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II ഇ.ബബ.XIV-കകേരള നബയമസഭ/VII-7

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

ഏഴനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള്   - സലാംഗ്രഹലാം

2017   ആഗസസ്റ്റ്   17,   വദനാഴലാം

നബയമസഭ  രനാവബലല  8.30-നസ്റ്റ്  ബഹുമനാനലപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണലന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന.

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള് 

18 (*211)            ജലലഭദത കുറഞ്ഞുവരുന്ന സനാഹചരദലാം

ജലവബഭവ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  മനാതത.  ടബ.  കതനാമസസ്റ്റ്)  നല്കേബയ മറുപടബയബല്,

കകേരളത്തബലല ജലലഭദതയബല് പ്രധനാനമനായലാം ആശയബക്കുന്ന മഴയലട വനാര്ഷബകേ

ശരനാശരബ   3000  മബ.  മസ്പീറ്ററനായനാണസ്റ്റ്  കേണക്കനാക്കുന്നലതങബലലാം  കേഴബഞ്ഞ  രണസ്റ്റ്

വര്ഷമനായബ  ലഭദമനായ  മഴയലട  കതനാതബല്  ഗണദമനായ  കുറവനാണസ്റ്റ്

കരഖലപ്പെടുത്തബയബട്ടുളളലതനലാം  ഇഇൗ  വര്ഷവലാം  മഴയലട  കതനാതബല്  27

ശതമനാനത്തബലന്റെ  കുറവലാം  ഡനാമുകേളബലല  ജലനബരപ്പെസ്റ്റ്  കേഴബഞ്ഞ

വര്ഷകത്തതബകനക്കനാള്  5  മുതല്  10  മസ്പീറ്റര്  വലര  കുറവമനാലണന്നസ്റ്റ്  സഭലയ

അറബയബച.  തുടര്ച്ചയനായളള  മഴയലട  കുറവബലന  സലാംബനബച്ച  ലഎ.എലാം.ഡബ.
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റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേളബലല കേണക്കുകേലളക്കുറബച്ചസ്റ്റ് കകേനാഴബകക്കനാടസ്റ്റ് കകേന്ദ്രമനായബ പ്രവര്ത്തബക്കുന്ന

സബ.ഡബബ.ആര്.ഡബ.എലാം.-മനായലാം  എലനാ  ജബലകേളബലലയലാം  ബനലപ്പെട്ട

ഉകദദനാഗസ്ഥരുമനായലാം  ചര്ച്ച  നടത്തബ  ഏലറ്റടുക്കനാന്  കേഴബയന്ന  പ്രവൃത്തബകേലള

സലാംബനബച്ച  രൂപകരഖ  തയനാറനാക്കബവരബകേയനാണസ്റ്റ്.  സ്ഥലകേനാല വദതബയനാനലാം

ജലലഭദതലയ  കേനാരദമനായബ  ബനാധബക്കുന്നതബനനാല്  ജലവബഭവ  വബനബകയനാഗവലാം

സലാംരക്ഷണവലാം  കൂടുതല്  കേനാരദക്ഷമമനാക്കുന്നതബനുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

സമയബനബതമനായബ  നബര്വ്വഹബക്കലപ്പെകടണതുണസ്റ്റ്.   ഹരബതകകേരളലാം  മബഷലന്റെ

ഉപമബഷനനായ  ജലവബഭവ  മബഷലന്റെ  പ്രനാരലാംഭ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനായബ  കുളങ്ങള്,

കതനാടുകേള്  എന്നബവ  പുനരുദരബച്ചസ്റ്റ്  ജലവബഭവ  സലാംരക്ഷണലാം

കേനാരദക്ഷമമനാക്കുന്നകതനാലടനാപ്പെലാം  ഭൂജലകപനാഷണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്,

ജലദുരുപകയനാഗലാം  കുറയ്ക്കുന്നതബനുള്ള  പ്രചരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്,  ജല

പുനരുപകയനാഗലാം  വര്ദബപ്പെബക്കല്,  ജലമലബനസ്പീകേരണലാം  ഇലനാതനാക്കല്,  നദബകേളബല്

നബനലാം  ജലലാം  എടുക്കുന്നതബനുളള  നബയനണലാം  എന്നബവ  ഫലപ്രദമനായബ

നടപ്പെനാക്കുന്നതബലൂലട  ജലദഇൗര്ലഭദലാം  ഒരു  പരബധബവലര  തടയനാവന്നതനാണസ്റ്റ്.

കേനാലനാവസ്ഥനാ വദതബയനാനലാം,  മണ്സൂണ് മഴയലട കുറവസ്റ്റ് എന്നബവ കേണക്കബലലടുത്തസ്റ്റ്

ജലസലാംരക്ഷണത്തബനസ്റ്റ്  ഊന്നല് നല്കേബ  കലനാകേബനാങസ്റ്റ്  സഹനായകത്തനാലട  ഹരബത
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കകേരളലാം  മബഷന് നടപ്പെനാക്കുന്ന ജലനബധബ  പദതബ  ഉള്ലപ്പെലടയള്ള പരബപനാടബകേളലാം

സനാമ്പത്തബകേ  ലഭദതയനുസരബച്ചസ്റ്റ് ജലസലാംരക്ഷണലാം,  കേനനാലകേളബല്  നബനള്ള

ജലനഷലാം  കുറയ്ക്കല്  എന്നബവയലാം  നടപ്പെനാക്കുന്നകതനാലടനാപ്പെലാം  മറ്റസ്റ്റ്

വകുപ്പുകേള്/ഏജന്സബകേള് മുകഖന കേബണര് റസ്പീ-ചനാര്ജബലാംഗസ്റ്റ്, മഴക്കുഴബകേള് വഴബയള്ള

ജലസലാംരക്ഷണലാം  തുടങ്ങബയ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളലാം   നടനവരുന.   കേഴബഞ്ഞ  ഒരു

വര്ഷത്തബനുളളബല്  3031  ലപനാതു കേബണറുകേള് നബര്മ്മേബക്കുകേയലാം  15022  ലപനാതു

കേബണറുകേള് മഴലവളള റസ്പീചനാര്ജബലാംഗബനസ്റ്റ് ഉതകുലാംവണലാം  വൃത്തബയനാക്കുകേയലാം  3855

പുതബയ   കുളങ്ങള്  നബര്മ്മേബക്കുകേയലാം  13247  കുളങ്ങള്  പുനരുജസ്പീവബപ്പെബക്കുകേയലാം

ലചയ്തതബനുപുറലമ  ഹരബതകകേരളലാം  മബഷനബലൂലട  2467  കേബ.മസ്പീ.   കതനാടുകേള്,  1481

കേബ.മസ്പീ.  കേനനാലകേള്  എന്നബവ   നവസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  ലചയ്തബട്ടുണസ്റ്റ്.  ഹരബതകകേരളലാം

മബഷലന്റെ  ഭനാഗമനായബ  നസ്പീര്ത്തട  മനാസര്  പനാനുകേളലട   അടബസ്ഥനാനത്തബല്

ജലസലാംരക്ഷണലാം  കേനാരദക്ഷമമനാക്കുന്നതബനുളള  ലലഗഡ് ലലലന്

തയനാറനാക്കബയതബനുപുറലമ  ഉപരബതലജലലാം  സലാംരക്ഷബക്കുകേ  എന്ന  നയത്തബലന്റെ

ഭനാഗമനായബ  നദബകേളബല്  ലറഗുകലറ്ററുകേളലാം  തടയണകേളലാം  നബര്മ്മേബചവരുനണസ്റ്റ്.

കേനാലവര്ഷത്തബല്  ലഭബക്കുന്ന  മഴ  പരമനാവധബ  സലാംഭരബക്കുകേയലാം  മണബല്  തനാഴനാന്

അനുവദബക്കുകേയലാം ലചയ്യുന്ന  'നസ്പീരുറവസ്റ്റ്' പദതബയലട ഭനാഗമനായബ കലനാകേ ജലദബനമനായ

മനാര്ച്ചസ്റ്റ്  22-നസ്റ്റ്  സലാംസ്ഥനാന  വദനാപകേമനായബ  മഴക്കുഴബകേള്  നബര്മ്മേബക്കുകേയലാം
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പനാഴനായബകപ്പെനാകുന്ന  മഴലവള്ളലാം  ശനാസസ്പീയമനായബ  സലാംഭരബച്ചസ്റ്റ്  കുടബലവളളത്തബനുലാം

മറ്റു  ഗനാര്ഹബകേനാവശദങ്ങള്ക്കുലാം  ഉപകയനാഗലപ്പെടുത്തുന്നതബനസ്റ്റ്     ലകേ.ആര്.ഡബത.

എസസ്റ്റ്.എ.-യലട ഭനാഗമനായബ  'മഴലവള്ള സലാംഭരണലാം-ഭൂജല പരബകപനാഷണലാം'  പദതബ

നടപ്പെനാക്കബ വരബകേയലാം ലചയ്യുനണസ്റ്റ്.  വരള്ച്ചലയ മുന്നബല്ക്കണസ്റ്റ് കുടബലവളള ക്ഷനാമലാം

പരബഹരബക്കുന്നതബനനായബ  പണലാം  ലഭദമനാക്കബ  പ്രവൃത്തബകേള്  ഏലറ്റടുക്കുകേയലാം

ഭരണനാനുമതബയലാം  സനാകങതബകേനാനുമതബയലാം  ലഭബച്ച  ബനാവബക്കര  ലറഗുകലറ്ററബലന്റെ

മുടങ്ങബക്കബടക്കുന്ന  നബര്മ്മേനാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  തത്വരബതലപ്പെടുത്തുന്നതബനുളള

നബര്കദ്ദേശലാം  നല്കുകേയലാം  ലചയ്തബട്ടുണസ്റ്റ്. കേനനാലകേളബലൂലട  ഒഴുക്കുന്ന  ലവളളലാം

പനാഴനാകേനാതബരബക്കനാന്  ലതനാഴബലറപ്പെസ്റ്റ്  പദതബയബലള്ലപ്പെടുത്തബ   ലലപപ്പുലലലനബലന്റെ

അറ്റകുറ്റപ്പെണബ  ലചയ്യുന്ന  കേനാരദലാം  പരബകശനാധബചവരുന്നകതനാലടനാപ്പെലാം  നബലവനാരലാം

കുറഞ്ഞ ലലപപ്പുകേള് ഘട്ടലാംഘട്ടമനായബ മനാറ്റുന്നതബനുളള നടപടബകേള് ആരലാംഭബക്കുകേയലാം

ലചയ്തബട്ടുണസ്റ്റ്.   ലചറുകേബട ജലകസചന പദതബകേള് ലലമനര് ഇറബകഗഷന് വകുപ്പെബലന്റെ

കേസ്പീഴബലനാണസ്റ്റ്  നടനവരുന്നതസ്റ്റ്.    ഗ്രനാമപഞനായത്തുകേളബലല ജലനബധബ  പദതബകേള്

പുനരുജസ്പീവബപ്പെബക്കുന്നതബനസ്റ്റ്    പ്രകതദകേമനായബ  ശമബക്കുന്നതനാലണനലാം  ജബലനാ

കേളക്ടര്മനാരുലട  അനുമതബയബലനാലത  സത്വകേനാരദമനായബ  ടനാങറുകേളബല്  ജലവബതരണലാം

ലചയ്യുന്നതുസലാംബനബച്ചസ്റ്റ്  റവനബ  വകുപ്പുമനായബ  കചര്ന്നസ്റ്റ്  പരബകശനാധന

നടത്തുന്നതനാലണനലാം അരുവബക്കര ഡനാലാം ഡസ്പീസബല്കറ്റഷനുളള  നടപടബക്രമങ്ങളലട
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എസസ്റ്റ്.ഒ.പബ.  തയനാറനാക്കബ  പരബകശനാധബചവരബകേയനാലണനലാം ലലവകേനാലത  പ്രവൃത്തബ

പൂര്ത്തബയനാക്കനാന് ശമബക്കുന്നതനാലണനലാം  അന്തര്സലാംസ്ഥനാന നദസ്പീജല കേരനാറുകേള്

പ്രകേനാരമുളള  ജലലാം  ലഭദമനാക്കുന്നതബനുകവണബയളള  ഇടലപടലകേള്  നടത്തുകേയലാം

പറമ്പബക്കുളലാം-  ആളബയനാര്  കേരനാര്  പ്രകേനാരമുളള  ജലലാം  ലഭദമനാക്കുന്നതബനുകവണബ

സമ്മേര്ദ്ദേലാം  ലചലത്തുകേയലാം  അട്ടപ്പെനാടബവനാലബ  ഇറബകഗഷന്  കപ്രനാജക്ടബനസ്റ്റ്

പനാരബസ്ഥബതബകേനാനുമതബ  ലഭദമനാക്കുന്നതബനുളള  ശമങ്ങള്  നടനവരബകേയലാം

ലചയ്യുനലണനലാം  ഗ്രസ്പീന് ലലക്ലെെമറ്റസ്റ്റ് ഫണബലന സലാംബനബച്ച കപ്രനാജക്ടസ്റ്റ് പരബസ്ഥബതബ

വകുപ്പെസ്റ്റ്  പരബകശനാധബചവരബകേയനാലണനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  മറുപടബയനായബ  മനബ

വദക്തമനാക്കബ.  

19 (*212)         പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ സകങതങ്ങളലട സമഗ്രവബകേസനലാം

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകന്നനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

സനാലാംസനാരബകേവലാം  പനാര്ലലമന്റെറബകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  എ.  ലകേ.  ബനാലന്)

നല്കേബയ മറുപടബയബല്, പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  സകങതങ്ങളലട  സമഗ്ര വബകേസനത്തബനനായബ

ഹനാലാംലറ്റസ്റ്റ്  വബകേസന  പദതബ, അഡസ്പീഷണല്  ലലട്രെെബല്  സബസ്റ്റ്  പനാന്

പദതബയബലൂലടയള്ള  സമഗ്ര  കകേനാളനബ  വബകേസന  പദതബ  (എ.റ്റബ.എസസ്റ്റ്.പബ),

2017-18  മുതല്  ടബ  പദതബകേലള  സലാംകയനാജബപ്പെബചലകേനാണ്ടുളള  അലാംകബദ്കേര്

ലസറ്റബല്ലമന്റെസ്റ്റ്  ഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  പദതബ  എന്നബവ  നടപ്പെബലനാക്കബവരുനലണനലാം

ഹനാലാംലറ്റസ്റ്റ് വബകേസന പദതബക്കനായബ  2015-16  വലര  ലതരലഞ്ഞടുത്ത
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സകങതങ്ങളബല് 21 എണത്തബലന്റെ പ്രവൃത്തബ പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  കശഷബക്കുന്നവ

അടബയന്തരമനായബ പൂര്ത്തബയനാക്കുകേയലാം ലചയ്യുന്നതനാലണനലാം  2016-17 വര്ഷത്തബല്

ലതരലഞ്ഞടുത്ത  10  സകങതങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  7.10  കകേനാടബ  രൂപ അനുവദബച്ചബട്ടുലണനലാം

അതബലന്റെ പ്രവൃത്തബ പുകരനാഗമബക്കുനലണനലാം സഭലയ അറബയബച. എ.റ്റബ.എസസ്റ്റ്.പബ.

പദതബ  പ്രകേനാരലാം  ലതരലഞ്ഞടുത്ത  സകങതങ്ങളബല്  കശഷബക്കുന്ന  162

കകേനാളനബകേളബലല  പ്രവൃത്തബ  സമയബനബതമനായബ  പൂര്ത്തബയനാക്കുന്നതനാലണനലാം

അലാംകബദ്കേര്  ലസറ്റബല്ലമന്റെസ്റ്റ്  ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  പദതബ  പ്രകേനാരലാം  50

ലസറ്റബല്ലമന്റുകേള്ക്കനായബ  100  കകേനാടബ  രൂപ  വകേയബരുത്തബയബട്ടുലണനലാം

സകങതങ്ങളബല്  അടബസ്ഥനാന  സഇൗകേരദങ്ങള്,  സനാമ്പത്തബകേ  വബകേസന

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്,  വനബതകേള്ക്കുലാം  കുട്ടബകേള്ക്കുമുള്ള  സഇൗകേരദങ്ങള്,  ആകരനാഗദലാം,

വബദദനാഭദനാസലാം  തുടങ്ങബയവ  നടപ്പെബലനാക്കനാനനാണസ്റ്റ്  ഉകദ്ദേശബക്കുന്നലതനലാം  മനബ

വദക്തമനാക്കബ.  2 016-17  സനാമ്പത്തബകേ  വര്ഷത്തബല്  എ.റ്റബ.എസസ്റ്റ്.പബ.

ഫണബല്നബനസ്റ്റ് നബലമ്പൂര് മുനബസബപ്പെനാലബറ്റബക്കുലാം,  കപനാത്തുകേല് ഗ്രനാമപഞനായത്തബലലാം

12 സകങതങ്ങളലട വബകേസനത്തബനനായബ 13.21 കകേനാടബ രൂപ അനുവദബച്ചബട്ടുണസ്റ്റ്.  ഭൂമബ

ഇലനാത്തവലരയലാം  ഭൂമബയണനായബട്ടുലാം  വസ്പീടബലനാത്തവലരയലാം  ഭൂമബയലാം

വസ്പീടുമബലനാത്തവലരയലാം  'ലലഫസ്റ്റ്'  പദതബയബല് ഉള്ലപ്പെടുത്തബ ടബ  പദതബകേളമനായബ

ക്ലെെബസ്റ്റ് ലചയനാനനാണുകദ്ദേശബക്കുന്നതസ്റ്റ്.   എസസ്റ്റ്.സബ. വബഭനാഗത്തബലല 23,741 കപരുകടയലാം

എസസ്റ്റ്.ടബ.  വബഭനാഗത്തബലല 10,643 കപരുകടയലാം വസ്പീടുകേള് പൂര്ത്തസ്പീകേരബച്ചതബനുപുറലമ



7

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ വബഭനാഗത്തബലന്റെയലാം  ആദബവനാസബ  കമഖലയബലലയലാം  വസ്പീടസ്റ്റ്

റബപ്പെയറബലാംഗബനുളള  തുകേ  ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപയനാക്കബ  വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം

വനാസകയനാഗദമലനാത്ത  വസ്പീടുകേള്  ലപനാളബചമനാറ്റബ  പുതബയ  വസ്പീടുകേള്  വയ്ക്കുന്നതബനുലാം

സര്ക്കനാര്  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണസ്റ്റ്.  ആശബക്കുലാംഭൂമബ  പദതബ  ഫലപ്രദമനായബ

നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനുളള  നടപടബകേള് സത്വസ്പീകേരബക്കുകേയലാം അതബലന്റെ ഭനാഗമനായബ  ഇഇൗ

സര്ക്കനാര്  242  കപര്ക്കസ്റ്റ്   ഭൂമബ  നല്കുകേയലാം  കകേന്ദ്രത്തബല്  നബനലാം  വബട്ടുകേബട്ടബയ

വനഭൂമബ  അര്ഹരനായവര്ക്കസ്റ്റ്  ലഭദമനാക്കുന്നതബനുളള  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബക്കുകേയലാം

ആദബവസബകേള്ക്കസ്റ്റ്  പട്ടയലാം  ലഭദമനാക്കുന്നതബനസ്റ്റ്  റവനബ  വകുപ്പുമനായബ  ആകലനാചബച്ചസ്റ്റ്

നടപടബകേള്  സത്വസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  ലചയ്തബട്ടുണസ്റ്റ്.  ആറളലാം  ആദബവനാസബ  കമഖലയലട

പ്രശ്നങ്ങളബല്  അടബയന്തര  പരബഹനാരമുണനാക്കനാന്  നബരവധബ  കയനാഗങ്ങള്  കൂടുകേയലാം

അവലര  സത്വയലാം  പരദനാപ്തതയബകലയ്ക്കസ്റ്റ്  എത്തബക്കുന്നതബനുകവണബ  ഫനാലാം

കകേനാര്പ്പെകറഷനസ്റ്റ്  രൂപലാം  നല്കുകേയലാം  ലചയ്തതബനുപുറലമ  വനദമൃഗങ്ങളലട  ശലദലാം

ഒഴബവനാക്കുന്നതബനസ്റ്റ്  വനലാം  വകുപ്പുമനായബ  ചര്ച്ച  നടത്തബ  പരമനാവധബ  ഇടലപടലകേള്

നടത്തുന്നതുമനാണസ്റ്റ്.   സത്വനാശയ  ലമഡബക്കല്  കകേനാകളജബലല  അഡബഷനുമനായബ

ബനലപ്പെട്ടസ്റ്റ് ലമറബറ്റബല്/റബസര്കവഷനബല് പ്രകവശനലാം ലഭബക്കുന്ന എലനാ പട്ടബകേജനാതബ

പട്ടബകേവര്ഗ്ഗക്കനാര്ക്കുലാം  നബശ്ചയബക്കുന്ന  ഫസ്പീസസ്റ്റ്  പൂര്ണമനായലാം  സര്ക്കനാര്

നല്കുന്നതനാലണനലാം  ആകരനാഗദസലാംരക്ഷണവമനായബ ബനലപ്പെട്ടസ്റ്റ്  ആദബവനാസബ

കമഖലകേളബല്  മബകേച്ച  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനാണസ്റ്റ്  നടക്കുന്നലതനലാം  ആദബവനാസബകേളലട
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കക്ഷമപ്രവര്ത്തനങ്ങലള  ഏകകേനാപബപ്പെബക്കുന്നതബനസ്റ്റ്  ഓകരനാ  ഡബവബഷനുകേളബലലാം

ലഎ.എ.എസസ്റ്റ്./ലഎ.എഫസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.  ഉകദദനാഗസ്ഥര്ക്കസ്റ്റ്  ചുമതല  നല്കുന്നതു

സലാംബനബച്ചസ്റ്റ്  ആകലനാചബക്കുന്നതനാലണനലാം   ആദബവനാസബ  കമഖലകേളബല്  ലപസ

നബയമലാം ഫലപ്രദമനായബ  നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനുളള  നടപടബകേള്

സത്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാലണനലാം  മനബ  അറബയബച. ഓണത്തബനസ്റ്റ്  മുഖദമനബയലട

ദുരബതനാശത്വനാസഫണബല്  നബനലാം  3 കകേനാടബ  98  ലക്ഷലാം  രൂപ  ലചലവനാക്കബ  51475

ആദബവനാസബ കുടുലാംബങ്ങള്ക്കസ്റ്റ് ഓണപ്പുടവയലാം 13 കകേനാടബ 19 ലക്ഷലാം രൂപ ലചലവഴബച്ചസ്റ്റ്

1,57,471  കപര്ക്കസ്റ്റ്  ഓണക്കബറ്റുലാം  നല്കുന്നതനാണസ്റ്റ്.  തബരുവനന്തപുരലാം  ജബലയബലല

ഞനാറനസ്പീലബ  കകേനാളനബയബലല  മരണങ്ങളമനായബ  ബനലപ്പെട്ടസ്റ്റ്  സ്ഥലലാം

സന്ദര്ശബച്ചതബനുകശഷലാം സമഗ്രമനായ പദതബക്കസ്റ്റ് രൂപലാം നല്കുകേയലാം  കകേരളത്തബലല

പ്രനാക്തന  ആദബവനാസബ  കകേനാളനബകേളബലണനാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങലള  സലാംബനബച്ചസ്റ്റ്  എലനാ

ആഴ്ചയബലലാം  റബവബ  നടത്തബ  ആവശദമനായ  നടപടബകേള്  സത്വസ്പീകേരബക്കുന്നകതനാലടനാപ്പെലാം

ഇത്തരലാം  സലാംഭവങ്ങള്  ആവര്ത്തബക്കനാതബരബക്കുന്നതബനുള്ള  മുന്കേരുതല്

സത്വസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  ലചയ്യുന്നതനാലണനലാം  കേടപ്പെനാറ  കകേനാളനബയബല്  തനാമസബക്കുന്ന

ആദബവനാസബകേള്ക്കസ്റ്റ് ഭൂമബ ലഭദമനാക്കുന്നതബനസ്റ്റ് ശക്തമനായ നബലപനാടനാണസ്റ്റ് ജബലനാകേളക്ടര്

സത്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടുളളലതനലാം   ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കസ്റ്റ് മറുപടബയനായബ മനബ വദക്തമനാക്കബ. 

20 (*213)     ലതനാഴബല് വകുപ്പെബലല എന്കഫനാഴസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ് വബലാംഗസ്റ്റ് 

ലതനാഴബലലാം എലലക്സെെസലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  ടബ.  പബ.  രനാമകൃഷ്ണന്)  നല്കേബയ
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മറുപടബയബല്,   ലതനാഴബല് വകുപ്പെബലല 101  അസബസന്റെസ്റ്റ് കലബര് ഓഫസ്പീസര്മനാരുലാം 14

ജബലനാ  കലബര്  ഓഫസ്പീസര്മനാരുലാം  എന്കഫനാഴസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  വബഭനാഗത്തബലന്റെ  ഭനാഗമനായബ

സലാംസ്ഥനാനത്തസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തബചവരുനലണനലാം  നനാളബതുവലര  31822  സ്ഥനാപന

പരബകശനാധനകേള് നടത്തുകേയലാം 3757 കപ്രനാസബകേബഷനുലാം 365 ലക്ലെെയബലാം ലപറ്റസ്പീഷനുലാം

ഫയല്  ലചയ്യുകേയലാം  ലചയ്തബട്ടുലണനലാം  പനാകന്റെഷന്  കമഖലയബല്  ലതനാഴബല്

നബയമങ്ങള്  നടപ്പെനാക്കുന്നതബനസ്റ്റ്  ചസ്പീഫസ്റ്റ്  പനാകന്റെഷന്  ഇന്ലസക്ടറുലട  കേസ്പീഴബല്  11

പനാകന്റെഷന്  ഇന്ലസക്ടര്മനാര്  പ്രവര്ത്തബചവരുനലണനലാം  ലടക്സെെസ്റ്റ്ലലറ്റല്സസ്റ്റ്,

കേണ്സ്ട്രക്ഷന്  ലലസറ്റുകേള്,  ആശുപതബകേള്,  ലസകേബരബറ്റബ  ഏജന്സബകേള്  എന്നസ്പീ

കമഖലകേളബല്  എന്കഫനാഴസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  വബഭനാഗലാം  ലസഷദല്  പരബകശനാധന

നടത്തബയബട്ടുലണനലാം  സഭലയ  അറബയബച.  അസലാംഘടബത  കമഖലയബലല

ലതനാഴബലനാളബകേള്ക്കസ്റ്റ്  മബനബമലാം  കവതനലാം  ലഭദമനാക്കുന്നതബനനായബ  കവതന  സരക്ഷനാ

പദതബ  നടപ്പെബലനാക്കുകേയലാം  നബശ്ചയബക്കലപ്പെട്ട  കവതനലാം  ലതനാഴബലനാളബകേള്ക്കസ്റ്റ്

ലഭദമനാകുനകണനാലയന്നസ്റ്റ്  ലതനാഴബല്  വകുപ്പെബലല  ഇന്ലസക്ടര്മനാര്  ഓണ്ലലലന്

ആയബ  പരബകശനാധന  നടത്തുകേയലാം  ലതനാഴബല്  സ്ഥനാപനങ്ങളലട  ഗുണനബലവനാരലാം

ലമച്ചലപ്പെടുത്തബ ലമച്ചലപ്പെട്ട ലതനാഴബല് അന്തരസ്പീക്ഷലാം സൃഷബക്കുന്നതബനസ്റ്റ് കകേരളനാ കഷനാപസ്റ്റ്

ആന്റെസ്റ്റ്  ലകേനാകമഴദല്  എസനാബബലഷ്മെന്റെസ്റ്റ്  നബയമത്തബലന്റെ  കേസ്പീഴബല്  വരുന്ന

സ്ഥനാപനങ്ങളബല്  കഗ്രഡബലാംഗസ്റ്റ്  സബസലാം  നടപ്പെബലനാക്കുന്നതസ്റ്റ്  സലാംബനബച്ചസ്റ്റ്  നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കുകേയലാം ലചയ്തബട്ടുണസ്റ്റ്.  ലതനാഴബല് വകുപ്പെസ്റ്റ് ആരലാംഭബച്ച കകേനാള്ലസന്റെര് മുകഖന
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വകുപ്പെബലന  സലാംബനബചള്ള  സലാംശയങ്ങളലാം  പരനാതബകേളലാം

പരബഹരബക്കനാവന്നതനാലണനലാം  ഗനാര്ഹബകേ  ലതനാഴബല്,  ലസകേബരബറ്റബ  കമഖലകേളബല്

മബനബമലാം  കവതനലാം  ലഭദമനാകുനലവന്നസ്റ്റ്  സ്ഥനാപന  പരബകശനാധനകേളബല്

ഉറപ്പുവരുത്തനാറുലണനലാം  മനബ അറബയബച.  'ആവനാസസ്റ്റ്'  പദതബ പ്രകേനാരലാം ഇതര

സലാംസ്ഥനാന  ലതനാഴബലനാളബകേളലട  കപരസ്റ്റ്  രജബസര്  ലചയ്യുന്നതബനുളള  നടപടബകേള്

സത്വസ്പീകേരബചവരബകേയനാലണനലാം  അപ്രകേനാരലാം  രജബസര്  ലചയ്യുന്ന  എലനാ

ലതനാഴബലനാളബകേള്ക്കുലാം  15,000/-  രൂപവലര  ചബകേബതനാ  സഹനായവലാം  ലതനാഴബലനാളബ

മരണലപ്പെടനാനബടയനായനാല്  ഇന്ഷത്വറന്സസ്റ്റ്  സസ്പീമബല്ലപ്പെടുത്തബ  അവരുലട

കുടുലാംബത്തബനസ്റ്റ്  2  ലക്ഷലാം  രൂപവലര  സഹനായവലാം  നല്കുന്നതബനുള്ള  നടപടബകേള്

സത്വസ്പീകേരബചവരബകേയനാലണനലാം  ലസപ്റ്റലാംബര്  മനാസത്തബല്  നടപ്പെബലനാക്കനാന്

കേഴബയലമന്നസ്റ്റ്  പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുന്ന  ഇഇൗ  പദതബ  പ്രനാവര്ത്തബകേമനാക്കുന്നതബനസ്റ്റ്

ജനപ്രതബനബധബകേളലടയലാം  കട്രെെഡസ്റ്റ്  യൂണബയന്  സലാംഘടനകേളലടയലാം  സഹകേരണലാം

ആവശദമനാലണനലാം  മബനബമലാം  കവജസസ്റ്റ്  അലഡത്വസറബ  കബനാര്ഡബലന്റെ  അന്തബമ

തസ്പീരുമനാനമുണനായനാല്  സത്വകേനാരദ  ആശുപതബകേളബലല  ജസ്പീവനക്കനാര്ക്കസ്റ്റ്  മബനബമലാം

കവതനലാം   നടപ്പെബലനാക്കനാന്  സനാധബക്കുലമനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  മറുപടബയനായബ

മനബ വദക്തമനാക്കബ. 

(നക്ഷതചബഹ്നമബട്ട  ബനാക്കബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷതചബഹ്നമബടനാത്ത  2303

മുതല് 2569  വലരയള്ള കചനാദദങ്ങളബല് 229  എണത്തബനുലാം ബനലപ്പെട്ട മനബമനാര്
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കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.) 


