
മമ  .   സസ്പീക്കര  : ഓരഡര...... ഓരഡര.... ചചചോദദദ്യം നമ്പര *211

സചോമൂഹദ വനവല്ക്കരണ പദ്ധതമ

(*211) ശസ്പീ  .   കക  .   വമ  .   അബ്ദുള് ഖചോദര  :
  ശസ്പീ  .   കചോരചോടട്ട് റസചോഖട്ട്  :
  ശസ്പീ  .   കജെയമദ്യംസട്ട് മചോതത  :
  ശസ്പീ  .   കക  .   ആന്സലന്  : തചോകഴെ കചോണുന്ന ചചചോദദങ്ങള്ക്കട്ട് വനവദ്യം

മൃഗസദ്യംരക്ഷണവദ്യം മൃഗശചോലകളദ്യം വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമചോ:

(എ) സദ്യംസചോനതട്ട്  നടപമലചോക്കുന്ന  സചോമൂഹദ  വനവല്ക്കരണ

പദ്ധതമയുകട ഫലപചോപമ അവചലചോകനദ്യം കചയമട്ടുചണചോ;

(ബമ)സചോമൂഹദ  വനവല്ക്കരണകമന്ന  ചപരമല്  അചക്കഷദ  തുടങ്ങമയ

പചോഴ്മരങ്ങള്  വദചോപകമചോയമ  നട്ടുപമടമപമച്ചതട്ട്  സദ്യംസചോനതമകന

പരമസമതമകയയുദ്യം ജജെവ സമ്പതമകനയുദ്യം ഏതു തരതമല് ബചോധമച്ചമട്ടുകണന്നട്ട്

വമലയമരുതമയമട്ടുചണചോ; ഇഇൗ പദ്ധതമയുകട ഭചോഗമചോയമ തചദ്ദേശസ്പീയ ഫലവൃക്ഷങ്ങള്

നട്ടുപമടമപമക്കചോന് നടപടമയുണചോകുചമചോ;

(സമ) ഇഇൗ പദ്ധതമയുകട നമചക്ഷപ പചയചോജെനദ്യം വമശകലനദ്യം കചയമട്ടുചണചോ;

ഫണട്ട് വമനമചയചോഗകതക്കുറമച്ചട്ട് പചതദകദ്യം പരമചശചോധന നടത്തുചമചോ?
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വനവദ്യം മൃഗസദ്യംരക്ഷണവദ്യം മൃഗശചോലകളദ്യം വകുപ്പുമനമ  (  ശസ്പീ  .    കക  .    രചോജ  ):

സര, 

(എ) വനദ്യം വകുപട്ട് നടപമലചോക്കുന്ന സചോമൂഹദവനവല്ക്കരണ പദ്ധതമകളകട

ഫലപചോപമ ക്രമമചോയ ഇടചവളകളമല് അവചലചോകനദ്യം കചയ്തുവരുന്നുണട്ട്.

(ബമ)  സചോമൂഹദവനവല്ക്കരണതമകന  പചോരദ്യംഭഘടങ്ങളമല്  അചക്കഷദ

തുടങ്ങമയ  മരങ്ങള്  അധമകമചോയമ  വച്ചുപമടമപമച്ചമട്ടുകണങമലദ്യം  ഇവ

പരമസമതമകയയുദ്യം ജജെവസമ്പതമകനയുദ്യം ചദചോഷകരമചോയമ ബചോധമച്ചമട്ടുളളതചോയമ

ശചോസസ്പീയ  പഠനങ്ങളമകലചോന്നുദ്യം  സമരസ്പീകരമക്കകപടമടമല.  ഇചപചോള്  സചോമൂഹദ

വനവല്ക്കരണ  പദ്ധതമയമലൂകട  ഇപകചോരമുളള  അചക്കഷദ  തുടങ്ങമയ

വൃക്ഷങ്ങള്ക്കട്ട്  പകരദ്യം  തചദ്ദേശസ്പീയ  ഫലവൃക്ഷങ്ങളദ്യം  തടമ  ലഭദമചോകുന്ന  ചതക്കട്ട്,

മഹചോഗണമ തുടങ്ങമയ വൃക്ഷകകതകളദ്യം മറട്ട് ഔഷധസസദങ്ങളമചോണട്ട് വമതരണദ്യം

കചയട്ട് നട്ടുപമടമപമച്ചു വരുന്നതട്ട്.

(സമ)  പദ്ധതമയുകട  നമചക്ഷപ  പചയചോജെനദ്യം  വമശകലനദ്യം  കചയമട്ടുണട്ട്.

സചോമൂഹദവനവല്ക്കരണ  പദ്ധതമകളകട  സചോമ്പതമക  കചലവകളദ്യം  അതുവഴെമ

ജകവരമച്ച  ഭഇൗതമക  ചനടങ്ങളദ്യം  നമലവമലളള  വകുപ്പുതല  സദ്യംവമധചോനതമലദ്യം

അക്കഇൗണനട്ട് ജെനറലമകന ഓഡമറട്ട് മുഖചോന്തരവദ്യം പരമചശചോധനയട്ട് വമചധയമചോക്കമ
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വരുന്നു.

ശസ്പീ  .   കക  .   വമ  .   അബ്ദുള് ഖചോദര: സര,  അചക്കഷദ  മരങ്ങള്  നമ്മുകട

പരമസമതമക്കട്ട്  ചചരന്നതലചോകയന്നട്ട്  നമരവമധമ  റമചപചോരട്ടുകള്  ഉകണന്നചോണട്ട്

എനമക്കട്ട് ചതചോന്നുന്നതട്ട്.  എന്തുകകചോണചോണട്ട് ഇങ്ങകന പറയുന്നകതന്നട്ട് അറമയമല.

ഏതചോയചോലദ്യം  സചോമൂഹദ  വനവല്ക്കരണ  പദ്ധതമ  നല  നമലയമല്

മുചന്നചോട്ടുകകചോണ്ടുചപചോചകണതുണട്ട്.   നമ്മുകട  പരമസമതമക്കുദ്യം  നചോടമനദ്യം

ആവശദമചോയമട്ടുള്ള  നമരവധമ  ചമഖലകളമല്   സചോമൂഹദ  വനവല്ക്കരണദ്യം

പചോചയചോഗമകമചോക്കചോന് കഴെമയണദ്യം.  നമ്മുകട കടചലചോരങ്ങളമല് ഇചപചോള് കചോറചോടമ

മരങ്ങള്  വച്ചുപമടമപമക്കുന്നുണട്ട്.   ശക്തമചോയമട്ടുള്ള  തമര  വരുചമ്പചോള്  നമ്മള്

വച്ചുപമടമപമച്ച കചോറചോടമ  മരങ്ങള് പലതുദ്യം കടപുഴുകമ  വസ്പീഴുകയചോണട്ട്  എന്നതചോണട്ട്

പശദ്യം.  അചപചോള്  നമ്മുകട  കടചലചോരങ്ങളമല്  വച്ചുപമടമപമക്കചോന്  കഴെമയുന്ന

തരതമലള്ള ഇനങ്ങള് കകണചതണതുണട്ട്.   ചകരളതമകല കടചലചോരങ്ങളമല്

കണല്  കചടമകള്  വച്ചുപമടമപമക്കചോന്  കഴെമയുന്നമല.   കചോയചലചോരങ്ങളമല്

മചോത്രമചോണട്ട് പധചോനമചോയുദ്യം അതമനട്ട് കഴെമയുന്നതട്ട്.  അചതസമയദ്യം ഒറസ്പീസ്സ ചപചോലള്ള

സദ്യംസചോനങ്ങളമല്  കടചലചോരങ്ങളമല്  പചതദക  ഇനദ്യം  കണല്  കചടമകള്

ഉള്ളതചോയമ  പറയകപടുന്നുണട്ട്.   അതുകകചോണട്ട്  നമ്മുകട  കടചലചോരങ്ങളമല്
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കടലചോക്രമണദ്യം  തടയുന്നതമനകൂടമ  സഹചോയകരമചോയ  വമധതമല്  ചകരളതമനട്ട്

ചചരന്ന  വമധതമലള്ള  കണല്  ചസഷദസട്ട്  കകണതമ  നട്ടുപമടമപമക്കചോനള്ള

സദ്യംവമധചോനമുണചോക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .   കക  .   രചോജ: സര,  കണല്ക്കചോടുകള്  സദ്യംരക്ഷമക്കുന്നതുമചോയമ

ബന്ധകപടട്ട് വനദ്യം വകുപട്ട് പചതദക പരമപചോടമ നടപമലചോക്കമവരുന്നുണട്ട്.  കമമ്പര

ഇവമകട  ചൂണമക്കചോണമച്ചതുചപചോകല  അചക്കഷദ  തുടങ്ങമയ  മരങ്ങള്

വച്ചുപമടമപമക്കുന്നതുമചോയമ  ബന്ധകപടട്ട്,  ഇതട്ട്  ജെലചൂഷണദ്യം  നടത്തുന്നുകവന്നട്ട്

നചോടമല് ജെനങ്ങളകട ഇടയമല്നമന്നുദ്യം പരചോതമകളണചോകുന്നുണട്ട്.  എങമല്ചപചോലദ്യം

പഠനതമകന  അടമസചോനതമല്  ശചോസസ്പീയമചോയ  ഒരു  റമചപചോരട്ടുദ്യം  അതുമചോയമ

ബന്ധകപടട്ട്  ലഭദമല.  എങമലദ്യം  സമൂഹതമകന  കപചോതുവചോയ  ഇഇൗ  ആവശദദ്യം

പരമഗണമച്ചട്ട്  ഇചപചോള് അചക്കഷദ ചപചോകലയുള്ള മരങ്ങള് വച്ചുപമടമപമക്കുന്നതട്ട്

വനദ്യംവകുപട്ട്  ചപചോതചോഹമപമക്കുന്നമല.   പകരദ്യം  തചദ്ദേശസ്പീയമചോയ

ആവശദങ്ങളയരന്നുവരുന്നതുകൂകട  കണക്കചോക്കമ  ഫലവൃക്ഷങ്ങളടക്കമുള്ള

ജത കളചോണട്ട് വമതരണദ്യം നടതമവരുന്നതട്ട്.  ഇഇൗ പറഞ്ഞ തസ്പീരപചദശങ്ങളമകല

വനവല്ക്കരണവമചോയമ  ബന്ധകപട്ടുള്ള  അചദ്ദേഹതമകന  നമരചദ്ദേശദ്യം

പരമചശചോധമക്കുന്നതചോണട്ട്.
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ശസ്പീ  .   കക  .   വമ  .   അബ്ദുള് ഖചോദര: സര,  ശസ്പീ. ബമചനചോയട്ട് വമശശദ്യം വനദ്യംവകുപട്ട്

മനമയചോയമരമകക്ക  വമദദചോരതമകകള  ഉള്കപടുതമകക്കചോണ്ടുള്ള  ഒരു  പദ്ധതമ

ആരദ്യംഭമച്ചമരുന്നു.   ചകരളതമകല  എലചോ  സ്കൂളകളമലദ്യം  കുടമകള്  മുചഖന

വൃക്ഷജതകള് വമതരണദ്യം കചയ്യുകയുദ്യം അതട്ട് നട്ടുപമടമപമക്കുകയുദ്യം കചയ്യുന്ന ഒരു

പദ്ധതമ  നല നമലയമല്  സദ്യംഘടമപമക്കുകയുണചോയമ.  അതമകന ഒരവചലചോകനദ്യം

ഗവണ്കമനട്ട്  നടതതമയമട്ടുചണചോ;  വമദദചോരതമകകളക്കൂടമ

ഉള്കപടുതമകകചോണ്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതമയചോയമ ഇതട്ട് തുടരചോന് ഗവണ്കമനട്ട് പചതദക

പരമഗണന നല്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .   കക  .   രചോജ: സര,  വനദ്യം വകുപട്ട്  'ഹരമത ചകരളദ്യം'  എന്ന ഒരു പദ്ധതമ

നടപമലചോക്കുന്നതട്ട്  പൂരണ്ണമചോയുദ്യം  വമദദചോരതമകകള  ഉചദ്ദേശമച്ചുകകചോണട്ട്  അവരു

വഴെമയചോണട്ട്.   സശകചോരദ  ജകവശ  സലങ്ങളമല്കൂടമ  അതട്ട്

ലഭദമചോക്കുന്നതമനനസരമച്ചട്ട്  കപചോതുജെനങ്ങളമലദ്യം  വമദദചോരതമകളമലദ്യം

അവചബചോധദ്യം  സൃഷമച്ചുകകചോണട്ട്  'ഹരമത  ചകരളദ്യം  പദ്ധതമ'  ആവമഷ്കരമച്ചട്ട്

നടപമലചോക്കുന്നു.  സരക്കചോര-അരദ്ധ  സരക്കചോര  സചോപനങ്ങള്,  കറയമല്കവ

എന്നമവയമല്  ലഭദമചോയ  സലങ്ങളമലദ്യം  പചോതചയചോരങ്ങളമലദ്യം  വൃക്ഷജതകള്

നട്ടുപമടമപമക്കുന്ന  പരമപചോടമയചോണമതട്ട്.   അതുചപചോകലതകന്ന  'എകന  മരദ്യം',
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'നമ്മുകട  മരദ്യം',  'വഴെമചയചോരതണല്  പദ്ധതമ'  എന്നമവയുദ്യം  നടപചോക്കുന്നുണട്ട്.

അതമല്  'വഴെമചയചോരതണല്  പദ്ധതമ'  കതചോഴെമലചോളമകകള  ഉപചയചോഗമച്ചട്ട്

ചദശസ്പീയപചോതയുകടയുദ്യം  സദ്യംസചോന  പചോതകളകടയുദ്യം  വശങ്ങളമല്  വസ്പീതമയുള്ള

ഭചോഗങ്ങളമല്  മരങ്ങള്  വച്ചുപമടമപമക്കുന്നതചോണട്ട്.   അതട്ട്  പധചോനമചോയുദ്യം

കതചോഴെമലചോളമകകള ഉചദ്ദേശമച്ചചോണട്ട് നടപമലചോക്കമയമട്ടുള്ളതട്ട്. എന്നചോല്  'എകന മരദ്യം',

'നമ്മുകട  മരദ്യം'  എന്നസ്പീ  പദ്ധതമകള്  സ്കൂള്  കുടമകകള  ഉചദ്ദേശമച്ചട്ട്  അവരമല്

അവചബചോധദ്യം  വളരതമകക്കചോണട്ട്  അവരക്കട്ട്  ജത  വമതരണദ്യം  കചയ്തുകകചോണട്ട്

നടത്തുന്ന പദ്ധതമകളചോണട്ട്.  അതമകന അവചലചോകനദ്യം നടത്തുന്നതമനചോയമ സ്കൂള്

തലതമല് കമ്മമറമകള് വമഭചോവനകചയമട്ടുണട്ട്.   ഇഇൗ പരമപചോടമകള് കുചറക്കൂടമ

കമച്ചകപട  നമലയമല്  നടത്തുന്നതമകന  സദ്യംബന്ധമച്ചചോണട്ട്  ഗവണ്കമനട്ട്

ആചലചോചമക്കുന്നതട്ട്.

ശസ്പീ  .   കചോരചോടട്ട് റസചോഖട്ട്: സര,  മരങ്ങള്  നട്ടുപമടമപമക്കുക  എന്നുള്ളതല,

മരങ്ങള്  നട്ടുവളരത്തുക  എന്നുള്ളതചോണട്ട്  സമൂഹദ്യം  ജകവരമചക്കണ

ഉചദ്ദേശദലക്ഷദദ്യം.   അതുകകചോണട്ട്  ഇതരദ്യം  ജതകള്  വമതരണദ്യം

കചയ്യുന്നതുകകചോണ്ടുമചോത്രദ്യം  ഇഇൗ  ചകരള  സമൂഹതമനട്ട്  എന്തുപചയചോജെനമചോണട്ട്

ഉണചോകചോന് ചപചോകുന്നതട്ട്?
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ശസ്പീ  .   കക  .   രചോജ: സര, വൃക്ഷങ്ങള് നട്ടുപമടമപമക്കുന്നതമകന പചയചോജെനകത

സദ്യംബന്ധമച്ചട്ട്  ഇതരകമചോരു  ചവദമയമല്  പറചയണ  കചോരദമല.   ഇന്നകത

സമൂഹതമല്  എലചോവരക്കുദ്യം  അതുമചോയമ  ബന്ധകപടട്ട്  ആവശദമചോയുള്ള

അവചബചോധദ്യം ഉള്ളതചോണട്ട്.  വൃക്ഷങ്ങള് നട്ടുപമടമപമക്കുന്നു...

മമ  .   സസ്പീക്കര: വൃക്ഷങ്ങള്  നട്ടുപമടമപമക്കുന്നതട്ട്  മചോത്രമല  അവ

വളരത്തുന്നുചണചോകയന്നതട്ട്  വനദ്യംവകുപട്ട്  ശദ്ധമക്കുന്നുചണചോകയന്നചോണട്ട്  അചദ്ദേഹദ്യം

ഉചദ്ദേശമച്ചകതന്നട്ട് ചതചോന്നുന്നു.

ശസ്പീ  .   കക  .   രചോജ: സര,  നട്ടുപമടമപമക്കുന്ന  ജതകകള

സദ്യംരക്ഷമക്കുകകയന്നുളളതട്ട്  വളകര  പധചോനമചോണട്ട്.  നട്ടുപമടമപമക്കുകകയന്നട്ട്

പറയുചമ്പചോള്  സദ്യംരക്ഷമക്കുകകയന്നചോണുചദ്ദേശമക്കുന്നതട്ട്.   അതുകകചോണട്ട്

വനദ്യംവകുപട്ട്  ഇചപചോള്  പചതദകമചോയമ  ജതകള്  വമതരണദ്യം  കചയ്യുന്നതമല്

മചോത്രമല  വമതരണദ്യം  കചയ്യകപടുന്ന  ജതകള്  സദ്യംരക്ഷമച്ചട്ട്

വളരത്തുന്നുചണചോകയന്നുളളതമകന സദ്യംബന്ധമച്ചുള്ള പചതദക അവചലചോകനമചോണട്ട്

നടതമവരുന്നതട്ട്.  വമതരണതമനചവണമ  ജതകള്  കകചോണ്ടുചപചോകുന്ന

ആളകകളതകന്ന അതട്ട്  ചബചോധദകപടുത്തുന്നുണട്ട്.  കൂടചോകത,  ചബചോധവല്ക്കരണ

കചോസ്സുകള്  എടുക്കുന്നതമനദ്യം  തയ്യചോറചോണട്ട്.   വനദ്യംവകുപട്ട്  ഉചദദചോഗസര  ചമല
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ചമഖലകളമകലചോകക്ക  കചോസട്ട്  എടുക്കുന്നുണട്ട്.   ഇതട്ട്  സദ്യംരക്ഷമച്ചു

വളരത്തുകകയന്നുള്ളതട്ട് കമചോതതമല് ഒരു അവചബചോധതമകന ആവശദമചോണട്ട്.

ശസ്പീ  .   കജെയമദ്യംസട്ട് മചോതത: സര,  സചോമൂഹദ വനവല്ക്കരണ പദ്ധതമയുകട

ഭചോഗമചോയമ  വമതരണദ്യം  കചയ്യുന്ന  ജതകള്ക്കട്ട്  50  ജപസയചോണട്ട്  ചസചോഷദല്

ചഫചോറസമ  ഡമപചോരടട്ട്കമനട്ട്  ഇഇൗടചോക്കുന്നതട്ട്.  എദ്യം.എല്.എ.മചോകരചോകക്ക

ആവശദകപടട്ട് കത്തുകകചോടുത്തുകഴെമഞ്ഞചോല് അതട്ട് സഇൗജെനദമചോയമ കകചോടുക്കചോറുണട്ട്.

എന്നചോല്  വനദ്യം  വകുപമകന  സചോമൂഹദ  വനവല്ക്കരണതമകന  ഭചോഗമചോയുള്ള

ജതകള്  ഉല്പചോദമപമക്കുന്ന  നഴ്സറമകള്  ജെമലയമല്  ഒചന്നചോ  രചണചോ

മചോത്രമചോണുളളതട്ട്.   അവമകടനമന്നുദ്യം ഇഇൗ ജത കള് എടുതട്ട്  ജെമലയമകല എലചോ

ഭചോഗങ്ങളമലദ്യം  എതമക്കുന്നതമനചവണമയുള്ള  ടചോന്ചസചോരടമദ്യംഗട്ട്  ചചോരജ്ജുകൂടമ

കണക്കമകലടുതട്ട് ഇഇൗ ജത കവറുകത കകചോടുതചോല്ചപചോലദ്യം ജത ഒന്നമനട്ട് പത്തുദ്യം

പതമനഞദ്യം  രൂപ  കചലവചോകുന്നുകവന്നുള്ളതട്ട്  സരക്കചോരമകന

ശദ്ധയമല്കപടമട്ടുചണചോ;  കൂടചോകത  അങ്ങകനകയചോരു  കചലവട്ട്

പരമഹരമക്കുന്നതമനചവണമ  ചദശസ്പീയ  കതചോഴെമലറപട്ട്  പദ്ധതമയുകട  ഭചോഗമചോയമ

നമുക്കട്ട്  ഫലവൃക്ഷങ്ങളടക്കമുള്ള  വൃഷജതകള്  ഉല്പചോദമപമക്കുന്നതമന

ചവണമയുള്ള സസ്പീദ്യം ഉണചോക്കചോവന്നതചോണട്ട്.  ആ സസ്പീമമലള്പടുതമ വനദ്യംവകുപ്പുകൂടമ



Uncorrected/Not for publication
9

സഹകരമച്ചട്ട്  ആവശദമചോയ വമത്തുകള് കകചോടുത്തുകകചോണട്ട് ചദശസ്പീയ കതചോഴെമലറപട്ട്

പദ്ധതമയുകട  ഭചോഗമചോയമ  പഞചോയത്തുകളമല്  ഫലവൃക്ഷങ്ങളടക്കമുള്ള

വൃക്ഷജതകള്  ഉല്പചോദമപമച്ചട്ട്  കകചോടുക്കുന്ന  ഒരു  സസ്പീമുണചോക്കുകയചോകണങമല്

തസ്പീരച്ചയചോയുദ്യം  എനമക്കട്ട്  മുമ്പട്ട്  ചചചോദമച്ച  ചചചോദദകരതചോവട്ട്  സൂചമപമച്ചചപചോകല

സദ്യംരക്ഷണമുള്കപകടയുള്ള ഉതരവചോദമതശദ്യം ചദശസ്പീയ കതചോഴെമലറപട്ട് പദ്ധതമയുകട

ഭചോഗമചോയമതകന്ന  ഏകറടുക്കചോന്  സചോധമക്കുദ്യം,  പഞചോയത്തുകള്ക്കട്ട്  അതട്ട്

കചയ്യചോനദ്യം  സചോധമക്കുദ്യം.   ഗവണ്കമനട്ട്  അതരതമല്  ആചലചോചമക്കചോന്

തയ്യചോറചോകുചമചോ?

ശസ്പീ  .   കക  .   രചോജ: സര,  ഞചോന് ഇക്കചോരദദ്യം ആദദകത ഉതരതമല്തകന്ന

പറഞ്ഞമരുന്നു.  തചദ്ദേശസ്പീയമചോയ  ഡമമചോന്റുകള്  ഉയരന്നുവരുന്നതമകന

അടമസചോനതമല്  ഇചപചോള്  ഫലവൃക്ഷജതകള്  ധചോരചോളമചോയമ   വമതരണദ്യം

കചയ്യുന്ന  പദ്ധതമ  വനദ്യംവകുപട്ട്  നടപമലചോക്കമ  വരുന്നുണട്ട്.  എന്നചോല്  ചതക്കട്ട്,

മഹചോഗണമ  തുടങ്ങമയ  തടമ  ലഭദമചോകുന്ന  വൃക്ഷജതകള്,  ഒഇൗഷധഗുണമുള്ള

വൃക്ഷജതകള്  എന്നമവയചോണട്ട്  വനദ്യംവകുപട്ട്  യഥചോരതതമല്  പചോധചോനദദ്യം

നല്കുന്നതട്ട്.   മചോവമന്ജത,  പചോവമന്ജത എന്നമങ്ങകനയുള്ള വൃക്ഷജതകള്

കൃഷമവകുപമകനതകന്ന  ഫചോമുകളമല്  ഉല്പചോദമപമച്ചട്ട്  വമതരണദ്യം  കചയ്യുന്നുണട്ട്.
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വനദ്യംവകുപമകന  ഇഇൗ  പദ്ധതമയമലള്കപടുതമകകചോണ്ടുദ്യം  ഫലവൃക്ഷജതകള്

വമതരണദ്യം  കചയ്യുന്ന  നടപടമ  ഇചപചോള്  തുടരുന്നുണട്ട്.  ഇനമയുദ്യം

തുടരന്നുവരുന്നതുമചോണട്ട്.  അതുചപചോകലതകന്ന 2 രൂപയചോണട്ട് ഒരു ജതയുകട വമല.

എന്നചോല്  നമ്മുകട  സന്നദ്ധ  സദ്യംഘടനകളദ്യം  എദ്യം.എല്.എ.മചോരുകട  കത്തുമചോയമ

ചപചോകുന്നവരക്കുദ്യം വനവല്ക്കരണതമകന ഭചോഗമചോയമ 50 ജപസ നമരക്കമലചോണട്ട്

വമതരണദ്യം  കചയ്യുന്നതട്ട്.   എന്നചോല്  വനദ്യംവകുപമനട്ട്  ഒരു  ജതയട്ട്  6  രൂപ

വമലയചോകുന്നുണട്ട്.   അവയചോണട്ട്  2  രൂപ  വമല  നമശ്ചയമച്ചട്ട്  നല്കുന്നതട്ട്.

അതുതകന്ന  50  ജപസ  വചോങ്ങമകകചോണട്ട്  സന്നദ്ധ  സദ്യംഘടനകള്ക്കുദ്യം

വമദദചോരതമകള്ക്കുദ്യം  നല്കുന്നുമുണട്ട്.   പകൃതമ  സദ്യംരക്ഷണ  ദമനവമചോയമ

ബന്ധകപടട്ട്  ജൂണ്  5-നട്ട്  സഇൗജെനദമചോയമതകന്നയചോണട്ട്  വൃക്ഷജതകള്

വമതരണദ്യം നടത്തുന്നതട്ട്.  

ശസ്പീ  .   കക  .   ആന്സലന്: സര,  പചോഴ്മരങ്ങളദ്യം  അതുചപചോകലതകന്ന

വഴെമചയചോരങ്ങളമലദ്യം വമദദചോഭദചോസ സചോപനങ്ങളമലദ്യം ഒരുപചോടട്ട് പഴെക്കമുള്ള മരങ്ങള്

ഇക്കഴെമഞ്ഞ  മഴെക്കചോലതട്ട്  കടപുഴെകമ  വസ്പീഴുന്ന  ഒരുവസയുണചോയമട്ടുണട്ട്.   ഇതട്ട്

പലചപചോഴുദ്യം  വലമയ  ദുരന്തങ്ങള്ക്കമടയചോക്കമയമട്ടുണട്ട്.   കുടമകളടക്കമുളളവര

ഇതുമചോയമ ബന്ധകപടട്ട് മരണകപടമട്ടുണട്ട്.  ഇതരദ്യം മരങ്ങള് മുറമച്ചുമചോറ്റുന്നതമകന
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സദ്യംബന്ധമച്ചട്ട്  ചഫചോറസട്ട്  ഡമപചോരട്ടുകമനമകന  അനമതമ  ഉകണങമല്  മചോത്രകമ

നടക്കുകയുള.  ഇതട്ട് വളകരചയകറ തചോമസദ്യം വരുത്തുകയുദ്യം ഉചദ്ദേശമക്കുന്ന ഫലദ്യം

ഉണചോകചോതമരമക്കുകയുദ്യം  ദുരന്തങ്ങള്  ഉണചോകുകയുദ്യം  കചയ്യുകയചോണട്ട്.

ഇക്കചോരദതമല് കൃതദമചോയ നടപടമകള് സശസ്പീകരമക്കുന്നതമനദ്യം  അപകടകരമചോയ

മരങ്ങള്  മുറമച്ചുമചോറ്റുന്നതമനദ്യംചവണമയുള്ള  നടപടമകള്  ലഘൂകരമച്ചുകകചോണട്ട്

ജെനങ്ങളകട ജെസ്പീവന് സദ്യംരക്ഷമക്കുന്നതമനള്ള നടപടമ സശസ്പീകരമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    കക  .    രചോജ :  സര,  പമ.ഡബത.ഡമ.  ചറചോഡുകളകട  വശങ്ങളമല്

നമല്ക്കുന്ന  മരങ്ങള്  മൂലദ്യം  ഇമ്മമഡമചയറട്ട്  ആയമട്ടുള്ള  ഒരു  കഡയ്ഞര

ഉണചോകചോനമടയുളള  സചോഹചരദതമല്  വനദ്യം  വകുപമകന  അനമതമ  കചോത്തു

നമല്ചക്കണതമല. പമ.ഡബത.ഡമ.യുദ്യം എന്.എച്ചട്ട്.എ.യുകമചോകക്കയചോണട്ട് അവയുകട

അധമകചോരമകള്.  എന്നമരുന്നചോലദ്യം  വളകര  അപകടകരമചോയ  അവസയമലചോണട്ട്

മരതമകന നമല്കപങമല് കളക്ടചറചോ ആര.ഡമ.ഒ.-ചയചോ സലദ്യം സന്ദരശമച്ചതമന

ചശഷദ്യം  തയ്യചോറചോക്കമയ  റമചപചോരടമകന  അടമസചോനതമല്  ആര.ഡമ.ഒയട്ട്  മരദ്യം

മുറമച്ചു  നസ്പീക്കുന്നതമനള്ള  അനമതമ  കകചോടുക്കചോദ്യം.  അതരതമല്  മുറമച്ചു

നസ്പീക്കുന്നതമനട്ട് മറട്ട് നമയമതടസ്സങ്ങകളചോന്നുമമല.  

ശസ്പീ  .    പമ  .    കക  .    ബഷസ്പീര :  സര,  ബഹുമചോനകപട ചഡചോ.  ടമ.  എദ്യം.  ചതചോമസട്ട്
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കഎസകട്ട്  ധനകചോരദ  വകുപ്പുമനമയചോയമരുന്ന  2006  കചോലഘടതമല്  കചോടമലദ്യം

മറ്റുദ്യം വസ്പീണു കമടക്കുന്ന പചോഴ്മരങ്ങളദ്യം,  വലമയ മരങ്ങളകമചോകക്ക ചലലദ്യം കചയട്ട് വമറട്ട്

40,000  ചകചോടമ  രൂപയുകട  വരുമചോനദ്യം  ഉണചോക്കചോദ്യം  എന്നട്ട്  പറഞ്ഞമരുന്നു.

അങ്ങകന  ഇഇൗ  കചോടമല്  നമല്ക്കുന്ന  മരങ്ങള്  ആരക്കുദ്യം  ഇലചോകത

നശമച്ചുചപചോകുകയചോണട്ട്.   സദ്യംസചോന  സരക്കചോരമനട്ട്  ഒരു  റവനന്യൂ  വരുമചോനദ്യം....

സരക്കചോരമകന സചോമ്പതമക സമതമ ഒന്നു കമച്ചകപടുതചോന്.... 

മമ  .  സസ്പീക്കര   : മരങ്ങള്  കവച്ചുപമടമപമക്കുന്നതമകനക്കുറമച്ചചോണട്ട്  ചചചോദദദ്യം

ഉന്നയമചക്കണതട്ട്, കവടമനശമപമക്കുന്നതമകനക്കുറമച്ചല.  

ശസ്പീ  .    പമ  .    കക  .    ബഷസ്പീര :  വസ്പീണുകമടക്കുന്ന മരങ്ങകളക്കുറമച്ചചോണട്ട്,  അവതട്ട്

ചലലദ്യം  കചയ്തു  വമല്ക്കുവചോനള്ള  നടപടമകള്  സരക്കചോരമകന  ഭചോഗതട്ട്  നമന്നട്ട്

ഉണചോകുചമചോ എന്നചോണട്ട് എകന ചചചോദദദ്യം.   

ശസ്പീ  .    കക  .    രചോജ :  സര,  ബഹുമചോനകപട  കമമ്പര  തടമയുമചോയമട്ടുള്ള

അചദ്ദേഹതമകന  ബന്ധവദ്യം  കൂടമ  വദക്തമചോക്കമകകചോണചോണട്ട്  ഇഇൗ  ചചചോദദദ്യം

ചചചോദമച്ചതട്ട്.  അചദ്ദേഹദ്യം പറഞ്ഞതട്ട് ശരമയചോണട്ട്.  വനതമല് ധചോരചോളദ്യം വൃക്ഷങ്ങള്

കചോറ്റുദ്യം  മറ്റു  പകൃതമ  ചക്ഷചോഭവദ്യം  മൂലദ്യം  ഒടമഞ്ഞുവസ്പീണുദ്യം  പമഴുതുവസ്പീണുകമചോകക്ക

കമടപ്പുണട്ട് എന്നുള്ളതട്ട് ശരമയചോണട്ട്. അതട്ട് കളക്ടട്ട് കചയട്ട് വമല്പന നടത്തുന്ന ഒരു
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രസ്പീതമ  ഇചപചോള് വനദ്യം വകുപട്ട് നടത്തുന്നമല.  കചോരണദ്യം,  പല സലങ്ങളമലചോയമ

വസ്പീണുകമടക്കുന്ന  മരങ്ങള്  കളക്ടട്ട്  കചയട്ട്  ഡമചപചോയമല്  എതമച്ചട്ട്  ചലലദ്യം

കചയ്യുന്നതമനട്ട്  ആവശദമചോയ  തുക  വമറചോല്   കമട്ടുന്ന  തുകചയക്കചോള്  കുറവചോണട്ട്

എന്നുള്ളതചോണട്ട്  റമചപചോരടട്ട്.  അതമകന  അടമസചോനതമല്  ഇചപചോള്

വനതമനള്ളമല്  വസ്പീണു  കമടക്കുന്ന  തടമകള്  കളക്ടട്ട്  കചയട്ട്  കകചോണ്ടുവരുന്ന

അതരദ്യം രസ്പീതമ വനദ്യം  വകുപട്ട്  തുടരുന്നമല.   ഇതുസദ്യംബന്ധമച്ചട്ട്  കൂടുതല്

പരമചശചോധമച്ചട്ട്  വനദ്യം  വകുപമകന  റമചപചോരടട്ട്  ശരമയചോചണചോ  അലചയചോ

എന്നുള്ളതമകന  സദ്യംബന്ധമച്ചട്ട്  കൂടുതല്  പരമചശചോധമച്ചതമന  ചശഷദ്യം

ആവശദമചോയമട്ടുള്ള നടപടമകള് സശസ്പീകരമക്കുദ്യം.    

ശസ്പീ  .    ചകചോവൂര  കുഞ്ഞുചമചോന് :  സര,  ഇഇൗ  സചോമൂഹദ  വനവല്ക്കരണ

പദ്ധതമയുകട  ഭചോഗമചോയമ വനദ്യം വകുപട്ട് വമവമധ തരതമലള്ള കകതകള് ആണട്ട്

വമതരണദ്യം  കചയ്തുകകചോണമരമക്കുന്നതട്ട്.   ചന്ദനദ്യം,   ഇഇൗടമ,  ചതക്കട്ട്,  മഹചോഗണമ,

കചോറചോടമ,  ചവമ്പട്ട്  എന്നസ്പീ  തരതമലള്ള  കകതകള്  പലചപചോഴെചോയമ  വമതരണദ്യം

കചയമട്ടുണട്ട്.  ജൂണ്  5-ാം  തസ്പീയതമ  പരമസമതമ  ദമനവമചോയമ  ബന്ധകപടട്ട്

ശചോസചോദ്യംചകചോട  തടചോകതമകന  കദചോച്ചട്ട്കമനട്ട്  ഏരമയയമല്,  ദൃഷമ  ചമഖലയമല്

ഏകചദശദ്യം  10,000  കകതകള് കവച്ചട്ട് പമടമപമക്കണകമന്നതചോയമരുന്നു ഞങ്ങളകട
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പധചോന  പദ്ധതമ.   എന്നചോല്  5,000  കകതകള്  മചോത്രചമ  ലഭമച്ചമട്ടുള.

സമ.സമ.എഫട്ട്-മചോയമ ബന്ധകപടചപചോള്  5,000 കകതകള് മചോത്രചമ ലഭദമചോക്കചോന്

കഴെമയൂ  എന്ന  മറുപടമയചോണട്ട്  ലഭമച്ചതട്ട്.  ഞങ്ങള്  അഡശചോന്സട്ട്  ആയമ  തുക

അടയചോനദ്യം  തയ്യചോറചോണട്ട്.  അതമനചോല്  ഇഇൗ  തടചോകതമകന  പചോധചോനദദ്യം

മനസ്സമലചോക്കമകകചോണട്ട് ബചോക്കമയുളള 5,000 കകതകള് കൂടമ വളകര ചവഗദ്യം തകന്ന

ലഭദമചോക്കുന്നതമനള്ള നടപടമ സശസ്പീകരമക്കുചമചോ? 

ശസ്പീ  .   കക  .    രചോജ : സര, ശചോസചോദ്യംചകചോട തടചോകദ്യം സദ്യംരക്ഷമചക്കണതട്ട് വളകര

ആവശദമചോണട്ട്.  തടചോകതമനചുറ്റുദ്യം  വൃക്ഷകകതകളദ്യം  പുലദ്യം

കവച്ചുപമടമപമചക്കണതട്ട് വളകര അതദചോവശദമചോണട്ട്.  ബഹുമചോനകപട എദ്യം.എല്.എ

അതമനട്ട്  മുന്കകകകയടുക്കണദ്യം.  ഇചപചോള് നട്ടുകവച്ച  5,000  കകതകള്,  കവച്ചട്ട്

പമടമപമച്ചട്ട്  സദ്യംരക്ഷമച്ചമട്ടുകണങമല്  തസ്പീരച്ചയചോയുദ്യം  5000  കകതകള്കൂടമ

ലഭദമചോക്കുന്നതമകന സദ്യംബന്ധമച്ചട്ട് ആചലചോചമക്കുദ്യം.

ശസ്പീ  .   അടൂര പകചോശട്ട് : സര,  ബഹുമചോനദനചോയ  മനമ,  ഇവമകട  സചോമൂഹദ

വനവല്ക്കരണ  പദ്ധതമയുമചോയമ  ബന്ധകപട  ചചചോദദങ്ങള്ക്കചോണട്ട്  മറുപടമ

പറഞ്ഞുകകചോണമരമക്കുന്നതട്ട്. എനമക്കട്ട് ചചചോദമക്കചോനള്ളതട്ട് ഞചോനദ്യം ബഹുമചോനകപട

മനമയുമടക്കമുളളവര  അനഭവമക്കുന്ന  ചമല  പയചോസങ്ങകളക്കുറമച്ചചോണട്ട്.
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വനചമഖലയമല്  പഞചോയതട്ട്  അകലങമല്  ജെമലചോ  പഞചോയതട്ട്  പണദ്യം  മുടക്കമ

കചയ്തുകകചോണമരമക്കുന്ന  ചറചോഡുകള്ക്കട്ട്  പലചപചോഴുദ്യം  തടസ്സദ്യം  ചനരമടുകയചോണട്ട്.

രചോജെചോവമചനക്കചോള്  വലമയ  രചോജെഭക്തമ  കചോണമക്കുന്ന  ഒരു  അവസയമചലക്കട്ട്

ചഫചോറസട്ട്  ഉചദദചോഗസന്മചോര  മചോറമയമരമക്കുന്നു.  എകന  ചമഖലയമല്

'കകചോക്കചോചതചോടട്ട്' എന്നട്ട് പറയുന്ന പചദശദ്യം ഒറകപകടചോരു പചദശമചോണട്ട്.

മമ  .   സസ്പീക്കര  : ശസ്പീ. അടൂര പകചോശട്ട്, അങ്ങട്ട് ചചചോദദദ്യം ചചചോദമക്കൂ.

ശസ്പീ  .    അടൂര പകചോശട്ട് :  അവമകട  ചറചോഡട്ട് നമരമ്മമക്കുന്നതമനചവണമ പണദ്യം

അനവദമക്കുകയുദ്യം  കുചറ  പണമകള്  പൂരതമയചോക്കുകയുദ്യം  കചയചപചോള്,  ചറചോഡട്ട്

കചയ്യചോന് പചോടമകലന്നട്ട് ഇചപചോള് പറയുന്നു. കചോരണദ്യം എന്തചോകണന്നട്ട് ചചചോദമച്ചചോല്

അചങ്ങയട്ട്  നന്നചോയമ  അറമയചോദ്യം.  അങദ്യം  ഇതരതമലളള  പശങ്ങള്

അനഭവമക്കുന്ന ഒരു ആളചോകണന്നട്ട് അറമയചോവന്നതുകകചോണചോണട്ട്....  ഇതമനട്ട്  ഒരു

പചതദകമചോയ ഒരു  നമരചദ്ദേശദ്യം  വനദ്യം  വകുപട്ട്  ഉചദദചോഗസന്മചോരക്കട്ട്  നല്കുചമചോ

എന്നുള്ളതചോണട്ട്  എകന  ചചചോദദദ്യം.  ഇതരതമല്  ചറചോഡുകളദ്യം  മറ്റുദ്യം

നമരമ്മമക്കുന്നതമനള്ള അനമതമ കകചോടുക്കുന്നതമനള്ള നടപടമകളദ്യം ഉണചോകണദ്യം.

ശസ്പീ  .    കക  .    രചോജ :  സര,  വനതമലൂകട  ചപചോകുന്ന  ചറചോഡുകകള,

ആവശദമചോകണങമല്  വനദ്യം  വകുപട്ട്  തകന്ന,  സദ്യംരക്ഷമക്കുന്നതമനദ്യം
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പരമപചോലമക്കുന്നതമനദ്യം  ആവശദമചോയമട്ടുള്ള  നടപടമകള്  സശസ്പീകരമച്ചുവരചോറുണട്ട്.

പലചപചോഴുദ്യം  ആവശദമചോയമട്ടുള്ള  തുകകള്  അനവദമച്ചുകമടചോറമല  എന്നുള്ളതചോണട്ട്

ബുദ്ധമമുടട്ട്.   എന്നചോല്,  അനവദമക്കകപടുന്ന  തുക  ഉപചയചോഗമച്ചട്ട്  അതമകന

സദ്യംരക്ഷണദ്യം ഏകറടുതട്ട്  വരുന്നുണട്ട്.   ചകന്ദ്ര വനദ്യം,  പരമസമതമ  സദ്യംരക്ഷണ

വകുപട്ട് മനമയചോയമരുന്ന ശസ്പീ. പകചോശട്ട് ജെചവഡ്ക്കര സദ്യംസചോനതട്ട് വന്നചപചോള്,

ഇചപചോള്  അചദ്ദേഹദ്യം  മചോറമ,  അചദ്ദേഹചതചോടട്ട്  വനദ്യം  സദ്യംരക്ഷമക്കുന്നതമനദ്യം

ചറചോഡുകള്  പരമപചോലമക്കുന്നതമനമചോയമ  കൂടുതല്  തുക  നല്കണദ്യം  എന്നട്ട്

ആവശദകപടട്ട് നമചവദനദ്യം കകചോടുതമട്ടുണട്ട്.  വനദ്യം സദ്യംരക്ഷമക്കുന്നതമനചോവശദമചോയ

ചറചോഡട്ട്  വനതമനകത്തുകൂടമ  ചപചോകുന്നുകണങമല്  അതട്ട്  പരമപചോലമക്കുക

എന്നുള്ളതട്ട് വനദ്യം വകുപമകനതകന്ന ഉതരവചോദമതശമചോണട്ട്.   വനദ്യം വകുപട്ട് അതട്ട്

കചയ്യുന്നതചോയമരമക്കുദ്യം.  ജെമലചോ  പഞചോയതട്ട്   വനദ്യം  വകുപമകന   ഫണട്ട്

ഏല്പമച്ചചോല്,  അവരുകട  നമബന്ധനകള്ക്കട്ട്  വമചധയമചോയമകകചോണട്ട്  ചറചോഡട്ട്

കചയ്യുന്നതചോയമരമക്കുദ്യം.  നമലവമലള്ള ചറചോഡുകള് കമയമനനന്സട്ട് നടത്തുന്നതമനട്ട്

നമബന്ധനകള്ക്കട്ട്  വമചധയമചോയമ  ചഫചോറസമകന  അനവചോദചതചോടുകൂടമ

കചയ്യചോവന്നതചോണട്ട്.

ശസ്പീ  .   ചമറയദ്യം ചഗചോപകുമചോര :  സര,  നമ്മുകട  പകൃതമയുദ്യം  ഭൂമമയുദ്യം
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ജെസ്പീവജെചോലങ്ങളദ്യം  സദ്യംരക്ഷമക്കകപചടണതട്ട്  ആവശദമുള്ളതചോണട്ട്.   പകൃതമയുകട

കകവരുദ്ധദചോത്മകതയചോണട്ട്  ഭൂമമയുകട  സഇൗന്ദരദദ്യം  എന്നട്ട്  കചോറല്  മചോകട്ട്

പറഞ്ഞമട്ടുണട്ട്.  അതുകകചോണട്ട്  തകന്ന  നമുക്കട്ട്  ഇഇൗ  പകൃതമചയയുദ്യം

ജെസ്പീവജെചോലങ്ങകളയുദ്യം  സദ്യംരക്ഷമക്കുന്നതമനട്ട്  വനവല്ക്കരണദ്യം  അതദചോവശദമചോണട്ട്.

ഇചപചോള്തകന്ന  കഴെമഞ്ഞ  ഒരു  വരഷദ്യം  എകന  മണ്ഡലതമകല  എലചോ

പഞചോയത്തുകളമലദ്യം സ്കൂളകള് ചതചോറുദ്യം  'ഒരു സ്കൂളമന ഒരു മരദ്യം,  ഒരു ഡമവമഷന

ഒരു  മരദ്യം'  എന്ന  പദ്ധതമ  നടപമലചോക്കമ.   ആ  മരദ്യം  സദ്യംരക്ഷമക്കുന്ന  സ്കൂളമകന

ചുമതല എച്ചട്ട്.എമ്മമനദ്യം ടസ്പീച്ചരമചോരക്കുദ്യം അതുചപചോകല ഡമവമഷകന ചുമതല കചോസട്ട്

ടസ്പീച്ചറമനദ്യം  കുടമകള്ക്കുദ്യം.  അതട്ട്  സദ്യംരക്ഷമക്കുന്ന   കുടമകള്ക്കുദ്യം  ടസ്പീച്ചരമചോരക്കുദ്യം

അവചോരഡുദ്യം പഖദചോപമച്ചമട്ടുണട്ട്.   എകന ചചചോദദദ്യം  ഇതു സദ്യംസചോനതട്ട്  ഒടചോകക

വദചോപകമചോക്കുന്നതമനദ്യം......  അതുചപചോകല  തകന്ന  ഇതരദ്യം  മരങ്ങള്  കവച്ചട്ട്

പമടമപമക്കുന്ന ഏജെന്സമകള് ഉണട്ട്.   ആ ഏജെന്സമകള്ക്കട്ട്, അതുചപചോകലതകന്ന

കുടുദ്യംബശസ്പീ,  മറട്ട് എന്.ജെമ.ഒ.കള് അവരകക്കലചോദ്യം പചതദകമചോയമട്ടുള്ള അവചോരഡട്ട്

സദ്യംസചോന ഗവണ്കമനട്ട് പഖദചോപമച്ചമട്ടുണട്ട്.  അതമകന തുക എത്രയചോണട്ട്;  തുക

വരദ്ധമപമക്കചോന്  കഴെമയുചമചോ;  ഇതട്ട്  സദ്യംസചോനതട്ട്  ഒടചോകക  വദചോപമച്ചട്ട്

വമദദചോലയങ്ങളദ്യം  അതുചപചോകല  എന്.ജെമ.ഒ.കളദ്യം  കൂടുദ്യംബശസ്പീയുദ്യം  അടക്കദ്യം
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വദചോപമപമക്കുന്നതമനചോവശദമചോയ  നടപടമകള്  സശസ്പീകരമക്കുചമചോ?  അതുചപചോകല

തകന്ന വനതമല് വച്ചുപമടമപമച്ചമരമക്കുന്ന ചറചോയല് വഡ്സട്ട്  അടക്കമുള്ള മരദ്യം

പലചപചോഴുദ്യം  മുറമച്ചുകകചോണട്ട്  ചപചോകചോറുണട്ട്.  അതരതമല്  മുറമച്ചുകകചോണട്ട്

ചപചോകുചമ്പചോള് പകരദ്യം മരദ്യം കവച്ചട്ട് പമടമപമക്കണദ്യം.  ഒരു മരദ്യം മുറമച്ചചോല് പതട്ട്

മരദ്യം കവച്ചട്ട്  പമടമപമക്കുന്നതമനചോവശദമചോയ നടപടമ  കൂടമ  സശസ്പീകരമക്കുചമചോ എന്നട്ട്

വദക്തമചോക്കചോചമചോ?  

ശസ്പീ  .   കക  .   രചോജ : സര, അങ്ങയുകട മണ്ഡലതമല്  സ്കൂള് തലതമല്  അങ്ങട്ട്

നടപമലചോക്കുന്നതട്ട്  നല  പദ്ധതമയചോണട്ട്.  പചക്ഷ,  അവയുകട  എണ്ണദ്യം

വരദ്ധമപമക്കണദ്യം.   ഒരു  സ്കൂളമനട്ട്  ഒരു  മരദ്യം,   ഒരു  ഡമവമഷനട്ട്  ഒരു  മരദ്യം  എന്നു

പറഞ്ഞചോല്  അതട്ട്  വളകര  പരമമമതമചോണട്ട്.  പല  സ്കൂളകളമലദ്യം   ഇഇൗ  പദ്ധതമ

നടപമലചോക്കുന്നതമകന ഭചോഗമചോയമ എലചോ കുടമകള്ക്കുദ്യം മരങ്ങള് കകചോടുക്കുകയചോണട്ട്.

പരമപചോടമ  കകചോള്ളചോദ്യം,  പചക്ഷ  മരതമകന  എണ്ണദ്യം  വരദ്ധമപമക്കണകമന്നചോണട്ട്

എനമക്കട്ട്  ഇഇൗ  അവസരതമല്  അങ്ങചയചോടട്ട്  പറയചോനള്ളതട്ട്.   പമകന്ന  അങ്ങട്ട്

പറഞ്ഞ  അവചോരഡമകന  കചോരദദ്യം,  അതമനട്ട്  എത്ര  രൂപയചോണട്ട്,  അതട്ട്

വരദ്ധമപമക്കചോന് കഴെമയുചമചോ തുടങ്ങമയ കചോരദങ്ങകള സദ്യംബന്ധമച്ചട്ട് പരമചശചോധമച്ചട്ട്

മറുപടമ നല്കചോദ്യം.   
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ശസ്പീ  .   എദ്യം  .   വമന്കസനട്ട് : സര,  വൃക്ഷദ്യം  നട്ടുപമടമപമചക്കണതമകന

പചോധചോനദകതക്കുറമച്ചട്ട് പറചയണതമല. ഒരു പഠനതമല് കതളമഞ്ഞതട്ട് ഒരു മരദ്യം

മൂന്നട്ട്  ഓകമജെന്  സമലമണര  നല്കുന്ന  ഓകമജെന്  സമൂഹതമനട്ട്  നല്കുന്നു

എന്നതചോണട്ട്.   ഒരു  ഓകമജെന്  സമലമണറമനട്ട്  700  മുതല്  800  രൂപ  വകര

വമലപമടമപ്പുണട്ട്.   അചപചോള്  ഏകചദശദ്യം  2400 ഓളദ്യം  രൂപയട്ട്  ഒരു  ദമവസദ്യം

ഓകമജെന്  നല്കുന്ന  മരങ്ങകളയചോണട്ട്  നമ്മള്  കവടമമുറമക്കുന്നതട്ട്.  അചപചോള്

മരങ്ങള് കവച്ചുപമടമപമചക്കണതമനട്ട് പചോധചോനദദ്യം ഉണട്ട്.  അതുചപചോകലതകന്ന അതട്ട്

സദ്യംരക്ഷമചക്കണതചോണട്ട് ഏറവദ്യം പചോധചോനദദ്യം അരഹമക്കുന്നതട്ട്.  ഇചപചോള്  വലമയ

പരമപചോടമയചോയമ  വൃക്ഷകകതകള്  വമതരണദ്യം  കചയ്തു  കഴെമഞ്ഞചോല്  അതട്ട്

സദ്യംരക്ഷമക്കകപടുന്നമല.   എകന  ചചചോദദദ്യം,  ഓചരചോ  വസ്പീടുകളമലദ്യം  നമ്മുകട

പമയകപട,  മണ്മറഞ്ഞുചപചോയ  ആളകള്  ഉണട്ട്.   അവരുകട  ചപരമല്

വൃക്ഷകകതകള്  വസ്പീടുകളമല്  കവച്ചട്ട്  പമടമപമക്കുക,  സ്കൂളകളമലദ്യം

മറ്റുകപചോതുസലങ്ങളമലദ്യം ചദശസ്പീയ ചനതചോക്കനചോരുകട ചപരമല് വൃക്ഷങ്ങള് കവച്ചട്ട്

പമടമപമക്കുക,  അതുചപചോകലതകന്ന രചോഷസ്പീയ പചോരടമകളദ്യം അവരുകട മണ്മറഞ്ഞ

ചനതചോക്കളകട ചപരമല് മരങ്ങള് കവച്ചട്ട് പമടമപമക്കുക  അങ്ങകന  ഒരു സ്മൃതമവനദ്യം

നമ്മുകട നചോടമല് നടതമക്കുന്നതമനചവണമ സമഗ്രമചോയ ഒരു പദ്ധതമ സരക്കചോര
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ആവമഷ്കരമച്ചട്ട് നടപമലചോക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .   കക  .   രചോജ : സര,  ഇചപചോള്  തകന്ന  കുടമവനദ്യം,  നക്ഷത്രവനദ്യം

തുടങ്ങമയ  പദ്ധതമകള്  വനദ്യം  വകുപമകന  ആഭമമുഖദതമല്  തകന്ന

നടപമലചോക്കുന്നുണട്ട്.  ബഹുമചോനകപട  കമമ്പര  ചൂണമക്കചോണമച്ചതുചപചോകല

വദക്തമകളകട  ചപരമല്  അവരവരക്കട്ട്  അകലങമല്  വസ്പീടുകളമല്  തകന്ന

അവരവരുകട  പമതചോമഹനചോരുകടചയചോ  അകലങമല്  ഓരമ്മമക്കകപചടണ്ടുന്ന

ആളകളകടചയചോ  ചപരമല്  മരങ്ങള്  കവച്ചട്ട്  പമടമപമക്കുന്നതട്ട്  വളകര  നല

കചോരദമചോണട്ട്.   അതമനട്ട്  ആവശദമചോയ വൃക്ഷകകതകള് വനദ്യം  വകുപമല് നമന്നട്ട്

ആവശദകപടചോല്  അതട്ട്  ലഭദമചോക്കുന്നതമനചോവശദമചോയ  നടപടമകള്

സശസ്പീകരമക്കചോവന്നതചോണട്ട്.  27  ജെനനക്ഷത്രങ്ങകള  പതമനമധസ്പീകരമക്കുന്ന

വൃക്ഷങ്ങള്  നട്ടുവളരതമ  സദ്യംരക്ഷമക്കുന്നതമനള്ള  ഒരു  പദ്ധതമയചോണട്ട്

നക്ഷത്രവനദ്യം  പദ്ധതമ.  നമ്മുകട  ചറചോഡുകളമല്  കവച്ചട്ട്  പമടമപമക്കുന്ന  മരങ്ങള്

നശമപമക്കുന്നതുമചോയമ  ബന്ധകപടട്ട്...  നമുകക്കലചോദ്യം  നമ്മുകട നചോടമല് തകന്ന ഒരു

ധചോരണ  ചനരകതതകന്നയുണട്ട്.  വനവമചോയമ  ബന്ധകപടുതമ  ഒരു

കചചോലതകന്നയുണട്ട്  -   'കചോടമകല  തടമ  ചതവരുകട  ആന  പമടമകയടചോ  പമടമ,

വലമയടചോ  വലമ'.  മുമ്പട്ട്  ഉണചോയമരുന്ന  നമ്മുകട  ഒരു  ധചോരണയുമചോയമ
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ബന്ധകപടുതമകകചോണട്ട്  വളരന്നുവന്നതചോണതട്ട്.  കപചോതു  ആവശദതമന

ചവണമയുളളതട്ട്  അകലങമല് കപചോതുവകയചോകണങമല് ആരക്കുദ്യം എന്തുദ്യം ആകചോദ്യം

എന്നചോണട്ട് അതമകന ധശനമ.  എന്നചോല് കചോടമകന ചചരതട്ട് ഇചപചോള് പറയുന്നതട്ട്

ശരമയല  എന്നചോണട്ട്  എനമക്കട്ട്  പറയചോന്  ഉള്ളതട്ട്.   ഇചപചോള്  കചോടമകല  തടമ

അങ്ങകന  ആരക്കുദ്യം  കയറമ  മുറമച്ചട്ട്,  അകലങമല്   കടതമകകചോണട്ട്

ചപചോകചോകനചോക്കുന്ന സമതമയല. ഗവണ്കമനട്ട് ശക്തമചോയ നടപടമ എടുക്കുദ്യം. 

ശസ്പീ  .    സമ  .    കക  .    ശശസ്പീന്ദ്രന് :  സര,  വയനചോടമല് വദചോപകമചോയമ  ചതക്കമന്

ചതചോടങ്ങളണട്ട്.  ബമടസ്പീഷട്ട്  ഭരണകചോലതട്ട്  കറയമല്ചവപചോളതമകന

നമരമ്മചോണതമനചവണമയചോയമരുന്നു  അതചോരദ്യംഭമച്ചതട്ട്.  ഇന്നട്ട്  വയനചോടമകല

മണ്സൂണ്  കചോലചോവസയമല്  കചോലചോവസചോ  വദതമയചോനതമനദ്യം  വനദമൃഗങ്ങള്

വന്ചതചോതമല്  നചോടമലമറങ്ങചോനദ്യം  ഇതട്ട്  ഇടയചോക്കുന്നുണട്ട്.  അതുകകചോണട്ട്  ചതക്കട്ട്

പചോചനഷനപകരദ്യം  ഫലവൃക്ഷങ്ങള്  വച്ചുപമടമപമക്കുന്നതമനള്ള  പദ്ധതമ

ആരദ്യംഭമക്കചോന്  കഴെമയുചമചോ;  വന്ചതചോതമല്  ചതക്കട്ട്  വച്ചുപമടമപമക്കുന്നതട്ട്

വയനചോടമകന  കചോലചോവസകയയുദ്യം  വനദമൃഗ  ശലദകതയുദ്യം  രൂക്ഷമചോയമ

ബചോധമക്കുന്നുണട്ട്. ഇതമനചവണമകയചോരു പദ്ധതമ തയ്യചോറചോക്കുചമചോ? 

ശസ്പീ  .    കക  .    രചോജ :  സര,  യഥചോരതതമല്  വനചതചോടുചചരന്നട്ട്
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ഫലവൃക്ഷങ്ങള്  വച്ചുപമടമപമക്കുന്നതുദ്യം  വനദമൃഗങ്ങള്  ഇറങ്ങമവരുന്നതമനട്ട്

ഇടയചോകുദ്യം.  നല  രുചമയുള്ള  ഭക്ഷണമചോകണന്നട്ട്  ആനയട്ട്  ചതചോന്നമയചോല്  ആന

സമരമചോയമ അവമകട വരുദ്യം.  വനചമഖലചയചോടട്ട്  ചചരന്നുള്ള കൃഷമയമടങ്ങള് നല

ഫലഭൂയമഷ്ഠമചോയമട്ടുള്ള  സലമചോയതുകകചോണട്ട്  അവമകടകയലചോദ്യം

കമഴെങവരഗ്ഗങ്ങളടക്കമുള്ള  ഫലവരഗ്ഗങ്ങള്  വയ്ക്കുന്നുണട്ട്.  അവമകടകയലചോദ്യം

കുരങ്ങടക്കമുള്ള വനദമൃഗങ്ങള് വന്നട്ട് ശലദദ്യംകചയ്യുന്ന സമതമയുണട്ട്. അതുകകചോണട്ട്

അതരതമലള്ള ചബചോധവത്ക്കരണതമകനയുദ്യം ആവശദമുണട്ട്.  ഇവമകട കമമ്പര

ചൂണമക്കചോണമച്ചതുചപചോകല  ചതക്കട്ട്,  അചക്കഷദ  തുടങ്ങമയ  മരങ്ങള്  പചോനട്ട്

കചയ്യുന്നതട്ട്  മചോറമയമടട്ട്  അവമകടകയലചോദ്യം  ഫലവൃക്ഷങ്ങള്

വച്ചുപമടമപമക്കുന്നതമകനക്കുറമച്ചട്ട്  പരമചശചോധമചക്കണ  കചോരദമചോണട്ട്.

വനതമനകതചോണട്ട് ഈ പചോചനഷനകള്.  ഉദചോഹരണതമനട്ട് അചക്കഷദതകന്ന

പചോനട്ട്  കചയ്യചോനള്ള  ബചോധദത  സരക്കചോരമനണട്ട്.  20  വരഷക്കചോലമചോയമ

നസ്പീണ്ടുനമല്ക്കുന്ന   കരചോറമകന  അടമസചോനതമല്  ഹമന്ദുസചോന്  നന്യൂസട്ട്  പമനട്ട്

ഫചോക്ടറമക്കട്ട്  അവരുകട  അസദ്യംസ്കൃത  സചോധനമചോയ  അചക്കഷദ  കകചോടുക്കചോനള്ള

ഉതരവചോദമതദ്യം  സരക്കചോരമനണട്ട്.  ഇകലങമല്  അവരുകട  പവരതനദ്യം

നമന്നുചപചോകുദ്യം.  അതുകകചോണട്ട്  സമ്പൂരണ്ണമചോയമ  അചക്കഷദയുകട  പചോചനഷന്
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നമരതലചോക്കചോന്  ഇചപചോള്  കഴെമയമല.  എന്നചോല്  നചോടമന്പചദശചതചോടട്ട്

ചചരന്നുള്ള  ഭചോഗങ്ങളമല്  ഈ  പറയുന്ന  രസ്പീതമയമല്  ചതക്കുദ്യം,  മചോഞമയവദ്യം,

അചക്കഷദയുകമചോകക്ക  നട്ടുപമടമപമക്കുന്നതട്ട്  അവസചോനമപമച്ചമടട്ട്  ഫലവൃക്ഷങ്ങള്

കൂടുതലചോയമ  വച്ചുപമടമപമക്കുന്നതമകനക്കുറമച്ചട്ട്  വനദ്യംവകുപട്ട്  കചോരദമചോയമതകന്ന

ആചലചോചമക്കുന്നതചോണട്ട്. 

തടയണ നമരമ്മചോണദ്യം

(*212) ശസ്പീ  .   എല്ചദചോസട്ട് കുന്നപമള്ളമ :
   ശസ്പീ  .   കകഹബമ ഇഇൗഡന് :
   ശസ്പീ  .   വമ  .   ഡമ  .   സതസ്പീശന് :
 ശസ്പീ  .    ഷചോഫമ  പറമ്പമല് :  തചോകഴെ  കചോണുന്ന  ചചചോദദങ്ങള്ക്കട്ട്  ജെലവമഭവ

വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമചോ:

(എ)  സദ്യംസചോനതട്ട്  തടയണകള്  നമരമ്മമക്കചോന്  എകന്തലചോദ്യം  കരമ്മ

പദ്ധതമകളചോണട്ട്  ആസൂത്രണദ്യം  കചയ്തുനടപമലചോക്കമയതട്ട്;  വമശദചോദ്യംശങ്ങള്

വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(ബമ)  എകന്തലചോദ്യം  ലക്ഷദങ്ങളചോണട്ട്  ഇതുവഴെമ  ജകവരമക്കചോന്

ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതട്ട്; വമശദമചോക്കുചമചോ;

(സമ)  പദ്ധതമ  നമരവ്വഹണതമനട്ട്  ഭരണതലതമല്  എകന്തലചോദ്യം

നടപടമകളചോണട്ട് ജകകക്കചോണതട്ട്; വമശദസ്പീകരമക്കുചമചോ? 
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ജെലവമഭവ വകുപ്പുമനമ (ശസ്പീ  .   മചോതത റമ  .   ചതചോമസട്ട്) : സര,

(എ)  2014-ല്  സരക്കചോര  ഉതരവകള്  പകചോരദ്യം  190  തടയണകള് 

നമരമ്മമക്കുന്നതമനചോയമ  111  ചകചോടമ  രൂപ  അനവദമച്ചതമല്  45  തടയണകള്

പൂരതമയചോയമ. 131  എണ്ണദ്യം പുചരചോഗതമയമലചോണട്ട്.  ചദശസ്പീയ ഗ്രചോമസ്പീണ കുടമകവള്ള

വമതരണ  പദ്ധതമയുകട  ഭചോഗമചോയമ  62  ചകചോടമ  രൂപയുകട  15  തടയണകളകട

നമരമ്മചോണദ്യം വമവമധ ഘടങ്ങളമലചോയമ പുചരചോഗമമച്ചുവരുന്നു.

(ബമ)  ചകരളതമല് വരള്ച്ച ചനരമടുന്നതമനചോയമ നദമകളമകല നസ്പീകരചോഴുക്കട്ട്

പുനനഃസചോപമക്കുക,  കചോലവരഷസമയതട്ട്  ലഭമക്കുന്ന  അധമക  ജെലദ്യം

തടഞ്ഞുനമരതമ സമസ്പീപ പചദശകത ഭൂജെലവമതചോനദ്യം തചോഴെചോകത നമലനമരത്തുക,

കുടമകവള്ള  ലഭദത  ഉറപചോക്കുക,  കചോരഷമക  കചോരദങ്ങള്ക്കുദ്യം  പചോരമസമതമ

ധരമ്മങ്ങള്ക്കുമുള്ള ജെലദ്യം ലഭദമചോക്കുക എന്നമവയചോണട്ട് ഉചദ്ദേശദലക്ഷദങ്ങള്.

(സമ)  വമവമധ  ജെമലകളമല്  ജെനപതമനമധമകള്,  ഉചദദചോഗസര

തുടങ്ങമയവകര  പകങടുപമച്ചുകകചോണട്ട്  പദ്ധതമ  അവചലചോകന  ചയചോഗങ്ങള്

സദ്യംഘടമപമക്കുകയുദ്യം ചവണ നമരചദ്ദേശങ്ങള് നല്കുകയുദ്യം അതട്ട് നടപമലചോക്കുന്നതട്ട്

ചമചോണമറര കചയ്യുകയുദ്യം കചയ്യുന്നുണട്ട്. 

ചനടങ്ങളദ്യം  പവരതന  മമകവദ്യം  ജകവരമക്കുന്നതമനട്ട്  ചകരള  വചോടര
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അചതചോറമറമ  ഇ-കടണറമദ്യംഗട്ട്  സദ്യംവമധചോനദ്യം  നടപചോക്കമ  കഴെമഞ്ഞു.  ഇതുകൂടചോകത

വസ്പീഡമചയചോ ചകചോണ്ഫറന്സമദ്യംഗട്ട് സദ്യംവമധചോനദ്യം വഴെമ കഹഡട്ട് ഓഫസ്പീസട്ട് തലതമല്

ചമചോണമററമദ്യംഗട്ട് കചയ്തുവരുന്നു. 

ശസ്പീ  .   എല്ചദചോസട്ട് കുന്നപമള്ളമ : സര, നമ്മുകട സദ്യംസചോനദ്യം 44 നദമകളചോല്

സമ്പന്നമചോണട്ട്.  ആവശദതമലധമകദ്യം മഴെയുദ്യം നമുക്കട്ട് ലഭമക്കുന്നുണട്ട്.  പകക്ഷ  24

മണമക്കൂരകകചോണട്ട്  ഈ  മഴെകവള്ളകമലചോദ്യം  നദമകളമലൂകട  കടലമല്

എതമചച്ചരുകയചോണട്ട്  എന്നട്ട്  നമുക്കറമയചോദ്യം.  അതരദ്യം  സചോഹചരദതമല്

തടയണകള്ക്കട്ട്  വളകരയധമകദ്യം  പചോധചോനദമുണട്ട്.  പകക്ഷ  ഈ  തടയണകള്

സദ്യംരക്ഷമക്കചോനള്ള  ശചോസസ്പീയമചോയ  മചോരഗ്ഗങ്ങളചണചോ;  തടയണകളമല്  വരുന്ന

മലമനജെലദ്യം  ശുദ്ധസ്പീകരമക്കുവചോനള്ള  സചോചങതമക  വമദദകളചണചോ?

ഉദചോഹരണതമനട്ട്  മൂവചോറ്റുപുഴെയമല്  മചോറചോടമ  പഞചോയതമല്  കചോയനചോടട്ട്

സചോപമച്ചമരമക്കുന്ന  തടയണ  രണട്ട്  മസ്പീററര  കപചോക്കതമല്  കലമടട്ട്  കപചോക്കമ

സചോപമച്ച  തടയണയചോയതുകകചോണട്ട്  ഷടറമകലന്ന  കചോരണതചോല്  കവള്ളദ്യം

തുറന്നുവമടട്ട്  ശുദ്ധസ്പീകരമക്കചോന്  സചോധമക്കുന്നമല.  അതുകകചോണ്ടുതകന്ന  മൂവചോറ്റുപുഴെ

ആറമകന  കുകറ  ഭചോഗദ്യം  മലമനകപടമരമക്കുകയചോണട്ട്.  എകന്തങമലദ്യം  ശചോസസ്പീയ

മചോരഗ്ഗങ്ങള് ഇതുമചോയമ ബന്ധകപട ശുദ്ധസ്പീകരണതമനട്ട് ഉപചയചോഗമക്കുന്നുചണചോ? 
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ശസ്പീ  .    മചോതത റമ  .    ചതചോമസട്ട് :  സര,  ചകരള ജെല അചതചോറമറമ  തടയണകള്

പധചോനമചോയുദ്യം നമരമ്മമക്കുന്നതട്ട്  ശുദ്ധജെല പദ്ധതമകളകട  ജെല ചസചോതസ്സുകളമല്

ജെലദ്യം  നമലനമരതചോന്  ചവണമയചോണട്ട്.  ജെലചസചന  വകുപട്ട്  മറട്ട്  രൂപതമല്

നടപമലചോക്കുന്ന  തടയണകള്വഴെമ  കവള്ളദ്യം  ശുദ്ധസ്പീകരമക്കുന്ന  പദ്ധതമകകളചോന്നുദ്യം

നടപമലചോക്കമയമടമല.  ബഹുമചോനകപട  അദ്യംഗദ്യം  സൂചമപമച്ച  രസ്പീതമയമല്  വലമയ

കചലവമലചോകത കവള്ളദ്യം ശുദ്ധസ്പീകരമകച്ചടുക്കചോന്  ഏതട്ട് രൂപതമല് കഴെമയുകമന്നതട്ട്

പരമചശചോധമക്കുന്നതചോണട്ട്. 

ശസ്പീ  .    എല്ചദചോസട്ട്  കുന്നപമള്ളമ :  സര,  എറണചോകുളദ്യം  ജെമലയമകല

കപരമയചോറമലദ്യം,  കചോളമയചോര,  ചകചോതയചോര,  കതചോടുപുഴെയചോര  എന്നമവ  ചചരുന്ന

മൂവചോറ്റുപുഴെയചോറമലദ്യം  പുതമയതചോയമ  തടയണകള്   സചോപമക്കുചമചോ;  എത്ര

കമചലചോമസ്പീറര  ഇടവമടചോണട്ട്  തടയണകള്  സചോപമക്കുക;  വമചദശ  രചോജെദങ്ങളമല്

തടയണകളമലചോകത ഏകതങമലദ്യം നവസ്പീന മചോരഗ്ഗതമല് കവള്ളദ്യം ചസചോര കചയ്യുന്ന

കചോരദദ്യം  അങ്ങയുകട ശദ്ധയമല്കപടമട്ടുചണചോ;  ഉകണങമല് അതരദ്യം മചോരഗ്ഗങ്ങള്

അവലദ്യംബമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    മചോതത റമ  .    ചതചോമസട്ട് :  സര, 2014-ല് ഗവണ്കമനട്ട് 190 തടയണകള്

നമരമ്മമക്കചോനള്ള ഭരണചോനമതമ  നല്കമയമടട്ട്  45  എണ്ണദ്യം മചോത്രചമ  ജെലചസചന
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വകുപമനട്ട് ഇതുവകര പൂരതസ്പീകരമക്കചോന് കഴെമഞ്ഞമട്ടുള. 131  എണ്ണദ്യം നമരമ്മചോണ

പവരതനങ്ങളമലചോണട്ട്.  14  എണ്ണദ്യം ഉചപക്ഷമച്ചു. 190  എണ്ണതമല്  16  എണ്ണദ്യം

എറണചോകുളദ്യം  ജെമലയമലചോണട്ട്  അനവദമച്ചതട്ട്.  16  എണ്ണതമല്  ഒകരണ്ണദ്യംചപചോലദ്യം

പൂരതമയചോക്കമയമടമല.  പതമനചോകറണ്ണവദ്യം  പുചരചോഗതമയമലചോണട്ട്.  തടയണകള്

തമ്മമല് ഒരു നമശ്ചമത ജദരഘദദ്യം ഉണചോകണകമന്നട്ട് നമരബന്ധമമല.  എന്നചോല്

ഭൂജെല വമതചോനദ്യം തചോഴുന്നുകവന്നട്ട് സദ്യംശയമുള്ള സലങ്ങളമല് പുതമയ തടയണകള്

നമരമ്മമക്കചോന് ചവണമയുള്ള പണദ്യം കകണത്തുദ്യം.

Mr. Speaker : Shri Hibi Eden, not in the seat. 

ശസ്പീ  .    വമ  .    ഡമ  .    സതസ്പീശന് :  സര,  അങ്ങട്ട് ഇവമകട പറഞ്ഞ മറുപടമ വലമയ

ഉത്കണ്ഠ  ഉളവചോക്കുന്ന  ഒന്നചോണട്ട്.  യചോകതചോരു  നമയനണവമമലചോകത

അശചോസസ്പീയമചോയചോണട്ട്  ഇചപചോള്  തടയണകള്  നമരമ്മമച്ചുകകചോണമരമക്കുന്നതട്ട്.

നസ്പീകരചോഴുക്കട്ട്  സദ്യംബന്ധമച്ച  ജഹചഡചോളജെമക്കല്  ഡചോറചോയുദ്യം  കചോലചോവസചോമചോറദ്യം

സദ്യംബന്ധമച്ച  മസ്പീറസ്പീരമചയചോളജെമക്കല്  (meteorological) ഡചോറചോയുദ്യം

പരമചശചോധമച്ചമട്ടുചവണദ്യം  തടയണകള്  ഉണചോക്കചോന്.  യചോകതചോരു

നമയനണവമമലചോകത ഇതുണചോക്കുന്നതട്ട് ധചോരചോളദ്യം പചോരമസമതമക  പശങ്ങള്ക്കട്ട്

വഴെമകതളമക്കുകയചോണട്ട്.  ഇതരദ്യം  കചോരദങ്ങള്  നമയനമക്കചോനള്ള  ഒരു
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സദ്യംവമധചോനദ്യം നമുക്കമല.  അതുകകചോണട്ട്  നദമകളകട ഒഴുക്കമകന നമയനമക്കചോനദ്യം

ലമഫട്ട്  ഇറമചഗഷന്  പദ്ധതമകളദ്യം  കുടമകവള്ള  പദ്ധതമകളദ്യം  തടയണകളദ്യം

നമരമ്മമക്കുന്നതമകനക്കുറമച്ചട്ട്  ശചോസസ്പീയമചോയമ  പഠമക്കചോനദ്യം  ഉതകുന്ന  സചോറന്യൂടറമ

അധമകചോരങ്ങളള്ള  ഒരു  റമവര  മചോചനജെട്ട് കമനട്ട്  അചതചോറമറമ  രൂപസ്പീകരമക്കുന്ന

കചോരദതമല് ഗവണ്കമനട്ട് മുന്ജകകയടുക്കുചമചോ? 

ശസ്പീ  .    മചോതത  റമ  .    ചതചോമസട്ട് :  സര,  പഠന വമചധയമചോയമടല തടയണകള്

നമരമ്മമക്കുന്നതട്ട്  എന്ന  ബഹുമചോനകപട  വമ.  ഡമ.  സതസ്പീശകന  പരചോമരശദ്യം

പൂരണ്ണമചോയുദ്യം  ശരമയചോകണന്നട്ട്  എനമക്കട്ട്  ചതചോന്നുന്നമല.  എനമക്കട്ട്

ലഭദമചോയമരമക്കുന്ന  വമവരങ്ങളകട  അടമസചോനതമല്  871  കമണറുകള്

നമരസ്പീക്ഷണ കമണറുകളചോക്കമ  ഭൂജെലവമതചോനദ്യം തചോഴുചന്നചോ ഇലചയചോ എന്നതടക്കദ്യം

പരമചശചോധമക്കചോനദ്യം അതുചപചോലതകന്ന അവയമല് ചശഖരമക്കുന്ന കവള്ളതമകന

ഗുണനമലവചോരദ്യം  പരമചശചോധമക്കചോനദ്യംചവണമയുള്ള  സദ്യംവമധചോനങ്ങള്

ക്രമസ്പീകരമച്ചമട്ടുണട്ട്.  എലചോ  രണ്ടുവരഷതമകലചോരമക്കല്  അതമല്നമന്നുള്ള  ഡചോറ

അടമസചോനകപടുതമ  റമചപചോരട്ടുകള്  ചശഖരമക്കചോറുണട്ട്.  അതമകന

അടമസചോനതമല്  ചകരളതമല്  ഭൂജെല  വമതചോനദ്യം  തചോഴെട്ട് ന്നുചപചോകുന്ന  ചമല

സലങ്ങളമകല 152 ചബചോക്കുകകള നചോലചോയമ തരദ്യം തമരമച്ചമരമക്കുകയചോണട്ട്. ഓവര
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എകട്ട്ചപചോയമറഡട്ട് ആയമ കകണതമയമരമക്കുന്നതട്ട് പചോലക്കചോടട്ട് ജെമലയമകല ചമറ്റൂര

ചബചോക്കചോണട്ട്.  അതുചപചോകല  ക്രമടമക്കലചോയമ   കചോസരചഗചോഡട്ട്,  മലമ്പുഴെ  എന്നസ്പീ

ചബചോക്കുകളദ്യം  കസമമക്രമടമക്കലചോയമ   23  ചബചോക്കുകളദ്യം  കസയ്ഫട്ട്  എന്ന

രസ്പീതമയമല്  ബചോക്കമ  126  ചബചോക്കുകളമചോണട്ട്  കകണതമയമരമക്കുന്നതട്ട്.

അതുകകചോണട്ട്  ഒരു  പഠനവദ്യം  നടതചോകതയല,  എന്നചോല്  കൂടുതല്

ആധമകചോരമകതചയചോടുകൂടമയുള്ള  പഠനങ്ങള്  നടതചോനള്ള  ക്രമസ്പീകരണങ്ങള്

കചയ്യചോവന്നതചോണട്ട്.  

ശസ്പീ  .   അനമല് അക്കര: സര, തൃശ്ശൂര ചകചോള്നമലങ്ങളമകലയുദ്യം മലപ്പുറദ്യം ജെമലയമകല

കപചോന്നചോനമ  ചകചോള്നമലങ്ങളമകലയുദ്യം  ഏതചോണട്ട്  അറുപതമനചോയമരചതചോളദ്യം  ഏക്കര

ചകചോള്നമലങ്ങളമല് ജൂണ് മചോസദ്യം മുതല് ഒചക്ടചോബര മചോസദ്യം വകര ചകചോടചോനകൂടമ ലമറര

കവള്ളമചോണട്ട്  സദ്യംഭരമച്ചുകമടക്കുന്നതട്ട്.   ഒചക്ടചോബര-നവദ്യംബര  മചോസങ്ങളമലചോയമ  കൃഷമ

കചയ്യുന്നതമനചവണമ  ഇഇൗ  കവള്ളദ്യം   കടലമചലയട്ട്  പമ്പട്ട്  കചയ്തുകളയുകയചോണട്ട്

കചയ്യുന്നതട്ട്.  ഇഇൗ പമ്പട്ട് കചയ്യുന്ന കവള്ളതമകന കനചോലകളമല് തടയണകള് കകടമ

അവമചടയട്ട്  റമചവഴ്സട്ട്  പമ്പമദ്യംഗട്ട്  കചയ്യുകയുദ്യം  കുളങ്ങളമചലയട്ട്   റസ്പീചചോരജ്ജുദ്യം

കചയ്തുകഴെമഞ്ഞചോല്   ഇഇൗ  രണട്ട്  ജെമലകളമചലയുദ്യം  കുടമകവള്ള  പശദ്യം  പൂരണ്ണമചോയമ

പരമഹരമക്കചോന് കഴെമയുദ്യം.  സമുദ്രനമരപമചനക്കചോള് 1.5 മസ്പീറര തചോകഴെയചോണട്ട് ഇഇൗ ചകചോള്
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ലചോനട്ട്.  ഒചക്ടചോബര-നവദ്യംബര  മചോസങ്ങളമല്  കവള്ളദ്യം  പമ്പട്ട്  കചയ്യുന്നചതചോടുകൂടമ

രൂക്ഷമചോയ കുടമകവള്ളക്ഷചോമമചോണട്ട് ഇഇൗ ജെമലയമലണചോകുന്നതട്ട്.  ഇഇൗ ചകചോള്നമലങ്ങള്

1.5  മസ്പീറര  തചോകഴെയചോകണന്നുള്ളതുകകചോണട്ട്  അത്രയുദ്യംതകന്ന  ഒഴുക്കട്ട്  വസ്പീണ്ടുദ്യം

വരുന്നതുകകചോണട്ട്  വലമയ  ക്ഷചോമമചോണട്ട്.    ഇഇൗ  രണട്ട്  ജെമലകളമകല  കനചോലകളമലദ്യം

തടയണകള്  കകടമ  ഇഇൗ  കവള്ളദ്യം  സദ്യംഭരമക്കുന്നതമനദ്യം  കുളങ്ങളമചലയട്ട്  റമചവഴ്സട്ട്

പമ്പമദ്യംഗട്ട് കചയ്യചോനമുള്ള ഒരു സമഗ്ര പദ്ധതമ സരക്കചോര തയ്യചോറചോക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    മചോതത  ടമ  .    ചതചോമസട്ട്:   സര,  ബഹുമചോനകപട  അദ്യംഗദ്യം  സൂചമപമച്ചതട്ട്,

കകടമക്കമടക്കുന്ന  കവള്ളദ്യം  കചോരഷമക  ആവശദങ്ങള്ക്കുചവണമ  പമ്പുകചയ്തു

കളയുന്നുകവന്നുള്ളതചോണട്ട്.   കുടമകവള്ള  ലഭദതയ്ക്കുചവണമ  അകതങ്ങകന

ഉപകരമക്കചോകമന്നുള്ളതമകന  സദ്യംബന്ധമച്ചുള്ള  ഒരു  നമരചദ്ദേശമചോണട്ട്  ബഹുമചോനകപട

അദ്യംഗദ്യം  ഇവമകട  നല്കമയതട്ട്.    അതമകന  ശചോസസ്പീയവശങ്ങള്  കൂടമ  പരമചശചോധമച്ചു

മചോത്രചമ എനമക്കട്ട് അതുസദ്യംബന്ധമച്ചട്ട്  ഉതരദ്യം പറയചോന് കഴെമയുകയുള.

ശസ്പീ  .    കക  .    വമ  .    വമജെയദചോസട്ട്:  സര,  സദ്യംസചോനതട്ട്  കുടമകവള്ളക്ഷചോമദ്യം

രൂക്ഷമചോയചതചോടുകൂടമ  തടയണ  നമരമ്മചോണദ്യം  അനസന്യൂതദ്യം

തുടരന്നുകകചോണമരമക്കുകയചോണട്ട്.    ഭചോരതപ്പുഴെയമലചോകകട  തടയണഭമതമ  കകചോണട്ട്

നമറഞ്ഞമരമക്കുകയചോണട്ട്.   മചോരച്ചട്ട്,  ഏപമല്,  കമയട്ട്  മചോസങ്ങളമല്  ഭചോരതപ്പുഴെയമകല
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തടയണകളമല് ഒട്ടുദ്യം കവള്ളമമലചോത അവസയചോണുള്ളതട്ട്.  പറമ്പമക്കുളദ്യം-ആളമയചോര

നദസ്പീജെല  കരചോര  പകചോരദ്യം  മചോരച്ചട്ട്,  ഏപമല്,  കമയട്ട്  മചോസങ്ങളമല്  കുടമകവള്ളദ്യം

ലഭദമചോക്കുന്നതമനചവണമ നടപടമ സശസ്പീകരമക്കുചമചോ എന്നചോണട്ട് എകന ചചചോദദദ്യം.

ശസ്പീ  .    മചോതത ടമ  .    ചതചോമസട്ട്:   സര,  കഴെമഞ്ഞ ദമവസദ്യം ഇഇൗ വമഷയതമല് ഒരു

ശദ്ധക്ഷണമക്കലമനട്ട്  മറുപടമയചോയമ  ബഹുമചോനകപട  മുഖദമനമ  ഇക്കചോരദദ്യം

പറഞ്ഞതചോണട്ട്.    പറമ്പമക്കുളദ്യം-ആളമയചോര  കരചോര  പുതുക്കുന്നതമനള്ള  സമയദ്യം

കകവകമയമരമക്കുന്നു.  അതമനള്ള  ചരച്ചകള്  സഇൗഹചോരദ്ദേപരമചോയമ  നടതചോനള്ള

നടപടമകള് സശസ്പീകരമക്കുകമന്നചോണട്ട് നമയമസഭയമല് തകന്ന ബഹുമചോനകപട മുഖദമനമ

മറുപടമ നല്കമയമരമക്കുന്നതട്ട്.  

ശസ്പീ  .    അനൂപട്ട് ചജെക്കബട്ട്:  സര,  ചവനല്ക്കചോലമചോകുചമ്പചോള്  ജെലവമഭവ വകുപട്ട്

പലയമടത്തുദ്യം  തചോല്ക്കചോലമകമചോയ  തടയണകള്  നമരമ്മമക്കചോറുണട്ട്.  ചവനല്

രൂക്ഷമചോകുചമ്പചോഴെചോണട്ട്  വചോടര  ചസചോഴ്സുകളമല്  പലചപചോഴുദ്യം  ഇഇൗ  തടയണകള്

നമരമ്മമക്കചോന്  വകുപട്ട്  കടന്നുവരുന്നതട്ട്.   ഇതുകചോരണദ്യം  പധചോനകപട  പല  വചോടര

ചസചോഴ്സുകളമലദ്യം  ബുദ്ധമമുട്ടുകള്  വരുന്നുമുണട്ട്.   എകന  ചചചോദദദ്യം,   ഇതരതമലള്ള

സലങ്ങളമല് തചോല്ക്കചോലമക തടയണകള്ക്കുപകരദ്യം സമരമചോയമട്ടുള്ള തടയണകള്

നമരമ്മമക്കുവചോനള്ള ഏകതങമലദ്യം പദ്ധതമകള് ഗവണ്കമനട്ട് ആചലചോചമക്കുന്നുചണചോ?
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ശസ്പീ  .    മചോതത ടമ  .    ചതചോമസട്ട്:  സര,  കുടമകവള്ള ചസചോതസ്സുകളമല് കവള്ളമമലചോകത

വരുചമ്പചോള് തചോല്ക്കചോലമകമചോയമ തടയണ നമരമ്മമക്കുന്നുണചോവദ്യം.  പചക്ഷ കുടമകവള്ള

ചസചോതസ്സുകളമല്  ശചോശശതമചോയമ  കവള്ളദ്യം  ലഭമക്കചോന്  ചവണമ  ചദശസ്പീയ  ഗ്രചോമസ്പീണ

കുടമകവള്ള വമതരണ പദ്ധതമയുകട ഭചോഗമചോയമ ചകരള വചോടര അചതചോറമറമ തടയണകള്

നമരമ്മമക്കുന്നുണട്ട്.   അതമകന  നമരമ്മചോണ  പവരതനങ്ങള്ക്കുചവണമ  62  ചകചോടമ

രൂപയചോണട്ട് കചലവഴെമക്കചോന് ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതട്ട്.

ശസ്പീ  .    എ  .    എന്  .    ഷദ്യംസസ്പീര:  സര,  തലചശ്ശേരമ  ഉള്കപകടയുള്ള  പചദശദ്യം

തസ്പീരചദശചമഖലയചോണട്ട്.   രൂക്ഷമചോയ  കടലചോക്രമണമചോണട്ട്  ഇഇൗ  ചകന്ദ്രങ്ങളമല്

നടന്നുകകചോണമരമക്കുന്നതട്ട്.   പലയമടങ്ങളമലദ്യം  ജെലവമഭവ  വകുപമകന  തടയണ

നമരമ്മചോണതമകന  ആവശദമുണട്ട്.   ഗവണ്കമന്റുതലതമല്  ശക്തമചോയമ

ഇടകപടമകലങമല് തലചശ്ശേരമ ഉള്കപകടയുള്ള ഭചോഗങ്ങളമല് ജെനങ്ങള്ക്കട്ട് ജെസ്പീവമക്കചോന്

സചോധമക്കചോത സമതമയുണചോകുദ്യം.  ഇക്കചോരദതമല് ഗവണ്കമനട്ട് എകന്തങമലദ്യം നടപടമ

സശസ്പീകരമച്ചമട്ടുചണചോ?

ശസ്പീ  .    മചോതത  ടമ  .    ചതചോമസട്ട്:   സര,  അങ്ങയുകട  നമചയചോജെകമണ്ഡലമടക്കദ്യം

ചകരളതമകല  തസ്പീരചദശചമഖലയമലചോകക  കടല്ചക്ഷചോഭതമകന  ഭസ്പീതമയുണട്ട്.

കടല്ചക്ഷചോഭദ്യം  ഏറവദ്യം  രൂക്ഷമചോയ  പചദശങ്ങളമല്  തചോല്ക്കചോലമകമചോയമ  കലകള്
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നമചക്ഷപമച്ചുകകചോണട്ട് അതമകന രൂക്ഷത തടയചോന്ചവണമയുള്ള ശമങ്ങളണട്ട്.  വലമയ

പശമുള്ള സലങ്ങകള കഎഡനമകകഫ കചയട്ട്  പുലമമുടട്ട്  നമരമ്മചോണവദ്യം കടല്ഭമതമ

നമരമ്മചോണവദ്യം നടപചോക്കചോനചോണട്ട് ശമമക്കുന്നതട്ട്.  ചമല പചദശങ്ങള്ക്കട്ട് ഭരണചോനമതമ

നല്കമക്കഴെമഞ്ഞു.    മറ്റു  പചദശങ്ങകള  സദ്യംബന്ധമച്ചട്ട്   ഗവണ്കമനട്ട്  ഗഇൗരവതമല്

പരമചശചോധമച്ചുകകചോണമരമക്കുന്നു.

ശസ്പീ  .    വമ  .    റമ  .    ബല്റചോദ്യം:  സര,  ഭൂഗരഭജെലദ്യം  ഏറവദ്യം  കൂടുതല്   ഡമപസ്പീറട്ട്

കചയ്യകപടുന്ന  കസമമ  ക്രമടമക്കല്  പചദശമചോണട്ട്  എകന  നമചയചോജെകമണ്ഡലതമകല

തൃതചോല  ചബചോക്കട്ട്.   ഇവമകട  ഏറവദ്യം  പധചോനകപട  ഒരു  റഗുചലററമകന

കപചോചപചോസലണട്ട്  -  കചോങപ്പുഴെ  റഗുചലറര-കദ്യം-ബമഡ്ജെട്ട്.   മുന്  ബഡ്ജെറമല്

അതമനചവണമ ഒരു ചകചോടമ രൂപ നസ്പീക്കമവയകപടമരുന്നു.  അതമകന ഭചോഗമചോയമ ഒരു

ഇന്കവസമചഗഷന്  എസമചമറട്ട്  തയ്യചോറചോയമ  വകുപമകന  പരമഗണനയമലണട്ട്.

അക്കചോരദതമല്  തുക  അനവദമച്ചട്ട്  ഇന്കവസമചഗഷന്  പൂരതസ്പീകരമക്കുകയുദ്യം

വരുദ്യംവരഷതമല്  അതമനചവണ  മതമയചോയ  തുക  ബഡ്ജെറമലൂകടചയചോ

നബചോരഡമലൂകടചയചോ  അനവദമച്ചട്ട്  കചോങപുഴെ  റഗുചലറര-കദ്യം-ബമഡ്ജെട്ട്  പദ്ധതമ

യചോഥചോരതദമചോക്കചോന്  ചവണമയുള്ള  നടപടമ  വകുപട്ട്  സശസ്പീകരമക്കുചമചോ?  അതുചപചോകല

പചോലക്കചോടട്ട്  ജെമലയമല്  കുളങ്ങളകട  റസ്പീചചോരജമദ്യംഗട്ട്  വളകര  പധചോനമചോണട്ട്.  200
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കുളങ്ങള്  ഏകറടുതട്ട്  അതട്ട്  പുനനഃരുദ്ധരമക്കുന്നതമനചവണമയുള്ള  ഒരു  പദ്ധതമ

തയ്യചോറചോക്കമ  വകുപമകന  കകകയമലണട്ട്.   ഇക്കചോരദതമലദ്യം  ഫണട്ട്  അനവദമക്കചോന്

തയ്യചോറചോകുചമചോ?

ശസ്പീ  .    മചോതത  ടമ  .    ചതചോമസട്ട്:   സര,  ലഭദമചോയ  ഫണട്ട്  ഇതരതമലള്ള

പവരതനങ്ങള്ക്കചോയമ  പരമചോവധമ  പചയചോജെനപടുതണകമന്നട്ട്  തകന്നയചോണട്ട്

ഗവണ്കമനട്ട്  ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതട്ട്.    നമയമസഭയമല് കഴെമഞ്ഞ ദമവസദ്യം സമരപമക്കചോന്

ചവണമ ഞചോന് ഒപമട്ടുനല്കമയ കപരചഫചോമന്സട്ട് റമചപചോരടമല് കഴെമഞ്ഞ വരഷങ്ങളമല്

നസ്പീക്കമവച്ച  തുക  ചവണത്ര   കചലവചോക്കകപടമല  എന്ന  ഒരു  ദയനസ്പീയ  ചമത്രദ്യം

കചോണുകയുണചോയമ.   ആകരയുദ്യം  വമമരശമക്കചോന്  ചവണമയല  പറഞ്ഞതട്ട്.  പചക്ഷ

ജെലസദ്യംരക്ഷണതമനചവണമയുദ്യം  ഭൂജെല  സദ്യംചപചോഷണതമനചവണമയുമുള്ള

പദ്ധതമകള്ക്കട്ട് നസ്പീക്കമവയ്ക്കുന്ന പണദ്യം പരമപൂരണ്ണമചോയുദ്യം വമനമചയചോഗമക്കകപടണ കമന്ന

കചോരദതമല്  ഗവണ്കമനമനട്ട്  നമരബന്ധമുണട്ട്.   ബഹുമചോനകപട  അദ്യംഗദ്യം  പറഞ്ഞ

റഗുചലറര-കദ്യം-ബമഡ്ജെമകന  ഇചപചോഴെകത  അവസകയകന്തന്നട്ട്  ഫയലകള്

ചനചോക്കമമചോത്രചമ  പറയചോന്  കഴെമയുകയുള.   അനഭചോവപൂരവ്വമചോയമ  അക്കചോരദങ്ങള്

പരമചശചോധമക്കുദ്യം. 

ശസ്പീ  .   മുരളമ കപരുകനലമ: സര, മഴെക്കചോലതട്ട് കപയ്യുന്ന കവള്ളദ്യം മുഴുവന് ഇചപചോള്
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കടലമചലയ ഒഴുകമകക്കചോണമരമക്കുകയചോണട്ട്.  അതമകന ഭചോഗമചോയമ ചകചോലമചോടട്ട്   എന്ന

പദ്ധതമ  പചോവരതമകമചോക്കചോന്;  പസ്പീച്ചമ  ജെലസദ്യംഭരണമയമല്  സദ്യംരക്ഷമക്കചോന്

കഴെമയുന്നയത്രയുദ്യം  കവള്ളദ്യം  സദ്യംരക്ഷമക്കചോന്  കഴെമയുന്ന  വളകര  ബൃഹതചോയ  ഒരു

പദ്ധതമയചോണട്ട്.   അതട്ട്  അടമയന്തരമചോയമ  ഏകറടുതട്ട്  നടപചോക്കചോന്  ആവശദമചോയ

നടപടമ സശസ്പീകരമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .   മചോതത ടമ  .   ചതചോമസട്ട്:  സര, ആ വമഷയദ്യം പചതദകമചോയമ പരമചശചോധമക്കചോദ്യം.

ശസ്പീ  .   റമ  .   എ  .   അഹമ്മദട്ട് കബസ്പീര: സര, കുടമകവള്ള പദ്ധതമകളകട ചസചോതസ്സുകള്

സദ്യംരക്ഷമക്കചോന്  മുന്തമയ  പരമഗണന  കകചോടുചക്കണതുണട്ട്.   ഇന്നകത

സചോഹചരദതമല്  അനചപക്ഷണസ്പീയമചോയ  ഒരു  സദ്യംഗതമയചോണതട്ട്.   അതമനട്ട്

ആവശദചോനസരണദ്യം  റഗുചലറര-കദ്യം-ബമഡ്ചജെചോ  വമ.സമ.ബമ.-കദ്യം-ബമഡ്ചജെചോ

അകലങമല് വലമയ തടയണചയചോ ആവശദചോനസരണദ്യം പണമയുന്നതമനട്ട് പരമഗണന

നല്കുചമചോ എന്നചോണട്ട് എനമക്കട്ട് ചചചോ ദമക്കചോനള്ളതട്ട്.  

ശസ്പീ  .    മചോതത  ടമ  .    ചതചോമസട്ട്:   സര,  കുടമകവള്ള  ചസചോതസ്സുകളമല്

കവള്ളകമതമക്കചോന്  ചവണമ  വചോടര  അചതചോറമറമയുകട  ചമല  പദ്ധതമകളണട്ട്.

അവമകടയചോണട്ട്  62  ചകചോടമ  രൂപയുകട  15  തടയണകകള  സദ്യംബന്ധമച്ചട്ട്  ഞചോന്

സൂചമപമച്ചതട്ട്.   എന്നചോല്  അകതചോന്നുദ്യം  മതമയചോവന്ന  പദ്ധതമകളല.   ഇചപചോള്
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നമുക്കുണചോവന്ന ഏറവദ്യം പധചോനകപട പശദ്യം, ചദശസ്പീയ ഗ്രചോമസ്പീണ കുടമകവള്ള വമതരണ

പദ്ധതമയുകട ചകന്ദ്ര വമഹമതദ്യം കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞു വരമകയചോണട്ട് എന്നതചോണട്ട്.   2013-

2014-ല് 173 ചകചോടമ രൂപ ചകന്ദ്ര വമഹമതമചോയമ കമടമയമടതട്ട് കഴെമഞ്ഞ സചോമ്പതമക

വരഷദ്യം നമുക്കട്ട് കമടമയതട്ട്  43 ചകചോടമ രൂപ മചോത്രമചോണട്ട്.  ചകന്ദ്ര മനമ  ശസ്പീ. ചഇൗധരമ

ബസ്പീചരന്ദര  സമദ്യംഗമകന  ചപചോയമകണട്ട്  ഞചോന്  ഇക്കചോരദദ്യം  സദ്യംസചോരമച്ചമരുന്നു.

ചദശസ്പീയതലതമല്  തകന്ന  ചകന്ദ്ര  ഗവണ്കമനട്ട്  ഇക്കചോരദതമനചവണമ

നസ്പീക്കമവച്ചമരുന്ന തുക കുറഞ്ഞുചപചോയമകയന്നുദ്യം  16-ാംതസ്പീയതമ  തമരുവനന്തപുരതട്ട്

വരുചമ്പചോള് വമശദമചോയമ ചരച്ച നടതചോകമന്നുമചോണട്ട് അചദ്ദേഹദ്യം പറഞ്ഞതട്ട്.  എന്നചോല്

ഇചപചോള്  അചദ്ദേഹതമനട്ട്  ചുമതല  മചോറമ.   ചകന്ദ്ര  ഗവണ്കമനട്ട്  തകന്ന  ഗ്രചോമസ്പീണ

കുടമകവള്ള  പദ്ധതമയുകട  തുക  കവടമക്കുറയ്ക്കുന്നതട്ട്  സദ്യംസചോനദ്യം  വളകര

ആശങചയചോടുകൂടമയചോണട്ട്  കചോണുന്നതട്ട്.  ഇതട്ട്  വലമയ  ഗഇൗരവമുള്ള  വമഷയമചോണട്ട്.

അചതസമയദ്യം,  നമ്മുകട  പരമമമതമചോയ  ലഭദത  ഉപചയചോഗമച്ചുകകചോണട്ട്  ബഹുമചോനകപട

അദ്യംഗദ്യം സൂചമപമച്ചതുചപചോകല കുടമകവള്ള ചസചോതസ്സുകളമല് ജെലലഭദത ഉറപചോക്കചോനള്ള

പദ്ധതമകള്ക്കട്ട് മുന്ഗണന കകചോടുക്കുന്നതചോണട്ട്.  

ശസ്പീ  .    കക  .    കുഞ്ഞമരചോമന്:  സര,  ഭചോരതപ്പുഴെയടക്കമുള്ള പുഴെകളമല് തടയണകള്

അധമകമചോയമചപചോയമ  എന്ന രസ്പീതമയമലള്ള സദ്യംസചോരദ്യം  ഇവമകടയുണചോയമ.   എന്നചോല്



Uncorrected/Not for publication
37

ജെലചസചന പദ്ധതമചയചോ തടയണചയചോ ഒന്നുമമലചോത ഒരു ജെമലയചോണട്ട് കചോസരചഗചോഡട്ട്

എന്നട്ട്  അചങ്ങയറമയചോചമചോ?   അങ്ങകനയചോകണങമല്  ഇതട്ട്  അനവദമച്ചുതരചോന്

സനനസ്സട്ട് കചോണമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    മചോതത  ടമ  .    ചതചോമസട്ട്:   സര,   2014-കല  ഉതരവകള്  പകചോരദ്യം

കചോസരചഗചോഡട്ട്  ജെമലയമല്  8  തടയണകള്  നമരമ്മമക്കചോനള്ള  ഭരണചോനമതമ

നല്കമയമട്ടുണട്ട്.   അതമല്  ഒന്നുചപചോലദ്യം  ഉചപക്ഷമച്ചമടമല.   എടട്ട്  പദ്ധതമകളദ്യം

പുചരചോഗതമയമലചോണട്ട്.  

അക്കചോദമമകളകട പുനസദ്യംഘടന

(*213) ശസ്പീ  .  പുരുഷന് കടലണമ:

  ശസ്പീ  .  ചജെചോണ് കഫരണചോണസട്ട്:

 ശസ്പീ  .   എദ്യം  .   മുചകഷട്ട്: തചോകഴെ കചോണുന്ന ചചചോദദങ്ങള്ക്കട്ട് പടമകജെചോതമ പടമകവരഗ്ഗ

പമചന്നചോക്കസമുദചോയചക്ഷമവദ്യം  നമയമവദ്യം  സചോദ്യംസചോരമകവദ്യം  പചോരലകമനറമകചോരദവദ്യം

വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമചോ:

(എ)  സചോദ്യംസചോരമക  ചകന്ദ്രങ്ങളചോയ  അക്കചോദമമകളകട  പവരതനങ്ങള്

വമലയമരുതമയമട്ടുചണചോ;

(ബമ)  മുന്  സരക്കചോരമകന  കചോലതട്ട്  നമശ്ചയമച്ചമരുന്ന  ഭരണ  സമമതമകള്

അക്കചോദമമകളകട  ഉചദ്ദേശദലക്ഷദങ്ങള്  നമറചവറചോന്  പചോപമചോയമരുന്നമകലന്ന  കചോരദദ്യം
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ശദ്ധയമല്കപടമട്ടുചണചോ;

(സമ)  അരചോജെകതശവദ്യം  ഫചോസമസട്ട്  പവണതയുദ്യം  പതമചരചോധമക്കചോന്

അക്കചോദമമകകള പചോപമചോക്കചോനള്ള പദ്ധതമകള് രൂപകപടുത്തുചമചോ;

(ഡമ)  അതമകന  അടമസചോനതമല്  സചോഹമതദ  അക്കചോദമമ,  സദ്യംഗസ്പീതനചോടക

അക്കചോദമമ,  ലളമതകലചോ  അക്കചോദമമ,  ചഫചോകട്ട്  ചലചോര  അക്കചോദമമ  തുടങ്ങമയവകയ

പുനസദ്യംഘടമപമക്കുചമചോ?

പടമകജെചോതമ  പടമകവരഗ്ഗ  പമചന്നചോക്കസമുദചോയചക്ഷമവദ്യം  നമയമവദ്യം

സചോദ്യംസചോരമകവദ്യം പചോരലകമനറമകചോരദവദ്യം വകുപ്പുമനമ (ശസ്പീ  .   എ  .   കക  .   ബചോലന്): സര, 

(എ) ഉണട്ട്. സരക്കചോരമനട്ട് കസ്പീഴെമലള്ള വമവമധ അക്കചോദമമകളകട ചലചോക്കല് ഫണട്ട്

ഓഡമറട്ട്  റമചപചോരടട്ട്,  നമയമസഭചോ  സമമതമക്കട്ട്  മുമ്പചോകക  സമരപമക്കുന്ന  വചോരഷമക

റമചപചോരടട്ട്  എന്നമവയുകട  അടമസചോനതമല്  വമവമധ  അക്കചോദമമകളകട

പവരതനങ്ങള്  വമലയമരുത്തുന്നുണട്ട്.  ഗ്രചോനചോയമ  അനവദമക്കുന്ന  തുക

നമശ്ചയമച്ചമട്ടുള്ള  പദ്ധതമ  പവരതനങ്ങള്ക്കട്ട്  മചോത്രദ്യം  ഉപചയചോഗമക്കുന്നു  എന്നുള്ളതട്ട്

ഉറപ്പു വരുത്തുന്നുണട്ട്. 

(ബമ) ശദ്ധയമല്കപടമടമല.

(സമ)  മചതതര ചമന്തകള് ചപചോതചോഹമപമക്കുക,  വരഗ്ഗസ്പീയതയമ ലധമഷ്ഠമതമചോയ
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ഫചോസമസട്ട്  ശക്തമകകള  പതമചരചോധമക്കുക,  നചവചോതചോന  മൂലദങ്ങള്  സദ്യംരക്ഷമക്കുക,

സചോദ്യംസചോരമക  ഉന്നമനദ്യം  ലക്ഷദമചോക്കമ  എലചോവമധ  അരചോജെകതശ  പവണതകകളയുദ്യം

കചറുക്കുക, പചോരമ്പരദ കലകകള പരമചപചോഷമപമക്കുക, സചോദ്യംസചോരമക ഇടങ്ങകള തമരമച്ചു

പമടമക്കുക എന്നസ്പീ ലക്ഷദങ്ങളമലധമഷ്ഠമതമചോയ ഒരു സചോദ്യംസചോരമക നയമചോണട്ട് സരക്കചോര

ലക്ഷദമമടുന്നതട്ട്.  ഇതമനചോയമ  അക്കചോദമമകകളയുദ്യം  മറമതര  സചോദ്യംസചോരമക

സചോപനങ്ങകളയുദ്യം സജമചോക്കചോനള്ള പദ്ധതമകള്ക്കട്ട് രൂപദ്യം നല്കുദ്യം.

(ഡമ)  ചകരള സചോഹമതദ അക്കചോദമമ,  സദ്യംഗസ്പീത നചോടക അക്കചോദമമ,  ലളമതകലചോ

അക്കചോദമമ,  ചഫചോകട്ട്  ചലചോര അക്കചോദമമ  എന്നമവയുകട പുനനഃസദ്യംഘടന സരക്കചോരമകന

പരമഗണനയമലചോണട്ട്.

ശസ്പീ  .    പുരുഷന്  കടലണമ :  സര,  കപചോതുകവ  നവ  ചകരളതമനട്ട്  കകചതനദദ്യം

പകരുന്നതചോണട്ട്  സചോദ്യംസചോരമക  വകുപമകന  പവരതനദ്യം.  അതമകന

പരമചപചോഷമപമക്കുന്നതമനചോവശദമചോയ  നമലപചോടചോണട്ട്   ബഹുമചോനകപട  മുഖദമനമ

സശസ്പീകരമക്കുന്നതട്ട്.   മചതതര  ചമന്തയുദ്യം   അഴെമമതമയമലചോത  ഭരണവദ്യം

എന്നുപറയുന്നതുചപചോല  സചോദ്യംസചോരമക  ചകന്ദ്രങ്ങളകട  പവരതനങ്ങളമലദ്യം  ഈ

മചനചോഭചോവദ്യം ചവണദ്യം. മുന് സരക്കചോരമകന കചോലതട്ട് നമശ്ചയമച്ചമരുന്ന ഭരണസമമതമകള്

അക്കചോദമമകളകട  ഉചദ്ദേശദലക്ഷദങ്ങള്  നമറചവറചോന്  പചോപമചോയമരുന്നമകലന്ന  കചോരദദ്യം
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ശദ്ധയമല്കപടമട്ടുചണചോകയന്ന  എകന  രണചോമകത  ചചചോദദതമനട്ട്,

ശദ്ധയമല്കപടമടമലചോകയന്ന മറുപടമയചോണട്ട്  നല്കമയതട്ട്.  അതട്ട്  ശദ്ധയമല്കപടണദ്യം.

പഠന  കചോലതട്ട്  നമ്മുകട  സചോദ്യംസചോരമക  വകുപ്പുമനമ  നചോടകദ്യം  കളമച്ചമട്ടുണട്ട്,

യൂണമചവഴ്സമറമ  മതരങ്ങളമല് സമ്മചോനദ്യം ലഭമച്ചമട്ടുണട്ട്.     പസദ്യംഗതമനട്ട്  സമ്മചോനദ്യം

ലഭമച്ചമട്ടുണട്ട്.  ഇതമകനചോകക്ക പചോപനചോയ മനമയചോണട്ട്,  അക്കചോരദതമല് തരക്കമമല.

നചോടകതമനട്ട്  സമ്മചോനദ്യം  ചനടമയതുചപചോകല  സചോദ്യംസചോരമക  രദ്യംഗത്തുദ്യം  അചദ്ദേഹദ്യം

ഇടകപടമരുന്നു.  അചദ്ദേഹകത നലതുചപചോകല എനമക്കട്ട് കുടമക്കചോലദ്യം മുതല് അറമയചോദ്യം.

അചദ്ദേഹദ്യം  ചകചോഴെമചക്കചോടട്ട്  നമറഞ്ഞുനമന്നമരുന്നു.  പകക്ഷ,  ഇചപചോള് മനമയചോയചപചോള്

ഇതട്ട്  ശദ്ധയമല്കപടമടമലചോകയന്നുളള  മറുപടമ  തന്നതട്ട്  ശരമയചോയമല.  അതട്ട്

എഴുതമകകചോടുതതചോയമരമക്കുദ്യം.  ഏതചോയചോലദ്യം  സചോദ്യംസചോരമക  രദ്യംഗതട്ട്  ഇടകപടചോന്

കഴെമയണദ്യം.  സചോദ്യംസചോരമക  പവരതകരുദ്യം  എഴുത്തുകചോരുദ്യം  സചോദ്യംസചോരമക  രദ്യംഗതട്ട്

ഇടകപടണദ്യം.  14  ജെമലകളമല് നചവചോതചോന നചോയകനചോരുകട ചപരമല് സചോദ്യംസചോരമക

ചകന്ദ്രങ്ങള്,  സചോദ്യംസചോരമക  പഠനതമനചോയമ  കസയ്സട്ട്,  സചോദ്യംസചോരമക

സചോപനങ്ങള്ക്കുള്ള ബഡ്ജെറട്ട്  വമഹമതതമലള്ള  വരദ്ധനവട്ട്,   ചലച്ചമത്ര  ചമളകള്

നടതചോന്    സമരദ്യം  ചവദമ  ഇകതലചോദ്യം  ബഡ്ജെറമലണട്ട്.  സചോഹമതദ  അക്കചോദമമയുദ്യം

സദ്യംഗസ്പീതനചോടക അക്കചോദമമയുദ്യം  ചഫചോകട്ട് ചലചോര അക്കചോദമമയുദ്യം  അചതസമയതട്ട് തകന്ന
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പചോരമ്പരദകലകളകട  കലചോചകന്ദ്രങ്ങളചോണട്ട്.   അവകയലചോദ്യം  ഉന്നത  നമലവചോരദ്യം

പുലരത്തുന്നവയചോണട്ട്.   അതമകന  ഫലദ്യം  ജെനങ്ങള്ക്കട്ട്  കമടണദ്യം.  ചകരള  സചോഹമതദ

അക്കചോദമമയുചടയുദ്യം   മറട്ട്  സചോദ്യംസചോരമക  ചകന്ദ്രങ്ങളചടയുദ്യം   പുന:സദ്യംഘടന  എത്രയുദ്യം

കപകടന്നട്ട് നടത്തുചമചോ?

ശസ്പീ  .    എ  .    കക  .    ബചോലന്:  സര,  അക്കചോദമമകളകട  പുന:സദ്യംഘടന

നടന്നുകകചോണമരമക്കുകയചോണട്ട്.  സചോഹമതദ  അക്കചോദമമ,  സദ്യംഗസ്പീതനചോടക  അക്കചോദമമ,

ലളമതകലചോ  അക്കചോദമമ,  ചഫചോകട്ട്  ചലചോര  അക്കചോദമമ,  ചലച്ചമത്ര  അക്കചോദമമ  തുടങ്ങമ

ഒമ്പതട്ട്  അക്കചോദമമകളചോണട്ട്  പധചോനമചോയുദ്യം  സചോദ്യംസചോരമക  വകുപമകന  കസ്പീഴെമലളളതട്ട്.

അതമല്  വളകര  പചോധചോനദദ്യം  ഇഇൗ  അക്കചോദമമകള്ക്കട്ട്  ഗവണ്കമനട്ട്

കകചോടുക്കുന്നുകവന്നുളളതമകന  ഏറവദ്യം  വലമയ  കതളമവചോണട്ട്,  ചകരള  സചോഹമതദ

അക്കചോദമമക്കുദ്യം  സദ്യംഗസ്പീതനചോടക  അക്കചോദമമക്കുദ്യം  ലളമതകല  അക്കചോദമമക്കുദ്യം  ചഫചോകട്ട്

ചലചോര  അക്കചോദമമക്കുദ്യം  നമലവമല്  18  ചകചോടമ  രൂപയുണചോയമരുന്നതട്ട്  27  ചകചോടമ

രൂപയചോയമ  വരദ്ധമപമച്ചതട്ട്.  ചലച്ചമത്ര  അക്കചോദമമക്കട്ട്  ഏറവദ്യം  നല  പചോധചോനദമചോണട്ട്

കകചോടുതതട്ട്.  ഇതമകന  ചനതൃതശതമല്  നടക്കുന്നതചോണട്ട്  ഇനരനചോഷണല്  ഫമലമദ്യം

കഫസമവല്.  ഒരു  തസ്പീയറര  ചകചോദ്യംപകമനചവണമ  ബഹുമചോനകപട  ധനകചോരദ

വകുപ്പുമനമ 50 ചകചോടമ രൂപയുദ്യം നസ്പീക്കമവച്ചമട്ടുണട്ട്. ചകരളതമകന ചരമത്രതമലമലചോത
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ഇടകപടലചോണട്ട് ഇടതുപക്ഷജെനചോധമപതദ മുന്നണമ ഗവണ്കമനട്ട് സചോദ്യംസചോരമക രദ്യംഗതട്ട്

നടത്തുന്നതട്ട്   എന്നുളളതമകന  ഏറവദ്യം  നല  കതളമവചോണട്ട്  സചോദ്യംസചോരമക  രദ്യംഗദ്യം.

ഇതുമചോയമ  ബന്ധകപട്ടുകകചോണട്ട്  ഏറവദ്യം  ഫലപദമചോയ  ഒരു  കമ്മമറമക്കട്ട്  ഗവണ്കമനട്ട്

രൂപദ്യം കകചോടുക്കുദ്യം.

ശസ്പീ  .    പുരുഷന്  കടലണമ:  സര,  പതമനചോയമരതമചലകറ  പുസ്തകങ്ങള്

ഡമജെമറകകലസട്ട് കചയതട്ട് സചോഹമതദ അക്കചോദമമയമലണട്ട്. ആ ഡമജെമറല് സദ്യംവമധചോനദ്യം

ഏരകപടുതമയതുകകചോണട്ട്  പുസ്തകങ്ങകളക്കുറമച്ചുദ്യം  സചോഹമതദ  കചോരനചോകരക്കുറമച്ചുമുളള

വളകര  വദക്തമചോയ  ധചോരണ  ചലചോകതട്ട്  എവമകടയുമുളള  ജെനങ്ങള്ക്കുദ്യം  ഏകതചോരു

പഠമതചോവമനദ്യം  ലഭമക്കുദ്യം.    അവമകട  71  സമരദ്യം  ഗചവഷകരുദ്യം  470 -ല്  അധമകദ്യം

ആളകളദ്യം  വരുന്നുണട്ട്.  പുസ്തകങ്ങള്   ഡമജെമറകകലസട്ട്  കചയ്യചോന്  കഴെമഞ്ഞതട്ട്

എല്.ഡമ.എഫട്ട്. സരക്കചോരമകന കചോലതചോണട്ട്. അതുകകചോണട്ട് അതമനട്ട് കൂടുതല് പണദ്യം

അനവദമച്ചുകകചോണട്ട്  ഇനരനചോഷണല്  കലവലമചലയട്ട്  ഉയരത്തുന്ന  തരതമല്

വളരതചോന്  കഴെമയുചമചോ;   പുസങ്ങള്  കൂടുതല്  അച്ചടമച്ചട്ട്  കൂടമയമടുന്നതമനപകരദ്യം

ഡമജെമറകകലസട്ട്  സദ്യംവമധചോനചതചോടട്ട്  കൂടമയുളള  പതട്ട്  പുസങ്ങള്  അവമകട

സൂക്ഷമക്കുന്ന തരതമചലയട്ട് മചോറ്റുചമചോ?

ശസ്പീ  .    എ  .    കക  .    ബചോലന്:  സര,  ഭചോഷയുകടയുദ്യം  അതുചപചോകലതകന്ന
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സചോഹമതദതമകനയുദ്യം  പരമചപചോഷണമചോണട്ട്  അക്കചോദമമയുകട  പധചോനകപട

പവരതനചമഖല.  അക്കചോദമമ  നമരവധമ  പുസ്തകങ്ങളദ്യം  ഗചവഷണങ്ങളദ്യം

ചജെരണലകളദ്യം  പസമദ്ധസ്പീകരമക്കുന്നുണട്ട്.  ഇതമകന  പചോധചോനദദ്യം

മനസ്സമലചോക്കമകകചോണചോണട്ട് ബഹുമചോനകപട ധനകചോരദ വകുപ്പുമനമ ഡമജെമറല് റമചസചോഴ്സട്ട്

കസനറമനട്ട്  ഇചപചോള്  രണട്ട്  ചകചോടമ  രൂപ  ബഡ്ജെറമല്   നസ്പീക്കമവച്ചമട്ടുള്ളതട്ട്.

ഡമജെമറകകലചസഷന്  യചോഥചോരതദമചോകചോന്  ചപചോവകയചോണട്ട്.  ഇചപചോള്  ഏതചോണട്ട്

1000-ചതചോളദ്യം  പുസ്തകങ്ങള്  ഡമജെമറകകലസട്ട്  കചയമട്ടുണട്ട്.  ബഹുമചോനകപട

എദ്യം.എല്.എ.  സൂചമപമച്ചതുചപചോകല  ഏറവദ്യം  നല  ഒരു  സദ്യംവമധചോനദ്യം  ഇതമകന

ഭചോഗമചോയമ ചകരള സചോഹമതദ അക്കചോദമമയമല് ഒരുക്കുന്നതചോയമരമക്കുദ്യം.

ശസ്പീ  .    ചജെചോണ് കഫരണചോണസട്ട്:  സര,  അങ്ങട്ട്  ഇവമകട  നല്കമയ മറുപടമയമല്

ഗ്രചോനചോയമ  അനവദമക്കുന്ന തുക നമശ്ചയമച്ചമട്ടുള്ള പദ്ധതമ  പവരതനങ്ങള്ക്കുമചോത്രദ്യം

ഉപചയചോഗമക്കുന്നുകവന്നട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നുകണന്നട്ട്  പറഞ്ഞു.  അങ്ങകനയല  കഴെമഞ്ഞ

അഞവരഷകത  അനഭവദ്യം.  കഴെമഞ്ഞ  അഞവരഷദ്യം  സചോദ്യംസചോരമക  ചമഖലയമല്

നടതമയ  പല  പദ്ധതമ  പവരതനങ്ങളദ്യം  അതമകന  ലക്ഷദതമചലയട്ട്

എതമയമടമകലന്നട്ട്  മചോത്രമല  പലതുദ്യം  അബദ്ധപഞചോദ്യംഗമചോയമരുന്നുകവന്നട്ട്  കചോണചോന്

കഴെമയുദ്യം. രണട്ട് ഉദചോഹരണങ്ങള് പറയചോദ്യം.  ഒന്നട്ട്,  സചോഹമതദ അക്കചോദമമ ഇഇൗ അടുത
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കചോലതട്ട്  പസമദ്ധസ്പീകരമച്ച  മലയചോള  സചോഹമതദ  ചരമത്രതമല്,  ചകരളതമകല

എണ്ണകപട  രണട്ട്  പമുഖ  സചോഹമതദകചോരനചോകരക്കുറമച്ചട്ട്  ഒരു  വമവരവദ്യം

ഉള്കപടുതമയമടമല.   രണചോമതട്ട്,  ലളമതകലചോ  അക്കചോദമമയുകട  സഞരമക്കുന്ന

ചമത്രശചോലയുണട്ട്.  ആ  സഞരമക്കുന്ന  ചമത്രശചോലയട്ട്  ലക്ഷക്കണക്കമനട്ട്  രൂപ

മുതല്മുടക്കമയമട്ടുണട്ട്.   കഴെമഞ്ഞ ഏതചോനദ്യം മചോസങ്ങളചോയമ  സഞരമക്കുന്ന ചമത്രശചോല

എറണചോകുളദ്യം  ദരബചോര ഹചോള് ഗ്രഇൗണമനട്ട്  മുന്നമലളള  ഗചോലറമയുകട  മുന്നമല് കവറുകത

കമടക്കുകയചോണട്ട്.അതട്ട്  ബുക്കട്ട്മചോരക്കമകന  പുസ്തകശചോലയചോകണങമലദ്യം  ഇതുചപചോകല

കുചറചയകറ  ചമചോശകപട  പവണതയുണട്ട്.  ഇകതലചോദ്യം  അങ്ങയുകട

ശദ്ധയമല്കപടമട്ടുചണചോകയന്നചോണട്ട് എനമക്കട്ട് ചചചോദമക്കചോനളളതട്ട്.

ശസ്പീ  .    എ  .    കക  .    ബചോലന് :  സര,  ഇഇൗ പറയുന്ന രൂപതമലള്ള കചോരദദ്യം  എകന

ശദ്ധയമല്കപടമടമല.  ബഹുമചോനകപട  എദ്യം.എല്.എ.  ഇക്കചോരദദ്യം  എഴുതമ  തന്നചോല്

ഇക്കചോരദദ്യം പരമചശചോധമക്കചോദ്യം. എന്തമനദ്യം പഴെയ ഗവണ്കമനമകന കുറകപടുത്തുന്ന നയദ്യം

ചകരളതമകല   ഇടതുപക്ഷ  ജെനചോധമപതദ  മുന്നണമക്കമല.  ഉളള  കചോരദങ്ങള്

ഉളളതുചപചോകല മചോത്രചമ പറയചോന് പറ്റൂ. 

ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    മുചകഷട്ട് :  സര,  അന്തചോരചോഷ ചലച്ചമചത്രചോതവദ്യം എലചോ  വരഷവദ്യം

ഡമസദ്യംബര മചോസതമലചോണട്ട് നടത്തുന്നതട്ട്.   ഇതമകന തുടരച്ചയചോയചോണട്ട് അന്തചോരചോഷ
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നചോടചകചോതവദ്യം  മുന്കചോലങ്ങളമല്  സദ്യംഘടമപമച്ചമരുന്നതട്ട്.  എന്നചോല്  സമസ്പീപ

വരഷങ്ങളമല്  ചവണത്ര  മുകന്നചോരുക്കങ്ങളമലചോകത  കൃതദമചോയമ  കകടദ്യം  കഷഡന്യൂള്

ഇലചോകതയചോണട്ട്  നചോടചകചോതവങ്ങള്  സദ്യംഘടമപമക്കുന്നതട്ട്.  ഇതട്ട്

നചോടചകചോതവതമകന  വമജെയകരമചോയ  നടതമപമനട്ട്  തടസ്സദ്യം  നമന്നമട്ടുണട്ട്.

ചലചോചകചോതരമചോയമട്ടുളള  പല  നചോടകങ്ങളദ്യം  കകചോണ്ടുവരചോന്  സചോധമക്കുന്നമല.

നചോടചകചോതവങ്ങള് കകചോണട്ട്  നമ്മള് ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതുതകന്ന ചകരളതമലളള നചോടക

പവരതകരക്കട്ട് ചലചോകതമല് നടക്കുന്ന നചോടകതമകന വളരച്ചയുദ്യം പരസ്പീക്ഷണങ്ങളദ്യം

മനസ്സമലചോക്കുക  എന്നുളളതചോണട്ട്.  അതുകകചോണ്ടുതകന്ന  നല  നചോടകങ്ങള്  വരുന്നമല.

ഇഇൗ സചോഹചരദതമല് ചവണത്ര മുകന്നചോരുക്കചതചോകട കൃതദമചോയമ കകടദ്യം കഷഡന്യൂള്

നമശ്ചയമച്ചട്ട്  അന്തചോരചോഷ ചലച്ചമചത്രചോതവതമകന മചോതൃകയമല് നചോടചകചോതവങ്ങള്

സദ്യംഘടമപമക്കുന്നതമനട്ട് നടപടമ സശസ്പീകരമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    എ  .    കക  .    ബചോലന്  :  സര,  ബഹുമചോനകപട  അദ്യംഗദ്യം  പറഞ്ഞ  കചോരദദ്യം

ശരമയചോണട്ട്.  അന്തരചദശസ്പീയ  ഫമലമദ്യം  കഫസമവല്  ചപചോകല  അന്തരചദശസ്പീയ

നചോടചകചോതവദ്യം  നടക്കചോറമല.  ചവണ  രൂപതമലളള  പചോധചോനദദ്യം  ആ  ചമഖലയട്ട്

കകചോടുക്കുന്നമലചോകയന്നുളളതട്ട്  ബഹുമചോനകപട  കമമ്പര  പറഞ്ഞതട്ട്  ശരമയചോണട്ട്.  ആ

അനഭവതമകന  അടമസചോനതമല്  നചോടചകചോതവദ്യം  അന്തരചദശസ്പീയ  ഫമലമദ്യം
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കഫസമവല് ചപചോകല തകന്ന വളരതമകയടുക്കുന്നതമനളള നടപടമക്കട്ട്  ഗവണ്കമനട്ട്

ചനതൃതശദ്യം കകചോടുക്കുന്നതചോയമരമക്കുദ്യം.

ചഡചോ  .    എന്  .    ജെയരചോജെട്ട് :  സര,  കഴെമഞ്ഞ  ഗവണ്കമനമകന  സമയതചോണട്ട്

'സുവരണ്ണദ്യം  2015'  എന്ന  ചപരമല്  ചകരളതമകല  സചോദ്യംസചോരമക  സചോപനങ്ങളകട

ഏറവദ്യം  വലമയ  കൂടചോയ്മ  ഒരുപകക്ഷ  ചകരള  ചരമത്രതമല്  ആദദമചോയമ  ഉണചോയതട്ട്.

ചഫചോകട്ട്  ചലചോര  അക്കചോദമമയുകട  എകമകന്യൂടസ്പീവട്ട്  അദ്യംഗമചോയമ  കഴെമഞ്ഞ

അഞവരഷക്കചോലദ്യം  ഞചോന്  പവരതമച്ചതചോണട്ട്.  ചഫചോകട്ട്  ചലചോര  അക്കചോദമമകയ

ചകരളതമകല  സചോധചോരണക്കചോരമചലയട്ട്  എതമക്കചോന്  ഒതമരമ  പവരതനദ്യം

നടതമയതചോണട്ട്.  ഒചര  പവൃതമ  തകന്ന  പല  സചോപനങ്ങളദ്യം

കചയ്യുന്നുകവന്നുളളതചോണട്ട്  പല  അക്കചോദമമകളകടയുദ്യം  പശദ്യം.  സചോഹമതദ  അക്കചോദമമ,

മലയചോളദ്യം  സരവ്വകലചോശചോല പുസ്തകങ്ങള് ഇറക്കുന്നുണട്ട്.   അതുകകചോണട്ട്  ഇതമകനചോരു

ഏകസ്പീകൃത   രസ്പീതമ  ഇഇൗ  സചോദ്യംസചോരമക  സചോപനങ്ങളകട  പവരതനങ്ങളകട

കചോരദതമല്  കകചോണ്ടുവരചോന്  കഴെമചയണതുണട്ട്.  ചഫചോകട്ട്  ചലചോര  അക്കചോദമമ  ചഫചോകട്ട്

ചലചോറമകനക്കുറമച്ചട്ട്  പുസങ്ങള് ഇറക്കുന്നുണട്ട്.  സചോഹമതദ  അക്കചോദമമ  അചത പുസ്തകദ്യം

അകലങമല് സമചോന സശഭചോവതമലളള പുസ്തകദ്യം തകന്ന ഇറക്കുന്നുണട്ട്.  അതമനട്ട്  ഒരു

ഏകസ്പീകൃത സശഭചോവമമലചോകയന്നുളളതചോണട്ട് പധചോനകപട കചോരദദ്യം.  അങ്ങകന ഏകസ്പീകൃത
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സശഭചോവദ്യം സചോദ്യംസചോരമക പവരതനങ്ങളകട കചോരദതമല്, സചോദ്യംസചോരമക സമമതമകളകട

കചോരദതമല് ഉണചോക്കമകയടുക്കചോന് കഴെമയുചമചോകയന്നുളളതചോണട്ട് എകന ചചചോദദദ്യം.

ശസ്പീ  .    എ  .    കക  .    ബചോലന്:  സര,   1982-ല് സചോദ്യംസചോരമക പസമദ്ധസ്പീകരണ

വകുപചോയമടചോണട്ട് ഈ വകുപട്ട് ആദദദ്യം രൂപദ്യം കകചോള്ളുന്നതട്ട്. പമന്നസ്പീടചോണട്ട് അകതചോരു

സചോദ്യംസചോരമക  ഡയറക്ടചററട്ട് ആകുന്നതട്ട്.   ഈ പസമദ്ധസ്പീകരണ പവരതനങ്ങള്

യഥചോരതതമല്  സചോഹമതദ  അക്കചോദമമയുദ്യം  ഭചോഷചോ  ഇന്സമറന്യൂട്ടുമചോണട്ട്

നടചതണതട്ട്.   ചഡചോ.   എന്.  ജെയരചോജെട്ട്  പറഞ്ഞതുചപചോകല,  ചഫചോകട്ട് ചലചോര

അക്കചോദമമയുദ്യം ലളമതകലചോ അക്കചോദമമയുദ്യം സദ്യംഗസ്പീത നചോടക അക്കചോ ദമമയുകമലചോദ്യം

പുസ്തകങ്ങള്  പസമദ്ധസ്പീകരമച്ചുകകചോണമരമക്കുകയചോണട്ട്.  അതുകകചോണട്ട്  ഈ

പസമദ്ധസ്പീകരണതമകന ചുമതല ഒരു ഏജെന്സമക്കട്ട് കകചോടുക്കുന്നതചോയമരമക്കമചല

നലതട്ട്  എന്നതമകന  സദ്യംബന്ധമച്ചട്ട്  ഗവണ്കമനട്ട്  ആചലചോചമക്കുകയചോണട്ട്.

ചനരകത ഇവമകട സൂചമപമച്ചതുചപചോകല ചകരളചോ ചഫചോകട്ട് ചലചോര അക്കചോദമമ വളകര

പധചോനകപടതചോണട്ട്.   കണ്ണൂരചോണട്ട്  അതമകന  ആസചോനദ്യം.   നമ്മുകട  നചോടന്

കലകകള  ചപചോതചോഹമപമക്കുക,  അതമകന  എകമസന്സട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തുക,

ചകരളതമല്  ചഫചോകട്ട് ചലചോറമകന  പവരതനങ്ങളദ്യം  അതമകന  വമവമധ
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വമഭചോഗങ്ങളദ്യം  കകണത്തുക,  നചോടന്  കലകകള  ജെനമനസ്സുകളമല്  എതമക്കുക

എന്നമവയചോണട്ട്  ചഫചോകട്ട് ചലചോര  അക്കചോദമമയുകട  ലക്ഷദങ്ങള്.  ഏറവദ്യം

ഫലപദമചോയമ  പവരതമക്കുന്ന  ഒരു  അക്കചോദമമയചോണമതട്ട്.  ഒരു  വരഷദ്യം  46

പുരസചോരങ്ങളചോണട്ട്   അവര  കകചോടുക്കുന്നതട്ട്.   അതുചപചോകല  കഫചലചോഷമപട്ട്,

അവചോരഡട്ട്,  ഗുരുപൂജെ പുരസചോരദ്യം,  യുവ പുരസചോരദ്യം  എന്നമവയുദ്യം കകചോടുക്കുന്നുണട്ട്.

അതമകന  പവരതനദ്യം  ഞചോന്  വമലയമരുതമയതചോണട്ട്.   അതട്ട്  നന്നചോയമ

പവരതമക്കുന്നുണട്ട്.  അതമകന നല രസ്പീതമയമല് ചപചോതചോഹമപമക്കുദ്യം.  ചനരകത

പറഞ്ഞതുചപചോകല  പസമദ്ധസ്പീകരണ  പവരതനങ്ങളകട  ചുമതല  ഒരു

ഏജെന്സമകയ ഏല്പമക്കുന്നതമകന സദ്യംബന്ധമച്ചുദ്യം പരമചശചോധമക്കുന്നതചോണട്ട്.

ശസ്പീ  .    ഒ  .    രചോജെചഗചോപചോല്:  സര,   സചോദ്യംസചോരമക  കചോരദങ്ങള്ക്കട്ട്  തചോല്പരദദ്യം

കകചോടുക്കുന്നുകവന്നട്ട് ബഹുമചോനകപട മനമ പറയുകയുണചോയമ.   അതട്ട് വളകര നല

കചോരദമചോണട്ട്.  നചവചോതചോന  നചോയകനചോകരയുദ്യം  സചോഹമതദകചോരനചോകരയുദ്യം

ആദരമക്കചോനള്ള  ചമല  പരമപചോടമകള്  ബ ഡ്ജെറമല്  പഖദചോപമച്ചതട്ട്

നമലനമല്ക്കുന്നു.   അതമല്   മഹചോകവമ  കുഞന്നമ്പദചോകര  പൂരണ്ണമചോയുദ്യം

ഒഴെമവചോക്കമയമരമക്കുന്നു.  അതമനട്ട് എകന്തങമലദ്യം കചോരണമുചണചോ?  ഓടന്തുള്ളല്

പചരമപമക്കചോന് ചവണമ അചദ്ദേഹതമകന ചപരമലള്ള ഒരു ചകന്ദ്രദ്യം ബഹുമചോനകപട
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മനമയുകട  ജെമലയമല്  തകന്നയുണട്ട്.   അതട്ട്  സചോമ്പതമകമചോയമ  പരചോധസ്പീനത

അനഭവമക്കുന്നു.  അതമനട്ട് പചതദകമചോയമ എകന്തങമലദ്യം സഹചോയങ്ങള് നല്കചോന്

ഉചദ്ദേശമക്കുന്നുചണചോ?

ശസ്പീ  .    എ  .    കക  .    ബചോലന്:  സര,  കുഞന്നമ്പദചോര  സചോരകമുള്ള

സലങ്ങളമകലലചോദ്യം  അതമകന  ശക്തമചോയമ  പരമചപചോഷമപമക്കുന്നതമനദ്യം

വമകസമപമക്കുന്നതമനമുള്ള നടപടമയചോണട്ട് ഗവണ്കമനട്ട് സശസ്പീകരമക്കുക.  ഫലമത

രസമകനദ്യം  തുള്ളല്  പസചോനതമകന  ജെനയമതചോവമചോയ  കുഞന്നമ്പദചോകര

ആരക്കുദ്യം മറക്കചോന് കഴെമയമല.  സചോദ്യംസചോരമക വകുപമല് നമചന്നചോ ഗവണ്കമനമല്

നമചന്നചോ  ഏകതങമലദ്യം  തരതമലള്ള  അപചോകത  ഉണചോയമട്ടുകണങമല്  അതട്ട്

പരമഹരമക്കുന്നതമനള്ള നടപടമയുദ്യം സശസ്പീകരമക്കുന്നതചോണട്ട്.

മമ  .   സസ്പീക്കര: അചദ്ദേഹദ്യം ലക്കമടമയമകല കചോരദമചോണട്ട് പറഞ്ഞതട്ട്. 

ശസ്പീ  .    എ  .    കക  .    ബചോലന്:  സര,  ലക്കമടമയമകല  കുഞന്നമ്പദചോര

സചോരകതമനട്ട്  ഈ ബഡ്ജെറട്ട്  വരുന്നതമനമുമ്പുതകന്ന  25  ലക്ഷദ്യം രൂപ ഞചോന്

സചോങ്ഷനചോക്കമയമട്ടുണട്ട്.   എവമകടയചോണട്ട്  തുക  കുറവള്ളകതന്നട്ട്  സൂചമപമച്ചചോല്

അതട്ട് പരമഹരമക്കുദ്യം.  

ശസ്പീ  .   കക  .   രചോജെന്: സര, മലയചോളമയുകട മചോത തൃഭൂമമ കണ ഏറവദ്യം  ശക്തനചോയ
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ധമഷണചോശചോലമയുദ്യം  പഭചോഷകനദ്യം   എഴുത്തുകചോരനകമചോകക്കയചോയമരുന്നു  ചഡചോ.

സുകുമചോര  അഴെസ്പീചക്കചോടട്ട്.   അചദ്ദേഹതമകന വസതമ  ചകരളതമകല ഗവണ്കമനട്ട്

ഔപചചോരമകമചോയമ  ഏകറടുക്കുകയുദ്യം  കചയമട്ടുണട്ട്.  ഈ  ബഡ്ജെറമകന  സമചോപന

പസദ്യംഗതമല്  സുകുമചോര  അഴെസ്പീചക്കചോടമകന  ടസമനചവണമ  50  ലക്ഷദ്യം  രൂപ

ബഹുമചോനദനചോയ  ധനകചോരദ വകുപ്പുമനമ അനവദമക്കുകയുദ്യം കചയ്തു.  ഇചപചോള്

സചോഹമതദ  അക്കചോദമമയുകട  കസ്പീഴെമല്  ഒരു  കചറമയ  ഡമവമഷനചോയമ  അതമകന

കചോണുകയുദ്യം വളകര ചബചോറനചോയ ഒരു കകയരചടക്കകറ വച്ചട്ട് നടത്തുകയുദ്യം കചയ്യുന്ന

ഒരു  സദ്യംവമധചോനമചോണട്ട്  ഇചപചോള്  അവമകടയുള്ളതട്ട്.   ഇചപചോള്  അവമകട  ടസട്ട്,

ഫഇൗചണഷന് എന്ന ചപരമല് പല സശകചോരദ സചോപനങ്ങളമുണട്ട്.  ചകരളതമകല

ഗവണ്കമന്റുദ്യം  സചോദ്യംസചോരമക  വകുപ്പുദ്യം  ഔപചചോരമകമചോയമ  ചഡചോ.  സുകുമചോര

അഴെസ്പീചക്കചോടമകന  വസ്പീടട്ട്  ഏകറടുത  സചോഹചരദതമല്   ഒരു  പചതദക  ടസട്ട്

രൂപസ്പീകരമച്ചട്ട്  അതമകന  വമകസന  പവരതനങ്ങള്ക്കുദ്യം  ചകരളതമകല

ജെനങ്ങള്ക്കട്ട്  സുകുമചോര  അഴെസ്പീചക്കചോടട്ട്  എന്ന വലമയ മനഷദകന  അറമയചോനമുള്ള

സദ്യംവമധചോനങ്ങള്ക്കട്ട് അവസരദ്യം ഒരുക്കുചമചോ? 

ശസ്പീ  .   എ  .   കക  .   ബചോലന്: സര, സുകുമചോര അഴെസ്പീചക്കചോടമകന ചപരമല് ഒരു ടസട്ട്

നമലവമലണട്ട്.  ബഹുമചോനകപട ധനകചോരദ വകുപ്പുമനമ അതമനട്ട് 50 ലക്ഷദ്യം രൂപ
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കകചോടുക്കുകയുദ്യം  കചയമട്ടുണട്ട്.   അതുകകചോണട്ട്  പുതമയ  ഒരു  ടസമകന

ആവശദമുകണന്നട്ട് ചതചോന്നുന്നമല.  

ശസ്പീ  .    എ  .    പമ  .    അനമല്കുമചോര:  സര,   സചോദ്യംസചോരമക പവരതനങ്ങള്ക്കട്ട്

ചകരളദ്യം  ഇതര  സദ്യംസചോനങ്ങള്ക്കുകൂടമ  മചോതൃകയചോണട്ട്.    ചകരളകതചപചോകല

കലചോരൂപങ്ങളള്ള സദ്യംസചോനങ്ങള് വളകര കുറവചോണട്ട്.  ആ കലചോരൂപങ്ങകളചോകക്ക

പലതുദ്യം  നമലനമല്ക്കുന്നതട്ട്  കലചോകചോരനചോരക്കട്ട്  ആ  കലചോരൂപചതചോടുള്ള

തചോല്പരദവദ്യം  പതമബദ്ധതയുദ്യം  കകചോണചോണട്ട്.    അതരദ്യം  കലചോകചോരനചോര  ഇന്നട്ട്

ജെസ്പീവമക്കചോന്  വളകരചയകറ  ബുദ്ധമമുട്ടുന്ന  സചോഹചരദമചോണട്ട്.   അവരുകട

കലചോരൂപങ്ങള്  അവതരമപമക്കചോന്  വരഷതമല്  ഒചന്നചോ  രചണചോ

അവസരങ്ങളചോണട്ട്  ലഭദമചോകുന്നതട്ട്.    യു.ഡമ.എഫട്ട്.  ആയചോലദ്യം എല്.ഡമ.എഫട്ട്.

ആയചോലദ്യം  മചോറമ  മചോറമ  വരുന്ന  ഗവണ്കമന്റുകള്  അവരക്കട്ട്

കകചോടുത്തുകകചോണമരമക്കുന്ന  സഹചോയദ്യം  വളകര  പരമമമതമചോണട്ട്.   അവരുകട

കപന്ഷന്  തകന്ന  1000  രൂപവകര  മചോത്രകമ  ആയമട്ടുള.   കലചോരൂപചതചോടട്ട്

ഏറവദ്യം  കൂടുതല്  തചോല്പരദമുള്ള  അതരദ്യം  കലചോകചോരനചോരക്കട്ട്  അനവദമക്കുന്ന

കപന്ഷന്  വരദ്ധമപമക്കുക  മചോത്രമല  ഈ  കലചോകചോരനചോരക്കട്ട്  കകചോടുക്കുന്ന

കപന്ഷകന  എണ്ണവദ്യം  ലമമമറട്ട്  കചയമരമക്കുകയചോണട്ട്.   ആദദദ്യം  അതട്ട്  500
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ആയമരുന്നു.  പമന്നസ്പീടട്ട് അതട്ട് 700 ആയമ.  ഇചപചോള് അതട്ട് 1500 ആയമ ലമമമറട്ട്

കചയമരമക്കുകയചോണട്ട്.  അതട്ട്  ലമമമറട്ട്  കചയ്യചോകത  അതരദ്യം  കലചോകചോരനചോര

എത്രയുചണചോ  അവരക്കട്ട്  മുഴുവന്  കപന്ഷന്  അനവദമക്കചോനദ്യം  അവരുകട

കപന്ഷന് തുക വരദ്ധമപമക്കചോനദ്യം ആവശദമചോയ നടപടമ  സശസ്പീകരമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    എ  .    കക  .    ബചോലന്:  സര,  ഇതട്ട് ശരമയചോണട്ട്.  അനദദ്യം നമന്നുചപചോകുന്ന

ഒചടകറ  ഗ്രചോമസ്പീണ  കലകള്  നമ്മുകട  നചോടമലണട്ട്.   പകണചോകക്ക  ചകചോല്  കളമ,

പൂരക്കളമ,  കഥചോപസദ്യംഗദ്യം  തുടങ്ങമ  നമരവധമ  കലകളണചോയമരുന്നു.   ഇചപചോള്

ഇകതചോന്നുമമല.  ഇതമകനകയചോകക്ക തമരമച്ചുകകചോണ്ടുവരണദ്യം.  അതമകന ഭചോഗമചോയമ

ഈ  ചമഖലയട്ട്   നല  പചോധചോനദവദ്യം  ഗവകണ്മെനട്ട്  കകചോടുക്കുകയചോണട്ട്.   ഇതട്ട്

ചപചോതചോഹമപമക്കകപടണകമങമല്  കലചോകചോരനചോരക്കട്ട്  ജെസ്പീവമക്കചോനചോവശദമചോയ

സചോമ്പതമക  സഹചോയവദ്യംകൂടമ  കചയ്തുകകചോടുചത  മതമയചോകൂ.   കഴെമഞ്ഞ

യു.ഡമ.എഫട്ട്.  സരക്കചോരമകന കചോലഘടതമല് 750 രൂപയചോയമരുന്നു കപന്ഷന്.

ഈ ഗവണ്കമനട്ട് അതട്ട് 1500 രൂപയചോയമ വരദ്ധമപമച്ചമട്ടുണട്ട്.  

ശസ്പീ  .    എ  .    പമ  .    അനമല്കുമചോര:  സര,  കഴെമഞ്ഞ  യു.ഡമ.എഫട്ട്.  സരക്കചോര

വരുന്നതമനമുമ്പട്ട് 500 രൂപയചോയമരുന്നു.  

ശസ്പീ  .    എ  .    കക  .    ബചോലന്:  സര,   അകത.   500  രൂപ  നമങ്ങള്  750
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രൂപയചോക്കമ.  50 ശതമചോനദ്യം വരദ്ധനവട്ട്.  ഞങ്ങള് 750 രൂപ 1500 രൂപയചോക്കമ.

100  ശതമചോനദ്യം വരദ്ധനവട്ട്.  50  ശതമചോനതമകനയുദ്യം  100  ശതമചോനതമകനയുദ്യം

വരദ്ധനവട്ട് നമങ്ങളദ്യം ഞങ്ങളദ്യം തമ്മമല് ഉകണന്നുള്ളതട്ട് മനസ്സമലചോക്കുക.  ഇവമകട

പറഞ്ഞതുചപചോകല  കലചോകചോരനചോകര  സദ്യംരക്ഷമക്കുന്നതമനള്ള  നടപടമകള്

സശസ്പീകരമക്കുദ്യം.  കലചോകചോരനചോരുകട സചോമ്പതമക ബുദ്ധമമുടട്ട് മനസ്സമലചോക്കമകക്കചോണട്ട്

അവരക്കട്ട് പചതദകമചോയുള്ള ചമല സദ്യംവമധചോനങ്ങകള സദ്യംബന്ധമച്ചട്ട് സചോദ്യംസചോരമക

വകുപട്ട് ആചലചോചമച്ചുകകചോണമരമക്കുകയചോണട്ട്.  

മമ  .    സസ്പീക്കര:  ബഹുമചോനകപട  അദ്യംഗങ്ങള്  ഇനമയുദ്യം  ഉപചചചോദദങ്ങള്

ആവശദകപടമട്ടുകണങമലദ്യം  അടുത  ചചചോദദദ്യം  സഭയമല്  വചരണതചോണട്ട്.

അതുകകചോണട്ട് അടുത ചചചോദദദ്യം എടുക്കചോദ്യം.

ചഗചോത്രവരഗ്ഗ ചക്ഷമദ്യം

(*214) ശസ്പീ  .   ഒ  .   ആര  .   ചകള  :

ശസ്പീ  .   രചോജ എബഹചോദ്യം  :

ശസ്പീ  .   എദ്യം  .   രചോജെചഗചോപചോലന്  : തചോകഴെ കചോണുന്ന ചചചോദദങ്ങള്ക്കട്ട് പടമകജെചോതമ

പടമകവരഗ്ഗ  പമചന്നചോക്കസമുദചോയചക്ഷമവദ്യം  നമയമവദ്യം  സചോദ്യംസചോരമകവദ്യം

പചോരലകമനറമകചോരദവദ്യം വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമചോ:
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(എ)  വനവചോസമകളചോയ  ചഗചോത്രവരഗ്ഗക്കചോരുകട  ചക്ഷമദ്യം  ലക്ഷദമചോക്കമ

എചക്കചോ  ജടബല്  ഹചോബമറചോറ്റുകളകട  വമകസനതമനട്ട്  പചതദക  പചോധചോനദദ്യം

നല്കുചമചോകയന്നട്ട് വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(ബമ)  പസ്തുത  വമഭചോഗക്കചോരുകട  ഇടയമലള്ള  ചപചോഷകചോഹചോരക്കുറവദ്യം

ദചോരമദ്രദവദ്യം  അതുമൂലമുണചോകുന്ന  ചരചോഗചോവസയുദ്യം  പരമഹരമക്കുന്നതമനചോയമ

അവരക്കട്ട്  ചപചോഷക  സമൃദ്ധമചോയ  ഭക്ഷണദ്യം  നല്കുന്നതമനള്ള  പദ്ധതമകള്

നടപമലചോക്കുചമചോ;

(സമ)  തസ്പീഷ്ണമചോയ  ചപചോഷകചോഹചോരക്കുറവട്ട്  അനഭവമക്കുന്ന  എലചോ

കസറമല്കമന്റുകളമലദ്യം  കമ്മന്യൂണമറമ   കമച്ചണുകളമലദ്യം  നന്യൂടസ്പീഷന്

റസ്പീഹചോബമലമചറഷന്  കസനറുകള്  ഏരകപടുതചോന്  ഉചദ്ദേശമക്കുന്നുചണചോ;

വദക്തമചോക്കുചമചോ ?

 പടമകജെചോതമ  പടമകവരഗ്ഗ  പമചന്നചോക്കസമുദചോയചക്ഷമവദ്യം  നമയമവദ്യം

സചോദ്യംസചോരമകവദ്യം പചോരലകമനറമകചോരദവദ്യം വകുപ്പുമനമ  (  ശസ്പീ  .    എ  .    കക  .    ബചോലന്  ):

സര, 

(എ)  വനവചോസമകളചോയ  ചഗചോത്രവരഗ്ഗക്കചോരുകട  ചക്ഷമദ്യം  ലക്ഷദമചോക്കമ

എചക്കചോ  ജടബല്  ഹചോബമറചോറ്റുകളകട  വമകസനതമനട്ട്  പചതദക  പചോധചോനദദ്യം
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നല്കുന്നതചോണട്ട്.

(ബമ)  വനവചോസമകളചോയ  പടമക  വമഭചോഗക്കചോരുകട  ഇടയമലള്ള

ചപചോഷകചോഹചോരക്കുറവദ്യം  ദചോരമദ്രദവദ്യം  ചരചോഗചോവസയുദ്യം  പരമഹരമക്കുന്നതമനചോയമ

ഭക്ഷദവമതരണ  സഹചോയ  പദ്ധതമയുദ്യം  ചപചോഷകചോഹചോര  വമതരണവദ്യം

നടപമലചോക്കമവരുന്നു.  2016-17  വരഷദ്യം ഈ പദ്ധതമക്കചോയമ  25  ചകചോടമ  രൂപ

വകയമരുതമയമട്ടുണട്ട്. (മുന് വരഷദ്യം 5 ചകചോടമ രൂപ വകയമരുതമ).

(സമ)  തസ്പീഷ്ണമചോയ  ചപചോഷകചോഹചോരക്കുറവട്ട്  ശദ്ധയമല്കപട  അടപചോടമ

ചമഖലയമല്  കുടുദ്യംബശസ്പീ  മുചഖന  കമ്മന്യൂണമറമ  കമച്ചണ്  പദ്ധതമ

നടപമലചോക്കമയമട്ടുണട്ട്.   ഫണമകന  കുറവട്ട്  നമമമതദ്യം  ഈ  പവരതനദ്യം

ഭചോഗമകമചോയമരുന്നതമനചോല് 3 ചകചോടമ രൂപ ഇചപചോള് അനവദമച്ചു. അടപചോടമയമകല

3 പഞചോയത്തുകളമലദ്യം  നന്യൂടസ്പീഷന്  റസ്പീഹചോബമലമചറഷന്  കസനറുകള്  നമലവമല്

പവരതമച്ചുവരുന്നു.   ചരചോഗമയുകട  കൂകട  നമല്ക്കുന്ന  സഹചോയമക്കട്ട്  നല്ചകണ

പണദ്യം  കകചോടുക്കചോന്  കഴെമയചോതതമകന  ഭചോഗമചോയമ  ഈ  പവരതനവദ്യം

ഫലപദമല.   ചപചോഷകചോഹചോരക്കുറവട്ട്  ശദ്ധയമല്കപടുന്ന  മറട്ട്  ചമഖലകളമലദ്യം

കമ്മന്യൂണമറമ  കമച്ചണ്,  നന്യൂടസ്പീഷന്  റസ്പീഹചോബമലമചറഷന്  കസനര  എന്നമവ

നടപമലചോക്കചോന്  നടപടമ  സശസ്പീകരമച്ചു.   നമലവമല്  അടപചോടമയമകല  186
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ഊരുകളമല്  59  കമ്മന്യൂണമറമ  കമച്ചണുകളചോണട്ട്  പവരതമക്കുന്നതട്ട്.   എലചോ

ഊരുകളമലദ്യം  കമ്മന്യൂണമറമ  കമച്ചണ്  പചോവരതമകമചോക്കചോന്  നടപടമ

സശസ്പീകരമച്ചമട്ടുണട്ട്.

ശസ്പീ  .   ഒ  .   ആര  .   ചകള: സര, ചകരളതമകല വനചോന്തരങ്ങളമല് നൂറുകണക്കമനട്ട്

ആദമവചോസമകളചോണട്ട്  തചോമസമച്ചുകകചോണമരമക്കുന്നതട്ട്.   അവരുകട

കഡവലപ്കമനമനചവണമ  നമലവമല്  എഫട്ട്.ആര.സമ.  ചപചോകലയുള്ള

കമ്മമറമകകളചോകക്ക  ഉകണങമലദ്യം   കസ്തൂരമ  രദ്യംഗന്  റമചപചോരടട്ട്  ചപചോകലയുള്ള

നമയമങ്ങള്  വന്നതുകചോരണദ്യം  അവരുകട  അടമസചോന  പശങ്ങള്

പരമഹരമക്കുന്നതമനട്ട്  തടസ്സങ്ങള്  ചനരമട്ടുകകചോണമരമക്കുകയചോണട്ട്.  അതുകകചോണട്ട്

വനചോന്തരങ്ങളമല്  നമന്നട്ട്  അവകര  മചോറമ  പചോരപമക്കചോന്  ഗവണ്കമനട്ട്

ആചലചോചമക്കുന്നുചണചോ?

ശസ്പീ  .    എ  .    കക  .    ബചോലന്:  സര,  വനചോന്തരങ്ങളമല്  തചോമസമക്കുന്ന

ആദമവചോസമകളകട  കപചോടക്ഷന്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതചോണട്ട്   2006-കല  ചകന്ദ്ര

വനചോവകചോശ നമയമദ്യം  (Scheduled  Tribes  and Traditional  Dwellers  Act).

അതമകന  ഭചോഗമചോയമ  26600  (ഇരുപതമ  ആറചോയമരതമ  അറുന്നൂറട്ട്)

ആദമവചോസമകള്ക്കട്ട്  വനചോന്തരങ്ങളമല്  തചോമസമക്കുന്നതമനള്ള  ആര.ഒ.ആര.
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കഴെമഞ്ഞ  എല്.ഡമ.എഫട്ട്.  ഗവണ്കമനട്ട്  കകചോടുതതചോണട്ട്.   അവകര

അവമകടനമന്നുദ്യം  മചോറമതചോമസമപമചക്കണ  ഒരു  പശദ്യം  ഗവണ്കമനമകന

ശദ്ധയമല്കപടമടമല.  അങ്ങകനകയചോരു  ആവശദദ്യം  വരുന്നമല.   മചോത്രമല  അതട്ട്

ശരമയുമല.  അവമകട തചോമസമക്കുന്ന ആദമവചോസമകളകട വസ്പീടട്ട്, കവള്ളദ്യം, കവളമച്ചദ്യം,

അവരുകട  കതചോഴെമല്  എന്നമവ   സദ്യംരക്ഷമക്കുക  എന്നതചോണട്ട്  ഗവണ്കമനമകന

നയദ്യം.  

ശസ്പീ  .    ഒ  .    ആര  .    ചകള:  സര,  പഞ്ഞമചോസങ്ങളമല്  ആദമവചോസമ

വമഭചോഗങ്ങള്ക്കട്ട് പടമണമ മചോറ്റുന്നതമനചവണമ എകന്തങമലദ്യം നടപടമ ഗവണ്കമനട്ട്

സശസ്പീകരമക്കുന്നുചണചോ? 

ശസ്പീ  .    എ  .    കക  .    ബചോലന്:  സര,  ഈ  ഗവണ്കമനട്ട്  അധമകചോരതമല്

വന്നതമനചശഷദ്യം  ജൂണ്,  ജൂജല,  ആഗസട്ട്,  കസപ്റദ്യംബര  എന്നസ്പീ  നചോലട്ട്

മചോസങ്ങളമലചോയമടചോണട്ട്  എലചോ  ആദമവചോസമകള്ക്കുദ്യം  സഇൗജെനദമചോയമ

ഭക്ഷണസചോധനങ്ങള്  വമതരണദ്യം  കചയ്യചോനചദ്ദേശമക്കുന്നതട്ട്.   ഏതചോണട്ട്  ഒരു

ലക്ഷതമ  അയ്യചോയമരചതചോളദ്യം  വരുന്ന  ആദമവചോസമ  കുടുദ്യംബങ്ങളമല്  83013

(എണ്പതമ  മൂവചോയമരതമ  പതമമൂന്നട്ട്)  കുടുദ്യംബങ്ങള്ക്കട്ട്  ഇചപചോള്  കമറട്ട്

വമതരണദ്യം  നടതമക്കഴെമഞ്ഞു.   അതമല്  പചോക്തന  ചഗചോത്ര  വമഭചോഗതമനചോണട്ട്
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കൂടുതല് കകചോടുക്കുക.  അവരക്കട്ട് അരമ - 25 കമചലചോ, പയര - 1 കമചലചോ, കടല –

1 കമചലചോ, ശരക്കര – 1 കമചലചോ, കവളമകച്ചണ്ണ –  ½ കമചലചോ, ഉപട്ട്  - 1 കമചലചോ,

മുളകട്ട്  -  ½ കമചലചോ.  പചോക്തന ചഗചോത്ര വമഭചോഗക്കചോരലചോത  ആദമവചോസമകള്ക്കട്ട്

അരമ  - 15  കമചലചോ,  പയര  - 1  കമചലചോ,  കടല –  1  കമചലചോ,  ശരക്കര –  ½

കമചലചോ.   ഇതട്ട്  പഴെയതമചനക്കചോളദ്യം  ഇരടമയചോണട്ട്  കകചോടുക്കുന്നതട്ട്.  ഇതട്ട്  എലചോ

വസ്പീടുകളമലദ്യം  എതമക്കണകമന്നട്ട്  എലചോ ചപചോജെക്ടട്ട്  ഓഫസ്പീസരമചോരക്കുദ്യം ടമ.ഡമ.ഒ.

മചോരക്കുദ്യം  നമരചദ്ദേശദ്യം  കകചോടുതമട്ടുണട്ട്.     ഈ  പഞ്ഞമചോസങ്ങളമല്  എലചോ

ആദമവചോസമ കുടുദ്യംബങ്ങളമലദ്യം ഇതട്ട് എതമക്കുന്നതമനള്ള നടപടമ സശസ്പീകരമക്കുദ്യം.  


