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കകേരള നനിയമസഭഭാ നടപടനികേള
പതനിനഭാലഭാലാം  കകേരള നനിയമസഭ

നഭാലഭാലാം സകമ്മേളനലാം

2017 മഭാര്ചച്ച് 9,  വവഭാഴലാം

വഭാലവലാം 165]          ഔകദവഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടച്ച്                        [നമ്പര് 10

നനിയമസഭ  2017  മഭാര്ചച്ച്  മഭാസലാം  9-ാം തതീയതനി വവഭാഴഭാഴ്ച്ച രഭാവനിലല  8.30-നച്ച്

ബഹുമഭാനലപട  സതീക്കര് ശതീ.  പനി.  ശതീരഭാമകൃഷ്ണലന്റെ അദവക്ഷതയനില് നനിയമസഭഭാ

ഹഭാളനില് കയഭാഗലാം കചേര്ന.

I കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 

(ഈ  സകമ്മേളനകേഭാലത്തനികലക്കച്ച്   അനുവദനിക്കലപട  കചേഭാദവങ്ങളുലട

പടനികേയനിലല നമ്പര് ബഭാക്കറനില് കേഭാണനിചനിരനിക്കുന.)

1. വഭാങ്മൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

മനി  .   സതീക്കര്: ഓര്ഡര്......... ഓര്ഡര്........ കചേഭാദവലാം നമ്പര് *211

വനഭാവകേഭാശ നനിയമത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലുള്ള ഭൂമനി
  1 (*211) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസച്ച്:

ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന  :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന:
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര്: തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  വനഭാവകേഭാശ  നനിയമലാം  പൂര്ണ്ണകതഭാതനില്  സലാംസഭാനത്തച്ച്
പഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  നനിയമത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഇതുവലര  എത്രകപര്ക്കച്ച്
ഭൂമനിയനില് അവകേഭാശലാം നല്കേനി;

(സനി)  വനഭാവകേഭാശ  നനിയമലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനില്  വനലാം  വകുപനിലന്റെ
ഭഭാഗത്തുനനിനലാം  ഏലതങനിലുലാം  തരത്തനിലുള്ള  എതനിര്പച്ച്  ഉണഭാകുനകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ഡനി)  ഉപജതീവനത്തനിനച്ച്  വനലത്ത  ആശയനിക്കുന്ന  ലകേഭാറഗ  സമുദഭായലാം
ഉളലപടുന്ന  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനില്ലയനില്  വനഭാവകേഭാശ  നനിയമലാം  ബഭാധകേമഭാക്കനി
യനിട്ടുകണഭാ; ഇലല്ലങനില് കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  ആദനിവഭാസനി  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടുന്ന  അര്ഹതയുള്ള  എല്ലഭാവര്ക്കുലാം  ഈ
നനിയമത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  സമയബനനിതമഭായനി  ഭൂമനി  ലഭവമഭാക്കുകമഭാ
എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?  

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

(എ)  വനഭാവകേഭാശ  നനിയമലാം  പൂര്ണ്ണ  കതഭാതനില്  സലാംസഭാനത്തച്ച്
പഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരനികേയഭാണച്ച്.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തഭാലകേ  വനഭാവകേഭാശ  നനിയമപകേഭാരലാം  25081  കപര്ക്കച്ച്
33,778  ഏക്കര്  സലലാം  വനിതരണലാം  ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനിനുപുറകമ  164  സഭാമൂഹനികേ
അവകേഭാശങ്ങളക്കച്ച് (കേമ്മേമ്മ്യൂണനിറനി റററച്ച്സച്ച്) അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

469 അകപക്ഷകേളനികന്മേല് 204 ഏക്കര് ഭൂമനിക്കച്ച് വനികേസന അവകേഭാശങ്ങളക്കച്ച്
(ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച് റററച്ച്സച്ച്) അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

സലാംസഭാനത്തച്ച് വനഭാവകേഭാശ നനിയമലാം  നടപഭാക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  ആലകേ
38164  അകപക്ഷകേള  ലഭനിചനിരുന.  2006-2011  കേഭാലഘടത്തനില്  36123
അകപക്ഷകേളുലാം  2011-2016-ല്  943  അകപക്ഷകേളുലാം  2016-17-ല്  ഈ  സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  1098  അകപക്ഷകേളുമഭാണച്ച്  ലഭനിചതച്ച്.  8008
അകപക്ഷകേള  നനിരസനിക്കലപട്ടു.  വനിതരണലാം  ലചേയഭാന  ബഭാക്കനിയുള്ള  5075
അകപക്ഷകേളനില്  നടപടനിക്രമങ്ങള  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുവരുന.  31-3-2017-നകേലാം
നടപടനിക്രമങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിചച്ച്  വനിതരണലാം ലചേയണലമന്നച്ച്  ജനില്ലഭാ  കേളക്ടര്മഭാര്ക്കച്ച്
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

2006-2011  കേഭാലഘടത്തനില് എല്.ഡനി.എഫച്ച്.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഭരണകേഭാലത്തച്ച്
ആലകേ 16723  കപര്ക്കച്ച്  20502  ഏക്കര് ഭൂമനി വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  അക്കഭാലത്തച്ച്
നടപടനിക്രമങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിച  5720  കപര്ക്കച്ച്  2011-2016  കേഭാലഘടത്തനിലഭാണച്ച്
റകേവശഭാവകേഭാശ  കരഖകേള  നല്കേനിയതച്ച്.  2011-2016  കേഭാലഘടത്തനില്
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നടപടനിക്രമങ്ങള  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു  നല്കേനിയ  2502  കപരടക്കലാം  8222  കപര്ക്കഭാണച്ച്
ആര്.ഒ.ആര്. നല്കേനിയതച്ച്. 

(സനി) വനഭാവകേഭാശ നനിയമപകേഭാരലാം ജനില്ലഭാതല സമനിതനിയനില് (ഡനി.എല്.സനി.)

തഭാലഴപറയുന്ന സലങ്ങളനില് നനിലവനിലുള്ള ലക്ലെയനിമുകേലള സലാംബനനിചച്ച് വനലാംവകുപച്ച്

തര്ക്കങ്ങള ഉന്നയനിചനിട്ടുണച്ച്. 

1. പത്തനലാംതനിട  ജനില്ലയനിലല  ചേഭാലക്കയലാം,  മൂഴനിയഭാര്  കമഖലകേളനില്

25  മലമ്പണഭാര  സമുദഭായത്തനില്ലപടവര്ക്കച്ച്  വനഭാവകേഭാശലാം

നല്കുന്നതനിനച്ച് വനലാം വകുപനിലന്റെ എതനിര്പ്പുകേഭാരണലാം കേഴനിഞനിടനില്ല.

2. എറണഭാകുളലാം  ജനില്ലയനിലല  തഭാളുകേണലാം  പുനരധനിവഭാസ

കകേഭാളനനിയനില്  സലത്തനിലന്റെ  അവകേഭാശലാം  സലാംബനനിചച്ച്

കകേഭാളനനിക്കഭാരുലാം വനലാം വകുപ്പുമഭായനി തര്ക്കലാം നനിലനനില്ക്കുനണച്ച്.

3. തൃശ്ശൂര്  ജനില്ലയനില്  ഒളകേര  കകേഭാളനനിയനിലല  40  പടനികേവര്ഗ്ഗ

കുടുലാംബങ്ങളക്കച്ച്  വനലാം  വകുപനിലന്റെ  എതനിര്പ്പുമൂലലാം  വനഭാവകേഭാശ

കരഖ നല്കുവഭാന കേഴനിഞനിടനില്ല.

4. പഭാലക്കഭാടച്ച്  ജനില്ലയനില്  ജനില്ലഭാതല  കേമ്മേനിറനി  അലാംഗതീകേരനിചച്ച്

വനഭാവകേഭാശകരഖ  നല്കുന്നതനിനച്ച്  അനുമതനി  നല്കേനിയനിരുന്ന

ലക്ലെയനിമുകേളനില്  63   എണ്ണലാം   വനലാം  വകുപച്ച്  എതനിര്പച്ച്

പകേടനിപനിചതനിലന  തുടര്ന്നച്ച്  വനിതരണലാം  ലചേയഭാന  കേഴനിഞനിടനില്ല.

പഭാലക്കഭാടച്ച്  ജനില്ലയനിലല  കേടപഭാറയനില്  വനഭാവകേഭാശലാം

നല്കുന്നതനിനുള്ള അകപക്ഷ ജനില്ലഭാതല കേമ്മേനിറനി  പഭാസഭാക്കനിയനിട്ടുലാം

വനലാംവകുപച്ച്  അധനികൃതരുലട  തടസവഭാദലാംമൂലലാം  നല്കുവഭാന

കേഴനിഞനിടനില്ല.

(ഡനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  വനലാം  ഡനിവനിഷനനില്  വനഭാവകേഭാശ  നനിയമലാം

നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില്ല.  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  വനലാം  ഡനിവനിഷലന്റെ  പരനിധനിക്കകേത്തച്ച്

പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്  തഭാമസനിക്കുന്ന  കകേഭാളനനികേകളഭാ  ലസറനില്ലമന്റുകേകളഭാ  ഇലല്ലന്നച്ച്

വനലാംവകുപച്ച് അധനികൃതര് റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയനിട്ടുണച്ച്. കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജനില്ലയനിലല ലകേഭാറഗ

വനിഭഭാഗക്കഭാര്  വനകമഖലകയഭാടച്ച്  കചേര്ന്നച്ച്  ജതീവനിച്ചുവരുന്നവരല്ല.  അവരുലട
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പരമ്പരഭാഗത ലതഭാഴനിലഭായ കുടലനയനിനച്ച് ആവശവമഭായ വള്ളനികേള കശഖരനിക്കുന്നതനിനച്ച്

കേര്ണ്ണഭാടകേ  സലാംസഭാനലത്ത  സുള്ളവ  പകദശലത്ത  വനലത്ത

ആശയനിചനിരുനലവങനിലുലാം ഇകപഭാള പഭാകദശനികേമഭായനി കശഖരനിച്ചുവരനികേയഭാണച്ച്.

(ഇ)  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടുന്ന  അര്ഹതയുള്ള  എല്ലഭാവര്ക്കുലാം
വനഭാവകേഭാശ നനിയമപകേഭാരമുള്ള ഭൂമനി സമയബനനിതമഭായനി നല്കുന്നതനിനുള്ള സതത്വര
നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഇനനി  വനിതരണലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ള  5075  അകപക്ഷകേളനില്  31-3-2017-നകേലാം  നടപടനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന ജനില്ലഭാ കേളക്ടര്മഭാര്ക്കച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. ഈ സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  കേഴനിഞ  പഞഭായത്തച്ച്  ലതരലഞടുപനിലന
തുടര്ന്നച്ച്  കേഭാലഹരണലപട  സബച്ച്  ഡനിവനിഷന,  ജനില്ലഭാതല  സമനിതനികേള
പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം  133  കപര്ക്കുകൂടനി  705  ഏക്കര്  സലത്തനിനുള്ള
ആര്.ഒ.ആര്. നല്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണച്ച്. 

ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസച്ച്: സര്,  സത്വഭാതനവഭാനന്തര കേഭാലഘടത്തനില് പടനികേവര്ഗ്ഗ
സമൂഹത്തനിനുകവണനി കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന ഗവണ്ലമന്റുകേള ലചേലവഭാക്കനിയ തുകേ ഓകരഭാ
വവകനിയുലടയുലാം കപരനില് നനികക്ഷപനിചനിരുനലവങനില് കകേഭാടനിക്കണക്കനിനച്ച് രൂപ ഓകരഭാ
പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരലന്റെയുലാം  കപരനില്  ഉണഭാകുമഭായനിരുന.  നനിര്ഭഭാഗവവശഭാല്
ഇടനനിലക്കഭാരുലട  ചൂഷണമടക്കമുള്ള  ക്രമകക്കടുകേളുലടയുലാം  തനിരനിമറനികേളുലടയുലാം
തുടര്ചയഭായനി  ആ കമഖലകേളനില് കേഭാരവമഭായ മഭാറലമഭാനലാം  വന്നനിടനില്ല.   വവകനിഗത
വനഭാവകേഭാശലാം,  സഭാമൂഹനികേ  വനഭാവകേഭാശലാം,  വനികേസനഭാവകേഭാശലാം  തുടങ്ങനിയ
പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരുലട അവകേഭാശങ്ങള സലാംരക്ഷനിക്കലപടുന്നനില്ല എന്ന തനിരനിചറനിവനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനിലഭാണച്ച്  കേഴനിഞ  യു.പനി.എ.  സര്ക്കഭാര്  വനഭാവകേഭാശനനിയമലാം
നടപഭാക്കഭാന  തതീരുമഭാനനിചതച്ച്.  ഇവനിലട  വവകനിഗത  വനഭാവകേഭാശവലാം  സഭാമൂഹനികേ
വനഭാവകേഭാശവലാം  വനികേസനഭാവകേഭാശവലാം  നല്കുന്നതനിലുണഭാകുന്ന  വതീഴ
സമയബനനിതമഭായനി  പരനിഹരനിക്കഭാന സര്ക്കഭാര് എലന്തഭാലക്ക മുനകേരുതലുകേളഭാണച്ച്
സത്വതീകേരനിക്കുന്നതച്ച്; അതുസലാംബനനിച ഗവണ്ലമന്റെച്ച് നയലാം വവകമഭാക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബഭാലന:  സര്,  ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം  സൂചേനിപനിചതച്ച്
ശരനിയഭാണച്ച്. ഭൂമനിപശ്നവമഭായനി ബനലപടച്ച് ശഭാശത്വതമഭായ പരനിഹഭാരലാം കേഭാണഭാന നമുക്കച്ച്
കേഴനിയഭാത്തതനിനഭാലഭാണച്ച്  കകേന്ദ്രഗവണ്ലമന്റെച്ച്  2006-ല്  കകേന്ദ്രവനഭാവകേഭാശ  നനിയമലാം
നടപനിലഭാക്കനിയതച്ച്. അതനിനുകശഷലാം ഇന്തവയനില് 47 ലക്ഷലാം അകപക്ഷകേള വന്നതനില്
15  ലക്ഷലാം അകപക്ഷകേള മഭാത്രകമ   പരനിഗണനിചനിട്ടുള.  അര്ഹതലപടവര്ക്കുകപഭാലുലാം
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ഭൂമനി നല്കേഭാന കേഴനിഞനിടനില്ല. ആ സഭാഹചേരവത്തനില് ഈ നനിയമലാം നടപഭാക്കുന്നതനിനച്ച്
യുദകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനിലുള്ള  നടപടനിയഭാണച്ച്  അന്നലത്ത  എല്.ഡനി.എഫച്ച്.
ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  സത്വതീകേരനിചതച്ച്.  അതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  മുപതനിനഭായനിരകത്തഭാളലാം
അകപക്ഷകേളനില്  ഇരുപത്തനിഅയഭായനിരകത്തഭാളലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന  കേഴനിഞ.
ബഹുമഭാനലപട  എലാം.എല്.എ.  സൂചേനിപനിചതുകപഭാലല  സഭാമൂഹവ  വനഭാവകേഭാശവലാം
വനികേസനവമഭായനി  ബനലപട്ടുള്ള  വനഭാവകേഭാശ  നനിയമങ്ങളുലാം  നടപനിലഭാക്കുന്ന
കേഭാരവത്തനില്  ഇനനിയുലാം  നമ്മേള  നല്ല  രതീതനിയനില്  മുകന്നഭാടച്ച്  കപഭാകകേണതുണച്ച്.
അക്കഭാരവത്തനില് ശകമഭായ നനിലപഭാടച്ച് ഗവണ്ലമന്റെച്ച് സത്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  ഇകപഭാള
പനണഭായനിരകത്തഭാളലാം  ആദനിവഭാസനികേളക്കഭാണച്ച്  ഭൂമനി  ലഭവമഭാക്കഭാനുള്ളതച്ച്.  അതുലാം
നമുക്കച്ച്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന  കേഴനിയുലാം.  ഇതുസലാംബനനിചച്ച്  ബഹുമഭാനലപട
മുഖവമനനിയുലട  സഭാന്നനിദവത്തനില്  ഒരു  കയഭാഗലാം  വനിളനിക്കുകേയുലാം  അതനിനുകശഷലാം
സബ്ജക്ടച്ച്  കേമ്മേനിറനിയനില്  ഈ  വനിഷയലാം  ചേര്ച  ലചേയ്യുകേയുലാം  ലചേയ.  വനഭാവകേഭാശ
നനിയമപകേഭാരലാം  4000  ആദനിവഭാസനികേളക്കച്ച്  ഭൂമനി  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനിക്രമങ്ങള  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  2005-ല്  അന്നലത്ത
മുഖവമനനി  ശതീ.  എ.  ലകേ.  ആന്റെണനി  കകേന്ദ്രഗവണ്ലമന്റെനില്  ശകമഭായ സത്വഭാധതീനലാം
ലചേലുത്തനിയതനിലന്റെ  ഫലമഭായനി  സുപതീലാംകകേഭാടതനി  വനിധനിപകേഭാരലാം
പലത്തഭാമ്പതനിനഭായനിരകത്തഭാളലാം ഏക്കര് ഭൂമനി ലഭനിചനിരുന. നനിര്ഭഭാഗവവശഭാല് ആ ഭൂമനി
വനിതരണലാം  നടത്തഭാന  കേഴനിഞനിടനില്ല.  19000  ഏക്കര്  ഭൂമനിയനില്  വനിതരണലാം
നടത്തഭാന   കയഭാഗവമഭായതച്ച്  7000  ഏക്കറഭാണച്ച്.  ബഭാക്കനി  ഭൂമനി  പഭാറപകദശമഭാണച്ച്.
അതനില്ത്തലന്ന  1260.76  ഏക്കര്  ഭൂമനികയ  വനിതരണലാം  നടത്തഭാന  കേഴനിഞനിട്ടുള.
ബഭാക്കനി  5000  ഏക്കകറഭാളലാം  ഭൂമനിയുണച്ച്.  4000-കത്തഭാളലാം  ആദനിവഭാസനികേളുലട
പശ്നമഭാണച്ച് പനിലന്നയുള്ളതച്ച്. ടനി.ആര്.ഡനി.എലാം., റലഫച്ച് പദതനി, സമ്പൂര്ണ്ണ പഭാര്പനിട
പദതനി  എന്നനിവവഴനി  ഈ  പശ്നലാം  രണ്ടുവര്ഷലാംലകേഭാണച്ച്  പൂര്ണ്ണമഭായനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന കേഴനിയുലമന്നഭാണച്ച് ഞഭാന വനിശത്വസനിക്കുന്നതച്ച്. 

ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസച്ച്:  സര്,  ഏറവലാം  മകനഭാഹരമഭായനി  വനങ്ങള
സലാംരക്ഷനിചനിട്ടുളളതച്ച് ആദനിവഭാസനികേളഭാണച്ച്.  എന്നഭാല് സഭാമൂഹനികേ വനഭാവകേഭാശത്തനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  680  ഗഭാമസഭകേളക്കുള്ള  അവകേഭാശമഭാണച്ച്  കകേരളത്തനില്
ലകേഭാടുകക്കണനിയനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  ആദനിവഭാസനികേളക്കച്ച്  വനവനിഭവങ്ങള  സലാംഭരനിക്കഭാന
സഞരനിക്കഭാവന്ന ദൂരമുളലപലടയുള്ള പശ്നങ്ങളുണച്ച്. വനഭാവകേഭാശവമഭായനി ബനലപടച്ച്
ആദനിവഭാസനികേളുലട  പശ്നലാം  പരനികശഭാധനിചഭാല്,  ഏകേകദശലാം  15000  കുടനികേള
ഡനിഗനിക്കഭായനി  കകേരളത്തനില്  പഠനിക്കുനണച്ച്.  1970-നുകശഷലാം  കകേരളത്തനില്  പതീ-
ലമടനികേച്ച്  കഹഭാസ്റ്റലുകേലളഭാനലാം ആരലാംഭനിചനിടനില്ല.  ഇകപഭാഴലാം  കുടനികേളക്കച്ച് കഹഭാസ്റ്റലനില്
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തഭാമസനിക്കഭാന  കേഴനിയഭാലതവരുന.  അതുകപഭാലല  അടപഭാടനിയനിലുലാം
ഇടമലക്കുടനിയനിലുമുണഭായ  ശനിശുമരണങ്ങള;  120  കുടനികേള  കേഴനിഞ
കേഭാലഘടങ്ങളനില് അടപഭാടനിയനില് മഭാത്രലാം മരണമടഞനിട്ടുണച്ച്. 

മനി  .    സതീക്കര്:  അങ്ങച്ച്  ഇതച്ച്  പസലാംഗനിക്കഭാനുള്ള  അവസരമഭായനി
ഉപകയഭാഗനിക്കരുതച്ച്. 

ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസച്ച്:  സര്,  ആദനിവഭാസനിലയപറനി  വല്ലകപഭാഴലമഭാരനിക്കല്
വരുന്ന കചേഭാദവത്തനിനച്ച് ഇത്രയുലാം വനിശദമഭായനി കചേഭാദനിക്കകണ?

മനി  .    സതീക്കര്:  വനഭാവകേഭാശ നനിയമലത്തക്കുറനിചഭാണച്ച്  കചേഭാദവലാം.  ഒരു മണനിക്കൂര്
സമയത്തനിനുള്ളനില് സഭയനിലല പരമഭാവധനി അലാംഗങ്ങളക്കച്ച്  കചേഭാദനിക്കഭാന അവസരലാം
ലഭനിക്കണലാം. 

ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസച്ച്:  സര്,  കുടുലാംബശതീ വഴനി ആദനിവഭാസനികേളക്കച്ച് ഭക്ഷണലാം
നല്കുനണച്ച്.  ആദനിവഭാസനികേളക്കച്ച്  റഭാഗനി,  തനിന  തുടങ്ങനിയ  പരമ്പരഭാഗത  വനിളകേള
കൃഷനി  ലചേയഭാനുള്ള  സസൗകേരവമഭാണച്ച്  കവണതച്ച്.   അങ്ങലനലയഭാരു  സസൗകേരവലാം
ലചേയലകേഭാടുക്കുന്നതനിനച്ച് ഗവണ്ലമന്റെച്ച് മുനകേലയടുക്കുകമഭാ; അത്തരത്തനിലുള്ള സമതീപനലാം
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബഭാലന:  സര്,  ഭൂമനിയുമഭായനി    ബനലപട  പശ്നമഭാണച്ച്
ബഹുമഭാനലപട ലമമ്പര് കചേഭാദനിക്കുന്നതച്ച്.  മറുപടനി  ചുരുക്കനിപറയഭാലാം,  വനവനിഭവങ്ങള
എടുക്കുന്നതനില്  ചേനില  സലങ്ങളനില്  നനിയനണങ്ങളുണച്ച്.   വനവനിഭവങ്ങള
ആദനിവഭാസനികേളക്കച്ച്  അവകേഭാശലപടതഭാലണന്ന  കേഭാരവത്തനില്  യഭാലതഭാരു
സലാംശയവമനില്ല.  അക്കഭാരവത്തനില്  നല്ല  നനിലപഭാടച്ച്  സത്വതീകേരനിക്കഭാനഭാണച്ച്  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.   ശനിശുമരണനനിരക്കച്ച്  കകേരളത്തനില്  കദശതീയ  ശരഭാശരനിലയക്കഭാള
കുറച്ചുലകേഭാണ്ടുവരഭാന സഭാധനിചനിട്ടുണച്ച്.  അതച്ച് ഈ ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ കനടമഭായനി ഞഭാന
പറയുന്നനില്ല.  കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ ശനിശുമരണനനിരക്കച്ച്,  1000  സതീകേള പസവനിക്കുകമ്പഭാള
ശരഭാശരനി കുഞങ്ങളുലട മരണലാം 46 ആണച്ച്.  കകേരളത്തനില് അതച്ച്  16  ആലണങനില്
അടപഭാടനി  കമഖലയനില്  8  ആയനി  കുറച്ചുലകേഭാണ്ടുവരഭാന  സഭാധനിചനിട്ടുണച്ച്.
കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവനിലന്റെ പശ്നമനില്ല.  ആദനിവഭാസനി കമഖലയനില് ശനിശുമരണ നനിരക്കച്ച്
കദശതീയ  ശരഭാശരനിലയക്കഭാള  ഇനനിയുലാം  കുറച്ചുലകേഭാണ്ടുവരുലമന്ന  കേഭാരവത്തനില്
യഭാലതഭാരു  സലാംശയവലാം  കവണ.  ഇകപഭാള  അവനിലട  അലഭാമനിലാംഗഭായനിട്ടുള്ള  ഒരു
സനിറ്റുകവഷനുമനില്ല.  പതീ-ലമടനികേച്ച് കഹഭാസ്റ്റലുകേള കേഴനിഞ ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ കേഭാലത്തുലാം
അതനിനുമുനപുലാം  തുടങ്ങനിയനിട്ടുണച്ച്.  1970-നുകശഷലാം  പതീ-ലമടനികേച്ച്  കഹഭാസ്റ്റല്
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തുടങ്ങനിയനിടനിലല്ലന്നച്ച്  ശതീ.  പനി.  ടനി.  കതഭാമസച്ച്  പറയുന്നതച്ച്  ശരനിയല്ല.  ഞഭാന
മനനിയഭായകപഭാഴലാം തുടങ്ങനിയനിട്ടുണച്ച്.  അന്നച്ച് തുടങ്ങനിയ അതനിരപനിള്ളനി കഹഭാസ്റ്റലനിലല
കുടനികേകളഭാലടഭാപലാം ഭക്ഷണലാം കേഴനിക്കഭാന ഞഭാന കപഭായനിരുന.  എലാം.ആര്.എസച്ച്.-ഉലാം
കപഭാസ്റ്റച്ച് ലമടനികേച്ച് കഹഭാസ്റ്റലുകേളുലാം തുടങ്ങനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇകപഭാള  248-ഓളലാം പതീ-ലമടനികേച്ച്
ആന്റെച്ച്  കപഭാസ്റ്റച്ച്ലമടനികേച്ച്  കഹഭാസ്റ്റലുകേളുണച്ച്.  ഏറവലാം  നല്ല  നനിലവഭാരത്തനിലുള്ള
കഹഭാസ്റ്റലുകേളഭാണച്ച് എലാം.ആര്.എസച്ച്.  ആദനിവഭാസനി കുടനികേള തഭാമസനിചച്ച് പഠനിക്കുന്ന 18
എലാം.ആര്.എസച്ച്.കേളനില്  നൂറുശതമഭാനലാം  വനിജയമഭാണച്ച്.   കുടനികേളക്കച്ച്  അവനിലട  ഒരു
ബുദനിമുട്ടുമനില്ല.  അവര്ക്കവനിലട  നല്ല  ഭക്ഷണമഭാണച്ച്  നല്കുന്നതച്ച്.  കുടനികേളുലട  ലമനു
അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.   ഓകരഭാ  സമയവലാം  കുടനികേകളഭാടച്ച്  ഓപ്ഷന  കചേഭാദനിചഭാണച്ച്
ഭക്ഷണലാം ലകേഭാടുക്കുന്നതച്ച്.  ആഴയനില് ഒരു ദനിവസലാം ബനിരനിയഭാണനി  നനിര്ബനമഭാണച്ച്.
അതുലകേഭാണച്ച്  കുടനികേലള  സലാംബനനിചച്ച്  കഹഭാസ്റ്റലുകേളനില്  യഭാലതഭാരു  ബുദനിമുട്ടുമനില്ല.
ഏലതങനിലുലാം  മണ്ഡലത്തനില്  കഹഭാസ്റ്റലുകേളുലട  കുറവലണങനില്   അതച്ച്
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കഭാലാം.  കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളലപടുത്തനി  100
കകേഭാടനി  രൂപ  ലചേലവനില്  എലാം.ആര്.എസച്ച്.-കേള  പണനിയുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
ബഹുമഭാനലപട  ധനകേഭാരവ വകുപ്പുമനനി പഖവഭാപനിചനിട്ടുണച്ച്.  ആദനിവഭാസനി കുടനികേളുലട
വനിദവഭാഭവഭാസലാം,  ആകരഭാഗവപശ്നലാം,  കപഭാഷകേഭാഹഭാരലാം  തുടങ്ങനിയ  കേഭാരവങ്ങളനില്
ഫലപദമഭായ ഇടലപടലുകേള ഗവണ്ലമന്റെച്ച് സത്വതീകേരനിക്കുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം.

ശതീ.  ഐ.  സനി.  ബഭാലകൃഷ്ണനുകവണനി  ശതീ  .    സണ്ണനി  കജഭാസഫച്ച്:  സര്,
വനഭാവകേഭാശ നനിയമപകേഭാരവലാം ആദനിവഭാസനി പുനരധനിവഭാസ പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായുലാം
വനത്തനിനുള്ളനിലുലാം  വനകത്തഭാടുകചേര്നലാം  തഭാമസനിക്കുന്ന  ആദനിവഭാസനികേളുലട  യഭാത്ര,
വനിദവഭാഭവഭാസലാം,  പഭാര്പനിട  പശ്നങ്ങള  ഉളലപലടയുള്ള  ജതീവനിതസസൗകേരവങ്ങള
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?  അതനില് ഏറവലാം പധഭാനലപടതച്ച്
വനവജതീവനികേളനില്  നനിനള്ള  ആക്രമണമഭാണച്ച്.  ഇന്നലല  എലന്റെ
നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്,  ആറളത്തച്ച്,   ഒരു  സതീ  ആനയുലട  ആക്രമണത്തനില്
മരണലപട്ടു.  ഇത്തരലാം  സന്ദര്ഭങ്ങളനില്   അവലര  രക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള
പഭാകയഭാഗനികേമഭായ  പദതനികേള പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ വകുപ്പുലാം വനലാംവകുപ്പുലാംകൂടനി
ആകലഭാചേനിചച്ച്  നടപനിലഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?  

ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബഭാലന:  സര്,  ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം  സൂചേനിപനിചതച്ച്
ശരനിയഭാണച്ച്.  വനഭാന്തരങ്ങളനില്  തഭാമസനിക്കുന്ന  ആദനിവഭാസനികേളുലട  സുരക്ഷ
ലവല്ലുവനിളനിക്കലപടുകേയഭാണച്ച്.  കേഭാലഭാവസഭാ  വവതനിയഭാനത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
ഉളക്കഭാടുകേളനിലുള്ള  ആനകേളുലാം  മറച്ച്  മൃഗങ്ങളുലാം  ആദനിവഭാസനികേള  തഭാമസനിക്കുന്ന
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ലസറനില്ലമന്റെച്ച്  ഏരനിയയനികലയച്ച്  വരനികേയുലാം  അവയുലട  ആക്രമണലാംമൂലലാം  മരണങ്ങള
സലാംഭവനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുനണച്ച്.  ബഹുമഭാനലപട വനലാം വകുപ്പുമനനിയുമഭായനി ഇക്കഭാരവലാം
ചേര്ച  ലചേയ്യുകേയുലാം  ശകമഭായ  നനിലപഭാടച്ച്  സത്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുനണച്ച്.
വനവജതീവനികേളുലട  ആക്രമണത്തനില്  മരണലപടഭാല്  5  ലക്ഷലാം  രൂപ  വനലാംവകുപച്ച്
ലകേഭാടുക്കുന്നതനിനച്ച്  പുറകമ   കേവഭാബനിനറച്ച്  തതീരുമഭാനനിചച്ച്  പകതവകേ  ആനുകൂലവങ്ങളുലാം
ലകേഭാടുക്കുനണച്ച്.    ഏതഭാണച്ച്  31000  വതീടുകേള   സനില് ഓവറഭായനിരുന.  അതനില്
ഇന്ദനിരഭാ ആവഭാസച്ച് കയഭാജന പദതനിയുലട കകേഭാണ്ടനിബമ്മ്യൂഷന ലകേഭാടുക്കുന്നതനിലുണഭായ
പശ്നലാം   പരനിഹരനിക്കഭാനുണച്ച്.  എന്നഭാലുലാം  16000-കത്തഭാളലാം  ആദനിവഭാസനികേളക്കച്ച്
ഇനനിയുലാം  വതീടച്ച്  കേലണകത്തണനിവരുലാം.  7000  വതീടുകേള  കേഴനിഞ  വര്ഷലാം
അനുവദനിചനിരുന.  ഈ  വര്ഷവലാം  7000  വതീടുകേള  അനുവദനിക്കുനണച്ച്.  അങ്ങലന
വതീടനിലന്റെ പശ്നലാം പരനിഹരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുലാം. പശഭാത്തല  സസൗകേരവലാം ഒരുക്കുന്നതനില്
വനപകദശത്തനിനുള്ളനില്,  പകതവകേനിചച്ച്  ലവസ്റ്റഡച്ച്  കഫഭാറസ്റ്റനിലന്റെയുലാം  റനിസര്വ്ഡച്ച്
കഫഭാറസ്റ്റനിലന്റെയുലാം  ഉള്ളനില്,  നമുക്കച്ച്  കുറചച്ച്  നനിയനണങ്ങളുണച്ച്.  കറഭാഡച്ച്,  ലവള്ളലാം,
റവദദ്യുതനി  തുടങ്ങനിയ പശഭാത്തല സസൗകേരവങ്ങള മറച്ച്  പകദശങ്ങളനിലുള്ളതുകപഭാലല
ലചേയഭാന  സഭാധനിക്കഭാത്ത പശ്നമുണച്ച്.  റവദദ്യുതനി  റലന വലനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ഇകപഭാള
ഒരു  പശ്നവമനില്ല.  ബഹുമഭാനലപട  ഊര്ജ്ജ  വകുപ്പുമനനിയുമഭായനി  ചേര്ച  ലചേയച്ച്
ആദനിവഭാസനി  കമഖലകേളനില്   വനിതരണ  റലന  വലനിക്കഭാന  അവരുലട  പഭാന
ഫണ്ടുലകേഭാണച്ച്  കേഴനിയനിലല്ലന്നച്ച്  പറഞകപഭാള,  19  കകേഭാടനി  രൂപ
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ   വകുപനില്  നനിന്നച്ച്  ലകേഭാടുത്തു.  കകേഭാര്പസച്ച്  ഫണച്ച്
ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി പരമഭാവധനി കറഭാഡുകേള ലചേയഭാന സഭാധനിക്കുലാം.  വനത്തനിനുള്ളനില്
എല്ലഭാ  സലത്തുലാം  കറഭാഡച്ച്  ടഭാര്  ലചേയച്ച്  ലകേഭാടുക്കഭാന  സഭാധനിക്കനില്ല.  പശഭാത്തല
സസൗകേരവങ്ങള  വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നല്ല  ശമലാം  ഇകപഭാള  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്
നടത്തുനണച്ച്. 

ശതീ  .    വനി  .    പനി  സജതീന്ദ്രന:  സര്,  വനലാം,  ഐ.ടനി.ഡനി.പനി.,  റവനമ്മ്യൂ എന്നതീ മൂന്നച്ച്
വകുപ്പുകേള സലാംയുകമഭായനിടഭാണച്ച് വനഭാവകേഭാശകരഖ തയഭാറഭാക്കുന്നതച്ച്.   വനഭാവകേഭാശ
കരഖ  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിലുലാം  ലകേഭാടുക്കുന്നതനിലുലാം  വനലാംവകുപച്ച്  എതനിര്പച്ച്
കേഭാണനിക്കുന്നതഭായനി  അങ്ങയുലട  മറുപടനിയനില്ത്തലന്ന  പറയുകേയുണഭായനി.
വനഭാവകേഭാശ  കരഖ  കേയനില്  കേനിടനിയഭാല്  പനിലന്ന  അവര്  മറച്ച്  ഭൂമനിക്കച്ച്
അര്ഹരല്ലഭാതഭായനിത്തതീരുകേയഭാണച്ച്.  ഇവര്ക്കച്ച്  റകേവശകരഖയനിലുള്ള  സലത്തച്ച്
തഭാമസനിക്കുകേയുലാം കൃഷനി ലചേയ്യുകേയുലാം ലചേയഭാലാം.  വനഭാവകേഭാശ കരഖ ലഭനിച  ആളുകേലള
അവനിലട  കൃഷനി  ലചേയഭാന  വനലാംവകുപച്ച്  അനുവദനിക്കുന്നനില്ല.  ഇതച്ച്  അങ്ങയുലട
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ശതീ.  എസച്ച്.  രഭാകജന്ദ്രലന്റെ മണ്ഡലത്തനിലല അടനിമഭാലനിയനില്
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തുമ്പനിപഭാറ  എന്ന സലത്തച്ച്  ഇത്തരത്തനിലുള്ള പശ്നങ്ങളുണഭായതഭായനി  പത്രവഭാര്ത്ത
വന.  ഇത്തരത്തനില്  കൃഷനി ലചേയഭാന അനുവദനിക്കഭാത്ത സലങ്ങളനില് വനലാംവകുപച്ച്
ജതീവനക്കഭാര്ലക്കതനിലര  നടപടനിലയടുക്കഭാനുലാം  ആദനിവഭാസനികേളക്കച്ച്  അവനിലട  കൃഷനി
ലചേയഭാനുള്ള അനുവഭാദലാം  നല്കേഭാനുലാം  നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബഭാലന: സര്, ഇതനില് റവനമ്മ്യൂ, വനലാം, പടനികേവര്ഗ്ഗ വകുപ്പുകേള
സലാംയുകമഭായനിടഭാണച്ച്  ഇടലപടുന്നതച്ച്.  കേഴനിഞ  എല്.ഡനി.എഫച്ച്.  ഗവലണ്മെന്റെനിലന്റെ
ഭരണകേഭാലത്തച്ച്  ശകമഭായ  ഇടലപടലുകേള  ഇക്കഭാരവത്തനില്   നടത്തനിയനിരുന.
അതനിലന്റെ  ഫലമഭായനി  കുറചച്ച്  ഗുണങ്ങളുണഭാകുകേയുലാം  ലചേയ.  ആദനിവഭാസനി
കകേഭാളനനികേളനില്  ഞഭാന  കനരനിടച്ച്  കപഭായനി  ഈ  വനിഷയലാം  മനസനിലഭാക്കനിയതഭാണച്ച്.
വനഭാവകേഭാശ നനിയമത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഭൂമനി  ലകേഭാടുക്കുകേയുലാം  പനിന്നതീടച്ച്  വനലാംവകുപച്ച്
ലജണ  ലകേട്ടുകേയുലാം  ലചേയ്യുന.  എനമഭാത്രമല്ല  അവര്ക്കച്ച്  അവകേഭാശലപട
ഭൂമനിയനില്നനിന്നച്ച് വനവനിഭവങ്ങള എടുക്കുന്നതനികനഭാ മുറനിക്കഭാന തതീരുമഭാനനിച മരങ്ങള
മുറനിക്കുന്നതനികനഭാ  ഒരു  വനിഭഭാഗലാം  വനലാംവകുപച്ച്  ജതീവനക്കഭാര്  സമ്മേതനിക്കഭാത്ത
സനിതനിയുണഭായനിരുന.  അന്നച്ച്  ശകമഭായ  നനിലപഭാലടടുത്തതനിനഭാല്  കുറചച്ച്
ഗുണമുണഭായനി. റവനമ്മ്യൂ, വനലാം വകുപ്പുമനനിമഭാരുമഭായനി ചേര്ച ലചേയച്ച് ഇത്തരലാം പശ്നങ്ങള
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനിയുലാം സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജ): സര്,
വനഭാവകേഭാശ  നനിയമപകേഭാരലാം  ഭൂമനിയനിലുള്ള   അവകേഭാശത്തനിനഭായനി  റകേവശമുള്ള
ഭൂമനിയുലട  കൃതവമഭായ  കരഖ  ലസചടക്കമഭാണച്ച്  ഒകരഭാരുത്തര്ക്കുലാം  നല്കുന്നതച്ച്.  ആ
ഭൂമനിയനില്  കൃഷനി  ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്  യഭാലതഭാരു  തടസവലാം   വനലാം  വകുപനിലന്റെ
ഭഭാഗത്തുനനിനലാം  ഉണഭാകുകേയനില്ല.  അങ്ങലന  എവനിലടലയങനിലുലാം  വനലാം  വകുപച്ച്
ഉകദവഭാഗസര്  ഇടലപടച്ച്  പശ്നമുണഭാക്കുനലവന്നച്ച്  ചൂണനിക്കഭാണനിചഭാല്  ശകമഭായനി
തഭാക്കതീതച്ച് ലചേയ്യുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം.

ശതീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില്  കുമഭാര്:  സര്,  ബഹുമഭാനലപട  വനലാം  വകുപ്പുമനനി
ഇവനിലട സൂചേനിപനിച കേഭാരവലാം സത്വഭാഗതഭാര്ഹമഭാണച്ച്. വനലാംവകുപച്ച് കകേരളത്തനിലല വനിവനിധ
സലങ്ങളനില് വനഭാവകേഭാശ നനിയമവമഭായനി ബനലപടച്ച് ഉയര്ത്തനിയനിട്ടുള്ള പശ്നങ്ങള
അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ  മറുപടനിയനില്  തലന്നയുണച്ച്.   കേഴനിഞ  ദനിവസലാം  എലന്റെ
നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  ബഹുമഭാനലപട  വനലാം  വകുപ്പുമനനി  വന്നകപഭാള
ആദനിവഭാസനികേള  ഒരുമനിലചത്തനി  ഇകത  പരഭാതനി  പറയുകേയുണഭായനി.  ഇവനിലട
പരഭാമര്ശനിച  വനിഷയങ്ങളക്കപ്പുറലാം  ഏറവലാം  പധഭാനമഭായനി  നനിലനനില്ക്കുന്നതച്ച്,
നൂറഭാണ്ടുകേളഭായനി  വനകമഖലകേളനില്  തഭാമസനിക്കുന്ന  ആദനിവഭാസനികേളക്കച്ച്    ഏറവലാം
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കൂടുതല് പയഭാസങ്ങളുണഭാകുന്നതച്ച് വനലാംവകുപച്ച് ഉകദവഭാഗസരുലട ഭഭാഗത്തുനനിന്നഭാണച്ച്.
അതുലകേഭാണച്ച്  ഇക്കഭാരവത്തനില്  ശകമഭായ  നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കുകേയുലാം  ലചേയണലാം.  ശതീ.  എ.  ലകേ.  ആന്റെണനിയുലട  ശമഫലമഭായനി
ആദനിവഭാസനികേളക്കച്ച്  നല്കുന്നതനിനുകവണനി  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  അനുവദനിച  ഭൂമനി,
വവകനികേളുലാം  പസഭാനങ്ങളുലാം  ഗവണ്ലമന്റുലാം  കേകയറലാം  നടത്തനിയതുലകേഭാണച്ച്
അവര്ക്കതച്ച് നല്കേഭാന  കേഴനിയഭാത്ത  സഭാഹചേരവമഭാണച്ച്.   അതനിനച്ച്  പരനിഹഭാരമഭായനി
കേഴനിഞ ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ കേഭാലത്തച്ച് പഭാലക്കഭാടച്ച് ജനില്ലയനിലുളലപലട ഏതഭാണച്ച് 3000
ഏക്കറനിലധനികേലാം  ഭൂമനി  കേലണത്തനിയനിരുന.   ആ  ഭൂമനി  എത്രയുലാം  ലപലടന്നച്ച്
ലകേഭാടുത്തുതതീര്ക്കഭാനുള്ള നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബഭാലന:  സര്,  ബഹുമഭാനലപട  മുഖവമനനിയുലട
സഭാന്നനിദവത്തനില് റവനമ്മ്യൂ,  കഫഭാറസ്റ്റച്ച്,  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ വകുപ്പുമനനിമഭാരുലട
കയഭാഗലാം  വനിളനിച്ചുകചേര്ത്തച്ച്  ഭൂമനി   നല്കുന്നതുമഭായനി  ബനലപടച്ച്  വവകത
വരുത്തനിയനിരുന.  അതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി വനഭാവകേഭാശനനിയമ പകേഭാരമുള്ള ഭൂമനി  5000
ആദനിവഭാസനികേളക്കച്ച്  ലകേഭാടുക്കഭാനുണച്ച്;  അതച്ച്  ലകേഭാടുക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
സത്വതീകേരനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  ശതീ.  എ.  ലകേ.  ആന്റെണനി  മുഖവമനനി
ആയനിരുന്നകപഭാള  ഈ  സഭയനില്  നടത്തനിയ  ഗലാംഭതീര  പഖവഭാപനലാം  അന്നച്ച്  നമ്മേള
കേയടനിചച്ച്  കപഭാതഭാഹനിപനിചതഭാണച്ച്.  വലനിയ ഇടലപടല് നടത്തനിയതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
19000  ഏക്കര്  ഭൂമനി  റനിലതീസച്ച്  ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്  ഒരു  കകേസുമഭായനി  ബനലപടച്ച്
സുപതീലാംകകേഭാടതനിയനില്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  നമുക്കനുകൂലമഭായ  നനിലപഭാലടടുത്തു.
അതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ലനറച്ച് പസന്റെച്ച് വഭാലമ്മ്യൂ  എകലാംപ്റച്ച് ലചേയച്ച്  19000  ഏക്കര് ഭൂമനി
നല്കേഭാന  തതീരുമഭാനനിച്ചു.  അതനില്  1260  ഏക്കര്  ഭൂമനി  മഭാത്രകമ  ലകേഭാടുക്കഭാന
കേഴനിഞനിട്ടുള. ബഭാക്കനിയുള്ള ഭൂമനിയനില് 8000 ഏക്കകറഭാളലാം ലകേഭാടുക്കഭാന പറ്റുന്നതല്ല.
കശഷനിക്കുന്ന ഭൂമനിയുലാം നമുക്കച്ച് ലകേഭാടുക്കഭാന കേഴനിയുകേയനില്ല.  അതുസലാംബനനിചച്ച് റവനമ്മ്യൂ
ഉകദവഭാഗസര് പരനികശഭാധന നടത്തുകേയഭാണച്ച്.  സബ്ജക്ടച്ച് കേമ്മേനിറനിയനിലുലാം ഈ വനിഷയലാം
വന്നതഭാണച്ച്.  എങ്ങലനയഭായഭാലുലാം   4500-ഓളലാം  ഏക്കര്  ഭൂമനി  ലഭവമഭാകുലമന്നഭാണച്ച്
പറഞതച്ച്.  അതനിനുള്ള നടപടനി സത്വതീകേരനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  വനലാം വകുപനിനച്ച്
അതനികന്റെതഭായ ചേനില  റനിസര്കവഷനസുണച്ച്, അവര്ക്കച്ച് ഇഷലാംകപഭാലല ഭൂമനി നല്കേഭാന
സഭാധനിക്കനില്ല.  കേഭാരണലാം  ഈ  നനിയമലാം  2006-ലഭാണച്ച്  പഭാസഭാകുന്നതച്ച്.  2005
ഡനിസലാംബര്  മഭാസലാം  13-ാം  തതീയതനിവലര  റകേവശലാം  വച ആദനിവഭാസനികേളക്കഭാണച്ച്
ഭൂമനി  ലഭനിക്കുന്നതച്ച്. അതനിനുകശഷമഭാണച്ച് അവനിലട കേകയറനിയതുലാം തഭാമസമഭാക്കനിയതുലാം.
അതുലകേഭാണച്ച്  അവര്ക്കച്ച്  ലകേഭാടുക്കഭാന   കേഴനിയനിലല്ലന്നച്ച്  വനലാംവകുപച്ച്  പറയുകമ്പഭാള
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അവനിലട  ഇന്റെര്ലപകടഷന  വരനികേയഭാണച്ച്.  ഇലതല്ലഭാലാം  അമനിക്കബനിളഭായ  ഒരു
കകേഭാണ്സനസസനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായഭാണച്ച്  ലചേയഭാന   കേഴനിയുന്നതച്ച്.  ആര്ബനിടറനിയഭായനി
ആലരയുലാം  അടനികചല്പനിക്കഭാന  കേഴനിയനില്ല.  കേഭാരണലാം  നനിയമപകേഭാരലാം  വനലാം  വകുപച്ച്
എതനിര്ത്തുകേഴനിഞഭാല്  നമുക്കച്ച്  ആര്.ഒ.ആറുലാം  ലകേഭാടുക്കഭാന   കേഴനിയനില്ല.  ഒരു
കകേഭാണ്സനസകസഭാടുകൂടനി  ഈ  പശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനിയഭാണച്ച്
ഇകപഭാള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.       

ശതീമതനി  ഇ  .    എസച്ച്  .    ബനിജനികമഭാള:  സര്,  അഞ്ചുവര്ഷക്കഭാലമഭായനി  ഇടുക്കനി
കേളക്ടകററച്ച്  പടനിക്കല്  ഒരു  ലസന്റെച്ച്  ഭൂമനി  കപഭാലുമനില്ലഭാത്ത  123-ഓളലാം  വരുന്ന
ആദനിവഭാസനികേള നനിരന്തരമഭായനി സമരലാം നടത്തനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  'ആശനിക്കുലാം
ഭൂമനി  ആദനിവഭാസനിക്കച്ച്'  എന്ന  പദതനിയനില്  33  കപകരഭാളലാം  അകപക്ഷ
സമര്പനിചനിരുനലവങനിലുലാം  അതനില്  ഒരഭാളക്കുമഭാത്രമഭാണച്ച്  ഭൂമനി  ലഭനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.
ഇവര്ക്കച്ച് ഭൂമനി  നല്കുന്നതുമഭായനി  ബനലപടച്ച്  ഏതഭാണച്ച്  70-ലധനികേലാം  കയഭാഗങ്ങള
ജനില്ലഭാ  കേളകക്ട്രേറനില്  ഗവണ്ലമന്റുതലന്ന  മുനകേലയടുത്തച്ച്  നടത്തനിലയങനിലുലാം
അവര്ക്കുകവണനി കേലണത്തുന്ന  ഭൂമനിക്കച്ച്  പലകപഭാഴലാം  പല  തടസങ്ങളുണഭാകുകേയുലാം
അവര്ക്കച്ച് ഭൂമനി കേനിടഭാത്ത സഭാഹചേരവമുണഭാവകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  റവനമ്മ്യൂ,  കഫഭാറസ്റ്റച്ച്,
പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വകുപടക്കലാം  3  മനനിമഭാര്  സലാംയുകമഭായനി  കയഭാഗലാം
നടത്തനിലയങനില്  മഭാത്രകമ  ഈ  പശ്നങ്ങളക്കച്ച്  പരനിഹഭാരമുണഭാക്കഭാന  കേഴനിയ.
5 വര്ഷക്കഭാലമഭായനി ഒരു തുണ്ടുഭൂമനികപഭാലുമനില്ലഭാലത, ഭൂമനിക്കുകവണനി ഇടുക്കനി കേളക്ടകററച്ച്
പടനിക്കല്  സമരലാം  നടത്തുന്ന  ആദനിവഭാസനികേളുലട  പശ്നത്തനിനച്ച്  പരനിഹഭാര
മുണഭാക്കുന്നതനിനച്ച് ഗവണ്ലമന്റെച്ച് ഇടലപടുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബഭാലന:  സര്,  ഇതച്ച്  വളലര  പധഭാനലപട  ഒരു പശ്നമഭാണച്ച്.
ഇടുക്കനി  കേളകക്ട്രേറനിനച്ച്  മുമ്പനില്  ആറുവര്ഷമഭായനി  സമരലാം  നടത്തുന്ന
ലപരനിഞഭാലാംകുടനിയനിലല ആദനിവഭാസനികേളക്കച്ച് ഭൂമനി  നല്കുന്നതുമഭായനി  ബനലപടച്ച്  ഒരു
ചേര്ച  16-9-2015-നച്ച്  മുന  മുഖവമനനിയുലട  അദവക്ഷതയനില്  കൂടനിയനിരുന.   ആ
കയഭാഗത്തനിലലടുത്ത തതീരുമഭാനലാം ഇപകേഭാരമഭാണച്ച്:

1. വനഭാവകേഭാശ  കരഖ  അനുവദനിക്കലപടതുലാം  1-1-1997-നച്ച്  മുമ്പച്ച്  ഭൂമനി
റകേവശമുള്ളതുമഭായ കകേസ്സുകേളനില് റവനമ്മ്യൂ-വനലാം വകുപ്പുകേളുലട  കജഭായനിന്റെച്ച്
ലവരനിഫനികക്കഷന  സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  പടയലാം
നല്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള റവനമ്മ്യൂ വകുപച്ച് സത്വതീകേരനികക്കണതഭാണച്ച്. 

2. ലപരനിഞഭാലാംകുടനിയനില്നനിനലാം കുടനിയനിറക്കലപടവരുലട പുനരധനിവഭാസത്തനിനഭായനി
ആനചഭാല്,  ലചേങ്കുളലാം  ഡഭാമനിലന്റെ  മറുകേരയനില്  ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.യുലട
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ഉടമസതയനിലുള്ള 25 ലഹക്ടര് ഭൂമനി നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചച്ച് ഊര്ജ്ജ
വകുപച്ച് റവനമ്മ്യൂ വകുപനിനച്ച് റകേമഭാറുന്നതഭാണച്ച്.  ഈ ഭൂമനി വനിതരണത്തനിനുള്ള
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുലാം.

3. ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.-യുലട  ഉടമസതയനിലുള്ള  പത്തുലചേയനിന  കമഖലയനില്
ഭൂമനി  ലഭവമഭാകണഭാലയന്നച്ച്  റവനമ്മ്യൂ  വകുപച്ച്  പരനികശഭാധനിചച്ച്  പടയലാം
നല്കുന്നതനിനുളള നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുലാം.  

ഇതച്ച്  ബഹുമഭാനലപട  ഉമ്മേന  ചേഭാണനിയുലട  കേഭാലഘടത്തനിലലടുത്ത
തതീരുമഭാനമഭാണച്ച്.   കദവനികുളലാം  തഭാലൂക്കനില്  കേഭാന്തല്ലൂര്,  കേതീഴഭാന്തൂര്  വനികല്ലജകേളനില്
റവനമ്മ്യൂ  പുറകമ്പഭാക്കച്ച്  തരനിശച്ച്  കരഖലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  ഭൂമനിയനില്  പടയലാം
നല്കുന്നതനിനുള്ള സഭാദവത  റവനമ്മ്യൂ  വകുപച്ച്  പരനികശഭാധനിക്കണലാം.   ഇക്കഭാരവത്തനില്
റവനമ്മ്യൂ  വകുപച്ച്  ഇകപഭാള  പരനികശഭാധന  നടത്തനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  നലല്ലഭാരു
തതീരുമഭാനമഭാണച്ച്  കനരകത്ത എടുത്തലതങനിലുലാം  പഭാകയഭാഗനികേമഭാക്കഭാന കേഴനിഞനിടനില്ല.
റവനമ്മ്യൂ  വകുപനിലന്റെ  ശദയനില്ലപടനിട്ടുള്ളതുലാം  ശതീമതനി  ഇ.  എസച്ച്.  ബനിജനികമഭാള
പറഞതുമഭായ  ഈ  കേഭാരവലാം  വളലര   ഗസൗരവമഭായനി  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന:   സര്,   വനഭാവകേഭാശ   നനിയമത്തനിലൂലട
ആദനിവഭാസനികേളക്കച്ച്  അലാംഗതീകേഭാരമഭാണച്ച്   നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.   വനലാം  അവരുലട
ഹഭാബനിറഭാറച്ച്  ആലണനള്ള  ഒരു  അലാംഗതീകേഭാരലാം   കൂടനിയഭാണതച്ച്.   ആദനിവഭാസനി
വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  എല്ലഭാവര്ക്കുലാം  കേഭാടനിലനക്കുറനിചച്ച്  നന്നഭായനി  അറനിയഭാലാം.  കേഭാടനിലന്റെ
ഉളവഴനികേളുലാം  നതീര്ചഭാലുകേളുലാം  അവനിടലത്ത  മൃഗങ്ങളുലട  സത്വഭഭാവസവനികശഷതകേളുലാം
അറനിയഭാലാം.   ഇലതഭാലക്കയഭാലണങനിലുലാം  അവര്ക്കച്ച്  തഭാമസനിക്കഭാന  ലഭനിക്കുന്ന  ഭൂമനി
തതീലര വഭാസകയഭാഗവമല്ലഭാത്തതഭായനി  മഭാറുകേയഭാണച്ച്.  ഇത്രയുമധനികേലാം  കേഭാടനിലനക്കുറനിചച്ച്
അറനിയഭാവന്ന ആദനിവഭാസനികേളക്കുകപഭാലുലാം  തഭാമസനിക്കഭാന കേഴനിയഭാത്ത തരത്തനിലുള്ള
ഭൂമനി  ലഭവമഭാക്കുനലവനള്ള  പരഭാതനി  മനിക്കവഭാറുലാം  എല്ലഭാ  നനിയമസഭഭാ
കേമ്മേനിറനികേളുലടയുലാം  മുമ്പനില്   ഗസൗരവമഭായനി  വരനികേയഭാണച്ച്.  ഭൂമനി  വനിതരണത്തനിലുള്ള
ഏറവലാം  പധഭാനലപട  പശ്നവലാം  അതുതലന്നയഭാണച്ച്.   വഭാസകയഭാഗവമല്ലഭാത്ത  ഭൂമനി
കേനിട്ടുന്നതുലകേഭാണച്ച്  അവര്ക്കച്ച്  ഉപജതീവനലാം  നടത്തനി  അവനിലട  ജതീവനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കഭാത്ത  സഭാഹചേരവമുണഭാകുന.  ആ  കേഭാരവത്തനില്  നനിഷ്കര്ഷത
പഭാലനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഭൂമനി  വനിതരണവമഭായനി  ബനലപട  നനിബനനകേള
നനിര്ബനമഭാക്കഭാന ഗവണ്ലമന്റെച്ച് ശദനിക്കുകമഭാ?
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ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബഭാലന:  സര്,  ഇക്കഭാരവലാം കേറക്ടഭാണച്ച്.  വഭാസകയഭാഗവമല്ലഭാത്ത
ഭൂമനിയഭാണച്ച്  ചേനില  സലങ്ങളനില്  ആദനിവഭാസനികേളക്കച്ച്   ലഭനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.  അവലര
സലാംബനനിചനിടകത്തഭാളലാം  അവനിലട  തഭാമസനിക്കഭാന   കേഴനിയനില്ല.   കേഭാരണലാം
ഉപജതീവനവമഭായനി  ബനലപടച്ച്  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുന്ന  ഭൂമനിയല്ലതച്ച്.
യഥഭാര്ത്ഥത്തനില് കേഭാടച്ച് എനപറയുന്നതച്ച് ആദനിവഭാസനികേളക്കച്ച് അവകേഭാശലപടതഭാണച്ച്.
ഭൂപരനിഷ്കരണ  നനിയമലാം  വന്നതുലകേഭാണച്ച്  അവര്ക്കച്ച്   ഭൂമനി  നല്കേഭാനുലാം  കേഴനിഞനില്ല.
എന്നഭാല് 1950-ലല The Kerala Private Forests (vesting and assignment) Act
പകേഭാരലാം  വനഭൂമനി  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  നനിയനണത്തനില്വന.  കഫഭാറസ്റ്റനില്
ലവസ്റ്റച്ച്  ലചേയ  ഭൂമനി  ആദനിവഭാസനികേളക്കച്ച്  അവകേഭാശലപടതഭാണച്ച്.   അങ്ങലനയുള്ള
19000  ഏക്കര്  ഭൂമനി  ലകേഭാടുക്കണലമന്നച്ച്  കകേന്ദ്രഗവണ്ലമന്റെച്ച്  പറഞനിട്ടുലാം
സുപതീലാംകകേഭാടതനി  വനിധനിയുണഭായനിട്ടുലാം  നടപനിലഭാക്കഭാന   കേഴനിയഭാത്ത  സഭാഹചേരവ
മുണഭായനിട്ടുണച്ച്.  അതച്ച്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേലളടുക്കുലാം.   എല്ലഭാ
കേഭാലഘടങ്ങളനിലുലാം  ആദനിവഭാസനി  സമൂഹലാം  നമ്മുലട  കൂലട  നനിനലകേഭാള്ളണലമന്നനില്ല.
അവര്ക്കച്ച് കവലറ ഒനമനില്ല;  ഇകപഭാള ആര്.ഒ.ആര്.  ആണച്ച് നമ്മേള ലകേഭാടുക്കുന്നതച്ച്.
അതച്ച്  alienate  ലചേയഭാന   കേഴനിയുന്നതല്ല.   അവനിലടലയഭാരു  കുടനില്  വചച്ച്
തഭാമസനിക്കഭാനുലാം  എലന്തങനിലുലാം  ഭക്ഷനിക്കഭാനുമുള്ള  സസൗകേരവമുണഭാക്കണലമനമഭാത്രകമ
അവര്  പറയുനള.  അതനിലനയുലാം  നമ്മേള  നനികഷധനിക്കുന്ന  ഒരു  സമതീപനമഭാണച്ച്
എടുക്കുന്നലതങനില് വല്ലഭാത്ത ഒരവസയനികലയച്ച്  കപഭാകുലാം.   അതുലകേഭാണഭാണച്ച്  ചേനില
സലങ്ങളനിലലഭാലക്ക   പശ്നങ്ങളുണഭാകുന്നതച്ച്.   ഇതനില്  ലപഭാതുസമൂഹത്തനിലന്റെ  ഒരു
consensus  കവണലാം.   ഭരണ-പതനിപക്ഷ  കഭദമകനവ  ആ  പഭാവങ്ങളുലട  പശ്നലാം
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ശകമഭായ  നനിലപഭാലടടുക്കുകമ്പഭാള  അതനിലന്റെകൂലട  നമ്മേള
നനില്ക്കണലാം.  അതനിനച്ച് ലതറഭായ വവഭാഖവഭാനങ്ങള നല്കേനി ഒറലപടുത്തുന്ന സമതീപന
ലമടുത്തഭാല് കൂടുതല് പശ്നങ്ങളുണഭാകുലാം.

ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു:  സര്,  ആദനിവഭാസനി  ഊരുകേളനിലല  ജനതക്കുലാം  അവരുലട
ലമചലപട ജതീവനിതത്തനിനുലാംകവണനി നനിരവധനി പവര്ത്തനങ്ങള ഈ ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ
ഭഭാഗത്തുനനിനമുണഭാകുന്നതനിലന്റെ  ഉണര്വച്ച്  ആദനിവഭാസനി  ഊരുകേളനിലുണച്ച്.   എന്നഭാല്
ആലത്തൂര്  തഭാലൂക്കനിലല  കേടപഭാറ-മൂര്ത്തനിക്കുന്നച്ച്  ആദനിവഭാസനി  കകേഭാളനനി
നനിവഭാസനികേളക്കച്ച്  ഭൂമനി  നല്കുന്നതനിനുകവണനി  റവനമ്മ്യൂ-വനലാം-സര്കവ്വേ  വകുപ്പുകേളുലട
സലാംയുക  സര്കവ്വേ  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.   അവനികടയഭാവശവമഭായ  സര്കവ്വേ  കേല്ലുകേള
ബഹുമഭാനലപട ജനില്ലഭാ കേളക്ടര് തലന്ന ലകേഭാലണത്തനിച്ചു.  എന്നഭാല് വനലാം വകുപനിലന്റെ
തടസവഭാദലാംമൂലലാം  കേല്ലുകേളനിടച്ച് അതനിര്ത്തനി തനിരനിചച്ച് ആദനിവഭാസനികേളക്കച്ച് ഭൂമനി നല്കേഭാന
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കേഴനിഞനിടനില്ല  എന്നതച്ച്  അങ്ങയുലട  ശദയനിലുകണഭാ;  ഇത്തരലാം  ആദനിവഭാസനി
ഊരുകേളനിലലഭാലക്ക മഭാകവഭാവഭാദനികേള ഉളലപലടയുള്ള തതീവ്രവഭാദനികേള കേടനകേയറനി
സഭാമൂഹനികേ  പശ്നങ്ങള  സൃഷനിക്കുന്ന  അവസയനികലയച്ച്  വരുന്നതുലാം  അങ്ങയുലട
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ? 

ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബഭാലന: സര്, ഇതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്, ഞഭാനനിടലപടുകേയുലാം
ലചേയ കേഭാരവമഭാണച്ച്.    കേളക്ടര് റനികപഭാര്ടച്ച് തന്നനിട്ടുകപഭാലുലാം നമുക്കച്ച് ആ ഭൂമനി നല്കേഭാന
സഭാധനിചനിടനില്ല. അതനില് വനലാം വകുപനിലന  സലാംബനനിചനിടകത്തഭാളലാം ഒരു സഭാകങതനികേ
പശ്നമുണച്ച്.  ഈ ആക്ടച്ച് പകേഭാരലാം 2005 ഡനിസലാംബര് 1-നച്ച് മുമ്പച്ച് വനഭൂമനി റകേവശലാംവച
ആദനിവഭാസനികേളക്കഭാണച്ച്  ഭൂമനി  നല്കുന്നതച്ച്.  എന്നഭാല്  അവരുലട  ഇന്റെര്പകടഷന
പകേഭാരലാം  അതനിനുകശഷമഭാണതച്ച്  വരുന്നതച്ച്.  അങ്ങലനലയഭാരു  പശ്നമഭാണച്ച്  അവര്
പറയുന്നതച്ച്.  സഭാധഭാരണനനിലയനില് വളലര ലഫ്ലെകനിബനിളഭായ ഒരു ആറനിറമ്മ്യൂഡുണഭായഭാല്
മഭാത്രകമ  ഈ  പശ്നലാം  പരനിഹരനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുകേയുള.  ഇക്കഭാരവത്തനില്  റനിജനിഡച്ച്
ആയ ഒരു സമതീപനലമടുത്തുകേഴനിഞഭാല് പശ്നലാം പരനിഹരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുകേയനില്ല.
അങ്ങലനയുള്ള ഒരു സമതീപനമഭാണച്ച് അവനിലടയുണഭായതച്ച്.  എന്നഭാലുലാം റവനമ്മ്യൂ-വനലാം-
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  വകുപ്പുകേള  സലാംയുകമഭായനി   അവനിലടനനിന്നച്ച്  കുറച്ചുമഭാറനി
ഒകരക്കര്  സലലാം  ഓകരഭാ  കുടുലാംബത്തനിനുലാം  ലകേഭാടുക്കുന്നതനിനുള്ള  തതീരുമഭാനലമടുത്തു.
അതച്ച്  നമ്മേള  കേമ്മേമ്മ്യൂണനികക്കറച്ച്  ലചേയ.   പകക്ഷ  അവര്  അവനിലടനനിന്നച്ച്  കപഭാകേഭാന
തയഭാറല്ല.   അങ്ങലനയുള്ള  ഒരു പശ്നമനികപഭാഴണച്ച്.   അതുലകേഭാണച്ച്  ബഹുമഭാനലപട
ജനപതനിനനിധനി  ഇക്കഭാരവത്തനില്   ഇടലപടണലാം.  അവനിലടനനിന്നച്ച്  കുറച്ചുമഭാറനി
ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  നല്കേഭാന  തതീരുമഭാനനിച  ഭൂമനി  അവര്ക്കച്ച്  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്
അവലരയുലാംകൂടനി  വനിശത്വഭാസത്തനിലലടുത്തുകേഴനിഞഭാല്  നമുക്കച്ച്  ഈ  പശ്നലാം
പരനിഹരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുലാം.  ആക്ടനിലന്റെ വയകലഷന എനള്ള തരത്തനിലഭാണച്ച് വനലാം
വകുപച്ച്  ഇതച്ച് കേഭാണുന്നതച്ച്.  

ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന:  സര്,  ഇന്നലലയുലാം  ആനയുലട  കുകത്തറച്ച്  എലന്റെ
മണ്ഡലത്തനില് ഒരഭാള മരണലപടുകേയുണഭായനി.   വനലാംവകുപഭാണച്ച് ആ കേഭാരവങ്ങളനില്
നടപടനി സത്വതീകേരനികക്കണതച്ച്.   വനഭാവകേഭാശ നനിയമലത്ത സലാംബനനിചച്ച്  നനിയമത്തനില്
പറയുന്നതുകപഭാലലയല്ല,  വളലര വനികേലമഭാക്കനിയഭാണച്ച്  അതച്ച് പഭാകയഭാഗനികേതലത്തനില്
നടപഭാക്കുന്നലതന്ന  ആകക്ഷപലാം  ആദനിവഭാസനി  സലാംഘടനകേളക്കനിടയനില്
ഉയര്നവരനികേയഭാണച്ച്.  അവര്ക്കച്ച്  ലകേഭാടുത്ത  ഭൂമനിയനില്  ഒരു  വനിധത്തനിലുള്ള
അവകേഭാശവലാം  വനലാംവകുപച്ച്  നല്കുന്നനില്ല.   സതവത്തനില്  ആ  ഭൂമനി  കൃതവമഭായനി
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ഉപകയഭാഗനിക്കഭാനുലാം  കൃഷനിലചേയഭാനുലാം  അവനിലടയുള്ള  വനവനിഭവങ്ങള  കശഖരനിക്കഭാനു
ലമഭാലക്കയഭാണച്ച്  വനഭാവകേഭാശപകേഭാരലാം ഭൂമനി ലകേഭാടുക്കുന്നതച്ച്.  ആ ഭൂമനിയുലട സ്റ്റഭാറസച്ച്
വവകമഭാക്കണലാം.   ഇതച്ച്  റവനമ്മ്യൂ  ഭൂമനിയഭായനി  പരനിഗണനിക്കുന്നനില്ല,  ആ ഭൂമനി  മലറഭാരു
കേഭാരവത്തനിനുലാം   ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന കേഴനിയനില്ല,  കകേവലലാം അവനിലട കൃഷനിക്കുമഭാത്രമഭാണച്ച്
കേഴനിയുന്നതച്ച്.  എലന്റെ  മണ്ഡലത്തനിലല  എടവഭാണനി-ഭൂതയഭാര്  കമഖലയനിലല
ആദനിവഭാസനികേള ഷനിഫനിലാംഗച്ച് കേളടനികവഷനഭാണച്ച് നടത്തുന്നതച്ച്.  ഒരു സതീസണനില് ഒരു
ഭഭാഗത്തച്ച്  ആ  സമയത്തച്ച്  വനിളയുന്നവ  കൃഷനി  ലചേയ്യുലാം.   പനിലന്ന  അവര്  കവലറ
സലകത്തയച്ച്  കപഭാകുലാം.  അങ്ങലന നനിബനിഡ  വനത്തനിനുള്ളനില്  ജതീവനിക്കുന്ന
ആദനിവഭാസനികേളുലട  ഇത്തരലാം  അകപക്ഷകേള  ഇകപഭാഴലാം  ലപനഡനിലാംഗനിലഭാണച്ച്.
ആക്ടുപകേഭാരലാം  2005 ഡനിസലാംബര്  മഭാസത്തനില്  ഒകേദ്യുറപഡഭായനിട്ടുള്ള  ആളുകേളക്കച്ച്
ഭൂമനി ലകേഭാടുക്കുകേ എന്നതഭാണച്ച്.  പകക്ഷ ഈ ഒരു സഭാകങതനികേതത്വലാം പറഞലകേഭാണച്ച്
ഭൂമനി നനികഷധനിക്കുന്ന അവസയുണച്ച്.  ഇകപഭാഴലാം മണ്ണഭാര്ക്കഭാടച്ച്  ഡനിവനിഷനനില്  400
അകപക്ഷകേള  ലപന്റെനിലാംഗുണച്ച്.  ഇക്കഭാരവങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
ഇടലപടലുണഭാകുകമഭാ  എന്നതഭാണച്ച് എലന്റെ കചേഭാദവലാം.  

ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബഭാലന: സര്,  അടപഭാടനിയനില്  ബഹുമഭാനലപട എലാം.എല്.എ.

തലന്ന  കനതൃതത്വലാംലകേഭാടുത്ത  ഒരു  ജനകേതീയ  സമനിതനിയുണച്ച്.  അതച്ച്  ഫലപദമഭായനി

പവര്ത്തനിക്കണലാം.  ഏലതങനിലുലാം ഡനിപഭാര്ടച്ച്ലമന്റെനിലന്റെ ഭഭാഗത്തുനനിന്നച്ച് കമഭാശമഭായനിട്ടുള്ള

സമതീപനമുലണങനില്  അതനില്  ഇടലപടച്ച്  തനിരുത്തഭാനുലാം  ആവശവമഭായനിട്ടുള്ള

നടപടനിലയടുക്കഭാനുമുള്ള അധനികേഭാരലാം സര്ക്കഭാരനിനുണച്ച്. നമ്മേള ജണയനിടച്ച് ലകേഭാടുക്കുന്ന

ഭൂമനിയനില്  കഫഭാറസ്റ്റുകേഭാര്  വരുന്ന  ചേനില  സനിതനിഗതനികേളുണച്ച്.  ജനപതനിനനിധനികേളുലാം

പഞഭായത്തുകേളുലാം  നല്ലരതീതനിയനില്  ഇടലപടച്ച്  ഇവരുലടകൂലട  നനിനകേഴനിഞഭാല്

ജണയനിടഭാന  ആരുലാം  വരനില്ല.  അക്കഭാരവത്തനില്  യഭാലതഭാരു  സലാംശയവലാം  കവണ.

അവരുലട  പഭാരമ്പരവമഭായനിട്ടുള്ള  ഭക്ഷണസഭാധനങ്ങള  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം

വനിതരണലാം  നടത്തുന്നതനിനുമുള്ള  ഒരു  പകതവകേ  സതീലാം  ഇകപഭാള  കൃഷനി  വകുപച്ച്

ആകലഭാചേനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  അതച്ച്  നമുക്കച്ച്  വളലര  ഫലപദമഭായനി

നടപനിലഭാക്കഭാന  കേഴനിഞഭാല്  ആദനിവഭാസനികേലള  സലാംബനനിചനിടകത്തഭാളലാം  ഒരു

സത്വയലാംലതഭാഴനില്  സലാംരലാംഭലാം  ഉണഭാകുലമനമഭാത്രമല്ല,  നല്ലരൂപത്തനിലുള്ള  വരുമഭാന

മഭാര്ഗ്ഗവലാം  ഉണഭാക്കഭാന  സഭാധനിക്കുലാം.  അതനിലനസലാംബനനിചച്ച്  കൃഷനിവകുപച്ച്  ഒരു

കപഭാജക്ടച്ച്   തയഭാറഭാക്കനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  ഇവനിലട  പറഞതുകപഭാലല  ഒരു
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സലത്തുനനിന്നച്ച്  മലറഭാരു  സലകത്തയഭാണച്ച്  റമകഗറച്ച്  ലചേയ്യുന്നതച്ച്   അവര്ക്കച്ച്

ജതീവനിക്കഭാനഭാവശവമഭായനിട്ടുള്ള  ഉല്പന്നങ്ങള   കൃഷനി  ലചേയ്യുന്നതനിനുകവണനിയഭാണച്ച്.

അതനിലുലാം  ചേനില  തടസങ്ങളുണച്ച്  എനള്ളതച്ച്  ബഹുമഭാനലപട  എലാം.എല്.എ.

സൂചേനിപനിചതച്ച് ശരനിയഭാണച്ച്. അക്കഭാരവത്തനിലുലാം ഗവണ്ലമന്റെച്ച് ഇടലപടുലാം. 

ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി:  സര്,  ബഹുമഭാനലപട മനനി ഇവനിലട സുപതീലാംകകേഭാടതനി

വനിധനിലയക്കുറനിചച്ച്  പറഞ.  സുപതീലാംകകേഭാടതനി  വനിധനിപകേഭാരലാം  ഭൂമനി  നഷലപട

ആദനിവഭാസനികേളക്കച്ച്  ഒകരക്കറുലാം   പകത്തക്കര്  ഭൂമനി   നഷലപടഭാല്  അഞച്ച്

ഏക്കലറങനിലുലാം  ലകേഭാടുക്കണലമനമുണച്ച്.  ഭൂമനി  കേനിടഭാതനിരുന്നഭാല്  അതച്ച്  ഏതച്ച്

ഫണനില്നനിലന്നടുക്കണലമനവലര  സുപതീലാംകകേഭാടതനി  വനിധനിയുണച്ച്.  അതനിലന്റെ

അടനിസഭാനത്തനില്   കകേരള  റഹകക്കഭാടതനിയനില്  കകേസച്ച്  ലകേഭാടുക്കുകേയുലാം  അതനിനച്ച്

വനിധനിയുണഭാവകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  വനിധനി  കേയനില്ക്കനിടനി  മൂനമഭാസത്തനിനുള്ളനില്  ഭൂമനി

ലകേഭാടുക്കണലമന്നഭാണച്ച്.  ആ  വനിധനി  നടപഭാക്കഭാന  എലന്തല്ലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണച്ച്

സത്വതീകേരനിചനിട്ടുളളതച്ച്? ഭൂമനി കേനിടഭാനനിലല്ലങനില് പരസവലാം ലചേയഭാല് ഒകരക്കറനിനച്ച് 12 ലക്ഷലാം

രൂപയച്ച്  നല്ല കൃഷനിഭൂമനി കേനിട്ടുലാം.  സുപതീലാംകകേഭാടതനി വനിധനിയുലട അടനിസഭാനത്തനില് ആ

ഭൂമനി  വഭാങ്ങനിലയങനിലുലാം  ഇവര്ക്കച്ച്  ലകേഭാടുക്കഭാനുള്ള  നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?  600

ആളുകേളഭാണച്ച്  റഹകക്കഭാടതനിയനില് കകേസച്ച്  ഫയല് ലചേയനിട്ടുള്ളതച്ച്.   റഹകക്കഭാടതനി

വനിധനി  അടനിയന്തരമഭായനി നടപഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബഭാലന  : സര്,  ഇതനിലന്റെ  മറുപടനി  ഞഭാന  കനരകത്ത

പറഞതഭാണച്ച്.  സുപതീലാംകകേഭാടതനി വനിധനിയുലട അടനിസഭാനത്തനില് net present value

exempt  ലചേയച്ച് നമുക്കച്ച് കേനിടനിയനിട്ടുള്ള ഭൂമനി  ആദനിവഭാസനികേളക്കച്ച് ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള

നടപടനി  വനലാം-റവനമ്മ്യൂ-പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  വകുപ്പുകേള   ആകലഭാചേനിച്ചു

ലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  ഫലപദമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന  കേഴനിയുന്ന  കുലറ  ഭൂമനി

അവര്ക്കച്ച്  നല്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കുലാം.  ഇവനിലട  ബഹുമഭാനലപട

റഹകക്കഭാടതനിയുലട വനിധനികൂടനിയുണച്ച് എനപറഞതച്ച് ശരനിയഭാണച്ച്. അതനിനനുസരനിച്ചു

തലന്ന ഗവണ്ലമന്റെച്ച് മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുലാം.
മനി  .   സതീക്കര്: കചേഭാദവലാം ആദനിവഭാസനി പശ്നലത്തക്കുറനിചഭായതുലകേഭാണഭാണച്ച് ലചേയര്

ഏകേകദശലാം  അരമണനിക്കൂര്  സമയലാം  അനുവദനിചതച്ച്.  കചേഭാകദവഭാത്തരകവള  എങ്ങലന
പകയഭാജനലപടുത്തണലമന്നച്ച്  ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗങ്ങകളഭാടച്ച്  നനിരവധനി  തവണ
ആവശവലപടനിട്ടുലാം   ആ  നനിലയനിലല്ല   ഉപകയഭാഗലപടുത്തുന്നതച്ച്.  സമയലാം  പരസരലാം
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അപഹരനിചച്ച്  റകേ  ഉയര്ത്തനിയ  ധഭാരഭാളലാം  അലാംഗങ്ങളക്കച്ച്  അവസരലാം
ഇല്ലഭാതഭായനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  അതച്ച്  വളലര  നനിര്ഭഭാഗവകേരമഭാണച്ച്.  വളലര  ലപലടന്നച്ച്
കചേഭാദനിക്കുകേയുലാം   ഉത്തരലാം  പറയുകേയുലാം  ലചേയ്യുന്ന  രതീതനി  സത്വതീകേരനിചഭാല്  മഭാത്രകമ
കചേഭാകദവഭാത്തരകവള ഫലപദമഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള.  കേനിട്ടുന്ന സമയത്തച്ച് വലനിയ
പസഭാവനകേളുലാം  പസലാംഗങ്ങളുലാം  നടത്തനി  സമയലാം  കേളയുന്ന  രതീതനി
അവസഭാനനിപനിക്കണലാം. 

ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബഭാലന:  സര്,  ചേനില   വനിഷയങ്ങളുലട  പഭാധഭാനവലാം
കേണക്കനിലലടുക്കുകമ്പഭാള  സത്വഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം  അപ്പുറത്തുനനിനലാം  ഇപ്പുറത്തുനനിനലാം
വനിശദതീകേരണലാം  കവണനിവരുലാം.  ഇതച്ച്  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ  റലവഭായനിട്ടുളള
പശ്നമഭായതുലകേഭാണച്ച് ബഹുമഭാനലപട സതീക്കര് കേഭാണനിച ഔദഭാരവത്തനിനച്ച് ഞഭാന നന്ദനി
കരഖലപടുത്തുകേയഭാണച്ച്.  അടുത്ത  കചേഭാദവത്തനിനച്ച്  ബഹുമഭാനലപട  സതീക്കര്
പറഞതനുസരനിചച്ച്  ഉത്തരലാം  പറഞകപഭായഭാല്  നമുക്കച്ച്  രണ്ടുമൂന്നച്ച്  കചേഭാദവലാംകൂടനി
എടുക്കഭാന സഭാധനിക്കുലാം. 

പനികന്നഭാക്ക വനിഭഭാഗങ്ങളുലട കക്ഷമപദതനികേള 

 2 (*212) ശതീ  .   ലകേ  .   ഡനി  .   പകസനന:

ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര്:

ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം:

ശതീ  .    ലകേ  .    ലജ  .    മഭാകനി:  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  പനികന്നഭാക്ക  വനിഭഭാഗങ്ങളുലട  കക്ഷമത്തനിനഭായനി
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള പധഭാന പദതനികേള എലന്തഭാലക്കയഭാലണന്നച്ച് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പനികന്നഭാക്ക  വനിഭഭാഗ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  പവര്ത്തനലാം
അവകലഭാകേനലാം ലചേയഭാറുകണഭാ;

(സനി)  പനികന്നഭാക്ക  വനിഭഭാഗ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  കേതീഴനില്  ഉല്പന്ന
പദര്ശനത്തനിനുലാം  വനില്പനക്കുലാം  കേലഭാ  പകേടനങ്ങളക്കുമഭായനി  സനിരലാം  കവദനി
ആരലാംഭനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പസ്തുത  കകേഭാര്പകറഷന  അഭവസവനിദവരഭായ  യുവജനങ്ങളക്കച്ച്
സലാംരലാംഭകേതത്വ പരനിശതീലനവലാം സത്വയലാം ലതഭാഴനില് വഭായ്പയുലാം നല്കുന്നതനിനഭായനി  '  ദനിശ
2017 ' എന്ന പരനിപഭാടനി സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ? 

52/2020
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പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം

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

സര്, 

(എ)  പനികന്നഭാക്ക വനിഭഭാഗ വനികേസന വകുപച്ച് മുകഖന നടപനിലഭാക്കുന്ന പധഭാന
പദതനികേള വനിദവഭാഭവഭാസ  പരനിപഭാടനികേളഭാണച്ച്.  അവ  ഒ.ബനി.സനി..  കപഭാസ്റ്റച്ച്ലമടനികേച്ച്
കസഭാളര്ഷനിപച്ച്, ഒ.ബനി.സനി.. പതീ-ലമടനികേച്ച് കസഭാളര്ഷനിപച്ച്, ഓവര്സതീസച്ച് കസഭാളര്ഷനിപച്ച്,
ഒ.ഇ.സനി.  ലലാംപലാം  ഗഭാന്റെച്ച്,  ഒ.ഇ.സനി.  കപഭാസ്റ്റച്ച്ലമടനികേച്ച്  കസഭാളര്ഷനിപച്ച്,
എലാംകപഭായബനിലനിറനി  എനഹഭാനലസ്മെന്റെച്ച്  കപഭാഗഭാലാം  എന്നനിവയഭാണച്ച്.  വനിദവഭാഭവഭാസ
പദതനികേള  കൂടഭാലത  പരമ്പരഭാഗത  ലതഭാഴനിലുകേള  നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
പദതനികേളുലാം  ആകടഭാലമഭാറബല്  കമഖലയനില്  ലതഭാഴനില്  പരനിശതീലനലാം,  മണ്പഭാത്ര
നനിര്മ്മേഭാണ ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുള്ള ധനസഹഭായലാം, ബഭാര്ബര് ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുള്ള
ധനസഹഭായലാം,  പരമ്പരഭാഗത കേരകേസൗശല പണനിക്കഭാര്ക്കുള്ള റനപുണവ വനികേസന
പരനിശതീലനത്തനിനുലാം  ടൂളകേനിറച്ച്  വനിതരണത്തനിനുമുള്ള  ധനസഹഭായലാം  എന്നനിവ
നടപനിലഭാക്കുന.  തനിരനിചടവനില്ലഭാത്ത  ഗഭാന്റെഭാണച്ച്  അനുവദനിക്കുന്നതച്ച്.  1917-18-ല്  16
കകേഭാടനി രൂപ ഇതനിനഭായനി വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  

(ബനി)  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ പവര്ത്തനലാം കകേഭാര്പകറഷന തലത്തനിലുലാം സര്ക്കഭാര്
തലത്തനിലുലാം അവകലഭാകേനലാം ലചേയ്യുനണച്ച്.

(സനി)  ഉണച്ച്.  കകേരള  സലാംസഭാന  പനികന്നഭാക്ക  വനിഭഭാഗ  വനികേസന
കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  കേതീഴനില്  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളുലട  ഉല്പന്നങ്ങളക്കച്ച്  ഒരു  സനിരലാം
വനിപണന  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനുകവണനി ടൂറനിസലാം  സഭാദവതകേളകൂടനി
പകയഭാജനലപടുത്തനിലക്കഭാണച്ച് അനുകയഭാജവമഭായ  സലലാം  കേലണത്തനി  3  ക്രഭാഫച്ച്
വനികല്ലജകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനിയുണച്ച്.  ക്രഭാഫച്ച്  വനികല്ലജകേളക്കച്ച്
അനുകയഭാജവമഭായ സലലാം കേലണത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  കകേരള  സലാംസഭാന  പനികന്നഭാക്ക  വനിഭഭാഗ  കകേഭാര്പകറഷന
അഭവസവനിദവരഭായ  യുവജനങ്ങളക്കച്ച്  സലാംരലാംഭകേതത്വ  പരനിശതീലനവലാം  സത്വയലാംലതഭാഴനില്
വഭായ്പയുലാം നല്കുന്നതനിനുകവണനി ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം
പുതുതഭായനി 'ദനിശ 2017' എന്ന പരനിപഭാടനി സലാംഘടനിപനിചനിരുന. ലമഡനിക്കല് ക്ലെനിനനികേച്ച്,
ലവററനിനറനി  ക്ലെനിനനികേച്ച്,  ഫനിറച്ച്നസച്ച്  ലസന്റെര്,  ലമഡനിക്കല്  ലകബഭാറടറനി,  സനിവനില്
എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്  കേണ്സളടനസനി,  ബമ്മ്യൂടനി  പഭാര്ലര്,  എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്
വര്ക്കച്ച്കഷഭാപച്ച്,  കേമ്പമ്മ്യൂടര്  ലടയനിനനിലാംഗച്ച്  ലസന്റെര്,  കസഭാഫച്ച് ലവയര്  കേണ്സളടനസനി,
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ഫഭാലാം  നഴ്സറനി,  ലഡയറനിഫഭാലാം,  കഗഭാടച്ച്  ഫഭാലാം,  ഡനിജനിറല്  സ്റ്റുഡനികയഭാ,  വതീഡനികയഭാ
ലപഭാഡക്ഷന യണനിറച്ച്,  എഡനിറനിലാംഗച്ച് സ്റ്റുഡനികയഭാ,  ആകടഭാലമഭാറബല് വര്ക്കച്ച്കഷഭാപച്ച്,
ലറഡനിലമയ്ഡച്ച്  ഗഭാര്ലമന്റെച്ച്സച്ച്  യണനിറച്ച്,  ഫുഡച്ച്  കപഭാസസനിലാംഗച്ച്,  മനിനനി  ടൂറനിസലാം
യണനിറ്റുകേള,  കബക്കറനി,  റകസ്റ്റഭാറന്റുകേള,  ടഭാകനി/പനിക്കപച്ച്  വഭാഹനങ്ങള  തുടങ്ങനി
റവവനിധവമഭാര്ന്ന  ഒകടലറ  സലാംരലാംഭങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുകവണനിയുള്ള
രജനികസ്ട്രേഷന ഈ പദതനി  പകേഭാരലാം  ലഭവമഭായനിട്ടുണച്ച്.  സഭാകങതനികേ/ലപഭാഫഷണല്
കമഖലകേളനില്  ഉന്നത  ബനിരുദധഭാരനികേളഭായ  ഒകടലറ  യുവതതീ-യുവഭാക്കള  സ്റ്റഭാര്ടപച്ച്
ഉളലപലടയുള്ള  നവസലാംരലാംഭങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്  സന്നദരഭായനി  മുകന്നഭാടച്ച്
വന്നനിട്ടുണച്ച്.  ഇത്തരത്തനില്  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയ  5200-ഓളലാം  നവ
സലാംരലാംഭകേര്ക്കുകവണനിയഭാണച്ച്  'ദനിശ 2017'  സലാംഘടനിപനിചതച്ച്. 'ദനിശ 2017'  രണഭാലാംഘട
ഓണ്റലന രജനികസ്ട്രേഷന  2017  മഭാര്ചച്ച്  ഒന്നഭാലാം തതീയതനി ആരലാംഭനിച്ചു.  ഏപനില്  15
വലര  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയ്യുന്നവര്ക്കുള്ള  ലസമനിനഭാര്  2017  ഏപനില്  29-നച്ച്
സലാംഘടനിപനിക്കുലാം.  ആദവഘട  ലസമനിനഭാറനില്  പലങടുത്തവര്ക്കച്ച്  വഭായ്പ
അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  2017-18-ല്  ഈ
പദതനിക്കഭായനി  250  കകേഭാടനി  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  അര്ഹതഭാ  മഭാനദണ്ഡലാം
പഭാലനിക്കുന്ന രജനിസ്റ്റര് ലചേയ മുഴവന സലാംരലാംഭകേര്ക്കുലാം ഈ പദതനിയനിനകേതീഴനില് വഭായ്പ
അനുവദനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പകസനന:  സര്,  കകേരളത്തനിലല  ജനസലാംഖവയുലട
69  ശതമഭാനത്തനിലധനികേലാംവരുന്ന പനികന്നഭാക്ക വനിഭഭാഗത്തനിനുകവണനി പവര്ത്തനിക്കുന്ന
പനികന്നഭാക്ക  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷനച്ച്  തനിരുവനന്തപുരലത്തഭാരു  ലഹഡച്ച്  ഓഫതീസച്ച്
കേഴനിഞഭാല്  രണച്ച്  റതീജനിയണല്  ഓഫതീസുകേള  മഭാത്രമഭാണച്ച്  നനിലവനിലുള്ളതച്ച്.  അതച്ച്
അപരവഭാപ്തമഭാലണന്നച്ച്  എല്ലഭാവര്ക്കുലാം  അറനിയഭാലാം.  അതുലകേഭാണച്ച്  ഏറവലാം  കൂടുതല്
പനികന്നഭാക്കക്കഭാര് തഭാമസനിക്കുന്ന പഭാലക്കഭാടച്ച് ജനില്ലയനിലുളലപലട പനികന്നഭാക്ക വനികേസന
കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  ഓഫതീസുകേള  ആരലാംഭനിക്കഭാന  സഭാദവതയുകണഭാ;  അകതഭാലടഭാപലാം
പനികന്നഭാക്ക  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  ഒരു  സബ്ലസന്റെര്  ഏറവലാം  കൂടുതല്
പനികന്നഭാക്കക്കഭാരുള്ള  ആലത്തൂര്  തഭാലൂക്കനിലന്റെ  കകേന്ദ്രത്തനില്  സഭാപനിക്കഭാന
സന്നദമഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബഭാലന:  സര്,  പത്തച്ച്  ഉപജനില്ലഭാ  ഓഫതീസുകേളഭാണച്ച്
ആരലാംഭനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.  നനിലവനില് തനിരുവനന്തപുരത്തച്ച് മുഖവ കേഭാരവഭാലയവലാം
ജനില്ലഭാ  ആസഭാനങ്ങളനില്   ജനില്ലഭാ  ഓഫതീസുകേളുലാം  വര്ക്കല,  ഹരനിപഭാടച്ച്,  കചേലക്കര,
പടഭാമ്പനി,  വളര്,  തനിരൂര്  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  ഉപജനില്ലഭാ  ഓഫതീസുകേളുലാം
പവര്ത്തനിച്ചുവരുന. പവര്ത്തനലാം  വനിപുലലപടുത്തഭാന വളലര സഭാദവതയുള്ളതഭാണച്ച്
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ഈ  കകേഭാര്പകറഷന.  അതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പത്തച്ച്  ഉപജനില്ലഭാ  ഓഫതീസുകേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.  അതനിലലഭാന്നച്ച്  ബഹുമഭാനലപട
ലമമ്പര് പറഞ പഭാലക്കഭാടുലാം ഉണഭാകുലാം. 

ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പകസനന:  സര്,  പത്തച്ച്  ശതമഭാനത്തനില്  തഭാലഴ
വരുന്ന  പടനികേജഭാതനി  ജനവനിഭഭാഗത്തനിനുകവണനിയുള്ള  വകുപച്ച്  മഭാതൃകേഭാപരമഭായ
പവര്ത്തനങ്ങളഭാണച്ച് ബഹുമഭാനലപട  മനനിയുലട  കനതൃതത്വത്തനില് ഇകപഭാള നടത്തനി
വരുന്നതച്ച്.  എലാം.ആര്.എസച്ച്.,  പതീ-ലമടനികേച്ച്  കഹഭാസ്റ്റല്,  ലതഭാഴനില്  പരനിശതീലന
കകേന്ദ്രങ്ങള,  പഭാലക്കഭാടച്ച്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജളലപലടയുളളവ  മഭാതൃകേഭാപരമഭാണച്ച്.
അത്തരത്തനില് ലതഭാഴനില് പരനിശതീലന കകേന്ദ്രങ്ങകളഭാ ലപഭാഫഷണല് കകേഭാകളജകേകളഭാ
ആരലാംഭനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനലണങനില്  70  ശതമഭാനത്തനിലധനികേലാം
പനികന്നഭാക്കക്കഭാരുള്ള എലന്റെ മണ്ഡലത്തനില് ഒരു കലഭാ കകേഭാകളജച്ച് അനുവദനിക്കണലമന്ന
എലന്റെ അകപക്ഷ പരനിഗണനിക്കഭാന സഭാദവതയുകണഭാ? 

ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബഭാലന: സര്, കനരനിട്ടുള്ള ഈ കചേഭാദവത്തനിനച്ച് ഇകപഭാള മറുപടനി
പറയഭാന  കേഴനിയനില്ല.  കേഭാരണലാം,  ഇലതഭാരു  കലഭാലാംഗച്ച്  കപഭാസസഭാണച്ച്.   പഭാനനിലാംഗച്ച്
വകുപനിലുലാം   ധനകേഭാരവ  വകുപനിലുലമഭാലക്ക  കപഭാകകേണതുണച്ച്.   എന്തഭായഭാലുലാം  ഇതച്ച്
പരനിഗണനികക്കലണഭാരു വനിഷയമഭാണച്ച്. 

ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള  ഖഭാദര്:  സര്,  പനികന്നഭാക്കക്കഭാരുലട  കക്ഷമപദതനി
കേലളക്കുറനിചഭാണച്ച്  എലന്റെ  കചേഭാദവലാം.   പനികന്നഭാക്കക്കഭാരനില്  ഏറവലാം  പനികന്നഭാക്കലാം
നനില്ക്കുന്ന  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കച്ച്  ലകേഭാടുക്കുന്ന  ആനുകൂലവങ്ങളനില്  ഒരു
വനിഷയലാം  നനിലനനില്ക്കുന.   അവരുലട  ചേനികേനിതഭാ  സഹഭായത്തനിനുള്ള  വരുമഭാന
പരനിധനി  50,000  രൂപയഭാണച്ച്.  എന്നഭാല്  ജനറല് വനിഭഭാഗത്തനിനച്ച്  ഇതച്ച്  1,00,000
രൂപയഭാണച്ച്.   മുഖവമനനിയുലട  ദുരനിതഭാശത്വഭാസ  നനിധനിയനില്നനിന്നച്ച്    1,00,000  രൂപ
വരുമഭാനപരനിധനിയുള്ള  ജനറല്  വനിഭഭാഗത്തനില്  സഹഭായലാം  ലഭനിക്കുനണച്ച്.  എന്നഭാല്
പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവര്ക്കച്ച്   വനികല്ലജച്ച്  ഓഫതീസര്  55,000  രൂപയുലട
വരുമഭാനസര്ടനിഫനിക്കറഭാണച്ച് ലകേഭാടുക്കുന്നലതങനില്, അതച്ച് തനിരനിചയയ്ക്കുകേയഭാണച്ച്.  ഇതച്ച്
അനതീതനിയഭാണച്ച്.   ബഹുമഭാനലപട മനനി  ഈ വനിഷയത്തനില്  ഇടലപടച്ച്  അനുകൂല
നനിലപഭാടച്ച് സത്വതീകേരനിചച്ച് അടനിയന്തരമഭായനി പഖവഭാപനിക്കുകമഭാ ?

ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബഭാലന:  സര്,  ഇതച്ച്  കനരകത്തയുള്ള  കചേഭാദവത്തനിലന്റെ
ഉപകചേഭാദവമഭായനി  കചേഭാദനിക്കഭാമഭായനിരുന.   ഇകപഭാള  കചേഭാദനിക്കുന്നതച്ച്  പനികന്നഭാക്ക
വനിഭഭാഗത്തനിന്റെ  കചേഭാദവങ്ങളഭാണച്ച്.   പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ
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കചേഭാദവങ്ങള കേഴനിഞ.    എന്നനിരുന്നഭാലുലാം, 50,000 രൂപ ഇനകേലാം സതീലനിലാംഗച്ച് വചതച്ച്
1,00,000 രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിക്കുന്ന കേഭാരവലാം സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനിക്കുലാം. 

ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം:   സര്,  ബഹുമഭാനലപട മനനി പനികന്നഭാക്ക വനിഭഭാഗ

വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  പുതനിയ  പത്തച്ച്  ശഭാഖകേള  രൂപതീകേരനിക്കുലമന്നച്ച്  ഒരു

ഉപകചേഭാദവത്തനിനച്ച് മറുപടനിയഭായനി പറയുകേയുണഭായനി.  പുതനിയ ശഭാഖകേള തുടങ്ങുന്നതച്ച്

എവനിലടലയല്ലഭാമഭാണച്ച്?  

ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബഭാലന:  സര്,  ഇതച്ച് സത്വകേഭാരവമഭായനി വയ്കക്കണ പശ്നമല്ല.

ഡനിമഭാന്റെച്ച്  ചേര്ചയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  പറയഭാലമന്നഭാണച്ച്  ഞഭാന  കേരുതനിയതച്ച്.

തനിരുവനന്തപുരലാം-ലനയഭാറനിനകേര, ലകേഭാല്ലലാം - പത്തനഭാപുരലാം, ലകേഭാല്ലലാം-കേരുനഭാഗപള്ളനി,

ആലപ്പുഴ – കചേര്ത്തല, ഇടുക്കനി - കദവനികുളലാം,  എറണഭാകുളലാം - മൂവഭാറ്റുപുഴ, പഭാലക്കഭാടച്ച് -

വടക്കഭാകഞരനി,  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്  -  കപരഭാമ,  കേണ്ണൂര്  -  കൂത്തുപറമ്പച്ച്,  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  -

കേഭാഞങ്ങഭാടച്ച് എന്നനിവയഭാണച്ച്  ഇകപഭാള ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലുള്ളതച്ച്.

ശതീ. ലകേ. ലജ. മഭാകനിക്കുകവണനി ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന:   സര്, ഒ.ബനി.സനി..

വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവര്ക്കച്ച്  സത്വയലാം  ലതഭാഴനില്  വഭായ്പ,  വനിദവഭാഭവഭാസ  വഭായ്പ,  വനികദശ

വനിദവഭാഭവഭാസ വഭായ്പ,  ബനിസനിനസച്ച്  ആവശവത്തനിനുള്ള വഭായ്പ എന്നനിവയഭായനി  വനിവനിധ

പദതനികേളുണച്ച്. എന്നഭാല് ഇകത പദതനികേളനില്  ലചേറുകേനിട വവഭാപഭാരനികേളക്കച്ച് സത്വന്തലാം

ജഭാമവത്തനില്  വഭായ്പ  ലകേഭാടുക്കഭാറുണച്ച്.  ഒ.ബനി.സനി.  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവര്ക്കച്ച്  വഭായ്പ

ലഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ഉകദവഭാഗസ  ജഭാമവകമഭാ  വസ്തു  ജഭാമവകമഭാ  കവണലാം.  അങ്ങലന

വരുകമ്പഭാള  ഇതച്ച്  ഫലപദമഭായനി  ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്    വവവസയനില്

ഇളവനുവദനിക്കഭാന കേഴനിയുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബഭാലന:  സര്,   ഈ വനിഷയത്തനില് ഗവണ്ലമന്റെച്ച് ധഭാരഭാളലാം

പുതനിയ പദതനികേള ആകലഭാചേനിക്കുനണച്ച്. അതച്ച് പരനികശഭാധനിക്കുകമ്പഭാള ഈ പറഞ

കേഭാരവങ്ങള കൂടനി പരനിഗണനിക്കഭാലാം.

ശതീ  .   പനി  .   ലകേ ശശനി: സര്,  പത്തഭാലാം ക്ലെഭാസനിനച്ച് മുകേളനില് പഠനിക്കുന്ന ഒ.ബനി.സനി.,

ഒ.ഇ.സനി. കുടനികേളക്കുളള കപഭാസ്റ്റച്ച് ലമടനികേച്ച് കസഭാളര്ഷനിപച്ച് എകപഭാഴലാം കുടനിശനികേയഭാണച്ച്.

കേഴനിഞ  യു.ഡനി.എഫച്ച്.  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  കേഭാലത്തുലാം  ഇതച്ച്  കുടനിശനികേയഭായനിരുന.

പുതനിയ  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകപഭാള  കുടനിശനികേ  തതീര്ലത്തങനിലുലാം

വതീണ്ടുലാം അതച്ച്  കുടനിശനികേയഭായനി  കേനിടക്കുകേയഭാണച്ച്.  കസഭാളര്ഷനിപച്ച്  കുടനിശനികേയനില്ലഭാലത
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അതഭാതച്ച് വര്ഷലാംതലന്ന ലകേഭാടുത്തു തതീര്ക്കഭാന നടപടനിയുണഭാകുകമഭാ; ജനസലാംഖവയനില്

69  ശതമഭാനലാം  വരുന്ന പനികന്നഭാക്ക  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കച്ച്   ജനസലാംഖവഭാനുപഭാതനികേമഭായനി

ഫണച്ച് വകേയനിരുത്തുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .  എ  .  ലകേ  .   ബഭാലന: സര്, ജനസലാംഖവഭാനുപഭാതനികേമഭായനിട്ടുള്ള ഫണനികനക്കഭാള
കൂടുതലഭാണച്ച് ഇകപഭാള ബജറനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  വകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  കേഴനിഞ
ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  അവസഭാന  കേഭാലഘടത്തനില്   ഒ.ഇ.സനി.വനിഭഭാഗത്തനില്  30
സമുദഭായങ്ങള  കൂടനി  പുതുതഭായനി  വന.  അകപഭാള  70,000  ഒ.ബനി.സനി.  കുടനികേള
ഒ.ഇ.സനി.  ആയനി  മഭാറനി.  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  എസച്ച്.സനി./എസച്ച്.ടനി.   വനിഭഭാഗത്തനിനച്ച്
ലകേഭാടുക്കുന്ന  വനിദവഭാഭവഭാസ  ആനുകൂലവലാം  ഇവര്ക്കുലാം  ലകേഭാടുക്കുന്നതനിനച്ച്
നനിര്ബനനിതമഭായനി.   നനിങ്ങള  ലചേയ  കേഭാരവലത്ത  ഞഭാന  കുറലപടുത്തുന്നനില്ല.
നനിലവനില്  ഒ.ഇ.സനി. വനിഭഭാഗത്തനില് 10 സമുദഭായങ്ങലള ഉണഭായനിരുനള. ഒറയടനിക്കച്ച്
30  വനിഭഭാഗങ്ങലളക്കൂടനി  ഇതനികലയച്ച്  ലകേഭാണ്ടുവന...  .....ബഹളലാം….
ആനുകൂലവത്തനിലന്റെ  കേഭാരവലാം  തലന്നയഭാണച്ച്  ഞഭാന  പറഞതച്ച്.  അതനിനച്ച്
ക്രതീമനിലലയറുണച്ച്,  6,00,000  രൂപയഭാണച്ച് വരുമഭാന പരനിധനി.   22-25-03  ആണച്ച്
ഒ.ബനി.സനി..-ഒ.ഇ.സനി.  ലഹഡച്ച്.   ഒ.ബനി.സനി..,  ഒ.ഇ.സനി.  ആയനി  മഭാറനിയകപഭാള
നനിലവനിലുള്ള  ഫണനിലന്റെ  ഇരടനിയനിലധനികേലാം  തുകേ  കവണനിവന.   ഇങ്ങലനയഭാണച്ച്
കേഴനിഞ   മനനിസഭയുലട  കേഭാലഘടത്തനില്  റക്രസനിസനിലഭായതച്ച്.   എന്നഭാലുലാം
ഇകപഭാള  ബഹുമഭാനലപട  ധനകേഭാരവ  വകുപ്പുമനനി  ഇടലപടച്ച്  അഡതീഷണല്
ഓതററകസഷന  ലകേഭാടുത്തച്ച്  ഈ  കുടനിശനികേ  ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസച്ച് ഐസകേച്ച്  ):  സര്,
ബഹുമഭാനലപട മനനി പറഞതച്ച് വളലര ശരനിയഭാണച്ച്.  ബജറച്ച് മഭാമൂല് പകേഭാരലാം തുകേ
വകേയനിരുത്തനി.  പകക്ഷ ലകേഭാടുകക്കണ തുകേ ഇകപഭാള വന്ന മഭാറകത്തഭാടുകൂടനി  വളലര
അധനികേരനിചനിട്ടുണച്ച്.   അതുലകേഭാണച്ച്  കുടനിശനികേ  അടനിയന്തരമഭായനി  ലകേഭാടുത്തു
തതീര്ക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുലാം.

ശതീ പനി  .    ഉറബദുള്ള:  സര്,  വനിദവഭാഭവഭാസ വഭായ്പ ലകേഭാടുക്കുലമന്നച്ച് ബഭാങ്കുകേള
പറയുനണച്ച്.   എന്നഭാല്  വഭായ്പയ്ക്കുകവണനി   ലചേന്നഭാല്  ബഭാങ്കുകേള  അക്കഭാരവത്തനില്
വളലര വനിമുഖത  കേഭാണനിക്കുന.   പനികന്നഭാക്ക  വനിഭഭാഗ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന
വനിദവഭാഭവഭാസ വഭായ്പ ലസകേമ്മ്യൂരനിറനിയനില്ലഭാലത ലകേഭാടുക്കഭാന നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബഭാലന:  സര്,   ലസകേമ്മ്യൂരനിറനിയനില്ലഭാലത വഭായ്പ ലകേഭാടുത്തഭാല്
വനിദവഭാഭവഭാസ വഭായ്പ എന്ന പദതനിക്കച്ച് ഒരു ലസകേമ്മ്യൂരനിറനിയുലാം ഉണഭാകേനില്ല. വനിദവഭാഭവഭാസ
വഭായ്പ  20  ലക്ഷലാം  വലര  4  ശതമഭാനലാം  പലനിശയഭാണച്ച്  പനികന്നഭാക്ക  വനികേസന
കകേഭാര്പകറഷന ലകേഭാടുക്കുന്നതച്ച്.  ഇതച്ച്  വളലര ഫലപദമഭായ പദതനിയഭാണച്ച്.  ഇതനിനച്ച്
ധഭാരഭാളലാം അകപക്ഷകേര് വരുനണച്ച്.  അതുകപഭാലല സത്വയലാംലതഭാഴനില് വഭായ്പ  10 ലക്ഷലാം
രൂപ വലര 5 ശതമഭാനലാം പലനിശ നനിരക്കനില് അനുവദനിക്കുനണച്ച്.  കൂടഭാലത റമകക്രഭാ
ലക്രഡനിറച്ച് വഭായ്പ ഒരു കകേഭാടനി രൂപ വതീതലാം 3.5  ശതമഭാനലാം പലനിശയച്ച്  സനി.ഡനി.എസച്ച്-
കേളക്കച്ച് നല്കുനണച്ച്.  ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി മഹനിളഭാസമൃദനി കയഭാജന,  ഒരു കകേഭാടനി
രൂപ വതീതലാം  2.5  ശതമഭാനലാം പലനിശയച്ച്   ഓകരഭാ സനി.ഡനി.എസച്ച്.-നുലാം നല്കുനണച്ച്.
കേഴനിഞ വര്ഷലാം 100 സനി.ഡനി.എസച്ച്.-കേളക്കച്ച് 100 കകേഭാടനി രൂപയഭാണച്ച് നല്കേനിയതച്ച്.
മുനകേഭാലങ്ങളനിലല  റമകക്രഭാ  ഫനിനഭാനസുമഭായനി  ബനലപട  വനിഷയങ്ങലളഭാലക്ക
ബഹുമഭാനലപട  സതീക്കറുലട  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണഭാവലാം.  അലതഭാനലാം  ഇകപഭാഴനില്ല.
ജനദ്യുവനിനഭായനിട്ടുള്ള   സനി.ഡനി.എസച്ച്.-കേള  പകമയലാം  പഭാസഭാക്കനി   ലകേഭാണ്ടുവന്നഭാല്
മഭാത്രകമ  വഭായ്പ  നല്കുകേയുള.   ലസകേമ്മ്യൂരനിറനി  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനില്  എലന്തഭാലക്ക
മഭാനദണ്ഡങ്ങള സത്വതീകേരനിക്കണലമന്നതച്ച് പരനികശഭാധനിക്കഭാലാം.

ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷച്ച്:  സര്,  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  ഒ.ബനി.സനി.  ലനിസ്റ്റനില്
ലപടുത്തുകേയുലാം  എന്നഭാല്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ഒ.ബനി.സനി.  ലനിസ്റ്റനില്
ലപടുത്തഭാതനിരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുന്ന,  അര്ഹരഭായനിട്ടുളള,  മഹഭാഭൂരനിപക്ഷലാം  വരുന്ന
ദഭാരനിദവത്തനില്  കേഴനിയുന്ന  ജനങ്ങളഭാണച്ച്    കേണ്ണൂര്  ജനില്ലയനിലല   മുഖഭാരനി-മുവഭാരനി
വനിഭഭാഗലാം.  കേഴനിഞ  കുകറ  വര്ഷങ്ങളഭായനി  ഇവര്  ആനുകൂലവത്തനിനുകവണനി
നനിരന്തരമഭായനി  പരനിശമനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.   പനികന്നഭാക്ക  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ
കക്ഷമത്തനിനുകവണനി  ക്രനിയഭാത്മകേമഭായ  ഒകടലറ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്ന  ഈ
സര്ക്കഭാര്  വടകക്ക  മലബഭാറനിലല  രണച്ച്  ജനില്ലകേളനില്ലപടുന്ന  ഈ  സമുദഭായലത്ത
ഒ.ബനി.സനി. ലനിസ്റ്റനില് ഉളലപടുത്തുന്നതനിനഭാവശവമഭായ  നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബഭാലന:  സര്,   ഒ. ബനി. സനി, ഒ. ഇ. സനി, എസച്ച്.സനി/എസച്ച്.ടനി
ലനിസ്റ്റുകേളനില്   ഉളലപടുത്തുന്നതനിനച്ച്  ഒരു  നടപടനിക്രമമുണച്ച്.   അതനിനുകവണനി
കേനിര്ത്തഭാഡ്സച്ച്  എന്ന  നരവലാംശ  ശഭാസ   വകുപ്പുണച്ച്.  അതനിലന്റെ  ലറക്കലമകന്റെഷന
പനികന്നഭാക്ക കേമ്മേതീഷന മുനപഭാലകേ കപഭാകേണലാം. അവര് സ്ക്രൂടനിനനി നടത്തനിയതനിനുകശഷലാം
കേവഭാബനിനറനില്  വരണലാം.  ഇലതഭാനലാം  പഭാലനിക്കഭാലതയഭാണച്ച്  കനരകത്ത  പറഞ  30
സമുദഭായങ്ങലള ഒ.ഇ.സനി.  ലനിസ്റ്റനില്ലപടുത്തനിയതച്ച്.  .… ബഹളലാം….  ഞഭാന പറയലട,
30 വനിഭഭാഗങ്ങലള വനിദവഭാഭവഭാസ ആവശവത്തനിനഭായനി ഉളലപടുത്തനി.
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ശതീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില്  കുമഭാര്:   സര്,   ബഹുമഭാനലപട  മനനി  സഭലയ
ലതറനിദരനിപനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  കേഴനിഞ  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  ആലരയുലാം  ഒ.ഇ.സനി.  ലനിസ്റ്റനില്
ഉളലപടുത്തനിയനിടനില്ല.    ഒ.ഇ.സനി.-യുലട  വനിദവഭാഭവഭാസ  ആനുകൂലവലാം  അവര്ക്കുലാംകൂടനി
നല്കുകേയഭാണച്ച് ലചേയതച്ച്. ആര്ലക്കങനിലുലാം നടപടനിക്രമങ്ങള പഭാലനിക്കഭാലത ലനിസ്റ്റനില്
ഉളലപടുത്തഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ?

മനി  .    സതീക്കര്:  പ്ളതീസച്ച്..പ്ളതീസച്ച്..  ഇരനിക്കൂ...  ബഹുമഭാനലപട മനനി എഴകന്നറച്ച്

നനില്ക്കുകേയഭാണച്ച്.  നനിങ്ങള   സലാംസഭാരനിക്കഭാന  അവസരലാം  കചേഭാദനിചനില്ലകല്ലഭാ;

ബഹുമഭാനലപട മനനി മറുപടനി പറയലട.

ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബഭാലന:  സര്,  ഒ.ഇ.സനി.യനികലയച്ച്  നനിങ്ങള  10

സമുദഭായകത്തഭാലടഭാപലാം  30  സമുദഭായകത്തയുലാംകൂടനി  ലകേഭാണ്ടുവന  എന്നച്ച്  പറഞതച്ച്

വനിദവഭാഭവഭാസ  ആനുകൂലവലാം   നല്കേഭാന  കവണനിയഭാണച്ച്.  6  ലക്ഷലാം  രൂപ  വഭാര്ഷനികേ

വരുമഭാന  പരനിധനിക്കച്ച്  വനികധയമഭായനി  ഒ.ഇ.സനി .-ക്കച്ച്  സമഭാനമഭായ  വനിദവഭാഭവഭാസ

ആനുകൂലവങ്ങള  നല്കേഭാന  30  സമുദഭായങ്ങലളക്കൂടനി ഉളലപടുത്തനിയതച്ച്  നനിങ്ങളുലട

കേഭാലത്തഭാണച്ച്.  അവര്  നനിലവനില്  എസച്ച്.സനി.ബനി.സനി.-യനില്ത്തലന്നയഭാണച്ച്,

റനിസര്കവഷന പഴയതുതലന്നയഭാണച്ച്.  പകക്ഷ സഭാമ്പത്തനികേ ആനുകൂലവലാം  നല്കേഭാന

കവണനിയഭാണച്ച് നനിങ്ങള അങ്ങലന ലചേയതച്ച്. .… ബഹളലാം…..

മനി  .  സതീക്കര്:  മറുപടനി വവകമഭാണച്ച്.  പ്ളതീസച്ച്...പ്ളതീസച്ച് ആനുകൂലവലാം ലകേഭാടുത്തു…

എന്നഭാണച്ച് പറയുന്നതച്ച്.

ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബഭാലന:  സര്, നനിങ്ങള പറയുന്നതനികനഭാടച്ച് വനികയഭാജനിക്കുന്നനില്ല.

ഒ.ഇ.സനി.  ലനിസ്റ്റനില്  ഉളലപടുത്തനി  എന്നല്ല,  വനിദവഭാഭവഭാസ  ആനുകൂലവത്തനിനഭായനി 

ഒ.ഇ.സനി.  ലനിസ്റ്റനില്  ഉളലപടുത്തനി  എന്നഭാണച്ച്.  ആനുകൂലവത്തനിനഭായനി

30  സമുദഭായലത്തയഭാണച്ച്  ഉളലപടുത്തനിയതച്ച്.  30  സമുദഭായത്തനിനച്ച്  ആനുകൂലവലാം

നല്കേഭാന  തതീരുമഭാനനിചകപഭാള  പണമുണഭായനിരുന്നനില്ല.   അതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  169

കകേഭാടനി  രൂപ  കുടനിശനികേയഭായനി.  ഞഭാന  നനിങ്ങലള  നവഭായതീകേരനിചഭാണച്ച്  പറഞതച്ച്.

നനിങ്ങളക്കച്ച്   നല്കേഭാന  കേഴനിയഭാതനിരുന്നതനിലന്റെ  പധഭാനലപട  കേഭാരണലാം  70000

കുടനികേള  ഒ.ഇ.സനി.യുലട  വനിദവഭാഭവഭാസ  ആനുകൂലവലാം  വഭാങ്ങഭാന  നനിര്ബനനിക്കലപട്ടു

എന്നതഭാണച്ച്.  അതഭാണച്ച് ഞഭാന വവകമഭാക്കനിയതച്ച്.
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ശതീ  .    കറഭാഷനി  അഗസ്റ്റനിന:  സര്,  കകേരള  സലാംസഭാന  പനികന്നഭാക്ക  വനികേസന

കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  കേതീഴനില്  ടൂറനിസലാം  സഭാദവതകേലള  പകയഭാജനലപടുത്തനി

ഗുണകഭഭാകഭാക്കളുലട  ഉല്പന്നങ്ങളക്കച്ച്  സനിരലാം  വനിപണന  സലാംവനിധഭാനലാം

ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനുകവണനി  ഒരു  ക്രഭാഫച്ച്  വനികല്ലജച്ച്  രൂപലപടുത്തുന്നതനിലനക്കുറനിചച്ച്

ഇവനിലട സൂചേനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.   ഇടുക്കനിലയ സലാംബനനിചനിടകത്തഭാളലാം ടൂറനിസവമഭായനി

ബനലപടച്ച്  കേരകേസൗശല   വസ്തുക്കള  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  ധഭാരഭാളലാം  യണനിറ്റുകേളുണച്ച്.

ഇടുക്കനിയനില്  ഒരു  ക്രഭാഫച്ച്  വനികല്ലജച്ച്  അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭാവശവമഭായ  നടപടനി

സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബഭാലന:  സര്,  ക്രഭാഫച്ച്  വനികല്ലജച്ച്  ഒരു  നല്ല  സലാംരലാംഭമഭാണച്ച്.
ഇകപഭാള  പഭാലക്കഭാടച്ച്  ബനി.സനി.ഡനി.സനി.  എകച്ച്കപഭാ എന്ന കപരനില് ഒരു പദര്ശന
വനിപണനകമള  നടത്തനി;  പനികന്നഭാക്ക  വനിഭഭാഗങ്ങള  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന
ഉല്പന്നങ്ങളുലട  പദര്ശനവലാം  വനില്പനയുമഭാണച്ച്.    80   ലക്ഷലാം  രൂപയുലട
ഉല്പന്നങ്ങളഭാണച്ച്  അവനിലട  വനിറഴനിചതച്ച്.   അകപഭാഴഭാണച്ച്  ഇലതഭാരു  സനിരലാം
സലാംവനിധഭാനമഭാക്കനിയഭാകലഭാ  എന്നച്ച്  കതഭാന്നനിയതച്ച്.   പനികന്നഭാക്കവനിഭഭാഗങ്ങള
വതീടനിലുണഭാക്കുന്ന  ഉല്പന്നങ്ങള  വനിപണനലാം  നടത്തുന്നതനിനുലാം   അവരുലട
കേലഭാപകേടനങ്ങള  നടത്തുന്നതനിനുലാം  കവണനിയുള്ള   ഈ  കമള  പഭാലക്കഭാടച്ച്  പത്തച്ച്
ദനിവസലാം നടന്നകപഭാള പതനിനഭായനിരങ്ങളഭാണച്ച് അതനില് പലങടുത്തതച്ച്.  ഒരു സനിരലാം
ക്രഭാഫച്ച്  വനികല്ലജനിലന  സലാംബനനിചച്ച്  ആകലഭാചേനിക്കുകേയഭാണച്ച്,  അതനിനച്ച്  യഭാലതഭാരു
ബുദനിമുട്ടുമനില്ല.  മൂന്നച്ച് സലങ്ങള ലതരലഞടുക്കുലാം; ഏതച്ച് സലലാം കവണലമനള്ളതച്ച്
പനിന്നതീടച്ച് തതീരുമഭാനനിക്കഭാലാം.

ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന:  സര്,  പനികന്നഭാക്ക  വനിഭഭാഗങ്ങളുലട  കക്ഷമത്തനിനഭായനി
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള  പദതനികേലളക്കുറനിചഭാണച്ച്  ഇവനിലട  പറഞലകേഭാണനിരനിക്കുന്നതച്ച്.
കകേരളത്തനില്  പനികന്നഭാക്ക  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുലാം  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുലാം  സലാംവരണമുണച്ച്.   ആ  സലാംവരണലാം  ലഭനിക്കുനകണഭാ  ഇല്ലകയഭാ
എനള്ളതനിലന  സലാംബനനിചച്ച്  കമഭാണനിറര്  ലചേയഭാന  എലന്തങനിലുലാം
സലാംവനിധഭാനമുകണഭാ?   130000  തസനികേകേളനില്കപഭാലുലാം  സലാംവരണമനില്ലഭാത്ത  ഒരു
വലനിയ കമഖല കകേരളത്തനിലുണച്ച്.   പനികന്നഭാക്കവനിഭഭാഗങ്ങളുലട കക്ഷമത്തനിനഭായനി കുകറ
കേഭാശച്ച്  ലകേഭാടുക്കലുലാം  വതീടച്ച്  ലകേഭാടുക്കലുലാം മഭാത്രലാം കപഭാരഭാ,  സമുദഭായത്തനില് അവര്ക്കച്ച്
മഭാനവമഭായ അലാംഗതീകേഭാരലാം   ലഭനിക്കഭാന, ഭരണഘടന അനുവദനിചനിരനിക്കുന്ന സലാംവരണലാം
ഉറപഭാക്കഭാന എന്തഭാണച്ച് നടപടനിക്രമലാം?
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ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബഭാലന:  സര്,  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗങ്ങളുലട

സലാംവരണലാം  ഭരണഘടനപരമഭായനി  contemplate  ലചേയ്യുനകണഭാ  എന്നച്ച്

പരനികശഭാധനിക്കഭാന  ബഹുമഭാനലപട  മുഖവമനനി  ലചേയര്മഭാനഭായനിട്ടുള്ള  ഒരു  റനിവമ്മ്യൂ

കേമ്മേനിറനിയുണച്ച്.  അതച്ച് കൃതവമഭായനി കയഭാഗലാം കചേര്ന്നച്ച് പരനികശഭാധനിക്കുനണച്ച്.   ഇവനിലട

പറഞതുകപഭാലല  സത്വകേഭാരവ  കമഖലയനിലല  സലാംവരണലാം   ഒരു  നയപശ്നമഭാണച്ച്.

സത്വകേഭാരവകമഖലയനില്  ഇകപഭാള  സലാംവരണമനില്ല.   ആ  സലാംവരണലാം

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേലള  സലാംബനനിചഭാണച്ച്  ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം

സൂചേനിപനിചതച്ച്.  അതച്ച് ഗവണ്ലമന്റെച്ച് പരനികശഭാധനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്. 

ജലവനിതരണ ശലാംഖല കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കഭാന നടപടനി

3 (*213)      ശതീ  .   ലകേ  .   എസച്ച്  .   ശബരതീനഭാഥന  :
ശതീ  .     ലകേ  .   മുരളതീധരന  :
ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫച്ച്  :
ശതീ  .    റഹബനി  ഈഡന  .:  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)   നനിരന്തരലാം  റപപച്ച്  ലപഭാടല്  ഉണഭാകുന്നതച്ച്  ഒഴനിവഭാക്കനി  ജലവനിതരണ
ശലാംഖല കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനച്ച് കേഭാലപഴക്കലാം ലചേന്ന സനിമന്റെച്ച് റപപച്ച് റലനുകേള
മഭാറ്റുന്നതനിനച്ച് പദതനിയുകണഭാ ;

(ബനി)  കേനിഫ്ബനിയുലട  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  ഇക്കഭാരവത്തനിനഭായനി
കതടനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  കേനിഫ്ബനിയുലട അനുമതനി ലഭനിച ശുദജല പദതനികേളുലട വനിശദഭാലാംശലാം
വവകമഭാക്കുകമഭാ;  എന്തച്ച് തുകേയഭാണച്ച് കേനിഫ്ബനി വഴനി ലഭനിക്കുന്നതച്ച് ;

(ഡനി) ഇതനില്  ഏലതഭാലക്ക  പദതനികേളുലട  പവര്ത്തനലാം  ഇതനിനകേലാം
ആരലാംഭനിച്ചുലവന്നച്ച് വവകമഭാക്കുകമഭാ ?

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

(എ)   നനിരന്തരലാം  റപപച്ച്  ലപഭാടലുണഭാകുന്നതച്ച്  ഒഴനിവഭാക്കനി  ജലവനിതരണ
ശലാംഖല കേഭാരവക്ഷമ മഭാക്കുന്നതനിനച്ച് കേഭാലപഴക്കലാം ലചേന്ന സനിമന്റെച്ച് റപപച്ച് റലനുകേള
മഭാറ്റുന്നതനിനച്ച്  കസ്റ്ററച്ച്  പഭാന,  MLA-ADS,  LSGD,  Deposit  work  എന്നനിവയനില്
ഉളലപടുത്തനി  കകേരള  ജല  അകതഭാറനിറനി  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിവരനികേയഭാണച്ച്.
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2016-17-ലല പുതുക്കനിയ ബജറനില് പഖവഭാപനിച പകതവകേ നനികക്ഷപ പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനി  77  സതീമുകേളനിലഭായനി  128  കേനികലഭാമതീറര്  എ.  സനി.  പനികമഭാ  പമ്പനിലാംഗച്ച്
ലമയനിനുകേള മഭാറനി  സഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  154  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  174  സതീമുകേളനിലഭായനി
488  കേനികലഭാമതീറര്  എ.  സനി.  പനികമഭാ  ടഭാനസ്മെനിഷന  ലമയനിനുകേള  മഭാറനി
സഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച് 371 കകേഭാടനി രൂപയുലാം നതീക്കനിവചനിരുന.   അതനില് 433.33 കകേഭാടനി
രൂപയുലട  148  ടഭാനസ്മെനിഷന  ലമയനിനുകേള  മഭാറനി  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
ലപഭാകപഭാസലുകേളക്കച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

കൂടഭാലത,  കേഭാലപഴക്കലാം  ലചേന്ന  സനിമന്റെച്ച്  റപപ്പുകേള  മഭാറനി
പുതനിയവ  സഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  കസ്റ്ററച്ച്  പഭാന  2016-17-ല്  ഉളലപടുത്തനി
32 ലപഭാകപഭാസലുകേളക്കച്ച് 21.94 കകേഭാടനി രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനിയുലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)   ഉണച്ച്.  കേനിഫ്ബനിയുലട  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  ഇക്കഭാരവത്തനിനഭായനി
കതടനിയനിട്ടുണച്ച്.  

(സനി&ഡനി)  2016-17-ലല  പുതുക്കനിയ ബജറനില്  10  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളക്കുലാം
സമതീപ  പഞഭായത്തുകേളക്കുമഭായനി  പഖവഭാപനിച  പദതനികേളനില്  ലഷഭാര്ണ്ണൂര്
മുനനിസനിപഭാലനിറനിക്കുലാം  വഭാണനിയലാംകുളലാം  പഞഭായത്തനിനുലാംകവണനിയുള്ള  വനിപുലതീകേരണ
പദതനി,  തനിരുവല്ല-ചേങ്ങനഭാകശരനി  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളക്കുലാം  സമതീപ
പഞഭായത്തുകേളക്കുലാം കവണനിയുള്ള വനിപുലതീകേരണ പദതനി, ലകേഭാല്ലലാം കകേഭാര്പകറഷന
രണഭാലാംഘട കുടനിലവള്ള പദതനി വനിപുലതീകേരണലാം, കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് മുനനിസനിപഭാലനിറനിക്കുലാം
ലചേമ്മേനഭാടച്ച്  പഞഭായത്തനിനുലാം  കവണനിയുള്ള  കുടനിലവള്ള  പദതനി  ഒന്നഭാലാം  ഘടലാം,
ലപഭാന്നഭാനനിക്കുലാം  സമതീപ  പഞഭായത്തുകേളക്കുലാം  കവണനിയുള്ള  സമഗ  കുടനിലവള്ള
പദതനി,  ലകേഭായനിലഭാണനി  മുനനിസനിപഭാലനിറനിക്കുകവണനിയുള്ള  കുടനിലവള്ള  പദതനി,
ലതഭാടുപുഴ  മുനനിസനിപഭാലനിറനിക്കുകവണനിയുള്ള  കുടനിലവള്ള  പദതനി  വനിപുലതീകേരണലാം,
കകേഭാടയലാം  മുനനിസനിപഭാലനിറനിക്കുകവണനിയുള്ള  കുടനിലവള്ള  പദതനി  വനിപുലതീകേരണലാം,
തൃശ്ശൂര്  കകേഭാര്പകറഷനുലാം  സമതീപ  പഞഭായത്തുകേളക്കുലാം  കവണനിയുള്ള  കുടനിലവള്ള
പദതനി  ഒന്നഭാലാംഘടലാം,  മടന്നൂര്-ഇരനിടനി  മുനനിസനിപഭാലനിറനിക്കുകവണനിയുള്ള  കുടനിലവള്ള
പദതനി  എന്നനിവയച്ച്  909  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  അനുമതനി  കേനിഫ്ബനിയനില്  നനിന്നച്ച്
ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്. 

കൂടഭാലത  2016-17-ലല  പുതുക്കനിയ  ബജറനില്  പഖവഭാപനിച  വനിതരണ
ശലാംഖലകേള ഇല്ലഭാത്തതുലാം മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന്ന  പദതനികേളുമഭായ ധര്മ്മേടലാം കുടനിലവള്ള
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പദതനി വനിപുലതീകേരണലാം, കകേഭാടയലാം ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച് (കേണ്ണൂര്) കുടനിലവള്ള പദതനി -
വനിതരണ  ശലാംഖല  ലമചലപടുത്തല്,  മഭാനന്തവഭാടനി,  എടവകേ,  നല്ലൂര്നഭാടച്ച്
വനികല്ലജകേളക്കച്ച്  കവണനിയുള്ള  ശുദജലവനിതരണ  പദതനിയുലട  വനിതരണശലാംഖല
സഭാപനിക്കല്,  തനിരുവഭാലനിക്കുലാം  സമതീപ  വനികല്ലജകേളക്കുമഭായുള്ള  പദതനിയുലട
വനിതരണ  ശലാംഖല  വനിപുലതീകേരണലാം,  ലനന്മേഭാറക്കുലാം  സമതീപ  പഞഭായത്തുകേളക്കുലാം
കവണനിയുള്ള  കുടനിലവള്ള  പദതനി  വനിപുലതീകേരണലാം,  കേടമക്കുടനി  പഞഭായത്തനിലന്റെ
വനിതരണശലാംഖല  ലമചലപടുത്തല്,  വഭാരഭാപ്പുഴ  പഞഭായത്തനിലന്റെ  വനിതരണശലാംഖല
ലമചലപടുത്തല്,  ലപരുനഭാടച്ച്-അത്തനിക്കയലാം  വനികല്ലജകേളുലട  വനിതരണശലാംഖല
ലമചലപടുത്തല്  എന്നനിവയച്ച്  163.1  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  അനുമതനി  കേനിഫ്ബനിയനില്
നനിനലാം ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.   

കമല്പറഞ  പദതനികേള  കൂടഭാലത  2016-17-ലല  പുതുക്കനിയ  ബജറനിലന്റെ
മറുപടനി  പസലാംഗത്തനില് പഖവഭാപനിച പുതനിയ പദതനികേളഭായ ചേതീകക്കഭാടച്ച്  കുടനിലവള്ള
പദതനിയുമഭായനി  സലാംകയഭാജനിപനിച്ചുള്ള  രഭാമനഭാട്ടുകേര  കുടനിലവള്ള  പദതനിയുലട
ലമചലപടുത്തല്,  കേല്ലുവഭാതുക്കല്-പഭാരനിപള്ളനി-ലവളനിനല്ലൂര്  വനികല്ലജകേളക്കച്ച്
കവണനിയുള്ള  കുടനിലവള്ള  പദതനി  ഒന്നഭാലാംഘടലാം,  അമ്പലപഭാറ  പഞഭായത്തനിനു
കവണനിയുള്ള  കുടനിലവള്ള  പദതനി,  തചനഭാട്ടുകേര -അലനല്ലൂര്-കകേഭാകടഭാപഭാടലാം
പഞഭായത്തുകേളക്കുകവണനിയുള്ള  സമഗ  കുടനിലവള്ള  പദതനി,  തഭാനൂര്
മുനനിസനിപഭാലനിറനിക്കുലാം  സമതീപലത്ത  നഭാലച്ച്  പഞഭായത്തുകേളക്കുലാം  കവണനിയുള്ള
കുടനിലവള്ള പദതനി എന്നനിവയഭായനി  185 കകേഭാടനി രൂപയുലട അനുമതനി കേനിഫ്ബനിയനില്
നനിനലാം ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  

കമല്പറഞ  23  പദതനികേളക്കച്ച്  11-01-2017-ലല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവച്ച്
(ആര്.ടനി.)നമ്പര്   14/2017/ജ.വനി.വ.  പകേഭാരലാം  1257.1  കകേഭാടനി  രൂപയുലട
ഭരണഭാനുമതനി   ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്. ഇതനില് കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് മുനനിസനിപഭാലനിറനിക്കുലാം ലചേമ്മേനഭാടച്ച്
പഞഭായത്തനിനുലാം  കവണനിയുള്ള  കുടനിലവള്ള  പദതനി  ഒന്നഭാലാംഘടലാം,  കേടമക്കുടനി
പഞഭായത്തനിലന്റെ  വനിതരണശലാംഖല  ലമചലപടുത്തല്,  വഭാരഭാപ്പുഴ  പഞഭായത്തനിലന്റെ
വനിതരണശലാംഖല  ലമചലപടുത്തല്,  കേല്ലുവഭാതുക്കല്-പഭാരനിപള്ളനി-ലവളനിനല്ലൂര്
വനികല്ലജകേളക്കച്ച്  കവണനിയുള്ള  കുടനിലവള്ള  പദതനി  ഒന്നഭാലാംഘടലാം  ഒഴനിലകേയുള്ള
19  പദതനികേള  എന്നനിവയച്ച്  സഭാകങതനികേഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.   ലഷഭാര്ണ്ണൂര്
മുനനിസനിപഭാലനിറനിക്കുലാം  വഭാണനിയലാംകുളലാം  പഞഭായത്തനിനുലാം  കവണനിയുള്ള വനിപുലതീകേരണ
പദതനി,  ലപഭാന്നഭാനനിക്കുലാം  സമതീപ  പഞഭായത്തുകേളക്കുലാം  കവണനിയുള്ള  സമഗ
കുടനിലവള്ള  പദതനിയുലട  പഭാകക്കജച്ച്-2,  ലകേഭായനിലഭാണനി  മുനനിസനിപഭാലനിറനിക്കു
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കവണനിയുള്ള  കുടനിലവള്ള  പദതനിയുലട  പഭാകക്കജച്ച്  -  1,  കകേഭാടയലാം  ഗഭാമപഞഭാത്തച്ച്
(കേണ്ണൂര്)  കുടനിലവള്ള  പദതനി  -  വനിതരണശലാംഖല  ലമചലപടുത്തല്,  മഭാനന്തവഭാടനി,
എടവകേ, നല്ലൂര്നഭാടച്ച് വനികല്ലജകേളക്കച്ച് കവണനിയുള്ള ശുദജല വനിതരണ പദതനിയുലട
വനിതരണശലാംഖല  സഭാപനിക്കല്,  തനിരുവഭാലനിക്കുലാം  സമതീപ  വനികല്ലജകേളക്കുമഭായുള്ള
പദതനിയുലട വനിതരണ ശലാംഖല വനിപുലതീകേരണലാം എന്നനിവയച്ച് ലടണര് വനിളനിചനിട്ടുണച്ച്. 

ശതീ  .    ലകേ  .    എസച്ച്  .    ശബരതീനഭാഥന:  സര്,  കേഭാലപഴക്കലാം  ലചേന്ന  റപപച്ച്
മഭാറ്റുന്നതനിനുകവണനി കകേഭാടനിക്കണക്കനിനച്ച് രൂപയുലട ഫണച്ച് ഇതനില് പഖവഭാപനിചനിട്ടുണച്ച്.
ഇതനിലന്റെ രണച്ച്  ശതമഭാനലാം  ലചേലവഴനിക്കുകേയഭാലണങനില്,  ജനി.പനി.എസച്ച്.  അടക്കമുള്ള
സലാംവനിധഭാനമുപകയഭാഗനിചച്ച് റപപച്ച് ലപഭാട്ടുന്നതച്ച് കനരകത്ത അറനിയഭാനുള്ള മഭാതൃകേകേള
സഭാപനിക്കഭാലാം; അതച്ച് പലസലത്തുമുണച്ച്. അതുകപഭാലല കമഭാഡറണകസഷനുകവണനി
എത്ര ഫണഭാണച്ച് ഇകപഭാള മഭാറനിവചനിരനിക്കുന്നതച്ച്?

ശതീ  .    മഭാതദ്യു  ടനി  .    കതഭാമസച്ച്:   സര്,  ഭൂമനി  കുഴനിക്കഭാലത  തലന്ന   റപപനിലല
ലതീക്കുകേള  കേണ്ടുപനിടനിക്കഭാനുള്ള  യനങ്ങള  ഇകപഭാഴണച്ച്.   സസൗണച്ച്  സനിസ്റ്റലാം
ഉപകയഭാഗനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ളതനിനഭാലഭാണച്ച്  അതച്ച്  ഫലപദമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന
കേഴനിയഭാത്തതച്ച്. രഭാത്രനി സമയത്തുലാം  വഭാഹനങ്ങള  ഓടഭാത്തകപഭാഴലാം മഭാത്രമഭാണച്ച് അതച്ച്
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന കേഴനിയുന്നതച്ച്. അതച്ച് കൂടുതല് വവഭാപകേമഭാക്കഭാന   ശമനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

ശതീ  .    ലകേ  .    എസച്ച്  .    ശബരതീനഭാഥന:   സര്,  അടുത്തകേഭാലത്തച്ച്  എല്ലഭാ
ദനിനപത്രങ്ങളനിലുലാം  വന്ന  ഒരു  വഭാര്ത്തയഭാണച്ച്  -  അരുവനിക്കര  ഡഭാമനില്  ലവള്ളലാം
കുറയുന്നതുലകേഭാണച്ച്  ലതഭാടടുത്തുള്ള  ലനയഭാര്  ഡഭാമനില്  നനിനള്ള  ലവള്ളലാം
ഇകങ്ങഭാലടത്തനിക്കഭാനുള്ള ഒരു പദതനി.  വകുപനിലല ഉകദവഭാഗസര് അവനിലട കപഭായനി
സ്റ്റഡനിലയഭാലക്ക  നടത്തനിയനിരുന.  എലന്റെ  മണ്ഡലത്തനിലലയുലാം  ലനയഭാറനിനകേര
തഭാലൂക്കനിലലയുലാം  കേഭാടഭാക്കട  തഭാലൂക്കനിലലയുലാം  ആളുകേള  കുടനിലവള്ളത്തനിനുലാം
അവനിടലത്ത കേഭാര്ഷനികേ  ലചേറുകേനിട  പദതനികേളക്കുലാം  ലവള്ളലമടുക്കുന്നതച്ച്  ലനയഭാര്
ഡഭാമനില്  നനിന്നഭാണച്ച്.   ഇകപഭാള  അവനിലട  76  മതീറര്  ജലമഭാണുള്ളതച്ച്  എന്നഭാണച്ച്
മനസനിലഭാക്കുന്നതച്ച്.   ഇതുകപഭാലലത്ത  ഒരു  സതീലാം  പഭാകയഭാഗനികേമഭാകുകമഭാ  എന്നച്ച്
ജനങ്ങളക്കച്ച്  ആശങയുണച്ച്.   ഈ  സതീമുമഭായനി  സര്ക്കഭാര്  മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുനകണഭാ;
അങ്ങലന  മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുകേയഭാലണങനില്  ഇവനിലട  ജലലാം  ലഭവമഭാകുന്നതനിനച്ച്
എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കഭാനഭാകുലാം? 

ശതീ  .    മഭാതദ്യു  ടനി  .    കതഭാമസച്ച്:   സര്,  ഈ  വരളചക്കഭാലത്തച്ച്  തനിരുവനന്തപുരലാം
പടണത്തനില്  കുടനിലവള്ളലാം  എത്തനിക്കഭാന  അടനിയന്തരമഭായനി  സത്വതീകേരനിക്കുന്ന
നടപടനികേളുലട  ഭഭാഗമഭായനി,  നമ്മുലട  ഡഭാമുകേളനില്  അലല്ലങനില്  കസഭാതസ്സുകേളനില്
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ലവള്ളമനില്ലഭാത്തകപഭാള,  ബദല്  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  കേലണത്തഭാന  കവണനിയുള്ള
പരനിശമങ്ങള  നടത്തുനണച്ച്.   ഒരു  സനിരലാം  സലാംവനിധഭാനലാം  എന്നതനിലുപരനി  ഈ
വരളചലയ  അഭനിമുഖതീകേരനിക്കഭാന  ഏതച്ച്  പരനിധനിവലര  കപഭാകേഭാനുലാം  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്
ശമനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  

ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന:   സര്,  ഏറവമധനികേലാം  റപപ്പുകേള  ലപഭാട്ടുന്നതച്ച്
തനിരുവനന്തപുരലാം പടണത്തനിലഭാണച്ച്.  1970-കേളുലട തുടക്കത്തനില് സഭാപനിച പതീകമഭാ
റപപ്പുകേലളല്ലഭാലാം  മഭാറനി  പുതനിയ  റപപച്ച്  റലനനിടണലാം.   തലസഭാനത്തനിനച്ച്  ഒരു
പകതവകേ  പകയഭാറനിറനി  എനള്ള  നനിലയനില്,   പഴയതച്ച്  മഭാറനി  പുതനിയ
റപപ്പുകേളനിടഭാനുള്ള നടപടനി  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?  മഭാത്രമല്ല,  വനിതരണലാം
ലചേയ്യുന്നതച്ച്  കേലങ്ങനിയ  കുടനിലവള്ളമഭാണച്ച്,   ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന  ലകേഭാള്ളഭാത്ത
സനിതനിവനികശഷമുണച്ച്.  അതച്ച്  അങ്ങയുലട ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ?

ശതീ  .   മഭാതദ്യു ടനി  .   കതഭാമസച്ച്:  സര്, തനിരുവനന്തപുരലാം പടണത്തനിലല പധഭാനലപട
പശ്നലാം,  ഈ വരളചക്കഭാലത്തച്ച് ലവള്ളത്തനിലന്റെ ലഭവത ഉറപഭാക്കുകേ എനള്ളതഭാണച്ച്.
റപപച്ച് ലപഭാട്ടുന്നതച്ച്  നഗരത്തനിനച്ച് ഭൂഷണമല്ല. തലസഭാനനഗരനിയനില് 24 മണനിക്കൂറുലാം
ലവള്ളലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഏര്ലപടുത്തഭാന  മുനഗണന
നല്കുന്നതഭാണച്ച്.  ശുദതീകേരനിക്കഭാത്ത രതീതനിയനില് എവനിലടലയങനിലുലാം ജലലാം വനിതരണലാം
ലചേയ്യുനലവന്നച്ച്  ശദയനില്ലപടുത്തനിയഭാല്  ആ  ജലലാം പരനികശഭാധനിചച്ച്  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.   അതനിനുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം  ഇകപഭാളത്തലന്ന  നമ്മുലട
ലഭാബുകേളനിലുണച്ച്.  

ശതീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫച്ച്:   സര്,  നമ്മേള  കനരനിടുന്ന വലനിയ  പശ്നലാം,  പല
പദതനികേളുലാം  സമയത്തനിനച്ച്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന  സഭാധനിക്കഭാലത  അനനിശനിതമഭായനി
നതീണ്ടുകപഭാകുന്നതഭാണച്ച്.  ഓണ്കഗഭായനിലാംഗച്ച്  സതീമുകേലളങനിലുലാം  സമയത്തച്ച്
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന  നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  അകതഭാലടഭാപലാം  ഈ  വരളചക്കഭാലലത്ത
കനരനിടഭാന വഭാടര് അകതഭാറനിറനിക്കച്ച് പുതനിയതഭായനി ഫണച്ച്  അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാലയനലാം
വവകമഭാക്കുകമഭാ ?

ശതീ  .    മഭാതദ്യു  ടനി  .    കതഭാമസച്ച്:  സര്,  ഈ  വരളചഭാക്കഭാലലത്ത  അടനിയന്തര
സഭാഹചേരവങ്ങളക്കുകവണനി  40  കകേഭാടനി  രൂപ  ഇതനികനഭാടകേലാം  അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.
കൂടുതല്  തുകേ  ആവശവമഭാലണങനില്   അനുവദനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. പദതനികേള
റവകുനലവനള്ളതനിലനക്കുറനിചഭാണച്ച്  ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം  ആദവലാം  കചേഭാദനിചതച്ച്.
പല   കേഭാരണങ്ങളഭാലഭാണച്ച്  റവകുന്നതച്ച്.   ലടണര്  വനിളനിക്കുകമ്പഭാള  ചേനിലകപഭാള
കയഭാഗവതയനില്ലഭാത്തവര്  വരുന്നതുലാം  സനിലാംഗനിള  ലടണര്  വരുന്നതുമടക്കമുള്ള
പശ്നങ്ങളുണഭാകുനണച്ച്.  ചേനിലയനിടത്തച്ച്  ഭൂമനി  കേനിടഭാലത  വരുനണച്ച്.   കേനിഫ്ബനിയനില്
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പഖവഭാപനിച  പദതനിയനില്  ലകേഭാല്ലലാം  കകേഭാര്പകറഷനനില്  235  കകേഭാടനി  രൂപയുലട
പദതനിയഭാണച്ച്; പകക്ഷ അതനിനഭാവശവമഭായ ഭൂമനി  ലഭനിക്കുന്നനില്ല.  തൃശ്ശൂരനില് 185 കകേഭാടനി
രൂപയുലട  പദതനിയഭാണച്ച്;  ഭരണഭാനുമതനി  കേനിടനിക്കഴനിഞ;   ഭൂമനി  ലഭവമഭാക്കഭാന
കേഴനിയുന്നനില്ല.  പല കേഭാരണങ്ങളഭാല്   റവകുനണച്ച്. ഭൂമനി ലഭവമഭാക്കനി പദതനികേളുലട
കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴനിവഭാക്കുന്ന  കേഭാരവത്തനില്  ജനപതനിനനിധനികേളുലട,  പകതവകേനിചച്ച്
എലാം.എല്.എ.-മഭാര്  അടക്കമുള്ളവരുലട,  സഹഭായമഭവര്ത്ഥനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  മറച്ച്
സഭാകങതനികേമഭായ  നടപടനിക്രമങ്ങള  കവഗത്തനിലഭാക്കഭാനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കുന്നതഭാണച്ച്.  

ശതീ  .    റഹബനി  ഈഡന:   സര്,  എറണഭാകുളലാം,  തൃക്കഭാക്കര,  കേളമകശരനി,
ലകേഭാചനി,  തൃപ്പൂണനിത്തുറ കമഖകേളനില് 180  MLD  ശുദജലലാം നല്കേഭാന കേഴനിയഭാവന്ന
236  കകേഭാടനി രൂപയുലട ഒരു വഭാടര് ടതീറച്ച്ലമന്റെച്ച് പഭാന്റെനിനച്ച് മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തച്ച്
അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവച്ച്  സഭാലാംഗ്ഷന   നല്കേനിയനിരുന.  എറണഭാകുളലത്ത സ്മെഭാര്ടച്ച്  സനിറനി
അടക്കമുള്ള  കമഖലകേളനികലയച്ച്  ജലലാം  ലഭവമഭാക്കണലമങനില്  ഇതച്ച്
യഭാഥഭാര്ത്ഥവമഭാക്കണലാം.  ഏറവലാം  വലനിയ  തടസലമന്നച്ച്  പറയുന്നതച്ച്,  ഇതനിനഭായനി
5  ഏക്കര് സലലാം  ലഭവമഭാകക്കണതുണച്ച്.  വവവസഭായ വകുപനിലന്റെ കേനിനഫ്ര  പഭാര്ക്കച്ച്,
കേളമകശരനി ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജച്ച് തുടങ്ങനിയ സലങ്ങള ലപഭാകപഭാസച്ച് ലചേയനിട്ടുണച്ച്.
ഒരു കജഭായനിന്റെച്ച് മതീറനിലാംഗനിനുകവണനി ബഹുമഭാനലപട മുഖവമനനിക്കുലാം അകങ്ങക്കുലാം കേത്തച്ച്
നല്കേനിയതച്ച്  ഇവനിടലത്ത  എലാം.എല്.എ.-മഭാര്  ഒരുമനിചച്ച്  കചേര്ന്നഭാണച്ച്.   ഇതച്ച്
യഭാഥഭാര്ത്ഥവമഭായഭാകല  അവനിടലത്ത  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കുകേയുള.   വഭാടര് ടതീറച്ച്ലമന്റെച്ച് പഭാന്റെച്ച് സഭാപനിക്കഭാന കവണനിയനിട്ടുള്ള സലലാം
അനുവദനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   മഭാതദ്യു ടനി  .   കതഭാമസച്ച്:  സര്, ബഹുമഭാനലപട എലാം.എല്.എ. പല പഭാവശവലാം
ഈ വനിഷയലാം എലന്റെ ശദയനില്ലപടുത്തനിയതഭാണച്ച്.    കനരകത്ത ശതീ.  ലകേ.  സനി.
കജഭാസഫച്ച് കചേഭാദനിച കചേഭാദവത്തനിലന്റെ ഉത്തരലാം തലന്നയഭാണച്ച്.  235 കകേഭാടനി രൂപയുലട
പദതനി  മുകന്നഭാട്ടുലകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന കേഴനിയഭാലത വരുന്നതച്ച്  സലലാം ലഭവമഭാകേഭാത്തതു
ലകേഭാണഭാണച്ച്.   ഇന്നയനിടത്തച്ച്  സലമുണച്ച്  എന്നച്ച്  ബഹുമഭാനലപട  എലാം.എല്.എ.
പറഞലവങനിലുലാം  ഉത്തരവഭാദനിതത്വലപട  ആളുകേള  ആ  സലലാം  വനിട്ടുതരഭാന
തയഭാറഭാകുന്നനില്ല.  കേനിനഫ്രയുലട  സലമഭാലണങനിലുലാം  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിലന്റെ
സലമഭാലണങനിലുലാം  ബനലപടവര്  വനിട്ടുതന്നഭാല്  മഭാത്രകമ  ആ  പദതനിയുമഭായനി
മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകേഭാന  കേഴനിയുകേയുള.   സലലാം  ലഭവമഭാക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള
തുടര്നലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.   ശതീ.  പനി.  ടനി.  കതഭാമസച്ച്  അടക്കമുള്ള  ആ
പകദശത്തുള്ള  എലാം.എല്.എ.-മഭാര്  ഈ  വനിഷയലാം  ഉന്നയനിചനിട്ടുണച്ച്.  സലലാം
ലഭവമഭാക്കുന്ന കേഭാരവത്തനില് അവരുലടലയല്ലഭാലാം സഹഭായമുണഭാകേണലാം. 

(കചേഭാകദവഭാത്തരസമയലാം കേഴനിഞ.)
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2.  കരഖഭാമൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

(i)  നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിട കചേഭാദവങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള

വനങ്ങളുലട സലാംരക്ഷണവലാം പരനിപഭാലനവലാം

4 (*214) ശതീ  .   അടൂര് പകേഭാശച്ച്: 
ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫച്ച്: 
ശതീ  .   അനൂപച്ച് കജക്കബച്ച്: 
ശതീ  .     വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിലവനിലുള്ള  വനങ്ങളുലട  സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം  പരനിപഭാലനത്തനിനുലാം
എലന്തല്ലഭാലാം  പുതനിയ  പദതനികേളഭാണച്ച്  ആസൂത്രണലാം  ലചേയനിരനിക്കുന്നതച്ച്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില്  ഏലതല്ലഭാലാം  പദതനികേളഭാണച്ച്  ഇതനിനുകവണനി
പകയഭാജനലപടുത്തുന്നതച്ച്; വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആരുലടലയല്ലഭാലാം  സഹകേരണകത്തഭാലടയഭാണച്ച്  പുതനിയ  പദതനികേള
നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നച്ച് വവകമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ)  നനിലവനിലുള്ള  വനങ്ങളുലട  സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം  പരനിപഭാലനത്തനിനുമഭായനി
തഭാലഴപറയുന്ന പുതനിയ പദതനികേള ആസൂത്രണലാം ലചേയനിരനിക്കുന:

1. വനലാം  കേകയറലാം  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  അവസഭാനനിപനിക്കുവഭാന  അതനിര്ത്തനി
നനിര്ണ്ണയലാം  പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്ത  3000  കേനികലഭാമതീററനില്  അതനിര്ത്തനി
ജണകേള നനിര്മ്മേനിക്കുകേ;

2. ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  വനപഭാലകേലര  സര്കവ്വേ പരനിശതീലനത്തനിനഭായനി
നനികയഭാഗനിക്കലുലാം  നനിയമപരമഭായനി  സര്കവ്വേയര്മഭാരഭായനി
അലാംഗതീകേരനിക്കലുലാം;

3. കേഭാലപഴക്കമുള്ള വഭാഹനങ്ങള മഭാറനി പുതനിയ വഭാഹനങ്ങള വഭാങ്ങുകേ;

4. വനകമഖലയനിലല  വഭാര്ത്തഭാവനിനനിമയലാം  സുഗമമഭാക്കഭാന  വയര്ലലസച്ച്
ശലാംഖല പൂര്ണ്ണമഭാക്കല്;

5. അഞ്ചുവര്ഷലാംലകേഭാണച്ച് 164 കഫഭാറസ്റ്റച്ച് കസ്റ്റഷനുകേള സഭാപനിക്കല്;
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6. കേഭാലഭാവസഭാ  വവതനിയഭാനലത്ത  ലചേറുക്കുന്നതനിനഭായനി  വകനതര
കമഖലയനില്  വൃക്ഷവല്ക്കരണത്തനിനച്ച്  ഊന്നല്  നല്കേനി
സഭാമൂഹവവനവല്ക്കരണ പദതനി  പുനരഭാവനിഷ്കരനിക്കുകേ.  ഇതനിനഭായനി
ഔഷധസസവങ്ങളുലാം ഫലവൃക്ഷങ്ങളുലാം കൂടുതലഭായനി ഉളലപടുത്തുകേ;

7. കശഭാഷനിച  വനങ്ങളുലട  പുനരുദരഭാണലാം,  വനകമഖലയനിലല
ജലസലാംരക്ഷണലാം,  വൃക്ഷവല്ക്കരണലാം,  കേണല്കേഭാടുകേളുലട
സലാംരക്ഷണലാം  എന്നനിവയഭായനി  ഗതീന  ഇന്തവഭാ  മനിഷന  എന്ന
സലാംകയഭാജനിത പദതനി നടപഭാക്കുകേ; 

8. നബഭാര്ഡച്ച്  സഹഭായകത്തഭാലട  കഫഭാറസ്റ്റച്ച്  കറഭാഡുകേള,  കഫഭാറസ്റ്റച്ച്
കസ്റ്റഷനുകേള എന്നനിവ നവതീകേരനിക്കല്;

9. ഉളവനങ്ങളനില്  പകടഭാളനിലാംഗനിനഭായനി  കേവഭാമ്പച്ച്ലഷഡ്ഡുകേള
സഭാപനിക്കല്;

10. റജവ  റവവനിദവകശഭാഷണത്തനിനച്ച്  കേഭാരണമഭാകുന്ന  കേഭാട്ടുതതീ
അതനികവഗലാം  കേലണത്തനി  പതനികരഭാധനിക്കുന്നതനിനച്ച്  സഭാററലറച്ച്
വഴനിയുള്ള  എസച്ച്.എലാം.എസച്ച്.  അകലര്ടച്ച്  സലാംവനിധഭാനലാം
ലഡറഭാഡൂണനിലല കഫഭാറസ്റ്റച്ച് സര്കവ്വേ ഓഫച്ച് ഇന്തവയുലട സഭാകങതനികേ
സഹഭായത്തഭാല് നടപഭാക്കനി;

11. വനവജതീവനികേളുലടയുലാം  അവയുലട  ആവഭാസവവവസയുലടയുലാം
സനിരമഭായ  നനിരതീക്ഷണത്തനിനുലാം  വനകമഖലയനില്  സനിരമഭായ
ജഭാഗത പുലര്ത്തുന്നതനിനുലാം കേവഭാമറകേള സഭാപനിക്കല്;

12. പരനിസനിതനി  വനിദവഭാഭവഭാസലാം  ശകനിലപടുത്തുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
വനഭാശനിത  സമൂഹത്തനിലന്റെ  പങഭാളനിത്തകത്തഭാലട  ഇകക്കഭാടൂറനിസലാം
പദതനി  ശകനിലപടുത്തുകേ.  ഇതുവഴനി  വനഭാശനിത  സമൂഹത്തനിലന്റെ
ലതഭാഴനിലവസരലാം വര്ദനിപനിചച്ച് വനഭാശനിതതത്വലാം കുറയ്ക്കുകേ;

13. ഇകക്കഭാടൂറനിസവമഭായനി ബനലപടച്ച് വനകമഖലയനിലല സന്ദര്ശനങ്ങള
ലകേഭാണച്ച്  വനകമഖലയനിലുണഭാകുന്ന  ആഘഭാതങ്ങള  ലഘൂകേരനിക്കു
ന്നതനിനുള്ള ശഭാസതീയ പഠനലാം നടത്തല്;

14. വനകമഖലയനിലല ജലകസഭാതസ്സുകേളുലട പരനിപഭാലനവലാം ആദനിവഭാസനി
ഭൂമനിയനിലല മണ്ണച്ച്-ജല സലാംരക്ഷണവലാം വനകമഖലയഭായുള്ള പകതവകേ
ലതഭാഴനിലുറപ്പുപദതനി പഭാകക്കജവഴനി നടപഭാക്കല്; 

15. പുതുതഭായനി  നനിയമനലാം  ലഭനിക്കുന്ന  വനപഭാലകേര്ക്കച്ച്  സര്വ്വേതീസനിലന്റെ
തുടക്കത്തനില്ത്തലന്ന ശഭാസതീയമഭായ പരനിശതീലനലാം നല്കേല്.

52/2020
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(ബനി) നനിലവനിലുള്ള പദതനികേള തഭാലഴ പറയുന: 

1. വനലാം അതനിര്ത്തനി സര്കവ്വേയുലാം വന സലാംരക്ഷണവലാം 

2. നഭാകശഭാന്മുഖമഭായ  വനപകദശങ്ങളനില്  വനലാം  വച്ചുപനിടനിപനിക്കലുലാം
ഔഷധ സസവ പരനിപഭാലനവലാം

3. കതഭാടങ്ങളുലട ഉല്പഭാദനക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കല്

4. അടനിസഭാന സസൗകേരവ വനികേസനലാം

5. റജവറവവനിദവ  സലാംരക്ഷണവലാം  സലാംരക്ഷനിത  പകദശ
പരനിപഭാലനവലാം

6. പരനിസനിതനി വനികേസന പരനിപഭാടനി

7. വനഭാശനിത  സമൂഹത്തനിനഭായനി  വനികല്ലജച്ച്  ഇകക്കഭാ  ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്
പദതനി

8. പരനിസനിതനി വനികനഭാദസഞഭാരലാം

9. മഭാനവകശഷനി വനികേസനലാം

10. വനിഭവ ആസൂത്രണവലാം ഗകവഷണവലാം

11. വനപരനിപഭാലന  വനിവര  സമഭാദയവലാം  ഭസൗമവനിവര  സഭാകങതനികേ
സലാംവനിധഭാനവലാം

12. എകച്ച്റനഷന, കേമ്മേമ്മ്യൂണനിറനി കഫഭാറസ്ട്രേനി, അകഗഭാ കഫഭാറസ്ട്രേനി

13. മനുഷവനുലാം  വനവമൃഗങ്ങളുലാം  തമ്മേനിലുള്ള  സലാംഘര്ഷങ്ങള
കുറയ്ക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള

14. നതീലഗനിരനി ബകയഭാസനിയര് റനിസര്വച്ച്

15. കപഭാജക്ടച്ച് എലനിലഫന്റെച്ച്

16. അഗസവമല ബകയഭാസനിയര് റനിസര്വച്ച്

17. നതീര്ത്തടഭൂമനി സലാംരക്ഷണ പദതനി

18. വയനഭാടച്ച്  വനവജതീവനി  സകങതത്തനിലല  സത്വയലാം  സന്നദ
പുനരധനിവഭാസലാം.
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(സനി)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ബജറച്ച്,  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനി  വനിഹനിതലാം
എന്നനിയ്ക്കുപുറകമ  കകേരള  ഇനഫ്രഭാസ്ട്രേക്ചര്  ഇനലവസ്റ്റച്ച്ലമന്റെച്ച്  ഫണച്ച്  കബഭാര്ഡച്ച്
(ലകേ.ഐ.ഐ.എഫച്ച്.ബനി),  നബഭാര്ഡച്ച്,  തുടങ്ങനിയവയുലട  സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി
പുതനിയ പദതനികേള നടപഭാക്കനിവരുന.

വനവമൃഗങ്ങളമൂലമുണഭാകുന്ന കേഭാര്ഷനികേ നഷലാം

5 (*215) ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര്  :
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .  ബഷതീര്  :
ശതീ  .   എന  .   ഷലാംസുദ്ദേതീന  :
ശതീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല്  റസഭാക്കച്ച്  : തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്  വനവലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മൃഗശഭാലകേളുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കൃഷനി  ഭൂമനിയനികലയച്ച്  വനവമൃഗങ്ങള  പകവശനിക്കുന്നതച്ച്  തടയുന്നതനിനുലാം
നഷപരനിഹഭാരലാം നല്കുന്നതനിനുലാം അനുവദനിച തുകേ യഥഭാവനിധനി ലചേലവഭാക്കുനലവന്നച്ച്
ഉറപ്പുവരുത്തഭാന  എലന്തല്ലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണച്ച്  സത്വതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച്;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  അവകലഭാകേന കയഭാഗങ്ങളക്കുലാം ഫതീല്ഡച്ച് പരനികശഭാധനകേളക്കുലാം പുറകമ
പസസ്തുത  ഫണനികന്മേല്  ആഡനിറനിലാംഗച്ച്  നടത്തഭാറുകണഭാ;  ഉലണങനില്  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരത്തനിലുള്ള  ഫണനിലന്റെ  വനിനനികയഭാഗത്തനില്  എലന്തങനിലുലാം
ക്രമകക്കടുകേള കേലണത്തനിയതഭായനി റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയനിട്ടുകണഭാലയന്നച്ച് വവകമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ)  കൃഷനി  ഭൂമനിയനികലയച്ച്  വനവമൃഗങ്ങള  പകവശനിക്കുന്നതച്ച്   തടയുന്നതനിനുലാം
നഷപരനിഹഭാരലാം നല്കുന്നതനിനുലാം അനുവദനിച തുകേ യഥഭാവനിധനി ലചേലവഭാക്കുനലവന്നച്ച്
ഉറപ്പുവരുത്തഭാന  ഫതീല്ഡച്ച്  പരനികശഭാധനങ്ങളുലാം  വകുപ്പുതലത്തനിലുള്ള  അവകലഭാകേന
കയഭാഗങ്ങളുലാം നടത്തുനണച്ച്.

(ബനി)  ഉണച്ച്.  വകുപ്പുതല  ആഡനിറച്ച്  വനിഭഭാഗവലാം  അക്കസൗണന്റെച്ച്  ജനറലനിലന്റെ
ആഡനിറച്ച് വനിഭഭാഗവലാം പരനികശഭാധന നടത്തുനണച്ച്.

(സനി)  ഇത്തരത്തനിലുള്ള  ഫണനിലന്റെ  വനിനനികയഭാഗത്തനില്  ക്രമകക്കടുകേള
കേലണത്തനിയനിടനില്ല.
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കുടനിലവള്ള ക്ഷഭാമലാം

6 (*216) ശതീ  .   കമഭാനസച്ച്  കജഭാസഫച്ച്  :
കഡഭാ  .   എന  .   ജയരഭാജച്ച്  :
ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റനിന  :
ശതീ  .    സനി  .  എഫച്ച്  .  കതഭാമസച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  അനുഭവലപടുന്ന  രൂക്ഷമഭായ  കുടനിലവള്ള  ക്ഷഭാമലാം
കനരനിടുന്നതനിനഭായനി  കതഭാടുകേളനില്  ലചേക്കച്ച്  ഡഭാലാം  ലകേടനി  ജലസലാംരക്ഷണലാം  ഉറപച്ച്
വരുത്തുന്നതനിനുള്ള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ സമതീപനലാം എലന്തന്നച്ച് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മഴലവള്ള  സലാംഭരണനികേള  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന  ധനസഹഭായകമഭാ
സബ്സനിഡനികയഭാ കപഭാതഭാഹനകമഭാ നലഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി  കൂടുതല്  തുകേ  വകേയനിരുത്തഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

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

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  വര്ഷത്തനിലന്റെ  ഭൂരനിഭഭാഗവലാം  ജലദസൗര്ലഭവലാം
അനുഭവലപടുകേയുലാം കുടനിലവള്ള ആവശവലാം വര്ദനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയുലാം അകതസമയലാം
സത്വഭാഭഭാവനികേ  കസഭാതസ്സുകേള  ശുഷ്കമഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുന്ന
സഭാഹചേരവത്തനില്  നദനികേളനിലലയുലാം  കതഭാടുകേളനിലലയുലാം  നതീലരഭാഴക്കച്ച്  സഭാപനിക്കുകേ,
കേഭാലവര്ഷ  സമയത്തച്ച്  ലഭനിക്കുന്ന  അധനികേജലലാം  തടഞനനിര്ത്തനി  സമതീപ
പകദശലത്ത  ഭൂജലവനിതഭാനലാം  തഭാഴഭാലത  നനിലനനിര്ത്തുകേ,  കുടനിലവള്ള  ലഭവത
ഉറപഭാക്കുകേ,  കേഭാര്ഷനികേഭാവശവങ്ങളക്കുലാം  പഭാരനിസനിതനികേ  ധര്മ്മേങ്ങളക്കുലാം
ആവശവമഭായ  ജലലാം  ലഭവമഭാക്കുകേ  എന്നതീ  ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങകളഭാലടയഭാണച്ച്
തടയണകേള/ലറഗുകലററുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതച്ച്.  തടയണകേള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള
പവൃത്തനികേള വനിവനിധ പദതനികേളനില് (നബഭാര്ഡച്ച് പദതനി, ബജറനില് പഖവഭാപനിക്കുന്ന
പദതനികേള, പഭാനസതീലാം, കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് പഭാകക്കജച്ച്) ഉളലപടുത്തനി നടപഭാക്കനിവരുന.
പണനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ  തടയണകേളനില്  ലവള്ളലാം  കശഖരനിച്ചുനനിര്ത്തഭാനുള്ള
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

ഇത്തവണലത്ത  വരളചയുലട  പശഭാത്തലത്തനില്  നതീലരഭാഴക്കച്ച്
കുറവവന്നതഭായനി  കേലണത്തനിയ  നദനികേളക്കച്ച്  കുറുലകേയഭായനി  റഗുകലററുകേള
പണനിയുന്നതനിനച്ച് 600 കകേഭാടനി രൂപ ബജറച്ച് പസലാംഗത്തനില് പഖവഭാപനിചനിട്ടുണച്ച്.
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രണഭാലാംഘട  ജലനനിധനി  പദതനിപകേഭാരലാം  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന  ശുദജല
വനിതരണ  പദതനികേളുലട  കസഭാതസ്സുകേളുലട  സുരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി
ലചേറുതുലാം വലുതുമഭായ 229  ലചേക്കുഡഭാമുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുനണച്ച്.  അതനില്  157  എണ്ണലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  പഞഭായത്തച്ച്  പരനിധനിയനില്  100  ചേതുരശ  മതീററനില്  തഭാലഴ
വഭാസഗൃഹങ്ങള  ഉള്ളവര്ക്കച്ച്  പരമഭാവധനി  10,000  രൂപകയഭാ  വനിലയുലട
75  ശതമഭാനകമഭാ മഴലവള്ള സലാംഭരണനി വഭാങ്ങുന്നതനിനച്ച് തകദ്ദേശ സത്വയലാംഭരണ വകുപച്ച്
ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുനണച്ച്.   ലകേ.ആര്.ഡബദ്യു.എസച്ച്.എ.യുലട  ഭഭാഗമഭായനി
പവര്ത്തനിക്കുന്ന മഴകകേന്ദ്രലാം മുകഖന മഴലവള്ള സലാംഭരണവലാം ഭൂജല പരനികപഭാഷണവലാം
പദതനിയനിലൂലട  വവകനിഗത  കുടുലാംബങ്ങളക്കഭായനി  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  10000
ലനിററനിലന്റെ മഴലവള്ള സലാംഭരണനികേള നനിര്മ്മേനിച്ചു നല്കേനിവരുന. ലപഭാതു വനിഭഭാഗത്തനിനച്ച്
90  ശതമഭാനവലാം  ബനി.പനി.എല്.  വനിഭഭാഗത്തനിനച്ച്  95  ശതമഭാനവലാം  സബ്സനിഡനി
ഇതനിനഭായനി  നല്കേനിവരുന. 15  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലഭായനി  ഇതനിനകേലാം ഏകേകദശലാം
4000-ഓളലാം വവകനിഗത കുടുലാംബങ്ങളക്കച്ച് ഇതനിലന്റെ ആനുകൂലവലാം ലഭനിക്കുകേയുണഭായനി.
കേഴനിഞ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനിലല  ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചച്ച്  കകേരളത്തനിലല
ലതരലഞടുക്കലപട  ഏകേകദശലാം    840-ഓളലാം  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  സ്കൂളുകേളക്കഭായനി
സസൗജനവമഭായ  10000  ലനിററനിലന്റെ  മഴലവള്ള  സലാംഭരണനികേള  നനിര്മ്മേനിച്ചുനല്കുന്ന
പവൃത്തനി  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  ഇതുമൂലലാം  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുലട  ഇടയനിലുലാം  അതുവഴനി
സമൂഹത്തനിലുലാം  മഴലവള്ള  സലാംഭരണലത്തക്കുറനിചച്ച്  നല്ല  അവകബഭാധലാം  നല്കുവഭാന
സഭാധനിക്കുനണച്ച്.

(സനി)  ജലനനിധനിയുലട  പദതനി  സതീമുകേള,  പതനിമൂന്നഭാലാം  പഞവതര  പദതനി
എന്നനിവയനിലുളലപടുത്തനി  മഴലവള്ള  സലാംഭരണ  കമഖലയനില്  കൂടുതല്  തുകേ
അനുവദനിക്കുന്ന കേഭാരവലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

പനികന്നഭാക്ക സമുദഭായ കക്ഷമ വകുപച്ച് മുകഖന നടപഭാക്കുന്ന പദതനികേള

7 (*217) ശതീ  .   ലകേ  .   ആനസലന  :
ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന  :
ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസച്ച്  :

ശതീ  .    എലാം  .    നസൗഷഭാദച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പനികന്നഭാക്ക  സമുദഭായകക്ഷമ  വകുപച്ച്  മുകഖന  നടപഭാക്കുന്ന  പദതനികേള

ഏലതല്ലഭാലമന്നച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  കക്ഷമ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനില്  വകുപനിലന്റെ  ഭഭാഗത്തച്ച്

അനഭാസയുണഭാകുനലവന്ന  ആകക്ഷപലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  അതനിലന്റെ

അടനിസഭാനത്തനില് പരനികശഭാധന നടത്തനിയനിട്ടുലണങനില് വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  പനികന്നഭാക്ക  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കഭായുള്ള  വനിവനിധ  കക്ഷമ  പദതനികേളുലാം

വനികേസന  പദതനികേളുലാം  സമയബനനിതമഭായുലാം  ഫലപദമഭായുലാം  നടപനില്

വരുത്തുന്നതനിനച്ച് നടപടനിയുണഭാകുകമഭാ?

പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്ക  സമുദഭായ  കക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം

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

(എ)  പനികന്നഭാക്ക സമുദഭായ കക്ഷമ വകുപച്ച് മുകഖന നടപഭാക്കുന്ന പദതനികേള

സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  ശദയനില്ലപടനിടനില്ല.  വകുപനിലന്റെ  പദതനി  വനിഹനിതലാം

ലചേലവഴനിക്കലപടുനലവന്നച്ച്  ഉറപച്ച്  വരുത്തഭാന  അവകലഭാകേന  കയഭാഗങ്ങള

നടത്തുനണച്ച്.  പനികന്നഭാക്ക  വനിഭഭാഗ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷലന്റെയുലാം  പരനിവര്ത്തനിത

റക്രസവ  ശനിപഭാര്ശനിത  വനിഭഭാഗ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  പവര്ത്തനങ്ങളുലാം

വകുപ്പുതലത്തനില് സര്ക്കഭാര് അവകലഭാകേനലാം ലചേയ്യുനണച്ച്.

(സനി) നനിലവനില് പനികന്നഭാക്ക വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കഭായുള്ള വനിവനിധ കക്ഷമപദതനികേളുലാം

വനികേസനപദതനികേളുലാം  സമയബനതനിമഭായുലാം  ഫലപദമഭായുലാം  നടപനില്

വരുത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

മദവവനിമുക കകേരളലാം
8 (*218) ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :

ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന   :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന   :
ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ലതഭാഴനിലുലാം എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  മുന  സർക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്  ആരലാംഭനിച  മദവവനിമുക  കകേരളലാം

പരനിപഭാടനിയുലട ഇകപഭാഴലത്ത അവസ വവകമഭാക്കുകമഭാ;

* റലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 39

(ബനി)  സ്ക്കൂള  കകേഭാകളജച്ച്  കേവഭാമ്പസ്സുകേളനില്  മദവഭാസകനിലക്കതനിലര

കബഭാധവല്ക്കരണലാം  നടത്തുന്നതനിനുലാം  മദവവനിരുദ  പചേരണ  പരനിപഭാടനികേള  എല്ലഭാ

കുടുലാംബങ്ങളനിലുലാം  എത്തനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഈ  സര്ക്കഭാര്  സത്വതീകേരനിച  നടപടനികേള

എലന്തഭാലക്കയഭാണച്ച്;

(സനി) ഇതനിലന്റെ ഫലമഭായനി മദവ ഉപകയഭാഗത്തനില് കുറവണഭായനിട്ടുകണഭാ; എങനില്

എത്ര ശതമഭാനലാം കുറവണഭായനി?

ലതഭാഴനിലുലാം എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന  ):

(എ)  17-12-2016-ലല  ജനി.ഒ.(എലാം.എസച്ച്)  നമ്പര്.107/2016  പകേഭാരലാം

മദവവനിമുക  കകേരളലാം  പദതനി  "സുകബഭാധലാം''  അവസഭാനനിപനിചച്ച്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണച്ച്.

ലഹരനി  വനിമുക  കകേരളലാം  എന്ന  ലക്ഷവലാം  സഭാക്ഷഭാല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  കകേരള

സലാംസഭാന  ലഹരനിവര്ജ്ജന  മനിഷന  'വനിമുകനി'  രൂപതീകേരനിച്ചുലാം  ആയതനിലന്റെ

മഭാര്ഗ്ഗകരഖകേള പഖവഭാപനിച്ചുലാം 06-10-2016-ലല ജനി.ഒ.(എലാം.എസച്ച്.)നമ്പര് 94/2016/

നനി.വ. സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവച്ച് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  മദവത്തനിലന്റെയുലാം  ലഹരനി  പദഭാര്ത്ഥങ്ങളുലടയുലാം  ദൂഷവവശങ്ങലള

സലാംബനനിചച്ച്  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേലളയുലാം  യുവജനങ്ങലളയുലാം  കബഭാധവല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനച്ച്

സ്കൂളുകേളനിലുലാം  കകേഭാകളജകേളനിലുലാം  കബഭാധവല്ക്കരണ  ക്ലെഭാസ്സുകേള  നടത്തുകേയുണഭായനി.

തുടര്നലാം എറകസച്ച് വകുപനിലന്റെ ആഭനിമുഖവത്തനില് മറച്ച് സന്നദ സലാംഘടനകേളുമഭായനി

കചേര്ന്നച്ച് നനിരവധനി കബഭാധവല്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേള സലാംഘടനിപനിചച്ച്  വരനികേയഭാണച്ച്.

സ്റ്റുഡന്റെച്ച്സച്ച്  കപഭാലതീസച്ച്  കകേഡറച്ച്,  സ്കൂള-കകേഭാകളജച്ച്  ലഹരനി  വനിരുദ  ക്ലെബ്ബുകേള,

എന.എസച്ച്.എസച്ച്.,  കുടുലാംബശതീ, സലാംസഭാന റലബറനി കേസൗണ്സനില്, മദവവര്ജ്ജന

സമനിതനികേളടക്കമുള്ള  സന്നദ  സലാംഘടനകേള,  വനിദവഭാര്ത്ഥനി-യുവജന-മഹനിളഭാ

സലാംഘടനകേള എന്നനിവരുലട പങഭാളനിത്തകത്തഭാടുകൂടനി ലഹരനി വനിമുക കകേരളലാം എന്ന

ലക്ഷവലാം സഭാക്ഷഭാല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  കകേരള സലാംസഭാന  ലഹരനി വര്ജ്ജന മനിഷന

'വനിമുകനി'  മുകഖന  വനിവനിധ  പദതനികേള  നടപഭാക്കനിവരുന.  2017  ജനുവരനി  30-നച്ച്

എല്ലഭാ  സ്കൂളുകേളനിലുലാം  ലഹരനിവനിരുദ പതനിജ്ഞ  നടത്തുകേയുണഭായനി.  2017  മഭാര്ചച്ച്  8

മുതല്  മഭാര്ചച്ച്  31  വലരയുള്ള  തതീയതനികേളനില്  സലാംസഭാനലത്ത  എല്ലഭാ  വതീടുകേളുലാം

സന്ദര്ശനിചച്ച്  'വനിമുകനി'  സ്റ്റനിക്കര് പതനിക്കുന്നതനിനുലാം  ലഹരനിവനിരുദ  പവര്ത്തനങ്ങള

തുടര്നലാം സജതീവമഭായനി മുകന്നഭാടച്ച് ലകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്നതനിനുലാം തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.
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(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷമുള്ള  ശകമഭായ
എനകഫഭാഴ്സച്ച്ലമന്റെച്ച്  പവര്ത്തനങ്ങളുലടയുലാം  റവവനിധവമഭാര്ന്ന  ലഹരനി  വനിരുദ
കബഭാധവല്ക്കരണ  പവര്ത്തനങ്ങളുലടയുലാം  ഭഭാഗമഭായനി  2016  ജൂണ്  മുതല്  2017
ജനുവരനി  വലരയുള്ള കേഭാലയളവനിലല ബനിയര് വനില്പനയനില് മുനവര്ഷലത്ത ഇകത
കേഭാലയളവനിലന  അകപക്ഷനിചച്ച്  32  ശതമഭാനത്തനിലന്റെ  കുറവലാം  വനികദശമദവത്തനിലന്റെ
വനില്പനയനില് 2.56 ശതമഭാനത്തനിലന്റെ വര്ദനവലാം കേഭാണുന.

മനിനനിമലാം കവതനലാം
9 (*219) ശതീ  .   ലകേ  .   ലകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര്  : 

ശതീ  .   ബനി  .   സതവന  : 
ശതീ  .    ലകേ  .   ദഭാസന  : 
ശതീ  .    സനി  .  കൃഷ്ണന   :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് ലതഭാഴനിലുലാം

എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ) മുന സര്ക്കഭാര് മനിനനിമലാം കവതനലാം പുതുക്കനി നനിശയനിക്കഭാത്ത ഏലതഭാലക്ക

കമഖലകേളഭാണച്ച് ഉണഭായനിരുന്നതച്ച്;

(ബനി)  ഈ കമഖലകേളനില് കവതനലാം പുതുക്കുന്നതനിനച്ച്  സത്വതീകേരനിച നടപടനികേള
എലന്തല്ലഭാമഭാണച്ച്;

(സനി) മനിനനിമലാം കവതനത്തനിലന്റെ പരനിധനിയനില് പുതുതഭായനി ഏലതഭാലക്ക ലതഭാഴനില്
കമഖലകേള ഉളലപടുത്തഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനലവനലാം അതനിനഭായനി സത്വതീകേരനിച നടപടനികേള
എലന്തല്ലഭാലമനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  പവര്ത്തനിക്കുന്ന  എല്ലഭാ  അണ്  എയ്ഡഡച്ച്  സത്വകേഭാരവ
സ്കൂളുകേളനികലയുലാം  അധവഭാപകേ  തസനികേ  കൂടനി  മനിനനിമലാം  കവതനത്തനിലന്റെ  പരനിധനിയനില്
ലകേഭാണ്ടു വരഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ?

ലതഭാഴനിലുലാം എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന   ):

(എ)  മുന സര്ക്കഭാര് മനിനനിമലാം കവതനലാം പുതുക്കനി നനിശയനിക്കഭാത്ത  66  കമഖല
കേളുണഭായനിരുന. വനിശദഭാലാംശലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം  10  കമഖലകേളനില്

മനിനനിമലാം  കവതനലാം  പുതുക്കനി  നനിശയനിച്ചുലകേഭാണച്ച്  അന്തനിമ  വനിജ്ഞഭാപനവലാം  3

* റലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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കമഖലകേളനില്  പഭാഥമനികേ  വനിജ്ഞഭാപനവലാം  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത  മനിനനിമലാം

കവതന  നനിയമത്തനിലന്റെ  പടനികേയനില്  പുതുതഭായനി  ഉളലപടുത്തനിയ  സ്കൂള  പഭാചേകേ

ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം  മനിനനിമലാം  കവതനലാം  നനിശയനിചച്ച്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണച്ച്.  കേഴനിഞ

സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലയളവനില്  പഭാഥമനികേ  വനിജ്ഞഭാപനലാം  പുറലപടുവനിച  5

കമഖലകേളനിലടക്കലാം  എല്ലഭാ  കമഖലകേളനിലുലാം  അന്തനിമ  വനിജ്ഞഭാപനലാം

പുറലപടുവനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  മനിനനിമലാം  കവതനലാം

പുതുക്കനി  3  വര്ഷലാം  പൂര്ത്തനിയഭായ  ബഭാക്കനിയുള്ള  കമഖലകേളനില്  മനിനനിമലാം  കവതനലാം

പുതുക്കനി  നനിശയനിക്കഭാന  മനിനനിമലാം  കവതന  ഉപകദശകേ  സമനിതനിലയ

ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

(സനി) നനിലവനില് 'ലചേറുകേനിടകത്തഭാടങ്ങള' എന്ന കമഖലലയ പുതുതഭായനി മനിനനിമലാം

കവതനത്തനിലന്റെ  പരനിധനിയനില്  ഉളലപടുത്തഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന.  ആയതനിനഭായനി

27-07-2016-ലല  23511/ഇ 1/16/ലതഭാഴനില്  നമ്പരഭായനി  പഭാഥമനികേ  വനിജ്ഞഭാപനലാം

പുറലപടുവനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ഡനി) സലാംസഭാനലത്ത സത്വകേഭാരവ വനിദവഭാഭവഭാസ കമഖലയനിലല അദവഭാപകേര്ക്കച്ച്

മനിനനിമലാം  കവതനലാം  അനുവദനിക്കുന്നതച്ച്  സലാംബനനിച  കേരടച്ച്  ബനില്

ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസവകുപനിലന്റെ  പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.  കമല്  തസനികേകേള  മനിനനിമലാം

കവതനത്തനിലന്റെ പരനിധനിയനില് ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനഭായനി മനിനനിമലാം കവതന നനിയമത്തനില്

കഭദഗതനി ലകേഭാണ്ടുവരുന്ന വനിഷയലാം സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനിച്ചുവരുന.

കേഭാട്ടുതതീ ഒഴനിവഭാക്കല്

10 (*220) ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജന:

ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന  :

ശതീ  .   ജനി  .   എസച്ച്  .   ജയലഭാല്  :

ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് വനവലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാട്ടുതതീമൂലലാം  ഈ  വര്ഷലാം  സലാംസഭാനലത്ത എത്രകത്തഭാളലാം  വനകമഖല

കേത്തനിനശനിച്ചുലവന്നച്ച് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  ജനവഭാസകകേന്ദ്രങ്ങളക്കച്ച്  സമതീപമുള്ള  വനകമഖലയനിലഭാണച്ച്  കൂടുതല്

കേഭാട്ടുതതീ  ഉണഭാകുന്നതച്ച്  എന്നതച്ച്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ആയതനിനച്ച്  മനുഷവരുലട

പവൃത്തനികേള കേഭാരണമഭാകുനകണഭാ എന്നറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  അടനിക്കഭാടച്ച്  ഉളലപലട  കേത്തനിനശനിക്കുകമ്പഭാള  നൂറഭാണ്ടുകേളനിലൂലട

സത്വരൂപനിക്കലപട  റജവ  റവവനിദവവലാം  മണ്ണനിലന്റെ  ജലസലാംഭരണ  കശഷനിയുലാം

നഷലപടുലമനലാം  ജലദസൗര്ലഭവലാം  രൂക്ഷമഭാകുന്നതനിനച്ച്  കേഭാട്ടുതതീ  കേഭാരണമഭാകുലമനലാം

ഉള്ള  കേഭാരവങ്ങലളകുറനിചച്ച്  ജനങ്ങലള  കബഭാധവല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  എലന്തഭാലക്ക

നടപടനികേളഭാണച്ച് സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന്നതച്ച്?

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

(എ)  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഈ വര്ഷലാം  28-2-2017  വലര  2013.41  ലഹക്ടര്

വനകമഖലയനില് കേഭാട്ടുതതീ ബഭാധനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  ജനവഭാസകകേന്ദ്രങ്ങളക്കച്ച്  സമതീപമുള്ള  വനകമഖലയനിലുലാം  മറ്റു
വനകമഖലകേളനിലുലാം  കേഭാട്ടുതതീ  ഉണഭാകേഭാറുണച്ച്.  കേഭാട്ടുതതീ  ഉണഭാകുന്നതനിനച്ച്  ഒരു പധഭാന
കേഭാരണലാം  തതീയുമഭായനി  ബനലപട  കേഭാരവങ്ങള  റകേകേഭാരവലാം  ലചേയ്യുന്നതനില്
അശദകയഭാടുകൂടനിയുള്ള മനുഷവലന്റെ പവൃത്തനികേളഭാണച്ച്.

(സനി)  വനകമഖലയനില്  കേഭാട്ടുതതീ  ബഭാധനിക്കുന്നതനിലൂലട  ഉണഭാകുന്ന
വനിപത്തുകേളഭായ  റജവറവവനിദവ  കശഭാഷണലാം,  മണ്ണനിലന്റെ  ഘടനയനിലുണഭാകുന്ന
മഭാറങ്ങള  ജലസലാംഭരണ  കശഷനി  നഷലപടല്,  ജലദസൗര്ലഭവലാം  രൂക്ഷമഭാകേല്
തുടങ്ങനിയവലയക്കുറനിചച്ച്  ജനങ്ങലള  കബഭാധവഭാന്മേഭാരഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  വനിവനിധ  വന
ഡനിവനിഷനുകേളനിലഭായനി  നഭാന്നൂകറഭാളലാം  കബഭാധവല്ക്കരണ  പരനിപഭാടനികേള
നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത  വഭാഹനങ്ങളനിലല  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കുലാം  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കുലാം
കേഭാട്ടുതതീ  പതനികരഭാധത്തനിലന്റെ  പഭാധഭാനവലത്തക്കുറനിചച്ച്  കബഭാധവല്ക്കരണലാം  നടത്തനി
ലഘുകലഖകേള വനിതരണലാം നടത്തുന.  കേഭാട്ടുതതീ  സഭാദവത ഏറനിയ  വനകമഖലകേള
കകേന്ദ്രതീകേരനിചച്ച്  റഭാലനികേളുലാം  ലതരുവച്ച്  നഭാടകേങ്ങളുലാം,  പരനിസനിതനി  മഭാജനിക്കുലാം
ഉളലപലടയുള്ള  കബഭാധവല്ക്കരണ  പരനിപഭാടനികേള  സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുന.
എകനിബനിഷനുകേള  പദര്ശനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വനവലാം  വനവമൃഗ  സലാംരക്ഷണവലാം
ഉളലപടുത്തനി വനിവനിധ കമഭാഡലുകേള, പഭാകദശനികേ ലടലനിവനിഷന ചേഭാനലനിലൂലട കേഭാട്ടുതതീ
പതനികരഭാധ  സകന്ദശലാം  പചേരനിപനിക്കുന്നതനികലയ്ക്കുള്ള  ഹ്രസത്വചേനിത്രലാം  ഉളലപലടയുള്ള
കബഭാധവല്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേള വനലാം വകുപച്ച് നടത്തനിവരുന.
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നനിയുകനി 2017

11 (*221) ശതീ  .   ലകേ  .   ലജ  .   മഭാകനി  :

ശതീ  .    എ  .   എലാം  .   ആരനിഫച്ച്  :

ശതീ  .    പനി  .  വനി  .   അനവര്  :

ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി:  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ലതഭാഴനിലുലാം എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  സത്വകേഭാരവകമഖലയനിലല  പധഭാന  ലതഭാഴനില്ദഭാതഭാക്കലള

പലങടുപനിച്ചുലകേഭാണച്ച്  "നനിയുകനി  2017''  എന്ന  കപരനില്  കജഭാബ്ലഫയര്

സലാംഘടനിപനിചനിരുകന്നഭാ;

(ബനി) ഏലതല്ലഭാലാം ജനില്ലകേളനിലഭാണച്ച് ഇതച്ച് സലാംഘടനിപനിചലതന്നച്ച് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പസ്തുത ലതഭാഴനില് കമളയനില് ഉകദവഭാഗദഭായകേരുലാം ഉകദവഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളുമഭായനി

എത്ര  കപര്  പലങടുത്തുലവന്നതനിലന്റെ  കേണക്കച്ച്  ലഭവമഭാകണഭാ;  എങനില്  ആയതച്ച്

നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ  കജഭാബ്ലഫയറനില്  കസഭാടച്ച്  നനിയമനലാം  ഏര്ലപടുത്തനിയനിരുകന്നഭാ;

വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ലതഭാഴനിലുലാം എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന   ):

(എ) സലാംഘടനിപനിചനിരുന.

(ബനി)  തനിരുവനന്തപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്  എന്നതീ  ജനില്ലകേള

കകേന്ദ്രതീകേരനിചഭാണച്ച് "നനിയുകനി-2017” ലമഗഭാ കജഭാബ്ലഫയര് സലാംഘടനിപനിചതച്ച്.

(സനി) ലഭവമഭാണച്ച്. കേണക്കച്ച് ചുവലട കചേര്ക്കുന:

 പലങടുത്ത ഉകദവഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളുലട എണ്ണലാം - 24824

പലങടുത്ത ഉകദവഭാഗദഭായകേരുലട എണ്ണലാം - 252

(ഡനി) ഏര്ലപടുത്തനിയനിരുന. “നനിയുകനി- 2017”  ലമഗഭാ കജഭാബ്ലഫയറനില്

3338 കപര്ക്കച്ച് കസഭാടച്ച് നനിയമനലാം ലഭനിക്കുകേയുണഭായനി.
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“നനിയുകനി-2017”ലതഭാഴനില്  കമളയനില്  പലങടുത്ത  ഉകദവഭാഗഭാര്ത്ഥനികേള,

ഉകദവഭാഗദഭായകേര്, കപലസ്മെന്റെച്ച് തുടങ്ങനിയ വനിവരങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:
കജഭാബച്ച് ലഫയര്

2016-17
പലങടുത്ത
ഉകദവഭാഗഭാര്
ത്ഥനികേളുലട

എണ്ണലാം

പലങടുത്ത
ഉകദവഭാഗദഭായ

കേരുലട
എണ്ണലാം

റനികപഭാര്ടച്ച്
ലചേയലപട

ഒഴനിവകേളുലട
എണ്ണലാം

കജഭാബച്ച്
ഓഫറുകേള

ലഭനിചവരുലട
എണ്ണലാം

കപലസ്മെന്റെച്ച്
ലഭനിചവരുലട

എണ്ണലാം

തനിരുവനന്തപുരലാം 8100 79 6684 2560 1254

എറണഭാകുളലാം 6086 81 3935 2013 203

കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച് 10638 92 7022 2244 1881

ജലനനിധനി രണഭാലാം ഘടലാം പദതനി
12 (*222) ശതീ  .   കേഭാരഭാടച്ച് റസഭാഖച്ച്  :

ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി  :
ശതീ  .   എലാം  .   സത്വരഭാജച്ച്  :

ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജലനനിധനി  രണഭാലാം  ഘട  പദതനിയുലട  പുകരഭാഗതനി  അവകലഭാകേനലാം
ലചേയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  രണഭാലാം  ഘട  പദതനിയനില്  ഇതുവലര  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ  പദതനികേളുലാം
ഒന്നഭാലാം ഘടത്തനില് നടപഭാക്കനിയ പദതനികേളുലാം വരളചഭാക്കഭാലത്തച്ച് കുടനിലവള്ള പശ്നലാം
പരനിഹരനിക്കഭാന  കവണത്ര  സഹഭായപദമഭാകേഭാലത  കപഭായതച്ച്  പദതനിയുലട
ആസൂത്രണത്തനിലല വതീഴലകേഭാണഭാകണഭാ എന്ന കേഭാരവലാം പരനികശഭാധനിചനിരുകന്നഭാ;

(സനി)  കദശതീയ  ഗഭാമ  കുടനിലവള്ള  പദതനിപകേഭാരലാം  ഏലറടുത്ത  പവൃത്തനികേള
സമയബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന സഭാധനികചഭാ;  ഈ പദതനികേളക്കഭായനി കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനില് നനിന്നച്ച് ലഭനിച സഹഭായലമലന്തന്നച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

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

(എ) ജലനനിധനി രണഭാലാംഘട പദതനിയുലട പുകരഭാഗതനി വനിവനിധ തലങ്ങളനിലഭായനി
നനിരന്തരലാം അവകലഭാകേനലാം ലചേയ്യുനണച്ച്.  വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:
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1. ഗഭാമ പഞഭായത്തുതലലാം  :

ലതരലഞടുത്തനിട്ടുള്ള  ഗഭാമ  പഞഭായത്തുകേളനിലല  പദതനിയുലട  പവര്ത്തനലാം
സലാംബനനിചച്ച് പദതനി പങഭാളനികേളഭായ ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച്,  ഗുണകഭഭാക്തൃ  സമനിതനികേള,
സഹഭായ സലാംഘടന,  കകേരള റൂറല് വഭാടര് സറപ ആന്റെച്ച് സഭാനനികടഷന ഏജനസനി
എന്നനിവരുലട  പതനിനനിധനികേള  പലങടുത്തുലകേഭാണച്ച്  ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച്  തലത്തനില്
അവകലഭാകേനലാം  നടത്തുകേയുലാം  കുറവകേള  പരനിഹരനിച്ചുലാം  പശ്നപരനിഹഭാരങ്ങള
സലാംബനനിചച്ച് കൂടഭായ തതീരുമഭാനലമടുത്തുലാം മുകന്നഭാടച്ച് കപഭാകുകേയുലാം ലചേയ്യുന.

2. റതീജനിയണല് തലലാം  :

ജലനനിധനി  പദതനിയുലട  റതീജനിയണല്  ഡയറക്ടര്മഭാരുലട  കനതൃതത്വത്തനില്
റതീജനിയണല് തലത്തനിലുലാം ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച് തലത്തനിലുമുള്ള ഉകദവഭാഗസര്, സഹഭായ
സലാംഘടനഭാ  ഭഭാരവഭാഹനികേള  എന്നനിവലര  പലങടുപനിചച്ച്  അവകലഭാകേന  കയഭാഗങ്ങള
നടത്തുകേയുലാം  പദതനി  നടത്തനിപച്ച്  സലാംബനനിചച്ച്  വനിശദമഭായനി   ചേര്ചകേള  നടത്തനി
ഉചേനിതമഭായ  തതീരുമഭാനങ്ങലളടുത്തച്ച്  പദതനി  പവര്ത്തനങ്ങള  മുകന്നഭാടച്ച്
ലകേഭാണ്ടുകപഭാവകേയുലാം ലചേയ്യുന.

3. സലാംസഭാന തലലാം  :

ജലനനിധനി  എകനികേമ്മ്യൂടതീവച്ച്  ഡയറക്ടറുലട  കനതൃതത്വത്തനില്  ഡയറക്ടര്മഭാര്,
റതീജനിയണല്  ലലവലനിലുള്ളച്ച്  ഉകദവഭാഗസര്  എന്നനിവലര  പലങടുപനിചച്ച്  സലാംസഭാന
തലത്തനിലുള്ള  അവകലഭാകേനങ്ങളുലാം  നടത്തുന.  പദതനി  പവര്ത്തനലാം
സമയബനനിതമഭായുലാം ഗുണകേരമഭായുലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭാവശവമഭായ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
നല്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുന.  ജലനനിധനി  ഗകവണനിലാംഗച്ച്  കേസൗണ്സനില് കയഭാഗങ്ങള പദതനി
പുകരഭാഗതനിയുലാം  അനുബന  കേഭാരവങ്ങളുലാം  അവകലഭാകേനലാം  ലചേയ്യുകേയുലാം  ഉചേനിതമഭായ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  അഭനിപഭായങ്ങളുലാം  തതീരുമഭാനങ്ങളുലാം  എടുക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുനണച്ച്.
കൂടഭാലത  ജലനനിധനി  ഇനഫര്കമഷന  മഭാകനജ് ലമന്റെച്ച്  സനിസ്റ്റലാം  എന്ന  കപരനില്
വനികേസനിപനിലചടുത്തനിട്ടുള്ള കസഭാഫച്ച് ലവയര് മുകഖന എല്ലഭാ സതീമുകേളുലടയുലാം പവര്ത്തനലാം
വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനുലാം  സമയഭാസമയങ്ങളനില്  ആവശവമഭായ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
ബനലപടവര്ക്കച്ച് നല്കുന്നതനിനുലാം കേഴനിയുനണച്ച്.

ജലനനിധനി രണഭാലാംഘടത്തനില് ഇതുവലര 115  ഗഭാമ പഞഭായത്തുകേളനില് പദതനി
പവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിച്ചു. കമല്പറഞ ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലഭായനി 2199 കുടനിലവള്ള
പദതനികേളക്കച്ച്  സഭാകങതനികേഭാനുമതനി  നല്കേനി.  1428  സതീമുകേള  കേമ്മേതീഷന
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ലചേയതനിലൂലട  94389  കുടുലാംബങ്ങളക്കച്ച്  കുടനിലവള്ളലാം  നല്കേനിവരുന.  36376
കുടുലാംബങ്ങളക്കച്ച് സഭാനനിടറനി കേക്കൂസുകേള നനിര്മ്മേനിച്ചു നല്കേനിയതച്ച് കൂടഭാലത  342000
കപര്ക്കച്ച് ഗുണകേരമഭാകേഭാവന്ന തരത്തനില് ശുചേനിതത്വ സസൗകേരവങ്ങളുലാം ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.
ഭൂജല  പരനികപഭാഷണത്തനിനഭായനി  39.67  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  സഭാകങതനികേഭാനുമതനി
നല്കേനിയതനില്  9.77  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  പദതനികേള  ഇതുവലര  നടപനിലഭാക്കനി
കേഴനിഞ.

(ബനി)  ജലനനിധനി ഒന്നഭാലാംഘട പദതനികേളനില് 112  ഗഭാമ പഞഭായത്തുകേളനിലഭായനി
3710  കുടനിലവള്ള  പദതനികേള  കേമ്മേതീഷന  ലചേയ്യുകേയുലാം  191865  കുടുലാംബങ്ങളക്കച്ച്
കുടനിലവള്ളലാം  നല്കുകേയുലാം  ലചേയനിരുന.  രണഭാലാംഘടത്തനില്  ഇതുവലര  94389
കുടുലാംബങ്ങളക്കച്ച് കുടനിലവള്ളലാം നല്കേനിവരുന.

പദതനിയുലട തുടര് നടത്തനിപ്പുലാം പരനിപഭാലനവലാം കുടനിലവള്ളലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന
കുടുലാംബങ്ങള  ഉളലപട  ഗുണകഭഭാക്തൃ  സമനിതനികേള  തലന്നയഭാണച്ച്  നടത്തുന്നതച്ച്.
നടത്തനിപനിലല അപഭാകേത,  അനനിയനനിതമഭായ ഉപകയഭാഗലാം എന്നനിവമൂലവലാം,  കേടുത്ത
കവനലനില് കസഭാതസ്സുകേളനിലല ജലത്തനിലന്റെ അളവച്ച് കുറഞതനിനഭാലുലാം ചേനില സതീമുകേള
പൂര്ണ്ണ കതഭാതനില് പവര്ത്തനിക്കുന്നനില്ല എന്ന കേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്. ജലനനിധനി
ഒന്നഭാലാംഘട പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിച ലകേഭാല്ലലാം ജനില്ലയനിലല ചേവറ,
പന്മേന ശുദജല വനിതരണ പദതനിയുലട കസഭാതസഭായ ശഭാസഭാലാംകകേഭാട കേഭായലനിലന്റെ
ജലനനിരപച്ച്  വരളചഭാ  കേഭാലത്തച്ച്  തഭാഴന്നതുമൂലലാം  ഈ  പദതനിയനില്  ജലദസൗര്ലഭവലാം
അനുഭവലപടുനണച്ച്.  ജലദസൗര്ലഭവലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  നനിലവനിലുള്ള
ശഭാസഭാലാംകകേഭാട  കേഭാനല്-പമ്പനിലാംഗച്ച്  ലമയനിന,  ചേവറ-പന്മേന  ശുദജല  വനിതരണ
പദതനിയുലട  ടതീറച്ച്ലമന്റെച്ച്  പഭാന്റുമഭായനി  ബനനിപനിക്കുന്ന  പവൃത്തനിക്കുലാം  പുതനിയ  പമ്പച്ച്
ലസറ്റുകേള വയ്ക്കുന്നതനിനുകവണനി 28 ലക്ഷലാം രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനി നല്കുകേയുലാം ഈ
പവൃത്തനികേളുലട ലടണര് നടപടനികേള കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  ഒന്നഭാലാം  ഘട  പദതനിയനില്  നടപഭാക്കനിയ  കുടനിലവള്ള  പദതനികേളുലാം
രണഭാലാംഘട പദതനിയനില് നടപഭാക്കനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന പദതനികേളുലാം പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു
കേഴനിഞച്ച്  ഗുണകഭഭാക്തൃ  സമനിതനികേലള  ഏല്പനിച്ചുകേഴനിഞഭാല്  സനിമുകേളുലട
പവര്ത്തനകശഷനി കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി അവകലഭാകേനലാം ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം ആവശവമഭായ
സഭാകങതനികേവലാം  ധനകേഭാരവ  പനിന്തുണയുലാം  നല്കുന്നതനിനുലാം  നനിലവനില്  സലാംസഭാന
തലത്തനില് സലാംവനിധഭാനമനില്ല.
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(സനി)  കദശതീയ  ഗഭാമതീണ  കുടനിലവള്ള  പദതനി  പകേഭാരലാം  കകേന്ദ്ര

ധനസഹഭായകത്തഭാലട  ഏലറടുത്ത  പദതനികേലളല്ലഭാലാം  സമയബനനിതമഭായനി

പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. ധനലഭവത, സല ലഭവത

ഉളലപലടയുള്ള  പശ്നങ്ങളമൂലലാം  ചേനില  പദതനികേള  സമയബനനിതമഭായനി

പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  കേഭാലതഭാമസലാം  വന്നനിട്ടുണച്ച്.  കദശതീയ  ഗഭാമതീണ  കുടനിലവള്ള

പദതനി പകേഭാരലാം കുടനിലവള്ള പദതനിയഭായനി  2010-11  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം മുതല്

2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  (ജനുവരനി  31)  വലര  ലഭനിച  കകേന്ദ്ര

ധനസഹഭായത്തനിലന്റെ വര്ഷലാം തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കച്ച് ചുവലട കചേര്ക്കുന:

ക്രമ നമ്പര് വര്ഷലാം തുകേ (കകേഭാടനി രൂപയനില്)

1 2010-11 147.82

2 2011-12 107.01

3 2012-13 245.65

4 2013-14 201.93

5 2014-15 119.56

6 2015-16 45.28

7 2016-17 39.32

ആലകേ 906.57

വനിമുകനി കബഭാധവല്ക്കരണ മനിഷന

13 (*223) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന  :
ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന  :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി  :
ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ലതഭാഴനിലുലാം എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  വനിമുകനി  എന്ന  കപരനില്  ലഹരനി  വനിരുദ

കബഭാധവല്ക്കരണ  മനിഷന  നടപഭാക്കുനകണഭാ;  എങനില്  പദതനിയുലട
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏലതഭാലക്ക  സലാംഘടനകേളുലട  പങഭാളനിത്തകത്തഭാലടയഭാണച്ച്  പസ്തുത
പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നലതന്നറനിയനിക്കുകമഭാ;
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(സനി) പദതനി നടപഭാക്കുന്നതനിനച്ച് എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചു വരുന
എന്നറനിയനിക്കുകമഭാ?

ലതഭാഴനിലുലാം എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന  ):

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  "വനിമുകനി"എന്ന  കപരനില്  ലഹരനിവനിരുദ
കബഭാധവല്ക്കരണ മനിഷന രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. സമൂഹത്തനിലന്റെ എല്ലഭാ കമഖലകേളനിലുലാം
വവഭാപരനിക്കുന്ന  വനിപത്തഭായനി  മഭാറനിയനിട്ടുള്ള  മദവലാം,  മയക്കുമരുന്നച്ച്  എന്നനിവയുലട
ഉപകഭഭാഗത്തനിലനതനിലരയുള്ള  അതനിശകമഭായ  പചേരണ  പവര്ത്തനങ്ങള
"വനിമുകനി"-യനിലൂലട  സലാംഘടനിപനിക്കുവഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  നനിയമവനിരുദ  ലഹരനി
വസ്തുക്കളുലട കശഖരണലാം,  കേടത്തല്,  ഇവയുലട ഉറവനിടലാം എന്നനിവ കേലണത്തനി അവ
ഇല്ലഭായ്മ  ലചേയ്യുകേയഭാണച്ച്  ലക്ഷവലാം.  കകേരള  സലാംസഭാന  ലഹരനി  വര്ജ്ജന
മനിഷന  -"വനിമുകനി"-യുലട  കനതൃതത്വത്തനില്  വരുലാംദനിവസങ്ങളനില്  ശകമഭായ  ലഹരനി
വനിരുദ കബഭാധവല്ക്കരണ പവര്ത്തനങ്ങള സലാംഘടനിപനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

(ബനി)  സ്കൂള  കകേഭാകളജച്ച്  ലഹരനി  വനിരുദ  ക്ലെബ്ബുകേള,  എസച്ച്.പനി.സനി,
എന.എസച്ച്.എസച്ച്.  കുടുലാംബശതീ,  സലാംസഭാന റലബറനി കേസൗണ്സനില് മദവവര്ജ്ജന
സമനിതനികേളടക്കമുള്ള  സന്നദ  സലാംഘടനകേള,  വനിദവഭാര്ത്ഥനി-യുവജന  മഹനിളഭാ
സലാംഘടനകേള, സഭാമൂഹനികേ സഭാലാംസഭാരനികേ പവര്ത്തകേര്, കേലഭാകേഭായനികേ സഭാലാംസഭാരനികേ
സഭാഹനിതവ സന്നദ സലാംഘടനഭാ പതനിനനിധനികേള,  റസനിഡന്റെച്ച്സച്ച് അകസഭാസനികയഷന
ഭഭാരവഭാഹനികേള,  വഭായനശഭാല ഭഭാരവഭാഹനികേള തുടങ്ങനിയവരുലട പങഭാളനിത്തകത്തഭാടുലാം
സഹകേരണകത്തഭാടുലാംകൂടനിയഭാണച്ച്  "ലഹരനി  വനിമുക  കകേരളലാം"  എന്ന  ലക്ഷവലാം
സഭാക്ഷഭാല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  "വനിമുകനി"  മനിഷന  മുകഖന  പരനിപഭാടനികേള
ഏലറടുത്തനിട്ടുള്ളതച്ച്.

(സനി)  "വനിമുകനി"  മനിഷനച്ച്  ഒരു  സലാംസഭാന  ഗകവണനിലാംഗച്ച്  കബഭാഡനിയുലാം
സലാംസഭാന തലത്തനില് എകനികേമ്മ്യൂടതീവച്ച്  കേമ്മേനിറനിയുലാം രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  വനിമുകനിയുലട
തഭാലഴ  തലങ്ങളനില്വലര  പവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ജനില്ലഭാ  എകനികേമ്മ്യൂടതീവച്ച്  കേമ്മേനിറനി,
തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനതലലാം  (കബഭാക്കച്ച്/കകേഭാര്പകറഷന/മുനനിസനിപഭാലനിറനി/
പഞഭായത്തച്ച്)  വഭാര്ഡുതല  കേമ്മേനിറനികേളുലാം  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  വനിമുകനി  മനിഷലന്റെ
പവര്ത്തനങ്ങളുലട സലാംസഭാനതല ഉദ്ഘഭാടനലാം ബഹു.  മുഖവമനനി  20-11-2016-നച്ച്
യണനികവഴ്സനിറനി ലസനറച്ച് ഹഭാളനില് കൂടനിയ കയഭാഗത്തനില്വചച്ച് നനിര്വ്വേഹനിച്ചു.



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 49

സലാംസഭാനലത്ത  ഡതീ-അഡനിക്ഷന  ലസന്റെറുകേളുലട  ഭഭാരവഭാഹനികേലള
ഉളലപടുത്തനിലകേഭാണ്ടുള്ള  ഒരു  ലസമനിനഭാര്  21-12-2016-നച്ച്  തനിരുവനന്തപുരലാം
ഐ.എലാം.ജനി.യനില്  വചച്ച്  എറകസച്ച്  വകുപ്പുമനനിയുലട  അദവക്ഷതയനില്
സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുണഭായനി. സലാംസഭാനലത്ത എല്ലഭാ ജനില്ലഭാ കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം ആകരഭാഗവ
വകുപ്പുമഭായനി  സഹകേരനിചച്ച്  ഡതീ-അഡനിക്ഷന  ലസന്റെറുകേള  തുടങ്ങുവഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.  എറകസച്ച്  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനില്  പുനരധനിവഭാസ
സലാംവനിധഭാനങ്ങളടക്കമുള്ള  ഒരു  മഭാതൃകേഭാ  ഡതീ-അഡനിക്ഷന  ലസന്റെര്
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം  തതീരുമഭാനലാം  റകേലക്കഭാണനിട്ടുണച്ച്.  ഈ  പദതനിക്കച്ച്  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ സഹഭായവലാം പതതീക്ഷനിക്കുന.

ജനുവരനി  12-ലന്റെ  കദശതീയ  യുവജനദനിനത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  തനിരുവനന്തപുരലാം
ജനില്ലയനിലല  റഹസ്കൂള/ഹയര്ലസക്കണറനി/കകേഭാകളജച്ച്  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേലള
പലങടുപനിച്ചുലകേഭാണച്ച്  ലഹരനിലക്കതനിലര  യുവതത്വലാം  എന്ന വനിഷയലത്ത ആസദമഭാക്കനി
കപഭാസ്റ്റര്  രചേനഭാ  മതരലാം  സലാംഘടനിപനിചനിരുന.  മതരത്തനിലല  വനിജയനികേളക്കച്ച്
കടഭാഫനിയുലാം  പലങടുത്ത  എല്ലഭാ  കപര്ക്കുലാം  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുലാം  വനിതരണലാം  ലചേയ.
സലാംസഭാനലത്ത  എല്ലഭാ  റഹസ്കൂള/ഹയര്ലസക്കണണറനി  സ്കൂളുകേളനിലുലാം  2017
ജനുവരനി 30-നച്ച് സ്കൂള അസലാംബനികേളനില് ലഹരനി വനിരുദ പതനിജ്ഞലയടുത്തു.

4-3-2017-ലല  ജനി.ഒ.  (എലാം  എസച്ച്.)  നമ്പര്  11/2017/നനി.വ  ഉത്തരവനിലൂലട
അന്തര്കദശതീയ  വനനിതഭാദനിനമഭായ  2017  മഭാര്ചച്ച്  8-നച്ച്  ആരലാംഭനിചച്ച്  മഭാര്ചച്ച്  31-ല്
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്ന  തരത്തനില്  ലഹരനി  വനിരുദ  സകന്ദശലാം  എല്ലഭാ  വതീടുകേളനിലുലാം
എത്തനിക്കുന്നതനിനഭായുള്ള  "വനിമുകനി"  സ്റ്റനിക്കര് പതനിക്കുന്ന പവര്ത്തനലാം കുടുലാംബശതീ
പവര്ത്തകേര്,  ആശഭാ വര്ക്കര്മഭാര്,  അങണവഭാടനി  ജതീവനക്കഭാര്  എന്നനിവര്  മുകഖന
നനിര്വ്വേഹനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ആവശവമഭായ  കമല്കനഭാടലാം  വഹനിക്കുന്നതച്ച്  തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനങ്ങളക്കച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുന്നതനിനുലാം തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.  കകേഭാര്പകറഷന/
മുനനിസനിപഭാലനിറനി/കബഭാക്കച്ച്/ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച്  തലത്തനില്  "വനിമുകനി"  മനിഷലന്റെ
ഉദ്ഘഭാടന  പവര്ത്തനങ്ങള  നനിര്വ്വേഹനിക്കുന്നതനിനുലാം  തുടര്ന്നച്ച്  വഭാര്ഡച്ച്-
അയല്ക്കൂടതല  കേമ്മേനിറനികേള  രൂപതീകേരനിചച്ച്  പവര്ത്തനങ്ങള  ഏലറടുക്കുന്നതനിനുലാം
തകദ്ദേശ  സത്വയലാംഭരണ  വകുപനികനഭാടച്ച്  ആവശവലപടനിട്ടുണച്ച്.  എല്ലഭാ  വനിദവഭാഭവഭാസ
സഭാപനങ്ങളനിലുലാം  ലഹരനിവനിരുദ  ക്ലെബ്ബുകേള  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  ലഹരനിവനിരുദ
പവര്ത്തനങ്ങള സജതീവമഭായനി ഏലറടുക്കുന്നതനിനുലാം റലബറനി കേസൗണ്സനില് മുകഖന
"വനിമുകനി”  മനിഷലന്റെ  ലഹരനി  വനിരുദ  കബഭാധവല്ക്കരണ  പവര്ത്തനങ്ങള
സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപനിനച്ച്  നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  എല്ലഭാ
സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസുകേളനിലുലാം/  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനിലുലാം  ലഹരനി  വനിരുദ
കേമ്മേനിറനികേള രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.

52/2020
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വനിമുകനിയുലട  ഉദ്ഘഭാടന  പവര്ത്തനങ്ങള  സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
വതീടുകേളനില്  സ്റ്റനിക്കറുകേള  പതനിപനിക്കുന്ന  പഭാരലാംഭ  ലചേലവകേളക്കുമഭായനി
കകേഭാര്പകറഷനുകേളക്കുലാം മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളക്കുലാം  50,000  രൂപ വതീതവലാം കബഭാക്കച്ച്
പഞഭായത്തുകേളക്കുലാം ഗഭാമ പഞഭായത്തുകേളക്കുലാം 25,000  രൂപ വതീതവലാം "വനിമുകനി"
മനിഷനനില്നനിനലാം അനുവദനിച്ചു നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുലട പനികന്നഭാക്കഭാവസ
14 (*224) ശതീ  .   ബനി  .  ഡനി  .   കദവസനി  :

ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു  :
ശതീ  .    യു  .   ആര്  .   പദതീപച്ച്  :

ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി    : തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേനില  പടനികേ  കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗത്തനില്ലപട  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുലട
പനികന്നഭാക്കഭാവസയുലാം  പഠനലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാലത  ഇടയ്ക്കുച്ച്  നനിര്കത്തണനി
വരുന്നതനിലന്റെ കേഭാരണങ്ങളുലാം വനിശകേലനലാം ലചേയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് എലന്തല്ലഭാമഭാണച്ച്;

(ബനി)  ഈ  പശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എലന്തങനിലുലാം  നടപടനികേള
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) കുടനികേള ഇടയ്ക്കുവചച്ച് പഠനലാം നനിര്ത്തുന്നതച്ച് തടയഭാന രക്ഷനിതഭാക്കലളക്കൂടനി
കബഭാധവത്കേരനിക്കുന്നതുലാം  രക്ഷനിതഭാക്കളക്കച്ച്  സനിര  വരുമഭാനലാം  ലഭനിക്കത്തക്കവനിധലാം
ലതഭാഴനിലുറപച്ച് പദതനി മുകഖന ലതഭാഴനില് നല്കുന്നതുലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

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

(എ)  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണച്ച്.  കുടുലാംബ  പശ്നങ്ങള,  രക്ഷനിതഭാക്കളുലട
തഭാല്പരവമനില്ലഭായ്മ,  കകേഭാളനനി നനിവഭാസനികേളക്കനിടയനിലല മദവപഭാനലാം, കകേഭാളനനികേളനിലല
പകതവകേ  സഭാമൂഹവ  അന്തരതീക്ഷലാം,  വനിദവഭാഭവഭാസ  സഭാപനങ്ങളനിലല  ഭഭാഷഭാപരവലാം
സഭാമൂഹവപരവമഭായ ഒറലപടല് എന്നനിവയഭാണച്ച് പധഭാന കേഭാരണങ്ങള. പധഭാനമഭായുലാം
വയനഭാടച്ച്,  ഇടുക്കനി  ജനില്ലകേളനിലഭാണച്ച്  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുലട  ലകേഭാഴനിഞകപഭാക്കച്ച്
കൂടുതലഭായുലാം  കേണ്ടുവരുന്നതച്ച്.  കേഭാപനി,  കുരുമുളകേച്ച്  തുടങ്ങനിയ  കേഭാര്ഷനികേ  വനിളകേളുലട
വനിളലവടുപച്ച്  സമയത്തച്ച്  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേള  രക്ഷനിതഭാക്കകളഭാലടഭാപലാം  വനിളലവടുപച്ച്
കജഭാലനികേളനില്  ഏര്ലപടുന്നതനിനഭാല്  ക്ലെഭാസ്സുകേളനില്  ഹഭാജരഭാകേഭാത്ത  സനിതനിയുലാം
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അനുഭവലപടുനണച്ച്.  പഭാകന  കഗഭാത്ര  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടുന്ന  ചേനില
സമുദഭായങ്ങളനില്നനിനലാം  കുടനികേലള  ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസത്തനിനഭായനി  സ്കൂളുകേളനികലയച്ച്
അയയ്ക്കുന്നതനിനുലാം വനിമുഖത ഉള്ളതഭായനി ശദയനില് വന്നനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കനിടയനിലല  ലകേഭാഴനിഞകപഭാക്കച്ച്
തടയുന്നതനിനഭായനി  ലപഭാകമഭാടര്മഭാര്വഴനി  വവഭാപകേമഭായ  കബഭാധവല്ക്കരണലാം  വകുപച്ച്
നടത്തനിവരുന.  വനിദൂര  സലങ്ങളനില്നനിനലാം  കുടനികേളക്കച്ച്  സ്കൂളുകേളനില്
എത്തുന്നതനിനഭായുള്ള  വഭാഹന  സസൗകേരവത്തനിനഭായനി  'കഗഭാത്രസഭാരഥനി'  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കൂടഭാലത  മുടങ്ങഭാലത  സ്കൂളനില്  എത്തുന്ന  കുടനികേളുലട
രക്ഷനിതഭാക്കളക്കച്ച്  കപതഭാഹന  ധനസഹഭായലാം  നല്കേനിവരുന.  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്
ഏറവലാം  കൂടുതലുള്ള  ജനില്ലയഭായ  വയനഭാടനിലല  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡച്ച്  സ്കൂളുകേളനില്
കഗഭാത്രവനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  ഓകരഭാ  അദവഭാപകേലര  നനിയമനിക്കുന്ന  'കഗഭാത്രബന'
പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഇതുവഴനി
തനതുഭഭാഷയനില്  കുടനികേളക്കച്ച്  അവരുലട  പശ്നങ്ങള  അവതരനിപനിക്കഭാനുലാം
അദവഭാപകേര്ക്കച്ച് പശ്നങ്ങളനില് ഇടലപടഭാനുലാം പരനിഹരനിക്കഭാനുലാം ലക്ഷവമനിടുന.

(സനി)  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുലട  വനിദവഭാഭവഭാസവമഭായനി  ബനലപടച്ച്
രക്ഷനിതഭാക്കളക്കച്ച്  ലപഭാകമഭാടര്മഭാര്,  കേമ്മേനിറഡച്ച്  കസഭാഷവല്  വര്ക്കര്,  വമണ്
കസഭാഷവല് വര്ക്കര് തുടങ്ങനിയവര്വഴനി കബഭാധവല്ക്കരണലാം നടത്തനിവരുന.  എല്ലഭാ
കുടുലാംബങ്ങളക്കുലാം  ലതഭാഴനില്  കേഭാര്ഡുകേളുലാം  ലതഭാഴനില്  ദനിനങ്ങളുലാം
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേളുലാം സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

വനകമഖലയ്ക്കുണഭാക്കഭാവന്ന പതവഭാഘഭാതങ്ങള

15 (*225) ശതീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുല്ല  :
ശതീ  .   എന  .   എ  .   ലനല്ലനിക്കുന്നച്ച്  :
ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദച്ച് കേബതീര്  :
ലപഭാഫ  .    ആബനിദച്ച്  ഹുറസന  തങ്ങള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്  വനവലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മൃഗശഭാലകേളുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  വര്ഷലാം  അനുഭവലപടുന്ന  കേടുത്ത  വരളച  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ
വനകമഖലയ്ക്കുണഭാക്കഭാവന്ന  പതവഭാഘഭാതങ്ങലളക്കുറനിചച്ച്  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വനത്തനിനുളളനിലല  ജലക്ഷഭാമലാം,  കേഭാട്ടുതതീ  സഭാദവതകേള,
കതഭാടങ്ങളനിലുണഭാകുന്ന  അപതതീക്ഷനിത  തതീപനിടുത്തലാം  എന്നനിവയുലട  കേഭാരവത്തനില്
ആവശവമഭായ മുനകേരുതലുകേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജ  ):

(എ)  2016-ലല  തുലഭാവര്ഷത്തനിലുലാം  കേഭാലവര്ഷത്തനിലുലാം  കേഭാരവമഭായ  കുറവച്ച്
വന്നനിട്ടുള്ളതുലാം കവനല്മഴയുലട അഭഭാവവലാം കേടുത്ത വരളചയച്ച് കേഭാരണമഭായനിട്ടുണച്ച്. ഈ
സഭാഹചേരവത്തനില്  സലാംസഭാനലത്ത  വനകമഖലയനില്  കേഭാട്ടുതതീ  ഉണഭാകേഭാനുള്ള
സഭാദവത  വളലര  കൂടുതലഭാണച്ച്.  ഇതച്ച്  മുന്നനില്  കേണ്ടുലകേഭാണച്ച്  വനലാം  വകുപച്ച്
വനകമഖലയനിലുണഭാകേഭാവന്ന  പതവഭാഘഭാതങ്ങലളക്കുറനിചച്ച്  വനിലയനിരുത്തനി  വളലര
വനിശദമഭായ മുനകേരുതലുകേളുലാം നടപടനികേളുലാം ഇതനികനഭാടകേലാം സത്വതീകേരനിച്ചുകേഴനിഞനിട്ടുണച്ച്.

ഓകരഭാ  കഫഭാറസ്റ്റച്ച്  ഡനിവനിഷനുകേതീഴനിലുലാം  വരുന്ന  വനകമഖലയുലട  സത്വഭഭാവലാം,
മുനവര്ഷങ്ങളനിലല  അനുഭവലാം,  ഈ വര്ഷലാം  ഇവ കേത്തഭാനുള്ള സഭാദവത എന്നനിവ
കേണക്കനിലലടുത്തച്ച്  വനകമഖലലയ  High,  Moderate,  Low  എന്നനിങ്ങലന  വനിവനിധ
സഭാദവതഭാ  കമഖലകേളനിലഭായനി  തരലാംതനിരനിക്കുകേയുലാം  കഹഭാടച്ച്കസഭാട്ടുകേള
അടയഭാളലപടുത്തുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  ഓകരഭാ  ഡനിവനിഷന  തലത്തനിലുലാം  കേഭാട്ടുതതീലയ
ഫലപദമഭായനി  കനരനിടഭാനുള്ള  പവൃത്തനികേള  ഉളലക്കഭാള്ളനിച്ചുലകേഭാണച്ച്  ഫയര്
മഭാകനജ് ലമന്റെച്ച്  പഭാനുകേള തയഭാറഭാക്കുകേയുലാം സര്ക്കനിള തലവന്മേഭാര് ഇവ പരനികശഭാധനിചച്ച്
അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണച്ച്. ഓകരഭാ വനകമഖലയനിലലയുലാം കേഭാട്ടുതതീ സഭാദവതയുലാം
സലത്തനിലന്റെ പകതവകേതയുലാം  കേണക്കനിലലടുത്തച്ച്  കേഭാട്ടുതതീലയ കനരനിടഭാനുള്ള തനലാം
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണച്ച്.  വനിവനിധ  സതീമുകേളനിലുലാം  പദതനികേളനിലുലാം  ലഭവമഭായ  തുകേ
കക്രഭാഡതീകേരനിചച്ച്   കേഭാട്ടുതതീ  ഉണഭാകേവഭാനുള്ള  സഭാദവത  കേണക്കനിലലടുത്തച്ച്  അവയ്ക്കു
അനുസരണമഭായനി തുകേ വനിനനികയഭാഗനിച്ചുവരുന. തതീ പടര്ന്നച്ച് പനിടനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാനുള്ള
മുനകേരുതല്  എന്ന  നനിലയനില്  ഫയര്  റലനുകേള  ജനുവരനി
അവസഭാനകത്തഭാലടതലന്ന ലതളനിച്ചുകേഴനിഞ.  കേഭാട്ടുതതീ ഏലതങനിലുലാം വനകമഖലയനില്
ഉണഭാവകേയഭാലണങനില്  ആയതച്ച്  ഉപഗഹത്തനിലന്റെ  സഹഭായകത്തഭാലട  കേലണത്തനി
ബനലപട വനലാം വകുപച്ച് ഉകദവഭാഗസര്ക്കച്ച് വനിവരലാം ലഭനിക്കത്തക്കവനിധലാം ലഡറഭാഡൂണ്
ആസഭാനമഭായ കഫഭാറസ്റ്റച്ച് സര്കവ്വേ ഓഫച്ച് ഇന്തവ ഒരുക്കനിയനിട്ടുള്ള കഫഭാറസ്റ്റച്ച്  ഫയര്
അലര്ടച്ച്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനിവരുനണച്ച്.  ഇതനികലയഭായനി
സലാംസഭാനലത്ത  ഡനിവനിഷണല്  കഫഭാറസ്റ്റച്ച്  ഓഫതീസര്മഭാരുലാം  റവല്ഡച്ച്  റലഫച്ച്
വഭാര്ഡന്മേഭാരുലാം ലറയനിഞച്ച് കഫഭാറസ്റ്റച്ച് ഓഫതീസര്മഭാരുലാം കഫഭാറസ്റ്റച്ച് കസ്റ്റഷലന്റെ ചേഭാര്ജള്ള
ലഡപമ്മ്യൂടനി  ലറയനിഞച്ച്  കഫഭാറസ്റ്റച്ച്  ഓഫതീസര്മഭാരുലാം  ഇതനില്  കപരച്ച്  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയച്ച്
പസ്തുത സലാംവനിധഭാനലാം ഉപകയഭാഗലപടുത്തനിവരുന.

അഗനി  പതനികരഭാധ  പവര്ത്തനങ്ങളക്കച്ച്  കമല്കനഭാടലാം  വഹനിക്കഭാനഭായനി
സലാംസഭാനതലത്തനില്  വനലാം  വകുപച്ച്  ആസഭാനത്തച്ച്  ഒരു  ഫയര്  കമഭാണനിററനിലാംഗച്ച്
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ലസല്  പവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  ഇതനിനുപുറകമ  എല്ലഭാ  വന  ഡനിവനിഷനുകേളനിലുലാം  ഫയര്
കേണ്കടഭാള റൂമുലാം അടനിയന്തനിര സഭാഹചേരവങ്ങള കനരനിടഭാന ഡനിവനിഷണല് കഫഭാറസ്റ്റച്ച്
ഓഫതീസറുലട  കനരനിട്ടുള്ള  നനിയനണത്തനില്  റക്രസനിസച്ച്  മഭാകനജലമന്റെച്ച്  ടതീമുലാം
പവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

കേഭാട്ടുതതീയുലട  സഭാന്നനിദവലാം  എത്രയുലാംകവഗലാം  കേലണത്തനി  ബനലപട
ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച്  ആയതച്ച്  നനിയനനിക്കുന്നതനികലയച്ച്  ആവശവമഭായ  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കുന്നതനിനച്ച്  സലാംസഭാന  വവഭാപകേമഭായനി  സനിരലാം/തഭാല്ക്കഭാലനികേ  വഭാചച്ച്  ടവറുകേള
സഭാപനിചച്ച്  പവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  കേഭാട്ടുതതീയുണഭായഭാല്  ഉടനതലന്ന  അതനിലന
ഫലപദമഭായനി നനിയനനിക്കഭാനഭായനി ഫയര് മസ്ദൂര്മഭാലരയുലാം പഭാകയണ വലനിയ തതീലയ
കനരനിടഭാന ഫയര് ഗവഭാലാംഗുകേലളയുലാം നനിയമനിചനിട്ടുണച്ച്.

വനസലാംരക്ഷണ  സമനിതനി/ഇകക്കഭാ  ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്  കേമ്മേനിറനികേളുലട
കനതൃതത്വത്തനില്  ജനവഭാസ  കമഖലകയഭാടച്ച്  അടുത്ത  വനകമഖലകേളനില്  കേഭാട്ടുതതീ
പതനികരഭാധ/കബഭാധവല്ക്കരണ പവര്ത്തനങ്ങള നടനവരുന.

ഇത്തരലാം  കേഭാട്ടുതതീലയ  ഫലപദമഭായനി  കനരനിടുന്നതനിനുള്ള  റനപുണവലാം  ഫയര്
ആന്റെച്ച്  ലറസദ്യു  സര്വ്വേതീസസച്ച്  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റുമഭായനി  സഹകേരനിചച്ച്  വനലാം  വകുപച്ച്
ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച്  നല്കേനിവരുനണച്ച്.  കേഭാട്ടുതതീലയ  പതനികരഭാധനിക്കുന്നതനികലയച്ച്
ആവശവമഭായ ഉപകേരണങ്ങളുലാം പകതവകേ ബൂടച്ച്സച്ച്, ലഹല്മറച്ച്, വസങ്ങള എന്നനിവയുലാം
ലഭവമഭാക്കഭാന നടപടനി സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

വനത്തനിനകേത്തുതലന്ന  മഴലവള്ളലാം  സലാംഭരനിച്ചു  നനിര്ത്തഭാനുലാം  അതുവഴനി
വനത്തനിനകേത്തച്ച്  ആര്ദത  നനിലനനിര്ത്തഭാനുലാം  കേഭാട്ടുതതീയുലട  സഭാദവത  കുറയഭാനുലാം
കവണ  നടപടനികേളുലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  നനിലവനിലുള്ള
ജലഭാശയങ്ങള  ആഴലാം  കൂട്ടുകേയുലാം  മണ്ണച്ച്  നതീക്കലാം  ലചേയ്യുകേയുലാം  പുതുതഭായനി  ലചേക്കച്ച്
ഡഭാമുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണച്ച്. ഈ പവൃത്തനി ഇനനിയുലാം തുടരുന്നതഭാണച്ച്.

ഈ  വര്ഷലാം  കേഭാട്ടുതതീമൂലമുണഭാകുന്ന  ആപത്തനിലനക്കുറനിചച്ച്  ലപഭാതുജനങ്ങലള
കബഭാധവഭാന്മേഭാരഭാക്കുകേയുലാം  പതനികരഭാധ  പവര്ത്തനങ്ങളനില്  അവലര
ഭഭാഗഭഭാക്കഭാക്കുന്നതനിലന്റെയുലാം  ഭഭാഗമഭായനി  കപഭാസ്റ്ററുകേള,  ബഭാനറുകേള,  റഭാലനികേള,
തതീയററുകേളനില്  റസ്ലൈഡുകേള,  ലതരുവ  നഭാടകേങ്ങള  തുടങ്ങനിയവയുലാം  സലാംഘടനിപനിച്ചു
വരുന.

(ബനി)  വനത്തനിനുള്ളനിലല  ജലക്ഷഭാമലാം,  കേഭാട്ടുതതീ  സഭാദവതകേള,
കതഭാടങ്ങളനിലുണഭാകുന്ന അപതതീക്ഷനിത തതീപനിടനിത്തങ്ങള എന്നനിവയുലട കേഭാരവത്തനില്
ആവശവമഭായ  മുനകേരുതലുകേള  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇക്കഭാരവത്തനില്  വനലാംവകുപച്ച്
തുടര്നലാം കേര്ശനമഭായ ജഭാഗത പുലര്ത്തുന്നതഭാണച്ച്.
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കക്ഷമ പദതനികേള
16 (*226) ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി : 

ശതീ  .   ലകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷച്ച് കുമഭാര് : 
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .  നഭാണു : 

ശതീ  .    കകേഭാവൂര് കുഞകമഭാന  :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2011-15  കേഭാലയളവനില്  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  കകേഭാളനനികേളനില്

നടപഭാക്കനിയനിട്ടുളള  സത്വയലാംപരവഭാപ്ത  ഗഭാമലാം  പദതനി,  ഗഭാനനിഗഭാലാം  പദതനി,  ഭൂരഹനിത

പുനരധനിവഭാസ  പദതനി  എന്നനിവയനില്  വവഭാപകേമഭായ  ക്രമകക്കടച്ച്  നടന്നനിട്ടുലണന്ന

വഭാര്ത്ത  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതുസലാംബനനിചച്ച്  നനിലവനില്  എലന്തങനിലുലാം

അകനത്വഷണലാം നടക്കുനകണഭാ; വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പടനികേജഭാതനിപനികന്നഭാക്കകക്ഷമ  പദതനികേള  നടപഭാക്കുന്നതനില്

ഏകകേഭാപനലാം  ഇല്ലഭാത്തതനിനഭാല്  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കച്ച്  അര്ഹനിക്കുന്ന  ആനുകൂലവലാം

ലഭനിക്കുന്നനില്ല  എനള്ളതച്ച്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനിൽ  ഇതച്ച്

പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനിലയടുക്കഭാന ഉകദ്ദേശവമുകണഭാ;

(സനി)  വര്ഷങ്ങളഭായനി  മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന്ന  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനി  നവതീകേരണ

പവര്ത്തനങ്ങള പുനരഭാരലാംഭനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശവമുകണഭാ എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായ  കക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം

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

(എ)  സത്വയലാം  പരവഭാപ്ത  ഗഭാമലാം  പദതനിപകേഭാരലാം  ഇടുക്കനി  ജനില്ലയനിലല  ലചേങ്ങറ

കുരനിശുമല,  പള്ളനഭാടച്ച്,  സഭാല്കടഭാസച്ച്,  മുള്ളരനിങ്ങഭാടച്ച്,  ആദനിയഭാര്പുരലാം,  ലതഭാടനിക്കഭാനലാം

എന്നതീ  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേളനില്  നനിര്വ്വേഹണ  ഏജനസനിയഭായ  KAICO

നടത്തനിയ  പവൃത്തനികേളനില്  ക്രമകക്കടച്ച്  നടന്നനിട്ടുലണന്ന  പത്രവഭാര്ത്ത

ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനിലന്റെയടനിസഭാനത്തനില്  വനിജനിലനസച്ച്/കപഭാലതീസച്ച്

അകനത്വഷണലാം  നടനവരുന.  വയനഭാടച്ച്  ജനില്ലയനിലല  ഭൂരഹനിത  പുനരധനിവഭാസ

പദതനിയുമഭായനി ബനലപടച്ച് വവഭാപകേമഭായ ക്രമകക്കടച്ച് നടന്നതഭായനി മഭാധവമ വഭാര്ത്ത
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വന്നനിരുന. ഇക്കഭാരവലാം വനിജനിലനസനിലന്റെ പരനികശഭാധനയനിലഭാണച്ച്.  എന്നഭാല് ഭൂരഹനിത

പുനരധനിവഭാസ  പദതനി  പകേഭാരലാം  പഞഭായത്തച്ച്  മുനനിസനിപഭാലനിറനി  കകേഭാര്പകറഷന

എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  യഥഭാക്രമലാം  ലസലന്റെഭാന്നനിനച്ച്  വകുപച്ച്  നല്കേനിവരുന്ന  75,000,

15,000,  2,00,000  രൂപയനില്  കുറഞവനിലയച്ച്  ഇടുക്കനി  കപഭാലുള്ള  ജനില്ലകേളനിലല

ഉളപകദശങ്ങളനില്  ഭൂമനി  ലഭനിക്കുലമന്നതനിനഭാല്  ചേനിലയഭാളുകേള  തുച്ഛമഭായ  വനിലയച്ച്

ഏക്കര്  കേണക്കനിനച്ച്  ഭൂമനി  വഭാങ്ങനി  സര്ക്കഭാര്  അനുവദനിക്കുന്ന  തുകേയച്ച്  തുലവമഭായ

വനിലയനില്  വനില്ക്കഭാന ശമനിക്കുന്നതഭായനി  ശദയനില്ലപടകപഭാള  വകുപ്പുതലത്തനില്

അകനത്വഷണലാം  നടത്തുകേയുലാം  വകുപനിലല  ചേനില  ഉകദവഭാഗസര്  ഇതനിനച്ച്  കൂട്ടു

നനില്ക്കുന്നതഭായനി  ശദയനില്ലപടുകേയുലാം  ഇവര്ലക്കതനിലര  വകുപ്പുതല  നടപടനി

സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതുലാം വനിജനിലനസച്ച് അകനത്വഷണലാം നടനവരുന്നതുമഭാണച്ച്. ഗഭാനനിഗഭാമലാം

പദതനിയുമഭായനി  ബനലപടച്ച്  ഇടുക്കനി   ജനില്ലയനിലല  ചേനില്ലനികത്തഭാടച്ച്  പടനികേജഭാതനി

കകേഭാളനനിയനില്  നനിര്വ്വേഹണ  ഏജനസനിയഭായ  FIT  നടത്തനിയ  പവൃത്തനികേളനില്

ക്രമകക്കടച്ച് നടന്നനിട്ടുലണന്ന പരഭാതനിലയത്തുടര്ന്നച്ച് വനിജനിലനസച്ച് കകേസ്സുച്ച് നനിലവനിലുണച്ച്.

ഇതുകേഭാരണലാം തുടര് ഗഡു തുകേ അനുവദനിച്ചു നല്കേനിയനിടനില്ല.

(ബനി) ഇക്കഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിടനില്ല.

(സനി)  വര്ഷങ്ങളഭായനി  മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന്ന  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനി  നവതീകേരണ

പവര്ത്തനങ്ങള  പുനരഭാരലാംഭനിചച്ച്  മഭാര്ചച്ച്  31-നകേലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  എല്ലഭാ

ഏജനസനികേളക്കുലാം കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

ഛനിദശകനികേളുലട പവര്ത്തനലാം

17 (*227) ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന   :
ശതീ  .   പുരുഷന കേടലുണനി   :
ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷച്ച്   :

ലപഭാഫ  .    ലകേ  .    യു  .    അരുണന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സത്വതന  ചേനിന്തകേര്ക്കുലാം  സഭാലാംസഭാരനികേ  രലാംഗത്തച്ച്  വവകനിമുദ

പതനിപനിചവര്ക്കുലമതനിലര  സങ്കുചേനിത  വര്ഗ്ഗതീയ  ശകനികേളുലട  ആക്രമണലാം  വര്ദനിച്ചു

വരുന്നതച്ച് പരനികശഭാധനഭാ വനികധയമഭാക്കനിയനിരുകന്നഭാ;
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(ബനി)  ഇത്തരലാം  ഛനിദശകനികേള  പവര്ത്തനലാം  വവഭാപനിപനിക്കുന്നതച്ച്
പതനികരഭാധനിക്കഭാനഭായനി  സഭാലാംസഭാരനികേ  സഭാപനങ്ങലള  പഭാപ്തമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്
എലന്തങനിലുലാം പദതനിയുകണഭാ;

(സനി)  സമൂഹലത്തയഭാലകേ  ഭതീതനിലപടുത്തഭാന  ഉകദ്ദേശനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള,
യുകനിചേനിന്തലയ  എതനിര്ക്കുന്ന,  ഇത്തരലാം  പവര്ത്തനങ്ങലള  നനിയനനിക്കഭാനഭായനി
മഹഭാരഭാഷ്ട്രയനിലല  മഭാതൃകേയനില്  അനവനിശത്വഭാസ  വനിരുദ  നനിയമലാം  രൂപതീകേരനിക്കഭാന
തയഭാറഭാകുകമഭാ?

പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്ക   സമുദഭായ  കക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം
സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബഭാലന  ): 

(എ&ബനി) ജ്ഞഭാനപതീഠലാം കജതഭാവച്ച് ശതീ. എലാം. ടനി. വഭാസുകദവന നഭായര്, പമുഖ
സലാംവനിധഭായകേനുലാം  ചേലചനിത്ര  അക്കഭാദമനി  ലചേയര്മഭാനുമഭായ  ശതീ.  കേമല്  തുടങ്ങനി
സത്വതന ചേനിന്തകേര്ക്കുലാം സഭാലാംസഭാരനികേ രലാംഗത്തച്ച് വവകനിമുദ പതനിപനിചവര്ക്കുലമതനിലര
സങ്കുചേനിത  വര്ഗ്ഗതീയ  ശകനികേളുലട  ആക്രമണലാം  വര്ദനിച്ചുവരുന്നതച്ച്  പരനികശഭാധനഭാ
വനികധയമഭാക്കനിയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഇത്തരലാം  പവണതകേലള
ലചേറുക്കുന്നതനിനച്ച്  സഭാലാംസഭാരനികേ  രലാംഗത്തച്ച്  പവര്ത്തനിക്കുന്ന  എല്ലഭാ  സര്ക്കഭാര്
സഭാപനങ്ങലളയുലാം  സജ്ജമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സര്ക്കഭാര്
സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  മകതതര  സലാംസഭാരലാം  അനുവര്ത്തനിച്ചുകപഭാരുന്ന  നമ്മുലട
സമൂഹലത്ത  അതനിലന്റെ  അര്ത്ഥവവഭാപ്തനി  മുഴവന  ഉളലക്കഭാള്ളുന്ന  രതീതനിയനിലുലാം
ലവല്ലുവനിളനികേലള  കനരനിടഭാന  പഭാപ്തമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  സഭാഹനിതവ  സഭാലാംസഭാരനികേ
സഭാപനങ്ങലള  മുകന്നഭാടച്ച്  ലകേഭാണ്ടു  കപഭാകേഭാനുമഭാണച്ച്   സര്ക്കഭാര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.
സഭാലാംസഭാരനികേ  കമഖലലയ  വര്ഗ്ഗതീയവല്ക്കരനിക്കുന്നതച്ച്  തടയുന്നതനിനുലാം  ജനഭാധനിപതവ
ക്രമത്തനിനച്ച്  അനനിവഭാരവമഭായ  സഭാമുദഭായനികേ  സഭാമൂഹവ  അകഭദലാം
പരനികപഭാഷനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  മഭാനവനികേതക്കുലാം  നകവഭാത്ഥഭാന  മൂലവങ്ങളക്കുലമതനിലര
പതനികലഭാമ ശകനികേള നടത്തുന്ന കേടന്നഭാക്രമണലാം പതനികരഭാധനിക്കഭാനുലാം സഭാലാംസഭാരനികേ
സഭാപനങ്ങള  മുനകേലയടുത്തച്ച്  പവര്ത്തനിച്ചുതുടങ്ങനിയനിട്ടുണച്ച്.  അതനിലന്റെ  ആദവ
പടനിയഭാണച്ച് നമുക്കച്ച് ജഭാതനികയഭാ മതകമഭാ ഇല്ല എന്ന പഖവഭാതമഭായ ശതീനഭാരഭായണഗുരു
വനിളലാംബരത്തനിലന്റെ  100-ാം  വഭാര്ഷനികേലാം  വനിവനിധ  സഭാലാംസഭാരനികേ  സഭാപനങ്ങലള
ഉളലപടുത്തനി  ആകഘഭാഷനിക്കഭാന  സര്ക്കഭാര്  മുനകേലയടുത്തതച്ച്.  ഈ  പരനിപഭാടനി
സലാംസഭാനലമഭാടഭാലകേ 6000-കത്തഭാളലാം സലങ്ങളനില് സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണച്ച്.

സഭാലാംസഭാരനികേ നകവഭാത്ഥഭാനത്തനിനച്ച് ഉതകുന്ന ഇത്തരലാം പരനിപഭാടനികേള തുടര്നലാം

സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കകേരള  ലളനിതകേലഭാ  അക്കഭാദമനിയുലട
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കനതൃതത്വത്തനില്  2017  മഭാര്ചച്ച്  20  മുതല്  29  വലര  തൃശ്ശൂരനില്  'പന്തനികഭഭാജനലാം'

കേലഭാകേവഭാമലാം  പന്തനികഭഭാജനവലാം  സലാംഘടനിപനിക്കുവഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.  നമ്മുലട

സഭാലാംസഭാരനികേ നകവഭാത്ഥഭാന നഭായകേന്മേഭാലരക്കുറനിച്ചുള്ള പഭഭാഷണ പരമ്പര, ചേനിത്രകേലഭാ

കേവഭാമ്പച്ച്  എന്നനിവയനിലൂലട  മഹത്തഭായ ആശയങ്ങളുലട  വനിചേനിന്തനവലാം ആവനിഷ്കഭാരവലാം

ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതനിനുപുറകമ  നഭാനഭാതുറകേളനിലുള്ള  ആളുകേലള  ജഭാതനിമത  പരനിഗണന

കൂടഭാലത  പലങടുപനിച്ചുലകേഭാണച്ച്  പന്തനികഭഭാജനലാം  നടത്തഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ഈ

നനിലയനില് സഭാലാംസഭാരനികേ നകവഭാത്ഥഭാനത്തനിനച്ച് സഹഭായകേരമഭായ സകന്ദശലാം നല്കുന്ന

വനിധത്തനിലഭായനിരനിക്കുലാം 'പന്തനികഭഭാജനലാം' സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതച്ച്.

ഛനിദശകനികേളുലട  പവര്ത്തനലാം  വവഭാപനിപനിക്കുന്നതനിലന  പതനികരഭാധനി

ക്കുന്നതനിനുലാം വനിവനിധ സഭാലാംസഭാരനികേ സഭാഹനിതവ സഭാപനങ്ങള ഫലപദമഭായ കേര്മ്മേ

പരനിപഭാടനികേള ആവനിഷ്കരനിച്ചുവരുന.  ഗുരുവനിലന്റെ അറദത്വതഭാശമ  വനിളലാംബരത്തനിലന്റെ

ശതഭാബനിയഭാകഘഭാഷങ്ങളുലാം  പതനികരഭാധത്തനിനുകവണനിയുള്ള  ജനതയുലട

ആവനിഷ്കഭാരങ്ങലളക്കുറനിച്ചുള്ള ലസമനിനഭാറുകേളുലാം ആവനിഷ്കഭാര സത്വഭാതനവത്തനിനച്ച് പനിന്തുണ

നല്കുന്ന  രചേനകേളുലട  പസനിദതീകേരണങ്ങളുലാം  എല്ലഭാലാം  ഈ  ലക്ഷവലത്ത

മുനനനിര്ത്തനിയുള്ളതഭാണച്ച്.

(സനി)  അനവനിശത്വഭാസങ്ങളുലാം അതനിലന്റെ കപരനില് നടനവരുന്ന ചൂഷണങ്ങളുലാം

അനഭാചേഭാരങ്ങളുലാം  അതനിക്രമങ്ങളുലാം  തടയുകേ  എന്ന  ലക്ഷവകത്തഭാലട  ഒരു  നനിയമ

നനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തുന്നതച്ച് സലാംബനനിച വനിഷയലാം സര്ക്കഭാര് ആഭവന്തര വകുപ്പുമുകഖന

പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

കേര്ഷകേലത്തഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി

18 (*228) ശതീ  .   റഹബനി ഈഡന  :
ശതീ  .    അടൂര് പകേഭാശച്ച്  :
ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫച്ച്  :

ശതീ  .  എല്കദഭാസച്ച് കുന്നപനിള്ളനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലതഭാഴനിലുലാം എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേര്ഷകേലത്തഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനിയനില് പണലാം അടചവരുലാം 60 വയസച്ച്
കേഴനിഞവരുമഭായവര്ക്കച്ച്  അടച  തുകേയുലാം  ലപനഷനുലാം  നല്കുന്ന  പദതനി
നനിലവനിലുകണഭാ;
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(ബനി)  അകപക്ഷ,  പഭാസച്ച് ബുക്കച്ച്,  ഐഡന്റെനിറനി  കേഭാര്ഡച്ച്  എന്നനിവ കക്ഷമനനിധനി

ഓഫതീസുകേളനില് വഭാങ്ങനിവചതനിനുകശഷലാം വളലരക്കഭാലമഭായനി തുകേ ലഭനിക്കഭാതനിരനിക്കുന്ന

അകനകേലാം ആളുകേള നനിലവനിലുലണന്ന വസ്തുത ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഇത്തരത്തനില് അകപക്ഷ നല്കേനി കേഭാത്തനിരനിക്കുന്ന ആളുകേളക്കച്ച് തുകേയുലാം

ലപനഷനുലാം നല്കുന്നതനിനച്ച് എന്തഭാണച്ച് തടസലമന്നച്ച് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  അകപക്ഷ  നല്കേനി  കേഭാത്തനിരനിക്കുന്നവര്ക്കച്ച്  അടനിയന്തരമഭായനി  പണലാം

വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ?

ലതഭാഴനിലുലാം എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന  ):

(എ&ബനി) ഉണച്ച്.

(സനി)  കകേരള കേര്ഷകേലത്തഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡനില് അലാംഗമഭാകുന്ന

ലതഭാഴനിലഭാളനി  പതനിവര്ഷലാം  60  രൂപയഭാണച്ച്  കക്ഷമനനിധനി  വനിഹനിതമഭായനി  അടച്ചു

വരുന്നതച്ച്.  60  വയസച്ച്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  കക്ഷമനനിധനിയനില്നനിനലാം  വനിരമനിക്കുന്ന

ലതഭാഴനിലഭാളനിക്കച്ച് അവരുലട അലാംഗതത്വ കേഭാലത്തനിനച്ച് അനുസൃതമഭായനിടഭാണച്ച് പതനിവര്ഷലാം

625  രൂപ നനിരക്കനില് റനിടയര്ലമന്റെച്ച്  ആനുകൂലവലാം നല്കുന്നതച്ച്.  ഒരു ലതഭാഴനിലഭാളനിക്കച്ച്

ശരഭാശരനി 11,000 രൂപ ഈ ഇനത്തനില് നല്കകേണനി വരുലാം. കക്ഷമനനിധനി വനിഹനിതവലാം

ഭൂവടമഭാ വനിഹനിതവമഭായനി കബഭാര്ഡനിനച്ച് ആലകേ 9 കകേഭാടനി രൂപ വരുമഭാനലാം വരുകമ്പഭാള

റനിടയര്ലമന്റെച്ച്  ആനുകൂലവലാം,  ചേനികേനിതഭാ  ധനസഹഭായലാം,  വനിവഭാഹ  ധനസഹഭായലാം,

പസവ  ധനസഹഭായലാം  എന്നതീ  ഇനങ്ങളനില്  40  കകേഭാടനികയഭാളലാം  രൂപ  ലചേലവച്ച്

വരുനണച്ച്.  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  വരുമഭാനത്തനിലുലാം  ലചേലവനിനത്തനിലുമുള്ള  ഭതീമമഭായ

അന്തരമഭാണച്ച്  ആനുകൂലവലാം  സമയബനനിതമഭായനി  നല്കുന്നതനിനച്ച്  കബഭാര്ഡനിനച്ച്

സഭാധനിക്കഭാലത  വരുവഭാനുള്ള  കേഭാരണലാം.  2016  ഡനിസലാംബര്  വലരയുള്ള

കേര്ഷകേലത്തഭാഴനിലഭാളനി  ലപനഷന  തുകേ  അനുവദനിചച്ച്  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  തുടര്നള്ള

മഭാസങ്ങളനിലല ലപനഷന തുകേ അയയ്ക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുമുണച്ച്.

(ഡനി)  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുള്ള  കക്ഷമനനിധനി  ആനുകൂലവലാം  ഫണനിലന്റെ

ലഭവതയനുസരനിചച്ച്  അകപക്ഷകേരുലട  സതീനനികയഭാരനിറനികൂടനി  കേണക്കനിലലടുത്തച്ച്

കബഭാര്ഡനില്നനിനലാം നല്കേനിവരുന.
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വനവമൃഗ ശലവലാം

19 (*229) ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി  :
ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴനി അലനി  :
ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞച്ച്  :
ശതീ  .   ലകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് വനവലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കവനല്ക്കഭാലത്തച്ച്  വനവമൃഗങ്ങള  മനുഷവവഭാസ  പകദശങ്ങളനിലനിറങ്ങനി
മനുഷവജതീവനിതലാം ദുസഹമഭാക്കുന്ന സനിതനിവനികശഷത്തനിനച്ച് പരനിഹഭാരമുണഭാക്കഭാന വനലാം
വകുപച്ച്  പുതനിയ  പദതനികേള  തയഭാറഭാക്കുനകണഭാ;  എങനില്  അതച്ച്  സലാംബനനിചച്ച്
വനിശദവനിവരലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  സനിരമഭായനി  ജനവഭാസകകേന്ദ്രങ്ങളനിലനിറങ്ങനി  നഭാശനഷമുണഭാക്കുന്ന
വനവമൃഗങ്ങള  ഏലതഭാലക്കയഭാലണന്നച്ച്  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  അതനിനുള്ള
കേഭാരണങ്ങലളക്കുറനിചച്ച് അകനത്വഷനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  നഭാശനഷങ്ങളക്കച്ച്  നഷപരനിഹഭാരലാം  നല്കുന്ന  കേഭാരവത്തനില്  വനലാം
വകുപനിലനക്കുറനിചച്ച് കേര്ഷകേരുലട ഭഭാഗത്തു നനിനലാം ഉണഭായനിട്ടുള്ള ആകക്ഷപങ്ങളക്കച്ച്
പരനിഹഭാരമുണഭാക്കഭാന ആവശവമഭായ നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

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

(എ) വനവമൃഗങ്ങള മനുഷവവഭാസ പകദശങ്ങളനിലനിറങ്ങനി കൃഷനി നശനിപനിക്കുകേയുലാം
നഭാടനിലുള്ള  വളര്ത്തു  മൃഗങ്ങളക്കുലാം  മനുഷവര്ക്കുലാം  ഭതീഷണനി  ആവകേയുലാം  ലചേയ്യുന്നതച്ച്
തടയുന്നതനിനച്ച്  നനിലവനില് അവലലാംബനിച്ചുവരുന്ന മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള കൂടഭാലത  പുതനിയതഭായനി
പഞഭായത്തച്ച്/മുനനിസനിപഭാലനിറനി  തലത്തനില്  ജനജഭാഗതഭാ  സമനിതനികേള
രൂപതീകേരനിച്ചുലകേഭാണച്ച്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണച്ച്.  7-2-2017-ലല  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവച്ച്  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  51/2017/വനലാം  പകേഭാരലാം  മനുഷവ-വനവമൃഗ  സലാംഘര്ഷലാം
ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  പഞഭായത്തച്ച്/മുനനിസനിപഭാലനിറനി  തലത്തനില്  തകദ്ദേശതീയരുലാം
ജനപതനിനനിധനികേളുലാം വനലാം വകുപച്ച് ഉകദവഭാഗസരുലാം കചേര്നള്ള ഒരു സമനിതനിയഭാണച്ച് ടനി
ജനജഭാഗതഭാ   സമനിതനി.  കൂടഭാലത  ജനവഭാസ  കമഖലയനില്  ആനകയഭാ  മറ്റു
വനവജതീവനികേകളഭാ കേടന്നനിട്ടുള്ളതഭായനി അറനിഞഭാല് പകദശവഭാസനികേളുലട ലമഭാറബല്
കഫഭാണുകേളനികലയച്ച്  എസച്ച്.എലാം.എസച്ച്  മുഖഭാന്തരലാം  അറനിയനിപ്പു  നല്കേനി  അപകേടലാം
കുറയ്ക്കുന്നതനിനുള്ള Early Warning SMS Alert System മൂന്നഭാര്,  വയനഭാടച്ച്,  ആറളലാം
കമഖലയനില് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്. മറച്ച് കമഖലകേളനില് നടപനിലഭാക്കുവഭാനുള്ള സഭാധവത
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.
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(ബനി)  കകേരളത്തനില്  കേര്ഷകേര്  ഏറവലാം  കൂടുതല്  വനവജതീവനി  ആക്രമണലാം
കനരനിടുന്നതച്ച്  കേഭാടഭാനകേളനില്  നനിന്നഭാണച്ച്.  കൂടഭാലത  കേഭാട്ടുപന്നനി,  മഭാനുകേള,  കുരങ്ങച്ച്,
കേടുവ  എന്നനിവയനില്  നനിനമുള്ള  പശ്നങ്ങളുലാം  റനികപഭാര്ടച്ച്  ലചേയലപടുനണച്ച്.
കകേരളത്തനിലല  വനങ്ങളനിലല  വനവജതീവനികേളുലട  കേണലക്കടുപ്പുപകേഭാരലാം  മുന
വര്ഷങ്ങലള  അകപക്ഷനിചച്ച്  വനവജതീവനികേളുലട  എണ്ണലാം  വര്ദനിച്ചുവരുന്നതഭായഭാണച്ച്
കേണ്ടുവരുന്നതച്ച്.  ഏറവലാം  ഒടുവനില്  നടത്തനിയ കേണലക്കടുപച്ച്  പകേഭാരലാം  കകേരളത്തനില്
6177  കേഭാടഭാനകേളുലാം,  48034  കേഭാട്ടുപന്നനികേളുലാം,  136  കേടുവകേളുലാം,  43000  മഭാനുകേളുലാം
50000-ഓളലാം കുരങ്ങുകേളുലാം അധനിവസനിക്കുനണച്ച്. വനഭാതനിര്ത്തനിയനില് വനവമൃഗങ്ങലള
ആകേര്ഷനിക്കുന്ന  തരത്തനിലുള്ള  വനിളകേളുലട  കൃഷനിയുലാം  വനവമൃഗങ്ങള
നഭാടനികലക്കനിറങ്ങുന്നതനിനച്ച് കേഭാരണമഭാകുനണച്ച്.

(സനി)  വനവജതീവനി ആക്രമണലാംമൂലലാം പരനികക്കഭാ,  മരണകമഭാ,  കൃഷനിനഭാശകമഭാ മറ്റു
നഭാശനഷങ്ങകളഭാ സലാംഭവനിചഭാല് 1980-ലല കകേരളഭാ റൂളസച്ച് കഫഭാര് കപയ്ലമന്റെച്ച് ഓഫച്ച്
കകേഭാമ്പനകസഷന  ടു  വനിക്ടനിലാംസച്ച്  ഓഫച്ച്  അറഭാക്കച്ച്  റബ  റവല്ഡച്ച്  ആനനിമല്സച്ച്
പകേഭാരലാം  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  നഷപരനിഹഭാരലാം  നല്കേനിവരുനണച്ച്.  ഏലതങനിലുലാം
സഭാഹചേരവത്തനില്  കേര്ഷകേരുലട  ഭഭാഗത്തുനനിനലാം  ആകക്ഷപലാം  ഉണഭായഭാല്  ആയതച്ച്
പരനികശഭാധനിചച്ച് പരനിഹരനിക്കുവഭാനുലാം നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുനണച്ച്.

പഭാലുല്പഭാദനത്തനിലല സത്വയലാംപരവഭാപ്തത
20 (*230) ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജച്ച്  :

ശതീ  .   ലജയനിലാംസച്ച് മഭാതദ്യു  :
ശതീ  .   ലകേ  .   ബഭാബു  :
ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനല്ലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  പഭാലുല്പഭാദനത്തനില്  സലാംസഭാനലത്ത  സത്വയലാം  പരവഭാപ്തമഭാക്കഭാനുള്ള

പരനിപഭാടനിയുലട  വനിശദഭാലാംശലാം  നല്കുകമഭാ;  നനിലവനില്  ആവശവകേതയുലാം  ഉലഭാദനവലാം
തമ്മേനിലുള്ള അന്തരലാം എത്രയഭാണച്ച്;

(ബനി)  കേഭാലനിത്തതീറയുലട  കേഭാരവത്തനില് നനിലവനിലുള്ള പശ്നങ്ങളുലാം  തതീറപ്പുല്ലനിലന്റെ
ലഭവതയനിലുള്ള കുറവലാം പരനിഹരനിക്കഭാന എന്തച്ച് മഭാര്ഗ്ഗമഭാണച്ച് ആകലഭാചേനിക്കുന്നതച്ച്;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ക്ഷതീര  സലാംഘങ്ങളുലട  പവര്ത്തനലാം
വനിപുലതീകേരനിക്കഭാനഭായനി പദതനികേളുകണഭാ;

(ഡനി)  മറ്റു  സലാംസഭാനങ്ങളനില്  നനിന്നച്ച്  ലകേഭാണ്ടു  വരുന്ന  പഭാലനിലന്റെ
ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപഭാക്കഭാന  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം  എന്തഭാലണന്നച്ച്
വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?
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വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജ  ):

(എ) സലാംസഭാനത്തച്ച് ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച് ക്ഷതീരവനികേസന
വകുപച്ച്  വനിവനിധ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  തതീറപ്പുല്ക്കൃഷനി  വനികേസന
പദതനി,  കേഭാലനിത്തതീറ  സബ്സനിഡനി,  മനില്ക്കച്ച്  ലഷഡച്ച്  ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്  കപഭാഗഭാലാം,
ഇന്റെകഗറഡച്ച്  ഡയറനി  ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്  കപഭാഗഭാലാം,  ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങളക്കുള്ള
ധനസഹഭായലാം,  പഭാല്ഗുണനനിലവഭാരലാം  ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള  പദതനി,
അവശവഭാധനിഷനിത  ധനസഹഭായലാം  എന്നതീ  പദതനികേളഭാണച്ച്  പധഭാനമഭായുലാം
നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നതച്ച്.  കൂടഭാലത  ക്ഷതീര  കേര്ഷകേ  കക്ഷമനനിധനിയനിലൂലട  ലപനഷന,
കുടുലാംബ  ലപനഷന,  അവശതഭാലപനഷന,  ചേനികേനിതഭാ  ധനസഹഭായലാം,  വനിവഭാഹ
ധനസഹഭായലാം,  മരണഭാനന്തര  ധനസഹഭായലാം  എന്നനിവയുലാം  നല്കേനിവരുന.
സലാംസഭാനത്തച്ച്  പതനിദനിനലാം  ഏകേകദശലാം  87  ലക്ഷലാം  ലനിറര്  പഭാല്  ആവശവമഭാണച്ച്.
ഇതനില് ഏകേകദശലാം 78 ലക്ഷലാം ലനിറര് പഭാല് ആഭവന്തരമഭായനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതഭായനി
കേണക്കഭാക്കുന. പഭാല് ഉല്പഭാദനത്തനില് സത്വയലാംപരവഭാപ്തത ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി
മനില്മയുലട കമഖല യണനിയനുകേള വനിവനിധ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ഗുണകമന്മേയുള്ള  കേഭാലനിത്തതീറ  ലഭവത
ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ഉടമസതയനിലുള്ള  കകേരളഭാ  ഫതീഡ്സച്ച്  എന്ന
സഭാപനവലാം മനില്മയുലാം കൂടഭാലത സത്വകേഭാരവ കമഖലയനിലുലാം കേഭാലനിത്തതീറ ഫഭാക്ടറനികേള
പവര്ത്തനിക്കുനണച്ച്.  കേഭാലനിത്തതീറയച്ച്  കവണനിയുള്ള  അസലാംസ്കൃത  വസ്തുക്കളുലട
ലഭവതക്കുറവലാം  വനിലക്കയറവലാം  കേഭാലനിത്തതീറ  ഉല്പഭാദനലത്ത  ഗുരുതരമഭായനി
ബഭാധനിക്കുനലവങനിലുലാം  ലപഭാതുകമഖലയനിലുലാം  സഹകേരണകമഖലയനിലുലാം
പവര്ത്തനിക്കുന്ന  കേഭാലനിത്തതീറ  കേമ്പനനികേളുലട  ഉല്പഭാദന  കശഷനി  പൂര്ണ്ണമഭായനി
വനിനനികയഭാഗനിച്ചുലകേഭാണച്ച്  കേഭാലനിത്തതീറയുലട  ലഭവത  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  നടപടനി
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  2016-17  വര്ഷലാം  2045  ലഹക്ടര്  സലത്തച്ച്  തതീറപ്പുല്  കൃഷനി
വവഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  നടപടനി  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത  5  വനനിതകേള
അടങ്ങനിയ സത്വഭാശയ ഗ്രൂപ്പുകേളക്കച്ച് ചുരുങ്ങനിയതച്ച് ഒരു ഏക്കര് സലത്തച്ച് പുല്ക്കൃഷനി
നടത്തുന്നതനിനച്ച് കഗഭാപഭാലനികേ ഗ്രൂപച്ച് പദതനി പകേഭാരവലാം ധനസഹഭായവലാം നല്കുന.

സലാംസഭാനത്തനിനച്ച്  ആവശവമഭായ  ഏകേകദശലാം  23.2  ദശലക്ഷലാം  ടണ്
തതീറപ്പുല്ലനിലന്റെ  സഭാനത്തച്ച്  കകേവലലാം  5.1  ദശലക്ഷലാം  ടണ്  മഭാത്രമഭാണച്ച്  ഇവനിലട
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതച്ച്. നനിലവനിലുള്ള വനിളകേളക്കനിടയനില് സഭാദവമഭായത്ര സലങ്ങളനില്
ഇടവനിളയഭായനി  തതീറപ്പുലച്ച് ല്ല്  വളര്ത്തല്  കപഭാതഭാഹനിപനിച്ചുവരുന.  ഭൂമനിയുലട
ലഭവതയനിലുള്ള  കുറവച്ച്,  റജവവളത്തനിലന്റെ  കുറവച്ച്,  മലണ്ണഭാലനിപ്പുമൂലമുള്ള  മണ്ണനിലന്റെ
ഫലപുഷനിക്കുറവച്ച്  എന്നനിവ  തതീറപ്പുല്  കൃഷനിവവഭാപനത്തനിനച്ച്  തടസമഭായനി
നനില്ക്കുനണച്ച്.  ഇതനിനഭായനി  കൃഷനികയഭാഗവമഭായ  ഭൂമനിയുലട  കകേവലലാം  10  ശതമഭാനലാം
മഭാത്രകമ  മഭാറനി  വയ്ക്കുവഭാന  കേഴനിയുനള.  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട
അധതീനതയനിലുള്ള  തരനിശ്ശുഭൂമനി  ഇതനിനഭായനി  ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാന  പദതനി
ആസൂത്രണലാം ലചേയവരുന.
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(സനി) പദതനികേളുണച്ച്.

(ഡനി)  മറച്ച്  സലാംസഭാനങ്ങളനില് നനിന്നച്ച് ലകേഭാണ്ടുവരുന്ന പഭാലനിലന്റെ സഭാമ്പനിളുകേള
ലചേക്കച്ച്കപഭാസ്റ്റനില്വച്ചുലാം  വനിവനിധ  വനിപണന  സലങ്ങളനില്നനിനലാം  ഭക്ഷവസുരക്ഷഭാ
ഉകദവഭാഗസര്  കശഖരനിചച്ച്  ഭക്ഷവസുരക്ഷഭാ  കേമ്മേതീഷണറുലട  കേതീഴനിലുള്ള
തനിരുവനന്തപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്  എന്നതീ ലഭാബുകേളനില് പരനികശഭാധനിചച്ച്
ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപ്പുവരുത്തഭാറുണച്ച്.  ഭക്ഷവഗുണനനിലവഭാര  നനിയമലാം  2006  പകേഭാരലാം
ഗുണനനിലവഭാരലാം  പഭാലനിക്കഭാത്തവര്ലക്കതനിലര  ഫുഡച്ച്  കസഫനി  വനിഭഭാഗലാം
നനിയമനടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  പഭാലനിലന്റെ ഉപകഭഭാഗലാം വളലര കൂടുന്ന ഓണലാം
തുടങ്ങനിയ വനികശഷ അവസരങ്ങളനില് ലസഷവല് സത്വഭാഡുകേള രൂപതീകേരനിചച്ച് സഭാമ്പനിള
കശഖരനിചച്ച് പരനികശഭാധന നടത്തഭാറുണച്ച്.

തനിരുവനന്തപുരലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്  എന്നതീ  ജനില്ലകേള  ആസഭാനമഭാക്കനി  ഫുഡച്ച്
കസഫനി  കേമ്മേതീഷണറുലട  കേതീഴനില്  പവര്ത്തനിക്കുന്ന  ലമഭാറബല്  ഫുഡച്ച്  ലടസ്റ്റനിലാംഗച്ച്
ലഭാബുകേളുലട  കസവനവലാം  ഈ  പരനികശഭാധനകേളനില്  പകയഭാജനലപടുത്തനിവരുന.
ഫുഡച്ച്  കസഫനി  ആന്റെച്ച്  സ്റ്റഭാനകഡര്ഡ്സച്ച്  അകതഭാറനിറനി  ഓഫച്ച്  ഇന്തവ ഇ-മഭാറച്ച്  എന്ന
ഉപകേരണലാം ഉപകയഭാഗനിചച്ച് പഭാല് സഭാമ്പനിളുകേളുലട പരനികശഭാധന നടത്തനി വരുന.

ക്ഷതീരവനികേസന വകുപനിലന്റെ കേതീഴനില് NABL (National Accreditation Board
for  Testing  and  Calibration  Laboratories)  അക്രനിഡനികറഷകനഭാടുകൂടനിയ  കസ്റ്ററച്ച്
ലഡയറനി  ലഭാബച്ച്  തനിരുവനന്തപുരലാം  പടത്തച്ച്  പവര്ത്തനിക്കുന.  കൂടഭാലത  കകേഭാടയലാം,
ആലത്തൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  റതീജനിയണല്  ലഭാബുകേള
സജ്ജമഭാക്കനിവരുന.  ഇതു  കൂടഭാലത  എല്ലഭാ  ജനില്ലഭാ  ആസഭാനത്തുലാം  കേത്വഭാളനിറനി
കേണ്കടഭാള ഓഫതീസറുലട കേതീഴനില് 14 ലഭാബുകേള പവര്ത്തനിക്കുന. ഈ ലഭാബുകേളനില്
പഭാലനിലന്റെ  കപഭാഷകേ  മൂലവലാം,  പനിസര്കവറതീവ്സച്ച്,  മഭായലാം  കചേര്ക്കല്,  രഭാസഘടന,
സൂകഭാണുക്കള,  ആന്റെനിബകയഭാടനിക്കുകേള  എന്നനിവ  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുള്ള
സലാംവനിധഭാനങ്ങളുണച്ച്.

ഓണക്കഭാലത്തച്ച്  മഭാത്രമഭായനി  ക്ഷതീരവനികേസന  വകുപച്ച്  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  ലചേക്കച്ച്
കപഭാസ്റ്റുകേള സലാംസഭാന അതനിര്ത്തനി പകദശങ്ങളനില് സഭാപനിചച്ച് പഭാലനിലന്റെ ഗുണകമന്മേ
ഉറപ്പുവരുത്തുനണച്ച്.  ഇതര  സലാംസഭാനങ്ങളനില്  നനിനലാം  ലകേഭാണ്ടുവരുന്ന  മുഴവന
പഭാലനിലന്റെയുലാം ഗുണനനിലവഭാരലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനിലനില്ല.
എന്നഭാല്  പഭാലനിലന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനച്ച്  ലചേക്കച്ച്  കപഭാസ്റ്റുകേളനില്
സനിരലാം സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.
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സനിരലാം ലതഭാഴനിലുലാം വരുമഭാനവലാം
21 (*231) ശതീ  .   എസച്ച്  .   രഭാകജന്ദ്രന  :

     ശതീ  .    സനി  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന  :
   ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അനവര്  :

  ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന  :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേകഗഭാത്രവര്ഗ്ഗ  ജനതലയ  മുഖവധഭാരയനില്  എത്തനിക്കുന്നതനിനഭായനി,
സനിരലാം  ലതഭാഴനിലുലാം  വരുമഭാനവലാം  ഉറപഭാക്കഭാനുള്ള  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചച്ച്
നടപഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  പുതു  തലമുറയനില്ലപടവര്ക്കച്ച്  വനിദവഭാഭവഭാസ  നനിലവഭാരലാം
ഉറപഭാക്കുന്നതനികനഭാലടഭാപലാം  മറ്റുള്ളവര്ക്കച്ച്  സത്വഭാശയ  അതനിജതീവനത്തനിനുതകുന്ന
രതീതനിയനില്  കൃഷനി,  മൃഗപരനിപഭാലനലാം  തുടങ്ങനിയ  കമഖലകേളനില്  ആധുനനികേ  രതീതനി
പചേരനിപനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇടത്തട്ടുകേഭാരുലട  ചൂഷണത്തനില്  നനിന്നച്ച്  ഇവലര  കമഭാചേനിപനിക്കുവഭാന
ഉതകുന്ന തരത്തനില് സത്വയലാംസഹഭായ സലാംഘങ്ങലളയുലാം സഹകേരണ സലാംഘങ്ങലളയുലാം
ശകനിലപടുത്തഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ?

പടനികേജഭാതനി-  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായ  കക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം
സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബഭാലന  ):

(എ)  പടനികേവര്ഗ്ഗ യുവഭാക്കളക്കച്ച്  'സത്വയലാം ലതഭാഴനിലനിനുലാം റനപുണവ വനികേസന
പരനിശതീലനത്തനിനുമുള്ള  സഹഭായലാം'  എന്ന  ബജറച്ച്  ശതീര്ഷകേലാം  പകേഭാരലാം  വനിവനിധ
റനപുണവ  വനികേസന  പരനിശതീലനങ്ങള  നല്കേനിവരുന.  കൂടഭാലത  വനിവനിധ
സതീമുകേളഭായ  കകേഭാര്പസച്ച്  ഫണച്ച്,  ആര്ടനിക്കനിള  275(1),  എസച്ച്.സനി.എ.  ടു
ടനി.എസച്ച്.പനി.,  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ധനസഹഭായലാം  മുകഖനയുലാം  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരഭായ
യുവഭാക്കളുലട റനപുണവ വനികേസന പരനിശതീലനത്തനിനഭായനി പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച്  ലതഭാഴനില്  റനപുണവ  വനികേസനലാം
നല്കുന്നതനിനഭായനി പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപച്ച് വനിവനിധ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചച്ച്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

(ബനി)  പുതുതലമുറയനില്ലപടവര്ക്കച്ച്  വനിദവഭാഭവഭാസ  നനിലവഭാരലാം  ഉറപഭാക്കുന്ന
തനികനഭാലടഭാപലാം മറ്റുള്ളവര്ക്കച്ച് സത്വഭാശയ അതനിജതീവനത്തനിനുതകുന്ന രതീതനിയനില് കൃഷനി,
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മൃഗപരനിപഭാലനലാം  തുടങ്ങനിയ  കമഖലകേളനില്  ആധുനനികേ  രതീതനി  പചേരനിപനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കുന്ന രതീതനിയനിലുള്ള പദതനികേള വകുപച്ച് ആവനിഷ്കരനിചച്ച് നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

പരമ്പരഭാഗത  കേനകേഭാലനി  വളര്ത്തല്  കൂടുതല്  ശഭാസതീയമഭായ  രതീതനിയനില്
നടത്തനി  കൂടുതല്  പഭാല്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ഉതകുന്ന  ആധുനനികേ  പശു
വളര്ത്തല് കകേന്ദ്രങ്ങള എറണഭാകുളലാം (50 കുടുലാംബങ്ങള), ഇടുക്കനി (45 കുടുലാംബങ്ങള),
തൃശ്ശൂര്   (50  കുടുലാംബങ്ങള),  മലപ്പുറലാം   (40  കുടുലാംബങ്ങള),  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്
(100 കുടുലാംബങ്ങള) എന്നതീ ജനില്ലകേളനില് പവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.

കുടുലാംബശതീ  മുകഖന  അടപഭാടനിയനില്  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനനിതകേളക്കച്ച്  വനിത്തച്ച്
വനിതരണ  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  18.71  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  കൂടഭാലത  കുടുലാംബശതീ
മുകഖന  പടനികേവര്ഗ്ഗ  സുസനിര  വനികേസന  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  അയല്ക്കൂട
രൂപതീകേരണത്തനിനുലാം  ലഘു  സമ്പഭാദവ  പവര്ത്തനത്തനിനുമുള്ള  പകതവകേ  പരനിപഭാടനി,
ഉപജതീവന പവര്ത്തന പരനിപഭാടനി,  സഭാമൂഹനികേ വനികേസന പരനിപഭാടനി,  ഇടമലക്കുടനി,
വയനഭാടച്ച്,  ആലപ്പുഴ എന്നനിവനിടങ്ങളനില് പകതവകേ ഉപജതീവന പദതനികേള എന്നനിവ
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി 3.50 കകേഭാടനി രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  സഹകേരണ  ലഫഡകറഷന  മുകഖന
സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കച്ച്  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  നല്കേനിവരുന.  ഈ  തുകേ
ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലട  പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭാവശവമഭായ  തുകേ
മുനകൂര്  നല്കേനി  വരുന്നതനിനഭാല്  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗക്കഭാര്  കശഖരനിക്കുന്ന
ഉല്പന്നങ്ങളക്കച്ച്  ഇടത്തട്ടുക്കഭാരുലട  ചൂഷണമനില്ലഭാലതതലന്ന  മഭാര്ക്കറച്ച്  നനിരക്കനില്
ലസഭാറസറനി  ഏലറടുത്തച്ച്  ആയതനിനുള്ള വനില നല്കേനിവരുന.  കുടുലാംബശതീ  മുകഖന
പടനികേവര്ഗ്ഗ  സത്വയലാംസഹഭായ  സലാംഘങ്ങള  ശഭാകതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനി
ആവനിഷ്കരനിചച്ച് നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

കുടനിലവള്ള ക്ഷഭാമലാം
22 (*232) ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതച്ച് കകേഭായ  :

ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷലാംസതീര്  :
ശതീ  .    എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന  :

ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഗഭാമപകദശങ്ങളനില്  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം  രൂക്ഷമഭായ  സഭാഹചേരവത്തനില്
അടനിയന്തര  സഹഭായത്തനിനഭായനി  ജലവനിഭവ  വകുപച്ച്  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള
സലാംവനിധഭാനങ്ങള എലന്തല്ലഭാമഭാണച്ച്;
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(ബനി) നനിലവനിലുള്ള ജലകസഭാതസ്സുകേള നവതീകേരനിചച്ച് ഉപകയഭാഗകയഭാഗവമഭാക്കഭാന
സത്വതീകേരനിച നടപടനികേള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ജലക്ഷഭാമമുള്ള  പകദശങ്ങളനില്  തഭാല്ക്കഭാലനികേഭാടനിസഭാനത്തനില്
കുഴല്ക്കനിണറുകേള നനിര്മ്മേനിക്കഭാന പദതനിയുകണഭാ എന്നച്ച് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

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

(എ)  ഗഭാമപകദശങ്ങളനില്  ഉളലപലടയുള്ള  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച് കകേരള ജല അകതഭാറനിറനിക്കച്ച്  40  കകേഭാടനി രൂപ പഭാന ഫണനില്
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഈ  തുകേ  വനിവനിധ  ജനില്ലകേളനിലല  പവൃത്തനികേളക്കഭായനി
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

കൂടഭാലത  കേടുത്ത  ജലക്ഷഭാമലാം  കനരനിടുന്ന  പകദശങ്ങളനില്  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം
കനരനിടഭാന തഭാലഴപറയുന്ന നടപടനികേളുലാം സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

1. തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള  റവനമ്മ്യൂ  വകുപനിലന്റെ  സഹകേരണകത്തഭാലട
കേനികയഭാസ്കുകേളവഴനി  ജലവനിതരണലാം  നടത്തുന്ന  സലങ്ങളനികലയച്ച്
ആവശവമഭായ  കുടനിലവള്ളലാം  ജല  അകതഭാറനിറനിയുലട  വനിവനിധ
പദതനികേളനില്നനിനലാം നല്കുന്നതഭാണച്ച്.

2. കസഭാതസ്സുകേളനില് തടയണ ലകേടനിയുലാം നതീര്ചഭാലുകേള നനിര്മ്മേനിച്ചുലാം ജലലഭവത
ഉറപ്പുവരുത്തുന.

3. ജല  അകതഭാറനിറനിയുലട  നനിലവനിലുള്ള  കസഭാതസ്സുകേളനിലല  ലചേളനിയുലാം
മഭാലനിനവവലാം നതീക്കലാം ലചേയലാം ഇനഫനില്കടഷന ഗവഭാലറനികേള പുനരുദരനിച്ചുലാം
നതീര്ചഭാലുകേള നനിര്മ്മേനിച്ചുലാം ജലലഭവത ഉറപ്പുവരുത്തുനണച്ച്.

4. ഇറനികഗഷന-റവദദ്യുത  വകുപ്പുമഭായനി  സഹകേരനിചച്ച്  അവരുലട
ഉടമസതയനിലുള്ള  അണലക്കട്ടുകേളനിലല  ജലലാം  പരമഭാവധനി  കുടനിലവള്ള
ആവശവത്തനിനഭായനി  വനിവനിധ  കസഭാതസ്സുകേളനില്  ലഭവമഭാക്കഭാനുള്ള
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

5. അടനിക്കടനി ലതീക്കുമൂലലാം ജലനഷലാം സലാംഭവനിക്കുന്ന വനിതരണറലനുകേള മഭാറനി
പുതനിയവ  സഭാപനിക്കുന്ന  പവൃത്തനികേളക്കച്ച്  മുനഗണന  നല്കേനി
ഘടലാംഘടമഭായനി നടപഭാക്കനിവരുന.

6. പമ്പനിലാംഗച്ച് കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കകേടുവന്ന പമലസറ്റുകേളുലട
അറകുറപണനികേള സമയബനനിതമഭായനി നടത്തുന.

52/2020
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7. കൂടുതല് പമ്പനിലാംഗച്ച് ആവശവമഭായ സലങ്ങളനില് അഡതീഷണല് ഷനിഫ്റ്റുകേള
ഏര്ലപടുത്തുനണച്ച്.

8. ആവശവമഭാകുന്ന  സലങ്ങളനില്  വഭാല്വകേള  നനിയനനിചച്ച്  സഭാദവമഭായ
അളവനില് എല്ലഭാവര്ക്കുലാം ജലലഭവത ഉറപഭാക്കുന.

9. ജല  ശുദതീകേരണ  ശഭാലകേളുലട  സഭാപനിതകശഷനി  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം

ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ആവശവമഭായ  പുനരുദഭാരണ  പവൃത്തനികേള

നടപനിലഭാക്കനി ശുദജല ലഭവത ഉറപഭാക്കുനണച്ച്.

10. നനിയമവനിരുദമഭായനി ജലലാം കചേഭാര്ത്തുന്നതുലാം അനധനികൃത ഉപകയഭാഗവലാം മറ്റുലാം

കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നതനിനുലാം  ആന്റെനി  വഭാടര്  ലതഫച്ച്  കസഭാഡനിലന്റെ  പവര്ത്തനലാം

ഉപകയഭാഗലപടുത്തുകേയുലാം  നനിയമഭാനുസൃതമഭായ  നടപടനികേള

റകേലക്കഭാള്ളുകേയുലാം ലചേയ്യുന.

11. പതനിമഭാസലാം  50  കേനികലഭാ  ലനിററനിനച്ച്  മുകേളനില്  ഉപകഭഭാഗലാം  കേണക്കഭാക്കുന്ന

പുതനിയ  കേണക്ഷനുകേള  നല്കുന്നതനിനച്ച്  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  നനിയനണലാം

ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

12. നനിലവനില് കൂടുതലഭായനി ജലലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന വവഭാവസഭായനികേ വഭാണനിജവ

കേണക്ഷനുകേളനില് ഉപകഭഭാഗത്തനിനച്ച് നനിയനണലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

13. ജലശുദതീകേരണ  ശഭാലകേളനില്  ബഭാക്കച്ച്  വഭാഷനിലാംഗച്ച്  ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്

ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന ജലത്തനിലന്റെ അളവച്ച് കേഴനിയുന്നത്ര നനിയനനിക്കുനണച്ച്.

14. വളലരക്കഭാലമഭായനി  കകേടഭായ  വഭാടര്  മതീറര്  മഭാറനിവയഭാത്ത

ഉപകഭഭാകഭാക്കളക്കച്ച് കേണക്ഷന വനികച്ഛദനിക്കുവഭാന കനഭാടതീസച്ച്  നല്കുകേയുലാം

തുടര്നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവരനികേയുലാം ലചേയ്യുന.

ആവശവത്തനിനച്ച്  ജലലഭവതയുള്ള  പഭാറമടകേള,  കുളങ്ങള  തുടങ്ങനിയ

കസഭാതസ്സുകേള  കേലണത്തനി  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  അവ

ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാനുള്ള സഭാദവത പരനികശഭാധനിക്കഭാന ഫതീല്ഡച്ച് ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കച്ച്

നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

കമല്പറഞ  നടപടനികേള കൂടഭാലത  വരളച സലാംബനനിച  സനിതനിഗതനികേള

നനിരന്തരലാം  വനിലയനിരുത്തനി  കവണ  പരനിഹഭാര  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കുനണച്ച്.
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ഇതനിനകേലാം  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്,  തൃശ്ശൂര്,  എറണഭാകുളലാം,  തനിരുവനന്തപുരലാം  എന്നതീ

സലങ്ങളനില്  വചച്ച്  കമഖലഭാടനിസഭാനത്തനില്  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനിലല

ഉകദവഭാഗസരുലട കയഭാഗലാം വനിളനിചച്ച് വരളച സലാംബനനിചച്ച് വനിശദമഭായ അവകലഭാകേനലാം

നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  പസ്തുത  കയഭാഗത്തനില്  തതീരുമഭാനനിച  കേഭാരവങ്ങളുലട  പുകരഭാഗതനി

വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനച്ച്  വതീഡനികയഭാ  കകേഭാണ്ഫറനസച്ച്  വഴനി  അവകലഭാകേനവലാം

നടത്തനിയനിരുന.

ഭൂജലവകുപച്ച്  :

ഭൂജല വകുപച്ച് കുഴല് കേനിണറുകേള അടനിസഭാനമഭാക്കനിയുള്ള ലചേറുകേനിട കുടനിലവള്ള

പദതനികേളുലാം  കുഴല്  കേനിണല്  റകേപമ്പച്ച്  പദതനികേളുലാം  ഗഭാമപകദശങ്ങളനിലുലാം

നടപഭാക്കനിവരുന. വരളചഭാ ദുരനിതഭാശത്വഭാസ പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി 1240.33 ലക്ഷലാം

രൂപ രഭാജതീവച്ച് ഗഭാനനി പദതനിയനില്ലപടുത്തനി അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്. 550 റകേപമകേളുലട

അറകുറപണനികേളുലാം  585  ലചേറുകേനിട കുടനിലവള്ള പദതനികേളുലട നവനികേരണത്തനിനുമുള്ള

ഭരണഭാനുമതനിയുലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനില്  2600  റകേപമകേളുലട

അറകുറപണനികേളുലാം 88 ലചേറുകേനിട കുടനിലവള്ള പദതനികേളുലട നവതീകേരണവലാം ഇതുവലര

പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

ജലനനിധനി  :

ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില്  തഭാലഴപറയുന്ന  അടനിയന്തര  നടപടനികേള

സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

1. പൂര്ത്തതീകേരണ ഘടത്തനിലുള്ള 166  പദതനികേള ലഫബ്രുവരനി-ഏപനില്

മഭാസങ്ങളനിലഭായനി  കേമ്മേതീഷന  ലചേയഭാല്  21000  വതീടുകേളക്കച്ച്

കുടനിലവള്ളലാം എത്തനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

2. ലലവദദ്യുതനി കേണക്ഷന ലഭനിക്കഭാത്തതുമൂലലാം റവകുന്ന പദതനികേളക്കച്ച്

അടനിയന്തരമഭായനി  കേണക്ഷന  ലഭവമഭാക്കനി  പദതനി  കേമ്മേതീഷന

ലചേയ്യുന്നതഭാണച്ച്. ഇതുവഴനി ഏകേകദശലാം 2700 വതീടുകേളക്കച്ച് കുടനിലവള്ളലാം

ലഭവമഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്.

3. കസഭാതസനിലന്റെയുലാം  ജലസലാംഭരണനിയുലടയുലാം  പവൃത്തനികേള

പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതുലാം,  ജലവനിതരണ  റപപ്പുകേള  സഭാപനിച്ചു

വരുന്നതുമഭായ  പദതനികേളക്കച്ച്  (ബഭാചച്ച്  3-ല്  ഉളലപടനിട്ടുള്ള
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പഞഭായത്തുകേളനിലല)  എത്രയുലാം  കവഗലാം  റവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന

സഭാപനിചച്ച്  ഭഭാഗനികേമഭാലയങനിലുലാം  ജലവനിതരണലാം  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന

കേഴനിയുന്നതഭാണച്ച്.  ഇപകേഭാരലാം  100  പദതനികേളനിലഭായനി  5500

കുടുലാംബങ്ങളക്കച്ച്  വരളചഭാ  കേഭാലത്തച്ച്  കുടനിലവള്ളലാം  എത്തനിക്കുവഭാന

സഭാധനിക്കുലമന്നച്ച് കേണക്കഭാക്കുന.

4. ഭൂജലസലാംരക്ഷണവലാം  പരനികപഭാഷണവലാം  ജലനനിധനി  പദതനിയുലട

ഭഭാഗമഭായനി  നടപഭാക്കുനണച്ച്.  തടയണകേള,  കേനിണര്  റതീ-ചേഭാര്ജ്ജച്ച്,

കസഭാതസച്ച് സലാംരക്ഷണലാം തുടങ്ങനിയവ ഇതനില് ഉളലപടുന.  പദതനി

നടപഭാക്കനിവരുന്ന  പഞഭായത്തുകേളനില്  1562  ഇത്തരലാം  നനിര്മ്മേഭാണ

പവര്ത്തനങ്ങള  ഏലറടുത്തനിരനിക്കുന.  ഇതനില്  1499  എണ്ണലാം

പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ബഭാക്കനിയുള്ളവ  പൂര്ത്തതീകേരനിചച്ച്

കവനല്ക്കഭാലത്തച്ച്  ജലനനിധനി  പദതനികേളനില്  ജലലഭവത

ഉറപ്പുവരുത്തഭാന ശമനിക്കുനണച്ച്.

5. ജലകസഭാതസ്സുകേള  വറ്റുന്ന  പഞഭായത്തുകേളനിലല  സഭാദവമഭായ

സലങ്ങളനില്  കബഭാര്ലവല്  വഴനി  ഭൂഗര്ഭജലലാം

പകയഭാജനലപടുത്തഭാനുലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

6. കബഭാധവല്ക്കരണ  പവര്ത്തനങ്ങളനിലൂലടയുള്ള  ജലസലാംരക്ഷണലാം

വഴനിയുലാം  ജലവനിനനികയഭാഗലാം  നനിയനനിച്ചുലാം  വരളചലയ

കനരനിടുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേളുലാം സത്വതീകേരനിച്ചു വരുന.

(ബനി) ജലകസചേന വകുപച്ച്  :

ജലകസഭാതസ്സുകേളുലട  നവതീകേരണലാം  ഉളലപലടയുള്ള  ജലവനിഭവ

സലാംരക്ഷണത്തനിനച്ച് ഊന്നല് നല്കേനിലക്കഭാണച്ച് നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന ഹരനിത

കകേരള  മനിഷനച്ച്  തുടക്കലാം  കുറനിചനിട്ടുണച്ച്.  ജലവനിഭവ  സലാംരക്ഷണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി

ആദവഘടത്തനില്  കുളങ്ങളുലാം  കതഭാടുകേളുലാം  പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം

നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനുമുള്ള  പവര്ത്തനങ്ങളുലാം  രണഭാലാം  ഘടത്തനില്  നദനികേള

കേഭായലുകേള മറ്റു ജലകസഭാതസ്സുകേള ഉളലപലടയുള്ളവയുലട ശുചേതീകേരണ നവതീകേരണ

പവര്ത്തനങ്ങളുലാം  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുലട  ഏകകേഭാപനകത്തഭാടുലാം,  ജനപങഭാളനിത്ത

കത്തഭാലടയുലാം നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.
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കകേരള ജല അകതഭാറനിറനി  :

ആവശവത്തനിനച്ച്  ജലലഭവത  ഉള്ള  പഭാറമടകേള,  കുളങ്ങള  തുടങ്ങനിയ
കസഭാതസ്സുകേള  കേലണത്തനി  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  അവ
ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാനുള്ള സഭാദവത പരനികശഭാധനിക്കഭാന ഫതീല്ഡച്ച് ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കച്ച്
നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  അരുവനിക്കര  സലാംഭരണനിയനില്  അടനിഞനിരനിക്കുന്ന
കഫ്ലെഭാടനിലാംഗച്ച്  മഭാലനിനവങ്ങളഭായ  ആമ്പല്,  തഭാമര,  കുളവഭാഴ  തുടങ്ങനിയവ  ജലകസചേന
വകുപനിലന്റെ  സഹഭായകത്തഭാലട  മഭാറനിയനിട്ടുണച്ച്.  പരമ്പരഭാഗത  ജലകസഭാതസ്സുകേള
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  അണ്ടൂര്കക്കഭാണലാം  പഞഭായത്തനിലല  ആനതഭാഴനിറ
കുളത്തനിലന്റെയുലാം  പഭാറശഭാല  പഞഭായത്തനിലല  വണനിചനിറ  കുളത്തനിലന്റെയുലാം
പുനരുദഭാരണ പവൃത്തനികേള നടനവരുന.

ഭൂജല വകുപച്ച്  :

ഭൂജല വകുപച്ച് രഭാജതീവച്ച് ഗഭാനനി പദതനിയുലട കേതീഴനില് വരളചഭാ ദുരനിതഭാശത്വഭാസ
പവര്ത്തനങ്ങളുലട  ഭഭാഗമഭായനി  2600  റകേപമകേളുലട  അറകുറപണനികേളുലാം  88
ലചേറുകേനിട കുടനിലവള്ള പദതനികേളുലട നവതീകേരണവലാം ഇതുവലര പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

ജലനനിധനി  :

ജലനനിധനി  ഒന്നഭാലാംഘട  പദതനിയനില്  ഭഭാഗനികേമഭാകയഭാ  പൂര്ണ്ണമഭാകയഭാ
പവര്ത്തനക്ഷമമല്ലഭാത്ത  പദതനികേള  പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  കശഷനിക്കുന്ന
ഫണച്ച് പകയഭാജനലപടുത്തഭാവന്നതഭാണച്ച്.

(സനി)  ജലക്ഷഭാമമുള്ള പകദശങ്ങളനില് കുഴല് കേനിണറുകേള നനിര്മ്മേനിചച്ച് ലചേറുകേനിട
കുടനിലവള്ള പദതനികേള നടപഭാക്കനിവരുന. നനിലവനിലല ജലകസഭാതസ്സുകേളനില് ലവള്ളലാം
കുറയുന്ന  സഭാഹചേരവത്തനില്  ഭൂഗര്ഭജലലാം  ഉറപ്പുള്ള  സലങ്ങളനില്  അതച്ച്
പകയഭാജനലപടുത്തഭാനുലാം  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  അടനിസഭാനത്തനില്  കുഴല്
കേനിണര് നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിചനിടനില്ല.

അലാംകബദ്കേര് ഗഭാമപദതനി

23 (*233) ശതീ  .   ലകേ  .   കുഞനിരഭാമന:
ശതീ  .   രഭാജ എബഹഭാലാം:
ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസച്ച്:
ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  ആവനിഷ്കരനിച  അലാംകബദ്കേര്  ഗഭാമപദതനിയുലട
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ;
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(ബനി)  ഈ  പദതനി  പകേഭാരലാം  എത്ര  പടനികേജഭാതനി  പടനികേ  കഗഭാത്ര  വര്ഗ്ഗ
സകങതങ്ങള  വനികേസനിപനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുലന്നനലാം  പദതനി  ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ
എനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനി  നടത്തനിപനിനഭായനി  ഏലതല്ലഭാലാം  ഏജനസനികേലളയഭാണച്ച്
ചുമതലലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതച്ച്;

(ഡനി)  മുന  സര്ക്കഭാര്  പഖവഭാപനിച  സത്വയലാംപരവഭാപ്ത  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനി
പദതനി പകേഭാരലാം ആ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തച്ച് എത്ര കകേഭാളനനികേളുലട നവതീകേരണലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിരുന; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

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

(എ)  നഭാല്പകതഭാ  അതനിലധനികേകമഭാ  പടനികേജഭാതനി  കുടുലാംബങ്ങള
അധനിവസനിക്കുന്നതുലാം  വനികേസനത്തനില്  പനിന്നഭാക്കലാം  നനില്ക്കുന്നതുമഭായ  പടനികേജഭാതനി
കകേഭാളനനികേളനില്  പരമഭാവധനി  1,00,00,000  രൂപ  വതീതലാം  ലചേലവഴനിചച്ച്  അടനിസഭാന
സസൗകേരവവനികേസന  പവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തനി  ഇവലയ  ആധുനനികേവല്ക്കരനി
ക്കുവഭാനഭാണച്ച് ഈ പദതനിലകേഭാണച്ച് ലക്ഷവമനിടുന്നതച്ച്.

(ബനി) ഈ പദതനി പകേഭാരലാം ഒരു നനിയമസഭഭാ മണ്ഡലത്തനിലല 2 പടനികേജഭാതനി
കകേഭാളനനികേളവതീതലാം  ലതരലഞടുത്തച്ച്  280  പടനികേജഭാതനി  സകങതങ്ങള
വനികേസനിപനിക്കഭാനഭാണച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.  പദതനി  ആരലാംഭനിചനിടനില്ല.   പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനികേസന വകുപനില് ഹഭാലാംലറച്ച് വനികേസന പദതനിയഭാണച്ച് നടപഭാക്കനിവരുന്നതച്ച്.

(സനി)  അലാംകബദ്കേര് ഗഭാമലാം  പദതനി സലാംബനനിച ലപഭാകപഭാസല് സര്ക്കഭാര്
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.  പദതനി  അലാംഗതീകേരനിചതനിനുകശഷകമ  ഏജനസനികേലള
ചുമതലലപടുത്തഭാന കേഴനിയുകേയുള.

(ഡനി)  മുന  സര്ക്കഭാര്  പഖവഭാപനിച  സത്വയലാം  പരവഭാപ്ത  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനി
പദതനി  പകേഭാരലാം  216  കകേഭാളനനികേലള  ലതരലഞടുത്തനിരുന.  37  കകേഭാളനനികേളുലട
നവതീകേരണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  2012-13  വര്ഷലാം  മുതല്  2016-17 വലര
138,34,93,473  രൂപ  ഇതനികലക്കഭായനി  ലചേലവഴനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇവയുലട  ലനിസ്റ്റച്ച്
അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണച്ച്.*

* റലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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സമഗ കുടനിലവള്ള പദതനികേള
24 (*234) ശതീ  .   എസച്ച്  .   ശർമ്മേ  :

ശതീ  .    എ  .   എലാം  .   ആരനിഫച്ച്  :
ശതീ  .   ലകേ  .   സുകരഷച്ച് കുറുപച്ച്  :
ശതീ  .    വനി  .   കജഭായനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് ജലവനിഭവ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  പഖവഭാപനിച  സമഗ  കുടനിലവള്ള  പദതനികേള

എലന്തല്ലഭാലമനലാം  അവയുലട  നനിര്മ്മേഭാണ  പവര്ത്തനത്തനിനച്ച്  തുടക്കമനിടഭാന
സഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ എനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഡനിസ്ട്രേനിബമ്മ്യൂഷന  ലലലനുകേള  ഇല്ലഭാത്തതുലകേഭാണച്ച്  പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാലത
കേനിടന്ന  പദതനികേള  സമയബനനിതമഭായനി  നടപനിലഭാക്കഭാനഭായനി  സത്വതീകേരനിച
നടപടനികേള എലന്തല്ലഭാമഭാണച്ച്;

(സനി)  ജലകചേഭാര്ച  തടയഭാനഭായനി  ലലപപ്പുകേള  മഭാറനിയനിടഭാന  പഖവഭാപനിച
പദതനിയുലട പുകരഭാഗതനി അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

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

(എ) 2016-17-ലല പുതുക്കനിയ ബജറനില് 10  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളക്കുലാം സമതീപ
പഞഭായത്തുകേളക്കുമഭായനി  പഖവഭാപനിച  പദതനികേളനില്  ലഷഭാര്ണ്ണൂര്
മുനനിസനിപഭാലനിറനിക്കുലാം  വഭാണനിയലാംകുളലാം  പഞഭായത്തനിനുലാം  കവണനിയുള്ള വനിപുലതീകേരണ
പദതനി,  തനിരുവല്ല-ചേങ്ങനഭാകശരനി  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളക്കുലാം  സമതീപ
പഞഭായത്തുകേളക്കുലാം കവണനിയുള്ള വനിപുലതീകേരണ പദതനി, ലകേഭാല്ലലാം കകേഭാര്പകറഷന
രണഭാലാംഘടലാം  കുടനിലവള്ള  പദതനി  വനിപുലതീകേരണലാം,  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്
മുനനിസനിപഭാലനിറനിക്കുലാം ലചേമ്മേനഭാടച്ച്  പഞഭായത്തനിനുലാം കവണനിയുള്ള കുടനിലവള്ള പദതനി
ഒന്നഭാലാം  ഘടലാം,  ലപഭാന്നഭാനനിക്കുലാം  സമതീപ പഞഭായത്തുകേളക്കുലാം കവണനിയുള്ള സമഗ
കുടനിലവള്ള  പദതനി,  ലകേഭായനിലഭാണനി  മുനനിസനിപഭാലനിറനിക്കുകവണനിയുള്ള  കുടനിലവള്ള
പദതനി,  ലതഭാടുപുഴ  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയ്ക്കുകവണനിയുള്ള  കുടനിലവള്ള  പദതനി
വനിപുലതീകേരണലാം,  കകേഭാടയലാം  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയ്ക്കുകവണനിയുള്ള  കുടനിലവള്ള   പദതനി
വനിപുലതീകേരണലാം തൃശ്ശൂര് കകേഭാര്പകറഷനുലാം  സമതീപ പഞഭായത്തുകേളക്കുലാംകവണനിയുള്ള
കുടനിലവള്ള  പദതനി  ഒന്നഭാലാം  ഘടലാം,  മടന്നൂര്-ഇരനിടനി  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളക്കച്ച്
കവണനിയുള്ള  കുടനിലവള്ള  പദതനി  എന്നനിവയച്ച്  909  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  അനുമതനി
കേനിഫ്ബനിയനില്നനിന്നച്ച്  ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  കമല്പദതനികേളക്കച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി
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നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത  ഇതനില് കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  മുനനിസനിപഭാലനിറനിക്കുലാം  ലചേമ്മേനഭാടച്ച്
പഞഭായത്തനിനുലാം  കവണനിയുള്ള കുടനിലവള്ള പദതനി  -  ഒന്നഭാലാം  ഘടലാം   ഒഴനിലകേയുള്ള
9  പദതനികേളക്കച്ച്  സഭാകങതനികേഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ലഷര്ണ്ണൂര്
മുനനിസനിപഭാലനിറനിക്കുലാം  വഭാണനിയലാംകുളലാം  പഞഭായത്തനിനുലാം  കവണനിയുള്ള വനിപുലതീകേരണ
പദതനി,  ലപഭാന്നഭാനനിക്കുലാം  സമതീപ  പഞഭായത്തുകേളക്കുലാം  കവണനിയുള്ള  സമഗ
കുടനിലവള്ള  പദതനിയുലട  പഭാകക്കജച്ച്-2,  ലകേഭായനിലഭാണനി  മുനനിസനിപഭാലനിറനിക്കു
കവണനിയുള്ള കുടനിലവള്ള പദതനിയുലട പഭാകക്കജച്ച്-1 എന്നനിവയച്ച് ലടണര് വനിളനിചനിട്ടുണച്ച്.
ബഭാക്കനിയുള്ള  പദതനികേളക്കച്ച്  എസ്റ്റനികമറച്ച്  അലാംഗതീകേരനിക്കുന്ന  മുറയച്ച്  ലടണര്
ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കഭാവന്നതഭാണച്ച്.

കമല്പറഞ  പദതനികേള  കൂടഭാലത,  2016-17  ലല  പുതുക്കനിയ  ബജറനിലന്റെ
മറുപടനി  പസലാംഗത്തനില് പഖവഭാപനിച പുതനിയ പദതനികേളഭായ ചേതീകക്കഭാടച്ച്  കൂടനിലവള്ള
പദതനിയുമഭായനി  സലാംകയഭാജനിപനിച്ചുള്ള  രഭാമനഭാട്ടുകേര  കുടനിലവള്ള  പദതനിയുലട
ലമചലപടുത്തല്,  കേല്ലുവഭാതുക്കല്-പഭാരനിപള്ളനി-ലവളനിനല്ലൂര്  വനികല്ലജകേളക്കച്ച്
കവണനിയുള്ള  കുടനിലവള്ള  പദതനി  -  ഒന്നഭാലാംഘടലാം,  അമ്പലപഭാറ  പഞഭായത്തനിനു
കവണനിയുള്ള  കുടനിലവള്ള  പദതനി  തചനഭാട്ടുകേര-അലനല്ലൂര്-കകേഭാകടഭാപഭാടലാം
പഞഭായത്തുകേളക്കുകവണനിയുള്ള  സമഗ  കുടനിലവള്ള  പദതനി,  തഭാനൂര്
മുനനിസനിപഭാലനിറനിക്കുലാം  സമതീപ  4  പഞഭായത്തുകേളക്കുലാം  കവണനിയുള്ള  കുടനിലവള്ള
പദതനി  എന്നനിവയഭായനി  185  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  അനുമതനി  കേനിഫ്ബനിയനില്  നനിന്നച്ച്
ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  കമല്പദതനികേളക്കച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത ഇതനില്
കേല്ലുവഭാതുക്കല്-പഭാരനിപള്ളനി-ലവളനിനല്ലൂര്  വനികല്ലജകേളക്കച്ച്  കവണനിയുള്ള  കുടനിലവള്ള
പദതനി  ഒന്നഭാലാംഘടലാം  ഒഴനിലകേയുള്ള  4  പദതനികേളക്കച്ച്  സഭാകങതനികേഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  എസ്റ്റനികമറച്ച്  അലാംഗതീകേരനിക്കുന്ന  മുറയച്ച്  കമല്പറഞ  പദതനികേള
ലടണര് ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

(ബനി) 2016-17 -ലല പുതുക്കനിയ ബജറനില് പഖവഭാപനിച വനിതരണ ശലാംഖലകേള
ഇല്ലഭാത്തതുലകേഭാണച്ച് മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന്ന പദതനികേളഭായ ധര്മ്മേടലാം കുടനിലവള്ള പദതനി
വനിപുലതീകേരണലാം,  കകേഭാടയലാം  ഗഭാമ  പഞഭായത്തച്ച്  (കേണ്ണൂര്)  കുടനിലവള്ള  പദതനി  -
വനിതരണശലാംഖല  ലമചലപടുത്തല്,  മഭാനന്തവഭാടനി,  എടവകേ,  നല്ലൂര്നഭാടച്ച്
വനികല്ലജകേളക്കച്ച്  കവണനിയുള്ള  ശുദജലവനിതരണ  പദതനിയുലട  വനിതരണശലാംഖല
സഭാപനിക്കല്,  തനിരുവഭാലനിക്കുലാം  സമതീപ  വനികല്ലജകേളക്കുമഭായുള്ള  പദതനിയുലട
വനിതരണശലാംഖല  വനിപുലതീകേരണലാം,  ലനന്മേഭാറക്കുലാം  സമതീപ  പഞഭായത്തുകേളക്കുലാം
കവണനിയുള്ള  കുടനിലവള്ള  പദതനി  വനിപുലതീകേരണലാം,  കേടമക്കുടനി  പഞഭായത്തനിലന്റെ
വനിതരണശലാംഖല ലമചലപടുത്തല്,  വഭാരഭാപ്പുഴ പഞഭായത്തനിലന്റെ വനിതരണ ശലാംഖല
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ലമചലപടുത്തല്,  ലപരുനഭാടച്ച്-അത്തനിക്കയലാം  വനികല്ലജകേളുലട  വനിതരണശലാംഖല
ലമചലപടുത്തല് എന്നനിവയച്ച്  163.1 കകേഭാടനി രൂപയുലട അനുമതനി കേനിഫ്ബനിയനില്നനിന്നച്ച്
ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  കമല് പദതനികേളക്കച്ച് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത ഇതനില്
കേടമക്കുടനി  പഞഭായത്തനിലന്റെ  വനിതരണശലാംഖല  ലമചലപടുത്തല്,  വഭാരഭാപ്പുഴ
പഞഭായത്തനിലന്റെ  വനിതരണശലാംഖല  ലമചലപടുത്തല്  എന്നനിവ  ഒഴനിലകേയുള്ള
6 പദതനികേളക്കച്ച് സഭാകങതനികേഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  കകേഭാടയലാം ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച്
(കേണ്ണൂര്)  കുടനിലവള്ള പദതനി  -  വനിതരണ  ശലാംഖല ലമചലപടുത്തല്,  മഭാനന്തവഭാടനി,
എടവകേ,  നല്ലൂര്നഭാടച്ച്  വനികല്ലജകേളക്കച്ച് കവണനിയുള്ള ശുദജലവനിതരണ പദതനിയുലട
വനിതരണശലാംഖല  സഭാപനിക്കല്,  തനിരുവഭാലനിക്കുലാം  സമതീപ  വനികല്ലജകേളക്കുമഭായുള്ള
പദതനിയുലട  വനിതരണശലാംഖല വനിപുലതീകേരണലാം എന്നനിവയച്ച്  ലടണര് വനിളനിചനിട്ടുണച്ച്.
ലടണര്  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  എഗനിലമന്റെച്ച്  ലചേയ്യുന്ന  മുറയച്ച്  കമല്പറഞ
പദതനികേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണ  പവൃത്തനികേള  ആരലാംഭനിക്കഭാന  കേഴനിയുലമന്നച്ച്
പതനിക്ഷനിക്കുന.

(സനി)  ജലകചേഭാര്ച തടയഭാനഭായനി  2016-17  പുതുക്കനിയ ബജറനില് പഖവഭാപനിച
പകതവകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  77  സനിമുകേളനിലഭായനി  128
കേനികലഭാമതീറര് എ.സനി.പനികമഭാ പമ്പനിലാംഗച്ച്  ലമയനിനുകേള മഭാറനി  സഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  154
കകേഭാടനി രൂപയുലാം 174 സതീമുകേളനിലഭായനി 488 കേനികലഭാമതീറര് എ.സനി.പനികമഭാ ടഭാനസ്മെനിഷന
ലമയനിനുകേള  മഭാറനി  സഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  371  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  നതീക്കനിവചനിരുന.
അതനില്  433.33  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  148  ടഭാനസ്മെനിഷന  ലമയനിനുകേള  മഭാറനി
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള ലപഭാകപഭാസലുകേള പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

ലതഭാഴനിലഭാളനി സസൗഹൃദ നനിലപഭാടച്ച്
25 (*235) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി  :

ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന  :
ശതീ  .    ലകേ  .   ലകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര്  :

ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസച്ച് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലതഭാഴനിലുലാം എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലതഭാഴനില്  നല്കുന്ന  സഭാപനങ്ങളക്കച്ച്,  ലതഭാഴനിലഭാളനി  സസൗഹൃദ
നനിലപഭാടുകേളുലട അടനിസഭാനത്തനില് കഗഡനിലാംഗച്ച് നല്കേഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  ഇതനിലന്റെ  മഭാനദണ്ഡലാം  എന്തഭാലണനലാം  ഇതുവഴനി  റകേവരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന കനടലാം എലന്തനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി) സര്ക്കഭാര് ലതഭാഴനില് നയലാം പഖവഭാപനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; എങനില്
അതനിലന്റെ അടനിസഭാന തതത്വലാം എന്തഭാലണന്നച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ?
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ലതഭാഴനിലുലാം എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന   ):

(എ) ഉണച്ച്.

(ബനി)  കഗഡനിലാംഗച്ച്  സലാംബനനിചച്ച്  അവലലാംബനിക്കുന്ന  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
ചുവലടപറയുന്നവയഭാണച്ച്.

1. ലതഭാഴനില് നനിയമങ്ങളുലട വവവസകേളക്കനുസൃതമഭായ പവര്ത്തനലാം

2. ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച് നല്കുന്ന സഭാമ്പത്തനികേഭാനുകൂലവങ്ങള

3. ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച് അനുവദനിക്കുന്ന അവധനി ആനുകൂലവങ്ങള

4. കജഭാലനി സമയലാം

5. മനിനനിമലാം കവതനലാം

6. ആകരഭാഗവ സലാംരക്ഷണത്തനിനച്ച് നല്കുന്ന പരനിഗണന 

7. ശുചേനിതത്വപരനിപഭാലനലാം

8. സതീ സസൗഹൃദഭാന്തരതീക്ഷലാം, വനിശമ മുറനികേള, യഭാത്രഭാസസൗകേരവലാം, കഹഭാസ്റ്റല്, 
ക്രഷച്ച് സസൗകേരവലാം

9. സമതീപ  പകദശങ്ങളനിലല  വനികേസന  പവര്ത്തനങ്ങളനിലുള്ള  ശദയുലാം  
പങഭാളനിത്തവലാം

10.  ഉപകഭഭാകഭാക്കളക്കച്ച് ലഭവമഭാകുന്ന കസവനത്തനിലന്റെ ഗുണനനിലവഭാരലാം

11. സലാംഘടനഭാ സത്വഭാതനവലാം, ലതഭാഴനിലഭാളനി-ലതഭാഴനിലുടമഭാ ബനലാം

12. ലതഭാഴനില്  വകുപ്പുമഭായനി  ബനലപട  സന്നദ  പവര്ത്തനങ്ങളനിലല  
സഹകേരണലാം.

ലമചലപട  ലതഭാഴനില്ബനലാം  എല്ലഭാ  കമഖലകേളനിലുലാം  വളര്ത്തനിലയടുക്കുകേ
എന്നതഭാണച്ച്  ഇതുവഴനി  റകേവരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന  പധഭാന  കനടലാം.  നനിശനിത
മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  സഭാപനങ്ങലള  മൂലവനനിര്ണ്ണയലാം  ലചേയഭാനുലാം
ഈ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പഭാലനിക്കുന്ന  സഭാപനങ്ങലള  മഭാതൃകേഭാ  സഭാപനങ്ങളഭായനി
പഖവഭാപനിക്കഭാനുലാം  സഭാധനിക്കുലാം.  ലമചലപട  ലതഭാഴനില്  -  സഭാമൂഹനികേ  അന്തരതീക്ഷലാം
പുലര്ത്തുന്ന  സഭാപനങ്ങള  സമൂഹമദവത്തനില്  ഔകദവഭാഗനികേ  തലത്തനില്
അലാംഗതീകേരനിക്കലപടുന്നകതഭാലടഭാപലാം  സഭാപനങ്ങളുലട  മതരക്ഷമത,
വഭാണനിജവപരമഭായ വനിശത്വഭാസവത എന്നനിവ വര്ദനിപനിക്കഭാനുലാം കേഴനിയുലാം.

(സനി) കേരടച്ച് ലതഭാഴനില് നയലാം സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.
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തഭാറഭാവച്ച് കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് നഷപരനിഹഭാരലാം
26 (*236) ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   റടസണ് മഭാസ്റ്റര്  :

ശതീ  .    മുല്ലക്കര രതഭാകേരന  :
ശതീ  .    ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന  :
ശതീമതനി  സനി  .    ലകേ  .    ആശ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  പക്ഷനിപനനിമൂലലാം  2016-ല്  തഭാറഭാവകേള  കൂടകത്തഭാലട  ചേലത്തഭാടുങ്ങനിയ

സഭാഹചേരവത്തനില്,  തഭാറഭാവച്ച്  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  നഷപരനിഹഭാരലാം  നലനിയനിട്ടുകണഭാ  എന്നച്ച്
വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വനകേനിടക്കഭാര്ക്കഭാണച്ച്  ഇത്തരത്തനില് നഷപരനിഹഭാരലാം  ലഭനിക്കുന്നലതന്ന
ആകരഭാപണലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) നഷപരനിഹഭാരലാം നല്കുന്നതനിനച്ച് പരനിധനി വയഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ഡനി)  അനർഹർ  മറച്ച്  കമഖലകേളനിൽ  നനിന്നച്ച്  തഭാറഭാവകേലള  ലകേഭാണ്ടുവന്നച്ച് 
നഷപരനിഹഭാരലാം  തടനിലയടുക്കഭാൻ  ശമനിക്കുനകണഭാലയന്നച്ച്  വവകമഭാക്കുകമഭാ;
ഉലണങനിൽ അതച്ച് തടയുന്നതനിനച്ച് എന്തച്ച് നടപടനി സത്വതീകേരനിച്ചു എന്നച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

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

(എ)  നഷപരനിഹഭാരലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  വനിശദവനിവരലാം  അനുബനമഭായനി
കചേര്ക്കുന.*

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിടനില്ല.

(സനി)  നഷപരനിഹഭാരലാം  നല്കുന്നതനിനച്ച്  പരനിധനി  നനിശയനിചനിടനില്ല.  പരനിധനി
നനിശയനിക്കുന്നതനിലനക്കുറനിചച്ച് സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചേനിക്കുനണച്ച്.

(ഡനി)  ഇതുമഭായനി ബനലപട പരഭാതനിയനികന്മേല് അകനത്വഷണലാം നടത്തനിയതനില്
ഒരു  കേര്ഷകേന  ഇത്തരത്തനില്  10500  തഭാറഭാവനിന  കുഞങ്ങലള  പക്ഷനിപനനി
ബഭാധയ്ക്കുകശഷലാം  ലകേഭാണ്ടുവന്നതഭായനി  കേലണത്തനിയതനിലന  തുടര്ന്നച്ച്  നഷപരനിഹഭാരലാം
നല്കുന്നതനില് നനിനലാം ഒഴനിവഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.

കകേഭാടയലാം ജനില്ലയനിലല  7281  വളര്ത്തു പക്ഷനികേലളയുലാം  (തഭാറഭാവച്ച്  അല്ലഭാത്തവ)
നഷപരനിഹഭാരലാം നല്കുന്നതനില് നനിനലാം ഒഴനിവഭാക്കനിയനിരുന.

* റലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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എറകസച്ച് വകുപനിലന ശകനിലപടുത്തല്
27 (*237) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷച്ച്   :

ശതീമതനി യു  .   പതനിഭ ഹരനി   :
ശതീ  .   എ  .   പദതീപ്കുമഭാര്   :
ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസച്ച് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ലതഭാഴനിലുലാം എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  എറകസച്ച്  വകുപനിനച്ച്  കേതീഴനിലുളള  എനകഫഭാഴ്സച്ച്ലമന്റെച്ച്  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ

പവര്ത്തനലാം ശകനിലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ എന്നച്ച് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  എലന്തല്ലഭാലാം  പുതനിയ  പദതനികേളഭാണച്ച്
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുളളതച്ച്;

(സനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം രജനിസ്റ്റര് ലചേയ അബ്കേഭാരനി
കകേസ്സുകേളുലട എണ്ണത്തനില് വര്ദനവച്ച് ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  വവഭാജമദവത്തനിലന്റെയുലാം  മയക്കുമരുന്നനിലന്റെയുലാം  വവഭാപനലാം  തടയുന്നതനിനച്ച്
എറകസച്ച്  ലചേക്കച്ച്കപഭാസ്റ്റുകേളനില്  സഭാനര്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനി
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  ലചേക്കച്ച്കപഭാസ്റ്റുകേള  ആധുനനികേവല്ക്കരനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
മലറലന്തല്ലഭാലാം  പദതനികേളക്കഭാണച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചനിട്ടുളളലതന്നച്ച്
വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ലതഭാഴനിലുലാം എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന  ):

(എ)  എറകസച്ച്  വകുപച്ച്  ശകമഭായ  എനകഫഭാഴ്സച്ച്ലമന്റെച്ച്  പവര്ത്തനങ്ങള
നടത്തനി  വരുന്നകതഭാലടഭാപലാം  പസ്തുത  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ  പവര്ത്തനലാം  കൂടുതല്
ശകനിലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേളുലാം സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  എറകസച്ച്  വകുപനിലല  എനകഫഭാഴ്സച്ച്ലമന്റെച്ച്  പവര്ത്തനലാം
ശകനിലപടുത്തുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി 25 പുതനിയ വഭാഹനങ്ങള വഭാങ്ങനിയനിട്ടുണച്ച്. ജനില്ലഭാ
അധനികേഭാരനികേളഭായ  14  ലഡപമ്മ്യൂടനി എറകസച്ച് കേമ്മേതീഷണര്മഭാരുലട ഉപകയഭാഗത്തനിനച്ച്
പുതനിയ വഭാഹനങ്ങള വഭാങ്ങുവഭാന അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  എറകസച്ച് ഫതീല്ഡച്ച്
ഓഫതീസുകേള ശകനിലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി കൂടുതല് ആയുധങ്ങള പുതുതഭായനി വഭാങ്ങുന്ന
വനിഷയലാം  പരനിഗണനിച്ചുവരുന.  7  എറകസച്ച്  ലചേക്കച്ച്കപഭാസ്റ്റുകേളനില്  കേലണയ്നര്
കമഭാഡമ്മ്യൂളുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം 25 ലചേക്കച്ച്കപഭാസ്റ്റുകേളനില് കസഭാളഭാര് എല്.ഇ.ഡനി.
റഹമഭാസ്റ്റച്ച് ലഭാമ്പച്ച് സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം മുത്തങ്ങ, ചേനിന്നഭാര് എന്നതീ എറകസച്ച് ലചേക്കച്ച്
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കപഭാസ്റ്റുകേളനില്  കസഭാളഭാര്  റലറനിലാംഗച്ച്  സനിസ്റ്റലാം  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം  14  എറകസച്ച്
ലചേക്കച്ച്കപഭാസ്റ്റുകേളനില്  സനി.സനി.ടനി.വനി.  കേവഭാമറ  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  കകേസ്സുസ്തുകേളുലടയുലാം  കുറവഭാളനികേളുലടയുലാം  അടക്കമുള്ള  വനിവരങ്ങള
സത്വരൂപനിചച്ച്  ആയതനിലന്റെ  ഫലപദമഭായ  ഏകകേഭാപനലാം  നടപഭാക്കനി  എനകഫഭാഴ്സലമന്റെച്ച്
പവര്ത്തനലാം  കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  ഒരു  ലവബച്ച്  ലബയ്സ്ഡച്ച്  ആപനികക്കഷന
കസഭാഫച്ച് ലവയര്  നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന  സര്ക്കഭാര്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
എറകസച്ച് വകുപച്ച് ആധുനതീകേരനിക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി പുതനിയ കേമ്പമ്മ്യൂടറുകേള, ലഭാപച്ച്
കടഭാപ്പുകേള, സഭാനര്,  പനിന്റെര്,  യു.പനി.എസച്ച്.  മുതലഭായവ വഭാങ്ങുന്നതനിനച്ച് ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  അടപഭാടനിയനിലുലാം വയനഭാടനിലുലാം നനിലവനിലുള്ള ജനറമത്രനി എറകസച്ച്
സര്ക്കനിള ഓഫതീസുകേളക്കച്ച് പുറകമ നനിലമ്പൂരനിലുലാം കദവനികുളത്തുലാം ഓകരഭാ ജനറമത്രനി
എറകസച്ച്  ഓഫതീസുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം  കകേഭാടയലാം,  പഭാലക്കഭാടച്ച്,  തൃശ്ശൂര്,
വയനഭാടച്ച്  ജനില്ലകേളനില്  എലലകസച്ച്  ടവറുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  6  ജനില്ലകേളനില്  എറകസച്ച്  ടവറുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.

എറകസച്ച്  കസനയനില്  സതീ  പഭാതനിനനിധവലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്ന  കേഭാരവവലാം
എറകസച്ച്  ഇന്റെലനിജനസച്ച്  വനിഭഭാഗലാം  ശകനിലപടുത്തുന്ന  കേഭാരവവലാം
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാലത  കമജര്  കകേസ്സുകേളുലട  ഫലപദമഭായ
അകനത്വഷണത്തനിനച്ച്  പകതവകേ  വനിഭഭാഗലാം  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  പുതുതഭായനി
രൂപതീകൃതമഭായ തഭാലൂക്കുകേളനില് എറകസച്ച് സര്ക്കനിള ഓഫതീസുകേള സഭാപനിക്കുന്ന
കേഭാരവവലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(സനി)  ഉണച്ച്.  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്ന  25-5-2016  തതീയതനി
മുതല് 31-1-2017 തതീയതനി വലര 18591 അബ്കേഭാരനി കകേസ്സുകേള   എറകസച്ച് വകുപച്ച്
രജനിസ്റ്റര്  ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  2015-16  വര്ഷലത്ത സമഭാന കേഭാലയളവനിലന  അകപക്ഷനിചച്ച്
അബ്കേഭാരനി കകേസ്സുകേളുലട എണ്ണത്തനില് 60 ശതമഭാനലാം വര്ദനവണഭായനിട്ടുണച്ച്.

(ഡനി) ഇല്ല.

(ഇ)  7  എറകസച്ച്  ലചേക്കച്ച്കപഭാസ്റ്റുകേളനില്  കേലണയ്നര്  കമഭാഡമ്മ്യൂള
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം  25  എറകസച്ച്  ലചേക്കച്ച്കപഭാസ്റ്റുകേളനില്  അനര്ടനിലന്റെ
സഹഭായകത്തഭാലട  കസഭാളഭാര്  എല്.ഇ.ഡനി  റഹമഭാസ്റ്റച്ച്  ലഭാമ്പച്ച്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം
മുത്തങ്ങ,  ചേനിന്നഭാര്  എന്നതീ  എറകസച്ച്  ലചേക്കച്ച്കപഭാസ്റ്റുകേളനില്  കസഭാളഭാര്  റലറനിലാംഗച്ച്
സനിസ്റ്റലാം  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം  14  എറകസച്ച്  ലചേക്കച്ച്കപഭാസ്റ്റുകേളനില്  സനി.സനി.ടനി.വനി.
കേവഭാമറ സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
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വനവജതീവനികേളുലട ആക്രമണലാം
28 (*238) ശതീ  .   കജഭാര്ജച്ച് എലാം  .   കതഭാമസച്ച്:

ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി  :
ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി  :

ശതീ  .     വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലകയഭാര  കമഖലകേളനില്  മനുഷവനുലാം  വനിളകേളക്കുലാം  കനലരയുള്ള

വനവജതീവനികേളുലട ആക്രമണലാം വര്ദനിച്ചുവരുന്ന സഭാഹചേരവത്തനില് റവദദ്യുതനി കവലനി,

കേനിടങ്ങച്ച് തുടങ്ങനിയ ബജറച്ച് പഖവഭാപനങ്ങള നടപഭാക്കഭാനഭായനി സത്വതീകേരനിച നടപടനികേള

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) മുനകൂടനി അപഭായസൂചേന നല്കുന്നതനിനഭായനി ഇലകക്ട്രേഭാണനികേച്ച് സഭാകങതനികേ

വനിദവയുലട സഹഭായകത്തഭാലടയുള്ള അപഭായസൂചേന സലാംവനിധഭാനലാം ഒരുക്കഭാനുലാം റഭാപനിഡച്ച്

ലറകസഭാണ്സച്ച്  ടതീമുകേളുലട  പവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കഭാനുലാം  ഉകദ്ദേശനിക്കുനലണങനില്

അതനിനഭായുള്ള പവര്ത്തന പുകരഭാഗതനി അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വനിളകേളക്കുണഭാകുന്ന  നഷലാം  വനിലയനിരുത്തനി  ആയതച്ച്  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം

പരനിഹരനിക്കഭാന സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തുകമഭാ?

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

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  ബജറനില്

പഖവഭാപനിചനിട്ടുള്ള  പകതവകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയഭായ  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി

ഈ  വര്ഷലാം  25  കകേഭാടനി  രൂപ  ലചേലവനില്  പശ്നബഭാധനിത  കമഖലയനില്  220.5

കേനികലഭാമതീറര്  സസൗകരഭാര്ജ്ജ  കേമ്പനികവലനി,  2.91  കേനികലഭാമതീറര്  ആന  പതനികരഭാധ

മതനില്, 11.35  കേനികലഭാമതീറര് ലറയനില് ലഫനസനിലാംഗച്ച് എന്നനിവ നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള

നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിക്കുന.  കേനിഫ്ബനി  മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കനുസൃതമഭായനി  കസ്റ്ററച്ച്

കഫഭാറസ്റ്റച്ച് ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച് ഏജനസനിലയ  (സലാംസഭാന വന വനികേസന സമനിതനിലയ)

ലസഷവല് പര്പസച്ച് ലവഹനിക്കനിള ആക്കനി സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവച്ച് പുറലപടുവനിക്കുകേയുലാം

ലടണര് നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരനികേയുലാം ലചേയ്യുന.
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(ബനി)  മനുഷവ-വനജതീവനി  സലാംഘര്ഷലാം  രൂക്ഷമഭായ  കമഖലകേളനില്

വനവജതീവനികേള  നഭാടനികലക്കനിറങ്ങുന്നതച്ച്  ശദയനില്ലപടഭാല്  ഉടനതലന്ന  ആയതച്ച്

പകദശവഭാസനികേലള  SMS മുഖഭാന്തരലാം  അറനിയനിക്കുന്ന  Early  Warning  SMS  Alert

System  വയനഭാടച്ച്,  മൂന്നഭാര്,  ആറളലാം  എന്നതീ  കമഖലകേളനില്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.

ആയതച്ച്  മറ്റു  പകദശങ്ങളനികലക്കുലാം   വവഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സഭാദവത

പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.  സലാംസഭാനത്തച്ച്  വനിവനിധ  ഭഭാഗങ്ങളനിലഭായനി  നനിലവനില്

14 റഭാപനിഡച്ച് ലറകസഭാണ്സച്ച് ടതീലാം പവര്ത്തനിച്ചുവരുനണച്ച്.

(സനി)  വനവജതീവനി  ആക്രമണലാംമൂലലാം  കേഭാര്ഷനികേ  വനിളകേളക്കുണഭാകുന്ന

നഭാശനഷങ്ങളക്കച്ച് നനിലവനില് 8-1-2015-ലല ജനി.ഒ.(എലാം എസച്ച്.)  നമ്പര് 02/ 2015/

വനലാം പകേഭാരലാം നഷപരനിഹഭാരലാം നല്കേനിവരുനണച്ച്.

വനിദവഭാഭവഭാസ ആനുകൂലവങ്ങള

29 (*239) ശതീ  .   ബനി  .   സതവന  :

ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജച്ച്  :

ലപഭാഫ  .   ലകേ  .   യു  .   അരുണന  :

ശതീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി  പടനികേ  കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗ വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച്  നല്കേനി  വരുന്ന

വനിദവഭാഭവഭാസ  ആനുകൂലവങ്ങള  ഏലതഭാലക്കലയനലാം  ഈ  സര്ക്കഭാര്

അധനികേഭാരത്തനിലലത്തനിയകശഷലാം  ആനുകൂലവങ്ങളനില്  വരുത്തനിയ  വര്ദനവച്ച്

എത്രലയനലാം  അറനിയനിക്കുകമഭാ;  ഈ  തുകേ  പരവഭാപ്തമഭാകണഭാ;  ഇലല്ലങനില്

ആനുകൂലവങ്ങള വര്ദനിപനിച്ചു നല്കേഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച്  ലഭാപച്ച്  കടഭാപച്ച്  കേമ്പമ്മ്യൂടര്  നല്കേഭാന

ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  എങനില് ഏതച്ച് ക്ലെഭാസനില് പഠനിക്കുന്നവര്ലക്കന്നച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

ലഭാപച്ച് കടഭാപച്ച് വഭാങ്ങഭാന അനുമതനിയഭായനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായ  കക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം

സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബഭാലന  ):
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(എ) I. പടനികേജഭാതനി വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച് നല്കേനിവരുന്ന വനിദവഭാഭവഭാസ    

ആനുകൂലവങ്ങള സലാംബനനിച വനിവരങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന.

1. പതീലമടനികേച്ച് കസഭാളര്ഷനിപച്ച്

1  മുതല്  X  വലരയുള്ള  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച്  ലലാംപലാംഗഭാന്റെനിനച്ച്  പുറകമ

ദുര്ബ്ബലവനിഭഭാഗത്തനിനച്ച് റസ്റ്റലപന്റെച്ച് നല്കേനിവരുന.

9, 10  ക്ലെഭാസ്സുകേളനില് പഠനിക്കുന്ന വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച് ലലാംപലാംഗഭാന്റെനിനച്ച് പുറകമ

കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെച്ച് കസഭാളര്ഷനിപച്ച് നല്കുന.

കഡ കസഭാളര് - 2250 രൂപ

കഹഭാസ്റ്റകലഴ്സച്ച് - 4500 രൂപ 

2. കപഭാസ്റ്റച്ച് ലമടനികേച്ച് കസഭാളര്ഷനിപച്ച്

പസച്ച്  വണ്  മുതല്  ബനിരുദഭാനന്തരബനിരുദലാം,  ലപഭാഫഷണല്  കകേഭാഴ്സുകേള

എന്നനിവയ്ക്കു  പഠനിക്കുന്ന  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച്  ഇ-ഗഭാന്റെസച്ച്  മുകഖന

വനിദവഭാഭവഭാസഭാനുകൂലവലാം അനുവദനിക്കുന.

3. റപമറനി എഡമ്മ്യൂകക്കഷന എയ്ഡച്ച്

1  മുതല്  4  വലരയുള്ള വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച് സ്കൂള വര്ഷഭാരലാംഭത്തനില് ബഭാഗച്ച്,

കുട,  ലചേരനിപച്ച്  എന്നനിവ  വഭാങ്ങുന്നതനിനഭായനി  "റപമറനി  എഡമ്മ്യൂകക്കഷന

എയ്ഡഭായനി” 2000 രൂപ നനിരക്കനില് നല്കുന.

4. അപ്ഗകഡഷന ഓഫച്ച് ലമറനിറച്ച്

(100%  CSS)  9-ാം  ക്ലെഭാസനില്  പഠനിക്കുന്ന  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച്

പഠനകത്തഭാലടഭാപലാം  പരനിശതീലനവലാം  എനടനസച്ച്  കകേഭാചനിങ്ങുലാം  നല്കുന്ന

പദതനി. കകേന്ദ്ര സതീലാംപകേഭാരലാം കഹഭാസ്റ്റകലഴ്സനിനു 25,00 രൂപ നല്കുന. 9-ാം

ക്ലെഭാസനില് ലവച്ചു ലതരലഞടുക്കുന്ന വനിദവഭാര്ത്ഥനിക്കച്ച് 12-ാം ക്ലെഭാസ്സു വലര ഈ

ആനുകൂലവലാം ലഭനിക്കുലാം.

5. 9,10   ക്ലെഭാസ്സുകേളനിലല പതീലമടനികേച്ച് കസഭാളര്ഷനിപച്ച്   (100% CSS)

6. ഗവണ്ലമന്റെച്ച് ഓഫച്ച് ഇന്തവഭാ കസഭാളര്ഷനിപച്ച്

(2.5 ലക്ഷലാം രൂപയനില് തഭാലഴ വഭാര്ഷനികേ കുടുലാംബ വരുമഭാനമുള്ളവര്ക്കച്ച്)
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7. ലസ്റ്റതകസഭാപച്ച് വഭാങ്ങുന്നതനിനച്ച്   5,500   രൂപ

(എലാം.ബനി.ബനി.എസച്ച്./ബനി.ഡനി.എസച്ച്. കകേഭാഴ്സുകേളക്കച്ച് പഠനിക്കുന്ന വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച്)

8. ലഭാപച്ച് കടഭാപച്ച് വഭാങ്ങുന്നതനിനച്ച്   25,000   രൂപ

9. പഭാരലാംഭലചലവകേള

ഒന്നഭാലാം  വര്ഷ  ബനി.ലടക്കച്ച്  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച്  5000  രൂപ
വതീതവലാം  എലാം.ബനി.ബനി.എസച്ച്./ബനി.ഡനി.എസച്ച്.,ബനി.എ.എലാം.എസച്ച്./  
ബനി.എചച്ച്.എലാം.എസച്ച് വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച് 10,000 രൂപ വതീതവലാം നല്കുന.

10.  വൃത്തനിഹതീന  ലതഭാഴനിലനില്  ഏര്ലപടനിരനിക്കുന്നവരുലട  മക്കളക്കഭായുള്ള
ധനസഹഭായലാം

ഇതുപകേഭാരലാം  1  മുതല്  10  വലരയുള്ള  ക്ലെഭാസ്സുകേളനില്  പഠനിക്കുന്ന  
വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച് പതനിമഭാസ റസ്റ്റലപന്റെച്ച് 110 രൂപ (10 മഭാസലാം)

അഡ്കഹഭാക്കച്ച് ഗഭാന്റെച്ച് - 750 രൂപ (കഡ കസഭാകളഴ്സച്ച്)

“ 1000 രൂപ (കഹഭാസ്റ്റകലഴ്സച്ച്)

11. അയഭാങഭാളനി ടഭാലന്റെച്ച് ലസര്ചച്ച് ആന്റെച്ച് ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച് സതീലാം

4,7 ക്ലെഭാസ്സുകേളനില് ലഭനിച കഗഡനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് 10-ാം ക്ലെഭാസ്സുവലര
പതനിവര്ഷലാം  4500  രൂപ അനുവദനിക്കുന  (കുടുലാംബ വഭാര്ഷനികേ വരുമഭാന  
പരനിധനി ഒരു ലക്ഷലാം രൂപ)

12.  വനിഷന    2013-    ലമഡനിക്കല്  /  എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്  പകവശന  പരതീക്ഷഭാ
പരനിശതീലനത്തനിനച്ച് ധനസഹഭായലാം നല്കുന്ന പദതനി

പസച്ച്  വണ്,  പസച്ച്  ടു  പകവശനലാം  കനടുന്ന  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച്  
ലതരലഞടുക്കലപട കകേഭാചനിങ്ങച്ച് ലസന്റെറുകേളനില് പരനിശതീലനലാം കനടുന്നതനിനച്ച്
പതനിവര്ഷലാം  10,000  രൂപ  വതീതലാം  2  വര്ഷകത്തയച്ച്  20,000  രൂപ  
അനുവദനിക്കുന.  (വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുലട കുടുലാംബ വഭാര്ഷനികേ വരുമഭാന പരനിധനി 
4.5 ലക്ഷലാം രൂപ)

13. പകതവകേ കപഭാതഭാഹനസമ്മേഭാനലാം

(എസച്ച്.എസച്ച്.എല്.സനി.,  പസച്ച് ടു.,  ടനി.ടനി.സനി.,  ഡനികപഭാമ,  ഡനിഗനി,  പനി.ജനി.  
ലപഭാഫഷണല്  കകേഭാഴ്സുകേളക്കച്ച്  ഉന്നത  വനിജയലാം  കേരസമഭാക്കുന്ന  
പടനികേജഭാതനി വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച്)

52/2020
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14. ബുക്കച്ച് ബഭാങച്ച് സതീലാം

(50%  CSS)  ലപഭാഫഷണല്  കകേഭാഴ്സുകേളക്കച്ച്  പഠനിക്കുന്ന  
വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച് റഫറനസച്ച്  പുസകേങ്ങള  വഭാങ്ങഭാന  
ബനലപട സഭാപനത്തനിനച്ച് ധനസഹഭായലാം

15. പഭാരലല് കകേഭാകളജകേളനില് പഠനിക്കുന്നവര്ക്കച്ച് ധനസഹഭായലാം

16. വനികദശ പഠനസഹഭായലാം

II. പടനികേവര്ഗ്ഗവനിഭഭാഗലാം  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച്  തഭാലഴപറയുന്ന  വനിദവഭാഭവഭാസ
ആനുകൂലവങ്ങള അനുവദനിയ്ക്കുന  .

1. നഴ്സറനി സ്കൂള വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച് ലലാംപലാം ഗഭാന്റെച്ച് പതീലമടനികേച്ച് തലലാം

2.  ഒന്നച്ച്  മുതല്  10  വലര  പഠനിക്കുന്ന  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച്  ലലാംപലാം  ഗഭാന്റെച്ച്,
റസ്റ്റപന്റെച്ച്

3. കപഭാസ്റ്റച്ച് ലമടനികേച്ച് തലലാം

സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകേരനിച  ഫതീസച്ച്  (വരുമഭാനപരനിധനിയനില്ലഭാലത)  വഭാര്ഷനികേ
ലലാംപലാം  ഗഭാന്റെച്ച്  പതനിമഭാസ  റസ്റ്റലപന്റെച്ച്,  കകേഭാകളജച്ച്/അലാംഗതീകൃത
കഹഭാസ്റ്റകലഴ്സനിനച്ച് ABLC-യുലാം കപഭാക്കറച്ച് മണനിയുലാം നല്കുന.

4. കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനി പകേഭാരലാം പതീലമടനിക്കച്ച് തലലാം  9, 10  ക്ലെഭാസ്സുകേളനില്
പഠനിക്കുന്ന കുടനികേളക്കച്ച് പതനിവര്ഷ കസഭാളര്ഷനിപച്ച് 1500 രൂപ

5. ബുക്കുകേള  തുടങ്ങനിയ  പഠന  സഭാമഗനികേള  വഭാങ്ങുന്നതനിനുള്ള  ഗഭാന്റെച്ച്
750 രൂപ

6. കഹഭാസ്റ്റലനില്  തഭാമസനിചച്ച്  പഠനിക്കുന്ന  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച്  (2.5  ലക്ഷലാം
കുടുലാംബ വഭാര്ഷനികേ വരുമഭാനമുള്ള) 3500 രൂപ

7. ലപരനിപതറനിക്കച്ച് ലസന്റെര്, ഏകേഭാദവഭാപകേ വനിദവഭാലയലാം എന്നനിവനിടങ്ങളനിലല
കുടനികേളക്കച്ച് ലലാംപലാം ഗഭാന്റെച്ച്/പതനിമഭാസ റസ്റ്റലപന്റെച്ച്.

8. അയഭാങഭാളനി ലമകമ്മേഭാറനിയല് ടഭാലന്റെച്ച് ലസര്ചച്ച് ആന്റെച്ച് ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച് സതീലാം

9. ടമ്മ്യൂകടഭാറനിയല് ഗഭാന്റെച്ച്
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10. സമര്ത്ഥരഭായ വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച് പകതവകേ കപഭാതഭാഹനലാം

11. ലബറര് എഡമ്മ്യൂകക്കഷന

12. ലഭാപച്ച് കടഭാപച്ച് വനിതരണലാം

13. ലമഡനിക്കല് എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച് എനടനസച്ച് പരനിശതീലനലാം

14. വനികദശ പഠനധനസഹഭായലാം

ഇതനിലനല്ലഭാമുപരനിയഭായനി  2-7-2009-ലല സ.ഉ.(പനി) 50/2009/പജ.പവ.വനിവ.
ഉത്തരവനില്  പതനിപഭാദനിചനിട്ടുള്ള  എല്ലഭാ  ആനുകൂലവങ്ങളുലാം  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച് നല്കേനിവരുന.

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  പടനികേജഭാതനി/
പടനികേവര്ഗ്ഗ/മറര്ഹ  വനിഭഭാഗലാം  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച്  നല്കേനിവന്നനിരുന്ന  ലലാംപലാംഗഭാന്റെച്ച്,
റസ്റ്റപന്റെച്ച് എന്നനിവയനില്  25  ശതമഭാനലാം വര്ദനവച്ച് വരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. (25-6-2016-ലല
സ.ഉ. (എലാം എസച്ച്.)43/2016/പജപവവനിവ. പകേഭാരലാം)

നനിലവനില്  നല്കേനിവരുന്ന  ആനുകൂലവങ്ങള  വര്ദനിപനിക്കുന്ന  കേഭാരവലാം

സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.

(ബനി)  നനിലവനില്  B.Tech,  M.Tech,  MCA,  Polytechnic  (Computer

science),  B.Sc  (Computer  Science),  M.Sc  (Computer  Science),  BAMS,

MBA,  MBBS,  BDS,  B.V.Sc.  &  AH  എന്നതീ  കകേഭാഴ്സുകേളക്കച്ച്  1-ാം  വര്ഷലാം

പഠനിക്കുന്ന പടനികേജഭാതനി വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച് ലഭാപച്ച് കടഭാപച്ച് വഭാങ്ങുന്നതനിനഭായനി 25,000

രൂപ ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുനണച്ച്.

29-6-2016-ലല സ.ഉ. (സഭാധഭാ) 879/2016/പജപവവനിവ. 24-10-2016-ലല

സ.ഉ.(സഭാധഭാ)1602/2016/പജപവവനിവ.  ഉത്തരവകേള  പകേഭാരലാം  പടനികേജഭാതനി

വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച് ലഭാപച്ച് കടഭാപച്ച് നല്കുന്നതനിനച്ച് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

6-8-2016-ലല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)1072/2016/പജപവവനിവ.  നമ്പര്  ഉത്തരവച്ച്

പകേഭാരലാം അലാംഗതീകേരനിച തഭാലഴപറയുന്ന 12  കകേഭാഴ്സുകേളക്കച്ച് രണഭാലാം വര്ഷലാം പഠനിക്കുന്ന

പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച് ലഭാപച്ച് കടഭാപച്ച് അനുവദനിചച്ച് നല്കുനണച്ച്.

1. എലാം.ബനി.ബനി.എസച്ച്.

2. ബനി.ഡനി.എസച്ച്.
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3. ബനി.എ.എലാം.എസച്ച്.

4. ബനി.എചച്ച്.എലാം.എസച്ച്.

5. ബനി.വനി.എസച്ച്.സനി & എ.എചച്ച്.

6. ബനി.ലടക്കച്ച് /ബനി.ആര്ക്കച്ച്

7. എലാം.ലടക്കച്ച്

8. എലാം.ബനി.എ

9. ബനി.എസച്ച്.സനി. കേമ്പമ്മ്യൂടര് സയനസച്ച്

10. എലാം.എസച്ച്.സനി.

11. പനി.എചച്ച്.ഡനി.

12. എലാം.സനി.എ.

2016-17  വര്ഷലാം കമല് കകേഭാഴ്സുകേളനില് രണഭാലാം വര്ഷലാം അദവയനലാം നടത്തുന്ന
വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച്  ലഭാപ് കടഭാപച്ച്  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  10-11-2016-ലല
സ.ഉ.(സഭാധഭാ)1791/2016/പജപവവനിവ.  പകേഭാരലാം  199  ലഭാപച്ച് കടഭാപ്പുകേള വനിതരണലാം
ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി ഇ-ലടണര് ക്ഷണനിചച്ച്  സറപ ഓര്ഡര് നല്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണച്ച്.

വനിവഭാഹ ധനസഹഭായലാം
30 (*240) ശതീ  .   മുരളനി ലപരുലനല്ലനി:

ശതീ  .    റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷച്ച്:
ശതീ  .   ലകേ  .   ബഭാബു:

ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗത്തനിലല നനിര്ദനരഭായ ലപണ്കുടനികേളക്കച്ച് വനിവഭാഹ
ധനസഹഭായലാം നല്കുന്നതനിനുള്ള പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  എത്ര  തുകേയഭാണച്ച്  നതീക്കനിവചനിട്ടുള്ളതച്ച്;  എത്രകപര്ക്കച്ച്
ഇതനിലന്റെ ആനുകൂലവലാം നല്കേനിലയന്ന കേണക്കച്ച് ലഭവമഭാകണഭാ; എങനില് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത  ധനസഹഭായത്തനിനച്ച്  അകപക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള  കേഭാലഭാവധനി
ദതീര്ഘനിപനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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(ഡനി)  ഈ  ധനസഹഭായലാം  അര്ഹരഭായവര്ക്കുതലന്ന  ലഭനിക്കുനലവന്നച്ച്
ഉറപ്പുവരുത്തഭാന എലന്തല്ലഭാലാം നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നച്ച് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്ക  സമുദഭായ  കക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം
സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബഭാലന  ):

(എ)  പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗത്തനിലല നനിര്ദനരഭായ ലപണ്കുടനികേളക്കച്ച് വനിവഭാഹ
ധനസഹഭായലാം നല്കുന്നതനിനുള്ള പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ഇതനികലയച്ച്  50  കകേഭാടനി  രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  15-2-2017  വലര  9869  കപര്ക്കച്ച്  49.32  കകേഭാടനി  രൂപയുലട
ആനുകൂലവലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  1-7-2016-ലല  സ.ഉ.  (റകേ)നമ്പര്  893/16/പജപവവനിവ.  പകേഭാരലാം
വനിവഭാഹ  ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി  അകപക്ഷ  സമര്പനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സമയപരനിധനി
വനിവഭാഹ തതീയതനി മുതല് ഒരു വര്ഷമഭായനി ദതീര്ഘനിപനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ഡനി)  ജഭാതനി  സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്,  വരുമഭാന  സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്,  ലപണ്കുടനികേളുലട
പഭായലാം  ലതളനിയനിക്കുന്നതനിനുള്ള സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്,  വനിവഭാഹ ക്ഷണക്കത്തച്ച്,  വനിവഭാഹലാം
നനിശയനിച്ചു  എന്നതനിലന്റെ  സമുദഭായ  സലാംഘടനയുലട/ഗസറഡച്ച്  ഓഫതീസറുലട
സഭാക്ഷവപത്രലാം തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനത്തനില്നനിന്നച്ച് ധനസഹഭായലാം ലഭനിചനിടനില്ല എന്ന
സഭാക്ഷവപത്രലാം  എന്നനിവ  സഹനിതമുള്ള  അകപക്ഷകേള  കബഭാക്കച്ച്/മുനനിസനിപല്
കകേഭാര്പകറഷന/  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  ഓഫതീസര്  പരനികശഭാധനിചച്ച്  അര്ഹത
ഉറപ്പുവരുത്തനിയഭാണച്ച്  ധനസഹഭായലാം  നല്കുന്നതച്ച്.  വരുമഭാന  പരനിധനി
50,000 രൂപയഭാണച്ച്.

(ii) നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത കചേഭാദവങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള

റഭാപനിഡച്ച് ആക്ഷന കഫഭാഴ്സ ച്ച്

1  (2494)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനലാം  വകുപനില്  റഭാപനിഡച്ച്  ആക്ഷന  കഫഭാഴ്സച്ച്  നനിലവനിലുകണഭാ;  എങനില്
എവനിലടലയഭാലക്കലയന്നച്ച് ജനില്ല തനിരനിചച്ച് വവകമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി) റഭാപനിഡച്ച് ആക്ഷന കഫഭാഴ്സനിലന്റെ പവര്ത്തനങ്ങള എലന്തഭാലക്കയഭാലണന്നച്ച്
വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  റഭാപനിഡച്ച്  ആക്ഷന  കഫഭാഴ്സനിലന്റെ  പവര്ത്തനലാം  എല്ലഭാ  ജനില്ലകേളനികലക്കുലാം
വവഭാപനിപനിക്കുന്ന കേഭാരവലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാ എന്നച്ച് വവകമഭാക്കുകമഭാ?

 ഉത്തരലാം

(എ)  വനലാം  വകുപനില്  റഭാപനിഡച്ച്  ആക്ഷന  കഫഭാഴ്സച്ച്  നനിലവനിലുണച്ച്.  ലകേഭാല്ലലാം
സകതണ്  സര്ക്കനിളനിനച്ച്  കേതീഴനില്  കകേഭാന്നനി  ഡനിവനിഷനനിലുലാം  (പത്തനലാംതനിട  ജനില്ല),
പഭാലക്കഭാടച്ച്  ഈകസ്റ്റണ് സര്ക്കനിളനിനച്ച്  കേതീഴനില് നനിലമ്പൂര് കനഭാര്ത്തച്ച്  ഡനിവനിഷനനിലുലാം
(മലപ്പുറലാം ജനില്ല) റഭാപനിഡച്ച് ആക്ഷന കഫഭാഴ്സച്ച് നനിലവനിലുണച്ച്.

(ബനി) വനത്തനികലഭാ വനഭാതനിര്ത്തനിയനികലഭാ ലപലടനണഭാകുന്ന വനകതഭാതനിലുള്ള
കേകയറ ശമങ്ങള, അനധനികൃത മരലാം മുറനി ശമങ്ങള, കേഞഭാവച്ച് കൃഷനികേള, വവഭാജ വഭാറച്ച്
തുടങ്ങനിയ  പശ്നങ്ങളനില്  ഇടലപടുകേയഭാണച്ച്  റഭാപനിഡച്ച്  ആക്ഷന  കഫഭാഴ്സനിലന്റെ
പവര്ത്തനങ്ങള.

(സനി) പരനിഗണനയനിലനില്ല.

കരഖ ലഭവമല്ലഭാത്ത ഭൂമനി

2  (2495)   ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനലാം  വകുപ്പുമഭായനി  തര്ക്കലാം  നനിലനനില്ക്കുന്നതനിനഭാല്  ഭൂമനി  കരഖ
ലഭവമല്ലഭാത്ത എത്ര ലഹക്ടര് ഭൂമനി വയനഭാടച്ച് ജനില്ലയനിലുലണന്നച്ച് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഭൂമനി  സലാംബനമഭായ  തര്ക്കങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  വനലാം  വകുപച്ച്
സത്വതീകേരനിച നടപടനികേള എലന്തഭാലക്കയഭാലണന്നച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

 ഉത്തരലാം
(എ)  വയനഭാടച്ച്  ജനില്ലയനിലല  സസൗത്തച്ച്  വയനഭാടച്ച്  ഡനിവനിഷനനില്  വരുന്ന

റവത്തനിരനി  തഭാലൂക്കനില്ലപട  മുറപനഭാടച്ച്,  തൃറക്കലപറ,  ലവള്ളരനിമല,  കകേഭാടപടനി,
കുന്നത്തനിടവകേ  വനികല്ലജകേളനിലഭായനി  വനലാംവകുപ്പുമഭായനി  തര്ക്കലാം  നനില
നനില്ക്കുന്നതനിനഭാല്  ഏകേകദശലാം  531  ലഹക്ടര്  ഭൂമനിക്കച്ച്  റകേവശക്കഭാരനില്നനിനലാം
ഭൂനനികുതനി സത്വതീകേരനിക്കുന്നനില്ല എന്ന പരഭാതനി നനിലവനിലുണച്ച്.
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(ബനി)  ജനില്ലഭാ  കേളക്ടറുലട  ശനിപഭാര്ശയുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  ഈ  സലത്തച്ച്
റവനമ്മ്യൂ,  വനലാം  വകുപ്പുകേള  സലാംയുക  പരനികശഭാധന  നടത്തുന്നതനിനഭായനി
22-5-2010-ലല  സഭാധഭാരണ  2443/2010/റവനമ്മ്യൂ  നമ്പര്  പകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവഭായനിട്ടുള്ളതഭാണച്ച്.  അപകേഭാരലാം  ഭൂമനി  റകേവശലാം  വചനിരനിക്കുന്നവരനില്നനിനലാം
അകപക്ഷ  ലഭനിക്കുന്നതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  സലാംയുക  പരനികശഭാധന
നടനവരനികേയഭാണച്ച്.  ഇതനിനച്ച്  വനലാം  വകുപനിലന്റെ  പൂര്ണ്ണ  സഹകേരണലാം
നല്കേനിവരുനണച്ച്.

ജണ ലകേടനി സലാംരക്ഷനിച വനഭൂമനി

3 (2496) ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷലാംസതീര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  എത്ര  കേനികലഭാമതീറര്  വനഭൂമനി  ജണ  ലകേടനി
സലാംരക്ഷനിചനിട്ടുലണന്നച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വനഭാതനിര്ത്തനി  സലാംരക്ഷണത്തനിനച്ച്  സഭാററലറച്ച്  സഭാകങതനികേവനിദവ
നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാലയന്നച്ച് വവകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനത്തച്ച് ഏകേകദശലാം 8905 കേനികലഭാമതീറര് വനഭാതനിര്ത്തനി ജണലകേടനി
സലാംരക്ഷനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  വനത്തനിലുണഭാകുന്ന  തതീ  സലാംബനമഭായ  ജഭാഗത  സകന്ദശലാം
ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനച്ച് സഭാററലറച്ച് സഭാകങതനികേ വനിദവ ഉപകയഭാഗനിച്ചുവരുനണച്ച്.

വനഭൂമനി വനിട്ടു നല്കേഭാത്തതുമൂലമുള്ള പശ്നങ്ങള

4 (2497) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ബഷതീര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനലാം വകുപനിലന്റെ പകതവകേ അനുമതനി ലഭനിക്കഭാത്തതുമൂലലാം വനഭൂമനിയനില്
നടകത്തണ വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനങ്ങള മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന്നതച്ച്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏറനഭാടച്ച്  മണ്ഡലത്തനില്  ഇത്തരലാം  എത്ര പവൃത്തനികേള വനഭൂമനി  വനിടച്ച്
കേനിടഭാത്തതനിലന്റെ/അനുമതനി  കേനിടഭാത്തതനിലന്റെ  കപരനില്  മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുനണച്ച്  ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  പസസ്തുത പവൃത്തനികേളക്കച്ച് വനലാംവകുപനിലന്റെ അനുമതനി അടനിയന്തരമഭായനി
ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  വനഭൂമനി  ലപഭാതു  ആവശവങ്ങളക്കച്ച്  വനിടച്ച്  നല്കുന്നതനിലന്റെ  മഭാനദണ്ഡലാം
എലന്തല്ലഭാമഭാണച്ച്; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.  വന (സലാംരക്ഷണ) നനിയമലാം  1980, 2003-ലല വന (സലാംരക്ഷണ)
ചേടങ്ങള  എന്നനിവ  പകേഭാരലാം  ലഭനിചനിട്ടുള്ള  അകപക്ഷകേള  വനിവനിധ  തലങ്ങളനില്
നടപടനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  നനിശനിത  സമയക്രമലാം  ആവശവമഭാണച്ച്.
അപകേഭാരലാം ലഭനിച അകപക്ഷകേളനില് നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ഏറനഭാടച്ച്  നനിയമസഭഭാമണ്ഡലത്തനില്  നനിന്നച്ച്  ലഭനിചനിട്ടുള്ള  ആറച്ച്
അകപക്ഷകേളനില് നടപടനി സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  നനിലവനിലല നനിയമങ്ങളക്കച്ച് വനികധയമഭായനി അനുമതനി നല്കുന്നതനിനുള്ള
അടനിയന്തനിര നടപടനി സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  വന (സലാംരക്ഷണ) നനിയമലാം  1980,  വന (സലാംരക്ഷണ) ചേടങ്ങള 2003,
കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്  കകേന്ദ്ര വനലാം,  പരനിസനിതനി,  കേഭാലഭാവസഭാ വവതനിയഭാന  വകുപച്ച്
നല്കുന്ന  Guidelines  എന്നനിവ പകേഭാരമഭാണച്ച് വനഭൂമനി വകനതര ആവശവങ്ങളക്കച്ച്
വനിട്ടുനല്കുന്നതച്ച്.

അടനിസഭാന സസൗകേരവ വനികേസനലാം

 5 (2498) ശതീ  .    രഭാജ എബഹഭാലാം : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ശബരനിമലയനിലല അടനിസഭാന സസൗകേരവ വനികേസനവമഭായനി ബനലപടച്ച്
വനഭൂമനി  വനിട്ടുനല്കേഭാന  എലന്തങനിലുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം  സര്ക്കഭാരനിനച്ച്  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങനില്  എവനിലടലയഭാലക്ക  എത്ര  ഭൂമനി  വനിട്ടുനല്കേഭാനഭാണച്ച്  ആവശവലാം
വന്നനിരനിക്കുന്നതച്ച്;

(ബനി)  എന്തച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണ  പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭാണച്ച്  ഇത്തരത്തനില്  വനഭൂമനി
ആവശവലപടനിരനിക്കുന്നതച്ച്;
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(സനി)  ഇതനികന്മേല് എന്തച്ച് നടപടനിയഭാണച്ച് വനലാം വകുപച്ച് സത്വതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച്;
ഇതുസലാംബനനിച  ഫയല്  ഇകപഭാള  എവനിലടയഭാണച്ച്;  ഇനനി  എലന്തഭാലക്ക
നടപടനികേളഭാണച്ച്  വനഭൂമനി  വനിട്ടു  നല്കുന്നതുമഭായനി  ബനലപടച്ച്
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ളതച്ച്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശബരനിമലയനില്  അടനിസഭാനസസൗകേരവ  വനികേസനവമഭായനി  ബനലപടച്ച്

വനഭൂമനി വനിട്ടു നല്കേഭാനുള്ള നനിര്കദ്ദേശങ്ങലളഭാനലാം ലഭനിചനിടനില്ല.

(ബനി &സനി) കമല് ഉത്തരത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ബഭാധകേമല്ല.

സഭാമൂഹവവനവല്ക്കരണ പദതനി

 6 (2499) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സഭാമൂഹവ വനവത്കേരണ പദതനി നനിലവനിലുകണഭാ;

(ബനി) ഉലണങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഓകരഭാ വര്ഷവലാം  (2010  മുതല്)  ഈ പദതനിയച്ച്  കവണനി ലചേലവഴനിച

തുകേ ജനില്ല തനിരനിചച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതനിനച്ച്  കവണനി  കേരഭാര്/ദനിവസകവതന  അടനിസഭാനത്തനില്

ജതീവനക്കഭാരുലട  നനിയമനലാം  നടത്തുനകണഭാ;  ഉലണങനില്  വനിശദഭാലാംശങ്ങള

ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?

 ഉത്തരലാം

(എ) സഭാമൂഹവ വനവല്ക്കരണ പദതനി നനിലവനിലുണച്ച്.

(ബനി)  സഭാമൂഹവ  വനവല്ക്കരണ  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  ഹരനിത  കകേരളലാം

പദതനിയനിലൂലട സ്കൂള,  കകേഭാകളജച്ച് വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കഭായനി എലന്റെ മരലാം നമ്മുലട മരലാം

എന്നതീ  പദതനികേളവഴനി  എല്ലഭാ  വര്ഷവലാം  റതകേള  വനിതരണലാം  ലചേയവരുന.

കൂടഭാലത വനിവനിധയനിനലാം വൃക്ഷറത്തകേള ഉല്പഭാദനിപനിചച്ച് തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങള

യത്തച്ച്  ക്ലെബ്ബുകേള  തുടങ്ങനിയ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  മുഖഭാന്തരലാം  ലപഭാതു  ജനങ്ങളക്കച്ച്



90 കകേരള നനിയമസഭ മഭാര്ചച്ച് 9, 2017

വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന.  സര്ക്കഭാര്  സലങ്ങളനിലുലാം  വനിവനിധ  സഭാപനങ്ങളുലട

റകേവശമുള്ള  സലങ്ങളനിലുലാം  ബനലപട  സഭാപനങ്ങളുലട  സഹകേരണകത്തഭാലട

വൃക്ഷറത്തകേള  നട്ടുപനിടനിപനിച്ചുവരുന.  പഭാതകയഭാരങ്ങളനില്  മരങ്ങള

വച്ചുപനിടനിപനിക്കുന്ന വഴനികയഭാരത്തണല് പദതനിയുലാം നടപനിലഭാക്കനി വരുനണച്ച്.
(സനി) തുകേ ജനില്ലഭാടനിസഭാനത്തനില് (ലക്ഷത്തനില്)

ജനില്ല 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16

തനിരുവനന്തപുരലാം 63.56 78.14 114.84 131.42 123.93 90.82

ലകേഭാല്ലലാം 57.87 82.06 107.18 68.04 91.53 67.38

പത്തനലാംതനിട 48.61 56.06 56.62 58.13 72.13 66.72

ആലപ്പുഴ 52.00 120.00 230.00 130.00 112.00 70.00

കകേഭാടയലാം 28.97 48.00 87.48 75.50 68.63 65.00

എറണഭാകുളലാം 9.00 10.16 24.38 29.27 42.19 39.32

ഇടുക്കനി 34.25 33.16 58.52 59.42 58.65 52.83

പഭാലക്കഭാടച്ച് 62.82 58.26 91.76 75.92 87.07 66.28

തൃശ്ശൂര് 70.67 50.00 55.67 68.48 76.46 88.17

കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച് 33.42 61.59 46.68 49.49 56.60 57.65

മലപ്പുറലാം 27.86 52.29 41.12 62.04 77.18 62.00

വയനഭാടച്ച് 10.51 33.77 40.82 65.60 78.12 53.00

കേണ്ണൂര് 29.48 39.03 48.06 69.11 86.40 64.00

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് 79.44 69.69 44.83 39.13 49.20 73.00

ആലകേ 608.46 792.21 1047.96 981.55 1080.90 917.17

(ഡനി)  സഭാമൂഹവവനവല്ക്കരണ  പദതനിയ്ക്കുകവണനി  സഭാമൂഹവവനവല്ക്കരണ
വനിഭഭാഗത്തനില്  അലാംഗതീകൃത  തസനികേകേളനില്  ദനിവസകവതനക്കഭാലര  നനിയമനിക്കഭാറനില്ല.
എന്നഭാല്  അലാംഗതീകേരനിച  വനിവനിധ  അടങലുകേള  പകേഭാരലാം  അതവഭാവശവഘടങ്ങളനില്
മഭാത്രലാം  കഫഭാറസ്റ്റച്ച്  മനിനനിമലാം  കവജസച്ച്  അടനിസഭാനത്തനില്  ദനിവസകവതന  കജഭാലനിക്കച്ച്
മസ്ദൂര്മഭാലര നനികയഭാഗനിക്കഭാറുണച്ച്.
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കേഭാട്ടുതതീ

7 (2500) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച് ലകേഭാടുലാംകവനലനില് വനപകദശങ്ങളനില് കേഭാട്ടുതതീ പടര്ന്നച്ച്
പനിടനിയഭാന  ഉളള  സഭാധവതകേള  കേണക്കനിലലടുത്തച്ച്  വനലാംവകുപച്ച്  എലന്തല്ലഭാലാം
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില്  കേഭാട്ടുതതീ  ലകേഭാണച്ച്  എലന്തങനിലുലാം  കേഷനഷങ്ങള
ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഓകരഭാ കഫഭാറസ്റ്റച്ച് ഡനിവനിഷനുകേതീഴനിലുലാം വരുന്ന വനകമഖലയുലട സത്വഭഭാവലാം,
മുനവര്ഷങ്ങളനിലല  അനുഭവലാം,  ഈ വര്ഷലാം  ഇവ കേത്തഭാനുള്ള സഭാദവത എന്നനിവ
കേണക്കനിലലടുത്തച്ച്  വനകമഖലലയ  High,  Moderate,  Low  എന്നനിങ്ങലന  വനിവനിധ
സഭാദവതഭാ  കമഖലകേളഭായനി  തരലാം  തനിരനിക്കുകേയുലാം  കഹഭാടച്ച്കസഭാട്ടുകേള
അടയഭാളലപടുത്തുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  ഓകരഭാ  ഡനിവനിഷന  തലത്തനിലുലാം  കേഭാട്ടുതതീലയ
ഫലപദമഭായനി  കനരനിടഭാനുള്ള  പവൃത്തനികേള  ഉളലക്കഭാള്ളനിച്ചുലകേഭാണച്ച്  ഫയര്
മഭാകനജ് ലമന്റെച്ച് പഭാനുകേള തയഭാറഭാക്കുകേയുലാം സര്ക്കനിള തലവന്മേഭാര് ഇവ പരനികശഭാധനിചച്ച്
അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണച്ച്. ഓകരഭാ വനകമഖലയനിലലയുലാം കേഭാട്ടുതതീ സഭാദവതയുലാം
സലത്തനിലന്റെ പകതവകേതയുലാം  കേണക്കനിലലടുത്തച്ച്  കേഭാട്ടുതതീലയ കനരനിടഭാനുള്ള തനലാം
ആവനിഷ്കരനിചച്ച് നടപനിലഭാക്കനി വരുനണച്ച്.

അഗനി  പതനികരഭാധ  പവര്ത്തനങ്ങളക്കച്ച്  കമല്കനഭാടലാം  വഹനിക്കഭാനഭായനി
സലാംസഭാനതലത്തനില്  വനലാം  വകുപച്ച്  ആസഭാനത്തച്ച്  ഒരു  ഫയര്  കമഭാണനിററനിലാംഗച്ച്
ലസല് പവര്ത്തനിച്ചു വരുന.  ഇതനിനു പുറകമ എല്ലഭാ വന ഡനിവനിഷനുകേളനിലുലാം ഫയര്
കേണ്കടഭാള റൂമുലാം അടനിയന്തനിര സഭാഹചേരവങ്ങള കനരനിടഭാന ഡനിവനിഷണല് കഫഭാറസ്റ്റച്ച്
ഓഫതീസറുലട  കനരനിട്ടുള്ള  നനിയനണത്തനില്  റക്രസനിസച്ച്  മഭാകനജ് ലമന്റെച്ച്  ടതീമുലാം
പവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  2017  വര്ഷത്തനില്  28-2-2017  വലര  441  സലങ്ങളനിലഭായനി  2013
ലഹക്ടര് വനഭൂമനിയനില് തതീ ബഭാധനിചനിട്ടുള്ളതുലാം ആയതനിലൂലട സര്ക്കഭാരനിനച്ച്  2,43,258
രൂപയുലട നഷലാം ഉണഭായതഭായുലാം കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.
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കേഭാട്ടുതതീ തടയഭാന നടപടനി
 8  (2501)  ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  അതനിരൂക്ഷമഭായ  കവനല്  ചൂടുലാം  വരളചയുലാം  കേഭാരണലാം  കേഭാട്ടുതതീ

വവഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സഭാധവതകേള  ഏലറയഭായതനിനഭാൽ  ഇത്തരലാം  പകദശങ്ങള
മുനകൂറഭായനി  കേലണത്തനി  കേഭാട്ടുതതീയുലട  വവഭാപനലാം  തടയുന്നതനിനച്ച്  ആവശവമഭായ
നടപടനികേൾ സത്വതീകേരനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  വനഭാന്തരങ്ങളനിലല  നതീരുറവകേളുലട  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  വനലാം
വകുപനിലന്റെ കനതൃത്തനില് കേര്മ്മേ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വരുനകണഭാ; ഉലണങനില്
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ ;

(സനി)  ഇലല്ലങനില് ഇതനിനഭായുള്ള പദതനി രൂപതീകേരണത്തനിനുള്ള നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

 ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാട്ടുതതീ  വവഭാപനലാം  തടയുന്നതനിനച്ച്  ആവശവമഭായ  നടപടനികേള
സത്വനികേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  അതനിരൂക്ഷമഭായ  ചൂടുലാം  വരളചയുലാംകേഭാരണലാം  കേഭാട്ടുതതീ
വവഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സഭാദവതകേള  ഏലറയഭായതനിനഭാല്  ഓകരഭാ  കഫഭാറസ്റ്റച്ച്
ഡനിവനിഷനുകേതീഴനിലുലാം  വരുന്ന  വനകമഖലയുലട  സത്വഭഭാവലാം,  മുനവര്ഷങ്ങളനിലല
അനുഭവലാം,  ഇസൗ  വര്ഷലാം  ഇവ  കേത്തഭാനുള്ള  സഭാദവത  എന്നനിവ  കേണക്കനിലലടുത്തച്ച്
വനകമഖലലയ  High,  Moderate,  Low  എന്നനിങ്ങലന  വനിവനിധ  സഭാദവതഭാ
കമഖലകേളഭായനി  തരലാം  തനിരനിക്കുകേയുലാം  കഹഭാടച്ച്കസഭാട്ടുകേള  അടയഭാളലപടുത്തുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണച്ച്. ഓകരഭാ ഡനിവനിഷന തലത്തനിലുലാം കേഭാട്ടുതതീലയ ഫലപദമഭായനി കനരനിടഭാനുള്ള
പവൃത്തനികേള  ഉളലക്കഭാള്ളനിച്ചുലകേഭാണച്ച്  ഫയര്  മഭാകനജലമന്റെച്ച്  പഭാനുകേള
തയഭാറഭാക്കുകേയുലാം  സര്ക്കനിള  തലവന്മേഭാര്  ഇവ  പരനികശഭാധനിചച്ച്  അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം
അതനുസരനിചച്ച്  കേഭാട്ടുതതീയുലട  വവഭാപനലാം  തടയുന്നതനിനച്ച്  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിച്ചുവരനികേയുലാം ലചേയ്യുനണച്ച്.

(ബനി)  വനത്തനിനകേത്തുതലന്ന  മഴലവള്ളലാം  സലാംഭരനിച്ചു  നനിര്ത്തഭാനുലാം  അതുവഴനി
വനത്തനിനകേത്തച്ച്  ആര്ദത  നനിലനനിര്ത്തഭാനുലാം  കേഭാട്ടുതതീയുലട  സഭാദവത
കുറയഭാനുലാംകവണ  നടപടനികേളുലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  നനിലവനിലുള്ള
ജലഭാശയങ്ങള  ആഴലാം  കൂട്ടുകേയുലാം  മണ്ണച്ച്  നതീക്കലാം  ലചേയ്യുകേയുലാം  പുതുതഭായനി  ലചേക്കച്ച്
ഡഭാമുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  വനഭാന്തരങ്ങളനിലല  നതീരുറവകേളുലട
സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  വനലാം  വകുപനിലന്റെ  കനതൃതത്വത്തനില്  മൂന്നൂറനില്പരലാം
തടയണ/കുളങ്ങള  വൃത്തനിയഭാക്കുകേയുലാം  ഇരുപത്തകഞഭാളലാം  തടയണ/കുളങ്ങളുലാം
മുപതനില്പരലാം തഭാല്ക്കഭാലനികേ തടയണകേള നനിര്മ്മേനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണച്ച്.

(സനി) ബഭാധകേമല്ല.
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വനവജതീവനി ആക്രമണലാം

 9 (2502) ശതീ  .    മുല്ലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തച്ച് വനവജതീവനി ആക്രമണങ്ങളനില് ജതീവന നഷലപടുന്നവര്ക്കച്ച്
നല്കുന്ന സഹഭായങ്ങളുലട വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  നനിലവനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  ഇപകേഭാരലാം  എത്ര  തുകേ
ലചേലവഴനിചനിട്ടുണച്ച് എന്നച്ച് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലവനില്  വനവജതീവനി  ആക്രമണങ്ങളനില്  ജതീവന  നഷലപടുന്നവര്ക്കച്ച്
5  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം  വനത്തനിനു പുറത്തുവച്ചുള്ള പഭാമകേടനിമൂലമുള്ള  ജതീവനഭാശത്തനിനച്ച്
ഒരു ലക്ഷലാം രൂപയുലാം നഷപരനിഹഭാരമഭായനി നല്കേനിവരുന.

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം വനവജതീവനികേളമൂലമുള്ള
ജതീവനഭാശത്തനിനച്ച് നഷപരനിഹഭാരമഭായനി 161.15 ലക്ഷലാം രൂപ നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

കേണല്ക്കഭാടുകേളുലട സലാംരക്ഷണലാം

10 (2503) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷച്ച് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേണ്ണൂര് ജനില്ലയനിലല കേണല്ക്കഭാടുകേലള സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം ടൂറനിസ്റ്റുകേലള
കൂടുതല്  ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഇതനിലനക്കുറനിചച്ച്  പഠനലാം  നടത്തുന്നതനിനുലാം
എലന്തങനിലുലാം പദതനി ആവനിഷ്കരനിയ്ക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  ബഹുമഭാനലപട  മനനി  സലലാം  സന്ദര്ശനിചതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
ഇതുസലാംബനനിചച്ച് തുടര്നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

  ഉത്തരലാം

(എ)  കേണ്ണൂര്  കഫഭാറസ്റ്റച്ച്  ഡനിവനിഷനുകേതീഴനില്  കേണ്ണൂര്  ജനില്ലയനില്  വനിവനിധ
സര്ക്കഭാര് വകുപ്പുകേളുലട അധതീനതയനിലുള്ള 237.926  ലഹക്ടര് കേണല് വനപകദശലാം
റനിസര്വച്ച്  വനമഭായനി  കനഭാടനിറഫ  ലചേയ  സലാംരക്ഷനിച്ചുകപഭാരുനണച്ച്.  ജനില്ലയനില്
സത്വകേഭാരവ  ഉടമസതയനിലുള്ള  496.77  ലഹക്ടര്  കേണല്  വനപകദശങ്ങള
ഏലറടുക്കുന്നതച്ച്  സലാംബനനിചച്ച്  നയപരമഭായ  തതീരുമഭാനങ്ങള  എടുകക്കണതുണച്ച്.
റനിസര്വച്ച്  വനമഭായനി  കനഭാടനിറഫ  ലചേയ  കേണല്  പകദശങ്ങലള
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  തതീരകദശ  വനസലാംരക്ഷണ  സമനിതനികേള
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.



94 കകേരള നനിയമസഭ മഭാര്ചച്ച് 9, 2017

(ബനി) ജനില്ലയനിലല കേണല് പകദശങ്ങള സന്ദര്ശനിചതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
കേണല്  വനങ്ങള  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  സമഗമഭായ  ലപഭാകപഭാസല്
തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.

റഭാപനിഡച്ച് ലറകസഭാണ്സച്ച് ടതീലാം

 11 (2504)  ശതീ  .    എന   .  എ  .    ലനല്ലനിക്കുന്നച്ച്  :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനലാം  വകുപനിനച്ച്  കേതീഴനില്  സലാംസഭാനത്തച്ച്  റഭാപനിഡച്ച്  ലറകസഭാണ്സച്ച്  ടതീലാം
(ആര്.ആര്.ടനി.)  പവര്ത്തനിക്കുനകണഭാ;  ഉലണങനില്  ഇതനിലന്റെ  ലക്ഷവലമന്തഭാണച്ച്;
സലാംസഭാനത്തച്ച് ഇങ്ങലന പവര്ത്തനിക്കുന്ന എത്ര യണനിറ്റുകേളുണച്ച്;  എവനിലടലയഭാലക്ക
എന്നച്ച് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ആര്.ആര്.ടനി. യണനിറനില് ആവശവമഭായ ഉകദവഭാഗസകരഭാ
വഭാഹനകമഭാ  അനുവദനിചനിടനില്ല  എന്ന  കേഭാരവലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്
ആവശവമഭായ ജതീവനക്കഭാലരയുലാം വഭാഹനവലാം എന്നകത്തയച്ച് അനുവദനിക്കഭാനഭാകുലാം എന്നച്ച്
വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

 ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.  വനവജതീവനികേള  ജനവഭാസ  കമഖലകേളനില്  ഇറങ്ങനി  ജനങ്ങളുലട
ജതീവനുലാം  സത്വത്തനിനുലാം  നഭാശനഷലാം  വരുത്തുന്ന  അടനിയന്തനിര  സഭാഹചേരവലാം
ഉണഭാകുകമ്പഭാള  സമകയഭാചേനിതമഭായനി  പവര്ത്തനിചച്ച്  മനുഷവ-വനവജതീവനി  സലാംഘര്ഷലാം
ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  നഭാടനിലനിറങ്ങനിയ  വനവജതീവനികേലള  കേഭാടനികലയച്ച്  തനിരനിലകേ
തുരത്തുന്നതനിനുലാം ആര്.ആര്.ടനി.-യുലട കസവനലാം വനിനനികയഭാഗനിച്ചു വരുന.

സലാംസഭാനത്തച്ച്  14  ആര്.ആര്.ടനി.-കേള  ചുവലട  പറയുന്ന  സലങ്ങള
കകേന്ദ്രമഭാക്കനി പവര്ത്തനിക്കുനണച്ച്:

1. കപപഭാറ 8. മണ്ണഭാര്ക്കഭാടച്ച്

2. പുനലൂര് 9. നനിലമ്പൂര്

3. റഭാന്നനി 10. തഭാമരകശരനി

4. മൂന്നഭാര് 11. സുല്ത്തഭാന ബകത്തരനി

5. പതീരുകമടച്ച് 12. തളനിപറമ്പച്ച്

6. മലയഭാറ്റൂര് 13. കേല്പറ

7. ഒലവകക്കഭാടച്ച് 14. കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്
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(ബനി)  28-2-2014-ലല   സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവച്ച്  (എലാം  എസച്ച്.)  നമ്പര്
73/2014/വനലാം  പകേഭാരലാം  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ഉളലപലട  5  ആര്.ആര്.ടനി.കേള
രൂപതീകേരനിച്ചുലകേഭാണച്ച്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണച്ച്.  ടനി  ഉത്തരവനില്  ടനി  ആര്.ആര്.ടനി-കേളക്കച്ച്
കവണനി പുതനിയ തസനികേകേളകക്കഭാ വഭാഹനങ്ങളകക്കഭാ അനുമതനി  ഉണഭായനിരുന്നനില്ല.
ആയതനിനഭാല്  നനിലവനിലുള്ള  ജതീവനക്കഭാര്,  വഭാഹനങ്ങള  എന്നനിവ
പുനനഃക്രമനികേരനിച്ചുലകേഭാണ്ടുലാം  അടനിസഭാന  സസൗകേരവങ്ങള  പുനനഃസലാംവനിധഭാനലാം
ലചേയലകേഭാണ്ടുലാം  ആര്.ആര്.ടനി.-കേളുലട  പവര്ത്തനലാം  നടനവരുന.  ഫണനിലന്റെ
ലഭവതയനുസരനിചച്ച് കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ആര്.ആര്.ടനി.-ക്കച്ച് വഭാഹനലാം ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി സത്വനികേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

മരങ്ങളമൂലലാം ശത്വഭാസകകേഭാശ കരഭാഗങ്ങള

12 (2505)  ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനലാം  വകുപനിനുകേതീഴനിലുള്ള  പഭാകന്റെഷനുകേളനില്  അകക്കഷവ,  മഭാഞനിയലാം
തുടങ്ങനിയ മരങ്ങള വചച്ച് പനിടനിപനിക്കുന്നതുമൂലലാം സമതീപ പകദശത്തുള്ളവര്ക്കച്ച് ആസച്ച്മ
തുടങ്ങനിയ  ശത്വഭാസകകേഭാശ  കരഭാഗങ്ങളുലാം  മറ്റുലാം  പടര്ന  പനിടനിക്കുന്നതച്ച്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഇക്കഭാരവത്തനില്  എന്തച്ച്  നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കഭാനഭാണച്ച്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്;

(സനി)  അസുഖങ്ങളുണഭാക്കുന്ന  ഇത്തരലാം  മരങ്ങളക്കു  പകേരലാം  ഫലവൃക്ഷങ്ങള
വച്ചു  പനിടനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ഇക്കഭാരവത്തനില്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
നയലമന്തഭാലണന്നച്ച് വവകമഭാക്കുകമഭാ?

 ഉത്തരലാം
(എ&ബനി)  കസഭാഷവല്  കഫഭാറസ്ട്രേനി  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ  പഭാകന്റെഷനുകേളനില്

നനിലവനില്  അകക്കഷവ,  മഭാഞനിയലാം  തുടങ്ങനിയ  മരങ്ങള  വച്ചുപനിടനിപനിക്കുന്നനില്ല.
ശത്വഭാസകകേഭാള കരഭാഗങ്ങള പടര്ന പനിടനിക്കുന്നതഭായനി ശദയനില്ലപടനിടനില്ല.

(സനി)  കസഭാഷവല് കഫഭാറസ്ട്രേനി  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ പഭാകന്റെഷനുകേളനില് മുനപച്ച്  വച്ചു
പനിടനിപനിചതഭായ  അകക്കഷവ  മരങ്ങള  മുറനിച്ചുമഭാറനി  പകേരലാം  തകദ്ദേശതീയ
ഫലവൃക്ഷറത്തകേള ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള സത്വഭാഭഭാവനികേ വനവല്ക്കരണലാം നടത്തുന്ന
വനദതീപ്തനി  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുനണച്ച്.  കൂടഭാലത  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കച്ച്
ഫലവൃക്ഷങ്ങള  ഉളലപലടയുള്ള  തകദ്ദേശതീയ  വൃക്ഷറത്തകേള  വനിതരണലാം
ലചേയവരുനണച്ച്.
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വൃക്ഷറത്ത വച്ചുപനിടനിപനിക്കല് 
 13 (2506) കഡഭാ  .   എന  .   ജയരഭാജച്ച്   : 

ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റനിന   : 
ശതീ  .    കമഭാനസച്ച്  കജഭാസഫച്ച്   : 
ശതീ  .    സനി  .    എഫച്ച്  .    കതഭാമസച്ച് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ) സലാംസഭാനത്തച്ച് വൃക്ഷറത്ത വച്ചുപനിടനിപനിക്കല് പദതനി നനിലവനിലുകണഭാ;

(ബനി) ഇതനിനഭായനി എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണച്ച് ഇതുവലര സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്;
വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വൃക്ഷറത്ത വച്ചുപനിടനിപനിക്കല് കപഭാതഭാഹനിപനിക്കഭാനഭായനി എലന്തഭാലക്ക
നടപടനികേളഭാണച്ച് സത്വതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ലപഭാതു ആവശവങ്ങളക്കഭായനി ലവടനിമഭാറ്റുന്ന മരങ്ങളക്കച്ച് പകേരലാം മരലാം വചച്ച്
പനിടനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  നനിബനനകേള  നനിലവനിലുകണഭാ,  ഇതനിനഭായനി  നനിബനനകേള
ഏര്ലപടുത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

 ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.

(ബനി)  സഭാമൂഹവ  വനവല്ക്കരണ  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  ഹരനിത  കകേരളലാം
പദതനിയനിലുളലപടുത്തനി "എലന്റെ മരലാം”, “നമ്മുലട മരലാം” പദതനികേള വഴനി സ്കൂള,
കകേഭാകളജച്ച്  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച് വൃക്ഷറത്തകേള വനിതരണലാം ലചേയവരുന.  കൂടഭാലത
പഞഭായത്തുകേള,  മഭാധവമങ്ങള,  മറച്ച്  യുവജന  മത  സഭാമൂഹവ  സലാംഘടനകേള,
ലപഭാതുജനങ്ങള  എന്നനിവര്ക്കുലാം  വൃക്ഷറത്തകേള  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുനണച്ച്.
പഭാതകയഭാരങ്ങളനില്  വൃക്ഷറത്തകേള  വച്ചുപനിടനിപനിക്കുന്ന  വഴനികയഭാര  തണല്
പദതനിയുലാം അര്ബന കഫഭാറസ്ട്രേനി പദതനിയുലാം നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

(സനി)  സത്വകേഭാരവ സലങ്ങളനില് വൃക്ഷറത്തകേള വച്ചു പനിടനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ഇനലസന്റെനിറവകസഷന ഓഫച്ച് റപവറച്ച് കഫഭാറസ്ട്രേനി പദതനിപകേഭാരലാം വവകനികേളക്കച്ച്
ധനസഹഭായലാം  നല്കേനിവരുന.  കൂടഭാലത  വനിദവഭാഭവഭാസ  സഭാപനങ്ങള,  പത്ര
മഭാധവമങ്ങള, മത സഭാപനങ്ങള മുതഭാലഭായവര്ക്കച്ച് സസൗജനവമഭായനി വൃക്ഷറത്തകേളുലാം
നല്കേനിവരുന.
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(ഡനി)  ലപഭാതു ആവശവങ്ങളക്കഭായനി ലവടനിമഭാറ്റുന്ന മരങ്ങളക്കച്ച് ഒരു മരത്തനിനച്ച്

പകേരലാം  10  മരങ്ങള വച്ചു പനിടനിപനിക്കണലമന്ന നനിബനനകയഭാലടയഭാണച്ച്  അനുമതനി

നല്കേനിവരുന്നതച്ച്.

ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം പദതനി

 14 (2507) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഏറനഭാടച്ച്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  ആഡവനപഭാറ  ടൂറനിസലാം

കകേന്ദ്രകത്തഭാടനുബനനിചച്ച് ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം പദതനി നടപനിലഭാക്കണലമന്നഭാവശവലപടച്ച്

ലകേഭാണ്ടുള്ള അകപക്ഷ ലഭനിചനിരുകന്നഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഇക്കഭാരവത്തനില്  വനലാം  വകുപച്ച്  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  നടപടനികേള

എലന്തല്ലഭാമഭാലണന്നച്ച് വവകമഭാക്കുകമഭാ?

 ഉത്തരലാം

(എ)  ആഡവനപഭാറ ഇകക്കഭാ ടൂറനിസവമഭായനി ബനലപടച്ച്  അകപക്ഷകേലളഭാനലാം

സര്ക്കഭാരനില് ലഭനിചനിടനില്ല.

(ബനി) കമല് ഉത്തരത്തനിലന്റെ ലവളനിചത്തനില് ബഭാധകേമല്ല.

റടബല് സ്കൂള

 15 (2508) ശതീ  .   രഭാജ എബഹഭാലാം : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് വനവലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അടകത്തഭാടച്ച്  റടബല്  സ്കൂളനിനഭായനി  വനലാംവകുപനിലന്റെ  സലലാം  വനിട്ടു

നല്കുന്നതനിനഭായനി  അകപക്ഷ  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഈ  അകപക്ഷയനിനകമല്  എന്തച്ച്

നടപടനി  സത്വതീകേരനിച്ചു  എന്നച്ച്  പറയഭാകമഭാ;  ഇതു  സലാംബനനിച്ചുള്ള  ഫയല്  ഇകപഭാള

എവനിലടയഭാണച്ച് ഉള്ളതച്ച്;

(ബനി)  സ്കൂളനിനഭായനി  എത്ര  സലമഭാണച്ച്  ആവശവലപടനിരനിക്കുന്നതച്ച്  എന്നച്ച്

വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

52/2020
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ഉത്തരലാം

(എ)  അടകത്തഭാടച്ച്  റടബല്  സ്കൂളനിനഭായനി  വനഭൂമനി  വനിട്ടു  നല്കുന്നതനിനഭായനി
അകപക്ഷ  ലഭനിചനിരുന.  അടകത്തഭാടച്ച്  റടബല്  സ്കൂളനിനഭായനി  ഒരു  ലഹക്ടര്
സലത്തനിനഭാണച്ച്  പത്തനലാംതനിട വനിദവഭാഭവഭാസ ഉപ ഡയറക്ടര് അകപക്ഷനിചനിരുന്നതച്ച്.
എന്നഭാല്  ടനി  അകപക്ഷ  പരനികശഭാധനിചതനില്  അകപക്ഷനിച  ആവശവത്തനിനച്ച്  0.50
ലഹക്ടര്  ഭൂമനി  മതനിയഭാകുലാം  എന്നതനിനഭാല്  ഇക്കഭാരവത്തനില്  തലന്റെ
വനികവചേനഭാധനികേഭാരമുപകയഭാഗനിചച്ച്  റഭാന്നനി  ഡനിവനിഷണല് കഫഭാറസ്റ്റച്ച്  ഓഫതീസര്  0.50
ലഹക്ടര്  ഭൂമനി  അനുവദനിക്കുകേയുണഭായനി.  ഇതുസലാംബനനിച  ഫയല്  റഭാന്നനി
ഡനിവനിഷണല് കഫഭാറസ്റ്റച്ച് ഓഫതീസനിലഭാണുള്ളതച്ച്.

(ബനി)  പത്തനലാംതനിട  വനിദവഭാഭവഭാസ  ഉപ  ഡയറക്ടര്  അടകത്തഭാടച്ച്  റടബല്
സ്കൂളനിനഭായനി ഒരു ലഹക്ടര് സലത്തനിനഭായഭാണച്ച് അകപക്ഷനിചനിരുന്നതച്ച്.

രൂക്ഷമഭായ കേഭാട്ടുതതീ

 16 (2509)    ശതീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വയനഭാടനിലല കേഭാടുകേള രൂക്ഷമഭായ കേഭാട്ടുതതീ ഭതീതനിയനിലഭാലണന്ന കേഭാരവലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കേഭാട്ടുതതീ  തടയുന്നതനിനച്ച്  എലന്തല്ലഭാലാം  പദതനികേളഭാണച്ച്  നനിലവനില്
നടപനിലഭാക്കനി വരുന്നതച്ച്;

(സനി)  കേഭാട്ടുതതീ  തടയുന്നതനിനച്ച്  അതവഭാധുനനികേ  ഉപകേരണങ്ങള  വനലാം  വകുപച്ച്
ഉകദവഭാഗസര്ക്കച്ച് നല്കുന്ന കേഭാരവലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

 ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  വയനഭാടച്ച്  വനവജതീവനി  സകങതലാം  രൂക്ഷമഭായ  വരളചയുലാം  കേഭാട്ടുതതീ
ഭതീഷണനിയുലാം  അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുനണച്ച്.  16-2-2017-ല്  കേര്ണ്ണഭാടകേയനില്  ബന്ദനിപ്പൂര്
റടഗര് റനിസര്വ്വേനില് കേഭാട്ടുതതീ പടര്ന പനിടനിക്കുകേയുലാം വയനഭാടച്ച് ജനില്ലയുലട കേനിഴക്കന
അതനിര്ത്തനിയനികലയച്ച്  ബന്ദനിപ്പൂരനില്നനിനലാം  പടര്ന്ന  തതീ  വയനഭാടച്ച്  വനവജതീവനി
സകങതത്തനിലന്റെ  അതനിര്ത്തനിയനികലയച്ച്  എത്തുകേയുലാം  കകേരള  വനലാം
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വകുപ്പുകദവഭാഗസരുലട  രഭാപകേല്  കഭദമകനവയുള്ള  ശമഫലമഭായനി  അതനിര്ത്തനി
കേടനവരഭാലത  സലാംരക്ഷനിക്കുകേയുമുണഭായനി.  വണനിക്കടവച്ച്,  കഗഭാളൂര്,  ഗുളനിക്കല്,
ലദഭാഡ്ഡക്കുളസനി,  മഭാടപള്ളനിപഭാറ,  എല്ലക്കല്,  രഭാമ്പൂര്  എന്നതീ  ഭഭാഗങ്ങള  ഇകപഭാഴലാം
കേഭാട്ടുതതീ  ഭതീഷണനി  കനരനിടുന.  വനത്തനിലന്റെ  വളലര  ലചേറനിയ  ഒരു  ഭഭാഗലാം
അതനിര്ത്തനിയനില്  മഭാത്രകമ  ഫയലറഞനിന  എത്തനിലപടുവഭാന  കേഴനിയുകേയുള.
അതനിനഭാല് ഭൂരനിഭഭാഗലാം  അതനിര്ത്തനിയനിലുലാം  കഫഭാര്വതീലുള്ള  ജതീപ്പുകേളുലാം,  കേവഭാമ്പറുകേളുലാം
ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  വനപഭാലകേലര  പലഭഭാഗങ്ങളനില്  എത്തനിചകശഷലാം  അവനിലടനനിനലാം
കേഭാല്നടയഭായനി  അതനിര്ത്തനി  ഭഭാഗങ്ങളനില്  എത്തനിയഭാണച്ച്  കേഭാട്ടുതതീ
ലകേടുത്തനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  അതനിര്ത്തനികേളനില്  10.40  മതീറര്  വനിസ്തൃതനിയനില്
ഫയര്റലന നനിര്മ്മേനിചച്ച് നനിയനനിച്ചു വരുന.

കേഭാട്ടുതതീ തടയുന്നതനിനഭായനി ഫതീല്ഡച്ച് ജതീവനക്കഭാര് പകടഭാളനിലാംഗച്ച് നടത്തുനണച്ച്.
ഫയര്  റലന  നനിര്മ്മേനിക്കുകേയുലാം  ഫയര്  വഭാചര്മഭാര്,  ഫയര്ഗവഭാങച്ച്  എന്നനിവലര
നനികയഭാഗനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  കേഭാട്ടുതതീ കബഭാധവല്ക്കരണ കേവഭാമ്പച്ച് വനത്തനികനഭാടച്ച്
കചേര്ന്ന  പകദശങ്ങളനിലുലാം  ആദനിവഭാസനി  കകേഭാളനനികേളനിലുലാം  സ്കൂള  കകേഭാകളജച്ച്
വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കുമഭായനി  സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണച്ച്.  24  മണനിക്കുറുലാം  പവര്ത്തനിക്കുന്ന
ഫയര്  കേണ്കടഭാള  റൂലാം  പവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  എസച്ച്.എലാം.എസച്ച്.  അലര്ടച്ച്
സനിസ്റ്റലാം വഴനി സ്റ്റഭാഫുകേളക്കുലാം ഫയര് വഭാചര്മഭാര്ക്കുലാം ലപഭാതുജനങ്ങളക്കുലാം സകന്ദശലാം
നല്കേനിവരുന.  കബഭാധവല്ക്കരണവമഭായനി ബനലപടച്ച്  600-ഓളലാം സ്കൂള കുടനികേലള
ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  കനഭാടതീസച്ച്  വനിതരണലാം  നടത്തുകേയുലാം  ബഭാനര്,  കബഭാര്ഡച്ച്  എന്നനിവ
സഭാപനിക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  കേഭാട്ടുതതീ  കബഭാധവല്ക്കരണത്തനിനഭായനി
തതീകയററുകേളനില് റസ്ലൈഡുകേള പദര്ശനിപനിച്ചുവരുനണച്ച്.  വഭാചര്മഭാര്ക്കുലാം സ്റ്റഭാഫനിനുലാം
ഷ,  ഫയര്ബതീറര്,  ലസ്പ്രെയര്,  വഭാടര് കബഭാടനില്,  വഭാടര് കേവഭാന,  ഫയര് ലറയച്ച്  എന്നനിവ
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത  ഫയര്  റഫറനിങച്ച്  ഉപകേരണങ്ങളഭായ  കഹഭാണഭാ
ഒലനികയഭാമഭാകേച്ച് പമ്പച്ച് ലസറച്ച്, കഫഭാഴ്സച്ച് ഗണ് വനിത്തച്ച് കഹഭാസച്ച് എന്നനിവ നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(സനി) കേഭാട്ടുതതീ തടയുന്നതനിനച്ച് നനിലവനില് ലഭവമഭായ, കേഭാര്ഷനികേ ആവശവങ്ങളക്കച്ച്
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന ഉപകേരണങ്ങളഭായ  battery  operated  sprayers,  High  tech 16
Ltr.  Manual  Sprayers,  Force  gun,  Oleo  mac  Sprayer  with  708  petrol
engine, Honda made 5 Hp engine coupled high pressure sprayer, pump set
എന്നനിവ വഭാങ്ങനി അഗനിപതനികരഭാധ പവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിവരുന.
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സന്നദകസവകേര്ക്കച്ച് സഹഭായലാം

 17 (2510) ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനവല്ക്കരണലാം  നടത്തുന്നതനിനച്ച്  തയഭാറഭാകുന്ന  സന്നദ  കസവകേര്ക്കച്ച്
ഏലതങനിലുലാം തരത്തനിലുള്ള സഹഭായലാം നല്കേനിവരുനകണഭാ;

(ബനി) ലപരനിന്തല്മണ്ണ നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല പധഭാന വനികനഭാദ സഞഭാര
കകേന്ദ്രമഭായ  ലകേഭാടനിക്കുത്തനിമല  പകദശത്തച്ച്  വനവല്ക്കരണലാം  നടത്തുന്നതുമഭായനി
ബനലപട ഏലതങനിലുലാം പദതനികേള തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പസ്തുത  പകദശത്തച്ച്  വനവല്ക്കരണലാം  നടത്തുന്നതനിനച്ച്  ആവശവമഭായ
സഹഭായലാം  അഭവര്ത്ഥനിചച്ച്  ലകേഭാണച്ച്  പനി.ടനി.എലാം.എചച്ച്.എസച്ച്.എസച്ച്  തഭാകഴകക്കഭാടച്ച്
സ്കൂളനിലല എന.എസച്ച്.എസച്ച് യണനിറച്ച്  സമര്പനിച അകപക്ഷ ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്
അകപക്ഷയനികന്മേല് സത്വതീകേരനിച നടപടനി വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇത്തരത്തനില്  വനവല്ക്കരണലാം  നടത്തുന്നതനിനച്ച്  തയഭാറഭായനി  വരുന്ന
സന്നദ  കസവകേര്ക്കുലാം  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കുലാം  ആവശവമഭായ  സഹഭായവലാം
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശവലാം നല്കുന്നതനിനച്ച് സന്നദമഭാകുകമഭാലയന്നച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

 ഉത്തരലാം

(എ)  വനവല്ക്കരണലാം  നടത്തുന്നതനിനച്ച്  തയഭാറഭാകുന്ന  സന്നദകസവകേര്ക്കച്ച്
ആവശവമഭായ മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കേനിവരുന.

(ബനി) ഇല്ല.

(സനി)  ഉണച്ച്.  ടനി  അകപക്ഷ  മലപ്പുറലാം  (കസഭാഷവല്  കഫഭാറസ്ട്രേനി)  അസനിസ്റ്റന്റെച്ച്
കഫഭാറസ്റ്റച്ച്  കേണ്സര്കവറര്ക്കച്ച്  തുടര്  നടപടനികേളക്കഭായനി  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
എന.എസച്ച്.എസച്ച്  കവഭാളണനിയര്മഭാലരക്കുടനി  ഉളലപടുത്തനി  ലകേഭാടനികുത്തനിമല
പകദശത്തച്ച് വരുന്ന മഭാസങ്ങളനില് വനവല്ക്കരണലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്.

(ഡനി)  വനവല്ക്കരണലാം  നടത്തുന്നതനിനച്ച്  തയഭാറഭായനിവരുന്ന  സന്നദ
കസവകേര്ക്കുലാം  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കുലാം  ആവശവമഭായ  സഹഭായവലാം  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശവലാം
നല്കേനിവരുനണച്ച്.
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ബനിജവനിലന്റെ കുടുലാംബത്തനിനച്ച് സഹഭായലാം
 18 (2511) ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫച്ച് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് വനവലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേണ്ണൂര്  കകേളകേത്തച്ച്  കേഭാടഭാനയുലട  ആക്രമണത്തനില്  മരണമടഞ
അഞഭാനനിക്കല് ബനിജവനിലന്റെ കുടുലാംബത്തനിനച്ച് എത്ര രൂപ ധനസഹഭായലാം അനുവദനിച്ചു ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  കുടുലാംബത്തനിലല  ഒരലാംഗത്തനിനച്ച്  സര്ക്കഭാര്  കജഭാലനി  നല്കുന്ന
കേഭാരവലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

 ഉത്തരലാം

(എ)  കേണ്ണൂര്  കകേളകേത്തച്ച്  കേഭാടഭാനയുലട  ആക്രമണത്തനില്  മരണമടഞ
അഞഭാനനിക്കല്  ബനിജവനിലന്റെ  കുടുലാംബത്തനിനച്ച്  നനിലവനിലല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവനിനച്ച്
വനികധയമഭായനി 5 ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്. കൂടഭാലത മരണഭാനന്തര ചേടങ്ങുകേളുലട
ലചേലവകേളക്കഭായനി  ആറളലാം  കഫഭാറസ്റ്റച്ച്  ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്  ഏജനസനിയനില്  നനിനലാം
15,000 രൂപയുലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  കജഭാലനി  നല്കുന്ന  കേഭാരവലാം  പരനിഗണനയനിലനില്ല.  1980-ലല
കകേരള  റൂളസച്ച്  കഫഭാര്  കപയ്ലമന്റെച്ച്  ഓഫച്ച്  കകേഭാമ്പനകസഷന  ടു  വനിക്ടനിലാംസച്ച്  ഓഫച്ച്
അറഭാക്കച്ച്  റബ റവല്ഡച്ച് ആനനിമല്സച്ച് പകേഭാരലാം മരണലാം സലാംഭവനിച വവകനിയുലട
കുടുലാംബത്തനിലല അലാംഗത്തനിനച്ച് സര്ക്കഭാര് കജഭാലനി നല്കുന്നതനിനച്ച് വവവസയനില്ല.

കസഭാളഭാര് ലഫനസനിലാംഗച്ച്

 19 (2512) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അതനിരപനിള്ളനി  പ ഞഭായത്തനിലല  ലവടനിക്കുഴനി  മുതല്  കേണ്ണലാംകുഴനി  വലര
സഭാപനിചനിട്ടുള്ള  കസഭാളഭാര്  ലഫനസനിലാംഗച്ച്  പവര്ത്തനക്ഷമമല്ലഭാത്തതച്ച്
പുനനഃസഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇക്കഭാരവത്തനില്  അടനിയന്തര  നടപടനിയുണഭാകുലമന്ന  ഉറപച്ച്
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി സത്വതീകേരനിച നടപടനികേളുലട വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

 ഉത്തരലാം

(എ)  അതനിരപനിള്ളനി  പഞഭായത്തനിലല  ലവടനിക്കുഴനി  മുതല്  കേണ്ണലാംകുഴനിവലര
സഭാപനിചനിട്ടുളള  കസഭാളഭാര്  ലഫനസനിലാംഗച്ച്  പവര്ത്തനക്ഷമമല്ലഭാത്തതച്ച്
പുനനഃസഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  വനവമൃഗ  സലാംഘര്ഷലാം
ലഘൂകേരനിക്കുന്ന പവൃത്തനികേളനില് ടനി പവൃത്തനിക്കച്ച് മുനഗണന നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
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കജഭാലനി സനിരലപടുത്തഭാന നടപടനി

 20 (2513) ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനച്ച് വനവലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

പറമ്പനിക്കുളലത്ത  റടബല്  വഭാചര്മഭാരുലട  കജഭാലനി  സനിരലപടുത്തുന്നതനിനച്ച്

സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

വനലാം  വകുപനില്  700  റടബല്  വഭാചര്മഭാലര  2013  വര്ഷത്തനില്

നനിയമനിചതനില് പറമ്പനിക്കുളത്തുനനിനലാം  10  വഭാചര്മഭാര്ക്കച്ച് നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

ഇവരുലട  നനിയമനലാം  ക്രമലപടുത്തുന്നതനിനച്ച്  കപഭാലതീസച്ച്  വകുപനില്നനിനലാം  പബനികേച്ച്

സര്വ്വേതീസച്ച് കേമ്മേതീഷനനില്നനിനലാം ലവരനിഫനികക്കഷന റനികപഭാര്ടച്ച് ലഭവമഭാക്കഭാന നടപടനി

എടുത്തനിട്ടുണച്ച്.

ആന പുനരധനിവഭാസ കകേന്ദ്രലാം

 21 (2514) ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് : 

ശതീമതനി ഇ  .  എസച്ച്  .  ബനിജനികമഭാള : 

ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി   : 

ശതീ  .    മുഹമ്മേദച്ച് മുഹസനിന പനി  .  :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ശതീലങയനിലല  പനിലനവഭാല  ആന  പുനരധനിവഭാസ  കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ

മഭാതൃകേയനില്  കകേരളത്തനില്  എല്ലഭാ  സസൗകേരവങ്ങകളഭാടുലാം  കൂടനിയ  ഒരു  ആന

പുനരധനിവഭാസ  കകേന്ദ്രലാം  സഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;  ഉലണങനില്

ആയതച്ച്  സര്ക്കഭാര്  നനിയനണത്തനിലഭാകണഭാ  സഭാപനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നച്ച്

വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  കകേന്ദ്രത്തനിനഭായനി  എവനിലടലയങനിലുലാം  സലലാം

കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  നഭാടഭാന  പരനിപഭാലനത്തനിനച്ച്  നല്കുന്ന  സഹഭായലാം

പരവഭാപ്തമഭാകണഭാലയന്നച്ച്  അറനിയനിക്കുകമഭാ;  പരവഭാപ്തമലല്ലങനില്  അതച്ച്  വര്ദനിപനിച്ചു

കേനിട്ടുന്നതനിനച്ച് എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുലവന്നച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ?
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 ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.  ആയതച്ച്  സര്ക്കഭാര്  നനിയനണത്തനിലഭാണച്ച്  നടപനിലഭാക്കഭാന

ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.

(ബനി)  തനിരുവനന്തപുരലാം  ജനില്ലയനില്  തനിരുവനന്തപുരലാം  റവല്ഡച്ച്  റലഫച്ച്

ഡനിവനിഷലന്റെ കേതീഴനിലുള്ള കകേഭാട്ടൂര് എന്ന സലലത്ത നനിലവനിലല ആന പുനരധനിവഭാസ

കകേന്ദ്രലാം വനിപുലലപടുത്തുവഭാനഭാണച്ച് പദതനി വനിഭഭാവന ലചേയനിട്ടുള്ളതച്ച്.

(സനി)  2016-17-ല്  52.5  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  പദതനി  ഇന്തവഭാ  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്

കേവഭാപ്റതീവച്ച്  എലനിഫന്റെച്ച്  മഭാകനജ് ലമന്റെച്ച്  ആന്റെച്ച്  ലവല്ലഫയര്  സതീമനില്

അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം ആയതനിലന്റെ കകേന്ദ്ര സഹഭായമഭായ 60 ശതമഭാനലാം തുകേയഭായ 31.5

ലക്ഷലാം  രൂപയനില്  25.20  ലക്ഷലാം  രൂപ  ഇതുവലര  ലഭനിക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണച്ച്.

ബനലപട  സതീമനില്  ബഭാക്കനി  തുകേ  ലഭവമഭാക്കുവഭാന  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനികനഭാടച്ച്

അഭവര്ത്ഥനിചനിട്ടുണച്ച്.

കുരങ്ങുശലവലാം

22  (2515)  ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാറശഭാല  മണ്ഡലത്തനിലല  ലവള്ളറട,  അമ്പൂരനി  തുടങ്ങനിയ

ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില്  കവനല്ക്കഭാലത്തച്ച്  അതനിരൂക്ഷമഭായ  കുരങ്ങുശലവലാം

ഉണഭാകുന്നതു കേഭാരണലാം ജനങ്ങളുലട സഭാപന, സഭാധന സഭാമഗനികേളക്കുലാം കേഭാര്ഷനികേ

കമഖലക്കുലാം  ഉണഭാകുന്ന  ബുദനിമുട്ടുകേള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി

സത്വതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  തമനിഴ് നഭാടനിലന്റെ ഉളപകദശങ്ങളനില് നനിനലാം പനിടനിക്കുന്ന കുരങ്ങനമഭാലര

സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  അതനിര്ത്തനി  പകദശകത്തഭാടു  കചേര്നവരുന്ന  വനകമഖലകേളനില്

സത്വതനരഭാക്കുന്നതനിലൂലട  പസ്തുത  പകദശങ്ങളനിലല  ജനങ്ങളക്കുണഭാകുന്ന

ബുദനിമുട്ടുകേള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

 ഉത്തരലാം

(എ)  പഭാറശഭാല  മണ്ഡലത്തനിലല  ലവള്ളറട,  അമ്പൂരനി  തുടങ്ങനിയ

ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില്  കവനല്ക്കഭാലത്തച്ച്  അതനിരൂക്ഷമഭായ  കുരങ്ങുശലവലാം
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ഉണഭാകുന്നതുകേഭാരണലാം  ജനങ്ങളക്കുണഭാകുന്ന  ബുദനിമുടച്ച്  കനരനിടുന്നതനിനച്ച്  കൂടുകേള

സഭാപനിചച്ച്  കുരുങ്ങുകേലള  പനിടനികൂടനി  ഉളവനങ്ങളനില്  സുരക്ഷനിതമഭായനി

തുറനവനിടുന്നതനിനച്ച് വനലാം വകുപനിലന്റെ കേതീഴനില് കപപഭാറ കകേന്ദ്രമഭായനി പവര്ത്തനിക്കുന്ന

RRT  (Rapid  Response  Team)-യുലട  അലാംഗസലാംഖവ  വര്ദനിപനിചച്ച്  പവര്ത്തനലാം

ഊര്ജ്ജനിതമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  തമനിഴ് നഭാടനിലന്റെ  ഉളപകദശങ്ങളനില്നനിനലാം  പനിടനിക്കുന്ന  കുരങ്ങുകേലള
സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ അതനിര്ത്തനി പകദശകത്തഭാടു കചേര്നവരുന്ന വന കമഖലകേളനില്
സത്വതനരഭാക്കുന്നതനിലൂലട പസ്തുത പകദശങ്ങളനിലല ജനങ്ങളക്കുണഭാകുന്ന ബുദനിമുടച്ച്
ശദയനില്ലപടതനിലനത്തുടര്ന്നച്ച്   RRT  -ഉലാം  പരുത്തനിപള്ളനി  ലറയനിഞച്ച്  കഫഭാറസ്റ്റച്ച്
ഓഫതീസറുലാം  ടതീമുലാം  പസ്തുത  പകദശലാം  സന്ദര്ശനിക്കുകേയുലാം  കുരങ്ങുകേലള
പനിടനികൂടുന്നതനിനഭായനി അടനിയന്തനിരമഭായനി  2  കൂടുകേള സഭാപനിക്കുകേയുലാം ടനി പകദശത്തച്ച്
നനിരന്തരലാം പകടഭാളനിലാംഗച്ച്  നടത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുമുണച്ച്.  കൂടഭാലത
തമനിഴഭാടനിലുള്ള  കക്ഷത്രങ്ങളുമഭായനി  ബനലപടച്ച്  വസനിക്കുന്ന  കുരങ്ങുകേകളയുലാം  മറ്റുലാം
അമ്പൂരനി  ലവള്ളറട  ഭഭാഗങ്ങളനില്  തുറനവനിടുന്നതച്ച്  ചൂണനിക്കഭാടനി  അതനിലനതനിലര
നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കണലമന്നച്ച്  കേനവഭാകുമഭാരനി  ഡനിവനിഷണല്  കഫഭാറസ്റ്റച്ച്
ഓഫതീസകറഭാടച്ച് ആവശവലപടനിട്ടുണച്ച്.

കുരങ്ങുകേളുലട ഭതീഷണനി

23 (2516) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്  വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേണ്ണൂര്  ജനില്ലയനിലല  രഭാമന്തളനിയനില്  കുരങ്ങുകേള  ജനവഭാസ
കകേന്ദ്രങ്ങളനികലയച്ച്  പകവശനിചച്ച്  ജനങ്ങളുലട  ജതീവനുലാം  സത്വത്തനിനുലാം
ഭതീഷണനിയഭാകുന്നതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കുരങ്ങുകേളുലട  ഉപദവലാം  തടയുന്നതനിനച്ച്  എലന്തല്ലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണച്ച്
സത്വതീകേരനിച്ചു വരുന്നലതന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കുരങ്ങുകേലള  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം  ജനവഭാസ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  നനിന്നച്ച്
അവലയ അകേറ്റുന്നതനിനുമഭാവശവമഭായ നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

 ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.
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(ബനി)  കുരങ്ങുകേളുലട  ഉപദവലാം  തടയുന്നതനിനച്ച്,  അവലയ  കൂടുവചച്ച്

പനിടനിക്കുന്നതനിനഭായുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവരുനണച്ച്.

(സനി)  രഭാമന്തളനി  ഭഭാഗലാം  സനിതനി  ലചേയ്യുന്നതച്ച്  വനഭാതനിര്ത്തനിയനില്  നനിന്നച്ച്

ഏകേകദശലാം  30  കേനി.  മതീറര്  അകേലലയഭാണച്ച്.  ടനി  ഭഭാഗത്തുള്ള  കുരങ്ങുകേലള  കൂടുവച്ചു

പനിടനികൂടനി വനത്തനില് വനിടുന്നതനിനഭായുള്ള നടപടനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.
കൃഷനി നഷലാം

24 (2517) ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വയനഭാടച്ച് ജനില്ലയുമഭായനി അതനിര്ത്തനി പങനിടുന്ന നഭാദഭാപുരലാം മണ്ഡലത്തനിലല
കേഭാവനിലുലാംപഭാറ,  നരനിപറ,  വണനികമല്,  വളയലാം,  ലചേക്കനിയഭാടച്ച്  തുടങ്ങനിയ
പഞഭായത്തുകേളനില്  ആന  ഉൾലപലടയുള്ള  വനവമൃഗങ്ങൾ  കൃഷനി  നശനിപനിക്കുന്നതച്ച്
ശദയനിൽലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനച്ച്  ശഭാശത്വത  പരനിഹഭാരത്തനിനുകവണനി  എലന്തങനിലുലാം  പദതനി
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  2016-17  കേഭാലയളവനില്  ഈ  കമഖലയനിൽ  വനവമൃഗങ്ങൾമൂലലാം  എത്ര
രൂപയുലട കൃഷനി നഭാശലാം സലാംഭവനിചനിട്ടുണച്ച്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) ഈ ഇനത്തനില്എത്ര തുകേ നഷ പരനിഹഭാരലാം നല്കേനി എനലാം എത്ര തുകേ
ഇനനിയുലാം നൽകേഭാനുണച്ച് എനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  ഉണച്ച്.  വനഭാതനിര്ത്തനിയനില്  7.5  കേനി.മതീറര്  ദൂരത്തനില്  കസഭാളഭാര്  പവര്
ലഫനസനിലാംഗച്ച്  ലചേയ്യുവഭാനുള്ള  നടപടനി  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത  വനവമൃഗങ്ങളഭാല്
കൃഷനിനഭാശലാം  രൂക്ഷമഭായനിട്ടുള്ള  കേരനിങ്ങഭാടച്ച്,  ലചേകമ്പഭാത്തുലാംലപഭായനില്  ഭഭാഗത്തച്ച്
കേല്മതനില് ലകേട്ടുന്നതനിനുള്ള നടപടനി പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

(സനി)  2016-17  കേഭാലയളവനില്  ഈ  കമഖലയനില്  വനവമൃഗങ്ങള  കൃഷനി
നശനിപനിചതനിനച്ച്  നഷപരനിഹഭാരലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ലഭനിച  അകപക്ഷകേള
പരനികശഭാധനിചതനില് 2,86,995 രൂപ നഷലാം കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ഡനി)  ഈയനിനത്തനില്  ഇതുവലര  1,09,236  രൂപ  നഷപരനിഹഭാരമഭായനി
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 1,77,759 രൂപ നല്കുവഭാന ബഭാക്കനിയുണച്ച്.
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വനവമൃഗങ്ങളുലട ശലവലാം

25 (2518) ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കൃഷനിഭൂമനിയനിലുലാം  മനുഷവരുലട  വഭാസസലങ്ങളനിലുലാം  ഇറങ്ങുന്ന  കേഭാടഭാന
ഉളലപലടയുള്ള  വനവമൃഗങ്ങളുലട  ശലവലാം  ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  പകതവകേലാം  ടഭാസച്ച്
കഫഭാഴ്സുകേള രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ബനി) ടഭാസച്ച് കഫഭാഴ്സുകേള രൂപതീകേരനിചനിട്ടുലണങനില് ഏലതല്ലഭാലാം കമഖലകേളനിലഭാണച്ച്

ഇതച്ച് പവര്ത്തനിക്കുന്നലതന്നച്ച് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആക്രമണത്തനിനനിരയഭാകുന്നവര്ക്കച്ച്  നഷപരനിഹഭാരലാം  നല്കുകമഭാ;

വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലന്തല്ലഭാമഭാണച്ച്?

 ഉത്തരലാം

(എ)  കൃഷനിഭൂമനിയനിലുലാം  മനുഷവരുലട  വഭാസസലങ്ങളനിലുലാം  ഇറങ്ങുന്ന  കേഭാടഭാന

ഉളലപലടയുള്ള വനവമൃഗങ്ങളുലട ശലവലാം ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനച്ച് പകതവകേലാം ടഭാസച്ച് കഫഭാഴ്സച്ച്

എന്ന  നനിലയച്ച്  വനലാം  വകുപനില്  റഭാപനിഡച്ച്  ലറകസഭാണ്സച്ച്  ടതീമുകേളുലട  കസവനലാം

വനിനനികയഭാഗനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  14  റഭാപനിഡച്ച്  ലറകസഭാണ്സച്ച് ടതീമുകേള ചുവലട പറയുന്ന

സലങ്ങള കകേന്ദ്രമഭാക്കനി നനിലവനില് പവര്ത്തനിക്കുനണച്ച്.

1. കപപഭാറ 8. മണ്ണഭാര്ക്കഭാടച്ച്

2. പുനലൂര് 9. നനിലമ്പൂര്

3. റഭാന്നനി 10. തഭാമരകശരനി

4. മൂന്നഭാര് 11. സുല്ത്തഭാനബകത്തരനി

5. പതീരുകമടച്ച് 12. തളനിപറമ്പച്ച്

6. മലയഭാറ്റൂര് 13. കേല്പറ

7. ഒലവകക്കഭാടച്ച് 14. കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്
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(സനി) 1980-ലല കകേരളഭാ റൂളസച്ച് കഫഭാര് കപയ്ലമന്റെച്ച് ഓഫച്ച് കകേഭാമ്പനകസഷന ടു

വനിക്ടനിലാംസച്ച്  ഓഫച്ച്  അറഭാക്കച്ച്  റബ  റവല്ഡച്ച്  ആനനിമല്സച്ച്  പകേഭാരലാം  വനവമൃഗ

ആക്രമണലാംമൂലലാം  നഷലാം  സലാംഭവനിക്കുന്നവര്ക്കച്ച്  നല്കേനിവരുന്ന  നഷപരനിഹഭാരത്തുകേ

കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്  സര്ക്കഭാര്  പുതുക്കനി  വരുനണച്ച്.  ആയതുപകേഭാരലാം  നനിലവനിലല

നഷപരനിഹഭാരത്തുകേ ചുവലട കചേര്ക്കുന:
ക്രമ

നമ്പര്
കേഷനഷങ്ങളുലട സത്വഭാഭവലാം നഷപരനിഹഭാരത്തുകേ

1 വനവജതീവനി  ആക്രമണലാം  മൂലമുള്ള
സഭായനിയഭായ അലാംഗഭലാംഗലാം.

പരമഭാവധനി 75,000 രൂപ

2 വനവജതീവനി  ആക്രമണലാംമൂലമുള്ള
വനിളനഭാശലാം, വതീടച്ച് നഷലാം, കേനകേഭാലനി
നഷലാം

നഷത്തനിലന്റെ  100%  (പരമഭാവധനി
75,000 രൂപ)

3 വനവജതീവനി  ആക്രമണലാംമൂലലാം
മനുഷവര്ക്കുണഭാകുന്ന പരനിക്കച്ച്

പരമഭാവധനി  75,000  രൂപ  പടനികേ
വര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കച്ച്  പരനിധനിയനില്ലഭാലത
ലചേലവഭായ മുഴവന തുകേയുലാം നല്കുലാം
(ലമഡനിക്കല്  ഓഫതീസറുലട
സര്ടനിഫനിക്കറനിലന്റെ ലവളനിചത്തനില്)

4 വനവജതീവനി  ആക്രമണലാംമൂലമുള്ള
മരണലാം

5 ലക്ഷലാം രൂപ

5 വനത്തനിനുപുറത്തു  വച്ചുള്ള
പഭാമകേടനിമൂലമുള്ള മരണലാം.

1 ലക്ഷലാം രൂപ

പഭാല് ഉല്പഭാദനത്തനിലന്റെ അളവച്ച്

26 (2519) ശതീ  .   രഭാജ എബഹഭാലാം : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തച്ച് ഇകപഭാള ദനിനലാംപതനിയുള്ള പഭാല് ഉലഭാദനത്തനിലന്റെ അളവച്ച്
എത്രലയന്നച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ  ;  ഇതനില് മനില്മ വഴനി വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്ന പഭാലനിലന്റെ
അളലവത്രലയന്നച്ച് വവകമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  സത്വകേഭാരവ  പഭാല്  ഉലഭാദനകേമ്പനനികേള  വഴനി  ദനിവകസന  എത്ര  അളവച്ച്
പഭാലഭാണച്ച് കകേരളത്തനില് വനിറഴനിയുന്നതച്ച്;

(സനി)  പഭാല്  ഉലഭാദനത്തനില്  സത്വയലാംപരവഭാപ്തത  റകേവരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
എലന്തഭാലക്ക  സഹഭായങ്ങളഭാണച്ച്  ക്ഷതീരവനികേസനവകുപച്ച്  മുകഖന  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്
നല്കുന്നതച്ച് എന്നച്ച് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?
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 ഉത്തരലാം

(എ)  അസലാംഘടനിത  കമഖലയനിലുലാം  സഹകേരണ  കമഖലയനിലുലാം  ഉളലപലട
ഏകേകദശലാം  78  ലക്ഷലാം  ലനിറര്  പഭാല്  ആഭവന്തരമഭായനി  പതനിദനിനലാം
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനണച്ച്.

ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങള മുകഖന പതനിദനിനലാം ശരഭാശരനി  16.43  ലക്ഷലാം ലനിറര് പഭാല്
സലാംഭരനിക്കുനണച്ച്.  ഇതനില്  10.2  ലക്ഷലാം  ലനിറര്  പഭാല്  മനില്മയച്ച്  നല്കുനണച്ച്.
മനില്മയുലട പതനിദനിന പഭാല്വനിപണനലാം ഏകേകദശലാം 13 ലക്ഷലാം ലനിറര് ആണച്ച്.

(ബനി)  സത്വകേഭാരവ  പഭാലുല്പഭാദന  കേമ്പനനികേള  കകേരളത്തനില്  വനിറഴനിക്കുന്ന
പഭാലനിലന്റെ അളവച്ച് കേണക്കഭാക്കുന്നതനിനച്ച് നനിലവനില് സലാംവനിധഭാനമനില്ല.

(സനി)  പഭാലനിലന്റെ  ആഭവന്തര  ഉല്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ക്ഷതീരവനികേസന വകുപച്ച് വനിവനിധ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുനണച്ച്. ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദനലാം
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  സലാംസഭാനത്തച്ച്  പഭാലുല്പഭാദനത്തനില്  സത്വയലാം  പരവഭാപ്തത
റകേവരനിക്കുന്നതനിനുലാം  ക്ഷതീരവനികേസന  വകുപച്ച്  വനിവനിധ  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനിവരുന. തതീറപ്പുല്ക്കൃഷനി വനികേസന പദതനി, കേഭാലനിത്തതീറ സബ്സനിഡനി,
മനില്ക്കച്ച്ലഷഡച്ച്  ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്  പദതനിയനിലൂലട  കേറവമഭാടുകേലള  വഭാങ്ങുന്നതനിനുള്ള
സഹഭായലാം,  ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങളക്കുള്ള  ധനസഹഭായലാം,  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കുള്ള
അവശവഭാധനിഷനിത  സഹഭായലാം,  പഭാല്  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള
പദതനി കൂടഭാലത ക്ഷതീരകേര്ഷകേ കക്ഷമനനിധനിയനിലൂലട ലപനഷന, കുടുലാംബലപനഷന,
അവശതഭാലപനഷന,  വനിവഭാഹ ധനസഹഭായലാം,  മരണഭാനന്തര സഹഭായലാം,  ചേനികേനിതഭാ
സഹഭായലാം, ക്ഷതീരകേര്ഷകേരുലട മക്കളക്കുള്ള വനിദവഭാഭവഭാസ കസഭാളര്ഷനിപച്ച് എന്നനിവയുലാം
നല്കേനി വരുന.

തസനികേകേളുലട പുനനഃസഭാപനലാം

27 (2520) ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം   മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനില്ലയനില്  ക്ഷതീരവനികേസന  യണനിറച്ച്  ഓഫതീസനിലല
ഏലതങനിലുലാം  തസനികേ  തലകശരനി  ക്ഷതീരവനികേസന  ഓഫതീസനികലയച്ച്  മഭാറനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇങ്ങലന  മഭാറഭാനുണഭായ  പകതവകേ  കേഭാരണലാം  എന്തഭാലണന്നച്ച്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഒരു ജതീവനക്കഭാരലന്റെ സത്വകേഭാരവ തഭാലരവത്തനിലന്റെ കപരനില് അകദ്ദേഹലത്ത
സത്വന്തലാം  ജനില്ലയനികലയച്ച്  തസനികേ  മഭാറനി  ലകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്ന  പവണത
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില് ആയതച്ച് ആവര്ത്തനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാനുള്ള നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(ഡനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനില്ലഭാ  ക്ഷതീരവനികേസന  യണനിറച്ച്  ഓഫതീസനില്  നനിനലാം

മഭാറനിലകേഭാണ്ടു കപഭായ തസനികേ  പുനനഃസഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.  ഓഫതീസച്ച് അറനഡന്റെച്ച് തസനികേ. 1-3-1992  മുതല് കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്

ഡയറനി എകച്ച്റനഷന സര്വ്വേതീസച്ച് യണനിറനിലല ശനിപഭായനി തസനികേ കേണ്ണൂര് ജനില്ലയനിലല

തലകശരനി എകച്ച്റനഷന സര്വ്വേതീസച്ച് യണനിറനികലയച്ച് മഭാറനി സഭാപനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി) ഭരണപരമഭായ സസൗകേരവഭാര്ത്ഥമഭാണച്ച് തസനികേ മഭാറനി സഭാപനിചതച്ച്.

(സനി) ശദയനില്ലപടനിടനില്ല.

(ഡനി) പരനികശഭാധനിചച്ച് തതീരുമഭാനലമടുക്കുന്നതഭാണച്ച്.

വളര്ത്തുമ മൃഗങ്ങളുലട ചേനികേനിത

28  (2521)  ലപഭാഫ  .    ആബനിദച്ച്  ഹുറസന  തങ്ങള  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ) വളര്ത്തു മൃഗങ്ങളഭായ പശു, എരുമ,  കേഭാള,  കപഭാത്തച്ച്,  ആടച്ച് തുടങ്ങനിയവയുലട

എണ്ണലാം കുറയുന്നതഭായനി മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപനിനച്ച് വനിവരലാം ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പശു, എരുമ, ആടച്ച് തുടങ്ങനിയ മൃഗങ്ങളക്കച്ച് രഭാത്രനി അടനിയന്തര ചേനികേനിത
ആവശവമഭാകുന്ന ഘടത്തനില് കഡഭാക്ടര്മഭാരുലട കസവനലാം ലഭവമഭാകുന്നനിലല്ലന്ന കേഭാരവലാം
വകുപനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  24  മണനിക്കൂറുലാം  പവര്ത്തനിക്കുന്ന  ആശുപത്രനികേള  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന
നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കഡഭാക്ടര്മഭാരുലട  കുറനിപച്ച്  ഇല്ലഭാലത  മരുന്നച്ച്  നല്കുന്ന  കേഭാരവലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇക്കഭാരവലാം  ഡ്രഗ്സച്ച്  കേണ്കടഭാളലറ  ലകേഭാണച്ച്
പരനികശഭാധനിപനിചച്ച് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപനിലല  കഡഭാക്ടര്മഭാര്ക്കച്ച്  24  മണനിക്കൂറുലാം
പവര്ത്തനിക്കുവഭാന  ആവശവമഭായ  സസൗകേരവലാം  ഒരുക്കുകമഭാ;  രഭാത്രനികേഭാലങ്ങളനില്
കേര്ഷകേലന്റെ  വതീടനില്  എത്തുവഭാന  കഡഭാക്ടര്മഭാര്ക്കച്ച്  ഉണഭാകുന്ന  പഭാകയഭാഗനികേമഭായ
ബുദനിമുടച്ച് പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിടനില്ല.

(സനി) നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില്ല.

(ഡനി)  കഡഭാക്ടര്മഭാരുലട  കുറനിപടനിയനില്ലഭാലത  മരുന്നച്ച്  നല്കുന്ന  കേഭാരവലാം
ശദയനില്ലപടനിടനില്ല.

(ഇ)  കഡഭാക്ടര്മഭാര്ക്കച്ച്  രഭാത്രനികേഭാലങ്ങളനില്  കേര്ഷകേലന്റെ  വതീടനില്  എത്തനി
ചേനികേനിത  നല്കുവഭാന  വഭാഹനസസൗകേരവലാം  ഉളലപലടയുള്ള  പഭാകയഭാഗനികേ
ബുദനിമുട്ടുകേളുണച്ച്.  ഈ  കുറവച്ച്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ലതരലഞടുത്ത  65
കബഭാക്കുകേളനില്  രഭാത്രനികേഭാല  അടനിയന്തനിര  മൃഗചേനികേനിതഭാ  കസവനത്തനിനഭായനി
കേരഭാറടനിസഭാനത്തനില് കഡഭാക്ടര്മഭാലര നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണച്ച്.

മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപച്ച് പദതനികേള

29 (2522)  ശതീ  .    എസച്ച്  .    ശർമ്മേ  :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഗുണകമന്മേയുള്ളതുലാം  ഉത്പഭാദനക്ഷമത  കൂടനിയതുലാം  കകേരളത്തനിലന്റെ
സഭാഹചേരവങ്ങളക്കനുസരനിചച്ച്  വളരഭാനഭാകുന്നതുമഭായ  പക്ഷനിമൃഗഭാദനികേലള
ഉല്പഭാദനിപനിച്ചുലാം  വളര്ത്തനിയുലാം  മനിതമഭായ  വനിലയച്ച്  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  ലഭവമഭാക്കുവഭാന
എലന്തങനിലുലാം പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  പങഭാളനിത്തകത്തഭാലട  എലന്തല്ലഭാലാം
പദതനികേളഭാണച്ച്  മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപച്ച്  നടപനിലഭാക്കുന്നലതന്നച്ച്  പദതനി  തനിരനിചച്ച്
വവകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപനിലന്റെ  ഫഭാമുകേളവഴനി  ലഭവതയനുസരനിചച്ച്  ആടച്ച്,
കകേഭാഴനി,  തഭാറഭാവച്ച്,  പന്നനി  എന്നനിവ  മനിതമഭായ  വനിലയച്ച്  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  ലഭവമഭാക്കുന്ന
പദതനികേള വകുപ്പുവഴനി നടപഭാക്കുനണച്ച്.

(ബനി)  കേനകുടനി  പരനിപഭാലന  പദതനിയനില്  ഒരു  വവകനിയച്ച്  12,500  രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതനില് 6,250 രൂപ ഗുണകഭഭാക്തൃ വനിഹനിതവലാം 3,125 രൂപ വതീതലാം
കസ്റ്ററച്ച്  ഫണ്ടുലാം  പഞഭായത്തച്ച്  ഫണ്ടുലാം  കചേര്ന്നതഭാണച്ച്.  കേനകേഭാലനി  ഇനഷത്വറനസച്ച്
പദതനിയനില്  പതീമനിയലാം  തുകേയുലട  25  ശതമഭാനലാം  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള
വഹനികക്കണതഭാലണന്നച്ച് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണച്ച്.
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കൂടഭാലത  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  പദതനിവനിഹനിതലാം  വനിനനികയഭാഗനിചച്ച്
പശു,  കേനിടഭാരനി,  ആടച്ച്,  കകേഭാഴനി  വളര്ത്തല്  പദതനികേള,  മൃഗസലാംരക്ഷണ
സഭാപനങ്ങളക്കച്ച്  മരുന്നച്ച്  വഭാങ്ങല്,  മൃഗസലാംരക്ഷണ  സഭാപനങ്ങളുലട  ലകേടനിട
നനിര്മ്മേഭാണവലാം  അറകുറപണനികേളുലാം  ലതരുവനഭായളുലട  വലാംശവര്ദനവച്ച്  നനിയനണ
പദതനി,  കേവഭാമ്പച്ച്  ഡനിലസനസറനികേളുലാം  ഫഭാലാം  സന്ദര്ശനങ്ങളുലാം,  വറ്റുകേറവ  തതീറ
വനിതരണ  പദതനി,  നവഭായവനില  ലമഡനിക്കല്  കസ്റ്റഭാറുകേള  എന്നനിവ  മൃഗസലാംരക്ഷണ
വകുപ്പുമുകഖന നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപനിലല ലപഭാകമഭാഷന

30 (2523) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസച്ച് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം   മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപനില്  2012  മുതല്  സതീനനികയഭാറനിറനി  മറനികേടന്നച്ച്
ലവററനിനറനി  സര്ജനമഭാരുലട  ലപഭാകമഭാഷന  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇടുക്കനി  കേല്ലത്തഭാടനി  ലവററനിനറനി  ഡനിലസനസറനിയനിലല  ലവററനിനറനി
സര്ജനഭായ കഡഭാ.  ലടസനി സബനിതയുലട ജൂനനിയറഭായ എത്ര കപര്ക്കച്ച് നഭാളനിതുവലര
പകമഭാഷന നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  കഡഭാ.  ലടസനി  സബനിതയച്ച്  ഇതുവലര  ലപഭാകമഭാഷന  നല്കേഭാലത
തടഞവയ്ക്കുവഭാനുണഭായ കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കഡഭാ.  ലടസനി  സബനിതയച്ച്  മുനകേഭാല  പഭാബലവകത്തഭാലട  പകമഭാഷന

നല്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഇവര്ക്കച്ച്  ലപഭാകമഭാഷന  നല്കുന്നതനില്  വതീഴ  വരുത്തനിയ

ഉകദവഭാഗസര്ലക്കതനിലര നടപടനി റകേലക്കഭാള്ളുകമഭാ?

 ഉത്തരലാം

(എ)  മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപനില്  2012-ല്  തയഭാറഭാക്കനിയ  ലവററനിനറനി

സര്ജന്മേഭാരുലട  സതീനനികയഭാറനിറനി  ലനിസ്റ്റഭാണച്ച്  നനിലവനിലുള്ളതച്ച്.  അതനില്നനിനലാം

കയഭാഗവരഭായവലര  ഡനിപഭാര്ടച്ച്ലമന്റെല്  ലപഭാകമഭാഷന  കേമ്മേനിറനി  ലതരലഞടുക്കുന്നതച്ച്
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അനുസരനിചഭാണച്ച്  ഉകദവഭാഗക്കയറലാം  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.  അപകേഭാരലാം  സതീനനികയഭാറനിറനി

ലനിസ്റ്റനില്നനിനലാം  ഉകദവഭാഗക്കയറത്തനിനച്ച്  അര്ഹതരല്ലഭാത്തവലര  മറനികേടന്നച്ച്

കയഭാഗവരഭായവരുലട  പടനികേ  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെല്  ലപഭാകമഭാഷന  കേമ്മേനിറനി  തയഭാറഭാക്കനി

നല്കേനിയതനുസരനിചച്ച്  അകയഭാഗവലര  ഒഴനിവഭാക്കനി  ഉകദവഭാഗക്കയറലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

സതീനനികയഭാറനിറനി നമ്പര് 36, 37, 40, 41, 49, 53, 66, 67, 70, 71, 125, 127, 131,

133,  144,  157,  160,  165,  167,  168,  170,  173,  175,  176  പകേഭാരമുള്ള

ഉകദവഭാഗസര്ക്കുലാം  വനിവനിധ  കേഭാരണങ്ങളഭാല്  ഡനി.പനി.സനി.  അകയഭാഗവരഭായനി  കേണച്ച്

ഒഴനിവഭാക്കനിയതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് മറ്റുള്ള കയഭാഗവരഭായവര്ക്കച്ച് ഉകദവഭാഗക്കയറലാം

നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  2017-കലയ്ക്കുള്ള  കയഭാഗവരഭായവരുലട  പടനികേ  അലാംഗതീകേരനിച

ഡനി.പനി.സനി.യുലാം  ടനി  സതീനനികയഭാറനിറനി  നമ്പറനിലുള്ള  ഉകദവഭാഗസലര  അകയഭാഗവരഭായനി

കേണച്ച് ഒഴനിവഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  കഡഭാ.  ലടസനി  സബനിതയുലട  ജൂനനിയറഭായ  117  കപര്ക്കച്ച്  ഡനി.പനി.സനി.

ലതരലഞടുത്തപകേഭാരലാം  ഇതനിനകേലാം  ഉകദവഭാഗക്കയറലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  അവരുലട

സതീനനികയഭാറനിറനി നമ്പറുകേള ഇപകേഭാരമഭാണച്ച്. 38,39, 42 മുതല് 48, 50, 51, 52, 54

മുതല് 65, 68, 69, 72 മുതല് 124, 126, 128 മുതല് 130, 132, 134 മുതല് 143, 145

മുതല് 156, 158 മുതല് 159, 161 മുതല് 164, 166, 169, 171, 172, 174.

(സനി) കഡഭാ. ലടസനി സബനിത എറണഭാകുളലാം ജനില്ലയനിലല കേരുമഭാലൂര് ലവററനിനറനി

ഡനിലസനസറനിയനില്  കജഭാലനി  കനഭാക്കനിയനിരുന്ന  അവസരത്തനില്  ഔകദവഭാഗനികേ

കൃതവനനിര്വ്വേഹണത്തനില്  വതീഴ  വരുത്തനിയതനിനുലാം  കൃതവവനികലഭാപലാം  നടത്തനിയതനിനുലാം

അചടക്ക  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന്നതനിനഭാലുലാം  അചടക്കനടപടനി  നഭാളനിതുവലര

പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്തതനിനഭാലുമഭാണച്ച്  ടനിയഭാളക്കച്ച്  ഉകദവഭാഗക്കയറലാം  നല്കേഭാന

കയഭാഗവതയനിലല്ലന്നച്ച്  കേണച്ച്  ടനിയഭാലള  ഡനി.പനി.സനി.  കയഭാഗവരഭായവരുലട

പടനികേയനില്നനിന്നച്ച് ഒഴനിവഭാക്കനിയതച്ച്.

(ഡനി  &  ഇ)  കഡഭാ.  ലടസനി  സബനിതയ്ലക്കതനിരഭായ  അചടക്ക  നടപടനി

പൂര്ത്തനിയഭാകുന്ന  മുറക്കുലാം  ആ  സമയത്തച്ച്  കൂടുന്ന  ഡനി.പനി.സനി.  തതീരുമഭാനത്തനിനച്ച്

വനികധയമഭായനിട്ടുലാം  മഭാത്രകമ  ടനിയഭാളക്കച്ച്  ഉകദവഭാഗക്കയറലാം  നല്കുന്ന  വനിഷയലാം

പരനിഗണനിക്കഭാനഭാകൂ. വതീഴ വരുത്തനിയതഭായനി കേഭാണുന്നനില്ല.
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നനിര്ത്തലഭാക്കനിയ തസനികേകേള

31 (2524) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം   മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപനില്  2003 ല്  നനിര്ത്തലഭാക്കനിയ  67 ല്പരലാം
തസനികേകേള  പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  നടപടനി  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇതച്ച്
സലാംബനനിചച്ച്  ധനകേഭാരവവകുപ്പുമഭായനി  കേത്തച്ച്  ഇടപഭാടുകേള  നടന്നനിട്ടുകണഭാ;എങനില്
പസ്തുത കേത്തനിനച്ച് ലഭനിച മറുപടനിയുലട പകേര്പച്ച് ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപനില്  ലവററനിനറനി  സര്ജനമഭാരുലട  കുറവകണഭാ;
ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന  പദതനികേള  മുകന്നഭാടച്ച്  ലകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്നതനിനച്ച്
കവണനി കൂടുതല് അസനിസ്റ്റന്റെച്ച് സര്ജനമഭാലര നനിയമനിക്കുകമഭാ എന്നച്ച് വവകമഭാക്കുകമഭാ?

 ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.  ഇതുസലാംബനനിചച്ച്  ധനകേഭാരവ  വകുപ്പുമഭായനി  കൂടനിയഭാകലഭാചേന
നടന്നനിട്ടുണച്ച്.  ധനകേഭാരവ  വകുപച്ച്  നല്കേനിയ  അഭനിപഭായലാം  അനുബനമഭായനി*

കചേര്ത്തനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപനില്  ലവററനിനറനി  സര്ജന്മേഭാരുലട  കുറവണച്ച്.
നനിലവനില് വകുപനിലുള്ള  11  ലവററനിനറനി സര്ജന്മേഭാരുലട ഒഴനിവകേള പനി.എസച്ച്.സനി.ക്കച്ച്
റനികപഭാര്ട്ടു ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  ആയതനിനുള്ള നനിയമന ശനിപഭാര്ശ വരുന്ന മുറയച്ച്  അവര്ക്കച്ച്
നനിയമനലാം നല്കുന്നതഭാണച്ച്.

മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപനിലന്റെ കസവനങ്ങള

32  (2525)  ലപഭാഫ  .    ആബനിദച്ച്  ഹുറസന  തങ്ങള  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്  വനവലാം  ക്ഷതീര  വനികേസനവലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മൃഗശഭാലകേളുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപച്ച്  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന്ന  കസവനങ്ങള
എലന്തല്ലഭാമഭാണച്ച്; വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപനിലന്റെ കസവനങ്ങള ലവററനിനറനി കപഭാളതീക്ലെനിനനിക്കച്ച്,
ഡനിലസനസറനികേള  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  ലഭവമഭാക്കുവഭാന  നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

* റലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
52/2020
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ഉത്തരലാം

(എ)  തഭാലഴപറയുന്ന  കസവനങ്ങള  മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപച്ച്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

1. കൃത്രനിമ ബതീജസങലനവലാം പഥമ ശുശ്രൂഷയുലാം നല്കേല്

2. വകുപ്പുമഭായനി  ബനലപടച്ച്  കസവനങ്ങള  ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള
സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള നല്കേല് (ലഹല്ത്തച്ച്/ഇനഷത്വറനസച്ച് മുതലഭായവ)

3. ചേനികേനിതഭാ കസവനലാം ലഭവമഭാക്കല്

4. സര്ക്കഭാര്  ഫഭാമുകേള  (കേനകേഭാലനി/കകേഭാഴനി  ഫഭാമുകേള)  സന്ദര്ശനിക്കഭാനുലാം
ഉരുക്കലളയുലാം പക്ഷനികേലളയുലാം വഭാങ്ങുന്നതനിനുമുള്ള കസവനലാം

5. പകതവകേ കേനകുടനി പരനിപഭാലന പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തല്

6. അനവസലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം  വരുന്ന  മൃഗങ്ങളക്കച്ച്  പകവശനഭാനുമതനി
നല്കുന്നതച്ച്  (ലചേക്കച്ച് കപഭാസ്റ്റച്ച് മുകഖന)

7. മൃകഗഭാല്പന്നങ്ങളക്കുലാം  സമുകദഭാല്പന്നങ്ങളക്കുലാം  കേയറ്റുമതനിയച്ച്
ആവശവമഭായ സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള നല്കേല്.

8. മൃഗസലാംരക്ഷണ  കമഖലയനില്  സലാംരലാംഭകേലര  സൃഷനിക്കഭാനുതകുന്ന  വനിവനിധ
പരനിശതീലനങ്ങള

9. സലാംസഭാന പദതനി നനിര്വ്വേഹണലാം ഗുണകഭഭാക്തൃ അടനിസഭാനത്തനില്

10.  പകൃതനി ദുരന്തനനിവഭാരണലാം, നഷപരനിഹഭാര വനിതരണലാം

11. തകദ്ദേശ  ഭരണസഭാപനങ്ങളുലട  വനികകേന്ദ്രതീകേരണ  ആസൂത്രണലാം  വഴനി
വവകനിഗത  ആനുകൂലവങ്ങള,  സത്വയലാം  സഹഭായ  സലാംഘങ്ങളക്കുള്ള
ആനുകൂലവങ്ങള എന്നനിവയ്ക്കുള്ള പദതനി നടപനിലഭാക്കല്

12. വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനിലുള്ള  ലകബഭാറടറനികേള  മുകഖന  കരഭാഗനനിര്ണ്ണയലാം
(Telepathology)

13.  ജന്തുജനവ കരഭാഗങ്ങളുലട നനിര്ണ്ണയവലാം നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനവലാം

14. പക്ഷനിമൃഗഭാദനികേളനില് കേഭാണലപടുന്ന കരഭാഗങ്ങളലക്കതനിലരയുള്ള പതനികരഭാധ
മരുന്നനിലന്റെ ഉല്പഭാദനലാം, വനിതരണലാം, കുത്തനിലവയ്പുകേള

15. പകതവകേ കരഭാഗവനിമുക കമഖല സൃഷനിക്കല്

16. ABC (Animal Birth Control Programme) നടത്തനിപച്ച്.

(ബനി)  കമല്  വനിവരനിച  കസവനങ്ങള  ലവററനിനറനി  കപഭാളനിക്ലെനിനനികേച്ച്,
ഡനിലസനസറനികേള എന്നനിവനിടങ്ങളനില് നനിലവനില് ലഭവമഭാണച്ച്.
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കേഭാലനിത്തതീറ ഫഭാക്ടറനിയുലട പവര്ത്തനലാം

33  (2526)  ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  നഭായര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്  വനവലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മൃഗശഭാലകേളുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലചേങ്ങന്നൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  പവര്ത്തനിക്കുന്ന  ലസനടല്
ഹഭാചറനിയനില്  കേഭാലനിത്തതീറ  ഫഭാക്ടറനിയുലട  പവര്ത്തനങ്ങള  ആരലാംഭനിയഭാത്തതനിലന്റെ
കേഭാരണലാം വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലസനടല്  ഹഭാചറനിയനില്  ഇകപഭാള  നടപഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന
വനികേസന പവര്ത്തനങ്ങള ഹഭാചറനിയനിലല ഉല്പഭാദനകമഖലയച്ച് എത്രമഭാത്രലാം ഗുണലാം
ലചേയ്യുലമന്നച്ച് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  ഹഭാചറനിയനില്  കേഭാലനിത്തതീറ  ഫഭാക്ടറനി  പവര്ത്തനിപനിക്കുവഭാനുലാം
മറ്റുലഭാദന പവര്ത്തനങ്ങള തത്വരനിതലപടുത്തുവഭാനുലാം എലന്തല്ലഭാലാം പുതനിയ നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിക്കുലമന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

 ഉത്തരലാം

(എ)  ലചേങ്ങന്നൂര്  ലസനടല്  ഹഭാചറനിയനില്  കേഭാലനിത്തതീറ  ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശവമനില്ല.  എന്നഭാല്  കകേഭാഴനിത്തതീറ  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ഒരു  പുതനിയ  പഭാന്റെച്ച്
ഇനസ്റ്റഭാള ലചേയ കേഴനിഞ. പഭാന്റെച്ച് പവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനുലാം ആവശവമഭായ അസലാംസ്കൃത
വസ്തുക്കള വഭാങ്ങുന്നതനിനുലാം നടപടനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  പുതനിയ  ലഷഡ്ഡുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ലടണര്  നടപടനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  പണനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്ന മുറയച്ച്  1500  കപരന്റെച്ച്  കസ്റ്റഭാക്കനിലന
കൂടുതലഭായനി വളര്ത്തുവഭാന കേഴനിയുലാം.  നബഭാര്ഡനിലന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായകത്തഭാലട
5-6  കകേഭാടനി  രൂപ  മുടക്കനി  റ്റു-ടയര്,  സലാംവനിധഭാനത്തനിലുള്ള  പുതനിയ  ലഷ ഡ്ഡുകേള
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച്  നബഭാര്ഡനിലന്റെ  അനുമതനി  ലഭവമഭായനിട്ടുണച്ച്.  ഫണച്ച്  റനിലതീസച്ച്
ലചേയകേനിട്ടുന്ന  മുറയച്ച്  വനികേസന  പവര്ത്തനങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  വനികേസന
പവര്ത്തനങ്ങള  പൂര്ത്തനിയഭാകുന്ന  മുറയച്ച്  ഹഭാചറനിയനില്  മുടയുല്പഭാദനവലാം
കകേഭാഴനിക്കുഞങ്ങളുലട ഉല്പഭാദനവലാം വര്ദനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

(സനി)  ലചേങ്ങന്നൂര് ലസനടല് ഹഭാചറനിയനില് കേഭാലനിത്തതീറ  ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാന
ലക്ഷവമനിടുന്നനില്ല.  കകേഭാഴനിത്തതീറ  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  പുതനിയ ലഷഡ്ഡുകേളുലട പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നകതഭാലട  1500
പഭാരന്റെച്ച് കസ്റ്റഭാക്കനിലന കൂടുതല് വളര്ത്തഭാനുലാം അതുവഴനി പതനിവര്ഷലാം 2,70,000 മുടയുലാം
1,80,000 കകേഭാഴനിക്കുഞങ്ങലളയുലാം അധനികേലാം ഉല്പഭാദനിപനിക്കുവഭാന ലക്ഷവമനിടുന.
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മൃഗസലാംരക്ഷണലാം കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കല് 
34 (2527) ശതീ  .   കതഭാമസച്ച് ചേഭാണനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് വനവലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  മൃഗസലാംരക്ഷണലാം  കൂടുതല്  കേഭാരവക്ഷമമഭായനി  പഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്

എലന്തല്ലഭാലാം പുതനിയ പദതനികേളഭാണച്ച് നടപഭാക്കുന്നതച്ച്;
(ബനി)  കുടനഭാടനില്  ക്ഷതീര  കേര്ഷകേര്ക്കുലാം  തഭാറഭാവച്ച്  കേര്ഷകേര്ക്കുലാം  കൂടുതല്

ആനുകൂലവങ്ങള നലഭാന നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
 ഉത്തരലാം

(എ)  കേറവയനലാം  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  25,000  രൂപയുലട
ധനസഹഭായലാം  നല്കുന്ന  പദതനി  നനിലവനിലുണച്ച്.  2017-18-ല്  കേനകേഭാലനി
ഇനഷത്വറനസനിനുകവണനി "കഗഭാ സമൃദനി"  പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  5  കകേഭാടനി
രൂപ 2017-18 ബജറനില് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

ക്ഷതീരവനികേസന  വകുപച്ച്  മുകഖന  2017-18  വര്ഷലാം  സലാംസഭാനലത്ത
ലതരലഞടുത്ത  50  കബഭാക്കുകേലള  ലഡയറനി  കസഭാണഭായനി  പരനിഗണനിച്ചുലാം  5
ഗഭാമപഞഭായത്തുകേലള  ക്ഷതീരഗഭാമമഭായനി  ലതരലഞടുത്തുലാം  സമഗ  ക്ഷതീരവനികേസന
പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

ബഭാങ്കുവഭായ്പ എടുത്തച്ച് വഭാങ്ങനിയ പശുക്കള ചേത്തുകപഭായതുമൂലകമഭാ ഉല്പഭാദനലാം
കുറഞതുമൂലകമഭാ വഭായ്പ തനിരനിചടയഭാനഭാവഭാലത കേടലക്കണനിയനിലഭായ ക്ഷതീരകേര്ഷകേലര
സഹഭായനിക്കുന്നതനിനഭായനി 5 കകേഭാടനി രൂപയുലട കേടഭാശത്വഭാസ പദതനി നടപനിലഭാക്കുന.

സര്ക്കഭാര്-ലപഭാതുകമഖല-സത്വകേഭാരവ  കമഖലയനില്  തരനിശഭായനി  കേനിടക്കുന്ന
സലങ്ങള  കേലണത്തനി  തതീറപ്പുല്ക്കൃഷനി  വഭാണനിജവഭാടനിസഭാനത്തനില്
ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി) ഇക്കഭാരവലാം നനിലവനില് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില്ല.

മൃഗഭാശുപത്രനി

35 (2528)  ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനച്ച് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

പഭാലക്കഭാടച്ച്  ജനില്ലയനിലല  ലകേഭാഴനിഞഭാമ്പഭാറ  കകേന്ദ്രമഭായനി  ഒരു  അതവഭാധുനനികേ
സസൗകേരവമുള്ള  മൃഗഭാശുപത്രനി  സഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപനില്  നനിന്നച്ച്
എലന്തങനിലുലാം  പദതനികേള  സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്  അതനിലന്റെ
വനിശദഭാലാംശങ്ങള വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?
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 ഉത്തരലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപനില്നനിനലാം  ഇതനിനഭായനി  പദതനികേള  ഒനലാംതലന്ന
സമര്പനിചനിടനില്ല.

നഷപരനിഹഭാരലാം

36 (2529) ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫച്ച് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേനകേഭാലനികേള  ചേത്തഭാല്  നഷപരനിഹഭാരലാം  നല്കുന്ന  പദതനി
നനിലവനിലുകണഭാ;

(ബനി)  2016-17-ലല  ബജറനില്  ഇതനിനഭായനി  എന്തച്ച്  തുകേയഭാണച്ച്
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്;

(സനി)  കേനകേഭാലനികേള  ചേത്തതനിനച്ച്  നഷപരനിഹഭാരമഭാവശവലപടച്ച്  ലഭനിച
അകപക്ഷകേളനില് ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്ന കശഷലാം ആലകേ എന്തച്ച് തുകേ
അനുവദനിച്ചുലവന്നച്ച് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

 ഉത്തരലാം

(എ)  പകൃതനികക്ഷഭാഭലാംമൂലമുണഭാകുന്ന  നഭാശനഷങ്ങള,  ആനഭാകച്ച്,
കപവനിഷബഭാധ,  വനവമൃഗങ്ങളുലട  ആക്രമണലാം,  ഇടനിമനിന്നല്,  മുങ്ങനി  മരണലാം,
റവദദ്യുതഭാഘഭാതലാം,  സൂരവഭാഘഭാതലാം,  അപകേടലാം  തുടങ്ങനിയവയഭാല്  കേനകേഭാലനികേള
മരണലപടഭാല് നഷപരനിഹഭാരലാം നല്കുന്ന പദതനി നനിലവനിലുണച്ച്.

(ബനി) 2016-17-ലല ബജറനില് 1 കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  നഷപരനിഹഭാരലാം
ആവശവലപടച്ച്  ലഭനിച  അകപക്ഷകേളനില് എല്ലഭാ  ജനില്ലകേളക്കുമഭായനി  84  ലക്ഷലാം  രൂപ
അനുവദനിച്ചു നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

ശതീകൃഷ്ണപുരലാം മൃഗഭാശുപത്രനി

37 (2530) ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്  വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഒറപഭാലലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  ശതീകൃഷ്ണപുരലാം  കബഭാക്കച്ച്
കകേന്ദ്രത്തനില്  പവര്ത്തനിക്കുന്ന  ശതീകൃഷ്ണപുരലാം  മൃഗഭാശുപത്രനിലയ  ലവററനിനറനി
കപഭാളനിക്ലെനിനനിക്കഭായനി  ഉയര്ത്തണലമന്ന  ആവശവലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
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പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;  ഉലണങനില്  അതനിനഭായനി  എലന്തല്ലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണച്ച്
സത്വതീകേരനിചലതന്നച്ച് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി സമര്പനിക്കലപട കപഭാജക്ടനികന്മേല് എലന്തല്ലഭാലാം നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിച്ചു എന്നച്ച് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

 ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഒറപഭാലലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  ശതീകൃഷ്ണപുരലാം  കബഭാക്കച്ച്
കകേന്ദ്രത്തനില്  പവര്ത്തനിക്കുന്ന  ശതീകൃഷ്ണപുരലാം  മൃഗഭാശുപത്രനിലയ  ലവററനിനറനി
കപഭാളനിക്ലെനിനനിക്കഭായനി  ഉയര്ത്തണലമന്ന  ആവശവലാം  സലാംബനനിചച്ച്
ലപഭാകപഭാസലുകേലളഭാനലാം ലഭനിചനിടനില്ല.

കേനകേഭാലനികേളുലട വലാംശവര്ദനവച്ച്

38 (2531) ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസച്ച് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേനകേഭാലനികേളുലട  വലാംശ  വര്ദനവച്ച്  തത്വരനിതലപടുത്തുന്നതനിനുകവണനി
വകുപച്ച് സത്വതീകേരനിചച്ച് വരുന്ന നടപടനികേളുലട വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേരളത്തനില്  മുനപുണഭായനിരുന്ന  പല  നഭാടന  കേനകേഭാലനികേളുലാം
വലാംശനഭാശ  ഭതീഷണനിലയ  കനരനിട്ടുലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന  സഭാഹചേരവത്തനില്  അവലയ
സലാംരക്ഷനിചച്ച് നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനച്ച് സമഗമഭായ പദതനി നടപനിലഭാക്കുകമഭാ?

 ഉത്തരലാം

(എ)  കേനകേഭാലനികേളുലട  വലാംശവര്ദനവച്ച്  തത്വരനിതലപടുത്തനിന്നതനിനുകവണനി
2978  കൃത്രനിമ  ബതീജധഭാനകകേന്ദ്രങ്ങള  സലാംസഭാനത്തച്ച്  പവര്ത്തനിക്കുന.  ഈ
കകേന്ദ്രങ്ങള  മുകഖന  കേനകേഭാലനി  പജനന  നയലാം  അനുശഭാസനിക്കുന്ന  രതീതനിയനിലുള്ള
ജനനിതകേ കമന്മേയുള്ള വനിത്തുകേഭാളകേളുലട ഗഭാഢശതീതതീകേരനിച ബതീജലാം ലഭവമഭാക്കുനണച്ച്.
കൂടഭാലത  ഉയര്ന്ന  ജനനിതകേ  കശഷനിയുള്ള  അഞച്ച്  കഹഭാളസ്റ്റതീന  ഫ്രതീഷവന
വനിത്തുകേഭാളകേലള  ജര്മ്മേനനിയനില്നനിനലാം  നഭാലച്ച്  ജഴ്സനി  വനിത്തുകേഭാളക്കുടനികേലള
ലഡനമഭാര്ക്കനില്നനിനലാം  ഇറക്കുമതനി  ലചേയകേഴനിഞ.  ഇവയുലട  ബതീജമഭാത്രകേള
സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തച്ച് വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതഭാണച്ച്. ഇതനിനുപുറകമ ഉയര്ന്ന ജനനിതകേ
മൂലവമുള്ള  വനിത്തുകേഭാളകേളുലട  ബതീജമഭാത്രകേളുലാം  ലനിലാംഗനനിര്ണ്ണയലാം  നടത്തനിയ
ബതീജമഭാത്രകേളുലാം ഇറക്കുമതനി ലചേയഭാനുള്ള നടപടനികേളുലാം അന്തനിമ ഘടത്തനിലഭാണച്ച്.
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പകതവകേ  കേനകുടനി  പരനിപഭാലന  പദതനി  പകേഭാരലാം  പശുക്കുടനികേളക്കച്ച്

സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  തതീറ  വനിതരണലാം  ലചേയവരുന്നതുമൂലലാം  കേനകുടനികേള

നനിര്ദ്ദേനിഷ  പഭായത്തനില്ത്തലന്ന  മദനിയനില്  വരനികേയുലാം  വലാംശവര്ദനവനിനച്ച്

സഹഭായമഭാകുകേയുലാം ലചേയ്യുനണച്ച്.

അലാംശമൂലകേങ്ങളുലട  കുറവമൂലമുള്ള  വനവത  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  നടപച്ച്

സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം  2  കകേഭാടനി  രൂപയ്ക്കുള്ള ധഭാതുലവണ മനിശനിതലാം  സസൗജനവമഭായനി

മൃഗഭാശുപത്രനികേളവഴനി വനിതരണലാം ലചേയ്യുനണച്ച്.

കൂടഭാലത  വനവതഭാ  നനിവഭാരണത്തനിനുള്ള  വനിവനിധതരലാം  കഹഭാര്കമഭാണുകേള,

വനിരമരുന്നച്ച്  മുതലഭായവയുലാം  വകുപനിലന്റെ  ചേനികേനിതഭാ  കകേന്ദ്രങ്ങളവഴനി  വനിതരണലാം

നടത്തനിവരുന.

(ബനി)  കകേരളത്തനിലല  തനതു  നഭാടന  ജനുസ്സുകേളഭായ  ലവച്ചൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്

കുള്ളന  പശുക്കലള  സലാംരക്ഷനിചച്ച്  നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനച്ച്  സമഗമഭായ  പദതനി

ആവനിഷ്കരനിചച്ച് നടപനിലഭാക്കനിവരുനണച്ച്. ഈ ജനുസ്സുകേളനില്ലപട പശുക്കലള വളര്ത്തനി

സലാംരക്ഷനിക്കുന്ന  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  10,000  രൂപ  ഒറത്തവണ  ധനസഹഭായമഭായനി

ലകേ.എല്.ഡനി.  കബഭാര്ഡച്ച്  നല്കേനിവരുനണച്ച്.  കൂടഭാലത  ഈയനിനത്തനില്ലപട

പശുക്കലള ബതീജധഭാനലാം നടത്തുന്നതനിനച്ച് ഇകത ജനുസ്സുകേളനില്ലപട വനിത്തുകേഭാളകേളുലട

ഗഭാഢശതീതനികേരനിച  ബതീജലാം  ആവശവമുള്ള  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലലല്ലഭാലാം

എത്തനിച്ചുലകേഭാടുക്കുനണച്ച്.

കകേരളത്തനിലന്റെ  തനതു  ജനുസഭായ  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  കുള്ളന  പശുക്കലള

വലാംശനഭാശ  ഭതീഷണനിയനില്നനിനലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനികലയച്ച്  മഭാത്രമഭായനി

ബദനിയഡുക്കയനില്  മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനില്  "ബദനിയഡുക്ക  കേനകേഭാലനി

ഫഭാലാം” പവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപനിലന്റെ  ഫഭാമുകേളഭായ  വനിതുര  ജഴ്സനി  ഫഭാലാം,  കുടപനക്കുന്നച്ച്

ജനില്ലഭാ  കേനകേഭാലനി  വളര്ത്തല്  കകേന്ദ്രലാം  എന്നനിവയനില്  ലവച്ചൂര്  ഇനത്തനില്ലപട

കേനകേഭാലനി  ജനുസനിലന്റെ സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  പശുക്കലളയുലാം  വനിത്തുകേഭാളകേലളയുലാം

വളര്ത്തുനണച്ച്.
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ലനയഭാറനിനകേര മൃഗഭാശുപത്രനി

39 (2532) ശതീ  .   ലകേ  .   ആനസലന : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് വനവലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലനയഭാറനിനകേരയനില്  പവര്ത്തനിക്കുന്ന  മൃഗഭാശുപത്രനി  ഇരുപത്തനിനഭാലച്ച്

മണനിക്കൂറുലാം പവര്ത്തനിക്കുന്ന കകേന്ദ്രലാം ആക്കനി മഭാറ്റുവഭാന നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  മൃഗഭാശുപത്രനി  കപഭാളനിക്ലെനിനനികേച്ച്  ആക്കനി  ഉയര്ത്തുന്ന  നടപടനി

എന്തഭായനിലയന്നച്ച് വവ കമഭാക്കുകമഭാ?

 ഉത്തരലാം

(എ) നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിടനില്ല.

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത നനിലവനിലല  സഭാമ്പത്തനികേ സനിതനി  കേണക്കനിലലടുത്തച്ച്

ലനയഭാറനിനകേരയനില്  പവര്ത്തനിക്കുന്ന  മൃഗഭാശുപത്രനിലയ  ലവററനിനറനി

കപഭാളനിക്ലെനിനനിക്കഭായനി  ഉയര്ത്തുന്ന  കേഭാരവലാം  തല്ക്കഭാലലാം  പരനിഗണനിക്കഭാന

നനിര്വ്വേഭാഹമനില്ല.

അറവമഭാടുകേള

40 (2533) ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്  വനവലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മൃഗശഭാലകേളുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അനവസലാംസഭാനങ്ങളനില്  നനിനലാം  അറവമഭാടുകേലള  ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതച്ച്
മതനിയഭായ കരഖകേളനില്ലഭാലതയഭാണച്ച് എന്നതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കരഭാഗലാം  ബഭാധനിച  മൃഗങ്ങലള  കകേരളത്തനികലയച്ച്  ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതച്ച്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാലയന്നച്ച് വവകമഭാക്കുകമഭാ?

 ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.  മതനിയഭായ കരഖകേളനില്ലഭാലത ലകേഭാണ്ടുവരുന്നവലയ
കകേരളത്തനികലയച്ച് കേടത്തനി വനിടഭാലത മടക്കനി അയയ്ക്കുകേയഭാണച്ച് ലചേയ്യുന്നതച്ച്.

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിടനില്ല.
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പഭാലനിലന്റെ വനില വര്ദന

41 (2534)  ശതീ  .    വനി  .    എസച്ച്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മനില്മ പഭാലനിലന്റെ വനില വര്ദനിപനിചതുമഭായനി ബനലപടച്ച് ഉപകഭഭാകഭാക്കള
കനരനിടുന്ന ബുദനിമുട്ടുകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉപകഭഭാകഭാക്കളുലട ബുദനിമുടച്ച് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച് ക്ഷതീര കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്
സബ്സനിഡനി നല്കേനി വനില വര്ദനവച്ച് പനിനവലനിക്കുന്നതനിനച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  തനിരുവനന്തപുരലാം  നഗരസഭ  നടപനിലഭാക്കുന്ന  പഭാസ്റ്റനികേച്ച്
നനികരഭാധനകത്തഭാടനുബനനിചച്ച്  പഭാസ്റ്റനികേച്ച്  കേവറുകേളനില്  പഭാല്  വനില്ക്കുന്നതനിനു
പകേരമഭായനി  മനില്മ  സത്വതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന  നടപടനികേള  എലന്തല്ലഭാലമന്നച്ച്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

 ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിടനില്ല.
(ബനി)  ഇതു സലാംബനനിചച്ച് ശനിപഭാര്ശ ലഭനിയ്ക്കുന്ന മുറയച്ച് ഇതനിലന്റെ സഭാദവതകേള

പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.
(സനി)  കകേരളമുളലപലട  ഇന്തവയനിലല  സലാംസഭാനങ്ങളനിലലല്ലഭാലാംതലന്ന

ലഡയറനികേളനിലൂലട  പഭാല്  വനിതരണലാം  ലചേയലപടുന്നതനിലന്റെ  ഭൂരനിഭഭാഗവലാം  പഭാസ്റ്റനികേച്ച്
(എല്ഡനിപനിഇ  –  Low  Density  Polyethylene)  പഭാക്കറ്റുകേളനിലഭാണച്ച്.
ഇതനിനുപകേരമഭായനി വനിപുലമഭായ രതീതനിയനിലുള്ള പഭാക്കനിലാംഗച്ച് സലാംവനിധഭാനലാം ഇതുവലരയുലാം
നനിലവനില്  വന്നനിടനില്ല.  ഫുഡച്ച്  കസഫനി  നനിയമലാം  അനുശഭാസനിക്കുന്ന  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
അനുസരനിച്ചുള്ള പഭാക്കനിലാംഗച്ച് ഫനിലനിലാം ഉപകയഭാഗനിചഭാണച്ച് മനില്മ പഭായച്ച് ലചേയച്ച്  വനിതരണലാം
ലചേയ്യുന്നതച്ച്.

ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദകേ കമഖലയനിലുണഭായ പശ്നങ്ങള

42 (2535) ശതീ  .    എസച്ച്  .    ശർമ്മേ :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വരളച  മൂലലാം  ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദകേ  കമഖലയനിലുണഭായനിട്ടുളള  പശ്നങ്ങള
എലന്തഭാലക്കലയന്നച്ച് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) അന്തരതീക്ഷ തഭാപനനിലയനിലുണഭായ വര്ദനവമൂലലാം പഭാലുല്പഭാദനത്തനില്
കുറവണഭായനിട്ടുകണഭാ;
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(സനി)  അനവ  സലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം  പതനിദനിനലാം  എത്ര  ലനിറര്  പഭാല്
കകേരളത്തനില് എത്തനിക്കുനലണന്നച്ച് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  സഹകേരണകമഖലയനില്  നനിനലാം  പതനിദനിനലാം  എത്ര  ലനിറര്  പഭാലഭാണച്ച്
ലഭവമഭാകുന്നലതന്നച്ച് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ; വരളചമൂലലാം ഇതനിനച്ച് കുറവണഭായനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  വരളചമൂലലാം  കേടലക്കണനിയനിലഭായ  ക്ഷതീരകേര്ഷകേലര  സഹഭായനിക്കു
ന്നതനിനഭായനി എത്ര തുകേ നതീക്കനിവചനിട്ടുലണന്നച്ച് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനത്തുണഭായനിട്ടുളള കേടുത്ത വരളചകേഭാരണലാം ശുദജലത്തനിലന്റെയുലാം
കേഭാലനിത്തതീറ  വനിളകേളുലടയുലാം  ലഭവതക്കുറവണഭായനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനിലന്റെ  ഫലമഭായനി  2017
ജനുവരനിയനില് 2016  ഡനിസലാംബര് മഭാസകത്തക്കഭാള പഭാലുല്പഭാദനത്തനില് ഏകേകദശലാം
2  ശതമഭാനത്തനിലന്റെ  കുറവച്ച്  വന്നനിട്ടുണച്ച്.  അയല്  സലാംസഭാനങ്ങളനില്  നനിനള്ള
റവകക്കഭാലനിലന്റെയുലാം  കേഭാലനിത്തതീറ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭാവശവമഭായ  അസലാംസ്കൃത
വസ്തുക്കളുലടയുലാം വരവലാം കുറഞനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി) കുറവണഭായനിട്ടുണച്ച്.

(സനി) മനില്മ പതനിദനിനലാം ഏകേകദശലാം 2.8 ലക്ഷലാം ലനിറര് പഭാല് കകേരളത്തനികലയച്ച്
ലകേഭാണ്ടുവരുന.  സത്വകേഭാരവ  ഏജനസനികേളുലാം  വവകനികേളുലാം  ലകേഭാണ്ടുവരുന്ന  പഭാലനിലന്റെ
കേണക്കച്ച് ലഭവമല്ല.

(ഡനി) ക്ഷതീരസഹകേരണ സലാംഘങ്ങളവഴനി പതനിദനിനലാം ശരഭാശരനി 16.43 ലക്ഷലാം
ലനിറര്  സലാംഭരനിചച്ച്  വനിതരണലാം  നടത്തുനണച്ച്.  ക്ഷതീരസഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള
സലാംഭരനിക്കുന്ന പഭാലനിലന്റെ അളവനിലുലാം വരളചമൂലലാം കുറവച്ച് വന്നനിട്ടുണച്ച്.

(ഇ)  ബഭാങച്ച്  വഭായ്പ  എടുത്തച്ച്  വഭാങ്ങനിയ  പശുക്കള  ചേത്തുകപഭായതുമൂലകമഭാ
ഉല്പഭാദനലാം  കുറഞതുമൂലകമഭാ  വഭായ്പ  തനിരനിചടയഭാനഭാവഭാലത  കേടലക്കണനിയനിലഭായ
ക്ഷതീരകേര്ഷകേലര  സഹഭായനിക്കുന്നതനിനഭായനി  5  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  കേഭാര്ഷനികേ
കേടഭാശത്വഭാസ  പദതനിയച്ച്  സര്ക്കഭാര്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  അടുത്ത
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  മുതല്  നടപനിലഭാക്കത്തക്ക  രതീതനിയനില്  ഗതീന  ബുക്കനില്
ഉളലപടുത്തനി തതീറപ്പുല്ക്കൃഷനി  വവഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനി തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.
കേടുത്ത വരളചമൂലലാം കേര്ഷകേര് അനുഭവനിക്കുന്ന ബുദനിമുടച്ച്  കേണക്കനിലലടുത്തച്ച്  2017
മഭാര്ചച്ച്  1  മുതല്  31  വലര ക്ഷതീരസഹകേരണ സലാംഘങ്ങള വഴനി വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്ന
കേഭാലനിത്തതീറയച്ച്  50  കേനികലഭാ  ചേഭാലക്കഭാന്നനിനച്ച്  100  രൂപ  പകതവകേ  കേനിഴനിവച്ച്
നല്കേനിവരുനണച്ച്.
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ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദനലാം
43 (2536)   ശതീ  .    എലാം  .    സത്വരഭാജച്ച് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് വനവലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  ക്ഷതീകരഭാത്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എലന്തല്ലഭാലാം  നടപടനികേള

സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന എന്നച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ;
(ബനി)  ക്ഷതീകരഭാത്പഭാദനരലാംഗലത്ത  വളർചക്കഭായനി  ലക്ഷവമനിടനിരനിക്കുന്ന

പദതനികേൾ എലന്തല്ലഭാമഭാലണന്നച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ;
(സനി)  നമ്മുലട നഭാടനിനച്ച് അനുകയഭാജവമഭായതുലാം ഒകടലറ ഔഷധഗുണമുളള പഭാല്

ലഭനിക്കുന്നതുമഭായ  ലവച്ചൂര്  പശുവനിലനകപഭാലുളള  നഭാടന  പശുക്കലള
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  കൂടുതലഭായനി  ഇവലയ  വളര്ത്തുവഭാന  ക്ഷതീരകേര്ഷകേലര
കപരനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) എങനില് അവയുലട വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?
ഉത്തരലാം

(എ)  ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  സലാംസഭാനത്തച്ച്
പഭാലുല്പഭാദനത്തനില്  സത്വയലാം  പരവഭാപ്തത  റകേവരനിക്കുന്നതനിനുലാം  ക്ഷതീരവനികേസന
വകുപച്ച്  വനിവനിധ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  തതീറപ്പുല്ക്കൃഷനി   വനികേസന
പദതനി, കേഭാലനിത്തതീറ സബ്സനിഡനി, മനില്ക്കച്ച് ലഷഡച്ച് ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച് പദതനിയനിലൂലട
കേറവമഭാടുകേലള വഭാങ്ങുന്നതനിനുള്ള സഹഭായലാം, ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങളക്കുള്ള ധനസഹഭായലാം,
ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കുള്ള  അവശവഭാധനിഷനിത  സഹഭായലാം,  കേറവപശുക്കളക്കച്ച്
വഭായ്പലയടുത്തതുമഭായനി  ബനലപടച്ച്  കേടലക്കണനിയനിലഭായ  കേര്ഷകേലര
സഹഭായനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനി,  പഭാല്  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള
പദതനി കൂടഭാലത ക്ഷതീരകേര്ഷകേ കക്ഷമനനിധനിയനിലൂലട ലപനഷന, കുടുലാംബലപനഷന,
അവശതഭാ ലപനഷന,  വനിവഭാഹധനസഹഭായലാം,  മരണഭാനന്തര സഹഭായലാം,  ചേനികേനിതഭാ
സഹഭായലാം, ക്ഷതീരകേര്ഷകേരുലട മക്കളക്കുള്ള വനിദവഭാഭവഭാസ കസഭാളര്ഷനിപച്ച് എന്നനിവയുലാം
നല്കേനിവരുന. ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുകവണനി മനില്മയുലട കമഖലഭാ
യണനിയനുകേള വനിവനിധ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

(ബനി)  പഭാലുല്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  നടപ്പുവര്ഷലാം
ഉല്പഭാദനക്ഷമതയുള്ള  സങരയനിനലാം  കേറവപശുക്കലള  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കച്ച്
എലാം.എസച്ച്.ഡനി.പനി. പദതനിയനിലൂലട ലഭവമഭാക്കുനണച്ച്. ഒരു പശു, 2 പശു, 5 പശു, 10
പശു, 5 കേനിടഭാരനി, 10 കേനിടഭാരനി വതീതമുള്ള ലഡയറനി യണനിറ്റുകേളക്കച്ച് ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കച്ച്
സഹഭായലാം നല്കുന.
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ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കഭാവശവമഭായ  പചപ്പുല്ലനിലന്റെ  ലഭവത  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്
തതീറപ്പുല്ക്കൃഷനി   വനികേസന  പദതനി,  കേഭാലനിത്തതീറ  വനിലവര്ദനവനില്  കേര്ഷകേലര
സഹഭായനിക്കുന്നതനിനച്ച്  കേഭാലനിത്തതീറ  സബ്സനിഡനി  പദതനി  തുടങ്ങനിയ  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

2017-18  വര്ഷത്തനില് സലാംസഭാനലത്ത ലതരലഞടുത്ത  50  കബഭാക്കുകേളനില്
സമഗ ക്ഷതീരവനികേസന പദതനിയനിലൂലടയുലാം  5  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില് ക്ഷതീരഗഭാമലാം
പദതനിയനിലൂലടയുലാം  ഉല്പഭാദനക്ഷമത  കൂടനിയ  കമല്ത്തരലാം  കേറവപശുക്കലള
ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനികേളക്കച്ച് രൂപലാം ലകേഭാടുത്തനിട്ടുണച്ച്.

ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദന  രലാംഗകത്തയച്ച്  കൂടുതല്  കേര്ഷകേലര  ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനച്ച്
സഭാകങതനികേ  വനിദവകേളുലാം  ഈ  രലാംഗത്തുള്ള  നൂതന  പവണതകേളുലാം  കേര്ഷകേരനികലയച്ച്
എത്തനിക്കുന്നതനിനച്ച്  നനിലവനിലുള്ള  ക്ഷതീരപരനിശതീലനകകേന്ദ്രങ്ങലള  സലാംരലാംഭകേതത്വ
കപഭാതഭാഹന പരനിശതീലനകകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി മഭാറ്റുന്നതനിനുലാം അതനിലൂലട പഭാലനില്നനിനലാം
റവവനിദവമഭാര്ന്ന  ഉല്പന്നങ്ങളുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം  പരനിശതീലനത്തനിനുലാം
വനിപണന  സസൗകേരവത്തനിനുമുള്ള  സഹഭായങ്ങള  ലചേയ്യുന്നതനിനുമുള്ള  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

ക്ഷതീരകേര്ഷകേവൃത്തനി  കേഭാര്ഷനികേവൃത്തനിയഭായനി  പരനിഗണനിചച്ച്  മറ്റു  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്
നല്കുന്ന എല്ലഭാ ആനുകൂലവങ്ങളുലാം ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കുലാം ലഭവമഭാക്കുന്നതനിലന്റെ ആവശവലാം
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനികനഭാടച്ച് ആവശവലപടനിട്ടുള്ളതഭാണച്ച്.

(സനി) സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി) കകേരളത്തനിലന്റെ തനതു നഭാടന ജനുസഭായ ലവച്ചൂര്, കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് കുള്ളന
പശുക്കളുലട  പഭാല് കമന്മേകയറനിയതഭാലണങനിലുലാം  ശരഭാശരനി  ഉല്പഭാദനലാം  2  ലനിററനിനച്ച്
തഭാലഴയഭാണച്ച്.  സലാംസഭാനത്തച്ച് പഭാലനിനച്ച്  സത്വയലാംപരവഭാപ്തത കനടുന്നതനിനച്ച്  ഉല്പഭാദനലാം
കൂടനിയ  സങരയനിനലാം  കേനകേഭാലനികേള  ആവശവമഭാണച്ച്.  എന്നനിരുന്നഭാലുലാം  ലവച്ചൂര്
പശുക്കലള വളര്ത്തഭാന തഭാല്പരവമുള്ള കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് ഗുണനനിലവഭാരമുള്ള ഉരുക്കലള
നല്കുന്നതനിനച്ച് കകേരള ലവററനിനറനി  ആന്റെച്ച് ആനനിമല് സയനസച്ച് യണനികവഴ്സനിറനിയുലട
കേതീഴനില്  പവര്ത്തനിക്കുന്ന  ലവച്ചൂര്  കേണ്സര്കവഷന  ടസ്റ്റച്ച്  സഹഭായനിക്കുനണച്ച്.
കൂടഭാലത ഈ ജനുസ്സുകേളനില്ലപട പശുക്കലള വളര്ത്തനി സലാംരക്ഷനിക്കുന്ന കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്
10,000  രൂപ  ഒറത്തവണ  ധനസഹഭായമഭായനി  ലകേ.എല്.ഡനി.  കബഭാര്ഡച്ച്  (കകേരള
റലവ്കസ്റ്റഭാക്കച്ച് ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച് കബഭാര്ഡച്ച് ) നല്കേനിവരുനണച്ച്.
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• ലകേ.എല്.ഡനി.  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  തൃശ്ശൂര്  പുത്തൂരുള്ള  ഫഭാമനില്  നഭാടന

ജനുസ്സുകേളനില്ലപട  ലവച്ചൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  കുള്ളന  കേനകേഭാലനികേലള

വളര്ത്തനി  വലാംശനഭാശ  ഭതീഷണനിയനില്നനിനലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുവഭാന  കവണ

പവര്ത്തനങ്ങള തത്വരനിതഗതനിയനില് നടനവരുന.

• മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപനിലന്റെ കേതീഴനില് കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  കുള്ളന പശുക്കളുലട

സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജനില്ലയനിലല ബദനിയടുക്കയനില് ഫഭാലാം

പവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

• തനിരുവനന്തപുരലാം  കുടപനക്കുന്നച്ച്  ജനില്ലഭാ  കേനകേഭാലനി  വളര്ത്തല്

കകേന്ദ്രത്തനില്  ലവച്ചൂര്  ഇനത്തനില്ലപട  പശുക്കലളയുലാം  കേഭാളകേലളയുലാം

സലാംരക്ഷനിച്ചുവരുന.

• തനിരുവനന്തപുരലാം  വനിതുര  ജഴ്സനി  ഫഭാമനില്  ലവച്ചൂര്  ഇനത്തനില്ലപട

പശുക്കലളയുലാം കേഭാളകേലളയുലാം സലാംരക്ഷനിച്ചുവരുന.

• ലകേ.എല്.ഡനി.  കബഭാര്ഡച്ച്  ലവച്ചൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  കുള്ളന  എന്നതീ

ജനുസ്സുകേളനില്ലപട കേഭാളകേളുലട ബതീജമഭാത്രകേള മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപനിലന്റെ

കൃത്രനിമബതീജധഭാന കകേന്ദ്രങ്ങളവഴനി വനിതരണലാം നടത്തുനണച്ച്.

• കൂടഭാലത  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ഇവയുലട  സലാംരക്ഷണലാം  ലക്ഷവമഭാക്കനി

പവര്ത്തനിക്കുന്ന  ഗവണ്ലമകന്റെതര  സന്നദ  സലാംഘടനകേള  (NGO's)

പവര്ത്തനിക്കുനണച്ച്.  അവര്ക്കച്ച് കവണ എല്ലഭാ സഹഭായ സഹകേരണങ്ങളുലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപച്ച് നല്കേനിവരുന.

ക്ഷതീരകേര്ഷകേര് കനരനിടുന്ന പതനിസനനി

44 (2537) ശതീ  .    കമഭാനസച്ച്  കജഭാസഫച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം കേഭാലനിത്തതീറയച്ച് എത്ര

പഭാവശവലാം വനില വര്ദനിച്ചുലവന്നച്ച് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേഭാലനിത്തതീറ  സബ്സനിഡനിയഭായനി  ക്ഷതീര  സലാംഘങ്ങള  മുകഖന

കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്  നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  പഭാലനിലന്റെ

വനിലയനില്  ഉണഭായ  വര്ദനവനിലന്റെ  കനടലാം  കേര്ഷകേനച്ച്  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  നടപടനി

സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം
(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  1-10-2016-ലുലാം

16-1-2017-ലുമഭായനി രണച്ച് തവണ 50  കേനികലഭാ കേഭാലനിത്തതീറ ചേഭാലക്കഭാന്നനിനച്ച്  10  രൂപ
വതീതലാം വനില വര്ദനിപനിചനിട്ടുണച്ച്.  പകതവകേ കേനകുടനി പരനിപഭാലന പദതനി പകേഭാരലാം
വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്ന  കേഭാലനിത്തതീറയുലട  വനില  12-1-2017  മുതല്  50  കേനികലഭാ
ചേഭാലക്കഭാന്നനിനച്ച് 75 രൂപയുലാം വര്ദനിപനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി) ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങള മുകഖന കേര്ഷകേര് സലാംഘങ്ങളനില് അളക്കുന്ന പഭാലനിനച്ച്
1 ലനിററനിനച്ച് ഒരു രൂപ നനിരക്കനില് കേഭാലനിത്തതീറ സബ്സനിഡനി നല്കേനിവരുന. കൂടഭാലത
ത്രനിതല പഞഭായത്തുകേള മുകഖന ഡനിപഭാര്ടച്ച്ലമന്റെച്ച് സബ്സനിഡനിക്കച്ച് പുറലമ ഒരു ലനിറര്
പഭാലനിനച്ച്  പരമഭാവധനി  3  രൂപ  നനിരക്കനില്  കേഭാലനിത്തതീറ  സബ്സനിഡനി  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്
നല്കുന്നതനിനുലാം  അനുമതനിയുണച്ച്.  നനിലവനില്  സലാംസഭാനലത്ത  ഭൂരനിപക്ഷലാം  തകദ്ദേശ
ഭരണ സഭാപനങ്ങളനിലുലാം ഈ പദതനി നടപനിലഭാക്കുനണച്ച്.

പഭാലനിലന്റെ  വനിലയനിലുണഭായ  വര്ദനവനിലന്റെ  കനടലാം  കേര്ഷകേനച്ച്
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

പഭാലുല്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കഭാന നടപടനി

45  (2538)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല്ല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കവനല്  കേനത്തകതഭാലട  സലാംസഭാനലത്ത  പഭാല്  ഉല്പഭാദനത്തനില്
ഗണവമഭായ കുറവച്ച് സലാംഭവനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില് പതനിദനിന ഉല്പഭാദനത്തനില് എത്ര ലനിറര് പഭാലനിലന്റെ കുറവഭാണച്ച്
ഇകപഭാഴള്ളതച്ച്;

(സനി)  പചപ്പുല്ലനിലന്റെയുലാം  റവകക്കഭാലനിലന്റെയുലാം  കുറവച്ച്,  ശുദജല  ദസൗര്ലഭവലാം
എന്നനിവ പഭാലുല്പഭാദന രലാംഗത്തച്ച് സൃഷനിച പതനിസനനി പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  എങനില്  പഭാലുല്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കഭാനുലാം  പഭാല്വനില
ഉയരഭാതനിരനിക്കഭാനുലാം എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേള റകേലക്കഭാള്ളുലാം; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കുറവച്ച് സലാംഭവനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി) 2017 ജനുവരനിയനില് 2016 ഡനിസലാംബറനികനക്കഭാള പഭാലുല്പഭാദനത്തനില്
ഏകേകദശലാം  2  ശതമഭാനലാം  കുറവ  വന്നനിട്ടുണച്ച്  (പതനിദനിനലാം  ഏകേകദശലാം  1.5  ലക്ഷലാം
ലനിറര്).
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(സനി) പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ഡനി) കേഭാലനിത്തതീറ വനിളകേളുലടയുലാം തതീറപ്പുല്ലനിലന്റെയുലാം ലഭവതക്കുറവച്ച്, ജലത്തനിലന്റെ

ലഭവതക്കുറവച്ച്  എന്നനിവ പഭാലുല്പഭാദനലത്ത ബഭാധനിചനിട്ടുണച്ച്.  മറ്റു സലാംസഭാനങ്ങളനില്

നനിനലാം വരുന്ന റവകക്കഭാലനിലന്റെയുലാം  കേഭാലനിത്തതീറ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുപകയഭാഗനിക്കുന്ന

മറ്റു  വസ്തുക്കളുലടയുലാം  അളവനിലുണഭായ  കുറവച്ച്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  നടപടനികേള

സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇങ്ങലനയുണഭാകുന്ന  വര്ദനിച  ഉല്പഭാദനലചലവച്ച്

കുറയ്ക്കുന്നതനിനഭായനി  ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങളനില്  അളക്കുന്ന  പഭാലനിനച്ച്  ആനുപഭാതനികേമഭായനി

സബ്സനിഡനി  നല്കുന.  കൂടഭാലത,  ബഭാങച്ച്  വഭായ്പ  എടുത്തു  വഭാങ്ങനിയ  പശുക്കള

ചേത്തുകപഭായതുമൂലകമഭാ  ഉല്പഭാദനലാം  കുറഞതുമൂലകമഭാ  വഭായ്പ  തനിരനിചടയഭാനഭാവഭാലത

കേടലക്കണനിയനിലഭായ  ക്ഷതീരകേര്ഷകേലര  സഹഭായനിക്കുന്നതനിനഭായുളള  കേടഭാശത്വഭാസ

പദതനിയച്ച്  5  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  ഭരണഭാനുമതനി  സര്ക്കഭാര് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  അടുത്ത

സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം  മുതല്  നടപനിലഭാക്കത്തക്ക  രതീതനിയനില്  ഗതീനബുക്കനില്

ഉളലപടുത്തനി തതീറപ്പുല്ക്കൃഷനി  വവഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനി തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.

മനില്മയുലട  3  കമഖലഭാ യണനിയനുകേള പഭാലുല്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്

കവണനി വനിവനിധ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

ക്ഷതീകരഭാലഭാദനത്തനില് സത്വയലാംപരവഭാപ്തത
46 (2539) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന  :

ശതീ  .   എ  .  പനി  .   അനനില് കുമഭാര്  :
ശതീ  .      സണ്ണനി കജഭാസഫച്ച്  :

ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം  വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ക്ഷതീകരഭാലഭാദനത്തനില്  സത്വയലാംപരവഭാപ്തത  റകേവരനിക്കഭാന  എലന്തല്ലഭാലാം
നൂതന പദതനികേളഭാണച്ച് ആസൂത്രണലാം ലചേയനിരനിക്കുന്നലതന വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  ക്ഷതീരകേര്ഷകേലര  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കഭാന  എലന്തല്ലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണച്ച് സത്വതീകേരനിചനിട്ടുളളതച്ച്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനില്  എലന്തല്ലഭാലാം  പദതനികേളഭാണച്ച്  ക്ഷതീകരഭാലഭാദന
വനികേസനത്തനിനഭായനി പകയഭാജനലപടുത്തുന്നതച്ച്?



128 കകേരള നനിയമസഭ മഭാര്ചച്ച് 9, 2017

ഉത്തരലാം

(എ)  പഭാലുല്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഉല്പഭാദനക്ഷമതയുള്ള
സങരയനിനലാം  കേറവപശുക്കലള  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  എലാം.എസച്ച്.ഡനി.പനി.  (മനില്ക്കച്ച്
ലഷഡച്ച് ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച് കപഭാഗഭാലാം)  പദതനിയനിലൂലട ലഭവമഭാക്കുനണച്ച്.  ഒരു പശു, 2
പശു, 5 പശു, 10 പശു, 5 കേനിടഭാരനി, 10 കേനിടഭാരനി വതീതമുള്ള ലഡയറനി യണനിറ്റുകേളക്കച്ച്
ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കച്ച് സഹഭായലാം നല്കുന.

ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങളനില് പഭാലളക്കുന്ന ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കച്ച് 1 ലനിറര് പഭാലനിനച്ച് 1 രൂപ
നനിരക്കനില്  കേഭാലനിത്തതീറ  സബ്സനിഡനി  നല്കേനിവരുന.  ഡനിപഭാര്ടച്ച്ലമന്റെച്ച്
സബ്സനിഡനിക്കച്ച്  പുറകമ  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള  മുകഖന  1  ലനിറര്  പഭാലനിനച്ച്
3 രൂപ നനിരക്കനില് കേഭാലനിത്തതീറ സബ്സനിഡനി നല്കുന്ന പദതനിയുലാം നനിലവനിലുണച്ച്.

2017-18  വര്ഷത്തനില് സലാംസഭാനലത്ത ലതരലഞടുത്ത  50  കബഭാക്കുകേളനില്
സമഗ ക്ഷതീരവനികേസന പദതനിയനിലൂലടയുലാം  5  ഗഭാമ പഞഭായത്തുകേളനില് ക്ഷതീരഗഭാമലാം
പദതനിയനിലൂലടയുലാം  ഉല്പഭാദനക്ഷമത  കൂടനിയ  കമല്ത്തരലാം  കേറവപശുക്കലള
ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

തരനിശഭായനിക്കനിടക്കുന്ന സര്ക്കഭാര്,  ലപഭാതുകമഖല,  സത്വകേഭാരവ  ഭൂമനി  കേലണത്തനി
തതീറപ്പുല്ക്കൃഷനി  വവഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനി  രൂപതീകേരനിചച്ച്
നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

(ബനി)  ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദന  രലാംഗകത്തക്കച്ച്  കൂടുതല്  കേര്ഷകേലര

ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനച്ച് സഭാകങതനികേ വനിദവകേളുലാം ഈ രലാംഗത്തുള്ള നൂതന പവണതകേളുലാം

കേര്ഷകേരനികലയച്ച്  എത്തനിക്കുന്നതനിനച്ച്  നനിലവനിലുള്ള  ക്ഷതീരപരനിശതീലന  കകേന്ദ്രങ്ങലള

സലാംരലാംഭകേതത്വ  കപഭാതഭാഹന  പരനിശതീലനകകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി  മഭാറ്റുന്നതനിനുലാം  അതനിലൂലട

പഭാലനില്നനിനലാം  റവവനിദവമഭാര്ന്ന  ഉല്പന്നങ്ങളുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം

പരനിശതീലനത്തനിനുലാം വനിപണനസസൗകേരവത്തനിനുമുള്ള സഹഭായങ്ങള ലചേയ്യുന്നതനിനുമുള്ള

നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

ക്ഷതീരകേര്ഷകേവൃത്തനി  കേഭാര്ഷനിവൃത്തനിയഭായനി  പരനിഗണനിചച്ച്  മറ്റു  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്

നല്കുന്ന എല്ലഭാ ആനുകൂലവങ്ങളുലാം ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കുലാം ലഭവമഭാക്കുവഭാന സലാംസഭാന

സര്ക്കഭാര് കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനികനഭാടച്ച് ആവശവലപടനിട്ടുള്ളതഭാണച്ച്.
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(സനി)  ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  സലാംസഭാനത്തച്ച്
പഭാലുല്പഭാദനത്തനില് സത്വയലാംപരവഭാപ്തത റകേവരനിക്കുന്നതനിനുലാം ക്ഷതീരവനികേസന വകുപച്ച്
വനിവനിധ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  തതീറപ്പുല്ക്കൃഷനി   വനികേസന  പദതനി,
കേഭാലനിത്തതീറ  സബ്സനിഡനി,  മനില്ക്കച്ച്  ലഷഡച്ച്  ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്  പദതനിയനിലൂലട
കേറവമഭാടുകേലള വഭാങ്ങുന്നതനിനുള്ള സഹഭായലാം, ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങളക്കുളള ധനസഹഭായലാം,
ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കുള്ള  അവശവഭാധനിഷനിത  സഹഭായലാം,  കേറവപശുക്കളക്കച്ച്
വഭായ്പലയടുത്തതുമഭായനി  ബനലപടച്ച്  കേടലക്കണനിയനിലഭായ  കേര്ഷകേലര
സഹഭായനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനി,  പഭാല്  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള
പദതനി കൂടഭാലത ക്ഷതീരകേര്ഷകേ കക്ഷമനനിധനിയനിലൂലട ലപനഷന, കുടുലാംബലപനഷന,
അവശതഭാലപനഷന,  വനിവഭാഹ ധനസഹഭായലാം,  മരണഭാനന്തര സഹഭായലാം,  ചേനികേനിതഭാ
സഹഭായലാം, ക്ഷതീരകേര്ഷകേരുലട മക്കളക്കുള്ള വനിദവഭാഭവഭാസ കസഭാളര്ഷനിപച്ച് എന്നനിവയുലാം
നല്കേനിവരുന.  പഭാല്  ഉല്പഭാദനത്തനില്  സത്വയലാംപരവഭാപ്തത  ലക്ഷവമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്
കവണനി മനില്മയുലട കമഖല യണനിയനുകേള തഭാലഴപറയുന്ന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.

മലബഭാര് കമഖലഭാ യണനിയന  :

1.  കേനിടഭാരനി സലാംരക്ഷണ പദതനി

2. നനിലമ്പൂര്,  അടപഭാടനി,  പടഭാമ്പനി,  കകേഭാടയല്  എന്നനിവനിടങ്ങളനിലല
കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  പശുക്കലള  വഭാങ്ങുന്നതനിനച്ച്  സലാംഘങ്ങളക്കച്ച്  മനില്മയുലട
ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചച്ച് റനികവഭാളവനിലാംഗച്ച് ഫണച്ച് നല്കേനി.

3. പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപ്പുകേളുലട  സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായകത്തഭാലട പശുക്കലള വനിതരണലാം ലചേയ.

4. പചപ്പുലച്ച് ല്ല്,  മറ്റു  ഉല്പഭാദകനഭാപഭാധനികേള  മനില്മ  വകേ  സബ്സനിഡനികയഭാലട
കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് ലഭവമഭാക്കുന.

5. “ഫഭാലാം സകപഭാര്ടച്ച് ”വഴനി ഡയറനി ഫഭാമുകേള സഭാപനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന.

6. കകേന്ദ്ര  പദതനികേളഭായ  എന.ഡനി.പനി.,  (നഭാഷണല്  ലഡയറനി  പഭാന)
എന.പനി.ഡനി.ഡനി.ബനി.ബനി.  (നഭാഷണല്  കപഭാഗഭാലാം  കഫഭാര്  കബഭാറവന
ബതീഡനിലാംഗച്ച് ആന്റെച്ച് ലഡയറനി ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്), ആര്.ലകേ.വനി.റവ. (രഭാഷ്ട്രതീയ
കൃഷനി  വനികേഭാസച്ച്  കയഭാജന)  പദതനികേള  വഴനി  ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദന
വര്ദനവനിനുലാം  വര്ദനിച്ചുവരുന്ന  പഭാല്  ശതീതനികേരനിക്കുന്നതനിനുലാം
സലാംസരനിക്കുന്നതനിനുലാം മൂലവ വര്ദനിത ക്ഷതീര ഉല്പന്നങ്ങള ആക്കുന്നതനിനുലാം
സലാംവനിധഭാനങ്ങള സൃഷനിച്ചുലകേഭാണച്ച് നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

7. ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കുലാം  കേനകേഭാലനികേളക്കുലാം  കുറഞ  നനിരക്കനില്
ഇനഷത്വറനസച്ച് പരനിരക്ഷയുലാം നല്കേനിവരുന.

52/2020
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തനിരുവനന്തപുരലാം കമഖലഭാ യണനിയന  :

1. കേനകുടനി ദലത്തടുക്കല് പദതനി 

2. മനിനനി ലഡയറനി പദതനി 

3. കേഭാലനിലത്തഭാഴത്തച്ച് നവതീകേരണലാം

4. ആകടഭാമഭാറനികേച്ച് മനില്ക്കനിലാംഗച്ച് ലമഷതീന

5. സലാംഘലാം ഭരണസമനിതനി അലാംഗങ്ങളക്കുള്ള ഓറനിയകന്റെഷന

6. അകേനിടുകരഭാഗ നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം

7. ക്ഷതീരസലാംഘലാം ജതീവനക്കഭാര്ക്കഭായുള്ള ഇനലസന്റെതീവച്ച്

എറണഭാകുളലാം കമഖലഭാ യണനിയന  :

1. ലനിററനിനച്ച്  രണച്ച്  രൂപ വലര ഉല്പഭാദകേര്ക്കച്ച്  കവനല്ക്കഭാല ഇനലസന്റെതീവച്ച്
നല്കുനണച്ച്.

2. പതനിദനിനലാം  50  ലനിററനില് കൂടുതല് പഭാല് സലാംഘത്തനിനച്ച്  നല്കുന്ന ക്ഷതീര
കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  ലനിററനിനച്ച്  50  റപസ  നനിരക്കനില്  ഫഭാലാം  ഇനലസന്റെതീവച്ച്
നല്കുനണച്ച്.

3. ബഭാങച്ച്  വഭായ്പലയടുത്തച്ച്  പശുക്കലള വഭാങ്ങുന്ന കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  പശു ഒന്നനിനച്ച്

2000  രൂപ  നനിരക്കനില്  ഒരു കേര്ഷകേനച്ച്  4  പശുക്കളക്കച്ച്  വലര  പലനിശ

സബ്സനിഡനി നല്കുനണച്ച്.

4. ഏറവലാം  കുറഞ  പതീമനിയലാം  നനിരക്കനില്  പശുക്കലള  മഭാസ്റ്റര്  കപഭാളനിസനിയച്ച്

കേതീഴനില് ഇനഷത്വര് ലചേയനിട്ടുണച്ച്.

5. കുറഞ നനിരക്കനില് റവകക്കഭാല് കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് എത്തനിച്ചുലകേഭാടുത്തു.

6. ലഡയറനി  ഫഭാമുകേളുലട  യനവല്ക്കരണത്തനിനച്ച്  ധനസഹഭായലാം

നല്കുനണച്ച്.

7. പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കച്ച്

കേറവപശുക്കലളയുലാം  കേനിടഭാരനികേലളയുലാം  നല്കുന്ന  പദതനി  ബനലപട

വകുപ്പുകേളുലട ധനസഹഭായകത്തഭാലട നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
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ഇ.എസച്ച്.ഐ. നനിയമലാം

47  (2540)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല്ല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ലതഭാഴനിലുലാം എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 1948-ല് പഭാബലവത്തനില് വന്ന ഇ.എസച്ച്.ഐ. നനിയമലാം ബഭാധകേമഭാകേഭാത്ത

700 -ല്പരലാം വനികല്ലജകേള സലാംസഭാനത്തച്ച് ഉണഭായനിരുകന്നഭാ;

(ബനി)  31-01-2017-നച്ച്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  സലാംസഭാനലാം  മുഴവനഭായുലാം

ഇ.എസച്ച്.ഐ. നനിയമത്തനിലന്റെ പരനിധനിയനില് ലകേഭാണ്ടുവരനികേയുണഭാകയഭാ;

(സനി) എങനില് ഇ.എസച്ച്.ഐ. നനിയമലാം സലാംസഭാനലത്ത ലതഭാഴനില് കമഖലയനില്

എലന്തഭാലക്ക മഭാറങ്ങളക്കച്ച് കേഭാരണമഭാവലാം;

(ഡനി)  ഏലതല്ലഭാലാം  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച്  എലന്തഭാലക്ക

ആനുകൂലവങ്ങള  ഇ.എസച്ച്.ഐ.  നനിയമലാം  മുകഖന  ലഭവമഭാകുലാം;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള

നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണഭായനിരുന.

(ബനി)  31-1-2017-ലല വനിജ്ഞഭാപനലാം മുകഖന  1-2-2017  മുതല് സലാംസഭാനലാം

മുഴവനഭായുലാം ഇ.എസച്ച്.ഐ. നനിയമത്തനിലന്റെ പരനിധനിയനില് ലകേഭാണ്ടുവരനികേയുണഭായനി.

(സനി) കേഴനിഞ ഒരു വര്ഷത്തനിനുള്ളനികലഭാ അതനിനുകശഷകമഭാ ഏലതങനിലുലാം ഒരു
ദനിവസലാം പകത്തഭാ അതനിലധനികേകമഭാ ലതഭാഴനിലഭാളനികേള കജഭാലനിലചേയ്യുന്ന കമഖലകേളനിലല
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട സഭാമൂഹവ പരനിരക്ഷയ്ക്കുള്ള സമഗ പരനിപഭാടനിയഭാണച്ച് ഇ.എസച്ച്.ഐ.
പദതനി.  ഇതനില്  സതീസണല്  ലതഭാഴനില്  കമഖലയുലാം  പഭാകന്റെഷന  കമഖലയുലാം
ഉളലപടുന്നനില്ല.  പതനിമഭാസലാം  21,000  രൂപ  വലര  കവതനലാം  ലഭനിക്കുന്ന
വവവസഭായശഭാലകേളനിലലയുലാം  സഭാപനങ്ങളനിലലയുലാം  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച്
ഇ.എസച്ച്.ഐ.  നനിയമത്തനിനകേതീഴനിലുള്ള  സഭാമൂഹവ  സുരക്ഷയച്ച്  അവകേഭാശമുണച്ച്.
പരനിരക്ഷനിത ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള സലാംബനനിചനിടകത്തഭാളലാം പണമഭായനി ആനുകൂലവങ്ങള
നല്കേഭാനുള്ള ഉത്തരവഭാദനിതത്വലാം കകേഭാര്പകറഷകന്റെതഭായതനിനഭാല് കവതനലാം നഷലപടുന്ന
തരത്തനിലുള്ള  കരഭാഗലാം,  കജഭാലനിക്കനിലട  പരനിക്കച്ച്  അഥവഭാ  ശഭാരതീരനികേ  അവശത
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എന്നനിവമൂലലാം  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുണഭാകുന്ന  ശഭാരതീരനികേ  കക്ലെശങ്ങള  എന്നതീ
സഭാഹചേരവങ്ങളനില്  ലതഭാഴനിലുടമകേള  എല്ലഭാവനിധ  ഉത്തരവഭാദനിതത്വങ്ങളനില്നനിനലാം
വനിമുകരഭാകുന.  ഇ.എസച്ച്.ഐ.  പദതനിയുലട പരനിധനിയനില് വരുന്ന എല്ലഭാ ലതഭാഴനില്
കമഖലയനികലയുലാം ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച് സഭാമൂഹവസുരക്ഷനിതതത്വലാം ലഭനിക്കുനണച്ച്.

(ഡനി)  പകത്തഭാ  അതനിലധനികേകമഭാ  ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള  നനികയഭാഗനിചനിട്ടുള്ള
വവവസഭായശഭാലകേളക്കുലാം  മറ്റു  സഭാപനങ്ങളക്കുലാം  അതഭാതച്ച്  കറഭാഡച്ച്  ഗതഭാഗത
സഭാപനങ്ങള, കഹഭാടലുകേള,  ലറകസ്റ്റഭാറന്റുകേള,  സനിനനിമ തനികയററുകേള,  വര്ത്തമഭാന
പത്ര സഭാപനങ്ങള, കേടകേള, വനിദവഭാഭവഭാസ/ലമഡനിക്കല് സഭാപനങ്ങള എന്നനിവയച്ച്
ഇ.എസച്ച്.ഐ.  പദതനി  ബഭാധകേമഭാണച്ച്.  കരഭാഗഭാനുകൂലവലാം,  അവശതഭാനുകൂലവലാം,
ആശനിതഭാനുകൂലവലാം,  പസവഭാനുകൂലവലാം,  ചേനികേനിതഭാനുകൂലവലാം,  മൃതസലാംസഭാര
ലചേലവകേള,  ലതഭാഴനില്  പരനിശതീലനലാം,  ശഭാരതീരനികേ  പുനരധനിവഭാസലാം,  വനിരമനിചതനിനച്ച്
കശഷമുള്ള  ആനുകൂലവലാം  എന്നനിവയഭാണച്ച്  ഈ  നനിയമലാംമുകഖന  ലഭവമഭാകുന്ന
ആനുകൂലവങ്ങള.

ഐ.ടനി.ഐ.-കേള കലഭാകകേഭാത്തര നനിലവഭാരത്തനില്

48 (2541) ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ലതഭാഴനിലുലാം എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഐ.റനി.ഐ.-കേലള  കലഭാകകേഭാത്തര  നനിലവഭാരത്തനികലയച്ച്  ഉയര്ത്തുന്ന

പദതനി ഏലതഭാലക്ക ഐ.റനി.ഐ.കേളനിലഭാണച്ച് നടപനിലഭാക്കനിയതച്ച്;

(ബനി) ഇതനിനഭായനി ഇതുവലര എന്തച്ച് തുകേ ചേനിലവഴനിച്ചുലവന്നച്ച് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

 ഉത്തരലാം

(എ)  2016-17  ബജറനില്  ഉളലപടുത്തനി  തനിരുവനന്തപുരലാം  ജനില്ലയനിലല  ഗവ.
ഐ.ടനി.ഐ.  ചേഭാക്ക,  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്  ജനില്ലയനിലല  ഗവ.  ഐ.ടനി.ഐ.  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്
എന്നനിവലയ  കകേരള  ഇനഫ്രഭാസ്ട്രേക്ചര്  ഇനലവസ്റ്റച്ച്ലമന്റെച്ച്  ഫണച്ച്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ
(കേനിഫ്ബനി)  സഹഭായകത്തഭാലട  ധനുവചപുരലാം,  ലകേഭാല്ലലാം,  ലചേങ്ങന്നൂര്,  ഏറ്റുമഭാനൂര്,
കേടപന, ചേഭാലക്കുടനി, മലമഴ, ലകേഭായനിലഭാണനി, കേണ്ണൂര്, കേയ്യൂര് എന്നതീ 10 ഐ.ടനി.ഐ.
കേലളയുലാം  അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര  നനിലവഭാരത്തനിലുള്ളതഭാക്കനി  മഭാറ്റുന്നതനിനച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി) ഇതുവലര തുകേലയഭാനലാം ലചേലവഴനിചനിടനില്ല.
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ലമചലപട ജതീവനിത സഭാഹചേരവലാം
 49 (2542) ശതീ  .   കജഭാര്ജച്ച് എലാം  .   കതഭാമസച്ച്  :

   ശതീ  .   കേഭാരഭാടച്ച് റസഭാഖച്ച്  :
   ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പദതീപച്ച്  :
 ശതീ  .    എലാം  .    സത്വരഭാജച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ലതഭാഴനിലുലാം എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  ഇതര സലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച് ലമചലപട ജതീവനിത സഭാഹചേരവലാം

ഒരുക്കുന്നതനിനച്ച്  എലന്തല്ലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണച്ച്  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നച്ച്
വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇവര്ക്കച്ച്  തഭാമസസസൗകേരവലാം  ലഭവമഭാക്കഭാന  'അപഭാ  ഘര്'  പദതനി
നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  എല്ലഭാ ഇതര സലാംസഭാനലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം നനിലവനില് തനിരനിചറനിയല്
കേഭാര്ഡുകേള നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;ഇലല്ലങനില് അതനിനുള്ള നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇവരുലട  വനിവരകശഖരണവലാം  ആകരഭാഗവസലാംരക്ഷണവലാം  ലക്ഷവമഭാക്കനി
ആവഭാസച്ച് പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇതര  സലാംസഭാനലത്തഭാഴനിലഭാളനികേള  തനിങ്ങനിപഭാര്ക്കുന്ന  കലബര്
കേവഭാമകേളനിലല  ജതീവനിത/ശുചേനിതത്വ  നനിലവഭാരലാം  പരനിതഭാപകേരമഭാലണന്നച്ച്
കബഭാദവലപടതനിലനത്തുടര്ന്നച്ച്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  സസൗകേരവവലാം  ശുചേനിതത്വവലാം
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി  9  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ഉളലപടുത്തനി  3-8-2016-ല്  സ.ഉ
(സഭാധഭാ)  960/16/ലതഭാഴനില്  നമ്പരഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവച്ച്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണച്ച്.
ഇവരുലട ആകരഭാഗവ സലാംരക്ഷണലാം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനികലയഭായനി വനിവനിധ വകുപ്പുകേലള
ഏകകേഭാപനിപനിച്ചുലകേഭാണച്ച് 17-12-2015-ലല ജനി.ഒ. (ആര്.ടനി.) 1717/15/ലതഭാഴനില് നമ്പര്
ഉത്തരവപകേഭാരലാം ഒരു ടഭാസച്ച്  കഫഭാഴ്സച്ച്  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ജനില്ലഭാ  കലബര് ഓഫതീസര്
(എനകഫഭാഴ്സച്ച്ലമന്റെച്ച്) കേണ്വതീനറുലാം ജനില്ലഭാ ലമഡനിക്കല് ഓഫതീസര് (ആകരഭാഗവ വകുപച്ച്),
ഫഭാക്ടറതീസച്ച്  ആന്റെച്ച്  കബഭായനികലഴ്സച്ച്  ഇനലസക്ടര്,  ലഡപമ്മ്യൂടനി  ഡയറക്ടര്  (തകദ്ദേശ
സത്വയലാംഭരണ  വകുപച്ച്)  എന്നനിവലര  അലാംഗങ്ങളഭായുലാം  ഉളലപടുത്തനിലക്കഭാണ്ടുള്ള  ടഭാസച്ച്
കഫഭാഴ്സനിലന്റെ  പവര്ത്തനലാം  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ഊര്ജ്ജനിതമഭായനി  നടനവരുന.  ഇതര
സലാംസഭാനലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  രജനികസ്ട്രേഷനുലാം  ആകരഭാഗവ  പരനിരക്ഷയുലാം  ലക്ഷവമനിടച്ച്
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'ആവഭാസച്ച്'  എന്ന  കപരനില്  ഒരു  ആകരഭാഗവ  ഇനഷത്വറനസച്ച്  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനിക്രമങ്ങളുലാം പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന. 

(ബനി)  ലതഭാഴനില്  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനിലുള്ള  'ഭവനലാം  ഫസൗകണഷന  കകേരള'
നടപനിലഭാക്കനി  വരുന്ന  ഭവനപദതനികേളനിലലഭാന്നഭാണച്ച്  'അപഭാഘര്'  പദതനി.  ഇതര
സലാംസഭാനലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുകവണനി  കഹഭാസ്റ്റല്  രതീതനിയനിലുള്ള  പഭാര്പനിട
സമുചയമഭാണച്ച് ഈ പദതനി വഴനി നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച്. ഇതനിലന്റെ ആദവ സതീലാം പഭാലക്കഭാടച്ച്
ജനില്ലയനിലല  കേനിനഫ്ര,  കേഞനികക്കഭാടച്ച്  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  768  കപര്ക്കച്ച്  എല്ലഭാവനിധ
സസൗകേരവങ്ങളുമുള്ള  കഹഭാസ്റ്റലഭാണനിവനിലട  പണനിതു  വരുന്നതച്ച്.  ടനി  മഭാതൃകേയനില്
തനിരുവനന്തപുരലാം/എറണഭാകുളലാം/കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്  നഗരങ്ങളനിലുലാം  ഇതര  സലാംസഭാന
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുകവണനി  പഭാര്പനിട  സസൗകേരവലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനി
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.

(സനി) കകേരള ബനില്ഡനിലാംഗച്ച് ആന്റെച്ച് അദര് കേണ്സ്ട്രേക്ഷന വര്കക്കഴ്സച്ച് ലവല്ലഫയര്
ഫണച്ച്  മുകഖന  നടത്തുന്ന  കുടനികയറലത്തഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമപദതനിയനില്  ടനി
കബഭാര്ഡനിലന്റെ  കേണക്കുപകേഭാരലാം  31-12-2016  വലര  54350  ഇതര
സലാംസഭാനലത്തഭാഴനിലഭാളനികേള  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  ഇതര  സലാംസഭാന
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  രജനികസ്ട്രേഷനുലാം  ആകരഭാഗവ  പരനിരക്ഷയുലാം  ലക്ഷവമനിടച്ച്  'ആവഭാസച്ച്'
എന്ന  കപരനില്  ഒരു  ആകരഭാഗവ  ഇനഷത്വറനസച്ച്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനിക്രമങ്ങള  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  ഇതര  സലാംസഭാനലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട
വനിവരകശഖരണലാം  നടത്തനി  ഇനഷത്വറനസച്ച്  ലനിങച്ച്ഡച്ച്  തനിരനിചറനിയല്  കേഭാര്ഡച്ച്
നല്കുന്നതനിനഭാണച്ച് പദതനി വനിഭഭാവന ലചേയ്യുന്നതച്ച്.

(ഡനി)  ഉണച്ച്.  ഇതര സലാംസഭാനലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട രജനികസ്ട്രേഷനുലാം ആകരഭാഗവ
പരനിരക്ഷയുലാം ലക്ഷവമനിടച്ച്  'ആവഭാസച്ച്'  എന്ന കപരനില് ഒരു ആകരഭാഗവ ഇനഷത്വറനസച്ച്
പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങള  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  ഇതര
സലാംസഭാനങ്ങളനില്  നനിന്നച്ച്  കകേരളത്തനിലലത്തനി  വനിവനിധ  കമഖലകേളനില്  കജഭാലനി
ലചേയ്യുന്ന  18  വയസനിനുലാം  60  വയസനിനുലാം  ഇടയനിലുള്ള  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളഭാണച്ച്  ഈ
പദതനിയുലട  പരനിധനിയനില്  വരുന്നതച്ച്.  പദതനിയനില്  അലാംഗമഭാകുന്ന  ഇതര
സലാംസഭാനലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച്  ഓകരഭാരുത്തര്ക്കുലാം  15,000  രൂപയുലട  സസൗജനവ
ചേനികേനിത  സലാംസഭാനലത്ത  എല്ലഭാ  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനിയനില്നനിനലാം  എലാംപഭാനല്
ലചേയ  സത്വകേഭാരവ  ആശുപത്രനിയനില്നനിനലാം   ലഭവമഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്.  പദതനി
പഭാബലവത്തനില്  വരുന്നകതഭാടുകൂടനി  ഇനഷത്വറനസച്ച്  പദതനി  മുകഖന  ഇതര
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സലാംസഭാനലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  ആകരഭാഗവ  സുരക്ഷനിതതത്വലാം  ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുലാം
അകതഭാലടഭാപലാം  വനിവരകശഖരണലാം  നടത്തനി  ഡഭാറഭാബഭാങച്ച്  തയഭാറഭാക്കഭാനുലാം
തനിരനിചറനിയല് കേഭാര്ഡച്ച് വനിതരണലാം ലചേയ്യുവഭാനുലാം കേഴനിയുലാം.

കകേരള ബനില്ഡനിലാംഗച്ച് ആന്റെച്ച് അദര് കേണ്സ്ട്രേക്ഷന വര്കക്കഴ്സ ച്ച് ആക്ടച്ച്

50 (2543) ശതീ  .    എന   .  എ  .    ലനല്ലനിക്കുന്നച്ച് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലതഭാഴനിലുലാം എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  ബനില്ഡനിലാംഗച്ച്  ആന്റെച്ച്  അദര്  കേണസ്ട്രേക്ഷന  വര്കക്കഴ്സച്ച്  ആകച്ച്
പകേഭാരലാം  ലതഭാഴനില്  വകുപ്പു  പനിരനിച്ചു  വരുന്ന  ബനില്ഡനിലാംഗച്ച്  ലസസച്ച്  എത്ര
ശതമഭാനമഭാണച്ച്;  എത്ര  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  ലകേടനിടങ്ങളക്കഭാണച്ച്  ലസസച്ച്
ബഭാധകേമഭാക്കുന്നലതന്നച്ച് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  നനിശയനിച  പരനിധനിയനില്  അധനികേലാം  ലചേലവച്ച്  വരുന്ന
ലകേടനിടങ്ങളുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്  ഇസൗടഭാക്കുന്നതച്ച്  ലസസച്ച്  അധനികേമഭായനി  വരുന്ന
തുകേയച്ച്  മഭാത്രമഭാകണഭാ   അലല്ലങനില്  അത്തരത്തനില്  അധനികേമഭായനി  വരുന്ന  തുകേയച്ച്
മഭാത്രമഭായനി ലസസച്ച് ഇസൗടഭാക്കുന്നതനിനച്ച് നനിയമ കഭദഗതനി നടത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 3-11-1995-ല് നനിലവനില് വന്ന ബനില്ഡനിലാംഗച്ച് ആന്റെച്ച് അദര് കേണ്സ്ട്രേക്ഷന
വര്കക്കഴ്സച്ച് ലവല്ലഫയര് ലസസച്ച് ആക്ടനിലന്റെ 3-ാം വകുപ്പുപകേഭാരലാം ആലകേ നനിര്മ്മേഭാണ
ലചേലവനിലന്റെ ഒരു ശതമഭാനലാം മുതല് രണച്ച് ശതമഭാനലാം വലര ലസസച്ച് ഈടഭാക്കുലമന്നച്ച്
വവവസ  ലചേയനിരനിക്കുന.  എന്നഭാല്  26-9-1996-ലല  എസച്ച്.ആര്.ഒ.നമ്പര്  2899
പകേഭാരലാം  ആയതച്ച്  ആലകേ  നനിര്മ്മേഭാണ  ലചേലവനിലന്റെ  ഒരു  ശതമഭാനമഭായനി
നനിജലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. സത്വകേഭാരവ വവകനികേള നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന പത്തച്ച് ലക്ഷലാം രൂപയനില്
അധനികേരനിക്കുന്ന  നനിര്മ്മേഭാണ  ലചേലവവരുന്ന  വഭാസഗൃഹങ്ങളക്കുലാം  വവവസഭായ/
വഭാണനിജവ  ആവശവങ്ങളക്കഭായനി  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  ലകേടനിടങ്ങളക്കുലാം  സര്ക്കഭാര്/
അര്ദസര്ക്കഭാര്/ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള  മുകഖനയുള്ള  നനിര്മ്മേഭാണ
പവര്ത്തനങ്ങളക്കുലാം ലസസച്ച് ബഭാധകേമഭാണച്ച്.

(ബനി)  അല്ല.  ലകേടനിടത്തനിലന്റെ  മുഴവന  നനിര്മ്മേഭാണലചലവനിലന്റെ  ഒരു
ശതമഭാനമഭാണച്ച് ബനില്ഡനിലാംഗച്ച് ലസസച്ച് ആയനി കേണക്കഭാക്കുന്നതച്ച്.  ബനില്ഡനിലാംഗച്ച് ആന്റെച്ച്
അദര് കേണ്സ്ട്രേക്ഷന  വര്കക്കഴ്സച്ച്  ലസസച്ച്  ആക്ടനില് കഭദഗതനി  വരുകത്തണതച്ച്  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരഭാണച്ച്.
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മനിനനിമലാം കൂലനി

51 (T* 2544) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് ലതഭാഴനിലുലാം
എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഖഭാദനി  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  മനിനനിമലാം  കൂലനി  എത്രയഭാലണന്നച്ച്
വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) മനിനനിമലാം കൂലനി അവസഭാനമഭായനി പുതുക്കനിയതച്ച് എകപഭാഴഭാണച്ച് ;

(സനി)  മനിനനിമലാം  കൂലനി  പുതുക്കുന്നതനിനച്ച്  നടപടനി  സത്വതീകേരനിച്ചു  വരുനകണഭാ;
ഇലല്ലങനില് ആയതനിനച്ച് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ &ബനി) ഖഭാദനി ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട മനിനനിമലാം കൂലനി അവസഭാനമഭായനി പുതുക്കനി
നനിശയനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള 2010 ജനുവരനി 8-ലല സ.ഉ. (റകേ) നമ്പര്. 5/2010/ലതഭാഴനില്
ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പച്ച് അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(സനി)  ഖഭാദനി  കമഖലയനിലല  മനിനനിമലാം  കവതനലാം  പുതുക്കനി  നനിശയനിക്കഭാന
സര്ക്കഭാര് മനിനനിമലാം കവതന ഉപകദശകേ സമനിതനിലയ ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

ശമ്പള വനിതരണലാം
52 (2545) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫച്ച്   : 

ശതീ  .   ലകേ  .  മുരളതീധരന   : 
ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫച്ച്   : 
ശതീ  .       എലാം  .    വനിനലസന്റെച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ലതഭാഴനിലുലാം എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കലബര്  ഓഫതീസനിലന്റെ  പരനിധനിയനിലുളള  സത്വകേഭാരവ  സഭാപനങ്ങളനിലല
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  ജനുവരനി  മുതലുളള  ശമ്പളലാം  കവജച്ച്  ലപഭാടക്ഷന  സനിസ്റ്റലാം  വഴനി
വനിതരണലാം ലചേയണലമന്ന നനിര്കദ്ദേശലാം പഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില്  ഏലതഭാലക്ക  സഭാപനങ്ങളനില്  കജഭാലനി  ലചേയ്യുന്ന
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കഭാണച്ച് ഈ പദതനി പഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കനിയനിട്ടുളളതച്ച്;

(സനി)  ഈ  സനിസ്റ്റലാം  വഴനി  ശമ്പളലാം  വനിതരണലാം  ലചേയഭാത്ത  സഭാപന
ഉടമകേളലക്കതനിലര  ശനിക്ഷഭാനടപടനിയച്ച്  വവവസയുകണഭാ;  എങനില്  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ?

* T മഭാറനിവച കചേഭാദവലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
* റലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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ഉത്തരലാം

(എ)  കലബര്  ഓഫതീസനിലന്റെ  പരനിധനിയനിലുള്ള  സത്വകേഭാരവ  സഭാപനങ്ങളനിലല
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  ശമ്പളലാം  കവജച്ച്  ലപഭാടക്ഷന  സനിസ്റ്റലാം  വഴനി  വനിതരണലാം
ലചേയണലമന്ന  നനിര്കദ്ദേശലാം  സലാംസഭാനലത്ത  അസനിസ്റ്റന്റെച്ച്  കലബര്  ഓഫതീസര്മഭാര്
മുകഖന നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

(ബനി)  പഭാരലാംഭ  ഘടത്തനില്  കേടകേള,  വഭാണനിജവ  സഭാപനങ്ങള,  സ്റ്റഭാര്
കഹഭാടലുകേള, ലസകേമ്മ്യൂരനിറനി സര്വ്വേതീസുകേള, കേമ്പമ്മ്യൂടര് കസഭാഫച്ച് ലവയര് സഭാപനങ്ങള,
സത്വകേഭാരവ  ആശുപത്രനികേള,  സത്വഭാശയ  വനിദവഭാഭവഭാസ  സഭാപനങ്ങള  എന്നതീ
കമഖലകേളനിലഭാണച്ച്  പസ്തുത  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയതച്ച്.  എന്നഭാല്  നനിലവനില്
എല്ലഭാത്തരലാം  സഭാപനങ്ങളനില്  കജഭാലനി  ലചേയ്യുന്ന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേലളയുലാം  ഈ
പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനിവരുന.

(സനി)  പടനികേയനില് ഉളലപട ലതഭാഴനില് സഭാപനങ്ങളനിലല ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട
കവതനലാം  ഈ  പദതനിവഴനി  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതച്ച്  നനിര്ബനമഭാക്കനിലക്കഭാണച്ച്
1948-ലല  മനിനനിമലാം  കവതന  ചേടത്തനില്  കഭദഗതനി  വരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  ആയതനിനഭാല്
പസ്തുത  വവവസയുലട  ലലാംഘനലാം  മനിനനിമലാം  കവതന  ചേടത്തനിലന്റെ  ലലാംഘനമഭായനി
കേണക്കഭാക്കുന.  നനിലവനില്  ഇതനിനുള്ള  ശനിക്ഷ  500  രൂപ  മഭാത്രമഭാണച്ച്.  ആയതച്ച്
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  മനിനനിമലാം  കവതന  ചേടലാം  കഭദഗതനി  ലചേയ്യുന്ന  വനിഷയലാം
പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.

സമഗ ആകരഭാഗവ ഇനഷത്വറനസച്ച് പദതനി

53 (2546) ശതീ  .    പനി  .    ഉറബദുള്ള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലതഭാഴനിലുലാം എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനികദശ  രഭാജവങ്ങളനില്  നനിനലാം  ലതഭാഴനില്  നഷലപടച്ച്  മടങ്ങനി  വരുന്ന
മലയഭാളനികേളക്കച്ച്  സമഗ  ആകരഭാഗവ  ഇനഷത്വറനസച്ച്  പദതനിയുലട  ആനുകൂലവങ്ങള
നല്കുന്നതനിനച്ച് എലന്തങനിലുലാം നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സമഗ  ആകരഭാഗവ  ഇനഷത്വറനസച്ച്  പദതനിയനില്  കൂടുതല്
ജനവനിഭഭാഗങ്ങലള ഉളലപടുത്തുവഭാന നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  വനികദശ  രഭാജവങ്ങളനില്നനിനലാം  ലതഭാഴനില്  നഷലപട്ടു  മടങ്ങനിവരുന്ന

മലയഭാളനികേളക്കച്ച്  സമഗ  ആകരഭാഗവ  ഇനഷത്വറനസച്ച്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച്

പദതനികേള ഒനലാംതലന്ന നനിലവനിലനില്ല.

(ബനി)  സമൂഹത്തനിലല  വനിവനിധ  തുറകേളനിലല  ജനങ്ങളുലട  ആവശവങ്ങള

പരനിഗണനിച്ചുലകേഭാണച്ച് പസസ്തുത പദതനി വനികേസനിപനിച്ചു ലകേഭാണനിരനിക്കുന.

കഷഭാപച്ച് ആന്റെച്ച് ലകേഭാകമഴ്സവല് എസ്റ്റഭാബനിലഷ്മെന്റെച്ച് വര്കക്കഴ്സ ച്ച് ലവല്ലഫയര്

കബഭാര്ഡച്ച്

54 (2547) കഡഭാ  .   എന  .   ജയരഭാജച്ച്  :

ശതീ  .    കറഭാഷനി  അഗസ്റ്റനിന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ലതഭാഴനിലുലാം എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തച്ച് കഷഭാപച്ച് ആന്റെച്ച് ലകേഭാകമഴ്സവല് എസ്റ്റഭാബനിഷ് ലമന്റെച്ച് വര്കക്കഴ്സച്ച്

ലവല്ലഫയര് കബഭാര്ഡച്ച് എന്നഭാണച്ച് നനിലവനില് വന്നതച്ച്;

(ബനി)  ഈ  സഭാപനത്തനിലന്റെ  ലസഷവല്  റൂള  പഭാബലവത്തനിലുകണഭാ;

ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച് ഏതു ചേട പകേഭാരമഭാണച്ച് ശമ്പളവലാം ആനുകൂലവങ്ങളുലാം നല്കുന്നതച്ച്;

(സനി)  ഈ  സഭാപനത്തനില്  ജതീവനക്കഭാര്  എല്ലഭാവരുലാം  സനിരലാം

അടനിസഭാനത്തനില്  കജഭാലനി ലഭനിചവരഭാകണഭാ;  തഭാലഭാലനികേലാം,  ലഡപമ്മ്യൂകടഷന,  സനിരലാം

അടനിസഭാനത്തനില് കജഭാലനി ലചേയ്യുന്നവലരത്ര വതീതലമന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  തഭാലഭാലനികേഭാടനിസഭാനത്തനില്  കജഭാലനിയനില്  പകവശനിച  എത്രകപലര

ഇതുവലര സനിരലപടുത്തനി; ഏതച്ച് ചേടപകേഭാരലാം എന്നച്ച് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  തഭാല്കുഭാലനികേ  ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച്  ഡനിഎ,  തുടങ്ങനിയ  ആനൂകൂലവങ്ങള

ലകേഭാടുത്തനിട്ടുകണഭാ; ഏതച്ച് ചേടപകേഭാരലമന്നച്ച് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(എഫച്ച്) ലസഷവല് റൂള രൂപലപടുത്തഭാനുള്ള നടപടനികേള തത്വരനിതലപടുത്തുകമഭാ;

വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  2006  ഒകക്ടഭാബര്  31-ാം  തതീയതനിയനിലല  2615/ലലഗച്ച്.
സനി.2/2005/നനിയമലാം നമ്പര് വനിജ്ഞഭാപന പകേഭാരമഭാണച്ച് നനിലവനില് വന്നതച്ച്.

(ബനി)  ഇല്ല.  ലഡപമ്മ്യൂകടഷന വഴനി കജഭാലനി ലചേയ്യുന്ന ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച് അവരുലട

മഭാതൃസഭാപനത്തനിലല  കവതന  നനിരക്കനിലുലാം,  ദനിവസകവതനക്കഭാര്ക്കച്ച്  സര്ക്കഭാര്

കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്  നനിശയനിക്കുന്ന  നനിരക്കനിലുലാം  ബഹു.  റഹകക്കഭാടതനിയുലട

W.A.41/13 നമ്പര് കകേസനിലല 3-6-2013-ലല ഉത്തരവനിലന്റെ ലവളനിചത്തനില് തുടരുന്ന

24  ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച്  1-3-2011-ലല ജനി.ഒ.  (എലാം എസച്ച്.)  നമ്പര്42/2011/ലതഭാഴനില്,

10-11-2016-ലല ജനി.ഒ  (എലാം എസച്ച്.)  നമ്പര് 177/2016/ലതഭാഴനില് എന്നതീ സര്ക്കഭാര്

ഉത്തരവകേളുലട അടനിസഭാനത്തനിലുലാം ശമ്പളലാംനല്കേനിവരുന.

(സനി) അല്ല. 26 കപര് ലഡപമ്മ്യൂകടഷന വവവസയനിലുലാം 12 കപര് ദനിവസ കവതന

നനിരക്കനിലുലാം  24  കപര്  W.A.41/13-ല്  03-06-2013-ലല  ബഹു.  റഹകക്കഭാടതനി

ഉത്തരവനിലന്റെ ലവളനിചത്തനില് തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായുലാം കജഭാലനി ലചേയവരുന.

(ഡനി)  1-3-2011-ലല  42/2011/ലതഭാഴനില് നമ്പര് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവപകേഭാരലാം

ദനിവസ  കവതനക്കഭാരഭായ  26  കപലര  സനിരലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനില്  രണ്ടുകപര്

പനിരനിഞ  കപഭായനിട്ടുണച്ച്.  എന്നഭാല്  11-11-2011-ലല  172/2011/ലതഭാഴനില്  നമ്പര്

സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവപകേഭാരലാം  പസ്തുത  നനിയമനലാം  റദ്ദു  ലചേയ്യുകേയുണഭാലയങനിലുലാം

W.A.41/13-ല്  ബഹു.  റഹകക്കഭാടതനിയുലട  3-6-2013-ലല  ഉത്തരവനുസരനിചച്ച്,

ലസഷവല് റൂളസച്ച് നനിലവനില് വരുന്നതുവലര ഇവലര തുടരഭാന അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ഇ)  ഉണച്ച്.  W.A.No.41/2013-ല്  3-6-2013-ലല  ബഹു.  റഹകക്കഭാടതനി

ഉത്തരവപകേഭാരലാം  Pre-revised  Scale-ല്  തുടരുന്ന  24  ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച്  പസ്തുത

ലസയനിലനിനച്ച്  ആനുപഭാതനികേമഭായ  ഡനി.എ  നല്കുന്നതനിനുലാം  കേരഭാര്/ദനിവസ

കവതനഭാടനിസഭാനത്തനില്  കജഭാലനി  ലചേയ്യുന്നവര്ക്കച്ച്  പുതനിയ  നനിരക്കനിലുള്ള  ദനിവസ

കവതനലാം  നല്കുന്നതനിനുലാം  10-11-2016-ലല  177/16/ലതഭാഴനില്  നമ്പര്  സര്ക്കഭാര്

ഉത്തരവപകേഭാരലാം അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(എഫച്ച്)  ലസഷവല്  റൂള  രൂപലപടുത്തഭാനുള്ള  നടപടനികേള  സര്ക്കഭാര്

പരനികശഭാധനിച്ചു വരുന.
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ലതഭാഴനില് നനിയമ ലലാംഘനലാം
55 (2548)  ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് ലതഭാഴനിലുലാം

എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  അസലാംഘടനിത  കമഖലയനിലല  ലതഭാഴനില്  നനിയമ  ലലാംഘനവമഭായനി

ബനലപട  പരഭാതനികേള  ഇസൗ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം ലതഭാഴനില് നനിയമ ലലാംഘനവമഭായനി ബനലപട പരഭാതനികേളനില്
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച്  പരനിരക്ഷ  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  സത്വതീകേരനിച  നടപടനികേള
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ലടകച്ച്ററല് കമഖലയനിലല ലതഭാഴനില് ചൂഷണലാം കുറയ്ക്കുന്നതനിനച്ച് സത്വതീകേരനിച
നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

 ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.  മനിനനിമലാം  കവതനലാം  ലഭനിക്കുന്നനില്ല.  ആനുകൂലവങ്ങള,  ശമ്പള
കുടനിശനികേ,  അവധനി  ദനിനങ്ങളനില്  കജഭാലനി  ലചേയതനിനുള്ള  ഇരടനി  കവതനലാം,  ലതീവച്ച്
ആനുകൂലവങ്ങള  എന്നനിവ  നല്കുന്നനില്ല,  അധനികേസമയലാം  കജഭാലനി  ലചേയനിപനിക്കുകേ
എന്നതീ പശ്നങ്ങള ഉന്നയനിചച്ച് പരഭാതനികേള ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  നനിയമലലാംഘനങ്ങള  നടക്കുന്നതഭായനി  പരഭാതനികേള  ലഭനിക്കുന്ന
സഭാപനങ്ങളനില് പരനികശഭാധന നടത്തുകേയുലാം കേലണത്തുന്ന നനിയമലലാംഘനങ്ങളക്കച്ച്
കനഭാടതീസച്ച്  നല്കേനി  നനിയമനടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കഭാറുമുണച്ച്.  നനിശനിത
ഇടകവളകേളനിലുള്ള  സഭാപന  പരനികശഭാധനകേളനിലൂലട  കേലണത്തുന്ന  നനിയമ
ലലാംഘനങ്ങളക്കച്ച്  ലതഭാഴനില്  വകുപനിലല  ഇനലസക്ടര്മഭാര്  കനഭാടതീസച്ച്  നല്കേനി
തുടര്നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കഭാറുണച്ച്.  കൂടഭാലത  ജനില്ലഭാ  കലബര്  ഓഫതീസര്
(എനകഫഭാഴ്സച്ച്ലമന്റെച്ച്)മഭാരുലട കനതൃതത്വത്തനില് സത്വഭാഡച്ച് പരനികശഭാധനകേളുലാം നടത്തഭാറുണച്ച്.
അസലാംഘടനിത കമഖലയനില് പണനിലയടുക്കുന്ന വനിവനിധ ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച് മനിനനിമലാം
കവതനലാം ഉറപച്ച് വരുത്തുന്നതനിനുലാം സലാംസഭാനലത്ത വനിവനിധ സത്വകേഭാരവ കമഖലകേളനില്
കജഭാലനി  ലചേയ്യുന്ന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച്  കവതനലാം  ബഭാങച്ച്  വഴനി  നല്കുന്നതനിനുമഭായനി
തനിരുവനന്തപുരലാം ജനില്ലയനില് ആരലാംഭനിച കവതന സുരക്ഷഭാ പദതനി  (ഇ-കപയ്ലമന്റെച്ച്)
മറച്ച്  ജനില്ലകേളനികലക്കുലാം  വവഭാപനിപനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഈ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതുവഴനി
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച്  ബഭാങച്ച്  മുകഖന  കവതനലാം  ലഭവമഭാക്കുന്നകതഭാലടഭാപലാം  നനിയമലാം
അനുശഭാസനിക്കുന്ന  കുറഞ  കവതനലാം  യഥഭാസമയലാം  ലഭനിക്കുനലണന്നച്ച്  ഉറപ്പു
വരുത്തുന്നതനിനുലാം കൂടഭാലത ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച് കവജച്ച്  സ്ലൈനിപച്ച്  കനരനിടച്ച്  ഓണ്ലലലന
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മുകഖന  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  കേഴനിയുന്നതഭാണച്ച്.  നനിശയനിക്കലപട  കവതനലാം
കൃതവസമയത്തച്ച് ലഭവമഭാകുനകണഭാലയന്നച്ച്  ലതഭാഴനില് വകുപനിലല ഇനലസക്ടര്മഭാര്ക്കച്ച്
1948-ലല  മനിനനിമലാം  കവതന  നനിയമപകേഭാരവലാം  1936-ലല  കവതനലാം  ലകേഭാടുക്കല്
നനിയമപകേഭാരവലാം  ഓണ്റലനഭായനിത്തലന്ന  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഇതനില്
വതീഴവരുത്തുന്ന സഭാപന ഉടമകേളലക്കതനിലര നനിയമ നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുവഭാനുലാം
കേഴനിയുലാം.

(സനി)  18-6-2016-നച്ച്  സലാംസഭാനലമഭാടഭാലകേയുള്ള  42  ലടകച്ച്ററല്
കഷഭാപ്പുകേളനില്  നടത്തനിയ  ലസഷവല്  പരനികശഭാധനയനില്  മനിനനിമലാം  കവതനലാം,  ലതീവച്ച്
ആനുകൂലവങ്ങള, ശമ്പളകുടനിശനികേ, അവധനിദനിനങ്ങളനില് കജഭാലനി ലചേയതനിനുള്ള ഇരടനി
കവതനലാം  എന്നനിവ  നല്കേഭാതനിരനിക്കുകേ,  ലതഭാഴനില്  നനിയമപകേഭാരമുള്ള  കരഖകേളുലാം
രജനിസ്റ്ററുകേളുലാം  സൂക്ഷനിക്കഭാതനിരനിക്കുകേ,  വനിശമമുറനി,  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  എണ്ണത്തനിനച്ച്
ആനുപഭാതനികേമഭായുള്ള കടഭായച്ച് ലറച്ച് സസൗകേരവലാം, ക്രഷച്ച് എന്നനിവ ഏര്ലപടുത്തഭാതനിരനിക്കുകേ
എന്നതീ നനിയമലലാംഘനങ്ങള കേലണത്തുകേയുലാം ആയതച്ച് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച് കനഭാടതീസച്ച്
നല്കുകേയുലാം ലചേയ.  ലതഭാഴനില് വകുപനിലന്റെ ശകമഭായ ഇടലപടലനിലന തുടര്ന്നച്ച് മനിക്ക
സഭാപനങ്ങളുലാം  അപഭാകേതകേള  പരനിഹരനിചച്ച്  കരഖകേള  ഹഭാജരഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.
നനിയമലലാംഘനങ്ങള  പരനിഹരനിക്കഭാത്ത  സഭാപന  ഉടമകേളലക്കതനിലര  കേഭാരണലാം
കേഭാണനിക്കല്  കനഭാടതീസച്ച്,  ലക്ലെയനിലാം  ലപറതീഷന,  കപഭാസനികേമ്മ്യൂഷന  എന്നതീ
നനിയമനടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണച്ച്.

സത്വഭാശയ അദവഭാപകേര്ക്കച്ച് കവതനലാം

56 (2549) ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലതഭാഴനിലുലാം എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സത്വഭാശയ  സനി.ബനി.എസച്ച്.ഇ.  സ്കൂളുകേളനില്  കജഭാലനികനഭാക്കനിവരുന്ന
അധവഭാപകേര് ക്കച്ച്  നഭാമമഭാത്രമഭായ  കവതനമഭാണച്ച്  നല്കേനി  വരുന്നതച്ച്  എന്ന  കേഭാരവലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇത്തരലാം സ്കൂളുകേളനില് മനിനനിമലാം കവതനലാം സുപതീലാംകകേഭാടതനി വനിധനി പകേഭാരലാം
നനിശയനിച്ചുലകേഭാണച്ച്  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തുന്നതനിനഭായുളള  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വവഭാജകരഖകേളുണഭാക്കനി  അമനിത  ലഭാഭലാം  ലകേഭായ്യുന്ന  ഇത്തരലാം
സഭാപനങ്ങളലക്കതനിലര നനിയമ നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.

(ബനി) സലാംസഭാനലത്ത സത്വകേഭാരവ വനിദവഭാഭവഭാസ കമഖലയനിലല അദവഭാപകേര്ക്കച്ച്
മനിനനിമലാം  കവതനലാം  അനുവദനിക്കുന്നതച്ച്  സലാംബനനിച  കേരടച്ച്  ബനിലച്ച് ല്ല്
ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസവകുപനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.

(സനി)  നനിലവനില്  ഇത്തരലാം  സഭാപനങ്ങളലക്കതനിലര  നനിയമനടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച് ലതഭാഴനില് വകുപനിനച്ച് അധനികേഭാരമനില്ല.

കക്ഷമനനിധനി ലപനഷന

57  (2550)  ശതീ  .    റഹബനി  ഈഡന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലതഭാഴനിലുലാം എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിര്മ്മേഭാണ  ലതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡനില്നനിനലാം
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുള്ള ലപനഷനനില് അധനികേലാം തുകേ നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്
സലാംബനനിചച്ച് വനിശദ വനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി) ജനില്ല തനിരനിചച്ച് നലനിയ തുകേ എത്രലയന്നച്ച് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതനില്  ജനില്ല  തനിരനിചച്ച്  എത്ര  രൂപ  തനിരനിചച്ച്  പനിടനിച്ചു  എന്നച്ച്
വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇങ്ങലന  അധനികേരനിചച്ച്  തുകേ  നലനിയതനില്  പലനിശ  ഇനത്തനിലുലാം  മറച്ച്
ഓഫതീസച്ച്  ലചേലവകേളക്കുമഭായനി  കബഭാര്ഡനിനച്ച്  എത്ര  രൂപ  നഷലാം  സലാംഭവനിചനിട്ടുണച്ച്;
വനിശദ വനിവരങ്ങള നല്കുകേഭാകമഭാ?

(ഇ) നനിര്മ്മേഭാണ ലതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡനിനച്ച് ഉണഭായ ആലകേ നഷലാം
എത്രലയന്നച്ച് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫച്ച്)  ഈ  വനിഷയത്തനില്  ഉത്തരവഭാദനികേളഭായ  ഉകദവഭാഗസര്ലക്കതനിലര
എന്തച്ച് നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്; വനിശദ വനിവരങ്ങള വവകമഭാക്കുകമഭാ?

 ഉത്തരലാം

(എ) കകേരള ബനില്ഡനിലാംഗച്ച് ആന്റെച്ച് അദര് കേണ്സ്ട്രേക്ഷന വര്കക്കഴ്സച്ച് ലവല്ലഫയര്
കബഭാര്ഡനില് ലപനഷന ഉളലപലടയുള്ള ആനുകൂലവങ്ങള ലചേക്കച്ച് മുകഖന കനരനിടഭാണച്ച്
ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കച്ച്  നല്കേനിവന്നനിരുന്നതച്ച്.  എന്നഭാല്  ഇപകേഭാരലാം  ലചേക്കച്ച്  മുകഖന
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ആനുകൂലവങ്ങള നല്കുകമ്പഭാള ഇടനനിലക്കഭാര് ഇതനിലന്റെ വനിഹനിതലാം റകേപറ്റുന്നതഭായ
പരഭാതനിലയ  തുടര്ന്നച്ച്  സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  പസ്തുത
സമയലാംവലര ആനുകൂലവങ്ങള ലചേക്കച്ച് മുകഖന കനരനിടച്ച് നല്കേനിയനിരുന്ന വവവസനിതനി
മഭാറനി തുടര്ന്നച്ച് ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലടയുലാം ലപനഷകണഴ്സനിലന്റെയുലാം ബഭാങച്ച് അക്കസൗണനികലയച്ച്
കനരനിടച്ച്  ലപനഷനുലാം ആനുകൂലവങ്ങളുലാം  അയച്ചു നല്കുന്നതനിനച്ച്  നടപടനി  സത്വതീകേരനിച്ചു.
ഇപകേഭാരലാം  പഴയ  വവവസയനില്  നനിനലാം  പുതനിയ  രതീതനിയനികലയച്ച്
മഭാറനിയതനിലനത്തുടര്ന്നച്ച് കബഭാര്ഡനിലന്റെ ജനില്ലഭാ ആഫതീസുകേളനില്നനിനലാം ബഭാങച്ച് മുകഖന
ലപനഷകണഴ്സനിലന്റെ  ബഭാങച്ച്  അക്കസൗണ്ടുകേളനികലയച്ച്  ലപനഷന  അയച്ചു  ലകേഭാടുക്കുന്ന
സന്ദര്ഭങ്ങളനില് യഥഭാര്ത്ഥത്തനില് അയയ്കക്കണ തുകേയ്ക്കു  പകേരലാം അധനികേരനിചച്ച് തുകേ
അയചതഭായനി  ചേതീഫച്ച്  ആഫതീസനില്  നനിനള്ള  പരനികശഭാധനയനില്  കേലണത്തുകേയുലാം
തുടര്ന്നച്ച്  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  ഇപകേഭാരലാം  അധനികേരനിചച്ച്  അയച  തുകേ  കനരനിട്ടുലാം
തുടര്നള്ള കേത്വഭാര്ടര് ലപനഷനനില് നനിനലാം ക്രമതീകേരനിച്ചുലാം ആയതച്ച് ഈടഭാക്കുന്നതനിനച്ച്
ബനലപട ജനില്ലഭാ എകനികേമ്മ്യൂടതീവച്ച് ആഫതീസര്മഭാര് കമല് നടപടനി സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന. ടനി
വനിഷയത്തനില്  ലകേഭാല്ലലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്,  കേണ്ണൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്,  പഭാലക്കഭാടച്ച്,
പത്തനലാംതനിട, എറണഭാകുളലാം, തൃശ്ശൂര് എന്നതീ ജനില്ലകേളനില് 7/13 മുതല് 3/15 വലരയുള്ള
കേഭാലയളവനിലലയുലാം  മലപ്പുറലാം  ജനില്ലഭാ  ആഫതീസനില്  4/13  മുതല്  7/15  വലരയുള്ള
കേഭാലയളയവനിലലയുലാം  തനിരുവനന്തപുരലാം  ജനില്ലഭാ  ഓഫതീസനില്  23-5-2014-ല്
ലപനഷന,  റതീഫണച്ച്  പലനിശ,  ഗഭാറ്റുവനിറനി  എന്നതീ  ആനുകൂലവങ്ങള  വനിതരണലാം
ലചേയകപഭാഴലാം സലാംഭവനിച വതീഴകേളഭാണച്ച് പരനികശഭാധനയച്ച് വനികധയമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.

(ബനി)  ഇപകേഭാരലാം  അധനികേരനിചച്ച്  അയചതഭായനി  കേലണത്തനിയ  തുകേകേള
സലാംബനനിച ജനില്ല തനിരനിച്ചുള്ള വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(സനി)  പരനികശഭാധന  പൂര്ത്തനിയഭായ  കമല്പറഞ  ഓകരഭാ  ജനില്ലകേളനിലുലാം
തഭാലഴപറയുലാംപകേഭാരലാം  അധനികേരനിചച്ച്  നല്കേനിയ  തുകേ  കനരനിട്ടുലാം  തുടര്നള്ള  കേത്വഭാര്ടര്
ലപനഷന  അനുവദനിക്കുന്നതനില്  ക്രമതീകേരനിച്ചുലാം  തനിരനിലകേ  ഈടഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതഭായനി
ബനലപട  ജനില്ലഭാ  എകനികേമ്മ്യൂടതീവച്ച്  ആഫതീസര്മഭാര്  റനികപഭാര്ടച്ച്  സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.
ഇതനികന്മേല്  തുടര്പരനികശഭാധന  നടത്തനി  ആയതച്ച്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ഡനി)  അധനികേരനിചച്ച്  നല്കേനിയ  തുകേ  തനിരനിലകേ  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുലാം
തനിടലപടുത്തുന്നതനിനുലാം കമല് നടപടനി സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  ടനി നടപടനി പൂര്ത്തതീകേരനിചച്ച്
ഇക്കഭാരവത്തനില്  പലനിശ  ഇനത്തനിലുലാം  മറ്റു  ലചേലവകേള  ഇനത്തനിലുമുണഭായ  നഷലാം
തനിടലപടുത്തുന്നതനിനച്ച് കമല് നടപടനി സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

* റലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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(ഇ)  ലപനഷന  തുകേ  അധനികേരനിചച്ച്  അയച  ഇനങ്ങളനിലുണഭായ  നഷലാം
കേണക്കഭാക്കുന്നതനികലയച്ച് കമല് പരനികശഭാധനകേള നടത്തനി ആവശവമഭായ തുടര് നടപടനി
സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന്നതുലാം  ടനി  നടപടനിക്രമങ്ങള  പൂര്ത്തനിയഭാകുന്ന  ക്രമത്തനില്
കബഭാര്ഡനിനുണഭായ ആലകേ നഷലാം തനിടലപടുത്തഭാവന്നതുമഭാണച്ച്.

(എഫച്ച്)  കകേരള  ബനില്ഡനിലാംഗച്ച്  ആന്റെച്ച്  അദര്  കേണ്സ്ട്രേക്ഷന  വര്കക്കഴ്സച്ച്
ലവല്ലഫയര് കബഭാര്ഡനിലല ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം ലപനഷണര്മഭാര്ക്കുലാം ലപനഷന
ഉളലപലടയുള്ള  വനിവനിധ  ആനുകൂലവങ്ങള  പഭാസഭാക്കനി  അനുവദനിചച്ച്  നല്കുന്നതച്ച്
ബനലപട  ജനില്ലഭാ  എകനികേമ്മ്യൂടതീവച്ച്  ആഫതീസര്മഭാരഭാണച്ച്.  ഇപകേഭാരലാം  ലപനഷന
പഭാസഭാക്കനി ആയതനിലന്റെ ലനിസ്റ്റുലാം, കേത്വഭാര്ടര് ലപനഷനുള്ള ലനിസ്റ്റുലാം തയഭാറഭാക്കനി പസ്തുത
ലനിസ്റ്റുലാം ഉത്തരവലാം ബനില്ലുലാം സഹനിതലാം ഇതനികലയച്ച് ആവശവമഭായ ഫണച്ച് ലഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്
ജനില്ലഭാ  ആഫതീസര്മഭാര്  ചേതീഫച്ച്  ആഫതീസനികലയച്ച്  അയച്ചു  ലകേഭാടുക്കുകേയുലാം  ചേതീഫച്ച്
ആഫതീസനില് നനിനലാം ഫണച്ച് അനുവദനിചച്ച് നല്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന. തുടര്ന്നച്ച് ബനലപട
ജനില്ലഭാ  എകനികേമ്മ്യൂടതീവച്ച്  ആഫതീസര്മഭാര്  ഓകരഭാ  ലപനഷണര്ക്കുമുള്ള  ലപനഷന
ബഭാങ്കുമുകഖന  അവരുലട  ബഭാങച്ച്  അക്കസൗണനികലയച്ച്  NEFT  മുകഖനയഭാണച്ച്  അയചച്ച്
നല്കുന്നതച്ച്.  ഇപകേഭാരലാം  ലപനഷന  ലനിസ്റ്റച്ച്  തയഭാറഭാക്കനി,  ആയതച്ച്  അലാംഗതീകേരനിചച്ച്
ലപനഷന തുകേ അയച്ചു നല്കുന്ന ബനലപട ജനില്ലഭാ എകനികേമ്മ്യൂടതീവച്ച് ആഫതീസര്മഭാരുലാം
പസ്തുത  ചുമതല  വഹനിക്കുന്ന  ജനില്ലഭാ  ആഫതീസനിലല  കേതീഴച്ച്  ജതീവനക്കഭാരുമഭാണച്ച്  ടനി
വതീഴകേളക്കച്ച്  ഉത്തരവഭാദനികേള.  ടനിയഭാളുകേളുലട  വനിശദതീകേരണലാം  വഭാങ്ങനി  അചടക്ക
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

  കനഭാക്കുകൂലനി

58  (2551)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല്ല  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലതഭാഴനിലുലാം  എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കനഭാക്കുകൂലനി ഭരണഘടനഭാവനിരുദമഭാലണന്ന റഹകക്കഭാടതനി പരഭാമര്ശലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) കനഭാക്കുകൂലനിലക്കതനിലര ഡനി.ജനി.പനി. പുറലപടുവനിച സര്ക്കുലര് കപഭാലതീസച്ച്
ഉകദവഭാഗസനമഭാര്  കേര്ശനമഭായനി  പഭാലനിക്കണലമന്നച്ച്  റഹകക്കഭാടതനി
നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയുണഭാകയഭാ;

(സനി) എങനില് റഹകക്കഭാടതനി നനിര്കദ്ദേശലാം ലതഭാഴനില് കമഖലയനില് ഉണഭാക്കനിയ
ചേലനങ്ങള എലന്തഭാലക്കലയന്നച്ച് വവകമഭാക്കുകമഭാ;
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(ഡനി)  റഹകക്കഭാടതനി  ഇതുമഭായനി  ബനലപടച്ച്  നടത്തനിയ  പരഭാമര്ശങ്ങളുലട
വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലന്തഭാലക്ക;

(ഇ) ഇതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ലതഭാഴനില് വകുപച്ച് എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേള
റകേലക്കഭാള്ളുലാം; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി) നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയുണഭായനി.

(സനി)  കനഭാക്കുകൂലനിലയ  ഇതനിനകേലാംതലന്ന  വനിവനിധ  കടഡച്ച്  യണനിയനുകേള
തളളനിപറഞനിട്ടുളളതനിനഭാലുലാം  നനിലവനിലല  നനിയമവവവസകേള  ഉപകയഭാഗനിച്ചുതലന്ന
അത്തരലാം പരഭാതനികേളനികന്മേല് ലതഭാഴനില്,  ആഭവന്തരലാം എന്നതീ വകുപ്പുകേള നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന്നതനിനഭാലുലാം  ബഹുമഭാനലപട  റഹകക്കഭാടതനി  വനിധനി  ലതഭാഴനില്
കമഖലയനില്  എലന്തങനിലുലാം  കേഭാരവമഭായ  ചേലനങ്ങളുണഭാക്കനിയതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിടനില്ല.

(ഡനി)  കനഭാക്കുകൂലനി ഈടഭാക്കുന്നതുമഭായനി ബനലപടച്ച് കപഭാലതീസച്ച് സലാംരക്ഷണലാം
ആവശവലപട്ടുലകേഭാണച്ച്  റപനഭാടത്തച്ച്  ഗഭാറനറച്ച്സച്ച്  റപവറച്ച്  ലനിമനിറഡച്ച്
ബഹുമഭാനലപട  റഹകക്കഭാടതനി  മുമ്പഭാലകേ  ഫയല്  ലചേയ  24706/16  റനിടച്ച്
ലപറതീഷനുകമല്  ബഹുമഭാനലപട   റഹകക്കഭാടതനി  19-12-2016-ല്  ഉത്തരവച്ച്
പുറലപടുവനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഹര്ജനിക്കഭാരനച്ച്  കപഭാലതീസച്ച്  സലാംരക്ഷണലാം  ഉറപ്പു
വരുത്തുന്നകതഭാലടഭാപലാം  കനഭാക്കുകൂലനി  നനിയമപരമഭാകണഭാലയന്നച്ച്  കകേഭാടതനി
പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം ആയതനിലന്റെ വനിവനിധ വശങ്ങള പരനികശഭാധനിച ബഹുമഭാനലപട
കകേഭാടതനി കജഭാലനി ലചേയഭാലത ഒരഭാള കവതനലാം ആവശവലപടുന്നതച്ച് ഭരണഘടനകയഭാ
രഭാജവലത്ത നനിലവനിലുളള നനിയമങ്ങകളഭാ അനുവദനിക്കുന്നനിലല്ലന്നച്ച് വനിധനിക്കുകേയുലാം ലചേയ.
കൂടഭാലത കകേരള കലഭാഡനിലാംഗച്ച്  &  അണ്കലഭാഡനിലാംഗച്ച്  (ലറഗുകലഷന ഓഫച്ച് കവജസച്ച്  &
ലറസ്ട്രേനിക്ഷന  ഓഫച്ച്  അണ്ലഭാഫുള പഭാക്ടതീസസച്ച്)  ആക്ടച്ച്,  2002  പനിനവലനിചതനിലന
സലാംബനനിച്ചുലാം  കകേഭാടതനി  പരഭാമര്ശനിക്കുകേയുലാം   നനിയമവനിരുദമഭായ  കനഭാക്കുകൂലനി
നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്  ഉചേനിതമഭായ  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ഈ വനിഷയലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയച്ച് വനിടുകേയുലാം ലചേയ.  സലാംസഭാന കപഭാലതീസച്ച്
കമധഭാവനിയുലട   26-3-2012-ലല  7/12  നമ്പര്  സര്ക്കുലര്  എല്ലഭാ  കപഭാലതീസച്ച്
ഉകദവഭാഗസരുലാം  കൃതവതകയഭാലട  നടപനിലഭാകക്കണതഭാലണനലാം  ബഹുമഭാനലപട
റഹകക്കഭാടതനി നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയുണഭായനി.

52/2020
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(ഇ)  കനഭാക്കുകൂലനി  വഭാങ്ങുന്നതച്ച്  സലാംബനനിച  പരഭാതനി  ശദയനില്ലപടഭാല്
ഉടനതലന്ന  അസനിസ്റ്റന്റെച്ച്  കലബര്  ഓഫതീസര്മഭാര്  പശ്നത്തനില്  ഇടലപടുകേയുലാം
അമനിതമഭാകയഭാ  അനര്ഹമഭാകയഭാ  വഭാങ്ങനിയ  കൂലനി  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളനില്നനിനലാം
ലതഭാഴനിലുടമയച്ച്  തനിരനിലകേ വഭാങ്ങനി ലകേഭാടുക്കുകേയുലാം ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട ഭഭാഗത്തുനനിനലാം
ഗുരുതരമഭായ  ക്രമകക്കടുകേള  സലാംഭവനിചനിട്ടുളളതഭായനി  ശദയനില്ലപടഭാല്
ചുമട്ടുലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  രജനികസ്ട്രേഷന  കേഭാര്ഡച്ച്  റദ്ദേച്ച്  ലചേയ്യുന്നതുളലപലടയുളള
നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുലാം.  കൂടഭാലത  ലതഭാഴനിലുടമലയ
അധനികക്ഷപനിക്കുകേകയഭാ  ഭതീഷണനിലപടുത്തുകേകയഭാ  ആക്രമനിക്കുകേകയഭാ  ലചേയ്യുന്ന
പരഭാതനികേള കപഭാലതീസനിനച്ച്  റകേമഭാറനി  ഉചേനിതമഭായ നനിയമനടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം
ലചേയഭാറുണച്ച്.

ലതഭാഴനില് ദനിനങ്ങള

59 (2552) ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പകസനന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലതഭാഴനിലുലാം എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിര്മ്മേഭാണ ലതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡനില് രജനിസ്റ്റര് ലചേയനിട്ടുള്ള
മുഴവന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം  പഞഭായത്തച്ച്  തലത്തനില്  രജനികസ്ട്രേഷന
സസൗകേരവമുണഭാക്കനി  ലതഭാഴനില്  ദനിനങ്ങള  വര്ദനിപനിച്ചു  നല്കേഭാന  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവരുലട  ലപനഷന,  ചേനികേനിതഭാനുകൂലവങ്ങൾ  എന്നനിവ
കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി  വര്ദനിപനിക്കഭാന  എലന്തങനിലുലാം  നടപടനി  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിര്മ്മേഭാണലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  അലാംശദഭായകത്തഭാലടഭാപലാം  കക്ഷമനനിധനി
കബഭാര്ഡനികലയച്ച്  ലസസച്ച്  ഇനത്തനില്  വകരണതഭായ  തുകേ  പനിരനിലചടുക്കഭാനുള്ള
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

  ഉത്തരലാം

(എ) കകേരള ബനില്ഡനിലാംഗച്ച് ആന്റെച്ച് അദര് കേണ്സ്ട്രേക്ഷന വര്കക്കഴ്സച്ച് കബഭാര്ഡനില്
നനിലവനില്  ജനില്ലഭാ  ആഫതീസുകേളനില്വചഭാണച്ച്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  രജനികസ്ട്രേഷന
നടപടനികേള റകേലക്കഭാണ്ടുവരുന്നതച്ച്.   പസ്തുത രജനികസ്ട്രേഷന നടപടനി  പഞഭായത്തച്ച്
തലത്തനില് നടത്തുന്നതച്ച് സലാംബനനിചച്ച് ഇതുവലര തതീരുമഭാനലമഭാനലാം എടുത്തനിടനില്ല.
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(ബനി)  കകേരള  നനിര്മ്മേഭാണ  ലതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമകബഭാര്ഡനിലല
ലപനഷണര്മഭാര്ക്കുളള കുറഞ ലപനഷന തുകേ 6-8-2016-ലല സ.ഉ.(റകേ) നമ്പര്
129/2016/ലതഭാഴനില്  പകേഭാരലാം  600  രൂപയനില്  നനിനലാം   1000  രൂപയഭാക്കനി
വര്ദനിപനിചനിട്ടുളളതഭാണച്ച്.  കൂടഭാലത  22-12-2015-ലല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്
212/2015/ലതഭാഴനില് നമ്പര് ഉത്തരവപകേഭാരലാം മഭാരകേകരഭാഗ ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായലാം
22,000  രൂപയനില്നനിനലാം  50,000  രൂപയഭാക്കനി  വര്ദനിപനിചനിട്ടുളളതുലാം  അപകേട
ചേനികേനിതഭാ  ധനസഹഭായലാം  ആദവലത്ത  5  ദനിവസത്തനിനച്ച്  500  രൂപ  നനിരക്കനില്
നല്കേനിയനിരുന്നതച്ച്  750  രൂപയഭായുലാം തുടര്നളള ഓകരഭാ ദനിവസത്തനിനുലാം  (പരമഭാവധനി
20,000  രൂപ  എന്ന  ക്രമത്തനില്)  70  രൂപ  എന്നതച്ച്  100  രൂപയഭാക്കനിയുലാം
വര്ദനിപനിചനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  നനിര്മ്മേഭാണലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  അലാംശദഭായകത്തഭാലടഭാപലാം  കക്ഷമനനിധനി
കബഭാര്ഡനികലയച്ച്  ലസസച്ച്  ഇനത്തനില്  വകരണതഭായ  തുകേ  ഒന്നനിചച്ച്  പനിരനിലചടുക്കുന്ന
കേഭാരവലാം  ഇകപഭാള  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പരനിഗണനയനിലനില്ല.   അലാംശദഭായലാം  നനിര്മ്മേഭാണ
ലതഭാഴനിലഭാളനികേള ഒടുക്കുന്നതുലാം കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡനികലയ്ക്കുളള ലസസച്ച്, പത്തച്ച് ലക്ഷലാം
രൂപയനികലലറ  നനിര്മ്മേഭാണലചലവവരുന്ന  ലകേടനിടങ്ങളുലട  ഉടമസരനില്നനിന്നച്ച്
നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നമുറയച്ച് നനിര്മ്മേഭാണലചലവനിലന അടനിസഭാനമഭാക്കനി ജനില്ലഭാ
കലബര് ഓഫതീസര്മഭാര് ഈടഭാക്കുന്ന തുകേയുമഭാണച്ച്. അവ രണ്ടുലാം ഒരുമനിച്ചു ഈടഭാക്കുന്ന
കേഭാരവലാം പഭാകയഭാഗനികേമല്ല. 

ബഭാറുകേളക്കച്ച് റലസനസച്ച്

60 (2553) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനച്ച്
ലതഭാഴനിലുലാം എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

2016 കമയച്ച് 25-നച്ച് കശഷലാം പുതനിയതഭായനി അനുവദനിച ബനിയര്/റവന പഭാര്ലര്
റലസനസുകേള എത്രയഭാണച്ച് ; ജനില്ലതനിരനിചച്ച് കേണക്കച്ച് നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

25-5-2016-നുകശഷലാം  ലകേ.ടനി.ഡനി.സനി.-യുലട  കേതീഴനില്  രണച്ച്  ബനിയര്/റവന
പഭാര്ലറുകേള അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.  

ലകേഭാല്ലലാം ജനില്ല - 1

ആലപ്പുഴ ജനില്ല - 1
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തുലവകജഭാലനിക്കച്ച് തുലവകവതനലാം
61 (2554) ശതീ  .  ബനി  .  ഡനി  .   കദവസനി :

ശതീ  .   സനി  .  കൃഷ്ണന :
ശതീ  .   എലാം  .   നസൗഷഭാദച്ച് :
ശതീ  .    എസച്ച്  .    രഭാകജന്ദ്രന : തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ലതഭാഴനിലുലാം എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തുലവകജഭാലനിക്കച്ച്  തുലവ  കവതനവലാം  ആനുകൂലവവലാം  എല്ലഭാ
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലടയുലാം  അവകേഭാശമഭാലണന്ന  സുപതീലാംകകേഭാടതനി  ഉത്തരവനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  റകേലക്കഭാണ  നടപടനികേള
എലന്തല്ലഭാമഭാണച്ച്;

(ബനി)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  ഇക്കഭാരവത്തനില്  ഏലതങനിലുലാം  തരത്തനിലുള്ള
ഉത്തരവകേള  ഇറക്കുകേകയഭാ  സലാംസഭാനത്തനിനച്ച്  എലന്തങനിലുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കുകേകയഭാ ലചേയനിട്ടുകണഭാ എന്നച്ച് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തുലവകജഭാലനിക്കച്ച്  തുലവ  കവതനവലാം  ആനുകൂലവവലാം  എല്ലഭാ
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലടയുലാം അവകേഭാശമഭാലണന്ന സുപതീലാംകകേഭാടതനി ഉത്തരവച്ച് വരനികേയഭാണച്ച്.
പരഭാമര്ശനിച  പത്രറനികപഭാര്ടച്ച്  അകനത്വഷണത്തനിനുലാം  അനന്തര  നടപടനികേളക്കുമഭായനി
കകേരള  മനുഷവഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷന  വഴനി  ലഭവമഭായതച്ച്  സര്ക്കഭാര്  പരനികശഭാധനിച്ചു
വരനികേയഭാണച്ച്.

(ബനി)  ഈ  വനിഷയത്തനില്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവച്ച്  പുറലപടുവനിചതഭായ
വനിവരകമഭാ  അത്തരത്തനിലുളള  നനിര്കദ്ദേശകമഭാ  ലതഭാഴനില്  വകുപനിലന്റെ
ശദയനില്ലപടനിടനില്ല.

കനഭാട്ടുനനികരഭാധനലാം
62 (2555) ശതീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബഭാഹനിലാം  :

ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   കുഞഭാലനിക്കുടനി  :
ശതീ  .   പനി  .   ഉറബദുള്ള  :
ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദച്ച്  .    പനി  . :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ലതഭാഴനിലുലാം എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  കനഭാട്ടുനനികരഭാധനലത്ത  തുടര്ന്നച്ച്  കകേരളത്തനിലല  ലതഭാഴനില്

കമഖലയനിലുണഭായ  മഭാറങ്ങള  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  ലതഭാഴനില്കമഖലയുലട  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ലചേയ
കേഭാരവങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതരസലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേള  ലതഭാഴനില്  കതടനി  ധഭാരഭാളമഭായനി
വനലകേഭാണനിരുന്ന  സനിതനിവനികശഷത്തനില്  കനഭാട്ടുനനികരഭാധനലാം  എലന്തങനിലുലാം  മഭാറലാം
വരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.   പഭാകന്റെഷന,  കേഭാഷദ്യു,  മതവബനന-വനിപണന
കമഖല,  നനിര്മ്മേഭാണ കമഖല,  റപവഡച്ച് കമഖല,  ലടകച്ച്ററല്സച്ച്-ലചേറുകേനിട കേചവടലാം
എന്നതീ കമഖലകേളനില് പധഭാനമഭായുലാം പതനിസനനി ഉണഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി) പതനിനഭാലച്ച് ജനില്ലകേളനിലുലാം ജനില്ലഭാ കേളക്ടറുലട അദവക്ഷതയനില് കയഭാഗലാംകൂടനി
നനിലവനിലല  അവസ  അവകലഭാകേനലാം  ലചേയ്യുകേയുലാം  ആവശവമഭായ  തുടര്നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ജനില്ലഭാ  കലബര്  ഓഫതീസര്  കേണ്വതീനറഭായനി  കേമ്മേനിറനികേള
രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ.  ലതീഡച്ച്  ബഭാങ്കുകേള മുകഖന അസലാംഘടനിത കമഖലയനിലല
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച് ബഭാങച്ച് അക്കസൗണച്ച് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുളള ലസഷവല് റഡ്രവലാം
ഇകതഭാലടഭാപലാം നടത്തുകേയുണഭായനി.  പതനിസനനി റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയ സഭാപനങ്ങളനില്
അടനിയന്തരമഭായനി ഇടലപടച്ച് ബഭാങച്ച് അക്കസൗണച്ച് ഇല്ലഭാത്ത ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച് ബഭാങച്ച്
അക്കസൗണച്ച്  ആരലാംഭനിക്കഭാന  നടപടനിലയടുത്തനിട്ടുണച്ച്.  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  റപവഡച്ച്,
പഭാകന്റെഷന, കേടകേളുലാം വഭാണനിജവ സഭാപനങ്ങളുലാം പരമ്പരഭാഗത ലതഭാഴനില് കമഖലകേള,
ഫഭാക്ടറനികേള തുടങ്ങനിയ കമഖലകേളനിലല ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച് ബഭാങച്ച് മുകഖന കവതനലാം
നല്കുന്നതനിനുളള  അടനിയന്തര  ശമങ്ങളുലട  ഭഭാഗമഭായനി  ബഭാങ്കുകേളുലട
സഹഭായകത്തഭാലട  ഈ  കേഭാലയളവനില്  സലാംസഭാനലമഭാടഭാലകേ  303  കേവഭാമകേള
സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം  ബഭാങച്ച്  അക്കസൗണച്ച്  ഇല്ലഭാത്ത  13252  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച്
പുതുതഭായനി  ബഭാങച്ച്  അക്കസൗണച്ച്  ഈ  ലസഷവല്  റഡ്രവനിലൂലട  ലഭവമഭാക്കഭാനുളള
നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  പഭാകന്റെഷന,  കേഭാഷദ്യു,  മതവബനന-വനിപണന  കമഖല,  നനിര്മ്മേഭാണ
കമഖല, റപവഡച്ച് കമഖല, ലടകച്ച്ററല്സച്ച്-ലചേറുകേനിട കേചവടലാം എന്നതീ കമഖലകേളനില്
ലതഭാഴനില് പതനിസനനി ഉണഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.

കക്ഷമനനിധനികേളനിലല വനിഹനിതലാം

63  (2556)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനച്ച്
ലതഭാഴനിലുലാം എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കക്ഷമനനിധനികേളനില്  വനിഹനിതലാം  അടചച്ച്  കേഭാലഭാവധനിലയത്തുകമ്പഭാള  ലപനഷന
ആനുകൂലവലാം  വഭാങ്ങുന്നവര്ക്കച്ച്  കക്ഷമ  ലപനഷനുകേളക്കച്ച്  അകപക്ഷനിക്കുന്നതനില്
എലന്തങനിലുലാം നനിയനണലാം നനിലവനിലുള്ളതഭായനി അറനിയഭാകമഭാ ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

കക്ഷമനനിധനികേളനില്  വനിഹനിതമടചച്ച്  കേഭാലഭാവധനി  എത്തുകമ്പഭാള  സത്വയലാം
പരവഭാപ്തതയുളള  കബഭാര്ഡുകേള  ഒഴനിലകേയുളള  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡുകേളനില്നനിനലാം
ലപനഷന  ആനുകൂലവലാം  വഭാങ്ങുന്നവര്ക്കച്ച്  അവര്  വഭാങ്ങനിലക്കഭാണനിരുന്ന
ഏലതങനിലുലമഭാരു  സഭാമൂഹവ  സുരക്ഷഭാ  ലപനഷനകൂടനി  പതനിമഭാസലാം  600  രൂപ
നനിരക്കനില്  തുടര്നലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനുളള  അര്ഹതയുണച്ച്.   (6-2-2017-ലല  ജനി.ഒ.
(എലാം.എസച്ച്.) 67/2017/ധനലാം പകേഭാരലാം.

ലപനഷന

64 (2557)    ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലതഭാഴനിലുലാം  എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വര്ക്കച്ച്കഷഭാപച്ച്  ജതീവനക്കഭാരുലടയുലാം  ഉടമകേളുലടയുലാം  കക്ഷമകബഭാര്ഡനിലന്റെ
ആഭനിമുഖവത്തനില്  അവര്ക്കച്ച്  ലപനഷന  നല്കുന്ന  പദതനി
പഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങനില്  എത്ര  തുകേ  വതീതമഭാണച്ച്  ലപനഷനഭായനി
അനുവദനിക്കുന്നലതനലാം  എത്രകപര്ക്കച്ച്  ലപനഷന  അനുവദനിച്ചുലവനലാം
വവകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  കകേരള ആകടഭാലമഭാറബല് വര്ക്ക ച്ച്കഷഭാപച്ച്  ലതഭാഴനിലഭാളനികക്ഷമ

പദതനിയനില്  അലാംഗങ്ങളഭായനിട്ടുളളവര്ക്കച്ച്  ലപനഷന  നല്കുന്നതനിനച്ച്  സതീമനില്

വവവസയനില്ല.

കക്ഷമനനിധനി

65 (2558) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന  :

ശതീ  .   എല്കദഭാസച്ച് കുന്നപനിള്ളനി  :

ശതീ  .   ഐ  .  സനി  .  ബഭാലകൃഷ്ണന  :

ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ലതഭാഴനിലുലാം എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വതീട്ടുകജഭാലനിക്കഭാർക്കച്ച് കക്ഷമനനിധനി ഏര്ലപടുത്തുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
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(ബനി) എങനില് ഇതുസലാംബനനിചച്ച് സത്വതീകേരനിച നടപടനി വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  വനിഭഭാഗത്തനില്  കജഭാലനി  ലചേയ്യുന്നവര്ക്കച്ച്  മനിനനിമലാം  കവതനലാം

നനിശയനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) ഗഭാര്ഹനികേ ലതഭാഴനിലഭാളനികേളലട കക്ഷമത്തനിനഭായനി 2011-ലല കകേരള

ലഡഭാമസ്റ്റനികേച്ച്  വര്കക്കഴ്സച്ച്  കക്ഷമനനിധനി  പദതനി  നനിലവനിലുണഭായനിരുന.   2008-ലല

അസലാംഘടനിത  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  സഭാമൂഹവ  സുരക്ഷനിതതത്വ  ആക്ടനിലല  (2008-ലല

33-ാം  കകേന്ദ്ര  ആക്ടച്ച്)  വവവസകേള  പകേഭാരലാം  രൂപതീകേരനിച  2015-ലല  കകേരള

അസലാംഘടനിത ലതഭാഴനിലഭാളനി  സഭാമൂഹവ സുരക്ഷഭാ പദതനിയനില് കകേരള ലഡഭാമസ്റ്റനികേച്ച്

വര്കക്കഴ്സച്ച്  കക്ഷമനനിധനി  ലയനിപനിചതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഗഭാര്ഹനികേ  ലതഭാഴനിലഭാളനികേള

അസലാംഘടനിത ലതഭാഴനിലഭാളനി  സഭാമൂഹവ സുരക്ഷഭാ പദതനിയനില് അലാംഗങ്ങളഭായനി.  ഈ

പദതനിയനില് തുടര്നലാം വതീട്ടുകജഭാലനിക്കഭാര്ക്കച്ച് അലാംഗങ്ങളഭാകേഭാവന്നതഭാണച്ച്.

(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത  ഗഭാര്ഹനികേ  ലതഭാഴനില്  കമഖലയനില്  കജഭാലനി  ലചേയ്യുന്ന

ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച്  നല്കകേണതഭായ  ഏറവലാം  കുറഞ  കൂലനി  നനിരക്കുകേള

29-12-2016-ലല  സ.ഉ.  (അചടനി)  നമ്പര്  202/2016/ലതഭാഴനില്  (എസച്ച്.ആര്.ഒ.

നമ്പര് 20/2017) പകേഭാരലാം പുതുക്കനി നനിശയനിചനിട്ടുണച്ച്.

രജനികസ്ട്രേഷന

66  (2559)  ശതീ  .    രഭാജ എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലതഭാഴനിലുലാം എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില്  ഇകപഭാള  ഉള്ള  ഇതരസലാംസഭാനലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട
കൃതവമഭായ  കേണക്കച്ച്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പക്കലുകണഭാ;  ഉലണങനില്  ഇത്തരത്തനിലുള്ള
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട കേണക്കച്ച് സലാംസഭാനലാം തനിരനിചച്ച് ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ക്രനിമനിനലുകേളുലാം  ആക്രമണവഭാസനയുള്ളവരുലാം  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട
കലബലനില്  കകേരളത്തനികലയച്ച്  എത്തുന്നതച്ച്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇത്തരക്കഭാലര
നനിയനനിക്കഭാന എന്തുനടപടനിയഭാണച്ച് സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്;

(സനി)  കകേരളത്തനിലലത്തുന്ന  ഇതരസലാംസഭാനലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച്
രജനികസ്ട്രേഷന ഏര്ലപടുത്തഭാന എലന്തങനിലുലാം നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇലല്ലങനില്
ഇത്തരത്തനിലുള്ള ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച് തനിരനിചറനിയല് കേഭാര്ഡച്ച് ഉളലപലട നല്കേഭാന
നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ഇകപഭാള  എത്ര  ഇതര  സലാംസഭാനലത്തഭാഴനിലഭാളനികേള
കജഭാലനി  ലചേയ്യുനണച്ച്  എന്നതനിലന്റെ  കൃതവമഭായ  കേണക്കച്ച്  ലതഭാഴനില്  വകുപനിലന്റെ
റകേവശമനില്ല.   തനിരുവനന്തപുരലാം ആസഭാനമഭായുളള ഗുലഭാത്തനി  ഇനസ്റ്റനിറമ്മ്യൂടച്ച്  ഓഫച്ച്
ഫനിനഭാനസച്ച്  ആന്റെച്ച്  ടഭാകകഷന  2013-ല്  നടത്തനിയ  പഠന  റനികപഭാര്ടച്ച്  പകേഭാരലാം
ഏകേകദശലാം  25  ലക്ഷത്തനില്  കൂടുതല്  ഇതര  സലാംസഭാനലത്തഭാഴനിലഭാളനികേള
കകേരളത്തനില്  വനിവനിധ  ലതഭാഴനിലനിടങ്ങളനില്  കജഭാലനി  ലചേയ്യുനണച്ച്.   സലാംസഭാനലാം
തനിരനിച്ചുളള കേണക്കച്ച് ലഭവമല്ല.

(ബനി) ഉണച്ച്.  ഇവലര നനിയനനിക്കഭാന പകതവകേ സലാംവനിധഭാനങ്ങളനില്ല.

(സനി)  ഇതര  സലാംസഭാനലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  രജനികസ്ട്രേഷനുലാം  ആകരഭാഗവ
പരനിരക്ഷയുലാം ലക്ഷവമനിടച്ച്  'ആവഭാസച്ച്'  എന്ന കപരനില് ഒരു ആകരഭാഗവ ഇനഷത്വറനസച്ച്
പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനിക്രമങ്ങള  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.   ഇതര
സലാംസഭാനലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  വനിവരകശഖരണലാം നടത്തനി ഇനഷത്വറനസച്ച്  ലനിങച്ച്ഡച്ച്
തനിരനിചറനിയല് കേഭാര്ഡച്ച് നല്കുന്നതനിനഭാണച്ച് പദതനി വനിഭഭാവനലാം ലചേയ്യുന്നതച്ച്.  പദതനി
പഭാബലവത്തനില്  വരുന്നകതഭാടുകൂടനി  ഇനഷത്വറനസച്ച്  പദതനി  മുകഖന  ഇതര
സലാംസഭാനലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  ആകരഭാഗവ  സുരക്ഷനിതതത്വലാം  ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുലാം
അകതഭാലടഭാപലാം  വനിവരകശഖരണലാം  നടത്തനി  ഡഭാറഭാബഭാങച്ച്  തയഭാറഭാക്കഭാനുലാം
തനിരനിചറനിയല് കേഭാര്ഡച്ച് വനിതരണലാം ലചേയ്യുവഭാനുലാം കേഴനിയുലാം.

പുതനിയ കകേഭാഴ്സുകേള

67 (2560) ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലതഭാഴനിലുലാം എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത ഐ.ടനി.ഐ.-  കേളനില് പഠനിപനിക്കുന്ന പല കകേഭാഴ്സുകേളുലാം
കേഭാലഹരണലപടതഭാലണന്ന കേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  കകേഭാഴ്സുകേളക്കച്ച്  പകേരലാം  പുതനിയ  കേഭാലഘടത്തനില്  ലതഭാഴനില്
ലഭനിക്കഭാന  സഭാധവമഭാകുന്ന  തരത്തനിലുള്ള  കകേഭാഴ്സുകേള  ആരലാംഭനിക്കഭാന  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) കകേരളത്തനിലുലാം പുറത്തുലാം നല്ല രതീതനിയനില് പവര്ത്തനിച്ചുവരുന്ന വവവസഭായ
സഭാപനങ്ങലളയുലാം കൂടനി സഹകേരനിപനിച്ചു ലകേഭാണ്ടു ഐ.ടനി.ഐ.  കേളുലട പവര്ത്തനലാം
ലമചലപടുത്തുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  ഉണച്ച്.   2014-15  വര്ഷത്തനില്  ഡയറക്ടര്  ജനറല്  ഓഫച്ച്
ലടയനിനനിലാംഗച്ച്,  പകയഭാജനപദമല്ലഭാത്തതുലാം  ലതഭാഴനില്  സഭാദവത  കുറഞതുമഭായ
20-ഓളലാം കടഡുകേള ക്രഭാഫച്ച്സച്ച് മഭാന ലടയനിനനിലാംഗച്ച് സതീമനില്നനിനലാം ഒഴനിവഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.
ടനി കടഡുകേളക്കച്ച് പകേരലാം ജനപനിയവലാം ലതഭാഴനില് സഭാദവതകയറനിയതുമഭായ കടഡുകേള
ഐ.ടനി.ഐ.-കേളനില്  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  2017-18-ലുലാം  ഇതുമഭായനി  ബനലപട്ടുളള
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  ഐ.ടനി.ഐ.-കേളനിലല  പരനിശതീലനഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച്  ആധുനനികേ
സഭാകങതനികേവനിദവയനില്  പരനിജ്ഞഭാനലാം  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  അതുവഴനി  ലതഭാഴനില്
സഭാദവത വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  ലമ.  മഭാരുതനി  സുസുകേനി,  ലമ.  കവഭാകച്ച്  വഭാഗണ്,
ലമ.  ലടഭാകയഭാട കേനിര്കലഭാസര് ലനിമനിറഡച്ച്,   ലമ.  മഹതീന്ദ്ര  &  മഹതീന്ദ്ര,  ലമ.  സഭാലാംസങച്ച്
തുടങ്ങനിയ  വവവസഭായ  സഭാപനങ്ങളുമഭായനി  വനിവനിധ  ഐ.ടനി.ഐ.-കേള  ധഭാരണഭാ
പത്രത്തനില് ഏര്ലപടുകേയുലാം പകതവകേ പരനിശതീലന കകേന്ദ്രങ്ങള ഐ.ടനി.ഐ.-കേളനില്
സഭാപനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണച്ച്.

മനിനനിമലാം കവതനലാം

68 (2561) ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലതഭാഴനിലുലാം എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  റപവറച്ച്  ഐ.റനി.സനി.-കേളനിലുലാം,  ലടകനിക്കല്
ഇൻസ്റ്റനിടമ്മ്യൂട്ടുകേളനിലുലാം  കജഭാലനി  ലചേയ്യുന്ന  ഇനസ്ട്രേക്ടര്മഭാര്ക്കച്ച്  മനിനനിമലാം  കവതനത്തനിനച്ച്
അര്ഹതയുകണഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  സഭാപനങ്ങളനിലല  ജനിവനക്കഭാര്ക്കച്ച്  മനിനനിമലാം  കവതനലാം
ഉറപഭാക്കുവഭാന നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  വവഭാവസഭായനികേ  പരനിശതീലന  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനില്  വരുന്ന
സലാംസഭാനലത്ത  റപവറച്ച്  ഐ.ടനി.ഐ.-കേളനില്  (മുനപച്ച്  ഐ.ടനി.സനി.-കേള  എന്ന
കപരനിലഭാണച്ച് അറനിയലപടനിരുന്നതച്ച്) കജഭാലനി ലചേയ്യുന്ന ഇനസ്ട്രേക്ടര്മഭാര് മനിനനിമലാം കവജസച്ച്
ആക്ടനിലല  വര്ക്കച്ച്ലമന  എന്ന  കേഭാറഗറനിയനില്  ഉളലപടുന്നനില്ല  എന്നതനിനഭാല്  ടനി
ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച്  മനിനനിമലാം  കവജസച്ച്  നനിശയനിചനിടനില്ല.   എന.സനി.വനി.റനി.
അഫനിലനികയഷന  ലഭനിചനിട്ടുളള  റപവറച്ച്  ഐ.ടനി.ഐ.-യനിലല  ഫഭാക്കല്റനി/സ്റ്റഭാഫച്ച്
ലമകമ്പഴ്സനിനച്ച്  സര്ക്കഭാര്  ഐ.ടനി.ഐ.-കേളനിലല  ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച്  നല്കുന്ന
ശമ്പളത്തനിലന്റെ 2/3 ഭഭാഗലാം ശമ്പളലാം മനിനനിമലാം കവതനമഭായനി നല്കേണലമന്നച്ച് ഡനി.ജനി.ടനി.
അറനിയനിചനിട്ടുണച്ച്.   ടനി  നനിര്കദ്ദേശലാം  കേര്ശനമഭായനി  പഭാലനിക്കണലമനലാം  കൂടഭാലത
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പുതുതഭായനി ആരലാംഭനിക്കുന്ന റപവറച്ച് ഐ.ടനി.ഐ.  മഭാകനജച്ച് ലമന്റുകേളനില്നനിനലാം കമല്
നനിര്കദ്ദേശലാം പഭാലനിക്കുന്നതനിനുളള ഒരു അണര്കടക്കനിലാംഗച്ച്  വഭാങ്ങണലമനലാം സര്ക്കഭാര്
നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണച്ച്.   അതനിനപകേഭാരമുളള  ഉത്തരവച്ച്  ലടയനിനനിലാംഗച്ച്  ഡയറക്ടര്  എല്ലഭാ
റപവറച്ച്  ഐ.ടനി.ഐ.  കമധഭാവനികേളക്കുലാം  നല്കുകേയുലാം  പുതുതഭായനി  റപവറച്ച്
ഐ.ടനി.ഐ.  ആരലാംഭനിക്കുന്ന  മഭാകനജച്ച് ലമന്റുകേളനില്നനിനലാം  അത്തരത്തനിലുളള  ഒരു
അണര്കടക്കനിലാംഗച്ച്  വഭാങ്ങുകേയുലാം  ലചേയ്യുനണച്ച്.   എന്നഭാല്  റപവറച്ച്  ഐ.ടനി.ഐ.-
കേളക്കച്ച് അഫനിലനികയഷന നല്കുന്നതച്ച് കകേന്ദ്ര മനഭാലയത്തനിനുകേതീഴനിലുളള ഡനി.ജനി.ടനി.
ആയതനിനഭാല് ടനി റപവറച്ച്  ഐ.ടനി.ഐ.-കേളനിലല ജതീവനക്കഭാരുലട കസവനകവതന
വവവസകേളനില് ഇടലപടുന്നതനിനച്ച് വകുപനിനച്ച് ഇകപഭാള പരനിമനിതനികേളുണച്ച്.

ആയതനിനഭാല്  റപവറച്ച്  ഐ.ടനി.ഐ.  ജതീവനക്കഭാരുലട  കസവനകവതന
വവവസയനില് ലതഭാഴനില് വകുപനിനച്ച് ഇടലപടഭാനുതകുന്നതരത്തനില് നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം
നടത്തുന്നതനിനഭാവശവമഭായ  ശനിപഭാര്ശ  തയഭാറഭാക്കനി  സമര്പനിക്കുവഭാന  ലടയനിനനിലാംഗച്ച്
ഡയറക്ടര്ക്കച്ച് സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

ലഹല്ത്തച്ച് സഭാനനിററനി ഇനലസക്ടര് കകേഭാഴ്സ ച്ച്

69 (2562) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് ലതഭാഴനിലുലാം
എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേണ്ണൂര് ജനില്ലയനിലല മഭാടഭായനി ഗവണ്ലമന്റെച്ച് ഐ.ടനി.ഐ.-യനിലല ലഹല്ത്തച്ച്  &
സഭാനനിററനി ഇനലസക്ടര് കകേഭാഴ്സനിനച്ച് എന.സനി.വനി.റനി.  യുലടയുലാം പനി.എസച്ച്.സനി.യുലടയുലാം
അലാംഗതീകേഭാരമുകണഭാ;

(ബനി)  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ഇലല്ലങനില്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്  എലന്തഭാലക്ക
നടപടനികേളഭാണച്ച് ഇതുവലര സത്വതീകേരനിചനിട്ടുളളതച്ച്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  നടപടനി  സത്വതീകേരനിചനിടനില്ലഭാലയങനില്  പസ്തുത  കകേഭാഴ്സനിനച്ച്  അലാംഗതീകേഭാരലാം
ലഭനിക്കുന്നതനിനച്ച് ആവശവമഭായ നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പസസ്തുത  കകേഭാഴ്സനികലയച്ച്  ഇകപഭാള  പകവശനലാം  നടത്തനി
വരുനകണഭാ;വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ –സനി)  മഭാടഭായനി ഐ.ടനി.ഐ.-യനിലല ലഹല്ത്തച്ച് സഭാനനിടറനി ഇനലസക്ടര്

കടഡനിനച്ച് (HSI) എന.സനി.വനി.റനി.-യുലടയുലാം പനി.എസച്ച്.സനി.-യുലടയുലാം അലാംഗതീകേഭാരമുണച്ച്.
എന്നഭാല്  ആകരഭാഗവവകുപനിലലയുലാം  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ  വകുപനിലലയുലാം  ജൂനനിയര്
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ലഹല്ത്തച്ച്  ഇനലസക്ടര്  കഗഡച്ച്  -II  നനിയമനങ്ങളക്കച്ച്  HSI  കടഡച്ച്  സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്
പരനിഗണനിക്കഭാന  കേഴനിയനിലല്ലന്നച്ച്  ആകരഭാഗവ  കുടുലാംബകക്ഷമ  വകുപച്ച്  അറനിയനിചനിട്ടുണച്ച്.
ഇതുപകേഭാരലാം ടനി കടഡനിനച്ച് പനി.എസച്ച്.സനി.  വഴനി ലതഭാഴനില് സഭാദവതകേള നഷമഭായനി.
കൂടഭാലത  കകേരളത്തനില്  സത്വകേഭാരവകമഖലയനിലുലാം  സത്വയലാംലതഭാഴനിലഭായുലാം  ലതഭാഴനില്
സഭാദവതകേള ഇല്ലഭാത്തതനിനഭാല് 2015 ലസഷന മുതല് HSI  കടഡനിലല അഡനിഷന
നടപടനികേള  നനിര്ത്തലഭാക്കനിയനിരുന.   ആകരഭാഗവ  കുടുലാംബകക്ഷമ  വകുപനിലന്റെ  കമല്
തതീരുമഭാനലാം പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനച്ച് അഭവര്ത്ഥനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ഡനി)  ടനി  കടഡച്ച്  നനിര്ത്തലഭാക്കനിയ  സഭാഹചേരവലാം  ഇകപഭാഴലാം
നനിലനനില്ക്കുന്നതനിനഭാല് 2015 ലസഷന മുതല് പകവശനലാം നടത്തുന്നനില്ല.

റകേവലവ പദതനി
70 (2563) ശതീ  .   വനി  .   എസച്ച്  .   ശനിവകുമഭാര്  :

   ശതീ  .   എല്കദഭാസച്ച് കുന്നപനിള്ളനി  :
   ശതീ  .   എലാം  .   വനിനലസന്റെച്ച്  :

   ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലതഭാഴനിലുലാം എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാര്ക്കുള്ള  ലതഭാഴനില്  പുനരധനിവഭാസ  പദതനിയഭായ
റകേവലവയുലട ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാര്ക്കച്ച്  ലതഭാഴനില്  പരനിശതീലനലാം  നല്കുന്നതനിനഭായനി
എലന്തല്ലഭാലാം പരനിപഭാടനികേളഭാണച്ച് നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്;

(സനി) പസസ്തുത പദതനി ഏതച്ച് ഏജനസനി മുകഖനയഭാണച്ച് നടപനിലഭാക്കുന്നലതന്നച്ച്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സമൂഹത്തനില്  പഭാര്ശത്വവല്ക്കരനിക്കലപട  ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരുലട  സമഗ
ലതഭാഴനില്  പുനരധനിവഭാസലാം  എന്ന  ലക്ഷവകത്തഭാലട  കകേരള  സര്ക്കഭാര്  ആവനിഷ്കരനിചച്ച്
നടപനിലഭാക്കുന്ന  നവതീന  പദതനിയഭാണച്ച്  'റകേവലവ'.   ഈ  പദതനിയനില്
തുലവപഭാധഭാനവമുളള 4 ഘടകേങ്ങളുണച്ച്. 

(1) ലവഭാകക്കഷണല് & കേരനിയര് റഗഡനസച്ച് 

(2) കേപഭാസനിറനി ബനില്ഡനിലാംഗച്ച്

(3)  മതരപരതീക്ഷകേളക്കച്ച് തയഭാലറടുക്കുന്നതനിനുളള പരനിശതീലന പരനിപഭാടനി

(4) പലനിശരഹനിത സത്വയലാംലതഭാഴനില് വഭായ്പ പദതനി
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പസ്തുത  4  ഘടകേപദതനികേളനിലൂലട  ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരുലട  സമഗ  ലതഭാഴനില്
പുനരധനിവഭാസലാം സഭാദവമഭാക്കുകേലയന്നതഭാണച്ച് പദതനിലകേഭാണ്ടുകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.

(ബനി) 

1. എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച്  എകച്ച്കചേഞ്ചുകേളനില്  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയനിട്ടുളള
ഉകദവഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളുലട ഒരു ഡഭാറഭാബഭാങച്ച് തയഭാറഭാക്കുകേയഭാണച്ച് ആദവലാം ലചേയ്യുകേ.

2. പസ്തുത  ഡഭാറഭാ  ബഭാങനില്  ഉളലപടുന്ന  ഉകദവഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച്  അവരുലട
അഭനിരുചേനി,  തഭാല്പരവലാം  എന്നനിവ  മനസനിലഭാക്കനി  ആവശവമഭായ  പരനിശതീലനലാം
നല്കുന്നതഭാണച്ച്.

3. സത്വയലാം  ലതഭാഴനില്  പദതനിക്കഭായനി  ലതരലഞടുക്കലപടുന്നവര്ക്കച്ച്  വനിദഗ
പരനിശതീലനലാം നല്കുന്നതഭാണച്ച്.

4. സത്വയലാംലതഭാഴനില്  കമഖലയനില്  ഉകദവഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച്  തഭാല്പരവലാം
സൃഷനിക്കുന്നതനിനുലാം അവലര പഭാപ്തരഭാക്കുന്നതനിനുലാം സലാംരലാംഭകേതത്വ പരനിശതീലനലാം
നല്കുന്നതഭാണച്ച്.

5. ഉകദവഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച്  തഭാല്പരവമുളള  കമഖലയനില്  പകതവകേ  പരനിശതീലനലാം
ആവശവമുലണങനില് അത്തരലാം സഭാപനങ്ങളുമഭായനി ബനലപടച്ച്  പരനിശതീലനലാം
നല്കുന്നതഭാണച്ച്.

6. റൂറല്  ലസല്ഫച്ച്  എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച്  ലടയനിനനിലാംഗച്ച്  ഇനസ്റ്റനിറമ്മ്യൂടച്ച്,
എലാംകപഭായബനിലനിറനി ലസന്റെര്,  ലവഭാകക്കഷണല് റതീഹഭാബനിലനികറഷന ലസന്റെര്,
കേരനിയര്  ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്  ലസന്റെര്  തുടങ്ങനി  ഈ  രലാംഗത്തച്ച്  പവര്ത്തനിക്കുന്ന
സര്ക്കഭാര്/സര്ക്കഭാരനിതര  സഭാപനങ്ങളുമഭായനി  ഇക്കഭാരവത്തനില്
സഹകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

(സനി)  റകേവലവ  പദതനി  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  സര്ക്കഭാര്  പദതനിയഭാണച്ച്.   പദതനി

നടത്തനിപനിലന്റെ പൂര്ണ്ണ ചുമതല എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച് വകുപനിനഭാണച്ച്.

ചേഭാലക്കുടനി ഐ.ടനി.ഐ.

71 (2564) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനച്ച്

ലതഭാഴനിലുലാം എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ചേഭാലക്കുടനി  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  ഐ.ടനി.ഐ.-യനില്  പുതനിയ  കകേഭാഴ്സുകേളക്കുലാം,

സലാംവനിധഭാനങ്ങളക്കുമടക്കലാം  എലന്തല്ലഭാലാം  വനികേസന  പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭാണച്ച്

അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതച്ച് എന്നച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

10  ഐ.ടനി.ഐ.-കേലള  അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര  നനിലവഭാരത്തനികലയച്ച്  ഉയര്ത്തുന്ന

പദതനിയനില്  ചേഭാലക്കുടനി  ഐ.ടനി.ഐ.ലയയുലാം  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.   പദതനി

നടപനിലഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കകേരള ഇനഫ്രഭാസ്ട്രേക്ചേര് ഇനലവസ്റ്റച്ച്ലമന്റെച്ച്  ഫണച്ച്

കബഭാര്ഡച്ച് (KIIFB)-ലന്റെ അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിക്കുന്നതനിനച്ച് വനിശദമഭായ പദതനി റനികപഭാര്ടച്ച്

കകേരള അക്കഭാഡമനി കഫഭാര് സനില്സച്ച് എകലനസച്ച് (KASE) തയഭാറഭാക്കനിവരുന.

ചേഭാലക്കുടനി  ഐ.ടനി.ഐ.-യനിലല  ഇലക്ട്രേനിക്കല്  ഇലകക്ട്രേഭാണനികച്ച്  &  കേമ്പമ്മ്യൂടര്

സനില് കബസനികേച്ച് കമഭാഡമ്മ്യൂളനിനച്ച് പകേരമഭായനി ലമക്കഭാനനികേച്ച് ലമഡനിക്കല് ഇലകക്ട്രേഭാണനികച്ച്

അഡതീഷണല് യണനിറ്റുലാം പനി.എല്.സനി.&  ആകടഭാലമഭാറബല് കടഡനിനച്ച്  പകേരമഭായനി

ലമക്കഭാനനികേച്ച്  ഓകടഭാ  കബഭാഡനി  ലപയനിന്റെനിലാംഗച്ച്  കടഡുലാം  അഡത്വഭാനസ്ഡച്ച്  ലവല്ഡര്

കടഡനിനച്ച്  പകേരമഭായനി  ലവല്ഡര്  (ലവല്ഡനിലാംഗച്ച്   &  ഇനലസക്ഷന)  കടഡുലാം

ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവരുനണച്ച്.

2013-14  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവച്ച് കബഭാക്കനിലന്റെ രണഭാലാം

നനില നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം ടഭാനകസഭാര്മര് കേവഭാബനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം അനുമതനി

നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  2014-15  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് റഹ ലടനഷന കേണക്ഷന

എടുക്കുന്നതനിനുലാം  ചുറ്റുമതനില്  ജലസലാംഭരണനി  എന്നനിവയുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം

അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.   2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  വനിവനിധ

വര്ക്കച്ച് കഷഭാപച്ച് ലകേടനിടങ്ങളുലട ഇലക്ട്രേനിഫനികക്കഷന, പഴയ കബഭാക്കുകേള റതീവയറനിലാംഗച്ച്,

സ്ട്രേതീറച്ച്  റലറച്ച്  സഭാപനിക്കല്,  എലാം.എലാം.വനി.  കടഡനിലന്റെ  ഗവഭാകരജച്ച്  കേണ്സ്ട്രേക്ഷന,

എലാം.ആര്.ടനി.വനി.  ലഭാബച്ച്  നവതീകേരണലാം  തുടങ്ങനിയവയച്ച്  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

2016-17 വര്ഷലാം ഇലക്ട്രേനിഫനികക്കഷന പവൃത്തനികേളക്കുലാം അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
തനിരുവമ്പഭാടനി ഗവണ്ലമന്റെച്ച് ഐ.ടനി.ഐ.

72 (2565)  ശതീ  .    കജഭാര്ജച്ച് എലാം  .    കതഭാമസച്ച് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലതഭാഴനിലുലാം എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവമ്പഭാടനി  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  ഐ.റനി.ഐ.  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്
സലലാം വനിട്ടുകേനിട്ടുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള ഏതച്ച് ഘടത്തനിലഭാലണന്നച്ച് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്  അടനിയന്തനിര  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ  & ബനി) തനിരുവമ്പഭാടനി വനികല്ലജനില് ഒ.എസച്ച്.-146 പഭാര്ടനില്ലപട 1 ഏക്കര്
48.25  ലസന്റെച്ച്  റവനമ്മ്യൂ  ഭൂമനി  തനിരുവമ്പഭാടനി  ഐ.ടനി.ഐ.-ക്കച്ച്  ലകേടനിടലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  വവഭാവസഭായനികേ  പരനിശതീലന  വകുപച്ച്
കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്  ജനില്ലഭാ  കേളക്ടര്ക്കച്ച്  അകപക്ഷ  സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.   സലലാം  ഇതുവലര
റകേമഭാറനി  ലഭനിചനിടനില്ല.   സലലാം  റകേമഭാറനി  ലഭനിക്കുന്നമുറയച്ച്  ഐ.ടനി.ഐ.-ക്കഭായനി
ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കഭാന കേഴനിയുന്നതഭാണച്ച്. 

കേരനിമഴ ഐ.ടനി.ഐ.

73 (2566) ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് ലതഭാഴനിലുലാം
എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഒറപഭാലലാം  അസലാംബനിമണ്ഡലത്തനിലല  കേരനിമഴയനില്  എന്നഭാണച്ച്
ഐ.ടനി.ഐ.  സഭാപനിചതച്ച്;  ഏലതല്ലഭാലാം  കകേഭാഴ്സുകേള  നനിലവനിലുണച്ച്;  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേരനിമഴ  സര്ക്കഭാര്  ഐ.ടനി.ഐ.-  യനില്  എത്ര
ഉകദവഭാഗസഭാനുകദവഭാഗസ തസനികേകേള സൃഷനിചനിട്ടുണച്ച്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) നനിലവനില് എത്ര ഉകദവഭാഗസന്മേഭാരുലട ഒഴനിവകേള ഉണച്ച്; ഒഴനിവകേള
നനികേത്തുന്നതനിനച്ച് അടനിയന്തര നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഒറപഭാലലാം  അസലാംബനി  മണ്ഡലത്തനിലല  കേരനിമഴ  പഞഭായത്തനിലുള്ള

എലുമലഭാകശരനിയനില്  2015  അദവയന വര്ഷലാം മുതല് ഐ.ടനി.ഐ.  പവര്ത്തനലാം

ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഈ ഐ.ടനി.ഐ.-യനില് ഡ്രഭാഫച്ച്സ്മെഭാന (സനിവനില്), പലാംബര് എന്നതീ

കടഡുകേള നനിലവനിലുണച്ച്.

(ബനി)  എലുമലഭാകശരനി  ഐ.ടനി.ഐ.-യനില്  പനിനസനിപഭാള  ക്ലെഭാസച്ച്  II-1,

ജൂനനിയര്  ഇനസ്ട്രേക്ടര്  -4,  എ.സനി.ഡനി.  ഇനസ്ട്രേക്ടര്-1,  ക്ലെഭാര്ക്കച്ച്-1,  ഓഫതീസച്ച്

അറനഡന്റെച്ച്-1 എന്നതീ 8 തസനികേകേള സൃഷനിചനിട്ടുണച്ച്.
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(സനി) 

തസനികേയുലട കപരച്ച് ഒഴനിവകേളുലട
എണ്ണലാം

റനിമഭാര്കച്ച്

ജൂനനിയര് ഇനസ്ട്രേക്ടര് 1 ടനി  ഐ.ടനി.ഐ.-യനില്  ഡ്രഭാഫച്ച്സ്മെഭാന
സനിവനില്, പലാംബര് എന്നതീ കടഡുകേളനിലഭായനി
3  യണനിറ്റുകേള  മഭാത്രകമ  ആരലാംഭനിചനിട്ടുളളൂ.
ആയതനിനഭാല്  ഇനസ്ട്രേക്ടര്മഭാലര
നനിയമനിചനിട്ടുണച്ച്.   പലാംബര്  കടഡനില്  ഒരു
യണനിറ്റുച്ച്  കൂടനി  ആരലാംഭനിക്കുന്ന  മുറയച്ച്
കശഷനിക്കുന്ന  ഒരു  ഇനസ്ട്രേക്ടര്
തസനികേയനില്കൂടനി  നനിയമനലാം
നടത്തുന്നതഭാണച്ച് 

എ.ഡനി.സനി. ഇനസ്ട്രേക്ടര് 1 എ.സനി.ഡനി.  ഇനസ്ട്രേക്ടര്  തസനികേയനില്
പനി.എസച്ച്.സനി.  റഭാങച്ച്  ലനിസ്റ്റച്ച്  നനിലവനിലനില്ല.
റഭാങച്ച്  ലനിസ്റ്റച്ച്  നനിലവനില്  വരുന്നമുറയച്ച്
സനിരലാം നനിയമനലാം നടത്തുന്നതഭാണച്ച്.

 രജനികസ്ട്രേഷന പുതുക്കഭാത്തവര്ക്കച്ച് അവസരലാം

74 (2567)    ശതീ  .    കതഭാമസച്ച്  ചേഭാണനി    : തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലതഭാഴനിലുലാം എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച്  രജനികസ്ട്രേഷന  യഥഭാസമയലാം  പുതുക്കഭാത്തവര്ക്കച്ച്
അവസരലാം നല്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനികേള ഉണഭാകുകമഭാ;

(ബനി)  സതീനനികയഭാറനിറനി  നനിലനനിര്ത്തനി  രജനികസ്ട്രേഷന  പുതുക്കഭാന  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  24-9-2016-ലല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)  1196/16/ലതഭാഴനില്  പകേഭാരലാം
1-1-1995  മുതല്  30-9-2016  വലരയുളള  കേഭാലയളവനില്  റദ്ദേഭായ  എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച്
രജനികസ്ട്രേഷന  അവരുലട  തനതച്ച്  സതീനനികയഭാറനിറനി  നനിലനനിര്ത്തനി  പുതുക്കുന്നതനിനച്ച്
2016  ഒകക്ടഭാബര്  1  മുതല്  31  വലര  ഉകദവഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച്  അവസരലാം
നല്കേനിയനിരുന.

പൂകക്കഭാട്ടുകേഭാവനില് ഐ.ടനി.ഐ.

75 (2568)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് ലതഭാഴനിലുലാം
എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഒറപഭാലലാം  അസലാംബനി  മണ്ഡലത്തനിലല  പൂകക്കഭാട്ടുകേഭാവനില്  ലഎ.ടനി.ലഎ.
സഭാപനിക്കണലമന്ന ആവശവലാം ശദയനിലുകണഭാ;
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(ബനി)  അതനിനഭായനി  എലന്തല്ലഭാലാം  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിച്ചു  എന്നച്ച്
വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  അടുത്ത  അധവയന  വര്ഷലാം  മുതല്  പൂകക്കഭാട്ടുകേഭാവച്ച്  ലഎ.ടനി.ലഎ.
പവര്ത്തനിക്കുന്ന  തരത്തനില്  എലന്തല്ലഭാലാം  നടപടനികേള  സമയബനനിതമഭായനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന കേഴനിയുലാം എന്നച്ച് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ –സനി) പൂകക്കഭാട്ടുകേഭാവനില് ഐ.ടനി.ഐ. സഭാപനിക്കുന്ന വനിഷയലാം ഇകപഭാള
പരനിഗണനയനിലനില്ല.

വഭാസസലങ്ങള

76  (2569)  ശതീ  .    മുല്ലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലതഭാഴനിലുലാം എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച് പണനിലയടുക്കുന്ന ഇതര സലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട
വഭാസസലങ്ങള  ആകരഭാഗവപരമഭായനി  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ലതഭാഴനിലുടമകേളക്കച്ച്
നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പഭാലനിക്കഭാത്തവര്ക്കുകമല്  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുന്ന കേഭാരവലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതച്ച്  പരനികശഭാധനിചച്ച്  നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  എന്തച്ച്
സലാംവനിധഭാനമഭാണച്ച് നനിലവനിലുള്ളതച്ച് എന്നച്ച് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  ഇതര സലാംസഭാനലത്തഭാഴനിലഭാളനികേള തനിങ്ങനിപഭാര്ക്കുന്ന കലബര്
കേവഭാമകേളനിലല  ജതീവനിത/ശുചേനിതത്വ  നനിലവഭാരലാം  പരനിതഭാപകേരമഭാലണന്നച്ച്
കബഭാദവലപടതനിലനത്തുടര്ന്നച്ച്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  സസൗകേരവവലാം  ശുചേനിതത്വവലാം
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി  9  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള   ഉളലപടുത്തനി  3-8-2016-ല്  സ.ഉ.
(സഭാധഭാ)  960/16/ലതഭാഴനില്  നമ്പരഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവച്ച്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണച്ച്.
കൂടഭാലത ഇവരുലട ആകരഭാഗവ  സലാംരക്ഷണലാം ഉറപച്ച്  വരുത്തുന്നതനികലയഭായനി  വനിവനിധ
വകുപ്പുകേലള  ഏകകേഭാപനിപനിച്ചുലകേഭാണച്ച്  17-12-2015-ലല  ജനി.ഒ.  (ആര്.ടനി.)  1717/15/
ലതഭാഴനില്  നമ്പര് ഉത്തരവപകേഭാരലാം  ഒരു  ടഭാസച്ച്  കഫഭാഴ്സച്ച്  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.   ജനില്ലഭാ
കലബര് ഓഫതീസര്  (എനകഫഭാഴ്സച്ച്ലമന്റെച്ച്)  കേണ്വതീനറുലാം ജനില്ലഭാ ലമഡനിക്കല് ഓഫതീസര്
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(ആകരഭാഗവ വകുപച്ച്), ഫഭാക്ടറതീസച്ച് & കബഭായനികലഴ്സച്ച് ഇനലസക്ടര്, ലഡപമ്മ്യൂടനി ഡയറക്ടര്
(തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ വകുപച്ച്)  എന്നനിവലര അലാംഗങ്ങളഭായുലാം ഉളലപടുത്തനിലക്കഭാണ്ടുളള
ടഭാസച്ച്  കഫഭാഴ്സനിലന്റെ  പവര്ത്തനലാം  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ഊര്ജ്ജനിതമഭായനി  നടനവരുന.
സലാംസഭാനത്തച്ച്  ജനില്ലഭാ  കലബര്  ഓഫതീസര്  (എനകഫഭാഴ്സച്ച്ലമന്റെച്ച്)-മഭാരുലട
കനതൃതത്വത്തനില്  1979-ലല  കുടനികയറലത്തഭാഴനിലഭാളനി  നനിയമലാം,  1970-ലല
കേരഭാര്ലത്തഭാഴനിലഭാളനി  നനിയമലാം,  1996-ലല  ബനില്ഡനിലാംഗച്ച്  &   അദര്  കേണ്സ്ട്രേക്ഷന
ലവല്ലഫയര്  ആക്ടച്ച്  എന്നതീ  നനിയമങ്ങള  പകേഭാരലാം  നടത്തുന്ന  പരനികശഭാധനയനില്
കേലണത്തുന്ന  നനിയമലലാംഘനങ്ങളലക്കതനിലര  നനിയമനടപടനികേള  സത്വതീകേരനിചച്ച്  ടനി
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  ആകരഭാഗവലാം,  ലതഭാഴനില്  സുരക്ഷ,  കക്ഷമലാം  എന്നനിവ
ഉറപ്പുവരുത്തുന.

പുനരധനിവഭാസ പദതനി

77 (2570)  ശതീ  .   ലകേ  .   ബഭാബു : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് ലതഭാഴനിലുലാം
എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കതഭാടലാം ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട ലതഭാഴനില് നഷലപടുകമ്പഭാള ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള
പുനരധനിവസനിപനിക്കഭാനുളള  എലന്തല്ലഭാലാം  പദതനികേളഭാണച്ച്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുളളതച്ച്
എന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനിനഭായനി എത്ര ഫണഭാണച്ച് അനുവദനിചനിട്ടുളളലതന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട പുനരധനിവഭാസത്തനിനഭായനി നഭാളനിതുവലര എത്ര ഫണച്ച്
ലചേലവഴനിചനിട്ടുണച്ച് എന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇത്തരത്തനില്  അനുവദനിക്കുന്ന  ഫണച്ച്  സമയബനനിതമഭായനി
വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ആവശവമഭായ  നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  എങനില്
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ഇ)  വനിവനിധ  കതഭാടലാം  കമഖലകേളനിലല  ലകേടനിക്കനിടക്കുന്ന ഫണച്ച്  സലാംബനനിചച്ച്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കതഭാടലാം ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട ലതഭാഴനില് നഷലപടുകമ്പഭാള ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള

പുനരധനിവസനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പകതവകേ  പദതനികേലളഭാനലാം  ആവനിഷ്കരനിചനിടനില്ല.

എന്നഭാല്  സഭാമ്പത്തനികേ  പതനിസനനിമൂലലാം  പൂടനിക്കനിടക്കുന്ന  കതഭാടങ്ങളനിലല

52/2020
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ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച്  1951-ലല പഭാകന്റെഷന കലബര് ആക്ടച്ച്,  റൂളസച്ച് എന്നനിവപകേഭാരലാം

ലഭനികക്കണ  ആനുകൂലവങ്ങളുലാം  സസൗകേരവങ്ങളുലാം  നടപനിലഭാകേഭാത്തതനിനഭാല്

ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട സമഭാശത്വഭാസ പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി പഭാകന്റെഷന റനിലതീഫച്ച് ഫണച്ച്

കേമ്മേനിറനികേള പവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  റനിലതീഫച്ച്  ഫണച്ച് കേമ്മേനിറനികേളുലട ലചേയര്മഭാനമഭാര്

അതഭാതച്ച് ജനില്ലഭാ കേളക്ടര്മഭാരുലാം കേണ്വതീനര്മഭാര് അതഭാതച്ച് ജനില്ലകേളനിലല ജനില്ലഭാ കലബര്

ഓഫതീസര്മഭാരുമഭാണച്ച്.

പഭാകന്റെഷന  റനിലതീഫച്ച്  ഫണച്ച്  കേമ്മേനിറനികേള  മുകഖന  പൂടനിക്കനിടക്കുന്ന

കതഭാടങ്ങളനിലല ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട മക്കളക്കച്ച് ഉന്നത വനിദവഭാഭവഭാസ സഹഭായലാം,  സ്കൂള

കുടനികേളക്കച്ച്  യണനികഫഭാമുകേളുലാം  പഠകനഭാപകേരണങ്ങളുലാം,  മരണലപടുന്ന

ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  ആശനിതര്ക്കച്ച്  മരണഭാനന്തര  ധനസഹഭായലാം,  ലപണ്മക്കളക്കച്ച്

വനിവഭാഹ  ധനസഹഭായലാം.  ചേനികേനിതഭാ  ധനസഹഭായലാം  എന്നനിവയുലാം  നല്കുനണച്ച്.

കൂടഭാലത ജനില്ലഭാ ലമഡനിക്കല് ഓഫതീസറുലട കനതൃതത്വത്തനില് ലമഡനിക്കല് കേവഭാമകേളുലാം

നടത്തുനണച്ച്.  തനിരുവനന്തപുരലാം,  ഇടുക്കനി,  പഭാലക്കഭാടച്ച്,  വയനഭാടച്ച്  എന്നതീ

ജനില്ലകേളനിലഭാണച്ച്  പഭാകന്റെഷന  വര്കക്കഴ്സച്ച്  റനിലതീഫച്ച്  ഫണച്ച്  കേമ്മേനിറനികേള

പവര്ത്തനിച്ചുവരുന്നതച്ച്. 

(ബനി)  ഇടുക്കനി  ജനില്ലഭാ  പഭാകന്റെഷന  റനിലതീഫച്ച്  ഫണച്ച്  കേമ്മേനിറനിക്കച്ച്  2012-13

സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം 3  കകേഭാടനി രൂപയുലാം 2013-14  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം 62  ലക്ഷലാം

രൂപയുലാം അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.  തനിരുവനന്തപുരലാം പഭാകന്റെഷന റനിലതീഫച്ച് ഫണച്ച് കേമ്മേനിറനിക്കച്ച്

2012-13 -ല്  49 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം 2013-14-ല് 50 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം 2014-15-ല് 60

ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.   പഭാലക്കഭാടച്ച്  പഭാകന്റെഷന  റനിലതീഫച്ച്  ഫണച്ച്

കേമ്മേനിറനിക്കച്ച്  2013-14  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  16  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  2014-15-ല്  25

ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.   വയനഭാടച്ച്  ജനില്ലയനില്  2013-14-ല്  51  ലക്ഷലാം

രൂപയുലാം 2014-15-ല് 25 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  പൂടനിക്കനിടക്കുന്ന  കതഭാടങ്ങളനിലല  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  സമഭാശത്വഭാസ

പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി 2012-13 കേഭാലയളവച്ച് മുതല് നഭാളനിതുവലര ഇടുക്കനി ജനില്ലയനില്

3,28,66,002 രൂപയുലാം തനിരുവനന്തപുരലാം ജനില്ലയനില്  38,19,270  രൂപയുലാം പഭാലക്കഭാടച്ച്

ജനില്ലയനില് 7,57,201 രൂപയുലാം വയനഭാടച്ച് ജനില്ലയനില് 18,92,569 രൂപയുലാം പഭാകന്റെഷന

റനിലതീഫച്ച് ഫണച്ച് കേമ്മേനിറനികേള മുകഖന ലചേലവഴനിചനിട്ടുണച്ച്.
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(ഡനി)  പഭാകന്റെഷന  റനിലതീഫച്ച്  ഫണച്ച്  കേമ്മേനിറനിക്കച്ച്  ലഭനിക്കുന്ന  ഫണ്ടുകേള

സമയബനനിതമഭായനി വനിനനികയഭാഗനിക്കുനണച്ച്.

(ഇ)  ഇടുക്കനി  ജനില്ലഭാ  പഭാകന്റെഷന  വര്കക്കഴ്സച്ച്  റനിലതീഫച്ച്  ഫണച്ച്  കേമ്മേനിറനിയനില്

2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  33,33,998  രൂപ  നതീക്കനിയനിരുപ്പുണച്ച്.

പഭാലക്കഭാടച്ച് ജനില്ലയനില് 58,82,219 രൂപയുലാം വയനഭാടച്ച് ജനില്ലയനില് 67,39,879 രൂപയുലാം

നതീക്കനിയനിരുപ്പുണച്ച്.   തനിരുവനന്തപുരലാം  ജനില്ലയനില്  പഭാകന്റെഷന  റനിലതീഫച്ച്  ഫണച്ച്

കേമ്മേനിറനിയുലട അക്കസൗണനില് 1,97,90,320 രൂപയുലാം പനി.ഡബമ്മ്യൂ.ഡനി.-യുലട റകേവശലാം

42 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം നനിലവനിലുണച്ച്.

കക്ഷമപവര്ത്തനങ്ങള
78 (2571) ശതീ  .   ലകേ  .   കുഞനിരഭാമന  :

ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ്  :
ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതച്ച് കകേഭായ  :

ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് ലതഭാഴനിലുലാം
എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് ഇതരസലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കഭായനി നടപഭാക്കനിയ
കക്ഷമപവര്ത്തനങ്ങള എലന്തഭാലക്കയഭാലണന്നച്ച് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇവര്ക്കച്ച്  തനിരനിചറനിയല്  കേഭാര്ഡച്ച്  നല്കുന്നതനിനുലാം  വനിവരകശഖരണലാം
നടത്തുന്നതനിനുലാം  രജനികസ്ട്രേഷന,  ആകരഭാഗവപരനിപഭാലനലാം  എന്നനിവ
ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി  ആവഭാസച്ച്  എന്ന  കപരനില്  ഇനഷത്വറനസച്ച്  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി  ഏലതഭാലക്ക  സര്ക്കഭാര്  ഏജനസനികേളുലടയുലാം
വകുപ്പുകേളുലടയുലാം പവര്ത്തനങ്ങളഭാണച്ച് ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നലതന്നച്ച് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇതര  സലാംസഭാനലത്തഭാഴനിലഭാളനികേള  തനിങ്ങനിപഭാര്ക്കുന്ന  കലബര്
കേവഭാമകേളനിലല  ജതീവനിത/ശുചേനിതത്വ  നനിലവഭാരലാം  പരനിതഭാപകേരമഭാലണന്നച്ച്
കബഭാദവലപടതനിലനത്തുടര്ന്നച്ച്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  സസൗകേരവവലാം  ശുചേനിതത്വവലാം
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി  9  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ഉളലപടുത്തനി  3-8-2016-ല്  സ.ഉ.
(സഭാധഭാ) 960/16/ലതഭാഴനില് നമ്പരഭായനി സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവച്ച് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണച്ച്.  ടനി
ഉത്തരവനിലല  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  കേര്ശനമഭായനി  നടപനിലഭാക്കഭാന  എല്ലഭാ  ജനില്ലഭാ  കലബര്
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ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. ഇതര സലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട
രജനികസ്ട്രേഷനുലാം ആകരഭാഗവ പരനിരക്ഷയുലാം ലക്ഷവമനിടച്ച്  'ആവഭാസച്ച്'  എന്ന കപരനില് ഒരു
ആകരഭാഗവ  ഇനഷത്വറനസച്ച്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനിക്രമങ്ങള
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.   

(ബനി)  ആവഭാസച്ച്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനിക്രമങ്ങള
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

(സനി)  ഐ.ടനി.  മനിഷന,  അക്ഷയ,  ചേനിയഭാക്കച്ച്,  യു.ഐ.ഡനി.  എന്നതീ
ഏജനസനികേളുമഭായഭാണച്ച്  പഭാഥമനികേമഭായനി  പദതനി  നനിര്വ്വേഹണത്തനിനച്ച്  ചേര്ച
നടത്തനിയതച്ച്. കൂടഭാലത ആഭവന്തരലാം, ആകരഭാഗവലാം, റവനമ്മ്യൂ, തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണലാം എന്നതീ
വകുപ്പുകേളുലട  ഏകകേഭാപനിപനിച്ചുളള  പവര്ത്തനവലാം  പദതനി  നനിര്വ്വേഹണത്തനിനച്ച്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

ലതഭാഴനില് സഭാദവതയഭായുളള പദതനികേള
79 (2572) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി  :

ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര്:
ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷച്ച്  :
ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പകസനന    : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ലതഭാഴനിലുലാം എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരുലട  ലതഭാഴനില്  സഭാധവതയഭായുള്ള

എലന്തല്ലഭാലാം പദതനികേളഭാണച്ച് ആവനിഷ്ക്കരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നച്ച് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരഭായ  ഉകദവഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളുലട  സമഗ  ലതഭാഴനില്
പുനരധനിവഭാസത്തനിനഭായനി  'ലലകേവലവ'  പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇസൗ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  എത്ര  രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുലണന്നച്ച് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാര്ക്കച്ച് മതര പരതീക്ഷകേളക്കച്ച് പരനിശതീലനലാം നല്കുന്നതച്ച്
പസ്തുത പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ എന്നച്ച് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരുലട  സമഗലതഭാഴനില്  പുനരധനിവഭാസലാം  ലക്ഷവമഭാക്കനി
കകേരള  സര്ക്കഭാര്  'റകേവലവ'  എന്ന  നവതീന  പദതനി  ആവനിഷ്കരനിചച്ച്  2016-17
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സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  മുതല്  എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച്  വകുപച്ച്  മുകഖന
നടപനിലഭാക്കനിവരുനണച്ച്.   കൂടഭാലത  പസ്തുത  വകുപ്പുമുകഖന  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുളള
ശരണവ  സത്വയലാംലതഭാഴനില്  സഹഭായപദതനിയനില്  ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരഭായ  സതീകേകളയുലാം
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  'റകേവലവ'  പദതനി  ഈ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  (2016-17)  മുതല്
നടപനില് വന്നനിട്ടുണച്ച്.   15-2-2017-ല് പദതനി  സലാംസഭാനതലത്തനില് ഉദ്ഘഭാടനലാം
ലചേയലപട്ടു.

• ഈ പദതനിയനില് തുലവ പഭാധഭാനവമുളള നഭാലച്ച് ഘടകേങ്ങളുണച്ച്.

1. ലവഭാകക്കഷണല് & കേരനിയര് റഗഡനസച്ച് 

2. കേപഭാസനിറനി ബനില്ഡനിലാംഗച്ച്

3.  മതരപരതീക്ഷകേളക്കച്ച് തയഭാലറടുക്കുന്നതനിനുളള പരനിശതീലന പരനിപഭാടനി

4. പലനിശരഹനിത സത്വയലാംലതഭാഴനില് വഭായ്പഭാ പദതനി

1) ലവഭാകക്കഷണല്   &   കേരനിയര് റഗഡനസച്ച്  :

രജനിസ്റ്റര്  ലചേയവരനില്  സമഭാന  ഗ്രൂപ്പുകേലള  കേലണത്തനി  അവര്ക്കച്ച്  കേരനിയര്
റഗഡനസച്ച്,  കമഭാടനികവഷന,  ലതഭാഴനില്  സഭാദവതകേലള  സലാംബനനിച വനിവരങ്ങള,
ലഭനിക്കുന്ന  ആനുകൂലവങ്ങള  സലാംബനനിച  വനിവരങ്ങള  എന്നനിവ  നല്കുന്നതഭാണച്ച്.
റഗഡനസുലാം  കമഭാടനികവഷനുലാം  സലാംബനനിച  പവര്ത്തനങ്ങളനില്  ആവശവലമങനില്
രക്ഷനിതഭാക്കലളക്കൂടനി ഉളലപടുത്തുന്നതഭാണച്ച്.

2) കേപഭാസനിറനി ബനില്ഡനിലാംഗച്ച്  :

ഉകദവഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച്  ആവശവമഭായ  ലടയനിനനിലാംഗച്ച്  നല്കേനി  അവലര
ലക്ഷവത്തനിലലത്തനിക്കഭാന  പഭാപ്തരഭാക്കുകേ  എന്നതഭാണച്ച്  ഇതുലകേഭാണ്ടുകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.
കസഭാഫച്ച്  സനില്  ലടയനിനനിലാംഗച്ച്,  സലാംരലാംഭകേതത്വ  വനികേസന  പരനിശതീലനലാം  എന്നനിവ
ഇതനിലുളലപടുന.

3) മതരപരതീക്ഷകേളക്കച്ച് തയഭാലറടുക്കുന്നതനിനുളള പരനിശതീലന പരനിപഭാടനി  :

സര്ക്കഭാര്,  അര്ദസര്ക്കഭാര്,  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം
അറനിയനിക്കലപടുന്ന  ഒഴനിവകേളനികലയച്ച്  അകപക്ഷ  അയയ്ക്കുന്നതനിനുളലപലട
സഹഭായനിക്കുകേയുലാം  തുടര്പരനിശതീലനത്തനിലൂലട  ലക്ഷവത്തനിലലത്തനിക്കുകേയുമഭാണച്ച്  ഈ
പദതനിയുലട ലക്ഷവലാം.  പരനിശതീലന കേഭാലയളവനില് റസ്റ്റലപന്റെച്ച്, സസൗജനവ ഭക്ഷണലാം
എന്നനിവ നല്കുന്നതുമഭാണച്ച്.
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4) പരനിശരഹനിത സത്വയലാംലതഭാഴനില് വഭായ്പഭാ പദതനി  :

ഭനിന്നകശഷനിയുളളതുലാം  എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച്  എകച്ച്കചേഞനില്  രജനിസ്റ്റര്
ലചേയനിട്ടുളളതുമഭായ ഉകദവഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച്  50,000  (അമ്പതനിനഭായനിരലാം)  രൂപ  വലര
പലനിശരഹനിത  വഭായ്പ  നല്കുന്നതഭാണച്ച്.   വഭായ്പഭാതുകേയുലട  50%  സബ്സനിഡനി
നല്കുന്നതുമഭാണച്ച്.  സലാംരലാംഭലാം  സത്വന്തമഭായനി  നടത്തുവഭാന  കേഴനിയഭാത്തത്ര
അലാംഗറവകേലവമുളളപക്ഷലാം  അടുത്ത  ബനവനിലനക്കൂടനി  ഉളലപടുത്തനി  വഭായ്പ
അനുവദനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

(സനി)  റകേവലവ പദതനിയച്ച് ഈ സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം (2016-17) 50,01,000
(അമ്പതുലക്ഷത്തനി ആയനിരലാം രൂപ മഭാത്രലാം) രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ഡനി)  റകേവലവ  പദതനിയുലട  ഒരു  ഘടകേ  പദതനിയഭായനി
മതരപരതീക്ഷകേളക്കച്ച്  തയഭാലറടുക്കുന്നതനിനുളള  പരനിശതീലനലാം  നല്കുനണച്ച്.   ഈ
വര്ഷലാം പസ്തുത പരനിശതീലന ക്ലെഭാസ്സുകേള ലനയഭാറനിനകേര,  തനിരുവനന്തപുരലാം,  ലകേഭാല്ലലാം,
കകേഭാടയലാം,  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്  എന്നതീ  കമഖലകേളനില്  ലസഷവല്
എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച്  എകച്ച്കചേഞ്ചുകേളുലട  കേതീഴനില്  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.   തുടര്
പരനിശതീലനത്തനിലൂലട ഉകദവഭാഗഭാര്ത്ഥനികേലള ലക്ഷവത്തനിലലത്തനിക്കുന്ന വനിധത്തനിലഭാണച്ച്
ഈ പദതനി വനിഭഭാവന ലചേയനിട്ടുളളതച്ച്.

ആലാം ആദ്മനി ബതീമഭാ കയഭാജന

80  (2573)  ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലതഭാഴനിലുലാം എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആലാം  ആദ്മനി  ബതീമഭാ  കയഭാജന  പകേഭാരലാം  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള
സസൗകേരവലാം എവനിലടലയല്ലഭാലാം ലഭവമഭാണച്ച്;

(ബനി)  ഈ  പദതനി  പകേഭാരലാം  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയുന്നതനിലന്റെ  മഭാനദണ്ഡവലാം
നടപടനിക്രമങ്ങളുലാം വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  പദതനി  പകേഭാരലാം  ഒരനിക്കല്  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയഭാല്  രജനികസ്ട്രേഷന
പുതുകക്കണ ആവശവമുകണഭാ;  എങനില് ഇതച്ച് സലാംബനനിചച്ച് എലന്തങനിലുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം
സര്ക്കഭാര് നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഈ പദതനിലയക്കുറനിച്ചുള്ള സലാംശയനനിവഭാരണത്തനിനച്ച് ജനില്ലഭാ തലത്തനില്
ആലരയഭാണച്ച് ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?  
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  അക്ഷയ  കകേന്ദ്രങ്ങള  വഴനി  ആലാം  ആദ്മനി  ബതീമഭാ

കയഭാജനയനില് രജനിസ്റ്റര് ലചേയഭാവന്നതഭാണച്ച്.

(ബനി)  ദഭാരനിദവ കരഖയച്ച് തഭാലഴയുളള വനിവനിധ കമഖലകേളനില്ലപട കുടുലാംബങ്ങളുലാം

വനിവനിധ  കക്ഷമനനിധനികേളനില്  അലാംഗങ്ങളഭായവരുമഭാണച്ച്  പദതനിയുലട

ഗുണകഭഭാകഭാക്കള.   ആബനി  (AABY)  രജനികസ്ട്രേഷനുകവണനി  കുടുലാംബത്തനിലല

ഏലതങനിലുലാം  ഒരു  അലാംഗലാം  ആവശവമഭായ  കരഖകേള  (കറഷന  കേഭാര്ഡച്ച്,  ആധഭാര്,

അര്ഹത ലതളനിയനിക്കുന്ന മറച്ച് കരഖകേള) സഹനിതലാം അടുത്തുളള അക്ഷയ കകേന്ദ്രത്തനില്

ലചേന്നഭാല് മതനിയഭാകുലാം. കുടുലാംബനഭാഥന അലല്ലങനില് കുടുലാംബത്തനിലല വരുമഭാനമുളള ഒരു

വവകനിക്കുമഭാത്രമഭാണച്ച്  ആബനി  അലാംഗതത്വലാം  നല്കുന്നതച്ച്.  രജനികസ്ട്രേഷനഭായനി  കറഷന

കേഭാര്ഡച്ച്  (അസലുലാം  പകേര്പ്പുലാം),  ആധഭാര്  കേഭാര്ഡച്ച്,  അര്ഹത  ലതളനിയനിക്കുന്ന

കരഖകേളുലട  പകേര്പ്പുകേള  എന്നനിവ  അക്ഷയ  കകേന്ദ്രത്തനില്  ഹഭാജരഭാക്കണലാം.

അകപക്ഷകേലന്റെ  വനിവരങ്ങള  അക്ഷയ  ജതീവനക്കഭാര്  ആബനി  ഓണ്റലന

കപഭാര്ടലനില് രജനിസ്റ്റര് ലചേയ്യുകേയുലാം ഒരു രജനികസ്ട്രേഷന സര്ടനിഫനിക്കറച്ച് അകപക്ഷകേനച്ച്

നല്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന.  ഒരു പദതനി വര്ഷലാം സഭാധഭാരണഗതനിയനില് പരമഭാവധനി രണച്ച്

മഭാസലാംവലര അകപക്ഷനിക്കഭാന സമയലാം നല്കുകേയുലാം പസ്തുത വനിവരലാം പത്രമഭാധവമങ്ങള

വഴനി ജനങ്ങലള അറനിയനിക്കഭാറുളളതുമഭാണച്ച്.

(സനി)  ഈ പദതനിപകേഭാരലാം ഒരനിക്കല് രജനികസ്ട്രേഷന ലചേയവര്ക്കച്ച് പനിന്നതീടുളള

പദതനി  വര്ഷങ്ങളനില്  രജനികസ്ട്രേഷന  പുതുകക്കണ  ആവശവമനില്ല.   രജനിസ്റ്റര്  ലചേയ

അലാംഗത്തനിനച്ച്  60  വയസച്ച്  തനികേയുന്നതുവലര  ടനി  പദതനിയനിലല  അലാംഗമഭായനി

തുടരഭാവന്നതുമഭാണച്ച്.   ഈ  വനിവരലാം  പത്രമഭാധവമങ്ങളനിലൂലട  ഗുണകഭഭാകഭാക്കലള

അറനിയനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന.

(ഡനി)  ടനി  പദതനിയുലട  നനിര്വ്വേഹണത്തനിനുലാം  സലാംശയനനിവഭാരണത്തനിനുലാം

ചേനിയഭാക്കനിലനയഭാണച്ച് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് നനികയഭാഗനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  ചേനിയഭാക്കനിലന്റെ

ജനില്ലഭാതല  ഭഭാരവഭാഹനിയഭായ  അസനിസ്റ്റന്റെച്ച്  ഡനിസ്ട്രേനിക്ടച്ച്  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറലറയഭാണച്ച്

ജനില്ലഭാതലത്തനില്  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളുലട  സലാംശയനനിവഭാരത്തനിനുലാം  പശ്ന

പരനിഹഭാരത്തനിനുലാം  നനികയഭാഗനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച്.   ഇവര്  ജനില്ലഭാ  കലബര്  ഓഫതീസച്ച്

കകേന്ദ്രതീകേരനിച്ചു പവര്ത്തനിക്കുന.
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ഇ.എസച്ച്.ഐ. പദതനി

81  (2574)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജച്ച്    : തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലതഭാഴനിലുലാം എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ബനിസനിനസച്ച് സഭാപനങ്ങളനില് ഇ. എസച്ച്. ലഎ. പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്ന
രതീതനി വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഒരു ബനിസനിനസച്ച്  സഭാപനത്തനില് എത്ര കജഭാലനിക്കഭാര് ഉലണങനിലഭാണച്ച്
അതച്ച് ഇ. എസച്ച്. ലഎ. പദതനിയുലട പരനിധനിയനില് വരുന്നതച്ച്;

(സനി)  ഒരു  സഭാപനത്തനിലല  ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള  കപഭാവനിഡന്റെച്ച്  ഫണച്ച്
പരനിധനിയനില്ലപടുത്തണലമങനില് എത്ര കജഭാലനിക്കഭാര് കവണലമന്നഭാണച്ച് നനിയമത്തനില്
വവവസ ലചേയനിട്ടുള്ളതച്ച്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ഭഭാരത  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  31-1-2017-ലല  S-38013/04/2017-SSI
വനിജ്ഞഭാപനപകേഭാരലാം  കകേരളത്തനിലല  എല്ലഭാ  റവനമ്മ്യൂ  വനികല്ലജകേളുലാം  ഇ.എസച്ച്.ഐ.
പരനിധനിയനില് വന്നനിട്ടുണച്ച്.  കകേരളത്തനിലല ഏലതങനിലുലാം സഭാപനത്തനില് കേഴനിഞ ഒരു
വര്ഷത്തനിനുളളനികലഭാ  അതനിനുകശഷകമഭാ  ഏലതങനിലുലാം  ഒരു  ദനിവസലാം  പകത്തഭാ
അതനിലധനികേകമഭാ  ലതഭാഴനിലഭാളനികേള  കജഭാലനിലചേയ്യുനലണങനില്  ആ  സഭാപനലാം
ഇ.എസച്ച്.ഐ.  പദതനിയുലട  പരനിധനിയനില്  വരുന്നതഭാണച്ച്.   വവവസഭായ
സഭാപനങ്ങളക്കച്ച്  www.esic.in  എന്ന ഇ.എസച്ച്.ഐ.സനി.  ലവബച്ച്  കപഭാര്ടലനിലൂലട
ഓണ്റലനഭായനി  സഭാപനത്തനിനച്ച്  ഇ.എസച്ച്.ഐ.  രജനികസ്ട്രേഷന  നമ്പര്
എടുക്കഭാവന്നതഭാണച്ച്.  ലതഭാഴനിലുടമഭാ കപജനിലൂലട ലതഭാഴനിലുടമയച്ച്  ലവബച്ച് കപഭാര്ടലനില്
പകവശനിക്കഭാവന്നതുലാം ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള രജനിസ്റ്റര് ലചേയഭാവന്നതുമഭാണച്ച്.  രജനികസ്ട്രേഷന
പക്രനിയ  പൂര്ത്തനിയഭായഭാല്  ലതഭാഴനിലഭാളനിക്കച്ച്  ഒരു  ഇനഷത്വറനസച്ച്  നമ്പര്
അനുവദനിച്ചുകേനിട്ടുലാം.  ഓകരഭാ  ലതഭാഴനിലഭാളനിയുലടയുലാം  ശമ്പളത്തനിലന്റെ  1.75%
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലാം  4.75%  ലതഭാഴനില്  ഉടമയുലാം  ഇ.എസച്ച്.ഐ.  ഫണനികലയച്ച്
ലഡകപഭാസനിറച്ച്  ലചേയണലാം.   (ആലകേ ശമ്പളത്തനിലന്റെ  6.5%).   21,000  രൂപ വലര
ശമ്പളലാം വഭാങ്ങുന്ന ലതഭാഴനിലഭാളനികേള ഇ.എസച്ച്.ഐ. പരനിധനിയനില് ഉളലപടുന. 

(ബനി)  പകത്തഭാ  അതനിലധനികേകമഭാ  കജഭാലനിക്കഭാര്  ഉലണങനില്  അതച്ച്
ഇ.എസച്ച്.ഐ. പദതനിയുലട പരനിധനിയനില് വരുലാം. 

(സനി) 1952-ലല എലാംകപഭായതീസച്ച് ലപഭാവനിഡന്റെച്ച് ഫണച്ച് ആന്റെച്ച് മനിസകലനനിയസച്ച്
ആക്ടച്ച്  പകേഭാരലാം  ഇരുപകതഭാ  അതനിലധനികേകമഭാ  ലതഭാഴനിലഭാളനികേള  കജഭാലനിലചേയ്യുന്ന
സഭാപനങ്ങള  ലപഭാവനിഡന്റെച്ച്  ഫണനിലന്റെ  പരനിധനിയനില്  വരുലമന്നച്ച്  വവവസ
ലചേയനിട്ടുണച്ച്. 
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ഡതീ-അഡനിക്ഷന ലസന്റെറുകേള

82 (2575) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷച്ച് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനച്ച് ലതഭാഴനിലുലാം
എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലാംസഭാനത്തച്ച് ലഹരനി വസ്തുക്കളുലടയുലാം മദവത്തനിലന്റെയുലാം മയക്കു മരുന്നനിലന്റെയുലാം
ഉപകയഭാഗലാം കൂടനി വരുന്നതച്ച് കേണക്കനിലലടുത്തച്ച് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ആഭനിമുഖവത്തനില് എല്ലഭാ
ജനില്ലകേളനിലുലാം ഡതീ- അഡനിക്ഷന ലസന്റെറുകേൾ ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

ഉകദ്ദേശനിക്കുനണച്ച്.  എല്ലഭാ ജനില്ലകേളനിലുലാം ജനില്ലഭാ ആശുപത്രനികയഭാടച്ച് കചേര്ന്നച്ച് ഡതീ-
അഡനിക്ഷന  ലസന്റെറുകേള  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.   ആയതനിനുളള
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

     ലഹരനി വസ്തുക്കളുലട വനിതരണലാം

83  (2576)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ലതഭാഴനിലുലാം എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  വര്ദനിച്ചുവരുന്ന  ലഹരനി  ഉപകയഭാഗലാം

നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം  ലഹരനിക്കച്ച്  അടനിമലപടവരുലട  ലഹരനിമുക  ജതീവനിതത്തനിനുലാം

കവണനി എലന്തല്ലഭാലാം പദതനികേളഭാണച്ച് നടത്തനിവരുന്നതച്ച് എന്നച്ച് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  2016  ജൂണ്  1  മുതല് ഡനിസലാംബര്  31  വലരയുള്ള കേഭാലത്തച്ച്  ലകേഭാല്ലലാം

ജനില്ലയനില്  എത്ര  കകേസ്സുകേള    എടുത്തനിട്ടുലണനലാം  എത്ര  അളവച്ച്  കേഞഭാവച്ച്

ഉളലപലടയുള്ള ലഹരനി മരുനകേള പനിടനിലചടുത്തനിട്ടുലണനലാം വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സ്കൂള  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച്  ലഹരനി  വസ്തുക്കള  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്ന

മഭാഫനിയഭാ സലാംഘങ്ങള സലാംസഭാനത്തച്ച് പവൃത്തനിക്കുനകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ലഹരനി വസ്തുക്കളുലട ഉപകയഭാഗലാം ഇല്ലഭായ്മ ലചേയ്യുവഭാനുലാം കബഭാധവല്ക്കരണ

പവര്ത്തനങ്ങള ശകമഭാക്കുവഭാനുലാം ലക്ഷവമനിടച്ച്  കകേരള സലാംസഭാന ലഹരനിവര്ജ്ജന

മനിഷന  "വനിമുകനി"  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  വനിമുകനി  മനിഷലന്റെ  ആഭനിമുഖവത്തനില്

ബൃഹത്തഭായ  പദതനികേളക്കച്ച്  രൂപലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  എല്ലഭാ  ജനില്ലഭാ
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ആശുപത്രനികേകളഭാടുലാം  ബനലപടച്ച്  ആകരഭാഗവവകുപ്പുമഭായനി  സഹകേരനിചച്ച് 

ഡതീ-അഡനിക്ഷന  ലസന്റെറുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുളള  തതീരുമഭാനലാം

റകേലക്കഭാണനിട്ടുണച്ച്.   കൂടഭാലത  എറകസച്ച്  വകുപനിലന്റെ  നനിയനണത്തനിനകേതീഴനില്

സലാംസഭാനതലത്തനില്  അന്തര്കദശതീയ  നനിലവഭാരത്തനിലുളള  ഒരു  മഭാതൃകേഭാ

ഡതീ-അഡനിക്ഷന  ലസന്റെര്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനികേളുലാം  പഭാരലാംഭ

ഘടത്തനിലഭാണച്ച്.

(ബനി) അബ്കേഭാരനി കകേസ്സുകേള  - 1651 എണ്ണലാം

എന.ഡനി.പനി.എസച്ച്. - 248 എണ്ണലാം

കകേഭാട്പ കകേസ്സുകേള  - 3010 എണ്ണലാം

ലതഭാണനിസഭാധനങ്ങള - 

കേഞഭാവച്ച് - 47.337 കേനി. ഗഭാലാം

കേഞഭാവച്ച് ലചേടനി - 8 എണ്ണലാം

ബമ്മ്യൂഫനികനഭാര്ഫനിന ആലാംപമ്മ്യൂള -  10 എണ്ണലാം

പഭാനമസഭാല - 368969 പഭായറച്ച്

സനിഗററച്ച് - 5539 പഭായറച്ച് (സ്കൂള പരനിസരത്തുനനിനലാം)

ബതീഡനി - 4927 പഭായറച്ച്  (സ്കൂള പരനിസരത്തുനനിനലാം)

പുകേയനില - 4.12 ഗഭാലാം

വവഭാജ മദവലാം - 119.575 ലനിറര്

സനിരനിറച്ച് - 496 ലനിറര്

ചേഭാരഭായലാം - 140 ലനിറര്

കകേഭാട - 8411 ലനിറര്

(സനി)  സ്കൂള  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച്  ലഹരനി  വസ്തുക്കള  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്ന
മഭാഫനിയഭാ സലാംഘങ്ങള സലാംസഭാനത്തച്ച് പവര്ത്തനിക്കുന്നതഭായനി ശദയനില്ലപടനിടനില്ല.
ലഹരനി  വസ്തുക്കളുലട  സലാംഭരണലാം,   വനിതരണലാം  എന്നനിവയ്ലക്കതനിലര  ശകമഭായ
എനകഫഭാഴ്സച്ച്ലമന്റെച്ച്  പവര്ത്തനലാം  എറകസച്ച്  വകുപച്ച്  നടത്തുനണച്ച്.   കൂടഭാലത
കപഭാലതീസച്ച്,  വനലാം,  റവനമ്മ്യൂ  വകുപ്പുമഭായനി  കചേര്നലാം  ലഹരനിലക്കതനിലരയുളള
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പവര്ത്തനങ്ങള  ശകമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  സലാംസഭാനത്തച്ച്  സ്കൂള/കകേഭാകളജച്ച്  തലത്തനില്
ലഹരനിലക്കതനിലര  പവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ലഹരനി  വനിരുദ  ക്ലെബ്ബുകേള  രൂപതീകേരനിചച്ച്
പവര്ത്തനിച്ചുവരുന.   വനിദവഭാഭവഭാസ  സഭാപനങ്ങളുലട  100  വഭാര  ചുറളവനിനുളളനില്
പുകേയനില ഉല്പന്നങ്ങളുലട വനില്പന നനികരഭാധനിചനിട്ടുണച്ച്.

സലാംസഭാനത്തച്ച്  ചുമയ്ലക്കതനിലര  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  കേഫച്ച്  സനിറപ്പുകേള,
ജതീവനരക്ഷഭാ  മരുനകേള  ഉളലപലടയുളള  ചേനില  മരുനകേള  ലഹരനിമരുനകേളഭായനി
വവഭാപകേമഭായനി,  പകതവകേനിചച്ച്  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേള  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതഭായനി  അറനിവച്ച്
ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.   ടനി  വനിഷയത്തനിലന്റെ  ഗസൗരവലാം  മുന്നനില്ക്കണച്ച്  ഡ്രഗ്സച്ച്  കേണ്കടഭാളര്
ഉളലപലടയുളള  ഡ്രഗ്സച്ച്  കേണ്കടഭാള  വകുപനിലല  മുതനിര്ന്ന  ഉകദവഭാഗസരുമഭായനി
വനിശദമഭായ  ചേര്ച  നടത്തുകേയുലാം  ആയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  സലാംസഭാനത്തച്ച്
ഇത്തരലാം  മരുനകേള  കൂടുതലഭായനി  വനിറഴനിക്കലപടുനലവന്നച്ച്  സലാംശയലാം  കതഭാനന്ന
ലമഡനിക്കല്  കഷഭാപ്പുകേളനില്  ടനി  സഭാപനങ്ങളുലട  റദനലാംദനിന  പവര്ത്തനലത്ത
ബഭാധനിക്കഭാത്ത  തരത്തനില്  അതഭാതച്ച്  ജനില്ലകേളനിലല  ഡ്രഗ്സച്ച്  കേണ്കടഭാള
ഉകദവഭാഗസരുമഭായനി  കചേര്ന്നച്ച്  വനിശദമഭായ  പരനികശഭാധന  നടത്തുവഭാന  എല്ലഭാ
ജനില്ലകേളനികലയുലാം  ലഡപമ്മ്യൂടനി  എറകസച്ച്  കേമ്മേതീഷണര്മഭാര്ക്കുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

ലഹരനി പദഭാര്ത്ഥങ്ങളുലട ഉപകയഭാഗവലാം വനിതരണവലാം

84 (2577)  ലപഭാഫ  .    ആബനിദച്ച്  ഹുറസന  തങ്ങള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് ലതഭാഴനിലുലാം എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലഹരനി പദഭാര്ത്ഥങ്ങള സലാംസഭാനത്തച്ച് വവഭാപകേമഭായനി വനില്ക്കുന്ന കേഭാരവലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതച്ച്  തടയുന്നതനിനച്ച്  എറകസച്ച്  വകുപച്ച്  റകേലക്കഭാണ  നടപടനികേള
എലന്തല്ലഭാലാം ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലഹരനി  പദഭാര്ത്ഥങ്ങളുലട  ഉപകയഭാഗവലാം  വനിതരണവലാം  തടയുവഭാന
നനിയമപരമഭായനി എലന്തങനിലുലാം തടസമുകണഭാ; വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ലഹരനി  പദഭാര്ത്ഥങ്ങളുലട  ഉപകയഭാഗവലാം  വനിതരണവലാം  തടയുവഭാന
പകതവകേ സത്വഭാഡനിലന ഏല്പനിക്കുവഭാന നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  കഹഭാസ്റ്റലുകേളനില്  ലഹരനി  മരുനകേളുലട  ഉപകയഭാഗലാം
വര്ദനിച്ചുവരുന്ന കേഭാരവലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇതനിലന തടയുവഭാന കേര്ശന നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  ശകമഭായ  കബഭാധവല്ക്കരണ  പവര്ത്തനങ്ങളഭാണച്ച്  സലാംസഭാന
തലത്തനില്  എറകസച്ച്  വകുപച്ച്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നതച്ച്.  കൂടഭാലത  നനിലവനില്
മയക്കുമരുന്നച്ച്  വവഭാപനലാം  തടയുന്നതനിനഭായനി  എറകസച്ച്  ഷഭാകഡഭാ  സലാംവനിധഭാനലാം
ഉളലപലടയുളള പവര്ത്തനങ്ങളനിലൂലട എനകഫഭാഴ്സച്ച്ലമന്റെച്ച്, എറകസച്ച് കേമ്മേതീഷണറുലട
കനതൃതത്വത്തനിലുളള  സത്വഭാഡച്ച്  എന്നനിവ  കേഭാരവക്ഷമമഭായനി  പവര്ത്തനിച്ചുവരുന.
വനിദവഭാഭവഭാസ   സഭാപനങ്ങളുലട  100  വഭാര  ചുറളവനിനുളളനില്  പുകേയനില
ഉല്പന്നങ്ങളുലട  വനില്പന  നനികരഭാധനിചനിട്ടുണച്ച്.   സലാംസഭാനത്തച്ച്  ചുമയ്ലക്കതനിലര
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന കേഫച്ച് സനിറപ്പുകേള, ജതീവന രക്ഷഭാമരുനകേള ഉളലപലടയുളള ചേനില
മരുനകേള  എന്നനിവ  ലഹരനി  മരുനകേളഭായനി  വവഭാപകേമഭായനി,  പകതവകേനിചച്ച്
വനിദവഭാര്ത്ഥനികേള  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതഭായനി  അറനിവച്ച്  ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഈ
സഭാഹചേരവത്തനില്  സ്കൂളുകേളുലട  പരനിസരങ്ങളനിലുളള  ലമഡനിക്കല്  കസ്റ്റഭാറുകേളനില്
ഇത്തരത്തനിലുളള മരുനകേളുലട വനിപണനലാം കഡഭാക്ടറുലട കുറനിപടനി ഇല്ലഭാലതയഭാകണഭാ
നടക്കുന്നലതനലാം  ലഹരനി  വനിരുദ  ക്ലെബ്ബുകേള,  എസച്ച്.പനി.സനി.,  എന.എസച്ച്.എസച്ച്.,
കുടുലാംബശതീ,  സലാംസഭാന  റലബറനി  കേസൗണ്സനില്,  മദവവര്ജ്ജന  സമനിതനികേള,
വനിദവഭാര്ത്ഥനി-യുവജന-മഹനിളഭാ-സന്നദസലാംഘടനകേളുലട  പങഭാളനിത്തകത്തഭാടുലാം
സഹകേരണകത്തഭാടുലാംകൂടനി  "ലഹരനി  മുക  കകേരളലാം"  എന്ന  ലക്ഷവലാം
സഭാക്ഷഭാല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളനിലുലാം  യുവജനങ്ങളനിലുലാം  ലപഭാതു
സമൂഹത്തനിലുലാം  ശകമഭായ  കബഭാധവല്ക്കരണ  പവര്ത്തനങ്ങളുലാം  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.  

ഇതര സലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം കേഞഭാവച്ച് അടക്കമുളള ലഹരനി പദഭാര്ത്ഥങ്ങള
സലാംസഭാനകത്തയച്ച്  കേടത്തനിലക്കഭാണ്ടു  വരുന്നതച്ച്  തടയുന്നതനിനഭായനി  എറകസച്ച്
ലചേക്കച്ച്കപഭാസ്റ്റുകേളുലട  പവര്ത്തനവലാം  അതനിര്ത്തനി  പകദശങ്ങളനില്  കബഭാര്ഡര്
പകടഭാളനിലാംഗച്ച്  യണനിറ്റുകേളുലട  പവര്ത്തനവലാം  ശകനിലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.   ലടയനിന
മുഖഭാന്തരമുളള ലഹരനി വസ്തുക്കളുലട കേടത്തച്ച് തടയുന്നതനിനച്ച്  കപഭാലതീസച്ച്,  ലറയനില്കവ,
ആര്.പനി.എഫച്ച്.  വനിഭഭാഗങ്ങളുമഭായനി  സഹകേരനിചച്ച്  കേര്ശനമഭായ  പരനികശഭാധനകേള
നടത്തുന.

ലഹരനി  വനിമുക  കകേരളലാം  എന്ന  ലക്ഷവലാം  സഭാക്ഷഭാല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനുളള
പവര്ത്തനങ്ങള  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  കകേരള  സലാംസഭാന  ലഹരനി  വര്ജ്ജന
മനിഷന 'വനിമുകനി' രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.
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നവതീന  സഭാമൂഹവമഭാധവമങ്ങളനിലൂലട  എറകസച്ച്  കേമ്മേതീഷണറുമഭായനി
ലപഭാതുജനങ്ങളക്കച്ച്  ബനലപടുന്നതനിനച്ച്  ''9447178000  ''  എന്ന  ഔകദവഭാഗനികേ
ലമഭാറബല്  കഫഭാണ്  നമ്പരുലാം  ''ലഹരനിമുകനി''  പദതനിപകേഭാരലാം  ഐഡനിയ
ലമഭാറബല് കേമ്പനനി ''9061178000'' എന്ന നമ്പറനില് ഒരു സസൗജനവ വഭാട്സച്ച് ആപച്ച്
റലനുലാം  ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.   ലഹരനിവനിരുദ  കബഭാധവല്ക്കരണ ലസമനിനഭാറുകേള,
ലഹരനി  വനിരുദ  ആശയങ്ങളടങ്ങനിയ  ഹ്രസത്വ  ചേനിത്രങ്ങള,  കബഭാധവല്ക്കരണ
ക്ലെഭാസ്സുകേള,  സ്കൂള/കകേഭാകളജച്ച്  പനി.റനി.എ.-കേളുമഭായനി  സഹകേരനിച്ചുലകേഭാണച്ച്
കബഭാധവല്ക്കരണ മതീറനിലാംഗുകേള എന്നനിവയുലാം സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുനണച്ച്.

വനിദവഭാര്ത്ഥനികേലളയുലാം  യുവജനങ്ങലളയുലാം  ലഹരനിലക്കതനിലരയുളള
പവര്ത്തനങ്ങളനില്  പങഭാളനികേളഭാക്കുന്നതനിനുലാം  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭായുലാം
അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര  മയക്കുമരുന്നച്ച് വനിരുദ ദനിനഭാചേരണത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  ലഹരനി വനിരുദ
പവര്ത്തനലാം  നടത്തുന്ന  മനികേച  സലാംഘടന,  സലാംഘടനഭാ  പവര്ത്തകേന,  മനികേച
പവര്ത്തനലാം  നടത്തുന്ന  സ്കൂള/കകേഭാകളജച്ച്  ലഹരനി  വനിരുദ  ക്ലെബ്ബുകേള,  ക്ലെബ്ബച്ച്
പവര്ത്തകേര്,  ക്ലെബ്ബസ്തുകേള  പസനിദതീകേരനിക്കുന്ന  മനികേച  ലഹരനി  വനിരുദ
ആശയങ്ങളടങ്ങനിയ മഭാഗസനിനുകേള,  മഭാഗസനിന സൃഷനികേള എന്നനിവയച്ച്  അവഭാര്ഡുലാം
പശലാംസഭാപത്രവലാം നല്കേനിവരുനണച്ച്.

(സനി) ഇല്ല.

(ഡനി) നനിലവനില് തതീരുമഭാനലമഭാനലാം എടുത്തനിടനില്ല.

(ഇ)  കഹഭാസ്റ്റലുകേളനില്  ലഹരനി  മരുനകേള  ഉപകയഭാഗനിക്കുനകണഭാലയന്നച്ച്
എറകസച്ച്  വകുപച്ച്   പരനികശഭാധനിക്കഭാറുണച്ച്.   കഹഭാസ്റ്റലുകേളനില്  ലഹരനി  മരുനകേള
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നനില്ലഭാലയന്നച്ച്  ഉറപച്ച്  വരുത്തുന്നതനിനച്ച്  നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.
കഹഭാസ്റ്റലനിലന്റെ  ചുമതലയുളളവരുലട  സഭാന്നനിദവത്തനില്  ആകേസ്മെനികേ  പരനികശഭാധന
നടത്തുന്നതുലാം സലാംശയമുളള കഹഭാസ്റ്റലുകേള കൂടുതലഭായനി നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം കവണ
നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  കഹഭാസ്റ്റലനില്  തഭാമസനിക്കുന്നവരനില്  സലാംശയ
മുളവഭാക്കുന്നവരുലട  പവര്ത്തനലാം  നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാംകവണ  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച് എല്ലഭാ ലഡപമ്മ്യൂടനി കേമ്മേതീഷണര്മഭാര്ക്കുലാം അസനിസ്റ്റന്റെച്ച് എറകസച്ച്
കേമ്മേതീഷണര്മഭാര്ക്കുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.   കൂടഭാലത  കഹഭാസ്റ്റലനിലന്റെ
ചുമതലക്കഭാര്ക്കുലാം ഇതുസലാംബനനിചച്ച് കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
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ലഹരനിവനിരുദ കബഭാധവല്ക്കരണലാം
85 (2578) ശതീമതനി ഇ  .   എസച്ച്  .   ബനിജനികമഭാള  : 

ശതീ  .  ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന  : 
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര്  : 
ശതീമതനി  സനി  .    ലകേ  .    ആശ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ലതഭാഴനിലുലാം എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  ലഹരനി  വനിരുദ  കബഭാധവല്ക്കരണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി,  വനിവഭാഹ

വതീടുകേളനിലല  മദവസത്കേഭാരലാം  തടയുന്നതനിനഭായനി  എലലകസച്ച്  വകുപനിനച്ച്
പദതനിയുകണഭാ;

(ബനി)  വനിവഭാഹ  വതീടുകേളനിലലത്തനി  മദവപഭാനലാം  മൂലമുള്ള  വനിപത്തുകേലളപറനി
ജനങ്ങലള കബഭാധവല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനുലാം നനിയമപരമഭായ മുന്നറനിയനിപച്ച് നല്കുന്നതനിനുലാം
എലലകസച്ച്  വകുപച്ച്  എലന്തഭാലക്ക  നടപടനികേളഭാണച്ച്  സത്വതീകേരനിക്കുന്നലതന്നച്ച്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  വനിവഭാഹ  വതീടുകേള  കേലണത്തുന്നതനിനുലാം  കബഭാധവല്ക്കരണലാം
നടത്തുന്നതനിനുലാം  ആവശവമഭായ  അലാംഗബലലാം  എലലകസച്ച്  കസനയ്ക്കുകണഭാലയന്നച്ച്
അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ) ഇല്ല.
(ബനി  &  സനി)   മദവവര്ജ്ജനത്തനിനച്ച്  ഊന്നല് നല്കേനിയുലാം മദവ മയക്കുമരുന്നച്ച്

ഉപകഭഭാഗലാംമൂലമുണഭാകുന്ന  വനിപത്തുകേള  ചൂണനിക്കഭാടനിയുലാം  അതനിശകമഭായ
കബഭാധവല്ക്കരണ  പവര്ത്തനങ്ങള  സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  സലാംസഭാന  ലഹരനി
വര്ജ്ജനമനിഷന  'വനിമുകനി'  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.   മനിഷലന്റെ  പവര്ത്തനങ്ങളുലട
ഭഭാഗമഭായനി അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര വനനിതഭാദനിനമഭായ മഭാര്ചച്ച് 8-നച്ച് ആരലാംഭനിചച്ച് 2017 മഭാര്ചച്ച്  31-നച്ച്
പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നതരത്തനില് സലാംസഭാനലത്ത എല്ലഭാ വതീടുകേളനിലുലാം  'വനിമുകനി'  സ്റ്റനിക്കര്
പതനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

 കേവഭാന്റെതീന സസൗകേരവലാം

86  (2579)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ്  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനച്ച്
ലതഭാഴനിലുലാം എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലാംസഭാനലത്ത  എറകസച്ച്  വകുപച്ച്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച്  കപഭാലതീസച്ച്
ജതീവനക്കഭാര്ക്കുള്ളതുകപഭാലല  കേവഭാന്റെതീന  സസൗകേരവലാം  ഏര്ലപടുത്തുവഭാന  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?  
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ഉത്തരലാം

ഇക്കഭാരവലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

വനിജനിലനസച്ച് വനിഭഭാഗലാം

87 (2580) ശതീ  .   എലാം  .   സത്വരഭാജച്ച് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് ലതഭാഴനിലുലാം
എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എറകസച്ച്  വകുപനില്  തനിരുവനന്തപുരലാം,  ലകേഭാല്ലലാം  ജനില്ലകേളനിലല  സനിര
തഭാമസക്കഭാരഭായ ജതീവനക്കഭാര് തൃശ്ശൂര്,  പഭാലക്കഭാടച്ച്,  ആലപ്പുഴ ജനില്ലകേളനില് നനിരവധനി
വര്ഷങ്ങളഭായനി  കജഭാലനി  ലചേയവരുന്നതച്ച്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇവരുലട  കപരച്ച്,
തസനികേ എന്നനിവ ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എറകസച്ച്  വകുപനില്  വനിജനിലനസച്ച്  വനിഭഭാഗലാം  പവര്ത്തനിക്കുനകണഭാ;
എങനില് ഇതനിലന്റെ പവര്ത്തനലാം വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ക്രനിമനിനല്  കകേസ്സുച്ച്സനില്  ഉളലപട  ഉകദവഭാഗസര്,  അമനിതസത്വത്തച്ച്
സമ്പഭാദനത്തനിനച്ച്  നടപടനികേള  കനരനിടുന്ന  ഉകദവഭാഗസര്,  വകുപ്പുതല  ശനിക്ഷഭാ
നടപടനികേള  കനരനിടുന്ന  ഉകദവഭാഗസര്  എന്നനിവരുലട  കപരുലാം  വനിവരങ്ങളുലാം
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കസനഭാവനിഭഭാഗമഭായ  വകുപനില്  ഉന്നത  ഉകദവഭാഗസര്  സഹനിതലാം
ഔകദവഭാഗനികേ  പരനിപഭാടനികേളനിലുലാം  ഓഫതീസനിലുലാം  യണനികഫഭാലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാത്തതച്ച്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  വകുപനിലല  ഉകദവഭാഗസര്ക്കച്ച്  യണനികഫഭാലാം  ധരനിക്കുന്നതച്ച്  സലാംബനനിച
മഭാര്ഗ്ഗ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നനിലവനിലുകണഭാ; എങനില് അവയുലട വനിവരലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(എഫച്ച്)  യണനികഫഭാലാം  ധരനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്  കസന  എന്ന  നനിലയനില്
അചടക്കമനില്ലഭായ്മ  വകുപനിലന്റെ  കേഭാരവക്ഷമമഭായ  പവര്ത്തനലത്ത  ബഭാധനിക്കുന്നതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; ആയതച്ച് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.  എറകസച്ച്  വകുപനില്  തനിരുവനന്തപുരലാം,  ലകേഭാല്ലലാം  ജനില്ലകേളനിലല
സനിര  തഭാമസക്കഭാരഭായ  ജതീവനക്കഭാര്  തൃശ്ശൂര്,  പഭാലക്കഭാടച്ച്,  ആലപ്പുഴ  ജനില്ലകേളനില്
വര്ഷങ്ങളഭായനി കജഭായനി ലചേയവരുന്നവരുലട വനിവരങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:
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തൃശ്ശൂര്
ലകേ. പദതീപച്ച് കുമഭാര് എറകസച്ച് സര്ക്കനിള ഇനലസക്ടര്

ദനിവഭാകേരന ലകേ. എറകസച്ച് സര്ക്കനിള ഇനലസക്ടര്

ഷനിബു. സനി എറകസച്ച് സര്ക്കനിള ഇനലസക്ടര്

ഖലമുദ്ദേതീന എസച്ച്. എറകസച്ച്  ഇനലസക്ടര്

ശങര് ജനി.എ. എറകസച്ച് ഇനലസക്ടര്

മധുസൂദനന പനിളള എറകസച്ച് ഇനലസക്ടര്

പഭാലക്കഭാടച്ച്

മനിനു എലാം.എസച്ച്. പനിവന്റെതീവച്ച് ഓഫതീസര്

ബഷതീര്കുടനി ലകേ. പനിവന്റെതീവച്ച് ഓഫതീസര്

കബഭാസച്ച് ലവല് എസച്ച്. പനിവന്റെതീവച്ച് ഓഫതീസര്

ടനി. ലസബഭാസ്റ്റവന പനിവന്റെതീവച്ച് ഓഫതീസര്

രവനികുമഭാര് എസച്ച്. പനിവന്റെതീവച്ച് ഓഫതീസര്

സകന്തഭാഷച്ച് കുമഭാര് ജനി. പനിവന്റെതീവച്ച് ഓഫതീസര്

ഷലാംനഭാദച്ച് എസച്ച്. പനിവന്റെതീവച്ച് ഓഫതീസര്

സഞ്ചു എസച്ച്. പനിവന്റെതീവച്ച് ഓഫതീസര്

സനി. രഭാജ പനിവന്റെതീവച്ച് ഓഫതീസര്

മകനഭാജച്ച് എ. പനിവന്റെതീവച്ച് ഓഫതീസര്

ബനിനുലഭാല് എസച്ച്. സനിവനില് എറകസച്ച് ഓഫതീസര്

നവഭാസച്ച് എസച്ച് സനിവനില് എറകസച്ച് ഓഫതീസര്

രഭാധഭാകൃഷ്ണപനിളള എലാം. സനിവനില് എറകസച്ച് ഓഫതീസര്

കമഭാഹനകുമഭാര് പനി. സനിവനില് എറകസച്ച് ഓഫതീസര്

പസന്നന ലകേ.ഒ. സനിവനില് എറകസച്ച് ഓഫതീസര്

ജയപകേഭാശച്ച് ലകേ. സനിവനില് എറകസച്ച് ഓഫതീസര്

ഷഭാജനികുമഭാര്. സനി.എന സനിവനില് എറകസച്ച് ഓഫതീസര്
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റഭായനി ആര്. സനിവനില് എറകസച്ച് ഓഫതീസര്

സ്റ്റഭാലനിന സ്റ്റതീഫന സനിവനില് എറകസച്ച് ഓഫതീസര്

എ. സനി. കസഭാള സനിവനില് എറകസച്ച് ഓഫതീസര്

ശതീജനി ബനി. ലജ. സനിവനില് എറകസച്ച് ഓഫതീസര്

സുദര്ശനന നഭായര് സനിവനില് എറകസച്ച് ഓഫതീസര്

ശതീജനിത്തച്ച് എ. മനിരഭാനഡ സനിവനില് എറകസച്ച് ഓഫതീസര്

പദതീപ്കുമഭാര് പനി.പനി. സനിവനില് എറകസച്ച് ഓഫതീസര്

സതതീഷച്ച് കുമഭാര് എലാം. സനിവനില് എറകസച്ച് ഓഫതീസര്

ഷനിബുകുമഭാര് സനി സനിവനില് എറകസച്ച് ഓഫതീസര്

സജതീവച്ച് എ. സനിവനില് എറകസച്ച് ഓഫതീസര്

ആര്. എസച്ച്. സുകരഷച്ച് സനിവനില് എറകസച്ച് ഓഫതീസര്

കമഘനഭാഥന ഡനി. സനിവനില് എറകസച്ച് ഓഫതീസര്

കജഭാസച്ച് ലജ. സനിവനില് എറകസച്ച് ഓഫതീസര്

കദവകുമഭാര് വനി. സനിവനില് എറകസച്ച് ഓഫതീസര്

രകമശന. ഡനി സനിവനില് എറകസച്ച് ഓഫതീസര്

അഹമ്മേദച്ച് സുധതീര് എസച്ച്. സനിവനില് എറകസച്ച് ഓഫതീസര്

ലകേ. സനി. ഏലനിയഭാസച്ച് സനിവനില് എറകസച്ച് ഓഫതീസര്

രഭാകജഷച്ച് ലകേ. സനിവനില് എറകസച്ച് ഓഫതീസര്

അജനിത്കുമഭാര്. പനി സനിവനില് എറകസച്ച് ഓഫതീസര്

അജനിതച്ച് ലജ. ആര് സനിവനില് എറകസച്ച് ഓഫതീസര്

ജനിജനിലഭാല് ആര്. സനിവനില് എറകസച്ച് ഓഫതീസര്

ഷഭാജനികുമഭാര് എ. സനിവനില് എറകസച്ച് ഓഫതീസര്

കജഭാജന കജഭാണ് സനിവനില് എറകസച്ച് ഓഫതീസര്

സകന്തഭാഷച്ച് കുമഭാര് ആര്. സനിവനില് എറകസച്ച് ഓഫതീസര്

ഷനിജ ആര്. സനിവനില് എറകസച്ച് ഓഫതീസര്

ലപഭാനവഭാവ ടനി. വനനിതഭാ സനിവനില് എറകസച്ച് ഓഫതീസര്

52/2020
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ആലപ്പുഴ
ഐ. ഷനിഹഭാബച്ച് പനിവന്റെതീവച്ച് ഓഫതീസര് 

സകന്തഭാഷച്ച് കുമഭാര് സനിവനില് എറകസച്ച് ഓഫതീസര്

സദഭാശനിവന പനിളള അസനിസ്റ്റന്റെച്ച് എറകസച്ച് ഇനലസക്ടര് (കഗഡച്ച്)

എചച്ച്. ഷഭാജനി അസനിസ്റ്റന്റെച്ച് എറകസച്ച് ഇനലസക്ടര് (കഗഡച്ച്)

(ബനി)  കകേരള  എറകസച്ച്  വകുപനില്  കകേരള  കപഭാലതീസനിലല  എസച്ച്.പനി.
റഭാങനിലുളള  ഉകദവഭാഗസന  കമധഭാവനിയഭായനി  എറകസച്ച്  വനിജനിലനസച്ച്  വനിഭഭാഗലാം
കേഭാരവക്ഷമമഭായനി പവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  എറകസച്ച് വനിജനിലനസച്ച് വനിഭഭാഗലാം കമധഭാവനിയച്ച്
സലാംസഭാനതലത്തനിലുളള അധനികേഭാരപരനിധനിയഭാണുളളതച്ച്.  

എറകസച്ച് വകുപനിലല ഉകദവഭാഗസരുലട ലപരുമഭാറദൂഷവലാം, അചടക്കലലാംഘനലാം,
കൃതവവനികലഭാപലാം  എന്നനിവയുമഭായനി  ബനലപട  വനിഷയങ്ങള,  ഉകദവഭാഗസരുലട
ഭഭാഗത്തുനനിനളള  കൃതവനനിര്വ്വേഹണത്തനിലല ഗുരുതര വതീഴകേള,  വകുപനിലല വനിവനിധ
ഓഫതീസുകേളനില്  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയച്ച്  അകനത്വഷണലാം  നടത്തനിവരുന്ന  കകേസ്സുകേളനില്
അകനത്വഷണഘടത്തനിലുണഭാകുന്ന വനിവഭാദങ്ങള, ആകരഭാപണങ്ങള, ഉകദവഭാഗസരുലട
അഴനിമതനി  തുടങ്ങനിയ കേഭാരവങ്ങള സലാംബനനിച  വനിശദമഭായ അകനത്വഷണലാം നടത്തനി
റനികപഭാര്ടച്ച്  തയഭാറഭാക്കനി  തുടര്നടപടനികേളക്കഭായനി  ബഹുമഭാനലപട  എറകസച്ച്
കേമ്മേതീഷണര്ക്കച്ച്  സമര്പനിക്കുകേയഭാണച്ച്  എറകസച്ച്  വനിജനിലനസച്ച്  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ
പധഭാന ചുമതലകേള.

(സനി)  ക്രനിമനിനല്  കകേസനില്  ഉളലപട  ഉകദവഭാഗസര്,  അമനിതസത്വത്തച്ച്
സമ്പഭാദനത്തനിനച്ച്  നടപടനികേള  കനരനിടുന്ന  ഉകദവഭാഗസര്,  വകുപ്പുതല  ശനിക്ഷഭാ
നടപടനികേള  കനരനിടുന്ന  ഉകദവഭാഗസര്  എന്നനിവരുലട  കപരുലാം  വനിവരങ്ങളുലാം
അനുബനമഭായനി* കചേര്ക്കുന. 

(ഡനി) ശദയനില്ലപടനിടനില്ല.

(ഇ)  എറകസച്ച്  &  ലപഭാഹനിബനിഷന  സര്വ്വേതീസച്ച്  &  എറകസച്ച്  &
ലപഭാഹനിബനിഷന  സകബഭാര്ഡനികനറച്ച്  സര്വ്വേതീസച്ച്  (യണനികഫഭാലാം  റൂളസച്ച്  -  ലഷഡമ്മ്യൂള
I &  II)-ല് എറകസച്ച്  ഉകദവഭാഗസര് യണനികഫഭാലാം  ധരനിക്കുന്നതച്ച്  സലാംബനനിച്ചുളള
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള അനുബനമഭായനി* കചേര്ത്തനിട്ടുണച്ച്.

(എഫച്ച്) ഉത്തരലാം 'ഡനി'-യുലട അടനിസഭാനത്തനില് ബഭാധകേമല്ല.

* റലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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യണനികഫഭാലാം ഇകടണ ഉകദവഭാഗസര്

88 (2581) ശതീ  .    എലാം  .    സത്വരഭാജച്ച് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് ലതഭാഴനിലുലാം
എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  പധഭാന  കസനഭാ  വനിഭഭാഗമഭായ  എറകസച്ച്  വകുപനില്
മനിനനിസ്റ്റതീരനിയല്  തസനികേയനില്  കസനയനിലല  യണനികഫഭാലാം  ഇകടണ  ഉകദവഭാഗസര്
കസവനലാം  അനുഷനിക്കുനകണഭാ;  ഉലണങനില്  ഏലതല്ലഭാലാം  തസനികേയനില്  എത്ര
ജതീവനക്കഭാര് വതീതലാം എന്ന വനിവരലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വകുപനില് മനിനനിസ്റ്റതീരനിയല് ക്ലെറനിക്കല് വനിഭഭാഗലാം കജഭാലനികേൾ  പനിവന്റെതീവച്ച്
ഓഫതീസര്മഭാരഭാണച്ച് റകേകേഭാരവലാം ലചേയ്യുന്നതച്ച് എന്നതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  മനിനനിസ്റ്റതീരനിയല്  വനിഭഭാഗത്തനിലല  കസവനത്തനിനച്ച്  കവണ
അക്കഭാദമനി/ഡനിപഭാര്ടച്ച്ലമന്റെല്  പരതീക്ഷഭാ  കയഭാഗവത  പനിവന്റെതീവച്ച്
ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കനില്ലഭാത്തതനിനഭാല്  മനിനനിസ്റ്റതീരനിയല്  വനിഭഭാഗലാം  കേഭാരവക്ഷമമലല്ലന്ന
പരഭാതനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ക്ലെറനിക്കല്  കജഭാലനികേളനില്  പനിവന്റെതീവച്ച്  ഓഫതീസര്മഭാര്  കജഭാലനി
ലചേയ്യുന്നതുകേഭാരണലാം  എനകഫഭാഴ്സച്ച്ലമന്റെച്ച്  പവര്ത്തനങ്ങളക്കച്ച്  ഇവരുലട  കസവനലാം
ലഭനിക്കഭാത്തതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  വര്ദനിച്ചുവരുന്ന  മയക്കുമരുനകേളുലടയുലാം  മറ്റുലാം  വവഭാപനലത്ത
നനിയനനിക്കുന്നതനിനച്ച്  കൂടുതല്  ഉകദവഭാഗസലര  ചുമതലലപടുത്തുന്നതനികലയഭായനി
മനിനനിസ്റ്റതീരനിയല്  വനിഭഭാഗത്തനില്  അനര്ഹമഭായനി  കജഭാലനി  ലചേയ്യുന്ന  പനിവന്റെതീവച്ച്
ഓഫതീസര്മഭാലര എനകഫഭാഴ്സച്ച്ലമന്റെനികലയച്ച് മഭാറനി നനിയമനിക്കുകമഭാ;

(എഫച്ച്)  ഒകടലറ അര്ഹതലപടവര് റഭാങച്ച്  ലനിസ്റ്റുകേളനില് ലതഭാഴനില് ലഭനിക്കഭാലത
കേഭാത്തനിരനിക്കുകമ്പഭാള  ഈ  വകുപനില്  മഭാത്രലാം  മനിനനിസ്റ്റതീരനിയല്  വനിഭഭാഗലാം
ശകനിലപടുത്തഭാത്തതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ജനി)  വകുപനില്  മനിനനിസ്റ്റതീരനിയല്  വനിഭഭാഗലാം  ശകനിലപടുത്തുന്നതനിനുലാം
അര്ഹതലപടവലര  നനിയമനിചച്ച്  പസ്തുത  വനിഭഭാഗലാം  കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുലാം
എലന്തല്ലഭാലാം നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുലമന്നച്ച് വവകമഭാക്കുകമഭാ?  



180 കകേരള നനിയമസഭ മഭാര്ചച്ച് 9, 2017

ഉത്തരലാം

(എ)  എറകസച്ച്  വകുപനിലല  കകേഭാണ്ഫനിഡനഷവല് അസനിസ്റ്റന്റെച്ച്,  റടപനിസ്റ്റച്ച്,
ഓഫതീസച്ച് അറനഡന്റെച്ച് എന്നനിവരടങ്ങുന്ന മനിനനിസ്റ്റതീരനിയല് തസനികേയനില് കസനയനിലല
യണനികഫഭാലാം ഇകടണ ഉകദവഭാഗസര് കസവനമനുഷനിക്കുന്നനില്ല.

(ബനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.    വകുപനിലല  ലസഷവല്  റൂളസച്ച്  പകേഭാരലാം
പനിവന്റെതീവച്ച്  ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കച്ച്  ഇനലസക്ടര്  തസനികേയനികലയച്ച്  ലപഭാകമഭാഷന
ലഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്  3  വര്ഷലത്ത  കബഭാര്ഡച്ച്  യണനിറച്ച്  കസവനത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
ഓഫതീസച്ച്  കജഭാലനികേള  ലചേകയണതുണച്ച്.   അതനിനപകേഭാരലാം  സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം
വകുപനില്  165  പനിവന്റെതീവച്ച്  ഓഫതീസര്മഭാര് ക്ലെറനിക്കല് കജഭാലനികേള ലചേയവരുനണച്ച്.
വകുപനില് മനിനനിസ്റ്റതീരനിയല് വനിഭഭാഗത്തനില് ക്ലെഭാര്ക്കച്ച് തസനികേ അനുവദനിക്കലപടനിടനില്ല.

(സനി)  എറകസച്ച്  വകുപനില്  മനിനനിസ്റ്റതീരനിയല്  വനിഭഭാഗത്തനില്
കകേഭാണ്ഫനിഡനഷവല്  അസനിസ്റ്റന്റെച്ച്,  റടപനിസ്റ്റച്ച്,  ഓഫതീസച്ച്  അറനഡന്റെച്ച്
തസനികേകേളഭാണച്ച്  നനിലവനിലുളളതച്ച്.   ഇവയനില്  നനിര്ദ്ദേനിഷ  കയഭാഗവതയുളളവരഭാണച്ച്
കജഭാലനിലചേയവരുന്നതച്ച്.

(ഡനി) ശദയനില്ലപടനിടനില്ല.
(ഇ)  എറകസച്ച്  വകുപനിലല  മനിനനിസ്റ്റതീരനിയല്  വനിഭഭാഗത്തനില്  അനര്ഹമഭായനി

പനിവന്റെതീവച്ച് ഓഫതീസര്മഭാര് ആരുലാംതലന്ന കജഭാലനി ലചേയ്യുന്നനില്ല.
(എഫച്ച്)  എറകസച്ച് വകുപനിലല മനിനനിസ്റ്റതീരനിയല് വനിഭഭാഗലാം ശകനിലപടുകത്തണ

സഭാഹചേരവലാം നനിലവനിലനില്ല.
(ജനി)  മനിനനിസ്റ്റതീരനിയല്  വനിഭഭാഗത്തനിലുളള  ജതീവനക്കഭാരുലട  കുറവച്ച്

അനുഭവലപടനിടനില്ല.  എറകസച്ച് വകുപനിലല മനിനനിസ്റ്റതീരനിയല് വനിഭഭാഗലാം തസനികേകേളനിലല
ഒഴനിവകേലളല്ലഭാലാം പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയനിട്ടുണച്ച്.

 എറകസച്ച് ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച് കേവഭാന്റെതീന

89 (2582)  ശതീ  .    അനൂപച്ച്  കജക്കബച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലതഭാഴനിലുലാം എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  എറകസച്ച്  ജനിവനക്കഭാര്ക്കച്ച്  കപഭാലതീസച്ച്  കേവഭാന്റെതീന
മഭാതൃകേയനില് കേവഭാന്റെതീന സസൗകേരവലാം ഏര്ലപടുത്തുവഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എന്നകത്തയച്ച് ഇതച്ച് സലാംബനനിച ഉത്തരവച്ച് ഉണഭാകുലാം;

(സനി)  വനിരമനിച  എറകസച്ച്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  കേവഭാന്റെതീലന്റെ  സസൗകേരവലാം
ലഭനിക്കുകമഭാ?
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(എ & ബനി) ഇക്കഭാരവലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(സനി) ഇക്കഭാരവലാം പരനിഗണനയനിലനില്ല.

സമ്മ്യൂടച്ച് വനിഭഭാഗലാം

90 (2583) ശതീ  .   എലാം  .   സത്വരഭാജച്ച് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് ലതഭാഴനിലുലാം
എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) എലലകസച്ച് വകുപനില് സലാംസഭാനത്തച്ച് വനിവനിധ കകേഭാടതനികേളനിലഭായനി ആലകേ
എത്ര കകേസച്ച് തതീര്പഭാക്കഭാനുണച്ച്;  കേമ്മേതീഷണകററച്ച്,  ജനില്ലഭാ ഓഫതീസുകേള,  സര്ക്കനിള,
കറഞച്ച് ഓഫതീസുകേള അടനിസഭാനത്തനിലുള്ള വനിവരലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) വകുപനില് സമ്മ്യൂടച്ച് വനിഭഭാഗലാം പവര്ത്തനിക്കുനകണഭാ; ഉലണങനില് ഏലതല്ലഭാലാം
കേഭാരവഭാലയങ്ങളനില്;  എത്ര  ഉകദവഭാഗസലര  ഇതനിനഭായനി  നനികയഭാഗനിചനിട്ടുലണനലാം
ഇവരുലട പവര്ത്തനലാം കേഭാരവക്ഷമമഭാകണഭാ എനലാം വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  വകുപച്ച്  കേഭാരവക്ഷമമഭായനി  കകേസ്സുകേള   നടത്തഭാത്തതനിനഭാല്  കകേസ്സുകേള
കതഭാല്ക്കുന്ന  സഭാഹചേരവലാം  നനിലവനിലുകണഭാ;  കേഴനിഞ  മൂന്നച്ച്  വര്ഷക്കഭാലയളവനില്
വകുപനിലനതനിലര വനിധനിനവഭായമുണഭായ കകേസ്സുകേള  എത്ര വതീതലമന്നച്ച് ജനില്ല തനിരനിചച്ച്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  വകുപനിലല  സമ്മ്യൂടച്ച്  വനിഭഭാഗലാം  കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  എലന്തല്ലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണച്ച് സത്വതീകേരനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച് എന്നച്ച് വവകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  എറകസച്ച്  വകുപനില്  സലാംസഭാനത്തച്ച്  റക്രലാം  കകേസച്ച്  ഒഴനിലകേ
(അബ്കേഭാരനി/എന.ഡനി.പനി.എസച്ച്.)  660  കകേസ്സുകേള   തതീര്പഭാക്കഭാനുണച്ച്.   വനിശദ
വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

ഓഫതീസനിലന്റെ കപരച്ച് തതീര്പഭാക്കഭാന അവകശഷനിക്കുന്ന
കകേസ്സുകേളുലട എണ്ണലാം

എറകസച്ച് കേമ്മേതീഷണകററച്ച് 534

അഡതീഷണല് എറകസച്ച് 
കേമ്മേതീഷണറുലട ഓഫതീസച്ച് 
(എനകഫഭാഴ്സച്ച്ലമന്റെച്ച് വനിഭഭാഗലാം)

11
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ജനില്ലഭാ ഓഫതീസുകേള

തനിരുവനന്തപുരലാം 7

ലകേഭാല്ലലാം ---

പത്തനലാംതനിട 1

ആലപ്പുഴ 49

കകേഭാടയലാം 6

ഇടുക്കനി 12

എറണഭാകുളലാം 2

തൃശ്ശൂര് 10

പഭാലക്കഭാടച്ച് 7

മലപ്പുറലാം ---

കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച് 2

വയനഭാടച്ച് 1

കേണ്ണൂര് 9

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് 9

(ബനി)  എറകസച്ച് വകുപനില് പകതവകേനിചച്ച് സമ്മ്യൂടച്ച് വനിഭഭാഗലാം പവര്ത്തനിക്കുന്നനില്ല.
എന്നഭാല്  എറകസച്ച്  കേമ്മേതീഷണകററനില്  ഫയലുകേളനില്  നനിയകമഭാപകദശലാം
ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  ഒരു  ലഭാ  ഓഫതീസറുലാം  എറണഭാകുളലാം  റഹകക്കഭാടതനിയുമഭായനി
ബനലപട്ടുളള കകേസ്സുകേള   റകേകേഭാരവലാം ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച് ഒരു ലഡപമ്മ്യൂടനി എറകസച്ച്
കേമ്മേതീഷണറുലാം (നനിയമലാം) നനിലവനിലുണച്ച്.  ഇവരുലട പവര്ത്തനലാം കേഭാരവക്ഷമമഭാണച്ച്.

(സനി)  എറകസച്ച്  വകുപനില്  കകേസ്സുകേള    കേഭാരവക്ഷമമഭായനി  നടത്തനിവരുന.
എന്നഭാല്  ചേനില  കകേസ്സുസ്തുകേളനില്  എറകസച്ച്  വകുപനിനച്ച്  പതനികൂലമഭായനി
വനിധനിനവഭായമുണഭാകുന.  കേഴനിഞ മൂന്നച്ച് വര്ഷക്കഭാലയളവനിലല കകേസ്സുകേളുലട വനിവരലാം
ചുവലട കചേര്ക്കുന:
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ഓഫതീസനിലന്റെ കപരച്ച് വകുപനിലനതനിലര
വനിധനിനവഭായമുണഭായ
കകേസ്സുകേളുലട എണ്ണലാം

എറകസച്ച് കേമ്മേതീഷണകററച്ച് 70
അഡതീഷണല്  എറകസച്ച്  കേമ്മേതീഷണറുലട
ഓഫതീസച്ച് (എനകഫഭാഴ്സച്ച്ലമന്റെച്ച്  വനിഭഭാഗലാം)

---

ജനില്ലഭാ ഓഫതീസുകേള
തനിരുവനന്തപുരലാം --
ലകേഭാല്ലലാം --
പത്തനലാംതനിട 1
ആലപ്പുഴ --
കകേഭാടയലാം --
ഇടുക്കനി 1
എറണഭാകുളലാം --
തൃശ്ശൂര് --
പഭാലക്കഭാടച്ച് --
മലപ്പുറലാം --
കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച് --
വയനഭാടച്ച് --
കേണ്ണൂര് 4
കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് --

(ഡനി) എറകസച്ച് വകുപനില് പകതവകേനിചച്ച് സമ്മ്യൂടച്ച് വനിഭഭാഗലാം പവര്ത്തനിക്കുന്നനില്ല.
    കറവച്ച് പഭാര്ടനികേള

91 (2584)  ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് ലതഭാഴനിലുലാം
എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  കറവച്ച്  പഭാര്ടനികേള,  ലകേഭാക്കയനിന  പഭാര്ടനികേള  എന്നനിവ
സലാംഘടനിപനിചച്ച്  ലഹരനി  ഉപകയഭാഗലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നലനതനിലര  എലന്തല്ലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണച്ച് സത്വതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച്:

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  നഭാളനിതുവലര  എത്ര
കകേസ്സുകേള   രജനിസ്റ്റര് ലചേയനിട്ടുണച്ച്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വകുപ്പുതല  നടപടനികേളക്കുപുറകമ  കബഭാധവല്ക്കരണ  പരനിപഭാടനികേള
സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച് എലന്തല്ലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച് സത്വതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച്?
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ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനത്തച്ച് കറവച്ച് പഭാര്ടനികേള,  ലകേഭാക്കയനിന പഭാര്ടനികേള തുടങ്ങനിയവ

നടത്തുന്നതനിലനതനിലര  എറകസച്ച്  വകുപച്ച്  നനിതഭാന്ത  ജഭാഗത  പുലര്ത്തുനണച്ച്.

ഇതുസലാംബനനിചച്ച്  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തുകേയുലാം  നനിയമലലാംഘനലാം

ശദയനില്ലപടുന്നപക്ഷലാം  ഇത്തരലാം  പഭാര്ടനികേള  സലാംഘടനിപനിക്കുന്നവര്ലക്കതനിലര

കേര്ശന നനിയമ നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവരനികേയുലാം ലചേയ്യുനണച്ച്.

(ബനി)  2017  ജനുവരനി  31  വലര  എറകസച്ച്  വകുപച്ച്  18591  അബ്കേഭാരനി
കകേസ്സുസ്തുകേളുലാം  2508  എന.ഡനി.പനി.എസച്ച്.  കകേസ്സുസ്തുകേളുലാം  48568  കകേഭാട്പ കകേസ്സുസ്തുകേളുലാം
രജനിസ്റ്റര് ലചേയനിട്ടുണച്ച്. 

(സനി) സമൂഹത്തനിലന്റെ എല്ലഭാ കമഖലകേളനിലുലാം വവഭാപരനിക്കുന്ന വനിപത്തഭായനി മദവലാം,
മയക്കുമരുന്നച്ച്,  പുകേയനില  എന്നനിവയുലട  ഉപകഭഭാഗലാം  മഭാറനിയനിട്ടുണച്ച്.   ഇതനിലനതനിലര
അതനിശകമഭായ  പചേരണ  പവര്ത്തനങ്ങള  സലാംഘടനിപനിക്കുവഭാനുലാം  നനിയമവനിരുദ
ലഹരനി വസ്തുക്കളുലട കശഖരണലാം, കേടത്തല് എന്നനിവയുലട ഉറവനിടലാം കേലണത്തനി അവ
ഇല്ലഭായ്മ  ലചേയ്യുവഭാനുലാം  എറകസച്ച്  വകുപച്ച്  നനിതഭാന്ത  ജഭാഗത  പുലര്ത്തനിവരുന.
ബഹുജനങ്ങള,  സ്റ്റുഡന്റെച്ച്സച്ച്  കപഭാലതീസച്ച്  കകേഡറച്ച്,  സ്കൂള-കകേഭാകളജച്ച്  ലഹരനിവനിരുദ
ക്ലെബ്ബുകേള,  എന.എസച്ച്.എസച്ച്.,  കുടുലാംബശതീ,  സലാംസഭാന  റലബറനി  കേസൗണ്സനില്,
മദവവര്ജ്ജന  സമനിതനികേളടക്കമുളള  സന്നദ  സലാംഘടനകേള,  വനിദവഭാര്ത്ഥനി-യുവജന-
മഹനിളഭാ  സലാംഘടനകേള  എന്നനിവരുലട  പങഭാളനിത്തകത്തഭാടുകൂടനി  ലഹരനി  വനിമുക
കകേരളലാം  എന്ന  ലക്ഷവലാം  സഭാക്ഷഭാല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ആവശവമഭായ  പദതനികേള
ഏകകേഭാപനിപനിച്ചു  നടത്തുവഭാന  കകേരള  സലാംസഭാന  ലഹരനി  വര്ജ്ജന  മനിഷന 
'വനിമുകനി'  ക്കച്ച്  രൂപലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.   വനിമുകനിയുലട  ആഭനിമുഖവത്തനില്
സലാംസഭാനലത്ത എല്ലഭാ സ്കൂളുകേളനിലുലാം 2017 ജനുവരനി 30-നച്ച് ലഹരനി വനിരുദ പതനിജ്ഞ
നടത്തുകേയുണഭായനി.

തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  കനതൃതത്വത്തനില്  ആശഭാവര്ക്കര്മഭാര്,
കുടുലാംബശതീ  പവര്ത്തകേര്,  അയല്ക്കൂടങ്ങള,  റസനിഡന്റെച്ച്സച്ച്  അകസഭാസനികയഷന
എന്നനിവലര  പലങടുപനിചച്ച്  സലാംസഭാനലത്ത  എല്ലഭാ  വതീടുകേളനിലുലാം  ലഹരനിവനിരുദ
സകന്ദശലാം  ഉളലക്കഭാളളുന്ന  'വനിമുകനി'  സ്റ്റനിക്കര്  2017  മഭാര്ചച്ച്  8  മുതല്  31  വലര
പതനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

വനിമുകനിയുലട പവര്ത്തനത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി എല്ലഭാ ജനില്ലഭാ ആശുപത്രനികേകളഭാടുലാം
കചേര്ന്നച്ച്  ഡതീ-അഡനിക്ഷന  ലസന്റെറുകേള  ആരലാംഭനിക്കുവഭാനുലാം  എറകസച്ച്  വകുപനിനച്ച്
കേതീഴനില് സലാംസഭാനത്തച്ച് കദശതീയ നനിലവഭാരത്തനിലുളള ഒരു മഭാതൃകേഭാ ഡതീ-അഡനിക്ഷന
ലസന്റെര്  ആരലാംഭനിക്കുവഭാനുലാം  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.  ആയതനിനുളള  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
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 എറകസച്ച് കറഞച്ച് ഓഫതീസച്ച്

92  (2585)  ശതീ  .    ലകേ  .    ആനസലന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനച്ച്
ലതഭാഴനിലുലാം എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

അമരവനിളയനിലല  എറകസച്ച്  കറഞച്ച്  ഓഫതീസച്ച്  സലപരനിമനിതനിമൂലലാം
ബുദനിമുട്ടുന്നതനിനഭാല്  ഓഫതീസനിനച്ച്  പുതനിയ  മന്ദനിരലാം  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന  ആവശവമഭായ
നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

അമരവനിള  എറകസച്ച്  കറഞച്ച്  ഓഫതീസനിനച്ച്  പുതനിയ  മന്ദനിരലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനി സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  കദശതീയപഭാത വനികേസനവമഭായനി
ബനലപടച്ച് അമരവനിള എറകസച്ച് കറഞച്ച് ഓഫതീസനിലന്റെ നനിലവനിലല ലകേടനിടത്തനിലന്റെ
പകുതനികയഭാളലാം  ഭഭാഗലാം  നഷലപടുലമനളളതനിനഭാല്  അവകശഷനിക്കുന്ന  സലത്തച്ച്
മൂനനനില  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായച്ച്  1,52,00,000  രൂപയുലട  പുതുക്കനിയ
എസ്റ്റനികമറ്റുലാം  പഭാനുലാം  സൂപണനിലാംഗച്ച്  എഞനിനതീയറുലട  അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാടുകൂടനി
ലഭവമഭാക്കുവഭാന  പഭാറശഭാല  പനി.ഡബമ്മ്യൂ.ഡനി.  (ലകേടനിട  വനിഭഭാഗലാം)  അസനിസ്റ്റന്റെച്ച്
എഞനിനതീയര്ക്കച്ച്  സമര്പനിചനിട്ടുളളതഭാണച്ച്.   ആയതച്ച്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിചഭാലുടന
ലകേടനിടലാം പണനിയുന്നതനിനുളള തുടര്നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

 എറകസച്ച് സര്ക്കനിള ഓഫതീസച്ച് 

93 (2586) ശതീ  .    ബനി  .    സതവന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് ലതഭാഴനിലുലാം
എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേനിളനിമഭാനൂര് എറകസച്ച് സര്ക്കനിള ഓഫതീസച്ച് കേഭാലപഴക്കത്തഭാല് ഏതച്ച്
നനിമനിഷവലാം നനിലലാം ലപഭാത്തഭാവന്ന അവസയനിലഭാലണന്നതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഓഫതീസച്ച് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച് ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച് സലലാം ലഭവമഭാക്കനിയതച്ച്
ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെയുലാം എറകസച്ച് വകുപനിലന്റെയുലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  നഭാളനിതുവലര  എലന്തല്ലഭാലാം  നടപടനി
റകേലക്കഭാണ്ടു; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി) ഉണച്ച്.
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(സനി)  പഴയകുനകമ്മേല്  ഗഭാമപഞഭായത്തനിലന്റെ  ഉടമസതയനിലുളള  ഭൂമനി
എറകസച്ച്  വകുപനിനച്ച്  അനുവദനിച്ചു  ലഭനിക്കുന്നതനിനുളള  ഊര്ജ്ജനിത  നടപടനികേള
പഞഭായത്തച്ച്  അധനികേഭാരനികേളുലട  ഭഭാഗത്തുനനിനലാം  നടനവരുന.   ഭൂമനി  എറകസച്ച്
വകുപനിനച്ച്  ലഭനിചഭാലുടന  ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണ  പവര്ത്തനങ്ങളക്കുളള  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

മദവത്തനിലന്റെ വനിലവര്ദന

94 (2587) ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലതഭാഴനിലുലാം എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്ന  കശഷലാം  ബനിവകറജസച്ച്
കകേഭാര്പകറഷന  മദവത്തനിനച്ച്  വനില  വര്ദനിപനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  എത്ര  ശതമഭാനലാം
വര്ദനയഭാണച്ച്  നടപനിലഭാക്കനിയലതനലാം  അതുമൂലമുള്ള  വര്ദനവച്ച്  എത്രലയനലാം
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മദവത്തനിലന്റെ  വനില  കൂടനിയതച്ച്  വഴനി  മദവ  ഉത്പഭാദകേ  കേമ്പനനികേളക്കച്ച്
അധനികേ സഭാമ്പത്തനികേ വരുമഭാനലാം ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  ബനിവകറജസച്ച്
കകേഭാര്പകറഷന കററച്ച് കകേഭാണ്ടഭാക്ടച്ച് പര്കചസച്ച് വനില വര്ദനിപനിചച്ച് നല്കേനിയനിടനില്ല.

(ബനി) ബഭാധകേമല്ല.

മദവത്തനിലന്റെ ലഭവത കുറയല്
95 (2588) ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന   :

ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില്   :
ശതീ  .   വനി  .  എസച്ച്  .  ശനിവകുമഭാര്   :
ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ലതഭാഴനിലുലാം എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മദവത്തനിലന്റെ ഉപകഭഭാഗലാം കുറയ്ക്കുവഭാന മദവത്തനിലന്റെ ലഭവത കുറയണലമന്ന
ബഹു. സുപതീലാം കകേഭാടതനിയുലട നനിരതീക്ഷണലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; ഇക്കഭാരവത്തനില്
ഇതനിനകേലാം സത്വതീകേരനിച നടപടനികേള വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മദവത്തനിലന്റെ  ലഭവത  നനിയനനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ബനിവകറജസച്ച്
കകേഭാര്പകറഷലന്റെ വനില്പനകകേന്ദ്രങ്ങള കുറയ്ക്കുന്നതനിനച്ച് ഉകദ്ദേശവമുകണഭാ; ഈ സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം എത്ര വനില്പന കകേന്ദ്രങ്ങള നനിര്ത്തലഭാക്കനി;
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(സനി)  മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്  ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം  പത്തച്ച്  ശതമഭാനലാം
വനില്പന  കകേന്ദ്രങ്ങള  പൂടണലമന്ന  തതീരുമഭാനലാം  എടുത്തനിരുകന്നഭാ;  അതുപകേഭാരലാം
ബനിവകറജസച്ച്  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  എത്ര  വനില്പന  കകേന്ദ്രങ്ങള  നനിര്ത്തലഭാക്കനി;
വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.   കകേഭാടതനി  ഉത്തരവനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
കദശതീയ/സലാംസഭാന പഭാതകേളുലട  500  മതീററനിനകേത്തുളള എല്ലഭാ വനികദശമദവ ചേനില്ലറ
വനില്പനകകേന്ദ്രങ്ങളുലാം  2017  മഭാര്ചച്ച്  31-നച്ച്  മുനപച്ച്  മഭാറനി  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുളള
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ഉകദ്ദേശവമനില്ല.   ഒരു  വനികദശമദവ  ചേനില്ലറ  വനില്പനശഭാലയുലാം  അടച്ചു
പൂടനിയനിടനില്ല.

(സനി) തതീരുമഭാനലമടുത്തനിരുന.  അതുപകേഭാരലാം ബനിവകറജസച്ച് കകേഭാര്പകറഷലന്റെ
68 വനികദശമദവ ചേനില്ലറ വനില്പനശഭാലകേള നനിര്ത്തലഭാക്കുകേയുണഭായനി. 

 വര്ദനിച്ചുവരുന്ന ലഹരനി ഉപകയഭാഗലാം

96 (2589) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷച്ച് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് ലതഭാഴനിലുലാം
എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  യുവഭാക്കളനില്  ലഹരനി  ഉപകയഭാഗലാം  വര്ദനിച്ചുവരുന്നതച്ച്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  ലഹരനി  വനിമുകമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  പദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലഹരനി  വസ്തുക്കളുലട  അനധനികൃത  ഉലഭാദനവലാം  വനിപണനവലാം
തടയുന്നതനിനച്ച് സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ലഹരനി  വസ്തുക്കളുലട  അനധനികൃത  ഉലഭാദനവലാം  വനിപണനവലാം
തടയുന്നതനിനുകവണനി  ജനില്ലഭാ  തലത്തനില്  പവര്ത്തനിക്കുന്ന  സമനിതനിയുലട
വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം പവര്ത്തനങ്ങളുലാം വവകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ) ഉണച്ച്.
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(ബനി)  ഉണച്ച്.   മദവവര്ജ്ജനത്തനിനച്ച്  ഊന്നല് നല്കേനിയുലാം മയക്കുമരുനകേളുലട
ഉപകഭഭാഗലാം  ഇല്ലഭാതഭാക്കുവഭാനുലാം  ലക്ഷവമനിട്ടുളള  പവര്ത്തനങ്ങള സലാംഘടനിപനിക്കുവഭാന
കകേരള  സലാംസഭാന  ലഹരനി  വര്ജ്ജന  മനിഷന  'വനിമുകനി'  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.
വനിപുലമഭായ ബഹുജന പങഭാളനിത്തകത്തഭാടുകൂടനി  ലഹരനിവര്ജ്ജന കബഭാധവല്ക്കരണ
പവര്ത്തനങ്ങള ആവനിഷ്കരനിചച്ച് നടപനിലഭാക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

(സനി)  ലഹരനി  വസ്തുക്കളുലട  അനധനികൃത  ഉല്പഭാദനവലാം  വനിതരണവലാം
തടയുന്നതനിനച്ച്  ശകമഭായ  എനകഫഭാഴ്സച്ച്ലമന്റെച്ച്  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.
കബഭാധവല്ക്കരണ  പവര്ത്തനങ്ങള  സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സ്കൂള/
കകേഭാകളജച്ച് തലത്തനില് ലഹരനി വനിരുദ ക്ലെബ്ബസ്തുകേള രൂപതീകേരനിചച്ച് പവര്ത്തനിച്ചുവരുന.
യുവജന-മഹനിളഭാ-സന്നദ  സലാംഘടനകേള,  കുടുലാംബശതീ,  ആശഭാവര്ക്കര്മഭാര്,
റലബറനി  കേസൗണ്സനില് പവര്ത്തകേര് എന്നനിവരുലട  സജതീവ പങഭാളനിത്തകത്തഭാലട
ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലല  വഭാര്ഡുതലലാം  വലരയുളള  പവര്ത്തനങ്ങളക്കച്ച്  രൂപകരഖ
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ഡനി)  ലഹരനി  വസ്തുക്കളുലട  അനധനികൃത  ഉല്പഭാദനവലാം  വനിതരണവലാം
തടയുന്നതനിനുകവണനി ജനില്ലഭാതലത്തനില് വനിമുകനി മനിഷലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി 'വനിമുകനി' ജനില്ലഭാ
എകനികേമ്മ്യൂടതീവച്ച് കേമ്മേനിറനി പവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  ജനില്ലഭാ പഞഭായത്തച്ച് പസനിഡന്റെച്ച്
ലചേയര്മഭാനുലാം  കകേഭാര്പകറഷന  കമയര്/മുനനിസനിപല്  ലചേയര്മഭാന  റവസച്ച്
ലചേയര്മഭാനുലാം  ജനില്ലഭാ  കേളക്ടര്  കേണ്വതീനറുലാം  ലഡപമ്മ്യൂടനി  എറകസച്ച്  കേമ്മേതീഷണര്
കജഭായനിന്റെച്ച്  കേണ്വതീനറുലാം  ജനില്ലഭാ  മനിഷന  ഓഫതീസര്  ജനില്ലഭാ  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനററുലാം
ആഭവന്തരലാം,  ആകരഭാഗവലാം,  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണലാം,  വനിദവഭാഭവഭാസലാം,  ധനകേഭാരവലാം,
ഐ.&പനി.ആര്.ഡനി.,  കസഭാര്ട്സച്ച്,  യുവജനകക്ഷമലാം,  SC/ST,  സഭാലാംസഭാരനികേകക്ഷമലാം,
ഫനിഷറതീസച്ച്  തുടങ്ങനിയ  വകുപ്പുകേളനിലല   ജനില്ലഭാ  തലവനമഭാരുലാം  കുടുലാംബശതീ
പതനിനനിധനികേള,  കേലഭാകേഭായനികേ  സഭാലാംസഭാരനികേ  സഭാഹനിതവ,  മഭാധവമ  രലാംഗലത്ത
പതനിനനിധനികേള,  സന്നദസലാംഘടനഭാ പതനിനനിധനികേള,  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  പതീഡര്,  ജനില്ലഭാ
റലബറനി  കേസൗണ്സനില്  പതനിനനിധനി,  ജനില്ലഭാ  കപഭാലതീസച്ച്  കമധഭാവനി,  ജനില്ലയനിലല
ബഹുമഭാനലപട  എലാം.പനി./എലാം.എല്.എ.-മഭാര്  എന്നനിവരുലാം  അലാംഗങ്ങളഭായുളള
സമനിതനിയഭാണച്ച്  ജനില്ലയനില്  പവര്ത്തനിക്കുന്നതച്ച്.  സഭാമൂഹനികേ  ക്രനിയഭാത്മകേ
ചുവടുവയ്പ്പുകേള  സ്കൂള/കകേഭാകളജച്ച്  വനിദവഭാഭവഭാസ  സഭാപനതല  പവര്ത്തനങ്ങള,
വനിവര  വവഭാപന  സലാംവനിധഭാനങ്ങള,  മദവവലാം  മയക്കുമരുനലാം  ഉപകയഭാഗനിച്ചു
തുടങ്ങനിയവലര  തനിരുത്തല്  പക്രനിയ,  നനിയമവനിരുദ  ലഹരനി  ഉല്പന്നങ്ങളുലട
ലഭവതയുലാം  വനിതരണവലാം  ഇല്ലഭാതഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിച്ചുലകേഭാണ്ടുളള  പവര്ത്തനങ്ങള,
പുനരധനിവഭാസലാം എന്നനിവയഭാണച്ച് പവര്ത്തനങ്ങള.
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97 (2590)    ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലതഭാഴനിലുലാം എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാനന്തവഭാടനിയനില്  പവര്ത്തനിക്കുന്ന  ബനിവകറജസച്ച്  കകേഭാര്പകറഷന
വനില്പനകകേന്ദ്രലാം  അടച്ചുപൂടണലമന്നച്ച്  ആവശവലപട്ടുള്ള  പകക്ഷഭാഭലാം  ആദനിവഭാസനി
വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ കനതൃതത്വത്തനില് നടനവരുനകണഭാ;

(ബനി)  ആദനിവഭാസനികേളലക്കതനിലരയുള്ള  അതനിക്രമലാം  തടയല്  നനിയമപകേഭാരലാം
പസ്തുത വനിലനശഭാല അടച്ചുപൂട്ടുവഭാന 2016 ആഗസ്റ്റച്ച് 11 -നച്ച് ജനില്ലഭാ കേളക്ടര് ഉത്തരവച്ച്
നല്കേനിയനിരുകന്നഭാ;  അതനിലനതനിലര  ബനിവകറജസച്ച്  കകേഭാര്പകറഷന  കസ്റ്റ
വഭാങ്ങനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ആദനിവഭാസനി  കമഖലയനില്  പവര്ത്തനിക്കുന്ന പസ്തുത മദവവനിലനകകേന്ദ്രലാം
അടച്ചുപൂടനി ആദനിവഭാസനി സമൂഹലാം ഇന്നച്ച് കനരനിടുന്ന മദവവനിപത്തനില് നനിനലാം അവലര
രക്ഷനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.
(ബനി)  ഉത്തരവച്ച്  നല്കേനിയനിരുന.   ബനിവകറജസച്ച്  കകേഭാര്പകറഷന  കസ്റ്റ

വഭാങ്ങനിയനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  അബ്കേഭാരനി  നനിയമത്തനിലല  എല്ലഭാ  നനിയമങ്ങളുലാം  അനുസരനിചച്ച്
പവര്ത്തനിക്കുന്ന  മഭാനന്തവഭാടനി  ബനിവകറജസച്ച്  ഔടച്ച് ലലറച്ച്  അടച്ചുപൂട്ടുന്ന  വനിഷയലാം
ഇകപഭാള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില്ല.

എറകസനിനച്ച് സതീഡച്ച് കബഭാടച്ച്
98  (2591)  ശതീ  .    കതഭാമസച്ച്  ചേഭാണനി:  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ലതഭാഴനിലുലാം എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  കുടനഭാടനിലല  എറകസനിനച്ച്  സതീഡച്ച്  കബഭാടച്ച്  നലഭാന  എലന്തഭാലക്ക

നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുലമന്നച്ച് വവകമഭാക്കുകമഭാ;
(ബനി)  കുടനഭാടനിലല  എറകസച്ച്  കകേഭാലാംപകച്ച്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന  നടപടനി

സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?  
ഉത്തരലാം

(എ) ഇക്കഭാരവലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(ബനി) നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.
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    മദവവനില്പനയനിലല വര്ദനവച്ച് 

99  (2592)  ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലതഭാഴനിലുലാം എറകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  മദവത്തനിലന്റെ
വനില്പനയനില്  വര്ദനവണഭായനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  എത്രശതമഭാനലാം
വര്ദനവണഭായനിട്ടുണച്ച്;

(ബനി)  മദവ  ഉപകഭഭാഗലാം  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം  മദവവര്ജ്ജനലാം
കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഈ  സര്ക്കഭാര്  സത്വതീകേരനിച  നടപടനികേള
എലന്തഭാലക്കയഭാണച്ച്;

(സനി)  മദവവര്ജ്ജനലാം  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്ന  നയലാം  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുലാം  മദവ
ഉപകഭഭാഗത്തനില്  വര്ദനവണഭായനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ഇതച്ച്  എന്തുലകേഭാണഭാണച്ച്;
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം
(എ)  ഉണച്ച്.   ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  IMFL

വനില്പനയനില്  3%  വര്ദനവലാം  ബനിയര്  വനില്പനയനില്  1%  വര്ദനവലാം  ആലകേ
വനില്പന മൂലവത്തനില് 6% വര്ദനവലാം ഉണഭായനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  മദവത്തനിലന്റെയുലാം  ലഹരനി  പദഭാര്ത്ഥങ്ങളുലടയുലാം  ദൂഷവവശങ്ങലള
സലാംബനനിചച്ച്  കബഭാധവല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനുലാം  മദവ  ഉപകഭഭാഗലാം  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം
മദവവര്ജ്ജനലാം  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  സലാംസഭാന  ലഹരനി  വര്ജ്ജന
മനിഷന  'വനിമുകനി'ക്കച്ച്  രൂപലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  സ്റ്റുഡന്റെച്ച്  കപഭാലതീസച്ച്  കകേഡറച്ച്,  സ്കൂള-
കകേഭാകളജച്ച്  ലഹരനിവനിരുദ  ക്ലെബ്ബുകേള,  എന.എസച്ച്.എസച്ച്.,  കുടുലാംബശതീ,  സലാംസഭാന
റലബറനി കേസൗണ്സനില്, മദവവര്ജ്ജന സമനിതനികേളടക്കമുളള സന്നദ സലാംഘടനകേള,
വനിദവഭാര്ത്ഥനി-യുവജന-മഹനിളഭാ  സലാംഘടനകേള  എന്നനിവരുലട  പങഭാളനിത്തകത്തഭാടുകൂടനി
ലഹരനി വനിമുക കകേരളലാം എന്ന ലക്ഷവലാം സഭാക്ഷഭാല്ക്കരനിക്കുകേയഭാണച്ച്  'വനിമുകനി'യുലട
പവര്ത്തനലക്ഷവലാം. 

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  എറകസച്ച്  വകുപച്ച്
റകേലക്കഭാണ ശകമഭായ എനകഫഭാഴ്സച്ച്ലമന്റെച്ച് പവര്ത്തനത്തനിലൂലട വവഭാജമദവത്തനിലന്റെ
വനിപണനലാം  നന്നഭായനി  കുറച്ചുലകേഭാണ്ടുവരഭാനുലാം  മദവവനില്പനയുലട  വര്ദനവച്ച്  മൂന്നച്ച്
ശതമഭാനത്തനിലുലാം  ബനിയര്  വനില്പനയുലട  വര്ദനവച്ച്  ഒരു  ശതമഭാനത്തനിലുലാം
നനിയനനിച്ചുനനിര്ത്തഭാനുലാം സഭാധനിചനിട്ടുണച്ച്. 
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ജലലഭവതയുലാം ദസൗര്ലഭവവലാം

100  (2593)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴനിഞ  അഞച്ച്  വര്ഷകേഭാലയളവനില്,  ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം
അണലക്കട്ടുകേളനില്  ലഭനിചനിരുന്ന  ജലവലാം  സലാംഭരണകശഷനിയുലാം  സലാംഭരണവലാം
എത്രലയനലാം  (കുടനിലവള്ള  പദതനികേള  ഉളലപലട),  നനിലവനില്  ഓകരഭാന്നനിലുമുള്ള
സലാംഭരണലാം എത്രലയനമുള്ള വനിവരലാം വവകമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  കേഴനിഞ  അഞച്ച്  വര്ഷമഭായനി  ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം  ലഭനിചനിരുന്ന  മഴ
എത്രലയനലാം ഡനിസലാംബറനിനുകശഷലാം മഴ ലഭനിച്ചുകവഭാ എനലാം എങനില് ലഭനിച അളവച്ച്
എത്ര എനലാം വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത  ഭൂഗര്ഭ  ജലവനിതഭാനത്തനിലന്റെ  കേഴനിഞ  പത്തച്ച്
വര്ഷലത്ത  കേണക്കച്ച്  (വര്ഷലാം  തനിരനിചച്ച്)  എത്രലയനലാം,  നനിലവനിലല  അവസ
എലന്തനലാം വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇത്തരത്തനില്  ഭൂഗര്ഭ  ജലവനിതഭാനലാം  തഭാഴന്നതുളലപലട
സലാംസഭാനത്തുണഭാകുന്ന ജലദസൗര്ലഭവലാംമൂലലാം കേഷലപടുന്ന ജനങ്ങളക്കച്ച് കുടനിലവള്ളലാം
ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാന എന്തച്ച് നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന എന്നച്ച് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഭൂഗര്ഭ  ജലവനിതഭാനലാം  തഭാഴന്നതു  സലാംബനനിച്ചുലാം,  പരനിഹഭാരമഭാര്ഗ്ഗങ്ങള
ആരഭായുന്നതനിനുമഭായനി, പസസ്തുത വനിഷയവമഭായനി ബനലപട പഗത്ഭലരലക്കഭാണച്ച് ഒരു
പഠനലാം നടത്തുവഭാന എന്തു നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുലാം എനലാം വവകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഴനിഞ അഞച്ച് വര്ഷക്കഭാലയളവനില് ഓകരഭാ വര്ഷവലാം ഇറനികഗഷലന്റെ
അണലക്കട്ടുകേളനില്  ലഭനിചനിരുന്ന  ജലലാം,  സലാംഭരണകശഷനി,  സലാംഭരണലാം,  നനിലവനില്
ഓകരഭാന്നനിലുമുളള  സലാംഭരണലാം  എന്നനിവ  സലാംബനനിച  വനിശദമഭായ  പടനികേ  വര്ഷലാം
തനിരനിചച്ച്  അനുബനലാം*  ആയനി  കചേര്ത്തനിട്ടുണച്ച്.  കകേരള  ജല  അകതഭാറനിറനിയുലട
അധതീനതയനിലുളള  കപപഭാറ  ഡഭാമനിലന  സലാംബനനിച  പടനികേ  അനുബനലാം  ആയനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* 

* റലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്, 
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(ബനി)  കകേരളത്തനില് കേഴനിഞ അഞച്ച് വര്ഷങ്ങളനില് ലപയ മഴയുലട ശരഭാശരനി
അളവച്ച് തഭാലഴ പതനിപഭാദനിക്കുന:

വര്ഷലാം മഴയുലട അളവച്ച് (മനി.മതീറര്)

2012 2208.00

2013 3334.70

2014 3200.00

2015 2690.7

2016 1924.20

2017  ജനുവരനി,  ലഫബ്രുവരനി  മഭാസങ്ങളനിലഭായനി  കകേരളത്തനില്  ശരഭാശരനി
16.20  മനി.  മതീറര് മഴ കരഖലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇതച്ച്  ഇന്തവന ലമറതീരനികയഭാളജനിക്കല്
വകുപനിലന്റെ കനഭാര്മല് വര്ഷപഭാതത്തനില് നനിനലാം 37.10% കുറവഭാണച്ച്.

(സനി)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ഭൂജല  വനിഭവകശഷനി  തനിടലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  ഭൂജല
വകുപനില്  871  നനിരതീക്ഷണ  കേനിണറുകേള  സഭാപനിചനിട്ടുണച്ച്.   പസ്തുത
കേനിണറുകേളനില്നനിനലാം എല്ലഭാ മഭാസവലാം ജലവനിതഭാനലാം എടുക്കുകേയുലാം അപഗഥന പഠനലാം
നടത്തുകേയുലാം  ലചേയ്യുന.  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ഭൂഗര്ഭ  ജലവനിതഭാനത്തനിലന്റെ
ഏറക്കുറചനിലുകേള  അറനിയുവഭാന  ഭൂജലവകുപ്പുലാം  കകേന്ദ്ര  ഭൂജല  കബഭാര്ഡുലാം
സലാംയുകമഭായനി നനിരതീക്ഷണ കേനിണറുകേളനില്നനിനളള ഡഭാറഭാ പകേഭാരലാം പഠനലാം നടത്തനി
ഭൂജലത്തനിലന്റെ അളവച്ച് സലാംബനനിച റനികപഭാര്ടച്ച് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  2011 മഭാര്ചനിലല
ഗസൗണച്ച്  വഭാടര്  എസ്റ്റനികമഷന  (ജനി.ഇ.സനി.)  അനുസരനിച്ചുളള  ഭൂജല  ലഭവതയുലട
പകേര്പച്ച് അനുബനലാം*  ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

ഡയനഭാമനികേച്ച്  ഗസൗണച്ച്  വഭാടര്  റനികസഭാഴ്സച്ച്  ഓഫച്ച്  കകേരള  2011  വലരയുളള
റനികപഭാര്ടച്ച്  അനുസരനിചച്ച്  ഭൂഗര്ഭ  ജലത്തനിലന്റെ  സനിതനിലയ  അടനിസഭാനലപടുത്തനി
സലാംസഭാനലത്ത  പഭാലക്കഭാടച്ച്  ജനില്ലയനിലല  ചേനിറ്റൂര്  കബഭാക്കച്ച്  അമനിത  ചൂഷണ
കബഭാക്കഭായുലാം  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  കബഭാക്കച്ച്,  പഭാലക്കഭാടച്ച്  ജനില്ലയനിലല  മലമഴ  കബഭാക്കച്ച്
എന്നനിവ  ക്രനിടനിക്കല്  കബഭാക്കുകേളഭായുലാം  കേണ്ണൂര്  ജനില്ലയനില്  കേലവഭാകശരനി  കബഭാക്കച്ച്,
പഭാനൂര്  കബഭാക്കച്ച്,  തലകശരനി  കബഭാക്കച്ച്,  ഇടുക്കനി  ജനില്ലയനിലല  കേടപന,  ലനടുങണലാം
കബഭാക്കച്ച്,  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനില്ലയനിലല  മകഞശത്വരലാം,  കേഭാറഡുക്ക  (കേഭാഞങ്ങഭാടച്ച്),
ലകേഭാല്ലലാം  ജനില്ലയനിലല  ചേനിറ്റുമല  കബഭാക്കച്ച്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്  ജനില്ലയനിലല  ബഭാലുകശരനി,
കുന്നമലാംഗലലാം,  മലപ്പുറലാം  ജനില്ലയനിലല  ലകേഭാകണഭാടനി,  തനിരൂരങ്ങഭാടനി,  പഭാലക്കഭാടച്ച്

* റലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്, 
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ജനില്ലയനിലല  പടഭാമ്പനി,  തൃത്തഭാല,  തനിരുവനന്തപുരലാം  ജനില്ലയനിലല  അതനിയന്നൂര്,
ലനടുമങ്ങഭാടച്ച്,  പഭാറശഭാല  കബഭാക്കുകേള,  തൃശ്ശൂര്  ജനില്ലയനിലല  തളനിക്കുളലാം,  മതനിലകേലാം
കബഭാക്കുകേള,  എറണഭാകുളലാം  ജനില്ലയനിലല  പഭാമ്പഭാക്കുട,  പഭാറക്കടവച്ച്,  റവപനിന
കബഭാക്കുകേള  ലസമനി  ക്രനിടനിക്കല്  വനിഭഭാഗത്തനിലുലാം  ബഭാക്കനിയുളള  126  കബഭാക്കുകേള
കസഫച്ച് വനിഭഭാഗത്തനിലുമഭാണച്ച് ഉളലപടുന്നതച്ച്.

(ഡനി) ഇത്തരത്തനില് ഭൂഗര്ഭ ജലവനിതഭാനലാം തഭാഴന്നതനിനഭാല് കുടനിലവളള ലഭവത
പൂര്ണ്ണമഭാകയഭാ  ഭഭാഗതീകേമഭാകയഭാ  ഇല്ലഭാത്ത  പകദശങ്ങളനില്  ഭൂജല  പരവകവഷണലാം
നടത്തനി  കുഴല്ക്കനിണറുകേള  നനിര്മ്മേനിചച്ച്  ജലലഭവതയുളള  കേനിണറുകേളനില്  ലചേറുകേനിട
കുടനിലവളള പദതനികേളുലാം ജലലഭവത കുറഞ കേനിണറുകേളനില് റകേപമ്പച്ച് പദതനികേളുലാം
ഭൂജലവകുപച്ച് നടപഭാക്കനിവരുന. 

കൂടഭാലത  കേഭാലവര്ഷത്തനിലുണഭായ  കുറവച്ച്  പരനിഗണനിചച്ച്  വനിവനിധ  നദനികേളനിലല
ജലദസൗര്ലഭവത്തനിനുളള സഭാദവത കേണക്കനിലലടുത്തച്ച്   കുടനിലവളളക്ഷഭാമലാം  കനരനിടഭാന
കകേരള ജല അകതഭാറനിറനി തഭാലഴപറയുന്ന നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

1. കസഭാതസ്സുകേളനില് തടയണ ലകേടനിയുലാം നതീര്ചഭാലുകേള നനിര്മ്മേനിച്ചുലാം ജലലഭവത
ഉറപ്പുവരുത്തുന.

2. ഇറനികഗഷന,  റവദദ്യുത  വകുപ്പുമഭായനി  സഹകേരനിചച്ച്  അവരുലട
ഉടമസതയനിലുളള  അണലക്കട്ടുകേളനിലല  ജലലാം  പരമഭാവധനി  കുടനിലവള്ള
ആവശവത്തനിനഭായനി  വനിവനിധ  കസഭാതസ്സുകേളനില്  ലഭവമഭാക്കഭാനുളള
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

3. അടനിക്കടനി ലതീക്കുമൂലലാം ജലനഷലാം സലാംഭവനിക്കുന്ന വനിതരണ റലനുകേള മഭാറനി
പകേരലാം  പുതനിയവ  സഭാപനിക്കുന്ന  പവൃത്തനികേളക്കച്ച്  മുനഗണന  നല്കേനി
ഘടലാംഘടമഭായനി നടപഭാക്കനിവരുന.

4. ജലലഭവതയുളള  സലങ്ങളനില്  റപപച്ച്  റലന  ദതീര്ഘനിപനിചച്ച്  ജലലാം
എത്തനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

5. വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  കേനിണറുകേളനിലല  ലചേളനിയുലാം  മണലാം  നതീക്കലാം  ലചേയച്ച്
പമ്പനിലാംഗച്ച്  കസ്റ്റഷനുകേളനില്  ജലലഭവത  ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുളള  പവൃത്തനികേള
നടപഭാക്കുന.

6. തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള  റവനമ്മ്യൂ  വകുപനിലന്റെ  സഹകേരണകത്തഭാലട
കേനികയഭാസ്കുകേള  വഴനി  ജലവനിതരണലാം  നടത്തുന്ന  സലങ്ങളനികലയച്ച്
ആവശവമഭായ  കുടനിലവളളലാം  ജല  അകതഭാറനിറനിയുലട  വനിവനിധ
പദതനികേളനില്നനിനലാം നല്കുന്നതഭാണച്ച്.
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7. പമ്പനിലാംഗച്ച്  കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കകേടുവന്ന  പമ്പച്ച്
ലസറ്റുകേളുലട അറകുറപണനികേള സമയബനനിതമഭായനി നടത്തുന.

8. കൂടുതല് പമ്പനിലാംഗച്ച് ആവശവമഭായ സലങ്ങളനില് അഡതീഷണല് ഷനിഫ്റ്റുകേള
ഏര്ലപടുത്തുനണച്ച്.

9. ആവശവമഭാകുന്ന  സലങ്ങളനില്  വഭാല്വകേള  നനിയനനിചച്ച്  സഭാദവമഭായ
അളവനില് എല്ലഭാവര്ക്കുലാം ജലലഭവത  ഉറപഭാക്കുന.

10. ജലശുദതീകേരണശഭാലകേളുലട  സഭാപനിതകശഷനി  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ആവശവമഭായ  പുനരുദഭാരണ  പവൃത്തനികേള
നടപനിലഭാക്കനി ശുദജല ലഭവത ഉറപഭാക്കുനണച്ച്. 

11.  നനിയമവനിരുദമഭായനി ജലലാം കചേഭാര്ത്തുന്നതുലാം അനധനികൃത ഉപകയഭാഗവലാം മറ്റുലാം
കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നതനിനുലാം  ആന്റെനി  വഭാടര്  ലതഫച്ച്  സത്വഭാഡനിലന്റെ  പവര്ത്തനലാം
ഉപകയഭാഗലപടുത്തുകേയുലാം  നനിയമഭാനുസൃത  നടപടനികേള  റകേലക്കഭാളളുകേയുലാം
ലചേയ്യുന.

12. പതനിമഭാസലാം  50  കേനികലഭാലനിററനിനച്ച്  മുകേളനില്  ഉപകഭഭാഗലാം  കേണക്കഭാക്കുന്ന
പുതനിയ  കേണക്ഷനുകേള  നല്കുന്നതനിനച്ച്  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  നനിയനണലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

13.  നനിലവനില് കൂടുതലഭായനി ജലലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന വവഭാവസഭായനികേ വഭാണനിജവ
കേണക്ഷനുകേളനില് ഉപകഭഭാഗത്തനിനച്ച് നനിയനണലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

14. ജലശുദതീകേരണശഭാലകേളനില്  ബഭാക്കച്ച്  വഭാഷനിലാംങ്ങച്ച്  ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന ജലത്തനിലന്റെ അളവച്ച് കേഴനിയുന്നത്ര നനിയനനിക്കുനണച്ച്.

   കമല്പറഞ  നടപടനികേള  കൂടഭാലത  വരളച  സലാംബനനിച  സനിതനിഗതനികേള
നനിരന്തരലാം  വനിലയനിരുത്തനി  കവണ  പരനിഹഭാര  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കുനണച്ച്.
ഇതനിനകേലാം  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്,  തൃശ്ശൂര്,  എറണഭാകുളലാം,  തനിരുവനന്തപുരലാം  എന്നതീ
സലങ്ങളനില്  വചച്ച്  കമഖലഭാടനിസഭാനത്തനില്  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനിലല
ഉകദവഭാഗസരുലട കയഭാഗലാം വനിളനിചച്ച് വരളച സലാംബനനിചച്ച് വനിശദമഭായ അവകലഭാകേന
കയഭാഗങ്ങള  നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.   പസ്തുത  കയഭാഗത്തനില്  തതീരുമഭാനനിച  കേഭാരവങ്ങളുലട
പുകരഭാഗതനി  വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനച്ച്  വതീഡനികയഭാ  കകേഭാണ്ഫറനസച്ച്  വഴനി
അവകലഭാകേനവലാം  നടത്തനിവരുന.  2017  കമയച്ച്  മഭാസത്തനിനുളളനില്  പണനി
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പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  കേമ്മേതീഷന  ലചേയഭാന  കേഴനിയുന്ന  പദതനികേള  കേലണത്തനി  അവ
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന  കവണ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.   കൂടഭാലത  പഭാറമടകേള,
കുളങ്ങള തുടങ്ങനിയ കസഭാതസ്സുകേള കേലണത്തനി ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധന നടത്തനി
അവ  ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാനുളള  സഭാദവത  പരനികശഭാധനിക്കഭാന  ഫതീല്ഡച്ച്
ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ഇ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ഭൂഗര്ഭ  ജലവനിതഭാനത്തനിലന്റെ  ഏറക്കുറചനിലുകേള
അറനിയുവഭാന  ഭൂജലവകുപ്പുലാം  കകേന്ദ്ര  ഭൂജല  കബഭാര്ഡുലാം  സലാംയുകമഭായനി  നനിരതീക്ഷണ
കേനിണറുകേളനില് നനിനളള ഡഭാറഭാ പകേഭാരലാം പഠനലാം നടത്തനിവരുനണച്ച്.

കേടല്ലവളളലാം കുടനിലവളളമഭാക്കുന്ന പദതനി

101 (2594) ശതീ  .   എലാം  .   സത്വരഭാജച്ച് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത തതീരകദശങ്ങളനില് അനുഭവലപടുന്ന കുടനിലവള്ള ക്ഷഭാമലാം
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  എലന്തല്ലഭാലാം  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന  എന്നച്ച്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മറച്ച്  സലാംസഭാനങ്ങളനിലുലാം  വനികദശരഭാജവങ്ങളനിലുലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതു
കപഭാലല  കേടല്ലവള്ളലാം  ശുദതീകേരനിചച്ച്  കുടനിലവള്ളമഭാക്കുന്ന  പദതനി
പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;

(സനി) ഉലണങനില് അതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇലല്ലങനില്  പദതനിയുലട  പഭാകയഭാഗനികേത  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുലാം
പഭാകയഭാഗനികേമഭാലണങനില് നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത തതീരകദശങ്ങളനില് അനുഭവലപടുന്ന കുടനിലവളളക്ഷഭാമലാം
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  തതീരകദശ  വനികേസന  പദതനികേള,  ലഡകപഭാസനിറച്ച്
വര്ക്കുകേള, SAGY  പദതനികേള എന്നനിവയനില് ഉളലപടുത്തനി വനിവനിധ കുടനിലവളള
പദതനികേളുലട  പവൃത്തനികേള  നടനവരുന.  ഈ  പദതനികേലളല്ലഭാലാം
സമയബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാനുളള നടപടനികേള എടുത്തുവരുന. 

(ബനി  -  ഡനി)  ഇത്തവണലത്ത വരളചയുലട പശഭാത്തലത്തനില് സഭാദവതകേള
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.
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മലനിനജലലാം

102 (2595) ശതീ  .   എസച്ച്  .   ശർമ്മേ : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുടനിലവള്ള  പദതനികേളക്കഭായനി  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുലണന്നച്ച്  വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇതനിലന്റെ  വനിനനികയഭാഗലാം
കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുവഭാന സത്വതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മലനിന  ജലലാം  ടഭാങറുകേളനില്  ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതച്ച്  തടയുവഭാന  എലന്തല്ലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണച്ച് സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നച്ച് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  കുടനിലവളള  പദതനികേളക്കഭായനി  2016-17  സലാംസഭാന  പദതനി
വനിഹനിതത്തനില് ഉളലപടുത്തനി കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനിക്കച്ച്  അനുവദനിച തുകേയുലട
വനിശദവനിവരലാം തഭാലഴലക്കഭാടുക്കുന:

നമ്പര് ലഹഡച്ച് ഓഫച്ച് അക്കസൗണച്ച്
വനിഹനിതലാം
(രൂപ
ലക്ഷത്തനില്)

1. നഗര ശുദജല വനിതരണ പദതനികേളുലട പുനരുദഭാരണവലാം
ലമചലപടുത്തലുലാം

6,000

2. ഗഭാമതീണ ജലവനിതരണ പദതനികേള 8,735

3. പകതവകേ സഭാപനങ്ങളക്കുലാം
സലങ്ങളക്കുമഭായുളള ജലവനിതരണ
പദതനികേള 

225

4. അരുവനിക്കര പമ്പനിലാംഗച്ച് കസ്റ്റഷലന്റെ
ആധുനനികേവല്ക്കരണലാം

1000

5. ശുദജലത്തനിലന്റെ  സുഗമവലാം  സമുചേനിതവമഭായ രതീതനിയനിലുളള
ഉല്പഭാദനവലാം വനിതരണവലാം

10,536

6. കകേരള ജലവനിതരണ കപഭാജക്ടച്ച്, ജനിക്ക 15,000

7. ലതരലഞടുക്കലപട പഞഭായത്തുകേളനില് കുടനിലവളള ലഭവത
ഉറപ്പുവരുത്തല് - കുടനിലവളള ശനില്പശഭാലയുലട ഫലമഭായുളള
പദതനി

1100

8. നബഭാര്ഡനിലന്റെ  ധനസഹഭായകത്തഭാലടയുളള  ഗഭാമതീണ
ശുദജലവനിതരണ പദതനികേള

11,000

9. തത്വരനിത  ഗഭാമതീണ  ശുദജലവനിതരണ  പദതനികേള  (50
ശതമഭാനലാം സലാംസഭാന വനിഹനിതലാം)

10,000

ആലകേ 63596
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വനിവനിധ  കുടനിലവളള  പദതനികേളക്കുലാം  നനിലവനിലുളളവയുലട
പുനരുദഭാരണത്തനിനുലാം ലമചലപടുത്തലനിനുലാം നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലനിരനിക്കുന്ന പദതനികേളുലട
പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനുമഭായനി  കമല്പറഞ  തുകേ  ഉപകയഭാഗലപടുത്തുന.   ലഭവമഭായ
പണലാം ഏറവലാം  അതവഭാവശവമുളള  പവൃത്തനികേളക്കഭായനി  ഫതീല്ഡച്ച്  ഓഫതീസര്മഭാരനില്
നനിനലാം  മുനഗണനഭാടനിസഭാനത്തനില്  ലഭവമഭാക്കനി  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുളള  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.   നടപ്പു  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം
ജലനനിധനി രണഭാലാം ഘട പദതനിക്കഭായനി 314.42 കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)  ഉപകയഭാഗകയഭാഗവമല്ലഭാത്ത  ജലലാം  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതച്ച്  തടയുവഭാന
ജനില്ലഭാ കേളക്ടര്മഭാരുലട കനതൃതത്വത്തനില് നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

ലചേറുകേനിട ജലകസചേന പദതനികേള

103 (2596) ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് ജലവനിഭവ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വരളച  രൂക്ഷമഭായനിലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന  വയനഭാടനില്  കേബനനി  നദതീജലലാം

ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  കൂടുതല്  ലചേറുകേനിട  ജലകസചേന  പദതനികേള  നടപഭാക്കുന്ന  കേഭാരവലാം

പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില്  കേബനനി  നദതീജലലാം  പൂര്ണമഭായുലാം  വയനഭാടനില്  കൃഷനിയച്ച്

ലഭവമഭാകേഭാത്ത സഭാഹചേരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാലയന്നച്ച് വവകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പരനിഗണനയനിലുണച്ച്.

(ബനി)  ഉണച്ച്.  ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയ പവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നമുറയച്ച്

കേബനനി നദതീജലലാം കൃഷനിയച്ച് കൂടുതലഭായനി ലഭവമഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുലാം. 

കേടല്ഭനിത്തനി

104 (2597)   ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനില്ലയനിലല  ഉദുമ  പഞഭായത്തനിലല  കേഭാപനില്-ലകേഭാപല്

കേടവച്ച് കേടപ്പുറത്തച്ച് കേടല് ഭനിത്തനി നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച് തയഭാറഭാക്കനിട്ടുള്ള എസ്റ്റനികമറനിനച്ച്
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അനുമതനി ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി (എസ്റ്റനികമറച്ച് ID No: 2016/1452/IA) എലന്തങനിലുലാം

തുടര്നടപടനികേള ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  രൂക്ഷമഭായ കേടലഭാക്രമണലാം ജനില്ലയനിലല വതീടുകേളക്കച്ച് കപഭാലുലാം ഭതീഷണനി

ഉയര്ത്തുന്ന  സഭാഹചേരവത്തനില്  കേഭാപനില്-ലകേഭാപല്  കേടവനില്  കേടല്  ഭനിത്തനി

നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള  അടനിയന്തര  നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;വനിശദഭാലാംശങ്ങള

അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?    

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) പുതനിയ കേടല്ഭനിത്തനിയഭായതനിനഭാല് CWPRS-ലന്റെ പഠനലാം നടത്തനി

ഡനിറസന ലഭനികക്കണതുണച്ച്.

കുടനിലവളള പദതനി

105 (2598) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  റമലലാം-തലവൂര്  കുടനിലവള്ള  പദതനി  ഏലതല്ലഭാലാം  പഞഭായത്തുകേളനില്
ശുദജല  വനിതരണലാം  നടത്തുന്നതനിനഭായഭാണച്ച്  രൂപകേലന  ലചേയനിരുന്നലതന്നച്ച്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത പദതനിയുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം ഇകപഭാള ഏതച്ച് ഘടത്തനിലഭാലണന്നച്ച്
വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  പദതനിയനില്  അവകശഷനിക്കുന്ന  പവൃത്തനികേള  എലന്തല്ലഭാമഭാണച്ച്;
പദതനി  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  പവര്ത്തന  സജ്ജമഭാക്കഭാന  എലന്തല്ലഭാലാം  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിക്കുലമന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?     

ഉത്തരലാം

(എ)  റമലലാം,  തലവൂര്  പഞഭായത്തുകേളനില്  ശുദജലവനിതരണലാം
നടത്തുന്നതനിനഭായഭാണച്ച് രൂപകേല്പന ലചേയനിട്ടുളളതച്ച്.

(ബനി  &  സനി)  റമലലാം-തലവൂര് കുടനിലവളള പദതനിയുലടയുലാം പടഭാഴനി,  പടഭാഴനി-
വടകക്കക്കര കുടനിലവളള പദതനിയുലടയുലാം ലപഭാതുഘടകേങ്ങളഭായ ഇനകടക്കച്ച് ലവല്, റഭാ
വഭാടര്  പമ്പനിലാംഗച്ച്  ലമയനിന,  10.50  ദശലക്ഷലാം  ലനിറര്  കശഷനിയുളള
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ജലശുദതീകേരണശഭാല,  ക്ലെനിയര് വഭാടര് പമ്പനിലാംഗച്ച് ലമയനിന,  ക്ലെനിയര് വഭാടര് പമ്പച്ച്ലസറച്ച്,
പമ്പച്ച്  ഹസൗസച്ച്,  പൂക്കുന്നനിമലയനിലുളള  16.90  ലക്ഷലാം  ലനിറര്  കശഷനിയുളള  ഉപരനിതല
ജലസലാംഭരണനി എന്നനിവയുലട പണനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.   തലവൂര് പഞഭായത്തനില്
ശുദജല വനിതരണലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  

ഈ  പദതനിയനില്  ഇനനി  അവകശഷനിക്കുന്നതച്ച്  പടഭാഴനി  പൂക്കുന്നനിമലയനിലുളള
ഉപരനിതല ജലസലാംഭരണനിയനില്നനിനലാം റമലലാം പഞഭായത്തനിലല ആക്കഭാവനിളയനിലുളള
ജലസലാംഭരണനിയനികലയ്ക്കുളള  7.98  കേനി.  മതീറര്  റദര്ഘവമുളള  പധഭാന
ജലവനിതരണക്കുഴലുകേള  സഭാപനിക്കുന്ന  പവൃത്തനിയുലാം  റമലലാം  പഞഭായത്തനിനച്ച്
കവണനിയുളള  74  കേനി.  മതീറര്  വനിതരണ  ശലാംഖലയുമഭാണച്ച്.  ഈ  പദതനിയഭായനി
നല്കേനിയനിരുന്ന  ഭരണഭാനുമതനിയനില്  74.  കേനി.  മതീ.  വനിതരണ  ശലാംഖലയഭാണച്ച്
ഉളലപടനിരുന്നലതങനിലുലാം പുതുക്കനിയ കററച്ച് റനിവനിഷന കേഭാരണലാം 13  കേനി.  മതീ.  വനിതരണ
ശലാംഖലയ്ക്കുളള  തുകേ  മഭാത്രമഭാണച്ച്  ഇതനില്നനിനലാം  കേലണത്തഭാന  കേഴനിഞതച്ച്.
കശഷനിക്കുന്ന 61  കേനി.  മതീ.  വനിതരണ ശലാംഖല സഭാപനിക്കുന്നതനിനു കവണനിയുളള 10.2
കകേഭാടനി  രൂപയുലട  വനിശദമഭായ  കപഭാജക്ടച്ച്  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  തയഭാറഭാക്കനി
സമര്പനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

കുടനിലവളള പദതനികേള

106  (2599)   ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാവളലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല ലവങ്ങഭാനൂര്,  കേല്ലനിയര്,  തനിരുവല്ലലാം
പകദശങ്ങളനില്  കുടനിലവള്ള  പദതനിയഭായനി  അറുപത്തനി  നഭാലച്ച്  കകേഭാടനി  രൂപ
ലചേലവഴനിച്ചുലവങനിലുലാം  ലവങ്ങഭാനൂര്  പകദശത്തച്ച്  ഇതനിലന്റെ  പകയഭാജനലാം  ലഭനിചനിടനില്ല
എന്നതച്ച്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ആയതച്ച്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലവങ്ങഭാനൂര്  പഞഭായത്തനിലല  ലവണ്ണനിയര്  വഭാടര്  സറപ  സതീമനിലല
കേനിണറനിലല  മഭാലനിനവലാം  നതീക്കലാം  ലചേയച്ച്  കുടനിലവള്ളലാം  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ലവങ്ങഭാനൂര് പഞഭായത്തനിലല ലനല്ലനിവനിളയനിലുലാം വനിഴനിഞത്തുലാം കേളക്ഷന
ലസന്റെറുകേള പുനനഃസഭാപനിചച്ച് മഭാസത്തനില് രണച്ച് ദനിവസലമങനിലുലാം പവര്ത്തനിപനിക്കഭാന
നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?  
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.  ഈ  കമഖലയുലട  കേതീഴനിലുളള  ലവങ്ങഭാനൂര്,  കേല്ലനിയര്
പഞഭായത്തുകേളക്കുലാം  വനിഴനിഞലാം  കകേഭാര്പകറഷന  ഏരനിയയ്ക്കുലാം  കവണനിയുളള
പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  കേല്ലനിയര്,  ലവങ്ങഭാനൂര്  പഞഭായത്തുകേളനില്  ഉപരനിതല
ജലസലാംഭരണനികേളുലട  പവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകേയുലാം  അവയനില്നനിനളള
ശുദജലലാം  നനിലവനിലുളള  ജലവനിതരണ  ശലാംഖലവഴനി  വനിതരണലാം
നടത്തനിവരനികേയുമഭാണച്ച്.  ഈ പദതനിയനിലല ജലസലാംഭരണനിയനില്നനിനലാം പൂര്ണ്ണമഭായുലാം
ജലവനിതരണലാം  നടത്തുന്നതനിനഭായനി  നനിലവനിലുളള  ജലവനിതരണ  ശലാംഖലയുമഭായനി
ബനനിപനിക്കുന്നതനിനുളള  പവൃത്തനികേളുലട  ലടണര്  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.
കമല്പറഞ  പഞഭായത്തുകേളനില്  പുതനിയ  ജലവനിതരണ  ശലാംഖല
സഭാപനിക്കുന്നനിനുകവണനിയുളള  നടപടനികേള  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി
സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ലവങ്ങഭാനൂര് പഞഭായത്തനിലല വഭാടര്സറപ സതീമനിലന്റെ ജലകസഭാതസച്ച്
ലവണ്ണനിയര്  പമ്പച്ച്  ഹസൗസച്ച്  കേവഭാമ്പസനിലുളള  പകൃതനിദത്തമഭായ  ഒരു  ഉറവയഭാണച്ച്.
പസ്തുത  വഭാടര്  സറപ  സതീമനില്  നനിലവനിലുണഭായനിരുന്ന  രണച്ച്  കേനിണറുകേളനിലല
ലവളളത്തനിലന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരലാം  കമഭാശമഭായതനിനഭാല്  ഉകപക്ഷനിക്കുകേയുലാം  ഈ
കേനിണറുകേള ഭഭാഗനികേമഭായനി മണ്ണനിടച്ച് നനികേത്തനി മുകേളഭഭാഗലാം കകേഭാണ്ക്രതീറച്ച് സ്ലൈഭാബ്ലകേഭാണച്ച്
പഗ്ഗച്ച്  ലചേയനിരനിക്കുകേയുമഭാണച്ച്.   നനിലവനില്  ഈ  പദതനിക്കഭായനി  പുതനിയ  കേനിണര്
നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണച്ച്.

(സനി) നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില്ല.

കേഭാരഭാപ്പുഴ ജലകസചേന പദതനി

107 (2600)  ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വയനഭാടച്ച്  ജനില്ലയനിലല  കേഭാരഭാപ്പുഴ  ജലകസചേനപദതനിയുലട  ആലകേ
അടങല് തുകേ എത്രയഭാണച്ച്;

(ബനി)  പസ്തുത  പദതനിക്കഭായനി  നഭാളനിതുവലര  എത്ര  തുകേ  ലചേലവഭാലയനലാം
പദതനി  പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനഭായനി  എത്ര  തുകേ  ആവശവമഭായനി  വരുലമനലാം
വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കേഭാരഭാപ്പുഴ പദതനി പകദശലാം ടൂറനിസ്റ്റച്ച്  കകേന്ദ്രമഭാക്കുന്നതുമഭായനി ബനലപടച്ച്
സത്വതീകേരനിച നടപടനികേള വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?  
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ഉത്തരലാം

(എ)  2010  ലഷഡമ്മ്യൂള  ഓഫച്ച്  കററച്ച്  അനുസരനിചച്ച്  കേഭാരഭാപ്പുഴ  ജലകസചേന

പദതനിയുലട അടങല് തുകേ 441.50 കകേഭാടനി രൂപയഭാണച്ച്.

(ബനി)  പസ്തുത പദതനിയഭായനി  314.14  കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവഭായനിട്ടുണച്ച്.  പദതനി

പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി 127.36 കകേഭാടനി രൂപ ആവശവമഭാണച്ച്.

(സനി)  കേഭാരഭാപ്പുഴ  പദതനിപകദശലാം  ടൂറനിസ്റ്റച്ച്  കകേന്ദ്രമഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി

ടൂറനിസലാം  ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചച്ച്  KIIDC  മുകഖന  ഏതഭാണച്ച്  4.91  കകേഭാടനി  രൂപയുലട

പവൃത്തനികേള നടത്തനിവരുനണച്ച്.

മഭാടഭായനി കുടനിലവള്ള പദതനി

108  (2601)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനച്ച്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചച്ച്  പവൃത്തനി  ആരലാംഭനിച  കേല്ലവഭാകശരനി  മണ്ഡലത്തനിലല

മഭാടഭായനി  കുടനിലവള്ളപദതനിയുലട  പവര്ത്തനപുകരഭാഗതനി  അറനിയനിക്കുകമഭാ;  പവൃത്തനി

എകപഭാകഴക്കച്ച് പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച് എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

പദതനിയുലട  വനിവനിധ  ഘടകേങ്ങളനില്  ജല  സലാംഭരണനിയുലട  പനിന്തച്ച്  ബതീലാം

വലരയുള്ള പണനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു. 250 എലാം.എലാം. DI K9 ഗഭാവനിറനി ലമയനിനനിലന്റെ

ആലകേയുള്ള 6500 മതീററനില് 400 മതീറര് സഭാപനിച്ചു. 350 എലാം.എലാം., 300 എലാം.എലാം.

DI  K9  വനിതരണ  ശലാംഖല  1300  മതീററനില്  150  മതീറര്  സഭാപനിച്ചു.  5000  മതീറര്

പനി.വനി.സനി.  വനിതരണ  ശലാംഖലയനില്  2500  മതീറര്  സഭാപനിച്ചു.   ജനിക്ക  പട്ടുവലാം

പദതനിയനില്നനിനമുള്ള  ലവള്ളലാം  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനിയഭാണച്ച്  ഈ  പദതനി

നടപനിലഭാക്കഭാന ലക്ഷവമനിടനിട്ടുള്ളതച്ച്.  

ഈ  പദതനി  2017  ജൂണനില്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന  കേഴനിയുലമന്നച്ച്

പതതീക്ഷനിക്കുന.



202 കകേരള നനിയമസഭ മഭാര്ചച്ച് 9, 2017

കേടല്ഭനിത്തനി നനിര്മ്മേഭാണലാം
109 (2602) ശതീ  .   എലാം  .   വനിനലസന്റെച്ച്  :

ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസച്ച്  :
ശതീ  .   ലകേ  .   എസച്ച്  .   ശബരതീനഭാഥന  :
ശതീ  .     ലകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫച്ച് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  തതീരകദശ  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  കേടല്ഭനിത്തനി  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  പദതനി

പതതീക്ഷനിച ഫലലാം കേലണത്തനിയനിടനിലല്ലന്ന കേഭാരവലാം വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില് ഇതനിനച്ച്  പകേരമഭായനി എന്തച്ച് പദതനിയഭാണച്ച്  ആവഷ്ക്കരനിക്കുവഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്; വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത  കമഖലയനില്  പവര്ത്തനിക്കുന്ന  ജനപതനിനനിധനികേളുമഭായുലാം
സലാംഘടനകേളുമഭായുലാം  ഇക്കഭാരവത്തനില്  ചേര്ച  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇലല്ലങനില്
അതനിനുള്ള നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ) കേടലഭാക്രമണമുള്ള പകദശങ്ങളനില് CWPRSനനിര്കദ്ദേശനിച രതീതനിയനിലഭാണച്ച്
ഇകപഭാള കേടല്ഭനിത്തനി നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതച്ച്.  കേടല്ഭനിത്തനി നനിര്മ്മേഭാണലാം ഫലവത്തഭാണച്ച്.
തതീരകദശ  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  കേടല്ഭനിത്തനി  നനിര്മ്മേനിച  പകദശങ്ങളനില്
കേടലഭാക്രമണലാംമൂലമുള്ള പകൃതനി ദുരന്തലാം കുറയ്ക്കുവഭാന സഭാധനിചനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി&സനി)  ഫലപദമഭായ  ബദല്  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള   പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനഭായനി
"കകേരളത്തനിലന്റെ കേടല്ത്തതീര സലാംരക്ഷണലത്ത സലാംബനനിചച്ച്  "  ഈ കമഖലയനിലല
പശസരഭായനിട്ടുള്ള  വനിദഗലര  ഉളലപടുത്തനി  ഒരു  ശനില്പശഭാല
സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുണഭായനി. Geo Textile Tube, Beach Formation, sand bag for
emergency  works,  ശരനിയഭായ  രതീതനിയനില്  രൂപകേലന  ലചേയ  Seawall/groins,
കേണല്വനങ്ങള വച്ചുപനിടനിപനിക്കുകേ മുതലഭായ പദതനികേലളക്കുറനിചച്ച് ചേര്ച ലചേയ്യുകേയുലാം
ഓകരഭാന്നനിലന്റെയുലാം   ഗുണകദഭാഷങ്ങള  വനിലയനിരുത്തുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  വനിദഗരുലട
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്. 

ജലലഭവത

110 (2603) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന  ജലലഭവത  സലാംബനനിച  (ഭൂജലനനിരപച്ച്)  കകേന്ദ്ര
ഭൂജലവകുപനിലന്റെയുലാം  സലാംസഭാന  ജലവകുപനിലന്റെയുലാം  2010  മുതലുള്ള  കേണക്കച്ച്
ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  പസസ്തുത കേണക്കുകേള പകേഭാരലാം നടപ്പുവര്ഷലത്ത ജലദസൗര്ലഭവലാം എത്ര
എനലാം  (അതനിലന്റെ  ജനില്ലഭാടനിസഭാനത്തനിലുള്ള  കേണക്കുകേള  സഹനിതലാം)  ഇതു
കനരനിടഭാനുലാം ജനങ്ങളക്കച്ച് ജലലഭവത ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുലാം സര്ക്കഭാര് നഭാളനിതുവലര എന്തു
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചു എനലാം വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇക്കഭാരവലാം  മുതലലടുത്തച്ച്  ജലകേചവട  മഭാഫനിയ  അനധനികൃതമഭായനി  പല
കമഖലകേളനില്  നനിനലാം  ജലലാം  ഊറനി  അമനിതവനിലയച്ച്  വനിപണനലാം  നടത്തുന്നതച്ച്
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപട്ടുകവഭാ;

(ഡനി)  എങനില്  ഇതച്ച്  തടയുവഭാന  സര്ക്കഭാര്  എന്തു  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിച്ചു
വരുന  എനലാം  ഇത്തരലാം  കേചവടലാം  നടത്തുന്ന  മഭാഫനിയഭാകേളനില്  എത്രകപലര
കേലണത്തനി  അവര്ലക്കതനിലര  എന്തു  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിച്ചു  എനലാം
വവകമഭാക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  ഭൂജല  വകുപ്പുലാം  കകേന്ദ്ര  ഭൂജല  കബഭാര്ഡുലാം  സലാംയുകമഭായനി
കകേരളത്തനിലന്റെ  ഭൂജല  സനിതനിലയപറനി   കബഭാക്കടനിസഭാനത്തനില്  പഠനലാം  നടത്തനി
റനികപഭാര്ടച്ച്  പസനിദതീകേരനിക്കഭാറുണച്ച്.  2011  മഭാര്ചനില്  പസനിദതീകേരനിച  റനികപഭാര്ടച്ച്
പകേഭാരലാം  പഭാലക്കഭാടച്ച്  ജനില്ലയനിലല   ചേനിറ്റൂര്  കബഭാക്കച്ച്  അമനിത  ചൂഷണ  കബഭാക്കഭായുലാം
കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജനില്ലയനിലല  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് കബഭാക്കച്ച്, പഭാലക്കഭാടച്ച് ജനില്ലയനിലല മലമഴ
കബഭാക്കച്ച്  എന്നനിവ ക്രനിടനിക്കല് വനിഭഭാഗത്തനിലുലാം  23  കബഭാക്കുകേള ലസമനി  ക്രനിടനിക്കല്
വനിഭഭാഗത്തനിലുലാം  126  കബഭാക്കുകേള  സുരക്ഷനിത  വനിഭഭാഗത്തനിലുലാംലപടുന.
സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ വനിവനിധ ഭഭാഗങ്ങളനില് റഹകഡ്രഭാളജനി കപഭാജക്ടനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
സഭാപനിചനിട്ടുള്ള  നനിരതീക്ഷണ  കേനിണറുകേളനിലല  ജലവനിതഭാനലത്ത
അടനിസഭാനമഭാക്കനിയഭാണച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് തയഭാറഭാക്കുന്നതച്ച്.  2013-ലല റനികപഭാര്ടച്ച് അന്തനിമ
ഘടത്തനിലഭാണച്ച്. 2011  മഭാര്ചനില് പസനിദതീകേരനിച കബഭാക്കടനിസഭാനത്തനിലുള്ള ഭൂജല
സമനിതനിയുലട റനികപഭാര്ടനിലന്റെ പകേര്പച്ച് അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണച്ച്.* 

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ഭൂജല വനിഭവ  കശഷനി  തനിടലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  ഭൂജല
വകുപനില്  871  നനിരതീക്ഷണ  കേനിണറുകേള  സഭാപനിചനിട്ടുണച്ച്.  പസ്തുത
കേനിണറുകേളനില്നനിനലാം   എല്ലഭാ  മഭാസവലാം  ജലവനിതഭാനലാം  എടുക്കുകേയുലാം  അപഗഥന
പഠനലാം നടത്തുകേയുലാം ലചേയ്യുന. മഴ കുറവള്ള മഭാസങ്ങളനില് ജലവനിതഭാനത്തനില് കുറവച്ച്

* റലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്, 
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സലാംഭവനിചതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.  സലാംസഭാനലത്ത  ഭൂജല  വനിഭവകശഷനി
തനിടലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  ഭൂജല വകുപ്പുലാം  കകേന്ദ്ര ഭൂജല കബഭാര്ഡുലാം സലാംയുകമഭായനി
പഠനലാം നടത്തനി ഭൂജലത്തനിലന്റെ അളവച്ച്  സലാംബനനിച റനികപഭാര്ടച്ച് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.
ഡയനഭാമനികേച്ച്  ഗസൗണച്ച്  വഭാടര്  റനികസഭാഴ്സച്ച്  ഓഫച്ച്  കകേരള-2011  വലരയുള്ള  റനികപഭാര്ടച്ച്
അനുസരനിചച്ച് ഭൂഗര്ഭ ജലത്തനിലന്റെ സനിതനിലയ അടനിസഭാനലപടുത്തനി സലാംസഭാനലത്ത
പഭാലക്കഭാടച്ച് ജനില്ലയനിലല ചേനിറ്റൂര് കബഭാക്കച്ച് അമനിത ചൂഷണ കബഭാക്കഭായുലാം  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്
ജനില്ലയനിലല  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  കബഭാക്കച്ച്  പഭാലക്കഭാടച്ച്  ജനില്ലയനിലല  മലമഴ  കബഭാക്കച്ച്
എന്നനിവ ക്രനിടനിക്കല് കബഭാക്കുകേളഭായുലാം  കേണ്ണൂര് ജനില്ലയനിലല  കേലവഭാകശരനി,  പഭാനൂരച്ച്,
തലകശരനി,  ഇടുക്കനി ജനില്ലയനിലല  കേടപന,  ലനടുങണലാം,  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനില്ലയനിലല
മകഞശത്വര്,   കേഭാറഡുക്ക,  കേഭാഞങ്ങഭാടച്ച്,   ലകേഭാല്ലലാം  ജനില്ലയനിലല  ചേനിറ്റുമല  കബഭാക്കച്ച്,
കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്  ജനില്ലയനിലല  ബഭാലുകശരനി,  കുന്നമലാംഗലലാം,  മലപ്പുറലാം  ജനില്ലയനിലല
ലകേഭാകണഭാടനി,  തനിരൂരങ്ങഭാടനി,  പഭാലക്കഭാടച്ച്  ജനില്ലയനിലല  പടഭാമ്പനി,  തൃത്തഭാല,
തനിരുവനന്തപുരലാം  ജനില്ലയനിലല  അതനിയന്നൂര്,  ലനടുമങ്ങഭാടച്ച്,  പഭാറശഭാല,  തൃശ്ശൂര്
ജനില്ലയനിലല   തളനിക്കുളലാം,  മതനിലകേലാം,  എറണഭാകുളലാം  ജനില്ലയനിലല  പഭാമ്പഭാക്കുട,
പഭാറക്കടവച്ച്,  റവപനിന  എന്നതീ  കബഭാക്കുകേള  ലസമനി  ക്രനിടനിക്കല്   വനിഭഭാഗത്തനിലുലാം
ബഭാക്കനിയുള്ള  126  കബഭാക്കുകേള കസഫച്ച് വനിഭഭാഗത്തനിലുമഭാണച്ച് ഉളലപടുന്നതച്ച്.  2011
മഭാര്ചനിലല  ഗസൗണച്ച്  വഭാടര്  എസ്റ്റനികമഷന  (ജനി.ഇ.സനി.)  റനികപഭാര്ടച്ച്  അനുസരനിച്ചുളള
ഭൂജല  ലഭവത  സലാംബനനിച  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ   പകേര്പച്ച്  അനുബനമഭായനി*

കചേര്ത്തനിട്ടുണച്ച്.   വരളചഭാ ദുരനിതഭാശത്വഭാസ പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  1240.33  ലക്ഷലാം
രൂപ  രഭാജതീവച്ച്  ഗഭാനനി  പദതനിയനില്ലപടുത്തനി  ഭൂജല  വകുപനിനച്ച്  അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.
5505 റകേപമകേളുലട അറകുറപണനികേളുലാം 585 ലചേറുകേനിട കുടനിലവള്ള പദതനികേളുലട
നവതീകേരണത്തനിനുമുള്ള   ഭരണഭാനുമതനിയുലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനില്  2991
റകേപമകേളുലട  അറകുറപണനികേളുലാം  93  ലചേറുകേനിട  കുടനിലവള്ള  പദതനികേളുലട
നവതീകേരണവലാം ഇതുവലര പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. 

(സനി&ഡനി)  ഭൂജലലാം  കലഭാറനികേളനിലുലാം  ടഭാങറുകേളനിലുലാം  വനിപണനലാം  നടത്തുന്നതച്ച്
ഭൂജല വകുപനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്. വഭാണനിജവഭാടനിസഭാനത്തനില് ഭൂജല ചൂഷണലാം
നടത്തുന  എന്ന  പരഭാതനികേളനില്   ഭൂജല  വകുപനിലന്റെ  ജനില്ലഭാ  ഓഫതീസുകേള
അകനത്വഷണലാം  നടത്തനി  സത്വതീകേരനിച  നടപടനികേളുലട  ജനില്ല  തനിരനിച്ചുള്ള  റനികപഭാര്ടച്ച്
തഭാലഴകചര്ക്കുന:

* റലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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തനിരുവനന്തപുരലാം 14  കപര്ക്കച്ച്  പനിഴ  ചുമത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.   അകഞഭാളലാം കപര്ക്കച്ച്
കസ്റ്റഭാപച്ച്  ലമകമ്മേഭാ  നല്കേനി  വനിശദതീകേരണലാം
ആവശവലപടനിട്ടുണച്ച്.

ലകേഭാല്ലലാം 3 കപര്ലക്കതനിലര കേളക്ടര്ക്കച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്. 

പത്തനലാംതനിട ഇത്തരലാം കകേസ്സുസ്തുകേള  റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയനിടനില്ല

ആലപ്പുഴ 6 കപര്ലക്കതനിലര കേളക്ടര്ക്കച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.

കകേഭാടയലാം ഇത്തരലാം കകേസ്സുസ്തുകേള  റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയനിടനില്ല

ഇടുക്കനി ഇത്തരലാം കകേസ്സുസ്തുകേള  റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയനിടനില്ല

എറണഭാകുളലാം ലപഭാതുജനങ്ങളുലട പരഭാതനിലയത്തുടര്ന്നച്ച് രണച്ച് കുപനിലവള്ള
സഭാപനങ്ങളക്കച്ച് കസ്റ്റഭാപച്ച് ലമകമ്മേഭാ നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ജനില്ലഭാ
ഓഫതീസനിലന്റെ  പഠന  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
കകേഭാടതനി  വനിധനിയനിലൂലട  ഒരു  പകദശലത്ത  ജലചൂഷണലാം
നനിര്ത്തനിവച്ചു. 

തൃശ്ശൂര് ജല മഭാഫനിയയുലട കകേസ്സുകേള   റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയനിടനില്ല.

പഭാലക്കഭാടച്ച് കുഴല്ക്കനിണറനില്നനിനലാം  അമനിത  ജലചൂഷണത്തനിനുലാം
വനില്പനക്കുലാം ഒരഭാളലക്കതനിലര നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. 

മലപ്പുറലാം ഒരഭാളുലട കപരനില് നടപടനി സത്വതീകേരനിച്ചു. 

കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച് ഇത്തരലാം കകേസ്സുകേള  റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയനിടനില്ല

വയനഭാടച്ച് ഇത്തരലാം കകേസ്സുകേള  റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയനിടനില്ല

കേണ്ണൂര് ഇത്തരലാം കകേസ്സുകേള   റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയനിടനില്ല

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ഇത്തരലാം കകേസ്സുകേള   റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയനിടനില്ല



206 കകേരള നനിയമസഭ മഭാര്ചച്ച് 9, 2017

ശുദജല കേനികയഭാസ്കുകേള
111 (2604)    ശതീ  .   മുല്ലക്കര രതഭാകേരന   :

ശതീ  .   ജനി  .   എസച്ച്  .   ജയലഭാല്   :
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര്   :
ശതീ  .    മുഹമ്മേദച്ച് മുഹസനിന പനി  . :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാന ദുരന്ത ലഘൂകേരണ ആസൂത്രണകരഖയനില് പതനിപഭാദനിചനിട്ടുളള
ശുദജല  കേനികയഭാസ്കുകേള  (Water  kiosk)  സലാംസഭാനലത്ത  എല്ലഭാ  വഭാര്ഡുകേളനിലുലാം
സഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ടഭാങര്  കലഭാറനിയനിലൂലടയുളള  ജലവനിതരണലാം  ശുദജല
കേനികയഭാസ്കുകേളനികലയച്ച് പരനിമനിതലപടുത്തുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ശുദജല കേനികയഭാസ്കുകേള ഇല്ലഭാത്ത സഭാഹചേരവത്തനില് മഭാത്രകമ  ടഭാങര്
കലഭാറനികേളനിലൂലടയുളള  ജലവനിതരണലാം  നടത്തഭാന  പഭാടുളളൂ  എന്ന  നനിബനന
ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനച്ച് തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ -സനി) കേനികയഭാസ്കുകേള വഴനിയുള്ള ജലവനിതരണലാം റവനദ്യു വകുപനിന്റെയുലാം തകദ്ദേശ
സത്വയലാംഭരണ വകുപനിലന്റെയുലാം ചുമതലയനിലഭാണച്ച് നടത്തുന്നതച്ച്.

രൂക്ഷമഭായ വരളച

112 (2605) ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി  :
ശതീ  .   ലകേ  .  ബനി  .  ഗകണഷച്ച് കുമഭാര്  :
ശതീ  .   കകേഭാവൂര് കുഞകമഭാന  :

ശതീ  .     സനി  .    ലകേ  .    നഭാണു :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  രൂക്ഷമഭായ  വരളചയുലാം  കുടനിലവളളക്ഷഭാമവലാം
പതനികരഭാധനിക്കഭാന  ജലവനിഭവ  വകുപച്ച്  എലന്തഭാലക്ക  പദതനികേളഭാണച്ച്  ഇകതവലര
നടപനിലഭാക്കനിയതച്ച് എന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നഭാളനിതുവലര  ഉണഭാകേഭാത്ത  വരളചലയ  കനരനിടഭാന  പുതുതഭായനി
എലന്തഭാലക്ക  പദതനികേളഭാണച്ച്  നടപനിലഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്  എന്നച്ച്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  വരളചഭാ പതനികരഭാധ പവര്ത്തനത്തനിനച്ച് കകേന്ദ്ര ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി
എലന്തങനിലുലാം  പദതനികേള  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്
അതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ  & ബനി) ജലകസചേന വകുപച്ച്

നനിലവനിലുള്ള  ജലകസഭാതസ്സുകേളുലട  നവതീകേരണവലാം  ശുദതീകേരണവലാം
ഉറപഭാക്കുന്നതുവഴനി  പഭാകദശനികേ  തലത്തനില്  ജലകസചേനത്തനിനുലാം  കുടനിലവള്ള
വനിതരണത്തനിനുലാം   ഉതകുന്ന  ഒരു  പുതനിയ  ജല  ഉപകയഭാഗ  സലാംസഭാരലാം
രൂപലപടുത്തുന്നതനിനഭാണച്ച് "ഹരനിതകകേരളലാം ''പദതനി ഊന്നല് നല്കുന്നതച്ച്. ഇതനിലന്റെ
ആദവഘടമഭായനി  320  കകേഭാടനി  രൂപ  ലചേലവനില്  ഏകേകദശലാം  9453  കുളങ്ങള
നവതീകേരനിചച്ച്  മഭാലനിനവലാം,  ലചേളനി,  പഭായല്  ഇവ  നതീക്കലാം  ലചേയച്ച്  അവയുലട
സലാംഭരണകശഷനി  വര്ദനിപനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ജലകസചേന  വകുപനിലന്റെ
കനതൃതത്വത്തനില് കദശതീയ ലതഭാഴനിലുറപച്ച് പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി ജനില്ലഭാ ഭരണകൂടലാം
മുകഖനയഭാണച്ച്  പവൃത്തനി നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച്.   ഇതനിനഭായുള്ള വനിശദഭാലാംശങ്ങള ജനില്ലഭാ
ഭരണഭാധനികേഭാരനികേളക്കച്ച്  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  കുടനിലവള്ള  ലഭവത  ഉറപഭാക്കുകേ,
കേഭാര്ഷനികേഭാവശവങ്ങളക്കുലാം   പഭാരനിസനിതനികേ  ധര്മ്മേങ്ങളക്കുമഭാവശവമഭായ  ജലലാം
ലഭവമഭാക്കുകേ  എന്നതീ  ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങകളഭാലട  തടയണകേള/  വനി.സനി.ബനി./
ആര്.സനി.ബനി.-കേള എന്നനിവ വനിവനിധ പദതനികേളനിലുളലപടുത്തനി  നടപഭാക്കനിവരുന.
പൂര്ത്തതീകേരനിച  തടയണകേള/വനി.സനി.ബനി./ആര്.സനി.ബനി.കേള  എന്നനിവയനില്  ഷടര്
ഇടച്ച് ലവള്ളലാം സലാംഭരനിചനിട്ടുണച്ച്. നദനികേളനികലയച്ച് കേടലനില്നനിനലാം ഉപ്പുലവള്ളലാം കേയറുന്നതച്ച്
തടയുന്നതനിനഭായനി   2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  വനിവനിധ  ജനില്ലകേളനിലഭായനി  56
പവൃത്തനികേളക്കച്ച് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

കേഭാകവരനി  നദനിജല  റടബമ്മ്യൂണല്  വയനഭാടച്ച്  ജനില്ലയനിലല  കേബനനി  സബച്ച്
കബസനിനനിലല  പദതനികേളക്കഭായനി  അനുവദനിച  ജലത്തനിലന്റെ  വനിഹനിതലാം
ഉപകയഭാഗലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  പഭാന  സതീമനില്
ഉളലപടുത്തനി  35  കകേഭാടനി  രൂപ  ലചേലവനില്  24  ലചേക്കച്ച്ഡഭാമുകേള  ഒരു  ലറഗുകലറര്
എന്നനിവ നനിര്മ്മേനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  കൂടഭാലത നബഭാര്ഡച്ച്  ധനസഹഭായകത്തഭാലട
ഏകേകദശലാം  100  കകേഭാടനി  രൂപ ലചേലവനില് തടയണകേളുലടയുലാം  ലറഗുകലററുകേളുലടയുലാം
പവൃത്തനികേള ഏലറടുത്തച്ച് നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്. 
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കകേരള ജല അകതഭാറനിറനി  :

കേഭാലവര്ഷത്തനിലുണഭായ  കുറവച്ച്  പരനിഗണനിചച്ച്  വനിവനിധ  നദനികേളനിലല
ജലദസൗര്ലഭവത്തനിനുള്ള  സഭാദവത  കേണക്കനിലലടുത്തച്ച്  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം  കനരനിടഭാന
കകേരള ജല അകതഭാറനിറനി തഭാലഴപറയുന്ന നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. 

1. കസഭാതസ്സുകേളനില്  തടയണ  ലകേടനിയുലാം  നതീര്ചഭാലുകേള  നനിര്മ്മേനിച്ചുലാം  ജല
ലഭവത ഉറപ്പുവരുത്തുന.

2. ഇറനികഗഷന  റവദദ്യുത  വകുപ്പുമഭായനി  സഹകേരനിചച്ച്  അവരുലട
ഉടമസതയനിലുള്ള  അണലക്കട്ടുകേളനിലല  ജലലാം  പരമഭാവധനി  കുടനിലവള്ള
ആവശവത്തനിനഭായനി  വനിവനിധ  കസഭാതസ്സുകേളനില്  ലഭവമഭാക്കഭാനുള്ള
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

3. അടനിക്കടനി ലതീക്കുമൂലലാം ജലനഷലാം സലാംഭവനിക്കുന്ന വനിതരണ റലനുകേള മഭാറനി
പകേരലാം പുതനിയവ സഭാപനിക്കുന്ന പവൃത്തനികേളക്കച്ച് മുനഗണന നല്കേനി ഘടലാം
ഘടമഭായനി നടപഭാക്കനി വരുന.

4. ജല  ലഭവതയുള്ള  സലങ്ങളനില്   റപപച്ച്  റലന  ദതീര്ഘനിപനിചച്ച്  ജലലാം
എത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

5. വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  കേനിണറുകേളനിലല  ലചേളനിയുലാം  മണലാം  നതീക്കലാം  ലചേയച്ച്
പമ്പനിലാംഗച്ച്  കസ്റ്റഷനുകേളനില് ജല ലഭവത ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുള്ള പവൃത്തനികേള
നടപഭാക്കുന.

6. തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള  റവനദ്യു  വകുപനിലന്റെ  സഹകേരണകത്തഭാലട
കേനികയഭാസ്കുകേള  വഴനി  ജലവനിതരണലാം  നടത്തുന്ന  സലങ്ങളനികലയച്ച്
ആവശവമഭായ  കുടനിലവള്ളലാം  ജല  അകതഭാറനിറനിയുലട  വനിവനിധ
പദതനികേളനില്നനിനലാം നല്കുന്നതഭാണച്ച്.

7. പമ്പനിലാംഗച്ച്  കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കകേടുവന്ന  പമ്പച്ച്
ലസറ്റുകേളുലട അറകുറപണനികേള സമയബനനിതമഭായനി നടത്തുന.

8. കൂടുതല് പമ്പനിലാംഗച്ച് ആവശവമഭായ സലങ്ങളനില് അഡതീഷണല് ഷനിഫ്റ്റുകേള
ഏര്ലപടുത്തുനണച്ച്.

9. ആവശവമഭാകുന്ന  സലങ്ങളനില്  വഭാല്വകേള   നനിയനനിചച്ച്  സഭാദവമഭായ
അളവനില് എല്ലഭാവര്ക്കുലാം ജലലഭവത ഉറപഭാക്കുന.

10. ജലശുദതീകേരണശഭാലകേളുലട  സഭാപനിതകശഷനി  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ആവശവമഭായ  പുനരുദഭാരണ  പവൃത്തനികേള
നടപനിലഭാക്കനി ശുദജല ലഭവത ഉറപഭാക്കുനണച്ച്.
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11. നനിയമവനിരുദമഭായനി ജലലാം കചേഭാര്ത്തുന്നതുലാം അനധനികൃത  ഉപകയഭാഗവലാം മറ്റുലാം
കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നതനിനുലാം  ആന്റെനി  വഭാടര്  ലതഫച്ച്  സത്വഭാഡനിലന്റെ  പവര്ത്തനലാം
ഉപകയഭാഗലപടുത്തുകേയുലാം നനിയമഭാനുസൃത നടപടനികേള  റകേലക്കഭാള്ളുകേയുലാം
ലചേയ്യുന.

12. പതനിമഭാസലാം  50  കേനികലഭാ  ലനിററനിനുമുകേളനില്  ഉപകഭഭാഗലാം  കേണക്കഭാക്കുന്ന
പുതനിയ  കേണക്ഷനുകേള  നല്കുന്നതനിനച്ച്   തഭാല്ക്കഭാലനികേ  നനിയനണലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

13. നനിലവനില് കൂടുതലഭായനി ജലലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  വവഭാവസഭായനികേ വഭാണനിജവ
കേണക്ഷനുകേളനില് ഉപകഭഭാഗത്തനിനച്ച് നനിയനണലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

14. ജല  ശുദതീകേരണ  ശഭാലകേളനില്   ബഭാക്കച്ച്  വഭാഷനിലാംഗച്ച്  ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന ജലത്തനിലന്റെ അളവച്ച് കേഴനിയുന്നത്ര നനിയനനിക്കുനണച്ച്.

കമല്പറഞ  നടപടനികേളക്കുപുറകമ  2017  കമയച്ച്  മഭാസത്തനിനുമുമ്പച്ച്
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  കേമ്മേതീഷന  ലചേയഭാന  കേഴനിയുന്ന  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലനിരനിക്കുന്ന
പദതനികേള ലതരലഞടുത്തച്ച് യുദകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില് പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന നടപടനി
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത  വരളച  സലാംബനനിച  സനിതനിഗതനികേള  നനിരന്തരലാം
വനിലയനിരുത്തനി  കവണ  പരനിഹഭാര  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കുനണച്ച്.   ഇതനിനകേലാം
കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്,  തൃശ്ശുര്,  എറണഭാകുളലാം,  തനിരുവനന്തപുരലാം എന്നതീ സലങ്ങളനില് വചച്ച്
കമഖലഭാടനിസഭാനത്തനില്  വനിശദമഭായ  അവകലഭാകേന  കയഭാഗങ്ങള   നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.
പസസ്തുത കയഭാഗത്തനില് തതീരുമഭാനനിച കേഭാരവങ്ങളുലട പുകരഭാഗതനി വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനച്ച്
വതീഡനികയഭാ കകേഭാണ്ഫറനസച്ച് വഴനി അവകലഭാകേനവലാം നടത്തനിയനിരുന.  കമല്പറഞ
വരളചഭാ ദുരനിതഭാശത്വഭാസ പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  40  കകേഭാടനി  രൂപ പഭാന ഫണനില്
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. 

ഭൂജല വകുപച്ച്  :

ഭൂജല വകുപച്ച് കുഴല്ക്കനിണറുകേള അടനിസഭാനമഭാക്കനിയുള്ള ലചേറുകേനിട കുടനിലവള്ള
പദതനികേളുലാം  കുഴല്ക്കനിണര്  റകേപമ്പച്ച്  പദതനികേളുലാം  രഭാജതീവച്ച്  ഗഭാനനി
പദതനിയനിനകേതീഴനില്  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  രഭാജതീവച്ച്  ഗഭാനനി  കുടനിലവള്ള
പദതനിയനിനകേതീഴനില്  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ഒരു  കകേഭാടനി  രൂപയുലട
പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  32  ലചേറുകേനിട  കുടനിലവള്ള  പദതനികേളുലാം
81  കുഴല്ക്കനിണര്  നനിര്മ്മേഭാണവലാം  20  റകേപമ്പച്ച്  പദതനികേളുലാം  810  ഹഭാന്റെച്ച്  പമ്പച്ച്
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അറകുറപണനികേളുലാം  ഇതുവലര  ഈ  പദതനിയനിനകേതീഴനില്  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.
രഭാജതീവ്ഗഭാനനി പദതനിയനില്ലപടുത്തനി വരളചഭാ ദുരനിതഭാശത്വഭാസ പവര്ത്തനങ്ങളക്കച്ച്
1240.33 ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്. 5505 റകേപമകേളുലട അറകുറപണനികേളുലാം
585  ലചേറുകേനിട  കുടനിലവള്ള  പദതനികേളുലട  നവതീകേരണത്തനിനുമുള്ള  ഭരണഭാനുമതനി
ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.   ഇതനില്  2726  റകേപമകേളുലട  അറകുറപണനികേളുലാം  88  ലചേറുകേനിട
കുടനിലവള്ള പദതനികേളുലട നവതീകേരണവലാം ഇതുവലര പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

ജലനനിധനി  :

ജലനനിധനി പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി  115  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലഭായനി  2199
സതീമുകേളക്കച്ച്  സഭാകങതനികേഭാനുമതനി  നല്കേനി  പവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം  1428
സതീമുകേള കേമ്മേതീഷന ലചേയതനിലൂലട  93809  കുടുലാംബങ്ങളക്കച്ച് നനിലവനില് കുടനിലവള്ള
വനിതരണലാം നടത്തനിവരനികേയുലാം ലചേയ്യുന. 

സലാംസഭാനലത്ത കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം കനരനിടുന്നതനിനഭായനി ജലനനിധനി രണഭാലാം ഘട
പദതനി മുകഖന തഭാലഴപറയുന്ന അടനിയന്തര നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

1. പൂര്ത്തതീകേരണ  ഘടത്തനിലുള്ള  166  പദതനികേള  ലഫബ്രുവരനി-ഏപനില്
മഭാസങ്ങളനിലഭായനി  കേമ്മേതീഷന  ലചേയച്ച്  21000  വതീടുകേളക്കച്ച്
കുടനിലവള്ളലമത്തനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

2. റവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന  ലഭനിക്കഭാത്തതുമൂലലാം  റവകുന്ന  പദതനികേളക്കച്ച്

അടനിയന്തരമഭായനി  കേണക്ഷന  ലഭവമഭാക്കനി  പദതനി  കേമ്മേതീഷന

ലചേയ്യുന്നതഭാണച്ച്.  ഇതുവഴനി  ഏകേകദശലാം  2700  വതീടുകേളക്കച്ച്  കുടനിലവള്ളലാം

ലഭവമഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്.

3. കസഭാതസനിലന്റെയുലാം  ജല  സലാംഭരണനിയുലടയുലാം  പവൃത്തനികേള

പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതുലാം ജലവനിതരണ റപപ്പുകേള സഭാപനിച്ചുവരുന്നതുമഭായ

പദതനികേളക്കച്ച്  (ബഭാചച്ച്  3-ല്  ഉളലപടനിട്ടുള്ള   പഞഭായത്തുകേളനിലല)

എത്രയുലാംകവഗലാം  റവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന  സഭാപനിചച്ച്  ഭഭാഗനികേമഭാലയങനിലുലാം

ജലവനിതരണലാം  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന  കേഴനിയുന്നതഭാണച്ച്.  ഇപകേഭാരലാം  100

പദതനികേളനിലഭായനി  5500 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  പവര്ത്തനങ്ങള
ഏലറടുത്തനിരനിക്കുന.  ഇതനില്  1499  എണ്ണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.
ബഭാക്കനിയുള്ളവ പൂര്ത്തതീകേരനിചച്ച് കവനല്ക്കഭാലത്തച്ച് ജലനനിധനി പദതനികേളനില്
ജല ലഭവത ഉറപ്പുവരുത്തഭാന ശമനിക്കുനണച്ച്.

5. ജലകസഭാതസ്സുകേള വറ്റുന്ന പഞഭായത്തുകേളനിലല സഭാദവമഭായ സലങ്ങളനില്
കബഭാര്ലവല് വഴനി ഭൂഗര്ഭജലലാം  പകയഭാജനലപടുത്തഭാനുലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

6. കബഭാധവല്ക്കരണ  പവര്ത്തനങ്ങളനിലൂലട  ജലസലാംരക്ഷണലാംവഴനിയുലാം
ജലവനിനനികയഭാഗലാം നനിയനനിച്ചുലാം വരളചലയ കനരനിടുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി) ജലകസചേന വകുപച്ച്  :

കകേന്ദ്ര  സഹഭായലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  തടയണകേളക്കുലാം  മറച്ച്
അറകുറപവൃത്തനികേളക്കുമഭായനി  9.38  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  പദതനി  ഡനിസഭാസ്റ്റര്
മഭാകനജ് ലമന്റെച്ച്  (റവനദ്യു)  വകുപനിലന്റെ  പരനിഗണനയഭായനി  ജലകസചേന  വകുപച്ച്
സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്. 

മുടച്ച്, ബണച്ച്, തടയണ നനിര്മ്മേഭാണലാം

113  (2606)   ശതീ  .    റഹബനി ഈഡന  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭായലാംകുളലാം കേഭായലനില് നനിന്നച്ച് ഒഭാരുലവള്ളലാം കേയറുന്നതച്ച് തടയുന്നതനിനഭായനി
കമജര്  ഇറനികഗഷന  ഡനിപഭാര്ടച്ച്ലമന്റെച്ച്  മുഖഭാന്തരലാം  ഈ  വര്ഷലാം  മുട്ടുലാം,  ബണ്ടുലാം,
തടയണയുലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുകേയുണഭാകയഭാ;  ഇലല്ലങനില്  അതനിനുള്ള  കേഭാരണലാം
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  വർഷലാം  ബണച്ച്  നനിർമ്മേനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്  ഒഭാരുലവള്ളലാം  കേയറനി
ഹരനിപഭാടച്ച്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലലയുലാം,  കുടനഭാടച്ച്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലലയുലാം
ലനല്ക്കൃഷനി നശനിചതഭായനി ശദയനിൽലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങനിൽ  ബണച്ച്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  വതീഴവരുത്തനിയ
ഉകദവഭാഗസര്ലക്കതനിലര നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) കേഭായലാംകുളലാം കേഭായലനില്നനിന്നച്ച് ഓരുലവള്ളലാം കേയറുന്നതച്ച് തടയുന്നതനിനഭായനി
കേഭാര്ത്തനികേപള്ളനി വനികല്ലജനില് പുളനിക്കതീഴഭാറനിനുകുറുകകേ എല്ലഭാ വര്ഷവലാം തഭാല്ക്കഭാലനികേ
തടയണ നനിര്മ്മേനിക്കഭാറുണച്ച്.  ഈ വര്ഷവലാം ആയതനിലന്റെ പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.
കൂടഭാലത  കേഭായലാംകുളത്തച്ച്  നഭാലുലകേടച്ച്  കേവലയനില്  ജലകസചേന  വകുപനിലന്റെ
അനുമതനികയഭാലട NTPC എല്ലഭാ വര്ഷവലാം തഭാല്ക്കഭാലനികേ തടയണ നനിര്മ്മേനിക്കഭാറുണച്ച്.

(ബനി&സനി) അത്തരത്തനില് റനികപഭാര്ട്ടുകേള ലഭവമഭായനിടനില്ല. 

വരളചഭാ നടപടനികേള

114 (2607) ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസച്ച് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  രൂക്ഷമഭായ  വരളച  കേണക്കനിലലടുത്തച്ച്  എറണഭാകുളലാം  ജനില്ലയനില്
സത്വതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന നടപടനികേള എലന്തല്ലഭാലമന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ജല അകതഭാറനിറനി,  റമനര് ഇറനികഗഷന, കമജര് ഇറനികഗഷന തുടങ്ങനിയ
വകുപ്പുകേള  മുഖഭാന്തരലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതുലാം  നടപനിലഭാക്കഭാന  അനുമതനി
നലനിയനിട്ടുള്ളതുമഭായ  പവൃത്തനികേള  ഏലതല്ലഭാലമനലാം  പസ്തുത  പവൃത്തനികേള
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  നടപടനികേള  എലന്തല്ലഭാലമനലാം
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ലകേഭാചനി  കകേഭാര്പകറഷനനിലല  പതനിനഞച്ച്,  പതനിനഭാറച്ച്  വഭാര്ഡുകേളനില്
സനിതനി ലചേയ്യുന്നതുലാം വൃത്തനിയഭാക്കുവഭാന നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതുമഭായ ലപഭാതു കേനിണറുകേള
ഉപകയഭാഗകയഭാഗവമഭാക്കഭാന  നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കഭാത്തതനിനച്ച്  കേഭാരണലാം
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പസ്തുത  വഭാര്ഡുകേളനിലല  കുടനിലവള്ള  ക്ഷഭാമലാം  കേണക്കനിലലടുത്തച്ച്  കസ്റ്ററച്ച്
പഭാനനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുളള  ജല  അകതഭാറനിറനിയുലട  പവൃത്തനികേളക്കച്ച്  തുകേ
അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇലല്ലങനില് തുകേ അനുവദനിക്കഭാന നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ജലകസചേന വകുപച്ച്  :

രൂക്ഷമഭായ  വരളച  കേണക്കനിലലടുത്തച്ച്  ഹരനിത  കകേരളലാം  പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനി  പഞഭായത്തുകേലളക്കൂടനി  സഹകേരനിപനിചച്ച്  കുളങ്ങള വൃത്തനിയഭാക്കഭാനുള്ള
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പദതനി നടപനിലഭാക്കുവഭാന നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന. എറണഭാകുളലാം ജനില്ലയനിലല
136 ലനിഫച്ച് ഇറനികഗഷന സതീമുകേള പവര്ത്തന സജ്ജമഭാണച്ച്. മറച്ച് ലനിഫച്ച് ഇറനികഗഷന
സതീമുകേള,  റതീഹഭാബനിലനികറഷന  പവൃത്തനികേള,  എല്.ഐ.  സതീമുകേളുലട   ആനത്വല്
ലമയനിന്റെനനസച്ച്  വര്ക്കുകേള  എന്നനിവയ്ക്കുള്ള  ലടണര്  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിക്കുന.
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ  ലചേക്കച്ച്  ഡഭാമുകേളനില്  ലവള്ളലാം  തടഞനനിര്ത്തനി  വരളച
നനിയനനിക്കഭാനുലാം  എല്.ഐ.  സതീമുകേളനികലക്കുലാം  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  പമ്പച്ച്
ഹസൗസുകേളനികലയ്ക്കുമുള്ള  ജലലഭവത  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  തഭാല്ക്കഭാലനികേ
തടയണകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിച്ചുകേഴനിഞ. 

കകേരള ജല അകതഭാറനിറനി  :

എറണഭാകുളലാം  ജനില്ലയനില്ലപട  ആലുവ,  ലചേഭാവ്വേര,  ലപരുമ്പഭാവൂര്
എന്നനിവനിടങ്ങളനില് സനിതനി ലചേയ്യുന്ന ശുദതീകേരണശഭാലകേകളഭാടച്ച്  അനുബനനിചച്ച് കറഭാ
വഭാടര്  പമ്പച്ച്  ഹസൗസനികലയ്ക്കുള്ള  ലവള്ളത്തനിലന്റെ  ഒഴക്കച്ച്  ശകനിലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി
ഇനകടക്കച്ച് കപഭായനിന്റുകേള അഴക്കുലാം ലചേളനിയുലാം നതീക്കലാം ലചേയച്ച് വൃത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.
പടനിമറലാം,  കുറുപലാംപടനി  എന്നനിവനിടങ്ങളനിലല ലവള്ളത്തനിലന്റെ ലഭവത കൂടുതലുള്ള റൂറല്
പമ്പച്ച്  ഹസൗസുകേളനില്  ഷനിഫച്ച്  കൂട്ടുകേയുലാം  വഭാല്വച്ച്  ഓപകറഷന  നടത്തുകേയുലാം
ലചേയ്യുനണച്ച്.  പശനിമ  ലകേഭാചനിയനികലയച്ച്  JNNURM  പദതനിയനില്നനിനലാം  ലവള്ളലാം
എത്തനിക്കഭാനുള്ള  പവൃത്തനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  തൃപ്പൂണനിത്തുറ,  തനിരുവഭാങ്കുളലാം,
ഉദയലാംകപരൂര്,  തനിരുവഭാണനിയര്,  പടവലാംകകേഭാടച്ച്,  പുത്തനകുരനിശച്ച്,  ഐക്കരനഭാടച്ച്,
പുതൃക്ക  എന്നനിവനിടങ്ങളനികലയച്ച്  ജലലാം  പമ്പച്ച്  ലചേയ്യുന്ന  ചൂണനിരഭാമമലാംഗലലത്ത
ജലശുദതീകേരണശഭാല  സനിതനി  ലചേയ്യുന്നനിടത്തച്ച്  മൂവഭാറ്റുപുഴ  ആറനില്  തഭാല്ക്കഭാലനികേ
തടയണ  ലകേടനി  ജലനനിരപച്ച്  ഉയര്ത്തനി  പമ്പനിലാംഗച്ച്  സുഗമമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.   കൂടഭാലത
ലപഭാതുജനങ്ങളനില്നനിനലാം  ജലദസൗര്ലഭവലാം  സലാംബനനിചച്ച്  ലഭനിക്കുന്ന  പരഭാതനികേള
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ജല  അകതഭാറനിറനിയനില്  ഉന്നതതല  കമഭാണനിററനിലാംഗച്ച്
സലാംവനിധഭാനലാം നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്. 

ഭൂജല വകുപച്ച്  :

വരളചഭാ ദുരനിതഭാശത്വഭാസ പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി എറണഭാകുളലാം ജനില്ലയനിലല
വനിവനിധ  സലങ്ങളനില്  തകേരഭാറനിലഭായനി  കേനിടക്കുന്ന  260  കുഴല്ക്കനിണര്
റകേപമകേളുലാം  2  ലചേറുകേനിട  കുടനിലവള്ള  പദതനികേളുലാം  പവര്ത്തന
സജ്ജമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്   അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.   ഈ  പവൃത്തനികേള
പുകരഭാഗമനിക്കുന. 
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ജലനനിധനി  :

കലഭാകേബഭാങച്ച്  ധനസഹഭായകത്തഭാലട  കകേരള  സര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കുന്ന
ജലനനിധനി  പദതനിയുലട  രണഭാലാംഘടത്തനില്  മളടനി  ജനി.പനി.  സതീമനില്  ഉളലപടുത്തനി
ലനടുമ്പഭാകശരനി,  ശതീമൂലനഗരലാം,  ലചേങ്ങമനഭാടച്ച്,  കേഭാഞ്ഞൂര്  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില്
കുടനിലവള്ളലാം വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള പദതനിക്കച്ച് രൂപലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി) ജല കസചേന വകുപച്ച്

കമജര് ഇറനികഗഷന
എറണഭാകുളലാം  ജനില്ലയനില്  മലയഭാറ്റൂര്  നതീലതീശത്വരലാം  ഗഭാമപഞഭായത്തനില്

കകേഭാകമന്ത  പള്ളനിക്കുസമതീപലാം  കകേരള  ജല  അകതഭാറനിറനി  പമ്പച്ച്  ഹസൗസനിനച്ച്  സമതീപലാം
ലപരനിയഭാര്  നദനിക്കച്ച്  കുറുലകേയുള്ള  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  തടയണയുലട  അടനിയന്തര
അറകുറപണനികേള   (15  ലക്ഷലാം  രൂപ),  എറണഭാകുളലാം  ജനില്ലയനില്  മലയഭാറ്റൂര്
നതീലതീശത്വരലാം  ഗഭാമപഞഭായത്തനില്  മലയഭാറ്റൂര്  പഭാലത്തനിനച്ച്  തഭാലഴ  പള്ളനിക്കടവനിനച്ച്
സമതീപലാം ലപരനിയഭാര് നദനിക്കു കുറുകകേയുള്ള തഭാല്ക്കഭാലനികേ തടയണയുലട അടനിയന്തര
അറകുറപണനികേള  (15  ലക്ഷലാം  രൂപ),  എറണഭാകുളലാം  ജനില്ലയനില്  കൂവപടനി
പഞഭായത്തനില് കേഭാപനിക്കഭാടച്ച്  എല്.ഐ. സതീമതീനച്ച് തഭാലഴയഭായനി ലപരനിയഭാര് നദനിക്കച്ച്
കുറുലകേയുള്ള  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  തടയണയുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  (20  ലക്ഷലാം  രൂപ),
എറണഭാകുളലാം ജനില്ലയനില്  കവങ്ങൂര് പഞഭായത്തനില് പഭാണഭാലാംകുഴനി കേടവനിനച്ച് സമതീപലാം
ലപരനിയഭാര്  നദനിക്കു  കുറുലകേയുള്ള  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  തടയണയുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  (20
ലക്ഷലാം  രൂപ)  എന്നതീ  പവൃത്തനികേള  റനിവര്  മഭാകനജ് ലമന്റെച്ച്  ഫണനില്  ഉളലപടുത്തനി
കമജര് ഇറനികഗഷന വകുപച്ച് നടപനിലഭാക്കനി വരുന. 

എറണഭാകുളലാം  ജനില്ലയനില്  മഭാഞഭാലനികത്തഭാടനിനച്ച്  കുറുലകേ  ലചേറനിയ  കതക്കഭാനലാം
സ്ലൂയനിസനിനുതഭാലഴയഭായനി  മഭാഞഭാലനി  കതഭാലഭാ  തുരുത്തനിനച്ച്  സമതീപലാം  തഭാല്ക്കഭാലനികേ
ബണച്ച്   നനിര്മ്മേഭാണലാം  (8.815  ലക്ഷലാം  രൂപ),  കേണക്കന  കേടവച്ച്  ബണച്ച്-
പുത്തനകവലനിക്കര  ഗഭാമപഞഭായത്തനില്  കകേഭാഴനിത്തുരുത്തച്ച്  സ്ലൂയനിസച്ച്
അകറഞച്ച്ലമന്റെച്ച്സുലാം സതീനനിലാംഗച്ച്  പണനികേളുലാം  (5  ലക്ഷലാം രൂപ)  എന്നതീ പവൃത്തനികേളുലട
ലടണര് നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

കകേരള  ജല  അകതഭാറനിറനിയുലട  ജലവനിതരണ  പദതനിയുലട  കശഷനി
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  രഭാമമലാംഗലലാം  പഭാലത്തനിനച്ച്  തഭാലഴ  പുതുമന  എല്.ഐ.
സതീമനിനച്ച്  സമതീപലാം  മൂവഭാറ്റുപുഴ  നദനിക്കച്ച്  കുറുലകേയുള്ള  തടയണയുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം
(784 ലക്ഷലാം രൂപ) എന്ന പവൃത്തനിക്കച്ച് സഭാകങതനികേഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 
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ചേഭാലക്കുടനി പുഴയനില് കേണക്കനകേടവനില് മണല് ബണച്ച് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള
പവൃത്തനി  ലമക്കഭാനനിക്കല്  വനിഭഭാഗലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനിലന്റെ  ലറഗുകലറനിലാംഗച്ച്
സനിസ്റ്റത്തനിലന്റെ പണനികേളക്കച്ച് 15 ലക്ഷലാം രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

ഡഭാമുകേളനില്നനിനള്ള  നതീലരഭാഴക്കച്ച് കുറവഭായതനിനഭാല് പുഴനിയനികലയച്ച് ഉപ്പുലവള്ളലാം
തള്ളനിക്കയറുന്നതച്ച്  ഒരു  പധഭാന  ലവല്ലുവനിളനിയഭാണച്ച്.  ലപരനിയഭാറനിലന്റെ  പധഭാന
റകേവഴനികേളനില്  കേണക്കനകേടവച്ച്,  പഭാതഭാളലാം,  മഞമ്മേല്  എന്നതീ  സലങ്ങളനിലല
ലറഗുകലററുകേളുലാം  പുറപനിള്ളനിക്കടവച്ച്  ലറഗുകലറര്  കേലാം  ബനിഡ്ജനിലന്റെ  ഷടറുകേളുലട
പണനികേളുലാം  പൂര്ത്തനിയഭായതനിനഭാല്  ഈ  വര്ഷലത്ത  വരളചമൂലമുള്ള  ഓരുലവള്ള
ഭതീഷണനി ഒരു പരനിധനി വലര ലഘൂകേരനിക്കഭാവന്നതഭാണച്ച്.

റമനര് ഇറനികഗഷന

ഉപ്പുലവള്ള  നനിയനണത്തനിനഭായനി  വനിവനിധ  കതഭാടുകേളനിലഭായനി  തഭാല്ക്കഭാലനികേ
ബണ്ടുകേള നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണച്ച്.  ലതഭാഴനിലുറപച്ച് പദതനിയനില്ലപടുത്തനി ലനിഫച്ച് ഇറനികഗഷന
കേനഭാലുകേള  വൃത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിവരുന.  136
എല്.ഐ.  സതീമുകേള  വഴനി  ജലവനിതരണലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  വനിവനിധ
പദതനികേളനിലഭായനി  16  തടയണകേളക്കച്ച്  അനുമതനി  ലഭനിചതനില്  9  എണ്ണലാം
പൂര്ത്തനിയഭായനി.  വനിവനിധ  പദതനികേളനിലഭായനി  54  കുളങ്ങള  നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
അനുമതനി ലഭനിചതനില് 44 എണ്ണലാം പൂര്ത്തനിയഭായനി.

കകേരള ജല അകതഭാറനിറനി

എറണഭാകുളലാം  ജനില്ലയനില്  തൃപ്പൂണനിത്തുറക്കുലാം  സമതീപ  പഞഭായത്തുകേളക്കുലാം
കവണനിയുള്ള  ചൂണനി  ശുദജല  വനിതരണ  പദതനിയുലട  കസഭാതസഭായ  മൂവഭാറ്റുപുഴ
ആറനില് രഭാമമലാംഗലത്തച്ച് ജലനനിരപച്ച് ഉയര്ത്തുന്നതനിനഭായനി  ജല അകതഭാറനിറനിയച്ച് ലഭനിച
1100  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  ഭരണഭാനുമതനി  ഉപയുകമഭാക്കനി  ദര്ഘഭാസച്ച്  നടപടനികേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച് ഇറനികഗഷന വകുപനിനച്ച് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

ഐ  .  ഡനി  .   ആര്  .  ബനി  .

എറണഭാകുളലാം  ജനില്ലയനില്  അമ്പനഭാട്ടുചേനിറ  കറഭാഡനില്  കബഭാകച്ച്  കേളവര്ടച്ച്
നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി  ബനലപട  പരവകവഷണ  പവൃത്തനികേളക്കഭായനി  2.15  ലക്ഷലാം
രൂപയുലടയുലാം  പണഭാരചേനിറ  കറഭാഡനില്  കബഭാകച്ച്  കേളവര്ടച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി
ബനലപട  പരവകവഷണ  പവൃത്തനികേളക്കഭായനി  2.898  ലക്ഷലാം  രൂപയുലടയുലാം
സഭാമ്പത്തനികേഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 
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ജലനനിധനി

കകേരള ജല അകതഭാറനിറനിയനില്നനിനലാം ശുദതീകേരനിച കുടനിലവള്ളലാം  ബളക്കഭായനി
വഭാങ്ങനി  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്ന  പദതനിയുലട  ത്രനികേക്ഷനി  കേരഭാര്
ലകേ.ആര്.ഡബദ്യു.എസച്ച്.എ.  എകനികേമ്മ്യൂടതീവച്ച്  ഡയറക്ടര്  കകേരളഭാ  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി
മഭാകനജനിലാംഗച്ച്  ഡയറക്ടര്,  ഗഭാമ  പഞഭായത്തച്ച്  പസനിഡന്റുമഭാര്  എന്നനിവര്  കചേര്ന്നച്ച്
21-1-2017-ല് ഒപനിട്ടു.  ലപഭാതുഘടകേങ്ങളുലട   നനിര്മ്മേഭാണലാം,  നവതീകേരണലാം എന്നനിവ
നടത്തുന്നതച്ച്  കകേരളഭാ  ജല  അകതഭാറനിറനിയഭാണച്ച്.  ആയതനിനുകവണ  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

(സനി)  ലപഭാതുകേനിണറുകേള  വൃത്തനിയഭാക്കുന്നതച്ച്  ജലവനിഭവ  വകുപനിലന്റെ
പരനിധനിയനില് വരുന്ന വനിഷയമല്ല.

(ഡനി)  ലകേഭാചനി കകേഭാര്പകറഷനനിലല  13, 14, 15, 16  വഭാര്ഡുകേളനില് ശുദജലലാം
എത്തനിക്കുന്നതനിനഭായനി അരൂര്-ഇടലക്കഭാചനി പഭാലലാം മുതല് പഭാമ്പഭായനി മൂലവലര  500
എലാം.എലാം.  എചച്ച്.ഡനി.പനി.ഇ.,  450  എലാം.എലാം.  ഡനി.ഐ.  റപപ്പുകേള  സഭാപനിക്കുന്ന
പവൃത്തനിക്കച്ച് 495 ലക്ഷലാം രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമഭായനി ബനലപട പദതനികേള

115  (2608)  ശതീ  .    പനി  .    ഉറബദുള്ള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മലപ്പുറലാം മണ്ഡലത്തനില് ജലവനിഭവ വകുപ്പുമഭായനി ബനലപടച്ച് നടപനിലഭാക്കനി
വരുന്ന  ഓകരഭാ  പദതനിയുലടയുലാം  കേഴനിഞ  ഒരു  വര്ഷലത്ത  പുകരഭാഗതനി
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം പുതനിയ പദതനികേള
ഏലതങനിലുലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)   ജലകസചേന   വകുപച്ച്

മലപ്പുറലാം  മണ്ഡലത്തനില്  ജലകസചേന  വകുപ്പുമഭായനി  ബനലപടച്ച്  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന്ന  പദതനികേളുലട  കേഴനിഞ  ഒരു  വര്ഷലത്ത  പുകരഭാഗതനി  സലാംബനനിച
വനിവരങ്ങള അനുബനമഭായനി* കചേര്ത്തനിരനിക്കുന. 

കകേരള ജല അകതഭാറനിറനി

എലാം.എല്.എ.-യുലട ആസനി വനികേസന പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി കകേരള ജല
അകതഭാറനിറനി  നടപഭാക്കനി  വരുന്ന  പവൃത്തനികേളുലട  വനിവരങ്ങള  അനുബനമഭായനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* 

* റലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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ഭൂജല വകുപച്ച്
മലപ്പുറലാം മണ്ഡലത്തനില് 2017 വരളചഭാ പദതനിയനില് കുഴല്ക്കനിണര് റകേപമ്പച്ച്

റനിപയര്  ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  ആനക്കയലാം  ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല  ലനടുവള്ളനിക്കുണച്ച്
അങണവഭാടനിയനില്  9994  രൂപയുലട പവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  കൂടഭാലത ലമഭാറയര്
ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല  20  കുഴല്ക്കനിണര്  റകേപമകേള  അറകുറപണനികേള
ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള 1,99,880 രൂപയുലട പവൃത്തനി പുകരഭാഗമനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന. 

(ബനി) ജലകസചേന വകുപച്ച്
ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം  മലപ്പുറലാം മണ്ഡലത്തനില്

കകേഭാടൂര് പഞഭായത്തനിലല മങ്ങഭാട്ടുപുലത്തച്ച് കേടലുണനി പുഴയുലട തതീരസലാംരക്ഷണലാം എന്ന
പവൃത്തനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.

കകേരള ജല അകതഭാറനിറനി
ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  പുതനിയതഭായനി  5

പദതനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്. 
1. ആനക്കയലാം പഞഭായത്തനിലല അമ്പലവടലാം കുടനിലവള്ള പദതനി
2. ആനക്കയലാം പഞഭായത്തനിലല ഉരുളനിത്തല കുടനിലവള്ള പദതനി
3. ആനക്കയലാം പഞഭായത്തനിലല കചേപ്പൂര് കുടനിലവള്ള പദതനി
4. മലപ്പുറലാം മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനിലല കേഭാളന്തട കുടനിലവള്ള പദതനി
5. കകേഭാടൂര് ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല കേഭാലപറമ്പ കുടനിലവള്ള പദതനി

കൂടഭാലത  2016-17-ലല  പുതുക്കനിയ  ബജറനില്  ജലകചേഭാര്ച  തടയഭാനഭായനി
പഖവഭാപനിച  പകതവകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  ടഭാനസ്മെനിഷന
ലമയനിനുകേള മഭാറനി  സഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  6  പവൃത്തനികേളക്കച്ച്  28.63  കകേഭാടനി  രൂപയച്ച്
ഭരണഭാനുമതനി നല്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇസൗ പവൃത്തനികേളുലട
വനിവരങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* 

കുടനിലവള്ള പദതനികേള
116  (2609)  ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതച്ച്  കകേഭായ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  കകേരളത്തനില്  ജപഭാന  സഹഭായകത്തഭാലടയുള്ള  (ജനിക്ക)  കുടനിലവള്ള

പദതനികേള  എന്നഭാണച്ച്  പവൃത്തനികേള  ആരലാംഭനിചതച്ച്;  ഇതച്ച്  ഏലതഭാലക്ക
ജനില്ലകേളനിലഭാണച്ച്  ഉള്ളതച്ച്;  ഏലതഭാലക്ക  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിലഭാണച്ച്
ഇതുമൂലലാം ജലലാം എത്തനിക്കഭാന വനിഭഭാവനലാം ലചേയതച്ച്; വനിശദവനിവരങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ;

* റലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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(ബനി) ഈ പദതനികേളക്കച്ച് എത്ര തുകേയഭാണച്ച് ലചേലവച്ച് പതതീക്ഷനിചതച്ച്; ഇകപഭാള

എത്ര  തുകേ  ലചേലവഴനിച്ചു;  ഇതനില്  എത്ര  ശതമഭാനലാം  തുകേയഭാണച്ച്  സഹഭായമഭായനി

കേനിട്ടുന്നതച്ച്; എത്ര തുകേ കേനിടനി; വനിശദവനിവരങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ;

(സനി) സലാംസഭാനത്തച്ച് നനിലവനില് എവനിലടലയഭാലക്ക ജപഭാന കുടനിലവള്ള പദതനി

കേമ്മേതീഷന  ലചേയ;  എത്ര  കുടുലാംബങ്ങളക്കച്ച്  കുടനിലവള്ളലാം  എത്തനിചനിട്ടുണച്ച്;  ഇനനി

എവനിലടലയഭാലക്കയഭാണച്ച്  പവൃത്തനികേള  തതീരഭാനുള്ളതച്ച്;  ഇതച്ച്  എകന്നക്കച്ച്

പൂര്ത്തനിയഭാകുലാം; വനിശദവനിവരങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  2006-ല്  പവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിച  ജപഭാന  കുടനിലവള്ള  പദതനികേള

തനിരുവനന്തപുരലാം,  ലകേഭാല്ലലാം,  ആലപ്പുഴ,  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്,  കേണ്ണൂര്  എന്നതീ

ജനില്ലകേളനിലഭാണുള്ളതച്ച്. 

തനിരുവനന്തപുരലാം  പദതനിയനിലൂലട  തനിരുവനന്തപുരലാം  നഗരത്തനില്  പഴയ

വനിഴനിഞലാം,  കേഴക്കൂടലാം  പഞഭായത്തച്ച്  പകദശങ്ങള  ഒഴനിലകേ  മറച്ച്  പകദശങ്ങളനില്

ജപഭാന  കുടനിലവള്ള  പദതനിയനില്നനിനലാം  ശുദജലലാം  ലഭനിക്കുന.   പഴയ  കനമലാം,

തനിരുവല്ലലാം  എന്നതീ  പഞഭായത്തച്ച്  പകദശങ്ങളനില്  വനിതരണ  ശലാംഖല  JNNRUM

പദതനി  മുകഖനയഭാണച്ച്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.  എന്നഭാല്  ജലലാം  ജപഭാന

പദതനിയനില്നനിനമഭാണച്ച്   ലഭവമഭാക്കുന്നതച്ച്.  ലകേഭാല്ലലാം  ജനില്ലയനിലല  മതീനഭാടച്ച്

പദതനിയനിലൂലട  പറവൂര്  മുനനിസനിപഭാലനിറനിക്കുലാം  കേരവഭാളൂര്,  അഞല്,  ഇടമുളക്കല്,

ചേഭാത്തന്നൂര്,  ഉമ്മേന്നൂര്,  ഇളമഭാടച്ച്,  പൂയപള്ളനി,  ലവളനിയലാം,  ലനടുമ്പന,  ആദനിചനല്ലൂര്,

ചേനിറക്കര, പൂതക്കുളലാം, മയനഭാടച്ച് എന്നതീ 13 പഞഭായത്തുകേളക്കുലാം ആലപ്പുഴ ജനില്ലയനിലല

കചേര്ത്തല  പദതനിയനിലൂലട  കചേര്ത്തല  മുനനിസനിപഭാലനിറനിക്കുലാം   കചേര്ത്തല  ലതക്കച്ച്,

പള്ളനിപ്പുറലാം,  പഭാണഭാവള്ളനി,  റതക്കഭാട്ടുകശരനി,  അരൂക്കുറനി,  ലപരുമ്പളലാം,  അരൂര്,

എഴപുന്ന,  കുത്തനിയകതഭാടച്ച്,  തുറവൂര്,  വയലഭാര്,  പടണക്കഭാടച്ച്,  കേടകേരപള്ളനി,

കകേഭാടലാംതുരുത്തച്ച്,  തണ്ണതീര്മുക്കലാം,  മുഹമ്മേ, കേഞനിക്കുഴനി,  മഭാരഭാരനിക്കുളലാം (വടക്കച്ച്)  എന്നതീ

18  പഞഭായത്തുകേളക്കുലാം  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്  പദതനിയനിലൂലട  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്

കകേഭാര്പകറഷനുലാം  ബഭാലുകശരനി,  കചേളന്നൂര്,  എലത്തൂര്,  തലക്കുളത്തൂര്,  നന്മേണ,
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കേഭാക്കൂര്,  കബപ്പൂര്,  ലചേറുവണ്ണൂര്,  ഒളവണ്ണ,  കേടലുണനി,  കേകക്കഭാടനി,  നരനിക്കുനനി,

കുന്ദമലാംഗലലാം,  ലപരുവയല്,  കുറുവട്ടൂര്,  ലപരുമണ്ണ  എന്നനി  16 പഞഭായത്തുകേളക്കുലാം

കേണ്ണൂര്  ജനില്ലയനിലല  പട്ടുവലാം  പദതനിയനിലൂലട  തളനിപറമ്പച്ച്  മുനനിസനിപഭാലനിറനിക്കുലാം

ചേപഭാരപടവച്ച്,  കേടന്നപള്ളനി,  പരനിയഭാരലാം,  കുറുമഭാത്തൂര്,  പട്ടുവലാം,  മഭാട്ടൂല്,  കേല്ലവഭാകശരനി,

പഭാപനിനനികശരനി, ലചേറുകുന്നച്ച്, കേണ്ണപുരലാം, ഏകഴഭാലാം എന്നതീ 11 പഞഭായത്തുകേളക്കുലാം ജലലാം

എത്തനിക്കഭാനഭാണച്ച് വനിഭഭാവനലാം ലചേയനിരനിക്കുന്നതച്ച്. 

(ബനി)  ഈ പദതനികേളക്കച്ച് എല്ലഭാലാംകൂടനി  2987  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണച്ച്   ലചേലവച്ച്
പതതീക്ഷനിചതച്ച്.  ഇകപഭാള  2563  കകേഭാടനി  രൂപ ലചേലവഴനിച്ചു.  ഇതനില്  89 ശതമഭാനലാം
തുകേയഭാണച്ച്  വനികദശ  സഹഭായലാം.  ഇതുവലര  2216.74  കകേഭാടനി  രൂപ  വഭായ്പയഭായനി
ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  (ജപഭാന  ബഭാങനില്നനിനള്ള  ധനസഹഭായത്തനിലന്റെ  കേഭാലഭാവധനി
27-07-2015-ല്  അവസഭാനനിച്ചു.  കശഷനിക്കുന്ന  പണനികേളക്കുള്ള  തുകേ  കകേരള
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ബജറനില് ഉളലപടുത്തനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന).

(സനി)  ജപഭാന  കുടനിലവള്ള  പദതനിയനില്  ഉളലപട  പട്ടുവലാം,  കചേര്ത്തല
പദതനികേള വനിഭഭാവനലാം ലചേയ ഘടകേങ്ങള  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം തനിരുവനന്തപുരലാം, മതീനഭാടച്ച്,
കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്  പദതനികേള  ഭഭാഗനികേമഭായുലാം  കേമ്മേതീഷന  ലചേയനിട്ടുണച്ച്.   ഇതുവലര
ഏകേകദശലാം  ഒരുലക്ഷലാം  കുടുലാംബങ്ങളക്കച്ച്  കുടനിലവള്ളലാം  എത്തനിചനിട്ടുണച്ച്.
തനിരുവനന്തപുരലാം,  മതീനഭാടച്ച്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്  പദതനികേളുലട  വനിതരണ  ശലാംഖലയുലട
പണനികേള യഥഭാക്രമലാം ജൂണ് 2017,  ഡനിസലാംബര് 2017,  ഡനിസലാംബര് 2018-ഓടുകൂടനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്. 

മൂലത്തറ ഡഭാലാം

117 (2610)   ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനച്ച് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ചേനിറ്റൂര്  പുഴ  പദതനിയനില്ലപട  മൂലത്തറ  ഡഭാമനിലന്റെ  ഷടര്
പുനനഃനനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുളള  ലടണര്  നടപടനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്
ഏലതങനിലുലാം  കകേഭാടതനികേളനില്  കകേസ്സുച്ച്  നനിലവനിലുകണഭാ;  കകേസനിനച്ച്  ആസദമഭായ
കേഭാരവങ്ങള  പരനിഹരനിചച്ച്  പസ്തുത  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  നഭാളനിതുവലര
എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചു എന്നച്ച് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?  
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ഉത്തരലാം

മൂലത്തറ  ലറഗുകലററനിലല  ഡ്രനിപച്ച്  കജഭാലനികേള  സലാംബനനിചച്ച്  M/s.  ലജന

ലമഷതീനസച്ച് എഞനിനനികയഴ്സച്ച്  റപവറച്ച് ലനിമനിറഡച്ച് ബഹു. കകേരള റഹകക്കഭാടതനിയനില്

കകേരള  സര്ക്കഭാര്  ഒന്നഭാലാം  എതനിര്കേക്ഷനിയഭായനി  WP(C)No.33508/16  നമ്പര്  റനിടച്ച്

ലപറതീഷന ഫയല് ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  ഈ കകേസ്സുച്ച് സലാംബനനിച  കേഭാരവവനിവരണ പത്രനികേ

(Statement  of  facts)  ശനിരുവഭാണനി  കപഭാജക്ടച്ച്  സര്ക്കനിള  എഞനിനതീയറുലട

കേഭാരവഭാലയത്തനില്നനിനലാം  കകേഭാടതനിയനില്  സമര്പനിക്കുകേയുണഭായനി.  ബനലപട

സര്ക്കനിളനിലലയുലാം ഐ.ഡനി. ആര്.ബനി.-യനിലലയുലാം ഉകദവഭാഗസര് അഡത്വകക്കറച്ച് ജനറല്

ഓഫതീസനിലല കസ്റ്ററച്ച് അകറഭാര്ണനിയുമഭായുലാം ഗവ. പതീഡറുമഭായുലാം കൂടനിക്കഭാഴകേള നടത്തനി.

20-10-2016-നച്ച്  പുറലപടുവനിച  ഇടക്കഭാല  ഉത്തരവപകേഭാരലാം  ബഹുമഭാനലപട

റഹകക്കഭാടതനിയനില് നനിനമുള്ള ഉത്തരവച്ച് കനടഭാലത ലടണര് അന്തനിമമഭാക്കരുലതന്നച്ച്

കകേഭാടതനി  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണച്ച്.   18-11-2016-ലല  കകേഭാടതനി  ഉത്തരവച്ച്  പകേഭാരലാം

കമല്പറഞ  ഇടക്കഭാല  ഉത്തരവച്ച്  2  മഭാസകത്തക്കുകൂടനി  ദതീര്ഘനിപനിച്ചു.തുടര്ന്നച്ച്

14-2-2017-ലല  കകേഭാടതനി  ഉത്തരവപകേഭാരലാം  കമല്പറഞ  ഇടക്കഭാല  ഉത്തരവച്ച്

രണഭാഴകത്തയ്ക്കുകൂടനി   ദതീര്ഘനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.  കകേസ്സുച്ച്  നടപടനികേള  ഇകപഭാഴലാം

തുടര്നലകേഭാണനിരനിക്കുന. 

8-2-2017-ലല  830316/ISWCI/16/WRDനമ്പര്  കേത്തുപകേഭാരലാം  ഈ
പവൃത്തനി ലസനടല് വഭാടര് കേമ്മേതീഷലന്റെ അനുമതനികയഭാലട റതീ ലടണര് ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്
സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയതനിലന്റെ   അടനിസഭാനത്തനില്  പസ്തുത  പവൃത്തനി
റതീ-ലടണര്  ലചേയ്യുവഭാനുള്ള  അനുമതനിക്കഭായനി  CPMU-വനിനച്ച്  ഐ.  ഡനി.  ആര്.ബനി.
ചേതീഫച്ച് എഞനിനതീയറുലട കേഭാരവഭാലയത്തനില്നനിനലാം അകപക്ഷ നല്കേനിയതഭായനി ചേതീഫച്ച്
എഞനിനതീയലറ അറനിയനിചനിട്ടുണച്ച്.  റനിടച്ച് ലപറതീഷന(C)നമ്പര് 33508/16-ല് കകേഭാടതനി
അന്തനിമ ഉത്തരവച്ച് പുറലപടുവനിചനിടനില്ല. 

മൂലത്തറ  ലറഗുകലററനിലല  ഡ്രനിപച്ച്  കജഭാലനികേള  റതീ  ലടണര്  ലചേയണലമന്ന
സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനത്തനിലനതനിലര M/s. ലജന ലമഷതീനസച്ച് എഞനിനനികയഴ്സച്ച് റപവറച്ച്
ലനിമനിറഡച്ച്  WP(C)No.6910/2017  ആയനി  വതീണ്ടുലാം  റനിടച്ച്  ലപറതീഷന  ഫയല്
ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  പസ്തുത റനിടച്ച് ലപറതീഷന  7-3-2017-നച്ച് കകേഭാടതനിയുലട പരനിഗണനയനില്
വരുലമന്നച്ച് അറനിയനിചനിട്ടുണച്ച്. 
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ഇരനിങ്ങല് ബഭാഞച്ച് കേനഭാല്

118 (2611) ശതീ  .  ലകേ  .    ദഭാസന    :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് ജലവനിഭവ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുറവഭാടനി ഇറനികഗഷന കപഭാജക്ടനിലന്റെ ഇരനിങ്ങല് ബഭാഞച്ച് കേനഭാലനില് ഈ

വര്ഷലാം  ജലകസചേനലാം  നടത്തനിയതനിലന്റെ  പുകരഭാഗതനി  വവകമഭാക്കുകമഭാ;  ഈ  വര്ഷലാം

എത്ര ദൂരലാം ജലകസചേനലാം നടത്തനിലയനലാം ഇനനി എത്ര ദൂരലാം നടത്തഭാന കേഴനിയുലമനലാം

വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ കേനഭാലനിലന്റെ  പരനിധനി  പകദശങ്ങളനില്  ജലകസചേനലാം  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം

നടത്തഭാന നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കുറവഭാടനി ഇറനികഗഷന കപഭാജക്ടനിലന്റെ ഇരനിങ്ങല് ബഭാഞച്ച് കേനഭാലനില് ഈ

വര്ഷലാം  ലചേയനികനജച്ച്  16/100  കേനി.മതീറര്  (തനികക്കഭാടനി  പഞഭായത്തനിലന്റെ  അതനിര്ത്തനി)

വലര ഒന്നഭാലാം ഘടത്തനില് ജലവനിതരണലാം നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. കേഴനിഞ വര്ഷകത്തക്കഭാള

7  കേനി.  മതീറകറഭാളലാം  നതീളലാം  അധനികേമഭായനി  ഈ  വര്ഷലാം  ജലവനിതരണലാം  നടത്തഭാന

സഭാധനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  ലചേയനികനജച്ച്  16/100  കേനി.മതീററനിനച്ച്  കശഷമുള്ള  കുറച്ചുഭഭാഗലാം  കേനഭാല്

തകേര്ന്ന  അവസയനിലഭാണുള്ളതച്ച്.   കേനഭാലനിലന്റെ  പുനര്  നനിര്മ്മേഭാണകത്തഭാലടഭാപലാം

കശഷമുള്ള  ഭഭാഗലത്ത  അറകുറപണനികേള  നടത്തുന്നമുറയച്ച്  കേനഭാലനിലന്റെ  പരനിധനി

പകദശങ്ങളനില് ജലകസചേനലാം പൂര്ണ്ണമഭായുലാം നടത്തഭാന സഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

  കേനിണറുകേള റതീ-ചേഭാര്ജച്ച് ലചേയ്യുന്ന പദതനി

119 (2612)   ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിലവനില്  സലാംസഭാനലത്ത  കേനിണറുകേള  റതീ-ചേഭാര്ജച്ച്  ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി

നടക്കുന്ന പദതനിയുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ബനി) സര്ക്കഭാര് ലകേടനിടങ്ങളനില് അടക്കലാം കേനിണര് റതീ-ചേഭാര്ജനിലാംഗച്ച് ഫലപദമഭായനി

നടപനിലഭാക്കുന എന്നച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തഭാന എലന്തല്ലഭാലാം നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുലമന്നച്ച്

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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(എ)  ഭൂജലലാം സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം കൃത്രനിമ ഭൂജല സലാംകപഭാഷണത്തനിനുമഭായനി
ഭൂജല സലാംരക്ഷണവലാം കൃത്രനിമ  ഭൂജല സലാംകപഭാഷണവലാം എന്ന പദതനി ഭൂജല വകുപച്ച്
നടപഭാക്കനിവരുന.   തുറന്ന  കേനിണറുകേള,  കുഴല്ക്കനിണറുകേള  വഴനിയുള്ള  ഭൂജല
സലാംകപഭാഷണലാം എന്നനിവ പസ്തുത പദതനിയനില് ലക്ഷവമനിടുന.  നടപ്പു സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം  40  ലക്ഷലാം  രൂപ  പസസ്തുത  പദതനിയഭായനി  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  തുറന്ന
കേനിണര്  വഴനിയുള്ള  10  റതീ-ചേഭാര്ജനിലാംഗച്ച്  പദതനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.
41  പദതനികേളക്കുള്ള  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  പവൃത്തനികേള  വനിവനിധ
ജനില്ലകേളനില്  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.   ഭൂജല  വകുപനിലന  കൂടഭാലത   കൃഷനി  വകുപച്ച്,
ജലകസചേന  വകുപച്ച്,  കസഭായനില്  കേണ്സര്കവഷന  വകുപച്ച്,  തകദ്ദേശ  സത്വയലാംഭരണ
വകുപച്ച് തുടങ്ങനിയവ വനിപുലമഭായ രതീതനിയനില് കൃത്രനിമ ഭൂജല സലാംകപഭാഷണ പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

ജലകസഭാതസ്സുകേള  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കനിയ  പുതനിയ  പദതനിയഭാണച്ച്  ഹരനിത  കകേരളലാം
മനിഷന.  പസ്തുത  പദതനിയനില്ലപടുത്തനി  കേനിണര്  റതീ-ചേഭാര്ജനിലാംഗച്ച്   വനിപുലമഭായ
രതീതനിയനില് നടപനിലഭാക്കഭാന സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ലക്ഷവമനിടുന.

(ബനി)  ഭൂജലവകുപച്ച്  ഭൂജല  സലാംരക്ഷണവലാം  കൃത്രനിമ  ഭൂജല  സലാംകപഭാഷണവലാം
എന്ന  പദതനിയനില്ലപടുത്തനി  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂള  ലകേടനിടങ്ങളനില്  തുറന്ന  കേനിണര്/
കുഴല്ക്കനിണര് റതീ-ചേഭാര്ജനിലാംഗച്ച് പദതനികേള ഫലപദമഭായനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന. 

ജലസലാംരക്ഷണ പദതനികേള

120 (2613)   ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) നനിലവനിലുള്ള ജലകസഭാതസ്സുകേളഭായ നതീര്ചഭാലുകേള, അരുവനികേള എന്നനിവ
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനച്ച് എലന്തല്ലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച് സത്വതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച്;

(ബനി)  ജലസലാംരക്ഷണവമഭായനി  ബനലപട  മുന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  എലന്തല്ലഭാലാം
പദതനികേള നനിലവനില് ഒഴനിവഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം
ജലസലാംരക്ഷണവമഭായനി  ബനലപടച്ച്  പുതനിയ  പദതനികേള  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 
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(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ജലകസഭാതസ്സുകേളഭായ  നതീര്ചേഭാലുകേള,  അരുവനികേള
എന്നനിവ  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  തടയണ  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ജലകസഭാതസ്സുകേളുലട
പുനരുദഭാരണലാം എന്നതീ പവൃത്തനികേള സഭാമ്പത്തനികേ ലഭവതയനുസരനിചച്ച് ജലകസചേന
വകുപച്ച് നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

(ബനി)  2012-13  ബജറച്ച്  പസലാംഗത്തനില്   ജലസലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  ഒരു
പഞഭായത്തനിലല  ഒരു  കുളലാം  പുനരുദരനിക്കഭാന  കവണ  നടപടനിലയടുക്കണലമനലാം
2013-14-ലല  ബജറച്ച്  പസലാംഗത്തനില്  700  തടയണകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം
ഘടലാംഘടമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുലമനലാം  പഖവഭാപനിചനിരുന.  മുന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
കേഭാലയളവനില്  കമല്  പഖവഭാപന  പകേഭാരലാം  അനുമതനി  ലഭനിച  പവൃത്തനികേള
ജലകസചേന  വകുപച്ച്  ഏലറടുത്തച്ച്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.   പസ്തുത  പദതനികേള
നനിലവനിലനില്ല. 

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  ജലവനിഭവ
സലാംരക്ഷണവമഭായനി  ബനലപടച്ച്  ഹരനിത കകേരള  മനിഷന എന്ന പദതനിയച്ച്  തുടക്കലാം
കുറനിചനിട്ടുണച്ച്.   നനിലവനിലുള്ള  ജലകസഭാതസ്സുകേളുലട  നവതീകേരണവലാം  ശുദതീകേരണവലാം
ഉറപഭാക്കുന്നതുവഴനി  പഭാകദശനികേതലത്തനില്  ജലകസചേനത്തനിനുലാം കുടനിലവള്ളത്തനിനുലാം
ഉതകുന്ന ഒരു പുതനിയ ജല ഉപകയഭാഗ സലാംസഭാരലാം രൂപലപടുത്തുന്നതനിനഭാണച്ച് ഹരനിത
കകേരള മനിഷനനില് ഉളലപട ജലവനിഭവ മനിഷന ലക്ഷവമനിടുന്നതച്ച്. കുളങ്ങളുലാം കതഭാടുകേളുലാം
പരനിസനിതനി  സസൗഹഭാര്ദ്ദേ  പരനിപഭാടനികേളനിലൂലട  വൃത്തനിയഭാക്കനി  പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കുകേ
എന്നതഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്. 

നദനികേളനിലല  ജലസഭാന്നനിധവലാം  ഉറപഭാക്കുവഭാന  പരവഭാപ്തമഭാവന്ന  തരത്തനില്
റഗുകലററുകേള പണനിയുന്നതനിനച്ച്  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം  600  കകേഭാടനി  രൂപ
ലചേലവഴനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന. 

കസ്റ്ററച്ച് ലഭാന്റെച്ച് സതീലാം സഭാങ്ഷനനിലാംഗച്ച് കേമ്മേനിറനി പദതനി

121  (2614)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്ര  ജലവനിഭവ  വകുപനിലന്റെയുലാം  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെയുലാം
ധനസഹഭായകത്തഭാടച്ച് കൂടനിയ കസ്റ്ററച്ച് ലഭാന്റെച്ച് സതീലാം സഭാങ്ഷണനിലാംഗച്ച് കേമ്മേനിറനി  (SLSSC)
പദതനി  പകേഭാരലാം  2014-17  കേഭാലഘടത്തനില്  ഏറനഭാടച്ച്  മണ്ഡലത്തനില്  ഏലതല്ലഭാലാം
പദതനികേളക്കഭാണച്ച് വഭാടര് അകതഭാറനിറനി ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്;
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(ബനി) അവയനില് എത്ര പദതനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്; ബഭാക്കനി പദതനികേള
ഇകപഭാള ഏതച്ച് ഘടത്തനിലഭാണച്ച്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എസച്ച്.എല്.എസച്ച്.എസച്ച്.സനി.  യനില് എടവണ്ണ പഞഭായത്തച്ച് സമ്പൂര്ണ്ണ
കുടനിലവള്ള  പദതനിയച്ച്  എത്ര  തുകേയഭാണച്ച്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്;  ടനി  തുകേ  ലകേഭാണച്ച്
എലന്തല്ലഭാലാം പവൃത്തനികേളഭാണച്ച് ലചേയഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  എടവണ്ണ കുടനിലവള്ള പദതനിയുലട  രണഭാലാം  ഘടത്തനിനഭാവശവമഭായ  22
കകേഭാടനി  രൂപയുലട  എസ്റ്റനികമറനിനകമല്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുന്നതനിനച്ച്  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വവകമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം
(എ)  എസച്ച്.എല്.എസച്ച്.എസച്ച്.സനി.  2014-2017  കേഭാലഘടത്തനില്  ഏറനഭാടച്ച്

മണ്ഡലത്തനില് 2 പദതനികേളക്കഭാണച്ച് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുളളതച്ച്. 
1. എസച്ച്.എല്.എസച്ച്.എസച്ച്.സനി.  2014-കേഭാവന്നൂര്  പഞഭായത്തനിലല

കുടനിലവള്ള പദതനി രണഭാലാം ഘടലാം- 1000 ലക്ഷലാം 
2. എസച്ച്.എല്.എസച്ച്.എസച്ച്.സനി.  2014-തനിരുവഭാലനിക്കുലാം  സമതീപ

പകദശങ്ങളക്കുള്ള പദതനി മൂന്നഭാലാം ഘടലാം-  എടവണ്ണ പഞഭായത്തുകേളക്കുലാം
കുടനിലവള്ള പദതനി-500 ലക്ഷലാം

(ബനി) മുകേളനില് പറഞ 2 പദതനികേളുലടയുലാം പൂര്ത്തതീകേരണമഭായനിടനില്ല. 
1. എസച്ച്.എല്.എസച്ച്.എസച്ച്.സനി.  2014-കേഭാവന്നൂര്   പദതനിയുലട  വനിതരണ
ശലാംഖലയുലട പവൃത്തനി പുകരഭാഗതനിയനിലഭാണച്ച്.

2. എസച്ച്.എല്.എസച്ച്.എസച്ച്.സനി.  2014-തനിരുവഭാലനിക്കുലാം  സമതീപ
പകദശങ്ങളക്കുള്ള  കുടനിലവള്ള  പദതനി  -  എടവണ്ണ  പഞഭായത്തനിനുള്ള
കുടനിലവള്ള പദതനിയനില് ആദവഘടത്തനില് അനുമതനി ലഭനിച ഘടകേങ്ങളനില്
ഉളലപട ശുചേതീകേരണശഭാല സഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ബനലപട പഞഭായത്തച്ച്
ഭൂമനി റകേമഭാറനിയനിടനില്ല. (സനി)  എടവണ്ണ  പഞഭായത്തച്ച്  കുടനിലവള്ള
പദതനിയച്ച് എസച്ച്.എല്.എസച്ച്.എസച്ച്.സനി. 2014-ല് 500 ലക്ഷലാം രൂപയഭാണച്ച്
അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.  ടനി  തുകേ  ലകേഭാണച്ച്  4.5  എലാം.എല്.ഡനി.  കശഷനിയുള്ള
ശുദതീകേരണശഭാല,  പമ്പനിലാംഗച്ച്  ലമയനിന  എന്നനിവ  സഭാപനിക്കുന്ന
പവൃത്തനികേളഭാണച്ച് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്. 

(ഡനി)  എടവണ്ണ  കുടനിലവള്ള  പദതനിയുലട  രണഭാലാം  ഘടത്തനിനച്ച്
ധനലഭവതയനുസരനിചച്ച് ഭരണഭാനുമതനി നല്കുന്നതഭാണച്ച്.
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കുളങ്ങളുലട നവതീകേരണലാം

122 (2615)    ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുളങ്ങള  നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ഇറനികഗഷന  വകുപച്ച്  പദതനികേള
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഇലല്ലങനില്  കുളങ്ങളുലട  നവതീകേരണത്തനിനച്ച്  ഇറനികഗഷന  വകുപച്ച്
പദതനികേള തയഭാറഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  ഉണച്ച്.  നനിലവനിലുള്ള  ജലകസഭാതസ്സുകേളുലട  നവതീകേരണവലാം
ശുദതീകേരണവലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതുവഴനി  പഭാകദശനികേ  തലത്തനില് ജലകസചേനത്തനിനുലാം
കുടനിലവള്ള  വനിതരണത്തനിനുലാം  ഉതകുന്ന  ഒരു  പുതനിയ  ജല  ഉപകയഭാഗ  സലാംസഭാരലാം
രൂപലപടുത്തുന്നതനിനഭാണച്ച് ഹരനിത കകേരളലാം പദതനി ഊന്നല് നല്കുന്നതച്ച്.  ഇതനിലന്റെ
ആദവഘടമഭായനി   320  കകേഭാടനി  രൂപ  ലചേലവനില്  ഏകേകദശലാം  9453  കുളങ്ങള
നവതീകേരനിക്കഭാനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.  ഇതനുസരനിചച്ച് കുളങ്ങളനിലല മഭാലനിനവലാം, ലചേളനി,
പഭായല്  ഇവ  നതീക്കലാം  ലചേയച്ച്  അവയുലട  സലാംഭരണ  കശഷനി  വര്ദനിപനിചച്ച്
കേഭാര്ഷനികേഭാവശവങ്ങളക്കുലാം  മറച്ച്  പഭാരനിസനിതനികേ  ധര്മ്മേങ്ങളക്കുലാം  ജല  ലഭവത
ഉറപഭാക്കഭാന  സഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  ജലകസചേന  വകുപനിലന്റെ  കനതൃതത്വത്തനില്
MNREGS-ല്  ഉളലപടുത്തനി  ജനില്ലഭാ  ഭരണകൂടലാം  മുകഖനയഭാണച്ച്  പവൃത്തനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച്.  ഇതനിനഭായുള്ള  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  ജനില്ലഭാ  ഭരണഭാധനികേഭാരനികേളക്കച്ച്
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

കുടനിലവള്ളലാം  പഭാഴഭാക്കല് 

123 (2616) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജതീവനക്കഭാരുലട  കൃതവനനിർവ്വേഹണ  വതീഴമൂലലാം  വരൾചഭാ  സമയത്തുലാം
കുടനിലവള്ളലാം  നഷലപടുന്നതച്ച്  തടയുവഭാൻ  വകുപച്ച്  എന്തു  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുലമന്നറനിയനിക്കുകമഭാ  ;  സലാംസഭാനത്തഭാകേമഭാനലാം  (വരളചഭാകേഭാലയളവനിലുലാം  )
കുടനിലവള്ളലാം  പല  സലത്തുലാം  റപപ്പുലപഭാടനി  പഭാഴഭാകുന്നതുലാം  ഇക്കഭാരവലാം
വനിളനിചറനിയനിചഭാല്  കപഭാലുലാം  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  യഥഭാസമയലാം  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിക്കഭാത്തതുമൂലലാം  പഭാഴഭായനികപഭാകുന്നതുലാം  ഇതുവഴനി  ഉലഭാദന  ലചേലവച്ച്
നഷമഭാകുന്നതുലാം വകുപച്ച് പരനികശഭാധനിച്ചുകവഭാ; എങനില് എന്തച്ച് നടപടനി സത്വതീകേരനിച്ചുലവന്നച്ച്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

52/2020
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(ബനി)  ഇത്തരത്തനില്  കൃതവനനിർവ്വേഹണത്തനില്  വതീഴ  വരുത്തുന്ന
ഉകദവഭാഗസര്ലക്കതനിലര എന്തു നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുലമനലാം, സലാംസഭാനത്തച്ച് ഇത്തരലാം
വതീഴ വരുത്തനിയ എത്ര ഉകദവഭാഗസലര കേലണത്തനിലയനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കുടനിലവള്ള  വനിതരണ  ശലാംഖല  ലമചലപടുത്തുവഭാനഭായനി  വകുപനിനച്ച്
വര്ഷഭാവര്ഷലാം ശരഭാശരനി എത്ര തുകേയുലട കകേന്ദ്ര സലാംസഭാന സഹഭായലാം ലഭനിക്കുന
എനലാം ഇതച്ച് ഫലപദമഭായനി വകുപച്ച് അധനികേഭാരനികേള ഉപകയഭാഗനിക്കുനകണഭാ എനലാം
ഇതനില് വതീഴ വരുത്തനിയ ഉകദവഭാഗസര് ആലരല്ലഭാലമനലാം എന്തു നടപടനി നഭാളനിതുവലര
വകുപച്ച് സത്വതീകേരനിച്ചുലവനലാം വവകമഭാക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം
(എ)  വരളചഭാ  പതനികരഭാധ  പവര്ത്തനങ്ങള  ഊര്ജ്ജനിതമഭായനി

നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  കേണ്കടഭാള  റൂമുകേള  ജനില്ലഭാടനിസഭാനത്തനില്  തുറന്നനിട്ടുണച്ച്.
ഇതച്ച്  കൂടഭാലത  24x7  അടനിസഭാനത്തനില്  പവര്ത്തനിക്കുന്ന  ഒരു  കകേന്ദ്രതീകൃത
കേണ്കടഭാള  റൂലാം  ലഹഡച്ച്  ഓഫതീസനില്  പവര്ത്തനലാം  തുടങ്ങനിയനിട്ടുണച്ച്.  കേണ്കടഭാള
റൂമുകേളുലട  പവര്ത്തനങ്ങള  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  ലപഭാതുജനങ്ങളുലട
പരഭാതനിയനികന്മേല്  സതത്വര  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കുനലവന്നച്ച്  ഉറപഭാക്കഭാനുലാം  ഒരു
Drought Management Cell  ലഹഡച്ച് ഓഫതീസനില് പവര്ത്തനിക്കുനണച്ച്.  ഇതുമഭായനി
ബനലപട്ടുള്ള  സകന്ദശങ്ങള  ഉടനടനി  ഉകദവഭാഗസതലത്തനില്  റകേമഭാറഭാനുലാം
തതമയലാം ആശയവനിനനിമയലാം നടത്തഭാനുമഭായനി ഫതീല്ഡച്ച് എഞനിനതീയര്മഭാലരലയല്ലഭാലാം
ഉളലക്കഭാള്ളനിചച്ച്  ഒരു  വഭാട്സച്ച്  ആപച്ച്  ഗ്രൂപ്പുലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  റപപച്ച്  ലപഭാടല്
സലാംബനനിച  പരഭാതനികേള  അടനിയന്തരമഭായനി  പരനിഹരനിക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിക്കഭാറുണച്ച്.  എന്നഭാല്  തനിരകക്കറനിയ  കറഭാഡുകേളനില്  കറഭാഡച്ച്  മുറനിക്കഭാനുള്ള
അനുമതനി ലഭനിക്കഭാനുള്ള കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടുന്നതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.  അത്തരലാം
സഭാഹചേരവങ്ങളനില്  ബനലപട  വകുപനിലന്റെ  സഹകേരണകത്തഭാലട  കേഴനിയുന്നത്ര
കവഗത്തനില് അറകുറപണനികേള നടത്തനി ജലവനിതരണലാം പുനനഃസഭാപനിക്കുന. 

(ബനി)  ഇതുമഭായനി  ബനലപട  പരഭാതനികേള  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയച്ച്  അകനത്വഷണലാം
നടത്തനി കൃതവനനിര്വ്വേഹണത്തനില് വതീഴ വരുത്തനി എന്നച്ച് കബഭാദവലപടഭാല് അത്തരലാം
ഉകദവഭാഗസര്ലക്കതനിലര വകുപ്പുതല അചടക്ക നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

(സനി)  കുടനിലവള്ള  വനിതരണ  ശലാംഖല   ലമചലപടുത്തുവഭാനഭായനി  വകുപനിനച്ച്
കേഴനിഞ  രണ്ടുവര്ഷ പഭാന ഇത്തരത്തനില് ലഭനിച കകേന്ദ്ര സലാംസഭാന സഹഭായവലാം
അവയുലട വനിനനികയഭാഗവലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:
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സലാംസഭാന വനിഹനിതലാം (ലക്ഷലാം)

വര്ഷലാം ലചേലവഭാക്കനിയതച്ച്

2014-15 28338.72 38329.76
(മുനവര്ഷങ്ങളനിലല
നതീക്കനിയനിരനിപച്ച്
തുകേയുളലപലട)

2015-16 51919.07 48221.60

കകേന്ദ്ര വനിഹനിതലാം(ലക്ഷലാം)

വര്ഷലാം ലചേലവഭാക്കനിയതച്ച്

2014-15 11955.63 12948.17(മുനവര്ഷങ്ങളനിലല
നതീക്കനിയനിരനിപച്ച്
തുകേയുളലപലട)

2015-16 4528.18 6112.86  (മുനവര്ഷങ്ങളനിലല
നതീക്കനിയനിരനിപച്ച്
തുകേയുളലപലട)

കകേന്ദ്ര സലാംസഭാന സഹഭായലാം ഫലപദമഭായനി ഉപകയഭാഗനിച്ചുവരുന.

പധഭാന കതഭാടുകേള 

124 (2617) ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് ജലവനിഭവ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭായനിലഭാണനി  നഗരസഭയനില്  ഉളലപടുന്ന  പധഭാന  കതഭാടുകേള
ഏലതല്ലഭാലാം;  ഈ  കതഭാടുകേള  സനിതനി  ലചേയ്യുന്നതച്ച്/കേടന  കപഭാകുന്നതച്ച്  ഏലതല്ലഭാലാം
പകദശങ്ങളനിലൂലടയഭാലണന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പസ്തുത കതഭാടുകേള പുനനഃസഭാപനിക്കഭാനുലാം ജലസലാംഭരണകശഷനി കൂട്ടുവഭാനുലാം
നനിലവനിൽ ഏലതങനിലുലാം പദതനി നടക്കുനകണഭാ;

(സനി) ഇലല്ലങനില് ഇത്തരലാം കതഭാടുകേലള പുനനഃസഭാപനിചച്ച് പകയഭാജനലപടുത്തഭാന
പുതനിയ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കുകമഭാ?  
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ഉത്തരലാം

(എ) മറുപടനി അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന*. 

(ബനി  &  സനി)  കൂമനകതഭാടച്ച്  നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി   കകേന്ദ്ര  പദതനിയഭായ
പധഭാനമനനി  കൃഷനി  സനിഞഭായനി  കയഭാജന  (PMKSY)യനില്  ഉളലക്കഭാള്ളനിചനിട്ടുണച്ച്.
ലകേഭായനിലഭാണനി  മുനനിസനിപഭാലനിറനി  നനിര്കദ്ദേശനിച  പവൃത്തനികേളക്കച്ച്   എസ്റ്റനികമറച്ച്
തയഭാറഭാക്കനി വരുനണച്ച്. 

കുടനിലവള്ള പദതനികേള 

125  (2618)   ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനില്ലയനില്  അനുമതനി  ലഭനിചനിട്ടുലാം  പവൃത്തനി  തുടങ്ങഭാന
സഭാധനിക്കഭാത്ത  ഏലതഭാലക്ക  കുടനിലവള്ള  പദതനികേളഭാണുള്ളതച്ച്;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസസ്തുത  പദതനികേള  തുടങ്ങുന്നതനിനഭായനി  എലന്തങനിലുലാം  നടപടനി
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനില്ലയനില്  അനുമതനി  ലഭനിചനിട്ടുലാം  പവൃത്തനി  തുടങ്ങഭാന

സഭാധനിക്കഭാത്ത കുടനിലവള്ള പദതനികേള തഭാലഴപറയുന.
1. എലാം.എല്.എ.   എ.ഡനി.എഫച്ച്.  ലഹഡ്ഡനില്ലപട  കേഭാഞങ്ങഭാടച്ച്  ജനില്ലഭാ

ആശുപത്രനിക്കുകവണനിയുള്ള  കുടനിലവള്ള  പദതനി.  ഈ  പദതനിയുലട
കസഭാതസ്സുമഭായനി  ബനലപടച്ച്  സലവഭാസനികേളുന്നയനിച  തര്ക്കലാംകേഭാരണലാം
തുടങ്ങുവഭാന സഭാധനിചനിടനില്ല.

2. എലാം.പനി.  എല്.എ.ഡനി.  ലഹഡ്ഡനില്ലപട  പുത്തനിലഗ  പഞഭായത്തനില്ലപട
കേണ്ണൂര്  കേഭാമനവയല്  കുടനിലവള്ള  പദതനി,  മുകേഭാരനികേണലാം  കുടനിലവള്ള
പദതനി.

3. റമകനഭാറനിറനി  ലഹഡ്ഡനില്ലപട  മലാംഗല്പഭാടനി  പഞഭായത്തനിലല  അഡ്കേ
കുടനിലവള്ള  പദതനി,  കേഞനിലമനിയഭാപടവച്ച്  പദതനി,  മകഞശത്വരലാം
ഗഭാമപഞഭായത്തനില്  ഉളലപട  റഹഡനികലഭാഡനി  കുടനിലവള്ള  പദതനി.
കുമ്പടലജ  പഞഭായത്തനിലല  പനി.ബനി.എലാം.  സ്കൂള  മഭാവനിനക്കട  കുടനിലവള്ള
പദതനി.

4. ബന്തടുക്ക കേരനികവടകേലാം കുടനിലവള്ള പദതനി

* റലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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കമല്  പദതനികേള  (2-4)സലലാം  ലഭവമഭാക്കഭാത്തതനിനഭാലഭാണച്ച്  തുടങ്ങുവഭാന

സഭാധനിക്കഭാത്തതച്ച്. 

ജലനനിധനി  പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി മൂന്നച്ച്  ബഭാച്ചുകേളനിലഭായനി  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്

ജനില്ലയനില് കുടനിലവള്ള  വനിതരണ പദതനിയഭായനി പുല്ലൂര്-ലപരനിയ,  പുത്തനിലഗ,  പടന്ന,

ബളഭാല്,  റപവളനിലകേ,  കദലലാംപഭാടനി,  ഈസ്റ്റച്ച്  എകളരനി,  ലബളര്,  കേനിണഭാനൂര്-

കേരനിന്തളലാം,  മതീഞ എന്നതീ ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളഭാണച്ച്  ലതരലഞടുത്തനിട്ടുള്ളതച്ച്.   ഈ

ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില് അനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുള്ള  ജലനനിധനി പദതനികേള പവൃത്തനികേള

ആരലാംഭനിചനിട്ടുള്ളതഭാണച്ച്.  പൂര്ത്തതീകേരനിചച്ച്  കുടനിലവള്ള  വനിതരണലാം  നടത്തുന്ന

പദതനികേളുമുണച്ച്.

(ബനി)  കമല്  പദതനികേളനില്  ഒന്നഭാമകത്തതനില്  പസ്തുത  പദതനിയുലട

കസഭാതസ്സുമഭായനി  ബനലപടച്ച്  സലവഭാസനികേള  ഉന്നയനിച  തര്ക്കലാം പരനിഹരനിക്കഭാന

നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

കമല്പറഞ  2,  3,  4  പദതനികേളക്കച്ച്  പഞഭായത്തനില്നനിന്നച്ച്  സലലാം

ലഭവമഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

പഭാര്ശത്വഭനിത്തനി നനിര്മ്മേഭാണലാം

126 (2619)  ശതീ  .    വനി  .    എസച്ച്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേനഭാലുകേളക്കച്ച്  പഭാര്ശത്വഭനിത്തനി  നനിര്മ്മേനികക്കണ  എന്ന  ഉത്തരവച്ച്,

ജലവനിഭവ  വകുപച്ച്  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  അതനിനുളള  സഭാഹചേരവലാം

വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) നനിലവനിലുളള ജലഭാശയങ്ങളുലടയുലാം ജലസലാംഭരണനികേളുലടയുലാം ദതീര്ഘകേഭാല

സലാംരക്ഷണത്തനിനച്ച്  പസ്തുത  ഉത്തരവച്ച്  പതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കുലമന്നതനിനഭാല്

ആയതച്ച് പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കുവഭാന നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേനഭാലുകേളക്കച്ച്  പഭാര്ശത്വഭനിത്തനി  നനിര്മ്മേനികക്കണ  എന്ന

ഉത്തരവകേലളഭാനലാംതലന്ന നനിലവനിലനില്ല

(ബനി) ബഭാധകേമല്ല.
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വരളചലയ കനരനിടുന്നതനിനഭായുള്ള മുലന്നഭാരുക്കങ്ങള

127 (2620) ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് ജലവനിഭവ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  വരളചലയ  കനരനിടുന്നതനിനഭായനി  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്  ജനില്ലയനില്  നടത്തനിയ

മുലന്നഭാരുക്കങ്ങള എലന്തല്ലഭാലാം;

(ബനി) കേടുത്ത വരളച അനുഭവലപടുന്ന പകദശങ്ങളനില് വഭാടര് കേനികയഭാസ്കുസ്തുകേള

സഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  പദതനി  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  എത്ര

കേനികയഭാസ്കുസ്തുകേളഭാണച്ച്  ജനില്ലയനില്  സഭാപനിക്കുന്നതച്ച്;  എവനിലടലയല്ലഭാലാം;  പഞഭായത്തച്ച്/

നനികയഭാജകേ മണ്ഡലലാം അടനിസഭാനത്തനില് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?     

ഉത്തരലാം

(എ) ജലകസചേന വകുപച്ച്  :

കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്  ജനില്ലയനിലല  എല്ലഭാ  ഉപ്പുലവള്ള  പതനികരഭാധ  ബണ്ടുകേളുലാം
അടയ്ക്കുകേയുലാം കൂടഭാലത കതഭാടുകേളനില് നനിര്മ്മേനിചനിരനിക്കുന്ന വനിസനിബനികേളനില് ഷടര് ഇടച്ച്
ലവള്ളലാം  സലാംഭരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണച്ച്.   നനിലവനിലുള്ള  എല്ലഭാ  ലനിഫച്ച്  ഇറനികഗഷന
പദതനികേളനിലുലാം   അറകുറപണനികേള  നടത്തനി  പമ്പനിലാംഗച്ച്  തുടങ്ങനി  പഭാടങ്ങളനികലയച്ച്
ലവള്ളലാം  എത്തനിചനിട്ടുണച്ച്.   വനിവനിധ  പുഴകേളനില്  ഇതുവലര  പൂര്ത്തതീകേരനിച  എല്ലഭാ
തടയണകേളനിലുലാം  ലവള്ളലാം  സലാംഭരനിചനിട്ടുണച്ച്.   ഇതുമൂലലാം  സമതീപ  പകദശങ്ങളനിലല
കേനിണറുകേളനിലുലാം കുളങ്ങളനിലുലാം ജലനനിരപച്ച് ഉയര്ന്നനിട്ടുണച്ച്.

കുറവഭാടനി  പുഴയനിര്  ഉപ്പുലവള്ളലാം  കേയറുന്നതച്ച്  തടയുന്നതനിനഭായനി
ലപരനികഞരനിക്കടവച്ച് എന്ന സലത്തച്ച് ലറഗുകലറര് കേലാം ബനിഡ്ജച്ച് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച്
57.50  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  പദതനി,  പനി.എലാം.ലകേ.എസച്ച്.റവ.-യനില്  ഉളലപടുത്തനി
വനിവനിധ  ജലകസചേന  പദതനികേള  എന്നനിവ  തയഭാറഭാക്കനി  പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.
കൂടഭാലത കേഭാരകശരനി പഞഭായത്തനിലല ചുണത്തുകമ്പഭായനില് എന്ന സലത്തച്ച് വനിസനിബനി
നനിര്മ്മേഭാണലാം, തനിരുവമ്പഭാടനി പഞഭായത്തനിലല പുന്നയല് എന്ന സലലത്ത  വനിസനിബനി
നനിര്മ്മേഭാണലാം  എന്നനിവയച്ച്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.   ലടണര്  നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിക്കുന.  കൂടരഞനി പഞഭായത്തനിലല  6-ാം വഭാര്ഡനില് മഭാങയലാം പുഴയനില്
തടയണ,  ഏറഭാമല  പഞഭായത്തനില്  വഭാര്ഡച്ച്  നമ്പര്  14-ല്  ലകേഭാകമ്മേരനി  തഭാലഴ
പഭാലത്തച്ച്  എന.സനി.  കേനഭാലനിനച്ച്  കുറുകകേ  ഒരു  വനിസനിബനി  കേലാം  ബനിഡ്ജച്ച്,  വടകേര
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മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനില്  കകേഭാടയല്  എന്ന  സലത്തുള്ള  കതഭാടനിനുകുറുലകേയുള്ള
വനിസനിബനി എന്നനിവയുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം ദ്രുതഗതനിയനില് നടനവരുന. 

കകേരള ജല അകതഭാറനിറനി  :

കേടുത്ത  വരളചയുലട  പശഭാത്തലത്തനില്   തഭാലഴപറയുന്ന  വരളചഭാ
പതനികരഭാധ പവര്ത്തനങ്ങള നടനവരുന. 

1. ഗഭാമതീണ  ശുദജല  വനിതരണ  പദതനികേളുലട  കസഭാതസ്സുകേളനില്
തഭാല്ക്കഭാലനികേ തടയണകേള നനിര്മ്മേനിക്കുകേ.

2. മണലാം ലചേളനിയുലാം മഭാറനി കേനിണറുകേള വൃത്തനിയഭാക്കുകേ

3. ഇനഫനില്കടഷന ഗവഭാലറനി വൃത്തനിയഭാക്കുകേ.

4. പമ്പച്ച്  ലസറച്ച്,  ഇലക്ട്രേനിക്കല്  ഉപകേരണങ്ങള  തുടങ്ങനിയവ  അറകുറപണനി

നടത്തനി പവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കുകേ

5. റപപച്ച്  റലന  ലതീക്കുള്ള  സലങ്ങളനില്  ലതീക്കച്ച്  പരനിഹരനിചച്ച്  ജലനഷലാം

ഒഴനിവഭാക്കുകേ.

6. കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്  ജനില്ലയനിലല  പരഭാതനികേള  കഫഭാണ്  വഴനി

സത്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കേണ്കടഭാള  റൂലാം  തുറക്കുകേയുലാം  പരഭാതനികേള

പരനിഹരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയവരുന.

7. കൂടഭാലത  അതവഭാവശവ  ഘടങ്ങളനില്  ടഭാങര്  കലഭാറനി  മുകഖന  കുടനിലവള്ള

വനിതരണലാം  നടത്തുന്നതനിനച്ച്   ആവശവമഭായ  ഫനില്ലനിലാംഗച്ച്  കസ്റ്റഷനുകേള

സഭാപനിചനിട്ടുണച്ച്.

ഭൂജല വകുപച്ച്  :

വരളചഭാ  ദുരനിതഭാശത്വഭാസ  പവര്ത്തനങ്ങളുലട  ഭഭാഗമഭായനി  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്

ജനില്ലയനില് 316 കുഴല്ക്കനിണര് റകേപമകേളുലട അറകുറപണനികേള ഏലറടുത്തനിട്ടുണച്ച്.

ഇതനില്  117  എണ്ണലാം  പവര്ത്തനസജ്ജമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്

ജനില്ലയനിലല  കുഴല്ക്കനിണര് കസഭാതസഭായനിട്ടുള്ള  4  മനിനനി കുടനിലവള്ള പദതനികേളുലട

അറകുറപണനികേള നടനവരുന. ഒലരണ്ണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. 
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ജലനനിധനി  :
കലഭാകേബഭാങച്ച്  ധനസഹഭായകത്തഭാലട  കകേരള  സര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കുന്ന

ജലനനിധനി  കുടനിലവള്ള  വനിതരണ  ശുചേനിതത്വ  പദതനിയുലട  രണഭാലാംഘടത്തനില്
കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്  ജനില്ലയനില്നനിനലാം  ലതരലഞടുത്ത  ബഭാചച്ച്  ഒന്നനിലല  തഭാമരകശരനി,
ലചേറുവണ്ണൂര്  എന്നതീ  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില്  57  സതീമുകേളനിലൂലട  3521
കുടുലാംബങ്ങളക്കച്ച് കുടനിലവള്ളലാം നല്കേനിവരുന. ബഭാചച്ച് 2-ലുലാം 3-ലുലാം ഉളലപട കേടനിപഭാറ,
മണനിയര്,  കേതീഴരനിയര്,  എടകചരനി,  പുറകമരനി,  ആയകഞരനി,  കകേഭാട്ടൂര്,  നടുവണ്ണൂര്,
ചേക്കനിടപഭാറ,  വനിലവഭാപള്ളനി,  കചേഭാകറഭാടച്ച്  തുടങ്ങനിയ  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില്
സഭാകങതനികേഭാനുമതനി നല്കേനിയ 293 സതീമുകേളനില് 107 സതീലാം കേമ്മേതീഷന ലചേയച്ച് 5752
കുടുലാംബങ്ങളക്കച്ച്  കുടനിലവള്ളലാം  നല്കേനിവരുന.   റവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന
ലഭനിക്കഭാത്തതുലകേഭാണ്ടുമഭാത്രലാം റവകുന്ന പദതനികേളക്കച്ച് അടനിയന്തരമഭായനി കേണക്ഷന
ലഭവമഭാക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  കബഭാധവല്ക്കരണ
പവര്ത്തനങ്ങളനിലൂലടയുലാം  (IEC)  ജലസലാംരക്ഷണലാംവഴനിയുലാം  ജലവനിനനികയഭാഗലാം
നനിയനനിച്ചുലാം വരളചലയ കനരനിടുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേളുലാം സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(ബനി)  കേനികയഭാസ്കുകേള വഴനിയുള്ള ജലവനിതരണലാം റവനദ്യുവകുപനിലന്റെയുലാം തകദ്ദേശ
സത്വയലാംഭരണ വകുപനിലന്റെയുലാം ചുമതലയനിലഭാണച്ച് നടത്തുന്നതച്ച്. 

ആഴലാം കൂടല്
128 (2621)   ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനച്ച്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
കകേഭാടയലാം  ജനില്ലയനിലല  നദനികേളനിലലയുലാം  കതഭാടുകേളനിലലയുലാം  കപഭാളകേള  നതീക്കലാം

ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം  ഡ്രഡ്ജനിങ്ങച്ച്  നടത്തനി  ആഴലാം  കൂട്ടുന്നതനിനുലാം  എന്തച്ച്  നടപടനിയഭാണച്ച്
ഗവണ്ലമന്റെച്ച് സത്വതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച്? 

ഉത്തരലാം
ജലഗതഭാഗതത്തനിനച്ച്  തടസലാം വരുന്ന ഭഭാഗങ്ങളനില് മറ്റു പവൃത്തനികേകളഭാലടഭാപലാം

തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  കപഭാള  നതീക്കലാം  ലചേയഭാറുണച്ച്.  ഇതുമുഴവനുലാം  നതീക്കലാം  ലചേയഭാലുലാം
വതീണ്ടുലാം ഇവ നനിറയുന്നതനിനഭാല് സനിരമഭായനി ഒരു സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില്ല.
കബഭാടച്ച്  റൂട്ടുകേളനില്  ആവശവലാം  കവണ  ഭഭാഗങ്ങളനില്  ഡ്രഡ്ജനിങ്ങച്ച്  നടത്തനി  ആഴലാം
കൂടഭാറുണച്ച്.   ഈ  പവൃത്തനികേള  ആവശവകേതയുലാം  ഫണനിലന്റെ  ലഭവതയുമനുസരനിചച്ച്
നടപനിലഭാക്കനി വരുന. 

കകേഭാടയലാം  ജനില്ലയനില്  ഈ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  കപഭാള
നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനത്തനിനഭായനി 3 പവൃത്തനികേള ഏലറടുത്തച്ച് നടപനിലഭാക്കനി വരുന. 
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ലചേറുകേനിട ജലവനിതരണ പദതനി 

129 (2622) ശതീ  .   ബനി  .   സതവന : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് ജലവനിഭവ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആറനിങ്ങല് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് അനുമതനി  നല്കേനിയ ലചേറുകേനിട

ജലവനിതരണ പദതനികേള ഏലതല്ലഭാലാം; പദതനികേളക്കഭായനി എത്ര തുകേ വകേയനിരുത്തനി;

(ബനി) വര്ദനിച്ചു വരുന്ന ജലക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച് കൂടുതല് തടയണകേള

നനിര്മ്മേനിക്കഭാന ആകലഭാചേനയുകണഭാ;

(സനി)  ജലകസഭാതസ്സുകേളഭായ  കുളങ്ങലള  നവതീകേരനിചച്ച്  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനച്ച്

എലന്തല്ലഭാലാം പദതനികേളഭാണുള്ളതച്ച്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ആറനിങ്ങല് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല കേനിളനിമഭാനൂര്,  പഴയ കുനകമ്മേല്,

മടവൂര്  പഞഭായത്തുകേളക്കുകവണനിയുള്ള  ഒരു  കുടനിലവള്ള  പദതനിയച്ച്  അനുമതനി

നല്കേനിയനിരുന.  പസ്തുത പദതനിയുലട ലമഭാത്ത അടങല് 31.0 കകേഭാടനി രൂപയഭാണച്ച്. 

(ബനി) ഉണച്ച്.

(സനി)  സലാംസഭാനത്തച്ച്   ഇകപഭാള  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന  ഹരനിത  കകേരളലാം

പദതനിയനില്  ആദവഘടമഭായനി  320  കകേഭാടനി  രൂപ   ലചേലവനില്  ഏകേകദശലാം  9453

കുളങ്ങള  MGNREGS-മഭായനി  സഹകേരനിചച്ച്  നവതീകേരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുണച്ച്.

ഇതനുസരനിചച്ച് കുളങ്ങളനിലല മഭാലനിനവലാം, ലചേളനി, പഭായല് ഇവ നതീക്കലാം ലചേയച്ച് അവയുലട

സലാംഭരണകശഷനി  വര്ദനിപനിചച്ച്  കേഭാര്ഷനികേഭാവശവങ്ങളക്കുലാം  മറച്ച്  പഭാരനിസനിതനികേ

ധര്മ്മേങ്ങളക്കുലാം ജല ലഭവത ഉറപഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

ജലകസഭാതസ്സുകേളഭായ  കുളങ്ങള  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി

അണ്ടൂര്കക്കഭാണലാം  പഞഭായത്തനിലല  ആനതഭാഴച്ച് ചേനിറ  കുളത്തനിലന്റെയുലാം  പഭാറശഭാല

പഞഭായത്തനില് പരശുവയല് വനികല്ലജനിലല വണനിചനിറ കുളത്തനിലന്റെയുലാം പുനരുദഭാരണ

പവൃത്തനികേള നടനവരുന. 

മഴലവള്ള  സലാംരക്ഷണത്തനിലൂലട  കവനല്ക്കഭാലത്തുലാം  കുളത്തനിലല  ജലലഭവത

ഉറപ്പുവരുത്തുകേയഭാണച്ച്  ആനതഭാഴച്ച് ചേനിറ  കുളത്തനിലന്റെ  പുനരുദഭാരണത്തനിലൂലട

ലക്ഷവമനിടുന്നതച്ച്.   കചേഭാര്ച തടയുകേയുലാം  ജലസലാംഭരണത്തനിലന്റെ  വവഭാപ്തനി  വര്ദനിപനിചച്ച്

ജല  ലഭവത  ഉറപഭാക്കുകേയുമഭാണച്ച്  വണനിചനിറ  കുളത്തനിലന്റെ  പുനരുദഭാരണത്തനിലൂലട

ലക്ഷവമനിടുന്നതച്ച്. 
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ആനതഭാഴച്ച് ചേനിറ  കുളത്തനിലന്റെ  പുനരുദഭാരണ  പവൃത്തനികേളനില്  ലചേളനിനതീക്കലുലാം

സലാംരക്ഷണ  ഭനിത്തനി  നനിര്മ്മേനിക്കലുലാം  സമതീപപകദശങ്ങളനിലല  മഴലവള്ളലാം

കുളത്തനിലലത്തനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുന്ന  പവൃത്തനികേളനില്  ഒന്നഭാലാം  ഘടലാം

പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം  രണഭാലാം  ഘടലാം  പണനികേളനില്  75  ശതമഭാനലാം

പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണച്ച്.   കദശതീയ  ഗഭാമതീണ  കുടനിലവള്ള  പദതനിയുലട

ഭഭാഗമഭായ  ഈ  പവൃത്തനിയുലട  രണഭാലാം  ഘടത്തനിനച്ച്  441  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട

ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

പഭാറശഭാല  പഞഭായത്തനിലല  പഭാറശഭാല,  പരശുവയല്  വനികല്ലജകേളക്കച്ച്

പകയഭാജനലാം ലഭനിക്കുന്ന തരത്തനില്  വണനിചനിറ കുളത്തനിലല ലചേളനി നതീക്കലാം ലചേയലുലാം

വശങ്ങളനില് കേരനിങലച്ച് ല്ല് പഭാകേനി എല്.ഡനി.പനി.ഇ. ഫനിലനിലാം പതനിപനിച്ചുലാം ജലകസഭാതസഭായ

കുളത്തനിലന  സലാംരക്ഷനിക്കുന്ന  പവൃത്തനികേള  നടനവരുന.  പദതനി  60  ശതമഭാനലാം

പൂര്ത്തനിയഭായനി. ഈ പദതനിയച്ച് 244 ലക്ഷലാം രൂപയച്ച് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

കൂടഭാലത  ഉറവനിട  സലാംരക്ഷണവമഭായനി  ബനലപടച്ച്  ലവട്ടൂര്  പഞഭായത്തനിലല

കേഭാക്കക്കുഴനി കുടനിലവള്ള പദതനിയുലട പുനരുദഭാരണവലാം നടനവരുന. 

പഞഭായത്തുകേളനില്  ജലകസഭാതസ്സുകേളുലട  സുരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനച്ച്

ജലനനിധനി വനിവനിധ ഭൂജല പരനികപഭാഷണ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വരുന. ഇതനിലന്റെ

ഭഭാഗമഭായനി  ലചേറുകുളങ്ങള  സലാംരക്ഷനിച്ചുവരുന.  ഇതനിനച്ച്  കലഭാകേബഭാങനിലന്റെ

ധനസഹഭായവലാം വനിനനികയഭാഗനിക്കുന. 

ചേനിറകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം

130  (2623)   ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനല്ലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വഭാഴഭാനനി  ഡഭാമനിലന്റെ  വലതുകേര  കേനഭാലഭായ  വടക്കഭാകഞരനി  പുഴയനില്

മണലൂര്  മണ്ഡലത്തനിലന്റെ  വനിവനിധ  ഭഭാഗങ്ങളനില്  കേഭാര്ഷനികേഭാഭനിവൃദനിക്കുള്ള

ജലവനിതരണലാം  സുഗമമഭായനി  നടത്തുന്നതനിനഭായനി,  നഭാലച്ച്  ചേനിറകേള

നനിര്മ്മേനികക്കണതുലണന്ന കേഭാരവലാം ശദയല്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  ചേനിറകേളുലടയുലാം  കേനഭാലനിലന്റെയുലാം  വഭാര്ഷനികേ  അറകുറ

പണനികേളക്കഭായനി ഈ വര്ഷലാം എത്ര തുകേ ലചേലവഴനിലചന്നച്ച് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പസസ്തുത  പവൃത്തനികേളുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  എലന്തല്ലഭാലമന്നച്ച്

വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?
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(എ)  ഉണച്ച്.   വഭാഴഭാനനി  ഡഭാമനിലന്റെ   വലതുകേര  കേനഭാലഭായ  വടക്കഭാകഞരനി
പുഴയനില് മണലൂര് മണ്ഡലത്തനില്  നനിലവനില് പഭാറന്നൂര് ചേനിറ, ലപരുവഭാന ചേനിറ എന്നതീ
രണച്ച് സനിരമഭായ ചേനിറകേളുണച്ച്.  കേഭാര്ഷനികേഭാഭനിവൃദനിക്കുള്ള ജലവനിതരണലാം സുഗമമഭായനി
നടത്തുന്നതനിനഭായനി  പസ്തുത  മണ്ഡലത്തനിലല  തൂവഭാനൂര്,  കൂമഴ,  ആയമുക്കച്ച്,
പറപ്പുക്കഭാവച്ച്  എന്നതീ  4  സലങ്ങളനില്   ചേനിറകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച്   കേര്ഷകേര്
ആവശവലാം  ഉന്നയനിചനിട്ടുണച്ച്.   ഇതനിനുള്ള  ഇനലവസ്റ്റനികഗഷന  പണനികേള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി വനിശദമഭായ കപഭാജക്ടച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച്  സമര്പനിക്കുന്ന മുറയച്ച് ഭരണഭാനുമതനി
നല്കുന്നതഭാണച്ച്.  തുടര്ന്നച്ച് ഫണച്ച് ലഭനിക്കുന്ന മുറയച്ച്  ചേനിറകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കഭാവന്നതഭാണച്ച്. 

(ബനി  &  സനി  )  വഭാഴഭാനനി  ഡഭാമനികനഭാടനുബനനിച്ചുള്ള  ഏകേകദശലാം  57  കേനി.മനി.
നതീളമുള്ള കേനഭാലുകേളുലടയുലാം  23  ചേനിറകേളുലടയുലാം വഭാര്ഷനികേ അറകുറപണനികേളക്കഭായനി
ഒരുകകേഭാടനി  രൂപ  2016-17-ലല  ബജറനില്  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഈ
തുകേയനില്നനിനലാം  മണലൂര്  മണ്ഡലത്തനില്  ഉളലപടുന്ന  കേനഭാലുകേളുലടയുലാം
2  ചേനിറകേളുലടയുലാം  ഒരു  അകേത്വഡക്ടനിലന്റെയുലാം  അറകുറപണനികേളക്കഭായനി  ആലകേ  5.56
ലക്ഷലാം രൂപ ലചേലവഴനിചനിട്ടുണച്ച്. അവയുലട വനിശദവനിവരങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന: 
കേനഭാലനിലന്റെ അറകുറപണനികേളക്കച്ച് 3,00,000 രൂപ

പഭാറന്നൂര് ചേനിറയുലട അറകുറപണനികേളക്കച്ച് 71,000 രൂപ

ലപരുവഭാന ചേനിറയുലട അറകുറപണനികേളക്കച്ച് 75,000 രൂപ

ആളൂര് അകേത്വഡക്ടനിലന്റെ അറകുറപണനികേളക്കച്ച് 1,10,000 രൂപ

വരളചഭാ ദുരനിതഭാശത്വഭാസ പദതനി

131  (2624)  ശതീമതനി  യു  .    പതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭായലാംകുളലാം  അസലാംബനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  കകേരള  വഭാടര്
അകതഭാറനിറനിയുലട കനതൃതത്വത്തനിൽ വരൾചഭാ ദുരനിതഭാശത്വഭാസ പദതനിയനിൽ ഉളലപടുത്തനി
2014,  2015,  2016  കേഭാലഘടത്തനില്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  പവൃത്തനികേള
എലന്തഭാലക്കയഭാലണനലാം  ഇതനിലന്റെ  നനിലവനിലുള്ള  അവസ  എന്തഭാലണനലാം
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 
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2014-15-ല് ജനില്ലഭാ കേളക്ടറുലട വരളചഭാ ദുരനിതഭാശത്വഭാസ പദതനിയനില്ലപടുത്തനി
കേഭായലാംകുളലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  4  പവൃത്തനികേളക്കച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി
ലഭനിചനിരുന. എല്ലഭാലാം പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുകേഴനിഞ. പവൃത്തനികേള തഭാഴപറയുന.

1. DRW  2014-15  പകടഭാലനി  മഭാര്ക്കറനികലയച്ച്  63  എലാം.എലാം.  പനി.വനി.സനി.
റപപച്ച് റലന സഭാപനിക്കല്

2. DRW 2014-15 (DC)  കേഭായലാംകുളലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല കൃഷ്ണപുരലാം
പഞഭായത്തനിലല  വനിവനിധ  വഭാര്ഡുകേളനികലയ്ക്കുള്ള  റപപച്ച്  റലന
ദതീര്ഘനിപനിക്കല്

3. DRW  2014-15  (DC)  കേഭായലാംകുളലാം  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനിലല  വനിവനിധ
വഭാര്ഡുകേളനികലയ്ക്കുള്ള റപപച്ച് റലന ദതീര്ഘനിപനിക്കല്

4. DRW  2014-15 (DC)  കേഭായലാംകുളലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല പതനിയര്
പഞഭായത്തനിലല  വനിവനിധ  വഭാര്ഡുകേളനികലയ്ക്കുള്ള  റപപച്ച്  റലന
ദതീര്ഘനിപനിക്കല്

2016-ല് ജല അകതഭാറനിറനിയുലട  ഭരണഭാനുമതനിയനില്  വരളചഭാ  ദുരനിതഭാശത്വഭാസ
പദതനിയനില്ലപടുത്തനി  കേഭായലാംകുളലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  5  പവൃത്തനികേള
ഉണഭായനിരുന. എല്ലഭാലാം പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

1. പതനിയര്  ശുദതീകേരണശഭാലയനില്  3  എചച്ച്.പനി.  വഭാകേത്വലാം  പമ്പച്ച്
സഭാപനിക്കല്

2. കേഭാന്തളര്  പഞഭായത്തനിലല  കേഭാലഭാവള്ളനി  പമ്പച്ച്  ഹസൗസനില്
10 എചച്ച്.പനി. പമലാം കമഭാകടഭാറുലാം മഭാറനി സഭാപനിക്കല്.

3. കേഭാന്തളര്  പഞഭായത്തനിലല  ഓണമ്പള്ളനി  പമ്പച്ച്  ഹസൗസനില്
7.5 എചച്ച്.പനി. പമലാം കമഭാകടഭാറുലാം മഭാറനി സഭാപനിക്കല്.

4. കദവനികുളങ്ങര  പഞഭായത്തനിലല  കേടകശരനി  മകണ്ണല്  പമ്പച്ച്
ഹസൗസനില് 10 എചച്ച്.പനി. പമലാം കമഭാകടഭാറുലാം സ്റ്റഭാനഡച്ച് റബ ആയനി
സഭാപനിക്കല്.

5. കൃഷ്ണപുരലാം  പഞഭായത്തനിലല  ചേഭാലക്കല്  പമ്പച്ച്  ഹസൗസനില്
7.50 എചച്ച്.പനി. പമലാം കമഭാകടഭാറുലാം മഭാറനി സഭാപനിക്കല്.
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റതീലടയനിനനിലാംഗച്ച് സ്ട്രേക്ചര് 

132  (2625)   ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനല്ലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മണലൂര്  മണ്ഡലത്തനിലല  ലവങനിടങ്ങു-മണലൂര്  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേലള
ബനനിപനിച്ചുലകേഭാണച്ച് ഏനഭാമഭാക്കല് റഗുകലററനിനച്ച്  തഭാലഴ കകേഭാലു മഭാടുച്ച്  ഭഭാഗത്തച്ച് ഒരു
വഭാടര് റതീലടയനിനനിലാംഗച്ച്  സ്ട്രേക്ച്ര് നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുള്ള പദതനിയുലട ഇനലവസ്റ്റനികഗഷന,
ഡനിറസന, നനിര്മ്മേഭാണലാം എന്നനിവയുലട ഇകപഭാഴലത്ത അവസ എന്തഭാണച്ച്;

(ബനി)  ജലകസചേനത്തനിനുലാം  കുടനിലവള്ളത്തനിനുലാം  മണലൂര്,  ലവങനിടങ്ങു
പഞഭായത്തുകേളക്കുലാം സമതീപ പകദശങ്ങളക്കുലാം പകയഭാജനലപടുന്നതുലാം  2016-2017
ലല  ബജറനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതുമഭായ  പസ്തുത  പദതനി  അടനിയന്തനിരമഭായനി
നടപനിലഭാക്കഭാന ആവശവമഭായ നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ &ബനി ) ഏനഭാമഭാക്കല് റഗുകലററനിനച്ച് തഭാലഴ കകേഭാലുമഭാടച്ച് ഭഭാഗത്തച്ച് ഒരു വഭാടര്
റതീലടയനിനനിലാംഗച്ച്  സ്ട്രേക്ചര്  നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുള്ള  പദതനിയുലട  ഇനലവസ്റ്റനികഗഷനഭായുള്ള
എസ്റ്റനികമറച്ച് തയഭാറഭാക്കുന്ന നടപടനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്. 

തടയണകേളുലാം സലാംരക്ഷണ ഭനിത്തനികേളുലാം

133 (2626) ശതീ  .   ലകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷച്ച് കുമഭാര്  : 
ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി: 
ശതീ  .   കകേഭാവൂര് കുഞകമഭാന: 
ശതീ  .     സനി  .    ലകേ  .    നഭാണു :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില്  2011  മുതല്  2015  വലര  ആലകേ  എത്ര  തടയണകേള
നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണച്ച്; ഏലതഭാലക്ക ജനില്ലയനില് എത്ര വതീതലമന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  2011  മുതല്  2015 വലര  സലാംസഭാനത്തച്ച്  എത്ര  നദനികേളക്കുലാം  എത്ര
കതഭാടുകേളക്കുലാം സലാംരക്ഷണ ഭനിത്തനി നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണച്ച്;  ഏലതഭാലക്ക ജനില്ലകേളനില് എത്ര
വതീതലമന്നച്ച് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരത്തനില്  സലാംരക്ഷണ  ഭനിത്തനി  ലകേട്ടുന്നതനിനച്ച്  എത്ര  തുകേ
ലചേലവഴനിച്ചുലവന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പസ്തുത  പവൃത്തനികേളക്കഭായനി  ലചേലവഴനിക്കലപട  തുകേയുലട  കേണക്കച്ച്
തഭാലൂക്കടനിസഭാനത്തനില് വവകമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) കകേരളത്തനില് 2011 മുതല് 2015 വലര ജലകസചേന വകുപച്ച്, കകേരള വഭാടര്

അകതഭാറനിറനി,  ജലനനിധനി,  കകേരള  ഇറനികഗഷന  ഇനഫ്രഭാസ്ട്രേക്ചര്  ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്

കകേഭാര്പകറഷന  ലനിമനിറഡച്ച്  എന്നനിവയുലട  കേതീഴനിലഭായനി   ആലകേ  682  തടയണകേള

നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണച്ച്.  അവയുലട വനിശദഭാലാംശലാം അനുബനമഭായനി* കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.  

(ബനി)  2011  മുതല്  2015  വലര  സലാംസഭാനത്തച്ച്  വനിവനിധ  നദനികേളനിലുലാം

കതഭാടുകേളനിലുമഭായനി  2652  സലാംരക്ഷണ  ഭനിത്തനികേള  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണച്ച്.  ജനില്ല  തനിരനിച

കേണക്കുകേള തഭാലഴകചര്ക്കുന.

തനിരുവനന്തപുരലാം 217

ലകേഭാല്ലലാം 138

കകേഭാടയലാം 620

പത്തനലാംതനിട 158

ആലപ്പുഴ 204

ഇടുക്കനി 239

തൃശ്ശൂര് 74

എറണഭാകുളലാം 460

പഭാലക്കഭാടച്ച് 40

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് 61

കേണ്ണൂര് 103

വയനഭാടച്ച് 12

കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച് 155

മലപ്പുറലാം 171

ആലകേ 2652

* റലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 239

(സനി)  സലാംരക്ഷണ  ഭനിത്തനി  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച്  വനിവനിധ  പദതനികേളനിലഭായനി

ഏകേകദശലാം 33787.64 ലക്ഷലാം രൂപ ലചേലവഴനിച്ചു.

(ഡനി)  തഭാലൂക്കടനിസഭാനത്തനില്  ലചേലവഴനിച  തുകേയുലട  ജനില്ല  തനിരനിച്ചുള്ള

കേണക്കച്ച് അനുബനമഭായനി* കചേര്ത്തനിരനിക്കുന. 

മഭാര്ജനിനല് ബണച്ച്

134  (2627)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനച്ച്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേലവഭാകശരനി  മണ്ഡലത്തനിലല  ലതക്കുമ്പഭാടച്ച്  ദത്വതീപനിലന്റെ  പടനിഞഭാറച്ച്  ഭഭാഗലാം

അതനിര്ത്തനിയനില് മഭാര്ജനിനല് എര്കത്തണ് ബണച്ച് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച് എലന്തഭാലക്ക

നടപടനികേളഭാണച്ച് സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

പസ്തുത പവൃത്തനിയുലട പരവകവക്ഷണ പവൃത്തനികേളക്കച്ച് സഭാമ്പത്തനികേ അനുമതനി

നല്കുന്നതനിനുകവണനിയുള്ള നടപടനികേള ചേതീഫച്ച് എഞനിനതീയര് സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

മലനിനജലലാം ഒഴക്കനിവനിടുന്നതച്ച് തടയല്

135 (2628)    ശതീ  .   വനി  .   എസച്ച്  .   ശനിവകുമഭാര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനന്തപുരലാം ജനില്ലയനിലല ആമയനിഴഞഭാന കതഭാടനികലയച്ച്  സത്വതീവകറജച്ച്

ടഭാങനില് നനിനലാം മലനിനജലലാം ഒഴക്കനി വനിടുന്നതഭായനി ദൃശവമഭാധവമങ്ങളനില് വന്ന വഭാര്ത്ത

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ഇക്കഭാരവത്തനില്  എലന്തല്ലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണച്ച്

സത്വതീകേരനിചലതന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ആമയനിഴഞഭാന  കതഭാടനിലന്റെ  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  എലന്തല്ലഭാലാം

നടപടനികേളഭാണച്ച് സത്വതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

* റലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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(എ)  വഭാര്ത്ത  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.  തനിരുവനന്തപുരലാം  സത്വതീവകറജച്ച്

പദതനിയുലട എ-കബഭാക്കച്ച് 1945-ലഭാണച്ച് കേമ്മേതീഷന ലചേയതച്ച്. നനിലവനിലല ജനസലാംഖവഭാ

വര്ദനവമൂലലാം  ഈ  പദതനിയനിലല  സത്വതീവര്  ലനറച്ച് വര്ക്കനിലന്റെ  പരനിധനിക്കപ്പുറലാം

മലനിനജലലാം  വരുന്ന  സഭാഹചേരവങ്ങളനില്  ഓവര്കഫ്ലെഭാ  ഉണഭാകേഭാറുണച്ച്.  ഇതനിനച്ച്

പരനിഹഭാരമഭായനി  കേരമന  നദനി  പരനിപഭാലന  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  കുരവഭാത്തനി

പമ്പച്ച് ഹസൗസനില് പുതനിയ പമ്പച്ച് ലസറ്റുകേള സഭാപനിചച്ച് പമ്പനിലാംഗച്ച് കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുകേയുലാം

അതുമൂലലാം  ഒരു  പരനിധനിവലര  ഓവര്കഫ്ലെഭാ  പരനിഹരനിചനിട്ടുമുണച്ച്.  കൂടഭാലത  അമൃതച്ച്

പദതനിയനിലുലാം പഭാന പദതനിയനിലുലാം ഉളലപടുത്തനി കൂടുതല് നവതീകേരണ പദതനികേള

നടപനിലഭാക്കഭാന നടപടനി സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(ബനി)  ആമയനിഴഞഭാന  കതഭാടനിലന്റെ  കേണ്ണമ്മൂല  മുതല്  ആക്കുളലാം  വലരയുള്ള

ഭഭാഗലത്ത ലചേളനിയുലാം മഭാലനിനവങ്ങളുലാം നതീക്കലാം ലചേയ്യുവഭാനുലാം പഭാര്ശത്വഭനിത്തനി,  നടപഭാത,

തുടങ്ങനിയവ  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള  13,35,50,000  രൂപയുലട  എസ്റ്റനികമറച്ച്

പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

ലചേറുകുളങ്ങള സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനച്ച് പദതനി

136 (2629) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ലചേറുകുളങ്ങള  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനച്ച്  എലന്തല്ലഭാലാം
പദതനികേളഭാണുളളതച്ച് എന്നച്ച് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സത്വകേഭാരവ  വസ്തുവനിലല  കുളങ്ങള  വൃത്തനികയഭാലട  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം
ജല  സലാംരക്ഷണലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുലാം  കവണനി  കപഭാതഭാഹന  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനിയനിലല  ലചേറുകുളങ്ങലള  സലാംബനനിചച്ച്
വനിവരകശഖരണലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇവലയ  കേകയറങ്ങളനില്  നനിന്നച്ച്  സലാംരക്ഷനിചച്ച്
പരനിസനിതനി  സസൗഹൃദമഭായനി  നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനച്ച്  നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലവനിലുള്ള  ജലകസഭാതസ്സുകേളുലട  നവതീകേരണവലാം  ശുദതീകേരണവലാം
ഉറപഭാക്കുന്നതുവഴനി  പഭാകദശനികേതലത്തനില്   ജലകസചേനത്തനിനുലാം  കുടനിലവള്ള
വനിതരണത്തനിനുലാം  ഉതകുന്ന  പുതനിയ  ജല  ഉപകയഭാഗ  സലാംസഭാരലാം
രൂപലപടുത്തുന്നതനിനഭാണച്ച് ഹരനിത കകേരളലാം പദതനി ഊന്നല് നല്കുന്നതച്ച്.  ഇതനിലന്റെ
ആദവഘടമഭായനി  320  കകേഭാടനി  രൂപ  ലചേലവനില്  ഏകേകദശലാം  9453  കുളങ്ങള
നവതീകേരനിക്കഭാനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്. ഇതനുസരനിചച്ച് കുളങ്ങളനിലല മഭാലനിനവലാം,  ലചേളനി,
പഭായല്  ഇവ  നതീക്കലാം  ലചേയച്ച്  അവയുലട  സലാംഭരണകശഷനി  വര്ദനിപനിചച്ച്,
കേഭാര്ഷനികേഭാവശവങ്ങളക്കുലാം  മറച്ച്  പഭാരനിസനിതനികേ  ധര്മ്മേങ്ങളക്കുലാം  ജലലഭവത
ഉറപഭാക്കഭാന  സഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  ജലകസചേന  വകുപനിലന്റെ  കനതൃതത്വത്തനില്
MGNREGS-ല്  ഉളലപടുത്തനി  ജനില്ലഭാ  ഭരണകൂടലാം  മുകഖനയഭാണച്ച്   പവൃത്തനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച്.   ഇതനിനഭായുള്ള  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  ജനില്ലഭാ  ഭരണഭാധനികേഭാരനികേളക്കച്ച്
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)  ജലകസചേന വകുപനിനച്ച്  കേതീഴനില് നനിലവനിലനില്ല.  എന്നഭാല്  MGNREGS
പദതനിയുലട കേതീഴനില് ഇത്തരലാം പവൃത്തനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

(സനി)  ലപഭാതു-സത്വകേഭാരവ-കക്ഷത്രലാം വകേ കുളങ്ങളുലട വനിവര കശഖരണലാം ചേതീഫച്ച്
എഞനിനതീയര്,  I.D.R.B  നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  ലപഭാതുകുളങ്ങളുലട  കേകയറങ്ങള
ശദയനില്ലപടഭാല്  റവനദ്യു  വകുപനിലന  അറനിയനിക്കഭാറുണച്ച്.  ഹരനിത  കകേരളലാം
പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  കുളങ്ങളുലട  നവതീകേരണലാം  പരനിസനിതനി
സസൗഹഭാര്ദ്ദേപരമഭായഭാണച്ച് ലചേയഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്. 

 കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കല് 

137  (2630)   ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വര്ദനിച്ചുവരുന്ന  കുടനിലവളള  ക്ഷഭാമലാം  കേണക്കനിലലടുത്തച്ച്  കകേരളത്തനിലല
എല്ലഭാ  ആറുകേളനിലുലാം  നദനികേളനിലുലാം  കതഭാടുകേളനിലുലാം  വനിവനിധതരത്തനിലുളള  തടയണകേള
പലസലങ്ങളനില്  നനിര്മ്മേനിചച്ച്  ലവളളലാം  പലഘടങ്ങളഭായനി  തടഞ  നനിര്ത്തനി
സലാംരക്ഷനിചച്ച് കുടനിലവളളലാം ലഭവമഭാക്കുവഭാന നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേരളത്തനിലല  പല  ആറുകേളനിലുലാം  കതഭാടുകേളനിലുലാം  നദനികേളനിലുലാം  ചേനില
സലങ്ങളനില്/കേയങ്ങളനില്  ലകേടനി  നനില്ക്കുന്ന  ലവളളത്തനിനച്ച്  ചേഭാലുകേള  ലതളനിചച്ച്
ഒഴകുവഭാന  അവസരലാം  ഉണഭാക്കനി  ലവളളലാം  ഇല്ലഭാലത  വറനിവരണ്ടു  കേനിടക്കുന്ന
ഭഭാഗങ്ങളനികലയച്ച്  ലവളളലാം  എത്തനിചച്ച്  ഈ  പകദശലത്ത  ജനങ്ങളക്കച്ച്  ലവളളലാം
ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനഭാവശവമഭായ നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?  

52/2020
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(എ)  സത്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  സലാംസഭാനത്തച്ച്  വര്ഷത്തനിലന്റെ  ഭൂരനിഭഭാഗവലാം
ജലദസൗര്ലഭവലാം  അനുഭവലപടുകേയുലാം  കുടനിലവള്ള  ആവശവലാം
വര്ദനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയുലാം  അകതസമയലാം  സത്വഭാഭഭാവനികേ  കസഭാതസ്സുകേള
ശുഷ്കമഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുന്ന  സഭാഹചേരവത്തനില്  നദനികേളനിലലയുലാം
കതഭാടുകേളനിലലയുലാം  നതീലരഭാഴക്കച്ച്  സഭാപനിക്കുകേ,  കേഭാലവര്ഷ  സമയത്തച്ച്  ലഭനിക്കുന്ന
അധനികേജലലാം  തടഞനനിര്ത്തനി  സമതീപ  പകദശലത്ത  ഭൂജലവനിതഭാനലാം  തഭാഴഭാലത
നനിലനനിര്ത്തുകേ,  കുടനിലവള്ള  ലഭവത  ഉറപഭാക്കുകേ,  കേഭാര്ഷനികേഭാവശവങ്ങളക്കുലാം
പഭാരനിസനിതനികേ  ധര്മ്മേങ്ങളക്കുലാം  ആവശവമഭായ  ജലലാം  ലഭവമഭാക്കുകേ  എന്നതീ
ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങകളഭാലടയഭാണച്ച്  തടയണകേള/ലറഗുകലററുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതച്ച്.
തടയണകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പവൃത്തനികേള  വനിവനിധ  പദതനികേളനില്
(നബഭാര്ഡച്ച്  പദതനി,  ബജറനില്  പഖവഭാപനിക്കുന്ന  പദതനികേള,  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്
പഭാകക്കജച്ച്)  ഉളലപടുത്തനി  നടപഭാക്കനി  വരുന.  പണനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ
തടയണകേളനില് ലവള്ളലാം കശഖരനിച്ചുനനിര്ത്തഭാനുള്ള നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. 

2014-15  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ലചേക്കച്ച്  ഡഭാലാം  &  ലറഗുകലറര്   എന്ന
പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി  190  ലചേക്കച്ച്  ഡഭാമുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച്  അനുമതനി
ലഭനിചതനില്   95  തടയണകേള   പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  37  പവൃത്തനികേള
പുകരഭാഗതനിയനിലഭാണച്ച്.  മറ്റുള്ള  പവൃത്തനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  നടപടനി
സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന. കൂടഭാലത നബഭാര്ഡനിലന്റെ ധനസഹഭായകത്തഭാടകൂടനി തടയണകേളുലട
നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനങ്ങള നടപനിലഭാക്കനി വരുന. 

കേഭാകവരനി  നദതീജല  റടബമ്മ്യൂണല്  വയനഭാടച്ച്  ജനില്ലയനിലല  കേബനനി  സബച്ച്
കബസനിനനിലല   പദതനികേളക്കഭായനി   അനുവദനിച  ജലത്തനിലന്റെ  വനിഹനിതലാം
ഉപകയഭാഗലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി   2015-16-ല്  രണച്ച്  ആര്.സനി.ബനി.കേളക്കച്ച്
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  അതനിനച്ച്  സഭാകങതനികേഭാനുമതനി  നല്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള  ചേതീഫച്ച്  എഞനിനതീയറുലട  (ജലകസചേനവലാം  ഭരണവലാം)  ഓഫതീസനില്
സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.   കൂടഭാലത  നടപച്ച്  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  പഭാന  സതീമനില്
ഉളലപടുത്തനി  35  കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവനില്  24  ലചേക്കച്ച് ഡഭാമുകേളുലാം ഒരു ലറഗുകലററുലാം
ഒരു  ലനിഫച്ച്  ഇറനികഗഷന  പദതനിയുലാം  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  പഭാലക്കഭാടച്ച്
ജനില്ലയനിലല  ഭവഭാനനി  സബച്ച്  കബസനിനനില്  അനുവദനിച  ജലലാം
ഉപകയഭാഗലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  3  തടയണകേള  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.
ഇതനില്  2 തടയണകേളുലട പണനി പുകരഭാഗതനിയനിലഭാണച്ച്.
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നദനികേളനികലയച്ച്   കേടലനില്നനിനലാം  ഉപ്പുലവള്ളലാം  കേയറുന്നതച്ച്  തടയുന്നതനിനഭായനി
2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം  56 പവൃത്തനികേളക്കച്ച് (തഭാല്ക്കഭാലനികേ തടയണകേള)
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  പസ്തുത  പവൃത്തനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതുവഴനി  ഒരു
പരനിധനിവലര കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച് സഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  പഭാകക്കജനില്  2015-16  വര്ഷത്തനില്   അലാംഗതീകേരനിച
18  പവൃത്തനികേളനില്  (ലചേക്കച്ച്  ഡഭാലാം/വനി.സനി.ബനി.)  5  എണ്ണലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനി.
10  പവൃത്തനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.  ബഭാക്കനി പവൃത്തനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള  ചേതീഫച്ച്  എഞനിനതീയറുലട  (ജലകസചേനവലാം  ഭരണവലാം)  ഓഫതീസനില്
സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(ബനി) കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി നദനികേളനില് ലഭവമഭായ നതീലരഭാഴക്കച്ച് പരമഭാവധനി
സലാംരക്ഷനിച്ചുനനിര്ത്തഭാന   ആവശവമഭായ  സലങ്ങളനിലലല്ലഭാലാം   തഭാല്ക്കഭാലനികേ
തടയണകേള  നനിര്മ്മേനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാലത  ജല  അകതഭാറനിറനിയുലട  നനിലവനിലുള്ള
കസഭാതസ്സുകേളനിലല  ലചേളനിയുലാം  മഭാലനിനവവലാം  നതീക്കലാം  ലചേയലാം  ഇനഫനില്കടഷന
ഗവഭാലറനികേള  പുനരുദരനിച്ചുലാം  നതീര്ചഭാലുകേള  നനിര്മ്മേനിച്ചുലാം  ജല  ലഭവത
ഉറപ്പുവരുത്തുനണച്ച്.  അതുകപഭാലലതലന്ന കേയങ്ങളനില് ലഭവമഭായ ജലലാം കുടനിലവള്ള
പദതനികേളുലട  കസഭാതസ്സുകേളനില് എത്തനിചച്ച്  പമ്പച്ച്  ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനവലാം
ലചേയ്യുനണച്ച്.

പുഴയുലട  ഭൂമനിശഭാസപരമഭായ  പകതവകേതകേളുലാം  ലചേരനിവലാം  അനുസരനിചച്ച്
ലപഭാതുജനങ്ങളുലടയുലാം  ജനപതനിനനിധനികേളുലടയുലാം  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  മുനനനിര്ത്തനി
ഫണനിലന്റെ  ലഭവത  അനുസരനിചച്ച്  ജനങ്ങളക്കച്ച്  ലവള്ളലാം  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കുനണച്ച്. 

ജലകസഭാതസ്സുകേള 
138 (2631)  ശതീ  .   ലജയനിലാംസച്ച് മഭാതദ്യു  :

ശതീ  .   ലകേ  .   ആനസലന  :
ശതീ  .   ലകേ  .   സുകരഷച്ച് കുറുപച്ച്  :
ശതീ  .     വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ജലക്ഷഭാമലാം  രൂക്ഷമഭായനി  ലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന

സഭാഹചേരവത്തനില്  ജലകസഭാതസ്സുകേള  നവതീകേരനിക്കഭാനുലാം  ജലകസഭാതസ്സുകേളനില്
തടയണകേള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി) സലാംസഭാനലത്ത പഭാറക്കുളങ്ങളനിലല ലവള്ളലാം ഉപകയഭാഗ കയഭാഗവമഭാകണഭാ
എന്നച്ച്  പരനികശഭാധനിചച്ച്  ഉപകയഭാഗപദലമങനില്  ഏലറടുക്കുന്നതനിനച്ച്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനത്തച്ച് ജലകസഭാതസ്സുകേളുലട നവതീകേരണലാം, ജലകസഭാതസ്സുകേളനില്
തടയണ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എന്നതീ  പവൃത്തനികേള   സഭാമ്പത്തനികേ  ലഭവതയനുസരനിചച്ച്
ജലകസചേന  വകുപച്ച്  ഏലറടുത്തച്ച്  നടപനിലഭാക്കഭാറുണച്ച്.   കകേരളത്തനിലന്റെ  സമഗ
വനികേസനലാം  മുന്നനില്ക്കണ്ടുലകേഭാണച്ച്  സലാംസഭാന  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  നടപനിലഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന നഭാലച്ച്  മനിഷനുകേളനില് ഒന്നഭായ ഹരനിത കകേരളലാം മനിഷനനില് ജലവനിഭവ
സലാംരക്ഷണലാം  എന്ന  കമഖല  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  ആദവഘടത്തനില്
കുളങ്ങളുലാം  കതഭാടുകേളുലാം  പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനുമുള്ള
പവര്ത്തനങ്ങളുലാം രണഭാലാം ഘടത്തനില് നദനികേള,  കേഭായലുകേള മറച്ച് ജലകസഭാതസ്സുകേള
ഉളലപലടയുള്ളവയുലട   ശുചേതീകേരണ  നവതീകേരണ  പവര്ത്തനങ്ങളുലാം   വനിവനിധ
വകുപ്പുകേളുലട  ഏകകേഭാപനകത്തഭാലട   നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണച്ച്   ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.
ഹരനിതകകേരള  മനിഷലന്റെ  പവര്ത്തനങ്ങളക്കച്ച്  8-12-2016-ല്  തുടക്കലാം  കുറനിചനിട്ടുണച്ച്.
കസഭാതസ്സുകേളനില് ജലലഭവത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി തടയണ ലകേട്ടുകേ, ജലലാം പമ്പച്ച്
ലചേയഭാന ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന കേനിണറുകേള വൃത്തനിയഭാക്കുകേ, ഗവഭാലറനികേളനില് തടസങ്ങള
നതീക്കനി നതീലരഭാഴക്കച്ച്  സുഗമമഭാക്കുകേ, ചേഭാലുകേള കേതീറനി കസഭാതസ്സുകേളനികലയ്ക്കുള്ള ഒഴക്കച്ച്
വര്ദനിപനിക്കുകേ എന്നനിവ ആവശവഭാനുസരണലാം നടപനിലഭാക്കുനണച്ച്. 

(ബനി) കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി ആവശവത്തനിനച്ച് ജലലഭവതയുളള പഭാറമടകേള,
കുളങ്ങള തുടങ്ങനിയ കസഭാതസ്സുകേള കേലണത്തനി ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധന നടത്തനി
അവ  ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാനുള്ള  സഭാദവത  പരനികശഭാധനിക്കഭാന   ഫതീല്ഡച്ച്
ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

വഭാടര് സറപ സതീലാം 

139  (2632)  ശതീ  .    ലകേ  .    ആനസലന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലനയഭാറനിനകേര  വഭാടര്  സറപ  സതീലാം  1972-ല്  തുടങ്ങനിയതനിനഭാലുലാം
നനിലവനിലല  ടതീറച്ച്ലമന്റെച്ച്പഭാന്റെച്ച്  അപരവഭാപ്തമഭായതനിനഭാലുലാം  പുതനിയ  പഭാന്റെച്ച്
സഭാപനിക്കഭാനുളള നടപടനി എന്തഭാലയന്നച്ച് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  ലനയഭാറനിനകേര  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  45  വര്ഷലാം  മുനപച്ച്  സഭാപനിച
വനിതരണ  റപപ്പുകേള  പലതുലാം  കേഭാലപഴക്കലാം  ലചേന്നച്ച്  നനിരന്തരലാം  ലപഭാട്ടുന്നതനിനഭാല്
പഴയതച്ച്  മഭാറനി  പുതനിയ  വനിതരണ  റപപ്പുകേള  സഭാപനിക്കഭാനുളള  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ലനയഭാറനിനകേര  മുനനിസനിപഭാലനിറനിക്കുകവണനി  15  എലാം.എല്.ഡനി.
കശഷനിയുള്ള  ഒരു  പുതനിയ  ജലശുദതീകേരണശഭാലക്കുലാം  അനുബന
ഘടകേങ്ങളക്കുമഭായനി  1500  ലക്ഷലാം രൂപ മതനിപച്ച് ലചേലവച്ച്  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള ഒരു
പദതനിയുലട  പഭാഥമനികേ   എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി
തയഭാറഭാക്കനി വരുന. 

(ബനി)  കേഭാലപഴക്കലാം ലചേന്ന റപപ്പുകേള കസ്റ്ററച്ച് പഭാന ഫണനില് ഉളലപടുത്തനി
എല്ലഭാ  വര്ഷവലാം  ഘടലാംഘടമഭായനി  മഭാറനി  സഭാപനിക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന. കൂടഭാലത ജലകചേഭാര്ച തടയഭാനഭായനി 2016-17 പുതുക്കനിയ ബജറനില്
പഖവഭാപനിച  പകതവകേ  നനികക്ഷപ  പദതനി  (കേനിഫ്ബനി)യനില്  ഉളലപടുത്തനി
ടഭാനസ്മെനിഷന  ലമയനിനുകേള  മഭാറനി  സഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച്   മറുകേനില്-മഭാറനല്ലൂര്,
കകേഭാടമുകേള  ജലാംഗ്ഷന-കമലരനികയഭാടച്ച്   ഭഭാഗത്തച്ച്  റപപച്ച്  റലന  മഭാറനി
സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  146  ലക്ഷലാം രൂപയുലടയുലാം ലതഭാഴക്കല് കസഭാണ്-കേഭാളനിപഭാറ-
ലതഭാഴക്കല്  മുതല്  ലനയഭാറനിനകേര  സമ്പച്ച്  വലര  റപപച്ച്  റലന
സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  141  ലക്ഷലാം  രൂപയുലടയുലാം  പദതനികേളക്കച്ച്  കകേരള  വഭാടര്
അകതഭാറനിറനിക്കച്ച് തതത്വത്തനില് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

 പുലനിമുടച്ച് നനിര്മ്മേഭാണലാം

140  (2633)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പുലനിമുട്ടുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി ഈ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം എന്തച്ച്
തുകേയഭാണച്ച് ഇതുവലര അനുവദനിചതച്ച്;

(ബനി)  പകതവകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനിടഭാകണഭാ  ഈ  തുകേ
അനുവദനിക്കുന്നതച്ച്; വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പുലനിമുട്ടുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനലാം എവനിലടലയഭാലക്കയഭാണച്ച്  ഈ
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ആരലാംഭനിചലതന്നച്ച് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  പുലനിമുട്ടുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി ഈ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം  36.50
കകേഭാടനി രൂപ  ഇതുവലര അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത ലകേഭാല്ലലാം ലവള്ളനഭാലാം തുരുത്തനില്
ഐ.ആര്.ഇ.  ലനിമനിറഡനിലന്റെ ലഡകപഭാസനിറച്ച്  സതീമനില് പുലനിമുടച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി
9.2 കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  അല്ല;  നബഭാര്ഡച്ച്  ധനസഹഭായമഭായനി  22  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം സലാംസഭാന
വനിഹനിതമഭായനി 14.50 കകേഭാടനി രൂപയുമഭാണച്ച് അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്. 

(സനി)  ഈ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ആറഭാട്ടുപുഴ  പകദശത്തച്ച്  കേഭാര്ഗനിലനിലുലാം
അമ്പലപ്പുഴ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  പുറക്കഭാടുലാം  ബതീമഭാപള്ളനിയനില്  തയഭാപള്ളനി
മുതല് ലചേറനിയതുറ കുരനിശടനി വലരയുള്ള  1.25  കേനികലഭാമതീറര് ഭഭാഗത്തുലാം കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്
ജനില്ലയനിലല  കേല്ലഭായനി  അഴനിമുഖത്തുലാം  പുലനിമുട്ടുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണ  പവര്ത്തനങ്ങള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.   കൂടഭാലത  കചേര്ത്തല  അര്ത്തുങല്  പകദശത്തച്ച്  11.50  കകേഭാടനി
രൂപയുലട  പുലനിമുടച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണ  പവര്ത്തനങ്ങളക്കുള്ള  ലടണര്  നടപടനികേള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.

സനിരലാം തടയണ

141 (2634) ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഒറപഭാലലാം  അസലാംബനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  കേരനിമഴയനില്
ശതീകൃഷ്ണപുരത്തച്ച്  സനിരലാം  തടയണ  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിലന്റെ  പവര്ത്തനങ്ങള
സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  തടയണ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  വനിശദമഭായ  എസ്റ്റനികമറ്റുലാം
കപഭാജക്ടച്ച് റനികപഭാര്ട്ടുലാം തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ;

(സനി)  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപ  ലചേലവച്ച്  വരുലമന്നഭാണച്ച്  പതതീക്ഷനിക്കുന്നതച്ച്;
വവകമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ -സനി)  പസ്തുത  തടയണ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  KIIDC-ലയ
ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  KIIDC-യുലട  നനിര്കദ്ദേശപകേഭാരലാം  കപഭാജക്ടച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച്
തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  മണ്ണച്ച് പരനികശഭാധന നടത്തുന്നതനിനച്ച്  തനിരുവനന്തപുരലാം ഗവ.
എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്  കകേഭാകളജച്ച്  ആവശവലപട  5.20  ലക്ഷലാം  രൂപ
ലകേഭാടുത്തനിരുന്നതനിലനത്തുടര്ന്നച്ച്  മണ്ണച്ച്  പരനികശഭാധന  നടത്തനിയനിട്ടുമുണച്ച്.  കപഭാജക്ടച്ച്
റനികപഭാര്ടച്ച് ലഭനികക്കണതുണച്ച്. 
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ഒറപഭാലലാം  അസലാംബനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  കേരനിമഴയനില്
ശതീകൃഷ്ണപുരത്തച്ച്  സനിരലാം  തടയണ നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിലന്റെ  പഭാരലാംഭ  പവര്ത്തനങ്ങള
പൂര്ത്തനിയഭായനി  വരനികേയഭാണച്ച്.  അതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  തനിരുവനന്തപുരലാം  ഗവലണ്മെന്റെച്ച്
എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്  കകേഭാകളജനിലല   സനിവനില്  എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്  വനിഭഭാഗലത്ത  മണ്ണച്ച്
പരനികശഭാധന നടത്തനി  (കസഭായനില് ഇനലവസ്റ്റനികഗഷന)  റനികപഭാര്ടച്ച്  നല്കുവഭാനഭായനി
ഏല്പനിചനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  കസഭായനില് ഇനലവസ്റ്റനികഗഷന റനികപഭാര്ടച്ച്  കേനിട്ടുന്ന മുറയച്ച്
KIIDC എസ്റ്റനികമറ്റുലാം കപഭാജക്ടച്ച് റനികപഭാര്ട്ടുലാം തയഭാറഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

കതഭാടനിലന്റെ അരനികുലകേടല് 

142(2635) ശതീ  .    എ  .    പദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച് ലവള്ളനിമഭാട്കുന്നച്ച്-വഭാകപഭാളനിത്തഭാഴലാം പകദശത്തച്ച് കതഭാടനിലന്റെ
അരനികുലകേട്ടുന്നതുമഭായനി  ബനലപട  അകപക്ഷ  എന്നഭാണച്ച്  ലഭനിചലതന്നച്ച്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  വനിഷയത്തനില്  ഇതു  വലര  സത്വതീകേരനിച  നടപടനികേള
എലന്തല്ലഭാമഭാലണന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ പവൃത്തനി എന മുതല് ആരലാംഭനിക്കുവഭാനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നച്ച്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  27-8-2014-ല് അകപക്ഷ എലാം.ഐ.  ഡനിവനിഷന  കകേഭാഴനികക്കഭാടനിനച്ച്
ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  പസ്തുത  പവൃത്തനിയുലട  26  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  എസ്റ്റനികമറച്ച്  PRICE
മുഖഭാന്തരലാം  ജലകസചേനവലാം  ഭരണവലാം  ചേതീഫച്ച്  എഞനിനതീയറുലട  ഓഫതീസനികലയച്ച്
സൂപണനിലാംഗച്ച്  എഞനിനതീയര് അനുമതനിക്കഭായനി സമര്പനിചനിരുന.  എന്നഭാല് ഫണനിലന്റെ
ലഭവതയുലാം   സൂപണനിലാംഗച്ച്   എഞനിനതീയറുലട  മുനഗണനഭാ  ലനിസ്റ്റച്ച്  പകേഭാരവമഭാണച്ച്
2016-17-ല്  സഭാമ്പത്തനികേഭാനുമതനി  നല്കേനിയതച്ച്.  അതനില്  പസ്തുത  പവൃത്തനി
ഉളലപടനിടനില്ല.  വരുന്ന  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  ഫണനിലന്റെ  ലഭവതയനുസരനിച്ചുലാം
പവൃത്തനിയുലട  ആവശവകേത   കേണക്കനിലലടുത്തുലാം  കവണ്ടുന്ന  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനുച്ച് സൂപണനിലാംഗച്ച് എഞനിനതീയര്ക്കച്ച് ചേതീഫച്ച് എഞനിനതീയര് നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 
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ലചേക്കച്ച് ഡഭാമനിലല കചേഭാര്ച 

143 (2636) ശതീ  .    പനി  .    ഉറബദുള്ള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലപ്പുറലാം  നഗരസഭകയയുലാം  കകേഭാവൂര്  ഗഭാമപഞഭായത്തനികനയുലാം
ബനനിപനിക്കുന്ന  കേടലുണനിപ്പുഴയനിലല  നമഭാണനി  ലചേക്കച്ച്  ഡഭാമനിലല  കചേഭാര്ച
പരനിഹരനിക്കണലമന്നഭാവശവലപടച്ച് നല്കേനിയ നനികവദനലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇക്കഭാരവത്തനില്  എലന്തല്ലഭാലാം  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നച്ച്
വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്

(ബനി)  നമഭാണനി  ലചേക്കച്ച്  ഡഭാമനിലന്റെ  പുനരുദഭാരണ പവൃത്തനിക്കുകവണനി  160
ലക്ഷലാം രൂപയുലട എസ്റ്റനികമറച്ച് തയഭാറഭാക്കനി തുടര്നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

കുടനിലവള്ളത്തനിലന്റെ ദുരുപകയഭാഗലാം

144  (2637)ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    ഇബഭാഹനിലാം  കുഞച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലറയനില്കവ,  എയര്കപഭാര്ടച്ച്,  വനിവനിധ  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങള,
ആശുപത്രനികേള  കഹഭാസ്റ്റലുകേള  തുടങ്ങനിയവ  കുടനിലവള്ളലാം  മറഭാവശവങ്ങളക്കച്ച്
ധഭാരഭാളമഭായനി ദുരുപകയഭാഗലാം ലചേയന്ന കേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കേടുത്ത  വരളചയനില്  കുടനിലവള്ളലാം  ബഹു  ഭൂരനിപക്ഷത്തനിനുലാം
കേനിടഭാക്കനനിയഭായനി  മഭാറനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകമ്പഭാള  കുറകേരമഭായ  ഈ  ധൂര്ത്തനിലനതനിലര
വഭാടര് അകതഭാറനിറനി എന്തു നടപടനി സത്വതീകേരനിച്ചു എന്നച്ച് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേതീഴനിലല  ആധുനനികേ  സത്വതീകവജച്ച്  പഭാന്റെനില്
നനിനലാം.  കുടനിലവള്ളത്തനിലനഭാഴനിലകേയുള്ള  ആവശവങ്ങളക്കച്ച്  ഉപയുകമഭായ
ലക്ഷക്കണക്കനിനച്ച്  ലതീറര്  ജലലാം  ഈ  കേടുത്തവരളചയനിലുലാം  പതനിദനിനലാം  പഭാഴഭാക്കനി
കേളയുന്ന കേഭാരവലാം ജലവനിഭവവകുപനിനച്ച് അറനിവകണഭാ;

(ഡനി)  എങനില് അതച്ച് ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാന വഭാടര് അകതഭാറനിറനി എലന്തങനിലുലാം
നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
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(ഇ)  ഇലല്ലങനില്  ഇക്കഭാരവത്തനില്  ബനലപട  വനിഭഭാഗവമഭായനി
ഏകകേഭാപനമുണഭാക്കനി  ആ  ജലലാം  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി  കുടനിലവള്ളത്തനിലന്റെ
ദുരുപകയഭാഗലാം  തടയഭാനുലാം,  അലലാംഭഭാവലാം  കേഭാടനിയ  ഉകദവഭാഗസര്ലക്കതനിലര  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കഭാനുലാം തയഭാറഭാകുകമഭാ എന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില്  ദുരുപകയഭാഗലാം  ശദയനില്ലപട  സര്ക്കഭാര്
സഭാപനങ്ങളനിലല  കമധഭാവനികേകളഭാടച്ച്  ഇതച്ച്  ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനുകവണ  നടപടനികേള
ലലകേലക്കഭാള്ളഭാന  ആവശവലപടനിട്ടുണച്ച്.  സത്വകേഭാരവ  സഭാപനങ്ങള  ദുരുപകയഭാഗലാം
ലചേയ്യുന്നതഭായനി  ശദയനില്ലപടതനിനച്ച്  പനിഴ,  കേണക്ഷന  വനികച്ഛദനിക്കല്  തുടങ്ങനിയ
നടപടനികേള  റകേലക്കഭാണനിട്ടുണച്ച്.   കൂടഭാലത  പത്രമഭാധവമങ്ങളനില്ക്കൂടനി  ജലലാം
ദുരുപകയഭാഗലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്  എതനിലരയുള്ള  അറനിയനിപ്പുകേള  നല്കേഭാറുണച്ച്.
കുടനിലവള്ളത്തനിലന്റെ  ദുരുപകയഭാഗലാം  തടയുന്നതനിനച്ച്  ആന്റെനി  വഭാടര്  ലതഫച്ച്  സത്വഭാഡച്ച്
രൂപതീകേരനിചച്ച്  തുടര്ചയഭായനി  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തനിവരുന.  ആവശവലമങനില്
കപഭാലതീസനിലന്റെ സഹഭായലാം കതടഭാറുണച്ച്.

(സനി-ഇ) ഈ ലവള്ളലാം ലറയനില്കവ കസ്റ്റഷന, എയര്കപഭാര്ടച്ച്, ആശുപത്രനികേള,
മറച്ച്  സഭാപനങ്ങള എന്നനിവനിടങ്ങളനില് ലചേടനികേള നനയഭാനുലാം കടഭായച്ച് ലറച്ച്  ഫ്ലെഷനിലാംഗച്ച്,
നടപഭാതകേള,  ടഭാക്കുകേള,  നനിലലാം  എന്നനിവ കേഴകുന്നതനിനുലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതഭായനി
ലതളനിഞനിട്ടുണച്ച്.  കമല്  പസഭാവനിച  ആവശവങ്ങളക്കച്ച്  ലവള്ളലാം  നല്കേനിവരുനണച്ച്.
ആവശവക്കഭാര്ക്കച്ച്  ടഭാങറനില്  നനിറച്ചുലകേഭാടുക്കഭാനുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം  പഭാന്റെനില്
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  ടഭാങറുമഭായനി  വരുന്ന  ആര്ക്കുലാം  ലവള്ളലാം
ലകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാവന്നതഭാണച്ച്.  എന്നഭാല്  ആവശവക്കഭാര്  വളലര  കുറവഭാണച്ച്.
ഇക്കഭാരവത്തനില് കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി ഉകദവഭാഗസരഭാരുലാം വതീഴ വരുത്തനിയതഭായനി
കേണനിടനില്ല. 

കുഴല്ക്കനിണര് 

145  (2638)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കുടനിലവളള ക്ഷഭാമലാം കനരനിടുന്ന വതീടുകേളനില് സര്ക്കഭാരനില് നനിനലാം (ഗസൗണച്ച്
വഭാടര് ഡനിപഭാര്ടച്ച്ലമന്റെനില് നനിനലാം) കുഴല്ക്കനിണര് നനിര്മ്മേനിചച്ച് നല്കുനകണഭാ; ഇതനിനച്ച്
ഏതു തരത്തനിലഭാണച്ച് തുകേ ഈടഭാക്കുന്നതച്ച് വനിവരനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഗസൗണച്ച്  വഭാടര്  ഡനിപഭാര്ടച്ച്ലമന്റെനിനച്ച്  കുഴല്കേനിണര്  നനിര്മ്മേനിയഭാന

ആവശവമഭായ യന/വഭാഹന സഭാമഗനികേള നനിലവനിലുകണഭാ;

(സനി)  കകേരളത്തനിലല  ഓകരഭാ  ജനില്ലയനിലുലാം  ഉളള  ഇതനിലന്റെ  വനിവരങ്ങള

ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സര്ക്കഭാരനില് നനിനലാം  കുഴല്ക്കനിണര് നനിര്മ്മേഭാണലാം ലഭനിയഭാത്തതനിനഭാല്

റപവറച്ച് ആളക്കഭാര് കുഴല്ക്കനിണര് നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി ബനലപടച്ച്  അമനിതചേഭാര്ജച്ച്

വഭാങ്ങനി ജനങ്ങലള കേബളനിപനിയ്ക്കുന്നതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  ഇതനിലനതനിലര  എലന്തല്ലഭാലാം  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിയ്ക്കുലമന്നച്ച്

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഭൂജല  വകുപച്ച്  കുടനിലവള്ളത്തനിനുലാം  കേഭാര്ഷനികേഭാവശവത്തനിനുമഭായനി

കുഴല്ക്കനിണറുകേള  നനിര്മ്മേനിച്ചുനല്കുനണച്ച്.  വനിവനിധതരലാം  കുഴല്ക്കനിണറുകേള

നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച് ഈടഭാക്കുന്ന തുകേ സലാംബനനിച സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പച്ച്

അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി) ഉണച്ച്.

(സനി)  കുഴല്ക്കനിണര് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ആവശവമഭായ യന സഭാമഗനികേളുലട

ജനില്ല തനിരനിച്ചുള്ള പടനികേ അനുബനമഭായനി*കചേര്ത്തനിരനിക്കുന. 

(ഡനി&ഇ)സലാംസഭാനത്തച്ച്  ധഭാരഭാളലാം  സത്വകേഭാരവ  ഏജനസനികേള  കുഴല്ക്കനിണര്

നനിര്മ്മേഭാണത്തനില് ഏര്ലപടനിട്ടുണച്ച്.  സത്വകേഭാരവ റനിഗ്ഗുകേള  രജനിസ്റ്റര് ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള

നടപടനികേള ഭൂജലവകുപച്ച്   സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.   സത്വകേഭാരവ  ഏജനസനികേള അമനിത

നനിരക്കുകേള  ഈടഭാക്കുന്നതഭായുള്ള  പരഭാതനി,  വരളചയുമഭായനി   ബനലപട്ടു  കചേര്ന്ന

സര്വ്വേകേക്ഷനി  കയഭാഗത്തനില്  ഉന്നയനിക്കലപടതച്ച്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.   ആയതച്ച്

പരനികശഭാധനിക്കുവഭാന ഭൂജല  വകുപച്ച് ഡയറക്ടകറഭാടച്ച് ആവശവലപടനിട്ടുണച്ച്. 

* റലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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  ഭൂജല വകുപച്ച്
146 (2639)   ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനച്ച്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
പഭാലക്കഭാടച്ച്  ജനില്ലയനില്  ഭൂജല വകുപനിലന്റെ പവര്ത്തനലാം ശരനിയഭായ ദനിശയനില്

നയനിക്കുന്നതനിനഭാവശവമഭായ ജതീവനക്കഭാര് ഇലല്ലന്ന കേഭാരവലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് ഈ പശ്നലാം പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി  ഏറവലാം കൂടുതല് പവൃത്തനികേള നടക്കുന്ന
ചേനിറ്റൂര്  തഭാലൂക്കച്ച്  കകേന്ദ്രതീകേരനിചച്ച്  ഒരു  പുതനിയ  സബച്ച്-ഓഫതീസച്ച്  ആരലാംഭനിക്കഭാന
അടനിയന്തനിര നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഉണച്ച്. സബച്ച് ഓഫതീസച്ച് പുതനിയതഭായനി ആരലാംഭനിക്കുവഭാനുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം ഇകപഭാള
പരനിഗണനയനിലനില്ല. 

 കേനിണറുകേള റതീ-ചേഭാര്ജച്ച് ലചേയ്യുന്ന പദതനി
147  (2640)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  ജലലാം  ലഭവത  ഉറപ്പു  വരുത്തുന്നതനിനഭായനി  കേനിണറുകേള  റതീ-ചേഭാര്ജ്ജച്ച്

ലചേയ്യുന്ന പദതനി ഏലതല്ലഭാലാം ജനില്ലകേളനില് നടപഭാക്കനി എന്നച്ച് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ജല  ദുർവനിനനികയഭാഗലാം  കുറയഭാൻ  പദതനി  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം നൽകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ഭൂജല  വകുപച്ച്  കൃത്രനിമ  ഭൂജല  സലാംകപഭാഷണലാം  പദതനി  ഭൂജല
സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ഈ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  40
ലക്ഷലാം  രൂപ  'ഭൂജല  സലാംരക്ഷണവലാം  കൃത്രനിമ  ഭൂജല  സലാംകപഭാഷണവലാം'  എന്ന
പദതനിയഭായനി   വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.   ഇതനില്  10  തുറന്ന കേനിണര് റതീചേഭാര്ജനിലാംഗച്ച്
പദതനി  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുകേഴനിഞ.   41  പദതനികേളക്കുള്ള  ഭരണഭാനുമതനി  വനിവനിധ
ജനില്ലകേളക്കച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. പവൃത്തനികേള വനിവനിധ ജനില്ലകേളനില് പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.
പഭാലക്കഭാടച്ച്,  തനിരുവനന്തപുരലാം ജനില്ലകേളനില് തുറന്ന കേനിണര് വഴനിയുള്ള റതീ-ചേഭാര്ജനിലാംഗച്ച്
പദതനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു. 

(ബനി)  ഭൂജല സലാംകപഭാഷണത്തനിലന്റെ  ആവശവകേതലയക്കുറനിച്ചുലാം ഭൂജലത്തനിലന്റെ
ഉപകയഭാഗലാം,  നനിയനണലാം,  ക്രമതീകേരണലാം എന്നനിവലയക്കുറനിച്ചുലാം  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കുലാം
മറ്റുലാം  കബഭാധവല്ക്കരണലാം  നടത്തുന്നതനിനഭായനി  ക്ലെഭാസ്സുകേള  സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം
ലഘുകലഖകേള  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുനമുണച്ച്.  ജലലാം  ദുരുപകയഭാഗലാം
ലചേയ്യുന്നവര്ലക്കതനിലര  കേര്ശന  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിച്ചുലാം  അവകബഭാധലാം
സൃഷനിച്ചുവരുനണച്ച്.  കൂടഭാലത ഇതച്ച് സലാംബനനിചച്ച് നനിരന്തരലാം പത്രമഭാധവമങ്ങള വഴനി
പചേഭാരണലാം നടത്തുനമുണച്ച്. 
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 കുഴല്ക്കനിണര് നനിര്മ്മേഭാണലാം

148 (2641) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുടനിലവള്ളത്തനിനഭായനി  സത്വന്തലാം  വതീടനിലന്റെ  പരനിസരത്തച്ച്  കുഴല്  കേനിണര്
നനിര്മ്മേനിയ്ക്കുന്നതനിനച്ച്  എതനിലര  എലന്തങനിലുലാം  പുതനിയ  ഉത്തരവച്ച്  ഇറക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം ഉത്തരവലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) സത്വന്തമഭായനി കുടനിലവള്ളത്തനിനഭായനി കുഴല് കേനിണര് നനിര്മ്മേനിചഭാല് ഇതനിനച്ച്
ആകുന്ന വലനിയ തുകേയച്ച് സര്ക്കഭാരനില് നനിനലാം എലന്തങനിലുലാം സബ്സനിഡനി നനിലവനില്
നല്കുനകണഭാ; വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇലല്ലങനില് സബ്സനിഡനി നല്കേഭാന നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സര്ക്കഭാര്  വനിജ്ഞഭാപനലാം  ലചേയനിട്ടുള്ള   പകദശങ്ങളനില്  കുഴല്ക്കനിണര്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ഭൂജല  അകതഭാറനിറനിയുലട   ലപര്മനിറച്ച്  ആവശവമഭാണച്ച്.  2011-ലല
കകേരള  പഞഭായത്തച്ച്  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ  ചേടലാം  അധവഭായലാം  14,  ചേടലാം  93(എ)
അനുസരനിചച്ച്  കുഴല്ക്കനിണറുകേള   നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച്  അതഭാതച്ച്  പഞഭായത്തനിലന്റെ
അനുമതനി ആവശവമഭാണച്ച്.   പഞഭായത്തനില്നനിനലാം  ഈ അനുമതനി ലഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്
കുഴല്ക്കനിണര്  നനിര്മ്മേഭാണ  കനഭാഡല്  ഏജനസനിയഭായ  ഭൂജല  വകുപനിലന്റെ
നനിരഭാകക്ഷപ  പത്രലാം  ആവശവമഭാണച്ച്.   കൂടഭാലത  സത്വകേഭാരവ  വവകനികേള  നടത്തുന്ന
കുഴല്ക്കനിണര് നനിര്മ്മേഭാണലാം ഭൂജല വകുപനിലല ജനില്ലഭാ ഉകദവഭാഗസലന്റെ ശനിപഭാര്ശയുലട
അടനിസഭാനത്തനില്  ജനില്ലഭാ  കേളക്ടര്മഭാര്ക്കച്ച്  ഡനിസഭാസ്റ്റര്  മഭാകനലജ്മെന്റെച്ച്  ആക്ടനിലന്റെ
വവവസകേളനുസരനിചച്ച്  നനിര്ത്തനിവയഭാവന്നതഭാലണന്ന  നനിര്കദ്ദേശലാം  റവനദ്യു  വകുപച്ച്
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. പകേര്പച്ച് അനുബനമഭായനി+ കചേര്ക്കുന. 

(ബനി&സനി)  ഭൂജല വകുപച്ച്  ലചേറുകേനിട നഭാമമഭാത്ര കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് ഭൂജല സര്കവ്വേ
നടത്തനി  ഡ്രനില്ലനിലാംഗച്ച്  ചേഭാര്ജ്ജനിലന്റെ  50  ശതമഭാനലാം  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്
കുഴല്ക്കനിണറുകേള  നനിര്മ്മേനിച്ചുനല്കുനണച്ച്.  ലചേറുകേനിട  നഭാമമഭാത്ര  കേര്ഷകേര്
പകദശലത്ത കൃഷനി ഓഫതീസറുലട സഭാക്ഷവപത്രലാം ഇതനിനഭായനി ഹഭാജരഭാകക്കണതുണച്ച്. 

+ റലബറനിയല് വചനിട്ടുണച്ച്
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കുനമ്മേല് അനുബന കുടനിലവള്ള പദതനി
149 (2642)   ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  നഭാദഭാപുരലാം  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  'കുനമ്മേല്  അനുബന

കുടനിലവള്ള പദതനി'യുലട നനിര്മ്മേഭാണ പുകരഭാഗതനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
(ബനി) പദതനി റവകുന്നതനിന്റെ കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
(സനി) പദതനി പകദശലത്ത കുടനിലവള്ള പശ്നലാം പരനിഹരനിക്കഭാന തത്വരനിത നടപടനി

സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;
(ഡനി) പദതനി എന്നച്ച് കേമ്മേതീഷന ലചേയഭാന കേഴനിയുലമന്നച്ച് വവകമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) കുനമ്മേല് പദതനിയുലട 95 ശതമഭാനലാം പവൃത്തനികേളുലാം പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.
കറഭാ  വഭാടര്  പമ്പച്ച്  ഹസൗസനില്  1-3-2017-നച്ച്  കേറന്റെച്ച്  കേണക്ഷന  ലഭനിച്ചു.   പമ്പച്ച്
ലസറ്റുകേള,  ടനിറച്ച്ലമന്റെച്ച്  പഭാന്റെച്ച്,  പമ്പനിലാംഗച്ച് ലമയനിനുകേള എന്നനിവ ടയല് റണ് നടത്തനി
പവര്ത്തനകശഷനി  ഉറപ്പുവരുത്തനിയകശഷലാം   കേഭായലക്കഭാടനി  പഞഭായത്തനില്  കമയച്ച്
2017-നകേലാം പൂര്ണ്ണമഭായനി ജലവനിതരണലാം നടത്തഭാന സഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.   ഗഭാവനിറനി
റപപച്ച്  റലനനിലുള്ള ഇന്റെര്കേണക്ഷന പവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചച്ച്  ടയല്  റണ്
നടത്തനി ബഭാക്കനിയുള്ള നഭാദഭാപുരലാം, കുറവഭാടനി, നരനിപറ, വളയലാം, വഭാണനികമല്, തൂകണരനി
എന്നതീ  പഞഭായത്തുകേളനില്  ജൂറല  2017-നകേലാം  കേമ്മേതീഷന  ലചേയ്യുവഭാനഭാണച്ച്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്. 

(ബനി)  ഗഭാവനിറനി  റപപച്ച്  റലന  പവൃത്തനികയലറടുത്ത  കകേഭാണ്ടഭാക്ടര്ക്കച്ച്
കുടനിശനികേ  ബനില്  പഭാസഭാക്കനി  കേനിടഭാത്തതനിനഭാല്  കകേഭാണ്ടഭാക്ടര്  പവൃത്തനി
നനിര്ത്തനിവചനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  കൂടഭാലത  കുറവഭാടനി  നഭാദഭാപുരലാം  എസച്ച്.എചച്ച്  38-ലുലാം
വഭാണനികമല് പഞഭായത്തനിലല  വകക്കഭായനി കറഭാഡനിലുലാം കറഭാഡച്ച് കേടനിലാംഗച്ച്  ലപര്മനിഷന
ലഭനിക്കഭാനുണച്ച്. എന്നഭാല് കകേന്ദ്ര സഹഭായകത്തഭാലടയുള്ള NRDWP പദതനികേളക്കുള്ള
കകേന്ദ്ര  ധനസഹഭായലാം  ഗണവമഭായനി  ലവടനിക്കുറചതുകേഭാരണലാം  കകേഭാണ്ടഭാക്ടര്ക്കച്ച്
നല്കുവഭാനുള്ള കുടനിശനികേയുലാം  കറഭാഡച്ച് കേടനിലാംഗച്ച് അനുമതനിക്കഭായനി പനി.ഡബദ്യു.ഡനി.യനില്
ഒടുകക്കണതഭായ  തുകേയുലാം  ഉളലപലട  പദതനി  നനിര്വ്വേഹണത്തനിനഭാവശവമഭായ   തുകേ
കേലണത്തഭാന  സഭാധനിക്കഭാത്തതച്ച്  പദതനി  നനിര്വ്വേഹണലാം  റവകുന്നതനിനച്ച്
കേഭാരണമഭായനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനിനുപുറകമ  വനിവനിധ  സലങ്ങളനില്  കറഭാഡച്ച്
ലവടനിലപഭാളനിക്കുന്നതനിലനതനിലരയുള്ള   നഭാട്ടുകേഭാരുലട  പതനികഷധവലാം  പദതനി
പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനച്ച് കേഭാലതഭാമസലാം വരുത്തുനണച്ച്.

(സനി&ഡനി) നനിലവനിലുള്ള പശ്നങ്ങള പരനിഹരനിചച്ച്  31-7-2017-നകേലാം കേമ്മേതീഷന
ലചേയഭാന സഭാധനിക്കുലമന്നച്ച് പതതീക്ഷനിക്കുന. 
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പമ്പച്ച് ലസറ്റുകേള മഭാറനി സഭാപനിക്കല് 

150 (2643) ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പമ്പനിലാംഗച്ച് വനിഭഭാഗത്തനിലല പഴഞനുലാം, കേഭാരവക്ഷമത നഷലപടതുമഭായ പമ്പച്ച്
ലസറ്റുകേള മഭാറനി സഭാപനിക്കഭാത്തതഭാണച്ച് കുടനിലവള്ള ക്ഷഭാമത്തനിനച്ച്  പധഭാന കേഭാരണലാം
എന്നതച്ച് വസ്തുതയഭാകണഭാ;

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് നനിലവനില് വന്നതനിനുകശഷലാം ഇപകേഭാരമുള്ള എചച്ച്.പനി.
പമകേളുലാം  എല്.പനി.  പമകേളുലാം  മഭാറനി  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില് എത്ര പമകേള മഭാറനി സഭാപനിച്ചുലവനലാം ഇതനിനഭായനി
എന്തച്ച് തുകേ ലചേലവഴനിച്ചുലവനലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) അല്ല.

(ബനി)  ഇകപഭാള സലാംസഭാനത്തച്ച് കുടനിലവള്ള പദതനികേളുലട കസഭാതസ്സുകേളനിലല
കേടുത്ത  വരളച  ശുദജല  ക്ഷഭാമത്തനിനച്ച്  കേഭാരണമഭായനിട്ടുണച്ച്.   കസ്റ്ററച്ച്  പഭാനനില്
ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച പമലസറ്റുകേള  മഭാറനി സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള തുടര് നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന. കൂടുതല് പമ്പച്ച് ലസറ്റുകേള മഭാറനി സഭാപനിക്കുന്നതനികലയഭായനി  കസ്റ്ററച്ച്
പഭാനനിലുലാം  കേനിഫ്ബനി  ധനസഹഭായത്തനിനുലാം  കവണനിയുള്ള  നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന. 

ലവടനിയഭാര് കുടനിലവള്ള പദതനി

151  (2644)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാകവലനിക്കര  മണ്ഡലത്തനില്  തഴക്കര  പഞഭായത്തനിലല  ലവടനിയഭാര്
കുടനിലവള്ള  പദതനി  2016-17-ലല  എലാം.എല്.എ.  ആസനി  വനികേസന  പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനിയതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  പവൃത്തനിയുലട  ഭരണ,  സഭാകങതനികേ  അനുമതനികേള
ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനച്ച് സത്വതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി) ഭരണഭാനുമതനിയുലാം സഭാകങതനികേഭാനുമതനിയുലാം ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  എസ്റ്റനികമറച്ച്
കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി തയഭാറഭാക്കനി വരുന. 

ജലകചേഭാര്ച

152 (2645) ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കറഭാഡുകേളനില്  അങ്ങനിങ്ങഭായനി  ലലപപച്ച്  റലനുകേള  ലപഭാടനി  ജലലാം

ഒഴകേനികപഭാകുന്നതച്ച് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയുലട കേതീഴനില് ഓകരഭാ

ഓഫതീസനിലുലാം  ഒരു  എമര്ജനസനി  ടഭാസച്ച്  കഫഭാഴ്സനിലന  ചുമതലലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള

നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലലപപച്ച്  ലപഭാടനിയുണഭാകുന്ന  ജലകചേഭാര്ച  തടയുന്നതനില്  കകേരള  വഭാടര്

അകതഭാറനിറനി  കേഭാണനിക്കുന്ന  അലലാംഭഭാവവലാം  ഇതനിലൂലടയുണഭാകുന്ന  ജലനഷവലാം

പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  എലന്തഭാലക്ക  നടപടനികേളഭാണച്ച്  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നച്ച്

വവകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വഭാടര് അകതഭാറനിറനി കനരനിടച്ച് ലതീക്കച്ച് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം

ഇകപഭാളത്തലന്ന  നനിലവനിലുണച്ച്.  കൂടഭാലത  കേരഭാറുകേഭാലര  ഒഴനിവഭാക്കനി  കനരനിട്ടുതലന്ന

ലതീക്കുകേള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  പകതവകേലാം  ടഭാസച്ച്  കഫഭാഴ്സച്ച്  'ബ്ലൂ  ബനികഗഡച്ച്'  എന്ന

കപരനില്  പധഭാന  പദതനി  പകദശങ്ങളനില്  നനിലവനിലുണച്ച്.  ഇതച്ച്  എല്ലഭാ  ജനില്ലഭാ

ആസഭാനങ്ങളനികലക്കുലാം  വവഭാപനിപനിക്കഭാന തതീരുമഭാനലാം എടുത്തനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)  കേരഭാറുകേഭാര്  വഴനിയുലാം  'ബ്ലൂ  ബനികഗഡച്ച്'  യണനിറ്റുകേള  വഴനിയുമഭാണച്ച്

അറകുറപണനികേള  നടത്തുന്നതച്ച്.   എന്നഭാല്  തനിരകക്കറനിയ  കറഭാഡുകേളനില്  കറഭാഡച്ച്

മുറനിക്കഭാനുള്ള  അനുമതനി  ലഭനിക്കഭാനുള്ള  കേഭാലതഭാമസലാംമൂലലാം  അറകുറപണനികേളക്കച്ച്

തഭാമസലാം  കനരനിടുന്നതച്ച്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.  അത്തരലാം  സഭാഹചേരവങ്ങളനില്
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ബനലപട  വകുപനിലന്റെ  സഹകേരണകത്തഭാലട  കേഴനിയുന്നത്ര  കവഗത്തനില്

അറകുറപണനികേള നടത്തനി ജലവനിതരണലാം പുനനഃസഭാപനിക്കുനണച്ച്.   ഈ വരളചഭാ

കേഭാലത്തച്ച് റപപച്ച് ലതീക്കുകേള ശദയനില്ലപടച്ച്  12  മണനിക്കൂറനിനുള്ളനില് കകേടുപഭാടുകേള

തതീര്ക്കുവഭാന  യതനിക്കണലമന്നച്ച്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.   ലപഭാതുജനങ്ങളക്കച്ച്

ജലനഷലാം അധനികേഭാരനികേളുലട ശദയനില്ലപടുത്തുവഭാന  18004255313  എന്ന കടഭാള

ഫ്രതീ നമ്പരനികലയച്ച് വനിളനിക്കഭാവന്ന തരത്തനില് ക്രമതീകേരണങ്ങള ലചേയനിട്ടുണച്ച്. 

അനധനികൃത കുടനിലവള്ള വനിതരണലാം

153  (2646)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കുടനിലവള്ളവലാം അല്ലഭാത്തുമഭായ ലവള്ളലാം വഭാഹനങ്ങളനില് കേയറനി വനിതരണലാം
നടത്തുന്നതനിനച്ച് റലസനസച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  പലസലങ്ങളനില്  നനിനലാം  അനധനികൃതമഭായനി  കമഭാശമഭായ  ലവള്ളലാം
കശഖരനിചച്ച്  കുടനിലവള്ളലമന്നകപരനില്  ജനങ്ങളക്കച്ച്  നല്കേനി  അമനിത  ചേഭാര്ജ്ജച്ച്
ഈടഭാക്കനി ലകേഭാള്ളയടനിക്കുന്നതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; ഇതനിലനതനിലര എലന്തല്ലഭാലാം
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുലമന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കുടനിലവള്ളലാം ഇല്ലഭാത്ത സലങ്ങളനില് റപവറച്ച്  കലഭാറനികേളനില് ലവള്ളലാം
എത്തനിചച്ച്  ലകേഭാടുക്കുന്നതനിനച്ച്  ലവള്ളത്തനിലന്റെ  അളവച്ച്  അനുസരനിചച്ച്  വനില
നനിശയനിക്കഭാന തയഭാറഭാകുകമഭാ;

(ഡനി) ഇപകേഭാരമുള്ള കുടനിലവള്ള ബനിസനിനസനിലന നനിയമത്തനിലന്റെ പരനിധനിയനില്
ലകേഭാണ്ടുവന്നച്ച്  കുടനിലവള്ളത്തനിലന്റെ  കപരനിൽ  ജനങ്ങലള  ലകേഭാള്ളയടനിക്കുന്നതച്ച്
അവസഭാനനിപനിക്കഭാന എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുലമന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  വഭാടര് കേനികയഭാസ്കുകേള സഭാപനിക്കുന്നതച്ച് പഭാകയഭാഗനിമല്ലഭാത്തകതഭാ
അതനിരൂക്ഷമഭായ കുടനിലവള്ള ക്ഷഭാമലാം അനുഭവലപടുന്ന ജനവഭാസലാം കുറഞ മലകയഭാര
പകദശങ്ങളനികലഭാ ടഭാങര് കലഭാറനി വഴനി കുടനിലവള്ള വനിതരണലാം നടകത്തണ അടനിയന്തര
സഭാഹചേരവലാം കേണക്കനിലലടുത്തച്ച് ജനില്ലഭാ കേളക്ടര്മഭാര്ക്കച്ച് തങ്ങളുലട വനികവചേനഭാധനികേഭാരലാം
ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  അനുമതനി  നല്കുന്നതനിനച്ച്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇതച്ച്
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സലാംബനനിചച്ച്  കേളക്ടര്മഭാര് വവകമഭായ നനിബനനകേകളഭാലട  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളുലട
കമല്കനഭാടത്തനില്  കുടനിലവള്ള  വനിതരണലാം  നടകത്തണതഭാലണനലാം  ഇതനിനഭായനി
ജനി.പനി.എസച്ച്.  ഘടനിപനിച  ടഭാങര്  കലഭാറനികേള  ഉപകയഭാഗനികക്കണതഭാലണനലാം
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

(സനി)  ടഭാങര് കലഭാറനികേളക്കച്ച്  1000  ലനിററനിനച്ച്  60  രൂപ എന്ന നനിരക്കനിലഭാണച്ച്
വനില നനിശയനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച്. 

(ഡനി)  ഉപകയഭാഗകയഭാഗവമല്ലഭാത്ത  ജലവനിതരണലാം  തടയുവഭാന
ജനില്ലഭാകേളക്ടര്മഭാരുലട കനതൃതത്വത്തനില് നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

എക്കല് നതീക്കലാം ലചേയല്

154  (2647)  ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനല്ലനി  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തൃശ്ശൂര്  ജനില്ലയനിലല  കകേഭാള  നനിലങ്ങളനില്  ജലവനിതരണത്തനിനഭായനി
നനിര്മ്മേനിച  കേനഭാലുകേളനില് എക്കല് വന്നടനിഞച്ച്  ജലസലാംഭരണലാം കുറഞ വരുന്നതച്ച്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ചേനിമ്മേനിനനി  ഡഭാമനില്  നനിനലാം  വനിടുന്ന  ലവള്ളലാം  ജനില്ലയുലട  വടക്കന
കമഖലയനികലലക്കത്തുന്നതനില് കുളവഭാഴയുലാം ചേണനിയുമുണഭാക്കുന്ന തടസങ്ങളക്കു പുറകമ
കേനഭാലനിലന്റെ ആഴലാം കുറഞ വരുന്നതുലാം കേഭാരണമഭാലണന്നച്ച് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  അടനിയന്തരമഭായനി  കേനഭാലുകേളനിലല  എക്കല്  നതീക്കലാം  ലചേയച്ച്
നതീലരഭാഴക്കനിലന്റെ തടസലാം നതീക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി) വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

(സനി) കകേഭാള കേനഭാലുകേളനിലല കുളവഭാഴയുലാം ചേണനിയുലാം നതീക്കലാം ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി
ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം  ബജറനില്  വകേയനിരുത്തുന്ന  തുകേയനില്  അവ  നതീക്കലാം
ലചേയതനിനുകശഷലാം  ബഭാക്കനിയുള്ള  തുകേ  മഭാത്രകമ  കേനഭാലനിലന്റെ
അറകുറപണനികേളക്കുകവണനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാന  സഭാധനിക്കുകേയുള്ളു.
കേനഭാലുകേളനില്നനിനലാം  എക്കല്  നതീക്കലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനുകവണനി  അധനികേ  ഫണച്ച്
ലഭനിക്കുന്ന മുറയച്ച് ഇതനിനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

52/2020
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ജലക്ഷഭാമലാം

155  (2648)   ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജച്ച്  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കകേരളത്തനിലല ജലഭാശയങ്ങളനിലല നതീരുറവ നനിലചച്ച് ലകേഭാണനിരനിക്കുന എനലാം
നഭാടനിലല  കേനിണറുകേള  വറനിയടനിഞനിരനിക്കുന  എനലാം  പഭാടങ്ങള  ഉണങ്ങനി
വനിണ്ടുകേതീറനിയനിരനിക്കുന  എനലാം  ജലക്ഷഭാമലാം  രൂക്ഷമഭായനിരനിക്കുന  എനലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ  ;  ഇതനിലനതനിലര  സര്ക്കഭാര്  എലന്തല്ലഭാലാം  അടനിയന്തര
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുലമന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്. കകേരളത്തനില് ഇകപഭാള നടപനിലഭാക്കനിയ ഹരനിത കകേരളലാം
പദതനിയനില്  നനിലവനിലുള്ള  ജലകസഭാതസ്സുകേളുലട  നവതീകേരണവലാം  ശുദതീകേരണവലാം
ഉറപഭാക്കുന്നതുവഴനി  പഭാകദശനികേതലത്തനില്  ജലകസചേനത്തനിനുലാം  കുടനിലവള്ള
വനിതരണത്തനിനുലാം  ഉതകുന്ന  ഒരു  പുതനിയ  ജല  ഉപകയഭാഗ  സലാംസഭാരലാം
രൂപലപടുത്തുന്നതഭാണച്ച്.  ഇതനിലന്റെ ആദവഘടമഭായനി  320  കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവഴനിചച്ച്
9453  കുളങ്ങള  നവതീകേരനിക്കഭാനഭാണച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.   ജല  അകതഭാറനിറനിയുലട
കുടനിലവള്ള  കസഭാതസ്സുകേളനില്  ജല  ലഭവത  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭാവശവമഭായ
തഭാല്ക്കഭാലനികേ  തടയണകേള,  ഉപ്പുലവള്ള  നനിയനണത്തനിനഭാവശവമഭായ
തഭാല്ക്കഭാലനികേ  ബണ്ടുകേള  എന്നനിവയുലാം  നനിര്മ്മേനിച്ചുവരുന.  നനിലവനിലുള്ള
തടയണകേളനിലുലാം  ലറഗുകലററുകേളനിലുലാം  ഷടറുകേളനിടച്ച്  പരമഭാവധനി  ജലലാം
സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.   കകേരളത്തനിലല   445
എല്.ഐ.  സതീമുകേള  പവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കനി  കൃഷനിക്കഭാവശവമഭായ  ജലലാം
നല്കേനിവരുന.  ജലകസചേന വകുപനിനച്ച് കേതീഴനിലുള്ള ജലസലാംഭരണനികേളനില് ഇകപഭാള
കശഷനിക്കുന്ന  ജലലാം  കുടനിലവള്ളത്തനിനഭായനി  മഭാത്രലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാന  വരളചഭാ
അവകലഭാകേന കയഭാഗത്തനില് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്. 

സലാംസഭാനത്തച്ച് അനുഭവലപടുന്ന രൂക്ഷമഭായ വരളച കനരനിടുന്നതനിനഭായനി ഭൂജല
വകുപച്ച്  കുഴല്ക്കനിണറുകേള   അടനിസഭാനമഭാക്കനിയുള്ള  ലചേറുകേനിട  കുടനിലവള്ള
പദതനികേളുലാം  കുഴല്ക്കനിണര്  റകേപമ്പച്ച്  പദതനികേളുലാം  രഭാജതീവച്ച്  ഗഭാനനി
പദതനിയനിനകേതീഴനില്  കുടനിലവള്ള  ലഭവത  പൂര്ണ്ണമഭാകയഭാ  ഭഭാഗനികേമഭാകയഭാ  ഇല്ലഭാത്ത
പകദശങ്ങളനില്  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  കൂടഭാലത  1240.33  ലക്ഷലാം  രൂപ  രഭാജതീവച്ച്
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ഗഭാനനി  പദതനിയനില്ലപടുത്തനി  വരളചഭാ  ദുരനിതഭാശത്വഭാസ  പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി
ഭൂജല വകുപനിനച്ച്  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  5505  റകേപമകേളുലട  അറകുറപണനികേളുലാം  585
ലചേറുകേനിട  കുടനിലവള്ള  പദതനികേളുലട  നവതീകേരണത്തനിനുമുള്ള  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനില്  2906  റകേപമകേളുലട അറകുറപണനികേളുലാം  90  ലചേറുകേനിട
കുടനിലവള്ള പദതനികേളുലട നവതീകേരണവലാം ഇതുവലര പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. 

കൂടഭാലത,  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയുലട  കേതീഴനില്  കേഭാലവര്ഷത്തനിലുണഭായ
കുറവച്ച്  പരനിഗണനിചച്ച്  വനിവനിധ  നദനികേളനിലല  ജല  ദസൗര്ലഭവത്തനിനുള്ള   സഭാദവത
കേണക്കനിലലടുത്തച്ച്  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം  കനരനിടഭാന  തഭാലഴപറയുന്ന  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. 

1. കസഭാതസ്സുകേളനില് തടയണ ലകേടനിയുലാം നതീര്ചഭാലുകേള നനിര്മ്മേനിച്ചുലാം ജലലഭവത
ഉറപ്പുവരുത്തുന.

2. ഇറനികഗഷന,  റവദദ്യുത  വകുപ്പുമഭായനി  സഹകേരനിചച്ച്  അവരുലട
ഉടമസതയനിലുള്ള  അണലക്കട്ടുകേളനിലല  ജലലാം  പരമഭാവധനി  കുടനിലവള്ള
ആവശവത്തനിനഭായനി  വനിവനിധ  കസഭാതസ്സുകേളനില്  ലഭവമഭാക്കഭാനുള്ള
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

3. അടനിക്കടനി  ലതീക്കുമൂലലാം  ജല  നഷലാം  സലാംഭവനിക്കുന്ന  വനിതരണ  റലനുകേള
മഭാറനി പകേരലാം പുതനിയവ സഭാപനിക്കുന്ന പവൃത്തനികേളക്കച്ച് മുനഗണന നല്കേനി
ഘടലാംഘടമഭായനി നടപഭാക്കനിവരുന.

4. ജലലഭവതയുള്ള  സലങ്ങളനില്  റപപച്ച്  റലന  ദതീര്ഘനിപനിചച്ച്  ജലലാം
എത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

5. വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  കേനിണറുകേളനിലല  ലചേളനിയുലാം  മണലാം  നതീക്കലാം  ലചേയച്ച്
പമ്പനിലാംഗച്ച്  കസ്റ്റഷനുകേളനില്  ജലലഭവത  ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുള്ള  പവൃത്തനികേള
നടപഭാക്കുന.

6. തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള  റവനദ്യു  വകുപനിലന്റെ  സഹകേരണകത്തഭാലട
കേനികയഭാസ്കുകേള  വഴനി  ജലവനിതരണലാം  നടത്തുന്ന   സലങ്ങളനികലയച്ച്
ആവശവമഭായ  കുടനിലവള്ളലാം  ജല  അകതഭാറനിറനിയുലട  വനിവനിധ
പദതനികേളനില്നനിനലാം നല്കുന്നതഭാണച്ച്.

7. പമ്പനിലാംഗച്ച്  കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കകേടുവന്ന   പമ്പച്ച്
ലസറ്റുകേളുലട അറകുറപണനികേള സമയബനനിതമഭായനി നടത്തുന.
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8. കൂടുതല് പമ്പനിലാംഗച്ച് ആവശവമഭായ സലങ്ങളനില് അഡതീഷണല് ഷനിഫ്റ്റുകേള
ഏര്ലപടുത്തുനണച്ച്.

9. ആവശവമഭാകുന്ന  സലങ്ങളനില്  വഭാല്വകേള  നനിയനനിചച്ച്  സഭാദവമഭായ
അളവനില് എല്ലഭാവര്ക്കുലാം ജലലഭവത ഉറപഭാക്കുന.

10. ജലശുദതീകേരണശഭാലകേളുലട  സഭാപനിതകശഷനി  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ആവശവമഭായ  പുനരുദഭാരണ  പവൃത്തനികേള
നടപനിലഭാക്കനി ശുദജല ലഭവത ഉറപഭാക്കുനണച്ച്.

11. നനിയമവനിരുദമഭായനി ജലലാം കചേഭാര്ത്തുന്നതുലാം അനധനികൃത ഉപകയഭാഗവലാം മറ്റുലാം
കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നതനിനുലാം  ആന്റെനി  വഭാടര്  ലതഫച്ച്  സത്വഭാഡനിലന്റെ  പവര്ത്തനലാം
ഉപകയഭാഗലപടുത്തുകേയുലാം  നനിയമഭാനുസൃതമഭായ  നടപടനികേള
റകേലക്കഭാള്ളുകേയുലാം ലചേയ്യുന.

12. പതനിമഭാസലാം  50  കേനികലഭാ  ലനിററനിനുമുകേളനില്  ഉപകഭഭാഗലാം  കേണക്കഭാക്കുന്ന
പുതനിയ  കേണക്ഷനുകേള  നല്കുന്നതനിനച്ച്  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  നനിയനണലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

13. നനിലവനില് കൂടുതലഭായനി ജലലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  വവഭാവസഭായനികേ വഭാണനിജവ
കേണക്ഷനുകേളനില് ഉപകഭഭാഗത്തനിനച്ച് നനിയനണലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

14. ജലശുദതീകേരണശഭാലകേളനില്  ബഭാക്കച്ച്  വഭാഷനിലാംഗച്ച്  ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന ജലത്തനിലന്റെ അളവച്ച് കേഴനിയുന്നത്ര നനിയനനിക്കുനണച്ച്.

15. വളലരക്കഭാലമഭായനി  കകേടഭായ  വഭാടര്  മതീറര്  മഭാറനിവയഭാത്ത
ഉപകഭഭാകഭാക്കളക്കച്ച് കേണക്ഷന വനികച്ഛദനിക്കുവഭാന കനഭാടതീസച്ച്  നല്കുകേയുലാം
തുടര്നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവരനികേയുലാം ലചേയ്യുന.

വരളച  സലാംബനനിച  സനിതനിഗതനികേള  നനിരന്തരലാം  വനിലയനിരുത്തനി  കവണ
പരനിഹഭാര  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കുനണച്ച്.  ഇതനിനകേലാം  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്,  തൃശ്ശൂര്,
എറണഭാകുളലാം,  തനിരുവനന്തപുരലാം എന്നതീ സലങ്ങളനില്വചച്ച് കമഖലഭാടനിസഭാനത്തനില്
വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനിലല ഉകദവഭാഗസരുലട കയഭാഗലാം  വനിളനിചച്ച്   വരളച സലാംബനനിചച്ച്
വനിശദമഭായ  അവകലഭാകേന  കയഭാഗങ്ങള  നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.   പസ്തുത  കയഭാഗത്തനില്
തതീരുമഭാനനിച  കേഭാരവങ്ങളുലട  പുകരഭാഗതനി  വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനച്ച്  വതീഡനികയഭാ
കകേഭാണ്ഫറനസച്ച് വഴനി അവകലഭാകേനവലാം നടത്തനിയനിരുന. 



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 261

പഭാറമടകേള,  കുളങ്ങള തുടങ്ങനിയ കസഭാതസ്സുകേള കേലണത്തനി ഗുണനനിലവഭാര
പരനികശഭാധന നടത്തനി അവ ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാനുള്ള സഭാദവത പരനികശഭാധനിക്കഭാന
ഫതീല്ഡച്ച് ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

2017  കമയച്ച്  മഭാസത്തനിനുമുമ്പച്ച് പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി കേമ്മേതീഷന ലചേയഭാന കേഴനിയുന്ന
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലനിരനിക്കുന്ന പദതനികേള ലതരലഞടുത്തച്ച് യുദകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില്
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. 

കൂടഭാലത  വരളചഭാ  ദുരനിതഭാശത്വഭാസ  പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  40  കകേഭാടനി  രൂപ
പഭാന  ഫണനില്  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.   ഈ  തുകേ  വനിവനിധ  ജനില്ലകേളനിലഭായനി
മുനഗണനഭാടനിസഭാനത്തനിലുള്ള പവൃത്തനികേള ലചേയഭാന വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  

 കുടനിലവള്ള വനിതരണലാം

156 (2649) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

നനിലവനില്  കുഴല്  കേനിണറുകേള  കുഴനിക്കുന്നതനിനച്ച്  നനിയനണങ്ങള  ഉകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം
ഭൂജലത്തനിലന്റെ ഉപകയഭാഗലാം നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം ക്രമതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാംകവണനി

2002-ലല  കകേരള  ഭൂജലലാം  (ക്രമതീകേരണവലാം  നനിയനണവലാം)  ആകച്ച്  നനിലവനിലുണച്ച്.
ഇതനുസരനിചച്ച്  കബഭാക്കുകേള  വനിജ്ഞഭാപനലാം  ലചേയലപടുകേയുലാം  ഇവനിടങ്ങളനില്  ഭൂജല
ഉപകയഭാഗത്തനിനച്ച്  നനിയനണങ്ങള ഏര്ലപടുത്തുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണച്ച്.   വനിജ്ഞഭാപനലാം
ലചേയനിട്ടുള്ള  പകദശങ്ങളനില്  കുഴല്ക്കനിണര്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ഭൂജല
അകതഭാറനിറനിയുലട ലപര്മനിറച്ച് ആവശവമഭാണച്ച്.  2011-ലല കകേരള പഞഭായത്തച്ച് ലകേടനിട
നനിര്മ്മേഭാണ ചേടത്തനിലല അധവഭായലാം 14, ചേടലാം 93(എ) അനുസരനിചച്ച് കുഴല്ക്കനിണറുകേള
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച്  അതഭാതു  പഞഭായത്തനിലന്റെ  അനുമതനി  ആവശവമഭാണച്ച്.
പഞഭായത്തനില്നനിനലാം ഈ അനുമതനി ലഭനിക്കുന്നതനിനച്ച് ഭൂജല വകുപനിലന്റെ നനിരഭാകക്ഷപ
പത്രലാം ആവശവമഭാണച്ച്.

കൂടഭാലത സത്വകേഭാരവ വവകനികേള നടത്തുന്ന കുഴല്ക്കനിണര് നനിര്മ്മേഭാണലാം ഭൂജല
വകുപനിലല  ജനില്ലഭാ  ഉകദവഭാഗസലന്റെ  ശനിപഭാര്ശയുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  ജനില്ലഭാ
കേളക്ടര്മഭാര്ക്കച്ച്  ഡനിസഭാസ്റ്റര്  മഭാകനജ് ലമന്റെച്ച്  ആക്ടനിലന്റെ  വവവസകേളനുസരനിചച്ച്
നനിയനണ വനികധയമഭാക്കണലമന്ന നനിര്കദ്ദേശലാം റവനദ്യു വകുപച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
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നദനികേളനിലല മഭാലനിനവലാം

157 (2650) ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത നദനികേളനിലുലാം മറ്റു ജലകസഭാതസ്സുകേളനിലുലാം വതീടുകേളനിലലയുലാം
മറ്റു സഭാപനങ്ങളനിലലയുലാം അഴക്കു ചേഭാലുകേള തുറനവനിടച്ച്  മലനിനലപടുത്തുന്ന കേഭാരവലാം
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ജലകസഭാതസ്സുകേള  സലാംരക്ഷനികക്കണതനിലന്റെ  പഭാധഭാനവലാം
കേണക്കനിലലടുത്തച്ച്  ഇത്തരക്കഭാര്ലക്കതനിലര  കേര്ശന  നനിയമ  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഉണച്ച്.  സലാംസഭാനലത്ത  ജലകസഭാതസ്സുകേളനിലല  മലനിനതീകേര
ണവമഭായനി ബനലപട നടപടനികേള നനിലവനില് സത്വതീകേരനിക്കുന്നതച്ച് കകേരള സലാംസഭാന
മലനിനതീകേരണ നനിയനണ കബഭാര്ഡച്ച്,  തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങള എന്നനിവയഭാണച്ച്.
കകേരള  പഞഭായത്തതീരഭാജച്ച്/മുനനിസനിപഭാലനിറതീസച്ച്   നനിയമത്തനില്  കഭദഗതനി
വരുത്തനിയഭാണച്ച്  മലനിനതീകേരണത്തനിലനതനിലര  നടപടനിലയടുക്കഭാന  തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനങ്ങലള  ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.  ജലകസഭാതസ്സുകേള
മലനിനലപടുത്തുന്നവര്ലക്കതനിലരയുള്ള  നടപടനി  വവവസകേള   കേര്ക്കശമഭാക്കനി
ഉളലപടുത്തനി  2003-ലല കകേരള ഇറനികഗഷന ആന്റെച്ച് വഭാടര് കേണസര്കവഷന ആകച്ച്
കഭദഗതനി വരുത്തുന്ന കേഭാരവലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

വഭാടര് അകതഭാറനിറനി എടുത്ത വഭായ്പ

158 (2651) ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വനിവനിധ ഏജനസനികേളനില് നനിനലാം വഭാടര് അകതഭാറനിറനി എടുത്ത വഭായ്പയുലട
നനിലവനിലല തുകേ എത്രയഭാണച്ച്;

(ബനി) വഭായ്പയുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങൾ ഏജൻസനി തനിരനിചച്ച് ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത  വഭായ്പകേള  തനിരനിചടവനിനച്ച്  പതനിമഭാസലാം  പലനിശ  ഇനത്തനില്
കേലണകത്തണ തുകേയുലട കേണക്കച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) 1. വഭാടര് അകതഭാറനിറനി നടപഭാക്കുന്ന കകേരള വഭാടര് സറപ കപഭാജക്ടനിനച്ച്
ജപഭാന ഇന്റെര്നഭാഷണല് കകേഭാ-ഓപകറഷന ഏജനസനി  (റജക്ക)-
യനില്  നനിനലാം  2216.74  കകേഭാടനി  രൂപ  വഭായ്പയഭായനി  എടുത്തനിട്ടുണച്ച്.
10  വര്ഷലത്ത ലഗയ്സച്ച്  പതീരതീഡനിനച്ച്  കശഷലാം  20  വര്ഷലാംലകേഭാണച്ച്
പസ്തുത വഭായ്പ മുഴവന തനിരനിചടയണലാം. കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരഭാണച്ച് പലനിശ
സഹനിതലാം വഭായ്പ തനിരനിചടയ്ക്കുന്നതച്ച്.

  2.   എല്.ഐ.സനി-യനില്നനിനലാം  വനിവനിധ  കുടനിലവള്ള  പദതനികേളക്കഭായനി
എടുത്ത വഭായ്പയനില്  ഇനനി ഒടുക്കഭാനുള്ള തുകേ   31-12-2016  വലര
70.68 കകേഭാടനി രൂപയഭാണച്ച്.

(ബനി)  1.  റജക്കയനില്  നനിനലാം  മൂന്നച്ച്  പകതവകേ  വഭായ്പഭാ  കേരഭാറുകേളനിലഭായനി
ഇതുവലര  2216.74  കകേഭാടനി  രൂപ  വഭായ്പയഭായനി  ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരുലാം ജപഭാന ബഭാങ്കുലാം തമ്മേനിലഭാണച്ച് കേരഭാര് ഒപനിടനിട്ടുള്ളതച്ച്.  ഒന
മുതല് മൂനവലര  ഘടങ്ങളനിലഭായനി  യഥഭാക്രമലാം  25-02-1997,  30-03-
2007,  31-03-2009  തതീയതനികേളനില്  വഭായ്പഭാകേരഭാറുകേള  ഒപ്പുവച്ചു.
ഇപകേഭാരലാം  ഇതുവലര  യഥഭാക്രമലാം  423.35  കകേഭാടനി,  1427.35  കകേഭാടനി,
366.04 കകേഭാടനി രൂപ വഭായ്പയഭായനി ലഭനിച്ചു.

2.  പബനികേച്ച്  ലഹല്ത്തച്ച്  എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെച്ച്  ആയനിരുന്ന
കേഭാലത്തച്ച്  നനിലവനിലുണഭായനിരുന്ന  എല്.ഐ.സനി.  വഭായ്പഭാതുകേയഭായ
32.82  കകേഭാടനി  രൂപ  1984-ല്  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയഭായനി
രൂപതീകൃതമഭായകപഭാള  ഏലറടുക്കുകേയുണഭായനി.  തുടര്ന്നച്ച്  പല
വര്ഷങ്ങളനിലഭായനി  പല  പദതനികേളക്കഭായനി  2002-03  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം  വലര  വഭായ്പലയടുക്കുകേയുലാം  അവ  യഥഭാസമയലാം
തനിരനിചടച്ചുവരനികേയുലാം  ലചേയ്യുന.  31-12-2016  വലരയുള്ള
വഭായ്പഭാകുടനിശനികേ 70.68 കകേഭാടനി രൂപയഭാണച്ച്.

(സനി)  1.  റജക്ക  മുഖഭാന്തരലാം  ലഭനിച  വഭായ്പ  10  വര്ഷലത്ത  ലഗയ്സച്ച്
പതീരതീഡനിനുകശഷലാം 20 വര്ഷലാം ലകേഭാണച്ച് മുഴവന തനിരനിചടയണലാം. കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരഭാണച്ച്  പലനിശ  സഹനിതലാം  വഭായ്പ  തനിരനിചടയ്ക്കുന്നതച്ച്.  പലനിശ
അര്ദ വഭാര്ഷനികേമഭായഭാണച്ച് നല്കകേണതച്ച്. ഒന മുതല് മൂനവലര ഘട
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വഭായ്പകേളക്കച്ച്  യഥഭാക്രമലാം  2.1%,  1.3%,  1.2%  ആണച്ച്  വഭാര്ഷനികേ
പലനിശനനിരക്കച്ച്.

2.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  പലനിശയനിനത്തനില്  ആലകേ  7.28
കകേഭാടനി  രൂപ എല്.ഐ.സനി.ക്കച്ച്  അടയ്ക്കുകേയുണഭായനി.  ഇതച്ച്  പതനിമഭാസ
കേണക്കനുസരനിചച്ച്  ഏകേകദശലാം  61  ലക്ഷലാം  രൂപ  വരുലാം.  ഇതനിലന്റെ
വഭാര്ഷനികേ പലനിശനനിരക്കച്ച്  9.5%  ആണച്ച്.  കൃതവമഭായനി അടചഭാല് 0.5%
റനികബറച്ച് ലഭനിക്കുലാം.  ഇതനിനഭാല്  9%  മഭാത്രകമ പലനിശയഭായനി ഇത്തവണ
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളു.

വഭാടര് അകതഭാറനിറനിലയ ലഭാഭകേരമഭാക്കല്
159 (2652) ശതീ  .   അടൂര് പകേഭാശച്ച്  : 

ശതീ  .   അനൂപച്ച് കജക്കബച്ച്  : 
ശതീ  .      എല്കദഭാസച്ച് കുന്നപനിള്ളനി  : 
ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  ലവള്ളക്കരലാം വര്ദനിപനിക്കഭാലത,  ഇസൗ ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ കേഭാലത്തച്ച് വഭാടര്

അകതഭാറനിറനിലയ ലഭാഭകേരമഭായ സഭാപനമഭാക്കുലമന്നച്ച് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഇതനിനഭായനി  എലന്തല്ലഭാലാം  കേര്മ്മേ  പദതനികേളഭാണച്ച്
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയുലട  പവര്ത്തനവമഭായനി  ബനലപടച്ച്  ഭരണ
തലത്തനില്  എലന്തല്ലഭാലാം  പരനിഷ്കരണ  നടപടനികേളഭാണച്ച്  ലലകേലക്കഭാണനിട്ടുള്ളതച്ച്;
വനിശദഭാലാംശലാം വവകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ - സനി) ലവള്ളക്കരലാം വര്ദനിപനിക്കഭാലത വഭാടര് അകതഭാറനിറനിലയ ലഭാഭകേരമഭായ
സഭാപനമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  കേര്മ്മേ  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണച്ച്.  വഭാടര്
അകതഭാറനിറനി  സര്ക്കഭാരനിനച്ച്  നല്കേഭാനുള്ള  1004  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  പലനിശയുലാം
പനിഴപലനിശയുലാം  എഴതനിത്തള്ളുകേയുലാം  713  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  സര്ക്കഭാര്  വഭായ്പകേള
കബഭാര്ഡനിലന്റെ  മൂലധനമഭാക്കനി  മഭാറ്റുകേയുലാം  ലചേയതച്ച്  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭാണച്ച്.  വഭാടര്
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അകതഭാറനിറനിയുലട ജല വനിതരണ ശലാംഖലയനിലല ജല കചേഭാര്ച തടയുന്നതനിനച്ച് പഴക്കലാം
ലചേന്ന  എല്ലഭാ  റപപ്പുകേളുലാം  പമകേളുലാം  മഭാറനിസഭാപനിക്കുകേ,  ഒടനവധനി  പദതനികേള
ലചേറനിയ  തുകേ  ലചേലവഴനിചച്ച്  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  വനിനനികയഭാഗ  സജ്ജമഭാക്കുകേ,
നഗരകമഖലയനിലല  ചേനില  പദതനികേള  മുനഗണന  നല്കേനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേ,
ഉപകഭഭാകഭാക്കളക്കച്ച്  ലമചലപട  കസവനലാം  നല്കുന്നതനിനച്ച്  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയുലട
കേഭാരവക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുകേ  എന്നനിവവഴനി  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിലയ
ലഭാഭകേരമഭായ സഭാപനമഭാക്കുവഭാന കേഴനിയുന്നതഭാണച്ച്.

കുടനിശനികേ ഇനത്തനില് ലഭനികക്കണ തുകേ

160 (2653) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിക്കച്ച്
കുടനിശനികേ  ഇനത്തനില്  ലഭനികക്കണ  എത്ര  തുകേ  സമഭാഹരനിക്കഭാന  സഭാധനിച്ചു  എന്നച്ച്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കുടനിശനികേ  സമഭാഹരണത്തനിനഭായനി  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയനില്  പകതവകേ
ക്രമതീകേരണങ്ങള നടത്തനിയനിരുകന്നഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 99.89 കകേഭാടനി രൂപ.

(ബനി)  കുടനിശനികേ  സമഭാഹരണത്തനിനഭായനി  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയനില്  പകതവകേ
ക്രമതീകേരണങ്ങള നടത്തനിയനിരുന. ഗവണ്ലമന്റെച്ച്, അര്ദ സര്ക്കഭാര് സഭാപനങ്ങളുലട
കുടനിശനികേ  ഒറത്തവണ  തതീര്പഭാക്കല്  പദതനി  പകേഭാരലാം  തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
അധനികേഭാരലാം എല്ലഭാ ഡനിവനിഷനുകേളനിലുലാം എകനികേമ്മ്യൂടതീവച്ച്  എഞനിനതീയര്മഭാര്ക്കച്ച്  നല്കേനി.
കുടനിശനികേ പനിരനിലചടുക്കഭാന ഡനിമഭാന്റെച്ച് കനഭാടതീസച്ച്,  ഡനിസണക്ഷന കനഭാടതീസച്ച് എന്നനിവ
കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  നല്കുകേയുലാം  കുടനിശനികേ  വരുത്തനിയ  സഭാപനങ്ങളനില്
റവനമ്മ്യൂ  ഓഫതീസര്  കനരനിടച്ച്  കപഭായനി  കുടനിശനികേ  പനിരനിക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന.  കുടനിശനികേ തവണകേളഭായനിടച്ച്  അടയ്ക്കുവഭാനുള്ള സസൗകേരവലാം
ലചേയ ലകേഭാടുക്കുകേയുലാം ഉപകഭഭാകഭാക്കളുലട സസൗകേരവഭാര്ത്ഥലാം കേളക്ഷന കേവഭാലമ്പയ്നുകേള
സലാംഘടനിപനിചച്ച്  കുടനിശനികേ  നനിവഭാരണലാം  വരുത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിച്ചുവരനികേയുലാം  ലചേയ്യുന.  നനിലവനിലുള്ള  ഉത്തരവച്ച്  അനുസരനിചച്ച്  കുടനിശനികേ
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തവണകേളഭാക്കനി  അടച്ചു  തതീര്ക്കഭാന  ഉപകഭഭാകഭാക്കലള  അനുവദനിക്കുന.  കൂടഭാലത
സര്ക്കഭാര്  കമഖലയനിലല  കുടനിശനികേകേള  ബനലപട  വകുപ്പു  കമധഭാവനികേളുലട
ശദയനില്ലപടുത്തനി  പനിരനിലചടുക്കഭാന  ശമനിക്കുനണച്ച്.  പത്രമഭാധവമങ്ങളനിലൂലട
ഉപകഭഭാകഭാക്കളക്കച്ച്  അറനിയനിപച്ച്  നല്കുകേയുലാം  റവനദ്യു  കമഭാണനിററനിലാംഗച്ച്  കേമ്മേനിറനി
രൂപതീകേരനിചച്ച്  സത്വഭാഡച്ച്  തനിരനിചച്ച്  കുടനിശനികേ  പനിരനിക്കഭാനുള്ള  ഊര്ജ്ജനിത  ശമങ്ങള
സത്വതീകേരനിച്ചുവരനികേയുലാം ലചേയ്യുന.

 കുടനിലവള്ള വനില്പന കേമ്പനനികേളുലട നനിയനണലാം

161 (2654)  ശതീ  .    എന  .    വനിജയന പനിള്ള :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) അമനിതമഭായനി  ഭൂഗര്ഭജലലാം  ഊറനിലയടുത്തച്ച്  വനില്ക്കുന്ന  കുടനിലവള്ള
വനിലന കേമ്പനനികേലള വരളചഭാകേഭാലത്തച്ച് നനിയനനിക്കൂവഭാന നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കുപനിലവള്ള  കേമ്പനനികേള  ജലശുദതീകേരണ  കജഭാലനികേള  ഭഭാഗനികേമഭായനി
മഭാത്രലാം  നനിര്വ്വേഹനിചച്ച്  അമനിത  വനിലന  ഈടഭാക്കനി  ചൂഷണലാം  നടത്തുന്നതച്ച്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇങ്ങലന  കേലണത്തനിയ  ഏലതങനിലുലാം  സഭാപനത്തനികന്മേല്  സത്വതീകേരനിച
നടപടനി വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഭൂജല  വകുപച്ച്  ശഭാസതീയപഠനങ്ങള  നടത്തനി,  മറ്റു  ജലകസഭാതസ്സുകേലള
ബഭാധനിക്കഭാത്ത രതീതനിയനില് സുരക്ഷനിതമഭായ അളവനിലഭാണച്ച് കുപനിലവള്ള കേമ്പനനികേളക്കച്ച്
ഭൂജലലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാനുള്ള  എന.ഒ.സനി  നല്കുന്നതച്ച്.  രൂക്ഷമഭായ  വരളചയുലട
പശഭാത്തലത്തനില്  ഭൂജല  വകുപനില്നനിനലാം  എന.ഒ.സനി  ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള
കുപനിലവള്ള  കേമ്പനനികേളക്കച്ച്  ദുരന്തനനിവഭാരണ  അകതഭാറനിറനിയുലട  നനിര്കദ്ദേശപകേഭാരലാം
ഭൂജല ഉപകയഭാഗലാം 75% കുറയ്ക്കുന്നതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം വകുപച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി  &  സനി)  ലപഭാലമ്മ്യൂഷന  കേണ്കടഭാള  കബഭാര്ഡച്ച്,  ഭക്ഷവസുരക്ഷഭാ  വകുപച്ച്
തുടങ്ങനിയ  സഭാപനങ്ങളഭാണച്ച്  ജലത്തനിലന്റെ  ഗുണകമന്മേ  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതച്ച്.  അമനിത
വനില ഈടഭാക്കനി ചൂഷണലാം നടത്തുന്നതച്ച് ശദയനില്ലപടനിടനില്ല.
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കുടനിലവള്ള ക്ഷഭാമലാം 

162 (2655) ശതീ  .    കജഭാര്ജച്ച് എലാം  .    കതഭാമസച്ച് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വരളച  കനരനിടുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി,  കുടനിലവള്ള  ക്ഷഭാമലാം
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ജവലനിഭവ  വകുപച്ച്  ആവനിഷ്കരനിചനിരനിക്കുന്ന  നടപടനികേളുലട
നനിലവനിലല സനിതനി വവകമഭാക്കുകമഭാ;

ഉത്തരലാം

ജലകസചേന വകുപച്ച്  :

വരളച  കനരനിടുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  നനിലവനിലുള്ള  ജലകസഭാതസ്സുകേളുലട
നവതീകേരണവലാം  ശുദതീകേരണവലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതുവഴനി  പഭാകദശനികേതലത്തനില്
ജലകസചേനത്തനിനുലാം  കുടനിലവള്ള  വനിതരണത്തനിനുലാം  ഉതകുന്ന  ഒരു  പുതനിയ  ജല
ഉപകയഭാഗ  സലാംസഭാരലാം  രൂപപടുത്തുന്നതച്ച്  ലക്ഷവമനിടച്ച്  ജലകസചേനവകുപച്ച്
ഹരനിതകകേരളലാം  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന.  ടനി  പദതനിയുലട  ആദവഘടമഭായനി  320
കകേഭാടനി  രൂപ  ലചേലവനില്  ഏകേകദശലാം  9453  കുളങ്ങള  നവതീകേരനിചച്ച്  കുളങ്ങളനിലല
മഭാലനിനവലാം,  ലചേളനി,  പഭായല്  ഇവ  നതീക്കലാം  ലചേയച്ച്  അവയുലട  സലാംഭരണകശഷനി
വര്ദനിപനിചച്ച്  ജലലഭവത  ഉറപഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ജലകസചേന  വകുപനിലന്റെ
കനതൃതത്വത്തനില് കദശതീയ ലതഭാഴനിലുറപച്ച് പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി ജനില്ലഭാ ഭരണകൂടലാം
മുകഖനയഭാണച്ച്  പവൃത്തനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച്.  ഇതനിനഭായുള്ള  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  ജനില്ലഭാ
ഭരണഭാധനികേഭാരനികേളക്കച്ച്  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത  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  കേടലനില്നനിനലാം  ഉപ്പുലവള്ളലാം കേയറുന്നതച്ച്
തടയുന്നതനിനഭായനി  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  വനിവനിധ  ജനില്ലകേളനിലഭായനി  56  
പവ മൃത്തനികേളക്കച്ച് ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഈ പദതനികേളുലട  പവര്ത്തനലാം
വനിവനിധ  ഘടങ്ങളനിലഭായനി  പുകരഭാഗമനിക്കുന.  ഇതുവഴനി  ഒരു  പരനിധനിവലര
കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച് സഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

കകേരള ജല അകതഭാറനിറനി  :

വരളചഭാ  ദുരനിതഭാശത്വഭാസ  പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  40  കകേഭാടനി  രൂപ  പഭാന
ഫണനില്  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഈ തുകേ  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  വനിവനിധ  ജനില്ലകേളനിലഭായനി
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മുനഗണനഭാടനിസഭാനത്തനില്  പവൃത്തനികേള  ലചേയഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ഇതുവലര
ഏകേകദശലാം  200-ലധനികേലാം  വനിവനിധ  പവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇത്തരലാം
നടപടനികേളമൂലലാം  ജലകസഭാതസ്സുകേളനില്  ലഭവമഭായ  ജലലാം  തടഞനനിര്ത്തനി
സലാംരക്ഷനിക്കഭാനുലാം  കുടനിലവള്ള  പദതനികേള  കേഭാരവമഭായ  മുടക്കലാം  കൂടഭാലത
പവര്ത്തനിപനിക്കഭാനുലാം കേഴനിഞനിട്ടുണച്ച്.

ഭൂജല വകുപച്ച്  :

സലാംസഭാനത്തച്ച് അനുഭവലപടുന്ന വരളച കനരനിടുന്നതനിനഭായനി 1240.33 ലക്ഷലാം
രൂപ  രഭാജതീവ്ഗഭാനനി  പദതനിയനിനകേതീഴനില്  വരളചഭാ  ദുരനിതഭാശത്വഭാസ
പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.  5505  റകേപമകേളുലട
അറകുറപണനികേളക്കുലാം  585  ലചേറുകേനിട  കുടനിലവള്ള  പദതനികേളുലട
നവതീകേരണത്തനിനുമുള്ള  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനില്  2726
റകേപമകേളുലട  അറകുറപണനികേളുലാം  88  ലചേറുകേനിട  കുടനിലവള്ള  പദതനികേളുലട
നവതീകേരണവലാം ഇതുവലര പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

ജലനനിധനി  :

സലാംസഭാനലത്ത കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം കനരനിടുന്നതനിനഭായനി ജലനനിധനി രണഭാലാംഘട
പദതനി മുകഖന തഭാലഴപറയുന്ന അടനിയന്തനിര നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചു വരുന:

1. പൂര്ത്തതീകേരണ  ഘടത്തനിലുള്ള  166  പദതനികേള  ലഫബ്രുവരനി-ഏപനില്
മഭാസങ്ങളനിലഭായനി  കേമ്മേതീഷന  ലചേയച്ച്  21,000  വതീടുകേളക്കച്ച്  കുടനിലവള്ളലാം
എത്തനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

2. റവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന  ലഭനിക്കഭാത്തതുമൂലലാം  റവകുന്ന  പദതനികേളക്കച്ച്
അടനിയന്തനിരമഭായനി  കേണക്ഷന  ലഭവമഭാക്കനി  പദതനി  കേമ്മേതീഷന
ലചേയ്യുന്നതഭാണച്ച്.  ഇതുവഴനി  ഏകേകദശലാം  2700  വതീടുകേളക്കച്ച്  കുടനിലവള്ളലാം
ലഭവമഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്.

3. കസഭാതസനിലന്റെയുലാം  ജലസലാംഭരണനിയുലടയുലാം  പവൃത്തനികേള

പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതുലാം ജലവനിതരണ റപപ്പുകേള സഭാപനിച്ചുവരുന്നതുമഭായ

പദതനികേളക്കച്ച്  (ബഭാചച്ച്  3-ല്  ഉളലപടനിട്ടുള്ള  പഞഭായത്തുകേളനിലല)

എത്രയുലാംകവഗലാം  റവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന  സഭാപനിചച്ച്  ഭഭാഗനികേമഭാലയങനിലുലാം
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ജലവനിതരണലാം  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന  കേഴനിയുന്നതഭാണച്ച്.  ഇപകേഭാരലാം  100

പദതനികേളനിലഭായനി  5500  കുടുലാംബങ്ങളക്കച്ച് വരളചഭാകേഭാലത്തച്ച് കുടനിലവള്ളലാം

എത്തനിക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുലമന്നച്ച് കേണക്കഭാക്കുന.

4. ഭൂജലസലാംരക്ഷണവലാം-പരനികപഭാഷണവലാം ജലനനിധനി പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി

നടപഭാക്കുനണച്ച്.  തടയണകേള,  കേനിണര്  റതീചേഭാര്ജ്ജച്ച്,  കസഭാതസച്ച്

സലാംരക്ഷണലാം തുടങ്ങനിയവ ഇതനില് ഉളലപടുന. പദതനി നടപഭാക്കനിവരുന്ന

പഞഭായത്തുകേളനില്  1562  ഇത്തരലാം  നനിര്മ്മേഭാണ  പവര്ത്തനങ്ങള

ഏലറടുത്തനിരനിക്കുന.  ഇതനില്  1499  എണ്ണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

ബഭാക്കനിയുള്ളവ പൂര്ത്തതീകേരനിചച്ച് കവനല്ക്കഭാലത്തച്ച് ജലനനിധനി പദതനികേളനില്

ജലലഭവത ഉറപ്പുവരുത്തഭാന ശമനിക്കുനണച്ച്.

5. ജലകസഭാതസ്സുകേള വറ്റുന്ന പഞഭായത്തുകേളനിലല സഭാദവമഭായ സലങ്ങളനില്

കബഭാര്ലവല് വഴനി ഭൂഗര്ഭജലലാം പകയഭാജനലപടുത്തഭാനുലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

6. കബഭാധവല്ക്കരണ  പവര്ത്തനങ്ങളനിലൂലടയുലാം  ജലസലാംരക്ഷണലാം  വഴനിയുലാം

ജലവനിനനികയഭാഗലാം നനിയനനിച്ചുലാം വരളചലയ കനരനിടുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേളുലാം

സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

തടയണകേള

163 (2656) ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇകപഭാഴലത്ത  രൂക്ഷമഭായ  കുടനിലവള്ള  ക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുവഭാന

ലപരനിയഭാര് നദനിയനില് തടയണകേള നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  ലപരനിയഭാറനില്  ഏലതല്ലഭാലാം  ഭഭാഗങ്ങളനിലഭാണച്ച്  തടയണ നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന

പദതനി ഉള്ളതച്ച്?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇകപഭാഴലത്ത  രൂക്ഷമഭായ  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി

ലപരനിയഭാര്  നദനിയനില്  തഭാലഴപറയുന്ന  നഭാലച്ച്  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  തടയണകേള

നനിര്മ്മേനിച്ചുവരുന.



270 കകേരള നനിയമസഭ മഭാര്ചച്ച് 9, 2017

1. പഭാണലാംകുഴനിക്കടവച്ച് - (കവങ്ങൂര് പഞഭായത്തച്ച്)

2. കേപനിക്കഭാടച്ച് - (കൂവപടനി പഞഭായത്തച്ച്)

3. പള്ളനിക്കടവച്ച് - (മലയഭാറ്റൂര് - നതീലതീശത്വരലാം പഞഭായത്തച്ച്)

4. മലയഭാറ്റൂര്  ലകേഭാകമന്ത  പള്ളനിക്കു  സമതീപലാം  -  (മലയഭാറ്റൂര്  -  നതീലതീശത്വരലാം

പഞഭായത്തച്ച്)

(ബനി)  ലപരനിയഭാറനിനുകുറുലകേ  തഭാലഴപറയുന്ന  സലങ്ങളനില്  സനിരലാം

തടയണകേള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള സഭാദവതഭാപഠന നടപടനികേളുലാം പദതനി രൂപകരഖ

തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേളുലാം സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

1. മലയഭാറ്റൂര്  -  നതീലതീശത്വരലാം  പഞഭായത്തനില് ഈറക്കടവച്ച്  ഭഭാഗത്തച്ച്  തടയണ

നനിര്മ്മേഭാണലാം

2. മലയഭാറ്റൂര്  -  നതീലതീശത്വരലാം പഞഭായത്തനില് പള്ളനിക്കടവച്ച്  ഭഭാഗത്തച്ച് തടയണ

നനിര്മ്മേഭാണലാം

3. മലയഭാറ്റൂര്  -  നതീലതീശത്വരലാം പഞഭായത്തനില് ആറഭാട്ടുകേടവച്ച് ഭഭാഗത്തച്ച് തടയണ

നനിര്മ്മേഭാണലാം

4. കൂവപടനി പഞഭായത്തനില് കേപനിക്കഭാടച്ച് ഭഭാഗത്തച്ച് തടയണ നനിര്മ്മേഭാണലാം

5. കവങ്ങൂര് പഞഭായത്തനില് പഭാണലാംകുടനി ഭഭാഗത്തച്ച് തടയണ നനിര്മ്മേഭാണലാം

6. കേഭാഞ്ഞൂര് പഞഭായത്തനില് പഭാറക്കടവച്ച് ഭഭാഗത്തച്ച് തടയണ നനിര്മ്മേഭാണലാം

കുടനിലവള്ളലാം

164 (2657) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനച്ച്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ജപഭാന  കുടനിലവള്ള  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനിട്ടുള്ള  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്  കൂളനിമഭാടച്ച്

ടതീറച്ച്ലമന്റെച്ച് പഭാന്റെനില് നനിനലാം ചേഭാത്തമലാംഗലലാം,  മഭാവൂര് പഞഭായത്തുകേളക്കച്ച് കുടനിലവള്ളലാം

ലഭവമഭാക്കണലമന്ന  ആവശവലാം  സലാംബനനിചച്ച്  എന്തച്ച്  നടപടനികേളഭാണച്ച്

സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നച്ച് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

കൂളനിമഭാടച്ച്  ടതീറച്ച്ലമന്റെച്ച്  പഭാന്റെനില്നനിനലാം  മഭാവൂര്  പഞഭായത്തനികലയച്ച്  കുടനിലവള്ളലാം

ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനച്ച് നനിലവനിലുള്ള റപപച്ച് മഭാറനിയനിടുന്നതനിനുള്ള മൂന്നച്ച് കകേഭാടനി രൂപയുലട

ലപഭാകപഭാസല്  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  തതത്വത്തനില്  ഭരണഭാനുമതനി

നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത  മഭാവൂര്  ചേഭാത്തമലാംഗലലാം  ഉളലപലട  9

പഞഭായത്തുകേളക്കഭായുള്ള  പദതനിയുലട  പഭാഥമനികേ  എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്

കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച് പനി.പനി.ഡനി. വനിഭഭാഗലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.
ജപഭാന കുടനിലവള്ള പദതനി

165 (2658) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം    : തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

മഴയുലട  അഭഭാവലാം  കേഭാരണലാം  രൂക്ഷമഭായ  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം  കനരനിടുന്നതനിലന്റെ
പശഭാത്തലത്തനില്  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്  ജനില്ലയനിലല  ജപഭാന  കുടനിലവള്ള  പദതനിയുലട
റപപനിടല്  പവൃത്തനി  സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  എന്തച്ച്
നടപടനികേളഭാണച്ച് സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന്നലതന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

പസ്തുത  പദതനി  സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനികലക്കഭായനി
ഉകദവഭാഗസ തലത്തനിലുലാം ഭരണതലത്തനിലുലാം മനനിതലത്തനിലുലാം നടന്ന കയഭാഗങ്ങളുലട
അടനിസഭാനത്തനില്  പനി.ഡബദ്യു.ഡനി.,  എന.എചച്ച്.,  കകേഭാര്പകറഷന  എന്നതീ
ഏജനസനികേളനില്നനിനലാം കറഭാഡച്ച് കേടനിലാംഗനിനുള്ള അനുവഭാദലാം ലഭവമഭായനി തുടങ്ങനിയനിട്ടുണച്ച്.
കൂടഭാലത  ആസന്നമഭായ  വരളച  പരനിഗണനിചച്ച്  കവഗത്തനില്  തതീര്ക്കഭാന  കേഴനിയുന്ന
റപപ്പുറലനുകേളനിലല ഇന്റെര്കേണക്ഷനുകേള മുനഗണനഭാക്രമത്തനില് പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി
സഭാദവമഭായ  പകദശങ്ങളനില്  ഇസൗ  വരളചഭാക്കഭാലത്തു  തലന്ന  ശുദജലലാം
എത്തനിക്കുവഭാനുള്ള  തത്വരനിത  നടപടനികേള  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി
സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം

166 (2659) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനില്ലയനില്  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം  രൂക്ഷമഭായ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്
ശുദജലലമത്തനിക്കഭാന  സത്വതീകേരനിച  നടപടനികേള  എലന്തഭാലക്കയഭാലണന്നച്ച്
വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം
കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം  കനരനിടുന്നതനിനഭായനി  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനില്ലയനിലല

തടയണകേളുള്ള  7  പദതനികേളനില്  ഷടര്  തഭാഴച്ച് ത്തനിയുലാം  2  പദതനികേളനില്
തഭാല്ക്കഭാലനികേ  തടയണ  നനിര്മ്മേനിച്ചുലാം  കുടനിലവള്ളലാം  സലാംഭരനിച്ചു  നനിര്ത്തഭാന  കവണ
നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  റപപച്ച്  റലനുകേളുലട  ലപഭാടല്മൂലമുള്ള  കചേഭാര്ച
തടയഭാന  അറകുറപണനികേള  അടനിയന്തനിര  പഭാധഭാനവകത്തഭാലട  ലചേയവരുന.
ആവശവമഭായനി  വരുന്ന  ഘടങ്ങളനില്  ടഭാങര്  കലഭാറനികേളനില്  ശുദജലലാം  നനിറയഭാന
22 ഫനില്ലനിലാംഗച്ച് കസ്റ്റഷനുകേള സജ്ജതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

2016-17-ലല  പുതുക്കനിയ  ബജറനില്  10  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളക്കുലാം  സമതീപ
പഞഭായത്തുകേളക്കുമഭായനി  പഖവഭാപനിച  പദതനികേളനില്  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനില്ലയനില്
പകതവകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  (കേനിഫ്ബനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്
മുനനിസനിപഭാലനിറനിക്കുലാം  ലചേമ്മേനഭാടച്ച്  പഞഭായത്തനിനുലാംകവണനി  76  കകേഭാടനി  രൂപയുലട
കുടനിലവള്ള  പദതനി  ഒന്നഭാലാംഘടത്തനിനഭായനി  ഭരണഭാനുമതനിയുലാം  കേനിഫ്ബനിയനില്നനിനലാം
അലാംഗതീകേഭാരവലാം  ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  സഭാകങതനികേഭാനുമതനിക്കുള്ള  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

വരളചഭാ ദുരനിതഭാശത്വഭാസ പവര്ത്തനങ്ങളുലട ഭഭാഗമഭായനി ഒരു കകേഭാടനി രൂപയുലട
വനിവനിധ പദതനികേള നടപഭാക്കഭാനുള്ള പവര്ത്തനങ്ങള പുകരഭാഗമനിക്കുന.

കൂടഭാലത  2016-17-ലല  സലാംസഭാന  പദതനി  വനിഹനിതത്തനില്  ഉളലപടുത്തനി
നനിലവനിലുള്ള  പദതനികേളനിലല  വനിവനിധ  പവൃത്തനികേളക്കച്ച്  68  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട
ഭരണഭാനുമതനിയുലാം ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.

ജലകചേഭാര്ച  തടയഭാനഭായനി  2016-17-ലല  പുതുക്കനിയ  ബജറനില്  പഖവഭാപനിച
പകതവകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  ഉപളക്കുലാം  സമതീപ
പഞഭായത്തുകേളക്കുലാം കവണനിയുള്ള കുടനിലവള്ള പദതനി  -  ശുദതീകേരണശഭാല മുതല്
ഉപളവലരയുള്ള പഴക്കലാം ലചേന്നതുലാം കകേടഭായതുമഭായ റപപ്പുകേള മഭാറനി സഭാപനിക്കല് -
300 ലക്ഷലാം രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

തഭാലഴപറയുന്ന  2  പവൃത്തനികേളക്കച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി ലപഭാകപഭാസല് സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.

1. കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  കുടനിലവള്ള  പദതനി  -  വനിദവഭാനഗര്  കകേരള  വഭാടര്
അകതഭാറനിറനി  കകേഭാമ്പസൗണച്ച്  മുതല്  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  പഴയ ബസച്ച്  സ്റ്റഭാനഡച്ച്
വലരയുള്ള  പഴക്കലാം  ലചേന്നതുലാം  കകേടഭായതുമഭായ  റപപ്പുകേള  മഭാറനി
സഭാപനിക്കല് - 250 ലക്ഷലാം രൂപ.
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2. ബദനിയടുക്ക നതീര്ചഭാല് വനികല്ലജകേളക്കുള്ള കുടനിലവള്ള പദതനി  -  പഴക്കലാം
ലചേന്നതുലാം കകേടഭായതുമഭായ റപപ്പുകേള മഭാറനി സഭാപനിക്കല്  - 250  ലക്ഷലാം
രൂപ.

കൂടഭാലത  വനിവനിധ  പദതനികേളനിലല  കേഭാലപഴക്കലാം  ലചേന്ന  റപപ്പുകേള  മഭാറനി
സഭാപനിക്കുന്നതനികലക്കഭായനി  194  ലക്ഷലാം രൂപയുലട ലപഭാകപഭാസലുകേള തയഭാറഭാക്കനി
തുടര് നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചു .

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജനില്ലയനില് കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം രൂക്ഷമഭായ കകേന്ദ്രങ്ങളനില് ഭൂജല
വകുപച്ച്  133  കബഭാര്ലവല്  റകേപമകേള  റനിപയര്  ലചേയച്ച്  കുടനിലവള്ളലാം
ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത  8  ലചേറുകുടനിലവള്ള
പദതനി നടത്തുന്നതനിനുള്ള ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  അതനില് ഒരു കുടനിലവള്ള
പദതനിയുലട  അറകുറപണനി  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ബഭാക്കനി  7  എണ്ണത്തനിലന്റെ
പുനരുദഭാരണ പവര്ത്തനങ്ങള പുകരഭാഗമനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.

കലഭാകേബഭാങച്ച് ധനസഹഭായകത്തഭാലട കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജനില്ലയനില് നടപനിലഭാക്കുന്ന
ജലനനിധനി  പദതനിയുലട  രണഭാലാംഘടത്തനില്  പുത്തനിലഗ,  പുല്ലൂര്  ലപരനിയ,  പടന്ന,
ബളഭാല്,  റപവളനിലകേ,  കദലലാംപഭാടനി,  ഈസ്റ്റച്ച് എകളരനി,  ലബല്ലൂര്,  മതീഞ,  കേനിണഭാനൂര്-
കേരനിന്തളലാം  എന്നതീ  പഞഭായത്തുകേളനില്  കുടനിലവള്ള  വനിതരണ  പദതനി
പവര്ത്തനങ്ങള  നടനവരുന.  ആവശവഭാധനിഷനിത  പദതനിയഭായ  ജലനനിധനിയനില്
ഉളലപടുത്തനി  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനില്ലയനില്  178  സതീമുകേളക്കച്ച്  സഭാകങതനികേഭാനുമതനി
നല്കുകേയുലാം  ഇതനില്  104  സതീമുകേള  കേമ്മേതീഷന  ലചേയ്യുകേയുലാം  ഇതനിലൂലട  9559
കുടുലാംബങ്ങളക്കച്ച്  കുടനിലവള്ളലാം  നനിലവനില്  നല്കേനിവരനികേയുലാം  ലചേയ്യുന.  ബഭാക്കനിയുള്ള
സതീമുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനങ്ങള അതതീവ കവഗത്തനില് പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

കുടനിലവള്ള പദതനി

167  (2660)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനില്ലയനില്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്
വന്നതനിനുകശഷലാം  ഏലതങനിലുലാം  കുടനിലവള്ള  പദതനിക്കച്ച്  പഭാഥമനികേഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിലന്റെ  ഡനി.പനി.ആര്  (detailed  project  report)  തുടര്
അനുമതനിക്കഭായനി സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ? 

52/2020
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ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനില്ലയനില്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്

വന്നതനിനുകശഷലാം  പകതവകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  (കേനിഫ്ബനി)

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് മുനനിസനിപഭാലനിറനിക്കുലാം ലചേമ്മേനഭാടച്ച് പഞഭായത്തനിനുലാംകവണനി 76  കകേഭാടനി

രൂപയുലട  കുടനിലവള്ള  പദതനി  ഒന്നഭാലാംഘടത്തനിനഭായനി  ഭരണഭാനുമതനിയുലാം

കേനിഫ്ബനിയനില്നനിനലാം അലാംഗതീകേഭാരവലാം ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്. സഭാകങതനികേഭാനുമതനിക്കുള്ള

നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

കൂടഭാലത ജലകചേഭാര്ച തടയഭാനഭായനി 2016-17 പുതുക്കനിയ ബജറനില് പഖവഭാപനിച

പകതവകേ നനികക്ഷപ പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി  300  ലക്ഷലാം രൂപയുലട ഉപളക്കുലാം

സമതീപ പഞഭായത്തുകേളക്കുലാം കവണനിയുള്ള കുടനിലവള്ള പദതനി  -  ശുദതീകേരണശഭാല

മുതല്  ഉപളവലരയുള്ള  പഴക്കലാം  ലചേന്നതുലാം  കകേടഭായതുമഭായ  റപപ്പുകേള  മഭാറനി

സഭാപനിക്കലനിനച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

തഭാലഴപറയുന്ന  2  പവൃത്തനികേളക്കച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി

കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി ലപഭാകപഭാസല് സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.

1. കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  കുടനിലവള്ള  പദതനി  -  വനിദവഭാനഗര്  കകേരള  വഭാടര്

അകതഭാറനിറനി  കകേഭാമ്പസൗണച്ച്  മുതല്  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  പഴയ  ബസച്ച്  സ്റ്റഭാന്റെച്ച്

വലരയുള്ള  പഴക്കലാം  ലചേന്നതുലാം  കകേടഭായതുമഭായ  റപപ്പുകേള  മഭാറനി

സഭാപനിക്കല് - 250 ലക്ഷലാം രൂപ.

2. ബദനിയടുക്ക നതീര്ചഭാല് വനികല്ലജകേളക്കുള്ള കുടനിലവള്ള പദതനി  -  പഴക്കലാം

ലചേന്നതുലാം കകേടഭായതുമഭായ റപപ്പുകേള മഭാറനി സഭാപനിക്കല്  - 250  ലക്ഷലാം

രൂപ.

ജലനനിധനി രണഭാലാംഘടലാം - ബഭാചച്ച് 3-ല് ഉളലപടുത്തനി കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജനില്ലയനില്

മതീഞ,  കേനിണഭാനൂര്-കേരനിന്തളലാം  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേലളയഭാണച്ച്  കുടനിലവള്ള

പദതനിക്കഭായനി  ലതരലഞടുത്തനിട്ടുള്ളതച്ച്.  മതീഞ  പഞഭായത്തനില്  ആലകേയുള്ള  30

കുടനിലവള്ള  പദതനികേളനില്  25  എണ്ണത്തനിനച്ച്  ഇതനിനകേലാം  ഭരണഭാനുമതനി

നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
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കേനിനഭാനൂര്  കേരനിന്തളലാം  പഞഭായത്തനില്  ആലകേയുള്ള  33  പദതനികേളക്കുലാം

ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  മതീഞ പഞഭായത്തനില്  21  ജലനനിധനി  പദതനികേളുലട

ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കനി അവയച്ച് സഭാകങതനികേഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  അവയുലട

ആലകേ തുകേ 910.38 ലക്ഷലാം രൂപയഭാണച്ച്.

കേനിനഭാനൂര്-കേരനിന്തളലാം  പഞഭായത്തനിലല  33  കുടനിലവള്ള  പദതനികേളക്കഭായനി

2031.31  ലക്ഷലാം  രൂപയച്ച്  ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കനി  സഭാകങതനികേഭാനുമതനി

നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

സബ്ഡനിവനിഷന ഓഫതീസുകേള

168 (2661) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനച്ച്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനില്ലയനില്  കേഴനിഞ  സര്ക്കഭാര്  കേഭാലത്തച്ച്  അനുവദനിക്കലപട
തഭാലൂക്കുകേളനില് വഭാടര് അകതഭാറനിടനി,  ഇറനികഗഷന,  റമനര് ഇറനികഗഷന,  ഇനലഭാന്റെച്ച്
നഭാവനികഗഷന  എന്നനിവയുലട  സബ്ഡനിവനിഷന  ഓഫതീസുകേള  എന്നഭാരലാംഭനിക്കഭാന
കേഴനിയുലമന്നച്ച് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

മകഞശത്വരത്തച്ച്  റമനര്  ഇറനികഗഷലന്റെ  സബച്ച്  ഡനിവനിഷനുലാം  രണച്ച്  ലസക്ഷന
ഓഫതീസുകേളുലാം  നനിലവനിലുണച്ച്.  ടനി  തഭാലൂക്കുകേളനില്  ജല  അകതഭാറനിറനി,  ഇറനികഗഷന,
റമനര്  ഇറനികഗഷന,  ഇനലഭാനഡച്ച്  നഭാവനികഗഷന  എന്നനിവയുലട  പുതനിയ  സബച്ച്
ഡനിവനിഷന ഓഫതീസുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്ന വനിഷയലാം ഇകപള പരനിഗണനയനിലനില്ല.

വരളചയുലാം കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമവലാം

169  (2662)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല്ല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വരളച  കനരനിടുന്നതനിനഭായനി  കുറവഭാടനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്
എലന്തങനിലുലാം പകതവകേ പദതനികേളക്കച്ച് ജലവനിഭവവകുപച്ച് രൂപലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ജലവനിഭവ  വകുപനിനുകേതീഴനില്  മണ്ഡലത്തനില്  ഇകപഭാള  നടനവരുന്ന

പദതനികേള ഏലതഭാലക്ക; വനിശദഭാലാംശങ്ങള വവകമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി  സമര്പനിക്കലപട  പദതനികേള  ഉകണഭാ;  എങനില്

ഏലതഭാലക്ക;

(ഡനി)  പുതുതഭായനി  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  പദതനികേള  ഉലണങനില്  അവ

ഏലതഭാലക്ക;

(ഇ) ധഭാരഭാളലാം ജല കസഭാതസ്സുകേളുള്ള കുറവഭാടനി മണ്ഡലത്തനില് കുടനിലവള്ള ലഭവത

ഉറപ്പുവരുത്തഭാന  ജലവനിഭവ  വകുപച്ച്  എലന്തഭാലക്ക  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കഭാനഭാണച്ച്

ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നച്ച് വവകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ജലകസചേന വകുപച്ച്

കുറവഭാടനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  ജലകസചേന  വകുപച്ച്  നനിലവനിലുള്ള
പദതനികേളനിലൂലട വരളചഭാ നനിവഭാരണത്തനിനുള്ള പവൃത്തനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

ഭൂജല വകുപച്ച്

കുറവഭാടനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  ഭൂജല  വകുപച്ച്  രഭാജതീവ്ഗഭാനനി
പദതനിയനിനകേതീഴനില്  വരളചഭാ  ദുരനിതഭാശത്വഭാസ  പവര്ത്തനങ്ങളുലട  ഭഭാഗമഭായനി
14  കുഴല്ക്കനിണര്  റകേപമകേളുലട  അറകുറപണനികേള  ഏലറടുത്തച്ച്  നടത്തുനണച്ച്.
ഇതനില് ഒലരണ്ണലാം പൂര്ത്തനിയഭായനി.

ജലനനിധനി

കലഭാകേബഭാങച്ച്  ധനസഹഭായകത്തഭാലട  നടപനിലഭാക്കുന്ന  ജലനനിധനി  രണഭാലാംഘട
പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  മണനിയര്  ആയകഞരനി,  പുറകമരനി,  വലവഭാപള്ളനി
ഗഭാമപഞഭായത്തുകേലള  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്നനിനലാം  ലതരലഞടുത്തനിരുന.
വരളചലയ കനരനിടുന്നതനിനുള്ള അടനിയന്തനിര നടപടനി എന്ന നനിലയനില് തഭാലഴപറയുന്ന
പവര്ത്തനങ്ങളക്കുകൂടനി രൂപലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്:

1. പൂര്ത്തതീകേരണഘടത്തനിലുള്ള  10  പദതനികേള  മഭാര്ചച്ച്  -  കമയച്ച്
മഭാസങ്ങളനിലഭായനി  കേമ്മേതീഷന  ലചേയച്ച്  2757  വതീടുകേളക്കുലാം  കുടനിലവള്ളലാം
എത്തനിക്കുകേ

2. കസഭാതസനിലന്റെയുലാം  ജലസലാംഭരണനികേളുലടയുലാം  പവൃത്തനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതുലാം  റപപ്പുകേള  സഭാപനിച്ചുവരുന്നതുമഭായ
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പദതനികേളക്കച്ച്  എത്രയുലാം  കവഗലാം  റവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന  സഭാപനിചച്ച്
ഭഭാഗനികേമഭാലയങനിലുലാം ജലവനിതരണലാം നടത്തുകേ.

3. ജലസലാംരക്ഷണവമഭായനി  ബനലപട  കബഭാധവല്ക്കരണ
പവര്ത്തനങ്ങളനിലൂലട  ജലവനിനനികയഭാഗലാം  നനിയനനിച്ചുലാം  ജലദുരുപകയഭാഗലാം
തടഞലാം വരളചലയ കനരനിടുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകേ.

കകേരള ജല അകതഭാറനിറനി  :

2016-17-ലല  പുതുക്കനിയ  ബജറനില്  ജലകചേഭാര്ച  തടയഭാനഭായനി  പഖവഭാപനിച
പകതവകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  ടഭാനസ്മെനിഷന  ലമയനിനുകേള  മഭാറനി
സഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  തഭാലഴപറയുന്ന  രണച്ച്  പവൃത്തനികേളക്കച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

1. കവളലാം കുടനിലവള്ള പദതനി  -  പഴക്കലാം ലചേന്നതുലാം കകേടഭായതുമഭായ എ.സനി.

റപപ്പുകേള മഭാറനി സഭാപനിക്കല് - 180 ലക്ഷലാം രൂപ.

2. ഒഞനിയലാം, കചേഭാകറഭാടച്ച്, ഏറമല, വനില്ലവഭാപള്ളനി വനികല്ലജകേളക്കുള്ള കുടനിലവള്ള

പദതനി  - പഴക്കലാം ലചേന്നതുലാം കകേടഭായതുമഭായ എ.സനി റപപ്പുകേള എടകചരനി

ജലാംഗ്ഷന  മുതല്  അമരഭാവതനി  സബച്ച്  വലര  മഭാറനി  സഭാപനിക്കല്  -  440

ലക്ഷലാം രൂപ.

(ബനി) ജലകസചേന വകുപച്ച്

Project  Maintenance  Fund-ല്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  മണനിയര്

ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല  ലചേരണത്തൂര്ചേനിറ  എല്.ഐ.  സതീമനിലന്റെ  ഫതീല്ഡച്ച്  ചേഭാനല്

നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള നടനവരുന.

ജലനനിധനി

മണനിയര്,  ആയകഞരനി,  പുറകമരനി,  വലവഭാപള്ളനി ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില്നനിനലാം

ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചനിട്ടുളള  113  സതീമുകേളനില്  110  എണ്ണത്തനിനച്ച്  സഭാകങതനികേഭാനുമതനി

നല്കുകേയുലാം  19  സതീമുകേള  കേമ്മേതീഷന  ലചേയ്യുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനിലൂലട  1072

കുടുലാംബങ്ങളക്കച്ച്  കുടനിലവള്ളലാം  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന.  ബഭാക്കനിയുള്ളവയുലട

നനിര്മ്മേഭാണപവര്ത്തനങ്ങള ഊര്ജ്ജനിതമഭായനി നടക്കുന.
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കകേരള ജല അകതഭാറനിറനി

തനിരുവളര്  പഞഭായത്തനിലല  കേയഭാനക്കുന്നത്തച്ച്  കുടനിലവള്ള  പദതനി

MPLAD-ല്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനിലന്റെ  അടങല്  തുകേ  34.30  ലക്ഷലാം

രൂപയഭാണച്ച്. 

(സനി) ജലകസചേന വകുപച്ച്

ഉണച്ച്. കുറവഭാടനി പുഴയനിലല ലപരനികഞരനിക്കടവച്ച് എന്ന സലത്തച്ച് ഒരു റഗുകലറര്

കേലാം ബനിഡ്ജച്ച് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച് 57.50 കകേഭാടനി രൂപയുലട പദതനിക്കച്ച് ഭരണഭാനുമതനി

നല്കുന്ന വനിഷയലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

ജലനനിധനി

വലവഭാപള്ളനി  ഗഭാമപഞഭായത്തനില്നനിനലാം  തഭാലഴപറയുന്ന  2  സതീമുകേള

ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.

1. കേതീഴഭാന പുണവത്തച്ച്

2. കുറുപചഭാനകുന്നച്ച്

കകേരള ജല അകതഭാറനിറനി

2016-17-ലല  പുതുക്കനിയ  ബജറനില്  ജലകചേഭാര്ച  തടയഭാനഭായനി  പഖവഭാപനിച

പകതവകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  ടഭാനസ്മെനിഷന  ലമയനിനുകേള  മഭാറനി

സഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച് : 

1. കവളലാം  കുടനിലവള്ള  പദതനി  -  (പഴക്കലാം  ലചേന്നതുലാം  കകേടഭായതുമഭായ

എ.സനി. റപപ്പുകേള മഭാറനി സഭാപനിക്കല് - 180 ലക്ഷലാം രൂപ.)

2. ഒഞനിയലാം,  കചേഭാകറഭാടച്ച്,  ഏറഭാമല,  വനില്ലവഭാപള്ളനി  വനികല്ലജകേളക്കുള്ള

കുടനിലവള്ള പദതനി  -  (പഴക്കലാം ലചേന്നതുലാം കകേടഭായതുമഭായ എ.സനി

റപപ്പുകേള എടകചരനി ജലാംഗ്ഷന മുതല് അമരഭാവതനി സബച്ച് വലര

മഭാറനി സഭാപനിക്കല് - 440 ലക്ഷലാം രൂപ) എന്നനിവയച്ച് ഭരണഭാനുമതനി

നല്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.
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(ഡനി) മണനിയര് ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല ലചേരണത്തൂര്ചേനിറ, എല്.ഐ. സതീമനിലന്റെ

ഫതീല്ഡച്ച്  ചേഭാനല്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എന്നനിവയച്ച്  Project  Maintenance  Fund-ല്

ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ഇ) ജലകസചേന വകുപച്ച്

കുറവഭാടനി  പുഴയനിലല  അധനികേജലലാം  സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനുകവണനി

ലപരനികഞരനിക്കടവച്ച്  എന്ന  സലത്തച്ച്  ഒരു  ലറഗുകലറര്  കേലാം  ബനിഡ്ജച്ച്

നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിലൂലട  പുഴയനിലല  ജലനനിരപച്ച്

ഉയരുകേയുലാം പരനിസരപകദശങ്ങളനിലല ജലലഭവത വര്ദനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുലാം.  കൂടഭാലത

ജലകസഭാതസ്സുകേളുലട  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായുള്ള  ഹരനിത  കകേരളലാം  പദതനിയനില്

കുളങ്ങളുലട നവതീകേരണവലാം ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

ജലനനിധനി

ഭൂജലസലാംരക്ഷണവലാം  പരനികപഭാഷണവലാം  ജലനനിധനി  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി

നടപനിലഭാക്കുന.  തടയണകേള,  കേനിണര്  റതീ-ചേഭാര്ജ്ജച്ച്,  കസഭാതസച്ച്  സലാംരക്ഷണലാം

തുടങ്ങനിവ ഇതനില് ഉളലപടുന.

കകേരള ജല അകതഭാറനിറനി

തനിരുവളര്  പഞഭായത്തനിലല  കേയഭാനക്കുന്നത്തച്ച്  കുടനിലവള്ള  പദതനിയുലട
പവൃത്തനി  നടനവരുന.  കൂടഭാലത  ആയകഞരനി  പഞഭായത്തനിലല  കേയടനിപഭാറ
കുടനിലവള്ള  പദതനിക്കച്ച്   MLA  ADF-ല്  ഉളലപടുത്തനി  40  ലക്ഷലാം  രൂപ
മതനിപ്പുലചേലവനില് ഒരു പദതനി തയഭാറഭാക്കനിവരുന.

ഗവലണ്മെന്റെച്ച് റഹസ്കൂളനില് കുടനിലവള്ളലാം

170 (2663) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്  കുറനിക്കഭാട്ടൂര് ഗവ.റഹസ്കൂളനില് കുടനിലവള്ളലമത്തനിക്കുന്നതച്ച്
സലാംബനനിചച്ച്  ബഭാലഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷന  വല്ല  നനിര്കദ്ദേശവലാം  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇക്കഭാരവത്തനില് സത്വതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  വഭാടര്  കേണക്ഷന  നല്കുന്നതനിനച്ച്  ആവശവമഭായ  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച് ബഭാലഭാവഭാകേഭാശ കേമ്മേതീഷന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  റജക്ക  പദതനിയുലട  ലപരുവയല്  പഞഭായത്തനിലല  റപപച്ച്

സഭാപനിക്കുന്ന പവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചച്ച്  കുറനിക്കഭാട്ടൂര്  ഗവലണ്മെന്റെച്ച്  റഹസ്കൂളനില്

കുടനിലവള്ളലാം  എത്തനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ലപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  വകുപനിലന്റെ  കറഭാഡച്ച്  കേടനിലാംഗച്ച്

അനുമതനി  ലഭനികക്കണതുണച്ച്.  ഇതനിനച്ച്  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  അകപക്ഷ

നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. ആയതച്ച് ലഭവമഭായഭാല് റപപനിലന്റെ പവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിചച്ച് സ്കൂളനില്

കുടനിലവള്ളലാം  എത്തനിക്കുവഭാന  സഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  റപപച്ച്  റലനനിലന്റെ  പധഭാന

പവൃത്തനിയഭായ  കുറുകക്കടത്തച്ച്  കേടവച്ച്  പുഴയച്ച്  കുറുലകേയുള്ള  HDPE  റപപനിടല്

പുകരഭാഗമനിക്കുന.

മൂവഭാറ്റുപുഴ നദനി

171  (2664)  ശതീ  .    എല്കദഭാ എബഹഭാലാം  :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മൂവഭാറ്റുപുഴ  നദനിയുലട  കശഭാചേനതീയഭാവസ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില് മഭാലനിനവങ്ങള വലനിലചറനിഞലാം അഴക്കുചേഭാലുകേള തുറനവനിട്ടുലാം

പുഴ മലനിനമഭാക്കുന്നതച്ച് തടയുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആവശവത്തനിനച്ച്  തടയണകേള  സഭാപനിചച്ച്  പുഴയുലാം  ജലവലാം

സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സമഗ പദതനി തയഭാറഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.

(ബനി)  പുഴ  മലനിനമഭാകുന്നതച്ച്  തടയുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  തകദ്ദേശഭരണ

സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം കകേരള സലാംസഭാന മലനിനതീകേരണ നനിയനണ കബഭാര്ഡനിലന്റെയുലാം

കേതീഴനിലഭാണച്ച് നനിര്വ്വേഹനിച്ചുവരുന്നതച്ച്.

(സനി) ഫണനിലന്റെ ലഭവത അനുസരനിചച്ച് ആവശവത്തനിനു തടയണകേള സഭാപനിചച്ച്

പുഴയുലാം ജലവലാം സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കഭാവന്നതഭാണച്ച്.
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കപഭാള നതീക്കലാം ലചേയല്

172  (2665)  ശതീ  .    കതഭാമസച്ച്  ചേഭാണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുടനഭാടനിലല  കതഭാടുകേളനിലലല്ലഭാലാം  കപഭാള  നനിറഞ  കേനിടക്കുന്നതുമൂലലാം

ജലഗതഭാഗതത്തനിനുലാം  പഭാടകശഖരങ്ങളനില്  നനിനലാം  കേറകേളുലാം  ലനല്ലുലാം  നതീക്കലാം

ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം  മറ്റുപകയഭാഗങ്ങളക്കുലാം  ബുദനിമുട്ടുകേള  കനരനിടുന്നതച്ച്

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കുടനഭാടനില്  വവഭാപകേമഭാകുന്ന  കപഭാള  നതീക്കലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം  ഇവ

ഇനനിയുലാം  വവഭാപകേമഭാകുന്നതച്ച്  തടയുന്നതനിനുലാം  നടപടനികേള  ഉണഭാകുകമഭാ;  എങനില്

വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.

(ബനി)  ജലഗതഭാഗതത്തനിനച്ച്  തടസലാം  വരുന്ന  ഭഭാഗങ്ങളനില്  മറ്റു

പവൃത്തനികേകളഭാലടഭാപലാം തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി കപഭാള നതീക്കലാം ലചേയഭാറുണച്ച്.  കുടനഭാടനില്

വവഭാപകേമഭാകുന്ന  കപഭാള  നതീക്കലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം  ഇവ  ഇനനിയുലാം  വവഭാപകേമഭാകുന്നതച്ച്

തടയുന്നതനിനുമഭായനി  ഫണനിലന്റെ  ലഭവതയനുസരനിചച്ച്  ഏറവലാം  അതവഭാവശവമുള്ള

സലങ്ങളനില് കപഭാള വഭാരുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  കൂടഭാലത

ജലകസചേന  വകുപനിലല  ലമക്കഭാനനിക്കല്  വനിഭഭാഗത്തനില്  ഇകപഭാള

പവര്ത്തനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന  വഭാടര്  ഹയഭാസനിന്തച്ച്  ഹഭാര്ലവസ്റ്റര്  എന്ന  യനലാം

ഇതനിനഭായനി ഉപകയഭാഗലപടുത്തുന്നതഭാണച്ച്.

ലനന്മേഭാറയനിലല കുടനിലവള്ള പശ്നലാം

173 (2666) ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലനന്മേഭാറ  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  മുതലമട  പഞഭായത്തനില്  രണച്ച്
ഡഭാമുകേള  ഉണഭായനിട്ടുലാം  മുതലമട,  ലകേഭാല്ലകങഭാടച്ച്,  എലവകഞരനി  എന്നതീ
പഞഭായത്തുകേളനിലല രൂക്ഷമഭായ കുടനിലവളള പശ്നലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  മതീങര,  ചുളളനിയഭാര്  ഡഭാമുകേളനില്  ലവളളലാം  എത്തനിക്കുന്നതനിനഭായനി

നനിലവനില്  എലന്തങനിലുലാം  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) കുരനിയഭാര്കുറനി പുഴയനിലൂലട ഒഴകേനികപഭാകുന്ന ലവളളലാം ചുളളനിയഭാര് ഡഭാമനില്

എത്തനിക്കുന്ന  എലന്തങനിലുലാം  കപഭാജക്ടച്ച്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന ആവശവമഭായ നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  മതീങര  ഡഭാമനില്  നനിലവനില്  കകേരള  ജല അകതഭാറനിറനിയുലട  കുടനിലവള്ള

പദതനിയുണച്ച്.  പസ്തുത ജലസലാംഭരണനിയനികലയച്ച് ചേനിറ്റൂര് പുഴയനില്നനിനലാം പറമ്പനിക്കുളലാം

ആളനിയഭാര്  ജലലാം  എത്തനിക്കുനണച്ച്.  മതീങര  ഡഭാമനികലയച്ച്  ജലലമത്തനിക്കുന്നതനിനഭായനി

03-03-2017 മുതല് കേമ്പഭാലത്തറ ഏരനിയയനില് ജലലാം സലാംഭരനിക്കുനണച്ച്.

(സനി &  ഡനി)  ജലകസചേന വകുപച്ച് കനരകത്ത വനിഭഭാവനലാം ലചേയ കുരനിയഭാര്കുറനി-

കേഭാരപഭാറ പദതനിക്കുപകേരലാം പരനിസനിതനിക്കച്ച് അധനികേലാം കദഭാഷലാം തടഭാത്ത വനിധത്തനില്

ചേഭാലക്കുടനിപ്പുഴ  കബസനിനനിലല  കേഭാരപഭാറ  അരുവനിയനില്  ലഭവമഭാകുന്ന  ഒഴക്കച്ച്

ഭഭാരതപ്പുഴയനില്  എത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ഒരു  പദതനിയുലട  പഭാഥമനികേ  രൂപകരഖ

ജലകസചേന  വകുപച്ച്  തയഭാറഭാക്കനി  സര്ക്കഭാരനികലയച്ച്  സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനില്

കേഭാരപഭാറയനില്  ഒരു  ലചേറനിയ  ഡഭാലാം  നനിര്മ്മേനിചച്ച്  ആ  അരുവനിയനില്  ലഭവമഭാകുന്ന

ലവള്ളലത്ത  ഒരു  ടണല്  വഴനി  ലകേഭാണ്ടുവന്നച്ച്  ചുള്ളനിയഭാറനിനു  മുകേളനില്  മുതലമട

ഗഭാമപഞഭായത്തനില് ഉളലപടുന്ന സലത്തച്ച് ഒരു ലചേറനിയ ഡഭാലാം നനിര്മ്മേനിചച്ച് അവനിലട

സലാംഭരനിചച്ച് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനഭാണച്ച് പദതനിയനിടനിട്ടുള്ളതച്ച്.  ഇതനില് രണ്ടു സലത്തച്ച്

റവദദ്യുതനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  പദതനിയനിടനിട്ടുണച്ച്.  വനവജതീവനി

സകങതമുളലപടുന്ന  വനഭൂമനിക്കച്ച്  പുറത്തഭാണച്ച്  ഇസൗ  പദതനി  വനിഭഭാവനലാം

ലചേയനിരനിക്കുന്നതച്ച്.
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കുപനിലവള്ള നനിര്മ്മേഭാണ യണനിറച്ച്

174  (2667)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തച്ച് കുപനി ലവള്ള നനിര്മ്മേഭാണ യണനിറച്ച് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനിക്രമങ്ങള എലന്തല്ലഭാമഭാലണന്നച്ച് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കുപനി  ലവള്ള  നനിര്മ്മേഭാണ  യണനിറച്ച്  പവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്
അനുവദനിചനിട്ടുള്ള കബഭാര്ലവല്ലനിലന്റെ നനിബനനകേള വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) അരുവനികേള, നദനികേള, കതഭാടുകേള തുടങ്ങനിയവയനില് നനിന്നച്ച് ജലലമടുത്തച്ച്
ശുദതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച് ഗവണ്ലമന്റെച്ച് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ജനങ്ങളക്കച്ച് ലഭനിക്കുന്ന കുപനിലവള്ളലാം ശുദമഭാലണന്നച്ച് ഉറപഭാക്കുന്നതനിനച്ച്
എലന്തല്ലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണച്ച്  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നച്ച്  വവകമഭാക്കുകമഭാ;
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച് കുപനിലവള്ള നനിര്മ്മേഭാണ യണനിറച്ച്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനിക്രമങ്ങള തഭാലഴ വനിവരനിക്കുന:

1. കകേഭാര്പകറഷന,  മുനനിസനിപഭാലനിറനി,  പഞഭായത്തച്ച്  തലത്തനില്
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള അനുമതനി.

2. ലപഭാലമ്മ്യൂഷന കേണ്കടഭാള കബഭാര്ഡനിലന്റെ കനഭാ ഒബ്ജക്ഷന സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്.

3. ഫഭാക്ടറതീസച്ച് & കബഭായനികലഴ്സനിലന്റെ കനഭാ ഒബ്ജക്ഷന സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്.

4. ഫയര് & ലസയ്ഫനി ആക്ടനിലന്റെ കനഭാ ഒബ്ജക്ഷന സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്.

5. ഡനിസ്ട്രേനിക്ടച്ച് ലമഡനിക്കല് ഓഫതീസനിലന്റെ കനഭാ ഒബ്ജക്ഷന സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്.

6. ബമ്മ്യൂകറഭാ ഓഫച്ച് ഇന്തവന സ്റ്റഭാകന്റെര്ഡനിലന്റെ സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്.

7. ഫുഡച്ച് ആന്റെച്ച് കസഫനി സ്റ്റഭാകന്റെര്ഡച്ച് ഓഫച്ച് ഇന്തവയുലട സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്.

8.  ലസയനില്സച്ച് ടഭാകച്ച് ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെനിലന്റെ രജനികസ്ട്രേഷന.

9. ജലകസഭാതസ്സുകേളനില്നനിനലാം ജലലമടുക്കുന്നതനിനുള്ള ജലവനിഭവ വകുപനിലന്റെ
അനുമതനി.
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ഭൂജല  വകുപനിലന്റെ  ജനില്ലഭാതലത്തനിലുള്ള  ഓഫതീസുകേളനില്  ലഭനിക്കുന്ന

വവഭാവസഭായനികേഭാടനിസഭാനത്തനിലുള്ള അകപക്ഷകേളനില് വനിശദമഭായ പഠനങ്ങള നടത്തനി

റനികപഭാര്ടച്ച്  ജനില്ലഭാ  കേളക്ടറുലട  അദവക്ഷതയനിലുള്ള  ജനില്ലഭാതല  കേമ്മേനിറനിയനില്

പരനിഗണനിചച്ച്  അനുകയഭാജവമഭായ അകപക്ഷകേള സലാംസഭാന ഭൂജല അകതഭാറനിറനിയുലട

പരനിഗണനയച്ച്  സമര്പനിക്കുകേയുലാം  കേമ്മേനിറനി  അന്തനിമമഭായ  കനഭാ  ഒബ്ജക്ഷന

സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്  നല്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുന.  സലാംസഭാന  ലപഭാലമ്മ്യൂഷന  കേണ്കടഭാള

കബഭാര്ഡച്ച്,  വവവസഭായ വകുപച്ച്  അതതച്ച്  പഞഭായത്തച്ച്/മുനനിസനിപല് പകദശങ്ങളനിലല

പതനിനനിധനി,  കകേന്ദ്ര  ഭൂജല  കബഭാര്ഡച്ച്  പതനിനനിധനി  എന്നനിവര്  ഉളലപടതഭാണച്ച്

ജനില്ലഭാതല അവകലഭാകേന കേമ്മേനിറനി. പമ്പനിലാംഗച്ച് ലടസ്റ്റച്ച് നടത്തനി പരനിസര പകദശങ്ങളനിലല

ജലകസഭാതസ്സുകേലള  ബഭാധനിക്കഭാത്ത  തരത്തനിലഭാണച്ച്  ഇത്തരലാം  കേമ്പനനികേളക്കച്ച്  കനഭാ

ഒബ്ജക്ഷന സര്ടനിഫനിക്കറച്ച് നല്കുന്നതച്ച്.  പതനിദനിനലാം ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവന്ന ജലത്തനിലന്റെ

അളവച്ച്  പമ്പനിലാംഗച്ച്  ലടസ്റ്റനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  നനിജലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇതച്ച്

അവകലഭാകേനലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം  സലാംവനിധഭാനമുണച്ച്.  അമനിതമഭായനി  ജലചൂഷണലാം

നടത്തുനലവന്നച്ച്  കബഭാദവലപടഭാല്  കനഭാ  ഒബ്ജക്ഷന  സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്  റദ്ദേഭാക്കുന്നതച്ച്

ഉളലപലടയുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

(ബനി) കകേരള ഇറനികഗഷന ഇനഫ്രഭാസ്ട്രേക്ചര് ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച് കകേഭാര്പകറഷലന്റെ

(ലകേ.ഐ.ഐ.ഡനി.സനി) കേതീഴനില് പവര്ത്തനിക്കുന്ന കുപനിലവള്ള നനിര്മ്മേഭാണ യണനിറനിനച്ച്

ഉപരനിതല ജലമഭാണച്ച് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതച്ച്.

ഭൂജല വകുപച്ച് ശഭാസതീയമഭായ പഠനങ്ങള നടത്തനി കുഴല്ക്കനിണറുകേളനില് നനിനലാം

പരമഭാവധനി എടുക്കഭാവന്ന ജലത്തനിലന്റെ അളവച്ച് നനിജലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  ലകേ.ഐ.ഐ.ഡനി.സനി.-യുലട  കേതീഴനില്  പവര്ത്തനിക്കുന്ന  യണനിറനിനച്ച്

ജലവനിഭവ  വകുപനിനച്ച്  കേതീഴനിലുള്ള  മൂവഭാറ്റുപുഴ  വഭാലനി  കപഭാജക്ടനിലന്റെ  ഡഭാമനില്നനിനലാം

നനിശയനിചനിട്ടുള്ള നനിരക്കനില് തുകേ ലകേടനി ജലലമടുക്കുവഭാനുള്ള അനുമതനിയുണച്ച്.

(ഡനി)  ലകേ.ഐ.ഐ.ഡനി.സനി.  കുപനിലവള്ളലാം  ഉല്പഭാദനിപനിചച്ച്  വനിതരണലാം

നടത്തുന്നതനിനുമുമ്പച്ച് ബനി.ഐ.എസച്ച്.  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ള എല്ലഭാ ഗുണകമന്മേഭാ ലടസ്റ്റുകേളുലാം

സഭാപനത്തനില്  തലന്നയുള്ള  ലഭാബനില്  നടത്തനി  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപഭാക്കുനണച്ച്.

കകേരള  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഭക്ഷവ  സുരക്ഷഭാ  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെയുലാം  ബനി.ഐ.എസച്ച്.ലന്റെയുലാം

പരനികശഭാധനകേള നടത്തുനണച്ച്.
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പുതനിയ കുടനിലവള്ള പദതനികേള

175 (2668) ശതീമതനി  വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജച്ച് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആറന്മുള  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  പുതനിയതഭായനി  കുടനിലവള്ള
പദതനികേള ഏലതങനിലുലാം പഖവഭാപനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ശുദജലക്ഷഭാമലാം  കനരനിടുന്ന  പത്തനലാംതനിട  ജനില്ലയനില്  പുതനിയ  ജല
കസഭാതസ്സുകേള കേലണത്തുവഭാനുള്ള പഠനലാം നടത്തുനകണഭാ;

(സനി)  പമ്പച്ച് ഹസൗസുകേളനില്,  നനിലവനില്  10  വര്ഷത്തനില് കൂടുതല് പഴക്കമുള്ള
കമഭാകടഭാറുകേള മഭാറനി പുതനിയതച്ച് സഭാപനിക്കുവഭാനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പുതനിയ  കമഭാകടഭാറുകേള  വഭാങ്ങുകമ്പഭാള  സര്ക്കഭാരനിനച്ച്  എത്ര  ലക്ഷലാം
രൂപയുലട അധനികേബഭാധവത ഉണഭാകുലാം എന്നച്ച് വവകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2017-18 വര്ഷകത്തക്കുള്ള ബജറനില് പഖവഭാപനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി) ഉണച്ച്.

(സനി) കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി നടപടനി സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  എല്ലഭാ  പമ്പച്ച്ലസറ്റുകേളുലാം  മഭാറനി  സഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  739.95  ലക്ഷലാം
രൂപയുലട അധനികേ ബഭാദവത ഉണഭാകുന്നതഭാണച്ച്.

കമജര് കുടനിലവള്ള പദതനി

176 (2669)  ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ടൂറനിസ്റ്റച്ച്  കകേന്ദ്രവലാം  തതീര്ത്ഥഭാടന  കകേന്ദ്രവലാം  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലാം
കേശുവണനി  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലാം  തനിങ്ങനി  പഭാര്ക്കുന്നതുമഭായ  വര്ക്കലയനില്
കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം രൂക്ഷമഭായനിരനിക്കുന്നതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  തനിരുവനന്തപുരലാം  ജനില്ലയനില്  ഏറവലാം  രൂക്ഷമഭായ  കുടനിലവള്ള  ക്ഷഭാമലാം
അനുഭവലപടുന്ന സലമഭായ വര്ക്കലയനില് കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച്
ഒരു കമജര് കുടനിലവള്ള പദതനി നടപനിലഭാക്കുകമഭാ എന്നച്ച് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?
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(എ) ഉണച്ച്.

(ബനി) വര്ക്കല മുനനിസനിപഭാലനിറനിക്കുലാം സമതീപ പഞഭായത്തുകേളക്കുലാം കവണനിയുള്ള
കുടനിലവള്ള  പദതനിയുലട  പുനരുദഭാരണത്തനിനുകവണനി  130  കകേഭാടനി  രൂപ
മതനിപ്പുലചേലവച്ച്  കേണക്കഭാക്കനിയുള്ള  ഒരു  പദതനിയുലട  കപഴ്സച്ച്ലപക്ടതീവച്ച്  പഭാന  കകേരള
വഭാടര് അകതഭാറനിറനി തയഭാറഭാക്കനി തുടര് നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

ലകേടനിട സമുചയലാം

177 (2670) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പയന്നൂരനില്  പവര്ത്തനിക്കുന്ന  വനിവനിധ  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി
ഓഫതീസുകേളക്കച്ച്  ലകേടനിട  സമുചയലാം  പണനിയുന്നതനിനുള്ള  ഭൂമനി  ലഭവമഭാകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഭൂമനി ലഭവമഭാലണങനില് ടനി ഓഫതീസുകേളക്കുള്ള ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം എന്നച്ച്
ആരലാംഭനിക്കഭാന കേഴനിയുലമന്നച്ച് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  സലാംബനനിച  നടപടനിക്രമങ്ങള  ഏതച്ച്  ഘടലാം
വലരയഭായനി എന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലഭവമഭാണച്ച്.  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയുലട  റകേവശമുള്ള  പയന്നൂര്
വനികല്ലജനിലല ആര്.എസച്ച്. നമ്പര് 73/14 ബനി-യനില്ലപട 9 ലസന്റെച്ച് ഭൂമനിയഭാണച്ച് ലകേടനിടലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.

(ബനി &  സനി) ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള റഫച്ച് കകേഭാസ്റ്റച്ച് എസ്റ്റനികമറച്ച് കകേരള
വഭാടര് അകതഭാറനിറനി തയഭാറഭാക്കനിവരുന.

കുടനഭാടനിലന്റെ കുടനിലവള്ളപശ്നലാം

178 (2671) ശതീ  .    കതഭാമസച്ച്  ചേഭാണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുടനഭാടനിലന്റെ  കുടനിലവള്ളപശ്നലാം  പരനിഹരനിക്കഭാന,  ജപഭാന  കുടനിലവള്ള

പദതനിയുലട മഭാതൃകേയനില്, എന്തച്ച് നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുലമന്നച്ച് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കുടനഭാടനിലന്റെ  കുടനിലവള്ള  പശ്നവലാം  ഓരച്ച്  പശ്നവലാം  പരനിഹരനിക്കഭാന

വനിശദമഭായ പഠനലാം നടത്തനി നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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(എ)  കുടനഭാടച്ച്  പകദശലത്ത  ജലക്ഷഭാമലാം  ശഭാശത്വതമഭായനി  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനു
കവണനി  ഒരു  സമഗ  കുടനിലവള്ള  പദതനിക്കച്ച്  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  രൂപലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  കേഴനിഞ ലപഭാതുബജറനില് പഖവഭാപനിച കുടനഭാടച്ച്  സമഗകുടനിലവള്ള
പദതനിക്കുകവണനിയുള്ള  195  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  എസ്റ്റനികമറച്ച്  പകതവകേ
നനികക്ഷപപദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുന്നതച്ച്  സലാംബനനിചച്ച്
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  തണ്ണതീര്മുക്കലാം ബണനിലന്റെ ഷടറുകേള തഭാഴച്ച് ത്തനി ഓരുലവള്ളലാം കുടനഭാടനില്
കേയറുന്നതച്ച്  തടഞനിട്ടുണച്ച്.  വനിവനിധ  റകേകത്തഭാടുകേളനില്  കൂടനി  ഓരുലവള്ളലാം
കേയറഭാതനിരനിക്കഭാന റമനര് ഇറനികഗഷന,  ലചേങ്ങന്നൂരനിലന്റെയുലാം ലകേ.ഡനി.  ഡനിവനിഷന,
തണ്ണതീര്മുക്കത്തനിലന്റെയുലാം  കേതീഴനില്  കചേര്ത്തല,  അമ്പലപ്പുഴ  തഭാലൂക്കുകേളനിലുലാം  വനിവനിധ
പഞഭായത്തുകേള,  പഭാടകശഖര  സമനിതനികേള  എന്നനിവ  മുഖഭാന്തരവലാം  ഓരുമുട്ടുകേള
നനിര്മ്മേനിച്ചുവരുന.  പസ്തുത  പശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുവഭാന  വനിശദമഭായ  പഠനങ്ങള
ആവശവമഭാലണങനില് നടത്തഭാവന്നതഭാണച്ച്.

കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം

179 (2672) ശതീ  .    എന   .  എ  .    ലനല്ലനിക്കുന്നച്ച് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനച്ച്  കശഷലാം  ശുദജലക്ഷഭാമലാം
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  സത്വതീകേരനിച  നടപടനികേള  എലന്തഭാലക്കയഭാണച്ച്  എന്നച്ച്
വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനച്ച്  കശഷലാം  സലാംസഭാനത്തച്ച്
ഏലതഭാലക്ക  വനകേനിട,ലചേറുകേനിട  കുടനിലവള്ള  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുലണന്നച്ച്
ജനില്ല  തനിരനിച്ചുള്ള  കേണക്കച്ച്  നല്കേഭാകമഭാ;  ഓകരഭാന്നനിനുലാം  എത്ര  വതീതലാം  തുകേയഭാണച്ച്
അനുവദനിക്കലപടനിട്ടുള്ളലതനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വരളചഭാബഭാധനിത സലാംസഭാനലാം എന്ന നനിലയനില് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില്
നനിനലാം ജലക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കഭാന കവണനി എത്ര തുകേ അനുവദനിക്കലപടനിട്ടുണച്ച് എന്നച്ച്
വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;കവനല്  കേടുത്തകതഭാലട  ജനങ്ങള  കനരനിടുന്ന  ശുദജലക്ഷഭാമലാം
പരനിഹരനിക്കഭാന ഓകരഭാ ജനില്ലകേളക്കുലാം അനുവദനിക്കലപട തുകേ എത്രയഭാണച്ച്?
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(എ) ജലകസചേന വകുപച്ച്

കുടനിലവള്ള ലഭവത ഉറപഭാക്കുകേ എന്ന ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങകളഭാലട തടയണകേള,
വനി.സനി.ബനി./ആര്.സനി.ബനി.കേള  എന്നനിവ  വനിവനിധ  പദതനികേളനില്  ഉളലപടുത്തനി
നടപഭാക്കനിവരുന.  പൂര്ത്തതീകേരനിച  തടയണകേള/വനി.സനി.ബനി.കേള/ആര്.സനി.ബനി.
ഇവയനില്  ഷടര്  ഇടച്ച്  ലവള്ളലാം  സലാംഭരനിചനിട്ടുണച്ച്.  നദനികേളനികലയച്ച്  കേടലനില്നനിനലാം
ഉപ്പുലവള്ളലാം കേയറുന്നതച്ച്  തടയുന്നതനിനഭായനി  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം വനിവനിധ
ജനില്ലകേളനിലഭായനി  56  പവൃത്തനികേളക്കച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇവയുലട
പവര്ത്തനലാം  വനിവനിധ  ഘടങ്ങളനിലഭായനി  പുകരഭാഗമനിക്കുന.  ഇവ
പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നകതഭാലട  ഒരു  പരനിധനിവലര  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച്
സഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

കകേരള ജല അകതഭാറനിറനി

1. കുടനിലവള്ള  പദതനികേളുലട  ജലകസഭാതസ്സുകേളനിലല  ജലലാം
സലാംരക്ഷനിക്കുവഭാനുള്ള  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിച്ചുകേഴനിഞ.  ഇതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  തടയണകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുകേയുലാം  വനിവനിധ  ചേനിറകേളനില്
പുനരുദഭാരണ  പവൃത്തനികേകളലറടുത്തച്ച്  ജലലാം  സലാംരക്ഷനിചച്ച്  വനിവനിധ
ശുദതീകേരണപക്രനിയകേളനിലൂലട  ജലക്ഷഭാമലാം  കനരനിടുന്ന  പകദശങ്ങളനില്
കുടനിലവള്ളലമത്തനിക്കുവഭാനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

2. ലതീക്കുകേളമൂലമുള്ള  ജലനഷലാം  ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  ലതീക്കുകേള
ശദയനില്ലപടഭാല് 24 മണനിക്കൂറനിനകേലാം പരനിഹരനിക്കഭാറുണച്ച്.

3. ജലദസൗര്ലഭവലാം  കനരനിടുന്ന  ഉയര്ന്ന  പകദശങ്ങളനില്  വഭാല്വകേള
ക്രമതീകേരനിച്ചുലാം  പമ്പനിലാംഗച്ച്  സമയലാം  ദതീര്ഘനിപനിച്ചുലാം  ജലലഭവത  ഉറപ്പു
വരുത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

4. പമ്പച്ച്  ഹസൗസുകേളനിലല  പമകേള  അറകുറപണനികേള  നടത്തനി
കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുലാം കശഷനികൂടനിയ പമകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

5. ജലകമഭാഷണലാം,  ജലചൂഷണലാം  എന്നനിവ  തടയുന്നതനിനുകവണ  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

6. നനിലവനില്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലനിരനിക്കുന്ന  ശുദജലവനിതരണ  പദതനികേള
സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.
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ഭൂജല വകുപച്ച്

കുടനിലവള്ളലഭവത  പൂര്ണ്ണമഭാകയഭാ  ഭഭാഗനികേമഭാകയഭാ  ഇല്ലഭാത്ത  പകദശങ്ങളനില്
ഭൂജലപരവകവക്ഷണലാം  നടത്തനി  കുഴല്ക്കനിണറുകേള  നനിര്മ്മേനിചച്ച്  ജലലഭവതയുള്ള
കേനിണറുകേളനില് ലചേറുകേനിട കുടനിലവള്ള പദതനികേളുലാം ജലലഭവത കുറഞ കേനിണറുകേളനില്
റകേപമ്പച്ച്  പദതനികേളുലാം  രഭാജതീവ്ഗഭാനനി  പദതനിയനിനകേതീഴനില്  ഭൂജലവകുപച്ച്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  പസ്തുത  പദതനിക്കഭായനി
അനുവദനിച  ഒരു  കകേഭാടനി  രൂപ  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  ലചേലവഴനിചനിട്ടുണച്ച്.  32  ലചേറുകേനിട
കുടനിലവള്ള  പദതനികേളുലാം  81  കുഴല്ക്കനിണര്  നനിര്മ്മേഭാണവലാം  20  റകേപമ്പച്ച്
പദതനികേളുലാം  810  ഹഭാനഡച്ച്  പമ്പച്ച്  അറകുറപണനികേളുലാം  ഇതുവലര  ഈ
പദതനിയനിനകേതീഴനില്  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  വരളചഭാ  ദുരനിതഭാശത്വഭാസ
പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  രഭാജതീവ്ഗഭാനനി  പദതനിയനില്ലപടുത്തനി  1240.33  ലക്ഷലാം
രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.  5505  റകേപമകേളുലട അറകുറപണനികേളുലാം  585  ലചേറുകേനിട
കുടനിലവള്ള പദതനികേളുലട നവതീകേരണത്തനിനുമുള്ള ഭരണഭാനുമതനിയുലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
ഇതനില്  2991  റകേപമകേളുലട  അറകുറപണനികേളുലാം  93  ലചേറുകേനിട  കുടനിലവള്ള
പദതനികേളുലട നവതീകേരണവലാം ഇതുവലര പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

ജലനനിധനി  :
കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം കനരനിടുന്ന പഞഭായത്തുകേളനില് ജലലഭവത ഉറപഭാക്കുന്നതനിനച്ച്

കലഭാകേബഭാങച്ച് സഹഭായകത്തഭാലട ജലനനിധനി രണഭാലാംഘട പദതനി ജലനനിധനി മുകഖന 119
പഞഭായത്തുകേളനില് നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 2017-18  കേഭാലയളവനികലയച്ച്  1022  കകേഭാടനി
രൂപ മുതല്മുടക്കനി കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം കനരനിടുന്ന ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില് കുടനിലവള്ളലാം
ലഭവമഭാക്കുകേ എന്നതഭാണച്ച് പദതനിയുലട ലക്ഷവലാം.  ഗുണകഭഭാക്തൃ  സമനിതനികേള മുകഖന
നടപനിലഭാക്കുന്ന  കുടനിലവള്ള  പദതനികേള  സമയബനനിതമഭായനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച് കേര്മ്മേപരനിപഭാടനികേള നടപഭാക്കനിവരുന.  കൂടഭാലത ജലനനിധനി
പദതനികേളുലട  ജലകസഭാതസ്സുകേളനില്  കുടനിലവള്ളലഭവത  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനച്ച്
ജലസലാംരക്ഷണലാം,  ഭൂജല  പരനികപഭാഷണലാം  എന്നതീ  കേര്മ്മേ  പദതനികേളുലാം  ജലനനിധനി
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണച്ച്.  കുടനിലവള്ള  പദതനികേളുലട  പവര്ത്തനത്തനിനഭായനി  ബജറനില്
വകേയനിരുത്തനിയ  തുകേ  വനിവനിധ  ഘടങ്ങളനിലഭായനി  അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.  കകേരളത്തനില്
ഇകപഭാള  അനുഭവലപടുന്ന  വരളച  കനരനിടുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കേഴനിയുന്നത്ര
കുടനിലവള്ള  പദതനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചച്ച്  ജനങ്ങളക്കച്ച്  കുടനിലവള്ള  സസൗകേരവലാം
നല്കേഭാനുള്ള നടപടനികേള മുനഗണനഭാടനിസഭാനത്തനില് നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
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(ബനി) കകേരള ജല അകതഭാറനിറനി  :

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  ശുദജലക്ഷഭാമലാം
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  കേനിഫ്ബനി  (KIIFB),  NABARD  RIDF-XXII
എന്നനിവയനിലുളലപടുത്തനി അനുമതനി നല്കേനിയ ശുദജല വനിതരണ പദതനികേളുലടയുലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിച  പദതനികേളുലടയുലാം   വനിവരങ്ങള  അനുബനലാം* ആയനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

ഭൂജല വകുപച്ച്

സലാംസഭാനത്തച്ച്  ഭൂജല  വകുപച്ച്  കുഴല്ക്കനിണറുകേള  അടനിസഭാനമഭാക്കനിയുള്ള
ലചേറുകേനിട  കുടനിലവള്ള  പദതനികേളഭാണച്ച്  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന്നതച്ച്.  ജനില്ല  തനിരനിച്ചുള്ള
പടനികേ അനുബനലാം* ആയനി കചേര്ക്കുന.

ജലനനിധനി

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  152  കുടനിലവള്ള
പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  ആയതനിലന്റെ  ജനില്ല  തനിരനിച്ചുള്ള  കേണക്കച്ച്
അനുബനലാം* ആയനി കചേര്ക്കുന.

(സനി)  കകേന്ദ്രസഹഭായലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  തടയണകേളക്കുലാം
മറച്ച്  അറകുറപവൃത്തനികേളക്കുമഭായനി  9.38  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  ലപഭാകപഭാസല്
ഡനിസഭാസ്റ്റര് മഭാകനജലമന്റെച്ച് (റവനദ്യു) വകുപനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.

കുടനിലവള്ളത്തനിലന്റെ ദുരുപകയഭാഗലാം

180 (2673) ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജല  അകതഭാറനിറനിയനില്  നനിനമുളള  കുടനിലവളളലാം  സത്വകേഭാരവ  വവകനികേളുലാം
സഭാപനങ്ങളുലാം  കൂടനിയ  വനിലയച്ച്  മറനിചച്ച്  വനില്ക്കുന്നതഭായുളള  പരഭാതനികേള
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ഇത്തരക്കഭാര്ലക്കതനിലര  എന്തച്ച്  നടപടനിയഭാണച്ച്
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുളളതച്ച്;

(ബനി) ഈ പവണത തടയുന്നതനിനച്ച് എന്തച്ച് നടപടനിയഭാണച്ച് സത്വതീകേരനിചനിട്ടുളളതച്ച്?

(സനി)  കുടനിലവളളത്തനിലന്റെ  ദുരുപകയഭാഗലാം  തടയുന്നതനിനുലാം  പഭാഴഭാക്കല്
തടയുന്നതനിനുലാം സര്ക്കഭാര് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

* റലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിടനില്ല.

(ബനി) ബഭാധകേമല്ല.

(സനി)  ശുദജലത്തനിലന്റെ  ദുരുപകയഭാഗലാം  നനിരുതഭാഹലപടുത്തുന്നതനിനുലാം

ഉപകഭഭാഗലാം പരമഭാവധനി കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം ജലസലാംരക്ഷണലാം കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം

കവണനി ദൃശവ-ശവവ-പത്രമഭാധവമങ്ങള വഴനിയുള്ള പചേഭാരണലാം,  കസഭാഷവല് മതീഡനിയ

വഴനിയുള്ള കബഭാധവല്ക്കരണലാം മുതലഭായവ നടത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന. കൂടഭാലത ജലലാം

ദുരുപകയഭാഗലാം  ലചേയ്യുന്നതച്ച്  കേലണത്തഭാനുലാം  തടയഭാനുമഭായനി  ആന്റെനി  വഭാടര്  ലതഫച്ച്

സത്വഭാഡുകേള   രൂപതീകേരനിചച്ച്  കേര്ശന  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഇതച്ച്

സലാംബനനിചച്ച് നനിരന്തരലാം പത്രമഭാധവമങ്ങളവഴനി പചേഭാരണലാം നടത്തുനമുണച്ച്.

ജലലമത്തനിക്കഭാനുള്ള പദതനികേള

181 (2674) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദച്ച് കേബതീര്: തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ജലദസൗര്ലഭവമുള്ള ഇടങ്ങളനില് ലവള്ളലമത്തനിക്കഭാനുള്ള പദതനികേള മങട

മണ്ഡലത്തനില് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതുമഭായനി  ബനലപട  എല്ലഭാ  ജലഭാശയങ്ങളുലടയുലാം  500  മതീറര്

അകേലത്തനില്  തടയണകേള  നനിര്മ്മേനിചച്ച്  ജലസലാംരക്ഷണലാം  ഉറപഭാക്കുലമന്ന

പഖവഭാപനത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  മങട  മണ്ഡലത്തനില്  എലന്തല്ലഭാലാം

പവൃത്തനികേള ലചേയവരുന;

(സനി)  വരളച  രൂക്ഷമഭായ  പകദശങ്ങളനില്  ജനി.പനി.എസച്ച്.  ഘടനിപനിച

വഭാഹനങ്ങള  വഴനി  ലവള്ളലമത്തനിക്കുന്ന  പദതനി  ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ

എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മൂര്ക്കനഭാടനിനുലാം  സമതീപ  പകദശങ്ങളക്കുമുള്ള  കുടനിലവള്ള  പദതനിയുലട

ഭഭാഗമഭായനി മങട മണ്ഡലത്തനില് മൂര്ക്കനഭാടച്ച്, കുറുവ, കൂടനിലങ്ങഭാടനി, മങട, പുഴക്കഭാടനിരനി,

മക്കരപറമ്പച്ച് പഞഭായത്തുകേളനില് വനിതരണ ശലാംഖലയുലട പവൃത്തനി പുകരഭാഗമനിക്കുന.

പൂര്ത്തനിയഭായ  സലങ്ങളനിലലല്ലഭാലാം  പുതനിയ  വഭാടര്  കേണക്ഷനുകേള  നല്കേനി
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കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിച്ചുവരുനണച്ച്.  കൂടഭാലത  നനിലവനിലുള്ള  മങട  ഗഭാമതീണ

ജലവനിതരണ പദതനിയനില്നനിനലാം കുടനിലവള്ള വനിതരണലാം നടത്തനിവരുനണച്ച്.

ജലകസചേന  വകുപനിനുകേതീഴനില്  മങട  മണ്ഡലത്തനില്  ജലദസൗര്ലഭവലാം
ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭായ  തടയണകേളനില്  ഷടറുകേള  ഇടച്ച്
ലവള്ളലാം തടഞനനിര്ത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  എല്ലഭാ  ജലഭാശയങ്ങളനിലുലാം  തടയണകേള  നനിര്മ്മേനിചച്ച്  ജലസലാംരക്ഷണലാം
ഉറപഭാക്കുലമന്ന  പഖവഭാപനത്തനിലന്റെ  ആദവഘടമഭായനി  മങട  മണ്ഡലത്തനിലല
പുഴക്കഭാടനിരനി  പഞഭായത്തനിലല  വഭാര്ഡച്ച്  17-ല്  ലചേറുപുഴകത്തഭാടനിനച്ച്  കുറുലകേ
നഭാലഭാലാംപഭാടലാം  എന്ന  സലലത്ത  ലചേക്കച്ച്ഡഭാലാം,  കൂടനിലങ്ങഭാടനി  പഞഭായത്തനിലല
ലചേറുപുഴയനില്  വനി.സനി.ബനി.-കേലാം-ബനിഡ്ജച്ച്  എന്നനിവയുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം
പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  വഭാടര്  കേനികയഭാസ്കുകേള  പഭാകയഭാഗനികേമല്ലഭാത്തതുലാം  രൂക്ഷമഭായ
കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം  കനരനിടുന്നതുമഭായ  പകദശങ്ങളനില്  ജനി.പനി.എസച്ച്.  ഘടനിപനിച
വഭാഹനങ്ങളനില് കനരനിടച്ച് കുടനിലവള്ളലമത്തനിക്കുന്നതനിനച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന്ന ശുദജല പദതനികേള

182 (2675) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി: തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ലചേറുതുലാം  വലുതുമഭായ  എത്ര  ശുദജല  പദതനികേള
മുടങ്ങനിക്കനിടപ്പുണച്ച്; ജനില്ല തനിരനിച്ചുള്ള വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി)  മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന്ന  ശുദജല  പദതനികേള  പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കുവഭാന
സത്വതീകേരനിക്കുന്ന നടപടനിക്രമങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കമല്പറഞ  ശുദജല  പദതനികേളക്കഭായനി  ആലകേ  ലചേലവഭായ  തുകേ
എത്രയഭാണച്ച് എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ലചേറുതുലാം  വലുതുമഭായ  25  ശുദജല  പദതനികേള
മുടങ്ങനിക്കനിടപ്പുണച്ച്. പദതനികേളുലട പടനികേ അനുബനലാം* ആയനി കചേര്ക്കുന.

(ബനി)  സല  പരനിമനിതനിമൂലലാം  മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന്ന  ശുദജല  പദതനികേളക്കച്ച്
ആവശവമഭായ  സലലാം  ലഭവമഭാക്കഭാന  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങകളഭാടച്ച്

* റലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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അഭവര്ത്ഥനിചനിട്ടുണച്ച്. കൂടഭാലത മറച്ച് വകുപ്പുകേളനിലുള്ള കേഭാലതഭാമസലാം ഒഴനിവഭാക്കനിക്കനിടഭാനുലാം
നടപടനി  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഫണനിലന്റെ  അപരവഭാപ്തതമൂലലാം  മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന്ന
പദതനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച് തുകേ കേലണകത്തണതുണച്ച്.

(സനി)  കകേരള  ജല  അകതഭാറനിറനിയുലട  കേതീഴനിലല  ശുദജല പദതനികേളക്കഭായനി
ഇതുവലര 5881.129 ലക്ഷലാം രൂപ ലചേലവഴനിചനിട്ടുണച്ച്.

പനിരനിഞ കേനിടഭാനുള്ള കുടനിശനികേ

183 (2676)  ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച് ലവള്ളക്കരയനിനത്തനില് പനിരനിഞ കേനിടഭാനുള്ള കുടനിശനികേ
എത്ര രൂപയഭാണച്ച്; ജനില്ല തനിരനിചച്ച് കേണക്കച്ച് ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില് വനതുകേ ഒടുക്കഭാനുള്ള സഭാപനങ്ങള ഏലതഭാലക്കയഭാലണന്നച്ച്
ജനില്ലതനിരനിചച്ച് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത  സഭാപനങ്ങളനില്  നനിന്നച്ച്  കുടനിശനികേ  ഈടഭാക്കുന്നതനിനച്ച്
എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണച്ച് സത്വതീകേരനിചച്ച് വരുന്നലതന്നച്ച് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) വനിവരലാം അനുബനമഭായനി*   കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

(സനി)  കുടനിശനികേ  തുകേ  പനിരനിലചടുക്കുന്നതനിനഭായനി  ഡനിമഭാന്റെച്ച്  കനഭാടതീസുലാം
ഡനിസണക്ഷന കനഭാടതീസുലാം നല്കുകേയുലാം കുടനിശനികേ വരുത്തനി കേണക്ഷന വനികച്ഛദനിചനിടച്ച്
കുടനിശനികേ  അടയഭാഞഭാല്  റവനദ്യു  റനിക്കവറനി  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം
ലചേയ്യുനണച്ച്.  കുടനിശനികേ തവണകേളഭായനിടച്ച് അടയ്ക്കുന്നതനിനുലാം ഒറത്തവണ തതീര്പഭാക്കല്
പദതനിപകേഭാരലാം  കുടനിശനികേ  അടയ്ക്കുന്നതനിനുമുള്ള  സസൗകേരവലാം  ഉപകഭഭാകഭാക്കളക്കച്ച്
നല്കേനിവരുന.

യഭാത്രയനിലട മരണലാം

184  (2677)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കൃതവനനിര്വ്വേഹണത്തനിനഭായുള്ള  യഭാത്രയനിലട  വഭാഹനഭാപകേടത്തനില്
20-11-2015-നച്ച്  മരണമടഞ  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  ചേഭാലക്കുടനി  ലസക്ഷന

* റലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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ഓഫതീസനിലല  ഫനിറര്   ടനി.  വനി.  ശനിവഷഭാജലന്റെ  കുടുലാംബത്തനിനച്ച്  ലഭനികക്കണ
ഇനഷത്വറനസച്ച് ആനുകൂലവലാം നല്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ശനിവഷഭാജലന്റെ  ഭഭാരവ  ശതീമതനി  കരഖഭാകമഭാളക്കച്ച്  ഇനഷത്വറനസച്ച്
ആനുകൂലവലാം  ഉടന  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ഇവര്ക്കച്ച്  ആശനിത  നനിമയനലാം
ലഭനിക്കുന്നതനിനുലാം ആവശവമഭായ അടനിയന്തര നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  ചേഭാലക്കുടനി സബച്ച് ഡനിവനിഷനനിലല ലഹഡച്ച് ഫനിറര് ആയനിരുന്ന  
ടനി.  വനി.  ശനിവഷഭാജലന്റെ  മഭാസശമ്പളത്തനില്നനിനലാം  കുറവച്ച്  ലചേയ  2015-ലല
ഇനഷത്വറനസച്ച്  പതീമനിയലാം  ചേഭാലക്കുടനി  സബച്ച്  ഡനിവനിഷന  ഓഫതീസനില്നനിനലാം
ഇനഷത്വറനസച്ച്  വകുപനില്  അടചനിരുന്നനില്ല.  എന്നഭാല്  2013,  2014  വര്ഷങ്ങളനിലല
പതീമനിയലാം തുകേ സമയബനനിതമഭായനി അടചനിരുന്നതുമഭാണച്ച്. പതീമനിയലാം തുകേ കൃതവമഭായനി
അടയ്ക്കുന്നതനില്  വതീഴ  സലാംഭവനിചതനിനഭാല്  ലക്ലെയനിലാം  പരനിഗണനിക്കുവഭാന
സഭാധനിക്കുകേയനിലല്ലന്നച്ച് സലാംസഭാന ഇനഷത്വറനസച്ച് വകുപച്ച് അറനിയനിചനിരുന.  എന്നഭാല്
ഈ  വനിഷയത്തനില്  ഒരു  പകതവകേ  മഭാനുഷനികേ  പരനിഗണന  നല്കേനി  പകരതനഭായ
ശനിവഷഭാജലന്റെ  കുടുലാംബത്തനിനച്ച്  ഇനഷത്വറനസച്ച്  ആനുകൂലവലാം  നല്കുന്നതനിനച്ച്
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കണലമന്നച്ച് കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി മഭാകനജനിലാംഗച്ച് ഡയറക്ടര്
കകേരള  സലാംസഭാന  ഇനഷത്വറനസച്ച്  വകുപച്ച്  ഡയറക്ടര്ക്കച്ച്  കേത്തച്ച്  നല്കേനിയനിരുന.
പകരതനഭായ ടനി.  വനി.  ശനിവഷഭാജലന്റെ ശമ്പളത്തനില് നനിനലാം ഇനഷത്വറനസച്ച് പതീമനിയലാം
ഈടഭാക്കുകേയുലാം ടനിയഭാകന്റെതല്ലഭാത്ത കേഭാരണത്തഭാല് ടനി തുകേ ഇനഷത്വറനസച്ച് വകുപനിനച്ച്
ലകേഭാടുക്കുന്നതനില്  വതീഴ  സലാംഭവനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ  സഭാഹചേരവത്തനില്  പകരതലന്റെ
കുടുലാംബത്തനിനച്ച്  അവകേഭാശലപട  തുകേ  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  ഫണനില്  നനിനലാം
നല്കുന്നതനിനുള്ള ഒരു ശനിപഭാര്ശ വരുന്ന കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയുലട കബഭാര്ഡച്ച്
കയഭാഗത്തനില്  സമര്പനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി
സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  ടനി  തുകേ ഇനഷത്വറനസച്ച്  വകുപച്ച്  അനുവദനിചഭാല് ആയതച്ച്  കകേരള
വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയനില്  തനിരനിലകേ  നല്കേനിലക്കഭാള്ളഭാലമന്ന  വവവസ  പകേഭാരമഭാണച്ച്
ശനിപഭാര്ശ കബഭാര്ഡനിലന്റെ പരനിഗണനയഭായനി വയ്ക്കുന്നതച്ച്.

മരണലപട  ടനി.  വനി.  ശനിവഷഭാജലന്റെ  ഭഭാരവ  ശതീമതനി  കരഖഭാകമഭാളുലട
ആശനിതനനിയമനത്തനിനുള്ള  അകപക്ഷ  31-12-2016-ല്  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി
ലഹഡച്ച്  ഓഫതീസനില്  ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  ടനി.  അകപക്ഷ  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി
കബഭാര്ഡനിലന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാലട  സര്ക്കഭാരനികലയച്ച്  സമര്പനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
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185 (2678) ശതീ  .   രഭാജ എബഹഭാലാം  :
ശതീ  .      എ  .   എന  .   ഷലാംസതീര്  :
ശതീ  .      സനി  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന  :
ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച്
ലഭനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന  വനിദവഭാഭവഭാസ  ആനുകൂലവങ്ങള  എലന്തഭാലക്കയഭാലണന്നച്ച്
വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില്  ലഭനിക്കുന്ന  വനിദവഭാഭവഭാസ  ആനുകൂലവങ്ങളുലട  തുകേ
വര്ദനിപനിചനിട്ടുകണഭാ;എങനില്  വരുത്തനിയ  വര്ദനവച്ച്  എത്ര  വതീതലമന്നച്ച്
വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കഹഭാസ്റ്റലുകേളനില്  തഭാമസനിചച്ച്  പഠനിക്കുന്ന  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുലട  കപഭാക്കറച്ച്
മണനി, കഹഭാസ്റ്റല് കഡ അലവനസച്ച് എന്നനിവ വര്ദനിപനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഐ.ടനി.ഐ.  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച്  ഉചഭക്ഷണ  പരനിപഭാടനി
ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  മുന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്  പസ്തുത  വനിഭഭാഗലാം  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച്
വനിവനിധ  ആനുകൂലവങ്ങള  കുടനിശനികേയഭായനിരുന്നതച്ച്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് ഇതച്ച് നല്കുന്നതനിനഭായനി സത്വതീകേരനിച നടപടനികേള വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 

1. പതീലമടനികേച്ച് കസഭാളര്ഷനിപച്ച്

2. കപഭാസ്റ്റച്ച് ലമടനികേച്ച് കസഭാളര്ഷനിപച്ച്

3. റപമറനി എഡദ്യുകക്കഷന എയ്ഡച്ച്

4. അപ്ഗകഡഷന ഓഫച്ച് ലമറനിറച്ച് (100% CSS)

5. 9, 10 ക്ലെഭാസ്സുകേളനിലല പതീ-ലമടനികേച്ച് കസഭാളര്ഷനിപച്ച് (100% CSS)



296 കകേരള നനിയമസഭ മഭാര്ചച്ച് 9, 2017

6. ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  ഓഫച്ച്  ഇന്തവ  കസഭാളര്ഷനിപച്ച്  (2.5  ലക്ഷലാം  രൂപയനില്തഭാലഴ
വഭാര്ഷനികേ കുടുലാംബ വരുമഭാനമുള്ളവര്ക്കച്ച്)

7. ലസ്റ്റതകസഭാപച്ച് വഭാങ്ങുന്നതനിനച്ച് 5,500 രൂപ.

8. ലഭാപച്ച് കടഭാപച്ച് വഭാങ്ങുന്നതനിനച്ച് 25,000 രൂപ.

9. പഭാരലാംഭലചലവകേള

10. വൃത്തനിഹതീന  ലതഭാഴനിലനില്  ഏര്ലപടനിരനിക്കുന്നവരുലട  മക്കളക്കഭായുള്ള
ധനസഹഭായലാം

11. അയങഭാളനി ടഭാലന്റെച്ച് ലസര്ചച്ച് & ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച് സതീലാം

12. വനിഷന  2013-ലമഡനിക്കല്/എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്  പകവശന  പരതീക്ഷഭാ
പരനിശതീലനത്തനിനച്ച് ധനസഹഭായലാം നല്കുന്ന പദതനി.

13. പകതവകേ  കപഭാതഭാഹന  സമ്മേഭാനലാം  (എസച്ച്.എസച്ച്.എല്.സനി,  +2,
ടനി.ടനി.സനി.,  ഡനികപഭാമ,  ഡനിഗനി,  പനി.ജനി.,  ലപഭാഫഷണല്  കകേഭാഴ്സുകേളക്കച്ച്
ഉന്നത വനിജയലാം കേരസമഭാക്കുന്ന പടനികേജഭാതനി വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച്)

14. ബുക്കച്ച് ബഭാങച്ച് സതീലാം (50% CSS)

15. പഭാരലല് കകേഭാകളജകേളനില് പഠനിക്കുന്നവര്ക്കച്ച് ധനസഹഭായലാം

(ബനി)  വനിദവഭാഭവഭാസ  ആനുകൂലവങ്ങളുലട  തുകേ  25%  വര്ദനിപനിചനിട്ടുണച്ച്.
25-06-2016-ലല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവച്ച്  (എലാം.എസച്ച്.)43/2016/പജപവവനിവ.
ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പച്ച് ഉള്ളടക്കലാം*  ലചേയ്യുന.

(സനി)  വര്ദനിപനിചനിട്ടുണച്ച്.  പതീ-ലമടനികേച്ച്/കപഭാസ്റ്റച്ച്  ലമടനികേച്ച്  തലത്തനില്
കപഭാക്കറച്ച്മണനി 25%  ഉയര്ത്തനി. കഹഭാസ്റ്റല് കഡ അലവനസച്ച് 25 രൂപയഭായനിരുന്നതച്ച്
100 രൂപയഭാക്കനി.

(ഡനി)  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  44  ഐ.ടനി.ഐ.കേളനിലല  1800  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച്
ഇതനിലന്റെ ഗുണലാം ലഭനിക്കുനണച്ച്.

(ഇ)  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുലട  ആനുകൂലവങ്ങള
കുടനിശനികേയനില്ലഭാലത  യഥഭാസമയലാം  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുനണച്ച്.  അകപക്ഷയനിലല
സഭാകങതനികേ  തകേരഭാറുകേള  കേഭാരണലാം  അനുമതനി  നല്കുവഭാന  തഭാമസമുണഭായ
ലക്ലെയനിമുകേള തകേരഭാറുകേള പരനിഹരനിചച്ച് വനിതരണലാം ലചേയവരുന.

* റലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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പകേല് വതീടുകേള

186 (2679) ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആലുവ മണ്ഡലത്തനില് ഏലതല്ലഭാലാം പടനികേജഭാതനി കകേഭാളനനികേളനില് പകേല്
വതീടുകേള നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണച്ച്;

(ബനി)  ഇതനില്  ഏലതല്ലഭാലാം  പകേല്വതീടുകേള  പവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിച്ചു  എന്നച്ച്
വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പകേല് വതീടുകേളുലട പവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുവഭാന എലന്തങനിലുലാം തടസലാം
നനിലനനില്ക്കുനകണഭാ;

(ഡനി)  പകേല് വതീടുകേളക്കച്ച് പവര്ത്തന ഫണച്ച് അനുവദനിയ്ക്കുവഭാന എലന്തങനിലുലാം

പദതനികേള പടനികേജഭാതനി വനികേസന വകുപനിനച്ച് കേതീഴനിലുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആലുവ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേളനില്
പടനികേജഭാതനി വകുപ്പുമുകഖന പകേല്വതീടുകേള നനിര്മ്മേനിചനിടനില്ല.

(ബനി & സനി)  ബഭാധകേമല്ല.

(ഡനി) ഇല്ല.

സത്വയലാംപരവഭാപ്ത ഗഭാമലാം പദതനി

187 (2680) ശതീ  .    എന  .    എ  .    ലനല്ലനിക്കുന്നച്ച് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സത്വയലാം  പരവഭാപ്ത  ഗഭാമലാം  എന്ന പദതനി പകേഭാരലാം സലാംസഭാനത്തച്ച് എത്ര
പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേളനില്  വനികേസന  പവൃത്തനികേള  നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്;അവ
ഏലതഭാലക്കലയന്നച്ച് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പല  കകേഭാളനനികേളനിലുലാം  ഇതുവലര  പവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടനില്ല
എന്നകേഭാരവലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്  ഏലതഭാലക്ക  പവൃത്തനി
കേളഭാലണനലാം ഏതച്ച് ഏജനസനിയഭാണച്ച് പവൃത്തനി ഏലറടുത്തലതനലാം വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;
പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്ത  പവൃത്തനികേള  എകപഭാള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാകുലാം  എന്നച്ച്
വവകമഭാക്കഭാകമഭാ ?



298 കകേരള നനിയമസഭ മഭാര്ചച്ച് 9, 2017

ഉത്തരലാം

(എ)  സത്വയലാം  പരവഭാപ്ത  ഗഭാമലാം  എന്ന പദതനി  പകേഭാരലാം  സലാംസഭാനത്തച്ച്  216
പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേലള  ലതലരലഞടുത്തനിട്ടുണച്ച്.  ലനിസ്റ്റച്ച്  അനുബനമഭായനി
കചേര്ക്കുന*.

(ബനി)   ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.  ഇതു  സലാംബനനിച  വനിവരലാം  കശഖരനിചച്ച്
നല്കുന്നതഭാണച്ച്.

 ആനുകൂലവങ്ങള വര്ദനിപനിക്കഭാന നടപടനി

188  (2681)  ശതീ  .    കതഭാമസച്ച്  ചേഭാണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേ  വനിഭഭാഗ  സമുദഭായങ്ങളക്കച്ച്  നല്കുന്ന  പദതനികേളനിലല
ആനുകൂലവങ്ങള വര്ദനിപനിക്കഭാന നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പടനികേ  വനിഭഭാഗ  സമുദഭായത്തനില്ലപടവര്ക്കച്ച്  നല്കുന്ന  ചേനികേനിത
സഹഭായലാം കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി വര്ദനിപനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)പടനികേ  വനിഭഭാഗ  സമുദഭായങ്ങളക്കച്ച്  നല്കേനിവരുന്ന
വനിവഭാഹധനസഹഭായവലാം  മനിശ  വനിവഭാഹ  ധനസഹഭായവലാം  ഉയര്ത്തുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാലത  ചേനികേനിതഭാ  ധനസഹഭായലാം
അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള  വരുമഭാന  പരനിധനി  ഉയര്ത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേളുലാം
സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗങ്ങളുലട  ആനുകൂലവങ്ങള
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനി സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

വയനഭാടച്ച് ജനില്ലയനില് പഖവഭാപനിച പദതനികേള

189 (T*2682)  ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുനവര്ഷങ്ങളനില്  വയനഭാടച്ച്  ജനില്ലയനില്  മഭാകവഭായനിസ്റ്റച്ച്  ഭതീഷണനിയുലട
പശഭാത്തലത്തനില്  പഖവഭാപനിച  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  കക്ഷമ
പദതനികേള ഏലതല്ലഭാലമന്നച്ച് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

* റലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
* T മഭാറനി വച കചേഭാദവലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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(ബനി) ഇസൗ പദതനികേളുലട പവര്ത്തന പുകരഭാഗതനി വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഇസൗ പദതനികേളക്കഭായനി ജനില്ലയനില് എത്ര തുകേ ലചേലവഴനിച്ചു?
ഉത്തരലാം

(എ) പടനികേജഭാതനി വനികേസന വകുപച്ച്

വയനഭാടച്ച്  ജനില്ലയനില്  മഭാകവഭായനിസ്റ്റച്ച്  ഭതീഷണനിയുലട  പശഭാത്തലത്തനില്
പടനികേജഭാതനി വനികേസന വകുപച്ച് കക്ഷമപദതനികേള ഒനലാം നടപനിലഭാക്കുന്നനില്ല.

പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപച്ച്
മഭാനന്തവഭാടനി  തഭാലൂക്കനില്  ലതഭാണര്നഭാടച്ച്  ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല

12  കകേഭാളനനികേളനില്  മഭാനന്തവഭാടനി  കബഭാക്കച്ച്  പഞഭായത്തുമുകഖന  സമഗ  വനികേസന
പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

(ബനി) പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപച്ച്  :

സമഗ  വനികേസന  പദതനി  ലസഷവല്  പഭാകക്കജനില്  ഉളലപടുത്തനി

നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള വനിവനിധ പദതനികേളുലട പവര്ത്തന പുകരഭാഗതനി  സലാംബനനിചച്ച്

ലഭവമഭായനിട്ടുള്ള വനിശദഭാലാംശങ്ങള ഇനലാം തനിരനിചച്ച് അനുബനമഭായനി* കചേര്ക്കുന.

(സനി) പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപച്ച്  :

സമഗ  വനികേസന  പദതനിക്കഭായനി  5  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണച്ച്  ആലകേ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  തുകേ  ലചേലവഴനിക്കുന്നതച്ച്
മഭാനന്തവഭാടനി കബഭാക്കച്ച് പഞഭായത്തച്ച് മുകഖനയഭാണച്ച്. ആയതനിലന്റെ ലചേലവച്ച് വനിവരങ്ങള
കശഖരനിച്ചുവരുന. 

ഐ.ടനി.ഐ ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണലാം

190 (2683)   ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പദതീപച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി  വകുപനിനു  കേതീഴനിലുള്ള  പരവൂര്  ഐ.ടനി.ഐ.
ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണ  പവൃത്തനി  സലാംബനനിചച്ച്  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന
വകുപച്ച് ലസക്രടറനി ആഫതീസനില് നനിലവനിലുള്ള 15448/A1/2015/പജപവവനിവ. നമ്പര്
ഫയലനില് നടപടനിക്രമങ്ങള ഏതു ഘടത്തനിലഭാലണന്നച്ച് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

* റലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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(ബനി)  ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണ  പവൃത്തനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  സത്വതീകേരനിച
നടപടനികേള എലന്തഭാലക്കയഭാണച്ച്; വനിശദഭാലാംശലാം വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഴനിവതുലാം  കവഗത്തനില്  നടപടനിക്രമങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിചച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണലാം
ആരലാംഭനിക്കുവഭാന നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം വവകമഭാക്കുകമഭാ

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ആദവലത്ത  കേരഭാറുകേഭാരന  പവൃത്തനി  നടത്തനിപനില്
വതീഴവരുത്തനിയതനിനഭാല് ടനിയഭാളലക്കതനിലര നടപടനികേള തുടങ്ങനിയനിട്ടുണച്ച്. നനിലവനിലുള്ള
എസ്റ്റനികമറച്ച്  തുകേയനില്  ഉളലപടുന്ന  രതീതനിയനില്  നനിര്മ്മേഭാണ  പവൃത്തനികേള
ആരലാംഭനിക്കുവഭാന ധനകേഭാരവ വകുപനിലന്റെ അനുമതനികയഭാലട നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

(സനി) നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.
ലതഭാഴനില് റനപുണവ പദതനികേള

191 (2684) ശതീമതനി  വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജച്ച്  :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലത്ത പടനികേജഭാതനി, പടനികേവര്ഗ്ഗ സമുദഭായങ്ങളനില്ലപട യുവതനി
യുവഭാക്കളക്കച്ച്  ലതഭാഴനില്  റനപുണവലാം  കനടുന്നതനിനുള്ള  പകതവകേ  പദതനികേള
എലന്തല്ലഭാമഭാലണന്നച്ച് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അതനിനഭായനി  ഈ  സര്ക്കഭാര്  എലന്തങനിലുലാം  പുതനിയ  പദതനികേള
ആവനിഷ്ക്കരനിച്ചു നടപഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; എങനില് വവകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പടനികേജഭാതനി വനികേസന വകുപച്ച്  :

 സലാംസഭാനലത്ത  പടനികേജഭാതനി  സമുദഭായത്തനില്ലപട  യുവതതീയുവഭാക്കളക്കച്ച്
ലതഭാഴനില്  റനപുണവലാം  കനടുന്നതനികലക്കഭായനി  എകച്ച്കറ  ലവല്ഡനിലാംഗച്ച്,  അലൂമനിനനിയലാം
ഫഭാബനികക്കഷന,  സ്റ്റതീല് സ്ട്രേക്ചേറല് ഫഭാബനികക്കഷന,  കഫഭാര്ക്കച്ച് ലനിഫച്ച്  ലക്രയനിന,
ലജ.സനി.ബനി.,  ഇലക്ട്രേനിക്കല്  വയറനിലാംഗച്ച്,  ഡനി.റനി.പനി.,  ലടയച്ച്  ലറനിലാംഗച്ച്  &
എലാംകബഭായനിഡറനി,  പഭാസ്റ്റനികേച്ച്  കപഭാഡക്ടച്ച് ഡനിറസനനിലാംഗച്ച്  &  ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്, LED
ബളബച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  കസഭാഫച്ച് ലവയര്  വനികേസന  പരനിശതീലനലാം,  മറച്ച്  IT  related
കകേഭാഴ്സുകേള,  മറച്ച്  കസഭാഫച്ച്  സനില്  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള  എന്നനിവയനില്  വകുപച്ച്
കനരനിട്ടുലാം പകതവകേ ഏജനസനികേള വഴനിയുലാം ലടയനിനനിലാംഗച്ച് നല്കേനിവരുന.
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പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപച്ച്  :

സലാംസഭാനലത്ത പടനികേവര്ഗ്ഗ യുവഭാക്കളക്കച്ച് 'സത്വയലാം ലതഭാഴനിലനിനുലാം റനപുണവ
വനികേസന പരനിശതീലനത്തനിനുമുള്ള സഹഭായലാം' എന്ന ബജറച്ച് ശതീര്ഷകേപകേഭാരലാം വനിവനിധ
റനപുണവ  വനികേസന  പരനിശതീലനങ്ങള,  സത്വയലാംലതഭാഴനിലനിനുള്ള  ധനസഹഭായലാം
എന്നനിവ  നല്കേനിവരുന.  കൂടഭാലത  വനിവനിധ  സതീമുകേളഭായ  കകേഭാര്പസച്ച്  ഫണച്ച്,
ആര്ടനിക്കനിള  275  (1),  എസച്ച്.സനി.എ.ടു.  ടനി.എസച്ച്.പനി.  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ധനസഹഭായലാം  മുകഖനയുലാം  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരഭായ  യുവഭാക്കളുലട  റനപുണവ
വനികേസനത്തനിനഭായനി  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച്  ലതഭാഴനില്  റനപുണവ  വനികേസനലാം  നല്കുന്നതനിനഭായനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപച്ച്  വനിവനിധ  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിച്ചു
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

(ബനി)  മനില്മയുമഭായനി  സഹകേരനിചച്ച്  ഐസച്ച്  ക്രതീലാം  കേകനഭാപനി  എന്ന  കപരനില്
സഞരനിക്കുന്ന വനില്പനശഭാലയച്ച്  രൂപലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  (എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാടയലാം,
ഇടുക്കനി,  തൃശ്ശൂര്  ജനില്ലകേളനിലഭായനി  40  ഗുണകഭഭാകഭാക്കലള  ഉളലപടുത്തനി  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം തനിരുവനന്തപുരലാം,  ലകേഭാല്ലലാം,  ആലപ്പുഴ,  പത്തനലാംതനിട ജനില്ലകേളനില്
ടനി പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിലന്റെ പഭാരലാംഭ ഘടത്തനിലുമഭാണച്ച്.)

ഇതനിനുപുറലമ  പരമ്പരഭാഗത  കേനകേഭാലനി  വളര്ത്തല്  പദതനിയനിലൂലട
സത്വയലാംലതഭാഴനില് കേലണത്തുന്നതനിനഭായനി പശു വളര്ത്തല് കകേന്ദ്രങ്ങള എറണഭാകുളലാം
(50  കുടുലാംബങ്ങള),  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  (100  കുടുലാംബങ്ങള)  തുടങ്ങനിയ  ജനില്ലകേളനില്
പവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിലന്റെ  പഭാരലാംഭഘടത്തനിലഭാണച്ച്.  കുടുലാംബശതീ  മുകഖന
അടപഭാടനിയനില് പടനികേവര്ഗ്ഗ വനനിതകേളക്കച്ച് വനിത്തുവനിതരണ പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി
18.71  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  പദതനിക്കുലാം  കൂടഭാലത  കുടുലാംബശതീ  മുകഖന  പടനികേവര്ഗ്ഗ
സുസനിര  വനികേസന  പദതനിക്കഭായനി  സത്വയലാംസഹഭായ  സലാംഘങ്ങലള
ശകനിലപടുത്തുന്നതനിനച്ച്  350  ലക്ഷലാം  രൂപക്കുലാം  സര്ക്കഭാര്  ഭരണഭാനുമതനി
ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  അടപഭാടനി  തുടങ്ങനിയ  കമഖലകേളനില്  റജവകൃഷനി
കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഈ  ഉല്പന്നങ്ങളക്കച്ച്  ഉയര്ന്ന  വനില
ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  കുടുലാംബശതീയുമഭായനി  സഹകേരനിചച്ച്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
മതീറച്ച്  കപഭാഡക്ടച്ച്സച്ച്  ഓഫച്ച്  ഇന്തവയുമഭായനി  സഹകേരനിചച്ച്  അവരുലട  ഉല്പന്നങ്ങളുലട
കേചവടകകേന്ദ്രങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന. പഭാസ്റ്റനികേച്ച്
ഉല്പന്നങ്ങളുലട നനിര്മ്മേഭാണ കമഖലയനില് ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കച്ച്
ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ബകയഭാകപഭാളനിമര്  സയനസച്ച്  ആന്റെച്ച്  ലടകകഭാളജനി  എന്ന
സഭാപനവമഭായനി സഹകേരനിചച്ച് 75 കപര്ക്കച്ച് പകതവകേ പരനിശതീലനലാം നല്കുന്നതനിനുള്ള
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പദതനി  പഭാരലാംഭഘടത്തനിലഭാണച്ച്.  ഇപകേഭാരലാം  പരമ്പരഭാഗത  ലതഭാഴനില്  കമഖലയനില്,
ആധുനനികേ  കമഖലയനിലുണഭാകുന്ന  ലതഭാഴനില്  അവസരങ്ങള  ഒരുകപഭാലല
പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കച്ച്  പകയഭാജനലാം  ലഭനിക്കുന്ന  രനിതനിയനിലുള്ള  പദതനിയഭാണച്ച്
ആവനിഷ്കരനിച്ചുവരുന്നതച്ച്.  ലനട്ടൂര് ലടകനിക്കല് ലടയനിനനിലാംഗച്ച് ഫസൗകണഷന മുകഖന  250
പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച്  ഒരു  വര്ഷലത്ത  ഡനികപഭാമ  കകേഭാഴ്സനിനുലാം  100
വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച് 3 വര്ഷലത്ത ഡനികപഭാമ കകേഭാഴ്സനിനുലാം പരനിശതീലനലാം നല്കേനിവരുന.

ഇലകക്ട്രേഭാണനികേച്ച്  കകേഭാര്പകറഷന  ഓഫച്ച്  ഇന്തവ  മുകഖന  അടപഭാടനിയനിലല  50
പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കച്ച്  കേമ്പമ്മ്യൂടര്  പരനിശതീലനലാം  (DCA)  നടപഭാക്കുന്നതനിലന്റെ
പഭാരലാംഭഘടത്തനിലഭാണച്ച്.  ഇതനിനു  പുറലമ  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കച്ച്  അവരനിഷലപടുന്ന
കമഖലയനില് സത്വയലാംലതഭാഴനില് കേലണത്തുന്നതനിനുള്ള ധനസഹഭായലാം വകുപച്ച്  കനരനിടച്ച്
നല്കേനിവരുന.  2016-17  വര്ഷത്തനില്  ലസന്റെര്  കഫഭാര്  മഭാകനജലമന്റെച്ച്
ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്  എന്ന  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനവമഭായനി  സഹകേരനിചച്ച്  640  കപര്ക്കച്ച്
റനപുണവ  വനികേസനത്തനിനുലാം  സത്വയലാംലതഭാഴനില്  കേലണത്തുന്നതനിനുമഭായനി  334.10
ലക്ഷലാം രൂപ ലചേലവവരുന്ന ഒരു പദതനിക്കച്ച് സര്ക്കഭാര് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
കൂടഭാലത  എ.എസച്ച്.എ.പനി.  കപഭാലുള്ള  പദതനികേളനിലുലാം  പകതവകേ  റനപുണവ
വനികേസന പദതനികേളനിലുലാം കമഭാഡല് റസനിഡനഷവല് സ്കൂളനിലല കുടനികേളക്കച്ച് വനിവനിധ
ലതഭാഴനിലധനിഷനിത പരനിശതീലനലാം നല്കേനിവരുന.

ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായലാം

192 (2685) ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പദതീപച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  കചേലക്കര
മണ്ഡലത്തനില്  ഇതുവലര  എത്ര  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  കരഭാഗനികേളക്കച്ച്
ചേനികേനിതഭാധനസഹഭായലാം അനുവദനിച്ചു നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്;

(ബനി)  എത്ര  ലക്ഷലാം  രൂപയഭാണച്ച്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്;  വനിശദഭാലാംശലാം
വവകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  കചേലക്കര

മണ്ഡലത്തനില്  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  546  കപര്ക്കച്ച്  ചേനികേനിതഭാ
ധനസഹഭായലാം അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  ആലകേ  87,93,500 (ആലകേ എണ്പത്തനി ഏഴച്ച്  ലക്ഷത്തനി ലതഭാണ്ണൂറനി
മൂവഭായനിരത്തനി അഞ്ഞൂറച്ച് ) രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.
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193 (2686) ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പദതീപച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കചേലക്കര, വടക്കഭാ കഞരനി എന്നനിവനിടങ്ങളനിലല കമഭാഡല് റസനി ഡനഷവല്

സ്കൂളുകേള പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗത്തനിലല ആണ്കുടനികേളക്കു മഭാത്രമുളളതഭാണച്ച്  എന്നതച്ച്

കേണക്കനിലലടുത്തച്ച്  ഈ  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  ലപണ്കുടനികേളക്കച്ച്  റസനിഡനഷവല്

പഠനസസൗകേരവലാം ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനച്ച് ആവശവമഭായ നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) എങനില് ഇതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം വവകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

ആശനിക്കുലാം ഭൂമനി ആദനിവഭാസനിക്കച്ച് എന്ന പദതനി

194 (2687)   ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന  :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആശനിക്കുലാം ഭൂമനി ആദനിവഭാസനിക്കച്ച് എന്ന പദതനിയനിലൂലട വതീടുലാം സലവലാം

ലഭനിചനിരുന്ന  തൃക്കരനിപ്പൂര്  പഞഭായത്തനിലല  കരഭാഹനിണനി  ബഭാലചേന്ദ്രനച്ച്  (മഭാവനിലന-

എസച്ച്.  ടനി.  വനിഭഭാഗലാം)  അവരുലട ഭര്ത്തഭാവച്ച്  എസച്ച്.  ടനി.  അല്ല എന്ന കേഭാരണത്തഭാല്

റടബല്  ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്  ഓഫതീസനില്  നനിനലാം  ഇതു  നനികഷധനിചതച്ച്

ശദയനിൽലപടനിട്ടുകണഭാ ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) വഭാടകേയച്ച് തഭാമസനിക്കുന്ന ഈ കുടുലാംബത്തനിനച്ച് ഇത്തരത്തനില് ഒരു നടപടനി

മൂലലാം ഉണഭായ കേഷതകേളക്കച്ച് പരനിഹഭാരമുണഭാക്കഭാന നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കുടുലാംബനഭാഥയച്ച്  കറഷന  കേഭാര്ഡനിലുളപലട  ഉടമസഭാവകേഭാശലാം  വന്ന

സഭാഹചേരവത്തനില്  കുടുലാംബനഭാഥലന്റെ  ജഭാതനി  മഭാത്രലാം  ഈ  സഹഭായത്തനിനച്ച്

പരനിഗണനിക്കുന്നതച്ച് ഏതു നനിയമലാം മൂലമഭാലണന്നച്ച് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിടനില്ല.  ശമതനി  കരഭാഹനിണനി  ബഭാലചേന്ദ്രന  എന്നയഭാളുലട

അകപക്ഷ ലഭവമഭായനിടനില്ല.

(ബനി)  മനിശവനിവഭാഹദമ്പതനികേളനില്  ഒരഭാള  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരനഭാലണങനില്

ആനുകൂലവങ്ങള  നല്കുന്നതനിനച്ച്  സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനലാം  റകേലക്കഭാള്ളണലമന്ന

നനിലപഭാടഭാണച്ച് സര്ക്കഭാരനിനുള്ളതച്ച്. ഈ നനിര്കദ്ദേശലാം തതത്വത്തനില് അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  ഇതച്ച്  സലാംബനനിചച്ച്  പകതവകേ  ഉത്തരവച്ച്  ഇറകക്കണതച്ച്  സനിവനില്

സറപസച്ച് വകുപഭാണച്ച്.

പടനികേജഭാതനി കകേഭാളനനികേള

195 (2688) ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസച്ച് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എറണഭാകുളലാം  ജനില്ലയനിലല  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേള ഏലതല്ലഭാലമനലാം

പസ്തുത  കകേഭാളനനികേളനില്  തഭാമസനിക്കുന്ന  പടനികേജഭാതനി  കുടുലാംബങ്ങളുലടയുലാം  ഇതര

സമുദഭായങ്ങളുലടയുലാം  എണ്ണലാം  എത്രലയനലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലഭാടനിസഭാനത്തനില്

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പടനികേജഭാതനി വകുപനില് സൂക്ഷനിചനിരനിക്കുന്ന പടനികേജഭാതനി കകേഭാളനനികേളനിലല

കുടുലാംബങ്ങലള  സലാംബനനിച  ലനിസ്റ്റനില്  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായ  മഭാറങ്ങള  വരുത്തഭാത്തതച്ച്

സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പസസ്തുത  ലനിസ്റ്റനില്  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായ  മഭാറലാം  വരുത്തഭാത്തതനിനഭാല്

,കുടുലാംബങ്ങളുലട  എണ്ണത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  നടപനിലഭാക്കുന്ന  അലാംകബദ്കേര്

സത്വഭാശയഗഭാമലാം പദതനിയനില് അര്ഹതലപട കകേഭാളനനികേള അവഗണനിക്കലപടുന്നതച്ച്

പരനിഹരനിക്കഭാന നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  എറണഭാകുളലാം  ജനില്ലയനിലല  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേളനില് തഭാമസനിക്കുന്ന

പടനികേജഭാതനി  കുടുലാംബങ്ങളുലട  എണ്ണലാം  (നനികയഭാജകേമണ്ഡലഭാടനിസഭാനത്തനില്)

അനുബനമഭായനി*  കചേര്ത്തനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി) ഇല്ല.

(സനി)  അലാംകബദ്ക്കര് സത്വഭാശയഗഭാമലാം  പദതനി  സലാംബനനിച  ലപഭാകപഭാസല്

സര്ക്കഭാര്  പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.  ഇതച്ച്  അലാംഗതീകേരനിക്കുന്നമുറയച്ച്  വനികേസന

പവര്ത്തനങ്ങള  ആവശവമഭായ  കകേഭാളനനികേള  ലതരലഞടുക്കുന്നതനിനച്ച്  നടപടനി

സത്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

ശുദജല വനിതരണലാം

196  (2689)  ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി  കക്ഷമവകുപനിലന്റെ  ഫണച്ച്  ലഭവമഭാക്കനി  ,ജലവനിഭവ  വകുപച്ച്

മുകഖന  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേളനില്  ശുദജല  വനിതരണലാം  നടത്തുന്നതനികലയച്ച്

പദതനികേള ആവനിഷ്ക്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  പദതനി  പകേഭാരലാം  വഭാമനപുരലാം  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല

ഏലതഭാലക്ക  പകദശങ്ങളനില്  (കകേഭാളനനികേള)  ആണച്ച്  ടനി  പദതനി

ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളലതന്ന വനിശദവനിവരങ്ങള നല്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  ഇസൗ പദതനി പകേഭാരലാം  ലനല്ലനഭാടച്ച്,  വഭാമനപുരലാം,  കേല്ലറ,  ലപരനിങ്ങമ്മേല

എന്നതീ ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലല വനിവനിധ കകേഭാളനനികേളനില് കുടനിലവള്ള പദതനികേള

ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണച്ച്. വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി* കചേര്ത്തനിട്ടുണച്ച്.

* റലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.

52/2020
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കകേഭാര്പസച്ച് ഫണനില് നനിനലാം തുകേ അനുവദനിച പവൃത്തനികേള

197 (2690)  ശതീ  .    കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസച്ച് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

എറണഭാകുളലാം ജനില്ലയനില്  2016-2017  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് എസച്ച്.സനി.
കകേഭാര്പസച്ച്  ഫണനില്  നനിനലാം  തുകേ  അനുവദനിച  പവൃത്തനികേള  ഏലതല്ലഭാലമനലാം
അനുവദനിച  തുകേ  എത്രലയനലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലഭാടനിസഭാനത്തനില്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് എസച്ച്.സനി.  കകേഭാര്പസച്ച് ഫണനില് നനിനലാം
തുകേ അനുവദനിച പവൃത്തനികേളുലട വനിശദവനിവരലാം അനുബനമഭായനി*  കചേര്ക്കുന.

ഐ.ടനി.ഐ. ലകേടനിടലാം

198  (2691)  ശതീ  .     അനവര് സഭാദത്തച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി വകുപനിനച്ച് കേതീഴനിലുളള ഹരനിപഭാടച്ച്  ഗവണ്ലമന്റെച്ച് ഐ.റനി.ഐ
ലകേടനിടലാം പണനിപൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പുതനിയ  ലകേടനിടത്തനികലയച്ച്  നനിലവനിലുളള  ഐ.റനി.ഐ  -  യുലട
പവര്ത്തനലാം മഭാറഭാത്തതനിലന്റെ കേഭാരണലമന്തഭാണച്ച്;

(സനി)  നനിലവനില്  വഭാടകേയനിനത്തനില്  പതനിമഭാസലാം  എന്തച്ച്  തുകേയഭാണച്ച്
ലചേലവഭാക്കുന്നതച്ച്;

(ഡനി)  പുതനിയ  ലകേടനിടലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ  കശഷലാം  നനിലവനിലുളള  വഭാടകേ
ലകേടനിടത്തനിനച്ച്  എത്ര  രൂപ  വഭാടകേയനിനത്തനില്  ലചേലവഴനിച്ചു;  ഇക്കഭാരവത്തനില്
ഉകദവഭാഗസരുലട ഭഭാഗത്തുനനിനലാം എലന്തങനിലുലാം വതീഴ ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ) ഐ.റനി.ഐ.-  പവര്ത്തനലാം സത്വന്തലാം ലകേടനിടത്തനികലയച്ച് അടനിയന്തരമഭായനി
മഭാറ്റുകമഭാ?

* റലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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ഉത്തരലാം

(എ)  പടനികേജഭാതനി വകുപനിനച്ച് കേതീഴനിലുള്ള ഹരനിപഭാടച്ച് ഗവണ്ലമന്റെച്ച് ഐ.ടനി.ഐ.
ലകേടനിടലാം പണനിപൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  ലകേടനിടത്തനിലന്റെ  ഉദ്ഘഭാടനലാം  29-2-2016-ല്  കേഴനിലഞങനിലുലാം
മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനില്നനിനലാം  ലകേടനിട  നമ്പര്  ലഭനിക്കുന്നതുലാം  റവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന
ലഭനിക്കുന്നതുലാം  റവകേനിയതുമൂലലാം  ലകേടനിടലാം  പവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കുവഭാന
തഭാമസമുണഭായനി.  8-2-2017  മുതല്  ഐ.ടനി.ഐ.യുലട  പവര്ത്തനലാം
പുതനിയലകേടനിടത്തനികലയ്ക്കു മഭാറനിയനിട്ടുണച്ച്.

(സനി) നനിലവനില് വഭാടകേയനിനത്തനില് തുകേ ലചേലവഭാക്കുന്നനില്ല.

(ഡനി)  വഭാടകേയനിനത്തനില്  1-3-2016  മുതല്  7-2-2017  വലര  78,739  രൂപ
ലചേലവഴനിച്ചു.  ഇക്കഭാരവത്തനില് ഉകദവഭാഗസരുലട ഭഭാഗത്തുനനിനലാം വതീഴ ഉണഭായതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിടനില്ല.

(ഇ) പുതനിയ ലകേടനിടത്തനിലഭാണച്ച് ഐ.ടനി.ഐ. ഇകപഭാള പവര്ത്തനിക്കുന്നതച്ച്.

വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുലട ഉന്നമനത്തനിനഭായനി പദതനികേള

199 (2692) ശതീ  .   ലകേ  .   ബഭാബു : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി  -  പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുലട ഉന്നമനത്തനിനഭായനി ഈ
സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനികേള എലന്തല്ലഭാലമന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇനനി  എലന്തല്ലഭാലാം  പദതനികേളഭാണച്ച്  നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച്  എനലാം
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  അലാംഗതീകൃത  കകേഭാകളജകേളനില്  B.Tech,  M.Tech.  MCA

കകേഭാഴ്സുകേളക്കച്ച് 1-ാം വര്ഷലാം പഠനിക്കുന്ന പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച്

ലഭാകപഭാപച്ച് വഭാങ്ങുന്നതനിനഭായനി  25,000  രൂപ ധനസഹഭായലാം നല്കുന്ന പദതനിയനില്

Polytechnic  (Computer  Science),  B.Sc  (Computer  Science).  M.Sc
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(Computer Science),  BAMS,  MBA, MBBS,  BDS,  B.V.  Sc&  AH  എന്നതീ

കകേഭാഴ്സുകേളനില്  പഠനിക്കുന്ന  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കുകൂടനി  ടനി  ആനുകൂലവലാം  അനുവദനിക്കഭാന

അനുമതനി  നല്കേനി.  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ/മറര്ഹ  വനിഭഭാഗലാം  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച്

നല്കേനിവരുന്ന  ലലാംപലാംഗഭാന്റുലാം/റസ്റ്റപന്റുലാം  25%  വര്ദനിപനിച്ചു.  മറ്റു  പദതനികേള

അനുബനത്തനില്* കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

(ബനി) 

1. ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  അലാംഗതീകൃത  കകേഭാകളജകേളനില്  സലാംഗതീത/നൃത്ത  വനിഷയങ്ങള

പഠനിക്കുന്ന  പടനികേജഭാതനി  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച്  വഭാകദവഭാപകേരണങ്ങളുലാം

ആടയഭാഭരണങ്ങളുലാം അനുവദനിക്കുന്ന പദതനി.

2. ഗവണ്ലമന്റെച്ച്/എയ്ഡഡച്ച്  സ്കൂളുകേളനില്  റഹസ്കൂള  തലത്തനില്  പഠനിക്കുന്ന

പടനികേജഭാതനി വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച് പഠനമുറനി.

3. റപമറനി എഡദ്യുകക്കഷന എയ്ഡച്ച് പദതനി  (5-8  വലരയുള്ള ക്ലെഭാസ്സുകേളനില്

പഠനിക്കുന്ന  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച്  അദവയനവര്ഷഭാരലാംഭത്തനില്  ബഭാഗച്ച്,

ലചേരനിപച്ച്, കുട മുതലഭായവ വഭാങ്ങുന്നതനിനു ധനസഹഭായലാം നല്കുന്ന പദതനി.)

1. കഗഭാത്ര ബന പദതനി

വയനഭാടച്ച്  ജനില്ലയനിലല  റപമറനി  ക്ലെഭാസ്സുകേളുള്ള  241  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡച്ച്

സ്കൂളുകേളനില്  പടനികേവര്ഗ്ഗത്തനില്ലപട  അഭവസവനിദവരനില്നനിനലാം  ലതരലഞടുക്ക

ലപടുന്നവലര  ദനിവസകവതനഭാടനിസഭാനത്തനില്  അദവഭാപകേരഭായനി  നനിയമനിക്കുന്ന

പദതനി.

പകതവകേ ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ പദതനി

200 (2693)  ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന    : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴനിഞ  യു.ഡനി.എഫച്ച്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്  പടനികേജഭാതനി-

പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കഭായനി  പകതവകേ  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ  പദതനി

ആവനിഷ്കരനിചനിരുകന്നഭാ;

* റലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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(ബനി) പസ്തുത പദതനിയുലട ഗുണലാം കകേരളത്തനില് എത്ര കപര്ക്കച്ച് ലഭവമഭായനിട്ടുണച്ച്
എന്നച്ച് ജനില്ല തനിരനിചച്ച് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത  പദതനിക്കഭായനി  അനുവദനിച  തുകേ  മുഴവനഭായുലാം
ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കച്ച്  വനിതരണലാം  ലചേയനിട്ടുകണഭാ  എനലാം  ഇതനിനഭായനി  എത്ര
രൂപയഭാണച്ച് ലചേലവഴനിചതച്ച് എനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഴനിഞ  യു.ഡനി.എഫച്ച്.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഭരണകേഭാലത്തച്ച്  പടനികേജഭാതനി
വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കഭായനി  പകതവകേ  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ  പദതനി  ആവനിഷ്കരനിചനിരുന്നനില്ല.
2011-12  മുതല്  2015-16  വലര  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ  പദതനിയനില്  24594  വതീടുകേള
അനുവദനിചനിരുന.  അതനില്  11003  വതീടുകേള  ഈ  സര്ക്കഭാര്  വരുകമ്പഭാള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവഭാന ബഭാക്കനിയുണഭായനിരുന.

പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കച്ച്  മനിഷന  676  എന്ന  പദതനിയനില്ലപടുത്തനി
ഹഡ്കകേഭാ  മുകഖന  2020  വതീടുകേളുലാം  ATSP-ല്  9425  വതീടുകേളുലാം  (ആലകേ  11445)
അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനില്  11353  വതീടുകേള  ഈ  സര്ക്കഭാര്  വരുകമ്പഭാള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവഭാന ബഭാക്കനിയുണഭായനിരുന.

(ബനി)  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ഹഡ്കകേഭാ  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ
പദതനിപകേഭാരലാം  സലാംസഭാനലത്തഭാടഭാലകേ  2020  പടനികേവര്ഗ്ഗ  കുടുലാംബങ്ങളക്കുലാം
എ.ടനി.എസച്ച്.പനി.  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  പദതനിപകേഭാരലാം  9425  പടനികേവര്ഗ്ഗ
കുടുലാംബങ്ങളക്കുലാം വതീടച്ച്  അനുവദനിചനിരുന.  വതീടച്ച്  അനുവദനിചതനിലന്റെ ജനില്ല തനിരനിച്ചുള്ള
വനിശദഭാലാംശലാം അനുബനമഭായനി*  കചേര്ക്കുന.

(സനി) 2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ഹഡ്കകേഭാ ഭവന നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി
അനുവദനിച  50  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  എ.ടനി.എസച്ച്.പനി.  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി
അനുവദനിച 88,99,61,000 രൂപയുലാം ടനി ആവശവത്തനിനഭായനി ലചേലവഴനിചനിട്ടുണച്ച്.

മധുരകവലനി ഐ.ടനി.ഐ.

201  (2694)  ശതീ  .    കമഭാനസച്ച്  കജഭാസഫച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേടുത്തുരുത്തനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല പടനികേജഭാതനി കക്ഷമ വകുപനിനു
കേതീഴനിലുള്ള  മധുരകവലനി  ഐ.ടനി.സനി-യുലട  ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണലാം  സലാംബനനിചച്ച്

* റലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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ലപഭാതുമരഭാമത്തച്ച് സമര്പനിച എസ്റ്റനികമറനില് വകുപച്ച് സത്വതീകേരനിചനിരനിക്കുന്ന നടപടനികേള
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  വനിഷയവമഭായനി  ബനലപട  എസ്റ്റനികമറച്ച്  വര്ക്കനിലാംഗച്ച്  ഗ്രൂപനില്
സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ, അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ, വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഐ.ടനി.സനി.-  യുലട  ലകേടനിട  നര്മ്മേഭാണവമഭായനി  ബനലപട  വനിഷയലാം
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയച്ച് അയചനിട്ടുകണഭാ,  സര്ക്കഭാര് നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ
എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  മധുരകവലനി  ഐ.ടനി.ഐ.-യുലട  അറകുറപണനികേളക്കുലാം
നവതീകേരണത്തനിനുമഭായനി  ലപഭാതുമരഭാമത്തു  വകുപച്ച്  തയഭാറഭാക്കനി  സമര്പനിച  31.51
ലക്ഷലാം  രൂപയ്ക്കുള്ള  എസ്റ്റനികമറച്ച്  26-10-2016-നുകൂടനിയ  വകുപ്പുതല  വര്ക്കനിലാംഗച്ച്  ഗ്രൂപച്ച്
പരനിഗണനിക്കുകേയുലാം  പടനിപ്പുര  നനിര്മ്മേഭാണലമഭാഴനിചച്ച്  29  ലക്ഷലാം  രൂപയച്ച്  അലാംഗതീകേഭാരലാം
നല്കുന്നതനിനച്ച്  തതീരുമഭാനനിചതുപകേഭാരലാം  17-12-2016-ലല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  2133/16/
പജപവവനിവ  പകേഭാരലാം  29  ലക്ഷലാം  രൂപ  "4225-01-800-89  (P)”എന്ന
ശതീര്ഷകേത്തനില്നനിനലാം റനിലതീസച്ച് ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുമുണച്ച്.  ടനി
തുകേ ലപഭാതുമരഭാമത്തുവകുപനിനച്ച് അനുവദനിച്ചു നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

കകേഭാര്പസച്ച് ഫണച്ച്

202  (2695)  ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പടനികേജഭാതനി വനികേസന വകുപനിലന്റെ കകേഭാര്പസച്ച് ഫണച്ച് ലചേലവഴനിക്കുന്നതച്ച്
സലാംബനനിച നനിബനനകേള എലന്തഭാലക്കയഭാണച്ച്;

(ബനി)  ഇതു  സലാംബനമഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവകേള  ഉകണഭാ;
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) 2016-17 വര്ഷലാം ഓകരഭാ ജനില്ലക്കുലാം എത്ര രൂപഭാ വതീതലാം നല്കേനി?
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ഉത്തരലാം

(എ  &ബനി)  പടനികേജഭാതനി  ഉപ പദതനിയനില് വനിഭഭാവനലാം  ലചേയലപടനിരനിക്കുന്ന

പദതനികേളനിലുള്ള  വനിടവച്ച്  നനികേത്തുന്നതനിനഭായനി  കപഭാജക്ടുകേളുലട  അടനിസഭാനത്തനില്

തുകേ  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനിയഭാണച്ച്  പടനികേജഭാതനി  വനികേസനത്തനിനഭായുള്ള

കകേഭാര്പസച്ച് ഫണച്ച്.

1. കുടനിലവള്ളലാം,  ശുചേനിതത്വലാം,  പരമ്പരഭാഗകതതര  ഊര്ജ്ജകസഭാതസ്സുകേള,

മഭാലനിനവ  സലാംസരണലാം,  അടനിസഭാന  സസൗകേരവ  വനികേസനലാം,

വഭാര്ത്തഭാവനിനനിമയ സസൗകേരവങ്ങള എന്നനിവ പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കച്ച്

ലഭവമഭാക്കുകേ.

2. കഡഭാക്ടര്മഭാര് നല്കുന്ന ലമഡനിക്കല് സര്ടനിഫനിക്കറനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്

അര്ഹരഭായ വവകനികേളക്കച്ച് ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായലാം നല്കുകേ.

3. പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  വകുപനിനുകേതീഴനിലുള്ള  വനിജ്ഞഭാനവഭാടനികേളുലടയുലാം

കഹഭാമനികയഭാ  ഡനിലസനസറനികേളുലടയുലാം  ആവര്ത്തനലചലവകേള

കേലണത്തുകേ.

4. സത്വയലാംസഹഭായ  സലാംഘങ്ങളവഴനി  കയഭാഗവതയുള്ള  സഹകേരണ

സലാംഘങ്ങളക്കച്ച് സഹഭായലാം,  ചേഭാരനിറബനിള ലസഭാറസറതീസച്ച് ആക്ടച്ച് പകേഭാരലാം

രജനിസ്റ്റര്  ലചേയ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കച്ച്  സഹഭായലാം,  വവവസഭായലാം,

കേയര്,  മതവബനനലാം,  കേരകേസൗശല  വനികേസനലാം  എന്നതീ

കമഖലകേളനില്നനിനള്ള സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കുള്ള സഹഭായലാം.

5. സത്വയലാം പരവഭാപ്തഗഭാമലാം പദതനിയുമഭായനി ബനലപട ലചേലവകേള

6. പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേളുലടയുലാം  ശ്മശഭാനത്തനിലന്റെയുലാം  കേഭാവകേളുലടയുലാം

നവതീകേരണത്തനിനഭാവശവമഭായ  ലചേലവകേള  എന്നനിവ  ഇതനില്  നനിന്നച്ച്

കേലണത്തഭാവന്നതഭാണച്ച്.

കൂടഭാലത  കകേഭാര്പസച്ച്  ഫണനിലന്റെ  മൂന്നനിലലഭാന്നച്ച്  തുകേ  ജനില്ലഭാതലത്തനില്

അനുവദനിക്കുനണച്ച്.  ഇതനില്  25  ലക്ഷലാം  രൂപവലരയുള്ള  പദതനികേളക്കച്ച്  ജനില്ലഭാ

കേളക്ടര്മഭാര്ക്കച്ച് ഭരണഭാനുമതനി ഉത്തരവച്ച് നല്കേഭാവന്നതുമഭാണച്ച്.
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ഇതുസലാംബനനിച  നനിബനനകേള  18-09-2014-ലല  സ.ഉ.(റകേ)  നമ്പര്.

68/14/പ.ജ.പ.വ.വനി.വ.  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണച്ച്.  പകേര്പച്ച്  അനുബനമഭായനി*

കചേര്ക്കുന.

(സനി)  നടപച്ച് സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം  (2016-17)  പടനികേജഭാതനി ജനസലാംഖവയുലട

അനുപഭാതത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് വനിവനിധ ജനില്ലകേളക്കഭായനി  6100  ലക്ഷലാം രൂപ

അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്. ആയതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം അനുബനമഭായനി* കചേര്ക്കുന.

അലാംകബദ്കേര് ഗഭാമലാം പദതനി

203 (2696) ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര്  :
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   റടസണ് മഭാസ്റ്റര്  :
ശതീ  .     ലകേ  .   രഭാജന  :
ശതീ  .     എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അടനിസഭാന  സസൗകേരവങ്ങള  ഇല്ലഭാത്ത  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ
സകങതങ്ങളുലട വനികേസനത്തനിനഭായനി അലാംകബദ്കേര് ഗഭാമലാം എന്ന കപരനില് പദതനി
നടപഭാക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  പസസ്തുത  പദതനിയുലട  ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങളുലാം  മറച്ച്  വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം
ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എത്ര  സകങതങ്ങളനില്  എത്രകകേഭാടനി  രൂപയുലട  വനികേസന
പവര്ത്തനങ്ങളഭാണച്ച് ഈ പദതനി പകേഭാരലാം നടപഭാക്കുന്നലതന്നച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അടനിസഭാന  സസൗകേരവങ്ങളനില്ലഭാത്ത  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേളുലട
വനികേസനത്തനിനഭായനി അലാംകബദ്കേര് ഗഭാമലാം പദതനി നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനണച്ച്.

(ബനി)  നഭാല്പകതഭാ  അതനിലധനികേകമഭാ  പടനികേജഭാതനി  കുടുലാംബങ്ങള
അധനിവസനിക്കുന്നതുലാം  വനികേസനത്തനില്  പനികന്നഭാക്കലാം  നനില്ക്കുന്നതുമഭായ
കകേഭാളനനികേളനില്  അടനിസഭാനസസൗകേരവ  വനികേസന  പവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തനി  ടനി
കകേഭാളനനികേലള  ലമചലപടുത്തുവഭാനഭാണച്ച്  പദതനിലകേഭാണ്ടുകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.  ഇതു
സലാംബനനിച ലപഭാകപഭാസല് സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

* റലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 313

(സനി)  ഒരു  നനിയമസഭഭാ  മണ്ഡലത്തനിലല  അടനിസഭാനസസൗകേരവ  വനികേസനലാം

ആവശവമുള്ള 2 പടനികേജഭാതനി കകേഭാളനനികേള വതീതലാം ലതരലഞടുത്തച്ച് 280 പടനികേജഭാതനി

സകങതങ്ങള  വനികേസനനിപനിക്കഭാനഭാണുകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.  ഓകരഭാ  കകേഭാളനനിയുലടയുലാം

വനികേസന  പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  1  കകേഭാടനി  രൂപ  വതീതലാം  ലചേലവഴനിക്കഭാനഭാണച്ച്

ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.

എസച്ച്.സനി. കകേഭാളനനികേളനില് അലാംകബദ്കേര് ഗഭാമലാം പദതനി

204 (2697) ശതീ  .   എന   .   എ  .   ലനല്ലനിക്കുന്നച്ച് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേളനില്  അലാംകബദ്കേര്  ഗഭാമലാം  പദതനി

നടപനിലഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശമുകണഭാ;  എങനില്  പദതനി  സലാംബനനിച  കേഭാരവങ്ങള

വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി സലാംസഭാനത്തച്ച് എത്ര കകേഭാളനനികേലള തനിരലഞടുത്തനിട്ടുണച്ച്;

ജനില്ല  തനിരനിച്ചുള്ള  കേണക്കച്ച്  നല്കേഭാകമഭാ;  ഏലതഭാലക്ക  കകേഭാളനനികേളനില്  പദതനി

ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്; ഒരു കകേഭാളനനിയച്ച് എത്ര രൂപയുലട വനികേസന പദതനിയഭാണച്ച് ലക്ഷവലാം

വക്കുന്നതച്ച്; ഇതനിനഭായനി എത്ര തുകേ മഭാറനി വചനിട്ടുലണന്നച്ച് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തഭാനുള്ള  മഭാനദണ്ഡലാം  എന്തഭാലണന്നച്ച്

വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.  നഭാല്പകതഭാ  അതനിലധനികേകമഭാ  പടനികേജഭാതനി  കുടുലാംബങ്ങള

അധനിവസനിക്കുന്നതുലാം  അടനിസഭാനസസൗകേരവങ്ങള  ആവശവമുള്ളതുമഭായ  2

കകേഭാളനനികേലള  ഒരു  നനിയമസഭഭാ  മണ്ഡലത്തനില്നനിനലാം  ലതരലഞടുത്തച്ച്  ഓകരഭാ

കകേഭാളനനിക്കുലാം പരമഭാവധനി 1 കകേഭാടനി രൂപ വതീതലാം ലചേലവഴനിചച്ച് കകേഭാളനനിക്കഭാവശവമഭായ

അടനിസഭാന സസൗകേരവങ്ങള ഒരുക്കുവഭാനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.

(ബനി & സനി) ഇതുസലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള തയഭാറഭാക്കനിവരുന.
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കകേഭാര്പസച്ച് ഫണനിലന്റെ വനിനനികയഭാഗലാം

205  (2698)  ശതീമതനി  യു  .    പതനിഭ  ഹരനി  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനച്ച്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേളുലട  അടനിസഭാന  സസൗകേരവലാം

വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുളള  കകേഭാര്പസച്ച്  ഫണനിലന്റെ  കേഭായലാംകുളലാം  മണ്ഡലത്തനിലല

വനിനനികയഭാഗത്തനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേളുലട  അടനിസഭാന  സസൗകേരവലാം

വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  കകേഭാര്പസച്ച്  ഫണച്ച്  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  കേഭായലാംകുളലാം

മണ്ഡലത്തനില് തഭാലഴപറയുന്ന പവൃത്തനികേളഭാണച്ച് നടന്നനിട്ടുള്ളതച്ച്.

1. ഭരണനിക്കഭാവച്ച്  കബഭാക്കനിലല  ഭരണനിക്കഭാവച്ച്  ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച്  പുത്തനപഭാറ

കകേഭാളനനി കറഭാഡച്ച് കകേഭാണ്ക്രതീറനിലാംഗുലാം ഓടനനിര്മ്മേഭാണവലാം എസ്റ്റനികമറച്ച് പകേഭാരലാം

3,20,000 രൂപയുലട പണനി തുടങ്ങനിയനിട്ടുണച്ച്.

2. മഭാകവലനിക്കര  കബഭാക്കനിലല  ലചേടനിക്കുളങ്ങര  ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച്  കേങഭാലനില്

പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനിയനികലയ്ക്കുള്ള  വഴനി  കകേഭാണ്ക്രതീറച്ച്  ലചേയലുലാം

ഓടനനിര്മ്മേഭാണവലാം  എസ്റ്റനികമറച്ച്  പകേഭാരലാം  9,02,100  രൂപയുലട  പണനി

തുടങ്ങനിയനിട്ടുണച്ച്.

പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്ത വതീടുകേള

206 (2699) ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനച്ച് പടനികേജഭാതനി

പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേളനില്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാലത  കേനിടക്കുന്ന  വതീടുകേള

പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുലാം  നനിലവനിലുള്ള  വതീടുകേളക്കച്ച്  അറകുറപണനികേള

ലചേയ്യുന്നതനിനുമുള്ള ഫണച്ച് അനുവദനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം
2007-08  മുതല്  2012-13  വര്ഷലാം  വലര  അനുവദനിചതനില്  പണനി

പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാലത  അവകശഷനിക്കുന്ന  വതീടുകേളക്കച്ച്  പഴയ  നനിരക്കനില്  തുകേ
റകേപറനിയ  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കച്ച്  ഒടുവനില്  വഭാങ്ങനിയ  ധനസഹഭായത്തുകേയച്ച്
തുലവമഭായ  തുകേ  (2,00,000  രൂപയച്ച്  ആനുപഭാതനികേമഭായ  നനിരക്കനില്)  അധനികേ
ധനസഹഭായമഭായനി അനുവദനിക്കുനണച്ച്. കൂടഭാലത 5 വര്ഷലാം മുതല് 25 വര്ഷലാം പഴക്കലാം
ലചേന്ന വതീടുകേളുലട നവതീകേരണത്തനിനഭായനി  ഭവന പുനരുദഭാരണലാം/അഡതീഷണല് റൂലാം
എന്നതീ പദതനികേളപകേഭാരലാം  50,000  രൂപ ധനസഹഭായമഭായനി  അനുവദനിക്കുനണച്ച്.
ഇതനിനഭായനി ഈ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം 265 കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. ഈ
പദതനിപകേഭാരലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാലത കേനിടക്കുന്ന എല്ലഭാ വതീടുകേളുലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന
ലക്ഷവമനിടുന.

ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായലാം
207 (2700) ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനച്ച് പടനികേജഭാതനി

പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനച്ച്  കശഷലാം ഇതുവലര പടനികേജഭാതനി
വകുപച്ച് മനനിയുലട ദുരനിതഭാശത്വഭാസ നനിധനിയനില് നനിന്നച്ച് കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച് ജനില്ലയനില് എത്ര
കപര്ക്കച്ച്  ചേനികേനിതഭാ  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്  എനലാം  ആലകേ  എത്ര  തുകേ
അനുവദനിചനിട്ടുലണനലാം വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്  ജനില്ലയനില്
467  കപര്ക്കഭായനി  ആലകേ  86,43,500  രൂപ  (ആലകേ എണ്പത്തനിയഭാറച്ച്  ലക്ഷത്തനി
നഭാല്പത്തനി  മൂവഭായനിരത്തനി  അഞ്ഞൂറച്ച്  രൂപ  മഭാത്രലാം)  ചേനികേനിതഭാധനഹഭായലാം
അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.

ഉമ്പര്നഭാടച്ച് ഐ.ടനി.ഐ

208  (2701)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാകവലനിക്കര ഉമ്പര്നഭാടച്ച്  പടനികേജഭാതനി  വകുപച്ച്  നടത്തുന്ന ഐ.ടനി.ലഎ.
യനില് സുരക്ഷനിതമല്ലഭാത്ത ലകേടനിടങ്ങള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  ഐ.ടനി.ഐ.  യനില്  പുതനിയ  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച്
പടനികേജഭാതനി വകുപനില് നനിനലാം തുകേ അനുവദനിക്കകമഭാലയന്നച്ച് വവകമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) മഭാകവലനിക്കര ഉമ്പര്നഭാടച്ച് പടനികേജഭാതനി വകുപച്ച് നടത്തുന്ന ഐ.ടനി.ഐ.-യനില്

സുരക്ഷനിതമല്ലഭാത്ത  ലകേടനിടങ്ങള  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.   ഇവ  ഇകപഭാള

ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നനില്ല.

(ബനി)  എലാം.പനി.  ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചച്ച്  (2-8-2013-ല്)  ഐ.ടനി.ഐ-ക്കച്ച്  പുതനിയ

ലകേടനിടലാം  പണനിതുനല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.   കേഭാര്ലപന്റെറനി  വര്ക്കച്ച്കഷഭാപച്ച്  സനിതനി  ലചേയ്യുന്ന

പഴയ ലകേടനിടത്തനിലന്റെ അറകുറപണനി പനി.ഡബദ്യു.ഡനി. നടത്തനിവരുന.

ഭവന നനിര്മ്മേഭാണലാം

209 (2702)     ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര്  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കച്ച്  ഭവന

നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  നല്കേനിവരുന്ന  ധനസഹഭായലാം  3  ലക്ഷലാം  രൂപയഭായനി  മുന

സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തച്ച് വര്ദനിപനിചനിരുകന്നഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  വര്ദനവച്ച്  ഐ.എ.റവ  (ഇന്ദനിരഭാ  ആവഭാസച്ച്  കയഭാജന)

ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കുലാം ബഭാധകേമഭാക്കനിയനിരുകന്നഭാ; വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനില്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  വനിഹനിതലാം  എത്രയഭായനിരുന;

നനിലവനില് കുടനിശനികേ ഉകണഭാ; ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി)  ഏറനഭാടച്ച്  മണ്ഡലത്തനില്  2011-17  വര്ഷത്തനില്  എത്ര  പടനികേജഭാതനി

പടനികേവര്ഗ്ഗ കുടുലാംബങ്ങളക്കച്ച് ഭവനനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി ധനസഹഭായലാം അനുവദനിചച്ച്

നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്;

(ഇ)  കുടനിശനികേ  തുകേ  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  കക്ഷമ  വകുപനില്  നനിനലാം

അനുവദനിചച്ച്  വതീടുകേളുലട  പണനി  അടനിയന്തരമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന  നടപടനി

സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)   പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കുള്ള  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ  ധനസഹഭായലാം  3,00,000

രൂപയഭായുലാം  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കുള്ള  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ  ധനസഹഭായലാം  3,50,000

രൂപയഭായുലാം മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തച്ച് വര്ദനിപനിചനിരുന.

(ബനി & സനി)  ബഭാധകേമഭാക്കനിയനിരുന.  

പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കച്ച്  ഐ.എ.റവ.  പദതനി  പകേഭാരമുള്ള  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ

ധനസഹഭായത്തുകേ  2,00,000   രൂപയനില്  നനിനലാം  3,00,000  രൂപയഭായനി

വര്ദനിപനിചനിട്ടുലണനലാം  വര്ദനിപനിച  1,00,000  രൂപ  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന

വകുപനില് നനിനലാം അനുവദനിക്കണലമനലാം 17-7-2015-ലല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവച്ച് നമ്പര്

2174/2015/LSGD  പകേഭാരലാം  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ  വകുപച്ച്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുന.

എങനിലുലാം  2015-16   സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  അവസഭാനനിക്കുലാംവലരയുലാം  യഭാലതഭാരു

തുകേയുലാം  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപച്ച്  നല്കേനിയനിരുന്നനില്ല.   ഈ

സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വരുകമ്പഭാള  ഈയനിനത്തനില്  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന

വകുപച്ച് 204.31 കകേഭാടനി രൂപയുലാം പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസനവകുപച്ച് 43.95 കകേഭാടനി രൂപയുലാം

നല്കേഭാനുണഭായനിരുന.  ഈ  തുകേ  തകദ്ദേശ  സത്വയലാംഭരണ  വകുപനിലന്റെ

എസച്ച്.സനി/എസച്ച്.ടനി  ഫണനില്നനിനലാം  വനിനനികയഭാഗനിക്കണലമന്നച്ച്   07-10-2016-ലല

സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവച്ച്  നമ്പര്  2580/2016/LSGD  പകേഭാരലാം  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണച്ച്.

ഇതനുസരനിച്ചുള്ള പവര്ത്തനങ്ങള നടനവരനികേയഭാണച്ച്.

(ഡനി)  പടനികേജഭാതനി കുടുലാംബങ്ങളുലട വനിവരലാം കശഖരനിചച്ച് നല്കുന്നതഭാണച്ച്.  150
പടനികേവര്ഗ്ഗ  കുടുലാംബങ്ങളക്കച്ച്  ടനി  കേഭാലയളവനില്  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിചച്ച്
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ഇ)   ഐ.എ.റവ.  ഭവന  പദതനി  പകേഭാരലാം  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കച്ച്
അധനികേമഭായനി  അനുവദനികക്കണ  തുകേ  ജനില്ല-കബഭാക്കച്ച്-ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളുലട
വഭാര്ഷനികേ  പദതനിയനില്ലപടുത്തനി  അനുവദനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണച്ച്
(7-10-2016-ലല  സ.ഉ  (സഭാധഭാ)  2580/2016/തസത്വഭവ).  ഫണനിലന്റെ
ലഭവതയനുസരനിചച്ച്  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  വകുപനില്നനിനലാം  തുകേ  അനുവദനിച്ചു
നല്കുന്നതഭാണച്ച്. 
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അഴനിമതനി

210 (2703)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസച്ച് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴനിഞ  യു.ഡനി.എഫച്ച്  ഭരണ  കേഭാലത്തച്ച്  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ

വകുപ്പുകേളനില്  കേലണത്തനിയനിട്ടുള്ള  അഴനിമതനികേളനില്  ഏലതല്ലഭാലാം  കകേസ്സുകേളനില്

വനിജനിലനസച്ച് അകനത്വഷണലാം നടക്കുനണച്ച്;

(ബനി)  ഇക്കഭാരവത്തനില്  എലന്തല്ലലാം  നടപടനികേളഭാണച്ച്  ബനലപടവര്ലക്കതനിലര

സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്; വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ?
ഉത്തരലാം

(എ) 
I.  കേഴനിഞ  യു.ഡനി.എഫച്ച്.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഭരണകേഭാലത്തച്ച്  പടനികേജഭാതനി

വനികേസന  വകുപ്പുമഭായനി  ബനലപടച്ച്  കേലണത്തനിയ അഴനിമതനികക്കസ്സുകേള   ചുവലട
കചേര്ക്കുന:

1. ഉത്തരകമഖല  ലടയനിനനിലാംഗച്ച്  ഇനലസക്ടര്  ഓഫതീസനിലന്റെ
അധതീനതയനിലുണഭായനിരുന്ന  ഐ.ടനി.ഐ.-കേളനില്  ഗുണനനിലവഭാര
മനില്ലഭാത്ത ഫര്ണനിചര്, മറച്ച് ഉപകേരണങ്ങള വഭാങ്ങല്

2. ഇടുക്കനി  കേടപന  കബഭാക്കച്ച്  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  ഓഫതീസനിലന്റെ

കേതീഴനില് നടപഭാക്കനിയനിരുന്ന ഭൂരഹനിത പുനരധനിവഭാസ പദതനി

3. ഇടുക്കനി ജനില്ലയനില് നടപനിലഭാക്കനിയ  2015-16  വര്ഷലത്ത ഭൂരഹനിത

പുനരധനിവഭാസ പദതനി

4. തൃശ്ശൂര്  കകേഭാകടഭാള  നഭായഭാടനി  കകേഭാളനനിയനില്  നടപനിലഭാക്കനിയ

ഭവനനനിര്മ്മേഭാണലാം

5. പഭാലക്കഭാടച്ച്  മണ്ണഭാര്ക്കഭാടച്ച്  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  ഓഫതീസനിനച്ച്

കേതീഴനില്  2012-13,  2013-14,  2014-15  വര്ഷങ്ങളനില്

നടപനിലഭാക്കനിയ ഭൂരഹനിത പുനരധനിവഭാസ പദതനികേള

6. പഭാലക്കഭാടച്ച്  ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിലല നനിയമനവമഭായനി ബനലപട

പരഭാതനി.
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II) പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപച്ച്

1. വയനഭാടച്ച് ജനില്ലയനിലല അടനിയ പണനിയ പഭാകക്കജച്ച് പദതനി

2. ജനനനി ജന്മേരക്ഷ പദതനിയനിലല ക്രമകക്കടച്ച്

(ബനി)  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  വകുപനിലല  ബനലപട  ഉകദവഭാഗസര്

ലക്കതനിരഭായനി  എടുത്ത/സത്വതീകേരനികക്കണ  നടപടനികേള  സലാംബനനിചച്ച്  വനിജനിലനസച്ച്

ആന്റെച്ച് ആന്റെനി കേറപ്ഷന ബമ്മ്യൂകറഭായനില്നനിനലാം റനികപഭാര്ടച്ച് ലഭനിചനിടനില്ല.

പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപനിലല  അടനിയ/പണനിയ  പഭാകക്കജമഭായനി

ബനലപട കകേസനില് അകനത്വഷകണഭാകദവഭാഗസലന നനിയമനിചച്ച് ആവശവമഭായ നടപടനി

സത്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  ജനനനി ജന്മേരക്ഷ പദതനിയനിലല ക്രമകക്കടുമഭായനി ബനലപടച്ച്

അസനിസ്റ്റന്റെച്ച്  ഡയറക്ടര്  ശതീ.  ബനി.  എസച്ച്.  കപമഭാനന്ദലന  സര്വ്വേതീസനില്  നനിനലാം

സലസന്റെച്ച് ലചേയ.  ഈ കകേസനില് വനിജനിലനസച്ച് ആന്റെച്ച് ആന്റെനി കേറപ്ഷന ബമ്മ്യൂകറഭായുലട

പരനികശഭാധന നടനവരുന.

സത്വന്തമഭായനി സലവലാം വതീടുലാം
211 (2704)  ശതീ  .   എ  .    പനി  .    അനനില് കുമഭാര്  :

ശതീ  .      ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന  :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന  :
ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  എത്രകപര്ക്കഭാണച്ച്
സത്വന്തമഭായനി സലവലാം വതീടുലാം ഇലല്ലന്നച്ച് കേലണത്തനിയനിട്ടുളളതച്ച്;

(ബനി) സത്വന്തമഭായനി സലവലാം വതീടുലാം നല്കുന്നതനിനച്ച് നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനികേള
എലന്തഭാലക്കയഭാണച്ച്;

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  നനിലവനില്  വന്നകശഷലാം  ഇക്കഭാരവത്തനില്  സത്വതീകേരനിച
നടപടനികേളുലാം അതനിലന്റെ ഗുണകഭഭാകഭാക്കളുലട എണ്ണവലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;
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(ഡനി)  പണനി  പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാലത  കേനിടക്കുന്ന  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ വതീടുകേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച് എന്തച്ച് തുകേയഭാണച്ച് നടപച്ച് ബജറനില്
നതീക്കനിവചനിരുന്നതച്ച്; അതനില് ഇതനിനകേലാം എന്തച്ച് തുകേ ലചേലവഴനിച്ചു;

(ഇ)  വതീടനികനഭാലടഭാപലാം  പഠനമുറനികേള  സജ്ജതീകേരനിക്കുന്ന  പദതനി  പകേഭാരലാം
എത്രകപര്ക്കച്ച്  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിലചനലാം  എത്ര  പഠനമുറനികേള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിലയനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 
1-4-2016-ലല സനിതനി പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗലാം പടനികേവര്ഗ്ഗ

വനിഭഭാഗലാം

സത്വന്തമഭായനി സലമനില്ലഭാത്തവര് 30698 12435

സത്വന്തമഭായനി വതീടനില്ലഭാത്തവര് 26210 15149

(ബനി)   ഭൂമനിയനില്ലഭാത്ത  പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കഭായനി  ഭൂരഹനിത  പുനരധനിവഭാസ
പദതനിയുലാം  സത്വന്തമഭായനി  ഭൂമനിയുള്ള  ഭവനരഹനിതര്ക്കഭായനി  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ
ധനസഹഭായ  പദതനിയുലാം  നടപഭാക്കുന.   ഭൂരഹനിതരഭായ  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കച്ച്  ഭൂമനി
വഭാങ്ങനി നല്കേല് പദതനി, ആദനിവഭാസനി പുനരധനിവഭാസ മനിഷന, വനഭാവകേഭാശ നനിയമലാം
എന്നതീ  പദതനികേള  പകേഭാരലാം  ഭൂമനിയുലാം  ഭവനരഹനിതര്ക്കച്ച്  ജനറല്  ഹസൗസനിലാംഗച്ച്,
ഹഡ്കകേഭാ  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  എ.റനി.എസച്ച്.പനി.  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണലാം,  വനബന
കേലവഭാണ് കയഭാജന എന്നതീ പദകേനിളനിലുളലപടുത്തനി വതീടുകേളുലാം അനുവദനിക്കുന.

(സനി)   ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  ഇക്കഭാരവത്തനില്
സത്വതീകേരനിച നടപടനിയുലാം ഗുണകഭഭാകഭാക്കളുലട എണ്ണവലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന.

പടനികേജഭാതനി വനികേസന വകുപച്ച്  :

1. ഭൂമനി അനുവദനിച്ചു നല്കേനിയ ഭൂരഹനിതരുലട എണ്ണലാം : 3413

2. ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭായനി ഭസൗതനികേ
ലക്ഷവലാം നനിശയനിച്ചു നല്കേനിയവരുലട എണ്ണലാം : 15000

3. 2007-08  മുതല്  2015-16  വലര  അനുവദനിച  വതീടുകേളുലട
പൂര്ത്തതീകേരണലാം/പുതനിയ  വതീടുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുമഭായനി  അനുവദനിച
തുകേ : 265 കകേഭാടനി
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4. 2007-08 മുതല് 2015-16 വലര അനുവദനിച വതീടുകേളനില് പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാലത
അവകശഷനിച (16363) വതീടുകേളനില് പൂര്ത്തതീകേരനിചവയുലട എണ്ണലാം: 4201

5. 2016-17  വര്ഷലാം  അനുവദനിച  വതീടുകേളനില്  ഒന്നഭാലാംഗഡു  അനുവദനിച
വതീടുകേളുലട എണ്ണലാം : 11029

6. രണഭാലാംഗഡു അനുവദനിച വതീടുകേളുലട എണ്ണലാം : 3389

7. മൂന്നഭാലാംഗഡു അനുവദനിച വതീടുകേളുലട എണ്ണലാം : 1109

8. പൂര്ത്തതീകേരനിച വതീടുകേളുലട എണ്ണലാം : 355

പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപച്ച്  :

1. വനിവനിധ ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ പദതനികേളനിലുളലപടുത്തനി വതീടച്ച് 
അനുവദനിചവരുലട എണ്ണലാം: 6709

2. ഭൂമനി അനുവദനിചവരുലട എണ്ണലാം: 56

3.  വഭാങ്ങനിയ ഭൂമനിയുലട അളവച്ച്: 25.588 ഏക്കര്

4.  ഇതനിനഭായനി ലചേലവഴനിച തുകേ: 5,65,75,800

(ഡനി)  (എ)  പടനികേജഭാതനി വനികേസന വകുപച്ച്

2007-08  മുതല്  അനുവദനിച  വതീടുകേളനില്  പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്ത
വതീടുകേളുലട  പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനുലാം  2016-17  വര്ഷലത്ത  വതീടുകേളുലട
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം  ഭവന  പുനരുദഭാരണ  പദതനിക്കുമഭായനി
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ള തുകേ : 265 കകേഭാടനി രൂപ

ഇതനിനകേലാം ലചേലവഴനിച തുകേ: 213,73,06,500 രൂപ

(ബനി)  പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപച്ച്

പണനി പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാലത കേനിടക്കുന്ന വതീടുകേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
അനുവദനിച തുകേ : 166,78,94,000 രൂപ

നഭാളനിതുവലര ലചേലവഴനിച തുകേ : 154,65,05,162 രൂപ

52/2020
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(ഇ)  പടനികേജഭാതനി വനികേസന വകുപച്ച്

പഠനമുറനി  സജ്ജതീകേരനിക്കുന്ന  പദതനി  പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.
പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപനില്  കേമ്മേമ്മ്യൂണനിറനി  പഠനമുറനി  പദതനി
നടപഭാക്കുന്ന കേഭാരവലാം പരനികശഭാധനിച്ചു വരുന.

പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗക്കഭാരുലട ആനുകൂലവങ്ങള

212  (2705)     ശതീ  .    എസച്ച്  .     ശർമ്മേ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  സതീലാം  അനുസരനിചച്ച്  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കച്ച്  മഭാത്രമഭായനി  അനുവദനിച  ആനുകൂലവങ്ങള  അവര്ക്കുതലന്ന
ലഭവമഭാക്കുനകണഭാലയന്നച്ച്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനച്ച്  സര്ക്കഭാര് സത്വതീകേരനിച നടപടനികേള
എലന്തന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്  2016-17  വര്ഷത്തനില് എത്ര തുകേയഭാണച്ച് ഇതനിനഭായനി
അനുവദനിചനിട്ടുള്ളലതനലാം  ഇതനില്  എത്ര  തുകേയഭാണച്ച്  ലചേലവഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളലതനലാം
വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരുലട  കക്ഷമപവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  വകേയനിരുത്തുന്ന
തുകേ അവരുലട കക്ഷമ പവര്ത്തനങ്ങളക്കുതലന്ന ലചേലവഴനിക്കുനലവന്നച്ച് കൃതവമഭായനി
കമഭാണനിടര്  ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്  ജനില്ലഭാകേളക്ടര്  അദവക്ഷനഭായനി  എലാം.എല്.എ.മഭാര്
ഉളലപടുന്ന  കേമ്മേനിറനിയുലാം  ഡനിസ്ട്രേനിക്ടച്ച്  ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്  കേമ്മേനിറനിയുലാം  നനിലവനിലുണച്ച്.
ഇതനിനുപുറകമ സലാംസഭാന തലത്തനില് ബഹുമഭാനലപട മനനിയുലട അദവക്ഷതയനിലുലാം
പദതനി വനിലയനിരുത്തനി വരുന.

17-7-2012-ലല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവച്ച്  (സഭാധഭാ)  നലാം. 1013/2012/പജപവവനിവ
പകേഭാരലാം പടനികേവര്ഗ്ഗവനികേസനവകുപച്ച് ഡയറക്ടര് ലചേയര്മഭാനുലാം കജഭായനിന്റെച്ച് ഡയറക്ടര്
കേണ്വതീനറുലാം ലഡപമ്മ്യൂടനി ഡയറക്ടര്,  അസനിസ്റ്റന്റെച്ച് എകനികേമ്മ്യൂടതീവച്ച് എഞനിനതീയര്,  ജനില്ലഭാ
ഓഫതീസര്മഭാര്  എന്നനിവര്  അലാംഗങ്ങളഭായുലാം  രൂപതീകേരനിച  കേമ്മേനിറനി  സലാംസഭാന
തലത്തനില്  പദതനി  വനിനനികയഭാഗലാം  വനിലയനിരുത്തുനണച്ച്.  പദതനി  നടത്തനിപനിലന്റെ
സഭാമ്പത്തനികേ ഭസൗതനികേ കനടങ്ങള  ജനില്ലഭാ  ഓഫതീസര്മഭാര്  കനരനിട്ടുലാം  ജനില്ലഭാകേളക്ടറുലട
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അദവക്ഷതയനില്  ജനില്ലഭാ  തലത്തനില്  കചേരുന്ന  ജനില്ലഭാ  വനികേസന  സമനിതനി
കയഭാഗത്തനിലുലാം  വനിലയനിരുത്തുനണച്ച്.  ഡയറക്ടകററനില്  നനിനള്ള  നനിയനണ
ഉകദവഭാഗസര് എല്ലഭാ ജനില്ലകേളനിലുലാം സന്ദര്ശനലാം നടത്തനി പുകരഭാഗതനി വനിലയനിരുത്തുന.
കൂടഭാലത പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കുള്ള സഭാമ്പത്തനികേ ആനുകൂലവങ്ങള ബഭാങച്ച്  അക്കസൗണച്ച്
വഴനിയഭാണച്ച് നല്കേനിവരുന്നതച്ച്. 

പടനികേജഭാതനിക്കഭാരുലട  വനികേസനത്തനിനഭായുള്ള  നനിര്മ്മേഭാണ  പവൃത്തനികേളുലട
ഫതീസനിബനിലനിറനിയുലാം  വവകനിഗത  ആനുകൂലവങ്ങളക്കച്ച്  ആവശവമഭായ  ജഭാതനി
ലതളനിയനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്  ഉളലപലടയുള്ള  കരഖകേളുലാം  ബനലപട
ജനില്ലഭാ/കബഭാക്കച്ച്  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  ഓഫതീസര്മഭാര്  പരനികശഭാധനിചച്ച്
ഉറപ്പുവരുത്തുകേയുലാം  എല്ലഭാ  പദതനികേളുലാം  കലഭാക്കല്  ഫണച്ച്  ഓഡനിറച്ച്  വകുപച്ച്
പരനികശഭാധനിചച്ച്  സലാംസഭാനതലത്തനിലുലാം  ജനില്ലഭാതലത്തനിലുലാം  പദതനി  പുകരഭാഗതനി
അവകലഭാകേനലാം ലചേയലാംവരുന

(ബനി) 2016-17 വര്ഷലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കഭായനി പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനികേസന വകുപനിനച്ച്  അനുവദനിച തുകേയുലാം ലചേലവഴനിച തുകേയുലട വനിവരവലാം ചുവലട
കചേര്ക്കുന:

പദതനി അനുവദനിച  തുകേ
(ലക്ഷത്തനില്)

ലചേലവഴനിച  തുകേ
(ലക്ഷത്തനില്)

എസച്ച്.സനി.എ. ടു. ടനി.എസച്ച്.പനി 841.8 527.99

ആര്ടനിക്കനിള 275 (1) 636.27 208.43

കൂടഭാലത  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കുള്ള  കപഭാസ്റ്റച്ച്ലമടനികേച്ച്
കസഭാളര്ഷനിപനിനുലാം  പതീ-ലമടനികേച്ച്  കസഭാളര്ഷനിപനിനുലാം  2012-13  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം
മുതല്  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം  വലരയുള്ള സലാംസഭാനലാം  ലചേലവഴനിചതനിലന്റെ
അരനിയര്  തുകേയഭായ  3122  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  845.25  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  യഥഭാക്രമലാം
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.   സനി.സനി.ഡനി
പദതനിയനില് 1 കകേഭാടനി രൂപ 2016-17 വര്ഷത്തനില് അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.

പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  വകുപനില്  2016-17  വര്ഷലത്ത  ബജറനില്
അനുവദനിചനിരുന്ന  തുകേയുലടയുലാം  ലചേലവനിലന്റെയുലാം  വനിവരലാം  അനുബനമഭായനി*

കചേര്ക്കുന.

* റലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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കഹഭാസ്റ്റലുകേളുലട നവതീകേരണലാം

213 (2706)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസച്ച് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ  വകുപ്പുകേളുലട  മുഴവന  പതീ-ലമടനികേച്ച്,

കപഭാസ്റ്റച്ച്ലമടനികേച്ച് കഹഭാസ്റ്റലുകേളുലാം നവതീകേരനിചച്ച് നല്ല പഠനഭാന്തരതീക്ഷലാം സൃഷനിക്കുന്നതനിനച്ച്

നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ഇക്കഭാരവത്തനില്  സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന്ന  നടപടനികേളുലട

വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ദതീര്ഘനഭാളഭായനി  പണനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്ത  എത്ര  കഹഭാസ്റ്റലുകേള

വകുപ്പുകേളനിലുണച്ച്;  ആയതച്ച്  അടനിയന്തരമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  നടപടനി

സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   പടനികേജഭാതനി  വനികേസനവകുപനിനുകേതീഴനിലല  മുഴവന  കഹഭാസ്റ്റലുകേളുലാം

നവതീകേരനിചച്ച്  നല്ല  പഠനഭാന്തരതീക്ഷലാം  സഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

വകുപനിലന്റെ കേതീഴനിലുള്ള പതീ-ലമടനികേച്ച്/കപഭാസ്റ്റച്ച് ലമടനികേച്ച് കഹഭാസ്റ്റലുകേളക്കച്ച് ആവശവമഭായ

അറകുറപണനികേള  നടത്തുന്നതനിനുലാം  നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  തുകേ  അനുവദനിച്ചു

നല്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണച്ച്.  ലപഭാകപഭാസല് ലഭവമഭാകേഭാത്ത നവതീകേരണലാം ആവശവമുള്ള

എല്ലഭാ കഹഭാസ്റ്റല് ലകേടനിടങ്ങളക്കുലാം ആവശവമഭായ ലപഭാകപഭാസല് ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്

എല്ലഭാ പടനികേജഭാതനി വനികേസന ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപനിലന്റെ നനിയനണത്തനില് പവര്ത്തനിക്കുന്ന എല്ലഭാ
പതീ-ലമടനികേച്ച്/കപഭാസ്റ്റച്ച്  ലമടനികേച്ച്  കഹഭാസ്റ്റലുകേളുലാം  നവതീകേരനിചച്ച്  നല്ല  പഠനഭാന്തരതീക്ഷലാം
സൃഷനിക്കുന്നതനിനച്ച്  നടപടനി  സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.   വകുപനിലന്റെ  നനിയനണത്തനിലുള്ള
പതീ-ലമടനികേച്ച്/കപഭാസ്റ്റച്ച്ലമടനികേച്ച്  കഹഭാസ്റ്റലുകേളുലട  നവതീകേരണത്തനിനഭായനി
കഹഭാസ്റ്റലുകേളനിലല  അടനിസഭാനസസൗകേരവങ്ങള  അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര  നനിലവഭാരത്തനികലയച്ച്
ഉയര്ത്തുന്നതനിനച്ച്  യനനിലസഫച്ച്  നനിഷ്കര്ഷനിച  മഭാതൃകേയനില്  ലപഭാകപഭാസല്
തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  പനി.ഒ/ടനി.ഡനി.ഒ.-മഭാര്ക്കച്ച്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുകേയുലാം  ആയതനിലന്റെ
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അടനിസഭാനത്തനില്  ലപഭാകപഭാസല്  ലഭവമഭാക്കുകേയുലാം  ലചേയവരുന.   ലഭവമഭായ
ലപഭാകപഭാസലുകേള പകേഭാരലാം  കഹഭാസ്റ്റലുകേളുലട  നവതീകേരണലാം നടപനിലഭാക്കനിവരനികേയുലാം
ലചേയ്യുന.

(ബനി)   പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  വകുപനിനുകേതീഴനില്  2014-15  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം അനുമതനി ലഭനിചതുലാം പണനി പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്തതുമഭായ  7  കഹഭാസ്റ്റലുകേളുണച്ച്.
അവയുലട  നനിര്മ്മേഭാണ  പവര്ത്തനങ്ങള  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.   പൂര്ത്തതീകേരനി
ക്കുന്നതനിനച്ച് അടനിയന്തര നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപനിനച്ച്  കേതീഴനില്  ദതീര്ഘനഭാളഭായനി  പണനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്ത കഹഭാസ്റ്റലുകേള ഇല്ല എന്ന വനിവരലാം അറനിയനിക്കുന. 

 ഇകപഭാള നനിര്മ്മേഭാണലാം നടനലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന കഹഭാസ്റ്റലുകേളുലട വനിവരങ്ങള
ചുവലട കചേര്ക്കുന:

ക്രമ
നമ്പര്

കഹഭാസ്റ്റലനിലന്റെ കപരച്ച് ഭരണഭാനുമതനി
ലഭവമഭായ തതീയതനി

പണനി ആരലാംഭനിച തതീയതനി

1 പതീ-ലമടനികേച്ച്  കഹഭാസ്റ്റല്,
ഇരുമപഭാലലാം, ഇടുക്കനി

5-9-2014 2-3-2016

2 പതീ-ലമടനികേച്ച്  കഹഭാസ്റ്റല്,
വടവട, ഇടുക്കനി

3-10-2015 19-3-2016

3 പതീ-ലമടനികേച്ച്  കഹഭാസ്റ്റല്,
മതീനഭാക്ഷനിപുരലാം,
പഭാലക്കഭാടച്ച്

17-11-2015 28-10-2016

4 പതീ-ലമടനികേച്ച്  കഹഭാസ്റ്റല്,
ആറളലാം, കേണ്ണൂര്

17-11-2015 ടനി കഹഭാസ്റ്റല് നനിര്മ്മേഭാണലാം
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനികലക്കഭാ
യനി 18-01-2017-ല് കേരഭാര്
ഉടമ്പടനി ഒപച്ച് വചനിട്ടുണച്ച്.

5 പതീ-ലമടനികേച്ച്  കഹഭാസ്റ്റല്,
കഷഭാളയര്(100
കബഭായ്സച്ച്) പഭാലക്കഭാടച്ച്

9-12-2011 20-3-2013

6 പതീ-ലമടനികേച്ച്  കഹഭാസ്റ്റല്,
(60  കബഭായ്സച്ച്)
പഭാലക്കഭാടച്ച്

07-07-2015 12-7-2016

7 പതീ-ലമടനികേച്ച്  കഹഭാസ്റ്റല്,
മുള്ളനലകേഭാല്ലനി, വയനഭാടച്ച്

28-05-2014 29-12-2014
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പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ വകുപനിലല പദതനികേള

214  (2707)   ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  വകുപനിന  കേതീഴനില്  2011  മുതല്  ഓകരഭാ
വര്ഷവലാം  ഉളലപടുത്തനിയ  പദതനികേളുലാം  വകേയനിരുത്തനിയ  തുകേയുലാം  ലചേലവഭാക്കനിയ
തുകേയുലാം എലത്രയന്നച്ച് ഇനലാംതനിരനിചച്ച് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവയനില്  2011  മുതല്  ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം  പഖവഭാപനിചതുലാം
വകേയനിരുത്തനിയതുമഭായ  വനിദവഭാഭവഭാസ  ആനുകൂലവങ്ങള  എത്രലയനലാം,  വനിതരണലാം
നടത്തനിയ  തുകേ  എത്രലയനലാം  ഇനനിയുലാം  നല്കുവഭാനുള്ള  തുകേ  എത്രലയനമുള്ള
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത  വകുപച്ച്  പഖവഭാപനിച  മതര  പരതീക്ഷഭാധനസഹഭായലാം,
മണ്പഭാത്രലതഭാഴനിലഭാളനി  ധനസഹഭായലാം  എന്നനിവ  ഉളലപലടയുള്ള  മറ്റു  ലതഭാഴനിലഭാളനി
സഹഭായ  നനിധനികേള,  അഭനിഭഭാഷകേ  ഗഭാന്റുകേള,  വനികദശ  പഠന  കസഭാളര്ഷനിപ്പുകേള,
ലപനഷനുകേള, ഓകടഭാലമഭാറബല് പരനിശതീലനലാം എന്നനിവയുളലപലടയുള്ളവയച്ച് എത്ര
തുകേ വകേയനിരുത്തനിലയനലാം എത്ര തുകേ വനിതരണലാം ലചേയലവനമുള്ള  2011  മുതലുള്ള
കേണക്കച്ച് ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  ഇവയുലട  പഖവഭാപന  തുകേ
എത്രലയനലാം  നഭാളനിതുവലര  നലനിയവ  എത്രലയനലാം  ഇനലാംതനിരനിച്ചുള്ള  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ -ഡനി)  വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

സത്വയലാംപരവഭാപ്ത ഗഭാമലാം പദതനി

215  (2708)   ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സത്വയലാം  പരവഭാപ്തഗഭാമലാം  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയ  കേണ്ണൂര്  ജനില്ലയനിലല
കേലവഭാകശരനി  മണ്ഡലത്തനിലല  ലചേറുതഭാഴലാം  പഞഭായത്തനിലല  ഏഴനികലഭാടച്ച്  ചേക്ലെനിയ
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കകേഭാളനനിയുലടയുലാം  മഭാടഭായനി  ഗഭാമ  പഞഭായത്തനിലല  മൂലക്കതീല്  കകേഭാളനനിയുലടയുലാം
നനിര്മ്മേഭാണ  പുകരഭാഗതനി  അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  ഇവയുലട  നനിര്മ്മേഭാണ  പവൃത്തനി
എന്നകത്തക്കച്ച് പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന കേഴനിയുലമന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

സത്വയലാംപരവഭാപ്ത  ഗഭാമലാം  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയ  കേണ്ണൂര്  ജനില്ലയനിലല
കേലവഭാകശരനി  മണ്ഡലത്തനിലല  ലചേറുതഭാഴലാം  പഞഭായത്തനിലല  ഏഴനികലഭാടച്ച്  ചേക്ലെനിയ
കകേഭാളനനിയുലടയുലാം  മഭാടഭായനി  ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല  മൂലക്കതീല്  കകേഭാളനനിയുലടയുലാം
നനിര്മ്മേഭാണ പുകരഭാഗതനി ചുവലട കചേര്ക്കുന:

ഏഴനികലഭാടച്ച് ചേക്ലെനിയ കകേഭാളനനി

1. വതീടുകേളുലട പഭാസ്റ്ററനിലാംഗച്ച് -15 കപലര ലതരലഞടുത്തു;  പൂര്ത്തനിയഭായനി.

2. വതീടുകേളുലട  റവറച്ച്  വഭാഷച്ച്-  25  ഗുണകഭഭാകഭാക്കലള  ലതരലഞടുത്തു.
15 എണ്ണലാം പൂര്ത്തനിയഭായനി.  8 എണ്ണലാം പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാനുണച്ച്.

3. വതീടുകേളുലട  തറയനില്  റടല്സച്ച്  പതനിപനിക്കുന്ന  പദതനി  -  21
ഗുണകഭഭാകഭാക്കലള  ലതരലഞടുത്തു.  പൂര്ത്തനിയഭായതച്ച്-  17
പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്തതച്ച് - 4

4. വതീടുകേളുലട  ജനല്,  വഭാതനില്  റനിപയര്  -  18  ഗുണകഭഭാകഭാക്കലള
ലതരലഞടുത്തു.  പണനി ആരലാംഭനിചനിടനില്ല.

5. വതീടുകേളുലട കമല്ക്കൂര റനിപയര് - ഒരു ഗുണകഭഭാകഭാവനിലന ലതരലഞടുത്തു.
പണനി ആരലാംഭനിചനിടനില്ല.

6. കറഭാഡച്ച് ടഭാറനിലാംഗച്ച് - പൂര്ത്തനിയഭായനി

7. കുഴല്ക്കനിണര് - പൂര്ത്തനിയഭായനി

8. കുഴല്ക്കനിണര് പമ്പച്ച് ലസറച്ച് സഭാപനിക്കല് -  പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില്ല.

9. വഭാടര്  സറപ  -  66  വവകനിഗത  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കുലാം  സഭാലാംസഭാരനികേ
നനിലയലാം,  അങണവഭാടനി,  സ്കൂള  എന്നനിവക്കുലാം  കേണക്ഷന  ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.
എന്നഭാല് സഭാലാംസഭാരനികേ നനിലയലാം,  സ്കൂള,  അങണവഭാടനി എന്നനിവനിടങ്ങളനില്
നടപനിലഭാക്കനിയ കുടനിലവള്ള പദതനി കേറന്റെച്ച് കേണക്ഷന ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്
പൂര്ണ്ണമഭായനിടനില്ല.  മഭാര്ചച്ച്  31-നകേലാം തലന്ന കേറന്റെച്ച് കേണക്ഷന ലഭവമഭാക്കനി
മുഴവന  പദതനികേളുലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുലമന്നച്ച്  ഏജനസനിയഭായ  FIT
അറനിയനിചനിട്ടുണച്ച്.
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മൂലക്കതീല് കകേഭാളനനി

1. കുടനിലവള്ളലാം  -  കുടനിലവള്ള  പദതനിക്കഭായനി  27,00,000  രൂപയുലട
എസ്റ്റനികമറച്ച്  തയഭാറഭാക്കുകേയുലാം  ടനി  തുകേ  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയനില്
നനികക്ഷപനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണച്ച്.

2. കവലഭായുധന പതീടനികേ- പഞഭായത്തച്ച് കേനിണര് കറഭാഡച്ച് പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടനില്ല.

3. മൂലക്കതീല് പഭാലലാം - പടന്നപഭാലലാം കറഭാഡച്ച് പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടനില്ല.

4. ഇന്ദനിരഭാജനി ക്ലെബച്ച് - സത്വഭാമനി മഠലാം ഫുട്പഭാത്തച്ച് പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

5. രണച്ച് കതഭാടച്ച്- ദമയന്തനി വതീടച്ച് ഫുട്പഭാത്തച്ച് പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

6. രഭാജന പതീടനികേ - രഭാഘവന വതീടച്ച് ഫുട്പഭാത്തച്ച് പുകരഭാഗമനിക്കുന.

7. നഭാരഭായണന കേട - രഭാജന വതീടച്ച് ഫുട്പഭാത്തച്ച് പുകരഭാഗമനിക്കുന.

കുടനിലവള്ള പദതനികേള

216  (2709)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016-17-ല്  ലനടുമങ്ങഭാടച്ച്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  ഏലതല്ലഭാലാം
പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേളനിലഭാണച്ച്  കുടനിലവള്ള  പദതനികേള  അനുവദനിചനിട്ടുള്ളലതന്നച്ച്
വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ പദതനിക്കുലാം അനുവദനിച തുകേയുലടയുലാം പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന
ചുമതലലപടുത്തനിയ ഏജനസനിയുലടയുലാം വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ഓകരഭാ പദതനിയുലാം സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; വവകമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  2016-17-ല്  ലനടുമങ്ങഭാടച്ച്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  ഏലതല്ലഭാലാം
പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേളനിലഭാണച്ച്  കുടനിലവള്ള പദതനികേള അനുവദനിചനിട്ടുള്ളലതനലാം
ഓകരഭാ പദതനിക്കുലാം അനുവദനിച തുകേയുലാം പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന ചുമതലലപടുത്തനിയ
ഏജനസനിയുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണച്ച്.*

(സനി)  ഓകരഭാ  പദതനിയുലാം  സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന
നനിര്വ്വേഹകണഭാകദവഭാഗസര്ക്കച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

* റലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്. 
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സത്വയലാംപരവഭാപ്ത പടനികേജഭാതനി ഗഭാമലാം

217  (2710)   ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലനടുമങ്ങഭാടച്ച്  മണ്ഡലത്തനിൽ  സത്വയലാംപരവഭാപ്ത  പടനികേജഭാതനി  ഗഭാമലാം
പദതനിയനിൽ  ഉൾലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേൾ  ഏലതല്ലഭാമഭാലണന
വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  2013-14  കേഭാലഘടത്തനില്  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയ  അകപഭാകളഭാ
കകേഭാളനനി,  തൃപഭാദലാം  കകേഭാളനനി  എന്നതീ  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേളനിലല  പദതനി
പൂര്ത്തനിയഭാകയഭാ; വവകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലനടുമങ്ങഭാടച്ച്  മണ്ഡലത്തനില്  സത്വയലാംപരവഭാപ്ത  പടനികേജഭാതനി  ഗഭാമലാം

പദതനിയനിലുളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള പടനികേജഭാതനി കകേഭാളനനികേള തഭാലഴപറയുന:

1. കതഭാന്നയല് കകേഭാളനനി

2. അകപഭാകളഭാ കകേഭാളനനി

3. ശതീപഭാദലാം കകേഭാളനനി

4. മരുതൂര് - മഭാഞഭാലാംകകേഭാടച്ച് കകേഭാളനനി

(ബനി)  പദതനി പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില്ല.  അകപഭാകളഭാ കകേഭാളനനിയുലട പവൃത്തനികേള

ഒന്നഭാലാം ഘടത്തനിലുലാം ശതീപഭാദലാം കകേഭാളനനിയുലട പവൃത്തനികേള രണഭാലാം ഘടത്തനിലുമഭാണച്ച്.

വനിധവയുലട അകപക്ഷ

218 (2711)  ശതീ  .    കമഭാനസച്ച്  കജഭാസഫച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാനകഹഭാളനില്  വതീണച്ച്  മരണലപട  കകേഭാടയലാം  ജനില്ലയനില്  കേഭാണക്കഭാരനി
പഞഭായത്തനിലല  കദവസവഭാ ചേഭാകക്കഭായുലട വനിധവയഭായ ശതീമതനി ലനിസനി കജഭാസഫച്ച്
സമര്പനിച  അകപക്ഷയനില്  ഇതുവലര  സത്വതീകേരനിച  നടപടനികേള  എലന്തല്ലഭാലമന്നച്ച്
വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  അകപക്ഷയനില്  കേഭാലതഭാമസലാം  ഉണഭാകേഭാനുള്ള  കേഭാരണലാം
വവകമഭാക്കഭാകമഭാ; ഈ അകപക്ഷ തതീര്പഭാക്കഭാന കവണ നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(സനി)  പടനികേജഭാതനി  വകുപച്ച്  ഡയറക്ടര്  ഓഫതീസനില്  ഇതു  സലാംബനനിചച്ച്

നനിലവനിലുള്ള  A5/6333/2016  നമ്പര്  ഫയലനില്  ഇതുവലര  സത്വതീകേരനിചനിരനിക്കുന്ന

നടപടനികേള വവകമഭാക്കഭാകമഭാ; ഈ ഫയല് തതീര്പഭാക്കഭാന ഡയറക്ടകററനില് ഉണഭായ

കേഭാലതഭാമസലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശതീമതനി ലനിസനി കജഭാസഫച്ച് പടനികേജഭാതനി വനികേസന വകുപച്ച് ഡയറക്ടര്ക്കച്ച്

അകപക്ഷ സമര്പനിചനിടനില്ല.

(ബനി)  ബഭാധകേമല്ല.

(സനി)  പടനികേജഭാതനി വനികേസന ഡയറക്ടകററനില് ശതീമതനി ലനിസനി കജഭാസഫനിലന്റെ

അകപക്ഷ  സലാംബനമഭായ  ഫയല്  നനിലവനിലനില്ല.   പടനികേജഭാതനി  വനികേസന

ഡയറക്ടകററനില്  A5/6333/2016  എന്ന  ഒരു  ഫയല്  നനിലവനിലനില്ല  എനലാം

അറനിയനിക്കുന.

അലാംകബദ്ക്കര് സത്വഭാശയ ഗഭാമലാം പദതനി

219  (2712)  ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനല്ലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അലാംകബദ്ക്കര്  സത്വഭാശയ  ഗഭാമലാം  പദതനി  പകേഭാരലാം  പടനികേജഭാതനി

കകേഭാളനനികേളുലട  വനികേസനത്തനിനഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന  പദതനികേള

എലന്തഭാലക്കയഭാലണന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  പദതനി  പകേഭാരലാം  മണലൂര്  മണ്ഡലത്തനില്  തനിരലഞടുത്ത

കകേഭാളനനികേള ഏലതഭാലക്കയഭാലണന്നച്ച് വവകമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) അലാംകബദ്ക്കര് ഗഭാമലാം പദതനിയനില് പടനികേജഭാതനി സകങതങ്ങളുലട

അടനിസഭാനസസൗകേരവ വനികേസനത്തനിനച്ച് ഒരു സകങതത്തനില് ഒരു കകേഭാടനി  രൂപയുലട

പദതനികേള  ഏലറടുക്കുവഭാനഭാണച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.  എലാം.എല്.എ.-മഭാര്

ലതരലഞടുക്കുന്ന സകങതങ്ങളുലട ലനിസ്റ്റച്ച് തയഭാറഭായനി വരുന. 
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പുതനിയ കകേഭാഴ്സുകേള

220  (2713)   ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാകവലനിക്കര  ഉമ്പര് നഭാടച്ച്  പടനികേജഭാതനി  ഐ.ടനി.ഐ.-യനില്  പുതനിയ
കകേഭാഴ്സുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പടനികേജഭാതനി  വകുപനിലന്റെ  ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചച്ച്  ഐ.ടനി.ഐ
നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ഇതനിനഭാവശവമഭായ  നനിര്കദ്ദേശലാം
വകുപച്ച് തലത്തനില് നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മഭാകവലനിക്കര ഉമ്പര്നഭാടച്ച്  പടനികേജഭാതനി  ഐ.ടനി.ഐ.യനില് കേഭാര്ലപന്റെര്,
എലാം.ആര്.ടനി.വനി.  എന്നതീ കടഡുകേളഭാണച്ച് ഉണഭായനിരുന്നതച്ച്.  ഇതനില് എലാം.ആര്.ടനി.വനി.
കടഡച്ച്  ഡനിജനിഇ&ടനി  നനിര്ത്തലഭാക്കനിയതനിനഭാല്  ഈ  അദവയനവര്ഷലാം
ഇലകക്ട്രേഭാണനികച്ച് ലമക്കഭാനനികേച്ച് കടഡച്ച് ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)  നനിലവനില്  എലാം.പനി.  ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചച്ച്  ലകേടനിടലാം  പണനിതച്ച്
പവര്ത്തനിക്കുന.   കേഭാര്ലപന്റെറനി  വര്ക്കച്ച്കഷഭാപനിലന്റെ  അറകുറപണനികേള
പനി.ഡബദ്യു.ഡനി.  ലചേയവരുന.  ഐ.ടനി.ഐ.  നവതീകേരണത്തനിനച്ച്  ഫണച്ച്
ആവശവമഭായനിവന്നഭാല് ഇക്കഭാരവത്തനില് ആവശവമഭായ നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

അടനിസഭാനസസൗകേരവ വനികേസനലാം

221  (2714)   ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില്  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പറമ്പനിക്കുളലാം-കുരനിയഭാര്കുറനി  കകേഭാളനനിയനില്  എലന്തല്ലഭാലാം  അടനിസഭാന
വനികേസന സസൗകേരവങ്ങള നടപനിലഭാക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനലണന്നച്ച് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പസ്തുത കകേഭാളനനിയനികലയ്ക്കുള്ള കറഭാഡനിലന്റെ കശഭാചേനതീയഭാവസ, റവദദ്യുതനി
കേണക്ഷലന്റെ അഭഭാവലാം എന്നനിവ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഇതച്ച് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച് എലന്തല്ലഭാലാം കേഭാരവങ്ങള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നച്ച്
വവകമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)   പറമ്പനിക്കുളലാം  കുരനിയഭാര്ക്കുറനി  കകേഭാളനനിയനില്  അടനിസഭാന  സസൗകേരവ
വനികേസനങ്ങള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കസഭാളഭാര്  റവദദ്യുതതീകേരണലാം,
സമ്പൂര്ണ്ണ ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ പവര് ത്തനങ്ങള എന്നനിവ നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

(ബനി  &  സനി)   ഉളവന  കമഖലയനില്  വരുന്ന  കകേഭാളനനിയനില്  നനിലവനിലുള്ള
കറഭാഡച്ച്  കശഭാചേനതീയഭാവസയനിലഭാണച്ച്.  റവദദ്യുതനിപശ്നലാം  കസഭാളഭാര്
റവദദ്യുതതീകേരണകത്തഭാലട  പരനിഹരനിചനിട്ടുണച്ച്.  കറഭാഡനിലന്റെ  പുനരുദഭാരണലാം
നടത്തുന്നതനിനച്ച് വനലാം വകുപ്പുമഭായനി കചേര്ന്നച്ച് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

അടനിസഭാന സസൗകേരവങ്ങള

222  (2715)   ശതീ  .    ബനി  .    സതവന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പതീ-ലമടനികേച്ച്,  കപഭാസ്റ്റച്ച്  ലമടനികേച്ച്  കഹഭാസ്റ്റലുകേളക്കച്ച്  അടനിസഭാന
സസൗകേരവങ്ങളുലട  അഭഭാവമുകണഭാ;  വഭാടകേലക്കടനിടത്തനിലുലാം,  സത്വന്തലാം  ലകേടനിടത്തനിലുലാം
പവര്ത്തനിക്കുന്ന കഹഭാസ്റ്റലുകേളുലട ലമയനിന്റെനനസച്ച് സമയബനനിതമഭായനി നടക്കുന്നനില്ല
എന്ന പരഭാതനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) വഭാര്ഡന്മേഭാരുലട അഭഭാവമുകണഭാ എനലാം ആവശവത്തനിനച്ച് ഫര്ണനിചറുകേള
ലഭവമഭാകണഭാ എനലാം വവകമഭാക്കുകമഭാ  ;  ടമ്മ്യൂഷൻ  നല്കുന്നതനിനച്ച് അദവഭാപകേരുകണഭാ
എനലാം  അവരുലട  പതനിഫലലാം  വര്ദനിപനിക്കുകമഭാ  എനലാം  വവകമഭാക്കുകമഭാ  ;
വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുലട  ലമസച്ച്  ഫതീ,  കപഭാക്കറച്ച്  മണനി  എന്നനിവ  വര്ദനിപനിക്കുകമഭാ;
വവകമഭാക്കുകമഭാ

(സനി)  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനിലല  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച്  സനിവനില് സര്വതീസച്ച്
പരതീക്ഷഭാ  പരനിശതീലനത്തനിനഭായനി  ഏലതല്ലഭാലാം  സഭാപനങ്ങള  പവര്ത്തനിക്കുന;
ഇവനിലട നനിനലാം പരതീക്ഷ കയഭാഗവത കനടനിയവര് എത്ര; വവകമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പടനികേജഭാതനി വനികേസന വകുപനിനുകേതീഴനില് അടനിസഭാന സസൗകേരവങ്ങളുലട
അഭഭാവമുള്ള  കഹഭാസ്റ്റലുകേളനില്  അടനിസഭാന  സസൗകേരവങ്ങള  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്
നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. പവൃത്തനികേള സമയബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനച്ച്
എല്ലഭാ ജനില്ലഭാ പടനികേജഭാതനി വനികേസന ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
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പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപനിനുകേതീഴനില്  പതീ-ലമടനികേച്ച്  കഹഭാസ്റ്റലുകേളനില്
അടനിസഭാന  സസൗകേരവങ്ങളുലട  അഭഭാവലാം  നനിലവനിലനില്ല.   വഭാടകേ  ലകേടനിടങ്ങളനിലുലാം
സത്വന്തലാം  ലകേടനിടങ്ങളനിലുലാം  പവര്ത്തനിക്കുന്ന  കഹഭാസ്റ്റലുകേളുലട  അറകുറപണനികേള
സമയബനനിതമഭായനി നടത്തഭാനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  സനിര  വഭാര്ഡന്മേഭാരുലട  അഭഭാവമുള്ള  കഹഭാസ്റ്റലുകേളനില്
എലാംകപഭായ്ലമന്റെനില്നനിനലാം  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  വഭാര്ഡന്മേഭാലര  നനിയമനിചനിട്ടുണച്ച്.
കഹഭാസ്റ്റലുകേളനില്  ഫര്ണനിചറുകേള ലഭവമഭാണച്ച്.   പതീ-ലമടനികേച്ച്  കഹഭാസ്റ്റലനില്  ടമ്മ്യൂഷന
നല്കുന്നതനിനച്ച്  അദവഭാപകേരുണച്ച്.   അവരുലട പതനിഫലലാം വര്ദനിപനിക്കുന്ന കേഭാരവലാം
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

ലമസച്ച് ഫതീ വര്ദനിപനിക്കുന്ന കേഭാരവലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  കപഭാക്കറച്ച് മണനി
പതീ-ലമടനികേച്ച്  കഹഭാസ്റ്റലനിലല  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച്  100  രൂപയനില്  നനിനലാം
130 രൂപയഭായുലാം  കപഭാസ്റ്റച്ച്  ലമടനികേച്ച്  കഹഭാസ്റ്റലനില്  150  രൂപയനില്  നനിനലാം
190 രൂപയഭായുലാം 23-7-2016-നച്ച് വര്ദനിപനിചച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപനിനുകേതീഴനില്  വഭാര്ഡന്മേഭാരുലട  ഒഴനിവകേളുള്ള
സലങ്ങളനില്  ദനിവസകവതന  അടനിസഭാനത്തനില്  നനിയമനലാം  നടത്തുന്നതനിനഭാല്
വഭാര്ഡന്മേഭാരുലട  അഭഭാവമനില്ല.  എല്ലഭാ  കഹഭാസ്റ്റലുകേളനിലുലാം  ഫര്ണനിചറുകേള
ആവശവത്തനിനച്ച്  ലഭവമഭാണച്ച്.   എല്ലഭാ  പതീ-ലമടനികേച്ച്  കഹഭാസ്റ്റലുകേളനിലുലാം  ടമ്മ്യൂഷന
നല്കുന്നതനിനച്ച്  പഭാര്ടച്ച്  റടലാം  ടമ്മ്യൂടര്മഭാരുലട  കസവനലാം  ലഭവമഭാണച്ച്.   31-1-2016-ലല
സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവച്ച്  (എലാം.എസച്ച്)  നമ്പര്  09/2016/പജപവവനിവ  പകേഭാരലാം
ടമ്മ്യൂടര്മഭാരുലട ഓണകററനിയലാം  1500  രൂപയനില് നനിനലാം  5500  രൂപയഭായനി ഉയര്ത്തനി
സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണച്ച്.  കപഭാക്കറച്ച് മണനി 190 രൂപയനില് നനിനലാം 50 ശതമഭാനലാം
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി ലപഭാകപഭാസല് പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.

പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  വകുപനിനുകേതീഴനില്  തനിരുവനന്തപുരലാം  ജനില്ലയനില്
ഇനസ്റ്റനിറമ്മ്യൂടച്ച് കഫഭാര് സനിവനില് സര്വ്വേതീസച്ച് എകഭാമനികനഷന ലടയനിനനിലാംഗച്ച് ലസഭാറസറനി
എന്ന സഭാപനലാം പവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  2002  മുതല് 2016  വലര  12 കപര് വനിവനിധ
സനിവനില് സര്വ്വേതീസുകേള കനടനിയനിട്ടുണച്ച്.  പരതീക്ഷഭാ കയഭാഗവത കനടനിയവരുലട ലനിസ്റ്റച്ച്
ഇകതഭാലടഭാപലാം ഉള്ളടക്കലാം* ലചേയ്യുന.

* റലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ പദതനികേള
223 (2716)    ശതീ  .   എന   .  എ  .   ലനല്ലനിക്കുന്നച്ച് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2007  മുതൽ  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  കക്ഷമ  വകുപച്ച്  മുകഖന
നടപനിലഭാക്കനിയ  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ  പദതനികേളനില്  ഇതുവലരയുലാം  പണനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്ത  വതീടുകേളുകണഭാ;  ഉലണങനില്  അവയുലട  കബഭാക്കച്ച്  തനിരനിച്ചുള്ള
കേണക്കച്ച് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പണനി  പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്ത  വതീടുകേളുലട  പൂർത്തതീകേരണത്തനിനച്ച്  തുകേ
അനുവദനിക്കഭാന ആകലഭാചേനയുകണഭാ എന്നച്ച് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.  കബഭാക്കച്ച് തനിരനിച്ചുള്ള വനിവരലാം അനുബനമഭായനി* കചേര്ക്കുന.

(ബനി)  2007-08 മുതല് അനുവദനിചതനില് പണനി പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്ത വതീടുകേളനില്
നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്ന  മുറയച്ച്  സനില്  ഓവര്  പദതനിപകേഭാരലാം  പുതുക്കനിയ
നനിരക്കനിനച്ച് ആനുപഭാതനികേമഭായ തുകേ അനുവദനിച്ചു നല്കുനണച്ച്.  കൂടഭാലത  2007-08
മുതല് 2013-14  വലരയുള്ള വതീടുകേളനില് പണനി പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാലത അവകശഷനിക്കുന്ന
പഴയ  നനിരക്കനില്  തുകേ  റകേപറനിയ  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കച്ച്  ഒടുവനില്  വഭാങ്ങനിയ
ധനസഹഭായത്തുകേ  2,00,000  രൂപയച്ച്  ആനുപഭാതനികേമഭായ  നനിരക്കനില്
അധനികേധനസഹഭായമഭായനി അനുവദനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുനണച്ച്.  ഇതുവഴനി മുഴവന സനില്
ഓവര് വതീടുകേളുലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാനഭാണച്ച് സര്ക്കഭാര് ലക്ഷവമനിടുന്നതച്ച്. 

കജഭാലനി സമയലാം

224 (2717)  ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പകസനന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  വകുപനിലല  വഭാര്ഡനമഭാരുലട  കജഭാലനിസമയലാം
നനിജലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വഭാര്ഡനമഭാര്ക്കച്ച്  വകുപനിലല  ക്ലെഭാര്ക്കച്ച്/ഓഫതീസര്  തസനികേകേളനികലയച്ച്
പകമഭാഷനച്ച് കേത്വഭാട അനുവദനിക്കുകമഭാ?

* റലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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ഉത്തരലാം

(എ) നനിജലപടുത്തനിയനിടനില്ല.

(ബനി) പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കഭാരുലട ആനുകൂലവങ്ങള

225  (2718)   ശതീ  .    എസച്ച്  .    ശർമ്മേ    : തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  സതീലാം  അനുസരനിചച്ച്,  പടനികേ  വര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കഭായനി

അനുവദനിച  ആനുകൂലവങ്ങള  അവര്ക്കച്ച്  തലന്ന  ലഭവമഭാക്കുനകണഭാലയന്നച്ച്  ഉറപ്പു

വരുത്തുന്നതനിനച്ച്,  വകുപനിനച്ച്  എന്തച്ച്  സലാംവനിധഭാനമഭാണച്ച്  നനിലവനിലുള്ളതച്ച്;  ഇതനിലന്റെ

പവര്ത്തനരതീതനി എങ്ങലനയഭാലണന്നച്ച് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നഭാളനിതുവലര  ഏലതങനിലുലാം  സതീമനില്  പടനികേ  വര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കഭായനി

അനുവദനിച ആനുകൂലവലാം മറച്ച് വനിഭഭാഗക്കഭാര് കേയടക്കനിയതഭാകയഭാ കനടനിലയടുത്തതഭാകയഭാ

വകുപനിനച്ച് വനിവരലാം ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സര്ക്കഭാര്  പഖവഭാപനിക്കുന്ന  പദതനികേള  അര്ഹതലപട  പടനികേവര്ഗ്ഗ

ക്കഭാര് ക്കുതലന്ന ലഭവമഭാകുനലണന്നച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തുനണച്ച്.

1. കകേഭാളനനിയനിലല  ഊരൂകൂട  ചേര്ചയനിലൂലട  പദതനിയനില്

നനിഷ്കര്ഷനിചനിരനിക്കുന്ന  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കച്ച്  വനികധയമഭായനി

ഗുണകഭഭാകഭാക്കലള കേലണത്തുന.

2. പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കുള്ള സഭാമ്പത്തനികേ ആനുകൂലവങ്ങള ബഭാങച്ച് അക്കസൗണച്ച്

വഴനിയഭാണച്ച് നല്കേനിവരുന്നതച്ച്.

3. പടനിവര്ഗ്ഗക്കഭാരുലട  കക്ഷമ  പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  വകേയനിരുത്തുന്ന തുകേ

അവരുലട  കക്ഷമ  പവര്ത്തനങ്ങളക്കുതലന്ന  ലചേലവഴനിക്കുനലവന്നച്ച്
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കൃതവമഭായനി  കമഭാണനിടര്  ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്  ജനില്ലഭാകേളക്ടര്  അദവക്ഷനഭായനി

എലാം.എല്.എ.-മഭാര്  ഉളലപടുന്ന  കേമ്മേനിറനിയുലാം  ഡനിസ്ട്രേനിക്ടച്ച്  ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്

കേമ്മേനിറനിയുലാം  നനിലവനിലുണച്ച്.   ഇതനിനുപുറകമ  സലാംസഭാന  തലത്തനില്

ബഹുമഭാനലപട  മനനിയുലട  അദവക്ഷതയനിലുലാം  പദതനി  വനിലയനിരുത്തനി

വരുന. 

4. 17-7-2012-ലല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവച്ച്  (സഭാധഭാ)  നലാം.1013/2012/പജപവനിവ

പകേഭാരലാം പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസനവകുപച്ച് ഡയറക്ടര് ലചേയര്മഭാനുലാം കജഭായനിന്റെച്ച്

ഡയറക്ടര് കേണ്വതീനറുലാം ലഡപമ്മ്യൂടനി  ഡയറക്ടര്,  അസനിസ്റ്റന്റെച്ച്  എകനികേമ്മ്യൂടതീവച്ച്

എഞനിനതീയര്,  ജനില്ലഭാ  ഓഫതീസര്മഭാര്  എന്നനിവര്  അലാംഗങ്ങളഭായുലാം

രൂപതീകേരനിച  കേമ്മേനിറനി  സലാംസഭാനതലത്തനില്  പദതനി  വനിനനികയഭാഗലാം

വനിലയനിരുത്തുനണച്ച്.   പദതനി  നടത്തനിപനിലന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ  ഭസൗതനികേ

കനടങ്ങള  ജനില്ലഭാ  ഓഫതീസര്മഭാര്  കനരനിട്ടുലാം  ജനില്ലഭാകേളക്ടറുലട

അദവക്ഷതയനില്  ജനില്ലഭാതലത്തനില്  കചേരുന്ന  ജനില്ലഭാ  വനികേസന  സമനിതനി

കയഭാഗത്തനിലുലാം വനിലയനിരുത്തുനണച്ച്.  ഡയറക്ടകററനില് നനിനള്ള നനിയനണ

ഉകദവഭാഗസര്  എല്ലഭാ  ജനില്ലകേളനിലുലാം  സന്ദര്ശനലാം  നടത്തനി  പുകരഭാഗതനി

വനിലയനിരുത്തുന.

(ബനി)  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരുലട  ആനുകൂലവങ്ങള  മറ്റു  വനിഭഭാഗക്കഭാര്

കേയടക്കനിയതഭാകയഭാ കനടനിലയടുത്തതഭാകയഭാ വകുപനിനച്ച് വനിവരലാം ലഭനിചനിടനില്ല. 

ദുരനിതഭാശത്വഭാസ നനിധനി

226 (2719)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2016  ജൂണ് മുതല് നഭാളനിതുവലര പടനികേ ജഭാതനി പടനികേ വര്ഗ്ഗ വനികേസന

വകുപച്ച്  മുകഖനയുളള  ദുരനിതഭാശത്വഭാസ  നനിധനിയനില്  നനിനലാം  എത്ര  അകപക്ഷകേളക്കച്ച്

ധനസഹഭായലാം നല്കേനി ഉത്തരവഭായനിട്ടുലണന്നച്ച് മണ്ഡലലാം തനിരനിചച്ച് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില്  എത്ര  കപര്ക്കച്ച്  തുകേ  വനിതരണലാം  ലചേയനിട്ടുലണന്നച്ച്

വവകമഭാക്കഭാകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം

(എ)  പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗത്തനിനച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുള്ള ധനസഹഭായലാം സലാംബനനിച

മണ്ഡലലാം തനിരനിച്ചുള്ള വനിവരലാം അനുബനമഭായനി+ കചേര്ക്കുന. 

പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗത്തനില് ആലകേ - 37 നനിയമസഭഭാ മണ്ഡലങ്ങളനിലഭായനി 428

അകപക്ഷകേര്ക്കച്ച് ധനസഹഭായലാം നല്കേനി ഉത്തരവഭായനിട്ടുണച്ച്.   വനിശദവനിവരലാം ചുവലട

കചേര്ക്കുന:
1 നനിലമ്പൂര് 1

2 ഏറനഭാടച്ച് 1

3 ഇടുക്കനി 4

4 റവപനിന 2

5 മൂവഭാറ്റുപുഴ 2

6 കേളമകശരനി 1

7 അങമഭാലനി 1

8 ലപരുമ്പഭാവൂര് 1

9 മണ്ണഭാര്ക്കഭാടച്ച് 8

10 ഇരനിക്കൂര് 9

11 മടന്നൂര് 2

12 കപരഭാവൂര് 29

13 ഏറ്റുമഭാനൂര് 1

14 കേഭാഞനിരപള്ളനി 1

15 വയനഭാടച്ച് 9

16 മഭാനന്തവഭാടനി 10

17 റഭാന്നനി 58

18 കകേഭാന്നനി 27

19 അടൂര് 2

+ റലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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20 ആറന്മുള 1

21 സുല്ത്തഭാന ബകത്തരനി 11

22 അരുവനിക്കര 1

23 കേഭാടഭാക്കട 1

24 ലനന്മേഭാറ 31

25 മലമഴ 1

26 ആലത്തൂര് 3

27 ചേഭാലക്കുടനി 13

28 ഒല്ലൂര് 29

29 പുതുക്കഭാടച്ച് 1

30 കചേലക്കര 2

31 കചേര്ത്തല 6

32 പുനലൂര് 2

33 മകഞശത്വരലാം 24

34 കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് 20

35 ഉദുമ 27

36 കേഭാഞങ്ങഭാടച്ച് 63

37 തൃക്കരനിപ്പൂര് 23

(ബനി)   പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളുലട  എണ്ണലാം

അനുബനമഭായനി*  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനില്  397  കപര്ക്കച്ച്  തുകേ  വനിതരണലാം  ലചേയനിട്ടുണച്ച്.

ബനലപട  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവനില്  നനിഷ്കര്ഷനിചനിരനിക്കുന്ന  കരഖകേളുലാം  ബഭാങച്ച്

പഭാസച്ച്ബുക്കനിലന്റെ  പകേര്പ്പുലാം  ലഭവമഭാക്കുന്ന  മുറയച്ച്  ബഭാക്കനിയുള്ള  31  കപര്ക്കുലാം  തുകേ

വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

* റലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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'ആശനിക്കുലാം ഭൂമനി ആദനിവഭാസനിക്കച്ച് ' പദതനി

227 (2720)     ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വയനഭാടച്ച്  ജനില്ലയനില്  നടപഭാക്കനിയ  'ആശനിക്കുലാം  ഭൂമനി  ആദനിവഭാസനിക്കച്ച്'
പദതനിയുലട പവര്ത്തന പുകരഭാഗതനി വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസസ്തുത  പദതനി  നടത്തനിപ്പുമഭായനി  ഉയര്നവരുന്ന  അഴനിമതനി
ആക്ഷപങ്ങള സലാംബനനിചച്ച് സത്വതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വയനഭാടച്ച് ജനില്ലയനില് 271 ഭൂരഹനിത പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കച്ച്  23,90,78,260
രൂപ ലചേലവഴനിചച്ച് 89.831 ഏക്കര് ഭൂമനി വഭാങ്ങനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പുനരധനിവഭാസത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഭൂരഹനിത
പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കച്ച് ഭൂമനി വനിലയച്ച് വഭാങ്ങനി നല്കുന്ന പദതനിയനില് ക്രമകക്കടുകേളുകണഭാ
എന്നതച്ച് സലാംബനനിചച്ച് വനിജനിലനസച്ച് ആന്റെച്ച് ആന്റെനി കേറപ്ഷന ബമ്മ്യൂകറഭാ അകനത്വഷണലാം
നടത്തനിവരനികേയഭാണച്ച്. 

സനിരലാം അദവഭാപകേര്

228  (2721)  ശതീ  .    ബനി  .    സതവന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പടനികേവര്ഗ്ഗ വകുപനിനച്ച് കേതീഴനിലുള്ള കമഭാഡല് റസനിഡനഷവല് സ്കൂളുകേളനില്
സനിരലാം  അദവഭാപകേരുലട  എത്ര  ഒഴനിവകേളുണച്ച്;  ലമചലപട  വനിദവഭാഭവഭാസലാം
ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനച്ച് ഈ ഒഴനിവകേള തടസമഭാകുനകണഭാ;

(ബനി)  അദവഭാപകേ  ഒഴനിവകേള  നനികേത്തുന്നതനിനുളള  ബുദനിമുടച്ച്  എന്തഭാണച്ച്;
പനി.എസച്ച്.സനി. റഭാങച്ച് ലനിസ്റ്റച്ച് നനിലവനിലുകണഭാ; ഒഴനിവകേള റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  റലബറനി,  ലകബഭാറടറനി  ,  സ്മെഭാര്ടച്ച്  ക്ലെഭാസച്ച്  റൂമുകേള  എന്നനിവ  എല്ലഭാ
സ്കൂളുകേളനിലുലാം  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്  ആയതനിലന്റെ  പകയഭാജനലാം
വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച് ലഭവമഭാകുനകണഭാലയന്നച്ച് വവകമഭാക്കുകമഭാ;
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ഉത്തരലാം

(എ)   പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസനവകുപനിനച്ച്  കേതീഴനിലുള്ള  എലാം.ആര്.എസച്ച്-കേളനില്

സനിരലാം  അദവഭാപകേരുലട  85  ഒഴനിവകേളുണച്ച്.   ഈ  ഒഴനിവകേളനികലയച്ച്  അദവയന

വര്ഷഭാരലാംഭത്തനില് തലന്ന അതതച്ച് വര്ഷക്കഭാലകത്തയച്ച് നനിയമനലാം നടത്തുനണച്ച്.

(ബനി)   അദവപകേ  തസനികേകേള  ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസവകുപച്ച്,  ഹയര്

ലസക്കനഡറനി  വകുപച്ച്  എന്നനിവയച്ച്  കേതീഴനിലഭാണുള്ളതച്ച്.   ഒഴനിവകേള  നനികേത്തുന്നതച്ച്

സലാംബനനിച തുടര്നടപടനികേള ടനി വകുപ്പുകേളഭാണച്ച് ലചേയ വരുന്നതച്ച്.

(സനി)   റലബറനി,  ലകബഭാറടറനി  എന്നനിവ  എല്ലഭാ  എലാം.ആര്.എസച്ച്-കേളനിലുലാം

നനിലവനിലുണച്ച്.   7  എലാം.ആര്.എസച്ച്-കേളനില് സ്മെഭാര്ടച്ച്  ക്ലെഭാസച്ച് റൂമുകേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.

ബഭാക്കനിയുള്ള എലാം.ആര്എസച്ച്.-കേളനില് സ്മെഭാര്ടച്ച് ക്ലെഭാസച്ച് റൂമുകേള ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള

നടപടനി  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.   ആയവ  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച്  ഫലപദമഭായ  രതീതനിയനില്

ലഭവമഭാക്കുനണച്ച്. 

ആദനിവഭാസനി കുടുലാംബങ്ങളക്കച്ച് ഭൂമനി

229  (2722)   ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലനന്മേഭാറ നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല എത്ര ആദനിവഭാസനി കുടുലാംബങ്ങളക്കച്ച്

വനഭാവകേഭാശ നനിയമപകേഭാരലാം ഭൂമനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച് എന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇനനി  എത്ര  കുടുലാംബങ്ങളക്കച്ച്  ഭൂമനി  നല്കേഭാന  കേഴനിയുലമന്നച്ച്

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ലനന്മേഭാറ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  ആദനിവഭാസനി  കുടുലാംബങ്ങളക്കച്ച്

വനഭാവകേഭാശ നനിയമപകേഭാരലാം ഭൂമനി നല്കേനിയ വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:
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ക്രമ
നമ്പര്

കകേഭാളനനിയുലട കപരച്ച് ഭൂമനി(ROR)
നല്കേനിയതച്ച്

ഭൂമനി  വനിസ്തൃതനി
(ലഹക്ടര്)

1 പൂപഭാറ 40 28.5850

2 ലചേറുലനല്ലനി 5 2.5879

3 5-ാം കകേഭാളനനി 17 1.8354

4 കേചനികത്തഭാടച്ച് 13 3.9920

5 കുരനിയഭാര്കുറനി 58 5.3534

6 കതക്കടനി അല്ലനിമൂപന കകേഭാളനനി 63 22.9660

7 കതക്കടനി 30 ഏക്കര് 33 13.7671

8 സുങലാം കകേഭാളനനി 84 2.1874

9 എര്ത്തച്ച് ഡഭാലാം കകേഭാളനനി 41 0.8274

10 കേടവച്ച് കകേഭാളനനി 49 0.7425

403 82.8441

(ബനി)  ലനന്മേഭാറ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്നനിന്നച്ച്  നനിലവനില്  വനഭാവകേഭാശ
നനിയമപകേഭാരലാം ഭൂമനി നല്കുന്നതനിനച്ച് അകപക്ഷകേള തതീര്പഭാക്കുവഭാന ബഭാക്കനിയനില്ല.

കകേഭാളനനികേളുലട വനികേസനലാം

230 (2723)     ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  കകേഭാളനനികേളുലട
വനികേസനത്തനിനച്ച്  കവണനി  നടപഭാക്കനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന  പദതനികേളുലട
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത പദതനികേള നടപഭാക്കനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന ,മലപ്പുറലാം ജനില്ലയനിലല
കകേഭാളനനികേളുലട പടനികേ നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം തനിരനിചച്ച് നല്കേഭാകമഭാ;

(സനി)  പടനികേജഭാതനി/  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേള  കൂടുതലഭായനി  പഠനിക്കുന്ന
വനിദവഭാലയങ്ങളനിലല  അടനിസഭാന  സസൗകേരവവനികേസനത്തനിനച്ച്  കവണനി  നനിലവനില്
പദതനികേള ഉകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സത്വയലാംപരവഭാപ്ത ഗഭാമലാം, ഗഭാനനി ഗഭാമലാം എന്നതീ പദതനികേള പകേഭാരമഭാണച്ച്
സലാംസഭാനലത്ത പടനികേജഭാതനി കകേഭാളനനികേളുലട വനികേസന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി
വരുന്നതച്ച്.   നടപച്ച്  സഭാമ്പത്തനികേവര് ഷലാം  216  കകേഭാളനനികേളനില്  ഈ  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്.

പടനികേവര്ഗ്ഗ  കകേഭാളനനികേളുലട  സമഗ  വനികേസനത്തനിനഭായനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ
കമഖലയനിലല  ശുദജലലാം,  കറഭാഡച്ച്,  റവദദ്യുതനി,  പഭാര്പനിടലാം  മുതലഭായ  അടനിസഭാന
സസൗകേരവ  വനികേസനലാം,  വനിദവഭാഭവഭാസലാം,  ജതീവകനഭാപഭാധനി  പവര്ത്തനങ്ങള
തുടങ്ങനിയവയഭായനി  ഹഭാലാംലലറച്ച്  വനികേസന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.   2016-17
വര്ഷലാം  10  കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനി  10 പടനികേവര്ഗ്ഗ സകങതങ്ങളനില് ഹഭാലാംലലറച്ച്
വനികേസന പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിലന്റെ പവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.

പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരുലട  സഭാമൂഹനികേ  സഭാമ്പത്തനികേ  വനികേസനത്തനിനുകവണനി
സഭാധഭാരണ പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഹനിതത്തനിനച്ച് പുറലമയുള്ള ഒരു പകതവകേ പഭാകക്കജഭാണച്ച്
അഡതീഷണല്  റടബല്  സബച്ച്  പഭാന  (എ.ടനി.എസച്ച്.പനി).   എ.ടനി.എസച്ച്.പനി.
പദതനിയനില്  മുന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്  ഏലറടുത്തനിട്ടുള്ളതുലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്തതുമഭായ  സനില്  ഓവര്  വതീടുകേളുലട  പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനഭായനി
2016-17 വര്ഷലത്ത എ.ടനി.എസച്ച്.പനി. പദതനിയനില് നനിനലാം 13678.19 ലക്ഷലാം രൂപ
ലചേലവഴനിചച്ച് പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കശഷനിക്കുന്ന തുകേയഭായ 1321.81 ലക്ഷലാം
രൂപ  മലപ്പുറലാം  ജനില്ലയനിലല  സനില്  ഓവര്  പവൃത്തനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
അനുവദനിചച്ച് പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

ലകേഭാല്ലലാം  ജനില്ലയനിലല  കുരനികയഭാട്ടുമല,  പത്തനലാംതനിട  ജനില്ലയനിലല  ചേഭാലക്കയലാം,
വയനഭാടച്ച്  ജനില്ലയനിലല  ലനല്ലറചഭാല്,  പരുര്ക്കുന്നച്ച്,  കുകഞഭാലാം  എന്നതീ  പടനികേവര്ഗ്ഗ
കകേഭാളനനികേളനില് കമഭാഡല് കകേഭാളനനി പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

ഇവയച്ച്  പുറകമ  കകേഭാര്പസച്ച്  ഫണച്ച്,  ആര്ടനിക്കനിള  275  (1),  എസച്ച്.സനി.എ  ടു
ടനി.എസച്ച്.പനി., പൂളഡച്ച് ഫണച്ച് എന്നനിവ ഉപകയഭാഗനിച്ചുലാം വനിവനിധ വനികേസന പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

(ബനി)  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേളുലട  വനിശദഭാലാംശലാം  അനുബനമഭായനി*

കചേര്ക്കുന:

* റലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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പടനികേവര്ഗ്ഗ കകേഭാളനനികേളുലട വനിശദഭാലാംശലാം അനുബനമഭായനി* കചേര്ക്കുന.

(സനി)  പടനികേജഭാതനി  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേള  കൂടുതലഭായനി  പഠനിക്കുന്ന
വനിദവഭാലയങ്ങളനിലല  അടനിസഭാന  സസൗകേരവവനികേസനത്തനിനുകവണനി  നനിലവനില്
പദതനികേളനില്ല.

പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേള  കൂടുതലഭായനി  പഠനിക്കുന്ന  വനിദവഭാലയങ്ങളുലട
അടനിസഭാന  സസൗകേരവവനികേസനത്തനിനഭായനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പകദശങ്ങളനിലല
സസൗകേരവങ്ങളുലട  വനികേസനലാം  എന്ന  ശതീര്ഷകേത്തനില്  തുകേ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.
പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  കുറഞതച്ച്  20  ശതമഭാനലാം  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുള്ള
സ്കൂളുകേളുലട പവര്ത്തനലാം ലമചലപടുത്തുവഭാനുലാം ഈ പദതനി ലക്ഷവമനിടുന.  2016-17
സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം 250 ലക്ഷലാം രൂപ ടനി പദതനിക്കഭായനി വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. 

ലമസച്ച് അലവനസച്ച്

231  (2724)   ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പദതീപച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുലട
കഹഭാസ്റ്റലുകേളനിലല ഓകരഭാ കുടനിക്കുലാം ലമസച്ച് അലവനസച്ച് ഇനത്തനില് മഭാസലാം എത്ര രൂപ
വതീതലാം  അനുവദനിച്ചു  നല്കുനലണന്നച്ച്  ലമടനികേച്ച്,  കപഭാസ്റ്റച്ച്  ലമടനികേച്ച്  തലത്തനില്
പകതവകേലാം വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലമസച്ച്  അലവനസച്ച്  തുകേ  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി  ഉയര്ത്തനി

അനുവദനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; എങനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   സലാംസഭാനത്തച്ച്  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുലട

കഹഭാസ്റ്റലുകേളനിലല പതീ-ലമടനികേച്ച് വനിദവഭാര്ത്ഥനിക്കച്ച് പതനിമഭാസലാം 2000 രൂപയുലാം കപഭാസ്റ്റച്ച്

ലമടനികേച്ച്  വനിദവഭാര്ത്ഥനിക്കച്ച്  പതനിമഭാസലാം  2300  രൂപയുലാം  ലമസച്ച്ചേഭാര്ജച്ച്  ഇനത്തനില്

അനനിവദനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ഇക്കഭാരവലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

* റലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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 കഹഭാസ്റ്റല് ലകേടനിടലാം

232  (2725)   ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അയനിലൂര്  പഞഭായത്തനില്  പവര്ത്തനിക്കുന്ന  പടനികേവര്ഗ്ഗ

വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുലട  കഹഭാസ്റ്റലനിനച്ച്  സത്വന്തമഭായനി  ലകേടനിടലാം  ഇല്ലഭാലയന്ന  കേഭാരവലാം

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കഹഭാസ്റ്റലനിനച്ച്  ആവശവമഭായ സലലാം കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇലല്ലങനില്

വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത  കഹഭാസ്റ്റലനിനച്ച്  സത്വന്തമഭായനി  സലവലാം  ലകേടനിടവലാം  എന്നച്ച്

യഭാഥഭാര്ത്ഥവമഭാകുലമന്നച്ച് വവകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.

(ബനി  &  സനി)   ഉണച്ച്.   അയനിലൂര്  പതീ-ലമടനികേച്ച്  കഹഭാസ്റ്റല്  ലകേടനിടലാം

നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി ചേനിറ്റൂര് തഭാലൂക്കനിലല അയനിലൂര് വനികല്ലജനില് റതീസര്ലവ്വേ നമ്പര്

133/4-ല്ലപട  0.4481 ലഹക്ടര്  സലലാം  കേലണത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.   പസ്തുത  സലലാം

വഭാങ്ങുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സര്ക്കഭാര് സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കുള്ള ലപഭാകപഭാസലുകേള

233  (2726)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനില്ലയനില്  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസനവമഭായനി  ബനലപടച്ച്
ജനില്ലഭാതല വര്ക്കനിലാംഗച്ച് ഗ്രൂപച്ച് അനുമതനിക്കഭായനി സമര്പനിച എത്ര പകപഭാസലുകേളക്കച്ച്
സലാംസഭാന  തല  വര്ക്കനിലാംഗച്ച്  ഗ്രൂപച്ച്  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം

2016-17  വര്ഷലാം  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനില്ലയനില്  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസനവമഭായനി

ബനലപട  ജനില്ലഭാതല  വര്ക്കനിലാംഗച്ച്  ഗ്രൂപച്ച്  അനുമതനിക്കഭായനി  സമര്പനിച

ലപഭാകപഭാസലുകേളനില് സലാംസഭാനതല വര്ക്കനിലാംഗച്ച് ഗ്രൂപനിലന്റെ അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിചനിട്ടുള്ള

പദതനികേളുലട വനിശദവനിവരലാം കചേര്ക്കുന:

ക്രമ
നമ്പര്

പദതനി തുകേ

1 കേരനിയഭാര്പച്ച്-ബനിരനിക്കുളലാം  കറഭാഡച്ച്  ടഭാറനിലാംഗച്ച്
കേനിനഭാന്നൂര് കേരനിന്തളലാം

15,00,000

2 ആലക്കുഴനി ഉരനിടനിക്കുന്നച്ച് കറഭാഡച്ച് ടഭാറനിലാംഗച്ച്,  കകേഭാടഭാലാം
കബളൂര് പഞഭായത്തച്ച്

7,60,000

3 പയങ്ങഭാനലാം  കകേഭാളനനി  കറഭാഡച്ച്  ടഭാറനിലാംഗച്ച്,
കേനിറനികക്കഭാല്

13,30,000

ആലകേ 35,90,000

അടപഭാടനിയനിലല ശനിശുമരണലാം
234 (2727) ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന :
 ശതീ  .     വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
 ശതീ  .     എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
 ശതീ  .     ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അടപഭാടനിയനിലല  ശനിശുമരണങ്ങള  സലാംബനനിചച്ച്  ഏലതങനിലുലാം
വനിദഗസലാംഘലാം പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനു  കശഷലാം  അടപഭാടനിയനില്
എത്ര ശനിശുമരണങ്ങള ഉണഭായനി;

(സനി)  അടപഭാടനിയനിലല  ഗര്ഭനിണനികേളഭായ  ആദനിവഭാസനി  സതീകേളക്കുലാം
കു ഞങ്ങളക്കുലാം  മതനിയഭായ  കപഭാഷകേഭാഹഭാരവലാം  ചേനികേനിതയുലാം  നല്കുന്നതനിലുണഭായ
വതീഴയഭാണച്ച്  ശനിശുമരണലാം  ഉണഭാകുന്നതനിനുള്ള  കേഭാരണലാം  എന്ന  കേഭാരവലാം
പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ശനിശുമരണങ്ങള  ഒഴനിവഭാക്കുവഭാന  കപഭാഷകേഭാഹഭാരവലാം  ചേനികേനിതയുലാം

അവര്ക്കച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാന അടനിയന്തര നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.  2013-ല് അടപഭാടനി കമഖലയനില് ആദനിവഭാസനി ശനിശുമരണങ്ങള

റനികപഭാര്ടച്ച്  ലചേയ  സഭാഹചേരവത്തനില്  യണനിലസഫച്ച്,  കഡഭാ.  ഇക്ബഭാല്  കേമ്മേനിറനി,

ഇന്തവന  ലമഡനിക്കല്  അകസഭാസനികയഷന,  തൃശ്ശൂര്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജച്ച്

കഡഭാക്ടര്മഭാരുലട  കനതൃതത്വത്തനിലുള്ള  സലാംഘലാം,  റഹദഭാബഭാദനിലല  നഭാഷണല്

ഇനസ്റ്റനിറമ്മ്യൂടച്ച്  ഓഫച്ച് നമ്മ്യൂടതീഷന എന്നതീ സലാംഘങ്ങള അടപഭാടനി കമഖലയനില് പഠനലാം

നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി  &  സനി)  8  മരണങ്ങള സലാംഭവനിചനിട്ടുണച്ച്.  കുഞങ്ങളക്കച്ച് ജന്മേനഭാകലഭാ
പനിന്നതീകടഭാ ഉണഭായ അസുഖങ്ങലള തുടര്ന്നഭാണച്ച് ഇവ സലാംഭവനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.  ആകരഭാഗവ
പശ്നങ്ങള  ഉണഭായനിരുന്നതഭായനി  ആകരഭാഗവവകുപച്ച്  മരണലാം  സലാംബനനിച
റനികപഭാര്ട്ടുകേളനില്  വവകമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.   വതീടുകേളനില്  നടന്നനിരുന്ന  പസവലാം,
കുടുലാംബത്തനില്  നനിനലാം  പസവ  പരനിചേരണലാം  ലഭനിക്കഭാതനിരുന്നതച്ച്,  ചേനികേനിതഭാ
റവമുഖവലാം,  വഭാഹന  സസൗകേരവത്തനിലന്റെ  അഭഭാവലാം,  മുലയട്ടുകമ്പഭാള  അനുഭവലപട
ശത്വഭാസതടസലാം  തുടങ്ങനിയവയഭായനിരുന  പധഭാന  കേഭാരണങ്ങള.   കപഭാഷകേഭാഹഭാര
കുറവമൂലലാം  മരണലാം സലാംഭവനിചനിടനില്ല.   സര്ക്കഭാര് വകുപ്പുകേളുലട  നനിരന്തര ഇടലപടല്
നനിമനിത്തലാം  ഇത്തരലാം  കേഭാരണങ്ങളക്കച്ച്  പരനിഹഭാരലാം  കേലണത്തനി  മരണനനിരക്കച്ച്
കുറച്ചുലകേഭാണ്ടുവരുവഭാന കേഴനിഞനിട്ടുണച്ച്.   പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപനിനച്ച്  കേതീഴനില്
നടപഭാക്കുന്ന  എല്ലഭാ  കക്ഷമപദതനികേളുലാം  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരുലട  സമഗ  പുകരഭാഗതനി
ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതഭാണച്ച്.   പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസനവകുപച്ച് മുകഖന ഗര്ഭനിണനികേളക്കുലാം
മുലയട്ടുന്ന  അമ്മേമഭാര്ക്കുലാം  ഗര്ഭഭാവസയുലട  3-ാം  മഭാസലാം  മുതല്  18  മഭാസലാം  വലര
സത്വന്തലാം  നനിലയച്ച്  ആവശവമഭായ  കപഭാഷകേഭാഹഭാരലാം  വഭാങ്ങുന്നതനിനഭായനി  പതനിമഭാസലാം
1000  രൂപ വതീതലാം നല്കുന്നതനിനഭായനി ആവനിഷ്കരനിചച്ച്  നടപനിലഭാക്കനി വരുന്ന ജനനതീ
ജന്മേരക്ഷഭാ  പദതനി,  സനിക്കനിളലസല്  അനതീമനിയ  കരഭാഗനികേളക്കച്ച്  മരുനലാം  മറച്ച്
ജതീവകനഭാപഭാധനികേളുലാം  വഭാങ്ങുന്നതനിനഭായനി  പതനിമഭാസലാം  2000  രൂപ  സമഭാശത്വഭാസ
ധനസഹഭായലാം  നല്കുന്ന  പദതനി,  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവര്ക്കച്ച്
പൂര്ണ്ണമഭായുലാം സസൗജനവ ചേനികേനിത നല്കുന്നതനിനുകവണനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന സമഗ
ആകരഭാഗവസുരക്ഷഭാ  പദതനി,  ഭക്ഷവസഹഭായ  പദതനി  എന്നനിവയുലാം  സഭാമൂഹവനതീതനി
വകുപച്ച് മുകഖന ഗര്ഭനിണനികേളക്കുലാം കുടനികേളക്കുലാം പകതവകേ കപഭാഷകേഭാഹഭാരലാം നല്കുന്ന
പദതനിയുലാം പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കച്ച് പഭാകേലാം ലചേയ ഭക്ഷണലാം അവരവരുലട ഊരുകേളനില്
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എത്തനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപനിലന്റെ  ധനസഹഭായകത്തഭാലട
കുടുലാംബശതീ  മുകഖന  കേമ്മേമ്മ്യൂണനിറനി  കേനിചന  പദതനിയുലാം  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
കകേഭാടത്തറ  റടബല്  ലസഷവഭാലനിറനി  ആശുപത്രനിയുലട  കേതീഴനില്  3 നമ്മ്യൂടതീഷന
റതീഹഭാബനിലനികറഷന  ലസന്റെറുകേള  പവര്ത്തനിക്കുന.  കൂടഭാലത  ആധുനനികേ
സസൗകേരവങ്ങകളഭാടുകൂടനിയ  ഓപകറഷന  തനികയറര്,  ഐ.സനി.യു  എന്നനിവയുലാം  ഈ
ആശുപത്രനിയനിലുണച്ച്.   അടപഭാടനിയനില്  5  ലമഭാറബല്  ലമഡനിക്കല്  യണനിറ്റുകേളുലാം
പവര്ത്തനിക്കുന.  ആകരഭാഗവലാം, സഭാമൂഹവനതീതനി, പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസനലാം, കുടുലാംബശതീ,
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണലാം,  കപഭാലതീസച്ച്,  കൃഷനി,  മൃഗസലാംരക്ഷണലാം,  റവനമ്മ്യൂ  എന്നതീ
വകുപ്പുകേലള ഏകകേഭാപനിപനിച്ചുലകേഭാണച്ച് ഊര്ജ്ജനിത പവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിയതനിലന്റെ
ഫലമഭായനി  2016-ല് ശനിശുമരണലാം  8  ആക്കനി കുറയഭാന സഭാധനിച്ചു.  2013-ല്  31 ഉലാം,
2014-ല്  15  ഉലാം  2015-ല്  14 ഉലാം  ആയനിരുന.   2017-ല്  ഇതുവലര  രണച്ച്
ശനിശുമരണങ്ങളഭാണച്ച്  ഉണഭായനിട്ടുള്ളതച്ച്.   കകേരളത്തനിലന്റെ  ശനിശുമരണനനിരക്കച്ച്  13
ആയനിരനിലക്ക  അടപഭാടനിയനികലതച്ച്  9  ആക്കനി  കുറയഭാന  സഭാധനിചനിട്ടുണച്ച്.
അടപഭാടനിയനിലല  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരുലട  ഭക്ഷവ-കപഭാഷകേഭാഹഭാര  സുരക്ഷ
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനികലക്കഭായനി  തനിന,  കചേഭാളലാം,  ചേഭാമ,  റഭാഗനി  തുടങ്ങനിയ ധഭാനവങ്ങളുലട
പരമ്പരഭാഗത  കൃഷനി  രതീതനികേള  കപഭാല്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കൃഷനി  വകുപനിലന്റെ
ആഭനിമുഖവത്തനില് വനിപുലമഭായ പദതനികേളുലാം ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണച്ച്. 

(ഡനി)  വനിവനിധ നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  അവ ചുവലട കചേര്ക്കുന:

ഗര്ഭനിണനികേളക്കുലാം മുലയട്ടുന്ന അമ്മേമഭാര്ക്കുമഭായനി പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസനവകുപച്ച്

മുകഖന ജനനതീ ജന്മേരക്ഷഭാ പദതനി നടപനിലഭാക്കുന.  ഗര്ഭഭാവസയുലട 3-ാം മഭാസലാം

മുതല്  കുഞനിനച്ച്  1 വയസച്ച്  തനികേയുലാം  വലര  പതനിമഭാസലാം  1000  രൂപ  നനിരക്കനില്

ധനസഹഭായലാം നല്കേനിവരുന.  ഇവര്ക്കച്ച് സത്വന്തലാം നനിലയച്ച് കപഭാഷകേഭാഹഭാരലാം വഭാങ്ങനി

കേഴനിക്കുന്നതനിനുകവണനിയഭാണച്ച്  ഈ തുകേ നല്കുന്നതച്ച്.   ഈ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം

ആലകേ  1  കകേഭാടനി  രൂപ  അടപഭാടനി  കമഖലയനില്  ഈ  പദതനിപകേഭാരലാം  വനിതരണലാം

ലചേയനിട്ടുണച്ച്.

സനിക്കനിളലസല്  അനതീമനിയ  കരഭാഗനികേളക്കച്ച്  ആവശവമഭായ  മരുനലാം  മറ്റു

ജതീവകനഭാപഭാധനികേളുലാം  വഭാങ്ങുന്നതനിനഭായനി  പതനിമഭാസലാം  2,000  രൂപ  വതീതലാം

ധനസഹഭായലാം നല്കുന.  ഇതനികലക്കഭായനി ഈ സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം 6 ലക്ഷലാം രൂപ

അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.  സമഗ  ആകരഭാഗവസുരക്ഷഭാ  പദതനിപകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര്
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ആശുപത്രനികേളനില് സമ്പൂര്ണ്ണ സസൗജനവ ചേനികേനിത ഉറപ്പുവരുത്തുന.  ഇതനികലക്കഭായനി

കകേഭാടഭാത്തറ  റടബല്  ലസഷവഭാലനിറനി  ആശുപത്രനിക്കച്ച്  70  ലക്ഷലാം  രൂപ   ഈ

സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  അനുവദനിച്ചു  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത  അടപഭാടനി

ഐ.റനി.ഡനി.പനി.  ഓഫതീസര്ക്കച്ച്  ഈ  ഇനത്തനില്  47  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം

അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.
ഭക്ഷവ സഹഭായ പദതനിപകേഭാരലാം പഞമഭാസങ്ങളനിലുലാം മണ്സൂണ് കേഭാലത്തുലാം

കമഖലയനിലല കേഭാടര്,  കുറുമ്പര് തുടങ്ങനിയ പകതവകേ ദുര്ബ്ബല കഗഭാത്ര വനിഭഭാഗങ്ങളക്കച്ച്
അരനി  (25  കേനി.  ഗഭാലാം),  വനപയര്  (2 കേനി.  ഗഭാലാം),  കേടല  (2 കേനി.  ഗഭാലാം),  ലവളനിലചണ്ണ
(1 ലനിറര്),  പഞസഭാര  (2  കേനി.  ഗഭാലാം),  ചേഭായലപഭാടനി  (500  ഗഭാലാം),  ലചേറുപയര്
(2 കേനി.  ഗഭാലാം)  എന്നനിവ വനിതരണലാം ലചേയ്യുന.  മറ്റു  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കച്ച്  അരനി  (15  കേനി.
ഗഭാലാം), ലചേറുപയര് (1 കേനി. ഗഭാലാം), കേടല (1 കേനി. ഗഭാലാം), കേരുലപടനി/ശര്ക്കര (1 കേനി. ഗഭാലാം)
എന്നതീ അളവനിലുലാം വനിതരണലാം നടത്തനിവരുന.

സഭാമൂഹവനതീതനി  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനില്  അങണവഭാടനികേള  മുകഖന
ഗര്ഭനിണനികേളക്കുലാം കുടനികേളക്കുലാം പകതവകേ കപഭാഷകേഭാഹഭാരലാം നല്കേനിവരുന.  പതീ-
സ്കൂള  കുടനികേളക്കച്ച്  പഭാല്,  മുട  എന്നനിവയുലാം  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന.   കേസൗമഭാര
പഭായക്കഭാരഭായ ലപണ്കുടനികേളക്കച്ച്  സബല കേനിറ്റുകേള വനിതരണലാം നടത്തുന.  157
ഊരുകേള കകേന്ദ്രതീകേരനിചച്ച് അടപഭാടനിയനിലല മുഴവന കുടുലാംബങ്ങളക്കുമഭായനി കേമ്മേമ്മ്യൂണനിറനി
കേനിചന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കേമ്മേമ്മ്യൂണനിറനി  കേനിചന  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനികലക്കഭായനി ഈ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം 3.5 കകേഭാടനി രൂപ കുടുലാംബശതീ
മനിഷനച്ച് പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസനവകുപച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

ആകരഭാഗവവകുപച്ച് മുകഖന സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. സതീനനിലാംഗച്ച് നടത്തനി തൂക്കക്കുറവള്ള കുടനികേലള കേലണത്തനി കവണ ചേനികേനിത
നല്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സത്വതീകേരനിച്ചു.

2. കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവള്ള  കുടനികേളക്കച്ച്  യണനിലസഫച്ച്,  നഭാഷണല്
നമ്മ്യൂടതീഷന  ഇനസ്റ്റനിറമ്മ്യൂടച്ച്  എന്നനിവയുലട  കനതൃതത്വത്തനില്  കപഭാഷകേഭാഹഭാര
പുനരധനിവഭാസ  കകേന്ദ്രങ്ങള  3  എണ്ണലാം  അനുവദനിച്ചു.   അതനികലക്കഭായുള്ള
ലടയനിനനിലാംഗച്ച്,  ലകേടനിടങ്ങള,  വഭാഹനങ്ങള,  ഭക്ഷണ  സഭാധനങ്ങള
എന്നനിവയഭായനി  അടപഭാടനി  പഭാകക്കജനിലൂലട  4.33  കകേഭാടനി  രൂപ  ആകരഭാഗവ
കകേരളലാം വഴനി ലഭവമഭാക്കനി.
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3. ഗര്ഭനിണനികേളക്കച്ച്  അയണ്  കഫഭാളനികേച്ച്  ആസനിഡച്ച്  ഗുളനികേകേളുലട  ലഭവത
ഉറപ്പുവരുത്തനി.

4. 24  സബച്ച്  ലസന്റെറുകേള  റനിപയര്  ലചേയച്ച്  ലജ.പനി.എചച്ച്.എന-മഭാര്ക്കച്ച്
തഭാമസകയഭാഗവമഭാക്കനി 24 മണനിക്കൂര് പവര്ത്തന സജ്ജമഭാക്കനി.

5. റടബല് ലസഷവഭാലനിറനി  ആശുപത്രനിയനില്  (കകേഭാടഭാത്തറ)  തൂക്കക്കുറവള്ള
കുഞച്ച്  ജനനിചഭാല്  അതനിലന  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ഉപകേരണങ്ങള,
കഡഭാക്ടര്മഭാര്ക്കുലാം നഴ്സുമഭാര്ക്കുലാം ലടയനിനനിലാംഗച്ച് എന്നനിവ നല്കേനി.

6. ശനിശുകരഭാഗ  വനിദഗകനയുലാം  റഗനകക്കഭാളജനിസ്റ്റനിലനയുലാം  അനകസഷവ
കഡഭാക്ടലറയുലാം സര്ജലനയുലാം നനിയമനിച്ചു.

7. നവജഭാത ശനിശു ഐ.സനി.യു. സഭാപനിച്ചു.

8. പഭാരഭാ ലമഡനിക്കല് ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം മറ്റുലാം ലടയനിനനിലാംഗച്ച് നല്കേനി.

9. കഡഭാക്ടര്, നഴ്സച്ച് മറച്ച് ആശുപത്രനി ജതീവനക്കഭാര് എന്നതീ വനിഭഭാഗങ്ങളനില് പുതനിയ
75 തസനികേകേള സൃഷനിച്ചു.

10. ആകരഭാഗവവകുപച്ച് ജതീവനക്കഭാരുലട കസവനലാം ലമചലപടുത്തഭാന കവണനി  20
ശതമഭാനത്തനിലധനികേലാം ഡനി.എ. അനുവദനിച്ചു.  കഡഭാക്ടര്മഭാര്ക്കച്ച് 20,000 രൂപ
അധനികേലാം നല്കുവഭാന തതീരുമഭാനമഭായനി.

11. കകേഭാടത്തറ  റടബല്  ലസഷവഭാലനിറനി  ആശുപത്രനിയനില്  രക  സലാംഭരണ
യണനിറ്റുലാം അളടഭാസസൗണച്ച് സഭാനനിലാംഗുലാം ആരലാംഭനിച്ചു.

12. ആദനിവഭാസനി  ഗര്ഭനിണനികേളുലട  പസവലാം  എകപഭാഴലാം  പറഞ  തതീയതനിക്കു
മുകമ്പ  ആയതനിനഭാല്  വതീടുകേളനിലല  പസവലാം  ഒഴനിവഭാക്കഭാന  ഇ.ഡനി.സനി.
കമഭാണനിററനിലാംഗച്ച് ലസല് ആരലാംഭനിച്ചു.  എന.ആര്.സനി.-യനില് അഡനിറഭാവഭാത്ത
കുടനികേളക്കച്ച്  സനി.സഭാലാം  പരനിപഭാടനി  ആരലാംഭനിച്ചു.   ഇതുവഴനി  വതീടുകേളനികലയച്ച്
കപഭാഷകേഭാഹഭാരലാം എത്തനിക്കുവഭാനുള്ള നടപടനി സത്വതീകേരനിച്ചു.

13. 3  ലമഭാറബല്  ലമഡനിക്കല്  യണനിറ്റുകേളകൂടനി  ആരലാംഭനിച്ചു.   ആലകേ
5  ലമഭാറബല്  യണനിറ്റുകേള  ദനിവസവലാം  ഊരുകേളനില്  കേവഭാമകേള
സലാംഘടനിപനിക്കുന.
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14. ജഭാതകേച്ച്,  ജനനനി  എന്നതീ  കസഭാഫച്ച് ലവയറുകേള  തയഭാറഭാക്കനി  ശനിശുക്കളുലട
തൂക്കവലാം ഗര്ഭനിണനികേളുലട  ആകരഭാഗവവലാം  ദനിനലാംപതനി  കമലധനികേഭാരനികേളക്കച്ച്
ലഭവമഭാക്കനി.

15. കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവലാം  രകലാം  കുറഞ  കുഞമുള്ള  ഗര്ഭനിണനികേകളയുലാം
കകേഭാടഭാത്തറ  റടബല്  ലസഷവഭാലനിറനി  ആശുപത്രനിയനില്  3 മഭാസകത്തഭാളലാം
തഭാമസനിപനിചച്ച് തൂക്കമുള്ള കുഞഭാക്കനി പസവനിപനിക്കഭാന നടപടനി ഉണഭായനി.

16. കേസൗമഭാര  പഭായത്തനിലുള്ള  ലപണ്കുടനികേളക്കച്ച്  18  വയസഭാകുകമ്പഭാള
45  കേനികലഭാ  ശരതീരഭഭാരലാം  ഉണഭാക്കുന്ന  രതീതനിയനിലുള്ള  ആകരഭാഗവ
കബഭാധവല്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേളുലാം ലമനസ്ട്രുവല് റഹജതീന പരനിപഭാടനികേളുലാം
ആരലാംഭനിച്ചു.

17. സ്കൂളുകേള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചച്ച്  'ഒരുമ'  എന്ന  കപരനില്  ലഹല്ത്തച്ച്  ക്ലെബ്ബുകേള
കൂടുതല് കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കനി.

18. അടപഭാടനിയനില് 14-10-2016 മുതല് 33 സ്കൂളുകേളനില് പൂര്ണ്ണമഭായുലാം കുടനികേലള
ഹതീകമഭാകഗഭാബനിന,  ബനി.എലാം.ഐ.  (കബഭാഡനി  മഭാസച്ച്  ഇനഡകച്ച്)
പരനികശഭാധനകേളക്കച്ച്  വനികധയമഭാക്കനി കേവഭാമകേളുലാം ആരലാംഭനിച്ചു.  5-12-2016-നച്ച്
തതീര്ന്ന കേവഭാമ്പനിലന്റെ വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1 ആലകേ സ്കൂള 33

2 ആലകേ വനിദവഭാര്ത്ഥനികേള 10800

3 ആലകേ കേളക്ടച്ച് ലചേയ സഭാമ്പനിള 9800

4 ആലകേ ലടസ്റ്റച്ച് ലചേയ സഭാമ്പനിള 9800

5 എചച്ച്.ബനി. 10-നച്ച് തഭാലഴ ഉള്ളവര് 554

6 എചച്ച്.ബനി. 7-നച്ച് തഭാലഴ ഉള്ളവര് 29

ഗുരുതരമഭായ  രകക്കുറവള്ള  29  കുടനികേലളയുലാം  കകേഭാടഭാത്തറ  ഗവലണ്മെന്റെച്ച്
റടബല്  ലസഷവഭാലനിറനി  ആശുപത്രനിയനില്  ലകേഭാണ്ടുവരനികേയുലാം  വനിദഗ  ചേനികേനിത
നല്കുകേയുലാം  ലചേയ.   554  കുടനികേളുലട  റവദവപരനികശഭാധന  അതഭാതു  സ്കൂളുകേളനില്
നടനവരുന.  അവരുലട  കപഭാഷകേക്കുറവച്ച്  പരനിഹരനിക്കഭാന വനിരമരുന്നച്ച്,  ആകരഭാഗവ
വനിദവഭാഭവഭാസലാം,  സ്കൂളനില് നനിനലാം അങണവഭാടനിയനില് നനിനലാം കേമ്മേമ്മ്യൂണനിറനി  കേനിചനനില്
നനിനലാം  പകതവകേലാം  ഭക്ഷണലാം  എന്നനിവ  നല്കേല്  തുടങ്ങനിയ  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഈ കുടനികേള തുടര് നനിരതീക്ഷണത്തനിലഭാണച്ച്.
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ഗുരുതരമഭായ കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവള്ള കുടനികേളുലട എണ്ണലാം 299-ല് നനിനലാം 24
ആയനി കുറയഭാന കേഴനിഞ.

19.  ആകരഭാഗവലാം,  സഭാമൂഹനികേ നതീതനി,  പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസനലാം,  കുടുലാംബശതീ,  
തകദ്ദേശഭരണലാം,  കപഭാലതീസച്ച്,  കൃഷനി,  മൃഗസലാംരക്ഷണലാം,  റവനമ്മ്യൂ  എന്നതീ  വകുപ്പുകേലള  
ഏകകേഭാപനിപനിച്ചുലകേഭാണച്ച്  ഊര്ജ്ജനിത പവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിയതനിലന്റെ ഫലമഭായനി
2016-ല് ശനിശുമരണലാം  8  ആക്കനി കുറയഭാന സഭാധനിച്ചു.  2013-  ല്  31-ഉലാം  2014-ല്
15-ഉലാം 2015-ല് 14 -ഉലാം ആയനിരുന.  2017-ല് ഇതു വലര രണച്ച് ശനിശുമരണങ്ങളഭാണച്ച്
ഉണഭായനിട്ടുള്ളതച്ച്.  കകേരളത്തനിലന്റെ  ശനിശുമരണ  നനിരക്കച്ച്  13  ആയനിരനിലക്ക  
അടപഭാടനിയനികലതച്ച് 9 ആക്കനി കുറയഭാന സഭാധനിചനിട്ടുണച്ച്.

കൂടഭാലത അടപഭാടനിയനിലല പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരുലട ഭക്ഷവ-കപഭാഷകേഭാഹഭാര സുരക്ഷ
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനികലക്കഭായനി  തനിന,  കചേഭാളലാം,  ചേഭാമ,  റഭാഗനി  തുടങ്ങനിയ ധഭാനവങ്ങളുലട
പരമ്പരഭാഗത  കൃഷനി  രതീതനികേള  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കൃഷനി  വകുപനിലന്റെ
ആഭനിമുഖവത്തനില് വനിപുലമഭായ പദതനികേളുലാം ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണച്ച്.

ഒ.ബനി.സനി. സലാംവരണലാം

235  (2728)     ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

റശവ  ലവള്ളഭാള  സമുദഭായത്തനില്  ഉളലപടവര്ക്കച്ച്  ഒ.ബനി.സനി.  സലാംവരണലാം
നല്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഉണച്ച്.  റശവ  ലവള്ളഭാള  സമുദഭായലാം  നനിലവനില്  ഒ.ബനി.സനി..  ലനിസ്റ്റനില്
ഉളലപടനിടനില്ല.  പസ്തുത സമുദഭായലത്തപറനിയുള്ള കേനിര്ത്തഭാഡ്സനിലന്റെ പഠന റനികപഭാര്ടച്ച്
ലഭനിചകശഷലാം ആയതച്ച് കകേരള സലാംസഭാന പനികന്നഭാക്ക വനിഭഭാഗ കേമ്മേതീഷന ശനിപഭാര്ശ
ലചേയച്ച്  ലഭവമഭാക്കനിയഭാല്  മഭാത്രകമ  സര്ക്കഭാരനിനച്ച്  ഈ  വനിഷയലാം  പരനിഗണനിക്കുവഭാന
കേഴനിയ.   റശവ  ലവള്ളഭാള  സമുദഭായലത്തപറനിയുള്ള  പഠനത്തനിനഭാവശവമഭായ
പഭാഥമനികേവലാം  ദത്വനിതതീയവമഭായ  വനിവര  കശഖരണലാം  കേനിര്ത്തഭാഡ്സച്ച്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി
കേഴനിഞ. മഭാര്ചച്ച് 31-നകേലാം പഠനറനികപഭാര്ടച്ച് സമര്പനിക്കുന്നതഭാലണന്നച്ച് കേനിര്ത്തഭാഡ്സച്ച്
അറനിയനിചനിട്ടുണച്ച്.
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ലപഭാഫ. പനി. എന. ശങരന കേമ്മേതീഷന

236 (2729)  ശതീ  .   വനി  .   എസച്ച്  .   ശനിവകുമഭാര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിശത്വകേര്മ്മേജരുലട പശ്നങ്ങള പഠനിക്കുവഭാന മുന സര്ക്കഭാര് നനികയഭാഗനിച

ലപഭാഫ. പനി. എന. ശങരന കേമ്മേതീഷന റനികപഭാര്ടച്ച് സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനിൽ  റനികപഭാര്ടനിലല  ശനിപഭാര്ശകേള  നടപനിലഭാക്കുവഭാന  സത്വതീകേരനിച
നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) റനികപഭാര്ടനിലന്റെ പകേര്പച്ച് കമശപ്പുറത്തച്ച് വയ്ക്കുകമഭാ?
ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  വനിശത്വകേര്മ്മേജരുലട പശ്നങ്ങള പഠനിക്കുവഭാന നനികയഭാഗനിചനിരുന്ന
ലപഭാഫ.  പനി.  എന.  ശങരന കേമ്മേതീഷന സര്ക്കഭാരനിനച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്  സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.
പസ്തുത  റനികപഭാര്ടനിലല  ശനിപഭാര്ശകേള  സലാംബനനിചച്ച്  ബനലപട  വകുപ്പുകേളുലട
അഭനിപഭായലാം  ആരഭാഞനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.   ആയതച്ച്  ലഭനിചകശഷലാം  മഭാത്രകമ
ശനിപഭാര്ശകേള പരനികശഭാധനിക്കുവഭാന കേഴനിയ.

(സനി)  റനികപഭാര്ടച്ച് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.

മതരപരതീക്ഷഭാ കകേന്ദ്രങ്ങള

237 (2730)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പനിന്നഭാക്ക  കക്ഷമ  വകുപനിനച്ച്  കേതീഴനില്  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച്  മല്സര

പരതീക്ഷകേളക്കച്ച്  പരനിശതീലനലാം  നല്കുന്ന  കകേഭാചനിലാംഗച്ച്  ലസന്റെറുകേള

പവര്ത്തനിക്കുനകണഭാ; ഉലണങനില് ഏലതല്ലഭാമഭാലണന്നച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  വകുപനിനച്ച്  കേതീഴനില്  സനിവനില്  സര്വ്വേതീസച്ച്  പരനിശതീലന

കകേന്ദ്രങ്ങളുകണഭാ; ഉലണങനില് ഏലതല്ലഭാമഭാലണന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല  ജനിവനക്കഭാരുലട  നനിയമനത്തനിനച്ച്  സത്വതീകേരനിച്ചു

വരുന്ന മഭാനദണ്ഡങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?  
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ഉത്തരലാം

(എ &  ബനി) പനിന്നഭാക്ക കക്ഷമ വകുപനിനച്ച് സത്വന്തമഭായനി പരനിശതീലന കകേന്ദ്രങ്ങള

ഇല്ല.  എന്നഭാല് എലാംകപഭായബനിലനിറനി എനഹഭാനലസ്മെന്റെച്ച് കപഭാഗഭാലാം പദതനിക്കച്ച് കേതീഴനില്

വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച് ഇതനിനഭായനി സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം അനുവദനിക്കുനണച്ച്.

(സനി)  ബഭാധകേമല്ല.

കൂടുതല് ആനുകൂലവങ്ങള

238  (2731)  ശതീ  .    കതഭാമസച്ച്  ചേഭാണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പനികന്നഭാക്ക  വനിഭഭാഗ  കകേഭാര്പകറഷന  വഴനി  കൂടുതല്  ആനുകൂലവങ്ങള

നലഭാന നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  കകേഭാര്പകറഷന  വഴനി  നല്കുന്ന  പദതനികേളനില്  നനിബനനകേള

ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനു നടപടനികേള ഉണഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   കകേരള  സലാംസഭാന  പനികന്നഭാക്ക  വനിഭഭാഗ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന

കദശതീയ  ഏജനസനികേളഭായ  കദശതീയ  പനികന്നഭാക്ക  വനിഭഭാഗ  ധനകേഭാരവ  വനികേസന

കകേഭാര്പകറഷന  (എന.ബനി.സനി.എഫച്ച്.ഡനി.സനി.),  കദശതീയ  നമ്മ്യൂനപക്ഷ  വനികേസന

ധനകേഭാരവ  കകേഭാര്പകറഷന  (എന.എലാം.ഡനി.എഫച്ച്.സനി)  എന്നനിവയുലട  വഭായ്പഭാ

പദതനികേളഭാണച്ച്  പധഭാനമഭായുലാം  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നതച്ച്.   ഈ  ഏജനസനികേളുലട

പദതനി  വവവസകേളനില്  വരുത്തുന്ന  കഭദഗതനികേളക്കച്ച്  അനുസൃതമഭായനി  കൂടുതല്

ആനുകൂലവങ്ങള നല്കുന്നതച്ച് പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

(ബനി)  കദശതീയ ഏജനസനികേളുലട പദതനി നനിബനനകേള പഭാലനിക്കുന്നതനിനച്ച്

കകേരള  സലാംസഭാന  പനികന്നഭാക്ക  വനിഭഭാഗ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന

ബഭാദവസമഭായനിരനിക്കുന്നതനിനഭാല്  നനിബനനകേള  ലഘൂകേരനിക്കുന്ന  വനിഷയലാം

ഇകപഭാള പരനിഗണനിക്കഭാന നനിര്വ്വേഭാഹമനില്ല.

52/2020
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പനികന്നഭാക്ക കക്ഷമവകുപനിലന്റെ പവര്ത്തനലാം
239 (2732)   ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര്  : 

ശതീ  .   ലകേ  .   എസച്ച്  .   ശബരതീനഭാഥന  : 
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ്  : 
ശതീ  .       വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പനിന്നഭാക്ക  വനിഭഭാഗങ്ങളുലട  കക്ഷമപദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച്
രൂപതീകേരനിച  പനികന്നഭാക്ക  കക്ഷമവകുപനിലന്റെ  പവര്ത്തനലാം  വനിലനിയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  തനിരുവനന്തപുരലത്ത  ആസഭാന  ഓഫതീസനിലുലാം,  എറണഭാകുളലാം,
കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്  എന്നനിവനിടങ്ങളനിലല  കമഖലഭാ  ഓഫതീസുകേളനിലുലാം  ആവശവത്തനിനച്ച്
ജതീവനക്കഭാരനില്ലഭാത്തതനിനഭാല്  വകുപനിലന്റെ പവര്ത്തനങ്ങള തഭാളലാം  ലതറ്റുനലവന്നതച്ച്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കമലറഞ  ഓഫതീസുകേളനില്  അനുവദനിക്കലപടനിട്ടുള്ള  തസനികേയുലാം,
നനിലവനിലുള്ള ജതീവനക്കഭാരുലട എണ്ണവലാം നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  അനുവദനിക്കലപട  തസനികേകേളനികലയച്ച്  പബനിക്കച്ച്  സര്വ്വേതീസച്ച്  കേമ്മേതീഷന
വഴനി നനിയമനലാം നടത്തുന്നതനിനച്ച് എലന്തങനിലുലാം സഭാകങതനികേ തടസലാം നനിലവനിലുകണഭാ;
ഉലണങനില്  പസ്തുത  തടസലാം  മഭാറനി  ആവശവമഭായ  ജതീവനക്കഭാലര  ആസഭാന
ഓഫതീസനിലുലാം,  കമഖലഭാ  ഓഫതീസുകേളനിലുലാം  നനിയമനിചച്ച്  വകുപനിലന്റെ  പവര്ത്തനലാം
കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)   ഉണച്ച്.   വകുപ്പുതലത്തനിലുലാം  ലസക്രടറനി  തലത്തനിലുലാം  അവകലഭാകേനലാം
നടത്തനി  പദതനി  പവര്ത്തനങ്ങള  കേഭാരവക്ഷമമഭായുലാം  കവഗത്തനിലുലാം
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  ഉണച്ച്.  2011  ഡനിസലാംബറനില് നനിലവനില് വന്ന വകുപനില് ഫതീല്ഡുതല
പദതനികേള  2012-13  മുതലഭാണച്ച്  ആരലാംഭനിചതച്ച്.   വകുപനിനച്ച്  രണ്ടു  കമഖലഭാ
ഓഫതീസുകേള ആരലാംഭനിചതച്ച്  2014-15-ലഭാണച്ച്.  ഓകരഭാ  കമഖലക്കുലാം ഏഴ ജനില്ലകേളുലട
വതീതലാം ചുമതലയഭാണുള്ളതച്ച്. സലാംസഭാനലത്ത 70 ശതമഭാനകത്തഭാളലാം ജനസലാംഖവയുള്ള
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പനികന്നഭാക്ക  സമുദഭായങ്ങളുലട  ഉന്നമനത്തനിനഭായനി  വനിവനിധതരലാം  കക്ഷമപദതനികേളുലാം
വനിദവഭാര് ത്ഥനികേളക്കച്ച് വനിദവഭാഭവഭാസ ആനുകൂലവങ്ങളുലാം കസഭാളര്ഷനിപ്പുകേളുലാം വകുപച്ച് മുകഖന
നടത്തനിവരുനണച്ച്.   പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  വകുപ്പുമുകഖന  നനിലവനില്  വനിതരണലാം
ലചേയ്യുന്ന ഒ.ബനി.സനി./ഒ.ഇ.സനി. കപഭാസ്റ്റച്ച് ലമടനികേച്ച് കസഭാളര്ഷനിപച്ച് പനികന്നഭാക്ക സമുദഭായ
വനികേസനവകുപച്ച്  മുകഖന  വനിതരണലാം  നടത്തുന്നതനിനുകവണ  പഭാരലാംഭ  നടപടനികേള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.   ഫതീല്ഡുതല  പരനികശഭാധന  കവണനിവരുന്ന  സതീമുകേള
നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള ജനില്ലഭാതല ഓഫതീസുകേളനില്ലഭാത്തതച്ച് വകുപനിലന്റെ പവര്ത്തനങ്ങലള
ബഭാധനിക്കുനണച്ച്.   ഇതച്ച്  പരനിഹരനിക്കുന്നകതഭാലട  ലമചലപട കസവനലാം കവഗത്തനിലുലാം
ഫലപദമഭായുലാം ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കച്ച് നല്കേഭാന കേഴനിയുലാം.

(സനി)    ഡയറക്ടകററച്ച് തനിരുവനന്തപുരലാം    

തസനികേ എണ്ണലാം

ഡയറക്ടര് 1

സതീനനിയര് ഫനിനഭാനസച്ച് ഓഫതീസര് 1

ലഡപമ്മ്യൂടനി ഡയറക്ടര് 1

സതീനനിയര് സൂപണച്ച് 1

ജൂനനിയര് സൂപണച്ച് 1

ക്ലെഭാര്ക്കച്ച് 6

കകേഭാണ്ഫനിഡനഷവല് അസനിസ്റ്റന്റെച്ച് 1

ഓഫതീസച്ച് അറനഡന്റെച്ച് 2

റഡ്രവര് 1

പഭാര്ടച്ച് റടലാം സത്വതീപര് 1

കമഖലഭാ ഓഫതീസച്ച്  ,   എറണഭാകുളലാം

തസനികേ എണ്ണലാം

ലഡപമ്മ്യൂടനി ഡയറക്ടര് 1

സതീനനിയര് സൂപണച്ച് 1

ക്ലെഭാര്ക്കച്ച് 2

ഓഫതീസച്ച് അറനഡന്റെച്ച് 1
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കമഖലഭാ ഓഫതീസച്ച്  ,   കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്
തസനികേ എണ്ണലാം

ലഡപമ്മ്യൂടനി ഡയറക്ടര് 1

സതീനനിയര് സൂപണച്ച് 1

ക്ലെഭാര്ക്കച്ച് 2

ഓഫതീസച്ച് അറനഡന്റെച്ച് 1

ആലകേ  26 തസനികേകേള;  14  തസനികേകേളനില്  സനിര  ജതീവനക്കഭാരുണച്ച്.
നനിലവനില് 12 തസനികേകേള ഒഴനിഞകേനിടക്കുന്നതനില് 2 തസനികേകേളനില് ലഡപമ്മ്യൂകടഷന
വവവസയനിലുലാം  10  തസനികേയനില്  ദനിവസകവതനഭാടനിസഭാനത്തനിലുലാം  ജതീവനക്കഭാര്
കജഭാലനി ലചേയവരുന.

(ഡനി)   ലസഷവല്  റൂളസച്ച്  ഇല്ലഭാത്തതനിനഭാല്  പനി.എസച്ച്.സനി.  വഴനി  നനിയമനലാം
നടത്തുന്നതനിനച്ച്  കേഴനിഞനിടനില്ല.   ലസഷവല്  റൂളസച്ച്  നടപനിലഭാക്കുന്നതുവലര
എകനികേമ്മ്യൂടതീവച്ച് ഓര്ഡറനിലൂലട നനിയമനലാം നടത്തുന്നതനിനച്ച് പനി.എസച്ച്.സനി.യുലട അനുമതനി
കതടനിയനിട്ടുണച്ച്.   അനുമതനി  ലഭനിചഭാലുടന  പനി.എസച്ച്.സനി.  വഴനി  നനിയമനലാം
നടത്തുന്നതനിനുള്ള തുടര്നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

കക്ഷമ പദതനികേള

240  (2733)   ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ-പനികന്നഭാക്ക  വനിഭഭാഗ  കക്ഷമ  പദതനികേള
യഥഭാസമയലാം  നടപഭാക്കുന്നതനില്  കേഴനിഞ  അഞച്ച്  വര്ഷക്കഭാലമഭായനി  വന്നനിട്ടുള്ള
അപഭാകേതകേളുലാം  ഉകദവഭാഗസ  വതീഴകേളുലാം  എന്തഭാലണന്നച്ച്  ഈ  സര്ക്കഭാര്
പരനികശഭാധനിച്ചുകവഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  വനിഭഭാഗത്തനിലുലാം  വനിദവഭാഭവഭാസ  ആനുകൂലവലാം  ലഭനിക്കഭാനുള്ള
വനിദവഭാര്ത്ഥനികേള  എത്ര  വതീതമഭാലണനലാം  എത്ര  കുടനികേളക്കച്ച്  വതീതലാം  ആനുകൂലവലാം
ലഭവമഭാക്കനി എനലാം കേഴനിഞ അഞച്ച് വര്ഷലത്ത കേണക്കച്ച് ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പസ്തുത ഇനത്തനില് കേഴനിഞ അഞച്ച് വര്ഷങ്ങളനിലഭായനി ഓകരഭാ വര്ഷവലാം
വകേയനിരുത്തനിയ തുകേ, വനിതരണലാം ലചേയ തുകേ എന്നനിവ എത്ര വതീതമഭാലണന്നച്ച് വര്ഷലാം
തനിരനിചച്ച് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;
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(ഡനി)  കേഴനിഞ അഞച്ച് വര്ഷങ്ങളനില് ഓകരഭാ വര്ഷവലാം എത്ര അകപക്ഷകേള
(വനിദവഭാഭവഭാസ  ആനുകൂലവലാം)  നനികഷധനിച്ചു  എനലാം  എന്തു  കേഭാരണങ്ങളഭാലഭാണനിതച്ച്
എനലാം വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഇത്തരലാം  വനിഭഭാഗങ്ങലള  പതനിനനിധതീകേരനിക്കുന്ന  സലാംഘടനകേള
ഏലതല്ലഭാലമനലാം ഇവര് ഇവ സലാംബനനിചച്ച്  പരഭാതനികേള നല്കേനിയനിരുകന്നഭാ എനലാം
ഇതനില്  മുനസര്ക്കഭാര്  നടപടനി  എന്തഭായനിരുന  എനലാം  ഈ  സര്ക്കഭാര്  പസ്തുത
പരഭാതനികേളനികന്മേല്  എന്തു  തതീരുമഭാനലാം  നഭാളനിതുവലര  സത്വതീകേരനിച്ചു  എനലാം
വവകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപനിലല ചേനില പദതനികേളനിലല നടത്തനിപനില്
പഭാകേപനിഴകേള  സലാംഭവനിചനിട്ടുള്ളതഭായനി  ആകക്ഷപലാം  ഉയര്ന്നനിട്ടുണച്ച്.   ആയതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  വകുപ്പുതലത്തനിലുലാം ധനകേഭാരവ പരനികശഭാധനഭാ വനിഭഭാഗലാം മുകഖനയുലാം
അകനത്വഷനിചച്ച് നടപടനി സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

ജനനതീ  ജന്മേരക്ഷഭാ  പദതനിയുമഭായനി  ബനലപടച്ച്  ധനവനിനനികയഭാഗത്തനില്
ക്രമകക്കടച്ച്  കേലണത്തനിയതനിലന  തുടര്ന്നച്ച്  10-8-2016-ലല  സ.ഉ  (റകേ)  നമ്പര്
64/16/പജ.പവ.വനിവ. പകേഭാരലാം പദതനി നടത്തനിപച്ച് സമയത്തച്ച് അസനിസ്റ്റന്റെച്ച് ഡയറക്ടര്
(വനിദവഭാ) ചുമതലയുള്ള ഉകദവഭാഗസലന സര്വ്വേതീസനില്നനിനലാം സലസന്റെച്ച് ലചേയലകേഭാണച്ച്
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണച്ച്.

പദതനികേള  യഥഭാസമയലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനില്  ഈ  ആഫതീസനിലന്റെ
ഭഭാഗത്തുനനിനലാം  വനിഴയുണഭായനിടനില്ല.   വനിദവഭാഭവഭാസ  ആനുകൂലവങ്ങള  ഫണനിലന്റെ
ലഭവതയനുസരനിചഭാണച്ച് വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുള്ളതച്ച്.  കേഴനിഞ അഞച്ച് വര്ഷക്കഭാലവലാം
ലഭവമഭായ ഫണച്ച് പൂര്ണ്ണകതഭാതനില് ലചേലവഴനിചനിട്ടുണച്ച്.

പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  വകുപനില്  പഭാലക്കഭാടച്ച്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിലല
നനിയമനങ്ങലള സലാംബനനിച ആകക്ഷപങ്ങള പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം ആയതച്ച് ഇകപഭാള
വനിജനിലനസച്ച്  പരനിഗണനയനിലുമഭാണച്ച്.   കൂടഭാലത,  ഐ.ടനി.ഐ.കേളനില്
ഗുണനനിലവഭാരമനില്ലഭാത്ത  ഫര്ണനിചറുകേളുലാം  ഉപകേരണങ്ങളുലാം  വഭാങ്ങനിയതച്ച്,  ഇടുക്കനി,
മണ്ണഭാര്ക്കഭാടച്ച്,  കേടപന  കബഭാക്കുകേളനില്  ഭൂരഹനിത  ഭവനരഹനിത  പദതനി
നടപഭാക്കനിയതച്ച് എന്നനിവ സലാംബനനിച അപഭാകേതകേള പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണച്ച്. 
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പനികന്നഭാക്ക സമുദഭായ കക്ഷമ വകുപനില് പരഭാതനികേള ശദയനില്ലപടനിടനില്ല.

(ബനി) പടനികേജഭാതനി വനികേസന വകുപച്ച്

വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുലട വനിവരലാം അനുബനമഭായനി * കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപച്ച്

വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുലട വനിവരലാം അനുബനമഭായനി*കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

പനികന്നഭാക്ക സമുദഭായ കക്ഷമ വകുപച്ച്

അഞ്ചു വര്ഷലത്ത കേണക്കു വനിവരങ്ങള അനുബനമഭായനി*കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

(സനി) പടനികേജഭാതനി വനികേസന വകുപച്ച്

വനിവരങ്ങള അനുബനമഭായനി *കചേര്ക്കുന.

പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപച്ച്

വനിവരങ്ങള അനുബനമഭായനി *കചേര്ക്കുന.

പനികന്നഭാക്ക സമുദഭായ കക്ഷമ വകുപച്ച്

വനിവരങ്ങള അനുബനമഭായനി*കചേര്ക്കുന.

(ഡനി) പടനികേജഭാതനി വനികേസന വകുപച്ച്

അര്ഹരഭായവരുലട  അകപക്ഷകേലളഭാനലാം  ഈ  ആഫതീസച്ച്  നനിരസനിചനിടനില്ല.
വനിശദവനിവരങ്ങള അനുബനമഭായനി*കചേര്ക്കുന.

പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപച്ച്

കേഴനിഞ അഞച്ച് വര്ഷങ്ങളനില് നനിരസനിച അകപക്ഷ സലാംബനനിച വനിവരങ്ങള
അനുബനമഭായനി *കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

പനികന്നഭാക്ക സമുദഭായ കക്ഷമ വകുപച്ച്

അര്ഹരഭായവരുലട അകപക്ഷകേലളഭാനലാം ഈ ആഫതീസച്ച് നനിരസനിചനിടനില്ല. 

* റലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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(ഇ)  സലാംഘടനകേളുലട കക്രഭാഡതീകേരനിച പടനികേ സൂക്ഷനിച്ചുവരുന്നനില്ല.  ഒടനവധനി
പരഭാതനികേളുലാം  നനികവദനങ്ങളുലാം  ലഭനിക്കുനലണങനിലുലാം  അവ  വനിവനിധ  ആവശവങ്ങളുലാം
വനിഷയങ്ങളുലാം അടങ്ങുന്നവയഭാണച്ച്.

സലാംഘടനകേള വഴനി ലഭവമഭായ പരഭാതനികേള പരനികശഭാധനിചച്ച് തുടര് നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിച്ചുവരുനണച്ച്.

 നനിയമ കമഖലയനിലല പരനിഷ്കഭാരങ്ങള

241 (2734) ശതീ  .   മുല്ലക്കര രതഭാകേരന: 

ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി: 

ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ആശ: 

ശതീ  .    മുഹമ്മേദച്ച് മുഹസനിന പനി. :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം നനിയമ കമഖലയനില്
നടത്തനിയ പരനിഷ്കഭാരങ്ങള എലന്തഭാലക്കയഭാലണന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അഭനിഭഭാഷകേ  കക്ഷമനനിധനിയനില്  ഏലതഭാലക്ക  ആനുകൂലവങ്ങളഭാണച്ച്
പുതുതഭായനി ലകേഭാണ്ടുവന്നലതന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ജൂനനിയര് അഭനിഭഭാഷകേര്ക്കച്ച് റസ്റ്റപന്റെച്ച് അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള നനിയമലാം
കഭദഗതനി ലചേയനിട്ടുകണഭാലയന്നച്ച് വവകമഭാക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള അഡത്വകക്കറച്ച്സച്ച് കക്ഷമനനിധനിയനികലയ്ക്കുള്ള കകേഭാര്ടച്ച് ഫതീ വനിഹനിതലാം

70  ശതമഭാനമഭായനി  ഉയര്ത്തനി.   വവവഹഭാരനികേളക്കച്ച്  അടനിസഭാന  സസൗകേരവലാം

ഒരുക്കുന്നതനിനച്ച്  10 ശതമഭാനലാം  കകേഭാര്ടച്ച്  ഫതീ  വനിഹനിതലാം  ഫണനില്നനിനലാം

അനുവദനിക്കുന്നതനിനച്ച്  നനിയമ  കഭദഗതനി  ലകേഭാണ്ടുവന.   കകേരളത്തനില്  നനിലവനിലുള്ള

നനിയമങ്ങള  പരനികശഭാധനിചച്ച്  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായ  മഭാറങ്ങള  വരുത്തുന്നതനിനുലാം

കേഭാലഹരണലപടവ ഉലണങനില് ആയവ ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനുലാം പുതുതഭായനി നനിയമങ്ങള

രൂപതീകേരനികക്കണതുലണങനില് അതു സലാംബനനിച്ചുമുള്ള പഠനലാം നടത്തനി ശനിപഭാര്ശകേള

സമര്പനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  കകേരള  നനിയമ  പരനിഷ്കരണ  കേമ്മേതീഷന

രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച് സര്ക്കഭാര് നടപടനികേള എടുത്തുവരുന.
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(ബനി)   1980-ലല  കകേരള  അഭനിഭഭാഷകേ  കക്ഷമനനിധനി  ആക്ടനില്  വരുത്തനിയ
കഭദഗതനി   മുകഖന  കകേരള  അഭനിഭഭാഷകേ  കക്ഷമനനിധനിയനില്നനിന്നച്ച്  തഭാലഴപറയുന്ന
ആനുകൂലവങ്ങളക്കച്ച് പുതുതഭായനി വവവസ ലചേയനിട്ടുണച്ച്:

1. അഭനിഭഭാഷകേ കക്ഷമനനിധനി വനിരമനിക്കല് ആനുകൂലവലാം നനിലവനിലുണഭായനിരുന്ന
അഞ്ചു ലക്ഷലാം രൂപയനില് നനിന്നച്ച് പത്തു ലക്ഷലാം രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിച്ചു;

2. ലമചമഭായ  ലതീഗല്  സര്വ്വേതീസച്ച്  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കച്ച്  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്
അഭനിഭഭാഷകേരുലട  നനിയമവനിജ്ഞഭാനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുകവണനിയുലാം
അവരുലട  കശഷനി  കൂട്ടുന്നതനിനുമഭായനി  കകേരളഭാ  ബഭാര്  കേസൗണ്സനില്
സഭാപനിക്കുന്ന അഭനിഭഭാഷകേ അക്കഭാഡമനിക്കച്ച് സഹഭായലാം നല്കുന്നതനിനുലാം;

3. ജൂനനിയര് അഭനിഭഭാഷകേര്ക്കച്ച് 3 വര്ഷലാംവലര കകേരള അഭനിഭഭാഷകേ കക്ഷമനനിധനി
ടസ്റ്റനി  കേമ്മേനിറനി  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്  നനിശയനിക്കുന്നതുലാം  സര്ക്കഭാര്
അലാംഗതീകേരനിക്കുന്നതുമഭായ നനിരക്കനില് റസ്റ്റപന്റെച്ച് നല്കുന്നതനിനുലാം;

4. കക്ഷമനനിധനിയനിലല  അലാംഗങ്ങളക്കച്ച്  കമജര്  ശസക്രനിയ  ഉളലപടുന്ന
ആശുപത്രനിയനില്  കേനിടത്തനി  ചേനികേനിതനിക്കുന്ന  സലാംഗതനിയനികലഭാ  കേവഭാനസര്
ചേനികേനിതക്കുലാം മറ്റു  ഗുരുതര കരഭാഗങ്ങളക്കുള്ള ചേനികേനിതക്കുലാം കവണനികയഭാ
മൂന്നച്ച് വര്ഷക്കഭാലയളവനികലയച്ച് ഒരു ലക്ഷലാം രൂപ നല്കുന്നതനിനുലാം;

5. മറ്റു  സര്വ്വേതീസുകേളനിലല  കസവനകേഭാലലാം  5  വര്ഷത്തനില്  അധനികേരനിക്കുകേ
യനിലല്ലങനികലഭാ  പതനിമഭാസ  വനിരമനിക്കല്  ആനുകൂലവങ്ങകളഭാ  ലപനഷകനഭാ
അയഭായനിരലാം  രൂപയനില്  കേവനിയുകേയനിലല്ലങനികലഭാ  മറ്റു  സര്വ്വേതീസനില്നനിന്നച്ച്
വനിരമനിചതനിനുകശഷലാം  അഭനിഭഭാഷകേരഭായനി  എനകറഭാള  ലചേയ്യുന്ന  ആളുകേലള
കക്ഷമനനിധനിയനില് കചേര്ക്കുന്നതനിനുലാം.

(സനി)   മുപതച്ച്  വയസച്ച്  പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്തതുലാം  ഒരു ലക്ഷലാം  രൂപയനില്  തഭാലഴ
വഭാര്ഷനികേ  വരുമഭാനമുള്ളതുമഭായ  എനകറഭാള  ലചേയ  3 വര്ഷലാം  വലരയുള്ള  ജൂനനിയര്
അഭനിഭഭാഷകേര്ക്കച്ച്  കകേരള  അഭനിഭഭാഷകേ  കക്ഷമനനിധനിയനില്നനിനലാം  റസ്റ്റപന്റെച്ച്
നല്കുന്നതനിനഭായനി  വവവസ  ഉളലപടുത്തനി  1980-ലല  കകേരള  അഭനിഭഭാഷകേ
കക്ഷമനനിധനി ആക്ടനില് കഭദഗതനി വരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.
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ജനില്ലഭാ നനിയമ ഓഫതീസറുലട നനിയമനലാം

242 (2735)  ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന നനിയമ നയത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഇതുവലര എത്ര ജനില്ലകേളനില്
ജനില്ലഭാ നനിയമ ഓഫതീസര്മഭാലര നനിയമനിചനിട്ടുണച്ച്;

(ബനി)  ബഭാക്കനിയുള്ള  ജനില്ലകേളനില്  ആയതച്ച്  നടപനിലഭാക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാന വവവഹഭാരനയത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഇതുവലര  11 ജനില്ലകേളനില്
നനിയമ ഓഫതീസര്മഭാലര നനിയമനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  മലപ്പുറലാം,  കേണ്ണൂര്,  തൃശ്ശൂര് എന്നതീ ജനില്ലകേളനില് നനിയമ ഓഫതീസര്മഭാലര
നനിയമനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

നഭാടകേ കേലഭാപരനിപഭാടനികേള
243 (2736) ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന  :

ശതീ  .   അനനില് അക്കര  :
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം  :
ശതീ  .    ലകേ  .    എസച്ച്  .    ശബരതീനഭാഥന   :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം
സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള സലാംഗതീത നഭാടകേ അക്കഭാദമനി  സലാംസഭാനത്തച്ച് ഉടനതീളലാം  നടത്തനി
വന്നനിരുന്ന  പതനിവഭാര-പതനിമഭാസ  നഭാടകേ  കേലഭാപരനിപഭാടനികേള  ഈ  സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം നടക്കുനകണഭാ;

(ബനി) കകേരള സലാംഗതീത നഭാടകേ അക്കഭാദമനി പതനിവഭാര-പതനിമഭാസ നഭാടകേ കേലഭാ
പരനിപഭാടനികേള  സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  പതനിവര്ഷലാം  എത്ര  തുകേ
ലചേലവഴനിചനിരുന എന്നച്ച് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പതനിവഭാര  നഭാടകേ  പരനിപഭാടനികേള  എല്ലഭാ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനിലുലാം
സലാംഘടനിപനിക്കഭാന നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?



362 കകേരള നനിയമസഭ മഭാര്ചച്ച് 9, 2017

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്. 

(ബനി)  ലചേലവനിലന്റെ വനിവരങ്ങള തഭാലഴ കചേര്ക്കുന:

പരനിപഭാടനികേളുലട
വനിരവങ്ങള

സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16

പതനിവഭാര നഭാടകേലാം -- 70,82,480 93,55,728 83,42,518

മറച്ച്
കേലഭാപരനിപഭാടനികേള

15,90,716 36,37,394 48,66,944 65,72,923

ആലകേ 15,90,716 1,07,19,874 1,42,22,672 1,49,15,441

(സനി)  ഇക്കഭാരവലാം  സലാംഗതീത  നഭാടകേ  അക്കഭാദമനിയുലട
ശദയനില്ലപടുന്നതുന്നതഭാണച്ച്. 

മലയഭാള ഭഭാഷയുലട ഉപകയഭാഗലാം
244 (2737 )  ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര്  :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

മുഖവമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  മലയഭാള  ഭഭാഷയുലട  ഉപകയഭാഗലാം  വവഭാപകേമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  റകേലക്കഭാണ

നടപടനികേള എലന്തല്ലഭാലാം;
(ബനി)  സലാംസഭാനത്തച്ച് ഏലതല്ലഭാലാം  വകുപ്പുകേളനില് മലയഭാള  ഭഭാഷ പൂര്ണ്ണമഭായുലാം

ഉപകയഭാഗനിക്കുനണച്ച് എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഭരണരലാംഗത്തച്ച്   മലയഭാളഭഭാഷയുലട  ഉപകയഭാഗലാം  വവഭാപകേമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്
സര്ക്കഭാര് വനിവനിധ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചച്ച് നടപനിലഭാക്കനിവരനികേയഭാണച്ച്.  1969-ലല
കകേരള  ഔകദവഭാഗനികേ  ഭഭാഷകേള  ആക്ടനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്,  നനിയമപരമഭായനി
ഇലാംഗതീഷലാം  സലാംസഭാനലത്ത  നമ്മ്യൂനപക്ഷ  ഭഭാഷകേളഭായ  തമനിഴച്ച്,  കേന്നഡ  എന്നനിവയുലാം
ഉപകയഭാഗനികക്കണ  സഭാഹചേരവങ്ങള  ഒഴനിലകേയുള്ള  എല്ലഭാ  ഔകദവഭാഗനികേ
ആവശവങ്ങളക്കുലാം  എല്ലഭാ  വകുപ്പുകേളനിലുലാം  സഭാപനങ്ങളനിലുലാം  മലയഭാളലാം  മഭാത്രലാം
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ഉപകയഭാഗനിക്കണലമന്നച്ച് സൂചേനിപനിക്കുന്ന വനിജ്ഞഭാപനലാം  2015-ല് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണച്ച്.
ഇതുപകേഭാരലാം  കകേരളത്തനിലല  എല്ലഭാ  വകുപ്പുകേളനിലുലാം  സഭാപനങ്ങളനിലുലാം  ഭരണഭഭാഷ
മലയഭാളമഭാണച്ച്.  ഭഭാഷഭാമഭാറലാം  തത്വരനിതലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  സലാംസഭാനത്തച്ച്
മുഖവമനനിയുലട  അദവക്ഷതയനില്  ഔകദവഭാഗനികേഭഭാഷ  സലാംബനനിച  ഉന്നതതല
സമനിതനിയുലാം  ചേതീഫച്ച്  ലസക്രടറനിയുലട  അദവക്ഷതയനില്  സലാംസഭാനതല  സമനിതനിയുലാം
വകുപ്പുതലവലന്റെ അദവക്ഷതയനില് ഔകദവഭാഗനികേഭഭാഷഭാ വകുപ്പുതല സമനിതനിയുലാം ജനില്ലഭാ
തലത്തനില്  ജനില്ലഭാ  കേളക്ടര്  അദവക്ഷനുലാം  ജനില്ലഭാ  ഓഫതീസര്മഭാര്  അലാംഗങ്ങളുമഭായ
ജനില്ലഭാതല ഔകദവഭാഗനികേഭഭാഷഭാ ഏകകേഭാപന സമനിതനിയുലാം പവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

കകേരളത്തനിലല  ഭരണഭഭാഷഭാ  വവഭാപനലാം  തത്വരനിതലപടുത്തുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസുകേളുലടയുലാം  ഓഫതീസര്മഭാരുലടയുലാം  കപരുകേള  മലയഭാളത്തനിലുലാം
ഇലാംഗതീഷനിലുലാം  എഴതനി  പദര്ശനിപനിക്കണലാം.  സര്ക്കഭാര്വകേ  വഭാഹനങ്ങളനിലല
കബഭാര്ഡുകേള  മലയഭാളത്തനില്ക്കൂടനി  എഴതനി  പദര്ശനിപനിക്കണലാം.  സര്ക്കഭാര്
വകുപ്പുകേളനിലലയുലാം  സഭാപനങ്ങളനിലലയുലാം  ലവബ്റസറ്റുകേളനിലല  വനിവരങ്ങള
മലയഭാളത്തനില്ക്കൂടനി  ലഭവമഭാക്കണലാം.  ഭരണരലാംഗത്തച്ച്  യണതീകക്കഭാഡച്ച്  കഫഭാണ്ടുകേള
മഭാത്രകമ  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവൂ.   വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനിലല  ആഭവന്തര  പരനികശഭാധനഭാ
സലാംവനിധഭാനത്തനില്  'ഭഭാഷഭാമഭാറ  പുകരഭാഗതനി'  എന്ന  വനിഷയലാംകൂടനി  ഉളലപടുത്തനി
പരനികശഭാധനിക്കണലാം.  മനനിസഭഭാകയഭാഗത്തനിനുള്ള  കുറനിപ്പുകേളുലാം  കയഭാഗനടപടനി
കുറനിപ്പുകേളുലാം  മലയഭാളത്തനിലഭായനിരനിക്കണലാം.   “മലയഭാളലാം  നമ്മുലട  ഭരണഭഭാഷ”,
“ഹര്ജനികേളുലാം  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  ദയവഭായനി  മലയഭാളത്തനില്  നല്കുകേ”എന്ന
കബഭാര്ഡച്ച്  എല്ലഭാ  ഓഫതീസുകേളനിലുലാം  പദര്ശനിപനിക്കണലാം.  ഔകദവഭാഗനികേഭഭാഷ
സലാംബനനിച ഉത്തരവകേള പഭാലനിക്കഭാത്ത ഉകദവഭാഗസര്ലക്കതനിലര അചടക്ക നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  വനിവനിധ വകുപ്പുകേള പസനിദതീകേരനിക്കുന്ന ഭരണ റനികപഭാര്ട്ടുകേള
മലയഭാളത്തനിലഭായനിരനികക്കണതഭാണച്ച്.  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനിലല  കകേഭാഡുകേള,
മഭാനത്വലുകേള, ചേടങ്ങള, ഫഭാറങ്ങള തുടങ്ങനിയവ മലയഭാളത്തനികലയച്ച് പരനിഭഭാഷലപടുത്തനി
പസനിദതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി ഓകരഭാ വകുപനിലുലാം ലഡപമ്മ്യൂടനി  ലസക്രടറനിയുലട റഭാങനില്
കുറയഭാത്ത  ഒരു  ഉകദവഭാഗസലന്റെ  കനതൃതത്വത്തനില്  പരനിഭഭാഷഭാ  ലസല്
രൂപവല്ക്കരനികക്കണതഭാണച്ച്.  മലയഭാളലാം  ഉപകയഭാഗനികക്കണ സഭാഹചേരവത്തനില് ഈ
വവവസ ലലാംഘനിച്ചുലകേഭാണച്ച് മലയഭാള ഭഭാഷയനിലല്ലഭാത്ത കേത്തുകേകളഭാ ഉത്തരവകേകളഭാ
പുറലപടുവനിചതഭായനി  ലപഭാതുജനങ്ങളനില്നനിന്നച്ച്  പരഭാതനി  ലഭനിചഭാല്  അതനികന്മേല്  ഒരു
മഭാസത്തനിനുള്ളനില് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച് തുടങ്ങനിയ നനിരവധനി നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
പുറലപടുവനിക്കുകേയുലാം തുടര്നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയവരുന. ഭരണമഭാധവമലാം
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മഭാതൃഭഭാഷയഭായ  മലയഭാളത്തനിലഭാലണന്നച്ച്  അതതച്ച്  വകുപദവക്ഷന്മേഭാര്  കേര്ശനമഭായുലാം
ഉറപ്പുവരുത്തണലമനലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.   ഭരണഭഭാഷഭാ  വവഭാപനത്തനിനച്ച്
സഹഭായനിക്കുന്ന  ഉകദവഭാഗസര്ക്കച്ച്  കപഭാല്സഭാഹനമഭായനി  ഭരണഭഭാഷഭാ  കസവന
പുരസഭാരവലാം  ഭരണഭഭാഷഭാ  ഗന്ഥരചേനഭാ  പുരസഭാരവലാം  നല്കേനിവരുന.  മഭാത്രവമല്ല
ഭഭാഷഭാമഭാറ  പവര്ത്തനത്തനില്  മനികേച  പകേടനലാം  കേഭാഴവയ്ക്കുന്ന  ജനില്ലക്കുലാം  വകുപനിനുലാം
പുരസഭാരലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

ഭരണഭഭാഷ നടപനിലഭാക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  ഉകദവഭാഗസര്ക്കച്ച്  ഐ.എലാം.ജനി.
കകേന്ദ്രങ്ങളനിലൂലട  മലയഭാളലാം  കേമ്പമ്മ്യൂടനിലാംഗച്ച്  പരനിശതീലനലാം,  ഭരണഭഭാഷഭാ  പരനിശതീലനലാം
എന്നനിവ  നല്കേനിവരുന.  ആധുനനികേ  സഭാകങതനികേവനിദവയനിലധനിഷനിതമഭായ
ഭരണഭഭാഷയുലട  വവഭാപനത്തനിനച്ച്  സഹഭായകേമഭായനി  ഭരണഭഭാഷ  സലാംബനനിച  ഒരു
'ഓണ്റലന  നനിഘണ്ടു'  ഔകദവഭാഗനികേ  ഭഭാഷഭാവകുപച്ച്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.
ഭരണരലാംഗത്തച്ച്  ഇനപകയഭാഗനിക്കുന്ന  ഇരുപതനിനഭായനിരകത്തഭാളലാം  പദങ്ങളുലാം
പകയഭാഗങ്ങളുലാം  അവയുലട  നനിരവധനി  മലയഭാള  രൂപങ്ങളുലാം  'ഭരണമലയഭാളലാം'  എന്ന
ഓണ്റലന നനിഘണ്ടുവനില് കചേര്ത്തനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  ഔകദവഭാഗനികേഭഭാഷഭാവകുപച്ച്, കകേരളനനിയമസഭ

സഭാസഭാരനികേ സമുചയങ്ങള

245  (2738)   ശതീ  .    കജഭാണ്  ലഫര്ണഭാണസച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം
സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജനില്ലഭാ കകേന്ദ്രങ്ങളനില് കകേരള നകവഭാത്ഥഭാന സഭാലാംസഭാരനികേ സമുചയങ്ങള
സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഏലതല്ലഭാലാം ജനില്ലകേളനിലഭാണച്ച് ഇതനിനഭായനി സലലാം ലഭവമഭായനിട്ടുളളതച്ച്;

(സനി) എറണഭാകുളലാം ജനില്ലയനില് സലലാം ലഭവമഭായനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്. 

(ബനി)   എറണഭാകുളലാം,  ഇടുക്കനി,  പഭാലക്കഭാടച്ച്,  മലപ്പുറലാം,  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  എന്നതീ
ജനില്ലകേളനില്  സലലാം  ലഭവമഭാലണന്നച്ച്  അതതച്ച്  ജനില്ലഭാ  കേളക്ടര്മഭാര്  റനികപഭാര്ടച്ച്
ലചേയനിട്ടുണച്ച്.   തനിരുവനന്തപുരലാം ജനില്ലയനില് കേവടനിയഭാറനിലല റവനമ്മ്യൂ വകുപനിലന്റെ ഭൂമനി
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പരനിഗണനിക്കുവഭാന സഭാലാംസഭാരനികേ വകുപദവക്ഷന ശനിപഭാര്ശ ലചേയനിട്ടുണച്ച്.   ലകേഭാല്ലലാം
തഭാലൂക്കനില് ടൂറനിസലാം വകുപനിലന്റെ സലലാം പരനിഗണനിക്കണലമന്നച്ച് സലലാം എലാം.എല്.എ.
അറനിയനിചനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  എറണഭാകുളലാം ജനില്ലയനിലല കേണയന്നൂര് തഭാലൂക്കനില് നടമ-ലതക്കുലാംഭഭാഗലാം
വനികല്ലജനില്  കബഭാക്കച്ച്  372-ല്  റതീസര്കവ്വേ  47-ല്  ഉളലപട  തൃപ്പൂണനിത്തുറ
മുനനിസനിപഭാലനിറനിയുലട  ഉടമസതയനിലുള്ള സലലാം സഭാലാംസഭാരനികേ  സമുചയത്തനിനഭായനി
പരനിഗണനിക്കഭാവന്നതഭാലണന്നച്ച് എറണഭാകുളലാം ജനില്ലഭാ കേളക്ടര് റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയനിട്ടുണച്ച്. 

കുമഭാരനഭാശഭാന സ്മെഭാരകേലാം

246 (T*2739)  ശതീ  .    ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഹരനിപഭാടച്ച് പല്ലന കുമഭാരനഭാശഭാന സ്മെഭാരകേത്തനിലന്റെ നവതീകേരണത്തനിനഭായനി
നടത്തനിവരുന്ന കപഭാജക്ടനിലന്റെ പുകരഭാഗതനി ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി) കപഭാജക്ടനിലന്റെ നനിര്വ്വേഹണ പവര്ത്തനങ്ങള റവകുന്നതനിലന്റെ കേഭാരണലാം
എന്തഭാണച്ച്;  നനിര്മ്മേഭാണ  പവര്ത്തനങ്ങള  സമയബനനിതമഭായനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  പല്ലന  മഹഭാകേവനി  കുമഭാരനഭാശഭാന  സ്മെഭാരകേലാം  പുനര്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം  അനുബന  പവര്ത്തനങ്ങളക്കുലാംകവണനി  സലാംസഭാന  ടൂറനിസലാം
വകുപച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയ  4.80  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി
നനിര്മ്മേഭാണ  പവര്ത്തനങ്ങള  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരനികേയഭാണച്ച്.   കഫഭാറസ്റ്റച്ച്  ഇനഡസ്ട്രേതീസച്ച്
ടഭാവല്സച്ച്  (ലനിമനിറഡച്ച്)  എന്ന സഭാപനലത്തയഭാണച്ച് ഈ പദതനിയുലട നനിര്വ്വേഹണ
ഏജനസനിയഭായനി ചുമതലലപടുത്തനിയനിരുന്നതച്ച്.  എന്നഭാല് പദതനി പവര്ത്തനങ്ങളനില്
കേഭാലതഭാമസലാം  വരുത്തനിയതനിലനത്തുടര്ന്നച്ച്  ടനി  ഏജനസനിലയ  ചുമതലയനില്നനിനലാം
നതീക്കലാം ലചേയ്യുകേയുലാം ജനില്ലഭാ കേളക്ടറുലട കമല്കനഭാടത്തനില് പദതനി നടപഭാക്കുന്നതനിനച്ച്
തതീരുമഭാനനിചതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില് ജനില്ലഭാ ടൂറനിസലാം പകമഭാഷന കേസൗണ്സനിലനിലന
നനിര്വ്വേഹണ ഏജനസനിയഭായനി ചുമതലലപടുത്തുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണച്ച്.

* മഭാറനിവച കചേഭാദവലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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സലാംസഭാനതലത്തനില് അവഭാര്ഡച്ച്

247  (2740)   ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം സഭാലാംസഭാരനികേ രലാംഗലത്ത
പവര്ത്തനങ്ങള  പരനികപഭാഷനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എലന്തല്ലഭാലാം  പദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണച്ച്; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സഭാലാംസഭാരനികേ  രലാംഗത്തച്ച്  മനികേച  പവര്ത്തനലാം  കേഭാഴവയ്ക്കുന്നവര്ക്കച്ച്
സലാംസഭാന  തലത്തനില്  അവഭാര്ഡച്ച്  ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിലനക്കുറനിചച്ച്
ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  കകേരളഭാ

ഇനഫ്രഭാസ്ട്രേക്ചര്  ഇനലവസ്റ്റുലമന്റെച്ച്  ഫണച്ച്  (KIIFB)-യുലട  സഭാമ്പത്തനികേ

സഹഭായകത്തഭാലട  തഭാലഴപറയുന്ന  മൂന്നച്ച്  ബൃഹതച്ച്  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചച്ച്

നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള പഭാരലാംഭ നടപടനികേള സര്ക്കഭാര് സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

i. എല്ലഭാ  ജനില്ലകേളനിലുലാം  നകവഭാത്ഥഭാന  നഭായകേരുലട  കപരനില്  സഭാസഭാരനികേ

സമുചയലാം.
ii. കകേരളത്തനില്  സലാംഘടനിപനിക്കുന്ന  അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര  ചേലചനിത്രകമളയഭായനി

തനിരുവനന്തപുരലാം ചേനിത്രഭാഞ്ജലനി സ്റ്റുഡനികയഭാ കകേഭാമ്പസൗണനില് സനിരലാം കവദനി.
iii. തനിരുവനന്തപുരലത്ത  ചേനിത്രഭാഞ്ജലനി  സ്റ്റുഡനികയഭാ  അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര  ഫനിലനിലാം

സനിറനിയഭായനി വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനി.

iv. 2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  കകേരള  സലാംസഭാന  ചേലചനിത്ര
വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  ആഭനിമുഖവത്തനില്  വനിവനിധ  ജനില്ലകേളനില്
തനികയററുകേള ആരലാംഭനിക്കഭാനുള്ള പദതനി നടപനിലഭാക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

v. ശതീനഭാരഭായണ ഗുരുവനിലന്റെ  'നമുക്കച്ച് ജഭാതനിയനില്ല'  വനിളലാംബരത്തനിലന്റെ നൂറഭാലാം
വഭാര്ഷനികേലാം റലബറനി കേസൗണ്സനില്,  പനി.ആര്.ഡനി.  വകുപ്പുമഭായനി കചേര്ന്നച്ച്
സലാംസഭാന വവഭാപകേമഭായനി സലാംഘടനിപനിച്ചു.  ഗുരുവനിലന്റെ 'നമുക്കച്ച് ജഭാതനിയനില്ല'
വനിളലാംബരലാം കേലണര് രൂപത്തനില് പനിന്റെച്ച്  ലചേയച്ച്  വതീടുകേളനില് എത്തനിക്കുന്ന
പരനിപഭാടനി നടപനിലഭാക്കനി. 
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vi.  കേലഭാകേഭാരന്മേഭാരുലട ലപനഷന ഇരടനിയഭാക്കനി വര്ദനിപനിച്ചു.

vii. സഭാലാംസഭാരനികേ  പവര്ത്തനങ്ങളക്കച്ച്  സഭാപനങ്ങളക്കച്ച്  നല്കുന്ന

ധനസഹഭായത്തനിലന്റെ മഭാനദണ്ഡങ്ങള പുതുക്കനി നനിശയനിക്കുന്നതനിനച്ച് വനിദഗ

സമനിതനിലയ നനികയഭാഗനിച്ചു.

viii. അടൂര് കഗഭാപഭാലകൃഷ്ണന കേമ്മേനിറനി ശനിപഭാര്ശയനില് പറയുലാംപകേഭാരലാം സനിനനിമഭാ

കമഖലയനിലല  പശ്നങ്ങളനില്  ഇടലപടുന്നതനിനച്ച്  ലറഗുകലററനി  സലാംവനിധഭാനലാം

ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള ആരലാംഭനിച്ചു. 

(ബനി)   സഭാലാംസഭാരനികേ  രലാംഗത്തച്ച്  മനികേച  പവര്ത്തനലാം  കേഭാഴവയ്ക്കുന്നവര്ക്കച്ച്

സലാംസഭാന തലത്തനില് തഭാലഴപറയുന്ന അവഭാര്ഡുകേള നല്കേനി വരുന:

കമഖല പുരസഭാരലാം

1 സഭാഹനിതവലാം - എഴത്തച്ഛന പുരസഭാരലാം

2 കേഥകേളനി - സലാംസഭാന കേഥകേളനി പുരസഭാരലാം

3 വഭാദവകേല - പല്ലഭാവൂര് അപ്പുമഭാരഭാര് പുരസഭാരലാം

4 നൃത്തലാം - സലാംസഭാന നൃത്ത നഭാടവ പുരസഭാരലാം

5 ചേനിത്രകേല - രഭാജഭാ രവനിവര്മ്മേ പുരസഭാരലാം

6 സലാംഗതീതലാം - സത്വഭാതനി പുരസഭാരലാം

സഭാസഭാരനികേ സമുചയലാം

248  (2741)   ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  നഭായര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം
സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലചേങ്ങന്നൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് മണ്മറഞകപഭായ വനിഖവഭാതരഭായ
കേലഭാ സഭാഹനിതവ രഭാഷ്ട്രതീയ പമുഖരുലട നഭാമകധയത്തനില് ഒരു സഭാലാംസഭാരനികേ സമുചയലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന കേഭാരവലാം ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ശതീ.  പനി.  ലകേ.  കുഞചലന്റെ  നഭാമകധയത്തനില്  ലചേങ്ങന്നൂര്
മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനില്  ഒരു  ടസൗണ്ഹഭാള  നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാനുള്ള  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ& ബനി)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല.  എന്നനിരുന്നഭാലുലാം ഇതുസലാംബനനിചച്ച്
വവകമഭായ  ലപഭാകപഭാസല്  സര്ക്കഭാരനില്  ലഭവമഭാകുന്ന  മുറയച്ച്  പരനികശഭാധനിചച്ച്
ഉചേനിതമഭായ  നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.   എല്ലഭാ  ജനില്ലകേളനിലുലാം  നകവഭാത്ഥഭാന
നഭായകേരുലട  കപരനില്  സഭാലാംസഭാരനികേ  കകേന്ദ്രങ്ങള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
സര്ക്കഭാര് സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

സഞരനിക്കുന്ന ചേനിത്രശഭാല

249 (2742)  ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  ലളനിത  കേലഭാ  അക്കഭാദമനി  ചേനിത്ര-ശനില  കേലകേലള
ജനകേതീയമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ആര്ടച്ച്  ഗഭാലറനികേള  ഇല്ലഭാത്ത  സലങ്ങളനില്  കേലഭാ
പദര്ശനലാം  സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി,  2016  ജനുവരനിയനില്  ആരലാംഭനിച
ഇന്തവയനിലല  ആദവലത്ത  സഞരനിക്കുന്ന  ചേനിത്രശഭാല  ഇതുവലര  എവനിലടലയഭാലക്ക
പദര്ശനലാം സലാംഘടനിപനിച്ചു.;

(ബനി) സഞരനിക്കുന്ന ചേനിത്രശഭാല ഇകപഭാള പവര്ത്തനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  സഞരനിക്കുന്ന  ചേനിത്രശഭാലയുലട  പദര്ശനലാം  ഗഭാമ  പകദശങ്ങളനികലയച്ച്
വവഭാപനിപനിക്കഭാന നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതുവലര എത്ര ആളുകേള സഞരനിക്കുന്ന ചേനിത്രശഭാലയനിലല പദര്ശനലാം
ആസത്വദനിച്ചു എന്നച്ച് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ) സഞരനിക്കുന്ന ചേനിത്രശഭാലക്കച്ച് എത്ര തുകേ ലചേലവഴനിച്ചു?

ഉത്തരലാം

(എ)   കകേരള  ലളനിതകേലഭാ  അക്കഭാദമനിയുലട  സലാംരലാംഭമഭായ  സഞരനിക്കുന്ന
ചേനിത്രശഭാല  ഇതുവലര  തഭാലഴ  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന്ന  സലങ്ങളനില്  പദര്ശനലാം
സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണച്ച്:

1. റവക്കലാം കബഭാടച്ച് ലജടനി

2. ലകേഭാടകേര വനിദവഭാനനികകേതന സ്കൂള
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3. മലപ്പുറലാം മലയഭാള സര്വ്വേകേലഭാശഭാല

4. കേണ്ണൂര് സര്വ്വേകേലഭാശഭാല

5. വഭാസഭായച്ച് (മഹഭാരഭാഷ്ട്ര) റപതൃകകേഭാതവലാം

6. കകേഭാടയലാം സനി.എലാം.എസച്ച്. കകേഭാകളജച്ച്

7. ലപഭാന്നഭാനനി എലാം.വനി. റഹസ്കൂള

8. കേനിളനിമഭാനൂര് രഭാജഭാരവനിവര്മ്മേ സ്മെഭാരകേ മന്ദനിരലാം

9. മൂന്നഭാര് ഫ്ലെവര്കഷഭാ

10. ലപരുമ്പഭാവൂര് നഭാഗകഞരനി മന

11. കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച് സര്വ്വേകേലഭാശഭാല കേവഭാമ്പസച്ച്

12. പഭാലക്കഭാടച്ച് ഇന്ദനിരഭാഗഭാനനി കസ്റ്റഡനിയലാം

13. ഇടപള്ളനി രഭാഘവന സഭാലാംസഭാരനികേ കകേന്ദ്രലാം

14. കേടുങ്ങല്ലൂര് രഭാജശതീ എസച്ച്.എലാം.എലാം.  സതീനനിയര് ഹയര് ലസക്കനഡറനി
സ്കൂള.

15. തലകയഭാലപറമ്പച്ച് കദവസത്വലാം കബഭാര്ഡച്ച് കകേഭാകളജച്ച്

16. രഭാജഗനിരനി ഹയര് ലസക്കനഡറനി സ്കൂള, എറണഭാകുളലാം

17. പടഭാമ്പനി സലാംസ്കൃത കകേഭാകളജച്ച്

18. വടക്കഭാകഞരനി കബഭാക്കച്ച് പഞഭായത്തച്ച്

19. തനിരുവനന്തപുരലാം മുനനിസനിപല് ഗസൗണച്ച്

20. തനിരുവനന്തപുരലാം കകേഭാര്പകറഷന

21. റഹദഭാബഭാദച്ച് റപതൃകകേഭാതവലാം

(ബനി)  പവര്ത്തനിക്കുനണച്ച്.

(സനി)  പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

52/2020
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(ഡനി)   സഞരനിക്കുന്ന  ചേനിത്രശഭാല  ആരലാംഭനിച  നഭാള  മുതല്  നനിരവധനി
ആളുകേളഭാണച്ച് പദര്ശനലാം കേണനിട്ടുള്ളതച്ച്.  ഇതനിനച്ച് കൃതവമഭായ ഒരു കേണക്കച്ച് നല്കേഭാന
സഭാധനിക്കുകേയനിലല്ലങനിലുലാം  ചുരുങ്ങനിയതച്ച്  ഒരു  ലക്ഷത്തനില്പരലാം  ആളുകേലളങനിലുലാം
പദര്ശനലാം ആസത്വദനിചനിട്ടുണഭാവലമന്നച്ച് ലളനിതകേലഭാ അക്കഭാദമനി വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ഇ)  സഞരനിക്കുന്ന ചേനിത്രശഭാലയുലട എഞനിനടക്കലാം സജ്ജതീകേരണത്തനിനഭായനി
36,80,395  രൂപയുലാം  തുടര്ന്നച്ച്  പരനിപഭാടനികേളക്കഭായനി  അനുബന  ലചേലവകേളടക്കലാം
20,91,489 രൂപയുലാം ലചേലവഭായനിട്ടുണച്ച്.

'ശനില്പഗഭാമലാം' പദതനി

250 (2743) ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി   : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഒറപഭാലലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  പൂകക്കഭാടച്ച്കേഭാവച്ച്  ഗഭാമ
പഞഭായത്തനിലല  കേല്ലുവഴനിയനില്  നനിനലാം  കേരനിങല്  ശനിലങ്ങള,  മുളലകേഭാണച്ച്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  കേരകേസൗശലവസ്തുക്കള,  കേളനിമണ്  ശനിലങ്ങള  മുതലഭായവ  വനികദശ
രഭാജവങ്ങളനികലക്കുലാം,  മറച്ച്  ഇതര  ഇന്തവന  സലാംസഭാനങ്ങളനികലക്കുലാം   കേയറ്റുമതനി
ലചേയലപടുന്ന കേഭാരവലാം ശദയനിൽലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇവരുലട  ലതഭാഴനിലുലാം  ജതീവനിതവലാം  ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുലാം  കേലഭാമൂലവലാം
പചേരനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  ലക്ഷവലാം  വചച്ച്  'ശനിലഗഭാമലാം'  എന്ന  പദതനി  ആവനിഷ്കരനിചച്ച്
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  കേരനിങല് ശനില്പങ്ങളുലാം മുളലകേഭാണച്ച് നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന കേരകേസൗശല
വസ്തുക്കളുലാം  കേളനിമണ്  ശനില്പങ്ങളുലാം  വനികദശ  രഭാജവങ്ങളനികലക്കുലാം   ഇതര
സലാംസഭാനങ്ങളനികലക്കുലാം   കേയറ്റുമതനി  ലചേയലപടുന്നതനിനച്ച്  സഭാദവതയുള്ളപക്ഷലാം
ലളനിതകേലഭാ  അക്കഭാദമനി  മുകഖന  ശനിപഭാര്ശകേള  ലഭവമഭാക്കനി  പരനികശഭാധനിചച്ച്
അനുകയഭാജവലമങനില്  പൂകക്കഭാടച്ച്  ഗഭാമ  പഞഭായത്തനില്  'ശനില്പഗഭാമലാം'  പദതനി
ആവനിഷ്കരനിചച്ച് നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്. 
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  സഭാലാംസഭാരനികേ കകേന്ദ്രലാം

251  (2744)   ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിവനിധ  നഭാടന  കേലഭാരൂപങ്ങളുലട  പഭവപകദശവലാം  അതനിപശസരഭായ
സഭാഹനിതവകേഭാരന്മേഭാര്  ജതീവനിചനിരുന്ന  സലവമഭായ  കേരുനഭാഗപളളനിയനില്  ഒരു
സഭാലാംസഭാരനികേ കകേന്ദ്രലാം സഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേരുനഭാഗപളളനി  കബഭാക്കച്ച്  ഓഫതീസച്ച്  പവര്ത്തനിചനിരുന്ന  ലകേടനിടലാം  ഈ
ആവശവത്തനിനച്ച് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ &ബനി)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല.  എന്നനിരുന്നഭാലുലാം ഇതുസലാംബനനിചച്ച്
വവകമഭായ  ലപഭാകപഭാസല്  സര്ക്കഭാരനില്  ലഭവമഭാകുന്ന  മുറയച്ച്  പരനികശഭാധനിചച്ച്
ഉചേനിതമഭായ  നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.   കൂടഭാലത  എല്ലഭാ  ജനില്ലകേളനിലുലാം
നകവഭാത്ഥഭാന നഭായകേരുലട കപരനില് സഭാലാംസഭാരനികേ കകേന്ദ്രങ്ങള സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി സര്ക്കഭാര് സത്വതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണച്ച്.

കേലഭാകേഭാരന്മേഭാര്ക്കുള്ള ലപനഷന

252  (2745)   ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേലഭാകേഭാരനമഭാര്ക്കുളള  ലപനഷന  1500  രൂപയഭായനി  വര്ദനിപനിചച്ച്
ഉത്തരവനിറക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില്  എത്ര  അവശ  കേലഭാകേഭാരനമഭാര്ക്കഭാണച്ച്  ലപനഷന
അനുവദനിചനിട്ടുളളതച്ച്;

(സനി)  പസ്തുത  ലപനഷന  തുകേയനില്  കുടനിശനികേയുകണഭാ;  എത്ര  മഭാസലാം
കുടനിശനികേയുണച്ച്;

(ഡനി)  പടയണനി,  ലതയലാം,  കമളപമഭാണനിമഭാര്  എന്നനിവര്ക്കച്ച്  കൂടനി  ലപനഷന
അനുവദനിക്കുന്നതനിനുളള  തതീരുമഭാനത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  എത്രകപര്ക്കച്ച്
ലപനഷന അനുവദനിച്ചുലവന്നച്ച് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്. 

(ബനി)  2951 കപര്ക്കച്ച് നനിലവനില് കേലഭാകേഭാര ലപനഷന നല്കേനിവരുന.

(സനി)  ഇല്ല.

(ഡനി)  734

കക്ഷമ പവര്ത്തനങ്ങള

253 (2746)  ശതീ  .    മുല്ലക്കര രതഭാകേരന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തച്ച് സഭാലാംസഭാരനികേ വകുപ്പു മുഖഭാന്തരലാം അവശകേലഭാകേഭാരന്മേഭാര്ക്കച്ച്
നടപഭാക്കനി വരുന്ന കക്ഷമപവര്ത്തനങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇപകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര്  സഹഭായലാം  ലഭവമഭായനിട്ടുള്ള  എത്ര  കേലഭാ-
സഭാലാംസഭാരനികേ, സഭാഹനിതവ പവര്ത്തകേര് നനിലവനിലുണച്ച് എന്നച്ച് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഇവരുലട ജനില്ല തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കച്ച് ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   സഭാലാംസഭാരനികേ  വകുപ്പു  മുഖഭാന്തനിരലാം  കേലഭാകേഭാരന്മേഭാര്ക്കച്ച്  1500  രൂപ
പതനിമഭാസ  ലപനഷനുലാം  ചേനികേനിതഭാ  സഹഭായവലാം  കൂടഭാലത  പശസരഭായ
കേലഭാകേഭാരന്മേഭാരുലട  ആശനിതരഭായ  9 കപര്ക്കച്ച്  പതനിമഭാസലാം  4000  രൂപ  വതീതവലാം
ഒരഭാളക്കച്ച് പതനിമഭാസലാം 5000 രൂപയുലാം ധനസഹഭായമഭായനി നല്കേനിവരുന.

(ബനി) നനിലവനില് 2951 കപര്ക്കച്ച് കേലഭാകേഭാര ലപനഷന നല്കേനിവരുന.

(സനി)  ഇവരുലട ജനില്ലതനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കച്ച് ചുവലട കചേര്ക്കുന:
ജനില്ല കേലഭാകേഭാര ലപനഷന റകേപറ്റുന്നവരുലട എണ്ണലാം

തനിരുവനന്തപുരലാം 538

ലകേഭാല്ലലാം 252

പത്തനലാംതനിട 51
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ആലപ്പുഴ 507

കകേഭാടയലാം 135

ഇടുക്കനി 10

എറണഭാകുളലാം 252

തൃശ്ശൂര് 231

പഭാലക്കഭാടച്ച് 263

മലപ്പുറലാം 88

കേണ്ണൂര് 288

കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച് 161

വയനഭാടച്ച് 5

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് 170

ഇനസ്റ്റനിറമ്മ്യൂടച്ച് ഓഫച്ച് പഭാര്ലലമന്റെറനി അഫകയഴ്സ ച്ച് 

254 (2747)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇനസ്റ്റനിറമ്മ്യൂടച്ച്  ഓഫച്ച്  പഭാര്ലലമന്റെറനി  അഫകയഴ്സച്ച്,  സ്കൂള
വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കഭായനി  ആവനിഷ്ക്കരനിചച്ച്  നടപഭാക്കുന്ന  വനിവനിധ  പരനിപഭാടനികേള
ഏലതഭാലക്കയഭാണച്ച്;

(ബനി)  ഇക്കഴനിഞ  അദവയനവര്ഷലാം  ഇത്തരത്തനില്  ഓകരഭാ  മണ്ഡലത്തനിലുലാം
ഏലതല്ലഭാലാം പരനിപഭാടനികേളഭാണച്ച് നടപഭാക്കനിയതച്ച് എന്നച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വരുലാം വര്ഷങ്ങളനില് വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കഭായനി കൂടുതല് ആകേര്ഷകേമഭായ
രതീതനിയനില് ഇത്തരലാം കപഭാഗഭാമുകേള സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പഭാര്ലലമന്റെറനി  കേഭാരവ ഇനസ്റ്റനിറമ്മ്യൂടച്ച് സലാംസഭാനലത്ത സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡച്ച്
സ്കൂള  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കഭായനി  നനിലവനില്  ലസമനിനഭാര്,  യത്തച്ച്  പഭാര്ലലമന്റെച്ച്
മതരങ്ങള, പഭാര്ലലമന്റെറനി ലനിററസനി ക്ലെബ്ബച്ച്, ഹമ്മ്യൂമന റററച്ച്സച്ച് എഡമ്മ്യൂകക്കഷന ക്ലെബ്ബച്ച്,
ഉപനവഭാസലാം/കേത്വനിസച്ച്/പസലാംഗ മതരങ്ങള എന്നനിവ സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുന
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(ബനി)  ഇക്കഴനിഞ അദവയന വര്ഷലാം ഇത്തരത്തനില് ഓകരഭാ മണ്ഡലത്തനിലുലാം
നടപഭാക്കനിയ പരനിപഭാടനികേള തഭാലഴപറയുന്നവയഭാണച്ച്;

സ്കൂളുകേളനിലല ലസമനിനഭാറുകേള

i. ലകേഭാചനി,  അങമഭാലനി,  കേളമകശരനി,  മടന്നൂര്,  ഇടക്കഭാടച്ച്,  കപരഭാവൂര്,
കേഭാഞങ്ങഭാടച്ച്,  മകഞശത്വരലാം,  ചേവറ,  പത്തനഭാപുരലാം,  പുനലൂര്,  പൂഞഭാര്,
കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച് കനഭാര്ത്തച്ച്, ലകേഭാടുവള്ളനി, എലത്തൂര്, കുന്ദമലാംഗലലാം, കകേഭാടയല്,
തഭാനൂര്,  കവങ്ങര,  ഏറനഭാടച്ച്,  ലപരനിന്തല്മണ്ണ,  മണ്ണഭാര്ക്കഭാടച്ച്,  തൃത്തഭാല,
കകേഭാന്നനി,  റഭാന്നനി,  വടക്കകഞരനി,  നഭാടനികേ,  ചേഭാലക്കുടനി,  വഭാമനപുരലാം,
വടനിയര്ക്കഭാവച്ച്, ചേനിറയനിനകേതീഴച്ച്, ലനടുമങ്ങഭാടച്ച്, മഭാനന്തവഭാടനി, കേല്പറ.

യത്തച്ച് പഭാര്ലലമന്റെച്ച് മതരങ്ങള

ii. കേളമകശരനി,  മൂവഭാറ്റുപുഴ, കദവനികുളലാം,  ഇടുക്കനി, ഉടുമ്പനകചേഭാല, കേഭാഞങ്ങഭാടച്ച്,
തൃക്കരനിപ്പൂര്,  ഏറ്റുമഭാനൂര്,  കേടുത്തുരുത്തനി,  പൂഞഭാര്,  ലകേഭാങ്ങഭാടച്ച്,
മണ്ണഭാര്ക്കഭാടച്ച്,  പഭാലക്കഭാടച്ച്,  തൃത്തഭാല,  അടൂര്,  ആറന്മുള,  തനിരുവല്ല,
ആറനിങ്ങല്,  കേഭാടഭാക്കട,  ലനടുമങ്ങഭാടച്ച്,  ലനയഭാറനിനകേര,  തനിരുവനന്തപുരലാം,
വഭാമനപുരലാം,  വടനിയര്ക്കഭാവച്ച്,  കചേലക്കര,  ഇരനിങ്ങഭാലക്കുട,  കേയ്പമലാംഗലലാം,
ലകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്, കുന്ദലാംകുളലാം, പുതുക്കഭാടച്ച്, വടക്കകഞരനി, കേല്പറ, മഭാനന്തവഭാടനി,
സുല്ത്തഭാന ബകത്തരനി.

ഹമ്മ്യൂമന റററച്ച്സച്ച് എഡമ്മ്യൂകക്കഷന ക്ലെബ്ബച്ച്

iii. ആലുവ,  ലതഭാടുപുഴ,  ഏറ്റുമഭാനൂര്,  തനിരൂര്,  തരൂര്,  തനിരുവല്ല,  അടൂര്,
ലനടുമങ്ങഭാടച്ച്, കേഴക്കൂടലാം, വടനിയര്ക്കഭാവച്ച്, കേല്പറ.

പഭാര്ലലമന്റെറനി ലനിററസനി ക്ലെബ്ബച്ച്

iv. അമ്പലപ്പുഴ,  മൂവഭാറ്റുപുഴ,  കൂത്തുപറമ്പച്ച്,  ചേടയമലാംഗലലാം,  ലകേഭാടഭാരക്കര,
ഏറ്റുമഭാനൂര്,  പൂഞഭാര്,  എലത്തൂര്,  കപരഭാമ,  ലപരനിന്തല്മണ്ണ,  മങട,
കകേഭാടയല്,  കവങ്ങര,  ആലത്തൂര്,  തൃത്തഭാല,  മണ്ണഭാര്ക്കഭാടച്ച്,  ലനന്മേഭാറ,
കകേഭാന്നനി, വഭാമനപുരലാം, ചേനിറയനിനകേതീഴച്ച്, ലകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്.

(സനി)  നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 
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പുതനിയ ഡയറക്ടകററച്ച്

255 (2748) ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന  :
ശതീ  .     അടൂര് പകേഭാശച്ച്  :
ശതീ  .     ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന  :
ശതീ  .     അനവര്  സഭാദത്തച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സനിനനിമ  കമഖലയനില്  പുതനിയ  ഡയറക്ടകററച്ച്  രൂപതീകേരനിക്കുവഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  അടൂര്  കഗഭാപഭാലകൃഷ്ണന  കേമ്മേനിറനി  നല്കേനിയ  റനികപഭാര്ടനിലല
ശനിപഭാര്ശകേളക്കച്ച് അനുസൃതമഭായനിടഭാകണഭാ ഡയറക്ടകററച്ച് രൂപതീകേരനിക്കുന്നതച്ച്;

(സനി) 1958  ലല കകേരള സനിനനിമഭാ ലറഗുകലഷന നനിയമലാം ഇക്കഭാരവത്തനിനഭായനി
കഭദഗതനി ലചേയ്യുവഭാന ഉകദ്ദേശമുകണഭാലയന്നച്ച് വവകമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം
(എ-സനി)   സനിനനിമഭാ  കമഖലയനില്  പുതനിയ  ഡയറക്ടകററച്ച്  രൂപതീകേരനിക്കുവഭാന

നനിലവനില്  തതീരുമഭാനനിചനിടനില്ല.   എന്നഭാല്  സനിനനിമഭാ  കമഖലയനിലല  മഭാറങ്ങളുലാം
പരനിഷ്കഭാരവലാം  ശനിപഭാര്ശ  ലചേയ്യുന്ന  അടൂര്  കഗഭാപഭാലകൃഷ്ണന  കേമ്മേനിറനി  റനികപഭാര്ടനിലല
പധഭാന ശനിപഭാര്ശയഭായ സനിനനിമഭാ  റഗുകലററനി  അകതഭാറനിറനി  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതുമഭായനി
ബനലപടച്ച്  സനിനനിമഭാ  കമഖലയനിലല  പമുഖരുമഭായനി  ചേര്ച  നടത്തനി   നനിയമ
നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തുന്നതനിനച്ച്  തതീരുമഭാനലാം  എടുത്തനിട്ടുണച്ച്.   പസ്തുത  നനിയമലാം
തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

ലകേ.എസച്ച്.എഫച്ച്.ഡനി.സനി.വകേ തനികയറര്

256 (2749)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേഭാലക്കുടനി  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയുലട  സലത്തച്ച്  ലകേ.എസച്ച്.എഫച്ച്.ഡനി.സനി.
വകേ  തനികയറര്  സമുചയലാം  സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സമര്പനിച  അകപക്ഷയനില്
എലന്തങനിലുലാം നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇലല്ലങനില് അടനിയന്തനിര നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  ചേഭാലക്കുടനി മുനനിസനിപഭാലനിറനി  തനികയറര്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി
നനിര്കദ്ദേശനിച  സലത്തച്ച്  തനികയറര്  സമുചയലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതച്ച്  സലാംബനനിച
സഭാദവതകേള കകേരള സലാംസഭാന ചേലചനിത്ര വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന പരനികശഭാധനിച്ചു
വരനികേയഭാണച്ച്.

മളടനിപകച്ച് തനികയറര് 

257  (T*2750)     ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

മഭാകവലനിക്കര  മണ്ഡലത്തനിലല  ചേഭാരുമ്മൂടച്ച്  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  മളടനിപകച്ച്  തനിയറര്
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

മഭാകവലനിക്കര  മണ്ഡലത്തനിലല  ചേഭാരുമ്മൂടച്ച്  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  തനികയറര്
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്  ആവശവമഭായ  സലലാം  ലഭവമഭായനിടനില്ല.   അതനിനഭാല്  തനികയറര്
നനിര്മ്മേഭാണസഭാദവത പരനികശഭാധനിചനിടനില്ല.

സനിരലാം കവദനി

258  (2751)   ശതീ  .    രഭാജ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  രഭാജവഭാന്തര  ചേലചനിത്രകമളയച്ച്  സനിരലാം  കവദനി  എന്ന  സത്വപലാം
സഭാക്ഷഭാത്ക്കരനിക്കഭാന എലന്തങനിലുലാം നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സനിരലാം  കവദനി  യഭാഥഭാര്ത്ഥവമഭാക്കുകമ്പഭാള  ഇകപഭാള  അനുവദനിക്കുന്ന
പതനിനനിധനികേളുലട  എണ്ണലാം  ലവടനിക്കുറയഭാന  സഭാധവതയുകണഭാ;  കമളയനിലല
പങഭാളനിത്തലാം സലാംബനനിചച്ച് സര്ക്കഭാര് നനിലപഭാടച്ച് എന്തഭാണച്ച്;

(സനി)  നനിലവനില് സലാംഘടനിപനിക്കുന്ന രതീതനി മഭാറനി  സനിരലാം കവദനിയനിലഭാക്കുന്നതച്ച്
ലകേഭാണ്ടുള്ള ലമചലാം ഏലതഭാലക്ക കമഖലകേളനില് എലന്തഭാലക്കലയന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  നല്ല  സനിനനിമകേള  കൂടുതല്  ജനങ്ങളനികലയച്ച്  എത്തനിക്കുന്നതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  ജനില്ലകേള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചച്ച്  ഇത്തരലാം  അന്തഭാരഭാഷ  ചേലചനിത്രകമളകേള
സലാംഘടനിപനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?

* T മഭാറനിവച കചേഭാദവലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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ഉത്തരലാം

(എ)  തനിരുവല്ലലാം ചേനിത്രഭാജ്ഞലനി സ്റ്റുഡനികയഭാ കകേഭാമ്പസൗണനില് നനിനലാം കകേരള
സലാംസഭാന ചേലചേനിത്ര വനികേസന കകേഭാര്പകറഷലന്റെ ഉടമസതയനിലുള്ള ഏകേകദശലാം 15
ഏക്കര്  സലലാം  ചേലചനികത്രഭാതവത്തനിനച്ച്  സനിരലാം  കവദനി  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച്
റകേമഭാറുന്നതനിനച്ച്  നടപടനി  സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.   2016-17-ലല  പുതുക്കനിയ  ബജറച്ച്
പസലാംഗത്തനില്  പസ്തുത  പദതനിക്കഭായനി  50  കകേഭാടനി  രൂപ  പഖവഭാപനിചനിട്ടുണച്ച്.
തതീകയററുകേള, കേണ്ലവനഷന ലസന്റെര്, ഓഫതീസച്ച്, ലസമനിനഭാര് ഹഭാള, മതീഡനിയ റൂലാം,
ഗസ്റ്റച്ച്  ഹസൗസച്ച്  എന്നനിവ  ഉളലപടുന്ന  വനിവനികധഭാകദ്ദേശവ  ഫനിലനിലാം  ലഫസ്റ്റനിവല്
കകേഭാലാംപകഭാണച്ച്  വനിഭഭാവനലാം  ലചേയ്യുന്നതച്ച്.   ഇതനിലന്റെ  വനിശദമഭായ  പദതനി  റനികപഭാര്ടച്ച്
(ഡനി.പനി.ആര്.)  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള വനിദഗലര ലതരലഞടുക്കുന്നതനിനുകവണനിയുള്ള
നനിര്കദ്ദേശലാം  (ആര്.എഫച്ച്.പനി.)  കേനിഫ്ബനിക്കച്ച്  സമര്പനിക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണച്ച്.
ലതരലഞടുക്കുന്ന വനിദഗ ഏജനസനി ഡനി.പനി.ആര്. തയഭാറഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

(ബനി)  ഇല്ല.  15,000 ലഡലനികഗറ്റുകേളുലട പങഭാളനിത്തമഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.

(സനി)  സനിരലാം  കവദനിയഭാക്കുന്നതുലകേഭാണച്ച്  സര്ക്കഭാരനിനുലാം  ചേലചേനിത്ര
അക്കഭാദമനിക്കുലാം  ഇകപഭാള  തനികയറര്   വഭാടകേയനിനത്തനില്  നല്കേനിവരുന്ന  ലചേലവച്ച്
കുറയഭാന  സഭാധനിക്കുലാം.   മഭാത്രമല്ല  സനിരലാം  കവദനിയഭാകുന്നതുലകേഭാണച്ച്  തഭാലഴപറയുന്ന
സസൗകേരവങ്ങള ഒരുക്കുവഭാന കേഴനിയുന്നതഭാണച്ച്.

1. 2500 കപര്ക്കച്ച് ഇരനിക്കഭാവന്ന ഒരു കേണ്ലവനഷന ലസന്റെര്

2. 1000 കപര്ക്കച്ച് ഇരനിക്കഭാവന്ന ഒരു തനികയറര് 

3. 100  മുതല്  800  കപര്ക്കുവലര  ഇരനിക്കുവഭാന  സസൗകേരവമുള്ള  എകടഭാളലാം
തതീകയററുകേള

4. ചേലചേനിത്ര അക്കഭാദമനിക്കച്ച് ഓഫതീസച്ച് ലകേടനിടലാം

5. ഒരു ഓപണ് തനികയറര്  ,  റലബറനി,  ആര് റക്കവ്സച്ച്,  റനിസര്ചച്ച് ലസന്റെര്,
മതീഡനിയ,  ലസമനിനഭാര്  മുറനികേള,  സനിനനിമഭാ  ആസത്വഭാദകേര്ക്കച്ച്
തഭാമസനിക്കുവഭാനുള്ള സസൗകേരവങ്ങള

6. ഫനിലനിലാം മമ്മ്യൂസനിയലാം.

(ഡനി)  ഉണച്ച്.  അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര ചേലചേനിത്ര കമളകേളനിലൂലട നല്ല സനിനനിമകേള കൂടുതല്
ജനങ്ങളനികലയച്ച് എത്തനിക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ആവശവഭാനുസരണലാം അക്കഭാദമനിയുലട
ടൂറനിലാംഗച്ച് ടഭാക്കതീസച്ച് വഴനി സനിനനിമകേള പദര്ശനിപനിച്ചുവരുനണച്ച്. 

(കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള കേഴനിഞ)
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II. അടനിയന്തരപ്രകമയയ

സദമാചമാര ഗുണമായനിസയ

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  കലമാകേ വനനിതമാ ദനിനമമായ ഇന്നലല എറണമാകുളയ നഗരതനിലന
ഹൃദയഭമാഗമമായ  മററന്  റഡ്രൈവനില്  കപമാലസ്പീസനിലനയയ  മമാധധ്യമപ്രവര്തകേലരയയ
മുന്കൂടനി അറനിയനിച്ചുലകേമാണച്ച് ഒരുപറയ ശനിവകസനമാ പ്രവര്തകേര്  പ്രകേടനമമാലയതനി
കപമാലസ്പീസനിലന  സമാന്നനിദധ്യതനില്  നടതനിയ  സദമാചമാര  ഗുണമായനിസയ
നനിയനനിക്കമാകനമാ  അവനിലടയണമായനിരുന്ന  യവതസ്പീയവമാക്കലള  കേകയ്യേറയ  ലചയ്യുകേയയ
അസഭധ്യവമാക്കുകേള് വനിളനിച്ചു പറയകേയയ കേടന്നമാക്രമനിക്കുകേയയ ലചയ്തതച്ച് തടയവമാകനമാ
കേഴനിയമാതതയ  തനിരുവനന്തപുരയ  യൂണനികവഴനിറനി  കകേമാകളജച്ച്,  കേമാലടനി,  അഴസ്പീക്കല്
തടങനിയ  സ്ഥലങളുള്ലപ്പെലട  സയസ്ഥമാനതച്ച്  പലയനിടതയ  നടക്കുന്ന  ഇതരയ
സദമാചമാര ഗുണമാവനിളയമാടങള്ക്കച്ച് മുമനില് കപമാലസ്പീസച്ച് കനമാക്കുകുതനിയമായനി മമാറുന്ന
സമാഹചരധ്യവയമൂലയ  ഉളവമായനിട്ടുളളതമായനി  പറയലപ്പെടുന്ന  ഗുരുതരമമായ
സ്ഥനിതനിവനികശഷയ  സഭമാനടപടനികേള്  നനിര്തനിവചച്ച്  ചര്ച  ലചയ്യേണലമന്നച്ച്
ആവശധ്യലപ്പെടച്ച്  സര്വ്വശസ്പീ  റഹബനി  ഈഡന്,  പനി.  ലകേ.  ബഷസ്പീര്,
അനൂപച്ച് കജക്കബച്ച് എന്നസ്പീ അയഗങള് റൂള് 50 പ്രകേമാരയ കനമാടസ്പീസച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

മുഖധ്യമനനി (ശസ്പീ  .    പനിണറമായനി വനിജയന്):  സര്,  ഇന്നലല മററന് റഡ്രൈവനില്
ശനിവകസനമാ പ്രവര്തകേര് പ്രകേടനമമായനി വന്നച്ച് മരതണലനില് ഇരുന്ന സസ്പീകേലളയയ
പുരുഷനമാലരയയ  അടനിച്ചുയ  വനിരടനിയയ  തടയമാന്  ശമനിചവലര  അസഭധ്യയ  പറഞച്ച്
ഭസ്പീഷണനിലപ്പെടുതനി  ഓടനിക്കുകേയണമായനി.  പനിരനിഞ്ഞുകപമാകേമാന്  ആവശധ്യലപ്പെട
കപമാലസ്പീസനിലന  ആജ്ഞലയ  ധനിക്കരനിചച്ച്  പ്രവര്തനി  തടരുകേയമായനിരുന.
ഇക്കമാരധ്യതനിനച്ച്  ശനിവകസനമാ  പ്രവര്തകേരമായ  20  കപലര  പ്രതനികേളമാക്കനി
എറണമാകുളയ  ലസന്ട്രല്  കപമാലസ്പീസച്ച്  കസ്റ്റേഷനനില്  IPC  143,  147,  149,  353,
354  A,  506  (2),  308  എന്നസ്പീ  വകുപ്പുകേള്  പ്രകേമാരയ  റക്രയ  നമര്
684/2017 ആയനി  കകേസച്ച്  രജനിസ്റ്റേര്  ലചയ.  ഈ  കകേസനിലന
പ്രമാധമാനധ്യയ  കേണക്കനിലലടുതച്ച്  അകനന്വേഷണതനിനമായനി  എറണമാകുളയ  ലസന്ട്രല്
കപമാലസ്പീസച്ച്  ഇന്ലസക്ടലറ  ചുമതലലപ്പെടുതനിയനിട്ടുണച്ച്.   എടച്ച്  പ്രതനികേലള  അറസ്റ്റേച്ച്
ലചയ്യുകേയയ  കശഷനിക്കുന്ന  പ്രതനികേലള  പനിടനികൂടുന്നതനിനുളള
ശമങള്  നടതനി  വരനികേയമമാണച്ച്.  ശനിവകസനമാ  പ്രവര്തകേലര
തടയമാകനമാ  പനിന്തനിരനിപ്പെനിക്കമാകനമാ  കേമാരധ്യക്ഷമമമായനി  പ്രവര്തനിക്കമാതനിരുന്നതച്ച്
കപമാലസ്പീസച്ച് ഉകദധ്യമാഗസ്ഥരുലട ഭമാഗതനനിനണമായ ഗുരുതരമമായ     വസ്പീഴ്ചയമാലണനകേണച്ച്
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എറണമാകുളയ  ലസന്ട്രല്  കപമാലസ്പീസച്ച്  കസ്റ്റേഷന്  സബച്ച്  ഇന്ലസക്ടര്    എസച്ച്.
വനിജയശങ്കലറ  അകനന്വേഷണവനികധയമമായനി  സര്വ്വസ്പീസനില്  നനിന്നച്ച്  സലസന്ഡച്ച്
ലചയ്യുകേയയ,  സബച്ച്  ഇന്ലസക്ടര്  നനിതസ്പീഷച്ച്,  സസ്പീനനിയര്  സനി.പനി.ഒ.-മമാരമായ
ഹരനികൃഷ്ണന്,  അരുണ്കുമമാര്   സനി.പനി.ഒ.-മമാരമായ  സുധസ്പീര്  ബമാബ,  രമാകജഷച്ച്,
സജസ്പീവന്,  ഇര്ഷമാദച്ച്  എന്നനിവലര  ശനിക്ഷമാനടപടനികേളുലട  ഭമാഗമമായനി  ജനിലമാ
സമായധകസനമാ  കേധ്യമാമനികലയച്ച്  സ്ഥലയ  മമാറ്റുകേയയ  ലചയ്തനിട്ടുണച്ച്.  9-2-2017-നച്ച്
തനിരുവനന്തപുരയ  യൂണനികവഴനിറനി  കകേമാകളജച്ച്  സയഭവതനില്  ജനികജഷച്ച്  നല്കേനിയ
പരമാതനിയനിലയ  യൂണനികവഴനിറനി  കകേമാകളജച്ച്  വനിദധ്യമാര്തനിനനിയലട  പരമാതനിയനിലയ  കകേസച്ച്
എടുതനിട്ടുണച്ച്. കേമാലടനി സര്വ്വകേലമാശമാല യവജകനമാത്സവയ കേണച്ച് മടങ്ങുകേയമായനിരുന്ന
പൂര്വ്വവനിദധ്യമാര്തനികേലള ആക്രമനിച സയഭവതനില് കേമാലടനി  കപമാലസ്പീസച്ച്   കസ്റ്റേഷനനില്
കകേസച്ച് എടുതനിട്ടുണച്ച്. 14-2-2017-നച്ച് ഉചയച്ച് 12.00 മണനികയമാലട ലകേമാലയ അഴസ്പീക്കല്
ബസ്പീചച്ച്  സന്ദര്ശനിച  യവതനിലയയയ  യവമാവനിലനയയ  ആക്രമനിക്കുകേയയ
അക്രമനികേളനിലലമാരമാള്  യവതനിയലട  ലമമാറബല്  കഫമാണ്  പനിടനിച്ചുവമാങനി
നശനിപ്പെനിക്കുകേയയ  കദകഹമാപദ്രവയ  ഏല്പ്പെനിക്കുകേയയ  ലചയ.  കമല്  സയഭവതനിനച്ച്
ഓചനിറ കപമാലസ്പീസച്ച് കസ്റ്റേഷനനില് കകേസച്ച് രജനിസ്റ്റേര് ലചയ്തനിട്ടുണച്ച്. സയഭവതനില് ഉള്ലപ്പെട
അഞച്ച് പ്രതനികേലളയയ 18-2-2017-നച്ച് അറസ്റ്റേച്ച് ലചയ്തച്ച് ബഹുമമാനലപ്പെട കേരുനമാഗപ്പെളളനി
ലജ.എഫച്ച്.എയ. കകേമാടതനിയനില് ഹമാജരമാക്കനി റനിമമാന്ഡച്ച് ലചയ്തനിട്ടുളളതമാണച്ച്. വസ്പീഡനികയമാ
പകേര്തനി  കസമാഷധ്യല്  മസ്പീഡനിയകേളനില്  പ്രചരനിപ്പെനിചതനിലളള  മകനമാവനിഷമതനില്
23-02-2017-നച്ച്  അനസ്പീഷച്ച് പമാലക്കമാടച്ച് ജനിലയനിലല അഗളനി കേമാരറ എന്ന സ്ഥലലത
വസ്പീടനിനച്ച്  സമസ്പീപയ  മരതനില്  തൂങനിമരനിചതമായനി  കേമാണലപ്പെട്ടു.  അനസ്പീഷനിലന
പനിതമാവനിലന   പരമാതനിയലട അടനിസ്ഥമാനതനില് കപമാലസ്പീസച്ച് Cr. PC 174 -ാംവകുപ്പെച്ച്
പ്രകേമാരയ  കകേസച്ച്  രജനിസ്റ്റേര്  ലചയ.  അനസ്പീഷനിലന  വസ്പീടനില്  നനിന്നച്ച്  കേലണടുത
ആത്മഹതധ്യമാക്കുറനിപ്പെനില്  തലന  മരണതനിനച്ച്   ഉതരവമാദനികേള്  ധകനഷച്ച്,  രകമഷച്ച്
എന്നനിവരമാലണന്നച്ച്  എഴുതനിയനിട്ടുളളതനിനമാല് അവലര പ്രതനികേളമാക്കുകേയയ Cr. PC 174
എന്നതച്ച്  306  IPC  ആയനി  കഭദഗതനി  വരുതനി കകേസകനന്വേഷണയ  തടരുകേയമമാണച്ച്.
സയസ്ഥമാനതച്ച്  സദമാചമാര  കപമാലസ്പീസച്ച്  ചമഞച്ച്  അക്രമപ്രവര്തനങള്  നടതന്ന
ചനില  സയഘടനകേളുയ  ലചറുസയഘങളുമുണച്ച്.  കപമാലസ്പീസച്ച്  പകട്രമാളനിയങച്ച്
ഏര്ലപ്പെടുതനിയയ  വനനിതമാ  കപമാലസ്പീസച്ച്  ഉള്ലപ്പെലട  നനിരവധനി  കപമാലസ്പീസച്ച്
ഉകദധ്യമാഗസ്ഥലര  ബസച്ച്  സ്റ്റേമാന്ഡച്ച്,  ലറയനില്കവ  കസ്റ്റേഷന്  തടങനിയ
ലപമാതസ്ഥലങളനില്  നനികയമാഗനിച്ചുയ  പനിങ്കച്ച്  ബസ്പീറച്ച്  കേമാരധ്യക്ഷമമമാക്കനിയയ  സദമാചമാര
കപമാലസ്പീസച്ച്  ചമയന്നവലര  കേലണതമാനുളള  ശമയ  നടതനിവരുനണച്ച്.  ജനറമതസ്പീ
ജമാഗ്രതമാ  സമനിതനികേളുയ  ജനറമതസ്പീ  കപമാലസ്പീസുയ  സ്റ്റുഡനച്ച്സച്ച്  കപമാലസ്പീസച്ച്  കകേഡറ്റുയ
ഇക്കമാരധ്യതനില്  ജമാഗരൂകേരമാണച്ച്.  സ്കൂള്,  കകേമാകളജച്ച്  തലങളനില്
കബമാധവല്ക്കരണവയ  വനനിതകേള്ക്കമായളള  സന്വേയയ  പ്രതനികരമാധ  പരനിശസ്പീലന
പരനിപമാടനിയയ  നടതനിവരുനണച്ച്.  ജനറമതസ്പീ  കപമാലസ്പീസച്ച്  പദതനി,  സ്റ്റുഡനച്ച്സച്ച്
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കപമാലസ്പീസച്ച്  കകേഡറച്ച്  പദതനി  എന്നനിവയലടയയ  മറ്റുയ  ഭമാഗമമായനി  സമൂഹതനിലയ
വനിദധ്യമാര്തനികേള്ക്കനിടയനിലയ  ഇക്കമാരധ്യതനില്  കബമാധവല്ക്കരണയ  നടതനിവരുന.
സദമാചമാര കപമാലസ്പീസച്ച് ചമഞച്ച് റസന്വേരജസ്പീവനിതയ ലകേടുതന്ന സയഘടനകേളമായമാലയ
വധ്യകനികേളമായമാലയ അവര്ലക്കതനിലര നടപടനി സന്വേസ്പീകേരനിക്കമാന് അമമാന്തയ കേമാണനിക്കുന്ന
കപമാലസ്പീസച്ച്   ഉകദധ്യമാഗസ്ഥര്ലക്കതനിലര  ശകമമായ  നടപടനി  സന്വേസ്പീകേരനിക്കുന്നതമാണച്ച്.
അതലകേമാണച്ച് സഭ നനിര്തനിവചച്ച് ചര്ച ലചയ്യേതക്ക പ്രശ്നമമായനി ഇതച്ച് മമാറുന്നനില.

ശസ്പീ  .   റഹബനി ഈഡന്: സര്, 'സദമാചമാര കപമാലസ്പീസച്ച് ചമഞച്ച് സന്വേസ്പീകേരനിക്കുന്ന
നടപടനികേള്  സര്ക്കമാര്  ഗഗൗരവതരമമായനി  തലന്ന കേമാണുന.  അനസ്പീഷച്ച്  അത്മഹതധ്യ
ലചയ്യേമാനനിടയമായ  സയഭവയ  ദഗൗര്ഭമാഗധ്യകേരയ  തലന്നയമാണച്ച്.  അതനിലയ  ഫലപ്രദമമായ
നടപടനിയമാണച്ച്  സര്ക്കമാര്  സന്വേസ്പീകേരനിച്ചുവരുന്നതച്ച്.  ഒരുതരതനിലമുളള  അലയഭമാവവയ
അക്കമാരധ്യതനില് ഉണമായനിടനില.  ഇതരയ ആളുകേള്ലക്കതനിലര കേര്ശനമമായ നടപടനി
സന്വേസ്പീകേരനിക്കുകേ  തലന്ന  ലചയ്യുയ.  സന്വേസ്പീകേരനിച്ചുലകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.'  പതച്ച്
ദനിവസങള്ക്കച്ച്    മുമച്ച്   28-2-2017-നമാണച്ച്  സഭയനില്  അങച്ച്  ഈ  പ്രഖധ്യമാപനയ
നടതനിയതച്ച്.  പതച്ച്  ദനിവസങള്ക്കച്ച്  ഇപ്പുറയ  നമ്മലളലയലമായ  അപമമാനനിക്കുന്ന
തരതനില് കകേരളതനിലന സമായസമാരനികേ മുഖതനിനുതലന്ന അധനികക്ഷപയ പടര്തന്ന
തരതനിലളള  സയഭവമമാണച്ച്  എറണമാകുളയ  മററന്  റഡ്രൈവനില്  അരകങറനിയതച്ച്.
ഇന്നലല മമാധധ്യമങളനില് വന്ന വമാര്തകേളമാണച്ച് നമ്മള് എലമാവരുയ ശദനിചനിട്ടുളളതച്ച്.
എറണമാകുളയ  നഗരതനിലന   ഹൃദയഭമാഗലത  മററന്  റഡ്രൈവച്ച്  തകദ്ദേശ-വനികദശ
ടൂറനിസ്റ്റുകേളുയ  ഐ.ടനി.  കേമനനി  ജസ്പീവനക്കമാരുയ  ഉള്ലപ്പെലട  ധമാരമാളയ  ആളുകേള്
എതനികചരുന്ന  പ്രകദശമമാണച്ച്.  കഗമാബല്  ടൂറനിസയ  മമാപ്പെനില്തലന്ന  ഒരു  ബമാന്ഡച്ച്
ലനയനിമമായനി  മമാറനിയ  മററന്  റഡ്രൈവനില്  ഇന്നലല  ശനിവകസന  സയഘടനമാ
ഭമാരവമാഹനികേളമായ  ഏകേകദശയ  പതച്ച്  കപര്  അവനിലട  എതനികചര്ന്ന
ആണ്കുടനികേലളയയ  ലപണ്കുടനികേലളയയ  ദമതനികേലളയയ  അധനികക്ഷപനിക്കുകേയയ
അസഭധ്യവര്ഷയ  ലചമാരനിഞ്ഞുലകേമാണച്ച്  അവലര മര്ദ്ദേനിക്കുകേയയ  ലചയ്യുന്ന
സ്ഥനിതനിവനികശഷമമാണുണമായതച്ച്.  ഇന്നലത  പതങളുലട  തലവമാചകേങള്
ശദനിക്കമായ.  "കപമാലസ്പീസച്ച്  ശവമമായനി,   ശനിവകസന  വനിളയമാടനി"   എന്നച്ച്  കകേരള
കേഗൗമുദനിയനിലയ "കേമാടതയ കപമാലസ്പീസച്ച് കനമാക്കനിനനിന" എന്നച്ച് മലയമാള മകനമാരമയനിലയ
"അതനിക്രമയ  നനിര്ത"  എന്നതച്ച്  മയഗളയ  ദനിനപതതനിലയ  വന്ന  റനികപ്പെമാര്ടമാണച്ച്.
"മററന് റഡ്രൈവനില് ചൂരലമമായനി വസ്പീണയ ശനിവകസന"  എന്ന വമാര്ത ഇന്നലലത
മയഗളയ  ദനിനപതതനില് വന്നതമാണച്ച്.   കലമാകേ വനനിതമാ ദനിനമമായ ഇന്നലല എലമാ
മമാധധ്യമ   സ്ഥമാപനങളനികലയയ  അറനിയനിപ്പെച്ച്  ലകേമാടുക്കുകേയയ  പതങളനില്  ആ
റനികപ്പെമാര്ടച്ച് വരനികേയയ ലചയ്തതനിനുകശഷമമാണച്ച് കകേരളതനില് യമാലതമാരു കവരുമനിലമാത
ഒരു  കേടലമാസച്ച്  സയഘടനയമായ  ശനിവകസന  ഈ  അക്രമതനിനച്ച്  മുതനിര്ന്നതച്ച്.
കപമാലസ്പീസനിലന  intelligence  failure ആണച്ച്  ഇവനിലട  ചൂണനിക്കമാണനിക്കുന്നതച്ച്.



അടനിയന്തരപ്രകമയയ 381

ലസഷധ്യല്  ബമാഞനിനച്ച്  റനികപ്പെമാര്ട്ടുണമായനിട്ടുയ  അവനിലടകൂടനിനനിന്ന  ആളുകേള്
പ്രതനികേരനിചനിട്ടുയ  കകേരളതനിലന  കപമാലസ്പീസച്ച്  പകതമാളയ  വരുന്ന  ശനിവകസനയലട
ക്രനിമനിനലകേള്ക്കച്ച്  ഒതമാശ  ലചയ്തച്ച്  അഴനിഞമാടതനിനച്ച്  കൂട്ടുനനിന  എനള്ളതച്ച്
അതധ്യന്തയ ദഗൗര്ഭമാഗധ്യകേരമമായ ഒരു സ്ഥനിതനിവനികശഷമമാണച്ച്.  

അങച്ച് കകേരളതനില് ലറകക്കമാര്ഡച്ച് കനടമാന് കപമാകുന്ന ഒരു മുഖധ്യമനനിയമാണച്ച്.
ഒരു  ദനിവസയതലന്ന  ഏറവമധനികേയ  കപമാലസ്പീസച്ച്  ഓഫസ്പീസര്മമാലര  സ്ഥലയമമാറ്റുകേയയ
സലസന്ഡച്ച്  ലചയ്യുകേയയ  ലചയ്തതനിലന  ലക്രഡനിറച്ച്  കകേരളതനിലന ചരനിതതനില്
അകങയച്ച്  ലഭനിക്കുകേയമാണച്ച്.   വമാളയമാര്  സയഭവവമമായനി  ബന്ധലപ്പെടച്ച്  തമാങ്കള്
കപമാലസ്പീസനിലന  സലസന്ഡച്ച്  ലചയ,  സ്ഥലയ  മമാറനി.  ഈ  വനിഷയതനിലയ
കപമാലസ്പീസനിലനതനിലര സന്വേസ്പീകേരനിച നടപടനികേലളക്കുറനിചച്ച് അങച്ച് പറഞ്ഞു.  ആര്ടനിക്കനിള്
19 (1) (d)-യനില് 'Every citizen has the right to move freely throughout the
territory  of  India'.  ഇതച്ച്  ഭരണഘടന  നല്കുന്ന  വലനിലയമാരു  അവകേമാശമമാണച്ച്.
കകേരളതനിലന  വധ്യമാവസമായനികേ  തലസ്ഥമാനലത  ഏറവയ  പ്രശസ്തമമായ  മററന്
റഡ്രൈവനില്   ആളുകേള്ക്കച്ച്  നടക്കമാന്  സമാധനിക്കുകേയനിലലങ്കനില്  ഈ  കപമാലസ്പീസനിലന
കേസ്പീഴനില് എവനിലടയമാണച്ച് ആളുകേള്ക്കച്ച് നടക്കമാന് കേഴനിയകേ.   ഇന്നലല റവകേനിടച്ച് മൂന്നര
മണനികയമാടുകൂടനി  അതധ്യന്തയ  അപമമാനകേരമമായ  സയഭവയ  അരകങറനിയതച്ച്
നമ്മലളലമാവരുയ  കേമാണുകേയണമായനി.  നമാലമലമായ  വനിദധ്യമാര്തനി  യവജന
സയഘടനയനിലൂലട  വന്നവരമാണച്ച്.  സമരയ  പ്രഖധ്യമാപനിചമാല്  കപമാലസ്പീസച്ച്  അതച്ച്
കനരനിടുന്നതനിനുള്ള  മുന്കേരുതലലടുക്കുയ.  ബമാരനികക്കഡച്ച്  തസ്പീര്ക്കുയ,  അവനിലട  വരുന്ന
ആളുകേള്ക്കുകനലര ജലപസ്പീരങ്കനി ഉപകയമാഗനിക്കുയ. ഈ സ്ഥലങളനിലലലമായ കപമാലസ്പീസച്ച്
ലമാതനിയമമായനിടമാണകലമാ  കപമാകുന്നതച്ച്.  ചൂരലമമായനി  വരുന്ന  ശനിവകസനക്കമാരുലട
മുമനില്  കപമാലസ്പീസനിലന  ആ  ലമാതനി  ലപമാങമാതതച്ച്  എന്തുലകേമാണമാണച്ച്?  ഇതച്ച്
ലഫയ്സ്ബക്കനിലയ  പതങളനിലലമലമായ  വലന്നമാരു  പടമമാണച്ച്  (പടയ  ഉയര്തനി
കേമാണനിച്ചു).  ഇതനില്  പറഞനിരനിക്കുന്നതച്ച്  മുഖധ്യമനനി  പനിണറമായനി  വനിജയനുയ
മനനിമമാര്ക്കുയ  അഭനിവമാദധ്യങള്  എന്നമാണച്ച്.  തമാങ്കളുലട  പടയവചച്ച്  തനിരുവനന്തപുരയ
ജനിലയനില്  ശനിവകസന  നടതനിയ  പ്രകേടനമമാണച്ച്.  ശനിവകസനയമുമനില്
ശസ്പീ. പനിണറമായനി വനിജയലന കപമാലസ്പീസനിലന ലമാതനി ലപമാങമാതലതന്തമാണച്ച്? ചൂരല്
വലനിലചടുക്കമാന്കപമാലയ   കപമാലസ്പീസച്ച്  തയ്യേമാറമാകേമാതനിരുന്നതച്ച്  എന്തുലകേമാണമാണച്ച്?
"ശസ്പീ.  കകേമാടനികയരനി  ബമാലകൃഷ്ണലന  കേമാലതമാണച്ച്  വനിദധ്യമാര്തനി  സയഘടനകേള്ക്കച്ച്
കനലര  ഇലകനികേച്ച്  ലമാതനി  ഉപകയമാഗനിചതച്ച്.  ഇലകനികേച്ച്  ലമാതനിലയമാനയ
ഉപകയമാഗനിക്കുന്നതനികനമാടച്ച് ഞങള്ക്കച്ച് കയമാജനിപ്പെനില.* .....(ബഹളയ)....

* സഭമാദധ്യക്ഷലന  ഉതരവനിന്പ്രകേമാരയ  നനിലനനിര്തമാന്  തസ്പീരുമമാനനിച്ചു.  (ഫയല്  നമര്  1073/

ഇ.ബനി./2017/നനി.ലസ. തസ്പീയതനി 9-3-2017)
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മനി  .    സസ്പീക്കര്:  അടനിയന്തരപ്രകമയതനിനനിടയനില്  കപമായനിനച്ച്  ഓഫച്ച്  ഓര്ഡര്
അവതരനിപ്പെനിക്കമാന് കേഴനിയനില. അടനിയന്തരപ്രകമയയ കേഴനിഞനിടച്ച് സമയയ തരമായ.  

ശസ്പീ  .    റഹബനി  ഈഡന്:  സര്,  എനനിക്കച്ച്  പറയമാനുള്ളലതലമായ
പറഞ്ഞുകേഴനിഞനികട ഇരനിക്കുനള.  ഭസ്പീഷണനിയയ ഒചപ്പെമാടുയലകേമാണച്ച് എലന്ന ഇരുതമാന്
സമാധനിക്കുകേയനില.  ഇതച്ച്  ശനിവകസനയലടകയമാ   മററന്  റഡ്രൈവനിലലകയമാ  മമാതയ
വനിഷയമലലന്നച്ച് നനിങള് മനസനിലമാക്കണയ.  കേഴനിഞ കുകറ നമാളുകേളമായനി കകേരളതനില്
നനിരന്തരമമായനി  നടക്കുന്ന  സദമാചമാര  ഗുണമായനിസതനിലനതനിലര  ഈ  സഭ
ഉണകരണതനിലന  ആവശധ്യകേതയമാണച്ച്  ഞമാന്  കബമാദധ്യലപ്പെടുതന്നതച്ച്.  അതച്ച്
ഇവര്ക്കുയകൂടനി  കവണനിയമാണച്ച്  പറയന്നതച്ച്.   കപമാലസ്പീസുകേമാര്  എവനിലടയമാണച്ച്  ലമാതനി
പ്രകയമാഗനിക്കുന്നതച്ച്?  മുളവകേമാടച്ച്  സനി.പനി.ഐ.(എയ)-ലന  ബമാഞച്ച്  ലസക്രടറനി  മൂന്നച്ച്
വയസ്സുള്ള  ബമാലനികേലയ  പസ്പീഡനിപ്പെനിച്ചു.  അവനിലട  നമാട്ടുകേമാര്  സമരയ  നടതനിയകപ്പെമാള്
ഔഷന് എന്ന ലചറുപ്പെക്കമാരലന തല അടനിച്ചുലപമാടനിക്കമാനമാണച്ച് ലമാതനി ഉപകയമാഗനിചതച്ച്.
വടക്കമാകഞരനിയനില്  സസ്പീ  പസ്പീഡനയ  നടതനിയ  ജയന്തന് എന്ന  സനി.പനി.ഐ.(എയ)
കനതമാവനിലന  പനിടനിക്കമാന്കവണനി  കപമാലസ്പീസച്ച്  കസ്റ്റേഷനനികലയച്ച്  മമാര്ചച്ച്  നടതനിയ  ഈ
സഭയനിലല  ഒരയഗമമായ  ശസ്പീ.  അനനില്  അക്കരയലട  തല  ലപമാടനിക്കമാനമാണച്ച്  ലമാതനി
ഉപകയമാഗനിചതച്ച്.  അലമാലത  ശനിവകസനക്കമാര്ലക്കതനിലര  പനിണറമായനി  വനിജയലന
കപമാലസ്പീസനിലന  ലമാതനി  ഉയരുകേയനില.  ഇതച്ച്  അസഹനിഷ്ണുതയമാണച്ച്.  കകേരളതനിലല
ലസന്ട്രല്  ഐ.ജനി.  ഓഫസ്പീസനിലന,  കകേരള  റഹകക്കമാടതനിയലട,  എറണമാകുളയ
കേമ്മസ്പീഷണര്  ഓഫസ്പീസനിലന മൂക്കനിനുതമാലഴയമാണച്ച്  ഈ  സയഭവയ  നടന്നലതനള്ളതച്ച്
ഇതനിലന  ഗഗൗരവയ  വര്ദനിപ്പെനിക്കുകേയമാണച്ച്.  കുറചച്ച്  കപമാലസ്പീസുകേമാലര  സ്ഥലയ
മമാറനിയതലകേമാണച്ച് കകേരളതനിനുണമായ അപമമാനയ മമാറമാന് സമാധനിക്കുകമമാ? ഈ സദമാചമാര
ഗുണമായനിസയ  എന്തുലകേമാണച്ച്  കകേരളതനില്  തടരുന  എനള്ളതമാണച്ച്  നമ്മള്
മനസനിലമാകക്കണ  ഒരു  പ്രധമാന  കേമാരധ്യയ.   ലചറുപ്പെക്കമാരനമായ  അനസ്പീഷനിലന  കേമാരധ്യയ
ഇവനിലട  പറഞ്ഞു.  അവനിലട  വന്ന  ശനിവകസനയലട  ഒരു  പ്രവര്തകേന്  ഇതമുഴുവന്
ലമമാറബല്  കഫമാണനില്  ലറകക്കമാര്ഡച്ച്  ലചയ്തനിട്ടുണച്ച്.  ആ  ലമമാറബല്  കഫമാണ്
പനിടനിലചടുക്കമാന്  കപമാലസ്പീസച്ച്  എന്തച്ച്  നടപടനി  സന്വേസ്പീകേരനിച്ചു?  ഇതരയ  വനിഷയങള്
കസമാഷധ്യല്  മസ്പീഡനിയയനില്  പ്രചരനിപ്പെനിക്കുന്നകതമാടുകൂടനി  വസ്പീണയ  അനസ്പീഷുമമാര്
കകേരളതനിലണമാകേമാന്  കപമാകുകേയമാണച്ച്.  ഇതരയ  വനിഷയങളനിലലലമായ
കപമാലസ്പീസനിലനതനിലര  നടപടനിലയടുക്കുന്നതലമാലത  കേമാരധ്യക്ഷമമമായ  ഒരനിടലപടലയ
ഉണമായനിടനില.  ഈ  ഘടതനിനുകശഷമമാണച്ച്  റസബര്  കലമാകേകതക്കച്ച്  റസബര്
ഗുണകേള് കേടക്കുന്നതച്ച്. വളലര ഗഗൗരവകതമാടുകൂടനി യടട്യൂബനിലയ കസമാഷധ്യല് മസ്പീഡനിയയനിലയ
വരുന്ന  ഈ  പ്രചരണതനിലനതനിലര  നമ്മള്  തയ്യേമാലറടുകക്കണനിയനിരനിക്കുന.
"മഹമാരമാഷ്ട്രയനിലല  നവ  നനിര്മ്മമാണ്  കസനലയകപ്പെമാലല,  മയഗലമാപുരലത
ശസ്പീരമാമകസനലയകപ്പെമാലല,  കകേമാഴനികക്കമാലട  ഹനുമമാന് കസനലയകപ്പെമാലല,  ബമായഗ്ലൂരനിലല
ബജ്റയഗച്ച് ദള്  കപമാലലയള്ള  സയഘടനകേളുലട  മലറമാരു  രൂപമമാണച്ച്  കകേരളതനിലല
യൂണനികവഴനിറനി  കകേമാകളജനിലല  എസച്ച്.എഫച്ച്.ഐ.  പ്രവര്തകേലരന്നച്ച്  പറയമാന്  ഞമാന്
ആഗ്രഹനിക്കുകേയമാണച്ച്.  ഫമാസനിസലത ഒരുകപമാലല കനരനിടണയ.  ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്.-നുയ
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ശനിവകസനയലമതനിലര  മമാതമല  ഫമാസനിസയ  ആരച്ച്  നടതനിയമാലയ  അതനിലന
എതനിര്ക്കലപ്പെകടണതമാണച്ച്.* ബഹുമമാനധ്യനമായ മുഖധ്യമനനി കകേമാണ്ഗ്രസച്ച് ഗവണ്ലമനനിലന
കപമാലസ്പീസനിലന  സമാന്നനിദധ്യതനിലമാണച്ച്  മയഗലമാപുരതകപമായനി  പ്രസയഗനിചതച്ച്.   അതച്ച്
മററന് റഡ്രൈവനിലല ഗുണകേളുയ കപമാലസ്പീസുയ കകേടനില.  കകേരളതനിലല കപമാലസ്പീസച്ച് അതച്ച്
കകേള്ക്കമാന്  തയ്യേമാറമായനില.  പ്രശസ്തനമായ  ഇയഗസ്പീഷച്ച്  എഴുതകേമാരന്  കജമാര്ജച്ച്
ഓര്ലവലനിലന  'Animal Farm'  എന്ന പുസ്തകേതനില്  'All animals are equal.  But
some animals are more equal than the others' എനപറയനണച്ച്. എനപറഞമാല്
എസച്ച്.എഫച്ച്.ഐ. പ്രവര്തകേര്ക്കച്ച് ഒരു നനിയമയ. 

മനി  .   സസ്പീക്കര്: അങച്ച്  കനമാടസ്പീസനിലനിലമാത കേമാരധ്യങളമാണച്ച് പറയന്നതച്ച്.  

ശസ്പീ  .    റഹബനി  ഈഡന്:  സര്,  ഒരു  സമാഹനിതധ്യകേമാരലന  കേന്വേമാടച്ച്  ലചയ്യേമാന്
എഴുതനിതകരണ ആവശധ്യമനില.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  യൂണനികവഴനിറനി കകേമാകളജുമമായനി ബന്ധലപ്പെട വനിഷയലമമാനയ അങച്ച്
എഴുതനി തന്നനിടനില.

ശസ്പീ  .   റഹബനി ഈഡന്: സര്, യൂണനികവഴനിറനി കകേമാകളജനിലല വനിഷയയ കൃതധ്യമമായയ
ഞമാന് എഴുതനിതന്നനിട്ടുണച്ച്. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  നല  നനിലയനില്  അങച്ച്  മകനമാഹരമമായനി  കേമാരധ്യങള്  പ്രസനച്ച്
ലചയലകേമാണനിരനിക്കുകേയമായനിരുന.  അതനിനനിടയനിലമാണച്ച് ഈ കേമാരധ്യങള് പറയന്നതച്ച്. ...
(ബഹളയ)...

ശസ്പീ  .    റഹബനി  ഈഡന്:  സര്,  ഞമാന്  എഴുതനി  ലകേമാടുതനിട്ടുണച്ച്.   എനനിക്കച്ച്
ബഹുമമാനലപ്പെട  മുഖധ്യമനനികയമാടച്ച്  ഒരു  കേമാരധ്യയ  കചമാദനിക്കമാനുണച്ച്.   തനിരുവനന്തപുരയ
യൂണനികവഴനിറനി  കകേമാകളജനില്  ലഫബ്രുവരനി  9-ാം  തസ്പീയതനി  അശനിത,  സൂരധ്യഗമായതനി,
ജനികജഷച്ച് എന്നസ്പീ മൂനകപര്ക്കുകനലരയണമായ അക്രമയ നമുക്കറനിയമായ. ഇന്നച്ച് മമാര്ചച്ച് 9-ാം
തസ്പീയതനിയമാണച്ച്.  ലസക്രകടറനിയറനിലന  മൂക്കനിനുതമാലഴയള്ള  യൂണനികവഴനിറനി  കകേമാകളജനില്
റസന്വേരവനിഹമാരയ  നടതന്ന,  കമാസനില്  കേയറമാത,  അക്രമ  പ്രവര്തനങള്ക്കച്ച്
കനതൃതന്വേയ ലകേമാടുക്കുന്ന ഏലതങ്കനിലയ ഒരു എസച്ച്.എഫച്ച്.ഐ. പ്രവര്തകേലന പനിടനിക്കമാന്
കകേരളതനിലല  കപമാലസ്പീസനിനച്ച്  സമാധനിചനിട്ടുകണമാ?  ഞമാന്  അശനിത  എന്ന  കുടനിയമമായനി
കഫമാണനില് സയസമാരനിച്ചു. .(… ബഹളയ).... ആ കുടനി എലന്ന അഭനിസയകബമാധന ലചയ്തതച്ച്
സഖമാലവ എന്നമാണച്ച്.  എസച്ച്.എഫച്ച്.ഐ.  അനുഭമാവനിയമാലണന്നച്ച് എനനിക്കച്ച് മനസനിലമായനി.
ഏതമായമാലയ  ലകേ.എസച്ച്.യ.-കവമാ  കകേമാണ്ഗ്രകസമാ  അല.  ഒരു  മമാസയ  കേഴനിഞനിട്ടുയ  ആ
കുടനികേലള  ക്രൂരമമായനി  മര്ദ്ദേനിച  പ്രതനികേലള  അറസ്റ്റുലചയ്യേമാന്  ഈ  ഗവണ്ലമനനിലന
കപമാലസ്പീസച്ച് തയ്യേമാറമായനിടനില.

മനി  .   സസ്പീക്കര്:  പസ്പീസച്ച് കേണ്ക്ലൂഡച്ച്... അങയലട സമയയ കേഴനിഞ്ഞു. 

* സഭമാദധ്യക്ഷലന ഉതരവനിന്പ്രകേമാരയ നനിലനനിര്തമാന് തസ്പീരുമമാനനിച്ചു.

       (ഫയല് നമര് 1073/ഇ.ബനി./2017/നനി.ലസ. തസ്പീയതനി 9-3-2017)
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ശസ്പീ  .    റഹബനി  ഈഡന്:  സര്,  സജനിതച്ച്,  രജസ്പീഷച്ച്,  ഷബമാന,  തസസ്പീയ
എന്നനിവലര അറസ്റ്റേച്ച് ലചയ്യേമാന് ഗവണ്ലമനച്ച് തയ്യേമാറമായനിടനില.  ഫമാസനിസതനിലന മുഖയ
ഒനതലന്നയമാണച്ച്.  രമാഷ്ട്രസ്പീയ  ഫമാസനിസയ  നടതനിയമാലയ  വര്ഗസ്പീയ  ഫമാസനിസയ
നടതനിയമാലയ  അതച്ച് എതനിര്ക്കലപ്പെകടണതതലന്നയമാണച്ച്.  ശനിവകസനയച്ച് കനതൃതന്വേയ
ലകേമാടുത, ഈ അക്രമപ്രവര്തനങള്ക്കച്ച് കനതൃതന്വേയ ലകേമാടുത ടനി. ലകേ. അരവനിന്ദന്
എന്നയമാള്ലക്കതനിലര ബഹുമമാനധ്യനമായ ശര്മ്മമാജനിയലട മണ്ഡലതനിലല ഇളങ്കുന്നപ്പുഴ
കപമാലസ്പീസച്ച്  കസ്റ്റേഷനനില്  റക്രയ  നമര്  1216/2014  ആയനി  കകേസച്ച്  രജനിസ്റ്റേര്
ലചയ്തനിട്ടുണച്ച്.   ഇളങ്കുന്നപ്പുഴ  റഹസ്കൂളനിലല  ഒരു  അദധ്യമാപകേലന  പരമാതനിയലട
അടനിസ്ഥമാനതനില് ടനി. ലകേ. അരവനിന്ദലനതനിലര വകുപ്പെച്ച് 354 ചുമതനി.   'Outraging
the  modesty  of  a  woman'.  ബധനിരയയ  മൂകേയമമായ  ഒരു  സന്വേസ്പീപ്പെലറ
അധനികക്ഷപനിചതനിലന  കപരനില്,  പസ്പീഡനിപ്പെനിക്കമാന്  ശമനിചതനിലന  കപരനില്
റനിമമാന്ഡനില്  കേഴനിഞ  ഒരു  പ്രതനിയമാണച്ച്  സദമാചമാര  ഗുണമായനിസവമമായനി  മററന്
റഡ്രൈവനികലയച്ച്  കേടനവന്നതച്ച്.  ബഹുമമാനലപ്പെട  മുഖധ്യമനനി  ഇവനിലട   ധമാരമാളയ
റനികപ്പെമാര്ട്ടുകേള് വമായനിചകലമാ;  ഒരു ലകേമാടുയ ക്രനിമനിനല്, സസ്പീപസ്പീഡനയ നടതന്ന ഒരമാള്
സദമാചമാര  ഗുണയമായനി  ചമഞച്ച്  എറണമാകുളതച്ച്  മററന്  റഡ്രൈവനികലയച്ച്
കേടനവന്നകപ്പെമാള്  അതനിലന  കബസനികേച്ച്  ഇന്ഫര്കമഷന്കപമാലയ  കകേരളതനിലല
ലസഷധ്യല്  ബമാഞനിനച്ച്  കേനിടനിയനിലലന്നച്ച്  പറയന്നതമാണച്ച്  ഈ  ഗവണ്ലമനനിലന
ആഭധ്യന്തര വകുപ്പെനിലല ഏറവയ വലനിയ വസ്പീഴ്ച.  

മനി  .   സസ്പീക്കര്  :  പസ്പീസച്ച് കേണ്ക്ലൂഡച്ച് .... 13 മനിനനിടമായനി.....

ശസ്പീ  .   റഹബനി ഈഡന്  : സര്, ഒരുപമാടച്ച് വനിഷയങള് ഈ ഗവണ്ലമന്റുമമായനി
ബന്ധലപ്പെട്ടുണച്ച്.  കേഴനിഞ  ദനിവസങളനില്  വളലര   ഗുരുതരമമായ  പ്രശ്നങളമാണച്ച്
സദമാചമാര ഗുണമായനിസവമമായനി ബന്ധലപ്പെടച്ച് നടന്നതച്ച്.  ഇന്നലല അഹമ്മദമാബമാദനില്
നടന്ന  സയഭവയ,   ബഹുമമാനലപ്പെട  പ്രധമാനമനനിയലട  ചടങനികലയച്ച്  കേടനവന്ന
തടമനിട  വനനിതമാ പഞമായതച്ച് റവസച്ച് പ്രസനിഡനനിലനയയ ലമമര്മമാലരയയ കേയറമാന്
അനുവദനിക്കമാത  ഫമാസനിസയ  തലന്നയമാണച്ച്  കകേരളതനിലല  സനി.പനി.ഐ.(എയ)-ഉയ
എസച്ച്.എഫച്ച്.ഐ.-യയ  നടതനിലക്കമാണനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  രണനിലനയയ  മുഖയ
ഒനതലന്നയമാണച്ച്. 

മനി സസ്പീക്കര്: പസ്പീസച്ച്.........  അവസമാനനിപ്പെനിക.  13 മനിനനിടച്ച് കേഴനിഞ്ഞു.  ഇലതമാരു
കേസ്പീഴച്ച് വഴക്കമമാക്കരുതച്ച്.  

ശസ്പീ  .    റഹബനി ഈഡന്  :   സര്,  രണതരയ  സദമാചമാരങളമാണച്ച്  കപമാലസ്പീസച്ച്
മററന്  റഡ്രൈവനിലണമാക്കനിയതച്ച്.  വടനിയനില്  കേമാവനിലക്കമാടനി  ലകേടനിയ
ശനിവകസനക്കമാരുയ  കേയ്യേനില്  ലമാതനി  പനിടനിച  കപമാലസ്പീസുകേമാരുയ   ഒരുകപമാലലയമാണച്ച്
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ഇന്നലല  ലപരുമമാറനിയതച്ച്.  കപമാലസ്പീസനിലന  ഭമാഗതനനിനണമായ  ഈ ഗുരുതരമമായ
വസ്പീഴ്ച,  കകേരളതനില് ഒരു പരമരയമായനി തടര്നവരനികേയമാണച്ച്.  ആക്രമനിക്കലപ്പെടുന്ന
ഇരയച്ച് നസ്പീതനി കേനിടമാത ഒരു സമാഹചരധ്യയ ഇന്നച്ച് കകേരളതനിലണച്ച്.  'Everybody is
equal in the eyes of law'  എന പറയന്നതകപമാലല തലന്ന ഈ ഗവണ്ലമനനിലന
മുമനില്  എലമാവരുയ  ഒരുകപമാലലയമാണച്ച്.  പനിഞ്ചുകുഞ്ഞുങളമാലണങ്കനിലയ  വസ്പീടമ്മ
മമാരമാലണങ്കനിലയ  സനിനനിമമാ  നടനിമമാരമാലണങ്കനിലയ  എലമാവരുയ  പസ്പീഡനതനി
നനിരയമായനിലക്കമാണനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  ഈ ഗഗൗരവകേരമമായ വനിഷയയ സഭമാനടപടനികേള്
നനിര്തനിവചച്ച്  ചര്ച   ലചയ്യേണലമന്നതമാണച്ച്  എലന  ആവശധ്യയ.  ഇതച്ച്  ഗുരുതരമമായ
വനിഷയമമായനി  കേണലകേമാണച്ച്  ബഹുമമാനലപ്പെട  മുഖധ്യമനനി  പറയന്നതനില്  ലവകലശയ
ആത്മമാര്തതയലണങ്കനില്  സഭമാനടപടനികേള്  നനിര്തനിവചച്ച്  ഈ  വനിഷയയ ചര്ച
ലചയ്യേണയ.

മുഖധ്യമനനി  (  ശസ്പീ  .    പനിണറമായനി  വനിജയന്  ):  സര്,  ഒരു കേമാരധ്യതനില് ആര്ക്കുയ
സയശയമനില,  ഇന്നലല  മററന്  റഡ്രൈവനില്   നടന്നതച്ച്  കകേരളതനിനമാലകേ
അപമമാനകേരമമായ ഒരു സയഭവമമാണച്ച്. അതനില് സമൂഹയ സന്വേമാഭമാവനികേമമായയ അമര്ഷയ
പ്രകേടനിപ്പെനിക്കുകേയയ  ലചയ.   അതകപമാലലതലന്ന  അവനിലട  ശനിവകസനയലട  ഒരു
സയഘമമാണച്ച്  ഈ  പറയന്ന  ആക്രമണതനിനച്ച്  തയ്യേമാറമായതച്ച്.  ശനിവകസന
കകേരളതനിലല ഒരു വലനിയ സയഘടനയലലന്നച്ച്  ബഹുമമാനധ്യനമായ അയഗയ  പറഞ
കേമാരധ്യവയ  ശരനിയമാണച്ച്.  അതരലമമാരു  സയഘയ  ഈ  തരതനിലലമാരു  ആക്രമണയ
നടതകമമാള്  അവനിലടയണമായനിരുന്ന  സബച്ച്  ഇന്ലസക്ടറുയ  കപമാലസ്പീസച്ച്  പമാര്ടനിയയ
കവണരസ്പീതനിയനില് ഇടലപടനില എന്നതതലന്നയമാണച്ച് ഇതനില് ഗഗൗരവമമായനി കേമാണുന്ന
പ്രശ്നയ.  അതനിലന  ഭമാഗമമായനി  തലന്നയമാണച്ച്  സബച്ച്  ഇന്ലസക്ടലറ
അകനന്വേഷണവനികധയമമായനി സലസന്ഡച്ച് ലചയ്തതച്ച്.  മറ്റുള്ളവലര ശനിക്ഷമാനടപടനികേളുലട
ഭമാഗമമായനി  ഇനള്ള  സ്ഥലതനനിനയ  മമാറനി  നനിര്തകേയയ  ലചയ.   ഇതരയ
കേമാരധ്യങളനില് സര്ക്കമാരനിലന നനിലപമാടച്ച് വളലര വധ്യകമമാണച്ച്. നമ്മുലട സയസ്ഥമാനതച്ച്
ഒരുതരതനിലള്ള  സദമാചമാരഗുണമാ  പ്രവര്തനവയ  അനുവദനിക്കുന്ന  പ്രശ്നമനില.
സസ്പീപസ്പീഡനക്കമാരന് സദമാചമാരഗുണയമായനി മററന് റഡ്രൈവനിലലതനിലയന്നച്ച് അകദ്ദേഹയ
തലന്ന  ഇവനിലട  സൂചനിപ്പെനിച്ചു,  സദമാചമാരഗുണകേളമായനി  ചമയന്നവലരലമായ
സദമാചമാരക്കമാരമാലണന്നച്ച് ധരനികക്കണതനില.  അവര്തലന്ന ഒരു പ്രകതധ്യകേതരതനിലള്ള
ഗുണകേളമാണച്ച്.  ഇതരതനിലള്ള  അക്രമങള്  ആവര്തനിക്കുന്നവര്ലക്കതനിലര
ഗുണമാനനിയമമടക്കയ പ്രകയമാഗനിക്കമാന് സര്ക്കമാര് തയ്യേമാറമാകുകേതലന്ന ലചയ്യുയ.  'കേമാപ്പെ'
ഉപകയമാഗനിക്കുന്നതച്ച്  സയബന്ധനിചച്ച്  സര്ക്കമാരനിനച്ച്  ഒരു  പ്രഖധ്യമാപനിത   നനിലപമാടുണച്ച്;
രമാഷ്ട്രസ്പീയക്കമാര്ലക്കതനിലര  'കേമാപ്പെ'  ഉപകയമാഗനിക്കനിലലന്നച്ച്  പറഞനിട്ടുണച്ച്.  അതച്ച്
ഇതരതനിലളളവര്ക്കച്ച്  ബമാധകേമല.  ശനിവകസന  എലന്നമാരു  സയഘടനയലട
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ഭമാഗമമായനി,  സദമാചമാരഗുണകേളമായനി  രയഗതച്ച്  വരനികേയമാലണങ്കനില്  അതരയ
ആളുകേള്ലക്കതനിലര  രമാഷ്ട്രസ്പീയക്കമാര്ലക്കതനിലര  'കേമാപ്പെ'  ഉപകയമാഗനിക്കനില  എന്ന
സര്ക്കമാര്  നനിലപമാടച്ച്  ബമാധകേമമാക്കനില.  അതരയ  ആളുകേള്ലക്കതനിലര  ശകമമായ
നടപടനി സന്വേസ്പീകേരനിക്കുകേതലന്ന ലചയ്യുയ.  ഇവനിലട സഞമാര സന്വേമാതനധ്യതനിലന കേമാരധ്യയ
ബഹുമമാനധ്യനമായ  അയഗയ  ചൂണനിക്കമാണനിക്കുകേയണമായനി.  അക്കമാരധ്യതനില്  ഒരു
തര്ക്കവമനില. സഞമാര സന്വേമാതനധ്യതനിലന പ്രശ്നമല ഇവനിലട വരുന്നതച്ച്.  ഇവനിലട ഒരു
യവമാവയ  യവതനിയയ  ഒന്നനിചച്ച്  നടക്കമാന്  പമാടനിലമാലയന്നമാണച്ച്  ചനിലര്  ധരനിക്കുന്നതച്ച്.
അതച്ച്  ഒരു  പ്രകതധ്യകേ  മമാനസനികേമാവസ്ഥയലട  ഭമാഗമമാണച്ച്.  ആ  ഭമാഗയ  ഞമാന്
അവസമാനയ പറയമായ.  

ഇവനിലട  കപമാലസ്പീസനിലന  ലമാതനി  ഉയരുന്നനില  എന്ന  പ്രശ്നയ  അകദ്ദേഹയ
ഉന്നയനിചനിട്ടുണച്ച്.  അതച്ച് ഗഗൗരവമമായനി തലന്നയമാണച്ച് സര്ക്കമാര് കേമാണുന്നതച്ച്.  ഇതരയ
ആളുകേള്ക്കുകനലര  ഉയരമാനുള്ളതമാണച്ച്  കപമാലസ്പീസനിലന  കേയ്യേനിലള്ള  ലമാതനി
എനതലന്നയമാണച്ച്  സര്ക്കമാര്  കേമാണുന്നതച്ച്.  ഒരു  സയശയവയ  കവണ,
അതരതനിലള്ള  നടപടനികേളുണമായമാല്  ആ  സ്ഥലങളനില്  ശകമമായ  രസ്പീതനിയനില്
ഇടലപടുകേ  എന്നതതലന്നയമാണച്ച്  കപമാലസ്പീസനിലന  ഭമാഗതച്ച്  നനിനണമാകകേണതച്ച്.
അതനിനച്ച്  ലമാതനി  ഉപകയമാഗനിക്കണലമങ്കനില്  ലമാതനി  ഉപകയമാഗനിക്കുന്ന
സ്ഥനിതനിയമുണമാകുയ.  കേമാരണയ  സദമാചമാരഗുണകേലള  ഇവനിലട  അഴനിഞമാടമാന്
അനുവദനിക്കനില.  ഞമാന്  മയഗലമാപുരത  കപമായതനിലനക്കുറനിചച്ച്  ഇതനിലന  ഭമാഗമമായനി
പറകയണതനിലലന്നമാണച്ച്  എനനിക്കച്ച്  കതമാനന്നതച്ച്.   കകേമാണ്ഗ്രസനിലന  തണലനില്
ഞമാന്  അവനിലട  കപമായതമാലണന്നച്ച്  അകദ്ദേഹയ  പരമാമര്ശനിക്കുകേയണമായനി.
എന്തമായമാലയ അതച്ച് ഞമാന് ഇകപ്പെമാള് പരമാമര്ശനിക്കമാന് കപമാകുന്നനില. ആ തരതനില്
പറകയണതനിലമായനിരുനലവന്നമാണച്ച്  എനനിക്കച്ച്  കതമാനന്നതച്ച്.  ഇവനിലട
എസച്ച്.എഫച്ച്.ഐ.-ലയയയ  ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്.-ലനയയ  ഒകരകപമാലല  തമാരതമധ്യ
ലപ്പെടുതന്ന  നനിലപമാടച്ച്  ആലരയമാണച്ച്  നധ്യമായസ്പീകേരനിക്കുകേയയ  ശുദസ്പീകേരനിക്കുകേയയ
ലചയ്യുന്നതച്ച്?   എസച്ച്.എഫച്ച്.ഐ.  എന്നതച്ച്  കകേരളതനിലല  ഏറവയ  കേരുതറ
വനിദധ്യമാര്തനി  സയഘടനയമാലണന്നച്ച്  എലമാവര്ക്കുയ  അറനിയമായ.  ജനമാധനിപതധ്യതനിനുയ
സന്വേമാതനധ്യതനിനുയകവണനി നല രസ്പീതനിയനില് കപമാരമാടനിയനിട്ടുള്ള ഒരു സയഘടനയമാണതച്ച്.
അതരയ  ഒരു  സയഘടനലയ  ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്.കനമാടച്ച്  തമാരതമധ്യലപ്പെടുതകമമാള്
അതനിലന  ഫലയ  എന്തമാണച്ച്;  ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്.ലന  നധ്യമായസ്പീകേരനിക്കമാനുയ
ശുദസ്പീകേരനിക്കമാനുയ കവണനി ഇതരതനിലലമാരു വമാദഗതനി ഉയര്തകേയമാണച്ച് ലചയ്തതച്ച്.
അതനിലനക്കമാളുയ  പ്രധമാനലപ്പെടതമാണച്ച്  'ആനനിമല് ഫമായ'  എന്ന കനമാവലനിലനക്കുറനിചച്ച്
അകദ്ദേഹയ പറഞതച്ച്.   കജമാര്ജച്ച്  ഓര്ലവല് ആണച്ച്  'ആനനിമല് ഫമായ'  എഴുതനിയതച്ച്.
എന്തനിനമാണച്ച് അതച്ച് എഴുതനിയതച്ച്; കസമാഷധ്യലനിസലതയയ കസമാവനിയറച്ച് യൂണനിയലനയയ
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ആകക്ഷപനിക്കമാന്  കവണനിയമാണച്ച്  അതച്ച്  എഴുതനിയതച്ച്.   ശസ്പീ.  റഹബനി  ഈഡലന
കനതമാവച്ച് ജവഹര്ലമാല് ലനഹ്റു ഓര്ലവലനികനമാടല തമാല്പ്പെരധ്യയ പ്രകേടനിപ്പെനിചനിരുന്നതച്ച്,
കസമാവനിയറച്ച്  യൂണനിയകനമാടമായനിരുന  ആഭനിമുഖധ്യയ  പ്രകേടനിപ്പെനിചനിരുന്നതച്ച്.  അവര്
ജവഹര്ലമാല്  ലനഹ്റുവനിലന  തള്ളനികയമാലയന്നച്ച്  അറനിയനില.  ബഹുമമാനധ്യനമായ
റഹബനി  ഈഡലന  കേമാലമമായകപ്പെമാള്  ആഭനിമുഖധ്യയ  ഈ  പറഞ
ഫമാസനിസകതമാടമായനി.  ഫമാസനിസതനിലന  സന്വേയയ  പ്രഖധ്യമാപനിത  പനിന്തണ
ക്കമാരലനന്നമാണച്ച് ഓര്വല് തലന്നതലന്ന വനികശഷനിപ്പെനിചനിരുന്നതച്ച്.  ഫമാസനിസതനിലന
പനിന്തണക്കമാരന്  എങലനയമാണച്ച്  ശസ്പീ.  റഹബനി  ഈഡലന  ആചമാരധ്യനമായനി
മമാറുന്നതച്ച്?  ഇവനിലട  പുരുഷമാധനിപതധ്യപരമമായ ഒരു സമാമൂഹധ്യമാവസ്ഥയലട ഭമാഗമമായനി
ഇനയ നമ്മുലട സമൂഹതനില് നനിലനനില്ക്കുന്ന വനികേലമമായ ഒരു മകനമാഘടനയമാണച്ച്
സദമാചമാര  കപമാലസ്പീസനിയഗനിനച്ച്  പനിന്നനിലള്ളതച്ച്.  പുരുഷലന  കേല്പ്പെനപ്രകേമാരയ
വസ്പീടനിനുള്ളനിലല  ഇരുടനില്  തളയലപ്പെകടണവളമാണച്ച്  സസ്പീലയന്ന  പ്രമാകൃതകബമാധമമാണച്ച്
ഇവലര  നയനിക്കുന്നതച്ച്.  സസ്പീക്കച്ച്  പുരുഷനുള്ള  ഒരു  അവകേമാശവയ  സന്വേമാതനധ്യവയ
അധനികേമാരവമനിലലന്ന  മകനമാഭമാവകതമാലട  അവലര  അടനിചമര്തന്ന  ഒരു  രസ്പീതനി
സമൂഹതനില്  കനരകത നനിലനനിന്നനിരുന.   അതച്ച്  വളര്ന  വന്നനിരുന.  'നനഃ  സസ്പീ
സന്വേമാതനധ്യമര്ഹതനി',  സസ്പീ  സന്വേമാതനധ്യയ  അര്ഹനിക്കുന്നനിലലന്ന സൂകയ  മുന്നനിര്തനി
പ്രവര്തനിക്കുന്ന  വര്ഗസ്പീയ  പ്രസ്ഥമാനങള്  ഈ  നനിലപമാടനിലന  കൂടുതല്
ശകനിലപ്പെടുതകേയമാണച്ച്  ലചയ്തതച്ച്.   അകത  പ്രസ്ഥമാനതനിലന  ആള്ക്കമാരമാണച്ച്
പലയനിടതയ  സദമാചമാര  കപമാലസ്പീസനിയഗനിനച്ച്  ഇറങ്ങുന്നലതന്നതയ  ശദനിക്കലപ്പെകടണ
കേമാരധ്യമമാണച്ച്. ഇവര് സസ്പീലയ പതനിലനടമായ നൂറമാണനിലല ഇരുടനികലയച്ച് പനിന്തള്ളമാനമാണച്ച്
ശമനിക്കുന്നതച്ച്.  നകവമാതമാന  പ്രസ്ഥമാനയ  ഉയര്തനിയ  ചനിന്തകേളുയ  സസ്പീ
വനികമമാചനതനിലന  ആശയധമാരകേളുയ  ഇവനിലട  ശകനിലപ്പെടുതനിയനിട്ടുണച്ച്.   വനി.  ടനി.
ഭടതനിരനിപ്പെമാടനിലനയയ കപ്രയജനിലയയയ ഇ. എയ. എസച്ച്.-ലനയയ എയ.ആര്. ബനി.-ലയയയ
കപമാലള്ളവര്  ഇവനിലട ലകേമാണവന്ന  'അടുക്കളയനില് നനിനയ അരങകതക്കച്ച്'  എന്ന
പുതചനിന്തയലട  ലവളനിചയ  തലനിലക്കടുതമാനമാണച്ച്  ഇകടര്  ശമനിക്കുന്നതച്ച്.  സസ്പീയയ
പുരുഷനുയ  ലപമാതമണ്ഡലതനില്  ഒരുമനിചച്ച്  പ്രവര്തനിചമാല്,  ഒരു  കേമാറനില്  യമാത
ലചയ്തമാല്,  ഒരു  മുറനിയനില്  ഒരുമനിചനിരുന്നച്ച്  സയസമാരനിചമാല്,   കകേമാഫനി  ഹഗൗസനില്
ഒരുമനിചനിരുന്നച്ച്  ചമായ  കേഴനിചമാല്  അലതമാലക്ക  അവനിഹനിതമമാലണന്നച്ച്  കേരുതകേയയ
അവലര ആക്രമനിക്കുകേയയ  ലചയ്യുന്നതച്ച്  വനികേലമമായ  മമാനസനികേമാവസ്ഥലയയമാണച്ച്
കേമാണനിക്കുന്നതച്ച്.   ഈ  മമാനസനികേമാവസ്ഥ  സൃഷനിചതനിലയ  ശകനിലപ്പെടുതനിയതനിലയ
വര്ഗസ്പീയ പ്രസ്ഥമാനതനിനച്ച് വലനിയ പങ്കുലണന്നച്ച് നമായ കേമാണണയ.  സസ്പീയയ പുരുഷനുയ
സഹകേരനിചച്ച് പ്രവര്തനിക്കുന്നതച്ച് ഇന്തധ്യന് സയസമാരതനിനച്ച് എതനിരമാലണന്ന ഇവരുലട
വമാദതനില്  ഈ  നനിലപമാടച്ച്  നനിഴലനിചച്ച്  കേമാണമായ.  കേമാലലതയയ  കലമാകേലതയയ
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പനികന്നമാടടുപ്പെനിക്കുന്ന,  സസ്പീലയ  അടനിമയമാക്കനി  ഇരുടറയനിലടയമാന്  വധ്യഗ്രത
കേമാണനിക്കുന്ന,  വര്ഗസ്പീയ  കപ്രരനിതമമായ  സദമാചമാര  കപമാലസ്പീസനിയഗച്ച്  അനുവദനിക്കുന്ന
പ്രശ്നകമയനില.  അതലകേമാണതലന്ന ഈ വനിഷയയ സഭ നനിര്തനിവചച്ച് ചര്ച ലചകയ്യേണ
ആവശധ്യമനിലലന്നമാണച്ച് വധ്യകമമാക്കമാനുള്ളതച്ച്. 

മനി  .  സസ്പീക്കര്:  ബഹുമമാനലപ്പെട  മുഖധ്യമനനിയലട  വനിശദസ്പീകേരണതനിലന
അടനിസ്ഥമാനതനില് അടനിയന്തരപ്രകമയതനിനച്ച് അവതരണമാനുമതനി നനികഷധനിക്കുന. 

(അടനിയന്തരപ്രകമയമാവതരണതനിനച്ച് അനുമതനി നനികഷധനിച്ചു.)

10.00 AM]
പ്രതനിപക്ഷകനതമാവച്ച് (ശസ്പീ  .   രകമശച്ച് ലചന്നനിതല  ): സര്,  കകേരളതനിനച്ച്, നമ്മുലട

നമാടനിനച്ച്  എന്തമാണച്ച് സയഭവനിക്കുന്നതച്ച്?  വനിശന്വേസനിക്കമാന് കേഴനിയമാത കേമാരധ്യങളമാണച്ച്
നമ്മള് ഓകരമാ ദനിവസവയ കകേട്ടുലകേമാണനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  ഒരു ഭമാഗതച്ച് പനിഞ്ചു കുഞ്ഞുങള്
ചസ്പീന്തനിലയറനിയലപ്പെടുന;  വസ്പീടനിലന  കേഴുകക്കമാലനില്  കുടനികേളുലട  മൃതശരസ്പീരയ  കേനിടന്നച്ച്
ആടുന;  പ്രശസ്തയമായ   നടനികപമാലയ  തനിരകക്കറനിയ  നഗരതനില്  ഓടുന്ന
വമാഹനതനില് മമാനഭയഗതനിനച്ച് ഇരയമാകുന;  റദവതനിലന പ്രതനിപുരുഷന് തലന്ന
പ്രമായപൂര്തനിയമാകേമാത ലപണ്കുടനികേലള ഗര്ഭനിണനികേളമാക്കുന;  പഠനിക്കമാനനിറങ്ങുന്ന
കുടനികേലള കൂടകതമാലട പനിടനിച്ചുലകേമാണകപമായനി ബലമാല്സയഗയ ലചയ്യുന.  ഇകപ്പെമാള്
ലടലനിവനിഷന്  തറക്കമാന്തലന്ന  ഭയമമാണച്ച്.  ഏതച്ച്  നനിമനിഷമമാണച്ച്  പുതനിയ
പസ്പീഡനതനിലന  കേഥ  ഫമാഷമായനി  വരുന്നലതന്നച്ച്  അറനിയമാന്  കേഴനിയമാത
അവസ്ഥയമാണച്ച്  നമ്മുലട  നമാടനിലള്ളതച്ച്.   ഇതനിലനലയമാലക്ക  ലഞടലനില്  കകേരളയ
മരവനിച്ചു നനില്ക്കുകേയമാണച്ച്.  ആ സമാഹചരധ്യതനിലമാണച്ച് മററന് റഡ്രൈവനില് ഇന്നലല
ശനിവകസനയലട  കനതൃതന്വേതനിലണമായ  കേമാടമാളതയ  കകേരളയ  ലഞടകലമാലട
ശവനിചതച്ച്.  പടമാപ്പെകേല്  മററന്  റഡ്രൈവനില്  സയസമാരനിച്ചുലകേമാണനിരുന്ന
ലപണ്കുടനികേലളയയ ആണ്കുടനികേലളയയ ശനിവകസനക്കമാര് കേമ്പുകേളുയ ചൂരലകേളുമമായനി
വന്നച്ച് അടനികചമാടനിച്ചുലവന്നതച്ച് സമായസമാരനികേ കകേരളതനിനച്ച് സയഭവനിച ഏറവയ വലനിയ
അപമമാനമമാണച്ച്.  എല്.ഡനി.എഫച്ച്.  ഭരണതനിലന  കേസ്പീഴനില്  ആര്ക്കുയ  എന്തച്ച്
കതമാന്നധ്യമാസവമമാകേമാലമനള്ളതനിലന ഏറവയ വലനിയ ഉദമാഹരണമകല ഇതച്ച്?  ഇവനിലട
സമാമൂഹധ്യവനിരുദരുയ  ഗുണകേളുയ  അഴനിഞമാടുന.   സദമാചമാരഗുണകേള്ക്കച്ച്  ഒരു
നനിയനണവമനിലമാലത ഇഷയകപമാലല പ്രവര്തനിക്കമാന് അവസരമുണമാകുന.  ഈ
സയസ്ഥമാനതച്ച്  ഭരണമുകണമാലയന്നച്ച്  കചമാദനികക്കണനിവരുന്ന  സമാഹചരധ്യ
തനികലക്കമാണച്ച് നമ്മള് എതന്നതച്ച്.   ആണ്കുടനിയയ ലപണ്കുടനിയയ ഒരുമനിചനിരുന്നച്ച്
വര്തമമാനയ  പറഞമാല്  ആകേമാശയ  ഇടനിഞ്ഞു  വസ്പീഴുകമമാ?  20-7-2012-ല്
ശസ്പീ.  കകേമാടനികയരനി ബമാലകൃഷ്ണനുകവണനി ശസ്പീ.  എ.  ലകേ.  ബമാലന് അവതരനിപ്പെനിച ഒരു
അടനിയന്തരപ്രകമയമുണച്ച്.  ഞമാന് അതനികലയച്ച് കേടക്കുന്നനില.  നമ്മുലട സയസ്ഥമാനതച്ച്
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കപപ്പെടനികേലള  ഓടനിക്കുന്നതകപമാലലയമാണച്ച്  കുടനികേലള  ഇന്നലല  ശനിവകസനക്കമാര്
അടനികചമാടനിചതച്ച്.  കപമാലസ്പീസച്ച്  മൂകേസമാക്ഷനികേളമായനി  കനമാക്കനിനനിന.  ഇവനിലട
ഇനലനിജനച്ച്സച്ച്  റനികപ്പെമാര്ട്ടുണമായനിരുനലവന്നമാണച്ച്  പതവമാര്തകേള്  വന്നതച്ച്.   ഒരു
ദനിവസയ  മുന്പുതലന്ന  ശനിവകസനക്കമാര്  പതതനില്  വമാര്ത  ലകേമാടുതലവന്നമാണച്ച്
പറഞതച്ച്.  ഈ റനികപ്പെമാര്ടനിലന അടനിസ്ഥമാനതനില് കപമാലസ്പീസച്ച് ഉചകയമാലട മററന്
റഡ്രൈവനിലലതനി  പതനിനമാകറമാളയ  കുടനികേലള  എഴുകന്നല്പ്പെനിച്ചുവനിട്ടു.  കപമാലസ്പീസച്ച്
അവരുലട   കമല്വനിലമാസയ  കുറനിലചടുത.  ഇലതന്തച്ച്  സമസ്പീപനമമാണച്ച്;  മററന്
റഡ്രൈവനില് സയസമാരനിച്ചുലകേമാണനിരുന്ന കുടനികേളുലട  കമല്വനിലമാസയ എഴുതനിലയടുതച്ച്
അവലര അവനിലട  നനിനയ എഴുകന്നല്പ്പെനിച്ചുവനിടുകേയമാണച്ച്   ലചയ്തതച്ച്.   ഇനലനിജനച്ച്സച്ച്
റനികപ്പെമാര്ടച്ച് കേനിടനിയനിട്ടുയ കപമാലസ്പീസച്ച് എന്തുലകേമാണച്ച് നടപടനി സന്വേസ്പീകേരനിചനില?  ഗവണ്ലമനച്ച്
മറുപടനി പറകയണ കേമാരധ്യമകല; കപമാലസ്പീസനിലന ഭമാഗതനനിനയ എന്തുലകേമാണച്ച് നടപടനി
ഉണമായനില?  മമാതമല,   കപമാലസ്പീസുയ  എസച്ച്.ഐ.-യയ  ഈ  സയഭവയ  കനമാക്കനി
നനില്ക്കുകേയമായനിരുന.  ഈ  കുടനികേലള  അടനികചമാടനിച  സയഭവതനില് 
മൂകേസമാക്ഷനികേളമായനിടമാണച്ച്  കപമാലസ്പീസച്ച്  അവനിലട  നനിന്നതച്ച്.   അവര്ക്കച്ച്  സയരക്ഷണയ
ലകേമാടുക്കുകേയമാണച്ച് കപമാലസ്പീസച്ച് ലചയ്തതച്ച്.    ശനിവകസനക്കമാര്ക്കച്ച് എലമാ സയരക്ഷണവയ
കപമാലസ്പീസച്ച്  ലകേമാടുതതമായനിടമാണച്ച്  അവനിലട  നനിനയ  കേനിട്ടുന്ന  വനിവരങള്.   അവര്
രഹസധ്യമമായനി  വന്നതല.  മുന്കൂടനി  അറനിയനിചച്ച്  വന്നവലര എന്തുലകേമാണച്ച് കപമാലസ്പീസച്ച്
തടഞനില;   ശസ്പീ.  റഹബനി  ഈഡന്  സമരങലള  എങലന  കനരനിടുനലവന്നച്ച്
പറഞകലമാ.  ശനിവകസനക്കമാര്  പ്രകേടനമമായനി  ബമാനര്  ഉയര്തനി  കേടനവന്നച്ച്
കുടനികേളുലട  കനലര  നനിന്ദധ്യമമായനി  ലപരുമമാറനിയനിടച്ച്  കപമാലസ്പീസച്ച്  മനിണമാതനിരുനലവന്നതച്ച്
ഏറവയ  പ്രസകമമായ കേമാരധ്യമമാണച്ച്.   വലനിയ കേമച്ച്  ഉപകയമാഗനിചച്ച്  ശനിവകസനക്കമാര്
അക്രമയ  നടതകമമാള്  കപമാലസ്പീസച്ച്  കേമാഴ്ചക്കമാരമായനി  മഗൗനമമായനി  കനമാക്കനിനനിന.
കപമാലസ്പീസച്ച് എലമാവനിധ സയരക്ഷണവയ ലകേമാടുതതമായനിടമാണച്ച് കേമാണമാന് കേഴനിയന്നതച്ച്.
ഇവലര കപമാലസ്പീസച്ച്  കസ്റ്റേഷനനില് ലകേമാണകപമാകുന്ന കേമാഴ്ച  ഇന്നലല ലടലനിവനിഷനനില്
കേണ.   വനികനമാദസഞമാരതനിനു  കപമാകുന്നതകപമാലല  ആര്തലസനിചച്ച്  ആളുകേലള
കേയ്യുയര്തനി   അഭനിവമാദധ്യയ  ലചയലകേമാണമാണച്ച്   ഇവര്  കപമാലസ്പീസച്ച്  കസ്റ്റേഷനനികലയച്ച്
കപമാകുന്നതച്ച്.  പ്രകതധ്യകേ കേരുതകലമാടുകൂടനിയമാണച്ച് ഇവലര കപമാലസ്പീസച്ച് കസ്റ്റേഷനനികലയച്ച്
ലകേമാണകപമായതച്ച്.   ലജ്ജലകേമാണച്ച്  തലകുനനികക്കണ  ഒരു  സയഭവമമാണച്ച്  ഇന്നലല
എറണമാകുളയ  മററന്  റഡ്രൈവനിലണമായതച്ച്.  കകേരളതനില്  ഗുണകേള്ക്കച്ച്  ചൂടച്ച്
പനിടനിക്കുന്ന  കപമാലസ്പീസച്ച്  ശനിവകസനയച്ച്  കുടപനിടനിച്ചു  ലകേമാടുതലവന്നതമാണച്ച്  ഇവനിലട
കേമാണമാന്  കേഴനിയന്നതച്ച്.  സദമാചമാരതനിലന  ലമമാതക്കചവടയ  ശനിവകസനക്കമാലര
ആരമാണച്ച്  ഏല്പ്പെനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്?   ഇതച്ച്  കബമായലബകയമാ  ബമാല്തമാക്കലറയലട  നമാകടമാ
അല,  ഇതച്ച്  കകേരളമമാലണന്നച്ച്  ശനിവകസനക്കമാര്  ഓര്ക്കണയ.   ഇതരയ  ഫമാസനിസ്റ്റേച്ച്
നടപടനികേള്  കകേരളതനില്  അനുവദനിക്കമാന്  പമാടനിലമാതതമാണച്ച്.  ഇതച്ച്
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എങലനയണമാകുന;  ഒരു  സയഭവമുണമായമാല്  കപമാലസ്പീസച്ച്  നടപടനിയണമാകേണയ.
യൂണനികവഴനിറനി കകേമാകളജനില് ഒരു ലപണ്കുടനിക്കുയ ആണ്കുടനിക്കുയ ഉണമായ സയഭവയ,
എസച്ച്.എഫച്ച്.ഐ.-ക്കമാരമാണച്ച്  പ്രതനികേലളനള്ളതലകേമാണച്ച്  അവരുലട  കപരനില്
ഇതവലര ഒരു നടപടനിയയ കപമാലസ്പീസച്ച്  എടുതനിടനില,    അവലര അറസ്റ്റേച്ച് ലചയ്തനിടനില.
യൂണനികവഴനിറനി  കകേമാകളജനിലല  സദമാചമാര  ഗുണകേളമായ  എസച്ച്.എഫച്ച്.ഐ.-
ക്കമാര്ലക്കതനിലര എന്തുലകേമാണച്ച്  നടപടനിലയടുതനില;  അവലര  കപമാലസ്പീസച്ച്
എന്തുലകേമാണച്ച്  അറസ്റ്റുലചയ്തനില?  ബഹുമമാനധ്യനമായ  മുഖധ്യമനനി  ഇവനിലട
എസച്ച്.എഫച്ച്.ഐ.-ക്കമാലരക്കുറനിചച്ച്  പറഞ്ഞു.  മഹമാരമാജമാസച്ച്  കകേമാകളജച്ച്
പ്രനിന്സനിപ്പെലനിലന  കേകസര  കേതനിച,  പമാലക്കമാടച്ച്  വനികക്ടമാറനിയ  കകേമാകളജച്ച്
പ്രനിന്സനിപ്പെലനിലന  ശവസയസമാരയ  പ്രതസ്പീകേമാത്മകേമമായനി  നടതനിയ അകത ആളുകേള്
തലന്നയമാണച്ച്  യൂണനികവഴനിറനി  കകേമാകളജനില്  സദമാചമാര  ഗുണമായനിസയ  നടതന്നതച്ച്.
ഇതമാകണമാ  ജനമാധനിപതധ്യതനിനുയ  കസമാഷധ്യലനിസതനിനുയ  കവണനി  നനില്ക്കുന്ന  ഒരു
സയഘടന;  ഇവലര  കകേരളതനിലല  ജനങള്ക്കച്ച്  വനിശന്വേസനിക്കമാന്  കേഴനിയകമമാ?
പമാവലപ്പെട  ഒരു  കുടനിയലട  ജസ്പീവനച്ച്  യമാലതമാരു  വനിലയമനിലമാതമായനി  മമാറനി.
കേരുനമാഗപ്പെള്ളനിയനിലല  അഴസ്പീക്കലനില്  സദമാചമാരഗുണകേളുലട  ലപരുമമാറയലകേമാണച്ച്
മനയലനമാന്തച്ച്  ആത്മഹതധ്യ  ലചകയ്യേണനിവന്ന  അനസ്പീഷച്ച്  എന്ന  ലചറുപ്പെക്കമാരലന
ജസ്പീവതധ്യമാഗതനിനച്ച്  ഒരു  വനിലയമനിലമാതമായനി  മമാറനിയനികല?   വടകേര  മടപ്പെള്ളനി
കകേമാകളജനിലണമായ  സയഭവയ,  നനിലമ്പൂരനില്  മമാധധ്യമപ്രവര്തകേലയയയ
സകഹമാദരലനയയ  സുഹൃതനികനയയ  സദമാചമാര  ഗുണകേള്  ആക്രമനിച  സയഭവയ,
തനിരുവനന്തപുരയ മട്യൂസനിയതച്ച് പനിങ്കച്ച് കപമാലസ്പീസച്ച് പമാവലപ്പെട ലചറുപ്പെക്കമാലര ആക്രമനിച
സയഭവയ,  ലകേമാടുങല്ലൂരനില് മധധ്യവയസലന റവദദ്യുതനി തൂണനില്  ലകേടനിയനിടച്ച്  അടനിച
സയഭവയ,  ഇന്നലല അതകപമാലല ഗുരുതരമമായ സയഭവമുണമായനി.  ഇകപ്പെമാള് ഉത്സവയ
നടക്കുന്ന  ഗുരുവമായൂര്  അമലതനികലയച്ച്  ചമാവക്കമാടച്ച്  നനിനയ  പണയ  ലകേമാടുതച്ച്
വമാങനിലക്കമാണകപമായ  പതനിനയ്യേമായനിരയ  ലനിറര്  ലവള്ളയ  മുഴുവന്  എസച്ച്.ഐ.-യലട
സമാന്നനിദധ്യതനില് സദമാചമാര ഗുണകേള് തടഞ്ഞുനനിര്തനി  ഒഴുക്കനിവനിട്ടു.  ഇതകേമാരണയ
ഇന്നച്ച്  ഗുരുവമായൂര്  അമലതനില്  നടക്കുന്ന  ഉത്സവതനിനച്ച്  വളലരയധനികേയ
ബദനിമുടനുഭവലപ്പെടുനണച്ച്.  കേണമാണകശ്ശേരനി എസച്ച്.ഐ.-യലട സമാന്നനിദധ്യതനിലമാണച്ച്
ലവള്ളയ മുഴുവന് ഒഴുക്കനിവനിടതച്ച്.  ഗുരുവമായൂരനിലന പ്രസമാദ ഊടച്ച്  മുടങമാന് കപമാകുന.
സദമാചമാരഗുണകേള്  കപമാലസ്പീസനിലന  സമാന്നനിദധ്യതനില് നടതനിയ ഏറവയ ക്രൂരമമായ
സയഭവമമാണച്ച്  ഇവനിലടയണമായതച്ച്.  ഇതച്ച്  ഒരു  കരമാഗലക്ഷണയ   മമാതമല,   ഒരു
കരമാഗമമാണച്ച്.   കജമാര്ജ്ജച്ച്  ഓര്ലവലനിലന കനമാവലനിലനപ്പെറനി ശസ്പീ.  റഹബനി ഈഡന്
സയസമാരനിചകപ്പെമാള്  ബഹുമമാനധ്യനമായ  മുഖധ്യമനനി  ഒരു കേമാരധ്യയ  പറഞ്ഞു, '1984'
എന്നതയ  'ആനനിമല്  ഫമായ'  എന്നതലമമാലക്ക  നമുലക്കലമാവര്ക്കുയ   അറനിയമാവന്ന
കനമാവലകേളമാണച്ച്.  ലക്ഷക്കണക്കനിനച്ച്  ആളുകേലള  ലകേമാലന്നമാടുക്കനിയ  സ്റ്റേമാലനിലനയല
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ലനഹ്റു  പ്രകേസ്പീര്തനിചതച്ച്.  ലനഹ്റു  പ്രകേസ്പീര്തനിചതച്ച്   ക്രൂഷ്കചവനിലനകപ്പെമാലലയള്ള
മഹമാനമാലരയമാണച്ച്.  ചരനിതയ അതച്ച് നലമ്മ പഠനിപ്പെനിക്കുനണച്ച്.  അതലകേമാണച്ച് ലനഹ്റു
എനയ  കസമാഷധ്യലനിസ്റ്റേച്ച്  ചനിന്തകേള്  ഉയര്തനിപ്പെനിടനിച,  മകതതര  ചനിന്തകേള്
ഉയര്തനിപ്പെനിടനിച  ഒരു കനതമാവച്ച്  തലന്നയമായനിരുന.  അതനില് ആര്ക്കുയ സയശയയ
കവണ.  ഇന്നച്ച് കകേരളസ്പീയ  ലപമാതസമൂഹയ  ഇതമമാതയ  അപമമാനനിക്കലപ്പെടുന
ലവനള്ളതച്ച് ഈ ഗവണ്ലമനച്ച് ഗഗൗരവകതമാലട കേമാണുന്നനില. ഒരു സയഭവമുണമായമാല്
ആ  സയഭവലത  ഗവണ്ലമനച്ച്  എങലന  കനമാക്കനിക്കമാണുന,  അതച്ച്  എങലന
കനരനിടുനലവന്നതമാണച്ച്  പ്രശ്നയ.   കപമാലസ്പീസനിലന  അനമാസ്ഥയയ  ഗവണ്ലമനനിലന
ലകേടുകേമാരധ്യസ്ഥതയയ  ലകേമാണമാണച്ച്  ഇതരതനിലള്ള  സയഭവങള്  വര്ദനിച്ചു
ലകേമാണനിരനിക്കുന്നതച്ച്. സദമാചമാര  ഗുണമായനിസയ  ലപരുകേനിലക്കമാണനിരനിക്കുന.
കുടനികേള്ക്കുയ സസ്പീകേള്ക്കുയ ഇവനിലട സഞരനിക്കമാന് കേഴനിയമാത അവസ്ഥയണമാകുന.
ഇതച്ച്  കകേരളമമാണച്ച്.  കകേരളതനിലന  ആത്മമാഭനിമമാനലത  സര്ശനിക്കുന്നവനിധതനില്
സമാമൂഹധ്യവനിരുദരുയ  ഗുണകേളുയ  സദമാചമാര  കപമാലസ്പീസുയ  അഴനിഞമാടുകമമാള്
മഗൗനമമായനിരനിക്കുന്ന ഒരു മുഖധ്യമനനിലയയമാണച്ച് നമ്മള് കേമാണുന്നതച്ച്.  അകദ്ദേഹതനിലന
പ്രസയഗയ  ഞമാന്  കകേട്ടു.  സമാകരമാപകദശയ  ലകേമാലണമാനയ  കേമാരധ്യമനില.  ശകമമായ
നടപടനി  സന്വേസ്പീകേരനികക്കണ  കേമാരധ്യതനില്  സര്ക്കമാര്  പരമാജയലപ്പെടനിരനിക്കുന.
അതലകേമാണമാണച്ച്  ഇതരയ  സയഭവങള്  ഓകരമാ  ദനിവസവയ  ആവര്തനിക്കുന്നതച്ച്.
ഞമാന് ഗുരുവമായൂരനിലല കേമാരധ്യയ പറഞ്ഞു.  അതച്ച് മുഖധ്യമനനി പരനികശമാധനിക്കണയ.  ഒരു
എസച്ച്.ഐ.-യലട സമാന്നനിദധ്യതനിലമാണച്ച് ഈ സയഭവമുണമായതച്ച്. 

മുഖധ്യമനനി (ശസ്പീ  .   പനിണറമായനി വനിജയന്): സര്, സമാധമാരണഗതനിയനില്  ഇവനിലട
പറഞ സയഘടനകേള്ക്കച്ച് അതരതനില്  ഇടലപടമാന് കേഴനിയന്ന ഒരു സ്ഥലമല
ഗുരുവമായൂര്.  എന്തമാണച്ച്  സയഭവനിചലതന്നച്ച്  ഗഗൗരവമമായനി  പരനികശമാധനിക്കമായ.
ബഹുമമാനലപ്പെട  പ്രതനിപക്ഷകനതമാവച്ച്   ഉതരവമാദനിതന്വേകബമാധകതമാലടയമാണച്ച്
ഇക്കമാരധ്യയ  ഉന്നയനിചതച്ച്.  എലന  കേയ്യേനില്  ആ  വനിവരമനില.  അകദ്ദേഹയ  ഉന്നയനിചതച്ച്
ശരനിയമായനിരനിക്കമാനമാണച്ച്  സമാദധ്യത.  ശരനിയലമാത കേമാരധ്യയ  അകദ്ദേഹയ  പറയകേയനില.
അങലനയമാലണങ്കനില്  കേര്ക്കശമമായ  നടപടനി  അക്കമാരധ്യതനിലണമാകുയ.  അവനിലട
ആവശധ്യമമായ  എലമാ  സജ്ജസ്പീകേരണങളുയ   ഒരുക്കുയ.  എന്തമാണച്ച്  അവനിലട
സയഭവനിചലതന്നച്ച് പരനികശമാധനിക്കമായ. 

പ്രതനിപക്ഷകനതമാവച്ച് (ശസ്പീ  .   രകമശച്ച് ലചന്നനിതല  ): സര്, ഗുരുവമായൂരനില് ഉത്സവയ
നടക്കുന്ന  സമയമമാണച്ച്,  ഇന്നച്ച്  പ്രസമാദ  ഊടമാണച്ച്.  കക്ഷതതനികലയച്ച്  ആവശധ്യമുള്ള
15000  ലനിറര്  ലവള്ളയ  ഗുരുവമായൂര്  ഭരണസമനിതനി  ആവശധ്യലപ്പെടതനുസരനിചച്ച്
ചമാവക്കമാടുനനിന്നച്ച്  വനിലലകേമാടുത  വമാങനിലക്കമാണവരനികേയമായനിരുന.   അകപ്പെമാഴമാണച്ച്
സദമാചമാരഗുണകേളമായ ഒരുകൂടയ ആളുകേള് തടഞതച്ച്. 

മനി  .   സസ്പീക്കര്: ചമാവക്കമാടുള്ള ലവള്ളയ കവലണന്നമാകണമാ? 
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ശസ്പീ  .   രകമശച്ച് ലചന്നനിതല: സര്, അമലതനികലയച്ച് ആവശധ്യമമായ ലവള്ളമമാണച്ച്.
കേണമാണകശ്ശേരനി എസച്ച്.ഐ.  അതച്ച്  കനമാക്കനിനനിന.   അകദ്ദേഹതനിലന
മഗൗനമാനുവമാദകതമാലടയമാണച്ച്  ഈ സയഭവയ അവനിലടയണമായതച്ച്.   ബഹുമമാനധ്യനമായ
മുഖധ്യമനനി അതച്ച് അകനന്വേഷനിക്കമാലമന്നച്ച് പറഞതച്ച് നന്നമായനി. 

ശസ്പീ  .    ലകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള് ഖമാദര്:  സര്,   കേണമാണകശ്ശേരനിയനില്നനിനയ ലവള്ളയ
എടുക്കുന്നതമമായനി  ബന്ധലപ്പെടച്ച്  തര്ക്കമുണമായനിരുന.  ഞമാന്   കേളക്ടറുമമായനി
സയസമാരനിചച്ച്  ലവള്ളയ  ലകേമാണവരുന്നതനിനുള്ള  തടസയ  നസ്പീക്കനിയതമാണച്ച്.  അന്നച്ച്
യഥമാര്തതനില്  ലവള്ളയ  ലകേമാണവരുന്നതനിനച്ച്  എതനിരുനനിന്നതച്ച്  അങയലട
പമാര്ടനിയനില്ലപ്പെട രണച്ച് കേഗൗണ്സനിലര്മമാരമായനിരുനലവന്നകേമാരധ്യയ  ഞമാന് അങയലട
ശദയനില്ലപ്പെടുതകേയമാണച്ച്. ...........(… ബഹളയ)....................

ശസ്പീ  .    രകമശച്ച് ലചന്നനിതല: സര്, ബഹുമമാനലപ്പെട ഗുരുവമായൂര് ലമമര് ഇതനിലന
രമാഷ്ട്രസ്പീയവല്ക്കരനിചതച്ച്  തനികേച്ചുയ  പ്രതനികഷധമാര്ഹമമായ  കേമാരധ്യമമാണച്ച്,  ലതറമായ
കേമാരധ്യമമാണച്ച്.  മുഖധ്യമനനി  അതച്ച്  അകനന്വേഷനിക്കമാലമന്നച്ച്  പറഞ്ഞു.   XXXXXX*

മുഖധ്യമനനി അകനന്വേഷനിക്കമാലമന്നച്ച് പറഞകലമാ...(ബഹളയ)........
മനി  .    സസ്പീക്കര്:   ആ  പ്രസ്തമാവന  കവണനിയനിരുന്നനില.  XXXXX*  ആ  ഭമാഗയ

സഭമാകരഖകേളനില്  ഉണമാകേനില. ...........(… ബഹളയ)....................

ശസ്പീ  .    രകമശച്ച്  ലചന്നനിതല:  സര്,  ബഹുമമാനലപ്പെട  മുഖധ്യമനസ്പീ,  ഗുരുവമായൂര്
കദവസന്വേയ  കബമാര്ഡച്ച്  ലചയര്മമാന്  എലന്ന  വനിളനിചച്ച്  പറഞതനുസരനിചമാണച്ച്  ഞമാന്
ഇക്കമാരധ്യയ ഇവനിലട ഉന്നയനിചതച്ച്. ഞമാന് വളലര ഉതരവമാദനിതന്വേകതമാടുകൂടനി ഉന്നയനിച
ഒരു കേമാരധ്യമമാണച്ച്.   ഞമാന് ഇതനിനകേതച്ച്  രമാഷ്ട്രസ്പീയയ  പറഞതല.   ഞമാന് എന്തച്ച്
രമാഷ്ട്രസ്പീയമമാണച്ച് പഞതച്ച്?  ശസ്പീ. ലകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖമാദര് രമാഷ്ട്രസ്പീയയ പറഞ്ഞു. ഞമാന്
രമാഷ്ട്രസ്പീയയ  പറഞനില.  ബഹുമമാനലപ്പെട  മുഖധ്യമനനി  ഇക്കമാരധ്യയ  അകനന്വേഷനിക്കമാലമന്നച്ച്
പറഞ്ഞു.  അങലയ ഇന്നലല രമാതനി  അറനിയനിചതകല;   കദവസന്വേയ  വകുപ്പുമനനിലയ
അറനിയനിചതകല?  ഞമാന്  വഴങ്ങുന്നനില,  ....(ബഹളയ).....  ഞമാന്  മുഖധ്യമനനി
പറഞതനിലന മുഖവനിലയ്ലക്കടുക്കുന; ഇക്കമാരധ്യയ  മുഖധ്യമനനി  അകനന്വേഷനിക്കമാലമന്നച്ച്
പറഞതനിലന  സന്വേമാഗതയ ലചയ്യുന.   15000 ലനിറര് ലവള്ളയ ഒരു എസച്ച്.ഐ.-യലട
കനതൃതന്വേതനില്  ടമാങ്കനില്നനിന്നച്ച്  തറനവനിടുകേ  എനപറഞമാല്  ശുദ
അനമാവശധ്യമകല;  ഒരു  തള്ളനി  ലവള്ളതനിനുകവണനി  കകേഴുന്ന  കകേരളതനില്  15000
ലനിറര്  ലവള്ളയ  തറനവനിടുകേ  എനപറയന്നതച്ച്  മരധ്യമാദയമാകണമാ;   ഇതച്ച്  എന്തച്ച്
നധ്യമായമമാണച്ച്?  മററന്  റഡ്രൈവനില്  ഇന്നലലയണമായ  സയഭവയ  ഒരനിക്കലയ
നധ്യമായസ്പീകേരനിക്കമാന്   കേഴനിയമാതതമാണച്ച്.  കകേരളതനിലല സമാമൂഹനികേ ജസ്പീവനിതതനിനുയ
സമായസമാരനികേ പമാരമരധ്യതനിനുയ എതനിലരയള്ള  ശകമമായ കേടന്നമാക്രമണമമായനിടമാണച്ച്
എനനിക്കച്ച് ഇതനിലന കേമാണമാന് കേഴനിയന്നതച്ച്.  ബഹുമമാനലപ്പെട മുഖധ്യമനസ്പീ,  അങയലട
പ്രസയഗയ  വളലര  നന്നമായനിട്ടുണച്ച്;   പകക്ഷ  അങയലട  പ്രവൃതനി  ഒട്ടുയ  ശരനിയല,

*  സഭമാദധ്യക്ഷലന നനിര്കദ്ദേശപ്രകേമാരയ കരഖയനില്നനിനയ നസ്പീക്കയ ലചയ
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എന്നമാണച്ച്  എനനിക്കച്ച്  പറയമാനുള്ളതച്ച്.   പ്രസയഗയലകേമാണച്ച്  കേമാരധ്യമനില,   ശകമമായ
നടപടനിയണമാകേണയ.   മയഗലമാപുരതച്ച് നമ്മള് കേണ,  ശസ്പീരമാമകസന, ബജ് റയഗ ച്ച്ദള്
ഉള്ലപ്പെലടയള്ള   കസനകേള്  നമ്മുലട  സമായസമാരനികേ  റപതൃകേതനിനച്ച്  കനലരയയ
സമായസമാരനികേമമായ  നമ്മുലട ഉയര്ന്ന  ചനിന്തകേള്ക്കുകനലരയയ  ലവല്ലുവനിളനി
ഉയര്തകമമാള് അതനിലന കേണനിലലന്നച്ച് നടനിക്കമാന് നമുക്കച്ച് സമാദധ്യമല. ഗവണ്ലമനച്ച്
ഇക്കമാരധ്യതനിലലമാലക്ക  പരമാജയലപ്പെടുകേയമാണച്ച്.  ഗവണ്ലമനച്ച്  നടപടനി
സന്വേസ്പീകേരനിക്കുന്നനില.   മമാതമല,  ശകമമായ  നടപടനി  എടുതനിലലങ്കനില്  ഇതരയ
സയഭവങള്   ആവര്തനിക്കുയ.  അതലകേമാണച്ച്   ഗവണ്ലമനനിലന  ഈ  നടപടനി
അകങയറയ  പ്രതനികഷധമാര്ഹമമാണച്ച്.   രണച്ച്  കപമാലസ്പീസച്ച്  ഉകദധ്യമാഗസ്ഥലര  ട്രമാന്സ്ഫര്
ലചയ്തതലകേമാകണമാ സലസന്ഡച്ച് ലചയ്തതലകേമാകണമാ ഇതവസമാനനിക്കനില.  ശകമമായ
സര്ക്കമാര്  നടപടനിയനിലൂലട  മമാതകമ   സദമാചമാര  കപമാലസ്പീസനിലന  നനിയനനിക്കമാന്
കേഴനിയകേയള.   അക്കമാരധ്യതനില് ഈ സര്ക്കമാര് പരമാജയലപ്പെടനിരനിക്കുന.  അതനില്
ശകമമായ പ്രതനികഷധയ ഞമാന് കരഖലപ്പെടുതകേയമാണച്ച്. 

(ഗവണ്ലമനച്ച്  നനിലപമാടനില്  പ്രതനികഷധനിചച്ച്  ബഹുമമാനലപ്പെട  യ.ഡനി.എഫച്ച്.
അയഗങള്  നടുതളതനിലനിറങനി  മുദ്രമാവമാകേധ്യയ  വനിളനിചച്ച്  സഭമാനടപടനികേള്
തടസലപ്പെടുതനിലക്കമാണനിരുന.)

സഹകേരണവയ  വനികനമാദസഞമാരവയ  കദവസന്വേവയ  വകുപ്പുമനനി
(ശസ്പീ  .    കേടകേയപള്ളനി സുകരന്ദ്രന്): സര്, ബഹുമമാനലപ്പെട പ്രതനിപക്ഷകനതമാവച്ച് ഇന്നലല
രമാതനി ഈ സയഭവയ എലന്ന അറനിയനിചനികല എന്നച്ച് കചമാദനിക്കുകേയണമായനി.  കദവസന്വേയ
വകുപ്പുമനനി  എന്ന  നനിലയനില്   ഗുരുവമായൂര്  കദവസന്വേതനിലന  ലചയര്മമാന്  …
(ബഹളയ)...ഞമാന് പറയന്നതച്ച് ഒന്നച്ച് കകേള്ക...ഒരു ലസക്കനച്ച് കകേള്ക്കമാനുള്ള........

(… ബഹളയ)...
 മനി  .   സസ്പീക്കര്: അങച്ച് പറകഞമാള.....

ശസ്പീ  .   കേടകേയപള്ളനി സുകരന്ദ്രന്: സര്, ഇന്നലല രമാതനി എകന്നമാടച്ച് സയസമാരനിചനില.
ഇന്നച്ച്  രമാവനിലല  ബഹുമമാനലപ്പെട  പസ്പീതമായബരക്കുറുപ്പെച്ച്  എലന്ന  വനിളനിചച്ച്  ഇന്നലല
രമാതനിയണമായ  സയഭവലത  സയബന്ധനിചച്ച്  പറഞ്ഞു.  നനിശ്ചയമമായയ  അക്കമാരധ്യയ
അകനന്വേഷനിക്കമായ;  ആവശധ്യമമായ  നടപടനികേള്  സന്വേസ്പീകേരനിക്കമാലമന്നച്ച്  ബഹുമമാനലപ്പെട
കദവസന്വേയ  കബമാര്ഡച്ച്  പ്രസനിഡനനികനമാടച്ച്  ഞമാന്  പറയകേയയ  ലചയ്തതമായനിരുന.
ഇന്നലല രമാതനിയല,  ഇന്നച്ച് രമാവനിലല ഞമാന് വരുന്നതനിനച്ച് ലതമാട്ടുമുമമാണച്ച് അകദ്ദേഹയ
എലന്ന വനിളനിചച്ച് സയസമാരനിചതച്ച്. 

ശസ്പീ  .    ലകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള്  ഖമാദര്:  സര്,  ഗുരുവമായൂര്   അമലതനികലയയ
അവനിലടയള്ള കഹമാടലകേളനികലയയ റകസ്റ്റേമാറന്റുകേളനികലയയ ലവള്ളയ  ലകേമാണ വരുന്നതച്ച്
റതക്കമാടച്ച് പ്രകദശതനനിന്നമാണച്ച്.  കദവസന്വേയ കബമാര്ഡനിലന   കേസ്പീഴനിലള്ള ചമാവക്കമാടച്ച്
മണതലയനില്നനിനയ    ലവള്ളയ  നനിര്ബമാധയ  ലകേമാണ  വരുനണച്ച്.  റതക്കമാടച്ച്
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ഭമാഗതനനിനയ  ലവള്ളയ  ലകേമാണവരുന്നതനിലനതനിരമായനി   അവനിടലത  രണച്ച്
കേഗൗണ്സനിലര്മമാരുലട  കനതൃതന്വേതനില്  പ്രതനികഷധമുണമായനി.   കകേമാണ്ഗ്രസനിലന
കനതമാവമായ ശസ്പീ. കജമായച്ച് ലചറനിയമാന് കേഗൗണ്സനിലറമാണച്ച്.  ശസ്പീ. റഷസ്പീദച്ച് അവനിടലത
ലസ്പീഗച്ച്  കേഗൗണ്സനിലറമാണച്ച്.  ഈ  രണച്ച്  കേഗൗണ്സനിലര്മമാരുലട  കനതൃതന്വേതനില്
തടഞതനിലനതടര്ന്നച്ച്  ലവള്ളയ  ലകേമാണവരമാന്  കേഴനിഞനില.   ഇക്കഴനിഞ  7-ാം
തസ്പീയതനി  അവനിടലത  റകസ്റ്റേമാറനച്ച്  ഉടമകേളുയ  കഹമാടലടമകേളുയ  കഹമാടലകേളുയ
റകസ്റ്റേമാറന്റുകേളുയ തറക്കനിലലന്നച്ച് പ്രഖധ്യമാപനിച്ചു.  ഈ വനിവരയ അവര് എലന്ന അറനിയനിച്ചു.
അകതതടര്ന്നച്ച് ഞമാന് തൃശ്ശൂര് ജനിലമാ  കേളക്ടറുമമായയ  നഗരസഭമാ  അധനികൃതരുമമായയ
ബന്ധലപ്പെട്ടു.   ഇങലന  ലവള്ളയ  ലകേമാടുക്കമാതനിരനിക്കുന്നതച്ച്   ശരനിയലലന്നച്ച്  ഞമാന്
പറഞ്ഞു. കേമാരണയ വര്ഷങളമായനി ലവള്ളയ ലകേമാടുതലകേമാണനിരനിക്കുന്നതമാണച്ച്,  അതച്ച്
തടയമാന്    കേഴനിയനില.   ഇതനിനനുസരനിചച്ച്  ഒരുതരവണമാകേണലമന്നച്ച്  കേളക്ടകറമാടച്ച്
ഞമാന് പറഞ്ഞു.  അകദ്ദേഹയ  6-ാം തസ്പീയതനി  തലന്ന ഈ വനിഷയയ    സയബന്ധനിചച്ച്
ഒരുതരവച്ച് തയ്യേമാറമാക്കനി. ആ ഉതരവനില്  ഒരു കേമാരണവശമാലയ ഗുരുവമായൂരനികലയള്ള
ലവള്ളയ  തടയമാന്  പമാടനിലലന്ന  കേമാരധ്യയ  പ്രഖധ്യമാപനിച്ചു.  അതനിനുകവണനി  മുന്റകേ
എടുതയമാളമാണച്ച്  ഞമാന്. ****** ബഹുമമാനലപ്പെട പ്രതനിപക്ഷകനതമാവച്ച്  കചമാദനിചതച്ച്
ലതറമായ  കേമാരധ്യമമാണച്ച്. ഈ  നനിയമസഭയനില്  ഒരു  പ്രതനിപക്ഷകനതമാവച്ച്
ഉപകയമാഗനിക്കമാന്  പമാടനിലമാത    പ്രകയമാഗമമാണച്ച്  അകദ്ദേഹയ  പറഞതച്ച്.   ഞമാന്
കേഴനിഞ  മൂന്നച്ച് കടമനില് ഗുരുവമായൂരനില് ജയനിചതച്ച് ആ നമാടനിലല മുഴുവന് ജനങളുലടയയ
കവമാട്ടുവമാങനിലക്കമാണമാണച്ച്; അകദ്ദേഹലതകപ്പെമാലള്ള ഒരമാള് ഒരനിക്കലയ ഇതച്ച് പറയമാന്
പമാടനിലമായനിരുന. ഇതമാണച്ച് എനനിക്കച്ച് പറയമാനുള്ളതച്ച്. 

മനി  .   സസ്പീക്കര്: ***** എന്നച്ച്  കചമാദനിചതച്ച് സഭമാകരഖകേളനില് ഉണമാകേനില.
മുഖധ്യമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറമായനി  വനിജയന്):  സര്,  അതച്ച്  നന്നമായനി.

ബഹുമമാനലപ്പെട പ്രതനിപക്ഷകനതമാവനിലന ഭമാഗതനനിന്നച്ച് ഉണമാകേമാന് പമാടനിലമാത ഒരു
നനിലപമാടച്ച്  തലന്നയമാണുണമായതച്ച്.  അതച്ച്  നസ്പീക്കയ  ലചയ്യേമാന്  തസ്പീരുമമാനനിചതച്ച്  വളലര
ഉചനിതമമായനി.   ഇലതലമായ കേമാണുകമമാള് എനനിക്കച്ച്  കതമാനന്നതച്ച് ശനിവകസനക്കമാലര
വമാടകേയച്ച്  എടുതതമാകണമാ എന്നമാണച്ച്.  ഇതനിലന പനിന്നനില്  അതധ്യന്തയ ഹസ്പീനമമായ
ഉകദ്ദേശധ്യങള്  ഉണമായനിരുകന്നമാലയന്നച്ച് ഞമാന് സയശയനിക്കുകേയമാണച്ച്.  ഇന്നച്ച് ഇവനിലട
എലമാവരുയ  വന്നനിരനിക്കുകേയമാണകലമാ;  ഇരനിക്കുന്നതച്ച്  ലവറുതയല,  ഇന്നലലത
നമാടകേതനിനച്ച്  പനിന്നനില്......(ബഹളയ).......ഇന്നലലത  നമാടകേതനിനച്ച്  പനിന്നനില്
ഇവരുലട  റകേകേള്  ഇകലലയന്നച്ച്  സയശയനികക്കണതമായനിട്ടുണച്ച്.  അതനിലന
ഭമാഗമമായനിടമാണച്ച്  ഇവനിലട  വന്നനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  വമാടകേയച്ച്  എടുതതനിലന
ഭമാഗമമായനിടമാകണമാ  ഇലതന്നച്ച്  സയശയനികക്കണതണച്ച്.   അതമാണനിവനിലട
കേമാണുന്നതച്ച്...............(ബഹളയ).....

(മുഖധ്യമനനിയലട വനിവമാദ പരമാമര്ശതനില് പ്രതനികഷധനിചച്ച് പ്രതനിപക്ഷമായഗങള്
ഡയസനിനുമുന്നനില് വനനനിന്നച്ച് മുദ്രമാവമാകേധ്യയ വനിളനിചച്ച് സഭമാനടപടനികേള് തടസലപ്പെടുതനി
ലകേമാണനിരുന.)

* സഭമാദധ്യക്ഷലന നനിര്കദ്ദേശപ്രകേമാരയ കരഖയനില്നനിനയ നസ്പീക്കയ ലചയ.
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മനി  .    സസ്പീക്കര്:  പസ്പീസച്ച്....പസ്പീസച്ച്................(ബഹളയ).....  ശസ്പീ.  ഷമാഫനി പറമനില്,
പസ്പീസച്ച്...പസ്പീസച്ച്....സസ്പീറനികലയച്ച്  കപമാകൂ....സസ്പീറനികലയച്ച്  കപമാകൂ......പസ്പീസച്ച്....പസ്പീസച്ച്....
ശസ്പീ. എ. എന്. ഷയസസ്പീര്.................ഇതച്ച് നനിയമസഭയമാലണന്നച്ച് മറകക്കണ, നനിങള്
സസ്പീറനികലയച്ച് കപമാകൂ......എന്തമാണച്ച് നനിങളുലട ആവശധ്യയ; ലചയര് എഴുകന്നറച്ച് നനിന്നമാല്
സസ്പീറനിലനിരനിക്കണലമന്ന മരധ്യമാദയണച്ച്...  അറനിയമാകമമാ....  പസ്പീസച്ച്...പസ്പീസച്ച്  ....സസ്പീറനികലയച്ച്
കപമാകൂ...സസ്പീറനികലയച്ച്  കപമാകൂ....  ബഹുമമാനലപ്പെട  പ്രതനിപക്ഷകനതമാവനിനച്ച്
സയസമാരനിക്കണലമങ്കനില്  നനിങള്  സസ്പീറനികലയച്ച്  കപമാകൂ....(ബഹളയ).....അങച്ച്
സയസമാരനിക്കണയ....സസ്പീറനികലയച്ച്  കപമാകൂ....നനിങള്  സസ്പീറനില്  കപമായനിരനിക....
ദയവമായനി  സസ്പീറനില്  കപമായനിരനിക.....  ദയവമായനി  സസ്പീറനില്  കപമായനിരനിക.......
ബഹുമമാനലപ്പെട മുഖധ്യമനനി സയസമാരനിക്കലട....  അതകവണ...  അതച്ച്  ശരനിയല.  ......
(ബഹളയ)....... സഭമാനടപടനികേള് തമാല്ക്കമാലനികേമമായനി നനിര്തനിവചനിരനിക്കുന. 

(പ്രതനിപക്ഷ  ബഹളലതതടര്ന്നച്ച്  രമാവനിലല  10.26-നച്ച്  നനിര്തനിവച  സഭ
രമാവനിലല 11.35-നച്ച് ബഹുമമാനലപ്പെട സസ്പീക്കറുലട അദധ്യക്ഷതയനില് പുനരമാരയഭനിച്ചു.)

മനി  .    സസ്പീക്കര്  : അടനിയന്തരപ്രകമയതനിനച്ച്  അനുമതനി  നനികഷധനിചതനില്
പ്രതനികഷധനിചച്ച്  വമാക്കഗൗടച്ച്  പ്രസയഗയ  നടതന്നതമമായനി  ബന്ധലപ്പെടച്ച്  സഭയനില്
തനികേച്ചുയ  നനിര്ഭമാഗധ്യകേരമമായ  സയഭവങളമാണച്ച്  നടന്നതച്ച്.   ഇവനിലട  ബഹുമമാനലപ്പെട
പ്രതനിപക്ഷകനതമാവയ  ബഹുമമാനലപ്പെട മുഖധ്യമനനിയയ  തങളുലട  നനിലപമാടുകേള്
വനിശദസ്പീകേരനിക്കുകേയണമായനി.  സഭമാനടപടനികേള്  ശരനിയമായ  രസ്പീതനിയനില്
നടനകപമാകേണലമന്ന കേമാരധ്യതനിനമാണച്ച്  ലചയര് എകപ്പെമാഴുയ പ്രമാമുഖധ്യയ  നല്കുന്നതച്ച്.
ബഹുമമാനലപ്പെട  അയഗങള്  തങളുലട  പ്രസയഗങളനിലയ  പ്രവര്തനങളനിലയ
അകങയറയ  സയയമനയ  പമാലനികക്കണതലണന്നച്ച്  ലചയര്  പലകപ്പെമാഴുയ
ഓര്മ്മലപ്പെടുതമാറുണച്ച്.   ഇക്കമാരധ്യതനില് എലന്തങ്കനിലയ    വധ്യതനിയമാനങളുണമാകുന്ന
സന്ദര്ഭങളനിലമാണച്ച്  ലചയറനിനച്ച്  ഇടലപകടണനിവരുന്നതച്ച്.   അലമാലത  ലചയര്
ഒരനിക്കലയ  പക്ഷപമാതയ  കേമാണനിക്കമാറനില.  നമ്മുലട  ലപരുമമാറചടയ  അനുശമാസനിക്കുയ
പ്രകേമാരയ ഏലതങ്കനിലയ സമാഹചരധ്യതനില് സഭയനില് ലചയര് എഴുകന്നറമാല് ഉടന്തലന്ന
അയഗങള്  തങളുലട  സസ്പീറനില്  ഉപവനിഷരമാകകേണതമാണച്ച്.   ഇക്കമാരധ്യവയ  ഇന്നച്ച്
പൂര്ണ്ണമമായനി  ലയഘനിക്കലപ്പെട്ടു.   സഭയനിലല പുതനിയ അയഗങള്ക്കച്ച്  ഇക്കമാരധ്യതനില്
ധമാരണക്കുറവണമാകേമായ.   സഭമാനടപടനികേള് സുഗമമമായനി  നടതനിലക്കമാണകപമാകേമാന്
എലമാവരുയ  സഹകേരനിക്കമാത  സമാഹചരധ്യയ  വന്നമാല്  നനിയമസഭയലട  അന്തസച്ച്
നഷലപ്പെടുന്ന  സമാഹചരധ്യമുണമാകുലമന്നച്ച്  എലമാവരുയ  ഓര്മ്മനികക്കണതമാണച്ച്.
അതധ്യന്തയ  നനിര്ഭമാഗധ്യകേരമമായ  ഇതരയ  സമാഹചരധ്യങള്  നനിയമസഭമാ
നടപടനിക്രമങളനില്നനിനയ  ഒഴനിവമാക്കമാനമാവശധ്യമമായ  ഉതരവമാദനിതന്വേവയ
ധമാര്മ്മനികേതയയ  അയഗങള്  പമാലനിക്കണലമന്നച്ച്  ലചയര്  അഭധ്യര്തനിക്കുകേയമാണച്ച്.
സഭമാനടപടനികേള്  സുഗമമമായനി  നടതനിലക്കമാണകപമാകേമാന്  എലമാവരുയ
സഹകേരനിക്കണലമന്നച്ച് ലചയര് വസ്പീണയ അഭധ്യര്തനിക്കുന.  
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പ്രതനിപക്ഷകനതമാവച്ച്  (  ശസ്പീ  .    രകമശച്ച്  ലചന്നനിതല):  വമാക്കഗൗടച്ച്  പ്രസയഗയ
നടതന്ന  സന്ദര്ഭതനില്  ഞമാന്  മററന്  റഡ്രൈവനില്  നടന്ന  സയഭവങള്
വനിശദസ്പീകേരനിക്കുകേയമാണുണമായതച്ച്.  ഗുരുവമായൂര്  കക്ഷതതനിലല  ഉത്സവവമമായനി
ബന്ധലപ്പെടച്ച്  അവനിലട  ലവള്ളയ  കേനിട്ടുന്നനിലലനയ  അതച്ച്  ബഹുമമാനലപ്പെട  കദവസന്വേയ
വകുപ്പുമനനിലയ  രമാവനിലല  അറനിയനിചനിട്ടുലണനയ  അവനികടയച്ച്  ലകേമാണവന്ന  15000
ലനിറര്  ലവള്ളയ  എസച്ച്.ഐ.-യലട  സമാന്നനിദധ്യതനില്  ഒഴുക്കനിവനിട്ടുലവനമുള്ള
ഗുരുതരമമായ പ്രശ്നയ സഭയലടയയ ഗവണ്ലമനനിലനയയ ശദയനില്ലപ്പെടുതണലമന്നച്ച്
ഗുരുവമായൂര് കദവസന്വേയ കബമാര്ഡച്ച് ലചയര്മമാന് ശസ്പീ.  എന്.  പസ്പീതമായബരക്കുറുപ്പെച്ച് ഇന്നച്ച്
രമാവനിലല  പറയകേയണമായനി.   അതലകേമാണമാണച്ച്  ഗുണമാ  അക്രമങളുലട  ഭമാഗമമായനി
ഞമാന് ഇതച്ച് പറഞതച്ച്.  എനനിക്കച്ച് വളലര ഇഷമുള്ള ഒരു ലമമറമാണച്ച് ശസ്പീ. ലകേ. വനി.
അബ്ദുള് ഖമാദര്.  ഞമാന് ആഭധ്യന്തര വകുപ്പുമനനിയമായനിരുന്നകപ്പെമാള് അകദ്ദേഹതനിലന
എലമാ  പരനിപമാടനിയനിലയ  പലങ്കടുതനിട്ടുണച്ച്.  എലന  പ്രസയഗതനിനനിടയനില്  ഞമാന്
അകദ്ദേഹതനിനച്ച്  വഴങനിലക്കമാടുക്കുകേയമായനിരുന.  അകദ്ദേഹതനിലന  പ്രസയഗതനി
നനിടയനില്  രണച്ച്  കകേമാണ്ഗ്രസച്ച്  കേഗൗണ്സനിലര്മമാര്ലക്കതനിലര  രമാഷ്ട്രസ്പീയമമായ
അഭനിപ്രമായയ പ്രകേടനിപ്പെനിചകപ്പെമാള് ഞമാന് അതനിലനതനിരമായനി പ്രതനികേരനിക്കുകേ മമാതമമാണച്ച്
ലചയ്തതച്ച്.  ശസ്പീ.  ലകേ.  വനി.  അബ്ദുള്  ഖമാദറനിനച്ച്  ഗുരുവമായൂര്  അമലതനില്  എന്തമാ
കേമാരധ്യലമന്നച്ച്  ഞമാന്  കചമാദനിചതമായനി  ഒരു  പ്രചരണയ  ഇവനിലട  നടക്കുനണച്ച്.
അലതമാലക്ക  ലതറമായ  കേമാരധ്യമമാണച്ച്.   ലവള്ളയ  ഒഴുക്കനിവനിടുന്നതനിലന  എന്തനിനമാണച്ച്
അങച്ച്  നധ്യമായസ്പീകേരനിക്കുന്നലതന്നമാണച്ച്  ഞമാന്  കചമാദനിചതച്ച്.   കരഖ  പരനികശമാധനിചമാല്
അറനിയമായ.   മമാതമല,  അങച്ച്  അതച്ച്  സഭമാകരഖയനില്നനിന്നച്ച്  നസ്പീക്കയ  ലചയ്തതനികനമാടച്ച്
എനനിക്കച്ച്  അഭനിപ്രമായ  വധ്യതധ്യമാസമുണച്ച്.  അതച്ച്  സഭമാകരഖയനില്  കേനിടക്കുന്നത
തലന്നയമാണച്ച് നലതച്ച്.  കേമാരണയ,  ഞമാന് അങലന കചമാദനിചനിടനിലകലമാ;  അങച്ച് അതച്ച്
പരനികശമാധനിചച്ച്  ലചകയ്യേണതമായനിരുന.  അതച്ച്  കപമാകേലട,  അതങയലട
ഡനിസസ്പീഷനമാണച്ച്. സമാധമാരണഗതനിയനില് ഞങള് വമാക്കഗൗടച്ച് പ്രസയഗയ നടതകമമാള്
മുഖധ്യമനനി  എഴുകന്നല്ക്കമാറനില.   മുഖധ്യമനനി  ഈ  സഭയലട  നമാഥനമാണച്ച്.   സഭ
നടതനിലക്കമാണകപമാകകേണതനിലന  ഉതരവമാദനിതന്വേയ  ഏറവയ  കൂടുതലള്ളതച്ച്
ബഹുമമാനലപ്പെട സസ്പീക്കര്ക്കുയ മുഖധ്യമനനിക്കുമമാണച്ച്.  ആ സമയതച്ച് ബഹുമമാനധ്യനമായ
മുഖധ്യമനനി  എഴുകന്നറ്റുനനിന്നച്ച്  ശനിവകസനക്കമാലര  വമാടകേയ്ലക്കടുതച്ച്  ലകേമാണവന്നതച്ച്
ഞങളമാലണനള്ള  പരമാമര്ശയ  നടതനിയതച്ച്  അതധ്യന്തയ  കഖദകേരമമായനികപ്പെമായനി.
ഒരനിക്കലയ  പമാടനിലമാതതമാണച്ച്.   തലന്നയമല,  മുഖധ്യമനനി  ഒരനിക്കലയ  ലവലനില്
ഇറങമാന് പമാടനിലമാത ഒരമാളമാണച്ച്.  ശസ്പീ. ഉമ്മന് ചമാണനി മുഖധ്യമനനിയമായനിരുന്നകപ്പെമാള്
എതകയമാ തവണ എലന്തലമായ പ്രകകേമാപനങള് ഉണമായനിട്ടുണച്ച്.  സഭ നടക്കുകമമാകഴമാ
അലമാതപ്പെകഴമാ ഒരനിക്കലയ മുഖധ്യമനനി ലവലനില് ഇറങ്ങുന്നതച്ച് ശരനിയമായ നടപടനിയല.
അതലകേമാണച്ച്,   ഞങള് വമാടകേയ്ലക്കടുതച്ച് ലകേമാണവന്നവരമാണച്ച് ശനിവകസനക്കമാര്
എന്ന  ബഹുമമാനലപ്പെട  മുഖധ്യമനനിയലട  പ്രകയമാഗയ  പനിന്വലനിക്കണലമന്നച്ച്
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ബഹുമമാനലപ്പെട  ലചയറനിലൂലട  മുഖധ്യമനനികയമാടച്ച്  അഭധ്യര്തനിക്കുകേയമാണച്ച്.
അലതമാരനിക്കലയ ശരനിയമായ നടപടനിയല.  ഞങളുലട ഇനഗ്രനിറനിലയ കചമാദധ്യയ ലചയ്യുന്ന
തരതനില്  ബഹുമമാനധ്യനമായ  മുഖധ്യമനനി  പരമാമര്ശയ  നടതനിയതച്ച്  വളലര
ദഗൗര്ഭമാഗധ്യകേരമമാണച്ച്.   ബഹുമമാനലപ്പെട  സഭമാകനതമാവച്ച്  കൂടനിയമായ  മുഖധ്യമനനി  അതച്ച്
പനിന്വലനിക്കണലമനകൂടനി ഞമാന് അഭധ്യര്തനിക്കുകേയമാണച്ച്.  

മുഖധ്യമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറമായനി  വനിജയന്)  :  സര്,   ഗുരുവമായൂരനിലല
ലവള്ളതനിലന   കേമാരധ്യമമാണച്ച്  ഇവനിലട  ഒരു  പ്രശ്നമമായനി  നനില്ക്കുന്നതച്ച്.   അതകൂടനി
ഇതനിലന  കൂടതനില്  പറകയണതലണന്നമാണച്ച്  കതമാനന്നതച്ച്.  തൃശ്ശൂര്
ലചമാവ്വല്ലൂര്പ്പെടനിയനില്  കുടന്  എന്നയമാളനിലന  സ്ഥലതച്ച്  പകതമാളയ
കുഴല്ക്കനിണറുകേളനില്നനിനയ  വധ്യമാവസമായനികേമാടനിസ്ഥമാനതനിലയ  മറ്റുയ  കുടനിലവള്ളയ
കലമാറനികേളനില്  കേയറനി  കപമാകുന്നതനില്  നമാട്ടുകേമാര്ക്കച്ച്  എതനിര്പ്പുണമായനിരുന.
ഗുരുവമായൂര്  നഗരസഭയനില്  ഇതമമായനി  ബന്ധലപ്പെടച്ച്  ചര്ച  നടതനി,  രമാവനിലല
ആറുമണനിമുതല് റവകേനിടച്ച് ആറുമണനിവലരയള്ള സമയതച്ച് 2000 ലനിററനിലന ലചറനിയ
ടമാങ്കറുകേളനില് ലവള്ളലമടുക്കമാലമന്നച്ച് നമാട്ടുകേമാര് സമ്മതനിചനിട്ടുള്ളതമാണച്ച്.   8-3-2017-നച്ച്
രമാതനി  9  മണനികയമാലട  ഗുരുവമായൂര്  കദവസന്വേയ  ഏര്പ്പെമാടച്ച്  ലചയ്ത  കേരമാറുകേമാര്
പതനിനമായനിരയ  ലനിററനിനച്ച്  മുകേളനിലള്ള  വലനിയ  ടമാങ്കറുകേളനില്  ലവള്ളലമടുക്കമാലനതനി.
കുറച്ചുഭമാഗയ  ലവള്ളയ  നനിറചകപ്പെമാള്  കകേമാണ്ഗ്രസച്ച്,  ലസ്പീഗച്ച്  കേഗൗണ്സനിലര്മമാരുലട
കനതൃതന്വേതനില്  400-ഓളയ  നമാട്ടുകേമാര്  കചര്ന്നച്ച്  തടഞ്ഞു.  വനിവരമറനിഞച്ച്
കപമാലസ്പീലസതനി  നമാട്ടുകേമാരുമമായനി  സയസമാരനിചകപ്പെമാള്  ലവള്ളയ  കേയറമാന്
സമ്മതനിക്കനിലലന്നനയ  നനിറച  ലവള്ളയ  ഒഴുക്കനിക്കളഞമാല്  മമാതലമ  വമാഹനയ
വനിടുകേയളലവനയ  ശഠനിച്ചു.  തടര്ന്നച്ച്   വന്നവര്തലന്ന  ലവള്ളലമമാഴുക്കനിയ  കശഷയ
വമാഹനയ  ലകേമാണകപമായനി.  ഗുരുവമായൂര്  അമലതനിലല  ആവശധ്യതനിനച്ച്
കേണമാണകശ്ശേരനിയനിലള്ള  അമലയവകേ  കേനിണറനില്നനിന്നമാണച്ച്  സ്ഥനിരമമായനി
ലവള്ളലമടുക്കുന്നതച്ച്.   ആ  നനിലയച്ച്  വലനിയ  ടമാങ്കറുമമായനി  ലചമാവ്വല്ലൂര്പ്പെടനിയനില്
ലവള്ളലമടുക്കമാലനതനിയതച്ച് നമാട്ടുകേമാരനില് സയശയയ ജനനിപ്പെനിച സമാഹചരധ്യതനിലമാണച്ച്
അവര്  വമാഹനയ  തടഞതച്ച്.   പനിന്നസ്പീടച്ച്  ലചറനിയ  ടമാങ്കറുകേളനില്  ലവള്ളയ
ലകേമാണകപമാകേമാന് ജനിലമാകേളക്ടറുലട സമാന്നനിദധ്യതനില് നടന്ന ചര്ചയനില് നമാട്ടുകേമാര്
അനുവദനിച്ചുലവങ്കനിലയ  ഗുരുവമായൂര്  കദവസന്വേയ  അതനിനച്ച്  തയ്യേമാറമായനില.   നമാട്ടുകേമാരുലട
കേനിണറുകേളനിലല ലവള്ളതനിലന അളവച്ച് കുറഞ്ഞുലകേമാണനിരുന്നതനിനമാലമാണച്ച് വമാഹനയ
തടഞതച്ച്. ഇതമാണച്ച് അതമമായനി ബന്ധലപ്പെട വനിവരയ. 

ഇവനിലട അടനിയന്തരപ്രകമയവമമായനി ബന്ധലപ്പെട ചര്ചയനില് ഞമാന് നനിലപമാടച്ച്
വധ്യകമമാക്കനിയതമാണച്ച്.  ശനിവകസനയമാണച്ച്  ഈ  പ്രകേടനയ  നടതനിയതച്ച്.
അക്കമാരധ്യതനില്  വസ്പീഴ്ച  കേമാണനിച  എസച്ച്.ഐ.-ലയ  അകനന്വേഷണ  വനികധയമമായനി
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സലസന്ഡച്ച്  ലചയ്യുകേയയ  അകതമാലടമാപ്പെമുണമായനിരുന്ന  കപമാലസ്പീസച്ച്
ഉകദധ്യമാഗസ്ഥലരയമാലകേ  നടപടനിയലട  ഭമാഗമമായനി അവനിലടനനിന്നച്ച്  മമാറ്റുകേയയ  ലചയ.
അകതമാലടമാപ്പെയ  ഇതരയ  പ്രവൃതനികേള്   ആവര്തനിക്കുന്നവര്ലക്കതനിലര
ഗുണമാനനിയമയ  അനുസരനിചച്ച്  നടപടനിലയടുക്കുന്നതമാലണനയ  പറഞ്ഞു.
ശനിവകസനയലട  കേമാരധ്യതനില്  സമാധമാരണ  ഗതനിയനില്  എല്.ഡനി.എഫച്ച്.  ആയമാലയ
യ.ഡനി.എഫച്ച്.  ആയമാലയ  ഒകര  നനിലപമാടച്ച്  സന്വേസ്പീകേരനിക്കുന്നതമാണച്ച്.  ഇകതവലരയള്ള
അവസ്ഥ  അങലനയമാണച്ച്.   പകക്ഷ  ഇവനിലട  കേണതച്ച്  പതനിവനില്നനിനയ
വധ്യതധ്യസ്തമമാണച്ച്.   സഭമാനടപടനികേളമാലകേ  സ്തയഭനിപ്പെനിക്കുന്ന തരതനില് യ.ഡനി.എഫച്ച്.ലല
എയ.എല്.എ.-മമാര്  സഭയലട ലവലനിലനിറങനി  മുദ്രമാവമാകേധ്യയ  വനിളനിക്കുന്ന  കേമാഴ്ചയമാണച്ച്
കേണതച്ച്.അതനിനനിടയമാണച്ച്  ബഹുമമാനലപ്പെട  പ്രതനിപക്ഷ  കനതമാവനിലന  വനിവമാദ
പരമാമര്ശലതക്കുറനിച്ചുള്ള  ബഹളയ വന്നതച്ച്.  ആ    ബഹളയ  വലനിയ  കതമാതനില്
ഉയരുകമമാള്    അങച്ച്  ആ  പരമാമര്ശയ  കരഖയനിലണമാകേനിലലന്നച്ച്  പറഞ്ഞു.  അതച്ച്
വളലര    ഉചനിതമമായ  ഒരു  നടപടനിയമായനിരുന.   ആ  ബഹളയ  തടരുകമമാള്,
ബഹളതനിലന  അടനിസ്ഥമാനലമന്തമാലണന്നമാണച്ച്  ഞമാന്   കചമാദനിചതച്ച്.   അതമായതച്ച്
സമാധമാരണഗതനിയനില്  എലമാകപര്ക്കുയ  സന്വേസ്പീകേമാരധ്യമമായ  ഒരു  നനിലപമാടമാണച്ച്
സര്ക്കമാരനിലന  ഭമാഗതനനിനയ  ഉണമായനിട്ടുള്ളതച്ച്.   അതരലമമാരു  ഘടതനില്
സഭമാനടപടനികേളമാലകേ  സ്തയഭനിപ്പെനിക്കുന്ന  തരതനിലള്ള  ഇടലപടല്  തസ്പീര്തയ
അനഗൗചനിതധ്യമമായനികട  കേമാണമാന്  കേഴനിയൂ.  അതനിലന  ഭമാഗമമായമാണച്ച്
ലവലനിലനിരനിക്കുന്നവലര  ചൂണനിക്കമാണനിച്ചുലകേമാണച്ച്   ഇവര്  ഇങലന  ഇരനിക്കുന്നതച്ച്
കേമാണുകമമാള്  ഇവര്  വമാടകേയ്ലക്കടുതതമാകണമാ  ഈ  ശനിവകസനക്കമാലരലയന്നച്ച്
സന്വേമാഭമാവനികേമമായയ  സയശയയ കതമാന്നനികല എന്ന മടനികലമാ  മകറമാ  ഉള്ള  പരമാമര്ശയ
വന്നതച്ച്.  അകപ്പെമാള് ഇവനിലട എന്തമാണച്ച് കേണതച്ച്?  ഒരു സയസമാരതനില് ചനിലകപ്പെമാള്
എതനിര്പ്പുകേളുയ  പ്രതനികഷധങളുലമലമായ  ഉണമാകേമായ.   ഇകങയറതച്ച് വനനനിന്നമാണച്ച്
ഒരയഗയ എലന കനലര വലനിയ കതമാതനില് ആകക്രമാശനിക്കുന്നതച്ച് കേണതച്ച്.  എലന്തലമായ
ആകക്രമാശങള്  കേണതമാണച്ച്  ഞങലളമാലക്ക.  ആ  വന്നയമാള്  അതച്ച്
മനസനിലമാകക്കകണ?  എന്തമാണച്ച്  അയമാള്  ഉകദ്ദേശനിചതച്ച്?  ഈ  സഭയനില്  മുമച്ച്  പല
കേമാരധ്യങളുയ  നടന്നനിട്ടുണകലമാ.   ഈ  സഭയനില്   ധമാരമാളയ  പ്രതനികഷധങള്
നടന്നനിട്ടുണകലമാ.  ആ പ്രതനികഷധങള്  നടന്ന ഏലതങ്കനിലലമമാരു  ഘടതനില്  ഈ
സസ്പീറനിലനിരനിക്കുന്ന ഒരമാളുലട കനലര അന്നലത പ്രതനിപക്ഷയ ഏലതങ്കനിലയ തരതനിലള്ള
ഒരു നടപടനിയനികലയച്ച് കപമായനിട്ടുകണമാ?.....ബഹളയ.. എലന്തമാരു ആകക്രമാശമമായനിരുന.

ശസ്പീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതസ്പീശന്: സര്, അന്നച്ച് കേകസര ഇളക്കനിമമാറനിയകതമാ?

ശസ്പീ  .    പനിണറമായനി  വനിജയന് :  സര്,  പ്രതനികഷധങള്  പല  രൂപതനിലണമാകുയ.
ഞമാന്  കചമാദനിക്കുന്നതച്ച്  ഇതരതനിലള്ള  സയഭവങള്  ഉണമായനിട്ടു
കണമാലയന്നമാണച്ച്.   .....ബഹളയ..
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മനി  .   സസ്പീക്കര് : ദയവമായനി അകദ്ദേഹലത സയസമാരനിക്കമാന് അനുവദനിക പസ്പീസച്ച്...

ശസ്പീ  .   പനിണറമായനി വനിജയന്: സര്, അകതമാലടമാപ്പെയ ബഹുമമാനധ്യനമായ പ്രതനിപക്ഷ
കനമാതമാവച്ച്  പറഞ്ഞു,  ഞമാന്  ലവലനിലനിറങനിലയന്നച്ച്.  ഞമാന്  ഏതച്ച്  ഘടതനിലമാണച്ച്
ലവലനിലനിറങനിയതച്ച്?  ഇവനിലട സയഭവനിചതച്ച്,  അങച്ച് സഭ നനിര്തനിവചച്ച് കപമായകപ്പെമാള്
ഇവനിലട എലമാകപരുയ കൂടനിനനില്ക്കുകേയമായനിരുന.  എലന സുഹൃതക്കളമായ പലരുയ
ആ  കൂടതനിലണമായനിരുന്നനികല?  അവകരമാടുകൂടനി  ഞമാന്  പറയകേയമാണച്ച്.  സഭ
നനിര്തനിവചച്ച്  ബഹുമമാനലപ്പെട  സസ്പീക്കര്  കപമായനിക്കഴനിഞ്ഞു.  സഭ  നനിര്തനിവചമാല്
പനിലന്ന നമ്മലളലമായ കൂടനിനനില്ക്കുന്ന സ്ഥലമമാണനിതച്ച്. എലന  ധമാരമാളയ സുഹൃതക്കള്
ഇവനിലട നനില്ക്കുകേയമായനിരുന.  എന്തമാണച്ച് അയമാള് കേമാണനിചതച്ച്?  ആളനിലന കപരച്ച്
പറയന്നനില.  ഈ  പറയന്ന  ആള്ക്കമാകരമാടച്ച്  ഞമാന്  കചമാദനിക്കുകേയമാണച്ച്   അയമാള്
എന്തമാണച്ച് കേമാണനിചതച്ച്?  വനിരടമാനമാകണമാ  ഭമാവയ? അങലന വനിരടമാന് സമാധനിക്കുകമമാ?
ഇതമാണച്ച്  ഞമാന്  കചമാദനിക്കുന്നതച്ച്.   അതച്ച്  സന്വേമാഭമാവനികേമകല?  പരനിധനികേള്
ലയഘനിച്ചുലകേമാണള്ള  നനിലപമാടുകേള്  ഇവനിലടയണമാകേമാന്  പമാടനില.   അതമാണച്ച്  നമായ
ഓര്കക്കണ കേമാരധ്യയ. 

പ്രതനിപക്ഷകനതമാവച്ച്  (ശസ്പീ  .    രകമശച്ച്  ലചന്നനിതല):  സര്,  ശനിവകസനക്കമാലര
വമാടകേയ്ലക്കടുതലവനള്ള  ബഹുമമാനലപ്പെട  മുഖധ്യമനനിയലട  പരമാമര്ശയ
പനിന്വലനിക്കണലമന്നമാണച്ച്  എനനിക്കച്ച്  അകദ്ദേഹകതമാടച്ച്  അഭധ്യര്തനിക്കമാനുള്ളതച്ച്.
കേമാരണയ അതച്ച് ശരനിയമായ നടപടനിയല.  ഞങള് പനിന്തടരുന്ന  രമാഷ്ട്രസ്പീയതനിനുയ
നനിലപമാടുകേള്ക്കുയ  വധ്യതധ്യസ്തമമായ  നനിലയനില്  സഭമാകനതമാവമായ  മുഖധ്യമനനി
അങലനലയമാരു  പരമാമര്ശയ  നടതവമാന്  പമാടനിലമായനിരുന.  അകദ്ദേഹയ  അതച്ച്
പനിന്വലനിക്കുന്നതമാണച്ച് ഏറവയ ഉചനിതയ.  

ശസ്പീ  .   പനിണറമായനി വനിജയന്: സര്,  ഞമാന് പറഞതച്ച്, ഈ ഇരുതയ കേണമാല്
ഇവര്  ശനിവകസനക്കമാലര  വമാടകേയ്ലക്കടുതതമാകണമാ  എന്നച്ച്  കതമാന്നനികപ്പെമാകു
ലമന്നമാണച്ച്. ആ ഇരുതമമാണച്ച് അതച്ച് പറയനിപ്പെനിചതച്ച്. അതമാണച്ച് വസ്തുത. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ബഹുമമാനലപ്പെട  മുഖധ്യമനനിയയ  പ്രതനിപക്ഷ  കനതമാവയ
അവരവരുലട  നനിലപമാടുകേള്  വനിശദസ്പീകേരനിചനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  .....ബഹളയ..
അങലനയണമാകേമാനുള്ള സമാഹചരധ്യവയ ഇവനിലട വനിശദസ്പീകേരനിച്ചു. അതച്ച് മനസനിലമാക്കനി
സഭമായഗങള് സഭമാനടപടനികേളുമമായനി സഹകേരനിക്കണയ. ദയവമായനി സസ്പീറനിലനിരനിക്കണയ.
കപമായനിനച്ച്  ഓഫച്ച്  ഓര്ഡര്  ......ബഹളയ..  ശസ്പീ.  ഇ.  പനി.  ജയരമാജന്  ദയവമായനി
സസ്പീറനിലനിരനിക...

ശസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന്:  സര്,  കപമായനിനച്ച്  ഓഫച്ച്  ഓര്ഡര്.   ഇവനിലട

പ്രതനിപക്ഷ കനതമാവച്ച് പറഞ പരമാമര്ശയ എലമാവരുയ കകേടതമാണച്ച്. പകക്ഷ അകദ്ദേഹയ
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പറഞതകപമാലല  ദഗൗര്ഭമാഗധ്യവശമാല്  അതച്ച്  കരഖയനില്നനിനയ  നസ്പീക്കയ  ലചയ.

ഇവനിലട  ബഹുമമാനലപ്പെട  മുഖധ്യമനനി  നടതനിയ  കസ്റ്റേറച്ച്ലമനച്ച്,  ഞങള്

ശനിവകസനക്കമാലര  വമാടകേയ്ലക്കടുതതമാലണനള്ള  കസ്റ്റേറച്ച് ലമനച്ച്  അകദ്ദേഹയ

പനിന്വലനിക്കണലമന്നച്ച്  ബഹുമമാനലപ്പെട പ്രതനിപക്ഷ കനതമാവച്ച്  ആവശധ്യലപ്പെട്ടു.   അതച്ച്

പനിവന്വലനിക്കമാന് ബഹുമമാനലപ്പെട മുഖധ്യമനനി തയ്യേമാറമായനില.  അതലകേമാണച്ച് അതച്ച് റൂള്

307  അനുസരനിചച്ച്  കരഖകേളനില്നനിനയ  നസ്പീക്കയ  ലചയ്യേമാന്  ബഹുമമാനലപ്പെട  സസ്പീക്കര്

തയ്യേമാറമാകേണലമന്നച്ച് ഞമാന് അഭധ്യര്തനിക്കുന. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശന്  പറഞകേമാരധ്യയ  പരനികശമാധനിചച്ച്

ആവശധ്യമമായ നടപടനി സന്വേസ്പീകേരനിക്കമായ*. .....ബഹളയ.... നനിങള് പറയന്നതച്ച് എനനിക്കച്ച്

മനസനിലമാകുന്നനില. .....ബഹളയ.....  രണയ  തമ്മനില്   വധ്യതധ്യമാസമുലണന്നച്ച് ദയവമായനി

നനിങള്  മനസനിലമാക്കണയ.  .....ബഹളയ.....     ഞമാന്  പറയന്നതച്ച്  കകേള്ക്കമാന്

നനിങള് തയ്യേമാറുകണമാ?

ശസ്പീ  .    രകമശച്ച് ലചന്നനിതല: സര്, ഞമാന് പറഞതച്ച് ആരുയ ആവശധ്യലപ്പെടമാലത

തലന്ന കരഖയനില് നനിനയ മമാറനി.  ബഹുമമാനലപ്പെട  മുഖധ്യമനനി ഇവനിലട ആവര്തനിചച്ച്

പറഞ  കേമാരധ്യയ  അങച്ച്  സഭമാ  കരഖകേളനില്നനിനയ  പനിന്വലനിക്കമാന്

തയ്യേമാറമാകേമാതതനില്  പ്രതനികഷധനിചച്ച്  ഇന്നലത  സഭമാ  നടപടനികേള്

ബഹനിഷ്കരനിക്കുകേയമാണച്ച്. 

മനി  .   സസ്പീക്കര് : രണ കേമാരധ്യങളുയ തമ്മനില് വധ്യതധ്യമാസമുണച്ച്. 

(സര്ക്കമാര്  നനിലപമാടനില്  പ്രതനികഷധനിചച്ച്  പ്രതനിപക്ഷകനതമാവച്ച്  പ്രസ്തമാവന

നടതനിയതനിനുകശഷയ  യ.ഡനി.എഫച്ച്.  അയഗങള്  ഒന്നടങ്കയ  സഭമാനടപടനികേള്

ബഹനിഷ്കരനിചച്ച് മുദ്രമാവമാകേധ്യയ വനിളനിച്ചുലകേമാണച്ച് പുറകതയ കപമായനി)

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ഓര്ഡര്....ഓര്ഡര്....  ഇന്നലത   ശദ  ക്ഷണനിക്കല്,

സബ്മനിഷന് എന്നനിവ റദ്ദേച്ച് ലചയ്യുകേയമാണച്ച്.  എന്നനിരുന്നമാലയ ശദ ക്ഷണനിക്കലനിനുയ

സബ്മനിഷനുമുള്ള  മറുപടനികേള്  ബന്ധലപ്പെട  മനനിമമാര്  സഭയലട  കമശപ്പുറതച്ച്

വചതമായനി  പരനിഗണനിക്കുന*.  അതച്ച്   ബഹുമമാനലപ്പെട  അയഗങള്ക്കച്ച്

ലഭധ്യമമാകക്കണതണച്ച്.

* അനുബന്ധമമായനി കചര്ക്കുന.

* സഭമാദധ്യക്ഷലന ഉതരവനിന്പ്രകേമാരയ നനിലനനിര്തമാന് തസ്പീരുമമാനനിച്ചു. (10-3-2017-ലല ഫയല് 
നയ.1072/ ഇ.ബനി/ 2017/നനി.ലസ.)
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III. കമശപ്പുറതവച കേടലമാസുകേള്

ചടയ   236(6)   പ്രകേമാരമുള്ളതച്ച്

1. മുഖധ്യമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറമായനി  വനിജയന്):  സര്,  ഞമാന്  തമാലഴപ്പെറയന്ന
കേടലമാസുകേള് കമശപ്പുറതച്ച് വയന:

ധനമാഭധ്യര്തന നമര്
വമാര്ഷനികേ പ്രവര്തന റനികപ്പെമാര്ടനിലന വനിശദമായശയ

സമാമതനികേ
വര്ഷയ

വകുപ്പെച്ച് സ്ഥമാപനയ

II―സയസ്ഥമാന ഭരണതലവന്മമാര്, 
മനനിമമാര്,
ആസ്ഥമാന ഉകദധ്യമാഗസ്ഥന്മമാര്

2015-16
ലപമാതഭരണ (ബജറച്ച് വനിയഗച്ച്)

വകുപ്പെച്ച്

III―നസ്പീതനിനധ്യമായ നനിര്വ്വഹണയ 2015-16
ഉകദധ്യമാഗസ്ഥ ഭരണ പരനിഷ്കമാര

വകുപ്പെച്ച്
(കകേരള ഭരണ നനിര്വ്വഹണ

മദധ്യസ്ഥ കകേമാടതനി)

XVII―വനിദധ്യമാഭധ്യമാസയ,കേമായനികേ
വനികനമാദയ, കേല, സയസമാരയ

2015-16 ആസൂതണ
സമാമതനികേകേമാരധ്യ വകുപ്പെച്ച്

(ലസനര് കഫമാര്
ലഡവലപ്ലമനച്ച് സ്റ്റേഡസ്പീസച്ച്)

XXIV―ലതമാഴനിലയലതമാഴനിലമാളനി
കക്ഷമവയ പ്രവമാസനി കക്ഷമവയ

2015-16 പ്രവമാസനി കകേരളസ്പീയ
കേമാരധ്യ വകുപ്പെച്ച്

XXXVII―വധ്യവസമായങള് 2015-16
ഇലകകമാണനികച്ച് ആനച്ച് 

വനിവര സമാകങ്കതനികേവനിദധ്യമാ
വകുപ്പെച്ച്

(ഐ.ഐ.ഐ.ടനി. വലവൂര്,
കകേമാടയയ)

XLI―ഗതമാഗതയ(ഉള്നമാടന്
ജലഗതമാഗതയ)

2015-16 ജലവനിഭവ വകുപ്പെച്ച്

2. പടനികേജമാതനി  പടനികേവര്ഗ  പനികന്നമാക്കസമുദമായകക്ഷമവയ  നനിയമവയ
സമായസമാരനികേവയ പമാര്ലലമനറനികേമാരധ്യവയ വകുപ്പുമനനി   (ശസ്പീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബമാലന്):
സര്, ഞമാന് തമാലഴപ്പെറയന്ന കേടലമാസുകേള് കമശപ്പുറതച്ച് വയന.

ധനമാഭധ്യര്തന നമര്
വമാര്ഷനികേ പ്രവര്തന റനികപ്പെമാര്ടനിലന വനിശദമായശയ

സമാമതനികേ
വര്ഷയ 

വകുപ്പെച്ച് /സഥമാപനയ

XXV  ― (പടനികേജമാതനി/
പടനികേവര്ഗ/മറ്റുച്ച് പനികന്നമാക്ക
വനിഭമാഗങള്/
നട്യൂനപക്ഷ  വനിഭമാഗങള്
എന്നനിവരുലട കക്ഷമയ

2015-16 പനികന്നമാക്കസമുദമായ വനികേസന
വകുപ്പെച്ച്
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3. റവനട്യൂവയ ഭവനനനിര്മ്മമാണവയ വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   ഇ  .   ചന്ദ്രകശഖരന്): സര്,
ഞമാന് തമാലഴപ്പെറയന്ന കേടലമാസുകേള് കമശപ്പുറതച്ച് വയന:

ധനമാഭധ്യര്തന നമര്
വമാര്ഷനികേ പ്രവര്തന റനികപ്പെമാര്ടനിലന വനിശദമായശയ

സമാമതനികേ വര്ഷയ വകുപ്പെച്ച്  സഥമാപനയ

XI―ജനിലമാഭരണവയ 
പലവകേയയ
XVI―ലപന്ഷനുയ 
പലവകേയയ

2013-14 റവനട്യൂ (ലമാനച്ച് റവനട്യൂ
കേമ്മസ്പീഷണകററച്ച്)

XI―ജനിലമാഭരണവയ 
പലവകേയയ
XVI―ലപന്ഷനുയ 
പലവകേയയ

2014-15 റവനട്യൂ (ലമാനച്ച് റവനട്യൂ
കേമ്മസ്പീഷണകററച്ച്)

XI―ജനിലമാഭരണവയ 
പലവകേയയ
XVI―ലപന്ഷനുയ 
പലവകേയയ

2015-16
റവനട്യൂ(ലമാനച്ച് റവനട്യൂ

കേമ്മസ്പീഷണകററച്ച്)

XVI―ലപന്ഷനുയ 
പലവകേയയ

2013-14 റവനട്യൂ (ലമാനച്ച് അകേന്വേനിസനി
ഷന് )

XVI―ലപന്ഷനുയ 
പലവകേയയ

2014-15 റവനട്യൂ(ലമാനച്ച്
അകേന്വേനിസനിഷന്)

XXI―ഭവനനനിര്മ്മമാണയ 2014-15 ഭവനനനിര്മ്മമാണ(എ)
വകുപ്പെച്ച്

XXI―ഭവനനനിര്മ്മമാണയ 2015-16 ഭവനനനിര്മ്മമാണ(എ)
വകുപ്പെച്ച്

4.  സഹകേരണവയ  വനികനമാദസഞമാരവയ  കദവസന്വേവയ  വകുപ്പുമനനി
(ശസ്പീ  .    കേടകേയപള്ളനി  സുകരന്ദ്രന്):  സര്,  ഞമാന്  തമാലഴപ്പെറയന്ന  കേടലമാസുകേള്
കമശപ്പുറതച്ച് വയന:

ധനമാഭധ്യര്തന നമര്
വമാര്ഷനികേപ്രവര്തന റനികപ്പെമാര്ടനിലന

വനിശദമായശയ

സമാമതനികേ വര്ഷയ വകുപ്പെച്ച് /സ്ഥമാപനയ

XX―ശുദജലവനിതരണവയ
ശുചസ്പീകേരണവയ

2015-16 റവനട്യൂ  (കദവസന്വേയ)

5. ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    മമാതദ്യു  ടനി  .    കതമാമസച്ച്):  സര്,  ഞമാന്
തമാലഴപ്പെറയന്ന കേടലമാസുകേള് കമശപ്പുറതച്ച് വയന:
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ധനമാഭധ്യര്തന നമര്
വമാര്ഷനികേ പ്രവര്തന റനികപ്പെമാര്ടനിലന

വനിശദമായശയ

സമാമതനികേവര്ഷയ വകുപ്പെച്ച് /സ്ഥമാപനയ

XX―ശുദജലവനിതരണവയ
ശുചസ്പീകേരണവയ

2015-16 കകേരള വമാടര് അകതമാറനിറനി

XXIX―കൃഷനി 2015-16 ജലവനിഭവ വകുപ്പെച്ച്
6. വധ്യവസമായവയ കസമാര്ട്സുയ യവജനകേമാരധ്യവയ വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .    എ  .    സനി  .

ലമമായ്തസ്പീന്): സര്, ഞമാന് തമാലഴപ്പെറയന്ന കേടലമാസുകേള് കമശപ്പുറതച്ച് വയന.

ധനമാഭധ്യര്തന നമര്
വമാര്ഷനികേ പ്രവര്തന റനികപ്പെമാര്ടനിലന

വനിശദമായശയ

സമാമതനികേ
വര്ഷയ

വകുപ്പെച്ച് /സ്ഥമാപനയ

XXXVII―വധ്യവസമായങള് 2013-14

ദനി കകേരള സനിറമാമനികച്ച്
ലനിമനിറഡച്ച്

സ്റ്റേസ്പീല് ഇന്ഡസനിയല്സച്ച്
കകേരള ലനിമനിറഡച്ച്

ആകടമാകേമാസ്റ്റേച്ച് ലനിമനിറഡച്ച്

സ്റ്റേസ്പീല് ആനച്ച് ഇന്ഡസനിയല്
കഫമാര്ജനിയഗ്സച്ച് ലനിമനിറഡച്ച്

XXXVII―വധ്യവസമായങള്
2014-15

സ്റ്റേസ്പീല് ഇന്ഡസനിയല്സച്ച്
കകേരള ലനിമനിറഡച്ച്

ആകടമാകേമാസ്റ്റേച്ച് ലനിമനിറഡച്ച്

സ്റ്റേസ്പീല് ആനച്ച് ഇന്ഡസനിയല്
കഫമാര്ജനിയഗ്സച്ച് ലനിമനിറഡച്ച്

XXXVII വധ്യവസമായങള് 2015-16 ട്രമാവന്കൂര് സനിമനച്ച്സച്ച്
ലനിമനിറഡച്ച്

7.  വധ്യവസമായവയ  കസമാര്ട്സുയ  യവജനകേമാരധ്യവയ  വകുപ്പുമനനി
(ശസ്പീ  .   എ  .   സനി  .   ലമമായ്തസ്പീന്):  സര്, ഞമാന് തമാലഴപ്പെറയന്ന കേടലമാസുകേള് മത്സധ്യബന്ധനവയ
ഹമാര്ബര്  എഞനിനസ്പീയറനിയഗുയ കേശുവണനി  വധ്യവസമായവയ  വകുപ്പുമനനിക്കുകവണനി
കമശപ്പുറതച്ച് വയന:

ധനമാഭധ്യര്തന നമര്
വമാര്ഷനികേ പ്രവര്തന റനികപ്പെമാര്ടനിലന വനിശദമായശയ

സമാമതനികേവര്
ഷയ

വകുപ്പെച്ച് /സ്ഥമാപനയ
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XXXIII―മത്സധ്യബന്ധനയ 2015-16 മത്സധ്യബന്ധന വകുപ്പെച്ച്

8. ലതമാഴനിലയ എറകസുയ വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   റനി  .   പനി  .   രമാമകൃഷ്ണന്):സര്, ഞമാന്
തമാലഴപ്പെറയന്ന കേടലമാസുകേള് കമശപ്പുറതച്ച് വയന:

ധനമാഭധ്യര്തന
നമര്

വമാര്ഷനികേ പ്രവര്തന റനികപ്പെമാര്ടനിലന
വനിശദമായശയ

സമാമതനികേവര്ഷയ വകുപ്പെച്ച് /സ്ഥമാപനയ

XXIV―ലതമാഴനിലയ
ലതമാഴനിലമാളനികക്ഷമവയ
പ്രവമാസനി കക്ഷമവയ

2010-11
ലതമാഴനിലയ

പുനരധനിവമാസവയ (ജനി)
വകുപ്പെച്ച്

XXIV ലതമാഴനിലയ
ലതമാഴനിലമാളനികക്ഷമവയ
പ്രവമാസനി കക്ഷമവയ

2014-15
ലതമാഴനില് കകേമാടതനി,

വധ്യമാവസമായനികേ
ട്രനിബട്യൂണലകേള്, കേനിലല 

9.  മട്യൂസനിയവയ  പുരമാവസ്തു  സയരക്ഷണവയ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    രമാമചന്ദ്രന്
കേടന്നപ്പെള്ളനി): സര്, ഞമാന് തമാലഴപ്പെറയന്ന കേടലമാസുകേള് കമശപ്പുറതച്ച് വയന:

ധനമാഭധ്യര്തന
നമര്

വമാര്ഷനികേ പ്രവര്തന റനികപ്പെമാര്ടനിലന വനിശദമായശയ

സമാമതനികേവര്ഷയ വകുപ്പെച്ച് /സ്ഥമാപനയ

XLതറമുഖങള് 2015-16 തറമുഖ വകുപ്പെച്ച്

10.  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    വനി  .    എസച്ച്  .    സുനനില്  കുമമാര്):  സര്,  ഞമാന്
തമാലഴപ്പെറയന്ന കേടലമാസുകേള് കമശപ്പുറതച്ച് വയന:

ധനമാഭധ്യര്തന നമര്
വമാര്ഷനികേ പ്രവര്തന റനികപ്പെമാര്ടനിലന

വനിശദമായശയ

സമാമതനികേവര്ഷയ വകുപ്പെച്ച് /സ്ഥമാപനയ

XXIXകൃഷനി 2015-16

കകേരള കേമാര്ഷനികേ
സര്വ്വകേലമാശമാല

കകേരള ലമാന്ഡച്ച്
ലഡവലപ്ലമനച്ച്
കകേമാര്പ്പെകറഷന്

XXIXകൃഷനി 2014-15 കകേരള ലമാന്ഡച്ച്
ലഡവലപ്ലമനച്ച്
കകേമാര്പ്പെകറഷന് 
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11. ലപമാതമരമാമതയ രജനികസഷനുയ വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .    ജനി  .    സുധമാകേരന്): സര്,
ഞമാന് തമാലഴപ്പെറയന്ന കേടലമാസുകേള് കമശപ്പുറതച്ച് വയന:

ധനമാഭധ്യര്തന നമര് വമാര്ഷനികേ പ്രവര്തന റനികപ്പെമാര്ടനിലന വനിശദമായശയ

സമാമതനികേവര്ഷയ വകുപ്പെച്ച് /സ്ഥമാപനയ

XV―ലപമാതമരമാമതച്ച് 2015-16 ലപമാതമരമാമതച്ച്

12. ഭക്ഷധ്യവയ സനിവനില് സറപസുയ വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   പനി  .   തനികലമാതമന്): സര്,
ഞമാന് തമാലഴപ്പെറയന്ന കേടലമാസുകേള് കമശപ്പുറതച്ച് വയന:

ധനമാഭധ്യര്തന നമര്

വമാര്ഷനികേ പ്രവര്തന റനികപ്പെമാര്ടനിലന വനിശദമായശയ

സമാമതനികേവര്ഷയ വകുപ്പെച്ച്  സ്ഥമാപനയ

XXX―ഭക്ഷധ്യയ 2015-16 ഭക്ഷധ്യലപമാതവനിതരണ
ഉപകഭമാക്തൃകേമാരധ്യ വകുപ്പെച്ച്

IV. റനികപ്പെമാര്ടച്ച് സമര്പ്പെണയ

1. ലപമാതകമഖലമാ സ്ഥമാപനങലള സയബന്ധനിച സമനിതനിയലട പനണച്ച് മുതല്
ഇരുപതനിലയമാന്പതച്ച് വലരയള്ള റനികപ്പെമാര്ട്ടുകേള്  :

ശസ്പീ  .    സനി  .    ദനിവമാകേരന്:  സര്,  ലപമാതകമഖലമാ  സ്ഥമാപനങലള  സയബന്ധനിച
സമനിതനിയലട  അദധ്യക്ഷനമായ  ഞമാന്  സമനിതനിയലട  പനണച്ച്  മുതല്
ഇരുപതനിലയമാന്പതച്ച് വലരയള്ള റനികപ്പെമാര്ട്ടുകേള് സമര്പ്പെനിക്കുന.

2.  അനഗൗകദധ്യമാഗനികേ  ബനില്ലുകേളുയ  പ്രകമയങളുയ  സയബന്ധനിച  സമനിതനിയലട
അഞമാമതച്ച് റനികപ്പെമാര്ടച്ച്  :

ശസ്പീ  .    എ  .    എയ  .    ആരനിഫച്ച്:  സര്,  അനഗൗകദധ്യമാഗനികേ  ബനില്ലുകേളുയ  പ്രകമയങളുയ
സയബന്ധനിച  സമനിതനിയലട  അദധ്യക്ഷനമായ  ഞമാന്  സമനിതനിയലട  അഞമാമതച്ച്
റനികപ്പെമാര്ടച്ച് സമര്പ്പെനിക്കുന.

3. സബ്ജക്ടച്ച്  കേമ്മനിറനി    V-  ലന    2016-  ലല  കകേരള  കമമാകടമാര്  വമാഹന  നനികുതനി
ചുമതല്   (  സമാധൂകേരണയ  )   ബനിലനിലന സയബന്ധനിച  റനികപ്പെമാര്ടച്ച്  :

ലപമാതമരമാമതയ രജനികസഷനുയ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ജനി  .    സുധമാകേരന്):  സര്,
സബ്ജക്ടച്ച് കേമ്മനിറനി V-ലന ലചയര്മമാനമായ ഞമാന്  2016-ലല കകേരള കമമാകടമാര് വമാഹന
നനികുതനി  ചുമതല്  (സമാധൂകേരണയ)  ബനിലനിലന  സയബന്ധനിച   സബ്ജക്ടച്ച്  കേമ്മനിറനി
റനികപ്പെമാര്ടച്ച്  സമര്പ്പെനിക്കുന.

മനി  .   സസ്പീക്കര് :  റനികപ്പെമാര്ട്ടുകേള് സമര്പ്പെനിചനിരനിക്കുന.
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V. ധനകേമാരധ്യയ

2016-17   സമാമതനികേ വര്ഷലത ബജറനികലയള്ള അന്തനിമ ഉപധനമാഭധ്യര്തനകേലള
സയബന്ധനിച ചര്ചയയ കവമാലടടുപ്പുയ

മുഖധ്യമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറമായനി  വനിജയന്  ): സര്,  നസ്പീതനിനധ്യമായ  നനിര്വ്വഹണയ
എന്ന  III-ാംനമര്  ധനമാഭധ്യര്തനയലട  കപരനില്  12,14,05,000  രൂപയലടയയ
കപമാലസ്പീസച്ച്  എന്ന  XII-ാംനമര്  ധനമാഭധ്യര്തനയലട  കപരനില്  44,93,28,000
രൂപയലടയയ  ജയനിലകേള്  എന്ന  XIII-ാംനമര്  ധനമാഭധ്യര്തനയലട  കപരനില്
5,41,40,000  രൂപയലടയയ  കസ്റ്റേഷനറനിയയ  അചടനിയയ  മറ്റു  ഭരണപരമമായ
സര്വ്വസ്പീസുകേളുയ എന്ന  XIV-ാംനമര് ധനമാഭധ്യര്തനയലട കപരനില്  50,25,25,000
രൂപയലടയയ  വമാര്തമാവനിതരണവയ  പ്രചരണവയ  എന്ന  XXIII-ാംനമര്
ധനമാഭധ്യര്തനയലട കപരനില്  19,44,01,000  രൂപയലടയയ  ഉപധനമാഭധ്യര്തനകേള്
അനുവദനിക്കണലമന്ന പ്രകമയയ ഞമാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ധനകേമാരധ്യവയ കേയറുയ വകുപ്പുമനനി (കഡമാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതമാമസച്ച് ഐസകേച്ച്): സര്,
കേമാര്ഷനികേമാദമായ  നനികുതനിയയ  വനില്പ്പെന  നനികുതനിയയ  എന്ന  V-ാംനമര്
ധനമാഭധ്യര്തനയലട കപരനില് 35,84,06,000 രൂപയലടയയ ലപന്ഷനുയ പലവകേയയ
എന്ന  XVI-ാംനമര് ധനമാഭധ്യര്തനയലട  കപരനില്  857,61,00,000  രൂപയലടയയ
ഉപധനമാഭധ്യര്തനകേള് അനുവദനിക്കണലമന്ന പ്രകമയയ ഞമാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

റവനട്യൂവയ ഭവനനനിര്മ്മമാണവയ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്):  സര്,
ഭൂനനികുതനി  എന്ന  VI-ാംനമര്  ധനമാഭധ്യര്തനയലട  കപരനില്  3,88,89,000
രൂപയലടയയ  ജനിലമാഭരണവയ പലവകേയയ എന്ന  XI-ാംനമര് ധനമാഭധ്യര്തനയലട
കപരനില് 62,91,47,000 രൂപയലടയയ പ്രകൃതനികക്ഷമാഭയ മൂലമുള്ള ദുരനിതമാശന്വേമാസതനിനച്ച്
എന്ന  XXVI-ാംനമര് ധനമാഭധ്യര്തനയലട കപരനില്  36,03,97,000  രൂപയലടയയ
ഉപധനമാഭധ്യര്തനകേള് അനുവദനിക്കണലമന്ന പ്രകമയയ ഞമാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന. 

ലതമാഴനിലയ  എറകസുയ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    റനി  .    പനി  .    രമാമകൃഷ്ണന്):  സര്,
എറകസച്ച്  എന്ന  VIII-ാംനമര്  ധനമാഭധ്യര്തനയലട  കപരനില്  8,00,98,000
രൂപയലടയയ ലതമാഴനിലയ ലതമാഴനിലമാളനികക്ഷമവയ പ്രവമാസനികക്ഷമവയ എന്ന XXIV-ാം
നമര്  ധനമാഭധ്യര്തനയലട  കപരനില്  136,25,31,000  രൂപയലടയയ
ഉപധനമാഭധ്യര്തനകേള് അനുവദനിക്കണലമന്ന പ്രകമയയ ഞമാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ഗതമാഗത വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   എ  .   ലകേ  .   ശശസ്പീന്ദ്രന്): സര്, വമാഹന നനികുതനികേള്
എന്ന  IX-ാംനമര്  ധനമാഭധ്യര്തനയലട  കപരനില്  7,50,00,000  രൂപയലടയയ
ഗതമാഗതയ  എന്ന  XLI-ാംനമര്  ധനമാഭധ്യര്തനയലട  കപരനില്  733,59,73,000
രൂപയലടയയ  ഉപധനമാഭധ്യര്തനകേള്  അനുവദനിക്കണലമന്ന  പ്രകമയയ  ഞമാന്
അവതരനിപ്പെനിക്കുന.
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ലപമാതമരമാമതയ രജനികസഷനുയ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ജനി  .    സുധമാകേരന്):  സര്,
ലപമാതമരമാമതച്ച് എന്ന XV-ാംനമര് ധനമാഭധ്യര്തനയലട കപരനില് 910,06,38,000
രൂപയലട  ഉപധനമാഭധ്യര്തന  അനുവദനിക്കണലമന്ന  പ്രകമയയ  ഞമാന്
അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

വനിദധ്യമാഭധ്യമാസ വകുപ്പുമനനി  (ലപ്രമാഫ  .    സനി  .    രവസ്പീന്ദ്രനമാഥച്ച്):  സര്,  വനിദധ്യമാഭധ്യമാസയ,
കേമായനികേവനികനമാദയ,  കേല,  സയസമാരയ  എന്ന  XVII-ാംനമര്  ധനമാഭധ്യര്തനയലട
കപരനില്  561,55,10,000  രൂപയലട  ഉപധനമാഭധ്യര്തന  അനുവദനിക്കണലമന്ന
പ്രകമയയ ഞമാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ആകരമാഗധ്യവയ സമാമൂഹധ്യനസ്പീതനിയയ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    റശലജ
ടസ്പീചര്): സര്, റവദധ്യസഹമായരയഗവയ ലപമാതജനമാകരമാഗധ്യവയ എന്ന XVIII-ാംനമര്
ധനമാഭധ്യര്തനയലട  കപരനില്  290,11,22,000  രൂപയലടയയ  സമാമൂഹനികേ
സുരക്ഷനിതതന്വേവയ  കക്ഷമവയ  എന്ന  XLVI-ാംനമര്  ധനമാഭധ്യര്തനയലട  കപരനില്
1960,55,38,000  രൂപയലടയയ    ഉപധനമാഭധ്യര്തനകേള്  അനുവദനിക്കണലമന്ന
പ്രകമയയ ഞമാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    മമാതദ്യു  ടനി  .    കതമാമസച്ച്):  സര്,  ശുദജല
വനിതരണവയ  ശുചസ്പീകേരണവയ  എന്ന  XX-ാംനമര്  ധനമാഭധ്യര്തനയലട  കപരനില്
44,00,00,000  രൂപയലടയയ  ജലകസചനയ  എന്ന  XXXVIII-ാംനമര്
ധനമാഭധ്യര്തനയലട കപരനില്  47,10,46,000  രൂപയലടയയ  ഉപധനമാഭധ്യര്തനകേള്
അനുവദനിക്കണലമന്ന പ്രകമയയ ഞമാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

തകദ്ദേശ സന്വേയയഭരണവയ നട്യൂനപക്ഷകക്ഷമവയ വഖഫച്ച് ഹജ്ജച്ച്  തസ്പീര്തമാടനവയ
വകുപ്പുമനനി  (കഡമാ  .    ലകേ  .    ടനി  .    ജലസ്പീല്):  നഗരവനികേസനയ  എന്ന  XXII-ാംനമര്
ധനമാഭധ്യര്തനയലട  കപരനില്  238,48,89,000  രൂപയലടയയ  പഞമായതച്ച്  എന്ന
XXXV-ാംനമര്  ധനമാഭധ്യര്തനയലട  കപരനില്  182,33,48,000  രൂപയലടയയ
ഗ്രമാമവനികേസനയ  എന്ന  XXXVI-ാംനമര്  ധനമാഭധ്യര്തനയലട  കപരനില്
50,08,31,000  രൂപയലടയയ ഉപധനമാഭധ്യര്തനകേള് അനുവദനിക്കണലമന്ന പ്രകമയയ
ഞമാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

പടനികേജമാതനി  പടനികേവര്ഗ  പനികന്നമാക്കസമുദമായകക്ഷമവയ  നനിയമവയ
സമായസമാരനികേവയ  പമാര്ലലമനറനികേമാരധ്യവയ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബമാലന്):
പടനികേജമാതനി/  പടനികേവര്ഗ/  മറ്റു പനികന്നമാക്ക/  നട്യൂനപക്ഷ വനിഭമാഗങള് എന്നനിവരുലട
കക്ഷമയ  എന്ന  XXV-ാംനമര്  ധനമാഭധ്യര്തനയലട  കപരനില്  137,30,39,000
രൂപയലട  ഉപധനമാഭധ്യര്തന  അനുവദനിക്കണലമന്ന  പ്രകമയയ  ഞമാന്
അവതരനിപ്പെനിക്കുന.
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കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    വനി  .    എസച്ച്  .    സുനനില്  കുമമാര്):  സര്,  കൃഷനി  എന്ന
XXIX-ാംനമര്  ധനമാഭധ്യര്തനയലട  കപരനില്  442,55,80,000  രൂപയലട
ഉപധനമാഭധ്യര്തന അനുവദനിക്കണലമന്ന പ്രകമയയ ഞമാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ഭക്ഷധ്യവയ സനിവനില് സറപസുയ വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .    പനി  .    തനികലമാതമന്): സര്,
ഭക്ഷധ്യയ  എന്ന  XXX-ാംനമര് ധനമാഭധ്യര്തനയലട  കപരനില്  81,57,12,000
രൂപയലട  ഉപധനമാഭധ്യര്തന  അനുവദനിക്കണലമന്ന  പ്രകമയയ  ഞമാന്
അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

വനവയ മൃഗസയരക്ഷണവയ മൃഗശമാലകേളുയ വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   ലകേ  .   രമാജു): സര്,
മൃഗസയരക്ഷണയ  എന്ന  XXXI-ാംനമര്  ധനമാഭധ്യര്തനയലട  കപരനില്
26,92,58,000  രൂപയലടയയ  ക്ഷസ്പീരവനികേസനയ  എന്ന  XXXII-ാംനമര്
ധനമാഭധ്യര്തനയലട കപരനില് 10,10,00,000 രൂപയലടയയ വനയ എന്ന XXXIV-ാം
നമര്  ധനമാഭധ്യര്തനയലട  കപരനില്  3,85,42,000  രൂപയലടയയ
ഉപധനമാഭധ്യര്തനകേള് അനുവദനിക്കണലമന്ന പ്രകമയയ ഞമാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

മത്സധ്യബന്ധനവയ  ഹമാര്ബര്  എഞനിനസ്പീയറനിയഗുയ  കേശുവണനി  വധ്യവസമായവയ
വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീമതനി  ലജ  .    കമഴനിക്കുടനി  അമ്മ):  സര്,  മത്സധ്യബന്ധനയ  എന്ന
XXXIII-ാംനമര്  ധനമാഭധ്യര്തനയലട  കപരനില്  160,73,37,000  രൂപയലട
ഉപധനമാഭധ്യര്തന അനുവദനിക്കണലമന്ന പ്രകമയയ ഞമാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

വധ്യവസമായവയ  കസമാര്ട്സുയ  യവജനകേമാരധ്യവയ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    സനി  .
ലമമായ്തസ്പീന്):  സര്,  വധ്യവസമായങള് എന്ന XXXVII-ാംനമര് ധനമാഭധ്യര്തനയലട
കപരനില്  388,27,30,000  രൂപയലട  ഉപധനമാഭധ്യര്തന  അനുവദനിക്കണലമന്ന
പ്രകമയയ ഞമാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

റവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .    എയ  .    എയ  .    മണനി):  സര്, റവദദ്യുത പദതനികേള്
എന്ന  XXXIX-ാംനമര് ധനമാഭധ്യര്തനയലട  കപരനില്  58,28,39,000  രൂപയലട
ഉപധനമാഭധ്യര്തന അനുവദനിക്കണലമന്ന പ്രകമയയ ഞമാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

സഹകേരണവയ  വനികനമാദസഞമാരവയ  കദവസന്വേവയ  വകുപ്പുമനനി
(ശസ്പീ  .    കേടകേയപള്ളനി  സുകരന്ദ്രന്):  സര്,  വനികനമാദസഞമാരയ  എന്ന  XLII-ാംനമര്
ധനമാഭധ്യര്തനയലട  കപരനില്  3,44,11,000  രൂപയലട  ഉപധനമാഭധ്യര്തന
അനുവദനിക്കണലമന്ന പ്രകമയയ ഞമാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    വനി  .    എസച്ച്  .    സുനനില്  കുമമാര്):  സര്,  ഞമാന്
പ്രകമയങലള പനിന്തമാങ്ങുന.
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ശസ്പീ  .    എയ  .    സന്വേരമാജച്ച്:  ബഹുമമാനലപ്പെട സസ്പീക്കര്,  രമാവനിലല അടനിയന്തരപ്രകമയയ
അവതരനിപ്പെനിച്ചുലകേമാണച്ച്  ബഹുമമാനലപ്പെട  റഹബനി  ഈഡന്   പ്രസയഗനിക്കുന്നതനിനച്ച്
ഇടയനില്  തസ്പീര്തയ  അടനിസ്ഥമാനരഹനിതമമായ  ചനില  പരമാമര്ശങള്
നടതകേയണമായനി.  അതനിലലമാന്നച്ച്,  ശസ്പീ.  കകേമാടനികയരനി  ബമാലകൃഷ്ണന്  ആഭധ്യന്തര
വകുപ്പുമനനിയമായനിരനിക്കുന്ന സമയതച്ച്  സമരയ  നടതനിയ വനിദധ്യമാര്തനികേള്ക്കുകനലര
ഇലകനികേച്ച്  ലമാതനി  ഉപകയമാഗനിച്ചു  എനളളതമാണച്ച്.   അതച്ച്  തസ്പീര്തയ
അടനിസ്ഥമാനരഹനിതമമാണച്ച്.   ഇലകനികേച്ച്  ലമാതനി  ഉപകയമാഗനിചതച്ച്  അതനിനുമുന്പുളള
യ.ഡനി.എഫച്ച്.  ഭരണകേമാലതമാണച്ച്.  കകേരളതനില്  ആദധ്യമമായനി  പരനിയമാരതച്ച്  ആ
ലമാതനി ഉപകയമാഗനിക്കുന്ന സമയതച്ച് ഗുരുതരമമായനി പരനികക്കറവര്  എസച്ച്.എഫച്ച്.ഐ.-യലട
കനതമാക്കളമായനിരുന്ന അനസ്പീഷുയ പ്രണവമമായനിരുന.    അതനിനുകശഷയ ഇടതമുന്നണനി
ഗവണ്ലമനച്ച്  അധനികേമാരതനില്  വന്നകപ്പെമാള്  ഇലകനികേച്ച്  ലമാതനി  വനിദധ്യമാര്തനി
സമരങള്ക്കച്ച്  കനലര  ഉപകയമാഗനികക്കണതനിലലന്നച്ച്   തസ്പീരുമമാനനിച്ചു.   സഭലയ
ലതറനിദരനിപ്പെനിക്കുയവനിധമമാണച്ച് അകദ്ദേഹയ ഇവനിലട സയസമാരനിചനിട്ടുളളതച്ച്.   രണമാമതമായനി,
സദമാചമാര  കപമാലസ്പീസച്ച്  വനിഷയതനില്  വര്ഗസ്പീയ  ഫമാസനിസ്റ്റേച്ച്  സയഘടനകേള്ലക്കമാപ്പെയ
എസച്ച്.എഫച്ച്.ഐ.-ലയയയ  ബന്ധലപ്പെടുതനി  അകദ്ദേഹയ  പ്രസയഗനിക്കുകേയണമായനി.
എലമാ  യൂണനികവഴനിറനി   യൂണനിയനുകേളനിലയ  ഐ.ടനി.ഐ.,  കപമാളനിലടകനികേച്ച്
യൂണനിയനുകേളനിലയ  വനിജയനിച കകേരളതനിലല ഏറവയ  മഹതമായ ഒരു വനിദധ്യമാര്തനി
സയഘടനയമാണച്ച്  എസച്ച്.എഫച്ച്.ഐ.   അതനിലന  വര്ഗസ്പീയ  ഫമാസനിസ്റ്റുകേളുമമായനി
കൂടനിക്കലര്തനി   പറയന്നതച്ച്  ലതറനിദമാരണമാജനകേവയ  അപകേസ്പീര്തനികേരവമമാണച്ച്.
അതലകേമാണച്ച് ചടയ  307 പ്രകേമാരയ  അപകേസ്പീര്തനികേരവയ  അടനിസ്ഥമാനരഹനിതവമമായ
കേമാരധ്യങള്  കരഖയനില്നനിന്നച്ച് നസ്പീക്കയ ലചയ്യേണയ എന്നമാവശധ്യലപ്പെടുകേയമാണച്ച്.

 മനി  .  സസ്പീക്കര്: പരനികശമാധനിചച്ച് ആവശധ്യമമായ നടപടനി സന്വേസ്പീകേരനിക്കുന്നതമാണച്ച്*

[അദധ്യക്ഷകവദനിയനില് മനി. ലഡപട്യൂടനി സസ്പീക്കര്]

12.03 PM]

ശസ്പീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന്:  സര്,  2016-17  സമാമതനികേ  വര്ഷലത
ബജറനികലയളള അന്തനിമ ഉപധനമാഭധ്യര്തനകേലള ഞമാന് പനിന്തുണയകേയമാണച്ച്.   ഈ
നനിയമസഭയനില്  ഏതമാനുയ  നനിമനിഷങള്ക്കുമുന്പച്ച്  കേമാകണണനിവന്ന  കേമാഴ്ചകേള്
കകേരളതനിലല മതനനിരകപക്ഷ മനസനിലന ലഞടനിക്കുന്നതമാണച്ച്.     ഈ സഭയനില്
ബഹുമമാനലപ്പെട  പ്രതനിപക്ഷകനതമാവനിലന  'ശസ്പീ.  ലകേ.  വനി.  അബ്ദുള്  ഖമാദറനിനച്ച്
ഗുരുവമായൂരനില് എന്തമാണച്ച് കേമാരധ്യയ'  എന്ന കചമാദധ്യയ  വര്ഷങള്ക്കുമുമച്ച് കകേരളതനില്
ആര്.  എസച്ച്.  എസച്ച്.  കനതമാക്കളുലട  നമാവനില്നനിന്നച്ച്  നമ്മള്  കകേടതമാണച്ച്.
ബഹുമമാനധ്യനമായ  മനനി  കഡമാ.  ലകേ.  ടനി.  ജലസ്പീലനിനച്ച്  എന്തമാ  ശബരനിമലയനില്

* സഭമാദധ്യക്ഷലന ഉതരവനിന്പ്രകേമാരയ നനിലനനിര്തമാന് തസ്പീരുമമാനനിച്ചു. (10-3-2017-ലല ഫയല് നമര്
1072/ഇ.ബനി/2017/നനി.ലസ)
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കേമാരധ്യലമന്നച്ച് കചമാദനിച ആര്.  എസച്ച്.  എസച്ച്.-ലനയയ,  വനിശന്വേഹനിന്ദു പരനിക്ഷതനിലനയയ
അകത നമാക്കമാണച്ച്,  ബഹുമമാനലപ്പെട പ്രതനിപക്ഷകനതമാവനിലന  നമാക്കമായനി  ഇകപ്പെമാള്
മമാറനിയതച്ച്  എന്ന സമാക്ഷധ്യലപ്പെടുതലമാണച്ച് ഇവനിലട കേണതച്ച്.   ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്.ലന
മമാതയ   ഏജന്റുമമാരല,  ഇവര് ശനിവകസനയലടയയ  ഏജന്റുമമാരമായനി  മമാറനിയനിരനിക്കുന
എന്നതനിലന സമാക്ഷധ്യപതമമാണച്ച് ഈ സഭയനിലമാലകേ നമുക്കച്ച് കേമാണമാന് കേഴനിഞതച്ച്.
ഇവര്  ശനിവകസനക്കമാലര  വമാടകേയ്ലക്കടുതതമാകണമാ  എന്നതമാണകലമാ  തര്ക്കയ.
എനനിക്കച്ച് കതമാനന്നതച്ച് ഇവലര ശനിവകസനക്കമാര് പര്കചസച്ച് ലചയ കേഴനിഞനിരനിക്കുന
എന്നതനിലന  ലതളനിവമാണച്ച്  നടുതളതനികലയനിറങനി  ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്.,
സയഘപരനിവമാര് ശകനികേള്ക്കുകവണനി  ഇവര് നടതനിയ ഈ  കകേമാപ്രമായലമന്നമാണച്ച്.
കകേരളതനിലന  സമമാരമാദധ്യനമായ  മുഖധ്യമനനിക്കുകനലര  വനിരല്  ചൂണനിയതച്ച്
പമാലക്കമാട്ടുനനിന്നച്ച് എതനികചര്ന്ന ഒരു ലമമറമാണച്ച്. ആ ജനിലയനിലല ബനി.ലജ.പനി.യലട
കവമാടച്ച്  വമാങനി,   ഈ സഭയനില് എതനികചര്ന്ന  ലമമര്,   കകേരളതനിലല വര്ഗസ്പീയ
ഭമാന്തന്മമാലര തളയമാനുളള,  ഇന്തധ്യയലട  മതനനിരകപക്ഷതയലട  ലകേമാടനികറ
ഉയര്തനിപ്പെനിടനിക്കമാനുളള  കപമാരമാടതനിനച്ച്  കനതൃതന്വേയ  ലകേമാടുക്കുന്ന  മഹമാനമായ
മുഖധ്യമനനിയലട  കനലര  വനിരല് ചൂണന്നതച്ച്  കകേരളയ  ഒരു ഘടതനിലയ  ലപമാറുക്കമാന്
കപമാകുന്നനില.  അതനിനച്ച്  ഞങള്  മറുപടനി  പറയനിക്കുലമന്നച്ച്  അവലര
ഓര്മ്മലപ്പെടുതകേയമാണച്ച്.  

ഉപധനമാഭധ്യര്തനയമമായനി  ബന്ധലപ്പെടച്ച്  ബജറനിലന  ശകനിലപ്പെടുതമാനുളള
നസ്പീക്കമമാണകലമാ  ഗവണ്ലമനച്ച്  ഇവനിലട  നടതന്നതച്ച്.   എലന  ജനിലയമായ
പമാലക്കമാടനിലന കേനിഴക്കന് കമഖലയനില് ഒരു പ്രകതധ്യകേതരയ കേരചനിലണച്ച്.  കേകണ്ണമാക്കച്ച്
എന്നമാണച്ച്  അതച്ച്  അറനിയലപ്പെടുകേ.   മരണവസ്പീടുകേളനിലല  ബന്ധുജനങളുലട  തസ്പീവ
ദു:ഖമാവനിഷ്കമാരമമായനിടമാണച്ച്   10  ദനിവസയ  നസ്പീണനനില്ക്കുന്ന  ഈ  കേകണ്ണമാക്കച്ച്  എന്ന
ഏര്പ്പെമാടച്ച് തടങനിയതച്ച്.  എന്നമാല് പനിന്നസ്പീടച്ച് പല രസകേരമമായ കൂടനികചര്ക്കലകേളുയ ഈ
കേരചനിലനില്  കേടന  വരനികേയണമായനി.  മരണലപ്പെട  ആളുലട  അനന്തര
സന്വേതവകേമാശനികേള്  തങളമാലണന്നച്ച്  സമര്തനിക്കമാനുളള  പല  കൂടനികചര്ക്കലകേളുയ
ഈ കേരചനിലനിനനിടയനില്  കകേള്ക്കമാന് കേഴനിയയ.  ഈ നനിയമസഭയനിലല പ്രതനിപക്ഷ
ലമമര്മമാരുലട  പ്രസയഗയ  കകേള്ക്കുകമമാള്  എനനിക്കച്ച്  ഓര്മ്മ  വരുന്നതച്ച്  ഒരു
കേകണ്ണമാക്കച്ച്  കേരചനിലമാണച്ച്.   പനിതമാവനിലന  സകഹമാദരനി  മരനിചതറനിഞച്ച്  എതനിയ
മരുമകേളുലട കേരചനിലമാണച്ച് ഞമാന് പണ കകേടതച്ച്, അതച്ച് എനനിക്കച്ച് ഓര്മ്മ വരനികേയമാണച്ച്.
വനിവമാഹയ  കേഴനിക്കമാത  അമ്മമായനിക്കച്ച്   അനന്തരമാവകേമാശനികേളനില  എന്നറനിയമാവന്ന
മരുമകേള്,  30  വര്ഷയ  അസുഖ  ബമാധനിതയമായനി  കേനിടപ്പെനിലമായനിരുന്ന  അമ്മമായനിലയ
തനിരനിഞ്ഞു  കനമാക്കമാത  മരുമകേള്,  മരനിച്ചുകേഴനിഞകപ്പെമാള്  ഓടനിലയതനി
ലനഞതടനിയയ  നനിലവനിളനിയയ  തടങനി.   ആ  കേരചനിലനിനനിടയനിലയ  തനനിക്കച്ച്
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ലഭനികക്കണ  അവകേമാശ  വമാദലതക്കുറനിചച്ച്  അവര്  പറയനണമായനിരുന.   നല
തമാളതനിലമായനിരുന, 

'അമ്മമായസ്പീ കേണ തറക്കച്ച്  ആരമാ വന്നലതന്നച്ച് കനമാക്കമ്മമായസ്പീ…

ചക്കര മകേളകല, കുടനിക്കമാലതച്ച് അമ്മമായനി തന്ന മമാങയയ

ചക്കയയ, തനിന ഞമാന് എറനിഞ വനിത മുളചമാണസ്പീ

പറമനിലല മരങലളലമാമുണമായലതലന്നനനിക്കറനിയമായ അമ്മമായസ്പീ

അമ്മമായനിയലട കേമ്മലയ വളയയ എനനിക്കച്ച് നല കചര്ചയമാലണന്നച്ച് 

പണമ്മമായനി പറഞതച്ച് എനനികക്കമാര്മ്മയണമ്മമായസ്പീ

അലതലമായ എകന്നമാടച്ച് എടുതലകേമാണകപമാകേമാന് എകപ്പെമാഴുയ

പറയനികല അമ്മമായസ്പീ, ഞമാന് എടുതലകേമാണകപമാകേമായ അമ്മമായസ്പീ'  

എലന്നമാലക്ക  പറഞനിടമാണച്ച്  ആ  കേരചനില്.   കേമ്മലയ  വളയലമലമായ
ഉറപ്പെനിക്കമാനുളള   സൂതമമാണച്ച്  ആ  കേകണ്ണമാക്കച്ച്  കേരചനിലനിനനിടയനില്  പലകപ്പെമാഴുയ
നടക്കുകേ.  ഇതനിനച്ച് സമമാനമമാണച്ച് നമാടച്ച് നശനിലചന്നച്ച് മുറവനിളനികൂട്ടുന്ന പ്രതനിപക്ഷയ ആ
മുറവനിളനിക്കനിടയനിലയ കേനിഫ്ബനിയനിലമാലണങ്കനിലയ പ്രവമാസനി ചനിടനിയനിലമാലണങ്കനിലയ അതച്ച്
എനനിക്കച്ച്  തരമാലമന്നച്ച്  പറഞനികല  മനസ്പീ,  അതച്ച്  കേമാണുന്നനിലകലമാ  എന്നമാണച്ച്  ഈ
കേകണ്ണമാക്കച്ച്  കേരചനില്.  ഈ  സര്ക്കമാര്  ഏലതങ്കനിലയ  പമാര്ടനിയലട
എയ.എല്.എ.-മമാരമാകണമാ  മണ്ഡലതനിലലന  കനമാക്കനിയല  വനികേസന  തനവയ
സമത  വനിതരണവയ  രൂപലപ്പെടുതന്നതച്ച്  എന്നതറനിഞനിട്ടുയ  എന്തനിനമാണച്ച്
പ്രതനിപക്ഷയ ഇങലന വമാവനിടച്ച്  നനിലവനിളനിക്കുന്നലതന മനസനിലമാകുന്നനില.   എലന
മണ്ഡലമമായ  ആലതരനിലല  ജനത  എക്കമാലവയ  എല്.ഡനി.എഫച്ച്.-നച്ച്  55
ശതമമാനതനിലധനികേയ കവമാട്ടുനല്കുന്ന മണ്ഡലമമാണച്ച്.  എന്നമാല് ഈ ബജറനില് ആദധ്യ
പ്രഖധ്യമാപനയ വന്നകപ്പെമാള് എല്.ഡനി.എഫച്ച്.-നച്ച്  അതലയമാനയ കവമാടനിലമാത,  ശസ്പീ.
എന്.  ഷയസുദ്ദേസ്പീന്  പ്രതനിനനിധസ്പീകേരനിക്കുന്ന  മണ്ണമാര്ക്കമാടനിനച്ച്  ആലതരനികനക്കമാളുയ
അഞനിരടനി തകേയമാണച്ച്  വകേയനിരുതനിലക്കമാടുതതച്ച്.  എന്നനിട്ടുയ ശസ്പീ. എന്. ഷയസുദ്ദേസ്പീന്
കരമാദനയ  തലന്നയമാണച്ച്  ഇവനിലട  നടതനിയതച്ച്.   മലറമാരു  ലമമര് പറയന്നത  കകേട്ടു
വനിഭവങള് ഇലമാത വനിരുന്നമാണച്ച് കഡമാ.  ടനി.  എയ.  കതമാമസച്ച് ഐസക്കനിലന ബജറച്ച്
എന്നച്ച്.  അകദ്ദേഹതനിലന  മമാതയ  വമാക്കല  അതച്ച്.  പ്രതനിപക്ഷതനിലനതലന്ന
ആകരമാപണമമാണലതന്നമാണച്ച്  അകദ്ദേഹയ  പറഞതച്ച്.   അവര്ക്കച്ച്  അതച്ച്  കതമാന്നമാന്
നധ്യമായമമായ  കേമാരണമുണച്ച്.   കേഴനിഞ  അഞച്ച്  വര്ഷയ  കേണ്ണനില്  കേണതയ  കേയ്യേനില്
കേനിടനിയതയ  എലമായ  വമാരനിലയടുതച്ച്  കതരമാപമാരമാ  ഓടതനിലമായനിരുന്നകലമാ;
ഖജനമാവനിലല  അവസമാനലത  നമാണയവയ  കേവര്ലന്നടുതവര്   അനന്ത
വനിഹമായസനികലയല,  വനിജകയടന്  പറഞതകപമാലല  കതരമാപമാരമാ  തലന്നയമാണച്ച്
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ഓടനിയതച്ച്.   മണയ  മരവയ  കസമാളമാര്  എനര്ജനിയയ  കുടനിലവളളവയ  കുടനിയന്മമാരുലട
ലവളളവയ  എന്തനിനധനികേയ  ബജറ്റുകപമാലയ  വനിറച്ച്  കേമാശച്ച്  കേടവരമായതലകേമാണമാണച്ച്,
വനിഭവങള് ഒനയ ഇലമാത നമാടമാണച്ച് കകേരളലമന്നച്ച് പറയമാന് കേമാരണയ.  കേഴനിഞ
സര്ക്കമാരനിലന അവസമാന നമാളുകേളനിലല കേടുയലവടനിലൂലട ആയനിരക്കണക്കനിനച്ച് കകേമാടനി
രൂപ നഷലപ്പെട്ടു എന്നമാണച്ച്  സനി.ആനച്ച് എ.ജനി.-യലട പുതനിയ കേലണതല്.  ഹരനിപ്പെമാടച്ച്
ലമഡനിക്കല്  കകേമാകളജനിനച്ച്  ഭൂമനി  അനുവദനിചതനില്  നടന്ന  ചടലയഘനയ  മുതല്
ലനല്വയല് സയരക്ഷണ നനിയമയ  കേമാറനില് പറതനിയതയ  ലമതമാന്  കേമായല് വനിറച്ച്
കേമാശമാക്കമാന് കനമാക്കനിയതയ ബമാര് മുതലമാളനിമമാലര ലകേമാതനിപ്പെനിചച്ച്  കകേമാടനികേള് തടമാന്
നടതനിയ  നസ്പീക്കതനിനനിടയനിലല   കേമാണമാക്കഥകേളുമുണച്ച്  അകടതനില്.   നനികുതനി
നനിര്ണ്ണയതനിലല  കബമാധപൂര്വ്വമമായ  ലതറ്റുകേളനിലൂലട  നഷലപ്പെടുതനിയ  മൂവമായനിരയ
കകേമാടനി  രൂപയലട  അകനന്വേഷണവഴനികേളുയ  അപ്പുറതനിരനിക്കുന്നവരുലട,  ഇകപ്പെമാള്
ഇവനിലടനനിന്നച്ച് ഇറങനികപ്പെമായവരുലട വസ്പീടനികലയളളതമാണകലമാ. അവരമാണച്ച്  ഈ നമാടച്ച്
മുടനിചവര്.   കകേരളസ്പീയരുലട  കുലയ  മുടനിചവരമാണച്ച്  ഈ  സഭവനിടച്ച്  ഇകപ്പെമാള്
ഇറങനികപ്പെമായവര്. ഇടതപക്ഷയ  ജനപക്ഷ വനികേസനതനിലന കനരവകേമാശനികേളമാണച്ച്.
ആലരങ്കനിലയ  ഉണമാക്കനിലവചതച്ച്  എടുതച്ച്  ആര്ലക്കങ്കനിലയ  വനിതരണയ ലചയ്യുന്ന ഒരു
നയമല ഞങളുലട വനികേസനനയയ.  ഇലമാതവര്ക്കുകവണനി സമതച്ച് കേലണതനി
വനിതരണയ  ലചയ്യുന്നതമാണച്ച്  ഞങളുലട  നയയ.  അതമാണച്ച്  കേനിഫ്ബനിയയ  പ്രവമാസനി
ചനിടനിയയ  മറനിതര  ജനകേസ്പീയമാസൂതണ  ബദലകേളുലമലമായ.  നനിലമാവദനിച്ചു  വരുകമമാള്
കൂകേനിവനിളനിചച്ച് ചന്ദ്രലന പനിന്മമാറമാന് ശമനിക്കുന്ന വനിവരയലകേട കുറുക്കന്മമാരമായനി ഇവര്
ആരു  മമാറനിയമാലയ  അവര്  ഈ  നമാടനില്  അപഹമാസധ്യരമാകുലമന്നച്ച്  ഞമാന്
പ്രതനിപക്ഷലത  ഓര്മ്മലപ്പെടുതകേയമാണച്ച്.  ലവളളനിലവളനിചതനിലന  വനിപവയ
നടപ്പെനിലമാക്കുന്ന എല്.ഡനി.എഫച്ച്. എലമാ വസ്പീടനിലയ റവദദ്യുതനി കേണക്ഷനുയ  ഇനര്ലനറച്ച്
കേണക്ഷനുയ സമാദധ്യമമാക്കമാന് കപമാകുകേയമാണച്ച്.

സമ്പൂര്ണ്ണ റവദദ്യുതസ്പീകേരണതനിലന തടര്ചയമായനി കകേവലയ 18 മമാസതനിനകേയ
20  ലക്ഷയ  കുടുയബങള്ക്കച്ച്  സഗൗജനധ്യ  ഇനര്ലനറ്റുയ  മറ്റുള്ളവര്ലക്കലമായ  കുറഞ
ലചലവനില്  ഇനര്ലനറ്റുയ  നല്കുലമന്നമാണച്ച്  പ്രഖധ്യമാപനയ.  ഈ  കേണക്ഷനുകേലളലമായ
വസ്പീടനിലലതകമമാള് കകേരളതനിലല മലറമാരു കേണക്ഷന് വനികച്ഛേദനിക്കലപ്പെടുയ.  അതമാണച്ച്
കകേരളതനിലല  ജനങളുയ  യ.ഡനി.എഫച്ച്.  രമാഷ്ട്രസ്പീയവയ  തമ്മനിലള്ള  കേണക്ഷന്.
പ്രതനിപക്ഷതനിലന  അവസമാനലത  ഫട്യൂസുയ  അടനിച്ചുകപമാകുന്ന  തരതനിലള്ള
തസ്പീരുമമാനവയ  മുകന്നറവമമാണച്ച്  ഇടതപക്ഷതനികനലതന്നച്ച്  പ്രതനിപക്ഷലത  ഞമാന്
ഓര്മ്മലപ്പെടുതകേയമാണച്ച്. കകേരളതനിലന അന്നയ മുടക്കമാന് 'ഭക്ഷധ്യഭദ്രതമാ' നനിയമലമന്ന
കേള്ളകപ്പെരനില്  'ക്ഷമാമഭദ്രതമാ'  നനിയമയ  അണനിയറയനില്  അണനിയനിലചമാരുക്കനിയവരുയ
ഇകപ്പെമാള്  അരങതച്ച്  ആരമാചമാലരകപ്പെമാലല  ക്ഷമാമഭദ്രത  നനിയമതനിലന
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തൂക്കുകേയറുമമായനി  കകേരളലത  കതടനിവരുന്നവരുയ  ഒന്നനിചച്ച്  ഈ  നമാടനിലന
ലവല്ലുവനിളനിക്കുകേയമാണച്ച്.  അതമാണച്ച്  നമ്മള്  ഇകപ്പെമാള്  ഇവനിലടക്കണ  കേമാഴ്ച.
ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്.-ഉയ ബനി.ലജ.പനി.-യയ കകേമാണ്ഗ്രസ്സുയ ഒന്നമാലണന്നച്ച് ലതളനിയനിക്കുന്ന
കേമാഴ്ചയമാണച്ച്   നനിമനിഷങള്ക്കുമുമച്ച്   ഈ  സഭയനില്  കേണതച്ച്.  അവരുലട
അനുയമായനികേള്  ഈ  സഭയനില്  കകേഴുന്നതച്ച്  കകേട്ടു.  അരനി  കേനിടമാതമായകപ്പെമാള്
എന്തനിനമാണച്ച്  കതമാമസച്ച്  മമാഷനിലന  കപരച്ച്  പറഞച്ച്  സമയയ  കേളയന്നതച്ച്  എന്നമാണച്ച്
എലന  സുഹൃതച്ച്  ശസ്പീ.  എന്.  ഷയസുദ്ദേസ്പീനുയ  മറച്ച്  പലരുയ  കചമാദനിചതച്ച്.  നനിങളമാരു
പറഞമാലയ  കകേരളതനിലന  അന്നയമുടനിചച്ച്  അരനി   മുടക്കനിയവലര,  അതച്ച്  മുന്
മനനിയമാലണങ്കനിലയ,  കകേന്ദ്ര  മനനിയമായമാലയ,  പ്രധമാനമനനിയമാലണങ്കനിലയ
വനികരമാധമനില,  വനിടനില ഞങള്.  ഈ കകേരളയ മറുപടനി പറയനിക്കമാന് കപമാകുകേയമാണച്ച്
എന്നച്ച് നനിങലള ഓര്മ്മലപ്പെടുതകേയമാണച്ച്. നനിങള് അരനി മുടക്കനിയമാലയ ഞങള് ഈ
നമാട്ടുകേമാര്ക്കച്ച് അരനി നല്കുലമനറപ്പെമാണച്ച്. കറഷന് സബ്സനിഡനി 900 കകേമാടനി രൂപയയ
കറഷന്കേടകേലള  നവസ്പീകേരനിക്കമാന്  117  കകേമാടനി  രൂപയയ  സനിവനില്  സറപസച്ച്
കകേമാര്പ്പെകറഷനച്ച്  200  കകേമാടനി രൂപയയ കേണ്സട്യൂമര് ലഫഡനിനച്ച്  150  കകേമാടനി രൂപയയ
ഈ ബജറനിലൂലട നല്കേമാന് തസ്പീരുമമാനനിചതച്ച് അരനി നല്കേമാന് കവണനിതലന്നയമാണച്ച്,
ഭക്ഷധ്യധമാനധ്യ വനിതരണതനിനമാണച്ച്.  എലന നമാടനില് 'നശനിച്ചുകപമാകുയ'  എന്നച്ച് അര്തയ
വരുന്ന മലറമാരു പദമമാണച്ച്  'അരനി ഒടുങനികപ്പെമാകുയ'  എന്നതച്ച്.  നമാട്ടുകേമാര് സമാധമാരണ
ഉപകയമാഗനിക്കുന്ന  പദമമാണതച്ച്.  കകേരളതനിലന  കേഞനികുടനി  മുടനിക്കമാന്  ശമനിച
വലതപക്ഷ  വര്ഗസ്പീയ  രമാഷ്ട്രസ്പീയലത  എലന  നമാട്ടുകേമാര്  ശപനിക്കുന്നതയ  ആ
വമാക്കുപകയമാഗനിചമാലണന്നച്ച്  ഞമാന്  ഈ  സഭയലട  ശദയനില്ലപ്പെടുതകേയമാണച്ച്.
പ്രതനിപക്ഷയ അരനിമുടക്കനിയവര് മമാതമല അക്ഷരയ മുടക്കനിയവരുമമാണച്ച്. കകേരളതനിലന
സമസ്പീപ  ഭൂതകേമാലതച്ച്  പുസ്തകേയ  കേതനിച്ചുയ  അദധ്യമാപകേലന  ചവനിടനിലക്കമാനയ
അപഥസഞമാരയ  നടതനിയവരുലട  ചനിതലയമാരുക്കുന്ന  യജ്ഞമമാണച്ച്
ലപമാതവനിദധ്യമാഭധ്യമാസ  സയരക്ഷണ  യജ്ഞയ.  45,000  കമാസച്ച്  റൂമുകേള്
റഹലടക്കമാക്കുന്നതനിനുയ 140  സ്കൂളുകേലള മനികേവനിലന കകേന്ദ്രമമാക്കുന്നതനിനുയ ആയനിരയ
കുടനികേളനില്  കൂടുതലള്ള  സര്ക്കമാര്  വനിദധ്യമാലയങള്ക്കച്ച്  500  കകേമാടനി   രൂപ
നല്കേമാനുള്ള   പ്രഖധ്യമാപനവയ  കകേടച്ച്  സമാക്ഷരകകേരളയ  ലതമാഴുകേകയ്യേമാലട
എല്.ഡനി.എഫച്ച്. സര്ക്കമാരനിലന വമാഴ്ത്തുന്ന കേമാഴ്ചയമാണച്ച് ഇന്നച്ച് കകേരളയ ദര്ശനിക്കുന്നതച്ച്. 

കേരളലനിയനിപ്പെനിക്കുന്ന കേര്ഷകേരുലട കേണ്ണസ്പീരണനിഞ 5 വര്ഷലത കേഥകേള്ക്കച്ച്
കകേരളതനില്  ഇനനി  സ്ഥമാനമുണമാകേനിലലന്ന  ഉഗ്രപ്രഖധ്യമാപനമമാണച്ച്  സര്ക്കമാര്
തസ്പീരുമമാനങളമായനി  വരുന്നതച്ച്.  കൃഷനിക്കച്ച്  2,106  കകേമാടനി  രൂപ  വകേയനിരുതനിയ
സര്ക്കമാര്  700  കകേമാടനി  രൂപ  ലനലച്ച് ല്ല്  സയഭരണതനിനച്ച്  നല്കേനിയനിരനിക്കുന.
യ.ഡനി.എഫച്ച്.-ലന  ഭരണതനില്,  ഇവനിലടനനിന്നച്ച്  ഇറങനികപ്പെമായതകപമാലല
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വനിളലവടുപ്പെച്ച്  കേമാലതച്ച്  ഓഫസ്പീസച്ച്  പൂടനി  സനിവനില്  സറപസച്ച്  ഉകദധ്യമാഗസ്ഥര്
ഇറങനികപ്പെമായനിരുന്ന   കേമാലമമായനിരുന  അതച്ച്.  എന്നമാല്  ഇകപ്പെമാള്  ലകേമായ
കേഴനിഞമാല് പമാടവരമതച്ച് ലനലളക്കമാന് ആളുമമാലയതന്ന ഉകദധ്യമാഗസ്ഥലരയമാണച്ച്
കകേരളയ കേണലകേമാണനിരനിക്കുന്നതച്ച്. അതമാണച്ച് ഇടതപക്ഷയ. കകേന്ദ്ര ബജറനില്  72,500
കകേമാടനി  രൂപ  ലപമാതകമഖലമാ  സ്ഥമാപനങളുലട  ഓഹരനി  വനില്പ്പെനയനിലൂലട
സമമാഹരനിക്കുലമന്നച്ച്  പ്രഖധ്യമാപനിചകപ്പെമാള്  കകേരളതനിലല  സര്ക്കമാര്
ലപമാതകമഖലകേളുലട  ഒറ  ഓഹരനികപമാലയ  ഞങള്  വനില്ക്കനിലലന്നച്ച്
പ്രഖധ്യമാപനിചനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  യ.ഡനി.എഫച്ച്.  തകേര്ലതറനിഞ എലമാ ലപമാതകമഖലമാ
സ്ഥമാപനങകളയയ  നവസ്പീകേരനിചച്ച്  പ്രവര്തനക്ഷമമമാക്കമാന്  നൂറുകേണക്കനിനച്ച്  കകേമാടനി
രൂപ  നല്കുന്ന ഈ  സര്ക്കമാര്  അദന്വേമാനനിക്കുന്ന ജനസമൂഹകതമാലടമാപ്പെമമാലണന്നച്ച്
ഒരനിക്കല്കടനി  പ്രഖധ്യമാപനിക്കുന,  അകതമാലടമാപ്പെയ  ഇന്തധ്യലയ  പഠനിപ്പെനിക്കുകേയയ
ലചയ്യുകേയമാണച്ച്. 

കകേന്ദ്ര  സര്ക്കമാര്  അധനികേമാരതനിലലതനിയകപ്പെമാള്  ആസൂതണ  കേമ്മസ്പീഷലന
പനിരനിച്ചുവനിട്ടു.  കകേരളയ  ഇവനിലട ആസൂതണയ  ജനങളനികലയച്ച്  ഇറക്കനിവനിടുകേയമാണച്ച്.
26500  കകേമാടനി  രൂപയലട  പദതനി,  ആസൂതണച്ചുമതലകേള്  തകദ്ദേശഭരണ
സ്ഥമാപനങള്ക്കച്ച് നല്കേനിയനിരനിക്കുന.  മലറലമാ ഏജന്സനികേളനില്നനിനയ ലഭനിക്കുന്ന
പണവയ   കചര്തച്ച്  34537  കകേമാടനി   രൂപ  തകദ്ദേശഭരണ  സ്ഥമാപനങള്ക്കച്ച്
ആസൂതണതനിനുയ നനിര്വ്വഹണതനിനുയ നല്കുകേയമാണച്ച്. ഇങലന  എലമാ കേമാലതയ
മമാതൃകേമാപരമമായ  പ്രവര്തനങള്  നടതന്ന   ഇടതപക്ഷയ  വസ്പീണയ  കകേരളലത
നവസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  കപമാരമാടതനിനനിറങ്ങുകേയമാണച്ച്.  മമാനവനികേതയലട
ആ  മഹതമായ  പമാരമരധ്യലത  തകേര്ക്കമാന്  വര്ഗസ്പീയ-പ്രതനികലമാമ  ശകനികേള്
ശമനിക്കുകമമാള്  ജനകേസ്പീയ  ബദലകേള്  സൃഷനിക്കമാന്  കനതൃതന്വേയ  നല്കുന്ന
ഈ ഗവണ്ലമനനിലന കേരനിവമാരനികതചച്ച് ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്.-ലനയയ സയഘപരനിവമാര്
ശകനികേളുലടയയ  പനിണനിയമാളനമാരമായനി  പ്രവര്തനിച്ചുലകേമാണനിരനിക്കുന്ന
പ്രതനിപക്ഷതനിനച്ച് നമാടച്ച് മമാപ്പുനല്കേനിലലന്നതച്ച് ഉറപ്പെമാണച്ച്. അതനുസ്മരനിച്ചുലകേമാണച്ച് ഈ
ഉപധനമാഭധ്യര്തനകേലള ഒരനിക്കല്കൂടനി പനിന്തുണയന.

12.16 PM]

ശസ്പീ  .    വനി  .    ആര്  .    സുനനില്  കുമമാര്:  സര്,  2016-17  സമാമതനികേ  വര്ഷലത
ബജറനികലയള്ള  അന്തനിമ  ഉപധനമാഭധ്യര്തനകേലള സസകന്തമാഷയ  സന്വേമാഗതയ
ലചയ്യുകേയമാണച്ച്. ദസ്പീര്ഘവസ്പീക്ഷണകതമാടുകൂടനി  എലമാ  ജനവനിഭമാഗങളുലടയയ
പുകരമാഗതനിയയ കകേരളതനിലന സമഗ്ര വനികേസനവയ ലക്ഷധ്യമനിട്ടുലകേമാണച്ച് കകേരളതനില്
മകതതരതന്വേയ  നനിലയറപ്പെനിക്കുന്നതനിനുകവണനിയള്ള  വനികേസകനമാന്മുഖമമായനിട്ടുള്ള
ബജറമാണനിതച്ച്. ഇതനിലന എതനിര്ക്കുന്നവലര കേമാണുകമമാള് എനനിക്കച്ച് ഓര്മ്മവരുന്നതച്ച്
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ശസ്പീ.  സചനിതമാനന്ദലന ഗദധ്യരൂപതനിലള്ള കേവനിതയലട സമാരമമാണച്ച്.  മനുഷധ്യന് രണച്ച്
രൂപതനിലമാണുള്ളതച്ച്.  ഒന്നച്ച്,  മറ്റുള്ളവരുലട കുറങലളലമായ കനമാക്കനിയനിരുന്നച്ച്  അവലര
ഇടയനിടയച്ച്  നശനിപ്പെനിക്കമാന്  ശമനിച്ചുലകേമാണനിരനിക്കുന്നവര്;  രണമാമലത വനിഭമാഗലമന്നച്ച്
പറയന്നതച്ച്  ജനങള്ക്കനിടയനില്  പ്രവര്തനിച്ചുലകേമാണച്ച്  അവരുലട  കേമാരധ്യങലളലമായ
നടതനിലക്കമാടുക്കുന്നവര്.  ഇവര് തസ്പീര്ചയമായനിട്ടുയ ലക്ഷധ്യതനിലലതലമന്നതയ ഇവലര
നശനിപ്പെനിക്കമാന് ശമനിക്കുന്നവര് ഇലമാതമാകുലമന്നതമമാണച്ച്  ഈ കേവനിതയലട   സമാരയ.
തസ്പീര്ചയമായനിട്ടുയ  കകേമാണ്ഗ്രസ്സുകേമാര്  നശനിച്ചുകേമാണണലമന്ന  ആഗ്രഹയ
ഞങലളകപ്പെമാലള്ള ഇടതപക്ഷ പ്രസ്ഥമാനതനിലള്ളവര്ലക്കമാനയതലന്നയനില. ഇതനിനച്ച്
ബദലമായനി   മൃദു  സമസ്പീപനയ സന്വേസ്പീകേരനിചച്ച്  കകേമാണ്ഗ്രസ്സുകേമാര് ഹനിന്ദു  വര്ഗസ്പീയതകയമാടച്ച്
നനിലയറപ്പെനിക്കുനലണങ്കനില്  ഫമാസനിസ്റ്റേച്ച് രൂപതനിലള്ള ഹനിന്ദു വര്ഗസ്പീയത ഇന്തധ്യയനില്
വളര്നവരുയ.  അതലകേമാണച്ച്  കകേമാണ്ഗ്രസച്ച്  നശനിക്കണലമലന്നമാനയ  ഞങള്
ആഗ്രഹനിക്കുന്നനിലലനകൂടനി പറയമാന് ഞമാന് ആഗ്രഹനിക്കുകേയമാണച്ച്. 

കകേരളതനിലല  നകവമാതമാന  നമായകേരമായനിട്ടുള്ള  ശസ്പീനമാരമായണ  ഗുരുവയ
അയ്യേന്കേമാളനിയയ  പണ്ഡനിറച്ച്  കേറുപ്പെനുയ  അയ്യേമാറവകുണ്ഠസന്വേമാമനികേളുലമലമായ  കചര്ന്നച്ച്
ഉയര്തനിപ്പെനിടനിചച്ച്  സമായസമാരനികേ  കകേരളമമാക്കനി  മമാറനിയ   നമ്മുലട  സയസ്ഥമാനലത
പുറകകേമാടടനിപ്പെനിക്കമാനുള്ള ശമങളമാണച്ച്  വര്ഗസ്പീയ ഫമാസനിസ്റ്റേച്ച്  ശകനികേള് ഇന്നച്ച്  ഈ
മണ്ണനില് നടതനിലക്കമാണനിരനിക്കുന്നതച്ച്.   അതനിലനലയലമായ അതനിജസ്പീവനിച്ചുലകേമാണമാണച്ച്
കേമ്മട്യൂണനിസ്റ്റേച്ച്  പ്രസ്ഥമാനങള്  കകേരളതനില്   വളര്നവന്നതച്ച്.  ഇ.എയ.എസച്ച്.
മനനിസഭയനിലൂലട ജനനിതമനിലമാതമാക്കനിയയ ജമാതസ്പീയതയനിലമാതമാക്കനിയയ എലമാവര്ക്കുയ
വനിദധ്യമാഭധ്യമാസവയ  ലപമാതവനിതരണ  സമ്പ്രദമായതനിലൂലട  എലമാവര്ക്കുയ ഭക്ഷണവയ
വസ്പീടുയ എലമാ ജനവനിഭമാഗങള്ക്കുയ ആകരമാഗധ്യവയ നല്കേനി കകേരളലത   ഇന്നലത
നനിലയനിലലതനിചതനില് നനിര്ണ്ണമായകേമമായനിട്ടുള്ള  പങ്കമാണച്ച് ഇടതപക്ഷ പ്രസ്ഥമാനങള്
വഹനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.  ആ  പമാത  പനിന്തുടര്നലകേമാണ  തലന്നയമാണച്ച്  ഇടതപക്ഷ
പ്രസ്ഥമാനവയ  ഇടതപക്ഷ  ഗവണ്ലമന്റുയ  ഇലന്നമാരു പുതനിയ  കകേരളതനിനുകവണനി,
ജനപക്ഷതനനിനലള്ളമാരു  വനികേസനയ  ഇവനിലട  അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നതച്ച്.  കകേവലയ
സമാമതനികേ  വളര്ച  മമാതമല,  പകേരയ  സമാമൂഹനികേ  വനികേസനതനിലൂന്നനിലയമാരു
വനികേസന പരനിപമാടനിയമാണനിതച്ച്.  കകേരളതനിലന ഉല്പ്പെമാദനകമഖലലയ വസ്പീലണടുതയ
ഭകക്ഷധ്യമാല്പ്പെമാദനതനിനച്ച്  ഊന്നല്  നല്കേനിയയ  പരനിസ്ഥനിതനിലയ  സയരക്ഷനിച്ചുയ
സമാമൂഹധ്യനസ്പീതനി ഉറപ്പുവരുതനിലക്കമാണമുള്ള വനികേസന ബജറമാണനിതച്ച്. തസ്പീര്ചയമായനിട്ടുയ
കഡമാ.  ടനി.  എയ.   കതമാമസച്ച്  ഐസക്കനിലന ഈ ബജറനിലന അഭനിനന്ദനിക്കുകേയമാണച്ച്.
അടനിസ്ഥമാന  ജനവനിഭമാഗങലള  ഉന്നതനിയനികലയച്ച്  ലകേമാണവരുന്നതനിനുകവണനി
പ്രഖധ്യമാപനിചനിട്ടുള്ള നമാലച്ച്  മനിഷനുകേളനിലലമാന്നമാണച്ച് റലഫച്ച് മനിഷന്.  കകേരളയ  എത
പുകരമാഗമനിലചങ്കനിലയ  നമാലച്ച്  ലക്ഷകതമാളയ  വരുന്ന  വസ്പീടനിലമാത  ആളുകേള്  ഇനയ
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കകേരളതനില്  ജസ്പീവനിക്കുനണച്ച്;  കൂരകേളനില്  ജസ്പീവനിക്കുന്നവരുണച്ച്  എനള്ളതച്ച്
യമാഥമാര്തധ്യമമാണച്ച്.  അതനിലനലയലമായ  മറനികേടക്കുവമാന്   5  വര്ഷതനിനുള്ളനില്
പൂര്ണ്ണമമായനി  എലമാ  ജനവനിഭമാഗങള്ക്കുയ  വസ്പീടച്ച്  വച്ചുലകേമാടുക്കമാനുള്ള
നടപടനിയമമായനിടമാണച്ച് ഈ ഗവണ്ലമനച്ച് മുകന്നമാടച്ച് കപമാകുന്നതച്ച്. 

രണമാമകതതമാണച്ച് ആര്ദ്രയ പദതനി.    കേധ്യമാന്സര്, വൃക്ക കരമാഗനികേളുലട എണ്ണയ
ഇന്നച്ച് വര്ദനിച്ചുലകേമാണനിരനിക്കുനലവന്നമാണച്ച്  മനസനിലമാക്കമാന്  സമാധനിക്കുന്നതച്ച്.  ഈ
കരമാഗങള്  വരുന്ന  പമാവലപ്പെടവര്ക്കച്ച് ചനികേനിത്സനിക്കമാന്  സന്വേന്തയ  വസ്പീടച്ച്
വനില്കക്കണനിവരുന.  തലന  കുടുയബയ  ഇലമാതമാകുനലവന്നച്ച്  തനിരനിചറനിഞ്ഞുലകേമാണ
തലന്ന  സന്വേയയ  മരണതനികലയച്ച്  അടുക്കുന്നവരമാണച്ച്  ഈ  കരമാഗനികേള്.   ഇതനിനുള്ള
കേമാരണക്കമാര്  കേഴനിഞ  കേമാലങളനില്  കകേന്ദ്രയ  ഭരനിച്ചുലകേമാണനിരുന്ന  കകേമാണ്ഗ്രസച്ച്
ഗവണ്ലമന്റുയ  ഇന്നച്ച്  ഭരനിച്ചുലകേമാണനിരനിക്കുന്ന ബനി.ലജ.പനി.  ഗവണ്ലമന്റുമമാലണനള്ള
കേമാരധ്യതനില്  യമാലതമാരു  തര്ക്കവമനില.  ഇവരമാണച്ച്  മരുനകേളുലട  വനില
വര്ദനിപ്പെനിക്കമാനുയ  ഉല്പ്പെമാദനിപ്പെനിക്കുവമാനുമുള്ള  അധനികേമാരയ  സന്വേകേമാരധ്യ-വനികദശ
കേമനനികേള്ക്കച്ച്   നല്കേനി  കകേരളതനിലയ  മരുന്നനിലന  വനില  വര്ദനിക്കുന്നതനിനുയ
സമാധമാരണക്കമാരമായ  ജനവനിഭമാഗങലള സന്വേയയ മരണതനികലയച്ച്  എതനിക്കുന്നതനിനുയ
നനിര്ണ്ണമായകേമമായ  പങ്കച്ച്  വഹനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.   കൂടമാലത  സന്വേകേമാരധ്യ  കുതകേ
കേമനനിക്കമാലരയയ  വനികദശ  കേമനനിക്കമാലരയയ  ആകേര്ഷനിക്കുന്ന  തരതനില്
സമാമതനികേ  മമാറമുണമാക്കനിയതനിലന  ഫലമമായമാണച്ച്  ഇലതലമായ
സയഭവനിചനിരനിക്കുന്നലതന്നതയ  നമുക്കച്ച്  കൃതധ്യമമായയ  അറനിയമാവന്ന  കേമാരധ്യങളമാണച്ച്.
ഇതനിനച്ച്  ഉതരവമാദനികേളമായനിട്ടുള്ളവര് കകേമാണ്ഗ്രസ്സുകേമാര് തലന്നയമാലണനള്ളതച്ച്  ഒരു
യമാഥമാര്തധ്യമമാണച്ച്.  കുടുയബലചലവനിലന  13.9  ശതമമാനയ  ചനികേനിത്സയമാണച്ച്
ലചലവഴനിക്കുന്നലതന്നമാണച്ച് പഠനങള് സൂചനിപ്പെനിക്കുന്നതച്ച്.  അതനിദരനിദ്ര വനിഭമാഗങലള
സയബന്ധനിചനിടകതമാളയ  31.7  ശതമമാനവയ  ചനികേനിത്സയമാണച്ച്  ലചലവഴനിക്കുന്നതച്ച്.
കേടബമാദധ്യതയലട 12 ശതമമാനയ ചനികേനിത്സയമായമാണച്ച് വരുന്നതച്ച്.  ഭൂമനി വനില്പ്പെനയലട
7.2  ശതമമാനയ ചനികേനിത്സയമായമാണച്ച് വരുന്നതച്ച്.   കൂടമാലത അതനിദരനിദ്ര വനിഭമാഗങലള
സയബന്ധനിചനിടകതമാളയ  12.3  ശതമമാനയ  ഭൂമനി  വനില്പ്പെനയയ  നടക്കുന്നതച്ച്
ചനികേനിത്സയമാണച്ച്.  സമാധമാരണക്കമാരനച്ച്  എന്തച്ച്  കരമാഗയ  വന്നമാലയ  ചനികേനിത്സയമായനി
ഗവണ്ലമനച്ച് ആശുപതനികേളനില് കേയറനിലചല്ലുവമാന് കേഴനിയന്ന തരതനിലള്ള ചനികേനിത്സമാ
നടപടനികേളമാണച്ച്  ഈ  സര്ക്കമാര്  നടപ്പെനിലമാക്കുന്നതച്ച്  എന്നതച്ച്  സകന്തമാഷകേരമമായ
കേമാരധ്യമമാണച്ച്.   എലമാ ജനവനിഭമാഗങള്ക്കുയ ചനികേനിത്സയയ  മരുനയ ലഭധ്യമമാക്കമാനുള്ള
ഇടമമായനി  ഗവണ്ലമനച്ച്  ആശുപതനികേലള  മമാറ്റുന്നതനിനച്ച്  അഞ്ചുവര്ഷയലകേമാണച്ച്
നടപടനികേള്  സന്വേസ്പീകേരനിക്കുലമനതലന്നയമാണച്ച് ഈ ഗവണ്ലമനച്ച് പറഞനിട്ടുള്ളതച്ച്.  
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പ്രപഞതനില് ജസ്പീവലന തടനിപ്പെച്ച് നനിലനനിര്തന്ന ഭൂമനിയനില് ഉണമാകയക്കമാവന്ന
ഭസ്പീതനിലയക്കുറനിചച്ച്   എലമാവര്ക്കുയ നല   ധമാരണയണച്ച്.   44  നദനികേളുയ  അസയഖധ്യയ
പുഴകേളുയ ശുദജല തടമാകേങളുയ കുളങളുയ കേനിണറുകേളുയ ഉണമായനിരുന്ന നമ്മള് ഇന്നച്ച്
ശുദജലതനിനമായനി  ലനകടമാടകമമാകടണ  അവസ്ഥയനിലമാണച്ച്.  ഇതച്ച്  കേണലകേമാണ
തലന്നയമാണച്ച് ഒ.എന്.വനി. കുറുപ്പെച്ച് ഈ വരനികേലളഴുതനിയതച്ച്: 

ആടനിമുകേനില്മമാല കുടനിനസ്പീരച്ച് തനിരയന!

ആതനിരകേള് കുളനിരു തനിരയന. 

ആവണനികേലളമാരു കുഞ്ഞുപൂവച്ച് തനിരയന! 

ആറുകേലളമാഴുക്കച്ച് തനിരയന!

കകേരളയ  നമാലളകേളനില്  ഒരു  തള്ളനിലവള്ളയകപമാലയ  കേനിടമാത
വരള്ചയനികലയമാണച്ച്  കപമാകുന്നലതന്നച്ച്  നമാലമലമായ  മനസനിലമാക്കണയ.    നമ്മുലട
തണ്ണസ്പീര്തട സയരക്ഷണ നനിയമങളനിലലലമായതലന്ന  കഭദഗതനി  വരുതണയ. നമ്മുലട
കുളങളുയ  കേനിണറുകേളുയ  കേമായലകേളുലമലമായ  നനികേതന്ന  രസ്പീതനിയനില്   കേഴനിഞ
ഗവണ്ലമന്റുയ അതകപമാലല കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റുയ സന്വേസ്പീകേരനിച ലതറമായ നടപടനികേളുയ
ഭൂമമാഫനിയകേള്ക്കുകവണനിയള്ള   നനിലപമാടുകേളുമമാണച്ച്  ഈ  അവസ്ഥയച്ച്  കേമാരണയ.
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കമാരനിലന  അകത  നടപടനികേള്തലന്ന  കകേരളതനികലക്കുയ
ലകേമാണവരുന്നതനിനുള്ള   ശമങളമാണച്ച്  കേഴനിഞ  ഗവണ്ലമനച്ച്   സന്വേസ്പീകേരനിചതച്ച്.
ലപപനികകേമാള കേമനനിയയ ലകേമാകക്കമാകകേമാള കേമനനിയയ കമമാണ്സമാകനമാ,  വനിജയമലധ്യ
തടങനിയവര്ക്കുലമലമായ  നമ്മുലട  ഭൂമനിയയ  ലവള്ളവയ  ചൂഷണയ  ലചയ്യേമാനുള്ള
അധനികേമാരയ   ലകേമാടുതകതമാടുകൂടനിയമാണച്ച്  ഇന്നലത  അവസ്ഥയനികലയച്ച്  ഇന്തധ്യയയ
കകേരളവയ വരുവമാനുള്ള സമാഹചരധ്യങളുണമായതച്ച് എന്നതച്ച് വധ്യകമമായ കേമാരധ്യമമാണച്ച്.  

ലപമാത  വനിദധ്യമാഭധ്യമാസ  യജ്ഞതനിലന  ഭമാഗമമായനി ഏലതമാരു  കമഖലയനിലയ
സമാധമാരണക്കമാരമായ വനിദധ്യമാര്തനികേള്ക്കച്ച്  അവരുകടതമായ ഐഡനനിറനി  ഉണമാക്കുന്ന
രസ്പീതനിയനില് വനിദധ്യമാഭധ്യമാസ കമഖലലയ മമാറനിലയടുക്കുകേ എന്ന ലക്ഷധ്യകതമാടുകൂടനി എലമാ
സ്കൂളുകേളനിലയ  സ്മമാര്ടച്ച്  കമാസ്സുകേള്  ലകേമാണവരമാനുയ  എലമാ  സ്കൂളുകേളുയ  റഹലടകേച്ച്
ആക്കുന്നതനിനുയ 1000 സ്കൂളുകേലള അന്തമാരമാഷ്ട്ര നനിലവമാരതനികലയച്ച് ഉയര്തന്നതനിനുയ
ആവശധ്യമമായ  പ്രവര്തനങളമാണച്ച്  നടനലകേമാണനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  അക്കമാദമനികേച്ച്
നനിലവമാരവയ  ഭഗൗതനികേസമാഹചരധ്യങളുയ  ഉയര്തകേയയ  ഏലതമാരു  രമാജധ്യലതയയ
വനിദധ്യമാര്തനികേകളമാടച്ച്  കേനിടപനിടനിക്കുന്ന രസ്പീതനിയനില് നമ്മുലട ഓകരമാ വനിദധ്യമാര്തനിലയയയ
വമാര്ലതടുക്കുകേയയ  ലചയ്യുകേ എന്ന  ലക്ഷധ്യകതമാടുകൂടനിയമാണച്ച്  മുകന്നമാട്ടുകപമാകുന്നതച്ച്.
ഞമാന്  അധനികേയ  നസ്പീടനിലക്കമാണകപമാകേമാന്  ആഗ്രഹനിക്കുന്നനില.  വധ്യകമമായ
ധമാരണകയമാടുകൂടനി,  പമാര്ശന്വേവല്ക്കരനിക്കലപ്പെട ജനവനിഭമാഗങള്ക്കുകവണനി നനില്ക്കുന്ന
ഒരു  ഗവണ്ലമനമാണനിലതനള്ള  കേമാരധ്യയകൂടനി  നമ്മള്  തനിരനിചറനികയണതണച്ച്;
തനിരനിചറനികയണതച്ച്  തസ്പീര്ചയമായയ  കകേമാണ്ഗ്രസ്സുകേമാര്തലന്നയമാലണന്നച്ച്  പറയമാന്
ഞമാന്  ആഗ്രഹനിക്കുകേയമാണച്ച്. 
52/2020
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ഭനിന്നകശഷനിക്കമാര്ക്കച്ച്  സ്ഥനിരയ  കജമാലനി   എന്നതച്ച്  ഏറവയ  സകന്തമാഷകേരമമായ
ഒരു  പദതനിയമാണച്ച്.  ഓടനിസയ  ബമാധനിച  കുടനികേളുലട  മമാതമാപനിതമാക്കള്ക്കച്ച്  കജമാലനി
സയവരണവയ  വസ്പീടച്ച്  നനിര്മ്മനിച്ചു  ലകേമാടുക്കുന്നതനിനുള്ള   പരനിഗണനയയകൂടനി
നല്കേണലമന്നച്ച് ഞമാന് ഈ അവസരതനില് അകപക്ഷനിക്കുകേയമാണച്ച്.  അതകപമാലല
ഭനിന്നകശഷനിക്കമാരമായ  സസ്പീകേള്ക്കച്ച്  ലതമാഴനില്  നല്കുന്നതനിനുകവണനി  ലഷല്കടര്ഡച്ച്
വര്ക്കച്ച്കഷമാപ്പുകേള് സയസ്ഥമാനതച്ച്  സ്ഥമാപനിക്കുന്നതമാണച്ച്.  വകയമാജനങള്ക്കച്ച്
അവശധ്യസമാധനങള്  നല്കുന്നതനിനച്ച്  'സന്വേയയപ്രഭ'  പദതനി  നടപ്പെനിലമാക്കമാനുയ
ട്രമാന്സ്ലജണര്  വനിഭമാഗതനിലള്ളവര്ക്കച്ച്  ലതമാഴനില്  റനപുണധ്യ  പരനിപമാടനി
നടപ്പെനിലമാക്കമാനുയ  തസ്പീരുമമാനനിചതനിലൂലട  എലമാ   ജനവനിഭമാഗങലളയയ  ഈ
ഗവണ്ലമനച്ച്  പരനിഗണനിക്കുന  എന്നമാണച്ച്  നമായ  മനസനികലമാകക്കണതച്ച്.
സസ്പീകേലളക്കുറനിചച്ച് ഒരു വമാക്കുകൂടനി പറഞച്ച് ഞമാന് അവസമാനനിപ്പെനിക്കുകേയമാണച്ച്.   സസ്പീ
ശമാകസ്പീകേരണലതക്കുറനിച്ചുയ സസ്പീകേലളക്കുറനിച്ചുയ പറയകമമാള് ഒ.എന്.വനി.  കുറുപ്പെനിലന
'അമ്മ' എന്ന കേവനിതലയക്കുറനിചച്ച് ഓര്ക്കമാതനിരനിക്കമാന് കേഴനിയനില.  

' ... … ചന്തകമമാലലന്നമാരമാവലയറകേയയ

ലഞടനില്നനിന്നച്ച് പമാല് തള്ളനികേളറുയ 

മടനിലലള്ളമാരമാനഗ്നമമായ മമാറുയ 

കേണണര്ലന്നലനയള്ളനിലല റപതല് 

അമ്മ അമ്മലയന്നമാര്ത നനില്ക്കുന.'  

കസ്നേഹനനിധനിയമായ  ഈ  അമ്മമമാലരയയ  സകഹമാദരനിമമാലരയയ
സയരക്ഷനിക്കുവമാനുയ അവര്ക്കച്ച്  ശകനി നല്കേനി  ഉയര്തനിലകേമാണവരുവമാനുയ  ലപമാത
സമൂഹവയ  ഗവണ്ലമന്റുയ  ബമാദധ്യസ്ഥരമാണച്ച്.  കകേരളതനിനച്ച്  അമ്മമമാരുലട,
സകഹമാദരനിമമാരുലട കപമാരമാടതനിലന നകവമാതമാന കേമാലഘടതനിലന ചരനിതവമുണച്ച്.
പഴയ  തനിരുവനിതമായകൂറനില്  നനിലനനിന്നനിരുന്ന  ഏറവയ  ലജ്ജമാകേരമമായ
നനികുതനിയനിനമമായനിരുന  മുലക്കരയ.  മുലക്കരയ  ലകേമാടുക്കമാന്  കേഴനിയമാത  നകങലനി
സമരയ  നടതനി.   വനിളക്കു  കേതനിച്ചുവചച്ച്,  രണ  മുലയയ  അറുതച്ച്  ഇലയനില്  വചച്ച്
രകസമാക്ഷനിയമായ  നകങലനിലയ  നമുക്കച്ച്  മറക്കമാന്  കേഴനിയനില.   കകേരളതനിലല
നകവമാതമാന  പ്രസ്ഥമാനങള്ക്കച്ച്  തടക്കയ  കുറനിച  ചമാന്നമാര്  ലഹളലയ  നമുക്കച്ച്
മറക്കമാന്  കേഴനിയകേയനില.  വനി.  ടനി.  ഭടതനിരനിപ്പെമാടനിലന  'അടുക്കളയനില്  നനിനയ
അരങകതയച്ച്'  എന്ന നമാടകേതനില്  നമ്പൂതനിരനി സസ്പീകേള് നടതനിയ കപമാരമാടങലള
നമുക്കച്ച് മറക്കമാന് കേഴനിയകേയനില.  കൂടമാലത തമാതനിക്കുടനിയലട  കപമാരമാടങളുയ   മൂക്കു
കുതവമാന്  ഈഴവ  സസ്പീകേള്  നടതനിയ   കപമാരമാടങളുയ   മമാലയനിടമാനുയ   മമാറു
മറയവമാനുയ  പുലയ സസ്പീകേള് നടതനിയ കപമാരമാടങളുയ  ചരനിതതനിലന ഭമാഗമമാണച്ച്.
എന്തമായമാലയ  സസ്പീശമാകസ്പീകേരണലതയയ  സസ്പീകേലളയയ  നമുക്കച്ച്
സയരക്ഷനിക്കലപ്പെകടണതണച്ച്.  അതച്ച്  നമ്മുലട  ബമാദധ്യതയമാണച്ച്  എനമമാതയ
പറഞ്ഞുലകേമാണച്ച് ബഹുമമാനലപ്പെട ധനകേമാരധ്യ വകുപ്പുമനനി അവതരനിപ്പെനിച ബജറനിലന
പൂര്ണ്ണസകന്തമാഷകതമാടുകൂടനി സന്വേമാഗതയ ലചയകേമാണച്ച് നനിര്തന.
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ശസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹസ്പീയ:  സര്,  ഉപധനമാഭധ്യര്തനകേലള പനിന്തമാങ്ങുകേയമാണച്ച്.
ഈ  ബജറനിലന  ഒരു  സവനികശഷത, ഇലതമാരു  പക്ഷപമാതനിതന്വേ  ബജറമാണച്ച്
എനള്ളതമാണച്ച്.  പകക്ഷ,  പക്ഷപമാതനിതന്വേയ  കേമാണനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച്  പമാവലപ്പെടവകരമാടുയ
ദുര്ബല വനിഭമാഗകതമാടുമമാണച്ച്.   പടനികേജമാതനി/പടനികേവര്ഗ കക്ഷമതനിനച്ച് 3351 കകേമാടനി
രൂപയമാണച്ച്  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.  ജനസയഖധ്യയനില്  9.1  ശതമമാനമമാണച്ച്  നമ്മുലട
സയസ്ഥമാനലത  പടനികേജമാതനി/പടനികേ  വര്ഗയ.   എന്നമാല്  ലമമാതയ
പദതനിയടങ്കലനിലന  9.81  ശതമമാനമമാണച്ച്  അവര്ക്കുകവണനി  വകേയനിരു
തനിയനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  ജനസയഖധ്യമാനുപമാതനികേമമായനി അര്ഹതലപ്പെടതനിലയ അധനികേമമായനി
പദതനി  വനിഹനിതയ  അവര്ക്കച്ച്  നല്കേനിയനിരനിക്കുന  എന്നമാണച്ച്  ഇതനില്  നനിനയ
വധ്യകമമാകുന്നതച്ച്.  ജനസയഖധ്യയലട  1.45  ശതമമാനയ  മമാതമമാണച്ച്  പടനികേവര്ഗക്കമാര്.
പകക്ഷ,  പദതനിയലട അടങ്കലനിലന  2.83  ശതമമാനമമാണച്ച് പടനികേവര്ഗതനിനുകവണനി
വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  അതലകേമാണമാണച്ച്  ദുര്ബല  വനിഭമാഗകതമാടച്ച്
പക്ഷപമാതനിതന്വേമുള്ള  ബജറമാലണന്നച്ച്  ആമുഖമമായനി  ഞമാന്  പറഞതച്ച്.
ജനസയഖധ്യമാനുപമാതനികേമമായനി  കനമാക്കുകമമാള്  പടനികേജമാതനിക്കമാര്ക്കച്ച്  അധനികേയ
ലഭനിചതച്ച്  188  കകേമാടനി  രൂപയയ  പടനികേവര്ഗകേമാര്ക്കച്ച്  366  കകേമാടനി  രൂപയമമാണച്ച്.
അര്ഹതലപ്പെടതനിലന  എതകയമാ  അധനികേമമാണച്ച് പടനികേജമാതനി/പടനികേവര്ഗ
വനിഭമാഗങള്ക്കച്ച്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളലതന്നതച്ച്  ഈ  ബജറനിലന  ഒരു  പ്രകതധ്യകേതയമായനി
നമുക്കച്ച് കേമാണമാന് സമാധനിക്കുയ.   

നമ്മുലട കേലമാലയങളനില് പടനികേജമാതനി/പടനികേവര്ഗയ,  നട്യൂനപക്ഷയ തടങനിയ
വനിഭമാഗങള്ക്കച്ച്  കസമാളര്ഷനിപ്പുയ  മറച്ച്  ആനുകൂലധ്യങളുയ  നല്കേനിവരുനണച്ച്.  പകക്ഷ
ചനില  നട്യൂനപക്ഷ  വനിഭമാഗങള്ക്കച്ച്  ലഭനിക്കുന്നതച്ച്  കകേന്ദ്രസര്ക്കമാരനിലന
കസമാളര്ഷനിപ്പെമാണച്ച്.  ഇക്കമാരധ്യതനില്  വലനിലയമാരു  അന്തരമുണച്ച്.  സ്കൂളുകേളനില്
പടനികേജമാതനി/പടനികേവര്ഗ  വനിഭമാഗയ,  പനികന്നമാക്ക  വനിഭമാഗയ,  നട്യൂനപക്ഷ  വനിഭമാഗയ
എന്നനിവര്ലക്കലമായ  പല  വഴനിക്കമാണച്ച്  കസമാളര്ഷനിപ്പെച്ച്  വരുന്നലതങ്കനിലയ  ഇലതമാലക്ക
ഒകര കമാസനിലമാണച്ച്  ലഭനിക്കുന്നതച്ച്.   കേര്ഷകേര്ക്കുയ  വൃദര്ക്കുയ വനികേലമായഗര്ക്കുമുള്ള
ലപന്ഷന്  ബഹുമമാനലപ്പെട ധനകേമാരധ്യ വകുപ്പുമനനി  1100  രൂപയമാക്കനി ഏകേസ്പീകേരനിച
സമാഹചരധ്യതനില്  സ്കൂളുകേളനിലല  വധ്യതധ്യസ്ത  വനിഭമാഗങളനില്ലപ്പെട  വനിദധ്യമാര്തനികേള്ക്കച്ച്
ലകേമാടുക്കുന്ന  കസമാളര്ഷനിപ്പുകേള്  ഏകേസ്പീകേരനിക്കമാനുള്ള  നടപടനി  സന്വേസ്പീകേരനിക്കണയ.
അലലങ്കനില് പ്രതനിപക്ഷയ ഇലതമാലക്ക മുതലലടുക്കമാനുള്ള സമാദധ്യതയണച്ച് എനകൂടനി
ഈ സന്ദര്ഭതനില് സൂചനിപ്പെനിക്കമാന് ഞമാന് ആഗ്രഹനിക്കുകേയമാണച്ച്. 

ചര്ചനികനക്കമാള്  വലനിയ  കുരനിശ്ശേടനിയമാണച്ച്  പമാകലമാളനി  കേമ്മസ്പീഷന്  റനികപ്പെമാര്ടച്ച്
എന്നച്ച്  ചനിലര്  ഇവനിലട  സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയണമായനി.  സചമാര്  കേമ്മസ്പീഷന്  റനികപ്പെമാര്ടനിലന
സയബന്ധനിചമാണച്ച്  ഇതച്ച്  സൂചനിപ്പെനിചതച്ച്.  ഇതനിലല  ലതറനിദമാരണ  എനപറയന്നതച്ച്,
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ഇന്തധ്യ യനിലല  മുഴുവന്  നട്യൂനപക്ഷ  വനിഭമാഗങളുലടയയ  സ്ഥനിതനിഗതനികേള്
പഠനിക്കുന്നതനിനമായനി  നനികയമാഗനിക്കലപ്പെട  ഒരു  സമനിതനിയല  സചമാര്  കേമ്മസ്പീഷന്.
പലര്ക്കുയ അങലന ഒരു ധമാരണയണച്ച്. മുസസ്പീയ വനിഭമാഗങളുലട പനികന്നമാക്കമാവസ്ഥലയ
സയബന്ധനിചച്ച് പഠനിക്കമാനമാണച്ച് കകേന്ദ്രസര്ക്കമാര് സചമാര് കേമ്മസ്പീഷലന നനികയമാഗനിചതച്ച്.
പ്രസ്തുത  റനികപ്പെമാര്ടച്ച്  നടപ്പെമാക്കമാനുള്ള  ഉതരവമാദനിതന്വേയ  കകേന്ദ്രസര്ക്കമാരനിനമാണച്ച്.
ഇക്കമാരധ്യതനില് കകേന്ദ്രസര്ക്കമാര് ഇനവലര ഒരു നടപടനിയയ സന്വേസ്പീകേരനിചനിടനില. മുസസ്പീയ
വനിഭമാഗങള്ക്കച്ച് മമാതമമായനി കകേന്ദ്രസര്ക്കമാര് നടപ്പെമാക്കുന്ന ഒകരലയമാരു പദതനിയമാണച്ച്
മദ്രസ നവസ്പീകേരണ പദതനി.  ബമാക്കനിയള്ളലതമാലക്ക  മറച്ച് നട്യൂനപക്ഷ വനിഭമാഗങള്ക്കു
കവണനിയള്ളതമാണച്ച്.  ചനില  ആളുകേള്  പ്രകതധ്യകേനിചച്ച്,  മുസസ്പീയ  ലസ്പീഗുകേമാര്  അതച്ച്  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കമാര്  ലകേമാടുതതമാലണന്നച്ച്  പറയകേയണമായനി.  യഥമാര്തതനില്,  പമാകലമാളനി
കേമ്മനിറനി  ശനിപമാര്ശകേള്  കകേരളതനിലന  സമാഹചരധ്യങളുമമായനി  വലനിയ  രസ്പീതനിയനില്
കയമാജനിക്കുന്നനിലലന്നച്ച്  നമുക്കച്ച്  അറനിയമായ.  ഉതകരന്തധ്യന്  സയസ്ഥമാനങളനില്
പടനികേജമാതനി/പടനികേവര്ഗ  വനിഭമാഗങകളക്കമാള്  പനിന്നനിലമാണച്ച്  മുസസ്പീയ  സമൂഹതനിലന
സ്ഥനിതനിലയന്നമാണച്ച്  സചമാര്  കേമ്മനിറനി  റനികപ്പെമാര്ടനില്  വധ്യകമമായനി  പറഞനിട്ടുള്ളതച്ച്.
പകക്ഷ  ഇതനില്നനിനയ  തനികേച്ചുയ  വധ്യതധ്യസ്തമമാണച്ച്  കകേരളതനിലല  സ്ഥനിതനി.  ആ
വധ്യതധ്യസ്ത  സമസ്പീപനതനിലമാണച്ച്  കകേരളതനിലന  കേമാരധ്യങള്  പഠനിക്കുന്നതനിനമായനി
പമാകലമാളനി കേമ്മസ്പീഷന്  നനികയമാഗനിക്കലപ്പെടതയ  14  ജനിലകേളനിലയ സന്ദര്ശനയ നടതനി
റനികപ്പെമാര്ടച്ച്  സന്വേരൂപനിചനിട്ടുള്ളതയ.  കകേരളതനിലല  മുസസ്പീയ  ലപണ്കുടനികേള്ക്കച്ച്  ഉന്നത
പഠനതനിനുള്ള  സഗൗകേരധ്യങളനില  എന്നമാണച്ച്  പമാകലമാളനി  കേമ്മസ്പീഷന്  റനികപ്പെമാര്ടനിലന
കേലണതല്.   ബമാക്കനിയള്ള  കേമാരധ്യതനിലലമാലക്ക  അവര്  വളലര  മുന്നനിലമാണച്ച്.
കകേരളതനിലല  മുസസ്പീയ  ലപണ്കുടനികേളമാണച്ച്  ഏറവയ  പനിന്നനിലള്ളതച്ച്.  മുസസ്പീയ
ലപണ്കുടനികേള്  സ്കൂള്  തലതനില്  പനികന്നമാക്കമല,  എന്നമാല്  ഉന്നത
വനിദധ്യമാഭധ്യമാസതനിനച്ച്  അവര്ക്കച്ച്  ആവശധ്യമമായ  സഗൗകേരധ്യങളനില  എനള്ളതമാണച്ച്.
അതനിനനുസൃതമമായമാണച്ച്  മുസസ്പീയ  വനിദധ്യമാര്തനികേള്ക്കച്ച്  കസമാളര്ഷനിപ്പെച്ച്
ഏര്ലപ്പെടുതനിയതച്ച്.  അതച്ച് എലമാ വനിഭമാഗങള്ക്കുമുളള കസമാളര്ഷനിപ്പെല, മറനിചച്ച് മുസസ്പീയ
വനിദധ്യമാര്തനികേള്ക്കച്ച്  മമാതമുള്ളതമാണച്ച്.  കകേന്ദ്രസര്ക്കമാര്  നടപ്പെമാക്കനിയ  സചമാര്
കേമ്മസ്പീഷന്  റനികപ്പെമാര്ടനിലന  അടനിസ്ഥമാനതനിലള്ള  കസമാളര്ഷനിപ്പെല  കകേരളതനില്
ലകേമാടുക്കുന്നതച്ച്.   പമാകലമാളനി  കേമ്മസ്പീഷന്  റനികപ്പെമാര്ടച്ച്  അനുസരനിചച്ച്  ഏര്ലപ്പെടുതനിയ
കസമാളര്ഷനിപ്പെനിലന  കപരച്ച്  സനി.എചച്ച്.  മുഹമ്മദച്ച്  കകേമായ  കസമാളര്ഷനിപ്പെച്ച്  എന്നമാക്കനി
മമാറ്റുകേയമാണച്ച് മുസസ്പീയലസ്പീഗുകേമാര് ഭരണതനില് വന്നകപ്പെമാള് ലചയ്തതച്ച്.   ബഹുമമാനലപ്പെട
മനനി കേഴനിഞ ദനിവസയ സൂചനിപ്പെനിചതകപമാലല, കസമാളര്ഷനിപ്പെനിനച്ച് സനി.എചച്ച്. മുഹമ്മദച്ച്
കകേമായയലട  കപരച്ച്  നല്കേനിയതനില്   ഞങള്ക്കച്ച്  ആര്ക്കുയ  വനികരമാധമനില.  പകക്ഷ,
സന്വേന്തമമായനി  ഒരു  കസമാളര്ഷനിപ്പെച്ച്  ഉണമാക്കനിയനിടച്ച്  ഈ  കപരച്ച്  ലകേമാടുതനിരുലന്നങ്കനില്
അതച്ച് കൂടുതല് നന്നമാകുമമായനിരുനലവന്നച്ച് മമാതമമാണച്ച് എനനിക്കച്ച് സൂചനിപ്പെനിക്കമാനുള്ളതച്ച്.
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പമാകലമാളനി  കേമ്മസ്പീഷന്  ശനിപമാര്ശ  അനുസരനിചച്ച്  ധമാരമാളയ  കേമാരധ്യങള്  ലചയ്തകലമാ.
നമുക്കറനിയമായ, അലനിഗഡച്ച് സര്വ്വകേലമാശമാലയലട ഓഫച്ച് കേധ്യമാമസനിനമായനി 300 ഏക്കര്
സ്ഥലലമടുതതച്ച് ബഹുമമാനലപ്പെട എയ. എ. കബബനിയമാണച്ച്. എലമാവരുയ കചര്ന്നച്ച്  വനില
നനിശ്ചയനിചമാണച്ച്  300  ഏക്കര്  സ്ഥലയ   വമാങനി  അലനിഗഡച്ച്  സര്വ്വകേലമാശമാലയലട
ഓഫച്ച്  കേധ്യമാമസച്ച്  സ്ഥമാപനിചതച്ച്.  അവര്  ഒരു  EFLU  (English  &  Foreign
Languages  University)  ലകേമാണവന്നനിരുന്നകലമാ?  പ്രസ്തുത  സര്വ്വകേമാലശമാല
മലപ്പുറതയ  പമാണക്കമാടുയ  കവണലമന്നച്ച്  പറഞനിരുന്ന  ആളുകേള്  ഒരു  ഇഫ
സര്വ്വകേലമാശമാല പമാണക്കമാടച്ച് ലകേമാണവരനികേയണമായനി.  ഇകപ്പെമാള് അതനിലന സ്ഥനിതനി
എന്തമാണച്ച്?  അതച്ച്  ജസ്പീവനിചനിരനിപ്പുകണമാ  മരനിച്ചുകപമാകയമാ  എനള്ളതച്ച്  ആര്ക്കുയ
അറനിയനില.  ഇതസയബന്ധനിചച്ച്  ആരുയ  ഒരു  അക്ഷരവയ  ഉരനിയമാടുന്നനില.  സചമാര്
കേമ്മസ്പീഷന് റനികപ്പെമാര്ടനിലനയയ പമാകലമാളനി കേമ്മസ്പീഷന് റനികപ്പെമാര്ടനിലനയയ സയബന്ധനിചച്ച്
ശസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര് രമാധമാകൃഷ്ണന് പറഞതച്ച്,  ചര്ചനികനക്കമാള് വലനിയ കുരനിശ്ശേടനിയമായനി
നനിങള്  ഇതനിലന  വധ്യമാഖധ്യമാനനികക്കണ  എന്നമാണച്ച്.  ഇതച്ച്  രണയ  രണച്ച്
വനിഷയങളമാലണനള്ളതച്ച്  വധ്യകമമാക്കമാനമാണച്ച്  ഞമാന്  ഇതയയ  കേമാരധ്യങള്
വനിശദമമായനി  പറഞതച്ച്.  നട്യൂനപക്ഷ വനിഭമാഗലതക്കുറനിചച്ച്  പറയകമമാള്,  ഇതച്ച്  ഈ
ഗവണ്ലമനനികനതല,  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കമാരനികനതമാലണന്നച്ച്  പറയന്ന  ആളുകേകളമാടച്ച്
എനനിക്കച്ച്  ഒരു  കേമാരധ്യയ  സൂചനിപ്പെനിക്കമാനുള്ളതച്ച്,  കകേന്ദ്രസര്ക്കമാര്  അവരുലട  വനിഹനിതയ
കേഴനിഞ   തവണയണമായനിരുന്ന  30  ശതമമാനതനില് നനിനയ  16  ശതമമാനമമായനി
കുറചനിരനിക്കുന.  എന്നമാല്  കേഴനിഞ  പ്രമാവശധ്യലത  ബജറനില്  50  കകേമാടനി
രൂപയനില്നനിന്നച്ച്  90  കകേമാടനി  രൂപയമായമാണച്ച്  നട്യൂനപക്ഷ  കക്ഷമതനിനുള്ള  ബജറച്ച്
വനിഹനിതയ  വര്ദനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്  എനകൂടനി  ഈ  സന്ദര്ഭതനില്  പറയമാന്
ആഗ്രഹനിക്കുകേയമാണച്ച്.  പമാകലമാളനി  കേമ്മസ്പീഷന്  ശനിപമാര്ശപ്രകേമാരയ  നടപ്പെമാകക്കണ
വനിഷയങളനില്  എവനിലടലയമാലക്കയമാണച്ച്  കുറവച്ച്  വന്നനിട്ടുള്ളതച്ച്?  ആ കേമാരധ്യങളമാണച്ച്
കേമ്മസ്പീഷന്  ശനിപമാര്ശയമായനി  സമര്പ്പെനിചനിട്ടുളളതച്ച്.   പ്രസ്തുത  ശനിപമാര്ശയനുസരനിച്ചുള്ള
നടപടനികേളുമമായമാണച്ച് ഈ ഗവണ്ലമനച്ച് മുകന്നമാട്ടുകപമാകുന്നതച്ച്.   

വനികേസന പ്രവര്തനങള്ക്കച്ച് പണയ എവനിലടയമാണച്ച്;  എന്തമാണച്ച്  കേനിഫ്ബനി
എലന്നമാലക്ക  ചനില  ആളുകേള്  കചമാദനിക്കുകേയണമായനി.  ലകേമാചനി  ലമകട്രമാ,  വനിഴനിഞയ
തറമുഖയ  പദതനികേള്ക്കമായനി  ഈ  ബജറനില്  എവനിലട  നനിന്നമാണച്ച്  പണയ
കേലണതനിയലതന്നച്ച്  ആരുയ  കചമാദനിചനില.  പ്രസ്തുത  പദതനികേള്  ഈ  സര്ക്കമാര്
നടപ്പെമാക്കനിവരനികേയമാണച്ച്.  കേനിഫ്ബനി എന്നച്ച് പറയന്നതച്ച് പുതനിലയമാരു സയവനിധമാനമല.
കനരകത  ഉണമായനിരുന്ന  കേനിഫ്ബനി  എന്ന  സയവനിധമാനതനില്  ചനില
നനിയമകഭദഗതനികേള് വരുതനിലക്കമാണമാണച്ച് ഈ ഗവണ്ലമനച്ച്  മുകന്നമാട്ടുകപമാകുന്നതച്ച്.
എടുതപറകയണ ഒരു വസ്തുത, അഴനിമതനി ഇലമാതമാക്കമാന് കവണനി മുന് സനി.&എ.ജനി.
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കൂടനിയമായ വനികനമാദച്ച് റമായനിലയ കേനിഫ്ബനിയലട ഉപകദശകേ സമനിതനി ലചയര്മമാനമാക്കനി
എനള്ളതമാണച്ച്.  കസ്പീന്  ഇകമജുലകേമാണച്ച്  തലന  ഔകദധ്യമാഗനികേ  ജസ്പീവനിതയ
സമന്നമമാക്കനിയനിട്ടുള്ള  ഒരമാലള  ഇതരലമമാരു  സ്ഥമാനതച്ച്  നനിര്തകേവഴനി
സര്ക്കമാരനിലന ഉകദ്ദേശധ്യയ വധ്യകമമാലണന്നച്ച് പറയമാന് ഞമാന് ആഗ്രഹനിക്കുന.  ഇവനിലട
കനരകത  ചനില  ചര്ചകേളനില്  വലന്നമാരു  കേമാരധ്യമുണച്ച്.  കേഴനിഞ  സര്ക്കമാരനിലന
കേമാലതച്ച്  പനികന്നമാക്ക  വനിഭമാഗതനിലല  30-ഓളയ  വനിഭമാഗങലള  ഒ.ഇ.സനി.
വനിഭമാഗതനില് ഉള്ലപ്പെടുതകേയണമായനി.  അതനിനച്ച് കനരനികടണനി വന്ന ബദനിമുട്ടുകേലള
സയബന്ധനിച്ചുയ  ബജറനില്  റസ്പീ-അകലമാകക്കഷന്  വരുകതണതച്ച്
സയബന്ധനിച്ചുലമമാലക്കയള്ള  കേമാരധ്യങള്  സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയണമായനി.   ഇകപ്പെമാള്
ഒ.ബനി.സനി. വനിഭമാഗതനിലള്ള മനിക്കവമാറുയ എലമാവരുയ ഒ.ഇ.സനി.-യലട ആനുകൂലധ്യങള്
ലഭനിക്കുന്നവരമായനി  മമാറനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇനനി  ഇതനില്  കുറചച്ച്  വനിഭമാഗയ  മമാതകമ
ഒ.ഇ.സനി.-യലട ആനുകേലധ്യങള് ലഭനിക്കമാതവരമായനിട്ടുള.  നട്യൂനപക്ഷ സമുദമായങള്
പനികന്നമാക്ക സമുദമായതനിലന ആനുകൂലധ്യങള്ക്കച്ച് അകപക്ഷനികക്കണതനില എലന്നമാരു
ഉതരവച്ച്  കേഴനിഞ  ഗവണ്ലമനനിലന  കേമാലതച്ച്  പുറലപ്പെടുവനിചനിട്ടുണച്ച്.  അതച്ച്
ശരനിയമാലയമാരു ഉതരവമാലണന്നച്ച് എനനിക്കച്ച് കതമാനന്നനില.  

കേഴനിഞ  നനിയമസഭയനില്  ഞമാന്  കലമാക്കല്  ഫണച്ച്  അക്കഗൗണസച്ച്
കേമ്മനിറനിയനിലല ഒരു അയഗമമായനിരുന.  പ്രസ്തനത കേമ്മനിറനിയനില്  ഗവണ്ലമനച്ച്  ഗ്രമാനച്ച്
ലകേമാടുക്കുന്ന എലമാ സ്ഥമാപനങളുലടയയ പ്രശ്നങള് വരുയ.  വഖഫച്ച് കബമാര്ഡച്ച്, ഹജ്ജച്ച്
കേമ്മനിറനി,  കക്ഷതങളുലട  കേമാരധ്യങള്,  കദവസന്വേതനിലന  കേമാരധ്യങലളമാലക്ക  ഇതനില്
ഉള്ലപ്പെടുയ.  കദവസന്വേതനിലന  കേണക്കച്ച്  എല്.എഫച്ച്.എ.  കേമ്മനിറനി
പരനികശമാധനികക്കണതനില  എന്നച്ച്  തസ്പീരുമമാനയ  എടുക്കുകേയയ  അക്കമാരധ്യയ  അവര്
കലമാക്കല്  ഫണച്ച്  അക്കഗൗണച്ച്സച്ച്  കേമ്മനിറനിലയ  അറനിയനിക്കുകേയമുണമായനി.  ഈ
കേമ്മനിറനിയനില്  ഹനിന്ദുക്കളലമാത  ലമമര്മമാര്  ഉലണനയ,  അതലകേമാണച്ച്  നനിയമസഭമാ
സമനിതനി  കദവസന്വേതനിലന  കേണക്കുകേള്  പരനികശമാധനികക്കണതനിലലനമുള്ള
നനിലപമാടമാണച്ച്  അവലരടുതതച്ച്.   പ്രസ്തത  കേമ്മനിറനിയലട  അന്നലത  ലചയര്മമാനുയ
ലമമര്മമാരുയ  അതച്ച്  അനുവദനിചനില.  ഇക്കമാരധ്യതനില്  സമനിതനി  കദവസന്വേയ  വകുപ്പെച്ച്
ലസക്രടറനിലയ  വനിളനിച്ചുവരുതനി.  ഗവണ്ലമനനില്നനിനയ  ഗ്രമാനച്ച്  ലഭനിക്കുന്ന  എലമാ
സ്ഥമാപനങളുലടയയ  കേണക്കുകേള്  പരനികശമാധനിക്കമാന്  നനിയമസഭമാ  സമനിതനിയമായ
കലമാക്കല് ഫണച്ച് അക്കഗൗണച്ച്സച്ച് കേമ്മനിറനിക്കച്ച് അവകേമാശമുലണന്നച്ച് പറയകേയണമായനി.
ഞമാന്  ഇവനിലട  ഇതച്ച്  പറയമാനുള്ള കേമാരണയ,  ബഹുമമാനലപ്പെട  പ്രതനിപക്ഷകനതമാവച്ച്
കനരകത  പ്രസയഗനിചകപ്പെമാള്  ഗുരുവമായൂരനിലന  കേമാരധ്യതനില്,  അവനിടലത
എയ.എല്.എ. ശസ്പീ. ലകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖമാദര് ആലണന്നച്ച് അകദ്ദേഹതനിനച്ച് അറനിയമായ,
ശസ്പീ.  ലകേ.  വനി.  അബ്ദുള് ഖമാദറനിനച്ച്  എന്തമാണച്ച് കേമാരധ്യലമന്നച്ച്   കചമാദനിക്കുകേയണമായനി.
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ചനില ആളുകേളുലട മനസനിലള്ള കേമാരധ്യയ  കദഷധ്യയ വരുകമമാള് പുറതവരുലമനള്ളതച്ച്
സന്വേമാഭമാവനികേമമാണച്ച്.  യഥമാര്തതനില്,  ബഹുമമാനലപ്പെട  സസ്പീക്കര്  ജയനിച്ചുവന്നതച്ച്
ലപമാന്നമാനനി മണ്ഡലതനില്നനിന്നമാണച്ച്.  ലപമാന്നമാനനി എനപറയന്നതച്ച് കകേരളതനിലല
മുസസ്പീയ  വനിഭമാഗങളുലട  ലമക്കയമാണച്ച്.  അവനിലടനനിന്നമാണച്ച്  ശസ്പീ.  പനി.  ശസ്പീരമാമകൃഷ്ണന്
വനിജയനിചച്ച്  കകേരള  നനിയമസഭയലട  സസ്പീക്കറമായനി  വന്നതച്ച്.   ഗുരുവമായൂര്  എന്നച്ച്
പറയന്നതച്ച്,  ഇന്തധ്യയനിലല ലമമാതയ ഹനിന്ദുസകഹമാദരനമാരുലടയയ പ്രകതധ്യകേമമാലയമാരു
ആരമാധനമാ കകേന്ദ്രമമാണച്ച്.  അവനിലടനനിനയ ജയനിച്ചുവന്ന ആളുലട കപരച്ച് ശസ്പീ. ലകേ. വനി.
അബ്ദുള്  ഖമാദര്  എന്നമാണച്ച്.  അതകപമാലല  ശബരനിമല  സ്ഥനിതനിലചയ്യുന്ന  റമാന്നനി
മണ്ഡലതനില്നനിനയ  വനിജയനിച്ചുവന്നതച്ച്  ശസ്പീ.  രമാജു  എബഹമാമമാണച്ച്.  അലതമാലക്ക
ഇഷലപ്പെടമാത  ആളുകേളമാണച്ച്  നമ്മുലട  സഭയനിലളളതച്ച്.   ബഹുമമാനലപ്പെട  എ.  ലകേ.
ആനണനി  പറഞതകപമാലല,  പകേല്  കകേമാണ്ഗ്രസ്സുയ  രമാതനി  ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്.-ഉയ
ആകുന്നതലകേമാണള്ള  ബദനിമുടമാണച്ച്  ബഹുമമാനലപ്പെട  പ്രതനിപക്ഷ  കനതമാവനിനച്ച്
വനലപടലതന്നമാണച്ച് എനനിക്കച്ച് സൂചനിപ്പെനിക്കമാനുള്ളതച്ച്.  

ശസ്പീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന്:  സര്,  നമ്മുലട  സയസ്ഥമാനതച്ച്  കകേമാണ്ഗ്രസച്ച്
പകേലയ ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്. ആയനിരനിക്കുനലവന്നച്ച് ലതളനിയനിചനിട്ടുണച്ച്. 

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹസ്പീയ  : സര്,  പല  സയസ്ഥമാനങളനിലയ  മുഖധ്യമനനിമമാര്
ഉള്ലപ്പെലട മനനിസഭ ഒന്നമാലകേയമാണച്ച് അപ്പുറകതക്കച്ച് കപമാകുന്നലതന്നച്ച് നമുക്കറനിയമായ.
പകേലയ രമാതനിയയ  മമാതമല, 24  മണനികറുയ അങലന ആയതലകേമാണമാണച്ച്  അതച്ച്
പുറതവന്നതച്ച് എന്നമാണച്ച് എനനിക്കച്ച് സൂചനിപ്പെനിക്കമാനുള്ളതച്ച്.  ബഹുമമാനലപ്പെട റഹബനി
ഈഡന്  ഫമാസനിസതനിലന  മുഖയ  ഒനതലന്നയമാലണന്നച്ച്  കനരലത  ഇവനിലട
സൂചനിപ്പെനിചനിരുന.  ഗുജറമാതനിലല  കകേമാണ്ഗ്രസച്ച്  എയ.പനി.  ആയനിരുന്ന   ഇഹ്സമാന്
ജഫനി  ജസ്പീവകനമാലട  ചുട്ടുലകേമാലലപ്പെട  ആളമാണച്ച്.  അകദ്ദേഹതനിലന വസ്പീടച്ച്  ആദധ്യമമായല
കേതനിക്കുന്നതച്ച്,  1969-ലയ  അകദ്ദേഹതനിലന  വസ്പീടച്ച്  കേതനിചനിട്ടുണച്ച്.  അകദ്ദേഹവയ
കുടുയബവയ  1969-ല്  വസ്പീടച്ച്  കേതനിയതനിനമാല്  അഭയമാര്തനി  കേധ്യമാമനില്
തമാമസനിക്കുകേയയ  വസ്പീണയ തനിരനിലകേവന്നച്ച്  അവനിലടതലന്ന  വസ്പീടച്ച്  നനിര്മ്മനിചച്ച്
തമാമസനിക്കുകേയയ  ലചയ.  അതലകേമാണച്ച്  ബനി.ലജ.പനി.-യയ  കകേമാണ്ഗ്രസ്സുയ  ഒന്നമാണച്ച്
എന്ന  കേമാരധ്യതനില്  ഒരു  സയശയവമനില.  1969-ലയ  1992-ലലമമാലക്ക  ലബഞച്ച്
മമാറനിയനിരുന  എന്നലമാലത  അവരുലട  മകനമാഭമാവതനില്  മമാറയ  വന്നനിട്ടുലണന്നച്ച്
എനനിക്കച്ച്  കതമാനന്നനില.  എറണമാകുളതച്ച് മററന് റഡ്രൈവനിലണമായ ഒരു വനിഷയയ
ഇവനിലട  സൂചനിപ്പെനിചനിരുന.  ബഹുമമാനലപ്പെട  മുഖധ്യമനനി  പറയന്നതനിനുമുമ്പുതലന്ന
ഇങലനലയമാരു  ഗൂഢമാകലമാചന  നടന്നനിട്ടുലണന്നച്ച്  ഞമാന്  പറഞനിരുന.  കേമാരണയ
കപമാലസ്പീസച്ച്  കനരകതതലന്ന  അവനിലടനനിന്നച്ച്  എലമാ  ആളുകേലളയയ  ഒഴനിപ്പെനിചനിരുന.
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പനിന്നസ്പീടച്ച്  ഇവര് ചനില ആളുകേലള അവനിലട ലകേമാണവരനികേയയ മമാധധ്യമങലളയയ മറ്റുയ
അറനിയനിചച്ച്  ആവശധ്യമമായ  സഗൗകേരധ്യങള്  ലചയലകേമാടുക്കുകേയയ  ലചയ.
കപമാലസ്പീസുകേമാരുയ ഇതനിനച്ച്  കൂട്ടുനനികന്നമാ എന്ന കേമാരധ്യതനില് സയശയമുണച്ച്.  ഇലതമാരു
ഗൂഢമാകലമാചന  തലന്നയമാണച്ച്,  അതമാണച്ച്  രമാവനിലല  ഇവനിലട  കേണതച്ച്.  അലമാലത
നനിയമസഭ  സ്തയഭനിപ്പെനിക്കമാനുള്ള  സമാഹചരധ്യലമമാനയ  ഇന്നലത  ചര്ചയനില്
ഉണമായനിടനില,  ഇതച്ച്  പ്രസ്പീ-പമാന്ഡമായനി  നടതനിയ  സയഭവമമാണച്ച്.  അതലകേമാണ
തലന്നയമാണച്ച് ബഹുമമാനലപ്പെട മുഖധ്യമനനി പറഞതച്ച്,  കനരകത പമാന് ലചയ്തതനിലന
അടനിസ്ഥമാനതനിലമാണച്ച് മമാധധ്യമങലളയയ മറ്റുയ വരുതനി അവനിലട എലമാ സഗൗകേരധ്യവയ
ലചയ്തലതന്നച്ച്.  എലമാ  ആളുകേലളയയ  കപമാലസ്പീസച്ച്  അവനിലടനനിന്നച്ച്  മമാറനിയനിരുന.
അതനിനുകശഷയ  ഇവര്ക്കച്ച്  ഓടനിക്കമാനമായനി  ആളുകേലള  അവനിലട  കേനിടനിയലതങലന
എന്നതകൂടനി കപമാലസ്പീസച്ച് അകനന്വേഷനിക്കണയ

[അദധ്യക്ഷകവദനിയനില് പമാനല് ഓഫച്ച് ലചയര്മമാന് ശസ്പീ. ലകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖമാദര്]

നമ്മുലട സയസ്ഥമാനതച്ച് ധമാരമാളയ കേമാരധ്യങള് ഇകപ്പെമാള് നന്നമായനി നടക്കുനണച്ച്.
വനിദധ്യമാഭധ്യമാസ  രയഗതച്ച്  ഒരു  പുതനുണര്വണമായനിരനിക്കുന.  നമ്മുലട
പ്രഖധ്യമാപനതനിലന അടനിസ്ഥമാനതനില് എലമാ സ്കൂളുകേളനിലയ വനിദധ്യമാഭധ്യമാസ സമനിതനികേള്
രൂപസ്പീകേരനിച്ചുലകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  കേമാര്ഷനികേ  രയഗതണമായതകപമാലല
വനിദധ്യമാഭധ്യമാസ  രയഗതയ  എലമാ  സ്കൂളുകേള്ക്കുയ   നന്നമാവണലമന്ന ചനിന്ത വന്നനിട്ടുണച്ച്.
ഇങലനയള്ള കേമാരധ്യങളനില് ഏറവയ ഉചനിതമമാലയമാരു ബജറമാണനിതച്ച്. അകതമാലടമാപ്പെയ
ഞമാന്   എഴുതനിലക്കമാടുത  കേടലമാസച്ച്  ബഹുമമാനലപ്പെട  ധനകേമാരധ്യ
വകുപ്പുമനനിയനില്നനിനയ  മനിസച്ച് കപസച്ച്  ലചയകപമാകയമാ  എന്നച്ച്   സയശയമുണച്ച്.  അതച്ച്
കേലണതനി  അക്കമാരധ്യതനില്  ഉചനിതമമായ  തസ്പീരുമമാനയ  എടുക്കണലമന്നച്ച്
അഭധ്യര്തനിച്ചുലകേമാണച്ച്  ഒരനിക്കല്കടനി  ഉപധനമാഭധ്യര്തനകേലള  പനിന്തമാങനിലക്കമാണച്ച്
അവസമാനനിപ്പെനിക്കുന. 

12.43 PM]

ശസ്പീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടനി:  സര് ,  ഉപധനമാഭധ്യര്തനകേലള  പനിന്തമാങ്ങുന.  ഈ
ബജറനില്  വനിദധ്യമാഭധ്യമാസയ,  ആകരമാഗധ്യയ,  കറമാഡച്ച്,  പടനികേജമാതനി-പടനികേവര്ഗയ,
കുടനിലവളളയ  എന്നനിവയ്ലക്കമാലക്ക  ധമാരമാളയ  തകേ  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇവനിലട
ഗവണ്ലമനച്ച്  വലനിലയമാരു  മമാറയ  ലകേമാണവരുലമന്ന  പ്രതസ്പീക്ഷയമാണച്ച്
ജനങള്ക്കുള്ളതച്ച്.  ഈ  നൂറമാണനില്  കകേരളയ  കേണതനില്വചച്ച്  ഏറവയ  രൂക്ഷമമായ
വരള്ച  കനരനിടുകേയമാണച്ച്. വരള്ചയലട ദുരനിതയ നമ്മള് അനുഭവനിച്ചുലകേമാണനിരനിക്കുന.
ഇനനിലയമാരു  വരള്ച  ഉണമാകേമാതനിരനിക്കമാനമാവശധ്യമമായ  മുന്കേരുതലകേള്
സന്വേസ്പീകേരനിക്കണയ.  വരള്ച  കനരനിടമാന്  ബന്ധലപ്പെട  വകുപ്പുകേളുയ  ഉകദധ്യമാഗസ്ഥരുയ
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കവണത  ശദനിചനിട്ടുലണന്നച്ച്  എനനിക്കച്ച്  കതമാനന്നനില.  ഈ  ബജറനില്   കമജര്,
മസ്പീഡനിയയ  ഇറനികഗഷന്  കപ്രമാജക്ടുകേള്ക്കച്ച്  കവണത  ശദ  നല്കേനിയനിടനിലലന്നച്ച്
എനനിക്കച്ച്  കതമാനന.  ഇതനിനമായനി  വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന്നതച്ച്  413  കകേമാടനി
രൂപയമാണച്ച്.  ബഹുമമാനലപ്പെട  ധനകേമാരധ്യ  വകുപ്പുമനനി  ഇതച്ച്  ശദനിക്കണലമന്നമാണച്ച്
എനനിക്കച്ച്  അഭധ്യര്തനിക്കമാനുള്ളതച്ച്.  ഈ  തകേ  എന്തനിനമാണച്ച്
നസ്പീക്കനിവചനിരനിക്കുന്നലതനകൂടനി അങച്ച് പരനികശമാധനിക്കണയ.  കലമാകേ ബമാങ്കച്ച് സഹമായയ
പൂര്ണ്ണമമായനി  ലഭനികക്കണ  Dam  Rehabilitation  and  Improvement  Project
(DRIP)-നച്ച്  250  കകേമാടനി  രൂപ നസ്പീക്കനിവച്ചു.  കലമാകേ  ബമാങ്കനിലന
സഹമായലമങലനയമാണച്ച്  ഈ  ബജറനില്  വരുന്നതച്ച്?  അതച്ച്  വളലര  ഗഗൗരവമമായനി
അങച്ച്  പരനികശമാധനിക്കണയ.  അതകപമാലലതലന്ന  നബമാര്ഡനിലന  സഹമായവയ,
ആര്.ഐ.ഡനി.എഫച്ച്.  പദതനിയനില്  40  കകേമാടനി  രൂപ നസ്പീക്കനിവചനിട്ടുണച്ച്,  40  കകേമാടനി
രൂപയയ ലചലവഴനിച കശഷമമാണച്ച് കേനിട്ടുന്നതച്ച്. അതയ ബജറനില് വന്നനിട്ടുണച്ച്. അതമായതച്ച്
413  കകേമാടനി  രൂപയനില്  123  കകേമാടനി  രൂപയമാണച്ച്  ബമാക്കനി  കപ്രമാജക്ടുകേള്ക്കമായനി
നസ്പീക്കനിവചനിട്ടുള്ളതച്ച്.  കമജര്  ഇറനികഗഷന്  പദതനിക്കുള്ള  123  കകേമാടനി  രൂപയനില്
ഏകേകദശയ  76  കകേമാടനി  രൂപ  ശമളതനിനുകവണനി  ലചലവമാകുയ.  53  കകേമാടനി
രൂപയമാണച്ച്  കമജര് ഇറനികഗഷന് കപ്രമാജക്ടനിനച്ച്  ലഭനിക്കുന്നതച്ച്.  53  കകേമാടനി  രൂപയനില്
മുലലപ്പെരനിയമാറനിനച്ച്  5  കകേമാടനി രൂപ  നസ്പീക്കനിവചനിട്ടുണച്ച്.  മുലലപ്പെരനിയമാറനില് പുതനിയ ഡമായ
നനിര്മ്മമാണയ  നടക്കനിലലന്നച്ച്  എലമാവര്ക്കുമറനിയമായ.  അതകപമാലല  ഇടമലയമാര്
പദതനിക്കമായനി  20  കകേമാടനി രൂപ  നസ്പീക്കനിവചനിട്ടുണച്ച്.  അതനില് ശമളതനിനമായനി  10.5
കകേമാടനി  രൂപ.  ബമാക്കനി അതനില് എത തകേയമാണുള്ളതച്ച്?  ബമാക്കനിയള്ള തകേയമാണച്ച്
അനുബന്ധ സര്വ്വസ്പീസുകേള്ക്കമായനി ലഭനിക്കുന്നതച്ച്. 

ധനകേമാരധ്യവയ കേയറുയ വകുപ്പുമനനി (കഡമാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതമാമസച്ച് ഐസകേച്ച് ): സര്,
ഇറനികഗഷന്  കപ്രമാജക്ടുകേള്  ആരയഭനിചനിടച്ച്  എത  വര്ഷമമാലയനയ  അകപ്പെമാള്  എത
രൂപയമാണച്ച് വകേയനിരുതനിയനിരുന്നലതനയ ഇകപ്പെമാള് എത ലചലവമാക്കനിയനിട്ടുലണനയ
ബഹുമമാനലപ്പെട അയഗയ പരനികശമാധനിക്കുകമമാ?

ശസ്പീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടനി:  സര്,  140  കകേമാടനി   രൂപ  എന്നതച്ച്  670  കകേമാടനി
രൂപയമായനി. 7  ചസ്പീഫച്ച് എഞനിനസ്പീയര്മമാരുയ അനുബന്ധ സ്റ്റേമാഫുകേളുയ ഉണമായനിരുന്നനിട്ടുയ
ഇവനിലട എന്തമാണച്ച് ലചയ്തനിട്ടുളളതച്ച്?  അങ്ങുയ ബഹുമമാനലപ്പെട മുഖധ്യമനനിയയ ഇടലപടച്ച്
ഇതനിലനമാരു കപമായവഴനിയണമാക്കണയ. 7  ചസ്പീഫച്ച് എഞനിനസ്പീയര്മമാര് ഉണമായനിരുന്നനിട്ടുയ
കേഴനിഞ  20  വര്ഷമമായനി  ഒരു  കപ്രമാജക്ടുകപമാലയ  എടുതനിടനില.  അതച്ച്  നമ്മള്
പരനികശമാധനിക്കകണ;  ഇതച്ച്  നമ്മുലട  നമാടനിനച്ച്  ലഭനികക്കണ  കപ്രമാജക്ടുകേളകല?
30  ടനി.എയ.സനി.  ജലയ  കേമാകവരനിയനില്  അനുവദനിച്ചുതന;  അതനിനമായള്ള  കപ്രമാജക്ടച്ച്
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ബജറനില് ലകേമാണവകരണതകല? കേബനനിയനിലല കപ്രമാജക്ടച്ച് പൂര്തനിയമാക്കണലമങ്കനില്
4000  കകേമാടനി  രൂപയമാണച്ച്  കവണതച്ച്.  മലമ്പുഴയനികലതച്ച്  6  ടനി.എയ.സനി.  ജലമമാണച്ച്.
30 ടനി.എയ.സനി. ജലതനിനമായനി 6 ടനി.എയ.സനി.യള്ള 5 ഡമാമനിലന നനിര്മ്മമാണയ നമുക്കച്ച്
അനുവദനിച്ചുകേനിടനിയതമാണച്ച്.  അതച്ച്  നമ്മള്  ഉപകയമാഗനിക്കുന്നനില  എന്നതമാണച്ച്
സങ്കടകേരയ.  കേധ്യമാഷച്ച് കക്രമാപ്പുകേള്ക്കമാണച്ച് ഇതലകേമാണച്ച് കൂടുതല് ഗുണയ ലഭനിക്കുന്നതച്ച്.
അതനിനമാല്  5  വര്ഷയ  ലകേമാണച്ച്  4000  കകേമാടനി  രൂപയലട  ഇരടനിയനിലധനികേയ  തകേ
തനിരനിച്ചുലഭനിക്കുയ.  എന്നമാല്  ഇതനിനമായനി  ആവശധ്യതനിനച്ച്  തകേ  വകേയനിരുതമാന്
സമാധനിചനിടനില.  5  കകേമാടനി  രൂപയമാണച്ച്  തടയണയമായനി  വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന്നതച്ച്.
പണയ  എങലന  കേലണതലമനയ  കപ്രമാജക്ടുകേള്  നമുക്കച്ച്  അനുകൂലമമായനി
ലകേമാണവരമാന്  സമാധനിക്കുന്നതച്ച്  സയബന്ധനിച്ചുയ  വളലര ഗഗൗരവമമായനി
ആകലമാചനിക്കണയ.  അതകപമാലല  നനിലവനിലള്ള  പദതനികേളുലട  ലമയനിനനന്സച്ച്
നടതമാതതനിനമാല്  40  ശതമമാനയ  ജലയ  പമാഴമായനികപ്പെമാവകേയമാണച്ച്.  2013-ല്
എ.ഐ.ബനി.പനി.-യനില്  തകേ  വയ്കക്കണതമാണച്ച്;  കപ്രമാജക്ടച്ച്  ലകേമാടുകക്കണതമാണച്ച്.
കേഴനിഞ യ.ഡനി.എഫച്ച്. ഗവണ്ലമനച്ച് കുറകേരമമായ അനമാസ്ഥയമാണച്ച് അക്കമാരധ്യതനില്
കേമാണനിചതച്ച്.  അതനിലന  ഫലയ  ഇകപ്പെമാള്  അനുഭവനിക്കുകേയമാണച്ച്.  അതനിനച്ച്  കേനികടണ
തകേ ഇകപ്പെമാള് കേനിടമാത അവസ്ഥ വന്നനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  ലമയനിനനന്സച്ച് നടതമാലത
എലമാ കേനമാലകേളുയ ലപമാടനിലപ്പെമാളനിഞച്ച് അവനിലട മരങള് വളര്നനനില്ക്കുകേയമാണച്ച്.
അതനിലന  ലമയനിനനന്സച്ച്  നടതനിയമാല്  40  ശതമമാനയ   ജലയ  സയരക്ഷനിക്കമാന്
കേഴനിയയ.  അതനിനച്ച് തകേ വകേയനിരുതനിയനിടനില.  അതകപമാലല ഡനിസനിക്ടച്ച്  ഇറനികഗഷന്
പമാന്  തയ്യേമാറമാക്കനിയനിരുനലവങ്കനില്  തകേ  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമനനില്നനിനതലന്ന
ലഭനിക്കുമമായനിരുന.  നമ്മള്  ഇതനിനമായനി  കുറച്ചുതകേ  നസ്പീക്കനിവയ്കക്കണ
ആവശധ്യകമയള.  ഡനിസനിക്ടച്ച്  ഇറനികഗഷന്  പമാന്  തയ്യേമാറമാക്കമാന്  ഒരു  നടപടനിയയ
സന്വേസ്പീകേരനിചനിടനില.  എലമാ  ജനിലയയ  പമാന്  തയ്യേമാറമാക്കമാനമായനി  10  ലക്ഷയ  രൂപ
നല്കേനിലയങ്കനിലയ  അതനിനമായനി  ഒരു  സയവനിധമാനവയ  ലചയ്തനില.  ഞങലളലമായകൂടനി
ബഹളമുണമാക്കനിയതനിനമാല് പമാലക്കമാടച്ച്  ലചറനിലയമാരു വര്ക്കുമമാതയ നടതനിയനിട്ടുണച്ച്.
ബമാക്കനി  ഒരു  സ്ഥലതയ  നടതനിയനിടനില.  Per  drop  more  crop  എന്നതമാണച്ച്
ഇതനിലന  മുദ്രമാവമാകേധ്യയ.  എന്നമാല്  നമ്മുലട  അയല്  സയസ്ഥമാനമമായ  തമനിഴമാടച്ച്
പനി.എയ.ലകേ.എസച്ച്.റവ.-യനില്നനിന്നച്ച് 52000  കകേമാടനി രൂപയമാണച്ച് കനടനിലയടുതതച്ച്.
അതകപമാലല  മറച്ച്  പല  സയസ്ഥമാനങളുയ  കപ്രമാജക്ടച്ച്   ലകേമാടുതച്ച്  എലമാ  ഏര്പ്പെമാടുയ
ലചയകേഴനിഞ്ഞു.   നമ്മള്  ഇനനിയയ  അതനിലന  ഒരു  കേമാരധ്യവയ  തടങനിയനിടനില.
അതലകേമാണച്ച്  ബഹുമമാനധ്യരമായ   മുഖധ്യമനനിയയ  വകുപ്പുമനനിയയ  ഇക്കമാരധ്യതനില്
ഇടലപടണയ.  കസ്റ്റേറച്ച്  ഇറനികഗഷന്  പമാനുയ  ഒനമമായനിടനില.   അതച്ച്  സമര്പ്പെനിചച്ച്
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തമനിഴമാടനിനച്ച്  ലഭനിചതനികനക്കമാള്  കൂടുതല്  പണയ  വമാങമാനുള്ള  നടപടനി
സന്വേസ്പീകേരനിക്കണയ.  കേമാരണയ കേധ്യമാഷച്ച് കക്രമാപച്ച് കൂടുതലള്ള സ്ഥലമമായതനിനമാല് കൂടുതല്
ലകേമാടുതമാല്  രണനിരടനികയമാ  മൂന്നനിരടനികയമാ  വനിളവണമാക്കമാന്  സമാധനിക്കുയ.  അതച്ച്
മുഴുവന് ജനി.സനി.എഫച്ച്.-ലന   ഗ്രമാനമാണച്ച്.  ആ കപ്രമാജക്ടുയ  ഇതവലര  തടങനിയനിടനില.
ഞമാന്  ബഹുമമാനലപ്പെട  മുഖധ്യമനനിക്കച്ച്  കേതയചതനിനുകശഷയ  അതനില്  ചസ്പീഫച്ച്
ലസക്രടറനി  ഇടലപട്ടുലവങ്കനിലയ  പൂര്തനിയമാക്കമാന്  സമാധനിചനിടനില.  മറച്ച്
സയസ്ഥമാനങലളലമായ കപ്രമാജക്ടച്ച് സമര്പ്പെനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞു.  അതനിനുള്ള  നടപടനി
സന്വേസ്പീകേരനികക്കണതച്ച്  അതധ്യമാവശധ്യമമാണച്ച്.  

മഴനനിഴല് പ്രകദശങള്ക്കച്ച്  പ്രകതധ്യകേ  പദതനി   ആവനിഷ്കരനിക്കല്
എല്.ഡനി.എഫച്ച്.-ലന  പ്രകേടനപതനികേയനില്തലന്ന  ഉണമായനിരുന്നതമാണച്ച്.  ഇത
സയബന്ധനിചച്ച്  ഇറനികഗഷന്  വകുപ്പെനിലന  ഭമാഗതനനിനയ  കപ്രമാജക്ടച്ച്  വന്നനിടനില.
കേമാര്ഷനികേ കമഖല തകേര്ച കനരനിടുകേയമാണച്ച്. അഞച്ച് ഏക്കറനില് ലനല്ക്കൃഷനി ലചയ്യുന്ന
കേര്ഷകേലന  വരുമമാനയ  എതയമാലണന്നച്ച്  ബഹുമമാനലപ്പെട  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനികയമാടച്ച്
കചമാദനിചകപ്പെമാള്,  അകദ്ദേഹയ എഴുതനിതന്ന മറുപടനി ഒരു മമാസലത വരുമമാനയ  5000
രൂപലയന്നമാണച്ച്. ഒരു കേര്ഷകേലന കുടുയബതനിനച്ച്  5000 രൂപലകേമാണച്ച്  ജസ്പീവനിക്കമാന്
കേഴനിയകമമാ?  അതലകേമാണമാണച്ച്  ഇടതപക്ഷ  ജനമാധനിപതധ്യമുന്നണനി  പ്രകേടന
പതനികേയനില് രണച്ച് പ്രധമാനലപ്പെട കേമാരധ്യങള് പറയന്നതച്ച്. അതനില് ഒന്നച്ച്, ലനല്ക്കൃഷനി
ലചയ്യുകമമാള് കറമായല്റനി  ലകേമാടുക്കണലമന്നതമാണച്ച്.  ഒരു  ലഹക്ടര് സ്ഥലതച്ച്  കൃഷനി
ലചയ്യുകമമാള് ഗ്രഗൗണച്ച് വമാടറമായയ മറ്റുയ സമൂഹതനിനുണമാകുന്ന ഗുണയ  22.5  ലക്ഷയ
രൂപയമാലണന്നമാണച്ച്  യ.എന്.  റനികപ്പെമാര്ടച്ച്.  അതലകേമാണച്ച്  പ്രകേടനപതനികേയനില്
പറഞ കറമായല്റനി ഉണമാകേണയ.  മൂലധ്യവര്ദനിത ഉല്പ്പെന്നങളുലട ലമാഭതനിലന ഒരു
വനിഹനിതയ  കേര്ഷകേനച്ച്  നല്കേണലമന്നച്ച്  പ്രകേടന  പതനികേയനില്  പറഞതച്ച്
നടപ്പെമാക്കനിയമാല്   ലനല്ക്കൃഷനിക്കമാലര  രക്ഷനിക്കമാന്  കേഴനിയയ.  ടനി.ഡനി.എസച്ച്.-ല്
കൂടനിയലമാലത  40  ലക്ഷയ  ടണ്  അരനി  കേനിട്ടുനണച്ച്.  അതനില്നനിന്നച്ച്  ഒരു  രൂപ
മമാറനിവചമാല്  400  കകേമാടനി രൂപ കേനിട്ടുയ.  400  കകേമാടനി രൂപ കേനിടനിയമാല് ഒരു ഏക്കര്
കൃഷനി ലചയ്യേമാന്  15,000  രൂപ കബമാണസച്ച്  നല്കുകമമാള്  2,500  രൂപ വചച്ച്  മൂന്നച്ച്
ലതമാഴനിലമാളനികേള്ക്കച്ച് കബമാണസച്ച് ലകേമാടുക്കമായ. അതനിനച്ച് 50 കകേമാടനി രൂപയണച്ച്.

മനി  .    ലചയര്മമാന്:   പസ്പീസച്ച്...അവസമാനനിപ്പെനിക.  അനുവദനിച സമയയ കേഴനിഞ്ഞു.
1.5 മനിനനിടച്ച് കൂടുതലമമായനി.

ശസ്പീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടനി:  സര്,  പ്രതനിപക്ഷമനിലകലമാ.   രണച്ച്  മനിനനിടനിനുള്ളനില്
ഞമാന് അവസമാനനിപ്പെനിക്കമായ. 
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മനി  .    ലചയര്മമാന്:  അതപറഞനിടച്ച്  കേമാരധ്യമനില.  സമയക്രമയ  പമാലനിചച്ച്
കപമാകുന്നതമാണച്ച് നലതച്ച്.

ശസ്പീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടനി:  സര്,  അതലകേമാടുതമാല്   അവര്ക്കച്ച്  കപ്രമാവനിഡനച്ച്
ഫണയ  ലപന്ഷനുയ  ചനികേനിത്സമാ  സഗൗകേരധ്യവയ  ഏര്ലപ്പെടുതമായ.  അതരതനില്
കൃഷനിയനികലയച്ച്  ആളുകേലള  ആകേര്ഷനിചമാല്  മമാതകമ  കൃഷനി  നഷലപ്പെടമാലത
പനിടനിച്ചുനനിര്തമാന്   സമാധനിക്കുകേയള.  ബഹുമമാനലപ്പെട  മുഖധ്യമനനിയയ  ധനകേമാരധ്യ
വകുപ്പുമനനിയയ  ഇക്കമാരധ്യയ  ഗഗൗരവതനിലലടുതമാല്  കൃഷനി  നനിലനനിര്തമാനുയ
വരള്ചലയ കനരനിടമാനുയ സമാധനിക്കുലമന്നമാണച്ച് എനനിക്കച്ച്  പറയമാനുള്ളതച്ച്.  ഞമാന് ഈ
ഉപധനമാഭധ്യര്തനകേലള പനിന്തമാങ്ങുന. 

12.54 PM]

ശസ്പീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരസ്പീന്ദ്രന്:  സര്,  ഇവനിലട അവതരനിപ്പെനിച ഉപധനമാഭധ്യര്തനകേലള
ശകമമായനി  പനിന്തുണയന.  ബജറനിലനയയ  ഉപധനമാഭധ്യര്തനകേളുലടയയ  ഉള്ളടക്കയ
പരനികശമാധനിക്കുകമമാള് കദശസ്പീയ  രയഗതച്ച്  ഇന്നച്ച് നനിലനനില്ക്കുന്ന
സ്ഥനിതനിഗതനികേളുമമായനി ബന്ധലപ്പെടുതമാലത ആകലമാചനിക്കമാനമാകേനില.  ഇന്തധ്യന് സമദച്ച്
വധ്യവസ്ഥ  കരമാഗലക്ഷണങള്  കേമാണനിക്കമാന്  തടങനിയനിരനിക്കുനലവന്നച്ച്
പ്രശസ്തരമായനിട്ടുള്ള  അര്തശമാസ  വനിദഗ്ദ്ധര്  അടുത  കേമാലതച്ച്  പ്രസ്തമാവനിചതമായനി
വമായനിചറനിയമാന്  കേഴനിഞ്ഞു.  അതനികവഗയ  വളരുന്ന  സമദച്ച്  വധ്യവസ്ഥലയന്നച്ച്
ഗവണ്ലമനച്ച്  നനിരന്തരയ  വനികശഷനിപ്പെനിക്കുകമമാഴമാണച്ച്  അതനിനുള്ളനില് ദഗൗര്ബ്ബലധ്യങള്
പ്രകേടമമാകുന്നതച്ച്.  രമാജധ്യലത  ഉല്പ്പെമാദനകശഷനി  വനിനനികയമാഗനിക്കലപ്പെടുന്നനില.
രമാജധ്യലത  സമതനിലന  58  ശതമമാനയ  ഒരു  വനിഭമാഗയ  അതനിസമന്നരുലട
കേയ്യേനിലമാലണന്നച്ച്  ദമാരനിദ്രധ്യ  നനിര്മ്മമാര്ജ്ജരയഗതച്ച്  ഡല്ഹനി  കകേന്ദ്രമമായനി
പ്രവര്തനിക്കുന്ന  പ്രമുഖ  സന്നദ  സയഘടനയമായ  Oxfam  വധ്യകമമാക്കനി
യനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  ഉല്പ്പെന്നങള്  കേയറ്റുമതനി  ലചയ്യേമാന്  സമാധനിക്കുന്നനില;
ഇന്തധ്യയമമായനി  വധ്യമാപമാര  ബന്ധമുള്ള  പ്രമുഖ  രമാജധ്യങലളലമായ  സമാമതനികേ
പ്രതനിസന്ധനിയനിലമമാണച്ച്.  രമാജധ്യലത  മൂലധന  നനികക്ഷപയ  ആകേര്ഷകേമമാക്കമാന്
അനവധനി  നടപടനികേള്  റകേലക്കമാണനിട്ടുയ  സന്വേകേമാരധ്യ  മൂലധന  നനികക്ഷപകതക്കമാള്
വനികദശ മൂലധന നനികക്ഷപമമാണച്ച് വര്ദനിക്കുന്നതച്ച്. 2013 ഏപ്രനില് മുതല് 2016 ജൂണ്
വലര ലപമാതകമഖലമാ ബമാങ്കുകേള് എഴുതനിതള്ളനിയ കേനിടമാക്കടയ  1.54  ലക്ഷയ കകേമാടനി
രൂപയമാണച്ച്.  അതനില് കകേമാര്പ്പെകററ്റുകേളുലട പണമമാണച്ച് ഭൂരനിഭമാഗവയ.  63  വധ്യവസമായ
പ്രമുഖരുലട  7016  കകേമാടനി  രൂപയണച്ച്  എസച്ച്.ബനി.ഐ.  മമാതയ  കവലണനവചതച്ച്.
പ്രചമാരതനിലണമായനിരുന്ന കേറന്സനിയലട  ഏതമാണച്ച്  40  ശതമമാനകതമാളയ  വരുന്ന
തകേയമാണച്ച്  ബമാങ്കുകേളുലട  കേനിടമാക്കടയ.  50  ശതമമാനകതമാളയ  തകേ  വന്കേനിട
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കകേമാര്പ്പെകററ്റുകേളുകടതമാണച്ച്. തകേരുന്ന ബമാങ്കുകേളുലട ധനകേമാരധ്യ സ്ഥനിരതയകവണനി ശസ്പീ.
നകരന്ദ്ര  കമമാദനി  നടതനിയ  അഭധ്യമാസമമാണച്ച്  കനമാടച്ച്  പനിന്വലനിക്കല്.  ദ്രുതഗതനിയനില്
മമാറയ  സയഭവനിക്കുന്ന  ആകഗമാളവല്കൃത  കലമാകേതനിലന  ഭമാഗമമാണച്ച്  കകേരളവയ.
അതരയ സമാഹചരധ്യതനില് മത്സരസന്വേഭമാവമുള്ളതയ പ്രമാപധ്യവയ വമാസകയമാഗധ്യമമായതയ
സുരക്ഷനിതവമമായ  പ്രകദശമമാണച്ച്  കകേരളലമന്നച്ച്  ഉറപ്പെമാക്കുന്നതനിലന  ആശയനിചമാണച്ച്
നമ്മുലട  സയസ്ഥമാനതച്ച്  വനികേസനയ  സമാദധ്യമമാകുന്നതച്ച്.  ഇതച്ച്  റകേവരനിക്കുന്നതനിനച്ച്
ആവശധ്യമമായ  സമാമതനികേ  ചുറ്റുപമാടച്ച്   സൃഷനികക്കണതമായനിട്ടുണച്ച്.  സന്വേതനവയ
തറന്നതയ  നൂതന  ആശയങലള  സന്വേമാഗതയ  ലചയ്യുന്നതമമായ  സമദച്ച്  വധ്യവസ്ഥയച്ച്
അടനിതറ  പമാകേമാന്  കേഴനിയലമനയ  ഇതനിലന  ഫലമമായനി   വനികേസനതനിനുകവണനി
ഉകതജനയ സമാദധ്യമമാക്കുലമനയ നമായ  ഉറചച്ച്  വനിശന്വേസനിക്കുകേയമാണച്ച്.  കകേരളതനിലന
മത്സരക്ഷമത  വളര്തകേയയ  ഭമാവനി  സമാമതനികേ  വനികേസനയ  ശകനിലപ്പെടുതകേയയ
ലചയ്യുകേ  എന്ന  ലക്ഷധ്യകതമാലട  സയസ്ഥമാനലത  ജനകനതമാക്കള്  സമാമതനികേ
വളര്ച  കപ്രമാത്സമാഹനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുയ  നനിലനനിര്തന്നതനിനുയ  ആവശധ്യമമായ
നനിര്ണ്ണമായകേ  തസ്പീരുമമാനങലളടുക്കുകേയയ  അവ  ഇച്ഛേമാശകനികയമാലട  നടപ്പെമാക്കുകേയയ
ലചയവരുനണച്ച്. 

കകേരളതനിലന വനികേസനതനിനച്ച്,  വന്കേനിട പദതനികേള്ക്കച്ച് ബജറനിലൂലട പണയ
കേലണതനി  ബജറനിലൂലട   തലന്ന  ലചലവഴനിചനിട്ടുള്ള  കേസ്പീഴ്വഴക്കയ  ഒഴനിവമാക്കുന്ന
ഇടതപക്ഷതനിലന  പുതനിയ  ആശയമമാണച്ച്   കേനിഫ്ബനി.  ഇതനിനകേയ  48
പദതനികേള്ക്കമായനി  4004  കകേമാടനി  രൂപയച്ച്  അയഗസ്പീകേമാരയ  നല്കുകേയണമായനി.
നവകകേരള  മനിഷലന  നമാലച്ച്  ഘടകേങളമാണച്ച്  ബജറനിലന  അന്തര്ധമാര.
സര്വ്വസര്ശനിയമായ നവകകേരള മനിഷന് നൂതനമമായ ഒരു സയരയഭമമാണച്ച്.  അതനികലയച്ച്
യമാഥമാര്തധ്യ  കബമാധകതമാലടയള്ള  ചുവടുവയമാണച്ച്  2017-18-ലല  ബജലറന്നച്ച്
മനസനിലമാക്കമാന്  കേഴനിയയ.  സസ്പീതലധ്യത  വമാക്കുകേളനില്നനിന്നച്ച്  പ്രവ ര്തനിയനികലയച്ച്
എതനിക്കമാനുതകുന്ന  അനവധനി  നനിര്കദ്ദേശങള്  ബജറനിലണച്ച്.  അതനിനച്ച്  പ്രകതധ്യകേ
വകുപ്പെച്ച്  രൂപസ്പീകേരനിക്കമാനുള്ള ഉകദ്ദേശധ്യയ സര്ക്കമാരനിനുലണന്നറനിഞതനില് കകേരളയ ഏലറ
അഭനിമമാനനിക്കുന.  പടനികേജമാതനി/പടനികേവര്ഗ  വനിഭമാഗങലള   കകേന്ദ്രയ   പൂര്ണ്ണമമായനി
അവഗണനിചനിട്ടുയ  സയസ്ഥമാന  ബജറനില്  അവര്ക്കച്ച്  ജനസയഖധ്യമാനുപമാതകതക്കമാള്
കൂടുതല്  തകേ  വകേയനിരുതനിയ  സയസ്ഥമാനമമാണച്ച്  കകേരളയ.  അതനിലന  ഖധ്യമാതനി
കകേരളതനിനുണച്ച്.  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കമാര്  എല്.ഐ.സനി.  അടക്കമുള്ള  ലപമാതകമഖലമാ
സ്ഥമാപനങളുലട  ഓഹരനി  വനില്പ്പെനയനിലൂലട  മൂലധന  സമമാഹരണതനിനച്ച്
ലക്ഷധ്യമനിടുകമമാള്  കകേരളയ  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  അടക്കമുള്ള  സയസ്ഥമാനലത
ലപമാതകമഖലമാ  സ്ഥമാപനങലള  പടനിപടനിയമായനി  ലമാഭതനിലമാക്കമാനുള്ള  ശമയ
ആരയഭനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞു. വരുന്ന നമാലച്ച് വര്ഷയലകേമാണച്ച് ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കച്ച് 3000
കകേമാടനി  രൂപയലട  പമാകക്കജമാണച്ച്  ഗവണ്ലമനച്ച്  പ്രഖധ്യമാപനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.
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ലമാഭകേരമമാക്കണലമന്ന പ്രകതധ്യകേ നനിബന്ധന അനുസരനിചമാണച്ച്  3000  കകേമാടനി  രൂപ
ഗവണ്ലമനച്ച്  മമാറനിവചതച്ച്.  സമൂഹതനിലന മുഖധ്യധമാരയനില്  ഇടയപനിടനിക്കമാതവര്ക്കച്ച്
കവണനിയള്ള കക്ഷമപ്രവര്തനങളമാണച്ച് വനികേസനതനിലന അവനിഭമാജധ്യ ഘടകേലമന്നച്ച്
അയഗസ്പീകേരനിക്കുകേയമാണച്ച്  ബജറച്ച്.  അര്ഹരമായ  എലമാവകരയയ  സമാമൂഹധ്യ  സുരക്ഷമാ
പദതനിയലട  വലയതനില്  ലകേമാണവരമാനുള്ള   ശമമമാണച്ച്  ബജലറന്നച്ച്  ഈ
സന്ദര്ഭതനില് അഭനിമമാനകതമാലട പറയമാന് ആഗ്രഹനിക്കുകേയമാണച്ച്.  ധനമനിലമായ്മയലട
അവസ്ഥയനില്   അടനിസ്ഥമാന  സഗൗകേരധ്യ  വനികേസനതനിലൂലട  മൂലധനലചലവച്ച്
വര്ദനിപ്പെനിചച്ച്  കകേരളലത രക്ഷനിക്കമാനുള്ള ഭമാവനമാപൂര്ണ്ണവയ  യമാഥമാര്തധ്യകബമാധവയ
പ്രമാകയമാഗനികേവമമായ  നനിര്കദ്ദേശങളമാണച്ച്  ധനകേമാരധ്യ  വകുപ്പുമനനി  മുകന്നമാട്ടുവയന്നതച്ച്.
കകേരളതനിലന  പരനിസ്ഥനിതനിയയ  റജവ  റവവനിദധ്യവയ  സയരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുയ
മനുഷധ്യജസ്പീവനിത നനിലവമാരയ ഉയര്തമാന് സഹമായനിക്കുന്നതമമായ ഇടതപക്ഷ വനികേസന
പരനികപ്രഷധ്യതനിലന  പ്രമാകയമാഗനികേ  രൂപമമാണച്ച്  ഹരനിത  കകേരള  മനിഷന്  എന്നച്ച്
പറയമാതനിരനിക്കമാന് കേഴനിയനില. കകേരളസ്പീയ വനികേസന പരനികപ്രഷധ്യതനിലന ആണനിക്കലച്ച് ല്ല്
അതനിലന  പമാരനിസ്ഥനിതനികേ  വസ്പീക്ഷണമമാണച്ച്.  സയസ്ഥമാനതനിലന  പമാരനിസ്ഥനിതനികേ
സവനികശഷതകേള്  നഷലപ്പെടുന്നതച്ച്  നമുക്കച്ച്  ഭമാവനിയനില്  വനിലയച്ച്  വമാങമാകനമാ
പുനനഃസൃഷനിക്കമാകനമാ  കേഴനിയനില.  പമാരനിസ്ഥനിതനികേ  മഗൗലനികേവമാദയ  അയഗസ്പീകേരനിക്കമാ
നുമമാവനില.  പരനിസ്ഥനിതനിലയ  സയരക്ഷനിക്കണയ.  പ്രകൃതനികയമാടച്ച്  പടലവടനി  വളര്ന്ന
മനുഷധ്യലന ആവശധ്യങള്  നമുക്കച്ച്  നനിര്വ്വഹനിക്കമാന് കേഴനിയണയ.  മലകയമാര റഹകവ
തസ്പീരകദശ  റഹകവ   കദശസ്പീയപമാത,  ജലപമാത  ഇവയനിലലലമായ  കകേരളതനില്
ഭമാവനിയനില്  വരുതമാന്  കപമാകുന്ന  മമാറയ  ലചറുതമായനിരനിക്കനില;  ഏറവയ
വലതമായനിരനിക്കുലമന്നച്ച്  നമുക്കച്ച്  പ്രതധ്യമാശനിക്കമായ.  ഇന്നലലയയ  ഇനമമായനി
ബദല്  എവനിലടലയന്നച്ച്  പ്രതനിപക്ഷകനതമാവടക്കമുള്ളവര്  നനിയമസഭയനില്
കചമാദനിക്കുകേയണമായനി.   കകേരളതനിലല ഇടതപക്ഷ ഗവണ്ലമനച്ച്  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള
ബദല്  ഈ  ബജറനിലടനസ്പീളയ  പരനികശമാധനിചമാല്  വധ്യകമമായനി  മനസനിലമാക്കമാന്
കേഴനിയയ.  ഇന്നച്ച് ബഹുമമാനലപ്പെട പ്രതനിപക്ഷകനതമാവച്ച്  സഭയനിലനിലലങ്കനിലയ  അകദ്ദേഹയ
ശദനിക്കുകേയയ  സഭമാകരഖ  പഠനിക്കുകേയയ  ലചയ്യുലമന്നമാണച്ച്  ഞമാന്  കേരുതന്നതച്ച്.
ഇവനിലട  സ്റ്റേമാലനിലന  സയബന്ധനിചച്ച്  പരമാമര്ശനിച്ചു  കേണ.  കസമാവനിയറച്ച്  യൂണനിയലന
വളര്ച,  കലമാകേ  രമാജധ്യങള്ക്കച്ച്  നല്കേനിയ  സയഭമാവന  എന്നനിവലയക്കുറനിചച്ച്
നമുക്കറനിയമായ.  1917-ല്  സന്വേതനമമായ,  കലമാകേതച്ച് വളലരയധനികേയ  പനിന്നനില്നനിന്ന
കസമാവനിയറച്ച്  യൂണനിയന്  കലമാകേലതമാരു സൂപ്പെര് പവറമാകേമാന്  നടതനിയ  പരനിശമയ
നമ്മുലട  ചരനിതതനിലണച്ച്.  1921-ല്  മഹമാനമായ  ലലനനിലന  കനതൃതന്വേതനില്
ആവനിഷ്കരനിച  നട്യൂ  എക്കകണമാമനികേച്ച്  കപമാളനിസനി,  1928  ആദധ്യയ  മുതല്  1932
അവസമാനയവലര 5 വര്ഷക്കമാലയ സ്റ്റേമാലനിലന കനതൃതന്വേതനില് നടതനിയ പഞവത്സര
പദതനികേള്,  കസമാവനിയറച്ച്  സമൂഹതനിനച്ച്  വരുതനിയ വമനിച  മമാറയ  കലമാകേ  ജനത
ശദനിച്ചുലവന്നച്ച് മമാതമല,  അതച്ച് മനസനിലമാക്കമാനുള്ള  അവസരവയ ലഭനിച്ചു. 1947-ല്



ധനകേമാരധ്യയ 431

സന്വേമാതനധ്യയ ലഭനിക്കുകമമാള്  പ്രധമാനമനനിയമായനി അവകരമാധനിതനമായ ജവഹര്ലമാല്
ലനഹ് റു,  ഇന്തധ്യലയ  എങലന  മുകന്നമാടച്ച്  നയനിക്കമായ,  ഈ  രമാജധ്യതനിലന
പനികന്നമാക്കമാവസ്ഥ  എങലന  പരനിഹരനിക്കമായ  എന്നതനിലന  കുറനിലചമാലക്ക
ചനിന്തമാധസ്പീനനമായനിരുനലവന്നമാണച്ച്  കരഖകേളനില്നനിന്നച്ച്  നമുക്കച്ച്  മനസനിലമാക്കമാന്
കേഴനിഞതച്ച്.  അകദ്ദേഹയ ആദധ്യയ കപമായതച്ച് അകമരനിക്കയനിലമാണച്ച്.  ഈ രമാജധ്യതനിലന
പനികന്നമാക്കമാവസ്ഥ  പരനിഹരനിക്കമാന്  സഹമായ  ഹസ്തയ  നസ്പീടനിയതച്ച്  അകമരനിക്കയലട
മുന്നനിലമാണച്ച്.  അകമരനിക്ക  അതച്ച്  നനികഷധനിച്ചു.   എന്നമാല്  കസമാവനിയറച്ച്  യൂണനിയന്
ഇന്തധ്യയമാവശധ്യമമായ സഹമായയ നല്കേനി.  വധ്യവസമായങള് ആരയഭനിക്കമാന്  ഇന്തധ്യലയ
സഹമായനിച്ചു.  ക്രൂഷ്കചവച്ച് എന്ന വധ്യകനികയമാടച്ച് കേമാണനിക്കുന്ന അനുഭമാവയ മമാതമമാണച്ച്
ഇവനിലട ശസ്പീ. രകമശച്ച് ലചന്നനിതല പ്രകേടനിപ്പെനിച വനികേമാരതനില്നനിന്നച്ച് മനസനിലമാക്കമാന്
കേഴനിഞതച്ച്.   കസമാവനിയറച്ച്  നമാടുയ  കസമാവനിയറച്ച്  ജനതയയ കസമാവനിയറച്ച്  ഭരണകൂടവയ
ഇന്തധ്യയനല്കേനിയ  സയഭമാവന  അവര്  വനിസ്മരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  സ്റ്റേമാലനിലന
അധനികക്ഷപനിക്കുകേയമാണച്ച്.  കലമാകേ  ചരനിതലതക്കുറനിചച്ച്  അകദ്ദേഹയ  ശരനിയമായ
കതമാതനില്  മനസനിലമാക്കനിയനിട്ടുകണമാ  എലന്നനനിക്കറനിയനില.  കസമാവനിയറച്ച്  യൂണനിയന്
തകേര്ന്നതനിലന വനിഷമതകേള് കകേമാണ്ഗ്രസച്ച് പമാര്ടനിയയ അനുഭവനിക്കുകേയമാണച്ച്.  ഈ
രമാജധ്യതച്ച്  അപകേടമുണമായ  സന്ദര്ഭങളനിലലലമായ  കസമാവനിയറച്ച്
യൂണനിയനുണമായനിരുനലവന്നതച്ച്  കകേമാണ്ഗ്രസച്ച്  മനസനിലമാക്കുന്നതച്ച്  നലതമായനിരനിക്കുയ.
കസമാവനിയറച്ച് യൂണനിയന് ഉണമായനിരുനലവങ്കനില് ഇന്നച്ച് കകേമാണ്ഗ്രസച്ച് കദശസ്പീയരയഗതച്ച്
കുറച്ചുകൂടനി  പ്രബലമമായ  ഒരു  പമാര്ടനിയമായനി  നനിലലകേമാളമമായനിരുന.    ഇന്തധ്യന്
രമാഷ്ട്രസ്പീയതനിലല കകേമാണ്ഗ്രസനിലന അസമാന്നനിദധ്യയ പല കമഖലകേളനില മുണമാകുന്നതച്ച്
അവരുമമായണമായനിരുന്ന പഴയ സഗൗഹൃദയ ഉപകയമാഗനിചച്ച് ഈ രമാജധ്യതച്ച് ഒരു കദശസ്പീയ
പ്രസ്ഥമാനയ  സയഘടനിപ്പെനിക്കമാന്  നടതനിയ  പരനിശമയ  പുതനിയ  കേമാലയളവനില്
വനിഫലമമായനി എനള്ളതലകേമാണമാലണന്നച്ച് അവര് മനസനിലമാക്കുന്നനില.

ശസ്പീ  .   എയ  .   സന്വേരമാജച്ച്: സര്,  ബഹുമമാനലപ്പെട അയഗയ ഇവനിലട ബഹുമമാനലപ്പെട
പ്രതനിപക്ഷ  കനതമാവനിലന  പരമാമര്ശലതക്കുറനിചച്ച്  സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയണമായനി.
പ്രതനിപക്ഷ  കനതമാവച്ച്  രമാവനിലല  പറഞതച്ച്  സ്റ്റേമാലനികനമാടച്ച്  ലനഹ്റുവനിനച്ച്  ഒരു
തമാല്പ്പെരധ്യവമുണമായനിരുന്നനില,  ക്രൂഷ്കചവനികനമാലടകന്തമാ ഒരു ലചറനിയ തമാല്പ്പെരധ്യമുണച്ച്
എന്ന  നനിലയമാണച്ച്.   യഥമാര്തതനില്  സ്റ്റേമാലനിലനക്കുറനിചച്ച്  പണ്ഡനിറച്ച്  ജവഹര്ലമാല്
ലനഹ്റു  ഒരനിക്കല്  പരമാമര്ശനിചതച്ച്  "കലമാകേ  സമമാധമാനതനിനുകവണനി  കപമാരമാടുന്ന
കയമാദമാവമാണച്ച് സ്റ്റേമാലനിന്"  എന്നമാണച്ച്.  1957  മമാര്ച്ചുമമാസയ  6-ാം തസ്പീയതനി മമാതൃഭൂമനി
ദനിനപതതനിലല ഒന്നമായ  കപജനിലല പ്രധമാന വമാര്തതലന്ന അതമായനിരുന.  നമ്മുലട
പ്രതനിപക്ഷ  കനതമാവച്ച്  ഇലതമാനയ  ശദനിക്കുകേകയമാ  ലനഹ്റുവനിലനക്കുറനിച്ചുതലന്ന
കേമാരധ്യമമായനി മനസനിലമാക്കുകേകയമാ ലചയ്യേമാത ഒരമാളമാകണമാ,അകതമാ മനസനിലമാക്കനിയനിട്ടുയ
മറച്ചുവയന്നതമാകണമാ; എന്തമാണച്ച് അങയലട അഭനിപ്രമായയ?
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ശസ്പീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ഹരസ്പീന്ദ്രന്: സര്,  ഇക്കമാരധ്യതനില്  ചരനിതയ
മനസനിലമാക്കുന്ന ആളല ശസ്പീ. രകമശച്ച് ലചന്നനിതലലയന്നതച്ച് വധ്യകമമാണച്ച്.   സ്റ്റേമാലനിനുയ
ലനഹ്റുവയ  അന്തരനിക്കുന്നതവലര  അവര്  പരസരയ  പ്രകേടനിപ്പെനിച  സഗൗഹമാര്ദ്ദേവയ
കസ്നേഹവയ  അകദ്ദേഹതനിലന  ചനില  പുസ്തകേങളനില്നനിന്നച്ച്  വമായനിലചടുക്കമാന്
കേഴനിഞനിട്ടുണച്ച്.   ചരനിതയ  ബഹുമമാനലപ്പെട  പ്രതനിപക്ഷ  കനതമാവച്ച്  പഠനിക്കുന്നനില;
കലമാകേ  രമാഷ്ട്രസ്പീയകമമാ  ഇന്തധ്യന്  രമാഷ്ട്രസ്പീയകമമാ  പഠനിക്കുന്നനില.   ആലരങ്കനിലയ
എഴുതനിലക്കമാടുക്കുന്ന  ഒരു  കുറനിപ്പുവചച്ച്  ഇവനിലടനനിന്നച്ച്  നടതന്ന  അഭധ്യമാസ
പ്രകേടനമലമാലത  ഇന്തധ്യന്  രമാഷ്ട്രസ്പീയ  യമാഥമാര്തധ്യങളനികലയച്ച്  കേടനലചലമാന്
അകദ്ദേഹയ  മുതനിരുന്നനില  എന്നതമാണച്ച്  ലജ്ജമാകേരമമായനിട്ടുള്ള  അവസ്ഥലയന്നച്ച്
ചൂണനിക്കമാണനിക്കമാന് ഞമാനമാഗ്രഹനിക്കുകേയമാണച്ച്.   ഇവനിലട  ബജറനിലനക്കുറനിചച്ച്  ലവറുയ
സന്വേപ്നമമാണച്ച്,  സങ്കല്പ്പെമമാണച്ച്,  ഭമാവനപൂര്ണ്ണമമാണച്ച്  എലന്നലമായ  അകദ്ദേഹയ
പറയകേയണമായനി.  ഇവനിലട  എന്തച്ച്  സങ്കല്പ്പെമമാണച്ച്  ഈ  ബജറനിലൂലട   ധനകേമാരധ്യ
വകുപ്പുമനനി പ്രകേടനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ളലതന്നറനിയനില.  സന്വേപ്നയ കവകണ,  സന്വേപ്നയ കേമാണകണ?
ഞമാന്  മുന്  രമാഷ്ട്രപതനി  എ.  പനി.  ലജ.  അബ്ദുല്  കേലമാമനിലന  ഉദരനിക്കുകേയമാണച്ച്.
“Dream is not that you see in sleep, dream is something that does not let
you  sleep  (ഉറക്കതനില്  കേമാണുന്നതല  സന്വേപ്നയ,  നമ്മുലട  ഉറക്കയ
നഷലപ്പെടുതന്നലതന്തമാകണമാ അതമാണച്ച് സന്വേപ്നയ) എന്നച്ച് അകദ്ദേഹയ പറയകേയണമായനി.
ബഹുമമാനലപ്പെട  പ്രതനിപക്ഷ  കനതമാവനിലനയയ  കകേമാണ്ഗ്രസനിലനയയ  ഉറക്കയ
നഷലപ്പെടുതന്നതമാണച്ച്  ഈ  ബജറച്ച്  എന്ന  കേമാരധ്യതനില്  യമാലതമാരു  തര്ക്കവമനില.
അകദ്ദേഹയ അതമമാതമല പറഞതച്ച്;  “Dream, dream, dreams transform into
thoughts  and  thoughts  results  in  action”  (സന്വേപ്നയ  കേമാണുകേ,  ആ
സന്വേപ്നങലളക്കുറനിചച്ച്  ചനിന്തനിക്കുകേ,  ആ  ചനിന്തകേലള  പ്രവര്തനികേളനിലൂലട
സഫലമമാക്കുകേ)  കകേരളതനിലല  ഇടതപക്ഷ  ജനമാധനിപതധ്യ  മുന്നണനി  സമൂഹതനില്
ഇതച്ച്  സഫലമമാക്കമാനമാണച്ച്  ഈ  ബജറച്ച്  അവതരനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.  ഭമാവനിയനില്
കകേരളതനില്  അതച്ച്  സഫലമമാകുയ  എന്ന  കേമാരധ്യയകൂടനി  അറനിയനിച്ചുലകേമാണച്ച്  ഈ
ഉപധനമാഭധ്യര്തനകേലള പനിന്തുണയന.

1.07 PM ]

ലപ്രമാഫ  .   ലകേ  .   യ  .   അരുണന്: സര്,  ആദധ്യമമായനി  2016-17  സമാമതനികേ
വര്ഷലത  ബജറനികലയള്ള  അന്തനിമ  ഉപധനമാഭധ്യര്ഥനകേലള  ഞമാന്  പനിന്തമാങ്ങുന.
ബഹുമമാനലപ്പെട   ധനകേമാരധ്യ  വകുപ്പുമനനി ഇവനിലട  അവതരനിപ്പെനിച ബജറനിലടനസ്പീളയ
കേമാണമാന്  കേഴനിയന്നതച്ച്  ശസ്പീ.  എയ.  ടനി.  വമാസുകദവന്  നമായലരക്കുറനികചമാ
അകദ്ദേഹതനിലന  കൃതനികേളനില്നനിന്നച്ച്  ഉദരനിച  ഭമാഗങകളമാ  ആണച്ച്.   അതയ
അകങയറയ  ഹൃദധ്യമമാണച്ച്.  ഒരുപകക്ഷ  ലതമാടലതലമായ  ലപമാന്നമാക്കനിയ  മലറമാരു
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പ്രതനിഭമാശമാലനിയമായ  സമാഹനിതധ്യകേമാരലന  മലയമാളതനില്  കവലറ  നമുക്കച്ച്  കേമാണമാന്
കേഴനിയനില.  ഏറവയ നല ലചറുകേഥമാകൃതച്ച്,  ഏറവയ നല കനമാവലനിസ്റ്റേച്ച്,  ഏറവയ നല
തനിരക്കഥമാകൃതച്ച്, മമാതൃഭൂമനി ദനിനപ്പെതതനിലന മുന് എഡനിറര്, ഫനിലനിയ ലഡവലപ്ലമനച്ച്
കകേമാര്പ്പെകറഷനനിലല  വനിസനിറനിയഗച്ച്  ലപ്രമാഫസര്,  ധമാരമാളയ  ലളനിത-ഉപനധ്യമാസങളുലട
ഉടമ  എന്നസ്പീ നനിലകേളനില് പ്രശസ്തനമാണച്ച്.  അകദ്ദേഹതനിലനതലന്ന ഒരു ലചറുകേഥലയ
ആസദമമാക്കനി നനിര്മ്മനിക്കുകേയയ സയവനിധമാനയ ലചയ്യുകേയയ ലചയ്ത 'നനിര്മ്മമാലധ്യയ' എന്ന
സനിനനിമ വളലര പ്രശസ്തമമാണച്ച്.

മനി  .   ലചയര്മമാന്  : ഒരു നമാടകേവയ രചനിചനിട്ടുണച്ച്.

ലപ്രമാഫ  .   ലകേ  .   യ  .   അരുണന്: സര്,  ഉണച്ച്.  ഞമാന്  പറഞ്ഞുവരനികേയമാണച്ച്.,
'നനിര്മ്മമാലധ്യയ'  എന്ന സനിനനിമയച്ച് കദശസ്പീയ അവമാര്ഡച്ച് കേനിടനി.  പനി.  ലജ.  ആനണനിക്കുയ
അവമാര്ഡച്ച്  കേനിടനി.   അതനിലല  വനിഷയയ  ഒരു  ലചറുകേഥലയ  ആസദമമാക്കനിയമാണച്ച്.
അതനിലന  കേഥ  ഞമാനനികപ്പെമാള്  പറയന്നനില.  അകദ്ദേഹതനിലന  നമാടകേയ
"കഗമാപുരനടയനില്",  'കേളനിതടങകട'  എനപറഞമാണച്ച്  ആരയഭനിക്കുന്നതച്ച്.
വരമാനനിരനിക്കുന്ന  ആകഗമാളവല്ക്കരണ  കേമാലഘടതനിലല  സമാമതനികേ  നയങള്
ഇന്തധ്യന്  ഭരണമാധനികേമാരനിവര്ഗയ  നടപ്പെമാക്കുലമന്നച്ച്  മുന്കൂടനി  കേണനിടച്ച്  "കേളനിനടക്കലട"
എന്നച്ച് അകന്ന പറഞ്ഞു.  അതച്ച് ദമാര്ശനനികേമമായതമാണച്ച്.   ശസ്പീ. എയ. ടനി. വമാസുകദവന്
നമായലരക്കുറനിചച്ച്  സൂചനിപ്പെനിക്കുന്നകതമാലടമാപ്പെയ   ശസ്പീ.  ലകേ.  വനി.  അബ്ദുള്  ഖമാദറനിനച്ച്
ഗുരുവമായൂരനില് എന്തമാ കേമാരധ്യയ എന്നച്ച് കനരകത കചമാദനിചകലമാ,   അബ്ദുള് ഖമാദര് ശസ്പീ.
എയ  .ടനി.  വമാസുകദവന്  നമായരുലട  അസുരവനിതച്ച്  എന്ന  കനമാവലനിലല  വളലര
പ്രധമാനലപ്പെട  ഒരു  കേഥമാപമാതമമാണച്ച്.    കഗമാവനിന്ദന്കുടനി  പനിന്നസ്പീടച്ച്  അബ്ദുള്  ഖമാദര്
ആകുകേയമാണച്ച്  ലചയ്തതച്ച്.  അതലകേമാണള്ള പ്രതനികഷധയകൂടനി  ബഹുമമാനലപ്പെട  രകമശച്ച്
ലചന്നനിതലയലട രസനമാഗ്രതനില് നനിന്നച്ച് അടര്ന വസ്പീകണമാ എന്ന സയശയയ ഈ
പരനിശുദമമായ  കവദനിയനില്  ഞമാന്  ഉന്നയനിക്കുകേയമാണച്ച്.   അബ്ദുള്  ഖമാദറമായ
കഗമാവനിന്ദന് കുടനിക്കച്ച്  പഴലയമാരു ബന്ധതനില്,  അലലങ്കനില് ചത ലപണ്ണനിലന മുല
ചപ്പെനിക്കുടനിക്കുന്ന  ഒരു  കുടനിലയ  കേനിടനി.  അയമാള്  ആ  കുടനികയയയ  ലകേമാണച്ച്
നമാടുവനിടുകേയമാണച്ച്.  പണച്ച്  കഗമാവനിന്ദന്  കുടനി,  ഇകപ്പെമാള്  അബ്ദുള്  ഖമാദര്.  അകപ്പെമാള്
രണഭമാഗത  നനിനമുള്ള,  നട്യൂനപക്ഷ  വര്ഗസ്പീയതയലടയയ  ഭൂരനിപക്ഷ
വര്ഗസ്പീയതയലടയയ  ശകരമായ  തസ്പീവവമാദനികേള്   അവകനമാടച്ച്  നസ്പീ  എകങമാട്ടു
കപമാകുനലവന്നച്ച് കചമാദനിച്ചു.  'ഞമാന് ഈ ഗ്രമാമയ വനിടുകേയമാണച്ച്.  എന്തനിനച്ച്?  ഇവനിലട
ജസ്പീവനിക്കമാന് ലകേമാള്ളനില. അകപ്പെമാള് ഈ കുടനിലയ നസ്പീ എന്തമായനി വളര്തയ?' കുടനിലയ
കേനിടനിയതമാണച്ച്.  രണഭമാഗത  നനിനള്ളവരുയ  ഉചതനില്  കചമാദനിച്ചു,  'എങലന
വളര്തയ?'  ഇങലന  പരസരയ  ഉചതനില്  രണച്ച്  ഭമാഗത  നനിനയ
കചമാദധ്യമുയര്ന്നകപ്പെമാള്  റധരധ്യപൂര്വ്വയ  തനിരനിഞ്ഞു  നനിനലകേമാണച്ച്   ഞമാനനിവലന
മനുഷധ്യനമായനി വളര്തലമന്നച്ച് കഗമാവനിന്ദന് കുടനി അഥവമാ അബ്ദുള് ഖമാദര്  പറഞ്ഞു.
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പകക്ഷ കേഴനിഞ അഞ്ചുവര്ഷക്കമാലലത ഭരണയ,  കകേരളതനിലണമാകുന്ന  നവജമാത
ശനിശുക്കള്ക്കച്ച്  ഒരു  വനിശന്വേപഗൗരനമായനി,   മകതതര  പഗൗരനമായനി  വളരമാനുള്ള  എലമാ
അവസരങളുയ നനികഷധനിച, ലകേട ഭരണമമായനിരുന.  എയ.ടനി.-യലട   അസുരവനിതച്ച്
എന്ന  കനമാവല്  മമാതമല,  നമാലലകേടനിലല  അപ്പുണ്ണനി  എന്ന   കേഥമാപമാതലതയയ
ഇവനിലട  പരമാമര്ശനിക്കമായ.   ബഹുമമാനലപ്പെട  ധനകേമാരധ്യ  വകുപ്പുമനനികയമാടച്ച്  വളലര
നന്ദനിയണച്ച്.  ഇങലനലയമാരു കേഥമാകൃതനിലന അകനന്വേഷനിചച്ച് നടനലകേമാണച്ച് ആത്മമാവച്ച്
കേലണതകേയമാണച്ച്.  നമ്മുലട നനിയമസഭയലട പ്രശ്നവയ ആത്മമാവച്ച് കേലണതലമാണച്ച്.
ജനങളുലട  ആത്മമാവനികലയച്ച്  ചൂഴച്ച് ന്നനിറങമാനുള്ള  വധ്യഗ്രത  അലലങ്കനില്  ഹൃദയ
വനിശമാലത,  തൃഷ്ണ,  തന്വേര  ഇവലയമാലക്ക  നമായ  പ്രകേടനിപ്പെനിക്കണലമ ന്നച്ച്  എയ.ടനി.-യലട
വമാക്കുകേളനിലണച്ച്.  അതലകേമാണമാണച്ച്  ലവറുലത  നനിലനനില്ക്കമാന്  മമാതമല  ലചറുത
നനില്പ്പുകൂടനി  സയഘടനിപ്പെനിക്കണലമന്നച്ച്  എഴുതനിവചനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  നമാലലകേടനില്,
കകേമാന്തുണ്ണനി നമായരുലട മകേന് അവസമാനയ കപമാകുന്നതച്ച് കകേമാന്തുണ്ണനി നമായര്ക്കച്ച് വനിഷയ
ലകേമാടുതലകേമാനലവന്നച്ച് പറയന്നനിടകതയമാണച്ച്. അതച്ച് ലകേട്ടുകേഥയമാണച്ച്  അലലങ്കനില്
നുണയമാണച്ച്  എന്ന  അര്തതനിലമായനിരനിക്കമായ  അപ്പുണ്ണനി  വളര്ന  വലതമാവകമമാള്
അഭയയ കതടനികപ്പെമാകുന്നതച്ച് ആ മുസല്മമാലന അടുകതയമാണച്ച്.  അതനിലയ  ധമാരമാളയ
അര്തതലങള് എയ. ടനി. സൂചനിപ്പെനിക്കുനണച്ച്.  നമാലലകേടച്ച്, അസുരവനിതച്ച്, രണമാമൂഴയ,
വനിലമാപയമാത ഇതനിലനലമായ  വലനിയ അര്തതലങളുണച്ച്.   അകദ്ദേഹതനിലനതലന്ന
'കേമാലയ'  എന്ന   കനമാവലനിലല  പ്രധമാന  കേഥമാപമാതമമാണച്ച്  കസത.  ബൂര്ഷന്വേമാ-ഭൂപ്രഭ-
ഭരണവര്ഗലതമമാതയ  തമാകലമാലനിച്ചുലകേമാണനിരനിക്കുന്ന  പ്രതനിപക്ഷതനിനച്ച്  ഇതനിലല
കേഥമാപമാതതനിലന  തനിരക്കമാണച്ച്.  കസത  എന്ന  കേഥമാപമാതയ  സുമനിതയലട
അരനികേനികലയച്ച് ലചന്നച്ച് അതധ്യമാവശധ്യയ ഇണകചരലലമാലക്ക നടതനി, കേളനിമണ ലമഴുകേനിയ
നനിലതച്ച്  ആ  കുടനിയലട  കേറുതച്ച്  ഇടതൂര്ന്ന  മുടനി  സൃഷനിച  ചനിതവലയതനില്
ക്ഷസ്പീണനിചച്ച്  വനിരകലമാടനിച്ചു  ലകേമാണനിരനിക്കുകമമാള്  തനിരനിഞ്ഞു  നനിനലകേമാണച്ച്  സുമനിത
കസതവനികനമാടച്ച്  പറഞ്ഞു   'കസത  എനയ  ഒരമാലള  മമാതകമ  കസ്നേഹനിചനിരുനള,
കസതവനിലന മമാതയ'. കസതവനിനച്ച് തനിരക്കകല, നമ്മുലട യ. ഡനി. എഫച്ച്.-നച്ച് തനിരക്കകല;
ബൂര്ഷന്വേമാ-ഭൂപ്രഭ  ഭരണവര്ഗലത  മമാതയ   തമാകലമാലനിചച്ച്  മുകന്നമാട്ടുകപമാകേമാന്
ലകേമാതനിക്കുകേയയ ആഗ്രഹനിക്കുകേയയ ലചയ്യുന. 

മനി  .    ലചയര്മമാന്:  സമാഹനിതധ്യ നനിരൂപണയ കേഴനിഞ്ഞു,  ഇനനി  വനിഷയതനികലയച്ച്
കേടക്കമായ.

ശസ്പീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി:  സര്,  പ്രതനിപക്ഷയ  ഗുരുവമായൂര്  അമലതനില്
കപമാകുന്നതച്ച്   തലമാഭമാരയ നടതമാന് കവണനി മമാതമമാണച്ച്.  എന്നമാല് ശസ്പീ.  ലകേ.  വനി.
അബ്ദുള്  ഖമാദര്  ഗുരുവമായൂര്  മണ്ഡലതനിലല  ഹനിന്ദുവനിലനയയ  മുസല്മമാലനയയ
ക്രനിസ്തധ്യമാനനിയലടയയ  സമസ്ത  ജനങളുലടയയ  പ്രശ്നങള്ലക്കമാപ്പെയ  നനിനലകേമാണച്ച്
പ്രവര്തനിക്കുന്ന ആളമാലണന്നതച്ച് അകങയറനിയമാമകലമാ?
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ലപ്രമാഫ  .    ലകേ  .    യ  .    അരുണന്:  സര്,  ഗുരുവമായൂരനില് ശസ്പീ.  ലകേ.  വനി.  അബ്ദുള്
ഖമാദറനിനച്ച്  എന്തമാണച്ച്  കേമാരധ്യലമന്നമാണച്ച്  കചമാദനിചതച്ച്;  ഗുരുവമായൂരമലതനിലലന്തമാണച്ച്
കേമാരധ്യലമന്നച്ച് കചമാദനിചനിരുലന്നങ്കനില് കുറച്ചുകൂടനി മനസനിലമാക്കമാമമായനിരുന.  ആ കചമാദനിച
വധ്യകനി  ഇകപ്പെമാള്  സ്ഥലതനിലകലമാ.   ഗുരുവമായൂര്  നനികയമാജകേമണ്ഡലതനിലല
അധനഃസ്ഥനിതരമായ  ജനവനിഭമാഗങളുകടതള്ലപ്പെലട  സകേലജനവനിഭമാഗങളുലടയയ
അയഗസ്പീകേമാരമുള്ളത  ലകേമാണമാണകലമാ  അവരുലടലയലമായ  കവമാട്ടുകനടനി  വസ്പീണയവസ്പീണയ
ഇവനിലട  എതനികചര്ന്നതച്ച്.  അവരുലട  പ്രശ്നങള്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച്
അക്ഷസ്പീണമമായ  പരനിശമതനില്  വധ്യമാപൃതനമായനിരനിക്കുന്ന  ഒരു  എയ.  എല്.  എ.
ആണകലമാ  അകദ്ദേഹയ.   കഗമാവനിന്ദന്  കുടനിയനികലയയ  എയ.  ടനി.-  യനികലയയ  ഇനനിയയ
വരകണമാ?

പടനികേജമാതനി  പടനികേവര്ഗ  പനികന്നമാക്കസമുദമായകക്ഷമവയ  നനിയമവയ
സമായസമാരനികേവയ  പമാര്ലലമനറനികേമാരധ്യവയ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബമാലന്):
സര്,  അക്കല്ദമാമയനില്  വനിരനിഞ  പൂക്കള്  എന്ന  കൃതനി  അങച്ച്  വമായനിചനിട്ടുകണമാ?
കയശുകദവലന ക്രൂശനിചതനിനച്ച് റകേകലനിയമായനി കേനിടനിയ കേമാശനിനച്ച്  യൂദമാസച്ച് വമാങനിയ
ഭൂമനിയമാണച്ച് അക്കല്ദമാമ.  അവനിലടയമാണച്ച് അവസമാനയ യൂദമാസച്ച് തലതലനി, തലലപമാടനി
മരനിക്കുന്നതച്ച്.   പനിന്നസ്പീടച്ച്  അവനിലട  വനിരനിയന്ന  പൂക്കള്ക്കച്ച്  ശവതനിലന  മണമമാണച്ച്.
ആധുനനികേ  കലമാകേതനിലല  അക്കല്ദമാമയനില്  വനിരനിഞ  പൂക്കളമാണച്ച്  പ്രതനിപക്ഷയ
എന്നച്ച്   ലപ്രമാഫ.  ലകേ.  യ.  അരുണനച്ച്  ഇകപ്പെമാള്  ഈ  സമാഹനിതധ്യ  കൃതനികേളുമമായനി
ബന്ധലപ്പെടച്ച് സയസമാരനിക്കുകമമാള് ഓര്മ്മ വരുനകണമാ?

 ലപ്രമാഫ  .    ലകേ  .    യ  .    അരുണന്:   സര്,  ഓര്മ്മ  വരുനലവന  മമാതമല,
അതനിനുമുന്പച്ച്  ഓര്മ്മ  വരുന്നതച്ച്  യൂദമാസച്ച്  ലവള്ളനിക്കമാശനിനുകവണനി  ഒറനിലക്കമാടുത
എന്നതമാണച്ച്.  കേമാല്വരനിയനിലല  കേല്പ്പെപമാദലമന്നച്ച്  പറയന്ന  റകേനനിക്കര
സകഹമാദരനമാരനിലലമാരമാളുലട   അതനിമകനമാഹരമമായ  നമാടകേതനില്  ഇതച്ച്  സന്വേല്പ്പെയ
നനികഷധനിചനിട്ടുണച്ച്.  രണച്ച്,  യൂദമാസച്ച്  ആണമായനിരുന്നനില,  ലപണ്ണമായനിരുന  എന്നമാണച്ച്
അവസമാനലത കേണപനിടുതയ, പുസ്തകേതനിലന കപരച്ച് ഞമാന് ഇകപ്പെമാള് ഓര്ക്കുന്നനില.
ജസ്പീസസച്ച്  ദ  റക്രസ്റ്റേച്ച്  എന്നതമമായനി  ബന്ധലപ്പെടതമാണച്ച്.  ഇവരുലട  അവസമാന
മനിറങനിയ പ്രസനിദമമായ പുസ്തകേയ 'ഡമാവനിഞനി കകേമാഡച്ച്' ആലണനകതമാനന.  ഞമാന്
സൂചനിപ്പെനിചച്ച് വന്നകപ്പെമാള് അതധ്യമാവശധ്യയ ഇങലന വഴുതനികപ്പെമാവന്നതനില് വനികരമാധമനില
എന്നതലകേമാണച്ച് പറഞതമാണച്ച്.  

അതകപമാലല  കസമാര്ട്സനിലനക്കുറനിച്ചുപറയകമമാള്  ശസ്പീകജഷച്ച്  എന്ന
കേമായനികേതമാരലത  ഓര്ക്കണയ.   ഒരുപമാടുകേമാലയ  ഇന്തധ്യക്കച്ച്  വലകപ്പെമാഴുയ  സന്വേര്ണ്ണയ
ലകേമാണവരുന്നതച്ച്  കഹമാക്കനി  മമാതമമായനിരുന.  എലന  കുടനിക്കമാലതച്ച്  സന്വേര്ണ്ണയ
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കേനിടമാറനിലമായനിരുന.  ഒളനിമനികനിലല  ലമഡല്  നനില  0-0-0  ആണച്ച്;  അവസമാനയ
കഹമാക്കനി  കേഴനിയകമമാള്  മമാതയ  1-0-0.   അങലന  നമ്മുലട  അഭനിമമാനമമായനിരുന്ന
പ്രനിതനിപമാല്  സനിയഗച്ച്  കഷമാര്ടച്ച്  കകേമാര്ണര്  വനിദഗ്ദ്ധനമായനിരുന.  പനിന്നസ്പീടച്ച്  ഇന്തധ്യയലട
റകേയനില്നനിന്നച്ച് കഹമാളണയ ലസയനിനുലമമാലക്ക ലകേമാണകപമായനി.  അകദ്ദേഹയ പനിന്നസ്പീടച്ച്
വര്ഗസ്പീയവമാദനികേളുലട,  ഖമാലനിസ്ഥമാന്  വമാദനികേളുലട  ലവടനികയറച്ച്  മരനിക്കുകേ
യമാണുണമായതച്ച്.  ഞമാന്  സൂചനിപ്പെനിചതച്ച്  കസമാര്ട്സച്ച്  കമഖല  പലകപ്പെമാഴുയ
അവഗണനിക്കലപ്പെടുന  എന്നമാണച്ച്.  പഞമായതച്ച്  തലതനില്  മുഴുവന്  200  മസ്പീറര്
ട്രമാക്കമാണുള്ളതച്ച്.    എലമാ പഞമായതനിലയ  400  മസ്പീറര് ട്രമാക്കച്ച്   നനിര്മ്മനിക്കരുകതമാ;
അതകല കവണതച്ച്  ?   അപൂര്വ്വയ ഡനിസനിക്ടച്ച്  ലഹഡ്കേന്വേമാര്കടഴനില് മമാതകമ ഇതള.
ഞമാന്  നസ്പീട്ടുന്നനില.  .....(ബഹളയ)....   ഞമാന്  ശസ്പീകൃഷ്ണകക്ഷതതനിനച്ച്  ഉള്ളനികലയച്ച്
കേടക്കമാറനില.  

ശസ്പീ  .    മുലക്കര  രതമാകേരന്:  സര്,  ജവഹര്ലമാല്  ലനഹ്റു  ആരമാധനമാ
ലയങളനിലയ   കക്ഷതങളനിലയ  കപമാകുന്ന  ആളമായനിരുന്നനില.  ഒരു  ഹനിന്ദുവമായ,
കേമാശസ്പീരനി ബമാഹ്മണനമായ അങച്ച് എന്തുലകേമാണമാണച്ച് ഇങലന ആരമാധനമാലയതനില്
കപമാകേമാതലതന്നച്ച് അകദ്ദേഹതനികനമാടച്ച്  ഒരനിക്കല് പതക്കമാര് കചമാദനിച്ചു. അകദ്ദേഹയ ആ
ലചറുപ്പെക്കമാരമായ പതക്കമാകരമാടച്ച് പറഞതച്ച്, ഇന്തധ്യയനിലല എലമാ കദവമാലയങളുകടയയ
ആരമാധനമാലയങളുകടയയ  പ്രഥമ പൂജമാരനിയമാണച്ച്  ഞമാന്.  അതലകേമാണച്ച്  ഇന്തധ്യയലട
ദര്ശനകക്ഷതങലളന്നച്ച്  പറയന്നതച്ച്  ഭക്രമാനയഗലയ  റൂര്കക്കലയയ  ഭനിലമായനിയമമാണച്ച്.
അങലന  ഇന്തധ്യന്  യവതന്വേലതയയ  കകേമാണ്ഗ്രസ്സുകേമാലരയയ  ഉപകദശനിച
വധ്യകനിയമായനിരുന  ലനഹ്റു  എന്ന  കേമാരധ്യയ  സതധ്യതനില്  പ്രതനിപക്ഷയ
ഓര്കക്കണതകല?

ലപ്രമാഫ  .   ലകേ  .   യ  .   അരുണന് : സര്, ജവഹര്ലമാല് ലനഹ്റുവനിലന ഭമാരധ്യ കേമലമാ
ലനഹ്റു  യൂകറമാപ്പെനിലല  ആശുപതനിയനില്  കേനിടന്നകപ്പെമാള്  ജയനിലനിലന  കേവമാടങള്
തറനകേനിടനിയ സുവര്ണ്ണമാവസരതനില് ലനഹ്റു പുറകതയവരുന, ഒരു എയര്ടനിക്കറച്ച്
കേനിട്ടുന, ആ ടനിക്കറച്ച്  ഉപകയമാഗനിചച്ച് ആശുപതനിയനില് കേനിടക്കുന്ന കേമലമാ ലനഹ്രുവനിലന
അവസമാനമമായനി  കേമാണമാന്  കപമാകുന.  അവരനില്നനിന്നച്ച്  അവധ്യകമമായ  ലമമാഴനികേള്,
കവണലമങ്കനില്  മധുരലമന്നച്ച്  പറയമായ.  കേമാരണയ,  മരണമാസന്നയമായ  ഭമാരധ്യയലട
തലയനിണയരനികേനിലനിരുന്നച്ച്  വമാക്കുകേള്  കകേള്ക്കുലന്നമാരു  ദുര്വനിധനി.  അവരുലട
അവസമാന  വമാക്കുകേള്കകേടച്ച്  പുറതവന്നകപ്പെമാകഴയയ  ഭമാരധ്യ  മരനിച്ചു.  അകപ്പെമാള്
ലനഹ്റുപറഞ്ഞു,  നനിങള്  ഉടന്തലന്ന  ജഡയ  സയസരനിചതനിനുകശഷയ
അതനില്നനിനള്ള  ചനിതമാഭസ്മയ  എനനിലക്കമാരു  പമാതതനിലമാക്കനിതരണലമന്നച്ച്.
അങലന ചനിതമാഭസ്മവയ ലകേമാണച്ച് കപമാരുകമമാള് ഒരു സ്ഥലതവചച്ച് മുകസമാളനിനനിയയ
കൂടരുയ ഒരു ഇനര്വട്യൂവനിനച്ച് ക്ഷണനിക്കുന. അകപ്പെമാള്  പണ്ഡനിറച്ച് ജവഹര്ലമാല് ലനഹ്റു



ധനകേമാരധ്യയ 437

പറഞ്ഞു,   എലന  കേയ്യേനില്  എലന  പ്രനിയതമയലട  ചനിതമാഭസ്മമുണച്ച്  എനള്ളതല,
നനിങള് നനിതധ്യജസ്പീവനിതതനില് തടര്നകപമാരുന്ന ഈ ഫമാസനിസ്റ്റേച്ച് ചനിന്തമാഗതനിയള്ളതച്ച്
ലകേമാണച്ച് എനനിക്കനികപ്പെമാള് നനിങലള കേമാണമാന് കേഴനിയനില എന്നച്ച്.  ഗമാന്ധനിജനിലയ അല
ലവടനിവച്ചുലകേമാകലണനിയനിരുന്നതച്ച്,  കമമാതനിലമാല്  ലനഹ്രുവനിലന  മകേനമായ  പണ്ഡനിറച്ച്
ജവഹര്ലമാല്  ലനഹ്റുവനിലനയമാലണന്നച്ച്  ഭമാരതസ്പീയ  ജനതമാപമാര്ടനിയലട  സയസ്ഥമാന
ലസക്രടറനി,  അലലങ്കനില്  ഏറവയ  ചുരുങനിയതച്ച്  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനിലല  കനതമാവച്ച്
അഡന്വേ.  പനി.  കഗമാപമാലകൃഷ്ണന്  കകേരളതനിലല  പ്രസനിദമമായ  ഒരു  ദനിനപ്പെതതനി
ലലഴുതകേയണമായനി. 

മനി  .   ലചയര്മമാന്   : പസ്പീസച്ച് കേണ്ക്ലൂഡച്ച്.

ലപ്രമാഫ  .   ലകേ  .   യ  .   അരുണന് : സര്, ഞമാന് അവസമാനനിപ്പെനിക്കമായ. പരമരമാഗത
വധ്യവസമായങള്ക്കുയ  ലപമാതവനിദധ്യമാഭധ്യമാസതനിനുയ  ജസ്പീവനിതലത  തഴുകേനികപ്പെമാകുന്ന
സമസ്ത  മണ്ഡലങളനിലമുള്ള  അധനഃസ്ഥനിതരമായ  ജനവനിഭമാഗങള്ക്കച്ച്  സമാന്തന്വേനവയ
ആശന്വേമാസവയ  നല്കേമാന്കവണനി  ഇവനിലട  അവതരനിപ്പെനിച  ഈ  ബജറനികനലള്ള
ഉപധനമാഭധ്യര്തനലയ ഞമാന് അനുകൂലനിക്കുന. 

1.22 PM]

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ടനി  .    റടസണ്  മമാസ്റ്റേര് :  സര്,  ബജറനിലല  കേടനിചമാല്  ലപമാടമാത
കേണക്കുകേള്ക്കനിടയനില്  ലസക്രകടറനിയറനിലല  കേണക്കപ്പെനിള്ളമമാര്  തനിരുകേനിക്കയറ്റുന്ന
മുടനിഞ സമാഹനിതധ്യയ വമായനിചച്ച് കേണമനിഴനിക്കുന്ന ഒരു മുന് ധനകേമാരധ്യ വകുപ്പുമനനിയലട
ചനിതയ ഇകപ്പെമാഴുലമലന മനസനിലണച്ച്. അകദ്ദേഹയ അതനിലല പദധ്യയ ലചമാല്ലുന്നതകകേടമാല്
മരണലപ്പെട  കേവനികപമാലയ  കുഴനിമമാടതനില്നനിന്നച്ച്  എണസ്പീകറമാടുയ.  ബഹുമമാനലപ്പെട
ധനകേമാരധ്യ  വകുപ്പുമനനി  അവതരനിപ്പെനിച  ഈ  വര്ഷലത  ബജറനില്  എയ.  ടനി.യലട
എഴുതച്ച് മമാധുരധ്യകതമാലട ലയനിച്ചുകേനിടക്കുന. അകദ്ദേഹയ അതച്ച് വമായനിച്ചു കപമാകുകമമാള്
സമാഹനിതധ്യമാനുഭവതനിലനലയമാരു അനുഭൂതനി നലമ്മ വനമൂടുകേയയ ലചയ്യുന. 1,19,214
കകേമാടനി രൂപ ആലകേ വരവയ 1,19,601 കകേമാടനി രൂപ ആലകേ  ലചലവയ 93,584 കകേമാടനി
രൂപ റവനട്യൂ വരവയ  1,96,027  കകേമാടനി രൂപ റവനട്യൂ ലചലവയ  16,043  കകേമാടനി രൂപ
കേമ്മനിയമമായ  ഒരു  ബജറമാണച്ച്  ബഹുമമാനലപ്പെട  ധനകേമാരധ്യ  വകുപ്പുമനനി
അവതരനിപ്പെനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  Legalized  plunder  അഥവമാ  നനിയമമാനുസൃത
ലകേമാള്ളലയന്നച്ച് കഡമാ.  മന്കമമാഹന് സനിയഗച്ച് ശരനിയമായനി വനിമര്ശനയ ഉന്നയനിച കനമാടച്ച്
നനികരമാധനലമന്ന  ജനകദ്രമാഹ  നടപടനിയലട  പശ്ചമാതലതനിലമാണച്ച്  ഈ  ബജറച്ച്
അവതരനിപ്പെനിക്കലപ്പെടതച്ച്.   ജസ്പീവനിത  വധ്യവഹമാരങളുലട  സമസ്ത  കമഖലകേളുയ
തകേര്ന്നടനിയകമമാള്  പരനിഹമാരതനിനമായനി  മൂര്ചയള്ള  ഒരു  സമാമതനികേ
തതന്വേശമാസമമാണച്ച്  കഡമാ.  ടനി.  എയ.  കതമാമസച്ച്  ഐസകേച്ച്  മുകന്നമാട്ടുവയന്നതച്ച്.
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ഇതരലമമാരു  സമാഹചരധ്യതനില്  മുരടനിപ്പെച്ച് ഒഴനിവമാക്കമാന്  ഒറ  മമാര്ഗകമയളലവനയ
അതനിനച്ച്  ബജറനിലന ലചലവകേള് ഗണധ്യമമായനി വര്ദനിപ്പെനിചച്ച് സമദ്ഘടനലയ  തമാങനി
ഉയര്തകേയമാണച്ച്  കവണലതനയ  ബജറച്ച്  പ്രസയഗതനിലന  8-ാം  ഖണ്ഡനികേയനില്
പറയന.  രമാജധ്യതനിലന  വളര്ചമാനനിരക്കച്ച്  6.5  ശതമമാനയവലര  തമാഴമാലമന്നച്ച്
സമ്മതനിക്കുന്ന കകേന്ദ്ര സര്ക്കമാര് ഈ മമാന്ദധ്യകേമാലതച്ച് ലചലവച്ച് ചുരുക്കല് ബജലറന്ന
അഭധ്യമാസമമാണച്ച്   നടതന്നതച്ച്.  അവനിലടയമാണച്ച്  കഡമാ.  ടനി.  എയ.  കതമാമസച്ച്
ഐസക്കനിലന ധസ്പീരമമായ നടപടനി പ്രസകമമാകുന്നതച്ച്.  അതമാണച്ച് വനിജയയ കേണനിട്ടുള്ള
സമാമതനികേ  ശമാസതനിലന  ദര്ശനവയ.  ബജറനിലല  സമാമതനികേ  കേമ്മനിലയപ്പെറനി
ആശങ്കലപ്പെടുന്നവര്  കേമാണുന്നതയ  അതതലന്നയമാണച്ച്.  കനമാടച്ച്  നനികരമാധനതനിലന
വനിപരസ്പീത  കേമാലമാവസ്ഥയനില്  കകേരളതനിലന  വളര്ചമാ  നനിരക്കച്ച്  നനിലനനിര്തമാനുള്ള
അശമാന്തപരനിശമയ  കൂടനിയമാണനിതച്ച്.  വനികേസന  രയഗലത  കുതനിച്ചുചമാടതനിനമായനി
2016-17  ബജറനില്  വനിഭമാവനയ  ലചയ്ത  ധനസമമാഹരണ  സയവനിധമാനമമായ
കേനിഫ്ബനിയനിലൂലട  15,000  കകേമാടനി  രൂപയലട  കപ്രമാജക്ടുകേള്ക്കച്ച്  മമാര്ചച്ച്  മമാസയ
അവസമാനകതമാലട  അനുമതനി   ലഭനിക്കമാന്  കപമാവകേയമാണച്ച്.  വനികേസന  രയഗലത
പമാഴച്ച് ക്കനിനമാലവന്നച്ച്  പരനിഹസനിചവരുലട  മുമനില്,  കകേമാടയവയ  മലപ്പുറവയ  അലമാത
ജനിലകേള്  കകേരളതനിലകണമാലയന്നച്ച്  സയശയനിചവരുലട  മുന്നനില്  വനികേസന
വനിസ്മയങളുലട മമായനികേസര്ശമമായനി മമാറുകേയമാണച്ച് കേനിഫ്ബനി. 2017-18  സമാമതനികേ
വര്ഷതനില് 25,000 കകേമാടനി രൂപയലട വനികേസന പ്രവര്തനങള് കേനിഫ്ബനി വഴനി
പ്രഖധ്യമാപനിക്കുകേയമാണച്ച്.  അലമാവദ്ദേസ്പീലന  അത്ഭുതവനിളക്കുകപമാലല  കേനിഫ്ബനി
കനമാട്ടുനനികരമാധനകേമാലലത  ശകമമായ  പ്രതനികരമാധ  മമാര്ഗമമായനി  മമാറുകേയമാണച്ച്.
കേനിഫ്ബനിലക്കതനിരമായനി  വമാകതമാരമാലത  സയസമാരനിക്കുകമമാഴുയ  വനിമര്ശനിക്കുകമമാഴുയ
ഇലതങലനയയ നടനകേമാണണലമന്നച്ച് വനിചമാരനിക്കുന്നവരമാണച്ച് ഈ നനിയമസഭയനിലല
141 എയ.എല്.എ.-മമാരുയ.  ഇതതലന്നയമാകുയ ചരനിതയ തനിരുതനി കുറനിക്കമാന്കപമാകുന്ന
കേനിഫ്ബനിയലട  വനിജയവയ.  ഈ  ബജറനില്  മലറമാരു  ധനസമമാഹരണ  പദതനിയയ
പ്രഖധ്യമാപനിക്കലപ്പെടനിരനിക്കുന.  നമാലലകേടനിലല  ആമനിന  ഉമ്മമായലട  കുറനിലയക്കുറനിച്ചുയ
അതച്ച്  പകേരുന്ന ആശന്വേമാസലതക്കുറനിച്ചുയ  പറഞ്ഞുലകേമാണമാണച്ച്  ലകേ.എസച്ച്.എഫച്ച്.ഇ.
നടതന്ന  പ്രവമാസനി  ചനിടനിവഴനിയള്ള  ധനസമമാഹരണലതക്കുറനിചച്ച്
വനിശദസ്പീകേരനിക്കുന്നതച്ച്.  തസ്പീരകദശ മലകയമാര റഹകവയള്ള പതനിനമായനിരയകകേമാടനി രൂപ
ചനിടനിതകേവഴനി കശഖരനിക്കമാനമാണച്ച് ലക്ഷധ്യമനിടനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  എകപ്പെമാള് കവണലമങ്കനിലയ
പനിന്വലനിക്കമാവന്ന കബമാണച്ച് സഗൗകേരധ്യവയ ഇതനിലന ഭമാഗമമാണച്ച്. ലകേ.എസച്ച്.എഫച്ച്.ഇ.
കകേരള  സര്ക്കമാരനിലന  പൂര്ണ്ണ  ഉടമസ്ഥതയനിലള്ളതയ  1969  മുതല്
അഭനിമമാനമാര്ഹമമായ കനടങള് റകേവരനിക്കുന്ന രസ്പീതനിയനില് പ്രവര്തനിക്കുന്നതമമായ
ഒരു സ്ഥമാപനമമാണച്ച്. 16,450  കകേമാടനി രൂപയലട ബനിസനിനസമാണച്ച് കേഴനിഞ വര്ഷയ
ആ  സ്ഥമാപനയ  നടതനിയതച്ച്.  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനിലല  സന്വേകേമാരധ്യ  ചനിടനിക്കമനനികേള്
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കേഴനിഞ ഒരുവര്ഷയ 85,000 കകേമാടനി രൂപയലട ബനിസനിനസമാണച്ച് നടതനിയതച്ച്.  ഈ
സമാമതനികേ  യമാഥമാര്തധ്യതനില്നനിനമമാണച്ച്  വനികേസനതനിലന  അമൃതസര്ശമമായനി
പ്രവമാസനി ചനിടനിയലട പ്രവര്തനയ ആരയഭയ കുറനിക്കുന്നതച്ച്.  കഡമാ.  ടനി.  എയ.  കതമാമസച്ച്
ഐസകേച്ച്  എന്ന സമാമതനികേ ശമാസജ്ഞലന ഭമാവനമാകശഷനിക്കുമുന്നനില് പ്രണമാമയ.
വനികേസനതനിലന  പൂക്കമാലമമാണച്ച്  വരമാന് കപമാകുന്നതച്ച്.  25,000  കകേമാടനി  രൂപയലട
പശ്ചമാതല വനികേസന പരനിപമാടനി, 5,628 കകേമാടനി രൂപയലട 182 കറമാഡുകേള്, 2,557
കകേമാടനി  രൂപയലട  69  പമാലങള്,  1,650  കകേമാടനി  രൂപയലട  കുടനിലവള്ള  പദതനി,
1,500  കകേമാടനി  രൂപയലട  ലപമാതവനിദധ്യമാലയ  വനികേസന  പരനിപമാടനി,  2,500  കകേമാടനി
രൂപയലട  ലപമാതജന  ആകരമാഗധ്യ  പരനിപമാടനി  ഇലതലമായ  പ്രവര്തന
ക്ഷമമമാകുന്നകതമാലട കകേരളയ അതനിമകനമാഹരമമായനി പുതക്കനി പണനിയലപ്പെടുയ.  ബജറച്ച്
പ്രസയഗതനിലന 127- ാം ഖണ്ഡനികേയനില് വനിവര സമാകങ്കതനികേ രയഗലത കുതനിപ്പെനിലന
നഖചനിതയ വരചനിടുന. 549  കകേമാടനി  രൂപ ഐ.ടനി.  കമഖലയമായനി വകേയനിരുതന.
അതകപമാലല  ലടകകമാപമാര്ക്കുയ  ഇന്കഫമാപമാര്ക്കുയ  വനികേസനതനിലന  മലറമാരു
തലതനികലയയരുയ.  എഞനിനസ്പീയറനിയഗച്ച്  ബനിരുദധമാരനികേള്ക്കച്ച് ആശന്വേമാസമമായനി  2020
ആകുകമമാകഴയയ  ലടകകമാ  പമാര്ക്കനില്  ഒരു ലക്ഷയ  ലതമാഴനിലവസരങളുയ  ഇന്കഫമാ
പമാര്ക്കനില്  75,000   ലതമാഴനിലവസരങളുയ  പുതതമായനി  ഉണമാകുലമന്നതച്ച്  നമ്മലള
സയബന്ധനിചനിടകതമാളയ  എതകയമാ  സകന്തമാഷകേരമമാണച്ച്.  സുപ്രസനിദ  ഫഞച്ച്
എഴുതകേമാരനമായ വനിക്ടര് ഹട്യൂകഗമായലട De Mirabau-ലല പമാവങള് എന്ന കപരനില്
മലയമാളതനികലയച്ച്  വനിവര്തനയ  ലചയ്ത  കനമാവലനില്  സസ്പീ  വനികമമാചനതനിലന
നനിരവധനി  സന്വേപ്നങള്  അകദ്ദേഹയ  വമാരനി  വനിതറനിയനിട്ടുണച്ച്.  നമ്മുലട  ബജറനിലയ  ആ
സന്വേപ്നങലള യമാഥമാര്തധ്യമമാക്കമാനുള്ള വമാതമായനങള് തറക്കുകേയമാണച്ച്.

'ലനലനിന്ചുവടനില് മുളയയ കേമാട്ടു-

പുലല സമാധുപ്പുലയന്' 

എന്ന  കേമാവധ്യനനിരസ്പീക്ഷണതനിനപ്പുറകതയച്ച്  നകവമാതമാനതനിലന  കേനല്
വഴനിയനിലൂലട  കകേരളസ്പീയ  സമൂഹയ  മുകന്നറനിയനിട്ടുണച്ച്  എന്നതച്ച്  ശരനിയമാണച്ച്.  എന്നമാല്
ലപമാത  സമൂഹതനില്  ശനിരസ്സുയര്തനി  നനില്ക്കമാനുള്ള  അവസരയ  പടനികേജമാതനി/
പടനികേവര്ഗ വനിഭമാഗങള്ക്കച്ച് ലഭധ്യമല.  അസച്ച് പര്ശധ്യത ഇലമാതമാലയങ്കനിലയ അദൃശധ്യത
ആപല്ക്കരമമായനി  തടരുകേയമാണച്ച്.  അതച്ച്  മുറനിച്ചുകേടക്കമാന്  ജനസയഖധ്യ
ആനുപമാതകതക്കമാള്  കൂടുതല്  സമാമതനികേ  വനിഹനിതയ  ഈ  വനിഭമാഗങള്ക്കച്ച്
ധനകേമാരധ്യ  വകുപ്പുമനനി  അനുവദനിചനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  2600  കകേമാടനി  രൂപ
എസച്ച്.സനി.പനി.-ക്കുയ  750  കകേമാടനി  ടനി.എസച്ച്.പനി.-ക്കുയ  നസ്പീക്കനിവചനിട്ടുണച്ച്.
ഇകതമാലടമാപ്പെയതലന്ന  പ്രവമാസനി  ലപന്ഷന്  2000  രൂപയമാക്കനിയതയ  മൂനകകേമാടനി
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മരങള് നട്ടുവളര്തന്നതയ കകേരളതനിലന ദസ്പീര്ഘകേമാല ആവശധ്യമമായ ഒരു ലക്ഷയ
വസ്പീടച്ച്  പുതതമായനി  പണനിയന്നതയ  അതനിലനലമായ  ഉപരനിയമായനി   പുതനിയ  നനികുതനി
നനിര്കദ്ദേശങലളമാനയതലന്നയനിലമാലത  ബജറച്ച്  അവതരനിപ്പെനിക്കമാന്  കേഴനിഞ്ഞു
ലവനള്ളതയ വലനിയ കനടമമാണച്ച്. ഈ ബജറവതരനിപ്പെനിചതച്ച് ലവള്ളനിയമാഴ്ചയമാലണന്നതച്ച്
എലമാകപരുയ  ഓര്ക്കുനണമാകുയ.  പ്രതനിപക്ഷലത  സയബന്ധനിചച്ച്   ദുനഃഖ
ലവള്ളനിയമാഴ്ചയമാലണന്നമാണച്ച്  എനനിക്കച്ച്  കതമാനന്നതച്ച്.  എന്നമാല്  ഭരണപക്ഷതനിനുയ
കകേരളതനിലല  ജനങള്ക്കുയ  അതച്ച്  ഗുഡച്ച്  റഫലഡ  ആയനിരുന.  ഈസ്റ്റേറനിലന
വരകവല്ക്കമാനുള്ള  ഗുഡച്ച്  റഫലഡ.  ഒറ  സ്നേമാപ്പെനില്  ഒതക്കമാനമാവനില  ഒരു
കേര്മ്മതനിലന സതധ്യലമന്നച്ച്  ലകേ. ജനി. ശങ്കരപ്പെനിള്ള ഒരു കേവനിതയനില് എഴുതനിയനിട്ടുണച്ച്.
അതച്ച് ഈ ബജറച്ച് അവതരണതനിലയ ബമാധകേമമാക്കമായ.  ബജറച്ച് അവതരണതനിനച്ച്
വരുകമമാള്  'സര്,   2017-18-ലല  ബജറച്ച്  ഞമാന്  നനിയമസഭ  മുമമാലകേ
അവതരനിപ്പെനിക്കുകേയമാണച്ച് ' എന പറഞമാല് ബജറച്ച് അവതരണമമായനി എന്ന റൂളനിയഗച്ച്
ബഹുമമാനലപ്പെട    മുന് സസ്പീക്കര് എന്. ശകകനതമാണച്ച്. 2015 മമാര്ചച്ച്   13-നച്ച്  ശസ്പീ.
ലകേ.  എയ.  മമാണനി ബജറച്ച്  അവതരനിപ്പെനിചകപ്പെമാള്  'സര്,  ഞമാന് നനിയമസഭ മുമമാലകേ
ബജറച്ച്  അവതരനിപ്പെനിക്കുകേയമാണച്ച്  '  എനമമാതമമായനിരുന  പറഞതച്ച്.  അതകപമാലയ
ബഹളതനിനനിടയനില്  ആരുയ  കകേടനില.  അന്നച്ച്  ലഡ്ഡു  ലപമാടനിചവരമാണച്ച്  ഇകപ്പെമാള്
ആരമാധധ്യനമായ  കഡമാ.  ടനി.  എയ.  കതമാമസച്ച്  ഐസക്കനിലനതനിലര  യദതനിനച്ച്
ഇറങ്ങുന്നലതന്നച്ച് ഓര്ക്കുകമമാള് ദുനഃഖയ കതമാനന. പ്രകൃതനിലയയയ മമാനവനികേതലയയയ
ഉയര്തനിപ്പെനിടനിക്കുന്ന  മറകനകേയ  പദതനികേള്  അടങനിയ  ഈ  ബജറനില്  തൃശ്ശൂര്,
എറണമാകുളയ ജനിലകേളനിലല തസ്പീരകദശവമാസനികേളുലട ചനിരകേമാലസന്വേപ്നമമായ അഴസ്പീകക്കമാടച്ച്-
മുനമയ പമാലതനിനച്ച്  160  കകേമാടനി  രൂപ അനുവദനിചനിരനിക്കുന.  ഇതനിനച്ച്  കേയമയഗലയ
മണ്ഡലതനിലന കപരനില് ഹൃദയയഗമമായ നന്ദനി പറയമാന്കൂടനി ഞമാന് ഈ അവസരയ
വനിനനികയമാഗനിക്കുന. ഞമാന് ഈ  ഉപധനമാഭധ്യര്തനകേലള പനിന്തുണയന.

1.30 PM ]

ശസ്പീ  .   ലകേ  .   കുഞനിരമാമന്: സര്, ഇവനിലട അവതരനിപ്പെനിച ഉപധനമാഭധ്യര്തനകേലള
ഞമാന് പനിന്തുണയകേയമാണച്ച്.  ബഹുമമാനലപ്പെട ധനകേമാരധ്യ വകുപ്പുമനനി ഈ സഭയനില്
അവതരനിപ്പെനിച  ബജറനിലന  കകേരളസ്പീയ  സമൂഹവയ  പുറതനനില്ക്കുന്ന
ആയനിരക്കണക്കനിനച്ച്  മലയമാളനികേളുയ  അഭനിനന്ദനിക്കുനലവനമമാതമല കകേരളതനില്
നമ്മുലട  ധനകേമാരധ്യ  വകുപ്പുമനനി  അവതരനിപ്പെനിച  ബജറച്ച്   ദൂലരകപ്പെമായനി
തമാമസനിക്കുന്നവരുയ  പണനിലയടുക്കുന്നവരുമമായ  മലയമാളനികേള്ക്കച്ച്  ഏറവയ
സകന്തമാഷകേരമമായ  വമാര്തയമാണച്ച്.  കേക്ഷനി-രമാഷ്ട്രസ്പീയയ  കനമാക്കമാലത  എലമാ
വനിഭമാഗതനില്ലപ്പെടവരുലടയയ  നമാടനിലനയയ  കക്ഷമതനിനുകവണനി  അവതരനിപ്പെനിച്ചു
എന്നതമാണച്ച്  ഈ  ബജറനിലന  ഒരു  പ്രകതധ്യകേത.  ഈ  ബജറച്ച്  അവതരനിപ്പെനിക്കുന്ന
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കേമാലഘടയ  നമുലക്കലമാവര്ക്കുമറനിയമായ.  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമനനിലന  കനമാട്ടു
നനികരമാധനവമമായനി  ബന്ധലപ്പെടച്ച്  നമ്മുലട  നമാടച്ച്  ഏറവയ  ലഞരുങ്ങുന്ന  ഒരു
കേമാലഘടതനിലമായനിരുന  ഈ  ബജറച്ച്  തയ്യേമാറമാക്കനിയതച്ച്.  അതനികനമാടനു
ബന്ധനിച്ചുണമായ  ബദനിമുട്ടുകേലളക്കുറനിച്ചുയ  കനമാടച്ച്  നനികരമാധനയ  നമ്മുലട
നമാടനിലണമാക്കനിയ സമാമതനികേ പ്രതനിസന്ധനിലയക്കുറനിച്ചുലമമാലക്ക നമുലക്കലമാവര്ക്കുയ
അറനിയമായ.  ആ  പ്രതനിസന്ധനിയനില്  നനിന്നച്ച്  നമ്മുലട  നമാടച്ച്  എങലന   മറനികേടക്കണ
ലമന്നതനിലനക്കുറനിചച്ച്  വളലര  നധ്യമായമമായനി,  ശമാസസ്പീയമമായനി   അവതരനിപ്പെനിചതമായത
ലകേമാണമാണച്ച് ഈ ബജറനിലന എലമാവര്ക്കുയ അയഗസ്പീകേരനിക്കമാന് കേഴനിയന്നതച്ച്.  നമ്മുലട
നമാടനിലന വനികേസനതനിനുകവണനി  ധമാരമാളയ നനിര്കദ്ദേശങള് ഈ ബജറനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
കേക്ഷനികയമാ രമാഷ്ട്രസ്പീയകമമാ കനമാക്കമാലത എലമാവര്ക്കുയ തകേ വകേയനിരുതനി എന്നതമാണച്ച്
എലമാവരുയ ബഹുമമാനലപ്പെട മനനിലയ അഭനിനന്ദനിക്കമാനുള്ള ഒരു പ്രധമാനലപ്പെട കേമാരധ്യയ.

ഞങളുലട  ജനിലയനില്  നനിന്നച്ച്  തടങമായ.  കേമാസര്കഗമാഡച്ച്  ജനിലയച്ച്  90  കകേമാടനി
രൂപയലട  ഒരു പുതനിയ പമാകക്കജച്ച്  പ്രഖധ്യമാപനിചനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.   അഞച്ച്  അസയബനി
മണ്ഡലയ  മമാതമുള്ള  ഒരു  ലചറനിയ  ജനിലയമാണച്ച്.   തലധ്യമമായനി  വസ്പീതനിചമാല്  ഓകരമാ
എയ.എല്.എ.-മമാര്ക്കുയ  18  കകേമാടനി  രൂപ ലഭനിക്കുയ.   ബജറനില് പറഞ സയഖധ്യക്കച്ച്
പുറകമയമാണനിതച്ച്. കമമാശമലമാത ബജറച്ച് തകേയമാണച്ച് ജനിലയനിലല ലപമാതകേമാരധ്യങള്ക്കച്ച്
കവണനി  ലചലവഴനിക്കമാന്  നസ്പീക്കനിവചതച്ച്.  ജനിലമാ  കേളക്ടറുലട  സമാന്നനിദധ്യതനില്
ജനപ്രതനിനനിധനികേളുയ   എയ.പനി.-യമടക്കമുള്ള  കയമാഗതനിലമാണച്ച്  90  കകേമാടനി  രൂപ
എന്തനിനുകവണനി  ലചലവഴനിക്കമാലമന്നച്ച്  തസ്പീരുമമാനനിചതച്ച്.  ഞങളുലട  ജനിലയലട
വനികേസനതനിനുകവണനി ഏറവയ പ്രധമാനലപ്പെട കേമാരധ്യമമാണച്ച് അകദ്ദേഹയ ലചയ്തനിട്ടുള്ളതച്ച്,
അകദ്ദേഹലത  ഞമാന്  പ്രകതധ്യകേമമായനി  അഭനിനന്ദനിക്കുകേയമാണച്ച്.  അതനിനുപുറലമ
കേര്ണ്ണമാടകേലത  എലന  മണ്ഡലവമമായനി  ബന്ധനിപ്പെനിക്കുന്ന  ഒരു  പ്രധമാനലപ്പെട
കറമാഡുണച്ച്.  ബമായഗ്ലൂരനില്  നനിന്നച്ച്  കനലര  വരുന്ന  കറമാഡമാണച്ച്.  കബക്കല്  ടൂറനിസ്റ്റേച്ച്
ഏരനിയയമമായനി  ബന്ധനിപ്പെനിക്കുന്ന  ഒരു  പ്രധമാനലപ്പെട  കറമാഡമാണച്ച്.  ആ  കറമാഡനിലന
വനികേസനതനിനുകവണനി  കേഴനിഞ  ഗവണ്ലമനനിലന  കേമാലതയ  അതനിനുമുമ്പുയ
ധമാരമാളയ  നനിര്കദ്ദേശങള്  വലചങ്കനിലയ  ഒരു  ഗവണ്ലമന്റുയ  പരനിഗണനിചനില.  ഈ
ബജറനില് ആ കറമാഡനിനുകവണനി  50  കകേമാടനി രൂപയമാണച്ച് കഡമാ.  ടനി.  എയ.  കതമാമസച്ച്
ഐസകേച്ച് മമാറനിവചതച്ച്. അകദ്ദേഹലതയയ ഗവണ്ലമനനിലനയയ ഞമാന് വധ്യകനിപരമമായനി
അഭനിനന്ദനിക്കുകേയമാണച്ച്.   അത വലനിയ  ബജറമാണനിതച്ച്.   ഈ അഭനിപ്രമായയ എനനിക്കച്ച്
മമാതമല.  ഈ മമാസയ ആറമായ തസ്പീയതനി രമാവനിലല ദനിനപ്പെതയ വമായനിക്കുന്ന കൂടതനില്
വസ്പീക്ഷണയ  ദനിനപ്പെതവയ  വമായനിച്ചു.  വസ്പീക്ഷണയ  കകേമാണ്ഗ്രസനിലന  ദനിനപ്പെതമമായതച്ച്
ലകേമാണമാണച്ച്  എടുതപറയന്നതച്ച്.  അഞമായ  തസ്പീയതനി  റവകുകന്നരയ  കകേമാവളയ
എയ.എല്.എ. കകേമാവളയ ഗസ്റ്റേച്ച് ഹഗൗസനില് വചച്ച് ഒരു പതസകമ്മളനയ നടതനി.  'ഈ
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ബജറനിലന  വകേയമായനി  എലന  മണ്ഡലതനില്  ഇതവലര  കേനിടമാത  സയഖധ്യയമാണച്ച്
അനുവദനിച്ചുകേനിടനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്'. 190  കകേമാടനി രൂപ കകേമാവളയ മണ്ഡലതനിനച്ച് അനുവദനിച്ചു
കേനിടനിലയന്നച്ച്  കകേമാവളയ  എയ.എല്.എ.   ആ  പതസകമ്മളനതനില്  പരസധ്യമമായനി
പറയകേയയ അക്കമാരധ്യയ വസ്പീക്ഷണയ ദനിനപ്പെതതനില് നല ലഹഡനിയകഗമാലട വരനികേയയ
ലചയലവനള്ളതച്ച്  പ്രകതധ്യകേതയമാണച്ച്.  പകക്ഷ   ഇന്നച്ച്  അവര്  സഭ  ബഹനിഷ്കരനിച്ചു
കപമാകുകേയമാണച്ച്.  ബഹനിഷ്കരനിച്ചു  കപമായതച്ച്  കകേള്ക്കമാന്  കേഴനിയനില  എന്നത
ലകേമാണമാകണമാ,  ഇതനിലനതനിരമായനി  കവമാടച്ച്  ലചയ്യേമാന്  കേഴനിയമാതതലകേമാണമാകണമാ
എന്നറനിയനില.  അതച്ച്  അവരുലട  കേമാരധ്യമമാണച്ച്.  പകക്ഷ  സഭ  ബഹനിഷ്കരനിച്ചു
കപമായനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.    കേക്ഷനി   രമാഷ്ട്രസ്പീയമനിലമാലത   എലമാവലരയയ  ഈ  ബജറച്ച്
പരനിഗണനിച്ചുലവന്നച്ച് പറയമാന് കവണനിയമാണച്ച് ഞമാന് ഈ ഉദമാഹരണയ  പറഞതച്ച്.
കേനിഫ്ബനിക്കച്ച് കവണനിയള്ള ഫണച്ച് എവനിലടനനിന്നച്ച് കേനിട്ടുലമന്നമാണച്ച് ഇവനിലട നടക്കുന്ന
ചര്ചയനില്  എലമാവരുയ  കചമാദനിക്കുന്നതച്ച്.   ഈ ബജറനില് വകേയനിരുതനിയ കേമാരധ്യയ
കേനിഫ്ബനിക്കുകവണനി  മമാതമമാകണമാ?  ലചയ്ത ഓകരമാ  കേമാരധ്യവയ എടുതകനമാക.  എത
കേമാരധ്യങള് ലചയ്തനിട്ടുണച്ച്.  ഇലതലമായ നമ്മള് അതമാതച്ച്  കേമാലതച്ച് തസ്പീര്കക്കണതമാണച്ച്.
കേനിഫ്ബനിയനില് ഫണനില എന്നതച്ച് കേമാരധ്യമമാകണമാ;  അകപ്പെമാള് ബജറച്ച്  സയഖധ്യകയമാ?
പ്രവമാസനികേളുലട  ലപന്ഷന്  500  രൂപയനില്നനിനയ  ഈ  ഗവലണ്മെനച്ച്  2000
രൂപയമാക്കനി  വര്ദനിപ്പെനിച്ചു.  എത  പ്രധമാനലപ്പെട  കേമാരധ്യമമാണച്ച്;  കലമാകേതനിലല
മലയമാളനികേലളലമായ അഭനിനന്ദനിക്കമാന് പ്രധമാനലപ്പെട കേമാരധ്യയ അതതലന്നയമാണച്ച്.   ഇതച്ച്
കേനിഫ്ബനിയനില്  നനിനയ  കേമാശച്ച്  കേനിടനി   ലകേമാടുക്കമാനുള്ളതല; ബജറനില്  നനിനയ
ലകേമാടുക്കമാനുള്ളതമാണച്ച്.  പ്രവമാസനികേളുലട  കക്ഷമതനിനുകവണനി  18  കകേമാടനി  രൂപ
നസ്പീക്കനിവച്ചു.   അവരുലട  മരണയ,  വനിവമാഹയ  തടങനിയ  കേമാരധ്യങള്ക്കുകവണനി
13 കകേമാടനി രൂപ കവലറയയ നസ്പീക്കനിവച്ചു.  ലപന്ഷന് 2000 രൂപയമാക്കനി എനമമാതമല
ഇക്കമാരധ്യങള് നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതനിനുകവണനി 32 കകേമാടനി രൂപ കവലറയയ മമാറനിവച്ചു. 

നമ്മുലട നമാടനിലല പ്രധമാനലപ്പെട  വനിഷയമമാണച്ച് കറമാഡുമമായനി ബന്ധലപ്പെട്ടുള്ളതച്ച്.
എലന  മണ്ഡലതനിലയ  എലന  ജനിലയയ  മമാതമല,  ഞങളുലട  ജനിലയനിലല  എലമാ
കറമാഡുകേള്ക്കുയ കേക്ഷനി രമാഷ്ട്രസ്പീയമനിലമാലത,  എലമാ അയഗങള്ക്കുയ  ബഹുമമാനലപ്പെട
ലപമാതമമാരമതച്ച് വകുപ്പുമനനി കകേമാടനിക്കണക്കനിനച്ച് രൂപ ലകേമാടുത.  കേമാസര്കഗമാഡുയ
മകഞശന്വേരതയ തൃക്കരനിപ്പൂരുയ എലമായ ഒകരകപമാലല ലകേമാടുത.  ആകരമാടുയ വനികവചനയ
കേമാണനിചനിടനില. മുമച്ച് അങലനയമായനിരുകന്നമാ?  മുമച്ച് ഭരണകേക്ഷനിക്കമാര്ക്കച്ച് മമാതമമാണച്ച്
നല്കേനിയനിരുന്നതച്ച്,  പ്രതനിപക്ഷക്കമാര്ക്കച്ച് ഒനമനില എന്ന രസ്പീതനിയമായനിരുന.  പകക്ഷ
നമാടനിലന  വനികേസനയ,  കറമാഡനിലന  വനികേസനയ  ഏലതങ്കനിലയ  ഒരു  കേക്ഷനികക്കമാ
രമാഷ്ട്രസ്പീയപമാര്ടനികക്കമാ അല എന്നച്ച് മനസനിലമാക്കനി  ബഹുമമാനധ്യനമായ ലപമാതമമാരമതച്ച്
വകുപ്പുമനനി കകേമാടനിക്കണക്കനിനച്ച്  രൂപ എലമാവര്ക്കുയ ലകേമാടുത.  അതലകേമാണമാണച്ച്
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ഈ ബജറനിലന  ജനകേസ്പീയ ബജലറന്നച്ച്  ഞങള് പറയന്നതച്ച്.   നമ്മുലട കേമാര്ഷനികേ
കമഖല പ്രധമാനലപ്പെട ഘടകേമമാണച്ച്.  കകേരളതനിലന ലപമാത ഫണച്ച് ലചലവഴനിക്കുന്ന
കേമാരധ്യതനില്  60-65  ശതമമാനയ  സയഖധ്യയയ  ലചലവഴനിക്കുന്നതച്ച്  ഉകദധ്യമാഗസ്ഥര്ക്കച്ച്
കവണനിയമാണച്ച്.  കകേരളതനിലന  ജനസയഖധ്യയലട  2.5  ശതമമാനയ  മമാതകമ
ഉകദധ്യമാഗസ്ഥരുള,  ബമാക്കനിയള്ള  നട്യൂനപക്ഷയ  അടക്കമുള്ള  പനികന്നമാക്ക
വനിഭമാഗതനില്ലപ്പെട സമാധമാരണക്കമാരലന സഹമായനിക്കുന്ന ഒരു ബജറമാക്കനി ഇതനിലന
മമാറമാന്   കേഴനിഞ്ഞുലവന്നതമാണച്ച്  പ്രധമാനലപ്പെട  കേമാരധ്യയ.   ഉകദധ്യമാഗസ്ഥര്ക്കു  കവണനി
മമാതമല  ഈ ബജറച്ച്;  സമൂഹതനിലല ഭൂരനിപക്ഷയ വരുന്ന കേമാര്ഷനികേ കമഖലലയ
സഹമായനിക്കമാന്  സമാധനിച്ചു.   പമാല്സയഘതനിനുകവണനി  മമാതയ  308  കകേമാടനി  രൂപ
അനുവദനിച്ചു.   ഇതനിനുമുമച്ച്  ഇതയയ  തകേ  അനുവദനിചനിട്ടുകണമാ?  ഡയറനി  കമഖലയച്ച്
97  കകേമാടനി  രൂപ  അനുവദനിച്ചു.  ക്ഷസ്പീര  കേര്ഷകേ  ലപന്ഷന്  1100  രൂപയമാക്കനി.
ക്ഷസ്പീരകമഖല  ശകനിലപ്പെലടങ്കനില്  മമാതകമ  നമുലക്കലമാവര്ക്കുയ  ജസ്പീവനിക്കമാന്  കേഴനിയൂ
എന്നറനിയമായ.  അലലങ്കനില്  അനധ്യസയസ്ഥമാനങളനില്നനിനയ  ലകേമാണവരുന്ന  മമായയ
കേലര്ന്ന  പമാലമാണച്ച് ഉപകയമാഗനികക്കണനിവരനികേ.  ആ പമാല് മമാതയ കപമാരമാ,  നമ്മുലട
നമാടനില് ക്ഷസ്പീകരമാല്പ്പെമാദനയ വര്ദനിപ്പെനിക്കണയ.  ക്ഷസ്പീര കൃഷനിക്കമാലര സഹമായനിക്കണയ.
അതനിനുകവണനി  പല  നടപടനികേളുയ  സന്വേസ്പീകേരനിചതനിലന  ഭമാഗമമായനിടമാണച്ച്  അവരുലട
ലപന്ഷന് 1100 രൂപയമാക്കനിയതച്ച്.  ക്ഷസ്പീരസയഘങള്ക്കച്ച് 30 കകേമാടനി രൂപ കവലറയയ
നസ്പീക്കനിവച്ചു.  അതനിലപരനിയമായമാണച്ച്  കേര്ഷകേ  ലപന്ഷന്.  കേഴനിഞ  ബജറനില്
ഗവണ്ലമനച്ച്  അതച്ച്  പ്രഖധ്യമാപനിചനില  എനപറഞച്ച്  നമ്മുലട  നമാടനില്  വലനിയ
ആകക്ഷപമമായനിരുന. ഇന്നലല ബഹുമമാനലപ്പെട ധനകേമാരധ്യ വകുപ്പുമനനി അതച്ച് വസ്പീണയ
എടുതപറഞ്ഞു.  കേര്ഷകേ  ലപന്ഷന്   നല്കേമാനുള്ള  നടപടനികേലളലമായ
പൂര്തസ്പീകേരനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞു.  മമാര്ച്ചുമമാസയ  വലരയള്ള ലപന്ഷന് മുഴുവന്   നല്കേമാന്
തസ്പീരുമമാനനിചനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.   നനിബന്ധന  മമാറനിയതച്ച്  രണമാമലത  കേമാരധ്യയ,  അതച്ച്
മമാറനികയ കേഴനിയൂ.  എലമാവര്ക്കുയ മൂനയ നമാലയ ലപന്ഷന് വമാങമാന് കേഴനിയനിലകലമാ.
നനിബന്ധനകേള് വച്ചുലകേമാണച്ച് മുഴുവന് ആളുകേള്ക്കുയ കേര്ഷകേ ലപന്ഷന്  നല്കേമാന്
തസ്പീരുമമാനനിച  ഒരു  ഗവണ്ലമനനിലനയയ  അതച്ച്  പ്രഖധ്യമാപനിച  ധനകേമാരധ്യ  വകുപ്പെച്ച്
മനനിലയയയ ഞമാന് പ്രകതധ്യകേയ അഭനിനന്ദനിക്കുകേയമാണച്ച്.  

ലനലച്ച് ല്ല് സയഭരതനിനമായനി 700 കകേമാടനി രൂപ നസ്പീക്കനിവച്ചു.  ലനലച്ച് ല്ല് സയഭരനിക്കമാന്
700  കകേമാടനി രൂപ   നല്കേനിയ ഏതച്ച് ഗവണ്ലമനമാണുള്ളതച്ച്?  സയഭരനിച ലനലനിലന
കേമാശുകപമാലയ   നല്കേമാത  അവസ്ഥയമായനിരുന  നമ്മുലട  നമാടനിലണമായനിരുന്നതച്ച്.
റബ്ബര്   കമഖല  തകേരുകേയമാണച്ച്,  അതനിനുകേമാരണയ  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമനനിലന
സമാമതനികേ-രമാഷ്ട്രസ്പീയ  നയമമാലണന്നച്ച്  എലമാവര്ക്കുമറനിയമായ.   എന്നമാല്  റചന
ഇഷയകപമാലല റബ്ബര് വമാങമാന് തസ്പീരുമമാനനിചതനിലന ഫലമമായനി കലമാകേ മമാര്ക്കറനില്
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കുറചച്ച് വനില   ഉയര്ന.  അതമാണച്ച് കകേരളതനിലലയയ റബ്ബറനിലന വനില വര്ദനവനിനച്ച്
പ്രധമാന കേമാരണയ.   റബ്ബറനിലന വനില  150  രൂപയനില് കുറയമാലത നനിര്തണലമന്നച്ച്
ഗവണ്ലമനച്ച് തസ്പീരുമമാനനിക്കുകേയയ അതനിനച്ച് 500 കകേമാടനി രൂപ  ധനകേമാരധ്യ വകുപ്പുമനനി
പ്രഖധ്യമാപനിക്കുകേയയ ലചയ.  കേമാര്ഷനികേ കമഖലലയ ശകനിലപ്പെടുതമാന്,  അതച്ച് പമാല്
ആയമാലയ  ലനലച്ച് ല്ല്  ആയമാലയ  മറ്റു  നമാണധ്യവനിളകേളമായമാലയ  എലമാറനിലനയയ
സഹമായനിക്കമാന്   ധമാരമാളയ  നടപടനികേള്  സന്വേസ്പീകേരനിചനിട്ടുലണന്നതച്ച്  പ്രധമാനലപ്പെട
വസ്തുതയമാണച്ച്.  

ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കച്ച്  3000  കകേമാടനി  രൂപ  പ്രഖധ്യമാപനിചതനിലന  ഞമാന്
പ്രകതധ്യകേയ  അഭനിനന്ദനിക്കുകേയമാണച്ച്.  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിലല  ജസ്പീവനക്കമാരുലട
ഓവര്റടയ പനിന്വലനിക്കുനലവന്നച്ച് ബജറനില് പറഞനിട്ടുളളതച്ച് നല കേമാരധ്യമമാണച്ച്. ഒരു
ജസ്പീവനക്കമാരനച്ച്  രണയമൂനയ  ദനിവസലത  ശമളയ  ഒന്നനിചച്ച്  ഒരു  ദനിവസയ
ലകേമാടുക്കുന്ന  വധ്യവസ്ഥ  മമാറ്റുന്നതച്ച്  പ്രധമാനലപ്പെട  കേമാരധ്യമമാണച്ച്.  അതമമാതമല
ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-യലട  തകേര്ചലയക്കുറനിചച്ച്  ഗഗൗരവമമായ  പഠനയ
നടതണലമന്നച്ച്  ഞമാന്  അഭധ്യര്തനിക്കുകേയമാണച്ച്.  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  കനമാക്കനി
നടതന്നതനിനുകവണനി ചുമതലലപ്പെടുതനിയതച്ച് ഐ.എ.എസച്ച്.  ഉകദധ്യമാഗസ്ഥലരയമാണച്ച്.
ബസച്ച് ഓടനിക്കുന്നതനിനച്ച് ഐ.എ.എസച്ച്.  ഉകദധ്യമാഗസ്ഥര് എന്തനിനമാണച്ച്;  ഐ.എ.എസച്ച്.
ഉകദധ്യമാഗസ്ഥര് എകപ്പെമാലഴങ്കനിലയ ഭരണയ കനലര ലകേമാണകപമായനിട്ടുകണമാ? അവര് പതച്ച്
നനിലയളള  ലകേടനിടയ  നനിര്മ്മനിക്കുകേയമാണച്ച്.  അവര്ക്കച്ച്  എന്തനിനമാണച്ച്  പതച്ച്  നനില
ലകേടനിടയ.    തനിരുവനന്തപുരതളള  ലകേടനിടയ  വല  പനിടനിചച്ച്  കേനിടക്കുകേയമാണച്ച്.
കകേമാഴനികക്കമാടച്ച്  പതച്ച്  നനില  ലകേടനിടമുണച്ച്. ആരമാണച്ച്  അതനിനകേതച്ച്  കപമാകുന്നതച്ച്;
അതനിനച്ച്  പലനിശ  ലകേമാടുക്കമാന്  കേഴനിയകമമാ;  നല  മമാകനജുലമനച്ച്  ആകുകമമാള്
ആ സ്ഥമാപനലത സയരക്ഷനിക്കമാന് കേഴനിയകണ? ബസച്ച് സ്റ്റേമാന്ഡച്ച് നനിര്മ്മനികക്കണതച്ച്
കകേമാര്പ്പെകറഷനുയ  മുനനിസനിപ്പെമാലനിറനിയയ  പഞമായതമമാണച്ച്.  എന്തനിനമാണച്ച്
ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസച്ച്  സ്റ്റേമാന്ഡച്ച്  നനിര്മ്മനിക്കമാന്  കപമാകുന്നതച്ച്?
ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  എന്ന  സ്ഥമാപനലത  തകേര്തതച്ച്  അതനിലന
മമാകനജ് ലമനമാണച്ച്.  ബസനിലന തകേരമാര് കേണപനിടനിക്കമാന് ഒരു എഞനിനസ്പീയര് കപമാകര;
ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-യലട  എയ.ഡനി./മമാകനജര്  എന്നസ്പീ  തസ്തനികേകേളനില്
എഞനിനസ്പീയലറ  നനിയമനിചമാല്  കപമാലര;  എന്തനിനമാണച്ച്  ഐ.എ.എസച്ച്.  ഓഫസ്പീസര്?
ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-ലയ  സയരക്ഷനിക്കമാന്  കശഷനിയളള  ഉകദധ്യമാഗസ്ഥലര/
മമാകനജ് ലമനനിലന  നനിയമനിക്കമാതതനിലന  ഫലമമായമാണച്ച്  ആ  സ്ഥമാപനയ  തകേര്ന
കപമായലതന്നമാണച്ച്  എലന  അഭനിപ്രമായയ.  അതച്ച്  ഗഗൗരവമമായ  പരനികശമാധനയച്ച്
വനികധയമമാക്കണയ.  അതച്ച്  പരനികശമാധനിക്കുലമന്നച്ച്  മനനിയലട  ബജറച്ച്  പ്രസയഗതനില്
പറഞതച്ച്  നല  കേമാരധ്യമമാണച്ച്.  മമാകനജ് ലമന്റുകേള്ക്കച്ച്  മമാതമല,  ജസ്പീവനക്കമാര്ക്കുയ
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ഇക്കമാരധ്യതനില് വലനിയ പങ്കുണച്ച്.  തലനയയ തലന കുടുയബതനിലനയയ അതകപമാലല
നമാട്ടുകേമാരുലടയയ  യമാതയച്ച്  ഉപകേരനിക്കുന്ന  പ്രധമാനലപ്പെട  സ്ഥമാപനമമാണച്ച്
ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  എനളളതച്ച്  ജസ്പീവനക്കമാര്  മനസനിലമാക്കണയ.  അതനിലന
സയരക്ഷനിക്കമാനുളള  ധമാര്മ്മനികേത  അവര്ക്കുണമാകേണയ.  അതച്ച്  ഉണമാകുന്നനില
എന്നതമാണച്ച് പ്രധമാനലപ്പെട കേമാരധ്യയ.

പതനിനമാറമായനിരതനി ചനിലന്വേമാനയ ആളുകേള്ക്കച്ച് അഞച്ച് വര്ഷതനിനുളളനില് വസ്പീടച്ച്
ലകേമാടുക്കുലമന്നച്ച്  ബഹുമമാനലപ്പെട  മനനി  പറഞനിരുന.  എന്നമാല്  ഈ  വര്ഷലത
ബജറനില്  ഒരു  ലക്ഷയ  കപര്ക്കച്ച്  വസ്പീടച്ച്   ലകേമാടുക്കുലമന്നമാണച്ച്   പറഞനിട്ടുളളതച്ച്.
ഭവനരഹനിതരമായ  ആളുകേള്ക്കച്ച്  വസ്പീടുയ  സ്ഥലവയ  ലകേമാടുതച്ച്  സഹമായനിക്കമാന്
തസ്പീരുമമാനനിച  കവലറ  ഏതച്ച്  ഗവണ്ലമനമാണച്ച്  ഇതനിനുമുമ്പുണമായനിട്ടുളളതച്ച്.  ഈ
ഗവണ്ലമനച്ച് മമാതകമ ഉണമായനിട്ടുളള,  അതലകേമാണമാണച്ച് നമാടനിലല മുഴുവന് ആളുകേളുയ
ഇഗൗ ഗവണ്ലമനനിലന അയഗസ്പീകേരനിക്കുന്നതച്ച്.  

ആകരമാഗധ്യ  വകുപ്പെനിനച്ച്  കകേമാടനിക്കണക്കനിനച്ച്  രൂപയമാണച്ച്  ബജറനില്
നസ്പീക്കനിവചനിട്ടുളളതച്ച്.  പതനിമൂവമായനിരതനി  എഴുന്നൂറനി  ചനിലന്വേമാനയ  കഡമാക്ടര്മമാലരയയ
പതനിനമായനിരകതമാളയ  നഴ്സുമമാലരയയ  നനിയമനിക്കമാന്  തസ്പീരുമമാനനിച്ചു.  ഇതനിലനമാനയ
കേനിഫ്ബനിയനില് നനിന്നല കേമാശച്ച് ലകേമാടുക്കുന്നതച്ച്. ട്രഷറനിയനില് നനിനയ ലകേമാടുക്കമാനമാണച്ച്
ബജറനില്  പറഞനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  അങലന  കകേമാടനിക്കണക്കനിനച്ച്  രൂപയമാണച്ച്  നമ്മുലട
നമാടനിലല  ആകരമാഗധ്യ  കമഖലയമായനി  ഗവണ്ലമനച്ച്  മമാറനിവചതച്ച്.  സമാധമാരണക്കമാരമായ
ജനങള്ക്കച്ച്  സഗൗജനധ്യമമായനി  മരുന്നച്ച്  ലകേമാടുക്കുന്നതനിനച്ച്  പതച്ച്  കകേമാടനി  രൂപ  മമാറനി
വചനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  വനിലക്കയറമുണമാക്കുന്ന  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമനനിലന  സമാമതനികേ
നയതനിലന  ഫലമമായനി  സമാധമാരണക്കമാരനച്ച്  മരുന്നച്ച്  വമാങമാന്  കേഴനിയമാത
അവസ്ഥയമാണച്ച്  ഇന്നച്ച്  കകേരളതനിലളളതച്ച്.  കമമാദനിയലട  ഗവണ്ലമനച്ച്  രമാജധ്യമമാലകേ
സന്ദര്ശനയ  നടതനി  ഏറവയ  കൂടുതല്  സമതണമാക്കനിലക്കമാടുതതച്ച്  മരുന്നച്ച്
കേമനനികേള്ക്കമാണച്ച്. അങലനയളള കേമാലഘടതനിലമാണച്ച്   നമ്മുലട  നമാടനില് മരുന്നച്ച്
സഗൗജനധ്യമമായനി  ലകേമാടുക്കുന്നതനിനുകവണനി  തകേ  മമാറനിവയനലവന്നച്ച്  ബജറനില്
പറയന്നതച്ച്.  അതയയ  മകനമാഹരമമായ  ബജറമായതലകേമാണമാണച്ച്  നമ്മുലട  നമാടനിലല
മുഴുവന് ആളുകേളുയ ഈ ഗവണ്ലമനനിലന അയഗസ്പീകേരനിക്കുന്നതച്ച്.  

വനിദധ്യമാഭധ്യമാസ  കമഖലലയ  സയബന്ധനിചനിടകതമാളയ  45000  കമാസച്ച്  മുറനികേള്
റഹലടക്കമാക്കനി മമാറമാന് തസ്പീരുമമാനനിചനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  എലമാ ഗവലണ്മെനച്ച്  സ്കൂളുകേളുയ
പൂടനികക്കമാ,  പകേരയ  നമ്മുലട  നമാടനില്  അണ്  എയ്ഡഡച്ച്  സ്കൂളുകേള്  മമാതയ  മതനി
എന്നതമായനിരുന  മുന്  ഗവലണ്മെനനിലന നനിലപമാടച്ച്.  ബസനിനുയ ഉചഭക്ഷണതനിനുയ
മറ്റുയ  കേമാശച്ച്  ലകേമാടുക്കുന്നവലന മക്കള് മമാതയ  പഠനിചമാല് മതനി  എന്നമായനിരുന മുന്
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ഗവണ്ലമനച്ച്  തസ്പീരുമമാനനിചതച്ച്.  എന്നമാല്  ഈ  ഗവലണ്മെനച്ച്  പറഞ്ഞു,
സമാധമാരണക്കമാരലന  മക്കള്  പഠനികക്കണതച്ച്  ഗവണ്ലമനച്ച്  സ്കൂളനിലമാണച്ച്.   ആ
ഗവലണ്മെനച്ച് സ്കൂളുകേള് റഹലടകേച്ച്  ആക്കണലമനയ  മറച്ച് പശ്ചമാതല സഗൗകേരധ്യങള്
ഒരുക്കണലമനയ പറഞതനിലന ഫലമമായമാണച്ച് 45,000 കമാസച്ച് മുറനികേള്  റഹലടകേച്ച്
ആക്കുലമന്നച്ച്  ബജറനില്  പ്രഖധ്യമാപനിചതയ  അതനിനുളള  തകേ  നസ്പീക്കനിവചതയ.  ഇതച്ച്
കേനിഫ്ബനിയനില്  നനിനയ  ലകേമാടുക്കമാനല.  എലമാവരുയ  കേനിഫ്ബനിക്കച്ച്  എതനിരമാണച്ച്.
കേനിഫ്ബനിലയക്കുറനിചച്ച്  കനരകത  എലമാവരുയ  പറഞതലകേമാണച്ച്  ഞമാന്
അതനിലനക്കുറനിചച്ച്  കൂടുതലലമാനയ പറയമാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നനില.  ഈ ഗവണ്ലമനച്ച് ആറച്ച്
റവനട്യൂ  ജനിലകേള് പ്രഖധ്യമാപനിച്ചു.  കകേമാടനിക്കണക്കനിനച്ച്  രൂപയമാണച്ച്  ലചലവച്ച്  വരുന്നതച്ച്.
അതച്ച്  നമ്മുലട  നമാടനിലല  കൃഷനിക്കമാരനുയ  സമാധമാരണക്കമാരനുയ   എലമാവര്ക്കുയ
ഉപകേരനിക്കുന്ന  പ്രധമാനലപ്പെട  കേമാരധ്യമമാണച്ച്.  എലന  മണ്ഡലവയ  ജനിലയയ
തസ്പീരകദശകമഖല ഉള്ലപ്പെടുന്നതമാണച്ച്.  216  കകേമാടനി  രൂപ തസ്പീരകദശ കമഖലയകവണനി
മമാറനിവചതച്ച്  പ്രധമാനലപ്പെട  കേമാരധ്യമമാണച്ച്.   ജലകസചന  വകുപ്പുമനനികയമാടുയ
ഗവണ്ലമനനികനമാടുയ   പ്രധമാനലപ്പെട  ഒരു  കേമാരധ്യയ  പറയമാനുളളതച്ച്,  ഈ  തകേ
ലചലവഴനിക്കമാന്  ഉകദധ്യമാഗസ്ഥര്  സമ്മതനിക്കുന്നനില  എനളളതമാണച്ച്.  പനി.ഡബദ്യു.ഡനി.
മനനി  ലചയ്യുന്നതകപമാലല  കേര്ശനമമായനി  പറഞച്ച്  ആ  ഉകദധ്യമാഗസ്ഥനമാലര  നനിലയച്ച്
നനിര്തമാന്  നടപടനി  സന്വേസ്പീകേരനിക്കണലമന്നമാണച്ച്  എനനിക്കച്ച്  അഭധ്യര്തനിക്കമാനുളളതച്ച്.
എലന ജനിലയനില് കേടല്ഭനിതനി നനിര്മ്മനിക്കമാന്  8  കകേമാടനി രൂപ അനുവദനിചതമാണച്ച്.
പകക്ഷ,  ഉകദധ്യമാഗസ്ഥര്  അനുവദനിക്കുന്നനില.  അതനിനച്ച്  ഐ.ഐ.ടനി.  പഠനയ
നടതണലമന്നമാണച്ച് പറയന്നതച്ച്. ഐ.ഐ.ടനി. പഠനയ കകേരളതനില് എവനിലടയമനില.
ഐ.ഐ.ടനി. പഠനയ നടതനിയമാല് മമാതകമ ഈ സയഖധ്യ ലചലവഴനിക്കമാന് സമാധനിക
എന്ന  വധ്യവസ്ഥ  മമാറമാന്  മനനിമമാരുയ  ഗവണ്ലമന്റുയ  സഹമായനിക്കണലമന്നമാണച്ച്
എനനിക്കച്ച്  അവസമാനമമായനി  പറയമാനുളളതച്ച്.  വധ്യവസമായതനിനുയ  ലപമാതകമഖലയയ
കുടനിലവളളതനിനുയ  ലകേമാടുത  കകേമാടനികേളുലട  കേണക്കച്ച്  പറഞമാല്
പ്രതനിപക്ഷതളളവര്  ലഞടനികപ്പെമാകുയ.  അങലന  ഏറവയ  കൂടുതല്  സയഖധ്യ
ലപമാതകമഖലയച്ച്  ലചലവഴനിക്കുന്ന,  ലപമാതകമഖല  പ്രസ്ഥമാനലത  നനിലനനിര്തമാന്
സഹമായനിക്കുന്ന  ഗവണ്ലമനമാണനിതച്ച്.  ആ  ഗവണ്ലമനനിലന  ബജറനിലന  ഭമാഗമമായനി
അവതരനിപ്പെനിച ഉപധനമാഭധ്യര്തനകേലള ഞമാന് പനിന്തമാങ്ങുന.  

1.45 PM]

ധനകേമാരധ്യവയ കേയറുയ വകുപ്പുമനനി  (കഡമാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതമാമസച്ച് ഐസകേച്ച്): സര്,
ദസ്പീര്ഘമമായനി മറുപടനി പറകയണ പ്രശ്നങലളമാനയ ഇവനിലട ഉന്നയനിക്കലപ്പെടനിടനില.  ഒരു
ലചറനിയ  തനിരുതണച്ച്.  ഞമാന്  എഴുതനി  അവതരനിപ്പെനിച  ബജറനില്  70-ാം  കപജനില്
157-ാം  ലഹഡനിലല  43-ാം  നമരമായനി  കചര്തനിരനിക്കുന്ന  'ലനടുപുഴ  ലറയനില്കവ
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പമാലയ'  എനളളതനില്   ഒരു  തനിരുതച്ച്  ഉലണന്നച്ച്  കനരലത  പറഞനിരുന.  ആ
തനിരുതച്ച്  ഇല.   ആ  ലഹഡനികലമാ  റടറനിലനികലമാ  മമാറമനില,  ആ  ലഹഡച്ച്
അങലനതലന്ന നനില്ക്കുകേയമാണച്ച്.  സര്വ്വശസ്പീ. ഡനി. ലകേ. മുരളനി,  ലകേ. കുഞനിരമാമന്,
പനി.  ടനി.  എ.  റഹസ്പീയ  എന്നസ്പീ  എയ.എല്.എ.-മമാര്  ആവശധ്യലപ്പെട  ചനില  കേമാരധ്യങള്
ബജറനില് ഇലമായനിരുലന്നനയ തകേ കുറഞ്ഞുകപമാലയനയ പറഞനിട്ടുണച്ച്.  അലതമാനയ
നമുക്കച്ച്  പുതനിയതമായനി  കചര്ക്കമാന്  കേഴനിയനില. റടറനില്  അയഗസ്പീകേരനിചച്ച്
കേഴനിഞനിരനിക്കുന.  പലക്ഷ,  ലപമാതമരമാമതനിലന  രണമായ  വമാലധ്യതനില്  കടമാക്കണ്
ലപ്രമാവനിഷനനില് അഡസ്പീഷണല് പണയ നല്കേനി ആ കുറവച്ച് പരനിഹരനിക്കമാവന്നതമാണച്ച്

[അദധ്യക്ഷകവദനിയനില് മനി. സസ്പീക്കര്]

ആലകേ  ഒരു  പരമാമര്ശയ  വന്നതച്ച്  ഇറനികഗഷലനക്കുറനിചമാണച്ച്.  ഇറനികഗഷനനില്
ലമമാതയ  762  കകേമാടനി  രൂപ  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണച്ച്.  അതനില്  കമജര്-മസ്പീഡനിയയ
ഇറനികഗഷനച്ച് 413 കകേമാടനി രൂപയമാണച്ച് വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.  കൂടമാലത 250 കകേമാടനി
രൂപയച്ച്  കവള്ഡച്ച്  ബമാങ്കച്ച്  എയനിഡഡച്ച്  ആയനിട്ടുളള  ഡമായ  റസ്പീഹമാബനിലനികറഷന്
കപ്രമാഗ്രമാമുണച്ച്.  അതച്ച്  നമുക്കച്ച്  വമായമായമായനി  കേനിട്ടുന്നതമാണച്ച്.  അതച്ച്  ബജറനിലൂലട
ലചലവമാക്കുന്നതലകേമാണച്ച് സയസ്ഥമാന വനിഹനിതവയ കവള്ഡച്ച് ബമാങ്കനിലന വനിഹനിതവയ
ഒരുമനിചച്ച്  കചര്ക്കുയ.  സനി.എസച്ച്.എസച്ച്.  ആലണങ്കനില് അങലനയല,  നമ്മള് വയന്ന
വനിഹനിതയ മമാതകമ കചര്ക്കുകേയളള. ഇതച്ച് നമ്മുലട ബജറനില്നനിന്നച്ച് തനിരനിചടയ്കക്കണ
വമായയമായതലകേമാണച്ച്  പൂര്ണ്ണമമായയ  ഉള്ലപ്പെടുതയ.  കമജര്-മസ്പീഡനിയയ  ഇറനികഗഷനച്ച്
ഇതയയ പണയ കപമാലരനളള വനിമര്ശനമമാണച്ച്  പ്രധമാനമമായയ വന്നതച്ച്.  ഒരുപകക്ഷ,
പമാലക്കമാടച്ച്  ഒഴനിചച്ച്  ബമാക്കനിയളളതച്ച്  എങലന   അവസമാനനിപ്പെനിക്കമാലമനളളതച്ച്  ഒരു
പ്രശ്നമമാണച്ച്.  ഒരു  രൂപ  മുടക്കനിയമാല്  അതനിനച്ച്  എന്തച്ച്  കനടമുണമാകുലമന്നച്ച്  നമ്മള്
പരനികശമാധനിക്കണയ.  കേലട  ഇറനികഗഷന്  പദതനിക്കച്ച്  700  കകേമാടനി  രൂപയമാണച്ച്
മുടക്കനിയതച്ച്.  അതച്ച്  എത  ഏക്കര്  ലനല്ക്കൃഷനിക്കമാണച്ച്  ഉപകയമാഗനിക്കുന്നലതന്നച്ച്
പരനികശമാധനിച്ചു കനമാക്കണയ. ഏതമായമാലയ റബ്ബര് പമാകനഷനനികലയച്ച്  റകേവഴനിയനിലൂലട
ലവളളയ  ലകേമാണകപമാകേനില.  ഇന്നച്ച്  കേനിണര്  റസ്പീ-ചമാര്ജ്ജനിയഗനിനമാണച്ച്  നല   പങ്കുയ
ഉപകയമാഗനിക്കുന്നതച്ച്. ഇതച്ച് ഏറവയ ലചലകവറനിയ മമാര്ഗമമാണച്ച്. 760 കകേമാടനി രൂപയലട
കകേമാസ്റ്റേച്ച് ലബനനിഫനിറച്ച് അനമാലനിസനിസനില്  നനില്ക്കമാത കേമാരധ്യമമാണച്ച്.   കകേരളതനിലന
ഭൂപ്രകൃതനിയച്ച്  അതച്ച്  അനുകയമാജധ്യമല.  പമാലക്കമാടനിനച്ച്  എകയപ്ഷന്  പറഞതച്ച്
സമതലയ  ആയതലകേമാണമാണച്ച്.  ബമാക്കനിലയമാലക്ക  rolling  hills  ആണച്ച്.
അതനിനനിടയനില്കടനി  ലവടനി  കുന്നനിലന  മുകേളനില്  ലവളളയ  കേയറമാന്  കേഴനിയകമമാ?
കകേരളതനിലന  ചരനിതയ  പരനികശമാധനിചമാല്  ഏതച്ച്  കേമാലതമാണച്ച്  ജലകസചനതനിനച്ച്
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കവണനി വന്കേനിട ഡമായ ഉണമായനിട്ടുളളതച്ച്.  തമനിഴ് നമാകടമാ,  വടകക്ക ഇന്തധ്യകയമാ എവനിലട
കനമാക്കനിയമാലയ അവനിടലത കകേന്ദ്രസ്പീകൃത രമാജഭരണങലളലമായ രൂപയ ലകേമാണനിട്ടുളളതച്ച്
വന്കേനിട  ജലകസചന  പദതനികേലള  നനിലനനിര്തമാന്  കവണനിയമാണച്ച്.  അവനിടലത
സമദച്ച് വധ്യവസ്ഥ  പുരമാതനകേമാലയ  മുതല്  വളര്നവന്നനിട്ടുളളതച്ച്,  Asiatic  mode  of
production,  വലനിയ ജലകസചന പദതനികേലള ആസദമമാക്കനിയമാണച്ച്.  കകേരളതനില്
സന്വേമാതനധ്യയ  കേനിട്ടുന്നതവലര  നഞനിനമാടനിനച്ച്  പുറതച്ച്  എവനിലടയമാണച്ച്  ഡമാമുയ
ജലകസചന  പദതനിയയ  വന്നനിട്ടുളളതച്ച്?  ഇവനിലട  നമ്മുലട  ഭൂപ്രകൃതനിക്കച്ച്
അനുകയമാജധ്യമലമാത രസ്പീതനിയനിലളള വന്കേനിട ഇറനികഗഷന് പദതനികേള് ലകേമാണവന.
അതമാലണങ്കനില്  തടങനി  അമതച്ച്  വര്ഷയ  കേഴനിഞനിട്ടുയ  തസ്പീരമാത പദതനികേളകല?
പുതനിയ  ഇറനികഗഷന്  ചമാനലകേളല,  നനിലവനില്  ക്രനികയറച്ച്  ലചയ്തനിട്ടുളളതനില്
ലവളളമുലണങ്കനില്  അതനിലന  എങലന  ഉപകയമാഗലപ്പെടുതമായ  എനളളതമാണച്ച്
പ്രധമാനയ.  നമ്മുലട  പണയ  കൂടുതലയ  റമനര്  ഇറനികഗഷന്,  ലനിഫച്ച്  ഇറനികഗഷന്,
ലറഗുകലറര്  വചച്ച്  നദനികേള്  എങലന  സയഭരണനികേളമാക്കനി  മമാറമായ  എനളള
കേമാരധ്യങളനില് ഉപകയമാഗനിക്കണയ.  അവനിലട നനിന്നച്ച് ലനിഫച്ച്  ഇറനികഗഷന് വഴനി ലവളളയ
നല്കേമാനുളള സയവനിധമാനമുണമാകേണയ. ഇറനികഗഷന് കവണന്നല, എന്നമാല് അതനിലന
സമാറജനിയനില് മമാറയ  വരണയ.  അതലകേമാണമാണച്ച്  ഇതവണലത ബജറനില് കമജര്
ഇറനികഗഷന് അവസമാനനിപ്പെനിക്കമാന് പണയ ലകേമാടുതനിട്ടുളളതച്ച്. പമാനനിയഗച്ച് കബമാര്ഡനിലന
റററച്ച്  അപച്ച്  വമായനിചമാല്  മനസനിലമാകുയ.  എത  ലപലടന്നച്ച്   കേഴനിയകമമാ
അതയയ ലപലടന്നച്ച് അവസമാനനിപ്പെനിക്കുവമാന് കവണനിയമാണച്ച്. നനിലവനിലള്ള  ഡമാമുകേലള
റസ്പീഹമാബനിലനികററച്ച്  ലചയകേഴനിഞമാല്  പുതനിയ  ഡമായ  പണനിയന്നതനിനച്ച്  തലധ്യമമാണച്ച്.
പകുതനി കസ്റ്റേമാകറജച്ച് കേപ്പെമാസനിറനികയയള.  അതലകേമാണച്ച് വളലര ഉചനിതമമായ മമാറമമാണച്ച്
അക്കമാരധ്യതനില്  വരുതനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.  ബഹുമമാനലപ്പെട  അയഗയ  ലകേ.  കൃഷ്ണന്കുടനി
പറഞതകപമാലല,  നമുക്കച്ച്  ഡനിസനിക്ടച്ച്  ഇറനികഗഷന്  പമാനുണമാകക്കണനിവരുയ.
ഇറനികഗഷനച്ച്  കകേന്ദ്രമാവനിഷ്കൃത  പദതനിയനില്നനിനയ  കൂടുതല്  പണയ  വമാങണയ.
ഇറനികഗഷനു  മമാതമല,  എലമാറനിനുയ.  കകേന്ദ്രമാവനിഷ്കൃത  പദതനികേളുലട  കേമാരധ്യതനില്
പനി.എയ.ജനി.എസച്ച്.റവ. (Pradhan Mantri  Gram Sadak  Yojana)  കപമാലലയള്ള
പദതനികേള്ലക്കമാലക്ക  മറച്ച്  സയസ്ഥമാനങലള  അകപക്ഷനിചച്ച്  കകേരളതനിനച്ച്  ഒരു
അലയഭമാവവമനില.   ബഹുമമാനലപ്പെട  അയഗയ  സൂചനിപ്പെനിച  കേമാരധ്യയ  സര്ക്കമാരനിലന
ശദയനില്ലപ്പെടനിട്ടുണച്ച്.  അതച്ച്  പരനിഹരനിക്കമാന്  എന്തമാണച്ച്  കവണലതനള്ളതനിലന
കുറനിചച്ച്  ആകലമാചനിക്കമാവന്നതമാണച്ച്.  കൃഷനി  വകുപ്പെനില്നനിന്നച്ച്  സ്ഥനിരമമായനി  ഒരമാലള
ഡല്ഹനിയനില്  നനിര്തമാന്  കപമാകുനലവന്നച്ച്  കേഴനിഞ  ദനിവസയ  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി
പറഞനിരുന.  ലമമാതതനില് സര്ക്കമാര് അതച്ച് പരനികശമാധനിക്കുന്നതമാണച്ച്. 
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ശസ്പീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടനി:  സര്,  പണച്ച്   ലനല്ക്കൃഷനിക്കുമമാതമമായമാണച്ച്  ഡമായ
ഡനിറസന് ലചയ്തതച്ച്.  അതനികപ്പെമാള് മമാറനി.   കേധ്യമാഷച്ച് കക്രമാപ്പെനിനുകൂടനി  ലകേമാടുതമാല്
വനിളവച്ച് നമാകലമാ അകഞമാ ഇരടനിയമാകുയ.  ഏറവയ കൂടുതല് വനികദശനമാണധ്യയ കേനിടമാനുള്ള
സമാദധ്യതയണച്ച്.   അതലകേമാണനികപ്പെമാള്  കേലട  ഇറനികഗഷന്  പദതനിക്കച്ച്  കസമാടച്ച്
ലഡലനിവറനി  സനിസ്റ്റേയ  വച്ചു.   അതച്ച്  പരമാജയലപ്പെലടന്നച്ച്  പറയന്നതച്ച്  അതനിലന
നടതനിപ്പെനിലന  പരമാജയമമാണച്ച്,  ആശയതനിലന  പരമാജയമല.  ഏഴച്ച്  ചസ്പീഫച്ച്
എഞനിനസ്പീയര്മമാരുണമായനിട്ടുയ അതച്ച് നടക്കുന്നനില.  എന്തുലകേമാണച്ച് നടക്കുന്നനിലലന്നമാണച്ച്
വനിലയനിരുകതണതച്ച്.   കേലട  ഇറനികഗഷന്  പദതനിയലട  ആലകേ  തകേ  16  കകേമാടനി
രൂപയമായനിരുന.  ഇകപ്പെമാള് അതച്ച് 700 കകേമാടനി രൂപയമായനി.  എന്നനിടമാണച്ച് അതനിലന
ഡനിറസന് മമാറനി  കസമാടച്ച്  ലഡലനിവറനി   സനിസ്റ്റേയ ലകേമാണവന്നതച്ച്.  ഇനനി  ഡനിറസന്
ലചയ്യുകമമാള്  കേധ്യമാഷച്ച്  കക്രമാപ്പെനിനുയകൂടനി  ഉപകയമാഗലപ്പെടുന്ന രസ്പീതനിയനില്  ലചയ്യേണയ.
പനി.എയ.ജനി.എസച്ച്.റവ.-യനില്  വനകേഴനിഞമാല്  അതനിലന  ഡനിറസന്  ലചയ്തച്ച്
മമാറമാനുയ കേഴനിയയ.  അതലകേമാണമാണച്ച് ഞമാനനിതച്ച് പറഞതച്ച്.

കഡമാ  .    ടനി  .    എയ  .    കതമാമസച്ച്  ഐസകേച്ച്:  സര്,  അക്കമാരധ്യയ  പരനികശമാധനിക്കമായ.
ജലസയരക്ഷണ  യജ്ഞതനിലന  ഭമാഗമമായനി  കുളങള്,  കതമാടുകേള്  തടങനി  ഓകരമാ
നസ്പീര്തടതനിലയ  പരമമാവധനി  ലവള്ളയ  സയഭരനിക്കുകേയയ  സയഭരണകശഷനി
കേഴനിഞ്ഞുള്ളതമമാതയ  പുറകതയകപമാകേമാന്  അനുവദനിക്കുകേയയ  ലചയ്യുകേ
എനള്ളതമാണച്ച്   സര്ക്കമാര്  ഇകപ്പെമാള്  സന്വേസ്പീകേരനിചനിരനിക്കുന്ന  തനയ.   അങലന
പരമമാവധനി  ലവള്ളയ സയരക്ഷനിക്കുന്നതനിലന ഫലമമായനി  ഗ്രഗൗണച്ച് വമാടര് റസ്പീ-ചമാര്ജ്ജച്ച്
ലചയ്യേലപ്പെടുന.  ആ ലവള്ളയ നമാളനികകേരതനിനുയ മറ്റുയ  ഉപകയമാഗനിക്കുന;  ലചറുകേനിട
ലനിഫച്ച് ഇറനികഗഷന് പദതനികേള് ലകേമാണവരുന. വന്കേനിട ജലകസചന പദതനികേലള
ആസദമമാക്കനി  അതനിലന  കേമമാന്ഡച്ച്  ഏരനിയ  വനികേസനിപ്പെനിക്കുന്ന  രസ്പീതനികേളനില്നനിന്നച്ച്
ഇങലനലയമാരു തനതനികലയച്ച് മമാറുകേയമാണച്ച്.  കേമാരണയ ഉയര്ന്ന സ്ഥലങളനികലയച്ച്
ലവള്ളയ  കേയറമാന്  പറനില.  സമനനിലതനില്  മമാതലമ  ജലകസചനതനിനച്ച്
കേഴനിയകേയള.   പമാലക്കമാടച്ച് ജനിലയനിലല അനുഭവയ വചമാണച്ച് ശസ്പീ.  ലകേ.  കൃഷ്ണന്കുടനി
പറയന്നതച്ച്.   അവനിലട  ലതങച്ച്  സമതലതനില്  തലന്നയമാണച്ച്  നനില്ക്കുന്നതച്ച്.
അതലകേമാണച്ച്  ലപമാള്ളമാചനിയനികലതകപമാലല  അവനിലടയയ  ലതങനിനച്ച്  ജലകസചനയ
നടതമായ.   ബമാക്കനിയള്ള സ്ഥലങളനില് അങലന ലചയ്യേമാന് കേഴനിയനില.  എങ്കനിലയ
അങയലട  കപമായനിനച്ച് വളലര ഗഗൗരവമമായനി എടുകക്കണതതലന്നയമാണച്ച്.  

ഇന്നലല  ഇവനിലട  ചര്ച  ലചയ്തകപ്പെമാള്  നനിര്വ്വഹണലതക്കുറനിചച്ച്  പലരുയ
വനിമര്ശനിചനിരുന.  ഇതവലരയയ  ഫലണമാനയ  ലചലവമാക്കമാന്  കേഴനിഞനിടനിലകലമാ
എന്ന  വനിമര്ശനയ  വന്നനിരുന.   അതലകേമാണച്ച്   നനിര്വ്വഹണതനിലന  കവഗത
വര്ദനിപ്പെനികക്കണതണച്ച്.   ഒരു  പരനിമനിതനിയള്ളതച്ച്,  വന്കേനിട  സസ്പീമുകേളമാലണങ്കനിലയ
കറമാഡുകേളമാലണങ്കനിലയ പമാലങളമാലണങ്കനിലയ  20  കകേമാടനി രൂപയനില്  കൂടുതലള്ളകത
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എടുക്കുനള.   അകപ്പെമാള്  അതച്ച്  ഡനിറസന്  ലചകയ്യേണനിവരുയ,  ഇന്ലവസ്റ്റേനികഗറച്ച്
ലചകയ്യേണനിവരുയ.  അലതമാലക്ക  ലചയ്യേമാനമായനി  ചനില  പരനിമനിതനികേളുണച്ച്.
സമാധമാരണഗതനിയനില്   5000  കകേമാടനി  രൂപയലട  നനിര്മ്മമാണ  പ്രവൃതനി
ലചയ്യുന്നതനിനുള്ള ഉകദധ്യമാഗസ്ഥരമാണച്ച് നമുക്കുള്ളതച്ച്.  ഒറയടനിക്കച്ച്  അതനിലന അഞനിരടനി
(ഇരുപതനി  അയ്യേമായനിരയ  കകേമാടനി  രൂപയലട)  തകേയലട  പ്രവൃതനി
ലചയ്യേണലമനപറഞമാല് അവര്ക്കുയ കേഴനിയകേയനില.  അവലരയയ  കുറലപ്പെടുതമാന്
കേഴനിയനില.   ഈ  സമാഹചരധ്യതനില്   കൂടുതല്  കവഗതയനില്  എങലനയമാണച്ച്
കേമാരധ്യങള്  ലചയ്യേമാന്  കേഴനിയകേ  എനള്ളതച്ച്  പരനികശമാധനിക്കുയ.  അടുതകേമാലതച്ച്
പനി.ഡബട്യൂ.ഡനി.-യലട  ഡനിറസന്  വനിയഗച്ച്  ശകനിലപ്പെടുതന്നതനിനുള്ള   തസ്തനികേകേള്
ക്രനികയറച്ച്  ലചയ്തനിട്ടുണച്ച്.   അവര്  അയഗസ്പീകേരനിചനിട്ടുള്ള  ലസഷധ്യല്  പര്പ്പെസച്ച്
ലവഹനിക്കനിളനില്  കൂടുതല്  എഞനിനസ്പീയര്മമാലരയയ  മറ്റുയ  നനികയമാഗനിക്കുന്നതനിനച്ച്
തസ്പീരുമമാനലമടുതനിട്ടുണച്ച്. ഇതരയ മമാറങള്ക്കമാവശധ്യമമായ പനിന്തുണ നല്കുന്നതമാണച്ച്.

ലസക്രടറനി  തലതനിലമാണച്ച്  ഇതനിലന  റനിവട്യൂ  നടനലകേമാണനിരുന്നതച്ച്.
മൂനപ്രമാവശധ്യലമങ്കനിലയ ബന്ധലപ്പെട ഡനിപ്പെമാര്ട്ടുലമനനികനമാടച്ച് ചര്ച ലചയ്തനിട്ടുണച്ച്. പുതനിയ
ബജറനിലന  പശ്ചമാതലതനില്  ധനകേമാരധ്യ  വകുപ്പുമനനികൂടനി  പലങ്കടുതച്ച്  ഓകരമാ
ഡനിപ്പെമാര്ടച്ച്ലമനനിലനയയ  പ്രശ്നങള് തസ്പീരമാതലതന്തുലകേമാണമാലണനള്ള കേമാരധ്യങള്
അവകലമാകേനയ  ലചയ്തച്ച്  കവണ  തനിരുതലകേള്  വരുതനിയനിട്ടുണച്ച്.  വളലരയധനികേയ
ഡനിമമാന്റുകേളുള്ളതലകേമാണച്ച്  ബഹുമമാനലപ്പെട  ലമമര്മമാരുലടകൂടനി  ഇടലപടല്
ഉണമാകേണയ. 

ആറ്റുകേമാല്  ടഗൗണ്ഷനിപ്പെനിലനക്കുറനിചച്ച്  ഇന്നലല  പറഞതച്ച്  ഒനയ  ആയനിടനില.
ആറ്റുകേമാല്  ടഗൗണ്ഷനിപ്പെനിനച്ച്  ആലരങ്കനിലയ  മുന്റകേ  എടുക്കണയ.  അതച്ച്
ഉകദധ്യമാഗസ്ഥര്ക്കുമമാതയ  വനിട്ടുലകേമാടുതമാല്  ശരനിയമാവകേയനില.  ടഗൗണ്ഷനിപ്പെച്ച്
ഡനിറസനനിനുള്ളനില് എന്തുകവണലമന്നതച്ച് ഉകദധ്യമാഗസ്ഥര്ക്കച്ച് മമാതയ തസ്പീരുമമാനനിക്കമാന്
കേഴനിയന്ന  കേമാരധ്യമല.  അവനിടലത  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുയ  കകേമാര്പ്പെകറഷനുയ  മറച്ച്
ബന്ധലപ്പെടവരുലമലമായ  കൂടനികചര്നമമാതകമ  ടഗൗണ്ഷനിപ്പെനില് ഇന്നയനിന്ന കേമാരധ്യങള്
കവണലമന്നച്ച് പറയമാന് സമാധനിക്കുകേയള.  നമ്മുലട കേള്ചറല്  സമുചയതനിനുള്ളനില്
എലന്തലമായ  കവണയ,  അവനിടലത  കലമാക്കലമായനിട്ടുള്ള  ആവശധ്യങലളന്തമാണച്ച്
എനള്ളതനിലന ഇന്പുടച്ച് തയ്യേമാറമാക്കമാന് ജനപ്രതനിനനിധനികേള്കൂടനി കവണയ.  അതനിലന
ഒരു കേരടച്ച്  ധമാരണ ആയനിക്കഴനിഞമാല്  ഇനറനിയ ആയനി ഒരു  അസലസ്മനച്ച്  നടതനി
അതനിനച്ച്  എലന്തങ്കനിലയ  മമാറയ  കവണലമന്നച്ച്  ആലരങ്കനിലയ  തസ്പീരുമമാനനിചമാല്  അതച്ച്
കേനിഫ്ബനിയനില്നനിനയ കനരനിടച്ച് ലചയലകേമാടുക്കുയ. സമാധമാരണ ഗതനിയനിലണമാകുന്നതനില്
നനിനയ  വധ്യതധ്യസ്തമമായനി  എസ്റ്റേനികമറ്റുയ  പമാനുയ  മമാതമല  കവലറ  പല  കേമാരധ്യങളുയ
കൂടനിയണച്ച്. എന്തുലകേമാണമാണച്ച് അങലന ഇന്സനിസ്റ്റേച്ച് ലചയ്യുന്നതച്ച്.   ലവറുയ എസ്റ്റേനികമറച്ച്
മമാതയ കപമാര;  ഇതകേമാണനിചമാണച്ച് വമായലയടുക്കുന്നതച്ച്.  
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ഇലകനിസനിറനി ഡനിസനിബട്യൂഷനുകവണനി ഇകപ്പെമാള് ആറമായനിരയ കകേമാടനി രൂപയലട
കപ്രമാജക്ടച്ച്  അയഗസ്പീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.   അതനിലന  നനിര്വ്വഹണതനികലയച്ച്  കേമാരധ്യങള്
നസ്പീങ്ങുകേയമാണച്ച്.   ഏലതങ്കനിലയ  വനികദശ  ഏജന്സനിയനില്നനിന്നച്ച്  ആറമായനിരയ  കകേമാടനി
രൂപലയടുക്കമാന്  കേഴനിയലമങ്കനില്  അവനിലടയയ  ഇതനിലന  കപ്രമാജക്ടച്ച്  കഷമാകക്കഴച്ച്
ലചയ്യേണയ.  നബമാര്ഡനില്നനികന്നമാ  നസ്പീതനി ആകയമാഗനില്നനികന്നമാ 4000 കകേമാടനി രൂപ
വമായലയടുക്കണലമങ്കനില്  അതനിലന  കപ്രമാജക്ടുകേളുയ  ജസ്റ്റേനിഫനികക്കഷനുയ  അവലര
കേമാണനിക്കണയ. കബമാണച്ച് വയകേയമാലണങ്കനിലയ ജനറലമായനി ഞങള്ക്കച്ച് കുറചച്ച് പണയ
കവണലമനള്ള  കബമാണമാകണമാ  വയന്നതച്ച്;   അലലങ്കനില്  ഈ  നൂറച്ച്
കപ്രമാജക്ടുകേള്ക്കുകവണനിയള്ള  കബമാണമാകണമാ  വയന്നലതന്നച്ച്  പറയമാന്  കേഴനിയണയ.
അതലകേമാണമാണച്ച്  സമാധമാരണ  നനിര്മ്മമാണ  പ്രവര്തനങള്ക്കച്ച്   ആവശധ്യലപ്പെടുന്ന
തനിനപ്പുറയ  കൃതധ്യതയയ  മറ്റുയ  ഈ  കപ്രമാജക്ടുകേള്ക്കച്ച്   കവണനിവരുന്നതച്ച്.   ഇന്നലല
ശസ്പീ. ലകേ. എസച്ച്. ശബരസ്പീനമാഥലന കചമാദധ്യതനിനുള്ള ഉതരമമായനി ഞമാന് പറഞതച്ച്,
9.5  ശതമമാനമമാണച്ച്  പലനിശ  വചനിരുന്നലതന്നമാണച്ച്.  അകപ്പെമാള്  അന്പതനിനമായനിരയ
കകേമാടനി  രൂപയലട  കപ്രമാജക്ടനിനുയ  തനിരനിചടവച്ച്  ഒരു  ലക്ഷയ   കകേമാടനി  രൂപയമാകുന.
ഉദമാഹരണതനിനച്ച്,  നമാലര  ശതമമാനയ  പലനിശയച്ച്  ഈ  വമായ  കേനിടനിലയന്നനിരനിക്കലട,
അടുത  വര്ഷവയ  ഇതകപമാലല  ഇരുപതയ്യേമായനിരയ  കകേമാടനി  രൂപയലട  പ്രവൃതനി
ലകേമാടുക്കമായ.  കേമാരണയ,  നബമാര്ഡച്ച്  കപമാലലയള്ള ഏജന്സനികേളനില്നനിന്നമാണച്ച് വമായ
എടുക്കുന്നലതങ്കനില് 1.5 ശതമമാനകമമാ  3.5 ശതമമാനകമമാ പലനിശയച്ച് വമായ ലഭധ്യമമാണച്ച്.
ഏഴച്ച് വര്ഷമല,  30  വര്ഷകതക്കച്ച് വമായ കേനിടമാനുള്ള സമാദധ്യതയണച്ച്.  അതലകേമാണച്ച്
ഇനനിയള്ളലതന്തമാലണന്നച്ച് ഇകപ്പെമാള് പ്രഖധ്യമാപനിക്കുന്നനിലലങ്കനിലയ ഈ വര്ഷയലകേമാണച്ച്
ഇതച്ച് അവസമാനനിലചന്ന ലതറനിദമാരണ കവണ.  ഇതച്ച് വലനിലയമാരു ഇനനികഷധ്യറസ്പീവമാണച്ച്.
ഇന്നലലത  എലന  വനിശദസ്പീകേരണതനില്നനിനയ  ആര്ലക്കങ്കനിലയ  എലന്തങ്കനിലയ
സയശയമുണമാ യനിരുലന്നങ്കനില് അതച്ച് തസ്പീര്നകേമാണുലമന്നച്ച് ഞമാന് കേരുതകേയമാണച്ച്.  

ശസ്പീ  .   കതമാമസച്ച് ചമാണനി:  സര്, ഇകപ്പെമാള്  LIBO rate എതയമാണച്ച് ?

കഡമാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതമാമസച്ച് ഐസകേച്ച്: സര്, LIBO rate എതയമാലണന്നറനിയനില,
രണച്ച്  ശതമമാനതനിനപ്പുറയ  വരനില.   ജപ്പെമാനനിലല  ഇനറസ്റ്റേച്ച്  കററച്ച്  'സസ്പീകറമാ'-യമാണച്ച്,
എന്നനിട്ടുയ  അവനിലട  വളരുന്നനില.  അതലകേമാണച്ച്  അവര്ക്കച്ച്  ഒരനിക്കലയ  ഇനറസ്റ്റേച്ച്
വര്ദനിപ്പെനിക്കമാന് കേഴനിയനില. 'റജക്കമാ' പദതനി ലകേമാണവന്നച്ച് ഒന്നര ശതമമാനതനിലയ
രണച്ച്  ശതമമാനതനിലയ  വമായ  തരമാന്  ശമനിക്കുന്നതച്ച്  അവര്ക്കച്ച്  വലനിയ
കനടമുളളതലകേമാണമാണച്ച്.   അവര്ക്കച്ച്  ലസകേട്യൂരനിറനിയയ  ഗധ്യമാരനനിയയ  കേനിട്ടുയ.  ഇകപ്പെമാള്
മുതല്  30  വര്ഷയ  കേഴനിഞമാണച്ച്  റസ്പീകപയ്ലമനച്ച്  വരുന്നതച്ച്.  നമുക്കനിതച്ച്
ഉപകയമാഗനിക്കമാന്  കേഴനിയണയ; നമ്മള് ഇതച്ച് ഉപകയമാഗനിക്കുനണച്ച്. ഇലതമാരു പുതനിയ
ഇനനികഷധ്യറസ്പീവച്ച് ആണച്ച്; അതനില് യമാലതമാരു സയശയവയ കവണ. നമുക്കച്ച് ഈ മൂലധന
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നനികക്ഷപലതക്കുറനിചച്ച്  മനസനിലമാക്കമാന്   ലകേമാലങള്  കേമാതനനില്കക്കണ
ആവശധ്യമനില;  നമാലഞച്ച്  വര്ഷങള്ക്കുള്ളനില്  കകേരളതനില്  അതനിലന  ഇയപമാക്ടച്ച്
ഉണമാകുയ.  അതനിനുള്ള  ഒരു  ബജറമാണച്ച്  ഇകപ്പെമാള്  അവതരനിപ്പെനിചതച്ച്.
എസച്ച്.ഡനി.ജനി.-യനില് വച 8,618 കകേമാടനി രൂപ ഇതനിനകേയ ലചലവഴനിച്ചു കേഴനിഞനിട്ടുള്ള
പണമമാണച്ച്.  അതനില്  ഏറവയ  കൂടുതല്  വരുന്നതച്ച്,  കക്ഷമ  ലപന്ഷനുകേള്
നല്കേമാന്കവണനിയള്ള  2,000  കകേമാടനി രൂപയമാണച്ച്.  അതകേഴനിഞമാല് പനി.ഡബ.ഡനി.-ക്കച്ച്
കവണനിയള്ള ആയനിരയ കകേമാടനി  രൂപയമാണച്ച്.   അങലന മനിക്കവമാറുയ എലമായനിടതയ
കൂടുതല്  പണയ  എസച്ച്.ഡനി.ജനി.യനില്  വരുനണച്ച്.   എന്നമാല്  അതനിലലമാരു  പ്രശ്നയ
നമ്മള്  കേമാകണണതണച്ച്.  പണയ  ബജറനില്നനിനയ  എടുക്കുകമമാള്  ലചലവച്ച്
കുറവമാലണന്നച്ച്  പറയകേയയ  എന്നമാല്  എസച്ച്.ഡനി.ജനി.  ഇങലന  നസ്പീക്കുകേയയ
ലചകയ്യേണതനിലന അര്തലമന്തമാണച്ച്?  ബജറച്ച്  അയഗസ്പീകേരനിക്കുകമമാള് സന്വേസ്പീകേരനിക്കുന്ന
പല കേമാരധ്യങളുമല ലചയ്യുന്നതച്ച്;  അലതമാരു നല ബജറനിയഗച്ച് രസ്പീതനിയല. എനവചമാല്
ബജറച്ച് തയ്യേമാറമാക്കുന്നതനിനച്ച് എലമാവരുയ കൂടുതല് ജമാഗ്രത പുലര്കതണതലണന്നമാണച്ച്
സൂചനിപ്പെനിക്കുന്നതച്ച്.  ഈ  സപനിലമനറനി  ഡനിമമാനച്ച്സച്ച്  പമാസമാക്കനിതരണലമന്നച്ച്  ഞമാന്
അഭധ്യര്തനിക്കുന.

മനി  .    സസ്പീക്കര് :  നസ്പീതനിനധ്യമായ  നനിര്വ്വഹണയ   എന്ന  III-ാം  നമര്
ധനമാഭധ്യര്തനയലട  കപരനില്  12,14,05,000  രൂപയലട  ഉപധനമാഭധ്യര്തന
അനുവദനിക്കണലമന്ന പ്രകമയലത 

അനുകൂലനിക്കുന്നവര് ............................

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര് ............................

ഉപധനമാഭധ്യര്തന പമാസമായനിരനിക്കുന; ഗ്രമാനച്ച് അനുവദനിചനിരനിക്കുന.

കപമാലസ്പീസച്ച്  എന്ന  XII-ാം  നമര്  ധനമാഭധ്യര്തനയലട  കപരനില്
44,93,28,000 രൂപയലട ഉപധനമാഭധ്യര്തന അനുവദനിക്കണലമന്ന പ്രകമയലത 

അനുകൂലനിക്കുന്നവര് ............................

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര് ............................

ഉപധനമാഭധ്യര്തന പമാസമായനിരനിക്കുന; ഗ്രമാനച്ച് അനുവദനിചനിരനിക്കുന.

ജയനിലകേള് എന്ന XIII-ാം നമര് ധനമാഭധ്യര്തനയലട കപരനില് 5,41,40,000
രൂപയലട ഉപധനമാഭധ്യര്തന അനുവദനിക്കണലമന്ന പ്രകമയലത 

അനുകൂലനിക്കുന്നവര് ............................

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര് ............................

ഉപധനമാഭധ്യര്തന പമാസമായനിരനിക്കുന; ഗ്രമാനച്ച് അനുവദനിചനിരനിക്കുന.
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കസ്റ്റേഷനറനിയയ  അചടനിയയ  മറ്റു  ഭരണപരമമായ  സര്വ്വസ്പീസുകേളുലമന്ന  XIV-ാം
നമര് ധനമാഭധ്യര്തനയലട  കപരനില്  50,25,25,000  രൂപയലട  ഉപധനമാഭധ്യര്തന
അനുവദനിക്കണലമന്ന പ്രകമയലത 

അനുകൂലനിക്കുന്നവര് ............................

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര് ............................

ഉപധനമാഭധ്യര്തന പമാസമായനിരനിക്കുന; ഗ്രമാനച്ച് അനുവദനിചനിരനിക്കുന.

വമാര്തമാവനിതരണവയ  പ്രചരണവയ  എന്ന  XXIII-ാം  നമര്
ധനമാഭധ്യര്തനയലട  കപരനില്  19,44,01,000  രൂപയലട  ഉപധനമാഭധ്യര്തന
അനുവദനിക്കണലമന്ന പ്രകമയലത 

അനുകൂലനിക്കുന്നവര് ............................

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര് ............................

ഉപധനമാഭധ്യര്തന പമാസമായനിരനിക്കുന; ഗ്രമാനച്ച് അനുവദനിചനിരനിക്കുന.

കേമാര്ഷനികേമാദമായ  നനികുതനിയയ  വനില്പ്പെന  നനികുതനിയയ  എന്ന  V-ാം  നമര്
ധനമാഭധ്യര്തനയലട  കപരനില്  35,84,06,000  രൂപയലട  ഉപധനമാഭധ്യര്തന
അനുവദനിക്കണലമന്ന പ്രകമയലത 

അനുകൂലനിക്കുന്നവര് ............................

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര് ............................

ഉപധനമാഭധ്യര്തന പമാസമായനിരനിക്കുന; ഗ്രമാനച്ച് അനുവദനിചനിരനിക്കുന.

ലപന്ഷനുയ പലവകേയയ എന്ന XVI-ാം നമര് ധനമാഭധ്യര്തനയലട കപരനില്
857,61,00,000 രൂപയലട ഉപധനമാഭധ്യര്തന അനുവദനിക്കണലമന്ന പ്രകമയലത 

അനുകൂലനിക്കുന്നവര് ............................

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര് ............................

ഉപധനമാഭധ്യര്തന പമാസമായനിരനിക്കുന; ഗ്രമാനച്ച് അനുവദനിചനിരനിക്കുന.

ഭൂനനികുതനി  എന്ന  VI-ാം  നമര് ധനമാഭധ്യര്തനയലട  കപരനില്  3,88,89,000
രൂപയലട ഉപധനമാഭധ്യര്തന അനുവദനിക്കണലമന്ന പ്രകമയലത 

അനുകൂലനിക്കുന്നവര് ............................

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര് ............................

ഉപധനമാഭധ്യര്തന പമാസമായനിരനിക്കുന; ഗ്രമാനച്ച് അനുവദനിചനിരനിക്കുന.
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ജനിലമാഭരണവയ പലവകേയയ എന്ന XI-ാം നമര് ധനമാഭധ്യര്തനയലട കപരനില്
62,91,47,000 രൂപയലട ഉപധനമാഭധ്യര്തന അനുവദനിക്കണലമന്ന പ്രകമയലത 

അനുകൂലനിക്കുന്നവര് ............................

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര് ............................

ഉപധനമാഭധ്യര്തന പമാസമായനിരനിക്കുന; ഗ്രമാനച്ച് അനുവദനിചനിരനിക്കുന.

പ്രകൃതനികക്ഷമാഭയമൂലമുള്ള  ദുരനിതമാശന്വേമാസതനിനച്ച്  എന്ന  XXVI-ാം  നമര്
ധനമാഭധ്യര്തനയലട  കപരനില്  36,03,97,000  രൂപയലട  ഉപധനമാഭധ്യര്തന
അനുവദനിക്കണലമന്ന പ്രകമയലത 

അനുകൂലനിക്കുന്നവര് ............................

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര് ............................

ഉപധനമാഭധ്യര്തന പമാസമായനിരനിക്കുന; ഗ്രമാനച്ച് അനുവദനിചനിരനിക്കുന.

എറകസച്ച് എന്ന VIII-ാംനമര് ധനമാഭധ്യര്തനയലട കപരനില്  8,00,98,000
രൂപയലട ഉപധനമാഭധ്യര്തന അനുവദനിക്കണലമന്ന പ്രകമയലത 

അനുകൂലനിക്കുന്നവര് ............................

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര് ............................

ഉപധനമാഭധ്യര്തന പമാസമായനിരനിക്കുന; ഗ്രമാനച്ച് അനുവദനിചനിരനിക്കുന.

ലതമാഴനിലയ ലതമാഴനിലമാളനികക്ഷമവയ പ്രവമാസനികക്ഷമവയ എന്ന XXIV-ാം നമര്
ധനമാഭധ്യര്തനയലട  കപരനില്  136,25,31,000  രൂപയലട  ഉപധനമാഭധ്യര്തന
അനുവദനിക്കണലമന്ന പ്രകമയലത 

അനുകൂലനിക്കുന്നവര് ............................

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര് ............................

ഉപധനമാഭധ്യര്തന പമാസമായനിരനിക്കുന; ഗ്രമാനച്ച് അനുവദനിചനിരനിക്കുന.

വമാഹന  നനികുതനികേള്  എന്ന  IX-ാം  നമര്  ധനമാഭധ്യര്തനയലട  കപരനില്
7,50,00,000 രൂപയലട ഉപധനമാഭധ്യര്തന അനുവദനിക്കണലമന്ന പ്രകമയലത 

അനുകൂലനിക്കുന്നവര് ............................

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര് ............................

ഉപധനമാഭധ്യര്തന പമാസമായനിരനിക്കുന; ഗ്രമാനച്ച് അനുവദനിചനിരനിക്കുന.

ഗതമാഗതയ  എന്ന  XLI-ാം  നമര്  ധനമാഭധ്യര്തനയലട  കപരനില്
733,59,73,000 രൂപയലട ഉപധനമാഭധ്യര്തന അനുവദനിക്കണലമന്ന പ്രകമയലത 

അനുകൂലനിക്കുന്നവര് ............................

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര് ............................

ഉപധനമാഭധ്യര്തന പമാസമായനിരനിക്കുന; ഗ്രമാനച്ച് അനുവദനിചനിരനിക്കുന.
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ലപമാതമരമാമതച്ച്  എന്ന  XV-ാം  നമര്  ധനമാഭധ്യര്തനയലട  കപരനില്
910,06,38,000 രൂപയലട ഉപധനമാഭധ്യര്തന അനുവദനിക്കണലമന്ന പ്രകമയലത 

അനുകൂലനിക്കുന്നവര് ............................
പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര് ............................

ഉപധനമാഭധ്യര്തന പമാസമായനിരനിക്കുന; ഗ്രമാനച്ച് അനുവദനിചനിരനിക്കുന.
വനിദധ്യമാഭധ്യമാസയ,  കേമായനികേ വനികനമാദയ,  കേല,  സയസമാരയ എന്ന  XVII-ാം നമര്

ധനമാഭധ്യര്തനയലട  കപരനില്  561,55,10,000  രൂപയലട  ഉപധനമാഭധ്യര്തന
അനുവദനിക്കണലമന്ന പ്രകമയലത 

അനുകൂലനിക്കുന്നവര് ............................
പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര് ............................

ഉപധനമാഭധ്യര്തന പമാസമായനിരനിക്കുന; ഗ്രമാനച്ച് അനുവദനിചനിരനിക്കുന.
റവദധ്യസഹമായരയഗവയ  ലപമാതജനമാകരമാഗധ്യവയ  എന്ന  XVIII-ാം  നമര്

ധനമാഭധ്യര്തനയലട  കപരനില്  290,11,22,000  രൂപയലട  ഉപധനമാഭധ്യര്തന
അനുവദനിക്കണലമന്ന പ്രകമയലത 

അനുകൂലനിക്കുന്നവര് ............................
പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര് ............................

ഉപധനമാഭധ്യര്തന പമാസമായനിരനിക്കുന; ഗ്രമാനച്ച് അനുവദനിചനിരനിക്കുന.
സമാമൂഹധ്യസുരക്ഷനിതതന്വേവയ  കക്ഷമവയ  എന്ന  XLVI-ാം  നമര്

ധനമാഭധ്യര്തനയലട  കപരനില്  1960,55,38,000  രൂപയലട  ഉപധനമാഭധ്യര്തന
അനുവദനിക്കണലമന്ന പ്രകമയലത 

അനുകൂലനിക്കുന്നവര് ............................
പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര് ............................

ഉപധനമാഭധ്യര്തന പമാസമായനിരനിക്കുന; ഗ്രമാനച്ച് അനുവദനിചനിരനിക്കുന.
ശുദജലവനിതരണവയ  ശുചസ്പീകേരണവയ  എന്ന  XX-ാം  നമര്

ധനമാഭധ്യര്തനയലട  കപരനില്  44,00,00,000  രൂപയലട  ഉപധനമാഭധ്യര്തന
അനുവദനിക്കണലമന്ന പ്രകമയലത 

അനുകൂലനിക്കുന്നവര് ............................
പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര് ............................

ഉപധനമാഭധ്യര്തന പമാസമായനിരനിക്കുന; ഗ്രമാനച്ച് അനുവദനിചനിരനിക്കുന.
ജലകസചനയ  എന്ന  XXXVIII-ാം  നമര്  ധനമാഭധ്യര്തനയലട  കപരനില്

47,10,46,000 രൂപയലട ഉപധനമാഭധ്യര്തന അനുവദനിക്കണലമന്ന പ്രകമയലത 
അനുകൂലനിക്കുന്നവര് ............................
പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര് ............................

ഉപധനമാഭധ്യര്തന പമാസമായനിരനിക്കുന; ഗ്രമാനച്ച് അനുവദനിചനിരനിക്കുന.
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നഗരവനികേസനയ  എന്ന  XXII-ാം  നമര്  ധനമാഭധ്യര്തനയലട  കപരനില്
238,48,89,000 രൂപയലട ഉപധനമാഭധ്യര്തന അനുവദനിക്കണലമന്ന പ്രകമയലത 

അനുകൂലനിക്കുന്നവര് ............................

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര് ............................

ഉപധനമാഭധ്യര്തന പമാസമായനിരനിക്കുന; ഗ്രമാനച്ച് അനുവദനിചനിരനിക്കുന.

പഞമായതച്ച്  എന്ന  XXXV-ാം  നമര്  ധനമാഭധ്യര്തനയലട  കപരനില്
182,33,48,000 രൂപയലട ഉപധനമാഭധ്യര്തന അനുവദനിക്കണലമന്ന പ്രകമയലത 

അനുകൂലനിക്കുന്നവര് ............................

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര് ............................

ഉപധനമാഭധ്യര്തന പമാസമായനിരനിക്കുന; ഗ്രമാനച്ച് അനുവദനിചനിരനിക്കുന.

ഗ്രമാമവനികേസനയ  എന്ന  XXXVI-ാം  നമര്  ധനമാഭധ്യര്തനയലട  കപരനില്
50,08,31,000 രൂപയലട ഉപധനമാഭധ്യര്തന അനുവദനിക്കണലമന്ന പ്രകമയലത 

അനുകൂലനിക്കുന്നവര് ............................

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര് ............................

ഉപധനമാഭധ്യര്തന പമാസമായനിരനിക്കുന; ഗ്രമാനച്ച് അനുവദനിചനിരനിക്കുന.

പടനികേജമാതനി/പടനികേവര്ഗ/മറ്റു  പനികന്നമാക്ക/നട്യൂനപക്ഷ  വനിഭമാഗങള്
എന്നനിവരുലട  കക്ഷമയ  എന്ന  XXV-ാം  നമര്  ധനമാഭധ്യര്തനയലട  കപരനില്
137,30,39,000 രൂപയലട ഉപധനമാഭധ്യര്തന അനുവദനിക്കണലമന്ന പ്രകമയലത 

അനുകൂലനിക്കുന്നവര് ............................

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര് ............................

ഉപധനമാഭധ്യര്തന പമാസമായനിരനിക്കുന; ഗ്രമാനച്ച് അനുവദനിചനിരനിക്കുന.

കൃഷനി എന്ന XXIX-ാം നമര് ധനമാഭധ്യര്തനയലട കപരനില് 442,55,80,000
രൂപയലട ഉപധനമാഭധ്യര്തന അനുവദനിക്കണലമന്ന പ്രകമയലത 

അനുകൂലനിക്കുന്നവര് ............................

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര് ............................

ഉപധനമാഭധ്യര്തന പമാസമായനിരനിക്കുന; ഗ്രമാനച്ച് അനുവദനിചനിരനിക്കുന.
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ഭക്ഷധ്യയ എന്ന  XXX-ാം നമര് ധനമാഭധ്യര്തനയലട കപരനില്  81,57,12,000
രൂപയലട ഉപധനമാഭധ്യര്തന അനുവദനിക്കണലമന്ന പ്രകമയലത 

അനുകൂലനിക്കുന്നവര് ............................

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര് ............................

ഉപധനമാഭധ്യര്തന പമാസമായനിരനിക്കുന; ഗ്രമാനച്ച് അനുവദനിചനിരനിക്കുന.

മൃഗസയരക്ഷണയ  എന്ന  XXXI-ാം  നമര്  ധനമാഭധ്യര്തനയലട  കപരനില്
26,92,58,000 രൂപയലട ഉപധനമാഭധ്യര്തന അനുവദനിക്കണലമന്ന പ്രകമയലത 

അനുകൂലനിക്കുന്നവര് ............................

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര് ............................

ഉപധനമാഭധ്യര്തന പമാസമായനിരനിക്കുന; ഗ്രമാനച്ച് അനുവദനിചനിരനിക്കുന.

ക്ഷസ്പീരവനികേസനയ  എന്ന  XXXII-ാം  നമര്  ധനമാഭധ്യര്തനയലട  കപരനില്
10,10,00,000 രൂപയലട ഉപധനമാഭധ്യര്തന അനുവദനിക്കണലമന്ന പ്രകമയലത 

അനുകൂലനിക്കുന്നവര് ............................

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര് ............................

ഉപധനമാഭധ്യര്തന പമാസമായനിരനിക്കുന; ഗ്രമാനച്ച് അനുവദനിചനിരനിക്കുന.

വനയ എന്ന  XXXIV-ാം നമര് ധനമാഭധ്യര്തനയലട കപരനില്  3,85,42,000
രൂപയലട ഉപധനമാഭധ്യര്തന അനുവദനിക്കണലമന്ന പ്രകമയലത 

അനുകൂലനിക്കുന്നവര് ............................

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര് ............................

ഉപധനമാഭധ്യര്തന പമാസമായനിരനിക്കുന; ഗ്രമാനച്ച് അനുവദനിചനിരനിക്കുന.

മത്സധ്യബന്ധനയ  എന്ന  XXXIII-ാം  നമര്  ധനമാഭധ്യര്തനയലട  കപരനില്
160,73,37,000 രൂപയലട ഉപധനമാഭധ്യര്തന അനുവദനിക്കണലമന്ന പ്രകമയലത 

 അനുകൂലനിക്കുന്നവര് ............................

 പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര് ............................

ഉപധനമാഭധ്യര്തന പമാസമായനിരനിക്കുന; ഗ്രമാനച്ച് അനുവദനിചനിരനിക്കുന.
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വധ്യവസമായങള്  എന്ന  XXXVII-ാം  നമര്  ധനമാഭധ്യര്തനയലട  കപരനില്

388,27,30,000 രൂപയലട ഉപധനമാഭധ്യര്തന അനുവദനിക്കണലമന്ന പ്രകമയലത 

അനുകൂലനിക്കുന്നവര് ............................

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര് ............................

ഉപധനമാഭധ്യര്തന പമാസമായനിരനിക്കുന; ഗ്രമാനച്ച് അനുവദനിചനിരനിക്കുന.

റവദദ്യുത  പദതനികേള്   എന്ന  XXXIX-ാം  നമര്  ധനമാഭധ്യര്തനയലട

കപരനില്  58,28,39,000  രൂപയലട  ഉപധനമാഭധ്യര്തന  അനുവദനിക്കണലമന്ന

പ്രകമയലത 

അനുകൂലനിക്കുന്നവര് ............................

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര് ............................

ഉപധനമാഭധ്യര്തന പമാസമായനിരനിക്കുന; ഗ്രമാനച്ച് അനുവദനിചനിരനിക്കുന. 

വനികനമാദസഞമാരയ  എന്ന  XLII-ാം  നമര്  ധനമാഭധ്യര്തനയലട  കപരനില്

3,44,11,000 രൂപയലട ഉപധനമാഭധ്യര്തന അനുവദനിക്കണലമന്ന പ്രകമയലത 

അനുകൂലനിക്കുന്നവര് ............................

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര് ............................

ഉപധനമാഭധ്യര്തന പമാസമായനിരനിക്കുന; ഗ്രമാനച്ച് അനുവദനിചനിരനിക്കുന.

ചര്ച കൂടമാലത പമാസമാക്കുന്ന ഉപധനമാഭധ്യര്തനകേള്

മനി  .  സസ്പീക്കര് :  സയസ്ഥമാന നനിയമസഭ എന്ന  I-ാംനമര് ധനമാഭധ്യര്തനയലട

കപരനില് 1,19,49,000 രൂപയലട ഉപധനമാഭധ്യര്തന അനുവദനിക്കണലമന്ന പ്രശ്നലത

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്.........................

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്.........................

ഉപധനമാഭധ്യര്തന പമാസമായനിരനിക്കുന; ഗ്രമാനച്ച് അനുവദനിചനിരനിക്കുന.

ലതരലഞടുപ്പുകേള്  എന്ന  IV-ാംനമര്  ധനമാഭധ്യര്തനയലട  കപരനില്
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14,55,78,000 രൂപയലട ഉപധനമാഭധ്യര്തന അനുവദനിക്കണലമന്ന പ്രശ്നലത

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്.........................

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്.........................

ഉപധനമാഭധ്യര്തന പമാസമായനിരനിക്കുന; ഗ്രമാനച്ച് അനുവദനിചനിരനിക്കുന.

ട്രഷറനികേളുയ അക്കഗൗണകേളുയ എന്നX-ാംനമര് ധനമാഭധ്യര്തനയലട കപരനില്
32,83,00,000 രൂപയലട ഉപധനമാഭധ്യര്തന അനുവദനിക്കണലമന്ന പ്രശ്നലത

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്.........................

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്.........................

ഉപധനമാഭധ്യര്തന പമാസമായനിരനിക്കുന; ഗ്രമാനച്ച് അനുവദനിചനിരനിക്കുന.

പലവകേ  സമാമതനികേ  സര്വ്വസ്പീസുകേള്  എന്ന  XXVIII-ാംനമര്
ധനമാഭധ്യര്തനയലട  കപരനില്  729,76,60,000  രൂപയലട  ഉപധനമാഭധ്യര്തന
അനുവദനിക്കണലമന്ന പ്രശ്നലത

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്.........................

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്.........................

ഉപധനമാഭധ്യര്തന പമാസമായനിരനിക്കുന; ഗ്രമാനച്ച് അനുവദനിചനിരനിക്കുന.

പലവകേ വമായകേളുയ  മുന്കൂറുകേളുയ  എന്ന  XLV-ാംനമര് ധനമാഭധ്യര്തനയലട
കപരനില്  227,64,29,000  രൂപയലട  ഉപധനമാഭധ്യര്തന  അനുവദനിക്കണലമന്ന
പ്രശ്നലത

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്.........................

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്.........................

ഉപധനമാഭധ്യര്തന പമാസമായനിരനിക്കുന; ഗ്രമാനച്ച് അനുവദനിചനിരനിക്കുന.

ഓര്ഡര്.......  ഓര്ഡര്......  സഭ  ഇകപ്പെമാള്  പനിരനിയന്നതയ  നമാലള  രമാവനിലല
8.30-നച്ച് വസ്പീണയ സകമ്മളനിക്കുന്നതമമാണച്ച്.

(2017  മമാര്ചച്ച്  10-ാംതസ്പീയതനി  ലവള്ളനിയമാഴ്ച  രമാവനിലല  8.30-നച്ച്  വസ്പീണയ
സകമ്മളനിക്കുന്നതനികലയമായനി സഭ ഉചയകശഷയ 2.10-നച്ച് പനിരനിഞ്ഞു.)
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VI. അനുബന്ധയ

9-3-2017-  നച്ച് കമശപ്പുറതവച ശദ ക്ഷണനിക്കല്  ,   സബ്മനിഷന് എന്നനിവയലട
മറുപടനികേള്

ശദ ക്ഷണനിക്കല്

(1)  എന്കഡമാസള്ഫമാന് ദുരനിതബമാധനിതര്ക്കുള്ള ധനസഹമായയ സയബന്ധനിചച്ച്
ശസ്പീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരമാമലന  ശദ  ക്ഷണനിക്കലനിനച്ച്  ബഹുമമാനലപ്പെട
മുഖധ്യമനനി    (  ശസ്പീ  .   പനിണറമായനി വനിജയന്  )   നല്കേനിയ മറുപടനി

''ഞങളുലട  മരണകശഷയ  ഈ  കുഞ്ഞുങലള  എന്തു  ലചയ്യുയ?''  ഇതച്ച്
എന്കഡമാസള്ഫമാന്  ദുരനിതബമാധനിതപ്രകദശലത  അമ്മമമാരുലട  ഈ
സമൂഹകതമാടുള്ള കചമാദധ്യമമായനിരുന.  ഈ സര്ക്കമാര് അധനികേമാരതനില്വന്നകശഷയ
കേമാസര്കഗമാഡച്ച് ജനിലയനിലല എന്കഡമാസള്ഫമാന് ദുരനിതബമാധനിതര്ക്കച്ച് പരനിഗണനയയ
ആശന്വേമാസവയ നല്കേനിയതനിലൂലട അവരുലട ദുരനിതയ കുറലചങ്കനിലയ കുറയവമാന് കേഴനിഞ്ഞു
എന്ന ചമാരനിതമാര്തധ്യമമാണുള്ളതച്ച്.

2013-ല് നടതനിയ ലസഷധ്യലനിസ്റ്റേച്ച് ലമഡനിക്കല് കേധ്യമാമനില്നനിന്നച്ച് തയ്യേമാറമാക്കനിയ
ദുരനിതമാബമാധനിതരുലട  പടനികേയനില്  ഉള്ലപ്പെടമാതതയ  എന്നമാല്  മമാരകേ
കരമാഗങളുലണന്നച്ച്  കേലണതനിയവരുമമായ  128  കപര്ക്കച്ച്  ഒരുലക്ഷയ  രൂപ  വസ്പീതയ
മുഖധ്യമനനിയലട  ദുരനിതമാശന്വേമാസനനിധനിയനില്നനിനയ  നല്കേനി.  ബദനിമമാന്ദധ്യയ
സയഭവനിചവര്ക്കുയ പൂര്ണ്ണമമായയ കേനിടപ്പെനിലമായവര്ക്കുയ ആധുനനികേ സഗൗജനധ്യചനികേനിത്സ
ഉറപ്പെമാക്കുകേ  എന്നതനിനമാണച്ച്  പനിന്നസ്പീടച്ച്  ഊന്നല്  നല്കേനിയതച്ച്.   ഒരു  കകേന്ദ്രസ്പീകൃത
പമാലനികയറസ്പീവച്ച് ലകേയര് ലസനര് അഥവമാ ആശുപതനി അവനിലട സ്ഥമാപനികക്കണതണച്ച്.
നനിലവനിലള്ള ചനികേനിത്സമാസഹമായവയ യമാതമാസഗൗകേരധ്യങളുയ ലമമാറബല് യൂണനിറ്റുകേളുയ
കൂടുതല്  ഫലപ്രദമമായനി  ഉപകയമാഗനികക്കണതണച്ച്.  മൂളനിയമാര്  വനികലജനില്
ദുരനിത ബമാധനിതര്ക്കമായനി  25  കകേമാടനി രൂപ എസ്റ്റേനികമറച്ച്  വരുന്ന  'റസ്പീഹമാബനിലനികറഷന്
വനികലജച്ച്' പ്രമാവര്തനികേമമാക്കമാനുള്ള നടപടനികേള് സന്വേസ്പീകേരനിച്ചുവരുന.

കദശസ്പീയ  മനുഷധ്യമാവകേമാശ  കേമ്മസ്പീഷന്  നനിര്കദ്ദേശനിച  ശനിപമാര്ശകേള്  പലതയ
പ്രമാവര്തനികേമമാക്കമാന്  ആവശധ്യമമായ  കകേന്ദ്ര  സഹമായയ  ഇകപ്പെമാഴുയ  ലഭനിചനിടനില
എനള്ളതച്ച് ദുരനിതബമാധനിതരുലട പുനരധനിവമാസതനിനച്ച് തടസമമായനി നനില്ക്കുകേയമാണച്ച്.
കേമാസര്കഗമാഡച്ച്  ജനിലയലട  വനികേസനതനിനമായനി  പ്രഭമാകേരന്  കേമ്മസ്പീഷന്  റനികപ്പെമാര്ടച്ച്
അയഗസ്പീകേരനിച്ചുലവങ്കനിലയ അതനികലയള്ള ധനസഹമായയ യഥമാവനിധയ ലഭധ്യമമാക്കുന്നതനിനച്ച്
കേഴനിഞനിടനില.   പൂര്ണ്ണമമായനി കേനിടപ്പെനിലമായവര്ക്കച്ച് അഞച്ച് ലക്ഷയ രൂപ, മറ്റു ശമാരസ്പീരനികേ
റവകേലധ്യമുള്ളവര്ക്കച്ച് മൂന്നച്ച് ലക്ഷയ രൂപ, മരനിചവരുലട ബന്ധുക്കള്ക്കച്ച് അഞച്ച് ലക്ഷയ
രൂപ,  എന്കഡമാസള്ഫമാന്  തളനിച്ചു  തടങനിയതനിനുകശഷയ  ജനനിച  ബദനിമമാന്ദധ്യയ
സയഭവനിചവര്ക്കച്ച്  അഞച്ച്  ലക്ഷയ  രൂപ  എന്നനിങലനയമാണച്ച്  നഷപരനിഹമാരയ
നല്കുന്നതച്ച്.  ലഭധ്യമമായ ഫണപകയമാഗനിചച്ച് ദുരനിതബമാധനിത പടനികേയനില് ഉള്ലപ്പെടനിട്ടുള്ള
അര്ഹതലപ്പെടവര്ക്കച്ച് 90.25 കകേമാടനി രൂപ രണച്ച് ഗഡുക്കളമായനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
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എന്കഡമാസള്ഫമാന്  കരമാഗബമാധനിതര്ക്കച്ച്  വനിവനിധ  ആകരമാഗധ്യ
കകേന്ദ്രങളനിലമായനി സഗൗജനധ്യ ലസഷധ്യലനിസ്റ്റേച്ച്  ആനച്ച് സൂപ്പെര് ലസഷധ്യമാലനിറനി  ചനികേനിത്സ,
ലസഷധ്യല്  ആശന്വേമാസകേനിരണയ  പദതനി  (കേനിടപ്പെനിലമായ  കരമാഗനികേലള
കനമാക്കുന്നവര്ക്കുള്ള  ധനസഹമായയ),  ഫനിസനികയമാ  ലതറമാപ്പെനി  കസവനയ,
ദുരനിതബമാധനിതരുലട  സഗൗജനധ്യ  കറഷന്,  ബഡ്സച്ച്  സ്കൂളുകേള്,  ദുരനിതബമാധനിതലര
ആശുപതനികേളനില് എതനിക്കുന്നതനിനമായനി യമാതമാസഗൗകേരധ്യയ, ലമറബല് ലമഡനിക്കല്
യൂണനിറച്ച്,  വനിദധ്യമാഭധ്യമാസ  കസമാളര്ഷനിപ്പെച്ച്  എന്നനിവ  സര്ക്കമാര്  ഫണപകയമാഗനിചമാണച്ച്
അനുവദനിച്ചുവരുന്നതച്ച്.   സയസ്ഥമാന  സര്ക്കമാരനിലന  ഇതരതനിലള്ള  കസവനലത
ബഹുമമാനലപ്പെട  റഹകക്കമാടതനി  പ്രശയസനിചനിട്ടുണച്ച്.  കകേന്ദ്ര  ധനസഹമായയ
ലഭധ്യമമാക്കുന്നതനിനമായനി  2012-ല്  483  കകേമാടനി  രൂപയലട  ലപ്രമാകപ്പെമാസല്
സമര്പ്പെനിചനിട്ടുലണങ്കനിലയ  ധനസഹമായലമമാനയ  ലഭധ്യമമായനിടനില.   ദുരനിതബമാധനിതര്ക്കച്ച്
നഷപരനിഹമാരയ അനുവദനിക്കുന്നതനിനച്ച് ബഹുമമാനലപ്പെട സുപ്രസ്പീയകകേമാടതനി ഉതരവകൂടനി
പരനിഗണനിചച്ച് കകേന്ദ്ര സഹമായയ ലഭധ്യമമാക്കണലമന്നമാവശധ്യലപ്പെട്ടുലകേമാണച്ച് 14-02-2017-
നച്ച് കകേന്ദ്രതനിനച്ച് കേതയചനിട്ടുണച്ച്.

(2)  ഊര്ജ്ജകസമാതസ്സുകേളുലട പ്രകയമാജനലപ്പെടുതല് സയബന്ധനിച ശസ്പീ  .    വനി  .
ലകേ  .    ഇബമാഹനിയ  കുഞനിലന  ശദ  ക്ഷണനിക്കലനിനച്ച്  റവദദ്യുതനി
വകുപ്പുമനനി    (  ശസ്പീ  .  എയ  .   എയ  .   മണനി  )   നല്കേനിയ മറുപടനി

• സയസ്ഥനതച്ച്  രൂക്ഷമമായ  വരള്ച  നനിലനനില്ക്കുനണച്ച്.   ഇതനിലന
ഭമാഗമമായനി  സമാധമാരണഗതനിയനില്  പ്രതസ്പീക്ഷനിചനിരുന്ന  750  കകേമാടനി  യൂണനിറച്ച്
റവദദ്യുതനിയള്ള ലവള്ളതനിനുപകേരയ ഉകദ്ദേശയ  400  കകേമാടനി യൂണനിറനിനുള്ള ലവള്ളകമ
നമ്മുലട ഡമാമുകേളനില് ലഭനിച്ചുള.  ഇകപ്പെമാള്  150  കകേമാടനി യൂണനിറനിനുള്ള ലവള്ളമമാണച്ച്
കശഷനിക്കുന്നതച്ച്.  ഇതച്ച്  അടുത  കേമാലവര്ഷയ  എതന്ന  ജൂണ്  മമാസയവലര
ഉപകയമാഗനികക്കണതമായനിട്ടുണച്ച്. 

• അനുഭവലപ്പെടുന്ന  കേടുത  ചൂടച്ച്  റവദദ്യുതനി  ഉപകഭമാഗതനില്  വര്ദനവച്ച്
വരുതനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഏപ്രനില്, കമയച്ച് മമാസങളനില് ഉപകഭമാഗയ വര്ദനിക്കുയ.  ഈ നനില
തടര്ന്നമാല്  പ്രതനിദനിനയ  8  കകേമാടനി  യൂണനിറച്ച്  റവദദ്യുതനി  കവണനിവരുലമന്നമാണച്ച്
പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുന്നതച്ച്.

• വരള്ച  പ്രതസ്പീക്ഷനിച്ചുലകേമാണച്ച്  കേഴനിഞ  ജൂണ്  മമാസയ  മുതല്  റവദദ്യുതനി
ഉല്പ്പെമാദനതനില്  കൃതധ്യമമായ  ആസൂതണയ  നടതമാന്  ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.-ക്കച്ച്
കേഴനിഞനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനിലന  ഭമാഗമമായനി  സയസ്ഥമാനതനിനച്ച്  പുറതനനിന്നച്ച്
വമാങ്ങുന്നതനിനുള്ള കേരമാറുകേള്പ്രകേമാരയ 2016 ഡനിസയബര് മുതല് ലഭനികക്കണനിയനിരുന്ന
റവദദ്യുതനി  ജൂണ്  മമാസയ  മുതല്തലന്ന  കനടനിലയടുതച്ച്  ജലറവദദ്യുകതമാല്പ്പെമാദനയ
കുറയകേയയ  ഡമാമുകേളനില്  സമാധനിക്കമാവന്നത ലവള്ളയ  സയഭരനിക്കുകേയയ  ലചയ്തനിട്ടുണച്ച്.
അതലകേമാണമാണച്ച്  യഥമാര്ത ജലലഭധ്യത പകുതനികയമാളമമായനി  കുറഞനിട്ടുയ  ഇകപ്പെമാഴുയ
150 കകേമാടനി യൂണനിറനിനുള്ള ലവള്ളയ ഡമാമുകേളനില് കേരുതമാന് കേഴനിഞതച്ച്. 
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•  കവനല്ക്കമാലലത അധനികേ ഉപകഭമാഗയ കേണക്കനിലലടുതച്ച് പുറതനനിന്നച്ച്
കൂടുതല്  റവദദ്യുതനി  ലഭധ്യമമാക്കമാന്  നടപടനികേള്  സന്വേസ്പീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.   പുറതനനിന്നച്ച്
റവദദ്യുതനി ലകേണവരുന്നതനിനച്ച് ആവശധ്യമമായ പ്രസരണ റലനനിലന കശഷനിയനിലമായ്മ
പരനിഹരനിക്കമാന്  നടപടനികേള്  സന്വേസ്പീകേരനിക്കുകേയണമായനി.  അങലന  2017  മമാര്ചച്ച്
31  വലര  2110 ലമഗമാവമാടച്ച്  റവദദ്യുതനി  ലകേമാണവരമാനുള്ള  റലനുയ  കേരമാറുകേളുയ
ഉറപ്പെനിചനിട്ടുണച്ച്.  2017  ഏപ്രനില്,  കമയച്ച്  മമാസങളനില്  അധനികേമമായനി
200 ലമഗമാവമാട്ടുകൂടനി ലഭധ്യമമാകുലമനയ പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുന.  പവര് എകച്ച്കചഞനില്നനിനയ
മറ്റുയ അതത ദനിവസയ കുറഞ നനിരക്കനില്  റവദദ്യുതനി ലഭനിക്കമാനുള്ള സമാദധ്യതയണച്ച്.
ഇതയ  പരമമാവധനി  പ്രകയമാജനലപ്പെടുതമാനമാണുകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.   ഇക്കമാരധ്യങലളലമായ
പ്രതനിദനിനയ  നനിരസ്പീക്ഷനിക്കമാനുയ  റവദദ്യുതനി  ലഭധ്യത  ഉറപ്പുവരുതമാനുയ  റവദദ്യുതനി
കബമാര്ഡനിനച്ച് പ്രകതധ്യകേ നനിര്കദ്ദേശയ നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

• കമല്  നടപടനികേളനിലൂലട  മഴക്കുറവയ  ഉപകഭമാഗവര്ദനവയ  സൃഷനിക്കുന്ന
പ്രതനിസന്ധനി ഫലപ്രദമമായനി  പരനിഹരനിക്കമാനുയ  ബദനിമുടനിലമാലത  ലകേമാണകപമാകേമാനുയ
കേഴനിയയ.   എന്നമാല്  ഇതരയ  നടപടനികേള്  അകപ്പെമാഴകപ്പെമാഴുള്ള  പ്രതനിസന്ധനികേള്
കനരനിടമാകന  ഉതകുകേയള.  ആതധ്യന്തനികേമമായനി  ആഭധ്യന്തര  റവദദ്യുതനി  ഉല്പ്പെമാദനയ
വര്ദനിപ്പെനിക്കമാനുള്ള നടപടനികേള് സന്വേസ്പീകേരനികക്കണതണച്ച്.

• കേഴനിഞ  ഇടതപക്ഷ  സര്ക്കമാര്  തടങനിയ  പള്ളനിവമാസല്,  കതമാടനിയമാര്,
ചമാതകങ്കമാട്ടുനട  പദതനികേള്  2012-13-ല്  പൂര്തനിയമാക്കമാന്  കേഴനിയ
മമായനിരുന്നതമാണച്ച്.  എന്നമാല്  ഈ  പ്രവൃതനികേള്  കേഴനിഞ  5  വര്ഷവയ
സ്തയഭനിച്ചുകേനിടക്കുകേയമായനിരുന.  ഈ  പദതനികേള്  പുനരമാരയഭനിക്കമാനുയ  സമയ
ബന്ധനിതമമായനി പൂര്തനിയമാക്കമാനുയ നടപടനികേള് സന്വേസ്പീകേരനിച്ചുകേഴനിഞനിട്ടുണച്ച്.

• ഇതനിനുപുറകമ  60  ലമഗമാവമാടനിലന  6  പദതനികേളുലട  നനിര്മ്മമാണയ
നടനവരുനണച്ച്.   ഈ  പദതനികേളുയ  സമയബന്ധനിതമമായനി  പൂര്തനിയമാക്കുയ.
156  ലമഗമാവമാടച്ച്  കശഷനിവരുന്ന  16  പദതനികേളുലട  നനിര്മ്മമാണയ  അടുത  രണച്ച്
വര്ഷതനിനുള്ളനില് തടങമാനുകദ്ദേശനിക്കുകേയമാണച്ച്.   

• നനിലവനിലള്ള  പദതനികേളുലട  ആധുനനികേവല്ക്കരണവയ  പുനരുദമാരണവയ
കശഷനി  കൂടലയ  ആസൂതണയ  ലചയ്തച്ച്  സമയബന്ധനിതമമായനി  നടപ്പെമാക്കുന്നതനിനുയ
സര്ക്കമാര്  വലനിയ  പ്രമാധമാനധ്യയ  നല്കുന.   ഇതനിലന  ഭമാഗമമായമാണച്ച്  ഇടുക്കനി
പദതനിയലട നവസ്പീകേരണവയ ആധുനനികേവല്ക്കരണവയ ഏലറടുതനിട്ടുള്ളതച്ച്.

• കസമാളമാര്, കേമാറച്ച് തടങനിയ സമാദധ്യതകേളുയ പരമമാവധനി ഉപകയമാഗനിക്കമാനമാണച്ച്
സര്ക്കമാര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.   കേമാസര്കഗമാഡച്ച്  200  ലമഗമാവമാടനിലന  ഒരു  കസമാളമാര്
നനിലയതനിലന പണനി നടക്കുകേയമാണച്ച്.  അതച്ച് 2017-ല് പൂര്തനിയമാകുയ. ഇകതമാലടമാപ്പെയ
മലറമാരു  200  ലമഗമാവമാടച്ച്  പദതനികൂടനി ഉകദ്ദേശനിക്കുനണച്ച്.  പുരപ്പുറതച്ച് സ്ഥമാപനിക്കുന്ന
കസമാളമാര് പമാനലകേളനില്കടനി മലറമാരു 20 ലമഗമാവമാടച്ച് ഉല്പ്പെമാദനയ ഉകദ്ദേശനിക്കുനണച്ച്.

• ഇടുക്കനിയനിലല  രമാമക്കല്കമടച്ച്,  പമാലക്കമാലട  കേഞനികക്കമാടച്ച്,  അടപ്പെമാടനി,
അഗളനി തടങനിയ സ്ഥലങളനില് കേമാറമാടനി നനിലയങള്ക്കച്ച് സമാദധ്യതയണച്ച്.  അതയ
പരമമാവധനി ഉപകയമാഗനിക്കുയ.  
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• സര്ക്കമാര്  ഉടമസ്ഥതയനില്  മമാതമല  സന്വേകേമാരധ്യ  സ്ഥമാപനങലളയയ
വധ്യകനികേലളയയ  റവദദ്യുതനി  ഉല്പ്പെമാദനതനില്  കപ്രമാത്സമാഹനിപ്പെനിക്കമാനുയ  സര്ക്കമാര്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനണച്ച്.  ഇകപ്പെമാള്തലന്ന  50  ലചറുകേനിട  ജലറവദദ്യുതനി  പദതനികേളുലട
ലടണര് നടപടനികേള് നടനവരനികേയമാണച്ച്.

• കകേരളതനില്  തമാപനനിലയങളുലട  സമാദധ്യതയയ  സര്ക്കമാര്
പരനികശമാധനിക്കുനണച്ച്.   ആ  നനിലയനില്  കകേരളതനിലന  ഭമാവനി  കേണക്കനിലലടുതച്ച്
വലനിലയമാരു പദതനി നമുക്കച്ച് അനനിവമാരധ്യമമാണച്ച്.

• ഇക്കമാരധ്യങലളലമായ  പരനിഗണനിക്കുകമമാഴുയ പദതനികേളനില്നനിന്നച്ച്  ലഭനിക്കുന്ന
റവദദ്യുതനിയലട വനില എതകതമാളമമാകുയ എന്നതകൂടനി കേണക്കനിലലടുതകവണയ ഏതച്ച്
പദതനി സ്ഥമാപനിക്കണലമന്നതച്ച് തസ്പീരുമമാനനികക്കണതച്ച്.

• എല്.എന്.ജനി.  ഉപകയമാഗനിച്ചുള്ള  പുതനിയ  നനിലയങള്  തടങ്ങുന്നതച്ച്
സയബന്ധനിച ആകലമാചനകേളനിലയ ഇതച്ച്  പ്രസകമമാണച്ച്.   എന്നമാല് വമാതകേതനിലന
വനിലയനിലല  അനനിശ്ചനിതതന്വേവയ  എടുതമാലയ  ഇലലങ്കനിലയ  വമാതകേതനിലന  വനില
നല്കേണലമന്ന  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കമാര്  വധ്യവസ്ഥകേളുയ  ഈ  സമാദധ്യതയച്ച്
മങകലല്പ്പെനിചനിട്ടുണച്ച്.   കുറഞ  വനിലയച്ച്  ദസ്പീര്ഘകേമാല  കേരമാറനിലൂലട  വമാതകേയ
ലഭനിക്കുന്നതനിനച്ച് പരമമാവധനി ശമയ നടതനണച്ച്.

• കേമായയകുളലത  എന്.ടനി.പനി.സനി.  നനിലയതനിനച്ച്  പ്രതനിവര്ഷയ
300 കകേമാടനികയമാളയ രൂപ റവദദ്യുതനി ഉപകയമാഗനിക്കമാലതതലന്ന നല്കകേണനിവരുന്നതച്ച്
അവനിലടനനിന്നച്ച്  ഉല്പ്പെമാദനിപ്പെനിക്കുന്ന  റവദദ്യുതനിക്കച്ച്  തമാങമാനമാകേമാത  വനില
വരുന്നതലകേമാണമാണച്ച്.  ഇകത  സ്ഥനിതനിയള്ളതലകേമാണമാണച്ച്  ലകേമാചനിയനിലല
ബനി.എസച്ച്.ഇ.എസച്ച്. നനിലയതനിലന കേരമാര് പുതക്കമാതതച്ച്. 2015 ഒകക്ടമാബറനില് ഈ
സ്ഥമാപനവമമായനി  ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.-ക്കുണമായനിരുന്ന  കേരമാര്  അവസമാനനിച്ചു.   ആ
നനിലയതനില്  ബമാക്കനി  നനില്ക്കുന്ന  ഇന്ധനയ  ഉപകയമാഗനിക്കുന്നതടക്കയ  ഒരു
കേമാരധ്യതനിനുയ 2015-നുകശഷയ ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.ക്കച്ച് ബമാദധ്യതയനില.  ഈ നനിലയയ
ഏലറടുക്കണലമന്ന  ആവശധ്യയ  ഉയര്നവന്നനിട്ടുണച്ച്.  പകക്ഷ  അതച്ച്
ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.-ക്കച്ച്  വലനിയ  ബമാദധ്യത  സൃഷനിക്കുലമന്നതനിനമാല്  ഇകപ്പെമാള്
ആകലമാചനിചനിടനില.

സബ്മനിഷന്

(1) കകേരള അഡച്ച് മനിനനികസറസ്പീവച്ച് സര്വ്വസ്പീസച്ച് സയബന്ധനിചച്ച് പ്രതനിപക്ഷകനതമാവച്ച് 
ശസ്പീ  .   രകമശച്ച് ലചന്നനിതലയലട സബ്മനിഷനച്ച് ബഹുമമാനലപ്പെട മുഖധ്യമനനി 

(  ശസ്പീ  .   പനിണറമായനി വനിജയന്  )   നല്കേനിയ മറുപടനി 

ഭരണതനില്  രണമായനനിരയമായനി  പ്രവര്തനിക്കുന്ന  ജസ്പീവനക്കമാരനില്
ലപ്രമാഫഷണലകേളുലട  അഭമാവവയ  ഫസ്പീല്ഡനിലല  പരനിചയക്കുറവയ  ഭരണ
നനിര്വ്വഹണതനില്  പ്രയമാസങള്  സൃഷനിക്കുനണച്ച്.   വനികേസന  വകുപ്പുകേളനില്
പദതനികേള്  തയ്യേമാറമാക്കുന്നതനിലയ  അവ  നടപ്പെമാക്കുന്നതനിലയ  വരുന്ന  കപമാരമായ്മകേള്
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പരനിഹരനിക്കുവമാന്  പുതനിയ  തലമുറയലട  കസവനയകൂടനി  പ്രകയമാജനലപ്പെടുതമാനമാണച്ച്
കകേരള  സനിവനില്  സര്വ്വസ്പീസച്ച്  രൂപസ്പീകേരണതനിലൂലട  സര്ക്കമാര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.
ഇതനിനച്ച്  ഉതകുയവനിധയ  ഈ  സര്വ്വസ്പീസനികലയച്ച്  പ്രകവശനിക്കുന്നതനിനുമുമച്ച്  പ്രസ്തുത
ഉകദധ്യമാഗസ്ഥര്ക്കച്ച്  ആവശധ്യമമായ  പരനിശസ്പീലനവയ  പ്രമാകയമാഗനികേ  പരനിജ്ഞമാനവയ
ലഭധ്യമമാക്കുയ.  അപ്രകേമാരമുള്ള നനിയമന രസ്പീതനിയമാണച്ച് പ്രധമാനമമായയ ആവനിഷ്കരനിക്കുകേ.
ഇതച്ച്  സര്ക്കമാര്  അധനികേമാരതനില്  വരുകമമാള്   ജനങള്ക്കച്ച്  നല്കേനിയ
വമാഗമാനമമായനിരുന;  അതലകേമാണതലന്ന ഇതച്ച് നടപ്പെനിലമാക്കുലമന്നതച്ച്  സര്ക്കമാരനിലന
ഉതരവമാദനിതന്വേവമമാണച്ച്.

സയസ്ഥമാനതച്ച്  നനിയമനിക്കലപ്പെട  ഭരണപരനിഷ്കമാര  കേമ്മസ്പീഷനുകേള്  കകേരള
സനിവനില്  സര്വ്വസ്പീസച്ച്  എന്ന  നനിര്കദ്ദേശയ  മുകന്നമാട്ടുവചനിരുന.   എന്നമാല്,  പ്രസ്തുത
നനിര്കദ്ദേശങള്  നടപ്പെനില്  വരുതന്നതനിനച്ച്  നടതനിയ  ശമങള്
ഫലപ്രമാപനിയനിലലതകേയണമായനില.   ഈ  സര്വ്വസ്പീസനിലല  ആലകേ  എണ്ണയ
നനിശ്ചയനിക്കുകേ  ഇകപ്പെമാള്  കേലണതനിയനിട്ടുള്ള  വകുപ്പുകേളനിലല  രണമായ  ഗസറഡച്ച്
തസ്തനികേയനിലല  10  ശതമമാനയ  ജസ്പീവനക്കമാരുലട  എണ്ണതനിലന  അടനിസ്ഥമാന
തനിലമായനിരനിക്കുയ.  പ്രചരനിപ്പെനിക്കുന്നതകപമാലള്ള  ആശങ്കകേള്  ലസക്രകടറനിയറച്ച്
ജസ്പീവനക്കമാര്ക്കുണമാകകേണ  കേമാരധ്യമനില.  ലസക്രകടറനിയറച്ച്  ജസ്പീവനക്കമാലര
ഒഴനിവമാക്കുന്നതച്ച്  കകേരള  അഡനിനനികസറസ്പീവച്ച്  സര്വ്വസ്പീസച്ച്  രൂപസ്പീകേരണതനിനച്ച്
ഗുണകേരമമാവനിലലന്നമാണച്ച്  സര്ക്കമാര്  കേരുതന്നതച്ച്.   ലസക്രകടറനിയറനിലല  രണമായ
ഗസറഡച്ച്  കപമാസ്റ്റേമായ  അണര്  ലസക്രടറനി  കപമാസ്റ്റേനിലന  10  ശതമമാനമമാണച്ച്
ലകേ.എ.എസച്ച്.-കലയച്ച്  മമാറനിവയകേ.  150  അണര്  ലസക്രടറനി  കപമാസ്റ്റുകേളമാണച്ച്
നനിലനനില്ക്കുന്നലതങ്കനില്  15  എണ്ണമമാണച്ച്  ഇതനിനുകവണനി  നസ്പീക്കനിവയകേ.
ലസക്രകടറനികയറച്ച്  ഇതര  സര്വ്വസ്പീസുകേളനില്നനിനള്ള  തസ്തനികേകേളുയ  കകേരള  സനിവനില്
സര്വ്വസ്പീസനില്  ഉള്ലപ്പെടുനണച്ച്.   ഇവയനികലയയ  ലസക്രകടറനിയറച്ച്  ജസ്പീവനക്കമാര്ക്കച്ച്
കേടനവരമാനുള്ള  അവസരലമമാരുങ്ങുയ.   ചനില  തസ്തനികേകേള്  ഇലമാതമാകുകമമാള്  മറച്ച്
കമഖലയനില്നനിന്നച്ച്  വരുന്നതനികലയച്ച്  ലസക്രകടറനിയറച്ച്  ജസ്പീവനക്കമാര്ക്കച്ച്
എതനികചരമാനുള്ള  സമാഹചരധ്യയകൂടനിയണച്ച്.   ഇതകൂടനി  പരനിഗണനിചമാല്  ഫലതനില്
കമല്പ്പെറഞ  കുറവച്ച്  ലസക്രകടറനിയറനിലല  തസ്തനികേകേലള  ബമാധനിക്കനിലലന്നച്ച്
വധ്യകമമാണച്ച്.  മമാതമല,  നമാമമമാതമമായ ഈ കുറവച്ച് വരുകമമാള് ലസക്രകടറനിയറനിലല
ജസ്പീവനക്കമാര്ക്കച്ച് ഐ.എ.എസച്ച്.  കപമാസ്റ്റുകേളനികലയച്ച്  എതന്നതനിനുള്ള സമാദധ്യതകേള്
തറനവരനികേയയ  ലചയ്യുയ.   ഇതരയ  കേമാരധ്യങള്  ഉള്ലക്കമാണകവണയ  പ്രശ്നങലള
കേമാകണണതച്ച്.  ഐ.എ.എസച്ച്.  തസ്തനികേയനികലയച്ച്  ലപ്രമാകമമാഷന്വഴനി
നനികേതലപ്പെടമാവന്ന ഒഴനിവകേളനില് ഇകപ്പെമാള് കകേരള സനിവനില് സര്വ്വസ്പീസനില് ലഡപട്യൂടനി
കേളക്ടര്മമാര് മമാതലമ ഉള്ലപ്പെടുനള.  കകേരള അഡനിനനികസറസ്പീവച്ച് സര്വ്വസ്പീസച്ച് നനിലവനില്
വരുന്നകതമാലട ലകേ.എ.എസച്ച്. ആകുയ കകേരള  കസ്റ്റേറച്ച് സനിവനില് സര്വ്വസ്പീസച്ച്.
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ലസക്രകടറനികയറനിലല സര്വ്വസ്പീസച്ച് സയഘടനകേളുമമായനി 13-1-2017-ല് മുഖധ്യമനനി
കനരനിട്ടുയ  15-2-2017-ല്  ചസ്പീഫച്ച്  ലസക്രടറനിയയ  ചര്ച  നടതകേയണമായനി.
നനിലവനിലള്ള  വധ്യവസ്ഥകേള്  പ്രകേമാരയതലന്ന  ചടങള്ക്കച്ച്  അന്തനിമരൂപയ
നല്കുന്നതനിനുമുമച്ച്  ജസ്പീവനക്കമാരുലട  സയഘടനകേളുമമായനി  ചര്ച  നടതണലമന്നച്ച്
വധ്യവസ്ഥയണച്ച്.  ജസ്പീവനക്കമാരുലട ആശങ്കകേള് ആ ഘടതനില് പരനികശമാധനിച്ചുമമാതകമ
കകേരള അഡനിനനികസറസ്പീവച്ച് സര്വ്വസ്പീസച്ച് ചടങള്ക്കച്ച് അന്തനിമരൂപയ നല്കുകേയള

(2) ഇന്തധ്യന് ഓയനില് കകേമാര്പ്പെകറഷലന സയഭരണകകേന്ദ്രയ സയബന്ധനിച ശസ്പീ  .   എസച്ച്  .
ശര്മ്മയലട സബ്മനിഷനച്ച് മുഖധ്യമനനി   (  ശസ്പീ  .   പനിണറമായനി വനിജയന്  )  നല്കേനിയ മറുപടനി

എറണമാകുളയ  ജനിലയനില്  എളങ്കുന്നപ്പുഴ  പഞമായതനില്  ലകേമാചനിന്  കപമാര്ടച്ച്
ട്രസ്റ്റേനിലന അധസ്പീനതയനിലള്ള ഭൂമനിയനില്നനിനയ ലസ്പീസച്ച് വധ്യവസ്ഥയനില് ഇന്തധ്യന് ഓയനില്
കകേമാര്പ്പെകറഷന്  ഏലറടുതനിരനിക്കുന്ന  30  ഏക്കര്  ഭൂമനിയനില്  സ്ഥമാപനിക്കുവമാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  എല്.പനി.ജനി.  പമാനനിലനതനിലരയമാണച്ച്  പ്രകദശവമാസനികേള്  സമരയ
നടതനിവരുന്നതച്ച്.  പുതറവപ്പെനിനനിലല പദതനിക്കച്ച് ഇന്തധ്യന് ഓയനില് കകേമാര്പകറഷനച്ച്
കകേരള തസ്പീരകദശ പരനിപമാലന അകതമാറനിറനി ശനിപമാര്ശ ലചയ്തപ്രകേമാരയ  5-7-2010-ല്
കകേന്ദ്രസര്ക്കമാരനിലന  വനയ  പരനിസ്ഥനിതനി  മനമാലയയ  പമാരനിസ്ഥനിതനികേമാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.   പ്രസ്തുത പമാരനിസ്ഥനിതനികേമാനുമതനിയനില് പദതനിപ്രകദശയ കേടലനിലന
കവലനികയറ  കരഖയനില്നനിനയ  200  മസ്പീററനിനുയ  300  മസ്പീററനിനുയ  ഇടയനിലള്ള
സ്ഥലതമാലണന്നച്ച്  ചൂണനിക്കമാടനിയനിട്ടുണച്ച്.   എന്നമാല്  പദതനിലക്കതനിലര  ധമാരമാളയ
പരമാതനികേളുയ പ്രകക്ഷമാഭങളുയ കദശസ്പീയ ഹരനിത ട്രനിബട്യൂണലനില് കകേസുയ നനിലവനിലണച്ച്.

13-7-2016-ലല NGT-യലട ഉതരവനുസരനിചച്ച് പരനികശമാധനമാസയഘയ സ്ഥലയ
സന്ദര്ശനിക്കുകേയയ  കേടല്  ഭനിതനിയനില്നനിനയ  ചുറ്റുമതനിലനികലയള്ള  അകേലയ  190
മസ്പീററമാലണന്നച്ച്  കേലണതകേയയ  ലചയ.  എന്നമാല്,  1991-ലല  തസ്പീരകദശ
വനിജ്ഞമാപനതനിലല ചടങള്  പ്രകേമാരയ  ലപകട്രമാളനിയയ  ഉല്പ്പെന്നങളുയ  ദ്രവസ്പീകേരനിച
പ്രകൃതനിവമാതകേങളുയ കശഖരനിക്കുന്നതനിനുയ അതച്ച്  വസ്പീണയ വമാതകേമമാക്കുന്നതനിനുമുള്ള
സയവനിധമാനയ  ഒരുക്കുന്നതയ  CRZ  ചടങള്  അനുസരനിചച്ച്  അനുവദനസ്പീയമമായ
പ്രവൃതനിയമാണച്ച്.  ആയതനിനമാല്, ഇക്കമാരധ്യതനില് തസ്പീരകദശ നനിയനണ വനിജ്ഞമാപന
പ്രകേമാരമുള്ള നനിയമലയഘനമനില.  എല്.പനി.ജനി. പമാനച്ച് സ്ഥമാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള സുരക്ഷ
സയബന്ധനിച  ആശങ്കയമാണച്ച്  പ്രകദശവമാസനികേളുലട  പ്രതനികഷധതനിനച്ച്
കേമാരണമമായനിട്ടുള്ളതച്ച്.   എല്.പനി.ജനി.  സയഭരണ  കകേന്ദ്രയ  നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനമായനി
30-6-2018  വലര  സമാധുതയള്ള  ജല-വമായ  നനിയമപ്രകേമാരമുള്ള  കകേന്ദ്രസ്പീകൃത
സ്ഥമാപനമാനുമതനി  സയസ്ഥമാന  മലനിനസ്പീകേരണ  നനിയനണ  കബമാര്ഡനില്നനിനയ
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  നനിര്മ്മമാണ  പ്രവര്തനതനിനനിലട  വനിവനിധ  സര്ക്കമാര്
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ഏജന്സനികേളുലട  പരനികശമാധന നടതകേയയ യമാലതമാരു നനിയമലയഘനവമനിലലന്നച്ച്
ഉറപ്പുവരുതകേയയ  ലചയ്തകശഷയ  മമാതകമ  കമല്പ്പെറഞ  പദതനി  കേമ്മസ്പീഷന്
ലചയ്യുവമാന് സമാധനിക്കുകേയള എന്നതനിനമാല് യമാലതമാരുവനിധ നനിയമലയഘനവയ ഈ
പദതനിയലട നനിര്മ്മനിതനിയനികലമാ  നടതനിപ്പെനികലമാ  ഉണമായനിരനിക്കുന്നതലലന്നച്ച്  കേമനനി
അറനിയനിചനിട്ടുണച്ച്.

(3) കുടുയബകകേമാടതനി സയബന്ധനിചച്ച് ശസ്പീ  .  ലകേ  .   ആന്സലലന സബ്മനിഷനച്ച് മുഖധ്യമനനി
(  ശസ്പീ  .   പനിണറമായനി വനിജയന്  )   നല്കേനിയ മറുപടനി 

30  തസ്തനികേകേള്  അനുവദനിച്ചുലകേമാണച്ച്  ലനയ്യേമാറനിന്കേര  കുടുയബകകേമാടതനി
ആരയഭനിക്കണലമന്ന  ശനിപമാര്ശ  29-9-2015-ല്  ബഹുമമാനലപ്പെട  റഹകക്കമാടതനി
സര്ക്കമാരനില്  സമര്പ്പെനിക്കുകേയണമായനി.   പ്രസ്തുത  ആവശധ്യയ  പരനിഗണനിച്ചുവരുന.
കുടുയബകകേമാടതനിക്കമായനി  ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടക്കുന്ന  ലനയ്യേമാറനിന്കേര  കപമാലസ്പീസച്ച്  സര്ക്കനിള്
ഇന്ലസക്ടറുലട പഴയ ഓഫസ്പീസച്ച് ലകേടനിടയ അനുകയമാജധ്യമമായ സ്ഥലമമാലണനയ ഈ
ലകേടനിടയ  ജുഡസ്പീഷധ്യല്  വകുപ്പെനിനച്ച്  റകേമമാറണലമനയ  റഹകക്കമാടതനി  രജനിസമാര്
അറനിയനിചനിരുന.  എന്നമാല് പ്രസ്തുത ലകേടനിടതനില് തനിരുവനന്തപുരയ റൂറല് എ.ആര്.
ഡനിറമാച്ചുലമനച്ച്  കേധ്യമാമച്ച്  പ്രവര്തനയ  ആരയഭനിചതനിനമാല്  ലകേടനിടയ  കുടുയബകകേമാടതനി
ആരയഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്  നല്കേമാന്  കേഴനിയനിലലന്നച്ച്  സയസ്ഥമാന  കപമാലസ്പീസച്ച്  കമധമാവനി
റനികപ്പെമാര്ടച്ച്  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.   ഈ  സമാഹചരധ്യതനില്  കുടുയബകകേമാടതനിക്കച്ച്
അനുകയമാജധ്യമമായ മലറമാരു ലകേടനിടയ നനിര്കദ്ദേശനിക്കുവമാന് റഹകക്കമാടതനി രജനിസമാകറമാടച്ച്
ആവശധ്യലപ്പെടനിട്ടുണച്ച്.

(4) കുടനിലവള്ള പദതനി സയബന്ധനിചച്ച്     ശസ്പീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനിയലട സബ്മനിഷനച്ച് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി   (  ശസ്പീ  .   മമാതദ്യു ടനി  .   കതമാമസച്ച്  )   നല്കേനിയ മറുപടനി

ലവടയ,  തലക്കമാടച്ച്  പഞമായതകേള്ക്കുകവണനിയള്ള  11.5  എയ.എല്.ഡനി.  ജല
ശുദസ്പീകേരണശമാലയയ  10.5  എയ.എല്.ഡനി.  ഉന്നതതല  ജലസയഭരണനിയയ
നനിര്മ്മനിക്കുവമാനമായനി  എസച്ച്.എല്.എസച്ച്.എസച്ച്.സനി.  2013-ല്   ഉള്ലപ്പെടുതനി  10
കകേമാടനി  രൂപയച്ച്  ഭരണമാനുമതനി  നല്കേനി.   ഇതനിന്പ്രകേമാരയ  പ്രസ്തുത  പ്രവൃതനിയലട
ലടണര് നടപടനികേള്  കകേരള വമാടര്  അകതമാറനിറനി  ആരയഭനിച്ചുലവങ്കനിലയ   ആദധ്യലത
ലടണര് പതപ്പെരസധ്യയ വനിപുലമമായ രസ്പീതനിയനില് നല്കേമാതനിരുന്നതനിനമാലയ രണമാമലത
ലടണര്  കേരമാറുകേമാരനച്ച്  പ്രവൃതനി  പരനിചയതനിലള്ള  കുറവമൂലവയ  റദ്ദേമാകക്കണ
സമാഹചരധ്യമുണമായനി.  തടര്ന്നച്ച്  മൂന്നമാമലത  ലടണര്  നടപടനികേള്  പുകരമാഗമനിക്കകവ
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കമാരനിലന  പുതനിയ  നനിര്കദ്ദേശപ്രകേമാരയ  25  ശതമമാനതനില്  കുറവച്ച്
പുകരമാഗതനിയള്ള  നനിരവധനി  പദതനികേള്ക്കച്ച്  സയസ്ഥമാന  സര്ക്കമാരനിലന  സന്വേന്തയ
ബജറനില്നനിനയ ഫണച്ച് കേലണതനി പൂര്തസ്പീകേരനികക്കണതമാലണന്ന ഉതരവച്ച് ലഭനിച്ചു.
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കമല്പ്പെറഞ ലവടയ,  തലക്കമാടച്ച്  പദതനി ഇവയനിലലമാന്നമായതനിനമാല് ടനി  കുടനിലവള്ള
പദതനിക്കച്ച്  പുതനിയ  ഫണച്ച്  ലഭധ്യമമാകക്കണനിയനിരനിക്കുന.   ഇതനിലനതടര്ന്നച്ച്
മൂന്നമാമലത  ലടണര്  റദ്ദുലചയ്യുകേയയ  സമസ്പീപ  പ്രകദശങളമായ  പുറതര്,  മയഗലയ,
തൃപ്പെകങമാടച്ച്   പഞമായതകേലളകടനി  ഉള്ലപ്പെടുതനി  ഒരു  ബൃഹതച്ച്  പദതനി
പുനര്വനിഭമാവനയ ലചയ്തച്ച് ഫണച്ച് ലഭധ്യത കേലണതനി നടപ്പെനിലമാക്കുവമാനുള്ള നടപടനികേള്
സന്വേസ്പീകേരനിച്ചുവരുന. ഇതനിനമായള്ള സര്കവ്വ നടപടനികേള് പുകരമാഗമനിക്കുന.

(5) മമാനസനികേ ലവല്ലുവനിളനി കനരനിടുന്നവര്ക്കച്ച് സയവരണയ നല്കുന്നതസയബന്ധനിചച്ച്
ശസ്പീ  .   സനി  .   എഫച്ച്  .   കതമാമസനിലന സബ്മനിഷനച്ച് ആകരമാഗധ്യവയ സമാമൂഹധ്യനസ്പീതനിയയ

വകുപ്പുമനനി       (  ശസ്പീമതനി ലകേ  .   ലകേ  .   റശലജ ടസ്പീചര്  )  നല്കേനിയ മറുപടനി

അയഗപരനിമനിതര്ക്കച്ച് തലധ്യനസ്പീതനിയയ അവസരവയ ഉറപ്പെമാക്കുന്നതനിനമായനി കകേന്ദ്ര
സര്ക്കമാര് 1995-ല് പമാസമാക്കനിയ Person with Disabilities Act പ്രകേമാരയ സര്ക്കമാര്
നനിയമനങളനില് കേമാഴ്ച റവകേലധ്യയ, ശവണ റവകേലധ്യയ, അസ്ഥനി/നമാഡസ്പീ റവകേലധ്യയ
എന്നസ്പീ വനിഭമാഗതനില്ലപ്പെടവര്ക്കച്ച്  1:1:1  എന്ന ക്രമതനില്  3%  സയവരണയ നല്കേനി
വരുന.

Rights of Person with Disabilities Act, 2016 എന്ന പുതനിയ കകേന്ദ്രനനിയമയ
പമാസമാക്കനിലയങ്കനിലയ പ്രമാബലധ്യതനില് വരുതനിലക്കമാണള്ള വനിജ്ഞമാപനയ ഇതവലര
പുറലപ്പെടുവനിചനിടനില.  പ്രസ്തനത  ആക്ടച്ച്  പ്രമാബലധ്യതനില്  വരുന്നതനികനമാടനുബന്ധനിചച്ച്
സയസ്ഥമാനതയ  ഇതനിനുകേസ്പീഴനില്  ചടങള്  പുറലപ്പെടുവനിക്കുന്നതമാണച്ച്.
അതനിലനതടര്ന്നച്ച്  ടനി  നനിയമതനില്  മമാനസനികേ  ലവല്ലുവനിളനി  കനരനിടുന്ന
അയഗപരനിമനിതര് ഉള്ലപ്പെലടയളള വനിഭമാഗങള്ക്കച്ച് വധ്യവസ്ഥ ലചയ്തനിട്ടുളള 4 ശതമമാനയ
സയവരണയ  ഏര്ലപ്പെടുതന്നതനിനുളള  നടപടനികേള്  സന്വേസ്പീകേരനിക്കുന്നതമാണച്ച്.  ഇതനിലന
ആദധ്യപടനി  എന്ന  നനിലയനില്  Right  of  Person  with  Disabilities  Act,  2016
എന്ന  പുതനിയ  നനിയമയ  സയസ്ഥമാനതച്ച്  നടപ്പെനിലമാക്കുന്നതനിലനക്കുറനിചച്ച്
ആകലമാചനിക്കുന്നതനിനുയ  സര്ക്കമാര്  അടനിയന്തരമമായനി  സന്വേസ്പീകേരനികക്കണ  പ്രവര്തന
ങലളക്കുറനിചച്ച്  ചര്ച ലചയ്യുന്നതനിനുമമായനി  9-2-2017-നച്ച്  ബഹുമമാനലപ്പെട മുഖധ്യമനനി
വനിളനിച്ചു  കചര്ത  സമാമൂഹധ്യനസ്പീതനി,  നനിയമയ,  ഉകദധ്യമാഗസ്ഥ  ഭരണപരനിഷ്കമാരയ  എന്നസ്പീ
വകുപ്പുകേളനിലല  ലസക്രടറനിമമാരുലടയയ  ഉകദധ്യമാഗസ്ഥരുലടയയ  സയസ്ഥമാന  വനികേലമായഗ
കേമ്മസ്പീഷണകററനിലല  ഉകദധ്യമാഗസ്ഥരുലടയയ  കയമാഗതനില്  അയഗപരനിമനിതരുലട
സയവരണയ  100  കപമായനിനച്ച് റനിസര്കവഷന് കറമാസ്റ്റേറനില്  33,  66,  99  കടണുകേള്ക്കു
പകേരമമായനി  1,  34,  67  ആയനി നനിശ്ചയനിക്കുന്നതനിലന നനിയമവശയ പഠനിക്കുന്നതനിനച്ച്
നനിയമവകുപ്പെച്ച്  ലസക്രടറനിലയ  ചുമതലലപ്പെടുതനിയനിട്ടുണച്ച്.  മമാനസനികേ  ലവല്ലുവനിളനി
കനരനിടുന്ന  അയഗപരനിമനിതലരകടനി  ഉള്ലപ്പെടുതകമമാള്  അതനുസരനിചച്ച്  കടണുകേള്
പുനനഃപരനികശമാധനിക്കുന്നതമാണച്ച്.
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(6) കേമാലപ്പെഴക്കയ ലചന്ന പമാലങള് പുതക്കനിപ്പെണനിയന്നതസയബന്ധനിച ശസ്പീ  .
പുരുഷന് കേടലണനിയലട സബ്മനിഷനച്ച് ലപമാതമരമാമതയ രജനികസഷനുയ വകുപ്പുമനനി

(  ശസ്പീ  .   ജനി  .   സുധമാകേരന്  )  നല്കേനിയ  മറുപടനി

സബ്മനിഷനനില് പ്രതനിപമാദനിചനിരനിക്കുന്ന കറമാഡച്ച് എകേരൂരനില്നനിനയ ആരയഭനിചച്ച്
കേക്കയയ  ഡമായറസറച്ച്  വലര  എതന.  ഇതനിനച്ച്  31.70  കേനികലമാമസ്പീറര്  നസ്പീളമുണച്ച്.
പ്രസ്തുത  കറമാഡനില്  കേനി.മസ്പീ.  3/700-ല്  ലതചനിക്കടതയ  കേനി.മസ്പീ.  7/300-ല്
തമാലഴതലയമാടുയ  നനിലവനിലളള  വസ്പീതനികുറഞ  രണച്ച്  പമാലങള്
പുതക്കനിപ്പെണനികയണതണച്ച്.  എയ.ഡനി.ആര്.  നനിലവമാരതനിലളള  കറമാഡനില്  പ്രസ്തുത
പമാലങള്ക്കച്ച് നനിലവനില്  4  മസ്പീറര് വസ്പീതനി മമാതകമയളള.  അതലകേമാണച്ച് ഈ ഭമാഗതച്ച്
ഒരു 'കുപ്പെനിക്കഴുതച്ച്'  രൂപയ ലകേമാണനിട്ടുണച്ച്.  പ്രസ്തുത പമാലങള് 40  വര്ഷതനിനുകമല്
പഴക്കമുളളതമാണച്ച്.  പമാലങളുലട  കകേമാണ്ക്രസ്പീറച്ച്  റകേവരനിയലട  ചനില  ഭമാഗങള്
ദ്രവനിചനിട്ടുണച്ച്;  കൂടമാലത പമാലങളുലട രണച്ച് ഭമാഗങളനിലമുളള അകപ്രമാചച്ച് കറമാഡുകേളുലട
കേരനിങ്കല് ഭനിതനികേളുയ പമാര്ശന്വേ ലകേട്ടുകേളുയ അപകേട ഭസ്പീഷണനിയനിലമമാണച്ച്. കകേമാഴനികക്കമാടച്ച്
ജനിലയനിലല  ഒരു  പ്രധമാനലപ്പെട  ടൂറനിസ്റ്റേച്ച്  കകേന്ദ്രമമായ  കേക്കയയ  ഡമാമനികലയച്ച്
ആയനിരക്കണക്കനിനച്ച്  സന്ദര്ശകേരമാണച്ച്  ദനിവകസന  വനകപമായനിലക്കമാണനിരനിക്കുന്നതച്ച്.
മമാതമല  ഇലതമാരു  മലകയമാര  പ്രകദശമമായതനിനമാല്  ധമാരമാളയ  ഭമാരയ  കേയറനിയ
വമാഹനങള്  ബലക്ഷയമുളള  ഈ  പമാലങളനിലൂലട  കേടന  കപമാകുനണച്ച്.  ഇതച്ച്
അപകേടഭസ്പീതനി  ഉയര്തനണച്ച്.  ആയതനിനമാല്  ഈ  പമാലങള്
പുതക്കനിപ്പെണനികയണതച്ച്  അതധ്യമാവശധ്യമമാണച്ച്.  കേനി.മസ്പീ.  3/700-ലളള  പമാലയ
പുതക്കനിപ്പെണനിയന്നതനിനച്ച്  ഏകേകദശയ  140  ലക്ഷയ  രൂപയയ  7/300-ലളളതനിനച്ച്  175
ലക്ഷയ  രൂപയയ  ആവശധ്യമമായനി  വരുയ.  ഈ  രണച്ച്  പമാലങളുലടയയ  പ്രവൃതനി
ഉള്ലപ്പെലട  പ്രസ്തുത  കറമാഡച്ച്  അഭനിവൃദനിലപ്പെടുതന്നതനിനമായനി  15  കകേമാടനി  രൂപയലട
ലപ്രമാകപ്പെമാസല്  2017-18-ലല  ബജറനില്  ഉള്ലപ്പെടുതന്നതനിനുളള  നനിര്കദ്ദേശയ
സമര്പ്പെനിചനിട്ടുണച്ച്.  പമാലങള്ക്കുളള  ഇന്ലവസ്റ്റേനികഗഷന്  തയ്യേമാറമാക്കനി  ഡനിറസന്
പൂര്തനിയമായതനിനു കശഷയ തടര് നടപടനികേള് സന്വേസ്പീകേരനിക്കുവമാന് കേഴനിയന്നതമാണച്ച്.

(7) അനധ്യസയസ്ഥമാനലതമാഴനിലമാളനികേളുലട പ്രശ്നങള് സയബന്ധനിചച്ച്  ശസ്പീ  .
മുഹമ്മദച്ച് മുഹസനിന് പനി  .  യലട സബ്മനിഷനച്ച് ലതമാഴനിലയ എറകസുയ വകുപ്പുമനനി

(  ശസ്പീ  .   റനി  .   പനി  .   രമാമകൃഷ്ണന്  )   നല്കേനിയ  മറുപടനി

കകേരളതനില് ലതമാഴനില് കതടനിലയതന്ന ഇതര സയസ്ഥമാന ലതമാഴനിലമാളനികേളുലട
കക്ഷമതനിനച്ച്  ഈ  സര്ക്കമാര്  മുന്തനിയ  പരനിഗണനയമാണച്ച്  നല്കുന്നതച്ച്.  ഇതര
സയസ്ഥമാനങളനില്നനിനയ  വരുന്ന  ലതമാഴനിലമാളനികേളുലട  കക്ഷമയ  ഉറപ്പു
വരുതന്നതനികലയമായനി  2010-ലല  കകേരള  കുടനികയറ  ലതമാഴനിലമാളനി  കക്ഷമപദതനി
എന്ന  കപരനില്  കകേരള  ബനില്ഡനിയഗച്ച്  ആനച്ച്  അദര്  കേണ്സക്ഷന്  വര്കക്കഴച്ച്
ലവല്ലഫയര്  കബമാര്ഡനിലന  കേസ്പീഴനില്  ഒരു  പദതനി  ആവനിഷ്കരനിചച്ച്  നടപ്പെനിലമാക്കനി
വരുന.  ഇതര  സയസ്ഥമാനലതമാഴനിലമാളനികേളനില്  18  വയസച്ച്  പൂര്തനിയമായവരുയ
60  വയസച്ച് കേഴനിയമാതവരുമമായനിട്ടുളളവര്ക്കച്ച് ഈ പദതനിയനില് രജനിസ്റ്റേര് ലചയ്യേമായ.  
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ടനി  കക്ഷമപദതനിപ്രകേമാരയ  അപകേട  ആശന്വേമാസ  സഹമായയ,  ചനികേനിത്സമാ  സഹമായയ,
ലടര്മനിനല്  ലബനനിഫനിറച്ച്,  വനിദധ്യമാഭധ്യമാസ  ആനുകൂലധ്യയ,  സമാധമാരണ  മരണമാനന്തര
ധനസഹമായയ,  അപകേട  മരണ  ധനസഹമായയ,  ഭഗൗതനികേ  ശരസ്പീരയ
നമാടനിലലതനിക്കുന്നതനിനുളള  ധനസഹമായയ,  പ്രസവ  ധനസഹമായയ  തടങനിയ
ആനുകൂലധ്യങള്  നല്കേനിവരുന.  കൂടമാലത  ഇതര  സയസ്ഥമാനലതമാഴനിലമാളനികേളുലട
രജനികസഷനുയ  ആകരമാഗധ്യ  പരനിരക്ഷയയ  ലക്ഷധ്യമനിടച്ച്  നടപ്പെനിലമാക്കമാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന
'ആവമാസച്ച്'  എന്ന പദതനിയനിന്കേസ്പീഴനില് ആകരമാഗധ്യ ഇന്ഷന്വേറന്സനിലനമാപ്പെയ  2  ലക്ഷയ
രൂപയലട  അപകേട  ഇന്ഷന്വേറന്സുകൂടനി  ഉള്ലപ്പെടുതന്നതമാലണന്നച്ച്  വധ്യവസ്ഥ
ലചയലകേമാണച്ച് 2-3-2017-ലല സ.ഉ.(സമാധമാ) നമര് 274/2017/ലതമാഴനില് നമരമായനി
ഉതരവച്ച് പുറലപ്പെടുവനിചനിട്ടുണച്ച്.

(8) വനികദശമദധ്യ വനില്പ്പെനശമാലകേള് മമാറ്റുന്നതസയബന്ധനിചച്ച് ശസ്പീ  .   അനനില്
അക്കരയലട സബ്മനിഷനച്ച് ലതമാഴനിലയ എറകസുയ വകുപ്പുമനനി   (  ശസ്പീ  .   റനി  .   പനി  .

രമാമകൃഷ്ണന്  )   നല്കേനിയ  മറുപടനി 

ബഹുമമാനലപ്പെട  സുപ്രസ്പീയ  കകേമാടതനിയലട  15-12-2016-ലല  സനി.എ
12164-12166/2016  നമര്  ഉതരവപ്രകേമാരയ  കദശസ്പീയ/സയസ്ഥമാന
പമാതകയമാരങളനില്  നനിനയ  500  മസ്പീറര്  പരനിധനിക്കുളളനില്  സ്ഥനിതനിലചയ്യുന്ന
വനികദശമദധ്യ  വനില്പ്പെനശമാലകേള്  31-3-2017-നച്ച്  മുന്പമായനി  ദൂരപരനിധനി  പമാലനിക്കുന്ന
ലകേടനിടങളനികലയച്ച്  മമാറനി  സ്ഥമാപനികക്കണതണച്ച്.  ഇതനിലന  അടനിസ്ഥമാനതനിലമാണച്ച്
ലകേമാടുങല്ലൂര്-ലഷമാര്ണ്ണൂര്  സയസ്ഥമാന  പമാതകയമാരതച്ച്  സ്ഥനിതനിലചയ്തനിരുന്ന
എഫച്ച്.എല്.-1  8013  നമര്  തനിരൂര്  ബനിവകറജസച്ച്  ഔടച്ച് ലലറച്ച്  മമാറനി
സ്ഥമാപനിക്കുന്നതനിനമായമാണച്ച്  കദശസ്പീയപമാതയനില്നനിനയ  3.5  കേനികലമാ  മസ്പീറര്  മമാറനി
അവണ്ണൂര് പഞമായതനിലല 03/28 നമരമായളള   ശസ്പീ. എയ. സുകഗഷച്ച് എന്നയമാളുലട
ലകേടനിടയ  കേലണതനിയതച്ച്.  ബഹുമമാനലപ്പെട  സുപ്രസ്പീയകകേമാടതനി  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്ന
ദൂരപരനിധനിയയ  അബ്കേമാരനി  നനിയമങളുയ  പമാലനിക്കുന്നതനിനമാല്  ടനി  ലകേടനിടതനിനച്ച്
എറകസച്ച്  റലസന്സച്ച്  ലഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്  KSBC  അകപക്ഷ  നല്കുകേയണമായനി.
എന്നമാല് ഈ ലകേടനിടയ നനിശ്ചനിത എലകേയച്ച് പുറതമായതനിനമാല് ഇതവലര എറകസച്ച്
വകുപ്പെച്ച് റലസന്സച്ച് അനുവദനിചനിടനില.

കേണ്സട്യൂമര്ലഫഡനിലന  വടക്കമാകഞരനിയനില്  പ്രവര്തനിക്കുന്ന  വനികദശമദധ്യ
ചനിലറ  വനില്പ്പെനശമാല  പൂതരുതനി  എന്ന  ഒറലപ്പെട  സ്ഥലകതയച്ച്
മമാറമാനമാണുകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.  ഈ  ലകേടനിടയ  ബഹുമമാനലപ്പെട  സുപ്രസ്പീയകകേമാടതനി
നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്ന  ദൂരപരനിധനിയയ  അബ്കേമാരനി  നനിയമങളുയ  പമാലനിക്കുന്നവയമാണച്ച്.
എന്നമാല്  ഈ  ലകേടനിടതനികലയച്ച്  എഫച്ച്.എല്.-1  റലസന്സച്ച്  മമാറ്റുന്നതനിനുളള
അകപക്ഷ  ഇതവലര  കേണ്സട്യൂമര്ലഫഡച്ച്  എറകസച്ച്  വകുപ്പെനിനച്ച്  സമര്പ്പെനിചനിടനില.
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ബഹുമമാനലപ്പെട  സുപ്രസ്പീയകകേമാടതനി  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്ന  ദൂരപരനിധനിയയ  അബ്കേമാരനി
നനിയമങളുയ  ചടങളുയ  പമാലനിച്ചുലകേമാണച്ച്  കഷമാപ്പുകേള്  മമാറനി  സ്ഥമാപനിക്കമാനമാണച്ച്
സര്ക്കമാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.

(9) ആര്സനനിക്കനിലന സമാന്നനിദധ്യയ സയബന്ധനിചച്ച് ശസ്പീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതമാമസനിലന
സബ്മനിഷനച്ച് സഹകേരണവയ വനികനമാദസഞമാരവയ കദവസന്വേവയ വകുപ്പുമനനി

(  ശസ്പീ  .   കേടകേയപള്ളനി സുകരന്ദ്രന്  )   നല്കേനിയ മറുപടനി

ബഹുമമാനലപ്പെട അയഗതനിലന സബ്മനിഷനനില് ഉന്നയനിച വനിഷയയ ലഭധ്യമമായ
സമയയലകേമാണച്ച്  ഗഗൗരവമമായനി  പരനികശമാധനിക്കുകേയണമായനി.   എന്നമാല്  ഇന്തധ്യന്
കേഗൗണ്സനില് ഓഫച്ച് അഗ്രനികേള്ചറല് റനിസര്ചനിലന ഉദരനിച്ചുലകേമാണള്ള പഠനങള്
ഏലതലമാലമന്നച്ച്  വധ്യകമമാക്കനിയനിടനിലമാതതനിനമാല്  ആ  പഠനങലള  സയബന്ധനിചച്ച്
പ്രകതധ്യകേ പരനികശമാധന നടതമാന് സമാധനിചനിടനില.

ആര്സനനികേച്ച്  എന്നതച്ച്  പ്രകൃതനിദതമമായനി  രൂപലപ്പെടുന്ന  വനിഷമയമമായ
രമാസപദമാര്തങളുലട  കലമാഹസങ്കരമമാണച്ച്.   ഇതച്ച്  മമായയ  കചര്ക്കലല.   മണ്ണനിലയ
ലവള്ളതനിലയ  വമായവനിലയ  ലചറനിയ  അളവനില്  കേണവരുന.   ആര്സനനികേച്ച്
രമാസപദമാര്തങള്  ജലതനില്  ലയനിചച്ച്  മണ്ണനിലൂലട  ലചടനികേളനികലയച്ച്  ആഗസ്പീരണയ
ലചയ്യേലപ്പെടുന.  ഇതമൂലയ  ധമാനധ്യങളനിലയ  പചക്കറനികേളനിലയ  രമാസവനിഷമായശങള്
കേമാണലപ്പെടുന.   സമാധമാരണയമായനി  ഭൂഗര്ഭജലയ  കൃഷനിക്കമായനി  ഉപകയമാഗനിക്കുന്ന
പ്രകദശങളനിലമാണച്ച് മണ്ണനിലയ ഭക്ഷധ്യവനിളകേളനിലയ ആര്സനനികേച്ച് അയശയ കേണവരുന്നതച്ച്.
ആര്സനനികേച്ച് കേലര്ന്ന മണ്ണനില് നനിരന്തരയ പണനിലയടുക്കുകേയയ ഈ രമാസപദമാര്തയ
ഉള്ലക്കമാളന്ന  ഭക്ഷധ്യ  വസ്തുക്കള്  ആര്സനനികേച്ച്  കേലര്ന്ന  ലവള്ളതനില്  പമാചകേയ
ലചയ്തച്ച്  നനിരന്തരയ  ഭക്ഷനിക്കുകേയയ ലചയ്യുന്നവരനിലമാണച്ച്  കരമാഗങള് ഉണമാകുന്നതമായനി
കേലണതനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.  കകേരളതനില് അങലനലയമാരു സമാഹചരധ്യമനില.  അരനിയലട
കേമാരധ്യതനില് അന്തര്കദ്ദേശസ്പീയമമായനി അയഗസ്പീകേരനിക്കലപ്പെടനിട്ടുള്ള ആര്സനനികേച്ച് കറഞച്ച് ഒരു
കേനികലമാഗ്രമാമനില്  0.08  മുതല്  0.20  മനിലനിഗ്രമായവലര എന്നതമാണച്ച്.  കകേന്ദ്ര സര്ക്കമാര്
പുറലപ്പെടുവനിച ഭക്ഷധ്യ സുരക്ഷമാ ചടങള് പ്രകേമാരയ ഇതച്ച്  ഒരു കേനികലമാഗ്രമാമനിനച്ച്  0.80
മനിലനിഗ്രമായ  വലരയമാകേമായ 

കകേന്ദ്ര കൃഷനി മനമാലയയ 2014 ഡനിസയബറനില് സയസ്ഥമാന സര്ക്കമാരുകേള്ക്കച്ച്
അയച കേതനില് ഇന്തധ്യയനിലല 10 സയസ്ഥമാനങളനിലല 86 ജനിലകേളനില് ഭൂഗര്ഭജലയ
ജലകസചനതനിനച്ച്  ഉപകയമാഗനിക്കുന്നതനിലൂലട  ആര്സനനികേച്ച്  പദമാര്തങള്  ഭക്ഷധ്യ
ശയഖലയനില് എതന്നതനിനമാല് ഇതനിലന കേമാഠനിനധ്യയ കുറയന്നതനിനച്ച് സന്വേസ്പീകേരനികക്കണ
നടപടനികേലള  സയബന്ധനിചച്ച്  നനിര്കദ്ദേശയ  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.   കൃഷനി  മനമാലയതനിലന
നനിര്കദ്ദേശങളനില് ഭൂഗര്ഭജലയ ഉപകയമാഗനിചച്ച്  നടതന്ന റശതധ്യകേമാല ലനല്ക്കൃഷനി
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(നവയബര്  മുതല്  കമയച്ച്  വലര)  നനിരുത്സമാഹലപ്പെടുതണലമനയ   ഉമനിയനിലയ
തവനിടനിലമമാണച്ച്  ആര്സനനികേച്ച്  അയശയ  കൂടുതലലന്നതനിനമാല്  ലനലച്ച് ല്ല്  കവവനിചച്ച്
അരനിയമാക്കനി ഉപകയമാഗനിക്കുന്നതച്ച് കപ്രമാത്സമാഹനിപ്പെനിക്കണലമനയ പറയന.

സയസ്ഥമാന  സര്ക്കമാര്  കേണ്സട്യൂമര്ലഫഡച്ച്  കേണ്കസമാര്ഷധ്യതനിലൂലട
ബയഗമാളനില്നനിനയ  ലകേമാണവന്നനിരനിക്കുന്നതച്ച്  സന്വേര്ണ്ണ  മസൂറനി  ഇനതനിലളള
അരനിയമാണച്ച്.  മഴക്കമാലതച്ച്  തമാഴ്ന്ന  പ്രകദശങളനില്  കൃഷനി  ലചയ്യുന്ന  ലനലനിനമമാണച്ച്
സന്വേര്ണ്ണ.  മഴക്കമാലതച്ച്  കൃഷനി  ലചയ്തച്ച്  വനിളലവടുക്കുന്ന  ലനലനില്  നനിനണമാക്കുന്ന
അരനിയനില് ആര്സനനികേച്ച്  പദമാര്തങള് കദമാഷകേരമമായ കതമാതനില് അടങനിയനിടനില
എന്നച്ച് കേടക്കനിലല കദശസ്പീയ ലനലച്ച് ല്ല്  ഗകവഷണകകേന്ദ്രയ ഡയറക്ടറനില്നനിനയ ബയഗമാള്
കേമാര്ഷനികേ  സര്വ്വകേലമാശമാല  ലപ്രമാഫസര്  കഡമാ.  കേകലമാല്  ഭടചമാരധ്യയനില്നനിനയ
വനിവരയ  ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  മമാതമല  ബസുമതനി  ഇതര  അരനി  കേയറ്റുമതനി  ലചയ്യുന്ന
പ്രധമാനലപ്പെട  സയസ്ഥമാനമമാണച്ച്  ബയഗമാള്.  കലമാകേവധ്യമാപമാര  സയഘടന
നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുളള  ശുചനിതന്വേ  മനമാദണ്ഡങള്  പമാലനിച്ചുല്പ്പെമാദനിപ്പെനിക്കുന്ന
ഉല്പ്പെന്നങള്ക്കച്ച് മമാതകമ കേയറ്റുമതനി  അനുമതനി  ലഭനിക്കുകേയളള  എന്നതയ ഇവനിലട
പ്രസകമമാണച്ച്.  ബയഗമാളനില്നനിനയ  സനിയഗപ്പൂര്,  ദക്ഷനിണമാഫനിക്ക,  മനിഡനില്  ഈസ്റ്റേച്ച്
തടങനിയ  രമാജധ്യങളനികലയച്ച്  വലനിയ  കതമാതനില്  സന്വേര്ണ്ണ  ഇനതനില്ലപ്പെട  അരനി
കേയറ്റുമതനി ലചയ്യുനണച്ച്. 2015-16 സമാമതനികേ വര്ഷയ ഇന്തധ്യയനില് നനിനയ 66.66
ലക്ഷയ ലമട്രനികേച്ച്  ടണ് ബസുമതനി ഇതര അരനി കേയറ്റുമതനി ലചയ്തനിട്ടുളളതമായനി ഇന്തധ്യമാ
ഗവണ്ലമനനിലന വമാണനിജധ്യ-വധ്യവസമായ മനമാലയയ കേണക്കുകേള് പുറതവനിടനിട്ടുണച്ച്.

കകേരളതനില്  അരനിയമമായനി  ബന്ധലപ്പെടച്ച്  ആര്സനനികേച്ച്  വനിഷമായശങള്
ഹമാനനികേരമമായ കതമാതനില് കേലണതനിയനിടനിലലന്നച്ച് കേമാര്ഷനികേ സര്വ്വകേലമാശമാലയലട
കറമാഡനികയമാളജനി  വനിഭമാഗതനിലന  ചുമതല വഹനിക്കുന്ന കഡമാ.  പനി.  സുകരഷച്ച്  കുമമാര്
അറനിയനിചനിട്ടുണച്ച്.  കകേരളതനില്  ഉപകയമാഗനിക്കുന്ന  അരനി  സുരക്ഷനിതമമാലണന്ന
കേമാരധ്യതനില് സയശയമനില.  മമാതമല,  പരമരമാഗതമമായനി നമ്മുലട വസ്പീടുകേളനില് അരനി
പമാചകേയ ലചയ്യുന്നതനിനച്ച് മുമമായനി ലവളളതനില് നന്നമായനി കേഴുകുകേയയ നലതകപമാലല
കവവനിചച്ച് കേഞനിലവളളയ ഊറനിക്കളയകേയയ ലചയ്യുന്നതനിനമാല് ആര്സനനികേച്ച് അയശയ
ഒരു  വനിധതനിലയ  ശരസ്പീരലത  ബമാധനിക്കുകേയനില  എന്നതമാണച്ച്  കേമാര്ഷനികേ
സര്വ്വകേലമാശമാലമാ  വനിദഗ്ദ്ധരുലട  അഭനിപ്രമായയ.  എന്നനിരുന്നമാലയ,  കകേരളതനിലല
ജനങളുലട  ഭക്ഷണ  ആകരമാഗധ്യ  കേമാരധ്യങളനില്  യമാലതമാരുവനിധ  സയശയങള്ക്കുയ
ആശങ്കകേള്ക്കുയ  ഭസ്പീതനികേള്ക്കുയ  ഇടയമാകുന്ന  ഒരു  സമാഹചരധ്യവമുണമാകേമാന്  ഈ
സര്ക്കമാര്  ആഗ്രഹനിക്കുന്നനില.  ഇക്കമാരണതമാല്  ബയഗമാളനില്നനിനയ  ലകേമാണ
വന്നനിട്ടുളള  അരനി  സമാമനിളുകേള്  ആര്സനനികേച്ച്  പരനികശമാധകേള്ക്കമായനി  NABL
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അലക്രഡനികറഷനുളള  ലമാബനില്  നല്കേനിയനിരുന.  പരനികശമാധനമാ  റനികപ്പെമാര്ട്ടുപ്രകേമാരയ
കേണ്സട്യൂമര്ലഫഡച്ച്  വനിതരണയ ലചയ്യുന്ന സന്വേര്ണ്ണ അരനിയനില് കേനികലമാഗ്രമാമനിനച്ച് 0.102
മനിലനിഗ്രമായ  മമാതയ ആര്സനനിക്കമാണച്ച് കേലണതനിയനിട്ടുളളതച്ച്.  ആകഗമാളമമാനദണ്ഡമമായ
0.20  മനിലനിഗ്രമാമനിലയ  കദശസ്പീയ മമാനദണ്ഡമമായ  0.80  മനിലനിഗ്രമാമനിലയ  വളലര  കുറഞ
അളവച്ച്  മമാതമമാണനിതച്ച്.  ആകേയമാല്  കകേരളതനില്  ഇകപ്പെമാള്  വനിതരണയ  ലചയ്യുന്ന
അരനിയലട കേമാരധ്യതനില് ആശങ്കയച്ച് അടനിസ്ഥമാനമനില. ആകരമാഗധ്യ പ്രശ്നങളുണമാക്കുന്ന
വനിഷമായശങള് ഈ അരനിയനിലനില.

ഇവനിലട  അവതരനിപ്പെനിച  ഉപകക്ഷപതനിനച്ച്  രമാഷ്ട്രസ്പീയമമായ  ഒരു
മമാനയകൂടനിയളളതമായനി  ഞമാന് കേണക്കമാക്കുന.  കകേരളതനിലല ലപമാതവനിപണനിയനില്
അരനിവനില  ക്രമമാതസ്പീതമമായനി  ഉയരുന്ന  സമാഹചരധ്യയ  മുന്നനിര്തനിയമാണച്ച്  അരനിവനില
നനിയനണതനിനച്ച്  സയസ്ഥമാന  സര്ക്കമാര്  കേണ്സട്യൂമര്ലഫഡച്ച്  കേണ്കസമാര്ഷധ്യയ
രൂപസ്പീകേരനിചച്ച്  രയഗതവരുന്നതച്ച്.  2017  മമാര്ചച്ച്  10-നകേയ  കകേരളതനിലല
അരനിവനിപണനിയനില്  കുറഞ  നനിരക്കനില്  അരനി  എതനിക്കുലമനയ  ഇതനിനമായനി
ബയഗമാളനില്നനിനയ  അരനിലകേമാണ  വരുലമനയ  സര്ക്കമാര്  ഈ  സഭ   മുമമാലകേ
2-3-2017-നച്ച്  ഉറപ്പുനല്കേനിയനിരുന.  ആ  ഉറപ്പെച്ച്  2017  മമാര്ചച്ച്  6-ാം  തസ്പീയതനി
സമാക്ഷമാല്ക്കരനിക്കമാന്  കേഴനിഞതനില്  പ്രതനിപക്ഷയ  അസന്വേസ്ഥരമാണച്ച്.  പ്രതനിപക്ഷയ
മമാതമല  കകേരളതനിലല  അരനി  വനിപണനി  നനിയനനിചനിരുന്ന  കേള്ളക്കചവടക്കമാരുയ
പൂഴനിവയ്പുകേമാരുയ  കേരനിഞന്തക്കമാരുയ  വനിവനിധ  കലമാബനികേളുയ  അസന്വേസ്ഥരമാണച്ച്.   അരനി
കലമാബനികേളുലട അസന്വേസ്ഥതകേളുലട പ്രതനിഫലനമമാകേമായ ഈ സമയതച്ച് ഇതരലമമാരു
ഉപകക്ഷപതനിലൂലട പ്രതനിപക്ഷയ അവതരനിപ്പെനിചനിരനിക്കുന്നലതന്നച്ച് ഞമാന് നധ്യമായമമായയ
സയശയനിക്കുന.   പ്രതനിപക്ഷയ  മനസനിലമാകക്കണ  മലറമാരു  വസ്തുതകൂടനിയണച്ച്.
കേമാലങളമായനി  കകേരള  ജനത  ലപമാതവനിതരണ  സമ്പ്രദമായതനിലൂലട  ലഭനിക്കുന്ന
അരനിയമാണുപകയമാഗനിക്കുന്നതച്ച്.  കകേരളതനിനച്ച്   ആവശധ്യമുളള  ലമമാതയ  അരനിയലട
50-60  ശതമമാനകതമാളയ  ഈ  രസ്പീതനിയനിലമാണച്ച്  ലഭനിച്ചുവരുന്നതച്ച്.  ഈ  അരനി
കകേരളതനിലല  ഉല്പ്പെമാദനിപ്പെനിക്കുന്നലതന്നച്ച്  നമുകക്കവര്ക്കുയ  അറനിയമായ.  ബയഗമാള്,
ബസ്പീഹമാര്,  ഉതര്  പ്രകദശച്ച്,  ആനമാ  പ്രകദശച്ച്,  കേര്ണ്ണമാടകേയ,  തമനിഴച്ച് നമാടച്ച്,  ഒറസ്പീസ
തടങനിയ  സയസ്ഥമാനങളനില്നനിനയ  ഫുഡച്ച്  കകേമാര്പ്പെകറഷന്  ഓഫച്ച്  ഇന്തധ്യ
സയഭരനിക്കുന്ന  അരനിയമാണച്ച്  നമായ  ഉപകയമാഗനിച്ചുലകേമാണനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  ഈ
അരനിലക്കമാനയ  ഇലമാത  വനിഷമായശയ  എങലന  കേണ്സട്യൂമര്ലഫഡച്ച്  മുഖമാന്തരയ
ബയഗമാളനില്നനിനയ  ലകേമാണവരുന്ന  അരനിയനില്  ഉണമാകുലമന്നതച്ച്  നനിങള്
വനിലയനിരുതണയ.  സയസ്ഥമാന  സര്ക്കമാര്  ഇന്നമാടനിലല  ജനങലള
സയരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുയ  വനിവനിധ  പ്രശ്നങളനില്  ഇടലപടച്ച്  പരനിഹമാരയ  കേമാണുന്നതനിനുയ
പ്രതനിജ്ഞമാബദമമാണച്ച്.  ആകേയമാല്,  അതരലമമാരു  ഉദധ്യമലത  നനിക്ഷനിപ
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തമാല്പരധ്യക്കമാര്ക്കുയ  അഴനിമതനിക്കമാര്ക്കുയ  ഒപ്പെയനനിന്നച്ച്  തരങ്കയ  വയമാലത,  ജനങലള
ഭസ്പീതനിയനികലയച്ച് തള്ളനിവനിടമാലത പ്രതനിപക്ഷയ സര്ക്കമാരനിലനമാപ്പെയ നനില്ക്കണലമന്നമാണച്ച്
അഭധ്യര്തനിക്കമാനുളളതച്ച്.

(10) വനധ്യമൃഗശലധ്യയ സയബന്ധനിച ശസ്പീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനിയലട സബ്മനിഷനച്ച്
വനവയ മൃഗസയരക്ഷണവയ മൃഗശമാലകേളുയ വകുപ്പുമനനി   (  ശസ്പീ  .   ലകേ  .   രമാജു  )  നല്കേനിയ

മറുപടനി

തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനിലല  ചമാലക്കുടനി  നനികയമാജകേമണ്ഡലതനില്ലപ്പെടുന്ന  വമാഴചമാല്
വനയ  ഡനിവനിഷനനിലല  ആദനിവമാസനി  കകേമാളനനികേലളലമായതലന്ന  വനതനിനകേതച്ച്
സ്ഥനിതനിലചയ്യുന്നവയമാണച്ച്.  വനധ്യമൃഗങളുലട  ആക്രമണയ  തടയന്നതനിനച്ച്  നനിലവനില്
കകേമാളനനികേള്ക്കച്ച് ചുറ്റുയ സഗൗകരമാര്ജ്ജ  കവലനികേള് നനിര്മ്മനിചനിട്ടുളളതമാണച്ച്.  ഭൂരനിഭമാഗയ
സഗൗകരമാര്ജ്ജ  കവലനികേളുയ  അറകുറപ്പെണനികേളുലട  അഭമാവതനില്  കവണവനിധയ
പ്രവര്തനിക്കമാത  അവസ്ഥയനിലമാണച്ച്.  തവളക്കുഴനിപ്പെമാറ  ലസറനില്ലമനച്ച്
ഉള്ലപ്പെലടയളള  കകേമാളനനികേള്ക്കു  ചുറ്റുമുളള  സഗൗകരമാര്ജ്ജ  കവലനികേളുലട
അറകുറപ്പെണനികേള്ക്കമായളള  അടങ്കലകേള്  വനിവനിധ  വനസയരക്ഷണ  സമനിതനികേളനില്
നനിനയ ലഭധ്യമമാക്കനി അയഗസ്പീകേരനിചച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഈ സമാമതനികേ വര്ഷയതലന്ന
മുഴുവന് പ്രവ വൃതനികേളുയ പൂര്തനിയമാക്കുന്നതമാണച്ച്.

ആനക്കയയ  കകേമാളനനിയനില്  പുലനിയനിറങനിയതച്ച്  ഒറലപ്പെട  സയഭവമമാണച്ച്.
ആയതമമായനി  ബന്ധലപ്പെടച്ച്  നഷപരനിഹമാരയ  നല്കുന്നതള്ലപ്പെലടയളള  നടപടനികേള്
പൂര്തസ്പീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ലപമാകേലപ്പെമാറ ആദനിവമാസനി കകേമാളനനി പ്രകദശതച്ച് സ്ഥനിരമമായനി
കേരടനിയലട സമാന്നനിദധ്യമുണമായനിടനില.  ഇതരതനിലളള വനധ്യമൃഗങളുലട സമാന്നനിദധ്യയ
കേമാണുന്നമുറയച്ച് വനയ വകുപ്പെച്ച് ജസ്പീവനക്കമാരുലട സമകയമാചനിതമമായ ഇടലപടലകേളനിലൂലട
അവലയ  കേമാടനിനകേകതയച്ച്  കേയറനി  വനിടുന്നതനിനുളള  പ്രവൃതനികേള്  ശരനിയമായ
രസ്പീതനിയനില്  ലചയവരുനണച്ച്.  വനധ്യമൃഗങള്ക്കച്ച്  കുടനിലവളളലഭധ്യത  ഉറപ്പു
വരുതന്നതനിനമായനി  വമാഴചമാല്  വനയ  ഡനിവനിഷനനിലല  വനിവനിധ  പ്രകദശങളനിലളള
12  ലചക്കച്ച് ഡമാമുകേളുയ  26  കുളങളുയ വൃതനിയമാക്കുകേയയ പുതനിയ  2  കുളങള് ഈ
സമാമതനികേ വര്ഷയ  നനിര്മ്മനിക്കുകേയയ ലചയ്തനിട്ടുണച്ച്.  വമാഴചമാല് വനയ ഡനിവനിഷനനില്
വനധ്യജസ്പീവനികേളുലട ആക്രമണതനിനച്ച് വനികധയരമായവര്ക്കുളള ചനികേനിത്സമാ ധനസഹമായയ
നനിലവനിലല  വധ്യവസ്ഥകേള്ക്കനുസരനിചച്ച്  യഥമാസമയയ  നല്കേനി  വരുനണച്ച്.  നഷ
പരനിഹമാരതകേ  വര്ദനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനി  പരനിഗണനിച്ചുവരുന.  കൂടമാലത
പടയമനിലമാത  ഭൂമനിയനില്  കേമാലങളമായനി  തമാമസനിച്ചുവരുന്നവര്ക്കച്ച്  വനധ്യജസ്പീവനി
ആക്രമണയമൂലയ  ഉണമാകുന്ന  നമാശനഷങള്ക്കുയ  നഷപരനിഹമാരയ  നല്കുന്നതച്ച്
സയബന്ധനിചച്ച് നനിയമകഭദഗതനി കവണതനിനമാല് ആയതച്ച് പരനികശമാധനികക്കണതമായണച്ച്.
നനിയമപരമമായനി  കതമാടങള്ക്കച്ച്  ലസ്പീസച്ച്  ലകേമാടുത  ഭൂമനിയനിലല  ലയങളനില്
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തമാമസനിക്കുന്നവര്ക്കുണമാകുന്ന  കേഷനഷങള്ക്കച്ച്  അര്ഹമമായ  നഷപരനിഹമാരയ
നല്കുന്നതനിനച്ച് നനിലവനില് തടസങളനില. പമാലക്കമാടച്ച് കകേന്ദ്രസ്പീകേരനിചച്ച് പ്രവര്തനിക്കുന്ന
റമാപ്പെനിഡച്ച്  ലറസച്ച് കപമാണ്സച്ച്  ടസ്പീമനിലന  പ്രവര്തനയ  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനിലയ
വനിനനികയമാഗനിച്ചുവരുന.  തൃശ്ശൂര്  കകേന്ദ്രമമായനി  ഒരു  റമാപ്പെനിഡച്ച്  ലറസച്ച് കപമാണ്സച്ച്  ടസ്പീയ
രൂപസ്പീകേരനിക്കുന്ന കേമാരധ്യയ പരനിഗണനിക്കുന്നതമാണച്ച്. വമാഴചമാല് വനയ ഡനിവനിഷനനില് പുഴ-
വനസയരക്ഷണ  നനിധനി  ഉപകയമാഗനിചച്ച്  ഒരു  ആയബലന്സച്ച്  വമാങ്ങുന്നതനിനുളള
നടപടനികേള് അന്തനിമഘടതനിലമാണച്ച്.

ചമാലക്കുടനി ഡനിവനിഷനുകേസ്പീഴനിലളള വമാളറക്കുതച്ച് പ്രകദശതച്ച് സ്ഥലപരനികശമാധന
നടതനി  തടയണ  നനിര്മ്മനിക്കുവമാന്  സമാദധ്യതയളള  സ്ഥലങളനില്  ആയതച്ച്
നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനി  സന്വേസ്പീകേരനിക്കുന്നതമാണച്ച്.  ഈ  ഡനിവനിഷനു  കേസ്പീഴനിലളള
ശമാസ്തമായപൂവ്വയ,  ലവടനിക്കുഴനി-പമാരമായപമാറ,  ലവടനിക്കുഴനി-റവകശ്ശേരനി,  പനിള്ളപ്പെമാറ  എന്നസ്പീ
ആദനിവമാസനി  കകേമാളനനി  പ്രകദശങളനില്  സഗൗകരമാര്ജ്ജകവലനി  നനിര്മ്മനിചനിട്ടുണച്ച്.
ലവടനിക്കുഴനി  മുതല്  കേണ്ണന്കുഴനി  വലരയളള  പ്രകദശതച്ച്  സഗൗകരമാര്ജ്ജകവലനി
പ്രവര്തനക്ഷമമമാക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേളുയ സന്വേസ്പീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.   ചമാലക്കുടനി വനയ
ഡനിവനിഷനനിലല  പരനിയമാരയ  കറഞനിലല  കേരനിലക്കമാടമാലനി-രമാമവര്മ്മ  കമഖലയനിലയ
ലവളളനിക്കുളങര  കറഞനിലല  നമായമാട്ടുകുണകമഖലയനിലയ  സഗൗകരമാര്ജ്ജ  കേമനികവലനി
നനിര്മ്മനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇതകുടമാലത കേനകേമല കമഖലയനില് ലചയനിന്ലനിങ്കച്ച്  ലഫന്സനിയഗുയ
ആനപ്പെമാന്തയ കകേമാളനനികയമാടുകചര്ന്നച്ച് സഗൗകരമാര്ജ്ജ കേമനികവലനിയയ നനിര്മ്മനിചനിട്ടുണച്ച്.
കമമാതനിരകേണ്ണനി  കമഖലയനില്  പഞമായതച്ച്  മുഖമാന്തരയ  സഗൗകരമാര്ജ്ജ  കേമനികവലനി
നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനമായനി അടങ്കല് തയ്യേമാറമാക്കുകേയയ പഞമായതനിനച്ച് സമര്പ്പെനിക്കുകേയയ
ലചയ്തനിട്ടുണച്ച്.  ടനി  ഡനിവനിഷനനിലല  ലചക്കച്ച്  ഡമാമുകേള്  വൃതനിയമാക്കുകേയയ  6  പുതനിയ
വമാടര്കഹമാളുകേള് നനിര്മ്മനിക്കുകേയയ ലചയ്തനിട്ടുണച്ച്.

വമാഴചമാല് വനയ ഡനിവനിഷനനില്ലപ്പെടുന്ന മലക്കപ്പെമാറ കമഖലയനില് ലതമാടടുത
പ്രകദശമമായ  ഇടമലയമാറനില്  നനിന്നച്ച്  കേമാടമാനകേള്  വരുന്നതച്ച്  ശദയനില്ലപ്പെടനിട്ടുണച്ച്.
ഇതമൂലയ  മലക്കപ്പെമാറയനിലല കതമാടയലതമാഴനിലമാളനികേളുലട  ലയങള്,  മറ്റു  ലകേടനിടങള്
എന്നനിവയച്ച്  നമാശയ  സയഭവനിക്കുന്നതച്ച്  തടയന്നതനിനമായനി  24  മണനികറുയ
ജമാഗരൂഗരമായനിരനിക്കമാന് ഉകദധ്യമാഗസ്ഥര്ക്കച്ച് നനിര്കദ്ദേശയ നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. വനധ്യമൃഗങലള
ആകേര്ഷനിക്കുന്ന  റപനമാപ്പെനിള്  മുതലമായ  വനിളകേള്  വനമാതനിര്തനികയമാടച്ച്  കചര്ന്നച്ച്
കൃഷനി  ലചയ്യുന്നതച്ച്  ഒഴനിവമാക്കുന്നതനിനച്ച്  കേര്ഷകേലര  കബമാധവല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനുളള
നടപടനി  സന്വേസ്പീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ചമാലക്കുടനി,  വമാഴചമാല്  ഡനിവനിഷനുകേളനില്  ആദനിവമാസനി
കകേമാളനനികേളനിലയ  മറ്റുയ  വനധ്യജസ്പീവനികേള്  അതനിക്രമനിചച്ച്  കേടക്കുന്നതച്ച്  തടയമാനമായനി
ആദനിവമാസനി  വനിഭമാഗതനില്ലപ്പെട  വമാചര്മമാരുലട  കസവനയ  ഫലപ്രദമമായനി
ഉപകയമാഗനിച്ചുവരുന.
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വനധ്യജസ്പീവനി  ആക്രമണയ  രൂക്ഷമമായ പ്രകദശങളനില്  ജനപങ്കമാളനിതകതമാലട
പ്രതനികരമാധ  പ്രവര്തനങള്ക്കമായനി  ജനജമാഗ്രതമാ  സമനിതനികേള്
രൂപസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനി ഈ സര്ക്കമാര് അധനികേമാരതനില് വന്നതനിനുകശഷയ
സന്വേസ്പീകേരനിക്കുകേയയ  ഇതനിനമായനി  7-2-2017-ലല  നമര്  21/2017/വനയ   പ്രകേമാരയ
ഉതരവച്ച്  പുറലപ്പെടുവനിക്കുകേയയ  ലചയ്തനിട്ടുണച്ച്.  വനധ്യജസ്പീവനി  ആക്രമണലത
പ്രതനികരമാധനിക്കമാനമായനി  നനിര്മ്മനിച്ചുവരുന്ന  സഗൗകരമാര്ജ്ജ  കേമനികവലനി,  ആന
പ്രതനികരമാധ  കേനിടങ്ങുകേള്  തടങനിയ  നനിര്മ്മമാണ  പ്രവര്തനങള്ക്കച്ച്
കേമാലമാകേമാലങളനില്  കവണ  അറകുറപ്പെണനികേള്  നടതനകണമാലയന്നച്ച്  ഉറപ്പു
വരുകതണതച്ച്  ജനജമാഗ്രതമാ സമനിതനിയലട പ്രധമാന ഉകദ്ദേശധ്യലക്ഷധ്യങളനില് ഒന്നമാണച്ച്.
ജനജമാഗ്രതമാ സമനിതനികേള് രൂപസ്പീകേരനിക്കുന്ന നടപടനികേള് നടന വരനികേയമാണച്ച്.

(11) അന്തമാരമാഷ്ട്ര വനനിതമാദനിനയ  സയബന്ധനിച ശസ്പീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ശശസ്പീന്ദ്രലന
സബ്മനിഷനച്ച് മുഖധ്യമനനി   (  ശസ്പീ  .   പനിണറമായനി വനിജയന്  )   നല്കേനിയ മറുപടനി

സമാര്വ്വകദശസ്പീയ വനനിതമാ ദനിനകതമാടനുബന്ധനിചച്ച് ബഹുമമാനലപ്പെട പ്രധമാനമനനി
പലങ്കടുത  കദശസ്പീയ  സകമ്മളനതനില്  കകേരളതനില്  നനിനളള  മൂന്നച്ച്  സസ്പീകേള്ക്കച്ച്
അവരുലട  മതപരമമായ  ആചമാരയ  ഉകപക്ഷനിക്കമാന്  നനിര്ബന്ധനിതമമാകുന്ന
അവസ്ഥയണമായനി എന്നതച്ച് അതധ്യന്തയ നനിര്ഭമാഗധ്യകേരമമാണച്ച്; പ്രതനികഷധമാര്ഹമമാണച്ച്.

പഞമായതച്ച്  പ്രസനിഡന്റുമമാരമായ  സസ്പീകേള്ക്കമാണച്ച്  ഈ  അനുഭവമുണമായതച്ച്.
ഇങലനയളളവര്ക്കച്ച്  ഈ  അനുഭവമുണമായമാല്  മറ്റുളളവര്ക്കച്ച്  എന്തു
ദുരനുഭവമമാണുണമാകുകേ  എന്നതയ  ആകലമാചനികക്കണതമാണച്ച്.   മതപരമമായ
ആചമാരങള്  പുലര്തമാന്  ഭരണഘടന  എലമാ  അവകേമാശവയ  നല്കുനണച്ച്.  ആ
ഭരണഘടനമാ അവകേമാശയ ലയഘനിക്കലപ്പെട്ടു. ഇനനി മതകേമാരധ്യയ മമാറനി വയകേ; ഏത വസയ
ധരനിക്കണലമന്നച്ച്  നനിശ്ചയനിക്കമാനുള്ള  സന്വേമാതനധ്യയ  ഏത  പഗൗരനുമുണച്ച്.  ആ
അവകേമാശവയ  ലയഘനിക്കലപ്പെട്ടു.  അതനിനുമപ്പുറയ  ധരനിച  ശനികരമാവസയ   അഴനിപ്പെനിക്കുകേ
എന്നതച്ച്  സസ്പീതന്വേതനിലനതനിരമായ  അപമമാനവയ  അധനികക്ഷപവമമാണച്ച്.  അതമായതച്ച്,
മതവനിശന്വേമാസമാധനികേമാരയ,  വസധമാരണമാധനികേമാരയ,  സര്കവ്വമാപരനി  സസ്പീയലട  അഭനിമമാനയ
കേമാത  സൂക്ഷനിക്കമാനുളള  അവരുലടതലന്ന  അധനികേമാരയ  ഇവലയമാലക്ക
ധന്വേയസനിക്കലപ്പെടനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  ഇലതലമായ  ധന്വേയസനിക്കലപ്പെടതമാകേലട,  രമാജധ്യതനിലന
പ്രധമാനമനനിയലട സമാന്നനിദധ്യതനിലമായനിരുന എന്നതമാണച്ച് ഏറവയ ഗഗൗരവതരമമായ
കേമാരധ്യയ.  സന്വേച്ഛേച്ച്  ഭമാരതച്ച്  വനിഷയതനില്  കകേരളയ  മറ്റു  സയസ്ഥമാനങലളയകപക്ഷനിചച്ച്
വളലര  മുമനിലമായതനിനമാല്  കകേന്ദ്ര  ഗ്രമാമവനികേസന  മനമാലയയ  മനികേവ  പുലര്തനിയ
13  തകദ്ദേശസ്ഥമാപന  ജനപ്രതനിനനിധനികേലള  ആദരനിക്കമാനമാണച്ച്  ഡല്ഹനിയനികലയച്ച്
ക്ഷണനിചതച്ച്. എന്നമാല് ആദരനിക്കുന്നതനിനുപകേരയ അപമമാനനിക്കുകേയമാണുണമായതച്ച്.
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ഹനിന്ദനിയനില്  സയസമാരനിക്കമാന്  പ്രമാപരമായവര്ക്കച്ച്  മുന്നനിരയനിലനിരനിക്കമാനവസരയ

നല്കേനിയനിട്ടുലണന്നച്ച്  പറഞ്ഞു.  എന്നമാല്  ആ  വമാക്കുയ  ലയഘനിക്കലപ്പെട്ടു.  കകേരളതനില്

നനിനളളവര്ക്കു സയസമാരനിക്കമാന് അവസരയ നല്കേനിയനില.  കകേവലയ രമാഷ്ട്രസ്പീയ വനികവചനമമായനി

മമാതയ കേമാകണണ കേമാരധ്യമല ഇതച്ച്.  അതനിനപ്പുറയ സയസ്ഥമാനതനിലനതനിരമായ വനികവചനമമാണച്ച്.

ഭരണഘടനയലട  ലഫഡറല്  സച്ച് പനിരനിറനിലനകൂടനി  ലയഘനയ  ഇതനില്  ഉള്ലപ്പെടനിട്ടുണച്ച്.  ഇതയ

പ്രതനികഷധമാര്ഹമമാണച്ച്.  കവര്തനിരനിചനിരുതനി  എന്നതടക്കമുളള  കേമാരധ്യങള്  കവലറയമുണച്ച്.

എന്തമായമാലയ  ലമമാതതനില്  പഗൗരമാവകേമാശതനിലന,  ഭരണഘടനമാവകേമാശതനിലന,

സസ്പീതന്വേമാഭനിമമാനതനിലന,  ജനമാധനിപതധ്യമാവകേമാശതനിലനലയമാലക്ക  ലയഘനമമാണനിതച്ച്.

ബഹുമമാനലപ്പെട  പ്രധമാനമനനിയലട  സമാന്നനിദധ്യതനിലമാണനിതച്ച്  എന്നത  ഗഗൗരവയ

വര്ദനിപ്പെനിക്കുന.  രമാജധ്യയ ഏതച്ച് അന്ധകേമാരതനികലയമാണച്ച് കേടലന്നതന്നതച്ച് എന്നതനിലന

സൂചനകൂടനി അടങനിയനിട്ടുണച്ച് ഈ സയഭവതനില്. മതനനിരകപക്ഷ ജനമാധനിപതധ്യ കേക്ഷനികേള്

ജമാഗ്രതകയമാലട ഇരനികക്കണതനിലന ആവശധ്യകേതലയ ഇവനിലട വസ്പീണയ ഓര്മ്മനിപ്പെനിക്കുന.


