സനിക്കറുകേള എലഭാ വതീടുകേളനിലുലാം എത്തനിചച്ച് മദല ഉപകഭഭാഗലാം കുറച്ചുലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനികനക്കഭാള
നലതച്ച്  സപ്രതീലാംകകേഭാടതനി  വനിധനിയുലട  ലവളനിചത്തനില്  നനിലവനിലുള്ള  മദല  വനിലന
ശഭാലകേള അടച്ചുപൂട്ടുന്നതഭാലണന്നച്ച് കേരുതുനകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സപ്രതീലാംകകേഭാടതനി  വനിധനിയുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  മഭാറനി  സഭാപനികക്കണ
ഒഇൗടച്ച് ലലറകേളക്കഭായനി  അബ്കേഭാരനി  നനിയമത്തനിലല  എലഭാ  വലവസകേളുലാം  പഭാലനിക്കുന്നതുലാം
കദശതീയ-സലാംസഭാന  പഭാതകയഭാരങ്ങളനില്  നനിനലാം  500  മതീററനിനു  പുറത്തുള്ളതുലാം
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കച്ച് കൂടുതല് ലമചലപട സഇൗകേരലലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി കൂടുതല്
വനില്പന കേഇൗണറുകേളുലാം ലസല്ഫച്ച് ലഹല്പച്ച് പ്രതീമനിയലാം കേഇൗണറുകേളുലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി
കൂടുതല്  സലവനിസ്തൃതനിയുള്ളതുമഭായ  ലകേടനിടങ്ങളഭാണച്ച്  കേലണത്തുന്നതച്ച്.  മഭാകറണ
ഓകരഭാ  കഷഭാപനിനുലാം  പകേരലാം  4  ലകേടനിടങ്ങള  കേലണത്തുകേയുലാം  അതനില്  ഏറവലാം
അനുകയഭാജലമഭായതച്ച് ലതരലഞടുക്കുകേയഭാണച്ച് ലചേയ്യുന്നതച്ച്.

(ബനി) 179 എണലാം മഭാറനി സഭാപനികക്കണനി വരുലാം.

(സനി) മദലവര്ജ്ജനത്തനില് ഊന്നനിയുള്ള മദല നയമഭാണച്ച് സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടുന്നതച്ച്.

പുതനിയ മദലനയലാം

278 (1047) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ലതഭാഴെനിലുലാം എവക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പുതനിയ മദലനയലാം എന്നകത്തയച്ച് പ്രഖലഭാപനിക്കുലമന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്  712  ബഭാറുകേള  പൂടനിയതുകേഭാരണലാം  ഈ
ഇനത്തനിലല വരുമഭാനത്തനില്  ഗണലമഭായ കുറവണഭായനി  എന്ന വഭാര്ത്ത ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ബഭാറുകേള  പൂടനിയതുകേഭാരണലാം  വനികനഭാദസഞഭാര  കമഖലയനില്  നനിനളള
വരുമഭാനത്തനില് 3000 കകേഭാടനി രൂപ കുറവണഭായനി എന്ന വഭാര്ത്ത പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  പൂടനിയ  ബഭാറുകേളനില്  ചേനിലലതങനിലുലാം  വതീണ്ടുലാം  തുറക്കുന്ന  കേഭാരലലാം
പരനിഗണനയനിലുകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പുതനിയ മദല നയലാം പ്രഖലഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.

(സനി) പരനികശഭാധന നടത്തനിയനിടനില.

(ഡനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

കദശതീയ- സലാംസഭാന പഭാതകേളനില് മദല വനില്പനശഭാലകേള

279 (1048) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ലതഭാഴെനിലുലാം എവക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദശതീയ സലാംസഭാന പഭാതകേളനില് മദല വനില്പനശഭാലകേള നനികരഭാധനിച്ചു
ലകേഭാണ്ടുള്ള സപ്രതീലാംകകേഭാടതനി വനിധനിയനില് കൂടുതല് വലക്തത കവണലമന്നഭാവശലലപടച്ച്
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് സപ്രതീലാംകകേഭാടതനിലയ സമതീപനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  എലന്തെഭാലക്ക  കേഭാരലങ്ങളനില്  വലക്തത  കവണലമന്നഭാണച്ച്
ആവശലലപടനിട്ടുള്ളതച്ച്;

(സനി)  കേള്ളച്ച്,  ബനിയര്,  വവന  എന്നനിവലയ  മദലത്തനിലന്റെ  നനിര്വചേനത്തനില്  നനിന്നച്ച്
ഒഴെനിവഭാക്കണലമന്നച്ച് സര്ക്കഭാര് സപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയനില് ആവശലലപടുകേയുണഭാകയഭാ;

(ഡനി)  എങനില് ഇതനിലനതനിലര ജനകരഭാഷലാം ഉയര്നവന്നതഭായനി സര്ക്കഭാറനിലന്റെ
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ഇക്കഭാരലലാം  പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.
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(ബനി-ഡനി)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  അനുവദനിക്കുന്ന  FL  ലലലസനസകേളനില്
ഏലതഭാലക്ക  വനിഭഭാഗലാം  ലലലസനസകേള  സപ്രതീലാംകകേഭാടതനി  വനിധനിയുലട  പരനിധനിയനില്
ഉളലപടുലാം  എന്ന  കേഭാരലത്തനില്  അഡസകക്കറച്ച്  ജനറലനിലന്റെ  അഭനിപ്രഭായലാം  ആരഭാഞനിരുന.
തുടര്ന്നച്ച്  അഡസകക്കറച്ച്  ജനറലനിലന്റെ  നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം  വനിധനിയനില്  വലക്തത  ആവശലലപടച്ച്
സഭാനഡനിലാംഗച്ച്  കേഇൗണ്സനില്  സപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയനില്  ഹര്ജനി  സമര്പനിക്കുകേയുണഭായനി.
സഭാനഡനിലാംഗച്ച്  കേഇൗണ്സനില്  സസന്തെലാം  നനിലയച്ച്  തയഭാറഭാക്കനി  ഫയല്  ലചേയ  പ്രസ്തുത
ഹര്ജനിയനില്  സര്ക്കഭാര്  വലക്തത  വരുത്തുവഭാന  ഉകദ്ദേശനിച  FL  ലലലസനസകേളുലട
കേഭാരലലാം  പരഭാമര്ശനിചനിരുന്നനില.  അകതസമയലാം  മദലത്തനിലന്റെ  നനിര്വചേനവമഭായനി  ബനലപട
ആവശലലാം ഹര്ജനിയനില് ഉളലപടുകേയുലാം ലചേയ. ഹര്ജനിയനില് വസ്തുതഭാപരമഭായ പനിശകേച്ച്
സലാംഭവനിചതഭായനി കേലണത്തനിയതനിലന തുടര്ന്നച്ച് ടനി  ഹര്ജനി പനിനവലനിക്കുകേയുണഭായനി.
തുടര്ന്നച്ച് ഈ വനിഷയത്തനില് അകറഭാര്ണനി ജനറലനിലന്റെ അഭനിപ്രഭായലാം ആരഭായുന്നതനിനച്ച്
നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

കദശതീയ-സലാംസഭാന പഭാതകയഭാരങ്ങളനിലല മദലശഭാലകേള

280 (1049) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ബഷതീര് :
ശതീ  .   പനി  .   ഉവബദുള്ള :
ശതീ  .   ലകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജനി :
ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദച്ച്  ഹുവസന  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ലതഭാഴെനിലുലാം എവക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദശതീയ  സലാംസഭാന  പഭാതകയഭാരങ്ങളനില്  മദലശഭാലകേള  കവലണന്ന
ബഹുഭാനലപട സപ്രതീലാംകകേഭാടതനി വനിധനിപകേര്പച്ച് ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങനിൽ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  മദല  നയലത്ത  പ്രസ്തുത  വനിധനി  ഏതച്ച്
തരത്തനില് ബഭാധനിക്കുലമന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ബനിയര്  പഭാര്ലറുകേളനില്  നനിനലാം  മദലലാം  പഭായച്ച്  ലചേയച്ച്  വഭാങ്ങനിലക്കഭാണ്ടു
കപഭാകേഭാന പഭാടനിലലന്നതുളലപലടയുള്ള കകേഭാടതനി  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലട പശ്ചഭാത്തലത്തനില്
സലാംസഭാന ജനതലയ മദല വനിപത്തനില് നനിനലാം രക്ഷനിലചടുക്കഭാന ഉതകുലാം വനിധത്തനിലുള്ള നയലാം
രൂപതീകേരനിക്കഭാന തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി&സനി) പരനികശഭാധനിച്ചു വരുന.
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ജനകേതീയ കബഭാധവല്ക്കരണ പദതനിയഭായ വനിമുക്തനി

281 (1050) ശതീ  .   എസച്ച്  .   ശർമ്മേ :
ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര് :
ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന :
ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  നഭായര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ലതഭാഴെനിലുലാം എവക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച് മദലത്തനിനുലാം ലഹരനിക്കുലമതനിരഭായ ജനകേതീയ കബഭാധവത്ക്കരണ
പദതനിയഭായ വനിമുക്തനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ലഹരനി വനിമുക്ത കകേന്ദ്രങ്ങലള ഒരു കുടക്കതീഴെനില് ലകേഭാണ്ടുവരഭാന നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളുലട പരനിസരലാം കകേന്ദ്രതീകേരനിചച്ച് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
ലഹരനി  മഭാഫനിയഭാ  സലാംഘങ്ങലള  നനിയനനിക്കുന്നതനിനച്ച്  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണച്ച്
സസതീകേരനിചനിട്ടുളളതച്ച്;

(ഡനി) മദലത്തനിനുലാം മയക്കുമരുന്നനിനുലമതനിരഭായ കബഭാധവല്ക്കരണവലാം നനിയമനടപടനികേളുലാം
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാന  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്
എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.

(ബനി)  കകേരള സലാംസഭാന ലഹരനി വര്ജ്ജന മനിഷന വനിമുക്തനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി
എലഭാ ജനിലഭാ ആശുപത്രനികേകളഭാടനുബനനിച്ചുലാം  (ആകരഭാഗല വകുപ്പുമഭായനി സഹകേരനിചച്ച്)
ഡതീ-അഡനിക്ഷന  ലസന്റെറുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു  വരുന.
കൂടഭാലത സലാംസഭാനത്തച്ച് എലലക്സൈസച്ച് വകുപനിനച്ച് കേതീഴെനില് ആധുനനികേ സഇൗകേരലങ്ങളടങ്ങനിയ ഡതീ-
അഡനിക്ഷന ലസന്റെര് രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനിയുലാം പുകരഭാഗമനിക്കുന.

(സനി)  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളുലട  പരനിസരലത്ത  ലഹരനി  മഭാഫനിയ  സലാംഘങ്ങലള
നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്  കേര്ശനമഭായ എനകഫഭാഴച്ച്ലമന്റെച്ച്  നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന.
ലഹരനി  മഭാഫനിയകേലളക്കുറനിചച്ച്  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കുലാം  അധലഭാപകേര്ക്കുലാം  കപകരഭാ  മറ
വനിവരങ്ങകളഭാ  ലവളനിലപടുത്തഭാലത  അധനികൃതലര  അറനിയനിക്കുന്നതനിനച്ച്  പരഭാതനിലപടനികേള
സഭാപനിചനിട്ടുണച്ച്. ലഹരനിലക്കതനിലര വനിദലഭാര്ത്ഥനികേള, യുവജനങ്ങള, ലപഭാതുജനങ്ങള
എന്നനിവലര  കബഭാധവല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  കവണനി  ശക്തമഭായ  പ്രചേഭാരണ  പരനിപഭാടനികേള
നടത്തനി  വരുന.  ലഹരനിലക്കതനിലര  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനച്ച്  2542  സ്കൂള/കകേഭാകളജച്ച്
ലഹരനിവനിരുദ  ക്ലബ്ബുകേള  രൂപതീകേരനിചച്ച്  പ്രവര്ത്തനിച്ചു  വരുനണച്ച്.  കൂടഭാലത  സ്കൂള
പരനിസരങ്ങളനില്  നനിരന്തെരമഭായ  പകടഭാളനിലാംഗുലാം  ലറയനിഡുകേളുലാം  ലഹരനിലക്കതനിലര  നടത്തനി
വരുനണച്ച്. ഇക്കഭാരലത്തനില് വകുപച്ച് നനിതഭാന്തെ ജഭാഗത പുലര്ത്തുനണച്ച്.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 383

(ഡനി)  മദലത്തനിനുലാം  മയക്കുമരുന്നനിനുലാം  എതനിലരയുള്ള  കബഭാധവല്ക്കരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടത്തുന്നതനിനച്ച്  കകേരള  സലാംസഭാന  ലഹരനിവര്ജ്ജന
മനിഷന "വനിമുക്തനി"  എന്ന പദതനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  അബ്കേഭാരനി നനിയമലാം,  കകേഭാട്പ
ആക്ടച്ച്,  എന.ഡനി.പനി.എസച്ച്.  ആക്ടച്ച്,  എലാം.&റനി.പനി.  ആക്ടച്ച്  &  റൂളസലാം  പ്രകേഭാരലാം
മദലത്തനിനുലാം  മയക്കുമരുന്നനിനുലമതനിലര  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനണച്ച്.  വര്ദനിച്ചു
വരുന്ന  മയക്കുമരുന്നച്ച്  ഉപകയഭാഗത്തനിലനതനിലര  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  കകേന്ദ്ര
നനിയമമഭായ  എന.ഡനി.പനി.എസച്ച്.  ആക്ടനില്  കുറഞ  അളവച്ച്  പുനര്  നനിര്ണയനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേളക്കഭായനി ശനിപഭാര്ശ ലചേയനിട്ടുണച്ച്.

മദലലാം-മയക്കുമരുന്നച്ച് കകേസ്സുകേള

282 (1051) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസച്ച് :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ലതഭാഴെനിലുലാം എവക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മദലലാം-മയക്കുമരുന്നച്ച്  കകേസ്സുകേള വകേകേഭാരലലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്  എവക്സൈസച്ച്
വകുപനില്  വക്രലാംബഭാഞച്ച്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ഉകദ്ദേശമുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  പുതനിയതഭായനി  രൂപതീകേരനിച  12  തഭാലൂക്കുകേളനില് എവക്സൈസച്ച്  സര്ക്കനിള
ഇനലസക്ടര് തസനികേകേള രൂപതീകേരനിക്കുവഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എവക്സൈസച്ച് വക്രലാംബഭാഞച്ച് രൂപതീകേരണകത്തഭാലടഭാപലാം എവക്സൈസച്ച് ഗഭാര്ഡുകേളുലട
എണലാം  കൂടനി  വര്ദനിപനിചഭാല്  മഭാത്രകമ  എവക്സൈസച്ച്  സലാംബനനിച  കുറകൃതലങ്ങള
ഫലപ്രദമഭായനി തടയഭാന കേഴെനിയൂ എന്നതനിനഭാല് അതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിച്ചു വരുന.

കദശതീയ-സലാംസഭാന പഭാതകയഭാരങ്ങളനിലല മദല വനില്പന

283 (1052) ശതീ  .   വനി  .   എസച്ച്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .   എല്കദഭാസച്ച് കുന്നപനിള്ളനി :
ശതീ  .    അനൂപച്ച്  കജക്കബച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ലതഭാഴെനിലുലാം എവക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കദശതീയ, സലാംസഭാന പഭാതകയഭാരങ്ങളനില് നനിനലാം 500 മതീറര് ദൂരപരനിധനിയനില് മദല
വനിലന  പഭാടനിലലന്ന  സപ്രതീലാംകകേഭാടതനി  വനിധനിയുലട  പശ്ചഭാത്തലത്തനില്  നനിലവനിലുള്ള
എത്ര ബനിയർ/വവന പഭാര്ലറുകേള അടച്ചുപൂകടണനി വരുലമന്നച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ബനിയറുലാം,  വവനുലാം  മദലമല  എന്നഭനിപ്രഭായലാം  സര്ക്കഭാരനിനുകണഭാ;  ഉലണങനില്

നനിലവനിലുള്ള ബനിയർ, വവന പഭാര്ലറുകേള നനിലനനിര്ത്തുവഭാന ഉകദ്ദേശമുകണഭാ;

(സനി)  ഇക്കഭാരലലാം  സലാംബനനിച നനിയമവകുപനിലന്റെ ഉപകദശലാം  കതടനിയനിട്ടുകണഭാ;

എങനില് നനിയമവകുപച്ച് നല്കേനിയ ഉപകദശത്തനിലന്റെ പകേര്പച്ച് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  സലാംസഭാന-കദശതീയ  പഭാതകയഭാരങ്ങളനിലല  മദലവനില്പന  നനികരഭാധനിച്ചു

ലകേഭാണ്ടുള്ള ബഹു. സപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയുലട ഉത്തരവനിലന്റെ പരനിധനിയനില് ബനിയര്, ലലവന

പഭാര്ലറുകേളുലാം  ഉളലപടുകമഭാ  എന്നതച്ച്  സലാംബനനിചച്ച്  സര്ക്കഭാര്,  അഡസകക്കറച്ച്  ജനറലനിലന്റെ/

അകറഭാര്ണനി ജനറലനിലന്റെ നനിയകമഭാപകദശലാം കതടനിയനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  അതച്ച് ലഭലമഭാകുന്ന മുറയച്ച്

മഭാത്രകമ സര്ക്കഭാരനിനച്ച്  ഈ വനിഷയങ്ങളനില് തതീരുമഭാനലമടുക്കഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള.

ബനിയറുലാം ലലവനുലാം മദലത്തനിലന്റെ നനിര്വചേനത്തനില് ലപടുന്നവയഭാണച്ച്.

(സനി)  കതടനിയനിട്ടുണച്ച്.  പകേര്പച്ച്  കമല്  നനിയകമഭാപകദശലാം  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയച്ച്

ലഭലമഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്.

കദശതീയ-സലാംസഭാന പഭാതകയഭാരങ്ങളനിലല മദല വനില്പന കകേന്ദ്രങ്ങള

284 (1053) ശതീ  .    കജഭാര്ജച്ച് എലാം  .    കതഭാമസച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ലതഭാഴെനിലുലാം എവക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സപ്രതീലാംകകേഭാടതനി  നനിര്കദ്ദേശലത്ത  തുടര്ന്നച്ച്  കദശതീയ,  സലാംസഭാന

പഭാതകയഭാരങ്ങളനില് നനിന്നച്ച് എത്ര മദല വനിലന കകേന്ദ്രങ്ങള മഭാറനി സഭാപനിചനിട്ടുലണന്നച്ച്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ജനങ്ങളക്കച്ച് ബുദനിമുട്ടുലാം പ്രതനികഷധവമുള്ള സലങ്ങളനികലയച്ച് മദലശഭാലകേള മഭാറനി

സഭാപനിക്കുന്നതനില് നനിന്നച്ച് പനിനമഭാറുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള സലാംസഭാന ബനിവകറജസച്ച് കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  20-ഉലാം കേണ്സപ്യൂമര്

ലഫഡനിലന്റെ 1-ഉലാം വനികദശ മദല ചേനിലറ വനില്പനശഭാലകേള മഭാറനി സഭാപനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  അബ്കേഭാരനി  ആക്ടനികലയുലാം  ബനലപട  മറച്ച്  നനിയമങ്ങളനികലയുലാം  ബഹു.

സപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയുലട  ഉത്തരവനികലയുലാം  വലവസകേളക്കച്ച്  അനുസൃതമഭായനിടച്ച്  മഭാത്രമഭാണച്ച്

വനികദശ മദല ചേനിലറ വനില്പനശഭാലകേള മഭാറനിസഭാപനിക്കുന്നതച്ച്.
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കദശതീയ-സലാംസഭാന പഭാതകയഭാരങ്ങളനിലല മദല വനില്പനശഭാലകേള
നനികരഭാധനിക്കഭാന നടപടനി

285 (1054) ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ലതഭാഴെനിലുലാം എവക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദശതീയ,  സലാംസഭാന പഭാതകയഭാരങ്ങളനിലല മദല വനില്പനശഭാലകേള നനികരഭാധനിച്ചു
ലകേഭാണ്ടുള്ള ബഹു. സപ്രതീലാംകകേഭാടതനി ഉത്തരവച്ച് ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് ഈ ഉത്തരവച്ച്
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ എന്തെച്ച് നടപടനിയഭാണച്ച് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കദശതീയ,  സലാംസഭാന  പഭാതകയഭാരങ്ങളനിലല  മദലത്തനിലന്റെയുലാം  മദലശഭാലകേളുലടയുലാം
പരസലങ്ങള  നതീക്കലാം  ലചേയ്യുന്നതച്ച്  സലാംബനനിചച്ച്  എലന്തെങനിലുലാം  ഉത്തരവച്ച്  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് ഉത്തരവച്ച്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  സസതീകേരനിച നടപടനികേള എലന്തെഭാലക്കയഭാലണന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഉത്തരവനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  കദശതീയ-സലാംസഭാന
പഭാതകേളുലട  500  മതീറര് പരനിധനിക്കകേത്തുള്ള എലഭാ വനികദശ മദല ചേനിലറ വനില്പനശഭാലകേളുലാം
മഭാറനി  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു  വരുന.  നനിലവനില്  ബനിവകറജസച്ച്
കകേഭാര്പകറഷലന്റെ 20 കഷഭാപ്പുകേള മഭാറനി സഭാപനിച്ചു കേഴെനിഞ്ഞു.

(ബനി)  ബഹു.  സപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയുലട  15-12-2016-ലല സനി.എ. 12164-12166/
2016  നമ്പര് ഉത്തരവനില് കദശതീയ/സലാംസഭാന പഭാതകയഭാരങ്ങളനിലല മദലത്തനിലന്റെയുലാം
മദലശഭാലകേളുലടയുലാം  പരസലങ്ങള  നതീക്കലാം  ലചേയണലമനലാം  ഉത്തരവനിടനിട്ടുണച്ച്.  അതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  ഇത്തരത്തനിലുള്ള  പരസലങ്ങള  നതീക്കലാം  ലചേയഭാന  എലലക്സൈസച്ച്
കേമ്മേതീഷണര്ക്കുലാം ബനിവകറജസച്ച്  കകേഭാര്പകറഷന  മഭാകനജനിലാംഗച്ച്  ഡയറക്ടര്ക്കുലാം
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

കദശതീയ/സലാംസഭാന പഭാതകയഭാരത്തുനനിന്നച്ച് മഭാറനി സഭാപനിച മദല കഷഭാപ്പുകേള

286 (1055) ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .   ലകേ  .   എസച്ച്  .   ശബരതീനഭാഥന :
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .    അനൂപച്ച്  കജക്കബച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ലതഭാഴെനിലുലാം എവക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സപ്രതീലാംകകേഭാടതനി വനിധനിയുലട അടനിസഭാനത്തനില് സലാംസഭാനത്തച്ച് ഇതുവലര
എത്ര മദല  കഷഭാപ്പുകേള  കദശതീയ/സലാംസഭാന  പഭാതകയഭാരത്തു  നനിന്നച്ച്  മഭാറനി  സഭാപനിച്ചുലവന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മഭാറനി  സഭാപനിച പല മദല വനിലനശഭാലകേളുലാം ജനവഭാസകമഖലകേളനിലുലാം,
798/2019
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സ്കൂളുകേളക്കുലാം, ആരഭാധനലഭായങ്ങളക്കുലാം സമതീപവമഭാലണന്ന പരഭാതനി ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  സപ്രതീലാംകകേഭാടതനി  വനിധനിയനില്  ഇളവകതടനിയുലാം  വലക്തത  ആവശലലപട്ടുലാം
ഹര്ജനി  സമര്പനിചകശഷലാം  ഉടനതലന്ന  അതു  പനിനവലനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇതനിനുള്ള
സഭാഹചേരലലാം എന്തെഭായനിരുനലവന്നച്ച് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയുലട  ഉത്തരവനിലന്റെ പരനിധനിയനില് നനിന്നച്ച്  പഞനക്ഷത്ര
കഹഭാടലുകേള,  ബനിയര്/വവന പഭാര്ലറുകേള,  കേള്ളുഷഭാപ്പുകേള എന്നനിവലയ ഒഴെനിവഭാക്കണലമന്നച്ച്
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ആവശലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  മദലശഭാലകേള  മഭാറനി  സഭാപനിചതനിലനതനിലര  രൂപലപടുന്ന  ജനകരഭാഷലാം
പരനിഗണനിചച്ച്,  മദല  വനിലന  കകേന്ദ്രങ്ങള  ജനവഭാസകകേന്ദ്രങ്ങളനികലക്കച്ച്  മഭാറഭാലത,
അടച്ചുപൂട്ടുവഭാനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സപ്രതീലാംകകേഭാടതനി  വനിധനിയുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  കദശതീയ/സലാംസഭാന
പഭാതകയഭാരത്തച്ച്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുലകേഭാണനിരുന്ന  ബനിവകറജസച്ച്  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  20-ഉലാം
കേണ്സപ്യൂമര്ലഫഡനിലന്റെ  1-ഉലാം വനികദശ മദല ചേനിലറ വനില്പനശഭാലകേള നഭാളനിതുവലര
മഭാറനിസഭാപനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി) സപ്രതീലാംകകേഭാടതനി അനുശഭാസനിക്കുന്ന 500 മതീറര് ദൂരപരനിധനിയുലാം എലലക്സൈസച്ച്
നനിയമത്തനിലലയുലാം  ചേടങ്ങളനിലലയുലാം  വലവസകേളുലാം  പഭാലനിച്ചുതലന്നയഭാണച്ച്  എലഭാ
വനികദശ മദല ചേനിലറ വനില്പനശഭാലകേളുലാം മഭാറനി സഭാപനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച്. എന്നനിരുന്നഭാലുലാം
ചേനില സലങ്ങളനില് പരഭാതനി ഉയര്ന്നനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  അനുവദനിക്കുന്ന  FL  ലലലസനസകേളനില്  ഏലതഭാലക്ക
വനിഭഭാഗലാം ലലലസനസകേള സപ്രതീലാംകകേഭാടതനി വനിധനിയുലട പരനിധനിയനില് ഉളലപടുലാം എന്ന
കേഭാരലത്തനില്  അഡസകക്കറച്ച്  ജനറലനിലന്റെ  അഭനിപ്രഭായലാം  ആരഭാഞനിരുന.  തുടര്ന്നച്ച്
അഡസകക്കറച്ച്  ജനറലനിലന്റെ  നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം  വലക്തത  ആവശലലപടച്ച്  സഭാനഡനിലാംഗച്ച്
കേഇൗണ്സനില്  സപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയനില്  ഹര്ജനി  സമര്പനിക്കുകേയുണഭായനി.  സഭാനഡനിലാംഗച്ച്
കേഇൗണ്സനില്  സസന്തെലാം  നനിലയച്ച്  തയഭാറഭാക്കനി  ഫയല്  ലചേയ  പ്രസസ്തുത  ഹര്ജനിയനില്
സര്ക്കഭാര്  വലക്തത  വരുത്തുവഭാന  ഉകദ്ദേശനിച  FL  ലലലസനസകേളുലട  കേഭാരലലാം
പരഭാമര്ശനിചനിരുന്നനില.  അകതസമയലാം  മദലത്തനിലന്റെ  നനിര്വചേനവമഭായനി  ബനലപട
ആവശലലാം ഹര്ജനിയനില് ഉളലപടുകേയുലാം ലചേയ. ഹര്ജനിയനില് വസ്തുതഭാപരമഭായ പനിശകേച്ച്
സലാംഭവനിചതഭായനി കേലണത്തനിയതനിലന തുടര്ന്നച്ച് ടനി ഹര്ജനി പനിനവലനിക്കുകേയുണഭായനി.

(ഡനി) ഇല.

(ഇ) പരനിഗണനയനിലനില.
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മദലനയലാം

287 (1056) ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞച്ച് :
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   അബ്ദു റബച്ച് :
ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല് റസഭാക്കച്ച് :
ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദച്ച്  .    പനി  . :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ലതഭാഴെനിലുലാം എവക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിലവനിലല  സര്ക്കഭാര്  മദലനയലാം  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദവനിവരലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മദല  ഉപകയഭാഗലാം  വലഭാപകേമഭായ  അപകേടങ്ങളക്കുലാം  അക്രമത്തനിനുലാം
സഭാമൂഹലതനിന്മകേളക്കുലാം  കേഭാരണമഭാകുനലവനലാം  മദലപഭാനലാം  മഇൗലനികേ  അവകേഭാശമലലനമുള്ള
കകേഭാടതനിയുലട നനിരതീക്ഷണങ്ങള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഭൂരനിപക്ഷലാം ജനങ്ങളുലാം മദലലാം വലഭാപകേമഭാവന്നതനില് ആശങഭാകുലരഭാലണന്ന വസ്തുത
കൂടനി പരനിഗണനിചച്ച് മദലനനികരഭാധന പ്രവര്ത്തനങ്ങള ശക്തമഭായനി നടപഭാക്കഭാന നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല. മദലനയലാം രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  മദലവര്ജ്ജനത്തനിലൂന്നനിയുള്ള  മദലനയമഭാണച്ച്  ഈ  സര്ക്കഭാരനികന്റെതച്ച്.
മദലത്തനിലന്റെ  വനിപണനലാം  വര്ദനിപനിക്കഭാകനഭാ  മദലപഭാനശതീലലത്ത  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കഭാകനഭാ
സര്ക്കഭാര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നനില.  സലാംസഭാനത്തച്ച്  മദല,  മയക്കുമരുന്നച്ച്  വലഭാപനത്തനിലനതനിലര
എലലക്സൈസച്ച്  വകുപച്ച്  ശക്തമഭായ  എനകഫഭാഴച്ച്ലമന്റെച്ച്  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  വലഭാപകേമഭായ
കബഭാധവല്ക്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  നടത്തനി  വരുന.  മദല,  ലഹരനി  വസ്തുക്കളമൂലമുള്ള
ആകരഭാഗലപ്രശ്നങ്ങലള സലാംബനനിചച്ച് ലപഭാതുജനങ്ങളനില്, പ്രകതലകേനിചച്ച് യുവജനങ്ങളക്കനിടയനില്
കബഭാധവല്ക്കരണലാം  നടത്തുന്നതനിനു  വമ്പനിച  കബഭാധവല്ക്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണച്ച്
സലാംസഭാന  തലത്തനില്  എലലക്സൈസച്ച്  വകുപച്ച്  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന്നതച്ച്.  സ്റ്റുഡന്റെച്ച്സച്ച്
കപഭാലതീസച്ച് കകേഡറച്ച്, സ്കൂള/ കകേഭാകളജച്ച് ലഹരനി വനിരുദ ക്ലബ്ബുകേള, എന.എസച്ച്.എസച്ച്.,
കുടുലാംബശതീ, സലാംസഭാന ലലലബറനി കേഇൗണ്സനില്, മദലവര്ജ്ജന സമനിതനികേളടക്കമുള്ള
സന്നദ സലാംഘടനകേള, വനിദലഭാര്ത്ഥതീ- യുവജന-മഹനിളഭാ സലാംഘടനകേള എന്നനിവരുലട
പങഭാളനിത്തകത്തഭാടുകൂടനി  ലഹരനി  വനിമുക്ത കകേരളലാം  എന്ന ലക്ഷലലാം സഭാക്ഷഭാത്കേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്
കകേരള  സലാംസഭാന ലഹരനി  വര്ജ്ജന മനിഷന   “വനിമുക്തനി”  എന്ന ബൃഹത്തഭായ
പദതനിയച്ച്  6-10-2016-ലല ജനി.ഒ.  (എലാംഎസച്ച്.)  നമ്പര്  94/2016/നനി.വ.  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവച്ച്  പ്രകേഭാരലാം മഭാര്ഗ്ഗകരഖ രൂപതീകേരനിചച്ച് ഉത്തരവഭായനിട്ടുള്ളതഭാണച്ച്.  യുവജനങ്ങകളയുലാം
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേകളയുലാം  ലഹരനി  ഉപകയഭാഗത്തനിലന്റെ  ദൂഷലവശങ്ങള  കബഭാധലലപടുത്തനി
വലഭാപകേമഭായ  കബഭാധവല്ക്കരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സലാംഘടനിപനിക്കുകേ എനള്ളതഭാണച്ച്
കകേരള സലാംസഭാന ലഹരനി വര്ജ്ജന മനിഷലന്റെ പ്രധഭാന ലക്ഷലലാം.
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എലലക്സൈസച്ച് വകുപച്ച് രജനിസര് ലചേയ കകേസകേളുലട എണലാം

288 (1057) ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ലതഭാഴെനിലുലാം എവക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2016 ജനുവരനി മുതല് നവലാംബര് വലര എവക്സൈസച്ച് വകുപച്ച് രജനിസര് ലചേയ
കകേസകേളുലട എണലാം എത്ര;

(ബനി)  അതനില്  COTPA  പ്രകേഭാരലാം  എടുത്ത  കകേസകേളുലട  എണലമത്ര;
ശതമഭാനലാം എത്ര;

(സനി)  അബ്കേഭാരനി  നനിയമമനുസരനിചച്ച്  എടുത്ത  കകേസകേളുലട  എണലമത്ര;
ശതമഭാനലാം എത്ര;

(ഡനി)  മയക്കുമരുന്നച്ച്  നനികരഭാധന  നനിയമമനുസരനിചച്ച്  എടുത്ത  കകേസകേളുലട
എണലമത്ര; ശതമഭാനലാം എത്ര?

ഉത്തരലാം

(എ) 61310 കകേസകേള രജനിസര് ലചേയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  37258  COTPA  കകേസകേള  രജനിസര്  ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  ആയതച്ച്  ആലകേ
കകേസകേളുലട 60.77 ശതമഭാനമഭാണച്ച്.

(സനി)  2016  ജനുവരനി  മുതല്  നവലാംബര്  വലര  എലലക്സൈസച്ച്  വകുപച്ച്  21486
കകേസകേള  അബ്കേഭാരനി  നനിയമ  പ്രകേഭാരലാം  രജനിസര്  ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  ആയതച്ച്  ആലകേ
കകേസകേളുലട 35.04 ശതമഭാനമഭാണച്ച്.

(ഡനി)  2016  ജനുവരനി  മുതല്  നവലാംബര്  വലര  എലലക്സൈസച്ച്  വകുപച്ച്  2566
കകേസകേള  എന.ഡനി.പനി.എസച്ച്.  നനിയമ  പ്രകേഭാരലാം  രജനിസര്  ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  ആയതച്ച്
ആലകേ കകേസകേളുലട 4.19 ശതമഭാനമഭാണച്ച്.

എലലക്സൈസച്ച് വകുപച്ച് പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനച്ച് കേര്മ്മേ പദതനി

289 (1058) ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ലതഭാഴെനിലുലാം എവക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എവക്സൈസച്ച്  വകുപച്ച്  ആധുനനികേ  കേഭാലഘടത്തനിനുതകുന്ന  രതീതനിയനില്
പരനിഷ്ക്കരനിക്കുന്നതനിനച്ച് എലന്തെങനിലുലാം കേര്മ്മേപദതനി നനിലവനിലുകണഭാലയന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എവക്സൈസച്ച് വകുപനില് നനിലവനില് ഇനലസക്ടര്,  പ്രനിവന്റെതീവച്ച്  ഓഫതീസര്,
ഗഭാര്ഡച്ച് എന്നനിവരുലട എത്ര ഒഴെനിവകേളുലണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  ഒഴെനിവകേള  നനികേത്തഭാന  പനി.എസച്ച്.സനി.  റഭാങച്ച്  ലനിസച്ച്
നനിലവനിലുകണഭാലയന വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ) കേര്മ്മേ പദതനി നനിലവനിലുണച്ച്.

1. സലാംസഭാനലത്ത  കകേഭാകളജകേളനിലല  മയക്കുമരുന്നച്ച്  വനിരുദ  ക്ലബ്ബുകേള,
എന.എസച്ച്.എസച്ച്.,  കുടുലാംബശതീ  തുടങ്ങനിയ  എന.ജനി.ഒ.-കേലള
ഉളലപടുത്തനി മദല ഉപകഭഭാഗലാം കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം മയക്കുമരുന്നച്ച് വനിരുദ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിനുലാം ലഹരനിവര്ജ്ജന മനിഷന
"വനിമുക്തനി” രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

2. അടപഭാടനിയനിലുലാം വയനഭാടനിലുലാം നനിലവനിലുള്ള ജനലലമത്രനി എലലക്സൈസച്ച്
സസഭാഡുകേളക്കച്ച്  പുറകമ  നനിലമ്പൂരുലാം  കദവനികുളത്തുലാം  ഓകരഭാ  ജനലലമത്രനി
എലലക്സൈസച്ച്  ഓഫതീസകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം  പരനികശഭാധനി
ക്കുന്നതഭാണച്ച്.  എലഭാ  ജനിലഭാ  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം  ഡതീ-അഡനിക്ഷന
കകേന്ദ്രങ്ങള തുടങ്ങുന്നതനിനുലാം സഭാനര് ഉളലപലട ആധുനനികേ ഉപകേര
ണങ്ങള  സഭാപനിചച്ച്  സലാംസഭാന  എലലക്സൈസച്ച്  ലചേക്കച്ച്കപഭാസ്റ്റുകേള
നവതീകേരനിക്കുവഭാനുലാം  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.  തൃശ്ശൂരനിലല  എലലക്സൈസച്ച്
അക്കഭാദമനി  കദശതീയ  നനിലവഭാരത്തനികലയച്ച്  ഉയര്ത്തുകേ,  ലറയനിഞച്ച്/
സര്ക്കനിള  ഓഫതീസകേളക്കച്ച്  പുതനിയ  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന
പ്രവര്ത്തനലാം  തസരനിതലപടുത്തുകേ,  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  എലലക്സൈസച്ച്
ടവറുകേള  സഭാപനിക്കുകേ,  എലലക്സൈസച്ച്  ലലക്രലാം  ലറകക്കഭാര്ഡച്ച്  ബപ്യൂകറഭായുലട
ഉപകയഭാഗത്തനിനച്ച് ഒരു ലവബച്ച്-ലബയനിസ്ഡച്ച് ആപനികക്കഷന കസഭാഫച്ച് ലവയര്
നനിര്മ്മേനിക്കുകേ,  ഫതീല്ഡച്ച് ഓഫതീസകേളുലട ഉപകയഭാഗത്തനിനച്ച് കൂടുതല്
കേമ്പപ്യൂടറുകേളുലാം  യു.പനി.എസച്ച്.കേളുലാം  വഭാങ്ങുകേ  എന്നതീ  കേഭാരലങ്ങള
സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചു വരുന.

(ബനി) എലലക്സൈസച്ച് ഇനലസക്ടര് - 6

പ്രനിവന്റെതീവച്ച് ഓഫതീസര് - 38

(എന.ലജ.ഡനി. ഒഴെനിവകേള)

സനിവനില് എലലക്സൈസച്ച് ഓഫതീസര് - 46

(സനി) എലലക്സൈസച്ച് ഇനലസക്ടര്, സനിവനില് എലലക്സൈസച്ച് ഓഫതീസര് തസനികേകേളനില്
റഭാങച്ച്  ലനിസച്ച്  നനിലവനിലുണച്ച്.  പ്രനിവന്റെതീവച്ച്  ഓഫതീസര്  തസനികേയനില്  റഭാങച്ച്  ലനിസച്ച്
നനിലവനിലനില.
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എലലക്സൈസച്ച് വകുപനിനച്ച് ഓഫതീസച്ച്

290 (1059) ശതീ  .    എന  .   എ  .    ലനലനിക്കുന്നച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ലതഭാഴെനിലുലാം എവക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനിലയനിലല  പുലനിക്കുന്നനില്  ഓഫതീസച്ച്  പണനിയുവഭാന

എവക്സൈസച്ച് വകുപനിനച്ച് സലമുകണഭാ;

(ബനി) എങനില് എത്ര ഏക്കര് സലമഭാണുളളതച്ച്;

(സനി) ഈ സലത്തച്ച് ഓഫതീസച്ച് നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന ആകലഭാചേനയുകണഭാ;

(ഡനി) എങനില് ഏതച്ച് തരത്തനിലുളള ഓഫതീസച്ച് ആണച്ച് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതച്ച്;

(ഇ)  ഇതനിനച്ച്  കവണനിയുളള എസനികമറച്ച്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് എത്ര

രൂപയുലട എസനികമറഭാണച്ച് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുളളതച്ച്;

(എഫച്ച്)  ഇതനിനച്ച്  കവണനിയുളള  ഭരണഭാനുമതനിയുലാം  സഭാകങതനികേഭാനുമതനിയുലാം

എകപഭാള ലഭലമഭാകുലാം എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.

(ബനി) 50 ലസന്റെച്ച് (0.5 ഏക്കര്).

(സനി) ഉണച്ച്.

(ഡനി) എലലക്സൈസച്ച് കകേഭാലാംപക്സൈച്ച്.

(ഇ) എലലക്സൈസച്ച് കകേഭാലാംപക്സൈച്ച് നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന പഭാന തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതുലാം 255

ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  എസനികമറച്ച്  സര്ക്കഭാരനികലയച്ച്  സമര്പനിചനിട്ടുള്ളതുലാം  പുതനിയ  DSR

പ്രകേഭാരലാം  പുതുക്കനിയ  എസനികമറച്ച്  തയഭാറഭാക്കഭാന  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ലപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്

(ലകേടനിട വനിഭഭാഗലാം) എക്സൈനികേപ്യൂടതീവച്ച് എഞനിനതീയര്ക്കച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുമുണച്ച്.

(എഫച്ച്)  പുതുക്കനിയ  എസനികമറനിനകമല്  ലപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  (ലകേടനിട  വനിഭഭാഗലാം)

എക്സൈനികേപ്യൂടതീവച്ച്  എഞനിനതീയറുലട  റനികപഭാര്ടച്ച്  ലഭലമഭാകുന്ന  മുറയച്ച്  ഭരണഭാനുമതനിയുലാം

സഭാകങതനികേഭാനുമതനിയുലാം നല്കുന്നതഭാണച്ച്.
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വനിമുക്തനി പദതനി

291 (1060) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫച്ച് :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസച്ച് :
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :
ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേഭാശച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ലതഭാഴെനിലുലാം എവക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളലത്ത  ലഹരനിവനിമുക്തമഭാക്കുവഭാന  രൂപലാം  നല്കേനിയ  വനിമുക്തനി
പദതനിയുലട ഉകദ്ദേശലക്ഷലങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എത്രകകേഭാടനി  രൂപയഭാണച്ച്  ഈ  പദതനിയച്ച്  നതീക്കനിവചനിട്ടുള്ളലതനലാം
ഇതനിനകേലാം എന്തെച്ച് തുകേ ലചേലവഴെനിച്ചുലവനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) വനിമുക്തനി പദതനിയച്ച് പ്രകതലകേ ഓഫതീസച്ച് അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങനില്
ഇക്കഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  മയക്കുമരുന്നനിലന്റെയുലാം  മദലത്തനിലന്റെയുലാം  ഉപകയഭാഗലാം  കൂടനി  വരുന്നതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്,  വനിമുക്തനി  പദതനി  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുവഭാന  കവണ
നടപടനി വകേലക്കഭാള്ളുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ദനിനലാംപ്രതനി വര്ദനിച്ചു വരുന്ന മദല-  മയക്കുമരുന വലഭാപനലത്ത നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം
ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം  മദലവര്ജ്ജനത്തനിനച്ച്  ഊന്നല്  നല്കേനി  മയക്കു  മരുനകേളുലട  ഉപകഭഭാഗലാം
പൂര്ണമഭായുലാം ഇലഭാതഭാക്കുവഭാനുലാം ലക്ഷലമനിടഭാണച്ച് കകേരള സലാംസഭാന ലഹരനി വര്ജ്ജന
മനിഷന - “വനിമുക്തനി” രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്. യുവജനങ്ങലളയുലാം വനിദലഭാര്ത്ഥനികേലളയുലാം
ലഹരനി ഉപകയഭാഗത്തനിലന്റെ ദൂഷലവശങ്ങള കബഭാധലലപടുത്തനി വലഭാപകേമഭായ കബഭാധവല്ക്കരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സലാംഘടനിപനിക്കുകേലയന്നതഭാണച്ച്  കകേരള  സലാംസഭാന  ലഹരനി  വര്ജ്ജന
മനിഷലന്റെ ലക്ഷലലാം.

(ബനി)  നനിലവനില്  ഈ  പദതനിയച്ച്  7,28,95,000  രൂപ  അനുവദനിച്ചു  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
10-11-2016-ലല  (ജനി.ഒ.  (എലാം.എസച്ച്.)  99/2016/നനി.വ.)  ആയതനില്  നനിനലാം
5,09,55,000 രൂപ ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  ഇല.  എലലക്സൈസച്ച്  വകുപനിലന്റെ  കബഭാധവല്ക്കരണ  വനിഭഭാഗത്തനിലല
ഉകദലഭാഗസലരയുലാം, സലാംവനിധഭാനങ്ങളുമുപകയഭാഗനിചഭാണച്ച് വനിമുക്തനി മനിഷന പ്രവര്ത്തനിച്ചു
വരുന്നതച്ച്. വനിമുക്തനി മനിഷനച്ച് ഓഫതീസച്ച് ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനുലാം തസനികേ നനിശ്ചയനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള
നനിര്കദ്ദേശലാം പരനികശഭാധനിച്ചു വരുന.
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(ഡനി) “വനിമുക്തനി”  പദതനി കേഭാരലക്ഷമമഭായഭാണച്ച്  സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കനി വരുന്നതച്ച്.
സമൂഹത്തനിലല  എലഭാ  വനിഭഭാഗലാം  ജനങ്ങളുകടയുലാം  സഹകേരണകത്തഭാലട  "വനിമുക്തനിയുലട
പ്രവര്ത്തനങ്ങള കൂടുതല് വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരനികേയഭാണച്ച്.

എലലക്സൈസച്ച് വകുപച്ച് കേലണത്തനിയ അനധനികൃത സനിരനിറച്ച്

292 (1061) ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ലതഭാഴെനിലുലാം എവക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2015 ഏപ്രനില് മുതല് ഡനിസലാംബര് വലരയുള്ള കേഭാലയളവനില് എലലക്സൈസച്ച്
വകുപച്ച് സലാംസഭാനത്തച്ച് ആലകേ കേലണത്തനിയ അനധനികൃത സനിരനിറനിലന്റെ അളലവത്ര;

(ബനി) 2016 ഏപ്രനില് മുതല് ഡനിസലാംബര് വലരയുള്ള കേഭാലയളവനില് എലലക്സൈസച്ച്
വകുപച്ച് കേലണത്തനിയ അനധനികൃത സനിരനിറനിലന്റെ അളലവത്ര;

(സനി) 2016 ലസപ്റലാംബര് 1 മുതല് 2017 ജനുവരനി 31 വലര എലലക്സൈസച്ച് വകുപച്ച്
കേലണത്തനിയ അനധനികൃത സനിരനിറനിലന്റെ അളലവത്ര എന ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2015  ഏപ്രനില് മുതല് ഡനിസലാംബര് വലരയുള്ള കേഭാലയളവനില് എലലക്സൈച്ച്
വകുപച്ച് 17952.65 ലനിറര് അനധനികൃത സനിരനിറച്ച് കേലണടുത്തനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി) 2016 ഏപ്രനില് മുതല് ഡനിസലാംബര് വലരയുള്ള കേഭാലയളവനില് എലലക്സൈസച്ച്
വകുപച്ച് 2713.5 ലനിറര് അനധനികൃത സനിരനിറച്ച് കേലണടുത്തനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  2016  ലസപ്റലാംബര്  1  മുതല്  2017  ജനുവരനി  31  വലരയുള്ള  കേഭാലയളവനില്
എലലക്സൈസച്ച് വകുപച്ച് 44.7 ലനിറര് അനധനികൃത സനിരനിറച്ച് കേലണത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

കഹഭാടല് ക്രഇൗണ് പഭാസയച്ച് നല്കേനിയ ബഭാര് ലലലസനസച്ച്  റദ്ദേഭാക്കഭാന നടപടനി

293 (1062) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ലതഭാഴെനിലുലാം എവക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഡയറക്ടര്,  വനിജനിലനസച്ച്  &  ആന്റെനി  കേറപ്ഷന  ബപ്യൂകറഭാ,  തനിരുവനന്തെപുരത്തു
നനിനലാം വനിവരഭാവകേഭാശ നനിയമപ്രകേഭാരലാം നല്കേനിയ കേത്തച്ച് നമ്പര് Q5-40706/2016 dt,
28-12-2016  പ്രകേഭാരമുള്ള മറുപടനിയനിൽ  സൂചേനിപനിചനിരനിക്കുന്ന പ്രകേഭാരലാം എറണഭാകുളലാം,
മരടനിലുള്ള  കഹഭാടല്  ക്രഇൗണ്  പഭാസയച്ച്  നല്കേനിയ  ബഭാര്  വലസനസച്ച്
റദ്ദേഭാക്കണലമനള്ള  ശനിപഭാര്ശയനില്  സർക്കഭാർ  എന്തെച്ച്  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചു  എന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  വളലര പ്രകേടമഭായുലാം നനിയമവനിരുദമഭായുലാം നല്കേനിയതഭാണച്ച് ക്രഇൗണ്പഭാസ
കഹഭാടലനിലന്റെ  ബഭാര്  വലസനസച്ച്  എന്നച്ച്  അകനസഷണങ്ങളനില്  കബഭാദലലപടനിട്ടുലാം
നഭാളനിതുവലരയഭായനി  ഈ  കഹഭാടലനിലന്റെ  ബഭാര്  വലസനസച്ച്  റദ്ദു  ലചേയഭാത്തതനിലന്റെ
കേഭാരണലാം എലന്തെന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസസ്തുത  കഹഭാടലനികനഭാടച്ച്  കചേര്ന്നച്ച്  ഏലതങനിലുലാം  കക്ഷത്രലാം  സനിതനി
ലചേയ്യുനകണഭാ;

(ഡനി)  കക്ഷത്രവലാം  ഈ  കഹഭാടലുമഭായനിട്ടുള്ള  ദൂരപരനിധനി  എത്രലയന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനിജനിലനസച്ച്  വകുപനിലന്റെ  QV-1/16  നമ്പര്  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
എലലക്സൈസച്ച് വകുപനില് നനിയമ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുനണച്ച്.

(ബനി)  നനിയമപരമഭായനി  ലലലസനസച്ച്  റദ്ദേഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  കേഭാരണലാം  കേഭാണനിക്കല്
കനഭാടതീസച്ച്  ലലലസനസനിയച്ച്  നല്കകേണതുണച്ച്.  ആയതച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  ലലലസനസനിയച്ച്
കേഭാരണലാം കേഭാണനിക്കല് കനഭാടതീസച്ച് നല്കേനി നനിയമ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

(സനി) ഉണച്ച്.

(ഡനി)  കഹഭാടലനിലന്റെ പടനിഞഭാറച്ച് ഭഭാഗത്തുള്ള പ്രധഭാന കഗറനില് നനിനലാം വടക്കച്ച്-
കേനിഴെക്കച്ച് ഭഭാഗത്തച്ച് സനിതനി ലചേയ്യുന്ന ലലദവപുരയല് കക്ഷത്രത്തനിലന്റെ മുനകഗറച്ച്  വലര
350  മതീറര് ദൂരവലാം കഹഭാടലനിലന്റെ വടക്കച്ച് കേനിഴെക്കച്ച് സഭാപനിചനിരനിക്കുന്ന കഗറനില്നനിനലാം
കക്ഷത്രത്തനിലന്റെ മുനഭഭാഗത്തച്ച് സഭാപനിചനിരനിക്കുന്ന കഗറച്ച് വലര 14 മതീറര് ദൂരവമഭാണുള്ളതച്ച്.

എലലക്സൈസച്ച് പരനികശഭാധനഭാ കകേന്ദ്രങ്ങളുലട ആധുനനികേവല്ക്കരണലാം

294 (1063) ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലുണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ലതഭാഴെനിലുലാം എവക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  എലലക്സൈസച്ച്  പരനികശഭാധനഭാ  കകേന്ദ്രങ്ങള  ആധുനനികേ
വല്ക്കരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ ;

(ബനി) ഉലണങനില് ഏലതഭാലക്ക തരത്തനിലുളള മഭാറങ്ങളഭാണച്ച് പരനിഗണനയനിലുളളതച്ച് ;

(സനി)  ഇതച്ച്  വരുമഭാനദഭായകേമഭായ  പരനിഷ്കഭാരമഭായനി  കേഭാണഭാന  സഭാധനിക്കുകമഭാ  ;
ഇതനിനഭായനി എത്ര കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവ വരുലമന്നഭാണച്ച് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതച്ച് ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.
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(ബനി) 7  എലലക്സൈസച്ച് ലചേക്കച്ച്കപഭാസ്റ്റുകേളനില് കേലണയ്നര് കമഭാഡപ്യൂള സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം
25 എലലക്സൈസച്ച് ലചേക്കച്ച് കപഭാസ്റ്റുകേളനില് കസഭാളഭാര് എല്.ഇ.ഡനി. ലലഹമഭാസച്ച് ലഭാമ്പുകേള
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം  മുത്തങ്ങ,  ചേനിന്നഭാര്  എന്നതീ  എലലക്സൈസച്ച്  ലചേക്കച്ച്കപഭാസ്റ്റുകേളനില്
കസഭാളഭാര്  ലലലറനിലാംഗച്ച്  സനിസലാം  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം  14  എലലക്സൈസച്ച്  ലചേക്കച്ച്കപഭാസ്റ്റുകേളനില്
സനി.സനി.ടനി.വനി. സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  പരനികശഭാധനഭാ  കകേന്ദ്രങ്ങള  ആധുനനികേവല്ക്കരനിക്കുന്നതുമൂലലാം  അനധനികൃത
മദലകേടത്തച്ച്/സനിരനിറച്ച് കേടത്തച്ച് എന്നനിവ തടയുവഭാന കേഴെനിയുകേയുലാം അതുമൂലലാം അലാംഗതീകൃത
മദലവനില്പനയനില്നനിനള്ള  വരുമഭാനലാം  വര്ദനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഇടയഭാകുലാം.  സലാംസഭാന
എലലക്സൈസച്ച്  പരനികശഭാധന  കകേന്ദ്രങ്ങള  ആധുനനികേവല്ക്കരനിക്കഭാന  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനില് പഭാന ഫണനില് 139 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതഭാണച്ച്.

ലലഹകവയനിലല മദലഷഭാപ്പുകേള അടച്ചുപൂടല്

295 (1064) ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ലതഭാഴെനിലുലാം എവക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സപ്രതീലാംകകേഭാടതനി വനിധനിയുലട അടനിസഭാനത്തനില് കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് ജനിലയനില്
എത്ര മദലഷഭാപ്പുകേള അടച്ചുപൂകടണനി വരുലമന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) അതനിനുള്ള നടപടനിക്രമങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  ജനിലയനില്  കകേരള  സലാംസഭാന  ബനിവകറജസച്ച്  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ
എട്ടുലാം  കേണ്സപ്യൂമര്ലഫഡനിലന്റെ  രണ്ടുലാം വനികദശമദല  ചേനിലറ  വനില്പനശഭാലകേള  മഭാറനി
സഭാപനികക്കണനി വരുലാം.

(ബനി) ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.

ബനിവകറജസച്ച് കകേഭാര്പകറഷനനിലല ലഹല്പര്, പപ്യൂണ് നനിയമനലാം

296 (1065) ശതീ  .    കമഭാനസച്ച്  കജഭാസഫച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ലതഭാഴെനിലുലാം എവക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ബനിവകറജസച്ച്  കകേഭാര്പകറഷനനില്  ലഹല്പര്,  പപ്യൂണ്  റഭാങച്ച്  ലനിസച്ച്
ഇകപഭാള  നനിലവനിലുകണഭാ;  ഇതനില്  നനിനലാം  എത്ര  കപലര  നനിയമനിച്ചു;  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇകപഭാള  എത്ര  ഒഴെനിവകേള  നനിലവനിലുണച്ച്  ;  ഇവ  പനി.എസച്ച്.സനി-ക്കച്ച്
റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങനിൽ എകന്നക്കച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയ്യുലാം;
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(സനി)  ഈ  തസനികേയനിലല  കനഭാടച്ച്  കജഭായനിനനിലാംഗച്ച്  ഡപ്യൂടനി  (എൻ.ലജ.ഡനി)
ഒഴെനിവകേള  എത്ര;  ഇവ  പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്  ലചേയനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  റഭാങച്ച്  ലനിസച്ച്  നനിലവനിലുണച്ച്.  നഭാളനിതുവലര  257  കപര്ക്കച്ച്  നനിയമനലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി) നനിലവനിലുള്ള 49 ഒഴെനിവകേളുലാം പനി.എസച്ച്.സനി.ക്കച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  നനിലവനിലുണഭായനിരുന്ന  33  എന.ലജ.ഡനി.  ഒഴെനിവകേള പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച്
റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയനിട്ടുണച്ച്.

വഭാമനപുരലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല മദല വനില്പനശഭാലകേളുലട എണലാം

297 (1066) ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ലതഭാഴെനിലുലാം എവക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വഭാമനപുരലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല കേള്ളുഷഭാപ്പുകേളുലടയുലാം വനികദശമദല
വനിലന ശഭാലകേളുലടയുലാം ബനിയര് ആന്റെച്ച് വവന പഭാര്ലറുകേളുലടയുലാം എണലാം എത്രലയന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില്  എത്ര  കേള്ളുഷഭാപ്പുകേള  തുറന  പ്രവര്ത്തനിക്കുനലണന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) എത്ര കേള്ളുഷഭാപ്പുകേള അടചനിടനിരനിക്കുനലവനലാം ആയതച്ച് എന്തുലകേഭാണഭാലണനലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വനികദശ മദലഷഭാപച്ച് (എഫച്ച്.എല്.- 1)- 3 എണലാം

ബനിയര്/ലലവന പഭാര്ലര് - 2 എണലാം

കേള്ളച്ച് ഷഭാപച്ച് - 12 എണലാം  (ഗസറച്ച്  വനിജ്ഞഭാപനലാം
പ്രകേഭാരലാം 12 കേള്ളുഷഭാപ്പുകേള നനിലവനിലുലണങനിലുലാം നനിലവനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നനില.)

(ബനി)  നനിലവനില് കേള്ളച്ച്  ഷഭാപ്പുകേലളഭാനലാം  തലന്ന പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നനില.  ഗസറച്ച്
വനിജ്ഞഭാപന പ്രകേഭാരലാം  12  കേള്ളച്ച് ഷഭാപ്പുകേള ഉലണങനിലുലാം  2011-12  മുതല് ടനി കേള്ളച്ച്
ഷഭാപ്പുകേള വനില്പനയനില് കപഭായനിടനിലഭാത്തതുലാം ലലലസനസച്ച് ലചേയനിടനിലഭാത്തതുമഭാണച്ച്.
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(സനി)  നനിലവനില്  കേള്ളച്ച്  ഷഭാപ്പുകേലളഭാനലാംതലന്ന  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നനില.  വനില്പനയനില്
പനിടനിക്കഭാന  ആരുലാം  തലന്ന  മുകന്നഭാടച്ച്  വരഭാത്തതനിനഭാലുലാം  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള  കേമ്മേനിറനി
രൂപതീകേരനിചച്ച് ഷഭാപച്ച് ഏലറടുത്തച്ച് നടത്തുന്നതനിനച്ച് തയഭാറഭാകേഭാത്തതനിനഭാലുലാം ഷഭാപ്പുകേള
പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുവഭാന കേഴെനിയുന്നനില.

അബ്കേഭാരനി നയലാം

298 (1067) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ലതഭാഴെനിലുലാം എവക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ഏലതഭാലക്ക
ബഭാറുകേളക്കച്ച് വലസനസച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച് എന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില്  കകേഭാടതനിവനിധനി  പ്രകേഭാരലാം  വലസനസച്ച്  നല്കേനിയ  ബഭാറുകേള
ഉകണഭാ; എങനില് ജനില തനിരനിചച്ച് അവയുലട കപരുസഹനിതലാം വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ;

(സനി) പുതനിയ അബ്കേഭാരനി നയലാം നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; എങനില്
ഇതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്ന കശഷലാം എറണഭാകുളലാം ജനിലയനിലല
കഹഭാടല് ഡപ്യൂ ലഭാന്റെനിനച്ച് മഭാത്രകമ ബഭാര് ലലലസനസച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുള.

(ബനി) ഇല.

(സനി) ഉണച്ച്.

വനികദശ മദലഷഭാപ്പുകേളനില് സതീ നനിയമനലാം

299 (1068) ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ലതഭാഴെനിലുലാം എവക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ബനിവകറജസച്ച്  കകേഭാര്പകറഷനച്ച്  കേതീഴെനിലുള്ള  വനികദശമദല  ഷഭാപ്പുകേളനിലല
ഒഴെനിവകേളനികലക്കച്ച്  സതീകേലള  നനിയമനിക്കുന്നതനിനച്ച്  എലന്തെങനിലുലാം  തടസമുകണഭാലയന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പനി.എസച്ച്.സനി.  റഭാങച്ച്  ലനിസനില്  ഉളലപട  സതീകേലള  ഒഴെനിവഭാക്കനി  തഭാഴ്ന്ന
റഭാങനിലുള്ള  പുരുഷനമഭാലര  ഇത്തരലാം  ഒഴെനിവകേളനികലക്കച്ച്  നനിയമനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശലാം
ബനിവകറജസച്ച് കകേഭാര്പകറഷനച്ച് നല്കനിയനിട്ടുകണഭാ ; എങനില് പ്രസ്തുത നനിര്കദ്ദേശ പ്രകേഭാരലാം
സതീകേലള ഒഴെനിവഭാക്കനി പുരുഷനമഭാലര നനിയമനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 397

(സനി)  വനികദശമദലഷഭാപ്പുകേളനില് സതീ നനിയമനലാം വനിലക്കുന്നതനിലനതനിലര ബഹു.

വഹകക്കഭാടതനിയുലട  ഉത്തരവകേലളലന്തെങനിലുലാം  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ  ;  എങനില്  ഇതച്ച്

പ്രകേഭാരലാം സസതീകേരനിച നടപടനിലയലന്തെലഭാമഭാലണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) നനിലവനിലല അബ്കേഭാരനി ചേട പ്രകേഭാരലാം ബനിവകറജസച്ച് കകേഭാര്പകറഷനനിലല

ചേനിലറ മദലവനില്പന ശഭാലകേളനില് സതീകേളക്കച്ച് നനിയമനലാം നല്കേഭാന കേഴെനിയനില.

(ബനി) നല്കേനിയനിടനില.

(സനി)  ഉണച്ച്.  സര്ക്കഭാരനില്  ലഭലമഭായ  വനിധനിനലഭായത്തനികന്മല്  അഡസകക്കറച്ച്

ജനറലനിലന്റെ നനിയകമഭാപകദശലാം കതടനിയനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.

സനിരനിറച്ച് കേടത്തച്ച് കകേസ്സുകേള

300 (1069) ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ലതഭാഴെനിലുലാം എവക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2016  ജൂവല 1  മുതല് 2017  ജനുവരനി  31  വലര എത്ര സനിരനിറച്ച് കേടത്തച്ച്

കകേസ്സുകേളഭാണച്ച് രജനിസര് ലചേയനിട്ടുള്ളതച്ച്;

(ബനി)  2015  ജൂവല  1  മുതല്  2016  ജനുവരനി  31  വലര  എത്ര  സനിരനിറച്ച്

കകേസ്സുകേള രജനിസര് ലചേയലവന്നച്ച് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) എലലക്സൈസച്ച് വകുപച്ച് 6 സനിരനിറച്ച് കേടത്തച്ച് കകേസ്സുകേള രജനിസര് ലചേയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി) എലലക്സൈസച്ച് വകുപച്ച് 25 സനിരനിറച്ച് കേടത്തച്ച് കകേസ്സുകേള രജനിസര് ലചേയനിട്ടുണച്ച്.

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജനിലയനില് എലലക്സൈസച്ച് വകുപനിലന്റെ സബച്ച് ഡനിവനിഷന

301 (1070) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ലതഭാഴെനിലുലാം എവക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനിലയനില്  പുതുതഭായനി  അനുവദനിക്കലപട  രണച്ച്  തഭാലൂക്കുകേളനില്

എവക്സൈസച്ച് വകുപനിലന്റെ സബച്ച് ഡനിവനിഷന (CI) കറഞച്ച് ഓഫതീസകേള അനുവദനിക്കഭാന

വവകുന്നതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;
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(ബനി)  കേര്ണഭാടകേ  അതനിര്ത്തനിയനിലൂലട  വലഭാപകേമഭായ  കതഭാതനില്  വലഭാജമദലലാം
വരുന്ന സഭാഹചേരലത്തനിലുലാം അബ്കേഭാരനി കകേസകേള വര്ദനിചനിട്ടുളള സഭാഹചേരലത്തനിലുലാം
ഈ ഓഫതീസകേള എന്നച്ച് പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കഭാന കേഴെനിയുലമന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിച്ചു വരുന.

നനിലമ്പൂര് മണ്ഡലത്തനിലല ലഎ.റനി.ലഎ.

302 (1071) ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അനവര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനച്ച്  ലതഭാഴെനിലുലാം
എവക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

നനിലമ്പൂര്  മണ്ഡലത്തനിലല  ഐ.റനി.ഐ.  ഇന്റെര്നഭാഷണല്   നനിലവഭാരത്തനികലക്കച്ച്
ഉയര്ത്തുന്നതനിനഭായുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

നനിലമ്പൂര്  സര്ക്കഭാര്  ലഎ.ടനി.ലഎ.-ലയ  അന്തെഭാരഭാഷ്ട്ര  നനിലവഭാരത്തനികലയച്ച്  ഉയര്ത്തുന്ന
വനിഷയലാം നനിലവനില് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.

കുടനികേളനിലല ലഹരനി ഉപകയഭാഗലാം

303 (1072) ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതച്ച്  കകേഭായ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ലതഭാഴെനിലുലാം എവക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിലല  കേലഭാലയങ്ങളനില്  (വഹസ്കൂളുകേള  ഉളലപലട)  ലഹരനി
ഉപകയഭാഗലാം വര്ദനിക്കുന എന്ന റനികപഭാര്ടച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള
നല്കുകമഭാ ;

(ബനി)  കുടനികേളനിലല ലഹരനി ഉപകയഭാഗലാം നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം തടയുന്നതനിനുലാം
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ലമഡനിക്കല്  കസഭാറുകേളനില്
ചുമയ്ലക്കതനിലര  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  കേഫച്ച്  സനിറപ്പുകേളുലാം  കവദനസലാംഹഭാരനികേളുലാം  മകനഭാകരഭാഗ
ചേനികേനിത്സയ്ക്കുള്ള  ഒഇൗഷധങ്ങളുലാം  ഉളലപലടയുള്ള  ചേനില  മരുനകേള  ലഹരനി  മരുനകേളഭായനി
വലഭാപകേമഭായനി,  പ്രകതലകേനിചച്ച്  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കനിടയനില്  ഉപകയഭാഗനിക്കുനലവന്ന
റനികപഭാര്ടച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.
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(ബനി)  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേള  മദലലാം,  മയക്കുമരുന്നച്ച്,  പുകേയനില  തുടങ്ങനിയ  ലഹരനി
പദഭാര്ത്ഥങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതച്ച്  തടയുവഭാന  സ്കൂള  പരനിസരങ്ങളനില്  ശക്തമഭായ
എനകഫഭാഴച്ച്ലമന്റെച്ച്  പ്രവര്ത്തനങ്ങകളഭാലടഭാപലാം  ലഹരനിലക്കതനിലരയുള്ള  ലലവവനിദലമഭാര്ന്ന
കബഭാധവല്ക്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം നടത്തനി വരുന.  ലഹരനി  വനിരുദ ക്ലബ്ബുകേള,
എസച്ച്.പനി.സനി., എന.എസച്ച്.എസച്ച്, വനിദലഭാര്ത്ഥനി- യുവജന- സന്നദ സലാംഘടനകേളുലട
പങഭാളനിത്തകത്തഭാടുലാം സഹകേരണകത്തഭാടുലാംകൂടനി  'ലഹരനി മുക്ത കകേരളലാം'  എന്ന ലക്ഷലലാം
സഭാക്ഷഭാത്കേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളനിലുലാം  യുവജനങ്ങളനിലുലാം  ലപഭാതുസമൂഹത്തനിലുലാം
ശക്തമഭായ  കബഭാധവല്ക്കരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  സ്കൂള
പരനിസരങ്ങളനില്  ലഹരനിവസ്തുക്കളുലട  വനിപണനവലാം  ഉപകഭഭാഗവലാം  നനികരഭാധനിചച്ച്
എനകഫഭാഴച്ച്ലമന്റെച്ച്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തനി  വരുന.  ലഹരനി  വനിരുദ  ക്ലബ്ബുകേള,
എസച്ച്.പനി.സനി.,  എന.എസച്ച്.എസച്ച്.,  കുടുലാംബശതീ,  സലാംസഭാന  ലലലബറനി  കേഇൗണ്സനില്,
മദലവര്ജ്ജന സമനിതനികേള,  വനിദലഭാര്ത്ഥനി-യുവജന-മഹനിളഭാ-സന്നദ സലാംഘടനകേളുലട
പങഭാളനിത്തകത്തഭാടുലാം  സഹകേരണകത്തഭാടുലാം  കൂടനി  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേലളയുലാം  യുവജനങ്ങലളയുലാം
കബഭാധവല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  ലലവവനിദലമഭായ  പരനിപഭാടനികേളഭാണച്ച്  നടത്തനി
വരുന്നതച്ച്.  ലഹരനി  വനിരുദ  കബഭാധവല്ക്കരണ  ലസമനിനഭാറുകേള,  ലഹരനി  വനിരുദ
ആശയങ്ങളടങ്ങനിയ ഹ്രസസ ചേനിത്രങ്ങള,  കബഭാധവല്ക്കരണ ക്ലഭാസകേള,  പനി.റനി.എ.-കേളുമഭായനി
സഹകേരനിച്ചുലകേഭാണച്ച്  കബഭാധവല്ക്കരണ  മതീറനിലാംഗുകേള  എന്നനിവയുലാം  സലാംഘടനിപനിച്ചു
വരുനണച്ച്.  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേള,  അധലഭാപകേര്,  രക്ഷനിതഭാക്കള  എന്നനിവര്ക്കച്ച്  കപരച്ച്
വനിവരലാം ലവളനിലപടുത്തഭാലത ലഹരനി  വസ്തുക്കളുലട  വനിപണനലാം,  ഉപകഭഭാഗലാം  എന്നനിവ
അറനിയനിക്കുന്നതനിനഭായനി  1385  സ്കൂള/കകേഭാകളജച്ച്  കേലഭാമ്പസകേളനില്  പരഭാതനിലപടനി
സഭാപനിച്ചു  കേഴെനിഞ്ഞു.  മുഴുവന  സ്കൂള/കകേഭാകളജച്ച്  കേലഭാമ്പസകേളനിലുലാം  പരഭാതനിലപടനികേള
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

കേനിളനിമഭാനൂര് എലലക്സൈസച്ച് ഓഫതീസച്ച്

304 (1073) ശതീ  .   ബനി  .   സതലന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ലതഭാഴെനിലുലാം
എവക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേനിളനിമഭാനൂര് എവക്സൈസച്ച് ഓഫതീസച്ച് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച് തകദ്ദേശ സഭാപനലാം
സലലാം ലഭലമഭാക്കനിയതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനത്തനിനഭായനി
എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കദശതീയ  പഭാതകയഭാരലത്ത  മദലവനില്പന  കകേന്ദ്രങ്ങള  മഭാറന്നതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  ലബവ്കകേഭാ,  കേണ്സപ്യൂമര്ലഫഡച്ച്  എന്നനിവയുലട  എത്ര  ഔടച്ച് ലലറകേള
തനിരുവനന്തെപുരലാം ജനിലയനില് മഭാറനി സഭാപനിക്കണലമനലാം എത്ര എണലാം മഭാറനിലയനലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  ആറനിങ്ങല്  മണ്ഡലത്തനിലല  വക്കലാം  നനിലയഭാമുക്കനില്  ജനവഭാസ
കകേന്ദ്രത്തനില് സനിതനിലചേയ്യുന്ന ബനിവകറജസച്ച്  ഔടച്ച് ലലറച്ച്  മഭാറനി  സഭാപനിക്കുന്നതനിലന്റെ
നടപടനിക്രമങ്ങള എന്തെഭായനി എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  പകേരലാം സലലാം ലഭലമഭാലണന്ന
കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേനിളനിമഭാനൂര്  എലലക്സൈസച്ച്  കറഞച്ച്  ഓഫതീസച്ച്  നനിലവനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
ലകേടനിടലാം  സനിതനിലചേയ്യുന്ന  കേനിളനിമഭാനൂര്  വനികലജനിലല  കബഭാക്കച്ച്  31,  റതീ  സര്കവ  304/12-ല്
ഉളലപട  പഴെയകുനകമ്മേല് ഗഭാമ  പഞഭായത്തനിലന്റെ ഉടമസതയനിലുള്ള  3.90  ആര്
സലലാം വനിട്ടു നല്കേഭാലമന്നച്ച് പഞഭായത്തച്ച് തതീരുമഭാനനിച വനിവരലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.
ടനി  ഭൂമനി  എലലക്സൈസച്ച്  വകുപനിനച്ച്  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ഊര്ജ്ജനിത  നടപടനികേള
പഞഭായത്തച്ച്  അധനികൃതരുലട  ഭഭാഗത്തുനനിനലാം  നടനവരുന.  ഭൂമനി  എലലക്സൈസച്ച്  വകുപനിനച്ച്
ലഭനിചഭാലുടന നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

(ബനി)  കദശതീയ  പഭാതകയഭാരലത്ത  മദലവനില്പന  കകേന്ദ്രങ്ങള  മഭാറന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
ലബവച്ച് കകേഭായുലടയുലാം കേണ്സപ്യൂമര്ലഫഡനികന്റെയുലാം 28 മദലഷഭാപ്പുകേള മഭാകറണനി വരുലാം. 2
ലബവച്ച് കകേഭാ ഒഇൗടച്ച് ലലറകേള തനിരുവനന്തെപുരലാം ജനിലയനില് മഭാറനി സഭാപനിചനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  ആറനിങ്ങല്  മണ്ഡലത്തനിലല  വക്കലാം  നനിലയഭാമുക്കനില്  ജനവഭാസ
കകേന്ദ്രത്തനില് സനിതനി ലചേയ്യുന്ന ബനിവകറജസച്ച്  ഒഇൗടച്ച് ലലറച്ച്  മഭാറനി  സഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച്
പ്രസ്തുത  ഒഇൗടച്ച് ലലറനിലന്റെ  എലുകേ  പുനനഃക്രമതീകേരനിചച്ച്  18-2-2017-ലല  ജനി.ഒ.(പനി.)
9/2017/നനി.വ. പ്രകേഭാരലാം ഗസറച്ച് വനിജ്ഞഭാപനലാം പുറലപടുവനിചനിട്ടുണച്ച്.

കേഞഭാവനിലന്റെ ഉപകയഭാഗത്തനിലുണഭായ വര്ദനവച്ച്

305 (1074) ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ലതഭാഴെനിലുലാം എവക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഞഭാവനിലന്റെ  ഉപകയഭാഗത്തനിലുണഭായ  വര്ദനവച്ച്  ഗഇൗരവമഭായനി
കേഭാണുനകണഭാ ; ഇതനിലന്റെ വനിപണന സലാംഘങ്ങലള നനിയനനിക്കുന്നതനില് എവക്സൈസച്ച്
വകുപച്ച് മതനിയഭായ ജഭാഗത കേഭാണനിക്കുനകണഭാ ; ഇലലങനില് കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) സ്കൂളുകേള കകേന്ദ്രതീകേരനിച്ചുലാം വനിദലഭാര്ത്ഥനികേള വനില്പനക്കഭാരുമഭായ ഇത്തരലാം
സലാംഘങ്ങളുലട  എണലാം  ദനിനലാംപ്രതനി  വര്ദനിച്ചുവരുന്നതഭായുള്ള  റനികപഭാര്ട്ടുകേള
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി) ഇത്തരലാം ലഹരനിവസ്തുക്കളുലട വര്ദനിച്ചുവരുന്ന ഉപകയഭാഗലാം തടയുന്നതനിനച്ച്
ഫലപ്രദമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കേഞഭാവച്ച്  അടക്കമുള്ള  മയക്കുമരുനകേളുലട  ഉപകയഭാഗത്തനിലുണഭായ
വര്ദനവച്ച്  സര്ക്കഭാര് വളലര  ഗഇൗരവമഭായനി  കേഭാണുന.  ഇത്തരലാം  ദുഷച്ച് പ്രവണതകേള
മൂലമുണഭാകുന്ന  ആകരഭാഗല-സഭാമൂഹല  പ്രശ്നങ്ങലള  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  കനരനിടുന്നതനിനുലാം
മയക്കുമരുനകേളുലട  ഉപകയഭാഗലാം  ഫലപ്രദമഭായനി  ഇലഭായ്മ  ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം  സര്ക്കഭാര്
മുന്തെനിയ പരനിഗണന നല്കുന. ലഹരനി വസ്തുക്കളുലട ഉപകയഭാഗവലാം അനധനികൃതമഭായ
വനില്പനയുലാം  കേടത്തുലാം  തടയുന്നതനിനുലാം  എലലക്സൈസച്ച്  വകുപച്ച്  ശക്തമഭായ  എനകഫഭാഴച്ച്ലമന്റെച്ച്
പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണച്ച്  നടത്തനി  വരുന്നതച്ച്.  ലഹരനി  വസ്തുക്കളുലട  ഉപകയഭാഗലാംമൂലമുള്ള
ദൂഷലവശങ്ങള  സലാംബനനിചച്ച്  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കനിടയനില്  അവകബഭാധലാം  വളര്ത്തുന്നതനിനച്ച്
കബഭാധവല്ക്കരണ  ക്ലഭാസകേള  സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങള
കകേന്ദ്രതീകേരനിചച്ച് ലഹരനിവനിരുദ ക്ലബ്ബുകേള രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.

(സനി) ലഹരനി വസ്തുക്കളുലട വര്ദനിച്ചു വരുന്ന ഉപകയഭാഗലാം തടയുന്നതനിനച്ച് മുന്തെനിയ
പരനിഗണന നല്കേനി ഫലപ്രദമഭായ നടപടനികേള നനിലവനില് സസതീകേരനിച്ചു  വരുനണച്ച്.
സലാംസഭാനത്തച്ച്  ലഹരനി  വസ്തുക്കളുലട  ഉപകയഭാഗവലാം  അനധനികൃത  വനില്പനയുലാം
കേടത്തുലാം തടയുന്നതനിനച്ച്  എലലക്സൈസച്ച്  വകുപനിലന്റെ എനകഫഭാഴച്ച്ലമന്റെച്ച്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
കൂടുതല്  ശക്തനിലപടുത്തനി  വകുപനിലന്റെ  ഇന്റെലനിജനസച്ച്  വനിഭഭാഗലത്തയുലാം  ഉളലപടുത്തനി
ലഹരനി മരുന്നച്ച് കകേസകേളനിലടക്കലാം ഫലപ്രദമഭായനി അകനസഷണലാം നടത്തനി യഥഭാര്ത്ഥ
കുറവഭാളനികേലള  നനിയമത്തനിനച്ച്  മുമ്പനില്  ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനച്ച്  പ്രകതലകേ  അകനസഷണ
വനിഭഭാഗലാം രൂപതീകേരനിച്ചു പ്രവര്ത്തനിച്ചു വരുന.  കൂടഭാലത സര്ക്കഭാര് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള
കകേരള സലാംസഭാന ലഹരനി  വര്ജ്ജന മനിഷന  "വനിമുക്തനി”യുലട ഭഭാഗമഭായനി  മുനനിസനിപഭാലനിറനി/
കബഭാക്കച്ച്  പഞഭായത്തച്ച്/വഭാര്ഡച്ച്  തലങ്ങളനിലുള്ള  കേമ്മേനിറനികേള  രൂപതീകേരനിചച്ച്  പ്രവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിചനിട്ടുള്ളതുലാം കമല് മനിഷലന്റെ കേതീഴെനില് ശക്തമഭായ കബഭാധവല്ക്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടപനിലഭാക്കനിയുലാം വരുനണച്ച്.

കദശതീയപഭാതയുലട സമതീപലത്ത മദല വനില്പനശഭാലകേള

306 (1075) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ലതഭാഴെനിലുലാം എവക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സപ്രതീലാംകകേഭാടതനി ഉത്തരവനിലന തുടര്ന്നച്ച് കദശതീയപഭാതയുലട സമതീപലത്ത
മദല  വനില്പനശഭാലകേള  മഭാറനി  സഭാപനിക്കുന്ന  നടപടനികേള  സലാംസഭാനത്തച്ച്
ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ;
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(ബനി)  ഇത്തരലാം  മദലഷഭാപ്പുകേള  ജനസഭാന്ദ്രതയുള്ള  പ്രകദശകത്തക്കച്ച്  മഭാറനി

സഭാപനിക്കുകമ്പഭാള  അതച്ച്  വലനിയ  ക്രമസമഭാധഭാന  പ്രശ്നലാം  സൃഷ്ടനിക്കുലമന്ന  കേഭാരലലാം

വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പൂടനിയ  ബഭാറുകേള  തുറന്നഭാല്  ശക്തമഭായ  പ്രകക്ഷഭാഭലാം  കനരനികടണനി

വരുലമന്ന  ചേനില  സലാംഘടനകേളുലട  മുന്നറനിയനിപച്ച്  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ  എന്നച്ച്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) ഷഭാപ്പുകേള മഭാറനി സഭാപനിക്കുന്നതനിലന ജനലാം ലചേറുത്തച്ച് കതഭാല്പനിക്കുന്നതച്ച്

സലാംബനനിച  വഭാര്ത്തകേള  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ഇതുസലാംബനനിച

വനിശദഭാലാംശങ്ങൾ ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  മഭാറനിസഭാപനികക്കണ  ഒഇൗടച്ച് ലലറകേളക്കഭായനി  സപ്രതീലാംകകേഭാടതനി

ഉത്തരവനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് 500 മതീറര് ദൂരപരനിധനി പഭാലനിക്കുന്നതുലാം അബ്കേഭാരനി

നനിയമത്തനിലല എലഭാ നനിയമങ്ങളക്കുലാം വലവസകേളക്കുലാം അനുസൃതമഭായതുലാം ഉപകഭഭാ

ക്തഭാക്കളക്കച്ച്  കൂടുതല്  ലമചലപട  സഇൗകേരലലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  കൂടുതല്  വനില്പന

കേഇൗണറുകേളുലാം ലസല്ഫച്ച് ലഹല്പച്ച് പ്രതീമനിയലാം കേഇൗണറുകേളുലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി

കൂടുതല്  സലവനിസ്തൃതനിയുള്ളതുമഭായ  ലകേടനിടങ്ങളഭാണച്ച്  ഇകപഭാള  കേലണത്തുന്നതച്ച്.

മഭാകറണ  ഓകരഭാ  കഷഭാപനിനുലാം  പകേരലാം  4  ലകേടനിടങ്ങള  കേലണത്തുകേയുലാം  അതനില്

ഏറവലാം അനുകയഭാജലമഭായതച്ച് ലതരലഞടുക്കുകേയുമഭാണച്ച് ലചേയ്യുന്നതച്ച്.

(ബനി) വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  പൂടനിയ  ബഭാറുകേള  തുറക്കുന്നതച്ച്  സലാംബനനിചച്ച്  യഭാലതഭാരുവനിധ  തതീരുമഭാനവലാം

സര്ക്കഭാര് ലലകേലക്കഭാണനിടനില.

(ഡനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.  ബനിവകറജസച്ച് കകേഭാര്പകറഷലന്റെ 54 വനികദശ മദല

ചേനിലറ വനില്പനശഭാലകേള മഭാറനി സഭാപനിക്കഭാന ശമനിചകപഭാള 20 എണലാം മഭാത്രമഭാണച്ച്

മഭാറനിസഭാപനിക്കഭാന  സഭാധനിചതച്ച്.  പ്രതനികഷധലത്ത തുടര്ന്നച്ച്  9  വനികദശ മദല  ചേനിലറ

വനില്പനശഭാലകേള തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി അടച്ചു പൂകടണനിയുലാം വന്നനിട്ടുണച്ച്.
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മദലത്തനിലന്റെ നനിര്വചേനലാം

307 (1076) ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസദ്ദേതീന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ലതഭാഴെനിലുലാം എവക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേള്ളച്ച്,  ബനിയര്,  വവന  എന്നനിവലയ  മദലത്തനിലന്റെ  നനിര്വചേനത്തനില്

നനിനലാം ഒഴെനിവഭാക്കുവഭാന സപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയനില് ആവശലലപടഭാനുണഭായ സഭാഹചേരലലാം

എന്തെഭാലണന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഈ  ആവശലലാം  ഉന്നയനിചതച്ച്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  അറനികവഭാടുകൂടനിയഭാകണഭാ

എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  അനുവദനിക്കുന്ന  എഫച്ച്.എല്.  ലലലസനസകേളനില്

ഏലതഭാലക്ക  വനിഭഭാഗലാം  വലസനസകേള  സപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയുലട  വനിധനിയുലട  പരനിധനിയനില്

ഉളലപടുലാം  എന്ന  കേഭാരലത്തനില്  അഡസകക്കറച്ച്  ജനറലനിലന്റെ  അഭനിപ്രഭായലാം  ആരഭാഞനിരുന.

തുടര്ന്നച്ച്  അഡസകക്കറച്ച്  ജനറലനിലന്റെ നനിര്കദ്ദേശ പ്രകേഭാരലാം സപ്രതീലാംകകേഭാടതനി വനിധനിയനില്

വലക്തത  ആവശലലപടച്ച്  സഭാന്റെനിലാംഗച്ച്  കേഇൗണ്സനില്  സപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയനില്  ഹര്ജനി

സമര്പനിക്കുകേയുണഭായനി.  സഭാന്റെനിലാംഗച്ച്  കേഇൗണ്സനില്  സസന്തെലാം  നനിലയച്ച്  തയഭാറഭാക്കനി

ഫയല്  ലചേയ  പ്രസ്തുത  ഹര്ജനിയനില്  സര്ക്കഭാര്  വലക്തത  വരുത്തുവഭാന  ഉകദ്ദേശനിച

എഫച്ച്.എല്.  ലലലസനസകേളുലട  കേഭാരലലാം  പരഭാമര്ശനിചനിരുന്നനില.  അകതസമയലാം

മദലത്തനിലന്റെ  നനിര്വചേനവമഭായനി  ബനലപട  ആവശലലാം  ഹര്ജനിയനില്  ഉളലപടുകേയുലാം

ലചേയ.  ഹര്ജനിയനില് വസ്തുതഭാപരമഭായ പനിശകേച്ച് സലാംഭവനിചതഭായനി കേലണത്തനിയതനിലന

തുടര്ന്നച്ച്  ടനി  ഹര്ജനി  പനിനവലനിക്കുകേയുണഭായനി.  തുടര്ന്നച്ച്  ഈ  വനിഷയത്തനില്

അകറഭാര്ണനി ജനറലനിലന്റെ അഭനിപ്രഭായലാം ആരഭായുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

വനിദലഭാലയങ്ങള കകേന്ദ്രതീകേരനിചച്ച് ലഹരനി വനിപണനലാം

308 (1077) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ലതഭാഴെനിലുലാം എവക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വനിദലഭാലയങ്ങള കകേന്ദ്രതീകേരനിചച്ച് ലഹരനി വനിപണനലാം വലഭാപകേമഭാകുന്നതഭായനി

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;
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(ബനി)  പ്രഭായപൂര്ത്തനിയഭാവഭാത്ത  കുടനികേലള  ലഹരനിക്കച്ച്  അടനിമകേളഭാക്കുകേയുലാം
കേഭാരലര്മഭാരഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന്ന ലഹരനി  മഭാഫനിയലയ നനിയനനിക്കഭാന
സസതീകേരനിച്ചു വരുന്ന നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി) വനിദലഭാഭഭാസ വകുപ്പുമഭായനി കചേർന്നച്ച് ലഹരനി ഉപകയഭാഗത്തനിലന്റെ ദൂഷലവശങ്ങള സ്കൂള
പഭാഠലപദതനിയനില് ഉളലപടുത്തുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി) മദലത്തനിനുലാം മയക്കുമരുന്നനിനുലമതനിലരയുള്ള കബഭാധവല്ക്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
കേഭാരലക്ഷമമഭായനി നടത്തുന്നതനിനച്ച് കവണനി കകേരള സലാംസഭാന ലഹരനി വര്ജ്ജന മനിഷന
"വനിമുക്തനി”  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  അബ്കേഭാരനി  നനിയമലാം,  കകേഭാടച്ച് പ  ആക്ടച്ച്,  എന.ഡനി.പനി.എസച്ച്.
ആക്ടച്ച്,  എലാം  &  റനി.പനി.  ആക്ടച്ച്  &  റൂളസച്ച്  എന്നനിവ  പ്രകേഭാരലാം  മദലത്തനിനുലാം  മയക്കു
മരുന്നനിനുലമതനിലര  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനണച്ച്.  വര്ദനിച്ചുവരുന്ന  മയക്കുമരുന്നച്ച്
ഉപകയഭാഗത്തനിലനതനിലര  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  കകേന്ദ്ര  നനിയമമഭായ
എന.ഡനി.പനി.എസച്ച്.  ആക്ടനില്  കുറഞ  അളവച്ച്  പുനര്നനിര്ണയനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേളക്കഭായനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികനഭാടച്ച് ശനിപഭാര്ശ സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  ലഹരനി  ഉപകയഭാഗത്തനിലന്റെ  ദൂഷലവശങ്ങള  സ്കൂള  പഭാഠലപദതനിയനില്
പഭാഠഭഭാഗമഭായനി ഉളലപടുത്തുന്നതനിനച്ച് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിനച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

മയക്കുമരുന്നനിലന്റെ ഉപകയഭാഗലാം

309 (1078) ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ലതഭാഴെനിലുലാം എവക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മയക്കുമരുന്നനിലന്റെ  ഉപകയഭാഗലാം  കുറയ്ക്കുന്നതനിനഭായനി  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണച്ച്
സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നതച്ച് ;

(ബനി)  സ്കൂള,കകേഭാകളജച്ച്  തലങ്ങളനില്  എലന്തെങനിലുലാം  പ്രകതലകേ  കേലഭാലമ്പയ്നുകേള
ഇതുമഭായനി ബനലപടച്ച് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ ; വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അനധനികൃത മദലത്തനിലന്റെയുലാം ലഹരനി പദഭാര്ത്ഥങ്ങളുലടയുലാം ലഭലത തടയുന്നതനിനച്ച്
സലാംസഭാനത്തച്ച്  മദല,  മയക്കുമരുന്നച്ച്  വലഭാപനത്തനിലനതനിലര  എലലക്സൈസച്ച്  വകുപച്ച്
ശക്തമഭായ  എനകഫഭാഴച്ച്ലമന്റെച്ച്  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  വലഭാപകേമഭായ  കബഭാധവല്ക്കരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  നടത്തനി  വരുന.  മദല,  ലഹരനി  വസ്തുക്കളമൂലമുള്ള  ആകരഭാഗല
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പ്രശ്നങ്ങലള  സലാംബനനിചച്ച്  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കനിടയനില്  പ്രകതലകേനിചച്ച്  യുവജനങ്ങളക്കനിടയനില്
കബഭാധവല്ക്കരണലാം  നടത്തുന്നതനിനച്ച്  വമ്പനിച  കബഭാധവല്ക്കരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണച്ച്
സലാംസഭാനതലത്തനില്  എലലക്സൈസച്ച്  വകുപച്ച്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നതച്ച്.  മദലത്തനികന്റെയുലാം
ലഹരനി  പദഭാര്ത്ഥങ്ങളുകടയുലാം  ദൂഷലവശങ്ങലള  സലാംബനനിചച്ച്  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേകളയുലാം
യുവജനങ്ങകളയുലാം  കബഭാധവല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  എലലക്സൈസച്ച്  കേമ്മേതീഷണര്  കനരനിടച്ച്
200-ല്  അധനികേലാം  സ്കൂളുകേളനിലുലാം  കകേഭാകളജകേളനിലുലാം  ക്ലഭാസകേള  നടത്തുകേയുണഭായനി.
എലലക്സൈസച്ച് ഡനിപഭാര്ടച്ച്ലമന്റെനിലന്റെ ആഭനിമുഖലത്തനില് മറച്ച്  സന്നദ സലാംഘടനകേളുമഭായനി
കചേര്ന്നച്ച്  നനിരവധനി  കബഭാധവല്ക്കരണ  പരനിപഭാടനികേള  വകുപച്ച്  സലാംഘടനിപനിച്ചു
വരനികേയഭാണച്ച്.  സ്റ്റുഡന്റെച്ച്സച്ച്  കപഭാലതീസച്ച്  കകേഡറച്ച്,  സ്കൂള/കകേഭാകളജച്ച്  ലഹരനി  വനിരുദ
ക്ലബ്ബുകേള,  എന.എസച്ച്.എസച്ച്.,  കുടുലാംബശതീ,  സലാംസഭാന  ലലലബറനി  കേഇൗണ്സനില്,
മദലവര്ജ്ജന  സമനിതനികേളടക്കമുള്ള  സന്നദ  സലാംഘടനകേള,  വനിദലഭാര്ത്ഥനി-യുവജന-
മഹനിളഭാ  സലാംഘടനകേള  എന്നനിവരുലട  പങഭാളനിത്തകത്തഭാടുകൂടനി  ലഹരനി  വനിമുക്ത
കകേരളലാം  എന്ന  ലക്ഷലലാം  സഭാക്ഷഭാത്കേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  കകേരള  സലാംസഭാന  ലഹരനി
വര്ജ്ജന മനിഷന "വനിമുക്തനി” എന്ന ബൃഹത്തഭായ പദതനിക്കച്ച് 6-10-2016-ലല ജനി.ഒ.
(എലാം.എസച്ച്.)  നമ്പര്  94/2016/നനി.വ.  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  മഭാര്ഗ്ഗകരഖ
രൂപതീകേരനിചച്ച് ഉത്തരവഭായനിട്ടുള്ളതഭാണച്ച്.

സലാംസഭാനത്തച്ച് ലമഡനിക്കല് കസഭാറുകേളനില് ചുമയ്ലക്കതനിലര ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന
കേഫച്ച് സനിറപ്പുകേളുലാം കവദന സലാംഹഭാരനികേളുലാം മകനഭാകരഭാഗ ചേനികേനിത്സയ്ക്കുള്ള ഒഇൗഷധങ്ങളുലാം
ഉളലപലടയുള്ള ചേനില മരുനകേള ലഹരനി മരുനകേളഭായനി വലഭാപകേമഭായനി, പ്രകതലകേനിചച്ച്
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കനിടയനില് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതച്ച് തടയുന്നതനിനഭായനി നനിയമലാം അനുശഭാസനിക്കുന്ന
രതീതനിയനിലഭാണച്ച്  ടനി  മരുനകേള  സൂക്ഷനിക്കുന്നലതനലാം  വനില്പന  നടത്തുന്നലതനലാം
ഉറപച്ച്  വരുത്തുന്നതനികലയഭായനി  ഓകരഭാ  ജനിലയനികലയുലാം  ഡ്രഗച്ച്  ഇനലസക്ടര്മഭാരുലടയുലാം
ലമഡനിക്കല് കസഭാര് ഉടമകേളുലട  അകസഭാസനികയഷന പ്രതനിനനിധനികേളുലടയുലാം  കയഭാഗലാം
വനിളനിച്ചുകൂടനി ലമഡനിക്കല് കസഭാര് ഉടമകേളക്കച്ച് ലഡപപ്യൂടനി എലലക്സൈസച്ച് കേമ്മേതീഷണര്മഭാര്
മുഖഭാന്തെരലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതഭാണച്ച്. കൂടഭാലത സ്കൂളുകേളുലട പരനിസരങ്ങളനിലുള്ള
ലമഡനിക്കല് കസഭാറുകേളനില് ഇത്തരത്തനിലുള്ള മരുനകേളുലട  വനിപണനലാം കഡഭാക്ടറുലട
പ്രനിസനിപ്ഷന  ഇലഭാലതയഭാകണഭാ  നടക്കുന്നലതനലാം  ഇത്തരലാം  മരുനകേള  വളലര
കൂടുതലഭായനി  കസഭാക്കച്ച്  ലചേയച്ച്  വനിപണനലാം  നടത്തുനകണഭാലയനലാം  പരനികശഭാധനിചച്ച്
കകേസച്ച്  രജനിസര് ലചേയ്യുവഭാന എലലക്സൈസച്ച്  വകുപനിനച്ച്  അധനികേഭാരമനിലഭാത്തതനിനഭാല് ടനി
വനിഷയത്തനിലന്റെ  ഗഇൗരവലാം  മുന്നനില്കേണച്ച്  ഡ്രഗ്സച്ച്  കേണ്കടഭാളര്  ഉളലപലടയുള്ള
ഡ്രഗ്സച്ച്  കേണ്കടഭാള  വകുപനിലല  മുതനിര്ന്ന  ഉകദലഭാഗസരുമഭായനി  എലലക്സൈസച്ച്
ലഹഡ്കേസഭാര്കടഴനില്വചച്ച്  എലലക്സൈസച്ച്  കേമ്മേതീഷണര്  വനിശദമഭായ  ചേര്ച  നടത്തുകേയുലാം
ആയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ഇത്തരലാം  മരുനകേള  കൂടുതലഭായനി
വനിറഴെനിക്കലപടുനലവന്നച്ച്  സലാംശയലാം  കതഭാനന്ന  ലമഡനിക്കല്  കഷഭാപ്പുകേളനില്  ടനി
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സഭാപനങ്ങളുലട ലലദനലാംദനിന പ്രവര്ത്തനലത്ത ബഭാധനിക്കഭാത്ത തരത്തനില് അതഭാതച്ച്
ജനിലകേളനിലല  ഡ്രഗ്സച്ച്  കേണ്കടഭാള  ഉകദലഭാഗസരുമഭായനി  കചേര്ന്നച്ച്  വനിശദമഭായ  പരനികശഭാധന
നടത്തുവഭാന  എലഭാ  ജനിലകേളനികലയുലാം  ലഡപപ്യൂടനി  എലലക്സൈസച്ച്  കേമ്മേതീഷണര്മഭാര്ക്കുലാം
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതഭാണച്ച്.  മയക്കുമരുന്നച്ച് വലഭാപനലാം തടയുന്നതനിനഭായനി എലലക്സൈസച്ച്
ഷഭാകഡഭാ  സലാംവനിധഭാനലാം  ഉളലപലടയുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലൂലട  എനകഫഭാഴച്ച്ലമന്റെച്ച്
ശക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇതച്ച് കൂടഭാലത എലലക്സൈസച്ച് ഇന്റെലനിജനസച്ച് വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനവലാം
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  എലലക്സൈസച്ച്  കേമ്മേതീഷണറുലട  കനതൃതസത്തനിലുള്ള  സസഭാഡുലാം
കേഭാരലക്ഷമമഭായനി പ്രവര്ത്തനിച്ചു വരുന. അനലസലാംസഭാനങ്ങളനില് നനിനലാം അനധനികൃത
മദലവലാം  ലഹരനി  പദഭാര്ത്ഥങ്ങളുലാം  സലാംസഭാനകത്തയച്ച്  കേടത്തനിലക്കഭാണ്ടു  വരുന്നതച്ച്
തടയുന്നതനിനഭായനി  എലലക്സൈസച്ച്  ലചേക്കച്ച്  കപഭാസ്റ്റുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനവലാം  അതനിര്ത്തനി
പ്രകദശങ്ങളനില് കബഭാര്ഡര് പകടഭാളനിലാംഗച്ച് യൂണനിറകേളുലട പ്രവര്ത്തനവലാം ശക്തനിലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.
ആധുനനികേ സലാംവനിധഭാനങ്ങളുപകയഭാഗനിചച്ച് എലലക്സൈസച്ച് കേമ്മേതീഷണര്ക്കച്ച് കേനിട്ടുന്ന രഹസല
വനിവരങ്ങളുലാം പരഭാതനികേളുലാം 24 മണനിക്കൂറനിനകേലാം പരനികശഭാധനിചച്ച് നടപടനികേള സസതീകേരനി
ക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ ക്രമതീകേരണങ്ങള ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി) വനിദലഭാര്ത്ഥനികേലളയുലാം യുവജനങ്ങലളയുലാം ലഹരനിലക്കതനിലരയുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്
പങഭാളനികേളഭാക്കുന്നതനിനുലാം  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  അന്തെഭാരഭാഷ്ട്ര  മയക്കുമരുന്നച്ച്
വനിരുദ  ദനിനഭാചേരണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ലഹരനി  വനിരുദ  പ്രവര്ത്തനലാം  നടത്തുന്ന
മനികേച സലാംഘടന, സലാംഘടനഭാ പ്രവര്ത്തകേന, മനികേച പ്രവര്ത്തനലാം നടത്തുന്ന സ്കൂള/
കകേഭാകളജച്ച്  ലഹരനി  വനിരുദ  ക്ലബ്ബുകേള,  ക്ലബച്ച്  പ്രവര്ത്തകേര്,  ക്ലബ്ബുകേള  പ്രസനിദതീകേ
രനിക്കുന്ന മനികേച   ലഹരനി  വനിരുദ  ആശയങ്ങളടങ്ങനിയ  മഭാഗസനിനുകേള,  മഭാഗസനിന
സൃഷ്ടനികേള എന്നനിവയച്ച് അവഭാര്ഡുലാം പ്രശലാംസഭാപത്രവലാം നല്കേനി വരുനണച്ച്. സലാംസഭാന
സ്കൂള  കേകലഭാത്സവകത്തഭാടനുബനനിചച്ച്  എലഭാ  വര്ഷവലാം  ലഹരനി  വനിരുദ  കബഭാധവല്ക്കരണ
പവലനിയന ഒരുക്കനി പ്രദര്ശനലാം നടത്തനി വരുന.  ഓണഭാകഘഭാഷകത്തഭാടനുബനനിചച്ച്
ലഹരനിവനിരുദ  കബഭാധവല്ക്കരണ  കഫഭാട്ടുലാം,  ആറകേഭാല്  ലപഭാങഭാല,  ഉത്രഭാളനിക്കഭാവച്ച്
പൂരലാം,  കൂടല്മഭാണനികേല  കക്ഷകത്രഭാത്സവലാം,  തൃശ്ശൂര്  പൂരലാം  തുടങ്ങനിയ  ഉത്സവങ്ങളുമഭായനി
ബനലപടച്ച്  പവലനിയനുകേള  സഭാപനിചച്ച്  കബഭാധവല്ക്കരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടത്തനി  വരുന.  കദശതീയ  യുവജന  ദനിനത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  തനിരുവനന്തെപുരലാം
ജനിലയനിലല  സ്കൂള/കകേഭാകളജച്ച്  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേലള  പലങടുപനിച്ചുലകേഭാണച്ച്  "ലഹരനിലക്കതനിലര
യുവതസലാം”  എന്ന  വനിഷയത്തനില്  കപഭാസര്  രചേന  മത്സരലാം  നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതഭാണച്ച്.
വനിമുക്തനി മനിഷലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  2017  ജനുവരനി  30-നച്ച്  സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ സ്കൂള
അസലാംബനികേളനിലുലാം  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുലാം  അധലഭാപകേരുലാം  ലഹരനിലക്കതനിലര  പ്രതനിജ്ഞ
എടുത്തനിട്ടുണച്ച്.  പനി.റനി.എ.കേളുമഭായനി  സഹകേരനിചച്ച്  ലഹരനിയുലട  ദൂഷലവശങ്ങള
കബഭാധലലപടുത്തുന്നതനിനച്ച്  2815  കബഭാധവല്ക്കരണ ക്ലഭാസകേളുലാം ലപഭാതുവഭായനി  2527
ഓളലാം  കബഭാധവല്ക്കരണ  പരനിപഭാടനികേളുലാം  ചേര്ചകേളുലാം  പ്രഭഭാഷണങ്ങളുലാം  നടത്തനിയനി
ട്ടുള്ളതഭാണച്ച്.
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വനിദലഭാര്ത്ഥനികേള  മദലലാം,  മയക്കുമരുന്നച്ച്,  പുകേയനില  തുടങ്ങനിയ  ലഹരനി  പദഭാര്ത്ഥങ്ങള
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതച്ച് തടയുവഭാന സ്കൂള പരനിസരങ്ങളനില് ശക്തമഭായ എനകഫഭാഴച്ച്ലമന്റെച്ച്
പ്രവര്ത്തനങ്ങകളഭാലടഭാപലാം  ലഹരനിലക്കതനിലരയുള്ള  ലലവവനിദലമഭാര്ന്ന  കബഭാധവല്ക്കരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  നടത്തനിവരുന.  ലഹരനി  വനിരുദ  ക്ലബ്ബുകേള,  എസച്ച്.പനി.സനി.,
എന.എസച്ച്.എസച്ച്.,  വനിദലഭാര്ത്ഥനി-യുവജന-സന്നദ  സലാംഘടനകേളുലട  പങഭാളനിത്തകത്തഭാടുലാം
സഹകേരണകത്തഭാടുലാം കൂടനി 'ലഹരനി മുക്ത കകേരളലാം ' എന്ന ലക്ഷലലാം സഭാക്ഷഭാത്കേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളനിലുലാം  യുവജനങ്ങളനിലുലാം  ലപഭാതുസമൂഹത്തനിലുലാം  ശക്തമഭായ  കബഭാധവല്ക്കരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടപനിലഭാക്കനി വരുന. സ്കൂള പരനിസരങ്ങളനില് ലഹരനി വസ്തുക്കളുലട
വനിപണനവലാം ഉപകഭഭാഗവലാം നനികരഭാധനിചച്ച് എനകഫഭാഴച്ച്ലമന്റെച്ച് പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനി
വരുന.  മദലത്തനിലന്റെയുലാം  മറച്ച്  ലഹരനി  പദഭാര്ത്ഥങ്ങളുലടയുലാം  ദൂഷലവശങ്ങലളക്കുറനിചച്ച്
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേലളയുലാം  യുവജനങ്ങലളയുലാം  കബഭാധവല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സലാംസഭാനത്തച്ച്
സ്കൂള/കകേഭാകളജകേള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചച്ച്  നനിലവനില്  2542 ലഹരനി  വനിരുദ  ക്ലബ്ബുകേള
പ്രവര്ത്തനിച്ചു വരുന. ലഹരനി വനിരുദ ക്ലബ്ബുകേള, എസച്ച്.പനി.സനി.,  എന.എസച്ച്.എസച്ച്.,
കുടുലാംബശതീ,  സലാംസഭാന  ലലലബറനി  കേഇൗണ്സനില്,  മദലവര്ജ്ജന  സമനിതനികേള,
വനിദലഭാര്ത്ഥനി-യുവജന-മഹനിളഭാ  സന്നദ  സലാംഘടനകേളുലട  പങഭാളനിത്തകത്തഭാടുലാം
സഹകേരണകത്തഭാടുലാംകൂടനി വനിദലഭാര്ത്ഥനികേലളയുലാം യുവജനങ്ങലളയുലാം കബഭാധവല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനച്ച്
കവണനി ലലവവനിദലങ്ങളഭായ പരനിപഭാടനികേളഭാണച്ച്  നടത്തനി വരുന്നതച്ച്.  ലഹരനി വനിരുദ
കബഭാധവല്ക്കരണ  ലസമനിനഭാറുകേള,  ലഹരനി  വനിരുദ  ആശയങ്ങളടങ്ങനിയ  ഹ്രസസ
ചേനിത്രങ്ങള, കബഭാധവല്ക്കരണ ക്ലഭാസകേള, പനി.റനി.എ.കേളുമഭായനി സഹകേരനിച്ചുലകേഭാണച്ച്
കബഭാധവല്ക്കരണ  മതീറനിലാംഗുകേള  എന്നനിവയുലാം  സലാംഘടനിപനിച്ചു  വരുനണച്ച്.  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേള,
അധലഭാപകേര്, രക്ഷനിതഭാക്കള എന്നനിവര്ക്കച്ച് കപരച്ച് വനിവരലാം ലവളനിലപടുത്തഭാലത ലഹരനി
വസ്തുക്കളുലട വനിപണനലാം,  ഉപകഭഭാഗലാം എന്നനിവ അറനിയനിക്കുന്നതനിനഭായനി  1385  സ്കൂള/
കകേഭാകളജച്ച്  കേലഭാമ്പസകേളനില്  പരഭാതനിലപടനി  സഭാപനിച്ചു  കേഴെനിഞ്ഞു.  മുഴുവന  സ്കൂള/
കകേഭാകളജച്ച്  കേലഭാമ്പസകേളനിലുലാം  പരഭാതനിലപടനികേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

ചേങ്ങനഭാകശരനിയനില് എലലക്സൈസച്ച് ഓഫതീസച്ച് ലകേടനിടലാം

310 (1079) ശതീ  .    സനി  .    എഫച്ച്  .    കതഭാമസച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ലതഭാഴെനിലുലാം എവക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേങ്ങനഭാകശരനിയനില്  എവക്സൈസച്ച്  ഓഫതീസച്ച്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ലകേടനിടലാം
കേഭാലപഴെക്കലാംമൂലലാം ഭദമലലന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ലകേടനിടലാം  ലപഭാളനിച്ചു  പണനിയുന്നതനിനുള്ള  അടനിയന്തെര  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.

(ബനി)  ചേങ്ങനഭാകശരനി  എലലക്സൈസച്ച്  കകേഭാലാംപക്സൈച്ച്  (എലലക്സൈസച്ച്  കറഞച്ച്  ഓഫതീസച്ച്,
എലലക്സൈസച്ച്  സര്ക്കനിര്  ഓഫതീസച്ച്)  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്  450  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുള്ള ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി  ടനി  കകേഭാലാംപക്സൈനിലന്റെ  പഭാനുലാം  പുതുക്കനിയ
എസനികമറലാം 16-2-2016-ല് എലലക്സൈസച്ച് കേമ്മേതീഷണര് സര്ക്കഭാരനില് സമര്പനിക്കുകേയുലാം
ആയതനികന്മല് ലപഭാതുമരഭാമത്തച്ച് (ലകേടനിട വനിഭഭാഗലാം) ചേതീഫച്ച് എഞനിനതീയറുലട റനികപഭാര്ടച്ച്
എലലക്സൈസച്ച് കേമ്മേതീഷണര് മുകഖന ആവശലലപടനിട്ടുമുണച്ച്.

മയക്കുമരുന്നനിലന്റെ വനില്പനയുലാം ഉപകഭഭാഗവലാം

311 (1080) ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ലതഭാഴെനിലുലാം എവക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  മയക്കുമരുന്നനിലന്റെ  വനിലനയുലാം
ഉപകഭഭാഗവലാം വര്ദനിചതഭായനി കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ ; വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ;

(ബനി) കേഴെനിഞ എട്ടുമഭാസക്കഭാലയളവനില് എവക്സൈസച്ച് വകുപച്ച് നടത്തനിയ ലറ യനിഡുകേളുലട
എണലമത്രയഭാണച്ച്  ;  ലറ യനിഡുകേളനില് പനിടനിലചടുത്ത മയക്കുമരുന്നച്ച്,  വലഭാജ ചേഭാരഭായലാം,
വലഭാജ സനിരനിറച്ച്, കേഞഭാവച്ച് എന്നനിവയുലട അളവകേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.  അകതസമയലാം  എനകഫഭാഴച്ച്ലമന്റെച്ച്  ശക്തനിലപടുത്തനിയതനിലന്റെ  ഫലമഭായനി
എന.ഡനി.പനി.എസച്ച്.  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  രജനിസര്  ലചേയ  കകേസകേളുലട  എണത്തനില്
വര്ദനവച്ച്  ഉണഭായനിട്ടുണച്ച്.  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  2017
ജനുവരനി  31  വലര  എലലക്സൈസച്ച്  വകുപച്ച്  2508  കകേസകേള  എന.ഡനി.പനി.എസച്ച്.
നനിയമപ്രകേഭാരലാം രജനിസര് ലചേയകപഭാള 2015-16 വര്ഷത്തനില് സമഭാന കേഭാലയളവനില്
1144 കകേസകേള മഭാത്രമഭാണച്ച് രജനിസര് ലചേയനിരുന്നതച്ച്.

(ബനി)  2016  ജൂണ്  1  മുതല്  2017  ജനുവരനി  31  വലരയുള്ള കേഴെനിഞ എടച്ച്
മഭാസക്കഭാലയളവനില്  എലലക്സൈസച്ച്  വകുപച്ച്  94955  ലറയനിഡുകേള  നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.
പ്രസ്തുത ലറയനിഡുകേളനില് രജനിസര് ലചേയ  18363  അബ്കേഭാരനി  കകേസകേളനിലുലാം  2480
എന.ഡനി.പനി.എസച്ച്.  കകേസകേളനിലുമഭായനി  2663  ലനിറര്  വലഭാജചഭാരഭായലാം,  1184  ലനിറര്
വലഭാജ സനിരനിറച്ച്, 564 കേനികലഭാഗഭാലാം കേഞഭാവച്ച്, 2243 കേഞഭാവച്ച് ലചേടനി, 10.8 കേനികലഭാഗഭാലാം
ഹഭാഷനിഷച്ച്  ഓയനില്, 101  ഗഭാലാം  ബഇൗണ് ഷുഗര്,  35  ഗഭാലാം  ലഹകറഭായനിന,  50  ഗഭാലാം
കമഭാര്ഫനിന,  450  ഗഭാലാം  കപഭാപനി  പഭാന്റെച്ച്  പഇൗഡര്,  29  ഗഭാലാം  ഓപനിയലാം,  125  ഗഭാലാം
കേഞഭാവച്ച്  കലഹലലാം,  170  ഗഭാലാം  ചേരസച്ച്,  6113  ടഭാബച്ച് ലറച്ച്/ആലാംപപ്യൂള  (ലലനടഭാ
ലസഫഭാലാം/ലലഡസഫഭാലാം/ലപന്റെഭാകസഭാസനിന/അല്പ്രഭാകസഭാളലാം/ബപ്യൂപ്രനികനഭാര്ഫനിന)
തുടങ്ങനിയവ പനിടനിലചടുത്തനിട്ടുണച്ച്.
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വനിമുക്തനി പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായുള്ള ലഹരനി കമഭാചേന കകേന്ദ്രങ്ങള

312 (1081) ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ലതഭാഴെനിലുലാം എവക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  വനിമുക്തനി  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  ലഹരനി  കമഭാചേന
കകേന്ദ്രങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് ഇത്തരലാം കകേന്ദ്രങ്ങള
എവനിലടലയലഭാമഭാണച്ച് ആരലാംഭനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഗകവഷണ സഇൗകേരലകത്തഭാലടയുളള ലഹരനി കമഭാചേന കകേന്ദ്രലാം സഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  എങനില്  ഇതച്ച്  എവനിലട  സഭാപനിക്കഭാനഭാണച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്;
എലന്തെലഭാലാം സഇൗകേരലങ്ങളഭാണച്ച് പ്രസ്തുത കകേന്ദ്രത്തനില് ഏര്ലപടുത്തഭാന ആകലഭാചേനിക്കുന്നതച്ച്;

(സനി)  ലഹരനിവനികമഭാചേന  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  ആകരഭാഗലവകുപനില്  നനിനളള  എലന്തെലഭാലാം
തരത്തനിലുള്ള സഹകേരണമഭാണച്ച് എലലക്സൈസച്ച് വകുപച്ച് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതച്ച്?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്. വനിമുക്തനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി എലഭാ ജനിലഭാ ആശുപത്രനികയഭാടുലാം കചേര്ന്നച്ച്
ഡതീ-അഡനിക്ഷന ലസന്റെറുകേള ആരലാംഭനിക്കുവഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  ഉണച്ച്.  കദശതീയ  നനിലവഭാരത്തനിലുള്ള  ഒരു  ഡനി-അഡനിക്ഷന  ലസന്റെര്
(പുനരധനിവഭാസ  ഗകവഷണ  സഇൗകേരലകത്തഭാലടയുള്ള)  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.
സലലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന. സല ലഭലതയനുസരനിചച്ച് ഡനി-
അഡനിക്ഷന  ലസന്റെറനില്  ഉളലപടുത്തുവഭാനുള്ള  സഇൗകേരലങ്ങലള  സലാംബനനിചച്ച്  തതീരുമഭാനലാം
ലലകേലക്കഭാള്ളുന്നതഭാണച്ച്.

(സനി)  ജനിലഭാ ആശുപത്രനികയഭാടച്ച്  കചേര്ന്നച്ച് ആരലാംഭനിക്കുന്ന ഡതീ-അഡനിക്ഷന ലസന്റെറുകേള
ആകരഭാഗല  വകുപനിലന്റെ  സഹകേരണകത്തഭാലടയഭാണച്ച്  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുവഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.
ജനിലഭാ  ആശുപത്രനികേളനില്  ഡനി-അഡനിക്ഷന  ലസന്റെറനിനച്ച്  ആവശലമഭായ  സലസഇൗകേരലങ്ങള,
കഡഭാക്ടര്,  നഴച്ച്,  മറച്ച്  ജതീവനക്കഭാര്,  മരുനകേള,  തുടര്  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുള്ള  സഹകേരണലാം
തുടങ്ങനിയവയഭാണച്ച് ആകരഭാഗല വകുപനില്നനിനലാം പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതച്ച്.

ബനിവകറജസച്ച് കകേഭാര്പകറഷനനില് അസനിസന്റെച്ച് കഗഡച്ച്- 2 തസനികേയനികലയ്ക്കുള്ള
ലതരലഞടുപച്ച്

313 (1082) ശതീ  .    സണനി  കജഭാസഫച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ലതഭാഴെനിലുലാം എവക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ബനിവകറജസച്ച്  കകേഭാര്പകറഷനനില്  അസനിസന്റെച്ച്  കഗഡച്ച്  2  തസനികേയനികലക്കുള്ള
ലതരലഞടുപച്ച് നൂറച്ച് ശതമഭാനവലാം എല്.ഡനി.  ക്ലഭാര്ക്കനിലന്റെ ലപ്രഭാകമഭാഷന വഴെനിയഭാക്കനി
ലസഷലല് റൂള കഭദഗതനി ലചേയനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  ഇത്തരത്തനിലുള്ള  ഒരു  കഭദഗതനി  ബനിവകറജസച്ച്  കകേഭാര്പകറഷനനിലല

അസനിസന്റെച്ച്  കഗഡച്ച്  2  നനിയമനത്തനിനച്ച്  പനി.എസച്ച്.സനി.  പരതീക്ഷ കേഴെനിഞച്ച്  കഷഭാര്ടച്ച്

ലനിസനില്  ഉളലപടനിട്ടുള്ള  ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേലള  ബഭാധനിക്കുലമന്നതനിനഭാല്  പ്രസ്തുത

ലസഷലല് റൂളനില് കഭദഗതനി വരുത്തുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ബനിവകറജസച്ച് കകേഭാര്പകറഷനനില് ലസഷലല് റൂള നനിലവനിലനില.

COTPA ആക്ടച്ച് പ്രകേഭാരലാം കകേസച്ച് രജനിസര് ലചേയ്യുന്നതച്ച്

314 (1083) ശതീ  .    വഹബനി  ഈഡന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ലതഭാഴെനിലുലാം എവക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എലലക്സൈസച്ച്  വകുപനിനച്ച്  COTPA  ആക്ടച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  കകേസച്ച്  രജനിസര്

ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്  അധനികേഭാരലാം  നല്കേനി  വനിജ്ഞഭാപനലാം  പുറലപടുവനിക്കണലമന്നച്ച്  എലലക്സൈസച്ച്

കേമ്മേതീഷണര് ആവശലലപടനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില് പ്രസ്തുത കേത്തനിലന്റെ പകേര്പച്ച് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത ആക്ടച്ച്  പ്രകേഭാരലാം എലലക്സൈസച്ച് വകുപനിനച്ച്  കകേസച്ച്  രജനിസര്  ലചേയ്യുവഭാനുളള

അധനികേഭാരലാം നല്കേനിലകേഭാണ്ടുളള വനിജ്ഞഭാപനത്തനിലനറ പകേര്പച്ച് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  Cigarettes  &  Other  Tobacco  Products  (Prohibition  of

Advertisement  and  Regulation  of  Trade  and  Commerce,  Production,

Supply  and  Distribution)  Act-ലല  12-ഉലാം  13-ഉലാം  ലസക്ഷനുകേളക്കച്ച്  പുറലമ  ടനി

ആക്ടനിലല  4, 6, 28  എന്നതീ ലസക്ഷനുകേള പ്രകേഭാരലാം എലലക്സൈസച്ച് ഇനലസക്ടലറകയഭാ അതനിനു

മുകേളനിലുള്ള ഉകദലഭാഗസലരകയഭാ കകേസകേള എടുക്കുന്നതച്ച് ചുമതലലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള

ശനിപഭാര്ശ  11-7-2016-ലല  XA1-22206/2016  കേത്തച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  എലലക്സൈസച്ച്  കേമ്മേതീഷണര്

സമര്പനിചനിരുന.  അതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്  27-12-2016-ലല  GO(P) No.112/

2016/TD (SRO No. 788/16)  ഉത്തരവച്ച് പ്രകേഭാരലാം നനിയമകഭദഗതനി വരുത്തനി ഗസറച്ച്

വനിജ്ഞഭാപനലാം  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണച്ച്.  പ്രസസ്തുത  കേത്തനിലന്റെയുലാം  ഗസറച്ച്  വനിജ്ഞഭാപനത്തനിലന്റെയുലാം

പകേര്പ്പുകേള അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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315 (1084) ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ലതഭാഴെനിലുലാം എവക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2016 ജൂണ് 1 മുതല് ഡനിസലാംബര് 31 വലരയുളള കേഭാലയളവനില് എവക്സൈസച്ച് വകുപച്ച്
COTPA പ്രകേഭാരലാം എടുത്ത കകേസകേളുലട എണലാം എത്രയഭാണച്ച്;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില് കകേസകേള രജനിസര് ലചേയ്യുവഭാന എവക്സൈസച്ച് വകുപനിലന
ചുമതലലപടുത്തനി വനിജ്ഞഭാപനലാം പുറലപടുവനിചലതന്നഭായനിരുന എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) COTPA പ്രകേഭാരലാം കകേലസടുക്കുവഭാന എവക്സൈസച്ച് വകുപനിനധനികേഭാരമനിലലന്നനിരനിലക്ക
ആരുലട നനിര്കദ്ദേശമനുസരനിചഭാണച്ച് കകേലസടുത്തനിട്ടുളളലതന്നച്ച് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 40,196 COTPA കകേസകേള എലലക്സൈസച്ച് വകുപച്ച് എടുത്തനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  20-8-2014-ലല  GO(P)  No.  155/2014/TD  നമ്പര് സര്ക്കഭാര്  വനിജ്ഞഭാപന
പ്രകേഭാരലാം  2003-ലല  Cigarettes &  Other Tobacco Products (Prohibition of
Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and
Distribution)  Act-ലല   12-ഉലാം  13-ഉലാം  ലസക്ഷന  പ്രകേഭാരലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്
എലലക്സൈസച്ച് ഇനലസക്ടലറകയഭാ അതനിനു മുകേളനില്  പദവനിയനിലുള്ള ഉകദലഭാഗസലരകയഭാ
ചുമതലലപടുത്തനിലക്കഭാണച്ച് ഉത്തരവഭായനിട്ടുള്ളതഭാണച്ച്.  ടനി  ആക്ടനിലല  4, 6, 28  എന്നതീ
ലസക്ഷനുകേള  പ്രകേഭാരലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  കമല്  വനിവരനിച  എലലക്സൈസച്ച്
ഉകദലഭാഗസര്ക്കച്ച്  അധനികേഭാരലാം  നല്കേനിലക്കഭാണച്ച്  27-12-2016-ലല  GO(P)  No.
112/2016/TD പ്രകേഭാരലാം വനിജ്ഞഭാപനലാം പുറലപടുവനിചനിട്ടുള്ളതഭാണച്ച്.

(സനി)  20-8-2014-ലല  GO(P)  No.  155/2014/TD  നമ്പര്  സര്ക്കഭാര്  വനിജ്ഞഭാപന
പ്രകേഭാരലാം  2003-ലല  Cigarettes  &  Other  Tobacco  Products  (Prohibition  of
Advertisement  and  Regulation  of  Trade  and  Commerce,  Production,
Supply  and Distribution) Act-ലല  12-ഉലാം  13-ഉലാം ലസക്ഷന പ്രകേഭാരലാം നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച് എലലക്സൈസച്ച് ഇനലസക്ടലറകയഭാ അതനിനു മുകേളനില്  പദവനിയനിലുള്ള
ഉകദലഭാഗസലരകയഭാ ചുമതലലപടുത്തനിലക്കഭാണച്ച് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണച്ച്.  പ്രസ്തുത ഉത്തരവ
നുസരനിചഭാണച്ച് കകേസ്സുകേള എടുത്തനിട്ടുള്ളതച്ച്.

(നക്ഷത്ര ചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത  കചേഭാദലലാം  നമ്പര്  828-ലന്റെ ഉത്തരലാം  എ ഡനിറനിലാംഗച്ച്  ബഭാഞനില്
ലഭനിചനിടനില.)

(കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള കേഴെനിഞ്ഞു.)



412       കകേരള നനിയമസഭ മഭാര്ചച്ച്  1, 2017



412 കകേരള നനിയമസഭ മമാര്ചച്ച് 1, 2017

9.30 AM]

II അടനിയന്തര പ്രകമയയ

പപമാതുവനിതരണ സമ്പ്രദമായതനിപന്റെ തകേര്ച

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  പപമാതുവനിതരണ സമ്പ്രദമായതനിപന്റെ തകേര്ചയയ വനിപണനിയനില
ഇടപപടച്ച്  വനില  നനിയനനിക്കമാന്  തയമാറമാകേമാതതുമൂലയ  അരനിയപടയയ  നനികതതമാപകയമാഗ
സമാധനങ്ങളുപടയയ  വനില  ക്രമമാതസ്പീതമമായനി  കുതനിച്ചുകേയറനിയതനിനമാല  ജനങ്ങള്ക്കുണമായ
ബുദനിമുട്ടുകേളുയ ആശങ്കകേളുയ കേമാരണയ ഉളവമായനിട്ടുള്ളതമായനി പറയപപ്പെടുന്ന ഗുരുതരമമായ
സനിതനിവനികശഷയ  സയബനനിചച്ച്  സഭമാനടപടനികേള്  നനിര്തനിവചച്ച്  ചര്ച  പചയണ
പമന്നമാവശതപപ്പെടച്ച് സര്വ്വശസ്പീ  എയ.  ഉമ്മര്,  പകേ.  സനി.  കജമാസഫച്ച്,  അനൂപച്ച് കജക്കബച്ച്
എന്നസ്പീ  അയഗങ്ങള് റൂള് 50 പ്രകേമാരയ കനമാടസ്പീസച്ച് നലകേനിയനിട്ടുണച്ച്.

ഭകതവയ സനിവനില സപപ്ലൈസയ വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .    പനി  .    തനികലമാതമന്): സര്,
സയസമാനതച്ച്  പപമാതുവനിപണനിയനിപല  അരനിയപട  വനിലക്കയറയമൂലമുണമായ  ബുദനിമുട്ടുകേള്
കുറയ്ക്കുന്നതനിനച്ച്   ഈ സര്ക്കമാര് ഫലപ്രദമമായ ഇടപപടല നടതനി വരനികേയമാണച്ച്.  അരനിയപട
ഉത്പമാദനവയ  ഉപകഭമാഗവയ  തമ്മനിലുള്ള  അന്തരയ  മകറതച്ച്  സയസമാനപതക്കമാളുയ
അധനികേമമാണച്ച്.  ഭകതക്കമ്മനി കനരനിടുന്ന ഏറവയ വലനിയ സയസമാനങ്ങളനിപലമാന്നമായ
കകേരളതനിപന്റെ ഭകത ഉപകഭമാഗയ പ്രധമാനമമായയ നനിറകവറനിയതച്ച് കകേന്ദ്രഗവണ്പമന്റെനില
നനിന്നുള്ള  കറഷന്  വനിഹനിതമമായനിരുന്നു.  ലകതമാധനിഷനിത  പപമാതുവനിതരണ  വതവസയനില
നനിന്നുയ കദശസ്പീയ ഭകതഭദ്രതമാ നനിയമ വതവസനിതനിയനികലയച്ച്  സയസമാനയ ചുവടുവചതച്ച്
2016  നവയബറനിലമായനിരുന്നു.  പ്രതനിവര്ഷയ  ലഭനിച്ചുപകേമാണനിരുന്ന  16.25  ലകയ
പമടനികേച്ച്  ടണ്  ധമാനതതനിനുപകേരയ  14.25  ലകയ  പമടനികേച്ച്  ടണ്  ധമാനതമമായനി
കകേന്ദ്രവനിഹനിതയ  കുറഞ.  നമ്മുപട  വനിപണനിയനില  അരനിയപട  വനിലവര്ദനവനിനച്ച്
പ്രധമാന കേമാരണമനിതമാണച്ച്.

115  വര്ഷപത  ഏറവയ  ശക്തമമായ  വരള്ചയച്ച്  ദകനികണന്തതന്  സയസമാനങ്ങള്
സമാകതയ  വഹനിക്കുകേയമാണച്ച്.  കകേരളതനിനമാവശതമമായ  അരനി  നലകേനിപക്കമാണനിരുന്ന
ആനമാപ്രകദശനില  നനിന്നുള്ള  വനിഹനിതയ  തമനിഴ് നമാടച്ച്,  കേര്ണമാടകേ  സയസമാനങ്ങളനികലയച്ച്
ഒഴുകേനിമമാറനി.  കൂടമാപത കേയറ്റുമതനിയനിലുണമായ വലനിയ വളര്ചയയ അരനിയപട ആഭതന്തര
ലഭതത ഇലമാതമാക്കനി.  ലഭതമമായ കേണക്കുകേള് പ്രകേമാരയ  അരനിക്കച്ച് മുന്വര്ഷങ്ങളനില
നനിന്നുയ  ശരമാശരനി  21  ശതമമാനയ  വനിലവര്ദനവച്ച്  ഉണമായനിട്ടുണച്ച്.  എന്നമാല  പയര്
വര്ഗ്ഗങ്ങള്, മുളകേച്ച്, മലനി, സവമാള തുടങ്ങനിയവയച്ച് ഗണതമമായനി വനില കുറയകേയയ പചയ.
പവളനിപചണ,  പചക്കറനി,  അരനി  എന്നനിവയ്ക്കുണമായ  വനില  വര്ദനവനിനച്ച്  പ്രധമാന  കേമാരണയ
മണ്സൂണ് അഭമാവയമൂലമുണമായ ദകനികണന്തതന് വരള്ചയമാപണന്നച്ച് വനിലയനിരുതപപ്പെടുന്നു.
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വനിപണനിയനില  വനിലക്കയറയ  പനിടനിച്ചുനനിര്തമാന്  ഈ  സര്ക്കമാര്  കേര്മ്മനനിരതമമായനി
ഇടപപട്ടു.  അധനികേമാരകമറയടന്തപന്ന  വനിപണനിയനിടപപടലനിനമായനി  സനിവനില  സപപ്ലൈസച്ച്
കകേമാര്പ്പെകറഷനച്ച്  150 കകേമാടനി രൂപ വകേയനിരുതനി.  മുന് സര്ക്കമാര് 70 കകേമാടനി രൂപ
നലകേനിയ  സമാനതമാണച്ച്  ഇരടനിയനിലധനികേയ  രൂപ  ഈ  സര്ക്കമാര്  മമാറനിവചതച്ച്.
അതുകപമാപല കേഴനിഞ്ഞ അഞ്ചുവര്ഷപത പകേടുകേമാരതസതമൂലയ സഹകേരണരയഗതച്ച്
സജസ്പീവമമായനി പ്രവര്തനിചനിരുന്ന കേണ്സസ്യൂമര്പഫഡച്ച് കകേമാടനികേളുപട നഷ്ടതനിലമായതു
പകേമാണച്ച്  വനിപണനിയനിടപപടലനിപന്റെ ഉതരവമാദനിതതയ സപപ്ലൈകകേമായച്ച് ഏപറടുകക്കണനി
വന്നു. എന്നനിരുന്നമാലുയ സര്ക്കമാര് നനിരന്തരയ വനിപണനിയനിടപപടലനിനമായനി പ്രവര്തനിച്ചു
പകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്. ഓണയ, റയസമാന്, ക്രനിസ്തുമസച്ച് പഫയറുകേള് കേമാരതകമമമാക്കനി
സയസമാനപമമമാടുയ വനിജയകേരമമായനി നടതനി. ഓണയ വനിലക്കുറവനിപന്റെ ഉലസവമമാക്കനി മമാറനി.
സയസമാനപത  അരനി  വനില  നനിയനനിചനിരുന്ന  ഇടനനിലക്കമാരമായ  കലമാബനികേപള
പരമാജയപപ്പെടുതമാന് ആനമാപ്രകദശനില കനരനിടച്ച്  കപമായനി വതമാപമാരനികേളുമമായനി ചര്ച
നടതനി  അവപര പടണറനില പപങ്കടുപ്പെനിച്ചു.  കകേന്ദ്രസര്ക്കമാരനില സമ്മര്ദയ പചലുതനി
2017  ജനുവരനി മുതല  24  രൂപ നനിരക്കനില ഒ.എയ.എസച്ച്.  പദതനി പ്രകേമാരയ ഫുഡച്ച്
കകേമാര്പ്പെകറഷനനില  നനിന്നുയ  അരനി  വമാങ്ങനി  25  രൂപ  നനിരക്കനില  വനിപണനയ
പചയവരുന്നു.  1410 പമടനികേച്ച് ടണ് പുഴുക്കലരനിയയ  730 പമടനികേച്ച് ടണ് പചരനിയമമാണച്ച്
ഇതുവപര വമാങ്ങനിയതച്ച്.  അതനില 400 പമടനികേച്ച് ടണ് പുഴുക്കലരനിയയ 155 പമടനികേച്ച് ടണ്
പചരനിയയ  പചലവമായനിട്ടുണച്ച്.  സയസമാനപത  വനിലവര്ദനവച്ച്  ശമാശതതമമായനി
നനിയനനിക്കമാന് ഭകത വകുപ്പെനിനു കേസ്പീഴനില പ്രവര്തനിക്കുന്ന വനില നനിയനണ പസല
ശമാസസ്പീയമമായനി  പുനനഃസയഘടനിപ്പെനിക്കമാന്  തസ്പീരുമമാനനിച്ചു.  സയസമാനപത  കറഷന്
വനിതരണതനിപല ക്രമകക്കടുകേള് അവസമാനനിപ്പെനിക്കമാന് ശമാസസ്പീയവയ സതമാരതവമമായ
ബകയമാപമടനികേച്ച് സമാകങ്കതനികേ സയവനിധമാനവയ വമാതനിലപ്പെടനി വനിതരണവയ സമയബനനിതമമായനി
നടപ്പെനിലമാക്കനി.  അരനിവനില വര്ദനവച്ച് തടയവമാന് സയസമാനപമമമാടുയ അരനിക്കടകേള്
ആരയഭനിക്കമാന് നടപടനി സതസ്പീകേരനിച്ചു.  സയസമാന സര്ക്കമാര് ഉടമസതയനിപല പവച്ചൂര്
കമമാകഡണ്  പറസച്ച്  മനില  നമാടന്  കുതരനി  (കുടനമാടച്ച്  പറസച്ച്)  സപപ്ലൈകകേമാ  വഴനി
സയഭരനിചച്ച്  33  രൂപ നതമായവനിലയച്ച് വനിതരണയ നടതമാന് ആരയഭനിച്ചു.  250  പമടനികേച്ച്
ടണ് ആദതഘടതനില സയഭരനിചച്ച് വനിതരണയ തുടങ്ങനി.  ഈ നടപടനിയപട ഭമാഗമമായനി
അരനിയപട  വനില  കുറഞവരനികേയമാണച്ച്.  ഏറവപമമാടുവനിലമായനി  ഇന്നപല  ആനമാപ്രകദശനിപല
ഏറവയ മുന്തനിയ ഇനയ അരനികേളനിപലമാന്നമായ ലളനിതമാ ബമാന്ഡച്ച് അരനി 39.50 രൂപയച്ച്
1000 പമടനികേച്ച് ടണ് കേരമാര് ഉറപ്പെനിച്ചു. ഈയമാഴ്ച മുതല സപപ്ലൈകകേമാ വഴനി നതമായവനിലയച്ച്
വനിലക്കമാന് സമാധനിക്കുയ.  ആന ജയ അരനി  സബ്സനിഡനി വനിലയമായനി  25  രൂപയ്ക്കുയ
ഫസ്പീപസയനില  വനില 37 രൂപയ്ക്കുയ കുറുവ അരനി സബ്സനിഡനി വനിലയമായനി 25  രൂപയ്ക്കുയ
ഫസ്പീപസയനില വനില  33  രൂപയ്ക്കുയ മട അരനി സബ്സനിഡനി വനിലയമായനി  24  രൂപയ്ക്കുയ
ഫസ്പീപസയനില വനില 34.50  രൂപയ്ക്കുയ  പചരനി  സബ്സനിഡനി  വനിലയമായനി  23  രൂപയ്ക്കുയ
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ഫസ്പീപസയനില  വനില 26.50  രൂപയ്ക്കുയ  എഫച്ച്.സനി.ഐ.  പചരനി  23  രൂപയ്ക്കുയ  ഫസ്പീപസയനില
വനില 26.50  രൂപയ്ക്കുയ എഫച്ച്.സനി.ഐ.  പുഴുക്കലരനി  25  രൂപയ്ക്കുയ ഫസ്പീപസയനില വനില
26.50 രൂപയ്ക്കുയ കബമാധന അരനി ഫസ്പീപസയനില വനില 29 രൂപയ്ക്കുയ ജയ ആന, ഇതര
സയസമാനങ്ങളനിപല  അരനി  സബ്സനിഡനി  വനിലയമായനി  25  രൂപയ്ക്കുയ  ഫസ്പീപസയനില
വനിലയമായനി  34  രൂപയ്ക്കുയ  കുടനമാടച്ച്  പറസച്ച്  ഫസ്പീപസയനില വനിലയമായനി  33  രൂപയ്ക്കുയ
സപപ്ലൈകകേമാ വഴനി വനിലപ്പെന നടതനിവരുന്നു.

അകതമാപടമാപ്പെയതപന്ന  അവശതവസ്തുക്കളുപടയയ  നനികതതമാപകയമാഗ  സമാധനങ്ങളുപടയയ
വനില  വര്ദനിക്കുന്നുപവന്ന റനികപ്പെമാര്ടച്ച്  വന്ന സമാഹചരതതനില  യഥമാര്ത്ഥ  കേമാരണയ
മനസനിലമാക്കനി  ആയതച്ച്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  കേമാരതങ്ങള്  ചര്ച  പചയച്ച്
തസ്പീരുമമാനനിക്കുന്നതനിനമായനി  സനിവനില  സപപ്ലൈസച്ച്  കേമ്മസ്പീഷണറുപട  അദതകതയനില
സയസമാനപത  പമമാത  വതമാപമാരനികേളുപടയയ  വതമാപമാരനി  പ്രതനിനനിധനികേളുപടയയ
കയമാഗയ  2016  ജൂണ്,  ആഗസച്ച്  മമാസങ്ങളനില  വനിളനിച്ചുകചര്ക്കുകേയണമായനി.  പ്രസ്തുത
കയമാഗതനില  പപങ്കടുത  വതമാപമാരനികേള്  വനിലക്കയറയ  നനിയനണ  വനികധയമമാക്കുന്നതനിനച്ച്
സയസമാന സര്ക്കമാര് സതസ്പീകേരനിക്കുന്ന ഏതച്ച് നടപടനിക്കുയ തങ്ങളുപട പൂര്ണ പനിന്തുണ
ഉറപ്പുനലകുകേയണമായനി. അകത കയമാഗയ തപന്ന കേഴനിഞ്ഞ മമാസവയ കചരുകേയണമായനി.

ഈ  അടുത  കേമാലതച്ച്  അരനിവനില  കുതനിച്ചുയരുന്നുപവന്ന  പത്രവമാര്തകേള്
ശദയനിലപപ്പെടതനിപന്റെ  അടനിസമാനതനില  പപമാതുവനിപണനി  പരനികശമാധന  കൂടുതല
ഊര്ജനിതമമാക്കനി;  പ്രകതതകേനിചച്ച്  അരനിയപട  കേരനിഞ്ചന്ത,  പൂഴച്ച് തനിവയച്ച്  എന്നനിവ
തടയന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള് സതസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനുയ കമലവനിഷയയ പരനിഹരനിക്കുന്നതച്ച്
സയബനനിച കേമാരതങ്ങള് ചര്ച പചയച്ച് തസ്പീരുമമാനനിക്കുന്നതനിനുയ വതമാപമാരനികേളുപട ഒരു
കയമാഗയ  ജനിലമാ  കേളക്ടറുപട  അദതകതയനില വനിളനിച്ചുകചര്ക്കുന്നതനിനുള്ള നനിര്കദശയ
ജനിലമാ സപപ്ലൈ ഓഫസ്പീസര്വഴനി നലകേനിയനിട്ടുണച്ച്.  അതനുസരനിച്ചുള്ള പ്രവര്തനങ്ങള്
ജനിലമാതലതനില നടന്നുവരുന്നു.  പതനയതനിട  ജനിലയനില നടതനിയ കയമാഗതനില
പപങ്കടുത  വതമാപമാരനി  പ്രതനിനനിധനികേള്  ആനയനിലനനിന്നുയ  വടകക്കഇന്തതയനില  നനിന്നുമുള്ള
അരനിയപട  വരവനിലുണമായ  കുറവച്ച്  കേമാരണയ  വന്ന  ദദൗര്ലഭതമമാണച്ച്  വനിലവര്ദനയച്ച്
കേമാരണപമന്നുയ  പ്രകതതകേനിചച്ച്  ജയ  അരനിയപട  വനിലയനിലമാണച്ച്  ഇതച്ച്  കൂടുതലമായനി
പ്രതനിഫലനിചപതന്നുയ അറനിയനിക്കുകേയണമായനി.  അവശതസമാധനങ്ങളുപട വനില സയസമാനപത
പപമാതുവനിപണനിയനിലനനിന്നുയ  ജനിലമാ  സപപ്ലൈ  ഓഫസ്പീസര്മമാര്  കശഖരനിചച്ച്  സനിവനില
സപപ്ലൈസച്ച്  കേമ്മസ്പീഷണകററനിപല  സമാറനിസനികച്ച്  വനിഭമാഗതനിനച്ച്  നലകുകേയയ  അവനിപട
നനിന്നുയ  വനിവരങ്ങള്  കക്രമാഡസ്പീകേരനിചച്ച്  കകേന്ദ്ര  പപമാതുവനിതരണ  ഉപകഭമാക്തൃകേമാരത
മനമാലയതനിപന്റെ  പവബ്പസറനില  കചര്ക്കുകേയയ  പചയയ.  വനില  ശരമാശരനി  കൂടുതലമായനി
കേമാണുന്ന  കകേന്ദ്രങ്ങളനില  ശക്തമമായ  പരനികശമാധന  നടതമാറുണച്ച്.  പപമാതുവനിതരണ
ശയഖലയനിപല മറനിച്ചുവനിലപ്പെന, പപമാതുവനിപണനിയനിപല കേരനിഞ്ചന്ത, പൂഴനിവയച്ച് എന്നനിവ
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തടയന്നതനിനമായനി  ശക്തമമായ  പരനികശമാധനമാ  സയവനിധമാനയ  വകുപ്പുതലതനില
നനിലവനിലുണച്ച്. വകുപ്പുതലതനില പരനികശമാധനമാ ഉകദതമാഗസനമാര് മമാത്രമമായയ ലസ്പീഗല
പമകടമാളജനി, കപമാലസ്പീസച്ച് എന്നസ്പീ വകുപ്പുകേപളക്കൂടനി ഏകകേമാപനിപ്പെനിച്ചു പകേമാണയ നനിരന്തരയ
പരനികശമാധന  നടത്തുകേയയ  നനിയമലയഘനയ  നടത്തുന്നവര്പക്കതനിപര  കേര്ശന
നടപടനികേള് സതസ്പീകേരനിച്ചുവരനികേയയ പചയന്നു.  അതനുസരനിചച്ച്  2016  ജനുവരനി മുതല
നവയബര്  വപര  സയസമാനത്തുടനസ്പീളയ  Essential  Commodities  Act,  1955
പ്രകേമാരയ  25502  സയയക്ത  പരനികശമാധനകേള്  പപമാതുവനിപണനിയനിലുയ  3,062
പരനികശമാധനകേള് പപമാതുവനിതരണ ശയഖലകേളനിലുയ നടത്തുകേയണമായനി.  ഇപ്രകേമാരയ
നടതനിയ  പരനികശമാധനയനില  9.99  ലകയ  രൂപ  പനിഴ  ചുമതനിയനിട്ടുണച്ച്.  കമല
കേമാലയളവനില  PBMMSEC  Act  (Prevention  of  Black  Marketing  and
Maintenance  of  Supplies  of  Essential  Commodities  Act)  അനുസരനിചച്ച്
പപമാതുവനിതരണ  ശയഖലയനില  61792  പരനികശമാധനകേള്  നടത്തുകേയയ  നനിയമലയഘനയ
നടതനിയതമായനി  കേപണതനിയതനിപന്റെ  അടനിസമാനതനില  20  കപപര വനിചമാരണ
പചയകേയയ അതനില രണകപപര ശനികനിക്കുകേയയ പചയനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനിനുപുറകമ അരനി
വനില നനിയനനിക്കുന്നതനിപന്റെ ഭമാഗമമായനി സയസമാനതച്ച് ആരയഭനിച അരനിക്കടകേളുപടയയ
സപപ്ലൈകകേമാ  ഔടച്ച് പലറ്റുകേളുപടയയ  പ്രവര്തനയ  കൂടുതല  കേമാരതകമമമാക്കനി
പകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  ഈ  സമാഹചരതതനില  സഭ  നനിര്തനിവചച്ച്  ഈ  വനിഷയയ
ചര്ച പചകയണ ആവശതമനില.

ശസ്പീ  .    എയ  .    ഉമ്മര്  : സര്,  ബഹുമമാനപപ്പെട  മനനിയപട  വനിശദസ്പീകേരണതനില
നനിന്നുയ ഈ വനിഷയതനിപന്റെ ഗദൗരവയ അകദഹതനിനച്ച് ഇകപ്പെമാഴുയ മനസനിലമായനിടനില
എന്നമാണച്ച്  കേരുതുന്നതച്ച്.  അകദഹയ  ഫയലനിപല  കുപറ  കേമാരതങ്ങള്  വമായനിച്ചുപവന്നലമാപത
സയസമാനപത  ജനങ്ങള്ക്കനിടയനിലുള്ള  സയഭ്രമജനകേമമായ  സമാഹചരതയ  ഒട്ടുയ
ഉള്പക്കമാണനിടനിപലന്നമാണച്ച്  ഞമാന് മനസനിലമാക്കുന്നതച്ച്.  അകദഹയ യമാഥമാര്ത്ഥതയ  ഉള്പക്കമാണ
പകേമാണച്ച്  വനിശദമമായ  ഒരു ചര്ചയച്ച്  തയമാറമായനി  കേമാരതങ്ങള് പറയപമന്നമാണച്ച്   വനിചമാരനിചതച്ച്.
ഇന്നപത പത്രങ്ങളനിപല  വമാര്തകേപളക്കുറനിചച്ച്  ബഹുമമാനപപ്പെട  മനനികയമാടച്ച്  കുറചച്ച്
കേമാരതങ്ങള് പറയമായ.   'അരനി വനില കുറയമാന് പ്രഖതമാപനങ്ങള് കപമാരമാ'  എന്നമാണച്ച്
ഇന്നപത കകേരള കേദൗമുദനി പത്രതനിപന്റെ മുഖപ്രസയഗതനില പറയന്നതച്ച്. 'അരനിയപട
ഇകപ്പെമാഴപത  വനിലക്കയറയ കൃത്രനിമമമായ സൃഷ്ടനിയമാപണന്നതനിനച്ച് സയശയപമമാന്നുമനില,
അതച്ച്  കബമാദതമമായനിട്ടുയ  സര്ക്കമാരനിനച്ച്  തക്കസമയതച്ച്  ഇടപപടമാന്  കേഴനിയമാപത
കപമായതമാണച്ച്  സയഭ്രമജനകേമമായ  സനിതനിയനികലയച്ച്  കേമാരതങ്ങള്  എതനിചതച്ച്.   കൂടതനില
കറഷന് വനിതരണതനിപല അനനിശനിതതതവയ അപമാകേതയയ കൂടനിയമായകപ്പെമാള് അരനി
വനിപണനി  പൂര്ണമമായയ  കേരനിഞ്ചന്തക്കമാരുപട  നനിയനണതനിലമായനി.  ആനയനിപല
വമനമാരമായ  അരനി  മനില്ലുടമകേളുമമായനി  ഇവനിടപത  അരനി  പമമാതക്കചവടക്കമാര്
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ഒത്തുകേളനിക്കുകേയമാണച്ച്.   ഈ കൃത്രനിമ വനിലക്കയറയ തടയമാന് സനിവനില സപപ്ലൈസച്ച് വകുപ്പെനിനച്ച്
കേഴനിയന്നനില.'  ഇതമാണച്ച് അതനിപന്റെ പ്രസക്ത ഭമാഗയ.  രണച്ച് ദനിവസയ മുമ്പുള്ള മമാതൃഭൂമനി
പത്രതനിപല മുഖപ്രസയഗതനിപന്റെ തലപക്കടച്ച്  -  'അരനിവനില ഇനനിയയ  കൂടനിയമാല.....'
എന്നമാണച്ച്.  'വരുയ ദനിവസങ്ങളനില വനില ഇനനിയയ കൂടനിയമാല......

ശസ്പീ  .    സനി  .    ദനിവമാകേരന്  : സര്,  മലയമാള  മകനമാരമ  പത്രതനില  എന്തമാണച്ച്
പറയന്നതച്ച്?

ശസ്പീ  .    എയ  .    ഉമ്മര്  : സര്,  ബഹുമമാനപപ്പെട  സനി.  ദനിവമാകേരന്,  അങ്ങച്ച്  മനനിയമായനിരുന്ന
ആളകല;  ഞമാപനമാന്നച്ച് പറകഞ്ഞമാപട. ..(… ബഹളയ).......

മനി  .    സസ്പീക്കര്  : ശസ്പീ.  എയ.  ഉമ്മര്,  അങ്ങച്ച് പചയറനിപന കനമാക്കനി സയസമാരനിചമാല
മതനി. ...(… ബഹളയ)......

ശസ്പീ  .    എയ  .    ഉമ്മര്  : സര്,  'സനിതനി  ആശങ്കമാജനകേമമായനിട്ടുയ  സര്ക്കമാര്  കവണ
വനിധയ ഇടപപടുന്നതമായനി കതമാന്നുന്നനില' എന്നമാണച്ച് മമാതൃഭൂമനി പത്രതനില പറയന്നതച്ച്.
'അരനി വനില 50  രൂപയമായനി'  എന്നമാണച്ച് മലയമാള മകനമാരമയനിപല തലപക്കടച്ച്.  'അരനി
വനില കുതനിക്കുന്നു, അടനിയന്തര ഇടപപടല കവണയ'  എന്നമാണച്ച് ദസ്പീപനികേ പത്രതനിപന്റെ
തലപക്കടച്ച്.  'അരനി  വനില  രൂകമമായതനില  സര്ക്കമാരനിപന്റെ  അനമാസ'  എന്നമാണച്ച്
സപ്രഭമാതയ  പത്രതനിപന്റെ  തലപക്കടച്ച്.  ഇതുകപമാപല  തപന്നയമാണച്ച്  ബമാക്കനിയള്ള
പത്രങ്ങളനിപലമാപക്കയള്ളതച്ച്.  ബഹുമമാനപപ്പെട  മനനിക്കച്ച്  തമാങ്ങമായനി ഒരു  പത്രയ
എഴുതനിയനിട്ടുണച്ച്. (കദശമാഭനിമമാനനി പത്രയ ഉയര്തനിക്കമാണനിച്ചു) ജയ – 25,  മട – 24
എപന്നമാപക്കയമാണച്ച്  എഴുതനിയനിരനിക്കുന്നതച്ച്.   ഈ  അരനി  എവനിപടനനിന്നുയ  കേനിട്ടുപമന്നച്ച്
എനനിക്കറനിയനില.  .....(ബഹളയ)........

ശസ്പീ  .   എലകദമാസച്ച് കുന്നപ്പെനിള്ളനി  :  ഈ അരനി എവനിപട കേനിട്ടുയ? ..(… ബഹളയ)....

മനി  .    സസ്പീക്കര്  : പ്ലൈസ്പീസച്ച്.....  ദയവമായനി എലമാവരുയ ഇരനിക്കൂ.......ശസ്പീ.  എയ.  ഉമ്മര്
അവതരനിപ്പെനിക്കപട.........പയസച്ച്.......പ്ലൈസ്പീസച്ച്......(ബഹളയ).....അകദഹയ അവതരനിപ്പെനിചച്ച്
തുടങ്ങനിയതകലയള.  അവതരനിപ്പെനിചതനിനുകശഷയ  മനനി  മറുപടനി  പറഞപകേമാളയ.
നനിങ്ങപളലമാവരുയകൂടനി  മറുപടനി  പറകയണ.......  (ബഹളയ)....ബഹുമമാനപപ്പെട   മനനി
മറുപടനി പറയയ.  ശസ്പീ.  പനി.  പകേ.  ബഷസ്പീര് സസ്പീറനിലനിരനിക്കൂ… ......ശസ്പീ.  പകേ.  രമാജന്,........
മനനി മറുപടനി പറഞപകേമാളയ, അങ്ങച്ച് സസ്പീറനിലനിരനിക്കൂ....... പ്ലൈസ്പീസച്ച്...........

പ്രതനിപകകനതമാവച്ച് (ശസ്പീ  .   രകമശച്ച് പചന്നനിതല): സര്, ഇവനിപട ബഹുമമാനപപ്പെട മനനി
എപന്തമാപക്കകയമാ  എഴുതനി  വമായനിചകപ്പെമാള്  ഞങ്ങളമാരുയ  ഒന്നുയ  മനിണനിയനില.......
(ബഹളയ).....ഇവനിപട  ഞങ്ങളുപട  അയഗയ  അടനിയന്തര  പ്രകമയയ  അവതരനിപ്പെനിച്ചു
പകേമാണച്ച്  സയസമാരനിക്കുകമമാള്  അകദഹപത  ഡനിസര്ബച്ച്  പചയന്നതച്ച്  അങ്ങച്ച്  തടയണയ.
ഇക്കമാരതതനില അങ്ങയപട പപ്രമാടകന് കവണയ.
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മനി  .    സസ്പീക്കര്  : ഞമാന്  തടഞപകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  എലമാവരുയ  സസ്പീറനിലനിരനിക്കൂ....
മറുപടനി  മനനി പറഞപകേമാളയ....

ശസ്പീ  .    എ  .    എയ  .    ആരനിഫച്ച്  : സര്,   ബഹുമമാനപപ്പെട  മനനി  എപന്തമാപക്കകയമാ
എഴുതനി വമായനിച്ചു എന്ന പ്രസമാവന പനിന്വലനിക്കണയ.

മനി  .   സസ്പീക്കര്  : ശസ്പീ. എ. എയ. ആരനിഫച്ച്, ശസ്പീ. എ. എന്. ഷയസസ്പീര്.... ദയവമായനി
സസ്പീറനിലനിരനിക്കൂ....അകദഹയ അവതരനിപ്പെനിക്കപട. ശസ്പീ. ജനി. എസച്ച്. ജയലമാല.... പ്ലൈസ്പീസച്ച്...
ഇരനിക്കൂ.....(ബഹളയ).....അകദഹതനിനച്ച്  പറയമാനുള്ളതച്ച്  പറഞകേഴനിഞ്ഞമാല  മനനി
മറുപടനി പറഞപകേമാളയ. നനിങ്ങള് ഇരനിക്കൂ.... ശസ്പീ. വനി. ടനി. ബലറമായ ഇരനിക്കൂ.... ശസ്പീ.
എയ. ഉമ്മര്, അങ്ങച്ച് പചയറനിപന കനമാക്കനി സയസമാരനിചമാല മതനി.

ശസ്പീ  .    എയ  .    ഉമ്മര്  : സര്,  എപന്റെ വനിഷയവമമായനി ബനപപ്പെടച്ച് മലയമാളതനിപല
പ്രമുഖ  പത്രങ്ങളനിപല  പഹഡനിയഗുകേളുയ  അതനിപന്റെ  എഡനികറമാറനിയലുകേളുയ  പറപഞ്ഞകന്നയള.
കദശമാഭനിമമാനനി  വമായനിക്കുന്നതച്ച്  ഇത്ര വലനിയ  പതറമാപണന്നച്ച്  ഞമാന്  വനിചമാരനിചനിടനില.
കദശമാഭനിമമാനനി  വമായനിചകപ്പെമാള്  ഇത്രയയ  വലനിയ  ശനികയമാപണങ്കനില  ചന്ദ്രനികേയയ
വസ്പീകണവയ ഞമാന് വമായനിക്കുന്നനില.  തനിരുവനന്തപുരയ പമാളയയ മമാര്ക്കറനിപല അരനി
വനില  അറനിയന്നതനിനമായനി  ഞമാന്  ഇന്നപല  അതുവഴനി  കേടന്നുകപമാകുകേയണമായനി.
അരനിയപട വനില കേനികലമാഗമാമനിനച്ച്- പപമാന്നനി - 55 രൂപ, ജയ - 48 രൂപ, പവനിഴയ വടനി -
48  രൂപ,  സകരഖ  -  43  രൂപ  എന്നനിങ്ങപനയമാണച്ച്.  പചക്കറനിയപട  വനില
കേനികലമാഗമാമനിനച്ച്  ബസ്പീന്സച്ച് - 100 രൂപ, പവണക്ക - 80 രൂപ, കേതനിരനിക്ക - 60 രൂപ,
ഉരുളക്കനിഴങ്ങച്ച് - 40 രൂപ, ഉള്ളനി - 50 രൂപ എന്നനിങ്ങപനയമാണച്ച്.  പവളനിപചണയപട
വനില  150  രൂപയച്ച്  മുകേളനിലമായനി.  പഞ്ചസമാരയപട  വനില  5  രൂപ  ഇന്നപല  കൂടനി.
പവള്ളരനിക്കയപട  വനില  12 രൂപയമായനിരുന്നതച്ച്  48.50  രൂപയയ  പയര്  40
രൂപയമായനിരുന്നതച്ച് 50-60 രൂപവപരയയ  അമരയ 20 രൂപപയന്നതച്ച് 90 രൂപയമായയ
പടവലതനിപന്റെ  വനില  10  രൂപപയന്നതച്ച്  60 രൂപയമമായനി.  തക്കമാളനിയപട  വനില  16
രൂപയനില നനിന്നച്ച് 34 രൂപപയ ആയനിട്ടുള, അധനികേയ കൂടനിയനിടനില.  മുളകേനിപന്റെ വനില 30
രൂപപയന്നുള്ളതച്ച്  80  രൂപയമായനി;  കേമാരനിമുളകേച്ച്,  പമാവയ  എന്നനിവയപട  വനില  20
രൂപപയന്നുള്ളതച്ച്  60  രൂപയമായയ  കേമാരറനിനച്ച്  20  രൂപപയന്നതച്ച്  30  രൂപയമായയ
ബസ്പീറച്ച്റൂടനിപന്റെ  വനില  10 രൂപപയന്നതച്ച്  30  രൂപയമായയ  വര്ദനിച്ചു.  വനിപണനിയനില
പകേപപമാളകേയമാണച്ച്.  ചുവന്ന മട അരനിയപട വനില കേഴനിഞ്ഞ വര്ഷയ ഇകത സമയയ
34.18  എന്നതച്ച്  20.7  ശതമമാനയ  കൂടനി.  ആനമാ  പവള്ള  അരനിയപട  വനില  30.62
രൂപയമായനിരുന്നതച്ച് 27.60 ശതമമാനയ കൂടനി. പമാലക്കമാടന് ജയ അരനിക്കച്ച് 53 ശതമമാനയ
വനില കൂടനി. ചുവന്ന ചമമാവരനിക്കച്ച് 33.50 രൂപയണമായനിരുന്നതച്ച് 21.13 ശതമമാനയ വനില
കൂടനി.  ഇതമാണച്ച്  യഥമാര്ത്ഥതനില  സയസമാനതനിപന്റെ  സനിതനി.  അരനി  ആഹമാരയ
കേഴനിക്കമാപത  കകേരളതനിലുള്ളവര്ക്കച്ച്  ജസ്പീവനിക്കമാന്  സമാധനിക്കനിലകലമാ;  ഇവനിടപത
പത്രങ്ങള്  കനമാക്കനിയമാലുയ  മമാര്ക്കറ്റുകേളനില  കപമായനി  കനമാക്കനിയമാലുയ  ഇക്കമാരതയ
മനസനിലമാകുന്നതമാണച്ച്.  ഇതച്ച്  യ.ഡനി.എഫച്ച്.  ഉണമാക്കനിയതല.  സതതയ  വനിളനിച്ചുപറയകമമാള്
798/2019
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ഇത്രമമാത്രയ  അനനിഷ്ടവയ  അസഹനിഷ്ണുതയയ  കേമാണനിക്കുന്നതച്ച്  ശരനിയല.  ഞമാന്  കവപറമാന്നുയ
പറഞ്ഞനിടനിലകലമാ;  രമാജതതച്ച് നനിലനനിലക്കുന്ന അരനിയപടയയ പചക്കറനിയപടയയ വനില
പറഞപവന്നലമാപത  ഒരു  പമാര്ടനികയയയ  ഒരു  മനനികയയയ  ആകകപനിചനിടനില.
ആകകപനിക്കല ഇനനി വരുന്നകതയള.  ഇകപ്പെമാകഴ ഇങ്ങപന തുടങ്ങനിയമാല എങ്ങപനയമാണച്ച്?
ഇതച്ച്  വളപര നനിര്ഭമാഗതകേരമമാണച്ച്.  അതുപകേമാണച്ച് കുറചച്ച് സഹനിഷ്ണുത കേമാണനിക്കണയ.
സയസമാനപത ജനങ്ങളുപട  ആഹമാരപതക്കുറനിചച്ച്  ഉതരവമാദനിതതപപ്പെടവകരമാടമാണച്ച്
പറയന്നതച്ച്.  അതച്ച്  മമാത്രമല കേഴനിഞ്ഞ പതരപഞ്ഞടുപ്പെനില  വനില നനിയനനിക്കുപമന്നച്ച്
പറഞ്ഞച്ച്  അധനികേമാരതനില  വന്ന  ഗവണ്പമന്റെമാണച്ച്. ആ  ഗവണ്പമന്റെനികനമാടച്ച്  ജനങ്ങള്ക്കു
കവണനി  പറയകേപയന്നതച്ച്  ഒരു  ജനപ്രതനിനനിധനിപയന്നുള്ള  നനിലയനില  എപന്റെ  കേടമയമാണച്ച്.
രമാജതതച്ച്  ഇങ്ങപനപയമാരു  സയഭവയ  ഉണമായനിട്ടുയ  മുഴുവനുയ  അറനിഞ്ഞനിടനിപലങ്കനിലുയ
ബഹുമമാനപപ്പെട  മനനികയയയ  ഗവണ്പമന്റെനികനയയ  അതച്ച്  അറനിയനിക്കുകേപയന്നുള്ളതച്ച്
പ്രതനിപകപമന്ന നനിലയച്ച് ഞങ്ങളുപട ബമാധതതയമാണച്ച്.

സതമാഭമാവനികേമമായയ  വനിലക്കയറമുണമാകുകമമാള്  അതച്ച്  തടയന്നതനിനുകവണ
നടപടനിപയടുക്കമാന് ഗവണ്പമന്റെച്ച് ഉണര്ന്നച്ച് പ്രവര്തനിക്കണയ.  വരള്ചയണമാകുന്നതച്ച്
മനനിയപട  കുറമമാപണപന്നമാന്നുയ  ഞമാന്  പറഞ്ഞനിടനില.  അതനിനച്ച്  പ്രഖതമാപനങ്ങള്
മമാത്രയ  കപമാരമാ.  അതരയ  സലങ്ങളനില  കപമായനി  ബനപപ്പെട  ആളുകേളുമമായനി  ഗവണ്പമന്റെച്ച്
തലതനില  ചര്ച പചയണയ.  വനിതരണയ പചയമാന് ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ എലമാ പമഷനിനറനിയയ
ഉണര്ന്നച്ച് പ്രവര്തനിക്കണയ. അതലമാപത എപന്ന പറഞ്ഞച്ച് കതമാലപ്പെനിക്കമാനുയ ഉതരയ
മുടനിക്കമാനുമല ശമനികക്കണതച്ച്. ഇതനിനച്ച് പരനിഹമാരമുണമാക്കുകേപയന്നതച്ച് ഉതരവമാദനിതതപപ്പെട ഒരു
ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ  ചുമതലയമാണച്ച്.  അതനിനുകവണനിയമാണച്ച്  ഇക്കമാരതങ്ങള്  ഞമാന്  ഇവനിപട
ഉന്നയനിക്കുന്നതച്ച്.  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  എടുത  നടപടനികേള്  ഞമാന്  പത്രതനില  വമായനിച്ചു.
ബഹുമമാനപപ്പെട  മനനി  സയസമാനതച്ച്  മൂന്നച്ച്  അരനിക്കടകേള്  തുടങ്ങനിയനിട്ടുണച്ച്.   പ്രശ്നതനിപന്റെ
ഗദൗരവയ  ഉള്പക്കമാണപകേമാണച്ച്  അരനിക്കടകേളുപട  സയസമാനതല  ഉദ്ഘമാടനയ
ബഹുമമാനപപ്പെട  സനിവനില  സപപ്ലൈസച്ച്  വകുപ്പുമനനി  ശസ്പീ.  പനി.  തനികലമാതമന്
തനിരുവനന്തപുരതച്ച്  നനിര്വ്വഹനിച്ചു.  രണമാമതച്ച്  അരനിക്കട  പകേമാചനിയനിലുയ  മൂന്നമാമതച്ച്
കകേമാഴനികക്കമാടുമമാണച്ച്  തുടങ്ങുപമന്നച്ച്  പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതച്ച്.  അങ്ങപന  കകേരളതനിപല
അരനിയപട  വനിലക്കയറയ   തടയന്നതനിനുകവണനി   സയസമാന  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  വളപര
ഗദൗരവകതമാടുകൂടനി  മൂന്നച്ച്  അരനിക്കടകേള്  തുടങ്ങമാന്  തസ്പീരുമമാനനിചനിട്ടുണച്ച്.  എന്നു
മുതലമാണച്ച്  ഈ  പ്രശ്നപത  ഗദൗരവകതമാടുകൂടനി  എടുതനിട്ടുള്ളതച്ച്?  ഈ  പ്രശ്നയ
ബനപപ്പെട വകുപ്പെച്ച് പകേകേമാരതയ പചയന്നവര് ഒരുമനിചനിരുന്നച്ച് ആകലമാചനികക്കണതകല;
സഹകേരണ വകുപ്പെനിനുയ കൃഷനി വകുപ്പെനിനുയ മറച്ച് വകുപ്പുകേള്ക്കുയ എപന്തമാപക്ക പചയമാന്
കേഴനിയപമപന്നമാപക്ക  ആകലമാചനിക്കണയ.  ബഹുമമാനപപ്പെട  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനിയപട
കനതൃതതതനില  നടതനിയ  കൃഷനിയനില  നനിന്നച്ച്  ലഭനിചനിട്ടുള്ള  പനപലമാപക്ക  കുതനി
വനിപണനിയനിപലതനിക്കമാനുള്ള  ശമയ  നടതകണ;  അതനിനച്ച്  പകേരയ  ഇങ്ങപനയള്ള
പതറമായ കേമാരതങ്ങള് പറയന്നതച്ച് ഒട്ടുയ ശരനിയല.
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കകേരളതനിപല അരനി പ്രശ്നയ പരനിഹരനിക്കുന്നതനിപന്റെ ഭമാഗമമായനി സര്ക്കമാര് മൂന്നച്ച്
അരനിക്കടകേളമാണച്ച്  തുടങ്ങനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.  പതനിനമാലമായനിരയ ടണ്  (നൂറച്ച്  കലമാറനി) അരനിയമാണച്ച്
സയസമാനമമാപകേ വനിതരണയ പചയന്നതനിനച്ച് മൂന്നച്ച് ജനിലകേളനികലയച്ച് എതനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.
വയനമാടച്ച്,  കേമാസര്കഗമാഡച്ച്,  മലപ്പുറയ  ജനിലകേളനിലുള്ളവര്  ഈ  വമാഹനതനില  വന്ന
അരനി പകേമാണകപമാകേണപമങ്കനില കകേമാഴനികക്കമാടച്ച് വരണയ...(ബഹളയ..)

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീ  പകേ.  രമാജന്,  മറുപടനി  പറയമാന്  വകുപ്പുമനനി
തയമാറമായനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  നനിങ്ങള്  എന്തനിനമാണച്ച്  മറുപടനി  പറയമാന്  കപമാകുന്നതച്ച്.
ദയവമായനി  സസ്പീറനിലനിരനിക്കൂ......

ശസ്പീ  .   എയ  .   ഉമ്മര്: സര്, ശസ്പീ.  പനി. തനികലമാതമനമാണച്ച് വകുപ്പുമനനിപയന്നമാണച്ച്
ഞമാന് വനിശതസനിക്കുന്നതച്ച്.  ബഹുമമാനപപ്പെട പകേ. രമാജന് നനിയക്ത മനനിയമായ വനിവരയ
ഞമാന്  അറനിഞ്ഞനില.  അതുപകേമാണച്ച്  ഇവനിപടയനിരനിക്കുന്ന  ഓകരമാ  നനിയക്ത  മനനിമമാരമായനിട്ടുള്ള
ആളുകേള്  കരമാഷയ  പകേമാണനിടച്ച്  കേമാരതമനില.  കമലപ്പെറഞ്ഞ മൂന്നച്ച്  അരനിക്കടകേള്
തുടങ്ങനിയതനിപന  'ആനവമായനില  അമഴങ്ങ'  എന്നലമാപത  മപറന്തമാണച്ച്  പറയകേ?
ഇതുപകേമാണച്ച് കകേരളതനിപല ഭകതപ്രശ്നയ പരനിഹരനിക്കമാന് സമാധനിക്കുകമമാ?   പശനിമ
ബയഗമാളനിലനനിന്നുയ  അരനി  പകേമാണവന്നച്ച്  കകേരളതനിപല  അരനികമാമയ  പരനിഹരനിക്കുപമന്ന
ബഹുമമാനപപ്പെട  സഹകേരണ  വകുപ്പുമനനി  കേടകേയപള്ളനി  സകരന്ദ്രപന്റെ  കസറച്ച്പമന്റെച്ച്
വമായനിചനിരുന്നു.  നനിങ്ങളുപട  വനിശതമാസയ  നനിങ്ങപള  രകനിക്കപടപയകന്ന  പറയവമാന്
കേഴനിയന്നുള.   ബയഗമാള്  മുഖതമനനി  ശസ്പീമതനി  മമതമാ  ബമാനര്ജനി  കകേരളതനികലയച്ച്
അരനി  കേയറനിവനിടുപമന്നച്ച്  എനനിക്കച്ച്  കതമാന്നുന്നനില.  അവരറനിയമാപതപയങ്ങമാനുയ  അരനി
പകേമാണവരമാകന  കേഴനിയകേയള.  അതലമാപത  പ്രകതതകേ  സമാഹചരതതനില  അവര്
കകേരളതനികലയച്ച്  അരനി  കേയറനിവനിടുപമന്നച്ച്  എനനിക്കച്ച്  കതമാന്നുന്നനില.  പശനിമ  ബയഗമാളനില
ഇടതുപകതനിനച്ച് തനിരനിചടനിയണമായ സയസമാനമമാണച്ച്, കകേരളതനിനച്ച് തനിരനിചടനിയണമാകുപമന്നച്ച്
കേരുതനിയമാണച്ച്  ഞമാന്  പറയന്നതച്ച്.  നനിങ്ങള്ക്കച്ച്  മമാത്രയ  അരനി  കേനിടമാതനിരനിക്കുകേയമാപണങ്കനില
തരകക്കടനില.  അതുപകേമാണച്ച് ബയഗമാളനിപന മമാത്രയ ആശയനിക്കമാപത  ആനമാപ്രകദശച്ച്,
കേര്ണമാടകേ,  പഞ്ചമാബച്ച് തുടങ്ങനിയ  സയസമാനങ്ങപളയയ സമസ്പീപനിചച്ച്  അരനി പകേമാണ
വരുന്നതനിനച്ച് ശമനിക്കണയ. 

സഹകേരണവയ  വനികനമാദസഞ്ചമാരവയ  കദവസതവയ  വകുപ്പുമനനി
(ശസ്പീ  .    കേടകേയപള്ളനി  സകരന്ദ്രന്):  സര്,  അങ്ങയപട  മനസനിലനിരനിപ്പെച്ച്  എന്തമാപണന്നച്ച്
കൃതതമമായനി  കബമാധതമമായനി.  ഇവനിപട  അരനി  പകേമാണവരമാന്  പമാടനിലമാപയന്നമാണച്ച്
അങ്ങയപട  മനസനിലനിരനിപ്പെച്ച്.  ഈ  രൂപതനില  ദുഷ്ടബുദനികയമാടുകൂടനി  ചനിന്തനിക്കരുതച്ച്.
പ്രതനിപകപമമാപക്ക ശരനിയമാണച്ച്.  പകക ഇത്ര ദുഷ്ടചനിന്ത പമാടനില.
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ശസ്പീ  .    എയ  .    ഉമ്മര്:  സര്,  ബയഗമാളനിപല  അരനി  കുഴപ്പെമനില.  ഞമാന്  പറഞ്ഞതച്ച്
ബയഗമാളനിപന  മമാത്രയ  വനിശതസനിചച്ച്  കകേരളതനിപല  ജനങ്ങപള  വറുതനിയനിലമാക്കരുതച്ച്
എന്നമാണച്ച്.  അങ്ങച്ച്  സന്ദര്ഭതനിനനുസരനിചച്ച്  ഉണര്ന്നച്ച്  കസറ്റുപമന്റെച്ച്  ഇറക്കനിയതനില
സകന്തമാഷമുണച്ച്.  ബയഗമാളനില  ശസ്പീമതനി  മമതമാ  ബമാനര്ജനിക്കച്ച്  നനിങ്ങകളമാടുള്ള  പവകേമാരനികേ
സയഗതനി  ആകലമാചനിചച്ച്  പറപഞ്ഞകന്നയള,  അലമാപത  മപറമാന്നുയ  പകേമാണല.  ഞങ്ങപള
സയബനനിചച്ച് ബയഗമാളനിപല അരനി ഇവനിപട വരുന്നതനില ഒരു പ്രകതതകേ മമതയണച്ച്.
അതുപകേമാണച്ച്  ബയഗമാളനിപനക്കൂടമാപത  എവനിപടപയമാപക്ക  അരനി  ഉലപ്പെമാദനിപ്പെനിക്കുന്നുകണമാ ആ
സയസമാനങ്ങപളപയമാപക്ക  ആശയനിക്കണയ.  വനികദശത്തുനനിന്നമാപണങ്കനിലുയ  കുഴപ്പെമനില.
ഞങ്ങപള  സയബനനിചനിടകതമാളയ  അരനി  നനിങ്ങള്  വയനമാടനില  നനിന്നച്ച്  പകേമാണ
വന്നമാലുയ  കുഴപ്പെമനില.  'പനലച്ച്ല്ല്  പതമായതനിലുപണങ്കനില  അരനി  വയനമാടനില  നനിന്നച്ച്
വരു'പമന്നച്ച്'  പറയന്ന  മമാതനിരനി  ഈ  പ്രശ്നതനിപന്റെ  ഗദൗരവയ  ഉള്പക്കമാള്ളമാന്  ഗവണ്പമന്റെച്ച്
മുകന്നമാടച്ച്  വരണയ.  അരനിയപട  മമാത്രമല,  പചക്കറനിക്കച്ച്  വനില  വര്ദനിചതനിനമാല
കഹമാടലുകേളനില  ഭകണ  സമാധനങ്ങളുപട  വനില  ഉയരുയ.  ഇതച്ച്  തടയമാന്  എന്തച്ച്
നനിയനണമമാണച്ച്  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  പകേമാണവരമാന്  കപമാകുന്നതച്ച്?  ഇനനിയയ  മറുപടനി
പറയകമമാള് ഇപതലമായ യ.ഡനി.എഫച്ച്.പന്റെ തലയനിലവചച്ച് പകേടരുതച്ച്.  കകേരളതനിപല
വരള്ചയപട  പകുതനി  ഉതരവമാദനിതതയ  ഞങ്ങകളപറടുക്കമായ.  ആനമാപ്രകദശനിലുയ  മറച്ച്
സയസമാനങ്ങളനിലുമുണമായ  വരള്ചയച്ച്  ഞങ്ങളല  ഉതരവമാദനികേള്.  കകേരളതനില
വരള്ചയണമായതച്ച്  യ.ഡനി.എഫച്ച്-പന്റെ  കേമാലതച്ച്  ആപരമാപക്കകയമാ  ഭൂമനി  കേകയറയ
നടതനിയതു  പകേമാണമാപണന്നച്ച്  ഇവനിപട  പറഞ.  എന്തമായമാലുയ ബയഗമാളനിലുണമായ
വരള്ചയച്ച്  ഞങ്ങളല  ഉതരവമാദനികേള്.  സന്ദര്ഭതനിപന്റെ  ഗദൗരവതനിനനുസരനിചച്ച്
ഗവണ്പമന്റെച്ച്  ഉണകരണതുണച്ച്.  ഇത്രയയ  ഗദൗരവമമായ  വനിഷയമമായതനിനമാല  സഭ
നനിര്തനിവചച്ച് ചര്ച പചയണപമന്നമാണച്ച് എനനിക്കച്ച് പറയമാനുള്ളതച്ച്.

ഭകതവയ സനിവനില സപപ്ലൈസയ വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .    പനി  .    തനികലമാതമന്): സര്,
ബഹുമമാനതനമായ എയ. ഉമ്മര് കേമാരതങ്ങപളമാപക്ക പറഞ. സയസമാനതച്ച് വനിലക്കയറ
മുണമായനിടനിപലന്നച്ച്  ഞമാന്  പറഞ്ഞനിടനില.  അരനിക്കച്ച്  വനില  കൂടനിയനിട്ടുണച്ച്;  ഏറവയ
വനിലവര്ദനവണമായനിട്ടുള്ളതച്ച് ബമാന്റെഡച്ച് ഇനങ്ങളമായ ജയ, ലളനിത തുടങ്ങനിയവയമാണച്ച്.
നമാലപ്പെതനികയഴച്ച്, നമാലപ്പെതനിപയടച്ച് രൂപ വപര അരനി വനില വര്ദനിചനിട്ടുണച്ച്. എന്നമാല
എലമായനിനയ അരനിക്കുയ വനില കൂടനിയനിടനില.   ദകനിണ കകേരളതനിലമാണച്ച് വനില കൂടുതല
അനുഭവപപ്പെടുന്നതച്ച്.  ഉതര കകേരളതനില അത്ര വലനിയ വനിലവര്ദനവണമായനിടനിപലന്നച്ച് ശസ്പീ.
എയ.  ഉമ്മര്  മമാഷനിനറനിയമാവന്ന  കേമാരതമമാണച്ച്.  വളപര  രസകേരമമായനി  കേമാരതങ്ങള്
അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നതുപകേമാണച്ച്  ഞങ്ങള്  മമാപഷന്നമാണച്ച്  അകദഹപത  വനിളനിക്കുന്നതച്ച്.
അരനിയപട  വനില കൂടനിയനിടനിപലന്നച്ച്  ഞമാന് പറഞ്ഞനിടനില.  ഇരുപതച്ച്  ശതമമാനയ  വനില
വര്ദനവച്ച് ഉണമായനിട്ടുപണന്നമാണച്ച് പറഞ്ഞതച്ച്.  ഏറവയ കൂടുതല വര്ദനയണമായതച്ച്
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ആനമാപ്രകദശനില നനിന്നുയ വരുന്ന  ജയ ഉള്പപ്പെപടയള്ള ബമാന്റെഡച്ച് അരനിക്കമാണച്ച്.  ആ
അരനിക്കച്ച് വനില കൂടമാനുണമായ സമാഹചരതയ ഞമാന് ഇവനിപട സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയണമായനി.  ഇന്നപല
സഭയനിലുയ അതുസയബനനിചച്ച് ചര്ച നടന്നതമാണച്ച്.  ആനയനിപല  അരനി  ഉലപ്പെമാദനയ
കുറഞ്ഞതുയ  ഒരു  വനിഹനിതയ  ആഫനിക്കന്  രമാജതങ്ങളനികലയച്ച്  കേയറനി  അയയ്ക്കുന്നതുയ
കേര്ണമാടകേയയ  തമനിഴച്ച് നമാടുപമലമായ ആന  അരനിപയ  അഭയയ  പ്രമാപനിചതുപമമാപക്ക
കകേരളതനികലയ്ക്കുള്ള  അരനിയപട  വരവനിപന  ഗുരുതരമമായനി  ബമാധനിചനിട്ടുണച്ച്.  ആ
യമാഥമാര്ത്ഥതമമാണച്ച് ഞമാന് ഇവനിപട പറഞ്ഞതച്ച്.  അതുപകേമാണമാണച്ച് ആനയനിപല ജയ
അരനിക്കച്ച് ഇവനിപട വലനിയ ഡനിമമാന്റുണമായതച്ച്.  അതുമമാത്രമല, ദകനിണ കകേരളതനിപല
ജനങ്ങള്ക്കച്ച് ആന അരനികയമാടമാണച്ച് വളപര പ്രനിയയ. അതനിപന്റെ വനിശദമായശങ്ങളനികലയച്ച് ഞമാന്
കേടക്കുന്നനില.  ആ സന്ദര്ഭയ  അവര്  നന്നമായനി മുതപലടുക്കുന്നു.   അതച്ച് തടയമാനമാണച്ച്
സയസമാനപത അരനിക്കചവടക്കമാരുപട കയമാഗയ പലതവണയമായനി വനിളനിച്ചുകൂടനിയതച്ച്.
ജനിലകേളനില  കൂടനിയ  കയമാഗതനില  സയസമാന  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  സതസ്പീകേരനിക്കുന്ന എലമാ
നടപടനികേകളമാടുയ അവര് സഹകേരനിക്കമാപമന്നച്ച് ഉറപ്പെച്ച് നലകേനിയനിട്ടുണച്ച്. അവരമാരുയ അരനി
പൂഴനിവയ്ക്കുകേകയമാ  വനില  വര്ദനിപ്പെനിചച്ച്  വനിലക്കുകേകയമാ  പചയന്നനിപലന്ന  യമാഥമാര്ത്ഥതയ
ഞങ്ങകളമാടച്ച്  വനിശദസ്പീകേരനിച്ചു.   കഹമാള്പസയനില കററനില വമാങ്ങനിയ ബനില സഹനിതയ
ഞങ്ങപള കേമാണനിച്ചു കബമാദതപപ്പെടുതനി.  എന്നമാല ഇതനിപന്റെ പനിന്നനിലമാണച്ച്  ഏറവയ
വലനിയ ഗൂഢപദതനി നടക്കുന്നതച്ച്.  ആന അരനിയപട ഇടപമാടനില നനിര്ണമായകേ പങ്കച്ച്
വഹനിക്കുന്നതച്ച്  പകേമാലപത  ചനില  ഏജന്സനികേളമാണച്ച്.  ആനക്കമാര്ക്കച്ച്  നമ്മകളമാടച്ച്
വലനിയ വനിശതമാസതതയനിപലന്നച്ച്  ഇന്നപല  പറഞ്ഞനിരുന്നു.  ഞമാന് ഓണതനിനുമുമച്ച്  അവനിപട
കപമായകപ്പെമാള് സപപ്ലൈകകേമായമമാകയമാ കകേരളസ്പീയരുമമാകയമാ കനരനിടച്ച് കേചവടതനിനനിപലന്നുയ അരനി
വമാങ്ങനിയമാല അതനിപന്റെ പപസ പകേമാടുക്കമാതവരമാപണന്നുയ  പറഞ.  അവരുപട
പരമാതനി  മുഴുവന്  കകേടതനിനുകശഷയ  അപതമാരു  ഫയലമാക്കനി  ബഹുമമാനപപ്പെട  മുഖതമനനിപയ
ഏലപ്പെനിക്കുകേയയ പചയ.  സയസമാനങ്ങള് തമ്മനിലുള്ള ഒരു ബനതനിപന്റെ  വനിഷയ
മമായതുപകേമാണച്ച്  പണയ  തനിരനിപകേ  അവര്ക്കച്ച്  പകേമാടുക്കമാപമന്നമാണച്ച്  അകദഹയ
പറഞ്ഞതച്ച്.  ആ പണയ ഇകപ്പെമാള് പകേമാടുത്തു പകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  അങ്ങപന ചനില
വനിഷയങ്ങള്  ഉള്ളതുപകേമാണച്ച്  പകേമാലപത  കലമാബനികേള്  ഈ  സന്ദര്ഭയ  വളപര
ഫലപ്രദമമായനി  വനിനനികയമാഗനിക്കുന്നു.  ആ  ഇടപപടല  അവസമാനനിപ്പെനിക്കമാന്കവണനി
പകേമാലത്തുയ കയമാഗയ വനിളനിക്കുകേയമാണച്ച്. അവനിപടയള്ള ഏജന്റുമമാര്  ജനങ്ങപള കേണസ്പീര്
കുടനിപ്പെനിക്കുന്ന  നടപടനി  സതസ്പീകേരനിക്കുന്നതച്ച്  കേര്ശനമമായനി  കനരനിടമാന്   നടപടനികേപളടുക്കുയ.
മമാത്രമല,  ആനമാ അരനി  വനില  കുറചച്ച്  കേനിടമാനുള്ള എലമാ സമാധതതകേളുയ ഉപകയമാഗപപ്പെടുതനി
അരനി വമാങ്ങമാന് തസ്പീരുമമാനനിചനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്. ഇന്നപല നടന്ന കേരമാറനുസരനിചച്ച് 39.50
രൂപയച്ച്  ജയ,  ലളനിത   ബമാന്റെഡച്ച്  അരനിയപട  ആയനിരയ  ടണ്  സപപ്ലൈകകേമാ  വഴനി
വനിതരണയ പചയന്നതനിനച്ച് കേരമാറമായനിട്ടുണച്ച്. നമാപള മുതല അരനി വന്നുതുടങ്ങുയ;   വളപര
റസ്പീസണബനിള്   കററനില  മമാര്ക്കറനില   വനിതരണയ   പചയയ.  
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ശസ്പീ വനി  .    ഡനി സതസ്പീശന്  : സര്,  ബമാന്റെഡച്ച് അരനിയമായ ജയ,  ലളനിത തുടങ്ങനിയ
അരനികേള്ക്കമാണച്ച്  വനില  കൂടനിയപതന്ന  അങ്ങയപട  പ്രസമാവന  ശരനിയല.  എലമാ
അരനിക്കുയ  വനില  കൂടനിയനിട്ടുണച്ച്.  ജയ  അരനിയമാണച്ച്  കകേരളതനില  ഏറവയ  കൂടുതല
ഉപകയമാഗനിക്കുന്നതച്ച്.  പ്രകതതകേനിച്ചുയ പതക്കന് കകേരളസ്പീയര്. ആ അരനിയപട വനിലയമാണച്ച്
45  രൂപ മുതല  48  രൂപവപരയമായതച്ച്.  28  രൂപയനില നനിന്നമാണച്ച്  വനില ഇത്രയയ
വര്ദനിചപതന്നച്ച് അങ്ങച്ച് ശദനിക്കുന്നനില.

രണമാമതമായനി,  കറഷന്  വനിതരണയ  തമാറുമമാറമായനി.  അരനി കേനിടമാതമായകപ്പെമാള്  കൂടുതല
കപര്ക്കച്ച്  പപമാതു മമാര്ക്കറനിപന ആശയനികക്കണനി വന്നു.  ഈ രണ കേമാരതങ്ങളമാണച്ച്
അരനി  വനില  വര്ദനിക്കമാനുള്ള പ്രധമാന കേമാരണയ.  എന്തുപകേമാണച്ച്  ഇത്ര ദനിവസമമായനി
മമാര്ക്കറച്ച് ഇന്റെര്പവന്ഷന് ഗവണ്പമന്റെച്ച് നടതനിയനില? .....(ബഹളയ…..)

ശസ്പീ  .    സനി  .    പകേ  .    നമാണു  : സര്,  കറഷന് വനിഹനിതയ എങ്ങപന കുറഞ?  അതച്ച്
പ്രധമാനമമാണച്ച്. അതമാണച്ച് വനില വര്ദനയച്ച്....(പമക്കച്ച് ഓഫച്ച്)........

ശസ്പീ  .   പനി  .   തനികലമാതമന്  : ബഹുമമാനപപ്പെട ശസ്പീ. വനി. ഡനി. സതസ്പീശന് പറഞ്ഞതച്ച്
ശരനിയമാണച്ച്,  അതനികലയച്ച്  ഞമാന്  വരമായ.  ബമാന്റെഡച്ച്  അരനിക്കമാണച്ച്   വനില  കൂടനിയതച്ച്.
മറ്റുള്ളവയച്ച് അത്രയധനികേയ വര്ദനിചനിടനില.  ബമാന്റെഡച്ച് അരനി  39.50  രൂപയച്ച് ഇന്നപല
സപപ്ലൈകകേമാ  കേചവടയ  നടതനി.  വനില  കുറയന്നതനിപന്റെ  ലകണയ  കേണതുടങ്ങനി
എന്നമാണച്ച്  ഞമാന്  പറഞ്ഞതച്ച്.  ഇക്കമാരതയ  അറനിയനിക്കമാനമാണച്ച്  ഉദമാഹരണങ്ങള്
ചൂണനിക്കമാണനിചതച്ച്.  അതുപകേമാണച്ച് മറച്ച് അരനികേള്ക്കച്ച് വനില കൂടനിയനില എന്നര്ത്ഥമനില.
കേനികലമായച്ച് മൂന്നച്ച് രൂപ മുതല ആറച്ച് രൂപ  വനില കൂടനിയനിട്ടുണച്ച്.  ജയ അരനിക്കച്ച് 28 രൂപ
എന്നച്ച്  പറയന്നതച്ച്  ശരനിയല.  പതച്ച്-പതനിപനമാന്നച്ച്  രൂപയപട  വര്ദനവമാണച്ച്
ഇക്കമാലയളവനില ഉണമായതച്ച്.   കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കമാരനിപന്റെ കേമാലതച്ച്,  ഈ വനിഷയയ
ഞമാന് സഭയനില ഉന്നയനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഒരു കേനികലമാ അരനിക്കച്ച്  40  രൂപയമാകുന്നു  എന്നച്ച്
പറഞ്ഞകപ്പെമാള്  അന്നപത മുഖതമനനി  ശസ്പീ.  ഉമ്മന്  ചമാണനി  പറഞ്ഞതച്ച്  ശസ്പീ.  പനി.
തനികലമാതമന് പറയന്നതച്ച് ബമാന്റെഡച്ച് അരനിപയക്കുറനിചമാണച്ച് എന്നമായനിരുന്നു.  ഞമാനുയ
അങ്ങകയമാടച്ച് പറയന്നതച്ച് ബമാന്റെഡച്ച് അരനിയപട വനിലയമാണച്ച്.  ഇതനിനമാണച്ച്  47  മുതല
48 രൂപ വപരയമായതച്ച്. വസ്തുതകേള് വസ്തുതകേളമായനിട്ടുതപന്ന പറയണയ. ഞങ്ങള് ഒന്നുയ
പചയമാതനിരുന്നനിടനില.  മൂന്നച്ച്  അരനിക്കടകേള്  തുടങ്ങനിയനിട്ടുണച്ച്. കൂടമാപത  കകേരളതനിപല 1531
സപപ്ലൈകകേമാ  ഔടച്ച് പലറ്റുകേളനിലൂപട  അരനി  വനിതരണയ  പചയപകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.
മമാത്രമല  എലമാ  ജനിലമാ  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുയ  അരനിക്കട  തുടങ്ങമാന്  കപമാകുകേയമാണച്ച്.
സയസമാനതനിപന്റെ  ചരനിത്രതനില  ഒകന്നമാ,  രകണമാ  അരനിക്കട  തുടങ്ങനിയനിട്ടുണമാവയ;
ഇത്രകയപറ അരനിക്കട തുടങ്ങനിയ സന്ദര്ഭകമതമാണച്ച്? ഞങ്ങളമാപണങ്കനില എലമാ ജനിലമാ
കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുയ  അരനിക്കടകേള്  ആരയഭനിക്കുകേയമാണച്ച്.  ഇകപ്പെമാള്തപന്ന  മൂപന്നണയ
തുടങ്ങനി. അടുത ആഴ്ച ബമാക്കനികൂടനി തുടങ്ങുയ.
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അരനി  വനില  കൂടമാനുള്ള  ഒരു  പ്രധമാന  കേമാരണയ  സയസമാനങ്ങള്  കനരനിടുന്ന
വരള്ചയമാണച്ച്.  അരനിയപട ലഭതതക്കുറവമാണച്ച് വനില വര്ദനിക്കമാന് കേമാരണയ. എന്നമാല
ശസ്പീ. വനി. ഡനി. സതസ്പീശന് പറഞ്ഞതച്ച് വളപര ശരനിയമാണച്ച്.   സയസമാനപത ജനങ്ങള്
ഏറവയ  കൂടുതല  ആശയനിചനിരുന്നതച്ച്  പനി.ഡനി.എസച്ച്.-പന  (Public  Distribution
System)  ആണച്ച്.   നതമായവനില കഷമാപ്പുകേളനില നനിന്നച്ച്  വനിതരണയ പചയന്ന കറഷന്
അരനിയനില  ഗണതമമായ  കുറവണമായതച്ച്   എലമാവരുയ  മനസനിലമാക്കനികയ  മതനിയമാകൂ.
അതനിപന്റെ അടനിസമാനതനില കകേരളതനിപന്റെ പ്രനിയങ്കരനമായ മുഖതമനനി സര്വ്വകേകനി
കയമാഗയ വനിളനിച്ചുകചര്തച്ച് അവനിപട വനിശദസ്പീകേരനിച്ചു.  ആ വനിഷയതനില ഒരുമനിപചമാരു
ധമാരണയനില നനിലക്കുന്നതുപകേമാണമാണച്ച് ഞമാനതനികലയച്ച്  കേടക്കമാതനിരുന്നതച്ച്.  അതച്ച്
പറയണയ എന്നച്ച്  ശസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശനച്ച്  നനിര്ബനമുപണങ്കനില അതുയ  ഞമാന്
പറയമായ. .....(ബഹളയ).......  16.25 പമടനികേച്ച് ടണ് ധമാനതതനിപന്റെ സമാനതച്ച്, 14.25
പമടനികേച്ച് ടണ് ധമാനതമമാണച്ച് നമുക്കച്ച് കേനിട്ടുന്നതച്ച്..... (ബഹളയ)........

മനി  .   സസ്പീക്കര്:  പ്ലൈസ്പീസച്ച്.. പ്ലൈസ്പീസച്ച്.. അങ്ങച്ച് സയസമാരനിക്കൂ....

ശസ്പീ  .    പനി  .    തനികലമാതമന്:  സര്,  രണച്ച്  ലകയ പമടനികേച്ച്  ടണ് ധമാനതതനിപന്റെ
കുറവണമായനി. ......(ബഹളയ)......

മനി  .   സസ്പീക്കര്: ബഹുമമാനപപ്പെട മനിനനിസര് മുഖതമനനിയച്ച് സയസമാരനിക്കണയ.

ശസ്പീ  .    പനി  .    തനികലമാതമന്:  സര്,  ഞമാന്  പറഞതസ്പീര്ന്നനില.  കനരകത
എന്.എഫച്ച്.എസച്ച്.എ. നടപ്പെമാക്കുന്നതനിനുമുമച്ച്  132655  പമടനികേച്ച്  ടണ്  ധമാനതയ
പ്രതനിമമാസയ  നമുക്കച്ച്  ലഭനിക്കുമമായനിരുന്നു.  പുതുക്കനിയ  കദശസ്പീയ  ഭകതഭദ്രതമാ  നനിയമയ
നവയബര്  മമാസയ  മുതല  ആരയഭനിചകപ്പെമാള്,  അതച്ച്  118754  പമടനികേച്ച്  ടണ്  ആയനി
കുറഞ,  അതച്ച്  വലനിപയമാരു  കുറവമാണച്ച്.  ഇതച്ച്  വലനിയ  പ്രയമാസങ്ങളുണമാക്കനി.....
(ബഹളയ)....  ഞമാന്  മറുപടനി  പറഞ്ഞച്ച്  തസ്പീര്ക്കകട.  അതനിനുകശഷയ  വഴങ്ങമായ......
(ബഹളയ).....

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര്  രമാധമാകൃഷ്ണന്,  മനനി  വഴങ്ങനിയമാലകല  കചമാദനിക്കമാന്

സമാധനിക്കൂ?  വഴങ്ങുകമമാള്  കചമാദനിക്കമായ.  അകദഹയ  അതച്ച്  പൂര്തസ്പീകേരനിചനിലകലമാ?

മറ്റുള്ളവര് എന്തനിനമാണച്ച് എഴുകന്നറച്ച് നനിലക്കുന്നതച്ച്?.......(ബഹളയ)......... മനനി മറുപടനി

പറകഞ്ഞമാളുയ.  അകദഹതനിനച്ച്  അതനിനുള്ള  പ്രമാപനിയണച്ച്.  ബമാക്കനിയള്ളവര്  ഇരനിക്കണയ.

എഴുകന്നറ്റുനനിന്നച്ച്  മറ്റുള്ളവര്  സഹമായനികക്കണ  കേമാരതമനില.  ശസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര്  രമാധമാകൃഷ്ണനുയ

മനനി വഴങ്ങനിയ കശഷയ മമാത്രകമ സയസമാരനിക്കമാന്  കേഴനിയ.  അങ്ങച്ച്  ഇരനിക്കൂ.......

(ബഹളയ).....
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ശസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രമാധമാകൃഷ്ണന്  :  സര്,   അകദഹയ  വഴങ്ങനി.  സമാധമാരണഗതനിയനില
പറഗുലര്  അകലമാടച്ച്പമന്റെനില  കേനികടണ  വനിഹനിതയ  കേനിട്ടുന്നനിപലങ്കനില  അഡസ്പീഷണല
അകലമാടച്ച്പമന്റെച്ച്  ആവശതപപ്പെടണയ.  അഡസ്പീഷണല  അകലമാടച്ച്പമന്റെച്ച്  കകേരളതനിനച്ച്  ഇതനിനുമുമച്ച്
ലഭനിചനിടനികല?  കേഴനിഞ്ഞ  ജൂണ്  മമാസയ  വപര  അകലമാടച്ച്പമന്റെച്ച്  ഉണമായനിരുന്നനികല?
എന്നനിട്ടുയ അഡസ്പീഷണല അകലമാടച്ച്പമന്റെനിനുകവണനി എന്തുപകേമാണച്ച് കചമാദനിചനില?  ഈ
പക്രസനിസച്ച്  കനരനിടുന്നതനിനുകവണനി  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  എന്തുപകേമാണച്ച്  ഇടപപടനില എന്നതമാണച്ച്
ഞങ്ങളുപട കചമാദതയ?

മനി  .   സസ്പീക്കര്  :  ബഹുമമാനപപ്പെട മുഖതമനനി സയസമാരനിക്കുയ.

മുഖതമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറമായനി  വനിജയന്  ):  സര്,  ഇവനിപട  പല  തവണ
വതക്തമമാക്കനിയ കേമാരതമമാണച്ച്.  അഡസ്പീഷണല അകലമാടച്ച്പമന്റെച്ച്  കനരകത ലഭനിചനിരുന്നു
എന്നുള്ളതച്ച് വസ്തുതയമാണച്ച്.  എന്നമാല ഭകതസരകമാ നനിയമയ നടപ്പെനിലമാക്കനിയകതമാപട
എലമാ  സയസമാനങ്ങള്ക്കുമുള്ള  അരനിവനിഹനിതവയ  നനിശയനിച്ചു.   ആ   നനിശനിത  വനിഹനിതയ
മമാത്രമമാണച്ച്  ഇകപ്പെമാള് നലകുന്നതച്ച്.  ഞങ്ങള് കനരകത കകേന്ദ്ര ഗവണ്പമന്റെനികനമാടുയ
പ്രധമാനമനനികയമാടുയ  ആവശതപപ്പെടതച്ച്  അഡസ്പീഷണല  വനിഹനിതയ  സയസമാനതനിനച്ച്
നലകേനിയനിരുന്നതച്ച് വസ്പീണയ നലകേണയ  എന്നമാണച്ച്.  എന്നമാല  അതനിനച്ച്  സന്നദമല
എന്ന നനിലപമാടമാണച്ച്  കകേന്ദ്ര ഗവണ്പമന്റെച്ച്  സതസ്പീകേരനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച്.   എഫച്ച്.സനി.ഐ.
യനിലുള്ള അരനി സമാധമാരണ വനിലയച്ച്  നലകേമാറുണച്ച്;  കറഷന് വനിലയല.  ആ വനിലയച്ച്
നനിങ്ങള്ക്കുയ  നലകേമായ  എന്നതമാണച്ച്  അവരനില  നനിന്നച്ച്  കേനിടനിയ  സദൗജനതയ.  അതരതനില
വമാങ്ങുന്നതനിനുള്ള  സദൗകേരതയ  ലഭനിച്ചു.  ആ അരനി  വമാങ്ങുന്നതനിനുള്ള നടപടനിയമാണച്ച്
ഇകപ്പെമാള്  സതസ്പീകേരനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.  നമുക്കച്ച്  കനരകത  ലഭനിചനിരുന്ന  അഡസ്പീഷണല  വനിഹനിതയ
ലഭനിക്കുന്നനില എന്നച്ച്  പല പ്രമാവശതയ  വതക്തമമാക്കനി കേഴനിഞ്ഞതമാണച്ച്.  അഡസ്പീഷണല
വനിഹനിതയ  കചമാദനിപചങ്കനിലുയ ലഭനിചനിടനില.

ശസ്പീ  .    രകമശച്ച്  പചന്നനിതല:  ബഹുമമാനപപ്പെട  മുഖതമനസ്പീ,  കകേരളതനിനുണമായനിരുന്ന
അകലമാടച്ച്പമന്റെച്ച്  10  ലകയ  പമടനികേച്ച്  ടണമായനിരുന്നു.  യ.ഡനി.എഫച്ച്.  ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ
കേമാലതമാണച്ച് അതച്ച്  14.25  പമടനികേച്ച് ടണമാക്കനി ഉയര്തനിയതച്ച്.  കകേരളതനിനച്ച് അതച്ച്
ഫനികച്ച് പചയതച്ച് പ്ലൈമാനനിയഗച്ച്  കേമ്മസ്പീഷനമാണച്ച്.  എ.പനി.എല./ബനി.പനി.എല., അകന്തതമാദയ-
അന്നകയമാജന  തുടങ്ങനിയ  പക്രറസ്പീരനിയ  അനുസരനിചമാണച്ച്  ഫനികച്ച്  പചയന്നതച്ച്.   ഇന്തതയനിപല
എലമാ സയസമാനങ്ങള്ക്കുയ ഫനികച്ച് പചയന്നുണച്ച്.  കകേരളതനിനച്ച് അതച്ച് കപമാരമാ എന്നച്ച്
പറഞ്ഞച്ച്  അന്നപത  യ.ഡനി.എഫച്ച്.  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  കകേന്ദ്രതനില  പറപ്രസന്റെച്ച്   പചയതനിപന്റെ
ഫലമമായനി  2.5  ലകയ പമടനികേച്ച് ടണ് അരനി നമുക്കച്ച് അധനികേമമായനി  തരുമമായനിരുന്നു.
അതച്ച്  നമ്മള് വമാങ്ങനിപയടുക്കണയ.  പ്രതനിപകവയ ഭരണപകവയ ഒരുമനിച്ചുകചര്ന്നച്ച്
അഡസ്പീഷണല  അകലമാടച്ച്പമന്റെച്ച്  വമാങ്ങണയ.  അതനിനച്ച്  സയശയപമമാന്നുമനില.  പകക
ഇവനിടപത പ്രശ്നയ എന്തമാണച്ച്? 14.25  ലകയ പമടനികേച്ച്  ടണ് അരനി എഫച്ച്.സനി.ഐ.
കഗമാഡദൗണനിലനനിന്നച്ച് സമയതനിനച്ച് വനിതരണയ പചയമാന് കേഴനിഞ്ഞനില.  എന്തുപകേമാണച്ച്
കേഴനിഞ്ഞനില?  അതച്ച് പകേടുകേമാരതസതയകല?



അടനിയന്തരപ്രകമയയ 425

ശസ്പീ  .   പനിണറമായനി വനിജയന്: സര്, 14.25 ലകയ പമടനികേച്ച് ടണമായനിരുന്നു നമുക്കച്ച്
ലഭനിചനിരുന്നതച്ച്.  എപന്റെ  കേയനില  ഇകപ്പെമാള്  കൃതതമമായ  കേണക്കനില,  ഓര്മ്മയനില  നനിന്നമാണച്ച്
പറയന്നതച്ച്. 2 ലകകതമാളയ പമടനികേച്ച് ടണ് അഡസ്പീഷണല കേതമാടയമായനി നലകേനിയതമായനിരുന്നു.
കകേരളതനില ഭകതസരകമാ നനിയമയ പപപടന്നമാണച്ച് നടപ്പെനിലമാക്കമാന് നനിര്കദശനിചതച്ച്.
ഇനനി അവധനി നസ്പീടനിതരനില എന്നച്ച് സയസമാന ഗവണ്പമന്റെനികനമാടച്ച് കകേന്ദ്രഗവണ്പമന്റെച്ച്
ആവശതപപ്പെടതനിപന്റെ  അടനിസമാനതനില  ഭകതസരകമാ  നനിയമയ  നടപ്പെമാക്കമാന്
സയസമാനയ തസ്പീരുമമാനനിചകപ്പെമാള് അവനിചമാരനിതമമായ ഒരു സയഭവമുണമായനി. എഫച്ച്.സനി.ഐ.-ല
അയഗസ്പീകൃത കടഡച്ച് യണനിയനനിലപപ്പെടമാത  'ജന'  എകന്നമാ മകറമാ കപരുള്ള ഒരു  പതമാഴനിലമാളനി
സയഘടന  സമാധമാരണ  കൂലനിയനില  കേവനിഞ്ഞ  വലനിയ  തുകേ  (അടനിമറനിക്കൂലനി)  കൂലനിയമായനി
കേനിടണപമന്നച്ച്  ആവശതപപ്പെട്ടു.  വലനിയ  തുകേയമായതനിനമാല  നമുക്കച്ച്  നലകേമാനമാവനിലമാ
യനിരുന്നു.  അകപ്പെമാള്  അരനി  നസ്പീക്കയ  സയഭനതനിലമായനി.  ആ  ഘടതനില  ചര്ചകേള്
നടതനിപയങ്കനിലുയ ഒത്തുതസ്പീര്പ്പെനിനച്ച്  അവര് തയമാറമായനില.  അവസമാനയ ഗവണ്പമന്റെച്ച്
കേര്ക്കശമമായനി  ഇടപപട്ടു.  കേര്ക്കശമമായനി  നസ്പീങ്ങനിയമാല  നനിയമയ  ഉപകയമാഗനിക്കമായ.
എന്നമാല അതല പചയതച്ച്.  എഫച്ച്.സനി.ഐ. അധനികൃതപര വനിളനിചച്ച് സയസമാരനിച്ചു.  മറച്ച്
പതമാഴനിലമാളനികേപള ഉപകയമാഗനിചച്ച്  അരനി ലനിഫച്ച് പചയമാനുള്ള സദൗകേരതയ ഉണമാക്കണയ.
അങ്ങപന അരനി ലനിഫച്ച് പചയയ എന്നച്ച് വന്നകപ്പെമാഴമാണച്ച് ഇക്കമാരതതനില മമാറമുണമായതച്ച്.
അകപ്പെമാഴുയ  അവനിപടയള്ള  മുഴുവന്  അരനിയയ  ലനിഫച്ച്  പചയനില  എന്ന  നനിലപമാടച്ച്
പതമാഴനിലമാളനികേളനില  പലരുയ  സതസ്പീകേരനിച്ചു.  ഇങ്ങപനപയമാരു  വനിഷമസനിതനി
ഇക്കമാരതതനിലുണമായനി. എന്നമാല ഇതച്ച് ഏപറക്കുപറ പരനിഹരനിക്കപപ്പെട്ടു കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്.
ഇപതമാന്നുയ  സയസമാന  ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ  ഭമാഗത്തുനനിന്നുണമായ  വസ്പീഴ്ചപകേമാണച്ച്
സയഭവനിചതല.

ശസ്പീ  .    രകമശച്ച്  പചന്നനിതല  :  സര്,  ഈ  സര്ക്കമാരനിനച്ച്  3  മമാസമമായനി
അടനിമറനിക്കൂലനിയപട കപരനില എഫച്ച്.സനി.ഐ. കഗമാഡദൗണുകേളനില നനിന്നച്ച് അരനി ലനിഫച്ച്
പചയമാന് കേഴനിഞ്ഞനിരുന്നനില.  മമാത്രമല ശസ്പീ.  പനി.  തനികലമാതമന് കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസയ
പകേമാലയ  ജനിലയനില കപമായതുമമാണച്ച്,  ഇകപ്പെമാഴുയ  എഫച്ച്.സനി.ഐ.  കഗമാഡദൗണുകേളനില
നനിന്നച്ച് അരനി ലഭനിക്കുന്നനിലകലമാ? അകപ്പെമാള് ഒരു പക്രസനിസണമായമാല അതച്ച് മമാകനജച്ച്
പചയമാന് നനിങ്ങള്ക്കച്ച് കേഴനിയന്നനില എന്നുള്ളതമാണച്ച് ഇവനിടപത പ്രശ്നയ.

ശസ്പീ  .    പനിണറമായനി  വനിജയന്:  സര്,  ഒരു  മമാസമമായനി  ഇതരയ   പ്രശ്നങ്ങള്
ഉണമായനിട്ടുണച്ച്. തുടര്ന്നച്ച് സര്ക്കമാര് ഫലപ്രദമമായനി ഇടപപട്ടു. പതമാഴനില വകുപ്പുമനനിയയ
ഭകത  വകുപ്പുമനനിയയ  കചര്ന്നച്ച്  അവരുമമായനി  ചര്ചകേള്  നടതനി.  അതനിനച്ച്
വഴങ്ങുന്നനിപലന്ന ഘടയ വന്നകപ്പെമാള് സര്ക്കമാര് പ്രശ്നതനിലനിടപപടമാന് തസ്പീരുമമാനനിച്ചു.
അതനിപന്റെ  ഭമാഗമമായനിടമാണച്ച്  എഫച്ച്.സനി.ഐ.-യമമായനി  ബനപപ്പെടതുയ  അതനിലൂപട
തനിരുതല നടപടനികേള് സതസ്പീകേരനിചതുയ.
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ശസ്പീ  .   പനി  .   തനികലമാതമന്: സര്, ഒരു മമാസമമാണച്ച് അതരപമമാരു പ്രയമാസമുണമായനിരുന്നതച്ച്.
ആ പ്രയമാസമുണമായകപ്പെമാള് കേര്ശനമമായ നടപടനികേള് സതസ്പീകേരനിച്ചു.  ഞങ്ങള് ആലപ്പുഴയനിപല
മുഴുവന്  പതമാഴനിലമാളനികേകളയയ  പകേമാലകതയച്ച്  ടമാന്സ്ഫര്  പചയണപമന്നച്ച്  പറഞ.
അവപര  ടമാന്സ്ഫര്  പചയനിടച്ച്  പകേരയ  പതമാഴനിലമാളനികേപള  നലകേനി.  അങ്ങപനയമാണച്ച്
അവനിപട  അരനി  കേയറനിയതച്ച്.  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  ആ  നനിലപമാടച്ച്  സതസ്പീകേരനിചകപ്പെമാള് ആലപ്പുഴയനിപല
കകേമാണ്ഗസനിപന്റെ നനിലപമാടച്ച്  എന്തമായനിരുപന്നന്നച്ച് ബഹുമമാനപപ്പെട പ്രതനിപക കനതമാവച്ച് ഒന്നച്ച്
കചമാദനിക്കണയ? സനി.ഐ.ടനി.യ.-വനിനച്ച് അഭനിപ്രമായ വതതതമാസമുണമായനില. എ.ഐ.ടനി.യ.സനി.-ക്കുയ
സനി.ഐ.ടനി.യ.-വനിനുയ ഐ.എന്.ടനി.യ.സനി.-ക്കുയ ഒകര അഭനിപ്രമായമമായനിരുന്നു.  അവര്
ഒറപക്കടമായനി  ഗവണ്പമന്റെനിപനമാപ്പെയ  നനിന്നു.  എന്നമാല  ആലപ്പുഴയനില  ഗവണ്പമന്റെച്ച്
നടപടനി  സതസ്പീകേരനിചകപ്പെമാള്  ഡനി.സനി.സനി.  പ്രസനിഡന്റെച്ച്  നമാടുനസ്പീപള  നടന്നച്ച്  ഞങ്ങപള
ചസ്പീത പറയകേയമായനിരുന്നു, ഞങ്ങള് ഒരു മമാസയപകേമാണച്ച് ആ നനിലപമാടച്ച് സതസ്പീകേരനിച്ചു.
നനിങ്ങളുപട  നനിലപമാടച്ച്  അന്നച്ച്  കവപറയമായനിരുന്നു.  അരനി  കേയറരുപതന്നുള്ള
ദുര്വമാശനിയമായനിരുന്നു എന്നതമാണച്ച് സതതയ.  ഞമാന് അതനിപന്റെ വനിശദമായശങ്ങളനികലയച്ച്
കപമാകുന്നനില.  ബഹുമമാനപപ്പെട  തനിരുവഞ്ചൂര്  രമാധമാകൃഷ്ണൻ  പറഞ്ഞ  അഡ്കഹമാക്കച്ച്
അകലമാട്ടുപമന്റെച്ച് പഴയ സനിസതനിലമായനിരുന്നു. കനമാര്മല അകലമാട്ടുപമന്റെച്ച് 12.26 ലകയ
പമടനികേച്ച് ടണ് ധമാനതമമായനിരുന്നു.  അതനിപന്റെകൂപട മൂകന്നമുക്കമാല ലകയ പമടനികേച്ച് ടണ്
ധമാനതയ  അഡസ്പീഷണല  അകലമാട്ടുപമന്റെച്ച്  ലഭനിചതുമുള്പപ്പെപടയമാണച്ച്  കേമാലങ്ങളമായനി  നമ്മള്
വനിതരണയ  നടതനിപക്കമാണനിരുന്നതച്ച്.  എന്നമാല  എന്.എഫച്ച്.എസച്ച്.എ. നനിലവനില
വന്നകപ്പെമാള് അഡസ്പീഷണല അകലമാട്ടുപമന്റെച്ച് നഷ്ടമമായനി. കകേരളതനിന്റെ വനിഹനിതയ 14.25
ലകയ പമടനികേച്ച് ടണ് ആപണന്നച്ച് ആക്ടനിപന്റെ അനുബനമമായനി കചര്തനിട്ടുണച്ച്.  അന്നച്ച്
ഔകദതമാഗനികേമമായനി  ഗവണ്പമന്റെനിനച്ച്  കേതയചനിട്ടുണച്ച്.  ആ കേതച്ച് അന്നപത ഭകത
വകുപ്പുമനനി  ഒപ്പെനിടച്ച്  ഫയലനില  കചര്തനിട്ടുണച്ച്.  പ്രതനികഷധപമന്ന  നനിലയനില  ഇതച്ച്
കപമാരമാ,  സയസമാനതനിനച്ച്  അര്ഹതപപ്പെടതച്ച്  16.25  ലകയ  പമടനികേച്ച്  ടണമാണച്ച്
എന്നുപറഞ്ഞച്ച് ഒരു കേതയച്ചു കൂടമായനിരുകന്നമാ?

ശസ്പീ  .   രകമശച്ച് പചന്നനിത  ല: സര്, എകന്നമാടച്ച്  ആവശതപപ്പെടതനുസരനിചച്ച് ഞമാന് 3
കേതയച്ചു എന്നതച്ച് അകങ്ങയച്ച് വനിസ്മരനിക്കമാന് കേഴനിയകമമാ?  അങ്ങച്ച് പറയ,  അങ്ങപന
ഇപലന്നച്ച്.

ശസ്പീ  .    പനി  .    തനികലമാതമന്:  സര്,  അതച്ച്  ഇകപ്പെമാഴമാണച്ച്.  ബഹുമമാനപപ്പെട  പ്രതനിപക
കനതമാവച്ച് പചകയണ സമയതച്ച് പചയനില. അങ്ങച്ച് പറഞ്ഞ കേണക്കുയ ശരനിയല. ഞമാന്
പറയമായ.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  പ്ലൈസ്പീസച്ച്.......പ്ലൈസ്പീസച്ച്.......ശസ്പീ.  അനൂപച്ച്  കജക്കബച്ച്,  ഈ  വനിഷയയ
സഭയനില ആറച്ച് തവണപയങ്കനിലുയ ചര്ച പചയനിട്ടുള്ളതമാണച്ച്. അകദഹയ പറയന്നു ശസ്പീ.
അനൂപച്ച്  വനിശദസ്പീകേരനിക്കുന്നു.  എലമാവര്ക്കുയ  കചമാദതങ്ങളുണമാകുയ.  വസ്പീണയ  വസ്പീണയ
പറയമാന് അവസരയ ആവശതപപ്പെടുകേയയ പചയയ.  ബഹുമമാനപപ്പെട മനസ്പീ, അങ്ങച്ച് ഈ
വനിഷയയ പറഞ്ഞവസമാനനിപ്പെനിക്കൂ....
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ശസ്പീ  .    പനി  .    തനികലമാതമന്:  സര്,  മുന്ഗണനമാപടനികേയനിലുള്ള  15480042
കപര്ക്കച്ച് നലകേമാന് കകേന്ദ്രയ നനിശയനിചതച്ച് 10.25 ലകയ പമടനികേച്ച് ടണ് ധമാനതമമാണച്ച്.
അതനിപന്റെ കൂപട അഡസ്പീഷണലമായനി 4 ലകയ പമടനികേച്ച് ടണ് tide over allotment-ഉയ
കചര്തമാണച്ച്  14.25 ലകയ പമടനികേച്ച് ടണ്. അതച്ച് ആക്ടച്ച് പ്രകേമാരയ നമുക്കച്ച് അനുവദനിച്ചു.
ആ സന്ദര്ഭതനില പ്രതനികഷധനികക്കണതമായനിരുന്നു.  കകേരളതനിനച്ച് ദമാരനിദ്രതകരഖയപട
മമാനദണയ  വചല  ഭകതധമാനതയ  നലകകേണപതന്നച്ച്  പറയമാന്  എന്തുപകേമാണച്ച്
കേഴനിഞ്ഞനില?

മനി  .   സസ്പീക്കര്: അങ്ങച്ച് പറഞ്ഞച്ച് അവസമാനനിപ്പെനിക്കൂ...........പ്ലൈസ്പീസച്ച്...

ശസ്പീ  .   എസച്ച്  .   ശര്മ്മ: സര്, നമുക്കച്ച് അകലമാടച്ച് പചയ 14.25 ലകയ പമടനികേച്ച് ടണ്
ധമാനതതനിപന്റെ  കേമാരതയ  കേറക്ടമാണച്ച്.  പകക  നമ്മുപട  റനികേതയര്പമന്റെച്ച്  16.25  ലകയ
പമടനികേച്ച്  ടണമാണച്ച്.  കകേരളതനിപന്റെ  റനികേതയര്പമന്റെച്ച്  എന്നു  മുതലമാണച്ച്  നഷ്ടപപ്പെടതച്ച്?
ഭകതസരകമാ നനിയമയ വന്ന സന്ദര്ഭതനില സമാറസ്യൂടറനി കറഷനനിയഗച്ച്  സനിസതനിപന്റെ
ഫലമമായനി  സയസമാനതനിനച്ച് അര്ഹതപപ്പെട ആനുകൂലതയ പപ്രമാടക്ടച്ച്  പചയന്നതനില
പരമാജയപപ്പെടതനിപന്റെ  ദുരന്തമമാണനിതച്ച്.  അതച്ച്  ഈ  ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ  തലയനില
പകേമാണവയ്കക്കണ കേമാരതമുകണമാ?  2013-ല  പപ്രമാഫ.  പകേ.  വനി.  കതമാമസച്ച്  അകല
ബനില പകേമാണ വന്നതച്ച്?  അകദഹയ മലയമാളനിയകല?  അകദഹതനിനച്ച് കകേരളതനിപന്റെ
റനികേതയര്പമന്റെച്ച് എന്തമാപണന്നച്ച് അറനിയനികല? കകേരളയ ആവശതപപ്പെടതകല? ശസ്പീ. ഉമ്മന്
ചമാണനി ഈ പ്രശ്നയ ഉന്നയനിചകപ്പെമാള് പപ്രമാഫ.  പകേ.  വനി.  കതമാമസച്ച് അകദഹകതമാടച്ച്
പറഞ്ഞപതന്തമാണച്ച്?  അഡസ്പീഷണല  അകലമാട്ടുപമന്റെച്ച്  തരുപമന്നമാണച്ച്  പറഞ്ഞതച്ച്.
അഡസ്പീഷണല  അകലമാട്ടുപമന്റെച്ച്  ചനില  പ്രകതതകേ  സന്ദര്ഭതനില  ലഭനിക്കുന്നതമാണച്ച്.
അപതമാരു  പറഗുലര്  സനിസമല.  സമാറസ്യൂടറനിയമായനി  നമാണതവനിളകേള്  വനികദശകതയച്ച്
കേയറ്റുമതനി പചയന്നതനിനുള്ള ഭകതധമാനത സയരകണമമാണച്ച് സമാറസ്യൂടറനി  കറഷനനിയഗച്ച്
സനിസയ എന്നു പറയന്നതച്ച്. അതമാണച്ച് ഇവനിപട അടനിമറനിക്കപപ്പെടതച്ച്.  അതച്ച്  പചയതച്ച്
യ.പനി.എ.  ഗവണ്പമന്റെമാണച്ച്.  കേഥ  അറനിയമാപത  ആടയ  കേണമാല  എങ്ങപന
ശരനിയമാകുയ?

ശസ്പീ  .   പനി  .   തനികലമാതമന്: സര്, ഞമാന് പറഞ്ഞച്ച് അവസമാനനിപ്പെനിക്കപട. ............
(ബഹളയ)......

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  മനനി വഴങ്ങുന്നനിലകലമാ;  ബഹുമമാനപപ്പെട മനസ്പീ,  അങ്ങച്ച് മറുപടനി
പറഞ്ഞച്ച് അവസമാനനിപ്പെനിക്കൂ.......(ബഹളയ).......അങ്ങച്ച് വഴങ്ങുകേയമാകണമാ...........

ശസ്പീ  .    അനൂപച്ച്  കജക്കബച്ച്:  സര്,  ബഹുമമാനപപ്പെട  മനനി  സഭപയ
പതറനിദരനിപ്പെനിക്കുകേയമാണച്ച്.  കറഷന്  വനിഹനിതയ  14.25  ലകയ  പമടനികേച്ച്  ടണമായനി
ഭകതഭദ്രതമാ നനിയമപ്രകേമാരയ പഷഡസ്യൂള്  4-ല കകേന്ദ്ര സര്ക്കമാര് നനിജപപ്പെടുതനി.  ഈ
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നനിയമതനിപന്റെ  ഡമാഫച്ച്  ലനിസച്ച്  വന്നകപ്പെമാള്തപന്ന  കകേരളതനിപന്റെ  ആവശതയ  16
ലകയ  പമടനികേച്ച്  ടണ്  ധമാനതമമാപണന്നച്ച്  അറനിയനിച്ചു  എന്നതച്ച്  സതതമമാണച്ച്.....(ബഹളയ)...
ബഹുമമാനപപ്പെട മനനി പറഞ്ഞതനിനച്ച് എനനിക്കച്ച് മറുപടനി പറകയണതമായനിട്ടുണച്ച്. സഭപയ
പതറനിദരനിപ്പെനിചനിടച്ച്  കേമാരതമനില.  3-10-2016-ല  ഈ  സഭയനില  അങ്ങച്ച്  എനനിക്കച്ച്
കരഖമാമൂലയ  തന്ന  മറുപടനിയനില  പറയന്നതച്ച്,  'ഭകതധമാനത  വനിഹനിതയ  കുറവച്ച്
വരുതമാതനിരനിക്കമാനമായനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കമാരനിനച്ച്  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കമാര്  നലകേനിയ
കേത്തുകേള് എത്രമമാത്രപമന്നുയ എത്ര ചര്ചകേള് നടതനിപയന്നുയ തുടങ്ങനിയ കേമാരതങ്ങള്ക്കച്ച് 7
കേത്തുകേള് ഞങ്ങള് അയച്ചു' എന്നമാണച്ച്.  ഞങ്ങള് കനരനിടച്ച് ചര്ചകേള് നടതനിയനിട്ടുണച്ച്.
ഭകതധമാനതവനിഹനിതയ  കുറയമാതനിരനിക്കമാനുള്ള  എലമാ  നടപടനികേളുയ  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്പമന്റെച്ച്
സതസ്പീകേരനിച്ചു. അതനിപന്റെ തുടര്ചയമായനി മുന്കപമാടച്ച് കപമാകേമാന് ഈ സര്ക്കമാരനിനമായനിടനില.
ഇകപ്പെമാഴുള്ള  വനിഷയയ  വനിലക്കയറമമാണച്ച്.  ഭകതഭദ്രതമാ  നനിയമയ  ഒരു  വടനിയമായനി
നനിലക്കുകേയമാണച്ച്. ആ വടനി വച്ചുപകേമാണച്ച്........(പമക്കച്ച് ഓഫച്ച്)....(ബഹളയ).......

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  അങ്ങച്ച്  കേതയചനിട്ടുപണന്നച്ച്  നനിരവധനി  തവണ  പറഞ്ഞതമാണച്ച്
.....പ്ലൈസ്പീസച്ച്......ബഹുമമാനപപ്പെട മനനി  സയസമാരനിക്കുന്നുകണമാ....പ്ലൈസ്പീസച്ച്........കേണ്ക്ലൂഡച്ച്
.....പ്ലൈസ്പീസച്ച്.....(ബഹളയ).......

ശസ്പീ  .    പനി  .    തനികലമാതമന്:  സര്,  അകദഹയ  7  കേത്തുകേളയച്ചു.  ശസ്പീ.  ഉമ്മന്
ചമാണനി  ധമാരമാളയ  ഇടപപടലുകേള്  നടതനി.  പകക  പപ്രമാഫ.  പകേ.  വനി.  കതമാമസച്ച്
സയസമാനതനിനുള്ള  അരനി  വനിഹനിതയ  കുറയ്ക്കുകേയമാണുണമായതച്ച്.  അതമാണച്ച്  യഥമാര്ത്ഥതയ.
നമുക്കച്ച് അരനി വനിഹനിതയ അനുവദനിക്കമാന് അകദഹയ തയമാറമായനില........(ബഹളയ).......

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ബഹുമമാനപപ്പെട മനനി മറുപടനി പറയകേയമാണച്ച് ശസ്പീ.  പജയനിയസച്ച്
മമാതത......ഇരനിക്കൂ............ശസ്പീ.  എയ.  നദൗഷമാദച്ച്,  ശസ്പീ.  എ.  എന്.  ഷയസസ്പീര്....മനനി
മറുപടനി പറയകേയമാണച്ച്.....

ശസ്പീ  .    പനി  .    തനികലമാതമന്:  സര്,  പമാര്ലപമന്റെച്ച്  സകമ്മളനതനിനുമുമച്ച്  ബഹുമമാനപപ്പെട
മുഖതമനനി  എയ.പനി.-മമാരുപട  കയമാഗയ  വനിളനിചനിരുന്നു.  ആ  സന്ദര്ഭതനില  കകേരളതനിപന്റെ
വനിഹനിതയ  കുറഞകപമായ  വനിഷയയ  ഞമാന്  ഉന്നയനിചകപ്പെമാള്  പപ്രമാഫ. പകേ.  വനി.
കതമാമസച്ച്  പറഞ്ഞതച്ച്, "ശസ്പീ.  തനികലമാതമന്  14.25  ലകയ  തപന്ന  നമുക്കച്ച്  കൂടുതലമാണച്ച്;
അതനിപന്റെ  60  ശതമമാനയ മമാത്രമമാണച്ച് ജനങ്ങളുപട കേയനികലക്കച്ച് എത്തുന്നതച്ച്,  ബമാക്കനി
40  ശതമമാനയ  കേരനിഞ്ചന്തയനില  കപമാകുകേയമാണച്ച്  "  എന്നമാണച്ച്.  ഞങ്ങപളലമാവരുയ
കകേള്പക്കയമാണച്ച്  അകദഹയ അതച്ച്  പറഞ്ഞതച്ച്.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  പ്ലൈസ്പീസച്ച്....ഈ സമാഹചരതതനിലുയ അരനി വനില വര്ദനവച്ച് പനിടനിചച്ച്
നനിര്തമാനമാവശതമമായ നടപടനി  സതസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിപന്റെ കേമാരതങ്ങള് അങ്ങച്ച് വനിശദസ്പീകേരനിചകലമാ.
അങ്ങച്ച് അവസമാനനിപ്പെനിക്കൂ....
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ശസ്പീ  .    രകമശച്ച്  പചന്നനിതല:  സര്,  ഇന്തതയനില  ഭകതഭദ്രതമാ  നനിയമയ
നടപ്പെമാക്കുന്നതനിനച്ച്  ചനില  പക്രറസ്പീരനിയകേളനികല?  അങ്ങച്ച്  മനനിയകല,  അകങ്ങയച്ച്
അറനിയമാമകലമാ?  എ.പനി.എല./ബനി.പനി.എല.,  അകന്തതമാദയ-അന്നകയമാജന  പദതനികേളുപട
അടനിസമാനതനിലമാണച്ച്   ഇതച്ച്  നടപ്പെനിലമാക്കുന്നതച്ച്.  അകതമാപടമാപ്പെയ  തപന്ന  ഒരു
സയസമാനതനിനച്ച്  3 വര്ഷപത ഓഫച്ച് കടക്കച്ച് തുടങ്ങനിയവപയലമായ കേണക്കനിപലടുത്തു
പകേമാണമാണച്ച്  കേതമാട  നനിശയനിക്കുന്നതച്ച്.  അന്നച്ച്  മുഖതമനനിയമായനിരുന്ന  ശസ്പീ.  ഉമ്മന്
ചമാണനി പറഞ്ഞതച്ച്  കകേരളതനിപന്റെ  ആവശതയ  16.25  ലകയ  പമടനികേച്ച്  ടണ് ഭകത
ധമാനതമമാപണന്നമാണച്ച്.  ഭകതധമാനതങ്ങള്  കൂടുതലുപണങ്കനില  അഡസ്പീഷണല  അകലമാട്ടുപമന്റെച്ച്
നലകേമാപമന്നച്ച് പറഞ. ഞങ്ങളുപട ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ കേമാലതച്ച് ഒരുമണനി അരനിയപട
കമാമയകപമാലുയ  കകേരളതനിലനിലമായനിരുന്നു.  എലമാവര്ക്കുയ  അരനി  നലകേനിയനിരുന്നു,
അതുപകേമാണച്ച്  ഇവനിപട  പ്രശ്നങ്ങളനിലമായനിരുന്നു.  നനിങ്ങളുപട  പകേടുകേമാരതസത  പകേമാണമാണച്ച്
ഇകപ്പെമാള് ഇങ്ങപന സയഭവനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച്.

ശസ്പീ  .    പനി  .    തനികലമാതമന്:  സര്,  ബഹുമമാനതനമായ  പ്രതനിപക  കനതമാകവ,
അങ്ങച്ച്  പറയന്നതച്ച്  ബനിലനിപല  പപ്രമാവനിഷന്  അനുസരനിചമാപണങ്കനില  ബനില
പമാര്ലപമന്റെനില മൂവച്ച് പചയ സന്ദര്ഭതനില ഓകരമാ സയസമാനതനിപന്റെയയ അര്ഹത
സയബനനിച്ചുയ അതനിലുണമാകുമകലമാ.   അതനിപന്റെ അടനിസമാനതനില മൂന്നു വര്ഷപത
പുറകകേമാട്ടുള്ള ഓഫച്ച് കടക്കച്ച് ശരമാശരനിയമാപണങ്കനില നമുക്കച്ച് 16.01 ലകയ പമടനികേച്ച് ടണ്
ധമാനതയ ലഭനിക്കണയ.  അതച്ച് എന്തുപകേമാണച്ച് ലഭനിചനില എന്നുള്ളതമാണച്ച് എപന്റെ കചമാദതയ.
അതച്ച്  ലഭനിക്കമാന്  നനിങ്ങള്  എന്തുപകേമാണച്ച്  നടപടനി  സതസ്പീകേരനിചനില?  നനിങ്ങള്
ഇടപപടകപ്പെമാള് വനിഹനിതയ കുറഞ എന്നതമാണച്ച് യമാഥമാര്ത്ഥതയ.

ശസ്പീ  .    ഉമ്മന്  ചമാണനി:  സര്,  നമുക്കച്ച്  16.25  ലകയ  പമടനികേച്ച്  ടണ്  അരനി
ആവശതമുണച്ച്.  50  വര്ഷകതമാളമമായനി  ഇവനിപട  നനിലനനിലക്കുന്ന  സമാറസ്യൂടറനി  കറഷനനിയഗച്ച്
സനിസയ   തുടര്ന്നുയ മുകന്നമാട്ടുകപമാകേണയ. Food Security Act പകേമാണച്ച് ഇന്ഡതയനിപല
മറ്റുള്ള സയസമാനങ്ങള്പക്കമാപക്ക കനടമമാണച്ച്.  കേമാരണയ അവനിപടയനിലമായനിരുന്ന ഒരു
സമ്പ്രദമായയ  തുടങ്ങുകേയമാണച്ച്.  നമ്മുപട  സയസമാനതച്ച്  50  പകേമാലക്കമാലമമായനി
തുടര്ന്നുവരനികേയയ  ഇകപ്പെമാള്  അതനിപന്റെ  പമചപപ്പെട  കേതമാളനിറനി  ഡനിസനിബസ്യൂഷനനില
എതനിനനിലക്കുന്ന അവസരവമമാണച്ച്. Food Security Act-പന്റെ കേണക്കച്ച് അനുസരനിചച്ച്
നമുക്കച്ച് തന്ന കേതമാട 10 ലകയ ടണ് ആണച്ച്. അന്നച്ച് ഗവണ്പമന്റെച്ച്  ഒരു കേമാരണവശമാലുയ
അതച്ച് അയഗസ്പീകേരനിക്കമാന് കേഴനിയനിപലന്നുയ നമുക്കച്ച് 16.25 ലകയ കവണപമന്നുമുള്ള ഉറച
നനിലപമാപടടുത്തു.  നനിരവധനി  പ്രമാവശതയ  കകേന്ദ്രതനില  നനികവദനയ  നലകുകേയയ  എയ.പനി.-മമാര്
ഇടപപടുകേയയ പചയതനിപന്റെ ഫലമമായനി  കേതമാട  14.25  ലകമമാക്കനി നനിശയനിച്ചു.  2
ലകയ കഷമാര്കടജച്ച്  നമുക്കച്ച്  സഹനിക്കമാന് കേഴനിയനില.   16.25  ലകയ  കകേരളതനിനച്ച്
കവണപമന്നച്ച്  ആവശതപപ്പെട്ടു.  ഇക്കമാരതതനില  തര്ക്കമുണമാകുകേയയ  പലവടയ  ചര്ച
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പചയകേയയ  അവസമാനയ  14.25  ലകയ  നമ്മുപട  കേതമാടയമായയ  രണ  ലകയ
അഡസ്പീഷണല  കേതമാടയമായയ  നനിശയനിച്ചു.  യ.പനി.എ.  ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ  കേമാലത്തുയ
16.25 ലകയ നമുക്കച്ച് ലഭനിച്ചു.   ബനി.പജ. പനി. ഗവണ്പമന്റെച്ച് അധനികേമാരതനില വന്നനിട്ടുയ
ഈ  അഡസ്പീഷണല  കേതമാട  തുടര്ന്നു.   പസപ്റയബര്  വപര  നമുക്കച്ച്  16.25  ലകയ
പമടനികേച്ച് ടണമാണച്ച്  ലഭനിച്ചുപകേമാണനിരുന്നതച്ച്.  അതച്ച് തുടരുന്നതനിനമാവശതമമായ നടപടനി
എടുകതമാ എന്നച്ച് നനിങ്ങള് സതയയ ആകലമാചനിക്കണയ.

ശസ്പീ  .    പനിണറമായനി  വനിജയന്:  സര്,  ഇതനിപന്റെ  ആന്തരനികേമമായ  കേമാരതങ്ങള്
മുന്മുഖതമനനി പവളനിപപ്പെടുതനിയതച്ച്  നല കേമാരതമമാണച്ച്.  ഏതമായമാലുയ 10 ലകതനില
നനിന്നമാണച്ച്  14  ലകതനിപന്റെ  വര്ദനവണമായതച്ച്.  അകപ്പെമാഴുയ  രണലകയ  കുറവമായനിരുന്നു.
ഭകതഭദ്രതമാ  നനിയമയ  നടപ്പെമാക്കനിയനില.  നടപ്പെമാക്കമാതനിരുന്നകപ്പെമാള്  16.25  ലകയ
പമടനികേച്ച് ടണ് ലഭനിച്ചു എന്നതച്ച് അകദഹയ ഇവനിപട എടുത്തു പറഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്.  തുടര്ന്നച്ച്
കകേന്ദ്ര ഗവണ്പമന്റെച്ച് ഭകതഭദ്രതമാ നനിയമയ ഇനനി നടപ്പെനിലമാക്കണപമന്ന ഒരു നനിലപമാടച്ച്
സതസ്പീകേരനിച്ചു.  നനിങ്ങള്ക്കച്ച്  അവധനിയനില.  എലമാ  അവധനിയയ  എടുത്തു  കേഴനിഞ.
സയസമാന ഗവണ്പമന്റെനിനച്ച് കവപറ വഴനിയനില.  ഭകത ഭദ്രതമാ നനിയമയ നടപ്പെമാക്കനിയനി
പലങ്കനില ഒരു മണനി അരനിയനില;  ഇതമാണച്ച്  സതസ്പീകേരനിച നനിലപമാടച്ച്.   ഇവനിപട അരനി
വനിഹനിതയ തരമാന് തയമാറല.  എന്തു പചയയ?  കേമാരണയ ഉള്ള അരനിപയങ്കനിലുയ കേനിടമാന്
കവണനി  ഇതച്ച്  നടപ്പെമാക്കമാപമന്നച്ച്  സമ്മതനിച്ചു.  അകപ്പെമാഴമാണച്ച്  ഭകതധമാനത  വനിഹനിതതനിപന്റെ
ഭമാഗമമായനി  രണലകയ  കുറവച്ച്  വരുതനിപക്കമാണച്ച്  14.25  ലകമമാണച്ച്  നനിങ്ങള്ക്കച്ച്
അര്ഹതയള്ളപതന്നുള്ള നനിലപമാടച്ച് സതസ്പീകേരനിക്കുന്നതച്ച്. അകദഹയ പറഞ്ഞ ഒരു കേമാരതയ
ശരനിയമാണച്ച്.  രണലകയ കൂടനി  നമുക്കച്ച്  കവണയ.  സയസമാന ഗവണ്പമന്റെച്ച്  ഇതുവപര
ആവശതപപ്പെട്ടുപകേമാണനിരുന്ന  കേമാരതങ്ങപളമാന്നുയ  വനിജയനിചനില.  കകേരളതനിപല  എലമാ
രമാഷസ്പീയ  കേകനികേളുയകൂടനി  ഇനനി  കകേന്ദ്രപത  സമസ്പീപനിക്കമാന്  കപമാകുകേയമാണച്ച്.
അതനിപല ഏറവയ പ്രധമാനപപ്പെട ആവശതവയ ഇതുതപന്നയമാണച്ച്.  ഇവനിപട പറഞ്ഞ  2
ലകയ  ടണ്  കൂടനി  അനുവദനിച്ചു  കേനിടനിയമാല  മമാത്രകമ  കകേരളതനിപന്റെ  ആവശതയ
നനിറകവറമാന് സമാധനിക്കുകേയള.   സയസമാന ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ ഭമാഗതച്ച് എപന്തങ്കനിലുയ
വസ്പീഴ്ച ഉണമായതനിപന്റെ ഫലമമായല ഇങ്ങപന ഒരു ദുരന്തയ ഇവനിപടയണമായതച്ച്.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ഇനനി  ഒരു  തര്ക്കതനികലയച്ച്  കപമാകകേണ.  ബഹുമമാനപപ്പെട
മുഖതമനനി പറഞ്ഞകപ്പെമാള് അതനിപന്റെ വനിശദസ്പീകേരണയ പൂര്തനിയമായനി.

ശസ്പീ  .   പനി  .   തനികലമാതമന്: സര്, ഈ ബനില പമാസമാക്കനിയ 2013 മുതല തുടര്ന്നച്ച്
2014, 2015, 2016  എന്നസ്പീ വര്ഷങ്ങളനിപലമാപക്ക കകേന്ദ്രയ നനിരവധനി കേത്തുകേളനിലൂപട
എന്.എഫച്ച്.എസച്ച്.എ.  നടപ്പെമാക്കുന്നതുവപര  മമാത്രകമ  അഡ്കഹമാക്കച്ച്  അകലമാടച്ച്പമന്റെച്ച്
ഉളപവന്നച്ച്  നമ്മപള നനിരന്തരമമായനി അറനിയനിച്ചുപകേമാണനിരുന്നു.  അകദഹയ പറഞ്ഞതച്ച്
ഒരു പതറനിദമാരണ പകേമാണമാണച്ച്.
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ശസ്പീ  .    ഉമ്മന് ചമാണനി :  സര്,  ബഹുമമാനപപ്പെട മനനി പറഞ്ഞതനികനമാടച്ച്  ഞമാന്
പൂര്ണമമായയ  കയമാജനിക്കുകേയമാണച്ച്.  16.25  ലകയ  പമടനികേച്ച്  ടണ്  അരനി  ലഭനികച  മതനിയമാകൂ.
അതനിനച്ച്  പ്രതനിപകതനിപന്റെ ഭമാഗത്തുനനിന്നുള്ള പൂര്ണ പനിന്തുണ എകപ്പെമാഴുമുണമാകുയ.
16.25  ലകയ എന്നു പറയകമമാള് അതനിപന്റെ കൂപട ഒരു കേണസ്പീഷന് കൂടനി ഉള്പപ്പെടുതണയ.
കേമാരണയ  2  ലകയ  അഡസ്പീഷണല തരുന്നതച്ച്  സബ്സനിഡനി  കററനിലതപന്ന നമുക്കച്ച്
ലഭനിക്കണയ,  അപലങ്കനില  വലനിയ  ബമാധതത  വരുയ.  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  OMSS
കററനില നമുക്കച്ച് എത്രകവണപമങ്കനിലുയ തരമാപമന്നു പറയന്നുണച്ച്.  അതു കപമാര നമുക്കച്ച്
16.25  ലകയ  കേനികടണതച്ച്  ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ  സബ്സനിഡനി  കററനില കവണയ.  അതച്ച്
നമുക്കച്ച് അവകേമാശപപ്പെടതമാണച്ച്. Food Security Act വരുന്നതനിപന്റെ എത്രകയമാ വര്ഷയ
മുമച്ച് സമാറസ്യൂടറനി കറഷനനിയഗച്ച് സമ്പ്രദമായയ ഇവനിപട ആരയഭനിചതമാണച്ച്.  കകേന്ദ്രതനിപന്റെ
അയഗസ്പീകേമാരകതമാടുകൂടനി  വമാങ്ങനിയതമാണച്ച്.  ബഹുമമാനപപ്പെട  മനനി  ശസ്പീ.  പനി.  തനികലമാതമന്
പറയന്നതുകപമാപല  ഞങ്ങള്  ഒരു  വനിട്ടുവസ്പീഴ്ചയയ  പചയനില.  Food  Security  Act
കകേരളതനില  നടപ്പെനിലമാക്കമാന്  യ.ഡനി.എഫച്ച്.  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  സമ്മതനിക്കമാതനിരുന്നതച്ച്
നമുക്കച്ച് ആവശതതനിനുള്ള കേതമാട കേനിടണയ എന്നുള്ളതനിനമാലമായനിരുന്നു.  അതുപകേമാണച്ച്
ഇകപ്പെമാള് മുഖതമനനി പറഞ്ഞതനികനമാടച്ച് ഞങ്ങള് കയമാജനിക്കുന്നു.  നമുക്കച്ച് 16.25 ലകയ
പമടനികേച്ച്  ടണ്  അരനി  തപന്ന  കവണയ.   അതനിനച്ച്  പൂര്ണ  പനിന്തുണ  പ്രതനിപകത്തു
നനിന്നുണമാകുയ.  അഡസ്പീഷണലമായനി  ലഭനികക്കണ രണച്ച്  ലകയ  സബ്സനിഡനി  കററനില
തപന്ന ലഭനിക്കണയ.

ശസ്പീ  .    പനി  .    തനികലമാതമന്:  സര്,  നമുക്കച്ച്  16.25  ലകയ പമടനികേച്ച് ടണ് ധമാനതയ
സബ്സനിഡനി  കററനിലതപന്ന  കവണപമന്നുള്ളതച്ച്  നമ്മുപട  പപമാതുവനികേമാരമമായനി  കകേന്ദ്രപത
അറനിയനിക്കമാനുയ  അതച്ച്  വമാങ്ങനിപയടുക്കമാനുയ  കേഴനിയണയ  എന്ന  അഭനിപ്രമായകതമാടച്ച്
പൂര്ണമമായയ കയമാജനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ  .    പനിണറമായനി വനിജയന്:  സര്,  ഇകപ്പെമാഴപത ആവശതയ ഇതുതപന്നയമാണച്ച്.
ഈ  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  ആവശതപപ്പെടതുയ  ഇകപ്പെമാള്  ആവശതപപ്പെട്ടുപകേമാണനിരനിക്കുന്നതുയ
അതമാണച്ച്.  എന്നമാല  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  അതച്ച്  അനുവദനിചനിടനില.  നമുക്കച്ച്  എലമാവര്ക്കുയ
ഒന്നുകൂടനി സയയക്തമമായനി ആവശതപപ്പെടമായ.

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതമാമസച്ച് :  സര്,  വളപര ഗുരുതരമമായ ഈ പ്രതനിസനനി ചര്ച
പചയണയ.

മനി  .    സസ്പീക്കര് :  ..(… ബഹളയ)  ...… നനിങ്ങള് ഇരനിക്കൂ....... ..(… ബഹളയ)  ..…

അങ്ങച്ച് ഇരനിക്കൂ.... ഞമാപനമാന്നച്ച് പറയപട. ..(… ബഹളയ) ... … അങ്ങച്ച് പറഞ്ഞതച്ച് ചര്ച
പചയണപമന്നകല.....ഞമാന്  മനസനിലമാക്കുന്നതച്ച്.......ഇരനിക്കൂ....... ..(… ബഹളയ) ...…

..(… ബഹളയ) ... ..(… … ബഹളയ) ... … പറയപട.......ഇരനിക്കൂ....
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ബഹുമമാനപപ്പെട  മുഖതമനനിയയ  മുന്മുഖതമനനിയയ  ഈ  കേമാരതതനില  ഒരു
നനിലപമാടച്ച്  ഇവനിപട  വനിശദസ്പീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഈ  സഭയപട  പപമാതുവനികേമാരപമന്ന  നനിലയനില
പവടനിക്കുറച അരനി വനിഹനിതയ പുനനഃസമാപനിക്കുന്നതനിനുയ അതച്ച് സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില
ലഭതമമാക്കുന്നതനിനുയ  കകേന്ദ്രസര്ക്കമാരനിപന  സമസ്പീപനിക്കണപമന്നതമാണച്ച്  ശക്തമമായ
വനികേമാരയ.  അതനിവനിപട അവസമാനനിപ്പെനിക്കുകേയമാണച്ച്. വസ്പീണയ അപശബ്ദങ്ങള് ഉണമാക്കനി
ഈ കയമാജനിപ്പെനിപന്റെ അന്തരസ്പീകയ തകേര്കക്കണ.

ശസ്പീ  .    പനി  .    തനികലമാതമന്:  സര്,  ഇവനിപട  സൂചനിപ്പെനിചതുകപമാലുള്ള ഇടപപടല
നടതനിപക്കമാണനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്. നമുക്കച്ച് ഒരുമനിചച്ച് ഇതനില ഇടപപകടണതുണച്ച്.  അകതമാപടമാപ്പെയ
നമ്മുപട ആഭതന്തര കേകമമാളതനില അരനിവനില വര്ദനിചതനിപന കനരനിടമാന് സമാര്വ്വത്രനികേമമായ
ഇടപപടലുകേള് ഗവണ്പമന്റെച്ച് നടത്തുന്നതമാണച്ച്.  ഈ സമാഹചരതതനില ഈ വനിഷയയ
സഭമാനടപടനികേള് നനിര്തനിവചച്ച് ചര്ച പചകയണ ആവശതമനില.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ബഹുമമാനപപ്പെട മുഖതമനനിയപടയയ ഭകത-സനിവനില സപപ്ലൈസച്ച്
വകുപ്പുമനനിയപടയയ  വനിശദസ്പീകേരണതനിന്റെ  അടനിസമാനതനില  അടനിയന്തരപ്രകമയതനിനച്ച്
അവതരണമാനുമതനി നനികഷധനിക്കുന്നു.

(അടനിയന്തരപ്രകമയമാവതരണതനിനച്ച് അനുമതനി നനികഷധനിച്ചു.)

പ്രതനിപകകനതമാവച്ച്  (ശസ്പീ  .    രകമശച്ച്  പചന്നനിതല):  സര്,  ബഹുമമാനപപ്പെട
മുഖതമനനി ശസ്പീ.  പനിണറമായനി വനിജയന് സഭയനില എഴുകന്നറകപ്പെമാള് വനിലക്കയറപതപ്പെറനി
ചര്ച  നടതമാന്  തയമാറമാപണന്നച്ച്  പറയമാനമാപണന്നമാണച്ച്  ഞമാന്  കേരുതനിയതച്ച്.
കകേരളതനില  യ.ഡനി.എഫച്ച്.  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  അധനികേമാരതനിലനിരനിക്കുന്ന  സമയതച്ച്
ഒന്പതച്ച് തവണ പ്രതനിപകയ വനിലക്കയറപതപ്പെറനി അടനിയന്തരപ്രകമയയ അവതരനിപ്പെനിചനിട്ടുണച്ച്.
12-12-2012-ല  ശസ്പീ.  സനി.  ദനിവമാകേരന്  ഒരു  അടനിയന്തരപ്രകമയയ  അവതരനിപ്പെനിചകപ്പെമാള്
അന്നപത  മുഖതമനനി  ശസ്പീ.  ഉമ്മന്  ചമാണനി  പറപഞ്ഞമാരു  വമാചകേയ  ഞമാന്  ഉദരനിക്കമായ.
'പ്രശ്നതനിപന്റെ  ഗദൗരവയ  ഒട്ടുയ  കുറച്ചുകേമാണുന്നനില,  ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ  ഭമാഗത്തുനനിന്നച്ച്
ചര്ചയച്ച്  എന്നുയ  തയമാറമാണച്ച്,  ഇന്നപലയയ  തയമാറമായനിരുന്നു.  നനിങ്ങള്  കനമാടസ്പീസച്ച്
തന്നതുപകേമാണച്ച്  ഇന്നച്ച്  ചര്ചയച്ച്  സമ്മതനിചനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  സഭയപട  ബനിസനിനസച്ച്
തസ്പീര്ത്തുകേഴനിഞ്ഞമാലുടപന  അടനിയന്തരപ്രകമയയ  ചര്ച  പചയമായ'.  അന്നച്ച്  ശസ്പീ.  സനി.
ദനിവമാകേരപന്റെ  അടനിയന്തര  പ്രകമയതനിനുള്ള  കനമാടസ്പീസനിനച്ച്  മുഖതമനനി  സമ്മതനിച്ചു.
ബഹുമമാനപപ്പെട മുഖതമനനി ശസ്പീ.  പനിണറമായനി വനിജയന്  ഈ സഭയനില എഴുകന്നറ്റു
നനിന്നകപ്പെമാള്  ഞമാന്  കേരുതനിയതച്ച്  വനിലക്കയറപതപ്പെറനി  ചര്ച  പചയമാന്  ഈ
സര്ക്കമാര് തയമാറമാപണന്നു പറയപമന്നമാണച്ച്.  കറഷന് സബ്സനിഡനിയയ വനിലക്കയറവയ
രണച്ച് വനിഷയങ്ങളമാണച്ച്.  വനിലക്കയറയ പകേമാണച്ച് കകേരളതനിപല ജനങ്ങള് പപമാറുതനിമുട്ടുകേയമാണച്ച്.
അരനിയപട വനില 50 രൂപയമായനി ഉയരുന്നു, മപറലമാ നനികതതമാപകയമാഗ സമാധനങ്ങളുപടയയ വനില
ഉയരുന്നു. മലയമാള മകനമാരമ പത്രതനില വന്ന വമാര്ത, ........ നനിങ്ങള്ക്കച്ച് മലയമാള
മകനമാരമകയമാടച്ച്  പുച്ഛമമാപണന്നച്ച്  അറനിയമായ.  കകേരളതനിപല എലമാ  ദനിനപത്രങ്ങളനിലുയ
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ഇന്നച്ച്  വനിലക്കയറപതപ്പെറനി  രൂകമമായ  അഭനിപ്രമായങ്ങളമാണച്ച്  പ്രകേടനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.
യ.ഡനി.എഫച്ച്.  ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ  കേമാലതച്ച് അരനിയപട വനില  28  രൂപയമായനിരുന്നതച്ച്
ഇകപ്പെമാള്  5 0  രൂപയമായനി;  പഞ്ചസമാര  30-36  രൂപയമായനിരുന്നതച്ച്  ഇകപ്പെമാള്  54
രൂപയമായനി;  കതയനില  78  രൂപയമായനിരുന്നതച്ച്  128  രൂപയമായനി;  പവളനിപചണ  93
രൂപയമായനിരുന്നതച്ച്  160  രൂപയമായനി;  മുളകേച്ച്  130  രൂപയമായനിരുന്നതച്ച് ഇകപ്പെമാള്  172
രൂപയമായനി;  സയസമാനതച്ച്  വനിലക്കയറയ  പനിടനിച്ചുനനിര്ത്തുന്ന  കേമാരതതനില  ഗവണ്പമന്റെച്ച്
പൂര്ണമമായനി പരമാജയപപ്പെടനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  ഇതനിപനതനിപര ഒരു നടപടനിയയ സതസ്പീകേരനിചനിടനില.
ഇടതുപക ജനമാധനിപതത മുന്നണനി പ്രകേടന പത്രനികേ ഇറക്കനിയകപ്പെമാള് 5 വര്ഷയ വനില
കൂടനില  എന്നമാണച്ച്  പറഞ്ഞനിരുന്നതച്ച്.  വനിലക്കയറയ  പകേമാണച്ച്  കകേരള  ജനത
പപമാറുതനിമുട്ടുപന്നമാരു സമാഹചരതമമാണച്ച് ഇകപ്പെമാഴുള്ളതച്ച്. ഉപ്പെച്ച് പതമാടച്ച് കേര്പ്പൂരയ വപരയള്ള
എലമാ  സമാധനങ്ങള്ക്കുയ  വനില  വര്ദനിചനിരനിക്കുന്നു.  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  വനിപണനിയനില
ഇടപപടുന്നനില.  ബഹുമമാനപപ്പെട  സനി.  ദനിവമാകേരന്  ഇവനിപട  ഉണകലമാ?  അകദഹയ
30-11-2015-ല അടനിയന്തരപ്രകമയതനിനച്ച്  അവതരണമാനുമതനി കതടനിയകപ്പെമാള് പറഞ്ഞ ഒരു
വമാചകേയ ഞമാന് ഉദരനിക്കമായ.  'ഭകത പപമാതുവനിതരണ കമഖലയനില  28  ശതമമാനയ
മമാത്രകമ യ.ഡനി.എഫച്ച്.  ഗവണ്പമന്റെച്ച് പചലവഴനിച്ചുള.  അതുപകേമാണമാണച്ച് വനിലക്കയറയ
ഉണമാകുന്നതച്ച്.'  പദതനി വര്ഷയ തസ്പീരമാന് നമാലുമമാസയ ബമാക്കനി നനിലപക്കയമാണച്ച് ശസ്പീ.
സനി.  ദനിവമാകേരന് ഇതു നനിയമസഭയനില പറഞ്ഞതച്ച്.  ഇന്നലപത കേണക്കനുസരനിചച്ച്
28-2-2017 വപര ഇദൗ സര്ക്കമാര്   പചലവഴനിചതച്ച് 7.04 ശതമമാനയ മമാത്രമമാണച്ച്. ശസ്പീ.
സനി.  ദനിവമാകേരന്  പറഞ്ഞ  കേമാരതയ  ഞമാന്  ആവര്തനിക്കുന്നു.  ഭകത  വകുപ്പെനിപന്റെ
ബഡ്ജറനില ഉള്പപ്പെടുതനിയനിരുന്ന തുകേയപട  7.04  ശതമമാനയ  മമാത്രയ  പചലവഴനിച
ഭകത വകുപ്പുമനനി ശസ്പീ.  പനി.  തനികലമാതമകനമാടച്ച്  എനനിക്കച്ച്  സഹതമാപമമാണുള്ളതച്ച്.
ധനകേമാരത  വകുപ്പുമനനി  പണയ  പകേമാടുക്കമാതതുപകേമാണല,  ഭകത  വകുപ്പെനിപന്റെ
ഗുരുതരമമായ  പരമാജയമമാണച്ച്  ഇതു  കേമാണനിക്കുന്നതച്ച്.  കകേരളതനില  വനിലക്കയറയ
പനിടനിച്ചുനനിര്തമാന്  നനിങ്ങള്  എന്തുപചയ?  'മൂന്നച്ച്  അരനിക്കട'  ആരയഭനിച്ചുപവന്നച്ച്
പറഞ്ഞമാല കകേരളതനില അരനിയപട കമാമയ തസ്പീരുകമമാ? ഒരു കകേമാടനി രൂപയച്ച് ഒരു കേട
എന്നുള്ള നനിലയനില  മൂന്നച്ച്  കേടകേള് ആരയഭനിച്ചു.  സനിവനില സപപ്ലൈസനിലുയ മമാകവലനി
കസമാറനിലുയ  സമാധനങ്ങള്  ലഭനിക്കുന്നുകണമാ?  ഓണതനിനച്ച്  ബസമാറുകേള്  ആരയഭനിച്ചുപവന്നച്ച്
അകദഹയ  ഇവനിപട  പറയകേയണമായനി.  എവനിപട  ആരയഭനിച്ചു?  ഒകന്നമാ  രകണമാ  സലങ്ങളനില
തുടങ്ങനി.  അതച്ച്  എത്ര  ദനിവസയ  പ്രവര്തനിച്ചു?  പപണമാപക്ക  ബസമാറുകേള്  രണയ
രണരയയ ആഴ്ചകേള് പ്രവര്തനിചനിരുന്നു.  റയസമാനച്ച്  കേട തുടങ്ങനികയമാ;   ക്രനിസ്തുമസനിനച്ച്
കേട ഫലപ്രദമമായനി മുകന്നമാട്ടുപകേമാണകപമാകേമാന് നനിങ്ങള്ക്കച്ച് സമാധനികചമാ?

ഭകതവയ സനിവനില സപപ്ലൈസയ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .   പനി  .   തനികലമാതമന്): സര്,
അങ്ങച്ച്  വസ്തുതയച്ച്  നനിരക്കമാതതച്ച്  എന്തനിനമാണച്ച്  ഇവനിപട  പറയന്നതച്ച്?   സയസമാന
പമമാടമാപകേ  എലമാ  ജനിലമാകകേന്ദ്രങ്ങളനിലുമമായനി  ഇദൗ  സര്ക്കമാര്  1464  ഓണചന്തകേള്
നടതനി.  റയസമാനുയ  അതുകപമാപല  മറച്ച്  ആകഘമാഷങ്ങള്പക്കമാന്നുയ  ഓണചന്തകേള്
സനിവനില  സപപ്ലൈസച്ച്  വകുപ്പെച്ച്  നടതമാറനിലമായനിരുന്നു.  എന്നമാല  ആ  ദനിനങ്ങളനിലുയ
എത്രകയമാ  ആഴ്ചകേള്  ചന്തകേള്  നടതനി.  ഇദൗ  സയസമാനതനിപന്റെ  ചരനിത്രതനില
റനിക്കമാര്ഡച്ച്  വനിറ്റുവരവണമായതച്ച് ആ സന്ദര്ഭതനിലമാണച്ച്.
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ശസ്പീ  .    രകമശച്ച്  പചന്നനിതല:  ബഹുമമാനപപ്പെട  മനനി,  അങ്ങച്ച്  പസഷതല
പഫയറുകേള് ഒന്നുയ നടതനിയനിടനില.  ആപകേ ഒരമാഴ്ചയമാണച്ച് നടതനിയതച്ച്.  രണരയമാഴ്ച,
മൂന്നമാഴ്ച  നടതനിയ  ഒരു  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  ആയനിരുന്നു  യ.ഡനി.എഫച്ച്.  ഗവണ്പമന്റെച്ച്.
അങ്ങച്ച്  അതച്ച്  മറന്നുകപമാകേരുതച്ച്.  അങ്ങച്ച് പഴയ കേണപക്കടുതച്ച്  പരനികശമാധനിക്കണയ.
ഇവനിപട ബയഗമാളനിലനനിന്നുയ അരനി ഇറക്കുമതനി പചയപമന്നച്ച്  പറഞ. തമാങ്കള്   ശസ്പീ.
സനി.  ദനിവമാകേരകനമാടച്ച്  കചമാദനിക്കച്ച്,  തമ്മനില പനിണക്കമമാപണന്നച്ച്  അറനിയമായ.  എങ്കനിലുയ
ഒരു അഭനിപ്രമായപമങ്കനിലുയ അകദഹകതമാടച്ച് കചമാദനിച്ചുകൂകട?

ശസ്പീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരമാജന്: സര്, മുന് മുഖതമനനി ശസ്പീ. ഉമ്മന് ചമാണനി വളപര നല
നനിലയനിലുള്ള അഭനിപ്രമായയ പറഞ. അപ്പുറവയ ഇപ്പുറവയ ഇരനിക്കുന്നവപരലമായ വളപര
സകന്തമാഷപൂര്വ്വയ അതനിപന സതസ്പീകേരനിച്ചു.  അതനിപന നനികഷധനിക്കമാന്കവണനി,  അകദഹതനിപന്റെ
മുന്പകേ ദുര്ബ്ബലപപ്പെടുതമാനമാകണമാ അങ്ങച്ച് ഇങ്ങപന സയസമാരനിക്കുന്നതച്ച്.

ശസ്പീ  .    രകമശച്ച്  പചന്നനിതല:  ശസ്പീ.  ഇ.  പനി.  ജയരമാജന്,  ഞമാന് അക്കമാരതമല
ഇവനിപട  പറഞ്ഞതച്ച്.  ഏതമായമാലുയ  മനനിസമാനയ  രമാജനിവചകശഷയ  അങ്ങച്ച്  ഇതുകപമാപല
ക്രനിയമാത്മകേമമായനി  ഇടപപടുന്നതനില  എനനിക്കച്ച്  അതനിയമായ  സകന്തമാഷമുണച്ച്.  ബഹുമമാനപപ്പെട
മുന്  മുഖതമനനി  ഉമ്മന്  ചമാണനി  പറഞ്ഞതനികനമാടച്ച്  എനനിക്കച്ച്  നൂറച്ച്  ശതമമാനയ
കയമാജനിപ്പെമാണച്ച്.  ശസ്പീ.  സനി.  ദനിവമാകേരന്  ഭകതവകുപ്പുമനനി  ആയനിരുന്ന  കേമാലതച്ച്
വനിലക്കയറമുണമായകപ്പെമാള് അകദഹയ  പറഞ്ഞതച്ച്,   'പമാലുയ  മുടയയ  കേഴനിചമാല മതനി,
അരനി ആഹമാരയ കേഴനികക്കണ' എന്നമാണച്ച്,   അതമാണച്ച് ഞമാന് ഉകദശനിചതച്ച്.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  വമാക്കദൗടച്ച്  പ്രസയഗതനില  എലമാവരുയ  ഇടപപടച്ച്  സയസമാരനി
ക്കണപമന്നനില.

ശസ്പീ  .    പനി  .    തനികലമാതമന്:  സര്,  പ്ലൈമാന്  ഫണച്ച്  7  ശതമമാനയ  മമാത്രമമാണച്ച്
പചലവഴനിചപതന്നമാണച്ച്  അങ്ങച്ച്  പറഞ്ഞതച്ച്.  ആ  പ്ലൈമാന്  ഫണച്ച്   18  കകേമാടനി  രൂപ
വകേയനിരുതനിയനിരുന്നതച്ച്  സനി.എഫച്ച്.ആര്.ഡനി.-ക്കുയ  കേമസ്യൂടപറകസഷനുമമാണച്ച്.  അതനിപന്റെ
നടപടനികേള്  നടന്നുപകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  എന്.എഫച്ച്.എസച്ച്.എ. നടപ്പെമാക്കുന്നതനിപന്റെ
ഭമാഗമമായനി  കേമസ്യൂടപറകസഷപന്റെ  നടപടനികേളമാണച്ച്  ഇകപ്പെമാള്  നടന്നുപകേമാണനിരനിക്കുന്നതച്ച്.
കനമാണ് പ്ലൈമാന് ഫണനില ഭകതവനിതരണതനിനമായനി  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള തുകേയനില
80 ശതമമാനവയ  പചലവഴനിക്കുകേയണമായനി.

ശസ്പീ  .    രകമശച്ച് പചന്നനിതല: സര്, ബഹുമമാനപപ്പെട മനസ്പീ, സമാമതനികേ വര്ഷയ
തസ്പീരമാന് ഇനനി എത്രദനിവസമുണച്ച്,  നടപടനികേള് നടന്നുപകേമാണനിരനിക്കുകേയമാപണന്നമാണച്ച്
അങ്ങച്ച് പറയന്നതച്ച്.  നടക്കുകേയല, ഒചനിപന്റെ കവഗതയനില ഇഴയകേയമാണച്ച് പചയന്നതച്ച്.
ശസ്പീ.  സനി.  ദനിവമാകേരന്  ഭകതവകുപ്പുമനനിയയ  ശസ്പീ.  വനി.  എസച്ച്.  അച്ചുതമാനന്ദന്
മുഖതമനനിയയ  ആയനിരുന്ന സമയതച്ച്  അരനി  വനില  കൂടനിയകപ്പെമാള്  ഭകതവകുപ്പുമനനി
ഡലഹനിയനിലുയ  കേലക്കടയനിലുയ  കപമായനി  അരനി  പകേമാണ  വന്നു.  ശസ്പീ.  പനി.  തനികലമാതമന്
എവനിപട കപമായനി;  ആപര കേണ?  അങ്ങച്ച് കേലക്കടയനില കപമായനി അവപര കേകണമാ;
മുഖതമനനി അങ്ങപയ   ഡലഹനിയനില പകേമാണകപമായനില.
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ശസ്പീ  .    പനി  .    തനികലമാതമന്:  സര്,  പ്രതനിപക കനതമാകവ,  അങ്ങകയമാടച്ച്  എലമാ
ബഹുമമാനവയ  നനിലനനിര്തനി  പറയപട;  23,  24  തസ്പീയതനികേളനിലമാണച്ച്  മുഖതമനനിയയ
ഞമാനുയ  ഡലഹനിയനില  കപമാകേമാന്  പ്ലൈമാന്  പചയനിരുന്നതച്ച്.  26-ാം  തസ്പീയതനി  ഭകത
വകുപ്പുമനനിമമാരുപട സകമ്മളനമമായനിരുന്നു.  ആ സകമ്മളനയ  19-ാംതസ്പീയതനിയനികലയച്ച്
മമാറനി.  എനനിക്കച്ച്  ഡലഹനിയനില  കനരപത  കപമാകകേണനി  വന്നു.  21-ാം  തസ്പീയതനി
രമാവനിപലയമാണച്ച്  ഞമാന്  ഇവനിപട  എതനികചര്ന്നതച്ച്.  മുഖതമനനി  കപമാകുന്ന ദനിവസയ.
അതുപകേമാണച്ച് ഞങ്ങള് തസ്പീരുമമാനനിചതനിപന്റെ അടനിസമാനതനിലമാണച്ച് മുഖതമനനി മമാത്രയ
ഡലഹനിയനില കപമായതച്ച്.

ശസ്പീ  .    രകമശച്ച്  പചന്നനിതല:  സര്,  മുഖതമനനി  ഡലഹനിയനില  കപമായകപ്പെമാള്
അങ്ങപയ  പകേമാണകപമായനിലകലമാ?  ഞമാന്  ശസ്പീ.  സനി.  ദനിവമാകേരപന  അഭനിനന്ദനിക്കുകേയമാണച്ച്.
അന്നച്ച് അകദഹയ കേലക്കടയനിലുയ ഡലഹനിയനിലുയ കപമായനി.

ശസ്പീ  .    സനി  .    ദനിവമാകേരന്:  സര്,  ബഹുമമാനപപ്പെട  പ്രതനിപക  കനതമാവച്ച്
മുഖതമനനിപയകപ്പെമാപലതപന്ന  സഭയനില  വളപര  ഉതരവമാദനിതതമുള്ള  ഒരമാളമാണച്ച്.
സഭമായഗങ്ങപള കപപരടുതച്ച് പറഞ്ഞച്ച് ഇലമാത കേമാരതങ്ങള് സഭയനില പറയന്നതച്ച് നല
കേമാരതമല. ഞമാനുയ  ശസ്പീ.  പനി.  തനികലമാതമനുമമായനി  പനിണക്കമമാപണന്നച്ച്  അങ്ങച്ച്
പറഞ. അതച്ച് കകേമാണ്ഗസച്ച് പമാര് ടനിയനിലമായനിരനിക്കുയ, ഞങ്ങള് കേമ്മസ്യൂണനിസ്റ്റുകേമാരമാണച്ച്.
ശസ്പീ.  വനി.  എയ.  സധസ്പീരനുയ  നനിങ്ങളുമമായനിട്ടുള്ള  ബനപമലമായ  ഞങ്ങള്ക്കറനിയമായ.
അകതപ്പെറനി ഇവനിപട പറയന്നതുപകേമാണച്ച് കേമാരതമനില. ദയവപചയച്ച് ഇദൗ പറഞ്ഞപതലമായ
ഒഴനിവമാക്കണപമന്നമാണച്ച് എപന്റെ അഭനിപ്രമായയ.

ശസ്പീ  .    രകമശച്ച്  പചന്നനിതല:  സര്,  ബഹുമമാനപപ്പെട  അയഗയ  മുന്  ഭകത
വകുപ്പുമനനികൂടനിയമായ  ശസ്പീ.  സനി.  ദനിവമാകേരനുമമായനി  ശസ്പീ.  പനി.  തനികലമാതമനച്ച്
അഭനിപ്രമായ വതതതമാസമുപണന്നച്ച് എനനിക്കച്ച് കതമാന്നമാനനിടയമായ സയഭവയ അപങ്ങടുത
നടപടനി ശസ്പീ. പനി. തനികലമാതമന് സതസ്പീകേരനിക്കമാതതു പകേമാണമാണച്ച്.  ഞമാന് അങ്ങപയ
കമമാശക്കമാരനമാക്കമാന്  പറഞ്ഞതല.  നനിങ്ങള്  രണകപരുയ  ഒകര  പമാര്ടനിക്കമാരമാണച്ച്,
അപങ്ങടുത നടപടനിപയങ്കനിലുയ ശസ്പീ.  പനി.  തനികലമാതമന് സതസ്പീകേരനിചനിട്ടുണമാകുപമന്നച്ച്
ഞമാന് കേരുതനി.  അതുണമാകേമാതതുപകേമാണമാണച്ച് ഞമാന് ഇങ്ങപനപയമാരു അഭനിപ്രമായയ
പറഞ്ഞതച്ച്.  അതച്ച് ശരനിയപലങ്കനില ഞമാന് പനിന്വലനിക്കുന്നു.

സര്,  ഏതമായമാലുയ  മുഖതമനനികയമാപടമാപ്പെയ  അങ്ങച്ച്  കപമായനിലകലമാ.  നമ്മുപട
സയസമാനതച്ച്  അതനിരൂകമമായ  വനിലക്കയറയ  നനിലനനിലക്കുകേയമാണച്ച്.  ഇതച്ച്
പരനിഹരനിക്കമാന്  ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ  ഭമാഗത്തുനനിന്നച്ച്  നടപടനിയണമാകുന്നനില.  മമാര്ക്കറച്ച്
ഇന്റെര്പവന്ഷന് ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ ചുമതലയമാണച്ച്.  സയസമാനതച്ച് ഉപ്പുപതമാടച്ച്  കേര്പ്പൂരയ വപര
എലമാ  സമാധനതനിനുയ  രൂകമമായ  വനിലക്കയറമുണമാകുകമമാള്  വനിപണനിയനില  ഇടപപടച്ച്
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വനിലക്കയറയ നനിയനനിക്കമാന് സര്ക്കമാര് നടപടനിയണമാകുന്നനില. ബഹുമമാനപപ്പെട മനനി
ഇക്കമാരതതനില  പൂര്ണമമായനി  പരമാജയപപ്പെടനിരനിക്കുന്നു.   അരനിയപട  പ്രശ്നയ  നമാപള
തസ്പീരുയ,  അടുത ദനിവസയ തസ്പീരുയ,  കറഷന് കേമാര്ഡനിപന്റെ പ്രശ്നയ തസ്പീരുയ എന്നച്ച്  ഭകത
വകുപ്പുമനനി  എലമാ  ദനിവസവയ  പറയയ.  ഇത്രയയ  ദനിവസങ്ങളമായനിട്ടുയ  കറഷന്
കേമാര്ഡനിപന്റെ  പ്രശ്നയ  തസ്പീര്ന്നനിടനില,  വസ്പീണയ  നസ്പീടനിപക്കമാടുക്കുന്നു.  മുന്ഗണനമാ  പടനികേ
എവനിപട;  മുന്ഗണനമാ പടനികേയനില ആപരലമായ കേടന്നുകൂടനി?  നമ്മുപട സയസമാനതച്ച്
ജനങ്ങള്  അതനിരൂകമമായ  വനിലക്കയറയ  കനരനിടുകേയമാണച്ച്.  വനിലക്കയറയ  നനിയനനിക്കുന്ന
കേമാരതതനില  പരമാജയപപ്പെട  മനനി  ശസ്പീ.  പനി.  തനികലമാതമന്  രമാജനി  വയ്ക്കുകേയമാണച്ച്
നലപതന്നമാണച്ച്  എനനിക്കച്ച്  പറയമാനുള്ളതച്ച്.   അകദഹതനിനച്ച്  ഇദൗ  വകുപ്പെച്ച്  മുകന്നമാടച്ച്
പകേമാണകപമാകേമാന്  കേഴനിയമാത  അവസയമാണച്ച്.  എത്ര  നമാളുകേളമായനി  പ്രസമാവനകേളലമാപത
ഇക്കമാരതതനില  ഒരു  നടപടനിയയ  സതസ്പീകേരനിക്കമാന്  അകദഹതനിനച്ച്  കേഴനിയന്നനില
എന്നതനില  ശക്തമമായ  പ്രതനികഷധയ  ഞമാന്  കരഖപപ്പെടുത്തുന്നു.  സഭമാനടപടനികേള്
നനിര്തനിവച്ചുതപന്ന  ഇദൗ  വനിഷയയ  ചര്ച  പചയമാന്  അങ്ങച്ച്  മുന്കേപയടുകക്കണതമായനിരുന്നു.
ജനങ്ങളുപട വനികേമാരയ കേണക്കനിപലടുതച്ച് നനിയമസഭമാ കവദനിയനില ഇദൗ വനിഷയയ ചര്ച
പചകയണതമായനിരുന്നു,  ചര്ച  പചയമാന്  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  തയമാറമാകേമാതതച്ച്  ജനങ്ങകളമാടുള്ള
അവകഹളനമമാപണന്നച്ച്  ചൂണനിക്കമാണനിക്കമാന്  ആഗഹനിക്കുന്നു.  ഇക്കമാരതതനില
ശക്തമമായ പ്രതനികഷധയ ഞമാന് കരഖപപ്പെടുത്തുകേയമാണച്ച്.

(ഗവണ്പമന്റെച്ച് നനിലപമാടനില പ്രതനികഷധനിചച്ച് പ്രതനിപകമായഗങ്ങള്  മുദ്രമാവമാകേതയ
വനിളനിച്ചു.)

ശസ്പീ  .   പനി  .   പകേ  .   കുഞ്ഞമാലനിക്കുടനി: സര്, ........…

മനി  .   സസ്പീക്കര്: ഇറങ്ങനികപ്പെമാകുകേയമാകണമാ?   പ്രസയഗമമാകണമാ? വമാക്കദൗടമാകണമാ?
വമാക്കദൗടച്ച്  ഇപലങ്കനില  പ്രസയഗമനില  ശസ്പീ.  പനി.  പകേ.  കുഞ്ഞമാലനിക്കുടനി.   വമാക്കദൗടച്ച്
ഉപണങ്കനികല പ്രസയഗമുള.  വമാക്കദൗടച്ച് ഉകണമാ?

ശസ്പീ  .    പനി  .    പകേ  .    കുഞ്ഞമാലനിക്കുടനി  : സര്,  ഞങ്ങളുപട  പമാര്ടനി  എന്തമായമാലുയ
വമാക്കദൗടച്ച്  പചയപമന്നച്ച് ഉറപ്പെമായനി പറയന്നു.

മനി  .   സസ്പീക്കര്: അകദഹയ വമാക്കദൗടച്ച് പ്രസയഗയ നടത്തുകേയമാണച്ച്.

ശസ്പീ  .   പനി  .   പകേ  .   കുഞ്ഞമാലനിക്കുടനി: സര്, രണച്ച് കേമാരതങ്ങള് ഇവനിപട വതക്തമമാണച്ച്.
ഒന്നച്ച്,  സയസമാനതച്ച്  വളപര  ഗുരുതരമമായ  അവസയണച്ച്  എന്നുള്ളതച്ച്  ഇന്നപത
ചര്ചയനിലൂപട  വതക്തമമായനി.  കുകറ  സമയയ  ചര്ച  പചയ,  ഇതനിപനക്കമാള്  നലതച്ച്
അടനിയന്തരപ്രകമയയ അനുവദനിചച്ച് ചര്ച പചയന്നതമായനിരുന്നു.  അത്രയയ ഗുരുതരമമായ
അവസ  ഇവനിപടയപണന്നച്ച്  ഇന്നപത  ചര്ച  തപന്ന  വതക്തമമാക്കുന്നുണച്ച്.  രണമാമതമായനി,
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പപക്രസനിസച്ച്  മമാകനജച്ച് പമന്റെനില പരമാജയപപ്പെടതനിപന്റെ ഒരു പ്രതതമാഘമാതയ സയസമാന
ത്തുണമായനിട്ടുണച്ച്.  മുഖതമനനി  അതച്ച്  സമ്മതനിച്ചു.  ശസ്പീ.  എയ.  ഉമ്മര്  അവതരനിപ്പെനിച
അടനിയന്തര  പ്രകമയയ  വനിലക്കയറപതക്കുറനിചമാണച്ച്.  ബഹുമമാനപപ്പെട  പമമര്  ഇന്നച്ച്
മമാര്ക്കറനിലുള്ള സനിതനിവനികശഷയ പരനികശമാധനിചച്ച് അനനിയനനിതമമായ വനിലക്കയറപത
കുറനിചച്ച് വളപര വനിശദമമായനി ഇവനിപട പറഞ്ഞതച്ച് ഒരു വസ്തുത തപന്നയമാണച്ച്. മറുപടനിയയ
പവല്ലുവനിളനിയയ  പകേമാണമമാത്രയ  അതച്ച്  പരനിഹരനിക്കമാനമാകേനില.  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  ആള്
പമാര്ടനി മസ്പീറനിയഗച്ച് വനിളനിചനിരുന്നകലമാ. ഞങ്ങള് ഭരനിക്കുകമമാഴുയ അവസമാനയ ബനി.പജ.പനി.
ഗവണ്പമന്റെച്ച്  തപന്നയമായനിരുന്നു കകേന്ദ്രയ ഭരനിചനിരുന്നതച്ച്. അന്നച്ച് അഡസ്പീഷണല കേതമാട
വമാങ്ങമാന്  ഞങ്ങള്ക്കച്ച്  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്.  എന്തുപകേമാണച്ച്  ഇദൗ  ഗവണ്പമന്റെനിനച്ച്  കേഴനിയന്നനില
എന്നുള്ളതച്ച്  ആകലമാചനിക്കണയ.  അഡസ്പീഷണല  കേതമാട  കേനിടമാതനിരുന്നമാല.........
(ബഹളയ)......  ചത  കുടനിയപട  ജമാതകേയ  കനമാക്കനിയനിടച്ച്  കേമാരതമനില.  ഇകപ്പെമാള്
നനിങ്ങളകല  ഭരനിക്കുന്നതച്ച്,  ഞങ്ങളലകലമാ.  ആള്  പമാര്ടനി  മസ്പീറനിയഗച്ച്  വനിളനിചച്ച്  ഇദൗ
വനിഷയമകല ചര്ച പചയതച്ച്.  ഇന്തതയനില ഭകതസരകമാ നനിയമയ നടപ്പെനിലമാകക്കണ
എന്നച്ച് നനിങ്ങള് എന്തുപകേമാണച്ച് അന്നച്ച് പറഞ്ഞനില?  അതുപകേമാണച്ച് ഇകപ്പെമാള് നമ്മള്
ഇപതമാപക്ക  അനുഭവനികച  തസ്പീരൂ  എന്ന  പപമന്ഡ്പസറനിലനിരനിക്കരുതച്ച്  എന്നമാണച്ച്
എനനിക്കച്ച്  ബഹുമമാനപപ്പെട  മുഖതമനനികയമാടുയ  ഭകത  വകുപ്പുമനനികയമാടുയ  പറയമാനുള്ളതച്ച്.
അഡസ്പീഷണല കേതമാട കേനിടനിയനിപലങ്കനില സമാറസ്യൂടറനി കറഷന് മുടങ്ങുയ. സമാറസ്യൂടറനി കറഷന്
മുടങ്ങനിയമാല  വനിലക്കയറമുണമാകുയ.  അതനിനച്ച്  അരനിക്കട  തുടങ്ങനിയതുപകേമാണമമാത്രയ
യമാപതമാരു  ഗുണവമുണമാകേമാന്  കപമാകുന്നനില.  ഇവനിപട  ശസ്പീ.  എയ.  ഉമ്മര്  അതമാണച്ച്
സമര്ത്ഥനിചതച്ച്.  വളപര  അടനിയന്തരമമായനി  ഇക്കമാരതയ  പരനിഹരനികക്കണ  സനിതനിവനികശഷയ
സയസമാനത്തുണച്ച്.  അതച്ച്  ചര്ച  പചയണപമങ്കനില  ചര്ച  പചയച്ച്  നനിയമസഭയപട
ഭമാഗമമാക്കമായ.   അഡസ്പീഷണല  കേതമാട  ലഭനിക്കുന്നതനിനമായനി  നനിങ്ങള് എഫനിഷതന്സനി
കേമാണനിക്കണയ. ശസ്പീ. എസച്ച്. ശര്മ്മ പറഞ്ഞതച്ച് മണനി കക്രമാപ്പെനിപന്റെ സയസമാനമമായതു
പകേമാണമാണച്ച്  സമാറസ്യൂടറനി  കറഷന്  നനിശയനിച്ചു  കേനിടനിയപതന്നമാണച്ച്.  എങ്കനില  അതച്ച്
നനിലനനിര്തമാനുള്ള  വനില-പവര്  നനിങ്ങള്  കേമാണനിക്കുകമമാ  എന്നതമാണച്ച്  പ്രശ്നനയ.
ഇകപ്പെമാള് സയസമാനയ ഭരനിക്കുന്നതച്ച് നനിങ്ങളമാണച്ച്.  ഞങ്ങള് കൂപട നനിലക്കമായ,  അതമാണച്ച് ശസ്പീ.
ഉമ്മന്  ചമാണനി  പറഞ്ഞതച്ച്.  ഞങ്ങള്  വനില-പവര്  കേമാണനിച്ചു.
അധനികേമാരപമമാഴനിയന്നതുവപര  ഒരു  മണനി  അരനി  കുറയമാപത  ഞങ്ങള് കനമാക്കനി.  ആ
വനില-പവര്  നനിങ്ങള്  കേമാണനിചമാല  ഞങ്ങള്  കൂപട  നനിലക്കമായ.  അതുപകേമാണച്ച്
ഞങ്ങപളലമാവരുയ കൂടനി വമാക്കദൗടച്ച് നടത്തുകേയമാണച്ച്.

(ഗവണ്പമന്റെച്ച്  നനിലപമാടനില  പ്രതനികഷധനിചച്ച്  പ്രതനിപക  കനതമാവയ  ശസ്പീ.  പനി.  പകേ.

കുഞ്ഞമാലനിക്കുടനിയയ  അവരുപട  പമാര്ടനിയനിലപപ്പെട  അയഗങ്ങളുയ  മുദ്രമാവമാകേതയ  വനിളനിച്ചു

പകേമാണച്ച് സഭവനിടച്ച് പുറത്തുകപമായനി.)
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ശസ്പീ  .    അനൂപച്ച്  കജക്കബച്ച്:  സര്,  അടനിയന്തരപ്രകമയതനില  വനിലക്കയറപത
ക്കുറനിചമാണച്ച് ചര്ചയണമായതച്ച്. വനിലക്കയറപത ഇദൗ ഗവണ്പമന്റെച്ച് വളപര ലഘുവമായനി
കേമാണുന്നു എന്നമാണച്ച് ബഹുമമാനപപ്പെട മനനിയപട മറുപടനിയനിലനനിന്നച്ച് മനസനിലമാക്കമാന്
കേഴനിഞ്ഞതച്ച്.  ഭകതഭദ്രതമാ നനിയമയ കേടന്നുവന്നു എന്നതമാണച്ച്  ഒരു പനിടനിവള്ളനിയമായനി
ഗവണ്പമന്റെച്ച് കേണക്കമാക്കനിയനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  ഭകതഭദ്രതമാ നനിയമപ്രകേമാരയ രണര ലകയ
ടണ്  ഭകതധമാനതതനിപന്റെ  കുറവച്ച്  കകേരളതനിനുണച്ച്.  അതച്ച്  കനടനിപയടുക്കമാനുള്ള
നടപടനികേള്ക്കച്ച്  നനിങ്ങപളടുക്കുന്ന  ഏതച്ച്  സമസ്പീപനതനിനുയ  പ്രതനിപകതനിപന്റെ  പനിന്തുണ
തസ്പീര്ചയമായമുണമാകുയ.  കകേരളതനിപല  എഫച്ച്.സനി.പഎ.  കഗമാഡദൗണുകേളനില  നനിലവനിലുള്ള
കസമാക്കച്ച്  വനിതരണയ  പചയമാന്  ഇദൗ  ഗവണ്പമന്റെനിനച്ച്  കേഴനിഞ്ഞനിടനില.  അതമാണച്ച്
ബഹുമമാനപപ്പെട  മുഖതമനനി  ഇവനിപട  സൂചനിപ്പെനിചതച്ച്.  ലഭതമമായ  കസമാക്കച്ച്  വനിതരണയ
പചയമാന്  ഈ  ഗവണ്പമന്റെനിനച്ച്  കേഴനിയമാപതകപമായനി  എന്നതമാണച്ച്  ഇന്നച്ച്
പപമാതുവനിപണനിയനില വനില അനനിയനനിതമമായനി വര്ദനിക്കമാന് കേമാരണയ.  അടനിക്കൂലനി
വനിഷയയ പരനിഹരനിക്കുവമാന് ഇദൗ ഗവണ്പമന്റെച്ച്  മൂന്നച്ച്  മമാസകതമാളയ  സമയപമടുത്തു.
ഇതരയ വനിഷയങ്ങള് വളപര  ലമാഘവകതമാപടയമാണച്ച്  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  കേമാണുന്നതച്ച്.
ലഭതമമായ  ഭകതധമാനതങ്ങള്  വനിതരണയ  പചയമാന്  സമാധനിക്കമാപത  ഭകതഭദ്രതമാ
നനിയമപതയയ  കുറയ  പറഞപകേമാണനിരനിക്കുന്നതച്ച്  സതന്തയ  കേഴനിവകകേടുകേള്  മറച്ചു
വയമാനമാണച്ച്  എന്നതച്ച് പറയമാതനിരനിക്കമാന് നനിര്വ്വമാഹമനില....................(ബഹളയ).......
സപപപ്ലൈകകേമായച്ച് ആന കടകഡഴച്ച് അരനി തരുന്നനിപലന്നച്ച് ബഹുമമാനപപ്പെട മനനി ഇവനിപട
സൂചനിപ്പെനിച്ചു.  കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ കേമാലതച്ച്  സപപപ്ലൈകകേമാ കുടനിശനികേ  വരുതനി
യനിട്ടുകണമാപയന്നച്ച് അങ്ങച്ച് പരനികശമാധനിക്കണയ. ...(… ബഹളയ).......

മനി  .   സസ്പീക്കര്:  ഒന്നുകേനില വമാക്കദൗടച്ച് പചയകേ.  അപലങ്കനില സസ്പീറനിലനിരനിക്കുകേ.

ശസ്പീ  .    അനൂപച്ച്  കജക്കബച്ച്  : സര്,  എപന്ന സയസമാരനിക്കമാന്  അനുവദനിക്കുന്നനില.
ജനമാധനിപതത  മരതമാദ  കേമാണനിക്കണയ.  ശസ്പീ.  എയ.  സതരമാജച്ച്  അവനിപട  ഇരനിക്കണയ.
എനനിക്കച്ച് സയസമാരനിക്കകണ. .......  അങ്ങപനപയമാന്നുയ പറയണ. ശസ്പീ. എയ. സതരമാജച്ച്
അവനിപട ഇരനിക്കണയ. എനനിക്കച്ച് സയസമാരനിക്കമാന് സസ്പീക്കര് സമയയ അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.

മനി  .    സസ്പീക്കര്  : പറഞ്ഞ  കേമാരതയ  തപന്ന  വസ്പീണയ  പറയമാപത  അങ്ങച്ച്  പറഞ്ഞച്ച്
അവസമാനനിപ്പെനിക്കണയ.

ശസ്പീ  .   അനൂപച്ച് കജക്കബച്ച്: സര്, എനനിക്കച്ച് സയസമാരനിക്കമാന് പചയര് പപ്രമാടകന്
തരണയ.  സപപപ്ലൈകകേമാ  കുടനിശനികേ  വരുതമാതനിരുന്ന  സന്ദര്ഭതനില  എന്തുപകേമാണച്ച്
ആന  കടകഡഴച്ച്  സപപപ്ലൈകകേമായച്ച്  അരനി  തരുന്നനില.  ഇതനിപന്റെ  പനിന്നനില  കലമാബനി
പ്രവര്തനിക്കുന്നുകണമാ; വനിലക്കയറമുണമാക്കമാന്  ആപരങ്കനിലുയ  ശമനിക്കുന്നുകണമാ  തുടങ്ങനിയ
കേമാരതങ്ങള്  പരനികശമാധനിക്കണയ.  വനിലക്കയറപത  സയബനനിചച്ച്  ഇദൗ  ഗവണ്പമന്റെച്ച്
വളപര  ലമാഘവകതമാപടയമാണച്ച്  കേമാരതങ്ങള്  കേമാണുന്നതച്ച്.   ഭകതധമാനത  വനിഹനിതയ
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കൂടണപമന്നമാവശതപപ്പെടച്ച് കേഴനിഞ്ഞ യ.ഡനി.എഫച്ച്.  ഗവണ്പമന്റെച്ച് ശക്തമമായ ഇടപപടല
നടതനിയനിട്ടുപണന്നച്ച്  അങ്ങച്ച്  തപന്ന  ഇദൗ  സഭയനില  കരഖമാമൂലയ  ഞമാന്  കചമാദനിച
കചമാദതതനിനച്ച്  3 -10 -2016-ല  മറുപടനി  നലകേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ബഹുമമാനപപ്പെട  മനനി
ദയവമായനി സഭപയ പതറനിദരനിപ്പെനിക്കരുതച്ച്.  ഇദൗ വനിഷയയ ഗവണ്പമന്റെച്ച് ഗദൗരവമമായനി
കേമാണുന്നനില  എന്നതച്ച്  തനികേച്ചുയ  പ്രതനികഷധമാര്ഹമമാണച്ച്.  അതനില  പ്രതനികഷധനിച്ചു
പകേമാണച്ച് ഞമാന് വമാക്കദൗടച്ച് നടത്തുന്നു.

(ഗവണ്പമന്റെച്ച് നനിലപമാടനില പ്രതനികഷധനിചച്ച്  ശസ്പീ.  അനൂപച്ച് കജക്കബച്ച് സഭവനിടച്ച്
പുറത്തുകപമായനി.)

ശസ്പീ  .    പകേ  .    എയ  .    മമാണനി:  സര്,  അടുത  അഞ്ചച്ച്  വര്ഷകതയച്ച്  വനില
വര്ദനിപ്പെനിക്കുകേയനിപലന്നമാണച്ച്  ഇദൗ  സര്ക്കമാര്  അധനികേമാരതനില  വന്നകപ്പെമാള്  പറഞ്ഞതച്ച്.
ഇകപ്പെമാള് വനിലക്കയറയ എവനിപടപയതനി നനിലക്കുന്നു?  ഉപ്പെച്ച്  മുതല കേര്പ്പൂരയ  വപര
എലമാ സമാധനങ്ങള്ക്കുയ വനിലവര്ദനിചനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  പപമാതുവനിതരണ രയഗപത
പ്രശ്നങ്ങളമാണച്ച് ഇവനിപട ചര്ച പചയതച്ച്.  ഓപ്പെണ് മമാര്ക്കറനിപല വനില വര്ദനവനിപന
പറനി ചര്ച പചയനില. ഓപ്പെണ് മമാര്ക്കറനിലുയ വലനിയ വനിലവര്ദനവമാണച്ച് ഉണമായനിരനിക്കുന്നതച്ച്.
ഇന്നച്ച്  ജനങ്ങള് അനുഭവനിക്കുന്ന  പകേടുതനിപയക്കുറനിചച്ച്  ചര്ച പചയണയ.  ഇദൗ  പ്രശ്നതനിനച്ച്
പരനിഹമാരയ  ഉണമാക്കമാന് ഗവണ്പമന്റെനിനച്ച്  കേഴനിഞ്ഞനിടനില.  കകേന്ദ്ര സര്ക്കമാരനിലനനിന്നച്ച്
അഡസ്പീഷണല കേതമാട ലഭനിക്കുന്നതനിനച്ച് നമുപക്കമാരുമനിചച്ച് ശമനിക്കമായ.  എന്നമാല കേനിടനിയ
അരനി  വനിതരണയ  പചയന്നതനില  നനിങ്ങള്  കേമാണനിച  അലയഭമാവയ,  വസ്പീഴ്ച......
അപതമാരനിക്കലുയ കമനിക്കമാന് കേഴനിയന്നതല.  പപമാതുജനയ നനിങ്ങള്ക്കച്ച് മമാപ്പെച്ച് തരനില.
ഇദൗ  ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ   പകേടുകേമാരതസതയനിലുയ  ഇദൗ  വനിഷയതനില  സര്ക്കമാരനിനു
ണമായനിരനിക്കുന്ന  പരമാജയതനിലുയ പ്രതനികഷധനിചച്ച്  ഞമാനുയ എപന്റെ പമാര്ടനിയനിലപപ്പെട
അയഗങ്ങളുയ വമാക്കദൗടച്ച് നടത്തുന്നു.

(ഗവണ്പമന്റെച്ച്  നനിലപമാടനില  പ്രതനികഷധനിചച്ച്  ശസ്പീ.  പകേ.  എയ.  മമാണനിയയ
അകദഹതനിപന്റെ പമാര്ടനിയനിലപപ്പെട അയഗങ്ങളുയ സഭവനിടച്ച് പുറത്തുകപമായനി.)

ശസ്പീ  .   ഒ  .   രമാജകഗമാപമാല: സര്, ഇദൗ സര്ക്കമാര്  വനിവനിധ രയഗങ്ങളനില പരമാജയ
പപ്പെടനിട്ടുണച്ച്.  രമാജതതച്ച് ഏറവയ കൂടുതല ആളുകേള്ക്കച്ച്  കേനിടനിപക്കമാണനിരുന്ന     കറഷന്
സയസമാനതച്ച് ലഭതമമാകുന്നനില.  കേഴനിഞ്ഞ രണമമാസകതമാളമമായനി  കറഷന് കേടകേള്
പ്രവര്തനിക്കമാത  സമാഹചരതമമാണച്ച്  സയജമാതമമായനിരനിക്കുന്നതച്ച്.   കഗമാഡദൗണനില
അരനി കസമാക്കച്ച് ഉപണങ്കനിലുയ ജനങ്ങള്ക്കച്ച് അതച്ച് ലഭനിക്കമാത അവസയമാണച്ച്.  ഇദൗ
വനിഷയയ  പകേകേമാരതയ  പചയന്നതനിലുള്ള പനിടനിപ്പുകകേടുയ  അഴനിമതനിയയ  പകേമാള്ളരുതമായ്മയമമാണച്ച്
അതനിനു കേമാരണയ. ഞമാന് സയസമാരനിക്കുകമമാള് അസഹനിഷ്ണുത പ്രകേടനിപ്പെനിചനിടച്ച് കേമാരതമനില. ഇദൗ
വനിഷയയ സഭയനില വനിശദമമായനി ചര്ച പചയമാന് അനുവദനിക്കമാതതനില പ്രതനികഷധനിചച്ച് ഞമാന്
വമാക്കദൗടച്ച് നടത്തുന്നു.

(ഗവണ്പമന്റെച്ച്  നനിലപമാടനില പ്രതനികഷധനിചച്ച്  ശസ്പീ.  ഒ.  രമാജകഗമാപമാല സഭവനിടച്ച്
പുറത്തുകപമായനി.)
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ശസ്പീ  .   പനി  .   സനി  .   കജമാര്ജച്ച്: സര്,..........

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ഇല.  കേകനികനതമാക്കനമാര്ക്കച്ച്  മമാത്രകമ സയസമാരനിക്കമാന് അവസരമുള.
തമാങ്കള്ക്കച്ച് ചര്ചയനില പപങ്കടുക്കുകമമാള്  സയസമാരനിക്കമാവന്നതമാണച്ച്.

(സഭവനിടച്ച്  പുറത്തുകപമായ  അയഗങ്ങള്  അല്പസമയതനിനുകശഷയ  സഭയനില  വസ്പീണയ
ഹമാജരമായനി.)

III   ശദ കണനിക്കല

(1) എയ്ഡഡച്ച് വനിദതമാഭതമാസ സമാപനങ്ങളനിപല നനിയമനങ്ങള് 

ശസ്പീ  .    സനി  .    ദനിവമാകേരന്  : സര്,  അതസ്പീവ ഗുരുതരമമായ ഒരു വനിഷയമമാണച്ച് ഞമാന്
സഭയപട  ശദയനില  പകേമാണവരുന്നതച്ച്.  മഹമാനമായ  സഖമാവച്ച്  ഇ.എയ.എസച്ച്.
നമ്പൂതനിരനിപ്പെമാടനിപന്റെ  കനതൃതതതനില  കകേരളതനില  അധനികേമാരതനില  വന്ന  ആദത
കേമ്മസ്യൂണനിസച്ച്  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  വനിദതമാഭതമാസ  രയഗതച്ച്  വനിപ്ലൈവകേരമമായ  മമാറങ്ങള്
വരുതമാന് കകേരളതനിപന്റെ ചരനിത്രതനില  ആദതമമായനി സമഗമമായ ഒരു വനിദതമാഭതമാസ
ബനില  അവതരനിപ്പെനിചനിടച്ച്   60 വര്ഷയ കേഴനിഞ. അതനിപന്റെ  ഫലമമായനി കകേരളതനില
കസ്ഫമാടനമാത്മകേമമായ  അന്തരസ്പീകമുണമായനി.  ഇവനിടപത യമാഥമാസനിതനികേ വര്ഗ്ഗങ്ങളുയ
പപ്രവറച്ച്  മമാകനജച്ച് പമന്റുകേളുയ  വനിദതമാഭതമാസ  കേചവടക്കമാരുയ  കചര്ന്നച്ച്  കകേരളതനില
ജനമാധനിപതത  വനിരുദവയ  അപമമാനകേരവമമായ  വനികമമാചന  സമരതനിനച്ച്  വനിതച്ച്
പമാകുന്നതനിനച്ച്  നനിമനിതമമായതച്ച്  അന്നപത  വനിദതമാഭതമാസ  പരനിഷമാര  ബനിലമാണച്ച്.
അതനിപന്റെ  ഫലമമായനി  ഇന്തതയനിലമാദതമമായനി  പതരപഞ്ഞടുക്കപപ്പെട  ഒരു   ഗവണ്പമന്റെനിപന
ഭരണഘടനമാ വനിരുദമമായനി പനിരനിച്ചുവനിടുകേയണമായനി.  അന്നുവപര ആയനിരക്കണക്കനിനച്ച്
അദതമാപകേര്ക്കച്ച് അടനിമപ്പെണനി ആയനിരുന്നു.  അവരുപട ശമളയ,  ഡനി.എ.  എപന്തന്നച്ച്
അറനിയനില,  അതനിനച്ച്  യമാപതമാരു  നനിരക്കുമനില.  അദതമാപകേപര  അടനിമകേളമാക്കുകേയയ
കവതനയ   നനികഷധനിക്കുകേയയ  പചയന്നതച്ച്  അവസമാനനിപ്പെനിക്കമാനമാണച്ച്  അന്നപത
വനിദതമാഭതമാസ വകുപ്പുമനനി മഹമാനമായ കജമാസഫച്ച് മുണകശരനി ആ ബനിലനില  പ്രകതതകേ
ചനില  വകുപ്പുകേള്  കചര്തതച്ച്.  അതനില  പസകന്  13  പ്രകേമാരയ  സതകേമാരത
മമാകനജച്ച് പമന്റുകേള്ക്കച്ച്  അദതമാപകേപര  നനിയമനിക്കമാനുള്ള  അധനികേമാരയ  വനിട്ടുപകേമാടുത്തു.
'ഇപ്രകേമാരയ നനിയമനയ ലഭനിക്കുന്ന അദതമാപകേര്ക്കച്ച് സര്ക്കമാര് സ്കൂള് അദതമാപകേര്ക്കച്ച്
ലഭനിക്കുന്ന  എലമാ  ആനുകൂലതങ്ങള്ക്കുയ  അര്ഹതയണമായനിരനിക്കുയ.  അദതമാപകേരുപട
സമാമതനികേ  ആനുകൂലതങ്ങള്പക്കമാന്നുയ  മമാകനജച്ച് പമന്റെനിനച്ച്  യമാപതമാരുവനിധ  ബമാധതതയയ
ഉണമായനിരനിക്കുന്നതല.'  ഇദൗ  വനിദതമാഭതമാസ  ബനിലമാണച്ച്  അറബനിക്കടലനില  തള്ളണ
പമന്നമാവശതപപ്പെട്ടുപകേമാണച്ച് ഇവനിപട സമരമമാരയഭനിചതച്ച്. ഇന്നച്ച് ആ ബനിലനിപന്റെ ഫലമമായനി
പപ്ര വറച്ച് വനിദതമാഭതമാസ സമാപനങ്ങളുപട സനിതനിവനിവര കേണക്കുകേള് പരനികശമാധനിചമാല   ഒരു
ലകതനി  പതനിമൂന്നമായനിരതനിലപ്പെരയ   അദതമാപകേര്  ഉണച്ച്.  അതനിപന്റെ  വനിശദമമായ
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കേണക്കച്ച്,  സ്കൂളുകേളുപട  കേണക്കച്ച് എന്നനിവ ഇന്റെര്പനറനിലുണച്ച്. 2011-പല കേണക്കനുസരനിചച്ച്
സയസമാനതച്ച്  ഇകപ്പെമാള്  പപ്രവറച്ച്  കമഖലയനിലുള്ള  കലമാവര്  പപ്രമറനി-
അപ്പെര്പപ്രമറനി -  പഹസ്കൂളുകേളനിലമായനി 129071 അദതമാപകേര് കജമാലനി പചയന്നുണച്ച്.
എലമാ അദതമാപകേര്ക്കുയ  സര്ക്കമാര് അദതമാപകേര്ക്കുള്ള സമ്പൂര്ണ ആനുകൂലതങ്ങള്
ഗവണ്പമന്റെച്ച്  ഖജനമാവനിലനനിന്നച്ച്  പകേമാടുക്കുന്നു  എന്നതമാണച്ച്  പരമദയനസ്പീയയ.  ജനങ്ങളുപട
നനികുതനി  പണതനിലനനിന്നച്ച്  ഇവര്ക്കച്ച്  ശമളയ  പകേമാടുക്കുകേയമാണച്ച്.  ഇവപര  നനിയമനിക്കുന്നതച്ച്
പപ്രവറച്ച്  മമാകനജച്ച് പമന്റുകേളുയ  വതക്തനികേളുയ  കകേമാര്പ്പെകററച്ച്  മമാകനജച്ച് പമന്റുകേളുമമാണച്ച്.
ഇവനിപട സയവരണമനില;    പമറനികറമാ,  കയമാഗതതകയമാ കനമാക്കുന്നനില;  കതമാന്നുകമമാള്
പനിരനിച്ചുവനിടുന്നു;  വസ്പീണയ നനിയമനിക്കുന്നു,  ഇതനിനച്ച്  ദശലകക്കണക്കനിനച്ച് രൂപ കകേമാഴ
വമാങ്ങുന്നു.  കകേരളതനില  അടനിചമര്തപപ്പെടവപന്റെ  കമമാചനതനിനുകവണനിയമാണച്ച്
നനിലക്കുന്നപതന്നച്ച് നമ്മപളലമാവരുയ അവകേമാശപപ്പെടുന്നു. ഇദൗ രയഗതച്ച് ഒരു ശതമമാനയ
കപമാലുയ  പടനികേജമാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗതനിപല  പമാവപപ്പെട  ആളുകേള്ക്കച്ച്  നനിയമനയ
കേനിടനിയനിടനില.  ഈ  ഖജനമാവനിപന്റെ  പണയ  അവര്ക്കുയകൂടനി  അവകേമാശപപ്പെടതമാണച്ച്.
അതനിപന്റെ വനിഹനിതയ അവര്ക്കുയ കേനിടകണ? പപ്രവറച്ച് മമാകനജച്ച് പമന്റുകേള് അദതമാപകേ
നനിയമനതനിനച്ച്  തന്നനിഷ്ടയ കപമാപല കകേമാഴ വമാങ്ങുകേയമാണച്ച്.   ഇകപ്പെമാള് പ്ലൈസച്ച് വണ്,
പ്ലൈസച്ച്  ടു  അദതമാപകേപരയയ  ഇതരതനില  നനിയമനിക്കുകേയമാണച്ച്.  യമാപതമാരു
നനിയനണവമനിലമാപത ഏറവയ  വലനിയ  വതവസമായമമായനി  കകേരളതനില  ഇതച്ച്
നടതനിപക്കമാണകപമാകുകേയമാണച്ച്.  ബഹുമമാനപപ്പെട മുഖതമനസ്പീ,  നമ്മുപട ലകതതനില
ഒന്നച്ച്,  എലമാവര്ക്കുയ  സമാമൂഹത  നസ്പീതനിയമാണച്ച്.  എലമാവര്ക്കുയ  ഭവനവയ  ആഹമാരവയ
സമാമൂഹതനസ്പീതനിയയ നടപ്പെനിലമാക്കമാന് ഇച്ഛമാശക്തനിയള്ള ഇദൗ ഗവണ്പമന്റെച്ച്  ഉകദശനിക്കുന്നുകണമാ?
അക്കമാരതയ  നമ്മുപട  പ്രകേടനപത്രനികേയനിലുയ  ഉള്ളതമാണച്ച്.  അതനിപന്റെ  അടനിസമാനതനില,
ഇതരയ  നനിയമനങ്ങള്  പബനികേച്ച്  സര്വ്വസ്പീസച്ച്  കേമ്മസ്പീഷനച്ച്   വനിടണപമന്നച്ച്   ഞമാന്
ആവശതപപ്പെടുകേയമാണച്ച്.

വനിദതമാഭതമാസ  വകുപ്പുമനനി  (  പപ്രമാഫ  .    സനി  .    രവസ്പീന്ദ്രനമാഥച്ച്):  സര്,  കകേരള  വനിദതമാഭതമാസ
ചടങ്ങള് അദതമായയ  14(എ)  ചടയ  1  പ്രകേമാരയ എയ്ഡഡച്ച് സ്കൂളുകേളനില ചടപ്രകേമാരയ
കയമാഗതരമായ  അദതമാപകേപര  നനിയമനിക്കുന്നതനിനുള്ള  അവകേമാശയ  സ്കൂള്  മമാകനജച്ച് പമന്റെനില
നനികനിപമമാണച്ച്.   കൂടമാപത  എയ്ഡഡച്ച്  സ്കൂള്  മമാകനജര്മമാര്  കകേരള  വനിദതമാഭതമാസ
ചടങ്ങള്ക്കുയ  സര്ക്കമാര്  നനിര്കദശങ്ങള്ക്കുയ  വനിരുദമമായനി  പ്രവര്തനിക്കുന്നപകയ
അവര്പക്കതനിപര  കകേരള  വനിദതമാഭതമാസ  ചടങ്ങള്   അദതമായയ  3  ചടയ  7  പ്രകേമാരയ
അചടക്ക  നടപടനികേള്  സതസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  വതവസ  നനിലവനിലുണച്ച്.  സതകേമാരത
എയ്ഡഡച്ച് കകേമാകളജച്ച് മമാകനജച്ച് പമന്റുകേള് സര്വ്വകേലമാശമാലമാ നനിയമങ്ങള്ക്കുയ ഡയറക്ടച്ച്
കപപമന്റെച്ച് എഗനിപമന്റെനിനുയ  വനികധയമമായനിടമാണച്ച്  നനിയമനങ്ങള്  നടത്തുന്നതച്ച്.   കമല
ചടങ്ങള് പ്രകേമാരയ സര്ക്കമാര് പ്രതനിനനിധനി ഉള്പപ്പെപടയള്ള അയഗങ്ങളുപട പസലകന്
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കേമ്മനിറനിയമാണച്ച്  എയ്ഡഡച്ച്  കകേമാകളജുകേളനിപല  അദതമാപകേ-അനദതമാപകേ  ഒഴനിവകേളനികലയച്ച്
നനിയമനിക്കപപ്പെടുന്നതനിനച്ച്  അര്ഹരമായവരുപട ലനിസച്ച് തയമാറമാകക്കണതച്ച്.  എയ്ഡഡച്ച്
വനിദതമാഭതമാസ  സമാപനങ്ങളനിപല  നനിയമനങ്ങള്  പനി.എസച്ച്.സനി.  മുഖമാന്തരയ  നടത്തുന്നതച്ച്
സയബനനിചച്ച് സര്ക്കമാര്തലതനില നയപരമമായ തസ്പീരുമമാനയ പകേപക്കമാണനിടനില.

(അദതകകവദനിയനില മനി. പഡപസ്യൂടനി സസ്പീക്കര്)

ശസ്പീ  .   സനി  .   ദനിവമാകേരന്   :  സര്, ബഹുമമാനപപ്പെട മനനി പറഞ്ഞതനുസരനിചച്ച് കവപറ
ബുദനിമുപടമാന്നുമനില,  ഒരു  നയപരമമായ  കേമാരതയ  മമാത്രകമയള.  അടനിയന്തരമമായനി
അക്കമാരതതനില  നടപടനിപയടുക്കുന്നതനിനച്ച്  എപന്തങ്കനിലുയ  നനിയമ  തടസമുകണമാ?
ഉപണങ്കനില കഭദഗതനി പകേമാണവരമായ.  പ്രധമാനപപ്പെട വനിഷയമമായതനിനമാല മുഖതമനനി
ഇക്കമാരതതനില എപന്തങ്കനിലുയ അഭനിപ്രമായയ പറയണയ.

പപ്രമാഫ  .    സനി  .    രവസ്പീന്ദ്രനമാഥച്ച്:  സര്,  ഇക്കമാരതതനില കനരകത പറഞ്ഞതുതപന്നയമാണച്ച്
വസ്പീണയ പറയമാനുള്ളതച്ച്. സര്ക്കമാര്തലതനില നയപരമമായ തസ്പീരുമമാനയ പകേപക്കമാണനിടനില.

11.00 A.M.]

ശസ്പീ  .   സനി  .   ദനിവമാകേരന് :  സര്, കകേരളയ ശദനിക്കപപ്പെടുന്ന ഒരു വനിഷയമമാണനിതച്ച്.
ഈ  രയഗതച്ച്  സയവരണയ  നടപ്പെനിലമാക്കണപമന്നച്ച്  ആവശതപപ്പെടമാന്  ഒരു  ഗവണ്പമന്റെനില.
പടനികേജമാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ,  ആദനിവമാസനി  വനിഭമാഗങ്ങള്ക്കച്ച്  ഇതനില  പഷയര്  കേനികടണതകല;
അപതങ്കനിലുയ ഗവണ്പമന്റെച്ച് തസ്പീരുമമാനനിക്കണയ.

(2)  അഴസ്പീക്കല തുറമുഖ വനികേസനയ

ശസ്പീ  .    പകേ  .    എയ  .    ഷമാജനി:  സര്,  കേണ്ണൂര്  ജനിലക്കമാരനമായ  ബഹുമമാനതനമായ
മനനിയപട  ശദകണനിക്കുന്നതനിനു  കവണനിയമാണച്ച്  ഇദൗ  വനിഷയയ  ഇവനിപട
അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നതച്ച്. കേണ്ണൂരനിപല അഴസ്പീക്കല കപമാര്ടച്ച് പലതവണ  നനിയമസഭയനില
ചര്ച പചയ വനിഷയമമാണച്ച്. കപമാര്ടച്ച് ഒരു പരനിധനിവപര നന്നമായനി മുകമമാട്ടുകപമാകുകേയയ
പചയന്നുണച്ച്.  മറച്ച്  കപമാര്ട്ടുകേപള  അകപകനിചച്ച്  നമാഷണല  പഹകവയനിലനനിന്നച്ച്
ഏകേകദശയ 3  കേനികലമാമസ്പീറര് മമാത്രയ അകേലവയ പറയനിലകവ കേണക്ടനിവനിറനിയപട മമാത്രയ
പ്രശ്നവമുള്ള,  എലമാ തരതനിലുയ സദൗകേരതമുള്ള ഒരു കപമാര്ടമാണനിതച്ച്.  കേപ്പെല വരമാനുയ
കേപ്പെലനിലനനിന്നച്ച്  ചരക്കുകേള്  ഇറക്കമാനുയ  കഗമാഡദൗണുയ  പഡഡ്ജനിയഗുയ  അടക്കമുള്ള
ധമാരമാളയ കേമാരതങ്ങള് അവനിപടയണച്ച്.  ഒരുപമാടച്ച് കേമാരതങ്ങളനില മുകന്നമാട്ടുകപമായനിട്ടുമുണച്ച്.
കേഴനിഞ്ഞ  ബഡ്ജറനില  500  കകേമാടനി  രൂപയമാണച്ച്  ഇദൗ  കപമാര്ടനിപന്റെ  വനികേസന
പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കമായനി  നസ്പീക്കനിവചനിട്ടുള്ളതച്ച്.  500  കകേമാടനി  രൂപയനില  ഏപതമാപക്ക
കപ്രമാജക്ടുകേളമാണച്ച് തയമാറമാക്കനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്, ഏപതമാപക്ക തരതനിലമാണച്ച് അതച്ച് വനിനനികയമാഗനിക്കമാന്
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ഉകദശനിക്കുന്നതച്ച്  എന്നറനികയണതുണച്ച്.  അതുകപമാപല  തപന്ന  റനികടണ്  കേമാര്കഗമാ
അഷതര് പചയമാന് പറ്റുന്നനിപലന്നുള്ളതമാണച്ച് ഗുരുതരമമായ പ്രശ്നയ.  കൂര്ഗച്ച് അടക്കമുള്ള
സലങ്ങളനിലനനിന്നച്ച് ഷനിപ്പെച്ച് എകപ്പെമാള് വരുന്നു, കപമാകുന്നു എന്നച്ച്  കൃതതമമായനി പറയമാന്
സമാധനിക്കമാതതമാണച്ച്  ഇതനിനച്ച്  കേമാരണയ.  കനരപത ഒരു ഷനിപ്പെച്ച്  വമാടകേയ്പക്കടുതച്ച്
കൃതതമമായനി റനികടണ് കേമാര്കഗമാ അഷതര് പചയമാന് കേഴനിയന്ന തരതനില ഒരു പദതനി
ആസൂത്രണയ പചയനിരുന്നു. അക്കമാരതയ ഇകപ്പെമാള് ആകലമാചനിക്കുന്നുകണമാ എന്നറനിയമാന്
തമാലപ്പെരതമുണച്ച്.

മപറമാന്നച്ച്,  500  കലമാഡഡച്ച്  പവഹനിക്കനിള് ഉള്പപ്പെപട  പകേമാണകപമാകേമാന് സദൗകേരതമുള്ള
ബമാര്ജുകേള്  ഇന്നച്ച്  ബര്മ്മയനിലടക്കയ  കലമാകേതനിപല  മനിക്ക  കപമാര്ട്ടുകേളനിലുയ  ഉണച്ച്.
പകേമാചനിയനിലനനിന്നച്ച്  അഴസ്പീക്കലനികലയച്ച്  അങ്ങപനപയമാരു  ബമാര്ജച്ച്  ഏര്പ്പെമാടുപചയമാല
അതനിലൂപട  ഇദൗ കപമാര്ടനിപന്റെ  പുകരമാഗതനിയനില വലനിയ  പങ്കച്ച്  വഹനിക്കമാന് കേഴനിയയ.
കപമാര്ടനിപന്റെ  വനികേസനപ്രവര്തനങ്ങളനില  500  കകേമാടനി  രൂപ  ഏപതമാപക്ക  തരതനിലമാണച്ച്
പചലവഴനിക്കമാന് തമാലപ്പെരതപപ്പെടുന്നപതന്നച്ച് അറനിയമാന് ആഗഹമുണച്ച്.

തുറമുഖവയ  മസ്യൂസനിയവയ  പുരമാവസ്തു  സയരകണവയ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .
രമാമചന്ദ്രന് കേടന്നപ്പെള്ളനി  ):  സര്, ബഹുമമാനപപ്പെട അയഗയ പകേ. എയ. ഷമാജനി ഉന്നയനിച
അഴസ്പീക്കല  തുറമുഖവമമായനി  ബനപപ്പെട  വനിഷയയ  വളപര  പ്രമാധമാനതകതമാപടയമാണച്ച്
ഗവണ്പമന്റെച്ച് പകേകേമാരതയ പചയന്നതച്ച്. അഴസ്പീക്കല തുറമുഖ വനികേസനതനിനമായനി കകേന്ദ്ര
ഷനിപ്പെനിയഗച്ച് മനമാലയയ നനികയമാഗനിച പടകനിക്കല കേമ്മനിറനിയപട പചയര്മമാന് ശസ്പീ. ബനി.
പപമായമാപമമാഴനിയപട  റനികപ്പെമാര്ടനിപന്റെ  അടനിസമാനതനില  അഴസ്പീക്കല  തുറമുഖതനിപന്റെ
ഒന്നമായഘടമമായനി  സയസമാന  ഫണപകയമാഗനിചച്ച്  226  മസ്പീറര്  നസ്പീളമുള്ള  വമാര്ഫുയ
കേപണയ്നറുകേള് പകേകേമാരതയ പചയന്നതനിനമായനി പക്രയനിന്, റസ്പീചച്ച് സമാക്കര് എന്നനിവയയ
ലഭതമമാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  തുറമുഖതച്ച് ഇന്റെര്നമാഷണല ഷനിപ്പെച്ച് ആന്റെച്ച് കപമാര്ടച്ച് പസകേസ്യൂരനിറനി
കകേമാഡച്ച്  നടപ്പെനിലമാക്കുന്നതനിപന്റെ  ഭമാഗമമായനി  ഇന്തതന്  രജനിസമാര്  ഓഫച്ച്  ഷനിപ്പെനിയഗച്ച്
നലകേനിയ  നനിര്കദശങ്ങളനുസരനിച്ചുള്ള  നനിര്മ്മമാണ  പ്രവര്തനങ്ങളുയ  നടതനിവരനികേയമാണച്ച്.
കൂടമാപത, തുറമുഖതനിപന്റെ  ആഴയ  വര്ദനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനമായനി  തുറമുഖപത  മണച്ച്
പമക്കമാനനിക്കല  പഡഡ്ജനിയഗനിലൂപട  നസ്പീക്കയ  പചയന്നതനിനമായനി  3-1-2017-പല  സര്ക്കമാര്
ഉതരവപ്രകേമാരയ  490  ലകയ രൂപയപട ഭരണമാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണച്ച്.  പഡഡ്ജനിയഗനിലൂപട
ലഭനിക്കുന്ന പദമാര്ത്ഥങ്ങള് നനികകപനിക്കുന്നതനിനുള്ള ബണച്ച് നനിര്മ്മമാണയ പുകരമാഗമനിച്ചു
വരനികേയമാണച്ച്.  ഇതച്ച്  പൂര്തനിയമായമാല മമാത്രകമ  പഡഡ്ജനിയഗച്ച്  പൂര്ണമമായയ  നനിര്വ്വഹനിക്കമാന്
സമാധനിക്കുകേയള.  അഴസ്പീക്കല  തുറമുഖപത  പഡഡ്ജനിയഗച്ച്  തുറമുഖ  വകുപ്പെനിപന്റെ
ഉടമസതയനിലുള്ള  'ഡനി.എസച്ച്.ഡനി.  ചന്ദ്രഗനിരനി'  എന്ന പഡഡ്ജര് ഉപകയമാഗനിചമാണച്ച്
നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതച്ച്.  ഇദൗ പഡഡ്ജറനിപന്റെ  മമാനനിയഗച്ച് നടത്തുന്നതനിനുള്ള ഏജന്സനിപയ
പടണര് മുഖമാന്തരയ പതരപഞ്ഞടുതനിട്ടുണച്ച്.  കകേരളമാ കസറച്ച് മമാരനിപടയ ഡവലപ്പെച്ച്പമന്റെച്ച്
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കകേമാര്പ്പെകറഷനമാണച്ച് ഇതനിപന്റെ കമലകനമാട ചുമതല നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതച്ച്.  രണമായഘട
വനികേസനപ്രവര്തനങ്ങള്  നടത്തുന്നതനിപന്റെ  ഭമാഗമമായനി  2016-17  സമാമതനികേ
വര്ഷയ  500  കകേമാടനി  രൂപ  പ്രകതതകേ  വനികേസന  ഫണമായനി  നസ്പീക്കനിവചനിട്ടുണച്ച്.
ആയതനികലയമായനി  തയമാറമാക്കനിയ  496  കകേമാടനി  രൂപയപട  പപ്രമാകപ്പെമാസലനില  സയസമാന
സര്ക്കമാരനിപന്റെ  പ്രകതതകേ  വനികേസന  പദതനിയമായ  കകേരള  ഇന്ഫമാസക്ചര്
ഇന്പവസച്ച്പമന്റെച്ച് ഫണച്ച് കബമാര്ഡനിപന്റെ ധനസഹമായയ ലഭതമമാക്കമാന്   8-11-2016-നച്ച്
ഉതരവമായനിട്ടുണച്ച്.   ഇദൗ  പദതനിയപട  നടതനിപ്പെനിനമായനി  കകേരള  കസറച്ച്  മമാരനിപടയ
ഡവലപ്പെച്ച്പമന്റെച്ച്  കകേമാര്പ്പെകറഷപന  ചുമതലപപ്പെടുതനിയനിട്ടുണച്ച്.  കൂടമാപത  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കമാരനിപന്റെ
തുറമുഖ  വനികേസന  പദതനിയമായ  സമാഗര്മമാല/ഭമാരതച്ച് മമാലമാ  പദതനിയനിലുള്പപ്പെടുതനി
ധനസഹമായയ ലഭതമമാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനിയയ  സതസ്പീകേരനിക്കുന്നുണച്ച്.   'സമാഗര്മമാല'
പദതനിയനിലുള്പപ്പെടുതനി  തുറമുഖകതയച്ച്  പറയനില  ബനയ  സമാപനിക്കമാനുള്ള  നടപടനികേളുയ
സതസ്പീകേരനിച്ചുവരുന്നു.   അഴസ്പീക്കല തുറമുഖയ  പ്രവര്തനകമമമാകുന്നകതമാപട  അവനിപട
നനിന്നുയ  ലകദതസ്പീപനികലയച്ച്  കേപ്പെല  ഗതമാഗതയ  ആരയഭനിക്കമാന്  സമാധനിക്കുയ.  കബപ്പൂര്
തുറമുഖതച്ച് ലകദതസ്പീപച്ച്  ഭരണകൂടതനിനച്ച്  മമാത്രമമായനി  200  മസ്പീറര് വമാര്ഫച്ച്  നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനച്ച്
സര്ക്കമാര്  അയഗസ്പീകേമാരയ  നലകേനിയനിട്ടുണച്ച്.  എന്നമാല  നനിര്മ്മമാണപ്രവര്തനങ്ങള്
ഇതുവപര ആരയഭനിചനിടനില.

ബഹുമമാനപപ്പെട  എയ.എല.എ.  ഉന്നയനിച  വളപടണയ  പറയനിലകവ  കസഷനുമമായനി

ബനപപ്പെടുതനിപക്കമാണള്ള  പറയനില  കേണക്ടനിവനിറനി  വളപര  ഫലപ്രദമമായനി  നടപ്പെനിലമാക്കമാന്

കേഴനിയന്നതമാണച്ച്.  2  കേനികലമാമസ്പീറര്  മമാത്രകമ  അതനിനച്ച്  പദര്ഘതമുള.  വളപടണയ

പറയനിലകവ  കസഷനുമമായനി  ബനപപ്പെടുതനി  പക്കമാണള്ള  പറയനില  കേണക്ടനിവനിറനിക്കമാണച്ച്

നനിര്കദശയ  നലകേനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.  അതനിനച്ച്  സലയ  ലഭതമമാക്കുന്നതനിനച്ച്  ബഹുമമാനപപ്പെട

എയ.എല.എ.,  തകദശഭരണ  സമാപനങ്ങള്,  നമാട്ടുകേമാര്  എന്നനിവരുപട

സഹമായമുണമായമാല  മമാത്രകമ  സമാധനിക്കുകേയള.  അതച്ച്  സമയബനനിതമമായനി

നടപ്പെനിലമാക്കുന്നതനിനച്ച് ബഹുമമാനപപ്പെട മുഖതമനനിയപട പ്രകതതകേ നനിര്കദശമനുസരനിചച്ച്

തുടര്നടപടനികേള് സതസ്പീകേരനിച്ചു വരനികേയമാണച്ച്.

ശസ്പീ  .   പകേ  .   എയ  .   ഷമാജനി: സര്,  ബഹുമമാനപപ്പെട മുഖതമനനി ഇദൗ വനിഷയതനില

തമാലപ്പെരതപമടുക്കുന്ന  ആളമായതുപകേമാണച്ച്  അധനികേയ  സയസമാരനികക്കണ  കേമാരതമനില.

തമാങ്കള്  പറഞ്ഞതുകപമാപല  എയ.എല.എ.  എന്നുള്ള  നനിലയച്ച്  തകദശഭരണ

സമാപനങ്ങളനിലനനിന്നുയ  എലമാ  വനിധതനിലുള്ള  സഹമായവയ  വമാങ്ങനി  കേണക്ടനിവനിറനിയപട

പരനിശമങ്ങള്  നടതമായ.  പകേമാചനിയനിലനനിന്നച്ച്  കകേമാഴനികക്കമാകടയച്ച്  നടപ്പെമാക്കമാനുകദശനിക്കുന്ന

യമാത്രമാനദൗകേ കേണ്ണൂര് വപര നസ്പീട്ടുന്ന കേമാരതയകൂടനി പരനിഗണനിക്കണയ.
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ശസ്പീ  .    രമാമചന്ദ്രന്  കേടന്നപ്പെള്ളനി:  സര്,  ബഹുമമാനപപ്പെട  എയ.എല.എ.-യപട
നനിര്കദശമനുസരനിചച്ച് രണച്ച് ഷനിപ്പുകേളുപട പരനികശമാധന നടതനി,  പ്രമാരയഭ പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കച്ച്
കകേന്ദ്ര സര്ക്കമാരനിലനനിന്നച്ച്  അനുമതനി ലഭനിചമാല മമാത്രകമ അതച്ച്  തുടര്ന്നച്ച്  നടതമാന്
കേഴനിയകേയള.  ബഹുമമാനപപ്പെട  എയ.എല.എ.  പറഞ്ഞതുകപമാപല  റനികടണമായനി  കപമാകുന്ന
കേപ്പെലുകേളനില  സമാധനങ്ങള്  സമമാഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേളുമമായനി  കചയബര്
ഓഫച്ച്  പകേമാകമഴച്ച്  ഉള്പപ്പെപട  വതമാപമാരനി  വതവസമായ  കമഖലയനില  പ്രവര്തനിക്കുന്നവരുമമായനി
ചര്ച  നടതനിയനിട്ടുണച്ച്.  ബഹുമമാനപപ്പെട  എയ.എല.എ.-യപട  സമാന്നനിദതതനില
തപന്ന ഉതരവമാദപപ്പെട ഉകദതമാഗസരുപട കയമാഗയ അഴസ്പീക്കല തുറമുഖത്തുവചച്ച് മുമച്ച്
നടതനിയതമാണച്ച്.  തുടര്ന്നുള്ള  നടപടനികേളുയ  സമയബനനിതമമായനി  നടപ്പെനിലമാക്കമാന്
തപന്നയമാണച്ച് തസ്പീരുമമാനനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച്.

IV സബ്മനിഷന്

(1) വനിദതമാര്ത്ഥനികേപളയയ അദതമാപകേപരയയ മര്ദനിച സയഭവയ

പ്രതനിപകകനതമാവച്ച്  (  ശസ്പീ  .    രകമശച്ച്  പചന്നനിതല  ):  സര്,  ഇന്നപല  തൃശ്ശൂര്,
സര് ക്കമാര് ലമാ  കകേമാകളജനില  എസച്ച്.എഫച്ച്.പഎ.  പ്രവര്തകേര്  ഉള്പപ്പെപടയള്ള
ആളുകേള് കമാസനിനുളളനില കേടന്നച്ച് പകേ.എസച്ച്.യ. പ്രവര്തകേപരയയ അദതമാപകേപരയയ
മൃഗസ്പീയമമായനി മര്ദനിച്ചു.  ശസ്പീ.  പനി.  ടനി.  കതമാമസച്ച്  എയ.എല.എ.-യപട മകേന് വനികവകേച്ച്
കതമാമസച്ച്  ഉള്പപ്പെപടയള്ള  ഏകഴമാളയ  പകേ.എസച്ച്.യ.  പ്രവര്തകേപര  ഗുരുതരമമായനി
പരനികക്കലപ്പെനിചച്ച്  ആശുപത്രനിയനില  പ്രകവശനിപ്പെനിചനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  കേഴനിഞ്ഞ  കുകറ
ദനിവസങ്ങളമായനി  തൃശ്ശൂര്  ലമാ  കകേമാകളജനില  എസച്ച്.എഫച്ച്.പഎ.  പ്രവര്തകേര്  പകേ.എസച്ച്.യ.
പ്രവര്തകേര്ക്കു കനപര  നനിരന്തരമമായ അക്രമയ  അഴനിച്ചുവനിട്ടുപകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.
മൂന്നുദനിവസയ  മുമച്ച്  സമമാധമാന  ചര്ച  നടതനി  പ്രശ്നങ്ങള്  പരനിഹരനിചനിട്ടുയ  ഇന്നപല
മുപ്പെകതമാളയ  എസച്ച്.എഫച്ച്.പഎ.  പ്രവര്തകേര്  കമാസനില  കേയറനി  പപണ്കുടനികേള്
ഉള്പപ്പെപടയള്ളവപരയയ അദതമാപകേപരയയ ഭസ്പീകേരമമായനി മര്ദനിക്കുകേയണമായനി.  അതനിപലമാരമാള്
പ്രഭമാതച്ച്,  പതനിനമാകറമാളയ  ക്രനിമനിനല  കകേസകേളനില  പ്രതനിയമാണച്ച്.  അക്രമനികേള്
കേമാമസനിപലതനിയ  വമാഹനതനില  ഒരു  രക്തസമാകനിധ്രുവയ  പണനിതുവചനിട്ടുണമായനിരുന്നു.
അതനില പകേമാണവന്ന ഇരുമ്പുവടനി,  ഇരുമച്ച് പപപ്പെച്ച്,  ആണനി അടനിച്ചുകേയറനിയ പടനികേ
തുടങ്ങനിയ മമാരകേമായധങ്ങളമാണച്ച് അക്രമതനിനുപകയമാഗനിചതച്ച്.  വളപരകയപറ ഗുരുതരമമായ ഒരു
സമാഹചരതയ  അവനിപട  ഉണമായനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  ഇദൗ ക്രൂരമമായ  മര്ദനയ  കേണനനിന്ന
പപണ്കുടനികേളുള്പപ്പെപടയള്ളവര് കബമാധമറ്റുവസ്പീണു.  തടയമാന് പചന്ന അദതമാപകേപര
മര്ദനിച്ചു.  പകേ.എസച്ച്.യ.  ജനിലമാ  പവസച്ച്  പ്രസനിഡന്റെച്ച്  ശസ്പീ.  ദനികനശച്ച്,  പഡലവനിന്
വര്ഗ്ഗസ്പീസച്ച്,  ദസ്പീപകേച്ച്,  ഹരനികൃഷ്ണന്,  വനികവകേച്ച്  കതമാമസച്ച്,  അനസ്പീഷച്ച്  പകേ.  വര്ഗ്ഗസ്പീസച്ച്
എന്നനിവപരയമാണച്ച്  ക്രൂരമമായനി  മര്ദനിചതച്ച്.  സയഭവമുണമായനി  മൂന്നുമണനിക്കുറനിനുകശഷമമാണച്ച്
കപമാലസ്പീസച്ച്  സലപതതനിയതച്ച്.  ശക്തമമായ കപമാലസ്പീസച്ച്  നടപടനി   ഇക്കമാരതതനിലുണമാകേണയ.
കുറക്കമാപര നനിയമതനിപന്റെ മുമനില പകേമാണവന്നു ശനികനിക്കമാനുള്ള നടപടനിയണമാകേണപമന്നച്ച്
ബഹുമമാനപപ്പെട മുഖതമനനികയമാടച്ച് അഭതര്ത്ഥനിക്കുന്നു.
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മുഖതമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറമായനി  വനിജയന്):  സര്,  തൃശ്ശൂര്  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  ലമാ
കകേമാകളജനില  ഇരുവനിഭമാഗയ  വനിദതമാര്ത്ഥനികേള്  തമ്മനില  15-2-2017-നച്ച്  സയഘടനമുണമായനി.
ഇരുവനിഭമാഗങ്ങള്പക്കതനിപരയയ  കപമാലസ്പീസച്ച്  കകേസച്ച്  രജനിസര്  പചയച്ച്  അകനതഷണയ
നടതനിവരനികേയമാണച്ച്.  അവര് തമ്മനില 28-2-2017-നച്ച് വസ്പീണയ കൂടയകൂടനി ജമാഥയമായനി
വന്നച്ച്  കമാസച്ച്  മുറനികേളനിലുയ  കകേമാകളജച്ച്  അങ്കണതനിലുമമായനി  പരസരയ സയഘര്ഷതനി
കലര്പപ്പെടുന്ന  അവസയണമാകുകേയയ  വനിദതമാര്ത്ഥനികേള്ക്കച്ച്  പരനികക്കലക്കുകേയയ  പചയനിട്ടുണച്ച്.
കകേമാകളജനിനുള്ളനില വനിവനിധ  സലങ്ങളനില നടന്ന സയഭവങ്ങളനില പരനികക്കറ ഏഴച്ച്
വനിദതമാര്ത്ഥനി  സയഘടനമാ  പ്രവര്തകേര്  തൃശ്ശൂര്  കകേമാ-ഓപ്പെകററസ്പീവച്ച്  പമഡനിക്കല  കകേമാകളജച്ച്
ആശുപത്രനിയനില  ചനികേനിത്സ  കതടനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനില  പരനികക്കറ  വനിദതമാര്ത്ഥനിയപട
പമമാഴനിപ്രകേമാരയ എതനിര് സയഘടനയനിലപപ്പെട എടച്ച്  വനിദതമാര്ത്ഥനികേപള പ്രതനികേളമാക്കനി
തൃശ്ശൂര് പവസച്ച് കപമാലസ്പീസച്ച് കസഷനനില  IPC 143, 147, 148, 149, 341, 323, 324,
307, 506(2)  എന്നസ്പീ വകുപ്പുകേള് പ്രകേമാരയ പക്രയ നമര്  310/2017  ആയനി കകേസച്ച്
രജനിസര് പചയച്ച് ഊര്ജനിതമമായനി അകനതഷണയ നടതനിവരുന്നു.

(2) ഫസല വധകക്കസച്ച് 

ശസ്പീ  .    എ  .    എന്  .    ഷയസസ്പീര്  : സര്,  കകേരളതനില മനുഷതമാവകേമാശപതക്കുറനിചച്ച്
വലനിയ  ചര്ച  നടന്നുപകേമാണനിരനിക്കുന്ന  ഘടതനിലമാണച്ച്  നമ്മള്  ജസ്പീവനിക്കുന്നതച്ച്.  എന്നമാല
കേണ്ണൂരനില  സനി.പനി.പഎ(എയ)-പന്റെ  രണച്ച്  കനതമാക്കനമാര്  കേടുത  മനുഷതമാവകേമാശ
ലയഘനതനിപന്റെ  ഭമാഗമമായനി  ഏതമാണച്ച്  രണച്ച്  വര്ഷകതമാളയ  ജയനിലനിലുയ  മൂന്നച്ച്
വര്ഷകതമാളമമായനി നമാടുകേടതപപ്പെടനിരനിക്കുകേയമമാണച്ച്. 2006  ഒകക്ടമാബര് മമാസയ  22-നച്ച്
തലകശരനിയനില  നടന്ന ഫസല വധകക്കസമമായനി  ബനപപ്പെടമാണച്ച് രണച്ച്  നനിരപരമാധനികേളമായ
സനി.പനി.ഐ.(എയ)  കനതമാക്കന്മമാപര  സനി.ബനി.ഐ.  കേള്ളകക്കസനിലപപ്പെടുത്തുകേയയ
ജയനിലനിലടയ്ക്കുകേയയ പചയതച്ച്.  അതനിപന്റെ ഭമാഗമമായനി കേഴനിഞ്ഞ മൂന്നുവര്ഷകതമാളമമായനി
ഇവര്  നമാടുകേടതപപ്പെടനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  കേമാരമായനി  രമാജനുയ  ചന്ദ്രകശഖരനുയ  ഉള്പപ്പെടുന്ന
സനി.പനി.ഐ.(എയ)-നച്ച്  ഈ  പകേമാലപമാതകേവമമായനി  യമാപതമാരു  ബനവമനിപലന്നച്ച്
ആദതഘടയ  മുതല തപന്ന  വളപര  വതക്തമമായനി  പറഞ്ഞതമാണച്ച്.  ഇവര്  17  മമാസയ
ജയനിലനില  കേഴനിഞ.  41  മമാസയ  നമാടുകേടതപപ്പെട്ടു.  2013-ല  സയഘ്പരനിവമാറനില
പപമാടനിപതറനി  ഉണമായതനിപനത്തുടര്ന്നച്ച്  യഥമാര്ത്ഥതനില  ഫസല  എന്ന  എന്.ഡനി.എഫച്ച്.
പ്രവര്തകേപന  പകേമാലപപ്പെടുതനിയതച്ച്  ആരമാപണന്നതുള്പപ്പെപടയള്ള  വമാര്തകേള്
പുറത്തുവരനികേയയ  പചയ.  പകക  തുടര്ന്നച്ച്  ഒരുതരതനിലുള്ള  നടപടനിയമുണമായനില.
എന്നമാല  2016  ഒകക്ടമാബര്  മമാസയ  10-ാം  തസ്പീയതനി  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിപല  ധര്മ്മടയ
മണലതനില കമമാഹനന് എന്ന സനി.പനി.പഎ.(എയ) പ്രവര്തകേന് പകേമാലപപ്പെടുകേയയ
ആ  പകേമാലപമാതകേയ  കകേരള  കപമാലസ്പീസച്ച്  അകനതഷനിക്കുകേയയ  പചയകപ്പെമാഴമാണച്ച്  ഈ
പകേമാലപമാതകേവമമായനി  ബനപപ്പെടച്ച്  സബസ്പീഷച്ച്  എന്ന  ഒരു  ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്.  പ്രവര്തകേന്
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അറസ്റ്റു  പചയപപ്പെടതച്ച്.  ആ  ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്.  പ്രവര്തകേപന  കചമാദതയ  പചയകപ്പെമാഴമാണച്ച്
അയമാള് നടതനിയ പകേമാലപമാതകേതനിപന്റെ ലനിസച്ച് പുറത്തുവന്നതച്ച്. ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്.
പ്രവര്തകേരമായ  പ്രബസ്പീഷച്ച്,  ഷനികനമാജച്ച്,  പ്രതസ്പീഷച്ച്  എന്നനിവര്  ഉള്പപ്പെടുന്ന  സയഘയ
കേണ്ണൂര്  ജനിലയനില  നനിരവധനി  പകേമാലപമാതകേയ  നടതനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഫസല  പകേമാലപമാതകേവയ
അതനിപന്റെ  ഭമാഗമമായനിടമാണച്ച്  അവനിപട  നടതനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.  ഫസലനിപന്റെ  പകേമാലപമാതകേതനില
കേമാരമായനി  രമാജനുയ  ചന്ദ്രകശഖരനുയ  ഉള്പപ്പെടുന്ന  സനി.പനി.ഐ.(എയ)-പന്റെ  കനതമാക്കനമാപര
സനി.ബനി.ഐ.  കേള്ളകക്കസനിലപപ്പെടുതനി  ജയനിലനിലടചനിരനിക്കുന്ന  പശമാതലതനില
മനുഷതമാവകേമാശ ലയഘനയ ഒരു ഭമാഗത്തുനടക്കുകമമാള്,  ഈ കകേസ്സുമമായനി ബനപപ്പെടച്ച്
കകേരള കപമാലസ്പീസനിനച്ച് സപ്രധമാനമമായ പതളനിവകേള് ലഭനിച സമാഹചരതതനില കേമാരമായനി
രമാജനുയ ചന്ദ്രകശഖരനുയ ഉള്പപ്പെടുന്ന സനി.പനി.ഐ.(എയ)  പ്രവര്തകേരുപട കപരനില
ഫസല  വധകക്കസച്ച്  പതറമായ  രസ്പീതനിയനില  ഉള്പപ്പെടുതപപ്പെട  പശമാതലതനില
ഇവപര  കമമാചനിപ്പെനിക്കമാന്  എപന്തങ്കനിലുയ  നടപടനി  കകേരള  കപമാലസ്പീസനിപന്റെ ഭമാഗത്തുനനിന്നുയ
ഉണമാകുകമമാ?  കമമാഹനന് പകേമാലകക്കസനില പനിടനിക്കപപ്പെട സബസ്പീഷനിലൂപട പവളനിപപ്പെട കുപറ
പകേമാലപമാതകേങ്ങളുണച്ച്.  ആ  കകേസകേപളക്കുറനിചച്ച്  പുനരകനതഷണയ  നടതമാന്
എപന്തങ്കനിലുയ നടപടനി  സര്ക്കമാരനിപന്റെ ഭമാഗത്തുനനിന്നുയ ഉണമാകുകമമാ?  അകതമാപടമാപ്പെയ
ഈ രണച്ച് സനി.പനി.ഐ.(എയ) കനതമാക്കനമാപര തനിരനിചച്ച് നമാടനില പകേമാണവരമാനുയ ഈ
കകേസനിലനനിന്നച്ച്  കുറവനിമുക്തമമാക്കമാനുയ  എപന്തങ്കനിലുയ  നടപടനി  കകേരള  സര്ക്കമാരനിപന്റെ
ഭമാഗത്തുനനിന്നുയ ഉണമാകേണപമന്നച്ച് ഞമാന് ആവശതപപ്പെടുകേയമാണച്ച്.

മുഖതമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറമായനി  വനിജയന്):  സര്,  എന്.ഡനി.എഫച്ച്.  പ്രവര്തകേനമായ
പനിരമാകക്കമാല പുളനിയനിലക്കച്ച് മുഹമ്മദച്ച് ഫസല പകേമാലപപ്പെടതച്ച് സയബനനിചച്ച് തലകശരനി
കപമാലസ്പീസച്ച്  കസഷന്  പക്രയ  നമര്442/06  ആയനി  കകേസച്ച്  രജനിസര്  പചയച്ച്
ഡനി.സനി.ആര്.ബനി.  ഡനിപവ.എസച്ച്.പനി.  പ്രമാഥമനികേമാകനതഷണയ   നടതനിയനിട്ടുള്ളതുയ
തുടര്ന്നച്ച്  കകേമാഴനികക്കമാടച്ച്   പക്രയബമാഞ്ചച്ച്  അകനതഷനിചച്ച്  സനി.ബനി.ഐ.-ക്കച്ച്
പകേമമാറനിയനിട്ടുള്ളതുമമാണച്ച്.  കമല കകേസനില സനനില കുമമാര്,  ബനിജു എന്ന ബനികജഷച്ച്,
ജനികതഷച്ച്  എന്ന  ജനിത്തു  എന്നനിവപര  പക്രയബമാഞ്ചച്ച്  അറസ്റ്റുപചയ.  പനിന്നസ്പീടച്ച്  തനിരുവങ്ങമാടച്ച്
വനിലയപുരയനില  അരുള്ദമാസച്ച്,  മൂര്കക്കമാത്തുകേണനി എയ.പകേ.  കേകലഷച്ച്,  കുടനിമമാക്കൂല
അരുണ് നനിവമാസനില അരുണ് കുമമാര് എന്നനിവപരയയ ഈ കകേസനില ഗൂഢമാകലമാചന
കുറതനിനച്ച്  കേമാരമായനി  രമാജപനയയ  കേമാരമായനി  ചന്ദ്രകശഖരപനയയ  സനി.ബനി.ഐ.
പ്രതനികചര്തച്ച്  അറസ്റ്റുപചയ.  സനി.പനി.ഐ.(എയ)  പ്രവര്തകേനമായനിരുന്ന  വമാളമാങ്കനിചമാല
കമമാഹനന് വധകക്കസനിപല പ്രതനി സബസ്പീഷച്ച് എന്നയമാപള 18-11-2016-നച്ച് കൂത്തുപറമച്ച്
സനി.ഐ. അറസച്ച് പചയച്ച് കചമാദതയ പചയതനിലനനിന്നുയ മുഹമ്മദച്ച് ഫസല വധകക്കസനില
ടനിയമാന് ഉള്പപ്പെടനിരുന്നുപവന്നുയ  പ്രതസ്പീഷച്ച്, പ്രബസ്പീഷച്ച്, ഷനികനമാജച്ച് എന്നസ്പീ പ്രതനികേള്കൂടനി
ഉള്പപ്പെടനിരുന്നുപവന്നുയ കുറസമ്മതപമമാഴനി നലകേനിയനിട്ടുള്ളതമാണച്ച്.  പ്രസ്തുത പമമാഴനിയനില
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2009-ല  കേണവയ  കപമാലസ്പീസച്ച്  കസഷന്  പരനിധനിയനിലപപ്പെട  സനി.പനി.ഐ.(എയ)
കനതമാവമായ  ഗണപതനിയമാടന്  പവനിത്രപന  പകേമാലപപ്പെടുതനിയ  സയഭവതനിലുയ  ഈ
പ്രതനി ഉള്പപ്പെടനിട്ടുള്ളതമാണച്ച്.  പ്രസ്തുത കകേസച്ച് പുനരകനതഷണയ നടതനി സബസ്പീഷനിപന്റെ
കുറസമ്മത പമമാഴനിയപട വസ്പീഡനികയമാ ദൃശതങ്ങള് പവനിത്രന് പകേമാലപമാതകേ കകേസനില
ബഹുമമാനപപ്പെട  കൂത്തുപറമച്ച്  പജ.എഫച്ച്.സനി.എയ.  കകേമാടതനിയനില  അനന്തര
നടപടനികേള്ക്കമായനി  ഹമാജരമാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  കൂടമാപത  ദൃശതങ്ങള്  ഫസല  വധകക്കസച്ച്
അകനതഷനിക്കുന്ന സനി.ബനി.ഐ.-ക്കുയ അനന്തര നടപടനികേള്ക്കമായനി അയച്ചു പകേമാടുതനിട്ടുണച്ച്.

(3) വനിദതമാര്ത്ഥനികേപള മര്ദനിച സയഭവയ

ശസ്പീ  .    എന്  .    എ  .    പനലനിക്കുന്നച്ച് :  സര്,  ഇന്നപലയയ  മനിനനിഞ്ഞമാന്നുയ  കപമാലസ്പീസമമായനി
ബനപപ്പെടച്ച്  ഇവനിപട  നടന്ന  ചര്ചയനില  ബഹുമമാന പപ്പെട  മുഖതമനനി  പറഞ്ഞതച്ച്
കേമാലയമമാറനി,  ഇതച്ച്  പഴയകേമാലമല  എന്നമാണച്ച്.  അതനികനമാടച്ച് ഞമാന്  കയമാജനിക്കുന്നു.
പപക  കേമാസര്കഗമാഡച്ച്  കപമാലസ്പീസനിനച്ച്  കേമാലയ  ഇതുവപരയയ  മമാറനിയനിടനില  എന്നച്ച്
സൂചനിപ്പെനിക്കുവമാന് ആഗഹനിക്കുകേയമാണച്ച്.  കേമാസര്കഗമാഡച്ച് ജനിലയനിപല പല കപമാലസ്പീസച്ച്
കസഷനുകേളനിലുയ   പ്രകതതകേനിചച്ച്  കേമാസര്കഗമാഡച്ച്  ടദൗണ്  കപമാലസ്പീസച്ച്  കസഷനനില  സര്വ്വശസ്പീ
പനിണറമായനി വനിജയപന്റെകയമാ  കകേമാടനികയരനിയപടകയമാ ഉമ്മന് ചമാണനിയപടകയമാ രകമശച്ച്
പചന്നനിതലയപടകയമാ  തനിരുവഞ്ചൂര്  രമാധമാകൃഷ്ണപന്റെകയമാ  കപമാലസ്പീസല  ഉള്ളതച്ച്.
ബഹുമമാനപപ്പെട  മുഖതമനനി  മയഗലമാപുരതച്ച്  പ്രസയഗനിക്കുന്നതനിനച്ച്  തകലദനിവസയ
അവനിപട പചന്നച്ച് ഒരമാള് പ്രസയഗനിചതച്ച്, ഞങ്ങള് പകേമാല്ലുയ ഇതനിനുമുമ്പുയ പകേമാന്നനിട്ടുണച്ച്,
ഇനനിയയ  പകേമാല്ലുയ  എന്നമായനിരുന്നു.  അകപ്പെമാള്  അവരുപട  ഇയഗനിതതനിനനുസരനിചച്ച്
പ്രവര്തനിക്കുന്ന  കപമാലസ്പീസമാണച്ച്  കേമാസര്കഗമാഡുള്ളതച്ച്  എന്നുപറയമാന്  ഞമാന്
ആഗഹനിക്കുകേയമാണച്ച്. പ്രതനികേപള പനിടനികൂടുന്നതനികനമാകടമാ കചമാദതയ പചയന്നതനികനമാകടമാ  ഒന്നുയ
നമുപക്കതനിര്പ്പെനില.  പകക  ചനില  പ്രതനികേപള  പനിടനികൂടനിയമാല  കപമാലസ്പീസച്ച്  കചമാദനിക്കുന്നതച്ച്
നനിങ്ങള്പക്കന്തമാണച്ച്  ഈ  രമാജതത്തുള്ളതച്ച്,  നനിങ്ങള്ക്കച്ച്  പമാക്കനിസമാനനില  കപമായനിക്കൂകട
എന്നമാണച്ച്. ഇങ്ങപന കേമാസര്കഗമാഡുള്ള കപമാലസ്പീസച്ച് കചമാദനിക്കമാന് തുടങ്ങനിയനിടച്ച് കേമാലയ
കുപറയമായനി. ഇനനി അങ്ങപന കചമാദനിക്കമാന് ഒരു കപമാലസ്പീസനിപന്റെയയ നമാവച്ച് പപമാങ്ങമാന്
പമാടനിപലന്നമാണച്ച്  എനനിക്കച്ച്  പറയമാനുള്ളതച്ച്.  ബഹുമമാനപപ്പെട  മുഖതമനനി  ഇക്കമാരതതനില
ശക്തമമായ നനിലപമാപടടുക്കണപമന്നച്ച് ഞമാന് അകപകനിക്കുകേയമാണച്ച്.

ഇന്നപല കേമാസര്കഗമാഡച്ച് ഗവണ്പമന്റെച്ച് കകേമാകളജനില എയ.എസച്ച്.എഫച്ച്.-പന്റെയയ
എസച്ച്.എഫച്ച്.ഐ.-യപടയയ വനിദതമാര്ത്ഥനികേള് തമ്മനില പചറനിയ ഉരസലുണമായനി. അതച്ച്
സമാധമാരണ  ഉണമാകേമാറുള്ളതുകപമാപല  ഒരു  സദൗഹൃദ  സയഘര്ഷയ  ആയനിരുന്നു.  അതനില
ആര്ക്കുയ  ഒരു  പരമാതനിയമുണമായനിരുന്നനില.  എയ.എസച്ച്.എഫച്ച്-പന്റെ  ആളുകേള്കക്കമാ,
എസച്ച്.എഫച്ച്.ഐ.-യപട  ആളുകേള്കക്കമാ  കകേമാകളജനിപല  പ്രനിന്സനിപ്പെമാളനികനമാ  ബമാക്കനി
യള്ളവര്കക്കമാ ഒരു  പരമാതനിയമുണമായനിടനില.  ഇന്നപല  നടന്ന  സയഭവവമമായനി
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ബനപപ്പെടച്ച്  ഒരു പരമാതനിയയ കേമാസര്കഗമാഡച്ച്  കപമാലസ്പീസച്ച്  കസഷനനില ഇല.  പകക
കപമാലസ്പീസച്ച്  കകേമാകളജനിപലതനി  ആറുകപപര  കേസഡനിയനിപലടുതച്ച്  ടദൗണ്  കപമാലസ്പീസച്ച്
കസഷനനികലയച്ച്  പകേമാണകപമായനി.  ഇതറനിഞ്ഞച്ച്  എയ.എസച്ച്.എഫച്ച്.-പന്റെ  ജനിലമാ  പ്രസനിഡന്റെച്ച്
ആബനിദച്ച് ആറങ്ങമാടനി,  കേമാസര്കഗമാഡച്ച് മണലയ പ്രസനിഡന്റെച്ച് അനസച്ച് എതനിര്കതമാടച്ച്,
മണലയ  ജനറല  പസക്രടറനി  നവമാസച്ച്  കുഞ്ചമാര്  അടക്കമുള്ളവര്  കസഷനനിപലതനിയകപ്പെമാള്
അവനിപട  കേണ കേമാഴ്ച ഹൃദയകഭദകേമമായനിരുന്നു.  ഇവനിപട ജനപമത്രനി കപമാലസ്പീസനിപന
കുറനിപചമാപക്ക  പറയമാറുണച്ച്.  ഇന്നലപത  സയഭവയ  കേണമാല  ജനപമത്രനി  കപമാലസ്പീപസന്നച്ച്
നമുപക്കമാരനിക്കലുയ പറയമാന് കേഴനിയനില.  അവനിപടകേണ കേമാഴ്ച എലമാവകരയയ നമാണനിപ്പെനിക്കുകേയയ
ദുനഃഖനിപ്പെനിക്കുകേയയ  പചയന്നതമാണച്ച്.  മൂന്നമായമുറയമാണച്ച്  കേമാസര്കഗമാഡച്ച്  കപമാലസ്പീസച്ച്
കസഷനനില  ഇന്നപല  നടന്നപതന്നച്ച്  പറയന്നതനില  എനനിക്കച്ച്  വളപരയധനികേയ  ദുനഃഖമുണച്ച്.
പറററുപട  മുറനിയനിലനനിന്നച്ച്  നനിലവനിളനികകേടച്ച്  കനമാക്കനിയകപ്പെമാള് എയ.എസച്ച്.എഫച്ച്.-പന്റെ
കനതമാക്കള് കേണതച്ച് അബൂബക്കര് സനിദനിഖച്ച് എന്ന വനിദതമാര്ത്ഥനിപയ വളപര ക്രൂരമമായനി,
പപശമാചനികേമമായനി മര്ദനിക്കുന്നതമാണച്ച്. സനിദനിഖനിപന നനിലത്തുകേനിടതനി കപമാലസ്പീസകേമാര്
ബൂടനിട കേമാലുപകേമാണച്ച് മുടനിനുയ മറ്റുയ ചവനിട്ടുകേയമായനിരുന്നു.  ബഹുമമാനപപ്പെട മുഖതമനനി
ബണന് കകേമാകളജനില പഠനിക്കുകമമാള് അന്നപത അവസപയക്കുറനിപചമാപക്ക ഈ
സഭയനില  പറയന്നതച്ച്  കകേടനിട്ടുണച്ച്.  എന്നമാല  ആ  കേമാലമലകലമാ  ഇതച്ച്.  ഒരു  പതറ്റുയ
പചയമാത  ഒരമാകളമാടച്ച്  എന്തനിനച്ച്  ഈ  ക്രൂരത  കേമാണനിക്കുന്നുപവന്നച്ച്  കചമാദനിചകപ്പെമാള്
എയ.എസച്ച്.എഫച്ച്.-പന്റെ ജനിലമാ കനതമാക്കപള അടനിക്കുകേയയ അവപര കലമാക്കപ്പെനിലനിടുകേയയ പചയ.
ഇതച്ച് എന്തച്ച് നസ്പീതനിയമാണച്ച്? കപമാലസ്പീസച്ച് കസഷനനിപലതനിയ മുസസ്പീയലസ്പീഗനിപന്റെയയ യതച്ച്
ലസ്പീഗനിപന്റെയയ  കനതമാക്കകളമാടച്ച്  പറയമാന്  പറമാത   ഭമാഷയനിലമാണച്ച്  കപമാലസ്പീസച്ച്
സയസമാരനിചതച്ച്.  അവശനമായ,  എണസ്പീറച്ച്  നടക്കമാന്കപമാലുയ  പറമാത  അബൂബക്കര്
സനിദനിഖനിപന  കപമാലസ്പീസച്ച്  കസഷനനിലനനിന്നച്ച്  ആയബുലന്സനിലമാണച്ച്  ആശുപത്രനിയനികലയച്ച്
പകേമാണകപമായതച്ച്.  ബഹുമമാനപപ്പെട മുഖതമനനിക്കച്ച്  കപമാലസ്പീസച്ച്  ഇന്നപല രമാത്രനി  ചനില
മറുപടനി  തന്നനിട്ടുണമാകേമായ.  ആ  കപമാലസ്പീസച്ച്  കസഷനച്ച്  അകേത്തുയ  പുറത്തുമുള്ള  സനി.സനി.ടനി.വനി.
ദൃശതങ്ങള് അങ്ങച്ച് പരനികശമാധനിക്കണയ. ഈ ക്രൂരമമായ നടപടനിക്കച്ച് കൂട്ടുനനിന്ന കപമാലസ്പീസച്ച്
ഉകദതമാഗസപരയയ  കപമാലസ്പീസകേമാപരയയ  ശനികനിക്കണപമന്നമാണച്ച്  എനനിക്കച്ച്
ബഹുമമാനപപ്പെട  മുഖതമനനികയമാടച്ച്  പറയമാനുള്ളതച്ച്.  കേമാസര്കഗമാഡച്ച്  ഇനനി  ഇതച്ച്
ആവര്തനിക്കമാന്  പമാടനില.  കേമാസര്കഗമാഡച്ച്  കപമാലസ്പീസച്ച്  കസഷന്  എലമാവര്ക്കുയ
കേടന്നുപചലമാന്  കേഴനിയന്ന  കപമാലസ്പീസച്ച്  കസഷനമായനി  മമാറണയ.  ചനില  രമാഷസ്പീയ
പമാര്ടനികേള്ക്കച്ച്  മമാത്രയ  കേടന്നുപചലമാന്  കേഴനിയന്ന,  അവരുപട  ജനിലമാ  ഓഫസ്പീസമായനി
കേമാസര്കഗമാഡച്ച് ടദൗണ് കപമാലസ്പീസച്ച് കസഷന്  മമാറമാന് ബഹുമമാനപപ്പെട മുഖതമനനി ഇനനി
അനുവദനിക്കരുപതന്നമാണച്ച്  എനനിക്കച്ച്  അകപകനിക്കമാനുള്ളതച്ച്.  ഇന്നലപത  പപശമാചനികേവയ
ക്രൂരവമമായ വനിദതമാര്ത്ഥനി മര്ദനതനിനച്ച് ഉതരവമാദനികേളമായ കപമാലസ്പീസകേമാര്പക്കതനിപര
നടപടനിപയടുക്കമാന് അങ്ങച്ച് മുകന്നമാട്ടുവരണപമന്നമാണച്ച് എനനിക്കച്ച് അഭതര്ത്ഥനിക്കമാനുള്ളതച്ച്.
798/2019



450 കകേരള നനിയമസഭ മമാര്ചച്ച് 1, 2017

മുഖതമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറമായനി  വനിജയന്):  സര്,  കേമാസര്കഗമാഡച്ച്  ഗവണ്പമന്റെച്ച്
കകേമാകളജനില  28-2-2017-നച്ച്  ഉചയ്ക്കുകശഷയ  2.30  മണനികയമാപട  വനിദതമാര്ത്ഥനികേള്
തമ്മനില സയഘര്ഷമുണമാവകേയയ തുടര്ന്നച്ച് സയഘര്ഷമുണമാക്കനിയ വനിദതമാര്ത്ഥനികേപള
കേമാസര്കഗമാഡച്ച് കപമാലസ്പീസച്ച് കസഷനനികലയച്ച് പകേമാണകപമാവകേയയ പചയ. പപവകുകന്നരയ
5.00  മണനികയമാപട ഇവപര കമമാചനിപ്പെനിക്കണപമന്ന ഉകദശകതമാപട എയ.എസച്ച്.എഫച്ച്.
ഭമാരവമാഹനികേള്  കസഷനനിപലതനി  ഡസ്യൂടനിയനില  ഉണമായനിരുന്ന  കപമാലസ്പീസകേമാരമായ
കേനികഷമാര്,  സതസ്പീഷച്ച്  കുമമാര്,  പ്രവസ്പീണ്  എന്നനിവകരമാടച്ച്  തര്ക്കനിക്കുകേയയ  അവപര
പനിടനിച്ചുതള്ളനിയകശഷയ ഷര്ടനിനച്ച് കുതനിപ്പെനിടനിചച്ച് തടനിക്കയറുകേയയ തുടര്ന്നച്ച് കപമാലസ്പീസച്ച്
മര്ദനിച്ചുപവന്ന ആകരമാപണമുന്നയനിക്കുകേയമമാണച്ച് പചയതച്ച്.  കമലസയഭവപത തുടര്ന്നച്ച്
കേമാസര്കഗമാഡച്ച് ഗവണ്പമന്റെച്ച് ജനറല ആശുപത്രനിയനില ചനികേനിത്സ  കതടനിയ സനിവനില
കപമാലസ്പീസച്ച് ഓഫസ്പീസര്മമാരമായ കേനികഷമാര്, പ്രവസ്പീണ്, കതമാമസച്ച് എന്നനിവരനില കപമാലസ്പീസച്ച്
ഓഫസ്പീസര്  കേനികഷമാറനിപന്റെ  പരമാതനിപ്രകേമാരയ  എയ.എസച്ച്.എഫച്ച്.  ഭമാരവമാഹനികേളമായ
ആബനിദച്ച്,  അനസച്ച്  എന്നനിവപര  പ്രതനികേളമാക്കനി  പഎ.പനി.സനി.  332,  34  എന്നസ്പീ
വകുപ്പുകേള് പ്രകേമാരയ  പപക്രയ  143/17  ആയയ സനിവനില കപമാലസ്പീസച്ച്  ഓഫസ്പീസര് കതമാമസനിപന്റെ
പരമാതനിയനില  എയ.എസച്ച്.എഫച്ച്.  പ്രവര്തകേരമായ  അബൂബക്കര്  സനിദനിഖച്ച്,  മുനവര്
സമാഹനിദച്ച്,  മുഹമ്മദച്ച്  അഷ്ഹമാകേച്ച്,  അന്സമാര് സലമമാന് എന്നനിവപര പ്രതനികേളമാക്കനി
പഎ.പനി.സനി.  353,  332,  34  എന്നസ്പീ വകുപ്പുകേള് പ്രകേമാരയ  പപക്രയ  144/17  ആയയ
കകേസകേള്  രജനിസര്  പചയച്ച്  അകനതഷനിച്ചു  വരുന്നുണച്ച്.  ഇവരനില  ചനിലര്  വനിവനിധ
കകേസകേളനിലുയ  പ്രതനികേളമാണച്ച്.   ഗവണ്പമന്റെച്ച്  കകേമാകളജനില  നനിന്നുയ  പകേമാണവന്ന
ഇരുവനിഭമാഗക്കമാപരയയ കസഷനനിലനനിന്നുയ വനിടയച്ചു. അവരനില ചനിലര് കേമാസര്കഗമാഡച്ച്
ഗവണ്പമന്റെച്ച്  ആശുപത്രനിയനില  ചനികേനിത്സ  കതടനിയനിട്ടുള്ളതമാണച്ച്.  ആര്ക്കുയതപന്ന
കേമാരതമമായ പരനിക്കുകേളനിപലന്നമാണച്ച് ആശുപത്രനി അധനികൃതരനിലനനിന്നുയ ലഭതമമായനിട്ടുള്ള
വനിവരയ. ഇതുസയബനനിചച്ച് ആരനിലനനിന്നുയ പരമാതനികേപളമാന്നുയ ലഭനിചനിടനില.

ബഹുമമാനതനമായ അയഗയ ഇവനിപട പ്രസമാവനിചതച്ച് കലമാക്കപ്പെനില വചച്ച് ക്രൂരമമായ
മര്ദനയ  നടന്നുപവന്നമാണച്ച്.  അതുസയബനനിചച്ച്  അകനതഷനിക്കണപമന്നുയ  അകദഹയ
ആവശതപപ്പെടനിട്ടുണച്ച്.  അവനിടപത  സനി.സനി.ടനി.വനി.  ദൃശതങ്ങള്  പരനികശമാധനിചമാല  കേമാരതങ്ങള്
വതക്തമമാകുപമന്നുയ  പറഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്.  അക്കമാരതങ്ങള്  ഗദൗരവമമായനി  തപന്ന  സര്ക്കമാര്
കേമാണുകേയമാണച്ച്. അതരപമമാരു പരമാതനി ഉയര്ന്നുവന്ന സമാഹചരതതനില അവനിടപത
കേളക്ടര് അതുസയബനനിചച്ച് അകനതഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള് സതസ്പീകേരനിക്കുന്നതമാണച്ച്.

(4) കദവകേനിയപട പകേമാലപമാതകേയ

ശസ്പീ  .    പകേ  .    കുഞ്ഞനിരമാമന്:  സര്,  ജനുവരനി  മമാസയ  13 -ാംതസ്പീയതനി  ഉദുമ
മണലതനിലുണമായ  ദമാരുണമമായ  ഒരു  പകേമാലപമാതകേവമമായനി  ബനപപ്പെട  കേമാരതങ്ങപള
കുറനിചമാണച്ച്  ഈ  സബ്മനിഷനനിലൂപട  ഉന്നയനിക്കുന്നതച്ച്.  ഒരു  വസ്പീടനില  ഒറയച്ച്   തമാമസനിചനിരുന്ന
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കദവകേനി  എന്ന  വസ്പീടമ്മ  13-ാംതസ്പീയതനി  പപവകുകന്നരയ  വസ്പീടനില  മരനിച്ചു
കേനിടക്കുന്നതമായനിടമാണച്ച്  കേണതച്ച്.  എലമാ  ദനിവസവയ  ഉചയ്ക്കുയ  പപവകുകന്നരവയ  സതന്തമമായനി
ഭകണയ തയമാറമാക്കനി കേഴനിക്കുകേയയ  രമാവനിപല മകേകനമാ മകേപന്റെ ഭമാരതകയമാ ഇവര്ക്കച്ച്
ചമായയയ പലഹമാരവയ പകേമാണപകേമാടുക്കുന്ന രസ്പീതനിയമമാണച്ച് കുകറക്കമാലമമായനി തുടര്ന്നു
വന്നനിരുന്നതച്ച്.  ഇവരുപട വസ്പീടനിപന്റെയടുത്തു തപന്നയമാണച്ച് ആണ്മക്കളമായ മൂന്നുകപരുയ
തമാമസനിചനിരുന്നതച്ച്,  മകേളമാപണങ്കനില  ദൂപരയമമാണച്ച്.  ഇദൗ  സയഭവയ  നടന്നനിടച്ച്
ഒന്നരമമാസമമായനിട്ടുയ  ക്രൂരമമായനി  പകേമാല  പചയ  പ്രതനികേപള  പനിടനിക്കമാന്  സമാധനിചനില
എന്നതച്ച്  കുടുയബമായഗങ്ങളനിലുയ  നമാട്ടുകേമാരനിലുയ  വലനിയ  പ്രതനികഷധമുണമാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.
കപമാലസ്പീസച്ച്  ഇക്കമാരതയ  വളപര  ഗദൗരവമമായനി  പരനികശമാധനിപചങ്കനിലുയ  കേളവനിനുകവണനി
നടതനിയകതമാ അതുകപമാപല തപന്ന പപ്രമാഫഷണല പകേമാലപമാതകേകമമാ അപലന്നമാണച്ച് അവര്
പറയന്നതച്ച്.   വസ്പീടമ്മപയ മറ്റുതരതനില ശമാരസ്പീരനികേമമായനി ആരുയ കദ്രമാഹനിചനിടനില എന്നച്ച്
കപമാസച്ച്കമമാര്ടയ  റനികപ്പെമാര്ടനിലുയ  പറയന്നുണച്ച്.  എന്തനിനുകവണനി  പകേമാലപചയ;  ആരച്ച്
പകേമാലപചയ എന്നതനിപനക്കുറനിചച്ച്  വലനിയ ദുരൂഹത നനിലനനിലക്കുകേയമാണച്ച്.   എലമാ
ദനിവസവയ രമാവനിപല ചമായ പകേമാണപകേമാടുക്കുന്ന മകേകനമാ മകേപന്റെ ഭമാരതകയമാ അന്നച്ച്
രമാവനിപല  ആ  വസ്പീടനില  കപമാകുകേകയമാ  അമ്മപയ  അകനതഷനിക്കുകേകയമാ  പചയനില,
ചമായയയ  പകേമാടുതനില.  പപവകുകന്നരയ  5.00  മണനിക്കുകശഷമമാണച്ച്  മകേന് അമ്മപയ
അകനതഷനിച്ചുകപമാകുന്നതച്ച്.  അകപ്പെമാഴമാണച്ച്  അമ്മ  മരനിച്ചുകേനിടക്കുന്ന  വനിവരയ   അറനിയന്നതച്ച്.
ഇതരപമമാരു സയഭവയ നടന്നുകേഴനിഞ്ഞച്ച് ഒന്നര മമാസമമായനിട്ടുയ  പ്രതനികേപള പനിടനികൂടമാന്
കേഴനിഞ്ഞനില  എന്നതച്ച്  വലനിപയമാരു  ആകകപമമാണച്ച്.  ബഹുമമാനപപ്പെട  മുഖതമനനി
ഇടപപടച്ച് പ്രതനികേപള അടനിയന്തരമമായനി കേണപനിടനിക്കമാന് കവണ നടപടനി സതസ്പീകേരനിക്കണയ. ഈ
സയഭവതനിപല ദുരൂഹത മമാറമാനുയ ജനങ്ങളുപട ആശങ്ക അകേറമാനുയകവണ നടപടനി
സതസ്പീകേരനിക്കണപമന്നുമമാണച്ച് ഇദൗ സബ്മനിഷനനിലൂപട ഉന്നയനിക്കുന്നതച്ച്.

മുഖതമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറമായനി  വനിജയന്):  സര്,  കേമാസര്കഗമാഡച്ച്  പനയമാല
കേമാടനിപയടുക്കയ എന്ന സലതച്ച് സതന്തയ വസ്പീടനില ഒറയച്ച് തമാമസനിക്കുന്ന 67 വയസ്സുള്ള
കദവകേനി മരണപപ്പെട്ടു കേനിടക്കുന്നതുകേണച്ച് മകേന് ശസ്പീധരപന്റെ പമമാഴനിപ്രകേമാരയ കബക്കല
കപമാലസ്പീസച്ച്  കസഷനനില പപക്രയ  16/17  ആയനി കകേസച്ച്  രജനിസര് പചയ.  മൃതകദഹയ
ഫനിയഗര്പ്രനിന്റെച്ച് എകച്ച്പപര്ടച്ച്,  കഡമാഗച്ച് സതമാഡച്ച് എന്നസ്പീ വനിഭമാഗങ്ങളുപട പരനികശമാധനയ്ക്കു
കശഷയ  കപമാസച്ച്കമമാര്ടയ  നടതനിയനിട്ടുള്ളതമാണച്ച്.  തുണനിമുറുക്കനി  ശതമാസയ  മുടനിചമാണച്ച്
പകേമാലപപ്പെടുതനിയപതന്നുയ  മരണസമയയ  12-1-2017-നച്ച്  രമാത്രനി  12.00  മണനിക്കുയ
13-1-2017-നച്ച്  പുലര്പച  1.30-നച്ച്  ഇടയ്ക്കുമമാപണന്നച്ച്  കഡമാക്ടറുപട  പമമാഴനിപ്രകേമാരയ
പവളനിവമായനിട്ടുണച്ച്.  സയഭവസലത്തുനനിന്നുയ  കശഖരനിച  വസ്തുക്കള്  ശമാസസ്പീയ  പതളനിവനിനമായനി
കഫമാറന്സനികേച്ച് പരനികശമാധനയച്ച് അയചനിട്ടുള്ളതമാണച്ച്.  കകേസച്ച് കേമാഞ്ഞങ്ങമാടച്ച് ഡനിപപവ.
എസച്ച്.പനി.-യപട കനതൃതതതനില കബക്കല സനി.പഎ. ഉള്പപ്പെപട പത്തുകപര് അടങ്ങനിയ



452 കകേരള നനിയമസഭ മമാര്ചച്ച് 1, 2017

സയഘയ വനിവനിധ ഗ്രൂപ്പുകേളമായനി അകനതഷണയ നടതനിവരുന്നു. സയശയനിക്കുന്ന പതനിനകഞ്ചമാളയ
കപരുപട  പമമാപപബല  കഫമാണ്കകേമാള്  പപസബര്  പസലനിപന്റെ  സഹമായകതമാടുകൂടനി
പരനികശമാധനിച്ചുയ  മറ്റുയ  ഉദൗര്ജനിത  അകനതഷണയ  നടതനിവരുന്നു.  കഫമാറന്സനികേച്ച്
പരനികശമാധനമാഫലയ  അടനിയന്തരമമായനി  ലഭതമമാക്കനി  ശമാസസ്പീയമമായ  പതളനിവകേളുപട
അടനിസമാനതനില  കകേസകനതഷണയ  എത്രയയകവഗയ  പൂര്തനിയമാക്കമാന് നടപടനി
സതസ്പീകേരനിക്കുന്നതമാണച്ച്.

(5) മരമടനി, കേമാളകയമാട മത്സരങ്ങള്

ശസ്പീ  .    അനൂപച്ച്  കജക്കബച്ച്:  സര്,  കകേമാടതനി  ഇടപപടലുകേള്  കേമാരണയ  കകേരളതനില
കേമാളകയമാടയ,  മരമടനി മത്സരങ്ങള് ഇകപ്പെമാള് നനികരമാധനിചനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.   ഇന്തതയനിപലമാടമാപകേ
ഇതരതനിലുള്ള  പ്രശ്നങ്ങള്  നനിലവനിലുണച്ച്.   കകേരള  സയസമാരതനിപന്റെ  ഭമാഗമമായനി
നനിലക്കുന്ന ഒന്നമാണച്ച് കേമാളകയമാടയ,  മരമടനി മത്സരങ്ങള്.  ഇതച്ച് സയബനനിചച്ച് ഞമാന്
ബഹുമമാനപപ്പെട മുഖതമനനിക്കച്ച്  നനികവദനയ നലകേനിയനിരുന്നു.  കേമാളയപട സദൗന്ദരതയ,
കേരുതച്ച്; കേര്ഷകേപന്റെ കേരുതച്ച് ഇപതലമായ വനിളനിചറനിയനിക്കുന്നതമാണച്ച് ഇദൗ കേമാളകയമാട
മത്സരങ്ങള്.  പജലനിപക്കട്ടുമമായനി  ബനപപ്പെടച്ച്  തമനി ഴച്ച് നമാടനിലുണമായ  കകേമാലമാഹലങ്ങപളമാപക്ക
നമുക്കറനിയമായ. മരമടനി മത്സരങ്ങള് കേര്ഷകേരുപട മൃഗകസ്നേഹമറനിയനിക്കുന്ന, കേര്ഷകേപന്റെ
കേരുതറനിയനിക്കുന്ന  ഒന്നമാണച്ച്.  ഇതച്ച്  ഇന്നനിവനിപട  നനികരമാധനിചനിരനിക്കുന്ന  പശമാതലതനില
അതുണമാക്കുന്ന  സമാമൂഹനികേമമായ  ബുദനിമുട്ടുകേള്  വളപര  വലുതമാണച്ച്.  പനിറവയ  നനികയമാജകേ
മണലതനില ദകനികണന്തതയനിപല തപന്ന ഏറവയ വലനിയ കേമാളകയമാടയ  നടക്കുന്ന
കേമാക്കൂര് കേമാളവയല,  അതനിനച്ച്  127  വര്ഷപത  പഴക്കമുണച്ച്.  ഇടപ്പെറ  ആമകശരനി
കദവസ്പീകകത്രതനിപല  ഉത്സവതനിപന്റെ  ഭമാഗമമായമാണച്ച്  കേമാളവയല  അവനിപട
നടതപപ്പെടുന്നതച്ച്.  അതനികനമാടനുബനനിചമാണച്ച്  കേമാളകയമാടവയ  മരമടനി  മത്സരവയ
നടക്കുന്നതച്ച്.  കബമാധപൂര്വ്വമമായനി  അതച്ച്  തടസപപ്പെടുത്തുവമാനുള്ള  പരനിശമങ്ങള്
ഇതനിനുമുമ്പുമുണമായനിട്ടുണച്ച്. 2009-10 കേമാലയളവനില അതച്ച് നനികരമാധനിചനിരുന്നുപവങ്കനിലുയ
ആര്.ഡനി.ഒ.യപട കമലകനമാടതനില മൃഗങ്ങപള ഉപദ്രവനിക്കുന്നനില എന്നച്ച് ഉറപ്പുവരുതനി
2011 മുതല വസ്പീണയ അനുമതനി ലഭതമമായനി.   അതനിനുകശഷയ തുടര്ചയമായനി ഞങ്ങള്
നടതനിപക്കമാണവന്നു.  എന്നമാല  2014-15  കേമാലയളവനില വസ്പീണയ കകേമാടതനിവനിധനി
വന്നു എന്നുള്ളതമാണച്ച്  ഇകപ്പെമാഴപത പ്രശ്നതനിനു കേമാരണയ.   ഇതനില മൃഗപസ്പീഡനയ
ഉണമാകുന്നനിപലന്നന്നുള്ളതമാണച്ച്  ബഹുമമാനപപ്പെട  മുഖതമനനികയമാടച്ച്  എനനിക്കച്ച്  പറയമാനുള്ളതച്ച്.
അകങ്ങയച്ച്  എഴുതനിതന്ന  മറുപടനി  എന്തമാപണന്നച്ച്  എനനിക്കറനിയനില.  ഉകദതമാഗസര്
ഇക്കമാരതതനില  പലകപ്പെമാഴുയ  പനഗറസ്പീവമായ  മറുപടനികേളമാണച്ച്  നലകുന്നതച്ച്.  കേമാളകേപളയയ
മൃഗങ്ങപളയയ ഉപദ്രവനിക്കുന്നനില എന്നച്ച് ഉറപ്പുവരുതനി ആര്.ഡനി.ഒ.-യപടയയ ഉകദതമാഗസരുപടയയ
കമലകനമാടതനില ഇദൗ മത്സരങ്ങള് നടതപപ്പെടപട.  ഇതനില ഗവണ്പമന്റെച്ച് ഇടപപട
ണപമന്നമാണച്ച്  എനനിക്കച്ച്  അഭതര്ത്ഥനിക്കമാനുള്ളതച്ച്.  പജലനിപക്കട്ടുമമായനി  തമാരതമതയ
പചയകമമാള് കകേരളതനില നടക്കുന്ന മരമടനി,  കേമാളകയമാട മത്സരങ്ങളനില മ മൃഗപസ്പീഡനങ്ങളനില.
എപന്റെ മണലതനിപല കേമാക്കൂരനില നടക്കുന്ന മലസരങ്ങപളപ്പെറനി എനനിക്കച്ച് കൃതതമമായനി
പറയമാന് കേഴനിയയ അവനിപട യമാപതമാരു രസ്പീതനിയനിലുള്ള മൃഗപസ്പീഡനങ്ങളുയ ഉണമാകുന്നനില.
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അവനിപട  മനുഷതരുപട  ജസ്പീവനച്ച്  അപകേടങ്ങളുണമാകുന്നനില.  അതരതനിലുള്ള
സമാഹചരതങ്ങളനില  കേമാളകയമാടയ,  മരമടനി  മത്സരങ്ങള്  നടത്തുവമാനുള്ള  അനുമതനി
ബഹുമമാനപപ്പെട  ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ  ഭമാഗത്തുനനിന്നുമുണമാകേണയ.  തമനിഴച്ച് നമാടച്ച്  പജലനിപക്കടനിനച്ച്
ഓര്ഡനിനന്സച്ച്  വഴനി   അനുമതനി  നലകേനിയതച്ച്  അവനിപടയണമായ  പ്രകകമാഭങ്ങളുപട
പശമാതലതനിലമാണച്ച്.  അതരതനിപലമാരു സമാഹചരതയ ഇകപ്പെമാള് കകേരളതനിലനില.
ബഹുമമാനപപ്പെട  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  ഇക്കമാരതതനിലുള്ള ജനവനികേമാരയ    ഉള്പക്കമാണപകേമാണച്ച്  ഇദൗ
കമഖലയനില  നനിയമനനിര്മ്മമാണയ  നടതമാന്  കേഴനിയകമമാപയന്നച്ച്  പരനികശമാധനിക്കണപമന്നമാണച്ച്
എനനിക്കച്ച് അഭതര്ത്ഥനിക്കമാനുള്ളതച്ച്.  കേമാക്കൂര് കേമാളവയലനിനച്ച് അനുമതനി ലഭതമമാക്കമാനുള്ള
നടപടനിയയ  ബഹുമമാനപപ്പെട  ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ  ഭമാഗത്തുനനിന്നുണമാകേണപമന്നച്ച്  ഞമാന്
അഭതര്ത്ഥനിക്കുകേയമാണച്ച്.

മുഖതമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറമായനി  വനിജയന്):  സര്,  പരമരമാഗത  കേമാര്ഷനികേ
സയസമാരതനിപന്റെ ഭമാഗമമായനി പ്രമാചസ്പീനകേമാലയ മുതല അനുഷനിച്ചുവരുന്ന ആചമാരപമന്ന
നനിലയനില  കകേരളതനില  പ്രകതതകേനിചച്ച്  എറണമാകുളയ  ജനിലയനിപല  കൂതമാട്ടുകുളയ,
കേമാക്കൂര് പ്രകദശതച്ച് ദസ്പീര്ഘകേമാലമമായനി നടന്നുവരുന്നതമാണച്ച് കേമാളവയല മത്സരങ്ങള്.
കകേരളതനിപന്റെ  മറ്റു  പ്രകദശങ്ങളനിലുയ  ഇതനിപന്റെ  ഭമാഗമമായനി  മറച്ച്  ചനില  മത്സരങ്ങളുയ
നടക്കമാറുണച്ച്.  എന്നമാല  മൃഗങ്ങള്പക്കതനിപരയള്ള  ക്രൂരത  തടയല  നനിയമപ്രകേമാരയ
കേമാളകേപള പ്രദര്ശനിപ്പെനിക്കുന്നകതമാ അതനിനമായനി പരനിശസ്പീലനിപ്പെനിക്കുന്നകതമാ നനിയമലയഘനമമാകുയ.
ഇക്കമാരണതമാല ഇദൗ മത്സരതനില മൃഗപസ്പീഡനയ നടക്കുന്നുപവന്നമാകരമാപനിചച്ച്  ചനില
മൃഗകസ്നേഹനികേളുയ  സയഘടനകേളുയ  ബഹുമമാനപപ്പെട  പപഹകക്കമാടതനിയനിലുയ  സപ്രസ്പീയ
കകേമാടതനിയനിലുയ  വതതതസ  ഹര്ജനികേള്  ഫയല  പചയ.  യഥമാര്ത്ഥതനില  ഇദൗ
മത്സരതനില  പപങ്കടുക്കുന്ന കേമാളകേള്ക്കച്ച്  ഏലകക്കണനി വരുന്ന പസ്പീഡനയ  അധനികേ
ഭകണയ കേഴനികക്കണനി വരുന്നുപവന്നുള്ളതമാണച്ച്. ഇദൗ കേമാളകേള് തടനിച്ചുപകേമാഴുതച്ച് നല
ആകരമാഗതകതമാപട  നനിലക്കമാന്  കവണനി  ഉടമകേള്  അവര്ക്കച്ച്  പ്രകതതകേ  ഭകണയ
പകേമാടുതച്ച്  പകേമാഴുപ്പെനിക്കമാറുണച്ച്.  ഹര്ജനിയപട  അടനിസമാനതനില  കകേമാടതനിയപട
ഇടക്കമാല  ഉതരവച്ച്  പ്രകേമാരയ  14 -11-2014  മുതല  കേമാളവയല  മത്സരയ  നനികരമാധനിചനിട്ടുണച്ച്.
ഇന്തതയനിപലമാടമാപകേ തപന്ന മൃഗങ്ങപള ഉപകയമാഗനിച്ചുള്ള മത്സരവനികനമാദ പരനിപമാടനികേള്
നനികരമാധനിചനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  പല  കകേമാടതനിവനിധനികേളുപടയയ  അടനിസമാനതനില
നനികരമാധനിക്കപപ്പെട  ഇതരയ  വനികനമാദങ്ങള്ക്കച്ച്  അനുമതനി  നലകേമാന്  ഇകപ്പെമാള്
സമാധനിക്കുന്നനില.   ഇക്കമാരതയ  വളപര  ഗദൗരവതരവയ  വലനിയ സമാമൂഹനികേ പ്രശ്നങ്ങള്
ഉള്പക്കമാളന്നതുമമായ ഒന്നമാണച്ച്.  പജലനിപക്കടച്ച് വനിഷയതനില തമനിഴച്ച് നമാടച്ച് സര്ക്കമാര്
സതസ്പീകേരനിചതുകപമാലുള്ള  നടപടനികേള്  സതസ്പീകേരനിക്കമാവന്ന  ഒരവസമാവനികശഷയ  കകേരളതനിപന്റെ
സമാമൂഹനികേ  അന്തരസ്പീകതനില  ഉകണമാപയന്നതച്ച്  ആകലമാചനികക്കണ  കേമാരതമമാണച്ച്.  എന്നമാല,
കേമാര്ഷനികേ സയസമാരതനിപന്റെ ഭമാഗമമായള്ള കേമാളവണനികയമാടയ,  മരമടനി  മത്സരയ  ഇവപയമാപക്ക
ആവശതമമായ  സരകമാ  മമാനദണങ്ങള്  പമാലനിച്ചുപകേമാണച്ച്  കേര്ശനമമായ  ഉപമാധനികേകളമാപട
നടതമാന് കേഴനിയകമമാപയന്ന ആവശതവയ പരനികശമാധനിക്കമാവന്നതമാണച്ച്.
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(6) നനിര്മ്മമാണ പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുള്ള അനുമതനി

ശസ്പീ  .    ഷമാഫനി  പറമനില :  സര്,  പമാലക്കമാടച്ച്  നഗരതനിപല കേരടച്ച്  മമാസര്  പ്ലൈമാനുമമായനി
ബനപപ്പെട  വനിഷയമമാണച്ച്  സഭയപട  ശദയനിലപപ്പെടുതമാന്   ആഗഹനിക്കുന്നതച്ച്.
മമാസര്  പ്ലൈമാനനിപന്റെ  കേരടച്ച്  പുറതനിറക്കുകമമാള്   ജനപ്രതനിനനിധനികേളുമമായനി  പ്രമാഥമനികേ
ചര്ച  നടതമാകനമാ,  അതച്ച്  ഞങ്ങളുപട  മുമനില  അവതരനിപ്പെനിക്കമാകനമാ  ബനപപ്പെട
അധനികേമാരനികേള്  തയമാറമായനിടനില.  പബനികേച്ച്  പ്രസകന്റെഷപന്റെ  സമയതച്ച്  പുറതനിറക്കനിപയന്നച്ച്
പത്രങ്ങളനിലൂപടയമാണച്ച് ഞങ്ങള് ഉള്പപ്പെപടയള്ള ആളുകേള് അറനിയന്നതച്ച്. കേലപ്പെമാതനി
പുഴയപട ഒരുവശയ ബഫര് കസമാണമായനി കേരടച്ച്  മമാസര് പ്ലൈമാനനില പ്രഖതമാപനിചനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.
ഇദൗ മമാസര് പ്ലൈമാനനിപന്റെ ഭമാഗമമായനി പുഴയപട അതനിര്തനിയനില നനിന്നച്ച്  50 മസ്പീറര് വപര
ഒരുതരതനിലുമുള്ള  നനിര്മ്മമാണ  പ്രവര്തനങ്ങള്കക്കമാ  നവസ്പീകേരണ  പ്രവര്തനങ്ങള്കക്കമാ
അനുമതനി പകേമാടുക്കുകേയനിപലന്നച്ച് അറനിയകമമാള് സതമാഭമാവനികേമമായയ അവനിപട തനിങ്ങനിപ്പെമാര്ക്കുന്ന
ജനങ്ങള്ക്കച്ച്  ഉണമാകുന്ന  ആശങ്ക  എത്ര  വലുതമായനിരനിക്കുപമന്നച്ച്  മനസനിലമാക്കണയ.  പുഴയച്ച്
അകേതച്ച് കേകയറമുണച്ച്. പുഴ കേകയറനി പലരുയ കൃഷനി നടത്തുന്നതമായനി ശദയനിലപപ്പെടുതനിയനിട്ടുയ
അതനിനച്ച്  നടപടനികേള്  എടുക്കുന്നതനിനുപകേരയ  പുഴയപട  വശങ്ങളനില  തമാമസനിക്കുന്ന
പമാവപപ്പെടവപന്റെ  അടുക്കളയനില  കേയറനി,  സയരകണതനിപന്റെ  കപരനില  കുറനി  അടനിക്കുന്ന
തരതനിലുള്ള നനിലപമാപടടുക്കമാന് ചനില ആളുകേള്ക്കച്ച് പ്രകചമാദനമമാകുന്ന തരതനിലുള്ള
നനിര്കദശങ്ങള്  ഇദൗ  മമാസര്  പ്ലൈമാനനില  നനിന്നച്ച്  നനിര്ബനമമായയ  നസ്പീക്കയ  പചകയണതമാണച്ച്.
അക്കമാരതയ  സയബനനിചച്ച് യഥമാസമയയ ആ പ്രകദശപത ജനങ്ങള് പരമാതനി നലകേനിയനിട്ടുണച്ച്.
എന്നമാല  എയ.പനി./എയ.എല.എ.  എന്നനിവരുമമായനി  ഇതരയ  കേമാരതങ്ങള്  ചര്ച
പചയമാനുള്ള ഒരു അവസരവയ ബനപപ്പെട വകുപ്പെനിപന്റെ ഭമാഗത്തുനനിന്നച്ച് ഉണമായനിടനില.
ഒരു  കേമ്മനിറനി  വരമാന്  കപമാകുന്നുപവന്നമാണച്ച്  അതുസയബനനിചച്ച്  മുനനിസനിപ്പെമാലനിറനി
പറയന്നതച്ച്.  പമാവപപ്പെട  ജനങ്ങള്  മൂന്നച്ച്-നമാലച്ച്  പസന്റെച്ച്  ഭൂമനിയനില  എത്രകയമാ
കേമാലങ്ങളമായനി  തമാമസനിച്ചുപകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  അവരുപട  വസ്പീടനിപന്റെ  അടുക്കളയച്ച്
പുറതച്ച്  ഒരു  മുറനി  എടുക്കണപമങ്കനികലമാ,  പചറനിയ  ബമാതച്ച്  റൂയ  പകേടണപമങ്കനികലമാ,
പചറനിയ നനിര്മ്മമാണ പ്രവര്തനങ്ങള് നടതണപമങ്കനികലമാ  കേഴനിയമാത അവസ
സയജമാതമമായനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  പമാരമരതമമായനി  കേനിടനിയ  സതതനിപന്റെ  ഭമാഗമമായനി
ജസ്പീവനിച്ചുകപമാകുന്ന സമാധമാരണക്കമാരപന ഇതരയ  പ്രയമാസങ്ങളനികലയച്ച്  തളളനിവനിടുന്ന
തരതനിലുള്ള  നനിര്കദശങ്ങള്  ഇതനില  നനിന്നച്ച്  നസ്പീക്കയ  പചയമാന്  അങ്ങയപട
ഭമാഗത്തുനനിന്നച്ച്  കേര്ശനമമായ  ഇടപപടലുകേള്  ഉണമാകേണയ.  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  അതനില
ഇന്കവമാള്വച്ച്  പചയണയ.  ഇക്കമാരതതനില  നല  രസ്പീതനിയനിലുള്ള  ചര്ചകേള്  കവണയ.
ജനപ്രതനിനനിധനികേള്ക്കച്ച്  ഇക്കമാരതങ്ങപളലമായ  അവതരനിപ്പെനിക്കമാനുള്ള  കവദനിയണമായനിരനിക്കുകേയയ
കവണയ.
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അതുകപമാപല  കകേമായമത്തൂര്-കേമാലനിക്കടച്ച്  പപബപ്പെമാസച്ച്  കറമാഡനിനുകവണനി  22
ഏക്കര്  ഭൂമനികയമാളയ  വനിട്ടുപകേമാടുത  കേര്ഷകേരുണച്ച്.  ഭൂമനി  വനിട്ടുപകേമാടുക്കുകമമാള്
അവര്ക്കച്ച്  പകേമാടുതനിരുന്ന  പല  ഉറപ്പുകേളുയ  ബമാക്കനി  ഭൂമനിയപട  ഉപകയമാഗപത
സയബനനിച  നനിര്കദശങ്ങളുപമമാപക്ക  ലയഘനിക്കപപ്പെടനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  ഇതരയ  കേമാരതങ്ങള്
ഏകേപകസ്പീയമമായനി  കപമാകേമാപത  അക്കമാരതതനില കൃതതമമായ  ചര്ചയയ  ജനങ്ങളുപട
പരമാതനി  പരനിഹരനിക്കമാനുള്ള  സയവനിധമാനങ്ങളുയ  ഉണമാകേണയ.  ഞങ്ങപളമാന്നുയ  അറനിയമാപത
ഇപതമാന്നുയ  അയഗസ്പീകേരനിചച്ച്  മുകന്നമാടച്ച്  കപമാകേരുതച്ച്.  അവനിടപത  പുഴക്കരയനില  തമാമസനിക്കുന്ന
സമാധമാരണ ജനങ്ങപള ഒരുവനിധതനിലുയ ഇതച്ച് ബമാധനിക്കമാന് പമാടനിപലന്ന നനിര്കദശയ
ബഹുമമാനപപ്പെട മനനി വകുപ്പെനിനച്ച് നലകേണപമന്നച്ച് വനിനസ്പീതമമായനി അഭതര്ത്ഥനിക്കുന്നു.

തകദശസതയയഭരണവയ  നസ്യൂനപകകകമവയ  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തസ്പീര്ത്ഥമാടനവയ
വകുപ്പുമനനി (കഡമാ  .   പകേ  .   ടനി  .   ജലസ്പീല): സര്, കകേരള ടദൗണ് ആന്റെച്ച് കേണ്ടനി പ്ലൈമാനനിയഗച്ച്
ആക്ടച്ച് 2016-പല പസകന് 36 (4) പ്രകേമാരയ പമാലക്കമാടച്ച് മുനനിസനിപ്പെല പ്രകദശതനിനച്ച്
തയമാറമാക്കനിയ കേരടച്ച്  മമാസര് പ്ലൈമാനനിനച്ച്  24-9-2016-പല സര്ക്കമാര് ഉതരവച്ച് നമര്
134/16  പ്രകേമാരയ  പ്രസനിദസ്പീകേരണ  അനുമതനി  നലകേനിയനിരുന്നു.  അതനുസരനിചച്ച്
പമാലക്കമാടച്ച്  നഗരസഭ  20-12-2016-ല കേരടച്ച്  മമാസര് പ്ലൈമാന് പ്രസനിദസ്പീകേരനിക്കുകേയയ
ആകകപങ്ങള് കബമാധനിപ്പെനിക്കമാന്  60  ദനിവസയ നലകുകേയയ പചയനിരുന്നു.  പ്രസ്തുത
കേമാലമാവധനി  17-2-2017-നച്ച് അവസമാനനിച്ചു.  ലഭനിച  965  പരമാതനികേളനില കേലപ്പെമാതനി
പുഴയമമായനി ബനപപ്പെട ബഫര് കസമാണനിപന സയബനനിക്കുന്ന ആകകപങ്ങളുമുണച്ച്.
ഇവ പരനികശമാധനിക്കമാനുയ  കകേള്കക്കണവപര കകേള്ക്കമാനുയ പമാലക്കമാടച്ച്  മുനനിസനിപ്പെമാലനിറനി ഒരു
പസഷതല  കേമ്മനിറനിപയ  ചുമതലപപ്പെടുതനിയനിട്ടുണച്ച്.  പരനികശമാധനയ്ക്കുയ  കകേള്ക്കലനിനുയ
കശഷയ  ആവശതമമായ  കഭദഗതനികേള്  വരുതനി  അന്തനിമ  റനികപ്പെമാര്ടച്ച്  പമാലക്കമാടച്ച്
നഗരസഭ  ചസ്പീഫച്ച്  ടദൗണ്  പ്ലൈമാനര്  മുകഖന  സര്ക്കമാരനിനച്ച്  സമര്പ്പെനിക്കുയ.  അതനികനല
പരനികശമാധന  നടതനി  കേമാലതമാമസയ  കൂടമാപത  അയഗസ്പീകേമാരയ  നലകുന്നതനിനച്ച്
ആവശതമമായ നടപടനികേള് സര്ക്കമാര് സതസ്പീകേരനിക്കുയ. ബഹുമമാനപപ്പെട അയഗയ, എയ.പനി.
ഉള്പപ്പെപടയള്ള  ആളുകേളുപട  ഇതുസയബനനിച  അഭനിപ്രമായങ്ങള്  ബനപപ്പെട  കേമ്മനിറനിക്കുയ
അതനിപന്റെ ഒരു കകേമാപ്പെനി ചസ്പീഫച്ച് ടദൗണ് പ്ലൈമാനര്ക്കുയ അയച്ചുപകേമാടുതമാല ആ കേമാരതവയ
കൂടനി  പരനിഗണനിചമായനിരനിക്കുയ  സര്ക്കമാര്  ഇക്കമാരതതനില  അന്തനിമ  തസ്പീരുമമാനയ
എടുക്കുന്നതച്ച്.  ആപരപയങ്കനിലുയ  പ്രകതതകേമമായനി  കദ്രമാഹനിക്കുന്ന  നനിലപമാടച്ച്  സര്ക്കമാരനിപന്റെ
ഭമാഗത്തുനനിന്നച്ച് ഒരു കേമാരണവശമാലുയ ഉണമാകേനില.

(7) വമാദതകേലമാകേമാരനമാരുപട ആവശതങ്ങള്

ശസ്പീ  .   പകേ  .   രമാജന് : സര്, പൂരതനിപന്റെയയ പവടനിപക്കടനിപന്റെയയ കപരനില വലനിയ
തര്ക്കങ്ങള്  നടക്കുന്ന  കകേരളതനില  കമളയ  കേലമാകേമാരനമാരുപട  പ്രയമാസങ്ങള്
ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെയയ  ജനങ്ങളുപടയയ  ശദയനില  കവണത്ര  ഇലമാപയന്നുള്ളതച്ച്
കഖദകേരമമാണച്ച്.  കകേരളസ്പീയ  സയസമാരതനിപന്റെ  പ്രതസ്പീകേങ്ങളമായ  കമളയ,  പഞ്ചവമാദതയ,
തമായമകേ തുടങ്ങനിയ അനുഷമാനകേലകേപള മമാത്രയ ആശയനിചച്ച് ജസ്പീവനിക്കുന്ന ഏതമാണച്ച്
50,000-ല അധനികേയ കേലമാകേമാരനമാര് വമാദത രയഗതച്ച് ഇകപ്പെമാള് പ്രവര്തനിക്കുന്നുണച്ച്.



456 കകേരള നനിയമസഭ മമാര്ചച്ച് 1, 2017

വര്ഷകേമാലതച്ച്  കേഠനിനമമായ  സമാധകേതനിലൂപട  ആര്ജനിപചടുക്കുന്ന  കേലമാപപവഭവപത
കവനലനില അരങ്ങുകേളനില പ്രകേടനിപ്പെനിച്ചുകേനിട്ടുന്ന പചറനിയ വരുമമാനയ പകേമാണമമാത്രയ ഒരു
പകേമാലയ  പൂര്ണമമായനി  കേഴനിഞകൂകടണവരമാണച്ച്  ഇദൗ കേലമാകേമാരനമാര്.  അതുപകേമാണ
തപന്ന ഇദൗ  കമഖലയനിലുള്ള  ഏപറകപര്ക്കുയ  മറച്ച്  വരുമമാന  മമാര്ഗ്ഗങ്ങപള  ആശയനിക്കമാനുള്ള
സമയവയ  സമാധതതയയ  ഇലമാപതവരനികേയമാണച്ച്.  യഥമാര്ത്ഥതനില  വമാദതകേലകേപള
ആശയനിചച്ച്  നനിതതവൃതനി  നടത്തുന്ന  കേലമാകേമാരനമാര്ക്കച്ച്  സരകനിതമമായ  ജസ്പീവനിത
സമാഹചരതയ  ഒരുക്കുന്നതനിനുയ  വമാദതകേലകേപള  കപ്രമാത്സമാഹനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുയ  ആവശതമമായ
നടപടനികേള് സതസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ ശദയണമാകേണയ.  മറച്ച്  ഇതര
സമാമൂഹനികേ  പപന്ഷനുകേളുപട  വമാര്ഷനികേ  വരുമമാന  പരനിധനി  ഒരു  ലകയ
രൂപയമായനിരനിപക്ക കമളതനിനച്ച് കപമാകുന്ന കേലമാകേമാരനമാരുപട പപന്ഷന് പദതനിക്കുള്ള
വരുമമാനപരനിധനി  കകേവലയ  9000  രൂപയമായനി  നനിശയനിക്കുകേ  എന്നതച്ച്  നസ്പീതനിരഹനിതമമായ
സയവനിധമാനമമായതനിനമാല  കേര്ശനമമായയ  തുകേ  വര്ദനിപ്പെനിക്കണപമന്നമാണച്ച് എനനിക്കച്ച്
അഭതര്ത്ഥനിക്കമാനുള്ളതച്ച്.  അകതമാപടമാപ്പെയ  ഇദൗ  ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ  സമായസമാരനികേ
കമഖലയനിലുള്ള  ശകദയമമായ  ഇടപപടലുകേപള  പ്രകതതകേയ   അയഗസ്പീകേരനിക്കുകേയയ
പചയന്നു. സയഗസ്പീത നമാടകേ അക്കമാദമനി വഴനിയള്ള ഇന്ഷതറന്സച്ച് പദതനിയനില മുഴുവന്
വമാദതകേലമാകേമാരനമാപരയയ  അയഗങ്ങളമാക്കമാനുയ  മുന്  സര്ക്കമാര്  നനിര്തലമാക്കനിയ
അവശ കേലമാകേമാരനമാര്ക്കുള്ള ചനികേനിത്സമാ ധനസഹമായയ പുനനഃസമാപനികക്കണതുമമാണച്ച്.
പത്മശസ്പീ  പപരുവനയ  കുടന്മമാരമാരുപട  കനതൃതതതനിലുള്ള  വമാദതകേലമാകേമാരനമാരുപട
സയഘയ  ബഹുമമാനപപ്പെട  ധനകേമാരത  വകുപ്പുമനനിയമമായനി  നടതനിയ  ചര്ചയനില
അകദഹയ  സമ്മതനിചതുകപമാപല  ഒല്ലൂര്  ആസമാനമമാക്കനി  വമാദതകേലയപട  തനനിമയയ
ശുദനിയയ നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനച്ച് വമാദതകേലമാ പഠന ഗകവഷണ കകേന്ദ്രവയ വമാദതകേലമാ
മസ്യൂസനിയവയ  ആരയഭനിക്കണപമന്ന  കേലമാകേമാരനമാരുപട  അകപക  കൂടനി  ഇദൗ
സബ്മനിഷനനിലൂപട ബഹുമമാനപപ്പെട മനനിയപട ശദയനിലപപ്പെടുത്തുകേയമാണച്ച്.

പടനികേജമാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നമാക്കസമുദമായകകമവയ  നനിയമവയ  സമായസമാരനികേവയ
പമാര്ലപമന്റെറനികേമാരതവയ വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   എ  .   പകേ  .   ബമാലന്  ): സര്,   സമായസമാരനികേ
വകുപ്പെനിപന്റെ കേസ്പീഴനിലുള്ള കകേരള സയഗസ്പീത നമാടകേ അക്കമാദമനി,  കകേരള കഫമാകേച്ച് കലമാര് അക്കമാ ദമനി
എന്നനിവ  മുഖമാന്തരയ  വനിവനിധ  കകമപദതനികേള്  നനിലവനിലുണച്ച്.  സമായസമാരനികേ  വകുപ്പെനിപന്റെ
കേസ്പീഴനില നലകേനിവരുന്ന കകേരള കേലമാകേമാര പപന്ഷന് പദതനിക്കുള്ള വരുമമാന പരനിധനി
9000  രൂപയനിലനനിന്നച്ച്  1,00,000  രൂപയമാക്കനി  വര്ദനിപ്പെനിക്കുന്നതച്ച്  സയബനനിച
ഫയല ഈ സര്ക്കമാര് അധനികേമാരതനില വന്നതനിനുകശഷയ  ധനകേമാരത  വകുപ്പെനിനച്ച്
പകേമമാറനിയനിട്ടുണച്ച്.  അതച്ച്  ധനകേമാരത  വകുപ്പെനിപന്റെ  പരനിഗണനയനിലമാണച്ച്.   സയഗസ്പീത
നമാടകേ അക്കമാദമനി മുഖമാന്തരയ നടപ്പെനിലമാക്കനിവരുന്ന ഇന്ഷതറന്സച്ച് പദതനിയനില 196
വമാദതകേലമാകേമാരനമാര് ഉള്പപ്പെടനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനില കൂടുതലകപപര ഉള്പപ്പെടുത്തുന്നതുയ മുന്
സര്ക്കമാരനിപന്റെ  കേമാലതച്ച്  നനിര്തലമാക്കനിയനിട്ടുള്ള  ചനികേനിത്സമാ  ധനസഹമായ  പദതനി
പുനനഃസമാപനിക്കുന്നതച്ച്  സയബനനിച്ചുയ  സയഗസ്പീത  നമാടകേ  അക്കമാദമനി  വഴനിയള്ള
ഇന്ഷതറന്സച്ച്  പദതനിയനില  മുഴുവന്  വമാദതകേലമാകേമാരനമാപര  ഉള്പപ്പെടുത്തുന്നതച്ച്
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സയബനനിച്ചുയ  അക്കമാദമനിയപട  പുതനിയ  കേമ്മനിറനി  നനിലവനില  വന്നതനിനുകശഷയ
ഗദൗരവമമായനി  പരനികശമാധനിക്കണപമന്നച്ച്  പറഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്.  അക്കമാരതയ  പരനികശമാധനിചച്ച്
ഗവണ്പമന്റെനിനച്ച്  നലകുന്ന മുറയച്ച്   ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ  ഭമാഗത്തുനനിന്നുയ  അനുകൂലമമായ
തസ്പീരുമമാനമുണമാകുയ.  ഇതുകൂടമാപത  പുരമാവസ്തു  വകുപ്പെനിപന്റെ  ആഭനിമുഖതതനില  എലമാ
ജനിലകേളനിലുയ  ജനിലമാതല  പുരമാവസ്തു  പപതൃകേ  മസ്യൂസനിയയ  ആരയഭനിക്കുന്ന  പദതനി
നടപ്പെമാക്കനിവരനികേയമാണച്ച്.  അതുപ്രകേമാരയ ഓകരമാ ജനിലയനിപല മസ്യൂസനിയതനിലുയ അതമാതച്ച്
ജനിലകേളനിപല സവനികശഷത ദൃശതമമാക്കുന്നതനിനുള്ള സജസ്പീകേരണങ്ങള് നടപ്പെനിലമാക്കുയ.
അതനിപന്റെ ഭമാഗമമായനി പമാലക്കമാടച്ച്  ജനിലമാതല പുരമാവസ്തു മസ്യൂസനിയതനില വമാദതകേലയച്ച്
പ്രമാമുഖതയ  നലകേനി വമാദതകേലമാ  ഉപകേരണങ്ങള് പ്രദര്ശനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുയ വമാദതകേലമാ
പ്രകേടനങ്ങള് നടത്തുന്നതനിനുമുള്ള കവദനി ഒരുക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള്  പുരമാവസ്തു
വകുപ്പെച്ച് ഇതനിനകേയ സതസ്പീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  കൂടമാപത കകേരള കഫമാകേച്ച് കലമാര് അക്കമാദമനിക്കച്ച്
വമാദതകേലകേളുപടയയ കകത്രകേലകേളുപടയയ ഒരു പഠനകകേന്ദ്രയ പമാലക്കമാടച്ച് നനിലവനിലുണച്ച്. തൃശ്ശൂര്
ആസമാനമമാക്കനി  വമാദതകേലമാ  പഠന  ഗകവഷണ  കകേന്ദ്രവയ  വമാദതകേലമാ  മസ്യൂസനിയവയ
ആരയഭനിക്കുന്നതച്ച്  സയബനനിചച്ച്  പപ്രമാകപ്പെമാസലുകേപളമാന്നുയ  നനിലവനില  സര്ക്കമാരനിപന്റെ
പരനിഗണനയനില  വന്നനിടനില.  അതരതനിലുള്ള  ശനിപമാര്ശകേള്,  വതക്തമമായ  പ്ലൈമാന്,
എസനികമറച്ച് സഹനിതയ കകേരള സയഗസ്പീത നമാടകേ അക്കമാദമനിയനില ലഭനിക്കുകേയമാപണങ്കനില അതച്ച്
പരനികശമാധനിചച്ച് ആവശതമമായ നടപടനി സതസ്പീകേരനിക്കുന്നതമായനിരനിക്കുയ.

(8)  റവനസ്യൂ ഡനിവനിഷണല ആഫസ്പീസച്ച്

ശസ്പീമതനി പനി  .    അയനിഷമാ കപമാറനി:  സര്, പകേമാടമാരക്കര ആസമാനമമാക്കനി  റവനസ്യൂ
ഡനിവനിഷണല  ആഫസ്പീസച്ച്  ആരയഭനിക്കണപമന്നതമാണച്ച്  എപന്റെ  സബ്മനിഷന്.  വളപര
വനിസ്തൃതനിയള്ള  പകേമാലയ  ജനിലയപട  പടനിഞ്ഞമാപറ  അറത്തുള്ള  കേളക്ടകററച്ച്  കകേമാമദൗണനിലമാണച്ച്
റവനസ്യൂ  ഡനിവനിഷണല  ആഫസ്പീസച്ച്  സനിതനിപചയന്നതച്ച്.  ജനിലയപട  കേനിഴകക്കയറതച്ച്
ഉള്പപ്പെപടയള്ള  ആളുകേള്ക്കച്ച്  അവനിപടപയത്തുന്നതനിനച്ച്  വളപരയധനികേയ  ബുദനിമുടച്ച്
അനുഭവപപ്പെടുകേയമാണച്ച്.  ഈ ജനിലയനില ഒരു റവനസ്യൂ ഡനിവനിഷണല ഓഫസ്പീസച്ച്  കൂടനി
അനുവദനിചമാല തസ്പീര്ചയമായയ ഈ പ്രശ്നയ പരനിഹരനിക്കമാന് കേഴനിയയ.  ജനിലയപട മദത
ഭമാഗതച്ച്  തമാലൂക്കച്ച്  ആസമാനമമായനിട്ടുള്ളതുയ  ജനിലമാ  റൂറല  ഓഫസ്പീസയ  ജനിലമാ
കകേമാടതനിയമുള്പപ്പെപട  പ്രവര്തനിക്കുന്ന പകേമാടമാരക്കര ആസമാനമമാക്കനി റവനസ്യൂ  ഡനിവനിഷണല
ഓഫസ്പീസച്ച് ആരയഭനിക്കുകേയമാപണങ്കനില ഒകടപറ പ്രകയമാജനമുണമാകുപമന്ന കേമാരതതനില
യമാപതമാരു  സയശയവമനില.  അക്കമാരതതനില  അനുകൂല  തസ്പീരുമമാനമുണമാകേണപമന്നമാണച്ച്
എനനിക്കച്ച് അഭതര്ത്ഥനിക്കമാനുള്ളതച്ച്.

റവനസ്യൂവയ  ഭവനനനിര്മ്മമാണവയ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്):  സര്,
സയസമാനതച്ച്  7 ജനിലകേളനില മമാത്രമമാണച്ച് രണച്ച് റവനസ്യൂ ഡനിവനിഷണല ഓഫസ്പീസകേള്
നനിലവനിലുള്ളതച്ച്.  6  തമാലൂക്കുകേളുയ  105  വനികലജുകേളുയ  ഉള്പപ്പെട  2491.79  ചതുരശ
കേനികലമാമസ്പീറര് വനിസസ്പീര്ണവയ  2001-പല പസന്സസച്ച് പ്രകേമാരയ  33  ലകതനിലപ്പെരയ
ജനസയഖതയമുള്ള തമാരതകമതന  വലനിയ  ജനിലയമായ പകേമാലയ  ജനിലയനില  നനിലവനില
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ഒരു റവനസ്യൂ ഡനിവനിഷണല ഓഫസ്പീസച്ച് മമാത്രമമാണുള്ളതച്ച്.  ആയതനിനമാല ഭരണപരമമായ
സദൗകേരതയ  മുന്നനിര്തനി  പകേമാലയ  ജനിലയനില  ഒരു  റവനസ്യൂ  ഡനിവനിഷന്കൂടനി
രൂപസ്പീകേരനികക്കണതച്ച്  ആവശതമമാപണന്നമാണച്ച്  വനിലയനിരുതപപ്പെടനിട്ടുള്ളതച്ച്.  പതനമാപുരയ,
പകേമാടമാരക്കര,  പുനലൂര്  തമാലൂക്കുകേപള ഉള്പപ്പെടുതനി ഭരണസദൗകേരതയ കേണക്കനിപലടുതച്ച് ഒരു
പുതനിയ റവനസ്യൂ ഡനിവനിഷന് കൂടനി രൂപസ്പീകേരനിക്കമാനുള്ള നനിര്കദശവയ ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ
മുമനിലുണച്ച്.  ഒറ  റവനസ്യൂ  ഡനിവനിഷന്  മമാത്രയ  നനിലവനിലുള്ള  മറച്ച്  ജനിലകേളനിലുയ  ഭരണ
സദൗകേരതമാര്ത്ഥയ പുതനിയ റവനസ്യൂ  ഡനിവനിഷനുകേള് രൂപസ്പീകേരനിക്കണപമന്ന നനിര്കദശയ
ഗവണ്പമന്റെച്ച് പരനികശമാധനിച്ചു വരനികേയമാണച്ച്.  എന്നമാല പുതനിയതമായനി രൂപസ്പീകേരനികക്കണ
റവനസ്യൂ ഡനിവനിഷനുകേളുപട ആസമാനയ സയബനനിച തസ്പീരുമമാനങ്ങപളമാന്നുയ ഇതുവപര
പകേപക്കമാണനിടനില. ജനിലകേളുപട ഭൂമനിശമാസപരമമായ കേനിടപ്പുയ ജനസയഖതയയ കേണക്കനിപലടുത്തുയ
ഭരണ സദൗകേരതയ മുന്നനിര്തനിയമമായനിരനിക്കുയ ആസമാനയ സയബനനിച തസ്പീരുമമാനയ
പകേപക്കമാളന്നതച്ച്.

(9) ബനിവകറജസച്ച് ഔട ച്ച്  പലറച്ച്

ശസ്പീ  .    വനി  .    പനി  .    സജസ്പീന്ദ്രന്: സര്,  കുന്നത്തുനമാടച്ച്  നനികയമാജകേമണലതനിപല
കകേമാലകഞ്ചരനിയനില ദൂരപരനിധനി  ലയഘനിച്ചുപകേമാണച്ച്  സമാപനിച  ബനിവകറജസച്ച്  കഷമാപ്പെച്ച്
മമാറനി  സമാപനിക്കണപമന്നതമാണച്ച്  എപന്റെ  ആവശതയ.  ബഹുമമാനപപ്പെട  സപ്രസ്പീയ
കകേമാടതനിയപട ഉതരവനുസരനിചച്ച് നമാഷണല പഹകവയനില നനിന്നുയ ഒദൗടച്ച് പലറ്റുകേള്
മമാറനി  സമാപനിക്കണപമന്ന  നനിര്കദശപതത്തുടര്ന്നച്ച്  പകേമാചനി-മധുര   എന്.എചച്ച്.-ല
നനിന്നുയ  മമാറനി  സമാപനിച  ബനിവകറജസച്ച്  ഔടച്ച് പലറച്ച്  സ്കൂള്,  പമഡനിക്കല  കകേമാകളജച്ച്,
കകേമാടതനി,  കലഡസ്പീസച്ച്  കഹമാസല,  കുരനിശുപള്ളനി,  അങ്കണവമാടനി  തുടങ്ങനിയവയപട
മദതതനിലുയ  ഏറവയ  തനിരക്കുള്ള  ജനവമാസ  കകേന്ദ്രതനിലുമമാണച്ച് പ്രവര്തനിച്ചു
പകേമാണനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  പസന്റെച്ച്കപമാള്സച്ച് സ്കൂളനിലനനിന്നുയ  100 മസ്പീററനില  കുറവയ  പമഡനിക്കല
കകേമാകളജനില നനിന്നുയ  200  മസ്പീററുയ  കകേമാലകഞ്ചരനി കകേമാടതനിയനിലനനിന്നുയ  100  മസ്പീററുയ
കലഡസ്പീസച്ച്  കഹമാസലനിലനനിന്നുയ  100  മസ്പീററുയ  കുരനിശുപള്ളനിയനിലനനിന്നുയ  40  മസ്പീററുയ
അങ്കണവമാടനിയനില  നനിന്നുയ  50  മസ്പീററുയ  നമാഷണല  പഹകവയനിലനനിന്നുയ  400
മസ്പീററനിലുയ തമാപഴയമാണച്ച് ഇദൗ ഒദൗടച്ച് പലറനികലയ്ക്കുള്ള യഥമാര്ത്ഥ ദൂരയ. ഇകപ്പെമാള് ഔടച്ച് പലറച്ച്
സമാപനിക്കുന്നതനിനമായനി തമാലക്കമാലനികേമമായനി  കഹമാകളമാബനികച്ച് പകേമാണച്ച് മതനില പകേടനി
കൃത്രനിമമമായനി  അളവച്ച്  കേമാണനിചനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  ഈ  മതനിലനിലതപന്ന  ഇകപ്പെമാള്
ആളുകേള്ക്കച്ച് സമാധനയ വമാങ്ങുന്നതനിനമായനി ഒരു കേനിളനിവമാതനിലുയ തുറന്നുവചനിട്ടുണച്ച്. ഈ
കേനിളനിവമാതനിലലമാപത മപറമാരു പപമാതുവഴനിയയ ഈ കഷമാപ്പെനികലയനില. കൃത്രനിമമമായണമാക്കനിയ വഴനി
സതകേമാരത ഭൂമനിയനിലൂപടയള്ളതമാണച്ച്.  സ്കൂള് കുടനികേളുയ നമാട്ടുകേമാരുയ ഈ സമാപനതനിപനതനിപര
സമരയ  നടത്തുകേയമാണച്ച്.  സകേല  മമാനദണങ്ങളുയ  ലയഘനിചച്ച്  കകേമാലകഞ്ചരനിയനില
സമാപനിച  ബനിവകറജസച്ച്  കഷമാപ്പെച്ച്  ജനവമാസകകേന്ദ്രമലമാത മപറമാരു  സലകതയച്ച്
മമാറനി സമാപനിക്കണപമന്നച്ച് ആവശതപപ്പെടുകേയമാണച്ച്.
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പതമാഴനിലുയ  എപപകസയ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    റനി  .    പനി  .    രമാമകൃഷ്ണന്):  സര്,
ബഹുമമാനപപ്പെട  സപ്രസ്പീയകകേമാടതനിയപട  15-12-2016-പല  സനി.എ.  12164-12166/
2016  നമര് ഉതരവപ്രകേമാരയ  കദശസ്പീയ സയസമാന പമാതകയമാരങ്ങളനിലനനിന്നുച്ച് 500
മസ്പീറര്  ദൂരപരനിധനിക്കുള്ളനില  സനിതനിപചയന്ന  വനികദശമദത  വനിലപ്പെനശമാലകേള്
31-3-2017-നുമുമമായനി ദൂരപരനിധനി പമാലനിക്കുന്ന പകേടനിടങ്ങളനികലയച്ച് മമാറനി സമാപനികക്കണതുണച്ച്.
ഇതനിപന്റെ അടനിസമാനതനിലമാണച്ച്  കകേമാലകഞ്ചരനിയനില പകേമാചനി-ധനുഷച്ച് കകേമാടനി കദശസ്പീയ
പമാതകയമാരതച്ച്  സനിതനിപചയനിരുന്ന   FL1-7039  നമര് ബനിവകറജസച്ച്  ഒദൗടച്ച് പലറച്ച്
കദശസ്പീയപമാതയനിലനനിന്നുയ  520  മസ്പീറര്  മമാറനി  പഎക്കരനമാടച്ച്  പഞ്ചമായതനിപല  8/110
എഫച്ച്.ജനി.എചച്ച്.പഎ.  നമര് പകേടനിടതനില പ്രവര്തനയ തുടങ്ങനിയതച്ച്.  ഇദൗ പകേടനിടയ
വമാണനിജത  കമഖലയനിലപപ്പെടുന്നതമാപണന്ന  റനികപ്പെമാര്ടമാണച്ച്  ലഭനിചതച്ച്.  എപപകസച്ച്
വകുപ്പെനിപന്റെ പപലസന്കസമാടുകൂടനിയമാണച്ച്  ഇകപ്പെമാള് ഒദൗടച്ച് പലറച്ച്  പ്രവര്തനിച്ചുവരുന്നതച്ച്.
ബനിവകറജസച്ച് ഒദൗടച്ച് പലറച്ച് ഇവനിപട പ്രവര്തനമമാരയഭനിചതച്ച് സയബനനിചച്ച് ശസ്പീ.  വനി.  പനി.
സജസ്പീന്ദ്രന്  എയ.എല.എ.-യപട  ഒരു  പരമാതനി  28-2-2017-നച്ച്  ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  ആയതനിപന്റെ
അടനിസമാനതനില  പരനികശമാധനിചച്ച്  ബനിവകറജസച്ച്  ഒദൗടച്ച് പലറച്ച്  നനിയമ  വനികധയമമായനി
പ്രവര്തനിക്കുന്നതനിനച്ച്  കമലനടപടനികേള് സതസ്പീകേരനിക്കുന്നതമാണച്ച്.

(10)  തസ്പീയ കസമായഗച്ച് ആലമാപനയ

ശസ്പീ  .   എ  .   എയ  .   ആരനിഫച്ച്: സര്, വനിദതമാലയങ്ങളനില നമാഷണല സര്വ്വസ്പീസച്ച് സസ്പീയ
പ്രവര്തനമമാരയഭനിചനിടച്ച്  ഏതമാണച്ച്  കേമാലനൂറമാണനികലപറയമായനി.  വനിദതമാര്ത്ഥനികേളനില
സമാമൂഹനികേ പ്രതനിബദത വളര്ത്തുന്നതനിനുയ  വതക്തനിതത വനികേമാസതനിനുയ വലനിപയമാരു
പങ്കമാണച്ച്  നമാഷണല  സര്വ്വസ്പീസച്ച്  സസ്പീയ  നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതച്ച്.  നമാഷണല  സര്വ്വസ്പീസച്ച്
സസ്പീമനിപന്റെ  കേതമാമ്പുകേപളലമായ  തപന്ന  കുടനികേളുപട  വതക്തനിതത  വനികേമാസയ  വര്ദനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനച്ച്
വളപര  നല  നനിലയനില  സഹമായകേമമായനിട്ടുള്ളതമാണച്ച്.  ഇവനിപടയനിരനിക്കുന്ന  പുതനിയ
തലമുറയനിലപപ്പെട  അധനികേയകപരുയ  എന്.എസച്ച്.എസച്ച്.  കവമാളണനിയര്മമാരമായനിട്ടുള്ളവരമാണച്ച്.
അതുകപമാപല  തപന്ന  നമാഷണല  സര്വ്വസ്പീസച്ച്  സസ്പീമനിപന്റെ  വനിവനിധ  പരനിപമാടനികേളനില
അതനിഥനികേളമായനി ഇവനിപടയനിരനിക്കുന്ന മനിക്കവരുയ പപങ്കടുതനിട്ടുണമാകുയ.  എന്.എസച്ച്.എസച്ച്.-പന്റെ
എലമാ കപ്രമാഗമാമനിനുയ പമാടുന്ന ഒരു പമാട്ടുണച്ച്.  അതച്ച് മനിക്കവമാറുയ എലമാവര്ക്കുമറനിയമായ,
ആ പമാടച്ച് എനനിക്കച്ച് പമാടമാനുള്ള കേഴനിപവമാന്നുമനില. എപന്റെ സതരവയ ശരനിയല.

"മനസ്സു നന്നമാകേപട, മതകമപതങ്കനിലുമമാകേപട, മമാനവ
ഹൃതനിന് ചനിലയനിലമാപകേ നമാമ്പുകേള് വനിടരപട,
സദൗഹൃദസനിദനികേള് പൂതമാല സദൗവര്ണമാഭ പരന്നമാല
സരഭനില ജസ്പീവനിത മമാധുരനി വനിശതയ സമസമരുളുകേയകലമാ
മനസ്സു നന്നമാകേപട.....
സതതയ ലകതമതമാകേപട, ധര്മ്മയ കപറനിയതമാകേപട,
പഹന്ദവ-പക്രസവ-ഇസമാമനികേളുപട പകേകേളനിണങ്ങസ്പീടപട
മനസ്സു നന്നമാകേപട" 
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എന്നുള്ള പമാടമാണച്ച്.  ആ പമാടച്ച്  എഴുതനിയതമാരമാപണന്നച്ച്  ഇകപ്പെമാഴുയ  വതക്തമല.
ആ പമാടനിപന്റെ സയഗസ്പീതയ നലകേനിയതച്ച് 1989-ല മഹമാത്മമാഗമാനനി യണനികവഴനിറനിയനിപല
ഒരു  കനമാണ്-ടസ്പീചനിയഗച്ച്  സമാഫമായ  മമാകവലനിക്കരക്കമാരന്  കഗമാപനിനമാഥമാപണന്നമാണച്ച്
കരഖയനില കേമാണുന്നതച്ച്. ആ പമാടനിപല വരനികേള് നമ്മുപട വനിദതമാര്ത്ഥനികേള് പമാടനിയമാല
അവര്ക്കനിടയനില  മറ്റു  മതങ്ങകളമാടച്ച്  വനികദതഷയ  ഉണമാകേമാതനിരനിക്കമാനുയ  പരസരയ
കസ്നേഹനിക്കമാനുയ സതതവയ ധര്മ്മവപമലമായ  അവരുപട ജസ്പീവനിതചരതയമായനി മമാറമാനുള്ള
കപ്രരണയമാകുന്ന  വരനികേളമാണച്ച്  അതനിലുള്ളതച്ച്.  കേതമാമസകേളനിപലലമായ  വനിദതമാര്ത്ഥനികേളനില
വര്ഗ്ഗസ്പീയ  വനികദതഷയ  പടര്തമാനുള്ള  കബമാധപൂര്വ്വമമായ  ശമമമാണച്ച്  ഇന്നച്ച്  നടന്നു
വരുന്നതച്ച്. അതച്ച് നനിസമാരമമായനി കേമാണരുതച്ച്. കേഴനിഞ്ഞ തലമുറ, സമാമൂഹത നകവമാത്ഥമാന
പ്രസമാനങ്ങളുയ  നകവമാത്ഥമാന  നമായകേനമാരുയ  പന്തനികഭമാജനതനിലൂപട  വനിധവമാ  വനിവമാഹയ,
മനിശവനിവമാഹയ  തുടങ്ങനിയ  പുകരമാഗമനപരമമായ  ആശയങ്ങള് രൂപപപ്പെടുതനി  'മതസദൗഹമാര്ദ
കകേരളയ  മകതതര  കകേരളയ'  എന്ന  നനിലയനികലയച്ച്  നമായ  വളരുകേയയ  രമാജതതനിപന്റെ
മുന്നനില  തലപയടുകപ്പെമാടുകൂടനി  നനിലക്കമാന്  കകേരളപത  പ്രമാപമമാക്കനിയതുമമാണച്ച്.
പലകപ്പെമാഴുയ  നമാമനിതച്ച്  മറന്നുകപമാകുന്നുണച്ച്.  ഇദൗ  മമാനസനികേമാവസയനിലനനിന്നച്ച്  തസ്പീ
തുപ്പുന്ന  വര്ഗ്ഗസ്പീയ  വനികദതഷയ  കുടനികേളനില  വളര്തനിപയടുക്കുന്നതനിനമാണച്ച്  വര്ഗ്ഗസ്പീയ
വനിദതമാര്ത്ഥനി സയഘടനകേള് പലതുയ ശമനിക്കുന്നതച്ച്. ഇദൗ പമാടനില മതനനികഷധമമായനിപടമാന്നുമനില.
അതുപകേമാണച്ച്  മനസച്ച്  നന്നമാകേമാനുയ  സദൗഹൃദസനിദനികേള്  പൂക്കമാനുയ  പഹന്ദവ-
പക്രസവ-ഇസമാമനികേളുപട  പകേകേള്  ഇണങ്ങസ്പീടമാനുമുള്ള  സകന്ദശയ  നലകുന്ന  ഒരു
പമാടമാണച്ച്.  ഇതച്ച്  കകേരളതനിപല ഓകരമാ  വനിദതമാലയങ്ങളനിലുയ  പചമാലനിവരുന്ന അവര്ക്കനിഷ്ടമുള്ള
പ്രമാര്ത്ഥനമാഗസ്പീതതനിനച്ച്  പകേരമമായനി  പചമാലണപമന്നല  ഞമാന്  പറയന്നതച്ച്,  അവപയലമായ
പചമാലനിയതനിനുകശഷകമമാ  കമാസച്ച്  അവസമാനനിക്കുന്ന  സന്ദര്ഭതനികലമാ  അപലങ്കനില
ആഴ്ചയനിപലമാരനിക്കല  അസയബനിയനികലമാ  മമാസതനിപലമാരനിക്കകലമാ  എങ്കനിലുയ  പപമാതു
വനിദതമാലയങ്ങളനില  ആലപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  എലമാ  സ്കൂള്-കകേമാകളജുകേളനിലുയ  യണനികവഴനിറനികേളനിലുയ
നനിര്കദശയ നലകുന്ന കേമാരതയ പരനിഗണനിക്കണപമന്നമാണച്ച് അകപകനിക്കമാനുള്ളതച്ച്.  ഇതച്ച് എലമാ
ദനിവസവയ  പചമാല്ലുന്നതമാണച്ച്  ഏറവയ  നലതച്ച്.  എന്നമാല  എലമാ  വനിദതമാലയങ്ങളനിലുയ
കുറഞ്ഞതച്ച് മമാസതനിപലമാരു തവണപയങ്കനിലുയ പചമാലമാനുള്ള ഒരു നനിര്കദശപമങ്കനിലുയ
ഉണമാകേണയ.  ഇപതമാരു  പപമാതുവനികേമാരമമാണച്ച്;  അപ്പുറത്തുമനിപ്പുറത്തുമനിരനിക്കുന്ന  എലമാവരുയ
അതനികനമാടച്ച് കയമാജനിക്കുന്നതമാണച്ച്;  ഇദൗ ആവശതയ പരനിഗണനിക്കണയ. 

വനിദതമാഭതമാസ  വകുപ്പുമനനി  (  പപ്രമാഫ  .    സനി  .    രവസ്പീന്ദ്രനമാഥച്ച്  ): സര്,  'മനസച്ച്  നന്നമാകേപട'
എന്നുതുടങ്ങുന്ന  ഗമാനയ  നകവമാത്ഥമാന  കകേരള  സൃഷ്ടനിക്കുകവണനി  യതനിക്കുന്ന
സമാഹനിതതപ്രവര്തകേരുയ  കേലമാകേമാരനമാരുയ  നമാടനില  പമാടനി  പ്രചരനിപ്പെനിച  ഒന്നമാണച്ച്.
ഇദൗ  പമാടനിപന്റെ  സദുകദശപരമമായ  സകന്ദശയ  മനസനിലമാക്കനി  നമാഷണല  സര്വ്വസ്പീസച്ച്
സസ്പീമനിപന്റെ എലമാ കൂടമായ്മകേളനിലുയ പ്രസന്നുത ഗമാനയ കേഴനിഞ്ഞ കേമാല നൂറമാകണമാളമമായനി
തസ്പീയ  കസമായഗമായനി  പമാടനിവരുന്നു.  ഇതച്ച്  പപമാതുവനിദതമാലയങ്ങളനിപല  പപമാതുപരനിപമാടനികേളനില
ആലപനിക്കമാവന്നതമാണച്ച്.
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ലനിസച്ച്   1   ചടയ   47(2)   പ്രകേമാരമുള്ള കേടലമാസകേള്

I. മുഖതമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറമായനി  വനിജയന്):  സര്,  ഞമാന്  തമാപഴപ്പെറയന്ന
കേടലമാസകേള് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നു:

പതനിമൂന്നമായ  കകേരളനനിയമസഭയപട  രണമായ  സകമ്മളനതനിപല  4462,  പനണമായ
സകമ്മളനതനിപല  4224,  പതനിമൂന്നമായ  സകമ്മളനതനിപല  10,  പതനിനമാലമായ
സകമ്മളനതനിപല  5494,  പതനിനഞ്ചമായ  സകമ്മളനതനിപല  3600,  പതനിനമാറമായ
സകമ്മളനതനിപല  123,  199,  1732,  3203,  പതനിനമാലമായ  കകേരള  നനിയമസഭയപട
ഒന്നമായ സകമ്മളനതനിപല 57, 1355, 1635, രണമായ സകമ്മളനതനിപല 39, 85, 86,
91, 126, 143, 148, 1288, 1317, 1646, 1871, 2630, 2642, 2694, 2731, 4199,
4214,  5244, 5285,  6310,  6312,  6387,  6422,  6481  എന്നസ്പീ നമരുകേളനിലുള്ള
നകത്രചനിഹ്നമനിടമാത  കചമാദതങ്ങളുപട  മറുപടനിയയ  അവയച്ച്  യഥമാസമയയ  മറുപടനി
നലകേമാന് സമാധനിക്കമാതനിരുന്നതനിനുള്ള  കേമാരണയ കേമാണനിക്കല കസറച്ച്പമന്റുകേളുയ.

2. പടനികേജമാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നമാക്കസമുദമായകകമവയ നനിയമവയ സമായസമാരനികേവയ
പമാര്ലപമന്റെറനികേമാരതവയ  വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീ  .    എ  .    പകേ  .    ബമാലന്  ):  സര്,  ഞമാന്
തമാപഴപ്പെറയന്ന കേടലമാസകേള് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നു:

പതനിമൂന്നമായ  കകേരള  നനിയമസഭയപട  ഒന്പതമായ  സകമ്മളനതനിപല  2550,
പതനിപനമാന്നമായ സകമ്മളനതനിപല  915,  പനണമായ സകമ്മളനതനിപല  2848,  പതനിനമാലമായ
കകേരള നനിയമസഭയപട ഒന്നമായ സകമ്മളനതനിപല 1827,  രണമായ സകമ്മളനതനിപല
1837, 3278,  3315  എന്നസ്പീ നമരുകേളനിലുള്ള നകത്രചനിഹ്നമനിടമാത കചമാദതങ്ങളുപട
മറുപടനിയയ  അവയച്ച്  യഥമാസമയയ  മറുപടനി  നലകേമാന്  സമാധനിക്കമാതനിരുന്നതനിനുള്ള
കേമാരണയ കേമാണനിക്കല കസറച്ച്പമന്റുകേളുയ.

3. റവനസ്യൂവയ ഭവനനനിര്മ്മമാണവയ വകുപ്പുമനനി (  ശസ്പീ  .   ഇ  .   ചന്ദ്രകശഖരന്  ): സര്,
ഞമാന് തമാപഴപ്പെറയന്ന കേടലമാസകേള് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നു:

പതനിമൂന്നമായ  കകേരളനനിയമസഭയപട  പതനിമൂന്നമായ  സകമ്മളനതനിപല  2802,
പതനിനമാറമായ സകമ്മളനതനിപല  2687, 2703,  പതനിനമാലമായ കകേരള നനിയമസഭയപട
ഒന്നമായ സകമ്മളനതനിപല 904, 945, 2232, രണമായ സകമ്മളനതനിപല 901, 902,
911,  2252,  2308,  3754,  3763,  3780,  4948  എന്നസ്പീ  നമരുകേളനിലുള്ള
നകത്രചനിഹ്നമനിടമാത  കചമാദതങ്ങളുപട  മറുപടനിയയ  അവയച്ച്  യഥമാസമയയ  മറുപടനി
നലകേമാന് സമാധനിക്കമാതനിരുന്നതനിനുള്ള  കേമാരണയ കേമാണനിക്കല കസറച്ച്പമന്റുകേളുയ.
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4. തകദശസതയയഭരണവയ  നസ്യൂനപകകകമവയ  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തസ്പീര്ത്ഥമാടനവയ
വകുപ്പുമനനി  (  കഡമാ  .    പകേ  .    ടനി  .    ജലസ്പീല  ):  സര്,  ഞമാന് തമാപഴപ്പെറയന്ന കേടലമാസകേള്
കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നു:

പതനിമൂന്നമായ  കകേരള  നനിയമസഭയപട  ഏഴമായ  സകമ്മളനതനിപല  3281,  പതനിമൂന്നമായ
സകമ്മളനതനിപല  3011,  പതനിനമാലമായ  കകേരള  നനിയമസഭയപട  ഒന്നമായ  സകമ്മളനതനിപല
1118, 1124, 2374,  രണമായ സകമ്മളനതനിപല 1045, 2470, 3966, 3980, 4314,
6148,  6152  എന്നസ്പീ  നമരുകേളനിലുള്ള  നകത്രചനിഹ്നമനിടമാത  കചമാദതങ്ങളുപട
മറുപടനിയയ  അവയച്ച്  യഥമാസമയയ  മറുപടനി  നലകേമാന്  സമാധനിക്കമാതനിരുന്നതനിനുള്ള
കേമാരണയ കേമാണനിക്കല കസറച്ച്പമന്റുകേളുയ.

5.  വതവസമായവയ കസമാര്ട്സയ യവജനകേമാരതവയ വകുപ്പുമനനി (  ശസ്പീ  .   എ  .   സനി  .
പമമായസ്പീന്  ): സര്, ഞമാന് തമാപഴപ്പെറയന്ന കേടലമാസ്സുകേള് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നു:

പതനിനമാലമായ കകേരള നനിയമസഭയപട രണമായ സകമ്മളനതനിപല 1634, 3097,
6436  എന്നസ്പീ  നമരുകേളനിലുള്ള  നകത്രചനിഹ്നമനിടമാത  കചമാദതങ്ങളുപട  മറുപടനിയയ
അവയച്ച്  യഥമാസമയയ  മറുപടനി  നലകേമാന്  സമാധനിക്കമാതനിരുന്നതനിനുള്ള   കേമാരണയ
കേമാണനിക്കല കസറച്ച്പമന്റുകേളുയ.

6.  വനവയ മൃഗസയരകണവയ മൃഗശമാലകേളുയ വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീ  .    പകേ  .    രമാജു  ):
സര്, ഞമാന് തമാപഴപ്പെറയന്ന കേടലമാസകേള് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നു:

പതനിനമാലമായ  കകേരള  നനിയമസഭയപട  രണമായ  സകമ്മളനതനിപല  4615
നമരനിലുള്ള നകത്രചനിഹ്നമനിടമാത കചമാദതതനിപന്റെ മറുപടനിയയ അതനിനച്ച് യഥമാസമയയ
മറുപടനി നലകേമാന് സമാധനിക്കമാതനിരുന്നതനിനുള്ള  കേമാരണയ കേമാണനിക്കല കസറച്ച്പമന്റുയ.

7. പതമാഴനിലുയ  എപകസയ  വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീ  .    റനി  .    പനി  .    രമാമകൃഷ്ണന്  ): സര്,
ഞമാന് തമാപഴപ്പെറയന്ന കേടലമാസകേള് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നു:

പതനിമൂന്നമായ  കകേരള  നനിയമസഭയപട  പതനിനമാലമായ  സകമ്മളനതനിപല  942,
4417,  പതനിനമാറമായ  സകമ്മളനതനിപല  939,  1870  എന്നസ്പീ  നമരുകേളനിലുള്ള
നകത്രചനിഹ്നമനിടമാത  കചമാദതങ്ങളുപട  മറുപടനിയയ  അവയച്ച്  യഥമാസമയയ  മറുപടനി
നലകേമാന് സമാധനിക്കമാതനിരുന്നതനിനുള്ള  കേമാരണയ കേമാണനിക്കല കസറച്ച്പമന്റുകേളുയ.

8. വനിദതമാഭതമാസ  വകുപ്പുമനനി  (  പപ്രമാഫ  .    സനി  .    രവസ്പീന്ദ്രനമാഥച്ച്  ): സര്,  ഞമാന്
തമാപഴപ്പെറയന്ന കേടലമാസകേള് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നു:

പതനിമൂന്നമായ  കകേരള  നനിയമസഭയപട  പനണമായ  സകമ്മളനതനിപല  4704,
പതനിനമാലമായ  സകമ്മളനതനിപല 1115,  പതനിനമാലമായ കകേരള നനിയമസഭയപട ഒന്നമായ
സകമ്മളനതനിപല  2163, 2193,  രണമായ സകമ്മളനതനിപല  2152,  2226, 3680,
4878,  5975  എന്നസ്പീ  നമരുകേളനിലുള്ള  നകത്രചനിഹ്നമനിടമാത  കചമാദതങ്ങളുപട
മറുപടനിയയ  അവയച്ച്  യഥമാസമയയ  മറുപടനി  നലകേമാന്  സമാധനിക്കമാതനിരുന്നതനിനുള്ള
കേമാരണയ കേമാണനിക്കല കസറച്ച്പമന്റുകേളുയ.
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9. ഗതമാഗത  വകുപ്പുമനനിക്കുകവണനി  തുറമുഖവയ  മസ്യൂസനിയവയ  പുരമാവസ്തു
സയരകണവയ  വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീ  .    രമാമചന്ദ്രന്  കേടന്നപ്പെള്ളനി  ): സര്,  ഞമാന്
തമാപഴപ്പെറയന്ന കേടലമാസകേള് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നു:

പതനിനമാലമായ കകേരള നനിയമസഭയപട  രണമായ സകമ്മളനതനിപല 2556, 4076
എന്നസ്പീ നമരുകേളനിലുള്ള നകത്രചനിഹ്നമനിടമാത കചമാദതങ്ങളുപട  മറുപടനിയയ  അവയച്ച്
യഥമാസമയയ മറുപടനി നലകേമാന് സമാധനിക്കമാതനിരുന്നതനിനുള്ള  കേമാരണയ കേമാണനിക്കല
കസറച്ച്പമന്റുകേളുയ.

10.ആകരമാഗതവയ സമാമൂഹതനസ്പീതനിയയ വകുപ്പുമനനി (  ശസ്പീമതനി പകേ  .   പകേ  .   പശലജ
ടസ്പീചര്  ): സര്, ഞമാന് തമാപഴപ്പെറയന്ന കേടലമാസകേള് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നു:

പതനിമൂന്നമായ  കകേരള  നനിയമസഭയപട  ഒന്പതമായ   സകമ്മളനതനിപല  3984,
പതനിനമാലമായ  കകേരള  നനിയമസഭയപട  ഒന്നമായ   സകമ്മളനതനിപല  1484,  രണമായ
സകമ്മളനതനിപല 1395, 1463, 2908, 4251, 4272, 4307, 4324, 5402, 6576
എന്നസ്പീ നമരുകേളനിലുള്ള നകത്രചനിഹ്നമനിടമാത കചമാദതങ്ങളുപട  മറുപടനിയയ  അവയച്ച്
യഥമാസമയയ മറുപടനി നലകേമാന് സമാധനിക്കമാതനിരുന്നതനിനുള്ള  കേമാരണയ കേമാണനിക്കല
കസറച്ച്പമന്റുകേളുയ.

11. കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീ  .    വനി  .    എസച്ച്  .    സനനില  കുമമാര്  ): സര്,  ഞമാന്
തമാപഴപ്പെറയന്ന കേടലമാസകേള് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നു:

പതനിമൂന്നമായ കകേരള നനിയമസഭയപട പതനിനഞ്ചമായ  സകമ്മളനതനിപല  1670,
പതനിനമാലമായ കകേരള നനിയമസഭയപട ഒന്നമായ  സകമ്മളനതനിപല 1037, 2315, രണമായ
സകമ്മളനതനിപല  2384,  2385,  6076,  6093  എന്നസ്പീ  നമരുകേളനിലുള്ള നകത്ര
ചനിഹ്നമനിടമാത കചമാദതങ്ങളുപട  മറുപടനിയയ  അവയച്ച്  യഥമാസമയയ മറുപടനി  നലകേമാന്
സമാധനിക്കമാതനിരുന്നതനിനുള്ള  കേമാരണയ കേമാണനിക്കല കസറച്ച്പമന്റുകേളുയ.

12.സഹകേരണവയ  വനികനമാദസഞ്ചമാരവയ  കദവസതവയ  വകുപ്പുമനനിക്കുകവണനി
പതമാഴനിലുയ  എപകസയ  വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീ  .    റനി  .    പനി  .    രമാമകൃഷ്ണന്  ): സര്,  ഞമാന്
തമാപഴപ്പെറയന്ന കേടലമാസകേള് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നു:

പതനിനമാലമായ കകേരള നനിയമസഭയപട ഒന്നമായ സകമ്മളനതനിപല  443,  രണമായ
സകമ്മളനതനിപല  4555  എന്നസ്പീ  നമരുകേളനിലുള്ള  നകത്രചനിഹ്നമനിടമാത  കചമാദതങ്ങളുപട
മറുപടനിയയ  അവയച്ച്  യഥമാസമയയ  മറുപടനി  നലകേമാന്  സമാധനിക്കമാതനിരുന്നതനിനുള്ള
കേമാരണയ കേമാണനിക്കല കസറച്ച്പമന്റുകേളുയ.

13. ധനകേമാരതവയ  കേയറുയ  വകുപ്പുമനനിക്കുകവണനി  തുറമുഖവയ  മസ്യൂസനിയവയ
പുരമാവസ്തു സയരകണവയ വകുപ്പുമനനി (  ശസ്പീ  .    രമാമചന്ദ്രന് കേടന്നപ്പെള്ളനി  ): സര്, ഞമാന്
തമാപഴപ്പെറയന്ന കേടലമാസകേള് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നു:
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പതനിമൂന്നമായ  കകേരള  നനിയമസഭയപട  പതനിനമാലമായ   സകമ്മളനതനിപല  485,
2103, പതനിനമാലമായ കകേരള നനിയമസഭയപട ഒന്നമായ  സകമ്മളനതനിപല 1595, രണമായ
സകമ്മളനതനിപല 285, 289, 336, 1553, 1607, 3001, 5461, 5495, 6623, 6637
എന്നസ്പീ നമരുകേളനിലുള്ള നകത്രചനിഹ്നമനിടമാത കചമാദതങ്ങളുപട  മറുപടനിയയ  അവയച്ച്
യഥമാസമയയ മറുപടനി നലകുവമാന് സമാധനിക്കമാതനിരുന്നതനിനുള്ള  കേമാരണയ കേമാണനിക്കല
കസറച്ച്പമന്റുകേളുയ.

VI  റനികപ്പെമാര്ടച്ച് സമര്പ്പെണയ

കേമാകരതമാപകദശകേ സമനിതനിയപട അഞ്ചമാമതച്ച് റനികപ്പെമാര്ടച്ച് 

മുഖതമനനി (ശസ്പീ  .   പനിണറമായനി വനിജയന്): സര്, കേമാകരതമാപകദശകേ സമനിതനിയപട
അഞ്ചമാമതച്ച് റനികപ്പെമാര്ടച്ച് ഞമാന് സമര്പ്പെനിക്കുന്നു.

മനി  .   പഡപസ്യൂടനി സസ്പീക്കര്: കേമാകരതമാപകദശകേ സമനിതനിയപട അഞ്ചമാമതച്ച്  റനികപ്പെമാര്ടച്ച്
സമര്പ്പെനിചനിരനിക്കുന്നു.

VII റനികപ്പെമാര്ടച്ച് പരനിഗണന

കേമാകരതമാപകദശകേ സമനിതനിയപട അഞ്ചമാമതച്ച്  റനികപ്പെമാര്ടച്ച് പരനിഗണന

മനി  .    പഡപസ്യൂടനി സസ്പീക്കര്: കേമാകരതമാപകദശകേ സമനിതനിയപട അഞ്ചമാമതച്ച് റനികപ്പെമാര്ടച്ച്
അയഗസ്പീകേരനിക്കണപമന്ന പ്രകമയയ ബഹുമമാനപപ്പെട മുഖതമനനിക്കച്ച് അവതരനിപ്പെനിക്കമാവന്നതമാണച്ച്.

മുഖതമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറമായനി  വനിജയന്):  സര്,  കേമാകരതമാപകദശകേ  സമനിതനിയപട
അഞ്ചമാമതച്ച് റനികപ്പെമാര്ടച്ച് അയഗസ്പീകേരനിക്കണപമന്ന പ്രകമയയ ഞമാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

റവനസ്യൂവയ  ഭവനനനിര്മ്മമാണവയ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്):  സര്,
ഞമാന് പ്രകമയപത പനിന്തമാങ്ങുന്നു.

മനി  .   പഡപസ്യൂടനി സസ്പീക്കര്:  കേമാകരതമാപകദശകേ സമനിതനിയപട അഞ്ചമാമതച്ച് റനികപ്പെമാര്ടച്ച്
സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

VIII  ചടയ 300 അനുസരനിച്ചുള്ള പ്രസമാവന

സയസമാനയ കനരനിടുന്ന രൂകമമായ വരള്ച

റവനസ്യൂവയ  ഭവനനനിര്മ്മമാണവയ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്  ):  സര്,
സമമാനതകേളനിലമാത വരള്ചമാ ഭസ്പീഷണനിയനിലമാണച്ച് കകേരളയ. കേഴനിഞ്ഞ ഒരു നൂറമാണനിനനിടയനിപല
ഏറവയ രൂകമമായ വരള്ചയമായനിരനിക്കുയ നമായ കനരനിടമാന് കപമാകുന്നപതന്നമാണച്ച് സൂചന.
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ഇക്കഴനിഞ്ഞ പതക്കച്ച് പടനിഞ്ഞമാറന് മണ്സൂണ് കേമാലതച്ച് കകേരളതനില ലഭനിച
മഴ 34 ശതമമാനയ കുറവമായനിരുന്നു.  പനിന്നസ്പീടച്ച് കകേന്ദ്ര കേമാലമാവസമാ നനിരസ്പീകണ കകേന്ദ്രയ
പ്രവചനിചതനുസരനിചച്ച്  വടക്കുകേനിഴക്കന്  മണ്സൂണ്,  സമാധമാരണ  കതമാതനില  ലഭനിക്കുപമന്നുയ
പ്രതനിസനനി ഒഴനിവമാകുപമന്നുമമായനിരുന്നു നമ്മുപട കേണക്കുകൂടല. എന്നമാല തുലമാവര്ഷ
മഴ പ്രതസ്പീകയച്ച് അനുസരനിചച്ച് ലഭനിചനില എന്നുമമാത്രമല മുന്കേമാലങ്ങളുമമായനി തമാരതമതയ
പചയകമമാള്  62 ശതമമാനയ  കുറവമമായനിരുന്നു.  ഇതച്ച്  കേണക്കുകൂടലുകേള്  പതറനിചച്ച്
രൂകമമായ  പ്രതനിസനനിയനികലയച്ച്  സയസമാനപത  എതനിച്ചു.  കവനല  മഴ  പ്രതസ്പീകനിച
രസ്പീതനിയനില ഇതുവപര ലഭനിചനിട്ടുമനില.

12.00 Noon  ]

ഇദൗ  സമാഹചരതയ  കനരനിടുന്നതനിനച്ച്  ക്രനിയമാത്മകേമമായ  നടപടനികേള്  കനരകത
തപന്ന  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  തുടങ്ങനിയനിട്ടുണച്ച്.  28-10-2016-നച്ച്  ബഹുമമാനപപ്പെട  മുഖതമനനിയപട
അദതകതയനില  കചര്ന്ന  സയസമാന  ദുരന്തനനിവമാരണ  അകതമാറനിറനിയപട  കയമാഗ
തസ്പീരുമമാന പ്രകേമാരയ  31-10-2016-നച്ച്  പുറപപ്പെടുവനിച ഉതരവച്ച്  വഴനി  സയസമാനപത
എലമാ ജനിലകേപളയയ വരള്ചമാ ബമാധനിതമമായനി പ്രഖതമാപനിച്ചു. മുന് കേരുതല നടപടനികേളുപട പ്രഥമ
ഘടയ എന്ന നനിലയനിലമാണച്ച് ഇദൗ പ്രഖതമാപനയ.  ജകലമാപകയമാഗയ  ക്രമപപ്പെടുത്തുന്നതനിനുയ ജല
സയരകണതനിനുയ വരള്ച കനരനിടുന്നതനിനുയ നടപടനികേള് സതസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനമായനി
26  ഇന  പ്രതനികരമാധ-പ്രതനികേരണ  പ്രവര്തനങ്ങള്  സയബനനിച  നനിര്കദശവയ
ഇതനിപന്റെ ഭമാഗമമായനി നലകുകേയണമായനി.  ആദതഘടപമന്ന നനിലയനില ഓകരമാ ജനിലയ്ക്കുയ
50 ലകയ രൂപ വസ്പീതയ കുടനിപവള്ള വനിതരണതനിനുയ  കൃഷനി നമാശയ കനരനിടുന്നതനിനച്ച്
14 ജനിലകേള്ക്കുമമായനി 13 കകേമാടനി രൂപയയ അനുവദനിച്ചു.

വരള്ച കനരനിടുന്നതനിനുള്ള കേര്മ്മ പരനിപമാടനികേള് ആവനിഷരനിക്കുന്നതനിനുയ ഏകകേമാപനിപ്പെനി
ക്കുന്നതനിനുയ  ഓകരമാ  ജനിലയനിലുയ  ഓകരമാ  മനനിമമാര്ക്കച്ച്  ചുമതല  നലകേനിയനിട്ടുണച്ച്.  എലമാ
ജനിലകേളനിലുയ  മനനിമമാരുപട  കനതൃതതതനില  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുപട  പങ്കമാളനിതകതമാപട
നവയബര്,  ഡനിസയബര് മമാസങ്ങളനിലമായനി  ആദതഘട കയമാഗങ്ങളുയ തുടര്ന്നച്ച്  അവകലമാകേനവയ
നടന്നു.  31-1-2017-നച്ച്  ബഹുമമാനപപ്പെട  മുഖതമനനി  തപന്ന  വസ്പീഡനികയമാ  കകേമാണ്ഫറന്സനിയഗച്ച്
വഴനി ജനിലകേളനിപല പ്രതനികേരണ പ്രവര്തനങ്ങള് വനിലയനിരുത്തുകേയണമായനി.

നവയബര്,  ഡനിസയബര്,  ജനുവരനി,  പഫബ്രുവരനി  മമാസങ്ങളനിലമായനി  5  തവണ
ചസ്പീഫച്ച്  പസക്രടറനിയയ  വസ്പീഡനികയമാ  കകേമാണ്ഫറന്സച്ച്  മുഖമാന്തരയ  ജനിലകേളനിപല
പ്രവര്തനങ്ങള്  അവകലമാകേനയ  പചയനിട്ടുണച്ച്.  പ്രശ്നതനിപന്റെ  ഗദൗരവയ  കേണക്കനിപലടുതച്ച്
ബഹുമമാനപപ്പെട  മുഖതമനനിയപട  കനതൃതതതനില  റവനസ്യൂ,  കൃഷനി,  ജലവനിഭവകശഷനി
മനനിമമാര് ജനിലകേളനിപല പ്രതനികരമാധ-പ്രതനികേരണ പ്രവര്തനങ്ങള് വനിലയനിരുതനിയനിട്ടുണച്ച്.
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ഗവണ്പമന്റെച്ച് തസ്പീരുമമാനപ്രകേമാരയ റവനസ്യൂ വകുപ്പുമനനി ജനിലകേളനിപല ഏകകേമാപന
ചുമതലയള്ള ജനിലമാ കേളക്ടര്മമാരുമമായനി നനിരന്തരയ ബനപപ്പെടുകേയയ പ്രവര്തനങ്ങള്
ഏകകേമാപനിപ്പെനിക്കുകേയയ  പചയന്നതനില  പ്രകതതകേ  ശദ  പചലുതനിയതനിപനത്തുടര്ന്നച്ച്
20-2-2017-പല  ഉതരവച്ച്  പ്രകേമാരയ  കുടനിപവള്ള  വനിതരണതനിനമായനി  ജനിലകേള്ക്കച്ച്
22.50 കകേമാടനി രൂപ അധനികേമമായനി അനുവദനിച്ചു.

(പമാലക്കമാടച്ച്  -  2.50  കകേമാടനി,  വയനമാടച്ച്  -  2  കകേമാടനി,   മറ്റു ജനിലകേള്ക്കച്ച്  1.50
കകേമാടനി രൂപ വസ്പീതവയ).

പഫബ്രുവരനിയനില നടന്ന ജനിലമാ വനികേസന സമനിതനി കയമാഗങ്ങളനില വരള്ച ഒരു
പ്രധമാന വനിഷയമമായനി ചര്ച പചയമാന് നനിര്കദശനിക്കുകേയയ അതനുസരനിചച്ച് വനിശദമമായ ചര്ചയയ
അവകലമാകേനവയ നടക്കുകേയയ പചയ. 23-2-2017-നച്ച് കുടനിപവള്ള വനിതരണതനിനമായനി
പുറപപ്പെടുവനിച പ്രകതതകേ നനിര്കദശയ ഈ കയമാഗങ്ങളനില ചര്ചമാ വനിഷയമമാക്കുന്നതനിനച്ച്
നനിര്കദശനിക്കുകേയയ  അവ  അടനിയന്തരമമായനി  പ്രമാകയമാഗനികേമമാക്കുന്നതനിനുള്ള  കമലകനമാടയ
വഹനിക്കമാന്  ആവശതപപ്പെടുകേയയ  പചയനിട്ടുണച്ച്.  അതനുസരനിച്ചുള്ള  നടപടനികേള്  ജനിലകേളനില
പ്രകയമാഗതനില വന്നതമായനി ഉറപ്പുവരുതനിയനിട്ടുണച്ച്.

ചൂടനിപന്റെ  കേമാഠനിനതവയ  ജല  ദദൗര്ലഭതവയമൂലയ  വനതമൃഗങ്ങള്  കേമാടച്ച്  വനിടച്ച്  നമാടനികലയച്ച്
ഇറങ്ങുന്ന  സമാഹചരതയ  ചനിലയനിടങ്ങളനിപലങ്കനിലുയ  ഉള്ളതനിനമാല  ഈ  സമാഹചരതയ
പ്രതനികരമാധനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ആവശതമമായ  പ്രവര്തനങ്ങള്  ആവനിഷരനിക്കമാന്  ബഹു.
വനയ  വകുപ്പുമനനി,  ചസ്പീഫച്ച്  പസക്രടറനി  ഉള്പപ്പെപടയള്ള  ഉന്നത  ഉകദതമാഗസരുപട
കയമാഗയ വനിളനിച്ചുകൂടനിയനിരുന്നു.  ഈ കയമാഗതനില ജനങ്ങളുപട ഭസ്പീതനി അകേറ്റുന്നതനിനച്ച്
പരതമാപമമായ നടപടനികേള് സതസ്പീകേരനിക്കമാന് വനയ വകുപ്പെച്ച് പരനിപമാടനികേള് ആവനിഷരനിചനിട്ടുണച്ച്.

കേമാര്ഷനികേ കമഖലയപട നഷ്ടയ സയസമാനതനിപന്റെ സമദ്ഘടനപയ മമാത്രമല
ജനജസ്പീവനിതതനിപന്റെ  സമസ  തലങ്ങപളയയ  പ്രതനികൂലമമായനി  ബമാധനിക്കുയ.  ഇകപ്പെമാള്
ലഭതമമായനിട്ടുള്ള  കേണക്കുകേള്  പ്രകേമാരയ  പനലകൃഷനിക്കമാണച്ച്  കേനത  ആഘമാതമുണമാകുന്നതച്ച്.
26499.42  പഹക്ടര്  പ്രകദശപത  പനലകൃഷനിപയ  വരള്ച  ഇകപ്പെമാള്തപന്ന
പ്രതനികൂലമമായനി ബമാധനിചനിട്ടുണച്ച്.  106  കകേമാടനി രൂപയപട നഷ്ടമമാണച്ച് നനിലവനില ഈ
കമഖലയനില കേണക്കമാക്കനിയനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  പതങ്ങച്ച്,  വമാഴ,  പചക്കറനി,  നമാണതവനിളകേള്
തുടങ്ങനി  എലമാ  കേമാര്ഷനികേ  ഉല്പന്നങ്ങളുയ  വരള്ചയപട  രൂകതയനില  നശനിക്കുന്നു.
കേമാര്ഷനികേ കമഖല ആപകേ കേണക്കമാക്കുകമമാള് ഇകപ്പെമാള്തപന്ന 30353.06 പഹക്ടര്
പ്രകദശപത  കൃഷനിക്കച്ച്  നമാശമുണമായനിട്ടുണച്ച്.  2017  പഫബ്രുവരനി  20-നച്ച്  ലഭതമമായ
കേണക്കുകേള് പ്രകേമാരയ 225 കകേമാടനി രൂപയപട നഷ്ടയ പ്രതസ്പീകനിക്കുന്നു.  വരള്ചമൂലയ
ദുരനിതയ  അനുഭവനിക്കുന്ന  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  ആശതമാസമമായനി,  എലമാ  ധനകേമാരത  സമാപനങ്ങളനില
നനിന്നുപമടുത വമായകേള്ക്കച്ച് 2017 കമയച്ച് 31 വപര പമമാറകടമാറനിയയ പ്രഖതമാപനിചനിട്ടുണച്ച്.
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വരള്ചയപട കേമാഠനിനതയ കൂടുകന്തമാറുയ കുടനിപവള്ള ലഭതത കുറയന്നുപവന്നതമാണച്ച്
നമ്മുപട  അനുഭവയ.  17-1-2017-ല  നടന്ന  അവകലമാകേന  കയമാഗതനില  ലഭനിച  കേണക്കച്ച്
പ്രകേമാരയ  സയസമാനപത  റനിസര്കവമായറുകേളനില  44  ശതമമാനയ  ജലയ  മമാത്രമമാണച്ച്
അവകശഷനിക്കുന്നതച്ച്.   ഭൂഗര്ഭ  ജലനനിരപ്പെച്ച്  2  മുതല  21/2  മസ്പീറര്  വപര  തമാഴനിട്ടുണച്ച്.
അതസ്പീവ  ഗുരുതരമമായ  സമാഹചരതമമാണനിതച്ച്.  സമാധതമമായ  എലമാ  തലങ്ങളനിലുയ  ഇടപപടല
നടതനി എലമാ പ്രകദശങ്ങളനിലുയ ജലയ ലഭനിക്കുന്നുപവന്നച്ച് ഉറപ്പെമാക്കമാന് സൃഷ്ടനിപരമമായ
അനവധനി  കേര്മ്മ  പരനിപമാടനികേള്  പ്രമാരയഭഘടതനില  തപന്ന  ആസൂത്രണയ  പചയ
നടപ്പെമാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  പചറുതുയ  വലുതുമമായ  ജലകസമാതസ്സുകേളുയ  നവസ്പീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.
ജനിലമാ കേളക്ടര്മമാര് ഈ പ്രവര്തനയ ഏകകേമാപനിപ്പെനിക്കുന്നു.  സയസമാനതമാപകേ 5698
കുഴലക്കനിണറുകേള്  ഉപകയമാഗ  കയമാഗതമമാക്കമാന്  ഇതനികനമാടകേയ  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്.
അകതസമയയ  വമാണനിജത  വതവസമായ  ആവശതങ്ങള്ക്കച്ച്  കുഴലക്കനിണര്  നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനച്ച്
31-5-2017  വപര നനിയനണയ ഏര്പപ്പെടുതനിയനിട്ടുണച്ച്.  ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനിയപട
കനതൃതതതനില ഇറനികഗഷന്,  വമാടര്  അകതമാറനിറനി,  ഗദൗണച്ച്  വമാടര്  ഡനിപ്പെമാര്ട്ടുപമന്റെച്ച്,
ജലനനിധനി  എന്നനിവയപട സയയക്ത പരനിശമതനിലൂപട ഒരു പുതനിയ ജകലമാപകയമാഗ
സയസമാരയ  മുന്നനിര്തനിയള്ള  പ്രവര്തനങ്ങള്  ആരയഭനിച്ചു  മുകന്നമാട്ടുകപമായനിട്ടുണച്ച്.
320 കകേമാടനി  രൂപ പചലവനിടച്ച്  ഏകേകദശയ  9453  കുളങ്ങള് നവസ്പീകേരനിചച്ച്  ജല ലഭതത
ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന നടപടനികേള് നടന്നുവരുന്നു.  ജലകസമാതസ്സുകേപള ശക്തനിപപ്പെടുത്തുകേ,
പപപ്പെച്ച്  പലനുകേളുപട  സനിതനിയയ  പദര്ഘതവയ  പമചപപ്പെടുതനി  ജലനഷ്ടയ  ഒഴനിവമാക്കുകേയയ
ജലലഭതത  വതമാപനിപ്പെനിക്കുകേയയ  പചയകേ,  ഭൂജല  ഉപകയമാഗയ  നനിയനനിതവയ  കേമാരതകമവയ
ആക്കുകേ, സയഭരണ സയവനിധമാനങ്ങള് പമചപപ്പെടുത്തുകേ എന്നസ്പീ നടപടനികേള് വരള്ചമാ
സമാധതത മുന്നനിലക്കണച്ച് ആരയഭനിച്ചുകേഴനിഞ.

കേനികയമാസ്കുകേള്  സമാപനിചച്ച്  വതമാപകേമമായനി  ജലവനിതരണയ  നടത്തുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള്  പൂര്തനിയമാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  കേനികയമാസ്ക്കുകേള്  സമാപനികക്കണ  സലങ്ങള്
നനിശയനിച്ചു  കേഴനിഞ.  എന്നമാല  കേനികയമാസ്കുകേളുപട  ലഭതതക്കുറവച്ച്  സഗമമമായ  കുടനിപവള്ള
വനിതരണ  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കച്ച്  ചനിലയനിടങ്ങളനിപലങ്കനിലുയ  തടസമമാകുപമന്ന  ആശങ്കയപട
പശമാതലതനില  ടമാങ്കര്  കലമാറനിയനില  കുടനിപവള്ളയ  വനിതരണയ  പചയമാനുള്ള
ഉതരവച്ച്  പുറപപ്പെടുവനിക്കുകേയയ പചയനിട്ടുണച്ച്.

വരള്ചമാ  ദുരനിതമാശതമാസതനിനച്ച്  അധനികേ  കകേന്ദ്ര  സഹമായയ  സതരൂപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
പമകമ്മമാറമാണയ  22-2-2017-ല  കചര്ന്ന  മനനിസഭ  അയഗസ്പീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  അകന്ന
ദനിവസയ  തപന്ന  സയസമാനപത  സനിതനി  വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനച്ച്  സര്വ്വകേകനി  കയമാഗയ
കചരുകേയയ സര്വ്വകേകനി നനികവദകേ സയഘയ കകേന്ദ്ര ഗവണ്പമന്റെനിപന സമസ്പീപനിക്കമാന്
തസ്പീരുമമാനനിക്കുകേയയ പചയ.

ഏറവയ ഉചനിതമമായ സമയതച്ച് കകേന്ദ്ര സര്ക്കമാരനിപന സമസ്പീപനിചച്ച്  പരമമാവധനി
സഹമായയ കനടനിപയടുക്കുകേയമാണച്ച് ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ ലകതയ.
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അതതന്തയ ഗദൗരവതരമമായ ഈ സമാഹചരതതനില ജലതനിപന്റെ  ഉപകയമാഗയ
കേരുതകലമാപട  നടത്തുന്നതനിനുയ കേമാലഘടയ ആവശതപപ്പെടുന്ന ഒരു പുതനിയ ജല വനിനനികയമാഗ
സയസമാരവയ  അവകബമാധവയ  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുയ  ജനങ്ങളുപടയയ  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുപടയയ
വനിവനിധ തലങ്ങളനിലുള്ള ഭരണ സയവനിധമാനങ്ങളുപടയയ പനിന്തുണയയ സഹകേരണവയ
സഹമായവയ അഭതര്ത്ഥനിക്കുന്നു.

IX ഗവര്ണറുപട പ്രസയഗതനിനച്ച് നന്ദനി കരഖപപ്പെടുത്തുന്നപ്രകമയപതക്കുറനിച്ചുള്ള
ചര്ച - (തുടര്ച)

ശസ്പീ  .    രമാജു  എബഹമായ:  സര്,  ബഹുമമാനപപ്പെട ഗവര്ണറുപട നയപ്രഖതമാപന
തനിനച്ച്  നന്ദനി  കരഖപപ്പെടുതനിപക്കമാണച്ച്  ശസ്പീ.  എ.  പ്രദസ്പീപ്കുമമാര്  അവതരനിപ്പെനിച
പ്രകമയകതമാടച്ച് ഞമാന് കയമാജനിക്കുകേയമാണച്ച്.

കലമാകേയ മമാറനിയതനുസരനിചച്ച്  കകേരളപത മമാറമാന് ശസ്പീ.  പനിണറമായനി വനിജയന്
കനതൃതതയ നലകുന്ന ഇടതുപക ജനമാധനിപതത മുന്നണനി ഗവണ്പമന്റെച്ച്  പ്രതനിജമാബദമമാണച്ച്.
ഈ ഗവണ്പമന്റെച്ച്  അധനികേമാരതനില വരുകമമാള് കകേരളയ  ഒരു  മമാലനിനത  കൂമമാരമമായനിരുന്നു.
കറമാഡച്ച്  വക്കനില  മമാത്രമമായനിരുന്നനില  മമാലനിനതയ,  നമ്മുപട  അധനികേമാര  കകേന്ദ്രങ്ങള്
മുഴുവനുയ അഴനിമതനിയപട മമാലനിനതയ നനിറഞ്ഞച്ച് നനിലക്കുകേയമായനിരുന്നു.  കകേരളതനില
കേഴനിഞ്ഞ  5  വര്ഷയ  വളര്തനിപയടുതതച്ച്  അഴനിമതനി  മമാത്രമമായനിരുന്നു.   ആകരമാഗതമനിലമാത
ആകരമാഗതരയഗവയ   ആശുപത്രനികേളുയ   കേമ്മസ്പീഷന്  വമാങ്ങമാന്  കവണനി  മമാത്രയ  ഒരു
ഗവണ്പമന്റുയ പ്രവര്തനിക്കുകേ എന്നുപറഞ്ഞമാല അതച്ച് നമാണകക്കടമാണച്ച്.  അവനിപട നനിന്നമാണച്ച്
സമാര്വ്വത്രനികേമമായ  ആകരമാഗത  രയഗകതക്കച്ച്  ഒരു  കുതനിച്ചുചമാടയ  ഉണമായനിരനിക്കുന്നതച്ച്.
പസഷതമാലനിറനി ആശുപത്രനികേളടക്കമുള്ള  വലനിപയമാരു മുകന്നറയ ഈ ഗവണ്പമന്റെച്ച്  9
മമാസയ പകേമാണച്ച് ഉണമാക്കനിയനിരനിക്കുന്നു.  കേഴനിഞ്ഞ അഞ്ചച്ച് വര്ഷപത ഭരണതനില
പതമാഴനിലനിലമായ്മ പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച് സയസമാനതച്ച് ഒരു വതവസമായവയ  പകേമാണവന്നനിടനിപലന്നു
മമാത്രമല  അക്കമാരതതനില  കനതൃതതയ  നലകേനിയനിട്ടുമനില.  കുടനിപവള്ള  പദതനിയപട
കേമാരതതനില  ബുമറമായഗച്ച് കപമാപലയള്ള ഒരു മുകന്നറമമാണച്ച് ഒമതച്ച് മമാസതനിനനിടയനില
ഉണമായനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  കേഴനിഞ്ഞ അഞ്ചുവര്ഷയ 47 പമഗമാവമാടച്ച് പവദതതനി മമാത്രമമാണച്ച്
ഉലപ്പെമാദനിപ്പെനിചപതങ്കനില  315  പമഗമാവമാടച്ച്  പവദതതനി  ഉലപ്പെമാദനിപ്പെനിക്കമാനമാവശതമമായ
കേര്മ്മ  പദതനിക്കച്ച്  സയസമാനതച്ച്  തുടക്കയ  കുറനിചനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  പപന്ഷന്,  കുടനിശനികേ
കേനിടമാത  പമാവങ്ങളമായനിരുന്നു  നമാടുനസ്പീപള  ഉണമായനിരുന്നതച്ച്.  എസച്ച്.എസച്ച്.എല.സനി.
പരസ്പീകമാ നടതനിപ്പെനില വസ്പീഴ്ച വരുതനിയ വനിദതമാഭതമാസ വകുപ്പെച്ച് നമ്മുപട നമാടനിനുതപന്ന
അപമമാനമമായനിരുന്നു. കറമാഡച്ച് വനിറച്ച് കേമാശമാക്കനിയ  പപമാതുമരമാമതച്ച് വകുപ്പുയ അഴനിമതനി
പകേമാണച്ച്  കുളയ  കുഴനിച  കൃഷനി   വകുപ്പുപമലമായ  നമ്മുപട  നമാടനിപന്റെ  യശസച്ച്  കേളഞ.
അവനിപട നനിന്നമാണച്ച് ഇക്കഴനിഞ്ഞ ചുരുങ്ങനിയ നമാളുകേള്ക്കുള്ളനില സഖമാവച്ച് പനിണറമായനി
വനിജയന്  മുഖതമനനിപയന്ന  നനിലയനില  കനതൃതതയ  പകേമാടുത്തുപകേമാണച്ച്  നനിശനിത
സമയതനിനുള്ളനില പദതനികേള് ആവനിഷരനിക്കമാനുയ നടപ്പെനിലമാക്കമാനുയ തയമാറമായതച്ച്.
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ശസ്പീ.  വനി.  എസച്ച്.  അച്ചുതമാനന്ദന്  മുഖതമനനിയമായനിരുന്നകപ്പെമാഴമാണച്ച്  പഗയനില
പദതനിക്കച്ച്  എഗനിപമന്റെച്ച്  ഒപ്പെനിടതച്ച്.  എന്നമാല  യ.ഡനി.എഫച്ച്.  സര്ക്കമാരനിപന്റെ  കേമാലഘടതനില
ഈ  പദതനി  അവര്  മരവനിപ്പെനിച്ചു.  അതച്ച്  മുകന്നമാട്ടുകപമായനില.  ചനില  തര്ക്കങ്ങള്
ഉണമായതച്ച്  പരനിഹരനിചതുമനില.   ഈ ഗവണ്പമന്റെച്ച്  അധനികേമാരതനില   വന്നകശഷയ
മുഖതമനനി തപന്ന മുന്കേപയടുതച്ച് ചര്ച നടതനി, എറണമാകുളയ, തൃശ്ശൂര് കമഖലകേളനില
പപപ്പെനിടല  കജമാലനി  പൂര്തനിയമാക്കനി.  കകേമാഴനികക്കമാടച്ച്,  മലപ്പുറയ  കമഖലകേളനിപല
ഒറപപ്പെട  ചനില  സലങ്ങളനില  മമാത്രമമാണച്ച്  തര്ക്കമുള്ളതച്ച്.  അതുകൂടനി  പരനിഹരനിചച്ച്
കകേരളതനിപന്റെ  പ്രതസ്പീകയമായ  പഗയനില  പദതനി  കേമ്മസ്പീഷന്  പചയണപമന്നമാണച്ച്  വളപര
വനിനസ്പീതമമായനി ബഹുമമാനപപ്പെട മുഖതമനനികയമാടച്ച് എനനിക്കച്ച് അഭതര്ത്ഥനിക്കമാനുള്ളതച്ച്.

(അദതകകവദനിയനില പമാനല ഓഫച്ച് പചയര്മമാന് ശസ്പീ. സണനി കജമാസഫച്ച്)

2005-ല എല.ഡനി.എഫച്ച്. സര്ക്കമാര് നമാഷണല പഹകവയച്ച് കേരമാര് ഉണമാക്കനിപയങ്കനിലുയ
കേഴനിഞ്ഞ  യ.ഡനി.എഫച്ച്.  സര്ക്കമാര്  അതച്ച്  മുകന്നമാടച്ച്  പകേമാണകപമായനില.   എന്നമാല
നമാഷണല പഹകവയപട അപലന്പമന്റെച്ച് പൂര്തനിയമാക്കുന്ന നടപടനിയനികലയച്ച് വളപര
ചുരുങ്ങനിയ  മമാസതനിനുള്ളനില  ഇടതുപക  ഗവണ്പമന്റെനിനച്ച്  കേടക്കമാന്  കേഴനിഞ.
കചര്തല-കേഴക്കൂടയ കറമാഡനിപന്റെ പരമാതനികേള് പരനിഹരനിചച്ച് മുകന്നമാടച്ച് കപമാകുകേയമാണച്ച്.
മറ്റു സലങ്ങളനില അപലന്പമന്റുകേള് പൂര്തനിയമായനിക്കഴനിഞ. ഈ വര്ഷയ തപന്ന
നമാഷണല പഹകവ നമാലുവരനിപ്പെമാതയമാക്കമാനുള്ള പ്രവര്തനയ തുടങ്ങണപമന്നമാണച്ച്
അഭതര്ത്ഥനിക്കമാനുള്ളതച്ച്.

നമാടനിപന  മുഴുവന്  നമാണയപകേടുതനിയ  രസ്പീതനിയനിലകല  കേണ്ണൂര്  എയര്കപമാര്ടച്ച്
ഉദ്ഘമാടനയ നടന്നതച്ച്?  അവനിപട ഒരു മണ്കൂനയനില  200  മസ്പീറര് റണ്കവയണമാക്കനി
രണകപര്ക്കച്ച് മമാത്രയ  യമാത്രപചയമാവന്ന തരതനിലുള്ള  കനവനിയപട വനിമമാനയ പറതനി
ഉദ്ഘമാടനയ  നടതനിയതച്ച്  എന്തനിനമാണച്ച്?  കേണ്ണൂര്  വനിമമാനതമാവളതനില  നനിന്നുയ
യമാത്ര പചയമാന്  ടനിക്കറച്ച്  ലഭനിക്കുകമമാ  എന്നറനിയന്നതനിനമായനി   ധമാരമാളയ  ആളുകേള് ഞങ്ങപള
വനിളനിചനിരുന്നു. അങ്ങയപട  പ്രകദശയ  കൂടനിയകല;  അങ്ങച്ച്  ഇതച്ച്  തടയകണ?  നമ്മുപട
നമാടനിനുകപമാലുയ നമാണകക്കടുണമാക്കനിയ കേണ്ണൂര് എയര്കപമാര്ടനിപന്റെ പ്രവൃതനി കേഴനിഞ്ഞ
ഒമതുമമാസതനിനുള്ളനില ശരകവഗയ  നസ്പീങ്ങുകേയമാണച്ച്.  അവനിപട  ചുറ്റുമുള്ള കറമാഡുകേള്
ഏപറടുതനിരനിക്കുന്നു,  മഴപവള്ള  പഡയനികനജച്ച്,  പടര്മനിനല,  അഡനിനനികസറസ്പീവച്ച്  കകേമായപ്ലൈകച്ച്,
ഗദൗണച്ച് ഹമാന്റെനിലനിയഗച്ച് കകേമായപ്ലൈകച്ച് എന്നനിവ  പൂര്തനിയമാക്കനി, വരുന്ന ഒകക്ടമാബറനികലമാ
നവയബറനികലമാ  ഉദ്ഘമാടനയ  പചയന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള്  പകേപക്കമാള്ളണയ.
ഇന്നകലയയ പത്രതനില അതനിപന്റെ ചനിത്രമുണമായനിരുന്നു.  പടര്മനിനലനികലയ്ക്കുള്ള പമാത
കകേമാണ്ക്രസ്പീറച്ച് പചയന്ന കജമാലനി പുകരമാഗമനിക്കുകേയമാണച്ച്. പണച്ച് സമാനമാര്ത്ഥനി സമാറമാമ്മ
കതമാടനിന്കേരയനില  വനിമമാനമനിറക്കമാന്  തമാവളമുണമാക്കനിപയന്നച്ച്  പറയന്നതുകപമാപല
ബഹുമമാനതനമായ  ഉമ്മന്  ചമാണനിയപട  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  കതമാടനിന്കേരയനിലുയ  വനിമമാനയ
ഇറക്കനിയ ഗവണ്പമന്റെമാണച്ച്.  ഇതച്ച് അപമമാനമമാണച്ച്.
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ശസ്പീ  .    പകേ  .    സനി  .    കജമാസഫച്ച്:  സര്,  നനിങ്ങളനിവനിപട കേമ്മസ്പീഷന് പചയമാന് കപമാകുന്നുപവന്നച്ച്
പറയന്നതച്ച് കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്പമന്റെച്ച് തുടങ്ങനിവച പദതനികേളുപട പൂര്തസ്പീകേരണമമാണച്ച്.
അലമാപത ഒമതച്ച് മമാസയ പകേമാണച്ച് നടന്നതല.

ശസ്പീ  .    രമാജു  എബഹമായ:  സര്,  കേണ്ണൂര് എയര്കപമാര്ടനിപന സയബനനിചച്ച്  എപന്നക്കമാള്
കൂടുതല അകങ്ങയറനിയമാമകലമാ?  സഖമാവച്ച് ഇ.  പകേ.  നമായനമാര് മുഖതമനനിയമായനിരുന്ന
കേമാലതകല കേണ്ണൂര് എയര്കപമാര്ടച്ച് എന്ന ആശയയ പകേമാണവന്നതച്ച്?  അതനിനകല മടന്നൂരനില
സലപമടുതതച്ച്?  അന്നച്ച്  നനിയമസഭയനില  ഞമാനുയ  അങ്ങുയ  ഉണമായനിരുന്നകലമാ?
അങ്ങപനയള്ള വമാദങ്ങള് പകേമാണവരരുതച്ച്. അതച്ച്  പതറമാണച്ച്.

ശസ്പീ  .    പകേ  .    സനി  .    കജമാസഫച്ച്:   സര്,  കേണ്ണൂര്  എയര്കപമാര്ടച്ച്  എന്ന  ആശയയ
ആരുകടതമാണച്ച്?

ശസ്പീ  .    രമാജു എബഹമായ:  സര്,  സഖമാവച്ച് ഇ.  പകേ.  നമായനമാരുപട ആശയമമാണച്ച്.
നനിങ്ങള് ഒന്നുയ പചയനിലമാപയന്നച്ച് ഞമാന് പറഞ്ഞനില. നനിങ്ങള് അതനിപന്റെ നനിര്മ്മമാണയ
തുടങ്ങനി,  അതച്ച്  ഞമാന് അയഗസ്പീകേരനിക്കുന്നു.  എന്നമാല  ഞങ്ങളുപട  പ്രവൃതനികേപള
തനിരസരനിക്കുന്നതച്ച് ശരനിയല.

കഡമാ. ടനി. എയ. കതമാമസച്ച് ഐസകേച്ച്  ബഡ്ജറനില 150 കകേമാടനി രൂപ വകേയനിരുതനിയതു
പകേമാണമാണച്ച്  പകേമാചനി  പമകടമായപട  കമലപ്പെമാല  നനിര്മ്മമാണ  പ്രവര്തനയ  ആരയഭനിക്കമാന്
സമാധനിചതച്ച്.  പനിന്നസ്പീടച്ച്  കകേന്ദ്രഗവണ്പമന്റെച്ച്  അതനിനച്ച്  അനുമതനി  പകേമാടുക്കമാപത അടനിമറനിചനികല?
എന്നമാല  ഇകപ്പെമാള്  അവനിപടയള്ള  തടസങ്ങപളലമായ  മമാറനി.  പകേമാചനി  പമകടമായപട
നനിര്മ്മമാണയ എത്രയയ കവഗയ പൂര്തനിയമാക്കണപമന്നമാണച്ച് ഞങ്ങള് അഭതര്ത്ഥനിക്കുന്നതച്ച്.

അതുകപമാപല  38  കബമാടച്ച്  പജടനികേപള  കൂടനിയനിണക്കുന്ന  വമാടര്  പമകടമാ  കപ്രമാജക്ടനിപന്റെ
നനിര്മ്മമാകണമാദ്ഘമാടനയ  നടന്നുകേഴനിഞ,  അതച്ച്  അതനികവഗയ  മുകന്നറുകേയമാണച്ച്.  16
കബമാടച്ച്  പജടനികേളുപട  നനിര്മ്മമാണ പ്രവൃതനികേള്  പൂര്തനിയമായനി.  അവകശഷനിക്കുന്ന
പ്രവര്തനവയ  ഈ  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  സമയബനനിതമമായനി  പൂര്തനിയമാക്കനി   മമാതൃകേ
കേമാണനിക്കണപമന്നമാണച്ച്  ഞങ്ങള്ക്കച്ച് അഭതര്ത്ഥനിക്കമാനുള്ളതച്ച്.

എല.ഡനി.എഫച്ച്.  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  കകേന്ദ്രതനില  പചന്നകപ്പെമാള്  യ.പനി.എ.  ഗവണ്പമന്റെച്ച്
വനിഴനിഞ്ഞയ തുറമുഖപതക്കുറനിചച്ച്  എന്തമാണച്ച് പറഞ്ഞതച്ച്?  പപചനസ്പീസച്ച് കേമനനിയമാണച്ച്,
അതുപകേമാണച്ച് അനുമതനി നലകേമാന് കേഴനിയനില, കേരമാര് നനിങ്ങള് അടനിമറനിച്ചു എന്നമാണച്ച്.
നനിങ്ങള് കേരമാര് വച്ചു; എന്നമാല  ലമാന്റെച്ച് കലമാര്ഡച്ച് വതവസ മമാറനി അദമാനനി ഗ്രൂപ്പെച്ച് ഓഫച്ച്
കേമനസ്പീസനിനച്ച്  വര്ക്കച്ച്  പകേമാടുത്തു.  മുഖതമനനി  പ്രഖതമാപനിചതച്ച്  ഞങ്ങള്  അടനിമറനിക്കുന്നനില,
അദമാനനി ഗ്രൂപ്പെച്ച് തപന്ന തുറമുഖയ പണനിയപട എന്നമാണച്ച്.  എലമാ പനിന്തുണയയ നലകേനി
സമയബനനിതമമായനി   ആ കപമാര്ടനിപന്റെ  നനിര്മ്മമാണ പ്രവര്തനയ  ആരയഭനിക്കമാനുയ
പറയനില കേണക്ടനിവനിറനി  ഉള്പപ്പെപട നടപ്പെനിലമാക്കമാനുയ ആവശതമമായ  പ്രവര്തനയ ഇദൗ
ഗവണ്പമന്റെച്ച് ആരയഭനിക്കുകേയമാണച്ച്.
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ബഹുമമാനപപ്പെട വനി.എസച്ച് അച്ചുതമാനന്ദന് സ്മമാര്ടച്ച് സനിറനി പദതനിക്കച്ച് എഗനിപമന്റെച്ച്
ഒപ്പെനിടച്ച് നനിര്മ്മമാണപ്രവര്തനയ തുടങ്ങനിയതമാണച്ച്. എന്നമാല യ.ഡനി.എഫച്ച്.പന്റെ  അഞ്ചു
വര്ഷക്കമാലയ  അതനിനുകവണനി  ഒന്നുയ  പചയമാന്  കേഴനിഞ്ഞനില.  ഒരു  പകേടനിടയ  പണനി
കേഴനിപ്പെനിചച്ച്  അവനിപട  ഒരു  ബമാര്ബര്  കഷമാപ്പെച്ച്  കപമാപല  എകന്തമാ  പകേമാണവന്നച്ച്  ഉദ്ഘമാടനയ
നടതനി. അതച്ച് സ്മമാര്ടച്ച് സനിറനി ആകുകമമാ? സ്മമാര്ടച്ച് സനിറനി ഉദ്ഘമാടനയ പചയണപമങ്കനില
ഒകന്നകേമാലലകയ  കപര്ക്കച്ച്  ഐ.ടനി.  രയഗതച്ച്  പതമാഴനില  പകേമാടുക്കണയ.  അതനിനമാവശതമമായ
കേര്മ്മപദതനിയമാണച്ച് ഉണമാകകേണതച്ച്.  അതരതനിലുള്ള സ്മമാര്ടച്ച്  സനിറനിയപട നനിര്മ്മമാണമമാണച്ച്
ഇകപ്പെമാള് അതനികവഗയ മുകന്നമാട്ടുകപമാകുന്നതച്ച്. 2019-കലമാ  2020-കലമാ  അതനിപന്റെ ഉദ്ഘമാടനയ
നടതമാനമാവശതമമായ  നടപടനികേള്  എത്രയയ  കവഗയ  പൂര്തനിയമാക്കണപമന്നമാണച്ച്
ഞങ്ങള് അഭതര്ത്ഥനിക്കുന്നതച്ച്.

ശബരനി  പറയനില  പദതനി  വര്ഷങ്ങളമായള്ള  നമ്മുപട  ആവശതമമാണച്ച്.   ഈ
സര്ക്കമാര് അധനികേമാരതനില വന്നച്ച് രണച്ച് മമാസതനിനുളളനില ബഹുമമാനപപ്പെട മുഖതമനനി ഫണച്ച്
അനുവദനിക്കണപമന്ന ആവശതമുന്നയനിചച്ച്  പ്രധമാനമനനിപയ  കേണനികല? 213  കകേമാടനി
രൂപ  കകേന്ദ്രയ  അനുവദനിചനികല?  അകപ്പെമാള്  നടപടനി  നടതണപമങ്കനില  നടതമായ.
നനിങ്ങളുപട കേമാലഘടതനില ഒന്നുയ പചയനിപലന്നച്ച് ഞമാന് പറയന്നനില. ബഹുമമാനപപ്പെട
ഉമ്മന്  ചമാണനി  മുഖതമനനിയമായനിരുന്നകപ്പെമാള്  ശബരനി  പറയനില  പദതനിയപട
അപലന്പമന്റെച്ച് സയബനനിച  തര്ക്കങ്ങള് പരനിഹരനിക്കമാന് ഞങ്ങപള വനിളനിചതമാണച്ച്.
ആ പ്രശ്നങ്ങള് പരനിഹരനിക്കമാന് കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കമാര് മുകന്നമാട്ടുവന്നു എന്നുള്ള  കേമാരതതനില ഒരു
തര്ക്കവമനില. പകക ഇകപ്പെമാള് ശബരനി പറയനില പദതനി യമാഥമാര്ത്ഥതമമാകുകേയമാണച്ച്.
ഈ പദതനിയമമായനി മുകന്നമാട്ടുകപമാകുകമമാള് അതനിപന്റെ ഫനിഷച്ച് കപ്ലൈറച്ച് ഇളക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേളുണമാകേരുപതന്നമാണച്ച് അഭതര്ത്ഥനിക്കമാനുള്ളതച്ച്.

പഹസസ്പീഡച്ച്  കകേമാറനികഡമാര്,  പലറച്ച്  പമകടമാ  തുടങ്ങനിയവ  സയബനനിച  ചര്ചകേള്
എത്രകയമാ  വര്ഷങ്ങളമായനി  നടക്കുകേയമാണച്ച്.  'പലഫച്ച്  പദതനി'  ഉള്പപ്പെപടയള്ള
പ്രവര്തനങ്ങളുമമായനി  സര്ക്കമാര്  മുകന്നമാട്ടുകപമാകേണയ.  ഡനിജനിറല  സ്മമാര്ടച്ച്  കമാസ്റൂയ
കപമാലുള്ള മമാതൃകേമാപരമമായ ഒകടപറ പ്രവര്തനങ്ങള് സയബനനിചച്ച്  ഇവനിപട  ചര്ച
പചയതമാണച്ച്.  ഗവര്ണറുപട പ്രസയഗയ കേഴനിയകമമാള് തപന്ന കേമാരതങ്ങള് നടപ്പെമാകുന്ന
ഒരു  സമ്പ്രദമായയ  കകേരളതനില  ആദതമമായനിടകല;  അക്കമാരതയ  ഗവര്ണര്  തപന്ന
പറഞ്ഞനികല?  അകദഹയ അത്ഭുതപപ്പെട്ടുകപമായനി.  തമാന് പ്രസയഗനിച കേമാരതങ്ങള് നടപ്പെനിലമാകേമാന്
തുടങ്ങുന്നുപവന്നച്ച് ഒരു ഗവര്ണര് പറഞ്ഞ ഇന്തതയനിപല ആദത സയസമാനമമായനിരനിക്കുയ
കകേരളയ.  നയപ്രഖതമാപനയ  കേഴനിഞ്ഞച്ച്  ഒമതച്ച്  മമാസയ  കേഴനിഞ്ഞകപ്പെമാള് ഒ.ഡനി.എഫച്ച്.
പ്രഖതമാപനിച്ചു.  ശദൗചമാലയമനിലമാത  ലകക്കണക്കനിനച്ച്  വസ്പീടുകേള്ക്കച്ച്  ശദൗചമാലയയ
നനിര്മ്മനിച്ചു പകേമാടുതനികല? വസ്പീടനിലമാതവപരയയ പപന്ഷനനിലമാത പമാവപപ്പെടവപരയയ
സയരകനിചനികല?  വനിമമാനതമാവളയ വപര നനിര്മ്മനിക്കുന്ന  ഗവണ്പമന്റെച്ച് എന്ന നനിലയനിലമാണച്ച്
ഈ  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  മുകന്നമാട്ടുവരുന്നതച്ച്.  ശബരനിമലയടുത്തുള്ള  വനിമമാനതമാവളതനിനച്ച്
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ഈ  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  അയഗസ്പീകേമാരയ  നലകേനിയനിരനിക്കുന്നു  എന്നതച്ച്  പചറനിയ  കേമാരതമല.
പ്രവമാസനികേള്ക്കമായനി നയയ പ്രഖതമാപനിചനിരനിക്കുന്നു. വനികദശരമാജതങ്ങളനില ജയനിലനില കേനിടക്കുന്ന
പ്രവമാസനികേള്ക്കച്ച് പചറനിയ നനിയമസഹമായയ പകേമാടുതമാല അവരനില  70  ശതമമാനയ
കപപരയയ  പുറത്തുപകേമാണവരമാന്  കേഴനിയയ.  അതനിനുള്ള  നടപടനി  സതസ്പീകേരനിക്കണപമന്നമാണച്ച്
എനനിക്കച്ച് അഭതര്ത്ഥനിക്കമാനുള്ളതച്ച്.

ഇദൗ  നനിലയനില  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  നന്നമായനി  മുകന്നമാട്ടുകപമാകുകമമാള്   ചനില  അജണകേള്
ഉപകയമാഗനിചച്ച്, തടവകേമാപര കമമാചനിപ്പെനിക്കമാനുള്ള ശമപമന്നുള്ള രസ്പീതനിയനിലമാണച്ച് ഇവനിപട
ബഹളയ വചതച്ച്. അതനിനച്ച് ഇദൗ ഗവണ്പമന്റെമാകണമാ ഉതരവമാദനി? ശസ്പീ. ഉമ്മന് ചമാണനി
മുഖതമനനിയയ  ശസ്പീ.  രകമശച്ച്  പചന്നനിതല  ആഭതന്തര  വകുപ്പുമനനിയയ  ആയനിരുന്നകപ്പെമാള്
തടവകേമാപര കമമാചനിപ്പെനിക്കമാന് കവണനി  5-8-2015-ലുയ 12-8-2015-ലുമുള്ള   മനനിസഭമാ
കയമാഗതസ്പീരുമമാനതനിപന്റെ  പനിതൃതതപമടുതച്ച്  ശസ്പീ.  പനിണറമായനി  വനിജയപന്റെ  തലയനില
വയ്ക്കുന്നതച്ച് എത്ര നമാണയപകേട രസ്പീതനിയമാണച്ച്? ഇതമാകണമാ വലനിയ ചര്ചയമാക്കനി പകേമാണ
വരുന്നതച്ച്. 

മനി  .    പചയര്മമാന്:  ശസ്പീ.  രമാജു എബഹമായ......  രണച്ച് മനിനനിറച്ച് അധനികേമമായനി......
പ്ലൈസ്പീസച്ച്..... കേണ്ക്ലൂഡച്ച്........ പ്ലൈസ്പീസച്ച്......

ശസ്പീ  .   രമാജു എബഹമായ:  സര്, അരനിയപട കേമാരതയ നമ്മള് ഇവനിപട ചര്ച പചയ.
പപ്രമാഫ.  പകേ.  വനി.  കതമാമസനിപന്റെ  കഫമാകടമാ  കകേരളതനിപല  കറഷന്  കേടകേളനില
വയണയ. അകദഹമകല ഇതുമുഴുവന് പകേമാണവന്നതച്ച്; കേസ്തൂരനിരയഗന് റനികപ്പെമാര്ടച്ച്  ശസ്പീ.
മന്കമമാഹന്  സനിയഗുയ  ശസ്പീ.  ജയറമായ  രകമശുമകല  പകേമാണവന്നതച്ച്.  എന്നനിടച്ച്
ബഹുമമാനപപ്പെട പകേ. സനി. കജമാസഫച്ച് ഇവനിപട പ്രകമയയ അവതരനിപ്പെനിക്കുകേയമാണച്ച്. ആ
പ്രകമയയ പനിന്വലനിചച്ച് മമാപ്പെച്ച് പറയണയ. കകേരളതനിനുകവണനിയമാണച്ച് ഇദൗ ഗവണ്പമന്റെച്ച്
പ്രവര്തനിക്കുന്നതച്ച്.  അഴനിമതനിപക്കതനിരമായ  കപമാരമാടതനില  വനിജനിലന്സച്ച്  രമാജച്ച്
എന്നുപറഞ്ഞച്ച്  കേരയമാപത,  വനിജനിലന്സനികനമാടച്ച്  പകേകകേമാര്ക്കണയ.  പഹകക്കമാടതനി
തസ്പീരുമമാനങ്ങള്  തനിരുകതണതുപണങ്കനില   തനിരുതണയ.  അഴനിമതനിപക്കതനിരമായ  കപമാരമാടയ
ശക്തനിപപ്പെടുതമാന് ഈ ഗവണ്പമന്റെച്ച്  സജവയ പ്രതനിജമാബദവമമാണച്ച്.  അതനിനച്ച്
പകേകകേമാര്ക്കമാന് ബഹുമമാനപപ്പെട പ്രതനിപകയ തയമാറമാകേണയ എന്നച്ച് അഭതര്ത്ഥനിച്ചു
പകേമാണച്ച്  ശസ്പീ.  എ.  പ്രദസ്പീപ്കുമമാറനിപന്റെ  പ്രകമയപത  ഒരനിക്കലക്കൂടനി  അനുകൂലനിച്ചു
പകേമാണച്ച് ഞമാന് നനിര്ത്തുന്നു.

ശസ്പീ  .    അന്വര് സമാദതച്ച്:  സര്,  ബഹുമമാനപപ്പെട  ഗവര്ണറുപട നയപ്രഖതമാപനതനിനച്ച്
നന്ദനി കരഖപപ്പെടുതനിപക്കമാണച്ച്   ശസ്പീ. എ. പ്രദസ്പീപ്കുമമാര് അവതരനിപ്പെനിച  പ്രകമയപത
ഞമാന്  ശക്തമമായനി  എതനിര്ക്കുന്നു.  ഞങ്ങളുപട  ഭരണകേമാലതച്ച്  ഉദ്ഘമാടനയ  പചയ
പദതനികേളുപട  ആശയയ  അവരുകടതമാപണന്നച്ച്  ബഹുമമാനപപ്പെട  അയഗയ  വസ്പീരവമാദയ
മുഴക്കനി. ആശയങ്ങള് ആര്ക്കമാണനിലമാതതച്ച്? ഇവനിപട ഇരനിക്കുന്ന എലമാ എയ.എല.എ.-മമാരുയ
നല  ആശയമുള്ളവരമാണച്ച്.  എന്നമാല  അതച്ച്  നടപ്പെനിലമാക്കണയ.  അതനിനമാവശതമമായ
ഫണച്ച് കവണയ.  അവനിപടയമാണച്ച് ഒരു ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ ഇച്ഛമാശക്തനിപയ പപമാതുപ്രവര്തകേരുയ
ജനപ്രതനിനനിധനികേളുമമായ  ഞങ്ങപളമാപക്ക  കനമാക്കനിക്കമാണുന്നതച്ച്. കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കമാരനിപന്റെ
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കേമാലഘടതനില പകേമാണവന്ന പല പദതനികേളുയ  ഇന്നച്ച്  പൂര്തസ്പീകേരണതനിപലതനിയകപ്പെമാള്
നനിങ്ങള് ഉദ്ഘമാടനയ പചയന്നു. അലമാപത കവപറപയമാന്നുയ ഇവനിപട സയഭവനിക്കുന്നനില.
അധനികേമാരതനില  വന്നച്ച്  എടച്ച്  മമാസയ  കേഴനിയകമമാള്  നനിങ്ങളുകടതമായ  ഒരു  പദതനി
തുടങ്ങനിവയമാകനമാ  എടുത്തുപറയതക്ക  രസ്പീതനിയനിലുള്ള  ഒരു  കേമാരതയ  പചയമാകനമാ
സമാധനിചനിടനില എന്ന നഗ്നസതതയ മറച്ചുവച്ചുപകേമാണമാണച്ച് ഇടതുപകത്തുള്ള എയ.എല.എ.-മമാര്
ഇങ്ങപന സയസമാരനിക്കുന്നതച്ച്.  സതമാഭമാവനികേമമായയ ഗവണ്പമന്റെനിനുകവണനി  സയസമാരനികക്കണതച്ച്
നനിങ്ങളുപട കേര്തവതമമാപണന്നുള്ളതുയ ഞങ്ങള് മനസനിലമാക്കുന്നു.

സമ്പൂര്ണ പവദതതസ്പീകേരണയ കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കമാരനിപന്റെ തുടര്ചയമാണച്ച്.   എയ.എല.എ.
എന്ന  നനിലയനില  ഞങ്ങള്പക്കമാപക്ക  അതനില  പങ്കുണച്ച്.  എന്തനികനയയ  കപമാസനിറസ്പീവമായനി
എടുക്കുന്ന  നയയ  യ.ഡനി.എഫച്ച്-നുണച്ച്.  നനിങ്ങള്  പകേമാണവരുന്ന  നല  കേമാരതങ്ങപള
ഞങ്ങള് കപമാസനിറസ്പീവമായനി എടുക്കുയ. സമ്പൂര്ണ പവദതതസ്പീകേരണയ പൂര്തസ്പീകേരനിക്കമാന്
എയ.എല.എ.  എന്ന നനിലയനില ഞങ്ങളുയ  ഫണച്ച് പകേമാടുതനിട്ടുണച്ച്.  അതച്ച് നമാടനിപന്റെ
വനികേസനതനിനച്ച്  ആവശതമമാണച്ച്.  അതച്ച് നനിങ്ങളുകടതച്ച് മമാത്രമമാപണന്നുയ നനിങ്ങളമാണച്ച്
അതച്ച്   തസ്പീര്തപതന്നുയ   അവകേമാശപപ്പെടുന്നതനില   യമാഥമാര്ത്ഥതപമമാന്നുമനില.  അതുകപമാപല
ഒ.ഡനി.എഫച്ച്.-ഉയ തുടര്ചയപട ഭമാഗമമായനിടമാണച്ച് നടക്കുന്നതച്ച്. ഒ.ഡനി.എഫച്ച്. പൂര്തസ്പീകേരനിച്ചുപവന്നച്ച്
പത്രവമാര്തയപട  അടനിസമാനതനില  പറയമായ.  അപലങ്കനില  നമുക്കച്ച്   വസ്പീരവമാദയ  മുഴക്കമായ.
എന്നമാല  ആത്മമാര്ത്ഥമമായനി പരനികശമാധന നടതനിയമാല  എത്രകപര്ക്കച്ച് കേക്കൂസച്ച് ഇപലന്നുയ
100 ശതമമാനയ ഇതച്ച് പൂര്തസ്പീകേരനിചനിട്ടുകണമാപയന്നുയ അറനിയമാന് സമാധനിക്കുയ.

സസ്പീ സരകയപട കപരച്ച് പറഞ്ഞമാണച്ച് ഈ സര്ക്കമാര് അധനികേമാരതനികലറനിയതച്ച്.
ജനിഷമാ  വധവമമായനി  ബനപപ്പെടച്ച്  എലമാ  നനികയമാജകേ  മണലങ്ങളനിലുയ  ജനിഷയപട
ചനിത്രയ ഒടനിചച്ച് പ്രചരണയ നടതനി.  എന്നനിട്ടുയ  കകേരളതനില  സസ്പീ സരകയകണമാ?
ഏറവപമമാടുവനില  നടന്ന സയഭവവനികേമാസയ നമുക്കറനിയമായ.  നനിങ്ങള് അധനികേമാരതനില
വന്നമാല  നടപ്പെമാക്കുപമന്നച്ച് പറഞ്ഞ ഒരു കേമാരതവയ നനിങ്ങള്ക്കച്ച് നടപ്പെനിലമാക്കമാന് സമാധനിചനിടനില.

കേഴനിഞ്ഞ എട്ടുമമാസമമായനി കകേരളതനിപല ഭരണയ ആപകേ തമാറുമമാറമായനി.  ഉകദതമാഗസര്
നനിശലയ,  ഭരണതനില  പകേടുകേമാരതസത,  കൂട്ടുതരവമാദനിതതമനിലമായ്മ  ഇപതമാപക്ക
നമുക്കറനിയമായ.  കകേന്ദ്രഗവണ്പമന്റെച്ച്  നടപ്പെനിലമാക്കുന്ന  ജനകദ്രമാഹ  നടപടനികേള്  ഭയന്നു
പകേമാണച്ച്  സയസമാന  സര്ക്കമാരനിലമാണച്ച്  ജനങ്ങള്  അഭയയ  കതടുന്നതച്ച്.  അഭയയ
നലകുന്നനിപലന്നച്ച് മമാത്രമല അതനിലുയ വലനിയ ജനകദ്രമാഹ നടപടനികേളമാണച്ച് സയസമാന
സര്ക്കമാര് ഇന്നച്ച് നടപ്പെനിലമാക്കനിപക്കമാണനിരനിക്കുന്നതച്ച്.

പഴയ ഒരു സനിനനിമയപട കേമാരതമമാണച്ച് ഇതുമമായനി ബനപപ്പെടച്ച്  എനനിക്കച്ച് ഓര്മ്മ
വരുന്നതച്ച്.  കജമാസച്ച്  പ്രകേമാശനിപന്റെ അടുത്തുനനിന്നച്ച്   അഭയയ  കതടനി  ബമാലന്.  പകേ.  നമായരുപട
അടുതച്ച്  കപമായ  ഉണനികമരനിയപട  അവസയമാണച്ച്  ഇന്നച്ച്  കകേരളതനിപല  ജനങ്ങള്ക്കുള്ളതച്ച്.
കകേന്ദ്രഗവണ്പമന്റെനില നനിന്നുയ അഭയയ കതടനി  സയസമാന ഗവണ്പമന്റെനികലയച്ച്  വന്നു
കേഴനിഞ്ഞകപ്പെമാള് സയസമാന ഗവണ്പമന്റെച്ച് നടത്തുന്ന  ഒരു പ്രക്രനിയ ഇതമാണച്ച്.  ഇന്നച്ച്
കകേരളതനിപല പമാവപപ്പെട ജനങ്ങളുപട അവസ ഇതമാപണന്നുപറയകമമാള് നമുക്കച്ച്
ആര്പക്കങ്കനിലുയ അതനിപന എതനിര്ക്കമാന് പറ്റുകമമാ?
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പസക്രകടറനിയറനിപല ഫയലുകേള് നസ്പീങ്ങമാന് കവണനി ചസ്പീഫച്ച് പസക്രടറനി ഒരു ഫയല പുടച്ച് -
അപച്ച് പചയ.  ആ ഫയലുയ നസ്പീങ്ങമാത അവസയമാണച്ച്.  അതമാണച്ച് സയസമാനതച്ച്
കേമാണമാന് സമാധനിക്കുന്നതച്ച്.

ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്.-പന  കനരനിടുന്നതച്ച്  ഞങ്ങളമാപണന്നമാണച്ച്  ഇവര്  വസ്പീരവമാദയ
മുഴക്കുന്നതച്ച്.  ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്.-പന കനരനിടുന്നതച്ച്  സനി.പനി.ഐ.(എയ) മമാത്രമമാകണമാ?
ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്-പനയയ  ബനി.പജ.പനി.-പയയയ  ഇന്തതയനില  കനരനിടുന്നതച്ച്  കകേമാണ്ഗസച്ച്
പ്രസമാനമമാണച്ച്.  ഞങ്ങളതച്ച്  അഭനിമമാനകതമാടുകൂടനിയമാണച്ച്  പറയന്നതച്ച്.  ബഹുമമാനപപ്പെട
മുഖതമനനി  മയഗലമാപുരതച്ച് കപമായതച്ച് കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസയ കസമാഷതല മസ്പീഡനിയയനില
വന്നതമാണച്ച്.  ഇരടചങ്കുള്ള  മുഖതമനനിപയന്നമാണച്ച്  അകദഹപത  പറയന്നതച്ച്.  ഞങ്ങള്ക്കച്ച്
അതനില  സകന്തമാഷമുണച്ച്.  കേമാരണയ  ശസ്പീ.  പനിണറമായനി  വനിജയന്  കകേരളതനിപല
മുഖതമനനിയമാണച്ച്.  അകദഹയ ഇരടചങ്കുള്ള ആളമാണച്ച്.  പകക അകദഹതനിനച്ച്  മയഗലമാപുരത്തു
പചന്നച്ച്  ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്.നച്ച് എതനിപര വസ്പീരവമാദയ മുഴക്കനി പ്രസയഗനിക്കമാന്, ഒരു തരനി
മണല കപമാലുയ അകദഹതനിപന്റെ കദഹതച്ച് വസ്പീഴമാപത വമാകളന്തനി ഫുള് പപ്രമാടകന്
നലകേനിയതച്ച്  കേര്ണമാടകേയനിപല മുഖതമനനി ശസ്പീ.  സനിദരമാമയയമാണച്ച്.   ഇരടചങ്കുള്ള
നമ്മുപട മുഖതമനനിപയ സയരകനിച  കേര്ണമാടകേയനിപല കകേമാണ്ഗസച്ച്  മുഖതമനനിക്കച്ച്
എത്ര ചങ്കുപണന്നച്ച് നനിങ്ങള്  വനിലയനിരുതണയ.

മനി  .   പചയര്മമാന്:   പ്ലൈസ്പീസച്ച് കേണ്ക്ലൂഡച്ച്.....അങ്ങയപട സമയയ കേഴനിഞ.

ശസ്പീ  .    അന്വര്  സമാദതച്ച്:  സര്,  അതുകപമാപല  കേര്ണമാടകേയനില  ടനിപ്പുസലതമാപന്റെ
ജനദനിനയ  ആകഘമാഷനിക്കമാന്  പറനിപലന്നച്ച്  ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്.  പറഞ്ഞകപ്പെമാള്
കേര്ണമാടകേയനിലമാപകേ  ടനിപ്പു  സലതമാപന്റെ  ജനദനിനയ  ആകഘമാഷനിക്കമാന്   തകന്റെടയ
കേമാണനിചതച്ച്  ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്.-പനതനിരമായനി  നനിലപമാടച്ച്  എടുത  അവനിടപത  കകേമാണ്ഗസച്ച്
ഗവണ്പമന്റെമാണച്ച്.

മനി  .    പചയര്മമാന്:  അങ്ങച്ച് പ്രസയഗയ അവസമാനനിപ്പെനിക്കണയ. അങ്ങച്ച് മൂന്നച്ച് മനിനനിടച്ച്
അധനികേപമടുത്തു. പ്ലൈസ്പീസച്ച് കേണ്ക്ലൂഡച്ച്...

ശസ്പീ  .    അന്വര് സമാദതച്ച്:  സര്, ഞമാന് അവസമാനനിപ്പെനിക്കുകേയമാണച്ച്. എസച്ച്.എഫച്ച്.ഐ.-യപട
നപടലനിലമാത പ്രവൃതനിയമാണച്ച് ലമാ അക്കമാദമനി സമരതനില കേണതച്ച്.  എസച്ച്.എഫച്ച്.ഐ.-യപട
ചമാര്ജ്ജുള്ള  കപമാളനിറച്ച്  ബസ്യൂകറമാ  അയഗയ  ഇകപ്പെമാള്  വൃന്ദമാ  കേമാരമാടച്ച്  അല,  ലകനി  നമായരമാണച്ച്.
ലകനി  നമായരുപട  വമാക്കച്ച്  കകേട്ടുപകേമാണകല  എസച്ച്.എഫച്ച്.ഐ.  ലമാ  അക്കമാദമനി
സമരതനില നനിന്നുയ പനിനമാറനിയതച്ച്?  അങ്ങപന നമാണയപകേട സമസ്പീപനമമാണച്ച്  ഇന്നച്ച്
എസച്ച്.എഫച്ച്.ഐ.  അടക്കയ   എടുതതച്ച്. (… ബഹളയ).....  എ.ഐ.പവ.എഫച്ച്-പന്റെ
ചങ്കൂറയ  കേമാണനിക്കമാന്  എസച്ച്.എഫച്ച്.ഐ.-യച്ച്  സമാധനിക്കുന്നനില.  അതുപകേമാണച്ച്  ഈ
ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ നയപ്രഖതമാപനപത ഞമാന് ശക്തമമായനി എതനിര്ക്കുന്നു.
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ശസ്പീമതനി സനി  .    പകേ  .    ആശ: സര്, ബഹുമമാനപപ്പെട ഗവര്ണറുപട നയപ്രഖതമാപന
തനിനച്ച്  നന്ദനി  കരഖപപ്പെടുതനിപക്കമാണച്ച്  ശസ്പീ.  എ.  പ്രദസ്പീപച്ച്  കുമമാര്  അവതരനിപ്പെനിച
പ്രകമയപത ഞമാന് പൂര്ണമമായയ പനിന്തുണയ്ക്കുന്നു.

ഭൂമനിപയ  പതമാടച്ച്  ജസ്പീവനിക്കുകേയയ  സങ്കടങ്ങളുയ  വതഥകേളുയ  ജസ്പീവനിതതനിലുപണങ്കനിലുയ
ആത്മമാഭനിമമാനയ  കേമാത്തുസൂകനിചച്ച്  ജസ്പീവനിക്കുന്നവരമാണച്ച്  കകേരളതനിപല  കേര്ഷകേ-
മത്സതപതമാഴനിലമാളനികേളുയ  കേയര്,  കേശുവണനി,  കതമാടയ-കേയര്   കമഖലകേളനിപല
പതമാഴനിലമാളനികേളുപമന്നച്ച് നമായ മനസനിലമാക്കണയ. അതുകപമാപല ഇതുവപര വനികേസനങ്ങളനിലനനിന്നച്ച്
ഒഴനിവമാക്കനി  നനിര്തനിയനിരുന്ന  ദരനിദ്രരുയ  വനിധവകേളുയ  വകയമാധനികേരുയ  മമാരകേകരമാഗനികേളുയ
കഗമാത്രവര്ഗ്ഗക്കമാരുയ ഉള്പപ്പെടുന്ന ദുര്ബല വനിഭമാഗതനിലപപ്പെടവപരയമാണച്ച്  യ.ഡനി.എഫച്ച്.
മറന്നുകപമായതച്ച്.   ഇതച്ച്  ഒരു  നയതനിപന്റെ  ഭമാഗമമാണച്ച്.   കകേമാണ്ഗസച്ച്  പകേമാണവന്ന
ആകഗമാളവലക്കരണനയയ  ഈ  വനിഭമാഗങ്ങപള  സമൂഹതനിപന്റെ പനിന്നമാമ്പുറങ്ങളനികലയച്ച്
തള്ളനിവനിട്ടു.  മമാത്രമല,  സര്വ്വയസഹയമായ  ഭൂമനിപയ  കേരയനിപ്പെനിക്കുന്നവരുപട കൂപടയയ  ഈ
നയമുണമായനിരുന്നു.  അതുപകേമാണമാണച്ച്  ഭൂമമാഫനിയപയയയ  വന്കകേമാര്പ്പെകററ്റുകേപളയയ
സസ്പീപസ്പീഡകേപരയയ പകേമാലയമാളനികേപളയയ  യ.ഡനി.എഫച്ച്.-കേമാര്  സയരകനിചതച്ച്.  ആ
നയതനിനച്ച്  ഒരു  ബദലുണമാക്കമാനമാണച്ച്  എല.ഡനി.എഫച്ച്.  സര്ക്കമാര്  ശമനിക്കുന്നതച്ച്.
അതനിനച്ച് പപമാതുസമൂഹതനിപന്റെ പനിന്തുണയണച്ച്. പ്രതനിപകയ രമാഷസ്പീയമമായനി അതനിപന
എതനിര്തമാലുയ  ജനമാധനിപതതപരമമായനി  ഈ  നയപത  പനിന്തുണയ്കക്കണതുണച്ച്.
കേമാരണയ ഇപതമാരു നവകകേരള സ മൃഷ്ടനിക്കുള്ള  കേര്മ്മപദതനിയമാണച്ച്.  ജനങ്ങളുപട ജസ്പീവനിതവയ
ജസ്പീവകനമാപമാധനികേളുയ  അവരുപട  അഭനിലമാഷങ്ങള്ക്കനുസരനിചച്ച്  നനിറകവറമാന്  ഭരണകൂടയ
രൂപമാന്തരപപ്പെടുത്തുന്നതമാണച്ച്  ഈ  പദതനി.  യക്തനിപൂര്വ്വമമായ  വനിലയനിരുതലുയ
ക്രമമാനുഗതമമായ  ആസൂത്രണവയ  ശദമാപൂര്വ്വമമായ  നടപ്പെമാക്കലുയ  വനിതരണവമമാണച്ച്
നവകകേരള കേര്മ്മപദതനിയനിലൂപട അടനിസമാനമമായനി പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതച്ച്.  എലമാവര്ക്കുയ
ഭകണവയ  വസവയ  പമാര്പ്പെനിടവയ  വനിദതമാഭതമാസവയ  ആകരമാഗതസയരകണവയ  ഉറപ്പുനലകുന്ന
കതമാപടമാപ്പെയ സസ്പീ സരകയയ ഡനിജനിറല സമതതവയ ലനിയഗസമതതവയ കൂടനി ഈ പദതനി
വനിഭമാവന  പചയന്നുണച്ച്.  പതരപഞ്ഞടുപ്പെച്ച്  പത്രനികേയനിപല  'പരനിസനിതനി  സദൗഹമാര്ദ
കകേരളയ'  എന്ന  മുദ്രമാവമാകേതയ  സമാകമാത്കേരനിക്കുകേ  എന്നതമാണച്ച്  സര്ക്കമാരനിപന്റെ  അടനിസമാന
ലകതയ.  അതനിനമാണച്ച്  'ഹരനിത കകേരളയ മനിഷന്'  ഇകപ്പെമാള് ആവനിഷരനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച്.
ഇതനിലൂപട  പഴയ കേമാര്ഷനികേ സയസ്കൃതനികയയയ   പ്രകൃതനികയയയ  പരനിസനിതനികയയയ
തണസ്പീര്തടങ്ങകളയയ  വയകലലകേകളയയ  നമുക്കച്ച്  തനിരനിച്ചുപനിടനിക്കമാനമാകുപമന്ന  കേമാരതതനില
യമാപതമാരു സയശയവമനില.

സതമാമനി വനികവകേമാനന്ദന് പറഞ്ഞതച്ച് 'മനുഷതപന പൂര്ണനമാക്കുന്ന പ്രക്രനിയയമാണച്ച്
വനിദതമാഭതമാസ'പമന്നമാണച്ച്.  അതനില  മൂലതമാധനിഷനിതമമായ ഒരു  വനിദതമാഭതമാസ   സമ്പ്രദമായമമാണച്ച്
നമുക്കുണമാകകേണതച്ച്.  ആ വനിദതമാഭതമാസ സമ്പ്രദമായതനിലമാണച്ച് ഇന്നച്ച് പമാളനിച വന്നനിരനിക്കുന്നതച്ച്.
അതച്ച്  തനിരനിച്ചുപനിടനിക്കുന്നതനിനച്ച്  നമ്മുപട  പപമാതുവനിദതമാഭതമാസ  സയരകണ  യജതനിലൂപട,
മൂലതമാധനിഷനിത  വനിദതമാഭതമാസതനിലൂപട,  ഒരു  പ്രബുദ  കകേരളയ  നമുക്കച്ച്  സൃഷ്ടനിക്കമാനമാവപമന്ന
കേമാരതതനില യമാപതമാരു സയശയവമനില.
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'പമാമ്പുകേള്ക്കച്ച് മമാളമുണച്ച്, പറവകേള്ക്കച്ച് ആകേമാശമുണച്ച്,

മനുഷതപുത്രനച്ച് തലചമായമാന് മണനിലനിടമനില' എന്ന ഗമാനയ  വരുന്ന
അഞ്ചച്ച്  വര്ഷതനിനകേയ  മമാറനി  പമാകടണനിവരുയ.  കേമാരണയ  ഭൂരഹനിതരുയ ഭവന  രഹനിതരുയ
'പലഫച്ച്'  പദതനിയപട  നടതനിപ്പെനിലൂപട  5  വര്ഷങ്ങള്ക്കപ്പുറയ  കകേരളതനിലുണമാകുകേയനില
എന്ന യമാഥമാര്ത്ഥതയ നമായ ഉള്പക്കമാകണ പറ.

'ആകരമാഗത കകേരളയ' എന്ന സങ്കലപ്പെയ കരമാഗമാതുര കകേരളയ എന്ന ദമാരുണമാവസയനികലയച്ച്
മമാറനിപക്കമാണനിരനിക്കുകമമാള് ആകരമാഗത സയരകണതനിനുള്ള ജനങ്ങളുപട അവകേമാശയ
സമാധനിക്കുന്നതനിനമാണച്ച്  ആകരമാഗത  കമഖലയനില  സര്ക്കമാര്  'ആര്ദ്രയ  മനിഷന്'
നടപ്പെനിലമാക്കനിയനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  ഇവ  നടപ്പെനിലമാക്കുകേ  വഴനി  വനികേസന  കേമാരതതനില
കകേരളയ  മറച്ച്  സയസമാനങ്ങള്ക്കച്ച്  മമാതൃകേയമാകുപമന്ന   കേമാരതതനില  യമാപതമാരു
സയശയവമനില.  എന്നമാല  ഇതനിപനലമായ  കനതൃതതയ  പകേമാടുക്കുന്ന  കകേരളതനിപല
മുഖതമനനിയപട മയഗലമാപുരയ യമാത്രപയക്കുറനിചച്ച് ഇന്നനിവനിപട ശസ്പീ.  അന്വര് സമാദതച്ച്
വസ്പീരസതയ  പറയന്നതച്ച്  കകേട്ടു.  അതച്ച്  യമാഥമാര്ത്ഥതമപലന്നച്ച്  ഞമാന്  പതളനിയനിച്ചുതരമായ.
ശസ്പീ.  സനിദരമാമയയപട കേഴനിവപകേമാണമാണച്ച്  ശസ്പീ.  പനിണറമായനി  വനിജയനച്ച്  മയഗലമാപുരതച്ച്
കപമാകേമാന്  സമാധനിചപതന്നമാണച്ച്  ഇവനിപട  പറഞ്ഞതച്ച്.  ഇന്തതന്  ഫമാസനിസയ
മയഗലമാപുരതച്ച് ആയധയ വചച്ച് കേസ്പീഴടങ്ങനിയതച്ച് മകതതരവമാദനികേളുപടയയ മതനനിരകപക
രമാഷസ്പീയതനിപന്റെയയ വനിജയവയ ഫമാസനിസച്ച് രമാഷസ്പീയതനിപന്റെ വന് പരമാജയവമമാപണന്നച്ച് ഇവര്
മനസനിലമാക്കണയ. ചരനിത്രയ കേമ്മസ്യൂണനിസ്റ്റുകേമാരനച്ച് പൂപമതയല.  ഓകരമാ കേമ്മസ്യൂണനിസ്റ്റുയ
പൂവനിരനിപ്പെമാതയയ  പുഷ്പവൃഷ്ടനിയയ  കമമാഹനിചമായനിരുന്നനില  കേമ്മസ്യൂണനിസമായതച്ച്.  സഞ്ചമാര
സതമാതനതതനിനമായനി  ഐതനിഹമാസനികേ  സതതമാഗഹയ  നടന്ന  പവക്കതനിപന്റെ  മണനില
നനിന്നമാണച്ച്  ഞമാന്  വരുന്നതച്ച്.  സഞ്ചമാര  സതമാതനതവയ  അഭനിപ്രമായ  സതമാതനതവയ
ഭരണഘടന ഒരു പദൗരനച്ച് നലകുന്ന മദൗലനികേ അവകേമാശങ്ങളമാണച്ച്. അതച്ച് ആരുപടയയ
ഔദമാരതമല.  ശസ്പീ.  സനിദരമാമയയപട  ഔദമാരതയ  പകേമാണല ഭരണഘടന നലകുന്ന
അവകേമാശയ പകേമാണമാണച്ച് ശസ്പീ. പനിണറമായനി വനിജയന് മയഗലമാപുരതച്ച് കപമായതച്ച്.

നമുക്കച്ച് അലപ്പെയ പുറകകേമാടച്ച് ചനിന്തനിക്കമായ. ഇന്തതയപട മുന് പ്രധമാനമനനി ഇന്ദനിരമാഗമാനനി
പവടനികയറ്റുവസ്പീണതച്ച്  എസച്ച്.പനി.ജനി. സരകയച്ച്  നടുവനിലമാണച്ച്.   ജനക്കൂടതനിനനിടയനിലമാണച്ച് മുന്
പ്രധമാനമനനി  രമാജസ്പീവച്ച്  ഗമാനനി  തസ്പീകഗമാളമമായതച്ച്.  മമാളതനില  നനിന്നുമമാണച്ച്  സദമായ
ഹുപസപന പനിടനികൂടനിയതച്ച്.  ചമാരമനിഴനിപയ പരമാജയപപ്പെടുതനിയമാണച്ച് കവള്ഡച്ച് കടഡച്ച്
പസന്റെര്  തകേര്ന്നുവസ്പീണതച്ച്.  തുനനിഞ്ഞനിറങ്ങനിയമാല  ആര്ക്കുയ  ആപരയയ  പകേമാലമാനുയ
എന്തനിപനയയ  നശനിപ്പെനിക്കമാനുയ  കേഴനിയപമന്നച്ച്  ഇതനില  നനിപന്നലമായ  നമായ   മനസനിലമാക്കണയ.
പകക  പകേമാലമാനുള്ള  കേഴനിവല,  മരനിക്കമാനുള്ള  സന്നദതയമാണച്ച്  ധസ്പീരത.  പന്സമാപരയയ
കേലബുര്ഗനിയയ  എണമറ  രക്തസമാകനികേളുയ  ആ  ധസ്പീരത  പകേമാണമാണച്ച്  നപടലച്ച്ല്ല്
നനിവര്തനി  കേടന്നുകപമായതച്ച്.  ഭസ്പീഷണനിയനില  ഭയകന്നമാടുന്നവരല  കപമാരമാളനികേള്.
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കലമാകേതനിനച്ച്  മമാതൃകേയമായനി  കകേരളയ  മമാറനിയതനിനച്ച്  പനിന്നനില  നകവമാത്ഥമാന  നമായകേരുപട
ചനിന്തകേള്ക്കുയ പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുയ ഒപ്പെയ കകേരളതനിപല കേമ്മസ്യൂണനിസച്ച് കനതമാക്കള്
അനുഭവനിച തതമാഗതനിനുയ പങ്കുപണന്ന കേമാരതയ നനിങ്ങള് വനിസ്മരനിക്കരുതച്ച്.  അതരയ
തതമാഗങ്ങള്  അനുഭവനിച   ധസ്പീരനമാരനില  ഒരമാളമാണച്ച്  ഇന്നപത  കകേരള  മുഖതമനനി.
അതുപകേമാണച്ച്  ഞമാന് വസ്പീണയ ആവര്തനിക്കുന്നു,  ചരനിത്രയ കേമ്മസ്യൂണനിസ്റ്റുകേമാരനച്ച്  ഒരു
പൂപമതയല.  ശസ്പീ.  പനിണറമായനി വനിജയന് പൂവനിരനിപ്പെമാതയയ പുഷ്പവൃഷ്ടനിയയ കമമാഹനിച്ചു
പകേമാണമായനിരുന്നനില  കേമ്മസ്യൂണനിസമായതച്ച്.  ഇവനിടപത  കകേമാണ്ഗസ്സുകേമാരുയ  സയഘ്പരനിവമാര്
ഫമാസനിസച്ച് ശക്തനികേളുയ അതച്ച് ഓര്തമാല നന്നച്ച്.

മമായഗ്ലൂര് സയഭവയ ആദതകതകതമാ  അവസമാനകതകതമാ അല. സയഘ്പരനിവമാര്
അധനികേമാരതനില  വന്നതനിനുകശഷയ  എതനിര്ക്കുന്നവപര  പകേമാല്ലുകേയയ  തടയകേയയ
പചയന്നതച്ച് ഭരണയ കേനിടനിയതനിപന്റെ അഹങ്കമാരതനിലമാണച്ച്.  ജനമാധനിപതതപത ഇവര്
ഭയക്കുകേയമാണച്ച്,  അതനില അവര്ക്കച്ച് വനിശതമാസവമനില.  ഇതനിപനയമാണച്ച് അസഹനിഷ്ണുതയപട
രമാഷസ്പീയപമന്നച്ച്  പറയന്നതച്ച്.  ഇതച്ച്  ജനങ്ങള്  തനിരനിചറനിയണപമന്നച്ച്  മമാത്രയ
പറഞപകേമാണച്ച് നനിര്ത്തുന്നു.

ശസ്പീ  .    കമമാന്സച്ച് കജമാസഫച്ച്  : സര്,  ബഹുമമാനപപ്പെട ഗവര്ണറുപട പ്രസയഗതനിനച്ച്
നന്ദനി കരഖപപ്പെടുതനിപക്കമാണള്ള പ്രകമയപത ഞമാന് എതനിര്ക്കുന്നു.

ശസ്പീമതനി  സനി.  പകേ.  ആശ പറഞ്ഞവസമാനനിപ്പെനിച വനികേമാരകതമാടുയ മുഖതമനനി
ശസ്പീ. പനിണറമായനി വനിജയന് രമാഷസ്പീയ രയഗത്തുയ ഇന്തതന് മകതതരതതയ നനിലനനിര്തമാന് കവണനി
സതസ്പീകേരനിക്കുന്ന  ധസ്പീരമമായ  നനിലപമാടനികനമാടുയ  അഭനിപ്രമായവതതതമാസമനില.  ആ  ശക്തമമായ
നനിലപമാടനിപന ഞങ്ങപളമാപക്ക അനുകൂലനിക്കുകേയമാണച്ച്.   ഇന്ദനിരമാ ഗമാനനിയയ രമാജസ്പീവച്ച്
ഗമാനനിയപമമാപക്ക ഈ രമാജതതനിനുകവണനി വസ്പീരമൃതത  വരനിചതച്ച്  രമാജതയ ഉയര്തനിപ്പെനിടനിക്കുന്ന
നനിലപമാടുകേള് സയരകനിക്കമാന് കവണനിയമാണച്ച്.  അതുയ നമുക്കച്ച് അഭനിമമാനയ പകേരുന്ന
കേമാരതങ്ങളമാണച്ച്.  അതച്ച്  കവദനകയമാപടയമാണച്ച്  ഉള്പക്കമാളന്നപതങ്കനിലുയ  രമാജതതനിനു
കവണനിയള്ള ജസ്പീവമാര്പ്പെണമമായനിരുന്നു. മഹമാത്മജനിയപട പമാതയനിലൂപട രമാജതയ മുകന്നമാട്ടു
കപമാകുന്ന  പശമാതലയ  ഓര്ക്കണയ.  പകക  ഇവനിപട  എതനിര്ക്കുന്നപതന്തനിപനയമാണച്ച്?
കേഴനിഞ്ഞ 115 വര്ഷപത ചരനിത്രതനില മുപമങ്ങുമനിലമാത വനിധതനിലുള്ള രൂകമമായ
വരള്ച  സയസമാനയ  അഭനിമുഖസ്പീകേരനിക്കുന്നതമായനി  ബഹുമമാനപപ്പെട  ഗവര്ണര്  അവതരനിപ്പെനിച
നയപ്രഖതമാപനതനില  പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നു.  ബഹുമമാനതനമായ  റവനസ്യൂ  വകുപ്പുമനനി
ഇകപ്പെമാള്  അവതരനിപ്പെനിച  കസറച്ച്പമന്റുയ  അതമാണച്ച്  സൂചനിപ്പെനിക്കുന്നതച്ച്.  പ്രശ്നതനിപന്റെ
ഗദൗരവയ  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  ഉള്പക്കമാളന്നുപവന്നുള്ളതച്ച്  സതമാഗതമാര്ഹമമാണച്ച്.  പകക
ഇതനിപനമാരു പരനിഹമാരമനില  എന്നതമാണച്ച്  ഞങ്ങള് ചൂണനിക്കമാണനിക്കുന്നതച്ച്.   കകേരള
കകേമാണ്ഗസച്ച്  പമാര്ടനിയനില സതതനമമായനി,  നനിഷ്പകമമായനി  നനിലക്കുകമമാള് സതതസനമമായ
വനിലയനിരുതലനിനച്ച്  ഒരു ബുദനിമുട്ടുമനില.  ശസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര്  രമാധമാകൃഷ്ണന്  ചൂണനിക്കമാണനിക്കമാന്
ശമനിചതച്ച്  അതനിരൂകമമായ ഈ പ്രശ്നതനിപന്റെ നടുവനില  22  ലകയ രൂപ മമാത്രകമ
സര്ക്കമാര്  അനുവദനിചനിട്ടുള  എന്നതമാണച്ച്.  അക്കമാരതയ  പരനികശമാധനികക്കണതമാണച്ച്.
അതനിപന അനമാവശതമമായനി കുറപപ്പെടുതമാന് ഞമാന് ആഗഹനിക്കുന്നനില.
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കേനികയമാസ്കുകേളനിലൂപട പവള്ളയ നലകേമാപമന്നമാണച്ച് ഇകപ്പെമാള് പറയന്നതച്ച്. വരള്ച
ഇത്രയയ രൂകമലമാത സമയതച്ച് വമാഹനങ്ങളനില പവള്ളയ നലകുകേയമാണച്ച് പചയതച്ച്.
ഇവനിപട ഒരു വമാഹനതനിലകപ്പെമാലുയ പവള്ളയ എതനിക്കമാനുള്ള നടപടനി സതസ്പീകേരനിചനിടനില.  ഒരു
സതപ്നഭൂമനിയനില  നനിലക്കുന്നതു  കപമാപല  'കേനികയമാസ്കുകേള്'  എന്നച്ച്  പറയകേയമാണച്ച്.
കുടനിപവളളയ എവനിപട നനിന്നച്ച് ലഭനിക്കുയ? ഈ ഗുരുതരമാവസ കേണക്കനിപലടുതച്ച് എപന്റെ
നനികയമാജകേമണലമമായ കേടുത്തുരുതനിയനില കയമാഗയ വനിളനിചകപ്പെമാള് കേനികയമാസച്ച്  വചച്ച്
കുടനിപവളളയ  ലഭതമമാക്കുന്ന  കേമാരതയ  നടക്കുകേയനിപലന്നമാണച്ച്  പഞ്ചമായതച്ച്  പ്രസനിഡന്റുമമാരുയ
ജനപ്രതനിനനിധനികേളുയ പറയന്നതച്ച്.  വമാഹനങ്ങളനില പവള്ളയ എതനിക്കമാനുള്ള നടപടനി
ഗവണ്പമന്റെച്ച്  ഒട്ടുയ  പവകേമാപത  സതസ്പീകേരനിക്കണയ.  നമാലച്ച്  വമാഹനങ്ങളനില
പവള്ളപമതനിക്കമാപമന്നമാണച്ച് മുനനിസനിപ്പെമാലനിറനികേള്/പഞ്ചമായത്തുകേള് പറയന്നതച്ച്.  ഒരു
വമാര്ഡനില ഒരു വമാഹനതനില പവള്ളപമതനിക്കമാന് സമാധനിക്കുകമമാ?  ഈ പവകേനിയ
കവളയനിപലങ്കനിലുയ ഗവണ്പമന്റെച്ച്  ഈ പ്രശ്നതനില കേമാരതമമായനി ഇടപപടണപമന്നമാണച്ച്
അഭതര്ത്ഥനിക്കമാനുള്ളതച്ച്.

കുടനിപവള്ളയ  പകേമാടുക്കുന്നതുമമായനി  ബനപപ്പെട  മപറമാരു  കമഖലയമാണച്ച്  കകേരള
വമാടര് അകതമാറനിറനി.  അവനിപട  കേരമാറുകേമാര് മുഴുവന് സമരയ  പചയന്നതനിനമാല  എലമാ
പദതനികേളുയ  നനിര്തനിവചനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  ഈ സമയതച്ച്  പ്രശ്നയ പരനിഹരനിക്കപപ്പെടണപമന്ന
ആഗഹകതമാപട  ഞമാന്  ഒരു  പ്രധമാനപപ്പെട  കേമാരതയ  ചൂണനിക്കമാണനിക്കമാന്  ആഗഹനിക്കുന്നു.
ശസ്പീ.  ഉമ്മന്  ചമാണനി  മുഖതമനനിയയ  ശസ്പീ.  പകേ.  എയ.  മമാണനി  ധനകേമാരത
വകുപ്പുമനനിയമമായനിരനിക്കുന്ന സമയതച്ച് ബനില ഡനിസദൗണനിയഗച്ച് സനിസപത സയബനനിച ഒരു
പപ്രമാകപ്പെമാസല വന്നു. കകേരളതനിപല പപമാതുമരമാമതച്ച് വകുപ്പുയ ജലവനിഭവ വകുപ്പുമമാണച്ച് അതച്ച്
നടപ്പെനിലമാക്കനിയതച്ച്.   എന്നമാല  വമാടര്  അകതമാറനിറനിയനില  അതച്ച്  നടപ്പെമാക്കനിയനിടനില.
ഇകപ്പെമാള്  ഗവണ്പമന്റെനിനച്ച്  മുഴുവന്  പപസയയ  കനരനിട്ടു  പകേമാടുക്കമാന്  കേഴനിയനില.
സമാമതനികേ പ്രതനിസനനിയപണന്നച്ച് നമുപക്കലമാവര്ക്കുമറനിയമായ.  അതനിനനിടയനില ഒരു
നല  സനിസമമാണച്ച്  ബനില  ഡനിസദൗണനിയഗച്ച്  സനിസയ.   വമാടര്  അകതമാറനിറനി  ഇതച്ച്
നടപ്പെമാക്കമാതതുപകേമാണച്ച് കേരമാറുകേമാര്ക്കച്ച് പപസ ലഭനിക്കുന്നനില. ഈ കേമാരതങ്ങപളമാപക്ക നമുക്കച്ച്
എങ്ങപന യഥമാസമയയ നടതമാന് കേഴനിയയ?  ഈ വരള്ചയപട സമയതച്ച് ഇതരയ
പ്രശ്നങ്ങള്  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  പ്രകതതകേമമായനി  പരനികശമാധനിക്കണയ.  അതനിനുകശഷയ  പരനിഹമാര
നടപടനികേളനികലയച്ച് വരണയ.

അതുകപമാപലതപന്ന  കകേരളതനിപല  ഏറവയ  ആശങ്കമാജനകേമമായ  ഒരു  സമാഹചരതയ
മലകയമാര കമഖലയനില സയജമാതമമായനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  കേസ്തൂരനിരയഗന് റനികപ്പെമാര്ട്ടുമമായനി
ബനപപ്പെട്ടുവന്ന  പ്രധമാനപപ്പെട  പ്രശ്നങ്ങള്  ശസ്പീ.  പകേ.  സനി.  കജമാസഫച്ച്  ഇവനിപട
ഉന്നയനിക്കുകേയണമായനി.  കേസ്തൂരനിരയഗന്  റനികപ്പെമാര്ടനില  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  അനുകൂലമമായ
അന്തനിമ വനിജമാപനതനിപന്റെ നനിശനിത സമയപരനിധനി  മമാര്ചച്ച്  4  ആണച്ച്.  അതനിനച്ച്
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ഇനനി  ഏതമാനുയ  ദനിവസങ്ങള്  മമാത്രകമയള.  അതനിനുമുമച്ച്  പുതുക്കനിയ  ഉതരവച്ച്
പുറപപ്പെടുവനിചനിപലങ്കനില  കകേരളതനിപന്റെ  മലകയമാരകമഖല  വലനിയ  പ്രതനിസനനിയനികലയച്ച്
നസ്പീങ്ങുയ.  കകേരള ഗവണ്പമന്റെച്ച് ഇക്കമാരതതനില ഇടപപടകണ എന്നതമാണച്ച് കചമാദതയ?
കകേരള കകേമാണ്ഗസച്ച് ജനറല പസക്രടറനി ശസ്പീ. കറമാഷനി അഗസനിന് എയ.എല.എ.യപട
കനതൃതതതനില  ഇടുക്കനിയനിപല  ജനങ്ങള്   പദയമാത്രയമായനി  തനിരുവനന്തപുരകതയച്ച്
വരുന്നതുപകേമാണമാണച്ച്  അകദഹയ  ഇകപ്പെമാള്  സഭയനിലനിലമാതതച്ച്.  മമാര്ചച്ച്  3-നച്ച്
തനിരുവനന്തപുരതച്ച്  ജമാഥ  സമമാപനിക്കുയ.  മമാര്ചച്ച്  4  ക്രൂഷതല  കഡറമാണച്ച്.   നനിയമസഭയനില
ഭരണപകവയ പ്രതനിപകവയ ഒന്നനിചച്ച് ഇക്കമാരതതനില പ്രകമയയ പമാസമാക്കനിയതമാണച്ച്.
നമ്മള്  ഒറപക്കടമായനി  നനിലകക്കണ  വനിഷയമമാണനിതച്ച്.  പരനിഹമാരമുണമായനിപലങ്കനില
അതസ്പീവഗുരുതരമമായ  സമാഹചരതമമാണച്ച്  സയജമാതമമാകേമാന്  കപമാകുന്നതച്ച്.   പരനിസനിതനികലമാല
കമഖലയമമായനി  ബനപപ്പെട്ടു  വന്ന  ഉമ്മന്  വനി.  ഉമ്മന്  സമനിതനിയപട  ജനവമാസ
കകേന്ദ്രങ്ങള്,  കൃഷനിയനിടങ്ങള്,  കതമാടയ  കമഖല  എന്നനിവപയ  ഒഴനിവമാക്കുകേ  എന്ന
നനിര്കദശതനിപന്റെ  അടനിസമാനതനില  പുതുക്കനിയ  ഉതരവച്ച്  പുറപപ്പെടുവനിക്കമാന്
കേഴനിയന്ന  വനിധതനിലുള്ള  ഇടപപടല  സയസമാന  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  നടതണപമന്നച്ച്
സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയമാണച്ച്.

ബഹുമമാനപപ്പെട  ഗവര്ണറുപട  പ്രസയഗതനില  പറയന്നതച്ച്  കകേരളതനിപല
പപമാതുകമഖലമാ സമാപനങ്ങപള സയരകനിക്കുപമന്നമാണച്ച്. ലമാഭതനില പ്രവര്തനിക്കുന്ന
കകേരളതനിപല  പപമാതുകമഖലമാ  സമാപനങ്ങപള  വനിറ്റുതുലയമാന്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കമാര്
പുതനിയ  നനിയമയ  പകേമാണവരനികേയമാണച്ച്.  എറണമാകുളത്തുയ  പകേമാചനിയനിലുമുള്ള  പ്രധമാനപപ്പെട
പപമാതുകമഖലമാ സമാപനങ്ങള് വനിലക്കമാനുള്ള നടപടനിപക്കതനിപര നമ്മള് കയമാജനിചച്ച്
ചര്ച  പചയച്ച്  പ്രകമയയ  പമാസമാക്കനിയതമാണച്ച്.  ഇന്നച്ച്  കകേരളതനില  ലമാഭകേരമമായനി
പ്രവര്തനിക്കുന്ന  പവളര്  എചച്ച്.എന്.എല.  വനിലക്കമാനുള്ള  തസ്പീരുമമാനയ  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്പമന്റെച്ച്  എടുതനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  പവളര്  എചച്ച്.എന്.എല.-നച്ച്  ഗവണ്പമന്റെച്ച്
കപ്രമാപ്പെര്ടനിയമായനി 700 ഏക്കര് സലമമാണുള്ളതച്ച്.  ഇതച്ച് ഒരു സതകേമാരത കേമനനികക്കമാ
സതകേമാരത  മുതലമാളനികക്കമാ  പകേമാടുക്കുകേ  എന്നുപറഞ്ഞമാല  കകേരളതനിനച്ച്  അയഗസ്പീകേരനിക്കമാന്
കേഴനിയകമമാ?  ഇതച്ച് കകേരളതനിപന്റെ ഭൂമനിയമാണച്ച്, അതച്ച് സയരകനിക്കപപ്പെടണയ.  ഇതരയ
പ്രശ്നങ്ങള് അഭനിമുഖസ്പീകേരനിക്കമാന് ഗവണ്പമന്റെനിനച്ച് കേഴനിയണയ. സയസമാന ഗവണ്പമന്റെച്ച്
മുഖതമനനിയപടയയ  പ്രതനിപക  കനതമാവനിപന്റെയയ  കനതൃതതതനില  ഡലഹനിയനിലകപ്പെമായനി
പ്രധമാനമനനിപയ  കേണച്ച്  ഈ  നടപടനിയനിലനനിന്നുയ  പനിനമാറമാന്കവണ  ഇടപപടല
നടതണയ. നനികവദനങ്ങള് പകേമാണമമാത്രയ കേമാരതമനില. സയസമാനപത ഓള് പമാര്ടനി
പഡലനികഗഷന്  കകേന്ദ്രതനില  കപമായനി  പപമാതുകമഖലമാ  സമാപനങ്ങപള  സയരകനിക്കമാനുള്ള
നനിലപമാടുകേള് ആത്മമാര്ത്ഥതകയമാപട എടുക്കമാന് കേഴനിയന്ന സമാഹചരതമുണമാക്കണയ.

മനി  .   പചയര്മമാന് : പയസച്ച്...... പയസച്ച്..  … പ്ലൈസ്പീസച്ച് കേണ്ക്ലൂഡച്ച്..
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ശസ്പീ  .    കമമാന്സച്ച്  കജമാസഫച്ച്  : സര്,  ഞമാന്  ചുരുക്കുകേയമാണച്ച്.   കേഴനിഞ്ഞ
സര്ക്കമാരനിപന്റെ കേമാലതച്ച് ശസ്പീ. പകേ. എയ. മമാണനി ബഡ്ജറനിലൂപട കേര്ഷകേ പപന്ഷന്
നടപ്പെനിലമാക്കനിപയങ്കനിലുയ  കേഴനിഞ്ഞ  13  മമാസമമായനി  അതച്ച്  നലകുന്നനില.  അക്കമാരതയ
ഗവണ്പമന്റെച്ച് പരനികശമാധനിക്കണയ.  എലമാ പപന്ഷനുയ പകേമാടുത്തുപവന്നച്ച് പറയന്നതച്ച്
നല  കേമാരതമമാണച്ച്.  കൂടമാപത  പനലച്ച്ല്ല്  സയഭരനിചതനിപന്റെ  പപസ  നലകേനിയനിടനില.
സമാമതനികേ  പ്രശ്നങ്ങളുപണന്നതച്ച്  അയഗസ്പീകേരനിക്കുന്നകതമാപടമാപ്പെയ  ഇതരതനിലുള്ള
പ്രശ്നങ്ങള്കൂടനി  പരനിഹരനിച്ചു  കപമാകുകേപയന്നുള്ളതച്ച്  കകേരളപത  സയബനനിചനിടകതമാളയ
പ്രധമാനപപ്പെടതമാണച്ച്.  ഇന്നച്ച്  സഭ  ചര്ച  പചയ  വനിലക്കയറതനിപന്റെ  കേമാരതതനില,
പപമാതു  മമാര്ക്കറനില  രകയനിലമാപത  ജനങ്ങള്  പ്രയമാസപപ്പെടുകമമാള്  അതനില
ഫലപ്രദമമായ ഇടപപടല നടതമാന്കൂടനി ഈ ചര്ചയപട ഭമാഗമമായനി ഗവണ്പമന്റെനിനച്ച്
കേഴനിയണയ.  ഇതരതനിലുള്ള ജനകേസ്പീയ പ്രശ്നങ്ങള് വളപര രൂകമമായനി  നനിലക്കുന്ന
സമാഹചരതതനില  ഗവര്ണര്  അവതരനിപ്പെനിച  നയപ്രഖതമാപനപതയയ  അതനിപന
തുടര്ന്നച്ച്  അവതരനിപ്പെനിച  നന്ദനിപ്രകമയപതയയ  അനുകൂലനിക്കമാന്  കേഴനിയനില.  ഈ
പ്രശ്നങ്ങള് പരനിഹരനിക്കമാന് കേഴനിയന്ന നനിലയനികലയച്ച് ഗവണ്പമന്റെച്ച് ഉണരപട, അതനിനച്ച്
കേഴനിയന്ന സമാഹചരതമുണമാകേണപമന്നച്ച് ജനങ്ങള് ആഗഹനിക്കുന്നു, ജനങ്ങളുപട കവദന
ഗവണ്പമന്റെച്ച് തനിരനിചറനിയണപമന്നുകൂടനി അഭതര്ത്ഥനിച്ചുപകേമാണച്ച്  നനിര്ത്തുന്നു.

ശസ്പീ  .    പകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടനി  :  സര്,  ഈ  നന്ദനിപ്രകമയപത ഞമാന്  അനുകൂലനിക്കുകേയമാണച്ച്.
ഇവനിപട  അവതരനിപ്പെനിച  അടനിയന്തരപ്രകമയയ  വനിലക്കയറപതക്കുറനിച്ചുയ  അരനി
വനിലപയക്കുറനിച്ചുമമായനിരുന്നു.  അരനി  വനില  വര്ദനിചതച്ച്  എങ്ങപനയമാപണന്നച്ച്  ഭരണപകവയ
പ്രതനിപകവയ  ആകലമാചനികക്കണ  കേമാരതമമാണച്ച്.  ഇപ്രമാവശതപത  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ
കേണക്കുപ്രകേമാരയ 1,50,000 പഹക്ടര് പനലക്കൃഷനിയമാണച്ച് ഇലമാതമായതച്ച്.  ഇപതങ്ങപന
ഇലമാതമായനി?  നമ്മള്  ഉപകഭമാക്തമാവനിപനക്കുറനിചച്ച്  നലതുകപമാപല  സയസമാരനിച്ചു.
അതുണമാക്കുന്ന കൃഷനിക്കമാരപനക്കുറനിചച്ച് കകേന്ദ്ര ഗവണ്പമന്റെച്ച് ആകലമാചനികക്കണതകല?
അവരുപട കേണക്കുപ്രകേമാരയ ഒരു കൃഷനിക്കമാരനച്ച് ഒരു വര്ഷപത വരുമമാനയ  20,000
രൂപയമാണച്ച്.  അകപ്പെമാള് മമാസ വരുമമാനയ എത്രയമാണച്ച്;  അതുപകേമാണച്ച് ഒരു കുടുയബയ
കേഴനിയകമമാ; സപ്രസ്പീയകകേമാടതനി നനിര്കദശപ്രകേമാരയ മനിനനിമയ കവജസച്ച് നനിശയനിക്കുന്നതനിനച്ച്
അവരുപട ആകരമാഗതവയ മപറലമായകൂടനി കേണക്കമാക്കനിയകപ്പെമാള് 18,000 രൂപപയങ്കനിലുയ
കവണപമന്നമാണച്ച്.  ഒരു കേര്ഷകേ കുടുയബതനിനച്ച്  2,000 രൂപ വരുമമാനതനില എങ്ങപനയമാണച്ച്
പനിടനിച്ചുനനിലക്കമാന് കേഴനിയകേ. തന്മൂലയ കൃഷനി അവര് ഉകപകനിച്ചു പകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.

നസ്പീതനി  ആകയമാഗനിപന്റെ  ഒരു  പരമാമര്ശയ  കേണ.  58  ശതമമാനയ  ആളുകേളമാണച്ച്
കേമാര്ഷനികേ  കമഖലയനില  നനിലക്കുന്നതച്ച്.  അതച്ച്  38 ശതമമാനമമായനി  ചുരുക്കനി  ബമാക്കനിയള്ളവര്
കൃഷനി  വനിട്ടുകപമാകേണപമന്നമാണച്ച്  നസ്പീതനി  ആകയമാഗനിപന്റെ പുതനിയ നനിര്കദശയ.   അവര്
എവനികടയച്ച് കപമാകുയ;  കകേമാര്പ്പെകററച്ച് കമഖലയനികലയച്ച് കപമാകേമാപമന്നമാണച്ച്.  നമാലമാമപത
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വതവസമായ വനിപ്ലൈവതനില  കവള്ഡച്ച്  എക്കകണമാമനികേച്ച്  കഫമാറയ  സമര്പ്പെനിച  കേണക്കച്ച്
കനമാക്കുകമമാള്  51  ലകയ ആളുകേളുപട പതമാഴനില,  ആര്ടനിഫനിഷതല ഇന്റെലനിജന്സച്ച്  -
പമഷസ്പീന്,  കറമാകബമാടനികച്ച്,  3D  പ്രനിന്റെനിയഗച്ച്  മുതലമായവയനിലൂപട  ഇകപ്പെമാള്  നഷ്ടപപ്പെടുപമന്നമാണച്ച്
പറയന്നതച്ച്.  3D പ്രനിന്റെനിയഗച്ച് വരുന്നകതമാടുകൂടനി ആയനിരക്കണക്കനിനമാളുകേളുപട പതമാഴനില
നഷ്ടപപ്പെടമാന് കപമാവകേയമാണച്ച്.  ഒരു പമഷസ്പീന്  ഒരു സമാധനയ സമാന് പചയമാല അതച്ച്
മുഴുവനമായനി  വരുന്ന  സനിതനിയമാണച്ച്  3D  പ്രനിന്റെനിയഗച്ച്.  അതനിപന്റെ  പടകകമാളജനി  വന്നു
കേഴനിഞ.   കറമാകബമാടനികച്ച്  എന്ഫസ്പീലഡനില  വന്നുകേഴനിഞ.  40  പപയനിന്റെര്മമാരുപട
പണനിയമാണച്ച്  ഒരു  പമഷസ്പീന്  പചയന്നതച്ച്.  അതനിനച്ച്  കകേന്ദ്ര  ബഡ്ജറനില  ഇകപ്പെമാള്
വളപരയധനികേയ  ആനുകൂലതയ  പകേമാടുത്തു.  ഇതുമൂലയ  ഏറവയ  കൂടുതല  പതമാഴനില  നഷ്ടപപ്പെടമാന്
കപമാകുന്നതച്ച്  ഓഫസ്പീസച്ച്  കമഖലയമമായനി  ബനപപ്പെടച്ച്  പണനിപയടുക്കുന്നവര്ക്കമാണച്ച്.
അഭതസവനിദതരുപട മൂന്നനില രണച്ച് പതമാഴനിലവസരങ്ങളുയ നഷ്ടപപ്പെടമാന് കപമാകുകേയമാണച്ച്.
ഇതച്ച്  എങ്ങപന  പരനിഹരനിക്കമാന് കേഴനിയയ?  അകമരനിക്കയനില പഡമാണമാള്ഡച്ച്  ടയപച്ച്
പ്രസനിഡന്റെമായനി  അധനികേമാരകമപറടുതതനിനുകശഷയ  ഒറ  കജമാലനികപമാലുയ  മറച്ച്  രമാജതക്കമാര്ക്കച്ച്
നലകേനിപലന്നമാണച്ച്  പറയന്നതച്ച്.  അകപ്പെമാള്  പടകകമാപമാര്ക്കച്ച്  കപമാലുള്ള  സമാപനങ്ങള്ക്കച്ച്
എങ്ങപന പനിടനിച്ചുനനിലക്കമാന് കേഴനിയയ? ഇത്രയധനികേയ ഇന്ഫമാസക്ചര് സദൗകേരതങ്ങ
പളമാരുക്കനിപയടുത ഈ സമാപനതനിപല ജസ്പീവനക്കമാര്ക്കച്ച് ഇനനിപയമാരു കജമാലനിയയ
ലഭനിക്കനിപലന്നമാണച്ച്  പറയന്നതച്ച്.  ഇവനിപടയള്ള  കജമാലനിയപട  നപലമാരു  ഭമാഗവയ
അകമരനിക്കയനില നനിന്നുമമാണച്ച് ലഭനിക്കുന്നതച്ച്.  ഇനനിമുതല  യകറമാപതന് രമാജതങ്ങളനിലുയ
ഇതുതപന്നയമാണച്ച്  സയഭവനിക്കമാന്  കപമാകുന്നതച്ച്.  പനിപന്നങ്ങപന  ഈ  കമഖലയനില
പനിടനിച്ചുനനിലക്കുയ?  ഇതച്ച്  അഭതസവനിദതരമായ  നമ്മുപട  പചറുപ്പെക്കമാപരയമാപകേ ബമാധനിക്കുന്ന
വലനിപയമാരപകേടമമാണച്ച്.

ഭരണപകവയ  പ്രതനിപകവയ  ചര്ച  പചകയണ  മപറമാരു  കമഖലയമാണച്ച്  സഹകേരണ
കമഖല.  സഹകേരണ  കമഖല  മുഴുവന്  നമാശതനിപന്റെ  വക്കനിലമാണച്ച്.  പപ്രമറനി
സഹകേരണ സയഘങ്ങള് ഏകേകദശയ എണ്പതനിനമായനിരയ കകേമാടനികയമാളയ രൂപയപട
ഇടപമാടമാണച്ച് നടത്തുന്നതച്ച്.   എലമായകൂടനി  ഏകേകദശയ ഒരു ലകയ കകേമാടനി  രൂപയപട
ഇടപമാടച്ച് വരുയ.  രണമൂന്നു ദനിവസയ മുമച്ച് വപരയള്ള റനികപ്പെമാര്ടനുസരനിചച്ച് മൂന്നച്ച് ലകയ
രൂപ  വപര  മമാത്രകമ  സഹകേരണ  സയഘങ്ങളനില  നനിന്നുയ  പനിന്വലനിക്കമാന്
കേഴനിയമമായനിരുന്നുള.  കൂടുതലുള്ള ഇടപമാടുകേപളലമായ  പചക്കച്ച്  മുഖമാന്തരകമ നടതമാന്
പമാടുളപവന്നച്ച് പറയകമമാള് സഹകേരണ ബമാങ്കുകേള്ക്കച്ച് അതനിനച്ച് കേഴനിയനില.  രണച്ച്
ദനിവസയ മുമച്ച് ഞമാന് അയമായനിരയ നമാളനികകേരയ വനിറകപ്പെമാള് അവര് വനില പണമമായനി
നലകേമാപത നമാഷണപലസ്ഡച്ച് ബമാങ്കനികലയച്ച് പചക്കച്ച് തരനികേയമാണച്ച് പചയതച്ച്.   ആ
പണയ  പപ്രമറനി  സഹകേരണ  സയഘങ്ങള്ക്കച്ച്  നഷ്ടമമായനി.  നമുപക്കമാരു  സമാധനയ
വമാങ്ങണപമങ്കനില പപ്രമറനി  സഹകേരണ ബമാങ്കനിപന്റെ പചക്കച്ച് നലകേനിയമാല മമാറനില.
അകപ്പെമാള് സതമാഭമാവനികേമമായയ ആളുകേള്ക്കച്ച് നമാഷണപലസ്ഡച്ച് ബമാങ്കുകേകളകയമാ മറച്ച്
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പഷഡസ്യൂള്ഡച്ച്  ബമാങ്കുകേകളകയമാ  ആശയനികക്കണനി  വരുയ.  അങ്ങപന  അവരുപട
നനികകപങ്ങള്  നമാഷണപലസ്ഡച്ച്  ബമാങ്കനികലയച്ച്  കപമാകുന്ന അവസയമാണുള്ളതച്ച്.
സഹകേരണ ബമാങ്കുകേളനില എതനികചരമാനുള്ള ഏകേകദശയ ഒരു ലകകതമാളയ കകേമാടനി
രൂപ  വനിനനികയമാഗനിക്കുന്നതച്ച്  മറച്ച്  ബമാങ്കുകേളമാണച്ച്.  ഇതനിപന  ഭരണ  പ്രതനിപക
കഭദപമകനത  ഒരുമനിചച്ച്  എതനിര്കക്കണതകല? സഹകേരണ  സയഘങ്ങളുപട  തകേര്ച
എങ്ങപന തരണയ പചയമാന് കേഴനിയപമന്നച്ച് ആകലമാചനിക്കണയ. ഇവനിടപത സമാധമാരണക്കമാരമായ
ആളുകേള്ക്കച്ച്  ഒരു  വനിവമാഹയ  നടന്നമാകലമാ  ഒരു  മരണയ  സയഭവനിചമാകലമാ
വനിനനികയമാഗനിക്കമാനുള്ള പണയ ഈ സയഘങ്ങള് വഴനിയമാണച്ച് ലഭനിച്ചുപകേമാണനിരുന്നതച്ച്.
കകേന്ദ്ര  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  അതനിപന  ഇലമാതമാക്കമാന്  ശമനിക്കുകേയമാണച്ച്.  നമുപക്കലമായകൂടനി
കയമാജനിചച്ച് അതച്ച് കനരനിടുന്നതനിനുള്ള ഒരു സയവനിധമാനമുണമാകേകണ?

കേമാര്ഷനികേ കമഖലയച്ച് ഇകപ്പെമാള് പനിടനിചച്ച്  നനിലക്കമാന് കേഴനിയന്നനില.  ഞങ്ങളുപട
നമാടനില  കേടുത വരള്ച ബമാധനിചതനിപന്റെ ഫലമമായനി കൃഷനിനമാശയ സയഭവനിച്ചു.  ജനിലമാ
ഭരണകൂടതനിപന്റെ  മുന്നറനിയനിപ്പെനിപന്റെ  അടനിസമാനതനില  പതനിനയമായനിരയ  പഹക്ടര്
സലതച്ച് കൃഷനി  പചയനില.   കൃഷനി  പചയമാന് കേഴനിയമാത കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  എങ്ങപന
പനിടനിച്ചുനനിലക്കമാന് സമാധനിക്കുയ?  ഒകക്ടമാബര് മമാസയവപര അവര്ക്കച്ച് ഒരു വരുമമാനവമനില.  ഒരു
മമാസയ  അവര്ക്കച്ച്  കേഴനിയണപമങ്കനില പത്തുപതനിപനണമായനിരയ  രൂപ കവണയ.   ആ
കുടുയബയ എങ്ങപന കേഴനിയയ?  ഒകക്ടമാബര് മമാസതനില വരുമമാനമുണമാകേണപമങ്കനില
കമയച്ച്-ജൂണ് മമാസങ്ങളനില കൃഷനിയനിറക്കണയ. അതനിനുള്ള പണയ കേര്ഷകേനച്ച് എവനിപട
നനിന്നുയ ലഭനിക്കുയ?  കകേന്ദ്ര ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ ഇപ്രമാവശതപത ബഡ്ജറനിപലങ്കനിലുയ ആ
തുകേ  എഴുതനിതളപമന്നമാണച്ച്  വനിചമാരനിചതച്ച്.  പകക  അവര്  അതച്ച്  പചയനില.
അതുപകേമാണച്ച്  കേടപമഴുതനിതള്ളണപമന്നച്ച്  ശക്തമമായനി  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്പമന്റെനികനമാടച്ച്
ആവശതപപ്പെടണയ.  കേര്ഷകേപതമാഴനിലമാളനികേള്ക്കച്ച്  അന്പതച്ച്-അറുപതച്ച്  ദനിവസമമാണച്ച്
പതമാഴനിലുറപ്പെച്ച്  പദതനി  പ്രകേമാരയ  പണനി കേനിട്ടുന്നതച്ച്.  മുപ്പെതനിയഞ്ചച്ച്  വയസച്ച്  കേഴനിഞ്ഞ
കേര്ഷകേപതമാഴനിലമാളനികേള്ക്കച്ച്  കവപറമാരു  പതമാഴനിലുയ  പചയമാനറനിയനില.  കൃഷനിക്കമാരപന്റെയയ
അവസ അതുതപന്നയമാണച്ച്.  അവര്ക്കച്ച് ജസ്പീവനിക്കമാന് കവപറ നനിവൃതനിയനില.  എപന്റെ
നമാടനിലനനിന്നുയ  എപന്തങ്കനിലുയ  പതമാഴനില  കേനിട്ടുപമന്നച്ച്  പ്രതസ്പീകനിചച്ച്  പതമാഴനിലമാളനികേള്
കൂടകതമാപട  തമനിഴച്ച് നമാടനികലയച്ച്  കപമാകുകേയമാണച്ച്.  അവരുപട  അവസ  അത്രയച്ച്
ഭയമാനകേമമാണച്ച്.  അവര്ക്കച്ച്  സദൗജനത  കറഷന്  അനുവദനിക്കുന്നതനിനച്ച്  നടപടനിയണമാകേണയ.
കൃഷനിക്കമാര്ക്കച്ച്  എങ്ങപനയമാണച്ച്  കൃഷനിയനിറക്കമാന്  സമാധനിക്കുന്നതച്ച്?  കമയച്ച്  മമാസയ
അവസമാനവയ ജൂണ് ആദതവമാരവമമാണച്ച്  കൃഷനിയനിറകക്കണതച്ച്.  സമാമതനികേമനിലമാതതനിനമാല
അവര്ക്കച്ച് അതനിനച്ച് കേഴനിയന്നനില.  അതനിനമാല കകേന്ദ്ര ഗവണ്പമന്റുമമായനി ബനപപ്പെടച്ച്
അവര്ക്കച്ച്  സമാമതനികേ  സഹമായപമതനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സതസ്പീകേരനിക്കണയ.
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കമാരനില  സമ്മര്ദയ  പചലുതനി  പണച്ച്  കേടപമഴുതനിതള്ളനിയതുകപമാലുള്ള
നടപടനി  സതസ്പീകേരനിചനിപലങ്കനില അവര്ക്കച്ച് പനിടനിചച്ച് നനിലക്കമാന് സമാധനിക്കനില.
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ഇവനിപട  എങ്ങപനയമാണച്ച്  വനിലക്കയറമുണമാകുന്നതച്ച്?  പചക്കറനി  കൃഷനിയപട
കേമാരതപമടുക്കമായ.  പഞ്ചമാബനിലുയ  ഇവനികടയയ  തക്കമാളനി  കറമാഡനിലനിറക്കനി  ഇടനിരനിക്കുന്നു.
എപന്റെ മണലതനിപല കവലന്തമാവളതച്ച് തക്കമാളനി കറമാഡനില കൂടനിയനിടനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.
കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  സഹമായനിചതുപകേമാണമാണച്ച്  അവനിപട  സയഭരണയ  നടതമാന്
കേഴനിഞ്ഞതച്ച്.  അപലങ്കനില അതുയ നശനിക്കുമമായനിരുന്നു. അതുപകേമാണച്ച് അവര് പചക്കറനി
കൃഷനി  ഉകപകനിച്ചു.  ഉകപകനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞകപ്പെമാള്  അതനിനച്ച്  നല  ഡനിമമാന്റെമായനി.  അതുപകേമാണച്ച്
അവര്ക്കച്ച്  വനിഷമയ  വരുകമമാള്,  വമാങ്ങുന്നവപര  സഹമായനിക്കുന്നതുകപമാപല  കൃഷനി
പചയന്നവരുപട  പ്രശ്നപമന്തമാപണന്നുകൂടനി  മനസനിലമാക്കനി  അതച്ച്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച്
കകേന്ദ്ര  ഗവണ്പമന്റെനില  സമ്മര്ദയ  പചലുത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സയസമാന  ഗവണ്പമന്റെച്ച്
സതസ്പീകേരനിക്കണപമന്നച്ച് അഭതര്ത്ഥനിച്ചുപകേമാണച്ച് നനിര്ത്തുന്നു.

ശസ്പീ  .    എ  .    എന്  .    ഷയസസ്പീര് :  സര്,  ഗവര്ണറുപട നയപ്രഖതമാപന പ്രസയഗപത
പനിന്തുണച്ചുപകേമാണച്ച്  ശസ്പീ.  എ.  പ്രദസ്പീപ്കുമമാര്  അവതരനിപ്പെനിച  നന്ദനിപ്രകമയപത  ശക്തമമായനി
പനിന്തുണയ്ക്കുന്നു.

ബഹുമമാനപപ്പെട  മുഖതമനനിപയ  ഇരടചങ്കപനന്നച്ച്  വനിളനിചച്ച്  പ്രതനിപകയ  ആകകപനി
ക്കുകേയമാണച്ച്.  കകേരളതനിപന്റെ  പപമാതുസമൂഹയ  ബഹുമമാനപപ്പെട  മുഖതമനനിപയ  ഇരട
ചങ്കപനന്നച്ച്  വനിളനിക്കുകമമാള്  യ.ഡനി.എഫച്ച്.-നച്ച്  വലമാപത  പപമാളകേയമാണച്ച്.   പപമാള്ളനിയതു
പകേമാണച്ച്  കേമാരതമനില,  കേമാരണയ  നനിങ്ങളുപട  കേമാലതച്ച്  മനനിമമാരുയ  മുഖതമനനിയയ
അവരുപട ചങ്കച്ച് സരനിതയ്ക്കുയ ശമാലുവനിനുയ മറ്റുയ പണയയ വചനിട്ടുണമായനിരുന്നു.  ഞങ്ങളുപട
മുഖതമനനി  അതച്ച്  ആര്ക്കുയ  പണയയ  വചനിടനില.  ഈ  ഗവണ്പമന്റെച്ച്   എന്തുപചയപവന്നമാണച്ച്
ഇവനിപട  കചമാദനിക്കുന്നതച്ച്.  ഇക്കമാരതയ  പറയമാന്  നനിന്നമാല  അഞ്ചച്ച്  മണനിക്കൂപറങ്കനിലുയ
പ്രസയഗനികക്കണനിവരുയ.

ആകരമാഗത  കമഖലയനില പശമാതല വനികേസനതനിനമാണച്ച്  ഈ സര്ക്കമാര്  പ്രമാമുഖതയ
നലകുന്നതച്ച്.  1200  തസനികേകേളമാണച്ച്  പുതനിയതമായനി  സയസമാനതച്ച്  സൃഷ്ടനിചതച്ച്.  ആകരമാഗത
കമഖലയനില  മമാത്രമല,  വനിദതമാഭതമാസ  കമഖലയനില  ആയനിരയ  ഇന്റെര്നമാഷണല
സ്കൂളുകേള്,  എട്ടുമുതല  പനണവപര  പഹപടകേച്ച്  കമാസച്ച്  റൂമുകേള്  തുടങ്ങനി  നനിരവധനി
പദതനികേളുണച്ച്.  നനിങ്ങളുപട കേമാലതച്ച് എസച്ച്.എസച്ച്.എല.സനി.-യപട റനിസള്ടച്ച് ഓകരമാ
തവണയമായനി  വന്നനികല?  അതുമമാത്രമല,  യണനികവഴനിറനി  സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്  വനിതരണയ
പചയകപ്പെമാള്  അന്നപത വനിദതമാഭതമാസ വകുപ്പുമനനി ശസ്പീ. പനി. പകേ.  അബ്ദു റബ്ബനികനമാടച്ച്
കചമാദനിച്ചു,  നനിങ്ങപളന്തമാ ബനി.എ.-ക്കമാരനച്ച്  ബനി.ബനി.എ.  സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്  നലകേനിയതച്ച്
എന്നച്ച്? അകപ്പെമാള് അന്നപത മനനി പറഞ്ഞതച്ച് ഒരു 'ബനി' കൂടനികപ്പെമായതമാണച്ച്, അതങ്ങച്ച് മമായ്ചച്ച്
കേളഞ്ഞമാല മതനിപയന്നമാണച്ച്.  ഇതമായനിരുന്നു നനിങ്ങളുപട  കേമാലപത അവസ.  വനിദതമാഭതമാസ
കമഖല  നനിങ്ങളുപട  കേമാലതച്ച്  കുളയകതമാണനിപയങ്കനില  ഇടതുപകയ  വന്നകപ്പെമാള്
രകപപ്പെട്ടു.
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പടനികേജമാതനി/പനികന്നമാക്ക കമഖലയമായനി  പമാലക്കമാടച്ച് പമഡനിക്കല  കകേമാകളജനിനച്ച്
310  കകേമാടനി  രൂപ  അനുവദനിച്ചു.  ശസ്പീ.  ഷമാഫനി  പറമനില,  ഇപലന്നു പറയമാകമമാ?
കകേരളതനില പടനികേജമാതനിക്കമാരുപട പ്രസ്പീ-പമടനികേച്ച്/  കപമാസച്ച്-പമടനികേച്ച് കഹമാസലുകേളുപട
നനിലവമാരയ പമചപപ്പെടുത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള് സതസ്പീകേരനിച്ചു. ഐ.എ.പവ. ആനുകൂലതയ രണച്ച്
ലകയ രൂപയനിലനനിന്നുയ മൂന്നച്ച് ലകമമാക്കനി ഉയര്തനി. ബഹുമമാനപപ്പെട അയഗങ്ങളനില പലരുയ
അഭനിഭമാഷകേരമാണകലമാ.  അഭനിഭമാഷകേര്ക്കച്ച് പസപപ്പെന്റെച്ച് ഏര്പപ്പെടുത്തുകേയയ അവരുപട
കകമ പപന്ഷന് ഉയര്ത്തുകേയയ  പചയ.  ഇ.എയ.എസച്ച്.  നമ്പൂതനിരനിപ്പെമാടമാണച്ച്   കകേരളതനില
ആദതമമായനി  ഭൂപരനിഷരണ  ബനില  നടപ്പെനിലമാക്കനിയതച്ച്.  സഖമാവച്ച്  ഇ.എയ.എസച്ച്.  ആധമാരയ
പകേമാടുത്തുപവങ്കനില ഇ. പകേ. നമായനമാര് അകരയ പഠനിപ്പെനിച്ചു. അകത ഇ. പകേ.നമായനമാര്
അധനികേമാരയ ജനങ്ങള്ക്കച്ച് നലകേനിപയങ്കനില, ശസ്പീ. പനിണറമായനി വനിജയന് കകേരളതനിനച്ച്
പുതനിയ  ദനിശമാകബമാധയ  നലകേമാന്  'നവകകേരള  മനിഷന്'  യമാഥമാര്ത്ഥതമമാക്കനിപയന്ന
കേമാരതയ നനിങ്ങള് മനസനിലമാക്കണയ. പകക നനിങ്ങള് അതനികനയയ എതനിര്ക്കുകേയമാണച്ച്. ഓകരമാ
കമഖലയയ  എടുതച്ച്  പരനികശമാധനിചമാല  അവനിപടപയലമായ  ധമാരമാളയ  കേമാരതങ്ങള്  നടപ്പെമാക്കമാന്
ഈ സര്ക്കമാരനിനച്ച്  സമാധനിച്ചുപവന്നച്ച് അഭനിമമാനകതമാപട പറയമാന് കേഴനിയയ.  നനിങ്ങള്
കകേരളതനിപല  മുഖതമനനിപയ  അയഗസ്പീകേരനിക്കുന്നനില.  പകക  കകേന്ദ്രമനനിമമാര്  ഞങ്ങളുപട
മുഖതമനനിപയ അയഗസ്പീകേരനിക്കുന്നു. ശസ്പീ. നനിതനിന് ഗഡ്ഗരനി,  ശസ്പീ. ധര്കമ്മന്ദ്ര പ്രധമാന്
തുടങ്ങനിയ കകേന്ദ്ര മനനിമമാര്ക്കച്ച് കകേരളതനില കേമാരതങ്ങള് നടപ്പെനിലമാക്കമാന് നപടല്ലുള്ള
ഒരു മുഖതമനനിപയ കേനിടനിയനിരനിക്കുന്നുപവന്നച്ച് സമ്മതനികക്കണനിവന്നു.

നനിങ്ങളുപട  ഭരണകേമാലതച്ച്  പമാഠപുസകേയ  കചമാദനിചകപ്പെമാള്  അടനിയമായനിരുന്നു
കേനിടനിയതച്ച്,  എന്നമാല  പമാഠപുസകേയ  സമയബനനിതമമായനി  അചടനിക്കമാനുയ  സ്കൂള്
തുറക്കുന്നതനിനുമുമച്ച്  അതച്ച്  വനിതരണയ  പചയമാനുയ  ഈ  സര്ക്കമാരനിനച്ച്  സമാധനിച്ചു.
ക്രമസമമാധമാനപതപ്പെറനിയയ  സസ്പീ  സരകപയപ്പെറനിയയ  ചര്ച  പചയന്ന  ആളുകേള്
ഒകന്നമാര്ക്കണയ.  എപന്റെ കേയനില ചനില പത്ര കേടനിയഗ്സണച്ച്. ശസ്പീ. പസ്പീതമായബര കുറുപ്പെച്ച്
ഒന്നമായ  പ്രതനിയമായ  സയഭവമമാണച്ച്.  അന്നച്ച്  നനിങ്ങള്  കകേരളതനിപല  ഒരു  പസലനിബനിറനിപയ
ആകകപനിചനികല?  ആ പസലനിബനിറനിയപട പരമാതനി പനിന്വലനിപ്പെനിക്കമാന് ഡനി.സനി.സനി.
പ്രസനിഡന്റെമായ  പ്രതമാപവര്മ്മ  തമമാന്  ശമനിചതനിലൂപട  അവപര  പരസതമമായനി
ആകകപനിച്ചു.  ഞങ്ങളുപട കേമാലതച്ച് ഒരു സയഭവയ നടന്നു,  പ്രതനിപയ പനിടനിക്കുകേയയ
പചയ.  ഇവനിപട  പഫയ്സച്ച്  ബുക്കച്ച്  കപമാസനിടതുമമായനി  ബനപപ്പെടച്ച്   കകേരളതനിപന്റെ
മുഖതമനനികയമാടച്ച്  എനനിക്കച്ച്  അഭതര്ത്ഥനിക്കമാനുള്ളതച്ച്,  പസലനിബനിറനിപയ തടനിപക്കമാണച്ച്
കപമാകുന്ന  കകേസ്സുമമായനി  ബനപപ്പെടച്ച്  പ്രതനിപക  കനതമാവച്ച്  ശസ്പീ.  രകമശച്ച്  പചന്നനിതലകയമാടച്ച്
ചനില കചമാദതങ്ങള് കചമാദനികക്കണനി വരുയ. കേമാരണയ അകദഹതനിപന്റെ പഫയ്സച്ച് ബുക്കച്ച്
കപമാസച്ച് എപന്റെ കേയനിലുണച്ച്.  2017 പഫബ്രുവരനി 23-ാം തസ്പീയതനി 1.50-ഓടുകൂടനിയമാണച്ച്
പള്സര്  സനനിപയ  അറസച്ച്  പചയന്നതച്ച്.  പകക  3.30-ഓടുകൂടനി  പ്രതനിപകകനതമാവനിപന്റെ
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പഫയ്സച്ച്  ബുക്കച്ച്  കപമാസച്ച്  വന്നു.  എറണമാകുളയ  നഗരതനില  ആറച്ച്  ദനിവസമമായനി
പ്രതനിയണമായനിരുന്നുപവന്നുയ  ഇത്രയയ  ദനിവസയ  സനിറനിയനില  കേഴനിഞ്ഞ  പ്രതനിപയ
പനിടനിക്കമാന്  കേഴനിയമാതനിരുന്നതച്ച്  കപമാലസ്പീസനിനച്ച്  നമാണകക്കടമാപണന്നുമമായനിരുന്നു
അകദഹതനിപന്റെ കപമാസച്ച്.  അകദഹതനിനച്ച് എങ്ങപന ഈ വനിവരയ ലഭനിച്ചു? പ്രതനിപയ
പനിടനികൂടനി  ഒരു  മണനിക്കൂര്  കേഴനിയകമമാള്  കപമാലസ്പീസനിനുകപമാലുയ  ഡനിസച്ച് കകമാസച്ച്
പചയമാന് കേഴനിയമാത കേമാരതങ്ങള് എങ്ങപന പ്രതനിപക കനതമാവനിനച്ച്  ലഭനിച്ചുപവന്നച്ച്
കചമാദനിക്കുകമമാള് പ്രതനിപയ  ഹമാര്ബര് പചയ കകേസനില ഐ.പനി.സനി. 212  പ്രകേമാരയ
അകദഹപതക്കൂടനി  പ്രതനി  കചര്തച്ച്  കകേസച്ച്  രജനിസര്  പചയണപമന്നമാണച്ച്  എനനിക്കച്ച്
സൂചനിപ്പെനിക്കമാനുള്ളതച്ച്.  ഇവരുപട  കനതമാവമായ  രമാഹുല  ഗമാനനിപയക്കുറനിചച്ച്  കകേമാണ്ഗസനിപന്റെ
ദസ്പീര്ഘകേമാലപത  മുഖതമനനി  ശസ്പീമതനി  ഷസ്പീലമാ  ദസ്പീകനിതച്ച്  എന്തമാണച്ച്  പറഞ്ഞതച്ച്?
Immature leader. പകേതതപയതമാത ലസ്പീഡപറന്നമാണച്ച് പറഞ്ഞതച്ച്. ഇതച്ച് ഞങ്ങളുപട
അഭനിപ്രമായമല.  അകദഹതനിപന്റെ  ആര്.ജനി.  ഗ്രൂപ്പെനിനകേത്തുള്ള  ചനിലര്  ഇകപ്പെമാള്
നനിയമസഭയകേത്തുണച്ച്.  അതുപകേമാണമാണച്ച്  പകേതതയനിലമാത  കനതമാക്കളുയ  അനുയമായനികേളുയ
സഭയക്കകേതച്ച്  പകേതതയനിലമായ്മ  കേമാണനിക്കുന്നപതന്നമാണച്ച്  എനനിക്കച്ച്  ഇതുമമായനി
ബനപപ്പെടച്ച്  സൂചനിപ്പെനിക്കമാനുള്ളതച്ച്.  അവര്  എപന്തമാപക്കയമാണച്ച്  ഇവനിപട  വസ്പീരവമാദയ
മുഴക്കുന്നതച്ച്?  കേര്ണമാടകേ മുഖതമനനി ശസ്പീ.  പകേ.  സനിദരമാമയപയ ഞങ്ങള് അഭനിനന്ദനിക്കുന്നു.
അകദഹതനിനച്ച്  നപടല്ലുണച്ച്,  പകക  കകേരളതനിപല  കകേമാണ്ഗസച്ച്  കനതൃതതതനിനച്ച്
നപടല്ലുകണമാപയന്നമാണച്ച്  ഞങ്ങള്ക്കച്ച്  കചമാദനിക്കമാനുള്ളതച്ച്.  നനിങ്ങള്  പറഞ,
സനിദരമാമയ ഇപലങ്കനില കപമാകേമാന് സമാധനിക്കുകമമാപയന്നച്ച്? 2003 കമയച്ച് മമാസയ 2-ാം
തസ്പീയതനി  മമാറമാടച്ച്  കേലമാപമുണമായകപ്പെമാള്  കകേരളതനിപന്റെ  മുഖതമനനി  ശസ്പീ.  എ.  പകേ.
ആന്റെണനിയമായനിരുന്നു.  ശസ്പീ.  എ.  പകേ.  ആന്റെണനി  മമാറമാടച്ച്  വരമാന്  പമാടനിപലന്നച്ച്
ഭസ്പീഷണനിപപ്പെടുതനിയകപ്പെമാള്  പനിന്തനിരനിഞ്ഞച്ച്  കപമായവരകല  നനിങ്ങള്?  നനിങ്ങള്  ഇകപ്പെമാള്
കേളനിയമാക്കുന്ന ഈ ഇരടചങ്കന്,  അകദഹതനിപന്റെ വലതച്ച്  ഭമാഗതച്ച്  ജനയ  പകേമാണച്ച്
മുസസ്പീമുയ കേര്മ്മയ പകേമാണച്ച് കേമ്മസ്യൂണനിസ്റ്റുമമായ സഖമാവച്ച് എളമരയ കേരസ്പീമനികനയയ ഇടതു
ഭമാഗതച്ച്  വനി.പകേ.സനി.-കയയയ  നനിര്തനി  തകന്റെടകതമാപട  കപമാകേമാന്  പധരതയ  കേമാണനിച
വതക്തനിയമാണച്ച്  സഖമാവച്ച്  പനിണറമായനി  വനിജയപനന്നച്ച്  നനിങ്ങകളമാര്ക്കണയ.  അന്നച്ച്
മമാളതനിപലമാളനിച നനിങ്ങളമാണച്ച്  ഞങ്ങപള ആകകപനിക്കമാന് ശമനിക്കുന്നതച്ച്.  നനിങ്ങള്
പറയന്ന  കേതകടഷന്  സയഘങ്ങപളപക്കമാണച്ച്  രമാഷസ്പീയ  പ്രവര്തനയ  നടകതണ  ഗതനികകേടച്ച്
ഞങ്ങള്ക്കനില.   അവപരപക്കമാണച്ച്  രമാഷസ്പീയപ്രവര്തനയ   നടത്തുന്നതമാരമാണച്ച്?

നനിങ്ങളുപട കൂടതനില ആര്ക്കുയ പകേമാടമാന് സമാധനിക്കുന്ന പചണയമാണകലമാ ശസ്പീ.
രമാജച്ച് കമമാഹന് ഉണനിതമാന്;  എകപ്പെമാഴുയ  അടനിയമാണച്ച്.  ഒരു തവണ അകദഹതനിപന്റെ
മുണരനിഞ.  ഇകപ്പെമാള്  അകദഹതനിനച്ച്  മുടകയറച്ച്  പകേമാണ.  ആരമാണച്ച്  എറനിഞ്ഞതച്ച്?
കേതകടഷന്  സയഘപതപക്കമാണച്ച്  രമാഷസ്പീയ  പ്രവര്തനയ  നടകതണ  ഗതനികകേടച്ച്
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കകേരളതനില ഇടതുപക പ്രസമാനങ്ങള്ക്കനിലമാപയന്നച്ച് ഓര്മ്മപപ്പെടുതമാന് ആഗഹനി
ക്കുകേയമാണച്ച്. നനിങ്ങള്ക്കച്ച്  പലതുയ  പപമാളയ.  നയയ  നടപ്പെനിലമാക്കനി  ഞങ്ങളുപട
സര്ക്കമാര്  മുകന്നമാടച്ച്  കപമാകുകമമാള്  ഈ  സര്ക്കമാരനിനച്ച്  തുടര്ചയണമാകുപമന്നച്ച്
നനിങ്ങള്ക്കറനിയമായ.  അതച്ച് ദസ്പീര്ഘവസ്പീകണകതമാടുകൂടനി മനസനിലമാക്കനിയ കനതമാവമാണച്ച്
ശസ്പീ. പനി.  പകേ.  കുഞ്ഞമാലനിക്കുടനി.  അകദഹയ കകേരളതനില നനിന്നച്ച് കപമാകുകേയമാപണന്നച്ച്
പത്രവമാര്തകേള് സൂചനിപ്പെനിക്കുന്നു.  എന്തമാണച്ച് കേമാരണയ?  അകദഹതനിനറനിയമായ  ഒരു
കേമാലനി എയ.എല.എ.-യമായനി കകേരള നനിയമസഭയകേതച്ച് കുതനിയനിരനിക്കുന്നതനിപനക്കമാള് നലതച്ച്
എയ.പനി.യമായനി  കലമാകേച്ച് സഭയനിലനിരനിക്കുന്നതമാപണന്നച്ച്.  ഇനനി  കകേരളതനില
യ.ഡനി.എഫച്ച്.-നച്ച്  ഭരണമനിലമാപയന്നച്ച്  തനിരനിചറനിയമാന്  അകദഹതനിനച്ച്  സമാധനിച്ചു.
അതുപകേമാണമാണച്ച്  പത്രമമാധതമങ്ങള്  പറയന്നതച്ച്  അകദഹയ  ഡലഹനിയനികലയച്ച്  കപമാകേമാന്
ടനിക്കറച്ച് തയമാറമാക്കനി വചനിരനിക്കുന്നു എന്നച്ച്.

എപന്റെ കേയനില ചന്ദ്രനികേ ദനിനപ്പെത്രമുണച്ച്. ഈ പത്രയ പലകപ്പെമാഴുയ എഴുതമാറുള്ളതച്ച്
കേനിണറനില  വസ്പീണ  കുടനിപയ  ഡനി.പവ.എഫച്ച്.ഐ.  ഗുണ  രകപപ്പെടുതനിപയന്നമാണച്ച്.
കറഷനരനി വനില വര്ദനവനിപനക്കുറനിച്ചുള്ള വമാര്ത ഈ പത്രതനില ഞമാന് കേണനില.
എന്തമാണച്ച് എഴുതമാതതച്ച്?  അവര്ക്കറനിയമായ.  ശസ്പീ.  എയ.  ഉമ്മര് കദശമാഭനിമമാനനി പത്രയ
വമായനിച്ചു,  നലതമാണച്ച്.  ഞങ്ങള്  ഈ  പത്രയ വലകപ്പെമാഴുയ  കനമാക്കമാറുണച്ച്, കേമാരണയ
ഞങ്ങളുപട കുറയ കേണപനിടനിക്കമാന് കനമാക്കണമകലമാ. എന്തമാണച്ച് ലസ്പീഗനിപന്റെ നനിലപമാടച്ച്?
ഞങ്ങള് ചന്ദ്രനികേ എകപ്പെമാഴുയ  വമായനിക്കുയ  ഒരു സയശയവയ  കവണ.  ഞങ്ങള് എലമാ
പത്രവയ  വമായനിക്കുയ.  ലസ്പീഗുയ  ഇവരുയ  പറയനിലപ്പെമാളയ  കപമാപലയമാണച്ച്.  ഒരനിക്കലുയ
കൂടനിമുടനില, കനപര മമാത്രകമ  കപമാകൂ. എന്തമാണച്ച് ലസ്പീഗുകേമാരുപട നനിലപമാടച്ച് ? നനിങ്ങളുപട
ജനറല പസക്രടറനി ശസ്പീ. പകേ. പനി. എ. മജസ്പീദച്ച് പറഞ്ഞതച്ച്,  കകേമാണ്ഗസനിപന്റെ കപമാക്കച്ച്
ഇതമാപണങ്കനില   പലതുയ  പുനര്വനിചനിന്തനയ  നടകതണനിവരുപമന്നമാണച്ച്.   ശസ്പീ.  പനി.  പകേ.
കുഞ്ഞമാലനിക്കുടനിയയ  അകത  രസ്പീതനിയനില  പലതുയ  ആകലമാചനികക്കണനിവരുപമന്നു  പറഞ.
കകേരളതനിപന്റെ മുന് മുഖതമനനിയയ ഇന്തതന് രമാഷസ്പീയതനിപല സസ്പീനനിയര് കനതമാവമമായ
ശസ്പീ.  എ.  പകേ.  ആന്റെണനി പറഞ്ഞ ഒരു കേമാരതപമപന്തന്നമാല പകേല കകേമാണ്ഗസച്ച്,
രമാത്രനി  ബനി.പജ.പനി.  80-20  ആണച്ച്.  ഇതച്ച്  നമായ്ക്കുറുക്കനമാരമാണച്ച്.  ഈ  രസ്പീതനിയനില
കകേമാണ്ഗസനികല?  നനിങ്ങളകല  ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്.മമായനി  കൂടനിയതച്ച്,  കകേമാ.ലസ്പീ.ബനി.
സഖതയ.

ശസ്പീ  .    എയ  .    വനിന്പസന്റെച്ച്:  സര്,  കപമായനിന്റെ ഓഫച്ച് ഓര്ഡര്.....  ശസ്പീ.  എ.  പകേ.
ആന്റെണനി അങ്ങപന ഒരു പ്രസയഗവയ നടതനിയനിടനില. അങ്ങപന ആകകപകേരമമായനി
പറഞ്ഞ കേമാരതയ കരഖയനിലുണമാകേമാന് പമാടനില.

മനി  .   പചയര്മമാന്: ഇന്നപലയയ ഈ വനിഷയയ സഭയനില വന്നകപ്പെമാള് ബഹുമമാനപപ്പെട വനി.
ഡനി. സതസ്പീശന് ഇക്കമാരതയ ഉന്നയനിചനിരുന്നു. അതനിനച്ച് ബഹുമമാനപപ്പെട സസ്പീക്കര് റൂളനിയഗച്ച്
നലകേനിയനിരുന്നു. ഇതച്ച് പരനികശമാധനിക്കുന്നതമാപണന്നച്ച് പറഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്.
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ശസ്പീ  .    എ  .    എന്  .    ഷയസസ്പീര് :  സര്,  കേഴനിഞ്ഞ  ദനിവസയ  മുഖതമനനി  എകന്തമാ
പറപഞ്ഞന്നുപറഞ്ഞച്ച്  സസ്പീനനിയര്  അയഗമമായ  ശസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശന്  ഇവനിപട
സൂചനിപ്പെനിചനിരുന്നു.  നനിങ്ങള്  ഉന്നയനിക്കുന്നതച്ച്  പത്രതനില  വന്നമാല  അതച്ച്  പതറ്റുയ
ഞങ്ങപളപ്പെറനി വന്നമാല അതച്ച് ശരനിയമമാകുന്നതച്ച് എങ്ങപനയമാണച്ച്? എപന്റെ മണലമമായ
തലകശരനി  മുനനിസനിപ്പെമാലനിറനിയനില  കകേമാണ്ഗസ്സുയ  ലസ്പീഗുയ  ബനി.പജ.പനി.-യയ  സഖതമുണമാക്കനി.
ലസ്പീഗുകേമാര്  കപമായനി  പറഞ,  ഇന്നയമാള്ക്കച്ച്  കവമാടച്ച്  പചയണയ  എന്നച്ച്.  ചനിഹ്നയ
കചമാദനിചകപ്പെമാള് ചനിഹ്നയ പറയന്നനില.  വസ്പീണയ ആവര്തനിച്ചു കചമാദനിചകപ്പെമാള് ചനിഹ്നയ
പൂവച്ച്.

മനി  .    പചയര്മമാന്:  ശസ്പീ.  എ.  എന്.  ഷയസസ്പീര് ,  അങ്ങയപട സമയയ കേഴനിഞ, ...പ്ലൈസ്പീസച്ച്
കേണ്ക്ലൂഡച്ച്....ഒരു മനിനനിടച്ച്.........

ശസ്പീ  .   എ  .   എന്  .   ഷയസസ്പീര് : സര്, ചനിഹ്നയ പൂപവന്നമാണച്ച് പറഞ്ഞതച്ച്. എന്തച്ച് പൂവച്ച്?
അകപ്പെമാള് ലസ്പീഗനിപന്റെ കനതമാവച്ച് പറഞ, നനിങ്ങള് ചനിഹ്നയ കനമാകക്കണ കപരനിനച്ച് കനപര
കവമാടച്ച് പചയമാല മതനിപയന്നച്ച്. വസ്പീണയ കചമാദനിച്ചു, ചനിഹ്നയ പറയ. അകപ്പെമാള് പൂവച്ച്, ഏതച്ച്
പൂവമാണച്ച്?  തമാമരപ്പൂവമാണച്ച്.  ആ തമാമരപ്പൂവമമായനി രമാഷസ്പീയ സഖതമുണമാക്കനിയവരമാണച്ച്
നനിങ്ങള്.  2001-ല  ശസ്പീ.  കകേമാടനികയരനി  ബമാലകൃഷ്ണപന  കതമാലപ്പെനിക്കമാന്,  1991-ല
വടകേരയനിലുയ  അതുകപമാപല മകഞ്ചശതരത്തുയ  കബപ്പൂരുയ  ഇവര്  സഖതമുണമാക്കനി.
അവരനികപ്പെമാള് അമലപ്പെറമനിപല കപമാക്കറടനിക്കമാരപനകപ്പെമാപലയമാണച്ച്.  കകേമാ.ലസ്പീ.ബനി.
സഖതയ കകേരളതനില രൂപപപ്പെടുതനിയതച്ച് നനിങ്ങളമാണച്ച്.  എന്നനിടച്ച്  ഇകപ്പെമാള് ഞങ്ങപള
ആകകപനിക്കുന്നു. എവനിപടയമാണച്ച്  നനിങ്ങള് ബനി.പജ.പനി.-പയ  പ്രതനികരമാധനിചതച്ച്?
ഗുജറമാതച്ച് മുന് എയ.പനി. യഹ്സമാന് ജമാഫനിയപട ജസ്പീവന്കപമാലുയ  രകനിക്കമാന് സമാധനിക്കമാത
നനിങ്ങള്ക്കച്ച് ഈ രമാജതപത നസ്യൂനപകങ്ങപള രകനിക്കമാന് സമാധനിക്കുകമമാ?  നനിങ്ങള്ക്കമാവനില.
നനിങ്ങള്  കൂടകതമാപട  ബനി.പജ.പനി.-യമായനി  മമാറുന്നു.  അതനിപന്റെ  അവസമാനപത
ഉദമാഹരണമമാണച്ച്  യ.പനി.-യനിപല  കകേമാണ്ഗസനിപന്റെ  അദതക  റസ്പീതമാ  ബഹുഗുണ
ബനി.പജ.പനി.-യനികലയച്ച്  കപമായതച്ച്.  ഇനനി  ആപരലമായ  കപമാകുപമന്നച്ച്  കേമാതനിരുന്നച്ച്
കേമാകണണ  സനിതനിയമാണച്ച്.  കകേമാണ്ഗസച്ച്  തകേര്ന്നുകപമാകേണപമന്നച്ച് ഞങ്ങള്
ആഗഹനിക്കുന്നനില.  ഇനനിപയങ്കനിലുയ  നനിങ്ങളുപട  ഡബനിള്കറമാള്  ഒഴനിവമാക്കണയ, ഇരടനമാക്കച്ച്
ഉകപകനിക്കണയ.  നനിങ്ങളനില  വര്ഗ്ഗസ്പീയതയ്പക്കതനിപര  നനിലപമാടച്ച്  സതസ്പീകേരനിചവര്
പതരപഞ്ഞടുപ്പെനില വനിജയനിച്ചു.  ശസ്പീ.  പകേ.  മുരളസ്പീധരനുയ  ശസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശനുയ
ജയനിചകലമാ.  വര്ഗ്ഗസ്പീയതയ്പക്കതനിപര  കസമാഫച്ച്  നനിലപമാടച്ച്  സതസ്പീകേരനിക്കുന്ന  കകേമാണ്ഗസ്സുകേമാര്
കകേരളതനില കതമാറച്ച് തുന്നയപമാടനി.  അതുപകേമാണച്ച് വര്ഗ്ഗസ്പീയതയ്പക്കതനിപര ശക്തമമായ
നനിലപമാടച്ച്  സതസ്പീകേരനിക്കമാന്  ഇന്തതന്  നമാഷണല  കകേമാണ്ഗസച്ച്  മുകന്നമാട്ടുവരണയ.
നന്ദനിപ്രകമയപത  ശക്തമമായനി  പനിന്തുണച്ചുപകേമാണച്ച്  എപന്റെ  വമാക്കുകേള്  അവസമാനനി
പ്പെനിക്കുകേയമാണച്ച്.
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ശസ്പീ  .   അനൂപച്ച് കജക്കബച്ച്: സര്, ഞമാന് ഈ നന്ദനിപ്രകമയപത എതനിര്ക്കുകേയമാണച്ച്. 

ക്രമസമമാധമാനതകേര്ച,  സസ്പീകേളുപട സരകനിതതതതനിനച്ച് കനരനിടുന്ന ഭസ്പീഷണനി,
വനിലക്കയറയ,  രൂകമമായ വരള്ച എന്നനിവയപട മുന്പനില പകേച്ചു നനിലക്കുന്ന ഒരു
ഗവണ്പമന്റെമാണച്ച്  ഇന്നച്ച്  കകേരളതനിലുള്ളതച്ച്.  അതരതനിലുള്ള  വനിഷയങ്ങളനില
ആധനികേമാരനികേമമായനി  ഇടപപടമാകനമാ  അവയച്ച്  പരനിഹമാരയ  കേമാണമാകനമാ  ഉള്ള  ഒരു
പരമാമര്ശവയ  ഈ  നയപ്രഖതമാപനതനില  കേമാണുന്നനില.  കകേരളതനില  ഏറവയ  രൂകമമായ
വനിലക്കയറമമാണുണമായനിരനിക്കുന്നതച്ച്. ഇന്നപത അടനിയന്തര പ്രകമയതനില ഉള്പപ്പെപട
ഈ  വനിഷയയ  ചര്ച  പചയതമാണച്ച്.  വനിലക്കയറതനിപന്റെ  തസ്പീവ്രതയയ  രൂകതയയ
അറനിയമാന് നമ്മള് പമാഴൂര് പടനിപ്പുരയനില കപമാകകേണ ആവശതമനില, നനിയമസഭയനിപല
കേതമാന്റെസ്പീനനില  പചന്നമാല  മതനി.  കേതമാന്റെസ്പീനനില  ഊണനിനുള്പപ്പെപട  വനില  വര്ദനിചനിരനിക്കുന്നു.
ഇന്നപത മയഗളയ ഉള്പപ്പെപടയള്ള പത്രങ്ങളനില അതച്ച് റനികപ്പെമാര്ടച്ച്  പചയപപ്പെടനിട്ടുണച്ച്.
വനില വര്ദനവനിപന്റെ രൂകതയയ തസ്പീവ്രതയയ വളപര വലുതമാണച്ച്. കഹമാടലുകേളനില വനില
കൂടനിയനിട്ടുപണങ്കനില  അസയസ്കൃത  സമാധനങ്ങളുകടയയ  വനില  വര്ദനിചനിട്ടുണമാകേമായ.
അതനിപന്റെ  യമാഥമാര്ത്ഥതയ  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  മനസനിലമാക്കണയ.  നയപ്രഖതമാപനതനില
ഇക്കമാരതങ്ങളനില ഗവണ്പമന്റെച്ച് എത്രമമാത്രയ ഇടപപടുപമന്നതനിപനക്കുറനിചച്ച് വതക്തമമായ
പരമാമര്ശങ്ങള്  ഉണമായനിടനില.  ഇതരതനിലുള്ള  വനിഷയങ്ങപള  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  ലഘുവമായനി
കേമാണുന്നതച്ച്  നനിര്ഭമാഗതകേരമമാണച്ച്.  ബഹുമമാനപപ്പെട  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനിയപട  ഒരു
കസറ്റുപമന്റെനില  പറയന്നതച്ച്,  കഹമാര്ടനികകേമാര്പ്പെനിപന്റെ  സബ്സനിഡനി  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  മമാത്രമമാണച്ച്,
അതച്ച് ഉപകഭമാക്തമാക്കള്ക്കച്ച് നലകേനില എന്നച്ച്.  അങ്ങപനപയമാരു നയയ ഈ സര്ക്കമാര്
സതസ്പീകേരനിക്കുന്നുകണമാ എന്നച്ച്  വതക്തമമാക്കണയ.  ഇതരയ  സന്ദര്ഭങ്ങളനില  ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ
ഏജന്സനികേള് ഉണര്ന്നുയ ഉയര്ന്നുയ സന്ദര്കഭമാചനിതമമായയ പ്രവര്തനിക്കുകമമാഴമാണച്ച്
വനിപണനിയനിപല  വനില  നനിയനനിചച്ച്  നനിര്തമാന്  കേഴനിയന്നതച്ച്.  അതരതനിലുള്ള
സമാഹചരതങ്ങളനില  നനിന്നച്ച്  വതതനിചലനിക്കുന്നുകണമാ,  അതരയ  നയവതതതമാസങ്ങള്
ഗവണ്പമന്റെച്ച് പകേമാണവരുന്നുകണമാ എന്നച്ച് പറകയണതമായനിട്ടുണച്ച്.

കപമാലസ്പീസച്ച് കസനയനില വനനിതമാ പ്രമാതനിനനിധതയ വര്ദനിപ്പെനിക്കമാനുള്ള തസ്പീരുമമാനയ
ഗവണ്പമന്റെച്ച്  എടുക്കുന്നതമാപണന്നച്ച്  നയപ്രഖതമാപനതനില  പറയന്നുണച്ച്.  ഇതരതനിലുള്ള
തസ്പീരുമമാനങ്ങളുയ  പ്രഖതമാപനങ്ങളുമുണമാകുകമമാള്  അവ  ഫലപ്രദമമായനി  പ്രമാകയമാഗനികേ
തലതനില വരുന്നനിലമാപയന്നതച്ച്  ഇവനിപട എടുതച്ച് പറകയണതമാണച്ച്.  ഇന്നച്ച്  കകേരളയ
ഏറവയ  രൂകമമായ  വരള്ച  അഭനിമുഖസ്പീകേരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  ആ  വരള്ചയനില  എന്തച്ച്
നടപടനികേളമാണച്ച്  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  സതസ്പീകേരനിചതച്ച്.  ചടയ  300  പ്രകേമാരയ  ബഹുമമാനപപ്പെട
റവനത വകുപ്പുമനനി നടതനിയ പ്രസമാവനയനില നവയബര്-ഡനിസയബര് മമാസങ്ങളനില
ജനപ്രതനിനനിധനികേപള  വനിളനിച്ചുകചര്ത്തു  എന്നച്ച്  പറഞ;  എവനിപടയമാണച്ച്  ജനപ്രതനിനനിധനികേപള
വനിളനിചതച്ച്?  എപന്റെ  ജനിലയനില  വനിളനിചനിടനില.  ഒരു  ജനപ്രതനിനനിധനികയയയ  വനിളനിചച്ച്
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കചര്തതമായനി ഞമാന് അറനിഞ്ഞനിടനില. 13 കകേമാടനി രൂപ അനുവദനിച്ചു എന്നച്ച് പറയന്നതച്ച്
ആര്പക്കങ്കനിലുയ  ലഭതമമായനിട്ടുകണമാ?  എന്തനിനമാണച്ച്  അനുവദനിചതച്ച്?  കേനികയമാസ്കുകേള്
ഉള്പപ്പെപട  സമാപനിചതച്ച്  സമ്പൂര്ണ  പരമാജയമമായനി  നനിലക്കുകേയമാണച്ച്.  രൂകമമായ
വരള്ചപയ കകേരളയ അഭനിമുഖസ്പീകേരനിക്കുന്നു. വരള്ചയനില കൃഷനി മുഴുവന് നശനിക്കുന്നു;
കുടനിപവള്ളകമാമമടക്കമുള്ള  പ്രശ്നങ്ങളുണമാകുന്നു.  പ്രഖതമാപനങ്ങളുയ  പ്രസമാവനകേളുയ
നടത്തുന്നതലമാപത  ഒരു  മനനികപമാലുയ  എറണമാകുളയ  ജനിലയനില  വന്നനിടനില.  മറച്ച്
ജനിലകേളനില കപമായനിട്ടുകണമാ എന്നച്ച് എനനിക്കച്ച് അറനിയനില. ഈ പ്രശ്നങ്ങള് ആരയഭനിചനിടച്ച്
മൂന്നുമമാസയ  പനിന്നനിട്ടു.  കവനലമാകുന്നതനിനു  മുന്പച്ച്  വരള്ച  വന്നു.  യദകേമാലമാടനിസമാനതനില
ഇടപപടമാന് ഗവണ്പമന്റെനിനച്ച് കേഴനികഞ്ഞമാ എന്നതച്ച് പരനികശമാധനികക്കണതമാണച്ച്.

സ്കൂളുകേള്  സ്മമാര്ടച്ച്  സ്കൂളുകേളമാക്കുപമന്നച്ച്  നയപ്രഖതമാപന  പ്രസയഗതനില  പറഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്.
ഇതനിനു മുമ്പുയ   പ്രസയഗനിചതമായനി  കകേട്ടു.  തകദശവമാസനികേളുപടയയ   അധതമാപകേ  രകമാകേര്തൃ
സയഘടനകേളുപടയയ പൂര്വ്വവനിദതമാര്ത്ഥനികേളുപടയയ പൂര്ണ ഇടപപടകലമാടുയ പങ്കമാളനിതകതമാടുയ
കൂടനി നടപ്പെനിലമാക്കുപമന്നച്ച്. ഈ കേമാരതയ നയപ്രഖതമാപനതനിലൂപട   ഗവര്ണപറപക്കമാണച്ച്
പറയനിപ്പെനികക്കണ ആവശതമനില.  പനി.ടനി.എ.  സജസ്പീവമമായനിട്ടുള്ള എലമാ സ്കൂളുകേളുപടയയ
നനിലവമാരയ ഉയര്ന്നനിട്ടുണച്ച്.  ചനില പനി.ടനി.എ.കേള് സജസ്പീവമമായയ മറച്ച്  ചനില പനി.ടനി.എ.-കേള്
നനിര്ജസ്പീവമമായയ പ്രവര്തനിക്കുന്നു. പനി.ടനി.എ.-പയപക്കമാണയ പൂര്വ്വ വനിദതമാര്ത്ഥനികേപള
പകേമാണയ  സ്കൂളുകേള്  സ്മമാര്ടമാക്കനി  പകേമാണകപമാകേമാന്  കേഴനിയപമന്നച്ച്  പറയകമമാള്
ഗവണ്പമന്റെച്ച് ഏതച്ച് നനിലയനില പകേമാണകപമാകേമാനമാണച്ച് ഉകദശനിക്കുന്നപതന്നച്ച്  വതക്തമമാക്കണയ.
ഇതനിനമായനി  ആവശതമമായ  തുകേ  വകേയനിരുതമാന്  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  ഉകദശനിക്കുന്നുകണമാ
എന്ന കേമാരതവയ വതക്തമമാക്കണയ.

സമ്പൂര്ണ  പവദതതസ്പീകേരണയ  എയ.എല.എ.-മമാരുപട  ഫണപകയമാഗനിച്ചു  പകേമാണമാണച്ച്
നടത്തുന്നപതന്നമാണച്ച്  ശസ്പീ.  അന്വര്  സമാദതച്ച്  സൂചനിപ്പെനിചതച്ച്.  സമ്പൂര്ണ  പവദതതസ്പീകേരണയ
എങ്ങപന ഒരു ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ പ്രഖതമാപനിത നയമമാപയടുക്കമാന് കേഴനിയയ?  ശസ്പീ. എ.
പകേ.  ബമാലപന്റെ  കേമാലതമാണച്ച്   സമ്പൂര്ണ  പവദതതസ്പീകേരണയ  പ്രഖതമാപനിചതച്ച്.
എറണമാകുളയ  ജനിലയനില  സമ്പൂര്ണ  പവദതതസ്പീകേരണയ  ഉദ്ഘമാടനയ  പചയതമായനിരുന്നു.
ഇകപ്പെമാള്  പുതനിയ  ഭവനങ്ങള്  വന്നമാലുയ  പവദതതനി  ലഭതമമാകേമാത  സമാഹചരതയ
വരുന്നു.  സമ്പൂര്ണ  പവദസ്യൂതസ്പീകേരണയ  എന്നതച്ച്  continuing  process  ആണച്ച്.
അങ്ങപനയള്ള   continuing process-പന എടുതച്ച്  നയപ്രഖതമാപനതനില പകേമാണ
വന്നനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  എയ.എല.എ.  ഫണച്ച്  ഇതനിനുകവണനി  പചലവമാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.
ഞമാനുയ  25  ലകയ  രൂപ  എപന്റെ  നനികയമാജകേമണലതനില  ഇതനിനമായനി   പകേമാടുതനിട്ടുണച്ച്.
യഥമാര്ത്ഥതനില  ഒരു  സഫനിലമാത  നനിലയനിലമാണച്ച്  നയപ്രഖതമാപനപമന്നച്ച്  വനിവനിധ
വനിഷയങ്ങള് എടുത്തു പരനികശമാധനിചമാല  മനസനിലമാകുയ.
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റബ്ബര്  കേര്ഷകേര്  ധമാരമാളയ  പ്രതനിസനനികേള്  കനരനിടുന്നുണച്ച്.   വനിലസനിരതമാ
ഫണച്ച്  150  രൂപയനില നനിന്നുയ  200  രൂപയമായനി വര്ദനിപ്പെനിക്കമാന് കേഴനിയകമമാ,  ഇദൗ
ഫണച്ച്  കൃതതമമായനി  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  എതനിക്കമാന്  കേഴനിയകമമാ?  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കമാരനിപന്റെ
സഹമായയ  ഇതനിനച്ച്  അനനിവമാരതമമാപണന്നമാണച്ച്  പ്രസയഗതനില  പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതച്ച്.
റബ്ബര് കേര്ഷകേപര സഹമായനിക്കമാന് ഇദൗ ഗവണ്പമന്റെച്ച് എന്തച്ച് നനിലപമാപടടുക്കുയ?  10
ലകതനിലപ്പെരയ വരുന്ന റബ്ബര് കേര്ഷകേര് കനരനിടുന്ന പ്രതനിസനനികേള് ലഘുവമായനി
കേമാണുന്ന  സമാഹചരതയ  ഉണമാകേരുതച്ച്.  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  പല  കേമാരതങ്ങളനില  നനിന്നുയ
ഒളനികചമാടയ നടത്തുന്നു എന്നതച്ച് തസ്പീര്ചയമായയ ഇവനിപട കേമാണമാന് കേഴനിയന്ന ഒന്നമാണച്ച്.

1.00 PM]

ഇതരതനിലുള്ള  സമാഹചരതങ്ങള്  പകേമാണതപന്നയമാണച്ച്  കകേരളതനില
ഗവണ്പമന്റെനിപനതനിപര  ഇന്നച്ച്  വലനിയ  ജനകരമാഷയ   ഉയര്ന്നുവരുന്നതച്ച്.  സഭമാ  സകമ്മളനയ
തുടങ്ങനി   മൂന്നച്ച്  ദനിവസയ  പനിന്നനിടുകമമാള്  കകേരളതനിപല പ്രധമാനപപ്പെട  എലമാ  വനിഷയങ്ങപള
കുറനിച്ചുയ പ്രകതതകേനിചച്ച് വനിലക്കയറവയ ക്രമസമമാധമാന തകേര്ചയമടക്കമുള്ള  കേമാരതങ്ങള്
ചര്ച പചയ.   ജനങ്ങളുപട ഇടയനില  ഉണമാക്കനിയനിട്ടുള്ള പ്രതനികഷധവയ  ആശങ്കകേളുയ
വളപര  വലുതമാണച്ച്.  അതരയ  കേമാരതങ്ങള്  നമ്മുപട  മുന്നനില  നനിലക്കുന്നു.  ഒന്പതച്ച്
മമാസയ  പനിന്നനിടുന്ന  ഒരു  ഗവണ്പമന്റെനിപന  വനിലയനിരുതമാറമായനിട്ടുകണമാ  എന്നുള്ള  കചമാദതയ
വരുകമമാള് ഒന്പതച്ച് മമാസയ എന്ന  ബസ്പീതനിയഗച്ച്  പടയ അവര്ക്കച്ച് കേനിടനിക്കഴനിഞ.
ഇദൗ  സമയതനിനുള്ളനില  ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ  സമസ്പീപനങ്ങള്  പരനികശമാധനിചമാല,
പ്രവര്തനങ്ങള്  തനികേച്ചുയ  പരമാജയമമാപണന്നതച്ച്  വളപര  വതക്തമമാണച്ച്.  ഇതനിപന്റെ
അടനിസമാനതനില ഇദൗ  നയപ്രഖതമാപന  പ്രകമയപത എതനിര്ക്കുന്നു.

ശസ്പീ  .    ഇ  .    പകേ  .    വനിജയന്: സര്, ഗവര്ണര് അവതരനിപ്പെനിച നയപ്രഖതമാപനപത
അനുകൂലനിച്ചുപകേമാണച്ച്  അവതരനിപ്പെനിച  നന്ദനിപ്രകമയപത  ഞമാന്  സര്വ്വമാത്മനമാ
പനിന്തമാങ്ങുകേയമാണച്ച്.

കകേരളതനിപന്റെ  60- ാാമതച്ച്  ജനദനിനമാകഘമാഷയ  ഏപറ  സകന്തമാഷകതമാപട
കകേരളസ്പീയര്  ആകഘമാഷനിക്കുന്ന  സമയതമാണച്ച്  സഖമാവച്ച്  പനിണറമായനി  വനിജയപന്റെ
കനതൃതതതനിലുള്ള  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  കകേരളതനില  ഇനനി  എന്തു  പചയണപമന്നച്ച്  ആകലമാചനിചതച്ച്.
അതനിപന്റെ  ഭമാഗമമായമാണച്ച് പുറകകേമാപടമാന്നു കേകണമാടനിച്ചുപകേമാണച്ച്  ഒരു  പുതനിയ കകേരള
സൃഷ്ടനിക്കുകവണനി ബൃഹതമായ പദതനികേള് ആവനിഷരനിചതച്ച്. 'ചുണനില മധുരയ കതചച്ച്
കവമാടച്ച് വമാങ്ങുകേ'  എന്ന സമസ്പീപനതനിനപ്പുറതച്ച്  കകേരളപത സയരകനിക്കമാന് നമാലച്ച്
മനിഷനുകേളമാണച്ച്  അകദഹയ പ്രഖതമാപനിചതച്ച്.  അതച്ച് കകേവലയ ഒരു പതരപഞ്ഞടുപ്പെച്ച് വനിധനി
കേണക്കമാക്കനി  കവമാടര്മമാപര  സതമാധസ്പീനനിക്കുകേ  എന്നതല  കകേരളസ്പീയ  സമൂഹതനിപന്റെ
സയരകണതനിനുകവണനി  ഒരു  ജനമാധനിപതത  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  എന്തച്ച്  പചയണപമന്ന
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കേമാഴ്ചപ്പെമാടനിപന്റെ  ഭമാഗമമായമാണച്ച്  ഏപറ  ദസ്പീര്ഘവസ്പീകണകതമാപട  അതരപമമാരു  പ്രഖതമാപനയ
നടതനി  മനുഷതരുപട  കൂടമായ്മയനിലൂപട  നവകകേരള   സൃഷ്ടനിക്കുകവണനി  തുനനിയന്നതച്ച്.
പവള്ളയ, മണച്ച്, പ്രകൃതനി എന്നനിവപയ സയരകനിക്കുകേ എന്ന കേമാഴ്ചപ്പെമാകടമാടു കൂടനിയമാണച്ച്
ഹരനിത കകേരളയ  പദതനിക്കച്ച്  തുടക്കയ  കുറനിക്കുന്നതച്ച്.  അതനിപലലമായ  കേകനി രമാഷ്ടസ്പീയ
വതതതമാസങ്ങള് ഇല.  മുഴുവന് മനുഷതരുപടയയ കൂടമായ്മയനില കൂടനി വളര്തനിപക്കമാണ
വരമാനമാണച്ച് പരനിശമനിക്കുന്നതച്ച്. അതനിരൂകമമായ വരള്ചപയ കേണപകേമാണച്ച് ജലകസമാതസ്സുകേളുയ
നദനികേളുയ  കതമാടുകേളുയ  എലമായ  സയരകനിക്കുന്ന ബൃഹതമായ പദതനിയമാണച്ച്   ഇതച്ച്.
വതക്തനി  ജസ്പീവനിതതനില  വതക്തനി  എന്ന  നനിലയനിലുയ  പുരയനിടയ  എന്നതനിനപ്പുറയ
അയലവമാസനിപയക്കുറനിചച്ച് ചനിന്തനിക്കമാത നനിലയനികലയച്ച് കകേരളസ്പീയ സമൂഹയ മമാറുകമമാള്,  ഇദൗ
നമാടനിപല മുഴുവന് പമാരനിസനിതനികേ  പ്രശ്നങ്ങള്ക്കുയ പരനിഹമാരമുണമാക്കുകേ എന്ന അവകബമാധയ
ഉയര്തനിപ്പെനിടനിച്ചുപകേമാണച്ച് കകേരളസ്പീയ സമൂഹപത മുകന്നമാട്ടുപകേമാണ കപമാകുകേ  എന്ന
ലകതമമാണച്ച്  അതനിപന്റെ  പനിന്നനിലുള്ളതച്ച്.  അതനിപന്റെ  ഭമാഗമമായമാണച്ച്   ശുചസ്പീകേരണവയ
സരകനിതവമമായ  മമാലനിനത  നനിര്മ്മമാര്ജനയ  ലകതയ  വയ്ക്കുന്നതച്ച്.  ജനങ്ങപള
സയഘടനിപ്പെനിച്ചു പകേമാണച്ച്  ഒരു പുതനിയ കകേരളയ,  ആകരമാഗതമുള്ള ഭമാവനി തലമുറയ്ക്കുകവണനി
എന്ന  കേമാഴ്പപ്പെമാകടമാടുകൂടനിയമാണച്ച്  പപമാതു വനിദതമാഭതമാസ സയരകണ യജയ പകേമാണവന്നതച്ച്.

(അദതകകവദനിയനില മനി. സസ്പീക്കര്)

ഇന്നച്ച് ഇന്തതയനില  ആകേമമാനമുള്ള  കേതമാമസകേള്  ഏപറ   കേലുഷനിതമമാണച്ച്.
പമാവങ്ങള്ക്കച്ച്,  പ്രകതതകേനിചച്ച്  അടനിസമാന  ജനവനിഭമാഗങ്ങള്ക്കച്ച്  പഠനിക്കമാനുള്ള
അവസരയ  നനികഷധനിക്കുന്ന  സനിതനിയനികലയച്ച്  കേമാരതങ്ങള്  കപമാകുന്നതനിനമാല   അതനിപനമാരു
പരനിഹമാരമമായനി കകേരളതനില പനിറന്നുവസ്പീണ മനുഷതനച്ച് പഠനിക്കമാനുള്ള സമാഹചരതമുണമാകേണയ.
1957-ല അതരതനിപലമാരു ശമയ അന്നപത കേമ്മസ്യൂണനിസച്ച്  ഗവണ്പമന്റെച്ച് തുടക്കയ
കുറനിചതമായനിരുന്നു. മമാറനിയയ തനിരനിഞയ വന്ന ഗവണ്പമന്റുകേള് ആ  ഗദൗരവതനികലയച്ച്
പനിന്നസ്പീടച്ച്  കപമായനില.  ഇവനിപട പനിറന്നുവസ്പീണ കുടനികേള്ക്കച്ച് പഠനിക്കമാനുള്ള ബൃഹതമായ
പദതനി-അന്തര്കദശസ്പീയ നനിലവമാരതനികലയച്ച് നമ്മുപട മക്കപള പകേപനിടനിച്ചുയര്തമാന്,
ഏതച്ച്  കുടുയബതനിലനനിന്നച്ച്  വന്നവരമായമാലുയ  ശരനി,  അവപര  ഉയരങ്ങളനില  എതനിക്കമാനുള്ള
പരനിശമയ  നടത്തുന്ന  ഒരു  വലനിയ  യജതനിനമാണച്ച്  തുനനിഞ്ഞനിട്ടുള്ളതച്ച്.  എലമാവരുപടയയ
പനിന്തുണയമാണച്ച്  അതനിനമാവശതയ.  ഇതച്ച്  ഒരു  പകതനിപന്റെ  മമാത്രയ  പ്രശ്നമല.  ഇദൗ
നമാടനിപല  കുടുയബങ്ങളുപട  പ്രശ്നപമന്ന  നനിലയനില  കേണപകേമാണമാണച്ച്  ഭമാവനിയനില
മക്കളുപട  സയരകണതനിനുയ  വനിദതമാഭതമാസതനിനുയ  കവണനിയമാണച്ച്  പപമാതു  വനിദതമാഭതമാസ
സയരകണയജയ പകേമാണവന്നനിട്ടുള്ളതച്ച്. ഇന്നപത വര്തമമാന യമാഥമാര്ത്ഥതങ്ങപള
തനിരനിചറനിഞപകേമാണച്ച് അണ് എയ്ഡഡച്ച് വനിദതമാലയങ്ങളനില  നടക്കുന്ന പകേമാള്ളയയ
അവനിടപത ഭസ്പീകേര മുഖങ്ങളുയ കേണപകേമാണച്ച് പപമാതുവനിദതമാഭതമാസതനിപന്റെ പ്രസക്തനി
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മനസനിലമാക്കനി  രമാജതതനിപന്റെ പഎകേതവയ  മകതതരതതവയ   നനിലനനിര്തനിപക്കമാണള്ള ഒരു
പുതനിയ  തലമുറപയ  വമാര്പതടുക്കുകേ  എന്ന  കേമാഴ്ചപ്പെമാകടമാടുകൂടനി  ഇന്നപത  സമാര്വ്വകദശസ്പീയ
കേമാഴ്ചപ്പെമാടനിപന്റെ  ഭമാഗമമായനി  ആ  മക്കപള  ഉയര്തനിവനിടുകേ  എന്ന  ലകതയ  വച്ചുപകേമാണമാണച്ച്
പദതനിക്കച്ച് രൂപയ നലകേനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.

ഒരു  സയസമാനതനിപന്റെ, രമാജതതനിപന്റെ  ആകരമാഗതപമന്നു  പറയന്നതച്ച്  അവനിടപത
ജനങ്ങളുപട ആകരമാഗതമമാണച്ച്.   അതുപകേമാണച്ച്   ജനങ്ങള്ക്കച്ച്  സദൗഹൃദപരമമായ ഒരു
അന്തരസ്പീകതനിലൂപട,   പമഡനിക്കല  കകേമാകളജച്ച്   മുതല തമാപഴയള്ള പപരനിപഫറല
സയവനിധമാനങ്ങള്വപര പമചപപ്പെടുതനി ചനികേനിത്സമാസദൗകേരതങ്ങള് വര്ദനിപ്പെനിചച്ച് അവര്ക്കച്ച് മരുന്നച്ച്
ലഭനിക്കമാനുള്ള  സദൗകേരതങ്ങളനികലയച്ച്  ആകരമാഗതകമഖലകയയയ  പകേമാണവരമാനമാണച്ച്
പരനിശമനിക്കുന്നതച്ച്.  സഖമാവച്ച്  എയ.എന്.  ലകതയവച  ലകയ  വസ്പീടച്ച്  പദതനിയയ
അതനിനുകശഷയ ഇ.എയ.എസച്ച്. ഭവനനനിര്മ്മമാണ പദതനിയയ   കേഴനിഞ്ഞ അഞ്ചുവര്ഷയ
വനിസ്മരനിച്ചുകപമായനി.  ഏകേകദശയ  4.32  ലകയ  ഭവനരഹനിതര്  നമ്മുപട  നമാടനിലുണച്ച്.
വരുന്ന അഞ്ചച്ച്  വര്ഷയ  പകേമാണച്ച്  അവരുപട  വസ്പീടനിപന്റെ പ്രശ്നങ്ങള് പരനിഹരനിക്കണയ.
ഭൂമനി ഇലമാതവര്ക്കച്ച്  ഭൂമനിയയ വസ്പീടുയ കവണയ,  അവരുപട ജസ്പീവനിതയ മുകന്നമാട്ടുപകേമാണ
കപമാകേണപമങ്കനില അവര്ക്കച്ച് പതമാഴനില കവണയ.  അവര്ക്കച്ച് പതമാഴനില നലകുകേ എന്ന
പദതനി കൂടനി ആവനിഷരനിചനിട്ടുണച്ച്. ഇതമാണച്ച് ഒരു ഗവണ്പമന്റെനിപന തമാരതമതയ പചയകമമാള് നമായ
കേമാകണണതച്ച്.  യ.ഡനി.എഫച്ച്.  ഗവണ്പമന്റെനിപനയയ  എല.ഡനി.എഫച്ച്.  ഗവണ്പമന്റെനിപനയയ
തമാരതമതയ  പചയകമമാള്  ഇദൗ  ഗവണ്പമന്റെനിപന  വനിലയനിരുകതണതച്ച്  അങ്ങപനയമാണച്ച്.
തസ്പീര്ചയമായയ  ഇദൗ  നമാലു  മനിഷനനിലൂപട  കകേരളതനിപന്റെ  ഭമാവനിക്കുകവണനിയള്ള  ഒരു
സമഗമമായ പദതനിയമാണച്ച് ആവനിഷരനിച്ചു മുകന്നമാട്ടുകപമാകുന്നതച്ച്.

രമാവനിപല  എപന്റെ ബഹുമമാനതനമായ സഹൃതച്ച് എയ. ഉമ്മര് അടനിയന്തര പ്രകമയയ
അവതരനിപ്പെനിക്കുകേയണമായനി. എങ്ങപനയമാണച്ച് നമ്മുപട നമാടനില സമാറസ്യൂടറനി കറഷനനിയഗച്ച്
സമ്പ്രദമായയ  ഇലമാതമായതച്ച്  എന്നതനിപനക്കുറനിചച്ച്  കേമാകണണതുണച്ച്.  ആറച്ച്  കകേന്ദ്ര
മനനിമമാര്  കകേരളതനിലനനിന്നച്ച്  ഉള്ളകപ്പെമാഴമാണച്ച്  ആ  നനിയമയ  പകേമാണവന്നതച്ച്.
ബഹുമമാനപപ്പെട എയ. ഉമ്മറനിപന്റെ കനതമാവച്ച്   ബഹുമമാനതനമായ ഇ. അഹമ്മദുയ അന്നച്ച്
കകേന്ദ്രമനനിയമായനിരുന്നു.  കുളയ  കുഴനിക്കുകമമാള്  കുറനി  നനിലക്കനില.  1964-ല  ഇദൗ
രമാജതതച്ച് നടന്ന പടനിണനി സമരങ്ങളനിലൂപടയമാണച്ച് ഇന്തതന് പമാര്ലപമന്റെനില സഖമാവച്ച്
എ.  പകേ.  കഗമാപമാലന് പ്രതനിപക കനതമാവയ  പനി.  പകേ.  വമാസകദവന് നമായര് പമാര്ലപമന്റെറനി
പസക്രടറനിയമമായനിരുന്ന  സമയതച്ച് പമാര്ലപമന്റെനില  കപമാരമാടയ നടതനി  സമാറസ്യൂടറനി
കറഷനനിയഗച്ച് സമ്പ്രദമായയ  സയസമാനതച്ച്  നടപ്പെനിലമാക്കനിയതച്ച്.  അപതമാരു  അവകേമാശ
മമായനിരുന്നനില. കകേരളതനിപന്റെ ഒദൗദമാരതമമാണച്ച്. അതമാണച്ച് തടയപപ്പെടതച്ച്. 1964-ല നമായ
കനടനിയ  അവകേമാശമമാണച്ച്  2013-ല  യ.പനി.എ.  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  തകേര്തതച്ച്.  ഇതരപമമാരു
നനിയമയ നടപ്പെനിലമാകുകമമാള് സയസമാനപത ആറച്ച് കകേന്ദ്ര മനനിമമാര്ക്കുയ സമാറസ്യൂടറനി
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കറഷനനിയഗച്ച്  സമ്പ്രദമായയ  ഇലമാതമാകുപമന്നച്ച്  അറനിയമാമമായനിരുന്നനികല?  അതനിപന്റെ
ഭമാഗമമായനി  2 ലകയ  പമടനികേച്ച്  ടണ്  അരനിയമാണച്ച്  കകേരളതനിനച്ച്  നഷ്ടപപ്പെടതച്ച്.   ഇദൗ
പ്രയമാസങ്ങളമാണച്ച് ഇന്നച്ച് കകേരളയ അഭനിമുഖസ്പീകേരനിച്ചു പകേമാണനിരനിക്കുന്നതച്ച്. ഇതുസയബനനിചച്ച് മുന്
ഭകത വകുപ്പുമനനി ശസ്പീ. അനൂപച്ച് കജക്കബച്ച് ഇവനിപട സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയണമായനി. നനിങ്ങള്
കറഷന്  കേമാര്ഡുകേള്  വനിതരണയ  പചയകലമാ?  അതനില  അച്ഛപന്റെയയ  അമ്മയപടയയ
കപരുകേള് മമാറനി.  ജനങ്ങള് പ്രകകമാഭനിതരമായനി മമാറനിയനില എന്നുമമാത്രയ.  ആ കറഷന്
കേമാര്ഡച്ച്  എല.ഡനി.എഫച്ച്.  ഗവണ്പമന്റെനിനച്ച്  പകേമാടുക്കമാന്  കേഴനിയകമമാ?  അതനിപന്റെ  പ്രശ്നങ്ങള്
ഇവനിപട  നനിലനനിലക്കുന്നുണച്ച്.  പതറ്റുകേളുള്ള  ഒരു  കറഷന്  കേമാര്ഡച്ച്  തയമാറമാക്കനി
പകേമാണമാണച്ച്  നനിങ്ങള്  പതരപഞ്ഞടുപ്പെനിപന  കനരനിടതച്ച്.  അധനികേമാരതനില  വരമാന്
കേഴനിയനിപലന്നച്ച്  മനസനിലമായതനിപന്റെ  അടനിസമാനതനില  ഇതച്ച്  എല.ഡനി.എഫച്ച്.-പന്റെ
തലയനിലനിരുകന്നമാപട  എപന്നമാരു  സമസ്പീപനമമായനിരുന്നു  സതസ്പീകേരനിചതച്ച്.  മൂന്നച്ച്  വര്ഷയ
കേമാതനിരുന്നനിട്ടുകപമാലുയ  ജനങ്ങള്ക്കച്ച്  കറഷന്  കേമാര്ഡച്ച്  നലകേനിയനില.  ഇതകല
യമാഥമാര്ത്ഥതയ? ശസ്പീ. എയ. ഉമ്മര് ഇക്കമാരതങ്ങപളമാപക്ക  മറന്നുകപമാകയമാ?

ടൂറനിസവമമായനി  ബനപപ്പെട  വനിഷയയ  കൂടനി  പറഞ്ഞകശഷയ  എപന്റെ  പ്രസയഗയ
അവസമാനനിപ്പെനിക്കമായ.  ഒരു സമാര്വ്വകദശസ്പീയ പ്രശ്നയ കകേരളവയ ഇന്തതയയ ഇന്നച്ച് വലനിയ
കതമാതനില അഭനിമുഖസ്പീകേരനിക്കുന്നു.  ഏഴച്ച്  മുസസ്പീയ  രമാഷങ്ങള്ക്കച്ച് ഇന്നച്ച്  അകമരനിക്കയനില
പ്രകവശനമനില. പഠനിച്ചുവളരുന്ന പുതനിയ തലമുറയച്ച്, അകമരനിക്ക അകമരനിക്കക്കമാരകന്റെതച്ച്
എന്ന മുദ്രമാവമാകേതയ പകേമാണവന്നനിരനിക്കുകേയമാണച്ച് ശസ്പീമമാന് ടയപച്ച്. സമാമമാജതതതതനിപന്റെ
അപലങ്കനില  മുതലമാളനിതതനിപന്റെ  അവസമാനപത  തുറുപ്പെച്ച്  ചസ്പീടച്ച്  എന്ന  നനിലയച്ച്
അകദഹയ  ഇറങ്ങനിയനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  ഗള്ഫച്ച്  രമാജതങ്ങളനിലനനിന്നച്ച്  കജമാലനി നഷ്ടപപ്പെടച്ച്
തനിരനിച്ചു  വരുന്നതുകപമാപല വനികദശങ്ങളനിലനനിന്നച്ച്  ഒകടപറ  കപര്  തനിരനിച്ചുവരുകമമാള്,
അവര്ക്കുകവണനി  ഭമാവനമാപൂര്വ്വമമായ പദതനികേള്   നയപ്രഖതമാപന പ്രസയഗതനില
പറഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്.  ടൂറനിസയ രയഗതച്ച്  4  ലകതനിലധനികേയ പതമാഴനിലവസരങ്ങള് സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനച്ച്
ലകതമനിടുന്നു എന്നതച്ച് എത്ര ഭമാവനമാപൂര്വ്വമമാണച്ച് എന്നുകൂടനി ഓര്മ്മപപ്പെടുതനിപക്കമാണച്ച്
എപന്റെ വമാക്കുകേള് അവസമാനനിപ്പെനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ  .   ഒ  .   രമാജകഗമാപമാല: സര്, നന്ദനിപ്രകമയ ചര്ചയനില പപങ്കടുതച്ച് എലമാവരുയ
ഒകടപറ  കേമാരതങ്ങള്  പറയകേയണമായനി.  ഞമാന്  ഇദൗ  പ്രകമയപത  എതനിര്ക്കുന്നു.   അതനിനച്ച്
എനനിക്കച്ച് ഒകടപറ കേമാരണങ്ങള് പറയമാനുണച്ച്. പകക സമയയ അനുവദനിക്കുന്നനില, ഒരു
മനിനനിടമാണച്ച്  എനനിക്കച്ച്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.  ഇദൗ സമാഹചരതതനില ഞമാന് അധനികേയ
പറയമാന്  ആഗഹനിക്കുന്നനില.  സയകനിപമമായനി  ഒരു  കേമാരതയ  മമാത്രയ  ഇവനിപട
ചൂണനിക്കമാണനിക്കുന്നു.  നമ്മുപട  സയസമാനതച്ച്  ഇലകനനില  മത്സരനിചച്ച്  മനനിമമാപര
അവകരമാധനിക്കുന്നതച്ച്  ഭരണഘടനമാടനിസമാനതനിലമാണച്ച്.  സതതപ്രതനിജ  പചയന്ന
അവസരതനില  പകപമാതയ  കൂടമാപത  എലമാവര്ക്കുയ  നസ്പീതനി  ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന  ഒരു
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ഭരണയ  കേമാഴ്ചവയ്ക്കുയ  എന്നച്ച്  എലമാ  മനനിമമാരുയ  സതതപ്രതനിജ  പചയമാണച്ച്
അധനികേമാരകമലക്കുന്നതച്ച്.  പകക  അതച്ച്  നടപ്പെമായനി  കേമാണുന്നനില  എന്നുള്ളതമാണച്ച്
വസ്തുത. ഞങ്ങള്ക്കച്ച് കവമാടച്ച് പചയവരുപട തമാലപ്പെരതയ സയരകനിക്കലമാണച്ച് ഞങ്ങളുപട
കേമാഴ്ചപ്പെമാപടന്നമാണച്ച്  മുഖതമനനി  പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതച്ച്.  തസ്പീര്ചയമായയ  മുഖതമനനി  അവരുപടയയ
കേമാരതങ്ങള്  സയരകനികക്കണതമാണച്ച്.  അവര്  നമാടനിപന്റെ  പദൗരനമാരമാണച്ച്.  ഇവനിപട
ബമാക്കനി ആള്ക്കമാരുമുണച്ച്. ഇദൗ രമാജതപത ഹനിന്ദുസമാന് എന്നച്ച് വനിളനിക്കുന്നതുകപമാലുയ
വര്ഗ്ഗസ്പീയതയമാപണന്ന കേമാഴ്ചപ്പെമാകടമാടുകൂടനി കനമാക്കുന്ന അവസരതനില പകപമാതപരമമാപയമാരു
സമസ്പീപനയ അടനിസമാനപരമമായനി പകേപക്കമാളന്നുപവന്നുള്ളതച്ച് വളപര നനിര്ഭമാഗതകേരമമായനിട്ടുള്ള
കേമാരതമമാണച്ച്.  പതമാടതനിപനമാപക്ക  കകേന്ദ്രപതയയ  വര്ഷങ്ങളമായനി  നനിയമപരമമായനി  രമാജതതച്ച്
പ്രവര്തനിച്ചുവരുന്ന  പ്രസമാനങ്ങപളയയ കുറയപറയകേയയ  കേണടചച്ച്  ആകകപനിക്കുകേയയ
പചയന്നതമാണച്ച്  പുകരമാഗമനയ  എന്ന  സമസ്പീപനയ  പകേപക്കമാളന്നതച്ച്  തനികേച്ചുയ  പതറമാണച്ച്.
ജനങ്ങളുപട പ്രശ്നങ്ങള്ക്കച്ച് പരനിഹമാരയ കേമാണമാന് കേഴനിയന്നുകണമാ എന്നതനിപനക്കുറനിചച്ച്
വനിശദസ്പീകേരനിചച്ച്  പറയന്നനില.

ബഹുമമാനപപ്പെട  മുഖതമനനി  ആദരനിക്കുന്ന  മമാതൃഭൂമനി,  മലയമാള  മകനമാരമ
തുടങ്ങനിയ പത്രങ്ങളനില കേഴനിഞ്ഞ രണച്ച് ദനിവസങ്ങളനില വന്നനിട്ടുള്ള രണച്ച് കേമാരതങ്ങള്
മമാത്രയ ഞമാന് ചൂണനിക്കമാണനിക്കമാന് ആഗഹനിക്കുന്നു. ഡലഹനിയനിപല ഒരു പത്രതനില
കകേരളതനിപന്റെ ക്രമസമമാധമാനനനിലപയപ്പെറനി പുകേഴനി ചനില കേമാരതങ്ങള് സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയണമായനി.
അതനിപന്റെ  യഥമാര്ത്ഥ  വസ്തുത  എന്തമാപണന്നുള്ളതച്ച്  ഇവനിടപത  മലയമാള  മകനമാരമ
പത്രതനില വളപര വനിശദമമായനി പറഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്. അതനിപന്റെ വനിശദമമായ കേണക്കച്ച് മുഴുവന്
പറയന്നനില.  കകേരള  രമാഷസ്പീയതനില  എട്ടുമമാസതനിനകേയ  18  പകേമാലപമാതകേങ്ങളമാണച്ച്
നടന്നനിട്ടുള്ളതച്ച്.  അതനില  8  പകേമാലപമാതകേങ്ങളുയ  നടന്നനിട്ടുള്ളതച്ച്  ബഹുമമാനപപ്പെട
മുഖതമനനിയപട സതന്തയ ജനിലയനിലമാണച്ച്.  സസ്പീ പസ്പീഡനതനിപന്റെ കേമാരതതനിലുയ വളര്ച
ഉണമായനിട്ടുണച്ച്.  330  സസ്പീപസ്പീഡനയ  ഇവനിപട  നടന്നനിരനിക്കുന്നു.  630  കുടനികേപള
കേമാണമാതമായനിരനിക്കുന്നു.  ദളനിതച്ച്  പസ്പീഡനങ്ങളുപട  കേമാരതതനിലമാണച്ച്  പറകക്കമാര്ഡച്ച്
ഉണമായനിട്ടുള്ളതച്ച്.   7200 ദളനിതച്ച് പസ്പീഡനങ്ങളമാണച്ച് നടന്നനിട്ടുള്ളതച്ച്.    ഇതരതനിലുള്ള
സമസ്പീപനങ്ങളമാണച്ച്  ഒരു  ഭമാഗത്തുള്ളതച്ച്.  മറുഭമാഗതച്ച്  ഉകദതമാഗസര്  പരസരയ
സഹകേരനിച്ചുപകേമാണച്ച് പ്രവര്തനിക്കുന്ന അന്തരസ്പീകമല കേമാണുന്നതച്ച്.  പഎ.എ.എസച്ച്./
പഎ.പനി.എസച്ച്.  ഉകദതമാഗസര് തമ്മനില തര്ക്കമമാണച്ച്;  പസക്രകടറനിയറച്ച് ജസ്പീവനക്കമാര്
സമരതനിലമാണച്ച്;  ഇതനിപന്റെ  ഫലയ  അനുഭവനിക്കുന്നതച്ച്  ഇവനിടപത  ജനങ്ങളമാണച്ച്.
നസ്പീതനിയയ നതമായവയ ലഭനിക്കമാന് അര്ഹതയള്ള  ആളുകേള്ക്കച്ച് അതച്ച് നനികഷധനിക്കുന്ന
സമാഹചരതയ ഉണമായനിരനിക്കുന്നു. രമാഷസ്പീയ പകേകപമാക്കലനിപന്റെ ഫലമമായമാണച്ച് ഇങ്ങപനപയമാപക്ക
ഉണമായപതന്നച്ച്  ഡനി.ജനി.പനി.-ക്കുയ  പറകയണ സമാഹചരതമുണമായനി.  ഇതരതനിലുള്ള
ഒരു  വലനിയ  കുറമാകരമാപണമമാണച്ച്  ഉതരവമാദപപ്പെട  പ്രമുഖ  പത്രങ്ങളുയ  പറയന്നതച്ച്.
ഇപതങ്കനിലുയ  മമാനനിക്കമാന്  തയമാറമാകേണപമന്നച്ച്  മമാത്രകമ  എനനിക്കച്ച്  പറയമാനുള.
ഞമാന് ഈ പ്രകമയപത എതനിര്ക്കുന്നു.
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ശസ്പീ  .    സനി  .    പകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്:  സര്,  കകേരള  ഗവര്ണറുപട  നയപ്രഖതമാപന
പ്രസയഗതനിനച്ച്  ശസ്പീ.  എ.  പ്രദസ്പീപ്കുമമാര്  അവതരനിപ്പെനിച  നന്ദനിപ്രകമയപത   പൂര്ണമമായയ
പനിന്തുണയ്ക്കുന്നു.

എലമാവര്ക്കുയ  ഭകണയ,  വസയ,  പമാര്പ്പെനിടയ,  ഇന്റെര്പനറച്ച്,  വനിദതമാഭതമാസയ,
ആകരമാഗത  സയരകണയ,  നസ്പീതനി,  ഒപതമാരുമ,  ലനിയഗസമതതയ  തുടങ്ങനിയവയമായനി
കകേരളസ്പീയ  ജനസമൂഹപതയമാപകേ  അണനിനനിരതനി  ഒരു  മനകസമാപട  പ്രവര്തനിക്കമാനമാണച്ച്
എല.ഡനി.എഫച്ച്.  സര്ക്കമാര്  ഉകദശനിക്കുന്നതച്ച്.  നനിര്ഭമാഗതവശമാല,  കകേമാണ്ഗസ്സുയ
യ.ഡനി.എഫച്ച്.-ഉയ  ഇദൗ  പ്രവര്തനങ്ങപള  തടസപപ്പെടുതമാന്  നടത്തുന്ന  ഹസ്പീനശമങ്ങപള
കകേരളതനിപല  ജനങ്ങള്  തനിരനിചറനിയയ.  നനിയമസഭയകേത്തുയ  പുറത്തുയ  മുഖതമനനി
സഖമാവച്ച്  പനിണറമായനി  വനിജയപന   ഒറതനിരനിഞ്ഞച്ച്  ആക്രമനിക്കമാനുള്ള  യ.ഡനി.എഫച്ച്.-
പന്റെയയ ബനി.പജ.പനി.യപടയയ രമാഷസ്പീയ തസ്പീരുമമാനയ നമാടച്ച് പുച്ഛനിചച്ച് തളയ.  ഇന്നച്ച് ശസ്പീ.
പനി. തനികലമാതമപന  വതക്തനിപരമമായനി  ആക്രമനിക്കമാനുയ  യ.ഡനി.എഫച്ച്.  തയമാറമായനി.
ഇദൗ കുടനില രമാഷസ്പീയ തനങ്ങപളലമായ ഞങ്ങപളലമാവരുയ ഒറപക്കടമായനി  കനരനിടുയ. ശസ്പീ.
കുമ്മനയ  രമാജകശഖരനുയ  ശസ്പീ.  വനി.  എയ.  സധസ്പീരനുയ  ഒകര  ശബ്ദമുണമാകുന്നതച്ച്
യമാദൃശനികേമല.  ഇദൗ  അവനിഹനിത  രമാഷസ്പീയ  ബനതനിപന്റെ  ഭമാഗമമായമാണച്ച്  അതച്ച്
ഉണമാകുന്നതച്ച്.  കകേരളയ  കകേമാണ്ഗസ്സുയ  ബനി.പജ.പനി.യയ  കചര്ന്നച്ച്  നടത്തുന്ന  ഇദൗ
രമാഷസ്പീയ സദമാചമാര വനിരുദ കയമാജനിപ്പെനിപന  തനിരനിചറനിഞ്ഞച്ച് പ്രതനികേരനിക്കുകേ തപന്ന
പചയയ.  അടനിതടനില  പമാര്ടനിക്കച്ച്  പ്രവര്തനമനില.  യവജന  കനതമാക്കള്  പ്രസമാവനകേളനില
മമാത്രയ ജസ്പീവനിക്കുന്നു. കേതമാമസ്സുകേളനില പകേ.എസച്ച്.യ. ഇല. വനിദതമാര്ത്ഥനികേളലമാതവരമാണച്ച് ഇന്നച്ച്
പകേ.എസച്ച്.യ.-വനിലുള്ളതച്ച്.  രമാത്രനികേമാല  ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്.-കേമാര്  കകേമാണ്ഗസനില  കവണ.'
ശസ്പീ.  എ.  പകേ.  ആന്റെണനിയപട ഇദൗ പ്രസമാവനപയ കകേമാണ്ഗസച്ച്  (......ബഹളയ.......)
പത്രതനില വന്നകേമാരതമമാണച്ച് ഞമാന് പറയന്നതച്ച്.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീ.  എയ.  വനിന്പസന്റെച്ച്,  ദയവമായനി  സസ്പീറനിലനിരനിക്കൂ.  അകദഹയ
പത്രപ്രസമാവന വമായനിക്കുകേയമാണച്ച്.

ശസ്പീ  .    സനി  .    പകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്: സര്,  കകേമാണ്ഗസച്ച്  പചപന്നതനിയ ദുരവസയപട
കനര്വനിവരമമാണച്ച് ശസ്പീ. എ. പകേ. ആന്റെണനി നടതനിയതച്ച്.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  പ്രസയഗനിക്കുകമമാള്  പത്രവമാര്തകേള്  എലമാവരുയ  ഉദരനിക്കുയ.
അകദഹയ പത്രവമാര്ത ഉദരനിക്കുകേയമാണച്ച്. അങ്ങച്ച് സയസമാരനിക്കൂ......

ശസ്പീ  .    സനി  .    പകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്:  സര്,  ഇപതമാന്നുയ  ശസ്പീ.  വനി.  എയ.  സധസ്പീരനുയ
ശസ്പീ.  ഉമ്മന്  ചമാണനിക്കുയ  ശസ്പീ.  രകമശച്ച്  പചന്നനിതലയ്ക്കുയ  മനസനിലമാകുന്നനില  എന്നതമാണച്ച്
കകേമാണ്ഗസച്ച് കനരനിടുന്ന ദുരന്തയ. അതമാണച്ച് ഇകപ്പെമാള് ഇവനിപടയയ പ്രകേടനിപ്പെനിക്കുന്നതച്ച്.
അകമരനിക്കന് പ്രസനിഡന്റെച്ച് ശസ്പീ.  ടയപച്ച്,  പ്രധമാനമനനി ശസ്പീ.  നകരന്ദ്രകമമാദനി എന്നനിവകരമാപടമാപ്പെയ
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ശസ്പീ.  പനിണറമായനി വനിജയപന കൂടനികചര്തച്ച് വമായനിക്കുന്ന  ശസ്പീ. വനി. എയ. സധസ്പീരപന്റെ
ജലപ്പെനങ്ങള്ക്കച്ച്  സമാമമാജതതത  വര്ഗ്ഗസ്പീയ  കുടനിലനസ്പീക്കങ്ങള്പക്കതനിപര  പഎതനിഹമാസനികേമമായ
പടയണനി  തസ്പീര്ത  കകേരളയ  ശക്തമമായ  പ്രതനികരമാധയ  ഉയര്ത്തുകേ  തപന്ന  പചയയ.
പമാവപപ്പെടവരുപടയയ  സമാധമാരണക്കമാരുപടയയ  ഉന്നമനമമാണച്ച്  ഇദൗ  സര്ക്കമാരനിപന്റെ
ലകതയ. 'എലമാവര്ക്കുയ'  എന്ന പദയ നമാടനിപല പമാവപപ്പെടവര്ക്കച്ച് കവണനിയള്ളതമാണച്ച്.

അതനിരൂകമമായ വരള്ചയമാണച്ച് കകേരളയ കനരനിടുന്നതച്ച്. ഹരനിത കകേരളയ പദതനി
ഇതനിപന  പ്രതനികരമാധനിക്കമാനമാണച്ച്.  പജവ  പചക്കറനി  കൃഷനി  കകേരള  ജനതയപട
കേമാര്ഷനികേ സയസമാരതനികലയ്ക്കുള്ള തനിരനിച്ചുവരവമാണച്ച് സൂചനിപ്പെനിക്കുന്നതച്ച്.  യ.ഡനി.എഫച്ച്.
സര്ക്കമാര് നസ്പീര്തട സയരകണ നനിയമങ്ങള് അടനിമറനിചവരമാണച്ച്.  പമത്രമാന് കേമായല
നനികേതമാന് ശമനിചവരമാണച്ച്. പമത്രമാന് കേമായലനിലുയ ആറന്മുളയനിലുയ പനലക്കൃഷനി പചയച്ച്
പറഞ്ഞ  കേമാരതങ്ങള്  നടപ്പെനിലമാക്കുകേയമാണച്ച്  കകേരളതനിപല  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനിയപട
കനതൃതതതനില  നടന്നുപകേമാണനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  ഇതനിപന  കേര്ഷകേ  സമൂഹമമാപകേ
പനിന്തുണയ്ക്കുന്നുണച്ച്.  ജസ്പീരകേശമാല,  ഗനകേശമാല  തുടങ്ങനിയ  കൃഷനി  വതമാപനതനിനച്ച്
വയനമാടച്ച്  ജനിലയച്ച്  പ്രകതതകേ  പദതനി  തയമാറമാക്കുപമന്നതച്ച്  സതമാഗതമാര്ഹമമാണച്ച്.
പനലവയലുകേളനില  വമാഴകൃഷനിക്കുപകേരയ  പനലക്കൃഷനി  പചയമാന്  കേര്ഷകേപര
കപ്രമാത്സമാഹനിപ്പെനിക്കുന്ന  നടപടനി  സതസ്പീകേരനിക്കമാന്  കേഴനിയണയ.  കേബനനി  നദനിയപട
സയരകണതനിനുയ മുള്ളന്പകേമാലനി,  പുലപ്പെള്ളനി കമഖലയനിപല വരള്ചപയ അതനിജസ്പീവനിക്കമാനുയ
ഗവണ്പമന്റെച്ച്  എടുക്കുന്ന  നനിലപമാടുകേള്  ജനങ്ങള്  നലതുകപമാപല  സതമാഗതയ  പചയന്നുണച്ച്.
1978-ല ആരയഭനിച കേമാരമാപ്പുഴ ജലകസചന പദതനിയപട 15 കേനികലമാമസ്പീറര് ദൂരതനില
39  വര്ഷതനിനുകശഷയ പവള്ളയ തുറന്നുവനിടതച്ച്  ഇദൗ സര്ക്കമാരനിപന്റെ ദൃഢനനിശയപതയമാണച്ച്
കേമാണനിക്കുന്നതച്ച്.  ജനിലയനിപല  മുഴുവന്  കേതമാറനികേളുയ  മമാസങ്ങളമായനി  അടചനിടനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.
പരനിസനിതനിക്കച്ച് ആഘമാതമുണമാകേമാത വനിധതനില കേതമാറനികേള് തുറന്നച്ച് പ്രവര്തനിപ്പെനിക്കമാനുള്ള
അടനിയന്തര നടപടനികേള് സതസ്പീകേരനിക്കണയ.  സലതമാന് ബകതരനി മുനനിസനിപ്പെമാലനിറനി
നടപ്പെനിലമാക്കുന്ന  മമാലനിനത  നനിര്മ്മമാര്ജന  കപ്രമാജക്ടനിപന  മമാതൃകേയമാക്കുപമന്നുള്ളതച്ച്
സതമാഗതമാര്ഹമമാണച്ച്.  എല.ഡനി.എഫച്ച്.  സര്ക്കമാര്  കുറവമാളനികേള്പക്കതനിപര  കേടുത
നടപടനി  സതസ്പീകേരനിക്കുന്നതനില യ.ഡനി.എഫച്ച്.-ഉയ ബനി.പജ.പനി.-യയ പവപ്രമാളയ കേമാണനിക്കുന്നതച്ച്
കവടക്കമാരുപട  മമാനസനികേമാവസയനിലമാണച്ച്.  ഇരകേള്ക്കച്ച്  കവണനി  എന്ന  വതമാകജന
കവടക്കമാകരമാപടമാപ്പെയ നനിലക്കുന്ന കകേമാണ്ഗസനിപന്റെ ജസ്പീര്ണ സയസമാരപത ജനങ്ങള്
തനിരനിചറനിയകേ തപന്ന പചയയ. 

കുറവമാളനികേള്  എവനിപടപചന്നച്ച്  അഭയയ  പ്രമാപനിചമാലുയ  കുറവമാളനികേള്  തപന്ന.
കകേമാടതനിയനിപല  പ്രതനിക്കൂടനില  അഴനികേള്  മുറുക്കനിപ്പെനിടനിച്ചുനനിന്നമാലുയ  അവര്ക്കച്ച്  രകപപ്പെടമാന്
കേഴനിയനിപലന്നച്ച്  പനിണറമായനിയപട  കപമാലസ്പീസച്ച്  പതളനിയനിചകപ്പെമാള്  യ.ഡനി.എഫച്ച്.  ഉയര്ത്തുന്ന
വനികൃത  രമാഷസ്പീയതനിനമാണച്ച്  അടനികയറനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  പ്രശസ  നടനിപയ  ആക്രമനിച
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കകേസനിപല  എലമാ  പ്രതനികേപളയയ  പനിടനിചകപ്പെമാള്  കകേമാണ്ഗസച്ച്  കനതൃതതയ  നനിയമസഭയനില
കേമാണനിക്കുന്ന  കകേമാപ്രമായങ്ങള്  അവപര  സതയയ  പരനിഹമാസതരമാക്കുകേയമാണച്ച്.  പല
പ്രതനികേപളയയ മുന്കേമാലങ്ങളനില സയരകനിചവരനിലനനിന്നച്ച് ഇതനിലക്കൂടുതല പ്രതസ്പീകനി
കക്കണതനില.  യ.ഡനി.എഫച്ച്.-പന്റെ ഭരണകേമാലതച്ച് വയനമാടനില കബമാക്കച്ച് കകേമാണ്ഗസച്ച്
ഓഫസ്പീസനില ഡനി.സനി.സനി. ജനറല പസക്രടറനി പനി.വനി. കജമാണ് തൂങ്ങനി മരനിച്ചു. അകദഹയ
ആത്മഹതതമാക്കുറനിപ്പെച്ച്  എഴുതനിവചനിരുന്നു.  കകേമാണ്ഗസനിപന്റെ  കുടനില  രമാഷസ്പീയതനയ
അറനിയമാവന്ന  കജമാണ്  തപന്റെ  കപമാക്കറനില  എഴുതനി  സൂകനിച  കേതനിപന്റെ  കകേമാപ്പെനി
കകേമാണ്ഗസച്ച്  ഓഫസ്പീസനിപന്റെ  ചുമരനിലുയ  ഒടനിചനിരുന്നു.  ഇതമാപരങ്കനിലുയ  നശനിപ്പെനിച്ചുകേളയപമന്ന
ധമാരണ അകദഹതനിനുണമായനിരുന്നു.  പനി.  വനി.  കജമാണനിപന്റെ  ഭമാരതയയ  മകേനുയ  ഇദൗ
വനിവരങ്ങപളലമായ കകേമാണ്ഗസച്ച് കനതമാക്കകളമാടുയ അന്നപത കകേമാണ്ഗസച്ച് ആഭതന്തര
മനനികയമാടുയ  പറഞ്ഞനിട്ടുയ  യമാപതമാരു  നടപടനിയയ  സതസ്പീകേരനിചനില  എന്നച്ച്  കേമാണമാന്
കേഴനിയയ.  ഇദൗ  രമാഷസ്പീയ  സയസമാരമല  എല.ഡനി.എഫച്ച്.  ഉയര്തനിപ്പെനിടനിക്കുന്നതച്ച്.
ഗുണകേളുപടയയ റദൗഡനികേളുപടയയ സമാമൂഹതകദ്രമാഹനികേളുപടയയ സസ്പീകേപള ആക്രമനിക്കുന്നവരുപടയയ
പടനികേ തയമാറമാക്കുപമന്നച്ച് പറയകമമാള് അതനിപന പുച്ഛനിച്ചുതളന്ന പ്രതനിപക കനതമാവച്ച്
ആരുപട  പകതമാണച്ച്   നനിലക്കുന്നപതന്നച്ച്  വതക്തമമാണച്ച്.  ഇപതമാന്നുയ  കകേരളതനിപല സസ്പീ
സമൂഹയ  അയഗസ്പീകേരനിക്കുന്നനില.  യ.ഡനി.എഫച്ച്.-പന്റെ  പബഞ്ചനില  കപരനിപനമാരു  സസ്പീ
കപമാലുയ  ഇലമാതതച്ച്  എന്തമാപണന്നച്ച്  ഇനനിപയങ്കനിലുയ  ഇവര്  തനിരനിചറനിയണയ.  1065
കപപര ഇദൗ സര്ക്കമാര് കേരുതല തടങ്കലനില ആക്കനിയനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്. 171 ആളുകേളുപട
കപരനില കേമാപ്പെ നനിയമയ ചുമതനിയനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്. 1282 കപരുപട ലനിസച്ച് തയമാറമാക്കനി,
60  കപര് റദൗഡനി ലനിസനിലമാണച്ച്.  കപമാലസ്പീസച്ച്  തയമാറമാക്കനിയ ലനിസമാണനിതച്ച്.  സമാമൂഹത
കദ്രമാഹനികേള്ക്കച്ച്  ഇദൗ  ഭരണതനിനുകേസ്പീഴനില  യമാപതമാരുവനിധ  സയരകണവയ  കേനിടനിപലന്നമാണച്ച്
ഇതച്ച്  ഉറപ്പെമാക്കുന്നതച്ച്.  ടനി.എസച്ച്.പനി.,  എസച്ച്.സനി.പനി.  ഫണച്ച്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്പമന്റെച്ച്
നനിര്തലമാക്കനിയനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്. കകേന്ദ്ര ഖജനമാവനില 10(a), 10(b) ആപ്ലൈനികക്കഷനനിലൂപട ഇദൗ
ഫണച്ച് എന്.ജനി.ഒ.കേപള   ഉപകയമാഗനിച്ചുപകേമാണച്ച് കകേമാളനനികേളനില വനിതരണയ പചയച്ച്
തങ്ങളുപട രമാഷസ്പീയ പ്രവര്തനയ നടതമാനമാണച്ച് ബനി.പജ.പനി. സര്ക്കമാര് പരനിശമനിച്ചു
പകേമാണനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  ആദനിവമാസനി  രയഗപത  പരമരമാഗത  കകമപ്രവര്തന
രസ്പീതനിയനിലനനിന്നച്ച് ഇദൗ സര്ക്കമാര് പനിന്മമാറുകേയമാണച്ച്.  സതയയ പരതമാപത പപകേവരനിചച്ച്
നമാടനിപന്റെ  മുഖതധമാരയനികലയച്ച്  ആദനിവമാസനികേപള  പകേമാണവരമാനമാണച്ച്  സര്ക്കമാര്
ശമനിക്കുന്നതച്ച്.  യ.ഡനി.എഫച്ച്.  ഭരണകേമാലതച്ച് നടതനിയ ആദനിവമാസനി കമഖലയനിപല
അഴനിമതനികേള്പക്കതനിപര  വനിജനിലന്സച്ച്  അകനതഷണയ നടന്നുപകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.
ഇതുമമായനി ബനപപ്പെട ഉകദതമാഗസപര സര്ക്കമാര് സപസന്ഡച്ച് പചയനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.
വയനമാടച്ച് ജനിലയനിപല പപപ്രമറനി വനിദതമാലയങ്ങളനില ടനി.ടനി.സനി.  പമാസമായ ആദനിവമാസനി
അദതമാപകേപര  നനിയമനിക്കമാനുള്ള  അകപകകേള്  കണനിചനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  ജൂണ്
മമാസതനില  വനിദതമാലയങ്ങള്  തുറക്കുകമമാള്  പുതനിയ  കുടനികേകളമാപടമാപ്പെയ  241
798/2019
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ആദനിവമാസനി  ടസ്പീചര്മമാരുയ  വയനമാടനിപല  വനിദതമാലയങ്ങളനികലയച്ച്  പ്രകവശനിക്കുയ.  ഇതച്ച്
ആദനിവമാസനി  കമഖലയനില  പുതനുണര്വണമാക്കുയ.  83103  കുടുയബങ്ങള്ക്കച്ച്  ഭകതധമാനത
കേനിറ്റുകേള്  മഴക്കമാലതച്ച്  വനിതരണയ  പചയ.  അടപ്പെമാടനിയനില  183  ഉദൗരുകേളനില
കേമ്മസ്യൂണനിറനി കേനിചണ് ആരയഭനിച്ചു. 1,53,825  കപര്ക്കച്ച് ഓണക്കനിറ്റുയ  46,820  കപര്ക്കച്ച്
ഓണകക്കമാടനിയയ  ഇദൗ  സര്ക്കമാര്  നലകേനി.  പമാലക്കമാടച്ച്,  കകേമാഴനികക്കമാടച്ച്  ജനിലകേളനില
'ഗദനികേ'  കമള  നടതനി.  അതനില  ആദനിവമാസനി  പങ്കമാളനിതയ  ധമാരമാളമുണമായനി.  78  ലകയ
രൂപയപട  ആദനിവമാസനി  ഉലപ്പെന്നങ്ങള്  വനിറഴനിച്ചു.  6709  വസ്പീടുകേള്  നനിര്മ്മനിക്കമാന്
അനുമതനി നലകേനി.

ഭവനനനിര്മ്മമാണ കമഖലയനില സനില ഓവറമായ  23197  വസ്പീടുകേള് നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനച്ച്
166.78  കകേമാടനി  രൂപ  അനുവദനിച്ചു.  3945  വസ്പീടുകേള്  പൂര്തസ്പീകേരനിച്ചു.  വനമാവകേമാശ
നനിയമപ്രകേമാരയ  4175  കപര്ക്കച്ച് ഭൂമനി നലകേമാനുള്ള നടപടനികേള് ആരയഭനിച്ചു കേഴനിഞ.
കേഴനിഞ്ഞ  യ.ഡനി.എഫച്ച്.  സര്ക്കമാരനിപന്റെ  ഭരണകേമാലതച്ച്  ഒരു  പ്രമാവശതയകപമാലുയ
വനമാവകേമാശ നനിയമപ്രകേമാരയ ഭൂമനി നലകേമാനുള്ള ഡനി.എല.സനി.  (ഡനിസനിക്ടച്ച്  പലവല
കേമ്മനിറനി)  കയമാഗയകപമാലുയ കചര്ന്നനിപലന്നച്ച് കേമാണമാന് കേഴനിയയ.  സപ്രസ്പീയകകേമാടതനി വഴനി
ലഭതമമായ  4000  ഏക്കര്  ഭൂമനി  വനിതരണയ  പചയമാനമാവശതമമായ  നടപടനി
സതസ്പീകേരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  25000  കപര്ക്കച്ച്  40  കകേമാടനിയനിലധനികേയ  രൂപ  ചനികേനിത്സമാ
സഹമായയ നലകേനി.  ഇതനില  6000  കപര് യ.ഡനി.എഫച്ച്.  ഭരണകേമാലതച്ച് അകപക
നലകേനിയവരമാണച്ച്.  കഗമാത്രവര്ഗ്ഗ  ഉലപ്പെന്നങ്ങള്  മൂലത  വര്ദനിത  ഉലപ്പെന്നങ്ങളമാക്കനി
മമാറനി വനിതരണയ പചയകേ, എറണമാകുളതച്ച് പപടബല മസ്യൂസനിയയ ആരയഭനിക്കുകേ, എലമാ
കകേമാളനനികേളനിലുയ സമാമൂഹത പഠന കകേന്ദ്രയ ആരയഭനിക്കുകേ തുടങ്ങനിയ കേമാരതങ്ങള്പക്കലമായ ഇദൗ
ഗവണ്പമന്റെച്ച്  കനതൃതതയ  പകേമാടുത്തുപകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  ബനി.പജ.പനി.-യപട  പനിന്തുണകയമാടു
കൂടനി ശസ്പീമതനി സനി.  പകേ.  ജമാനു ആരയഭനിചനിട്ടുള്ള ഭൂസമരയ വയനമാടനില ചസ്പീറനികപ്പെമായതച്ച്
നമുക്കച്ച്  കേമാണമാന്  കേഴനിയയ.  ആദനിവമാസനികേപള  ബനി.പജ.പനി.  പമാളയതനിപലതനിക്കമാനുള്ള
നടപടനികേള്പക്കതനിപര  കഗമാത്രമഹമാസഭ  സയസമാന  ജനറല  പസക്രടറനിയപട
കനതൃതതതനിലതപന്ന  ഒരു  വനിഭമാഗയ  അതനിലനനിന്നച്ച്  രമാജനിവചച്ച്  പുറത്തുവന്നനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.
കസ്പീരകമഖലയനില  ഇദൗ  സര്ക്കമാര്  നടത്തുന്ന  പ്രവര്തനങ്ങളുയ  നല  രസ്പീതനിയനില
നമുക്കച്ച് കേമാണമാന് കേഴനിയയ. സയസമാനതനിനമാവശതമമായ പമാല, മുട, ഇറചനി എന്നനിവ
ഉലപ്പെമാദനിപ്പെനിക്കമാനുള്ള പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കച്ച് പവററനിനറനി യണനികവഴനിറനി കപ്രമാജക്ടുകേള്
തയമാറമാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനിനച്ച് സര്ക്കമാരനിപന്റെ എലമാവനിധ പനിന്തുണയമുണമാകേണയ. 40
ശതമമാനയ വനമുള്ള വയനമാടനില അടുത കേമാലതച്ച് കേമാടമാനയപട ആക്രമണതനില 6
കപര്  മരണപപ്പെടുകേയയ 18 കപര്ക്കച്ച് ഗുരുതരമമായനി പരനികക്കലക്കുകേയയ പചയ. കേമാടുയ
നമാടുയ  തമ്മനില  കവര്തനിരനിക്കമാനുള്ള  നനിലപമാടച്ച്  സതസ്പീകേരനിക്കണയ.  പകേമാകളമാണനിയല
ഭരണകേമാലതനിപന്റെ ചനിഹ്നങ്ങളമാണച്ച് കതമാടയ പതമാഴനിലമാളനികേളുപട പമാടനികേള്/ലയങ്ങള്.
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ഇതച്ച്  പപമാളനിച്ചുമമാറനി  ആധുനനികേ  ഭവനങ്ങള്  കതമാടയ  പതമാഴനിലമാളനികേള്ക്കച്ച്
നലകുപമന്നുള്ളതച്ച്  അകങ്ങയറയ  സകന്തമാഷകേരമമായ  കേമാരതമമാണച്ച്.  ഉതരവമാദനിതത
ടൂറനിസതനിലൂപട  കകേരളതനിപന്റെ  സയസമാരവയ  തനനിമയയ   ഉയര്തനിപ്പെനിടനിക്കമാന്
കേഴനിയണയ.  വര്ഗ്ഗസ്പീയ  തമാല്പരതങ്ങള്  ഉയര്തനിപ്പെനിടനിക്കുന്ന  നകരന്ദ്രകമമാദനി  സര്ക്കമാരനിപന്റെ
നയതനിപനതനിപര രമാജതതനിപല സര്വ്വകേലമാശമാലകേളനില ഉയര്ന്നുവരുന്ന പ്രതനികഷധയ എലമാ
ജനമാധനിപതത  വനിശതമാസനികേളുയ  മനസനിലമാക്കണയ.  അനമമായ കേമ്മസ്യൂണനിസച്ച്  വനികരമാധതനിപന്റെ
അടനിസമാനതനില  ബനി.പജ.പനി.-പയ  സഹമായനിക്കുന്ന  രമാഷസ്പീയ  നനിലപമാടനിലനനിന്നച്ച്
കകേമാണ്ഗസച്ച് ഇനനിപയങ്കനിലുയ പനിന്മമാറണയ.  എല.ഡനി.എഫച്ച്. സര്ക്കമാരനിപന്റെ കേസ്പീഴനില
വര്ഗ്ഗസ്പീയതയ്പക്കതനിപര മതനനിരകപകവയ ജനപകവമമായ നനിലപമാടുകേള് ഉയര്തനി
പനിടനിച്ചുപകേമാണച്ച് പുതന് കകേരളയ സൃഷ്ടനിക്കമാനുള്ള പ്രവര്തനതനിനച്ച് ദനിശമാകബമാധയ
നലകുന്ന ഗവര്ണറുപട നയപ്രഖതമാപനപത ഒരനിക്കലകൂടനി ഞമാന് പനിന്തുണയ്ക്കുന്നു.

ശസ്പീ  .    പനി  .    പകേ  .    കുഞ്ഞമാലനിക്കുടനി:  സര്,  ഗവര്ണര്  അവതരനിപ്പെനിച  നയപ്രഖതമാപന
പ്രസയഗപത  ഞമാന്  എതനിര്ക്കുകേയമാണച്ച്.  ഒരു  ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ  തുടക്കയ  കേണമാലറനിയമായ
ഒടുക്കയ എന്തമാകുപമന്നച്ച്. ഇദൗ ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ തുടക്കയ നന്നമായനിടനില. വളപര കുറഞ്ഞ
ഭൂരനിപകതനില അധനികേമാരതനില വന്ന യ.ഡനി.എഫച്ച്.  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  തുടക്കതനില
കേമാഴ്ചവച പപര്കഫമാമന്സച്ച്  കകേരളയ  അഭനിമുഖസ്പീകേരനിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നതനിലുയ  ഇതനിനകേയ ഇദൗ
ഗവണ്പമന്റെച്ച്  പ്രകേടമമാക്കനിയനിടനില.  കകേരളയ  ഗുരുതരമമായ  ധമാരമാളയ  പ്രശ്നങ്ങള്
അഭനിമുഖസ്പീകേരനിക്കുന്നുണച്ച്. ഇദൗ വനിഷയങ്ങളനില നല ഇന്കഷതറസ്പീവയ  ഇമമാജനികനഷനുയ
പ്ലൈമാനുയ കഫമാര്പപസറ്റുപമമാപക്ക പ്രകേടമമാകക്കണ നനിങ്ങളുപട ഹണനിമൂണ് പനിരസ്പീഡമാണച്ച്
ഇതച്ച്. ഹണനിമൂണ് പനിരസ്പീഡച്ച് ഇങ്ങപന കവസമാക്കനി കേളയന്നതച്ച് ശരനിയല. കകേരളയ ഇന്നച്ച്
കനരനിടുന്ന ഗുരുതരമമായ പ്രശ്നങ്ങള് അഭനിമുഖസ്പീകേരനിക്കുന്ന കേമാരതതനില ശരനിയമാപയമാരു
നയയ ഇതുവപര നനിങ്ങള്ക്കച്ച് രൂപപപ്പെടുതമാന് കേഴനിഞ്ഞനിടനില.

(അദതകകവദനിയനില  പമാനല  ഓഫച്ച് പചയര്മമാന് ശസ്പീ. ഇ. പകേ. വനിജയന്)

ഞങ്ങപള സയബനനിചച്ച് പമാര്ടനിക്കകേത്തുള്ള വഴക്കുകേള് ഭരണകേമാലതനിപന്റെ അവസമാന
ഘടതനിലമായനിരുന്നു.  നനിങ്ങള് തമ്മനില തുടക്കതനിലതപന്ന വഴക്കുയ നയപരമമായ
കകേമാണ്ഫനിക്റ്റുപമമാപക്കയണച്ച്.  അതുപകേമാണതപന്ന  കകേരളയ  ഗുരുതരമമായ  പ്രശ്നങ്ങള്
അഭനിമുഖസ്പീകേരനിക്കുന്നുമുണച്ച്.  ഇകപ്പെമാള് ഗള്ഫനിലനനിന്നച്ച് ധമാരമാളയ ആളുകേള് മടങ്ങനിവരനികേയമാണച്ച്.
കുറച്ചുകേമാലയകൂടനി  കേഴനിയകമമാള്  കകേരളതനിലുള്ള  ജനങ്ങള്  എന്തുകജമാലനി  പചയച്ച്
ജസ്പീവനിക്കുയ എന്നതനിപനക്കുറനിചച്ച് ആകലമാചനിക്കണയ.  നനിങ്ങള്  5  വര്ഷയ ഭരണതനിലനി
രനിക്കുപമങ്കനിലുയ  ഇതുകപമാലുള്ള  കേമാരതങ്ങളനില  ഇനനികഷതറസ്പീപവടുകക്കണതച്ച്  ഇകപ്പെമാഴമാണച്ച്.
ഞങ്ങളുപട ഭരണകേമാലതച്ച് ശസ്പീ.  ഉമ്മന് ചമാണനി  "അതനികവഗയ ബഹുദൂരയ"  എന്ന മുദ്രമാവമാകേതയ
സതസ്പീകേരനിച്ചു.  എത്ര  പരനിഹസനിചമാലുയ  അങ്ങപനപയമാരു  കസമാഗന്  ലകതയവചച്ച്  5
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വര്ഷകതമാളയ  ഭരനിചനികല.  ഞങ്ങളുപട  ഭരണതനിപന്റെ  തുടക്കവയ  പനിന്നസ്പീടുള്ള  കേമാലഘടവയ
ഇതനിപനക്കമാപളമാപക്ക  എത്രകയമാ  പമചമമായനിരുന്നു.  നനിങ്ങള്  ഇലകനനില  ജയനിച്ചു,
പപമാളനിറനിക്കലമായനി  നല  പ്രതസ്പീകയമാണച്ച്  ജനതനിനുണമായനിരുന്നതച്ച്.  എന്നമാല  ആ
പ്രതസ്പീകയണമാക്കമാന്  എടച്ച്  മമാസകതമാളയ  അധനികേമാരതനിലനിരുന്നനിട്ടുയ  നനിങ്ങള്ക്കച്ച്
കേഴനിഞ്ഞനിടനില.  ഇമമാജനികനഷനുയ നയവയ ഇനനികഷതറസ്പീവയ നനിങ്ങള് പ്രകേടനിപ്പെനിചനിടനില.
8  മമാസപത നനിങ്ങളുപട ഭരണതനിപന്റെ ബമാലന്സച്ച് ഷസ്പീറച്ച് എടുക്കമാറമായനിടനില.  നപമ്മ
തുറനിച്ചുകനമാക്കുന്ന ധമാരമാളയ  പ്രശ്നങ്ങളുണച്ച്.  അവയ്പക്കലമായ ഒരു നയയ കവണതകല.
ഇന്നച്ച് രമാവനിപല ഇവനിപട ചര്ച നടന്നു, ഗുരുതരമമായ പ്രതനിസനനിയനികലയച്ച് കപമാപയന്നച്ച്
പറഞ.  എപന്തമാപക്ക പറഞ്ഞമാലുയ യ.ഡനി.എഫച്ച്-പന്റെ ഭരണകേമാലതച്ച് ആളുകേള്ക്കച്ച്
കേഴനിക്കമാനുള്ള  ഭകണയ  ഗതമാരന്റെസ്പീഡമായനിരുന്നു.  ഇകപ്പെമാള്  കേഴനിക്കമാനുള്ള  ഭകണമനിലമാപത
ജനങ്ങള്  പ്രയമാസതനിലമാണച്ച്.  കചമാറുപണങ്കനില  ഉപ്പുയകൂടനി  കനമാക്കനിയമാല  മതനി  എന്നമാണച്ച്
പറഞ്ഞനിരുന്നതച്ച്.  എന്നമാല  ഇകപ്പെമാള്  ഭകണയ  തപന്നയനില.  അകതമാപടമാപ്പെയ  വരള്ചയയ
വരുന്നുണച്ച്.  വലനിയ  പ്രതനിസനനിയമാണച്ച്  നമാടനിലുണമാകുന്നതച്ച്.  ഗള്ഫനിലനനിന്നച്ച്  ആളുകേള്
നമാടനികലയച്ച്  മടങ്ങനിവരുന്നു.  അരനിയനില,  പവള്ളമനില  അതുകപമാപല  പതമാഴനിലുമനില.
പതമാഴനില  നമ്മളുണമാകക്കണതകല?  വനികദശത്തുനനിന്നച്ച്  ആളുകേള്  മടങ്ങനിവന്നമാല
നമ്മപളന്തുപചയയ എന്നതനിപനക്കുറനിചച്ച്  ചനിന്തനിക്കകണ?  അതനിപനമാരു നയവയ ഇനനികഷതറസ്പീവയ
കവകണ? കകേരളതനില പതമാഴനിലുണമാകേമാവന്ന ഏരനിയകേള് ഫനികച്ച് പചയണയ.

പ്രകൃതനിനമാശയ  ഒരു  ഭമാഗത്തുണമാകുന്നു.  ഇലകനിസനിറനി  ഉല്പമാദനിപ്പെനിക്കമാന്  കേഴനിയന്നനില.
അതനിലുയ തര്ക്കമമാണച്ച്. ഗവണ്പമന്റെച്ച് ഇക്കമാരതങ്ങളനില ഒരു സമാപന്റെടുക്കണയ. പ്രകൃതനി
നമാശയ  എലമായനിടത്തുയ  നനിര്ബമാധയ  തുടര്ന്നു  പകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്. കുടനിപവള്ളയ
നശനിപ്പെനിച്ചുപകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്,  ഇകപ്പെമാഴുള്ള  പവള്ളതനിലുയ  മമാലനിനതയ  കേലര്ത്തുകേയമാണച്ച്.
കവസച്ച്  മമാകനജച്ച് പമന്റെനിപന്റെ  കേമാരതതനില ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ  ഭമാഗത്തുനനിന്നച്ച്  യമാപതമാരു
സമസ്പീപനവമുണമായനിടനില.  കവസച്ച്  എലമായനിടത്തുയ  കേതനിക്കുകേയമാണച്ച്  പചയന്നതച്ച്.
എന്നുയ ഇങ്ങപന പചയമാല മതനികയമാ?  ഞങ്ങളുപട ഭരണകേമാലതച്ച് ഇക്കമാരതതനില
വലനിപയമാരു  പരനിശമയ  നടതനിയനിരുന്നു.  കമമാകഡണ്  സയവനിധമാനങ്ങള്  പകേമാണവരമാന്
കനമാക്കനിപയങ്കനിലുയ  നൂറച്ച്  ശതമമാനവയ  വനിജയനിചനില.  ഇപതമാരു  ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ
തുടക്കമമാണച്ച്.  കകേരളതനിപല ഖരമമാലനിനത സയസരണയ സയബനനിചച്ച്  സയന്റെനിഫനിക്കമായനിട്ടുള്ള
ഒരു മമാര്ഗ്ഗയ ആകലമാചനിക്കണയ. എയകപ്ലൈമായ്പമന്റെച്ച് ജനകറഷന് കകേരളതനിലുണമാകേമാന്
ഒരു  നയയ  കവകണ?  പഎ.റനി.  രയഗതച്ച്  ധമാരമാളയ  പതമാഴനിലവസരങ്ങളുണമാകുന്നു.
നമുക്കച്ച്  പരനിമനിതമമായ  ഭൂമനിയനില  വളപരയധനികേയ  പതമാഴനിലവസരങ്ങള്  സൃഷ്ടനിക്കമാന്
കേഴനിയയ.  ടൂറനിസയ,  പഎ.റനി.  എന്നനിവ  പഡവലപച്ച്  പചയമാന്  യ.ഡനി.എഫച്ച്.  ഒരു
നയമുണമാക്കനിയനിരുന്നു.  പരനിമനിതമമായ  ഭൂമനി  അതരയ  കേമാരതങ്ങള്കക്ക  പകേമാടുക്കൂ,
അലമാതതനിപനമാന്നുയ  പകേമാടുക്കമാന്  പറനിപലന്നച്ച്  പറയമാന്  കേഴനിയകമമാ?  ഇകപ്പെമാള്
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നനിയമപ്രകേമാരയ ഒന്നുയ നടക്കനിപലങ്കനിലുയ നനിയമപ്രകേമാരമലമാപത എന്തുയ നടക്കുയ.  പമാടങ്ങളനില
മണനിടച്ച്  നനികേത്തുന്നു,  പമാറകേള് പപമാടനിക്കുന്നു,  പവള്ളയ നശനിക്കുന്നു,  നദനികേളമാപക്ക
കേലങ്ങുന്നു.  ഇപതമാപക്ക  പറയകമമാള്  യ.ഡനി.എഫച്ച്.-പന്റെ  കേമാലതച്ച്  ഇക്കമാരതങ്ങപളലമായ
കേറക്ടമായനിരുകന്നമാപയന്നച്ച്  നനിങ്ങള്  കചമാദനിക്കുയ.   എലമായ  ശരനിയമാക്കുപമന്നച്ച്  നനിങ്ങള്
പവറുപത പറഞ്ഞതമാണച്ച്;  എലമായ ശരനിയമാക്കമാപനമാന്നുയ ആര്ക്കുയ കേഴനിയനില.  പകക,
ഒരു ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ തുടക്കയ ഇനനികഷതറസ്പീവനിപന്റെയയ പ്ലൈമാനനിയഗനിപന്റെയയ  ഉത്സമാഹതനിപന്റെയയ
കേമാലമമാണച്ച്. ആ ഇനനികഷതറസ്പീവച്ച് വന്നനിടനിപലന്നമാണച്ച് ഞമാന് പറഞ്ഞതച്ച്.

പ്ലൈമാന് എകച്ച്പപന്ഡസ്പീചറനില അതച്ച് വരുന്നുകണമാ? പഫബ്രുവരനി മമാസപത പ്ലൈമാന്
എകച്ച്പപന്ഡസ്പീചര്  പരനികശമാധനിചമാല  44  ശതമമാനപമന്നതച്ച്  മുന്കേമാലങ്ങപള  അകപകനിചച്ച്
വളപര  കുറവമാണച്ച്.  പഞ്ചമായത്തുകേളുപട  കേമാരതയ  പരനികശമാധനിചമാലുയ  വളപര  ദയനസ്പീയമമായ
സനിതനിയമാണച്ച്.  യ.ഡനി.എഫച്ച്.  കേമാലഘടതനില  കുറച്ചുകേമാലയ കകേന്ദ്രയ ഭരനിചനിരുന്നതച്ച്
യ.പനി.എ.  സര്ക്കമാര്  ആയനിരുന്നു.  അന്നച്ച്  കകേന്ദ്രതനിലനനിന്നുള്ള  സഹകേരണമുണമായനിരുന്നു.
എന്നമാല  ഇകപ്പെമാള്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  സഹകേരനിക്കുന്നനില.  ഓകരമാ  കേമാരതങ്ങള്
പരനികശമാധനിചമാല കകേരളതനിപന്റെ അളവകകേമാല  വച്ചുള്ള പദതനികേപളമാന്നുയ കകേന്ദ്രയ
പ്രഖതമാപനിക്കുന്നനിപലന്നച്ച്  കേമാണമാന് കേഴനിയയ.  ഉതകരന്തതന് സയസമാനങ്ങളുപട അളവകകേമാല
വചമാണച്ച് ഏതച്ച് പദതനിയയ ആവനിഷരനിക്കുന്നതച്ച്.   എയകപ്ലൈമായച്ച് പമന്റെച്ച് ജനകറഷന്, ഫുഡച്ച്
കഫമാര് വര്ക്കച്ച്  തുടങ്ങനിയ സസ്പീമുകേപളമാപക്ക നമുക്കച്ച് ഫനിറമാകേനില. എന്നമാല മുമച്ച് കകേന്ദ്ര
ഗവണ്പമന്റെച്ച് കകേരളതനിനച്ച് പ്രകതതകേ പരനിഗണന നലകേമാന് തയമാറമായനിരുന്നു.  ഇന്നച്ച്
കകേന്ദ്രതനിലനനിന്നച്ച്  യമാപതമാരു  സഹകേരണവയ  ലഭനിക്കുന്നനില.  ഉദമാഹരണതനിനച്ച്
എയനിയസച്ച്,  നമാഷണല  പഹകവ ഡവലപ്പമന്റെച്ച്  അകതമാറനിറനി  തുടങ്ങനിയ  പദതനികേപളമാന്നുയ
ബഡ്ജറനില  പറഞ്ഞനിടനില.  കനമാടച്ച്  അസമാധുവമാക്കല  വന്നകപ്പെമാള്  ഏപറ  ബഹളയ
വപചങ്കനിലുയ   സഹകേരണ കമഖലയനില കേമാരതമമായ  മമാറപമമാന്നുമുണമായനില.   എന്തുപകേമാണയ
സഹകേരനിക്കുന്ന  ഗവണ്പമന്റെല  കകേന്ദ്രതനിലുള്ളപതങ്കനില  നമ്മള്  അതനിനനുസരനിചച്ച്
ഉയരമാതനിരുന്നമാല എന്തമാകുയ സനിതനി?

അരനിയപട  കേമാരതതനില  കുറച്ചുകൂടനി  ഉദൗര്ജസതലത  കേമാണനികക്കണതമായനിരുന്നു.
ബനി.പജ.പനി.  കകേന്ദ്രയ  ഭരനിചകപ്പെമാള്  നമ്മള്  നനിരന്തരയ  സമ്മര്ദയ  പചലുത്തുകേയയ  ചര്ചകേള്
നടത്തുകേയയ  പചയനിരുന്നു.   ഇന്നച്ച്  രമാവനിപല  ബഹുമമാനപപ്പെട  മനനി   കകേന്ദ്രതനില
കപമാകേമാതതനിനുള്ള  എസസ്യൂസച്ച്  പറയകേയമാണച്ച്  പചയതച്ച്.  എങ്ങപനപയങ്കനിലുയ  അഡസ്പീഷണല
കേതമാട  നനിലനനിര്തമാനുള്ള  പരനിശമയ  നടകതണതമായനിരുന്നു.  സഹകേരനിക്കമാത
കകേന്ദ്ര ഗവണ്പമന്റെമാകുകമമാള് നമ്മള് കുറച്ചുകൂടനി  ഉത്സമാഹപൂര്വ്വയ പ്രവര്തനികക്കണ
സനിതനിയമാണച്ച് ഉള്ളതച്ച്. ഇവനിപട വലമാത ഒരവസയമാണച്ച് വളര്ന്നുവരുന്നതച്ച്.  ജൂണ്- ജൂപല
മമാസങ്ങളനില മഴ ലഭനിക്കുപമന്നച്ച് എന്തമാണച്ച് ഗതമാരന്റെനി?  മഴ ലഭനിചനിപലങ്കനില ആളുകേള്
പവള്ളതനിനുകവണനി പനകടമാടകമമാകടണനിവരുയ.  അകപ്പെമാള് ഒരു പക്രസനിസച്ച്  മമാകനജച്ച് പമന്റെനില
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ഗവണ്പമന്റെച്ച്  കുറച്ചുകൂടനി  എഫനിഷതന്സനി  കേമാണനികക്കണതുപണന്നമാണച്ച്  എനനിക്കച്ച്
പറയമാനുള്ളതച്ച്.  നയപ്രഖതമാപനതനിപല  കേമാരതങ്ങളുയ  അങ്ങപന  തപന്നയമാണച്ച്.
ഇന്ഫമാസക്ചര്  രയഗതച്ച്  പണപമമാന്നുയ  പചലവഴനിചനില.  കമജര്  കപ്രമാജക്ടുകേള്ക്കച്ച്
തുകേ വകേയനിരുതനിയനിരുപന്നങ്കനിലുയ ഒന്നുയ ആരയഭനിചനികടയനില.  അതുകപമാപല തകദശ
സതയയഭരണ  സമാപനങ്ങള്ക്കച്ച്  വകേയനിരുതനിയ  പണയ  വളപര  കുറചമാണച്ച്
പചലവഴനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.  അതുമൂലയ  പഞ്ചമായത്തുകേളുപടയയ  കകേമാര്പകറഷനുകേളുപടയയ
പ്രവര്തനങ്ങള്  കമമാശമമാകുന്ന  സനിതനിയണമായനി.  മമാത്രമല,  പല  രയഗത്തുയ
പ്രവര്തനമമാന്ദതയ  കേമാണമാവന്നതമാണച്ച്.  കേരനിപ്പൂരനിലനനിന്നുയ  പുറപപ്പെടുന്ന  ഹജച്ച്
യമാത്രക്കമാരുപട പ്രശ്നമുണച്ച്. കേരനിപ്പൂര്  എയര്കപമാര്ടച്ച് തപന്ന പ്രശ്നതനിലമാണച്ച്. അവനിപട
ലമാന്റെച്ച്  അകേതയര് പചയന്ന കേമാരതതനില നമ്മപളലമാവരുയ സഹകേരനിചതമാണച്ച്.  ലമാന്റെച്ച്
അകേതനിസനിഷന്  നടക്കുപമങ്കനിലുയ  ഇതനിപനക്കമാളുയ  സദൗകേരതമനിലമാത  എയര്കപമാര്ട്ടുകേള്ക്കച്ച്
പകേമാടുക്കുന്ന സദൗകേരതങ്ങള്കപമാലുയ കേരനിപ്പൂര് വനിമമാനതമാവളതനിനച്ച് പകേമാടുക്കുന്നനില.
അതുസയബനനിചച്ച് ഗവണ്പമന്റെച്ച് കുറച്ചുകൂടനി ഉദൗര്ജസതലത  കേമാണനിക്കണപമന്നമാണച്ച്
എനനിക്കച്ച് പറയമാനുള്ളതച്ച്.  വതവസമായ രയഗതച്ച് പരനിമനിതമമായ കപ്രമാജക്ടുകേള് മമാത്രകമ
പറ്റുളപവങ്കനിലുയ പ്രകയമാറനിറനി ഫനികച്ച് പചയണയ.  ടൂറനിസയ,  ആകരമാഗതയ,  വനിദതമാഭതമാസയ
തുടങ്ങനി  നമുക്കച്ച്  പപമാടന്ഷതലുള്ള  കമഖലകേളുണച്ച്.  അതുപകേമാണമാണച്ച്  നയപരമമായ
സമസ്പീപനയ എന്തമാപണന്നച്ച് ഇദൗ ഗവണ്പമന്റെച്ച് വതക്തമമാക്കണപമന്നച്ച് ഞമാന് പറഞ്ഞതച്ച്.
ഇതുവപര  അതനിപനക്കുറനിചച്ച്  ആകലമാചനിചനിടനില.  കകേരളതനിനച്ച്  പുകരമാഗതനി  ആവശതമമാണച്ച്.
എയകപ്ലൈമായച്ച് പമന്റെച്ച്  ജനകറഷനുള്ള  കേമാരതങ്ങള്പക്കങ്കനിലുയ  മുന്ഗണന  പകേമാടുക്കുപമന്ന
നനിലപമാടച്ച് ഗവണ്പമന്റെച്ച് സതസ്പീകേരനിക്കണയ.  പപമാതുപവ പരനികശമാധനിചമാല കേഴനിഞ്ഞ  8
മമാസതനിനുള്ളനില  എഫനിഷതന്സനി  കേമാണനിക്കമാന്  ഗവണ്പമന്റെനിനച്ച്  കേഴനിഞ്ഞനിടനില.
അതുകപമാപല പക്രസനിസച്ച്  മമാകനജച്ച് പമന്റെനിപന്റെ  കേമാരതതനിലുയ  കേമാരതകമത  കേമാണനിക്കുന്നനില.
ഇങ്ങപന കപമായമാല കമമാശമമായ എകച്ച്പപന്ഡനിചര് ഉണമാകുപമന്ന കേമാരതതനില സയശയമനില.
സയസമാനപത ഉറ്റുകനമാക്കുന്ന ഗുരുതരമമായ പ്രശ്നങ്ങളനില കവണതരതനില സമസ്പീപനപമടുക്കമാന്
ഇദൗ ഗവണ്പമന്റെനിനച്ച്  കേഴനിഞ്ഞനിടനില.  അതുപകേമാണച്ച്  ഇതുവപരയള്ള ബമാലന്സ്ഷസ്പീറച്ച്
പരനികശമാധനിചമാല  പരമാജയമമായനിരനിക്കുപമന്നച്ച്  പറഞപകേമാണയ  നന്ദനിപ്രകമയപത
എതനിര്ത്തുപകേമാണയ നനിര്ത്തുന്നു.

ശസ്പീ  .    എസച്ച്  .    ശര്മ്മ:  സര്,  ഗവര്ണറുപട പ്രസയഗതനിനച്ച് നന്ദനി കരഖപപ്പെടുതനി
പകേമാണച്ച് ശസ്പീ. എ. പ്രദസ്പീപ്കുമമാര് അവതരനിപ്പെനിച നന്ദനിപ്രകമയപത ഞമാന് പനിന്തമാങ്ങുകേയമാണച്ച്.
ഇവനിപട  ഗവര്ണര്  അവതരനിപ്പെനിച  നയപ്രഖതമാപനപതക്കുറനിച്ചുള്ള  ചര്ചയനില
വതതതസ  വസ്പീകണങ്ങളുയ  സമ്മനിശ  പ്രതനികേരണങ്ങളുയ  ഉയര്ന്നുവന്നനിട്ടുണച്ച്.  തസ്പീര്ചയമായയ
ഗവണ്പമന്റെച്ച് അക്കമാരതങ്ങളനില വതക്തമമായ മറുപടനിയയ പറയയ.  എടച്ച് മമാസയ പ്രമായമമായ ഒരു
ഗവണ്പമന്റെച്ച്  സതസ്പീകേരനിക്കുന്ന  നയവയ  നനിലപമാടുകേളുയ  പൂര്ണവനിലയനിരുതലനിനച്ച്
സമയമമായനിടനിപലന്ന കേമാരതയ  ഏവരുയ  അയഗസ്പീകേരനിക്കുന്നു.  സമാധമാരണഗതനിയനില
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പ്രതനിപകയ  എന്ന  നനിലയനില  നനിര്വ്വഹനികക്കണ  ഒരു  കറമാളുണച്ച്.  കകേരള  നനിയമസഭയപട
കേസ്പീഴച്ച് വഴക്കങ്ങള്  കനമാക്കുകമമാള്  ആദതഘടങ്ങളനില  ക്രനിയമാത്മകേമമായ  പ്രതനിപകപമന്ന
നനിലയനിലമാണച്ച്  സമാധമാരണ  ദര്ശനിക്കുന്നതച്ച്.  എന്നമാല  ഇവനിപട  ഇക്കമാലയളവനില
പ്രതനിപകയ  സതസ്പീകേരനിചനിട്ടുള്ള  നയവയ  നനിലപമാടുയ  ക്രനിയമാത്മകേമമായനിരുന്നുപവന്നച്ച്  പറയമാന്
കേഴനിയനില.  പ്രതനിപകയ  ഒരു  നനികഷധമാത്മകേ  നനിലപമാടച്ച്  സതസ്പീകേരനിക്കുന്നുപവന്നച്ച്
പറകയണനിവന്നതനില  കഖദമുണച്ച്.  ഉദമാഹരണതനിനച്ച്,  ഇദൗ  സഭ  ആരയഭനിചച്ച്,  ഗവര്ണറുപട
നയപ്രഖതമാപനതനികനലുള്ള  ചര്ച  ആരയഭനിചതച്ച്  27-ാം  തസ്പീയതനിയമാണച്ച്.  അന്നച്ച്
അവതരനിപ്പെനിച അടനിയന്തരപ്രകമയതനില സസ്പീ സരകപയക്കുറനിചമാണച്ച് സയസമാരനിചതച്ച്.
കദശസ്പീയമാടനിസമാനതനില അറനിയപപ്പെടുന്ന ഒരു സനിനനിമമാ നടനിക്കുണമായ,  നമ്മകളവരുയ
കവദനനിക്കുന്ന ദുരവസപയക്കുറനിചച്ച് പ്രതനിപകയ അടനിയന്തര പ്രകമയയ അവതരനിപ്പെനിക്കുകമമാള്
അതനിപനമാരു  ഡനിമമാന്റെച്ച്  ഉണമായനിരനിക്കണയ.  ഉടനസ്പീളയ  ചര്ച  പചയനിട്ടുയ  ആവശതയ
എന്തമാപണന്നച്ച് കഫമാക്കസച്ച് പചയമാന് കേഴനിഞ്ഞനില. സയഭവയ നടന്നച്ച് ഏതമാനുയ ദനിവസയ
കേഴനിഞ്ഞകപ്പെമാള് പ്രതനിപയ പനിടനിച്ചു. കകേമാടതനിയനിലനനിന്നുയ പനിടനിച്ചു എന്ന നനിലയനിലുള്ള
ക്രനിടനിസനിസയ വന്നു. കപമാലസ്പീസച്ച്  കകേമാടതനിയനില കേയറനി പ്രതനിപയ പനിടനിചതനിപനതനിപര
അടുത ദനിവസയതപന്ന   വക്കസ്പീലനമാര്  ഒരു  ഹര്ജനി  സമര്പ്പെനിച്ചു.  ആ ഹര്ജനിയനില
വമാദയ കകേള്ക്കമാകനമാ,  ഫയലനില സതസ്പീകേരനിക്കമാകനമാ തയമാറമാകേമാപത കകേമാടതനിതപന്ന
ആ പരമാതനി തള്ളനിക്കളഞ; അതച്ച് അയഗസ്പീകേരനിക്കുന്ന സനിതനിയണമായനില.  പ്രതനിപയ
പനിടനിച ആ സവനികശഷതപയ സയബനനിചച്ച് മനസനിലമാക്കുന്നതനിനുപകേരയ അതനിപന്റെ
നസ്യൂനതകേളനികലയച്ച് ഉദൗളനിയനിടച്ച് വനിമര്ശനമാത്മകേമമായ സമസ്പീപനയ സതസ്പീകേരനിക്കുകേപയന്ന
നനിലപമാടച്ച്  സതസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിലൂപട  യഥമാര്ത്ഥതനില  കകേരളയ  ഉറ്റുകനമാക്കുകേയയ
ഉത്കേണമാകുലമമായനി ചനിന്തനിക്കുകേയയ പചയ അസമാധമാരണ സയഭവതനില പ്രതനിപയ
പനിടനിച്ചു എന്നതനിപന്റെ മഹതതപതക്കുറനികചമാ അതനിപന്റെ കേഴനിവനിപനക്കുറനികചമാ മനസനിലമാക്കമാപത
നനികഷധമാത്മകേമമായ  നനിലപമാടച്ച്  സതസ്പീകേരനിചച്ച്  പ്രതനികേരനിക്കുകേയമാണുണമായതച്ച്.  സസ്പീ
സരകനിതതതപതക്കുറനിചച്ച്  വമാചമാലമമായനി  ഇകപ്പെമാള്  പ്രകതതകേനിപചമാന്നുയ  പറകയണ
കേമാരതമനില.  കകേരളതനിപല  ജനങ്ങള്  ആ  കേമാരതപത  സയബനനിചച്ച്  വതക്തമമായനി
പറയണയ.  ആരമാണച്ച്,  എവനിപടയമാണച്ച് സസ്പീ സരകനിതതതയ എന്ന കേമാരതതനില ഇദൗ
നനിയമസഭതപന്ന കനമാക്കനിയമാല മതനി, ഒരു ഭമാഗതച്ച് കമപമമാടനിക്കുകപമാലുയ സസ്പീകേളനില.
നനിങ്ങളുപടകൂപട  നനിന്നമാല  ഒരു സരകനിതതതവമുണമാകേനില  എന്നതുപകേമാണമാണകലമാ
കതമാലപ്പെനിക്കമാന് ഇടവന്നതച്ച്. ഒരു നനികഷധമാത്മകേമമായ പ്രതനിപകപമന്നുള്ള നനിലപമാടച്ച്
എടുക്കമാന് പമാടനില.

സമാധമാരണ  അടനിയന്തരപ്രകമയയ  അവതരനിപ്പെനിക്കുകമമാള്,  പ്രതനികേപള  പനിടനിക്കുന്നനില,
ജുഡസ്പീഷതല അകനതഷണയ കവണയ,  നനിയമസഭമാ കേമ്മനിറനി  അകനതഷനിക്കണയ,  ഇന്ന
ഉകദതമാഗസപന സപസന്റെച്ച്  പചയപകേമാണച്ച് അകനതഷനിക്കണയ, അപലങ്കനില ഇകപ്പെമാള്
അകനതഷനിക്കുന്ന ടസ്പീമനിപന മമാറനി  പുതനിയ ടസ്പീയ  കവണയ,  ഇങ്ങപന എപന്തങ്കനിലുപമമാരു
ഡനിമമാന്റെച്ച്  വചമാണകലമാ  പകേമാണവരുന്നതച്ച്.  ഇതനിപലന്തച്ച്  ഡനിമമാന്റെമായനിരുന്നു?  ഒരു
ഡനിമമാന്റുമനില.  പ്രതനിപയ കനരകത പനിടനിചതമാകണമാ  പതറച്ച്;  പനിടനിചതച്ച്  കചമാദതയ  പചയതനിപന
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കകേമാടതനി  തള്ളനിയതമാകണമാ  പതറച്ച്;  എനനിക്കച്ച്  അത്ഭുതകേരമമായനി  കതമാന്നനികപ്പെമായനി.
സമാധമാരണഗതനിയനില  അടനിയന്തര  പ്രകമയയ  വരമായ,  ചര്ച  പചയമായ,  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  അതനിനച്ച്
റനിപപ്ലൈ  പറയയ,  അപതലമായ  ശരനിതപന്ന.  എന്നമാല  നനിങ്ങപളടുതതച്ച്  നനികഷധമാത്മകേമമായ
സമസ്പീപനമമാണച്ച്.  ഇദൗ കേമാലയളവനില യ.ഡനി.എഫച്ച്.  സതസ്പീകേരനിചനിട്ടുള്ള പപമാളനിറനിക്കല
മുദ്രമാവമാകേതയ  കനമാക്കനിയമാലുയ  അതനില   ഇദൗ  നനികഷധമാത്മകേ  ഉള്ളടക്കയ  ഉപണന്നച്ച്
കേമാണമാന് കേഴനിയയ.  ഇകപ്പെമാള് മധതകമഖലമാ ജമാഥ, പതക്കന് കമഖലമാ ജമാഥ, വടക്കന്
കമഖലമാ ജമാഥ എപന്നമാപക്ക പറഞ്ഞച്ച് യ.ഡനി.എഫച്ച്.-പന്റെ കനതൃതതതനില ജമാഥകേള്
നടത്തുന്നുണച്ച്.  പണമനില,  പവള്ളമനില,  അരനിയനില,  പണനിയനില  എപന്നമാപക്കയമാണച്ച്
മുദ്രമാവമാകേതങ്ങള്.  കകേരളതനിനച്ച്  അര്ഹതപപ്പെട അരനി പനിണറമായനി വനിജയന് എന്ന
മുഖതമനനി  പവടനിക്കുറചനിടമാകണമാ  ഇലമാതമായതച്ച്?  അരനി  കകേരളതനിനച്ച്  ലഭനിക്കമാപത
കപമായതച്ച്  കകേന്ദ്രഗവണ്പമന്റെച്ച്  സതസ്പീകേരനിക്കുന്ന  നനിലപമാടനിപന്റെ  ഫലമകല?  അതനിനച്ച്
നനിങ്ങപളന്തനിനമാണച്ച്  മുദ്രമാവമാകേതതനിപന്റെ  അടനിയനില  സയസമാന-കകേന്ദ്ര  ഭരണതനിപനതനിപര
എപന്നഴുതനിവചതച്ച്?  അരനി തകരണതച്ച് കകേന്ദ്രമമാണച്ച്,  ആവശതപപ്പെടതച്ച് സയസമാനവയ.
ആവശതപപ്പെട്ടു  തന്നനില.  ഇതനില  രണകപരുയ  ഒരുകപമാപല  ഉതരവമാദനികേളമാകണമാ?
പണമനില,  കേറന്സനി  ബമാന്  പചയതമാരമാണച്ച്?  സഖമാവച്ച്  പനിണറമായനിയപട  കനതൃതതതനിലുള്ള
ഗവണ്പമന്റെമാകണമാ? അലകലമാ.  സയഭവയ എന്തമാപണന്നുള്ളതച്ച് എലമാവര്ക്കുമറനിയമായ.
കകേന്ദ്ര  ഗവണ്പമന്റെകല  ഇപതലമായ  പചയതച്ച്?  അതനിനുയ  കകേന്ദ്ര-സയസമാന
ഗവണ്പമന്റുകേള്പക്കതനിപര എന്ന നനിലയനിലുള്ള മുദ്രമാവമാകേതയ ഉപകയമാഗനിക്കുന്നതനിലൂപട പതറച്ച്
പചയ  കകേന്ദ്രപത  ഒരര്ത്ഥതനില  പവള്ള  പൂശുകേയയ  കനരനിപന്റെ  മമാര്ഗ്ഗയ  സതസ്പീകേരനിക്കുന്ന
എല.ഡനി.എഫച്ച്.-പന  മമാര്കേനിസനിസച്ച്  വനിരുദ  രമാഷസ്പീയതനിപന്റെ  കപരനില  നനിരമാകേരനിക്കുകേയയ
പചയകേയമാണച്ച് പചയന്നതച്ച്.  അതനിപന്റെ ഫലമമായനി ഒരവനിശുദ ബമാനവതനിലുയ ഒരു
ബനി.പജ.പനി. പ്രസ്പീണന നനിലപമാടനിലുയ യ.ഡനി.എഫച്ച്. എതനികചരുകേയമാണച്ച് പചയന്നതച്ച്.
സയസമാനതച്ച്  അധനികേമാരതനിലനിരനിക്കുന്ന  ഗവണ്പമന്റെനിപനതനിരമായനി  അനമമായ
മമാര്കേച്ച് സനിസച്ച് വനിരുദ രമാഷസ്പീയമമാണച്ച് സതസ്പീകേരനിക്കുന്നതച്ച്.  കേഴനിഞ്ഞ രണമാഴ്ചയ്ക്കുള്ളനിലമാണകലമാ 11
സലപത  കലമാക്കല  കബമാഡനി  ഇലകന്  നടന്നതച്ച്.  'ഹണനിമൂണ്  തസ്പീര്ന്നനിടനില,
പപക കവണത്ര വനിജയമുണമായനില'  എന്ന ഒരു ക്രനിടനിസനിസയ ആണകലമാ ശസ്പീ.  പനി.
പകേ. കുഞ്ഞമാലനിക്കുടനി പറഞ്ഞതച്ച്.  പതരപഞ്ഞടുപ്പെച്ച് ഫലയ എങ്ങപനയമായനിരുന്നു, 11-ല
7 സസ്പീറച്ച്.

ശസ്പീ  .   ഉമ്മന് ചമാണനി: സര്,  കനരപത  11-ല  8  സസ്പീറനില നനിങ്ങള് ജയനിചനിരു
ന്നതമാപണന്നറനിയമാമകലമാ, ഇകപ്പെമാള് ഒന്നച്ച് കുറഞ്ഞച്ച് അതച്ച് 7 ആയനി.

ശസ്പീ  .   എസച്ച്  .   ശര്മ്മ: സര്, ഞങ്ങള് സസ്പീറച്ച് നനിലനനിര്ത്തുകേയമാണച്ച് പചയതച്ച്.

ശസ്പീ  .   ഉമ്മന് ചമാണനി: സര്,  കനരപത നനിങ്ങള്  8  സസ്പീറനില ജയനിച്ചു  3  സസ്പീറച്ച്
യ.ഡനി.എഫച്ച്.-നച്ച്  ലഭനിച്ചു.  ആ  8  സസ്പീറച്ച്  നനിങ്ങള്പക്കന്നുള്ളതച്ച്  7  ആയനി  കുറഞ.
ഞങ്ങളുപട  ഒരു  സസ്പീറച്ച്  ഞങ്ങള്ക്കച്ച്  നഷ്ടപപ്പെടനിട്ടുണച്ച്.   നനിങ്ങളനിലനനിന്നച്ച്  ഒരു  സസ്പീറച്ച്
പനിടനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞകപ്പെമാള്  ഞങ്ങളുപട  3  സസ്പീറച്ച്  ഞങ്ങള് നനിലനനിര്തനി,  നനിങ്ങളുപട  7
സസ്പീറച്ച് 6 ആയനി.
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ശസ്പീ  .   എസച്ച്  .   ശര്മ്മ  : സര്,  ഒരു  വമാര്ഡനിലുണമായനിട്ടുള്ള  ജയപരമാജയപത
സയബനനിചച്ച് വതക്തത വരുതമായ.  ഇകപ്പെമാള് നടന്ന യണനികവഴനിറനി ഇലകനനില ഒരു
തലമുറ  എങ്ങപന  ചനിന്തനിക്കുന്നുപവന്നതച്ച്  വളപര  പ്രകേടമമാണച്ച്.  നനിങ്ങള്  യമാഥമാര്ത്ഥതങ്ങള്
തനിരനിചറനിയന്നതനില  പരമാജയപപ്പെടുകേയമാണച്ച്.  അതനിപന്റെ  കേമാരണയ  നനിങ്ങപള  ഭരനിക്കുന്നതച്ച്
അനമമായ  മമാര്കനിസച്ച്  വനിരുദ  രമാഷസ്പീയമമാണച്ച്.  ആ  കേമ്മസ്യൂണനിസച്ച്  വനിരുദ  രമാഷസ്പീയതനിപന്റെ
തനിമനിരതനില രമാജതതച്ച് നടക്കുന്ന ഭദൗതനികേ സതതങ്ങള് തനിരനിചറനിയമാന് കേഴനിയമാപത
ക്രനിയമാത്മകേ  പ്രതനിപകതനിപന്റെ  സമാനതനിനുപകേരയ  ഒരു  നനികഷധമാത്മകേമമായ
പ്രതനിപകയ എന്ന നനിലയനിലുള്ള സമസ്പീപനയ സതസ്പീകേരനിക്കുന്നുപവന്നുള്ളതമാണച്ച് എപന്റെ
വനിമര്ശനയ.   സയസമാനതച്ച്   കേറന്സനി  നനികരമാധനപത  ത്തുടര്ന്നച്ച്  സതസ്പീകേരനിച
നനിലപമാടനിപന്റെ ഫലമമായനി സഹകേരണ കമഖലയനിലുയ സമാമതനികേ കമഖലയനിലുയ ഒരു
അസമാധമാരണമമായ  സമാഹചരതയ  സയജമാതമമായനിട്ടുണച്ച്.  കകേന്ദ്രഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ
നയതനിപന്റെ ഫലമമായനി സയഭവനിച ഒരു ദുരന്തതനിപന്റെ പ്രതതമാഘമാതങ്ങള്ക്കച്ച് നടുവനില
ദുരനിതമനുഭവനികക്കണനിവരുന്ന  സയസമാനപത  ജനങ്ങള്ക്കുകവണനി  ഒരു  പ്രകതതകേ
പമാകക്കജച്ച്  കകേന്ദ്രതനിപന്റെ  മുമനില  സമര്പ്പെനിക്കുന്നതനിനച്ച്  സയസമാന  ഗവണ്പമന്റെച്ച്
മുന്കേപയടുക്കുപമന്നച്ച് ഞമാന് പ്രതസ്പീകനിക്കുകേയമാണച്ച്. എലമാവര്ക്കുയ ഭകണവയ വസവയ
വസ്പീടുയ  ആകരമാഗത  സരകയയ  വനിദതമാഭതമാസവയ  സമാമൂഹനികേ  നസ്പീതനിയയ  ഉറപ്പുവരുത്തുവമാന്
നടപടനികേള്  ഉള്പക്കമാളന്ന  സയസമാന  സര്ക്കമാരനിപന്റെ  നയപ്രഖതമാപനയ  കകേരളതനിപല
ജനങ്ങള് നനിറഞ്ഞ പ്രതസ്പീകകയമാപടയമാണച്ച് സതമാഗതയ പചയനിരനിക്കുന്നതച്ച്.

ഭൂപരനിഷരണ  നനിയമതനിനുയ  വനിദതമാഭതമാസ  പരനിഷരണതനിനുയ  ആകരമാഗത
സയരകണതനിനുയ അധനികേമാരവനികകേന്ദ്രസ്പീകേരണതനിനുയ ജനകേസ്പീയമാസൂത്രണ പ്രസമാ
നതനിനുപമലമായ ഭമാരതതനിനുയ  ഏഷതമാ  ഭൂഖണതനിനുയ  മമാതൃകേയമായനി  പങ്കച്ച്
വഹനിച്ചുകപമാന്നനിട്ടുള്ള  കകേരളതനിപന്റെ  ചരനിത്രതനില  ഒരു  പുതനിയ  മമാത മൃകേയമാണച്ച്
'നവകകേരള  മനിഷന്'  എന്ന  കേമാഴ്ചപ്പെമാടനിലൂപട  സയസമാന  ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ  നയയ
പ്രഖതമാപനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  ഇതനിപന്റെ ഫലമമായനി കൃഷനി,  ശുചനിതതയ,  ജലസരക തുടങ്ങനി
എലമാ  കമഖലകേളനിലുയ  കുതനിച്ചുചമാടയ  ലകതമനിടുന്ന  ഹരനിത  കകേരളയ  മനിഷപന്റെയയ
സയസമാനയ സതയയപരതമാപമമാക്കനിതസ്പീര്ക്കമാന് സഹമായനിക്കതക്കവനിധതനില കകേരളതനിപന്റെ
പരനിസനിതനിയയ  പജവപവവനിദതങ്ങളുയ  സയരകനിച്ചുപകേമാണള്ള  സന്തുലനിതവയ
ദ്രുതഗതനിയനിലുള്ളതുമമായ  സമാമതനികേ  വളര്ചയയ  അതുവഴനി  നമ്മുപട  സമാമൂഹനികേ
ജസ്പീവനിതനനിലവമാരയ  ഉയര്തമാന്  സഹമായനിക്കുന്നതുമമായ  വനികേസന  നയമമാണച്ച്
നവകകേരള  മനിഷനനിലൂപട  ലകതമനിടുന്നതച്ച്.  സമ്പൂര്ണ  പമാര്പ്പെനിട  സരകമാ  പദതനി,
ജനസദൗഹൃദ സര്ക്കമാര് ആശുപത്രനികേള്, സമഗ വനിദതമാഭതമാസ നവസ്പീകേരണയ, ഹരനിത
കകേരളയ  പദതനി  എന്നസ്പീ  നനിലകേളനിപലലമായ  ഈ  സയസമാനതച്ച്  നടപ്പെമാക്കമാന്
ഉകദശനിക്കുന്ന പദതനികേളുപട വനിശദമായശങ്ങള് ഇതനിനകേയ പുറത്തുവനിട്ടുകേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്.
ആ  വനിശദമായശങ്ങള്  മുകന്നമാട്ടുപകേമാണകപമാകുകമമാള്  കേമാലതനിനനുസരനിചച്ച്  മമാറനിയ
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സമാഹചരതപതയയ  മമാറപതയയ  വളര്ചകയയയ  വനികേമാസപതയയ  സൂകമമായനി
നനിരസ്പീകനിച്ചുപകേമാണച്ച്  ശമാസസ്പീയമമായ  വസ്പീകണകതമാടുകൂടനിയള്ള  പങ്കച്ച്  വഹനിച്ചുപകേമാണമാണച്ച്
സയസമാനതച്ച്  നവകകേരള  മനിഷന്  പദതനിക്കച്ച്  രൂപയ  പകേമാടുതനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  ചുരുങ്ങനിയ
സമയതനിനുള്ളനില പചയമാന് കേഴനിയന്ന നനിരവധനി കേമാരതങ്ങള് പചയനിട്ടുണച്ച്.   ബഹുമമാനപപ്പെട
പനി.  പകേ.  കുഞ്ഞമാലനിക്കുടനി  ഇവനിപട  ഹണനിമൂണനിപന്റെ  കേമാരതപമമാപക്ക  പറഞ്ഞകലമാ.
കകേരള വതവസമായ വനികേസന കകേമാര്പ്പെകറഷന്, കഫമാറസച്ച് ഇന്ഡസസ്പീസച്ച് (ടമാവന്കൂര്)
ലനിമനിറഡച്ച്, സസ്പീല  ഇന്ഡസസ്പീസച്ച്  കകേരള  ലനിമനിറഡച്ച്,  ടമാവന്കൂര്  പടറമാനനിയയ
കപ്രമാഡക്ടച്ച്സച്ച്,  ടമാവന്കൂര്  പകേമാചനിന്  പകേമനിക്കലസച്ച്  ലനിമനിറഡച്ച്,  സസ്പീല  ആന്റെച്ച്
ഇന്ഡസനിയല   കഫമാര്ജനിയഗ്സച്ച് ലനിമനിറഡച്ച്,  കകേരള  മനിനറലസച്ച്  ആന്റെച്ച്  പമറലസച്ച്
ലനിമനിറഡച്ച്,  കകേരള  ആര്ടനിസമാന്സച്ച്  പഡവലപ്പമന്റെച്ച്  കകേമാര്പ്പെകറഷന്  എന്നസ്പീ  9
പപമാതുകമഖലമാ സമാപനങ്ങള് കേഴനിഞ്ഞ 9 മമാസക്കമാലതനിനുള്ളനില  ലമാഭതനികലയച്ച്
വന്നനിട്ടുള്ളവയമാണച്ച്.  ചുരുങ്ങനിയ  സമയയപകേമാണച്ച്  ഈ  9  സമാപനങ്ങളുയ   ലമാഭതനികലയച്ച്
പകേമാണവരുന്നതനിനച്ച് ഗവണ്പമന്റുയ വതവസമായ വകുപ്പുയ നടതനിയനിട്ടുള്ള ശമയ വളപര
സകന്തമാഷകേരവയ  ആകവശകേരവമമായനിട്ടുള്ള  കേമാരതമമാണച്ച്.  ശസ്പീ.  പനി.  പകേ.  കുഞ്ഞമാലനിക്കുടനി
പറയന്നതുകപമാപലയല, നല ഇനനികഷതറസ്പീവയ ലസ്പീഡര്ഷനിപ്പുയ അഡനിനനികസഷനുമുണച്ച്.
നല ലകതകതമാടുകൂടനി പങ്കച്ച് വഹനിക്കുന്നുണച്ച്. അതനിപന്റെ ഉതമമമായ ഉദമാഹരണമമാണനിതച്ച്. 25
വര്ഷമമായനി  തരനിശമായനി  കേനിടന്ന  റമാണനി  കേമായല,  ആറന്മുള  പ്രകദശയ,   പമത്രമാന്  കേമായല,
കകേമാഴനികക്കമാടച്ച്  ആവളപ്പെമാണനി എന്നസ്പീ   പ്രകദശങ്ങളനില കൃഷനി  തുടങ്ങനിവയ്ക്കുന്നതനിനുയ
കേമാര്ഷനികേ  രയഗപത  ഉത്പമാദന  കമഖലയനില  സവനികശഷമമായ  പ്രമാധമാനതതനിപല
തനിക്കുന്നതനിനുയ വലനിയ പങ്കച്ച് വഹനിചനിട്ടുണച്ച്.

പപമാതുമരമാമതച്ച് കമഖലപയക്കുറനിചച്ച് ഞമാന് കൂടുതല  വനിശദസ്പീകേരനിക്കുന്നനില.

ഏപതമാരു  പ്രവര്തനതനിലുയ  കസമാഷതല  ആഡനിറച്ച്  നടതമാറുണച്ച്.  മദ്രമാസച്ച്
ഐ.ഐ.റനി.-യനിപല  പ്രശസ  സബ്ജക്ടച്ച്  എകച്ച്പപര്ടമായനിട്ടുള്ള  കഡമാ.  അരവനിന്ദപന്റെ
കനതൃതതതനിലുള്ളതമാണനിതച്ച്.  കസമാഷതല  ആഡനിറച്ച്  എന്നുപറഞ്ഞമാല  പരമാതനി  രഹനിതവയ
സതമാരതവയ  ഗുണകമനയള്ളതുയ  അഴനിമതനിരഹനിതവമമായ  കേമാഴ്ചപ്പെമാടനിപന  വനിഭമാവന
പചയപകേമാണമാണച്ച് പ്രഖതമാപനയ നടതനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.  അതനിപന്റെ നടപടനികേള്ക്കമായള്ള
തുടക്കയ കുറനിച്ചുകേഴനിഞ.

(അദതകകവദനിയനില മനി. പഡപസ്യൂടനി സസ്പീക്കര്)

വതതതസ കമഖലകേളനില സവനികശഷമമായതുയ കനതൃതതപരവമമായ പങ്കച്ച് വഹനിച്ചു
പകേമാണച്ച് ഒരമാധുനനികേ കകേരളപത വമാര്പതടുക്കമാന് പ്രമാപമമായ വനിധതനില സഖമാവച്ച്
പനിണറമായനി വനിജയപന്റെ കനതൃതതതനിലുള്ള ഈ ഗവണ്പമന്റെച്ച് നടതനിവരുന്ന പ്രവര്തനങ്ങപള
വനിജയകേരമമായനി  മുകമമാടച്ച്  പകേമാണകപമാകുന്നതനിനച്ച്  ഭരണ-പ്രതനിപക  വതതതമാസയ
കൂടമാപത ഏവരുപടയയ സഹമായമുണമാകേണപമന്നച്ച് അഭതര്ത്ഥനിക്കുന്നു.
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പ്രതനിപകകനതമാവച്ച്  (ശസ്പീ  .    രകമശച്ച്  പചന്നനിതല):  സര്,  ഞമാന്  ഈ
നന്ദനിപ്രകമയപത  എതനിര്ക്കുകേയമാണച്ച്.  “Full  of  sound  and  fury  signifying
nothing.”വനിലതയ കഷകച്ച്പനിയറുപട 'മമാക്ബതച്ച്' എന്ന പ്രസനിദമമായ നമാടകേതനിപല
ഒരു വരനിയമാണച്ച് ഞമാന് ഇവനിപട ഉദരനിചതച്ച്. ഇടതുപകതനിനച്ച് ഒചപ്പെമാടുയ ബഹളവയ
മമാത്രകമയള. കേമാരതങ്ങപളമാന്നുയ നടക്കുന്നനില. എലമായ ശരനിയമാകുപമന്ന കകേമാലമാഹലയ
മമാത്രമമാണച്ച്  കേഴനിഞ്ഞ  9  മമാസമമായനി  നമാമനിവനിപട   കേമാണുന്നതച്ച്.  ഈ  ഗവണ്പമന്റെച്ച്
അധനികേമാരതനില വന്നനിടച്ച് 9 മമാസമമാകുന്നു. ശസ്പീ. എസച്ച്. ശര്മ്മയപട പ്രസയഗയ ഞമാന്
ശദകയമാടുകൂടനി  കകേള്ക്കുകേയമായനിരുന്നു.  ഏപതങ്കനിലുപമമാരു  കനടയ  അകദഹയ  പറയന്നതച്ച്
കകേള്ക്കമാന്  ഞമാന്  കേമാതനിരുന്നു.  പകക  ഒന്നുയ  പറഞ്ഞനില.  ഏപതങ്കനിലുപമമാരു
പദതനിയപട  തുടക്കപതപ്പെറനി  അകദഹയ  പറഞപവന്നച്ച്  എനനിക്കച്ച്  കതമാന്നുന്നനില.
അകദഹതനിപന്റെ ചനില ആശയങ്ങളുയ പ്രതസ്പീകകേളുയ സതപ്നങ്ങളുയ മമാത്രമമാണച്ച് പറഞ്ഞതച്ച്.  ഒരു
സര്ക്കമാര് പമാരചസ്യൂടനിലൂപടയല സഞ്ചരനികക്കണതച്ച്.  തമാപഴ നനിലതച്ച് എന്തച്ച് നടക്കുന്നു
എന്നറനിയണയ. സമ്പൂര്ണ പവദതതസ്പീകേരണയ എന്നതച്ച് ശസ്പീ. എ. പകേ. ബമാലന് പണച്ച്
പ്രഖതമാപനിചതമാണച്ച്....(ബഹളയ).......ശസ്പീ.  രമാകജഷച്ച്  അന്നച്ച്  എയ.എല.എ.  അല.....
(ബഹളയ)...  അകദഹയ  ഇവനിപട  അനദൗണ് സച്ച്  പചയതമാണച്ച്.  എപന്റെപയമാപക്ക മണലതനില
ശസ്പീ. എ. പകേ. ബമാലന് ഉദ്ഘമാടനയ പചയ. ഇതച്ച് രണമാമതച്ച് വസ്പീണയ പചയകേയമാണച്ച്.
ഒരു  ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ  ഏറവയ  പ്രധമാനപപ്പെട  കേമാരതപമന്നച്ച്  പറയന്നതച്ച്  പദതനി
നനിര്വ്വഹണയ ആണകലമാ? പദതനിനനിര്വ്വഹണയ ഇവനിപട പമാളനിയനിരനിക്കുന്നു. ഭരണതകേര്ചയപട
സമാകതപത്രമമായനി  പദതനി  നനിര്വ്വഹണതനില  വന്  വസ്പീഴ്ചയണമായനിരനിക്കുന്നു.  സയസമാന
പദതനിയപട അടങ്കല 18,500 കകേമാടനി രൂപയമാണച്ച്. നടപ്പെമാക്കനിയതച്ച് 48.56 ശതമമാനയ
മമാത്രയ.  തകദശസതയയഭരണ സമാപനങ്ങള്ക്കുള്ള പദതനി വനിഹനിതയ  5,500  കകേമാടനി
രൂപയമാണച്ച്. നടപ്പെമായതച്ച് 29 ശതമമാനയ മമാത്രയ. വന്കേനിട പദതനികേള്ക്കച്ച് മമാറനിവചതച്ച്
2,536.7  കകേമാടനി  രൂപ.  പചലവമായതച്ച്  237  കകേമാടനി  രൂപ.  യ.ഡനി.എഫച്ച്.  ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ
സമയതച്ച് ആദതവര്ഷയ  അതമായതച്ച്  2011-12-ല  പദതനി  വനിഹനിതതനില
പചലവമാക്കനിയതച്ച്  97.9  ശതമമാനമമാണച്ച്. 2012-13-ല  105  ശതമമാനയ പദതനിത്തുകേ
പചലവമാക്കനി.  ഇന്നനിവനിപട  പദതനിപചലവകേള്  നടക്കുന്നനില.  പദതനി  പ്രവര്തനങ്ങള്
നടക്കുന്നനില എന്നതനിപനക്കമാള് വലനിപയമാരു ഉദമാഹരണയ ആവശതമുകണമാ?  ഇവനിപട
വമാകനമാളയ  പുകേഴനിയ  കേനിഫ്ബനിയപട  സനിതനി  എന്തമാണച്ച്?  കേനിഫ്ബനിയനില  4,008
കകേമാടനി  രൂപയപട പദതനിക്കച്ച്  അയഗസ്പീകേമാരയ  നലകേനിപയന്നച്ച് പറയപപ്പെടുന്നു.  ഏപതങ്കനിലുപമമാരു
പദതനി  നടപ്പെമാക്കമാന്  സമാധനിചനിട്ടുകണമാ;  തുടങ്ങനിവചനിട്ടുകണമാ?  ഇവനിപട  ഫയലുകേപളമാന്നുയ
നസ്പീങ്ങുന്നനില എന്നുള്ളതമാണച്ച് ഏറവയ വലനിയ പരമാതനി.  സര്ക്കമാരനിപന്റെ പ്രവര്തനയ
മരവനിച്ചുകേനിടക്കുന്നു.  നനിഷനിയതതതനിപന്റെ  തടവറയനില  കേനിടക്കുപന്നമാരു  ഗവണ്പമന്റെമായനിടമാണച്ച്
നമുക്കനിതനിപന  കേമാണമാന്  കേഴനിയന്നതച്ച്.  സര്ക്കമാര്തപന്ന  നനിഷനിയതതതനിപന്റെ
കനര്ചനിത്രങ്ങളമായനിരനിക്കുന്നു.  ഓകരമാ  ഫയലുയ  ഓകരമാ  ജസ്പീവനിതമമാപണന്നച്ച്  ബഹുമമാനപപ്പെട
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മുഖതമനനി  പറഞ.  ബഹുമമാനപപ്പെട  മുഖതമനനിയപട  ഓഫസ്പീസനിലുയ  മനനിമമാരുപട
ഓഫസ്പീസകേളനിലുയ എത്ര ജസ്പീവനിതങ്ങളമാണച്ച് ഇകപ്പെമാള് ഉറങ്ങുന്നതച്ച് എന്നച്ച് എലമാകപര്ക്കുയ
കബമാധതമുള്ള കേമാരതമമാണച്ച്.  എലമാ വകുപ്പുകേളനിലുയ ഫയലുകേള് പകേടനിക്കനിടക്കുകേയമാണച്ച്.
പപമാതുഭരണ  വകുപ്പെച്ച്  അഡസ്പീഷണല  ചസ്പീഫച്ച്  പസക്രടറനിതപന്ന  വകുപ്പെച്ച്  പസക്രടറനിമമാര്ക്കച്ച്
കേതയയ്കക്കണനിവന്നു.  ഇതമാകണമാ  ഭരണതനിപന്റെ  കേമാരതകമത?  2017  ജനുവരനി
ഒന്നനിനുകശഷമുള്ള  ഫയല  പരനികശമാധന  സയബനനിച  റനികപ്പെമാര്ടച്ച്  ഒരമാഴ്ചയ്ക്കുള്ളനില
അയയണപമന്നമാണച്ച് വകുപ്പെച്ച് പസക്രടറനിമമാര്ക്കച്ച് കേതയചതച്ച്.  ആ കേത്തുയ ഫയലനില
ഉറങ്ങുന്നു  എന്നതമാണച്ച്  തമമാശ.  മൂന്നമാഴ്ച  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുയ  ഇതുവപര  ആരുയ  റനികപ്പെമാര്ടച്ച്
പകേമാടുതനിടനില എന്നമാണച്ച് എനനിക്കച്ച് മനസനിലമാക്കമാന് കേഴനിഞ്ഞതച്ച്.  കേനിടനിയ കേണക്കനുസരനിചച്ച്
കനമാക്കനിയമാല .....

പപമാതുമരമാമത്തുയ രജനികസഷനുയ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ജനി  .    സധമാകേരന്):  സര്,
എപന്റെ വകുപ്പെനില  ഒറ ഫയലുയ പകേടനിക്കനിടപ്പെനില എന്നച്ച് ഞമാന് അങ്ങകയമാടച്ച് പറയന്നു.
അതുകപമാപല ഓകരമാ വകുപ്പുയ കനമാക്കണയ.

ശസ്പീ  .   രകമശച്ച് പചന്നനിതല: സര്, അങ്ങച്ച് ഭമാവനമാസമന്നനമായ മനനിയമാപണന്ന
കേമാരതയ  എലമാവര്ക്കുയ  അറനിയമാവന്നതകല?   അങ്ങയപട  കേമാരതയ  ഞമാന്  വനിടുന്നു.
ഇവനിപട  ഫയലുകേള്  പകേടനിക്കനിടക്കുന്നതുസയബനനിച്ചുള്ള  പരമാതനികേള്  വതമാപകേമമാകുന്നു.
പരമാതനികേള്  വതമാപകേമമാകുകമമാള് അതച്ച്  പരനിഹരനിക്കമാനുള്ള നടപടനികേള്ക്കുകവണനി
കേതയചനിടച്ച്  ആ കേതച്ച് കപമാലുയ ഉറങ്ങുന്നു.  എങ്ങപനയമാണച്ച് നമ്മുപട സയസമാന
ഭരണയ മുകന്നമാട്ടുകപമാകുന്നതച്ച്? 

കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസയ മുന് മുഖതമനനി ശസ്പീ.  വനി.  എസച്ച്.  അച്ചുതമാനന്ദന് ഞങ്ങപളപയമാപക്ക
ഭയങ്കരമമായനി വനിമര്ശനിചച്ച് പ്രസയഗനിച്ചു. അകദഹയ ഇകപ്പെമാള് പമാര്ടനി ഡനിസനിപ്ലൈനിപന്റെ നമാലച്ച്
അതനിരുകേള്ക്കുള്ളനില നനിലക്കുന്നുപവന്നുള്ളതനില എനനിക്കച്ച്  വലനിയ സകന്തമാഷമുണച്ച്.  പകക
അകദഹതനിപനമാരു  ഓഫസ്പീപസങ്കനിലുയ  പകേമാടുക്കണമമായനിരുന്നു.  ഓഫസ്പീസച്ച്  കപമാലുയ
പകേമാടുതനില.   എയ.എല.എ.-യപട  ശമളവമനില,  ഭരണപരനിഷമാര   കേമ്മസ്പീഷപന്റെ
ശമളവമനില,  സമാഫനിനുയ  ശമളമനില.*** എന്തനിനമാണച്ച്   ഇദൗ  പമാവപത  ഇങ്ങപന
ബുദനിമുടനിലമാക്കുന്നതച്ച്?  ഏതമായമാലുയ  മുന്  മുഖതമനനിയപട  സനിതനി  വളപര  ദയനസ്പീയമമാണച്ച്.
അകദഹയ നല കുടനിയമായനി ഞങ്ങപള വനിമര്ശനികചമാപട. ഞങ്ങള്ക്കച്ച് അതനില   പരമാതനിയനില.

ഇവനിപട സര്ക്കമാരനിനച്ച്  ഏപതങ്കനിലുയ  നയമുകണമാ?  പല നയങ്ങളുയ പ്രഖതമാപനിക്കുപമന്നച്ച്
പറഞ്ഞതലമാപത ഒന്നുയ   പുറത്തുവന്നനില. ഇന്നച്ച് മദതനയപത സയബനനിചച്ച് കചമാദതയ
കചമാദനിചകപ്പെമാള്  'മദതനയമമായനില' എന്നമാണച്ച് മറുപടനി.  പഎ.ടനി. നയയ, ടൂറനിസയ നയയ,
വതവസമായ നയയ ഇപതമാപക്ക എവനിപട  നനിലക്കുന്നുപവന്നച്ച്  അറനിയമാന് ഞങ്ങള്ക്കച്ച്

*** സഭമാദതകപന്റെ തസ്പീരുമമാനപ്രകേമാരയ കരഖയനില നനിന്നുയ നസ്പീക്കയ പചയ.
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തമാല്പരതമുണച്ച്.  ഗവര്ണപറപക്കമാണച്ച്  നയപ്രഖതമാപന  പ്രസയഗയ  നടത്തുന്നുപവന്നുള്ളതലമാപത
കേഴനിഞ്ഞ തവണ നയപ്രഖതമാപനതനില പറഞ്ഞ 90 ശതമമാനയ കേമാരതങ്ങള്കപമാലുയ
തുടങ്ങനിവയമാന്  കേഴനിഞ്ഞനിടനില.  പൂര്തസ്പീകേരനിക്കണപമന്നച്ച്  ഞമാന്  പറയന്നനില,
കേമാരണയ സര്ക്കമാര് വന്നനിടച്ച് ഒമതച്ച് മമാസകമ ആയനിട്ടുള.  കേഴനിഞ്ഞ തവണ ഗവര്ണര്
പറഞ്ഞ  അകത  കേമാരതങ്ങള്  തപന്നയമാണച്ച്  ഇതവണയയ  ആവര്തനിക്കുന്നതച്ച്.
ഒന്നുരണച്ച് ഉദമാഹരണങ്ങള് ഞമാന് പറയമായ.  അടുത മൂന്നച്ച് മമാസതനിനുള്ളനില ഓകരമാ
പഞ്ചമായതനിലുയ ഓകരമാന്നു വസ്പീതയ 1000 Wi-Fi കഹമാടച്ച് കസമാട്ടുകേള് സമാപനിക്കുപമന്ന
കേഴനിഞ്ഞ തവണപത പ്രഖതമാപനയ (പമാരഗമാഫച്ച് 49), അതച്ച് നടന്നനില.  അടുത മൂന്നച്ച്
മമാസതനിനുള്ളനില   1000  Wi-Fi  വസ്പീതയ  സമാപനിക്കുപമന്നച്ച്  പുതനിയ  പ്രഖതമാപനയ
(പമാരഗമാഫച്ച്  49).  അനതസയസമാനങ്ങളനില  കേശുമമാവനിന്  കതമാടങ്ങള്  സമാപനിക്കുപമന്നച്ച്
കേഴനിഞ്ഞ തവണ നയപ്രഖതമാപനതനില ഗവര്ണപറപക്കമാണച്ച് പറയനിച്ചു.  ആനയനില
കേശുമമാവച്ച്  കതമാടയ  സമാപനിക്കമാന്  ശമനിക്കുപമന്നമാണച്ച്  പുതനിയ  പ്രഖതമാപനയ.
മത്സതപതമാഴനിലമാളനികേപള  സരകനിതമമായ സമാനങ്ങളനികലയച്ച്  മമാറനിപ്പെമാര്പ്പെനിക്കുപമന്നച്ച്
കേഴനിഞ്ഞ  തവണപത  പ്രഖതമാപനയ  (പമാരഗമാഫച്ച്  122),  ഒന്നുയ  നടന്നനില.  സമുദ്ര
തസ്പീരതച്ച്  50  മസ്പീററനിനുള്ളനിലുള്ളവപര  200  മസ്പീറര്  മമാറനിപ്പെമാര്പ്പെനിക്കുപമന്നമാണച്ച് പുതനിയ
പ്രഖതമാപനയ.  പമാവയ ഗവര്ണപറപക്കമാണച്ച് ഓകരമാ തവണയയ ഇദൗ പ്രഖതമാപനങ്ങള്
ആവര്തനിക്കുന്നുപവന്നുള്ളതലമാപത  ഒരു  പ്രഖതമാപനവയ  നടക്കുന്നനില.  അകദഹയ
സപ്രസ്പീയകകേമാടതനിയനിപല  ചസ്പീഫച്ച്  ജസനിസച്ച്  ആയനിരുന്നുപവന്നുള്ള കേമാരതയ  കൂടനി  നമ്മള്
ഓര്കക്കണനിയനിരനിക്കുന്നു.  കകേരളതനിപല ക്രമസമമാധമാനനനില  അതസ്പീവ ഗുരുതരമമായ
അവസയനിലമാണച്ച്. ജനങ്ങളുപട  ജസ്പീവനുയ  സതതനിനുയ  സയരകണയ  നലകേമാകനമാ
വനിലക്കയറയ നനിയനനിക്കമാകനമാ സര്ക്കമാരനിനച്ച് കേഴനിയന്നനില.  ഇന്നച്ച് രമാവനിപലയയ ചര്ച
പചയ  വനിഷയമതമാണച്ച്.  ഇന്നച്ച്  സയസമാനപത  ജനങ്ങള്ക്കച്ച്  പപസതരതമമായനി  ജസ്പീവനിക്കമാന്
കേഴനിയന്നനിപലന്നച്ച്  മമാത്രമല  സദമാചമാര  കപമാലസ്പീസനിപന  കപടനിചച്ച്  കേഴനികയണ  സനിതനിയമാണച്ച്
നനിലവനിലുള്ളതച്ച്.  ഉകദതമാഗസനമാര് തമ്മനിലുള്ള അടനി  വതമാപകേമമാണച്ച്.   വനിജനിലന്സച്ച്
ഡയറക്ടര്പക്കതനിരമായനി  ധനകേമാരതവകുപ്പെച്ച്  പസക്രടറനിയയ  പല  പഎ.എ.എസച്ച്.
ഉകദതമാഗസരുയ  രയഗതച്ച്  വരനികേയമാണച്ച്.  കകേരളതനിപന്റെ  ചരനിത്രതനില  ആദതമമായനിടമാണച്ച്
പഎ.എ.എസച്ച്.  ഉകദതമാഗസര്  ഒരുമനിചച്ച്  സയഘടനിചച്ച്  മുഖതമനനിപയ  കനരനിലക്കണച്ച്
അവധനി എടുക്കുപമന്നച്ച് പ്രഖതമാപനിചതച്ച്.  ഇതമാകണമാ ഒമതച്ച് മമാസപത ഭരണതനിപന്റെ
കനടയ?  ചസ്പീഫച്ച് പസക്രടറനിപയ മുഖതമനനി വനിമര്ശനിച്ചു എന്നമാണച്ച് ഞങ്ങള് കകേടതച്ച്,
ശരനിയമാകണമാ എന്നറനിയനില.

2.00 PM]

ഏതമായമാലുയ  ഭരണരയഗതച്ച്  ഫയലുകേള്  നസ്പീങ്ങമാതതുയ  ഒദൗകദതമാഗനികേമമായ
കേമാരതങ്ങള്  ഒചനിപന്റെ  കവഗതയനില  നസ്പീങ്ങുന്നതുയ  ഇദൗ  ഉകദതമാഗസരുയ  സര്ക്കമാരുയ
തമ്മനിലുള്ള അഭനിപ്രമായവതതതമാസമമാപണന്നച്ച് ജനങ്ങള്ക്കച്ച് കബമാദതപപ്പെട്ടുപകേമാണനിരനിക്കുന്ന ഒരു
കേമാരതമമാണച്ച്.   വനിജനിലന്സച്ച് എങ്ങപന പ്രവര്തനിക്കണപമന്നുള്ളതനിപന സയബനനിചച്ച്
ചനില  മമാനദണങ്ങളുണച്ച്.  വനിജനിലന്സനിപന്റെ പ്രവര്തനങ്ങപള സയബനനിചച്ച്  പപഹകക്കമാടതനി
തപന്ന മമാര്ഗ്ഗനനിര്കദശങ്ങള് പുറപപ്പെടുവനിക്കുപമന്നച്ച് പറയന്നു, അതച്ച്  നല കേമാരതമമാണച്ച്.
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കേതമാബനിനറനിപന്റെ  തസ്പീരുമമാനയ  കചമാദതയ  പചയമാനുള്ള  അവകേമാശയ  വനിജനിലന്സച്ച്
ഡയറക്ടര്ക്കുകണമാ? ആഭതന്തര വകുപ്പെനില നനിന്നച്ച് ശനിപമാര്ശ പചയ 4 എ.ഡനി.ജനി.പനി.
മമാര്ക്കച്ച്  ഡനി.ജനി.പനി.-മമാരമായനി  ഞമാന്  ആഭതന്തര  മനനിയമായനിരുന്നകപ്പെമാള്  പപ്രമാകമമാഷന്
പകേമാടുത്തു.   ഒരമാള്  കകേസച്ച്  പകേമാടുത്തു.  അന്നപത  മുഖതമനനികയയയ  ആഭതന്തര
വകുപ്പുമനനികയയയ ചസ്പീഫച്ച് പസക്രടറനികയയയ കുറനിചച്ച് അകനതഷനിക്കമാന്  ഒരു സര്ക്കനിള്
ഇന്പസക്ടപറ  ചുമതലപപ്പെടുത്തുപമന്നച്ച്  പറയകമമാള്  വനിജനിലന്സച്ച്  കകേമാടതനിയമാപണങ്കനിലുയ
അതനിപനമാപക്ക ചനില മമാനദണങ്ങളനികല?  ഇങ്ങപനയമാപണങ്കനില ഇദൗ സയസമാനയ
ആര്പക്കങ്കനിലുയ  ഭരനിക്കമാന്  കേഴനിയകമമാ?  കേതമാബനിനറനിനച്ച്  തസ്പീരുമമാനപമടുക്കമാന്  കേഴനിയകമമാ?
ഗവണ്പമന്റുകേള് മമാറനി മമാറനി വരുയ. കകേമാടതനികേളമാപണങ്കനിലുയ വനിജനിലന്സച്ച് ഡയറക്ടറമാപണങ്കനിലുയ
ഇതരയ  കേമാരതങ്ങളനില  എടുകക്കണ  നനിലപമാടുകേള്  വളപര  കൃതതതയള്ളതമായനിരനിക്കണയ.
തനിരുവനന്തപുരയ  വനിജനിലന്സച്ച്  കകേമാടതനിയപട  വനിധനിപയന്തമാണച്ച്?   അകനതഷനിക്കുന്നതനിനച്ച്
മുമ്പുതപന്ന  ഞങ്ങളുപട  എലമാവരുപടയയ  കപരനില  എഫച്ച്.പഎ.ആര്.  ഇടമാനമാണച്ച്
പറഞ്ഞതച്ച്.  അതുപകേമാണമാണച്ച്  ഞമാന്  കകേമാടതനിയനില  കപമായതച്ച്.  കകേമാടതനിക്കച്ച്  അങ്ങപന
പറയമാന് നനിയമപരമമായ എന്തച്ച് അധനികേമാരമമാണുള്ളതച്ച്? ഇവര് നനിയമങ്ങള് ലയഘനിച്ചു
പകേമാണമാണച്ച്  ഇതരയ  വനിധനികേള്  പുറപപ്പെടുവനിക്കുന്നപതന്നച്ച്  ജസനിസച്ച്  ഉപബദനിപന്റെ
വനിധനിയനില വതക്തമമായനി പറയന്നുണച്ച്.  പനിപന്ന എങ്ങപന മുഖതമനനി പ്രവര്തനിക്കുയ;
എങ്ങപന  ഒരു  മനനി  പ്രവര്തനിക്കുയ;  എങ്ങപന  കേതമാബനിനറച്ച്  പ്രവര്തനിക്കുയ?
കകേരളതനില  വനിജനിലന്സച്ച്  രമാജച്ച്  നടക്കുന്നതച്ച്  മുഖതമനനിക്കച്ച്  അക്കമാരതതനില
നനിയനണമനിലമാതതുപകേമാണമാണച്ച്.  ആര്ക്കുയ  എന്തുയ  പറയമായ;  എന്തുയ  പചയമായ
എന്നതമാണച്ച്  അവസ.  അതച്ച്  അഴനിമതനി  നനികരമാധനപമമാന്നുമല.   പഹകക്കമാടതനി
അകദഹപത  വനിമര്ശനിചതനിപന്റെ  കപരനില  ഇനനികമല  വന്കേനിട  പദതനികേളനിപല
അഴനിമതനി  സയബനനിച  പരമാതനികേള്  ഇവനിപട  സതസ്പീകേരനിക്കനില  എന്നച്ച്  കനമാടസ്പീസച്ച്
കബമാര്ഡനില വനിജനിലന്സച്ച് ഡയറക്ടര് കനമാടസ്പീസച്ച് ഇടുകേയമാണച്ച്.  അതനിനുള്ള തകന്റെടയ
ആ  ഉകദതമാഗസനച്ച്  എങ്ങപന  വന്നു?  ഇദൗ  സര്ക്കമാരനിനച്ച്  ഉകദതമാഗസപര  നനിയനനിക്കമാന്
കേഴനിയനികല? മഞ്ഞക്കമാര്ഡുയ ചുവപ്പുകേമാര്ഡുയ കേമാണനിക്കുകേയയ ആളുകേപള കതകജമാവധയ
പചയകേയയ  പചയന്ന  നടപടനി......,  ശസ്പീ.  ഇ.  പനി.  ജയരമാജപന്റെ  കകേസച്ച്  കസ
പചയകലമാ....,   ഇവനിപട  എന്തുയ നടക്കുയ.  അതമാണച്ച്  ബഹു.  കകേമാടതനി  കചമാദനിചതച്ച്,
ഇവനിപട വനിജനിലന്സച്ച് രമാജമാകണമാ എന്നച്ച്.

(അദതകകവദനിയനില മനി. സസ്പീക്കര്)

ശസ്പീ  .    പകേ  .    സനി  .    കജമാസഫച്ച്:  സര്,  ഗവര്ണറുപട  നയപ്രഖതമാപന  ചര്ചയനില
പപങ്കടുതച്ച്  ബഹുമമാനപപ്പെട  പ്രതനിപകകനതമാവച്ച്  സയസമാരനിക്കുകമമാള് ഉകദതമാഗസ
ഗതമാലറനിയനില ചസ്പീഫച്ച് പസക്രടറനികയമാ പസക്രടറനിമമാരനില ഒരമാള് കപമാലുകമമാ ഇല.  ഇദൗ
സര്ക്കമാരനിപന്റെ  നനിയനണതനിലുള്ള  ഉകദതമാഗസരകല  അവര്?  അകപ്പെമാള്  മുഖതമനനിക്കച്ച്
നനിയനണമനില.  പ്രധമാനപപ്പെട ചര്ച നടക്കുകമമാള് കപമാലുയ ചസ്പീഫച്ച് പസക്രടറനികയമാ
ഉകദതമാഗസകരമാ ഇല, അതമാണച്ച് ഇവനിടപത അവസ. അതച്ച് അങ്ങയപട ശദയനില
പപടനിട്ടുകണമാ?

ശസ്പീ  .    രകമശച്ച്  പചന്നനിതല:  സര് ,  ബഹുമമാനപപ്പെട  സസ്പീക്കര്,  അങ്ങച്ച്  റൂള്
പചയമാല മതനി.
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മനി  .    സസ്പീക്കര്:  സഭയനില  ഗദൗരവമമായ  ചര്ച  നടക്കുകമമാള്  ഉകദതമാഗസര്
ഗതമാലറനിയനില  ഉണമാകേണപമന്നച്ച്  ഇതനിനച്ച്  മുമ്പുയ  റൂളനിയഗച്ച്  നലകേനിയനിട്ടുള്ളതമാണച്ച്.   റൂളനിയഗനിപന്റെ
കുറവച്ച് പകേമാണല.  ഏതമായമാലുയ സര്ക്കമാര് അതച്ച് ഗദൗരവമമായനി പരനികശമാധനിക്കണയ.

ശസ്പീ  .    രകമശച്ച്  പചന്നനിതല:  സര്,  ബഹു.  മുഖതമനനികയമാടച്ച്  എനനിക്കച്ച്  പറയമാനുള്ളതച്ച്
അഴനിമതനി തടയകേ എന്നുള്ളതച്ച് ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ ഉതരവമാദനിതതമമാണച്ച്.  പപമാതുസമൂഹതനിപന്റെ
ഉതരവമാദനിതതമമാണച്ച്.  പകക  ഒരു  പരമാതനി  കേനിടനിക്കഴനിഞ്ഞമാല  അതനില  വതക്തനി
പവരമാഗതയ  തസ്പീര്ക്കതക്ക  നനിലയനില  കേമാരതങ്ങള്  പകേമാണകപമാകുന്നുകണമാ  എന്നച്ച്
പരനികശമാധനികക്കണതുയ ആവശതമമാണച്ച്. വനിജനിലന്സച്ച് മമാനുവലുയ ഗവണ്പമന്റെച്ച് പുറപപ്പെടുവനിക്കുന്ന
ഉതരവകേളുയ ആഭതന്തര വകുപ്പെനിപന്റെ ഉതരവകേളുപമലമായ വനിജനിലന്സച്ച് ഡയറക്ടര്ക്കച്ച്
ബമാധകേമമാണച്ച്.  അലമാപത  വനിജനിലന്സച്ച്  ഡയറക്ടര്ക്കച്ച്  കതമാന്നനിയതുകപമാപല  കേമാരതങ്ങള്
പചയമാന് കേഴനിയനില.

ഇവനിപട എന്തമാണച്ച് സനിതനി? ഞങ്ങള് ഒരുമനിചച്ച് ഒറപക്കടമായനി കപമാകുന്നുപവന്നച്ച്
ശസ്പീ.  എസച്ച്.  ശര്മ്മ  പറഞ.  സനി.പനി.പഎ.(എയ)-ഉയ  സനി.പനി.പഎ.-യയ  തമ്മനില
ഏപതങ്കനിലുയ കേമാരതതനില പഎകേതമുകണമാ?  അതനിരപ്പെനിള്ളനിയപട കേമാരതതനില മനനി
ശസ്പീ.  എയ.  എയ.  മണനി ഒന്നുപറയന്നു;  മനനി പറഞ്ഞമാലുയ മുഖതമനനി പറഞ്ഞമാലുയ
സര്ക്കമാര് പറഞ്ഞമാലുയ അപതമാന്നുയ ബമാധകേമല,  എല.ഡനി.എഫച്ച്.  തസ്പീരുമമാനനിക്കുപമന്നച്ച് ശസ്പീ.
കേമാനയ  രമാകജന്ദ്രന് പറയന്നു.  ഇവനിപട  വനിവരമാവകേമാശതനിപന്റെ കേമാരതതനില ഞമാന്
മുഖതമനനിക്കച്ച് ഒരു കേതച്ച് പകേമാടുത്തു.  അകദഹയ വനിശദമമായ ഒരു മറുപടനി എനനിക്കച്ച്
നലകേനി.  വനിവരമാവകേമാശ നനിയമപത സയബനനിച പഹകക്കമാടതനിയനിപല കകേസനില
ഞമാന് കേകനികചര്ന്നനിട്ടുണച്ച്.  സനി.പനി.പഎ.-യപട അഡതകക്കറച്ച് ശസ്പീ.  ജയശങ്കര് കൂടനി
എകന്നമാപടമാപ്പെയ  കേകനി  കചര്ന്നനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  അകപ്പെമാള്  ഇവര്  തമ്മനില  എന്തച്ച്
പഎകേതമമാണുള്ളതച്ച്?  മമാകവമായനിസച്ച്  കവടയനില  ഞമാന്  ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ  നടപടനിപയ
അനുകമമാദനിചതച്ച്  ശരനിയമായനിപലന്നുയ  അങ്ങപനപയമാരു  നനിലപമാടച്ച്  എടുക്കമാന്  പമാടനിപലന്നുയ
എപന്റെ  പമാര്ടനിക്കമാരനില  പലരുയ  എകന്നമാടച്ച്  പറഞ.  മൂന്നച്ച്  മമാസയ  മുമച്ച്  വപര
ആഭതന്തര മനനിയമായനിരുന്നകപ്പെമാള് 'മമാകവമായനിസ്റ്റുകേള്പക്കതനിപര ശക്തമമായ നനിലപമാടച്ച്
സതസ്പീകേരനിച ഒരമാളമാണച്ച് ഞമാന്'  എന്നമാണച്ച് അവകരമാടച്ച്  മറുപടനി  പറഞ്ഞതച്ച്.   ഇവനിപട
മമാകവമായനിസ്റ്റുകേള്പക്കതനിപര ഗവണ്പമന്റെച്ച് നടപടനി സതസ്പീകേരനിച്ചു.  കപമാലസ്പീസമമായനിട്ടുള്ള
ഫയറനിയഗനിനനിടയനില ആരച്ച് പവടനിവച്ചു;  ആരച്ച് പവടനിവചനില എന്നച്ച് നമുക്കച്ച് അറനിയമാന്
കേഴനിയനില.  അകനതഷണതനിലൂപടകയ അറനിയമാന് കേഴനിയ. എന്നമാല  ഇദൗ നടപടനിപയ
ഞങ്ങളല വനിമര്ശനിചതച്ച്.  ഇദൗ വനിഷയതനില ശസ്പീ. കേമാനയ രമാകജന്ദ്രന് സര്ക്കമാരനിപന
മുള്മുനയനില നനിര്തനിപയന്ന കേമാരതയ അകങ്ങയച്ച് മറക്കമാന് കേഴനിയകമമാ? ലമാ അക്കമാദമനി
വനിഷയതനില ഭൂമനി അളക്കുപമന്നമാണച്ച് റവനസ്യൂ വകുപ്പുമനനി പറയന്നതച്ച്. ഇദൗ ഭൂമനി സര്
സനി.പനി.-യപട കേമാലതച്ച് പകേമാടുതതമാപണന്നുയ അതനില ഇടപപടനിലമാപയന്നുമമാണച്ച് മുഖതമനനി
പറയന്നതച്ച്.  പതമാടപ്പുറതനിരനിക്കുന്ന  ശസ്പീ.  ഇ.  ചന്ദ്രകശഖരപനകപമാലുയ
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കബമാദതപപ്പെടുതമാന് മുഖതമനനിക്കച്ച്  കേഴനിഞ്ഞനിലമാപയന്നകല ഇതച്ച്  പതളനിയനിക്കുന്നതച്ച്.
നമ്പൂതനിരനിയപട  പവളനിചതനില  വമാരതരുപട  അതമാഴയ  എന്ന  ശസ്പീ.  ജയരമാജപന്റെ
വമാക്കുകേള്  അനതര്ത്ഥമമാണച്ച്.  സനി.പനി.പഎ.  ഇകപ്പെമാള്  മുഖപത്രയ  എഴുതുന്നതച്ച്
സനി.പനി.പഎ (എയ)-പനയയ മുഖതമനനികയയയ വനിമര്ശനിക്കമാനമാണച്ച്.

ഇവനിപട  ഇന്നപലയയ  മനിനനിഞ്ഞമാന്നുമമായനി  നടന്ന  എലമാ  പ്രസയഗങ്ങളനിലുയ
ഞങ്ങള്പക്കതനിപര  ആകരമാപണയ  ഉന്നയനിക്കുന്നുണച്ച്.  ഞങ്ങള്  കദശസ്പീയ തലതനില
ഇന്തതയനിപല  മകതതര  പ്രസമാനങ്ങപള  ഒരുമനിപ്പെനിക്കുന്ന  ചരനിത്രപരമമായ  ദദൗതതയ
നടതനിപക്കമാണനിരനിക്കുന്നു.  സനി.പനി.പഎ.(എയ)-നച്ച്  കപമാലുയ  ബയഗമാളനില  കകേമാണ്ഗസ്സുമമായനി
കൂട്ടുകചകരണനി  വന്നനിരനിക്കുന്നു.  ഇന്തതയനിപല  പ്രകതതകേ  രമാഷസ്പീയ  സമാഹചരതപമന്നച്ച്
പറയന്നതച്ച്  മകതതര  ശക്തനികേളുപട  ഏകേസ്പീകേരണമമാണച്ച്.  ഉതര്പ്രകദശനില  മുലമായയസനിയഗച്ച്
യമാദവനിപന്റെ  മകേന്  അഖനികലഷച്ച്  യമാദവനികനമാപടമാപ്പെയ  ഞങ്ങള്ക്കച്ച്  കൂട്ടുപനിടനികക്കണനി
വന്നു.  അതച്ച്  എന്തുപകേമാണമാപണന്നുള്ളതച്ച്  നനിങ്ങള്  മനസനിലമാക്കണയ.  അനമമായ
കകേമാണ്ഗസച്ച്  വനികരമാധയ  നനിങ്ങള്  അവസമാനനിപ്പെനിക്കണയ.  ഇദൗ  രമാജതതച്ച്  വളര്ന്നു
വരുന്ന  ബനി.പജ.പനി.യപടയയ  സയഘ്പരനിവമാറനിപന്റെയയ  രമാഷസ്പീയപത  നനിലയച്ച്  നനിര്തമാന്
കേഴനിയന്നതച്ച്,  കനരനിടമാന് കേഴനിയന്നതച്ച് ഇന്തതന് നമാഷണല കകേമാണ്ഗസനിനച്ച് മമാത്രമമാ
പണന്നുള്ളതമാണച്ച് യമാഥമാര്ത്ഥതയ.  ഇന്തതയനില ഉടനസ്പീളയ ഉയര്ന്നുവരുന്ന ബനി.പജ.പനി.-യപടയയ
സയഘ്പരനിവമാറനിപന്റെയയ  വര്ഗ്ഗസ്പീയതയ്ക്കുയ  അസഹനിഷ്ണുതയ്ക്കുയ  എതനിപര  ശക്തമമായനി
കനരനിടമാനുയ നനിലയച്ച് നനിര്തമാനുയ കേഴനിയന്നതച്ച് ഇന്തതന് നമാഷണല കകേമാണ്ഗസനിനച്ച്
മമാത്രമമാണച്ച്.  അങ്ങച്ച്  കഭമാപ്പെമാലനിലുയ  ഡലഹനിയനിലുയ  പ്രസയഗനിചനില.  എന്നമാല  മയഗലമാപുരതച്ച്
പ്രസയഗനിചതനില  എനനിക്കച്ച്  സകന്തമാഷമുണച്ച്.  ശസ്പീ.  സനിദരമാമയപയ  വനിളനിചച്ച്  ഞമാന്
നന്ദനി പറഞ. 2000 -3000 കപമാലസ്പീസനിപന പകേമാടുതമാലുയ കവണനില കകേരളതനിപല
മുഖതമനനിക്കച്ച്  അവനിപട  പ്രസയഗനിക്കമാന്  അവസരയ  പകേമാടുക്കണപമന്നച്ച്.  അതച്ച്
കേമാണനിക്കുന്നതച്ച്,  ഇന്തതയനില  വളര്ന്നുവകരണ  മകതതര  പഎകേതതനിപന്റെ  സൂചനയമാണച്ച്.
രമാജതതച്ച് വളര്ന്നുവകരണ മകതതര ജനമാധനിപതത കൂടമായ്മയപട ഏറവയ വലനിയ കനര്
ചനിത്രമമാണനിതച്ച്.  ഇദൗ നനിയമസഭയനില വന്നച്ച് ഞങ്ങപള നനിങ്ങള് വനിമര്ശനിക്കുന്നതനില
എന്തച്ച്  അര്ത്ഥമമാണുള്ളതച്ച്?  ബഹുമമാനപപ്പെട  മുഖതമനനി  ഉള്പപ്പെപടയള്ളവര്  ചനിലകപ്പെമാള്
പറയന്നുണച്ച്,  ഞങ്ങള്ക്കച്ച്  ബനി.പജ.പനി.-യമമായനി  ചങ്ങമാതമമാപണന്നച്ച്.  നനിങ്ങള്
എവനിപടയമാണച്ച് ഇതച്ച് കേപണത്തുന്നതച്ച്?  നനിങ്ങള് ബനി.പജ.പനി.-പയ ശക്തനിപപ്പെടുതമാന്
ശമനിക്കുകേയമാണച്ച്.  നനിങ്ങളുപട  ഓകരമാ  വമാക്കനിലുയ  ശക്തനിപകേമാടുക്കുന്നതച്ച്  ബനി.പജ.പനി.-ക്കമാണച്ച്.
പരസരയ പമാലൂട്ടുന്ന ശത്രുക്കളമായനി  സനി.പനി.പഎ. (എയ)-ഉയ  ബനി.പജ.പനി.യയ മമാറമാന്
പമാടനില. നനിങ്ങളുപട പതറ്റുകേള് തനിരുതണയ. ഇദൗ രമാജതതച്ച് വളര്ന്നുവരുന്ന വര്ഗ്ഗസ്പീയ
തയ്പക്കതനിരമായനി,  സയഘ്പരനിവമാറനിനച്ച്  എതനിരമായനി  ഏറവയ  കൂടുതല  ശക്തനികയമാടു
കൂടനി  കപമാരമാടുന്ന  ഇന്തതന്  നമാഷണല  കകേമാണ്ഗസനിപന  ദുര്ബ്ബലപപ്പെടുത്തുകേ  വഴനി
നനിങ്ങള്  സഹമായനിക്കുന്നതച്ച്  ബനി.പജ.പനി.-പയ  ആണച്ച്.  ബനി.പജ.പനി.-യനികലയ്ക്കുള്ള  റനിക്രൂടനിയഗച്ച്
ഏജന്റുമമാരമായനി സനി.പനി.പഎ. (എയ) മമാറരുതച്ച് എന്നമാണച്ച് എനനിക്കച്ച് പറയവമാനുള്ളതച്ച്.
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ശസ്പീ  .    രമാജു  എബഹമായ :  സര്,  കേഴനിഞ്ഞ  ആഴ്ച  പതനയതനിട  ജനിലയനിപല
നമാരങ്ങമാനയ പഞ്ചമായതനില...

ശസ്പീ  .    രകമശച്ച്  പചന്നനിതല:  സര്,  അവപര പമാര്ടനിയനില നനിന്നച്ച്  പുറതമാക്കനി.
ഇവനിപട  റമാന്നനി  എയ.എല.എ.  ഒറപപ്പെട  സയഭവങ്ങള്  ചൂണനിക്കമാണനിച്ചുപകേമാണമാണച്ച്
പറഞ്ഞതച്ച്.  അങ്ങപനയള്ള  സലങ്ങളനിപലമാപക്ക  പമാര്ടനി  നടപടനി  സതസ്പീകേരനിക്കുയ.
ഏപതങ്കനിലുയ  ഒരു  പഞ്ചമായതനില  സമാന്റെനിയഗച്ച്  കേമ്മനിറനിക്കച്ച്  ആപരങ്കനിലുയ  കവമാടച്ച്
പചയതനിപന്റെ  അടനിസമാനതനിലമാകണമാ  രമാഷസ്പീയപമാര്ടനിയപട  നയയ  തസ്പീരുമമാനനിക്കുന്നതച്ച്.
ഇന്തതയനില  ബനി.പജ.പനി.-പയ  നനിലയച്ച്  നനിര്തമാനുയ  ശസ്പീ.  നകരന്ദ്ര  കമമാദനിപക്കതനിപരയള്ള
രമാഷസ്പീയ കപമാരമാടതനിനച്ച് കനതൃതതയ പകേമാടുക്കമാനുയ ശസ്പീമതനി കസമാണനിയ ഗമാനനിക്കുയ
ശസ്പീ. രമാഹുല ഗമാനനിക്കുയ മമാത്രകമ കേഴനിയ എന്നുള്ളതമാണച്ച് യമാഥമാര്ത്ഥതയ. അതനിനുള്ള
കപമാരമാടവമമായനി ഞങ്ങള് മുകന്നമാടച്ച് കപമാകുന്നു.  ബനി.പജ.പനി.ക്കച്ച് ശക്തനിപകേരുന്ന ഇദൗ
പ്രവര്തനയ  അവസമാനനിപ്പെനിക്കണപമന്നമാണച്ച്  എനനിക്കച്ച്  നനിങ്ങകളമാടച്ച്  അഭതര്ത്ഥനി
ക്കമാനുള്ളതച്ച്. ബനി.പജ.പനി.യനില നനിന്നച്ച് സനി.പനി.പഎ.(എയ) കലയച്ച് ആളുകേള് കപമാകുന്നു.
സനി.പനി.പഎ. (എയ)-ല നനിന്നച്ച് ബനി.പജ.പനി.-യനികലയച്ച് ആളുകേള് കപമാകുന്നു.  നനിങ്ങള്
പരസരയ  പകേമാലപമാതകേങ്ങളുയ  അക്രമങ്ങളുയ  നടതനി  ആളുകേള്  കപമാകേമാതനിരനിക്കമാനുള്ള
രമാഷസ്പീയയ വളര്തനി പകേമാണവരുന്നതച്ച് കകേരളതനിപന്റെ ക്രമസമമാധമാനതനിനച്ച് അപകേടകേരമമായ
ഒന്നമാപണന്നച്ച്  പറയമാന്  ഞമാന്  ആഗഹനിക്കുകേയമാണച്ച്.  അതച്ച്  നനിങ്ങള്  തമ്മനിലുള്ള
ധമാരണയമാണച്ച്. ഇവനിപട ബനി.പജ.പനി.യപടയയ  സനി.പനി.പഎ. (എയ)-പന്റെയയ ആഗഹയ
കകേമാണ്ഗസച്ച്  ദുര്ബ്ബലപപ്പെടുകേപയന്നുള്ളതമാണച്ച്.  അങ്ങപനപയമാരു  രമാഷസ്പീയയ  കകേരളതനില
സനി.പനി.പഎ.(എയ)  സതസ്പീകേരനിക്കുന്നതച്ച് ഗുണകേരമമാകണമാ? കദശസ്പീയതലതനില വളര്ന്നു
വരുന്ന  ഒരു മകതതര ജനമാധനിപതത മുകന്നറതനിനച്ച്  ഗുണകേരമമാകണമാ?  ഇദൗ നനിയമസഭയനില
നനിങ്ങള്  രണച്ച്  ദനിവസമമായനി  സതസ്പീകേരനിച  സമസ്പീപനയ  അതമാണച്ച്.  കകേമാണ്ഗസനിപന
ദുര്ബലപപ്പെടുത്തുകേ,  കകേമാണ്ഗസയ  ബനി.പജ.പനി.-യമമായനി  സഖതതനിലമാപണന്നച്ച്
പറയകേവഴനി  നനിങ്ങള്  വളവയ  കപ്രമാത്സമാഹനവയ  നലകുന്നതച്ച്  ബനി.പജ.പനി.ക്കമാണച്ച്.
അതച്ച്  തനിരനിചറനിയമാനുള്ള  രമാഷസ്പീയമമായ  വനികവകേയ  നനിങ്ങള്ക്കുണമാകേണയ.  സങ്കുചനിതമമായ
രമാഷസ്പീയതനിനപ്പുറയ  വനിശമാലമമായ  ഒരു  ജനമാധനിപതത  മകതതര  മുകന്നറതനിനു
കവണനിയമാണച്ച്  ഇന്തതയനില  കകേമാണ്ഗസച്ച്  നനിലക്കുന്നപതന്നുള്ള  കേമാരതയ  ഞമാന്
എടുത്തുപറയമാന് ആഗഹനിക്കുകേയമാണച്ച്.

സയഘ്പരനിവമാറനിപന്റെ  കനതമാക്കനമാര് തസ്പീ  തുപ്പുന്ന പ്രസയഗങ്ങള് നടതനിയനിടച്ച്
സയസമാന  കപമാലസ്പീസച്ച്  ആരുപടപയങ്കനിലുയ  കപരനില  കകേസച്ച്  എടുകതമാ?  എത്ര
കനതമാക്കനമാരമാണച്ച്  വനികദതഷ പ്രസയഗങ്ങള് നടത്തുന്നതച്ച്;  കകത്രങ്ങളനിപല ആയധ
പരനിശസ്പീലനതനിപന്റെ  കപരനില  എത്ര  കകേസ്സുകേള്  എടുത്തു?  ശസ്പീ.  പകേ.  സകരന്ദ്രന്
798/2019
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പകേമാലവനിളനി  നടതനിയനികല?  എന്തച്ച്  നടപടനിയമാണച്ച്  എടുതതച്ച്?  ശസ്പീ.  കകേമാടനികയരനി
ബമാലകൃഷ്ണന്  പ്രസയഗനിച  കവദനിയനികലയച്ച്  ആര്.എസച്ച്.എസ്സുകേമാര്  കബമായബച്ച്  എറനിഞപവന്നച്ച്
പറഞ,  ആപരപയങ്കനിലുയ  അറസച്ച്  പചയ്കതമാ?  നനിങ്ങള്  പറയന്നതുയ  പ്രവര്തനിക്കുന്നതുയ
തമ്മനിലുള്ള അന്തരമമാണച്ച് ഇവനിപട വതക്തമമാകുന്നതച്ച്.  കകേരളതനില ബനി.പജ.പനി.-പയ
വളര്ത്തുന്ന കേമാരതതനില വലനിപയമാരു പങ്കച്ച് സനി.പനി.പഎ. (എയ) നനിറകവറമാന് പമാടനില
എന്നുള്ളതുപകേമാണമാണച്ച് ഞമാനനിതച്ച് പറയന്നതച്ച്. നനിങ്ങള് ആ പതറമായ രമാഷസ്പീയതനിലൂപടയമാണച്ച്
മുകന്നമാടച്ച്  കപമാകുന്നതച്ച്.  അതുപകേമാണമാണച്ച്  ആ  രമാഷസ്പീയയ  അപകേടകേരമമാപണന്നച്ച്
പറഞ്ഞതച്ച്.

ഈ സര്ക്കമാര് അധനികേമാരതനില വന്നച്ച് ഒമതച്ച് മമാസയ പകേമാണച്ച് ആകേമാശതനിനച്ച്
തമാപഴയള്ള എലമാ കേമാരതങ്ങളുയ നന്നമാക്കനി കേളയപമന്നുള്ള പതറമായ ധമാരണപയമാന്നുയ
ഞങ്ങള്ക്കനില.  ഒരു  നല  കേമാരതയ  നമാടനിപല  ജനങ്ങള്ക്കുകവണനി  പചയമാന്
കേഴനികഞ്ഞമാപയന്നച്ച് കചമാദനിചമാല നനിങ്ങള്ക്കച്ച് എന്തച്ച് പറയമാന് കേഴനിയയ,  ഏപതങ്കനിലുയ
ഒരു  കേമാരതയ  പറയമാന്  കേഴനിയകമമാ?  ഇവനിപട  ശസ്പീ.  വനി.  എസച്ച്.  സനനില  കുമമാര്
പനലനിപന്റെ കേമാരതയ പറഞ. ഞമാന് ആ പദതനിപയ അനുകൂലനിചച്ച് എപന്റെ നനികയമാജകേ
മണലതനില  പ്രവര്തനിക്കുന്ന  ആളമാണച്ച്.  അവനിപട  ഉപ്പുപവളളയ  കേയറനി   മുഴുവന്
കൃഷനിയയ  നശനിചനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  ജലകസചന  വകുപ്പെച്ച്  കേണടചച്ച്  ഉറക്കതനിലമാണച്ച്.
മഹമാരമാജമാവനിപന്റെ കേമാലയ മുതല ബണകേള് ഇടുന്ന സലതച്ച് ഇകപ്പെമാള് പചയന്നനില.
അതച്ച്  ഇ-പടണറമാണച്ച്,  ഇകപ്പെമാപഴമാന്നുയ  നടക്കനിലമാപയന്നമാണച്ച്  കചമാദനിചകപ്പെമാള്
പറഞ്ഞതച്ച്.

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .   വനി  .   എസച്ച്  .   സനനില കുമമാര്) : സര്, പവളളയ കേയറനി
കൃഷനി  നശനിച  കേര്ഷകേര്പക്കലമായ  പഹക്ടറനിനച്ച്  13,500  രൂപ  വചച്ച്  ഉടന്  തപന്ന
നലകേമാന്  അനുവമാദയ  പകേമാടുത്തുകേഴനിഞ.  ഒരു  ഗവണ്പമന്റെനിനച്ച്  പചയമാന്  കേഴനിയമാവന്ന
കേമാരതതനിനപ്പുറതച്ച് പചയകേയമാണച്ച്. 

ശസ്പീ  .    രകമശച്ച് പചന്നനിതല: സര്,  അങ്ങച്ച് പറഞ്ഞതച്ച് ശരനിയമാണച്ച്.  കകേമാള് നനില
കേര്ഷകേരുപട സതതമാഗഹയ ഉദ്ഘമാടനയ പചയമാന് ഞമാന് കപമായതമാണച്ച്.  അങ്ങയപട
നമാടനിലകല  കകേമാള്  നനിലങ്ങള്;  അവനിപട  പതനിനമായനിരക്കണക്കനിനച്ച്  ഏക്കര്  ഭൂമനി
ഉപ്പുപവള്ളയ  കേയറനി  നശനിച്ചു.  പതമാടപ്പുറതനിരനിക്കുന്ന  മനനി  ശസ്പീ.  മമാതസ്യൂ  ടനി.
കതമാമസനികനമാടച്ച്  ഒന്നച്ച്  സയസമാരനിചനിരുന്നുപവങ്കനില  ആ  കകേമാള്  നനില  കേര്ഷകേര്
രകപപ്പെടുമമായനിരുന്നനികല; എന്തച്ച് പകേമാണമാണച്ച് ബണച്ച് പകേടമാതതച്ച്?

ശസ്പീ  .   വനി  .   എസച്ച്  .   സനനില കുമമാര് : സര്, കൃഷനിക്കമാപരപ്പെറനി ആകുലപപ്പെടുന്നതനില
സകന്തമാഷമുണച്ച്.  അങ്ങച്ച് മനനിയമായനിരനിക്കുന്ന സമയതച്ച്  (2012  മുതല  2016  വപര)
Natural Calamity  ഉണമായതനിപന്റെ കപരനില 69 കകേമാടനി രൂപ കുടനിശനികേ ഉണമായനിട്ടുയ
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ഒരു  പപപസ  കപമാലുയ  പകേമാടുക്കമാന്  നനിങ്ങളുപട  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  തയമാറമായനില.  ഇദൗ
ഗവണ്പമന്റെച്ച്  വന്നച്ച്  9  മമാസയ  പകേമാണമാണച്ച്  80  ശതമമാനയ  തുകേയയ  പകേമാടുതതച്ച്.
അക്കമാരതയ  അങ്ങച്ച്  വനിസ്മരനിക്കരുതച്ച്.  ഉപ്പുപവളളയ  കേയറനിപയന്നുള്ളതച്ച്  സതതമമാണച്ച്.
ഒരനിക്കലുയ  ഉണമാകേമാന്  പമാടനിലമാത  കേടുത  കവനലുണമായകപ്പെമാള്  സയഭവനിച
കേമാരതമമാണച്ച്.  അതനിനച്ച് ഉടപന തപന്ന നഷ്ടപരനിഹമാരയ നലകേമാനമാവശതമമായ നടപടനി
എടുക്കമാന് തസ്പീരുമമാനനിചതച്ച് ഗവണ്പമന്റെമാണച്ച്.  അതച്ച് പകേമാടുക്കുകേയയ പചയ.

ശസ്പീ  .   രകമശച്ച് പചന്നനിതല: സര്, ബഹുമമാനപപ്പെട കൃഷനി വകുപ്പുമനനി, അങ്ങകല
പനല വര്ഷമമായനി ഇതവണ പ്രഖതമാപനിചതച്ച്.  ആയനിരക്കണക്കനിനച്ച് ഏക്കര് വരുന്ന
തൃശ്ശൂര് കകേമാള് നനിലങ്ങളനികലയച്ച് ചനിമ്മനിനനി ഡമാമനില നനിന്നച്ച് നനിങ്ങള് കനരകത പവളളയ
തുറന്നുവനിടനില. വരള്ച വന്നച്ച് കൃഷനി നശനിചകപ്പെമാഴമാണച്ച് പവളളയ തുറന്നുവനിടതച്ച്.  ഞമാന്
കചമാദനിക്കുന്നതച്ച്  നഷ്ടപരനിഹമാരമല,  അതച്ച്  ഗവണ്പമന്റെനിനച്ച്  പകേമാടുക്കമാന്  കേഴനിയയ.
നനിങ്ങള്  തമ്മനിലുള്ള  പഎകേതപതപ്പെറനിയമാണച്ച്  ഞമാന്  പറഞ്ഞതച്ച്.   Co-ordination
between  Agricultural  Minister  and  Water  Resources  Minister.  എപന്റെ
മണലതനിപല ആയനിരക്കണക്കനിനച്ച് ഏക്കര്  കൃഷനി നനിലങ്ങള് ഉപ്പുപവളളയ കേയറനി
നശനിചതച്ച്  എന്തുപകേമാണമാണച്ച്?  മഹമാരമാജമാവനിപന്റെ  കേമാലത്തുകപമാലുയ  ആരുയ  കചമാദനികക്കണ
കേമാരതമനില,  ഇറനികഗഷന് ഡനിപ്പെമാര്ട്ടുപമന്റെനിനച്ച്  ബണച്ച്  പകേടമായ.  അതുമമാത്രമല,  കകേമാള്
നനിലങ്ങളനില  ബണച്ച്  പകേടനിയനില.  കേകനമാലനി  കേനമാലനില  ഉപ്പുപവളളയ  കേയറനിയതച്ച്
എന്തുപകേമാണമാണച്ച്?  ഇക്കമാരതയ അകങ്ങയച്ച് അറനിയമാമകലമാ,  അങ്ങയപട വസ്പീടനിനടുതകല? ഇതച്ച്
സയസമാനഭരണതനിപന്റെ  പഎകേതമനിലമായ്മയപട  ഏറവയ  വലനിയ  ഉദമാഹരണമകല?
അതുപകേമാണച്ച്  കേഴനിഞ്ഞ  ഒമതച്ച്  മമാസയ  നനിങ്ങള്ക്കച്ച്  വലനിയ  കേമാരതങ്ങപളമാന്നുയ
പചയമാന് കേഴനിഞ്ഞനിടനില.

ശസ്പീ.  എസച്ച്.  ശര്മ്മയപട  പ്രസയഗയ  ഞമാന്  കകേട്ടു.  അകദഹതനിനച്ച്  ഇദൗ
ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ  കനടങ്ങപളമാന്നുയ  പറയമാന്  ഇലമായനിരുന്നു.  അതുപകേമാണച്ച്  ഒമതച്ച്
മമാസമമായനി  സര്ക്കമാരനിപന്റെ പ്രവര്തനങ്ങപളക്കുറനിചച്ച്  ഗവര്ണപറപക്കമാണച്ച്  ഇതരയ
കേമാരതങ്ങപളമാന്നുയ പറയനികക്കണമായനിരുന്നു. രണര മണനിക്കൂര് കനരയ ആ പമാവതനിപന
പക്കമാണച്ച്  പ്രസയഗനിപ്പെനിച്ചു,  ലസ്പീഗല  പമകടമാളജനിയപട  കേമാരതയ  വപര.  സമാധമാരണ
ഗതനിയനില  ലസ്പീഗല  പമകടമാളജനിപയന്നച്ച്  പറഞ്ഞമാല  ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ  അളവയ
തൂക്കവമമാണച്ച്;  ഒരു ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ നയമമാണച്ച് ഗവര്ണര് പ്രസയഗനികക്കണതച്ച്.

കഡമാ.  ടനി.  എയ.  കതമാമസച്ച്  പഎസകേച്ച്  മൂന്നമായ  തസ്പീയതനി  അവതരനിപ്പെനിക്കമാന്
കപമാകുന്ന ബഡ്ജറച്ച് ഇനനി എന്തനിനമാപണന്നച്ച് എനനിക്കറനിയനില.  അതച്ച് കവപറ കേമാരതയ.
കേതമാബനിനറനിപന്റെ  അധനികേമാരമമാണച്ച്.  എലമായ  ശരനിയമാകുപമന്നച്ച്  പറഞ്ഞനിടച്ച്  ഒന്നുയ
ശരനിയമാകുന്നനിലമാപയന്നച്ച്  ആകരമാഗത  വകുപ്പുമനനി  പറഞ്ഞ  കേമാരതയ  അപ്പുറതനിരനിക്കുന്നവര്ക്കച്ച്
കബമാദതപപ്പെട്ടു  കേമാണുപമന്നച്ച്  ഞമാന്  കേരുതുന്നു.  ഞമാന്  ഇദൗ  നന്ദനി  പ്രകമയപത
എതനിര്ക്കുന്നു.
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ആകരമാഗതവയ സമാമൂഹതനസ്പീതനിയയ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീമതനി പകേ  .    പകേ  .    പശലജ
ടസ്പീചര്  ): സര്,  പ്രതനിപക കനതമാവച്ച് പറഞ്ഞതനിനച്ച് ഞമാന് ആദതയ മറുപടനി പറയമായ.
എലമായ  ശരനിയമാകുകേയനിപലന്നച്ച്  ഞമാന് പറഞ്ഞനിടനില.  പത്രതനില വന്ന പഹഡനിയഗച്ച്
കേണപകേമാണമാണച്ച് പറയന്നപതങ്കനില അതനിനുതമാപഴ എഴുതനിയനിരുന്നതുയകൂടനി വമായനിചനിട്ടുകവണയ
കേമാരതങ്ങള് പറയമാന്.  ബഹുമമാനപപ്പെട പ്രതനിപക കനതമാവച്ച് പഹഡച്ച് പലന് മമാത്രകമ
വമായനിക്കുകേയകള്ളമാപയന്നച്ച്  എനനിക്കറനിയനില.  എലമായ  ശരനിയമാകുപമന്നച്ച്  പറഞ്ഞമാണച്ച്
ഞങ്ങള്  അധനികേമാരതനില  വന്നതച്ച്.  എലമായ  ശരനിയമാക്കമാന്  തമാല്പരതവമുണച്ച്.  ഇപതമാരു
പഫഡറല സയവനിധമാനമമാണച്ച്.  Central  State  Relationship-പനക്കുറനിചച്ച്  പറഞ്ഞകപ്പെമാഴമാണച്ച്
ഞമാനതച്ച്  പറഞ്ഞതച്ച്.   കകേന്ദ്ര-സയസമാന  ബനങ്ങള്  ഇതനികനക്കമാള്  പമചപപ്പെട
നനിലയനിലമാകേണപമന്നുയ നനികുതനി ഘടനയനില മമാറയ വരണപമന്നുയ കകേന്ദ്ര ഗവണ്പമന്റെച്ച്
സയസമാന  ഗവണ്പമന്റുകേപള  ദുര്ബ്ബലമമാക്കമാതനിരനിക്കമാന്  ഇടപപകടണതമായനിട്ടുപണന്നുയ
ഞങ്ങള് പറയന്നു.  സയസമാന ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ ചനില പദതനികേള് നടപ്പെനിലമാക്കമാന്
തുടങ്ങുകമമാള് കകേന്ദ്ര ഗവണ്പമന്റെച്ച് സഹമായനികക്കണ രസ്പീതനിയനില സഹമായനിക്കുന്നനില.
ആ ഘടതനില അതച്ച് ശരനിയമാക്കമാന് കേഴനിയമാപതവരുന്നു.  അതരയ കേമാരതങ്ങളമാണച്ച്
ശരനിയമാകേമാതനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  ഇതമാണച്ച് ഞമാന് പറഞ്ഞതച്ച്.  ബമാക്കനി എലമാ കേമാരതങ്ങളുയ
ശരനിയമാക്കമാന് ശമനിക്കുകേയമാണച്ച്.

ആകരമാഗത  വകുപ്പുമമായനി  ബനപപ്പെടച്ച്  വന്നനിട്ടുള്ള  ചനില  കേമാരതങ്ങപളക്കുറനിചച്ച്
പറയമാനമാണച്ച്  ഞമാന് ആഗഹനിക്കുന്നതച്ച്.  ഡനിമമാന്റെച്ച്  ഡനിസഷനനില വരുന്നതുകപമാപല
ധമാരമാളയ കേമാരതങ്ങള് വന്നനിടനില. എന്നമാലുയ ചനില കേമാരതങ്ങള് ഇവനിപട പരമാമര്ശനിക്കുകേ
യണമായനി.  ശസ്പീ.  എയ.  ഉമ്മര് എയ.എല.എ.  ആണച്ച് പ്രധമാനമമായയ ഇക്കമാരതങ്ങപള
ക്കുറനിചച്ച്  സയസമാരനിചപതന്നമാണച്ച്  കേമാണുന്നതച്ച്.  ബമാക്കനിയള്ളവര്  കുറചച്ച്  കേമാരതങ്ങള്
പറഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്.  ആകരമാഗതരയഗതച്ച്  പുതനിയതമായനി  എപന്തമാപക്ക  കേമാരതങ്ങളമാണച്ച്
പചയനിട്ടുള്ളതച്ച്,  പമഡനിക്കല  കകേമാകളജുകേപള  ശദനിചനില  എന്ന രസ്പീതനിയനിലുള്ള  ചനില
പരമാമര്ശങ്ങളമാണുണമായതച്ച്.  ഈ ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ ഒന്പതച്ച് മമാസപത ബമാലന്സച്ച്
ഷസ്പീറച്ച്  പരനികശമാധനിചമാല,  കനരപത ശസ്പീ.  എ.  എന്.  ഷയസസ്പീര്  പറഞ്ഞതുകപമാപല,
മണനിക്കൂറുകേകളമാളയ പറഞ്ഞമാല തസ്പീരമാത കേമാരതങ്ങള് ഓകരമാ വകുപ്പെനിലുയ പചയനിട്ടുണച്ച്.
അപതലമായ  എണനിപയണനി  പറയമാന്  സമയയ  കേനിട്ടുകേയനില.  എങ്കനിലുയ  ഈ  ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ
പ്രധമാനപപ്പെട  കേമാഴ്ചപ്പെമാടച്ച്  എന്തമാപണന്നച്ച്   പറയമായ.   സയസമാനപത  ജനങ്ങളുപട
ഏറവയ  പ്രധമാനപപ്പെട  ജസ്പീവനിത  പ്രശ്നങ്ങള്  പരനിഹരനിക്കമാന്  കേഴനിയന്ന  തരതനില
ആധുനനികേവയ  ജനകേസ്പീയവമമായ  രസ്പീതനിയനില  ഇടപപടുകേയമാണച്ച്  ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ
ഉകദശതയ.  അതനിപന്റെ ഭമാഗമമായനിടമാണച്ച്  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  പ്രധമാനപപ്പെട നമാലച്ച്  മനിഷനുകേള്
പ്രഖതമാപനിചതച്ച്.  പരനിമനിതമമായ സമയതനിനുള്ളനില ആ മനിഷനുകേപളക്കുറനിച്ചുയ ഞമാന്
വനിശദസ്പീകേരനിക്കുന്നനില. 'ഹരനിത കകേരളയ' പദതനിയമമായനി ബനപപ്പെടച്ച് ജനങ്ങള്ക്കച്ച് നല
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കുടനിപവള്ളയ, വനിഷമയമനിലമാത ഭകണയ, ശുചനിതതമുണമാക്കുകേ എന്നസ്പീ കേമാരതങ്ങളമാണച്ച്
പചയന്നതച്ച്. തകദശസതയയഭരണ വകുപ്പെനികന്റെയയ കൃഷനി വകുപ്പെനിപന്റെയയ മറച്ച് വകുപ്പുകേളുപടയപമലമായ
കമലകനമാടതനില  പഞ്ചമായത്തുകേളനില  ഇതുമമായനി  ബനപപ്പെട  പ്രവര്തനങ്ങള്
നടന്നുപകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  അതനിപന്റെ വനിശദമായശതനികലയച്ച് ഞമാന് കപമാകുന്നനില.

വനിദതമാഭതമാസ  സയരകണ  യജയ  യ.ഡനി.എഫച്ച്.-നച്ച്  സതപ്നയ  കേമാണമാന്
കേഴനിയമമായനിരുകന്നമാ?  1000 സ്കൂളുകേപള അന്തമാരമാഷ നനിലവമാരതനിലുള്ള സ്കൂളുകേളമായനി
മമാറ്റുപമന്നുള്ളതച്ച്  പവറുപത പറയന്നതല.  എപന്റെ നനികയമാജകേ മണലതനില ആദതയ
പതരപഞ്ഞടുത സ്കൂളനില മമാസര് പ്ലൈമാനുണമാക്കനി അതനിപന്റെ നനിര്മ്മമാണ പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുള്ള
തുടക്കയകുറനിക്കുകേയമാണച്ച്.  ഓകരമാ  എയ.എല.എ.-മമാരുയ  അവരവരുപട  മണലയ
ശദനിക്കുന്നുപണങ്കനില നനിങ്ങളുപട മണലതനിപല സ്കൂളുയ പതരപഞ്ഞടുതനിട്ടുണമാകുയ,
അതനിനച്ച്  മമാസര്  പ്ലൈമാന്  ഉണമാക്കനിയനിട്ടുണമാകുയ.  ബഹുമമാനപപ്പെട  മുഖതമനനി  സൂചനിപ്പെനിചതു
കപമാപല സര്ക്കമാരനിപന്റെ പണയമമാത്രയ വച്ചുപകേമാണച്ച് കകേരളതനിപന്റെ ആവശതകേതകേള്
നനിര്വ്വഹനിക്കമാന് സമാധനിക്കുകേയനില. അതമാണച്ച് പസന്ടല ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ ഇടപപടല
കൂടനിയണമാകേണപമന്നച്ച് ഞമാന് ആദതയ സൂചനിപ്പെനിചതച്ച്.  സയസമാനങ്ങള് ദുര്ബ്ബലമമാണച്ച്.
സയസമാനങ്ങള്ക്കുള്ള സമദച്ച് വനിഹനിതയ വളപര കുറവമാണച്ച്. മുന് ഗവണ്പമന്റുകേളുണമാക്കനിവച
വലനിയ  സമാമതനികേ  ബമാദതതപയമാപക്ക  വരുകമമാള്  ധനകേമാരത  വകുപ്പുമനനി
ശരനിക്കുയ ശതമാസയമുട്ടുകേയമാണച്ച്. അതനിപന്റെ വനിശദമായശങ്ങളനികലയച്ച്  ഞമാന് കപമാകുന്നനില.
എന്നനിട്ടുയ  ജനങ്ങപള  വനിശതമാസതനിപലടുത്തുപകേമാണച്ച്  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  പകേമാടുകക്കണതച്ച്
പകേമാടുക്കുന്നുണച്ച്.  സമാമതനികേ  ബുദനിമുട്ടുള്ള  സമയമമായതുപകേമാണച്ച്  ഒന്നനിനുയ  പണമനില,
അതുപകേമാണച്ച്  സ്കൂളുകേളുയ  ആശുപത്രനികേളുയ  നന്നമാക്കുകേയനിപലന്നല പറഞ്ഞതച്ച്.   അതനിപനമാരു
മമാര്ഗ്ഗയ  കേണപനിടനിച്ചു.  അതമാണച്ച്  കേനിഫ്ബനി.  കേനിഫ്ബനിപയക്കുറനിചച്ച്  യ.ഡനി.എഫച്ച്.  സതപ്നയ
കേണനിരുന്നു.  പകക  നനിങ്ങളതച്ച്  നടപ്പെനിലമാക്കനിയനിടനില.  ഞങ്ങള്  നടപ്പെനിലമാക്കുന്നു.
മമാസര് പ്ലൈമാനുണമാക്കനി കേനിഫ്ബനിയനികലയച്ച് പകേമാടുതച്ച് പണയ വന്നുതുടങ്ങനിയനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്. 44
തമാലൂക്കച്ച്  കഹമാസനിറലുകേളനില  ഡയമാലനിസനിസച്ച്  യണനിറ്റുയ  8  കേമാതച്ച്  ലമാബുകേളുയ
സമാപനിക്കമാന് ആകരമാഗത വകുപ്പെനിനച്ച് പണയ കേനിടനിയനിരനിക്കുന്നു. ഇതനികനക്കമാള് കൂടുതല
പണയ  ഇനനിയയ  കേനിടമാന്  കപമാകുകേയമാണച്ച്.  അങ്ങപന  കേനിട്ടുപമന്നുള്ളതനില  എനനിക്കച്ച്
യമാപതമാരു സയശയവമനില.

ആകരമാഗത  വകുപ്പെനില നടപ്പെനിലമാക്കനിയ  'ആര്ദ്രയ'  മനിഷപനക്കുറനിചമാണച്ച്  ഞമാന്
പറയമാനുകദശനിക്കുന്നതച്ച്.  ആശുപത്രനികേപള  കരമാഗസ്പീസദൗഹൃദമമാക്കുകേ,  ഗവണ്പമന്റെച്ച്
ആശുപത്രനികേളനില വരുന്ന പമാവപപ്പെട കരമാഗനികേള്ക്കച്ച് അതതന്തമാധുനനികേമമായ ചനികേനിത്സ
ലഭതമമാക്കുകേ,  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  ആശുപത്രനികേപള  ജനകേസ്പീയമമാക്കുകേ  എന്നുള്ളതമാണച്ച്
ആര്ദ്രയ  മനിഷനനിലൂപട  പ്രധമാനമമായയ  ഉകദശനിക്കുന്നതച്ച്.  ആകരമാഗതകമഖലയമാപകേ
കുഴഞകേനിടക്കുന്ന ഒരവസയണച്ച്.  കകേരളതനിപന്റെ ആകരമാഗതകമഖലയനില ധമാരമാളയ
കനടങ്ങളുണമായനിട്ടുണച്ച്.  1957  മുതല  2017  വപര  പപമാതുജനമാകരമാഗത  രയഗതച്ച്
ഇത്രകയപറ അസറ്റുണമായനിട്ടുള്ള മപറമാരു സയസമാനവയ ഉണമാവകേയനിപലന്നച്ച് പറയമായ.
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ശസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന്:  സര്,   നയപ്രഖതമാപന  ചര്ച  കേഴനി ഞ്ഞമാല
ഏപതങ്കനിലുയ  വകുപ്പെനിപനക്കുറനികചമാ  മനനിമമാപരക്കുറനികചമാ  പരമാമര്ശമുപണങ്കനില  അതതച്ച്
മനനിമമാര് മറുപടനി  പറയയ,  മുഖതമനനി പപമാതുവമായ മറുപടനി  പറയയ.  അതമാണച്ച് ഇവനിടപത
കേസ്പീഴ്വഴക്കയ.  ഡനിമമാന്റെച്ച്  ഡനിസഷനനില  പചയന്നതുകപമാപല  ഓകരമാ  സബ്ജക്ടനികന്റെയയ
അവസമാനയ  അതമാതച്ച്  വകുപ്പുകേളനില  നടതനിയനിരനിക്കുന്ന  കേമാരതങ്ങള്  പറയന്ന
കേസ്പീഴച്ച് വഴക്കയ ഇതനിലനില.  ഇനനിയള്ള എലമാവരുയ ഇങ്ങപന ആവര്തനിചമാലുണമാകുന്ന
ബുദനിമുട്ടുപകേമാണച്ച്  പറഞ്ഞതമാണച്ച്.  ആകരമാഗത  വകുപ്പുമനനി  പറഞ്ഞതുപകേമാണച്ച്
ഇടപപടതമാപണന്നച്ച് വനിചമാരനിക്കരുതച്ച്. അങ്ങപനപയമാരു കേസ്പീഴച്ച് വഴക്കമനില. പചയര് അതച്ച്
ശദനിക്കണയ.  ഡനിമമാന്റെച്ച് ചര്ചയനില ഓകരമാ ദനിവസവയ അതമാതച്ച് മനനിമമാര് മറുപടനി
പറയയ.  ആകരമാഗതവകുപ്പെനിപനക്കുറനികചമാ  മകറപതങ്കനിലുയ  വകുപ്പെനിപനക്കുറനികചമാ  എപന്തങ്കനിലുയ
പരമാമര്ശമുപണങ്കനില പറയമാപമകന്നയള.  പപമാതുവമായ ചര്ചക്കച്ച്  മുഖതമനനിയമാണച്ച്
മറുപടനി പറകയണതച്ച്.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  മനനി പറഞതുടങ്ങനി മൂന്നുനമാലച്ച് മനിനനിടമായകപ്പെമാകഴയ്ക്കുയ നനിങ്ങള്
അഭനിപ്രമായ പ്രകേടനയ നടതനിപക്കമാണനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്. 

ശസ്പീമതനി  പകേ  .    പകേ  .    പശലജ  ടസ്പീചര്  : സര്,  ഞമാന്  എന്തമാണച്ച്  പറയന്നപതന്നുള്ളതച്ച്
ബഹുമമാനപപ്പെട  വനി.ഡനി.  സതസ്പീശന് എയ.എല.എ.-ക്കച്ച്   മനസനിലമാകുയ.  ശസ്പീ.  എയ.
ഉമ്മര് എയ.എല.എ. പറഞ്ഞനിട്ടുള്ള ആകരമാപണതനിനച്ച് മറുപടനി പറയമാന് കവണനിയമാണച്ച് ഞമാന്
ഈ ആമുഖയ പറയന്നതച്ച്. ആകരമാഗത കമഖലയനില പമഡനിക്കല കകേമാകളജുകേളുപട കേമാരതതനില
ശദ പചലുത്തുന്നനിപലന്നമാണച്ച് അകദഹയ പറഞ്ഞതച്ച്.   പപ്രമറനി പഹലതച്ച് പസന്റെര്
മുതല  പസക്കന്റെറനി,  പടര്ഷതറനി  വനിഭമാഗങ്ങപള  പമചപപ്പെടുത്തുന്ന  തസ്പീരുമമാനങ്ങളമാണച്ച്
ആര്ദ്രയ  പദതനിയപട  ഭമാഗമമായനി  നടപ്പെനിലമാക്കനിപക്കമാണനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  വനിഭമാവന
പചയന്നതല,  പപ്രമറനി  പഹലതച്ച്  പസന്റെറുകേപള  ഫമാമനിലനി  പഹലതച്ച്  പസന്റെറുകേളമാക്കനി
മമാറ്റുന്നതനിനുകവണനി  171  ആശുപത്രനികേപള  പതരപഞ്ഞടുതനിരനിക്കുന്നു.  അതനിപന്റെ
വനിശദമായശയ എയ.എല.എ.-മമാര്പക്കലമായ അയച്ചുപകേമാടുതനിട്ടുണച്ച്.  എയ.എല.എ.മമാര്
ആശുപത്രനി  പതരപഞ്ഞടുതനിട്ടുണച്ച്.  മറന്നുകപമായ  പ്രമാഥമനികേമാകരമാഗത  രയഗപത
ഒന്നുകൂടനി  ശക്തമമാക്കമാനമാണച്ച്  ഈ  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  ആഗഹനിക്കുന്നതച്ച്.   കരമാഗപ്രതനികരമാധവയ
പകേര്ചവതമാധനി  നനിയനണവയ  പ്രമാഥമനികേ  തലതനിലവച്ചുതപന്ന  നടപ്പെനിലമാക്കമാന്
സമാധനിക്കണയ.  പചറനിയ അസഖങ്ങള്ക്കുകപമാലുയ കരമാഗനികേള് പസഷതലനിസച്ച് കകേന്ദ്രങ്ങളനികലയച്ച്
വരുന്നതച്ച്  തടസപപ്പെടുതനിപക്കമാണച്ച്  പമഡനിക്കല  കകേമാകളജുകേളടക്കമുള്ള  ആശുപത്രനികേളനിപല
വമനിച  തനിരക്കച്ച്  ഒഴനിവമാക്കമാന്  സമാധനിക്കണയ.  അതനിനച്ച്  പ്രമാഥമനികേമാകരമാഗതകകേന്ദ്രങ്ങപള
ശക്തമമാക്കുകേപയന്ന സമസ്പീപനമമാണച്ച് ഈ ഗവണ്പമന്റെച്ച് സതസ്പീകേരനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.  അതനിനമാവശതമമായ
പദതനിയമാണച്ച്  ആര്ദ്രയ  ദദൗതതതനിപന്റെ  ഭമാഗമമായനി  കുടുയബമാകരമാഗത  കകേന്ദ്രങ്ങള്
രൂപപപ്പെടുതനി  നടപ്പെനിലമാക്കമാന്  ശമനിക്കുന്നതച്ച്.  കഡമാക്ടര്മമാരുപട  പരനിശസ്പീലനയ,
പ്രമാഥമനികേമാകരമാഗത  കകേന്ദ്രങ്ങള്ക്കുണമാകകേണ  പശമാതല  സദൗകേരതങ്ങള്  ഇവപയമാപക്ക
നടപ്പെനിലമാക്കനിപക്കമാണനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്. ഒരു വര്ഷയപകേമാണച്ച് 171 ആശുപത്രനികേള് കുടുയബമാകരമാഗത
കകേന്ദ്രങ്ങളമായനി മമാറുയ.
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പസക്കണറനി,  പടര്ഷതറനി  കമഖലകേപള  അഭനിവൃദനിപപ്പെടുത്തുന്നതനിനമാണച്ച്  ഇകപ്പെമാള്
തുടക്കയ  കുറനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.  ജനിലമാ  ആശുപത്രനികേളുപട  മമാസര്  പ്ലൈമാന്  തയമാറമാക്കനി
പകേമാണനിരനിക്കുന്നു.  സൂപ്പെര്  പസഷതമാലനിറനി  ആശുപത്രനിയമായനി  അവ  മമാറുന്നതനിനുള്ള
തയമാപറടുപ്പെച്ച് നടക്കുകേയമാണച്ച്. അവനിപടയള്ള പസഷതമാലനിറനി സദൗകേരതങ്ങള് വര്ദനിപ്പെനിക്കുകേയമാണച്ച്.
മമാസര് പ്ലൈമാന് തയമാറമാക്കനി അതനിനുള്ള മുഴുവന് പണവയ അനുവദനിചച്ച് കേനിട്ടുന്നതുവപര
കേമാതനിരനിക്കമാപത അതനിപന്റെ പ്രവര്തനയ ആരയഭനിച്ചു. എടച്ച് ആശുപത്രനികേള്ക്കച്ച് കേമാതച്ച് ലമാബച്ച്
അനുവദനിച്ചു. അതനിപന്റെ പടണര് ആയനി, ഇന്സമാള് പചയമാന് കപമാകുകേയമാണച്ച്.

ശസ്പീ  .   എയ  .   ഉമ്മര്: സര്, ഞമാന് ആകരമാഗത വകുപ്പെനിപന അടചച്ച് ആകകപനിചനിടനില.  മനനി
അന്നനിവനിപട  ഉണമായനിരുന്നനില.  പുതുതമായനി  ആരയഭനിച  പമഡനിക്കല  കകേമാകളജുകേപള
സയബനനിപചമാന്നുയ പറഞ്ഞനില, 5 പമഡനിക്കല കകേമാകളജുകേള്ക്കുള്ള പദതനി മമാത്രകമ
പറഞ്ഞനിട്ടുള  എന്നതമാണച്ച്  ആദതപത  കപമായനിന്റെച്ച്.  രണമാമതമായനി,  മകഞ്ചരനി  പമഡനിക്കല
കകേമാകളജനിപല  കകമാസറനില  ഒരു  പടനികേജമാതനി  സസ്പീ  പ്രസവനിച  സയഭവമുണമായനി.   അതനിനച്ച്
ഞമാന് പരമാതനി പകേമാടുതനിരുന്നു. പകക നടപടനിയണമായനില.  ഒരു സതസ്പീപ്പെപറ മമാത്രകമ
സപസന്റെച്ച് പചയനിട്ടുള.  ഈ രണച്ച് കേമാരതങ്ങളമാണച്ച് ഞമാന് പറഞ്ഞതച്ച്.

ശസ്പീമതനി പകേ  .   പകേ  .   പശലജ ടസ്പീചര്  : സര്, അങ്ങയപട പ്രസയഗതനിപന്റെ കകേമാപ്പെനി
എടുതനിടമാണച്ച് ഞമാനനിതച്ച് പറയന്നതച്ച്.  അന്നച്ച്  ഞമാന് ഇവനിപടയനിരുന്നച്ച് കകേടനിപലകന്ന
യള.  അങ്ങയപട പ്രസയഗതനിപന്റെ കകേമാപ്പെനി എപന്റെ കേയനിലുണച്ച്.

ശസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രമാധമാകൃഷ്ണന്:  സര്,  പ്രസയഗതനിപന്റെ  അണ്  കേറക്ടഡച്ച്
കകേമാപ്പെനി പകേമാടുക്കമാന് പമാടനില.

ശസ്പീമതനി  പകേ  .    പകേ  .    പശലജ ടസ്പീചര്  : സര്,  അതനില നനിയമപരമമായ വലനിയ
കുഴപ്പെമനില.   അതതമാവശതമുള്ള കേമാരതതനിനച്ച് കകേമാപ്പെനിപയടുക്കമായ.  നനിയമസഭയകേതച്ച്
പമമര്മമാര്ക്കച്ച് അതച്ച്  പരനികശമാധനിക്കമാനുള്ള അവകേമാശമുണച്ച്.  അണ് കേറക്ട ഡച്ച് കകേമാപ്പെനിയയ
പരനികശമാധനിക്കമായ.   വനിവമാദ  പ്രസമാവനകേളുണമായമാല  എയ.എല.എ.-മമാപരയടക്കയ
വനിളനിചച്ച് അതച്ച് പരനികശമാധനിക്കമാനുള്ള അവകേമാശയ നനിയമസഭയകേത്തുണച്ച്.

പമഡനിക്കല കകേമാകളജുകേപളക്കുറനിചച്ച് ഈ ഗവണ്പമന്റെനിനച്ച് നയപരമമായ അഭനിപ്രമായമുണച്ച്.
കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  യമാപതമാരു  മമാനദണവമനിലമാപതയമാണച്ച്  പപ്രമറനി  കമഖല
മുതല  പമഡനിക്കല  കകേമാകളജുകേള്  വപരയള്ള  കമഖലയനില  പ്രവര്തനിചനിരുന്നതച്ച്.
ആശുപത്രനികേള്  തലങ്ങുയ  വനിലങ്ങുയ  അപ്കഗഡച്ച്  പചയ.  ഒരു  കേമാരതവമനിലമാപത
പപ്രമറനി  പഹലതച്ച്  പസന്റെറനിപന്റെ  കബമാര്ഡച്ച്  മമാറനി  കേമ്മസ്യൂണനിറനി  പഹലതച്ച്  പസന്റെറമാക്കനി.
മനനിമമാപര  പപങ്കടുപ്പെനിച്ചു  പകേമാണച്ച്  ഉദ്ഘമാടനയ  നനിര്വ്വഹനിച്ചു.  ഈ  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  വരുകമമാള്
അവനിപട  പപ്രമറനി  പഹലതച്ച്  പസന്റെറനിപല  സമാഫച്ച്  കപമാലുയ  ഉണമായനിരുന്നനില.
കപമാസച്ച്  ക്രനികയഷന്  നടതമാപതയമാണച്ച്  സകേല  അപ്ഗകഡഷനുയ  നടതനിയതച്ച്.
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സനി.എചച്ച്.സനി.-കേപള  അപ്കഗഡച്ച്  പചയച്ച്  തമാലൂക്കമാശുപത്രനിയമാക്കനി. ഒരു  റവനസ്യൂ
തമാലൂക്കനില മൂന്നുയ നമാലുയ  തമാലൂക്കച്ച്  ആശുപത്രനികേളമാണച്ച്.   ആകരമാഗത  കമഖലയനില
എന്തമാണച്ച് നടക്കുന്നപതന്നച്ച് പലരുയ അറനിഞ്ഞനിട്ടു കപമാലുമനിപലന്നമാണച്ച് കതമാന്നുന്നതച്ച്.
ഇകപ്പെമാഴുയ എയ.എല.എ.-മമാര് എകന്നമാടച്ച്  കചമാദനിക്കുന്നതച്ച് എപന്റെ സനി.എചച്ച്.സനി.-പയ
തമാലൂക്കച്ച് ആശുപത്രനിയമാക്കനി തരുകമമാ എന്നമാണച്ച്.

ഈ സര്ക്കമാര് അധനികേമാരതനില വന്നകപ്പെമാള് ഇവനിപടപയമാരു സമാന്കഡര്പഡകസഷന്
പകേമാണവന്നു. ഒരു പഞ്ചമായതനില ഒരു പപ്രമറനി പഹലതച്ച് പസന്റെര്, ഒരു വനികേസന
കബമാക്കനില ഒരു കേമ്മസ്യൂണനിറനി  പഹലതച്ച് പസന്റെര്,  ഒരു തമാലൂക്കനില ഒരു തമാലൂക്കച്ച്
കഹമാസനിറല,  ഒരു  ജനിലയനില  ജനിലമാ  കഹമാസനിറലുയ  ജനറല  കഹമാസനിറലുയ.  ഈ
ആശുപത്രനികേളനില  ഒരു  സമാഫച്ച്  പമാകറണ്  ഉണമാക്കനി  അതച്ച്  അനുശമാസനിക്കുന്ന
പസഷതമാലനിറനികേളുണമാക്കനി  സദൗകേരതപപ്പെടുതനിയമാല  കകേരളതനിനച്ച്  അതുമതനി.  പപ്രമറനി
പഹലതച്ച്  പസന്റെറനിനച്ച്  കേസ്പീഴനില  കുറഞ്ഞതച്ച്  5000  ജനങ്ങള്ക്കുകവണനിയള്ള
സബ്പസന്റെറുകേളുമുണച്ച്.  പകക  ഈ  സമാന്കഡര്പഡകസഷന്  ഉണമാക്കുന്നതനിനു
പകേരയ  പ്രകതതകേ  തമാല്പരതപ്രകേമാരയ  അപ്കഗഡച്ച്  പചയപകേമാടുത്തു.  ഇഷ്ടമുള്ള
സലങ്ങളനില കുറചച്ച്  കപമാസച്ച്  ക്രനികയറച്ച്  പചയ.  എന്നമാല ഇഷ്ടമനിലമാത പമാവപപ്പെട
ആദനിവമാസനി കമഖലയനിലുള്പപ്പെപട ഒരു കപമാസച്ച് കപമാലുയ ക്രനികയറച്ച് പചയ പകേമാടുക്കമാന്
തയമാറമായതുമനില.

ശസ്പീ  .   പനി  .   സനി  .   കജമാര്ജച്ച്  :  സര്, മസ്പീനചനില തമാലൂക്കച്ച്, കേമാഞ്ഞനിരപ്പെളളനി എന്നനിവനിടങ്ങളനില
രണച്ച്  തമാലൂക്കമാശുപത്രനികേളമാണുള്ളതച്ച്.  മസ്പീനചനില  തമാലൂക്കമാശുപത്രനിപയ  ജനറല
ആശുപത്രനിയമാക്കനി മമാറനി.  ആ നനിലയച്ച് എപന്റെ നനികയമാജകേമണലതനിലുള്ള തമാലൂക്കമാശുപത്രനി
പൂഞ്ഞമാറനികലയ്ക്കുയ മുണക്കയകതയ്ക്കുയ മമാറനിതരമാനുള്ള കേരുണയണമാകുകമമാ?

ശസ്പീമതനി  പകേ  .    പകേ  .    പശലജ ടസ്പീചര്:  സര്,  അതുപറയമായ.  Standardisation
അനുസരനിചച്ച്  ഒരു  റവനസ്യൂ  തമാലൂക്കനില  തമാലൂക്കമാശുപത്രനി  ഇലമാത  സലതച്ച്
തമാലൂക്കമാശുപത്രനി  നനിര്മ്മനിക്കുന്ന കേമാരതയ  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  ആകലമാചനിക്കുന്നുപവന്നച്ച്  കനരപത
വതക്തമമാക്കനിയനിട്ടുള്ളതമാണച്ച്.   അതനുസരനിചച്ച്  പരനികശമാധനിചച്ച്  പചയമായ.   പമഡനിക്കല
കകേമാകളജുകേപളക്കുറനിചച്ച് ഗവണ്പമന്റെനിനച്ച് ഒരു കപമാളനിസനിയണച്ച്.  കതമാന്നുന്നനിടപതലമായ
പമഡനിക്കല  കകേമാകളജുകേള്  പ്രഖതമാപനിക്കുകേപയന്നല,  പമഡനിക്കല  കകേമാകളജുകേളുപട
ലകതയ  പഠനവയ  ഗകവഷണവമമാണച്ച്.  ഈ  സര്ക്കമാര്  അധനികേമാരതനില  വന്ന
ഉടന്തപന്ന മമാധതമങ്ങള് കചമാദനിചകപ്പെമാള് ഞങ്ങള് ഈ ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ കപമാളനിസനി
നനിലവനിലുള്ള 5  പമഡനിക്കല കകേമാകളജുകേപള പസന്റെര് ഓഫച്ച് എകലന്സമാക്കനി മമാറ്റുകേ
എന്നതമാപണന്നച്ച് പറഞ. എസമാബനിഷ്ഡമായനിട്ടുള്ള തനിരുവനന്തപുരയ, കകേമാഴനികക്കമാടച്ച്,
കകേമാടയയ,  ആലപ്പുഴ,  തൃശ്ശൂര്  എന്നനിവനിടങ്ങളനില  നല  സദൗകേരതമുള്ള  പമഡനിക്കല
കകേമാകളജുകേളമാണുള്ളതച്ച്.  പപക,  അവനിപട  ഇകപ്പെമാഴുയ  ചനില  ബമാലമാരനിഷ്ടതകേളുണച്ച്.
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അതച്ച് പരനിഹരനിച്ചുപകേമാണച്ച് അവപയ  പസന്റെര് ഓഫച്ച് എകലന്സമാക്കണയ.  കലമാകേ
റമാങ്കനിയഗനില  എവനിപടപയങ്കനിലുയ  ഇടയ  പനിടനിക്കമാന്  കേഴനിയന്ന  രസ്പീതനിയനില
എതനിക്കണപമന്നതച്ച് ഞങ്ങളുപട സതപ്നമമാണച്ച്. ഇന്തതയനിപല ഏറവയ നല പമഡനിക്കല
കകേമാകളജുകേളമായനി  മമാറ്റുന്നതനിനമാവശതമമായ  നടപടനിയമമായനി   ഗവണ്പമന്റെച്ച്  മുകന്നമാട്ടു
കപമാകുകേയമാണച്ച്.  അകതസമയയ  യ.ഡനി.എഫച്ച്.  പ്രഖതമാപനിചനിടച്ച്  കപമായ  ചനില  പമഡനിക്കല
കകേമാകളജുകേളനില ചനിലതച്ച് കുറച്ചുദൂരയ മുകന്നമാട്ടുകപമായതുപകേമാണച്ച് അതച്ച് ഉകപകനിക്കമാന്
കേഴനിയനില.  അതതമാവശതമമാപണന്നച്ച് കതമാന്നുന്നതച്ച് ഉകപകനിക്കമാന് പറനില.   ഞങ്ങള്
അതച്ച്   അടച്ചുപൂട്ടുപമന്നല  പറഞ്ഞതച്ച്.  എന്തമായനിരുന്നു  ആ  പമഡനിക്കല  കകേമാകളജുകേളുപട
അവസ?  യ.ഡനി.എഫച്ച്.  പ്രഖതമാപനിചതമാണച്ച് ഇടുക്കനി പമഡനിക്കല കകേമാകളജച്ച്.   ആ
പമഡനിക്കല  കകേമാകളജനില  കുടനികേള്ക്കച്ച്  പഠനിക്കമാന്,  അഷതറന്സനിപന്റെ  കപരനില
എയ.സനി.ഐ.(പമഡനിക്കല  കേദൗണ്സനില  ഓഫച്ച്  ഇന്തത) അയഗസ്പീകേമാരയ  പകേമാടുത്തു.
കഹമാസല,  അക്കമാദമനികേച്ച്  കബമാക്കച്ച് ,  കനിനനിക്കല സദൗകേരതയ എന്നനിവ ഒരുക്കമാപമന്നച്ച്
പറഞ,  രണതവണ അഷതറന്സച്ച് പകേമാടുതകപ്പെമാള് പനിന്നസ്പീടച്ച്  എയ.സനി.ഐ.  അതച്ച്
കൂടമാക്കനിയനില.  അങ്ങപന അടുത ബമാചനിപല കുടനികേപള എടുക്കമാനുള്ള  എല.ഒ.പനി.
ഇലമാതമായനി.  അവനിപട  ആദതയ  കചര്ത  കുടനികേള്ക്കച്ച്  കനിനനിക്കല  എകച്ച്പസ്പീരനിയന്പസമാന്നുയ
കേനിട്ടുന്നനില.  എയ.ബനി.ബനി.എസച്ച്.-നച്ച് പഠനിക്കുന്ന കുടനികേളുയ അവരുപട രകനിതമാക്കളുയ
വന്നച്ച്  കേരഞ്ഞകപ്പെമാള്  ഞങ്ങള്  അവപര  മറച്ച്  പമഡനിക്കല  കകേമാകളജുകേളനികലയച്ച്
വനിനതസനിചനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  പകക,  അതച്ച്  ഉകപകനിചനിടനില.  പ്രതനിപകത്തുള്ള
എലമാവരുയ മനസനിലമാകക്കണതച്ച്, അവനിപട ഒന്നുയ നടക്കുന്നുണമായനിരുന്നനില. എന്നമാല
ഞങ്ങള് വന്നയടന്തപന്ന അവനിടപത എയ.പനി.-യയ  എയ.എല.എ.  ശസ്പീ.  കറമാഷനി
അഗസനിനുയ വന്നു. പപക ഒന്നുയ നടന്നനില.  ഞങ്ങള് അവനിപട കപമായനി മസ്പീറനിയഗച്ച് കൂടനി
തസ്പീരുമമാനനിചച്ച് കഹമാസനിറല കബമാക്കനിപന്റെ നനിര്മ്മമാണയ ആരയഭനിച്ചു.  അതുകൂടമാപത ഈ
ഗവണ്പമന്റെച്ച് ആ പമഡനിക്കല കകേമാകളജനിനുകവണനി പ്ലൈമാന് ഫണനില നനിന്നച്ച് 76 കകേമാടനി
രൂപയപട ഭരണമാനുമതനി പകേമാടുത്തു.  മൂന്നുതവണ ഞമാന് അവനിപട കപമായനി മസ്പീറനിയഗച്ച്
നടതനി;  ഇടുക്കനി  പമഡനിക്കല കകേമാകളജനിപന്റെ നനിര്മ്മമാണപ്രവര്തനങ്ങള് തതരനിതഗതനിയനില
നടക്കുകേയമാണച്ച്.  ബഹുമമാനപപ്പെട  എയ.  ഉമ്മര്,   എയ.എല.എ.  മനസനിലമാകക്കണ
കേമാരതമമാണനിതച്ച്. എന്തു പചയപവന്നമാണച്ച് അകദഹയ കചമാദനിചതച്ച്.

മകഞ്ചരനിയപട  അവസ  എന്തമാണച്ച്?  കഹമാസനിറല  പകേടനിടതനിപന്റെ  മുകേളനില
കേതമാര്കടഴച്ച് എന്നച്ച് പറഞ്ഞച്ച് അവനിപട ആളുകേള് പമാര്ക്കുകേയമാണച്ച്. കഹമാസനിറല  രണമായ
നനിലയനില  പ്രവര്തനിക്കുന്നു.  മൂന്നമായ  നനിലയനില  പവറുപത  മറച്ചുപകേടനി  കേതമാര്കടഴച്ച്
എന്നുപറഞ്ഞച്ച്  തമാമസനിക്കുകേയമാണച്ച്.  എയ.സനി.ഐ.  അയഗസ്പീകേമാരയ  പകേമാടുക്കുകമമാ?  ഇകപ്പെമാള്
എയ.സനി.ഐ.-യപട  പരനികശമാധന  വളപര  കേര്ശനമമാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  25  ഏക്കര്
സലവയ  50  കകേമാടനി  രൂപയയ ഉണമായമാല ഒരു പമഡനിക്കല കകേമാകളജച്ച്  ആകുകമമാ?
ഏപതങ്കനിലുയ ഒരു പകേടനിടയ ഒഴനിപ്പെനിചനിടച്ച് അവനിപട കമാസച്ച് എന്നു പറഞ്ഞനിരുതനിയമാല
അതച്ച്  പമഡനിക്കല  കകേമാകളജച്ച്  ആകുകമമാ?  ഇവര്  പ്രഖതമാപനിച  എലമാ  പമഡനിക്കല
കകേമാകളജുകേളുപടയയ സനിതനി അതമാണച്ച്. 
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പമാരനിപ്പെള്ളനി  പമഡനിക്കല  കകേമാകളജച്ച്  ഇ.എസച്ച്.ഐ.യനില  നനിന്നച്ച്  ഏപറടുത്തു.
എന്തമായനിരുന്നു  പമാരനിപ്പെള്ളനി  പമഡനിക്കല  കകേമാകളജനിപന്റെ  അവസ?  ഞങ്ങള്  വന്നകപ്പെമാള്
പമാരനിപ്പെള്ളനിയനില 390 തസനികേകേളമാണച്ച് ക്രനികയറച്ച് പചയതച്ച്.  ഈ ഗവണ്പമന്റെച്ച് വന്നനിടച്ച്
എന്തുപചയപവന്നച്ച്  കചമാദനിചനികല?  ആകരമാഗത  കമഖലയനില  മമാത്രയ  2,178  പുതനിയ
നനിയമനങ്ങള്  നടതനി.  1,200-കലപറ  പുതനിയ  തസനികേകേള്  ക്രനികയറച്ച്  പചയ.  അസനിസന്റെച്ച്
സര്ജന്  -719,  സമാഫച്ച്  നഴച്ച്  -  573,  ജൂനനിയര്  പനി.എചച്ച്.എന്.-261  എന്നനിങ്ങപന
നനിശയനിച്ചു. ഇവനിപട വനിസച്ച് മൃതനിയനിലമാണ കപമായനിരുന്ന പനി.എസച്ച്.സനി. ലനിസച്ച് ഞങ്ങള്
പപമാടനിതടനിപയടുത്തു.  രണര  വര്ഷമമായനി  നനിയമനയ  നടക്കമാത അസനിസന്റെച്ച്  സര്ജനമാരുപട
ലനിസനിലനനിന്നച്ച്  ഞങ്ങള്  നനിയമനയ  നടതനി.  ആ  ലനിസനിപന്റെ  കേമാലമാവധനി  6  മമാസകതയച്ച്
എകച്ച്റന്ഡച്ച്  പചയച്ച്  പകേമാടുകക്കണനിവന്നു.  കേമാരണയ  ജൂണ്  30-നച്ച്  കേമാലമാവധനി
തസ്പീരുന്നതമായനിരുന്നു.

പ്രതനിപക കനതമാവച്ച് (ശസ്പീ  .   രകമശച്ച് പചന്നനിതല  ): സര്, ഞമാന് ഇടപപടുകേയല,
ആകരമാഗത വകുപ്പുമനനി സയസമാരനിക്കുന്നതനില പതറ്റുമനില. പകക ഡനിമമാന്റെച്ച് ഡനിസഷന്സനിലമാണച്ച്
ഇതരയ കേമാരതങ്ങള് വനിശദമമായനി  പറകയണതച്ച്.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ബഹുമമാനപപ്പെട  മനനി ഇകപ്പെമാള് പറഞ്ഞതച്ച്  ഈ ഗവണ്പമന്റെച്ച്
വന്നതനിനുകശഷയ  ക്രനികയറച്ച്  പചയ  കപമാസ്റ്റുകേളുപട  എണമമാണച്ച്.  ഓകരമാ  കഹമാസനിറലുകേപള
കുറനിചച്ച് വനിശദസ്പീകേരനികക്കണ കേമാരതമനില.  പപക,  സര്ക്കമാരനിപന്റെ നനിലപമാടച്ച്  അവര്ക്കച്ച്
പറയകണ?

ശസ്പീ  .    രകമശച്ച്  പചന്നനിതല:   സര്,  മുഖതമനനി എലമാ വകുപ്പുകേള്ക്കുയകവണനി
മറുപടനി  പറയയ.  അങ്ങച്ച്  പതറമായ കേസ്പീഴച്ച് വഴക്കയ  ഉണമാക്കനിപയടുക്കുന്നതച്ച്  ശരനിയല.  അതമാതച്ച്
മനനിമമാര് അവപരപ്പെറനിയള്ള പരമാമര്ശങ്ങപളക്കുറനിചച്ച് മമാത്രകമ  മറുപടനി പറയമാവ.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:   വനിശദമായശങ്ങള്  ഡനിമമാന്റെച്ച്  ഡനിസഷനനില  പറഞ്ഞമാല  മതനി.
കപമാളനിസനിയമമായനി ബനപപ്പെട കേമാരതങ്ങള് പറഞ്ഞച്ച് അവസമാനനിപ്പെനിക്കുകേ.

ശസ്പീമതനി  പകേ  .    പകേ  .    പശലജ  ടസ്പീചര്:  സര്,  എനനിക്കച്ച്  ചുരുക്കനിപ്പെറയണ
പമന്നുണച്ച്.   ഇവനിപട  ഒരു  വകുപ്പുമനനി  എന്തമാണച്ച്  പറകയണതച്ച്?  ആ  വകുപ്പെനിപന
ക്കുറനിച്ചു വന്ന ആകകപതനിനച്ച് മറുപടനി പറയമാന് അര്ഹതയപണന്നച്ച് ബഹുമമാനപപ്പെട
പ്രതനിപകമായഗങ്ങള്  പറഞ്ഞകലമാ.  ശസ്പീ.  എയ.  ഉമ്മര്,  എയ.എല.എ.  ഇവനിപട  പറഞ്ഞതച്ച്
പുതനിയ പമഡനിക്കല കകേമാകളജുകേപളക്കുറനിചച്ച്  ആകരമാഗത വകുപ്പെച്ച് ശദനിചകതയനിലമാപയന്നമാണച്ച്.
ഞമാന് പറയന്നതച്ച് പുതനിയ പമഡനിക്കല കകേമാകളജുകേപളക്കുറനിചമാണച്ച്. ഈ ഗവണ്പമന്റെച്ച്
വന്നതനിനുകശഷയ  നടപ്പെനിലമാക്കനിയ  പദതനികേള്  പറയമാന്  തുടങ്ങനിയമാല  തസ്പീരനില;
ഓകരമാ  പമഡനിക്കല കകേമാകളജനിപന്റെയയ  കേമാരതങ്ങള് തയമാറമാക്കനി  പകേമാണവന്നനിട്ടുണച്ച്.
ഞമാന് അതച്ച് വനിശദസ്പീകേരനിക്കുന്നനില.
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തൃശൂരനില പകേമാബമാള്ടച്ച് കറഡനികയഷന് പമഷസ്പീന് കകേടമായനി കേനിടക്കുകേയമായനിരുന്നു. അതച്ച്
നന്നമാക്കുന്നതനിനച്ച്  ഒരു  കകേമാടനി  രൂപ  പകേമാടുത്തു;  ഇകപ്പെമാള്  നന്നമാക്കുകേയമാണച്ച്.
അതുകൂടമാപത  ലസ്പീനനിയര്  ആകനിലകറററനിനു  കവണനി  10-12  കകേമാടനി  രൂപയമാണച്ച്
പകേമാടുതതച്ച്.  എലമാ പമഡനിക്കല കകേമാകളജനിനുയ  50  കകേമാടനി രൂപ, 60  കകേമാടനി രൂപ
എന്നനിങ്ങപന  പകേമാടുത്തു.  അതനിനു  കശഷമമാണച്ച് കേനിഫ്ബനിയനില  പത്തു  മുന്നൂറച്ച്
കകേമാടനിയനികലപറ  രൂപയപട  മമാസര് പ്ലൈമാന്  എലമാ  പമഡനിക്കല  കകേമാകളജുകേള്ക്കുയ
കവണനി വന്നനിട്ടുള്ളതച്ച്.  കേഴനിഞ്ഞ  9  മമാസതനിനുള്ളനില പമഡനിക്കല കകേമാകളജുകേള്ക്കു
കവണനി  മമാത്രയ  കകേമാടനികേളുപട  വനികേസന  പ്രവര്തനയ  നടതനിക്കഴനിഞ്ഞനിടമാണച്ച്
പറയന്നതച്ച്.  ഇനനിയയ  കകേമാടനികേളുപട  വനികേസന  പ്രവര്തനങ്ങള്  നടതമാനുള്ള
പദതനിയനിടനിടമാണച്ച്  പറയന്നതച്ച്.  ഈ പമഡനിക്കല കകേമാകളജുകേള്ക്കച്ച്  നല മമാറമുണമായനിട്ടുണച്ച്.
പുതുതമായനി ആരയഭനിച പമാരനിപ്പെള്ളനി പമഡനിക്കല കകേമാകളജച്ച് ബഹുമമാനപപ്പെട മുഖതമനനി
ഉദ്ഘമാടനയ  പചയ.  ഞമാനനിപതലമായ  പറഞ്ഞമാല  കുപറ  സമയയ  എടുത്തുകപമാകുപമന്നുള്ളതു
പകേമാണച്ച് പറയന്നനില.

ഒരു  കേമാരതയകൂടനി  പറഞ്ഞച്ച്  അവസമാനനിപ്പെനിക്കമായ.  ഒരു  ആദനിവമാസനി  സസ്പീ
കകമാപസറനില  പ്രസവനിച  നനിര്ഭമാഗതകേരമമായ  ഒരു  സയഭവമുണമായനി.  അതച്ച്  വളപര
സങ്കടമുണമാക്കുന്നതമാണച്ച്.  ആ സസ്പീക്കച്ച് പ്രസവ കവദനയണമായനിരുന്നനില; കവദനയണമാകേമാനുള്ള
മരുന്നച്ച് അവര്ക്കച്ച് പകേമാടുതനിരുന്നു. അവപര ശദനിക്കമാന്കവണനി ഒരു അറന്ഡപറയയ
നനിര്തനിയനിരുന്നു.  അകപ്പെമാള്  കവദനയകണമാപയന്നച്ച്  കചമാദനിചകപ്പെമാള്  അവര്  ഇപലന്നമാണച്ച്
പറഞ്ഞതച്ച്. ബമാതച്ച്റൂമനില കപമാകേണപമന്നച്ച് പറഞ്ഞകപ്പെമാള് അറന്ഡറുയ കൂപട കപമായനി.  പകക
അകേത്തുകേയറുകമമാള്  അവര്  അറന്ഡപറ  കേയറമാന്  സമ്മതനിചനില.  ബമാതച്ച്റൂമനില
കേയറനിയകപ്പെമാള് കവദനപയമാന്നുമനിലമാപത തപന്ന അവര് പ്രസവനിച്ചുകപമായനി.  തനികേച്ചുയ
നനിര്ഭമാഗതകേരമമായനിട്ടുള്ള  സയഭവമമാണനിതച്ച്.  കഡമാക്ടര്മമാരുപടകയമാ  മറച്ച്  ആരുപടകയമാ
കുറയ  പകേമാണല  പ്രസവയ  നടന്നതച്ച്.  കവദനയനിലമാപയന്നച്ച്  പറഞ്ഞതുപകേമാണമാണച്ച്
ശദനിക്കമാന്  കേഴനിയമാപത  കപമായതച്ച്.  പകക  കവദനയനിലമാപത  തപന്ന അവര്  കകമാപസറനില
പ്രസവനിച്ചുകപമായനി.  അതുസയബനനിചച്ച് കൂപട നനിര്തനിയ ആപള കജമാലനിയനില നനിന്നച്ച്
ഒഴനിവമാക്കനി.  ഇനനിപയന്തമാണച്ച് പചകയണതച്ച്?

ആദനിവമാസനി വനിഭമാഗതനിനുകവണനി ഞങ്ങള് വളപര ഗദൗരവമമായനി ആകലമാചന
നടതനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഈ  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  ആദനിവമാസനി  വനിഭമാഗതനിനുകവണനി  മഹമാരമാഷയനിപല
ഗഡ്ചനികരമാളനി  (Gadchiroli)  മമാതൃകേയനില  ഒരു  പ്രകതതകേ  പദതനി  തയമാറമാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.
എസച്ച്.സനി/എസച്ച്.ടനി.  വകുപ്പെനിപന്റെ  പനിന്തുണകയമാടുകൂടനി  ആ  പദതനി  പൂര്ണമമായയ
നടപ്പെനിലമാക്കുയ.  അതുപകേമാണച്ച് അപതമാരു വലനിയ കുറകൃതതമമായനി പറയമാനനിപലന്നമാണച്ച്
എനനിക്കച്ച്  പറയമാനുള്ളതച്ച്.  ഭൂരനിഭമാഗയ  എയ.എല.എ.-മമാര്ക്കുയ  അവരവരുപട  നനികയമാജകേ
മണലങ്ങളനില കഡമാക്ടര്മമാപര ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്. സതകേമാരത സയഭമാഷണതനില എലമാവരുയ നമാലുയ
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അഞ്ചുയ കഡമാക്ടര്മമാപര  കേനിടനിപയന്നച്ച്  പറയന്നുണച്ച്.  കഡമാക്ടര്മമാപര  കേനിടമാത  കുറച്ചുകപരുണച്ച്.
അവര്ക്കുയ  നലകേമായ.  പകക  മഹമാഭൂരനിപകയ  എയ.എല.എ.-മമാരുയ  അവരുപട
ആശുപത്രനികേളനിപല  സനിതനി  പമചപപ്പെടനിട്ടുപണന്നച്ച്  സതകേമാരത  സയഭമാഷണതനില
സമ്മതനിക്കുന്നുണച്ച്.  പകക പരസതമമായനി പറയമാന് അവരുപട ദുരഭനിമമാനയ അനുവദനിക്കുന്നനില.
ഭരണ-പ്രതനിപക വതതതമാസമനിലമാപത നമുപക്കലമാവര്ക്കുയ ഒരുമനിച്ചുകചര്ന്നച്ച് ആകരമാഗത
കമഖലപയ ജനകേസ്പീയമമാക്കണയ. ആശുപത്രനികേപള കൂടുതല കരമാഗസ്പീ സദൗഹൃദമമാക്കണയ.
ബഹുമമാനപപ്പെട  മുഖതമനനി  പറഞ്ഞതുകപമാപല  ഒ.പനി.  കബമാക്കച്ച്  പരനിഷമാരയ,  ഗവണ്പമന്റെച്ച്
ആശുപത്രനിയനില  വരുപന്നമാരു  കരമാഗനിക്കച്ച്  വന്നുകേയറുകമമാള്  തപന്ന  ആശതമാസമുണമാകേണയ.
അതമാണച്ച്  ഒ.പനി.  കബമാക്കച്ച്  ടമാന്സ്ഫര്കമഷന്.   അതനിപന്റെ  വനിശദമായശയ  പനിന്നസ്പീടച്ച്
ബഡ്ജറച്ച് ചര്ചയനില പറയമായ.  ഞമാന് കവപറ അഹങ്കമാരപമമാന്നുയ പറയന്നനില.  ഇതച്ച്
വലനിയ  പ്രയമാസമുള്ള  കമഖലയമാണച്ച്.  മഴക്കമാലയ  വരുന്നുണച്ച്.  പഡങ്കനിപ്പെനനിയയ  എലനിപ്പെനനിയയ
എലമായ  വരനികേയമാണച്ച്.  ഒന്നനിച്ചു  കനരനിടണയ.  അതനിപനപയലമായ  ഇലമാതമാക്കനി  മരണങ്ങള്
കുറയമാന്  പ്രതനിപകതനിപന്റെ  സഹമായയ  ആവശതമമാണച്ച്.  'ആര്ദ്രയ'  മനിഷന്  നടപ്പെനിലമാക്കനി
കകേരളതനിപന്റെ  ആകരമാഗത  കമഖലപയ  കൂടുതല  ജനകേസ്പീയമമാക്കമായ,  കരമാഗനി
സദൗഹൃദമമാക്കമാപമന്നച്ച് മമാത്രയ പറഞപകേമാണച്ച് ഞമാന് അവസമാനനിപ്പെനിക്കുകേയമാണച്ച്.

ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    മമാതത  ടനി  .    കതമാമസച്ച്):   സര്,  ബഹുമമാനപപ്പെട
പ്രതനിപകകനതമാവച്ച്  രകമശച്ച്  പചന്നനിതലയപട പ്രസയഗതനില  തൃശ്ശൂര് ജനിലയനിപല
കകേമാള് നനിലങ്ങളനിലുണമായ പ്രയമാസങ്ങപള സയബനനിചച്ച്  സൂചനിപ്പെനിച്ചു.  തസ്പീര്ചയമായയ
അവനിപടയള്ള  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  ബുദനിമുട്ടുണമായനിട്ടുണച്ച്.  ആ  ബുദനിമുട്ടുകേള്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച്
നഷ്ടപരനിഹമാരയ  നലകുന്നതടക്കമുള്ള കേമാരതങ്ങള് ആകലമാചനിക്കുന്നുണച്ച്.   സയഭവനിച
കേമാരതങ്ങള് സഭയപട മുമമാപകേ പറയമാന് ഞമാന് ബമാദതസനമാണച്ച്.  പതനിമൂന്നമായനിരകതമാളയ
പഹക്ടര് വരുന്ന കകേമാള് നനിലങ്ങളുപട സയരകണതനിനമായനി രണര കകേമാടനി രൂപയമാണച്ച് എലമാ
വര്ഷവയ  ബഡ്ജറനില  വകേയനിരുത്തുന്നതച്ച്.   ഇതവണയയ  അതച്ച്   വകേയനിരുതനിയനിരുന്നു.
എന്നമാല  കേഴനിഞ്ഞ  വര്ഷയ  പചയ  പണനികേള്ക്കമായനി  85  ലകയ  രൂപ  പകേമാടുക്കമാ
നുണമായനിരുന്നു.  ഈ തുകേ കുറചച്ച് ബമാക്കനി ഒരു കകേമാടനി അറുപതനിയമാറച്ച് ലകയ രൂപ
മമാത്രകമ പകേവശമുണമായനിരുന്നുള.  ബഹുമമാനതനമായ കൃഷനി വകുപ്പുമനനിയയ ബഹുമമാനപപ്പെട
മുരളനി  പപരുപനലനി  എയ.എല.എ.-യയ  ആവശതപപ്പെടതനുസരനിചച്ച്  ബഹുമമാനപപ്പെട
ധനകേമാരത  വകുപ്പുമനനി  പ്രകതതകേ  തമാലപ്പെരതപമടുതച്ച്  കേഴനിഞ്ഞ  വര്ഷയ  ഉണമായ
കുറവനിനമാവശതമമായ  തുകേ  അധനികേമമായനി  അനുവദനിച്ചുപകേമാണച്ച്  വര്ക്കുകേള്  പടണര്
പചയ.  ചണനി,  കുളവമാഴ  എന്നനിവ നസ്പീക്കയ പചയന്ന പ്രവൃതനികേള്ക്കച്ച് പടണര് വനിളനിചകപ്പെമാള്
കകേമാണ്ടമാകക്ടഴച്ച്  ആരുയ  പറകസമാണച്ച്  പചയനില.  റസ്പീ-പടണര്  വനിളനിചകപ്പെമാഴുയ  പചയമാതനിരുന്ന
പ്രവൃതനികേള്  കേതകടഷന്  മുകഖന  പചയമാന്  ശമനിച്ചു.  ഇതവണ  മണച്ച്  ലഭതതയച്ച്
വലനിപയമാരു പ്രശ്നമുണമായനി.  കേളക്ടര് ഇടപപടമാണച്ച് മണച്ച് ലഭതമമാക്കനിയതച്ച്.  ഉപ്പുപവള്ളയ
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കേയറമാതനിരനിക്കമാന് കവണനി എലമാ വര്ഷവയ പണനിയമാറുള്ള തമാലക്കമാലനികേ തടയണ
ഇടനിയന്ചനിറ,  മുനനിയന്  ബണകേള്  ഇപ്രമാവശതവയ  ഡനിസയബര്,  ജനുവരനി  മമാസങ്ങളനില
പൂര്തസ്പീകേരനിച്ചു. എനമയല ബണച്ച് ഈ വര്ഷയ ഡനിസയബറനിലമാണച്ച് പൂര്തസ്പീകേരനിചതച്ച്.
ചനിലകപ്പെമാള്  നവയബറനില  പചയമാറുണച്ച്.  ഈ  വര്ഷയ  കേമാലമാവസയനിലുണമായ
വതതനിയമാനയ കേമാരണയ പസ്പീചനി,  ചനിമ്മനിനനി മുതലമായ ഡമാമുകേളുപട ജലസയഭരണതനില
ഗണതമമായ കുറവണമായനി.  കേഴനിഞ്ഞ വര്ഷപത അകപകനിചച്ച് ഏതമാണച്ച്  50  ശതമമാനയ ജലയ
മമാത്രകമ അണപക്കട്ടുകേളനില സയഭരനിക്കമാന് സമാധനിചനിരുന്നുള.  അതുപകേമാണച്ച് തപന്ന
ചനില  പ്രശ്നങ്ങള്  ഉണമായനിട്ടുണച്ച്.  ആ  വനിഷയയ  ജനിലമാ  കേളക്ടറുപട  ശദയനിലപപ്പെടുത്തുകേയയ
കേര്ഷകേരുപട കൂടനി സമാന്നനിദതതനില എടുത വനിവനിധ ചര്ചകേളുപട അടനിസമാനതനില ജനിലമാ
കേളക്ടറുപട കനതൃതതതനിലമാണച്ച് ജലവനിതരണയ നടന്നതച്ച്.  പല സയഘടനകേളുയ ഡമായ
തുറന്നുവനിടമാന് ഒരു ഘടതനില ആവശതപപ്പെട്ടു.  ഇകപ്പെമാള് ഡമായ തുറന്നുവനിടണപമന്നച്ച്
പറഞ്ഞവര് തപന്ന ഡമായ അടയണപമന്നച്ച് ആവശതപപ്പെടുന്നുണച്ച്.  അതച്ച് തുറക്കുകേയയ
അടയ്ക്കുകേയയ  പചയപവന്നതച്ച്  ഒരു  വസ്തുതയമാണച്ച്.   ഈ  വര്ഷയ  തുലമാവര്ഷതനില
ഉണമായ കുറവമൂലയ ചനിമ്മനിനനി ഡമാമനില നനിന്നുള്ള ജലവനിതരണയ  വളപര കനരകത
18-11-2016-ല ആരയഭനികക്കണനിവന്നു. ഡമാമനില പവള്ളയ കുറവമാണച്ച്. ഡമായ കനരപത
തുറന്നുവനിടുകേയയ  പചയ.  ഇതച്ച്  തുടര്ചയമായനി  27-ാം  തസ്പീയതനിവപര തുടര്ന്നു.  അതുപകേമാണച്ച്
എലമാവര്ഷവയ  ഡനിസയബര്  മമാസങ്ങളനില  പൂര്തനിയമാക്കമാറുള്ള  കുറുമമാരനി  പുഴയപട
തടയണകേള്  (വമാസപുരയ,  കേകണറ്റുപമാടയ,  കേമാനകതമാടച്ച്,  കകേമാന്തനിപുലയ തുടങ്ങനിയവ)
ഡമായ  തുറന്നുവനിടതനിനമാല  സമയതച്ച്  പണനിയമാന്  കേഴനിഞ്ഞനില,  അലപ്പെയ  പവകേനിയനിട്ടുണച്ച്.
പകതമാളയ പ്രധമാന കകേമാള് ചമാലുകേളനിപല ചണനി, കുളവമാഴ തുടങ്ങനിയവ ഡനിസയബറനില തപന്ന
നസ്പീക്കയ  പചയ.  26  പ്രവൃതനികേള്  വനിളനിചതനില  ആദതയ  9  പ്രവൃതനികേളമാണച്ച്  പമാടകശഖര
സമനിതനികേള് ഏപറടുതതച്ച്.  എന്നമാല പനിന്നസ്പീടച്ച് കേരമാറുകേമാപരപക്കമാണച്ച് നനിര്ബനനിചച്ച്
ചനില  പണനികേപളമാപക്ക  പചയ്പതങ്കനിലുയ  കൃഷനിനമാശയ  ഉണമായനി.  തൃശ്ശൂര്  കകേമാള്  നനിലതനില
മമാത്രമല  പലയനിടത്തുയ  ഇകപ്പെമാള്  ഉപ്പുപവള്ളതനിപന്റെ  പ്രശ്നമുണച്ച്.  നദനികേളനിപല
ജലനനിരപ്പെച്ച് തമാഴ്ന്നുനനിലക്കുന്നതുപകേമാണച്ച് ഉപ്പുപവള്ളയ കേയറുന്നുണച്ച്.

പ്രതനിപക കനതമാവച്ച്  (ശസ്പീ  .    രകമശച്ച്  പചന്നനിതല):   സര്,  ബനിടസ്പീഷുകേമാരുപട
കേമാലതച്ച് പണനിത ബണകേള് സമയതനിനച്ച്  പണനിയമാതതുപകേമാണമാണച്ച് ഉപ്പുപവള്ളയ
കേയറുന്നതച്ച്.  ഉപ്പുപവള്ളയ  കേയറനി  എപന്റെ  മണലതനിപല  മുഴുവന്  പനല്ലുയ  നശനിച്ചു
കപമായനി.  ഞമാനതച്ച്  സയബനനിചച്ച്  ഒരു  കേത്തുയ  നലകേനിയനിട്ടുണച്ച്.  സമയതച്ച്  പണനികയണ
ബണകേള് പണനിയമാതതച്ച്  പടണര് നടപടനിയപട പ്രശ്നമമാണച്ച്. അങ്ങച്ച് അതച്ച് പരനികശമാധനിക്കണയ.
ഇവര് അതച്ച് പചയന്നനില. ചസ്പീഫച്ച് എഞ്ചനിനസ്പീയകറമാടച്ച് കചമാദനിക്കുകമമാള് അകദഹയ കവപറ
നതമായങ്ങള് പറയകേയമാണച്ച്.  സമയതച്ച് അതച്ച് പചയനിപലങ്കനില  ഉപ്പുപവള്ളയ കേയറനി
കൃഷനി മുഴുവനുയ നശനിക്കുയ.
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ശസ്പീ  .   മമാതത ടനി  .   കതമാമസച്ച്: സര്, ഇതവണ നമ്മുപട കേമാലമാവസയനില ഉണമായ
വതതനിയമാനവയ  മഴലഭതത  കുറവയ  കേമാരണയ  കനരപത  ഉപ്പുപവള്ളയ  കേയറനി.   സമാധമാരണ
ഉപ്പുപവള്ളയ  കേയറുന്ന  സമയതച്ച്  ഇടുന്ന ബണകേളുയ  തമാലക്കമാലനികേ  തടയണകേളുയ
ഇടുന്നതനിനു മുമ്പുതപന്ന ഉപ്പുപവള്ളയ കേയറനി കൃഷനി നശനിച്ചുപവന്നച്ച് മമാത്രമല കുടനിപവള്ള
പദതനികേപളകപ്പെമാലുയ  അതച്ച്  ബമാധനിചനിട്ടുണച്ച്.  കകേമാള് നനിലങ്ങപള സയബനനിചച്ച്  ഈ
പ്രവൃതനികേപളമാപക്ക  പചയ.  പവള്ളയ  വളപര  കുറവമായതനിനമാല  പഫബ്രുവരനി  മമാസതനിനു
കശഷയ  കകേമാള്  ചമാലുകേളനിപല  ജലവനിതമാനയ  അനുസരനിച്ചുമമാത്രകമ  ചണനി,  കുളവമാഴ
എന്നനിവ നസ്പീക്കമാന് കേഴനിയ എന്ന പ്രശ്നമുണമായനി.  കൃഷനിയനില നമാശനഷ്ടയ  ഉണമായനിപയന്നതച്ച്
വനിലയനിരുതനിയനിട്ടുണച്ച്.  ബഹുമമാനപപ്പെട  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  ഇക്കമാരതതനില  നനിരന്തരമമായനി
ബനപപ്പെടച്ച്  ആശയ  വനിനനിമയയ  നടതനിയനിരുന്നു.  അവനിപട  കൃഷനി  നശനിച
കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  മതനിയമായ  നഷ്ടപരനിഹമാരയ  പകേമാടുക്കമാനുള്ള  നടപടനികേള്  ആരയഭനിച്ചു
കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്.  നഷ്ടപരനിഹമാരമല  അവര്ക്കച്ച്  കവണതച്ച്,  കൃഷനി  നടത്തുകേയമാണച്ച്
കവണപതന്നച്ച് അറനിയമായ. പകക കൃഷനി നശനിച്ചുകപമായവര്ക്കച്ച് ഒരു പഹക്ടറനിനച്ച് 13,500
രൂപ വചച്ച് നഷ്ടപരനിഹമാരയ പകേമാടുക്കമാനുള്ള നടപടനികേള് സതസ്പീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  വരള്ചയപട ഈ
കേമാലഘടതനില  പകേമാടുകക്കണ  ഒന്നമാമപത  പരനിഗണന  കുടനിപവള്ളതനിനമായനിരനിക്കണയ.
അക്കമാരതതനില  ഒരു  സയശയയ  അപ്പുറത്തുയ  ഇപ്പുറത്തുയ  ഉണമാകുകേയനിപലന്നമാണച്ച്
എപന്റെ വനിശതമാസയ.

തൃശ്ശൂര് കകേമാള് നനിലങ്ങപള സയബനനിചച്ച് ഉകദതമാഗസ തലതനില ഒരു ചര്ച
കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്.  അടുത  വര്ഷയ  മുതല  കൃഷനി  വകുപ്പുയ  ജലവനിഭവ  വകുപ്പുയ  മനനി
പലവലനില ഒരുമനിചനിരുന്നച്ച് ഉകദതമാഗസരുപട സമാന്നനിധതതനില കനരപതതപന്ന ഒരു
കക്രമാപ്പെച്ച്  കേലണര്  അപലങ്കനില  ഒരു  പടയ  പഷഡസ്യൂള്  രൂപസ്പീകേരനിചച്ച്  ഇതവണ
ഉണമായതുകപമാപലയള്ള  കൃഷനിനമാശയ  വരുയ  വര്ഷങ്ങളനില  ഉണമാകേമാതനിരനിക്കമാന്
എപന്തമാപക്ക മുന്കേരുതലുകേള് എടുക്കമാന് സമാധനിക്കുകമമാ അപതമാപക്ക പചയന്നതമാണച്ച്.

ശസ്പീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രമാധമാകൃഷ്ണന്: സര്, മസ്പീനചനില ആറനിലനനിന്നുമമാണച്ച്  കകേമാടയയ
പടണതനികലയച്ച്  കുടനിപവള്ളയ  വരുന്നതച്ച്.  ഇകപ്പെമാള്  പടണങ്ങളനിപല  വസ്പീടുകേളനില
പകേമാടുക്കുന്നതച്ച് ഓരച്ച് പവള്ളമമാണച്ച്. 108  ഓരച്ച് മുടച്ച് ഇപടങ്കനില മമാത്രകമ അവനിപട ഓരച്ച്
കേയറമാതനിരനിക്കുകേയള.  ദയവമായനി അങ്ങച്ച്  ഇതച്ച് വതക്തനിപരമമായനി അകനതഷനിക്കണയ.
എന്തുപകേമാണച്ച്  ഇതച്ച്  നടന്നനിലമാപയന്നച്ച്  കനമാക്കണയ.  കമലനില  ഉണമാകേമാതനിരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി സതസ്പീകേരനിക്കണയ.

ശസ്പീ  .   പകേ  .   സകരഷച്ച് കുറുപ്പെച്ച്: സര്, പല സലങ്ങളനിലുയ ഓരച്ച് മുടച്ച് ഇടുന്നതനിനുള്ള
പദതനി നടപ്പെമായനില. അതമാണച്ച് ഓരച്ച് പവളളയ കേയറനിവരുന്നതനിനച്ച് കേമാരണമമായതച്ച്.

ശസ്പീ  .    കമമാന്സച്ച്  കജമാസഫച്ച്:  സര്,  ഇതച്ച്  ഗദൗരവമമായ ഒരു പ്രശ്നമമാണച്ച്.  അങ്ങച്ച്
ഇതച്ച് പരനികശമാധനിക്കണയ.
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റവനസ്യൂവയ  ഭവനനനിര്മ്മമാണവയ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്):  സര്,
കുടനിപവള്ളവമമായനി ബനപപ്പെടച്ച് നടന്ന ചര്ചയനില വരള്ച സയബനനിചച്ച്  പ്രസമാവന
നടതനിയകശഷവയ  കുടനിപവള്ള  വനിതരണതനിനച്ച്  ആവശതമമായ  സയവനിധമാനങ്ങള്
ഒരുക്കനിയനിപലന്നച്ച്  ബഹുമമാനതരമായ  അയഗങ്ങള്  ഇവനിപട  പരമാമര്ശനിക്കുകേയണമായനി.
ആദതഘടതനില കേനികയമാസ്കുകേള് സമാപനിക്കമാന് തസ്പീരുമമാനനിചച്ച് അതനിനുകവണ നടപടനി
ക്രമങ്ങളുമമായനി മുകന്നമാട്ടുകപമാകുകമമാഴമാണച്ച്  കേനികയമാസ്കുകേളുപട ലഭതത വളപര പപപടന്നച്ച്
നടക്കുന്നനില  എന്നച്ച്  കബമാദതപപ്പെടതച്ച്.  തുടര്ന്നച്ച്  അതനിനമാവശതമമായ  ഉതരവകേള്
നലകേനിക്കഴനിഞപവന്നുയ  സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയണമായനി.  ഓകരമാ  ജനിലകേളനിലുയ  കുടനിപവള്ളകമാമയ
രൂകമമായനി അനുഭവപപ്പെടുന്ന  പ്രകദശങ്ങളനില പവള്ളയ ലഭതമമാക്കുന്നതനിനമാവശതമമായ
നടപടനികേള്  സതസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്   ജനിലമാ കേളക്ടര്മമാര്ക്കച്ച് ആവശതമമായ നനിര്കദശയ
നലകുകേയയ  അതനുസരനിചച്ച്  അവനിപട  ജലവനിതരണയ  നടതനിയതുള്പപ്പെപടയള്ള കേമാരതങ്ങള്
ഇവനിപട  കരഖപപ്പെടുത്തുകേയണമായനി.  പകേമാടുത  പണയ  140  മണലങ്ങളനികലയ്ക്കുയ
മതനിയമാകുകമമാപയന്നച്ച്  കനരപത  ശസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര്  രമാധമാകൃഷ്ണന്  കചമാദനിച്ചു.  140
മണലങ്ങളനിലുയ തുലതമമായനി വസ്പീതനിക്കലമാകണമാ വരള്ചയപട ഘടതനില കുടനിപവള്ള
വനിതരണതനിനച്ച് സതസ്പീകേരനികക്കണ നടപടനിക്രമയ? കുടനിപവള്ളയ ഇലമാത പ്രകദശങ്ങള്,
അതച്ച് ചനില പഞ്ചമായത്തുകേളമായനിരനിക്കുയ,  ചനില വമാര്ഡുകേളമായനിരനിക്കുയ,  ചനില പ്രകതതകേ
കമഖലയമായനിരനിക്കുയ.  കകേരളതനിപല എലമാ  നനികയമാജകേമണലങ്ങളനികലയയ  മുഴുവന്
പ്രകദശങ്ങളനിലുയ കുടനിപവള്ളയ ഇല എന്ന അര്ത്ഥതനില പറയരുതച്ച്.

ശസ്പീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രമാധമാകൃഷ്ണന്: സര്, കകേരളതനിപല പതനിനമാലച്ച് ജനിലകേപളയയ
വരള്ചബമാധനിത  പ്രകദശമമായനി പ്രഖതമാപനിചനിടനികല?

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്:  സര്,  തസ്പീര്ചയമായയ.  14  ജനിലകേളുയ  വരള്ചബമാധനിതമമായനി
പ്രഖതമാപനിച്ചുപവന്നമാല അതനിപന്റെ അര്ത്ഥയ കകേരളതനിപല മുഴുവന് പഞ്ചമായത്തുകേളനിലുയ മുഴുവന്
വമാര്ഡുകേളനിലുയ വരള്ചയമാപണന്നലകലമാ? 

ശസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രമാധമാകൃഷ്ണന്:  സര്,  വരള്ചബമാധനിത  പ്രകദശമമായനി
പ്രഖതമാപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ചനില കനമായസച്ച് ഇകല?

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്:  സര്,  28-10-2016-ല  ഡനിസമാസര്  മമാകനജച്ച് പമന്റെച്ച്
അകതമാറനിറനി  കൂടനി,  ആ  കനമായസനിപന്റെ  അടനിസമാനതനിലമാണച്ച്  31-10-2016-ല
കകേരളതനിപല പതനിനമാലച്ച് ജനിലകേളുയ വരള്ചബമാധനിത പ്രകദശമമായനി പ്രഖതമാപനിചതച്ച്.
എന്നമാല അതനിപന്റെ അര്ത്ഥയ  കകേരളതനിപല എലമാ പഞ്ചമായതനിലുയ വമാര്ഡനിലുയ
തുകേ  തുലതമമായനി  വസ്പീതനിക്കണപമന്നമാകണമാ?  എന്തമാണച്ച്  ഇതനിപന്റെ  അര്ത്ഥപമന്നച്ച്  എനനിക്കച്ച്
മനസനിലമാകുന്നനില.  ആവശതമമായ കകേന്ദ്രങ്ങളനിപലലമായ ജലയ വനിതരണയ പചയമാനുള്ള
സയവനിധമാനമുണമാക്കുകേയയ  അതനിനമാവശതമമായ  പണയ  നലകുകേയയ  പചയനിട്ടുണച്ച്.
പതനിനമാലച്ച് ജനിലകേളനിലമായനി കുടനിപവള്ളതനിനച്ച് ഇകപ്പെമാള് 29.5 കകേമാടനി രൂപ നലകേനിയനിട്ടുണച്ച്, 30
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കകേമാടനി  രൂപ  കൃഷനിനമാശയ  സയഭവനിചവര്ക്കമായനി  നലകേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഈ  സമാഹചരതതനില
വരള്ചയമമായനി ബനപപ്പെടച്ച് അതതമാവശതയ കവണ നടപടനിക്രമങ്ങള് പൂര്തനിയമാക്കനിയനിടനിപലന്ന
വനിമര്ശനങ്ങള്ക്കച്ച് ഒരു അടനിസമാനവമനില.  29.5 കകേമാടനി രൂപ. 50 ലകയ രൂപ വചച്ച്
14  ജനിലകേളനിലുയ  പകേമാടുത്തു.  അകപ്പെമാള്  7 കകേമാടനി  രൂപയയ  22.5  കകേമാടനി  രൂപയയ
കചര്തച്ച്  29.5  കകേമാടനി  രൂപയമാണച്ച്.  ഇതനില  കചമാകദതമാതരങ്ങളനില.  അയഗങ്ങള്
ഉന്നയനിചനിട്ടുള്ള വനിമര്ശനങ്ങള്ക്കച്ച് മറുപടനി നലകുകേയമാണച്ച്. കുടനിപവള്ളയ ലഭതമമാക്കമാനമാവശതമമായ
നടപടനി  സതസ്പീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ജലകസമാതസ്സുകേളുപട  പ്രശ്നമമാണച്ച്  ഇവനിപട  ചൂണനിക്കമാണനിചതച്ച്.
ജലകസമാതസ്സുകേള് പരമമാവധനി ഉപകയമാഗനിക്കുന്നതനിനുകവണ നടപടനികേള്  സതസ്പീകേരനിക്കുകേയയ
ബനപപ്പെട മനനിമമാര് മുഖതമനനിയപട കനതൃതതതനില ആകലമാചനകേള് നടത്തുകേയയ
നടപടനികേള് സതസ്പീകേരനിക്കുകേയയ പചയനിട്ടുണച്ച്. ഇക്കമാരതതനില ഒരു വസ്പീഴ്ചയയ വരനികേയനില.
പണമനിലമാതതുപകേമാണച്ച്  കുടനിപവള്ളയ  വനിതരണയ  പചയമാത  സമാഹചരതമുണമാകേനിപലന്നുയ
അതുസയബനനിചച്ച്  ഒരു വസ്പീഴ്ചയയ ഉണമാകേനിപലന്നുയ ഈ  സഭയനില ഉറപ്പുനലകേമാന്
ആഗഹനിക്കുകേയമാണച്ച്.

മപറമാരു  പ്രധമാനപപ്പെട  വനിഷയയ  യ.ഡനി.എഫച്ച്.-ഉയ  കകേമാണ്ഗസ്സുയ  ഈ  കേമാരതങ്ങളനില
സതസ്പീകേരനിക്കുന്ന നനിലപമാടനിപനക്കുറനിചച്ച്  ഇന്നപല ഇവനിപട സയസമാരനിക്കുന്ന കൂടതനില
ബഹുമമാനപപ്പെട ..........

പ്രതനിപക കനതമാവച്ച്  (ശസ്പീ  .    രകമശച്ച് പചന്നനിതല):  സര്,  അങ്ങച്ച് ഇവനിപട റൂള്
300  അനുസരനിചച്ച്  ഒരു  കസറച്ച്പമന്റെച്ച്  കമശപ്പുറത്തുവച്ചു.  ബഹുമമാനപപ്പെട  അയഗങ്ങള്
പറയന്നതനിപല  കേമാരതയ  അങ്ങച്ച്  മനസനിലമാക്കണയ.  ഇതച്ച്  രമാഷസ്പീയമല.  പല  ജനിലകേളനിലുയ
എയ.എല.എ.-മമാരുപട  മസ്പീറസ്പീയഗച്ച്  വനിളനിച്ചു.  അവരവരുപട  മണലങ്ങളനിപല  കുടനിപവള്ളകമാമയ
രൂകമമായനി അനുഭവപപ്പെടുന്ന പ്രകദശങ്ങള് ഏപതമാപക്കയമാപണന്നച്ച്  കേളക്ടര്മമാര്ക്കച്ച്
എഴുതനിപക്കമാടുത്തു.  പല  സലങ്ങളനിലുയ  കേളക്ടര്മമാര്  കുടനിപവള്ളയ  വനിതരണയ
പചയന്നനില എന്ന വനിഷയയ അങ്ങച്ച് ശദനിക്കണയ. ആളുകേള്ക്കച്ച് കുടനിപവള്ളയ കേനിടമാത
പ്രശ്നമമാണച്ച്.   ബഹുമമാനപപ്പെട റവനസ്യൂ വകുപ്പുമനനി കേളക്ടര്മമാര് എത്ര സലങ്ങളനില
പവള്ളപമതനിക്കുന്നുപണന്നച്ച് അകനതഷനിക്കണയ.  എയ.എല.എ.-മമാര് എഴുതനിപക്കമാടുത എലമാ
സലങ്ങളനിലുയ  പവള്ളയ  എതനിക്കണപമന്നല  പറഞ്ഞതച്ച്.  ആവശതമാനുസരണയ
കുടനിപവള്ളപമതനിക്കുന്ന ജനിലമാ കേളക്ടര്മമാരുപട  നടപടനി  അങ്ങച്ച് തതരനിതപപ്പെടുതണ
പമന്നമാണച്ച് ഞമാന് പറയന്നതച്ച്.

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്:  സര്,  ബഹുമമാനപപ്പെട  പ്രതനിപകകനതമാവച്ച്  ചൂണനിക്കമാണനിച
വനിഷയയ  അര്ഹനിക്കുന്ന  ഗദൗരവകതമാടുകൂടനി  പരനിഗണനിക്കുന്നതമാണച്ച്.  ഇന്നച്ച്  മമാര്ചച്ച്
1-ാംതസ്പീയതനിയമാണച്ച്.  പഫബ്രുവരനി  മമാസതനിപല  ആദതപത  ആഴ്ചകേളനില  തപന്ന
കുടനിപവള്ള പ്രശ്നയ ഏറവയ രൂകമമായനി അനുഭവപപ്പെടുന്ന ആലപ്പുഴയനിപല പകേനകേരനി
പഞ്ചമായത്തുള്പപ്പെപടയള്ള പ്രകദശങ്ങളനില കുടനിപവള്ളയ ആവശതപപ്പെടകപ്പെമാള് അന്നച്ച്
വനിതരണയ  പചയമാന്  തുടങ്ങനിയതമാണച്ച്.  അതനിനുകശഷവയ  കുടനിപവള്ളകമാമയ  രൂകമമായനി
അനുഭവപപ്പെടുന്ന വനിവനിധ ജനിലകേളനിപല ചനില പഞ്ചമായത്തുകേള് ആവശതപപ്പെടതനിപന്റെ
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അടനിസമാനതനില ജലവനിതരണയ തുടങ്ങനിയനിട്ടുണച്ച്.  കകേരളതനിപല  എയ.എല.എ.-മമാര്
ആവശതപപ്പെട എലമാ  സലങ്ങളനിലുയ  കുടനിപവള്ളയ വനിതരണയ പചയപവന്നച്ച് ഞമാന്
അവകേമാശപപ്പെടുന്നനില.  പകക,  കുടനിപവള്ളകമാമയ  രൂകമമായനി  അനുഭവപപ്പെടുന്ന
പ്രകദശങ്ങളനില  കുടനിപവള്ളയ  വനിതരണയ  പചയമാന്  സയവനിധമാനമുണമാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.
കപമാരമായ്മകേളുപണങ്കനില പരനികശമാധനിചച്ച് തുടര്നടപടനികേള് സതസ്പീകേരനിക്കുന്നതമാണച്ച്.

മനി  .    സസ്പീക്കര്: ജലയ ലഭതമലമാതവര് എഴുതനിപക്കമാടുതമാല പരനിഹരനിക്കമാപമന്നച്ച്
മനനി പറഞ്ഞതകല?

ശസ്പീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബലറമായ:  സര്,  ശനനിയമാഴ്ച  ഡനി.ഡനി.സനി.  മസ്പീറനിയഗനില  നടന്ന
കേമാരതങ്ങള്  ബഹുമമാനപപ്പെട  മനനിയപട  ശദയനില  പകേമാണവരനികേയമാണച്ച്.  29.5
കകേമാടനി  രൂപപയന്നച്ച്  പറയകമമാള്  ഒറകനമാടതനില  വലനിയ  തുകേയമായനി  കതമാന്നുയ,
എന്നമാല  ഒരു  ജനിലയച്ച്  രണ  കകേമാടനി  രൂപ  മമാത്രമമാണച്ച്  കേനിട്ടുന്നതച്ച്.  പഞ്ചമായത
ടനിസമാനതനില ശരമാശരനി രണച്ച് ലകയ രൂപ മമാത്രകമ ലഭനിക്കുന്നുള.  ഇതച്ച് ഒന്നനിനുയ
മതനിയമാവന്നനില.  അതമാണച്ച് ഇവനിപട ഉയര്ന്ന പപമാതുവനികേമാരയ.  പുതനിയ കുടനിപവള്ള
പദതനികേള്ക്കമായനി  പമാലക്കമാടച്ച്  ജനിലയനില  50  ലകയ  രൂപ  മമാത്രമമാണച്ച്
അനുവദനിചപതന്നമാണച്ച്  ജനിലമാ  കേളക്ടര്  ഡനി.ഡനി.സനി.  മസ്പീറനിയഗനില  പറഞ്ഞതച്ച്.  ചനില
പഞ്ചമായത്തുകേള്  ഓണ്  ഫണച്ച്  ഉപകയമാഗനിചച്ച്  അവരുപട  സലതച്ച്  കുടനിപവള്ള
വനിതരണതനിനച്ച്  തയമാറമായകപ്പെമാള്  അതനിനച്ച്  ജനിലമാ  കേളക്ടറുപട  അനുമതനി  കവണയ.
എന്നമാല  അനുമതനി  നലകേമാന്  നനിങ്ങള്  തയമാറമാകുന്നനില.  പമാലക്കമാടുള്ള  മറച്ച്
യ.ഡനി.എഫച്ച്. എയ.എല.എ.-മമാര് ആ മസ്പീറനിയഗനില പപങ്കടുതതമാണച്ച്.  പഞ്ചമായത്തുകേള് ഓണ്
ഫണച്ച്  ഉപകയമാഗനിചച്ച്  പവള്ളയ  പകേമാടുക്കമാന്  ഉകദശനിക്കുകമമാള്കപമാലുയ  നനിങ്ങള്
അതനിനച്ച് അനുമതനി പകേമാടുക്കുന്നനില. ഈ പ്രശ്നയ ഗദൗരവമമാണച്ച്.  അതമാണച്ച് അങ്ങയപട
ശദയനിലപകേമാണവരമാന് ഉകദശനിക്കുന്നതച്ച്.

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്:  സര്,  2.5 കകേമാടനി  രൂപയമാണച്ച്  പമാലക്കമാടച്ച്  ജനിലയച്ച്
അനുവദനിചതച്ച്.  കനരകത അനുവദനിച  50  ലകയ രൂപ ഉള്പപ്പെപട അതച്ച്  3  കകേമാടനി
രൂപയമായനി.  ആവശതമമായ  പവള്ളയ  ലഭതമമാക്കുന്നതനിനച്ച്  ഇനനിയയ  പണയ  നലകുന്നതനിനച്ച്
തടസപമമാന്നുമുണമാകേനില.

എലമാ  ജനിലകേളനിലുയ  ഒരുകപമാപലയല  വരള്ചകയമാ  കുടനിപവള്ള  കമാമകമമാ
ഉണമായനിട്ടുള്ളതച്ച്.  അതനിപന്റെയടനിസമാനതനില പണയ അനുവദനിചതനിനുയ വതതതമാസമുണമായനിട്ടുണച്ച്.
പുതനിയതമായനി  തുകേ  അനുവദനിചതനില  എവനിപടയമാണച്ച്  പണയ  കുറവള്ളപതന്നുയ
എവനിപടയമാണച്ച് അതതമാവശതമുള്ളപതന്നുയ കനമാക്കനി കൂടുതല തുകേ അനുവദനിക്കുന്നതനിനച്ച്
നടപടനിയണമാകുയ.  കുടനിപവള്ളയ  കേനിടമാപത  ബുദനിമുട്ടുന്ന  ഒരു അവസ  ഒരനിടത്തുമുണമാകേമാത
വനിധയ  പകേകേമാരതയ  പചയമാനുള്ള  സയവനിധമാനമുണമാക്കുപമന്നമാണച്ച്  ഇതുസയബനനിചച്ച്
പറയമാനുള്ളതച്ച്.
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ചനില  പ്രകദശങ്ങളനില  വതമാപകേമമായനി  നടത്തുന്ന പ്രചരണതനിപന്റെ  ഭമാഗമമായനി
ഇന്നപല  സയസമാരനിക്കുന്ന  കൂടതനില  ഭരണകേകനി  ബഞ്ചനിലപപ്പെട  ബഹുമമാനപപ്പെട
ഒരയഗയ കകേമാണ്ഗസച്ച് കയമാഗതനില വചച്ച്  പരസതമമായനി  റവനസ്യൂ വകുപ്പുമനനി ഉള്പപ്പെപടയള്ള
ആളുകേപള  ആകകപനിക്കുന്നുപവന്ന  രസ്പീതനിയനില  സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയണമായനി.  അതരപമമാരു
സമാഹചരതയ  ഇടുക്കനി  ജനിലയനിലമാണച്ച്  വതമാപകേമമായനി  നടക്കുന്നപതന്നുയ  പറഞ.
നനിലവനിലുള്ള  നനിയമതനിപന്റെ  അടനിസമാനതനിലമാണച്ച്  അവനിടപത  ഉകദതമാഗസര്
പ്രവര്തനിക്കുന്നതച്ച്.  റവനസ്യൂ  വകുപ്പുമനനിയപടകയമാ  ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെകയമാ  നനിര്കദശങ്ങള്
പമാലനിക്കമാപത  ഒരു  ഉകദതമാഗസനുയ  ആ  പ്രവര്തനങ്ങളുമമായനി  മുകന്നമാട്ടുകപമാകേമാന്
കേഴനിയനില.  നനിലവനിലുള്ള  നനിയമതനിപന്റെ  അടനിസമാനതനില  പ്രവര്തനിക്കുകമമാള്
ആര്പക്കങ്കനിലുയ തടസമമാകുന്നുപണങ്കനില അതച്ച് കകേമാണ്ഗസച്ച് ആയമാലുയ യ.ഡനി.എഫച്ച്.
ആയനിരുന്നമാലുയ  ആരമായമാലുയ  യമാപതമാരു  കേമാരണവശമാലുയ  അയഗസ്പീകേരനിക്കമാന്  കേഴനിയനില.
നനിയമമനുസരനിചച്ച്  പ്രവര്തനിക്കുന്ന  ഉകദതമാഗസര്ക്കച്ച്  അനുകൂലമമായ  നനിലപമാടുണമാകുയ.
നനിയമവനിരുദമമായ  നടപടനികേളമാണച്ച്  സതസ്പീകേരനിക്കുന്നപതങ്കനില  അതനിപന  അയഗസ്പീകേരനിക്കമാന്
കേഴനിയനില.  ഇതുസയബനനിച്ചുള്ള വനിഷയങ്ങളനില മറച്ച്  കൂടുതല കേമാരതങ്ങപളമാന്നുമനില.
(ബഹളയ).......

3.00 PM]

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  അകദഹയ  ആരുകടയയ  കപരച്ച്  പരമാമര്ശനിചനിടനില.  അകദഹയ
പപമാതുവമായനി ഉകദതമാഗസരുപട കേമാരതമമാണച്ച് പറഞ്ഞതച്ച്. .… പ്ലൈസ്പീസച്ച്...........

ശസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന്:  സര്,  കപമായനിന്റെച്ച്  ഓഫച്ച്  ഓര്ഡര്.  ഈ  നയപ്രഖതമാപന
ചര്ചയനില  റവനസ്യൂ  വകുപ്പുമനനിയമമായനി  ബനപപ്പെടച്ച്  ഇടുക്കനിയനില  കകേമാണ്ഗകസമാ
യ.ഡനി.എകഫമാ ഒന്നുയ സയസമാരനിചനിടനില. ഇവനിപട സയസമാരനിചതച്ച്, അവനിടപത അയഗയ
ശസ്പീ  എസച്ച്.  രമാകജന്ദ്രനമാണച്ച്.  അകദഹമമാണച്ച്   അവനിടപത  റവനസ്യൂ  ഉകദതമാഗസകരയയ
പകരമാകമമായനി  റവനസ്യൂ  വകുപ്പുമനനികയയയ  രൂകമമായനി  വനിമര്ശനിചതച്ച്.  അതച്ച്  ഞങ്ങളല
നടതനിയതച്ച്.  അതച്ച്  കകേമാണ്ഗസമായമാലുയ  യഡനി.എഫച്ച്.  ആയമാലുയ  കേമാരതമനില
എന്നുപറയന്നപതന്തനിനമാണച്ച്?  അകങ്ങയച്ച്  കനരനിടച്ച്  പറഞ്ഞമാല  കപമാപര.  ഇതച്ച്
ഞങ്ങളുപട തലയനില പകേടനിവയണ.  ഞങ്ങള് അങ്ങപയ വനിമര്ശനിചനിടനില.  ഞങ്ങള്
പറയമാത കേമാരതയ ഞങ്ങളുപട തലയനില പകേടനിവയ്ക്കുന്നപതന്തനിനമാണച്ച്......(ബഹളയ).......

മനി  .   സസ്പീക്കര്:   നനിങ്ങള് പറഞപവന്നച്ച് അകദഹയ പറകഞ്ഞമാ?

ശസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .     സതസ്പീശന്:  സര്,  അകദഹയ പറഞ.  അതച്ച്  ശരനിയമാകണമാ?
ഞങ്ങള് അങ്ങപയപ്പെറനി ഒന്നുയ പറഞ്ഞനിടനില. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  സഭയനില പ്രസയഗനിക്കുകമമാള് രമാഷസ്പീയ പമാര്ടനിക്കമാരുപട  കപരച്ച്
എലമാവരുയ  പറയമാറനികല? അതച്ച് പുതനിയ കേമാരതമമാകണമാ?
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ശസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന്:  സര്,  കകേമാണ്ഗസച്ച് അയഗങ്ങകളമാ യ.ഡനി.എഫച്ച്.
അയഗങ്ങകളമാ ഇടുക്കനി ജനിലയനിപല ഉകദതമാഗസപരക്കുറനികചമാ ബഹുമമാനപപ്പെട റവനസ്യൂ
വകുപ്പുമനനിപയക്കുറനികചമാ വനിമര്ശനയ ഉന്നയനിചനിടനില.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  നനിങ്ങള്  പറയമാത  കേമാരതയ  പറഞപവന്നച്ച്  അകദഹയ
പറഞ്ഞനിട്ടുപണങ്കനില അതച്ച് കരഖയനിലുണമാവനില.

മുഖതമനനി (ശസ്പീ  .    പനിണറമായനി വനിജയന്):  സര്,  ഗവര്ണറുപട നയപ്രഖതമാപനതനിനുള്ള
നന്ദനിപ്രകമയചര്ച  സമാധമാരണഗതനിയനില  നയപ്രഖതമാപനതനിലുള്ള  പ്രധമാന
പ്രശ്നങ്ങപളയമാണച്ച് പരമാമര്ശനിക്കുന്നതച്ച്.  ചര്ച കേഴനിഞ്ഞകപ്പെമാള് ആ വനിധതനിലമാകയമാ
എന്ന  സയശയമമാണുള്ളതച്ച്.  നനികതതന  പ്രസമാവനയനിലൂപട  ഉന്നയനിക്കുന്ന  പ്രശ്നങ്ങള്
തപന്ന ഇകപ്പെമാഴുയ ഉന്നയനിചച്ച്  ഈ നയപ്രഖതമാപന ചര്ചയപട ഗദൗരവതനില നനിന്നച്ച്
മമാറനികപ്പെമാകയമാ എന്നച്ച് ശങ്കനികക്കണതമായനിട്ടുണച്ച്. പ്രതനിപക കനതമാവച്ച് ഉള്പപ്പെപട ചനില
കേമാരതങ്ങള് ഇവനിപട വതക്തമമാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  കകേന്ദ്ര ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ വക്തമാവച്ച് എന്ന
നനിലയ്ക്കുള്ള  പവളനിപപ്പെടുതലുകേളുമുണമായനിട്ടുണച്ച്.  അതനിപനക്കുറനിചച്ച്  ആദതയ  പറകയണതനില,
അവസമാനയ പറയമാപമന്നമാണച്ച് വനിചമാരനിക്കുന്നതച്ച്.

നമ്മുപട സയസമാനയ മറച്ച് സയസമാനങ്ങപളക്കമാള് ചനില കേമാരതങ്ങളനില മുന്നനില
നനിലക്കുന്നുപവന്നച്ച്  സമാധമാരണ നമ്മള്  അവകേമാശപപ്പെടമാറുണച്ച്.  അതച്ച് വസ്തുതയമാണച്ച്.
സമാകരത,  ജസ്പീവനിതനനിലവമാരയ,  ആകരമാഗതയ,  ക്രമസമമാധമാനയ ഇതനിപലമാപക്ക നമ്മള്
മുന്നനിടച്ച്  നനിലക്കുകേയമാണച്ച്.  എന്നമാല  ചനില  കേമാരതങ്ങളനില  കുകറക്കൂടനി  ജമാഗത
പമാലനിചനിപലങ്കനില  അതച്ച്  നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനച്ച്  കുറചച്ച്  പ്രയമാസയ  വരുപമന്നച്ച്  നമായ
തനിരനിചറനിയണയ. വനിദതമാഭതമാസയ, ആകരമാഗതയ, ഭകതസരക, അടനിസമാന വനികേസനയ,
കൃഷനിയനില  നനിന്നുള്ള  ആദമായയ  ഇപതമാപക്ക  കൂടുതല   പമചപപ്പെകടണതമായനിട്ടുണച്ച്.
എലമാവരുയ  കൂടനി  ഒത്തുപനിടനിചമാല  ചനിലകപ്പെമാള്  കലമാകേനനിലവമാരതനികലയ്ക്കുതപന്ന  നമ്മുപട
നമാടനിനച്ച്  ഉയരമാന് കേഴനിയയ.  അതനിനച്ച്  ഓകരമാ  വര്ഷവയ  വനിവനിധ  വനിദതമാലയങ്ങളനില
നനിന്നുയ വനിദതമാഭതമാസ സമാപനങ്ങളനില നനിന്നുയ ഊര്ജസതലരമായനി പുറത്തുവരുന്ന
യവതലമുറയച്ച് മനികേച അവസരങ്ങള്  നലകേമാനുള്ള സദൗകേരതയ ഇവനിപടയണമാകേണയ.

ഇകപ്പെമാള് നമായ വരള്ച കനരനിടുന്നതനിപനക്കുറനിചച്ച്  ഗദൗരവമമായനി  ചര്ച പചയ.
വരള്ച  എന്നതച്ച് കേമാര്ഷനികേ  രയഗപത  വലനിയ  കതമാതനില  പ്രതനികൂലമമായനി  ബമാധനിക്കുന്ന
ഒന്നമാപണന്നച്ച് നമുക്കറനിയമായ.  കേമാര്ഷനികേ വനിളയനില നനിന്നച്ച് നതമായമമായ ആദമായയ കൃഷനി
പചയന്നവര്ക്കച്ച് ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  അവസരയ കവണയ.  അതുകപമാപലതപന്ന  ഈ
വനിളകേള് മമാര്ക്കറനികലയച്ച് എതനിക്കമാനുള്ള സയവനിധമാനങ്ങളുയ ഒരുക്കമാന് കേഴനികയണതമായനിട്ടുണച്ച്.
അകതമാപടമാപ്പെയ  തപന്ന  കേമാര്ഷനികകേമാലപ്പെന്നങ്ങളുപട  മൂലതവര്ദനവനിനച്ച്  വലനിയ
കതമാതനില  നമുക്കച്ച്  ഇടപപടമാന്  കേഴനിയയ.  സര്ക്കമാരുയ  ചനില  കേമാരതങ്ങള്  പചയമാന്
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ഉകദശനിക്കുന്നുപവന്നച്ച്  കനരകത  തപന്ന  വതക്തമമാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  കേമാര്ഷനികകേമാലപ്പെന്നങ്ങളുപട
വനിപണനതനിനച്ച്  ഈ  ഇടപപടല  സഹമായകേരമമാകുയ.  അങ്ങപന  വരുകമമാള്  നല
കതമാതനില  കൃഷനി  പചയന്നവര്ക്കച്ച്  ആദമായയ  വര്ദനിപ്പെനിക്കമാന്  കേഴനിയന്ന  തരതനില
അടനിസമാന  സദൗകേരതങ്ങളുണമാകേണയ  എന്നുള്ളതമാണച്ച്.  ഇതനിനുള്ള  എലമാ  സദൗകേരതങ്ങളുയ
പ്രകൃതനിയപട  വരദമാനമമായനി  ലഭനിചനിരുന്ന  ഒരു  നമാടമാണച്ച്  നമ്മുകടതച്ച്.  പവള്ളയ  ഒരു
പ്രശ്നവമനിലമാപത ലഭനിച്ചുപകേമാണനിരുന്നതമാണച്ച്.   പകക ഇകപ്പെമാഴപത അവസയനില
പവള്ളതനിനച്ച് വലനിയകതമാതനില ബുദനിമുടമാണച്ച് വന്നുകചരുന്നതച്ച്. ജലയ സയരകനിക്കുന്ന
കേമാരതതനില  നമുക്കച്ച്  കൂടമായനിതപന്ന ഇടപപടമാന്  കേഴനിയണയ.  സയസമാനതനിലുണമാകകേണ
നനികകപയ,  വനികേസനയ,  പതമാഴനില  സദൗകേരതയ  വര്ദനിപ്പെനിക്കല,  കേമാര്ഷനികേ  കമഖലയപട
അഭനിവൃദനി  എന്നസ്പീ  രയഗങ്ങളനിപലമാപക്ക  പ്രകതതകേ  ഊന്നല  നലകേനി  മുകന്നമാട്ടു
കപമാകേമാനമാണച്ച് സര്ക്കമാര് തമാലപ്പെരതപപ്പെടുന്നതച്ച്.  എങ്ങപനയമാണച്ച് കൂടുതല പതമാഴനില
സൃഷ്ടനിക്കമാനമാവകേ എന്നതച്ച് ഏറവയ പ്രധമാനപപ്പെട കേമാരതമമാണച്ച്. സയസമാനതച്ച് പമാരനിസനിതനികേ
സദൗഹൃദ വതവസമായങ്ങള് നല രസ്പീതനിയനില ആരയഭനിക്കമാന് കേഴനിയന്നതനിപന്റെ ഭമാഗമമായനി
പതമാഴനിലവസരങ്ങള്  വര്ദനിപ്പെനിക്കമാനുയ  കേഴനിയയ.  തുടക്കതനില  കവണത്ര  ജമാഗതകയമാപട
കേമാരതങ്ങള്  മുകന്നമാട്ടുനസ്പീക്കമാന്  കേഴനിയന്നനിപലന്ന  ഒരു  വനിമര്ശനയ  ബഹുമമാനതരമായ
ചനില അയഗങ്ങളനിലനനിന്നുയ ഉയര്ന്നുവന്നു.

ഈ സര്ക്കമാര് അധനികേമാരതനില വരുകമമാള് തകേര്ന്നു കേനിടക്കുന്ന കേശുവണനി
കമഖലയയ  പൂര്ണമമായയ  തകേര്ന്നുകപമായ  കേയര്പതമാഴനിലമാളനി  കമഖലയമമായനിരുന്നു
ഉണമായനിരുന്നതച്ച്.  ആ കമഖലകേളനിപലമാപക്ക നല രസ്പീതനിയനിലുള്ള അഭനിവൃദനിയണമാക്കമാന് ഇന്നച്ച്
കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്.  എന്നമാല  കേമാരതങ്ങളനില  ഇനനിയയ  മമാറയ  വരണയ.  പകക  സര്ക്കമാരനിപന്റെ
ഇടപപടലനിപന്റെ ഫലമമായനിതപന്നയമാണച്ച് മമാറങ്ങള് വന്നതുയ ആ പതമാഴനിലമാളനികേള്ക്കച്ച്
ആശതമാസയ ലഭനിചതുയ.  നമായ ഒരുക്കനിയ സദൗകേരതയ  പൂര്ണമമായനി  ഉപകയമാഗനിക്കമാന്
മമാത്രയ  നമാടനില  പതമാഴനിലമാളനികേളനില  എന്നതമാണച്ച്  ഹമാന്റെച്ച് ലൂമനിപന്റെ  കേമാരതതനില  സയഭവനിചതച്ച്.
അടുത  വര്ഷമമാകുകമമാകഴയ്ക്കുയ  കൂടുതല  പതമാഴനിലമാളനികേള്  ആ  കമഖലയനികലയച്ച്
കേടന്നുവരമാന് കപമാകുകേയമാണച്ച്.  ഇപതമാരു മമാറമമാണച്ച്.

എന്നമാല  ഐ.ടനി.,  ടൂറനിസയ,  കേമാര്ഷനികകേമാലപ്പെന്നങ്ങള്,  ഫനിഷറസ്പീസച്ച്  എന്നസ്പീ
കമഖലകേളനിപലമാപക്ക നല കതമാതനിലുള്ള നനികകപമമാണച്ച് സര്ക്കമാര് പ്രതസ്പീകനിക്കുന്നതച്ച്.  കനമാടച്ച്
നനികരമാധനയ സയസമാനതച്ച്  ഓകരമാ കമഖലയനിലുയ  വലനിയ പ്രയമാസയ സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണച്ച്.
ഇതനിപന്റെ ഭമാഗമമായനി നല നനിലയനില പ്രവര്തനിച്ചുവന്ന സഹകേരണ കമഖല  വലനിയ
തകേര്ച കനരനികടണതമായനിരുന്നു. എന്നമാല നമ്മള് ഒന്നനിചച്ച് നനിലക്കുകേയയ സര്ക്കമാര്
അതനിനനുസൃതമമായ  നനിലപമാടച്ച്  സതസ്പീകേരനിക്കുകേയയ  പചയതനിപന്റെ  ഫലമമായനി  ആ
തകേര്ചപയ  തടഞനനിര്തമാന്  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്.  അപലങ്കനില  ആ  കമഖല  തകേര്ന്നടനിഞ
കപമാകുമമായനിരുന്നു.  പൂര്ണ തകേര്ചയനിലനനിന്നച്ച് സഹകേരണ കമഖലപയ രകനിക്കമാന്
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നമുക്കച്ച്  കേഴനിയയ.  ഈ  ഒരുഘടയ  കേഴനിഞ്ഞച്ച്  അടുത  ഘടയ  ആകുകമമാകഴയ്ക്കുയ
സഹകേരണ  കമഖല  കൂടുതല  ഊര്ജസതലമമായനി  മുകന്നറമാനമാണച്ച്  കപമാകുന്നതച്ച്.
ഇകപ്പെമാള്തപന്ന  ആ  നനിലയനില  നനിന്നച്ച്  മമാറനിക്കഴനിഞ.  വളപര  നല  രസ്പീതനിയനില
സഹകേരണ  കമഖല  അഭനിവൃദനിപപ്പെട്ടു  കപമാകുയ.  സഹകേരണ  കമഖലയനില  പുതനിയ
പതമാഴനിലവസരങ്ങള് നമുക്കച്ച് സൃഷ്ടനിക്കമാനമാവയ.

സയസമാനതച്ച് കേ മൃഷനി ഭൂമനി  വളപര കുറവമായതനിനമാല  കുറഞ്ഞ ഉപകയമാഗയ
മമാത്രകമ സമാദതമമാകുകേയള.  പവള്ളവയ വളവയ കുറഞ്ഞ കതമാതനില മമാത്രകമ ഇനനി
ഉപകയമാഗനിക്കമാന് പമാടുള എന്ന നനില സതസ്പീകേരനികക്കണനിവരുയ.  അങ്ങപന വന്നമാല
പഴയ രസ്പീതനിയനിലുള്ള കേമാര്ഷനികേ സമ്പ്രദമായതനിലനനിന്നച്ച്  ചനിലകപ്പെമാള് മമാകറണതമായനി
വരുയ.  കലമാകേതച്ച് ലഭതമമായ മനികേച സമാകങ്കതനികേ വനിദതകേള്  ഉപകയമാഗനിചമാല നല
ആദമായയ കൃഷനിയനിലനനിന്നച്ച് ലഭതമമാകുയ.  കൃഷനിപയ ആശയനിചമാല നപലമാരു ജസ്പീവനിതയ
ഉണമാകുപമന്ന  കതമാന്നല  വന്നമാല  പചറുപ്പെക്കമാര്  സതമാഭമാവനികേമമായയ  കേമാര്ഷനികേ  രയഗകതയച്ച്
കേടന്നുവരുയ.  അതച്ച്  അവരനില  ആത്മവനിശതമാസയ  വര്ദനിക്കമാന്  ഇടയമാക്കുയ.  അതനിനമായനി
കൃഷനിയപട ചനില രസ്പീതനികേള് ആധുനനികേ സമാകങ്കതനികേ വനിദത ഉപകയമാഗനിചച്ച് മമാകറണതമായനി വരുയ.

ഇകപ്പെമാള് പല വനിദഗ്ദ്ധരുമമായയ സയസമാരനിചകപ്പെമാള് നല രസ്പീതനിയനിലുള്ള സമാധതത
ഈ കമഖലയനിലുപണന്നുതപന്നയമാണച്ച്  വതക്തമമാകുന്നതച്ച്.  അഭതസവനിദതരമായ  പചറുപ്പെ
ക്കമാപരയടക്കയ കേമാര്ഷനികേ  കമഖലയനികലയച്ച്  നമുക്കച്ച് ആകേര്ഷനിക്കമാന്  കേഴനിയയ.
ജനനിതകേ വനിതച്ച് പകേമാണവരമാനല, മറച്ച് തരതനിലുള്ള അഭനിവൃദനിയമാണുകദശനിക്കുന്നതച്ച്.
പവള്ളയ, വളയ, സലയ തുടങ്ങനിയവപയമാപക്ക കുറച്ചുപകയമാഗനിചച്ച് നമ്മുപട പരനിസനിതനി
ക്കനുസരനിചച്ച് കൃഷനി പചയച്ച് എങ്ങപന കൂടുതല വനിളവണമാക്കമാപമന്നമാണച്ച് ഉകദശനിക്കുന്നതച്ച്. 

സസ്പീ സരകയച്ച് സര്ക്കമാര് ഏറവയ കൂടുതല പ്രമാധമാനതമമാണച്ച്  നലകുന്നപതന്നച്ച്
നയപ്രഖതമാപനതനില വതക്തമമാക്കനിയതമാണച്ച്. അതുസയബനനിചച്ച് കൂടുതല പരമാമര്ശങ്ങപളമാന്നുയ
ഉണമായനില.  നയപ്രഖതമാപനതനില  പറഞ്ഞതുകപമാപല  15  ശതമമാനയ  സസ്പീകേള്
കപമാലസ്പീസനിലുണമാകുകേ എന്നതല ആതതന്തനികേമമായ ലകതയ.  അതച്ച്  50  ശതമമാനപമ
ങ്കനിലുമമാക്കണയ   എന്നുതപന്നയമാണച്ച്  സര്ക്കമാര്  ആഗഹനിക്കുന്നതച്ച്.  ആദതഘടപമന്ന
നനിലയച്ച്  15  ശതമമാനതനികലയച്ച്  എതനിക്കമാനമാണച്ച്   ശമനിക്കുന്നതച്ച്.  പഞ്ചമായതനില
ഒരു  വനനിതമാ  കപമാലസ്പീസച്ച്  ഓഫസ്പീസര്  എലമാ  ആഴ്ചയനിലുയ  സന്ദര്ശനിക്കുന്ന  പദതനിപയന്നതച്ച്
നമ്മുപട  സയസമാനപത  സയബനനിചനിടകതമാളയ  പ്രധമാനപപ്പെട  കേമാരതമകല?  തങ്ങളുപട
ഗമാമതനികന്റെതമായ  സതകേമാരതതയനില  സസ്പീകേള്ക്കച്ച്  അവരുകടതമായ  എപന്തങ്കനിലുയ
പ്രശ്നങ്ങളുപണങ്കനില ആ വനനിതമാ ഓഫസ്പീസകറമാടച്ച്  പറയമാന്  കേഴനിയമകലമാ?  അതരതനിലുള്ള
ഒരു  മമാറയ  സൃഷ്ടനിക്കമാനമാണുകദശനിക്കുന്നതച്ച്.  സയസമാനതച്ച്  സസ്പീകേള്പക്കതനിപര
ആക്രമണയ നടത്തുന്നവരുപട രജനിസനി വയ്ക്കുന്നതച്ച് ഒരു പ്രധമാന കേമാരതയ തപന്നയമാണച്ച്.
അതച്ച് നമ്മള് പരനിഹസനിചച്ച് തകള്ളണ ഒരു കേമാരതമല. ആ രജനിസനി  സതമാഭമാവനികേമമായയ
അവപരക്കുറനിചച്ച് സമൂഹതനിപനമാരു മുന്നറനിയനിപ്പുമമായമാണച്ച് വരനികേ.  അതനിപന നപലമാരു
പദതനിയമായമാണച്ച് നമായ കേമാകണണതച്ച്.
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സയസമാനതച്ച് കകേസകനതഷണതനില ശമാസസ്പീയ രസ്പീതനികേളമാണച്ച് ശക്തനിപപ്പെട്ടുവകരണതച്ച്.
അതുപകേമാണമാണച്ച്  കഫമാറന്സനികേച്ച്,  പസബര്  പസല  മുതലമായവ  നല  നനിലവമാരതനികലയച്ച്
ഉയര്ത്തുപമന്നച്ച്  പറയമാനനിടയമായതച്ച്.  അകതസമയയ  സയസമാനപത  ഗുണകേപളയയ
ഗുണമായനിസപതയയ  അവസമാനനിപ്പെനിക്കമാന്  കേഴനിയന്ന  തരതനില  ശക്തമമായ  നടപടനികേള്
തപന്നയമാണച്ച് സര്ക്കമാര് സതസ്പീകേരനിക്കുന്നതച്ച്.

സയസമാനതച്ച് കറമാകബമാടനികേച്ച് ടമാഫനികേച്ച് സയവനിധമാനയ (കേതമാമറകേള് സമാപനിചച്ച്
കേമാരതങ്ങള്  മനസനിലമാക്കുന്ന  രസ്പീതനി)  സമാപനിക്കമാന്  കേഴനിഞ്ഞമാല  ടമാഫനികേച്ച്  ലയഘനങ്ങള്
വരുകമമാള് ആരുപടയയ മുഖയ കനമാക്കമാപത നടപടനി  സതസ്പീകേരനിക്കമാന് കേഴനിയയ.  അതുകപമാപല
സനി.സനി.ടനി.വനി. നലതുകപമാപല വതമാപനിപ്പെനിക്കമാന് തപന്നയമാണച്ച് ഉകദശനിക്കുന്നതച്ച്.

പതമാഴനിലനിലമാതവരുപട പ്രശ്നയ മമാത്രമല,  നമാടനില പതമാഴനില പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവര്
ധമാരമാളമുണച്ച്.  പതമാഴനിലുപണങ്കനിലുയ  ജസ്പീവനിക്കമാനുള്ള  വരുമമാനമനില.  ആ പതമാഴനിപലടുക്കുകമമാള്
ജസ്പീവനിതയ പ്രയമാസതനിലമായനികപ്പെമാകുന്ന, ആകരമാഗത പ്രശ്നങ്ങളുണമാക്കുന്ന തരതനിലുള്ള
പതമാഴനിലനില  ഏര്പപ്പെടുന്നവരുണച്ച്.  ആര്ജനിച  വനിദതമാഭതമാസ  കയമാഗതതയനുസരനിചച്ച്
കജമാലനി  ലഭനിക്കമാതവരുണച്ച്.  ഇപതലമായ  നമ്മുപട  സമൂഹതനിനച്ച്  മുന്നനിലുള്ള  ഒരു
പ്രശ്നയതപന്നയമാണച്ച്.  അവ  എങ്ങപന  പരനിഹരനിക്കുപമന്നുകൂടനി  ആകലമാചനിക്കമാന്
കേഴനികയണതമായനിട്ടുണച്ച്.  സര്ക്കമാര്  കേമാണുന്ന  വനികേസനയ  ഇതരതനിലുള്ള  എലമാ
പ്രശ്നങ്ങളുയകൂടനി ഉള്പക്കമാളന്നതു തപന്നയമാണച്ച്. 

സയസമാനതച്ച് വനികേസനപ്രവര് തനങ്ങളുമമായനി ബനപപ്പെട പ്രശ്നങ്ങള്  ഉണമാകുകമമാള്
ഭരണപകകമമാ പ്രതനിപകകമമാ അല അതച്ച് മുടക്കമാന് മുന്നനിടനിറങ്ങുന്നതച്ച് ; വനികേസനയ
മുടക്കമാന്കവണനി  പ്രവര്തനിക്കുന്ന  ചനില  സയഘടനകേളുണച്ച്.  അതച്ച്  മമാത്രമമാണച്ച്  അവരുപട
ലകതയ.  അവര് യഥമാര്ത്ഥതനില വനികേസനയ മുടക്കനികേളമായമാണച്ച് വരുന്നതച്ച്.  അവര്
നമാടനിപന്റെ തമാലപ്പെരതതനിപനതനിരമാണച്ച്.  നമാടനിനുകവണനിയല അവര് നനിലപകേമാളന്നതച്ച്.
അതച്ച്  നമ്മള്  അയഗസ്പീകേരനിക്കകണമാ?  പ്രതനിപകവയ  ഭരണപകവയ  തമ്മനില  അഭനിപ്രമായ
വതതതമാസപമമാപക്ക  ഉണമാകുയ.  പകക  വനികേസനയ  മുടക്കനികേളമായനി  വരുന്നവപര
അയഗസ്പീകേരനികക്കണതനിപലന്നു  തപന്നയമാണച്ച്  സര്ക്കമാരനിപന്റെ  നനിലപമാടച്ച്.  അങ്ങപന
വന്നമാല  ഈ  സര്ക്കമാരനിപന്റെയടുതച്ച്  അതച്ച്  വനിലകപ്പെമാകേനില.  ഇക്കമാരതതനില  നനിയമസഭമാ
മന്ദനിരതനിനകേതച്ച് ജനങ്ങളുപട അയഗസ്പീകേമാരകതമാപട വന്ന എലമാവരുയ, പ്രതനിപകതമായമാലുയ
ഭരണപകതമായമാലുയ,  ജനങ്ങപള  പ്രതനിനനിധസ്പീകേരനിചച്ച്  വന്നവപരന്ന  നനിലയച്ച്  ഒറപക്കടമായനി
നനിലക്കമാനമാകേണപമന്നതമാണച്ച് അതുമമായനി ബനപപ്പെടച്ച് എനനിക്കച്ച് പറയമാനുള്ളതച്ച്.

നമാളനികകേരയ,  റബ്ബര്,  സഗന വതഞ്ജനങ്ങള് തുടങ്ങനിയവയപട മൂലതവര്ദനവനിനച്ച്
സര്ക്കമാര്  പ്രകതതകേ  പരനിപമാടനികേള്  ആവനിഷരനിക്കമാന്  ഉകദശനിക്കുന്നുണച്ച്.  അതനിനച്ച്
ഇകപ്പെമാള് പരനിചനിതമലമാത പുതനിയ സമാകങ്കതനികേ വനിദതകേള് കവണതമായനിവരുയ.  ആ
പുതനിയ സമാകങ്കതനികേ വനിദത  സയസമാനതച്ച് ഉപകയമാഗനിക്കമാന് കേഴനിയണയ.   അടുത
കേമാലതമായനി  നമ്മുപട  നമാളനികകേരപത  കുറവനിമുക്തമമാക്കനിയകലമാ;  പണച്ച്  നമാളനികകേരതനിനച്ച്
സകേലതുയ കുറമമായനിരുന്നകലമാ;  ഇകപ്പെമാള് അതനിപന പൂര്ണമമായയ  കുറവനിമുക്തമമാക്കനി
കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്.  നമ്മുപട  നമാടനില  നലതുകപമാപല  അതുപകയമാഗനിക്കമാന്  കേഴനിയയ.
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പമാശമാതതപരലമായ  രമാവനിപല  ഉറക്കമുണര്ന്നമാല  ഒരു സ്പൂണ്  പവര്ജനിന്  കകേമാക്കനടച്ച്
ഓയനില കേഴനിച്ചുപകേമാണമാണച്ച്  അവരുപട ജസ്പീവനിതയ  തുടങ്ങുന്നപതന്നമാണച്ച്  പറയന്നതച്ച്.
നമാളനികകേരയ അത്ര വലനിയ കതമാതനില അയഗസ്പീകേമാരയ കനടനിയനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  ഫമാകകനറഡച്ച്
കകേമാക്കനടച്ച്  ഓയനില,  കകേമാക്കനടച്ച്  ഷുഗര്  തുടങ്ങനി  ധമാരമാളയ  മൂലതവര്ദനിത  ഉലപ്പെന്നങ്ങള്
നമാളനികകേരതനില  നനിന്നുമുണമാക്കമാന്  കേഴനിയയ.  അപതലമായ  നമുക്കനിവനിപട  ഉലപ്പെമാദനിപ്പെനിക്കമാന്
കേഴനിയണയ.  അതുകപമാപലതപന്ന  റബ്ബര്  വലനിപയമാരു  പ്രശ്നമമായനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.   ഇകപ്പെമാള്
കുറചച്ച് നതമായമമായ വനിലയണച്ച്. എന്നമാലുയ കൃഷനിക്കമാര് ആഗഹനിക്കുന്ന വനിലയമായനിടനില.
ആ കമഖലയനില നമുക്കച്ച് എന്തുപകേമാണച്ച് അമുല കമമാഡല പരസ്പീകനിച്ചുകൂടമാപയന്നതുയ
നമായ പരനികശമാധനികക്കണതമാണച്ച്.

വലനിയ  കതമാതനില  മത്സതപതമാഴനിലമാളനികേളുള്ള  സയസമാനമമാണച്ച്  നമ്മുകടതച്ച്.
സമുകദ്രമാത്പന്നങ്ങളുപട മൂലതവര്ദനവനിനച്ച്  പുതനിയ സമാകങ്കതനികേ വനിദതകേള് ഉപകയമാഗനിക്കമാന്
നമുക്കച്ച്  കേഴനിയയ.  അകതമാപടമാപ്പെയതപന്ന  പമാരനിസനിതനികേ  സദൗഹൃദമമായള്ള  മത്സതബനനയ
സതമാഭമാവനികേമമായയ  നമുക്കച്ച്  കപ്രമാത്സമാഹനിപ്പെനിക്കമാനുയ  കേഴനിയയ.  വള്ളങ്ങള്ക്കച്ച്  ജനി.പനി.എസച്ച്.
സയവനിധമാനയ  കപ്രമാത്സമാഹനിപ്പെനിക്കമാന്  കനരപതതപന്ന  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്.  മത്സതകൃഷനിയനിലുയ
പചമ്മസ്പീന് കൃഷനിയനിലുപമമാപക്ക നമ്മള് ഏപറ മുന്നനിലമായനിരുന്നു.  ഇകപ്പെമാള്  പനിന്നനിലമാണച്ച്.  ആ
കമഖലയനില മുകന്നമാട്ടുവരുന്നതനിനച്ച്  നല രസ്പീതനിയനിലുള്ള ശമമമാണച്ച്  ഇകപ്പെമാള് നടതനി
പകേമാണനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  വലനിയ മുകന്നറയ ആ കമഖലയനില നടതമാന് കേഴനിയപമന്നുള്ള
ആത്മവനിശതമാസയ തപന്നയമാണച്ച് സര്ക്കമാരനിനുള്ളതച്ച്.

ആകരമാഗത കമഖലയപട കേമാരതയ ഇവനിപട പറഞകേഴനിഞ. ഞമാനതച്ച് ആവര്തനിക്കുന്നനില.
നമുക്കച്ച്  എപന്തങ്കനിലുയ  തരതനിലുള്ള  പ്രശ്നങ്ങളുപണങ്കനില  അപതലമായ  പരനിഹരനിചച്ച്
മുകന്നറമാന്  കേഴനിയപമന്ന  അവസ  തപന്നയമാണച്ച്  ആകരമാഗത  കമഖലയനില  ഇകപ്പെമാഴുള്ളതച്ച്.
കുടനികേളുപട ആകരമാഗത പരനിപമാലനതനിനമായനി സ്കൂളുകേള്കതമാറുയ പ്രതനിവര്ഷ ആകരമാഗത
കേതമാമച്ച്  നടത്തുന്നതച്ച്  വളപര  പ്രമാധമാനതകതമാപടയമാണച്ച്  സര്ക്കമാര്  കേമാണുന്നതച്ച്.
കുഞങ്ങളുപട  ആകരമാഗതയ  സയരകനിക്കുന്നതനിനച്ച്  അതച്ച്  ഏറവയ  ആവശതമമാണച്ച്.
ചനിലര്ക്കുള്ള കരമാഗപമന്തമാപണന്നച്ച് മനസനിലമാക്കമാന് കേഴനിയമാത അവസ ചനിലകപ്പെമാഴുണമാകുന്നുണച്ച്.
അതനിനുകവണനിയമാണച്ച് അതരയ ഒരു പരനിപമാടനി ഉകദശനിക്കുന്നതച്ച്.

സമ്പൂര്ണ  വനിദതമാഭതമാസ  യജപമന്നതച്ച്  ഒരു  സ്കൂളമാകണമാ  പചയന്നപതന്നച്ച്
വനിദതമാഭതമാസ കമഖലയമമായനി ബനപപ്പെടച്ച്  കനരകത ഇവനിപട കചമാദനിക്കുകേയണമായനി.
കകേരളതനിപല  എലമാ  പപമാതുവനിദതമാലയങ്ങപളയയ  അഭനിവൃദനിയനികലയച്ച്  നയനിക്കുകേ
എന്നതമാണച്ച്  വനിദതമാഭതമാസ  യജതനിലൂപട  ഉകദശനിക്കുന്നതച്ച്.  അതനിനച്ച്  സര്ക്കമാര്/
എയ്ഡഡച്ച്  സ്കൂളുകേളുപട  നനിലവമാരയ  ഉയര്ത്തുകേയമാണച്ച്  കവണതച്ച്.  അടുത  ദനിവസയ
എനനിപക്കമാരു അനുഭവമുണമായനി.  വനിദതമാഭതമാസ രയഗത്തുള്ള ഒരു പ്രധമാന കകേമാര്പ്പെകററച്ച്
ഉടമയപട  കേതച്ച്  എനനിക്കച്ച്  വന്നനിരുന്നു.  നനിങ്ങപളന്തമാണച്ച്  വനിദതമാലയങ്ങള്  പനിടനിചടക്കമാന്
കപമാകുകേയമാകണമാ;  ഞങ്ങളുപട  വനിദതമാഭതമാസ  സമാപനങ്ങള്  പനിടനിചടക്കമാനമാകണമാ
നനിങ്ങളുപട നസ്പീക്കയ?  ഇപതമാന്നുയ സമ്മതനിക്കമാന് കപമാകുന്നനില എപന്നമാപക്കപറഞ്ഞച്ച്
ആകകപനിച്ചുപകേമാണമാണച്ച്  കേതച്ച്.  ആ  കേതച്ച്  കേനിടനിയകപ്പെമാള്  ഞമാന്  അകദഹപത
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വനിളനിച്ചു.  അകദഹയ  നമ്മപളലമാവരുയ  അറനിയന്ന  ആളമാണച്ച്.  ഞമാന്  കചമാദനിച്ചു,
ഇപതപന്തമാരു പതറനിദമാരണയമാണച്ച് നനിങ്ങള്ക്കുണമായനിരനിക്കുന്നതച്ച്? നനിങ്ങളുപട വനിദതമാലയങ്ങള്
ആരമാണച്ച്  പനിടനിചടക്കമാന് കപമാകുന്നതച്ച്?  ഇങ്ങപനപയമാരു വമാര്ത കേണകലമാപയന്നച്ച്
അകദഹയ  പറഞ.  ഞമാനതനിനച്ച്  മറുപടനിയയ  പറഞ.  കകേരളതനിലുള്ള  എലമാ
സ്കൂളുകേളുയ  നനിങ്ങളുപട  മമാകനജുപമന്റെച്ച്  കപമാപലയല,  മനിക്കവയയ  വളപരക്കമാലയ  മുമച്ച്
തുടങ്ങനിയവയമാണച്ച്.   നൂറുയ നൂറനിയമതുയ വര്ഷങ്ങള് പഴക്കമുള്ള സ്കൂളുകേള് നമ്മുപട
നമാടനിലുണച്ച്.  അപതലമായ എയ്ഡഡച്ച്  സമാപനങ്ങളമാണച്ച്.  ആ സമാപനങ്ങള് അന്നച്ച്
തുടങ്ങനിയ ഇടത്തുതപന്ന നനിലക്കുകേയമാണച്ച്.  ഇന്നച്ച് അവ വലനിയ ദമാരനിദ്രതതനിലുമമാണച്ച്.
അവര്ക്കച്ച്  അതനിപന്റെ  പമയനിന്റെനന്സച്ച്  കൃതതമമായനി  നടതമാന്കപമാലുയ  കേഴനിയന്നനില.
പപമാടനിപപ്പെമാളനിഞ്ഞ  ഫര്ണനിചറമാണച്ച്  അവനിപട  കേമാണമാന്  കേഴനിയന്നതച്ച്.  സ്കൂളനിപന്റെ
അന്തരസ്പീകയ  വളപര  കമമാശമമാണച്ച്.  ആ  സ്കൂളുകേളുയ  പമചപപ്പെടുകതണതുണച്ച്.  അതച്ച്
സതകേമാരത  സ്കൂളുകേളമാപണന്നച്ച്  പറഞ്ഞച്ച്  മമാറനിനനിര്തമാന്  കേഴനിയനില.  നമാടനികന്റെതമാണച്ച്
ആ സമാപനയ.  ആ സമാപനപത അഭനിവൃദനിപപ്പെടുതമാനമാണച്ച്  ഞങ്ങള് ശമനിക്കുന്നതച്ച്.
ആ സമാപനതനിപന്റെ ഉടമസത ആരുപട കേയനിലമാകണമാ ഉള്ളതച്ച് അതങ്ങപന തപന്ന
തുടരുയ.  നനിങ്ങള്  എന്തച്ച്  കേണനിടമാണച്ച്  ഈ  ആകകപയ  ഉന്നയനിക്കുന്നപതന്നച്ച്
കചമാദനിചകപ്പെമാള്  അകദഹയ  അതനിനച്ച്  കനപര  മറുപടനി  പറയന്നനില.  നനിങ്ങള്ക്കതനിനച്ച്
കേഴനിയയ,  നനിങ്ങള്  ഇതനില  നനിന്നുയ  ഒഴനിഞനനികന്നമാള,  എന്നമാല  മറ്റുള്ളവര്  ഈ
സഹമായയ  സതസ്പീകേരനിക്കുന്നതച്ച്  ഇലമാതമാകക്കണമാപയന്നച്ച്  ഞമാന്  പറഞ.  അകപ്പെമാള്
പതറനിദമാരണ  ഏതച്ച്  കേമാരതതനിലുയ  നമ്മുപട  നമാടനില  ഉയര്ന്നുവരുയ.  സ്കൂളനിപന
അഭനിവൃദനിപപ്പെടുതമാന്  കകേമാര്പ്പെകററച്ച്  മമാകനജുപമന്റുകേള്ക്കച്ച്  ഈ  സഹമായയ  കവണനിവരനില.
അതരയ സ്കൂളുകേപള അഭനിവൃദനിപപ്പെടുതമാന് നമാടമാപകേ ഒന്നനിചച്ച്  നനിന്നമാല മമാത്രകമ സമാധനിക്കൂ.
ചനിലകപ്പെമാള്  ആ  സ്കൂള്  ഒരമാളനികന്റെകയമാ  ഒരു  കുടുയബതനികന്റെകയമാ  അപലങ്കനില  ഏപതങ്കനിലുയ
വനിഭമാഗങ്ങള്കൂടനി  നടത്തുന്നകതമാ  ആയനിരനിക്കമായ.  ആ  സ്കൂളുകേള്  പമചപപ്പെട്ടു  വകരണതകല?
അവനിപട  കുടനികേള്  ധമാരമാളയ  പഠനിക്കുകേയകല?  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  സ്കൂളുകേള്  സതമാഭമാവനികേമമായയ
പമചപപ്പെടച്ച് വകരണതുണച്ച്.  എലമാ  സ്കൂളുകേപളയയ അഭനിവൃദനിപപ്പെടുത്തുകേ എന്നുള്ളതുതപന്നയമാണച്ച്
സര്ക്കമാര്  ലകതമനിടുന്നതച്ച്.  അതനിനച്ച്  പപമാതുവനില  ഒരു  മമാസര്  പ്ലൈമാന്  ഉണമാകുയ.
അതനിപന്റെ  ഭമാഗമമായനിടമായനിരനിക്കുയ  അഭനിവൃദനിപപ്പെടുകേ.  അതനികനക്കമാള്  കൂടുതല  പചയമാന്
ആഗഹനിക്കുന്നവര്ക്കച്ച്  അങ്ങപന  പചയമായ.  അതരതനിലുള്ള  പപമാതുവമായ  ഒരു
അഭനിവൃദനിയമാണുകദശനിക്കുന്നതച്ച്.  അക്കമാദമനികേച്ച്  കേമാരതങ്ങളനില  സതമാഭമാവനികേമമായയ
വനിദതമാഭതമാസ വകുപ്പെച്ച് അതനികന്റെതമായ ഒരുക്കങ്ങള് പചയനിട്ടുണച്ച്.  അതനിപന്റെ ഭമാഗമമായനി
കേമാരതങ്ങള് മുകന്നമാടച്ച് പകേമാണകപമാകേമാന് കേഴനിയയ. 

വസ്പീടനിലമാത ഏകേകദശയ നമാലച്ച് ലകകതമാളയ കുടുയബങ്ങള് നമ്മുപട നമാടനിലുപണന്നമാണച്ച്
കേണക്കമാക്കനിയനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  അതനിപന്റെ കൃതതമമായ കേണക്കച്ച് ഈയമാഴ്ചകയമാടുകൂടനി  ലഭനിക്കുപമന്നച്ച്
പ്രതസ്പീകനിക്കുന്നു.  അവര്പക്കലമായ ഭവന പദതനി ആവനിഷരനികക്കണതമായനിട്ടുണച്ച്. അതച്ച്
നമുക്കച്ച് പൂര്തനിയമാക്കമാന് സമാധനിക്കണയ. സയസമാനതച്ച് വസ്പീടനിലമാത ഒരു കുടുയബവമനില എന്ന
അവസയണമാക്കമാന്  സമാധനിക്കണയ.  അതനിനച്ച്  ആവശതമമായ  ഭൂമനി  കേപണതല,
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നനിര്മ്മമാണതനിനച്ച് ഫണച്ച് കേപണതല, അര്ഹപര കേപണത്തുകേ തുടങ്ങനിയ അകനകേയ
പ്രശ്നങ്ങളുണച്ച്.  അതനിനച്ച് നമായ ഒറപക്കടമായനി നനിലക്കണയ.  അനര്ഹര് ആരുയ തപന്ന
ഇതനിലുള്പപ്പെടമാന്  പമാടനില.  എന്നമാല  അര്ഹതയള്ളവരമാരുയതപന്ന  ഒഴനിവമാകേമാനുയ
പമാടനില.  അര്ഹതയള്ളവര്ക്കച്ച് വസ്പീടച്ച് അനുവദനിക്കുന്ന നനിലയണമാകേണയ.  കനരപത
ഒരു  ചര്ചയനില  ഒ.ഡനി.എഫച്ച്.  പൂര്തനിയമാക്കനിയതനിപന  സയബനനിചച്ച്  പറഞ.
ഒ.ഡനി.എഫച്ച്.  പൂര്തനിയമാക്കനിയതച്ച് എലമാവരുയ കൂടനിയമാണച്ച്.  എലമാവരുമമായനി സഹകേരനിചച്ച് നല
നനിലയനില അതച്ച്  പൂര്തനിയമാക്കമാന് നമുക്കച്ച്  കേഴനിഞ.  നമായ വനിചമാരനിചമാല ചനില കേമാരതങ്ങള്
പൂര്ണതയനില  എതനിക്കമാന്  സമാധനിക്കുയ.  നമാടനിനമാണകലമാ  അതനിപന്റെ  ഗുണയ  ലഭനിക്കുന്നതച്ച്.
നമാലഞ്ചച്ച്  വര്ഷതനിനകേയ  ഈ  വസ്പീടുകേപളലമായ  യമാഥമാര്ത്ഥതമമാകക്കണതുണച്ച്.  അതച്ച്
സമാധനിക്കുകേതപന്ന പചയയ.

ഇകപ്പെമാള്  ഹരനിത  കകേരളയ  മനിഷന്  പ്രഖതമാപനിചനിട്ടുണച്ച്.  അതനിപന്റെ  ഭമാഗമമായനി
നമാടമാപകേ ശുചനിതതയ പമാലനിക്കുകേപയന്നതമാണച്ച് ഏറവയ പ്രധമാനപപ്പെട കേമാരതയ. മമാലനിനത
നനിര്മ്മമാര്ജനയ നല രസ്പീതനിയനില നടപ്പെനിലമാക്കമാന് നമുക്കച്ച് കേഴനിയണയ.

ഇവനിപട  ഏറവയ  വലനിയ  വനിവമാദമമായനി  ഉയര്ന്നുവന്നതച്ച്  സമ്പൂര്ണ പവദതതസ്പീകേരണയ
സയബനനിചമാണച്ച്.  അതനിപനപ്പെറനി  പ്രതനിപക  കനതമാവച്ച്  പറഞ്ഞതച്ച്,  കനരപത
പവദതതനി  മനനിയമായനിരുന്ന ശസ്പീ.  എ.  പകേ.  ബമാലന്  പ്രഖതമാപനിച  പദതനിയമാണച്ച്,
പനിപന്ന  ഇകപ്പെമാള്  പ്രഖതമാപനിക്കുന്നതനിപന്റെ  അര്ത്ഥപമന്തമാണച്ച്  എന്നമാണച്ച്.  അതനില
കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്പമന്റെച്ച് പചയമാതനിരുന്നതനിപന്റെ ഒരു വശയകൂടനിയണച്ച്.  ശസ്പീ.  എ.  പകേ.
ബമാലന് പവദതതനി മനനിയമായനിരുന്ന  കേമാലതച്ച് ഈ പ്രഖതമാപനയ നടതനി, അതനിപന്റെ
പ്രവര്തനവയ തുടങ്ങനി.  എന്നമാല അതനിപന്റെ ശരനിയമായ തുടര്ച ഉണമാകേമാതതനിപന്റെ
ഫലമമായനി അതച്ച് സഫലമമാക്കമാന് കേഴനിഞ്ഞനില.

പ്രതനിപക കനതമാവച്ച്  (ശസ്പീ  .    രകമശച്ച്  പചന്നനിതല):  സര്,  ബഹുമമാനപപ്പെട മുഖതമനസ്പീ,
അങ്ങപനയല ഞമാന് പറഞ്ഞതച്ച്, അന്നച്ച് പൂര്തനിയമായതനിനുകശഷയ ധമാരമാളയ വസ്പീടുകേള്
വന്നു. ശസ്പീ. ആരതമാടന് മുഹമ്മദച്ച് മനനിയമായകപ്പെമാഴുയ ധമാരമാളയ വസ്പീടുകേള്ക്കച്ച് പവദതതനി
പകേമാടുത്തു.  നമ്മുപട  നമാടനില  കൂടുതല  വസ്പീടുകേള്  ഉണമാകുന്നതനിനനുസരനിചമാണച്ച്  ഈ
പ്രശ്നയ ഉയര്ന്നുവരുന്നതച്ച്, പ്രകതതകേനിച്ചുയ പമാവപപ്പെട ആളുകേള്ക്കച്ച്. ഇകപ്പെമാള് ഞമാന് 25
ലകയ രൂപ എയ.എല.എ.  ഫണനിലനനിന്നുയ പകേമാടുതമാണച്ച് വയറനിയഗുള്പപ്പെപടയള്ള
കജമാലനികേള് പൂര്തനിയമാക്കനി എപന്റെ മണലപത സമ്പൂര്ണ പവദതതസ്പീകേരണ മണലമമാക്കനി
മമാറനിയതച്ച്.  അതുപകേമാണച്ച്  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  പചയമാതതുപകേമാണല.  It  is  an
ongoing process. 

ശസ്പീ  .    പനിണറമായനി  വനിജയന് :  സര്,   തര്ക്കതനികലയ്പക്കമാന്നുയ കപമാകകേണ
കേമാരതമനില. സമ്പൂര്ണ പവദതതസ്പീകേരണയ ആവശതമമാപണന്ന നനിലപമാടനില നനിലക്കമായ.
സമ്പൂര്ണ പവദതതസ്പീകേരണയ കനരപത പവദതതനി വകുപ്പുമനനിയമായനിരുന്ന ശസ്പീ. എ.
പകേ.  ബമാലന്  പ്രഖതമാപനിപചങ്കനിലുയ  അതനികപ്പെമാഴുയ  പൂര്ണതയനിലമായനിടനില.  അതച്ച്
പ്രഖതമാപനിചനിട്ടുതപന്ന  ആറച്ച്  വര്ഷകതമാളയ  കേഴനിഞ.  നമുക്കച്ച്  ചുരുങ്ങനിയ  സമയയ
പകേമാണച്ച്  സമ്പൂര്ണ  പവദതതസ്പീകേരണതനികലയച്ച്  എതനികചരമാന്  കേഴനിയന്ന  രസ്പീതനിയനിലമാണച്ച്
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എലമായനിടത്തുയ  ഒരുക്കങ്ങള്  നടക്കുന്നതച്ച്.  അങ്ങപന  വരുകമമാള്  നമ്മുപട  മുന്നനില
ഇനനി സമ്പൂര്ണ പവദതതസ്പീകേരണതനിപന്റെ പ്രശ്നമുദനിക്കുന്നനില. പനിപന്ന വരുന്നതച്ച് നൂറച്ച്
ശതമമാനയ  വസ്പീടുകേള്ക്കുയ ഇന്റെര്പനറച്ച്;  അതുകപമാപല വസ്പീടുകേളനില  കസമാളമാര്  പമാനല
സമാപനിക്കുന്നതനിപനപ്പെറനിയയ  ആകലമാചനിക്കമാന്  കേഴനിയന്നതമാണച്ച്.  അതച്ച്  നമുക്കച്ച്  പനിപന്നമാരു
ഘടതനില  പൂര്ണതയനില എതനിക്കമാന് കേഴനിയന്ന കേമാരതമമാണച്ച്.  ഇകപ്പെമാള്തപന്ന
അതനിപനപ്പെറനി  ആകലമാചനിച്ചുതുടങ്ങമായ.  ഇപതമാപക്ക  നമ്മുപട  നമാടനില  അസമാധതമമായനിട്ടുള്ള
കേമാരതങ്ങളപലന്നമാണച്ച് പറഞ്ഞതച്ച്.

സയസമാനതച്ച് വതവസമായങ്ങള് ആരയഭനിക്കുന്നതുയ അതച്ച് തുടര്ന്നു പകേമാണകപമാകുന്നതുയ
പ്രധമാനപപ്പെട  കേമാരതമമാണച്ച്.   അതനിനമാണച്ച്  'ease  of  doing  business'  എന്ന പദയ
കയമാജനിച്ചുവരുന്നതച്ച്.  ഇക്കമാരതതനില  ഇന്തതമാ  രമാജതത്തുതപന്ന  നമുക്കച്ച്  ഒന്നമായ  സമാനതച്ച്
എതമാന്  കേഴനിയണയ.  ഇന്നച്ച്  എപന്തങ്കനിലുയ  ദുകഷ്പരുകേളുപണങ്കനില  അപതലമായ  ഒഴനിവമാക്കമാന്
സമാധനിക്കണയ.   അങ്ങപന  ഒന്നമായ  സമാനതച്ച്  എത്തുന്നതനിനച്ച്  ഭരണ-പ്രതനിപക
വതതതമാസമനിലമാപത ഒന്നനിചച്ച് നനിലക്കണയ.  കേമാരണയ നമ്മുപട നമാടനിനമാണച്ച് അതനിപന്റെ
അഭനിവൃദനിയണമാകുന്നതച്ച്.  കൂടുതല കേമാരതങ്ങള്  കനടനിയതമായനി  ഇന്നച്ച്  ചനില  സയസമാനങ്ങപള
മമാതൃകേയമായനി  പറയന്നുണച്ച്.  ആ  സയസമാനങ്ങപളക്കമാപളലമായ  നലരസ്പീതനിയനില
അഭനിവൃദനിയണമാക്കമാന് നമുക്കച്ച് കേഴനിയയ.  അതരപമമാരു  ease of doing business
നല നനിലയച്ച് നടപ്പെമാക്കമാന് കേഴനികയണതമായനിട്ടുണച്ച്.

വനികദശ മലയമാളനികേളുപട പ്രശ്നങ്ങള് വലനിയ കതമാതനിലുണച്ച്.  കുപറ പ്രശ്നങ്ങളനില
ഇകപ്പെമാള്  സര്ക്കമാര്  ഇടപപടച്ച്  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്.  അതനിപന്റെ  വനിവനിധ  പദതനികേള്
പുകരമാഗതനിയനിലമാണച്ച്.  അവരുപട  കുടനികേളുപട  വനിദതമാഭതമാസവയ  സമാമതനികേവമമായ
പ്രശ്നങ്ങള്,   ആകരമാഗത  സയരകണതനികന്റെതമായ പ്രശ്നങ്ങള്,  കജമാലനി  നഷ്ടപപ്പെകടമാ
അപലങ്കനില അവനിപടനനിന്നച്ച് ഇകങ്ങമാടച്ച് കജമാലനി നനിര്തനി വകരണതമായനി വരുന്നവരുപട
ഭമാവനി  ജസ്പീവനിതവമമായനി  ബനപപ്പെട  പ്രശ്നങ്ങള്  തുടങ്ങനിയ  കേമാരതങ്ങളനിപലമാപക്ക  സര്ക്കമാര്
ശക്തമമായനി  ഇടപപടുകേതപന്ന  പചയയ.  അപതലമായ  അതനികന്റെതമായ  ക്രമതനില
തയമാറമായനിപക്കമാണനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  

കേണ്ണൂര് എയര്കപമാര്ടച്ച്  അടുത മമാസകതമാപട   പൂര്തനിയമാകുയ.  ശബരനിമലയനില ഒരു
പുതനിയ എയര്കപമാര്ടച്ച് നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനമാവശതമമായ നടപടനികേള് ആരയഭനിച്ചു കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്.
അകതമാപടമാപ്പെയ  കകേരളതനിപല  എലമാ  എയര്കപമാര്ട്ടുകേകളയയ  ബനനിപ്പെനിക്കമാന്  കേഴനിയന്ന
തരതനില  പുതനിയ  സര്വ്വസ്പീസച്ച്  ആരയഭനിക്കമാന്  കേഴനിയകമമാപയന്നുയ  ആകലമാചനികക്കണതുണച്ച്.
കകേരളതനിപല  എയര്കപമാര്ട്ടുകേളനില  ആരയഭനിക്കുന്ന  പുതനിയ  സര്വ്വസ്പീസകേള്ക്കച്ച്  ഏപതങ്കനിലുയ
തരതനില സദൗജനതയ പചയമാന് കേഴനിയകമമാപയന്നതുയ നമായ ചനിന്തനിക്കണയ. ചനില കേമാരതങ്ങളനില
അവര്ക്കുതപന്ന  അഭനിപ്രമായങ്ങളുണച്ച്.  അതച്ച്  പനിന്നസ്പീടുള്ള  ചനില  പ്രഖതമാപനങ്ങളുപട
ഭമാഗമമായനി  വകരണ  കേമാരതമമായതുപകേമാണച്ച്  തുറന്നച്ച്  പറയന്നനിപലന്നച്ച്  മമാത്രകമയള.
ചനില സദൗജനതങ്ങള് നമ്മള് നലകകേണതമായനി വരുയ.
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കകേമാഴനികക്കമാടച്ച്  എയര്കപമാര്ടനിപന്റെ പ്രശ്നങ്ങള് ഇവനിപട സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയണമായനി.
ആ  പ്രശ്നങ്ങള്  നല  രസ്പീതനിയനില  പരനിഹരനിക്കമാനുള്ള  ഇടപപടലമാണച്ച്  സര്ക്കമാര്
നടതനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.  ഭൂമനി  ഏപറടുക്കലമാണച്ച്  പ്രധമാന  പ്രശ്നയ  അതനിനുള്ള  നടപടനികേള്
തുടങ്ങനിക്കഴനിഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്.  ഭൂമനി  ഏപറടുക്കമാന്  കേഴനിയപമന്നച്ച്  തപന്നയമാണച്ച്  പ്രതസ്പീകനിക്കുന്നതച്ച്.
ഇതവണ  ഹജച്ച്  യമാത്രക്കമാര്ക്കച്ച്  അവനിപടനനിന്നച്ച്  കപമാകേമാന്  കേഴനിയണപമന്നു
തപന്നയമാണച്ച്   സയസമാന  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  പലതവണ   കകേന്ദ്ര  ഗവണ്പമന്റെനികനമാടച്ച്
ആവശതപപ്പെടതച്ച്. പപക അക്കമാരതതനില ഇതുവപര അനുകൂല നനിലപമാടുണമായനിടനില.
അനുകൂല  നനിലപമാടച്ച്  സതസ്പീകേരനിക്കമാതതനില  നതമായസ്പീകേരണപമമാന്നുയ  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്പമന്റെനിനച്ച്
പറയമാന്  കേഴനിയനില.  കേമാരണയ  മുന്പച്ച്  അവനിപടനനിന്നുയ  ഹജച്ച്  യമാത്രക്കമാപരയയ  പകേമാണച്ച്
വനിമമാനങ്ങള്  കപമാകുകേയയ  തനിരനിചനിറങ്ങുകേയയ  പചയനിട്ടുണച്ച്.  വലനിയ  വനിമമാനങ്ങള്
തപന്ന അവനിപട ഇറങ്ങുകേയയ കപമാകുകേയയ പചയനിട്ടുണച്ച്.  ഇകപ്പെമാള് പഴയ നനിലയനികലയച്ച് ആ
എയര്കപമാര്ടച്ച്  മമാറനിക്കഴനിഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്.  ഭൂമനി  ഏപറടുതച്ച്  തരുപമന്നച്ച്  തപന്നയമാണച്ച്
സര്ക്കമാര്  ഉറപ്പു  നലകുന്നതച്ച്.   ഞങ്ങളുപട  വമാചകേയതപന്ന  ഇതമായനിരുന്നു.  'ഭൂമനി
ഏപറടുതച്ച് തരുപമന്നച്ച്  സയസമാന സര്ക്കമാര് ഉറപ്പു നലകുന്നു.  ആ ഉറപ്പെച്ച്  മമാനനിചച്ച്
പഴയതുകപമാപല വനിമമാനയ അവനിപട ഇറങ്ങമാന് അനുവദനിക്കണയ'.  പപക അതനിനനുകൂലമമായ
നനിലപമാടച്ച്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  സതസ്പീകേരനിചനിടനില.  സദൗകേരതങ്ങളുപട  മമാത്രയ  പ്രശ്നമമാപണങ്കനില
നമ്മള്  നലകേനിയ ഉറപ്പെനിന്കമല  ഇപതലമായ  നടകക്കണതമാണച്ച്.  അതനിനപ്പുറയ  ചനില
പ്രശ്നങ്ങളുകണമാ എന്നമാണച്ച് സതമാഭമാവനികേമമായയ ശങ്കനികക്കണതച്ച്. ഏതമായമാലുയ അനുവദനികക്കണതച്ച്
കകേന്ദ്രതനില  നനിന്നമായതുപകേമാണച്ച് അവകരമാടച്ച് തുടര്ചയമായനി ആവശതപപ്പെടമാന് മമാത്രകമ
സമാധനിക്കുകേയള. അതച്ച് നമ്മുപട ഭമാഗതച്ച് നനിന്നച്ച് ഉണമാകുന്നുണച്ച്.

പകേമാചനി  എയര്കപമാര്ടനിപല  പുതനിയ  പടര്മനിനല  അടുത്തുതപന്ന  തുറന്നുപകേമാടുക്കമാന്
കപമാകുകേയമാണച്ച്. പകേമാചനി പമകടമായപട കേമാരതതനില എന്തമാണച്ച് നടന്നപതന്നച്ച് ഇവനിപട
കചമാദനിക്കുകേയണമായനി.  പകേമാചനി പമകടമാ ഒരു ഘടയ വപര സര്വ്വസ്പീസച്ച് നടതമാന് സന്നദമമായനി
നനിലക്കുകേയമാണച്ച്. പമാലമാരനിവടയ വപരയള്ള  റൂടനില സര്വ്വസ്പീസച്ച് തുടങ്ങനിയമാകലമാപയന്നച്ച്
ഒരു ആകലമാചന നടന്നതമാണച്ച്. പകേമാചനിയനിപല എലമാ എയ.എല.എ.മമാരുമമായനി ചര്ച
നടതനിയനിരുന്നു.  എലമാവരുപടയയ ഏകേകേണമമായ അഭനിപ്രമായയ, 'പമാലമാരനിവടയ  വപര
ആയമാല  ശരനിയമാകേനില,  അതച്ച്  മഹമാരമാജമാസച്ച്  കകേമാകളജച്ച്  വപര  കവണയ.  എന്നനിടച്ച്
തുടങ്ങുന്നതമാണച്ച് നലതച്ച്.'  അതനിപന്റെ ഭമാഗമമായനിടമാണച്ച് മഹമാരമാജമാസച്ച് വപര ആയതനിനച്ച്
കശഷയ തുടങ്ങമാപമന്നച്ച് നനിശയനിചതച്ച്. ഇകപ്പെമാള് വസ്പീണയ പമാലമാരനിവടയ വപര സര്വ്വസ്പീസച്ച്
നടതമാന് എലമായ പറഡനിയമായനിട്ടുപണന്നുയ അതച്ച് നലതമാപണന്നുയ പറഞ്ഞച്ച് എപന്ന
സമസ്പീപനിചനിട്ടുണച്ച്.  എയ.എല.എ.-മമാരുമമായനി ചര്ച പചയച്ച് വനിവരയ അറനിയനിക്കമാപമന്നച്ച്
പറഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്. ഇദൗ സകമ്മളനതനിനനിടയച്ച്  എറണമാകുളപത എയ.എല.എ.മമാരുമമായനി
ചര്ച  നടതനി എന്തച്ച് കവണപമന്നച്ച്  തസ്പീരുമമാനനിക്കമായ.
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ബകയമാപടകകമാളജനി  രയഗതച്ച് കവണത്ര വനികേസനയ ഉണമാക്കമാന്  സയസമാനതനിനച്ച്
കേഴനിഞ്ഞനിടനില.  ആ രയഗയ വനികേസനിപ്പെനിക്കമാന് നമുക്കച്ച് കേഴനിയണയ.  മുമച്ച് ആ രയഗതച്ച്
നലതുകപമാപല വനികേസനയ ഉണമായനിരുന്നതമാണച്ച്. അതമാണകലമാ  ആയര്കവ്വദയ വനികേസനിചതനിപന്റെ
അടനിസമാനയ  അതച്ച്  കൂപറക്കൂടനി  നല  രസ്പീതനിയനില  വനികേസനിപ്പെനിക്കമാന്  കേഴനികയണ
തമായനിട്ടുണച്ച്. 

ഞമാന് ബനപപ്പെട ആളുകേളനില നനിന്നുണമായ ഒരു അനുഭവമമാണച്ച് പറയന്നതച്ച്.
പല  സയരയഭകേകരയയ  ഈ  ഘടതനില  എനനിയച്ച്  കേമാണമാന്  കേഴനിഞ.  അവര്പക്കലമായ
മലയമാളനികേളുപട  പനപുണതപതക്കുറനിചച്ച്  വലനിയ  മതനിപ്പെമാണച്ച്.  നമ്മുപട  പനപുണതപത
കുറനിച്ചുള്ള വനിശതമാസയ  അവപരലമാവരുയ കരഖപപ്പെടുത്തുന്നു.  ഇവനിപട  മുതലമുടക്കമാനുയ
അവര്  എലമാവരുയ  തയമാറമാണച്ച്.  അതരപമമാരു  അനുകൂല  സമാഹചരതയ  നമ്മുപട
നമാടനിലുണച്ച്.  അതച്ച്   പപമാതുവനില നമായ മനസനിലമാകക്കണ കേമാരതമമാണച്ച്.

സയസമാനപത ഭരണ പരനിപമാടനികേളുപട കവഗത കൂട്ടുന്നതനിനച്ച് ജനിലമാ കേളക്ടര്മമാര് തമാപഴ
തലതനില  ബനപപ്പെട്ടുപകേമാണച്ച്  നടപടനി  സതസ്പീകേരനിക്കണപമന്നച്ച്  പറഞ്ഞനിരുന്നു.
'ഭരണയ ജനങ്ങളനികലയച്ച്'  എന്ന മുദ്രമാവമാകേതകതമാപടയള്ള ജനസമര്ക്ക പരനിപമാടനി,
മുന്കൂടനി  നനിശയനിചച്ച്  ജനിലമാ  കേളക്ടര്മമാര്ക്കച്ച്  തമാലൂക്കച്ച്  അടനിസമാനതനില  നല
രസ്പീതനിയനില  നടതമാന് കേഴനിയന്നതമാണച്ച്.

അഴനിമതനിപക്കതനിപര ശക്തമമായ നനിലപമാടമാണച്ച്  സര്ക്കമാര്  സതസ്പീകേരനിക്കുന്നതച്ച്.
വനിജനിലന്സമമായനി  ബനപപ്പെട  പ്രശ്നമുണച്ച്.  നമ്മുപട  നമാടനിലുള്ള  ഏപതമാരമാളുകടയയ
ഒറനമാണയയ  കപമാലുയ  അനര്ഹരുപട  കേയനിപലതമാന്  ഒരു  തരതനിലുയ  ഇടവരനില.
അതച്ച്  ഉറപ്പുവരുത്തുയ  എന്നതുതപന്നയമാണച്ച്  സര്ക്കമാരനിപന്റെ  നയയ.  ഒരു  കേമാരതയ
ആവര്തനിചച്ച്  പറയമാന്  ഞമാന്  ആഗഹനിക്കുകേയമാണച്ച്.  ഇതച്ച്  ഏപതങ്കനിലുയ  ഒരു
പ്രകതതകേ  വനിഭമാഗതനിപന്റെ  സര്ക്കമാരല.  എലമാവകരയയ  ഒകരകപമാപല  കേണച്ച്,  എലമാവരുയ
ഒന്നമാപണന്നച്ച് കബമാധതപപ്പെടുതനി, ജനങ്ങള്ക്കനിടയനില സമമാധമാനവയ സമാകഹമാദരതവയ
നനിലനനിലക്കണപമന്നച്ച് ആഗഹനിക്കുന്ന, എലമാവരുകടയയ സര്ക്കമാരമാണച്ച്.  ജനങ്ങള്ക്കച്ച് കവണനി
നനിലപകേമാളന്ന  ജനങ്ങളുപട  സര്ക്കമാരമാണനിതച്ച്.  ജനങ്ങളുപട  ജസ്പീവനിത  നനിലവമാരമുയര്തമാന്
ബമാധതസരമായ  നമ്മപളലമായ  ജനങ്ങളുപട  വനിശതമാസയ  ആര്ജനിചച്ച്  ഇവനിപട
എതനിയവരമാണച്ച്.  അതുപകേമാണച്ച്  ജനകേസ്പീയമമായ  പദതനികേള്  നടപ്പെമാക്കുന്നതനിനച്ച്
ഒറപക്കടമായനി നനിലക്കമാന് നമുക്കച്ച് കേഴനിയണയ. ഇക്കമാരതതനില നനിങ്ങപളലമാവരുകടയയ
സഹകേരണയ ഉണമാകേണപമന്നമാണച്ച് എനനിക്കച്ച് ഇദൗ ഘടതനില അഭതര്ത്ഥനിക്കമാനുള്ളതച്ച്.

ബഹുമമാനതനമായ ടനി. എ. അഹമ്മദച്ച് കേബസ്പീര് സയസമാരനിക്കുകമമാള്, "അഴനിമതനിയപട
കേമാരതപമമാന്നുയ നനിങ്ങള് പറകയണ. കദശമാഭനിമമാനനിക്കച്ച് കൂറന് പകേടനിടയ എങ്ങപന വന്നു;
പകേരളനി  എങ്ങപന വന്നു?”എപന്നമാപക്ക കചമാദനിക്കുകേയണമായനി.  കദശമാഭനിമമാനനിക്കച്ച്
കൂറന് പകേടനിടയ എങ്ങപനയണമായനി എന്നച്ച് എലമാവര്ക്കുയ അറനിയമാവന്ന കേമാരതമമാണച്ച്.
നമാട്ടുകേമാര് ഞങ്ങളുപട കൂപട നനിലക്കുകമമാള് കദശമാഭനിമമാനനിക്കച്ച് പകേടനിടമുണമാക്കുന്നതനിനച്ച്
ഒരു  പ്രയമാസവമനിപലന്നച്ച്  എലമാവര്ക്കുയ  അറനിയമായ.  എങ്ങപനയമാണച്ച്  ശസ്പീ.  ടനി.  എ.
അഹമ്മദച്ച്  കേബസ്പീറനിനച്ച്  അങ്ങപനപയമാരു  വതയഗതതനില  മറച്ച്  കേമാരതങ്ങള്  പറയമാന്
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കതമാന്നനിയപതന്നച്ച് പനിടനികേനിട്ടുന്നനില. പകേരളനിയപട കേമാരതയ,  അപതങ്ങപനയമാണച്ച് രൂപയ
പകേമാണപതന്നച്ച്  നനിങ്ങളുപട  കനതമാവനികനമാടച്ച്  തപന്ന  കചമാദനിചമാല  മതനി.   പകേരളനി
രൂപയ  പകേമാളന്ന  ഘടതനില  ചനിലര്  അതനിപന്റെ  പഷയര്  കശഖരനിക്കമാന്  കവണനി
നടന്നനിരുന്നു.  രമാജതതനിനകേത്തുയ പുറത്തുപമമാപക്ക കപമായനിരുന്നു. അതനിപലമാന്നച്ച് ശസ്പീ.
അബ്ദുള്  വഹമാബമായനിരുന്നു.  ഇദൗ  അടുത  ദനിവസയ   ബഹുമമാനതനമായ  പനി.  പകേ.
കുഞ്ഞമാലനിക്കുടനി  ജനറല  പസക്രടറനിയയ  ശസ്പീ.  വഹമാബച്ച്  മപറമാരു  ഭമാരവമാഹനിതതവയ
കേണതമായനിടച്ച് എനനിക്കച്ച് കതമാന്നനി. അതച്ച് ആ വഹമാബച്ച് തപന്നയമാപണന്നമാണച്ച് എനനിക്കച്ച്
കതമാന്നനിയതച്ച്.  അങ്ങപനയമാകുകമമാള്  ഇകദഹതനികന്റെയയ  കൂടനി  കനതമാവമായനി
അകദഹയ വന്നനികല? അകപ്പെമാള് ശസ്പീ. വഹമാബനികനമാടച്ച് കചമാദനിചമാല മതനി.

ശസ്പീ  .    പനി  .    പകേ  .    കുഞ്ഞമാലനിക്കുടനി:  സര്,  പകേരളനി ഒരു ചമാനല എന്ന നനിലയച്ച്
അക്കമാലതച്ച്  കേതമാന്വമാസനിയഗനിനച്ച് കപമായകപ്പെമാള്  ഞങ്ങപളലമാവകരമാടുയ    സഹകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.
അതനില എന്നച്ച് ഞങ്ങള് പറയന്നനില.   ആ കൂടതനില  ശസ്പീ. വഹമാബുമുണച്ച്.

ശസ്പീ  .    പനിണറമായനി  വനിജയന്:സര്,  അതച്ച്  തപന്നയമാണച്ച്  ഞമാനുയ  ഉകദശനിചതച്ച്.
പനിപന്ന എന്തനിനമാണച്ച്  ശസ്പീ. ടനി. എ. അഹമ്മദച്ച് കേബസ്പീര്  അങ്ങപന പറഞ്ഞപതന്നമാണച്ച്
എനനിക്കച്ച്  മനസനിലമാകേമാതതച്ച്.  പ്രതനിപക  കനതമാവച്ച്  സയസമാരനിചകപ്പെമാള് ചനില  പ്രശ്നങ്ങള്
ഗദൗരവമമായനി  ചൂണനിക്കമാണനിക്കുകേയണമായനി.  ഇടതുപകയ  ഒചപ്പെമാടുയ  ബഹളവയ
മമാത്രകമ ഉണമാക്കുന്നുള എന്നമാണച്ച് അകദഹയ പരമാമര്ശനിചതച്ച്.  ഞങ്ങള്  ഒചപ്പെമാടനിലുയ
ബഹളതനിലുമല വനിശതസനിക്കുന്നതച്ച്, കേമാരതങ്ങള് കൃതതമമായനി നടപ്പെമാക്കണപമന്നച്ച് തപന്നയമാണച്ച്
ആഗഹനിക്കുന്നതച്ച്.  പ്രതനിപകയ  ഉന്നയനിച  വനിമര്ശനയ  അതനികന്റെതമായ
അര്ത്ഥതനിലതപന്ന ഞങ്ങള് ഉള്പക്കമാളകേയമാണച്ച്.  ഞങ്ങളുപട ഭമാഗതച്ച് പ്രവര്തനങ്ങള്
നടത്തുന്നതനില പ്രതനിപകയ ആഗഹനിക്കുന്ന കവഗതയണമായനില എന്നമാണച്ച്  അവര്
ഉന്നയനിച  വനിമര്ശനയ.  അതച്ച്  കപമാസനിറസ്പീവമായനി  എടുതമാല  മതനിയകലമാ.  എന്നമാല
ഇവനിപട കേമാരതങ്ങള് തസ്പീപര നടക്കമാതമായനിടനില. ഞങ്ങള് കൃതതമമായ രസ്പീതനിയനില  ഭരണ
നടപടനികേള്  മുകന്നമാടച്ച്  പകേമാണകപമാകേമാനമാണച്ച്  ആഗഹനിക്കുന്നതച്ച്.  ഇദൗ  നമാടനിപന്റെ
അഭനിവൃദനിക്കുതകുന്ന  വനിവനിധ  പദതനികേള്  നടപ്പെമാക്കമാന്  തപന്നയമാണച്ച്  ഉകദശനിക്കുന്നതച്ച്.
അതനിനുതകുന്ന ഒകടപറ കേമാരതങ്ങള് ഇദൗ എടച്ച്  മമാസതനിനനിടയച്ച്  പചയനിട്ടുണച്ച്,  ഇനനി
വരുന്ന  മമാസങ്ങളനില  അതച്ച്  കുകറക്കൂടനി  കവഗതയനില  നടക്കുകേയയ  പചയയ.  അപതമാന്നുയ
കകേവലമമായ സതപ്നങ്ങളമായനി കേനിടക്കുന്ന കേമാരതങ്ങളല എന്നമാണച്ച് എനനിക്കച്ച് വതക്തമമാക്കമാനുള്ളതച്ച്.

പദതനി വനിഹനിതയ പചലവമാകേമാതതനിപനക്കുറനിചച്ച് ഇവനിപട പറഞ. 2011 മുതല
2017  ജനുവരനി  വപരയള്ള  പദതനി  വനിനനികയമാഗതനിപന്റെ   കേണക്കച്ച്  എപന്റെ  കേയനിലുണച്ച്.
അപതലമായ 50 ശതമമാനതനില തമാപഴയമായനിരുന്നു. ഒരു വര്ഷവയ 50 ശതമമാനതനിനച്ച്
മുകേളനില  കപമായനിടനില.  യഥമാര്ത്ഥതനില  ഇപതന്തുപകേമാണമാണച്ച്  സയഭവനിക്കുന്നതച്ച്?
സയസമാനയ  ഉണമായ  കേമാലയപതമാടച്ച്  നനിലനനിലക്കുന്ന  ഒരു  സമ്പ്രദമായയ,  പദതനി
വനിഹനിതയ  പചലവനിടുന്നതനിപന്റെ  ഒരു  സയസമാരയ,  അവസമാനപത  മൂന്നു  മമാസയ
എങ്ങപനപയങ്കനിലുയ  പണയ  പചലവനിടുകേ  എന്നുള്ള  ഒരു  രസ്പീതനി  സയസമാനതച്ച്
നനിലവനിലുണച്ച്.  ഇതവണ അതനിപനക്കുറനിചച്ച് ചര്ച  പചയച്ച് ഒരു പുതനിയ മമാനദണയ
അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.  അതനുസരനിചച്ച് വര്ഷമാരയഭതനിലതപന്ന  പചലവനിടല  തുടങ്ങണയ.
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സമാമതനികേവര്ഷതനിപന്റെ അവസമാന മൂന്നുമമാസമമായ  ജനുവരനി, പഫബ്രുവരനി, മമാര്ചച്ച്
മമാസങ്ങളനില  30  ശതമമാനതനിലധനികേയ തുകേ ബമാക്കനിനനിലക്കമാന് പമാടനില.   മമാര്ചച്ച്
മമാസയ  15  ശതമമാനതനില കൂടുതല പചലവനിടമാനുയ പമാടനില.  ഇതച്ച്  അടുത വര്ഷയ
പൂര്ണമമായയ നടപ്പെമാക്കണപമന്നച്ച്  വമാശനികയമാപട  പറഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്. എലമാവരുയ   സഹകേരനിചമാല
അതച്ച്  നടപ്പെമാക്കമാന്  കേഴനിയയ.  അടുത  വര്ഷയ  ആദതഘടതനിലതപന്ന  പണയ  പചലവനിടച്ച്
തുടങ്ങമാനുള്ള നടപടനിക്രമങ്ങള് ഇകപ്പെമാള് സതസ്പീകേരനിച്ചുവരുന്നുണച്ച്.  അസമാധതമമായ ഒരു
കേമാരതമലനിതച്ച്.

പവ-പഫ  കഹമാടച്ച്കസമാടച്ച്  പദതനിപയക്കുറനിചച്ച്  ബഹുമമാനതനമായ  പ്രതനിപക
കനതമാവച്ച്  പറയകേയണമായനി.  2016-17-പല  ആയനിരയ  പവ-പഫ  കഹമാടച്ച്കസമാടച്ച്
പദതനിക്കച്ച്  ഭരണമാനുമതനിയമായനിട്ടുണച്ച്.  2017-18-ല  ആയനിരയ  പവ-പഫ  കഹമാടച്ച്കസമാടച്ച്
പദതനിയയ  കൂടനി  പടണര്  പചയകേയമാണച്ച്.  ജൂപല-ഓഗസച്ച്  മമാസയ  പകേമാണച്ച്  അതച്ച്
പൂര്തനിയമാക്കമാന് കേഴനിയയ.

സയസമാനതച്ച് പഎ.എ.എസച്ച്-കേമാര്ക്കച്ച്  ചനില  ആശങ്കകേളുണമായനി  എന്നുള്ളതച്ച്
ശരനിയമാണച്ച്.  അതനിപന്റെ  ഭമാഗമമായനി  അവരനില  ചനില  വനികേമാരപ്രകേടനങ്ങളുമുണമായനി.
എന്നമാല  സര്ക്കമാരുമമായള്ള ചര്ചയനില അതരപമമാരു ആശങ്കയച്ച് അടനിസമാനമനില
എന്നച്ച് അവര്ക്കച്ച് പൂര്ണമമായയ  കബമാദതമമായനിട്ടുണച്ച്.  ഒരു തരതനിലുള്ള അകേലചയയ
ഭരണകൂടവയ  പഎ.എ.എസച്ച്.  ഉകദതമാഗസരുയ  തമ്മനിലനില.  എലമാ  കേമാരതങ്ങളനിലുയ
സഹകേരനിച്ചുപകേമാണച്ച്  നല വനിശതമാസകതമാടുകൂടനി  തപന്നയമാണച്ച്  കേമാരതങ്ങള് മുകന്നമാട്ടു
കപമാകുന്നതച്ച്.  വനിഘടനിച്ചു  നനിലക്കുന്ന  നനിലപമാടച്ച്  പഎ.എ.എസച്ച്  ഉകദതമാഗസരുപട
ഭമാഗത്തുപണന്നച്ച്  പറയമാന്  പറനില.  എന്നമാല  ചനില  പ്രശ്നങ്ങള്  കകേരള  അഡനിനനികസറസ്പീവച്ച്
സര്വ്വസ്പീസച്ച്  രൂപസ്പീകേരണവമമായനി  ബനപപ്പെടച്ച്  പസക്രകടറനിയറച്ച്  തലതനില  ഉണമായനിട്ടുണച്ച്.
പസക്രകടറനിയറച്ച്  ജസ്പീവനക്കമാരനില  ഒരു  വനിഭമാഗതനിനച്ച്  അതനികനമാടച്ച്  കേടുത  പ്രതനികഷധമുണച്ച്.
അതച്ച്  സതമാഭമാവനികേമമാണച്ച്,   ആ പ്രതനികഷധയ  നമുക്കച്ച്  മനസനിലമാക്കമാന്  സമാധനിക്കുയ.
ഇക്കമാരതതനില അവര്ക്കുള്ള ആശങ്ക അകേറമാന് സര്ക്കമാര് ശമയ  നടതനിപയങ്കനിലുയ
അവര്ക്കച്ച്  അതനികനമാടച്ച്  പൂര്ണ  കയമാജനിപ്പുണമായനില.  നനിങ്ങള്  കനരപതയള്ള  നനിലപമാടച്ച്
എന്തനിനമാണച്ച്  മമാറനിയതച്ച്?  കകേരള  അഡനിനനികസറസ്പീവച്ച്  സര്വ്വസ്പീസച്ച്  നടപ്പെമാക്കുകേ  എന്ന
നനിലപമാടമാണച്ച്  യ.ഡനി.എഫച്ച്.-നച്ച്  കനരകത  ഉണമായനിരുന്നതച്ച്.  അതച്ച്  നടപ്പെനിലമാക്കുന്നതനിനു
കവണനി  യ.ഡനി.എഫച്ച്. ഗവണ്പമന്റെച്ച്  നനിലപമാപടടുതതമാണച്ച്. ബഹുമമാനതനമായ ശസ്പീ.
ഉമ്മന് ചമാണനി  മുഖതമനനിയമായനിരുന്നകപ്പെമാള്  അതുമമായനി ബനപപ്പെട നടപടനികേള്ക്കച്ച്
തുടക്കയ  കുറനിച്ചു.  ഇകപ്പെമാള്  എന്തനിനമാണച്ച്  നനിങ്ങള്  അതനില  നനിന്നച്ച്  പുറകകേമാടച്ച്
കപമാകുന്നതച്ച്?  നമുക്കതച്ച് നടപ്പെമാക്കുകേയകല കവണതച്ച്.

ശസ്പീ  .    ഉമ്മന് ചമാണനി:  സര്,  കകേരള അഡനിനനികസറസ്പീവച്ച് സര്വ്വസ്പീസച്ച് കവണപമന്നച്ച്
യ.ഡനി.എഫച്ച്. ഗവണ്പമന്റെച്ച് തസ്പീരുമമാനനിക്കുകേയയ അതുസയബനനിചച്ച് ചര്ച നടത്തുകേയയ പചയ.
എന്നമാല ആ ചര്ചയനില ചനിലര് പ്രകേടനിപ്പെനിച ആശങ്കകേളുയ സയശയങ്ങളുയ ദൂരസ്പീകേരനിച
കശഷയ  മുകന്നമാട്ടു കപമായമാല മതനിപയന്നച്ച് തസ്പീരുമമാനനിചതനിപന്റെ അടനിസമാനതനിലമാണച്ച്
പസക്രകടറനിയറച്ച്  സര്വ്വസ്പീസനിപന  ഒഴനിവമാക്കുന്നതനിപനക്കുറനിചച്ച്  അന്നച്ച്  യ.ഡനി.എഫച്ച്.
തസ്പീരുമമാനനിചതച്ച്.
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ശസ്പീ  .   പനിണറമായനി വനിജയന്: സര്, അതച്ച് ഫയലനില കേമാണമാനനില.  ഏതമായമാലുയ
ഇകപ്പെമാഴപത  അവസയനില  പസക്രകടറനിയറച്ച്  സര്വ്വസ്പീസകൂടനി  ഉള്പപ്പെട്ടുപകേമാണള്ള
കകേരള അഡനിനനികസറസ്പീവച്ച് സര്വ്വസ്പീസമാണച്ച് നലപതന്നുള്ളതമാണച്ച് തസ്പീരുമമാനയ.  അതമാണച്ച് നനിങ്ങളുയ
കനരപത എടുത നനിലപമാടച്ച്.  അതനികനമാടച്ച് പസക്രകടറനിയറച്ച് സര്വ്വസ്പീസകേമാര്ക്കച്ച് പ്രതനികഷധയ
ഉണമായനിരുന്നു  എന്നുള്ളതച്ച്  ശരനിയമാണച്ച്.  പകക,  അതുകൂടനി  ഉള്പപ്പെടുതനി  പകേമാണച്ച്
കകേരള  അഡനിനനികസറസ്പീവച്ച്  സര്വ്വസ്പീസച്ച്  നടപ്പെമാക്കമാപമന്നുള്ളതു  തപന്നയമാണച്ച്
സര്ക്കമാരനിപന്റെ  നനിലപമാടച്ച്.  അക്കമാരതതനില  നനിങ്ങളുപട  സഹകേരണയ  ഉണമാവകേയമാണച്ച്
കവണതച്ച്.

വനിജനിലന്സച്ച് ഡനിപ്പെമാര്ട്ടുപമന്റുമമായനി ബനപപ്പെട കേമാരതതനില ഇകപ്പെമാഴുള്ള പഹകക്കമാടതനി
ഇടപപടല  സതമാഗതമാര്ഹമമാണച്ച്.  പ്രതനിപക  കനതമാവച്ച്  പരമാമര്ശനിച  ജഡ്ജച്ച് പമന്റെച്ച്
കനരപത പറഞ്ഞതുകപമാപല ഒരു ലമാന്റെച്ച് മമാര്ക്കച്ച് ജഡ്ജച്ച് പമന്റെമാണച്ച്.  നല ഇടപപടലമാണച്ച് ആ
കേമാരതതനിലുണമായതച്ച്.  അതനിപന്റെ  അന്തനഃസത  ജനമാധനിപതത  വതവസനിതനിയനില
കേതമാബനിനറച്ച് സനിസതനിനുള്ള പ്രമാധമാനതയ ഉദൗന്നനിപക്കമാണള്ളതമാണച്ച്. അതനികനമാടച്ച് ഒരു
വനികയമാജനിപ്പുയ  ഇദൗ  സര്ക്കമാരനിനനില.  അതച്ച്  ശരനിയമായനിട്ടുള്ള  വനിലയനിരുതല  തപന്നയമാണച്ച്.
ആ ജഡ്ജച്ച് പമന്റെനില വനിജനിലന്സനിപനക്കുറനിച്ചുയ  വനിജനിലന്സച്ച് കകേമാടതനിപയക്കുറനിച്ചുമുള്ള
ഭമാഗങ്ങളുണച്ച്. ഉദമാഹരണതനിനച്ച്, ശസ്പീ. രകമശച്ച് പചന്നനിതല പനിണറമായനി വനിജയപനതനിപര ഒരു
പപറസ്പീഷന്  പകേമാടുതമാല  ആ  പപറസ്പീഷനനില  എപന്തങ്കനിലുയ  വസ്തുതയകണമാപയന്നച്ച്
പരനികശമാധനിക്കമാന് സമാധമാരണ രസ്പീതനിയനിലുള്ള സമയപമടുക്കമാപത വനിജനിലന്സച്ച് കനപര
അകനതഷണതനികലക്കച്ച്  കേടക്കുകേയമാണച്ച്.  ചനിലര്  പപറസ്പീഷന്  പകേമാടുക്കമാന്കവണനി
മമാത്രയ  ജനനിചവരമാണച്ച്,  അവര്  പപറസ്പീഷന് അയച്ചുപകേമാകണയനിരനിക്കുയ;   എന്നമാല
അതനില പറയന്ന കേമാരതങ്ങളനില എപന്തങ്കനിലുയ  വസ്തുതയകണമാ ഇലകയമാ  എന്നുള്ള
കേമാരതതനില  ഒരു  പരനിഗണനയമനില;  നമ്മുപട  നമാടനിപന്റെ  ഇകപ്പെമാഴുള്ള  അവസ
ഇതമാണച്ച്.    തുടര്ന്നച്ച് അകനതഷണതനികലയച്ച് കപമാകുകേയയ അതുസയബനനിചച്ച് വലനിയ
കതമാതനിലുള്ള തലപക്കട്ടുകേള് വരനികേയയ പചയന്നു.   വനിജനിലന്സച്ച് അകനതഷണയ എന്നു
പറഞ്ഞമാല വലനിയ പതറച്ച്  പചയ എന്നുള്ള പ്രതസ്പീതനിയയ നമാടനിലുണച്ച്.  അകതസമയയ
ഇതച്ച് അകനതഷനിചനിപലങ്കനില  എന്തുപകേമാണമാണച്ച് അകനതഷനിക്കമാതപതന്നച്ച് കചമാദനിചച്ച്
വനിജനിലന്സച്ച്   കകേമാടതനി  ഇടപപടുയ.  അകപ്പെമാള്  വനിജനിലന്സനിപന,  വനിജനിലന്സച്ച്  കകേമാടതനി
വനിമര്ശനിച്ചു എന്നുള്ള വമാര്ത വരുന്നു.  വനിജനിലന്സച്ച്,  കകേമാടതനിപയ ചൂണനിക്കമാണനിച്ചു
പകേമാണച്ച്  വനിജനിലന്സച്ച്  അകനതഷണതനിനച്ച്  തയമാറമാകുന്നു.  ഇദൗ  രണ  കേമാരതങ്ങളുയ
ബഹുമമാനതനമായ ജഡ്ജനി ചൂണനിക്കമാണനിചനിട്ടുണച്ച്. അതുമമായനി ബനപപ്പെടച്ച് ഇതച്ച് എങ്ങപനയമാണച്ച്
പകേകേമാരതയ പചകയണപതന്നുള്ളതനിനച്ച്  ഒരു ക്രമസ്പീകേരണയ ആവശതമമാണച്ച്; പപറസ്പീഷന്
വന്നമാല  ഉടന്തപന്ന  കുറവമാളനിപയകപ്പെമാപല  അകനതഷനിക്കമാന്  പുറപപ്പെടുകേയമാകണമാ
കവണതച്ച്?
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ശസ്പീ  .    രകമശച്ച്  പചന്നനിതല:  സര്,  കേതമാബനിനറനില എടുത തസ്പീരുമമാനമമാണതച്ച്.
അതച്ച്  സയബനനിചച്ച്  വനിജനിലന്സച്ച്  അകനതഷനിക്കമാപത  വനിജനിലന്സച്ച്  കകേമാടതനിയനില
കപമായകപ്പെമാള്,  ഏതു  സന്ദര്ഭതനിലുയ  ഇവരുപട  കപരനില  എഫച്ച്.പഎ.ആര്.
എടുക്കമാനമാണച്ച്  ജഡ്ജനിയപട  വനിധനി  വന്നതച്ച്.  ഇങ്ങപന  ഒരു  വനിധനി  നതമായയ
പ്രകേടനിപ്പെനിക്കമാന്  കപമായമാല  കേതമാബനിനറനിനച്ച്  പ്രവര്തനിക്കമാന്   കേഴനിയകമമാ?
അതുപകേമാണച്ച്  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  പഹകക്കമാടതനിയമമായനി  ബനപപ്പെടച്ച്  അവനിപട  നനിന്നുയ
മമാര്ഗ്ഗനനിര്കദശയ വന്നമാല തസ്പീര്ചയമായനിട്ടുയ അതച്ച് നന്നമായനിരനിക്കുയ.

ശസ്പീ  .    പനിണറമായനി  വനിജയന്:  സര്,   എനനിക്കച്ച്  നനിയമതനില  പരനിജമാനയ
കുറവമായതനിനമാല   ഇതുമമായനി ബനപപ്പെടച്ച് മമാര്ഗ്ഗനനിര്കദശയ കവണപമന്നുയ  അതനിനു
കവണനി  പഹകക്കമാടതനിപയ  സമസ്പീപനിക്കുപമപന്നമാരു  അഭനിപ്രമായയ  ആദതയ  പറഞ്ഞനിരുന്നു.
അങ്ങപന പറഞ്ഞതച്ച് അബദമമായനിരുന്നു. കേമാരണയ പഹകക്കമാടതനി യപട  പരമാമര്ശ
മമായനിടമാണച്ച് ഇതച്ച് വന്നതച്ച്. പഹകക്കമാടതനിക്കച്ച് മറമാപരയയ സമസ്പീപനിക്കമാന് സമാധനിക്കനില.
ഇകപ്പെമാള്  പഹകക്കമാടതനിയനില  ഇതച്ച്  പകേകേമാരതയ  പചയന്ന  ബഞ്ചനിപന്റെ  ഭമാഗമമായനിടമാണച്ച്
അകദഹതനില നനിന്നുയ ഇദൗ പ്രതനികേരണയ വന്നനിട്ടുള്ളതച്ച്. അകദഹതനില നനിന്നുതപന്ന
കൂടുതല കേമാരതങ്ങള് മമാര്ഗ്ഗനനിര്കദശമമായനി വരുന്നതച്ച് പപമാതുവനില സഹമായകേരമമായനിരനിക്കുയ.

ശസ്പീ  .    ഉമ്മന്  ചമാണനി:  സര്,  ശസ്പീ.  രകമശച്ച്  പചന്നനിതല പറഞ്ഞ കകേസനിപന്റെ
ഏറവയ  പ്രധമാനപപ്പെട  കേമാരതയ  നമാലച്ച്  എ.ഡനി.ജനി.പനി.-മമാപര  പപ്രമാകമമാടച്ച്  പചയമാന്
കവണനി  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  തസ്പീരുമമാനയ  എടുത്തു  എന്നുള്ളതമാണച്ച്.  അതച്ച്  കേമാഷതലമായനി
എടുത  ഒരു  തസ്പീരുമമാനമല.  ഇതനിനനുകൂലമമായയ  എതനിരമായനിട്ടുമുള്ള  എലമാ  കനമാടനിയഗ്സയ
ഫയലനില വന്നതനിനുകശഷമമാണച്ച്  കേതമാബനിനറച്ച് ഇവര്ക്കച്ച് പപ്രമാകമമാഷന് പകേമാടുക്കമാന്
തസ്പീരുമമാനനിചതച്ച്.  അതനിപനതനിരമായ  വമാദവയ  അതനില  വന്നനിട്ടുണച്ച്.  അതുയ  പരനികശമാധനിചതനിനു
കശഷമമാണച്ച്  ആ തസ്പീരുമമാനയ  അങ്ങയയ  അങ്ങയപട  കേതമാബനിനറ്റുയ  അയഗസ്പീകേരനിചതച്ച്.
ഞങ്ങള്  എടുത  തസ്പീരുമമാനയ  പതറമായനികപ്പെമാപയങ്കനില  നനിങ്ങള്  പപ്രമാസസ്പീഡച്ച്  പചയന്നതനില
പതറനില.  എന്നമാല ഞങ്ങള് എടുത തസ്പീരുമമാനയ  നനിങ്ങളുയ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.   ആ തസ്പീരുമമാനയ
വനിജനിലന്സച്ച്  കകേസമാപയടുതച്ച്  കകേമാടതനിയനികലയച്ച്  കപമാകുന്നതച്ച്  ശരനിയമാകണമാ എന്നുള്ളതമാണച്ച്
ആകലമാചനികക്കണതച്ച്.

ശസ്പീ  .    പനിണറമായനി  വനിജയന്:  സര്,  അതുസയബനനിചച്ച്  ഞമാന്  കനരപത
വതക്തമമാക്കനി.  അതനിപന്റെ  പമറനിറനികലയല  ഞമാന്  കപമാകുന്നതച്ച്.  കേതമാബനിനറച്ച്  ഒരു
തസ്പീരുമമാനപമടുതമാല  അതച്ച്  തസ്പീരുമമാനമമാണച്ച്.  ആ  നനിലയനില  നമുക്കച്ച്  അതനിപന
കേമാണമായ.  ഞങ്ങളുയ അതച്ച് അയഗസ്പീകേരനിചനിട്ടുപണന്നച്ച്   അങ്ങച്ച് പറഞ്ഞതച്ച് ശരനിയമാണച്ച്.
ഇക്കമാരതതനില  പപഹകക്കമാടതനിയപട  അകത  ബഞ്ചനില  നനിന്നുതപന്ന  ഒരു  മമാര്ഗ്ഗ
നനിര്കദശയ വരുന്നതമാണച്ച് നമുക്കച്ച് നലതച്ച്.  ഇതമാണച്ച് അക്കമാരതതനില സര്ക്കമാരനിപന്റെ
നനിലപമാടച്ച്.
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ബനി.പജ.പനി.-യപട  റനിക്രൂടനിയഗച്ച്  ഏജന്റുമമാരമായനി  നനിങ്ങള്  മമാറരുപതന്നച്ച്  പ്രതനിപക
കനതമാവച്ച്  പറയകേയണമായനി.  കകേമാണ്ഗസ്സുകേമാപര  ബനി.പജ.പനി.-യനികലയച്ച്  റനിക്രൂടച്ച്  പചയന്ന
റനിക്രൂടനിയഗച്ച് ഏജന്റുമമാരമായനി ഞങ്ങള് മമാറരുപതന്നമാണച്ച് അകദഹയ പറഞ്ഞപതന്നമാണച്ച്
ഞമാന്  മനസനിലമാക്കുന്നതച്ച്.  അതച്ച്  ഞങ്ങളുപട  ഉതരവമാദനിതതമല.  കകേമാണ്ഗസനിപല
എന്.ഡനി. തനിവമാരനിപയകപ്പെമാലുള്ള ആളുകേള് ബനി.പജ.പനി.യനികലയച്ച് കപമാകുന്ന നനിലപമാടച്ച്
സതസ്പീകേരനിക്കുന്നതച്ച്  എന്തുപകേമാണമാണച്ച്?  തനിവമാരനി  നമ്മപളലമായ  ജനനിക്കുന്നതനിനുമുമച്ച്
കകേമാണ്ഗസച്ച് പമാര്ടനിയനിലുള്ള ആളമാണകലമാ?  എന്തുപകേമാണമാണച്ച് അങ്ങപന സയഭവനിക്കുന്നതച്ച്?
നമ്മള്  മതനനിരകപകമമാണച്ച്  എന്നച്ച്  പറഞ്ഞതുപകേമാണമമാത്രയ  കേമാരതമനില.  മതനനിര
കപകതയപട  ഭമാഗമമായനി  നനിന്നുപകേമാണച്ച്  വര്ഗ്ഗസ്പീയതപയ  വനിട്ടുവസ്പീഴ്ചയനിലമാപത  എതനിര്ക്കണയ.
അതനിനച്ച്  പലകപ്പെമാഴുയ അബദങ്ങള് കേമാണനിക്കുന്നുണച്ച്.  മമാത്രമല,  ചനില ഘടങ്ങളനില
വര്ഗ്ഗസ്പീയതയമമായനി  സമരസപപ്പെടമാനുയ  ശമനിക്കുന്നുണച്ച്.  അതനില  നനിന്നമാണച്ച്  മമാകറണതച്ച്.
ഞങ്ങളല  പതറ്റുകേമാപരന്നതമാണച്ച്  എനനിക്കതനില  വതക്തമമാക്കമാനുള്ളതച്ച്.  ഞങ്ങള്ക്കച്ച്
ഇകപ്പെമാള്  കകേമാണ്ഗസനിപന  ദുര്ബ്ബലപപ്പെടുതമാന്  ശമനികക്കണ  കേമാരതപമന്തമാണച്ച്;
കകേമാണ്ഗസച്ച്  ഇകപ്പെമാള്   ദുര്ബ്ബലമമായനി  കേനിടക്കുകേയകല?  ആര്ക്കുയ  ദയനസ്പീയമമായനി
കതമാന്നുന്ന  ഒരവസയനിലകല  കകേമാണ്ഗസച്ച്  ഇകപ്പെമാള്  നനിലക്കുന്നതച്ച്.  ഞങ്ങള്
കകേമാണ്ഗസനിപന ദുര്ബ്ബലപപ്പെടുതമാന് ശമനിക്കുന്നുപവന്നമാണച്ച്  അകദഹയ പറഞ്ഞതച്ച്,
ഞങ്ങള് അതനിനച്ച്  കനരപത ശമനിചനിട്ടുണച്ച്,  എന്നമാല  ഇകപ്പെമാള് നനിങ്ങള് വളപര
ദുര്ബ്ബലമമായനി കേനിടക്കുകേയമാണച്ച്. സഹതമാപകതമാപടയമാണച്ച് ഞങ്ങള് നനിങ്ങപള കനമാക്കുന്നതച്ച്.

ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്. പകേമാലവനിളനി പ്രസയഗയ നടത്തുന്നു, നനിങ്ങള് കകേപസടുകതമാ
എപന്നമാപക്ക  കചമാദനിക്കുകേയണമായനി.  കകേസച്ച്  എടുക്കമാന്  പറ്റുന്ന  തരതനിലുള്ള  പ്രസയഗങ്ങള്
ഏപതങ്കനിലുയ  നടന്നനിടച്ച്  ഒഴനിവമായനി  കപമായനിട്ടുകണമാ  എന്നുള്ളതച്ച്  പരനികശമാധനിക്കമായ.
അകതസമയയ  ഇവനിപട  പതമാഗമാഡനിയ  വന്നച്ച്  പ്രസയഗനിചതനിനച്ച്   സമൂഹതനിലമാപകേ
വലനിയ  പ്രതനികഷധയ  കരഖപപ്പെടുതനി.  കപമാലസ്പീസനിപന്റെ  നനിര്കദശയ  ലയഘനിച്ചുപകേമാണമായനിരുന്നു
പ്രസയഗനിചതച്ച്. അതനിപനതനിപര കകേപസടുതതച്ച് എന്തനിനമാണച്ച് നനിങ്ങള് പനിന്വലനിചതച്ച്.
നനിങ്ങളുപട കേമാലതമാണച്ച് അതച്ച് പനിന്വലനിചതച്ച്.

ശസ്പീ  .   ഉമ്മന് ചമാണനി: സര്, ബഹുമമാനപപ്പെട മുഖതമനനിയപട കേയനില അതുസയബനനിച്ചുള്ള
ഫയലുണച്ച്.  കകേസച്ച്  സമയതച്ച്  തുടര്  നടപടനികേള്  സതസ്പീകേരനിക്കമാതതനിപന്റെ  കപരനില
അവസമാനനിപ്പെനിചതമാണച്ച്.  കകേസച്ച്  പനിന്വലനിക്കണയ  എന്നുപറഞ്ഞച്ച്  ഒരു  അകപക
കേനിടനിയനിരുന്നു.  അതനികനലുള്ള  നടപടനികേളുമമായനി  മുകന്നമാട്ടുനസ്പീങ്ങനി  എന്നുള്ളതച്ച്  ശരനിയമാണച്ച്.
അതനിനുമുമ്പുതപന്ന  കകേമാടതനി  ആ  കകേസച്ച്  തസ്പീര്പ്പെമാക്കനിയനിരുന്നു.  അങ്ങച്ച്  ഇക്കമാരതയ
പറഞ്ഞ സനിതനിക്കച്ച് ആ ഫയല പരനികശമാധനിക്കുന്നതച്ച് നന്നമായനിരനിക്കുയ.

ശസ്പീ  .    രകമശച്ച്  പചന്നനിതല:  സര്,  കേഴനിഞ്ഞദനിവസയ  മയഗലമാപുരത്തുവചച്ച്
ശസ്പീ.  പകേ.  സകരന്ദ്രന്  ശസ്പീ.  പ്രവസ്പീണ്  പതമാഗമാഡനിയകയക്കമാള്  രൂകമമായമാണച്ച്
പ്രസയഗനിചതച്ച്. അക്കമാരതതനില അങ്ങച്ച് കകേസച്ച് എടുക്കുകമമാപയന്നച്ച് വതക്തമമാക്കമാകമമാ?
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ശസ്പീ  .    പനിണറമായനി  വനിജയന്:  സര്,   അതുസയബനനിചച്ച്  പരനികശമാധനിക്കുപമന്നച്ച്
ഞമാന് സഭയനില കനരപത പറഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്.  ശസ്പീ. പ്രവസ്പീണ് പതമാഗമാഡനിയയപട കേമാരതയ
മമാത്രമല,  എയ.ജനി.  കകേമാകളജനില  ഒരു  സര്ക്കനിള്  ഇന്പസക്ടപറ  കബമായപബറനിഞ്ഞച്ച്
കേമാല  തകേര്ത കകേസച്ച് കൂടനിയണച്ച്. 307 വകുപ്പുപ്രകേമാരമമാണച്ച് അന്നച്ച് കകേസച്ച് എടുതതച്ച്. അതച്ച്
കപമാലസ്പീസകേമാപര  പരനികക്കലപ്പെനിചതമായതുപകേമാണച്ച്  സതമാഭമാവനികേമമായയ  ശക്തമമായനി  കകേസച്ച്
നടത്തുകേയകല പചകയണതച്ച്;  നനിങ്ങളുപട  ഭരണകേമാലതച്ച്  ആ കകേസയ പനിന്വലനിച്ചു
പകേമാടുതനികല?  നനിങ്ങള് കേമാണനിച   ദദൗര്ബലതയ ഞങ്ങളനില നനിന്നുയ ഏതമായമാലുയ
ഉണമാകേമാന്  കപമാകുന്നനില.  അതരപമമാരു  ദദൗര്ബലതവമനിലമാപത  ഞങ്ങള്  മുകന്നമാട്ടു
കപമാവകേ തപന്ന പചയയ.

പതമാടതനിപനമാപക്ക കകേന്ദ്രപത കുറയ പറയന്നുപവന്നമാണച്ച് ബഹുമമാനതനമായ ഒ.
രമാജകഗമാപമാല  പറയന്നതച്ച്.  ഇദൗ  സര്ക്കമാര്  വന്നതച്ച്  കകേന്ദ്രവമമായനി  ഏറ്റുമുടമാനമാപണന്നുള്ള
ധമാരണയനില അകദഹയ നനിലകക്കണതനില.  എന്നമാല  സയസമാനപത ജനങ്ങളുപട
ജസ്പീവനിതയ  മുകന്നമാട്ടു  പകേമാണകപമാകുന്നതനിനച്ച്  തടസമുണമാക്കുന്ന നയയ  കകേന്ദ്ര ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ
ഭമാഗത്തുനനിന്നുണമാകേമാന്  പമാടനില.  അങ്ങപനപയമാരു  നയമുണമായമാല  അതച്ച്  ജനങ്ങകളമാടച്ച്
തുറന്നു  പറകയണതച്ച്  സര്ക്കമാരനിപന്റെ  ബമാദതതയകല;  അതമാണകലമാ  സര്ക്കമാര്
പചയന്നതച്ച്.   കകേരളതനിപന്റെ  കറഷന്  പ്രശ്നയ  നമ്മളനിവനിപട  ചര്ച  പചയ.  അതനില
കകേന്ദ്ര സര്ക്കമാര് സതസ്പീകേരനിക്കുന്ന നനിലപമാടച്ച്  ഇതമാപണന്നച്ച് പറയമാന് ഇദൗ സര്ക്കമാര്
ബമാദതസമമാണച്ച്. അതുകപമാപല കകേരളതനിപന്റെ ആകരമാഗതരയഗപത രസ്പീതനികേപളമാപക്ക
പരനികശമാധനിചമാല 'എയനിയസച്ച്' കകേരളതനിനച്ച് നലകേമാപത എവനിപടയമാണച്ച് പകേമാടുക്കമാന്
പറ്റുന്നതച്ച്?  ഇക്കമാരതയ മതനിയമായ സമയതനിനു മുമ്പുതപന്ന കകേന്ദ്രതനിപന്റെ ശദയനില
പപടുതനിയതമാണച്ച്.

ശസ്പീ  .    ഒ  .    രമാജകഗമാപമാല:  സര്,  ബഹുമമാനപപ്പെട  മുഖതമനനികയമാടച്ച്  ഞമാന്
അക്കമാരതയ  വനിശദസ്പീകേരനിക്കമാന് ആഗഹനിക്കുന്നു.  കേഴനിഞ്ഞ പ്രമാവശതയ  നകരന്ദ്രകമമാദനി
ഗവണ്പമന്റെച്ച്  ഓകരമാ  സയസമാനതനിനുയ  ഓകരമാ  എയനിയസച്ച്  പകേമാടുക്കണപമന്നച്ച്
തസ്പീരുമമാനനിചച്ച് കകേരളതനിനുള്പപ്പെപട എലമാ സയസമാനങ്ങള്ക്കുയ കേപതഴുതനി.  കകേരള
ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ ഭമാഗത്തുനനിന്നുയ കുകറക്കമാലയ അതുസയബനനിചച്ച്   മറുപടനിപയമാന്നുയ
ഉണമായനിരുന്നനില.  ഞമാന്  ഡലഹനിയനില  കപമായ അവസരതനില   ബഹുമമാനപപ്പെട
ആകരമാഗത വകുപ്പുമനനിയമമായനി ഇക്കമാരതയ സയസമാരനിചകപ്പെമാള് അവര് എഴുതനിയ കേതച്ച്
എനനിക്കച്ച്  കേമാണനിച്ചുതന്നു.  അതുവകരയയ ഒരു മറുപടനിയയ  ഇവനിപട  നനിന്നുമുണമായനില.
കസറനിനച്ച് വളപര പ്രകയമാജനകേരമമായ ഒരു സര്ക്കമാര് പരനിപമാടനിയണമായനിടച്ച് എന്തുപകേമാണച്ച് ഇതച്ച്
പ്രകയമാജനപപ്പെടുത്തുന്നനില എന്നുപറഞ്ഞച്ച് ഡലഹനിയനില ഞമാന് ഒരു പത്ര സകമ്മളനയ
നടതനി.  അതനിനച്ച് കശഷമമാണച്ച് ഇവനിപടനനിന്നുയ മറുപടനി പകേമാടുതതച്ച്.  എയനിയസനിനച്ച്
200 ഏക്കര് സലയ കവണയ, ഏപതങ്കനിലുപമമാരു സലയ നനിര്കദശനിക്കണയ എന്നമാണച്ച്
ആ കേതനില ഉണമായനിരുന്നതച്ച്.  സയസമാന സര്ക്കമാര് നമാലച്ച് ഭമാഗങ്ങളനിലമായനി നമാലച്ച്
സലയ  സജസച്ച്  പചയനിരുന്നു.  ആ  ചുമതല  മറച്ച്  ഭമാഗങ്ങളനികലയച്ച്  പകേമാടുത്തു.
അതുപകേമാണമാണച്ച് ഇദൗ പ്രശ്നയ വന്നതച്ച്.
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ശസ്പീ  .    ഉമ്മന് ചമാണനി:  സര്,  കകേന്ദ്രയ  നമാലച്ച്  സലമമാണച്ച്  കചമാദനിചതച്ച്.  അവര്
വന്നച്ച് സലയ കനമാക്കനിയകശഷയ പസലക്ടച്ച് പചയയ.  ഇതമാണച്ച് കേതനിപല ഉള്ളടക്കയ.
തനിരുവനന്തപുരയ, കകേമാഴനികക്കമാടച്ച്, എറണമാകുളയ, കകേമാടയയ തുടങ്ങനിയ നമാലച്ച് ജനിലകേളനില  ലമാന്റെച്ച്
കേപണതനി അവര്ക്കച്ച്  കേതയച്ചു.  അതനിനച്ച്  മറുപടനി  കേനിടമാപത വന്നകപ്പെമാള് വസ്പീണയ
കേതയച്ചു.  കേപണതനിയ  സലയ  പരനികശമാധനിക്കമാന്  ആപള  അയയണയ,  നമ്മള്
തയമാറമാപണന്നച്ച് പറഞ്ഞച്ച് വസ്പീണയ കേതയച്ചു.

ശസ്പീ  .    പനിണറമായനി  വനിജയന്:  സര്,  ഇതുമമായനി  ബനപപ്പെടച്ച്  മുന്  മുഖതമനനി
പറഞ്ഞ കേമാരതയ പൂര്ണമമായയ വസ്തുതമാപരമമാണച്ച്.  ഇവനിപടനനിന്നുയ കനരപത നമാലച്ച്
സലങ്ങള് നനിര്കദശനിചനിട്ടുണച്ച്. ഞങ്ങള് അധനികേമാരതനില  വന്നതനിനുകശഷയ  അകത
നമാലച്ച് സലങ്ങള് തപന്ന വസ്പീണയ അറനിയനിച്ചു.  എന്നനിട്ടുയ അതനിനച്ച് പ്രതനികേരണപമമാന്നുമനിപലന്നച്ച്
വന്നകപ്പെമാള്  നമാലച്ച് സലയ നനിങ്ങപള അറനിയനിചനിട്ടുപണന്നുയ ഇനനി ഒരു സലമമാണച്ച്
അറനിയനികക്കണപതങ്കനില അതുയ അറനിയനിച്ചുപകേമാണച്ച് ഞങ്ങള് എഴുതനി. ഇതച്ച്  ബഡ്ജറച്ച്
വരുന്നതനിനുയ വളപര മുമച്ച് അറനിയനിചതമാണച്ച്. പപക, ഇതവണയയ പരനിഗണനിചനില.
ഞമാന് കനരനിടച്ച് സയസമാരനിച കേമാരതയ ഇകപ്പെമാള് പവളനിപപ്പെടുത്തുന്നനില.  കേനിടമാന് കപമാകുന്നനിപലന്നച്ച്
സയസമാരനിചകപ്പെമാള്തപന്ന  കബമാദതമമായനിരുന്നു.  അങ്ങപനപയമാരു  സമസ്പീപനമമാണച്ച്
കകേന്ദ്ര ഗവണ്പമന്റെനികന്റെതച്ച്.  അകപ്പെമാള് അതച്ച് തുറന്നച്ച് കേമാണനിക്കമാതനിരനിക്കമാന് പറ്റുകമമാ?
സയസമാന  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  സയസമാനതനിപന്റെ  തമാല്പരതയ  സയരകനിക്കമാനമാണച്ച്
നനിലപകേമാളന്നതച്ച്.  സയസമാന  തമാല്പരതതനിപനതനിരമായ  നനിലപമാടച്ച്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്പമന്റെച്ച്
സതസ്പീകേരനിക്കുകമമാള്  അതച്ച്  തുറന്നുപറയമാനുള്ള  ബമാധതത  ഇദൗ  സര്ക്കമാരനിനുണച്ച്.
അതമാണച്ച് ഞങ്ങള് പചയനിട്ടുള്ളതച്ച്. മറച്ച്  കേമാരതങ്ങളനികലയച്ച് ഞമാന് കേടക്കുന്നനില. നമ്മുപട
സയസമാനപത  പുതനിപയമാരു  തലതനികലയച്ച്  എതനിക്കമാനമാണച്ച്  ഗവണ്പമന്റെച്ച്
ഉകദശനിക്കുന്നതച്ച്.  അതനിനച്ച്  പ്രതനിപകതനിപന്റെ  സഹകേരണയ  ഉണമാകേണപമന്നച്ച്
അഭതര്ത്ഥനിക്കുന്നു.

4.00 PM]

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതമാമസച്ച്:  സര്,  കപമായനിന്റെച്ച്  ഓഫച്ച്  ഓര്ഡര്..  … സയഘടനമാ
കകേമാണ്ഗസനിപന  കതമാലപ്പെനിക്കമാനുയ  പനിന്നസ്പീടച്ച്  ഇന്ദനിരമാ  കകേമാണ്ഗസനിപന  കതമാലപ്പെനിക്കമാനുയ
ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്.-മമായനി  ഞങ്ങള്  കൂട്ടുകൂടനിയനിട്ടുപണന്നച്ച്  6-8-1980-ല  ചനിന്തമാ
വസ്പീക്കനിലനിയനില യശനഃശരസ്പീരനമായ മുന് മുഖതമനനി ഇ.  എയ.  ശങ്കരന് നമ്പൂതനിരനിപ്പെമാടച്ച്
എഴുതനിയനിട്ടുണച്ച്; അതച്ച് നനികഷധനിക്കമാന് കേഴനിയകമമാ?

മനി  .    സസ്പീക്കര്  :  അങ്ങച്ച്  പറഞ്ഞതനില  ക്രമപ്രശ്നതനിപന്റെ  ഒരു  ശതമമാനയ
കപമാലുമനില. ചടയ 303 അങ്ങച്ച് വമായനിച്ചുകനമാക്കണയ.

ശസ്പീ  .    പനിണറമായനി  വനിജയന്  : സര്,  പൂര്ണമമായയ  വസ്തുതമാവനിരുദമമായ   കേമാരതമമാണച്ച്
ബഹുമമാനപപ്പെട  അയഗയ  ചൂണനിക്കമാണനിചതച്ച്.  ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്.-മമായനി  ഒരു  ഘടതനിലുയ
സനി.പനി.പഎ.(എയ) കൂട്ടുകൂടനിയനിടനില.
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ശസ്പീ  .   പനി  .    ടനി  .   കതമാമസച്ച് : സര്, പവല്ലുവനിളനി ഏപറടുക്കമാന് തയമാറുകണമാ? ഞമാന്
നമാപള പതളനിവച്ച് ഹമാജരമാക്കമായ.

ശസ്പീ  .    പനിണറമായനി  വനിജയന്:  സര്,  പവല്ലുവനിളനി  പൂര്ണമമായയ  ഏപറടുതനിരനിക്കുന്നു.
ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്.-മമായനി ഒരു ഘടതനിലുയ സനി.പനി.പഎ.(എയ)  കൂട്ടുകൂടനിയനിടനില.  ഒരു
കേമാരതയ  കൂടനി  പറയപട,  ശസ്പീ.  കുമ്മനയ  രമാജകശഖരനുമമായനി  അടചനിട  മുറനിയനില  ഇരുന്നതച്ച്
എന്തനിനമാപണന്നച്ച്  കനരകത  ഇവനിപട  കചമാദനിചനിരുന്നു.  അടചനിട  മുറനിയനില  ഇരുന്നു
എന്നതച്ച്  വസ്തുതയമാണച്ച്.  ശസ്പീ.  കുമ്മനയ  രമാജകശഖരന്  മമാത്രമല,  ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്.-പന്റെയയ
ബനി.പജ.പനി.-യപടയയ  സനി.പനി.പഎ.(എയ)-പന്റെയയ  കനതമാക്കളുണമായനിരുന്നു.  ഞമാന്
അവപര  വനിളനിച്ചുവരുതനിയതമാണച്ച്.  നനിങ്ങള്  തമ്മനില  ചര്ച  പചയകൂപട  എപന്നമാരു
പ്രശ്നയ  അന്നച്ച്  സമമാധമാന  സയഭമാഷണതനിപന്റെ  ഭമാഗമമായനി  ഉയര്ന്നുവന്നനിരുന്നു.  അതനിപന്റെ
ഭമാഗമമായനി  കേണ്ണൂരനില  സമമാധമാന  സയഭമാഷണയ  നടതമാന്  ഞമാന്  കപമാകുന്നതനിനു
മുമമായനി  രണകൂടപരയയ  വനിളനിചനിരുതനി  സയസമാരനിചനിരുന്നു.  അക്കമാരതയ  ഞമാന്
പനിന്നസ്പീടച്ച് പത്രക്കമാകരമാടച്ച് പറയകേയയ പചയ.  അന്നച്ച് സയസമാരനിചതനിനച്ച് അതനികന്റെതമായ
ഫലമുപണന്നച്ച്  തപന്നയമാണച്ച്  കതമാന്നുന്നതച്ച്,  കമമാശമമായ  സനിതനിയല  പനിന്നസ്പീടുണമായനിട്ടുള്ളതച്ച്.
പനിന്നസ്പീടച്ച്  കേണ്ണൂരനിലുണമായ സയഭവങ്ങള് പരനികശമാധനിചമാല പഴയ അകത നനിലയനിലല
സയഭവങ്ങളുണമായനിട്ടുള്ളതച്ച്.  എവനിപടപയങ്കനിലുയ  ആക്രമ  സയഭവങ്ങളുണമായമാല  രണകൂടരുയ
ഒന്നനിചച്ച്  അവനിപട  കപമായനി  അതനിപന  അപലപനിക്കുന്ന  നനിലപമാടച്ച്  സതസ്പീകേരനിക്കണയ
എപന്നമാപക്ക തസ്പീരുമമാനനിചനിട്ടുണച്ച്.  നല രസ്പീതനിയനിലമാണച്ച് ആ സമമാധമാന സയഭമാഷണയ
അവസമാനനിപ്പെനിക്കമാന് കേഴനിഞ്ഞതച്ച്.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ഒരു  കേമാരതയ  സഭയപട  ശദയനിലപപ്പെടുതമാനുണച്ച്.  ക്രമപ്രശ്നപമന്നതച്ച്
കതമാന്നുകമമാള് എഴുകന്നറ്റുനനിന്നച്ച് പറയമാനുള്ളതല. മപറമാരമാളുപട പ്രസയഗയ തടസപപ്പെടുതമാകനമാ
തപന്റെ നനില വതക്തമമാക്കമാകനമാ തപന്റെ സമാങ്കല്പനികേമമായ കേമാരതങ്ങള് പറയന്നതനികനമാ
ഉള്ള സന്ദര്ഭമല. എകപ്പെമാഴുയ ഇങ്ങപനപയമാരു പ്രവണതയമാണച്ച് കേമാണുന്നതച്ച്. ചടയ 303 ഞമാന്
വമായനിക്കമായ. "ക്രമപ്രശ്നയ ഒരു പ്രനിവനികലജച്ച് പ്രശ്നമല.  വനിവരയ ആവശതപപ്പെടുന്നതനികനമാ
തപന്റെ നനില വതക്തമമാക്കുന്നതനികനമാ ഏപതങ്കനിലുയ ഉപകകപതനിന്കമല ഒരു പ്രശ്നയ
സഭയപട  തസ്പീരുമമാനതനിനച്ച്  സമര്പ്പെനിച്ചുപകേമാണനിരനിക്കുകമമാകഴമാ  സമാങ്കല്പനികേമമായ  ഒരു
കേമാരതതനികനമാ  ഡനിവനിഷന്  പബല  മുഴങ്ങനിയനിപലകന്നമാ  കകേടനിപലകന്നമാ  ഉള്ള
കേമാരതതനികലയ്കക്കമാ ഒരു ക്രമപ്രശ്നയ ഉന്നയനിക്കമാന് പമാടനില".  .....  ഇതച്ച്  ശരനിയല.
സഭമാനടപടനി  ക്രമങ്ങളനില  ഗദൗരവമമായ  ലയഘനമുണമാകുകമമാള്  മമാത്രമമാണച്ച്
ക്രമപ്രശ്നമുണമാകുന്നതച്ച്.

ശസ്പീ.  എ.  പകേ.  ബമാലന് ചടയ  307  പ്രകേമാരയ സഭമാ കരഖകേളനിലനനിന്നച്ച് നസ്പീക്കയ
പചകയണതുമമായനി  ബനപപ്പെടച്ച്  ഒരു  കേതച്ച്  നലകേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ബഹുമമാനപപ്പെട  പ്രതനിപക
കനതമാവച്ച്  സയസമാരനിച്ചുപകേമാണനിരനിക്കുകമമാള്  ശസ്പീ.  വനി.  എസച്ച്.  അച്ചുതമാനന്ദപന്റെ
ആനുകൂലതങ്ങളനിലമാതമാക്കനിയതച്ച്  ശസ്പീ.  എ.  പകേ.  ബമാലപന്റെ  ഇടപപടലമാപണന്നച്ച്
പരമാമര്ശനിക്കുകേയണമായനി.  അതച്ച്  അകദഹതനിനച്ച്  അപമമാനകേരമമാണച്ച്.  അങ്ങപനപയമാരു
സയഭവയ ഇലമാതതമാപണന്നച്ച് അകദഹയ അറനിയനിചനിരനിക്കുന്നു. അതച്ച് സഭമാകരഖകേളനില
നനിന്നച്ച് നസ്പീക്കയ പചയന്നു.
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പ്രതനിപകകനതമാവച്ച്  (  ശസ്പീ  .    രകമശച്ച്  പചന്നനിതല  ):  സര്,  ഞമാനതച്ച്  പപലറര്
കവയനില പറഞ്ഞതമാണച്ച്. അതച്ച് പനിന്വലനിക്കുന്നതനില യമാപതമാരു ബുദനിമുട്ടുമനില.

മനി  .    സസ്പീക്കര്  : ശസ്പീ.  ഒ.  രമാജകഗമാപമാല അവതരനിപ്പെനിച  50-ാം നമര് കഭദഗതനി
പ്രസച്ച് പചയന്നുകണമാ?

ശസ്പീ  .   ഒ  .   രമാജകഗമാപമാല: സര്, ഞമാന് പ്രസച്ച് പചയന്നനില.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീ.  ഒ.  രമാജകഗമാപമാല അവതരനിപ്പെനിച  50-ാം നമര് കഭദഗതനി
സഭ നനിരമാകേരനിച്ചു.

ശസ്പീ.  എ.  പ്രദസ്പീപ്കുമമാര് അവതരനിപ്പെനിച നന്ദനിപ്രകമയയ അയഗസ്പീകേരനിക്കണപമന്ന
പ്രശ്നപത

അനുകൂലനിക്കുന്നവര് ........

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര് .........

പ്രതനിപകകനതമാവച്ച്  (  ശസ്പീ  .    രകമശച്ച്  പചന്നനിതല  ):  സര്,  ഞമാന്  കപമാള്
ആവശതപപ്പെടുന്നു.

(സഭമായഗങ്ങള് തമാപഴപ്പെറയയ പ്രകേമാരയ കവമാടച്ച് കരഖപപ്പെടുതനി)

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്:

1. ശസ്പീ. പകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖമാദര്  

2. ശസ്പീ. വനി. അബ്ദുറഹനിമമാന്  

3. ശസ്പീമതനി പനി. അയനിഷമാ കപമാറനി 

4. ശസ്പീ. പകേ. ആന്സലന്

5. ശസ്പീ. പനി. വനി. അന്വര് 

6. ശസ്പീ. എ. എയ. ആരനിഫച്ച് 

7. പപ്രമാഫ. പകേ. യ. അരുണന് 

8. ശസ്പീമതനി സനി. പകേ. ആശ 

9. ശസ്പീ. പകേ. ബമാബു 

10. ശസ്പീ. എ. പകേ. ബമാലന് 

11. ശസ്പീമതനി ഇ. എസച്ച്. ബനിജനികമമാള് 
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12. ശസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന്  

13. ശസ്പീ. പകേ. ദമാസന് 

14. ശസ്പീ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

15. ശസ്പീ. സനി. ദനിവമാകേരന് 

16. ശസ്പീ. എലകദമാ എബഹമായ 

17. ശസ്പീമതനി ഗസ്പീതമാ കഗമാപനി 

18. ശസ്പീ. സനി. പകേ. ഹരസ്പീന്ദ്രന് 

19. കഡമാ. പകേ. ടനി. ജലസ്പീല 

20. ശസ്പീ. പജയനിയസച്ച് മമാതത 

21. ശസ്പീ. ജനി. എസച്ച്. ജയലമാല 

22. ശസ്പീ. ഇ. പനി. ജയരമാജന് 

23. ശസ്പീ. കജമാണ് പഫര്ണമാണസച്ച്

24. ശസ്പീ. വനി. കജമായനി 

25. ശസ്പീ. ഒ. ആര്. കകേളു 

26. ശസ്പീ. സനി. കൃഷ്ണന് 

27. ശസ്പീ. പകേ. കൃഷ്ണന്കുടനി 

28. ശസ്പീ. പകേ. കുഞ്ഞനിരമാമന് 

29. ശസ്പീ. വനി. പകേ. സനി. മമ്മതച്ച് കകേമായ

30. ശസ്പീ. എയ. എയ. മണനി 

31. ശസ്പീ. മമാതത ടനി. കതമാമസച്ച് 

32. ശസ്പീ. പകേ. പജ. മമാകനി 

33. ശസ്പീമതനി പജ. കമഴനിക്കുടനി അമ്മ 

34. ശസ്പീ. എ. സനി. പമമായസ്പീന് 

35. ശസ്പീ. മുഹമ്മദച്ച് മുഹസനിന് പനി.

36. ശസ്പീ. എയ. മുകകേഷച്ച് 
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37. ശസ്പീ. ഡനി. പകേ. മുരളനി  

38. ശസ്പീ. സനി. പകേ. നമാണു 

39. ശസ്പീ. എയ. നദൗഷമാദച്ച്

40. ശസ്പീ. യ. ആര്. പ്രദസ്പീപച്ച് 

41. ശസ്പീ. എ. പ്രദസ്പീപ്കുമമാര് 

42. ശസ്പീ. പകേ. ഡനി. പ്രകസനന് 

43. ശസ്പീമതനി യ. പ്രതനിഭ ഹരനി 

44. ശസ്പീ. പുരുഷന് കേടലുണനി 

45. ശസ്പീ. പനി. ടനി. എ. റഹസ്പീയ 

46. ശസ്പീ. എയ. രമാജകഗമാപമാലന്

47. ശസ്പീ. എസച്ച്. രമാകജന്ദ്രന്

48. ശസ്പീ. ആര്. രമാകജഷച്ച് 

49. ശസ്പീ. റനി. വനി. രമാകജഷച്ച് 

50. ശസ്പീ. പകേ. രമാജു 

51. ശസ്പീ. രമാജു എബഹമായ 

52. ശസ്പീ. രമാമചന്ദ്രന് കേടന്നപ്പെള്ളനി  

53. ശസ്പീ. പകേ. പകേ. രമാമചന്ദ്രന് നമായര് 

54. ശസ്പീ. റനി. പനി. രമാമകൃഷ്ണന് 

55. ശസ്പീ. മുലക്കര രതമാകേരന് 

56. പപ്രമാഫ. സനി. രവസ്പീന്ദ്രനമാഥച്ച് 

57. ശസ്പീ. കേമാരമാടച്ച് റസമാഖച്ച്

58. ശസ്പീ. എസച്ച്. ശര്മ്മ  

59. ശസ്പീ. എ. പകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന് 

60. ശസ്പീ. സനി. പകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന് 

61. ശസ്പീ. പനി. പകേ. ശശനി 
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62. ശസ്പീ. ഐ. ബനി. സതസ്പീഷച്ച് 

63. ശസ്പീ. ബനി. സതതന് 

64. ശസ്പീ. എ. എന്. ഷയസസ്പീര്  

65. ശസ്പീമതനി പകേ. പകേ. പശലജ ടസ്പീചര് 

66. ശസ്പീ. ജനി. സധമാകേരന് 

67. ശസ്പീ. വനി. എസച്ച്. സനനില കുമമാര്

68. ശസ്പീ. കേടകേയപള്ളനി സകരന്ദ്രന് 

69. ശസ്പീ. പകേ. സകരഷച്ച് കുറുപ്പെച്ച്

70. ശസ്പീ. എയ. സതരമാജച്ച്

71. ശസ്പീ. ഇ. ടനി. പടസണ് മമാസര്

72. ശസ്പീ. പനി. തനികലമാതമന് 

73. ശസ്പീ. കതമാമസച്ച് ചമാണനി 

74. കഡമാ. ടനി. എയ. കതമാമസച്ച് ഐസകേച്ച് 

75. ശസ്പീ. പനി. ഉണനി

76. ശസ്പീ. പകേ. വനി. വനിജയദമാസച്ച്

77. ശസ്പീ. ഇ. പകേ. വനിജയന്

78. ശസ്പീ. പനിണറമായനി വനിജയന്

79. ശസ്പീ. എന്. വനിജയന് പനിള്ള

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്  :

 1. ശസ്പീ. അബ്ദുല ഹമസ്പീദച്ച്. പനി.

2. ശസ്പീ. പമാറക്കല അബ്ദുല

3. ശസ്പീ. പനി. പകേ. അബ്ദു റബ്ബച്ച് 

4. ശസ്പീ. പനി. ബനി. അബ്ദുല റസമാക്കച്ച്

5. പപ്രമാഫ. ആബനിദച്ച് ഹുപസന് തങ്ങള്

6. ശസ്പീ. അടൂര് പ്രകേമാശച്ച്  
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7. ശസ്പീ. ടനി. എ. അഹമ്മദച്ച് കേബസ്പീര് 

8. ശസ്പീ. അനനില അക്കര 

9. ശസ്പീ. എ. പനി. അനനില കുമമാര് 

10. ശസ്പീ. അനൂപച്ച് കജക്കബച്ച് 

11. ശസ്പീ. അന്വര് സമാദതച്ച് 

12. ശസ്പീ. ഐ. സനി. ബമാലകൃഷ്ണന്

13. ശസ്പീ. വനി. ടനി. ബലറമായ

14. ശസ്പീ. പനി. പകേ. ബഷസ്പീര്

15. ശസ്പീ. വനി. പകേ. ഇബമാഹനിയ കുഞ്ഞച്ച് 

16. ശസ്പീ. എലകദമാസച്ച്   കുന്നപ്പെനിള്ളനി

17. ശസ്പീ. ടനി. വനി. ഇബമാഹനിയ 

18. കഡമാ. എന്. ജയരമാജച്ച് 

19. ശസ്പീ. പകേ. സനി. കജമാസഫച്ച് 

20. ശസ്പീ. പനി. പജ. കജമാസഫച്ച് 

21. ശസ്പീ. പനി. പകേ. കുഞ്ഞമാലനിക്കുടനി 

22. ശസ്പീ. സനി. മമ്മൂടനി 

23. ശസ്പീ. കമമാന്സച്ച് കജമാസഫച്ച് 

24. ശസ്പീ. പകേ. മുരളസ്പീധരന്  

25. ശസ്പീ. എന്. എ. പനലനിക്കുന്നച്ച് 

26. ശസ്പീ. ഉമ്മന് ചമാണനി 

27. ശസ്പീ. തനിരുവഞ്ചൂര് രമാധമാകൃഷ്ണന് 

28. ശസ്പീ. രകമശച്ച് പചന്നനിതല

29. ശസ്പീ. കറമാജനി എയ. കജമാണ്

30. ശസ്പീ. പകേ. എസച്ച്. ശബരസ്പീനമാഥന്

31. ശസ്പീ. വനി. പനി. സജസ്പീന്ദ്രന്
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32. ശസ്പീ. എന്. ഷയസദസ്പീന് 

33. ശസ്പീ. വനി. ഡനി. സതസ്പീശന് 

34. ശസ്പീ. ഷമാഫനി പറമനില 

35. ശസ്പീ. പകേ. എയ. ഷമാജനി

36. ശസ്പീ. വനി. എസച്ച്. ശനിവകുമമാര്

37. ശസ്പീ. സണനി കജമാസഫച്ച് 

38. ശസ്പീ. പനി. ടനി. കതമാമസച്ച്

39. ശസ്പീ. പനി. ഉപബദുള്ള

40. ശസ്പീ. എയ. ഉമ്മര് 

41. ശസ്പീ. എയ. വനിന്പസന്റെച്ച് 

നനിഷ്പകത പമാലനിക്കുന്നവര് :

     ശസ്പീ. പനി. സനി. കജമാര്ജച്ച് 

മനി  .   സസ്പീക്കര്: അനുകൂലനിക്കുന്നവര് - 79

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര് - 41

നനിഷ്പകത പമാലനിക്കുന്നവര് - 1

നന്ദനിപ്രകമയയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിചനിരനിക്കുന്നു.

ഓര്ഡര്......  ഓര്ഡര്......  സഭ ഇകപ്പെമാള് പനിരനിയന്നതുയ നമാപള രമാവനിപല 8.30-നച്ച്
വസ്പീണയ സകമ്മളനിക്കുന്നതുമമാണച്ച്.

(2017  മമാര്ചച്ച്  മമാസയ  2-ാം  തസ്പീയതനി  വതമാഴമാഴ്ച  രമാവനിപല  8.30-നച്ച്  വസ്പീണയ
സകമ്മളനിക്കുന്നതനിനമായനി സഭ പപവകുകന്നരയ 4.08-നച്ച് പനിരനിഞ.)


