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ആദദിവവാസദികൾകക്കെതദികരെയുള്ള ആള്ക്കൂട്ട ആക്രമണങ്ങള് തടയവാന
നടപടദി

(*211) ശശ  .   അൻവർ സവാദതത:
   ശശ  .   എ  .   പദി  .   അനദിൽ കുമവാർ:

   ശശ  .   ടദി  .   കജ  .   വദിനനവാദത:

 ശശ  .    പദി  .    സദി  .    വദിഷ്ണുനവാഥത:  തവാകഴെ  കവാണുന്ന  നചവാദദ്യങ്ങൾക്കെത

പട്ടദികജവാതദി,  പട്ടദികവര്ഗ,  പദിന്നവാക്കെ  വദിഭവാഗനക്ഷേമവവും  നദവസസ്വവവും

പവാര്ലകമന്ററദികവാരെദ്യവവും വകുപത മനദി സദയവും മറുപടദി നല്കുനമവാ:

(എ)  സവുംസവാനതത  ആദദിവവാസദികൾ ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണങ്ങൾകവും

അധദിനക്ഷേപങ്ങൾകവും വദിനധയമവാകുന്ന സവുംഭവങ്ങള് ശദ്ധയദില്കപട്ടദിട്ടുനണവാ;

എങദില്  ഇത്  സർക്കെവാർ  ഗഗൗരെവനതവാകട  കവാണുന്നുനണവാകയന്നത

വദിശദമവാകനമവാ;

(ബദി)  നമവാഷണകറവും  ആനരെവാപദിചത  ആൾക്കൂട്ട  ആക്രമണതദിനത

വദിനധയനവായതവായദി  പറയകപടുന്ന  വയനവാടത  സസ്വനദശദിയവായ  ആദദിവവാസദി

യുവവാവത  ജശവകനവാടുക്കെദിയ  സവുംഭവതദിൽ  വകുപത  സസ്വശകരെദിച  നടപടദികൾ

വദിശദമവാക്കെവാനമവാ;
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(സദി)  സമവാനമവായ  സവുംഭവങ്ങൾ  ആവർതദിക്കെവാതദിരെദിക്കെവാൻ

വകുപ്പുതലതദില്  ശക്തമവായ  നടപടദികൾ  സസ്വശകരെദികനമവാകയന്നത

വദ്യക്തമവാക്കെവാനമവാ?

(എ)  സവുംസവാനതത  കപവാതുകവ  പട്ടദികവര്ഗ  വദിഭവാഗക്കെവാര്  ആള്ക്കൂട്ട

ആക്രമങ്ങള്കവും  അധദിനക്ഷേപങ്ങള്കവും  ഇരെയവാകുന്നദില.  എന്നവാല്  ഒറകപട്ട

ചദില  സവുംഭവങ്ങളുണവായതത  സര്ക്കെവാര്  ഗഗൗരെവമവായദി  കവാണുന്നുണത.

ആയതദിനന്മേല് കര്ശന നടപടദികള് സസ്വശകരെദിച്ചുവരുന്നുണത.

(ബദി)  വയനവാടത സസ്വനദശദിയവായ ആദദിവവാസദി യുവവാവത ജശവകനവാടുക്കെദിയ

സവുംഭവതദില്  നകവാഴെദിനക്കെവാടത  സദിറദി  കമഡദിക്കെല്  നകവാനളേജത  നപവാലശസത

നസ്റ്റേഷനദില് കക്രവും നമ്പര്  156/23  പ്രകവാരെവും  നകസത  രെജദിസ്റ്റേര്  കചയത  ഒരു

കസ്പെഷദ്യല്  ടശവും  രൂപശകരെദിചത  അനനസ്വഷണവും  നടതദിവരുന്നു.  ടദി  നകസദികന്റ

അനനസ്വഷണവും  കവാരെദ്യക്ഷേമമവായദി  നടത്തുന്നുകണന്നത  ഉറപവാകന്നതദിനവായദി

നനരെദിട്ടത  നമല്നനവാട്ടവും  വഹദികന്നതദിനവായദി  നകവാഴെദിനക്കെവാടത  സദിറദി  നപവാലശസത

നമധവാവദിയത  നദിര്നദ്ദേശവും  നല്കദിയദിട്ടുണത.  കൂടവാകത  നകസദികന്റ  സദിതദി

വദിവരെങ്ങള് സമയവാസമയങ്ങളേദില് വദിലയദിരുത്തുന്നതദിനത ജദിലവാ കളേക്ടര്കവും

നദിര്നദ്ദേശവും  നല്കദിയദിട്ടുണത.  മരെണകപട്ട  വദിശസ്വനവാഥകന്റ  കുടുവുംബതദിനത
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വകുപ്പുമനദിയുകട  ദുരെദിതവാശസ്വവാസനദിധദിയദിൽനദിന്നുവും  രെണത  ലക്ഷേവും  രൂപ

അനവദദികന്നതദിനവായദി ഉതരെവത പുറകപടുവദിചദിട്ടുണത .

(സദി)  പട്ടദികജവാതദി  പട്ടദികവര്ഗ  വദിഭവാഗക്കെവാര്കക്കെതദികരെ  നടകന്ന

അതദിക്രമങ്ങള്  തടയുന്നതദിനത  സവുംസവാനതത  പട്ടദികജവാതദി  പട്ടദികവര്ഗ

അതദിക്രമവും  തടയല്  നദിയമവും  ഫലപ്രദമവായദി  നടപദിലവാക്കെദിവരുന്നുണത.

ആയതദികന്റ വദിശദവാവുംശങ്ങള് അനബന്ധമവായദി നചര്കന്നു.+

ശശ  .   അനവര് സവാദതത: സര്, മരെണകപട്ട വദിശസ്വനവാഥകന്റ കുടുവുംബതദിനത

വകുപത  മനദിയുകട  ദുരെദിതവാശസ്വവാസനദിധദിയദില്നദിന്നുവും  നല്കുന്ന  തുക

വര്ദ്ധദിപദിക്കെണകമന്ന അഭദിപ്രവായവും നരെഖകപടുത്തുകയവാണത. അരെദി നമവാഷദികചന്ന

കുറതദിനത  2018  -ല് ആള്ക്കൂട്ടവും തലദികക്കെവാന്ന  'മധ'  അട്ടപവാടദിയദികല ഒരു

ആദദിവവാസദി യുവവാവവായദിരുന്നു. പ്രസ്തുത സവുംഭവതദിനത 2023 -ല് അഞ്ചുവര്ഷവും

തദികയുനമ്പവാഴവും  നകസദികന്റ  വദിചവാരെണ  പൂര്തദിയവാക്കെദി  പ്രതദികള്ക്കെത  ശദിക്ഷേ

വവാങ്ങദിനല്കുന്ന  നദിലയദിനലയത  എതദിയദിട്ടദില.   ആദദിവവാസദി

വദിഭവാഗങ്ങള്കക്കെതദികരെയുള്ള  ആക്രമണമടക്കെമുള്ള  ഇതരെവും  നകസുകള്  ഒരു

കവാരെണവമദിലവാകത  നശണ്ടുനപവാകുന്ന  സവാഹചരെദ്യവും  നദിലവദിലുണത.

എന്തുകകവാണവാണത  ഇതരെവും  നകസുകള്  അനന്തമവായദി  നശണ്ടുനപവാകുന്നതത;

+ നദിയമസഭയുകട ഒഗൗനദദ്യവാഗദിക കവബത കകസറദില് ലഭദ്യമവാണത
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പ്രസ്തുത സവാഹചരെദ്യവും ഒഴെദിവവാകന്നതദിനവായദി സര്ക്കെവാര് സസ്വശകരെദിച നടപടദികള്

എകന്തവാകക്കെയവാണത?

പട്ടദികജവാതദി,  പട്ടദികവര്ഗ,  പദിന്നവാക്കെ  വദിഭവാഗനക്ഷേമവവും  നദവസസ്വവവും

പവാര്ലകമന്ററദികവാരെദ്യവവും  വകുപ്പുമനദി  (ശശ  .    കക  .    രെവാധവാകൃഷ്ണന):  സര്,

വദിശനവാഥകന്റ കുടുവുംബതദിനത കകവാടുത തുക കുറഞ്ഞുനപവാകയന്ന സൂചനയവാണത

ബഹുമവാനകപട്ട  അവുംഗവും  നല്കദിയദിരെദികന്നതത.   ഇഗൗ  നകസത  'THE

SCHEDULED  CASTES  AND  THE  SCHEDULED  TRIBES

(PREVENTION  OF  ATROCITIES)  ACT'-കന്റ  പരെദിധദിയദില്

വരെദികയവാകണങദില്  ആ  കുടുവുംബതദികല  ഒരെവാള്ക്കെത  സര്ക്കെവാര്  സര്വശസദില്

നജവാലദി നല്കുന്നതദിനള്ള നടപടദി സസ്വശകരെദികന്നനതവാകടവാപവും  ആവശദ്യമവായ

മറത  നദിയമ-സവാമ്പതദിക  സഹവായങ്ങളുവും  നല്കുന്നതവാണത.   ആള്ക്കൂട്ട

ആക്രമണതദില്  മരെണകപട്ട  അട്ടപവാടദിയദികല  മധവദികന്റ  നകസത

സവുംബന്ധമവായ  കവാരെദ്യവും  ബഹുമവാനകപട്ട  അവുംഗവും  സൂചദിപദിച്ചു,   പ്രസ്തുത

നകസദികല  കവാരെദ്യങ്ങള്  ഫലപ്രദമവായദി  നടപദിലവാകന്നതദിനള്ള  നടപടദി

സസ്വശകരെദിചദിട്ടുണത. മരെണകപട്ട മധവദികന്റ കുടുവുംബവും ആവശദ്യകപട്ട ആകളേതകന്ന

പബദികത  നപ്രവാസദികക്യൂട്ടറവായദി  വച്ചുകകവാണത  നകസത  ഫലപ്രദമവായദി
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വവാദദിച്ചുവരുന്നുണത.  ചദില സവാക്ഷേദികളുകട കൂറുമവാറവും വവാദതദിനദിടയദിലുണവായതത

പ്രസ്തുത നകസദികന ബവാധദിക്കെവാതദിരെദിക്കെവാനള്ള മുനകരുതലുവും എടുതദിട്ടുണത. 

ശശ  .    അനവര് സവാദതത:  സര്,  അങ്ങത ഏറവവും അവസവാനവും സൂചദിപദിച

കവാരെദ്യവും എനദിക്കെത ആവര്തദിക്കെവാനണത. ആദദിവവാസദി  സമൂഹവും  ഉള്കപടുന്ന

നകസുകളേദില്  നദിരെന്തരെമവായദി  സവാക്ഷേദികളുകട  കൂറുമവാറവും  കണ്ടുവരുന്നു.

പലരെശതദിയദില്  സസ്വവാധശനവുംകചലുതദികക്കെവാണത  സവാക്ഷേദികകളേ  കൂറുമവാറ്റുന്ന  ഒരു

പ്രവണത  പ്രനതദ്യകദിചത  ആദദിവവാസദികളേദിനലതടക്കെവും  പല  നകസുകളേദിലുമുണത.

വളേകരെ  ദുര്ബലരുവും  പവാവങ്ങളുവും  ധവാരെവാളേവും  പ്രയവാസങ്ങള്

അനഭവദികന്നവരുമവായ  ആദദിവവാസദികളുകട  നകസുകളേദില്,  പ്രനതദ്യകദിച്ചുവും

കൂറുമവാറവും  തടയുന്നതദിനത  സര്ക്കെവാരെദിനത  സസ്വശകരെദിക്കെവാന കഴെദിയുന്ന നടപടദികള്

എകന്തവാകക്കെയവാണത;  പ്രസ്തുത  കവാരെദ്യതദിനവായദി  പുതദിയതവായദി  നദിയമങ്ങള്

കകവാണ്ടുവരെവാന സവാധദികനമവാ?

ശശ  .    കക  .    രെവാധവാകൃഷ്ണന:  സര്,   ഇതരെവും  നകസുകളേദില്  പലനപവാഴവും

പ്രനലവാഭനങ്ങനളേവാ ഭശഷണദിനയവാ കചലുതദിയവാണത സവാക്ഷേദികകളേ കൂറുമവാറ്റുന്നതത.

അതരെവും  സന്ദര്ഭങ്ങളേദില്  കചനയ്യേണതത  സവാക്ഷേദികള്ക്കെത  മതദിയവായ

സവുംരെക്ഷേണവും  കകവാടുകകകയന്നതവാണത.  ബഹുമവാനകപട്ട  മുഖദ്യമനദിയുകട
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നനതൃതസ്വതദില്  സവുംസവാനതലതദില്  നമവാണദിററദിവുംഗത  ആന്റത  വദിജദിലനസത

കമദിറദി  നയവാഗവുംനചര്ന്ന സമയതത സവാക്ഷേദികള്ക്കെത മതദിയവായ സവുംരെക്ഷേണവും

കകവാടുകന്നതദിനള്ള  നടപടദികള്  സസ്വശകരെദിക്കെവാന  തശരുമവാനദിചദിട്ടുണത.

അതദിനപ്രകവാരെവും  സവാക്ഷേദികള്ക്കെത  മതദിയവായ  സവുംരെക്ഷേണവും  നല്കദികക്കെവാണത

അവര് കൂറുമവാറവാതദിരെദിക്കെവാനള്ള നടപടദിയവാണത സസ്വശകരെദിച്ചുവരുന്നതത.

ശശ  .    എ  .    പദി  .    അനദില്  കുമവാര്:  സര്,  ഇവദികട  സൂചദിപദിചതുനപവാകല

അട്ടപവാടദിയദികല  'മധ'  എന്ന  യുവവാവദിനണവായ  ദുരെനഭവവും  സസ്വവാഭവാവദികമവായുവും

നകരെളേവും  മുഴവന  ചര്ച  കചയതവാണത.  അകതവാരു  ഒറകപട്ട

സവുംഭവമവായദിരെദികകമന്നുവും  ഇനദികയവാരെദിക്കെലുവും  ആവര്തദിക്കെദികലന്നുവും

നവാകമലവാവും  വദിചവാരെദിചതുമവാണത.  പകക്ഷേ  നദിര്ഭവാഗദ്യകമന്നുപറയനട്ട,

അതരെതദിലുള്ള   ഒരു  ആള്ക്കൂട്ട  ആക്രമണതദിനവാണത  മരെണകപട്ട

വദിശസ്വനവാഥനവും  വദിനധയമവായതത,  അനദ്ദേഹതദികന്റ  സനഹവാദരെന

ഇതുസവുംബന്ധദിച്ചുള്ള  പരെവാതദി  നപവാലശസദില്  അനന്ന  നല്കദിയതുമവാണത.

നദിര്ഭവാഗദ്യകമന്നുപറയനട്ട,  നപവാലശസദികന്റ  ഭവാഗത്തുനദിന്നുവും  പരെവാതദി

സവുംബന്ധദിചത  ഒരു  നടപടദിയുമുണവായദില.  എസത.സദി/എസത.റദി.  കമശഷന

ഇടകപട്ടവാണത  അല്പവും  ചദില  കവാരെദ്യങ്ങള്  അവദികട  കചയകതന്നവാണത
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മനസദിലവാക്കെവാന സവാധദിചതത.  വകുപദികന സവുംബന്ധദിചത  ഇതരെവും കവാരെദ്യങ്ങള്

കചയ്യുന്നതദില്  സസ്വവാഭവാവദികമവായുവും  പരെദിമദിതദിയുണത.  ഇതരെതദിലുള്ള

ആക്രമണങ്ങളുണവാകുനമ്പവാള്,  അതദിനന്റതവായ  ഗഗൗരെവതദില്  നപവാലശസത

കവാരെദ്യങ്ങള്  നനവാക്കെദിക്കെവാണുന്നദില  എന്നതുകകവാണവാണത   അവ

ആവര്തദികന്നതത.  സമൂഹതദികല  ഏറവവും  പദിന്നവാക്കെ  ജനവദിഭവാഗങ്ങളേവായ

ആദദിവവാസദികള്കനനകരെയുള്ള  ഇതരെവും  ആക്രമണങ്ങകളേ  ഗഗൗരെവനതവാകട

സമശപദിക്കെവാനള്ള  നദിര്നദ്ദേശവും  ബഹുമവാനകപട്ട  മുഖദ്യമനദിയുകടയുവും

ഗവണ്കമന്റദികന്റയുവും  ഭവാഗത്തുനദിന്നത  നപവാലശസദിനത  നല്നകണതുണത.

ബഹുമവാനകപട്ട  മുഖദ്യമനദി  ഇഗൗ  വദിഷയതദില്  പ്രനതദ്യകവും

തവാത്പരെദ്യകമടുക്കെണകമന്നുകൂടദി അഭദ്യര്തദികകയവാണത.

ശശ  .   കക  .   രെവാധവാകൃഷ്ണന: സര്,  ഇഗൗ നകസദില് ബഹുമവാനകപട്ട മുഖദ്യമനദി

പ്രനതദ്യക തവാത്പരെദ്യകമടുതദിട്ടുണത.   പ്രനതദ്യക അനനസ്വഷണതദിനത  നനതൃതസ്വവും

വഹദിക്കെവാനള്ള   ചുമതല  സദിറദി  നപവാലശസത  കമശഷണര്ക്കെത  കകവാടുക്കെവാന

തശരുമവാനദിചതുവും  നകസദികല  ഓനരെവാ  സമയകതയുവും  സദിതദിഗതദികകളേ

സവുംബന്ധദിചത   പരെദിനശവാധദിചത  റദിനപവാര്ട്ടത  നല്കവാന   ജദിലവാ  കളേക്ടര്ക്കെത

നദിര്നദ്ദേശവും  നല്കദിയതുവും  അതുകകവാണ്ടുതകന്നയവാണത.  ആദദിവവാസദികളേടക്കെവും
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നമ്മുകട സമൂഹതദികല പവാര്ശസ്വവത്കരെദിക്കെകപട്ട ജനതയുകടനമല്  ആക്രമണവും

നടകനമ്പവാള് തദികച്ചുവും  ഗഗൗരെവനതവാകടയുള്ള നടപടദികള് സസ്വശകരെദിക്കെവാനവാണത

ഗവണ്കമന്റത  തയ്യേവാറവായദിരെദികന്നതത.  ഭവാവദിയദില്  ഇതരെവും  സവുംഭവങ്ങള്

ഉണവാകവാനദിടയവാകദികലന്നത  തശര്ത്തുപറയവാന  കഴെദിയദില.  കവാരെണവും  നമ്മുകട

സമൂഹതദില്  അതുസവുംബന്ധദിച  അവനബവാധവും  സൃഷദിനക്കെണതുണത,

അതദിനവായദി വലദിയ രെശതദിയദിലുള്ള ഇടകപടല് നടതദികക്കെവാണദിരെദികന്നുമുണത.

ഇതരെതദില്  ശദ്ധകചലുത്തുന്നതുകകവാണവാണത  നകരെളേതദില്

മറദിടങ്ങളേദിനലക്കെവാള് അതദിക്രമങ്ങള് കുറയുന്നതത.  National Crime Records

Bureau -യുകട കണക്കെനസരെദിചത നമ്മുകട രെവാജദ്യതത ആദദിവവാസദി-പട്ടദികജവാതദി

വദിഭവാഗങ്ങള്കക്കെതദികരെയുള്ള  അതദിക്രമങ്ങള്  വര്ദ്ധദിച്ചുവരെദികയവാണത.  ഇഗൗ

വര്ഷകത  റദിനപവാര്ട്ടത  പ്രകവാരെവും  എസത.സദി.  വദിഭവാഗതദിനനനകരെയുള്ള

അതദിക്രമങ്ങള്  2022 -ല് മവാതവും  1.22%  വര്ദ്ധദിചദിട്ടുണത.  ആദദിവവാസദികകളേ

സവുംബന്ധദിചവാകണങദില്,  ഇവര്കനനകരെയുള്ള  അതദിക്രമങ്ങള്  6.6%

വര്ദ്ധദിചദിട്ടുണത.  അതവായതത  ആദദിവവാസദികള്കവും  പട്ടദികജവാതദിക്കെവാര്കവും

എതദികരെയുള്ള അതദിക്രമങ്ങള് ഇന്തദ്യയദില് കപവാതുനവ വര്ദ്ധദിച്ചുവരെദികയവാണത.

അതദിക്രമങ്ങളേദില്   എസത.സദി.  വദിഭവാഗതദിനനനകരെയുള്ളതദില്  ഒന്നവാവും
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സവാനതത   ഉതര്പ്രനദശവും   എസത.ടദി  വദിഭവാഗതദിനനനകരെയുള്ളതദില്

മധദ്യപ്രനദശമവാകണന്നത  കണകകള്  സൂചദിപദികന്നു.  എന്നവാല്  രെണത

വദിഭവാഗങ്ങള്കനനനരെയുമുള്ള  അതദിക്രമങ്ങളേദില്  രെണവാവും  സവാനവും

രെവാജസവാനവാണത.  നദശശയതലതദില്  ഇതരെതദില്  ക്രൂരെതകള്

വര്ദ്ധദിച്ചുവരെദികയവാണത.  നകരെളേതദില്  അതരെവും  സവുംഭവങ്ങള്

ഒന്നുനപവാലുമുണവാകവാതദിരെദിക്കെവാനള്ള  നടപടദി  കകകകക്കെവാള്ളവാനവാണത

ശമദികന്നതത.  തശര്ചയവായുവും  ഇതദിനവാവശദ്യവും  സമൂഹതദികന്റകൂടദി

ഇടകപടലവാണത,  സമൂഹതദികന്റ ധവാരെണയദില്തകന്ന  മവാറമുണവാനകണതുണത.

ഇഗൗ  ലക്ഷേദ്യതദിനവായദി  നബവാധവല്ക്കെരെണ  പരെദിപവാടദികളേടക്കെവും

സവുംഘടദിപദിക്കെവാന  ഗവണ്കമന്റത  തശരുമവാനദികകയുവും  അതരെവും

പ്രവര്തനങ്ങള് ഇനപവാള്തകന്ന നടതദിവരെദികയുവും കചയ്യുന്നുണത. 

ശശ  .   ടദി  .   കജ  .   വദിനനവാദത:  സര്, ഏഴെത വര്ഷതദിനനശഷവും തനദികണവായ

കുഞദികന  കവാണവാന   നകവാഴെദിനക്കെവാടത  കമഡദിക്കെല്  നകവാനളേജദില്

കചന്നനപവാഴെവാണത കള്ളകനന്നത മുദ്രകുതദി മര്ദ്ദേദിചതദികനത്തുടര്ന്നത ആദദിവവാസദി

യുവവാവത  വദിശസ്വനവാഥന  ആത്മഹതദ്യ  കചയ്യുന്നതത.  പരെദിഷ്കൃത  സമൂഹകമന്നത

അവകവാശകപടുന്ന  നകരെളേതദില്  മുഷദിഞ  വസ്ത്രമണദിഞ  ആദദിവവാസദി
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നമഖലയദിലുള്ള  ഒരു  വദ്യക്തദി  തങ്ങനളേക്കെവാള്  കുറഞ  സ്റ്റേവാറസത

ഉള്ളവനവാകണന്നുവും,  അവകന മവാനസദികമവായുവും ശവാരെശരെദികമവായുവും ആക്രമദിചവാല്

കുഴെപമദികലന്നുമുള്ള  ഒരു  നബവാധവും  സമൂഹതദില്  നദിലനദില്കന്നുണത.

സസ്വവാതനദ്യവും  ലഭദിചത  അയദിതവാചവാരെവും  നദിര്തലവാക്കെദി ഇതയുവും കവാലമവായദിട്ടുവും

ഇതരെതദിലുള്ള  ഒരു  ചദിന്ത  നമ്മുകട  സവുംസവാനതത  നദിലനദില്കന്നതത

നകരെളേശയ സമൂഹതദിനത അപമവാനമവാണത.  

മദി  .   സ്പെശക്കെര്: നചവാദദ്യതദിനലയത വരൂ...

ശശ  .    ടദി  .    കജ  .    വദിനനവാദത:   സര്,  പ്രസ്തുത  വദിഷയതദില്

നബവാധവല്ക്കെരെണ  പരെദിപവാടദികള്  ആവശദ്യമവാണത.  ഇതദിനവായദി  സര്ക്കെവാര്

നടപദിലവാക്കെവാന  ഉനദ്ദേശദികന്ന  പരെദിപവാടദികള്  എകന്തവാകക്കെയവാകണന്നത

വദ്യക്തമവാക്കെവാനമവാ?

ശശ  .    കക  .    രെവാധവാകൃഷ്ണന:  സര്,   ഇഗൗ  വദിഷയമവാണത  ഞവാന നനരെനത

സൂചദിപദിചതത,  നമ്മുകട സമൂഹതദികന്റ മവാനസദികവാവസയദില്തകന്ന വലദിയ

മവാറവും  വനരെണതുണത.   മുഷദിഞ  വസ്ത്രവും  ധരെദിചവകരെയുവും  പവാവകപട്ടവകരെയുവും

കവാണുനമ്പഴണവാകുന്ന  സമശപനവും  മവാറദികയടുനക്കെണതുതകന്നയവാണത.

അതദിനനവണദി  നബവാധവല്ക്കെരെണ  പരെദിപവാടദികള്  വദ്യവാപകമവായദി
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നടനതണതുണത.  നബവാധവല്ക്കെരെണതദികന്റ  ആവശദ്യമുള്ളതത

കപവാതുസമൂഹതദിനവാണത.  അനതവാകടവാപവുംതകന്ന  എസത.സദി/എസത.ടദി.

ജനവദിഭവാഗങ്ങകളേ അതദിക്രമതദിനദിരെയവാകവാത രെശതദിയദില് സവാമ്പതദികമവായുവും

വദിദദ്യവാഭദ്യവാസപരെമവായുവും  കതവാഴെദില്പരെമവായുവും  വളേര്തദികയടുനക്കെണതുണത.

ആര്കവും ആക്രമദിക്കെവാന കഴെദിയവാത അവസയദിനലയത അവകരെ എതദിക്കെവാന

ആവശദ്യമവായ  വലദിയ  ഇടകപടല്  നടതദികക്കെവാണദിരെദികകയവാണത.

തശര്ചയവായുവും  ഇനപവാള്  കണ  സദിതദി  മവാറദികയടുക്കെവാനള്ള  വലദിയ  ശമവും

നമള് എലവാവരുവുംകൂടദി കചനയ്യേണതുണത.

ശശ  .    പദി  .    സദി  .    വദിഷ്ണുനവാഥത:   സര്,  ഇഗൗ  നചവാദദ്യവും  നമ്മുകട  നദിയമസഭ

ചര്ചകചയ്യുന്ന  ഇഗൗ  ദദിവസതദിനത  ഒരു  പ്രനതദ്യകതയുണത.  കവാകദിനവാഡ

എ.കഎ.സദി.സദി. പശനറദിയുകട തശരുമവാനപ്രകവാരെവും അയദിതതദികനതദികരെയുള്ള

നപവാരെവാട്ടതദിനവായദി  അയദിനതവാചവാടനസമദിതദി നദിനയവാഗദിച   'നകവാണ്ഗ്രസത

കഡപക്യൂനട്ടഷന'  1924  കഫബ്രുവരെദി  28-ാം  തശയ്യേതദിയവാണത

സതദ്യവാഗ്രഹതദിനവായദി  കകവക്കെതത  എത്തുന്നതത,  അതവായതത  ഇനന്ന

ദദിവസമവാണത.  അങ്ങത  സൂചദിപദിച  കവാരെദ്യവും  വളേകരെ  പ്രസക്തമവാണത,  അനത

കവാരെദ്യവുംതകന്ന  ശശ.  ടദി.  കജ.  വദിനനവാദുവും  സൂചദിപദിച്ചു.   സമൂഹതദികന്റ
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മനനവാഭവാവകമന്നതത  വളേകരെ  പ്രസക്തമവാണത.   ബസദിനള്ളദില്  ഒരു  നമവാഷണവും

നടന്നവാല്  ആദദ്യവും  നനവാകന്നതത  ബസദികല  ഏറവവും  കറുപത  നദിറമുള്ള

ആകളേയവാണത.  അഥവവാ  അല്പവും മുഷദിഞ വസ്ത്രവും ധരെദിചതുകൂടദിയവാകണങദില്

ഒരു  ആനലവാചനയുമദിലവാകത  കുറവും  അയവാളേദിനലയത  നപവാകുകയവാണത.  5000

നകവാടദി  രൂപയുകടയുവും  10000  നകവാടദി  രൂപയുകടയുവും  25000  നകവാടദി

രൂപയുകടയുവും   വലദിയ  നമവാഷണങ്ങള്  ഇഗൗ  രെവാജദ്യതത  നടതദിയതത

കറുതവരെവായദിരുന്നദില.

മദി  .    സ്പെശക്കെര്:  പശസത....  ബഹുമവാനകപട്ട  അവുംഗവും  നസ്റ്റേറത കമന്റുകള്

ഒഴെദിവവാക്കൂ...നചവാദദ്യതദിനലയത വരൂ..

ശശ  .   പദി  .   സദി  .   വദിഷ്ണുനവാഥത:  സര്,  അട്ടപവാടദിയദികല  മധവവും  തൃശ്ശൂരെദികല

വദിനവായകനവും, നകവാഴെദിനക്കെവാകട വദിശസ്വനവാഥനവും ഒറകപട്ട സവുംഭവമല.  മധവദികന്റ

നകസദിലുണവായ  വശഴ്ച  വദിശസ്വനവാഥകന്റ  നകസദില്  ഉണവാകവാതദിരെദിക്കെവാന

എകന്തലവാവും നടപടദികളേവാണത സസ്വശകരെദികന്നകതന്നത വദിശദശകരെദിക്കെവാനമവാ?

ശശ  .   കക  .   രെവാധവാകൃഷ്ണന: സര്, ബഹുമവാനകപട്ട ശശ. പദി. സദി. വദിഷ്ണുനവാഥത

നകവാണ്ഗ്രസദികന്റ സനമളേനതദികല തശരുമവാനവവും അയദിതതദികന്റ കവാരെദ്യവവും

ഇവദികട  സൂചദിപദികകയുണവായദി.   ബഹുമവാനകപട്ട  കമമ്പര്  ഒരു  കവാരെദ്യവും
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ശദ്ധദിചദിട്ടുണവാകുവും,   2022  ആഗസ്റ്റേത  15-നത  ഒമ്പതത  വയസത  മവാതവുംവരുന്ന

കുഞദികന രെവാജസവാനദികല സ്കൂളേദില്വചത  ഒരു  അധദ്യവാപകന തലദികകവാന്നതത

എന്തദിനവാകണന്നത  നമള്  തദിരെദിചറദിനയണതവാണത.  ആ  കുഞദികന

തലദികകവാലവാന  കവാരെണവും,  ആ  സ്കൂളേദില്  ഇനപവാഴവും  ഓനരെവാ  ജവാതദിയദില്കപട്ട

കുട്ടദികള്ക്കെത   വദ്യതദ്യസ്ത പവാതങ്ങളേദിലവാണത  കവളേളേവും  വയ്ക്കുന്നതത.  എന്നവാല് ആ

കുഞത  കതവാട്ടതത  നവകറവാരു  പവാതതദിലവാണത.  മറത   വദിഭവാഗതദില്കപട്ട

കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്കെത  കുടദിക്കെവാന  വച  പവാതതദില്  കതവാട്ടു  എന്നത

പറഞ്ഞുകകവാണവാണത  ജവാതദിയുവും മതവവും ഒന്നുമറദിയവാത എട്ടത  വയസത  പ്രവായവും

മവാതമുളേളേ  കുട്ടദികയ  തലദികക്കെവാന്നതത.  നമള്  75-ാം  വവാര്ഷദികവും

ആനഘവാഷദികന്ന  സമയതവാണത  ആ  കുഞദികന  തലദികകവാല്ലുന്ന

അവസയുണവായകതന്നത  നവാവും  തദിരെദിചറദിയണവും.  ഇഗൗ  മവാനസദികവാവസ

ഇനപവാഴവും  മവാറദിയദിട്ടദില.  ജവാതദി-മത  വദിനവചനവും  ഇനപവാഴവും  നമ്മുകട

സമൂഹതദില്  നദിലനദില്കകയവാണത.  അതത  മവാറദികയടുക്കെവാന

കപവാതുസമൂഹവുംതകന്ന  നലതുനപവാകല  ഇടകപട്ടദിട്ടുണത.  ഇന്തദ്യയദികല

കപവാതുരെശതദിയല നകരെളേതദില് നദിലനദില്കന്നതത.  അതദില് വലദിയ മവാറമുണത.

ആ  മവാറവും  കൂടുതല്  ശക്തദികപടുതവാന  നമുക്കെത  കഴെദിയണവും.  വദിശസ്വനവാഥകന്റ



Uncorrected/Not for Publication
28.02.2023

14

നകസദില്   ബഹുമവാനകപട്ട മുഖദ്യമനദിതകന്ന നനരെദിട്ടത വദിളേദിചത സവുംസവാരെദികന്ന

സദിതദിയുണവായദിട്ടുണത.  ആ  നകസദില്  ഏറവവും   ശവാസ്ത്രശയമവായ

കതളേദികവടുപദികന്റ അടദിസവാനതദില് കുറവവാളേദികള്ക്കെത അതദിനന്റതവായ ശദിക്ഷേ

കകവാടുക്കെവാന നവണദിയുളേളേ നടപടദികള് സസ്വശകരെദികന്നുണത. 

ശശമതദി  ശവാന്തകുമവാരെദി  കക  .:  സര്,  ബഹുമവാനകപട്ട  മനദി

സൂചദിപദിചതുനപവാകല  ദളേദിതത   ആക്രമങ്ങളുമവായദി  ബന്ധകപട്ടത  ഇന്തദ്യയദികല

ഇതരെ  സവുംസവാനങ്ങളേദില്  ഉതര്  പ്രനദശത,  രെവാജസവാന,  ബശഹവാര്,

ആനവാപ്രനദശത  എന്നശ  സവുംസവാനങ്ങള്  യഥവാക്രമവും  ഒന്നുവുംരെണ്ടുവുംമൂന്നുവും

സവാനങ്ങളേദിലവാണത  നദില്കന്നതത. സമവാന രെശതദിയദില് 2016-ല് നകരെളേതദില്

ആദദിവവാസദി സനഹവാദരെദിമവാരുകട കച അഴെദിച്ചുമവാറലുവും സമരെവുംകചയ നജവാബദികയ

കവടദികവചത  കകവാന്നതുവും  ഉള്കപകടയുള്ള അതദിദവാരുണമവായ ആദദിവവാസദിനവട്ട

നമുക്കെറദിയവാവന്നതവാണത.  ഇതദികന്റ  പശവാതലതദില്   നകരെളേതദില്

കപവാതുവവായദി  പട്ടദികജവാതദി  പട്ടദികവര്ഗക്കെവാരുകടയദിടയദികല  അതദിക്രമങ്ങള്

പൂര്ണ്ണമവായുവും തടയവാനവും അവകരെ സവുംരെക്ഷേദിക്കെവാനവും ആവശദ്യമവായുളേളേ ജനകശയ

ഇടകപടലുകളേദില് നകരെളേവും കമവാതമവായദി നയവാജദിചത മുനന്നവാട്ടുനപവാകണകമന്നുളേളേ
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നടപടദികള്  സര്ക്കെവാര്  കണദിട്ടുനണവാ;  അതനസരെദിചത  എകന്തലവാവും

നടപടദികളേവാണത തുടര്ന്നത ഗവണ്കമന്റത ഉനദ്ദേശദികന്നതത?

ശശ  .   കക  .   രെവാധവാകൃഷ്ണന: സര്, മറത സവുംസവാനങ്ങളേദികല കവാരെദ്യവും  ഇവദികട

സൂചദിപദികകയുണവായദി.  അതദില് നദിന്നുവും വദ്യതദ്യസ്തമവായദിട്ടവാണത നകരെളേതദികല

ആദദിവവാസദികളുകടയുവും  പട്ടദികജവാതദിക്കെവാരുകടയുവും  സമൂഹതദില്  പദിന്നവാക്കെവും

നദില്കന്ന  ജനവദിഭവാഗതദികന്റയുവും  നക്ഷേമവും  ഉറപവാക്കെവാനനവണദിയുളേളേ

പ്രവര്തനങ്ങള്  സവുംഘടദിപദിചതത.  അതുകകവാണ്ടുതകന്നയവാണത  മറത

സലങ്ങളേദില്നദിന്നത  വദ്യതദ്യസ്തമവായദികക്കെവാണത  ആത്മവാഭദിമവാനനതവാടുകൂടദി  ഇഗൗ

സമൂഹതദിനത  നവാട്ടദില്  ജശവദിക്കെവാന  കഴെദിയുന്നതത.  എങദിലുവും  ഒറകപട്ട  ചദില

സവുംഭവങ്ങള് ഉണവാകുന്നുണത.  ആ ഒറകപട്ട  സവുംഭവങ്ങള്കൂടദി ഇലവാതവാക്കെവാന

നവണദിയുളേളേ നടപടദികളേവാണത  സസ്വശകരെദികന്നതത.  അവകരെ  സസ്വയവും  empower

കചയ്യേവാനളേളേ  നടപടദികളേവാണത  സസ്വശകരെദികന്നതത.  എന്തുകകവാണവാണത  അവര്

അതദിക്രമതദിനത  വദിനധയരെവാനകണദിവരുന്നതത;  അതദിനത  വദിനധയമവാകുന്ന

സവാഹചരെദ്യമവാണത ഇലവാതവാനക്കെണതത.  ആ സവാഹചരെദ്യവും ഇലവാതവാക്കെവാനനവണദി

ഗവണ്കമന്റത ക്രദിയവാത്മക നടപടദികള് സസ്വശകരെദിച്ചുവരുകയവാണത.
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ശശ  .    കഎ  .    സദി  .    ബവാലകൃഷ്ണന:  സര്,  നകരെളേതദികല  ദളേദിതര്ക്കെത

നനകരെയുളേളേ  അതദിക്രമങ്ങള്  കൂടദിവരെദികയവാണത.  മവാതമല  ഇവദികട

സൂചദിപദിചതുനപവാകല  അട്ടപവാടദിയദികല  മധ,  വയനവാട്ടദികല  വദിശസ്വനവാഥന

കൂടവാകത ഉന്നതപദവദിയദിലുളേളേ ഉനദദ്യവാഗസന്മേവാകരെനപവാലുവും ജവാതദിനപരെത പറഞത

തരെവും  തവാഴ്ത്തുകയവാണത.  മവാതമല  ചദില  ഘട്ടങ്ങകളേടുതത  പരെദിനശവാധദികനമ്പവാള്

പട്ടദികവര്ഗക്കെവാര്ക്കെത  കകവാടുനക്കെണ  ധനസഹവായങ്ങള്നപവാലുവും,  ചദില

കവാരെദ്യങ്ങളേദില് ഉനദദ്യവാഗസന്മേവാര് അവകരെകയവാകക്കെ മവാറദിനദിര്ത്തുകയവാണത.  ഇഗൗ

അതദിക്രമങ്ങളുകട ഭവാഗമവായദി ധനസഹവായവും സമയബന്ധദിതമവായദി കകവാടുക്കെവാന

കഴെദിയുന്നദില.  Atrocity act അനസരെദിച്ചുളേളേ ധവാരെവാളേവും നകസുകള് നദിലവദിലുണത.

നകവാടതദി  ഇന്നത  ഒരു  പ്രതദികയനപവാലുവും  ശദിക്ഷേദിക്കെവാന  തയ്യേവാറവായദിട്ടദില.

ഇതരെതദിലുളേളേ  അതദിക്രമങ്ങള്  നകരെളേതദില്  ഇലവാതവാകന്നതദിനനവണദി

സര്ക്കെവാര്  എന്തുനടപടദിയവാണത  സസ്വശകരെദികക;  ഇതരെതദിലുളേളേ

സവുംഭവങ്ങളുണവായവാല്  നകസത  അനനസ്വഷണവും  നടകന്നു,  നകസത  രെജദിസ്റ്റേര്

കചയ്യുന്നു,  നകവാടതദി  നകസുമവായദി  മുനന്നവാട്ടുനപവാകുന്നു.  ഇക്കെവാരെദ്യതദില്

ഗവണ്കമന്റദിനത എന്തത നടപടദി സസ്വശകരെദിക്കെവാന കഴെദിയുകമന്നത വദ്യക്തമവാക്കെവാനമവാ?
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ശശ  .    കക  .    രെവാധവാകൃഷ്ണന:  സര്,  ഇതരെവും നടപടദികള് ഇലവാതദിരെദിക്കെവാന

നവണദിയുളേളേ എലവാ മുനകരുതലുകളുവും എടുകന്നുണത.  ഉനദദ്യവാഗസ തലതദില്

എകന്തങദിലുവും  വശഴ്ച  വരുത്തുകയവാകണങദില്  ആ   ഉനദദ്യവാഗസകന്റ  നപരെദില്

കൃതദ്യമവായ നടപടദികകളേടുകന്നുണത.  അതുനപവാകല ഇഗൗ നകസത ഫലപ്രദമവായദി

കകകകവാരെദ്യവും  കചയ്യുന്നതദിനനവണദിയുളേളേ  സവുംവദിധവാനങ്ങളുവും  കൂടുതല്

ശക്തദികപടുതവാന  തശരുമവാനദിചദിട്ടുണത.  അതദികന്റ  ഭവാഗമവായദി  നദിയമപഠനവും

പൂര്തശകരെദിച  എസത.സദി./എസത.റദി.  വദിഭവാഗതദില്കപട്ട  കചറുപക്കെവാകരെ

ലശഗല് അകകഡസ്വസറവാക്കെദി പവാവകപട്ട ആളുകകളേ സഹവായദിക്കെവാന നവണദിയുളേളേ

നടപടദികള് സസ്വശകരെദിചദിട്ടുണത.  ഇനപവാള് പതദികനട്ടത നപകരെ ഈ തസ്തദികയദില്

നദിയമദിച്ചുകഴെദിഞ്ഞു.  കൂടുതല്  കചറുപക്കെവാകരെ   അഡസ്വനക്കെറത  ജനറല്

ഓഫശസദിലുവും  അതുനപവാകല   ലശഡദിവുംഗത  അഡസ്വനവനക്കെറതസദികന്റ  കശഴെദിലുവും

എല്.എല്.ബദി.  കഴെദിഞ  75  കുട്ടദികകളേ കതരെകഞടുതത ലശഗല്  advicers

ആയദി  നദിയമദിക്കെവാനവും  തശരുമവാനദിചദിട്ടുണത.  ഈ  രെശതദിയദില്  പവാവകപട്ട

ആളുകള്ക്കെത നദിയമപരെമവായ സഹവായങ്ങള്കൂടദി അ വര്ക്കെത  കചയ്തുകകവാടുക്കെവാന

സവാധദികവും.   സസ്വവാഭവാവദികമവായുവും  കകട്രെെബല്  ഏരെദിയയദില്നദിന്നത   നദിയമ

രെവുംഗനതക്കെത വരുന്ന കുട്ടദികളുകട എണ്ണവും  കുറവവായതദിനവാല് കൂടുതല് കുട്ടദികകളേ
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നദിയമരെവുംഗനതയത കകവാണ്ടുവരെവാനളേളേ നടപടദികളുവും സസ്വശകരെദിചദിട്ടുണത. അതദികന്റ

ഭവാഗമവായദി  ലശഗല്  സര്വശസസത  അനതവാറദിറദിയുമവായദി  സഹകരെദിച്ചുകകവാണത

എല്.എല്.ബദി.-കളേളേ  എനട്രെെനസത  പരെശക്ഷേയദില്  അവകരെക്കൂടദി

തയ്യേവാറവാക്കെദിയദിരെദികകയവാണത.  അതദികന്റ  ഫലമവായദി  കഴെദിഞ  വര്ഷവും

വയനവാട്ടദില് നദിന്നുള്ള 5 കുട്ടദികള്ക്കെത  Central Law College-ല് അഡദിഷന

ലഭദികന്ന നദിലയുണവായദിട്ടുണത.  മറത  law  അക്കെവാദമദികളേദിലുവും  ആ കുട്ടദികള്ക്കെത

അഡദിഷന ലഭദ്യമവാക്കെവാനള്ള നടപടദികള് സസ്വശകരെദിചദിട്ടുണത.

ശശ  .    ഒ  .    ആര്  .    നകളു:  സര്,  അടുതകവാലതവായദി നകരെളേതദില് ജവാതദി-

മത  ചദിന്തകളുവും  അനവാചവാരെങ്ങളുവും  വദിനവചനങ്ങളുവും  വര്ദ്ധദിച്ചുവരുന്നതവായദി

കവാണവാന കഴെദിയുന്നു.   അതദികന്റ പശവാതലതദിലവാനണവാ ഇതരെതദിലുളേളേ

ഒറകപട്ട  സവുംഭവങ്ങള്  നകരെളേതദികല  ആദദിവവാസദികള്കനനകരെ

ഉണവാകുന്നകതന്നത പരെദിനശവാധദിക്കെവാന  സവാധദികനമവാ? 

ശശ  .    കക  .    രെവാധവാകൃഷ്ണന:  സര്,  ആദദിവവാസദി

ജനവദിഭവാഗങ്ങള്കക്കെതദികരെയുളേളേ  അതദിക്രമങ്ങള്  വരുനമ്പവാള്

കപവാതുസമൂഹവുംതകന്ന  അക്കെവാരെദ്യതദില്  നല  ജവാഗ്രത  കവാണദികന്നുണത.

മവാധദ്യമങ്ങള്  കചറദിയ  കവാരെദ്യങ്ങള്നപവാലുവും  വലദിയ  കവാരെദ്യങ്ങളേവായദി
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ഉയര്തദികകവാണ്ടുവരുന്നുണത.    അന്ധവദിശസ്വവാസങ്ങളുവും  അനവാചവാരെങ്ങളുവും

കുറയവാനവും  അതുനപവാകല അവര്കനവണ സഹവായങ്ങള് കചയ്തുകകവാടുക്കെവാനവും

അതുവഴെദി   atrocity-യുകട  അളേവത  കുറച്ചുകകവാണ്ടുവരെവാനവും  കഴെദിയുന്നുണത.

ആദദിവവാസദി  നമഖലയദില്  അവര്കനവണ  സഹവായവും

കചയ്തുകകവാടുകന്നതദിനനവണദി  (അവരുകട  ആനരെവാഗദ്യവും,  വദിദദ്യവാഭദ്യവാസവും,

കതവാഴെദിലുമവായദി  ബന്ധകപട്ട  കവാരെദ്യങ്ങള്)  ഇനപവാള്  ഏകനദശവും

1118 കപ്രവാനമവാട്ടര്മവാകരെ  കതരെകഞടുതദിട്ടുണത.  അതുനപവാകലതകന്ന കമദിറഡത

നസവാഷദ്യല്  വര്നക്കെഴവായദി  114  നപകരെ  കതരെകഞടുതദിട്ടുണത.   കഴെദിഞ

നദിയമസഭയദില് നമള് ചര്ച നടതദിയതദികന്റ അടദിസവാനതദില് നഫവാറസ്റ്റേത

ഏരെദിയയദില്  തവാമസദികന്ന  അഞ്ഞൂനറവാളേവും  കുട്ടദികകളേ  ബശറത  നഫവാറസ്റ്റേത

ഓഫശനസഴവായദി  കതരെകഞടുക്കെവാനളേളേ  നടപടദികകളേലവാവും  പൂര്തശകരെദിച്ചു.

പദി.എസത.സദി.  കടസവും,  ഫദിസദിക്കെല്  കടസവും  പൂര്തശകരെദിചത  അവര്ക്കെത

അകകഡസ്വസത കമനമവാ കകവാടുനക്കെണ സദിതദിയദിനലയത എതദിയദിരെദികകയവാണത.

കകട്രെെബല് ഏരെദിയയദില്നദിന്നത  അഞ്ഞൂറത കുട്ടദികള്കൂടദി വരുന്നനതവാടുകൂടദി ആ

നമഖലയദില് വലദിയ മവാറങ്ങളുണവാക്കെവാന കഴെദിയുകമന്നവാണത പ്രതശക്ഷേദികന്നതത. 
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ശശ  .    രെനമശത  കചന്നദിതല:  സര്,  mob  lynching ഇന്നത  വലദിയ

പ്രശ്നമവായദി  രെവാജദ്യകതവാട്ടവാകക  മവാറദികക്കെവാണദിരെദികകയവാണത.  അതദിനത

ഇരെയവാകുന്നതത  നക്യൂനപക്ഷേ  സമുദവായങ്ങളേദില്കപട്ടവരുവും  അനതവാകടപവുംതകന്ന

പട്ടദികജവാതദി/പട്ടദികവര്ഗ  വദിഭവാഗതദില്കപട്ടവരുമവാണത.  നകരെളേതദില്  രെണത

കവാരെദ്യങ്ങള്  സസ്വശകരെദിക്കെവാന  കഴെദിയുകമന്നത  നതവാന്നുന്നു.  ഒന്നവാമനതതത

വദിദദ്യവാഭദ്യവാസവവും   രെണവാമനതതത  conviction  rate-കന

സവുംബന്ധദിച്ചുള്ളതുമവാണത.    എസത.സദി./എസത.റദി  atrocity  case  ഉണവായവാല്

അതദികന്റ   conviction  rate  വളേകരെ  കുറവവാണത.  ഇഗൗ  കവാരെദ്യവും  ഗവണ്കമന്റത

പരെദിനശവാധദികകയുവും നടപടദികള് സസ്വശകരെദികകയുവും കചയ്യുനമവാ?

ശശ  .    കക  .    രെവാധവാകൃഷ്ണന:  സര്,  ബഹുമവാനകപട്ട മുനപ്രതദിപക്ഷേനനതവാവത

സൂചദിപദിച  പ്രധവാനകപട്ട  രെണത  കവാരെദ്യങ്ങളേദില്  ഒന്നത,  better  education

കകവാടുകക  എന്നതവാണത.   മദികച  വദിദദ്യവാഭദ്യവാസവും   നല്കുന്നതദിനളേളേ  എലവാ

നടപടദികളുവും ഇഗൗ സര്ക്കെവാര് സസ്വശകരെദിചദിട്ടുണത.  ആധനദിക സവാനങതദിക വദിദദ്യ

പ്രനയവാജനകപടുതദികക്കെവാണത  പവാവകപട്ട  കുട്ടദികള്ക്കെത  മദികച  വദിദദ്യവാഭദ്യവാസവും

നവഗതദില്  ലഭദിക്കെണകമന്നത  ധരെദിച്ചുകകവാണവാണത  ബഹുമവാനകപട്ട

മുഖദ്യമനദിയുകട  നനതൃതസ്വതദില്  ഇഗൗ  ഗവണ്കമന്റത  വന്നനപവാള്മുതല്
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തശരുമവാനകമടുതതത.  ഡദിജദിറല്  എഡക്യൂനക്കെഷന  സവുംസവാനതത

നടപദിലവാകനമ്പവാള്  ആദദിവവാസദി  വദിഭവാഗതദിനത  ഏറവവും  നവഗതദില്

ലഭദ്യമവാക്കെണകമന്ന  ലക്ഷേദ്യനതവാകടയവാണത  ആ  വദിഭവാഗതദിലുളേളേവര്കക്കെലവാവും

ലവാപത  നടവാപുവും  ഡദിജദിറല്  ഡദികകവസസുവും  നല്കവാനളേളേ   നടപടദികള്

സസ്വശകരെദിചതത.   ഇഗൗ  ഗവണ്കമന്റത  അധദികവാരെതദില്  വന്നതദിനനശഷമവാണത

ഇന്റര്കനറത   കണക്ടദിവദിറദിയദിലവാത  കട്രെെബല്  ഏരെദിയകളുകട  കൃതദ്യമവായ

കണകക്കെടുതതത.  ഏകനദശവും  1286  ആദദിവവാസദി  നമഖലകളേദില്  ഇന്റര്കനറത

കണക്ടദിവദിറദിയുണവായദിരുന്നദില.  വളേകരെ  ചുരുങ്ങദിയ  സമയവുംകകവാണ്ടുതകന്ന

ഏകനദശവും  1100-ഓളേവും  പ്രനദശങ്ങളേദില്  ഇന്റര്കനറത  കണക്ടദിവദിറദി

ഉണവാക്കെദികകവാടുക്കെവാന കഴെദിഞ്ഞു.  നമ്മുകട  സവുംസവാനതത  ആദദിവവാസദികളുകട

ഒനരെകയവാരു  പഞവായതവായ  ഇടമലകടദിയദില്  ഇന്റര്കനറത  കണക്ടദിവദിറദി

കകവാടുക്കെവാനനവണദി  ഏകനദശവും  നവാല്നകവാടദി  മുപതദികയവാന്നത  ലക്ഷേവും

രൂപയവാണത    കചലവഴെദിചതത.  ഇവര്ക്കെത ആധനദിക വദിദദ്യവാഭദ്യവാസവും ലഭദ്യമവാക്കെദി

അതുവഴെദി ഇവകരെ സമൂഹതദില് ഉയര്തദികക്കെവാണ്ടുവരുന്നതദിനള്ള  ശമമവാണത

നടത്തുന്നതത.  അനതവാകടവാപവും  കതവാഴെദില്പരെമവായ  നശഷദിയുവും

ഉണവാക്കെദികകവാടുകന്നതദിനളേളേ  നടപടദികള്  സസ്വശകരെദികന്നുണത.  അതുനപവാകല
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നകസുകള്  വരുന്നതദില്  ഫലപ്രദമവായദി  കകകകവാരെദ്യവുംകചയ്യുന്നദില.  പലനപവാഴവും

conviction  rate  വളേകരെ  കുറഞ്ഞുവരുന്നതവായദി  ഇവദികട

സൂചദിപദികകയുണവായദി.   ലശഗല്  അകകഡസ്വസറവായദി  കുട്ടദികകളേ

നദിയമദികന്നതദിലൂകട  atrocity കുറയവാനവും, അഥവവാ atrocity ഉണവായവാല്  ആ

നകസത  മദികച  നദിലയദില്  നടതവാനവും  നകസദികല  പ്രതദികള്ക്കെത  ശദിക്ഷേ

വവാങ്ങദികകവാടുക്കെവാനവും  കഴെദിയുന്ന  സവുംവദിധവാനമുണവാകുവും.  ശദിക്ഷേ

കുറയുന്നുകയന്നുളേളേതത  ശരെദിയവായ  കവാരെദ്യവും  തകന്നയവാണത.  അതദില്  കൃതദ്യമവായദി

ഇടകപടുന്നതദിനനവണദിയവാണത   സര്ക്കെവാര് നടപടദി സസ്വശകരെദിചദിരെദികന്നതത.

നഗരെ കുടദികവള്ള വദിതരെണ പദ്ധതദികള്

(*212) ശശ  .   ഐ  .   ബദി  .   സതശഷത:
ശശ  .   എവും  .   എവും  .   മണദി:
ശശ  .   എവും  .   മുനകഷത:
ശശ  .   കക  .   ആൻസലൻ:  തവാകഴെ     കവാണുന്ന       നചവാദദ്യങ്ങള്ക്കെത 

ജലവദിഭവ  വകുപ്പുമനദി സദയവും മറുപടദി നല്കുനമവാ:

(എ)  സവുംസവാനതത  2026  വർഷവാവസവാനനതവാകട നഗരെ കുടദികവള്ള

വദിതരെണ രെവുംഗതത കകകവരെദിനക്കെണ ലക്ഷേദ്യങ്ങള് മുനഗണനവാടദിസവാനതദില്

തയ്യേവാറവാക്കെദിയദിട്ടുനണവാ; എങദില് വദിശദവാവുംശവും ലഭദ്യമവാക്കെവാനമവാ;
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(ബദി)  ജലവദിഭവ  നമഖലയദില്  അയ്യേവായദിരെതദി  എണ്ണൂറദി

എൺപതദിയഞത  നകവാടദിയദില്പരെവും  രൂപയുകട  കതവാണ്ണൂറദിമൂന്നത  പദ്ധതദികള്

കദിഫ്ബദി  തുക  വദിനദിനയവാഗദിചത  നടപദിലവാക്കെവാന  അനമതദി  ലഭദിചദിട്ടുനണവാ;

എങദിൽ  ഇവയദില്  പുതദിയ  ജലവദിതരെണ  പദ്ധതദികളുവും  ജലവദിതരെണ

നവശകരെണ പദ്ധതദികളുവും ഏകതലവാമവാകണന്നത അറദിയദികനമവാ;

(സദി) പ്രസ്തുത പദ്ധതദികളുകട നദിലവദികല പുനരെവാഗതദി വദിശദമവാക്കെവാനമവാ?

ജലവദിഭവ വകുപ്പുമനദി  (ശശ  .    നറവാഷദി  അഗസ്റ്റേദിന):  സര്,

(എ)  രെവാജദ്യകത അവുംഗശകൃത നഗരെങ്ങളേദികല എലവാ വശടുകളേദിലുവും  2026

വര്ഷനതവാകട  കപപദിലൂകട  കുടദികവള്ളകമതദികന്നതദിനത  ആവദിഷ്കരെദിച

നകനവാവദിഷ്കൃത പദ്ധതദിയവായ അമൃതത  2.0 -കന്റ ഭവാഗമവായദി നകരെളേതദികല  93

നഗരെങ്ങള്ക്കെവായദി  (6  നകവാര്പനറഷനകളുവും,  87  മുനദിസദിപവാലദിറദികളുവും)

ഏകനദശവും  3500  നകവാടദി  രൂപയവാണത  അനവദദിചദിരെദികന്നതത.  ഇതദില്

കുടദികവള്ള നമഖലയവായദി 1713.40 നകവാടദി രൂപയവാണത അനവദദിചദിരെദികന്നതത.

ഇതദില് നകന വദിഹദിതവും 736.10 നകവാടദി രൂപയവാണത. ഇതുകൂടവാകത 84 അമൃതത-

1 ഇതരെ നഗരെങ്ങള്ക്കെവായദി 100 നകവാടദി രൂപയുവും (നകന വദിഹദിതവും-50 നകവാടദി),

9  അമൃതത-1  ഇതരെ  നഗരെങ്ങള്ക്കെവായദി  636.16  നകവാടദി  രൂപയുവും  (നകന

വദിഹദിതവും-212.39 നകവാടദി),  കുടദികവള്ള  നമഖലയത  നഫവാട്ടദിങത  ഇനകസന്റശവത
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ഫണവായുവും അനവദദിചദിട്ടുണത.  അമൃതത  2.0  -കന്റ ഭവാഗമവായദി  നകരെളേതദികല  9

അമൃതത-1  നഗരെങ്ങള്  ഉള്കപകട  81  നഗരെങ്ങളേദിനലയ്ക്കുള്ള  കുടദികവള്ള

പദ്ധതദിക്കെവായദി  1828.65 നകവാടദി രൂപയുകട കപ്രവാനപവാസലവാണത  Tranche-I-ല്

സമര്പദിചദിട്ടുള്ളതത.  അതദില്  ആദദ്യഘട്ടകമന്ന  നദിലയദില്  616.829  നകവാടദി

രൂപയുകട  77  പദ്ധതദികള്ക്കെത  ഭരെണവാനമതദി  നല്കദിയദിട്ടുണത.  ആയതദികന്റ

വദിശദവാവുംശവും  അനബന്ധവും  1-ആയദി  നചര്തദിരെദികന്നു.+ ഇവയുകട  കടനഡര്

നടപടദികള്  പുനരെവാഗമദിച്ചുവരുന്നു.  രെണവാവും  ഘട്ടതദില്  കുടദികവള്ള

പദ്ധതദിക്കെവായദി  184.502  നകവാടദി  രൂപയുകട  കപ്രവാനപവാസല്  നകന

ഗവണ്കമന്റുതല  അകപകത  കമദിറദി  അവുംഗശകരെദിച്ചു.  ഇതദികന്റ  ഭരെണവാനമതദി

നല്കദി പ്രവൃതദികള് സമയബന്ധദിതമവായദി പൂര്തദിയവാകന്നതവാണത.  അമൃതത

2-കന്റ കപ്രവാജകത കവാലവാവധദി 2021 -22 മുതല് 2025-26 വകരെയവാണത.

(ബദി) കദിഫ്ബദി ധനസഹവായനതവാകട  നവാളേദിതുവകരെ  4498.97  നകവാടദി

രൂപയുകട  72  കുടദികവളേളേ  പദ്ധതദികള്ക്കെത  അനമതദി  നല്കദിയദിട്ടുണത.

ആയതദികന്റ വദിശദവാവുംശവും അനബന്ധവും 2 ആയദി നചര്തദിരെദികന്നു.+ അവയദില്

4091.35  നകവാടദി  രൂപയുകട  61  കുടദികവള്ള  പദ്ധതദികളുവും  407.62  നകവാടദി

രൂപയുകട  11  സര്ക്കെദിളുകളേദികല  (തദിരുവനന്തപുരെവും,  കകവാലവും,  പതനവുംതദിട്ട,

+ നദിയമസഭയുകട ഒഗൗനദദ്യവാഗദിക കവബ്കസറദില് ലഭദ്യമവാണത.
+ നദിയമസഭയുകട ഒഗൗനദദ്യവാഗദിക കവബ്കസറദില് ലഭദ്യമവാണത.
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നകവാട്ടയവും,  മൂവവാറ്റുപുഴെ,  കകവാചദി,  തൃശൂര്,  നകവാഴെദിനക്കെവാടത,  പവാലക്കെവാടത,  മലപ്പുറവും,

കണ്ണൂര്) പഴെയ കപപ്പുകള് മവാറദി സവാപദികന്ന പ്രവൃതദികളുവും ഉള്കപട്ടദിട്ടുണത.

കദിഫ്ബദിയദില്  ഉള്കപടുതദി  അനമതദി  നല്കദിയ  വനകദിട  പദ്ധതദികളേദില്

പ്രധവാന  നഗരെങ്ങളേദികല  ബദല്  കുടദികവള്ള  സവുംവദിധവാനവും,  കുടദികവള്ള

പദ്ധതദികളുകട  വദിപുലശകരെണവും,  വദിതരെണ  ശവുംഖലകളുകട  ശവാക്തശകരെണവും

എന്നദിവ  ഉള്കപടുന്നു.  കൂടവാകത  കവാലപഴെക്കെവും  കചന്ന  കപപ്പുകള്  മവാറദി

പുതദിയവ സവാപദികന്നതുവഴെദി  ജലനചവാര്ച ഒഴെദിവവാക്കെവാനവും  കഴെദിയുന്നതവാണത.

ഇവ കൂടവാകത  31-03-2022  തശയതദിയദികല  G.O(Rt)  No.266/2022/WRD

സര്ക്കെവാര്  ഉതരെവത  പ്രകവാരെവും  5  കുടദികവള്ള  പദ്ധതദികളുകട  2-ാം

ഘട്ടതദിനവായദി  (ജല  വദിതരെണ  ശവുംഖല  സവാപദിക്കെല്)  521.2  നകവാടദി

രൂപയുകട  ഭരെണവാനമതദി  നല്കദിയദിട്ടുണത.  പദ്ധതദിയുകട  വദിശദവാവുംശങ്ങള്

ഉള്കക്കെവാളേളുന്ന പ്രസ്തുത ഉതരെവത അനബന്ധവും 3 ആയദി നചര്കന്നു.+

(സദി)  441.51  നകവാടദി  രൂപയുകട  17  കുടദികവള്ള  പദ്ധതദികള്

ഇതദിനനവാടകവും  പൂര്തദിയവാക്കെദിയദിട്ടുണത.  പഴെയ  കപപ്പുകള്  മവാറദി  പുതദിയവ

സവാപദികന്ന  121  പ്രവൃതദികളേദില്  123.01  നകവാടദി  രൂപയുകട  44

പ്രവൃതദികള്  നവാളേദിതുവകരെ  പൂര്തദികരെദിചദിട്ടുണത.  ഇനപവാള്

+ നദിയമസഭയുകട ഒഗൗനദദ്യവാഗദിക കവബ്കസറദില് ലഭദ്യമവാണത.
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നടന്നുകകവാണദിരെദികന്ന  കദിഫത ബദി  പദ്ധതദികള്  എലവാവുംതകന്ന  2024  മവാര്ചത

മവാസനതവാടുകൂടദി പൂര്തശകരെദിക്കെവാന സവാധദികകമന്നത പ്രതശക്ഷേദികന്നു.

31-3-2022 -കല  G.O(Rt) No.266/2022/WRD  സര്ക്കെവാര് ഉതരെവത

പ്രകവാരെവും  521.2  നകവാടദി  രൂപയുകട  ഭരെണവാനമതദി  ലഭദിച  5 കുടദികവള്ള

പദ്ധതദികളുകടയുവും  DER  ഫണദിവുംഗത  സവാവുംങ്ഷനനവണദിയുള്ള

പരെദിനശവാധനയവായദി കദിഫ്ബദിയദില് സമര്പദിചദിട്ടുണത.

ശശ  .    കഎ  .    ബദി  .    സതശഷത:  സര്,  തദിരുവനന്തപുരെവും,  എറണവാകുളേവും

ജദിലകളേദികല  കുടദികവള്ള  വദിതരെണവവും  കവള്ളക്കെരെവും  പദിരെദികചടുക്കെലുവും

നദിര്വഹദിക്കെവാന  ഏകതങദിലുവും  ഏജനസദികകളേ  ചുമതലകപടുതദിയദിട്ടുനണവാ;

അതദികന്റ വദിശദവാവുംശങ്ങള് നല്കവാനമവാ?

 ശശ  .    നറവാഷദി  അഗസ്റ്റേദിന:  സര്,  തദിരുവനന്തപുരെവും,  എറണവാകുളേവും

നമഖലയദില്  അതരെവും  കവാരെദ്യങ്ങള്കനവണദി  ഒരു  ഏജനസദികയയുവും

ചുമതലകപടുതദിയദിട്ടദില.  ഇതുമവായദി  ബന്ധകപട്ടത  വവാട്ടര്

അനതവാറദിറദിതകന്നയവായദിരെദികവും അതരെവും കവാരെദ്യങ്ങള് നദിര്വഹദിക്കെകപടുന്നതത.

അതദിനവാല് അതരെവും ആശങകള്ക്കെത സവാധദ്യതയദില.
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ശശ  .    കഎ  .    ബദി  .    സതശഷത:  സര്,  തലസവാന നഗരെദിയദികല കുടദികവള്ള

പ്രശ്നവും പരെദിഹരെദികന്നതദിനനവണദി തയ്യേവാറവാക്കെദിയ കനയ്യേവാര് ഡവാവും  -  പദി.ടദി.പദി.

കുടദികവള്ള  പദ്ധതദിയുകട  നദിലവദികല  സദിതദികയന്തവാണത;  അതത

പൂര്തശകരെദിക്കെവാനവാകുനമവാ? 

ശശ  .    നറവാഷദി അഗസ്റ്റേദിന:  സര്,  തലസവാനതത അരുവദിക്കെരെ പവാന്റദികന

ആശയദിചവാണത ഇനപവാള് കുടദികവള്ള വദിതരെണവും  നടത്തുന്നതത. ചുരുക്കെവും ചദില

പഞവായത്തുകള്കവും  ആ  പവാന്റദില്നദിന്നുവും  കവള്ളവും  കകവാടുനക്കെണദി  വരുന്നു.

തദിരുവനന്തപുരെതത  പൂര്ണ്ണമവായുവും  കുടദികവള്ളവും  കകവാടുക്കെണകമങദില്  മകറവാരു

പദ്ധതദികൂടദി  ഉണവാനകണതത  അനദിവവാരെദ്യമവാണത.  കനയ്യേവാറുമവായദി   ബന്ധകപട്ടത

ഒരു പദ്ധതദി രൂപകല്പന കചയദിരുന്നു. എന്നവാല് അതരെവും പ്രവൃതദികളുമവായദി

ബന്ധകപട്ടത  കടകദിക്കെല് പരെദിനശവാധനവാ  വദിഭവാഗവും   കദിയറനസത  ലഭദ്യമവാകന്ന

സവാഹചരെദ്യവും  നദിലവദില്  കദിട്ടദിയദിട്ടദില.  അതദികനതുടര്ന്നുള്ള  കവാരെദ്യങ്ങള്

പരെദിനശവാധനയദിലവാണത.  കനയ്യേവാര്  ഡവാമദില്നദിന്നുവും  120  എവും.എല്.ഡ ദി.

ശദ്ധശകരെണശവാല  നമുക്കെവാവശദ്യമുണത.  അതദികന്റ  ഭരെണവാനമതദി  ലഭദിചദിരുന്നു.

പനക്ഷേ അതത പ്രവര്തനസജ്ജമവാക്കെവാനള്ള കവാരെദ്യങ്ങളേദില് ചദില തടസങ്ങള്

രൂപകപട്ടു.  ഇതദികന്റ  പരെദിനശവാധയുകട  പശവാതലതദില്  അതരെവും
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കവാരെദ്യങ്ങളേദില് പുതുതവായദി സലനമകറടുനക്കെണതദികലന്നത കദിഫ്ബദിയദില്നദിന്നുവും

അറദിയദികകയുണവായദി.  അതുകകവാണത  പുതദിയ  കവാരെദ്യങ്ങള്ക്കെവാവശദ്യമവായ

നടപടദികള്  സസ്വശകരെദിച്ചുവരുന്നുണത.   കനയ്യേവാറദില്  ഒരു  പുതദിയ

പദ്ധതദിയുണവാനകണതത  തദിരുവനന്തപുരെവും  നഗരെതദികല  ശദ്ധജല  വദിതരെണ

പദ്ധതദിക്കെത  വളേകരെ  അതദ്യവാവശദ്യമവാണത.  അക്കെവാരെദ്യങ്ങള്  ഗവണ്കമന്റത

പരെദിനശവാധദിച്ചുകകവാണദിരെദികകയവാണത. 

ശശ  .    എവും  .    എവും  .    മണദി:  സര്,  അമൃതത  2.0   എന്ന  പദ്ധതദിയദില്

ഉള്കപടുത്തുന്നതദില് ഏകതങദിലുവും നഗരെങ്ങള് വദിട്ടുനപവായദിട്ടുനണവാകയന്നുവും ഈ

പദ്ധതദി എന്നനതയത പൂര്തശകരെദിക്കെവാന കഴെദിയുകമന്നുവും വദിശദശകരെദിക്കെവാനമവാ?

ശശ  .    നറവാഷദി  അഗസ്റ്റേദിന:  സര്,  അമൃതത  2.0-ല്  ഒരു  പദ്ധതദിയുവും

വദിട്ടുനപവായദിട്ടദില.  അതദില്  എലവാ  മുനദിസദിപവാലദിറദിയുവും  നകവാര്പനറഷനവും

ഉള്കപടുതദിയദിട്ടുണത.  അതദികന്റ പ്രവര്തനങ്ങള് നടന്നുവരെദികയവാണത. 2026

ആകുനമ്പവാനഴെയ്ക്കുവും  പൂര്ണ്ണമവായുവും  എലവാ  നഗരെങ്ങളേദിലുവും  ശദ്ധജലവദിതരെണവും

നടതവാന  കഴെദിയുന്ന  സദിതദി  ഇന്നകത  ഫണദികന്റ  ലഭദ്യതയനസരെദിചത

സവാധദ്യതമലകയന്നുള്ളതുവും  പരെദിഗണദിനക്കെണതവായദിട്ടുണത.  എങദിലുവും  ലഭദ്യമവായ

ഫണദികന്റ  അടദിസവാനതദില്  എലവാ  നകവാര്പനറഷനകളുവും
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മുനദി സദിപവാലദിറദികളുവും  അമൃതത  2.0-നന്മേലുള്ള  നടപടദികള്  സസ്വശകരെദിചത

മുനന്നവാട്ടുവരുന്ന  സദിതദിയവാണത  നദിലവദിലുള്ളതത.  അതദികന്റ  പുനരെവാഗതദി

വദിലയദിരുതദി മുനന്നവാട്ടുവരുന്ന സവാഹചരെദ്യമവാണത കവാണവാന കഴെദിയുന്നതത. 

ശശ.  എവും.  മുനകഷത  ചുമതലകപടുതദിയതുപ്രകവാരെവും  (ശശ  .    കക  .    കജ  .

മവാകദി  ):  സര്,  JnNURM  water  supply  scheme   പ്രകവാരെവും  പവാഴൂര്  പമ്പത

ഹഗൗസദില്നദിന്നത  804  എചത.പദി.  നശഷദിയുള്ള  3  പമ്പത  ഉപനയവാഗദിചവാണത  96

എവും.എല്.ഡദി.  കവള്ളവും  വവാട്ടര്  അനതവാറദിറദിയുകട  മരെടത  പവാന്റദിനലയത  പമ്പത

കചയദിരുന്നതത.  ഇതദില് രെണത പമ്പത  നകടവായദിട്ടത   ഒരുമവാസമവാകുന്നു.  എന്നവാല്

കകവാചദി  പ്രനദശതത  ഇതുമവായദി  ബന്ധകപട്ടത  കടുത  കുടദികവള്ളക്ഷേവാമവും

നനരെദിടുകയവാണത.    കകവാചദി  നഗരെസഭയുവും  ജദിലവാ  ദുരെന്തനദിവവാരെണ

അനതവാറദിറദിയുവും  ബദല്  സവുംവദിധവാനനമര്കപടുതദിയദിട്ടുണത.  എന്നവാല്

അടദിയന്തരെപ്രവാധവാനദ്യമുള്ള ഈ വദിഷയതദില് ആവശദ്യമവായ മുനകരുതലുകള്

എടുക്കെവാതദിരുന്ന  കവാരെദ്യവും  അനനസ്വഷദിചത,  ഇനദി  ആവര്തദിക്കെവാതദിരെദിക്കെവാനള്ള

നടപടദികള് സസ്വശകരെദിക്കെവാന കഴെദിയുനമവാ?

ശശ  .    നറവാഷദി  അഗസ്റ്റേദിന:  സര്,  ഇക്കെവാരെദ്യതദില്  നല  ഇടകപടല്

ഗവണ്കമന്റത  നടതദിയദിട്ടുണത.  ഈ  സവുംഭവവും  രൂക്ഷേമവായ  ഘട്ടതദില്തകന്ന
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എറണവാകുളേത്തുവചത  ഒരു  നയവാഗവും  വദിളേദിച്ചുനചര്തദിട്ടുണത.   ജദിലയുകട

ചുമതലയുള്ള മനദി എന്ന നദിലയദില് ശശ.  പദി.  രെവാജശവത  ആ നയവാഗതദില്

പകങടുത്തു.  അന്നത  ശശ.  കക.  കജ.  മവാകദി  എവും.എല്.എ.

സലതദിലവാതതദിനവാല്  പകങടുക്കെവാന  കഴെദിയദികലന്നത  സൂചദിപദിചദിരുന്നു.

എവും.എല്.എ.മവാരെവായ ശശ. കക. ബവാബ, ശശമതദി ഉമവാ നതവാമസത, ശശ. ടദി. കജ.

വദിനനവാദത എവും.പദി., ശശ. കഹബദി ഈഡന, നമയര്, മുനദിസദിപല് കചയര്മവാന

തുടങ്ങദിയവര്  നയവാഗതദില്  പകങടുകകയുണവായദി.  എറണവാകുളേവുംനപവാകലവാരു

സലതത  നമവാനട്ടവാര്  നകടവാവകയവാകണങദില്  കുടദികവള്ളവദിതരെണവും  വളേകരെ

നദവാഷകരെമവായദി  ബവാധദികവും.  എന്നവാല്  സമയബന്ധദിതമവായദി   കചയ്യേവാന

സവാധദികന്ന  തലതദിലുള്ള  എലവാ  ഇടകപടലുകളുവും  ആ  നദിമദിഷവുംതകന്ന

സസ്വശകരെദികകയുണവായദി.  സസ്വവാഭവാവദികമവായുവും  നകവാര്പനറഷനവും

മുനദിസദിപവാലദിറദിയുവും  പഞവായത്തുകളുവും  ഇതരെതദിലുള്ള  തവാല്ക്കെവാലദിക

തടസങ്ങള്  വരുനമ്പവാള്  കുടദികവള്ളവും  വദിതരെണവും  കചയ്യുന്ന  സദിതദിയവാണത

നദിലവദില്  കണ്ടുവന്നദിരുന്നതത.  എന്നവാല്  വവാട്ടര്  അനതവാറദിറദിതകന്ന

ജലവദിതരെണവും  നടത്തുന്നതദിനവും  ടവാങര്  നലവാറദികളുകട  എകതകപനസുവും  കൂടദി

നല്കതക്കെ നദിലയദില് തശരുമവാനകമടുതത കുടദികവള്ള വദിതരെണവും അന്നുമുതല്
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തുടര്ന്നുവരുന്ന സദിതദിയവാണത നദിലവദിലുള്ളതത.  ഇന്നുവകരെ നനവാകനമ്പവാള് 40

ലക്ഷേതദിലധദികവും  ലദിറര്  ശദ്ധജലവും കഴെദിഞ ഒരെവാഴ്ചക്കെവാലവുംകകവാണത  വദിവദിധ

തലങ്ങളേദിലവായദി  വദിതരെണവും കചയ്യേവാന കഴെദിഞ്ഞു. എന്നവാല് സസ്വവാഭവാവദികമവായുവും

എലവാ  പ്രനദശനതയ്ക്കുവും  ടവാങര്  നലവാറദികള്  കയറദി  കചല്ലുന്ന  സദിതദി

കകവാചദിയദിനലവാ  സമശപപ്രനദശനതവാ   എളുപമല.  കചറദിയ  വണദികള്

ലഭദ്യമവാക്കെദികക്കെവാണത കഴെദിയുന്നത അടുത്തുവകരെ കവള്ളവും എതദിച്ചുകകവാടുക്കെവാന

പരെമവാവധദി  ശമദിചദിട്ടുണത.  രെണവാമകത  നമവാട്ടറുവും  ഇന്നത  രെവാവദികല   മുതല്

പ്രവര്തനവും  ആരെവുംഭദിച്ചു.  അങ്ങകന  96  എവും.എല്.ഡദി  വവാട്ടര്

കകവാടുത്തുകകവാണദിരുന്ന  കകവാചദിയദില്  രെണവാമകത  നമവാനട്ടവാറുവും  കൂടദി

പ്രവര്തനവും ആരെവുംഭദിചനതവാടുകൂടദി 75-നവും 80-നവും ഇടയത എവും.എല്.ഡദി. വവാട്ടര്

ഇന്നുമുതല്  വദിതരെണവും  കചയ്യേവാന  കഴെദിയുകന്നവാരു  സദിതദി  കകവാചദിയദിലുണത.

നശഷദിച   പ്രശ്നങ്ങള്  എവദികടയങദിലുവും  അവനശഷദികന്നുകണങദില്

മൂന്നവാമകത നമവാനട്ടവാര്  ശരെദിയവായദി  വരുന്നതുവകരെ അക്കെവാരെദ്യങ്ങള് കൃതദ്യമവായദി

കകവാണ്ടുനപവാകവാനവാവശദ്യമവായ  നടപടദി  ഗവണ്കമന്റത   സസ്വശകരെദികവും.  ഇതത

സവുംബന്ധദിചത  ഒരു  സബ്മദിഷന  ഇന്നകത  അസവുംബദിയദില്  വന്നദിട്ടുണത.

അതുകകവാണത വദിശദമവായ മറുപടദി സബ്മദിഷനദില് പറയുന്നതവായദിരെദികവും.
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ശശ  .     കക  .    ആനസലന:  സര്,  നകരെളേതദികല  സമഗ്ര  കുടദികവള്ള

പദ്ധതദികനവണദി ഏകനദശവും 72-ഒവാളേവും നപ്രവാജക്ടുകളുകട  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കെത

തുടക്കെവും  കുറദിക്കെവാനനവണദി  കഴെദിഞദിട്ടുണത.  ഏറവവും  വലദിയ  പ്രയവാസവും

നനരെദിടുന്നതത  സമയബന്ധദിതമവായദി  പദ്ധതദികള്  പൂര്തശകരെദിക്കെവാന

കഴെദിയുന്നദില  എന്നതദിലവാണത.  അതദില്  ഏറവവും  പ്രധവാനകപട്ടതത

സലകമകറടുക്കെലവാണത.  പ്രനതദ്യകദിചത  കുടദികവള്ള  വദിതരെണതദിനവാവശദ്യമവായ

ഉപരെദിതല  ടവാങ്കുകള്  നദിര്മദികന്നതദിനവാവശദ്യമവായ  സലങ്ങള്

ഏകറടുകന്നതദില് 2013-കല ആക്ടുമവായദി ബന്ധകപട്ടത ധവാരെവാളേവും പ്രയവാസങ്ങള്

നനരെദിടുന്നുണത.    വദിവദിധ  ഡദിപവാര്ട്ടുകമന്റുകളുകട  വദ്യതദ്യസ്തമവായ  ഭൂമദികള്

ഉടമസവാവകവാശവും  അതതത  ഡദിപവാര്ട്ടുകമന്റദിനകതത  നദിര്തദികക്കെവാണത

ഉപരെദിതല  ടവാങ്കുകള്  നദിര്മദികന്നതദിനവാവശദ്യമവായ  കപവാതുവവായ  തശരുമവാനവും

ഈ  ഘട്ടതദികലടുകന്നതത  ആശസ്വവാസകരെമവായദിരെദികവും.  അതരെവും

കവാരെദ്യങ്ങകളേകറദിചത ആനലവാചദിചദിട്ടുനണവാ?

ശശ  .    നറവാഷദി അഗസ്റ്റേദിന:  സര്,  വളേകരെ പ്രധവാനകപട്ട ഒരു കവാരെദ്യമവാണത

ബഹുമവാനകപട്ട അവുംഗവും ഇവദികട ഉന്നയദിചദിട്ടുള്ളതത. ജല്ജശവന മദിഷന, അമൃതത

നപ്രവാജക്ടത  തുടങ്ങദിയ  കുടദികവള്ള  പദ്ധതദികള്  ഏതവായവാലുവും
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സലനമകറടുക്കെലുമവായദി  ബന്ധകപട്ടത  കവാലതവാമസമുണവായദിട്ടുണത.  എന്നവാല്

അതത  പരെദിഹരെദികന്നതദിനള്ള  കവാരെദ്യക്ഷേമമവായ  ഇടകപടല്  സര്ക്കെവാര്

നടതദിയദിട്ടുമുണത.  ബഹുമവാനകപട്ട  മുഖദ്യമനദി  അക്കെവാരെദ്യതദില്  ഇടകപട്ടു.

പ്രനതദ്യകദിചത,  നസവന  വകുപ്പുകളുമവായദി  ബന്ധകപട്ട  സലനമറടുപദിനള്ള

അധദികവാരെമവായദിരുന്നു  ജദിലവാ  കളേക്ടര്മവാര്ക്കെത  നദിലവദിലുണവായദിരുന്നകതങദില്

ഇതരെവും  കവാരെദ്യങ്ങളേദില്  സലനമകറടുക്കെവാന  ജദിലവാ  കളേക്ടകറ

ചുമതലകപടുതദികക്കെവാണ്ടുള്ള ഉതരെവത ഇതദിനനവാടകവും നല്കദിക്കെഴെദിഞദിട്ടുണത.

സലനമനറടുകന്നതദികന്റ  മകറവാരു  പ്രധവാനകപട്ടപ്രശ്നവും  അതദികന്റ  കഫയര്

വവാലക്യൂവദികന സവുംബന്ധദിച്ചുള്ളതവാണത.  പ്രവാനദശദികമവായ മവാര്ക്കെറത വവാലക്യൂവമവായദി

ബന്ധകപട്ടുമവാതനമ  ഇതരെവും  കവാരെദ്യങ്ങള്കനവണദി  സലനമകറടുപത

സവാധദ്യമവാകുകയുള്ളൂകവന്ന  വദിഷയവും  പരെദിനശവാധദിച്ചുവരെദികയവാണത.

അക്കെവാരെദ്യങ്ങളേദില്ക്കൂടദി  പരെമവാവധദി  നവഗതദില്  തശരുമവാനകമടുക്കെവാന

കഴെദിഞവാല്  ഇഗൗ  വദിഷയങ്ങള്ക്കെത  പരെദിഹവാരെവും  കകണതവാന  കഴെദിയുകമന്ന

പ്രതശക്ഷേയുണത.  ജല്ജശവന  പദ്ധതദികനവണദി  സമയബന്ധദിതമവായദി

സലനമകറടുകന്നതദിനത  എലവാവരുകടയുവും  തവാല്പരെദ്യമുണവാകണവും.

അതദിനവാവശദ്യമവായ  ചദില  മവാറങ്ങള്  വരുതദി  കളേക്ടര്മവാര്ക്കെത  അധദികവാരെവും
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കകവാടുക്കെവാന കഴെദിയുന്ന തശരുമവാനവും തവാമസദിയവാകത ഉണവാകുകമന്നുതകന്നയവാണത

പ്രതശക്ഷേദികന്നതത. 

ശശമതദി  സദി  .    കക  .    ആശ:   സര്,  ഞവാന  നചവാദദിക്കെവാനനദ്ദേശദിചദിരുന്ന

നചവാദദ്യതദിനള്ള ഭവാഗദികമവായ ഉതരെവും ബഹുമവാനകപട്ട  വകുപ്പുമനദി ഇവദികട

സൂചദിപദിച്ചു. അമൃതത പദ്ധതദിയദിലൂകട കകവക്കെവും മുനദിസദിപവാലദിറദിയദികല വദിതരെണ

ശവുംഖലയവായദി പണമനവദദികചങദിലുവും 1956-ല് പണദിത ഒരു ടവാങത മവാതമവാണത

ഇന്നുവും  കുടദികവള്ള  വദിതരെണതദിനത  സജ്ജമവായദിട്ടുള്ളതത.  നറവാവവാട്ടര്

കകവാണ്ടുവന്നത  ശദ്ധശകരെദിചത  വദിതരെണവും  കചയ്യുന്ന  സഗൗകരെദ്യങ്ങള്ക്കെവായുള്ള

രെണരെ ഏക്കെര് സലവും കകവക്കെവും മുനദിസദിപവാലദിറദിയദിലുണത. അതദിനവാവശദ്യമവായ

ടവാങ്കുള്കപകട നദിര്മദിച്ചുകകവാണത കുടദികവള്ള വദിതരെണവും ശക്തദികപടുതവാനള്ള

നടപടദി സസ്വശകരെദികനമവാ?

ശശ  .    നറവാഷദി  അഗസ്റ്റേദിന:  സര്,  അമൃതത  2-ല്  ശദ്ധജല  വദിതരെണ

ശവുംഖലകളുമവായദി  ബന്ധകപട്ട  കവാരെദ്യങ്ങള്ക്കെത  ഫണദികന്റ  വദിനദിനയവാഗവും

നടത്തുന്നതദിനള്ള  കകഗഡത കകലനവും  നടപടദികളുമവാണത  സസ്വശകരെദിച്ചുവരുന്നതത.

ഇവദികട നനരെകത സൂചദിപദിചതുനപവാകല, 2026 ആകുനമ്പവാനഴെയ്ക്കുവും ഇഗൗ പദ്ധതദി

പൂര്ണ്ണനതവാതദില്  പൂര്തശകരെദിക്കെണകമങദില്  അല്പവുംകൂടദി  വദിശവാല
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കവാഴ്ചപവാടുണവാനകണതുണത.  അതദിനവാവശദ്യമവായ  നടപടദികള്  പ്രനതദ്യകമവായദി

ആനലവാചദിക്കെവാവും.  നകരെളേതദില്  സമ്പൂര്ണ  കുടദികവള്ള  വദിതരെണവും

സവാധദ്യമവാകന്നതദിനള്ള  ശമങ്ങള്  ഗ്രവാമപഞവായത്തുകളേദില്  ജല്ജശവന

മദിഷനദിലൂകട  നടകനമ്പവാള്  അര്ബന  നമഖലയദില്  അതത  പൂര്ണമവാകവാത

സദിതദിയുകണന്ന  വദിലയദിരുതല്  ഒരുപകക്ഷേ,  ഇതദികന്റ

ഭവാഗമവായുണവായുണവാകവാവും.  അതുകകവാണത വരുന്ന നവാലഞത മവാസങ്ങള്കള്ളദില്

ഇതരെവും കവാരെദ്യങ്ങളേദില് പരെദിനശവാധന നടതദി പരെദിഹവാരെമവാര്ഗകമന്തവാകണന്നുവും

അക്കെവാരെദ്യതദില്  എന്തുകചയ്യേവാന  കഴെദിയുകമന്നുവും  ഗവണ്കമന്റത

ആനലവാചദികന്നതവായദിരെദികവും.

ശശ  .    പ്രനമവാദത  നവാരെവായണ്:   സര്,  നഗരെനമഖലയദികല  കുടദികവള്ള

വദിതരെണവും  നപവാകലതകന്ന  മലനയവാരെ  നമഖലയദികല  ദവാഹമകറവാന

ബഹുമവാനകപട്ട മനദി പ്രകടദിപദികന്ന ഇചവാശക്തദി ശനദ്ധയമവാണത.  പുഴെകളുവും

നശര്ചവാലുകളുവും വറദിവരെണനതവാകട ഒറകപട്ട റവാന്നദിയദികല മലനയവാരെ നമഖലകയ

റവനക്യൂ വകുപ്പുമവായദി ആനലവാചദിചത വരെള്ച ബവാധദിതപ്രനദശമവായദി പ്രഖദ്യവാപദിചത

ടവാങറുകളേദില്  കുടദികവള്ളകമതദിക്കെവാനവും  തടയണകളുകട  നദിര്മവാണവും

തസ്വരെദിതകപടുതവാനവും  അറകുറപണദികള്ക്കെവായദി  കൂടുതല്  ആളുകകളേ
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നദിനയവാഗദിചത  രൂക്ഷേമവായ  കുടദികവള്ളക്ഷേവാമതദിനത  പരെദിഹവാരെവും  കവാണവാനവും

നടപടദി സസ്വശകരെദികനമവാ?

ശശ  .    നറവാഷദി  അഗസ്റ്റേദിന:  സര്,  ഗ്രവാമപ്രനദശങ്ങളേദിലുവും  മലനയവാരെ

പ്രനദശങ്ങളേദിലുവും  ജല്ജശവന  പദ്ധതദി  മുഖവാന്തരെവും  പൂര്ണമവായുവും

കവള്ളകമതദികന്നതദിനള്ള  നടപടദിക്രമങ്ങളേദിലൂകട  സര്ക്കെവാര്

മുനന്നവാട്ടുനപവാകുകയവാണത.  ജല്ജശവന  പദ്ധതദി  മുഖവാന്തരെവും  ഏകതങദിലുവും

സലതത  കവള്ളകമതദിക്കെവാന  സവാധദ്യതയദികലന്നുകണവാല്  ഗ്രഗൗണത വവാട്ടര്

ഡദിപവാര്ട്ടുകമന്റുമവായദി  ആനലവാചദിചത  പുതദിയ  പദ്ധതദിയദിലൂകട  അവദികടകയലവാവും

ശദ്ധജലവും  കകവാടുകന്ന  കവാരെദ്യവും  ഉറപവാകവും.  നവനല്  നനരെനതതകന്ന  ഇത

ശക്തമവായനതവാടുകൂടദി  പല  സലങ്ങളേദിലുവും  കുടദികവള്ളതദിനത  ബദ്ധദിമുട്ടത

അനഭവകപടുന്നുണത.  ബഹുമവാനകപട്ട  റവനക്യൂ  വകുപ്പുമനദി  അക്കെവാരെദ്യതദില്

വളേകരെ  കവാരെദ്യക്ഷേമമവായ  ഇടകപടലുകള്  നടതദിയദിട്ടുണത.  റവനക്യൂ

ഡദിപവാര്ട്ടുകമന്റദില്നദിന്നവാണത  ഇതദിനവായുളേളേ  ഉതരെവകള്

പുറകപടുവദിനക്കെണതത.  അക്കെവാരെദ്യതദില്  കൂട്ടവായ  ഒരു  പരെദിശമമുണവാകുവും.

നകരെളേതദികല  സവാധവാരെണക്കെവാര്ക്കെത  കുടദികവള്ളവും  ലഭദിക്കെവാതദിരെദികന്ന

സവാഹചരെദ്യവും ഇഗൗ ഗവണ്കമന്റദികന്റ കവാലത്തുണവാകദില.
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 ശശ  .    ജദി  .    സ്റ്റേശഫന:  സര്,  തദിരുവനന്തപുരെവും  നഗരെതദിനലയ്ക്കുള്ള

കുടദികവള്ള  വദിതരെണതദിനത  അരുവദിക്കെരെ  ട്രെെശറതകമന്റത  പവാന്റദില്നദിന്നവാണത

ഏറവവും കൂടുതല് ജലവും വദിനദിനയവാഗദികന്നതത. ഇഗൗ പവാന്റദികന്റ സവുംഭരെണനശഷദി

വര്ദ്ധദിപദികന്നതദിനവും  നദിലവദികല  തടസങ്ങള്  നശക്കെദി  നദിര്ദദിഷ  കനയ്യേവാര്

പദ്ധതദിയുകട  പണദികള്  അടദിയന്തരെമവായദി  ആരെവുംഭദികന്നതദിനമുള്ള  നടപടദി

സസ്വശകരെദിക്കെണകമന്നുവും  നഗരെതദിനലയ്ക്കുള്ള  കുടദികവള്ള  വദിതരെണതദിനത

മുനഗണന നല്നകണതവാകണങദിലുവും  കുടദികവള്ള നസവാതസ്സുകള് ഉള്കപടുന്ന

ഗ്രവാമപഞവായത്തുകള്ക്കെത കൂടുതല് എവും.എല്.ഡദി.  കവള്ളവും നല്കുന്നതദിനള്ള

ആനലവാചന വകുപത നടതദിയദിട്ടുനണവാകയന്നുവും വദ്യക്തമവാക്കെവാനമവാ?

 ശശ  .   നറവാഷദി അഗസ്റ്റേദിന:  സര്, അരുവദിക്കെരെയദികല വദിഷയവും നനരെകത

സൂചദിപദിചതുനപവാലുള്ള  വദിഷയമവാണത.  അവദികട  കൂടുതലവായദി  എകന്തങദിലുവും

കചയ്യേവാന  കഴെദിയുനമവാകയന്നുവും  കൂടുതല്  കവള്ളവും  ഇതരെവും  കവാരെദ്യങ്ങളേദില്

പ്രനയവാജനകപടുതവാന  കഴെദിയുനമവാകയന്നുവും  പരെദിനശവാധദിക്കെവാവും.  നദിര്ദ്ദേദിഷ

കനയ്യേവാര്  പദ്ധതദി  പ്രവാവര്തദികമവാകകകയന്നതവാണത  ഫലപ്രദമവായ  ഏറവവും

പ്രധവാനകപട്ട  മവാര്ഗവും.  അതുകകവാണത  തദിരുവനന്തപുരെവും  ജദിലയദില്നദിന്നുള്ള

മനദിമവാകരെയുവും  എവും.എല്.എ.-മവാകരെയുമുള്കപടുതദി  ഇക്കെവാരെദ്യങ്ങളേദില്
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കൂടദിയവാനലവാചന  നടതവാവും.  നദിലവദിലുള്ള  വദിഷയങ്ങളേദികല  തടസങ്ങള്

എതയുവുംകപകട്ടന്നത  പരെദിഹരെദിചത  പദ്ധതദി  നടപദിലവാകന്നതദിനവായദി

ദ്രുതഗതദിയദിലുള്ള നശക്കെതദിനത തയ്യേവാറവാകവാവും.

 ശശ  .   കുറുനക്കെവാളേദി കമവായശന:  സര്, കുടദികവള്ളവും മുടങ്ങുന്ന സന്ദര്ഭതദില്

യുദ്ധകവാലവാടദിസവാനതദില്  അതദിനത  പരെദിഹവാരെമുണവാകന്നതദിനള്ള

മവാര്ഗങ്ങളുണവാനകണതുണത.  എകന്റ  പ്രനദശതത  തദിരൂര്  നഗരെതദില്

നവാലുദദിവസവും തുടര്ചയവായദി  കുടദികവള്ളവും മുടങ്ങദിയ സവാഹചരെദ്യമുണവായദിരുന്നു.

പയ്യേനങ്ങവാടദി  എന്ന  പ്രനദശതത  കകപപത  കപവാട്ടദിയതദിനവാല്  വശടുകളേദിനലയത

കകവാടുകന്നതദിനള്ള  കവള്ളവും  മുഴവന  പുറനതയത  ഒഴകദിനപവാകുന്ന

സവാഹചരെദ്യമവായദിരുന്നു.  ഇതത  പരെദിഹരെദികന്നതദിനവായദി  ബന്ധകപട്ട

ഉനദദ്യവാഗസകരെ  വദിളേദിചനപവാള്  കപവാതുമരെവാമതത  വകുപദികന്റ  അനമതദി

ലഭദിക്കെവാതതദിനവാലവാണത  സലവും  കുഴെദിചത  പരെദിനശവാധന  നടതദി  പ്രശ്നവും

പരെദിഹരെദിക്കെവാന  കഴെദിയവാതകതന്നവാണത  അറദിയവാന  സവാധദിചതത.

ഇതുനപവാകലതകന്ന  ആറുമവാസമവായദി  തവാനഴെപവാലവും  എന്ന  പ്രനദശത്തുനദിന്നത

പുഴെയദിനലയത അടദിയദിലൂകട കവള്ളവും ഒഴകദിനപവാകുകയവാണത.  ഡദിപവാര്ട്ടുകമന്റദികല

എലവാ  ഉനദദ്യവാഗസകരെയുവും  ഇക്കെവാരെദ്യവും  അറദിയദിചദിട്ടുണത.  നദിലവദില്  പ്രശ്നവും
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കണ്ടുപദിടദികചങദിലുവും  നറവാഡുപണദി  പൂര്തശകരെദിച  സവാഹചരെദ്യതദില്

കക.ആര്.എഫത.ബദി.  (നകരെളേ  നറവാഡത  ഫണത  നബവാര്ഡത)  അനമതദി

നല്കവാതതുകകവാണവാണത ഇഗൗ പ്രശ്നവും പരെദിഹരെദിക്കെവാന കഴെദിയവാതകതന്നവാണത

അറദിയവാന കഴെദിഞതത.  ഇഗൗ പ്രശ്നങ്ങള്ക്കെത പരെദിഹവാരെമുണവാക്കെവാന അടദിയന്തരെ

നടപടദി സസ്വശകരെദിക്കെവാന തയ്യേവാറവാകുനമവാ?

 ശശ  .    നറവാഷദി അഗസ്റ്റേദിന:  സര്,  നല നറവാഡുകളുവും നവണവും ശദ്ധജലവവും

കകവാടുക്കെണകമന്നതവാണത  കപവാതുവവായദി  നടപദിലവാനക്കെണ  കവാരെദ്യവും.  ചദില

സലകത  നറവാഡത  ഏകതങദിലുവും  കവാരെണതവാല്  അല്പവും  കപവാളേദിനക്കെണ

സവാഹചരെദ്യമുണവായവാല്  ജനങ്ങള്ക്കെദിടയദില്നദിന്നുവും  പ്രതദിനഷധവും

ഉയര്ന്നുവരുന്നുണത.  മഴെക്കെവാലതവാണത  ഇതരെവും  പ്രതദിനഷധങ്ങള്

കൂടുതലവായുണവാകുന്നതത.  നവനല്ക്കെവാലമവായവാല്,  നറവാഡത  കപവാളേദിചവാലുവും

കുഴെപമദില  കവള്ളവും  കദിട്ടദിയവാല്  മതദികയന്നുള്ള  സദിതദിയവാണുള്ളതത.  ആ

സദിതദിയദില് ഒരു കപവാതുമവാറവും  രൂപകപടുതവാന ജനപ്രതദിനദിധദികളുള്കപകട

എലവാവരുവും ഒരുമദിചത  മുനന്നവാട്ടുവരെണവും.  കപവാതുമരെവാമതത വകുപദികന്റ അനമതദി

കദിട്ടവാത  കവാരെണതവാല്  നദിലവദില്  സവുംസവാനകത  പദ്ധതദികകളേവാന്നുവും

മുടങ്ങദിയദിട്ടദില.  ഇതദിനവായദി  പരെമവാവധദി ജദിലകളേദില് നടതദിയ മശറദിവുംഗുകളേദില്
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എവും.എല്.എ.-മവാര്  പകങടുകകയുണവായദി.  ഒവാനരെവാ  രെശതദികളേദില്  ഒവാനരെവാ

തശരുമവാനങ്ങള്  കകകകക്കെവാള്ളുകയവായദിരുന്നു.  DLP  (Deffects  Liability

Period)  ഉള്ളതവാകണങദില്നപവാലുവും  ഒരു  വര്ഷവും  കഴെദിഞവാല്  നറവാഡുമുറദിചത

പണദി  കചയ്യുന്നതദിനള്ള  ക്രമശകരെണകതകറദിചവാണത  ആനലവാചദിചതത.

അങ്ങകന  വദിവദിധ  ഏജനസദികളുകട  പ്രവര്തനതദിലൂകട  നല  നറവാഡുകള്

നകരെളേതദില്  പൂര്തദിയവായദിട്ടുണത.  ബദി.എവും.&ബദി.സദി.  നദിലവവാരെമുള്ള

നറവാഡുകകളേലവാവും  ഒനരെസമയവും  കപവാളേദിനക്കെണദി  വരുനമ്പവാഴള്ള  ബദ്ധദിമുട്ടത

നമുക്കെറദിയവാവും.  അതരെവും സവാഹചരെദ്യതദില്നപവാലുവും അതത ബദി.എവും.&ബദി.സദി.

ആയദിതകന്ന  റദിനസ്റ്റേവാര്  കചയ്യുന്നതദിനവാവശദ്യമവായ  തുക  വവാട്ടര്  അനതവാറദിറദി

നല്കദി  ആ  നറവാഡത  കപവാളേദിനക്കെണതവാകണങദില്  കപവാളേദിചത  അതത  റദിനസ്റ്റേവാര്

കചയത  കുടദികവള്ള  വദിതരെണവും  നടത്തുന്നതദിനവാണത  തശരുമവാനകമടുതദിട്ടുള്ളതത.

ഭൂമദിക്കെടദിയദിനലയത  കവള്ളവും  നചവാരുന്നുകവന്ന  കവാരെദ്യവും  ബഹുമവാനകപട്ട  അവുംഗവും

ഇവദികട സൂചദിപദികകയുണവായദി.  അവകയലവാവും കകണതവാനള്ള സവാനങതദിക

പരെദിജവാനവും  നനടുകയുവും  ആവശദ്യമവായ  കമഷദിനറദികള്  വവാങ്ങുകയുവും

കചയദിട്ടുണത.  പരെമവാവധദി  നവഗതദില്  പ്രശ്നബവാധദിത  പ്രനദശങ്ങളേദില്

പരെദിനശവാധന നടതദി പരെദിഹവാരെവും കവാണുന്നതദിനത നടപടദി സസ്വശകരെദികവും. ചദില
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സലങ്ങളേദില്  വര്കകള്  ഏകറടുതത  നടതവാന  റണ്ണദിവുംഗത  നകവാണ്ട്രെെവാനക്ടഴത

വദിമുഖത പ്രകടദിപദിചദിട്ടുണത.  അവര്ക്കെത  കചയ വര്കകള്കളേന്നളേ കുടദിശദിക

കകവാടുക്കെവാനള്ളതുകകവാണവാണത  വര്നക്കെകറടുക്കെവാന  വദിസമതവും

പ്രകടദിപദിക്കെവാനള്ള പ്രധവാന കവാരെണവും.  അതത കകവാടുതത തശര്നക്കെണതവാണത.

അവര് വലദിയ നകവാണ്ട്രെെവാനക്ടകഴവാന്നുമല,  കപറദി നകവാണ്ട്രെെവാനക്ടഴവാണത.  അവകരെ

സഹവായദികന്ന  നടപടദിയുവും  വളേകരെ  കപകട്ടന്നുതകന്ന  കുടദിശദിക

കകവാടുത്തുതശര്കന്നതദിനവും  കമയദിന്റനനസദിനള്ള  സഗൗകരെദ്യങ്ങള്

സമയബന്ധദിതമവായദി  പ്രനയവാജനകപടുത്തുന്നതദിനവും  ആവശദ്യമവായ  നടപടദി

ഗവണ്കമന്റത സസ്വശകരെദിച്ചുവരെദികയവാണത. 

ശശ  .   കടകവുംപള്ളദി സുനരെനന: സര്, തലസവാന നഗരെദിയദികല കുടദികവള്ള

പ്രശ്നകതപറദിയവാണത  അങ്ങയുകട  ശദ്ധയദില്കപടുത്തുന്നതത.  ഇവദിടകത

കുടദികവള്ള  പ്രശ്നതദിനത  പരെദിഹവാരെവും  കവാണവാകനന്ന  മട്ടദിലവാണത  75

എവും.എല്.ഡദി.  പവാന്റത  അരുവദിക്കെരെയദില്  സവാപദിചതത.  പനക്ഷേ,  അതദികന്റ

പ്രവര്തനവും  നടതവാന  സവാധദികന്നദില.  കവള്ളവും  കകവാണ്ടുവരുന്നതദിനള്ള

കുഴെല്  സവാപദിക്കെവാന  കഴെദിഞദിട്ടദികലന്നതവാണത  പ്രധവാന  കവാരെണവും.  6-7

കദിനലവാമശറനറവാളേവും  സലതത  കുഴെല്  സവാപദിനക്കെണതവായുണത.  കുഴെല്
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സവാപദികന്ന  പ്രവര്തനവും  കുനറക്കെവാലവും  മുമ്പത  ആരെവുംഭദിചതവാണത.

നകവാണ്ട്രെെവാക്ടര്  ഉനപക്ഷേദിചതുകവാരെണവും  ഇഗൗ  പ്രവൃതദി  പവാതദിവഴെദിയദിലവാണത.

കുഴെലുകള് സവാപദിചത  കഴെദിയുനമ്പവാള് തനദിക്കെത  പതദിനഞത  നകവാടദി  രൂപയുകട

നഷമുണവാകുകമന്നത  കവാണദിചത  നകവാണ്ട്രെെവാക്ടര്  നകവാടതദികയ

സമശപദികകയുണവായദി.  ഉചദിതമവായ  തശരുമവാനകമടുക്കെവാന  നകവാടതദി  വവാട്ടര്

അനതവാറദിറദിനയവാടത  ആവശദ്യകപട്ടു.  ഉന്നത  കഎ.കഎ.എസത.

ഓഫശസര്മവാരുള്കപടുന്ന  വവാട്ടര്  അനതവാറദിറദി  നബവാര്ഡത  നയവാഗവും  നചര്ന്നത,

ആറുമവാസവുംകൂടദി  പ്രസ്തുത  നകവാണ്ട്രെെവാക്ടര്ക്കെത  വര്ക്കെത  നശട്ടദികക്കെവാടുകന്ന

സദിതദിയവാണുള്ളതത.  സമശപകവാലനതവാ  വരുന്ന  ഒരു

വദ്യവാഴെവട്ടക്കെവാലതദിനദിടയദിനലവാ ഇഗൗ പണദി പൂര്തദിയവാകദില. നഗരെതദില് പല

പ്രനദശങ്ങളേദിലുവും  കുടദികവള്ളക്ഷേവാമവും  അനഭവകപടുകയവാണത.  കടനകവാപവാര്ക്കെത,

കടനകവാസദിറദി,  ആയദിരെക്കെണക്കെദിനത  ഫവാറ്റുകള് അടങ്ങുന്ന  കഴെക്കൂട്ടവും  പ്രനദശവും

എന്നശ സലങ്ങള് കുടദികവള്ള ക്ഷേവാമതവാല് കപവാറുതദിമുട്ടുകയവാണത.  ജനങ്ങള്

വലദിയ പ്രനക്ഷേവാഭതദിലവാണത.  അടദിയന്തരെ പരെദിഹവാരെവും കവാണവാന ഗവണ്കമന്റത

ഉചദിതമവായദി തശരുമവാനകമടുനക്കെണതുണത.
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ശശ  .    നറവാഷദി  അഗസ്റ്റേദിന:   സര്,  ഒരു  കപവാതുവദിഷയകതപറദിയവാണത

ബഹുമവാനകപട്ട  അവുംഗവും  ഇവദികട  സൂചദിപദിചതത.  അനദ്ദേഹതദികന്റ

സവാന്നദിദ്ധദ്യതദില്  ഒന്നുരെണ്ടു  തവണ  ഇതുമവായദി  ബന്ധകപട്ടത  നയവാഗങ്ങള്

നചര്ന്നദിരുന്നു.  വദിവദിധ  സലങ്ങളേദിലവായദി  ഒനട്ടകറ  നകവാണ്ട്രെെവാക്ടര്മവാര്

നദിര്മവാണ  പ്രവൃതദികള്  ഏകറടുതദിട്ടുണത.  പ്രവൃതദി  നദിശദിത  സമയതത

പൂര്തദിയവാകവാകത  വരുനമ്പവാള്  അവര്  ചദില  നദ്യവായങ്ങള്  പറയുന്നുണത.

അവര്തകന്ന  പ്രവൃതദി  പൂര്തദിയവാക്കെകട്ടകയന്നത  തശരുമവാനദിചത  കവാലവാവധദി

നശട്ടശ  വര്ക്കെത  അവര്കതകന്ന  കകവാടുതദിരെദികകയവാണത.  ഇങ്ങകനകയലവാവും

കചയദിട്ടുവും  പ്രവൃതദി  നടകന്നദികലങദില്  അനവദദിച  കവാലവാവധദി

കഴെദിയുന്നനതവാടുകൂടദി അല്പവും തദ്യവാഗവും സഹദിചവാകണങദിലുവും അവകരെ കടര്മദിനനറത

കചയത  പുതദിയ  രെശതദിയദിലുള്ള  സവുംവദിധവാനവും  കകവാണ്ടുവരെദികകയന്നലവാകത,

നദിലവദിലുള്ള  നദിയമമനസരെദിചത  മകറവാരു  മവാര്ഗവവും  സര്ക്കെവാരെദിന  മുന്നദിലദില.

നകവാടതദികയ  ആശയദികന്നവരുവും  നകവാടദിതദിയദില്നദിന്നത  ചദില  ഉതരെവകള്

വവാങ്ങദി  തദിരെദികക  വരുന്നവരുമുണത.  അവകയലവാവും  പരെദിഗണദിച്ചുകകവാണ്ടുതകന്ന

അതരെവും വദിഷയങ്ങളേദില് ഗഗൗരെവപൂര്വവും ഇടകപടവാനവും ഒരെദിക്കെല്ക്കൂടദി നയവാഗവും

വദിളേദിച്ചുകൂട്ടദി  അക്കെവാരെദ്യവും  ചര്ച  കചയത,  സവാധദ്യമവാകവാത  സവാഹചരെദ്യങ്ങളേവാണത
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ഉന്നയദികന്നകതങദിനലവാ  പദ്ധതദി  നടപദിലവാക്കെവാന  കഴെദിയുന്ന  അവസ

ഉണവാകുന്നദികലങദിനലവാ  അവര്ക്കെനവദദിച  കവാലവാവധദി  തശരുന്നമുറയത  അവകരെ

കടര്മദിനനറത  കചയത  പുതദിയ  സദിസ്റ്റേതദിനലയത  നപവാകവാന  കഴെദിയുനമവാകയന്നുവും

ആനലവാചദിക്കെവാവും.

ശശ  .    പദി  .    എസ്   .    സുപവാല്:  സര്,  പുനലൂര്  കുടദികവള്ള  പദ്ധതദിയുകട

അനദിവവാരെദ്യതകയപറദി  അനങ്ങയ്ക്കുവും  അറദിയവാവന്നതവാണത.   നകരെളേതദില്  ചൂടത

ഏറവവും  കൂടദിയതുവും  കുടദികവള്ളക്ഷേവാമതദികന്റ  രൂക്ഷേത  ഏറവമധദികവും

അനഭവകപടുന്നതുമവാകയവാരു  പ്രനദശമവാണത  പുനലൂര്.  അവദികട

കവാലപഴെക്കെമുകള്ളവാരു  പദ്ധതദിയവാണത  നദിലവദിലുള്ളകതന്നതദിനവാല്

എലവാസലത്തുവും  കുടദികവള്ളകമതദിക്കെവാന  സവാധദികന്നദില.  രെണ്ടുമൂന്നത

ജദിലകളേദിലവായദി  ഏതവാണത  കതവാണ്ണൂനറവാളേവും  ഗ്രവാമങ്ങളേദിനലയത  പൂനലൂരെദില്

നദിന്നവാണത  കുടദികവള്ളകമതദികന്നതത.   അവദികട  നദിലവദിലുള്ള  കുടദികവള്ള

പദ്ധതദികപകരെവും  പുതദികയവാരു  പദ്ധതദി  ആരെവുംഭദിനക്കെണതദികന്റ

പ്രവാധവാനദ്യകതപറദി  ബഹുമവാനകപട്ട  മനദിക്കെത  അറദിയവാവന്നതവാണത.  പുതദിയ

പദ്ധതദി  ആരെവുംഭദികന്നതദിനവാവശദ്യമവായ  ട്രെെശറതകമന്റത  പവാന്റദിനവും  ടവാങദിനമുള്ള
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സലവും ക്രമശകരെദിചദിട്ടുണത.   പ്രസ്തുത പദ്ധതദി യവാഥവാര്തദ്യമവാക്കെവാനവാവശദ്യമവായ

നടപടദി സസ്വശകരെദികനമവാ?

ശശ  .    നറവാഷദി  അഗസ്റ്റേദിന:  സര്,  ഇക്കെവാരെദ്യകതപറദി  നനരെകത

സൂചദിപദിചദിട്ടുള്ളതവാണത.  അമൃതത  2  പദ്ധതദി നദിലവദില് വന്നനതവാടുകൂടദി ഇതരെവും

കവാരെദ്യങ്ങള്  പൂര്ണ്ണമവായദി  പരെദിഹരെദിക്കെവാനവാവശദ്യമവായ  തുക  സര്ക്കെവാരെദികന്റ

പക്കെലദികലന്ന  പ്രധവാനകപട്ട  ബദ്ധദിമുട്ടത  നദിലനദില്കകയവാണത.  എന്നവാല്

ഇതരെവും ബദ്ധദിമുട്ടുകളുവും പ്രതദിസന്ധദികളുവും നനരെദിടുന്ന പുനലൂര് നപവാലുള്ള ചദില

പ്രനദശങ്ങള് ഇഗൗ പദ്ധതദിയുകട ഭവാഗമവാണത.  ഇതദിനവാകയവാരു സശവും തയ്യേവാറവാക്കെദി

മുനന്നവാട്ടുനപവാകവാന  ശമദികകയുവും  അതദിനവാവശദ്യമവായ  നകനവാവദിഷ്കൃത

പദ്ധതദികള്  പുതുതവായദി  രൂപകപടുന്നുനണവാകയന്നുവും  അതദികന്റ  ഭവാഗമവാക്കെവാന

കഴെദിയുനമവാകയന്നുവും  അകലങദില്  സവുംസവാനതദികന്റ  മനറകതങദിലുവും  പദ്ധതദി

മുഖവാന്തരെവും  ഇതരെവും  പ്രശ്നങ്ങള്  പരെദിഹരെദിക്കെവാന  കഴെദിയുനമവാകയകന്നവാകക്കെ

ആനലവാചദിനക്കെണ  സദിതദിയവാണത  നദിലവദിലുള്ളതത.  അതരെവും  സന്ദര്ഭതദില്

അതദിനവാവശദ്യമവായ പരെദിഗണന തശര്ചയവായുവും നല്കുന്നതവാണത.  

 ശശ  .   പദി  .   വദി  .   ശശനദിജദിൻ: സര്, എകന്റ മണ്ഡലതദികല അമ്പലനമടദികല

കദിനഫ്രയദികല കപനട്രെെവാകകമദിക്കെല് പവാര്ക്കെദിനലയത കവള്ളകമതദികന്നതദിനള്ള
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പദ്ധതദി  ആലുവയദില്നദിന്നത  എതദിക്കെവാനവാണത  വദിഭവാവന  കചയദിരെദികന്നതത.

എന്നവാല് നദിലവദില് അതദിനത പല തടസങ്ങളുവും നനരെദിടുന്നുണത.  അതദിനപകരെവും

കപരെദിയവാര്വവാലദി  കനവാലദിലൂകട  കവള്ളകമവാഴകദികയത്തുന്ന  FACT-യുകട

നലക്കെദില്നദിന്നത  കവള്ളകമതദികന്നതദിനത  എകന്തങദിലുവും  നടപടദി

സസ്വശകരെദിക്കെവാന സവാധദികനമവാ?

ശശ  .    നറവാഷദി  അഗസ്റ്റേദിന:  സര്,  അക്കെവാരെദ്യവും  പരെദിനശവാധദിനക്കെണതവാണത.

FACT-യുകട  നലക്കെദില്നദിന്നത  കവള്ളകമടുനക്കെണ  സവാഹചരെദ്യമുനണവാകയന്നുവും

അവദികടനദിന്നത  എത  MLD  കവള്ളവും വദിതരെണവും കചയ്യേവാന കഴെദിയുകമന്നുമുള്ള

കവാരെദ്യങ്ങള് പരെദിനശവാധനവാവദിനധയമവാനകണതവാണത.   ആലുവ പവാന്റത  എന്നതത

ഗഗൗരെവപൂര്വവും  കവാനണണതവാണത.  കകവാചദിയദികല  കുടദികവള്ള  വദിതരെണവും

ഭവുംഗദിയവായദി  നദിര്വഹദിക്കെകപടുന്നതദിനത  വലദിയ  രെശതദിയദിലുള്ള  പ്രശ്നങ്ങളുണത.

190  MLD  ട്രെെശറതകമന്റത  പവാന്റത  രൂപകപടുത്തുന്നതദിനള്ള  ശമങ്ങള്

നടനതണതവാവശദ്യമവാണത.  അക്കെവാരെദ്യവും  സര്ക്കെവാര്  ഗഗൗരെവനതവാകടയവാണത

കവാണുന്നതത.   തവാലവാലദിക  സവുംവദിധവാനകമവാരുക്കെദി  കുടദികവള്ളക്ഷേവാമതദിനത

പരെദിഹവാരെമുണവാക്കെദിയവാകലവാന്നുവും  കകവാചദികയ  രെക്ഷേകപടുതവാന  സവാധദിക്കെദില.

നനരെകത  സൂചദിപദിചതുനപവാകല  കകവാചദി,  തദിരുവനന്തപുരെവും,  നകവാഴെദിനക്കെവാടത
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ഉള്കപകടയുള്ള ജനസവുംഖദ്യ  കൂടുതലുള്ള ടഗൗണ്ഷദിപ്പുകളേദില് ഇതരെതദിലുള്ള

പുതദിയ  ക്രമശകരെണങ്ങളേദിലൂകട  മവാതകമ  പ്രശ്നങ്ങകളേ  അതദിജശവദിക്കെവാന

സവാധദികകയുള്ളൂ.  ഇക്കെവാരെദ്യവും  ഗഗൗരെവമവായദി  പരെദിഗണദികന്നനതവാകടവാപവും

ബഹുമവാനകപട്ട  അവുംഗവും  ഇവദികട  സൂചദിപദിച  കവാരെദ്യവവും

പരെദിഗണദിക്കെവാവന്നതവാണത.  

മതദ്യകഫഡദികന്റ വവായവാ പദ്ധതദികള്

(*213) ശശമതദി കദലശമ
   ശശ  .   നതവാട്ടതദില് രെവശനന
   ശശ  .   പദി  .   നന്ദകുമവാര്
   ശശ  .   ടദി  .   ഐ  .   മധസൂദനന: തവാകഴെ   കവാണുന്ന   നചവാദദ്യങ്ങൾക്കെത

മതദ്യബന്ധനവും,  സവാവുംസവാരെദികവും,  യുവജനകവാരെദ്യ വകുപ്പുമനദി സദയവും മറുപടദി

നല്കുനമവാ?

(എ)  എട്ടത  ലക്ഷേതദിലധദികവും  വരുന്ന  കടല്  മതദ്യബന്ധന

കതവാഴെദിലവാളേദികളുകട  പ്രതദിശശര്ഷ  വരുമവാനവും  സവുംസവാനകത  പ്രതദിശശര്ഷ

വരുമവാനതദികന്റ  പകുതദിനയവാളേവും  മവാതനമ  വരുന്നുള്ളൂകവന്നതത

ശദ്ധയദില്കപട്ടദിട്ടുനണവാ;  എങദിൽ  ആയതത  പരെദിഹരെദികന്നതദിനത

ആവദിഷ്കരെദിചദിട്ടുള്ള പ്രധവാന പദ്ധതദികള് ഏകതലവാമവാകണന്നത വദിശദമവാകനമവാ;
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(ബദി)  മതദ്യബന്ധനനവാപവാധദികളുകട  ഉടമസതയദിലവാതതുമൂലവും

പരെമ്പരെവാഗത  മതദ്യബന്ധന  കതവാഴെദിലവാളേദികള്  നനരെദിടുന്ന  പ്രതദിസന്ധദി

പരെദിഹരെദിക്കെവാന  മതദ്യകഫഡത  നടത്തുന്ന  പ്രവര്തനങ്ങകളേകറദിചത

അറദിയദിക്കെവാനമവാ?

(സദി) മതദ്യക്കെചവടവും നടത്തുന്ന വനദിതകള്ക്കെത പലദിശരെഹദിത വവായയുവും

കമനക്രവാഫദിനവാനസത  വവായയുവും  മതദ്യകഫഡത  മുനഖന  നല്കദി  വരുന്നുനണവാ;

വദിശദമവാകനമവാ?

മതദ്യബന്ധനവും, സവാവുംസവാരെദികവും, യുവജനകവാരെദ്യ വകുപ്പുമനദി (ശശ  .   സജദി

കചറദിയവാന  ): സര്, 

(എ)  ശദ്ധയദില്കപട്ടദിട്ടുണത.  മതദ്യകതവാഴെദിലവാളേദികളുകട

വരുമവാനവർദ്ധനവവും സവാമൂഹദ്യ ഉന്നമനവവും സുരെക്ഷേയുവും ഉറപവാകന്നതദിനതകുന്ന

ചുവകട പറയുന്ന പദ്ധതദികൾ ഫദിഷറശസത വകുപ്പുവും അനബന്ധ സവാപനങ്ങളുവും

നചര്ന്നത നടപവാക്കെദിവരുന്നു. 

1.  സമ്പവാദദ്യ സമവാശസ്വവാസ പദ്ധതദി

2.  തശരെപ്രനദശതത  നവലദിനയറ  നരെഖയദില്നദിന്നുവും  50  മശററദിനളേളേദില്

തവാമസദികന്നവകരെ പുനരെധദിവസദിപദികന്നതദിനള്ള പദ്ധതദികള്.
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3. വദിദദ്യവാഭദ്യവാസ സഹവായ പദ്ധതദികള്.

4.  മതദ്യബന്ധനയവാനങ്ങള്കവും  എഞദിനകള്കവും  ഇനഷസ്വറനസത

പദ്ധതദി.

5. സുരെക്ഷേദിത മതദ്യബന്ധനമുറപവാകന്ന കടല് സുരെക്ഷേവാ പദ്ധതദി.

6.  പരെമ്പരെവാഗത  മതദ്യകതവാഴെദിലവാളേദികൾക്കെത  75%

സബ്സദിഡദിനയവാടുകൂടദി  ഇൻസുനലറഡത നബവാകത നൽകുന്ന പദ്ധതദി.

7.  പരെമ്പരെവാഗത  മതദ്യകതവാഴെദിലവാളേദികൾക്കെത  സുരെക്ഷേദിത

മതദ്യബന്ധനമുറപവാകന്നതദിനത  എഫത.ആർ.പദി.  നബവാട്ടുകള്,  ആഴെക്കെടൽ

മതദ്യബന്ധന നബവാട്ടുകൾ എന്നദിവ നൽകുന്ന പദ്ധതദി.

8. 'സമുദ്ര' ബസത സര്വശസത പദ്ധതദി (മതദ്യകതവാഴെദിലവാളേദി വനദിതകൾക്കെത

ബസത സർവശസത)

9.മതദ്യകതവാഴെദിലവാളേദികൾക്കെത  തുടർ  ചദികദിതവാ  ധനസഹവായവും

നൽകുന്നതദിനവായദി 'സവാന്തസ്വനതശരെവും' പദ്ധതദി.

10. ഓഖദി പുനരെധദിവവാസ പദ്ധതദികള്.

11.  മതദ്യകതവാഴെദിലവാളേദി/അനബന്ധകതവാഴെദിലവാളേദി  ഗ്രൂപത  ആകദിഡനറത

ഇനഷുറനസത പദ്ധതദി.
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12.  നകരെളേ മതദ്യകതവാഴെദിലവാളേദി നക്ഷേമനദിധദി നബവാര്ഡത നടപദിലവാകന്ന

വദിവദിധ പദ്ധതദികള്.

13. മതദ്യകഫഡത വഴെദി നടപവാകന്ന പദ്ധതദികള്.

14. മതദ്യകതവാഴെദിലവാളേദി വനദിതകള്ക്കെത സവാഫത മുനഖന സസ്വയവും കതവാഴെദില്

കകണത്തുന്നതദിനളേളേ പദ്ധതദി. 

15.  നകരെളേ  സവുംസവാന  മതദ്യകതവാഴെദിലവാളേദി  കടവാശസ്വവാസ  കമശഷൻ

നടപദിലവാകന്ന പദ്ധതദികൾ.

16.  നകരെളേ  സവുംസവാന  തശരെനദശ  വദികസന  നകവാർപനറഷൻ

നടപദിലവാകന്ന പദ്ധതദികൾ.

17.  ഹവാർബർ എഞദിനശയറദിവുംഗത വകുപത നടപദിലവാകന്ന പദ്ധതദികൾ.

 പരെമ്പരെവാഗത  മതദ്യകതവാഴെദിലവാളേദികകളേ  ആഴെക്കെടല്  യനവല്കൃത

മതദ്യബന്ധനതദിനത  പ്രവാപ്തരെവാക്കെദി  സവാമ്പതദികവാഭദിവൃദ്ധദികൂടദി

കകവരെദികകയന്ന ലക്ഷേദ്യനതവാകട 10 ആഴെക്കെടല് മതദ്യബന്ധന നബവാട്ടുകള്

നല്കുന്ന  പദ്ധതദിക്കെത  ഭരെണവാനമതദി  നല്കദിയദിട്ടുണത.  പദ്ധതദി

മവാര്ഗനദിര്നദ്ദേശപ്രകവാരെവും  മതദ്യകതവാഴെദിലവാളേദി  നക്ഷേമനദിധദി  നബവാര്ഡദില്

അവുംഗങ്ങളേവായദിട്ടുള്ളതുവും സദിരെതനയവാകട പ്രവര്തദികന്ന മതദ്യകതവാഴെദിലവാളേദി
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പ്രവാഥമദിക  സഹകരെണ  സവുംഘങ്ങളേദികല  അവുംഗങ്ങളുമവായ  പരെമ്പരെവാഗത

മതദ്യകതവാഴെദിലവാളേദികളുള്കപട്ട  10  നപര് വശതമടങ്ങുന്ന JLG  ഗ്രൂപ്പുകള്/ SHG

ഗ്രൂപ്പുകള്/  മതദ്യകതവാഴെദിലവാളേദി  സഹകരെണ  സവുംഘങ്ങള്/  FFPO  (ഫദിഷത

ഫവാര്നമര്സത  കപ്രവാഡക്യൂസര്  ഓര്ഗകനനസഷന)  എന്നദിവരെവാണത

ഗുണനഭവാക്തവാക്കെള്.

ഇതദിനവായുള്ള നബവാട്ടദികന്റ വദില 1.20 നകവാടദി രൂപയവായദിരുന്നു.  എന്നവാല്

സവുംസവാനകത മതദ്യകതവാഴെദിലവാളേദികളുകട  ആവശദ്യവും  പരെദിഗണദിചത  കൂടുതല്

സഗൗകരെദ്യങ്ങളുള്കപടുതദി  പരെദിഷ്കരെദിചത  തയ്യേവാറവാകന്ന  നബവാട്ടദികന്റ  വദില

1.50  നകവാടദി  രൂപയവാണത.  പദ്ധതദി  പ്രകവാരെവും  സബ്സദിഡദിയവായദി  നകന

സര്ക്കെവാരുവും  സവുംസവാന  സര്ക്കെവാരുവും  കൂടദി  നല്കുന്നതത  48  ലക്ഷേവും  രൂപ

(40%)യുമവാണത.  ബവാക്കെദിയുള്ള  102  ലക്ഷേവും രൂപ ഗുണനഭവാക്തൃ  വദിഹദിതമവാണത.

ഇതത  പരെമ്പരെവാഗത  മതദ്യകതവാഴെദിലവാളേദികളേദികള്ക്കെത  സസ്വന്തവും  നദിലയദില്

കകണതവാന  സവാധദിക്കെദികലന്നത  മനസദിലവാക്കെദിയതദികന്റ  അടദിസവാനതദില്

ഗുണനഭവാക്തൃ വദിഹദിതതദികന്റ 30% (30.6 ലക്ഷേവും രൂപ) സവുംസവാന സര്ക്കെവാര്

അധദിക ഗ്രവാന്റവായദി അനവദദികന്നതദിനവും ബവാക്കെദി  70% (71.4  ലക്ഷേവും രൂപ)
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നകരെളേ  ഫദിനവാനഷദ്യല് നകവാര്പനറഷനദില്നദിന്നുവും  CMEDP  നലവാണ് മുനഖന

ലഭദ്യമവാകന്നതദിനവും ഉതരെവവായദിട്ടുണത.

19-1-2023-നത  നബവാട്ടത  നദിര്മവാണവും  സവുംബന്ധദിചത  തദികക്ഷേദി  കരെവാര്

കകവാചദിന ഷദിപത യവാര്ഡത, ഫദിഷറശസത വകുപത, ഗുണനഭവാക്തൃ മതദ്യകതവാഴെദിലവാളേദി

സഹകരെണ  സവുംഘങ്ങള്  എന്നദിവര്  നചര്ന്നത  ഒപ്പുവച്ചു.  ആദദ്യഘട്ടമവായദി

കകവാചദിന  ഷദിപത യവാര്ഡദില്  നദിര്മവാണവും  പൂര്തദിയവാക്കെദിയ  5  യവാനങ്ങള്

ഗുണനഭവാക്തൃസവുംഘങ്ങള്ക്കെത  വദിതരെണവും  കചയ്യുന്നതദിനള്ള  നടപടദി

സസ്വശകരെദിച്ചുവരുന്നു.  ബവാക്കെദിയുള്ളവയുകട  നദിര്മവാണവും  കകവാചദിന

ഷദിപത യവാര്ഡദികന്റ Malpe കപല് നദിര്മവാണശവാലയദില് പുനരെവാഗമദിച്ചുവരുന്നു.

കൂടവാകത  ടദി  പദ്ധതദിയദില്  അവുംഗങ്ങളേവായ  സഹകരെണ

സവുംഘങ്ങളേദില്നദിന്നുവും  കതരെകഞടുക്കെകപട്ട  30  മതദ്യകതവാഴെദിലവാളേദികള്ക്കെത

നവാഷണല്  നകവാ-ഓപനററശവത  കഡവലപ്കമന്റത  നകവാര്പനറഷന  (NCDC)-

യുകട  സവാമ്പതദികസഹവായനതവാകട  കസനട്രെെല്  ഇനസ്റ്റേദിറക്യൂട്ടത  ഓഫത

ഫദിഷറശസത  കടനകവാളേജദി  (CIFT)-യുകട  നനതൃതസ്വതദില്  ആഴെക്കെടല്

മതദ്യബന്ധനതദിനവായുള്ള  മൂന്നുദദിവസകത  പരെദിശശലനവും  നവാഷണല്
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ഇനസ്റ്റേദിറക്യൂട്ടത  ഓഫത  ഫദിഷറദി  അഡത മദിനദിനസ്ട്രേഷന  (NIFAM)-ല്  വചത

നല്കദിയദിട്ടുണത.

(ബദി)  മതദ്യകതവാഴെദിലവാളേദികകളേ  മതദ്യബന്ധനനവാപവാധദികളുകട

ഉടമസരെവാകന്നതദിനത  മതദ്യകഫഡത  മുനഖന  ചുവകടപറയുന്ന  പദ്ധതദികള്

നടപദിലവാക്കെദിവരുന്നു.       

1.  നദശശയ  സഹകരെണ  വദികസന  നകവാര്പനറഷകന്റ

ധനസഹവായനതവാടുകൂടദിയുള്ള  സവുംനയവാജദിത  മതദ്യവദികസന  പദ്ധതദി  വഴെദി

മതദ്യബന്ധന ഉപകരെണങ്ങള്കള്ള പലദിശ രെഹദിത വവായ.

2.  നദശശയ  പദിന്നവാക്കെ  വദിഭവാഗ  ധനകവാരെദ്യ  വദികസന  നകവാര്പനറഷന

(എന. ബദി.സദി.എഫത.ഡദി.സദി.)/നദശശയ  നക്യൂനപക്ഷേ  വദികസന  ധനകവാരെദ്യ

നകവാര്പനറഷന  (എന.എവും.ഡദി.എഫത.സദി.)  നടവും  വവായ  പദ്ധതദി  വഴെദി

മതദ്യബന്ധന ഉപകരെണങ്ങള്കള്ള പലദിശ രെഹദിത വവായ.

3.  മതദ്യകഫഡദില്  അഫദിലദിനയറത  കചയദിട്ടുള്ള  പ്രവാഥമദിക

മതദ്യകതവാഴെദിലവാളേദി  വദികസന  നക്ഷേമ  സഹകരെണ  സവുംഘങ്ങള്

നടപദിലവാകന്ന തശരെനദശ നലല സമ്പ്രദവായവും.

4. നവാടന വള്ളങ്ങളുകട  യനവത്കരെണവും.
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       5. വലകള്കള്ള സബ്സദിഡദി.

       6. മതദ്യബന്ധന ഉപകരെണ സുരെക്ഷേവാ പദ്ധതദി.

       7. ബ്ലൂ കറവലൂഷന/പ്രധവാന മനദി മതദ്യസമ്പദവാ നയവാജന പദ്ധതദി.

        8. കദിസവാന കക്രഡദിറത കവാര്ഡത.

       9. മതദ്യകഫഡത വവായകളേദിനന്മേല് ഒറതവണ തശര്പവാക്കെല് പദ്ധതദി.

(സദി)  ഉണത.

1. എന.ബദി.സദി.എഫത.ഡദി.സദി./എന.എവും.ഡദി. എഫത.സദി. എന്നദിവയുകട

ധനസഹവായനതവാടു കൂടദിയുള്ള കമനക്രവാ ഫദിനവാനസത  വവായ പദ്ധതദി.

ഒരെവാള്ക്കെത  പരെമവാവധദി  60,000/-  രൂപവകരെ  5%  പലദിശ  നദിരെക്കെദില്

2  വര്ഷകത  തദിരെദിചടവത  കവാലവാവധദിയദില്  നല്കുന്നു.  വദിവദിധ  ലഘ

സവുംരെവുംഭങ്ങള്  നടപദിലവാകന്നതദിനവാണത  കമനക്രവാ  ഫദിനവാനസത  വവായ

വദിതരെണവും കചയ്യുന്നതത.

2.  മതദ്യകതവാഴെദിലവാളേദി  വനദിതകള്ക്കെത  മതദ്യവദിപണനതദിനത  പലദിശ

രെഹദിത വവായവാ പദ്ധതദി
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ആദദ്യവവായ  10000/-  രൂപ ഒരു വര്ഷ കവാലവാവധദിയദില് തദിരെദിചടയ്ക്കുന്ന

ഗുണനഭവാക്തവാക്കെള്ക്കെത  തുടര്വവായയവായദി  20,000/-  രൂപ  എന്നദിങ്ങകന

വദിതരെണവും കചയ്യുന്നു.

3. നലവാണ് ഡദിസ്ട്രേസത റദിലശഫത സശവും ( LDRS) 

മതദ്യകഫഡത കമനക്രവാ ഫദിനവാനസത,  മതദ്യവദിപണന വനദിതകള്കള്ള

പലദിശ  രെഹദിത  വവായ  (ഐ.എഫത.എല്.)  എന്നശ  പദ്ധതദികള്  വഴെദി

മതദ്യകഫഡദില്നദിന്നുവും  വവായകയടുതദിട്ടുള്ള  ഗുണനഭവാക്തവാക്കെളേദില്

മരെണമടയുന്നവരുകട  വവായ  കണക്കെദില്  ബവാക്കെദി  നദില്കന്ന  വവായ  തുക

പൂര്ണ്ണമവായുവും ഒഴെദിവവാക്കെദികക്കെവാടുകന്നതദിനള്ള പദ്ധതദിയവായ നലവാണ് ഡദിസ്ട്രേസത

റദിലശഫത സശവും (LDRS) ആവദിഷ്കരെദിചത നടപദിലവാക്കെദിവരുന്നു. 

 ശശമതദി  കദലശമ:  സര്,  സവുംസവാനതത  മതദ്യകതവാഴെദിലവാളേദികളുകട

ഉന്നമനതദിനവായദി  ഒട്ടനവധദി  പദ്ധതദികള്  ആവദിഷ്കരെദിചത  നടപദിലവാകന്ന

സര്ക്കെവാരെദികനയുവും  ഫദിഷറശസത  വകുപ്പുമനദികയയുവും  ഞവാന  പ്രനതദ്യകവും

അനനമവാദദികകയവാണത.  മതദ്യവദില്പന  നടത്തുന്ന  വനദിത

മതദ്യകതവാഴെദിലവാളേദികള്ക്കെത  സഗൗജനദ്യ  യവാതകയവാരുകന്നതദിനത  നടപവാക്കെദിയ
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സമുദ്ര  ബസത  സര്വശസത  പദ്ധതദി  മറത  ജദിലകളേദിനലയ്ക്കുകൂടദി

വദ്യവാപദിപദികന്നതദിനള്ള നടപടദി സസ്വശകരെദികനമവാ?

ശശ  .    സജദി  കചറദിയവാന:  സര്,  ഇഗൗ  പദ്ധതദി  ഇന്തദ്യയദിലവാദദ്യമവായദി

നടപവാക്കെദിയ സവുംസവാന നകരെളേമവാണത.  മതദ്യവദില്പന നടത്തുന്ന തശരെനദശ

മതദ്യകതവാഴെദിലവാളേദികളേവായ  വനദിതകളുകട  നക്ഷേമവമവായദി  ബന്ധകപട്ടവാണത

KSRTC-യുമവായദി നചര്ന്നത മതദ്യബന്ധന വകുപത ഇഗൗ പദ്ധതദി നടപവാക്കെദിയതത.

വളേകരെ വദിജയകരെമവാകയവാരു പദ്ധതദിയവാണദിതത.  തശര്ചയവായുവും ഇഗൗ പദ്ധതദി മറത

ജദിലകളേദിനലയ്ക്കുകൂടദി  വദ്യവാപദിപദികന്നതദികനകറദിചത  ഗവണ്കമന്റത

ആനലവാചദികന്നതവാണത.  

ശശമതദി കദലശമ:  സര്,  മതദ്യകതവാഴെദിലവാളേദികള്ക്കെത ലഭദികന്ന കകലഫത

പദ്ധതദിയദികല  ആനകൂലദ്യങ്ങള്  അനബന്ധ  മതദ്യകതവാഴെദിലവാളേദികള്ക്കെത

ലഭദികന്നദില.  അനബന്ധ  മതദ്യകതവാഴെദിലവാളേദികകളേയുവും

മതദ്യകതവാഴെദിലവാളേദികളേവായദി  പരെദിഗണദിചത  കകലഫത  പദ്ധതദിയദികല

ആനകൂലദ്യങ്ങള് ലഭദികന്നതദിനവാവശദ്യമവായ നടപടദി സസ്വശകരെദികനമവാ?

ശശ  .    സജദി  കചറദിയവാന:  സര്,  തശരെനദശനമഖലയദിലുവും  ഉള്നവാടന

നമഖലയദിലുവും  മതദ്യകതവാഴെദിലവാളേദികള്കള്ള  ഭവനനദിര്മവാണവും  നല
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നദിലയദില്തകന്ന കഴെദിഞ ഗവണ്കമന്റദികന്റ കവാലത്തുവും ഇഗൗ ഗവണ്കമന്റദികന്റ

കവാലത്തുവും നടപവാക്കെദിവരുന്നുണത.  കകലഫത പദ്ധതദിയദില് ഇതദിനനവാടകവും 3390

കുടുവുംബങ്ങള്ക്കെത  135.6  നകവാടദി  രൂപ  കചലവഴെദിചത  ഭവനവും  നദിര്മദിചദിട്ടുണത.

ഇതുകൂടവാകത പുനര്നഗഹവും പദ്ധതദിയദിലൂകട ഏതവാണത  5500  ഓളേവും ഫവാറ്റുകളുവും

വശടുകളുവും  നദിര്മദിചത  കകവാടുതദിട്ടുണത.  ഏകനദശവും  ഒനപതദിനവായദിരെനതവാളേവും

വശടുകള് മതദ്യനമഖലയദില് ഇതദിനനവാടകവും നദിര്മദിചദിട്ടുണത.  

ശശ  .    നതവാട്ടതദില്  രെവശനന:  സര്,  മതദ്യബന്ധന  തുറമുഖങ്ങളേദില്

ഹവാര്ബര്  മവാനനജത കമന്റത  കമദിറദികള്  നദിലവദിലുണവായദിരുന്നു.  ഇനപവാള്

അതരെകമവാരു  സവുംവദിധവാനമദില.   അതതത  ജദിലകളേദികല  ജദിലവാ  കളേക്ടര്മവാര്

കചയര്മവാനവായ മവാനനജത കമന്റത കമദിറദികള് ഇനപവാള് നദിലവദിലദിലവാതതദിനവാല്

ഹവാര്ബറദികല അതദ്യവാവശദ്യ പ്രശ്നങ്ങള് പരെദിഹരെദിക്കെവാന സവാധദികന്നദില.  അതത

പുനനഃസവാപദികന്നതദിനള്ള അടദിയന്തരെ നടപടദി സസ്വശകരെദികനമവാ?

 ശശ  .    സജദി  കചറദിയവാന:  സര്,  ഹവാര്ബര്  മവാനനജത കമന്റത  കമദിറദി

ഇനപവാള് നദിലവദില് വന്നദിട്ടുണത.  ഫദിഷത  ലവാനഡദിവുംഗത മവാനനജത കമന്റത കമദിറദിയുവും

നദിലവദില്  വരുന്നതദിനള്ള  നടപടദി  സസ്വശകരെദിച്ചുകഴെദിഞ്ഞു.   അതദികന

സവുംബന്ധദിചദിടനതവാളേവും  ആശങ  നവണ.  എതയുവുംകപകട്ടന്നത  അതദികന്റ



Uncorrected/Not for Publication
28.02.2023

58

പ്രവര്തനങ്ങള്  നടപവാക്കെവാന   ഇഗൗ  പുതദിയ  നദിയമതദികന്റ  ചട്ടക്കൂടദില്

വരുന്നനതവാടുകൂടദി അതത സമ്പൂര്ണ്ണമവാകുവും.  

ശശ.  പദി.  നന്ദകുമവാര്  ചുമതലകപടുതദിയതത  പ്രകവാരെവും  ശശ  .    പദി  .    പദി  .

ചദിതരെഞ്ജന:  സര്,  മതദ്യകതവാഴെദിലവാളേദികകളേ  വറുതദിയുകട  കവാലഘട്ടതദില്

സഹവായദികന്നതദിനനവണദിയവാണത സമ്പവാദദ്യ സമവാശസ്വവാസ പദ്ധതദിയവാരെവുംഭദിചതത.

നകന-സവുംസവാന  ഗവണ്കമന്റുകളുകട  വദിഹദിതവവും  കതവാഴെദിലവാളേദികളുകട

വദിഹദിതവവും  നചര്തവാണത  ഇഗൗ  പദ്ധതദി   നടതദിവരുന്നതത.  കഴെദിഞ

വര്ഷങ്ങളേദില്  പ്രസ്തുത  ആനകൂലദ്യവും  വദിതരെണവും  കചയ്യേവാന  കഴെദിഞദിട്ടദില.

ഇഗൗയദിനതദില് നകന ഗവണ്കമന്റത എത തുക നല്കവാനണത;  നകനതദില്

നദിന്നുവും  എത  വര്ഷകത  തുക  ലഭദിക്കെവാനണത  എന്നതദികന  സവുംബന്ധദിചത

വദിശദശകരെദിക്കെവാനമവാ?

 ശശ  .    സജദി  കചറദിയവാന:  സര്,  സമ്പവാദദ്യ  സമവാശസ്വവാസ  പദ്ധതദിയുകട

കവാരെദ്യതദില് ഒരു പ്രശ്നമുണത.   കവാരെണവും  183541  ഗുണനഭവാക്തവാക്കെള്ക്കെത ഇഗൗ

വര്ഷവും ആനകൂലദ്യവും നല്കണകമങദില്  26,36,25,000  രൂപ ആവശദ്യമവാണത.

കഴെദിഞ നവാലത വര്ഷതദില് മൂന്നത വര്ഷങ്ങളേദിലുവും ടദി ആനകൂലദ്യവും കൃതദ്യമവായദി

കകവാടുത്തു.   അതദിനത  നകന  വദിഹദിതവും  കദിട്ടദിയദിട്ടദില.   ഇഗൗയദിനതദില്
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ഗുണനഭവാക്തവാക്കെള്ക്കെത  ആനകൂലദ്യവും  നല്കണകമങദില്  ഇഗൗ  വര്ഷവും

26,36,25,000  രൂപ  ആവശദ്യമവാണത.  ഇതദിനവായദി  സവുംസവാനവദിഹദിതമവായദി

ധനകവാരെദ്യ  വകുപദിനനവാടത  ആവശദ്യകപട്ട  തുക  ലഭദ്യമവായദിട്ടുണത.  പനക്ഷേ,

തുടര്ചയവായ നവാലവാമകത വര്ഷവവും സമ്പവാദദ്യ സമവാശസ്വവാസ പദ്ധതദിക്കെവായുള്ള

നകന വദിഹദിതവും അനവദദിക്കെണകമന്നത ആവശദ്യകപട്ടദിരെദികകയവാണത. കഴെദിഞ

മൂന്നുവര്ഷക്കെവാലകത നകന സര്ക്കെവാര് വദിഹദിതമവായ 72.75  നകവാടദി രൂപയുവും

ഇഗൗ വര്ഷകത 26.36 നകവാടദി രൂപയുള്കപകട 99.11 നകവാടദി രൂപ സവുംസവാന

സര്ക്കെവാരെദിനത  നല്നകണതുണത.  സവുംസവാനതദികന്റ  സവാമ്പതദിക

പ്രതദിസന്ധദികള്ളദില് നദിന്നുകകവാണത കഴെദിഞ മൂന്നത വര്ഷകത വദിഹദിതവവും

സര്ക്കെവാര്  അനവദദിച്ചുകഴെദിഞ്ഞു.  ഇഗൗ  വര്ഷനതയവാവശദ്യമവായ  തുക

അനവദദിക്കെണകമന്നത  ധനകവാരെദ്യ  വകുപദിനനവാടത  അഭദ്യര്തദിചദിട്ടുണത.   നകന

ഗവണ്കമന്റത വദിഹദിതവും കൂടദി സവുംസവാന സര്ക്കെവാര് അനവദദികകയവാകണങദില്

എതയുവും  കപകട്ടന്നത  ആനകൂലദ്യവും  കകവാടുത്തുതശര്ക്കെവാന  കഴെദിയുവും.  നകന

സര്ക്കെവാരെദികന്റ  ഇതരെവും  നദിലപവാടദികനതദികരെ  മതദ്യകതവാഴെദിലവാളേദി

സവുംഘടനകള്  അതദിശക്തമവായ  സമരെമവാരെവുംഭദിക്കെണകമന്നവാണത  എനദിക്കെത

പറയവാനള്ളതത.  
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ശശ  .    ടദി  .    ഐ  .    മധസൂദനന:  സര്,  ബഹുമവാനകപട്ട  മുഖദ്യമനദിയുകട

നനതൃതസ്വതദില് നടതദിയ യൂനറവാപദ്യന സന്ദര്ശനതദികന്റ ഭവാഗമവായദി പുതന

സവാനങതദികവദിദദ്യയുകട  സഹവായനതവാകട  മതദ്യനമഖലകയ

പുനരുജ്ജശവദിപദികന്നതദിനവും  ഇഗൗ  നമഖലയദില്  നകരെളേതദികന്റ  അനന്ത

സവാധദ്യതകള്  ഉപനയവാഗകപടുത്തുന്നതദിനവും  ധവാരെണയുണവായനലവാ.   ഇതദികന്റ

ഭവാഗമവായദി  രൂപശകരെദികകമന്നത  പ്രഖദ്യവാപദിച  ഫദിഷറശസത  ഇകന്നവാനവഷന

കഗൗണ്സദിലദിലൂകട എന്തവാണുനദ്ദേശദികന്നതത?

ശശ  .    സജദി കചറദിയവാന:  സര്,  നകരെളേതദികന്റ ഭവാവദികയകറദിചത വലദിയ

പ്രതശക്ഷേ  നല്കുകന്നവാരു  പദ്ധതദിയവാണതത.  ഇവദികട  പറഞതുനപവാകല

ബഹുമവാനകപട്ട  മുഖദ്യമനദിയുകടയുവും  മറത  മനദിമവാരുകടയുവും  യൂനറവാപത

സന്ദര്ശനനവളേദിയദിലവാണത  ഇഗൗകയവാരെവാശയവും  മുനന്നവാട്ടുവന്നതത.   ഇതുമവായദി

ബന്ധകപട്ടത  ബഹുമവാനകപട്ട  മുഖദ്യമനദിയുകടയുവും  ബന്ധകപട്ടവരുകടയുവും

സവാന്നദിദ്ധദ്യതദില്  ഒരു  നയവാഗവും  നചനരെണതുണത.  ഫദിഷറശസത  വകുപത,

വദ്യവസവായ  വകുപത,  K-DISC,  നനവാളേജത  മദിഷന,  നകരെളേ  സ്റ്റേവാര്ട്ടപത  മദിഷന,

R&D  ഇനസ്റ്റേദിറക്യൂട്ടുകള്,  മതദ്യനമഖല  ശവാസ്ത്രജര്മവാര്,  വദിദഗ്ദ്ധര്,

കയറ്റുമതദിക്കെവാര്  ഇവകരെലവാമുള്കപടുകന്നവാരു  കഫസദിലദിനറഷന  നകനമവായദി
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ഫദിഷറശസത ഇകന്നവാനവഷന കഗൗണ്സദില് പ്രവര്തദിനക്കെണതുണത. സവുംസവാന

സര്ക്കെവാരെദികന്റ  വദിവദിധ  വകുപ്പുകളുവും  വകുപ്പുമനദിമവാരുവും  ബഹുമവാനകപട്ട

മുഖദ്യമനദിയുകട  സവാന്നദിദ്ധദ്യതദില്  ഒരു  നയവാഗവും  നചര്ന്നത  ഇക്കെവാരെദ്യതദില്

തശരുമവാനകമടുകവും. 2023 -24  വര്ഷകത ബഡ്ജറദില് ഇതദികന്റ ആമുഖമവായ

പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കെവായദി ഒരു നകവാടദി രൂപ ഗവണ്കമന്റത പ്രഖദ്യവാപദിചദിട്ടുകണന്ന

കവാരെദ്യവും അറദിയദിക്കെവാന ആഗ്രഹദികകയവാണത.  

ശശ  .    പദി  .    അബ്ദുല്  ഹമശദത:  സര്,  മതദ്യകഫഡത  മുനഖന

മതദ്യകതവാഴെദിലവാളേദികള്ക്കെത  നല്കുന്ന  പലദിശരെഹദിത  വവായയുകട  മൂന്നത

മവാസകത  തദിരെദിചടവത  കതറദിയവാല്  വവായകയടുതവരുകട  കയ്യേദില്നദിന്നത

പലദിശയുവും  പദിഴെപലദിശയുവും  വവാങ്ങുകയവാണത.  പലദിശരെഹദിത  വവായകയന്നത

നപരെദിടുകയുവും  അനതസമയതത  പലവദിധ  കവാരെണങ്ങളേവാല്  അവരുകട

കയ്യേദില്നദിന്നത  പലദിശയുവും  പദിഴെപലദിശയുവും  ഇഗൗടവാകകയുവും  കചയ്യുന്ന  നടപടദി

അങ്ങയുകട  ശദ്ധയദില്കപട്ടദിട്ടുനണവാ;  അതത  പദിനവലദിക്കെവാന  നടപടദി

സസ്വശകരെദികനമവാ?

ശശ  .    സജദി കചറദിയവാന:  സര്,  മതദ്യകഫഡത ഇനപവാള് സസ്വയവുംകതവാഴെദില്

വവായ  പദ്ധതദി  മുനഖന  87  നപര്ക്കെത  1.45  നകവാടദി  രൂപ  നല്കദിയദിട്ടുണത.
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കകമനക്രവാഫദിനവാനസത  വവായയദിനതദില്  116.18  നകവാടദിരൂപ  34260

ഗുണനഭവാക്തവാക്കെള്ക്കെത  നല്കദിയദിട്ടുണത.  മതദ്യക്കെചവടവും  കചയ്യുന്ന

വനദിതകള്ക്കെത പലദിശരെഹദിത വവായയദിനതദില് 11890 നപര്ക്കെത 22.73 നകവാടദി

രൂപ  വദിതരെണവും  കചയദിട്ടുണത.  പലദിശരെഹദിത  വവായവാപദ്ധതദിയുകട

നടതദിപദിനവായദി  ഇക്കെവാലയളേവദില്  സര്ക്കെവാരെദില്നദിന്നുവും  5.45  നകവാടദി  രൂപ

ലഭദിചദിട്ടുണത.  കകമനക്രവാഫദിനവാനസത  മതദ്യക്കെചവട  വനദിതകള്കള്ള

പലദിശരെഹദിത വവായ എന്നശ പദ്ധതദികളേദില് മരെണമടഞതുവും മവാരെകനരെവാഗങ്ങള്

ബവാധദിചവരുമവായ  ഗുണനഭവാക്തവാക്കെകളേ  നലവാണ്  ഡദിസ്ട്രേസത  റദിലശഫത

പദ്ധതദിയദിലുള്കപടുതദി  182  ഗുണനഭവാക്തവാക്കെള്ക്കെത  വവായവാ  കുടദിശദികയദില്

24.93  ലക്ഷേവും  രൂപ  ഇളേവത  നല്കദിയദിട്ടുണത.  ഇങ്ങകന  മതദ്യകഫഡത

നകരെളേതദികല  മതദ്യകതവാഴെദിലവാളേദികള്കനവണദി  കമചകപട്ട  പദ്ധതദികള്

നടപദിലവാക്കെദി  വരെദികയവാണത.  ബഹുമവാനകപട്ട  അവുംഗതദികന്റ  നചവാദദ്യവും  വളേകരെ

പ്രസക്തമവാണത.   കുടദിശദിക  വലദിയ  നതവാതദില്  വന്നവാല്  മതദ്യകഫഡദിനത

പ്രവര്തദിക്കെവാന  കഴെദിയദില.  അതുകകവാണത  പരെമവാവധദി  കുടദിശദിക

വവാങ്ങദികയടുകന്നതദിനള്ള  ശമവും  മവാതനമയുള്ളൂ.  മതദ്യകതവാഴെദിലവാളേദികകളേ
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ആകരെയുവും  പ്രയവാസകപടുതദി  കുടദിശദിക  പദിരെദിവത  നടകന്നദികലന്ന  കവാരെദ്യവും

അങ്ങയുകട ശദ്ധയദില്കപടുതവാന ഞവാന ആഗ്രഹദികകയവാണത.  

ശശ  .    ഇ  .    ടദി  .    കടസണ്  മവാസ്റ്റേര്:  സര്,  തശരെനദശവവാസദികള്ക്കെത  ഏകറ

ആശസ്വവാസകരെമവായ  പദ്ധതദിയവാണത  പുനര്നഗഹവും.  എന്നവാല്  ഇഗൗ

പദ്ധതദിപ്രകവാരെവും  വവാങ്ങുന്ന  ചദില  സലങ്ങകളേങദിലുവും  പറമ്പവായദിരെദികകയുവും

എന്നവാല്  നരെഖകളേദില്  നഞ,  പുഞ  എന്നദിങ്ങകന

നരെഖകപടുതദിയദിട്ടുള്ളതുകകവാണത  അവദികട  വശടുവയ്ക്കുവാന  DLMC  (District

Level Monitoring Committee)  അനവവാദവും നല്കവാകതവാരു സദിതദിയുണത.

അക്കെവാരെദ്യവും പരെദിനശവാധദിചത ആവശദ്യമവായ നടപടദി സസ്വശകരെദികനമവാ?

ശശ  .    സജദി  കചറദിയവാന:  സര്,  ബഹുമവാനകപട്ട  അവുംഗവും  ഇക്കെവാരെദ്യവും

നനരെകതതകന്ന  വവാക്കെവാല്  സൂചദിപദികകയുവും  ഉടനതകന്ന  ബന്ധകപട്ട

ഉനദദ്യവാഗസരുകട ശദ്ധയദില്കപടുത്തുകയുവും കചയദിട്ടുണത.  പുനര്നഗഹവും പദ്ധതദി

നന്നവായദി മുനന്നവാട്ടുകകവാണ്ടുനപവാകവാനള്ള പരെദിശമമവാണത സര്ക്കെവാര് നടത്തുന്നതത.

അക്കെവാരെദ്യതദില്  ബഹുമവാനകപട്ട  എലവാ  അവുംഗങ്ങളുകടയുവും

സഹവായസഹകരെണമവാവശദ്യമവാണത.  തശരെനദശതത  പുനര്നഗഹവും

പദ്ധതദിയദിലൂകട  ഫവാറത  പണദിയവാന  സലമവാവശദ്യമവാണത.  സര്ക്കെവാര്
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അഭദിമുഖശകരെദികന്ന ഏറവവും വലദിയ പ്രശ്നവവും അതുതകന്നയവാണത. ഇതദികനപറദി

അനങ്ങവാട്ടുമദിനങ്ങവാട്ടുവും പറഞദിട്ടത കവാരെദ്യമദില.  ഇനപവാള്തകന്ന പ്രസ്തുത പദ്ധതദി

പ്രകവാരെവും  ഏതവാണത  5495  വശടുകളേദിനലയ്ക്കുള്ള  പുനരെധദിവവാസവും

ഉറപവാക്കെദിയദിട്ടുണത.  സലവും  ലഭദ്യമവായവാലുടനതകന്ന  വശടത

നദിര്മദിക്കെവാനവാവശദ്യമവായ  ഫണത  കകകവശമുണത.  സലവും  ലഭദ്യമവാകകകയന്ന

പ്രവാനദശദിക  പ്രശ്നവും  എലവാവരുവും  നചര്ന്നത  കൂട്ടവായദി  പരെദിഹരെദിചവാല്

ഗവണ്കമന്റദികന്റ  പ്രഖദ്യവാപനമനസരെദിചത  തശരെനദശതത  50  മശററദിനള്ളദിലുള്ള

എലവാ  ആളുകകളേയുവും  മവാറദി  പവാര്പദിക്കെവാന  കഴെദിയുവും.  ബഹുമവാനകപട്ട  അവുംഗവും

ഇവദികട  സൂചദിപദിച  പ്രശ്നവും  ഗവണ്കമന്റദികന്റ  ശദ്ധയദില്  വന്നദിട്ടുണത.

ബന്ധകപട്ട ഉനദദ്യവാഗസരുമവായദി ചര്ച കചയത അതദിനവാവശദ്യമവായ പരെദിഹവാരെവും

കവാണുന്നതവാണത.  കൃഷദിവകുപത  കൂടദി  ഇക്കെവാരെദ്യതദില്  ഇടകപനടണതദിനവാല്

അക്കെവാരെദ്യവും ചര്ച കചയത തശരുമവാനദികന്നതവാണത.  

പരെമ്പരെവാഗത കലകളുകട സവുംരെക്ഷേണവും

(*214) ശശ  .   രെവാമചനൻ കടന്നപള്ളദി  :
   ശശ  .   കക  .   ബദി  .   ഗനണഷത കുമവാർ  :
   ശശ  .   നതവാമസത കക  .   നതവാമസത  :  തവാകഴെ കവാണുന്ന നചവാദദ്യങ്ങള്ക്കെത

 മതദ്യബന്ധനവും, സവാവുംസവാരെദികവും, യുവജനകവാരെദ്യ വകുപ്പുമനദി സദയവും മറുപടദി
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 നല്കുനമവാ:

(എ)  സവുംസവാനതത  അനദ്യമവായദികക്കെവാണദിരെദികന്ന  പരെമ്പരെവാഗത

കലകകളേ സവുംരെക്ഷേദിക്കെവാൻ നടപടദി സസ്വശകരെദികനമവാ;

(ബദി)  അവശകലവാകവാരെൻമവാകരെ  സവുംരെക്ഷേദിക്കെവാൻ  സർക്കെവാർ  നടത്തുന്ന

പ്രവർതനങ്ങൾ വദിശദമവാക്കെവാനമവാ?

മതദ്യബന്ധനവും, സവാവുംസവാരെദികവും, യുവജനകവാരെദ്യ വകുപ്പുമനദി  (ശശ  .   സജദി

കചറദിയവാന): സര്, 

(എ)  സവുംസവാനതത അനദ്യമവായദികക്കെവാണദിരെദികന്ന പവാരെമ്പരെദ്യകലകളുകട

സവുംരെക്ഷേണവവും നപ്രവാതവാഹനവവും ലക്ഷേദ്യമദിട്ടത  സര്ക്കെവാര് വദിവദിധ പദ്ധതദികള്

നടപദിലവാക്കെദിവരുന്നുണത. കുട്ടദികളേദിലുവും  യുവവാക്കെളേദിലുവും

ആഭദിമുഖദ്യമുണര്ത്തുകകയന്ന  ലക്ഷേദ്യനതവാകട  കവാസദിക്കെല്,  സമകവാലശന,

നവാനടവാടദി  വദിഭവാഗങ്ങളേദില്കപട്ട  നകരെളേതദികന്റ  തനതത  കലവാരൂപങ്ങളേദില്

യുവകലവാകവാരെന്മേവാകരെ  നപ്രവാതവാഹദിപദികകയുവും  പ്രവാനദശദിക  തലതദില്

കലവാരൂപങ്ങള്  പരെദിനപവാഷദിപദികകവഴെദി  സവാവുംസവാരെദിക  ഉന്നമനവും

സവാധദ്യമവാകന്നതദിനമവായദി  സവാവുംസവാരെദിക  വകുപത  തനദ്ദേശസസ്വയവുംഭരെണ

സവാപനങ്ങളുകട  പങവാളേദിതനതവാകട  ആവദിഷ്കരെദിചത  നടപദിലവാകന്ന
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പദ്ധതദിയവാണത  "യുവകലവാകവാരെന്മേവാര്കള്ള  വജ്രജൂബദിലദി  കഫനലവാഷദിപത"

പദ്ധതദി.  പ്രസ്തുത  പദ്ധതദിയദില്  കതയ്യേവും,  തദിറ,  പൂരെക്കെളേദി  മറത്തുകളേദി,

കണദ്യവാര്കളേദി,  നവാടനപവാട്ടത,  ചവദിട്ടുനവാടകവും,  മവാര്ഗവുംകളേദി,  മുടദിനയറത,  പടയണദി,

മവാപദിളേകലകള്,  നകവാല്ക്കെളേദി,  വദില്പവാട്ടത,  തദിരുവവാതദിരെക്കെളേദി,  പവാക്കെനവാര്

തുള്ളല്, വഞദിപവാട്ടത,  ഗദ്ദേദിക, നതവാല്പവാവക്കൂതത, കവാക്കെവാരെശദി നവാടകവും എന്നശ

നവാടന  കലകളേദില്  പരെദിശശലനവും  നല്കദിവരുന്നു.  കലവാപരെദിശശലകര്ക്കെത

സവാവുംസവാരെദിക വകുപത പ്രതദിമവാസവും 10,000/- രൂപ വശതവവും തനദ്ദേശസസ്വയവുംഭരെണ

സവാപനങ്ങള്  7,500/-  രൂപ  വശതവവും  ഉള്കപകട  17,500/-  രൂപ

കഫനലവാഷദിപത  തുകയവായദി  നല്കദിവരുന്നു.  പഠദിതവാക്കെള്ക്കെത  വദിവദിധ

നവദദികളേദില്  പവാരെമ്പരെദ്യകലകള്  അവതരെദിപദികന്നതദിനത  പരെദ്യവാപ്തമവാകുന്ന

രെശതദിയദിലവാണത വജ്രജുബദിലദി പദ്ധതദിയദില് പരെദിശശലനവും നല്കദി വരുന്നതത.

ഗ്രവാമശണ  കലവാകവാരെന്മേവാരുനടയുവും  കരെകഗൗശല  വദിദഗ്ധരുകടയുവും

കനപുണദ്യവും  ശക്തദികപടുത്തുക,  ഇടനദിലക്കെവാരുകട  ചൂഷണകമവാഴെദിവവാകക,

അവര്ക്കെത  ഉപജശവന  സുസദിരെത  ഉറപവാകക,  സര്നവവാപരെദി

സമ്പന്നമവായദിരുന്ന നകരെളേതദികന്റ ഗ്രവാമശണ കലവാകരെകഗൗശല കപതൃകകത

സവുംരെക്ഷേദികക  തുടങ്ങദിയ  ലക്ഷേദ്യപ്രവാപ്തദിക്കെവായദി  സവാവുംസവാരെദിക  വകുപത 
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ആവദിഷ്കരെദിചത  നടപദിലവാകന്ന  ഗ്രവാമശണ  കലവാനകനവും  (Rural  Art  Hub)

പദ്ധതദിയദിനകശഴെദില്  പവാരെമ്പരെദ്യകലകള്  നപ്രവാതവാഹദിപദിച്ചുവരുന്നു.

പരെമ്പരെവാഗത  കരെകഗൗശല  പ്രവൃതദികള്കക്കെവാപവും  പ്രവാചശന  കലവാരൂപങ്ങളുവും

പുനരുജ്ജശവദിപദിക്കെവാനവും ഇതുമവായദി ബന്ധകപട്ട കലവാകവാരെന്മേവാര്ക്കെത  ഉപജശവനവും

ഉറപ്പുവരുതവാനമുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങളുവും  പദ്ധതദിയദില്  ആസൂതണവും

കചയദിട്ടുണത .  ഇതദികന്റ ഭവാഗമവായദി  നകരെളേ നഫവാകത  നലവാര് അക്കെവാദമദി,  മവാപദിളേ

കലവാ  അക്കെവാദമദി  തുടങ്ങദിയ  സവാപനങ്ങളുകട  സഹകരെണതദിലൂകട

സശതക്കെളേദി,  ചവദിട്ടത  നവാടകവും,  കവാക്കെവാരെശദി  നവാടകവും,  വഞദിപവാട്ടത ,  പടയണദി,

മവാപദിളേപവാട്ടത ,  പവാടദിപറയല്,  അറബന  മുട്ടത  തുടങ്ങദി  നകരെളേതദില്

അനദ്യവുംനദിന്നുനപവാകുന്ന  വദിവദിധ  കലവാരൂപങ്ങകളേ  പുനരുജ്ജശവദിപദിക്കെവാനവും

കലവാകവാരെന്മേവാരുകട  ഉപജശവന  സുസദിരെത  വര്ദ്ധദിപദികന്നതദിനവുംനവണ

നടപടദികള് ആസൂതണവും കചയ്തുവരുന്നു.

സവാവുംസവാരെദിക വദ്യവാപനവും പദ്ധതദിയദിലുള്കപടുതദി സവാവുംസവാരെദിക വദിനദിമയ

പരെദിപവാടദിയുകട  ഭവാഗമവായദി  പവാരെമ്പരെദ്യകലകള്  വദിവദിധ  സവാവുംസവാരെദിക

സവാപനങ്ങളുകട  പങവാളേദിതനതവാകട  നദശശയ  അന്തര്നദശശയ  തലങ്ങളേദില്

സവുംഘടദിപദിച്ചുവരുന്നുണത.  ഗ്രവാമശണ  നമഖലയദിലുവും  കചറുപട്ടണങ്ങളേദിലുവും



Uncorrected/Not for Publication
28.02.2023

68

കലവാസവാവുംസവാരെദിക  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കെത  നവദദികള്  ലഭദ്യമലവാതദിടങ്ങളേദില്

മതദിയവായ  സലസഗൗകരെദ്യമുളേളേ  പവാതനയവാരെങ്ങനളേവാ  കപവാതുയദിടങ്ങനളേവാ

കകണതദി  ‘നവാട്ടരെങ്ങത ’എന്ന  നപരെദില്  രെവുംഗനവദദികള്  സവാപദികന്ന

സവാവുംസവാരെദിക വകുപദികന്റ പദ്ധതദിയദിനകശഴെദില് പവാരെമ്പരെദ്യ കലവാപരെദിപവാടദികള്

അവതരെദിപദിക്കെവാന അവസരെവും ലഭദികന്നുണത. നഗവാതകലകള്, നവാടനകലകള്,

അനഷവാനകലകള്,  ക്രദിസ്ത്രശയ  കലവാരൂപങ്ങള്,  മവാപദിളേ  കലവാരൂപങ്ങള്,

നക്ഷേതകലകള്,  ശവാസ്ത്രശയകലകള്,  ശവാസ്ത്രശയ  സവുംഗശതവും,  ഉപകരെണ

സവുംഗശതവും,  ചദിതകല, ശദില്പകല, നഫവാനട്ടവാഗ്രവാഫദി,  ഇതരെജനകശയ കലകളേവായ

മവാജദികത ,  സര്ക്കെസത ,  കസക്കെദിള് യജവും എന്നദിവയുവും ട്രെെവാനസ്കജനനഡര്സത ,

ഭദിന്നനശഷദിക്കെവാര്,  അന്ധഗവായക  സവുംഘവും,  കവാരുണദ്യവാലയങ്ങളേദികല

കലവാസവുംഘങ്ങള്,  ജയദില്  അനന്തവവാസദികളേദില്നദിന്നുള്ള  കലവാസവുംഘങ്ങള്

എന്നദിവകരെ  ഉള്കപടുതദിയുവും  അതതത  കലവാസവുംഘങ്ങളുകട  ഇടയദിനലയത 

ഇറങ്ങദികചന്നത  തനദിമനയവാകട  കലവാവതരെണങ്ങള്  ചദിതശകരെദികകയുവും

വരെവാനദിരെദികന്ന  തലമുറയ്ക്കുനവണദി  നകരെളേശയ  കലവാരൂപങ്ങള്  സവാവുംസവാരെദിക

വകുപദില് നശഖരെദിച്ചുവയ്ക്കുകയുവും കചയ്യുന്ന ‘മഴെമദിഴെദി’-  മള്ട്ടദി മശഡദിയ കമഗവാ

സ്ട്രേശമദിങത  സര്ക്കെവാരെദികന്റ  സവാവുംസവാരെദിക  വദിനദിമയ  നകനമവായ  ഭവാരെതത  ഭവകന്റ
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നനതൃതസ്വതദില് പുനരെവാഗമദിച്ചുവരുന്നു. സവാവുംസത കവാരെദിക വകുപത , നകരെളേ ചലചദിത

അക്കെവാദമദി,  നകരെളേ  ലളേദിതകലവാ  അക്കെവാദമദി,  നഫവാകത  നലവാര്  അക്കെവാദമദി,  ഗുരു

നഗവാപദിനവാഥത  നടന  ഗ്രവാമവും,  സവുംഗശത  നവാടക  അക്കെവാദമദി  തുടങ്ങദിയ

സവാപനങ്ങളുകട  സഹകരെണതദിലവാണത  മഴെമദിഴെദി  മള്ട്ടദിമശഡദിയ  കമഗവാ

സ്ട്രേശമദിങത  സവുംഘടദിപദികന്നതത.

നകരെളേതദികല  പട്ടദികവര്ഗ  വദിഭവാഗതദികല  കലവാസമൂഹതദിനത 

ഉണര്നവകവാനവും നഗവാതകലകളേദികല ആയദിരെവും പ്രതദിഭകള്ക്കെത  മൂവവായദിരെവും രൂപ

വശതവും  പ്രതദിഫലവും  നല്കവാനവും  സവുംസവാനകത  5  ജദിലകളേദില്  11

ദദിനങ്ങളേദിലവായദി തളേദിര്മദിഴെദി നഗവാതകലവായവാതവാ  2023  കഫബ്രുവരെദി  26  മുതല്

മവാര്ചത  23  വകരെ  സവുംഘടദിപദികന്നതദിനത  തശരുമവാനദിചദിട്ടുണത.  പവാലക്കെവാടത 

ജദിലയദികല  അട്ടപവാടദി,  വയനവാടത  ജദിലയദികല  കല്പറ,  കവാസര്നഗവാഡത 

ജദിലയദികല  ബദദിയടുക്കെ,  ഇടുക്കെദി  ജദിലയദികല  മറയൂര്,  തദിരുവനന്തപുരെവും/

കകവാലവും  അതദിര്തദി  പ്രനദശമവായ  കുളേത്തുപ്പുഴെ  എന്നശ  ഇടങ്ങളേദില്

കപവാതുജനങ്ങള്ക്കെത  നനരെദില്  കണത  ആസസ്വദദിക്കെവാവന്ന  നവദദികളേദിലുവും

നലവാകകത വദിവദിധയദിടങ്ങളേദികല മലയവാളേദികള്ക്കെത  ഓണ്കലന വഴെദി കണത 

ആസസ്വദദിക്കെവാവന്ന  രെശതദിയദിലുവും  വദ്യതദ്യസ്തമവായ  കശലദിയദിലവാണത  തളേദിര്മദിഴെദി
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നഗവാതകലവായവാതവാ  എന്ന  പരെദിപവാടദി  സവുംഘടദിപദികന്നതത.  സവാവുംസത കവാരെദിക

വകപത ,  കദിര്തവാഡത സദികന്റ  സഹകരെണനതവാകടയവാണത  നഗവാതകലവായവാത

സവുംഘടദിപദികന്നതത .

കവവദിധദ്യമവാര്ന്ന സവുംസവാരെങ്ങള് മണ്മറഞ്ഞുനപവാകുന്ന കലവാരൂപങ്ങള്

എന്നദിവ സവുംരെക്ഷേദിക്കെവാനവും  അവ പുതുതലമുറയവായദി  ആര്കക്കെവത  കചയ്യേവാനവും

ഇന്തദ്യന  ദസ്വശപുകളേദികല  പവാരെമ്പരെദ്യ  കലവാവതരെണങ്ങള്,  നകരെളേതദികല

നകവാളേനദികള്  നകനശകരെദിച്ചുള്ള  കലവാവദിഷ്കവാരെങ്ങള്,  തശരെനദശ  പ്രനദശങ്ങള്

നകനശകരെദിച്ചുള്ള  കലവാവദിഷ്കവാരെങ്ങള്  എന്നദിവ  ഐലന്റത  ആനഡത  നകവാളേനദി

കഫസ്റ്റേത  എന്ന  നപരെദില്  സവുംഘടദിപദികന്നതദിനത  നടപടദികള്

പുനരെവാഗമദികന്നുണത.

സവാവുംസവാരെദിക വകുപദിനകശഴെദില് പവാരെമ്പരെദ്യകലകള് സവുംരെക്ഷേദികന്നതദിനവും

നപ്രവാതവാഹദിപദികന്നതദിനമവായദി  സവാപദിതമവായ  നകരെളേ  നഫവാകത നലവാര്

അക്കെവാദമദി വദിവദിധ പദ്ധതദികള് നടപദിലവാക്കെദിവരുന്നു. അനദ്യവുംനദിന്നു നപവാകുന്ന

നവാടനകലകള് പുതുതലമുറയത പകര്ന്നുകകവാടുകന്നതദിനത 10 വയസത മുതല് 17

വയസ്സുവകരെയുളേളേ  300  കുട്ടദികള്ക്കെത  1  വര്ഷനതയത കസ്റ്റേപന്റത നല്കുന്നുണത.

നവാടനകലവാരെവുംഗതത  പ്രവര്തദികന്ന  കലവാകവാരെന്മേവാര്ക്കെത
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അവവാര്ഡത/കഫനലവാഷദിപത  നല്കദി  ആദരെദികന്നുണത.  നകരെളേതദില്

അനദ്യവുംനദിന്നുകകവാണദിരെദികന്ന  നവാടന  കലവാരൂപങ്ങള്,  പ്രവാനദശദികമവായുള്ള

കലവാരൂപങ്ങള്  എന്നദിവ  മറ്റുജദിലകളേദിലുവും  പരെദിചയകപടുത്തുന്നതദിനത

ജദിലവാതലതദില്  നവാടന  കലവാമതരെങ്ങള്  സവുംഘടദിപദികന്നുണത.

നകരെളേതദികല ആദദിവവാസദി സവുംസ്കൃതദിയുവും കലയുവും നപ്രവാതവാഹദിപദികന്നതദിനത 

നവണദിയുള്ള  പദ്ധതദികള്  ആവദിഷ്കരെദിചത  നടപദിലവാക്കെദിവരുന്നുണത.

നവാടനകലകകളേകറദിച്ചുളേളേ  പുസ്തകങ്ങള്,  കപവാലദിചവാതുര്മവാസദിക  എന്നദിവ

പ്രസദിദ്ധശകരെദികന്നുണത.  നകവാനളേജത  തലതദിലുവും  സത കൂള്  തലതദിലുവും

വദിദദ്യവാര്തദികള്ക്കെത  നവാടനകല  അവനബവാധവും  സൃഷദികന്നതദിനവും

നപ്രവാതവാഹദിപദികന്നതദിനവും  നഫവാകത നലവാര്  കബ്ബുകള്  രൂപശകരെദികന്ന

പ്രവര്തനങ്ങള്  പുനരെവാഗമദിച്ചുവരുന്നു.  നഫവാകത നലവാര്  അക്കെവാദമദിയുകട

നനതൃതസ്വതദില് നകരെളേതദികല എലവാ ജദിലയദിലുവും ഗ്രവാമസന്ധദ്യ എന്ന നപരെദില്

കസമദിനവാറുകളുവും നവാടന കലവാ അവതരെണങ്ങളുവും നടപദിലവാക്കെദിവരുന്നു. നദശശയ

അന്തര്നദശശയ സവാവുംസവാരെദിക വദിനദിമയതദികന്റ ഭവാഗമവായദി അന്തവാരെവാഷ്ട്ര നവാടന

കനലവാതവവും  (International  Folklore  Fest)  നകരെളേതദില്

സവുംഘടദിപദികന്നതദിനള്ള നടപടദികള് പുനരെവാഗമദിച്ചുവരുന്നു. മലയവാളേവും മദിഷൻ
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മുനഖന ആദദിവവാസദി നഗവാത സമുദവായങ്ങളേദികല കലവാകവാരെന്മേവാകരെ ഉൾകപടുതദി

ഓണ്കലന  നറഡദിനയവാ  ആയ  "നറഡദിനയവാ  മലയവാളേ"-തദിൽ  "പയനമ

പണലദി"  എന്ന  പരെദിപവാടദി  പ്രനക്ഷേപണവും  കചയ്തുവരുന്നു.  ഇതദിലൂകട

കലവാകവാരെന്മേവാർക്കെത പ്രതദിഫലവവും നൽകദിവരുന്നുണത.

മഹവാകവദി  നമവായദിനകുട്ടദി  കവദദ്യര്  മവാപദിളേകലവാ  അക്കെവാദമദി

മവാപദിളേകലകളുകട  സജശവതയ്ക്കുവും  വദ്യവാപനതദിനവും

പ്രവര്തദിച്ചുവരുന്നനതവാകടവാപവും  അനദ്യമവായദികക്കെവാണദിരെദികന്ന  പരെമ്പരെവാഗത

കലകളേവായ  പവാടദിപറയല്,  ചവദിട്ടുകളേദി,  ചശനദിമുട്ടത  തുടങ്ങദിയവയുവും

നപ്രവാതവാഹദിപദിച്ചുവരുന്നു.

നകരെളേതദികല  പവാരെമ്പരെദ്യ  കലകളേവായ  കളേകമഴതത,  ചുവര്ചദിതകല,

വദിവദിധ  മവാധദ്യമങ്ങളേദിലുള്ള  ശദില്പകലവാ  തുടങ്ങദിയവ  നകരെളേ  ലളേദിതകലവാ

അക്കെവാദമദി സവുംഘടദിപദിചദിട്ടുണത.

നകരെളേതദികന്റ  തനതത  പവാരെമ്പരെദ്യകലയവായ  ചുമര്ചദിതകല

പരെദിനപവാഷദിപദികന്നതദിനവായദി  സവാവുംസത കവാരെദികകവാരെദ്യ  വകുപദിനകശഴെദില്

പ്രവര്തദിച്ചുവരുന്ന  വവാസ്തുവദിദദ്യവാ  ഗുരുകുലവും  ചുവര്ചദിത  കലവാപ്രദര്ശനങ്ങള്

സവുംഘടദിപദികന്നുണത.  ഈ  കലയദില്  തവാല്പരെദ്യമുള്ളവര്ക്കെവായദി  വദിവദിധ
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കവാലകദര്ഘദ്യമുള്ള  നകവാഴെത സുകളുവും  നടതദിവരുന്നു.  നകരെളേതദികല  പ്രവാചശന

നക്ഷേതങ്ങള്,  കക്രസ്തവ  നദവവാലയങ്ങള്,  പുരെവാതന  കകട്ടദിടങ്ങള്  തുടങ്ങദിയ

സലങ്ങളേദികല ചുവര്ചദിതങ്ങള് സവുംരെക്ഷേദികന്നതദിനള്ള വദിവദിധ പദ്ധതദികളുവും

ഗുരുകുലവും ഏകറടുതത  നടതദിവരുന്നുണത.

അനദ്യമവായദികക്കെവാണദിരെദികന്ന  പവാരെമ്പരെദ്യകലകകളേ  സവുംബന്ധദിച്ചുവും

അവയുകട  സവുംരെക്ഷേണതദിനവും  നപ്രവാതവാഹനതദിനമവായദി  കപതൃകപഠന

നകനതദികന്റ  ആഭദിമുഖദ്യതദില്  പുസ്തകങ്ങള്  പ്രസദിദ്ധശകരെദികകയുവും

കസമദിനവാറുകള്, ശദില്പശവാലകള് എന്നദിവ സവുംഘടദിപദികകയുവും കചയ്യുന്നുണത.

(ബദി)  അവശകലവാകവാരെൻമവാകരെ  സവുംരെക്ഷേദിക്കെവാൻ  സര്ക്കെവാര്  വദിവദിധ

പദ്ധതദികള് ആവദിഷ്കരെദിച്ചുവരുന്നുണത.

11/08/2017-കല  സ.ഉ.(കക)21/2017/സവാവും.കവാ.വ,  04/03/2022-കല

സ.ഉ.(സവാധവാ)നവും.122/2022/  സവാവും.കവാ.വ.,  14/12/2022-കല സ.ഉ.(സവാധവാ)

നവും.723  /2022/സവാവും.കവാ.വ.,  എന്നശ ഉതരെവകളേദികല മവാനദണ്ഡങ്ങളുകടയുവും

ചട്ടങ്ങളുകടയുവും  അടദിസവാനതദില്  60  വയസത  പൂര്തദിയവാക്കെദിയദിട്ടുള്ളവരുവും

വവാര്ഷദികവരുമവാനവും  ഒരു  ലക്ഷേതദില്  കവദിയവാതവരുമവായ  സവാമ്പതദിക

പ്രയവാസങ്ങള്  നനരെദിടുന്ന  അവശരെവായ  സവാഹദിതദ്യകവാരെന്മേവാരുകടയുവും
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കലവാകവാരെന്മേവാരുകടയുവും  അനപക്ഷേകള്  പരെദിനശവാധദിചത  അര്ഹരെവായവര്ക്കെത

സവാവുംസവാരെദിക  വകുപത  ഡയറക്ടനററത  മുനഖന  പ്രതദിമവാസവും  1600/-  രൂപ

കലവാകവാരെ കപനഷന നല്കദിവരുന്നുണത.

11.08.2017-കല സ.ഉ(കക) നവും.22/2017/സവാവും.കവാ.വ. നമ്പര് പ്രകവാരെവും

ഏറവവും  കുറഞതത  50  വയസത  പൂര്തദിയവാക്കെദിയദിട്ടുള്ളവരുവും  വവാര്ഷദിക

വരുമവാനവും  ഒരു  ലക്ഷേതദില്  കവദിയവാതവരുമവായ  അശരെണരുവും

നരെവാഗബവാധദിതരുമവായ  കലവാസവാവുംസവാരെദിക  പ്രവര്തകരുകട  അനപക്ഷേകള്

പരെദിനശവാധദിചത  അര്ഹരെവായവര്ക്കെത  അടദിയന്തരെ ചദികദിതവാ  ധനസഹവായമവായദി

പരെമവാവധദി ഒരു ലക്ഷേവും രൂപ അനവദദിച്ചുവരുന്നുണത.

കലവാകവാരെന്മേവാരുകട  ജശവദിത  നദിലവവാരെമുയര്ത്തുകകയന്ന  ലക്ഷേദ്യനതവാകട

പ്രവര്തദികന്ന  നകരെളേ  സവുംസവാന  സവാവുംസവാരെദിക  പ്രവര്തക  നക്ഷേമനദിധദി

നബവാര്ഡദില്നദിന്നുവും അവുംഗങ്ങള്ക്കെത ധനസഹവായവും നല്കദിവരുന്നു.

കുറഞതത  5 വര്ഷവും തുടര്ചയവായദി അവുംശദവായവും അടച ഒരെവുംഗതദിനത  60

വയസത  തദികയുന്നമുറയത  കപനഷന  അനവദദിച്ചുവരുന്ന  പദ്ധതദി  പ്രകവാരെവും

നദിലവദില് 3797 അവുംഗങ്ങള്ക്കെത  4,000/-  രൂപ വശതവും പ്രതദിമവാസ കപനഷന

നല്കദിവരുന്നു.
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കുറഞതത  2  വര്ഷവും അവുംശദവായമടച ഒരെവുംഗനമവാ  നക്ഷേമനദിധദി  പദ്ധതദി

പ്രകവാരെവും  കപനഷന  ലഭദികന്ന  അവുംഗനമവാ  മരെണകപട്ടവാല്  അയവാളുകട

കുടുവുംബതദിനത  നല്കദിവരുന്ന  കുടുവുംബ  കപനഷന  പദ്ധതദി  നദിലവദില്  298

അവുംഗങ്ങളുകട കുടുവുംബങ്ങള്ക്കെത പ്രതദിമവാസവും  1,100/-  രൂപ കുടുവുംബ കപനഷന

നല്കദിവരുന്നു. 7  നപര്ക്കെത  1,100/-  രൂപ  വശതവും  അവശത  കപനഷന

നല്കദിവരുന്നു. കുറഞതത  ഒരു  വര്ഷകമങദിലുവും  നക്ഷേമനദിധദിയദിനലയത 

അവുംശദവായമടച  അവുംഗതദികന്റനയവാ,  അവുംഗങ്ങളുകട  പ്രവായപൂര്തദിയവായ

കപണ്മക്കെളുകടനയവാ  വദിവവാഹവാവവശദ്യതദിനവായദി  25,000/-  രൂപ

ധനസഹവായമവായദി നല്കദിവരുന്നുണത.

നക്ഷേമനദിധദി  നബവാര്ഡത  അവുംഗതദികന്റ  മരെണവാനന്തരെകചലവകള്ക്കെവായദി

10,000/- രൂപ നക്ഷേമനദിധദിയദില്നദിന്നുവും നല്കദിവരുന്നുണത.

മൂന്നത  വര്ഷകമങദിലുവും  സവാവുംസവാരെദിക  പ്രവര്തക  നക്ഷേമനദിധദിയദിനലയത 

തുടര്ചയവായദി  അവുംശദവായമടച  ‘ചദിസത ’  ആനരെവാഗദ്യസുരെക്ഷേവാ

പദ്ധതദിയദില്കപടവാത  അവുംഗങ്ങള്കവും  കുടുവുംബവാവുംഗങ്ങള്കവും  ചദികദിതയത 

അവുംഗതസ്വ  കവാലവാവധദിയദില്  പരെമവാവധദി  50,000/-  രൂപ  നബവാര്ഡദികന്റ

അവുംഗശകവാരെതദിനത  വദിനധയമവായദി ചദികദിതവാധനസഹവായവും അനവദദികന്നുണത.
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ഹൃനദ്രവാഗവും,  കവാനസര്,  വൃക്കെ  സവുംബന്ധമവായ  അസുഖവും,  കരെള്  നരെവാഗവും,

ശസ്വവാസനകവാശ  സവുംബന്ധമവായ  അസുഖവും,  തലനചവാറദില്  രെക്തസവാവവമവായദി

ബന്ധകപട്ട അസുഖവും അഥവവാ സര്ക്കെവാര് കവാലവാകവാലങ്ങളേദില് നദിര്നദ്ദേശദികന്ന

മനറകതങദിലുവും ഗുരുതരെമവായ മവാരെകനരെവാഗങ്ങളേവാല് കഷകപടുന്ന അവുംഗങ്ങള്കവും

അവരുകട  കുടുവുംബവാവുംഗങ്ങള്കവും  കവദദ്യചദികദിതയ്ക്കുള്ള  കചലവകള്

നനരെദിടുന്നതദിനവായദി  അവുംഗതസ്വ  കവാലവാവധദി  പരെദിഗണദിക്കെവാകത പരെമവാവധദി  1.5

ലക്ഷേവും  രൂപ  (ഒരു  ലക്ഷേതദി  അനപതദിനവായദിരെവും  രൂപ)  നബവാര്ഡദികന്റ

അവുംഗശകവാരെനതവാകട  നല്കുന്നുണത.  അടദിയന്തരെഘട്ടങ്ങളേദില്  നബവാര്ഡത 

കചയര്മവാകന്റ  അവുംഗശകവാരെനതവാകട  25,000/-  രൂപ  ചദികദിതവാ

ധനസഹവായമവായദി അനവദദികന്നുണത.

സവുംസവാന ചലചദിത അക്കെവാദമദി  മുനഖന ചലചദിത രെവുംഗകത അവശ

കലവാകവാരെന്മേവാര്കവും അവരുകട ആശദിതര്കവും നല്കുന്ന കപനഷന പദ്ധതദി

പ്രകവാരെവും നദിലവദില് 190 നപര്ക്കെത പ്രതദിമവാസവും 1000/- രൂപ വശതവും കപനഷന

നല്കദിവരുന്നുണത.  കൂടവാകത  അവശകലവാകവാരെന്മേവാര്കവും  അവരുകട

ആശദിതര്കവും  പരെമവാവധദി  25,000/-  രൂപ  ചദികദിതവാ  ധനസഹവായവും

നല്കദിവരുന്നുണത.
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 ശശ  .    രെവാമചനൻ  കടന്നപള്ളദി  : സര്,  പരെമ്പരെവാഗതകലകള്  കലവാ

നകരെളേതദികന്റ ആത്മഹര്ഷവും നദിറഞ ഹൃദയധസ്വനദിയവാണത. കവാലഘട്ടതദികന്റ

അര്തനബവാധതദികന്റ  പ്രകവാശധവാരെകൂടദിയവാണത.  അതത

സവുംരെക്ഷേദിക്കെകപനടണതത ഒരെവാവശദ്യമവാണത.  കലയ്ക്കുനവണദി ജശവദിതവും സമര്പദിച

കലവാകവാരെന്മേവാര് ജശവദിതതദികന്റ സവായവാഹ്നതദില് അനവാഥരെവാകുന്ന ഒരെവസയത

പരെദിഹവാരെവും  കവാണവാന  സവുംസവാന  സര്ക്കെവാരെദികന്റ  എകന്തലവാവും  കര്മ

പദ്ധതദികളുകണന്നറദിയദിക്കെവാനമവാ?

ശശ  .    സജദി  കചറദിയവാന:  സര്,  കലവാകവാരെന്മേവാകരെ  നചര്ത്തുപദിടദികന്ന

പദ്ധതദികളേവാണത  ഇഗൗ  ഗവണ്കമന്റത  വന്നതദിനനശഷവും  സവുംസവാനതത

നടപവാകന്നതത.  'മഴെമദിഴെദി'  എന്ന പരെദിപവാടദി നകരെളേവും മവാതമല നകവാടവാനനകവാടദി

ജനങ്ങളേവാണത കണതത. അതരെതദില് വലദിയ തലതദിലുള്ള മുനന്നറമവാണത ആ

രെവുംഗത്തുവന്നതത.  ഇഗൗ ഗവണ്കമന്റദികന്റ കവാലത്തുവും ആ പദ്ധതദി തുടരുകയവാണത.

കൂടവാകത,  കലവാകവാരെന്മേവാര്ക്കെത  അവസവാന സമയവും  ആശയമദിലവാകത വന്നവാല്

അവകരെ  ഏകറടുതത  സവുംരെക്ഷേദികന്ന  ഒരു  പദ്ധതദി  ഇന്തദ്യയദിലവാദദ്യമവായദി

സവുംസവാന ഗവണ്കമന്റത ആവദിഷ്കരെദിച്ചു.  അതദിനള്ള സലവും മവാനവലദിക്കെരെയദില്

കകണത്തുകയുവും  കലദിടല്  കര്മവും  നദിര്വഹദിക്കെവാന  തശരുമവാനദിചദിട്ടുമുണത.
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പ്രസ്തുത  സവുംവദിധവാനവും  ഒരു  വര്ഷതദിനകവും  നകരെളേതദില്

യവാഥവാര്തദ്യമവാകുകമന്ന  കവാരെദ്യവും  അങ്ങയുകട  ശദ്ധയദില്കപടുതവാന

ആഗ്രഹദികന്നു.  

ശശ  .    രെവാമചനൻ കടന്നപള്ളദി  : സര്,  സദിനദിമവാരെവുംഗതത വനദിതകകളേയുവും

പട്ടദികജവാതദി  വദിഭവാഗതദില്കപട്ട  സവുംവദിധവായകരുള്കപകടയുള്ളവകരെയുവും

നപ്രവാതവാഹദിപദികന്നതദിനവായദി  സവുംസവാന  സര്ക്കെവാര്  നടതദിവരുന്ന

പദ്ധതദികകളേകന്തവാകക്കെയവാകണണന്നത വദിശദശകരെദിക്കെവാനമവാ?

ശശ  .    സജദി  കചറദിയവാന:  സര്,  സദിനദിമവാരെവുംഗതത  ഇന്തദ്യയദില് ചരെദിതവും

നരെഖകപടുതദിയ  വര്ഷങ്ങളേവാണത  2019,  2020.  പട്ടദികജവാതദി-പട്ടദികവര്ഗ

വദിഭവാഗതദില്കപടുന്ന  സവുംവദിധവായകകരെയുവും  വനദിതവാസവുംവദിധവായകകരെയുവും

നപ്രവാതവാഹദിപദികകകയന്ന  ലക്ഷേദ്യനതവാകടയവാണത  വനദിതകളുകട

സവുംവദിധവാനതദിലുള്ള സദിനദിമകള് എന്ന നൂതന പദ്ധതദി നടപദിലവാക്കെദിയതത.

ഇഗൗ പദ്ധതദിയുകട വദിശദവാവുംശങ്ങളേദിനലയത ഞവാന നപവാകുന്നദില.  ഇനപവാള് ആറത

നകവാടദി  രൂപ  എലവാവര്ഷവവും  കചലവവാകന്നുണത.  പട്ടദികജവാതദി

വദിഭവാഗതദില്കപട്ടവര്കവും  വനദിതകള്കമവായദി  ആറത

സദിനദിമകകളേടുകന്നതദിനനവണദിയുള്ള  തശരുമവാനകമടുതത
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നടപവാക്കെദികക്കെവാണദിരെദികന്നു.  കഴെദിഞ  വര്ഷകമടുത  സദിനദിമ  ഇനപവാള്

റദിലശസത  കചയനപവാള്  വളേകരെ  നല  നദിലയദിലുള്ള  അഭദിപ്രവായമവാണത

നകരെളേതദികല ജനങ്ങള്ക്കെദിടയദില്നദിന്നുവും സസ്വരൂപദിക്കെവാന കഴെദിഞതത.  ഒരു

നകവാടദി  രൂപ  വശതവും  ആറത  സദിനദിമകള്ക്കെവായദി  ആറത  നകവാടദി  രൂപയവാണത

അനവദദികന്നതത.  

ശശ.  കക.  ബദി.  ഗനണഷത  കുമവാർ  ചുമതലകപടുതദിയതുപ്രകവാരെവും  (  ശശ  .

കക  .    പദി  .    നമവാഹനന  ):  സര്,  വടക്കെന  മലബവാറദികല  കതയ്യേവും,  കതക്കെന

മലബവാറദികല  തദിറയവാട്ടവും,  മധദ്യതദിരുവദിതവാവുംകൂറദികല  പടയണദി  തുടങ്ങദി

അറുപതദില്പരെവും  പരെമ്പരെവാഗതകലകളുണത.   അനതവാകടവാപവുംതകന്നയവാണത

നകരെളേതദികന്റ  തനതവായ  ആനയവാധനകലയുവും.  അങ്ങുവും  ബഹുമവാനകപട്ട

മനദിയുവും  പകങടുതത  ഒരെവാഴ്ചനയവാളേവും  നടന്ന  കപവാന്നദ്യതങക്കെളേരെദി  ഏറവവും

പ്രധവാനകപട്ടതവായവാണത കവാണുന്നതത.  തനചവാളേദി ഒനതനനവും കതദിരൂര് ഗുരുക്കെളുവും

പടകവട്ടദിയ സലമവാണത ഏഴെരെക്കെണവും.  അതുനപവാലുള്ള ഒരുപവാടത സലങ്ങകളേ

സവുംരെക്ഷേദിച്ചുകകവാണത കലകകളേ നപ്രവാതവാഹദിപദിക്കെവാനതകുന്ന പ്രവര്തനങ്ങള്

നടത്തുനമവാ?



Uncorrected/Not for Publication
28.02.2023

80

ശശ  .   സജദി കചറദിയവാന: സര്, കപവാന്നദ്യതങവും പരെദിപവാടദി നകരെളേതദികന്റ

സവാവുംസവാരെദിക രെവുംഗതത ശനദ്ധയമവായ പരെദിപവാടദിയവായദി മവാറദിയദിരെദികകയവാണത.

സവാവുംസവാരെദിക  വകുപ്പുവും  നഫവാകത നലവാറുവും  നചര്ന്നത  ബഹുമവാനകപട്ട  സ്പെശക്കെറദികന്റ

മുനകനയ്യേവാടുകൂടദിയവാണത  തലനശരെദിയദില്  പ്രസ്തുത  പരെദിപവാടദി  നടന്നതത.

ലക്ഷേക്കെണക്കെദിനത ആളുകളേവാണത അതദില് പകങടുകന്നതത.  ഏഴെരെക്കെണതദില്

ഞവാനവും  നപവായദിരുന്നു.   തശര്ചയവായുവും  അങ്ങത  നചവാദദിച  നചവാദദ്യവും  വളേകരെ

പ്രസക്തമവാണത.  നകരെളേതദികല ഇതരെതദിലുള്ള പരെമ്പരെവാഗത കകപതൃകമവായ

കലകകളേ  കകണതദി  അവകയ  നപ്രവാതവാഹദിപദികന്ന  നടപടദി  സര്ക്കെവാര്

സസ്വശകരെദികവും.  കപവാന്നദ്യതങവും  അതദിനലയ്ക്കുള്ള  പ്രധവാനകപട്ട

ചുവടുവയ്പവായദിട്ടവാണത സര്ക്കെവാര് കവാണുന്നതത.  

 ശശ  .    നതവാമസത  കക  .    നതവാമസത:   സര്,  സവുംസവാന  സര്ക്കെവാര്

നടതദിവരുന്ന  അന്തവാരെവാഷ്ട്ര  നവാടനകവാതവവും  എലവാ  ജദിലകളേദിനലയ്ക്കുവും

വദ്യവാപദിപദിക്കെവാന നടപടദി സസ്വശകരെദികനമവാ;  പ്രനതദ്യകദിചത  കുട്ടനവാടത  ഭവാഗത്തുള്ള

നവാടനകലകളേവായ വഞദിപവാട്ടത,  നവാടന പവാട്ടുകള്,  കകവായ്ത്തുപവാട്ടുകള്,  ഞവാറ്റുനവല

പവാട്ടുകള്  തുടങ്ങദിയ  വദിവദിധ  കലവാരൂപങ്ങളുകട  അവതരെണവും

നദിശലവാവസയദിലവാണത.  കലവാകവാരെന്മേവാര്  നനരെദിടുന്ന
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സവാമ്പതദികബദ്ധദിമുട്ടുമൂലമവാണത  അങ്ങകന  സവുംഭവദികന്നതത.  ഇതരെവും

കലവാകവാരെന്മേവാരുകട  നദിലനദില്പദിനവും  അവകരെ  സവാമ്പതദികമവായദി

സഹവായദികന്നതദിനവും അടദിയന്തരെ നടപടദി സസ്വശകരെദികനമവാ?

ശശ  .    സജദി  കചറദിയവാന:  സര്,  ഞവാന  ആദദ്യവും  പട്ടദികജവാതദി

വദിഭവാഗതദില്കപട്ട വനദിതവാ സവുംവദിധവായകരുകട സദിനദിമയുകട കവാരെദ്യകതപറദി

പറഞനപവാള്  ഒരു  കചറദിയ  പദിശകുവന്നു.  ഒരു  സദിനദിമയത  ഒരു  നകവാടദി

രൂപകയന്നവാണത  നനരെകത പറഞതത.  ഒരു സദിനദിമയത  ഒന്നരെ നകവാടദി  രൂപ

വശതവും  ആകക  ആറത  നകവാടദി  രൂപയവാണത  കകവാടുകന്നതത.  ഇവദികട

ബഹുമവാനകപട്ട അവുംഗവും നചവാദദിചതത വഞദിപവാട്ടുമവായദി ബന്ധകപട്ട കവാരെദ്യമവാണത.

തശര്ചയവായുവും  അക്കെവാരെദ്യതദില്  പ്രനതദ്യക  പരെദിഗണന  ഗവണ്കമന്റത

കകവാടുകന്നതവാണത.  

ശശ  .    സദി  .    ആര്  .    മനഹഷത:  സര്,  പ്രവായവുംകകവാണ്ടുവും ആനരെവാഗദ്യവുംകകവാണ്ടുവും

കലവാകവാരെന്മേവാരെദില്  പലരുവും  അവശത  അനഭവദികന്നവരെവാണത.  വലദിയ

ദുരെദിതതദില്  കഴെദിയുന്ന  ഇതരെവും  കലവാകവാരെന്മേവാര്ക്കെത  ലഭദിച്ചുകകവാണദിരെദികന്ന

നവാമമവാതമവായ  കപനഷന  കവാലവാനസൃതമവായദി  വര്ദ്ധദിപദിക്കെവാന  സര്ക്കെവാര്

ആനലവാചദികനമവാ?
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ശശ  .    സജദി കചറദിയവാന: സര്, കവാലവാനസൃതമവായദി വര്ദ്ധദിപദിക്കെണകമന്നത

പറഞവാല് 1600  രൂപയവാണത  ഇനപവാള്  അവര്ക്കെത  കപനഷനവായദി

കകവാടുകന്നതത.  4000  രൂപയവാണത  കലവാകവാരെന്മേവാര്ക്കെത  കകവാടുകന്നതത.

ഇന്തദ്യയദില്  ഏറവവും  കൂടുതല്  കപനഷന  കകവാടുകന്ന  സവുംസവാനമവാണത

നകരെളേവും.  അതദില്  കുടദിശദികകയവാന്നുവും  വരുതദിയദിട്ടദില.  നകവാവദിഡത

കവാലത്തുനപവാലുവും നകരെളേതദികല മുഴവന കലവാകവാരെന്മേവാര്കവും പണവും കകവാടുത

സവുംസവാന  ഗവണ്കമന്റവാണദിതത.  അതുകകവാണത  അക്കെവാരെദ്യതദില്

ആശങനവണ.  ഗവണ്കമന്റദികന്റ  സവാമ്പതദിക  സദിതദിയനസരെദിചത

ബഹുമവാനകപട്ട ധനകവാരെദ്യ വകുപ്പുമനദിയുമവായദി ആനലവാചദിചത  ഇക്കെവാരെദ്യതദില്

എകന്തങദിലുവും കചയ്യേവാന സവാധദികനമവാകയന്നത പരെദിനശവാധദിക്കെവാവും.   

നകന സര്ക്കെവാരെദികന്റ കടല് മതദ്യബന്ധന കരെടത നദിയമവും

(*215) ശശ  .   എവും  .   വദിജദിന  :
  ശശ  .   വദി  .   നജവായദി  :
  ശശ  .   എവും  .   നഗൗഷവാദത
  ശശമതദി യു  .   പ്രതദിഭ  :  തവാകഴെ കവാണുന്ന നചവാദദ്യങ്ങള്ക്കെത

  മതദ്യബന്ധനവും, സവാവുംസവാരെദികവും, യുവജനകവാരെദ്യ വകുപ്പുമനദി സദയവും മറുപടദി

 നല്കുനമവാ:
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(എ)  നകന  സര്ക്കെവാരെദികന്റ  കടല്  മതദ്യബന്ധന  കരെടത  നദിയമവും

സവുംസവാനകത  പരെമ്പരെവാഗത  മതദ്യബന്ധന  നമഖലയദില്  ആശങ

സൃഷദിചദിട്ടുനണവാ;  എങദിൽ സവുംസവാനകത പരെമ്പരെവാഗത മതദ്യബന്ധനകത

പ്രതദികൂലമവായദി ബവാധദികന്ന വദ്യവസകള് ഇതദില്നദിന്നത ഒഴെദിവവാക്കെണകമന്നത

നകന സര്ക്കെവാരെദിനനവാടത ആവശദ്യകപട്ടദിട്ടുനണവാ;

(ബദി)  ഉകണങദിൽ  അപ്രകവാരെവും  നദിര്നദശദിചതദികന്റ  അടദിസവാനതദില്

കരെടത ബദിലദില് നകന സര്ക്കെവാര് മവാറവും വരുതദിയദിട്ടുനണവാ;

(സദി)  ആഴെക്കെടല്  മതദ്യബന്ധനതദിനള്ള  അവകവാശവും  പരെമ്പരെവാഗത

മതദ്യകതവാഴെദിലവാളേദികള്ക്കെവായദി  പരെദിമദിതകപടുതണകമന്നത  സവുംസവാനവും

ആവശദ്യമുന്നയദിചദിട്ടുനണവാ; വദിശദമവാക്കെവാനമവാ;

(ഡദി)  ആഴെക്കെടല് മതദ്യബന്ധനതദിനത  സവുംസവാനകത പരെമ്പരെവാഗത

മതദ്യകതവാഴെദിലവാളേദികകളേ പ്രവാപ്തരെവാകന്നതദിനത പദ്ധതദി ആവദിഷ്കരെദിചദിട്ടുനണവാ?

മതദ്യബന്ധനവും, സവാവുംസവാരെദികവും, യുവജനകവാരെദ്യ വകുപ്പുമനദി  (ശശ  .   സജദി

കചറദിയവാന  ): സര്, 

(എ)  ഉണത.  നകന  സര്ക്കെവാരെദിനത  സമര്പദിച  നദിര്നദ്ദേശങ്ങള്

അനബന്ധമവായദി നചര്കന്നു+.

+ അനബന്ധമവായദി നചര്കന്നു.
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(ബദി)   കരെടത  ഇന്തദ്യന മകറന ഫദിഷറശസത  ബദിലദിനന്മേല് സവുംസവാനവും

സമര്പദിച  നദിര്നദ്ദേശങ്ങളേദില്  ഭൂരെദിഭവാഗവവും  നകനവും  അവുംഗശകരെദികകയുവും

സവുംസവാനവും വളേകരെ ഗുണകരെമവായ നദിര്നദ്ദേശങ്ങളേവാണത  സമര്പദിചദിട്ടുളേളേകതന്നത

അറദിയദികകയുവും കചയദിട്ടുണത.  തുടര്ന്നത നദിലവദില്വന്ന ബദിലദികന്റ ഡവാഫദിവുംഗത

കമദിറദിയദില്  സവുംസവാനതദികന്റ  പ്രതദിനദിധദിയവായദി  ശശ.  പദി.  സഹനദവന

(ഫദിഷറശസത  അഡശഷണല്  ഡയറക്ടര്  (റദിട്ട.)-കന  ഉള്കപടുത്തുകയുവും

കചയദിട്ടുണത.  പ്രസ്തുത  ബദിലദികന്റ  കഫനല്  ഡവാഫത  നകന  സര്ക്കെവാര്

സവുംസവാന  സര്ക്കെവാരെദികന്റ  അഭദിപ്രവായതദിനവായദി  അയച്ചുതന്നനപവാള്

ആദദ്യഘട്ടതദില്  അനപതദിനയഴെത  തദിരുതലുകളുവും  രെണവാവുംഘട്ടതദില്

നവാല്പനതവാളേവും  തദിരുതലുകളുവും  നകരെളേവും  നദിര്നദ്ദേശദികകയുണവായദി.  ഈ

നദിര്നദ്ദേശങ്ങള്  ഏതവാണത  പൂര്ണ്ണമവായദിതകന്ന  നകന  സര്ക്കെവാര്

അവുംഗശകരെദിചദിട്ടുമുണത.  2021  കഫനൽ  ഡവാഫദികന്റ  അടദിസവാനതദിൽ

അനബന്ധവും-2  ആയദി+ നചര്തദിരെദികന്ന  കവാരെദ്യങ്ങള്കൂടദി

പരെദിഗണദിനക്കെണതവാകണന്നത നകന സർക്കെവാരെദിനനവാടത ആവശദ്യകപട്ടദിട്ടുണത.

(സദി)  ആഴെക്കെടല്  മതദ്യബന്ധനതദിനളേളേ  അവകവാശവും  പരെമ്പരെവാഗത

മതദ്യകതവാഴെദിലവാളേദികള്കവും  അവരുകട  സഹകരെണ  സവുംഘങ്ങള്കമവായദി

+ അനബന്ധമവായദി നചര്കന്നു.
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നദിജകപടുതണകമന്നുവും  മതദ്യകതവാഴെദിലവാളേദി  സഹകരെണ  സവുംഘങ്ങകളേ

അതദിനവായദി പ്രവാപ്തരെവാക്കെണകമന്നുമുള്ള നദിർനദ്ദേശവും സമർപദിചദിട്ടുണത.

(ഡദി)   സുരെക്ഷേദിതമലവാത  പരെമ്പരെവാഗത  യവാനങ്ങളേദില്  ആഴെക്കെടല്

മതദ്യബന്ധനവും  നടത്തുന്ന  പരെമ്പരെവാഗത  മതദ്യകതവാഴെദിലവാളേദികകളേ

ഘട്ടവുംഘട്ടമവായദി സുരെക്ഷേദിതമവായ യനവല്കൃത മതദ്യബന്ധന രെശതദിയദിനലയത

പരെദിവര്തനവും കചയ്യുകകയന്ന ലക്ഷേദ്യനതവാകട  10  ആഴെക്കെടല് മതദ്യബന്ധന

നബവാട്ടുകള്  നല്കുന്ന  പദ്ധതദിക്കെത  ഭരെണവാനമതദി  നല്കദിയദിട്ടുണത.  പദ്ധതദി

മവാര്ഗനദിര്നദ്ദേങ്ങള്  പ്രകവാരെവും  മതദ്യകതവാഴെദിലവാളേദി  നക്ഷേമനദിധദി  നബവാര്ഡദില്

അവുംഗങ്ങളേവായദിട്ടുള്ളതുവും സദിരെതനയവാകട പ്രവര്തദികന്ന മതദ്യകതവാഴെദിലവാളേദി

പ്രവാഥമദിക  സഹകരെണ  സവുംഘങ്ങളേദികല  അവുംഗങ്ങളുമവായ  പരെമ്പരെവാഗത

മതദ്യകതവാഴെദിലവാളേദികള്  ഉള്കപട്ട  10  നപര്  വശതവും  അടങ്ങുന്ന  JLG

ഗ്രൂപ്പുകള്/SHG  ഗ്രൂപ്പുകള്/മതദ്യകതവാഴെദിലവാളേദി  സഹകരെണ  സവുംഘങ്ങള്/

FFPO (ഫദിഷത ഫവാര്നമര്സത കപ്രവാഡക്യൂസര് ഓര്ഗകനനസഷന) എന്നദിവരെവാണത

ഗുണനഭവാക്തവാക്കെള്.   ഇതദിനവായുള്ള  നബവാട്ടദികന്റ  വദില  1.20  നകവാടദി

രൂപയവായദിരുന്നു.  എന്നവാല്  സവുംസവാനകത  മതദ്യകതവാഴെദിലവാളേദികളുകട

ആവശദ്യവും  പരെദിഗണദിചത  കൂടുതല്  സഗൗകരെദ്യങ്ങളുള്കപടുതദി  പരെദിഷ്കരെദിചത
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തയ്യേവാറവാകന്ന നബവാട്ടദികന്റ വദില  1.50  നകവാടദി  രൂപയവാണത.  പദ്ധതദി പ്രകവാരെവും

സബ്സദിഡദിയവായദി  നകന  സര്ക്കെവാരുവും  സവുംസവാന  സര്ക്കെവാരുവുംകൂടദി

നല്കുന്നതത 48 ലക്ഷേവും രൂപ (40%)-യുമവാണത. ബവാക്കെദിയുള്ള 102 ലക്ഷേവും രൂപ

ഗുണനഭവാക്തൃ  വദിഹദിതമവാണത.  ഇതത  പരെമ്പരെവാഗത  മതദ്യകതവാഴെദിലവാളേദികള്ക്കെത

സസ്വന്തവും  നദിലയദില്  കകണതവാന  സവാധദിക്കെദികലന്നത  മനസദിലവാക്കെദിയതദികന്റ

അടദിസവാനതദില് ഗുണനഭവാക്തൃ  വദിഹദിതതദികന്റ  30% (30.6  ലക്ഷേവും രൂപ)

കൂടദി  സവുംസവാന  സര്ക്കെവാര്  അധദിക  ഗ്രവാന്റവായദി  അനവദദിച്ചുകകവാണത  ഇഗൗ

പദ്ധതദി യവാഥവാര്തദ്യമവാകവാന നപവാകുന്നുകവന്ന കവാരെദ്യവും ഇവദികട അറദിയദിക്കെവാന

ഞവാന  ആഗ്രഹദികകയവാണത.   പതദില്  അഞത  യവാനങ്ങളുകട  നദിര്മവാണവും

കകവാചദിയദില്  പൂര്തശകരെദിച്ചു.   നൂറദിന  പരെദിപവാടദിയദില്  അതുള്കപടുതദി

ഉദ്ഘവാടനവും  കചയ്യേവാന  തശരുമവാനദിചദിട്ടുണത.   അതദിനവായദി  ബഹുമവാനകപട്ട

മുഖദ്യമനദിയുകട സമയവവും നചവാദദിചദിട്ടുണത.  

ബവാക്കെദി  70%  (71.4  ലക്ഷേവും  രൂപ)  നകരെളേ  ഫദിനവാനഷദ്യല്

നകവാര്പനറഷനദില്  നദിന്നുവും  CMEDP  നലവാണ്  മുനഖന  ലഭദ്യമവാകന്നതദിനവും

ഉതരെവവായദിട്ടുണത.      19-01-2023-നത  നബവാട്ടത  നദിര്മവാണവും  സവുംബന്ധദിചത

തദികക്ഷേദികരെവാര്  കകവാചദിന  ഷദിപത യവാര്ഡത,  ഫദിഷറശസത  വകുപത,  ഗുണനഭവാക്തൃ
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മതദ്യകതവാഴെദിലവാളേദി  സഹകരെണ  സവുംഘങ്ങള്  എന്നദിവര്  നചര്ന്നത  ഒപ്പുവച്ചു.

ആദദ്യഘട്ടമവായദി കകവാചദിന ഷദിപത യവാര്ഡദില് നദിര്മവാണവും പൂര്തദിയവാക്കെദിയ  5

യവാനങ്ങള് ഗുണനഭവാക്തൃ സവുംഘങ്ങള്ക്കെത വദിതരെണവും കചയ്യുന്നതദിനള്ള നടപടദി

സസ്വശകരെദിച്ചുവരുന്നു.  ബവാക്കെദിയുള്ളവയുകട  നദിര്മവാണവും  കകവാചദിന

ഷദിപത യവാര്ഡദികന്റ Malpe കപല് നദിര്മവാണ ശവാലയദില് പുനരെവാഗമദിച്ചുവരുന്നു.

കൂടവാകത ടദി  പദ്ധതദിയദില് അവുംഗങ്ങളേവായ സഹകരെണ സവുംഘങ്ങളേദില്നദിന്നുവും

കതരെകഞടുക്കെകപട്ട  30  മതദ്യകതവാഴെദിലവാളേദികള്ക്കെത  നവാഷണല്  നകവാ-

ഓപനററശവത  ഡവലപ്കമന്റത  നകവാര്പനറഷന  (NCDC)-യുകട  സവാമ്പതദിക

സഹവായനതവാകട  കസനട്രെെല്  ഇനസ്റ്റേദിറക്യൂട്ടത  ഒവാഫത  ഫദിഷറശസത  കടനകവാളേജദി

(CIFT)-കന്റ  നനതൃതസ്വതദില്  ആഴെക്കെടല്  മതദ്യബന്ധനതദിനവായുള്ള

മൂന്നുദദിവസകത  പരെദിശശലനവും  നവാഷണല്  ഇനസ്റ്റേദിറക്യൂട്ടത  ഓഫത  ഫദിഷറശസത

അഡദിനദിനസ്ട്രേഷന (NIFAM) -ല് വചത നല്കദിയദിട്ടുണത.

ശശ  .    എവും  .    വദിജദിന:  സര്,  മതദ്യവദിഭവസമ്പതത  വര്ദ്ധദിപദികന്നതദിനത

സര്ക്കെവാര്  പുതദിയതവായദി  ഏകതങദിലുവും  തരെതദിലുള്ള  പദ്ധതദികള്

നടപദിലവാക്കെവാനനദ്ദേശദികന്നുനണവാ?
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ശശ  .    സജദി  കചറദിയവാന:  സര്,  വളേകരെ പ്രസക്തമവാകയവാരു നചവാദദ്യമവാണത

ബഹുമവാനകപട്ട  അവുംഗവും  ഇവദികട  ഉന്നയദിചദിരെദികന്നതത.  കഴെദിഞ

ഗവണ്കമന്റദികന്റ  കവാലതത  ആവദിഷ്കരെദിച  ധവാരെവാളേവും  പദ്ധതദികള്  ഇനപവാഴവും

തുടരുന്നുണത.  മതദ്യസമ്പതത  വര്ദ്ധദിപദികന്നതദിനനവണദി  കടലദിലുവും

ഉള്നവാടന  മതദ്യനമഖലയദിലുവും  വലദിയ  ഇനകവസ്റ്റേതകമന്റവാണത  ഗവണ്കമന്റത

നടതദികക്കെവാണദിരെദികന്നതത.   ഇതദികന്റ  ഫലമവായദി  കടലദിലുവും  ഉള്നവാടന

നമഖലയദിലുവും വലദിയ നതവാതദിലുള്ള മനതദ്യവാല്പവാദനവും  വര്ദ്ധദിപദിചദിട്ടുകണന്ന

കവാരെദ്യമവാണത പറയവാന ആഗ്രഹദികന്നതത.  

(നചവാനദദ്യവാതരെസമയവും കഴെദിഞ്ഞു.)
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