
II ഇ.ബബ. XV- കകേരള നബയമസഭ/VIII-13

പതബനഞഞഞ്ചാം കകേരള നബയമസഭ

എടഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം

കചഞകദദഞത്തരങ്ങള് - സഞ്ചാംഗ്രഹഞ്ചാം

2023   മഞര്ചച്ച്   13,   തബങ്കള്

നബയമസഭ  രഞവബലലെ  9.00  മണബകച്ച്  ബഹുമഞനലപ്പെട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ.  എ.  എന.   ഷഞ്ചാംസസ്പീറബലന്റെ   അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭഞ  ഹഞളബല്

കയഞഗഞ്ചാം കചര്ന.

വഞങ്മൂലെഞ്ചാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള്

62 (*361) വനസഞ്ചാംരക്ഷണഞ്ചാം കേഞരദക്ഷമമഞകഞൻ നടപടബ

വനഞ്ചാം-വനദജസ്പീവബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  എ.  ലകേ.  ശശസ്പീന്ദ്രന)  നല്കേബയ

മറുപടബയബല്,  വനസഞ്ചാംരക്ഷണഞ്ചാം  കേഞരദക്ഷമമഞക്കുന്നതബനച്ച്  ആധുനബകേ

സഞകങ്കതബകേവബദദയുലട  സഹഞയകത്തഞലട  വബവബധ പദതബകേള് നടപ്പെബലെഞകബ

വരുന്നതഞയുഞ്ചാം ഉകദദഞഗസ്ഥതലെത്തബല് വഞകബകടഞകബ, വയര്ലലെസച്ച് ലസറ്റുകേള്;

വകുപ്പുതലെത്തബല്  ലമഞബബൽ  കഫഞണ/സബഞ്ചാം  തുടങ്ങബയ  സസൗകേരദങ്ങള്

ലെഭദമഞകബയബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം  സഭലയ  അറബയബച.  വനഞ്ചാം  കുറ്റകൃതദങ്ങള്

സഞ്ചാംബനബച  വബവരങ്ങള്  കശഖരബചച്ച്  തുടര്നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുന്നതബനച്ച്

HAWK  (Hostile  Activity  Watch  Kernal),  വനദജസ്പീവബകേളുലട  മരണഞ്ചാം
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റബകപ്പെഞര്ടച്ച് ലചയ്യുന്നതബനച്ച് ലമഞബബൽ ആപബകകഷന, വനപരബപഞലെനത്തബനച്ച്

'വന  ആപ്പെച്ച്'  (Van  App),  പകടഞളബഞ്ചാംഗബനച്ച്  M-stripes  കസഞഫച്ച് ലവയര്

എന്നബവയുഞ്ചാം കഡഞണ, കഫഞറസച്ച് ഫയര് അലെര്ടച്ച് തുടങ്ങബയ സഞ്ചാംവബധഞനങ്ങളുഞ്ചാം

ഏര്ലപ്പെടുത്തബയബട്ടുണ്ടെച്ച്.  വനഞ്ചാം  കേകയ്യേറ്റഞ്ചാം  തടയുന്നതബനച്ച്  ജണ്ടെ  ലകേടബ

വനഞതബര്ത്തബ  കവര്തബരബക്കുന്നതബനച്ച്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബചവരുനലണ്ടെനഞ്ചാം

നടപ്പുസഞമ്പത്തബകേ വര്ഷഞ്ചാം 1379 ജണ്ടെകേള് നബര്മ്മേബചബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം 2023-24 ൽ

6000  ജണ്ടെകേള്  നബര്മ്മേബക്കുലമനഞ്ചാം  വനഞതബര്ത്തബകേള്  ഡബജബറ്റബലെസച്ച്

ലചയ്യുന്നതബനച്ച്  സഞനകഡര്ഡച്ച്  ഓപ്പെകററ്റബഞ്ചാംഗച്ച്  ലപഞസസ്പീഡഡ്യുവര്

തയ്യേഞറഞകബയബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം  വദക്തമഞകബ.  സസയഞ്ചാം  സന്നദ  പുനരധബവഞസ

പദതബ വയനഞടച്ച് ബവൽഡച്ച് ബലെഫച്ച് ഡബവബഷനബൽ നടപ്പെബലെഞകഞന നടപടബ

സസസ്പീകേരബചബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം  ഭൂമബയുലട  അളവനുസരബചച്ച്  നഷ്ടപരബഹഞരഞ്ചാം

തബടലപ്പെടുത്തുന്ന സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം പുനരഞകലെഞചനയച്ച് വബകധയമഞകകണ്ടെതുലണ്ടെനഞ്ചാം

വനദജസ്പീവബ ആക്രമണത്തബല് കൃഷബനഞശഞ്ചാം സഞ്ചാംഭവബചവര്ക്കുള്ള നഷ്ടപരബഹഞരഞ്ചാം

വര്ദബപ്പെബക്കുന്ന  കേഞരദഞ്ചാം  പരബഗണബക്കുന്നതഞലണനഞ്ചാം  വനസഞ്ചാംരക്ഷണ

സമബതബയുലടയുഞ്ചാം ഇകകഞ ലഡവലെപ്ലമന്റെച്ച് ലസഞലലസറ്റബയുലടയുഞ്ചാം പവര്ത്തനഞ്ചാം

കേഞരദക്ഷമമഞക്കുന്നതബനച്ച്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബചബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം  കേടുവകേളുലടയുഞ്ചാം

ആനകേളുലടയുഞ്ചാം ലസനസസച്ച് നടത്തുന്നതബനച്ച് തസ്പീരുമഞനബചബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം പുലെബലയ
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പബടബകൂടഞന  കൂടച്ച്  സ്ഥഞപബക്കുന്നതബനുള്ള  നടപടബ  ലെഘൂകേരബക്കുന്ന  കേഞരദഞ്ചാം

പരബകശഞധബക്കുന്നതഞലണനഞ്ചാം  പൂഞഞര്  നബകയഞജകേമണ്ഡലെത്തബലലെ

ഇടക്കുന്നലത്ത കേഞട്ടുകപഞത്തച്ച് ആക്രമണഞ്ചാം തടയുന്നതബനച്ച്  അടബയന്തര നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുലമനഞ്ചാം ഉപകചഞദദങ്ങള്കച്ച് മറുപടബയഞയബ മനബ അറബയബച.

63 (*362) ജലെസമൃദബ പദതബ 

ജലെവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  കറഞഷബ  അഗസബന)  നല്കേബയ

മറുപടബയബല്,  ജലെസമൃദബ  പദതബയുലട  ഭഞഗമഞയബ  ഗ്രഞമ/കബഞകച്ച്

പഞഞയത്തുതലെങ്ങളബല്  നസ്പീര്ത്തട  പഞനുകേളുഞ്ചാം  നസ്പീര്ത്തട  മഞസര്  പഞനുകേളുഞ്ചാം

തയ്യേഞറഞകബയബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം  നസ്പീര്ത്തട  പഞനുകേളബല്  നബര്കദ്ദേശബചബട്ടുളള

പദതബകേള്  ജലെകസചനഞ്ചാം,  പഞഞയത്തച്ച്  വകുപ്പുകേളുലട  കമല്കനഞടത്തബല്

നബര്വ്വഹബചബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം  കേഞടഞകട  പഞഞയത്തബല്  'ജലെസമൃദബ  പദതബ',

മഞണബകല്  പഞഞയത്തബല്  'പുഴലയഞഴുകുഞ്ചാം  മഞണബകല്'  തുടങ്ങബയവ  ഇസൗ

പദതബയുലട  ഭഞഗമഞയബ  നടപ്പെഞകബയവയഞലണനഞ്ചാം  സഭലയ  അറബയബച.

കേഞടഞകട  നബകയഞജകേമണ്ഡലെത്തബലലെ  ലതരലഞടുത്ത  40  സര്കഞര്

സ്ഥഞപനങ്ങളബലലെയുഞ്ചാം അഞച്ച് അങ്കണവഞടബകേളബലലെയുഞ്ചാം തുറന്ന കേബണറുകേളബല്

ഭൂജലെസഞ്ചാംകപഞഷണ  പവൃത്തബകേള്  നടപ്പെബലെഞകബയബട്ടുണ്ടെച്ച്.  ഹരബതകകേരളഞ്ചാം

മബഷലന്റെ കനതൃതസത്തബല് സഞ്ചാംസ്ഥഞനലത്ത നസ്പീര്ചഞലുകേള് കരഖലപ്പെടുത്തഞനുള്ള
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പവര്ത്തനവഞ്ചാം ഭൂജലെകസഞതസ്സുകേളുലട വബവര കശഖരണവഞ്ചാം ആരഞ്ചാംഭബചബട്ടുണ്ടെച്ച്.

സഞ്ചാംസ്ഥഞനലത്ത 15 കബഞകച്ച്പഞഞയത്തുകേളബലുഞ്ചാം 94 ഗ്രഞമപഞഞയത്തുകേളബലുഞ്ചാം

ജലെബജറ്റച്ച്  തയ്യേഞറഞക്കുന്ന  പവര്ത്തനഞ്ചാം  ആരഞ്ചാംഭബക്കുകേയുഞ്ചാം  ഇതബനഞയബ

രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുള്ള  സഞകങ്കതബകേ  സമബതബയഞ്ചാംഗങ്ങള്കച്ച്  പരബശസ്പീലെനഞ്ചാം

നല്കുകേയുഞ്ചാം  തകദ്ദേശസസയഞ്ചാംഭരണ  സ്ഥഞപനങ്ങളുലട  അദദക്ഷനഞരുലട

ശബല്പശഞലെ  സഞ്ചാംഘടബപ്പെബചച്ച്  പവര്ത്തന  പരബപഞടബ  അന്തബമമഞക്കുകേയുഞ്ചാം  ഒരു

കമഞഡഡ്യൂളബലന്റെ  കസഞഫച്ച് ലവയര്  വബകേസനഞ്ചാം  പൂര്ത്തബയഞക്കുകേയുഞ്ചാം

ലചയബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം  വദക്തമഞകബ.  ജലെബജറ്റബലന്റെ  അടബസ്ഥഞനത്തബല്  ഓകരഞ

തകദ്ദേശസസയഞ്ചാംഭരണ  സ്ഥഞപനത്തബലുഞ്ചാം  ജലെസുരക്ഷഞ  പഞന  നടപ്പെഞകബ

ജലെകസഞതസ്സുകേള്  പുനരുജസ്പീവബപ്പെബചച്ച്  മഞലെബനദമുക്തമഞക്കുലമനഞ്ചാം  'ഇനബ

ഞഞലനഞഴുകേലട', 'സുരക്ഷബതമഞകഞഞ്ചാം പശബമഘടഞ്ചാം'  തുടങ്ങബയ കേഞമ്പയബനുകേള്

നടനവരുന്നതഞയുഞ്ചാം  44  നദബകേളുലടയുഞ്ചാം  ചുമതലെ  ജലെകസചന  വകുപ്പെബലലെ

എകബകേഡ്യൂടസ്പീവച്ച്  എഞബനസ്പീയര്മഞര്കച്ച്  നല്കേബ  ജലെകസഞതസ്സുകേള്

പരബപഞലെബചവരുന്നതഞയുഞ്ചാം  മനബ  അറബയബച.  ലലദസമഞസ  അടബസ്ഥഞനത്തബല്

നദബകേളബലലെ  ജലെഗുണനബലെവഞര  പരബകശഞധന  നടത്തബവരുനലണ്ടെനഞ്ചാം

ഹരബതകകേരളഞ്ചാം  മബഷലന്റെ  ഭഞഗമഞയബ  166  ജലെഗുണനബലെവഞര  പരബകശഞധന

ലെഞബുകേള്  സ്ഥഞപബചബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം  ശഞസസ്പീയമഞയ  പഠനത്തബലന്റെ
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അടബസ്ഥഞനത്തബല്  പുഴകേലള  ജലെസഞ്ചാംഭരണബകേളഞക്കുന്നതബനച്ച്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുലമനഞ്ചാം  കേബഫ്ബബ  മുകഖനയുള്ള  ജലെവബതരണ  പദതബകേള്

സമയബനബതമഞയബ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുലമനഞ്ചാം  ജലെമലെബനസ്പീകേരണഞ്ചാം

തടയുന്നതബനച്ച്  സസബവകറജച്ച്  സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം  ഒരുക്കുന്നതബനച്ച്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബചബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം  തലെകശ്ശേരബ-കൂത്തുപറമ്പച്ച്  സഞ്ചാംകയഞജബത  കുടബലവള്ള

പദതബയുലട  പവര്ത്തനഞ്ചാം  ആരഞ്ചാംഭബകഞന  നബര്കദ്ദേശഞ്ചാം  നല്കുലമനഞ്ചാം

ഉപകചഞദദങ്ങള്കച്ച് മറുപടബയഞയബ മനബ അറബയബച.

64 (*363)  മതദലത്തഞഴബലെഞളബകേളുലട കക്ഷമത്തബനഞയുള്ള പദതബകേള്

മതദബനനഞ്ചാം,  സഞഞ്ചാംസഞരബകേഞ്ചാം,  യുവജനകേഞരദ  വകുപ്പുമനബ

ചുമതലെലപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം  പടബകേജഞതബ,  പടബകേവര്ഗ,  പബന്നഞക  വബഭഞഗ

കക്ഷമവഞ്ചാം  കദവസസവഞ്ചാം  പഞര്ലെലമന്റെറബകേഞരദവഞ്ചാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  ലകേ.

രഞധഞകൃഷ്ണന)  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  മതദലത്തഞഴബലെഞളബകേളുലട  സഞമൂഹദ

ഉന്നമനവഞ്ചാം  വരുമഞന  വർദനവഞ്ചാം   സുരക്ഷയുഞ്ചാം  ഉറപ്പെഞക്കുന്നതബനച്ച്  സമ്പഞദദ

സമഞശസഞസഞ്ചാം,  കേടല്  സുരക്ഷ,  സമുദ്ര  ബസച്ച്  സര്വ്വസ്പീസച്ച്,  സഞന്തസനതസ്പീരഞ്ചാം,

പുനരധബവഞസഞ്ചാം,  വബദദഞഭദഞസ  സഹഞയഞ്ചാം,  ഇനഷസറനസച്ച്  തുടങ്ങബ  നബരവധബ

പദതബകേള്  നടപ്പെഞകബവരുനലണ്ടെന്നച്ച്  സഭലയ  അറബയബച.   പരമ്പരഞഗത

മതദലത്തഞഴബലെഞളബകേള്കച്ച്  10  ആഴകടല്  മതദബനന  കബഞട്ടുകേള്
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നല്കുന്ന  പദതബകച്ച്  ഭരണഞനുമതബ  നല്കേബയബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം  ഗുണകഭഞക

വബഹബതത്തബലന്റെ  30%  അധബകേ  ഗ്രഞന്റെഞയബ   അനുവദബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  ബഞകബ

കകേരള ഫബനഞനഷദല് കകേഞര്പ്പെകറഷനബല് നബനഞ്ചാം  CMEDP  കലെഞണ മുകഖന

ലെഭദമഞക്കുന്നതബനുഞ്ചാം ഉത്തരവഞയബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം പൂര്ത്തബയഞകബയ  5

യഞനങ്ങള് ഗുണകഭഞക സഞ്ചാംഘങ്ങള്കച്ച് വബതരണഞ്ചാം ലചയ്യുന്നതബനുള്ള നടപടബ

സസസ്പീകേരബചവരുനലണ്ടെനഞ്ചാം  ലതരലഞടുത്ത  30  മതദലത്തഞഴബലെഞളബകേള്കച്ച്

ലസനടല്  ഇനസബറ്റഡ്യൂടച്ച്  ഓഫച്ച്  ഫബഷറസ്പീസച്ച്  ലടകകഞളജബ  (CIFT)-യുലട

കനതൃതസത്തബല്  ആഴകടല്  മതദബനനത്തബനഞയുള്ള  മൂന്നച്ച്  ദബവസലത്ത

പരബശസ്പീലെനഞ്ചാം  നല്കേബയബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം  വദക്തമഞകബ.  മതദലത്തഞഴബലെഞളബ

കക്ഷമനബധബ കബഞര്ഡബല് രജബസര് ലചയബട്ടുള്ള  മതദലത്തഞഴബലെഞളബകേള്ക്കുഞ്ചാം

അനുബനലത്തഞഴബലെഞളബകേള്ക്കുഞ്ചാം  അപകേട  ഗ്രൂപ്പെച്ച്  ഇനഷസറനസച്ച്  പദതബ

പകേഞരമുള്ള  പരബരക്ഷയുഞ്ചാം  സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘങ്ങളബല്  അഞ്ചാംഗങ്ങളഞയ

മതദബനന  ലതഞഴബലെഞളബകേള്ക്കുഞ്ചാം  അനുബന  ലതഞഴബലെഞളബകേള്ക്കുഞ്ചാം

മതദലത്തഞഴബലെഞളബ  ഗ്രൂപ്പെച്ച്  വദക്തബഗത  അപകേട  ഇനഷസറനസച്ച്  പദതബയുഞ്ചാം

നടപ്പെഞകബവരുനണ്ടെച്ച്.  അര്ഹരഞയ മതദലത്തഞഴബലെഞളബകേള്കച്ച്  ലെബറ്ററബനച്ച്  25

രൂപ  വസ്പീതഞ്ചാം  സബ്സബഡബ  നബരകബല്  മതദലഫഡച്ച്  വഴബ  മലണ്ണെണ്ണെ

നല്കേബവരുനലണ്ടെനഞ്ചാം  മലണ്ണെണ്ണെയുലട  ഉപകയഞഗഞ്ചാം  പരമഞവധബ
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കുറയ്ക്കുന്നതബനുള്ള  നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബക്കുലമനഞ്ചാം  മതദലത്തഞഴബലെഞളബകേലള

സുരക്ഷബതമഞയ  യനവല്കൃത  മതദബനനത്തബനച്ച്  പഞപ്തരഞക്കുന്നതബനഞയബ

"Motorisation of country crafts”  എന്ന പദതബയബല് ഉള്ലപ്പെടുത്തബ  40

HP  വലരയുള്ള എ ഞബന വഞങ്ങുന്നതബനച്ച്  30,000/-  രൂപ വലര സബ്സബഡബ

അനുവദബക്കുന്ന  പദതബ  മതദലഫഡച്ച്  വഴബ  നടപ്പെഞകബവരുനലണ്ടെനഞ്ചാം

അറബയബച.  സമ്പഞദദ  സമഞശസഞസ  പദതബയുലട  2022-23  സഞമ്പത്തബകേ

വര്ഷലത്ത  മൂന്നഞഞ്ചാം  ഗഡു  കകേന്ദ്ര  സര്കഞര്  അനുവദബക്കുന്ന  മുറയച്ച്

ഗുണകഭഞക്തഞകള്കച്ച് വബതരണഞ്ചാം ലചയ്യുന്നതഞലണനഞ്ചാം തസ്പീരകദശകമഖലെയബലലെ

ജനങ്ങളുലട പശ്നങ്ങള് കനരബടച്ച് മനസബലെഞക്കുന്നതബനഞയബ  43 മണ്ഡലെങ്ങലളയുഞ്ചാം

കകേന്ദ്രസ്പീകേരബചച്ച് വബപുലെമഞയ കേഞമ്പയബന നടത്തുന്നതബനച്ച് തസ്പീരുമഞനബചബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം

മതദലത്തഞഴബലെഞളബകേളുലട  പുനരധബവഞസത്തബനഞയബ  മുടത്തറയബല്

ക്ഷസ്പീരവബകേസന  വകുപ്പെച്ച്  ലെഭദമഞകബയ  ഭൂമബയബല്  400  ഫഞറ്റുകേള്

നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനച്ച്  81  കകേഞടബ രൂപയുലട ഭരണഞനുമതബ നല്കേബയബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം

'കൂടച്ച്  മതദകൃഷബ'  സമുദ്രത്തബല്  നടത്തുന്ന  സമ്പ്രദഞയഞ്ചാം  വബപുലെമഞക്കുലമനഞ്ചാം

ഇതബനഞയബ 9 കകേഞടബ രൂപ അധബകേമഞയബ ബജറ്റബല് വകേയബരുത്തബയബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം

മതദബനന  യഞനങ്ങളുലട  യൂകസഴച്ച്/രജബകസ്ട്രേഷന  ഫസ്പീ  കേറയ്ക്കുന്നതബനുള്ള

ഇടലപടല്  നടത്തുനലണ്ടെനഞ്ചാം   ഉപകചഞദദങ്ങള്കച്ച്  മറുപടബയഞയബ  മനബ
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അറബയബച.

65 (*364)  ആധുനബകേ സസൗകേരദങ്ങകളഞടുകൂടബയ മതദമഞർകറ്റുകേൾ

മതദബനനഞ്ചാം,  സഞഞ്ചാംസഞരബകേഞ്ചാം,  യുവജനകേഞരദ  വകുപ്പുമനബ

ചുമതലെലപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം  പടബകേജഞതബ,  പടബകേവര്ഗ,  പബന്നഞക  വബഭഞഗ

കക്ഷമവഞ്ചാം  കദവസസവഞ്ചാം  പഞര്ലെലമന്റെറബകേഞരദവഞ്ചാം  വകുപ്പുമനബ  നല്കേബയ

മറുപടബയബല്,  സഞ്ചാംസ്ഥഞനലത്ത  51  മതദമഞര്കറ്റുകേള്

ആധുനബകേവല്കരബക്കുന്നതബനഞയബ  137.81  കകേഞടബ  രൂപയുലട  കേബഫ്ബബ

ധനസഹഞയഞ്ചാം  ലെഭദമഞയബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം  നബഞര്ഡബലന്റെ  ഗ്രഞമസ്പീണഞടബസ്ഥഞന

സസൗകേരദ വബകേസന ഫണ്ടെബല് ഉള്ലപ്പെടുത്തബ ലകേഞടഞരകരയബല് മതദമഞര്കറ്റച്ച് 

സ്ഥഞപബക്കുന്നതബനഞയബ  502 ലെക്ഷഞ്ചാം  രൂപയുലട  ഭരണഞനുമതബ

നൽകേബയബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം  സഭലയ  അറബയബച.  കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  തസ്പീരകദശ

വബകേസന  കകേഞര്പ്പെകറഷന  മുകഖന  നബര്മ്മേബക്കുന്ന  ആധുനബകേ

മതദമഞര്കറ്റുകേളബല്  മതദവബപണനത്തബനഞയബ  പകതദകേഞ്ചാം  സഞളുകേള്,

മതദഞ്ചാം  കേഴുകുന്നതബനഞവശദമഞയ  സബങ്കച്ച് ,  മലെബനജലെ  സഞ്ചാംസരണ  യൂണബറ്റച്ച് ,

കകേടുവരഞത്ത  മതദത്തബലന്റെ  ലെഭദത  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനച്ച്  'ചബല്  റഞ്ചാം",

കേചവടകഞർകച്ച്  വബശമബക്കുന്നതബനച്ച് 'ലറസച്ച്  റഞ്ചാം', പുരുഷനഞര്ക്കുഞ്ചാം സസ്പീകേള്ക്കുഞ്ചാം

പകതദകേഞ്ചാം  കടഞയച്ച് ലെറ്റച്ച്,  ശുദജലെ  ലെഭദത  എന്നബവ  ഉറപ്പുവരുത്തുനലണ്ടെനഞ്ചാം
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മതദമഞര്കറ്റബലന്റെ  നടത്തബപ്പുഞ്ചാം  പരബപഞലെനവഞ്ചാം  അതതച്ച്  തകദ്ദേശസസയഞ്ചാംഭരണ

സ്ഥഞപനങ്ങള്കച്ച്  ബകേമഞറബവരുനലണ്ടെനഞ്ചാം  വദക്തമഞകബ.  ഗുണകമനയുള്ള

മതദഞ്ചാം കുറഞ വബലെയച്ച്  ഉപകഭഞക്തഞകള്കച്ച്  നല്കുന്നതബനഞയബ പരമ്പരഞഗത

മതദലത്തഞഴബലെഞളബകേളബല്നബനഞ്ചാം മതദലഫഡബല് അഫബലെബകയറ്റച്ച്  ലചയബട്ടുള്ള

മതദലത്തഞഴബലെഞളബ  പഞഥമബകേ  സഞ്ചാംഘങ്ങള്  വഴബയുഞ്ചാം  ഫബഷച്ച്  ലെഞന്റെബഞ്ചാംഗച്ച് 

ലസന്റെറുകേളബല്നബന്നച്ച്  കനരബട്ടുഞ്ചാം  കശഖരബചച്ച്  ഫബഷച്ച്  മഞര്ട്ടുകേള്  മുകഖന

മതദലഫഡച്ച്  വബപണനഞ്ചാം  നടത്തുനലണ്ടെനഞ്ചാം  'സ്ട്രേസ്പീറ്റച്ച്  ഫബഷച്ച്  ലവനഡബഞ്ചാംഗച്ച്

കേബകയഞസച്ച്-മസ്പീനകൂടച്ച് '  പദതബ  ബപലെറ്റച്ച്  അടബസ്ഥഞനത്തബല്  തബരുവനന്തപുരഞ്ചാം

ജബല്ലയബല്  നടപ്പെഞക്കുന്നതബനുള്ള  നടപടബ  സസസ്പീകേരബചവരുനലണ്ടെനഞ്ചാം  ടബ

പദതബയബലൂലട  50  മതദലത്തഞഴബലെഞളബ  വനബതകേള്കച്ച്  പകയഞജനഞ്ചാം

ലെഭദമഞകുന്നതഞലണനഞ്ചാം   അറബയബച.  മതദത്തബനച്ച്  നദഞയവബലെ  ലെഭദമഞകബ

ഇടനബലെകഞരുലട  ചൂഷണത്തബല്നബന്നച്ച്  മതദലത്തഞഴബലെഞളബകേലള

സഞ്ചാംരക്ഷബകഞനുഞ്ചാം    അനദസഞ്ചാംസ്ഥഞനത്തുനബനഞ്ചാം  വരുന്ന  മതദത്തബലന്റെ

ഗുണനബലെവഞരഞ്ചാം ഉറപ്പുവരുത്തഞനുഞ്ചാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുനലണ്ടെനഞ്ചാം സമ്പഞദദ

സമഞശസഞസ  പദതബയുലട  കകേന്ദ്രവബഹബതഞ്ചാം  ലെഭദമഞകുന്ന  മുറയച്ച്

ഗുണകഭഞക്തഞകള്കച്ച്  ആനുകൂലെദഞ്ചാം  ലെഭദമഞക്കുന്നതഞലണനഞ്ചാം

ഉപകചഞദദങ്ങള്കച്ച് മറുപടബയഞയബ മനബ അറബയബച.
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66 (*365)  എല്ലഞ ജബല്ലകേളബലുഞ്ചാം സഞഞ്ചാംസഞരബകേ സമുചയഞ്ചാം

മതദബനനഞ്ചാം,  സഞഞ്ചാംസഞരബകേഞ്ചാം,  യുവജനകേഞരദ  വകുപ്പുമനബ

ചുമതലെലപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം  പടബകേജഞതബ,  പടബകേവര്ഗ,  പബന്നഞക  വബഭഞഗ

കക്ഷമവഞ്ചാം  കദവസസവഞ്ചാം  പഞര്ലെലമന്റെറബകേഞരദവഞ്ചാം  വകുപ്പുമനബ  നല്കേബയ

മറുപടബയബല്,  കകേരളത്തബലന്റെ  സഞഞ്ചാംസഞരബകേ  ബപതൃകേ  സഞ്ചാംരക്ഷണത്തബനുഞ്ചാം

വദഞപനത്തബനുഞ്ചാം  കപഞതഞഹനത്തബനുമഞയബ  എല്ലഞ  ജബല്ലഞ  കകേന്ദ്രങ്ങളബലുഞ്ചാം

നകവഞതഞന  നഞയകേരുലട  നഞമകധയത്തബല്  ബൃഹത്തഞയ  സഞഞ്ചാംസഞരബകേ

സമുചയങ്ങള്  സ്ഥഞപബക്കുലമന്നച്ച്  2016-17-ലലെ  പുതുകബയ  ബജറ്റച്ച് 

പസഞ്ചാംഗത്തബല്  പഖദഞപബചബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം  മഞനുഷബകേത,  സഞകഹഞദരദഞ്ചാം,

ജനഞധബപതദഞ്ചാം  തുടങ്ങബയ  മൂലെദങ്ങളബല്  അധബഷബതമഞയതുഞ്ചാം  കകേരളത്തബലന്റെ

തനതച്ച്  സഞഞ്ചാംസഞരബകേ  മൂലെദങ്ങള്  പചരബപ്പെബക്കുന്നതുമഞയ  സഞഞ്ചാംസഞരബകേ

സമുചയങ്ങള്   എല്ലഞവബധ കേലെഞസഞഹബതദ പവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം ഒരു സജസ്പീവ

പകയഞഗ  കകേന്ദ്രമഞയബ  മഞറുന്നതഞലണനഞ്ചാം  സഭലയ  അറബയബച.  വബവബധ

സഞമൂഹദവബഭഞഗങ്ങളുലട  സഞഞ്ചാംസഞരബകേത്തനബമയുഞ്ചാം  ബവവബധദവഞ്ചാം

സഞ്ചാംരക്ഷബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  ശഞക്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുമുള്ള  പവർത്തനങ്ങള്

സജസ്പീവമഞക്കുന്നതബനുള്ള ശമങ്ങൾ നടത്തബവരബകേയഞലണനഞ്ചാം വകുപ്പെബലന്റെയുഞ്ചാം

വകുപ്പെബനുകേസ്പീഴബലുള്ള വബവബധ അകഞദമബകേളുലടയുഞ്ചാം സ്ഥഞപനങ്ങളുലടയുഞ്ചാം കകേരള



11

കേലെഞമണ്ഡലെത്തബലന്റെയുഞ്ചാം  പരസര  പൂരകേമഞയ  പവർത്തനങ്ങളബലൂലടയഞണച്ച്

വബവബധ  കമഖലെകേളുലട  ശഞക്തസ്പീകേരണഞ്ചാം  സഞദദമഞക്കുന്നതബനച്ച്

ശമബക്കുന്നലതനഞ്ചാം വദക്തമഞകബ. സർകഞർ  നബയനണത്തബലുള്ള

സ്ഥഞപനങ്ങളബലൂലട  നടത്തുന്ന  ഇടലപടലുകേൾകച്ച്  പുറലമ,  വദതദസ

കേലെകേളുലടയുഞ്ചാം സഞ്ചാംസഞരങ്ങളുലടയുഞ്ചാം സഞ്ചാംരക്ഷണത്തബനഞയബ രൂപഞ്ചാംലകേഞണ്ടെബട്ടുള്ള

സ്ഥഞപനങ്ങൾക്കുഞ്ചാം  പലെതരത്തബലുള്ള  സഹഞയങ്ങൾ  നൽകേബവരുനണ്ടെച്ച്.

വദതദസ  ജനവബഭഞഗങ്ങളുലട  സഞ്ചാംസഞരവഞ്ചാം  ജസ്പീവബതവഞ്ചാം  തുടബക്കുന്ന

കേലെഞപരബപഞടബകേളബലൂലട മതനബരകപക്ഷതയുഞ്ചാം ബഹുസസരതയുഞ്ചാം മഞനവബകേതയുഞ്ചാം

വളർത്തബലയടുക്കുന്നതബനഞയബ  നൃത്ത-നഞടകേ-സഞ്ചാംഗസ്പീത  ഉതവങ്ങള്

സഞ്ചാംഘടബപ്പെബക്കുന്നകതഞലടഞപ്പെഞ്ചാം  ലെളബതകേലെകേള് കപഞതഞഹബപ്പെബക്കുന്നതബനഞയബ

കേലെഞകേദഞമ്പുകേൾ,  കേലെഞപദർശനങ്ങൾ,  കേലെഞകൂടഞയ്മകേൾ  എന്നബവയുഞ്ചാം

നഞടൻകേലെകേളുലട  കപഞതഞഹനത്തബനഞയബ  കഫഞകേച്ച് കലെഞർ  ക്ലബുകേളുമഞയബ

കചർന്നച്ച്  നഞടൻ  കേലെഞപരബപഞടബകേളുഞ്ചാം  വബവബധ  ജബല്ലകേളബൽ  ഗ്രഞമസനദകേളുഞ്ചാം

കേലെഞകേഞരനഞലര ആദരബക്കുന്ന ചടങ്ങുകേളുഞ്ചാം സഞ്ചാംഘടബപ്പെബക്കുനലണ്ടെനഞ്ചാം ഗ്രഞമ,

നഗര കഭദലമകനദ സഞഞ്ചാംസഞരബകേ ലതരുവകേളുഞ്ചാം കേലെഞസഞഞ്ചാംസഞരബകേ പവര്ത്തനഞ്ചാം

സഞധദമഞകുന്ന  ലപഞതുയബടങ്ങളുഞ്ചാം  സൃഷ്ടബക്കുന്ന  ‘നഞടരങ്ങച്ച് ’പദതബ

പഞലെകഞടച്ച് വടകകഞരബയബല് സ്ഥഞപബചബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം ആലെപ്പുഴ, മലെപ്പുറഞ്ചാം, തൃശ്ശൂർ
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ജബല്ലകേളബല്  സ്ഥഞപബകഞനുള്ള  നടപടബകേള്  പുകരഞഗമബചവരുനലണ്ടെനഞ്ചാം

വദക്തമഞകബ.  സഞഞ്ചാംസഞരബകേ  വബനബമയത്തബലന്റെ  ഭഞഗമഞയബ  ബഹുഭഞഷ

സർകഗഞതവഞ്ചാം,  ലെബപബയബല്ലഞത്ത  ജനസമൂഹങ്ങളുലട  ഒത്തുകചരൽ,

കകേരളത്തബലലെ  കഗഞത്ര  സമൂഹഞ്ചാം,  ടഞൻസ്ലജനകഡഴച്ച്,  ഭബന്നകശഷബകഞരഞയ

കുടബകേൾ,  മറ്റച്ച്  ജനവഞസകകേന്ദ്രങ്ങൾ  എന്നബവ  കകേന്ദ്രസ്പീകേരബചള്ള

സഞഞ്ചാംസഞരബകകേഞതവങ്ങൾ  സഞ്ചാംഘടബപ്പെബക്കുനലണ്ടെനഞ്ചാം  വബവബധ

കേലെഞരൂപങ്ങളബൽ ശഞസസ്പീയമഞയ പരബശസ്പീലെനഞ്ചാം നൽകുന്നകതഞലടഞപ്പെഞ്ചാം വദതദസ

ഭഞഷഞ  സഞ്ചാംസഞരങ്ങലള  കപഞതഞഹബപ്പെബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം

പരബകപഞഷബപ്പെബക്കുന്നതബനുമഞയബ  അകഞദമബകേള്  പവർത്തബക്കുനലണ്ടെനഞ്ചാം

കുടബകേളബല്  വര്ദബചവരുന്ന  ഓണലലലെന  ലഗയബഞ്ചാം  അഡബക്ഷന

നബയനബക്കുന്നതബനച്ച്  കകേന്ദ്ര  സഹഞയകത്തഞലട  സമഗ്ര  നബയമഞ്ചാം

ലകേഞണ്ടുവകരണ്ടെതച്ച്  ആവശദമഞലണനഞ്ചാം  ഉപകചഞദദങ്ങള്കച്ച്  മറുപടബയഞയബ

മനബ അറബയബച. 


