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മമ  .   സസ്പീക്കര  : ഓരഡര...........ഓരഡര............ ചചചോദദദ്യം നദ്യം.*61

പടമകവരഗ്ഗ വമഭചോഗതമനുളള ഭവന നമരമചോണ പദ്ധതമ

(*61) ശസ്പീ  .   കക  .   ആന്സലന്  :
ശസ്പീ  .   എദ്യം  .   എദ്യം  .   മണമ  :
ശസ്പീ  .   മുരളമ കപരുകനലമ  :
ശസ്പീ  .   ഒ  .   ആര  .   ചകള  : തചോകഴെ കചോണുന്ന ചചചോദദങ്ങള്ക്കക്ക് പടമകജചോതമ പടമകവരഗ്ഗ

പമചന്നചോക്കസമുദചോയചക്ഷേമവദ്യം  നമയമവദ്യം  സചോദ്യംസചോരമകവദ്യം  പചോരലകമന്ററമകചോരദവദ്യം

വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമചോ:

(എ)  പടമകവരഗ്ഗ വമഭചോഗതമല്കപ്പെടവരക്കുളള ഭവന നമരമചോണ പദ്ധതമകളകട

വമശദചോദ്യംശദ്യം  നല്കചോചമചോ;  ഇഇൗ  പദ്ധതമകള്  ഫലപ്രദമചോയമ  നടക്കുന്നമകലങമല്

ആയതമകന്റ കചോരണദ്യം അറമയമക്കചോചമചോ;

(ബമ)  ഭവനരഹമതരചോയ  പടമകവരഗ്ഗ  കുടദ്യംബങ്ങള്  എത്രയുകണ്ടെന

കണക്കചോക്കമയമട്ടുചണ്ടെചോ;

(സമ)  ഭവനരഹമതരകക്കലചോദ്യം  സമയബനമതമചോയമ  വസ്പീടക്ക്  നമരമമച

നല്കുവചോചനചോ,  പടമകവരഗ്ഗ  സചങതങ്ങള്ക്കുപുറതക്ക്  എലചോവമധ  ആധുനമക

സഇൗകരദങ്ങളളളമടതക്ക്  പുനരധമവസമപ്പെമക്കചോചനചോ  ഉളള  പദ്ധതമയുകണ്ടെങമല്

ആയതമകന്റ വമശദചോദ്യംശങ്ങള് അറമയമക്കചോചമചോ?
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പടമകജചോതമ  പടമകവരഗ്ഗ  പമചന്നചോക്കസമുദചോയചക്ഷേമവദ്യം  നമയമവദ്യം

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

(എ) പടമകവരഗ്ഗ വമഭചോഗതമല്കപ്പെട അരഹരചോയ മുഴുവന് കുടദ്യംബങ്ങള്ക്കുദ്യം വസ്പീടക്ക്

അനുവദമക്കുന്നതമനചോയമ സരക്കചോര പടമകവരഗ്ഗ വമകസന വകുപ്പുവഴെമ വമവമധ ഭവന

പദ്ധതമകള്  നടപ്പെമലചോക്കമ  വരുനണ്ടെക്ക്.  ജനറല്  ഹഇൗസമദ്യംഗക്ക്  പദ്ധതമ,  HUDCO

ഭവനനമരമചോണ  പദ്ധതമ,  A.T.S.P.  ഭവനനമരമചോണ  പദ്ധതമ  എന്നമവയക്ക്  പുറചമ

ഗചോമവമകസന വകുപ്പെക്ക് മുഖചോന്തരദ്യം നടപ്പെമലചോക്കുന്ന  I.A.Y.  ഭവന നമരമചോണ പദ്ധതമ

വഴെമയുദ്യം വസ്പീടകള് അനുവദമക്കുനണ്ടെക്ക്. 350 ചതുരശ അടമ വസ്പീടക്ക് നമരമമക്കുന്നതമനക്ക് 3.5

ലക്ഷേദ്യം രൂപയചോണക്ക് നമലവമല് അനുവദമക്കുന്നതക്ക്. 6 വരഷദ്യം പൂരതമയചോയ വസ്പീടകളകട

അറ്റകുറ്റപണമക്കക്ക്  1  ലക്ഷേദ്യം  രൂപയുദ്യം  പടമകവരഗ്ഗ  വമകസന  വകുപ്പെക്ക്  വഴെമയുദ്യം

അനുവദമക്കുനണ്ടെക്ക്.  ഭവന  നമരമചോണതമനക്ക്  അനുവദമക്കുന്ന  തുക  ഉപചയചോഗമചക്ക്

നമലവമല്  ഗുണചഭചോകചോക്കള്  തകന്നയചോണക്ക്  വസ്പീടകള്  നമരമമക്കുന്നതക്ക്.  നകലചോരു

ശതമചോനദ്യം ഗുണചഭചോകചോക്കളദ്യം സരക്കചോര നമഷ്കരഷമചമട്ടുളള മചോനദണ്ഡങ്ങളമല് നമനദ്യം

വദതമചലമക്കുന്നതചോയമ കണ്ടെമട്ടുണ്ടെക്ക്.  മചോത്രമല പടമകവരഗ്ഗ സചങതങ്ങളമല്  പലതുദ്യം

ഗതചോഗത  സഇൗകരദമമലചോതതുദ്യം  ദുരഘടവമചോയ  വനചോന്തരങ്ങളമലചോണക്ക്  സമതമ

കചയ്യുന്നതക്ക്.   ഇതരദ്യം പ്രചദശങ്ങളമല് ഭവന നമരമചോണദ്യം നടത്തുചമചോള് ചുമട്ടുകൂലമ
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ഇനതമല്  നകലചോരു  ശതമചോനദ്യം  തുക  കചലവഴെമചക്കണ്ടെമ  വരുന.  കൂടചോകത

വമദഗ്ധരചോയ  നമരമചോണ  കതചോഴെമലചോളമകളകട  അഭചോവദ്യം,  നമരമചോണ  സചോധന

സചോമഗമകളകട ദഇൗരലഭദദ്യം, പ്രകൃതമചക്ഷേചോഭദ്യം തുടങ്ങമയ കചോരണങ്ങളചോലദ്യം പദ്ധതമകളകട

ഫലപ്രദമചോയ  നടതമപ്പെമനക്ക്  തടസമചോകചോറുണ്ടെക്ക്.  ഇതരദ്യം  അധമക  കചലവമൂലദ്യം

അനുവദമക്കുന്ന  തുക  മചോത്രദ്യം  ഉപചയചോഗമചക്ക്  പണമ  പൂരതമയചോക്കചോന്  കഴെമയചോത

സചോഹചരദദ്യം ഉണ്ടെചോകചോറുണ്ടെക്ക്.

(ബമ)  ഉണ്ടെക്ക്.  കഴെമഞ്ഞ അഞക്ക് വരഷദ്യം 33652 വസ്പീടകള് അനുവദമച.  അതമല്

പണമ പൂരതസ്പീകരമചതക്ക്  384-ഉദ്യം  പണമ പൂരതസ്പീകരമക്കചോന് ബചോക്കമയുളളതക്ക്  33268

ആണക്ക്.  ഇതമനു പുറകമ 20061 ഭവനരഹമതരകൂടമയുണ്ടെക്ക്.

(സമ)  പുതമയ സരക്കചോര നടപ്പെമലചോക്കചോന് ഉചദ്ദേശമക്കുന്ന ഇ.എദ്യം.എസക്ക്. സമ്പൂരണ

പദ്ധതമ വഴെമ പടമകവരഗ്ഗ വമഭചോഗങ്ങളകട പചോരപ്പെമട പ്രശദ്യം പരമഹരമക്കചോന് സമ്പൂരണ

ഭവന പദ്ധതമ നടപ്പെമലചോക്കചോനചോണക്ക് ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതക്ക്.  പടമകവരഗ്ഗ വമഭചോഗതമല്കപ്പെട

ഭൂരഹമതരക്കക്ക്  TRDM വഴെമയുദ്യം വകുപ്പെക്ക് തലതമല് ഫണ്ടെക്ക് കചലവഴെമചക്ക് ഭൂമമ വചോങ്ങുന്ന

പദ്ധതമയുദ്യം  നമലവമലണ്ടെക്ക്.   വനചോവകചോശ  നമയമദ്യം  2006  പ്രകചോരവദ്യം  KST  ആകക്ക്

പ്രകചോരവദ്യം  ഭൂരഹമതരക്കക്ക്  ഭൂമമ  നല്കുനണ്ടെക്ക്.  ഇതുപ്രകചോരദ്യം  തുടരനദ്യം  ഭൂരഹമതരക്കക്ക്

ഭൂമമ  അനുവദമക്കുന്നതചോണക്ക്.  2016-17  വരഷദ്യം  5000  വസ്പീടകള്  അനുവദമക്കചോന്
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ലക്ഷേദമമടന.

ശസ്പീ  .    കക  .    ആന്സലന് :  സര,  മുന്  യു.ഡമ.എഫക്ക്.  സരക്കചോരമകന്റ  കചോലതക്ക്

സമ്പൂരണ പടമകവരഗ്ഗ ഭവന പദ്ധതമ പ്രഖദചോപമചമരുന. അതമകന്റയടമസചോനതമല്

പടമക  ചഗചോത്ര  വരഗ്ഗതമല്കപ്പെടവരകക്കലചോദ്യം  ഭവനങ്ങള്  ലഭദമചോയമട്ടുചണ്ടെചോ;   ഇഇൗ

സരക്കചോര പടമകവരഗ്ഗതമല്കപ്പെടവരകക്കലചോദ്യം സമയബനമതമചോയമ വസ്പീടക്ക്  നമരമമച

നല്കുവചോന് നടപടമ സസസ്പീകരമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .   എ  .   കക  .   ബചോലന്: സര, അതചോണക്ക് 'ബമ' -യുകട ഉതരതമല്  സൂചമപ്പെമചതക്ക്.

കഴെമഞ്ഞ  ഗവണ്കമന്റക്ക്  33652  വസ്പീടകള്  അനുവദമചതമല്  പൂരതസ്പീകരമചതക്ക്  384

ആണക്ക്. ഇനമ അതമനചോവശദമചോയമട്ടുളളതക്ക് 524 ചകചോടമ രൂപയചോണക്ക്. അതക്ക് ബഡ്ജറ്റമല്

ഇല.  പുതമയ ഗവണ്കമന്റക്ക്  ഇഇൗ തുക കകണ്ടെചതണ്ടെതചോയമട്ടുണ്ടെക്ക്.  ഇനമരചോ  ആവചോസക്ക്

ചയചോജന  പ്രധചോനകപ്പെട  പദ്ധതമയചോണക്ക്.  അതമല്  കകട്രെെബല്  വകുപ്പെക്ക്  ഒരു  വസ്പീടമനക്ക്

കകചോടചക്കണ്ടെതക്ക്  ഒരു  ലക്ഷേദ്യം  രൂപയചോണക്ക്.  ബചോക്കമ  രണ്ടെര  ലക്ഷേദ്യം  രൂപ

തചദ്ദേശസസയദ്യംഭരണ സചോപനങ്ങളമചോണക്ക് കകചോടചക്കണ്ടെതക്ക്. 50,000 രൂപ ഗവണ്കമന്റക്ക്

സബ്സമഡമയചോണക്ക്.  എന്നചോല്  ഇനമരചോ  ആവചോസക്ക്  ചയചോജനയമല്  ഒരു  വസ്പീടചപചോലദ്യം

കകചോടതമടമല.  

ശസ്പീ  .   കക  .   ആന്സലന്: സര, മുന് യു.ഡമ.എഫക്ക്. സരക്കചോരമകന്റ കചോലതക്ക് പടമക
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ചഗചോത്ര  വരഗ്ഗക്കചോരക്കചോയമ  സമ്പൂരണ  ഭവന  പദ്ധതമ  പ്രഖദചോപമചമരുന്നതക്ക്

നടപ്പെമലചോക്കചോന്  കഴെമഞ്ഞമല.  സദ്യംസചോനതക്ക്  വചോസചയചോഗദമചോയ  വസതമയമലചോത

പടമകവരഗ്ഗതമല്കപ്പെടവരുകട കണകക്കടതമട്ടുചണ്ടെചോ;  ഇവരകക്കലചോദ്യം ഇഇൗ സരക്കചോര

അധമകചോരദ്യം  ഒഴെമയുചമചോള്  വസ്പീടക്ക്  നല്കചോന്  അടമയന്തരമചോയമ

നടപടമകയടക്കുചമചോകയന്നക്ക് പറയചോചമചോ?

ശസ്പീ  .    എ  .    കക  .    ബചോലന്:  സര,  ഗവണ്കമന്റമകന്റ  കണക്കുപ്രകചോരദ്യം

ഭൂരഹമതരചോയമട്ടുളള  കുടദ്യംബങ്ങള്  10517  ആണക്ക്.   യഥചോരത്ഥതമല്  അതക്ക്  ഓചരചോ

കകചോലദ്യം  കഴെമയുചമചോഴുദ്യം  കൂടദ്യം.  കചോരണദ്യം  കുടദ്യംബങ്ങള് വരദ്ധമക്കുകയചോണക്ക്.  ഇചപ്പെചോള്

10517 കുടദ്യംബങ്ങള്ക്കക്ക് സലദ്യം കകണ്ടെതമ വസ്പീടക്ക് നമരമമചക്ക് കകചോടചക്കണ്ടെതചോയമട്ടുണ്ടെക്ക്.

അതമനുപുറചമ  ഞചോന്  ചനരകത  സൂചമപ്പെമച  33652  പടമകവരഗ്ഗ  കുടദ്യംബങ്ങളകട

വസ്പീടനമരമചോണദ്യം  പൂരതസ്പീകരമചക്കണ്ടെതുണ്ടെക്ക്.  സചോമതമകമചോയമ  നകലചോരു  ബചോധദത

വരുദ്യം.  ഇഇൗ ഗവണ്കമന്റക്ക് വന്നതമനുചശഷദ്യം ഞചോന് ഒരു കപ്രചോജകക്ക് തയചോറചോക്കമ ചകന

ഗവണ്കമന്റമനക്ക്  കകചോടത്തു  കഴെമഞ.  അതക്ക്  ഏതചോണ്ടെക്ക്  2137  ചകചോടമ  രൂപയുകട

പദ്ധതമയചോണക്ക്.  ജനസദ്യംഖദചോനുപചോതമകമചോയമ   നല്കുന്നതമനചോല്  ഇഇൗ  തുക

പ്രതസ്പീക്ഷേമക്കണ്ടെചോകയന്നചോണക്ക്  മനമ  പറഞ്ഞതക്ക്.  എന്നചോലദ്യം  മൂനനചോലക്ക്  ചഹചോസ്റ്റല്

നമരമചോണതമനചോയമ ആറക്ക് ചകചോടമ രൂപ തരചോകമന്നക്ക് ഞചോന് ചപചോയമ കണ്ടെ സമയതക്ക്
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പറഞ്ഞമട്ടുണ്ടെക്ക്.

ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    എദ്യം  .    മണമ:  സര,  ഞചോന്  ഉപചചചോദദമചോയമ  ഉന്നയമക്കചോന്

നമശ്ചയമചമരുന്ന കചോരദങ്ങള്ക്കക്ക് ബഹുമചോനകപ്പെട മനമ ഇവമകട മറുപടമ പറഞ്ഞമട്ടുണ്ടെക്ക്.

മുന് സരക്കചോരമകന്റ കചോലതക്ക് സമ്പൂരണ പടമകവരഗ്ഗ ഭവന പദ്ധതമ പ്രഖദചോപമചമട്ടുണ്ടെക്ക്.

അതമകന്റ  അടമസചോനതമല്  പടമക  ചഗചോത്ര  വരഗ്ഗ  വമഭചോഗതമല്കപ്പെടവരകക്കലചോദ്യം

ഭവനദ്യം  ലഭദമചോയമട്ടുചണ്ടെചോ;  ഇഇൗ  സരക്കചോര  പടമകജചോതമ  വരഗ്ഗങ്ങള്കക്കലചോദ്യം

സമയബനമതമചോയമ  വസ്പീടക്ക്  നല്കുന്നതമനക്ക്  നടപടമ  സസസ്പീകരമക്കുചമചോകയന്നചോയമരുന

ഉപചചചോദദദ്യം. അതമനുളള മറുപടമ അചദ്ദേഹദ്യം പറഞ്ഞമട്ടുണ്ടെക്ക്.  

ശസ്പീ  .    എ  .    കക  .    ബചോലന്:  സര,  സമഗമചോയ  ഭവന  പദ്ധതമകയ  സദ്യംബനമചക്ക്

ഗവണ്കമന്റക്ക്  ആചലചോചമക്കുകയചോണക്ക്.  ഇനമരചോ  ആവചോസക്ക്  ചയചോജനയുദ്യം  ഇ.എദ്യം.എസക്ക്.

ഭവന പദ്ധതമയുദ്യം സദ്യംചയചോജമപ്പെമചകകചോണ്ടെക്ക് ഫലപ്രദമചോയമ നടപ്പെചോക്കുന്നതമനക്ക്  നമള്

നല രൂപതമല് ഇടകപടചോല് റമവവ്യൂ  നടതമയചോല് ഇതക്ക്  പ്രചോചയചോഗമകമചോക്കുന്നതമനക്ക്

ബുദ്ധമമുട്ടുകണ്ടെന്നക്ക്  ചതചോനന്നമല.  യഥചോരത്ഥതമല്  നചോല്പതമനചോയമരചതചോളദ്യം

വസ്പീടകളകട  പണമ  പൂരതസ്പീകരമചക്കണ്ടെതചോയമട്ടുണ്ടെക്ക്.  ബഹുമചോനകപ്പെട  ധനകചോരദ

വകുപ്പുമനമചയചോടക്ക്  കചോരദങ്ങള്  സൂചമപ്പെമചമട്ടുണ്ടെക്ക്.  ചകനതമല്  നമന്നക്ക്  സചോധചോരണ

നമലയമല് ആനുപചോതമകമചോയമ  കമട്ടുന്നതമനപ്പുറദ്യം  അഡസ്പീഷണല് കകട്രെെബല് സകകപ
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ഇനതമല്  കുറചക്ക്  തുക  ചചചോദമചമട്ടുണ്ടെക്ക്.  കഴെമഞ്ഞ  പ്രചോവശദദ്യം  40  ചകചോടമ  രൂപ

കമടമയമരുന. എന്നചോലദ്യം ഇതക്ക് നമള് കപ്രചോസസ്പീഡക്ക് കചയ്യുകയചോണക്ക്. ഇഇൗ അഞ്ചു വരഷദ്യം

കകചോണ്ടെക്ക് ഭവനതമകന്റയുദ്യം സലതമകന്റയുദ്യം പ്രശദ്യം പരമഹരമക്കുന്നതമനുളള ശകമചോയ

നമലപചോടചോയമരമക്കുദ്യം  ഇടതുപക്ഷേ  ജനചോധമപതദ  മുന്നണമ  ഗവണ്കമന്റക്ക്  എടക്കുന്നതക്ക്.

അതമനക്ക് സമയബനമതമചോയമട്ടുളള റമവവ്യൂ നടത്തുദ്യം.

ശസ്പീ  .    മുരളമ  കപരുകനലമ:  സര,  പടമകചഗചോത്ര  വരഗ്ഗ  സചങതങ്ങളമകല

അടമസചോന  സഇൗകരദങ്ങള്  വമകസമപ്പെമക്കുന്ന  കചോരദതമല്  മുന്  യു.ഡമ.എഫക്ക്.

സരക്കചോര  പ്രഖദചോപമച  പദ്ധതമകളചോകമചോനദ്യം  തകന്ന  ആതചോരത്ഥതചയചോകട

നടപ്പെമലചോക്കമയമകലന്നക്ക് മചോത്രമല അതക്ക് അഴെമമതമക്കുളള മചോരഗ്ഗമചോയമ ഉപചയചോഗമക്കുന്ന

സമതമവമചശഷദ്യം  ഉണ്ടെചോയമട്ടുണ്ടെക്ക്.  വയനചോടമല്  ഒരുമല്  ചകചോളനമയമല്  അടക്കള

ചപചോലമമലചോകത  ചചചോരകന്നചോലമക്കുന്ന  ചകചോളനമകളകട  മുറ്റവദ്യം  ചറചോഡദ്യം  മുഴുവന്

ഇന്റരചലചോക്കക്ക് ഇഷമക പചോകമ ചമചോടമപമടമപ്പെമച സദ്യംഭവദ്യം ഒരു ഉദചോഹരണമചോണക്ക്.  പടമക

ചഗത്ര  വരഗ്ഗതമല്കപ്പെടവകര  അവചഹളമക്കുന്ന  ഇതരദ്യം  വമകസന

പദ്ധതമകള്ക്കുപകരദ്യം  അവകര  സമൂഹതമകന്റ  മുഖദധചോരയമചലയക്ക്

ഉയരതമകകചോണ്ടുവരചോനചോവശദമചോയ സമഗമചോയ പദ്ധതമ ആവമഷ്കരമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    എ  .    കക  .    ബചോലന്:  സര,  ഇതമല്  പടമകവരഗ്ഗ  ചകചോളനമയുകട  സമഗ
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വമകസനതമനക്ക്  രണ്ടെക്ക്  പദ്ധതമയുണ്ടെക്ക്.  A.T.S.P  (Additional  Tribal  Supply

Programme)  പ്രകചോരദ്യം  ഒരു  ചകചോളനമ  നവസ്പീകരണ  പദ്ധതമയുണ്ടെക്ക്.  ബഹുമചോനകപ്പെട

പ്രതമപക്ഷേ  ചനതചോവക്ക്  ഉഇൗരുകള്  സനരശമചതമനുചശഷദ്യം  ആ  വകുപ്പുതകന്ന  രൂപദ്യം

കകചോടത  ST  Hamlet  പദ്ധതമയുമുണ്ടെക്ക്.  ദയനസ്പീയമചോയ  അവസ  എന്തചോകണന്നക്ക്

പറഞ്ഞചോല്,  പ്രഖദചോപമക്കുകകയന്നലചോകത ഇതമനക്ക് പണദ്യം ചവചണ്ടെ;  എന്നചോല് പണദ്യം

ഇലചോകയന്നക്ക്  വനകഴെമഞ്ഞചോല് ശകമചോയമ  പ്രതമകരണദ്യം  ഉണ്ടെചോകചണ്ടെ?  അതമകന്റ

ഭചോഗമചോയചോണക്ക്  ഇഇൗ  പ്രശദ്യം  ഉണ്ടെചോയതക്ക്.  2014-15 -ല്  134-ഉദ്യം  2015 -16 -ല്  150

ചകചോളനമകളദ്യം  എടത്തു.  284  ചകചോളനമകളമല്  25  ശതമചോനദ്യം  ചപചോലദ്യം

പൂരതസ്പീകരമചമടമല.  ഇതമല്  ഒരു  പ്രശദ്യം  പത്രങ്ങളമല്  വന്നതക്ക്,  കല്പ്പെറ്റയമകല

ഒരുമല് ചകചോളനമയമല് ഇഇൗ പദ്ധതമ  നടപ്പെമലചോക്കമയതമകന്റ ഭചോഗമചോയമ  96  ലക്ഷേദ്യം

രൂപ  കചലവക്ക്  കചയ....  യഥചോരത്ഥതമല്  വസ്പീടകളകട  നവസ്പീകരണമചോണക്ക്  ചവണ്ടെതക്ക്.

വസ്പീടമകന്റ നവസ്പീകരണതമനുചവണ്ടെമ  2  ലക്ഷേദ്യം രൂപയുദ്യം നടപ്പെചോതയ്ക്കുചവണ്ടെമ  18  ലക്ഷേദ്യം

രൂപയുദ്യം കചലവഴെമക്കുകയചോണക്ക്.  യഥചോരത്ഥതമല് ഇടമഞകപചോളമഞ്ഞ വസ്പീടമനകതക്ക്

ആദമവചോസമ  നമന്നക്ക്  ചറചോഡക്ക്  കണ്ടെക്ക്  ആസസദമക്കുകയചോണക്ക്.  ഇക്കചോരദകതക്കുറമചക്ക്

ഉചദദചോഗസചരചോടക്ക്  സമഗമചോയമ  പരമചശചോധമക്കചോന്  പറഞ്ഞമട്ടുണ്ടെക്ക്.  ഇചപ്പെചോള്

പരമചശചോധന  നടതമകകചോണ്ടെമരമക്കുകയചോണക്ക്.  യഥചോരത്ഥതമല്  ഇകതലചോദ്യം
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പറ്റമക്കലചോണക്ക്.  അക്കചോരദതമല്  യചോകതചോരു  സദ്യംശയവമമല.  ഏജന്സമകളകട

പ്രവരതനങ്ങകള  സദ്യംബനമചക്ക്  സമഗമചോയ  പരമചശചോധന  നടതമ  റമചപ്പെചോരടക്ക്

നമയമസഭയമല് വയചോദ്യം.

ശസ്പീ  .    ഒ  .    ആര  .    ചകള:  സര,  കഎ.എ.കകവ.  ഭവന  പദ്ധതമ

നമരമമക്കുന്നതമനുചവണ്ടെമ  മുന്  ഗവണ്കമന്റക്ക്  വമഹമതദ്യം  നല്കമയമടമല.  അങ്ങകന

നല്കചോതതമകന്റ  ചപരമല്  18500-ഓളദ്യം  വസ്പീടകളകട  പണമ  പുചരചോഗമമക്കുന്നമല.

അതുമചോയമ  ബനകപ്പെടക്ക്  ഗചോമപഞചോയത്തുകളദ്യം  ചബചോക്കക്ക്  പഞചോയത്തുകളദ്യം

പ്രതമസനമയമലചോണക്ക്.  അക്കചോരദങ്ങള്  ശദ്ധയമല്  വന്നമട്ടുചണ്ടെചോകയന്നചോണക്ക്

ചചചോദമക്കചോനുളളതക്ക്.

ശസ്പീ  .   എ  .   കക  .   ബചോലന്: സര, കഎ.എ.കകവ. പദ്ധതമയുമചോയമ ബനകപ്പെടക്ക് ഞചോന്

അപ്പുറതമരമക്കുചമചോള് തകന്ന രണ്ടെക്ക്  ശദ്ധക്ഷേണമക്കല് കകചോണ്ടുവന്നതചോണക്ക്.   650

ചകചോടമ  രൂപ  അന്നക്ക്  കുടമശമകയചോണക്ക്.  അതമകന്റ  ഭചോഗമചോയമ  ഉണ്ടെചോയ  പ്രശകമന്നക്ക്

പറയുന്നതക്ക്,  ഇനമരചോ  ആവചോസക്ക്  ചയചോജനകയന്നക്ക്  പറയുന്നതക്ക്  മൂന്നക്ക്  ലക്ഷേദ്യം രൂപയുകട

പദ്ധതമയചോണക്ക്.  അതമല്  50,000  രൂപ  ഗവണ്കമന്റക്ക്  സബ്സമഡമയചോയമ

കകചോടചക്കണ്ടെതചോണക്ക്.  70,000  രൂപ ചകന ഗവണ്കമന്റക്ക് കകചോടക്കുനണ്ടെക്ക്.  ഇതമകല

പ്രശദ്യം  എന്നക്ക്  പറയുന്നതക്ക്,  തചദ്ദേശസസയദ്യംഭരണ  സചോപനങ്ങള്ക്കുദ്യം  കകചോടക്കചോന്
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കഴെമഞ്ഞമല ഗവണ്കമന്റക്ക് സബ്സമഡമയുദ്യം കകചോടതമല.  അതമകന്റ ഫലമചോയമ ചകന

ഗവണ്കമന്റക്ക്  കകചോടത  70,000  രൂപ  കചലവഴെമക്കചോനുദ്യം  സചോധമക്കചോത

സമതമവമചശഷദ്യം  വന.  ഇതമകന്റ അനുബനമചോയമട്ടുണ്ടെചോയ പ്രശകമന്നക്ക്  പറയുന്നതക്ക്

രണ്ടെക്ക്  ലക്ഷേദ്യം  രൂപയചോണക്ക്  പടമകജചോതമ/പടമകവരഗ്ഗക്കചോരക്കക്ക്  തചദ്ദേശസസയദ്യംഭരണ

സചോപനങ്ങള്  ഭവന  നമരമചോണതമനുചവണ്ടെമ  കകചോടക്കുന്നതക്ക്.  ഇനമരചോ  ആവചോസക്ക്

ചയചോജനയമല്  ഒരു  ലക്ഷേദ്യം  രൂപ  നമള്  augment  കചയ്യുകയചോണക്ക്.  അതുദ്യം

കകചോടതമല.  ഫലതമല്  ഇനമരചോ  ആവചോസക്ക്  ചയചോജന  പദ്ധതമ  പ്രകചോരദ്യം  വസ്പീടകള്

നമരമമക്കുന്നതക്ക് പൂരതസ്പീകരമക്കചോന് കഴെമഞ്ഞമല.

മമ  .    സസ്പീക്കര:  ചചചോദദദ്യം  നമര  *61-മചോയമ  *70  ക്ലബക്ക്  കചയണകമന്നക്ക്  മമനമസ്റ്റര

പറഞ്ഞതലചോകത  ചനരകത  റമകസസ്റ്റക്ക്  തന്നമടമല.  അതുകകചോണ്ടെക്ക്  അദ്യംഗങ്ങള്ക്കക്ക്

ഉപചചചോദദദ്യം ചചചോദമക്കചോവന്നതചോണക്ക്.

ശസ്പീ  .    കഎ  .    സമ  .    ബചോലകൃഷ്ണന്:  സര,  ഇഇൗ കഴെമഞ്ഞ ഗവണ്കമന്റമകന്റ കചോലതക്ക്

സദ്യംസചോനതക്ക്  33,000  വസ്പീടകള്  അനുവദമചതമല്  300  എണമചോണക്ക്

പൂരതസ്പീകരമചകതന്നക്ക്  ബഹുമചോനകപ്പെട  മനമ  പറഞ.  അചദ്ദേഹദ്യം  പറഞ്ഞ  കണക്കക്ക്

ജമലചോ  തലതമലചോചണചോ  നമചയചോജകമണ്ഡലചോടമസചോനതമലചോചണചോ

സദ്യംസചോനതലതമലചോചണചോ എന്നക്ക് വദകമചോക്കുചമചോ?  അചതചോകടചോപ്പെദ്യംതകന്ന കഴെമഞ്ഞ
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ഗവണ്കമന്റക്ക് തുടങ്ങമവച ഹചോദ്യംകലറ്റക്ക്,  ചമചോഡല് ചകചോളനമ ഉള്കപ്പെകടയുള്ള പദ്ധതമകളദ്യം

ചകചോരപ്പെസക്ക്  ഫണ്ടുകളകമചോകക്ക  ജനസദ്യംഖദചോനുപചോതമകമചോയമ  ജമലചോ  തലതമല്

അനുവദമക്കുചമചോ?  ഇതമകന്റ  ചമല്ചനചോടദ്യം  വഹമക്കുന്നതമനുചവണ്ടെമ  സദ്യംസചോനതക്ക്

പ്രചതദക എഞമനസ്പീയറമദ്യംഗക്ക് വമദ്യംഗക്ക് രൂപസ്പീകരമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    എ  .  കക  .    ബചോലന്  : സര,  ബഹുമചോനകപ്പെട കമമറുകട നകലചോരു ചചചോദദമചോണക്ക്

ഇതക്ക്.  പ്രതമപക്ഷേത്തുനമന്നക്ക്  ഒരു  ചചചോദദദ്യം  വചന്നചോകട  എനള്ളതുകകചോണ്ടെചോണക്ക്  ക്ലബക്ക്

കചയണകമന്നക്ക്  ഞചോന് പറഞ്ഞതക്ക്.  33,652 വസ്പീടകള് അനുവദമചതമല്  384 എണചമ

പൂരതസ്പീകരമചമട്ടുള്ളൂ  എന്നക്ക്  പറഞ്ഞതക്ക്  എകന്റ  കണക്കക്ക്  അല.  നമങ്ങളകട

കചോലഘടതമല്  നമയമമച  ഡയറകറുകട  നമയനണതമല്  ഞചോന്  ചയചോഗദ്യം

വമളമചചചരത്തു.  അതമനു  പുറചമ  കസക്രചടറമചയറ്റക്ക്  ഉചദദചോഗസരുകടയുദ്യം  ജമലചോതല

ഉചദദചോഗസരുകടയുദ്യം ചയചോഗദ്യം വമളമചചചരത്തു.  അങ്ങകന എടതമട്ടുള്ള  ഒഇൗചദദചോഗമക

കണക്കചോണമതക്ക്.  ഇതമകലചോനദ്യം ഒരു രൂപതമലമുള്ള മചോയദ്യം ചചരക്കല് പ്രക്രമയ ഇല.

ഇതക്ക്  സമയബനമതമചോയമ പൂരതസ്പീകരമക്കുന്നതമനക്ക്  ഒരു ചമചോണമറ്ററമദ്യംഗക്ക്  കമമറ്റമകയ

വയ്ക്കുവചോന് ചപചോകുകയചോണക്ക്.  ഇഇൗ പണമ സമയബനമതമചോയമ പൂരതസ്പീകരമക്കുന്നതമനക്ക്

കസക്രചടറമചയറ്റക്ക്  തലതമലള്ള  ഉചദദചോഗസകര  ചുമതലകപ്പെടതമ  ഓചരചോ  മചോസവദ്യം

റമവവ്യൂ  കചയ്യുദ്യം.  പഴെയ  ഗവണ്കമന്റക്ക്  തുടങ്ങമവച  പദ്ധതമകളചോകണങമലദ്യം,
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പണമമകലങമല്ചപ്പെചോലദ്യം അതക്ക് ലഭദമചോക്കമ ഹചോദ്യംകലറ്റക്ക്,  എസക്ക്.റ്റമ  നവസ്പീകരണ പദ്ധതമ

തുടങ്ങമയവ തുടരനദ്യം മുചമചോടക്ക്  കകചോണ്ടുചപചോകുകമനള്ളതമനക്ക്  യചോകതചോരു സദ്യംശയവദ്യം

ചവണ്ടെ. ഞചോന് നമലവമലള്ള പ്രശദ്യം പറഞ എന മചോത്രദ്യം.  അതക്ക് അറമയചോതമരമക്കചോന്

പചോടമലചലചോ.  ചനകര  മറമചക്ക്  ഞങ്ങള്  പ്രതമപക്ഷേതമരുന്ന  സമയതക്ക്  ഒരചോള്

ഇതുസദ്യംബനമകചചോരു  ചചചോദദവമചോയമടക്ക്  വന്നമരുകന്നങമല്,  ആകരങമലദ്യം  എകന്റ

ശദ്ധയമല്കപ്പെടതമയമരുകന്നങമല്  അന്നക്ക്  ഞചോന്  ബഹുമചോനകപ്പെട  ധനകചോരദവകുപ്പെക്ക്

മനമചയചോടക്ക്  ഇതുസദ്യംബനമചക്ക്  കൃതദമചോയമ  പറയുമചോയമരുന.  ഒളമചവച

എനള്ളതചോണക്ക്  പ്രശദ്യം.   ഇഇൗ  പചോവങ്ങള്ക്കു  കമചടണ്ടെ  കചോശക്ക്  സമയബനമതമചോയമ

ലഭദമചോക്കുന്നതമനക്ക്  ശകമചോയമട്ടുള്ള  നടപടമ  ഭരണപക്ഷേത്തുനമനദ്യം

പ്രതമപക്ഷേത്തുനമനദ്യം  ഉണ്ടെചോകണദ്യം.  ചകചോളനമയമകല  കുടമലമല്  ഈ  പചോവങ്ങള്

കമടക്കചോന് തുടങ്ങമയമടക്ക് കചോലദ്യം കുചറ ആയമചല. 

ശസ്പീ  .    സമ  .    കക  .    ശശസ്പീനന്  : സര,  വയനചോടക്ക് ജമലയമല് ജമലചോകളകചറചോ തചദ്ദേശ

സസയദ്യംഭരണ  സചോപനങ്ങചളചോ  ചപ്രചോജകക്ക്  ഓഫസ്പീസചറചോ  അറമയചോകത

എഫക്ക്.കഎ.റ്റമ.എല്.  എന്ന  ആലവചോ  കണ്സ്ട്രക്ഷേന്  കമനമക്കക്ക്  36  ചകചോടമ  തൂപ

ചകചോളനമ  വമകസനതമനു  ചവണ്ടെമ  അനുവദമചമട്ടുണ്ടെക്ക്.  അതമകലചോന്നചോണക്ക്  ചനരകത

ഇവമകട  സൂചമപ്പെമച  ഒരുമല് ചകചോളനമ.  27  വസ്പീടകള്  അവമകടയുണ്ടെക്ക്.  ഒരു  വസ്പീടദ്യം
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പൂരതസ്പീകരമചമടമല.  മുറ്റദ്യം  മചോത്രദ്യം  കകടല്സക്ക്  കചയമട്ടുണ്ടെക്ക്.  അതുചപചോകല

നചോലചോയമരചതചോളദ്യം വസ്പീടകളകട നമരമചോണദ്യം വമവമധ ഏജന്സമകള് എടതമടക്ക് പണമ

പൂരതമയചോകചോകത  കമടക്കുകയചോണക്ക്.  ഇതുസദ്യംബനമചക്ക്  ഗവണ്കമന്റമകന്റ  നമലപചോടക്ക്

എന്തചോണക്ക്;  എഫക്ക്.കഎ.റ്റമ.എല്  കണ്സ്ട്രക്ഷേന്  കമനമയുകട  തടമപ്പെക്ക്  സദ്യംബനമചക്ക്

സരക്കചോര അചനസഷമക്കുചമചോ? 

ശസ്പീ  .    എ  .    കക  .    ബചോലന്  : ഇതക്ക്  ഞചോന്  ചനരകത  സൂചമപ്പെമചതചോണക്ക്.

എഫക്ക്.കഎ.റ്റമ.എല്.  (ചഫചോറസ്റ്റക്ക്  ഇന്ഡസ്ട്രസ്പീസക്ക്  ട്രെെചോവന്കൂര  ലമമമറ്റഡക്ക്)  എന്നതക്ക്  ഒരു

കണ്സള്ടന്സമ  ഏജന്സമയചോണക്ക്.  ഇങ്ങകന  എന്ലമസ്റ്റക്ക്  കചയമട്ടുള്ള  കുചറ

കമനമകളണ്ടെക്ക്.  ആ  കമനമകള്  ചപ്രചോപ്പെറചോയമ  പ്രവരതമ  കചയമരുകന്നങമല്

പ്രശമമലചോയമരുന.  ഗവണ്കമന്റുതകന്ന  ഊരു  വമകസന  പദ്ധതമകള്  ചകരള

സദ്യംസചോന  നമരമമതമ  ചകനതമനുദ്യം  ജമലചോ  നമരമമതമ  ചകനതമനുദ്യം

കകചോടക്കുനണ്ടെക്ക്.  അവര കണ്സള്ടന്സമ ഫസ്പീസക്ക് വചോങ്ങുനമുണ്ടെക്ക്.  പ്രവരതമ ഇവകര

ഏല്പ്പെമചകഴെമഞ്ഞചോല്  പണമ  നടനകകചോള്ളണകമന്നമല.  പചക്ഷേ,  ആ  ഏജന്സമ

ഇകതചോരു  തടമപ്പെമനുചവണ്ടെമ  ഉപചയചോഗമക്കുനചണ്ടെചോ  എനകള്ളചോരു  പ്രശമുണ്ടെക്ക്.  96

ലക്ഷേദ്യം  രൂപയുകട  പദ്ധതമക്കക്ക്  8,83,000  രൂപയചോണക്ക്  കണ്സള്ടന്സമ  ഫസ്പീസചോയമ

വചോങ്ങമയതക്ക്.  പചക്ഷേ ,  ഉചദ്ദേശദ്യം  എന്തചോചണചോ  അതല നമരവ്വഹമചമട്ടുള്ളതക്ക്.   ഒരുമല്



Uncorrected/Not for publication 
14

ചകചോളനമയുകട  അനുഭവദ്യം  പത്ര-ദൃശദമചോധദമങ്ങള്  പുറത്തുകകചോണ്ടുവന്നതുകചോരണദ്യം

നമള്  അറമഞ.  ബചോക്കമയുള്ളതു  സദ്യംബനമചകൂടമ  പരമചശചോധമചക്കണ്ടെതുണ്ടെക്ക്.

യഥചോരത്ഥതമല്  200  ചകചോടമ  രൂപ  ഇഇൗ  പദ്ധതമക്കക്ക്  ചവണ്ടെമ  അനുവദമചതമല്

ഇതുവകര  50  ചകചോടമ  രൂപയചോണക്ക്  കചലവഴെമചമട്ടുള്ളതക്ക്.  എന്തചോയചോലദ്യം  ഈ

പദ്ധതമയുമചോയമ  മുചന്നചോട്ടുചപചോകുദ്യം.   ആരുകട  ഭചോഗത്തുനമന്നചോണക്ക്  ഇകറഗുലചോരമറ്റസ്പീസക്ക്

വന്നതക്ക് എനള്ളതക്ക് പരമചശചോധമചക്ക് ശകമചോയ നടപടമ സസസ്പീകരമക്കുകയുദ്യം കചയ്യുദ്യം.  

ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷദ്യംസുദ്ദേസ്പീന്  : സര,  ഇരുപതമനചോയമരതമല്പ്പെരദ്യം  ഭവനരഹമതരചോയ

ആദമവചോസമകളകണ്ടെന്നചോണക്ക് അങ്ങക്ക് ഇവമകട പറഞ്ഞതക്ക്.  പതമരുപതക്ക് കകചോലദ്യം മുമക്ക്

ഒരു  ആദമവചോസമ  കുടദ്യംബതമനക്ക്  ഒരു  വസ്പീടക്ക്  കകചോടത്തു.  അന്നക്ക്  ആ  കുടദ്യംബതമകല

കകമനറചോയമരുന്ന  കുടമകള്  ഇചപ്പെചോള്  കലദചോണദ്യം  കഴെമചക്ക്  അവരക്കുദ്യം  കുടദ്യംബമചോയമ.

അങ്ങകന  അതമനകതക്ക്  ഒചന്നചോ  രചണ്ടെചോ  ഫചോമമലമ  വസ്പീണ്ടുദ്യം  വരുകയചോണക്ക്.  പചക്ഷേ

ഇരുപതക്ക് കകചോലദ്യം മുമക്ക് ഒരു വസ്പീടക്ക്  കമടമ  എന്നതു കചോരണദ്യം ഇചപ്പെചോള് ഇവരക്കക്ക് വസ്പീടക്ക്

കമട്ടുന്നമല. അച്ഛനു കമടമകയനള്ളതുകകചോണ്ടെക്ക് മകനുദ്യം തുടരന്നക്ക് അയചോളകട ഫചോമമലമക്കുദ്യം

വസ്പീടക്ക്  കമട്ടുന്നമല.  ഭവനരഹമതരുകട  കണകക്കടക്കുചമചോള്  ഇഇൗ  വസ്തുത

പരമചശചോധമചമട്ടുചണ്ടെചോ;  ആ രസ്പീതമയമലള്ള  കണക്കമകന്റ കൃതൃത ഇതമലചണ്ടെചോ എന്നക്ക്

പരമചശചോധമക്കണദ്യം.  അതുചപചോകല വസ്പീടകളകട എണദ്യം കപരുകുചമചോള് ചകചോളനമയമല്
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സലമമലചോത പ്രശദ്യം ഉണ്ടെചോകുനണ്ടെക്ക്.  അതുകകചോണ്ടെക്ക് ചകചോളനമകള് വമപുലസ്പീകരമക്കചോന്

സലദ്യം ഏകറ്റടത്തുകകചോടക്കുന്നതമനുദ്യം വമപുലസ്പീകരണതമനുമുള്ള പദ്ധതമയുചണ്ടെചോ? 

ശസ്പീ  .    എ  .    കക  .    ബചോലന്  : സര,  ഇതമനക്ക്  ശചോശസതമചോയമട്ടുള്ള  പരമഹചോരദ്യം

കചോണണകമങമല് എലചോ  ആദമവചോസമ  കുടദ്യംബങ്ങള്ക്കുദ്യം നമള് സലദ്യം കകചോടചത

പറ.  സലമമല  എനള്ളതു  യചോഥചോരത്ഥദമചോണക്ക്.  സലദ്യം  ഇലചോതതുകകചോണ്ടെല.

ഭൂപരമഷ്കരണ  നമയമദ്യം  പചോസചോയമട്ടുള്ള  നമ്മുകട  സദ്യംസചോനതക്ക്  ഇചപ്പെചോഴുദ്യം

ഭൂപ്രമചോണമകള് അനധമകൃതമചോയമ ഭൂമമ കകകവശദ്യം വചമരമക്കുകയചോണക്ക്.  അതുകകചോണ്ടെക്ക്

ഭൂമമ  ഇലചോതതമകന്റ  പ്രശമല.  ഇക്കചോരദതമല്  ശകമചോയ  നമലപചോടക്ക്  നചോദ്യം

അപ്പുറത്തുനമനദ്യം  ഇപ്പുറത്തുനമനദ്യം  എടക്കണദ്യം.  ഭൂപരമഷ്കരണ  നമയമദ്യം

നടപ്പെമലചോക്കമയമരമക്കുന്ന സദ്യംസചോനതക്ക്  ഒരു ആദമവചോസമ മരണകപ്പെട്ടു കഴെമഞ്ഞചോല്

അടക്കളയമല് കുഴെമചമൂടന്ന സമതമ  എങ്ങകനയചോണക്ക്  ഉണ്ടെചോയതക്ക്.  ഇതുസദ്യംബനമചക്ക്

ഗഇൗരവമചോയമ  പരമചശചോധമചക്കണ്ടെതുണ്ടെക്ക്.  ചനരചത  പറഞ്ഞതുചപചോകല  ഏതചോണ്ടെക്ക്

1,10,000  കുടദ്യംബങ്ങളചോണുള്ളതക്ക്.  നമ്മുകട  കണക്കുപ്രകചോരദ്യം  30,000 ഓളദ്യം

കൂടദ്യംബങ്ങള്ക്കക്ക്  വസ്പീടമല.  ഇരുപതമനചോയമരചതചോളദ്യം  വസ്പീടകള്  ഇചപ്പെചോള്  നമള്

വചകകചോടക്കുദ്യം. ശസ്പീ. എന്. ഷദ്യംസുദ്ദേസ്പീന് പറഞ്ഞതുചപചോകല, ഓചരചോ വരഷവദ്യം ഏതചോണ്ടെക്ക്

കൂചറ  കൂടദ്യംബങ്ങള്ക്കക്ക്  വസ്പീടകള്  ഇലചോതചോകുദ്യം  എന്ന  പ്രതസ്പീക്ഷേയമലചോണക്ക്  ഇഇൗ
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കണക്കുകള്  പറഞ്ഞതക്ക്.  ഗവണ്കമന്റമകന്റ  കണക്കു  പ്രകചോരദ്യം  ഇചപ്പെചോള്

ഭൂമമയമലചോതവര  പതമനചോയമരദ്യം  ചമലസചോനദ്യം  മചോത്രചമയുള്ളൂ.  ബചോക്കമയുള്ളവരക്കക്ക്

വനചോവകചോശ നമയമദ്യം,  റ്റമ.ആര.ഡമ.എദ്യം.  എന്നമവ പ്രകചോരദ്യം കകചോടത്തു കഴെമഞ.  ഇഇൗ

പതമനചോയമരതമല്നമനദ്യം വസ്പീണ്ടുദ്യം കൂടമതക്ക്.  

ശസ്പീ  .   കക  .   ബചോബു  : സര, ഇടക്കമ കഴെമഞ്ഞചോല് ഏറ്റവദ്യം കൂടതല് ആദമവചോസമകള്

തചോമസമക്കുന്ന  പ്രചദശമചോണക്ക്  പറമമക്കുളദ്യം,  കനലമയചോമതമ  തുടങ്ങമയവ.

കനലമയചോമതമയമല്  തചോമസമക്കുന്ന  ആദമവചോസമകള്ക്കക്ക്  ജചോതമ  സരടമഫമക്കറ്റക്ക്

ലഭമക്കുന്നമകലന  മചോത്രമല,  അവരക്കക്ക്  തചോമസമക്കചോന്  ഒരു  കസന്റക്ക്  ഭൂമമ  ചപചോലദ്യം

ഇലചോത  അവസയചോണക്ക്.  അവകര  പുനരധമവസമപ്പെമക്കുന്നതമനക്ക്  ആവശദമചോയ

പദ്ധതമകള് ആവമഷ്കരമക്കചോന് നടപടമ സസസ്പീകരമക്കുചമചോ?

 ശസ്പീ  .    എ  .    കക  .    ബചോലന്  : സര, പറമമക്കുളതക്ക് ഭൂമമയമലചോത ആദമവചോസമകളകട

കചോരദദ്യം എകന്റ ശദ്ധയമല്കപ്പെടമടമല. 10  ലക്ഷേദ്യം തൂപ കകചോടതക്ക് ആദമവചോസമകള്ക്കക്ക്

ഭൂമമ  വചോങ്ങുന്നതമനുള്ള  നടപടമ  എകന്റ  കചോലഘടതമലദ്യം  എടതതചോണക്ക്.

യു.ഡമ.എഫമകന്റ കചോലഘടതമലദ്യം അതക്ക് തുടരന. പമന്നസ്പീടക്ക് ആ പ്രശദ്യം ഉകണ്ടെനള്ളതക്ക്

എനമക്കക്ക് അറമയമല. അവമകട ഭൂമമ ഉകണ്ടെങമല്, വനഭൂമമ ആകണങമല് തകന്ന ചകന

വനചോവകചോശ  നമയമദ്യം  2006  പ്രകചോരദ്യം  ഭൂമമ  കകചോടതമരമക്കുദ്യം.  അക്കചോരദതമല്
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യചോകതചോരു  സദ്യംശയവമമല.   വനഭൂമമ  അലചോത  ഭൂമമ  ഉകണ്ടെങമല്  അതമനക്ക്  പടയദ്യം

കകചോടക്കുന്നതമനുള്ള നടപടമയുദ്യം സസസ്പീകരമക്കുദ്യം.

ശസ്പീ  .    കക  .    സമ  .    ചജചോസഫക്ക്:  സര,  ബഹുമചോനദനചോയ മനമ ശസ്പീ.  എ.  കക.

ബചോലന്  പരമചയ  സമന്നനചോകണങമലദ്യം  നല്കമയ  ഉതരങ്ങള്  ഫചോക്ചസല്

അല.   ഐ.എ.വവ.  പദ്ധതമയമല് എസക്ക്.സമ./എസക്ക്.ടമ.  വമഭചോഗതമനക്ക്  വസ്പീടക്ക്

കകചോടതമടമകലന്നക്ക്  അങ്ങക്ക്  പറഞ.  അതമകന  നമചഷധമക്കുന.  രണ്ടെക്ക്,

ഐ.എ.വവ. പദ്ധതമ …...

മമ  .   സസ്പീക്കര: അങ്ങക്ക് ചചചോദദദ്യം ചചചോദമക്കുക.

ശസ്പീ  .   കക  .   സമ  .   ചജചോസഫക്ക്: സര, ചചചോദദദ്യം ചചചോദമക്കചോന് ചപചോകുകയചോണക്ക്.  

മമ  .    സസ്പീക്കര: ചചചോദദതമനക്ക് പ്രസദ്യംഗമക്കണകമന്നമല.  ചചചോദദദ്യം ചചചോദമക്കുക.

.(… ബഹളദ്യം)......

ശസ്പീ  .    കക  .    സമ  .    ചജചോസഫക്ക്:  സര,  അങ്ങുദ്യം ഇവമകട ഇരുന്ന ആളചോണചലചോ?

.(… ബഹളദ്യം)......  ഞചോന് ഇനമ ചചചോദദദ്യം ചചചോദമക്കുന്നമല.   .(… ബഹളദ്യം).....

മമ  .    സസ്പീക്കര:  അങ്ങക്ക്  ചചചോദദദ്യം  ചചചോദമക.   .....… പസ്പീസക്ക്.......ചചചോദദദ്യം

ചചചോദമക.   ......പസ്പീസക്ക്  …..പസ്പീസക്ക്......ചചചോദദദ്യം  ചചചോദമക.   .(… ബഹളദ്യം).....

ചചചോദദതമകന്റ  ഭചോഗമചോയമ  പ്രസചോവന  നടത്തുന്നതക്ക്  ശരമയചോചണചോ?    .…
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(ബഹളദ്യം).....  മനമചയചോടക്ക്  ചചചോദദദ്യം  ചചചോദമക്കചോദ്യം.  അങ്ങക്ക്  ചചചോദദദ്യം

ചചചോദമക്കുകന്നങമല് ചചചോദമക. .(… ബഹളദ്യം).....  നമങ്ങള് പ്രചകചോപമതരചോകണ്ടെചോ.

ചചചോദദതമകന്റ  ഭചോഗമചോയമ  പ്രസചോവന  നടത്തുന്നതക്ക്  ശരമയകലന്നചോണക്ക്  കചയര

ഉചദ്ദേശമചതക്ക്.  ചചചോദദദ്യം  ചചചോദമക്കുകന്നങമല്  ചചചോദമക്കചോദ്യം.   ശസ്പീ.  കക.  സമ.

ചജചോസഫക്ക് , അങ്ങക്ക് ചചചോദദദ്യം ചചചോദമക്കുനചണ്ടെചോ?

ശസ്പീ  .   കക  .   സമ  .   ചജചോസഫക്ക്: സര,  ഞചോന് ചചചോദദദ്യം ചചചോദമക്കുന്നമല.  

ശസ്പീ  .    എ  .    കക  .    ബചോലന്: സര, ഐ.എ.വവ. എകന്നചോരു വചോക്കക്ക് മുന് മനമ

ശസ്പീ.  കക.  സമ.  ചജചോസഫമകന്റ ഭചോഗത്തുനമനദ്യം വന.  മുന്മനമ ഗചോമവമകസന

വകുപ്പെക്ക്  വകകചോരദദ്യം  കചയമരുന്ന കചോലഘടതമല് ഇതുമചോയമ  ബനകപ്പെടക്ക്  രണ്ടെക്ക്

ചകചോളമദ്യംഗക്ക്  അറ്റന്ഷന് ഞചോന് അവതരമപ്പെമചതചോണക്ക്.    ഈ സഭയമല് ഞചോനുദ്യം

അചദ്ദേഹവമചോയമ  ഏറ്റുമുടമയതചോണക്ക്.  പ്രതമപക്ഷേ  ചനതചോവമകന  വചകകചോണ്ടെക്ക്

ഒരചനസഷണദ്യം നടതചോന്  ഞചോന് തയചോറചോണക്ക്,  ഞചോന് ഫയലകള് കകചോടക്കചോദ്യം.

ഞചോനമചപ്പെചോള് വകകചോരദദ്യം കചചയണ്ടുന്ന വകുപ്പെമല് ഇനമരചോ ആവചോസക്ക് ചയചോജന

പദ്ധതമ വഴെമ   2013-2014,  2014-2015-ല്  9333  വസ്പീടകളചോണക്ക്  ഐ.എ.വവ.

പദ്ധതമയമല്  മുന്മനമമചോര  കകചോടചക്കണ്ടെതക്ക്.   അചത  എണദ്യം  (9333)

തകന്നയചോണക്ക്  2015-ലദ്യം  2016-ലദ്യം കകചോടചക്കണ്ടെതക്ക്.  ബഹുമചോനകപ്പെട കക.  സമ.
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ചജചോസഫക്ക് പടമകജചോതമ വകുപ്പെമല്നമന്നക്ക് ഒരു വപസ ചപചോലദ്യം ഐ.എ.വവ.യമല്

കകചോടതമടമല.  അതക്ക് നമങ്ങള് പരമചശചോധമചചോല് മതമ. 

ശസ്പീ  .    എ  .    പമ  .    അനമല് കുമചോര:  സര,  അങ്ങക്ക് കതറ്റചോയ കചോരദങ്ങള് പറഞ്ഞക്ക്

സഭകയ  കതറ്റമദ്ധരമപ്പെമക്കുകയചോണക്ക്.   ഐ.എ.വവ.  പദ്ധതമക്കുചവണ്ടെമ

പടമകജചോതമ വമകസന വകുപ്പെക്ക് ഒരു രൂപചപചോലദ്യം കകചോടതമടമകലന്ന അങ്ങയുകട

പരചോമരശദ്യം നൂറക്ക് ശതമചോനദ്യം കതറ്റചോണക്ക്.   അതക്ക് പരമചശചോധമക്കണദ്യം.

മമ  .    സസ്പീക്കര:  ശസ്പീ.  എ.  പമ.  അനമല്  കുമചോര,  അചങ്ങയക്ക്  ഉപചചചോദദദ്യം

ചചചോദമക്കചോനുകണ്ടെങമല് ചചചോദമക്കചോദ്യം.  

ശസ്പീ  .    എ  .    കക  .    ബചോലന്:  സര,  ഞചോനമതക്ക്  പരമചശചോധമക്കുകമന്നക്ക്  മചോത്രമല

ഞചോന്  ഈ  ഫയല്  ബഹുമചോനകപ്പെട  പ്രതമപക്ഷേ  ചനതചോവമനക്ക്  കകചോടക്കചോദ്യം.

അതമകലചോരു  സദ്യംശയവദ്യം  ചവണ്ടെ.  സതദസനമചോയമട്ടുമചോത്രകമ  ഈ

അസദ്യംബമയമല് പറയചോന് കഴെമയ.  അഡസ്പീഷണല് വട്രെെബല് സവപ ചപ്രചോഗചോദ്യം

പ്രകചോരദ്യം  2013-14  വരഷതമല്  10071  വസ്പീടകള്ക്കക്ക്  സചോങ്ഷന്  കകചോടത്തു.

ഒകരചോറ്റ വസ്പീടദ്യം പൂരതസ്പീകരമചമല.  ജനറല് ഹഇൗസമദ്യംഗക്ക് പ്രകചോരദ്യം 2907 -ല്   354

വസ്പീടക്ക് പൂരതസ്പീകരമച.  ഐ.എ.വവ. പദ്ധതമയമല് രണ്ടെക്ക് വരഷദ്യം കകചോണ്ടെക്ക്  18674

വസ്പീടകള്.  പൂരതസ്പീകരമചമടമലചോ  എനള്ള  കണക്കക്ക്  നമങ്ങളകട  ഡ യറകര
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തന്നതചോണക്ക്.  അചദ്ദേഹകത  ഞചോന്  മചോറ്റമയമടമല.   എനമക്കക്ക്  കളവക്ക്  പറചയണ്ടെ

ആവശദമമല.  അതുകകചോണ്ടെചോണക്ക് ബഹുമചോനകപ്പെട പ്രതമപക്ഷേ ചനതചോവമനക്ക് ഞചോന്

ഫയല്  കകചോടക്കചോകമന്നക്ക്  പറഞ്ഞതക്ക്.  ഇതമല്  എകന്തങമലദ്യം  കതറ്റുകണ്ടെങമല്

ഉചദദചോഗസന്മചോചരചോടക്ക് വമശദസ്പീകരണദ്യം ചചചോദമക്കചോദ്യം. 

ശസ്പീ  .   ഇ  .   കക  .   വമജയന്: സര, ആദമവചോസമ കുടദ്യംബങ്ങള്ക്കക്ക് ഇത്ര വസ്പീടകള്

കകചോടത്തു എനപറയുന്നതമചനചോകടചോപ്പെദ്യം കകചോടക്കുന്ന വസ്പീടകളകട ഗുണനമലവചോരദ്യം

പരമചശചോധമചക്കണ്ടെതക്ക്  അതദചോവശദമചോണക്ക്.  എകന്റ  അനുഭവതമല്,

നമരമമചകഴെമഞ്ഞ പല വസ്പീടകളമലദ്യം ഒരു വരഷദ്യം കഴെമയുചമചോചഴെയ്ക്കുദ്യം വചോതമലകളദ്യം

വമജചോഗമരമകളദ്യം  ജന്നലകളമമലചോത  പ്രശങ്ങള്  ഉരനവരമകയചോണക്ക്.   ഒരു

ചമചോണമറ്ററമദ്യംഗക്ക്  സമസ്റ്റമമലചോകത  ഇത്ര  വസ്പീടകള്  നമരമമച  എനപറഞ്ഞചോല്

ഓചരചോ  വരഷദ്യം  കഴെമയുചന്തചോറുദ്യം  വസ്പീടകളകട  എണദ്യം  കുറഞ  വരമകയലചോകത

കൂടചോനുള്ള  സചോദ്ധദതയമല.   ഒരു  പ്രചതദക  ഏജന്സമകയ  ഇതമകന്റ

നമരമചോണതമനക്ക്  ഏലമചമകലങമല്  നമ്മുകട  ഖജനചോവക്ക്  വലമയ  ചതചോതമല്

ചചചോരനചപചോകുന്ന   സചോഹചരദവദ്യം  ആദമവചോസമ  സമൂഹതമല്  വസ്പീടമലചോത

സചോഹചരദവദ്യം  ഉണ്ടെചോകുദ്യം.  ബഹുമചോനകപ്പെട  മനമയുകട  ഭചോഗത്തുനമനദ്യം

അതമകനചോരു ശദ്ധ ഉണ്ടെചോകുചമചോ?
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ശസ്പീ  .   എ  .   കക  .   ബചോലന്: സര, ഗുണചമന്മയുള്ള വസ്പീടക്ക് വചകകചോടക്കചോന് നമുക്കക്ക്

കഴെമയുന്നമലചോകയനള്ളതക്ക്  ഒരു  യചോഥചോരത്ഥദമചോണക്ക്.  അഹചോഡ്സമകന്റ  പദ്ധതമ

അടപ്പെചോടമയമല്  നടപ്പെമലചോക്കമയതമനുചശഷദ്യം  എത്ര  മചനചോഹരമചോയമട്ടുള്ള

വസ്പീടകളചോണക്ക് അവര നമരമമക്കുന്നതക്ക്. ഒരു ഏജന്സമയുദ്യം പതക്ക് വപസ ചപചോലദ്യം

കമസ്പീഷനചോയമ  എടക്കുന്നമല.  ആതചോരത്ഥമചോയമ  ഉചദദചോഗസന്മചോര

പണമകയടക്കുദ്യം.  ആദമവചോസമകളകട മനസറമഞകകചോണ്ടെക്ക് പദ്ധതമകള് അവമകട

നടപ്പെമലചോക്കമ.  യഥചോരത്ഥതമല്  അങ്ങകനയുള്ള  ഒരു  ഏജന്സമ  ഇതരദ്യം

പ്രചദശങ്ങളമലണ്ടെചോകുന്നതക്ക്  നന്നചോയമരമക്കുകമന്നക്ക്  ഞചോന്  ബഹുമചോനകപ്പെട

ധനകചോരദ  വകുപ്പുമനമചയചോടക്ക്  പറഞ്ഞമട്ടുണ്ടെക്ക്.   എകന്റ  മുന്ഗചോമമ  ഈ  വകുപ്പെക്ക്

വകകചോരദദ്യം  കചയ  സമയതചോണക്ക്  മൂന്നര  ലക്ഷേദ്യം  രൂപയചോയമ  തുക

കൂടമകകചോടതതക്ക്.  ഓചരചോചരചോ കചോലഘടതമലദ്യം തുക കൂടമകക്കചോടക്കുനണ്ടെക്ക്.  തുക

കൂടമകക്കചോടതതമകന്റ  ഭചോഗമചോയമ  വസ്പീടക്ക്  പൂരതമയചോക്കചോന്  കഴെമയുനചണ്ടെചോ?

വനചോന്തരങ്ങളമല്  പ്രചതദകമചക്ക്  പ്രമമമറ്റസ്പീവക്ക്  ആദമവചോസമകളള്ള  പ്രചദശങ്ങളമ ല്,

കചോടര, കുറുമര, കചോട്ടുനചോയര, ചചചോല നചോയര എന്നമവരുള്ള സലതക്ക്, ഈ മൂന്നര

ലക്ഷേദ്യം  രൂപയക്ക്  ആരചോണക്ക്  വസ്പീടക്ക്  വചകകചോടക്കുക.   അതുകകചോണ്ടെക്ക്  ഈ  തുക

വരദ്ധമപ്പെമചച മതമയചോകൂ.  ആ കചോരദതമല് യചോകതചോരു സദ്യംശയവമമല.  ഇതമകന്റ
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ചമചോണമറ്ററമദ്യംഗമനക്ക് ഗവണ്കമന്റക്ക് ശകമചോയ നമലപചോടക്ക്  എടക്കുദ്യം.  

(ചചചോദദദ്യം നമര *62)
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പമ. 30.06.2016
ബമ.എസക്ക്./ആര.സമ. (1)
8.50 – 9.00

പടമകജചോതമയമല്കപ്പെടവരുകട വചോയചോ കുടമശമക

(*62) ശസ്പീ  .   പമ  .   വമ  .   അന്വര  :

ശസ്പീ  .   ആര  .   രചോചജഷക്ക്  :

ശസ്പീ  .   കക  .   കുഞ്ഞമരചോമന്  :

ശസ്പീ  .    ഡമ  .    കക  .    മുരളമ  : തചോകഴെ  കചോണുന്ന  ചചചോദദങ്ങള്ക്കക്ക്  പടമകജചോതമ-

പടമകവരഗ്ഗ  പമചന്നചോക്ക  സമുദചോയചക്ഷേമവദ്യം  നമയമവദ്യം  സചോദ്യംസചോരമകവദ്യം

പചോരലകമന്ററമകചോരദവദ്യം വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമചോ:

(എ)  പടമകജചോതമയമല്കപ്പെടവരുകട  വചോയചോ  കുടമശമക  എഴുതമതള്ളചോനുള്ള

പദ്ധതമ നമലവമലചണ്ടെചോ; ഇതമകന്റ വമശദചോദ്യംശദ്യം അറമയമക്കുചമചോ;

(ബമ)  ഏകതചോകക്ക  സചോപനങ്ങളമല്  നമനള്ള  വചോയയുദ്യം  എത്ര  തുക

വകരയുമചോണക്ക്  എഴുതമതള്ളുന്നതക്ക്;  അതമനചോയുള്ള  നമബനനകള്

എകന്തചോകക്കയചോണക്ക്;

(സമ)  കൂടതല് പ്രചയചോജനദ്യം ലഭമക്കുദ്യംവമധദ്യം  പദ്ധതമ  പുനരചോവമഷ്കരമക്കചോന്
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നടപടമ സസസ്പീകരമക്കുചമചോ; എങമല് അതമകന്റ വമശദചോദ്യംശദ്യം നല്കുചമചോ?

പടമകജചോതമ-പടമകവരഗ്ഗ  പമചന്നചോക്ക  സമുദചോയചക്ഷേമവദ്യം  നമയമവദ്യം

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

സര, 

(എ)  ഉണ്ടെക്ക്.   സദ്യംസചോനകത  പടമകജചോതമ  വമഭചോഗക്കചോര  സദ്യംസചോന

പടമകജചോതമ  പടമകവരഗ്ഗ  വമകസന  ചകചോരപ്പെചറഷന്,  സഹകരണ  വകുപ്പെക്ക്

എന്നമവമടങ്ങളമല്  നമനദ്യം  എടതമട്ടുള്ളതുദ്യം  31.03.2010-നക്ക്  മുമക്ക്  തമരമചടവക്ക്

കചോലചോവധമ  കഴെമഞ്ഞക്ക് കുടമശമകയചോയമ  തസ്പീരന്നമട്ടുള്ളതുമചോയ വചോയകളമല് മുതലദ്യം

പലമശയുദ്യം ഉള്കപ്പെകട 1,00,000/- രൂപ വകര സരക്കചോര എഴുതമ തള്ളുന്ന പദ്ധതമ

നമലവമലണ്ടെക്ക്.  (ഈ പദ്ധതമക്കക്ക് തുടക്കദ്യം കുറമചതക്ക് 2009-ലചോണക്ക്).

(ബമ)  സദ്യംസചോന  പടമകജചോതമ  പടമകവരഗ്ഗ  വമകസന  ചകചോരപ്പെചറഷന്,

സഹകരണവകുപ്പെക്ക്  എന്നമവമടങ്ങളമല്  നമനള്ള  വചോയകളചോണക്ക്  എഴുതമ

തള്ളുന്നതക്ക്.  31.03.2010-നക്ക്  മുമക്ക്  തമരമചടവക്ക്  കചോലചോവധമ  കഴെമഞ്ഞക്ക്

കുടമശമകയചോയമ തസ്പീരന്ന വചോയകളമല് മുതലദ്യം പലമശയുദ്യം ഉള്കപ്പെകട  1,00,000/-

രൂപ വകര എഴുതമ തള്ളുന്നതചോണക്ക്. നമബനനകള് ഉള്കപ്പെട സരക്കചോര  ഉതരവക്ക്

(അചടമ)  24/2015/പജപവവമവ,  തസ്പീയതമ  30.03.2015.   പകരപ്പെക്ക്



Uncorrected/Not for publication 
25

അനുബനമചോയമ (A) ചചരക്കുന.

(സമ) ഇക്കചോരദദ്യം സരക്കചോര പരമചശചോധമക്കുന്നതചോണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    പമ  .    വമ  .    അന്വര:  സര,  സദ്യംസചോനകത പടമകജചോതമ വമഭചോഗക്കചോര

സഹകരണ  സചോപനങ്ങള്,  പടമകജചോതമ  വമകസന  ചകചോരപ്പെചറഷന്

എന്നമവമടങ്ങളമല്  നമനദ്യം  എടതമട്ടുള്ളതുദ്യം  31.03.2010-നക്ക്  തമരമചടവക്ക്

കചോലചോവധമ കഴെമഞ്ഞക്ക് കുടമശമക ആയതുമചോയ വചോയകളമല് ഒരു ലക്ഷേദ്യം രൂപവകര

എടത  ബചോദ്ധദത  എഴുതമ  തള്ളുന്നതമനക്ക്  2015-ല്  ഉതരവചോയതക്ക്

ശദ്ധയമല്കപ്പെടമട്ടുചണ്ടെചോ;  എങമല്  ഇതമല്നമനദ്യം  നചോളമതുവകര  എത്ര  ചപരുകട

കട ബചോദ്ധദത എഴുതമ തള്ളമകയന്നക്ക് വദകമചോക്കചോചമചോ? 

ശസ്പീ  .   എ  .   കക  .   ബചോലന്: സര,  8141 ചപരുകട കടബചോദ്ധദതയചോണക്ക് എഴുതമ

തള്ളമയതക്ക്.  ഇതക്ക്  സഹകരണ  വകുപ്പെമല്നമനദ്യം  കമടമയമട്ടുള്ള  റമചപ്പെചോരടചോണക്ക്.

എകന്റ കണക്കക്ക് അല. പതക്ക് ചകചോടമ മുപ്പെതമയഞക്ക് ലക്ഷേദ്യം രൂപ കകചോടതമരുന.

യഥചോരത്ഥതമല്  സഹകരണ  വകുപ്പെമല്  69956  അചപക്ഷേകളചോണക്ക്

കകടമക്കമടക്കുന്നതക്ക്.   ഇതമനക്ക്  അവരുതന്ന കണക്കുപ്രകചോരദ്യം  കുടമശമക  121.62

ആണക്ക്.  ഈ ഗവണ്കമന്റക്ക് വന്നതമനുചശഷമചോണക്ക് അമതക്ക് ചകചോടമ രൂപ റമലസ്പീസക്ക്

കചയതക്ക്.   ഫലതമല് 77.29 ചകചോടമ രൂപ ഇചപ്പെചോള് അവരക്കക്ക് ബചോക്കമയചോണക്ക്.
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പചോവകപ്പെട  പടമകജചോതമ  പടമകവരഗ്ഗക്കചോര  ബചോങ്കുകളമല്നമനദ്യം  സഹകരണ

സചോപനങ്ങളമല്  നമനദ്യം  എസക്ക്.സമ./എസക്ക്.ടമ.  ചകചോരപ്പെചറഷനുകളമല്  നമനദ്യം

എടത കടദ്യം എഴുതമതള്ളുന്ന സസ്പീദ്യം 2009-കല ഇടതുപക്ഷേ ജനചോധമപതദ മുന്നണമ

ഗവണ്കമന്റചോണക്ക് കകചോണ്ടുവന്നതക്ക്. അന്നക്ക് ഇരുപതമ അയചോയമരദ്യം രൂപയചോയമരുന

എഴുതമ  തള്ളല്.   അതക്ക്  പമന്നസ്പീടക്ക്  ഒരു  ലക്ഷേദ്യം  രൂപയമചലയക്ക്  എതമച.

എല്. ഡമ.എഫക്ക്.  സരക്കചോര  114673  ചപരക്കക്ക്  അറുപതമ  മൂന്നക്ക്  ചകചോടമ  മൂന്നക്ക്

ലക്ഷേദ്യം രൂപ കകചോടത്തു.   തുക വരദ്ധമപ്പെമചതമകന്റ ഗുണദ്യം അവരക്കക്ക്  ലഭമചചചോ;

റമലസ്പീസക്ക് കചയചോന് കഴെമചഞ്ഞചോ?  ഫമനചോന്സക്ക് വകുപ്പെമല് കവയ്സക്ക് ആന്റക്ക് മസ്പീന്സക്ക്

ക്ലമയറന്സക്ക് ലഭമക്കചോതതുകകചോണ്ടെചോണക്ക്  ഇങ്ങകന സദ്യംഭവമചതക്ക്.  ഞചോന് മനമകയ

കുറ്റകപ്പെടത്തുന്നമല.  ഇങ്ങകന  വരുചമചോള്  ശകമചോയ  ഒരു  പ്രതമകരണദ്യം

നടതചണ്ടെ; ഫമനചോന്സക്ക് വകുപ്പെമചനചോടക്ക് പറഞ്ഞക്ക് ഇതക്ക് റമലസ്പീസക്ക് കചയചണ്ടെ? ഞചോന്

തകന്ന രണ്ടുമൂന്നക്ക് പ്രചോവശദദ്യം ഇക്കചോരദദ്യം പറഞ.  എനമക്കക്ക് അന്നക്ക് ഈ കണക്കക്ക്

ലഭമചമരുന്നമല. ഗവണ്കമന്റമകന്റ ഭചോഗത്തുനമനദ്യം ബഹുമചോനകപ്പെട മനമക്കുചവണ്ടെമ

ഞചോന്  പറഞ്ഞതചോണക്ക്.   എന്തുകകചോണ്ടെക്ക്  ഈ  കുടമശമക  കകചോടതമല?  ഈ

കുടമശമക കകചോടക്കുന്നതമനുള്ള ശകമചോയ നടപടമയചോണക്ക് എടക്കചോന് ചപചോകുന്നതക്ക്.

മചോത്രമല,  സഹകരണ  സചോപനങ്ങളമല്  അചപക്ഷേകള്  ലഭമചചോല്  ഈ



Uncorrected/Not for publication 
27

അചപക്ഷേകള് കൃതദമചോയമ ചകചോരപ്പെചറഷനക്ക് കകചോടക്കുന്നതമചനചോ ചകചോരപ്പെചറഷന്

ഈ  ഫണ്ടെക്ക്  യഥചോസമയദ്യം  റമലസ്പീസക്ക്  കചയ്യുന്നതമചനചോ  കചോലതചോമസദ്യം

വരചോതമരമക്കുന്നതമനുള്ള നടപടമയുദ്യം സസസ്പീകരമക്കുന്നതചോണക്ക്.

ശസ്പീ  .   പമ  .   വമ  .   അന്വര: സര, ഈ കചോലയളവമല് അരഹരചോയ പടമകജചോതമ

പടമകവരഗ്ഗ  വമഭചോഗതമല്കപ്പെടവരുകട  വചോയചോ  കുടമശമക  എഴുതമ

തള്ളുന്നതമനചോയമ എത്ര തുകയചോണക്ക് വകയമരുതമയകതനദ്യം അതമല് ഏകതലചോദ്യം

സചോപനങ്ങള്  എത്ര  തുക  വസ്പീതദ്യം  എഴുതമ  തള്ളമകയനദ്യം  കമചോതദ്യം  എത്ര

തുകയചോണക്ക് കചലവഴെമചകതനദ്യം വദകമചോക്കചോന് സചോധമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    എ  .    കക  .    ബചോലന്:  സര,  2016-2017-കല  ബഡ്ജറ്റമനകതക്ക്  50

ചകചോടമ രൂപചയയുള്ളൂ.  ആ  50  ചകചോടമ രൂപ കകചോണ്ടെക്ക് നമുക്കമതക്ക് പരമഹരമക്കചോന്

കഴെമയമല.  സഹകരണവകുപ്പെമല് നമനദ്യം ലഭമച കണക്കക്ക് പ്രകചോരദ്യം 73.29 ചകചോടമ

രൂപ കകചോടക്കചോനുണ്ടെക്ക്. തുക വരദ്ധമപ്പെമക്കുന്ന കചോരദകതക്കുറമചക്ക് ആചലചോചമചക്ക് തുക

വരദ്ധമപ്പെമചക്കണ്ടെതചോണക്ക്.  നൂറക്ക് കണക്കമനക്ക് പചോവങ്ങളചോണക്ക് പതമരുപതക്ക് കകചോലദ്യം

മുമക്ക്   ഈ സചോപനങ്ങളമല്  ആധചോരദ്യം വചക്ക്  പണദ്യം വചോങ്ങമയമടക്ക്  ചതരചോപചോരചോ

നടക്കുന്നതക്ക്.  ഇതമനക്ക്  തുക  വരദ്ധമപ്പെമചക്കണ്ടെതചോണക്ക്.   മചോത്രമല   2010 മചോരചക്ക്

മചോസദ്യം  30-ാം  തസ്പീയതമയചോണക്ക്  ഇതമകന്റ  കടക്ക്  ഓഫക്ക്  ഇയര.  അതുദ്യം
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വരദ്ധമപ്പെമചക്കണ്ടെതചോണക്ക്.  അക്കചോരദകത  സദ്യംബനമചദ്യം  ഗവണ്കമന്റക്ക്

പരമചശചോധമക്കുന്നതചോണക്ക്.

(ശസ്പീ. ആര. രചോചജഷക്ക്)

P-30.06.2016.MI-BC-1
9.00-10

(ചചചോദദദ്യം നദ്യം.*62..................തുടരച)

ശസ്പീ  .    ആര  .    രചോചജഷക്ക്:  സര,  പടമകജചോതമ  ജനവമഭചോഗതമകന്റ  അടമസചോന

പ്രശങ്ങള്  പരമഹരമക്കചോന്  കചോണമക്കുന്ന  ജചോഗതകയ  അഭമനനമക്കുകയചോണക്ക്.

പടമകവരഗ്ഗ വമകസന ചകചോരപ്പെചറഷനുദ്യം സഹകരണ വകുപ്പുദ്യം വഴെമ  വചോയചോകുടമശമക

തമരമചടയചോനുദ്യം അതമകന്റ കചോലചോവധമ നസ്പീട്ടുകമനദ്യംമുള്ള സരക്കചോരമകന്റ പ്രഖദചോപനവദ്യം

സസചോഗതദ്യം  കചയ്യുന.  കഴെമഞ്ഞ  ഗവണ്കമന്റമകന്റ  കചോലതക്ക്

വമദദചോഭദചോസചോനുകൂലദങ്ങളമല്  വലമയ  കുടമശമക  വരുതമയമട്ടുണ്ടെക്ക്.   പടമകജചോതമ

ജനവമഭചോഗതമകന്റ  വമദദചോഭദചോസചോനുകൂലദങ്ങളകട  കുടമശമക  എത്രയചോണക്ക്;  എത്ര

ആളകള്ക്കചോണക്ക്  കകചോടക്കചോനുള്ളതക്ക്;  ആ  കുടമശമക  അടമയന്തരമചോയമ

കകചോടക്കുന്നതമനചോവശദമചോയ നടപടമകള് സരക്കചോര സസസ്പീകരമക്കുചമചോ?

പടമകജചോതമ  പടമകവരഗ്ഗ  പമചന്നചോക്കസമുദചോയചക്ഷേമവദ്യം  നമയമവദ്യം

സചോദ്യംസചോരമകവദ്യം പചോരലകമന്ററമകചോരദവദ്യം വകുപ്പുമനമ (  ശസ്പീ  .    എ  .    കക  .    ബചോലന്  ):  സര,
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ഇതക്ക് സസചോഭചോവമകമചോയമ ഇഇൗ ചചചോദദവമചോയമ ബനകപ്പെടന്നതല.  സചോധചോരണനമലയമല്

ഇഇൗ  വകുപ്പെക്ക്  വകകചോരദദ്യം  കചയ്യുന്ന  മനമ  ഇഇൗ  കചോരദങ്ങകളലചോദ്യം  ചനചോക്കുമചലചോ;

അതമകന്റ ഭചോഗമചോയമ ഒരു ചചചോദദദ്യം വന്നതുകകചോണ്ടെക്ക് ഞചോന് മറുപടമ പറയചോദ്യം.  ഒ.ഇ.സമ.

വമദദചോരത്ഥമകള്ക്കക്ക് 116.41 ചകചോടമ രൂപയുദ്യം ഒ.ബമ.സമ. വമദദചോരത്ഥമകള്ക്കക്ക് 16 ചകചോടമ

6  ലക്ഷേദ്യം രൂപയുദ്യം  SCBC (Socially & Economically Backward Community)

30.35  ചകചോടമ രൂപയുദ്യം കകചോടക്കചോന് ബചോക്കമയചോണക്ക്.  ചടചോടല്  162. 82  ചകചോടമ രൂപ

കകചോടക്കചോന് ബചോക്കമയചോണക്ക്.  ഇഇൗ ഗവണ്കമന്റക്ക് അധമകചോരതമല് വന്നചപ്പെചോള് ആദദദ്യം

എകന്റയടതക്ക്  വരുന്നതക്ക്  ശസ്പീ.  ദമനകരനചോണക്ക്  (പമചന്നചോക്കക്കചോരുകട  എകക്ക്

എദ്യം.എല്.എ.ചനതചോവക്ക്) അയചോളകട കൂകട M.Phil, BA, MA തുടങ്ങമയവയക്ക് പഠമക്കുന്ന

10-25  കുടമകളമുണ്ടെചോയമരുന.  രണ്ടെരകകചോലമചോയമട്ടുദ്യം അവരക്കക്ക് വമദദചോഭദചോസചോനുകൂലദദ്യം

കമടമയമടമല.  ഇതുദ്യം ഞചോന് കളവക്ക് പറയുനകവന്നക്ക് നമങ്ങള് പറയരുതക്ക്.  ദയവകചയക്ക്

നമങ്ങള് ഇതുദ്യം പരമചശചോധമചചചോള.

ശസ്പീ  .    കക  .    കുഞ്ഞമരചോമന്:  സര,  സഹകരണസചോപനങ്ങളമല്  നമനദ്യം

പടമകജചോതമവമകസന  ചകചോരപ്പെചറഷനമല്  നമനദ്യം  എടത  ചലചോണുകളചോണക്ക്

എഴുതമതള്ളുന്നകതന്നക്ക് ബഹുമചോനകപ്പെട മനമ പറഞ. 2010 മുതല് എടത ചലചോണ്

ആണക്ക്  എഴുതമതള്ളുന്നതക്ക്.  അതമനുചശഷമുള്ള  സമതമ  വമവരക്കണക്കുകള്
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പരമചശചോധമചക്കണ്ടെതചോണക്ക്.  അതുമചോത്രമല, കൃതദമചോയമ തുക അടയ്ക്കുന്നവരക്കക്ക് ഇതമകന്റ

ആനുകൂലദദ്യം  കമട്ടുന്നമകലന്ന  പരചോതമയുമുണ്ടെക്ക്.   കൃതദമചോയമ  അടയ്ക്കുന്ന  ആളകള്ക്കക്ക്

പലമശയമകലങമലദ്യം  ഒരമളവക്ക്  കകചോടക്കചോനുള്ള  നടപടമ  ഗവണ്കമന്റക്ക്

സസസ്പീകരമക്കണകമന്നചോണക്ക്  ബഹുമചോനകപ്പെട  മനമചയചോടക്ക്  എനമക്കക്ക്

അഭദരത്ഥമക്കചോനുള്ളതക്ക്.   മകറ്റചോരു  പ്രധചോനകപ്പെട  കചോരദദ്യം,  ചദശസചോല്കൃത

ബചോങ്കുകളമല്നമനദ്യം  ഒരു  പടമകജചോതമക്കചോരനുദ്യം  ചലചോണ്  കകചോടക്കുന്നമല.

അടമയന്തരമചോയമ  ഒരു കണകക്കടതക്ക് പടമകജചോതമ  വമഭചോഗതമല്കപ്പെട ആളകള്ക്കക്ക്

25,000/-  രൂപചയചോ  50,000/-  രൂപചയചോ  വകരയുള്ള  ചലചോണ്  ജചോമദമമലചോകത

കകചോടക്കചോനുള്ള  എകന്തങമലദ്യം  നടപടമ  സസസ്പീകരമക്കുചമചോ  എന്നചോണക്ക്  എനമക്കക്ക്

ചചചോദമക്കചോനുള്ളതക്ക്.

ശസ്പീ  .    എ  .    കക  .    ബചോലന്:  സര,    ഇതക്ക്  കറകചോണക്ക്.   നചോഷണവലസ്ഡക്ക്

ബചോങ്കുകള്ക്കക്ക്  ഇഇൗ സസ്പീദ്യം  ബചോധകമല.   അതുകൂടമ  പരമചശചോധമകക്കണ്ടെതചോണക്ക്.   കടക്ക്

ഓഫക്ക്  ഇയര  2010  ആണക്ക്.   അതക്ക്  വരദ്ധമപ്പെമക്കുന്ന  കചോരദകത  സദ്യംബനമചക്ക്

പരമചശചോധമക്കുകമന്നചോണക്ക്  ഞചോന്  പറഞ്ഞതക്ക്.   ഒരു  ലക്ഷേദ്യം  രൂപ  എന്ന  പരമധമയുദ്യം

യഥചോരത്ഥതമല് വരദ്ധമപ്പെമചക്കണ്ടെതചോണക്ക്. കചോരണദ്യം പലമശ കൂടമകടമ പലമശയുദ്യം പമഴെ

പലമശയുദ്യം എലചോദ്യം  കൂടമയചോണക്ക്  ഒരു ലക്ഷേദ്യം രൂപ എഴുതമതള്ളുന്നതക്ക്.   ആ കചോരദദ്യം



Uncorrected/Not for publication 
31

പരമചശചോധമക്കചോദ്യം.

ശസ്പീ  .    എ  .    പമ  .    അനമല്കുമചോര  : സര,   അങ്ങക്ക്  ഇവമകട  പറഞ്ഞ  വചോയ

എഴുതമതള്ളുന്ന പദ്ധതമ കകചോണ്ടുവന്നതക്ക് കഴെമഞ്ഞ എല്.ഡമ.എഫക്ക്. ഗവണ്കമന്റമകന്റ

കചോലതചോണക്ക്.  അന്നക്ക് 25,000/- രൂപ വകരയചോയമരുന വചോയചോ പരമധമ.  എകന്റ ഓരമ

ശരമയചോകണങമല്  അന്നക്ക്  ഏതചോണ്ടെക്ക്  52-55  ചകചോടമ  രൂപയചോണക്ക്  അങ്ങക്ക്

മനമയചോയമരമക്കുചമചോള് നസ്പീക്കമവചതക്ക്.  യു.ഡമ.എഫക്ക്. ഗവണ്കമന്റക്ക് അധമകചോരതമല്

വന്ന  സമയതക്ക്  അതക്ക്  25,000/-  രൂപകയനള്ളതക്ക്  ഒരു  ലക്ഷേദ്യം  രൂപയചോക്കുകയുദ്യം

അതമനുചവണ്ടെമ ഏതചോണ്ടെക്ക് 60 ചകചോടമ രൂപയമലധമകദ്യം നസ്പീക്കമവയ്ക്കുകയുദ്യം കചയ. അങ്ങക്ക്

ഇവമകട  പറഞ്ഞതക്ക്,  ഇഇൗ  ഗവണ്കമന്റക്ക്  വന്നതമനുചശഷമചോണക്ക്  ആ  വപസ

കകചോടതകതന്നചോണക്ക്.  അചങ്ങയറമയചോദ്യം,  കഴെമഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റമനകത്തുവച പണമചോണക്ക്.

ആ പണമചോണക്ക്  കകചോടതതക്ക്.   കഴെമഞ്ഞ ഗവണ്കമന്റക്ക്  തകന്ന ആവശദമചോയ പണദ്യം

നസ്പീക്കമവചമരുന എനള്ളതക്ക് അചങ്ങയക്ക് അറമവള്ള കചോരദമചോണക്ക്.  തചോങള് ആരദ്യംഭമച

പദ്ധതമ  ഒരു  ലക്ഷേദ്യം  രൂപവകരയചോക്കുകയുദ്യം  അതമനചോവശദമചോയ  മുഴുവന്  പണദ്യം

ഇകലങമലദ്യം  ഒന്നചോദ്യം  ഘടതമല്  ആവശദമചോയ  തുകകയനള്ള  നമലയക്ക്  60  ചകചോടമ

രൂപയമലധമകദ്യം  യു.ഡമ.എഫക്ക്.  ഗവണ്കമന്റക്ക്  അനുവദമക്കുകയുദ്യം  കചയ.

അചതചോകടചോപ്പെദ്യംതകന്ന  ഒ.ഇ.സമ.  യുകട  കചോരദതമല്,  അങ്ങക്ക്  2011-ല്  മനമ
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സചോനത്തുനമന്നക്ക് ഒഴെമഞചപചോകുചമചോള് എത്രയചോയമരുന കുടമശമക എന കൂടമ അങ്ങക്ക്

പറയുന്നമല.  അതരദ്യം കചോരദങ്ങളമല് യഥചോരത്ഥതമല് സഭയക്ക് നല്ചകണ്ടെ വദകമചോയ

ഉതരമല അങ്ങക്ക് നലമകക്കചോണ്ടെമരമക്കുന്നതക്ക്.  അതുകകചോണ്ടെക്ക്   കഴെമഞ്ഞ യു.ഡമ.എഫക്ക്.

ഗവണ്കമന്റക്ക്  വചോയ  എഴുതമതള്ളുന്നതമനുചവണ്ടെമ  എത്ര  തുക  അനുവദമചകവനള്ള

കചോരദവദ്യം  എന്തുമചോത്രദ്യം  പണദ്യം  ഒ.ഇ.സമ.  വമദദചോരത്ഥമകള്ക്കക്ക്  വസ്റ്റപ്പെന്ഡക്ക്,  ലദ്യംപദ്യം

ഗചോന്റക്ക്  തുടങ്ങമയവയക്ക്  നലമ  എനള്ള കചോരദവദ്യം  വദകമചോക്കചോന് അചങ്ങയക്ക്  ഇചപ്പെചോള്

കഴെമയുചമചോ?

ശസ്പീ  .    എ  .    കക  .    ബചോലന്  : സര,       ഞചോന് ബഹുമചോനകപ്പെട മുന്മനമചയചോടക്ക്

പറഞ്ഞചലചോ,  എല്.ഡമ.എഫക്ക്. ഭരമക്കുന്ന സമയതക്ക് 25,000/- രൂപ എഴുതമതള്ളുന്ന

സസ്പീദ്യം  അന്നക്ക്   വളകര  ഫലപ്രദമചോയമരുന.   ഇന്ഡദചോരചോജദതക്ക്  എവമകടയുദ്യം

ഇലചോതതചോണക്ക്.  എല്.ഡമ.എഫക്ക്.  കകചോണ്ടുവന.  നമങ്ങള് അതക്ക് കചോചലചോചമതമചോയമ

ആ  തുക  വരദ്ധമപ്പെമചകവന്നക്ക്  ഞചോന്  തകന്ന  പറഞ്ഞചലചോ.  ഒരു

ലക്ഷേമചോക്കമകയനള്ളതമകന്റ  ചകചോണ്ട്രെെമബവ്യൂഷന്  നമങ്ങള്ക്കക്ക്  തന്നചലചോ.   പകക്ഷേ,

പ്രശകമന്തചോകണന  വചചോല്  1,14,673/-  രൂപയമല്  (ഒരു  ലക്ഷേതമ

പതമനചോലചോയമരതമ  അറുനൂറ്റമ  എഴുപതമ മൂന്നക്ക്)  65.3 ലക്ഷേദ്യം രൂപയചോണക്ക്  ഞങ്ങള്

കകചോടതതക്ക്.   നമങ്ങളകട  കചോലഘടതമല്  8141  ചപരക്കക്ക്  10,35,00,000/-
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പത്തുചകചോടമ മുപ്പെതമയഞക്ക് ലക്ഷേദ്യം രൂപ കകചോടത്തു.  ബഡ്ജറ്റമല് നമങ്ങള് 50 ചകചോടമ

രൂപ  വച.   50  ചകചോടമ  രൂപ  ഇഇൗ  ഗവണ്കമന്റക്ക്  വന്നതമനുചശഷമചോണക്ക്  റമലസ്പീസക്ക്

കചയതക്ക്.  കറകചോണക്ക്, നമങ്ങള് 50 ചകചോടമ രൂപ വച.  എന്നചോല് തകന്ന 77.29 ചകചോടമ

രൂപ അതമല് ഇചപ്പെചോള് ബചോക്കമയചോണക്ക്.  അതചോണക്ക് ഞചോന്  പറഞ്ഞതക്ക്.  ഇതമകലചോനദ്യം

ഒരു കളവമമല.  തചോങള് പറഞ്ഞതുദ്യം ഞചോന് പറഞ്ഞതുകമചോകക്ക കറകചോണക്ക്.    ഞചോന്

ഇഇൗ വകുപ്പെക്ക് വകകചോരദദ്യം കചയ്യുചമചോള്  46  ചകചോടമ രൂപ ചഡചോ.  കുടപ്പെന്  അരമചയഴക്ക്

വച.  ഞചോന് അതക്ക് കകചോടത്തുതസ്പീരത്തു.  ഞചോന് ചപചോകുന്ന സമയതക്ക് 13 ചകചോടമ രൂപ

കുടമശമകയുണ്ടെചോയമരുന.  അതക്ക്  നമങ്ങള് കകചോടത്തു.  ബചോക്കമ ഒനമമല.   എന്നചോല്

ഇചപ്പെചോഴുള്ളതചോണക്ക്  ഞചോന്  പറഞ്ഞതക്ക്  162.82  ചകചോടമ  രൂപയുകട  കുടമശമക

ഇചപ്പെചോഴുമുണ്ടെക്ക്.   70  ചകചോടമ  രൂപ ഇചപ്പെചോള് ഞങ്ങള് കകചോടതതചോണക്ക്.   നമങ്ങളകട

ബഡ്ജറ്റമലള്ളതചോണക്ക്.  ആ  70  ചകചോടമ രൂപ കകചോടതതമനുചശഷദ്യം  162.82  ചകചോടമ

രൂപ ഇചപ്പെചോള് കുടമശമകയചോണക്ക്.  ഒ.ഇ.സമ.ക്കക്ക് 116.41 ചകചോടമ രൂപ ഇന്നകലവകരയുള്ള

കണക്കചോണക്ക്. 

മമ  .   സസ്പീക്കര: .......… പസ്പീസക്ക്....... കണ്ക്ലൂഡക്ക്................

ശസ്പീ  .    എ  .    കക  .    ബചോലന്  : സര,  അതമകനലചോദ്യം  പുറചമ,  ബഹുമചോനകപ്പെട

മുന്മനമയുകട  ശദ്ധയമല്കപ്പെടതചോദ്യം,  ഇഇൗ  ഗവണ്കമന്റക്ക്  അധമകചോരതമല്
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വന്നതമനുചശഷദ്യം  ഒരു  മചോസദ്യംകകചോണ്ടെക്ക്  ഞങ്ങള്  853  ചകചോടമ  രൂപയചോണക്ക്  എ.എസക്ക്

കകചോടതതക്ക്.  സമയബനമതമചോയമ പദ്ധതമകള് ആവമഷ്ക്കരമക്കുന്നതമനക്ക്  പണതമകന്റ

പ്രശദ്യം ഇനമയുണ്ടെചോകമല.  ബഡ്ജറ്റമല് എത്രയചോണുള്ളതക്ക് അതക്ക് സമയബനമതമചോയമ

കകചോടക്കുദ്യം.  പഴെയ  കുടമശമക  കകചോടക്കുന്നതമനുള്ള  ബുദ്ധമമുട്ടുണ്ടെക്ക്.   ഇതമചപ്പെചോള്

ബഡ്ജറ്റമലണ്ടെചലചോ;  ബഡ്ജറ്റമലള്ളതക്ക്  നമരതമവയചോന്  ബഹുമചോനകപ്പെട

ധനകചോരദവകുപ്പുമനമ  വമചചോരമചചോലദ്യം  കഴെമയമല.  അതക്ക്  വചോങ്ങമ  ഇഇൗ  വമഭചോഗതമനക്ക്

കകചോടതമരമക്കുദ്യം.  അതമകനചോരു  ഫമനചോന്സക്ക്  ഡമപ്പെചോരടക്ക്കമന്റമകനയുദ്യം   എതമരക്കചോന്

സമതമക്കമല.  

ശസ്പീ  .    ഡമ  .    കക  .    മുരളമ  : സര,   ഒരു ലക്ഷേദ്യം രൂപ  വകരയുള്ള വചോയചോകുടമശമക

എഴുതമതള്ളുകമന്ന  കഴെമഞ്ഞ  സരക്കചോരമകന്റ  പ്രഖദചോപനതമനുചശഷദ്യം

തമരുവനന്തപുരദ്യം ജമലചോ സഹകരണ ബചോങമകന്റ വമവമധ ശചോഖയമല് നമന്നക്ക്  നമരദ്ദേമഷ

തുകയമല് (ഒരു ലക്ഷേതമല് കൂടതല്) വരുന്ന തുകയുദ്യം പലമശയുദ്യം അടചതമനുചശഷദ്യം

പ്രമചോണങ്ങള് ഇഇൗടവചതുദ്യം മറ്റുദ്യം  തമരമകക കകചോടതമകലന്ന സചോഹചരദമുണ്ടെക്ക്.  അതക്ക്

ശദ്ധയമല്കപ്പെടമട്ടുചണ്ടെചോ;  ഇക്കചോരദതമല്  പ്രമചോണങ്ങള്  തമരമകക  വചോങ്ങമ

കകചോടക്കുവചോന് അടമയന്തര നടപടമകള് സസസ്പീകരമക്കുചമചോ? 

ശസ്പീ  .    എ  .    കക  .    ബചോലന്:  സര,  ഇതക്ക് കറകചോണക്ക്.  കചോശക്ക് കകചോടത്തുകഴെമഞ്ഞചോലദ്യം



Uncorrected/Not for publication 
35

സഹകരണവകുപ്പെമല്  നമന്നക്ക്  കൃതദസമയതക്ക്  ഇഇൗ  ആധചോരങ്ങള്  റമലസ്പീസക്ക്

കചയ്യുന്നതമനക്ക്  കചോലതചോമസദ്യം  വരുനണ്ടെക്ക്.   അതമല്  ഇനമയങ്ങകന  കചോലതചോമസദ്യം

ഉണ്ടെചോകമല.  ബഹുമചോനകപ്പെട സഹകരണവകുപ്പുമനമയുകട ശദ്ധയമല്കപ്പെടതമ ഇഇൗ

പ്രശദ്യം  പരമഹരമക്കുദ്യം.   എചപ്പെചോഴെചോചണചോ  കചോശക്ക്  കകചോടക്കുന്നതക്ക്  അചപ്പെചോള്തകന്ന

ആധചോരദ്യം റമലസ്പീസക്ക് കചയതക്ക് കകചോടക്കുക.  ഇഇൗ പ്രശദ്യം ശദ്ധയമല്കപ്പെടമട്ടുണ്ടെക്ക്.  

ശസ്പീ  .    ഇ  .    റ്റമ  .    വടസണ്  മചോസ്റ്റര:  സര,  പടമകജചോതമ  വമഭചോഗതമല്കപ്പെട

ആളകളകട  വചോയചോകുടമശമക  എഴുതമതള്ളുന്ന  പദ്ധതമ  നലതചോണക്ക്.

അചതചോകടചോപ്പെദ്യംതകന്ന കൃതദമചോയമ  ഇഇൗ സദ്യംഖദ  അടയ്ക്കുന്ന ആളകള്ക്കക്ക്  ഏകതങമലദ്യം

തരതമലള്ള ഒരു ചപ്രചോതചോഹനദ്യം അകലങമല് സദ്യംഖദ ഇളവക്ക്  കചയകകചോടക്കചോനുള്ള

പരമപചോടമ സരക്കചോരമകന്റ കസ്പീഴെമലചണ്ടെചോകയന്നറമയണദ്യം.

ശസ്പീ  .    എ  .    കക  .    ബചോലന്  : സര,  സദ്യംഖദ  കൃതദമചോയമ  അടയ്ക്കുന്ന  ആളകള്ക്കക്ക്

ഏകതങമലദ്യം തരതമലള്ള ഇന്കസന്റസ്പീവക്ക് ആവശദമചോകണനള്ള വമകചോരദ്യം കറകചോണക്ക്.

അതമകനപ്പെറ്റമ ഇചപ്പെചോള് ആചലചോചമചമടമല.

(ചചചോദദദ്യം നദ്യം.*63)

P-30.06.2016.MI-BC-1
9.00-10
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കുടമകവള്ള വമതരണദ്യം
ചചചോദദദ്യം നദ്യം.*63

ശസ്പീ  .   ചറചോഷമ അഗസ്റ്റമന്

ശസ്പീ  .   ചമചോന്സക്ക് ചജചോസഫക്ക്

ശസ്പീ  .   സമ  .   എഫക്ക്  .   ചതചോമസക്ക്

ചഡചോ  .   എന്  .   ജയരചോജക്ക്  : തചോകഴെ കചോണുന്ന ചചചോദദങ്ങള്ക്കക്ക് ജലവമഭവ വകുപ്പുമനമ

സദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമചോ:

(എ)  കുടമകവള്ള  വമതരണതമനക്ക്  വമചദശസഹചോയദ്യം  ലഭദമചോയ  ഏകതചോകക്ക

പദ്ധതമകളചോണക്ക് സദ്യംസചോനത്തുള്ളതക്ക്;

(ബമ) ഇഇൗ പദ്ധതമകളകട നമരമചോണദ്യം ഏതക്ക് ഘടതമലചോണക്ക്;

(സമ) വമചദശസഹചോയചതചോടകൂടമയുള്ള  പുതമയ  പദ്ധതമകള്  ആരദ്യംഭമക്കുവചോന്

നടപടമ സസസ്പീകരമചമട്ടുചണ്ടെചോ;

(ഡമ) ഉകണ്ടെങമല് ഇഇൗ നടപടമകള് ഏതക്ക് ഘടതമലചോകണന വദകമചോക്കുചമചോ;

(ഇ)  ഏകതചോകക്ക ജമലകളമലചോണക്ക് ഇഇൗ പുതമയ പദ്ധതമകള് നടപ്പെമലചോക്കുവചോന്

നമശ്ചയമചമരമക്കുന്നകതന്നക്ക് വദകമചോക്കുചമചോ?

ജലവമഭവ വകുപ്പുമനമ (  ശസ്പീ  .   മചോതത്യു റ്റമ  .   ചതചോമസക്ക്  ): സര, (എ) ജപ്പെചോന്

ഇന്റരനചോഷണല് ചകചോ-ഒചോപ്പെചറഷന് ഏജന്സമ (വജക്ക) യുകട ധനസഹചോയചതചോകട

ചകരള  വചോടര  സവപ  ചപ്രചോജകമല്  ഉള്കപ്പെടതമ  നടപ്പെചോക്കുന്ന  തമരുവനന്തപുരദ്യം,



Uncorrected/Not for publication 
37

മസ്പീനചോടക്ക്,  ചചരതല,  ചകചോഴെമചക്കചോടക്ക്,  പട്ടുവദ്യം  എന്നസ്പീ  കുടമകവള്ള  പദ്ധതമകളദ്യം

ചലചോകബചോങക്ക്  ധനസഹചോയചതകട  നടപ്പെചോക്കുന്ന  ജലനമധമ  പദ്ധതമയുമചോണക്ക്

സദ്യംസചോനതക്ക് വമചദശ സഹചോയദ്യം ലഭദമചോയ കുടമകവള്ള വമതരണ പദ്ധതമകള്.

(ബമ)  ചമല്പ്പെറഞ്ഞ  ഓചരചോ  പദ്ധതമകളമലദ്യം  ഇന്ചടക്കക്ക്-കമണര,

ജലശുദ്ധസ്പീകരണ ശചോല, ട്രെെചോന്സമഷന് കമയമന്, വമതരണ ശദ്യംഖല, ജലസദ്യംഭരണമകള്

എന്നമവ  ഉള്കപ്പെടന.   ഇതമല്  ചചരതല,  പട്ടുവദ്യം  എന്നസ്പീ  പദ്ധതമകളമല്

ഉള്കക്കചോണ്ടെമരുന്നവ  പൂരണമചോയുദ്യം,  തമരുവനന്തപുരദ്യം,  മസ്പീനചോടക്ക്,  ചകചോഴെമചക്കചോടക്ക്

പദ്ധതമകള് ഭചോഗമകമചോയുദ്യം കമസ്പീഷന് കചയ.  തമരുവനന്തപുരദ്യം, മസ്പീനചോടക്ക്, ചകചോഴെമചക്കചോടക്ക്

പദ്ധതമകളകട  വമതരണശദ്യംഖലയുകട  ചശഷമക്കുന്ന  പണമകളദ്യം  നമലവമലള്ള

തമരുവനന്തപുരദ്യം,  ചകചോഴെമചക്കചോടക്ക്  പദ്ധതമകളകട  ശുദ്ധസ്പീകരണശചോലകളകട

പുനരുദ്ധചോരണ പ്രവരതനങ്ങളമചോണക്ക് ഇനമ പൂരതസ്പീകരമക്കുവചോനുള്ളതക്ക്.

ജലനമധമ  ഒന്നചോദ്യംഘട  പദ്ധതമയുകട  പ്രവരതമകള്  പൂരതസ്പീകരമച  കഴെമഞ.

രണ്ടെചോദ്യംഘട പദ്ധതമയമകല ബചോചക്ക്  1-ല്  20  പഞചോയത്തുകളമലചോയമ  465  കുടമകവള്ള

പദ്ധതമകള്  ഏകറ്റടതതമല്  441  എണദ്യം  പൂരതസ്പീകരമചക്ക്  കുടമകവള്ള  വമതരണദ്യം

നടതമവരുന.  ബചോക്കമയുള്ളവയുകട  നമരമചോണ  പ്രവരതനങ്ങള്

അന്തമമഘടതമലചോണക്ക്.   ബചോചക്ക്  2-ല്  61  പഞചോയത്തുകളമലചോയമ  1182  കുടമകവള്ള
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പദ്ധതമകള്  ഏകറ്റടതതമല്  734  എണദ്യം  പൂരതസ്പീകരമചക്ക്  കുടമകവള്ള  വമതരണദ്യം

നടതമ  വരുന.   ബചോക്കമയുള്ളവയുകട  നമരമചോണ  പ്രവരതനങ്ങള്  പുചരചോഗമമച

വരുന.   ബചോചക്ക്  3-ല്കപട  23  പഞചോയത്തുകളമല്  പദ്ധതമ  പ്രവരതനങ്ങള്

പ്രചോരദ്യംഭഘടതമലചോണക്ക്.  മചോളയുദ്യം സമസ്പീപ 5 പഞചോയത്തുകള്ക്കുമുള്ള പദ്ധതമ, ഉഇൗരകദ്യം,

ചവങ്ങര,  പറപ്പൂര  എന്നസ്പീ  പഞചോയത്തുകള്ക്കക്ക്  ചവണ്ടെമയുള്ള  കുടമകവള്ള  പദ്ധതമ,

കതന്നല,  ഒഴൂര,  കപരുമണക്ലചോരമ  എന്നസ്പീ  3  പഞചോയത്തുകള്ക്കു  ചവണ്ടെമയുളള

കുടമകവള്ള  പദ്ധതമ  എന്നമങ്ങകന  3  ചകരള  വചോടര  അചതചോറമറ്റമ  മള്ടമ  ജമ.പമ.

കുടമകവള്ള പദ്ധതമകളദ്യം ജലനമധമ രണ്ടെചോദ്യംഘടതമല് പുചരചോഗമമച വരുന.

ജലനമധമ  രണ്ടെചോദ്യംഘട  പദ്ധതമയുകട  റസ്പീസ്ട്രക്ചറമദ്യംഗമനുചവണ്ടെമയുള്ള

കപ്രചോചപ്പെചോസല് ചകന സരക്കചോരമകന്റ പരമഗണനയക്ക് സമരപ്പെമചമട്ടുണ്ടെക്ക്.  ഇതമല് രണ്ടെക്ക്

പുതമയ  മള്ടമ  ജമ.പമ  പദ്ധതമകളചോയ  കനടമചോചശരമയുദ്യം  സമസ്പീപ

പഞചോയത്തുകള്ക്കുമുള്ള പദ്ധതമ, ചസ്പീചക്കചോടദ്യം സമസ്പീപ പഞചോയത്തുകള്ക്കുമുള്ള പദ്ധതമ

എന്നമവ ഉള്കപ്പെടന.

(സമ) ഉണ്ടെക്ക്

(ഡമ)  വജക്ക പദ്ധതമ അഞക്ക് ജമലകളമലചോണക്ക് നടപ്പെചോക്കമയതക്ക്.  പ്രധചോനമചോയുദ്യം

ഇതമല്  ഉള്കപ്പെടചോത  ജമലകകള  ഉള്കപ്പെടതമ  ഒരു  സമഗ  ജമലചോ  പദ്ധതമ
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(ചകചോദ്യംപ്രഹന്സസ്പീവക്ക്  -  ഡമസ്ട്രമകക്ക്  പചോന്,  സമ.ഡമ.പമ)ആരദ്യംഭമക്കുവചോന്  നടപടമ

സസസ്പീകരമച വരുന.

92 കപ്രചോചപ്പെചോസലകള് അടങ്ങമയ 5932.19 ചകചോടമ രൂപയുകട വമചദശ നമചക്ഷേപ

സഹചോയതമനചോയുള്ള കരടക്ക് പദ്ധതമ സരക്കചോര പരമചശചോധമച വരുന.

(ഇ) പതനദ്യംതമട,  ചകചോടയദ്യം,  ഇടക്കമ,  എറണചോകുളദ്യം,  തൃശ്ശൂര,  പചോലക്കചോടക്ക്,

മലപ്പുറദ്യം,  വയനചോടക്ക്,  കചോസരചഗചോഡക്ക്  മുതലചോയ  ജമലകളമലചോണക്ക്  ഇഇൗ  പദ്ധതമ

നടപ്പെമലചോക്കചോന് നമശ്ചയമചമരമക്കുന്നതക്ക്.

(ശസ്പീ. ചറചോഷമ അഗസ്റ്റമന്)

P-30-06-16-JK-BC
9.10-9.20

(ചചചോദദദ്യം......*63 തുടരച)

ശസ്പീ  .    ചറചോഷമ  അഗസ്റ്റമന്:  സര,  വമചദശ  സഹചോയചതചോടകൂടമ  രണ്ടെക്ക്

പദ്ധതമകളചോണക്ക്  ഇചപ്പെചോള്  നടപ്പെമലചോക്കുന്നതചോയമടക്ക്  മനമ  പറഞ്ഞതക്ക്.  ജപ്പെചോന്

ഇന്റരനചോഷ്ണല് ചകചോ-ഓപ്പെചറഷന് ഏജന്സമയുകട  ധനസഹചോയചതചോടകൂടമയുള്ള

പദ്ധതമയുദ്യം  അചതചോകടചോപ്പെദ്യം  ചലചോകബചോങക്ക്  ധനസഹചോയചതചോകട  നടപ്പെചോക്കുന്ന

ജലനമധമ  പദ്ധതമയുദ്യം.   ഭചോഗമകമചോയമടചോണക്ക്  ഇചപ്പെചോള് എലചോ ജമലകളമലദ്യം  ഈ

പദ്ധതമകള് തുടങ്ങമയതക്ക് തസ്പീരക്കചോന് സചോധമചമട്ടുള്ളതക്ക്.  സമഗമചോയ ഒരു പദ്ധതമ
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നടപ്പെമലചോക്കുന്നതമനുള്ള പരമശമദ്യം നടത്തുന എന്നക്ക് മനസമലചോക്കുന.  ആരദ്യംഭമച

ജമലകളമകല   കുടമകവള്ള  പ്രശദ്യം  സമയബനമതമചോയമ  പരമഹരമക്കചോന്

ആവശദമചോയ നടപടമ സസസ്പീകരമക്കുചമചോ?

ജലവമഭവ  വകുപ്പുമനമ  (ശസ്പീ  .    മചോതത്യു  റ്റമ  .    ചതചോമസക്ക്):  സര,  ചനരകത

ഉള്കപ്പെടതമയമരുന്ന  പദ്ധതമകളമല്  ചചരതലയുദ്യം  പട്ടുവവദ്യം

പൂരതസ്പീകരമചതചോയചോണക്ക്  റമചപ്പെചോരടക്ക്  കചയകപ്പെടമരുന്നതക്ക്.  പചക്ഷേ  ഇഇൗ  രണ്ടെക്ക്

പദ്ധതമകള് ചപചോലദ്യം ആദദദ്യം രൂപകലനകചയ വമതരണ ശദ്യംഖല സചോപമക്കചോന്

കഴെമഞ്ഞമടമല,  പദ്ധതമയമല്  ഉള്കപ്പെടതചോന്  കഴെമഞ്ഞമടമല.   എന്നചോല്

അചതസമയദ്യം  തകന്ന  തമരുവനന്തപുരദ്യം-മസ്പീനങ്ങചോടക്ക്-ചകചോഴെമചക്കചോടക്ക്  പദ്ധതമകള്

ഭചോഗമകമചോയമ മചോത്രചമ കമസ്പീഷന് കചയമട്ടുള്ളു. അതക്ക് പരമപൂരണമചോയുദ്യം കമസ്പീഷന്

കചയ്യുന്നതമനുള്ള നടപടമകള് തസരമതകപ്പെടതചോവന്നതചോണക്ക്.

ശസ്പീ  .    ചറചോഷമ അഗസ്റ്റമന്: സര, പുതമയ പദ്ധതമ ഏകറ്റടക്കുന്നതമല് ഇടക്കമ

ജമലയുദ്യം  ഉള്കപ്പെടമട്ടുണ്ടെക്ക്.   ജലനമധമ  പദ്ധതമ  നടക്കുന്ന  ജമലകളമല്

മറ്റമതരപദ്ധതമകള്  നടപ്പെമലചോക്കചോനുള്ള  തടസങ്ങള്  ചനരമടന്നതചോയമ  പല

റമചപ്പെചോരട്ടുകളദ്യം  കചോണുനണ്ടെക്ക്.   ഇടക്കമ  ചപചോലള്ള  പ്രചദശങ്ങളമല്,

ഭൂമമശചോസ്ത്രപരമചോയ  സവമചശഷതകകചോണ്ടുതകന്ന,  പലചപ്പെചോഴുദ്യം  ജലനമധമ
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പദ്ധതമകകചോണ്ടു  മചോത്രദ്യം  കുടമകവള്ള  പ്രശദ്യം  പൂരണമചോയുദ്യം  പരമഹരമക്കചോന്

സചോധമക്കുന്നമല.  അതുകകചോണ്ടെക്ക് ജലനമധമയമല് എടതമട്ടുകണ്ടെങമല് ചപചോലദ്യം ആ

പ്രചദശങ്ങളമലദ്യം  സമഗമചോയ  ഇഇൗ  കുടമകവള്ള  പദ്ധതമ  നടപ്പെമലചോക്കുന്നതമനുള്ള

നടപടമ  സസസ്പീകരമക്കുചമചോ?  കകചോടതമരമക്കുന്ന  കപ്രചോചപ്പെചോസലകളമല്  ജലനമധമ

പദ്ധതമയമല്  ഏകറ്റടതമരമക്കുന്ന  പഞചോയത്തുകകള  ഒഴെമവചോക്കമകക്കചോണ്ടെചോചണചോ

ഇഇൗ  കപ്രചോചപ്പെചോസലകള്  നല്കമയമട്ടുള്ളതക്ക്;  അങ്ങകനകയങമല്  അതക്ക്

പുനനഃപരമചശചോധമചക്ക്  മലചയചോര  ചമഖലയമകല കുടമകവള്ള പ്രശദ്യം പരമഹരമക്കചോന്

ജലനമധമ  പദ്ധതമയമല്  ഏകറ്റടതമട്ടുകണ്ടെങമലദ്യം  ഈ  പദ്ധതമയമല്  കൂടമ

ഉള്കപ്പെടതചോന് ഗവണ്കമന്റക്ക് തയചോറചോകുചമചോ?

ശസ്പീ  .    മചോതത്യു  റ്റമ  .    ചതചോമസക്ക്:  സര,  "കകജക്ക  പദ്ധതമ"  5  ജമലകളമലചോണക്ക്

നടപ്പെചോക്കമയതക്ക്. കകജക്കയമല് ഉള്കപ്പെടചോകത വന്ന ജമലകകള ഉള്കപ്പെടതമയചോണക്ക്

സമഗ ജമലചോ  പദ്ധതമ  (ചകചോമ്പ്രകഹന്സസ്പീവക്ക്  ഡമസ്ട്രമകക്ക്  പ്ളചോന്)  ആരദ്യംഭമക്കചോന്

നടപടമ  സസസ്പീകരമചമട്ടുള്ളതക്ക്,  അതമല്  പതനദ്യംതമട,  ചകചോടയദ്യം,  ഇടക്കമ,

എറണചോകുളദ്യം,  തൃശ്ശൂര,  പചോലക്കചോടക്ക്,  മലപ്പുറദ്യം,  വയനചോടക്ക്,  കചോസരചഗചോഡക്ക് എന്നസ്പീ  9

ജമലകളമല്  (കകജക്ക നടപ്പെചോക്കമ കഴെമഞ്ഞ 5 ജമലകള് ഒഴെമകകയുള്ള 9 ജമലകള്)

നടപ്പെചോക്കചോനചോണക്ക് പരമഗണന കകചോടക്കുന്നതക്ക്.
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ശസ്പീ  .    ചമചോന്സക്ക്  ചജചോസഫക്ക്:  സര,  ബഹുമചോനകപ്പെട  മനമ  മറുപടമയമല്

കകജക്ക  പദ്ധതമ  5  ജമലകളമല്  നടപ്പെചോക്കമയതമകനകുറമചക്ക്

സൂചമപ്പെമക്കുകയുണ്ടെചോയമ.  ഇചപ്പെചോള് പുതുതചോയമ ഗവണ്കമന്റമകന്റ പരമഗണനയമല്

നമല്ക്കുന്ന  ചകചോമ്പ്രകഹന്സസ്പീവക്ക്  ഡമസ്ട്രമകക്ക്  പ്ളചോന്  നടപ്പെചോക്കുന്നതമകനകുറമചദ്യം

അങ്ങക്ക്  സൂചമപ്പെമച.   അതമകനയുകമചോകക്ക  സസചോഗതദ്യം  കചയ്യുകയചോണക്ക്.  പചക്ഷേ,

നമള്  നടപ്പെചോക്കമയ  പദ്ധതമകളകട  ചപ്രചോപ്പെര  കമയമന്റനന്സക്ക്  ഇന്നക്ക്  ഏറ്റവദ്യം

വലമകയചോരു  പ്രശമചോയമ  നമലനമല്ക്കുകയചോണക്ക്.   സമയതക്ക്  നമുക്കക്ക്

അറ്റകുറ്റപ്പെണമകള്  കചയചോന്  പറ്റചോകത  വരുന്ന,  കകപപ്പെക്ക്  കപചോട്ടുന്ന  ഭചോഗങ്ങളമല്

അതക്ക് നന്നചോക്കചോന് പറ്റചോകത വരുന്ന ഒരു പ്രതമസനമയുകട ഒരു പ്രധചോന കചോരണദ്യം

കമയമന്റനന്സക്ക്  ഗചോന്റമകന്റ  കുറവചോണക്ക്.   അതക്ക്  വരദ്ധമപ്പെമക്കുക  എനള്ളതക്ക്

കചോലങ്ങളചോയമ  നമകളലചോവരുദ്യം  ആവശദകപ്പെട്ടുവരുന.  പചക്ഷേ  അതമനുകള്ളചോരു

പരമഹചോരമുണ്ടെചോകുന്നമല.  അതുചപചോകല  തകന്ന  കരചോറുകചോരുകട  കുടമശമകയുദ്യം.

നമള് ഇഇൗ പുതമയ പദ്ധതമകകള കുറമചക്ക് പറയുചമചോള് നമലവമലള്ള പദ്ധതമകള്

നന്നചോയമ  കകചോണ്ടുചപചോകചോന്  കഴെമയചോത  സമതമവമചശഷദ്യം  നമല്ക്കുകയചോണക്ക്.

ഇതക്ക് സരക്കചോരമകന്റ ശദ്ധയമല്കപ്പെടമട്ടുചണ്ടെചോ; ഇതരദ്യം പ്രശങ്ങള് പരമഹരമക്കചോന്

കഴെമയുന്ന  വമധതമല്  കമയമന്റനന്സക്ക്  ഗചോന്റുദ്യം  കരചോറുകചോരുകട  കുടമശമകയുദ്യം
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കകചോടതക്ക്  തസ്പീരതക്ക്  പദ്ധതമകള്  മുചന്നചോടക്ക്  കകചോണ്ടുചപചോകചോനുള്ള,  ചവഗതമല്

നടപ്പെമലചോക്കചോനുള്ള നടപടമകള് ഗവണ്കമന്റക്ക് സസസ്പീകരമക്കുചമചോ? 

ശസ്പീ  .    മചോതത്യു  റ്റമ  .    ചതചോമസക്ക്:  സര,  ബഹുമചോനകപ്പെട  അദ്യംഗദ്യം  സൂചമപ്പെമചതക്ക്

പ്രസകമചോയമട്ടുള്ള പ്രശങ്ങളചോണക്ക്.  നമള് മുന്ഗണന കകചോടചക്കണ്ടുന്ന വമഷയദ്യം,

ഭചോഗമകമചോയമ മചോത്രദ്യം കമസ്പീഷന് കചയമരമക്കുന്ന ചപ്രചോജക്റ്റുകള് പരമപൂരണമചോയുദ്യം

കമസ്പീഷന്  കചയചോന്  കഴെമയുകയുദ്യം  അചതചോകടചോപ്പെദ്യം  തകന്ന  ഇവയുകട

യഥചോസമയമുള്ള  കമയമചന്റനന്സക്ക്  നടത്തുകയുമചോണക്ക്.  അതമനക്ക്  അവശദമചോയ

മുന്ഗണന  കകചോടക്കചോന്  ഗവണ്കമന്റക്ക്  ശദ്ധമക്കുന്നതചോണക്ക്,  അതരതമലള്ള

നടപടമ തസ്പീരചയചോയുദ്യം സസസ്പീകരമക്കുദ്യം.

ശസ്പീ  .    സമ  .    എഫക്ക്  .    ചതചോമസക്ക്:  സര,  ഇഇൗ സഭയമകല എലചോ അദ്യംഗങ്ങചളയുദ്യം

സദ്യംബനമചക്ക്  വളകര  പ്രധചോനകപ്പെട  ഒരു  കചോരദമചോണക്ക്.  എലചോ

ചകചോണ്സ്റ്റമറ്റത്യുവന്സമയമലദ്യം കുടമകവള്ള പ്രശദ്യം വളകര രൂക്ഷേമചോണക്ക്.  അതുകകചോണ്ടെക്ക്

അടമസചോനസഇൗകരദ വമകസനതമല് ഏറ്റവദ്യം മുന്തമയ പ്രചോധചോനദദ്യം കകചോടചക്കണ്ടെ

കുടമകവള്ളതമകന്റ  കചോരദതമല്   5932.19  ചകചോടമ  രൂപയുകട  കകജക്ക

പദ്ധതമയുകട  കരടക്ക് പദ്ധതമ പരമചശചോധമചക്ക് വരുന എന്നക്ക് പറഞ. 9 ജമലകള്

കവര  കചയ്യുന്നതചോണക്ക്.  അതുകകചോണ്ടെക്ക്  ഇഇൗ  ഗവണ്കമന്റക്ക്  ഇതക്ക്  വളകര
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ഗഇൗരവചതചോകട  എടതടക്ക്  ഇഇൗ  കരടക്ക്  പദ്ധതമ  എത്രയുദ്യം  ചവഗദ്യം  പൂരണമചോക്കമ

വമചദശ സഹചോയതമനചോയമ  വളകര ചവഗതമല്  സമരപ്പെമക്കുന്നതമനക്ക്  നടപടമ

സസസ്പീകരമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    മചോതത്യു  റ്റമ  .    ചതചോമസക്ക്:  സര,  ആ  കരടക്ക്  പദ്ധതമ  ഗവണ്കമന്റക്ക്

പരമചശചോധമചക്ക്  വരമകയചോണക്ക്.  കചറമയ  തുകയല  നമുക്കക്ക്  92

കപ്രചോചപ്പെചോസലകളമലചോയമ  5932.19  ചകചോടമ രൂപയചോണക്ക്,  അതമനക്ക് ആവശദമചോയ

ചരചകള്  നടതമകക്കചോണ്ടെമരമക്കുന.   പണദ്യം  ലഭദമചോക്കമ  വളകര

ഗഇൗരവചതചോടകൂടമ,  തസരമതമചോയമതകന്ന  നടപ്പെചോക്കചോനുള്ള  ശമമചോണക്ക്

ഗവണ്കമന്റക്ക് നടത്തുന്നതക്ക്. 

ചഡചോ  .    എന്  .    ജയരചോജക്ക്:  സര,  എന്.ആര.ഡമ.ഡബത്യു.പമ.  ചപ്രചോജക്ടുമചോയമ

ബനകപ്പെടക്ക്,  ചസ്റ്ററ്റക്ക്  ഗവണ്കമന്റക്ക്  50%-ഉദ്യം  കസന്ഡ്രല്  ഗവണ്കമന്റക്ക്  50%

അങ്ങനചോണക്ക്  ചപ്രചോജക്ടുകള്  നടപ്പെചോക്കുന്നതക്ക്.  കൃതദമചോകയചോരു  അചലചോചക്കഷന്

എലചോ വരഷവദ്യം ചസ്റ്ററ്റക്ക് ഗവണ്കമന്റമകന്റ ബഡ്ജറ്റമല് കവകചങമല് മചോത്രചമ ഇതക്ക്

കൃതദമചോയമ ഇദ്യംപമകമന്റക്ക് കചയക്ക് മുചന്നചോടക്ക് ചപചോകചോന് കഴെമയുകയുള്ളു.  അതരകമചോരു

അചലചോചക്കഷന് ഇക്കചോരദതമല് ഉണ്ടെചോകുചമചോ എനള്ളതചോണക്ക് ഒരു പ്രധചോനകപ്പെട

ഒരു  കചോരദദ്യം;  അചതചോകടചോപ്പെദ്യം  തകന്ന  വളകര  ഗഇൗരവമചോകയചോരു  വമഷയദ്യം
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പമ.ഡബത്യു.ഡമ.  ബനകപ്പെടചോണക്ക്.   ചറചോഡക്ക്  റസ്പീചസ്റ്റചോചറഷനുമചോയമ  ബനകപ്പെടക്ക്

വളകരചയകറ  വഹക്കക്ക്  കചയ  എസ്റ്റമചമറ്റുകളചോണക്ക്  പമ.ഡബത്യു.ഡമ.  പലചപ്പെചോഴുദ്യം

കകചോടക്കുന്നതക്ക്.   അതുകകചോണ്ടെക്ക്  വചോടര  അചതചോറമറ്റമയുകട  ചപ്രചോജകക്ക്  ചകചോസ്റ്റമകന്റ

നകലചോരു  ശതമചോനദ്യം  പമ.ഡബത്യു.ഡമ.-ക്കക്ക്  കകകമചോചറണ്ടെ  ഒരവസയചോണക്ക്.

എരുചമലമ-കചോഞ്ഞമരപ്പെള്ളമ  ചറചോഡക്ക്,  88  ലക്ഷേദ്യം  രൂപയചോണക്ക്  പമ.ഡബത്യു.ഡമ.

എസ്റ്റമചമറ്റക്ക്  തയചോറചോക്കമയതക്ക്.  അവസചോനദ്യം  റമചസ്റ്റചോചറഷന്  കഴെമഞ്ഞചപ്പെചോള്  48

ലക്ഷേദ്യം  രൂപചയ  ഉള്ളു.   ഇങ്ങകന  വഹക്കക്ക്  കചയ്യുന്ന  അനചോവശദമചോയ  ഒരു

ഇടകപടല്  വചോടര  അചതചോറമറ്റമയുകട  ചപ്രചോജക്ടുമചോയമ  ബനകപ്പെടക്ക്

പമ.ഡബത്യു.ഡമ.യുകട ഭചോഗത്തു നമന്നക്ക് ഉണ്ടെചോകുനണ്ടെക്ക്.   ഇതമല് രണ്ടുചപരുദ്യം കൂടമ

ചജചോയമന്റചോയമട്ടുള്ള  ഇന്കസക്ഷേന്  നടതമ  ചപചോയമകലങമല്  നമ്മുകട  ചപ്രചോജകക്ക്

ചകചോസ്റ്റമകന്റ നകലചോരു ഭചോഗദ്യം മറ്റക്ക് ഡമപ്പെചോരട്ടുകമന്റുകള്ക്കക്ക് ചപചോകുകന്നചോരവസ ഇന്നക്ക്

നമലവമലണ്ടെക്ക്.   അതമല് ഒരു പരമഹചോരമുണ്ടെചോക്കചോന് ഇഇൗ ഗവണ്കമന്റക്ക്  നടപടമ

എടക്കുചമചോ എനള്ളതചോണക്ക് ചചചോദദദ്യം?

ശസ്പീ  .    മചോതത്യു  റ്റമ  .    ചതചോമസക്ക്:  സര,  അങ്ങക്ക്  ചചചോദമചതക്ക്  പ്രധചോനമചോയുദ്യം  രണ്ടെക്ക്

കചോരദങ്ങളചോണക്ക്.  ഒന്നക്ക്,  നചോഷ്ണല്  റൂറല്  ഡ്രമങമദ്യംഗക്ക്  വചോടര  ചപ്രചോഗചോമമകന്റ

അചലചോചക്കഷന്  50-50  ആവചമചോള്  സദ്യംസചോന  ഗവണ്കമന്റക്ക്  കകചോടക്കുചമചോ
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എനള്ളതചോണക്ക്.  ചകനചോവമഷ്കൃത  പദ്ധതമകളമല്  അതക്ക്  നടപ്പെചോക്കചോനചോവശദമചോയ

സദ്യംസചോനതമകന്റ വമഹമതദ്യം  ഉറപ്പെചോക്കുന്ന കചോരദതമല് ധനകചോരദമനമ ഉറപ്പു

നല്കമയമട്ടുണ്ടെക്ക്.  ചകനതമല്  നമന്നക്ക്  കമട്ടുന്ന  തുകയക്ക്  തുലദമചോയ  തുക  ഒരു

കചോരണവശചോലദ്യം  കുറവക്ക്  വരചോകത  ഗവണ്കമന്റക്ക്  കകചോടക്കചോന്  നടപടമ

സസസ്പീകരമക്കുകമന്നക്ക് ഉറപ്പു നല്കമയമട്ടുണ്ടെക്ക്.  പചക്ഷേ അതമല് ആശങ ഉയരത്തുന്ന

വമഷയദ്യം  ചകനതമകന്റ  വമഹമതദ്യം  കുറഞ കുറഞ്ഞക്ക്  വരുന  എനള്ളതചോണക്ക്.

2012-13-ല് നമുക്കക്ക് ഗവണ്കമന്റക്ക് ഓഫക്ക് ഇന്തദചോ അചലചോചക്കഷനചോയമ കമടമയതക്ക്

170.78  ചകചോടമയചോയമരുന്നതക്ക്  2015-16  ആയചപ്പെചോള്  45.28  ചകചോടമയചോയമ.

ഏതചോണ്ടെക്ക്  73.49  ശതമചോനദ്യം  കടക്ക്  ചകനതമകന്റ  വമഹമതതമല്  നമന്നക്ക്

ഉണ്ടെചോയമരമക്കുന.  ഇതക്ക്  വളകര  ഗഇൗരവമുകള്ളചോരു  വമഷയമചോണക്ക്.  പ്രചതദകമചക്ക്

ഗചോമസ്പീണചമഖലയമകല കുടമകവള്ള പദ്ധതമക്കക്ക് ചകന ഗവണ്കമന്റക്ക് നല്കമയമരുന്ന

തുക  73.49  ശതമചോനദ്യം കവടമ  കുറചമരമക്കുകയചോണക്ക്.  ഇതക്ക്  സദ്യംബനമചക്ക്  ഞചോന്

കഴെമഞ്ഞ ദമവസദ്യം ചകന മനമ  ശസ്പീ.  ചഇൗധരമ  ബസ്പീചരന സമദ്യംങ്ങമകന ചനരമടക്ക്

കണ്ടെക്ക്  നമചവദനദ്യം  കകചോടതമരുന.   അചപ്പെചോള്  അചദ്ദേഹദ്യം  പറഞ്ഞതക്ക്,  ചകന

ബഡ്ജറ്റമകല  അചലചോചക്കഷന്  കുറഞ്ഞമരമക്കുന.  രചോജദകതമചോടദ്യം  12000

ചകചോടമ രൂപ നസ്പീക്കമ കവചമരുന്നതക്ക് അതക്ക് 4000 ചകചോടമയചോയമ കുറഞ്ഞമരമക്കുന.
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അതമല് ചകന ഗവണ്കമന്റമകന്റ ഒരു മുന്ഗണന ഗചോമസ്പീണ കുടമകവള്ള ചമഖലയക്ക്

കകചോടക്കണകമന്ന  ഒരു  പ്രധചോനകപ്പെട  ആവശദദ്യം  ഒരു  നമചവദനമചോയമ  ചകന

ഗവണ്കമന്റമനക്ക് ഇതമചനചോടകദ്യം സമരപ്പെമച കഴെമഞ. രണ്ടെചോമതക്ക് അങ്ങക്ക് പറഞ്ഞതക്ക്

പമ.ഡബത്യു.ഡമ.യുമചോയമ  ബനകപ്പെട  വമഷയമചോണക്ക്.  ബഹുമചോനകപ്പെട

കപചോരുമരചോമതക്ക്  മനമയുദ്യം  ഞചോനുദ്യം  ബനകപ്പെട  ഉചദദചോഗസരുദ്യം  കൂടമ  ഒരുവടദ്യം

ചരച നടതമ കഴെമഞ.  ചജചോയമന്റക്ക്  ഇന്കസക്ഷേന് നടതമ റസ്പീസണബമളചോയമ

എസ്റ്റമചമറ്റക്ക്  തയചോറചോക്കുന്ന തരതമല് ഒരു നടപടമക്രമദ്യം  ഞങ്ങള് ആചലചോചമചക്ക്

നടപ്പെചോക്കമകക്കചോണ്ടെമരമക്കുകയചോണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    വമ  .    ചജചോയക്ക്:  സര,  ഇഇൗ  കുടമകവള്ള  പദ്ധതമകളകട

പ്രവരതനങ്ങകളലചോദ്യം  വളകര ഇഴെഞ്ഞമഴെഞ്ഞചോണക്ക് ചപചോകുന്നതക്ക്.  പലതുദ്യം നചോലദ്യം

അഞ്ചുദ്യം  വരഷദ്യം  കഴെമഞ്ഞചോലദ്യം  പൂരതമയചോക്കചോന്  കഴെമയചോത  സചോഹചരദമചോണക്ക്

നമലവമലള്ളതക്ക്.   പല  ചപ്രചോജക്ടുകളമലദ്യം  ജസ്പീവനക്കചോരമകലന്ന  പരചോതമ

വദചോപകമചോയമ  ഉയരുനണ്ടെക്ക്.   ഇതമകനചോരു  പരമഹചോരദ്യം  കചോണചോന്  സരക്കചോര

ശമമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .   മചോതത്യു റ്റമ  .   ചതചോമസക്ക്: സര, ജസ്പീവനക്കചോരമലചോത പ്രശദ്യം പരമഹരമക്കചോന്

അടമയന്തമര  നടപടമ  സസസ്പീകരമക്കുന്നതചോണക്ക്.  പചക്ഷേ  അതമചനക്കചോളപരമയചോയമ
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പല കരചോറുകചോരുദ്യം  പണമ  ഏകറ്റടതതമനക്ക്  ചശഷദ്യം  പണമ  പൂരതസ്പീകരമക്കചോകത

അതക്ക്  ഉഴെപ്പെമക്കളയുന്ന  ഒരു  പ്രശദ്യം  കൂടമ  നമ്മുകട  മുന്പമലണ്ടെക്ക്.  ചപ്രചോജകക്ക്

ഡമകകസന് കചയക്ക്  എസ്റ്റമചമറ്റക്ക്  എടതക്ക്  അനുമതമ  കമടമ  കടണ്ടെര വമളമചക്ക്  പല

ഘടകങ്ങളചോയമ,  പല  കചമചോണന്സചോയമ  കടണ്ടെര  വമളമചക്ക്  കഴെമഞ്ഞക്ക്  പല

കരചോറുകചോരുദ്യം പണമ പൂരതമകരമക്കചോകത ചപചോകുന്നതചോയമ ശദ്ധയമല് വന്നമട്ടുണ്ടെക്ക്.

അതമനക്ക് റസ്പീ-കടണ്ടെര ചകചോണ്ട്രെെചോകറുകട റമസക്ക് ആന്റക്ക് ചകചോസ്റ്റമല് അചറഞക്ക് കചയക്ക്

വരുന്നതടക്കമുള്ള പ്രശങ്ങള്...  പചക്ഷേ ഇഇൗ പ്രശകത വളകര ഗഇൗരവചതചോകട

സരക്കചോര  കചോണുന്നതചോണക്ക്.  കുടമകവള്ള  പദ്ധതമകള്  ചവഗതയമല്

പൂരതസ്പീകരമക്കചോന്  ആവശദമചോയ  എലചോ  തരതമലമുള്ള  നടപടമകള്

സസസ്പീകരമക്കുന്നതചോണക്ക്.

(ശസ്പീ. എദ്യം. വമന്കസന്റക്ക്)

പമ. 30.06.2016 
ആര.എന്/ബമ.സമ-1
9.20-9.30

(ചചചോദദദ്യം നദ്യം. *63 തുടരച)

 ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    വമന്കസന്റക്ക്:  സര,  കുടമകവള്ള പദ്ധതമകള് പുതമയതചോയമ പലതുദ്യം

ആരദ്യംഭമക്കുനണ്ടെക്ക്.   പകക്ഷേ  ഇചപ്പെചോഴുദ്യം  പതമറ്റചോണ്ടുകള്  പഴെക്കമുള്ള  ഡമസ്ട്രമബവ്യൂഷന്
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സമസ്റ്റമചോണക്ക്  നമലനമല്ക്കുന്നതക്ക്.  അക്കചോലതക്ക്  ആവശദമചോയ  തരതമലള്ള

വപപ്പുവലനുകളചോണക്ക് സചോപമചമട്ടുള്ളതക്ക്.  പകക്ഷേ ഇന്നകത ആവശദവമചോയമ അതക്ക്

ഒരമക്കലദ്യം  കപചോരുതകപ്പെട്ടുചപചോകുന്നമല.   അതുകകചോണ്ടെക്ക്  ഡമസ്ട്രമബവ്യൂഷന്  സമസ്റ്റദ്യം

മചോറ്റചോന് നടപടമ സസസ്പീകരമക്കുചമചോ? 

ശസ്പീ  .    മചോതത്യു  റ്റമ  .    ചതചോമസക്ക്:  സര,  പലയമടത്തുദ്യം  പല  പ്രശങ്ങളചോണക്ക്.

ചമലയമടങ്ങളമല്  ആവശദതമനുള്ള  കവള്ളദ്യം  ശുദ്ധസ്പീകരമകചടതമടക്ക്  മതമയചോയ

വമതരണ  ശദ്യംഖലയമകലന്ന  പ്രശദ്യം,  എന്നചോല്  മറ്റു  ചമലയമടങ്ങളമല്  വമതരണ

ശദ്യംഖലയുണ്ടെക്ക്   കവള്ളദ്യം  ചവണ്ടെത്ര  ശുദ്ധസ്പീകരമകചടക്കചോന്  കഴെമയുന്നമല.  ഈ

രണ്ടുവമഷയവദ്യം  ഒരുമമചക്ക്  കൂടചോയമമചോത്രചമ  പരമഹരമകചടക്കചോന്  സചോധമക്കുകയുള്ളൂ.

എന്നചോല്  നമരമചോണ  പ്രവരതനങ്ങളമലല,  ജലതമകന്റ  വമതരണ  കചോരദങ്ങളമല്

തചദ്ദേശ  സസയദ്യംഭരണ  സചോപനങ്ങകളയുദ്യം  ജനപ്രതമനമധമകകളയുദ്യം  കൂടതല്

പങചോളമകളചോക്കുന്ന  തരതമല്  എന്തുമചോറ്റദ്യം  ഉണ്ടെചോക്കചോന്  കഴെമയുദ്യം  എനള്ളതക്ക്

ഗവണ്കമന്റക്ക് പരമചശചോധമചകക്കചോണ്ടെമരമക്കുകയചോണക്ക്.  

ശസ്പീമതമ  സമ  .    കക  .    ആശ:  സര,  ചചരതല  മണ്ഡലതമചലക്കക്ക്  വവക്കദ്യം

മൂവചോറ്റുപുഴെ ആറമല് നമനദ്യം കുടമകവള്ളദ്യം കകചോണ്ടുചപചോകുന്ന ഒരു പദ്ധതമയചോണക്ക് ജപ്പെചോന്

കുടമകവള്ള പദ്ധതമ.  വവക്കതക്ക് മറവന്തുരുതക്ക് പഞചോയതമല് കൂടമയചോണക്ക് ജപ്പെചോന്
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കുടമകവള്ള പദ്ധതമയുകട വപപ്പെക്ക് വലന് കടനചപചോകുന്നതക്ക്.  ഈ വപപ്പെക്ക് വലനമകന്റ

കചോരദക്ഷേമമലചോത പ്രവരതനദ്യം കചോരണദ്യം വപപ്പെക്ക് വലന് കപചോടമ പഞചോയതമകല

ചറചോ ഡകളദ്യം  വസ്പീടകളദ്യം  ഒലമചചപചോകുന്ന  അവസ  നമരന്തരദ്യം

ഉണ്ടെചോയമകക്കചോണ്ടെമരമക്കുകയചോണക്ക്.  ഇതുസദ്യംബനമചക്ക് അചനസഷണദ്യം നടത്തുചമചോ?

ശസ്പീ  .    മചോതത്യു  റ്റമ  .    ചതചോമസക്ക്:  സര,   ബഹുമചോനകപ്പെട അദ്യംഗദ്യം പറഞ്ഞതക്ക് വളകര

ഗഇൗരവമുള്ള വമഷയമചോണക്ക്.   ഇതു സദ്യംബനമചക്ക്  അചനസഷണദ്യം നടതചോകനചോനമമല.

വപപ്പെക്ക്  വലന്  കപചോടമകകചോചണ്ടെയമരമക്കുകയചോണക്ക്.   അവമകട  നചോലക്ക്  കമചലചോമസ്പീറ്റര

ദൂരതമല്  Glass  Reinforcement  Plastic  (GRP)  വപപ്പുകളചോണക്ക്  ഇടതക്ക്.

മറവന്തുരുതക്ക്  പഞചോയതക്ക്   ബഹുമചോനകപ്പെട  അദ്യംഗതമകന്റ  പ്രചദശദ്യം  കൂടമയചോണക്ക്.

അതുമചോറ്റമ  എദ്യം.  എസക്ക്.  വപപ്പെക്ക്  ഇകടങമല്  മചോത്രചമ....... അവമകട  ആ  വപപ്പെക്ക്

മചോറ്റമയമടന്നതമനക്ക് ജനങ്ങളകട വലമയ പ്രതമചഷധദ്യം ഉണ്ടെക്ക്.   പ്രശദ്യം എന്നചന്നയ്ക്കുമചോയമ

പരമഹരമക്കുന്ന രൂപതമല്,  ഒരമക്കലദ്യം കപചോടചോത രൂപതമല് പുതമയ എദ്യം.  എസക്ക്

വപപ്പെക്ക്  ഇടന്നതമകന  സദ്യംബനമചക്ക്  കപ്രചോചപ്പെചോസല്  ഉണ്ടെക്ക്.   നചോലക്ക്  കമചലചോമസ്പീറ്റര

ദൂരതമല്  Glass  Reinforcement  Plastic  (GRP)  വപപ്പുകളചോണക്ക്

കപചോടമകക്കചോണ്ടെമരമക്കുന്നതക്ക്.   അതക്ക്  കപചോടചോത  രൂപതമല്,  ഒരമക്കലദ്യം  ചറചോഡമനക്ക്

തകരചോറക്ക് ഉണ്ടെചോകചോത തരതമല്  ആ പ്രശദ്യം പരമഹരമക്കചോന് അവമടകത നചോട്ടുകചോര
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കൂടമ സഹരമക്കുന്നതമനക്ക് എദ്യം.എല്.എ.  മുന്വക എടതചോല് ആ പ്രശദ്യം പരമഹരമച

കകചോടക്കചോവന്നതചോണക്ക്.  

ശസ്പീ  .    തമരുവഞ്ചൂര  രചോധചോകൃഷ്ണന്:   സര,  1952-ല് ആരദ്യംഭമച  ഒരു കുടമകവള്ള

പദ്ധതമയചോണക്ക് ചകചോടയദ്യം മുനമസമപ്പെചോലമറ്റമയമകല കുടമകവള്ള പദ്ധതമ.  അന്നക്ക് കചറമയ

ചതചോതമല്  തുടങ്ങമയതചോണക്ക്.   ഇന്നക്ക്  ഇചപ്പെചോള്  അതക്ക്  ഓപ്പെണ്  കചയക്ക്  കുറചകൂടമ

വമപുലമചോക്കുന്നതമനുള്ള പദ്ധതമകള് നടനകക്കചോണ്ടെമരമക്കുകയചോണക്ക്.  രണ്ടു പ്രശങ്ങള്

അതമനുമുന്പമലണ്ടെക്ക്.   ഒന്നക്ക്,  ഇവമകട  നടന  കകചോണ്ടെമരമക്കുന്ന  പണമക്കക്ക്  പണദ്യം

കകചോടക്കചോതമരമക്കുന്നതുകകചോണ്ടെക്ക്  പണമ  നമരതമകവചക്ക്  ചകചോണ്ട്രെെചോകരമചോര

മടങ്ങുകയചോണക്ക്.   അങ്ങയുകട  നചോടമല്  തകന്നയുള്ള  ഒരു  ചകചോണ്ട്രെെചോകര  ആണക്ക്.

ഒനകമല് അചദ്ദേഹകത ഉപചദശമചക്ക്  ഈ പണമ കചയചോന് പറയണദ്യം.  അകലങമല്

അചദ്ദേഹതമനക്ക്  കകചോടക്കചോനുള്ള  പണദ്യം  കകചോടതക്ക്  ഈ  പണമ  കചയമക്കചോനുള്ള

ഏരപ്പെചോടക്ക്  കചയണദ്യം.  രണ്ടെക്ക്,  അവമടകത  വപപ്പുകള്  എലചോദ്യം  കപചോട്ടുകയചോണക്ക്.

ഇവമകടയുള്ള ഒരു പ്രശദ്യം ഒരു സലതക്ക് ഒരുമചോതമരമ തപ്പെമ ഒപ്പെമച വരുചമചോള് അടതക്ക്

സലതക്ക് കപചോട്ടുകയചോണക്ക്.  അചങ്ങയക്ക് ഈ സലദ്യം പ്രചതദകദ്യം അറമയചോദ്യം.   വപപ്പെക്ക്

കപചോട്ടുന്നചതചോടകൂടമ  ചറചോഡകകളലചോദ്യം   കുഴെമ  ചബചോദ്യംബക്ക്  കവചതുചപചോകല

നചോനചോവമധമചോകുകയചോണക്ക്.   അതുകകചോണ്ടെക്ക് ഭൂമമയടമയമകല ചബചോദ്യംബചോയമ ഈ വപപ്പെക്ക്
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നമലനമല്ക്കചോതമരമക്കുന്നതമനുചവണ്ടെമ  വപപ്പെക്ക്  റമചപസക്ക്  കചയ്യുന്നതമനുദ്യം

നടതമകക്കചോണ്ടെമരമക്കുന്ന  പണമ  തുടരനകകചോണ്ടുചപചോകുന്നതമനുമുള്ള  തുക

കകചോടക്കുന്നതമനുചവണ്ടെ അടമയന്തര നടപടമകള് സസസ്പീകരമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    മചോതത്യു  റ്റമ  .    ചതചോമസക്ക്:  സര,   ബഹുമചോനകപ്പെട  അദ്യംഗദ്യം  ഒരു  മുന്

ജലവമഭവവകുപ്പുമനമ കൂടമയചോണക്ക്.  ഈ ഗവണ്കമന്റക്ക് വന്നക്ക് അധമകചോരചമകറ്റടതക്ക് ഈ

ഒരുമചോസതമനുള്ളമല്  വരുതമയ  ഒരു  കടമചോയമ  അങ്ങക്ക്  അതക്ക്

വദചോഖദചോനമക്കുകയമലചോകയന്നചോണക്ക്  എകന്റ  ഒരു  വമശസചോസദ്യം.   വലമയ  തുക  പല

കരചോറുകചോരക്കുദ്യം കകചോടക്കചോനുണ്ടെക്ക്.   അതു കകചോടക്കചോന് ആവശദമചോയ പണദ്യം നമ്മുകട

വകവശമമല.  മചോത്രമല  ചകന  വമഹമതദ്യം  ഗചോമസ്പീണ  ചമഖലയമല്

കുറഞകകചോണ്ടെമരമക്കുന.   എന്നചോല്  പണമമലചോതതമകന്റ  ചപരമല്  പദ്ധതമകള്

തടസകപ്പെട്ടുചപചോകചോതമരമക്കചോന്  ചവണ്ടെ  ശദ്ധ  കകചോടക്കചോകമന്നക്ക്  ബഹുമചോനകപ്പെട

ധനകചോരദവകുപ്പുമനമ ഉറപ്പുനല്കമയമട്ടുണ്ടെക്ക്.  

(ചചചോദദദ്യം നദ്യം. * 64)

പമ. 30.06.2016 
ആര.എന്/ബമ.സമ-1
9.20-9.30
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ശസ്പീ  .    കക  .    മുരളസ്പീധരന്:   സര,  ഇതരസദ്യംസചോന  കതചോഴെമലചോളമകള്

എന്നതമനുപകരദ്യം   അനദസദ്യംസചോന കതചോഴെമലചോളമകള് എന്നചോണക്ക്   *  64-ാചോമകത

ചചചോദദതമല് കകചോടതമരമക്കുന്നതക്ക്. 

മമ  .   സസ്പീക്കര:  പരമചശചോധമക്കചോദ്യം. 

അനദസദ്യംസചോന കതചോഴെമലചോളമകള്

* 64 ശസ്പീ  .   എല്ചദചോ എബ്രഹചോദ്യം  ;
ശസ്പീ  .   സമ  .   ദമവചോകരന്  ;
ശസ്പീ  .   ജമ  .   എസക്ക്  .   ജയലചോല്  ;
ശസ്പീ  .    മുഹമദക്ക്  മുഹചോസമന്:   തചോകഴെകചോണുന്ന ചചചോദദങ്ങള്ക്കക്ക് കതചോഴെമലദ്യം

എവകസുദ്യം വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമചോ:

(എ)  സദ്യംസചോനതക്ക് ഇചപ്പെചോള് എത്ര അനദസദ്യംസചോന കതചോഴെമലചോളമകള-

കണ്ടെന്നക്ക് കവളമകപ്പെടത്തുചമചോ;

(ബമ)   ഇതര  സദ്യംസചോന  കതചോഴെമലചോളമകള്ക്കചോയമ  ചലബര  കദചോമ്പുകള്

നമരമമച  നല്കമയമട്ടുചണ്ടെചോ;  ഇകലങമല്  ഇതമനുള്ള  നടപടമകള്  ഏതുവകരയചോയമ

എന്നക്ക് കവളമകപ്പെടത്തുചമചോ;

(സമ)   ചലബര  കദചോമ്പുകളകട  നമരമചോണതമനചോയമ  2013-14,  2014-15

സചോമതമക വരഷങ്ങളമല് എത്ര ചകചോടമ രൂപ വസ്പീതദ്യം വകയമരുതമകയനദ്യം ഈ തുക



Uncorrected/Not for publication 
54

കചലവഴെമചമട്ടുചണ്ടെചോകയനദ്യം ഇകലങമല് എന്തുകകചോണ്ടെചോകണനദ്യം വദകമചോക്കചോചമചോ;

(ഡമ)   സദ്യംസചോനതക്ക് ചജചോലമ  കചയ്യുന്ന ഇതരസദ്യംസചോന കതചോഴെമലചോളമകളകട

രജമചസ്ട്രഷന് പൂരതമയചോയമട്ടുചണ്ടെചോ; ഏകതലചോദ്യം രസ്പീതമയമലചോണക്ക് ഇവരുകട രജമചസ്ട്രഷന്

നടതമ വരുന്നകതന്നക്ക് വമശദമചോക്കചോചമചോ?

കതചോഴെമലദ്യം എവകസുദ്യം വകുപ്പുമനമ (ശസ്പീ  .   റ്റമ  .   പമ  .   രചോമകൃഷ്ണന്):  സര,

(എ)   കൃതദമചോയ  കണക്കക്ക്  ലഭദമല.   സദ്യംസചോന  സരക്കചോരമകന്റ  കസ്പീഴെമലള്ള

ഗുലചോതമ  ഇന്സ്റ്റമറ്റവ്യൂടക്ക്  ഓഫക്ക്  ഫമനചോന്സക്ക്  ആന്റക്ക്  ടചോചകഷന്  2013-ല്  സമരപ്പെമച

റമചപ്പെചോരടക്ക്  പ്രകചോരദ്യം  സദ്യംസചോനതക്ക്  ഏകചദശദ്യം  25 ലക്ഷേതമലധമകദ്യം  ഇതര

സദ്യംസചോന കതചോഴെമലചോളമകള് ചജചോലമ കചയവരുന്നതചോയമ ചരഖകപ്പെടതമയമട്ടുണ്ടെക്ക്.

(ബമ)   കതചോഴെമല്  വകുപ്പെമകന്റ  കസ്പീഴെമലള്ള  "ഭവനദ്യം  ഫഇൗചണ്ടെഷന്

ചകരള”അനദസദ്യംസചോന  കതചോഴെമലചോളമകള്ക്കചോയമ  നടപ്പെമലചോക്കമവരുന്ന  ഭവന

പദ്ധതമകളമല്  ഒന്നചോണക്ക്  അപ-ഘര  പദ്ധതമ.   ഇതമകന്റ  ആദദ  സസ്പീദ്യം  പചോലക്കചോടക്ക്

ജമലയമല് ആരദ്യംഭമചമട്ടുണ്ടെക്ക്.  ഇതമകന്റ ആകക കചലവക്ക് പ്രതസ്പീക്ഷേമക്കുന്നതക്ക്  8  ചകചോടമ

രൂപയചോണക്ക്.   ഈ   പദ്ധതമയുകട  നമരമചോണദ്യം  2016  ഒചകചോബചറചോടകൂടമ

പൂരതമയചോക്കചോന്  കഴെമയുദ്യം.   768  ചപരക്കക്ക്  എലചോവമധ  സഇൗകരദങ്ങളമുള്ള

ചഹചോസ്റ്റലചോണമതക്ക്.   ഈ  മചോതൃകയമല്  തമരുവനന്തപുരദ്യം/എറണചോകുളദ്യം/ചകചോഴെമചക്കചോടക്ക്
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നഗരങ്ങളമലദ്യം  ഇതര  സദ്യംസചോന  കതചോഴെമലചോളമകള്ക്കുചവണ്ടെമ  പചോരപ്പെമട  സഇൗകരദദ്യം

നമരമമക്കുന്നതമനുള്ള പദ്ധതമ പരമഗണനയമലചോണക്ക്. 

(സമ)  2013-2014-ല് ഈ പദ്ധതമക്കക്ക് ചവണ്ടെമ 2.5 ചകചോടമ രൂപ ലഭമച.  2014-

2015-ല് തുക അനുവദമചമടമല.   എന്നചോല്  2015-2016-ല് ഈ പദ്ധതമക്കുചവണ്ടെമ

4 ചകചോടമ  രൂപ ലഭമച.   അപ-ഘര പദ്ധതമക്കക്ക് നചോളമതുവകര  3  ചകചോടമ രൂപചയചോളദ്യം

കചലവഴെമചമട്ടുണ്ടെക്ക്.

(ഡമ)   ഇല.   ചകരളതമകല  ഇതരസദ്യംസചോന  കതചോഴെമലചോളമകളകട

വമവരചശഖരണവദ്യം   ചക്ഷേമ  പ്രവരതനവദ്യം  നടപ്പെമലചോക്കുന്നതമനുചവണ്ടെമ  ചകരള

ബമല്ഡമദ്യംഗക്ക്  ആന്റക്ക്  അദര  കണ്സ്ട്രക്ഷേന്  വരചക്കഴക്ക്  കവല്കഫയര  ചബചോരഡമകന്റ

കസ്പീഴെസ്പീല്  2010 മചോരചക്ക്  മുതല്  ചകരള   കുടമചയറ്റ  കതചോഴെമലചോളമ  ചക്ഷേമപദ്ധതമ

നടപ്പെമലചോക്കമ വരുന 'ടമ'  പദ്ധതമയമല് 30.04.2016 വകര 53, 136 കതചോഴെമലചോളമകള്

ചപരക്ക്  രജമസ്റ്റര കചയമട്ടുണ്ടെക്ക്.   ഇവരുകട  രജമചസ്ട്രഷന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതമനുദ്യം   ഡചോറ്റചോ

ബചോങക്ക്  തയചോറചോക്കുന്നതമനുദ്യം ലക്ഷേദമമടക്ക്  സമഗമചോയ ഒരു പദ്ധതമ ഈ സചോമതമക

വരഷദ്യം തകന്ന നടപ്പെമലചോക്കുവചോന് ഗവണ്കമന്റക്ക് ഉചദ്ദേശമക്കുന. 

ശസ്പീ  .    എല്ചദചോ  എബ്രഹചോദ്യം  : സര,  ഇതര  സദ്യംസചോന  കതചോഴെമലചോളമകള്

ചകരളതമകന്റ  നമരമചോണ  ചമഖലയമലദ്യം  കൃഷമയമടങ്ങളമലദ്യം  നല്കമവരുന്ന
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സദ്യംഭചോവനകള്  നമസ്തുലമചോണക്ക്.   എന്നചോല്  ഈ  കതചോഴെമലചോളമകളകട  ഡചോറ്റചോ  ബചോങക്ക്

തയചോറചോക്കുന്നതമനുദ്യം  തമരമചറമയല്  കചോരഡക്ക്  നല്കുന്നതമനുമുള്ള  നടപടമകള്

തസരമതകപ്പെടത്തുചമചോ?

ശസ്പീ  .   റ്റമ  .   പമ  .   രചോമകൃഷ്ണന്:  സര, ഈ ചചചോദദതമകന്റ ഉതരദ്യം എകന്റ ആദദകത

ഉതരതമല്  തകന്ന  വദകമചോക്കമയമട്ടുണ്ടെക്ക്.   ഇതര  സദ്യംസചോന  കതചോഴെമലചോളമകളകട

ചസവനദ്യം  ഗഇൗരവമചോയമ  ഗവണ്കമന്റക്ക്  കചോണുകയചോണക്ക്.   അവരക്കക്ക്  നമയമതമകന്റ

പൂരണമചോയ  പരമരക്ഷേ  നല്കുന്നതമനുള്ള  നടപടമകളമചലയചോണക്ക്  ഗവണ്കമന്റക്ക്

ചപചോകുന്നതക്ക്.   എലചോ  കതചോഴെമലചോളമകകളയുദ്യം  ചക്ഷേമപദ്ധതമകളകട  ഭചോഗമചോക്കമ

മചോറ്റുന്നതമനുള്ള നമലപചോടദ്യം സസസ്പീകരമക്കുനണ്ടെക്ക്. 

ശസ്പീ  .    എല്ചദചോ  എബ്രഹചോദ്യം  :   സര,  ചകരളതമല്  ഏറ്റവദ്യം  അധമകദ്യം  ഇതര

സദ്യംസചോന കതചോഴെമലചോളമകള് ചജചോലമ കചയ്യുന്ന പ്രധചോനകപ്പെട സലങ്ങളമകലചോന്നചോണക്ക്

കപരുമചോവൂര.  ഈ കപരുമചോവൂരമലചോണക്ക് രചോജദകതതകന്ന കഞടമച ജമഷ വധചക്കസക്ക്

നടന്നതക്ക്.  അതുകകചോണ്ടെക്ക് ക്രമമമനല് സസഭചോവമുള്ള ഒരുപചോടക്ക് ആളകള് ഈ ചമഖലയമല്

പണമകയടക്കചോന് സദ്യംസചോനചതക്കക്ക് കടനവരുനകവനള്ളതുദ്യം വളകര ഗുരുതരമചോയ

വമഷയമചോണക്ക്.   ഇക്കചോരദതമല്  സരക്കചോരമകന്റ  ഭചോഗത്തുനമനദ്യം  അനുചയചോജദമചോയ

എന്തുമുന് കരുതല് നടപടമയചോണക്ക് സസസ്പീകരമക്കുന്നതക്ക്?
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ശസ്പീ  .    റ്റമ  .    പമ  .    രചോമകൃഷ്ണന്:  സര,  ഇതര  സദ്യംസചോനങ്ങളമല്  നമനദ്യം

വരുന്നവകരലചോദ്യം  ക്രമമമനല്  എന്ന  നമലപചോടക്ക്  നമുക്കമല.   ഏതക്ക്

വമഭചോഗതമല്കപ്പെടവരചോയചോലദ്യം  കുറ്റവചോളമകള്  കുറ്റവചോളമകളചോണക്ക്.

സദ്യംസചോനത്തുള്ളവരചോയചോലദ്യം  ഇതര  സദ്യംസചോനത്തുള്ളവരചോയചോലദ്യം

കുറ്റകൃതദങ്ങള്കക്കതമകര ഒചര നമലപചോടചോണക്ക്  ഗവണ്കമന്റക്ക്  സസസ്പീകരമക്കുക.  ഒറ്റകപ്പെട

സദ്യംഭവങ്ങള്  ഉണ്ടെചോകുദ്യം.   ആ  ഒറ്റകപ്പെട  സദ്യംഭവതമകന്റ  അടമസചോനതമല്  ഒരു

വമഭചോഗകത കപചോതുവല്ക്കരണദ്യം നടത്തുന്നതക്ക് ശരമയല.

ശസ്പീ  .    സമ  .    ദമവചോകരന്:   ഇതര  സദ്യംസചോന  കതചോഴെമലചോളമകളകട  കൃതദമചോയ

കണക്കുകള് സൂക്ഷേമക്കചോന് വല വഴെമയുമുചണ്ടെചോ?  25 ലക്ഷേദ്യം ചപരുകണ്ടെന്നക്ക് എനമക്കക്ക്

തന്ന  മറുപടമയമല്  ഉണ്ടെക്ക്.     പകക്ഷേ  ചപരക്ക്  രജമസ്റ്റര  കചയമരമക്കുന്നതക്ക്   53,000

ചപരചോണക്ക്.   ഒരു  ഗവണ്കമന്റക്ക്,  ഇത്രയുദ്യം  ചരഖകള്  ചപചോലമമലചോകത  വരുന്നതക്ക്

നമരഭചോഗദകരമചല.   അതമനക്ക്  എകന്തങമലദ്യം  ഒരു നടപടമ,   കരക്കശമചോയ രജമസ്റ്റര

കമയമകന്റയമന് കചയണദ്യം. 

ശസ്പീ  .   റ്റമ  .   പമ  .   രചോമകൃഷ്ണന്: സര, നമ്മുകട നചോടമകന്റ കപചോതുസമതമ കവചകകചോണ്ടെക്ക്

ചജചോലമ  കചയ്യുന്നതമനക്ക്  നമരബനപൂരവ്വമചോയ  രജമചസ്ട്രഷന്  നടപ്പെമലചോക്കചോന്

സചോധമക്കുകയമല.  എത്ര കതചോഴെമലചോളമകള് ചകരളതമല് വന ചജചോലമ കചയ്യുനണ്ടെക്ക്,
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എത്ര കതചോഴെമലചോളമകള് വരമകയുദ്യം ചപചോകുകയുദ്യം കചയ്യുനണ്ടെക്ക്.   ഈ സമതമകയലചോദ്യം

കണക്കമകലടചക്കണ്ടെതുണ്ടെക്ക്.   ഇവമകട  ഗവണ്കമന്റമകന്റ  മുന്പമലള്ള  ഒരു  ചരഖ

ഗുലചോതമ  കമസ്പീഷകന്റ  റമചപ്പെചോരടചോണക്ക്.  ഇതമല്  കൃതദമചോയ  കണക്കക്ക്

ചരഖകപ്പെടത്തുന്നമല.   കട്രെെയമനമല്  വന്നക്ക്  ഇറങ്ങുന്നവരുകടയുദ്യം  ചപചോകുന്നവരുകടയുദ്യം

കണക്കുചനചോക്കമയമടചോണക്ക് ഈ ചരഖ തയചോറചോക്കമയമരമക്കുന്നതക്ക്.  ഇതമല് പറയുന്നതക്ക്,

സുമചോര  25 ലക്ഷേദ്യം  ചപരചോണക്ക്.   കൃതദമചോയ  കണക്കമല.   കൃതദമചോയ  കണക്കക്ക്

ചശഖരമക്കുക  എന്ന  ലക്ഷേദദ്യം  വചകകചോണ്ടെക്ക്  ഈ  കതചോഴെമലചോളമകകള  ഒരു  പ്രചതദക

ഇന്ഷസറന്സക്ക്  സസ്പീമമകന്റ  പരമധമയമല്  കകചോണ്ടുവന്നക്ക്  അവരക്കക്ക്  കചോരഡക്ക്

നല്കുന്നതമനുദ്യം  ചരഖ  പൂരണമചോക്കുന്നതമനുദ്യം  ചവണ്ടെമയുള്ള  ശമമചോണക്ക്  ഗവണ്കമന്റക്ക്

നടതമവരുന്നതക്ക്.   ആ  അരത്ഥതമല്  ഈ  പദ്ധതമ  ഈ  വരഷദ്യം  തകന്ന

നടപ്പെമലചോക്കചോനചോണക്ക് ഗവണ്കമന്റക്ക് ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതക്ക്.

(ചചചോചദദചോതരസമയദ്യം കഴെമഞ.)


