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മമ  .   സസ്പീക്കര: ഓരഡര... ഓരഡര... ചചചോദദദ്യം നമ്പര (*61)

മതദതതചോഴമലചോളമകള്ക്കക്ക് വമല നമരണ്ണയ അവകചോശദ്യം 

1 (*61) ശസ്പീമതമ ഒ  .   എസക്ക്  .   അദ്യംബമക:
ശസ്പീ  .   എചക്ക്  .   സലചോദ്യം:
ചഡചോ  .   സുജമതക്ക് വമജയന്പമള:
ശസ്പീ  .    തക  .    വമ  .    സുചമഷക്ക്:   തചോതഴ  കചോണുന്ന  ചചചോദദങ്ങള്ക്കക്ക്

മതദബന്ധനദ്യം,  സചോദ്യംസചോരമകദ്യം,  യുവജനചക്ഷേമ വകുപ്പുമനമ  സദയദ്യം മറുപടമ

നല്കുചമചോ:

(എ)  സദ്യംസചോനതക്ക് മതദതതചോഴമലചോളമകളുതട വരുമചോനദ്യം വരദമപമചക്ക്

ആചപക്ഷേമക  പമന്നചോക്കചോവസ  പരമഹരമക്കുന്നതമനക്ക്  നടത്തുന്ന  പ്രധചോന

പ്രവരതനങ്ങള് എതനചോതക്കയചോണക്ക്; 

(ബമ)  ഇടതട്ടുകചോതര  ഒഴമവചോക്കമ  വമല  നമരണ്ണയതമനക്ക്

മതദതതചോഴമലചോളമകള്ക്കക്ക്  അവകചോശദ്യം  നല്കുന്ന  നമയമദ്യം  കചോരദക്ഷേമമചോയമ

നടപമലചോക്കചോന് ചവണ്ട ഇടതപടല് നടത്തുന്നുചണ്ടചോ; വമശദമചോക്കചോചമചോ; 

(സമ)  പരമ്പരചോഗത  മതദതതചോഴമലചോളമകതള  മതദബന്ധന

യചോനങ്ങളുതടയുദ്യം  ഉപകരണങ്ങളുതടയുദ്യം  ഉടമസരചോക്കുന്നതമനുള

പദതമകതളക്കുറമചക്ക് അറമയമക്കചോചമചോ? 

മതദബന്ധനദ്യം, സചോദ്യംസചോരമകദ്യം, യുവജനചക്ഷേമ വകുപ്പുമനമ (ശസ്പീ  .   സജമ
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തചറമയചോന് ) : സര, 

(എ)  സദ്യംസചോനതക്ക് മതദതതചോഴമലചോളമകളുതട വരുമചോനദ്യം വർദമപമചക്ക്

ആചപക്ഷേമക  പമന്നചോക്കചോവസ  പരമഹരമക്കുന്നതമനക്ക്  സചോഫക്ക്,  മതദതഫഡക്ക്,

മതദചബചോർഡക്ക്,  ഫമഷറസ്പീസക്ക്  വകപക്ക്  എന്നമവ മുചഖേന നടപചോക്കുന്ന പ്രധചോന

പ്രവരതനങ്ങള് അനുബന്ധദ്യം 1+ ആയമ ചചരക്കുന്നു.

മത ദസദ്യംഭരണവദ്യം  ചലലവദ്യം  വമപണനവദ്യം  നമയനമക്കുന്നതമനുദ്യം

വ ദവസചോപമതവദ്യം  ശുചമത ത്വപൂർണ്ണവദ്യം  കചോര ദക്ഷേമമവമചോയ  ചലലവദ്യം

വമപണനവദ്യം  ചപ്രചോതചോഹമപമക്കുന്നതമനുദ്യം  ഗുണനമലവചോരദ്യം

പരമപചോലമക്കുന്നതമനുദ്യം  അവയുമചോയമ  ബന്ധതപട്ടചതചോ  അതമനക്ക്

ആനുഷചോദ്യംഗമകമചോയ  മറക്ക്  കചോര ദങ്ങൾക്കുദ്യംചവണ്ടമ  ചകരള  മത ദസദ്യംഭരണവദ്യം

വമപണനവദ്യം  ഗുണനമലവചോര  പരമപചോലനവദ്യം  നമയമദ്യം  2021-ൽ  നമലവമൽ

വന്നമട്ടുണ്ടക്ക്.

(ബമ) പ്രസസ്തുത നമയമദ്യം നടപമലചോക്കുന്നതമലൂതട ഇടതട്ടുകചോതര ഒഴമവചോക്കമ

മതദതതചോഴമലചോളമകൾ പമടമച്ചുതകചോണ്ടുവരുന്ന മത ദതമനക്ക് ന ദചോയമചോയ വമല

ഉറപചോക്കുന്നതമനുദ്യം ഇടതട്ടുകചോരുതട ചൂഷണതമൽനമന്നുദ്യം മുക്തമചോക്കുന്നതമനുദ്യം

+ നമയമസഭയുതട ഒഒൗചദദചോഗമക തവബ്തതസറമല് ലഭദമചോണക്ക്. 
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സഹചോയമചോകുന്നതചോണക്ക്.

(സമ)  പരമ്പരചോഗത  മതദതതചോഴമലചോളമകതള  മതദബന്ധന

യചോനങ്ങളുതടയുദ്യം  ഉപകരണങ്ങളുതടയുദ്യം  ഉടമസരചോക്കുന്നതമനുള  വമവമധ

പദതമകള് അനുബന്ധദ്യം II+  ആയമ ചചരക്കുന്നു.

ശസ്പീമതമ  ഒ  .    എസക്ക്  .    അദ്യംബമക:  സര,  സദ്യംസചോനതത

മതദതതചോഴമലചോളമകളുതട  വരുമചോനദ്യം  വരദമപമചക്ക്  ആചപക്ഷേമക

പമചന്നചോക്കചോവസ  പരമഹരമക്കുന്നതമനക്ക്  നടത്തുന്ന  പ്രധചോന

പ്രവരതനങ്ങതളതനലചോമചോണക്ക്? 

ശസ്പീ  .    സജമ  തചറമയചോന് :  സര,  കടലമതന്റെ  മതദസമ്പതക്ക്

ക്രമചോധസ്പീതമചോയമ  കുറഞ്ഞുതകചോണ്ടമരമക്കുകയചോണക്ക്.  ഒന്നുദ്യം  രണ്ടുദ്യം  പമണറചോയമ

സരക്കചോരുകളുതട  കചോലതക്ക്  പ്രയചോസകരമചോയ  ഇഒൗ  അവസയക്ക്  പരമഹചോരദ്യം

കചോണുന്നതമനക്ക്  നമരവധമ  നടപടമകള്  സത്വസ്പീകരമക്കുന്നുണ്ടക്ക്.  കടലമതന്റെ

അടമതട്ടമല്  കൃതമമ  ആവചോസവദസ  സൃഷമചക്ക്  മതദലഭദത

വരദമപമക്കുന്നതമനക്ക്  കൃതമമപചോരുകള്  നമരമമചക്ക്  നമചക്ഷേപമക്കുന്ന

പദതമയചോണമചപചോള്  നടപമലചോക്കമവരുന്നതക്ക്.  അതമതന്റെ  ഭചോഗമചോയമ

തമരുവനനപുരദ്യം ജമലയമതല പുല്ലുവമള, തുമ്പ, പുതുക്കുറമചമ, തകചോച്ചുതറ, പൂന്തുറ,

+ നമയമസഭയുതട ഒഒൗചദദചോഗമക തവബ്തതസറമല് ലഭദമചോണക്ക്.
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ബസ്പീമചോപളമ,  വലമയതുറ,  പൂവചോര,  പുതമയതുറ  എന്നസ്പീ  ഗചോമങ്ങളമതല

തസ്പീരക്കടലമല്  2730  കൃതമമപചോരുകള് സചോപമചമട്ടുണ്ടക്ക്.  ഇതമനുപുറതമ  ഇഒൗ

വമഷയതമതന്റെ  ഗഒൗരവദ്യം  മനസമലചോക്കമ,  വമഴമഞദ്യം  പുനരധമവചോസ

പദതമയമല്  ഉള്തപടുതമ  തതരതഞടുത  മതദഗചോമങ്ങളചോയ

തകചോലദ്യംചകചോടക്ക്,  പരുതമയൂര,  വലമയതുറ,  തകചോച്ചുതുറ,  പുതമയതുറ,  പളദ്യം,

അടമമലത്തുറ  എന്നമവമടങ്ങളമലചോയമ  1400  കൃതമമപചോരുകള്  ഇചപചോള്

സചോപമചമട്ടുണ്ടക്ക്.  കൃതമമപചോരുകള്  സചോപമക്കുന്നതമതന്റെ  ഫലമചോയമ

ആവചോസവദവസയമല് ഇചപചോള് ആവശദമചോയ മചോറദ്യം സൃഷമചക്ക് മതദസമ്പതക്ക്

ക്രചമണ വരദമക്കുന്ന സചോഹചരദദ്യം സൃഷമക്കചോന് സചോധമചമട്ടുണ്ടക്ക്.

ശസ്പീമതമ  ഒ  .    എസക്ക്  .    അദ്യംബമക:  സര,  കടല്  മതദസമ്പതക്ക്

സദ്യംരക്ഷേമക്കുന്നതമനക്ക്  കടലമതന്റെ   അടമതട്ടമല്  കൃതമമ  ആവചോസവദവസ

സൃഷമക്കുന്ന പദതമ നമലവമലുചണ്ടചോ? 

ശസ്പീ  .    സജമ തചറമയചോന് :  സര,  ആദദതത ചചചോദദതമനക്ക്  മറുപടമയചോയമ

ആ പദതമതയ സദ്യംബന്ധമചചോണക്ക്  വമശദസ്പീകരമചതക്ക്. 

ശസ്പീ  .    എചക്ക്  .    സലചോദ്യം:  സര,  മതദതതചോഴമലചോളമകളുതട  മക്കള്ക്കക്ക്

എദ്യം.ബമ.ബമ.എസക്ക്.  ഉള്തപതടയുള  തപ്രചോഫഷണല്  ചകചോഴ്സുകള്ക്കക്ക്
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അഡമഷന്  ലഭമക്കുന്നതമനക്ക്  സഹചോയകമചോയ  വമദദചോതസ്പീരദ്യം  പദതമപ്രകചോരദ്യം

പരമശസ്പീലനദ്യം  ലഭമച  എതചപരക്കക്ക്  എദ്യം.ബമ.ബമ.എസക്ക്.  പ്രചവശനദ്യം

ലഭമചമട്ടുണ്ടക്ക്.  ഇഒൗ  പദതമ  വമപുലതപടുതചോനചോവശദമചോയ  നടപടമ

സത്വസ്പീകരമക്കുചമചോ? 

ശസ്പീ  .    സജമ  തചറമയചോന് :  സര,  ഒന്നുദ്യം  രണ്ടുദ്യം  പമണറചോയമ

ഗവണ്തമന്റുകളുതട   ചകരളതമതല  ഏറവദ്യം  വലമയ  ചനട്ടങ്ങളമതലചോന്നചോണക്ക്

വമദദചോതസ്പീരദ്യം  പദതമ.  ചകരളതമതല  ദുരബല  ജനവമഭചോഗങ്ങതള

ചചരത്തുപമടമച  ഗവണ്തമന്റെചോണക്ക്  പമണറചോയമ  ഗവണ്തമന്റെക്ക്.  ഒരു  കചോലത്തുദ്യം

ആരുദ്യം ശദമക്കചോതമരുന്ന തസ്പീരചദശചമഖേലയമതല  മതദതതചോഴമലചോളമകളുതട

മക്കളുതട വമദദചോഭദചോസതമനുചവണ്ടമ നമരവധമ നടപടമകള് സത്വസ്പീകരമചമട്ടുണ്ടക്ക്.

അനുബന്ധദ്യം  -1-ലുദ്യം  അനുബന്ധദ്യം-2 ലുമചോയമ  അക്കചോരദങ്ങള്

വമശദസ്പീകരമചമട്ടുണ്ടക്ക്.   നമരവധമ  സ്കൂളുകള്  പുതമയതചോയമ  നമരമമച്ചു.  57

ഫമഷറസ്പീസക്ക്  സ്കൂളുകളമല്  പുതമയ  തകട്ടമടദ്യം  നമരമമച്ചുകഴമഞ്ഞു.  അതമല്  22

തകട്ടമടങ്ങളുതട ഉദ്ഘചോടനദ്യം  തചയ്തുകഴമഞ്ഞു. ഇഒൗ പദതമപ്രകചോരദ്യം എന്ട്രന്സക്ക്

ചകചോചമദ്യംഗക്ക് നല്കമയ 421  കുട്ടമകളമല് 54  ചപരക്കക്ക്  എദ്യം.ബമ.ബമ.എസക്ക്.-നുദ്യം

40 ചപരക്കക്ക്  BDS (Bachelor of Dental Surgery), BAMS (Bachelor of
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Ayurvedic Medicine and Surgery), BHMS (Bachelor of Homeopathic

Medicine  and  Surgery),  B.V.Sc  (Bachelor  in  Veterinary  Science)

എന്നസ്പീ  ചകചോഴ്സുകള്ക്കുദ്യം  55  ചപരക്കക്ക്  ഇതര  തപ്രചോഫഷണല്  ചകചോഴ്സുകള്ക്കുദ്യം

പ്രചവശനദ്യം  നല്കമതയന്നതക്ക്  ഒരു  ചരമതസദ്യംഭവമചോയമ  സഭയമല്  പറയചോന്

ഞചോന് ആഗഹമക്കുകയചോണക്ക്.  ഇതുകൂടചോതത മതദതതചോഴമലചോളമകളുതട മക്കള്

പഠമക്കചോന്  തചോല്പരദതപടുന്ന  എലചോ  തപ്രചോഫഷണല്  ചകചോഴ്സുകള്ക്കുദ്യം

ആവശദമചോയ  എലചോ  സഹചോയവദ്യം  സദ്യംസചോന  ഗവണ്തമന്റെക്ക്

ഉറപ്പുനല്കമയമട്ടുതണ്ടന്ന  കചോരദവദ്യം  സഭതയ  അറമയമക്കചോന്  ഞചോന്

ആഗഹമക്കുന്നു. 

ചഡചോ  .    സുജമതക്ക്  വമജയന്പമള:  സര,   അടമക്കടമയുണ്ടചോകുന്ന

പ്രകൃതമചക്ഷേചോഭങ്ങള്  മതദബന്ധനചമഖേലയമല് വലമയ പ്രതമസന്ധമയചോണക്ക്

സൃഷമചമരമക്കുന്നതക്ക്.  മതദലഭദത  കുറയുന്നചതചോതടചോപദ്യം  തതചോഴമല്ദമനങ്ങളുദ്യം

കുറഞ്ഞുതകചോണ്ടമരമക്കുകയചോണക്ക്.  ഇതരുണതമല് മതദതതചോഴമലചോളമകളുതട

യചോനങ്ങള്ക്കക്ക് സുരക്ഷേമതമചോയമ തമരമതചത്തുന്നതമനുള സുരക്ഷേ ഉറപചോക്കചോന്

എതനലചോദ്യം  പദതമകളചോണക്ക്  വമഭചോവനദ്യം  തചയമട്ടുളതക്ക്;  കഴമഞ  ആഴ

നസ്പീണ്ടകര  പഞചോയതമതല  പുതന്തുറയമല്നമന്നുദ്യം  ചപചോയ  ഒരു  വളദ്യം



Uncorrected/Not for Publication
30-06-2022

7

നഷതപടുകയുണ്ടചോയമ.  ഇന്ഷത്വറന്സക്ക്  ചമഖേലയമല്  വലമയ  തുകയചോണക്ക്

പ്രസ്പീമമയമചോയമ  ആവശദതപടുന്നതക്ക്.  പരമ്പരചോഗത  ചമഖേലയമതല

മതദതതചോഴമലചോളമകള്ക്കക്ക് ഇഒൗ തുക അടയചോന് സചോധമക്കുന്നമല.  ഇവരക്കക്ക്

ഇന്ഷത്വറന്സക്ക്  പരമരക്ഷേ നല്കുന്ന രസ്പീതമയമലുള ഒരു  ഗ്രൂപക്ക്  ഇന്ഷത്വറന്സക്ക്

പചോന് തചയ്യുചമചോ?  

ശസ്പീ  .    സജമ തചറമയചോന് :  സര,  ഇഒൗ ചമഖേലയമല് നല ഇടതപടചോലചോണക്ക്

ഇഒൗ  ഗവണ്തമന്റെക്ക്  നടത്തുന്നതക്ക്.  2018-19  വരഷദ്യം  മുതലചോണക്ക്  പരമ്പരചോഗത

യചോനങ്ങള്ക്കക്ക്  ഇന്ഷത്വറന്സക്ക്  പരമരക്ഷേ  നടപചോക്കമയതക്ക്.  ഇന്ഷത്വര  തചയ്യുന്ന

തുകയുതട  1.3  ശതമചോനമചോണക്ക്  പ്രസ്പീമമയദ്യം  തുക.  ഇതമതന്റെ  90  ശതമചോനവദ്യം

സരക്കചോരചോണക്ക്  അടയ്ക്കുന്നതക്ക്. 10 ശതമചോനദ്യം മചോതമചോണക്ക് ഗുണചഭചോക്തൃവമഹമതദ്യം.

ഈ  വരഷതമല്മചോതദ്യം  2758  മതദബന്ധനയചോനങ്ങള്ക്കുദ്യം  എന്ജമനുദ്യം

ഇന്ഷത്വറന്സക്ക്  ഏരതപടുതമയമട്ടുണ്ടക്ക്.   സദ്യംസചോനതക്ക്  തമചോതദ്യം  34064

പരമ്പരചോഗത  മതദബന്ധനയചോനങ്ങള്  രജമസ്റ്റര  തചയമട്ടുണ്ടക്ക്.  ഇതമല്

പതമനചോലചോയമരചതചോളദ്യം  യചോനങ്ങള്  പത്തുവരഷതമല്തചോതഴ

കചോലപഴക്കമുളവയചോണക്ക്.  എലചോ  പരമ്പരചോഗത  മതദബന്ധയചോനങ്ങള്ക്കുദ്യം

ഇന്ഷത്വറന്സക്ക്  ഏരതപടുത്തുകതയന്നതചോണക്ക്  ഗവണ്തമന്റെക്ക്  നയദ്യം.
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ഇതമനചോവശദമചോയ  ചബചോധവല്ക്കരണദ്യം  വകുപക്ക്  നടത്തുന്നുണ്ടക്ക്.

ഇക്കചോരദതമനക്ക്  എദ്യം.എല്.എ.-മചോരുതടയുദ്യം  തചദ്ദേശസത്വയദ്യംഭരണ

സചോപനങ്ങളമചലതുമടക്കമുള  എലചോ  ജനപ്രതമനമധമകളുതടയുദ്യം  പമന്തുണ

ആവശദമചോണക്ക്.  ഇന്ഷത്വര  തചയചോത  യചോനങ്ങളമല്  ചപചോകുന്ന

മതദതതചോഴമലചോളമകള്ക്കക്ക്  കടലമല്വചക്ക്  അപകടമുണ്ടചോകുചമ്പചോള്

പലചപചോഴദ്യം  അവതര  സഹചോയമക്കചോന്  കഴമയുന്നമല.  ഇഒൗ  ഗവണ്തമന്റെക്ക്

വന്നതമനുചശഷദ്യം  രണ്ടക്ക്  ഘട്ടങ്ങളചോയമ  അങ്ങതന  മരണതപട്ട

മതദതതചോഴമലചോളമകതള  സഹചോയമക്കുന്നതമനുചവണ്ടമ  അദചോലതക്ക്  നടതമ

പനണ്ടരചക്കചോടമ  രൂപ  വചോങ്ങമതക്കചോടുത്തു.   ബഹുമചോനതപട്ട  മുഖേദമനമ

മുന്കതയടുതക്ക്  വലമതയചോരു  പ്രഖേദചോപനദ്യം  ചകരളതമല്  നടപചോക്കമ.

ഏതതങമലുദ്യം  കചോരണവശചോല്  ഇന്ഷത്വറന്സമതന്റെ  പരമധമയമല്വരചോത

മതദതതചോഴമലചോളമ   കടലമല്വചക്ക്  അപകടതമല്തപട്ടക്ക്  മരമചചോല്   അഞക്ക്

ലക്ഷേദ്യം രൂപ വസ്പീതദ്യം   തകചോടുക്കുന്ന പദതമ  ഇചപചോള്  ചകരള  ഗവണ്തമന്റെക്ക്

പ്രഖേദചോപമച്ചു.  തകചോലദ്യം  ജമലയമല്  ഇചപചോള്  അപകടതമല്  മരമച

മതദതതചോഴമലചോളമക്കക്ക്  ആ  തുക  നല്കമക്കഴമഞ്ഞു.  ഇതരതമലുള

നടപടമകള്   ഗവണ്തമന്റെക്ക്  സത്വസ്പീകരമക്കുന്നുണ്ടക്ക്.  യചോനങ്ങള്  ഇന്ഷത്വര



Uncorrected/Not for Publication
30-06-2022

9

തചയണതമന്ന  അവചബചോധദ്യം  മതദതതചോഴമലചോളമകളമലുണ്ടചോക്കുന്ന

തരതമലുള കദചോതമ്പയമന്  എലചോവരുതടയുദ്യം സഹകരണചതചോതട നടതമ

എലചോ  യചോനങ്ങളുദ്യം  ഇന്ഷത്വര  തചയചോനുള  നടപടമകളമചലയക്ക്  ചപചോകചോന്

സഹകരമക്കണതമന്നചോണക്ക് എനമക്കക്ക് അഭദരതമക്കചോനുളതക്ക്. 

ശസ്പീ  .   തക  .   വമ  .   സുചമഷക്ക്: സര,  പരമ്പരചോഗത മതദതതചോഴമലചോളമകള്ക്കക്ക്

യചോനങ്ങളുദ്യം  മതദബന്ധചനചോപകരണങ്ങളുദ്യം  സത്വചോയതമചോക്കുന്നതമനക്ക്

പലമശരഹമത  വചോയചോപദതമ നടപമലചോക്കചോന് ഉചദ്ദേശമക്കുന്നുചണ്ടചോ? 

ശസ്പീ  .    സജമ തചറമയചോന് :  സര,  മതദചബചോരഡമല് രജമസ്റ്റര തചയമട്ടുള

സജസ്പീവ  മതദതതചോഴമലചോളമകള്ക്കക്ക്  മതദബന്ധയചോനങ്ങളുദ്യം

മതദബന്ധചനചോപകരണങ്ങളുദ്യം  സത്വചോയതമചോക്കുന്നതമനക്ക്   മതദതഫഡമല്

അഫമലമചയറക്ക്  തചയക്ക് പ്രവരതമക്കുന്ന മതദതതചോഴമലചോളമ വമകസന ചക്ഷേമ

സഹകരണസദ്യംഘങ്ങളമല്നമന്നുദ്യം  പലമശരഹമത  വചോയകളചോയചോണക്ക്

നല്കുന്നതക്ക്.  ഇഒൗ പലമശ  മുഴവനുദ്യം സദ്യംസചോനസരക്കചോരചോണക്ക് വഹമക്കുന്നതക്ക്.

ഇതമനചോയമ  2022-23  സചോമ്പതമക  വരഷതമല്  400  ലക്ഷേദ്യം  രൂപ

വകയമരുതമയമട്ടുണ്ടക്ക്.  സഹകരണ  സദ്യംഘതമല്  രജമസ്റ്റര  തചയമട്ടുള

മതദതതചോഴമലചോളമകള്ക്കചോവശദമചോയ  യചോനങ്ങള്ക്കക്ക്  പൂരണ്ണമചോയ  പലമശ
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സദ്യംസചോന  ഗവണ്തമന്റെക്ക്  തകചോടുക്കുദ്യം.  അതമനുള  തുകയുദ്യം

വകയമരുതമയമട്ടുണ്ടക്ക്. 

ശസ്പീ  .   ടമ  .   തജ  .   വമചനചോദക്ക്: സര, മതദബന്ധനദ്യം, വമപണനദ്യം, സദ്യംസരണദ്യം

എന്നസ്പീ ചമഖേലയക്ക് പ്രചോധചോനദദ്യം നല്കമതക്കചോണ്ടക്ക് രൂപസ്പീകരമച മതദതഫഡമതന്റെ

പ്രവരതനദ്യം   മതദതതചോഴമലചോളമ  ചമഖേലയമതല  തതചോഴമലചോളമകതള

സദ്യംബന്ധമചക്ക്  നമരചോശചോജനകമചോണക്ക്.   കഴമഞ ആറക്ക്  വരഷതമചലതറയചോയമ

370-ഓളദ്യം  പമന്വചോതമല്  നമയമനദ്യം   നടതമയമട്ടുണ്ടക്ക്.  ഇതമല്  പതക്ക്

ശതമചോനദ്യംചപചോലുദ്യം  മതദതതചോഴമലചോളമ  കുടുദ്യംബങ്ങളമല്നമന്നുളവരമല.

മതദതതചോഴമലചോളമ  വമഭചോഗതമല്തപട്ട  അഭദസവമദദരചോയ  തചറുപക്കചോരക്കക്ക്

തതചോഴമല്  ഉറപ്പുവരുതചോല്  മതദതഫഡമല്  100  ശതമചോനദ്യം  തതചോഴമല്

നല്കചോന് സരക്കചോര തയചോറചോകുചമചോ? 

ശസ്പീ  .    സജമ തചറമയചോന് : സര, ചകരളതമതല  മതദവകുപമതന്റെ കസ്പീഴമല്

കചോരദക്ഷേമമചോയമ പ്രവരതമക്കുതന്നചോരു സചോപനമചോണക്ക് മതദതഫഡക്ക്. അവമതട

ചജചോലമതചയ്യുന്നവരമല്   90 ശതമചോനമല,  100  ശതമചോനവദ്യം

മതദചമഖേലയുമചോയമ ബന്ധതപട്ടവരചോണക്ക്.  അലചോതവരക്കക്ക് അവമതട ചജചോലമ

നല്കചോന്  സചോധദത  കുറവചോണക്ക്.  അങ്ങതന  ഏതതങമലുദ്യം  പ്രചതദക
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ചകസ്സുതണ്ടങമല്  അതക്ക്  എതന്റെ  ശദയമല്തപടുതമയചോല്  അക്കചോരദദ്യം

പരമചശചോധമക്കുന്നതചോണക്ക്.   അക്കചോരദതമല് യചോതതചോരു വമട്ടുവസ്പീഴ  നടതചോനുദ്യം

ഗവണ്തമന്റെക്ക് ഉചദ്ദേശമക്കുന്നമല. 

ശസ്പീ  .    പമ  .    പമ  .    ചമതരഞ്ജന്:  സര,  ചകരളതമതല മതദതതചോഴമലചോളമ

ചമഖേല  ചനരമടുന്ന  ഏറവദ്യം  ഗുരുതരമചോയ  പ്രശദ്യം  മതണ്ണണ്ണയുതട

വമലവരദനവചോണക്ക്.  ചകന്ദ്രസരക്കചോര  തുടരചയചോയമ   മതണ്ണണ്ണയുതട  വമല

വരദമപമച്ചുതകചോണ്ടമരമക്കുകയചോണക്ക്.  മതണ്ണണ്ണയുതട  വമല  സദ്യംബന്ധമചക്ക്

ചകന്ദ്രഗവണ്തമന്റെക്ക്  ഒരുവരഷതമനുളമല്  എത  തുകയചോണക്ക്

വരദമപമചമട്ടുളതതന്നതക്ക്  സദ്യംബന്ധമച്ചുദ്യം    മതദതതചോഴമലചോളമകള്ക്കക്ക്

നല്കുന്നതമനുചവണ്ടമ  ചകരളതമനക്ക്  ലഭമച്ചുതകചോണ്ടമരുന്ന   മതണ്ണണ്ണയുതട

അളവമല്  എത ലമറര തവട്ടമക്കുറമചമട്ടുതണ്ടന്നതക്ക് സദ്യംബന്ധമച്ചുദ്യം അറമയചോന്

ആഗഹമുണ്ടക്ക്.  അചതചോതടചോപദ്യം  രൂക്ഷേമചോയ  ഇഒൗ  പ്രതമസന്ധമ

ചനരമടുന്നതമനുചവണ്ടമ  സദ്യംസചോന  ഗവണ്തമന്റെക്ക്  നടതമതക്കചോണ്ടമരമക്കുന്ന

ഇടതപടലമതന സദ്യംബന്ധമച്ചുദ്യം വമശദസ്പീകരമക്കണതമന്നക്ക് അഭദരതമക്കുന്നു.

 ശസ്പീ  .    സജമ  തചറമയചോന്:  സര,    ഇതക്ക്  വളതര  ഗഒൗരവകരമചോയ  ഒരു

പ്രശമചോണക്ക്.  കചോരണദ്യം സദ്യംസചോന ഗവണ്തമന്റെമതന്റെ ഇടതപടല്തകചോണ്ടുമചോതദ്യം
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പരമഹരമക്കചോന് കഴമയുന്ന ഒരു പ്രശമല.  ഇചപചോള് ഒരു ലമറര മതണ്ണണ്ണയുതട

വമല  134  രൂപയചോണക്ക്.  ഒന്നചോദ്യം  പമണറചോയമ  വമജയന്  ഗവണ്തമന്റെക്ക്

അധമകചോരചമറചശഷദ്യം  25  രൂപ സബ്സമഡമയചോയമ അനുവദമചമട്ടുണ്ടക്ക്.  അന്നക്ക്

49  രൂപയചോയമരുന്നു  ഒരു  ലമറര  മതണ്ണണ്ണയുതട  വമല.  അതമതന്റെ  അരതദ്യം,

ഗവണ്തമന്റെമതന്റെ  പ്രകടനപതമകയമല്   25  രൂപയക്ക്  മതണ്ണണ്ണ  വമതരണദ്യം

തചയ്യുതമന്നുള  ഒരു  വചോഗചോനമുണ്ടചോയമരുന്നു,  ആ  വചോഗചോനദ്യം  നടപചോക്കചോന്

സചോധമച  സരക്കചോരചോണക്ക്  ഇടതുപക്ഷേ  ജനചോധമപതദമുന്നണമ  ഗവണ്തമന്റെക്ക്.

ഗവണ്തമന്റെക്ക്  എത  രൂപ  സബ്സമഡമയചോയമ  തകചോടുക്കണതമന്നക്ക്

ആഗഹമചചോലുദ്യം  അതമതന്റെ  പതമന്മടങ്ങചോയമ  വമല

വരദമച്ചുതകചോണ്ടമരമക്കുകയചോണക്ക്.  ബഹുമചോനതപട്ട  അദ്യംഗദ്യം  സൂചമചതക്ക്  വളതര

ഗഒൗരവകരമചോയ ഒരു ചചചോദദമചോണക്ക്.  മതദതതചോഴമലചോളമകളുതട  വളങ്ങള്ക്കക്ക്

അനുവദമച്ചുവരുന്ന  മതണ്ണണ്ണ,  അവരുതട  യഥചോരത  ആവശദതമതന്റെ

പകുതമചപചോലുദ്യം  നമറചവറചോന്  കഴമയമതലന്നുളതക്ക്  ഒരു  വസ്തുതയചോണക്ക്.

മതദബന്ധന  രസ്പീതമ  അടമസചോനതപടുതമ  8  HP  മുതല്  40  HP  വതര

ശക്തമയുള  എഞമനുകളുദ്യം  ഉപചയചോഗമക്കുന്നുണ്ടക്ക്.  തസ്പീരക്കടലമലുദ്യം

ആഴക്കടലമലുമുള  മതദബന്ധനതത  അടമസചോനമചോക്കമ  മതണ്ണണ്ണയുതട
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ഉപചയചോഗതമലുദ്യം  കചോരദമചോയ  വദതദചോസമുണ്ടക്ക്.  പരമ്പരചോഗത

മതദതതചോഴമലചോളമകള്  28  അടമ  മുതല്  38  അടമവതരയുള  യചോനങ്ങളമല്

പ്രധചോനമചോയുദ്യം  9.9  HP-യുള  രണ്ടക്ക്  എഞമനുകള്  ഉപചയചോഗമചചോണക്ക്

മതദബന്ധനദ്യം നടത്തുന്നതക്ക്.  ഇതമനുപുറതമ ഒരു  9.9 HP  എഞമനുദ്യം  25HP

അഥവചോ  40  HP-യുള  എഞമനുകളുദ്യം  മതദബന്ധനതമനചോയമ

ഉപചയചോഗമച്ചുവരുന്നു.  9.9  HP  എഞമന്  മണമക്കൂറമല്  ശരചോശരമ  ഏഴക്ക്

ലമറരവതര മതണ്ണണ്ണ ഉപചയചോഗമചക്ക് മതദബന്ധനദ്യം നടത്തുചമ്പചോള്, കുറഞതക്ക്

35  മുതല്  65  ലമറരവതര  മതണ്ണണ്ണ  പ്രതമദമനദ്യം  ആവശദമചോയമവരുദ്യം.

ആയതമനചോല്  പ്രതമമചോസദ്യം  500  ലമറര  മതണ്ണണ്ണതയങമലുദ്യം   ഒരു  9.9  HP

ഘടമപമച  യചോനതമനക്ക്  ആവശദമചോയമവരുദ്യം.  എന്നചോല്  നമലവമല്  9.9  HP

എഞമനക്ക് പ്രതമമചോസദ്യം മതദതഫഡുവഴമ 140 ലമററുദ്യം സമവമല്സതതപസക്ക് വഴമ

129  ലമററുമുള്തപതട  269  ലമറര  മതണ്ണണ്ണയചോണക്ക്  ലഭമക്കുന്നതക്ക്.  ചകന്ദ്ര

സരക്കചോരമല്നമന്നുദ്യം  പ്രതമവരഷദ്യം  ഒരു  ലക്ഷേദ്യം  ലമറര  മതണ്ണണ്ണതയങമലുദ്യം

സബ്സമഡമരഹമത  കത്വചോട്ടയമയമല്  ലഭദമചോയചോല്  മചോതതമ  ഒരു

പരമധമവതരതയങമലുദ്യം  മതദ  ബന്ധനതമനുള  മതണ്ണണ്ണയുതട  ആവശദദ്യം

നമറചവറചോന്  സചോധമക്കുകയുള.  ഇതമനുചവണ്ടമ  ബഹുമചോനതപട്ട
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സമവമല്സതതപസക്ക്  വകുപ്പുമനമയുദ്യം  ഞചോനുദ്യംകൂടമ  പതങടുത  അഞക്ക്

ചയചോഗങ്ങളചോണക്ക് ചചരന്നതക്ക്. പ്രസ്തുത ചയചോഗതമല് ചകരളതമതല പ്രധചോനതപട്ട

എലചോ  ഓയമല്  കമ്പനമകളമതലയുദ്യം  ബന്ധതപട്ട  വദക്തമകതള

വമളമച്ചുവരുതമയമരുന്നു.   മതദതഫഡമതന  ഒരു  റസ്പീതട്ടയമല്  ഏജന്റെചോയമ

അദ്യംഗസ്പീകരമക്കചോന് അവര ഒരു വമധതമലുദ്യം തയചോറചോയമരുന്നമല. ചകന്ദ്രമനമക്കക്ക്

നമരവധമ  തവണ  കത്തുകളയക്കുകയുദ്യം  ഇഒൗ  വമഷയദ്യം  ചരച

തചയ്യുകയുമുണ്ടചോയമ.  ഇഒൗ  കചോരദതമല്  പരമഹചോരദ്യം  കചോണണതമങമല്

മതണ്ണണ്ണയുതട  സബ്സമഡമ  കത്വചോട്ടയമല് വരദന വരുതണദ്യം.  അതചോയതക്ക്

സബ്സമഡമ കത്വചോട്ടയമല് ഒരു ലക്ഷേദ്യം ലമറര മതണ്ണണ്ണതയങമലുദ്യം മതദബന്ധന

വകുപമനക്ക്  ലഭമക്കണദ്യം.  കൂടചോതത  മതദതഫഡമതന  ഒരു  ചഹചോള്തസയമല്

ഏജന്റെചോയമ അദ്യംഗസ്പീകരമക്കുകയുദ്യം ചവണദ്യം.  ഇതമനുചവണ്ടമ ചകന്ദ്ര സരക്കചോരമല്

സമരദ്ദേദ്യം  തചലുത്തുന്നതമചനചോതടചോപദ്യം   കൂട്ടചോയ  ഒരു  പ്രചക്ഷേചോഭദ്യം

നടചതണ്ടതുമുണ്ടക്ക്.  കഴമഞ  നമയമസഭചോ  സചമളന  കചോലത്തുദ്യം

പ്രതമപക്ഷേചോദ്യംഗങ്ങളുള്തപതടയുളവചരചോടക്ക്   ഇഒൗ  കചോരദദ്യം  ആവശദതപട്ടമരുന്നു.

ഗവണ്തമന്റെമതന  വമമരശമച്ചുതകചോണ്ടക്ക്  നമരവധമ  പ്രസചോവനകള് പ്രതമപക്ഷേദ്യം

നടത്തുന്നുതണ്ടങമലുദ്യം കൂട്ടചോയ പ്രചക്ഷേചോഭതമലൂതട  മുചന്നചോട്ടുചപചോയചോല് മചോതതമ
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ഇഒൗ  പ്രതമസന്ധമക്കക്ക്  പരമഹചോരദ്യം  കചോണചോന്  കഴമയൂ.  നമ്മുതട

മതദതതചോഴമലചോളമകള്  ഇന്നക്ക്  വലമയ  പ്രതമസന്ധമകള്

അഭമമുഖേസ്പീകരമക്കുകയചോതണന്ന  വസ്തുത  എടുത്തു  പറയചോന്  ഞചോന്

ആഗഹമക്കുകയചോണക്ക്. 

മമ  .    സസ്പീക്കര:  ശസ്പീ.  എദ്യം.  വമന്തസന്റെക്ക്,  അചങ്ങയക്ക്  കഴമഞ ദമവസവദ്യം

ഉപചചചോദദതമനക്ക്  അവസരദ്യം നല്കമയമരുന്നു,  പ്രതമപക്ഷേത്തുനമന്നുദ്യം മറചോരുദ്യം

ഉപചചചോദദദ്യം  ആവശദതപടചോതതുതകചോണ്ടചോണക്ക്  ഇന്നക്ക്  വസ്പീണ്ടുദ്യം  അചങ്ങയക്ക്

അവസരദ്യം ലഭമക്കുന്നതക്ക്. ഒരചോള്ക്കക്ക് എലചോ ദമവസവദ്യം ഉപചചചോദദദ്യം ലഭമക്കുതമന്നക്ക്

പ്രതസ്പീക്ഷേമക്കരുതക്ക്. 

ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    വമന്തസന്റെക്ക്: സര, എനമക്കക്ക് വസ്പീണ്ടുദ്യം ഉപചചചോദദമുന്നയമക്കചോന്

അവസരദ്യം  നല്കമയതമനക്ക്  അങ്ങചയചോടക്ക്  നനമ  അറമയമക്കുന്നു.   ചകന്ദ്ര

ഗവണ്തമന്റെക്ക്  മതണ്ണണ്ണയുതട  കചോരദതമല്  സത്വസ്പീകരമക്കുന്ന  തതറചോയ

സമസ്പീപനതമതനതമതര  കൂട്ടചോയ   പ്രചക്ഷേചോഭദ്യം  നടത്തുകയുദ്യം   സമരദ്ദേദ്യം

തചലുത്തുകയുദ്യം തചയണതമന്നുളള മനമയുതട പ്രസചോവനതയ ഞചോന് സത്വചോഗതദ്യം

തചയ്യുന്നു.  മതദതതചോഴമലചോളമകതള സദ്യംബന്ധമചമടചതചോളദ്യം വളതര ക്രൂരമചോയ

നടപടമയചോണക്ക്  മതണ്ണണ്ണയുതട  വമല  വരദനവമലൂതട
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നടപചോക്കമതക്കചോണ്ടമരമക്കുന്നതക്ക്.  പല  മതദതതചോഴമലചോളമകള്ക്കുദ്യം  ഇചപചോള്

മതദബന്ധനതമനുതതന്ന  ചപചോകചോന്  കഴമയചോത  അവസയചോണുളതക്ക്.

ഇഒൗതയചോരു  പശചോതലതമല്  നമള്  കചോചണണ്ടതക്ക്,   വരദമപമച

മതണ്ണണ്ണയുതട  വമലയമല്നമന്നുളള  ടചോകക്ക്  കുറയചോന്  സരക്കചോര  നടപടമ

സത്വസ്പീകരമക്കണതമന്നുളതചോണക്ക്.   ശസ്പീ.  ഉമന്ചചോണ്ടമ  മുഖേദമനമയചോയമരുന്ന

സമയതചോണക്ക്  ആദദമചോയമ  മതണ്ണണ്ണയക്ക്  സബ്സമഡമ  ഏരതപടുതമയതക്ക്.

അന്നക്ക് മതണ്ണണ്ണയുതട വമല 52  രൂപയചോയമരുന്നചപചോള് 25  രൂപ സബ്സമഡമ

അനുവദമചമരുന്നു.  27 രൂപയക്ക് ഒരു ലമറര മതണ്ണണ്ണ അന്നക്ക് ലഭമക്കുമചോയമരുന്നു.

എന്നചോല്  ഇന്നക്ക്  ഒരു  ലമറര  മതണ്ണണ്ണയുതട  വമല  137  രൂപയചോയമട്ടുദ്യം

സബ്സമഡമ  അചതനമലയമല്തതന്ന  തുടരുകയചോണക്ക്.  അതുതകചോണ്ടക്ക്   ചകന്ദ്ര

ഗവണ്തമന്റെമതനതമതര കൂട്ടചോയ പ്രചക്ഷേചോഭദ്യം സദ്യംഘടമപമക്കുന്നചതചോതടചോപദ്യംതതന്ന

മതണ്ണണ്ണ  സബ്സമഡമ  വരദമപമക്കചോനുളള  നടപടമയുദ്യം  സരക്കചോര

സത്വസ്പീകരമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    സജമ  തചറമയചോന്:  സര,  മതണ്ണണ്ണയക്ക്  25  രൂപ  സബ്സമഡമ

നല്കമയതക്ക്  പമണറചോയമ  വമജയന്  ഗവണ്തമന്റെചോണക്ക്,  അതമതനക്കുറമചക്ക്

ബഹുമചോനതപട്ട  അദ്യംഗദ്യം   നടതമയ  പ്രസചോവന  തതറചോണക്ക്.   ഒരു  ലമറര
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മതണ്ണണ്ണയുതട  വമല  49  രൂപയചോയമരുന്നചപചോള്  25  രൂപയചോണക്ക്

സബ്സമഡമയചോയമ  നല്കമയമരുന്നതക്ക്.    അതമനരതദ്യം   ഒരു  ലമറര

മതണ്ണണ്ണയുതട  വമല  24  രൂപയചോണക്ക്.    ഇതമലൂതട  പ്രകടനപതമകയമതല

വചോഗചോനദ്യം ഞങ്ങള്  നടപചോക്കുകയചോയമരുന്നു. നമലവമല് 134-137 രൂപയചോയമ

ഒരു  ലമറര  മതണ്ണണ്ണയുതട  വമല  വരദമക്കുചമ്പചോള്  25  രൂപ  സബ്സമഡമ

നല്കണതമങമല്  350  ചകചോടമ  രൂപ  ചവണ്ടമവരുദ്യം.  അതക്ക് 125

രൂപയമതലത്തുചമ്പചോള്  1,500  ചകചോടമ രൂപ ചവണ്ടമവരുദ്യം. 1500  ചകചോടമ രൂപ

സബ്സമഡമ നല്കചോന് കഴമയുന്ന ഒരു സചോമ്പതമകചോവസ ചകരളതമനമല.

ഇവമടതത  പ്രശതമനചോതണന്നക്ക്  ചചചോദമചചോല്,  ചകന്ദ്ര  ഗവണ്തമന്റെമതനതമതര

ചയചോജമച  സമരദ്യം  നടത്തുകയുദ്യം  സബ്സമഡമ  വമലയ്ക്കുളള  മതണ്ണണ്ണ

സദ്യംസചോനതമനക്ക്  അനുവദമപമക്കുകയുദ്യം മതദതഫഡമതന  ചഹചോള്തസയമല്

ഡസ്പീലറചോയമ  മചോറ്റുകയുദ്യം  തചയ്യുകതയന്ന  കചോരദതമല്  പ്രതമപക്ഷേദ്യംകൂടമ

ആതചോരതമചോയമ   സഹകരമക്കണതമന്നചോണക്ക്  എനമക്കക്ക്

അഭദരതമക്കചോനുളളതക്ക്.  

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ടമ  .    ടടസണ്  മചോസ്റ്റര:  സര,  സചോമ്പതമക  പ്രശമചോണക്ക്

ഇവമടതത   പ്രധചോനതപട്ട  വമഷയദ്യം.     തചറമയ  കചോലയളവമലുളള
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ചലചോണമനുചപചോലുദ്യം  വലമയ  പലമശ  നല്ചകണ്ട  ഒരു  സമതമവമചശഷദ്യം  ഈ

ചമഖേലയമല്  നമലനമല്ക്കുന്നുണ്ടക്ക്.    സഹകരണ  സദ്യംഘങ്ങള്,  നചോതഫഡക്ക്,

മതദതഫഡക്ക്  തുടങ്ങമ  മതദചമഖേലയുമചോയമ  ബന്ധതപട്ട

സചോപനങ്ങളമല്നമന്നുദ്യം  തപതട്ടന്നക്ക്  ചലചോണ്  ലഭദമചോക്കചോനുദ്യം  തമരമചടയചോനുദ്യം

കഴമയുന്ന  രസ്പീതമയമലുതളചോരു  സമതമ  ഇചപചോഴതണ്ടങമലുദ്യം   അതക്ക്  കൂടുതല്

തമചതപടുതചോനുദ്യം  വമശചോലമചോക്കചോനുദ്യം  കഴമയുന്ന  രസ്പീതമയമലുള  ഒരു  നടപടമ

സരക്കചോരമനക്ക് സത്വസ്പീകരമക്കചോന് കഴമയുചമചോതയന്നതചോണക്ക് എതന്റെ ചചചോദദദ്യം?

ശസ്പീ  .    സജമ തചറമയചോന്: സര, മതദതഫഡക്ക് സഹകരണ സദ്യംഘങ്ങളുതട

അപകക്ക്  ചബചോഡമയചോണക്ക്.   മതദ  സഹകരണ  സദ്യംഘങ്ങളുതട  നമലവമതല

സമതമ അതസ്പീവ ദയനസ്പീയമചോണക്ക്.  അതക്ക് പരമഹരമക്കുന്നതമനുള  ശക്തമചോയ

നടപടമ  ഗവണ്തമന്റെക്ക്  സത്വസ്പീകരമചമട്ടുണ്ടക്ക്.  സഹകരണ  വകുപ്പുമനമയുമചോയമ

ഇക്കചോരദദ്യം  പ്രചതദകദ്യം  ചരച  തചയ്യുകയുദ്യം   അതമതന്റെ  ഭചോഗമചോയമ  നമരവധമ

ചയചോഗങ്ങള്  കൂടുകയുദ്യം  തചയ്തു.  675  -ഒചോളദ്യം  മതദസദ്യംഘങ്ങളുതണ്ടങമലുദ്യം

ഇചപചോള്   നടപമലചോക്കമയ  പ്രവരതനങ്ങളുതട  ഫലമചോയമ  200-ഒചോളദ്യം

സദ്യംഘങ്ങതള സത്വനദ്യം കചോലമല് നല്ക്കചോന് കഴമയുന്ന  അവസയമതലതമച്ചു.

ബചോക്കമ  സദ്യംഘങ്ങതളകൂടമ  ശക്തസ്പീകരമക്കചോനുള  നടപടമകളചോണക്ക്   ഇചപചോള്
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സത്വസ്പീകരമച്ചുവരുന്നതക്ക്.  ആ നമലയമല്, ഇടനമലക്കചോരുതട ചൂഷണതമല്നമന്നുദ്യം

മതദതതചോഴമലചോളമകതള  രക്ഷേതപടുതണതമങമല്  ഇവമതട  പചോസചോക്കമയ

നമയമദ്യം  നടപചോക്കുചമ്പചോള്  മതദ  സഹകരണ  സദ്യംഘങ്ങതള  ശചോക്തസ്പീകരമചക്ക്

സചോമ്പതമക  അടമതറ  തമചതപടുതണദ്യം.   ഇചപചോള്  മതദ

വമപണനതമചലരതപടുന്ന വനമതകള്ക്കക്ക് പലമശരഹമത വചോയയചോയമ 10,000

രൂപയുദ്യം  അതമതന്റെ  തുടര  വചോയയചോയമ  20,000  രൂപയുദ്യം    നല്കുന്നുണ്ടക്ക്.

അതുചപചോതല എന്.ബമ.സമ.എഫക്ക്.ഡമ.സമ.,  എന്.എദ്യം.ഡമ.എഫക്ക്.സമ.  എന്നസ്പീ

സചോപനങ്ങളമല്നമന്നക്ക്  വചോയയചോയമ  ലഭമക്കുന്ന  തുകയചോണക്ക്  ഇചപചോള്

നല്കുന്നതക്ക്. ഇനമയുദ്യം കൂടുതല് തുക  നല്കചോന് സചോധമക്കുതമന്നചോണക്ക് പ്രതസ്പീക്ഷേ.

അതുചപചോതല പലമശ സദ്യംസചോന സരക്കചോരചോണക്ക് പൂരണ്ണമചോയുദ്യം വഹമക്കുന്നതക്ക്.

2022-23  വരഷദ്യം   ഇതമനുചവണ്ടമ  രണ്ടുചകചോടമ  രൂപ  നസ്പീക്കമവചമട്ടുണ്ടക്ക്.

ഇചപചോള്  സഹകരണവകുപക്ക്  തസ്പീരചദശതക്ക്  തചോമസമക്കുന്ന

വനമതകള്ക്കുചവണ്ടമ  പലമശനമരക്കക്ക് തസ്പീതര കുറവള  'ചസ്നേഹതസ്പീരദ്യം'  എന്ന

ഒരു പദതമ  ആവമഷ്കരമചക്ക് നടപമലചോക്കമവരുന്നുണ്ടക്ക്.   പലമശ നമരക്കക്ക് കുറച്ചുദ്യം

പലമശ  രഹമതമചോയുദ്യം  മതദതതചോഴമലചോളമകളുതട  ജസ്പീവമത  നമലവചോരദ്യം

തമചതപടുതചോന് സഹചോയമചക്കണ്ടതചോയമട്ടുണ്ടക്ക്.  ഗവണ്തമന്റെമതന്റെ ഒരു ലക്ഷേദ്യം
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തചറുകമട  വദവസചോയ  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങളമല്,  ധചോരചോളദ്യം  പുതമയ  പദതമകള്

ആവമഷ്കരമചമട്ടുണ്ടക്ക്.   അതമല് പരമചോവധമ പലമശ കുറച്ചുദ്യം മതദചമഖേലയമല്

പ്രവരതമക്കുന്ന തതചോഴമലചോളമകതള  സഹചോയമക്കുന്ന രസ്പീതമയമലുള നമലപചോടക്ക്

സത്വസ്പീകരമക്കചോതമന്നക്ക്  ധനകചോരദ  വകുപ്പുമനമ  വചോക്കചോല്  പറഞമട്ടുണ്ടക്ക്.

അക്കചോരദതമല്  ഒരു  നല  ഇടതപടല്  ഉണ്ടചോകുതമന്നചോണക്ക്   ഞചോന്

പ്രതസ്പീക്ഷേമക്കുന്നതക്ക്.

ശസ്പീ  .    ചതചോമസക്ക്  തക  .    ചതചോമസക്ക്:  സര,  ഏറവമധമകദ്യം  ഉള്നചോടന്

മതദതതചോഴമലചോളമകളുള  ചമഖേലയമലചോണക്ക്  ഞചോനുള്തപതടയുള  നചോലക്ക്

എദ്യം.എല്.എ.മചോരുദ്യം രണ്ടക്ക് മനമമചോരുദ്യം (ശസ്പീമതമ സമ. തക. ആശ, ശസ്പീ. എചക്ക്.

സലചോദ്യം,  ശസ്പീ.  പമ.  പമ.  ചമതരഞ്ജന്,  ആരചോധദനചോയ  ശസ്പീ.  വമ.  എന്.

വചോസവന്  ,  ശസ്പീ.  പമ.  പ്രസചോദക്ക്)  പ്രതമനമധചോനദ്യം  തചയ്യുന്നതക്ക്.

ചവമ്പനചോട്ടുകചോയലമല്  '  സമ  -  ചബചോക്കക്ക്'  എതന്നചോരു  പ്രചദശമുണ്ടക്ക്.   ഇഒൗ

പ്രചദശതക്ക്  ഏറവമധമകദ്യം  ചപചോള  അടമഞ്ഞുകമടക്കുന്നതുതകചോണ്ടക്ക്

മതദബന്ധനദ്യം  നടത്തുന്നതമനുദ്യം  മതദങ്ങള്ക്കക്ക്  വളരചോനുദ്യം   ബുദമമുട്ടക്ക്

അനുഭവതപടുന്നുണ്ടക്ക്.    ചപചോള  നസ്പീക്കദ്യം  തചയ്യുന്നതമനുദ്യം   മതദങ്ങള്

വളരുന്നതമനുള സചോഹചരദദ്യം ഒരുക്കുന്നതമനുദ്യം സഹചോയകരമചോയ അടമയനര
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സദ്യംവമധചോനദ്യം നടപചോക്കചോന് സചോധമക്കുചമചോതയന്നുളതചോണക്ക്  എതന്റെ ചചചോദദദ്യം?

ശസ്പീ  .    സജമ  തചറമയചോന്:  ചവമ്പനചോട്ടുകചോയലമതന്റെ

നവസ്പീകരണതമനുചവണ്ടമ ഒരു പദതമ കഴമഞ ഗവണ്തമന്റെമതന്റെ കചോലതക്ക്

ആവമഷ്കരമചമരുന്നു.   ആ  പദതമ  നടപചോക്കുന്നതുമചോയമ  ബന്ധതപട്ടക്ക്

ബഹുമചോനതപട്ട  കൃഷമ  വകുപ്പുമനമ  ശസ്പീ.  പമ.  പ്രസചോദുദ്യം   ഞചോനുദ്യം,

ബഹുമചോനതപട്ട റവനന്യൂ വകുപ്പുമനമയുദ്യം രണ്ടക്ക് ചയചോഗങ്ങള് നടത്തുകയുണ്ടചോയമ.

പരമസതമ  വകുപമതന്റെ  കൂടമ  സഹകരണചതചോതട  ആ  പദതമ

നടപമലചോക്കമക്കചോന്  ആചലചോചമചമട്ടുതണ്ടന്നചോണക്ക്   ഞചോന്  മനസമലചോക്കുന്നതക്ക്.

ഈ  വരഷതത  ബഡ്ജറമലുദ്യം  ചവമ്പനചോട്ടുകചോയലമതന്റെ

നവസ്പീകരണതമനുചവണ്ടമയുള  ചപ്രചോജകക്ക്  ഉള്തപടുതമയമട്ടുണ്ടക്ക്.   ഒരു  ചകചോ-

ഒചോരഡമനഷന്  അക്കചോരദതമല്  ഉണ്ടചോക്കമതയടുത്തുതകചോണ്ടക്ക്  ഈ

പദതമയുമചോയമ  മുചന്നചോട്ടുചപചോകചോന്  സചോധമക്കുദ്യം.    ഇതമചനചോടകദ്യംതതന്ന

ചകചോട്ടയദ്യം  എറണചോകുളദ്യം,  ആലപ്പുഴ,  ജമലകളുതട  ഭചോഗത്തുനമന്നുദ്യം  ചബചോക്കക്ക്  ,

പഞചോയത്തുതലതമലുള  സദ്യംവമധചോനങ്ങള്  രൂപസ്പീരമക്കതപട്ടമട്ടുണ്ടക്ക്.   അതക്ക്

കുറച്ചുകൂടമ  ശക്തമതപടുതമ  മുചന്നചോട്ടുചപചോകചോന്  സചോധമക്കുതമന്നചോണക്ക്

പ്രതസ്പീക്ഷേമക്കുന്നതക്ക്. 
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അദ്യംചബദ്കര ഗചോമദ്യം പദതമ

(*62) ശസ്പീ  .   അനൂപക്ക് ചജക്കബക്ക് :
ശസ്പീ  .   ചമചോൻസക്ക് ചജചോസഫക്ക്:
ശസ്പീ  .   പമ  .   തജ  .   ചജചോസഫക്ക്:

ശസ്പീ  .    മചോണമ  .    സമ  .    കചോപൻ:  തചോതഴക്കചോണുന്ന  ചചചോദദങ്ങള്ക്കക്ക്

പട്ടമകജചോതമ,   പട്ടമകവരഗ,  പമന്നചോക്ക  വമഭചോഗചക്ഷേമവദ്യം  ചദവസത്വവദ്യം

പചോരലതമന്റെറമകചോരദവദ്യം വകുപക്ക് മനമ സദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമചോ?

(എ)  സദ്യംസചോനതക്ക് എലചോ പട്ടമകജചോതമ,  ലക്ഷേദ്യംവസ്പീടക്ക്  ചകചോളനമകളമലുദ്യം

അദ്യംചബദ്കര ഗചോമദ്യം പദതമ നടപചോക്കചോന് നടപടമ സത്വസ്പീകരമക്കുചമചോ;

(ബമ)  പട്ടമകജചോതമ  വമഭചോഗക്കചോരുതട  എണ്ണതമനക്ക്  പകരദ്യം

ചകചോളനമകളുതട  പമന്നചോക്കചോവസ  മചോനദണ്ഡമചോക്കമ  പദതമകള്

ആവമഷ്കരമക്കചോന് നടപടമ ടകതക്കചോള്ളുചമചോ;

 (സമ)  പല  ചകചോളനമകളമലുദ്യം  യഥചോരത  ഉടമകള്ക്കുപകരദ്യം

ടകവശക്കചോരചോയ ആളുകൾ തചോമസക്കചോരചോയുള സചോഹചരദതമൽ ഇവർക്കക്ക്

ഉടമസചോവകചോശദ്യം നല്കുന്നതമനക്ക് നടപടമ സത്വസ്പീകരമക്കുചമചോ; ഉടമസചോവകചോശദ്യം

ഇലചോതതമതന്റെ  ചപരമല്  ആനുകൂലദങ്ങള്  ലഭമക്കുന്നതമനുള

മചോനദണ്ഡങ്ങളമല്നമന്നുദ്യം പുറതചോകുന്ന അവസയക്ക് പരമഹചോരദ്യം കതണ്ടത്തുചമചോ;
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( ഡമ)  ചകചോളനമകളുതട  നവസ്പീകരണദ്യം  നടത്തുചമ്പചോള്  അടമസചോന

സഒൗകരദ  വമകസനതമനക്ക്  മുന്തൂക്കദ്യം  നല്കുചമചോ;  ഇരട്ട  വസ്പീടുകളചോയവ  ഒറ

വസ്പീടുകളചോക്കമ മചോറ്റുന്നതമനക്ക് നടപടമ സത്വസ്പീകരമക്കുചമചോ?

 പട്ടമകജചോതമ,   പട്ടമകവരഗ,  പമന്നചോക്ക  വമഭചോഗചക്ഷേമവദ്യം  ചദവസത്വവദ്യം

പചോരലതമന്റെറമകചോരദവദ്യം വകുപക്ക് മനമ (ശസ്പീ  .   തക  .   രചോധചോകൃഷ്ണന്): സര, 

(എ)  മുപചതചോ  അതമലധമകചമചോ  പട്ടമകജചോതമ  കുടുദ്യംബങ്ങള്  ഉള

ചകചോളനമകതളയചോണക്ക്  നമലവമൽ  പ്രസ്തുത  പദതമയമൽ  ഉൾതപടുത്തുന്നതക്ക്.

നമലവമൽ  ലക്ഷേദ്യം  വസ്പീടക്ക്  ചകചോളനമകളമതല  വമകസന  പ്രവർതനങ്ങൾ

തചദ്ദേശസത്വയദ്യം  ഭരണ  വകുപക്ക്  മുചഖേനയചോണക്ക്  നടപമലചോക്കുന്നതക്ക്.  നമലവമതല

വദവസകൾ പ്രകചോരമുള ഫസ്പീസമബമലമറമ  ലഭദമചോക്കുകയചോതണങമൽ ലക്ഷേദ്യം

വസ്പീടക്ക്  ചകചോളനമകളമലുദ്യം  പദതമ  നടപമലചോക്കുന്ന  വമഷയദ്യം  പരമചശചോധമചക്ക് 

നടപടമ സത്വസ്പീകരമക്കുന്നതചോണക്ക്.

(ബമ)  മുപചതചോ  അതമലധമകചമചോ  പട്ടമകജചോതമ  കുടുദ്യംബങ്ങള്  ഉള

ചകചോളനമകള് കതണ്ടതമ അവയമല് നമന്നുദ്യം പമചന്നചോക്കചോവസ പരമഗണമചക്ക്

ബന്ധതപട്ട  എദ്യം.എൽ.എ.-മചോര  തതരതഞടുക്കുന്ന  ചകചോളനമകതളയചോണക്ക്

നമലവമല് ഈ പദതമയമല് പരമഗണമക്കുന്നതക്ക്.
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(സമ)  ഇതരതമലുള  പരചോതമകൾ  ലഭമക്കുകയചോതണങമൽ

പരമചശചോധമക്കുന്നതചോണക്ക്.

( ഡമ)  ചകചോളനമകളമല്  അടമസചോന  സഒൗകരദ  വമകസനതമനക്ക്

മുന്ഗണന  നൽകമതക്കചോണ്ടചോണക്ക്  അദ്യംചബദക്ക് കർ  ഗചോമദ്യം  പദതമ

നടപമലചോക്കുന്നതക്ക്.

ലക്ഷേദ്യം വസ്പീടക്ക്  ചകചോളനമകളമതല ഇരട്ട വസ്പീടുകള് ഒറ വസ്പീടുകളചോക്കുന്നതമനക്ക്

ബന്ധതപട്ട തചദ്ദേശ സചോപനങ്ങള്ക്കക്ക് പദതമ തയചോറചോക്കമ നമരവഹമക്കുവചോന്

28.05.2022-തല  സ.ഉ(ടക)  115/2022/LSGD  പ്രകചോരദ്യം  തചദ്ദേശ

സത്വയദ്യംഭരണ വകുപക്ക് മചോരഗചരഖേയമല് നമരചദ്ദേശദ്യം നല്കമയമട്ടുണ്ടക്ക്.

ശസ്പീ  .    അനൂപക്ക്  ചജക്കബക്ക്:  സര,  അദ്യംചബദ്കര  ഭവന  പദതമയുമചോയമ

ബന്ധതപട്ടക്ക്  ബഡ്ജറമല് ആവശദമചോയ തുക വകയമരുതമയമട്ടമലചോതയന്നക്ക്  ഞചോന്

ആദദചമ  ചൂണ്ടമക്കചോട്ടചോന്  ആഗഹമക്കുകയചോണക്ക്.   ഇചപചോള്  ഇതമതന്റെ  നമരമചോണ

പ്രവരതനങ്ങള്  നടത്തുന്നതക്ക്  വമവമധ  എന്ലമസ്റ്റഡക്ക് കമ്പനമകളചോണക്ക്.

അതുതകചോണ്ടുതതന്ന  അതമല്  ചമല  അപചോകതകള്  പല  സനരഭങ്ങളമലുദ്യം

ചൂണ്ടമക്കചോട്ടമയമട്ടുളളതചോണക്ക്.  ഇഒൗ പട്ടമകജചോതമ ചകചോളനമകളുതട നവസ്പീകരണദ്യം,  ഒരു

ഓപണ്  തടണ്ടര  വഴമ  നല്കചോന്  ഗവണ്തമന്റെക്ക്  ഉചദ്ദേശമക്കുന്നുചണ്ടചോ,  അങ്ങതന
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കുറച്ചുകൂടമ  തമചതപട്ട  കരചോര  ഇക്കചോരദതമല്  തകചോണ്ടുവരചോനുളള  സചോഹചരദദ്യം

സരക്കചോര പരമചശചോധമക്കുചമചോ? 

ശസ്പീ  .    തക  .    രചോധചോകൃഷ്ണന്:  സര,  ബഹുമചോനതപട്ട  അദ്യംഗദ്യം  ഇവമതട

ചൂണ്ടമക്കചോണമചതക്ക്  ശരമയചോണക്ക്.   ഏതറടുക്കുന്ന  പദതമകള്

പൂരതസ്പീകരമക്കുന്നതമനുചവണ്ടമ  വലമയ  രസ്പീതമയമലുളള  കചോലതചോമസദ്യം  പലചപചോഴദ്യം

ചനരമടുന്നുണ്ടക്ക്.   അതക്ക്  മനസമലചോക്കമതക്കചോണ്ടുതതന്ന   കുചറക്കൂടമ  സചോചങതമക

മമകവള ഏജന്സമകതള ഏല്പമക്കുന്നതമതനക്കുറമചക്ക്  ആചലചോചമക്കുകയുദ്യം ചരച

നടത്തുകയുദ്യം  തചയമട്ടുണ്ടക്ക്.   തസ്പീരചയചോയുദ്യം  കചോലതചോമസദ്യം

ഒഴമവചോക്കുന്നതമനുചവണ്ടമയുളള  വമവമധ  നടപടമകള്  സത്വസ്പീകരമചമട്ടുണ്ടക്ക്.  അതമതന്റെ

ഫലമചോയമ നല രസ്പീതമയമലുളള പുചരചോഗതമ ഇഒൗ രദ്യംഗതക്ക് ഉണ്ടചോയമട്ടുണ്ടക്ക്.  ഇക്കചോരദദ്യം

കഴമഞ  സഭയമല്  ഞചോന്  പറഞതചോണക്ക്.  ഏകചദശദ്യം  450  പട്ടമകജചോതമ

അദ്യംചബദ്കര ഗചോമ വമകസന ചകചോളനമകളചോണക്ക്  തമരതഞടുതമട്ടുളതക്ക്,  അതമല്

98  എണ്ണമചോണക്ക്  പണമ  പൂരതസ്പീകരമചതക്ക്.  ഇചപചോള്  ഏകചദശദ്യം  281

പ്രചദശങ്ങളമതല  പണമ  പൂരതസ്പീകരമചക്ക്  മുചന്നചോട്ടക്ക്  ചപചോകുകയചോണക്ക്.   ഓചരചോ

പ്രവൃതമയുദ്യം  പൂരതസ്പീകരമക്കുന്നതമനുചവണ്ടമയുളള നല ഇടതപടല് ഉണ്ടചോയമട്ടുണ്ടക്ക്.

പദതമകളമല് വസ്പീഴ വരുന്ന ഏജന്സമകള്തക്കതമതര നടപടമ സത്വസ്പീകരമക്കുവചോനുദ്യം

തയചോറചോയമട്ടുണ്ടക്ക്. 
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ശസ്പീ  .    അനൂപക്ക്  ചജക്കബക്ക്:  സര,  പട്ടമകജചോതമ  പട്ടമകവരഗ  വമഭചോഗങ്ങള്ക്കക്ക്

പ്രചതദകമചോതയചോരു  ഭവന  പദതമ  നടപമലചോക്കണതമന്ന  ആവശദദ്യം  പല

സനരഭങ്ങളമലുദ്യം  ഉയരന്നുവന്നമട്ടുണ്ടക്ക്.  പതക്ഷേ  അതക്ക്  ഗവണ്തമന്റെമതന്റെ

പരമഗണനയമലമതലന്നക്ക്  അങ്ങക്ക്  കഴമഞ  രണ്ടചോദ്യം  മചോസദ്യം  നല്കമയ  മറുപടമയമല്

സൂചമപമചമട്ടുണ്ടക്ക്.  കൂടചോതത  പട്ടമകജചോതമ  വമഭചോഗതമല്തപട്ട  42249  വസ്പീടുകളുദ്യം

പട്ടമകവരഗ വമഭചോഗതമല്തപട്ട  14854  വസ്പീടുകളുദ്യം തതലഫക്ക്  പദതമയുതട  1,  2,  3

ഘട്ടങ്ങളമല്  അനുവദമചമട്ടുളളതക്ക്  ഇതുവതര  പൂരതമയചോയമട്ടമലചോതയന്നുദ്യം  അങ്ങക്ക്

സൂചമപമക്കുകയുണ്ടചോയമ.   പ്രചതദക  ഭവന  പദതമ  ഇലചോതതമതന്റെ  നന്യൂനതകള്

ഇവമതട  പ്രതദക്ഷേമചോയമതതന്ന  വന്നുതകചോണ്ടമരമക്കുകയചോണക്ക്.   പട്ടമകജചോതമ

പട്ടമകവരഗ  വമഭചോഗങ്ങള്ക്കക്ക്  മചോതമചോയമ  ഒരു  പ്രചതദക  ഭവന  പദതമ  വസ്പീണ്ടുദ്യം

പുനസചോപമക്കുവചോന് സരക്കചോര തയചോറചോകുചമചോ?

ശസ്പീ  .    തക  .    രചോധചോകൃഷ്ണന്:  സര,   എലചോ  ഭവന  പദതമകളുദ്യം  തതലഫക്ക്

പദതമയമലൂതടയചോണക്ക്  നടപമലചോക്കുന്നതക്ക്.   കഴമഞ  സചോമ്പതമക  വരഷതമല്

ഏകചദശദ്യം  418  ചകചോടമ  രൂപ  തതലഫക്ക്  പദതമക്കക്ക്  എസക്ക്.ടമ./  എസക്ക്.സമ.

ഡമപചോരട്ടുതമന്റെമല് നമന്നുദ്യം ട്രചോന്സ്ഫര തചയമട്ടുണ്ടക്ക്.  ഇചപചോള് അതമതന്റെ തസലക്ഷേന്

ചപ്രചോസസക്ക് ആരദ്യംഭമചമട്ടുണ്ടക്ക്.   പരമചോവധമ വസ്പീടുകള് ഇഒൗ വരഷദ്യംതതന്ന തകചോടുക്കചോന്

കഴമയുദ്യം.   രചണ്ടചോമൂചന്നചോ  വരഷദ്യം  തകചോണ്ടുതതന്ന  ചകരളതമതല  പട്ടമകജചോതമ
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പട്ടമകവരഗ  വമഭചോഗങ്ങളുതട  ഭവന  പ്രശദ്യം  പരമഹരമക്കചോനുളള  നടപടമകളചോണക്ക്

ഗവണ്തമന്റെക്ക് സത്വസ്പീകരമച്ചുവരുന്നതക്ക്. 

ശസ്പീ  .    ചമചോന്സക്ക് ചജചോസഫമനുചവണ്ടമ ശസ്പീമതമ തക  .    തക  .    രമ:  സര,  നമ്മുതട

സദ്യംസചോനതക്ക് ചകചോളനമകളമലുദ്യം സചങതങ്ങളമലുതമചോതക്ക ജസ്പീവമക്കുന്ന പട്ടമകജചോതമ

പട്ടമകവരഗ കുടുദ്യംബങ്ങളുണ്ടക്ക്.  ഇതരദ്യം കുടുദ്യംബങ്ങള്ക്കക്ക് തതവദദ്യുതസ്പീകരണതമനുദ്യം,

വസ്പീടക്ക്  നമരമചോണതമനുതമചോതക്ക  എദ്യം.എന്.  പദതമയുദ്യം,  അദ്യംചബദ്കര  ഗചോമ

പദതമയുമുണ്ടക്ക്.  ഇങ്ങതനയലചോതത  ഒറതപട്ടക്ക്  തചോമസമക്കുന്ന  ഒചന്നചോ  രചണ്ടചോ

കുടുദ്യംബങ്ങതളചോതക്കയുളള  പല  സലങ്ങളുമുണ്ടക്ക്.   അതരദ്യം  കുടുദ്യംബങ്ങള്ക്കക്ക്

ആവശദമചോയ എതനങമലുദ്യം പദതമകള് സരക്കചോരമതന്റെ തതകവശദ്യം ഉചണ്ടചോതയന്നുദ്യം,

ഇതരദ്യം  കുടുദ്യംബങ്ങതള  സദ്യംബന്ധമച  കണക്കുകള്  സരക്കചോരമതന്റെ  തതകവശദ്യം

ഉചണ്ടചോ എന്നതുമചോണക്ക് എതന്റെ ചചചോദദദ്യം. 

ശസ്പീ  .    തക  .    രചോധചോകൃഷ്ണന്:  സര,  സചോചറഡക്ക്  ഏരദയമല്  തചോമസമക്കുന്ന

ആളുകളുതട  കചോരദങ്ങളമല്  ശദതകചോടുക്കണതമന്നചോണക്ക്  ബഹുമചോനതപട്ട   അദ്യംഗദ്യം

ഇവമതട  പറഞതക്ക്.  തസ്പീരചയചോയുദ്യം  ഗചോമപഞചോയത്തുകള്,  ചബചോക്കക്ക്,  ജമലചോ

പഞചോയത്തുകള്ക്കക്ക്   ഗചോന്റെക്ക്  ഇന്  എയമഡചോയമ  തകചോടുക്കുന്ന  തുകയമല്  നമന്നുദ്യം

സചോചറഡചോയമട്ടുളള  ഏരദയമല്  തചോമസമക്കുന്ന  ആളുകള്ക്കക്ക്  പ്രചതദക  പരമഗണന

തകചോടുക്കണതമന്നക്ക് പറഞമട്ടുണ്ടക്ക്.  സചോചറഡക്ക് ഏരദയമല് തചോമസമക്കുന്ന പചോവതപട്ട
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ആളുകള്ക്കക്ക്  മറക്ക്  സഹചോയങ്ങള്  തകചോടുക്കചോന്ചവണ്ടമ  ഡമപചോരട്ടുതമന്റുദ്യം

തയചോറചോകണതമന്നക്ക്  തസ്പീരുമചോനതമടുതമട്ടുണ്ടക്ക്.  തസ്പീരചയചോയുദ്യം  സചോചറഡക്ക്  ഏരദയമല്

തചോമസമക്കുന്ന  ആളുകളുതടകൂടമ  പ്രശങ്ങള്  പരമഹരമക്കചോന്  ചവണ്ടമയചോണക്ക്

ഗവണ്തമന്റെക്ക് ശദമക്കുന്നതക്ക്. 

ശസ്പീ  .    പമ  .    തജ  .    ചജചോസഫമനുചവണ്ടമ  ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷദ്യംസുദ്ദേസ്പീന്:  സര,

പദതമകള്  ആസൂതണദ്യം  തചയചോനുളള  ഉഒൗരക്ക്  സഭകളമല്  പതങടുക്കുന്ന  ഒരു

ജനപ്രതമനമധമയചോണക്ക് ഞചോന്.   അവമതടതയചോതക്ക ഉയരന്നുവരുതന്നചോരു പ്രശദ്യം, പല

ഉഒൗരുകളമലുദ്യം തസ്പീതര വചോസചയചോഗദമലചോത വസ്പീടുകളുണ്ടക്ക്.  നമള് ഒരു ചകചോടമ രൂപ

ചകചോളനമകളുതട  പുനരുദചോരണതമനക്ക്  തകചോടുക്കുചമ്പചോഴദ്യം  വസ്പീടക്ക്  നമരമമക്കചോനുളള

തപരമമഷന്  അതമലമല.   പൂരണ്ണമചോയുദ്യം  നശമച്ചുചപചോയ   വചോസചയചോഗദമലചോത

അചഞചോ പചതചോ വസ്പീടുകള്, ഇഒൗ പദതമയമല് ഉള്തപടുതമ തചയചോന് കഴമഞചോല്

അതക്ക്  വലമതയചോരു  ആശത്വചോസമചോയമരമക്കുദ്യം.   തഡ്രെയമചനജക്ക്,  കുടമതവളളദ്യം,

സചോനമചറഷന് ഒതക്കയുതണ്ടങമലുദ്യം  വസ്പീടക്ക്  നമരമമക്കചോന് തപരമമഷനമല.  വസ്പീടമതന്റെ

അറകുറപണമകള്ക്കക്ക് ഒന്നരലക്ഷേദ്യം രൂപവതര ചമലവഴമക്കചോതമന്നതചോണക്ക് നമലവമതല

കണ്ടസ്പീഷന്.    ഉഒൗരക്ക്  സഭ/ഊരക്ക്  കൂട്ടദ്യം  തമരതഞടുക്കുന്ന ഏതചോനുദ്യം  വസ്പീടുകള്കൂടമ

നമരമമക്കചോനുളള  തപരമമഷന്  തകചോടുതചോല്  അതക്ക്  വളതര  ഗുണപ്രദമചോയമരമക്കുദ്യം.

അതുചപചോതല  തതലഫക്ക്  ഭവന  പദതമയുതട  പൂരതസ്പീകരണതമനക്ക്  ഇഒൗ  ഫണ്ടക്ക്
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ഉപചയചോഗമക്കചോന്  അനുവദമക്കുന്നമല,  6  ലക്ഷേദ്യം  രൂപയചോണക്ക്  അട്ടപചോടമയമല്  ഒരു

വസ്പീടമനക്ക്  തകചോടുക്കുന്നതക്ക്.  സചോധനസചോമഗമകള് എതമക്കചോനുളള പ്രയചോസദ്യം വളതര

കൂടുതലചോണക്ക്.   തതലഫക്ക്  പദതമ  പൂരതസ്പീകരമക്കുന്നതമനക്ക്  ഇതമല് നമന്നുദ്യം  പണദ്യം

നല്കചോനുളള  അനുവചോദദ്യംകൂടമ  നല്കമയചോല്  നന്നചോയമരമക്കുദ്യം,  അതമനക്ക്  സരക്കചോര

ശമമക്കുചമചോ എന്നതചോണക്ക് ചചചോദദദ്യം?

ശസ്പീ  .    തക  .    രചോധചോകൃഷ്ണന്:  സര,  ഇചപചോഴളള  ഓരഡര  അനുസരമചക്ക്

അദ്യംചബദ്കര  ഗചോമദ്യം  വമകസന  പദതമ  പ്രകചോരദ്യം   വസ്പീടുകള്  നമരമമക്കചോന്

കഴമയമല,   റമപയര  തചയചോന്ചവണ്ടമ  ഒന്നരലക്ഷേദ്യം  രൂപവതര  തകചോടുക്കുന്നുണ്ടക്ക്.

സചോധചോരണഗതമയമല് 4 ലക്ഷേദ്യം രൂപയചോണക്ക് ഓചരചോ വസ്പീടമനുദ്യം തതലഫക്ക് പദതമയമല്

തകചോടുക്കുന്നതക്ക്.    സചോധനസചോമഗമകള്  എതമക്കചോന്  പ്രയചോസമുളള

സലങ്ങളമലചോണക്ക് രണ്ടക്ക് ലക്ഷേദ്യം രൂപകൂടമ കൂട്ടമ 6 ലക്ഷേദ്യം രൂപ തകചോടുക്കുന്നതക്ക്.  ആ

തുക വരദമപമക്കുന്ന കചോരദതതക്കുറമചക്ക്  ആചലചോചമക്കചോവന്നതചോണക്ക്.  ഏതചോയചോലുദ്യം

തതലഫക്ക്  പദതമയമലചോണക്ക്  മുഴവന്  വസ്പീടുകളുദ്യം  തകചോടുക്കചോന്ചവണ്ടമ

തസ്പീരുമചോനമചമരമക്കുന്നതക്ക്. അതക്ക് കൂടുതല് ഫലപ്രദമചോക്കചോന് ചവണ്ട നടപടമകള് ഇഒൗ

വരഷദ്യം  സത്വസ്പീകരമക്കുദ്യം.   ബഹുമചോനതപട്ട  മുഖേദമനമതതന്ന  ആ  കചോരദതമല്

ചനതൃതത്വപരമചോയ പങക്ക് വഹമക്കചോന് തസ്പീരുമചോനമചമട്ടുണ്ടക്ക്. അതുചപചോതല തചദ്ദേശസത്വയദ്യം

ഭരണ വകുപ്പുദ്യം,  പട്ടമകജചോതമ പട്ടമകവരഗ വകുപ്പുദ്യം സദ്യംയുക്തമചോയമ പചോരപമട പ്രശദ്യം
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പരമഹരമക്കചോന് ചവണ്ടമയുളള ഇടതപടല് നടതമക്കഴമഞമട്ടുണ്ടക്ക്.    

ശസ്പീ  .    മചോണമ സമ  .    കചോപന്:  സര,  പട്ടമകജചോതമ വമഭചോഗക്കചോരുതട പചോരപമടദ്യം,

വമദദചോഭദചോസദ്യം,  അടമസചോന  ജസ്പീവമചതചോപചോധമകള്,  തുടങ്ങമയ  ചമഖേലകളമല്

എതനലചോദ്യം പദതമകളചോണക്ക് നടപമലചോക്കചോന് ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതക്ക്?  

ശസ്പീ  .    തക  .    രചോധചോകൃഷ്ണന്:  സര,  നമരവധമ  പദതമകള്  നടപമലചോക്കമ

വരുന്നുണ്ടക്ക്.   അവരുതട  സചോമൂഹമക-സചോമ്പതമക  വളരചയ്ക്കുദ്യം,  ഭഒൗതസ്പീക

സചോഹചരദങ്ങള്  തമചതപടുത്തുന്നതമനുദ്യം  ചവണ്ടമയചോണക്ക്  ഇതരദ്യം  പദതമകള്

നടപമലചോക്കുന്നതക്ക്.   അദ്യംചബദ്കര  ഗചോമ  വമകസന  പദതമയചോയചോലുദ്യം,  സത്വയദ്യം

പരദചോപ്തഗചോമങ്ങളചോയചോലുദ്യം  അതുചപചോതല  മറ്റു  പദതമകളചോയചോലുദ്യം   അവരുതട

സചോമൂഹമക  സചോമ്പതമക  വമദദചോഭദചോസ  നമലവചോരദ്യം  തമചതപടുതചോനുദ്യം,  അവരുതട

ഭഒൗതസ്പീക  സചോഹചരദങ്ങള്  തമചതപടുതചോനുമചോണക്ക്  തസ്പീരുമചോനമചതക്ക്.   നമരവധമ

പദതമകള്  നടപമലചോക്കുന്നുണ്ടക്ക്,  അനുബന്ധമചോയമ+  ചചരതമട്ടുണ്ടക്ക്,  അതക്ക്

അചങ്ങക്കക്ക് മനസമലചോക്കചോന് സചോധമക്കുദ്യം.

അഡത്വ  .   തക  .   ശചോനകുമചോരമ: സര, അദ്യംചബദ്കര ഗചോമദ്യം പദതമയമല് ഇചപചോള്

30  വസ്പീടുകളമലധമകമുളള ചകചോളനമകളമല് ഒരു ചകചോടമ  രൂപ എന്ന നമലയമലചോണക്ക്

തുക  അനുവദമച്ചുവരുന്നതക്ക്.   എന്നചോല്  പചോലക്കചോടക്ക്  ജമലയമല്  നൂറമലധമകദ്യം

വസ്പീടുകളുളള  ചകചോളനമകളമലചോയമട്ടചോണക്ക്  തചോമസമക്കുന്നതക്ക്.   ഒരുചകചോടമ

+ നമയമസഭയുതട ഒഒൗചദദചോഗമക തവബ്തതസറമല് ലഭദമചോണക്ക്.
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എന്നതമനുപകരദ്യം  തമരതഞടുക്കതപടുന്ന  ചകചോളനമകളമല്  അധമക  സദ്യംഖേദ

ചമലവഴമച്ചുതകചോണ്ടക്ക്,  ചമചോഡല്  റസമഡന്ഷദല്  ചകചോളനമകള്ക്കക്ക്  സമചോനമചോയ

രൂപതമലുളള  അടമസചോന  സഒൗകരദങ്ങള്  വരദമപമക്കചോനുളള  നടപടമകള്

സത്വസ്പീകരമക്കചോന് സരക്കചോര ഉചദ്ദേശമക്കുന്നുചണ്ടചോ? 

ശസ്പീ  .    തക  .    രചോധചോകൃഷ്ണന്:  സര,  ബഹുമചോനതപട്ട  തമമ്പര  ഇവമതട

ചൂണ്ടമക്കചോണമചതുചപചോതല  ഒരുചകചോടമ  രൂപ  ഓചരചോ  ചകചോളനമകളുതടയുദ്യം

വമകസനതമനക്ക് മചോറമവയ്ക്കുകതയന്ന സമതമ മചോറണദ്യം.   ഒചോചരചോ ചകചോളനമകളമചലയുദ്യം

ഫസ്പീസമബമലമറമ  സ്റ്റഡമ  നടതമയതമനുചശഷചമ  ഇനമ  തുക

അനുവദമചക്കണ്ടതുളളൂതവന്നക്ക് തസ്പീരുമചോനമചമട്ടുണ്ടക്ക്.  ആവശദതമനക്ക് തുക തകചോടുക്കുക,

ചമലചപചോള് ഒരു ചകചോടമ രൂപയമല് കൂടുതല് ചമലവഴമചക്കണ്ടമ വരുദ്യം,  ചമലചപചോള്

ഒരുചകചോടമ  രൂപ  ആവശദമമലചോതതയുദ്യം  വരുദ്യം.   ഓചരചോ  ചകചോളനമകളമചലയുദ്യം

ഫസ്പീസമബമലമറമ  സ്റ്റഡമ നടതമ എദ്യം.എല്.എ.  മചോരുതട സമതചതചോടുകൂടമയചോണക്ക്

ഇനമ  പദതമകള്  നടപമലചോക്കുക.  തസ്പീരചയചോയുദ്യം  ഇഒൗ  പ്രശങ്ങള്ക്കക്ക്  പരമഹചോരദ്യം

കചോണചോന് കഴമയുദ്യം.

തപ്രചോഫ  .    ആബമദക്ക്  ഹുതതസന്  തങ്ങള്:  സര,  മമക്ക  മണ്ഡലങ്ങളമലുദ്യം

അദ്യംചബദ്കര  ചകചോളനമകള്ക്കക്ക്  ഫണ്ടക്ക്  നല്കുന്നുതണ്ടങമലുദ്യം  പലചപചോഴദ്യം

പൂരതസ്പീകരണദ്യം  നടക്കുന്നമല.   ചജചോലമ  ഏതറടുക്കുന്ന  ഏജന്സമകള്  പ്രവൃതമ
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പൂരതസ്പീകരമക്കചോതത ചപചോകുകയചോണക്ക്.  അതക്ക് ഫലപ്രചോപ്തമയമല് എത്തുന്നമലചോതയന്നക്ക്

കഴമഞ  കചോലങ്ങളമല്  ചബചോധദതപട്ട  കചോരദമചോണക്ക്.   അതുതകചോണ്ടക്ക്   സദ്യംസചോന

തലതമലുദ്യം,  ജമലചോ തലതമലുദ്യം ഒരു ചമചോണമററമദ്യംഗക്ക് സമമതമ  രൂപസ്പീകരമചക്ക്,  അതക്ക്

കൃതദമചോയമ  കൃതദസമയതക്ക്  പൂരതസ്പീകരമചക്ക്  അവരക്കക്ക്  തതകമചോറുന്നുതണ്ടന്നക്ക്

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതമനുളള നമലപചോടക്ക് ഗവണ്തമന്റെമനക്ക് സത്വസ്പീകരമക്കചോന് കഴമയുചമചോ?

ശസ്പീ  .    തക  .    രചോധചോകൃഷ്ണന്:  സര,   ബഹുമചോനതപട്ട  അദ്യംഗദ്യം  ചൂണ്ടമക്കചോണമച

കചോരദദ്യം ഞചോന് ചനരതത പറഞതചോണക്ക്.  ഇതുവതര നമള് തമരതഞടുതതക്ക് 450

ചകചോളനമകള്  ആയമരുന്നു.   അതമല്  98  എണ്ണതമതന്റെ  പണമ  പൂരതസ്പീകരമച്ചു

കഴമഞ.   എന്നചോല്  നല  ഇടതപടല്  നടത്തുകയുദ്യം  സദ്യംസചോനതലതമല്

ചമചോണമററമദ്യംഗക്ക് സദ്യംവമധചോനദ്യം തമചതപടുത്തുകയുദ്യം തചയതമതന്റെ  ഫലമചോയമ ഇചപചോള്

281  ചകചോളനമകളമതല  പണമ  പൂരതസ്പീകരമചക്ക്  മുചന്നചോട്ടക്ക്  ചപചോകുകയചോണക്ക്.

അവചശഷമക്കുന്നവ  സമയബന്ധമതമചോയമ  പൂരതസ്പീകരമക്കുന്നതമനുചവണ്ടമയുളള

നടപടമകളചോണക്ക്  സത്വസ്പീകരമചമരമക്കുന്നതക്ക്.   ചമചോണമററമദ്യംഗക്ക്  കമമറമയുതട  കചോരദദ്യം

ഇവമതട  ചൂണ്ടമക്കചോണമച്ചു,  അതുതകചോണ്ടചോണക്ക്  എദ്യം.എല്.എ.-മചോര

തചയരമചോന്മചോരചോയമട്ടുളള  മണ്ഡലചോടമസചോനതമലുളള  ചമചോണമററമദ്യംഗക്ക്  കമമറമ

രൂപസ്പീകരമചമട്ടുളതക്ക്.  ആ  മണ്ഡലതമല്  വരുന്ന  തചദ്ദേശസത്വയദ്യം  ഭരണ

സചോപനങ്ങളുതട  തലവന്മചോരുദ്യം  അവമടുതത  ഉചദദചോഗസന്മചോരുതമലചോദ്യം
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ചചരന്നുതകചോണ്ടക്ക്,    കൃതദമചോയമ  ചമചോണമററമദ്യംഗക്ക്  നടതമ  എവമതടതയചോതക്കയചോണക്ക്

ചപചോരചോയ്മയുളളതക്ക്, അവമതടതയലചോദ്യം അതക്ക് പരമഹരമക്കചോന് ചവണ്ടമയുളള ഇടതപടല്

നടതചോന് കഴമയുദ്യം.  

ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    എസക്ക്  .    അരുണ് കുമചോര:  സര,  പട്ടമകജചോതമ  -  പട്ടമകവരഗ

വമഭചോഗങ്ങളുതട  ഉന്നമനതമനചോയമ  ഇഒൗ  ഗവണ്തമന്റെക്ക്  നമരവധമ  പദതമകള്

ആവമഷ്ക്കരമചക്ക്  നടപമലചോക്കുന്നുതവന്നതമല്  ഗവണ്തമന്റെമതനയുദ്യം

വകുപ്പുമനമതയയുദ്യം പ്രചതദകമചക്ക് അഭമനനമക്കുകയചോണക്ക്.  അദ്യംചബദ്കര ഗചോമദ്യം

പദതമ  സമയബന്ധമതമചോയമ  പൂരതസ്പീകരമക്കചോന്  സത്വസ്പീകരമച  നടപടമകള്

എതനലചോമചോതണന്നക്ക് വമശദസ്പീകരമക്കചോചമചോ?

ശസ്പീ  .    തക  .    രചോധചോകൃഷ്ണന്:  സര,  ഇചതകചോരദദ്യംതതന്ന രണ്ടുപ്രചോവശദമചോയമ

പറഞ്ഞുതകചോണ്ടമരമക്കുകയചോണക്ക്.  ഓചരചോ  പദതമയുദ്യം  സമയബന്ധമതമചോയമ

പൂരതമകരമചക്കണ്ടതുണ്ടക്ക്.  അദ്യംചബദ്കര  ഗചോമദ്യം  പദതമയമല്  ഇഒൗ  വരഷദ്യം

202  ചകചോളമനകതളയചോണക്ക്  തതരതഞടുക്കുന്നതക്ക്.  എദ്യം.എല്.എ.മചോരുതട

ചനതൃതത്വതമല്തതന്നയചോണക്ക്  പ്രസ്തുത  ചകചോളനമകതളലചോദ്യം

തതരതഞടുതമരമക്കുന്നതക്ക്.  പദതമ  നമരവ്വഹണതമനചോയമ  വമവമധ

ഏജന്സമകതള  ചുമതലതപടുത്തുന്നുണ്ടക്ക്.  ഏതതങമലുദ്യം  ഏജന്സമ

കൃതദനമരവ്വഹണതമനക്ക് പ്രചോപ്തരതലങമല് അവതര മചോറമ പുതമയ ഏജന്സമതയ
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നമയമമക്കുന്നതമനുള അധമകചോരദ്യംകൂടമ  എദ്യം.എല്.എ.മചോരക്കക്ക്  നല്കമയമട്ടുണ്ടക്ക്.

അതചോയതക്ക്,  നമലവമതല ഏജന്സമ ചമചോശമചോതണങമല് അവതര മചോറമ പുതമയ

ഏജന്സമ  മുഖേചോനരദ്യം  സമയബന്ധമതമചോയമ  പണമ  പൂരതസ്പീകരമക്കചോന്

സചോധമക്കുദ്യം.   പദതമ  നടതമപക്ക്  തടണ്ടര  നടപടമകളമലൂതട  ചവണതമന്നക്ക്

ചനരചത  ഇവമതട  സൂചമപമച്ചു,  അങ്ങതന  തചയചോല്  കചോലതചോമസദ്യം

ചനരമടുതമന്നതമനചോലചോണക്ക് പലചപചോഴദ്യം ഏജന്സമകതള ഏല്പമചതക്ക്. അചപചോഴദ്യം

പണമ  സമയബന്ധമതമചോയമ  പൂരതസ്പീകരമക്കുന്നമതലന്ന  പരചോതമ  വരുന്നുണ്ടക്ക്.

പ്രസസ്തുത  വമഷയതമല്  സത്വസ്പീകരമചക്കണ്ട  നമലപചോടമതന  സദ്യംബന്ധമചക്ക്

തസ്പീരചയചോയുദ്യം ചരച തചയചോവന്നതചോണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    പമ  .    സമ  .    വമഷ്ണുനചോഥക്ക്:  സര,  പട്ടമകജചോതമ  ചകചോളനമകളുതട

നവസ്പീകരണവമചോയമ  ബന്ധതപട്ട  വളതര  മചോതൃകചോപരമചോയ  പദതമയചോണക്ക്

അദ്യംചബദ്കര ഗചോമദ്യം പദതമ.  പട്ടമകജചോതമ വമഭചോഗതമല്തപട്ട ആളുകള്ക്കക്ക്

കൃഷമതചയക്ക്  ജസ്പീവമക്കചോനചോവശദമചോയ  ഭൂമമയുദ്യം  അചതചോതടചോപദ്യം  വസ്പീടുദ്യം  എന്ന

സത്വപ്നതമചലയക്ക്  എതചോന്  നമുക്കക്ക്  കഴമയുന്നമല.  തതലഫക്ക്  പദതമയമല്

ഉള്പടുതമ  അവരക്കക്ക്  ഫചോറക്ക്  നല്കുന്നതമലൂതട  ഫലതമല്  ഫചോറ്റുകള്  ഒരു

തവരട്ടമക്കല് ചകചോളനമകളചോയമ മചോറുകയചോണക്ക്. ചകചോളനമ സങല്പതമല്നമന്നുദ്യം
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തവരട്ടമക്കല്  ചകചോളനമ  സങല്പതമചലയ്ക്കുള  മചോറമചോണക്ക്  നടക്കുന്നതക്ക്.

അതുതകചോണ്ടക്ക് പട്ടമകജചോതമ വമഭചോഗങ്ങള്ക്കക്ക് അവരുതട ഭൂമമയമല് അനചസചോതട

കൃഷമ  തചയക്ക്  ജസ്പീവമക്കചോനചോവശദമചോയ  തരതമല്  ഭൂമമയുദ്യം  വസ്പീടുദ്യം

നല്കുന്നതമനക്ക്  മുന്ഗണന  നല്കമതക്കചോണ്ടക്ക്  പ്രചതദകമചോയ  പദതമ

ആവമഷ്ക്കരമക്കചോനുള നടപടമ വകുപക്ക് സത്വസ്പീകരമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    തക  .    രചോധചോകൃഷ്ണന്:   സര,  ബഹുമചോനതപട്ട  അദ്യംഗദ്യം

ചൂണ്ടമക്കചോണമചതക്ക്  വളതര  പ്രധചോനതപട്ട  കചോരദമചോണക്ക്.  ഭൂമമയുദ്യം  വസ്പീടുദ്യം

ലഭദമചോക്കുകതയന്നതമനുതതന്നയചോണക്ക് സരക്കചോര പ്രചോധചോനദദ്യം നല്കുന്നതക്ക്.  ഭൂമമ

ലഭദമചോകചോത  പ്രചദശങ്ങളമല്  തതലഫക്ക്  പദതമയമല്  ഉള്തപടുതമ  ഫചോറക്ക്

നല്കുന്നുണ്ടക്ക്.  ഭൂമമ ലഭദമചോകചോന് സചോധദതയുള സലങ്ങളമല് ഭൂമമയുദ്യം വസ്പീടുദ്യം

ഒരുമമചക്ക്  നല്കുന്ന  പദതമതതന്നയചോണക്ക്  നടപമലചോക്കുന്നതക്ക്,   ശരമയചോയ

നടപടമയുദ്യം  അതുതതന്നയചോണക്ക്.  ഇഒൗ  വമഷയദ്യം  ഞചോന്  മതറചോരു  രസ്പീതമയമല്

പറയുകയല,  ഭൂപരമഷ്ക്കരണ  നമയമദ്യം  ഫലപ്രദമചോയമ

നടപമലചോക്കമയമരുതന്നങമല്  ചകരളതമതല  പട്ടമകജചോതമക്കചോരുതടയുദ്യം

കരഷകതതചോഴമലചോളമകളുതടയുദ്യം ഭൂമമപ്രശദ്യം ഇചപചോള് നമുക്കക്ക് ചരചതചചയണ്ട

അവസ  ഉണ്ടചോകുമചോയമരുന്നമല.  ഭൂപരമഷ്ക്കരണ  നമയമതമതന്റെ  ഭചോഗമചോയമ
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മമചഭൂമമ  കതണ്ടതമയമരുതന്നങമലുദ്യം  അതക്ക്  കൃതദമചോയമ  വമതരണദ്യം  തചയചോന്

കഴമഞമല,  കചോലക്രമതമല്  അതക്ക്  നഷതപടുന്ന  അവസയുണ്ടചോകുകയുദ്യം

തചയ്തു.  അന്നക്ക്  മമചഭൂമമ  കൃതദമചോയമ  വമതരണദ്യം  തചയതപട്ടമരുതന്നങമല്

പട്ടമകജചോതമ/പട്ടമകവരഗ  വമഭചോഗങ്ങള്ക്കുദ്യം  ആദമവചോസമകള്ക്കുദ്യം  പചോവതപട്ട

കരഷകതതചോഴമലചോളമകള്ക്കുദ്യം ഭൂമമ നല്കചോന് സചോധമക്കുമചോയമരുന്നു.  മമചഭൂമമ

വമതരണദ്യം  കൃതദമചോയമ  നടപമലചോക്കമയമതലന്ന  ഒരു  വസ്പീഴ  നമുക്കക്ക്

സദ്യംഭവമചമട്ടുണ്ടക്ക്.  അതുതകചോണ്ടുതതന്ന  ഭൂമമയുദ്യം  വസ്പീടുദ്യം  ലഭദമചോക്കുക

എന്നതമനുതതന്നയചോണക്ക്  മുന്ഗണന  നല്കുന്നതക്ക്,  ആ  കചോരദദ്യം  വളതര

ഭദ്യംഗമയചോയമ നടപമലചോക്കമവരുന്നുണ്ടക്ക്.

ശസ്പീ  .    ചജചോബക്ക്  തതമക്കമള്:  സര,  എന്.  ഒ.  സമ.  ലഭദമചോകചോതതമനചോല്

ചമല  ആളുകള്ക്കക്ക്  പട്ടയദ്യം  ലഭദമചോയമട്ടുദ്യം  അതക്ക്  ഫലതമലചോകചോത

അവസയുതണ്ടന്നതക്ക്  അങ്ങയുതട  ശദയമല്തപട്ടമട്ടുചണ്ടചോ;  പ്രസ്തുത

വമഷയതമല് അടമയനര നടപടമ സത്വസ്പീകരമക്കുചമചോ? 

ശസ്പീ  .    തക  .    രചോധചോകൃഷ്ണന്:   സര,   ശദയമല്തപട്ടമട്ടുണ്ടക്ക്.  ഭൂമമയുതട

തതകവശചോവകചോശദ്യം ലഭദമചോയമട്ടമതലന്ന പരചോതമ ലഭമചചപചോള്തതന്ന  പ്രസ്തുത

വമഷയദ്യം റവനന്യൂ  വകുപമതന്റെ ശദയമല്തപടുതമ പരമഹരമക്കചോനചോവശദമചോയ
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നടപടമകള്  സത്വസ്പീകരമച്ചുകഴമഞ്ഞു.  പട്ടയദ്യം  ലഭമച  ആളുകള്ക്കക്ക്  ഭൂമമ

ലഭദമചോക്കുന്നതമനുള  നടപടമ  യുദകചോലചോടമസചോനതമല്

സത്വസ്പീകരമച്ചുവരമകയചോണക്ക്.

ശസ്പീ  .     ടമ  .    വമ  .    ഇബചോഹമദ്യം:  സര,  പട്ടമകജചോതമ-പട്ടമകവരഗ

വമഭചോഗങ്ങള്ക്കക്ക്  നല്കുന്ന  ആനുകൂലദങ്ങളുതട  അരഹതചോ  മചോനദണ്ഡദ്യം

പരമചശചോധമക്കുകയചോതണങമല് പട്ടമകജചോതമ വമകസന വകുപമതന്റെ മചോനദണ്ഡദ്യം

ഒരുതരതമലചോതണങമല്  തചദ്ദേശ  സത്വയദ്യംഭരണ  വകുപമചന്റെതക്ക്

മതറചോരുതരതമലചോണക്ക്.  ഉദചോഹരണമചോയമ,  പട്ടമകജചോതമ-പട്ടമകവരഗ

വമദദചോരതമകള്ക്കക്ക്  വകുപ്പുമുഖേചോനരദ്യം   'പഠനമുറമ'  നല്കുചമ്പചോള്

വരുമചോനപരമധമ  ഒരു  ലക്ഷേദ്യം  രൂപയചോതണങമല്  അചത  പദതമക്കക്ക്  തചദ്ദേശ

സത്വയദ്യംഭരണ വകുപക്ക്   നമശയമച വരുമചോനപരമധമ മൂന്നക്ക് ലക്ഷേദ്യം രൂപയചോണക്ക്.

അതുചപചോതലതതന്ന സലദ്യം വചോങ്ങമ വസ്പീടക്ക്  വയ്ക്കുന്ന പദതമക്കക്ക് പഞചോയതക്ക്  /

മുന്സമപചോലമറമകള്  നല്കുന്നതക്ക്  തസന്റെമനക്ക്  എഴപതയചോയമരദ്യം  (75,000/-)

രൂപയചോതണങമല്  ഇചത  പദതമ  പട്ടമകജചോതമ  വമകസന

വകുപ്പുമുഖേചോനരമചോതണങമല് ഒരു ലക്ഷേതമ ഇരുപതയചോയമരദ്യം  (1,25,000/-)

രൂപ  വതര  നല്കചോന്  സചോധമക്കുദ്യം.  ഒചര  ആനുകൂലദതമനക്ക്  രണ്ടുതരദ്യം
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മചോനദണ്ഡദ്യം  വയ്ക്കുന്നതക്ക്  തതവരുദദമചല;  ഇതരദ്യം  പദതമകള്

ഏചകചോപമപമച്ചുതകചോണ്ടക്ക്  ഒരു  സരക്കചോര  ഉതരവക്ക്  പുറതപടുവമക്കചോന്

കഴമയുചമചോ?

ശസ്പീ  .   തക  .   രചോധചോകൃഷ്ണന്:  സര, പട്ടമകജചോതമ വമകസന വകുപ്പുമുഖേചോനരദ്യം

ഗചോമപ്രചദശങ്ങളമല്  അഞക്ക്  തസന്റെക്ക്   ഭൂമമ  വചോങ്ങുന്നതമനക്ക്  മൂന്നക്ക്  ലക്ഷേതമ

എഴപതയചോയമരദ്യം  (3,75,000/-)  രൂപയുദ്യം  മുന്സമപചോലമറമ

പരമധമയമലചോതണങമല്  നചോലരലക്ഷേദ്യം (4,50,000/-)രൂപയുദ്യം ചകചോരപചറഷന്

പരമധമയമലചോതണങമല് ആറക്ക് ലക്ഷേദ്യം (6,00,000/-) രൂപയുമചോണക്ക് നല്കുന്നതക്ക്.

തചദ്ദേശ  സത്വയദ്യംഭരണ  സചോപനങ്ങള്  നടപമലചോക്കുന്ന  പദതമകളുദ്യം  വകുപക്ക്

നടപമലചോക്കുന്ന  പദതമയുദ്യം  ഏകസ്പീകരമക്കണതമന്ന  ആവശദദ്യം

ഉയരന്നുവന്നമട്ടുണ്ടക്ക്. പ്രസ്തുത വമഷയദ്യം തചദ്ദേശ സത്വയദ്യംഭരണ വകുപ്പുമചോയമ ചരച

തചയമട്ടുണ്ടക്ക്.   തസ്പീരചയചോയുദ്യം ഏകസ്പീകരമക്കചോനുള ശമങ്ങള് നടത്തുന്നതചോണക്ക്.

അതുചപചോതലതതന്ന  ഇതരദ്യം  പദതമകളമല്  ഡന്യൂപമചക്കഷനുദ്യം  വരുന്നുണ്ടക്ക്.

വകുപക്ക്  നടപമലചോക്കുന്ന  പദതമതതന്ന  തചദ്ദേശ  സചോപനങ്ങളുദ്യം

നടപമലചോക്കുന്നുണ്ടക്ക്.  ഡന്യൂപമചക്കഷന്  വരചോതമരമക്കചോനുദ്യം  പദതമകള്

ഏകസ്പീകരമക്കുന്നതമനുമചോയമ വകുപ്പുകള് തമമല് ചരച നടന്നുവരമകയചോണക്ക്.
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ശസ്പീ  .   പമ  .   വമ  .   ശസ്പീനമജമന്:  സര, അദ്യംചബദ്കര ഗചോമപദതമയമലുള്തപട്ട

പ്രവരതനങ്ങള്ക്കക്ക്  ഒരു  ചകചോടമ  രൂപയചോണക്ക്  അനുവദമക്കുന്നതതങമലുദ്യം

പലചപചോഴദ്യം  നമകുതമയമനതമലുദ്യം  മറ്റുമചോയമ  തുക  കുറവക്ക്  വരുന്നതുതകചോണ്ടക്ക്

ഫലതമല്  75-80  ലക്ഷേദ്യം  രൂപ  മചോതചമ  യഥചോരതതമല്  ചകചോളനമകള്

തചലവഴമക്കതപടുന്നുള.  അതുതകചോണ്ടക്ക്  ഇതരദ്യം  പ്രചതദക  പദതമകളമല്

ചുമതതപടുന്ന  നമകുതമ  ഒഴമവചോക്കുന്നതമനുള  നടപടമ

സത്വസ്പീകരമക്കുകയചോതണങമല്,  അനുവദമച  തുക  തമചോതമചോയുദ്യം

പദതമക്കുചവണ്ടമതതന്ന  തചലവഴമക്കചോന്  സചോധമക്കുതമന്നതമനചോല്

അതമനചോവശദമചോയ നടപടമ സത്വസ്പീകരമക്കുചമചോ? 

ശസ്പീ  .   തക  .   രചോധചോകൃഷ്ണന്:  സര,  ബഹുമചോനതപട്ട അദ്യംഗദ്യം ചൂണ്ടമക്കചോണമച

കചോരദദ്യം  ശരമയചോതണങമലുദ്യം  അക്രഡമറഡക്ക്  ഏജന്സമകള്  മുഖേചോനരദ്യം

നടപമലചോക്കുന്ന  പ്രവൃതമകള്ക്കക്ക്  നമകുതമ  ഏരതപടുതചോതമരമക്കചോന്

സചോധമക്കുചമചോതയന്ന  കചോരദതമല്  സദ്യംശയമുണ്ടക്ക്,  അക്കചോരദതമല്  വദക്തത

വരുചതണ്ടതക്ക്  ധനകചോരദ  വകുപചോണക്ക്.  ഇതരദ്യം  ഏജന്സമകളുതട  പദതമ

നടതമപമല്  18%  ജമ.എസക്ക്.ടമ.  നമരബന്ധമചോണക്ക്.  ഉദചോഹരണതമനക്ക്

പട്ടമകവരഗ  വമഭചോഗക്കചോരക്കക്ക്  വസ്പീടക്ക്  നമരമചോണതമനക്ക്  അനുവദമക്കുന്ന  തുക
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ആറക്ക് ലക്ഷേമചോതണങമലുദ്യം പ്രസ്തുത പദതമ നടപമലചോക്കചോന് ഒരു അതക്രഡമറഡക്ക്

ഏജന്സമതയ  ചുമതലതപടുത്തുകയചോതണങമല്  ഏജന്സമ  കമസ്പീഷനുദ്യം

ജമ.എസക്ക്.ടമ.  വമഹമതവദ്യം  ചചരന്നക്ക്  25%  തുക  കുറവക്ക്  വരുതമന്നതമനചോല്

ഫലതമല് ലഭദമചോകുന്ന തുകയമല്  ഒന്നര ലക്ഷേദ്യം രൂപയുതട കുറവണ്ടചോകുദ്യം.

അതരദ്യം  കചോരദങ്ങള്  ഒഴമവചോക്കചോന്  കഴമയുന്ന  സചോഹചരദദ്യം  ഇചപചോഴമല.

ജമ.എസക്ക്.ടമ.  ലഭദമചോയമതലങമല്  സദ്യംസചോനതമനക്ക്  വരുമചോനമുണ്ടചോകമല.

അതുതകചോണ്ടുതതന്ന അതക്രഡമറഡക്ക് ഏജന്സമകള് മുഖേചോനരമലചോതത ചനരമട്ടക്ക്

നടത്തുന്ന പദതമകള്ക്കുമചോതചമ നമകുതമ ഒഴമവചോക്കചോന് കഴമയുകയുള.

ശസ്പീ  .    പമ  .    പമ  .    സുചമചോദക്ക്:  സദ്യംസചോനതത പട്ടമകജചോതമ വമഭചോഗങ്ങളുതട

സമഗവമകസനദ്യം  ലക്ഷേദദ്യംവച്ചുതകചോണ്ടക്ക്  സരക്കചോര  നടപമലചോക്കുന്ന

അദ്യംചബദ്കര  ഗചോമദ്യം  പദതമ   അനുവദമക്കുന്നതമനക്ക്  കുടുദ്യംബങ്ങളുതട  എണ്ണദ്യം

മചോതദ്യം  കണക്കമതലടുക്കുന്നതമനുപകരദ്യം  പ്രശചോധമഷമത  സമസ്പീപനദ്യം

മചോനദണ്ഡമചോക്കുന്നതമനുള നടപടമ സത്വസ്പീകരമക്കുചമചോ?  

ശസ്പീ  .    തക  .    രചോധചോകൃഷ്ണന്:  സര,  ഇക്കചോരദതതക്കുറമചക്ക് ഞചോന് ചനരതത

പരചോമരശമചമട്ടുണ്ടക്ക്,  ഇനമ  മുതല്  പ്രശങ്ങളുതട  അടമസചോനതമല്

വമകസനപ്രവരതനങ്ങതള  അഭമമുഖേസ്പീകരമചക്കണ്ടതുണ്ടക്ക്.
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അതുതകചോണ്ടുതതന്നയചോണക്ക്  പട്ടമകജചോതമ  /  പട്ടമകവരഗ വമഭചോഗങ്ങള്ക്കചോയുള

പദതമകളമല്  തതമചക്രചോതലവല്  പചോനമദ്യംഗക്ക്  ആവശദമചോതണന്നക്ക്  പറയുന്നതക്ക്.

ഓചരചോ കുടുദ്യംബതമതന്റെയുദ്യം പ്രശദ്യം എനചോതണന്നക്ക് പരമചശചോധമച്ചുതകചോണ്ടക്ക് അവ

പരമഹരമക്കുന്ന രസ്പീതമയമചലയക്ക് നമ്മുതട വമകസനദ്യം എതമതപടണദ്യം.  പ്രസ്തുത

ലക്ഷേദതമനചോയുള  പദതമകള്  ആവമഷ്ക്കരമക്കുന്നതമതന്റെ  ഭചോഗമചോയമ

കമന്യൂണമറമ  തഡവലപ്തമന്റെക്ക്  ചപ്രചോഗചോദ്യം  എന്ന  രസ്പീതമയമല്   ബന്ധതപട്ട

വകുപ്പുകള്  ചചരന്നുതകചോണ്ടുദ്യം  അചതചോതടചോപദ്യം  പ്രസ്തുത  വമഭചോഗങ്ങതള

അണമനമരതമതക്കചോണ്ടുദ്യം  ഒരു  വമകസന  കചോഴപചോടക്ക്  സത്വസ്പീകരമക്കുന്നതമനചോയമ

തതമചക്രചോതലവല്  പചോനമദ്യംഗക്ക്  തകചോണ്ടുവരുന്നതമനുള  നടപടമ

സത്വസ്പീകരമച്ചുവരമകയചോണക്ക്.

മമ  .    സസ്പീക്കര:  നക്ഷേതചമഹ്നമമട്ട  63 -ാം  നമ്പര  ചചചോദദവദ്യം

നക്ഷേതചമഹ്നമമട്ട  88-ാം  നമ്പര  ചചചോദദവമചോയമ  ക്ലബക്ക്  തചയ്യുന്നതമനക്ക്

ശസ്പീ.  പ്രചമചോദക്ക്  നചോരചോയണ്  ചനചോട്ടസ്പീസക്ക്  നല്കമയമട്ടുണ്ടക്ക്.  ക്ലബമദ്യംഗക്ക്

അനുവദമക്കുന്നമല. 
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ബഫർ ചസചോൺ

(*63 )ശസ്പീ  .   ടമ  .   സമദ്ദേമഖേക്ക്:
ശസ്പീ  .   എ  .   പമ  .   അനമല് കുമചോര:
ശസ്പീ  .   ഐ  .   സമ  .   ബചോലകൃഷ്ണന്:
ശസ്പീ  .    സണ്ണമ  ചജചോസഫക്ക്:   തചോതഴക്കചോണുന്ന  ചചചോദദങ്ങള്ക്കക്ക്  വനദ്യം-

വനദജസ്പീവമ വകുപ്പുമനമ  സദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമചോ:

(എ)  ചദശസ്പീചയചോദദചോനങ്ങളുതടയുദ്യം  വനദജസ്പീവമ  സചങതങ്ങളുതടയുദ്യം  ഒരു

കമചലചോമസ്പീറർ ചുറളവമൽ ബഫർ ചസചോണചോയമ പ്രഖേദചോപമച്ചുതകചോണ്ടുള സുപ്രസ്പീദ്യം

ചകചോടതമ  വമധമ  സദ്യംസചോനതത  മലചയചോര  കർഷകതര  പ്രതമകൂലമചോയമ

ബചോധമക്കുതമന്ന കചോരദദ്യം ഗഒൗരവചതചോതട കചോണുന്നുചണ്ടചോ;

 (ബമ)  പ്രസ്തുത  വമഷയതമൽ  സദ്യംസചോനദ്യം  ഫയൽ  തചയ  റമവന്യൂ

തപറസ്പീഷൻ സുപ്രസ്പീദ്യം ചകചോടതമയുതട പരമഗണനയക്ക് വരുന്നതമനുമുമ്പചോയമ ബഫർ

ചസചോണുകളമൽ  സമഗമചോയ  സർചവ്വ  നടതമ  ജനവചോസ  ചകന്ദ്രങ്ങൾ

അടയചോളതപടുതമ  ചമഖേലയമൽ  ഉണ്ടചോകചോനമടയുള  പ്രതദചോഘചോതങ്ങൾ

ചബചോധദതപടുത്തുന്നതമനക്ക് തയചോറചോകുചമചോ; 

(സമ)  റമവന്യൂ  തപറസ്പീഷൻ  പരമഗണമക്കുചമ്പചോൾ  സദ്യംസചോനതമനക്ക്

അനുകൂലമചോയ സചോഹചരദതമചോരുക്കുന്നതമനക്ക്  ശചോസസ്പീയ  അടമതറയുള  പഠന

റമചപചോർട്ടക്ക് അനമവചോരദമചോയതമനചോൽ വനദ്യം, റവനദ്യു, കൃഷമ, തചദ്ദേശ സത്വയദ്യംഭരണ
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വകുപ്പുകളുതട  ഏചകചോപനചതചോതട  സർചവ്വ  നടതമ  പഠന  റമചപചോർട്ടക്ക്

പ്രസമദസ്പീകരമക്കുവചോൻ  അടമയനര  നടപടമ  സത്വസ്പീകരമക്കുചമചോ;  വമശദചോദ്യംശദ്യം

നൽകുചമചോ?

വനദ്യം-വനദജസ്പീവമ  വകുപ്പുമനമ  (ശസ്പീ  .    എ  .    തക  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്):  സര,  

(എ)  ബഹുമചോനതപട്ട  സുപ്രസ്പീദ്യം  ചകചോടതമയുതട  03-06-2022-തല

IA-1000/2003  നമ്പര  ചകസമതല  ഉതരവക്ക്  പ്രകചോരദ്യം

ചദശസ്പീചയചോദദചോനങ്ങളുതടയുദ്യം  വനദജസ്പീവമ  സചങതങ്ങളുതടയുദ്യം  നമശയമക്കതപട്ട

അതമരമല് നമന്നുദ്യം ഒരു കമചലചോ മസ്പീറര ചുറളവക്ക്  വതര ഇചക്കചോ തസന്സമറസ്പീവക്ക്

ചസചോണചോയമ  (ESZ)  പ്രഖേദചോപമക്കുചമ്പചോള്,  മലചയചോര ചമഖേലയമതല ജനവചോസ

ചകന്ദ്രങ്ങതള ബചോധമക്കുതമന്ന കചോരദദ്യം വളതര ഗഒൗരവചതചോതടയചോണക്ക് സരക്കചോര

കചോണുന്നതക്ക്.

(ബമ&സമ)  സദ്യംരക്ഷേമത  പ്രചദശങ്ങളുതട  ഒരു  കമ.മസ്പീ  പരമധമയമലുളള

സചോപനങ്ങള്,  വസ്പീടുകള്,  മറക്ക്  നമരമചോണങ്ങള്,  വമവമധ  പ്രവരതനങ്ങള്

എന്നമവ  സദ്യംബന്ധമച  വമവരങ്ങള്  ചശഖേരമചക്ക്  ഈ  പ്രചദശങ്ങള്  ഇചക്കചോ

തസൻസമറസ്പീവക്ക്  ചസചോണചോയമ  പ്രഖേദചോപമചചോല്  അതക്ക്  ജനവചോസ  ചമഖേലകതള

എങ്ങതന ബചോധമക്കുതമന്ന കചോരദവദ്യം അതമതന്റെ പ്രതദചോഘചോതങ്ങളുദ്യം ബന്ധതപട്ട
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അധമകചോര  സചോപനങ്ങതള  ചബചോധദതപടുത്തുന്നതചോണക്ക്.  നമലവമല്  ചകന്ദ്ര

വനദ്യം  -പരമസമതമ മനചോലയതമതന്റെ മുമ്പചോതകയുളള ഇചക്കചോ തസന്സമറസ്പീവക്ക്

ചസചോണ്  തപ്രചോചപചോസലുകള്,  ബഹുമചോനതപട്ട  സുപ്രസ്പീദ്യം  ചകചോടതമയുതട

ശദയമല്തപടുതമ,  അദ്യംഗസ്പീകചോരദ്യം  ലഭദമചോക്കുന്നതമനചോയമ  ചകന്ദ്ര

സരക്കചോരമചനചോടക്ക്  ആവശദതപടുന്നതമനുദ്യം,  ബഹുമചോനതപട്ട  സുപ്രസ്പീദ്യം

ചകചോടതമയുതട  ഉതരവമചന്മല്,  റമവന്യൂ  തപറസ്പീഷന്  സമരപമക്കുന്നതമനുദ്യം,

ചകരളതമതന്റെ  പ്രചതദക  സചോഹചരദങ്ങള്,  ചകന്ദ്ര  സരക്കചോരമതനയുദ്യം  ചകന്ദ്ര

എദ്യംപചവരഡക്ക്  കമമറമതയയുദ്യം,  ബഹുമചോനതപട്ട  സുപ്രസ്പീദ്യം  ചകചോടതമതയയുദ്യം

ചബചോദദതപടുന്നതമനുമുള തുടരനടപടമകള് സത്വസ്പീകരമക്കുന്നതമനക്ക് അഡത്വചക്കറക്ക്

ജനറലമനക്ക്  നമരചദ്ദേശദ്യം  നല്കുകയുദ്യം  ചകന്ദ്ര  സരക്കചോരമനക്ക്  കതയയ്ക്കുകയുദ്യം

തചയമട്ടുണ്ടക്ക്.  ഉപഗഹ  ചമതങ്ങളുതട  സഹചോയചതചോതട  പരമചശചോധമചചശഷദ്യം

ജനവചോസ ചകന്ദ്രങ്ങള്, വദചോപചോര സചോപനങ്ങള്, വമദദചോഭദചോസ സചോപനങ്ങള്,

ആരചോധനചോലയങ്ങള്  ആശുപതമകള്,  കൃഷമസലങ്ങള്,  ചതചോട്ടങ്ങള്

എന്നമവയുതട വമശദചോദ്യംശങ്ങള് പരമചശചോധമചക്ക്  റമചപചോരട്ടക്ക്  സമരപമക്കുന്നതമനക്ക്

സദ്യംസചോന  സരക്കചോരമതന്റെ  ആസൂതണ  സചോമ്പതമകകചോരദ  വകുപമതന്റെ

നമയനണതമലുളള  ചകരള  സദ്യംസചോന  റമചമചോരട്ടക്ക്  തസന്സമങക്ക്  ആന്ഡക്ക്
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എന്വചയചോണ്തമന്റക്ക്  തസന്റെറമതന  (KSREC)  ചുമതലതപടുതമയമട്ടുണ്ടക്ക്.

ഇക്കചോരദദ്യം പരമചശചോധമചക്ക് എതയുദ്യം ചവഗദ്യം പഠന റമചപചോരട്ടക്ക് തയചോറചോക്കചോനുള

നടപടമ  സത്വസ്പീകരമച്ചുവരുന്നു.   തുടരനടപടമ  സത്വസ്പീകരമക്കുചമ്പചോള്  ഇതര

വകുപ്പുകളുതട  സഹകരണദ്യം  ആവശദതമങമല്  സത്വസ്പീകരമക്കുന്നതചോണക്ക്.  പഠന

റമചപചോരട്ടക്ക് പ്രസമദസ്പീകരമക്കുന്ന കചോരദദ്യം ഇചപചോള് പരമഗണനയമലമല.

ശസ്പീ.  ടമ.  സമദ്ദേസ്പീഖേക്ക്  ചുമതലതപടുതമയതുപ്രകചോരദ്യം  ചഡചോ  .    മചോതദ്യു

കുഴല്നചോടൻ:  സര,  ബഫര  ചസചോണുമചോയമ  ബന്ധതപട്ടക്ക്  8-5-2013-  തല

മനമസഭചോ ചയചോഗതമലചോണക്ക് ചകരള സരക്കചോര ആദദമചോയമ നയപരമചോതയചോരു

തസ്പീരുമചോനദ്യം  തതകതക്കചോണ്ടതക്ക്.  ജനസചങതങ്ങള്ക്കക്ക്  പുറത്തുളള  ജനവചോസ

ചമഖേലകതള  പൂരണ്ണമചോയുദ്യം  ഒഴമവചോക്കമ  ബഫര  ചസചോണ്  തസ്പീരുമചോനമക്കുകയുദ്യം

അപ്രകചോരദ്യം  ജനങ്ങതള  സദ്യംബന്ധമചക്ക്  സസ്പീചറചോ  ബഫര  ചസചോണ്  എന്ന

തസ്പീരുമചോനമചോണക്ക്  മനമസഭചോ  ചയചോഗദ്യം  തതകതക്കചോണ്ടമരുന്നതക്ക്.  അപ്രകചോരമുളള

നമരചദ്ദേശങ്ങള് കരടക്ക്   വമജചോപനതമനുചവണ്ടമ അയയ്ക്കുകയുദ്യം അപ്രകചോരമുളള

കരടക്ക്  വമജചോപനങ്ങള്  ഇറങ്ങുകയുദ്യം  അധമക  വമവരങ്ങള്  ചചചോദമചചപചോള്

നലചോതതമതനത്തുടരന്നക്ക് കരടക്ക്   വമജചോപനദ്യം ലചോപചോകുകയുദ്യം തചയ്തു. പമന്നസ്പീടക്ക്

23-10-2019-ല്  മനമസഭചോ  ചയചോഗദ്യം  ചചരന്നക്ക്  വസ്പീണ്ടുദ്യം  ബഫര  ചസചോണ്
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സദ്യംബന്ധമചക്ക്  കരടക്ക്  വമജചോപനങ്ങള്  അയയ്ക്കുചമ്പചോള്  മചോറങ്ങള്

വരുചതണ്ടതുതണ്ടന്നക്ക്  തസ്പീരുമചോനമക്കുകയുദ്യം  അപ്രകചോരദ്യം   31-10-2019-ല്

ഉതരവക്ക്  ഇറക്കമയചപചോള്  1 മുതല്  3  കമ.  മസ്പീ.  വതര  ബഫര  ചസചോണ്

ആകചോതമന്നക്ക്  പഴയ  സസ്പീചറചോ  ബഫര  ചസചോണ്  എന്നതമല്നമന്നക്ക്  മചോറമ

തസ്പീരുമചോനമക്കചോനുണ്ടചോയ  സചോഹചരദദ്യം  അതലങമല്  അതമനചോധചോരമചോയ

ഘടകങ്ങള്  എനചോയമരുന്നു;  പഴയ  തസ്പീരുമചോനദ്യം  മചോറമയതക്ക്

എനമനുചവണ്ടമയചോയമരുന്നു?

 വനദ്യം-വനദജസ്പീവമ  വകുപ്പുമനമ  (ശസ്പീ  .    എ  .    തക  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്):  സര,

ബഹുമചോനതപട്ട  അദ്യംഗതമനക്ക്  ഇഒൗ  വമവരങ്ങള്  കമട്ടമയതതന്നക്ക്

എങ്ങതനയചോതണന്നറമയമല.  13-8-2013-നക്ക്  അന്നതത  സരക്കചോര  പൂജദദ്യം

കമചലചോ  മസ്പീറര  എന്നല  0  മുതല്  12  കമ.  മസ്പീ.  വതര  എന്നചോണക്ക്  വചമട്ടുളളതക്ക്.

അടമയനര  പ്രചമയദ്യം  അവതരമപമക്കുന്നതുതകചോണ്ടചോണക്ക്  അതമതനപറമ

ഞചോനമചപചോള്  പറയചോതമരുന്നതക്ക്.  ആ  സമയതക്ക്  കൂടുതല്  കചോരദങ്ങള്

വദക്തമചോക്കചോദ്യം.  2019-ല്  എനചോണക്ക്  സദ്യംഭവമചതക്ക്;  2013-ല്  സമരപമച

റമചപചോരട്ടമചന്മല്  ചകന്ദ്ര  ഗവണ്തമന്റെക്ക്  ചചചോദമചമട്ടുളള  അധമക  വമവരങ്ങള്

2016-വതര  സമരപമചമരുന്നമതലന്നക്ക്  അങ്ങക്ക്  തതന്ന  ഇവമതട  പറഞ്ഞു.  മൂന്നക്ക്



Uncorrected/Not for Publication
30-06-2022

47

വരഷദ്യം  യു.ഡമ.എഫക്ക്.-  ഗവണ്തമന്റെചോണക്ക്  ഭരണതമലുണ്ടചോയമരുന്നതതന്നക്ക്

ബഹുമചോനതപട്ട  തമമ്പരക്കക്ക്  അറമയചോവന്ന  കചോരദമചോണക്ക്.  2019-ല്  എനചോണക്ക്

സദ്യംഭവമചതക്ക്;  2019-ല്  0  മുതല്  1  വതര  എന്നചോണക്ക്  പറഞമരമക്കുന്നതക്ക്.

അതമനരതദ്യം 1 കമചലചോ മസ്പീറര എന്നല. അതക്ക് 10, മസ്പീററചോകചോദ്യം 250 മസ്പീററചോകചോദ്യം

800  മസ്പീററചോകചോദ്യം  1000  മസ്പീററുമചോകചോദ്യം.  അങ്ങതനയചോണക്ക് വചമട്ടുളളതക്ക്.  എന്നചോല്

അതുമചോറമ പൂജദദ്യം എന്നക്ക്  2020-ല് നല്കുകയുദ്യം തചയമട്ടുണ്ടക്ക്. 

ചഡചോ  .    മചോതദ്യു  കുഴല്നചോടൻ:  സര,  31-10-2019-ല്  ഇഒൗ  സരക്കചോര

ഇറക്കമയ  ഉതരവമതന്റെ  ഒരു  വരമ  ഞചോനമവമതട  വചോയമക്കചോദ്യം.  അങ്ങക്ക്

മനമതയന്ന  നമലയക്ക്  സഭയമല്  ഇചപചോള്  പറഞ  വചോചകതമതന്റെ  മറുപടമ,

‘8-5-2013-ല്  മനമസഭചോ  ചയചോഗദ്യം  പരമഗണമക്കുകയുദ്യം  സദ്യംരക്ഷേമത

പ്രചദശങ്ങള്ക്കക്ക് പുറത്തുളള എലചോ മനുഷദ ആവചോസചകന്ദ്രങ്ങതളയുദ്യം ഇചക്കചോ

തസന്സമറസ്പീവക്ക്  ചസചോണുകളുതട  പരമധമയമല്നമന്നുദ്യം  ഒഴമവചോക്കമതക്കചോണ്ടക്ക്

തപ്രചോചപചോസല്  അയയചോന്  തസ്പീരുമചോനമക്കുകയുദ്യം  ആയതമതന്റെ

അടമസചോനതമല്  പരചോമരശദ്യം  II-തല  കതക്ക്  പ്രകചോരദ്യം  രണ്ടക്ക്  സദ്യംരക്ഷേമത

പ്രചദശങ്ങള്  ഇചക്കചോ  തസന്സമറസ്പീവക്ക്  ചസചോണുകള്  സദ്യംബന്ധമച  കരടക്ക്

നമരചദ്ദേശങ്ങള്  13-5-2015-ല്  ചകന്ദ്ര  വനദ്യം  മനചോലയതമനക്ക്
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സമരപമക്കുകയുമുണ്ടചോയമ’.  ജനവചോസ  ചമഖേലയമല്  ബഫര  ചസചോണ്

ബചോധകമചോകുതമന്നക്ക് പറയുന്നതക്ക് എങ്ങതനയചോതണന്നക്ക് വദക്തമചോക്കചോചമചോ?

ശസ്പീ  .    എ  .    തക  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്:  സര,  പൂജദദ്യം  മുതല്  പനണ്ടക്ക്  കമ.  മസ്പീ.

വതരയുളള ഭചോഗമചോണക്ക് അചദ്ദേഹദ്യം ചബചോധപൂരവ്വദ്യം വമട്ടുചപചോയതക്ക്. 

 ശസ്പീ  .    സജസ്പീവക്ക്  ചജചോസഫക്ക്:  സര,   മലചയചോര  ചമഖേലയചോയ  ഇരമക്കൂര

നമചയചോജക  മണ്ഡലദ്യം  ഉള്തപതടയുളള  ചകരളതമതല  പ്രചദശങ്ങളമല്

കരണ്ണചോടക സദ്യംസചോന പരമധമയമലുളള ബഹ്മഗമരമ ഉള്തപതടയുളള വനദമൃഗ

സചങതങ്ങള് ഉള്തപടുന്നതുദ്യം ആ വനചമഖേലയുമചോയമ  അതമരതമ പങമടുന്ന

നമരവധമ ജനവചോസ ചകന്ദ്രങ്ങളുണ്ടക്ക്. ഇതമല് തചറമയ പട്ടണങ്ങള് ചപചോലുമുണ്ടക്ക്.

അചപചോള്  ബഫര  ചസചോണ്  സദ്യംബന്ധമച  സുപ്രസ്പീദ്യം  ചകചോടതമ  വമധമ  ഇഒൗ

പ്രചദശതത ജനങ്ങതള ബചോധമക്കുതമന്ന ആശങയുണ്ടക്ക്. ഇഒൗ സചോഹചരദതമല്

സുപ്രസ്പീദ്യം ചകചോടതമ വമധമ ഏതതചോതക്ക വമചലജുകതള ബചോധമക്കുതമന്നുളളതമതന

സദ്യംബന്ധമചക്ക്  പരമചശചോധന  നടതമയതചോയമ  കചോണുന്നമല.  വനദ്യം

കരണ്ണചോടകതമചന്റെതുദ്യം  ജനവചോസ  ചകന്ദ്രങ്ങള്  ചകരളതമചന്റെതുമചോണക്ക്.

ഇക്കചോരദതമല്  ഇരു  സരക്കചോരുകളുതടയുദ്യം   നമലപചോടക്ക്  വളതര

നമരണ്ണയകമചോണക്ക്.  കരണ്ണചോടക  ഇക്കചോരദതമല്  എനക്ക്  സമസ്പീപനദ്യം
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സത്വസ്പീകരമക്കുതമന്നതമല്  യചോതതചോരു  വദക്തതയുമമല.  ഇഒൗ  വമഷയതമല്

ജനവചോസ  ചകന്ദ്രങ്ങള്  ഉള്തപടുന്ന  ചകരളതമതല  പ്രചദശങ്ങളമതല

ജനങ്ങളുതട ആശങ പരമഹരമക്കചോന് സരക്കചോര എന്തുനടപടമ സത്വസ്പീകരമക്കുദ്യം?

ശസ്പീ  .    എ  .    തക  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്:  സര,   കരണ്ണചോടക  വനചമഖേലയുമചോയമ

ബന്ധതപട്ട  പ്രചദശങ്ങളമല്  കരണ്ണചോടക  സരക്കചോരമതന്റെ

സഹകരണചതചോടുകൂടമ  മചോതചമ  ഇക്കചോരദദ്യം  പരമചശചോധമക്കചോനുദ്യം

നമരണ്ണയമക്കചോനുദ്യം  സചോധമക്കുകയുളതവന്നക്ക്  ബഹുമചോനതപട്ട  അദ്യംഗദ്യം  ഇവമതട

ഉന്നയമചതക്ക് ശരമയചോണക്ക്. മറക്ക് പ്രചദശങ്ങളമല് ചകരള അതമരതമ മചോതമചോയുളള

പ്രചദശങ്ങളമല്  വമചലജുകള്  ഏതചോതണന്നക്ക്  നമശയമചമട്ടുണ്ടക്ക്.  ആ

വമചലജുകളുതട  വമവരങ്ങള്  ചനരതത  തയചോറചോക്കുകയുദ്യം  ടമ  പട്ടമക

ചനരതതതതന്ന  ചകന്ദ്ര  ഗവണ്തമന്റെമനക്ക്  സമരപമക്കുകയുദ്യം  തചയമട്ടുണ്ടക്ക്.  ആ

പ്രക്രമയകതളചോതക്ക  പൂരതസ്പീകരമച്ചുതവങമലുദ്യം  ടമ  പ്രചദശങ്ങളമല്  വരഷങ്ങള്

കഴമഞതമനുചശഷദ്യം  ചമല  മചോറങ്ങളുണ്ടചോകചോന്  ഇടയുണ്ടക്ക്.  അതുതകചോണ്ടചോണക്ക്

പുതമതയചോരു  പരമചശചോധനകൂടമ  നടതമ  ഇതക്ക്  സമ്പുഷമചോക്കണതമന്നക്ക്

തസ്പീരുമചോനമചമരമക്കുന്നതക്ക്. 

ശസ്പീ.   തഎ.  സമ.  ബചോലകൃഷ്ണന്  ചുമതലതപടുതമയതുപ്രകചോരദ്യം   ശസ്പീ  .
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ചറചോജമ  എദ്യം  .    ചജചോണ്:  സര,  സുപ്രസ്പീദ്യം  ചകചോടതമ  വമധമയുതട നമരചദ്ദേശപ്രകചോരദ്യം

ബഫര ചസചോണ് സദ്യംബന്ധമചക്ക് ജനങ്ങള്ക്കുളള ആശങ പരമഹരമക്കുന്നതമനക്ക്

എദ്യംപചവരഡക്ക് കമമറമയുതടയുദ്യം മമനമസമ ഓഫക്ക് എന്വചയചോണ്തമന്റക്ക് ആന്ഡക്ക്

ചഫചോറസ്റ്റമതന്റെയുദ്യം  ശദയമല്  കചോരദങ്ങള്  തകചോണ്ടുവരുന്നതമനുചവണ്ടമ

ഗവണ്തമന്റെക്ക്  എനക്ക്  നടപടമകളചോണക്ക്  സത്വസ്പീകരമചതതന്നക്ക്  അറമയചോന്

തചോല്പരദമുണ്ടക്ക്.  ഇതമനചോയമ  ഉന്നതതലചയചോഗദ്യം  സരക്കചോര  വമളമക്കുന്നുതവന്നക്ക്

മനസമലചോക്കചോന് കഴമഞ്ഞു.  ഇവമടതത പ്രധചോനപ്രശദ്യം എനചോതണന്നക്ക് വചചോല്

ജനങ്ങളചോണക്ക്  ഏറവദ്യം  കൂടുതല്  ബുദമമുട്ടമലചോയമരമക്കുന്നതക്ക്.  അവര

ജനപ്രമതമനമധമകചളചോടചോണക്ക്  ഇതുമചോയമ  ബന്ധതപട്ടക്ക്  വമഷയങ്ങള്

ഉന്നയമക്കുന്നതക്ക്.   ആയതമനചോല്  ബന്ധതപ്പെൃട്ട  ചമഖേലയമതല

ജനപ്രമതമനമധമകളുതട ചയചോഗദ്യം വമളമച്ചുചചരക്കചോന് സരക്കചോര തയചോറചോകുചമചോ?

ശസ്പീ  .    എ  .    തക  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്:  സര,  ബഹുമചോനതപട്ട  അദ്യംഗദ്യം

പറഞതുചപചോതല ഇഒൗ പ്രചദശങ്ങളമതലചോതക്ക ആശങ നമലനമല്ക്കുന്നുതവന്നതക്ക്

സതദമചോണക്ക്.  ഇഒൗ ആശങകള്തക്കചോതക്ക മറുപടമയചോയമ കഴമഞ ദമവസതത

ശദക്ഷേണമക്കല്  പ്രചമയതമനുള  മറുപടമയമല്  സരക്കചോര  നമലപചോടക്ക്

പരമചോവധമ  വദക്തമചോക്കചോന്  ശമമചമട്ടുണ്ടക്ക്.  ബഹുമചോനതപട്ട  എദ്യം.  എല്.എ.-
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മചോരുതട  ചയചോഗദ്യം  വമളമച്ചുചചരക്കണതമന്ന  പുതമയ  നമരചദ്ദേശതമചന്മല്

പരമചശചോധന  നടതമയചശഷദ്യം  അതദചോവശദമചോതണങമല്  അചപചോള്

ആചലചോചമക്കചോതമന്നക്ക് മചോതചമ അതമതനപറമ പറയചോന് സചോധമക്കുകയുള. 

 ശസ്പീ  .    സണ്ണമ  ചജചോസഫക്ക്:  സര,  8-5-2013-തല  മനമസഭചോ

തസ്പീരുമചോനതതപറമ  ബഹുമചോനതപട്ട  മനമ   ഇവമതട  കടകവമരുദമചോയചോണക്ക്

പറഞമരമക്കുന്നതക്ക്.  2013-തല തസ്പീരുമചോനപ്രകചോരദ്യം ESZ-ല് നമന്നക്ക് ജനവചോസ

ചകന്ദ്രങ്ങതള പൂരണ്ണമചോയുദ്യം  ഒഴമവചോക്കണതമന്നചോയമരുന്നു തസ്പീരുമചോനമചമരുന്നതക്ക്.

ആ തസ്പീരുമചോനദ്യം റദ്ദേക്ക്  തചയതക്ക്   23-10-2019-ലചോണക്ക്.  അതമനുചശഷദ്യം  31-10-

2019-തല  ഉതരവമല്  ഇക്കചോരദങ്ങതളക്കുറമചക്ക്  പ്രതമപചോദമചമട്ടുണ്ടക്ക്.

ആയതമനചോല്  31-10-2019-തല  ഉതരവമനക്ക്  ഇടയചോക്കമയ  23-10-2019-തല

തതറചോയ  മനമസഭചോ  തസ്പീരുമചോനദ്യം  തമരുതചോന്  ഗവണ്തമന്റെക്ക്

ആചലചോചമക്കുന്നുചണ്ടചോ; നടപടമകള് സത്വസ്പീകരമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    എ  .    തക  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്: സര,  ബഹുമചോനതപട്ട തമമ്പര വസ്പീണ്ടുദ്യം അചത

കചോരദദ്യം  ആവരതമചതുതകചോണ്ടക്ക്  എനമക്കതക്ക്  ഒന്നുകൂടമ  വദക്തമചോചക്കണ്ടതുണ്ടക്ക്.

ഇതക്ക്  08-05-2013-തല  മനമസഭചോചയചോഗതമതന്റെ  നടപടമക്കുറമപ്പുകളുതട

ചരഖേയചോണക്ക്.  അതക്ക്  ഞചോന്  വചോയമക്കചോദ്യം,  സദ്യംരക്ഷേമത  ചമഖേലകള്ക്കുചുറ്റുദ്യം
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എചക്കചോ  തസന്സമറസ്പീവക്ക്  ചമഖേലയചോയമ  പ്രഖേദചോപമക്കുന്നതക്ക്  സദ്യംബന്ധമചക്ക്;

തസ്പീരുമചോനദ്യം  കുറമപമതല  നമരചദ്ദേശദ്യം  (1)-ല്   വനപ്രചദശതമനക്ക്  പുറത്തുള

ജനവചോസചകന്ദ്രങ്ങള് പൂരണ്ണമചോയുദ്യം ഒഴമവചോക്കമ സദ്യംരക്ഷേമത ചമഖേലകള്ക്കുചുറ്റുദ്യം

പൂജദദ്യം  മുതല്  പനണ്ടക്ക്  കമചലചോമസ്പീറര  വതര  പചോരമസമതമക  സദ്യംചവദക

ചമഖേലയചോയമ  വമജചോപനദ്യം  തചയചോന്  തസ്പീരുമചോനമച്ചു.  ഇതചോണക്ക്  മനമസഭചോ

ചയചോഗ  തസ്പീരുമചോനദ്യം.  ഇതചോണക്ക്  ചനരതത  ഇവമതട  സൂചമപമച  കടലചോസക്ക്.

അചദ്ദേഹദ്യം  ചചചോദമചചപചോള്  ടമ  കടലചോസക്ക്  എതന്റെ  തതകവശമുണ്ടചോയമരുന്നമല.

2019-ല് പൂജദദ്യം മുതല് പനണ്ടക്ക് വതര എന്നല, പൂജദദ്യം മുതല് ഒന്നക്ക് എന്നചോണക്ക്

സൂചമപമചമരമക്കുന്നതക്ക്.  പനണ്ടചോചണചോ  വലുതക്ക്  ഒന്നചോചണചോ  വലമതതന്നക്ക്  സഭ

തസ്പീരുമചോനമക്കതട്ട. 

ശസ്പീ  .   പമ  .   എസക്ക്  .   സുപചോല്: സര, ബഫര ചസചോണ് വമഷയതമല് കടുത

ആശങയചോണക്ക്  നമലനമല്ക്കുന്നതക്ക്.   വനദജസ്പീവമ  സചങതങ്ങള്,

ചദശസ്പീചയചോദദചോനങ്ങള് എന്നമവയക്ക് ചുറ്റുദ്യം 12 കമചലചോമസ്പീറര വതര ബഫര ചസചോണ്

നമരചദ്ദേശമുണ്ടചോയതക്ക്  രണ്ടചോദ്യം  യു.പമ.എ.  സരക്കചോരമതന്റെ  കചോലതചോണക്ക്.

യു.ഡമ.എഫക്ക്.  സരക്കചോരമതന്റെ  കചോലത്തുമചോതമല,  08-05-2013-ല്  അചത

നമരചദ്ദേശമചോണക്ക്  നമങ്ങള്  സത്വസ്പീകരമചതക്ക്.  എല്.ഡമ.എഫക്ക്.  സരക്കചോരചോണക്ക്
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ഇതമനക്ക്   വദതദസമചോയമട്ടുള  നമലപചോടക്ക്  സത്വസ്പീകരമചതക്ക്.  ഇചപചോള്

ബഹുമചോനതപട്ട  സുപ്രസ്പീദ്യംചകചോടതമയുതട  വമധമയമല്  ഒരു  കമചലചോമസ്പീറര  വതര

ബഫര  ചസചോണ്  പറഞമരമക്കുകയചോണക്ക്.  ഇക്കചോരദതമല്  ചകന്ദ്ര

ഗവണ്തമന്റെചോണക്ക്  ഇനമതയചോരു  തസ്പീരുമചോനതമടുചക്കണ്ടതക്ക്.  ചകന്ദ്ര  ഗവണ്തമന്റെക്ക്

ഒരു തസ്പീരുമചോനതമടുതതങമല് മചോതതമ ജനങ്ങളുതട ആശങകള് ദുരസ്പീകരമക്കചോന്

കഴമയുകയുള.  ബഹുമചോനതപട്ട  മുഖേദമനമയുദ്യം  വനദ്യം  വകുപ്പുമനമയുദ്യം

ഇക്കചോരദതമലമടതപട്ടക്ക്  പ്രശപരമഹചോരതമനചോവശദമചോയ  പ്രവരതനങ്ങള്

നടത്തുന്നുണ്ടക്ക്.  ജനങ്ങളുതട  ആശങകള്  ദുരസ്പീകരമചക്ക്  ഈ  വമഷയതമനക്ക്

പരമഹചോരമുണ്ടചോക്കചോന്  സദ്യംസചോന  സരക്കചോര  എതനലചോദ്യം  നടപടമകളചോണക്ക്

സത്വസ്പീകരമചമട്ടുളതക്ക്;  എതനലചോദ്യം  നടപടമകളചോണക്ക്

സത്വസ്പീകരമക്കചോനുചദ്ദേശമക്കുന്നതക്ക്?

 ശസ്പീ  .    എ  .    തക  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്: സര, ബഹുമചോനതപട്ട  തമമ്പര  ഉന്നയമച

കചോരദദ്യം  ശരമയചോണക്ക്.  ഇതമതലചോരു  വദതദചോസമുളതക്ക്,  2019-തല  ഉതരവമല്

തമരുതല്വരുതമ  കമചലചോമസ്പീറചറചോ  മസ്പീറചറചോ  കണക്കചോക്കചോതത  ചമഖേല

പൂരണ്ണമചോയുദ്യം  ജനവചോസചകന്ദ്രങ്ങളചോയമ  പ്രഖേദചോപമക്കണതമന്നചോണക്ക്  2020-തല

ഉതരവമല്  പറഞമട്ടുളതക്ക്.  ഈ പ്രശതമതന്റെ ഗഒൗരവദ്യം  കണക്കമതലടുതക്ക്
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ബന്ധതപട്ട  ഡമപചോരട്ടുതമന്റുദ്യം  വനദ്യം  വനദജസ്പീവമ  വകുപ്പുദ്യം  നടതമയ

പ്രവരതനങ്ങള്ക്കുപുറതമ ഇന്നക്ക് ടവകുചന്നരദ്യം 4.00 മണമക്കക്ക് ബഹുമചോനതപട്ട

മുഖേദമനമ  ഒരു  ഉന്നതതലചയചോഗദ്യം  വമളമച്ചുചചരതമട്ടുണ്ടക്ക്.   കഴമഞ  3-ാം

തസ്പീയതമയമല്  ടമ  ഉതരവക്ക്  വന്നതമനുചശഷദ്യം  4-ാം  തസ്പീയതമതതന്ന

ഇക്കചോരദതമല്  സരക്കചോര  കരഷകചരചോതടചോപമചോതണന്നക്ക്  ബഹുമചോനതപട്ട

മുഖേദമനമ   അസന്നമഗമചോയമ  പ്രഖേദചോപമചമട്ടുണ്ടക്ക്.  പചക്ഷേ,  അക്കചോരദതമല്

ജനങ്ങള്ക്കക്ക്  വമശത്വചോസമുതണ്ടങമലുദ്യം  ഭരണകൂടതമതനതമതര

ആഞടമക്കചോനുള ഒരു ആയുധമചോയമ പ്രചയചോഗമക്കചോന് കഴമയുചമചോതയതന്നചോരു

പുനരചമനയമല്നമന്നചോണക്ക്  ദഒൗരഭചോഗദവശചോല്  ഇതരദ്യം

പ്രശങ്ങളുയരന്നുവന്നതക്ക്.   ഞചോന്  കഴമഞദമവസദ്യം  അഭദരതമചതുചപചോതല

പ്രതമപക്ഷേതമനുദ്യം  ഗവണ്തമന്റെമനുദ്യം  കരഷകരക്കുദ്യം  ഈ  ഉതരവമചനചോടക്ക്

വമചയചോജമപചോണക്ക്.  അചപചോള്  ഒരു  തരക്കവമമലചോത  പ്രശതമനക്ക്  കക്ഷേമ

രചോഷസ്പീയ  ചഭദമചനദ  ഒരുമമച്ചുനമന്നക്ക്  ചകന്ദ്ര  ഗവണ്തമന്റെമതനതകചോണ്ടക്ക്

തസ്പീരുമചോനതമടുപമക്കചോന്  കഴമയുന്നവമധതമലുള  ശക്തമചോയ  സമരദ്ദേദ്യം

തചലുതണദ്യം.   പചോരലതമന്റെക്ക്  സചമളനദ്യം  നടക്കുചമ്പചോള്  ചകരളതമതല

എദ്യം.പമ.മചോതരലചോവരുദ്യം  ശക്തമചോയമ  ആവശദതപടണതമന്നക്ക്  ഞചോന്
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പ്രതമപക്ഷേചനതചോവമചനചോടക്ക്  അഭദരതമക്കുകയചോണക്ക്.  ചകരളദ്യം  സമരപമച

തപ്രചോചപചോസല്  ചകന്ദ്ര  ഗവണ്തമന്റെമതന്റെ   പരമഗണനയമലചോണക്ക്.  അതക്ക്

പരമഷ്കരമച്ചുതകചോടുക്കുകതയന്ന  നടപടമ  മചോതചമ  ബചോക്കമയുള.  ആ

നടപടമചയചോടക്ക്  പൂരണ്ണമചോയുദ്യം  സഹകരമചചോല്  മലചയചോര  കരഷകതര

സദ്യംരക്ഷേമക്കചോന്  ഈ  സഭയക്ക്  കഴമയുദ്യം.  ആ  നമലപചോടക്ക്  സരക്കചോര

സത്വസ്പീകരമക്കണതമന്നചോണക്ക്  ഞചോന് അചപക്ഷേമക്കുന്നതക്ക്. 

ശസ്പീ  .    തക  .    യു  .    ജനസ്പീഷക്ക്  കുമചോര:  സര,  കുടമചയറതമനുചശഷദ്യം

മലചയചോരചമഖേലയമതല  ജനങ്ങള്  ആശങയമലചോതത  ജസ്പീവമക്കുകയചോയമരുന്നു.

2011-ല് ചകന്ദ്രമനമയചോയമരുന്ന ശസ്പീ. ജയറചോദ്യം രചമശചോണക്ക് ബഫര ചസചോതണന്ന

നമരചദ്ദേശദ്യം  മുചന്നചോട്ടുവചമട്ടുളതക്ക്.  അതമതന്റെ  ഭചോഗമചോയചോണക്ക്  ഇചപചോള്

സുപ്രസ്പീദ്യംചകചോടതമ  വമധമയുണ്ടചോയമട്ടുളതക്ക്.  ഇന്നതത  പ്രതമപക്ഷേചനതചോവചോയ

ശസ്പീ.  വമ.  ഡമ.  സതസ്പീശന്,  ശസ്പീ.  ടമ.  എന്.  പ്രതചോപന് എന്നമവരുള്തപടുന്ന

മൂന്നദ്യംഗ നമയമസഭചോ സമമതമ രൂപസ്പീകരമക്കുകയുദ്യം ഇതുസദ്യംബന്ധമചക്ക് പഠമക്കചോന്

സദ്യംസചോന സരക്കചോര നമരചദ്ദേശമക്കുകയുദ്യം തചയമരുന്നു.  ആ സമമതമ റമചപചോരട്ടക്ക്

സരക്കചോരമനക്ക്  നല്കമയമട്ടുചണ്ടചോ;  എത  കമചലചോമസ്പീറര  ചുറളവമനുളമല്

നമയനണങ്ങള്  വരുതണതമന്ന  നമരചദ്ദേശമചോണക്ക്  ടമ  സമമതമ
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ഗവണ്തമന്റെമനുമുന്നമല് വചമട്ടുളതതന്നക്ക് വദക്തമചോക്കചോചമചോ?

 ശസ്പീ  .    എ  .    തക  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്: സര, പലവട്ടദ്യം  ചരച  തചയ്തതചോരു

കചോരദമചോയതുതകചോണ്ടചോണക്ക് അതയുദ്യം വമശദമചോയമ ചനരചത പറയചോതമരുന്നതക്ക്.

പ്രസ്തുത  സമമതമ  ഫലപ്രദമചോയമ  പ്രവരതമക്കുകയുദ്യം  തപ്രചോചപചോസല്

സമരപമക്കുകയുദ്യം തചയമരുന്നു.  ചവണതമങമല് അതമതന്റെ നടപടമക്കുറമപ്പുകള്

ഉള്തപതട  സഭയമല്  ഹചോജരചോക്കചോന്  ഞചോന്  തയചോറചോണക്ക്.  എചന്നചോടക്ക്

ക്ഷേമമക്കണദ്യം,  ഞചോന്  തരക്കമുണ്ടചോക്കചോന്ചവണ്ടമ  പറയുകയല.  ഈ

ചതചോതമലചോണക്ക്  കചോരദങ്ങള്  നടന്നുചപചോകുന്നതതങമല്  ഊട്ടമയുതട  അനുഭവദ്യം

വനദമൃഗപ്രചദശങ്ങളമലുണ്ടചോകുതമന്നുദ്യം  അക്കചോരദദ്യം  ഗഒൗരവതമല്

കചോചണണ്ടതചോതണന്നുമചോണക്ക്  ബഹുമചോനതപട്ട  പ്രതമപക്ഷേചനതചോവക്ക്  അന്നതത

അചദ്ദേഹതമതന്റെ  കുറമപമല്  പറഞമരമക്കുന്നതക്ക്.   ഇചപചോഴദ്യം  ഞചോന്

അചദ്ദേഹചതചോടക്ക്  ചയചോജമക്കുന്നു.  ടമ  വമഷയദ്യം  ഗഒൗരവതമല്

കചോചണണ്ടതചോതണന്ന  നമലപചോടക്ക്  അചങ്ങയ്ക്കുതണ്ടങമല്  ആ  നമലപചോടക്ക്

എനമക്കുമുണ്ടക്ക്.  പചക്ഷേ അങ്ങക്ക് ഉചദ്ദേശമചതതനചോണക്ക്?  ഈ ചമഖേലകതളയചോതക

പരമസമതമചലചോല  ചമഖേലയചോയമ  പ്രഖേദചോപമക്കണതമന്നചോണക്ക്  അതമതന്റെ

ഇന്റെന്ഷന്. പചക്ഷേ, ഉചദ്ദേശ ശുദമതയ ഞചോന് ചചചോദദദ്യം തചയ്യുന്നമല; ഇന്റെന്ഷന്
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അതചോയമരുന്നുതവന്നക്ക് വദക്തമചോക്കുകയചോണക്ക്. 

ശസ്പീ  .   എല്ചദചോസക്ക് പമ  .   കുന്നപമളമല്: സര, 1 കമചലചോമസ്പീറര വതര ബഫര

ചസചോണചോകചോതമന്നക്ക് നയതസ്പീരുമചോനദ്യം ടകതക്കചോണ്ടക്ക് ഉതരവക്ക് പുറതപടുവമചമട്ടുള

ചകരളദ്യം ആ ഉതരവക്ക് പമന്വലമക്കചോതത 1 കമചലചോമസ്പീറര ബഫര ചസചോണ് എന്ന

ബഹുമചോനതപട്ട  സുപ്രസ്പീദ്യം  ചകചോടതമ  ഉതരവമതനതമതര  റമവന്യൂ  തപറസ്പീഷന്

സമരപമചതമതല ടവരുദദദ്യം ശദയമല്തപട്ടമട്ടുചണ്ടചോ?

ശസ്പീ  .    എ  .    തക  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്: സര, 2013-തല ഉതരവക്ക് റദ്ദേക്ക് തചയമട്ടുചണ്ടചോ?

അങ്ങയുതട വചോദദ്യം അദ്യംഗസ്പീകരമചചോല് 2013-തല ഉതരവക്ക് റദ്ദേക്ക് തചയചോതത 2019

ആയചോലുദ്യം നമലനമല്ക്കുന്നതക്ക്  2013-തല ഉതരവചല? 2013-തല ഉതരവമല്

അങ്ങക്ക് ഉറച്ചുനമല്ക്കുന്നുചണ്ടചോ?

ശസ്പീ  .    പ്രചമചോദക്ക്  നചോരചോയണ്:  സര,  ഇനദചപചോതല  വമപുലവദ്യം

ടവവമദദമചോരന്നതുമചോയ ഒരു രചോജദതത മുഴവന് ഒചര അളവചകചോല്തകചോണ്ടക്ക്

സമസ്പീപമക്കുന്ന....

 മമ  .   സസ്പീക്കര:  അങ്ങക്ക് ചചചോദമക്കൂ.... അചങ്ങയചോണചലചോ ടമക്കക്ക്.

ശസ്പീ  .    പ്രചമചോദക്ക്  നചോരചോയണ്:  ഈ  വമധമതയ  മറമകടക്കചോന്

നമയമനമരമചോണദ്യം  നടചതണ്ടതക്ക്  ചകന്ദ്രസരക്കചോരമതന്റെ  ഉതരവചോദമതത്വദ്യം
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തതന്നയചോണക്ക്. നമലവമല് റമവന്യൂ തപറസ്പീഷന് നല്കചോനുദ്യം മലചയചോര ചമഖേലയമതല

ജനങ്ങളുതട ആശങ പരമഹരമക്കചോനുദ്യം ഉറച നമലപചോടക്ക് സദ്യംസചോന സരക്കചോര

സത്വസ്പീകരമച്ചുതവന്നതമല്  ഞങ്ങള്  പ്രതസ്പീക്ഷേ  അരപമക്കുന്നു.  എതന്റെ  ചചചോദദദ്യം,

ചകന്ദ്ര  എദ്യംപചവരഡക്ക്  കമമറമയുതട  മുമ്പമല്  വമവരങ്ങള്

സമരപമക്കുന്നതമനചോയമ വനദ്യം,  കൃഷമ,  പഞചോയതക്ക്,  റവനന്യൂ  തുടങ്ങമയ എലചോ

വകുപ്പുകളുദ്യം ചചരന്നുള  വമശദമചോയ സമഗമചോയ വമവരചശഖേരണതമനചോയമ....

മമ  .    സസ്പീക്കര:  മറുപടമക്കക്ക്  സമയദ്യം  തമകയമല.....  അങ്ങക്ക്  തപതട്ടന്നക്ക്

പറയണദ്യം.

ശസ്പീ  .    പ്രചമചോദക്ക്  നചോരചോയണ്:  ഒരു  തസഷദല്  ടസ്പീമമതന  നമചയചോഗമക്കചോന്

തയചോറചോകുചമചോ?

ശസ്പീ  .    എ  .    തക  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്: സര,  ബഹുമചോനതപട്ട  തമമ്പര

ഉന്നയമചതുചപചോതല ഇചപചോള് വനദ്യം വകുപക്ക് സത്വസ്പീകരമച നടപടമകള്ക്കുപുറതമ

അതക്ക്  ഫലപ്രദവദ്യം  യുക്തമസഹവമചോകണതമങമല്  ഇനമയുദ്യം  എതനചോതക്കചയചോ

തചയചോനുതണ്ടന്നക്ക് ചരച തചയ്യുന്നതമനുചവണ്ടമയചോണക്ക് ബഹുമചോനതപട്ട മുഖേദമനമ

ഇന്നക്ക്  ടവകുചന്നരദ്യം  ഉന്നതതലചയചോഗദ്യം  വമളമചമട്ടുളതക്ക്.  ആ  ചയചോഗതമല്

എതമചചരുന്ന  നമഗമനദ്യംകൂടമ  പരമഗണമചചശഷചമ  സരക്കചോര
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മുചന്നചോട്ടുചപചോകുകയുള.  അതക്ക്  കരഷക  തചോല്പരദങ്ങള്

സദ്യംരക്ഷേമച്ചുതകചോണ്ടുളതചോയമരമക്കുദ്യം.  

ശസ്പീ  .    ചകചോവൂര  കുഞ്ഞുചമചോന്:  സര,  ഇടതുപക്ഷേ ജനചോധമപതദ  മുന്നണമ

ഗവണ്തമന്റെചോണക്ക് റവനന്യൂ വകുപ്പുദ്യം വനദ്യം പരമസമതമ വകുപ്പുദ്യം സദ്യംയുക്തമചോയമ

ചചരന്നുതകചോണ്ടക്ക്  ചകരളതമല്  കൂടുതല്  ചപരക്കക്ക്  പട്ടയദ്യം  തകചോടുതതക്ക്.

ഇചപചോള് വനദ്യം ചമഖേലയമലുദ്യം മറമതര ചമഖേലകളമലുദ്യം ധചോരചോളദ്യംചപരക്കക്ക് പട്ടയദ്യം

ലഭമക്കചോനുണ്ടക്ക്.....

    മമ  .   സസ്പീക്കര: അങ്ങയുതട ചചചോദദദ്യം നസ്പീണ്ടചോല് മറുപടമയുദ്യം നസ്പീളുദ്യം.

ശസ്പീ  .   ചകചോവൂര കുഞ്ഞുചമചോന്: അടമയനരമചോയമ വനദ്യം-പരമസമതമ-റവനന്യൂ

വകുപ്പുകള്  സദ്യംയുക്ത  പരമചശചോധന  നടതമ  ബഫര  ചസചോണ്

ചമഖേലയമലചോവശദമചോയ  പട്ടയദ്യം  തകചോടുക്കുന്നതമനുള  നടപടമ

സത്വസ്പീകരമക്കണതമന്നക്ക് അഭദരതമക്കുന്നു.

ശസ്പീ  .   എ  .   തക  .   ശശസ്പീന്ദ്രന്: പട്ടയദ്യം തകചോടുക്കുന്ന കചോരദതമല് ഉചമതമചോയ

നടപടമകള് സരക്കചോര സത്വസ്പീകരമച്ചുവരുന്നുണ്ടക്ക്; അതമനമയുദ്യം  സത്വസ്പീകരമക്കുദ്യം. 

മമ  .    സസ്പീക്കര:  ഒചോരഡര.......  ഒചോരഡര......ചചചോചദദചോതരചവള

അവസചോനമച്ചു.
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(ചചചോചദദചോതരസമയദ്യം കഴമഞ്ഞു.)


