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സബ്മമിഷന

മമി  .    ഡഡെപപ്യൂടമി സസ്പീക്കര:  ഇനന്ന് ഏഴന്ന് ധനനാഭഭ്യരത്ഥനകളുണന്ന്.  ദസ്പീരഘമനായ

സമയയം  വവേണമിവേരയം.  അതുഡകനാണന്ന്  സബ്മമിഷന  അവേതരമിപമിക്കുന

അയംഗങ്ങളുയം  മറുപടമി  പറവയണ  ബഹുമനാനഡപട  മനമിമനാരയം  പ്രധനാനഡപട

കനാരഭ്യങ്ങള് മനാതയം പറയുക.  മറുപടമി നസ്പീണതനാഡണെങമില് വമശപ്പുറത്തുവേയ്ക്കുക. 

1. പൂഞനാറമിഡലെ ഗനാമസ്പീണെ വറനാഡുകളുഡടയുയം പനാലെങ്ങളുഡടയുയം പുനരദനാരണെയം

ശസ്പീ  .    ഡസബനാസഭ്യന  കുളത്തുങല്:  സര,  കഴമിഞ

നനാലുവേരഷങ്ങളമിലെനായുണനായ പ്രളയതമില് ഏറ്റവുമധമികയം ദുരമിതമനുഭവേമിഡചനാര

നമിവയനാജകമണ്ഡലെമനാണെന്ന്  പൂഞനാര നമിവയനാജകമണ്ഡലെയം.   2021  ഒവകനാബര

16-ഡലെ പ്രളയതമില് പൂഞനാര നമിവയനാജകമണ്ഡലെതമിഡലെ കൂടമിക്കലെടക്കമുള

പ്രവദശങ്ങളനാഡക  തകരനടമിഞ.  അതുമനായമി  ബന്ധഡപടന്ന്  ഗവേണ്ഡമനന്ന്

ശവദയമനായ  ഒവടഡറ  പുനരദനാരണെ  പ്രവേരതനങ്ങള്  നടതമി.  ഒട്ടുമമിക്ക

വേമിഷയങ്ങള്ക്കുയം  പരമിഹനാരമുണനാക്കനാന  കഴമിഞമിട്ടുമുണന്ന്.  പവക,

അവേവശഷമിക്കുന  ഏറ്റവുയം  ഗഗൗരവേകരമനാഡയനാര  വേമിഷയയം  ഗനാമസ്പീണെ

വറനാഡുകളുഡടയുയം  പനാലെങ്ങളുഡടയുയം  പുനനഃസനാപനവുയം  പുനരദനാരണെവുമനാണെന്ന്.

അതന്ന്  ഗഗൗരവേകരമനായ  പ്രശ്നമനാണെന്ന്.  പഞനായത്തുകള്ക്കന്ന്  അതമിനനാവേശഭ്യമനായ
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ഫണമില. 2018-ഡലെ പ്രളയതമില് തകരന്നുവപനായ പനാലെങ്ങളുയം വറനാഡുകളമില്

വകനാരവതനാടന്ന്  പഞനായതമിഡലെ  വതനാപ്പുയംപടമി  പനാലെയം,  ഇഗൗരനാറ്റുവപട

മുനമിസമിപനാലെമിറ്റമിയമിഡലെ  തടവേനനാല്,  മുണയ്ക്കപറമന്ന്,  കനാരയ്ക്കനാടന്ന്  എനസ്പീ

വറനാഡുകള്  റസ്പീബമില്ഡെന്ന്  വകരള  പദതമിയമില്  ഉള്ഡപടുതമിയമിരനതനാണെന്ന്.

ഡഫയ്സന്ന്           2-വേമിലെനാഡണെന കനാരണെതനാല് നനാളമിതുവേഡര അതമിഡന

നമിരമനാണെ  പ്രവേരതനങ്ങള്  ആരയംഭമിക്കനാന  കഴമിഞമിടമില.  ഇവപനാഴയം  ആ

പ്രവദശഡത  ജനങ്ങള്  ദുരമിതതമിലെനാണെന്ന്.  ഇതവേണെഡത  പ്രളയതമില്

ഏകവദശയം  50-ഓളയം  പനാലെങ്ങള്  തകരകയുണനായമി.  വേളഡര  വേമിസ്തൃതമനായ

നമിവയനാജകമണ്ഡലെമനാണെന്ന്  എവനതന്ന്.  ഏകവദശയം  500  സസ്ക്വയര

കമിവലെനാമസ്പീറ്ററമിലെധമികയം  വേലെമിപമുളതനാണെന്ന്.  600  കമിവലെനാമസ്പീറ്ററമിലെധമികയം

ഡപനാതുമരനാമതന്ന്  വറനാഡുകളുണന്ന്.  അതമിഡന  പതമിരടമിയമിലെധമികയം

പഞനായതമിഡന  നമിയനണെതമിലുള  ഗനാമസ്പീണെ  വറനാഡുകളുണന്ന്.  അതമില്

ഏതനാണന്ന് വേലെമിയ അളവേമില് വറനാഡുകളനാഡകതകരന്നു. അതന്ന് നനനാക്കുനതമിനന്ന്

ഒവടഡറ  ശമങ്ങള്  നടക്കുന്നുഡണങമിലുയം  ഒന്നുയം  ഫലെപ്രനാപമിയമിഡലെത്തുനമില.

മൂനന്ന്  പ്രധനാനഡപട  പനാലെങ്ങള്  മുണക്കയയം  പഞനായതന്ന്  വേനാരഡെന്ന്  17-ഡലെ

വേളക്കടവേന്ന്  പനാലെയം,  ഇഗൗരനാറ്റുവപട  മുനമിസമിപനാലെമിറ്റമിയമിഡലെ  കനാരയ്ക്കനാടന്ന്-
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ചങ്ങനാരക്കടവേന്ന്  പനാലെയം,  കൂടമിക്കലെമിഡലെ  ഏന്തയനാര-  മുക്കളയം  പനാലെയം,

മൂപനമലെപനാലെയം തുടങ്ങമിയ പനാലെങ്ങളുയം ഏതനാണന്ന്  200  കമിവലെനാമസ്പീറ്ററമിലെധമികയം

ഗനാമസ്പീണെ വറനാഡുകളുയം ഇനമിയുയം പുനരദരമിക്കനാതതമിനനാല്  ജനങ്ങള് വേലെമിയ

ദുരമിതതമില്  നമില്ക്കുകയനാണെന്ന്.   ഏഡതങമിലുഡമനാര  പ്രവതഭ്യക  പനാവക്കജന്ന്

പ്രഖഭ്യനാപമിവചനാ റസ്പീബമില്ഡെന്ന് വകരളയമില് ഉള്ഡപടുതമിവയനാ ഈ തകരന  17-

ഓളയം  പനാലെങ്ങളുയം  വറനാഡുകളുയം  പുനനഃസനാപമിക്കനാന  നടപടമി

സസ്ക്വസ്പീകരമിക്കണെഡമനന്ന് അഭഭ്യരത്ഥമിക്കുകയനാണെന്ന്. 

തവദ്ദേശസസ്ക്വയയംഭരണെയം,  ഗനാമവേമികസനയം,  എകക്സൈസന്ന്  വേകുപ്പുമനമി

(ശസ്പീ  .    എയം  .    വേമി  .    വഗനാവേമിന്ദന  മനാസര):  ബഹുമനാനഡപട  എയം.എല്.എ.

ശസ്പീ.  ഡസബനാസഭ്യന  കുളത്തുങല്  അവേതരമിപമിചമിട്ടുള  സബ്മമിഷന  വേളഡര

ഗഗൗരവേമുള  പ്രശ്നങ്ങള്  ഉള്ഡക്കനാള്ളുനതനാണെന്ന്.  പൂഞനാര

നമിവയനാജകമണ്ഡലെതമിഡലെ  കൂടമിക്കല്,  മുണക്കയയം,  പൂഞനാര  ഡതവക്കക്കര,

ഇഗൗരനാറ്റുവപട,  എരവമലെമി,  മനാറവതനാടന്ന്,  വകനാരവതനാടന്ന്,  തസ്പീവക്കനായമി

എനമിവേമിടങ്ങളമില് 2021  ഒവകനാബര മനാസതമിലുണനായ തസ്പീവ്രമഴഡയത്തുടരനന്ന്

പ്രവദശങ്ങളമിഡലെ  മലെവയനാരവമഖലെയമില്  പ്രവതഭ്യകമിചയം  വേഭ്യനാപകവുയം

ഭസ്പീകരവുമനായ  ഉരള്ഡപനാടലുയം  മണമിടമിചമിലുയം  മഴഡവേളപനാചമിലുമുണനായതമിഡന
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അടമിസനാനതമില്  വേഭ്യനാപകമനായ  നനാശനഷ്ടമുണനായമിട്ടുണന്ന്.  നമിരവേധമി

വറനാഡുകള്,  കലെമിങ്കുകള്,  പനാലെങ്ങള്  എനമിവേയ്ഡക്കലനായം  വേഭ്യനാപകമനായ

നനാശനഷ്ടമനാണുണനായതന്ന്, ഉപവയനാഗശൂനഭ്യമനാകുകയുയം ഡചയമിട്ടുണന്ന്. മണമിടമിഞന്ന്

വറനാഡുകള്  ഉപവയനാഗശൂനഭ്യമനായതന്ന്  അവേമിഡട  വേലെമിയ  പ്രശ്നങ്ങള്

സൃഷ്ടമിചമിരമിക്കുകയനാണെന്ന്.  ഡജ.സമി.ബമി.  ഉപവയനാഗമിചന്ന്  മണ്ണുമനാറ്റമി

തനാലനാലെമികമനായമി  ഗതനാഗതയം  പുനനഃസനാപമിക്കനാനുള  നടപടമികളനാണെന്ന്

ബന്ധഡപട  തവദ്ദേശസസ്ക്വയയംഭരണെ  സനാപനങ്ങള്  അവേമിഡട  സസ്ക്വസ്പീകരമിചതന്ന്.

ഇവേമിടഡത  പലെ  പ്രവദശങ്ങളുയം  വറനാഡുകളുയം  കലെമിങ്കുകളുയം  പനാലെങ്ങളുയം

തകരനതമിനനാലുയം  മണമിടമിചമിലെമിഡന  ആഘനാതയം  കനാരണെവുയം  ഒറ്റഡപട

അവേസയുണനായമിട്ടുണന്ന്.  ബഹുമനാനഡപട  മുഖഭ്യമനമിയുഡട  ദുരമിതനാശസ്ക്വനാസ

പുനരദനാരണെ  പദതമിയമില്  2020-22  കനാലെയളവേമില്  ഇതുവേഡര  പൂഞനാര

നമിവയനാജകമണ്ഡലെതമിഡലെ  34  പ്രവൃതമികള്ക്കനായമി  5.80  വകനാടമി  രൂപ

അനുവേദമിചമിട്ടുളതുയം 21  പ്രവൃതമികള് പൂരതമിയനായമിട്ടുളതുയം 13  പ്രവൃതമികള്

പുവരനാഗമമിചഡകനാണമിരമിക്കുകയുമനാണെന്ന്.  102  കമിവലെനാമസ്പീറ്റര  വറനാഡുകള്

ഭനാഗമികമനായുയം  ഏകവദശയം  32  എണയം  കലുങ്കുകള്,  പനാലെങ്ങള്  ഗതനാഗത

വയനാഗഭ്യമലനാഡതയുമനായമിട്ടുണന്ന്. ഇവേ SDRF (State Disaster Response Fund),
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RKI (Rebuild  Kerala  Initiative),  CMLRRP (Chief  Minister's  Local

Road  Rebuild  Project)  തുടങ്ങമിയ  പദതമികളമിലൂഡട  ഫണമിഡന

ലെഭഭ്യതയനുസരമിചന്ന് പരമിഗണെമിക്കനാവുനതനാണെന്ന്. പ്രവൃതമികളുഡട വേമിശദനായംശങ്ങള്

അനുബന്ധമനായമി വചരതമിരമിക്കുന്നു.+    

2. കനാലെമിതസ്പീറ്റയുഡട വേമിലെവേരദനവേന്ന്

ശസ്പീ  .   ടമി  .   സമിദ്ദേമിഖന്ന്: സര, കസ്പീരകരഷകര വനരമിടുന ഏഡറ ഗഗൗരവേകരവുയം

ഡഡവേവേമിദഭ്യവുമനായ  പ്രശ്നങ്ങഡള  ബഹുമനാനഡപട  മനമിയുഡടയുയം

ഗവേണ്ഡമനമിഡനയുയം ശദയമില്ഡകനാണ്ടുവേരമികയനാണെന്ന്. മമില്മ, പനാല്സയംഭരണെയം

നടത്തുന  സയംഘങ്ങളമില്  ഒര  ലെമിറ്ററമിനന്ന്  36  മുതല്  37,  38  രൂപവേഡര

ലെഭമിക്കുന്നു.  മൂന്നുലെകയം  കസ്പീരകരഷകരണന്ന്.  അതമില്  25000-വതനാളയം

കസ്പീരകരഷകരയം  വേയനനാടന്ന്  ജമിലയമില്  നമിന്നുളവേരനാണെന്ന്.  വകരളതമില്

പനാലുല്പനാദനതമില്  രണനായം  സനാനതനാണെന്ന്  വേയനനാടന്ന്  ജമില.

നനാലുലെകതമിലെധമികയം  ലെമിറ്റര  പനാല്  ഒര  ദമിവേസയം  വേയനനാടന്ന്  ജമിലയമില്

ഉല്പനാദമിപമിക്കുന്നുണന്ന്.  ഏറ്റവുയം  പ്രധനാനഡപട  പ്രശ്നയം

പനാലുല്പനാദനകമതയുമനായമി  ബന്ധഡപട  ഏറ്റവുയം  പ്രധനാനഡപട  ഘടകമനായ

കനാലെതസ്പീറ്റയുവടതനാണെന്ന്. 50  കമിവലെനാഗനാമുള ഡക.എസന്ന്.  കനാലെമിതസ്പീറ്റയുഡട ഒര

+ നമിയമസഭയുഡട ഒഗൗവദഭ്യനാഗമിക ഡവേബ്കസറ്റമില് ലെഭഭ്യമനാണെന്ന്.
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ചനാക്കമിനന്ന്  1500-ഓളയം  രൂപ  ഡചലെവുവേരമികയനാണെന്ന്.  ഇതമില്  250

രൂപയമിലെധമികമനാണെന്ന് വേമിലെവേരദമിചമിരമിക്കുനതന്ന്. 400 രൂപവേഡര വേമിലെ വേരദമിച.

ആറുമനാസതമിനകമനാണെന്ന് ഇഗൗ വേമിലെവേരദനവുണനായതന്ന്. മമില്മയുഡട ഒര ചനാക്കന്ന്

കനാലെമിതസ്പീറ്റയ്ക്കുണനായമിരന വേമിലെ  1370  രൂപയനായമിരന്നു.  അതമില്  70  രൂപ

സബ്സമിഡെമി ഡകനാടുക്കുമനായമിരന്നു. ആ 70 രൂപ സബ്സമിഡെമി ഇവപനാള് മമില്മ

എടുത്തുമനാറ്റമി. അതമിഡന ഫലെമനായമി കരഷകരക്കന്ന് 1370 രൂപതഡന നല്വകണ

സനാഹചരഭ്യമനാണെന്ന്.  വകരള  ഗവേണ്ഡമനമിനുകസ്പീഴമില്  വകരള

ഫസ്പീഡ്സുണനായമിരന്നു.  ആ  വകരള  ഫസ്പീഡ്സമിഡന  ഉല്പനാദനയം  ഇവപനാള്

കൃതഭ്യമനായമി  നടക്കുന്നുവണനാ?  വചനാളഡപനാടമിയുഡട  വേമിലെ  വേരദനവേന്ന്,

കനാലെമിതസ്പീറ്റയുണനാക്കുനതമിനന്ന്  18  ഇനവഗഡെമിയന്റുണന്ന്.  18  ഇനവഗഡെമിയന്റുയം

ഇറക്കുമതമി  ഡചയ്യുകയനാണെന്ന്.  ഇതമിഡനലനായം  വേമിലെ  വേരദമിക്കുകയനാണെന്ന്.

പചപ്പുലമിഡനയടക്കയം വേമിലെ വേരദമിച.  സനാധനാരണെക്കനാരനായ കസ്പീരകരഷകരക്കന്ന്

തനാങ്ങുനതമിനുമപ്പുറമനായ  സനാഹചരഭ്യതമില്  നമില്ക്കുകയനാണെന്ന്.  ഒര  ചനാക്കന്ന്

കനാലെമിതസ്പീറ്റയ്ക്കന്ന്  250  രൂപഡയങമിലുയം  മമിനമിമയം  സബ്സമിഡെമി  ഡകനാടുക്കനാനുള

നടപടമി  സരക്കനാര  തലെതമില്  തസ്പീരമനാനഡമടുതന്ന്  കസ്പീരകരഷകഡര

സയംരകമിക്കനാനുള  നടപടമി  സസ്ക്വസ്പീകരമിക്കണെഡമനന്ന്  വേമിനസ്പീതമനായമി
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അഭഭ്യരത്ഥമിക്കുകയനാണെന്ന്. 

മൃഗസയംരകണെ-കസ്പീരവേമികസന  വേകുപ്പുമനമി  (ശസ്പീമതമി  ഡജ  .

ചമിഞ്ചുറനാണെമി):  സര,  വകരളതമിഡലെ കസ്പീരവമഖലെയമില്  ഉത്പനാദന ഡചലെവേന്ന്

കൂടുതലെനാഡണെങമിലുയം   പനാലുലനാദന  വേരദനവേന്ന്  വരഖഡപടുതമിയമിട്ടുണന്ന്.  കൃഷമി

ഡചയമിട്ടുള  തസ്പീറ്റപ്പുല്,  കനാരഷമികവേമിളകളമില്നമിന്നുള  മറ്റന്ന്  തസ്പീറ്റവേസ്തുക്കള്,

വൃകവേമിളകള്  തുടങ്ങമിയവേയുയം  കനാലെമിതസ്പീറ്റയ്ക്കന്ന്  പകരമനായമി

ഉപവയനാഗമിചവേരന്നു.  കനാലെമിതസ്പീറ്റയുഡട   വേമിലെനമിയനമിക്കനാനുള  എലനാ

നടപടമികളുയം  സരക്കനാരതലെതമില്  സസ്ക്വസ്പീകരമിചവേരന്നുണന്ന്.  കനാലെമിതസ്പീറ്റയുഡട

അമമിത  വേമിലെവേരദനവുയം  കനാലെവേരഷഡക്കടുതമിയുയംമൂലെയം  സയംഭവേമിച

തസ്പീറ്റവേസ്തുക്കളുഡട  ലെഭഭ്യതക്കുറവുയം  പരമിഹരമിക്കുനതമിനനായമി  കസ്പീരകരഷകരക്കന്ന്

പചപ്പുലയം വേയ്വക്കനാലുയം  സബ്സമി ഡെമി നമിരക്കമില് നല്കമിവേരന്നു.  2021-22

സനാമതമികവേരഷയം  314.77  ലെകയം  രൂപ  ഇതമിനനായമി  ഡചലെവേഴമിചമിട്ടുണന്ന്.

2022-23  വേരഷയം  പചപ്പുലയം   വേയ്വക്കനാലുയം  സബ്സമിഡെമി  നമിരക്കമില്

നല്കുനതമിനനായമി  257  ലെകയം  രൂപ  വേകയമിരതമിയമിട്ടുണന്ന്.

കസ്പീരസയംഘങ്ങളമില്  പനാല്  നല്കുന  കരഷകരക്കന്ന്  കസ്പീരവേമികസന

വേകുപമിഡനയുയം തവദ്ദേശഭരണെ സനാപനങ്ങളുഡടയുയം ആഭമിമുഖഭ്യതമില്  ഇഗൗമനാസയം
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മുതല്  പനാലെമിനന്ന്  4  രൂപവേഡര  ഇനഡസനസ്പീവേന്ന്  നല്കമിത്തുടങ്ങുകയനാണെന്ന്.

കസ്പീരസയംഘങ്ങളമില്  പനാല്  നല്കുന  കസ്പീരകരഷകരക്കന്ന്  വേമിവേമിധ

ഏജനസമികളുഡട  ധനസഹനായങ്ങളുയം  ലെഭമിക്കുന്നുണന്ന്.   അയല്

സയംസനാനങ്ങഡളയവപകമിചന്ന്  വകരളതമിഡലെ  കസ്പീരവമഖലെയമില്

ഉത്പനാദനഡചലെവേന്ന്  കൂടുനതമിനുള  പ്രധനാന  കനാരണെയം  തസ്പീറ്റപ്പുലമിഡന

ദഗൗരലഭഭ്യമനാണെന്ന്.  വകരളതമിനനാവേശഭ്യമനായ  തസ്പീറ്റപ്പുലമിഡന  46  ശതമനാനയം

മനാതമനാണെന്ന്  സയംസനാനതന്ന് ഉത്പനാദമിപമിക്കഡപടുനതന്ന്.   തസ്പീറ്റപ്പുല് കൃഷമിയുഡട

വനനാഡെല് ഏജനസമി എനനമിലെവേമില് കസ്പീരവേമികസന വേകുപന്ന് വേമിവേമിധങ്ങളനായ

തസ്പീറ്റപ്പുല്കൃഷമി  വേമികസന  പദതമികള്  നടപമിലെനാക്കമിവേരന്നു.

നടപ്പുസനാമതമിക  വേരഷയം  2231  ഡഹകര  സലെത്തുകൂടമി  പദതമി

വേഭ്യനാപമിപമിക്കനാനുവദ്ദേശമിക്കുന്നു.  ഇതുമൂലെയം  പതമിനയനായമിരവതനാളയം

കസ്പീരകരഷകരക്കന്ന്  പ്രവയനാജനയം  ലെഭമിക്കുയം.   5.57  ലെകയം  ഡമടമികന്ന്  ടണ്

പചപുല്  അധമികമനായമി  ഉത്പനാദമിപമിക്കനാന  ലെകഭ്യമമിടുന്നു.   തസ്പീറ്റപ്പുല്  കൃഷമി

നടപനാക്കുനതമിനുയം   വചനാളയം  കൃഷമിക്കുയം  വൃക  വേമിളകള്  വേമിതരണെയം

ഡചയ്യുനതമിനുയം  തസ്പീറ്റപ്പുല്  കൃഷമി  യനവേല്ക്കരമിക്കുനതമിനുയം  ധനസഹനായയം,

തസ്പീറ്റപ്പുല്  കൃഷമിക്കന്ന്  ജലെവസചന  സഗൗകരഭ്യയം  ഏരഡപടുതല്,
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കഹവഡനാവപനാണെമികന്ന് പഗൗഡെര ഉത്പനാദനതമിനനാവേശഭ്യമനായ  ആധുനമിക

സഗൗകരഭ്യങ്ങള്  കരഷകരക്കന്ന്  ലെഭഭ്യമനാക്കുക,  സസ്ക്വയയംസഹനായ

സയംഘങ്ങളുള്ഡപഡടയുള  ഗ്രൂപ്പുകള്ക്കന്ന്  യൂണെമിറ്റുകള്  മുവഖനയുള

തസ്പീറ്റപ്പുല്കൃഷമിയുയം  വേമിപണെനവുയം  ഡപനാതു/സസ്ക്വകനാരഭ്യ/വേഭ്യകമിഗത

വമഖലെകളമിവലെയ്ക്കുള തരമിശുഭൂമമികളമിലുയം  ഉപവയനാഗശൂനഭ്യമനായ സലെങ്ങളമിലുയം

വേനാണെമിജഭ്യനാടമിസനാനതമില്  തസ്പീറ്റപ്പുല്  വേഭ്യനാപകമനാക്കുനതമിനുള  പദതമി

എനമിവേ നടപമിലെനാക്കനാന ലെകഭ്യമമിടുന്നു.  പദതമി നടതമിപന്ന്  ഡചലെവുകള്ക്കന്ന്

760  ലെകയം  രൂപയനാണെന്ന്  2022-23  വേരഷഡത  ബഡ്ജറ്റമില്  സയംസനാന

സരക്കനാര  അനുവേദമിചമിരമിക്കുനതന്ന്.  ഗുണെവമന്മയുള കനാലെമിതസ്പീറ്റകള്ക്കുയം മറ്റന്ന്

ബദല്  തസ്പീറ്റകള്ക്കുയം  പരമനാവേധമി  വേമിലെകുറചന്ന്  വേമിതരണെയം  ഡചയ്യുനതമിനന്ന്

മമില്മയുയം വകരള ഫസ്പീഡ്സുയം ശമമിചവേരമികയനാണെന്ന്. മമില്മ വഗനാമതമി റമിചന്ന്, മമില്മ

വഗനാമതമി വഗനാള്ഡെന്ന് എനസ്പീ കനാലെമിതസ്പീറ്റകളുയം എസന്ന്.എല്.ബമി.പമി.  (Special

Live  Stock  Breeding  Programme)  സസ്പീയംവേഴമി  മമില്മ  പ്ലസന്ന്

കനാലെമിതസ്പീറ്റയുമനാണെന്ന്   വേമിപണെമിയമിഡലെതമിക്കുനതന്ന്.  മമില്മയുഡട  50

കമിവലെനായുഡട ഒര ചനാക്കമിഡന കനാലെമിതസ്പീറ്റകളുഡട പരമനാവേധമി വേമില്പന വേമിലെ,

മമില്മ പ്ലസമിനന്ന്  1125  രൂപയുയം മമില്മ വഗനാമതമി റമിചമിനന്ന്  1240 രൂപയുയം മമില്മ
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വഗനാമതമി വഗനാള്ഡെമിനന്ന്  1370  രൂപയുമനാണെന്ന് നമിരക്കന്ന്. 1585  രൂപ നമിരക്കമിലുള

കനാലെമിതസ്പീറ്റ  ഒന്നുയംതഡന  മമില്മ  വേമിതരണെയം  ഡചയ്യുനമില.  2019-നുവശഷയം

മമില്മ കനാലെമിതസ്പീറ്റ വേമിലെ വേരദമിപമിചമിടമില.  2022 ജൂണ് 30-ാം തസ്പീയതമിവേഡര

വഗനാമതമി റമിചന്ന് കനാലെമിതസ്പീറ്റയ്ക്കന്ന് ചനാഡക്കനാനമിനന്ന് 25 രൂപയുയം വഗനാമതമി വഗനാള്ഡെന്ന്

കനാലെമിതസ്പീറ്റയ്ക്കന്ന് ചനാഡക്കനാനമിനന്ന് 70 രൂപയുയം ഇളവേന്ന് നല്കമിയനാണെന്ന് കരഷകരക്കന്ന്

കനാലെമിതസ്പീറ്റ  ലെഭഭ്യമനാക്കമിയമിരമിക്കുനതന്ന്.  കമിസനാന  ഡറയമില്  പദതമിവേഴമി

വകരളതമില് ഇതരതമിലുള തസ്പീറ്റകളുയം ഇനഗസ്പീഡെമിയനന്ന്സുയം എതമിക്കനാനുള

വേലെമിയ  പരമിശമങ്ങളനാണെന്ന്  നടതമിഡക്കനാണമിരമിക്കുനതന്ന്.   മുഖഭ്യമനമി  വേമിളമിച

എയം.പമി.-മനാരഡട  വയനാഗതമിഡലെ  ഒര   അജണ  കനാലെമിതസ്പീറ്റ

ഡകനാണ്ടുവേരനതുമനായമി  ബന്ധഡപടതനായമിരന്നു.  അടുത  പനാരലെഡമനന്ന്

സവമളനതമില്  ടമി  വേമിഷയയം  ഉനയമിക്കനാനുയം  എയം.പമി.-മനാവരനാടന്ന്

ആവേശഭ്യഡപടമിട്ടുണന്ന്.  ഇവപനാള്  പചക്കറമികള്  മനാതമനാണെന്ന്  കമിസനാന  ഡറയമില്

പദതമിവേഴമി വേരനതന്ന്.  വേളഡര കുറഞ നമിലെവേനാരതമില് ഈ തസ്പീറ്റഡയനാഡക്ക

ഡകനാടുക്കനാന  സനാധമിക്കുയം.  ഇനമിയുയം  ഒഡടഡറ  കനാരഭ്യങ്ങള്  പറയനാനുണന്ന്.

(വേമിശദമനായ മറുപടമി വമശപ്പുറത്തുവേയ്ക്കുന്നു.)+

+ അനുബന്ധമനായമി വചരതമിരമിക്കുന്നു.



Uncorrected/Not for Publication
14-07-2022

11

3. തൃപ്പൂണെമിത്തുറയമിഡലെ ഇരമ്പുപനാലെയം

ശസ്പീ  .    ഡക  .    ബനാബു    (  തൃപ്പൂണെമിത്തുറ  ):  സര,  തൃപ്പൂണെമിത്തുറ  നഗരഡതയുയം

ഡകനാചമി  നഗരഡതയുയം  ബന്ധമിപമിക്കുന  ഇരമ്പുപനാലെയം

ബലെകയഡതത്തുടരനന്ന് മൂന്നുവേരഷമനായമി അടചമിടമിരമിക്കുകയനാണെന്ന്.  1890-ല്

നമിരമമിച ഈ പനാലെയം കനാലെപഴക്കയംഡകനാണന്ന് ഗതനാഗതവയനാഗഭ്യമലനാതനായമി. ഈ

പനാലെയം  പുതുക്കമി  നമിരമമിക്കനാനുളതനായതുഡകനാണന്ന്  പനാലെതമിഡന

ഡമയമിനനനസന്ന് നടതനാന പമി.ഡെബപ്യൂ.ഡെമി.  തയനാറല.  ഇതുമനായമി ബന്ധഡപടന്ന്

കഴമിഞ  ഡഫബ്രുവേരമി  21-ാം  തസ്പീയതമി  ഞനാന  അവങ്ങയ്ഡക്കനാര  കതന്ന്

നല്കുകയുയം  വനരമിടന്ന് സയംസനാരമിക്കുകയുയം ഡചയ.  ഇതന്ന് കമിയര ഡചയഡവേനനാണെന്ന്

അങ്ങന്ന്  പറയനാന  വപനാകുന  മറുപടമി.   ആറുമനാസമനായമി  അങ്ങയുഡട  പുറഡക

ഞനാന കത്തുതനന്ന് നടക്കുകയനാഡണെനനാണെന്ന് എനമിക്കന്ന് പറയനാനുളതന്ന്. അങ്ങതന്ന്

കമിയര  ഡചയ  വേമിവേരയം  എവനനാടന്ന്  വേമിളമിചപറയുകവയനാ  കതന്ന്  നല്കുകവയനാ

ഡചയമില.   അവതസമയയം  അങ്ങയുഡട  പനാരടമിക്കനാര  ഇതറമിഞന്ന്  അവേമിഡട

പ്രചരമിപമിക്കുന്നുമുണന്ന്.   ഇതന്ന്  തസ്പീഡര  നഭ്യനായമനായ  കനാരഭ്യമല.  ഏതനായനാലുയം

ഇക്കനാരഭ്യതമില് അടമിയന്തര നടപടമി സസ്ക്വസ്പീകരമിക്കണെഡമനന്ന് അഭഭ്യരത്ഥമിക്കുന്നു.

ധനകനാരഭ്യ  വേകുപ്പുമനമി  (ശസ്പീ  .    ഡക  .    എന  .     ബനാലെവഗനാപനാല്):   സര,
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തൃപ്പൂണെമിത്തുറ  നഗരഡതയുയം  ഡകനാചമി  നഗരഡതയുയം  ബന്ധമിപമിക്കുന

തടപമിളമിക്കനാട്ടുപുഴയ്ക്കന്ന്  കുറുഡക  തൃപ്പൂണെമിത്തുറയമിഡലെ  കപതൃകപനാലെയം

എനറമിയഡപടുന  ഇരമ്പുപനാലെയം  ബമിടസ്പീഷന്ന്  കനാലെഘടതമില്

നമിരമമിക്കഡപടതനാണെന്ന്. ഏകവദശയം 132 വേരഷയം പഴക്കമുള ഈ ഇരമ്പുപനാലെയം

ദുരബ്ബലെനാവേസയമിലെനാഡണെന റമിവപനാരടമിഡനത്തുടരനന്ന് അവേമിഡട പുതമിയ പനാലെയം

നമിരമമിക്കുനതമിനുവവേണമി കഴമിഞ സരക്കനാരമിഡന കനാലെതന്ന് ഡെസ്പീഡറ്റയമില്ഡെന്ന്

എസമിവമറ്റന്ന് തയനാറനാക്കുകയുയം ഡചയമിരന്നു.  കഴമിഞ സരക്കനാരമിഡന കനാലെതന്ന്

എയം.എല്.എ.  ആയമിരന  ശസ്പീ.  എയം.  സസ്ക്വരനാജന്ന്  ഈ  വേമിഷയയം

സബ്മമിഷനമിലൂഡട    നമിയമസഭയമില്  ഉനയമിചമിരന്നു.   വകനാവേമിഡെന്ന്

പശനാതലെതമില്  ഈ  പദതമിക്കന്ന്  അനുമതമി  ലെഭഭ്യമനാക്കുനതമിനന്ന്

കനാലെതനാമസയം വേനമിട്ടുണന്ന്.  ബഹുമനാനഡപട എയം.എല്.എ.  ശസ്പീ.  ഡക.  ബനാബു

പറഞതുവപനാഡലെ  അവദ്ദേഹവുയം  ഇക്കനാരഭ്യതമില്  ബന്ധഡപടമിട്ടുണന്ന്.

ഇതുസയംബന്ധമിച ഫയല് പരമിവശനാധമിക്കുവമനാഴനാണെന്ന് ഇലെകഡന പ്രഖഭ്യനാപനയം

വേനതന്ന്.  ആ  സമയതന്ന്  ഇതരയം  കനാരഭ്യങ്ങള്ക്കന്ന്  ഓരഡെര  ഡകനാടുക്കനാന

കഴമിയമില.   അതമിനുവശഷയം അതന്ന് പരമിവശനാധമിക്കുകയുയം രണ്ടുതവേണെ അതമില്

ചമിലെ  ഡടകമിക്കല്  തമിരതലുകളുണനാവുകയുയം  ഡചയമിരന്നു.   29  വകനാടമി
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രൂപയുഡട  ഡപ്രനാവപനാസല്  ആദഭ്യയം  വേന്നു.  പമിനസ്പീടന്ന്  ഡെമി.എസന്ന്.ആര.-ഡന

പുനനഃപരമിവശനാധന വേഴമി  30  വകനാടമി  രൂപയുഡട  ഡപ്രനാവപനാസലെനാണെന്ന്   വേനതന്ന്.

അതനുസരമിചന്ന്  അനുമതമി  ഡകനാടുതമിട്ടുണന്ന്.   ഇക്കനാരഭ്യതമില്  അങ്ങുയം

ബന്ധഡപടമിട്ടുണന്ന്.   ഇതന്ന്  വനരഡതയുള  ഒരനാവേശഭ്യമനാണെന്ന്.   ഇങ്ങഡനഡയനാര

പനാലെയം  പുനരനമിരമമിക്കണെഡമന്നുളതന്ന്  അവേമിടഡത  ആളുകളുഡട  വേലെമിഡയനാര

ആവേശഭ്യമനാണെന്ന്.  അതമിനന്ന് അനുമതമി ഡകനാടുതമിട്ടുണന്ന്.

4. ഐ  .  എചന്ന്  .  ആര  .  ഡെമി  .   വകനാവളജമിഡന ഡകടമിട നമിരമനാണെയം

 ശസ്പീ  .    പമി  .    പമി  .    സുവമനാദന്ന്:  സര,  എഡന  നമിവയനാജകമണ്ഡലെതമിഡലെ

വകനാടനായമി  പഞനായതമില്  2009-ല്  ആരയംഭമിച  ഐ.എചന്ന്.ആര.ഡെമി.-ക്കന്ന്

കസ്പീഴമിലുള  വകനാവളജന്ന്  ഓഫന്ന്  അകപ്ലഡെന്ന്  സയനസന്ന്  എന  സനാപനയം  14

വേരഷമനായമി  ഇവപനാഴയം  വേനാടക  ഡകടമിടതമിലെനാണെന്ന്

പ്രവേരതമിചഡകനാണമിരമിക്കുനതന്ന്.    2019-ഡലെയുയം  2021-ഡലെയുയം  വേനാരഷമിക

ബഡ്ജറ്റമില്, ആദഭ്യഘടതമില് 4 വകനാടമി രൂപയുയം പമിനസ്പീടന്ന്  5 വകനാടമി രൂപയുയം

ഉള്ഡപഡട ആഡക 9 വകനാടമി രൂപ  വേകയമിരതമിയമിരന്നു. എനനാല് ഇവപനാള്

ഒര   വകനാടമി  രൂപയുഡട  എസമിവമറ്റന്ന്  എനരൂപതമില്  ചുരക്കമി  നമിരമനാണെ

പ്രവേരതനങ്ങള്ക്കന്ന്   തുടക്കയം  കുറമിക്കനാന  വപനാകുകയനാണെന്ന്.   പലെവപനാഴയം
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അഫമിലെമിവയഷന  ഉള്ഡപഡട  നഷ്ടഡപടുന  ഘടതമിലെനാണെന്ന്  ആ   വകനാവളജന്ന്

നമിലെനമില്ക്കുനതന്ന്.  ആയതമിനനാല് 9 വകനാടമി രൂപയുയം അനുവേദമിചന്ന് നമിരമനാണെ

പ്രവേരതനങ്ങള്  ആരയംഭമിക്കനാനനാവേശഭ്യമനായ  നടപടമിക്രമങ്ങള്

വവേഗതമിലെനാക്കണെഡമനന്ന് ഈ സബ്മമിഷനമിലൂഡട ആവേശഭ്യഡപടുന്നു.

ഉനത വേമിദഭ്യനാഭഭ്യനാസ-സനാമൂഹഭ്യനസ്പീതമി വേകുപ്പുമനമി  (വഡെനാ  .    ആര  .    ബമിന):

സര,  ഐ.എചന്ന്.ആര.ഡെമി.-യുഡട  കസ്പീഴമിലുള  കുഴല്മന്ദയം  വകനാവളജന്ന്  ഓഫന്ന്

അകപ്ലഡെന്ന്  സയനസസന്ന്  എന  സനാപനയം  2008  മുതല്  വകനാടനായമി

ഗനാമപഞനായതമിഡലെ  പഞനായതന്ന്  കമപ്യൂണെമിറ്റമി  ഹനാളമിലെനാണെന്ന്

പ്രവേരതമിചവേരനതന്ന്.   19-11-2010-ഡലെ  തവദ്ദേശസസ്ക്വയയംഭരണെ  വേകുപമിഡന

ഉതരവുപ്രകനാരയം  വകനാടനായമി  ഗനാമപഞനായതമിഡന  0.3635  ഡഹകര

സലെതമിഡന ഉടമസനാവേകനാശയം ഗനാമപഞനായതമില് നമിലെനമിരതമിഡക്കനാണന്ന്

കുഴല്മന്ദയം  വകനാവളജന്ന്  ഓഫന്ന്  അകപ്ലഡെന്ന്  സയനസസമിനന്ന്  ഡകടമിടയം

നമിരമമിക്കനാന  വകനാടനായമി  ഗനാമപഞനായതമിനന്ന്  അനുമതമി  നല്കമിയമിരന്നു.

എനനാല്  ഇതമില്ഡപടുന  0.1832  ഡഹകര  സലെയം  മനാതമനാണെന്ന്

ഗനാമപഞനായതന്ന് വകനാവളജമിനന്ന്  അനുവേദമിചതന്ന്.  പ്രസ്തുത സലെതന്ന്  2017-18-

ഡലെ  ആസമിവേമികസന  ഫണ്ടുപവയനാഗമിചന്ന്  99  ലെകയം  രൂപയ്ക്കന്ന്
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വകനാവളജമിനുവവേണമിയുള  പ്രധനാന  ഡകടമിടതമിഡന  ഒനനായംഘട  നമിരമനാണെയം

2021-ല് പൂരതസ്പീകരമിച.  2019-20-ഡലെ സയംസനാന ബഡ്ജറ്റമില് കുഴല്മന്ദയം

വകനാവളജന്ന്  ഓഫന്ന്  അഡഡപ്ലഡെന്ന്  സയനസസമിനന്ന്  നനാലെന്ന്  വകനാടമി  രൂപ  അടങല്

തുകയുളള  പ്രധനാന  ഡകടമിടതമില്  രണനായംഘട  നമിരമനാണെഡമന  പദതമി

ഡപനാതുമരനാമതന്ന് വേകുപമിഡന ഡഹഡമില് ഉള്ഡക്കളളമിചമിരന്നു.  ഇഗൗ പദതമിക്കന്ന്

29-03-2020-ഡലെ  ഗവേണ്ഡമനന്ന്  ഉതരവേമിലൂഡട  ഡഎ.എചന്ന്.ആര.ഡെമി.-യുഡട

പ്ലനാനഫണമില്നമിനന്ന് തുക കഡണതണെഡമന നമിബന്ധനവയനാഡട നനാലെന്ന് വകനാടമി

രൂപയുഡട  ഭരണെനാനുമതമി  നല്കമി.  2019-20-ല്  സയംസനാന  ബഡ്ജറ്റമില്

ഡഎ.എചന്ന്.ആര.ഡെമി.-ക്കന്ന്  പ്ലനാനഫണമിനതമില്  13.625  വകനാടമി  രൂപ

ഉള്ഡപടുതമിയമിരഡനങമിലുയം  3.44  വകനാടമി  രൂപയനാണെന്ന്  അനുവേദമിക്കഡപടതന്ന്.

അതമിനനാല്  വകനാവളജന്ന്  ഡകടമിടതമിഡന  രണനായംഘട

നമിരമനാണെതമിനനാവേശഭ്യമനായ തുക ലെഭഭ്യമനാക്കനാന സനാധമിക്കനാഡതവേന്നു. തുടരനന്ന്

2022-23  സനാമതമിക  വേരഷതമിഡലെ  പ്ലനാന  ഫണമില്നമിന്നുയം  രണനായംഘട

നമിരമനാണെതമിനനാവേശഭ്യമനായ തുക കഡണത്തുനതമിനന്ന്                 25-03-

2021-ഡലെ  കതമിലൂഡട  സരക്കനാര  ഡഎ.എചന്ന്.ആര.ഡെമി.-ക്കന്ന്  നമിരവദ്ദേശയം

നല്കമിയമിരന്നു. അതമിഡന അടമിസനാനതമില് നടപന്ന് സനാമതമികവേരഷയം ഒര
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വകനാടമി  രൂപ  വേമിനമിവയനാഗമിചന്ന്  ഡകടമിടതമിഡന  രണനായംഘട  നമിരമനാണെയം

പൂരതമിയനാക്കനാന  ഡഎ.എചന്ന്.ആര.ഡെമി.  തസ്പീരമനാനമിചമിട്ടുണന്ന്.  ഇതമിവലെയ്ക്കുളള

പുതുക്കമിയ  എസമിവമറ്റന്ന്  വേരക്കമിയംഗന്ന്  ഗ്രൂപന്ന്  മുമനാഡക  സമരപമിക്കുനമുറയ്ക്കന്ന്

ഭരണെനാനുമതമി  നല്കമി  പ്രവൃതമി  നടപനാക്കുനതമിനുളള  നടപടമി

സസ്ക്വസ്പീകരമിക്കുനതനാണെന്ന്. 2021-22-ഡലെ സയംസനാന ബഡ്ജറ്റമില് അഞന്ന് വകനാടമി

രൂപ അടങല് തുകയ്ക്കന്ന് കുഴല്മന്ദയം വകനാവളജന്ന് ഓഫന്ന് അഡഡപ്ലഡെന്ന് സയനസസമിനന്ന്

ഡകടമിടനമിരമനാണെഡമന  പദതമിയമിലുള്ഡപടുതമിയമിരന്നു.  എനനാല്

ഒനനായംഘടതമില് നമിരമമിച പ്രധനാന ഡകടമിടയം കൂടനാഡത പുതമിയ ഒര ഡകടമിടയം

നമിരമമിക്കുവേനാനുളള സലെസഗൗകരഭ്യയം  വകനാവളജന്ന്  കഭ്യനാമസമിലെമില.  അതമിനനാല്

പ്രധനാന  ഡകടമിടതമിഡന  രണനായംഘട  നമിരമനാണെയം  പൂരതമിയനായതമിനുവശഷയം

മനാതവമ  അതമിനുമുകളമില്  2021-22  ബഡ്ജറ്റമില്  പരനാമരശമിക്കുന  അഞന്ന്

വകനാടമി രൂപയുഡട നമിരമനാണെ പ്രവേരതനയം ആരയംഭമിക്കനാന സനാധമിക്കുകയുളള.

രണനായംഘട  നമിരമനാണെയം  പൂരതമിയനാകുനമുറയ്ക്കന്ന്  ആവേശഭ്യമനായ  ഭരണെനാനുമതമി

ലെഭഭ്യമനാക്കമി വകനാടനായമി ഡഎ.എചന്ന്.ആര.ഡെമി. വകനാവളജമിഡന ഡകടമിട നമിരമനാണെയം

പൂരതസ്പീകരമിക്കുനതമിനുളള നടപടമികള് സരക്കനാര സസ്ക്വസ്പീകരമിക്കുനതനാണെന്ന്.
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5. സ്കൂള് വേമിദഭ്യനാരത്ഥമികളുഡട ഉചഭകണെയം

ശസ്പീ  .    വേമി  .    ആര  .    സുനമില്  കുമനാര:  സര,  സ്കൂള്  വേമിദഭ്യനാരത്ഥമികള്ക്കന്ന്

ഉചഭകണെയം നല്കുനതമിനന്ന്  ഒര കുടമിക്കന്ന്  എടന്ന്  രൂപയനാണെന്ന്  നമിലെവേമിലുളളതന്ന്.

നനാലെന്ന്  വേരഷയം  മുമന്ന്  നമിലെവേമില്വേന  നമിരക്കനാണെമിതന്ന്.  അനന്ന്  കുടമികള്ക്കന്ന്

ആഴ്ചയമില്  ഒര  ദമിവേസയം  പനാലുയം  മുടയുയം  നല്കമിയമിരഡനങമില്  ഇനന്ന്  രണന്ന്

ദമിവേസയം പനാലുയം മുടയുയം നല്കുന്നുണന്ന്. വചനാറമിവനനാഡടനാപയം നല്കുന കറമികളുഡട

എണതമിലുയം  വേരദനവുണനായമി.  അവതനാഡടനാപയം  പനാചകവേനാതകതമിനന്ന്  വേമിലെ

ഇരടമിയമിലെധമികയം വേരദമിക്കുകയുണനായമി.  ഇതരതമില് കുടമികള്ക്കന്ന് നല്കുന

ഭകണെ വേമിഭവേങ്ങളമില്വേന വേരദനവുയം പനാചകവേനാതകതമിനുവേന വേനവേമിലെ

വേരദനവുയം കനാരണെയം സ്കൂള് പമി.ടമി.എ.-യ്ക്കന്ന് ഉചഭകണെയം നല്കുനതമിനന്ന് വേലെമിയ

ബുദമിമുടനാണെന്ന്  അനുഭവേഡപടുനതന്ന്.  ആയതമിനനാല്  ഒര  കുടമിക്കന്ന്  നമിലെവേമില്

നല്കമിവേരന എടന്ന്  രൂപ നമിരക്കന്ന് കനാവലെനാചമിതമനായമി വേരദമിപമിക്കണെഡമന്നുയം

അവതനാഡടനാപയം നഴ്സറമിതലെയം മുതല് 12-ാം കനാസന്ന് വേഡരയുളള വേമിദഭ്യനാരത്ഥമികള്ക്കന്ന്

പ്രഭനാത  ഭകണെവുയം  ഉചഭകണെവുയം  അനുവേദമിക്കണെഡമന്നുയം  ഞനാന  ഇഗൗ

സബ്മമിഷനമിലൂഡട അഭഭ്യരത്ഥമിക്കുകയനാണെന്ന്.  
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ഡപനാതുവേമിദഭ്യനാഭഭ്യനാസ-ഡതനാഴമില് വേകുപ്പുമനമി (ശസ്പീ  .   വേമി  .   ശമിവേനകുടമി): സര,

ഇതന്ന്  വേളഡര  പ്രധനാനഡപട  ഒര സബ്മമിഷനനാണെന്ന്.  സ്കൂള് വേമിദഭ്യനാരത്ഥമികള്ക്കന്ന്

ഉചഭകണെയം  വേമിതരണെയം  ഡചയ്യുനതമിനനായമി  നമിലെവേമില്  സരക്കനാര

നല്കമിവേരന  തുക  കനാവലെനാചമിതമനായമി  പരമിഷ്കരമിവക്കണതനായമിട്ടുണന്ന്.  സ്കൂള്

കുടമികള്ക്കന്ന്  ഉചഭകണെ  പദതമി  നടത്തുനതമിനനായമി  സ്കൂളുകള്ക്കന്ന്

അനുവേദമിക്കുന  തുകയനാണെന്ന്  കുക്കമിയംഗന്ന്  വകനാസന്ന്  അഥവേ  കണമിജനസമി  തുക.

60:40  എന  മനാനവഡെറ്ററമി  അനുപനാതതമിലുളള  വകന-സയംസനാന

പദതമിയനായ  സ്കൂള്  ഉചഭകണെ  പദതമി  നടതമിപമിനനായമി  സ്കൂളുകള്ക്കന്ന്

ഉചഭകണെയം  പനാചകയം  ഡചയ്യുനതമിനനായനാണെന്ന്  കുക്കമിയംഗന്ന്  വകനാസന്ന്

അനുവേദമിചമിരമിക്കുനതന്ന്.  പ്രസ്തുത  തുക  പചക്കറമി,  പലെവേഭ്യഞ്ജനയം,

പനാചകവേനാതകയം  മുതലെനായവേ  വേനാങ്ങുനതമിനുയം  സപ്ലമിഡമനറമി  നപ്യൂടസ്പീഷഭ്യഡന

ഭനാഗമനായമി  കുടമികള്ക്കന്ന്  നല്കുന  പനാല്,  മുട,  വനനപഴയം  എനമിവേയുഡട

ഡചലെവുകള്ക്കുമനായനാണെന്ന്  തുക  വേമിനമിവയനാഗമിക്കുനതന്ന്.  ഏറ്റവുയം  ഒടുവേമിലെനായമി

സയംസനാന  സരക്കനാര  പനാചക  ഡചലെവേന്ന്  തുക  പരമിഷ്കരമിചതന്ന്  05-09-2016-

ലെനാണെന്ന്.  ആയതുപ്രകനാരയം  ഉചഭകണെയം  കഴമിക്കുന  കുടമികളുഡട  എണതമിഡന

അടമിസനാനതമില്  ചുവേഡട  പറയുന  നമിരക്കുകളനാണെന്ന്  സയംസനാനതന്ന്
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നമിലെവേമിലുളളതന്ന്.   സനാബന്ന്  -1  -  150  കുടമികള്  വേഡരയുളള  സ്കൂളുകള്ക്കന്ന്  കുടമി

ഒനമിനന്ന്  -   എടന്ന്  രൂപ.  സനാബന്ന്-2,  151  മുതല്  500  കുടമികള്  വേഡരയുളള

സ്കൂളുകള്ക്കന്ന്   കുടമി  ഒനമിനന്ന്  -   ഏഴന്ന്  രൂപ,  സനാബന്ന്-3,  500-നന്ന്  മുകളമിലുളള

സ്കൂളുകള്ക്കന്ന് കുടമി ഒനമിനന്ന് -  ആറന്ന് രൂപ. ഡഡപ്രമറമി വേമിഭനാഗതമില് ഒര കുടമിക്കന്ന്

പ്രതമിദമിനയം  4.97  രൂപയുയം  അപരഡഡപ്രമറമി  വേമിഭനാഗതമില്  ഒര  കുടമിക്കന്ന്

പ്രതമിദമിനയം  7.45  രൂപയുമനാണെന്ന്  പനാചക  ഡചലെവേമിനനായമി  അനുവേദമിക്കുന

നമിരക്കുകള്.  സ്കൂള് കുടമികള്ക്കന്ന് പനാല്,  മുട  എനമിവേ നല്കുന സപ്ലമിഡമനറമി

നപ്യൂടസ്പീഷന  പദതമി  പൂരണമനായുയം  സയംസനാന  പദതമിയനാണെന്ന്.  എനനാല്

ഇതമിനുളള  ഡചലെവുകൂടമി  ഉചഭകണെതമിനന്ന്  നല്കുന  തുകയമില്നമിനനാണെന്ന്

കഡണത്തുനതന്ന്. ആഴ്ചയമില് രണന്ന് ദമിവേസയം പനാല്, ഒര ദമിവേസയം മുട, വനനപഴയം

എനമിവേ നല്കുനതമിനന്ന് ഒര കുടമിക്കന്ന്  20  രൂപവയനാളയം ഡചലെവേന്ന് വേരനതനായുയം

പനാചകവേനാതകയം,  പചക്കറമി,  പയരവേരഗ്ഗങ്ങള്,  ഭകഭ്യഡയണ തുടങ്ങമിയവേയുഡട

വേമിലെയമില് വേരദനവേന്ന് വേനമിട്ടുളളതമിനനാല് നമിലെവേമില് പനാചക ഡചലെവേമിനതമില്

അനുവേദമിക്കുന  തുക  അപരഭ്യനാപമനാഡണെന്നുയം  അതന്ന്  വേരദമിപമിക്കണെഡമന്നുയം

ആവേശഭ്യഡപട്ടുഡകനാണ്ടുളള  നമിരവേധമി  നമിവവേദനങ്ങള്  ലെഭമിചമിട്ടുണന്ന്.  പ്രസ്തുത

നമിവവേദനങ്ങള്  പരമിവശനാധമിചതമിഡന  അടമിസനാനതമില്  നമിലെവേമിലുളള



Uncorrected/Not for Publication
14-07-2022

20

കുക്കമിയംഗന്ന്  വകനാസന്ന്  സനാബന്ന്  സമ്പ്രദനായമനായ  8  രൂപ,  7  രൂപ,  6  രൂപ

എനതമിനുപകരയം  പരമിഷ്കരമിചന്ന്  ഡഡപ്രമറമി,  അപരഡഡപ്രമറമി  എനമിങ്ങഡന

വവേരതമിരമിചന്ന്  6 രൂപ,  8  രൂപ  എനസ്പീ  നമിരക്കുകളമില്  വകന-സയംസനാന

വേമിഹമിതമുള്ഡപഡട കുക്കമിയംഗന്ന് വകനാസന്ന് പരമിഷ്കരമിക്കുന കനാരഭ്യവുയം സപ്ലമിഡമനറമി

നപ്യൂടസ്പീഷഭ്യഡന  ഭനാഗമനായമി  ഏരഡപടുതമിയമിട്ടുളള  പനാല്,  മുട,  വനനപഴയം

എനമിവേയുഡട  വേമിതരണെതമിനനായമി  ഒര  കുടമിക്കന്ന്  ആഴ്ചയമില്  20  രൂപ

അനുവേദമിക്കുന  കനാരഭ്യവുയം  സരക്കനാര  പരമിവശനാധമിചവേരമികയനാണെന്ന്.  2013-ഡലെ

വദശസ്പീയ ഭകഭ്യഭദ്രത നമിയമപ്രകനാരയം സരക്കനാര എയ്ഡെഡെന്ന് വേമിദഭ്യനാലെയങ്ങളമിലുയം

തവദ്ദേശസസ്ക്വയയംഭരണെ  സനാപനങ്ങളുഡട  നമിയനണെതമിന  കസ്പീഴമില്വേരന

വേമിദഭ്യനാലെയങ്ങളമിലുയം ഒന്നുമുതല് എടനായം കനാസന്ന് വേഡര പഠമിക്കുനവതനാ അഡലങമില്

ആറന്ന് മുതല്  14  വേയസ്സുവേഡര പ്രനായമുളള വേമിദഭ്യനാരത്ഥമികള്വക്കനാ സ്കൂള് അവേധമി

ദമിവേസങ്ങള്  ഒഴമിഡകയുളള  എലനാ  ദമിവേസവുയം  ഉചഭകണെയം  ലെഭമിക്കുനതമിനന്ന്

അവേകനാശമുണന്ന്.  പ്രസ്തുത നമിയമതമില് പരനാമരശമിചമിട്ടുളള  ടമി  വേമിഭനാഗയം  സ്കൂള്

കുടമികള്ക്കന്ന്  മനാതമനാണെന്ന്  സഗൗജനഭ്യ  ഭകഭ്യധനാനഭ്യവുയം  ധനസഹനായവുയം  വകന

സരക്കനാര  അനുവേദമിചമിരമിക്കുനനതന്ന്.  2022-23  വേരഷയം  മുതല്

സമഗശമികയുഡട പമിന്തുണെ ലെഭമിക്കുന സരക്കനാര സ്കൂളുകളമിഡലെ പ്രസ്പീ-ഡഡപ്രമറമി-
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ബനാലെവേനാടമികളമിഡലെ  കുടമികഡളക്കൂടമി  ഉചഭകണെ

പദതമിയമിലുള്ഡപടുതമിയമിട്ടുണന്ന്.  സരക്കനാര  വേമിദഭ്യനാലെയങ്ങവളനാടനുബന്ധമിചന്ന്

പ്രവേരതമിക്കുന അയംഗസ്പീകൃത                       പ്രസ്പീ-ഡഡപ്രമറമികളമിവലെയുയം 2011-

12  അദഭ്യയന  വേരഷയംവേഡര  ഉചഭകണെയം  നല്കമിവേനമിരന  എയ്ഡെഡെന്ന്

വേമിദഭ്യനാലെയങ്ങളമില്  പ്രവേരതമിക്കുന  പ്രസ്പീ-ഡഡപ്രമറമി  വേമിദഭ്യനാലെയങ്ങളമിവലെയുയം

239135  കുടമികഡളക്കൂടമി  പ്രസസ്തുത  പദതമിയമിലുള്ഡപടുതമി  ഉചഭകണെയം

നല്കമിവേരകയനാണെന്ന്. (ബനാക്കമി ഭനാഗയം വമശപ്പുറത്തുവേയ്ക്കുകയനാണെന്ന്.)+

ഇഗൗ  വേമിഷയയം  ബഹുമനാനഡപട  ധനകനാരഭ്യ  വേകുപ്പുമനമിയുഡട

ശദയമില്ഡപടുതമിയമിട്ടുണന്ന്.  പരമിഗണെമിക്കനാഡമന്നുളള  നമിലെയമില്  അവദ്ദേഹയം

പറഞ.  ബഹുമനാനഡപട  എയം.എല്.എ.  സൂചമിപമിചതുവപനാഡലെ  നമള്

ഗവേണ്ഡമനമിഡന മനാതയം ആശയമിക്കനാഡത പലെ വേമിദഭ്യനാഭഭ്യനാസ സനാപനങ്ങളമിലുയം

പമി.ടമി.എ.-യുഡട  വനതൃതസ്ക്വതമിലുയം  സ്കൂള്  സവപനാരടമിയംഗന്ന്  കമമിറ്റമിയുഡട

വനതൃതസ്ക്വതമിലുഡമനാഡക്ക  കുടമികള്ക്കന്ന്  ഉചഭകണെവുയം  പ്രഭനാത  ഭകണെവുയം

അതമിനുപരമി ചമിലെ സ്കൂളുകളമില് കനാസന്ന് സമയയം കഴമിഞതമിനുവശഷയം എക്സൈന്ന്ടനാ

കനാസന്ന്  എടുക്കുന  സമയത്തുയം  ഭകണെയം  നല്കുന്നുണന്ന്.  അങ്ങഡന  ഒര

ഇടഡപടല്  നമ്മുഡട  ഡപനാതുസമൂഹയം  നടത്തുനതമിനനാവേശഭ്യമനായ  നടപടമി

+ അനുബന്ധമനായമി വചരതമിരമിക്കുന്നു.
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ബഹുമനാനഡപട  എയം.എല്.എ.-മനാര  ഡഡകഡക്കനാളളണെഡമനന്ന്

അഭഭ്യരത്ഥമിക്കുകയനാണെന്ന്.

6. അമലെപ്പുഴ ഭനാഗഡത വറനാഡെമിഡലെ കുഴമികള്

ശസ്പീ  .    എചന്ന്  .    സലെനായം:  സര,  വദശസ്പീയപനാതയമില്  രൂപഡപട  കുഴമികളമില്

വേസ്പീണെന്ന്  നമിരവേധമി  വേനാഹനനാപകടങ്ങളുണനാകുകയനാണെന്ന്.  എഡന

നമിവയനാജകമണ്ഡലെതമില്   അമലെപ്പുഴ-കനാക്കനാടന്ന്  വമല്പനാലെതമില്  വേലെമിയ

കുഴമികള് രൂപഡപടന്ന് പതന്ന് അപകടങ്ങളനാണെന്ന് രണന്ന് മനാസതമിനുളളമിലുണനായതന്ന്.

ഇരചക്രവേനാഹന  യനാതക്കനാരക്കന്ന്  ഗുരതരമനായമി  പരവക്കല്ക്കുന

സനാഹചരഭ്യമനാണുളളതന്ന്.  എന.എചന്ന്.66-ല്  ഉള്ഡപഡട  വദശസ്പീയപനാതയുഡട  70

ശതമനാനവതനാളയം  വദശസ്പീയപനാത  അവതനാറമിറ്റമിയുഡട  കസ്പീഴമിലെനാഡണെങമിലുയം

വകനമനമി  ശസ്പീ.  വേമി.  മുരളസ്പീധരന  അടക്കമുളളവേര  യനാഡതനാര

ഉതരവേനാദമിതസ്ക്വവുമമിലനാഡതയനാണെന്ന്  സയംസനാരമിക്കുനതുയം  ഡപരമനാറുനതുയം.

വദശസ്പീയപനാതയമിഡലെ  കുഴമികഡളക്കുറമിചന്ന്  പറയുവമനാള്  മറ്റന്ന്  വറനാഡുകളമില്

കുഴമിയമിവല  എന  വചനാദഭ്യമനാണെന്ന്  വകനമനമി  ഉനയമിക്കുനതന്ന്.

വചനാദഭ്യങ്ങള്ഡകനാണന്ന്  കുഴമിയടയ്ക്കനാന  സനാധമിക്കമില.  ഇഗൗ  പ്രശ്നയം

മണ്സൂണ്കനാലെതന്ന്  മനാതമുണനാകുനതല.  ഇവപനാള്  വദശസ്പീയപനാത  66-ഡന
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വേമികസനതമിഡന  ഭനാഗമനായമി  പ്രവൃതമി  ആരയംഭമിചമിരമിക്കുകയനാണെന്ന്.  ഇഗൗ

നമിരമനാണെയം  നടക്കുവമനാള്  നമിലെവേമില്  വേനാഹനയം  ഓടുന  പനാതയമില്

അറ്റകുറ്റപണെമി  യഥനാസമയയം  ഡചയനാന  കഴമിയുനമിഡലങമില്  കുഴമികള്

രൂപഡപടുകയുയം  ഇവതസഹചരഭ്യമുണനാകുകയുയം  ഡചയ്യുയം.  സയംസനാന

സരക്കനാരമിഡന വനരമിട്ടുളള ചുമതലെയമില്വേരന കനാരഭ്യമഡലങമിലുയം വദശസ്പീയപനാത

അവതനാറമിറ്റമിയുമനായമി  ആവലെനാചമിചന്ന്  പരമിപനാലെനയം  ഉറപ്പുവേരതനാനനാവേശഭ്യമനായ

സനാഹചരഭ്യയം  സൃഷ്ടമിക്കണെയം.  കനാക്കനാഴയം  വമല്പനാലെതമിവലെതുള്ഡപഡടയുളള

അറ്റകുറ്റപണെമികള്  സമയബന്ധമിതമനായമി  നടതമിക്കുവേനാനനാവേശഭ്യമനായ

ഇടഡപടല്കൂടമിയുണനാകണെഡമനനാണെന്ന് ഇഗൗ സബ്മമിഷനമിലൂഡട സരക്കനാരമിവനനാടന്ന്

അഭഭ്യരത്ഥമിക്കുനതന്ന്. 

ഡപനാതുമരനാമതന്ന്-വേമിവനനാദസഞനാരയം,  യുവേജനകനാരഭ്യ  വേകുപ്പുമനമി

(ശസ്പീ  .    പമി  .    എ  .    മുഹമദന്ന്  റമിയനാസന്ന്):  സര,  ഇതന്ന്  അവദ്ദേഹതമിഡന

നമിവയനാജകമണ്ഡലെതമിഡലെ പ്രശ്നവുയം അതുവപനാഡലെ ഒര ഡപനാതുവേമിഷയവുമനായമി

ഇവേമിഡട  ഉനയമിചമിരമിക്കുകയനാണെന്ന്.  ആ  നമിലെയമില്തഡന  മറുപടമി  പറഞന്ന്

വപനാവകണതുണന്ന്.  വദശസ്പീയപനാതയമിഡലെ  കുഴമിയുമനായമി  ബന്ധഡപട  വേമിഷയയം

കഴമിഞവേരഷയം  നമിയമസഭനാ  സവമളനതമില്  ചരചഡചയമിരന്നു.  അന്നുയം
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ആലെപ്പുഴ  ജമിലയമിഡലെ  വേമിഷയമനാണെന്ന്  പ്രധനാനമനായമി  ഉനയമിക്കഡപടതന്ന്.

മുനപ്രതമിപക  വനതനാവേന്ന്  ശസ്പീ.  രവമശന്ന്  ഡചനമിതലെ,  ശസ്പീമതമി  യു.  പ്രതമിഭ,

ശസ്പീ.  എചന്ന്.  സലെനായം  എനമിവേര  അനന്ന്  പ്രധനാനമനായമി  ഇഗൗ  വേമിഷയയം

ചൂണമിക്കനാണെമിച.  ശസ്പീ.  എചന്ന്.  സലെനായം  ഇതന്ന്  ചൂണമിക്കനാടമിയ  അഞന്ന്  തവേണെ

ഇതുമനായമി  ബന്ധഡപടന്ന്  എന.എചന്ന്.എ.ഡഎ.-യുമനായമി  സയംസനാരമിചന്ന്  ചമിലെ

കനാരഭ്യങ്ങള് പരമിഹരമിച വേമിഷയയം ഇവേമിഡട ശദയമില്ഡപടുത്തുകയനാണെന്ന്. അനന്ന്

നമിയമസഭനാ  സവമളനതമില്  ശദയമില്ഡപടുതമിയതമിഡന  ഭനാഗമനായമി

ഡെല്ഹമിയമില്വപനായമി  ഇതുമനായമി  ബന്ധഡപടന്ന്  ബഹുമനാനഡപട  മനമി  ശസ്പീ.

നമിതമിന ഗഡ്കരമിഡയ വനരമിട്ടുകണന്ന് സയംസനാരമിചന്ന് മുവനനാട്ടുവപനാകുകയനായമിരന്നു.

ശസ്പീ.  നമിതമിന  ഗഡ്കരമി  ഇതമില്  വേളഡര  വപനാസമിറ്റസ്പീവേനായ  സമസ്പീപനമനാണെന്ന്

സസ്ക്വസ്പീകരമിചമിട്ടുളളഡതനന്ന്  ഞനാന  സഭയമില്  പറയുവേനാന  ആഗഹമിക്കുകയനാണെന്ന്.

എനനാല്  ഡപനാതുഡവേ  നമള്  പരമിവശനാധമിചവനനാക്കുവമനാള്  ഇഗൗ  വേമിഷയയം

ഡപനാതുമരനാമതന്ന്  വേകുപ്പുമനായമി  ബന്ധഡപടന്ന്  വചരത്തുഡകനാണന്ന്  പറയുവേനാനനാണെന്ന്

വകനമനമിമനാരയം  നമ്മുഡട  സയംസനാനത്തുളളവേരമുള്ഡപഡട

തയനാറനായമിവേരനഡതന്നുളളതന്ന്  ദഗൗരഭനാഗഭ്യകരമനാണെന്ന്.  നമ്മുഡട  സയംസനാനതന്ന്

ആഡക  1781.5  കമിവലെനാമസ്പീറ്റര  വദശസ്പീയപനാതയനാണുളളതന്ന്.  ഇതമില്  1233.5
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കമിവലെനാമസ്പീറ്റര  വറനാഡുയം  പരമിപനാലെമിക്കുനതന്ന്  വദശസ്പീയപനാത  അവതനാറമിറ്റമിയനാണെന്ന്.

വകന  സരക്കനാരമിഡന  കസ്പീഴമിലെനാണെന്ന്  വദശസ്പീയപനാത  അവതനാറമിറ്റമി.  548

കമിവലെനാമസ്പീറ്റര  ഡപനാതുമരമതന്ന്  വേകുപന്ന്  വദശസ്പീയപനാത  വേമിഭനാഗവുയം  ഡഡകകനാരഭ്യയം

ഡചയ്യുന്നു.  വദശസ്പീയപനാതകള് ഡമനാതയം ഗതനാഗതതമിഡന  40  ശതമനാനമനാണെന്ന്

നമ്മുഡട  സയംസനാനതന്ന്  ഡഡകകനാരഭ്യയം  ഡചയ്യുനതന്ന്.  ഇതന്ന്  വേളഡര  ഗഗൗരവേമുളള

വേമിഷയമനാണെന്ന്.  ഇഗൗ  പ്രവതഭ്യക  സനാഹചരഭ്യതമിലെനാണെന്ന്  വദശസ്പീയപനാത

പരമിപനാലെനയം  പ്രധനാനമനായമി  മനാറുനതന്ന്.  അവപനാള്  ഇതന്ന്  ഡപനാതുമരനാമതന്ന്

വേകുപമിഡന വറനാഡുകളുമനായമി ബന്ധഡപടന്ന് ആവകപയം ഉനയമിചന്ന് ഇതമിനുമറുപടമി

പറഞവപനാകുന രസ്പീതമി ഡപനാതുഡവേ ശരമിയഡലന്നുളളതന്ന് വേസ്പീണ്ടുയം ഞനാന ഇവേമിഡട

പറയനാന  ആഗഹമിക്കുകയനാണെന്ന്.  ജനങ്ങഡള  സയംബന്ധമിചമിടവതനാളയം  ഏതന്ന്

പനാതഡയന്നുളളതല,  ഒര കുഴമിയുയം  ഉണനാവേരഡതന്നുളളതനാണെന്ന്.  സരക്കനാരമിഡന

സയംബന്ധമിചമിടവതനാളയം  അതുതഡനയനാണെന്ന്  വവേണതന്ന്.  ഇവേമിഡട  അതന്ന്

പരമിഹരമിക്കനാനനാണെന്ന് തസ്പീരചയനായമിട്ടുയം നമള് ഇടഡപട്ടുവപനാവകണതന്ന്. ഡപനാതുഡവേ

അതമില്  ഉതരവേനാദമിതസ്ക്വഡപടവേര  ഡപനാതുമരമതന്ന്  വേകുപമിഡനക്കനാടമി  മറുപടമി

പറയുന  രസ്പീതമി  ഡതറ്റനാണെന്ന്.  ആ  സമസ്പീപനയം  ദഗൗരഭനാഗഭ്യകരമനാണെന്ന്.  പ്രശ്നയം

പരമിഹരമിക്കനാനുളള  ഇടഡപടല്  നടവതണതന്ന്  അനമിവേനാരഭ്യമനാണെന്ന്.
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വകരളതമിലെനാഡക 29,522 കമിവലെനാമസ്പീറ്റര പമി.ഡെബപ്യൂ.ഡെമി.  വറനാഡുകളനാണുളതന്ന്.

വകരളതമിഡലെ ആഡക വറനാഡുകള് മൂന്നുലെകയം കമിവലെനാമസ്പീറ്ററനാണെന്ന്. ഇഗൗ വേമിവേനാദയം

ഡകനാണന്ന്  ഉണനായമിട്ടുള  ഒര  ഗുണെയം  ഇഡതനാഡക്ക  ജനങ്ങളമിഡലെതമിക്കനാന

സനാധമിക്കുന്നുഡവേന്നുളതനാണെന്ന്.  വകരളതമില്  ആഡകയുള   മൂന്നുലെകയം

കമിവലെനാമസ്പീറ്റര വറനാഡുകള് വേമിവേമിധ വേകുപ്പുകളുമനായമി ബന്ധഡപടതനാണെന്ന്.  ഇതമില്

പതമിഡലെനാനന്ന്  മനാതമനാണെന്ന്  പമി.ഡെബപ്യൂ.ഡെമി.  വറനാഡെന്ന്.  എനനാല്

വറനാഡഡെന്നുപറഞനാല്  ഡപനാതുഡവേ  പമി.ഡെബപ്യൂ.ഡെമി.  വറനാഡെനാഡണെന

ഡപനാതുവബനാധമനാണെന്ന്  നമുക്കമിടയമിലുളതന്ന്.  ഒര  വറനാഡെമിലുയം  ഒരതരതമിലുള

കുഴമിയുമുണനാകരഡതന്നുള  കനാഴ്ചപനാടനാണെന്ന്  സരക്കനാരമിനുളതന്ന്.  ആ

നമിലെയമിലെനാണെന്ന്  സരക്കനാര  മുവനനാട്ടുവപനാകുനതന്ന്.  ഡപനാതുമരനാമതന്ന്  വേകുപമിഡന

കസ്പീഴമിലുള  29,522  കമിവലെനാമസ്പീറ്റര  വറനാഡെമില്  ഒര  ഡചറമിയ  കുഴമിവപനാലുയം

ഉണനാകനാതമിരമിക്കണെഡമനനാണെന്ന്  വേകുപന്ന്  ലെകഭ്യമമിടുനതന്ന്.     കുഴമിയുണനാകനാന

പനാടമിഡലന്നു  തഡനയനാണെന്ന്  ജനങ്ങളുയം  ആഗഹമിക്കുനതന്ന്.   വകരളയം

രൂപയംഡകനാണതുമുതല് നനായം ചരച ഡചയ്യുനതനാണെന്ന് വറനാഡുകളമില് രൂപഡപടുന

കുഴമികളുമനായമി  ബന്ധഡപട  പ്രശ്നയം.   വകരളഡത  സയംബന്ധമിചന്ന്  ഇതമിനന്ന്  പലെ

കനാരണെങ്ങളുമുണന്ന്.    വകരളതമിഡന കനാലെനാവേസയമിലുള പ്രവതഭ്യകതയനാണെന്ന്
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ഒര കനാരണെയം.   വപ്രനാപര  ഡഡയമിവനജന്ന്   സയംവേമിധനാനമമിലനാതതുയം  മഡറ്റനാര

പ്രധനാന പ്രശ്നമനാണെന്ന്.   മഴ മനാതമനാണെന്ന് കനാരണെഡമനന്ന് കരവതണതമില.  ചമിലെ

ഡതറ്റനായ പ്രവേണെതകളുയം  ഇതമിനന്ന് കനാരണെമനായമി മനാറുന്നുണന്ന്.  അതരയം ഡതറ്റനായ

പ്രവേണെതകള്ഡക്കതമിഡര  ശകമനായ  നമിലെപനാടുകള്  സസ്ക്വസ്പീകരമിചനാണെന്ന്

എല്.ഡെമി.എഫന്ന്.  സരക്കനാര എക്കനാലെവുയം  മുവനനാട്ടുവപനായമിട്ടുളഡതനന്ന്  സഭഡയ

അറമിയമിക്കനാന  ഞനാന  ആഗഹമിക്കുകയനാണെന്ന്.  പമി.ഡെബപ്യൂ.ഡെമി.യുഡട  29,522

കമിവലെനാമസ്പീറ്റര  വറനാഡുകളമില്  നമിരമനാണെപ്രവൃതമി  നടക്കുന  വറനാഡുകള്

മനാറ്റമിനമിരതമിയനാല് വേളഡര ഡചറമിയ ശതമനാനയം വറനാഡുകളമിലെനാണെന്ന് ഇഗൗ പ്രശ്നയം

നമിലെവേമിലുളതന്ന്.  വദശസ്പീയപനാതനാ അവതനാറമിറ്റമിയുഡട കസ്പീഴമിലുള വറനാഡുകളമിലുള

കുഴമികളുമനായമി  തനാരതമഭ്യയം  ഡചയ്യുവമനാള്  ഡപനാതുമരനാമതന്ന്  വേകുപമിഡന

വറനാഡുകളമില്  രൂപഡപടമിട്ടുള  കുഴമികള്  വേളഡര  കുറവേനാണെന്ന്.  വനരഡത

പറഞതുവപനാഡലെ,  ഒര  കുഴമിവപനാലുമുണനാകനാത  വറനാഡുകളനായമി

ഡപനാതുമരനാമതന്ന്  വേകുപന്ന്  വറനാഡുകഡള  മനാറ്റുഡമനനാണെന്ന്  വേകുപന്ന്  ലെകഭ്യമമിടുനതന്ന്.

ഇതമിനുവവേണമി  കഠമിന  ശമമനാണെന്ന്  വേകുപന്ന്  നടതമിഡക്കനാണമിരമിക്കുനതന്ന്.

വകരളതമിഡലെ  ഡപനാതുമരനാമതന്ന്  വേകുപന്ന്  വറനാഡുകളമിഡലെ  പരമിപനാലെനതമിനന്ന്

കഴമിഞ ഒരവേരഷയം ഒവടഡറ കനാരഭ്യങ്ങള് ഡചയമിട്ടുണന്ന്.  സമയക്കുറവുമൂലെയം അതന്ന്
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ഞനാന  വേമിശദസ്പീകരമിക്കുനമില.   റണമിയംഗന്ന്  വകനാണ്ടനാകന്ന് സയംവേമിധനാനയം,

ഡെമി.എല്.പമി. വബനാരഡുകള്,  പ്രസ്പീ-മണ്സൂണ്  പ്രവൃതമികള്,

ഒ.പമി.ബമി.ആര.സമി.,  കണ്വടനാള് റയം സയംവേമിധനാനയം, ഡസഷഭ്യല് ടനാസന്ന് വഫനാരഴ്സന്ന്

ഇങ്ങഡന  നമിരവേധമി  കനാരഭ്യങ്ങള്  ഡചയമിട്ടുണന്ന്.   വറനാഡെമിഡന  ഗുണെനമിലെവേനാരയം

ഉറപ്പുവേരത്തുവേനാന അടുത 5 വേരഷതമിനുളമില് പമി.ഡെബപ്യൂ.ഡെമി. വറനാഡുകളുഡട

50  ശതമനാനവുയം  BM&BC  ആക്കുഡമന്നുള  ലെകഭ്യതമിവലെയ്ക്കന്ന്   നനാടമിഡന

എതമിക്കനാനവവേണമി  സരക്കനാരമിനന്ന്  സനാധമിക്കുഡമന്നുള  വേമിവേരയംകൂടമി  ഇഗൗ

സഭഡയ  അറമിയമിക്കനാന  ഞനാന  ആഗഹമിക്കുകയനാണെന്ന്.  വദശസ്പീയപനാതനാ

അവതനാറമിറ്റമിഡയ സയംബന്ധമിചന്ന് വേരന വേമിഷയങ്ങളമില് വേളഡര വപനാസമിറ്റസ്പീവേനായ

നമിലെപനാടനാണെന്ന്  വകനസരക്കനാര എടുവക്കണതന്ന്.   വകരളതമിലുള വകനമനമി

പറഞതുകൂടമി പറഞന്ന് ഞനാന അവേസനാനമിപമിക്കുകയനാണെന്ന്.  ഇവേമിഡട അയംഗയം

സൂചമിപമിചതുഡകനാണന്ന്  അതന്ന്  പറയനാന  ഞനാന  നമിരബന്ധമിതനനാവുകയനാണെന്ന്.

വകനമനമി പറഞതന്ന് ദഗൗരഭനാഗഭ്യകരമനാണെന്ന്.   വകരളതമിഡന വേമികസനഡത

സഹനായമിക്കുവേനാന  ഒന്നുയംതഡന  അവദ്ദേഹയം  പറയനാറമില.   വകരളതമിഡന

വേമികസനഡത  തടയനാനുയം  വകരള  സരക്കനാരമിഡന

ആവകപമിക്കുവേനാനവവേണമിയുയം  മനാതയം  അവദ്ദേഹയം  നനാവേന്ന്  ചലെമിപമിക്കുകയനാണെന്ന്.
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അവദ്ദേഹയം  ഇതരതമില്  നനാവേന്ന്  ചലെമിപമിക്കുനതന്ന്  അവേസനാനമിപമിക്കുവേനാന

അഭഭ്യരത്ഥമിക്കനാന   മനാതവമ  ഞങ്ങഡള  സയംബന്ധമിചമിടവതനാളയം  മനാരഗ്ഗമുള

എന്നുകൂടമി സൂചമിപമിക്കുകയനാണെന്ന്.

7. ഡറയമില്വവേ ഓവേരബമിഡ്ജന്ന് ഗതനാഗതവയനാഗഭ്യമനാക്കല് 

ശസ്പീ  .    കുറുവക്കനാളമി  ഡമനായസ്പീന:  സര,  എഡന  മണ്ഡലെതമിഡലെ  തമിരൂര-

ഡപനാനമുണയം  കബപനാസമില്  പണെമിതമിട്ടുള  ഡറയമില്വവേ  ഓവേരബമിഡ്ജമിനന്ന്

അവപ്രനാചന്ന് വറനാഡെന്ന് പണെമിതന്ന് എതയുയംഡപഡടനന്ന് ഗതനാഗതവയനാഗഭ്യമനാക്കണെഡമനന്ന്

ആവേശഭ്യഡപടുനതമിനുവവേണമിയനാണെന്ന്  ഇഗൗ  സബ്മമിഷന  ഞനാന

ഉനയമിക്കുനതന്ന്.  നനാള്ക്കുനനാള്  വേരദമിചവേരന  ജനതമിരക്കുയം

വേനാഹനക്കുരക്കുയംമൂലെയം  യനാതക്കനാരക്കന്ന്  അനുഭവേഡപടുന  ഗതനാഗതക്കുരക്കമിനന്ന്

പരമിഹനാരയം  കനാണുനതമിനന്ന്  2005-ല്  രൂപകല്പന  ഡചയതനാണെന്ന്  ഇഗൗ

കബപനാസന്ന്.  2014-ലെനാണെന്ന്  വറനാഡുകളുഡട  പണെമി  മൂന്നുഘടങ്ങളമിലെനായമി

അലഡമങമിലുയം  പൂരതസ്പീകരമിക്കനാന  കഴമിഞതന്ന്.  2014-ല്

അതമിവനനാടനുബന്ധമിചന്ന്  പണെമിത  ഓവേരബമിഡ്ജന്ന്  അവപ്രനാചന്ന്

വറനാഡെമിലനാതതുഡകനാണന്ന്  കഴമിഞ  8  വേരഷമനായമി  ഉപവയനാഗഡപടുതനാന

കഴമിയനാതമിരമിക്കുകയനാണെന്ന്.  അതന്ന്  എതയുയം  ഡപഡടനന്ന്
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ഗതനാഗതവയനാഗഭ്യമനാക്കുവേനാനുള അടമിയന്തര നടപടമിയുണനാകണെഡമനനാണെന്ന് ഇഗൗ

സന്ദരഭതമില് ആവേശഭ്യഡപടുനതന്ന്.  തമിരൂരമില്നമിനന്ന് ഇതുവേഴമി കടന്നുവപനാകുന

തമിരൂര-പുതനതനാണെമി  വറനാഡെമിവലെയ്ക്കന്ന്  ഇവപനാള്  പണെമിതമിട്ടുള  ഒനനായംഘട

വറനാഡെന്ന്  മുടമിനമില്ക്കുകയനാണെന്ന്.  ഇഗൗ  പനാലെതമിഡന  പണെമി

പൂരതസ്പീകരമിക്കുകയനാഡണെങമില്  ചമ്രവേടയം-തമിരൂര  വറനാഡെമില്  നമിന്നുള

യനാതക്കനാരക്കന്ന് തമിരൂര-പുതനതനാണെമി വറനാഡെമിവലെയ്ക്കന്ന് കടക്കനാന ഇഗൗ പനാലെയം

ഉപവയനാഗഡപടുതനാന സനാധമിചനാല് എളുപമനാരഗ്ഗമനാകുയം.  കബപനാസന്ന് വറനാഡെന്ന്

പൂരതമിയനാകുനവതനാടുകൂടമി  9  കമിവലെനാമസ്പീറ്റര  ആണെന്ന്  തൃശ്ശൂര  ഭനാഗത്തുനമിന്നുയം

വകനാഴമിവക്കനാടന്ന് ഭനാഗത്തുനമിന്നുയം വേരന ആളുകള്ക്കന്ന്   യനാത ഡചവയണമി വേരന

ദൂരയം.  ദൂരതമില്  2  കമിവലെനാമസ്പീറ്ററമിഡന  കുറവേനാണെന്ന്  വേരനഡതങമില്വപനാലുയം

സമയലെനാഭയം  അതമിവനക്കനാള്  ഏഡറയനാണെന്ന്.   അതുഡകനാണന്ന്  രണന്ന്

നമിവയനാജകമണ്ഡലെങ്ങളമിലൂഡട കടന്നുവപനാകുന മൂനന്ന് പഞനായത്തുകഡളയുയം ഒര

മുനമിസമിപനാലെമിറ്റമിഡയയുയം വകനാരതമിണെക്കുന  കബപനാസന്ന് വറനാഡെന്ന് ജനങ്ങള്ക്കന്ന്

ഉപകനാരപ്രദമനാക്കുവേനാന   അവപ്രനാചന്ന്  വറനാഡെമിഡന  പണെമി  അടമിയന്തരമനായമി

ആരയംഭമിക്കനാന  നടപടമിയുണനാകണെഡമനന്ന്   വേമിനസ്പീതമനായമി

അവപകമിക്കുകയനാണെന്ന്. 



Uncorrected/Not for Publication
14-07-2022

31

ഡപനാതുമരനാമതന്ന്-വേമിവനനാദസഞനാരയം,  യുവേജനകനാരഭ്യ വേകുപ്പുമനമി

(ശസ്പീ  .    പമി  .    എ  .    മുഹമദന്ന് റമിയനാസന്ന്):   സര,  ബഹുമനാനഡപട ശസ്പീ.  കുറുവക്കനാളമി

ഡമനായസ്പീന  ഉനയമിച  വേമിഷയയം  അവദ്ദേഹതമിഡന  മണ്ഡലെതമിഡലെ  അവപ്രനാചന്ന്

വറനാഡുമനായമി ബന്ധഡപട വേമിഷയമനാണെന്ന്.  അതന്ന് വേളഡര അനമിവേനാരഭ്യമനാഡണെന്നുള

അവദ്ദേഹതമിഡന  അഭമിപ്രനായവതനാടന്ന്  ഞനാന  വയനാജമിക്കുകയനാണെന്ന്.  തമിരൂര

നഗരതമിഡലെ  ഗതനാഗതക്കുരക്കമിനന്ന്  പരമിഹനാരമനാകുവേനാന  ഇതന്ന്

സഹനായകരമനാകുയം.  സമസ്പീപവറനാഡെന്ന് നമിരമനാണെതമിനനായമി ചസ്പീഫന്ന് എഞമിനസ്പീയര

27.40  വകനാടമി  രൂപയുഡട  ഡപ്രനാവപനാസല്  നല്കമിയമിട്ടുണന്ന്.  വേകുപന്ന്  അതന്ന്

പരമിവശനാധമിചവേരമികയനാണെന്ന്;  സനാമതമിക ലെഭഭ്യതയനുസരമിചന്ന് അക്കനാരഭ്യതമില്

തസ്പീരമനാനഡമടുക്കുനതനാണെന്ന്.  തമിരൂര  മുനമിസമിപനാലെമിറ്റമിയുഡട  സലെവുമനായമി

ബന്ധഡപട  പ്രശ്നഡമന്നുള  നമിലെയമില്  ബഹുമനാനഡപട  എയം.എല്.എ.  തഡന

ഇതമിനന്ന്  മുനകക  എടുക്കണെഡമനന്ന്  ഞനാന  അഭഭ്യരത്ഥമിക്കുകയനാണെന്ന്.

അവദ്ദേഹതമിനന്ന്   കുറചകൂടമി  സഗൗകരഭ്യപ്രദമനായമി ഡചയനാന കഴമിയുയം.  തമിരൂര

മുനമിസമിപനാലെമിറ്റമിഡയക്കൂടമി  വചരത്തുഡകനാണന്ന്  ഒര  വയനാഗയം  വേമിളമിചവചരതന്ന്

ഒരമിടഡപടല്  നടതനാന  ബഹുമനാനഡപട  എയം.എല്.എ.-വയനാടന്ന്

അഭഭ്യരത്ഥമിക്കുകയനാണെന്ന്.   
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8. ചനാലെക്കുടമിയമിഡലെ അടമിപനാത നമിരമനാണെയം

ശസ്പീ  .    സനസ്പീഷന്ന് കുമനാര  വജനാസഫന്ന്:  സര,  തൃശ്ശൂര-എറണെനാകുളയം

വദശസ്പീയപനാതയമില്  ചനാലെക്കുടമി  നഗരസഭ  ജയംഗ്ഷനന്ന്  സമസ്പീപഡത

ഗതനാഗതക്കുരക്കമിനുയം  അപകട  പരമരകള്ക്കുയം  പരമിഹനാരമനായ

അടമിപനാതയുഡട  നമിരമനാണെയം  നമിലെചമിരമിക്കുകയനാണെന്ന്.   വദശസ്പീയപനാതയമിലൂഡട

കടന്നുവപനാകുന  ഓവരനാ  വേനാഹനങ്ങളുയം  നഗരസഭനാ  ജയംഗ്ഷനമിഡലെ

കുരക്കമിലെകഡപടുകഡയനതന്ന്   പതമിവേന്ന്  കനാഴ്ചയനാണെന്ന്.  അടമിപനാതയുഡട

നമിരമനാണെയം ആരയംഭമിചമിടന്ന്  നനാലുവേരഷമനായമി.    250  ദമിവേസയംഡകനാണന്ന്  പണെമി

പൂരതമിയനാക്കനാന  ലെകഭ്യമമിട  നമിരമനാണെപ്രവൃതമി  2018  മനാരചന്ന്  18-ലെനാണെന്ന്

നമിരമനാണെയം  ആരയംഭമിചതന്ന്.   നമിലെവേമില്  24  ശതമനാനമനാണെന്ന്  നമിരമനാണെ

പുവരനാഗതമി.   ഇഗൗ  വേമിഷയയം  സബ്മമിഷനനായുയം  കത്തുകളനായുയം  പലെതവേണെ

ബഹുമനാനഡപട  വേകുപ്പുമനമിയുഡട  ശദയമില്ഡപടുതമിയമിരന്നു.

04-08-2021-നന്ന്  ഞനാന സബ്മമിഷന അവേതരമിപമിചവപനാള്  31-03-2022-നന്ന്

പൂരതസ്പീകരമിക്കനാന  സനാധമിക്കുഡമനന്ന്  എന.എചന്ന്.എ.ഡഎ. അറമിയമിചതനായമി

ബഹുമനാനഡപട  മനമി  മറുപടമി  തനമിരന്നു.   വദശസ്പീയപനാതയുഡട  ഒര  വേശയം

പൂരണമനായമി  ഡകനാടമിയടചനാണെന്ന്  നമിരമനാണെയം  നടക്കുനതന്ന്.   ഗതനാഗതയം
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ഒരവേരമിയനാക്കമി  നമിയനമിക്കുകയുയം  ഡചയ.  രൂകമനായ  ഗതനാഗതക്കുരക്കനാണെന്ന്

ഇവേമിഡട  അനുഭവേഡപടുനതന്ന്.  വദശസ്പീയപനാതയമില്  വേനാഹനങ്ങളുഡട

നസ്പീണനമിരയനാണെന്ന്  കനാണെഡപടുനതന്ന്.  നമിരവേധമി  അപകടങ്ങളനാണെന്ന്  നമിവതഭ്യന

സയംഭവേമിചഡകനാണമിരമിക്കുനതന്ന്.   നമിരവേധമി  ആളുകള്   അപകടതമില്

മരണെഡപടുനതന്ന് നമിതഭ്യസയംഭവേമനായമി മനാറമിയമിരമിക്കുകയനാണെന്ന്.  നമിരവേധമിവപരക്കന്ന്

നഗരസഭനാ  ജയംഗ്ഷനമില് പരമിവക്കല്ക്കുകയുയം ഡചയ്യുന്നുണന്ന്,  വദശസ്പീയപനാതയമിഡലെ

സരവസ്പീസന്ന്  വറനാഡുകള്  തകരന  അവേസയമിലുമനാണെന്ന്.   ഡഡയമിവനജന്ന്

സയംവേമിധനാനങ്ങള് പൂരതസ്പീകരമിചമിടമില.  ഒര മഴഡപയനാല് ഡകനാരടമി,  വപരനാമ്പ്ര,

ചനാലെക്കുടമി,  ഡകനാടകര  ഉള്ഡപഡടയുള  പ്രവദശങ്ങളമിഡലെ  ആളുകള്

ഡവേളഡക്കട്ടുമൂലെയം  വേലെമിയ  പ്രയനാസങ്ങള്  അനുഭവേമിചഡകനാണമിരമിക്കുകയനാണെന്ന്.

വകരളതമിഡലെ വദശസ്പീയപനാതയമിഡലെ വമല്പനാലെങ്ങള് പരമിവശനാധമിക്കനാന വേരന

വകനമനമിമനാവരനാടന്ന്  ഇഗൗ  അടമിപനാതയുഡട  കനാരഭ്യയം  ശദയമില്ഡപടുതണെയം.

ഇക്കനാരഭ്യതമില്  സയംസനാന  സരക്കനാര  അടമിയന്തരമനായമി  ഇടഡപടണെയം.

അടമിപനാതയുഡട  നമിരമനാണെയം  പൂരതസ്പീകരമിക്കനാനുള  സതസ്ക്വരനടപടമികള്

സസ്ക്വസ്പീകരമിക്കണെഡമനന്ന് ഇഗൗ സബ്മമിഷനമിലൂഡട ഞനാന ആവേശഭ്യഡപടുകയനാണെന്ന്. 

ഡപനാതുമരനാമതന്ന്-വേമിവനനാദസഞനാരയം,  യുവേജനകനാരഭ്യ വേകുപ്പുമനമി
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(ശസ്പീ  .    പമി  .    എ  .    മുഹമദന്ന്  റമിയനാസന്ന്):   സര,   പ്രധനാനഡപട  പ്രശ്നമനാണെന്ന്

ബഹുമനാനഡപട  അയംഗയം  ശസ്പീ.  സനസ്പീഷന്ന് കുമനാര  വജനാസഫന്ന്  ഉനയമിചമിട്ടുളതന്ന്.

ബഹുമനാനഡപട   റവേനപ്യൂ-ഭവേന  നമിരമനാണെ  വേകുപ്പുമനമി  ശസ്പീ.  ഡക.  രനാജന

ഉള്ഡപഡടയുള  തൃശ്ശൂര  ജമിലയമിഡലെ  എലനാ  മനമിമനാരയം ഇഗൗ  വേമിഷയയം

വനരഡതതഡന  ശദയമില്ഡപടുതമിയമിട്ടുണന്ന്.  വദശസ്പീയപനാതനാ

വേമികസനവുമനായമി  ബന്ധഡപട്ടുതഡനയനാണെന്ന്  ഇഗൗ പ്രശ്നവുയം  നമിലെനമില്ക്കുനതന്ന്.

വദശസ്പീയപനാതനാ  വേമികസനവുമനായമി  ബന്ധഡപട  ഇഗൗ  വേമിഷയതമില്  കഴമിഞ

സഭയമിലുയം  ചനാലെക്കുടമി  അടമിപനാതയുഡട  നമിരമനാണെയം  സബ്മമിഷനനായമി

ഉയരന്നുവേനമിട്ടുണന്ന്.   ഇക്കനാരഭ്യയം  ആ  ഘടതമിലുയം  പമിനസ്പീടന്ന്  വദശസ്പീയപനാതനാ

അവതനാറമിറ്റമിയുമനായുള  വയനാഗതമിനമിടയമിലുയം  വേളഡര  ഗഗൗരവേമനായമി

ഉനയമിചതനാണെന്ന്.   കഴമിഞതവേണെ  വദശസ്പീയപനാത  അവതനാറമിറ്റമി  നല്കമിയ

മറുപടമി  ആഗസന്ന്  മനാസതമില്  പണെമി  പൂരതസ്പീകരമിക്കനാഡമന്നുതഡനയനാണെന്ന്.

കരനാറുകനാര  അതുമനായമി  ബന്ധഡപടന്ന്  ഉറപ്പുയം  നല്കമിയമിരന്നു.   എനനാല്

ആശനാവേഹമനായ ഒര പുവരനാഗതമിയുയം റമിവപനാരടന്ന് ഡചയതനായമി കനാണുനമില.  ആ

സനാഹചരഭ്യതമില്  കരനാറുകനാരഡക്കതമിഡര  നടപടമി  സസ്ക്വസ്പീകരമിക്കുന്നുഡവേനനാണെന്ന്

എന.എചന്ന്.എ.ഡഎ.  അറമിയമിചമിട്ടുളതന്ന്.  24-06-2022-ല്  കണ്സഷന
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എഗമിഡമനന്ന്  പ്രകനാരയം  30  ദമിവേസയം  കക്യുവേര  പസ്പീരമിയഡെനായമി  കണെക്കനാക്കമി

കണ്സഷണെരക്കന്ന്  എന.എചന്ന്.എ.ഡഎ.  വനനാടസ്പീസന്ന്  നല്കമിയമിട്ടുണന്ന്.   ഇഗൗ

കനാലെയളവേമില്  കണ്സഷണെര  നമിരമനാണെപ്രവേരതനങ്ങള്

നടപമിലെനാക്കനാതമിരനനാല്  ഇവേരഡടതഡന  risk  and  cost-ലുയം  ബനാധകമനായ

ഡപനനാല്റ്റമിയുയം കണെക്കനാക്കമി മൂനനാമഡതനാര കണ്സഷണെഡറഡക്കനാണന്ന് പ്രസ്തുത

പദതമി  നടപമിലെനാക്കുനതനാഡണെനന്ന്  എന.എചന്ന്.എ.ഡഎ.  അറമിയമിചമിട്ടുണന്ന്.

അക്കനാരഭ്യതമില്  തുടരന്നുയം  വദശസ്പീയപനാത  അവതനാറമിറ്റമിയുമനായമി  സയംസനാരമിചന്ന്

പ്രവൃതമി പൂരതമിയനാക്കനാനുള ശമയം  നടതനായം.  

9. വമനാവടനാര ഡതനാഴമിലെനാളമി വമഖലെയമിഡലെ പ്രശ്നങ്ങള് 

 ശസ്പീ  .   കടകയംപളമി സുവരനന:  സര, നമ്മുഡട സയംസനാനതന്ന് കനാരഷമിക

വമഖലെ  കഴമിഞനാല്  ഏറ്റവുയം  കൂടുതല്വപര  ജസ്പീവേസന്ധനാരണെയം  നടത്തുന

വമഖലെയനാണെന്ന്  വമനാവടനാര  ഡതനാഴമിലെനാളമി  വമഖലെ.  ഈ  വമഖലെയമില്  വജനാലെമി

ഡചയ്യുനവേരഡട കൃതഭ്യമനായ കണെഡക്കടുക്കനാന ഇനമിയുയം നമുക്കന്ന് സനാധമിചമിടമില.

വകന  ഗവേണ്ഡമനമിഡന  പുതന  ഗതനാഗതനയവുയം  ഡതനാഴമിലെനാളമി

വേമിരദനയങ്ങളുയം  ഈ  വമഖലെയമില്  കനത  പ്രതമിസന്ധമിയനാണെന്ന്

സൃഷ്ടമിചമിരമിക്കുനതന്ന്.   വമനാവടനാര  വേനാഹന  നമിയമ  വഭദഗതമിയുയം
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അതമിഡനത്തുടരന്നുണനാകുന  വകന  ഉതരവുകളുയം  ഈ  വമഖലെഡയ

കുതകവേല്ക്കരമിക്കനാന  ഇടയനാക്കുകയനാണെന്ന്.   വമനാവടനാര  വേനാഹന  നമിയമ

വഭദഗതമിയമിഡലെ പ്രതമിവലെനാമ വേകുപ്പുകള് വകരളതമില് നടപമിലെനാക്കുകയമിഡലനന്ന്

വകരളതമിഡലെ  ഒനനായം  പമിണെറനായമി  സരക്കനാര  നല്കമിയ  ഉറപന്ന്  മറമികടനന്ന്

വകന  ഉതരവേന്ന്  ഉണനാകുവമനാള്തഡന  വകരളതമിഡലെ  വമനാവടനാര  വേനാഹന

വേകുപന്ന് അതമിവേമിഡട നടപമിലെനാക്കനാന ശമമിക്കുകയനാണെന്ന്.   മറ്റു സയംസനാനങ്ങള് 

ഇക്കനാരഭ്യതമില്  നമിരബന്ധബുദമി  പ്രകടമിപമിക്കനാതമിരമിക്കുകവയനാ  കണമിഡലനന്ന്

നടമിക്കുകവയനാ  ഡചയ്യുകയനാണെന്ന്.   സസ്പീഡെന്ന്  ഗവവേരണെര,  ജമി.പമി.എസന്ന്.,

വേനാഹനങ്ങളുഡട  രജമിവസ്ട്രേഷന  ഫസ്പീസമിലുയം  ഫമിറ്റന്ന്ഡനസന്ന്  സരടമിഫമിക്കറ്റന്ന്

നമിരക്കമിലുയം  വേരതമിയമിട്ടുള  കുതഡനയുള  വേരദനവേന്ന്  തുടങ്ങമിയ  നമിരവേധമി

പ്രശ്നങ്ങളുണന്ന്.  ഡപവടനാള്, ഡെസ്പീസല് വേമിലെ വേരദനവേന്ന്, ഇനഷസ്ക്വറനസന്ന് പ്രസ്പീമമിയയം

വേരദനവേന്ന്,  സരവസ്പീസന്ന്  ചനാരജുകളമിലുയം  സരചനാരജ്ജുകളമിലുയം  വേരതമിയമിട്ടുള

ഭസ്പീമമനായ വേരദനവേന്ന്, വേഭ്യകമിഗത വേനാഹനങ്ങള് ഡപരകുനതുമൂലെമുള ഡതനാഴമില്

നഷ്ടയം  എനമിവേമൂലെയം  അനനഡത  ആഹനാരതമിനന്ന്  വേകയമിലനാതനാകുന

വമനാവടനാര  ഡതനാഴമിലെനാളമികഡള  ബുദമിമുടമിക്കുന  വമനാവടനാര  വേനാഹന  വേകുപമിഡലെ

ചമിലെ  ഉവദഭ്യനാഗസരഡട  ഭനാഗത്തുനമിന്നുള  നടപടമികള്  ഉണനാക്കുന
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പ്രയനാസങ്ങള്  വേളഡര  വേലുതനാണെന്ന്.   15 വേരഷയം  പഴക്കമുള  വേനാഹനങ്ങള്

ഡപനാളമിക്കണെഡമന  വകന  സരക്കനാര  ഉതരവേന്ന്  സൃഷ്ടമിചമിരമിക്കുന

പ്രതഭ്യനാഘനാതയം  വേലുതനാണെന്ന്.  വകരളതമില്  നമിന്നുള  വേനാഹനങ്ങള്

അനഭ്യസയംസനാനങ്ങളമില്  പ്രവവേശമിക്കുനതമിനന്ന്  ഈടനാക്കുന  എനടമി  ടനാക്സൈന്ന്

തനാങ്ങനാന  സനാധമിക്കനാതതനാണെന്ന്.   ഈ  ടനാക്സൈന്ന്  തഡന  വേലെമിയ  ബുദമിമുടനായമി

തുടരവമനാള്  മുനകനാലെ  പ്രനാബലെഭ്യവതനാഡട  ഇവേയ്ക്കന്ന്  സരവസ്പീസന്ന്  ചനാരജന്ന്

ഈടനാക്കനാന  സയംസനാന  ഗവേണ്ഡമനന്ന്  നടപടമി  സസ്ക്വസ്പീകരമിക്കുകയനാണെന്ന്.

വേനാഹനങ്ങളുഡട  പനാതവയനാര  പനാരക്കമിയംഗന്ന്  നമിവരനാധമിചഡകനാണ്ടുള  വകനാടതമി

വേമിധമി  ചമിലെയമിടങ്ങളമില്  ഗുരതര  പ്രശ്നമുണനാക്കുന്നുണന്ന്.   ഈ  വേമിധമി

മറമികടക്കനാന  നമിയമനമിരമനാണെയം  നടതനാന  ആവലെനാചമിക്കണെയം.   സസ്ക്വകനാരഭ്യ

ബസന്ന്  വേഭ്യവേസനായ  വമഖലെ  തകരചയമിലെനാണെന്ന്.   അവേഡയ  സയംരകമിക്കനാന

പ്രവതഭ്യക പനാവക്കജമിനന്ന്  രൂപയംനല്കണെയം.   ചരക്കന്ന്  കടതന്ന്  വേനാഹനങ്ങള്ക്കന്ന്

വേനാടക  നമിരക്കുയം  ഡതനാഴമിലെനാളമികളുഡട  വവേതനവുയം  പുതുക്കണെയം.   വമനാവടനാര

വേനാഹന  വേകുപന്ന്,  ലെസ്പീഗല്  ഡമവടനാളജമി,  റവേനപ്യൂ,  വപനാലെസ്പീസന്ന്  എനസ്പീ

വേമിഭനാഗങ്ങളമില് ഒര വേമിഭനാഗതമിഡന വവേടയനാടലുകള് ഈ ഡതനാഴമിലെനാളമികള്ക്കന്ന്

വനഡരയുണന്ന്.   കരമണന്ന്,  കരമിങലെന്ന് ല,  കരമിങല്  ഉല്പനങ്ങള്  തുടങ്ങമിയവേ
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ഉല്പനാദന  വമഖലെയമില്  തഡന  പരമിവശനാധമിക്കനാനുള  നടപടമിയുണനാകണെയം.

കഡവേമിയംഗന്ന്  ഡടസമിനുള ഗഗൗണ്ടുകള് തയനാറനാക്കുന വജനാലെമി  ഡെമിപനാരട്ടുഡമനന്ന്

ഏഡറ്റടുവത  മതമിയനാകൂ.   കഡവേമിയംഗന്ന്  സ്കൂള്  വമഖലെയമില്  ചുവേടുറപമിക്കനാന

ശമമിക്കുന  കുതകകളമില്  നമിന്നുയം  ഈ  വേമിഭനാഗതമിഡലെ  ഡചറുകമിടക്കനാഡര

സയംരകമിക്കനാന  സഹകരണെ  സയംരയംഭങ്ങള്ക്കന്ന്  രൂപയം  നല്കനാന  നമുക്കന്ന്

സനാധമിക്കണെയം.  ഗതനാഗത രയംഗഡത മുഴവേന വമഖലെകള്ക്കുയം ബനാധകമനായതുയം

ഡപനാതുഗതനാഗത സയംവേമിധനാനഡത വപ്രനാല്സനാഹമിപമിക്കുനതുമനായ സമഗമനായ

ഒര ഗതനാഗത നയതമിനന്ന് രൂപയം നല്കനാന ഗവേണ്ഡമനന്ന് തയനാറനാകണെഡമനന്ന്

ഞനാന അഭഭ്യരത്ഥമിക്കുകയനാണെന്ന്.  

ഗതനാഗത  വേകുപ്പുമനമി  (ശസ്പീ  .    ആനണെമി  രനാജു  ):   സര,  വമനാവടനാര

ഡതനാഴമിലെനാളമി വമഖലെയുമനായമി ബന്ധഡപടന്ന് വേളഡര പ്രധനാനഡപട ആശങകളനാണെന്ന്

ബഹുമനാനഡപട എയം.എല്.എ.  കടകയംപളമി സുവരനന ഉനയമിചമിരമിക്കുനതന്ന്.

1988-ഡലെ  വകന വമനാവടനാര  വേനാഹന നമിയമതമില്  2019-ല് അഡക്രഡെമിറ്റഡെന്ന്

കഡവേമിയംഗന്ന്  ഡസവനഴ്സന്ന്,  അഗമിവഗറ്റര  വപനാളമിസമി,  ആവടനാമനാറ്റമികന്ന്  ഡടസമിയംഗന്ന്

വസഷന, സനാപമിയംഗന്ന് വപനാളമിസമി എനമിവേയമില് വേലെമിയ വഭദഗതമിയനാണെന്ന് വകന

സരക്കനാര  വേരതമിയമിരമിക്കുനതന്ന്.   ഗതനാഗത  വമഖലെയമില്  പ്രവേരതമിക്കുന
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ഡതനാഴമിലെനാളമികള്ക്കന്ന്  വദനാഷകരമനാകനാഡത  പ്രസ്തുത  വഭദഗതമികളമില്  നമിലെപനാടന്ന്

കകഡക്കനാളനാനനാണെന്ന്  സരക്കനാര  ആവലെനാചമിക്കുനതന്ന്.   പഡക  പലെ

വേമിഷയങ്ങളമിലുയം  നമിയമപരമനായ  തസ്പീരമനാനഡമടുക്കുനതമിനുള  അധമികനാരയം

സയംസനാന  സരക്കനാരമിനമിഡലനതനാണെന്ന്  പ്രതമിസന്ധമി.   എനമിരനനാലുയം

ഗതനാഗത  വമഖലെഡയ  ഡപനാതുവേമില്  ബനാധമിക്കുന  വേമിഷയങ്ങളമില്

വകനസരക്കനാരമിഡന  സയംസനാന  സരക്കനാര  സമയനാസമയങ്ങളമില്

അഭമിസയംവബനാധന ഡചയഡകനാണമിരമിക്കുകയനാണെന്ന്.  

വകനാവേമിഡെന്ന്  മഹനാമനാരമി  കനാലെതന്ന്  തകരന  ഗതനാഗത  വമഖലെഡയ

പുനരജസ്പീവേമിപമിക്കുവേനാനനായമി  പലെ  ഘടങ്ങളമിലെനായമി  സയംസനാന  സരക്കനാര

നമികുതമിയമിളവുകള് നല്കമിയമിരന്നു.   കഴമിഞ രണര വേരഷക്കനാലെയളവേമില്

വസജന്ന്  ഗഭ്യനാവരജുകളുഡട  പതമിമൂനര  മനാസഡത  നമികുതമിയുയം  വകനാണ്ടനാകന്ന്

ഗഭ്യനാവരജുകളുഡട  ഏകവദശയം  പതമിഡനനാനന്ന്  മനാസഡത  നമികുതമിയുയം  സ്കൂള്

വകനാവളജന്ന്  ബസ്സുകളുഡട  പതമിഡനടന്ന്  മനാസഡത  നമികുതമിയുയം  ബഹുമനാനഡപട

മുഖഭ്യമനമിയുഡട  നമിരവദ്ദേശനാനുസരണെയം  സരക്കനാര  പൂരണമനായുയം

ഒഴമിവേനാക്കമിയമിരന്നു.  കൂടനാഡത ടമി വേനാഹനങ്ങള്ക്കന്ന് നമികുതമി അടയ്ക്കുനതമിനുള

തസ്പീയതമി പലെവപനാഴനായമി സരക്കനാര ദസ്പീരഘമിപമിച നല്കുകയുയം ഡചയ.  വമനാവടനാര
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വേനാഹന  നമിയമപ്രകനാരമുള  വരഖകളനായ  ഫമിറ്റന്ന്ഡനസന്ന്,  രജമിവസ്ട്രേഷന ,

കലെസനസന്ന്,  ഡപരമമിറ്റന്ന്  തുടങ്ങമിയവേയുഡട  കനാലെനാവേധമി  31-12-2021  വേഡര

സരക്കനാര ദസ്പീരഘമിപമിക്കുകയുയം ഡചയ. ഈ കസ്ക്വനാരടറമിഡലെ നമികുതമി അടയ്വക്കണ

സമയപരമിധമി  ഇനന്ന്  അവേസനാനമിവക്കണതനായമിരന്നു.  എനനാല്  ഭരണെ-

പ്രതമിപക  വേഭ്യതഭ്യനാസമമിലനാഡത  ജനപ്രതമിനമിധമികളുഡടയുയം

ഡതനാഴമിലെനാളമികളുഡടയുയം  ഡതനാഴമിലെനാളമി  സയംഘടനകളുഡടയുയം  അഭഭ്യരത്ഥന

മനാനമിചഡകനാണന്ന്  വകനാണ്ടനാകന്ന്  ഗഭ്യനാവരജുകള്ക്കന്ന്  നമികുതമി  അടയ്ക്കനാനുള

സമയപരമിധമി ഒര മനാസയംകൂടമി നസ്പീടമി ഡകനാടുക്കുകയനാണെന്ന്.  വകന  സരക്കനാര

പമിന്തുടരന ഡതനാഴമിലെനാളമി-ജനവേമിരദ നയങ്ങള് ഗതനാഗത വമഖലെഡയ കടുത

പ്രതമിസന്ധമിയമിഡലെതമിചമിരമിക്കുകയനാണെന്ന്.   വമനാവടനാര  വേനാഹന  നമിയമതമിഡലെ

പ്രതമിവലെനാമ  വേകുപ്പുകള്  വകരളതമില്  നടപമിലെനാക്കുനതന്ന്  സയംബന്ധമിചന്ന്

വകരളതമിഡലെ  ഒനനായം  പമിണെറനായമി  സരക്കനാര  നല്കമിയ  ഉറപന്ന്  സയംസനാന

സരക്കനാരമിഡന  പരമിധമിയമില്  നമിന്നുഡകനാണന്ന്  പനാലെമിക്കനാന  ശമമിക്കുകയനാണെന്ന്.

സസ്പീഡെന്ന്  ഗവവേരണെര,  ജമി.പമി.എസന്ന്.,  വേനാഹനങ്ങളുഡട  രജമിവസ്ട്രേഷന ഫസ്പീസമിലുയം

ഫമിറ്റന്ന്ഡനസന്ന്  സരടമിഫമിക്കറ്റന്ന്  നമിരക്കമിലുയം  വേരതമിയമിട്ടുള  കുതഡനയുള

വേരദനവേന്ന്  തുടങ്ങമിയ പ്രശ്നങ്ങള് അനുഭനാവേപൂരവയം  കകകനാരഭ്യയം  ഡചയനാനനാണെന്ന്
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ഗവേണ്ഡമനന്ന്  ശമമിക്കുനതന്ന്.   ഇതുമനായമി  ബന്ധഡപടന്ന്  ബഹുമനാനഡപട  വകരള

കഹവക്കനാടതമി  കനാലെനാകനാലെങ്ങളനായമി  പുറഡപടുവേമിക്കുന  ചമിലെ  ഉതരവുകള്,

ഇതരയം കനാരഭ്യങ്ങളമില് നമുക്കന്ന് സയംസനാന ഗവേണ്ഡമനമിനന്ന് ചമിലെ കനാരഭ്യങ്ങളമില്

ഇടഡപടനാനുള  പരമിമമിതമികള്  നമിശയമിക്കുകയുയം  അതന്ന്  നമുക്കന്ന്

ബുദമിമുട്ടുണനാക്കുകയുയം  ഡചയ്യുന്നുണന്ന്.   15  വേരഷയം  പഴക്കമുള  വേനാഹനങ്ങള്

ഡപനാളമിക്കണെഡമന  വകന  ഗവേണ്ഡമനന്ന്  ഉതരവേമിഡനതമിഡര  ആദഭ്യയം

പ്രതമികരമിച  സയംസനാനമനാണെന്ന്  വകരളയം.   ഇവപനാഴയം  ഈ  ഗവേണ്ഡമനമിഡന

സമസ്പീപനയം അതുതഡനയനാണെന്ന്.  

വകരളതമില്  നമിന്നുള  വേനാഹനങ്ങള്ക്കന്ന്  അനഭ്യ  സയംസനാനങ്ങളമില്

പ്രവവേശമിക്കുനതമിനന്ന് ഇനന്ന് ഈടനാക്കുന ഉയരന എനടമി ടനാക്സൈന്ന് കുറയ്ക്കണെഡമനന്ന്

തഡനയനാണെന്ന്  ഗവേണ്ഡമനമിഡന  തനാല്പരഭ്യയം.   ഇക്കനാരഭ്യതമില്  അയല്

സയംസനാനങ്ങളുമനായമി  സരക്കനാരതലെതമില്  ഇടഡപടല്  നടതമിയമിട്ടുണന്ന്.

തമമിഴനാടന്ന് ധനകനാരഭ്യ-ടനാനവസനാരടന്ന് വേകുപ്പുമനമിമനാരമനായമി ഞനാന തഡന വനരമിടന്ന്

ഇക്കനാരഭ്യയം  ചരച  ഡചയമിരന്നു.   പഡക  മറ്റു  അനഭ്യ  സയംസനാനങ്ങള്

ഇക്കനാരഭ്യതമില്  അനുകൂലെമനായ  പ്രതമികരണെമല  നടതമിയമിരമിക്കുനതന്ന്.

ചരക്കുവേനാഹനങ്ങള്ക്കന്ന് വേനാടക നമിരക്കന്ന് പുതുക്കമി നമിശയമിക്കുനതമിനന്ന് ഡഫയര
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റമിവേമിഷന കമമിറ്റമിഡയ ചുമതലെഡപടുതമിക്കഴമിഞ.  

ഡതനാഴമിലെനാളമികളുഡട വവേതനയം പുതുക്കുനതന്ന് സയംബന്ധമിചന്ന് ബഹുമനാനഡപട

ഡതനാഴമില്  വേകുപ്പുമനമിയുമനായമി  ആവലെനാചമിചന്ന്  ഉടനതഡന  തസ്പീരമനാനയം

കകഡക്കനാള്ളുനതനാണെന്ന്.   

കഡവേമിയംഗന്ന്  ഡടസ്റ്റുകള്ക്കുള  ഗഗൗണ്ടുകള്  തയനാറനാക്കുന  വജനാലെമി

ഡെമിപനാരട്ടുഡമനന്ന്  തഡന  കഡണതനാന  നമിരവദ്ദേശയം  നല്കമിയമിട്ടുണന്ന്.

ഗതനാഗതവമഖലെയനാകമനാനയം  ബനാധമിക്കുന  സമഗമനായ  ഗതനാഗത  നയയം

രൂപസ്പീകരമിക്കുനതമിനന്ന്  സരക്കനാര  ആവലെനാചമിക്കുന്നുണന്ന്.   അങ്ങഡനയുള

നയരൂപസ്പീകരണെതമില്  ഡതനാഴമിലെനാളമികളുയം  ഡതനാഴമില്  സയംഘടനകളുമനായുയം

കൂടമിയനാവലെനാചമിചഡകനാണന്ന്  അവേഡരകൂടമി  വേമിശസ്ക്വനാസതമിഡലെടുത്തുഡകനാണന്ന്

അവേരഡട  അഭമിപ്രനായയം  വതടമിഡക്കനാണന്ന്  ഗവേണ്ഡമനന്ന്  സമഗമനായ  ഒര  നയയം

ഡകനാണ്ടുവേരണെഡമന  ബഹുമനാനഡപട  ഡമമറുഡട  അഭമിപ്രനായയം

അയംഗസ്പീകരമിചഡകനാണന്ന്  എതയുയം  വവേഗയം  ഒര  സമഗ  ഗതനാഗത  നയയം

ഡകനാണ്ടുവേരനാന ഗവേണ്ഡമനന്ന് പരമിശമമിക്കുയം. 

10. മരവബനാട്ടുകളുഡട കലെസനസന്ന്

 ശസ്പീ  .    ഡക  .    വേമി  .    സുവമഷന്ന്:  സര,  അഴസ്പീക്കല്  ഹനാരബര  മലെബനാറമിഡലെ
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വേളഡര  പ്രധനാനഡപഡടനാര  ഹനാരബറനാണെന്ന്.   അവേമിഡട  260-ഓളയം

മരവബനാട്ടുകളുണന്ന്.   15  വേരഷമനായ  വബനാട്ടുകള്ക്കന്ന്  കലെസനസന്ന്  പുതുക്കമി

നല്കനാതതന്ന്  മതഭ്യഡതനാഴമിലെനാളമികഡളയുയം  ആ  ഹനാരബറമിഡനയുയം

പ്രവേരതനഡതയുയം  സനാരമനായമി  ബനാധമിചമിരമിക്കുകയനാണെന്ന്.   എലനാ  വേരഷവുയം

സസ്പീസണ്  സമയതന്ന്  യനാരഡെമില്  കയറ്റമി  പണെമി  പൂരതമിയനാക്കമിയനാണെന്ന്

വബനാട്ടുകള്  മതഭ്യബന്ധനതമിനന്ന്  ഇറക്കുനതന്ന്.   ഡതനാഴമിലെനാളമികളുയം

വബനാട്ടുടമകളുഡമലനായം  സനാധനാരണെക്കനാരനാണെന്ന്.   ഇതന്ന്  അഴസ്പീക്കല് ഹനാരബറമിഡന

മനാതമല  മലെബനാറമില്  ആഡകയുള  ഹനാരബറമിഡന  ബനാധമിക്കുന

വേമിഷയയംകൂടമിയനാണെന്ന്.   ബഹുമനാനഡപട  മനമിവയനാടന്ന്  ഇക്കനാരഭ്യതമില്

അടമിയന്തരമനായമി ഇടഡപടന്ന് വബനാട്ടുകള്ക്കന്ന് കലെനസന്ന് ലെഭഭ്യമനാക്കനാനനാവേശഭ്യമനായ

നടപടമി  സസ്ക്വസ്പീകരമിക്കണെഡമനനാണെന്ന്   ഞനാന  ഈ  സബ്മമിഷനമിലൂഡട

ആവേശഭ്യഡപടുനതന്ന്.  

മതഭ്യബന്ധനയം,  കനായമികയം,  വേഖഫന്ന്,  ഹജന്ന്  തസ്പീരത്ഥനാടന വേകുപ്പുമനമി

(ശസ്പീ  .   വേമി  .    അബ്ദുറഹമിമനാന): സര,  ബഹുമനാനഡപട അയംഗയം ഡക. വേമി. സുവമഷന്ന്

ഉനയമിച  പ്രശ്നയം  വേളഡര  ഗഗൗരവേവമറമിയതനാണെന്ന്.  കനാലെപഴക്കയം  ഡചനതുയം

കടലെമില് മതഭ്യബന്ധകമതയമിലനാതതുമനായ നമിരവേധമി യനാനങ്ങള് സയംസനാന
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തസ്പീരതന്ന്  മതഭ്യബന്ധനയം  നടതമി  വേരനതനായുയം  ആയതന്ന്

അപകടതമില്ഡപടുനതനായുയം  ശദയമില്ഡപടമിരന്നു.

ഇതമിഡനയടമിസനാനതമില്  മതഭ്യബന്ധന  വമഖലെയമില്  പ്രവേരതമിക്കുന

ഇതരയം  യനാനങ്ങള്  വകന  സരക്കനാരമിഡന  കസ്പീഴമിലുള  സനാവങതമിക

സനാപനമനായ സമിഫന്ന് (Central Institute of Fisheries Technology), സമിഫന്ന്

ഡനറ്റന്ന്,  മരക്കനയമിന  മകറന  ഡെമിപനാരട്ടുഡമനന്ന്,  ഇന്തഭ്യന  വകനാസല്  ഗനാരഡെന്ന്,

ഫമിഷറസ്പീസന്ന്  വേകുപന്ന്  എനമിവേ  ഈ  വേമിഷയയം  സയംബന്ധമിചന്ന്  ചരച

നടതമിയമിരന്നു.   6-12-2018 -ല്  നടന  ചരചയുഡട  അടമിസനാനതമില്

ഡടകമിക്കല്  കമമിറ്റമി  രൂപസ്പീകരമിക്കുകയുയം  അവേരഡട  ശമിപനാരശയുഡട

അടമിസനാനതമില്  12-11-2020-ഡലെ  23/2020  ഉതരവേന്ന്  പ്രകനാരയം

യനാനങ്ങളുഡട  കനാലെനാവേധമി  നമിശയമിചന്ന്  വേമിജനാപനയം

പുറഡപടുവേമിക്കുകയുമുണനായമി.  ആ  ഉതരവേമിഡനടയമിസനാനതമില്

എസന്ന്.ആര.ഒ.  നയം.  827/2020  വേമിജനാപന  പ്രകനാരയം  വേസ്പീല്  ഹഗൗസുള

മരവബനാട്ടുകള്ക്കന്ന്  12  വേരഷവുയം  വേസ്പീല്  ഹഗൗസമിലനാത  മരവബനാട്ടുകള്ക്കന്ന്  8

വേരഷവുമനാണെന്ന്  കനാലെനാവേധമി.   എനനാല് ഭൂരമിഭനാഗയം  മതഭ്യബന്ധന യനാനങ്ങളുയം

വേരഷവന്തനാറുയം  അറ്റകുറ്റപണെമി  നടതമിയനാണെന്ന്  ഉപവയനാഗമിക്കുനഡതന്നുയം
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വമനാവടനാര  വേനാഹനങ്ങള്ക്കന്ന്  റസ്പീഡടസന്ന്  നടതമി  നമിശമിത  കനാലെവതയ്ക്കുകൂടമി

കനാലെനാവേധമി  ദസ്പീരഘമിപമിച  നല്കുനതുവപനാഡലെ  മതഭ്യബന്ധന  യനാനങ്ങളുഡട

കനാരഭ്യതമിലുയം  seaworthiness  പരമിവശനാധമിചന്ന്  ഉറപ്പുവേരതമി  ഒര  നമിശമിത

കനാലെവതയ്ക്കുകൂടമി  കനാലെപരമിധമി  ദസ്പീരഘമിപമിചന്ന്  കലെസനസന്ന്

അനുവേദമിക്കണെഡമനന്ന്  മതഭ്യബന്ധന  വമഖലെയമില്നമിന്നുയം  ആവേശഭ്യയം

ഉയരനമിരമിക്കുന്നു.  ഇതമിഡനയടമിസനാനതമില് വകരള സയംസനാന മനാരമികടയം

വബനാരഡെമിഡന  പ്രതമിനമിധമിഡയകൂടമി  ഉള്ഡപടുതമി  ഡടകമിക്കല്  കമമിറ്റമി

പുനനഃസയംഘടമിപമിക്കുകയുയം  തടമി  ഡകനാണന്ന്  നമിരമമിക്കുനതുള്ഡപഡടയുള

മതഭ്യബന്ധന  യനാനങ്ങള്ക്കന്ന്  നമിലെവേമിലുള  വേമിജനാപന  പ്രകനാരമുള

കനാലെനാവേധമി  കഴമിഞതമിനുവശഷയം  മൂനന്ന്  വേരഷവതയ്ക്കുകൂടമി  കനാലെനാവേധമി

വേരദമിപമിചന്ന്  നല്കണെഡമനന്ന്  ശമിപനാരശ  ഡചയമിട്ടുണന്ന്.   ഈ  ശമിപനാരശയുഡട

അടമിസനാനതമില് തുടരനടപടമികള് സസ്ക്വസ്പീകരമിചവേരന്നു.


