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

(ചചചോചദദചോത്തരചവേള  ആരദ്യംഭമച്ചചപചോള്  ബജറമലലെ  നമകുതമ  നമരക്കക

വേരദ്ധനവേമല്  പ്രതമചഷേധമച്ചക  പ്രതമപകചോദ്യംഗങ്ങള്  ബചോനറുകളദ്യം

പ്ലക്കചോരഡുകളദ്യം  ഉയരത്തമപമച്ചക  അവേരവേരുലടെ  സസ്പീറമല്  എഴുചന്നേറ്റുനമന്നേക

ബഹളദ്യം  വേയ്ക്കുകയദ്യം  അല്പസമയത്തമനുചശേഷേദ്യം  സസ്വസചോനങ്ങളമല്

ഉപവേമഷ്ടരചോകുകയദ്യം ലചയ.)

മതദലത്തചോഴമലെചോളമകളലടെ ചകമത്തമനചോയള്ള പദ്ധതമകള്

1 (*61)  ശസ്പീ  .   ചതചോമസക ലക  .   ചതചോമസക:
ശസ്പീ  .   ലക  .   പമ  .   ചമചോഹനന:

ശസ്പീ  .   ചകചോവൂർ കുഞ്ഞുചമചോൻ:

ശസ്പീ  .    രചോമചന്ദ്രന  കടെന്നേപള്ളമ:  തചോലഴ  കചോണുന്നേ

ചചചോദദങ്ങൾക്കക  മതദബന്ധനദ്യം, സചോദ്യംസചോരമകദ്യം,  യവേജനകചോരദ വേകുപ്പുമനമ

സദയദ്യം മറുപടെമ നല്കുചമചോ?

(എ)  സദ്യംസചോനത്തക  തസ്പീരചദശേ,  ഉള്നചോടെന  മതദലത്തചോഴമലെചോളമകളലടെ

ചകമത്തമനചോയമ  ഈ  സരക്കചോര  നടെപമലെചോക്കമവേരുന്നേ  വേമകസന,  ചകമ

പ്രവേരത്തനങ്ങള്  കൂടുതല്  മമകവുറതചോക്കുന്നേതമനക  എലന്തെലചോദ്യം  നടെപടെമകള്

സസ്വസ്പീകരമക്കുലമന്നേക വേദക്തമചോക്കുചമചോ;
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(ബമ)  മതദലത്തചോഴമലെചോളമകളലടെ  സമഗ്ര ചകമദ്യം  ഉറപ്പുവേരുത്തുന്നേതമനക

കൂടുതല്  പദ്ധതമകള്  ആരദ്യംഭമക്കചോന  നടെപടെമ  സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചോ;  എങമല്

വേമശേദചോദ്യംശേദ്യം ലെഭദമചോക്കുചമചോ?

മതദബന്ധനദ്യം, സചോദ്യംസചോരമകദ്യം, യവേജനകചോരദ വേകുപ്പുമനമ        (ശസ്പീ  .

സജമ ലചറമയചോന): സര, 

(എ)  മതദലത്തചോഴമലെചോളമകളലടെ  സമഗ്ര  വേമകസനദ്യം  ലെകദമമടക

സദ്യംസചോന  സർക്കചോർ  വേമവേമധ  പദ്ധതമകൾ  ആവേമഷ്കരമച്ചമട്ടുണക.

മതദലത്തചോഴമലെചോളമകലള  സചോമൂഹമകമചോയദ്യം  സചോമ്പത്തമകമചോയദ്യം

വേമദദചോഭദചോസപരമചോയദ്യം  ഉയർത്തുന്നേതമനുതകുന്നേ  പദ്ധതമകളചോണമവേയമൽ

ഏലറയദ്യം.  ഇചതചോലടെചോപദ്യം  മതദസമ്പത്തമലന്റെ  സദ്യംരകണത്തമനുദ്യം  ഊന്നേൽ

നൽകുന.  മതദലത്തചോഴമലെചോളമകളലടെ  ഉന്നേമനത്തമനചോയമ  ആവേമഷ്കരമച്ചക

നടെപചോക്കമവേരുന്നേ പദ്ധതമകളലടെ  കചോരദകമത ഉറപചോക്കമ  കൃതദതചയചോലടെയദ്യം

സുതചോരദതചയചോലടെയദ്യം  യഥചോസമയദ്യം  നടെപചോക്കുന്നേതമനുദ്യം  ശദ്ധമച്ചുവേരുന.

പദ്ധതമകൾ  മമകവുറതചോക്കുന്നേതമനുദ്യം  യഥചോസമയദ്യം  ലെകദദ്യം

കകവേരമക്കുന്നേതമനുമചോയമ നടെത്തമയ ഇടെലപടെലുകൾ ഇവേയചോണക.
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1. മതദലത്തചോഴമലെചോളമ അപകടെ ഇൻഷേസ്വറൻസക പദ്ധതമ ആനുകൂലെദദ്യം

ലെഭമക്കുന്നേതമനുണചോയമരുന്നേ  കചോലെതചോമസദ്യം  പരമഹരമക്കുന്നേതമനക,

മതദലത്തചോഴമലെചോളമകൾ,  മതദചബചോർഡക,  ഇൻഷേസ്വറൻസക  കമ്പനമകൾ

എന്നേമവേലര പലങടുപമച്ചക  തമരുവേനന്തെപുരദ്യം,  ചകചോഴമചക്കചോടെക  എന്നേമവേമടെങ്ങളമൽ

അദചോലെത്തുകൾ സദ്യംഘടെമപമച്ചു.  അദചോലെത്തുകളമൽ പലങടുത്ത  164  ചപരുലടെ

അചപകകൾ പരമഹരമച്ചക 15.52 ചകചോടെമ രൂപ ധനസഹചോയമചോയമ അനുവേദമച്ചു.

തുടെർന്നേക ഇൻഷേസ്വറൻസക പരമരക യഥചോസമയദ്യം ലെഭദമചോക്കുന്നേതമനക ചമഖലെകൾ

ചകന്ദ്രസ്പീകരമച്ചക  പ്രചതദക  ഉചദദചോഗസ  സദ്യംവേമധചോനദ്യം  മതദ  ചബചോർഡമൽ

ഒരുക്കമ.

2. മതദലത്തചോഴമലെചോളമകലള  മതദബന്ധന  യചോനങ്ങളലടെ

ഉടെമകളചോക്കുകലയന്നേ  ലെകദ  സചോകചോത്കചോരത്തമലന്റെ  ആദദ  ഘടമചോയമ  10

മതദലത്തചോഴമലെചോളമകൾ  വേസ്പീതമുള്ള  10  ഗ്രൂപ്പുകൾക്കക  ആഴക്കടെൽ

മതദബന്ധനത്തമനക  156  ലെകദ്യം  രൂപ  വേസ്പീതദ്യം  വേമലെ  വേരുന്നേ  സുരകമത

യചോനങ്ങൾ അനുവേദമക്കുന്നേതമനക നടെപടെമ സസ്വസ്പീകരമച്ചമട്ടുണക.

3. മതദലത്തചോഴമലെചോളമകൾ  പമടെമലച്ചടുക്കുന്നേ  മതദദ്യം  ചകടെചോകചോലത

കരയ്ലക്കത്തമച്ചക  ഗുണനമലെവേചോരദ്യം  ഉറപചോക്കമ,  ഉപചഭചോക്തചോക്കൾക്കക
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ലെഭദമചോക്കചോൻ  ലെകദമമടക  75%  സബ്സമഡമചയചോലടെ  ഇൻസുചലെറഡക  ഐസക

ചബചോക്സുകൾ  അനുവേദമക്കുന്നേ  പദ്ധതമ  2021-22  വേർഷേദ്യം  മുതൽ  നടെപചോക്കമ.

4. മതദദ്യം  കകകചോരദദ്യം  ലചയ്യുന്നേ  ലെചോന്റെമദ്യംഗക  ലസന്റെറുകളദ്യം

ഹചോർബറുകളദ്യം  അന്തെചോരചോഷ്ട്ര  നമലെവേചോരത്തമചലെക്കക  ഉയർത്തുന്നേതമനക

നടെപടെമലയടുത്തുവേരുന.

5. മതദലത്തചോഴമലെചോളമകലള  ഇടെനമലെക്കചോരുലടെ  ചൂഷേണത്തമൽനമനദ്യം

രകമക്കുന്നേതമനുദ്യം  അവേർ  പമടെമച്ചുലകചോണ്ടുവേരുന്നേ  മതദത്തമനക  നദചോയവേമലെ

ലെഭമക്കുന്നേതമനുദ്യം  ചകരള  മതദ  സദ്യംഭരണവുദ്യം  വേമപണനവുദ്യം  ഗുണനമലെവേചോര

പരമപചോലെനവുദ്യം  നമയമദ്യം  2021  നടെപചോക്കമ.  ചടങ്ങൾ  അദ്യംഗസ്പീകരമച്ചക

മതദലത്തചോഴമലെചോളമകളലടെ  പങചോളമത്തദ്യംകൂടെമ  ഉറപചോക്കമയ  ഹചോർബർ

മചോചനജക ലമന്റെക ലസചോകസറമകൾ ഉടെൻ നടെപമൽ വേരുന്നേതചോണക.

6. മലണ്ണെണ്ണെയലടെ വേമലെ വേർദ്ധനവുദ്യം ലെഭദതക്കുറവുദ്യം കണക്കമലലെടുത്തക

പരമ്പരചോഗത  മതദബന്ധന  യചോനങ്ങളമൽ  എൽ.പമ.ജമ.  ഇന്ധനമചോയമ

ഉപചയചോഗമക്കുന്നേതമനക  സഹചോയകമചോയ  കമറ്റുകൾ  സബ്സമഡമചയചോലടെ

വേമതരണദ്യം  ലചയ്യുന്നേതമനക  നടെപടെമ  സസ്വസ്പീകരമച്ചുവേരുന.

 7. മതദസമ്പത്തക  സദ്യംരകമക്കുന്നേതമനുദ്യം  പരമപചോലെമക്കുന്നേതമനുദ്യം
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ഉതകുന്നേതരത്തമൽ  ലക.എദ്യം.എഫക.ആർ.  നമയമദ്യം  കചോചലെചോചമതമചോയമ

പരമഷ്കരമക്കുകയദ്യം  നടെപചോക്കുകയദ്യം  ലചയവേരുന.

 8. ശേചോസസ്പീയ മതദബന്ധനദ്യം ഉറപചോക്കുന്നേതമനചോയമ ചടചോൾ ലനറ്റുകളലടെ

ചകചോഡക എന്റെമൽ സസ്വയർ ലമഷേക നമർബന്ധമചോക്കമ. വേലെകളലടെ കണ്ണെമവേലെമപവുദ്യം

ആലക  വേലെമപവുദ്യം  നമയനമച്ചു.  പരമ്പരചോഗത  മതദലത്തചോഴമലെചോളമകൾക്കക

മതദ  ലെഭദത  ഉറപചോക്കുന്നേതമനുദ്യം  തസ്പീരക്കടെലെമലലെ  മതദബന്ധന  സമ്മർദദ്യം

കുറയ്ക്കുന്നേതമനുമചോയമ  20  മസ്പീററമനക  മുകളമലുദ്യം  250  എച്ചക.പമ.-യക  മുകളമലുദ്യം

ഇന്ധന  കമതയള്ള  യചോനങ്ങൾക്കക  തസ്പീരക്കടെലെമൽ  മതദബന്ധനദ്യം

നമചരചോധമച്ചു.

9. ലചറുമതദങ്ങലള  പമടെമച്ചക  വേളദ്യം  നമർമ്മചോണത്തമനുദ്യം  മതദത്തസ്പീറ

നമർമ്മചോണത്തമനുദ്യം ഉപചയചോഗമക്കുന്നേതക മതദസമ്പത്തമലന്റെ ചശേചോഷേണത്തമനക

കചോരണമചോകുലമന്നേതമനചോൽ  ചകരള  തസ്പീരത്തക  സുലെഭമചോയ  58  ഇനദ്യം

മതദങ്ങളലടെ പമടെമലച്ചടുക്കചോവുന്നേ കുറഞ്ഞ വേലെമപദ്യം നമശ്ചയമച്ചക വേമജചോപനദ്യം

പുറലപടുവേമച്ചക നടെപചോക്കമവേരുന.
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10. മതദവേമഭവേ പരമപചോലെനത്തമനചോയമ മതദ ഗ്രചോമതലെത്തമലുദ്യം ജമലചോ

തലെത്തമലുദ്യം  സദ്യംസചോനതലെത്തമലുദ്യം  മതദലത്തചോഴമലെചോളമകളലടെ  പങചോളമത്തദ്യം

ഉറപചോക്കമയ സമമതമകൾ രൂപസ്പീകരമച്ചു.

11. മതദലത്തചോഴമലെചോളമ ചമഖലെയമൽ കദചോൻസർ,  വൃക്കചരചോഗദ്യം,  കരൾ

ചരചോഗദ്യം,  പകചോഘചോതദ്യം  എന്നേമവേ  ബചോധമച്ചവേരുലടെ  തുടെർ  ചമകമത

ഉറപചോക്കുന്നേതമനക  "സസ്വചോന്തെന തസ്പീരദ്യം” പദ്ധതമ  2021  –22  വേർഷേദ്യം മുതൽ

ആവേമഷ്കരമച്ചക നടെപചോക്കമവേരുന.

12. മതദലത്തചോഴമലെചോളമകളലടെ  മക്കൾക്കക  യഥചോസമയദ്യം  വേമദദചോഭദചോസ

ആനുകൂലെദദ്യം  ലെഭദമചോക്കുന്നേതമനക  ഇ-ഗ്രചോന്റെകസക  പദ്ധതമ  നടെപചോക്കമ.

 13. മതദലത്തചോഴമലെചോളമ  അദ്യംഗതസ്വത്തമനുള്ള  അചപക

ഓൺകലെനചോക്കമ.  തന്മൂലെദ്യം  ഓഫസ്പീസമൽ  ചനരമലടത്തചോലത  അചപക

സമർപമക്കചോൻ അവേസരദ്യം ലെഭമച്ചു.

14. ചകമ  പദ്ധതമകളമൽ  ഇ-ചസവേനദ്യം  ഉറപചോക്കമ.  കൂടുതൽ

പദ്ധതമകൾ ഓൺകലെൻ സദ്യംവേമധചോനത്തമചലെക്കക മചോറുന്നേതമനുള്ള നടെപടെമകൾ

സസ്വസ്പീകരമച്ചുവേരുന.

 15. പരമ്പരചോഗത  യചോനങ്ങൾക്കുദ്യം  ഇൻഷേസ്വറൻസക  പരമരക
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ഏർലപടുത്തമ.  അപകടെങ്ങൾക്കക  യഥചോസമയദ്യം  ധനസഹചോയദ്യം

ലെഭദമചോക്കമവേരുന.

 16. കടെലെചോക്രമണത്തചോൽ  കണ്ണെസ്പീരുദ്യം  കനലുമചോയമ  കഴമഞ്ഞമരുന്നേ

ജനതയക ആശേസ്വചോസചമകചോൻ 2450 ചകചോടെമ രൂപയലടെ "പുനർചഗഹദ്യം പദ്ധതമ”

നടെപചോക്കമ വേരുന. പദ്ധതമ പ്രകചോരദ്യം  5435  കുടുദ്യംബങ്ങൾക്കക പുനനഃരധമവേചോസദ്യം

ഉറപചോക്കചോൻ  കഴമഞ്ഞമട്ടുണക.  മചോറമത്തചോമസമക്കചോൻ  സന്നേദ്ധരചോയ  മുഴുവേൻ

ചപർക്കുദ്യം  പുനനഃരധമവേചോസദ്യം  ഉറപചോക്കചോൻ  നടെപടെമലയടുക്കുദ്യം.

 17. മതദലത്തചോഴമലെചോളമകളലടെ  സമ്പൂർണ്ണെ  വേമവേര  ചശേഖരണത്തമനക

ഫമഷേറസ്പീസക ഇൻഫർചമഷേൻ മചോചനജക ലമന്റെക സമസദ്യം കചോരദകമമചോയമ നടെപചോക്കമ

വേരുന.

 18. മതദലത്തചോഴമലെചോളമ വേനമതകൾക്കക യചോതചോ സസൗകരദലമചോരുക്കചോൻ

"സമുദ”ബസക സരവസ്പീസക ആരദ്യംഭമച്ചു.

19. മതദലത്തചോഴമലെചോളമകൾക്കുദ്യം  അനുബന്ധ  ലതചോഴമലെചോളമകൾക്കുദ്യം

പലെമശേ  രഹമത  വേചോയചോ  പദ്ധതമകൾ  നടെപചോക്കമവേരുന.

 20. കടെലുദ്യം  കടെചലെചോരവുദ്യം  പ്ലചോസമകക  മചോലെമനദ  മുക്തമചോക്കുന്നേതമനക

ബഹുജന പങചോളമത്തദ്യം ഉറപചോക്കമയള്ള  "ശുചമതസ്വ  സചോഗരദ്യം  സുന്ദര തസ്പീരദ്യം”
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പദ്ധതമ നടെപചോക്കുദ്യം.  ഇതമലൂലടെ തസ്പീരത്തമചന്റെയദ്യം തസ്പീരക്കടെലെമചന്റെയദ്യം ആവേചോസ

വേദവേസ സദ്യംരകമക്കലപടുന.

21. ഉൾനചോടെൻ  മതദ  സമ്പത്തക  സദ്യംരകമക്കുന്നേതമനുദ്യം

വേർദ്ധമപമക്കുന്നേതമനുദ്യം ചവേമ്പനചോടെക,  അഷ്ടമുടെമ കചോയലുകൾ ചകന്ദ്രസ്പീകരമച്ചക മതദ

സചങതങ്ങൾ നടെപചോക്കമ വേരുന.

22. പ്രധചോന  ഹചോർബറുകൾ  ചകന്ദ്രസ്പീകരമച്ചക  കടെൽ  സുരകചോ

സസ്വചോഡുകളലടെ  പ്രവേർത്തനദ്യം  ഉറപചോക്കമ,  കടെൽ  രകചോ  പ്രവേർത്തനദ്യം

ഏചകചോപമപമക്കുന്നേതമനക സദ്യംസചോനതലെ കൺചടചോൾ റദ്യം ആരദ്യംഭമച്ചമട്ടുണക.

23. കടെൽ  മതദസമ്പത്തക  വേർദ്ധമപമക്കുന്നേതമനക  അനുചയചോജദമചോയ

എലചോ  തസ്പീരക്കടെലെമലുദ്യം  കൃതമമപചോരക  സചോപമക്കുദ്യം.

24. മതദലത്തചോഴമലെചോളമകൾക്കക  പദ്ധതമകലളക്കുറമച്ചുദ്യം

ചസവേനങ്ങലളക്കുറമച്ചുദ്യം അറമയന്നേതമനക 24 മണമക്കുറുദ്യം പ്രവേർത്തമക്കുന്നേ കചോൾ

ലസന്റെർ ആരദ്യംഭമച്ചു.

25. മതദലത്തചോഴമലെചോളമ  വേനമതചോ  ശേചോക്തസ്പീകരണത്തമലൂലടെ

മതദലത്തചോഴമലെചോളമ  ചമഖലെയമൽ  ബദൽ  ജസ്പീവേചനചോപചോധമകൾ

സൃഷ്ടമച്ചുലകചോണ്ടുദ്യം,  മതദലത്തചോഴമലെചോളമ  കുടുദ്യംബങ്ങളമൽ  ലതചോഴമൽ  സുരക
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ഉറപചോക്കുന്നേതമനുദ്യം  ആവേശേദമചോയ  സദ്യംരദ്യംഭകതസ്വവേമകസന  പദ്ധതമകൾ

ആവേമഷ്കരമച്ചുനടെപചോക്കുദ്യം.

(ബമ)  മതദബന്ധന  യചോനങ്ങൾ  ആധുനമകവേൽക്കരമക്കചോൻ  പുതമയ

പദ്ധതമ നടെപചോക്കുദ്യം. 60% നമരക്കമൽ പരമചോവേധമ തുകയചോയമ 10 ലെകദ്യം രൂപ

വേലര സബ്സമഡമ ഇനത്തമൽ അനുവേദമക്കചോനചോണക ഉചദശേമക്കുന്നേതക.

മതദബന്ധന  യചോനങ്ങളലടെ  എഞമനുകൾ  ഘടദ്യംഘടമചോയമ

ഡസ്പീസൽ/ലപചടചോൾ എഞമനുകളചോക്കമ മചോറ്റുന്നേതമനക പ്രചതദക പദ്ധതമ.

ചനചോർലവേയമൽ നമനളള ആർടമഫമഷേദൽ ഇൻറലെമജൻസക  അധമഷമത

സചോചങതമക  വേമദദയലടെ  സഹചോയചത്തചോലടെ  സമുദ  കൂടെക  കൃഷേമ

നടെപചോക്കുന്നേതമനചോയമ നടെപടെമ സസ്വസ്പീകരമക്കുദ്യം.

ഫമഷേറസ്പീസക ഇന്നേചവേഷേൻ കസൗൺസമൽ രൂപസ്പീകരമക്കുദ്യം.

ഫമഷേറസ്പീസക  വേകുപമൽ  ഇ-ഗചവേണൻസക  നടെപചോക്കുന്നേതമലന്റെ  ഭചോഗമചോയമ

ഓണ് കലെൻ ചസവേനങ്ങള്, വേമവേര സചോചങതമക അടെമസചോന സസൗകരദങ്ങൾ,

കണകമവേമറമ, സചപചോർടക സർവേസ്പീസുകൾ എന്നേമവേ ലമച്ചലപടുത്തുന്നേതചോണക.
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മചതദചോല്പചോദനകമത  വേർധമപമക്കുന്നേതമനുദ്യം  സസ്വയദ്യം  ലതചോഴമൽ,

ഉപജസ്പീവേനമചോർഗദ്യം,  വേരുമചോനദ്യം  എന്നേമവേയചോയമ  പുതമയ  മചോർഗങ്ങൾ

സൃഷ്ടമക്കുന്നേതമനചോയമ  നൂതനമചോയ  മതദക്കൃഷേമ  സമ്പ്രദചോയങ്ങൾ

നടെപചോക്കുന്നേതചോണക.

എലചോ പ്രതമകൂലെ സചോഹചരദങ്ങളദ്യം തരണദ്യം ലചയ്യുന്നേതമനുദ്യം,  ആഴക്കടെൽ

മതദബന്ധനത്തമചലെക്കക  കടെക്കത്തക്കവേമധവുദ്യം  എലചോ  സുരകചോ

സദ്യംവേമധചോനങ്ങളദ്യം  സജസ്പീകരമച്ചക  സദ്യംസചോനലത്ത  മതദബന്ധന

ഉപകരണങ്ങൾ  ആധുനമകവേല്ക്കരമക്കുന്നേതമനുള്ള  പദ്ധതമ  ആവേമഷ്കരമച്ചക

നടെപചോക്കുദ്യം.

നമലെവേമലുള്ള മലണ്ണെണ്ണെ OBM-കൾക്കക പകരദ്യം കൂടുതൽ കചോരദകമതയദ്യം

കുറഞ്ഞ  മലെമനസ്പീകരണവുമുള്ള  ലപചടചോൾ/ഡസ്പീസൽ/LPG  OBM-കൾ

വേചോങ്ങുന്നേതമനക  പരമ്പരചോഗത  മതദലത്തചോഴമലെചോളമകൾക്കക  സബ്സമഡമ

നൽകുന്നേതചോണക.

സചോഫക,  മതദലഫഡക  എന്നേസ്പീ  സചോപനങ്ങള്  മുചഖന  നടെപമലെചോക്കുന്നേ

പദ്ധതമകള് വേമപുലെമചോക്കുന്നേതമനുള്ള നടെപടെമകള് സസ്വസ്പീകരമക്കുന്നേതചോണക.
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മമ  .  സസ്പീക്കര:  ബഹുമചോനലപട  പ്രതമപകചോദ്യംഗങ്ങചളചോടെക

സൂചമപമക്കചോനുള്ളതക,  സഭയകത്തക ഇത്തരദ്യം പ്ലക്കചോരഡുകള് ഒരു തരത്തമലുദ്യം

ഉപചയചോഗമക്കചോന  പചോടെമല.  Rules  and  Procedures  വേചോയമച്ചുപഠമക്കുന്നേതക

നലതചോണക. പ്ലസ്പീസക.. സഹകരമക്കണദ്യം  …

ശസ്പീ  .    ചതചോമസക ലക  .    ചതചോമസക:  സര, അടെമക്കടെമയണചോകുന്നേ കചോലെചോവേസ

വേദതമയചോനദ്യംമൂലെമുള്ള ലതചോഴമല് നഷ്ടദ്യം നമകത്തുന്നേതമനക, ചടചോളമദ്യംഗക നമചരചോധന

സമയത്തുള്ലപലടെ  മതദലത്തചോഴമലെചോളമകള്ക്കക  നല്കുന്നേ  സഹചോയദ്യം

കചോചലെചോചമതമചോയമ പരമഹരമക്കചോന നടെപടെമകള് സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    സജമ  ലചറമയചോന:  സര,  കചോലെചോവേസ  വേദതമയചോനവുമചോയമ

ബന്ധലപടക  കടെലെമല്  ചപചോകചോന  കഴമയചോത്ത  സന്ദരഭങ്ങളമല്  നമരവേധമ

ആശേസ്വചോസ  പദ്ധതമകളചോണക  സരക്കചോര   പ്രഖദചോപമച്ചമട്ടുള്ളതക.  കഴമഞ്ഞ  ഒരു

വേരഷേത്തമനമടെയമല്  100  ചകചോടെമചയചോളദ്യം  രൂപയലടെ സചോമ്പത്തമക സഹചോയദ്യം

ബഹുമചോനലപട മുഖദമനമയലടെ ദുരമതചോശേസ്വചോസ ഫണമല് നമന്നേക നലമ.  ഏറവുദ്യം

ഒടുവേമലെചോയമ  50  ചകചോടെമ രൂപചയചോളദ്യം കഴമഞ്ഞ ദമവേസദ്യം അനുവേദമച്ചു.  ആലക

150  ചകചോടെമചയചോളദ്യം  രൂപയലടെ  സഹചോയദ്യം   ഇസൗ  സരക്കചോര
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അധമകചോരചമറചശേഷേദ്യം  നടെപചോക്കമയമട്ടുണക.  പ്രസ്തുത  പദ്ധതമ  നടെപചോക്കുന്നേ

ഇന്തെദയമലലെ ഏക സദ്യംസചോനമചോണക ചകരളദ്യം. 

ശസ്പീ  .    ചതചോമസക ലക  .    ചതചോമസക:  സര,  ചവേമ്പനചോടക കചോയലെമല് ഉള്നചോടെന

മതദലത്തചോഴമലെചോളമകള്ക്കക  മതദദ്യം  പമടെമക്കുന്നേതമനുള്ള  സദ്യംവേമധചോനദ്യം

ഒരുചക്കണതക  അതദചോവേശേദമചോണക.   ചപചോള  ശേലെദദ്യം  കചോരണദ്യം  അവേരക്കക

ശേരമയചോയ  രസ്പീതമയമല്  മതദദ്യം  പമടെമക്കചോനുള്ള  സദ്യംവേമധചോനമമല.  അതമനുള്ള

നടെപടെമകള്  സസ്വസ്പീകരമക്കണദ്യം.  ചകന്ദ്രസരക്കചോരമലന്റെ  ലതറചോയ  നയങ്ങള്മൂലെദ്യം

മതദലത്തചോഴമലെചോളമകള്ക്കക  നല്കുന്നേ  മലണ്ണെണ്ണെ  സബ്സമഡമ  നമചഷേധമച്ച

സചോഹചരദദ്യം  പുനനഃസചോപമക്കുന്നേതമനുള്ള  നടെപടെമകള്

സസ്വസ്പീകരമക്കുന്നേതമചനചോലടെചോപദ്യം  ആഴക്കടെല്  മതദബന്ധനത്തമചലെരലപടുന്നേ

പചോവേലപട  ലതചോഴമലെചോളമകലള  സഹചോയമക്കുന്നേതമനക  ചകന്ദ്രത്തമല്  ശേക്തമചോയ

ഇടെലപടെല് നടെത്തചോന നടെപടെമ സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    സജമ  ലചറമയചോന:  സര,  ചവേമ്പനചോടക  കചോയലുമചോയമ  ബന്ധലപട

പ്രശ്നത്തമല്  സരക്കചോര   ഇടെലപടെല്  നടെത്തമയമട്ടുണക.   ചവേലെമചയറവുമചോയമ

ബന്ധലപടക  അടെമഞ്ഞുകൂടെമയ  ലചളമ  മചോറ്റുന്നേതമനചോവേശേദമചോയ

സമഗ്രപദ്ധതമലയക്കുറമച്ചുദ്യം  സരക്കചോര  ആചലെചോചമക്കുന.  പ്രസ്തുത  വേമഷേയദ്യം
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വേമവേമധ  വേകുപ്പുകളമചോയമ  ബന്ധലപടമരമക്കുന്നേതുലകചോണക   പ്രചതദക

അഭമപ്രചോയദ്യം  ഇചപചോള്  വേദക്തമചോക്കചോന  കഴമയമല.  ചകന്ദ്രസരക്കചോരുമചോയമ

ബന്ധലപട വേമഷേയമചോയ മലണ്ണെണ്ണെ സബ്ഡമഡമയലടെ കചോരദത്തമല്,  കൂടുതൽ

കചോരദകമതയദ്യം  കുറഞ്ഞ  മലെമനസ്പീകരണവുമുള്ള  ലപചടചോൾ/ഡസ്പീസൽ/LPG

എന്നേമവേയമചോയമ ബന്ധലപട എഞമനുകളമചലെക്കക ടചോനഫര ലചയ്യുന്നേതമനുള്ള

സദ്യംവേമധചോനലത്തക്കുറമച്ചക  ആചലെചോചമച്ചമട്ടുണക.  ആലെപ്പുഴ  ഓമനപ്പുഴയമല്

പരസ്പീകണചോരതദ്യം പത്തക വേള്ളങ്ങള്ക്കക എല്.പമ.ജമ.  ഗദചോസക  നലമ.  പ്രസ്തുത

പരസ്പീകണദ്യം വേമജയകരമചോണക.  ചകരളത്തമലലെ മതദലത്തചോഴമലെചോളമകള് ഇന്നേക

അനുഭവേമക്കുന്നേ   വേലെമയ  ദുരമതത്തമല്  നമന്നേക  അവേലര  കരകയറചോന

കഴമയലമന്നേ ശുഭ പ്രതസ്പീക സരക്കചോരമനുണക. 

ശസ്പീ  .    ലക  .    പമ  .    ചമചോഹനന:  സര,  കടെലെമല്  നമന്നേക  മതദദ്യം

പമടെമക്കുന്നേവേലരയചോണക  സചോധചോരണയചോയമ  മതദലത്തചോഴമലെചോളമകളചോയമ

കചോണക്കചോക്കുന്നേതക.  പമടെമച്ച  മതദദ്യം  വേസ്പീടുകളമലലെത്തമക്കുന്നേ

ലതചോഴമലെചോളമകളണക.  അവേരക്കക  കൂടുതല്  ആനുകൂലെദങ്ങളണചോകണദ്യം.

ചകമനമധമ നമലെവേമലുണക. പലക ചകമനമധമയമല് 60 വേയസക കഴമഞ്ഞചോല്

അവേരക്കക പണദ്യം തമരമച്ചുകമടചോത്ത സമതമയണക.  ടെമ തുക തമരമച്ചുലെഭമക്കചോനുദ്യം
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കൂടുതല്  ആനുകൂലെദങ്ങള്  ഇത്തരദ്യം  ലതചോഴമലെചോളമകള്ക്കക  നലചോനുമുള്ള

നടെപടെമകള് സസ്വസ്പീകരമക്കചോചമചോ?

ശസ്പീ  .    സജമ  ലചറമയചോന:  സര,  മതദചോനുബന്ധലത്തചോഴമലെചോളമകളലടെ

പ്രശ്നങ്ങളദ്യം വേളലര ഗസൗരവേമചോയമ തലന്നേയചോണക സരക്കചോര പരമഗണമക്കുന്നേതക.

ഇക്കചോരദത്തമല്  പ്രചതദക  പദ്ധതമകള്  ആവേമഷ്കരമക്കുനണക.  ഇവേ

നടെപചോക്കുന്നേതമനുചവേണമ മുനകലയ്യെടുക്കുദ്യം. 

ശസ്പീ  .    ചകചോവൂർ  കുഞ്ഞുചമചോൻ:  സര,  മതദലത്തചോഴമലെചോളമകള്  പമടെമച്ച

മതദദ്യം  ചകടുകൂടെചോലത  കരയ്ലക്കത്തമക്കുന്നേതമനുദ്യം  അവേയക  നദചോയ  വേമലെ

ലെഭദമചോക്കുന്നേതമനുദ്യം  പ്രചതദകമച്ചക  ഇടെനമലെക്കചോരുലടെ  ചൂഷേണദ്യം

ഒഴമവേചോക്കുന്നേതമനുദ്യം  എലന്തെലചോദ്യം  പദ്ധതമകളചോണക  ഇസൗ  ചമഖലെയമല്

നടെപചോക്കമലക്കചോണമരമക്കുന്നേതക;  മലറലന്തെലചോദ്യം പ്രവേരത്തനങ്ങളചോണക സരക്കചോര

നടെപചോക്കചോന ഉചദശേമക്കുന്നേതക?

ശസ്പീ  .    സജമ  ലചറമയചോന:  സര,  മതദലത്തചോഴമലെചോളമകള്  പമടെമക്കുന്നേ

മതദദ്യം  ചകടുകൂടെചോലത  കരയ്ലക്കത്തമക്കുന്നേതമനുദ്യം  സൂകമക്കുന്നേതമനുമചോയമ

75% സബ്സമഡമ നമരക്കമല് ഇൻസുചലെറഡക ഐസക ചബചോകക സുകൾ നല്കുന്നേ

പദ്ധതമ നടെപചോക്കമയമട്ടുണക. 2021-22  വേരഷേദ്യം നടെപചോക്കമയ പദ്ധതമ പ്രകചോരദ്യം
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1259  പരമ്പരചോഗതയചോനങ്ങള്ക്കക  ഇൻസുചലെറഡക   ലഎസക  ചബചോകക സുകൾ

നലചോന  കഴമഞ്ഞമട്ടുണക.  പ്രസ്തുത  പദ്ധതമക്കചോയമ  ഇതമചനചോടെകദ്യം  127  ലെകദ്യം

രൂപ  ലചലെവേഴമച്ചമട്ടുണക.  മതദങ്ങളലടെ  സസ്വചോഭചോവേമക  ആവേചോസ  വേദവേസ

സദ്യംരകമക്കുന്നേതമനുദ്യം  ശേചോസസ്പീയ  മതദബന്ധനദ്യം  ഉറപചോക്കുന്നേതമനുമചോയമ

വേമവേമധങ്ങളചോയ പദ്ധതമകള് ആവേമഷ്കരമച്ചമട്ടുണക.  ചടചോൾ ലനറ്റുകളലടെ ചകചോഡക

എന്റെമൽ  സസ്വയർ  ലമഷേക നമരബന്ധമചോക്കുകയദ്യം  പ്രധചോനലപട  എലചോ

വേലെകളചടെയദ്യം ആലക വേലെമപവുദ്യം കുറഞ്ഞ കണ്ണെമ വേലെമപവുദ്യം നമശ്ചയമച്ചമട്ടുണക.

തസ്പീരക്കടെലെമലലെ  മതദബന്ധന  സമ്മരദദ്യം  കുറയ്ക്കുന്നേതമനചോയമ  20  മസ്പീററമനക

മുകളമല്  നസ്പീളവുദ്യം  250  എച്ചക.പമ.-ക്കക  മുകളമല്  ഇന്ധന  കമതയമുള്ള

യചോനങ്ങള്ക്കക  തസ്പീരക്കടെല്  മതദബന്ധന  ലലലെസനസക  അനുവേദമക്കുന്നേമല.

ലചറുമതദങ്ങലള  ഉപചയചോഗമച്ചക  വേളദ്യം  നമരമ്മചോണത്തമനുദ്യം  മതദത്തസ്പീറ

നമരമ്മചോണത്തമനുദ്യം ഉപചയചോഗമക്കുന്നേതക മതദസമ്പത്തമലന്റെ ചശേചോഷേണത്തമനക

കചോരണമചോകുന  എന്നേതമനചോല്  ചകരള  തസ്പീരത്തക  സുലെഭമചോയ  58  ഇനദ്യം

മതദങ്ങലള  പമടെമലച്ചടുക്കചോവുന്നേ  കുറഞ്ഞ  വേലെമപദ്യം  നമശ്ചയമച്ചക

വേമജചോപനമമറക്കുകയദ്യം  ആയതക  നടെപചോക്കുകയദ്യം  ലചയവേരുന.

മതദസമ്പത്തക  വേരദ്ധമപമക്കുന്നേതമനചോയമ  PMMSY  (Pradhan  Mantri
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Matsya  Sampada Yojana) പദ്ധതമയമലുള്ലപടുത്തമ  കൃതമമ  പചോരുകള്

സചോപമക്കുന്നേതമനചോയമ  29.45  ചകചോടെമ രൂപയലടെ പദ്ധതമ ആവേമഷ്കരമച്ചമട്ടുണക.

പദ്ധതമക്കക  പൂരകമചോയമ  സമുദമതദവേമത്തക  നമചകപദ്യംകൂടെമ  ഉള്ലപടുത്തമ

പദ്ധതമ കൂടുതല് കചോരദകമമചോയമ നടെപചോക്കചോവുന്നേതചോണക. 

ശസ്പീ  .    രചോമചന്ദ്രന  കടെന്നേപള്ളമ:  സര,  കടെലെചോക്രമണത്തമല്  തകരന്നേ

മതദലത്തചോഴമലെചോളമകളലടെ  വേസ്പീടുകള്  സുരകമതമചോയ  സലെത്തക  നമരമ്മമച്ചക

നല്കുന്നേചതചോലടെചോപദ്യം കടെലെചോക്രമണദ്യം ലചറുക്കുന്നേതമനക ആധുനമക സചോചങതമക

സസൗകരദമുപചയചോഗമച്ചക  കടെല്ഭമത്തമ  നമരമ്മമക്കചോന  എന്തെക  നടെപടെമ

സസ്വസ്പീകരമക്കുലമനദ്യം  ഉള്നചോടെന  ജലെചോശേയങ്ങളമലലെ  മതദസമ്പത്തക

വേരദ്ധമപമക്കുന്നേതമനചോയമ  എലന്തെലചോദ്യം  നടെപടെമകള്  സസ്വസ്പീകരമച്ചുലവേനദ്യം

വേദക്തമചോക്കചോചമചോ? 

ശസ്പീ  .    സജമ  ലചറമയചോന:  സര,  സദ്യംസചോന  സരക്കചോരമലന്റെ   ഏറവുദ്യം

മചോതൃകചോപരമചോയ പദ്ധതമയചോണക 'പുനരചഗഹദ്യം'. ഇതുവേലര 390 കുടുദ്യംബങ്ങള്ക്കക

ഫചോറക നമരമ്മമച്ചുനല്കമ പുനരധമവേചോസദ്യം സചോധദമചോക്കമയമട്ടുണക.  ഇതമനുപുറലമ

2018 -ല് മുടത്തറയമല്  192  ഫചോറ്റുകള് മതദലത്തചോഴമലെചോളമ കുടുദ്യംബങ്ങള്ക്കക

നമരമ്മമച്ചുനലമയമട്ടുണക. പ്രസ്തുത  പദ്ധതമ  പ്രകചോരദ്യം  വേമവേമധ  തസ്പീരചദശേ
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ജമലകളമലെചോയമ  1184  ഫചോറ്റുകളലടെ  നമരമ്മചോണദ്യം  പുചരചോഗമമക്കുന.

സരക്കചോരമലന്റെ  രണചോദ്യം  വേചോരഷേമകചത്തചോടെനുബന്ധമച്ചക  100  ദമന  കരമ്മ

പദ്ധതമയലടെ ഭചോഗമചോയമ തമരുവേനന്തെപുരദ്യം മുടത്തറയമല് 400 ഫചോറ്റുകള്ക്കക കൂടെമ

ഇസൗ  മചോസദ്യം  10-ാം  തസ്പീയതമ  ബഹുമചോനലപട  മുഖദമനമ  തറക്കലമടുന.

ഇതമലന്റെ  ഭചോഗമചോയമ  കചോസരചഗചോഡക  ചകചോയമപചോടെമയമലുദ്യം,  ചകചോഴമചക്കചോടെക

ലപചോന്നേചോനമയമലുദ്യം  ഫചോറ്റുകള്ക്കക  തറക്കലമടുന.  5435  ചപരുലടെ

പുനനഃരധമവേചോസദ്യം  ഇതമചനചോടെകദ്യം  ഉറപചോക്കചോന  കഴമഞ്ഞമട്ടുണക.

തസ്പീരചദശേത്തുനമന്നേക മചോറമ തചോമസമക്കചോന മതദലത്തചോഴമലെചോളമകള് പലെചപചോഴുദ്യം

തയ്യെചോറചോകുന്നേമലലന്നേതചോണക  പ്രധചോന  പ്രശ്നദ്യം.  തസ്പീരചത്തചോടെക  ചചരനള്ള

സലെത്തമലന്റെ  ലെഭദത  മലറചോരു  വേമഷേയമചോണക.  ഭവേനദ്യം  നഷ്ടലപട  മുഴുവേന

മതദലത്തചോഴമലെചോളമകള്ക്കുദ്യം  ഒരു  വേരഷേത്തമനുള്ളമല്  പുനനഃരധമവേചോസദ്യം

പൂരത്തസ്പീകരമക്കചോന കഴമയലമന്നേക ഉറപ്പുനല്കുന. 

പ്രതമപകചനതചോവേക  (ശസ്പീ  .    വേമ  .    ഡമ  .    സതസ്പീശേന):  സര,   തസ്പീരചദശേദ്യം

മുഴുവേന  വേറുതമയമലുദ്യം  പടമണമയമലുമചോലണന്നേക  എലചോവേരക്കുമറമയചോദ്യം.

സമസ്പീപകചോലെ  ചരമതത്തമലലെ  ഏറവുദ്യം  പ്രയചോസകരമചോയ

സചോഹചരദത്തമലൂലടെയചോണക  മതദലത്തചോഴമലെചോളമകള്  മുചന്നേചോട്ടുചപചോകുന്നേതക.
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രണക  കചോരദങ്ങള്  അടെമയന്തെരമചോയമ  പരമഹരമക്കലപചടെണതചോലണന്നേക

അഭമപ്രചോയലപടുന.  മലണ്ണെണ്ണെ സബ്സമഡമയമചോയമ  ബന്ധലപടതചോണക  ആദദ

വേമഷേയദ്യം. ലെമററമനക 40 - 45   രൂപ വേലര  വേമലെയണചോയമരുന്നേ സമയത്തക  25

രൂപ സബ്സമഡമയചോണക  മലണ്ണെണ്ണെയക  നലമയതക. ലെമററമനക 140 രൂപയചോയമട്ടുദ്യം

ഇചത സബ്സമഡമയചോണക  നമലെനമല്ക്കുന്നേതക.  സബ്സമഡമ  വേരദ്ധമപമക്കചോനുള്ള

തസ്പീരുമചോനമുണചോകണലമന്നേക  സൂചമപമക്കുന.  അചതചോലടെചോപദ്യം  പുനരചഗഹദ്യം

പദ്ധതമപ്രകചോരദ്യം തസ്പീരപ്രചദശേത്തക നമന്നേക വേസ്പീടെക  വേമട്ടുചപചോകുന്നേ ആളകള്ക്കക  10

ലെകദ്യം  രൂപ  നലമയചോല്   3  ലസന്റെക  സലെദ്യം  വേചോങ്ങമ  എങ്ങലന  വേസ്പീടുപണമ

പൂരത്തമയചോകുലമന്നേക  മനസമലെചോകുന്നേമല.   ടെമ  രണക  പദ്ധതമകളദ്യം  സമഗ്രമചോയമ

പരമഷ്കരമച്ചക അവേശേദമചോയ നടെപടെമകള് സരക്കചോര സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    സജമ  ലചറമയചോന:  സര,  തസ്പീരചദശേത്തക  വേറുതമയചോലണന്നേക

അഭമപ്രചോയലപടതമചനചോടെക  ചയചോജമക്കചോന  കഴമയമല.   ബഹുമചോനലപട

പ്രതമപക  ചനതചോവേമനക  ചരഖകള്  പരമചശേചോധമക്കചോവുന്നേതചോണക.

തസ്പീരചദശേത്തമലന്റെ  സദ്യംരകണത്തമനുദ്യം  സുരകയ്ക്കുദ്യംചവേണമ  പരമചോവേധമ

സഹചോയങ്ങള്  ലചയ്യുനണക.  ഭവേന നമരമ്മചോണലത്ത സദ്യംബന്ധമച്ചുദ്യം ഇവേമലടെ

വേമശേദസ്പീകരമക്കുകയണചോയമ.  അതമല് ഒടനവേധമ  മചോറങ്ങള്  വേരുത്തമയമട്ടുണക.
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സസൗജനദ  രജമചസ്ട്രേഷേന  സദ്യംവേമധചോനദ്യം  ഏരലപടുത്തചോന  സരക്കചോര

തസ്പീരുമചോനമച്ചു.  അതമനക  പണദ്യം  മുടെക്കുനണക.  60,000  രൂപയലടെ  ലെചോഭദ്യം

ഇതമലൂലടെ  ലെഭമക്കുദ്യം.  തസ്പീരത്തുനമന്നേക  മചോറമചപചോകുന്നേ  ആളകള്ക്കക  ഭൂമമ

നഷ്ടലപടുചമചോലയന്നേ ആശേങ നമലെനമന്നേമരുന.  ഭൂമമ  മറചോവേശേദങ്ങള്ക്കുചവേണമ

അവേരക്കക  ഉപചയചോഗമക്കചോദ്യം.  വേസ്പീടെക  വേയ്ക്കുന്നേതമനുമചോതചമ  തടെസമുള.  വേസ്പീടെക

നമരമ്മമക്കചോന  10  ലെകദ്യം  രൂപ  നല്കുനമുണക.  നമലെവേമല്

പുനനഃരധമവേസമപമക്കലപചടെണവേലരലചോദ്യം  മുടത്തറയമലലെ  400  ഫചോറക

സമുച്ചയത്തമലുദ്യം  കൂടെചോലത  ഉടെലന  നമരമ്മമക്കുന്നേ  350  ഫചോറ്റുകളമലുദ്യം

നമശ്ചയമച്ചുനലചോദ്യം. വേലെമയതുറയമല് നമലെനമന്നേമരുന്നേ പ്രശ്നങ്ങള് ബഹുമചോനലപട

തചദശേസസ്വയദ്യംഭരണ  വേകുപ്പുമനമയലടെ  സചോന്നേമധദത്തമല്  പരമഹരമച്ചമട്ടുണക.

ഇതമലന്റെ ഭചോഗമചോയമ തമരുവേനന്തെപുരദ്യം ജമലയമല് ഏതചോണക 500 ഓളദ്യം പുതമയ

ഫചോറ്റുകള്  സചോപമക്കചോന  കഴമയദ്യം.  മലണ്ണെണ്ണെയലടെ  വേമലെ  വേരദ്ധനവുമചോയമ

ബന്ധലപടക നമലെവേമല് യചോലതചോനദ്യം ലചയ്യെചോന കഴമയന്നേ സമതമയല. ലെമററമനക

50 രൂപയമല് തചോലഴ വേമലെയള്ള സചോഹചരദത്തമലെചോണക 25 രൂപ സബ്സമഡമ

നലമയതക. ഇന്നേക 125 രൂപചയചോളദ്യം ഉയരുചമ്പചോള് നചോലള 50 രൂപ സബ്സമഡമ

നല്കുകയചോലണങമല്,  25  രൂപ  സബ്സമഡമക്കുതലന്നേ  350  ചകചോടെമ  രൂപ
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ചവേണദ്യം.  ചകന്ദ്രസരക്കചോരമലന്റെ നയങ്ങള്ലക്കതമരചോയമ ഒനദ്യം പറയന്നേമല.  ആ

നയങ്ങളലടെ  ഭചോഗമചോയചോണക  മലണ്ണെണ്ണെയലടെ  വേമലെ  വേരദ്ധമക്കുന്നേതക.  ഡസ്പീസല്,

ലപചടചോള്, എല്.പമ.ജമ.  എന്നേമവേയമചലെയക മചോറചോന ബഹുമചോനലപട മുഖദമനമ

നമരചദശേമച്ചതമലന്റെ  അടെമസചോനത്തമല്  അതമനുചവേണമ  അടെമയന്തെരനടെപടെമ

സസ്വസ്പീകരമച്ചു.  ആലെപ്പുഴ  ഓമനപ്പുഴയമല്  IOC  -യമചോയമ   ബന്ധലപടക  10

എല്.പമ.ജമ.  കണ്ലവേരഷേന  കമറ്റുകള്  നലമ  പരസ്പീകമച്ചു.  അതക  വേന

വേമജയമചോണക.  ചകരളത്തമലലെ  മുഴുവേന  മതദലത്തചോഴമലെചോളമകചളയദ്യം  ഇസൗ

സരക്കചോരമലന്റെ കചോലെയളവേമല് മലണ്ണെണ്ണെ എഞമനുപകരദ്യം ലപചടചോള്, ഡസ്പീസല്,

എല്.പമ.ജമ.  എഞമനമചലെയക  മചോറലപടെചോന  കഴമയദ്യം.  അതക  വേന

വേമജയമചോകുലമന്നേതമല് ഉറപ്പുനല്കുന. 

ശസ്പീ  .   വേമ  .   ആര  .   സുനമല് കുമചോര: സര, മതദസദ്യംഭരണവുദ്യം  വേമപണനവുദ്യം

ഗുണനമലെവേചോര പരമപചോലെനവുദ്യം  നമയമദ്യം സമയബന്ധമതമചോയമ നടെപമലെചോക്കചോന

എന്തെക  നടെപടെമയചോണക  സരക്കചോര   സസ്വസ്പീകരമച്ചമട്ടുള്ളതക;  അതക  എത

ഹചോരബറുകളമല് നടെപമലെചോക്കമ?

ശസ്പീ  .    സജമ ലചറമയചോന:  സര,  മതദലത്തചോഴമലെചോളമകലള ഇടെനമലെക്കചോര

ചൂഷേണദ്യം  ലചയ്യുന്നേതമനക  എ തമരചോയള്ള  നമയമമചോണക  നമയമസഭ
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പചോസചോക്കമയതക. അതമലന്റെ ചടങ്ങള് തയ്യെചോറചോക്കമ അന്തെമമമചോയ ചരച്ചയമലെചോണക.

ലതചോഴമലെചോളമ സദ്യംഘടെനകളമചോയമ ഇക്കചോരദദ്യം ചരച്ച ലചയ്യെചോന അടുത്തദമവേസദ്യം

മസ്പീറമദ്യംഗക വേമളമച്ചമട്ടുണക.  ഇടെനമലെക്കചോരുലടെ ചൂഷേണത്തമല്നമനദ്യം ചകരളത്തമലലെ

മതദലത്തചോഴമലെചോളമകലള  രകമക്കചോനുള്ള  അടെമയന്തെര  നമലെപചോടെചോണക

സദ്യംസചോന ഗവേണ്ലമന്റെമനുള്ളതക.  അടെമയന്തെരമചോയമ  ചടങ്ങള് പൂരത്തസ്പീകരമച്ചക

ആ നമയമദ്യം നടെപചോക്കുദ്യം.  ചകരളത്തമലലെ ഹചോരബചോറുകളമലുദ്യം ഫമഷേക ലെചോന്റെമദ്യംഗക

ലസന്റെറുകളമലുദ്യം  മചോരക്കറ്റുകളമലുദ്യം   ഇടെനമലെക്കചോരുലടെ   ചൂഷേണങ്ങള്

ഒഴമവേചോക്കുന്നേതമനുള്ള ഇടെലപടെല് ഗവേണ്ലമന്റെമലന്റെ ഭചോഗത്തുനമനമുണചോകുലമന്നേക

പറയചോന ഞചോന ആഗ്രഹമക്കുകയചോണക.

ശസ്പീ  .   മുരളമ ലപരുലനലമ: സര,  ഫമഷേറസ്പീസക വേകുപമലന്റെ കസ്പീഴമല് നമരവേധമ

സലെങ്ങള്  യചോലതചോരു  പ്രവേരത്തനവുമമലചോലത  കമടെക്കുന്നേ

സമതമവേമചശേഷേമുണക.  മണലൂര  നമചയചോജകമണ്ഡലെത്തമല്  ലവേങമടെങ്ങക

പഞചോയത്തമല്   പണക  പ്രവേരത്തമച്ചമരുന്നേ  ഫമഷേറസ്പീസക  സ്കൂള്  തകരന്നേക

തരമപണമചോയ  ഭൂമമ  അനദചോധസ്പീനലപടക  ചപചോയമലക്കചോണമരമക്കുകയചോണക.

അവേമലടെ നല നമലെയമല് പ്രവേരത്തമക്കുന്നേ ഫമഷേറസ്പീസക  സഹകരണ സദ്യംഘദ്യം

ഇസൗ  ഭൂമമ  ലെഭദമചോക്കചോനചോവേശേദമചോയ  നമചവേദനദ്യം  നല്കമയമരുന.  ഇത്തരദ്യം
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ഭൂമമകളമല്  മതദലത്തചോഴമലെചോളമകളലടെ  ചകമത്തമനുചവേണമ

പ്രചയചോജനലപടുത്തചോനുള്ള  പദ്ധതമകള്  ആവേമഷ്കരമക്കുചമചോ;  ഇസൗ  ഭൂമമ

സഹകരണ സദ്യംഘത്തമനക നല്കചോനചോവേശേദമചോയ നടെപടെമകള് സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    സജമ  ലചറമയചോന:  സര,   അങ്ങക  ഇക്കചോരദദ്യം  സദ്യംബന്ധമച്ചക

പ്രചതദകമചോയമ  കത്തക  നല്കമയമട്ടുള്ളതക  പരമഗണനയമലെചോണക.  അതക

തസ്പീരച്ചയചോയദ്യം നടെപചോക്കചോന കഴമയന്നേതചോണക.

ശസ്പീ  .    രചമശേക  ലചന്നേമത്തലെ  : സര,   മതദലത്തചോഴമലെചോളമകള്ക്കക

കടെചോശേസ്വചോസ  പദ്ധതമ  നമലെവേമലുണക.  2016-  വേലരയള്ള  കടെങ്ങലള

സദ്യംബന്ധമച്ചചോണക  കടെചോശേസ്വചോസ  കമ്മസ്പീഷേന  ഇചപചോള്  നടെപടെമകള്

സസ്വസ്പീകരമക്കുന്നേതക.  അതമലന്റെ  സമയദ്യം  നസ്പീടമലക്കചോടുത്തുലവേന്നേചോണക  അറമയചോന

സചോധമച്ചതക.  2016-എന്നേതക  2020-വേലരയള്ള കടെങ്ങളമചലെയക എന്നേക മചോറചോന

ഗവേണ്ലമന്റെക  തസ്പീരുമചോനമച്ചചോല്  വേലെമലയചോരു  ആശേസ്വചോസമചോകുദ്യം.   മതദത്തമലന്റെ

ലെഭദതയമലചോയ,  നമരന്തെരമചോയ  കചോലെചോവേസചോ  മുന്നേറമയമപ്പുകള്

തസ്പീരചദശേത്തുണചോകുന്നേ  ബുദ്ധമമുട്ടുകള്  എന്നേമവേ  കണക്കമലലെടുത്തക  ഇതമനുള്ള

നടെപടെമ ഗവേണ്ലമന്റെക സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചോ?
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ശസ്പീ  .    സജമ  ലചറമയചോന:  സര,  ഇസൗ  ഗവേണ്ലമന്റെക  അധമകചോരത്തമല്

വേന്നേതമനുചശേഷേദ്യം  കടെചോശേസ്വചോസ  കമ്മസ്പീഷേനുമചോയമ  ബന്ധലപടക  മമകച്ച

പ്രവേരത്തനമചോണക  കചോഴ്ചവേച്ചമരമക്കുന്നേതക.   മതദലത്തചോഴമലെചോളമകള്ക്കക

സഹചോയകരമചോയ  നല  നമലെപചോടുകള്  ഗവേണ്ലമന്റെക  സസ്വസ്പീകരമച്ചമട്ടുണക.  2016

വേലരയള്ള  കുറച്ചക  പ്രശ്നങ്ങള്കൂടെമ  പരമഹരമചക്കണതചോയമട്ടുണക.  അതമലന്റെ

കചോലെചോവേധമ  ഇചപചോള്  ഗവേണ്ലമന്റെക  നസ്പീടമലകചോടുത്തമട്ടുണക.  അങ്ങക  സൂചമപമച്ച

വേമഷേയദ്യം  പ്രചതദകമചോയമ  ഗവേണ്ലമന്റെമലന്റെ  ശദ്ധയമല്ലപടുത്തമ

പരമചശേചോധമക്കചോദ്യം.

ശസ്പീ  .    ലക  .    ലജ  .    മചോകക സമ:  സര,  ഉള്നചോടെന  ജലെചോശേങ്ങളമലലെ

മതദസമ്പത്തക  വേരദ്ധമപമക്കുന്നേതമനക   എലന്തെലചോദ്യം  നടെപടെമകളചോണക

സസ്വസ്പീകരമക്കുന്നേതക;    'സസ്പീ  റചോഞമദ്യംഗക'  പദ്ധതമയമലൂലടെ  മതദക്കുഞ്ഞുങ്ങലള

നമചകപമക്കുന്നേ  പദ്ധതമ  തുടെരന്നേക  നടെപമലെചോക്കുനചണചോ;  ഉള്നചോടെന

ജലെചോശേയങ്ങളമലലെ  എക്കല്  ചകചോരമ  നസ്പീക്കുന്നേ  നടെപടെമകള്  സസ്വസ്പീകരമക്കചോന

കഴമയചമചോ?

ശസ്പീ  .    സജമ  ലചറമയചോന:  സര,  ഉള്നചോടെന  ജലെചോശേയങ്ങളമലലെ

മതദസമ്പത്തക  സദ്യംരകമക്കുന്നേതമനുദ്യം മചതദചോല്പചോദനദ്യം വേരദ്ധമപമക്കുന്നേതമനുദ്യം
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ലപചോതുജലെചോശേയങ്ങളമലുദ്യം  പുഴകളമലുദ്യം  മതദക്കുഞ്ഞുങ്ങലള  നമചകപമക്കുന്നേ

പ്രവേരത്തനങ്ങള്  തസ്വരമതഗതമയമല്  നടെത്തമലക്കചോണമരമക്കുകയചോണക.

Integrated  Fishery  Resource  Management  in  Inland  Aquatic

Ecosystem എന്നേ  പദ്ധതമക്കക   463  ലെകദ്യം  രൂപയലടെ  അനുമതമ

നല്കമയമട്ടുണക. പദ്ധതമ പ്രവേരത്തനങ്ങളലടെ ഭചോഗമചോയമ കചോരപക, ആറ്റുലകചോഞക,

കചോര  ലചമ്മസ്പീന, കരമമസ്പീന,  പൂമസ്പീന  തുടെങ്ങമയ  162  ലെകദ്യം  മതദലചമ്മസ്പീന

കുഞ്ഞുങ്ങലള  നമചകപമച്ചുവേരുന.  ഉള്നചോടെന  മതദലത്തചോഴമലെചോളമകള്

ചനരമടുന്നേ  പ്രധചോന  പ്രശ്നമചോയ  മതദലെഭദതക്കുറവേക   പരമഹരമക്കുന്നേതമനചോയമ

സദ്യംസചോന  സരക്കചോര  ഉള്നചോടെന  ജലെചോശേയങ്ങളമലലെ  ആവേചോസവേദവേസ

പരമപചോലെമച്ചക  മതദ  ചസചോതസക  നമലെനമരത്തമ  മതദ/കക്ക

സദ്യംരകണചകന്ദ്രങ്ങള്  സചോപമച്ചക  സദ്യംരകമക്കുന്നേതമനക   നടെപടെമ

സസ്വസ്പീകരമച്ചുവേരുന.  അനധമകൃതവുദ്യം  അശേചോസസ്പീയവുമചോയ  മതദബന്ധന

രസ്പീതമകളമലചോതചോക്കുന്നേതമനക  ചകരള  ഉള്നചോടെന  ഫമഷേറസ്പീസക   അകസ്വചോകള്ച്ചര

ആകക  പ്രകചോരമുള്ള  പചടചോളമദ്യംഗക  ഉള്ലപലടെയള്ള  നടെപടെമകള്

സസ്വസ്പീകരമച്ചുവേരുന.  ഉള്നചോടെന  ചമഖലെയമലലെ  പ്രശ്നങ്ങള്ക്കക  പ്രചതദക

പരമഗണന  സദ്യംസചോന  ഗവേണ്ലമന്റെക   നല്കുനണക.  ഇസൗ  ബഡ്ജറമല്



Uncorrected/Not for Publication
06.02.2023

25

അതമനചോവേശേദമചോയ  പ്രഖദചോപനങ്ങള് ബഹുമചോനലപട  ധനകചോരദ  വേകുപ്പുമനമ

നടെത്തമയമട്ടുണക.

ശസ്പീ  .    ലക  .    വേമ  .    സുചമഷേക:  സര,  ഫമഷേറസ്പീസക  ഇലന്നേചോചവേഷേന

കസൗണ്സമലൂലടെ എന്തെചോണക ഉ ചദശേമക്കുന്നേതക?

ശസ്പീ  .   സജമ ലചറമയചോന: സര,  ബഹുമചോനലപട മുഖദമനമയലടെ യൂചറചോപക

പരദടെനവുമചോയമ  ബന്ധലപടചോണക  ഈ  പ്രശ്നദ്യം   പ്രധചോനമചോയദ്യം  ചരച്ച

ലചയ്യെലപടതക.  ഈ  വേരഷേലത്ത  ബഡ്ജറമല്  ബഹുമചോനലപട  ധനകചോരദ

വേകുപ്പുമനമ  അതക  പ്രഖദചോപമച്ചമട്ടുണക.  ബഹുമചോനലപട  മുഖദമനമയദ്യം

മറ്റുള്ളവേരുദ്യം  യൂചറചോപക  സന്ദരശേമച്ചചശേഷേദ്യം  രൂപസ്പീകരമച്ച  ആശേയങ്ങള്

പ്രചോവേരത്തമകമചോക്കുന്നേതമനചോണക  ഫമഷേറസ്പീസക  ഇലന്നേചോചവേഷേന  കസൗണ്സമല്

രൂപസ്പീകരമക്കചോന സരക്കചോര തസ്പീരുമചോനമച്ചതക.  ഫമഷേറസ്പീസക വേകുപക,  വേദവേസചോയ

വേകുപക,  ലക-ഡമസക,  ചനചോളഡ്ജക  മമഷേന, ചകരള  സചോരടപക  മമഷേന, ആര.

ആനഡക  ഡമ.  ഇനസമററ്റ്യൂട്ടുകള്,  മതദചമഖലെയമലലെ  ശേചോസജര,  വേമദഗ്ദ്ധര,

കയറ്റുമതമക്കചോര  എന്നേമവേര  ഉള്ലപലടചോരു  പ്രധചോന  ലഫസമലെമചറഷേന

ചകന്ദ്രമചോയമ ഫമഷേറസ്പീസക ഇലന്നേചോചവേഷേന കസൗണ്സമല് പ്രവേരത്തമക്കുകയചോണക.

ഈ  കസൗണ്സമലെമലന  ഉപചയചോഗലപടുത്തമലക്കചോണക   മതദചമഖലെയലടെ
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വേളരച്ചയ്ക്കുചവേണമയള്ള  പുതമയ  പദ്ധതമകള്  ആവേമഷ്കരമക്കുകലയന്നേതചോണക

ലെകദമമടുന്നേതക. 

ശസ്പീ  .    ലക  .    ആനസലെന:  സര,  ലനയ്യെചോറമനകര  മണ്ഡലെത്തമലലെ

ലപചോഴമയൂരമല് ഒരു ഫമഷേമദ്യംഗക  ഹചോരബറമലന സദ്യംബന്ധമച്ച പ്രഖദചോപനങ്ങളദ്യം

നടെപടെമകളദ്യം  തുടെങ്ങമയമട്ടുണക.  വേമഴമഞ്ഞദ്യം  ചപചോരടക  കമ്മസ്പീഷേന

ലചയ്യുന്നേതമചനചോലടെചോപദ്യം   ആയമരക്കണക്കമനക  മതദലത്തചോഴമലെചോളമകളലടെ

മതദബന്ധനത്തമനുള്ള  സചോധദത  ഇലചോതചോകുകയചോണക.  ഇലതലചോദ്യം

കണ്ടുലകചോണചോണക ഗവേണ്ലമന്റെക ലപചോഴമയൂരമല് ഒരു  ഫമഷേമദ്യംഗക ഹചോരബറമലന്റെ

പ്രവേരത്തനത്തമനക തുടെക്കദ്യം  കുറമച്ചതക. ആ പദ്ധതമ ചവേഗത്തമലെചോക്കുന്നേതമനുള്ള

നടെപടെമകള്  സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചോ?

 ശസ്പീ  .   സജമ ലചറമയചോന:  സര, ബഹുമചോനലപട അദ്യംഗദ്യം ചനരലത്തതലന്നേ

ഈ പ്രശ്നദ്യം ഗവേണ്ലമന്റെമലന്റെ ശദ്ധയമല്ലപടുത്തമയതചോണക.  ഞചോന  ചനരമടക

സലെദ്യം സന്ദരശേമച്ചമരുന.  അചദഹദ്യം പറയന്നേതക വേസ്തുതയചോണക.  തമമഴചോടെമലന്റെ

അതമരത്തമ വേലരയള്ള ഭചോഗദ്യം  വേളലര ഫലെപ്രദമചോയമ ലകടമ സദ്യംരകമച്ചതമലന്റെ

ഫലെമചോയമ,  അവേമടെനവേരുന്നേ  പ്രയചോസങ്ങളലടെ  ഭചോഗമചോയമ,   ലപചോഴമയൂരമല്

വേലെമയ പ്രയചോസങ്ങളണക. അതുമചോയമ ബന്ധലപടക ഗവേണ്ലമന്റെക അവേമലടെലയചോരു
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ഹചോരബര  നമരമ്മമക്കുവേചോനുദ്യം  തസ്പീരസദ്യംരകണത്തമനുദ്യംചവേണമയള്ള  പദ്ധതമ

മുചന്നേചോടക  ലകചോണ്ടുചപചോകുകയചോണക.  അതമലന്റെ പഠനദ്യം നടെനലകചോണമരമക്കുന.

അതക കമടമക്കഴമഞ്ഞചോല് ഉടെന  ഇക്കചോരദദ്യം പരമഗണമക്കുന്നേതചോണക.

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ടെമ  .    കടെസണ്  മചോസര:  സര,  'പുനരചഗഹദ്യം  പദ്ധതമ'

തസ്പീരചദശേവേചോസമകള്ക്കക  ഏലറ  ആശേസ്വചോസകരമചോയ പദ്ധതമയചോണക.  നമലെവേമല്

രണക  പ്രശ്നങ്ങള്   അഭമമുഖസ്പീകരമചക്കണമവേരുന്നേ  വേമഷേമകരമചോയ

സചോഹചരദമചോണുള്ളതക.  ഒന്നേക,  നമലെവേമല് പറമ്പചോയമരമക്കുന്നേതുദ്യം   ചരഖകളമല്

നഞയചോയമരമക്കുന്നേതുമചോയ സലെദ്യം  ഏലറടുക്കചോന  ഡമ.എല്.എദ്യം.സമ.-യദ്യം

ഫമഷേറസ്പീസക  ഡമപചോരടകലമനദ്യം  വേമമുഖത  കചോണമക്കുനണക.  അതക

പരമഹരമക്കചോനുള്ള ഏലതങമലുദ്യം നമരചദശേദ്യം ഉണചോകുചമചോ;  രണക, പുതമയ വേസ്പീടെക

നമരമ്മമക്കുചമ്പചോള്  ലമറസ്പീരമയല്സുമചോയമ  ബന്ധലപടക  ടെമപറുദ്യം  ചലെചോറമയദ്യം

ലകചോണ്ടുവേരുചമ്പചോള്  അതമലന്റെ  അളവേക  സൂചമപമക്കുനണക.  അതുലകചോണക

സചോധനങ്ങള്  ലകചോണ്ടുവേരചോന കഴമയചോത്ത  വേമഷേയമുണക.  മുനകചോലെചത്തക്കചോള്

നമരമ്മചോണ  ലചലെവേക  വേലചോലത  കൂടുനണക.  ഇതുരണ്ടുദ്യം  പരമഹരമക്കചോനുള്ള

നമരചദശേമുണചോകുചമചോ; ഇതുസദ്യംബന്ധമച്ചക പ്രചതദക ശദ്ധയണചോകുചമചോ?
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 ശസ്പീ  .    സജമ  ലചറമയചോന:  സര,  ഫമഷേറസ്പീസക  വേകുപ്പുമചോയമ  മചോതദ്യം  ചരച്ച

ലചയക  പരമഹരമചക്കണ കചോരദമല,  മറക  വേകുപ്പുകളമചോയമ  ആചലെചോചമച്ചചശേഷേദ്യം

ആവേശേദമചോയ നടെപടെമ സസ്വസ്പീകരമക്കചോദ്യം. 

വേനദമൃഗങ്ങളലടെ ആക്രമണത്തമലനതമലരയള്ള പ്രതമചരചോധ
പ്രവേർത്തനങ്ങൾ

(*62) ശസ്പീ  .   ലക  .   പമ  .   എ  .   മജസ്പീദക:
 ശസ്പീ  .   പമ  .   ലക  .   ബഷേസ്പീർ:
 ലപ്രചോഫ  .   ആബമദക ഹുകസൻ തങ്ങൾ:
 ശസ്പീ  .   യ  .   എ  .   ലെത്തസ്പീഫക:      തചോലഴ കചോണുന്നേ        ചചചോദദങ്ങള്ക്കക

 വേനദ്യം-വേനദജസ്പീവേമ വേകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടെമ നല്കുചമചോ;

(എ)  സദ്യംസചോനത്തക  വേനവേമസ്തൃതമക്കക  ഉൾലക്കചോള്ളചോവുന്നേതമനപ്പുറദ്യം

വേനദമൃഗങ്ങൾ  ലപരുകുന്നേതചോണക  അവേ  ജനവേചോസ  ചമഖലെകളമചലെയക

കടെനവേരുന്നേതമലന്റെ കചോരണലമന്നേക കലണത്തമയമട്ടുചണചോ;

(ബമ)  നചോടമലെമറങ്ങുന്നേ  വേനദമൃഗങ്ങലള  തുരത്തുന്നേതമചനചോ  പമടെമകൂടെമ

കൂടമലെടെയ്ക്കുന്നേതമചനചോ ആവേശേദമചോയ സദ്യംവേമധചോനദ്യം ഒരുക്കമയമട്ടുചണചോ;

(സമ)  ജനങ്ങൾക്കക  ഭസ്പീഷേണമയചോകുന്നേ  വേനദമൃഗങ്ങളലടെ

ആക്രമണത്തമലനതമലര  ഫലെപ്രദമചോയ  പ്രതമചരചോധ  പ്രവേർത്തനങ്ങൾ

ആവേമഷ്കരമക്കചോൻ തയ്യെചോറചോകുചമചോ; എങമൽ വേമശേദമചോക്കുചമചോ?
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വേനദ്യം-വേനദജസ്പീവേമ വേകുപ്പുമനമ (ശസ്പീ  .    എ  .    ലക  .    ശേശേസ്പീന്ദ്രന):   സര, (എ)

കലണത്തമയമടമല.  വേനദമൃഗങ്ങലള  സദ്യംബന്ധമച്ച  ലസൻസസുദ്യം  പഠനങ്ങളദ്യം

പൂർത്തമയചോയചോൽ മചോതചമ ഇക്കചോരദത്തമൽ വേദക്തത വേരുകയള.

(ബമ)  നചോടമലെമറങ്ങുന്നേ  വേനദമൃഗങ്ങലള  തമരമലക  വേനത്തമചലെയക

തുരത്തുന്നേതമനുദ്യം  സമരദ്യം  ശേലെദക്കചോലര  പമടെമകൂടെമ  കൂടമലെടെക്കുന്നേതമനുദ്യം

ആവേശേദമചോയ സദ്യംവേമധചോനദ്യം ഒരുക്കമയമട്ടുണക.

(സമ)  ജനങ്ങള്ക്കക  ഭസ്പീഷേണമയചോകുന്നേ  വേനദമൃഗങ്ങള്  വേനത്തമനക

പുറചത്തയക ഇറങ്ങചോതമരമക്കുന്നേതമനചോവേശേദമചോയ പ്രതമചരചോധ പ്രവേരത്തനങ്ങള്

വേനചോതമരത്തമകളമല്  (ചസചോളചോര  ലഫനസമദ്യംഗക,  ഹചോദ്യംഗമദ്യംഗക  ലഫനസക,

ആനമതമല്, കമടെങ്ങുകള് മുതലെചോയവേ) നമലെവേമല് നടെത്തമവേരുനണക. മനുഷേദ-

വേനദജസ്പീവേമ സദ്യംഘരഷേദ്യം ഫലെപ്രദമചോയമ കകകചോരദദ്യം ലചയ്യുന്നേതമനക അടുത്ത 10

വേരഷേചത്തയക  ആവേശേദമചോയ  1150  ചകചോടെമ  രൂപയലടെ  ഒരു ബ്രഹതക  പദ്ധതമ

ചകരള വേനദ്യം വേകുപക ആസചോനത്തുനമനദ്യം സദ്യംസചോന പ്ലചോനമദ്യംഗക ചബചോരഡമനക

25-01-2021-ല്  സമരപമച്ചമട്ടുണക.  കൂടെചോലത  മനുഷേദ-വേനദജസ്പീവേമ  സദ്യംഘരഷേദ്യം

ലെഘൂകരമക്കുന്നേതമനുചവേണമ  അഞ്ചുവേരഷേ  കചോലെയളവേമചലെയക  620  ചകചോടെമ

രൂപയലടെ  ഒരു  പദ്ധതമ  തയ്യെചോറചോക്കമ  ചകന്ദ്ര  ഗവേണ്ലമന്റെമചലെയക
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സമരപമക്കുന്നേതമനചോയമ സരക്കചോര പരമചശേചോധമച്ചുവേരമകയചോണക.

ശസ്പീ  .    ലക  .    പമ  .    എ  .    മജസ്പീദക:  സര,  ബഹുമചോനലപട  മനമ  വേചോയമച്ച

ഉത്തരത്തമല്  ഇതുസദ്യംബന്ധമച്ചക  വേമശേദമചോയ  പഠനദ്യം  നടെത്തുലമന്നേചോണക

സൂചമപമക്കുന്നേതക.   പഠനദ്യം  നടെത്തുന്നേതുവേലര   വേനദമൃഗങ്ങളലടെ

ശേലെദത്തമല്നമന്നേക  ആളകലള  രകലപടുത്തചോനുള്ള മചോരഗലമന്തെചോണക;  അതമനക

ഏലതങമലുദ്യം തചോല്ക്കചോലെമക സദ്യംവേമധചോനദ്യം ലകചോണ്ടുവേരചോനുചദശേമക്കുനചണചോ? 

ശസ്പീ  .    എ  .    ലക  .    ശേശേസ്പീന്ദ്രന:   സര,  ഇതുവേലര സസ്വസ്പീകരമച്ച നടെപടെമകള്

ഫലെപ്രദമലലന്നേക  കണത്തമയതമലന  തുടെരന്നേചോണക  ശേചോസസ്പീയ  പഠനദ്യം

നടെത്തണലമനള്ള  നമഗമനത്തമലലെത്തമയതക.   ആ  നമമഗനത്തമല്

എത്തുന്നേതമനുമുമ്പക  ഇചപചോഴുള്ള  സദ്യംവേമധചോനലത്ത  ശേക്തമലപടുത്തചോനുള്ള

നമലെപചോടെചോണക  സസ്വസ്പീകരമക്കചോന  കഴമയക.  അതക  ശേക്തമലപടുത്തുന്നേതമനുള്ള

നടെപടെമകള് സസ്വസ്പീകരമച്ചമട്ടുണക.

ശസ്പീ  .    ലക  .    പമ  .    എ  .    മജസ്പീദക:  സര,  നമ്മുലടെ വേനങ്ങളമല് ഉള്ലക്കചോള്ളചോന

കഴമയചോത്ത  വേമധത്തമലുള്ള  വേനദമൃഗങ്ങളലണന്നേചോണക  റമചപചോട്ടുകള്

സൂചമപമക്കുന്നേതക.  ഏലതചോലക്ക വേനദമൃഗങ്ങളചോണക വേനത്തമനക ഉള്ലക്കചോള്ളചോന

കഴമയചോത്ത  രസ്പീതമയമല്  ലപരുകമയമട്ടുള്ളതക;  അതമലന  സദ്യംബന്ധമച്ചക  പഠനദ്യം
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നടെത്തമയമട്ടുചണചോ;  ബദല്  സദ്യംവേമധചോനദ്യം  ലചയ്യുന്നേതമലനക്കുറമച്ചക

ആചലെചോചമക്കുനചണചോ?

ശസ്പീ  .    എ  .    ലക  .    ശേശേസ്പീന്ദ്രന:    സര,   ആദദദ്യം  പരചോമരശേമച്ച  ഉത്തരദ്യം

ഇതുമചോയമ  ബന്ധലപടചോണക.  ഇതുസദ്യംബന്ധമച്ചക  പഠനങ്ങള്  നടെത്തമയമടമല.

പഠനങ്ങള്  നടെത്തുചമ്പചോഴചോണക  ഏലതചോലക്ക  ഇനത്തമലുള്ള  മൃഗങ്ങളചോണക

വേരദ്ധമച്ചലതനദ്യം കുറഞ്ഞലതനദ്യം  മനസമലെചോക്കചോന കഴമയന്നേതക.  2012-ലുദ്യം

2017-ലുദ്യം  നടെത്തമയ  ലസനസസക  റമചപചോരടമലന്റെ  അടെമസചോനത്തമലെചോണക

ഇചപചോഴുദ്യം കചോരദങ്ങള് നസ്പീങ്ങമലകചോണമരമക്കുന്നേതക.  അതക അപരദപ്തമചോലണന്നേക

കലണത്തമ. ചകരളത്തമല് ലമചോത്തത്തമല് ആനകളലടെ എണ്ണെദ്യം വേരദ്ധമച്ചമട്ടുണക.

വേനചമഖലെയള്ള   ജമലകളമലലെലചോദ്യം  പഠനദ്യം  നടെത്തചോനചോണക  തസ്പീരുമചോനമച്ചതക.

വേയനചോടെക  ജമലയമല്  കടുവേകലള  സദ്യംബന്ധമച്ച  ലസനസസക  നടെത്തചോനുള്ള

നടെപടെമകള്  ആരദ്യംഭമച്ചക  കഴമഞ്ഞമട്ടുണക.  ആ  റമചപചോരടക  ലെഭദമചോയചോല്   മറക

കചോരദങ്ങളമചലെയക  കടെക്കചോന  കഴമയലമന്നേചോണക  വേമചചോരമക്കുന്നേതക.  അതുവേലര

നമലെവേമലുള്ള  സദ്യംവേമധചോനങ്ങള്  ശേക്തമലപടുത്തമ  കചോരദകമമചോയ

പ്രവേരത്തനങ്ങള്  നടെത്തമ  ആളകള്ക്കക  ആശേസ്വചോസദ്യം  നല്കുന്നേതമനുള്ള

നടെപടെമകള് സസ്വസ്പീകരമക്കചോനചോണക ഉചദശേമക്കുന്നേതക.
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ശസ്പീ.  പമ.  ലക.  ബഷേസ്പീർ ചുമതലെലപടുത്തമയതുപ്രകചോരദ്യം  (ശസ്പീ  .    എ  .    പമ  .

അനമല് കുമചോർ  ):  സര,  സദ്യംരകമത വേനചമഖലെയക   പുറത്തക  മനുഷേദജസ്പീവേനക

ഭസ്പീഷേണമയചോകുന്നേ വേനദമൃഗങ്ങളലടെ നമയനമത ചവേടയചോടെല്,  അതമലനക്കുറമച്ചക

ചമന്തെമക്കണലമന്നേക  ശസ്പീ.  മചോധവേക  ഗചോഡ്ഗമല്  ഉള്ലപലടെയളള  പ്രമുഖരചോയ

ആളകള്    സദ്യംസചോരമച്ചുലകചോണമരമക്കുകയചോണക.   ലപചോതുസമൂഹത്തമലന്റെ

ചമന്തെയദ്യം  ആ രസ്പീതമയമല് വേന്നേമരമക്കുകയചോണക.  അത്തരത്തമല്  നമലെവേമലുളള

ചകന്ദ്രനമയമദ്യം  ചഭദഗതമ  ലചയലകചോണക  നടെപടെമകള്

സസ്വസ്പീകരമക്കുന്നേതമനചോവേശേദമചോയ പരമപചോടെമകള് എലന്തെങമലുദ്യം മുചന്നേചോടക വേയചോന

സരക്കചോര  ആഗ്രഹമക്കുനചണചോ?

ശസ്പീ  .    എ  .    ലക  .    ശേശേസ്പീന്ദ്രന:  സര,  ബഹുമചോനലപട  അദ്യംഗദ്യം

ചൂണമക്കചോണമച്ചതുചപചോലലെ ഇസൗ പ്രതമഭചോസലത്ത ചനരമടെചോന കഴമയണലമങമല്

ഇചപചോഴലത്ത  നമയമങ്ങള്  സരക്കചോരമലന  അനുവേദമക്കുന്നേമല  എന്നേതക

ശേരമയചോണക.   ആ പരമമമതമയളളതുലകചോണചോണക സരക്കചോരമനക   ഫലെപ്രദമചോയ

ചമലെ  കചോരദങ്ങള്  ലചയ്യെചോന  സചോധമക്കചോലത  ചപചോകുന്നേതക.    ബഹുമചോനലപട

അദ്യംഗദ്യം  നമരചദശേമച്ചതുചപചോലലെ  ചകന്ദ്രവേനദമൃഗസദ്യംരകണ  നമയമത്തമല്

ആവേശേദമചോയ  മചോറങ്ങള്  വേരുത്തുകലയനളളതചോണക  അതമനുളള  ഏക
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പരമഹചോരദ്യം.  ഇതുസദ്യംബന്ധമച്ചക  ബഹുമചോനലപട  പചോരലെലമന്റെക  അദ്യംഗങ്ങചളചോടെക

അഭദരതമക്കചോനുദ്യം   വേമശേദവേമവേരങ്ങള്   നല്കചോനുമചോണക  ഇചപചോള്

ആചലെചോചമക്കുന്നേതക.  സദ്യംസചോന സരക്കചോര പ്രചതദകമചോയമ  അങ്ങലനലയചോരു

അചപക  നല്കണചമചോലയനളള  കചോരദദ്യം   ബഹുമചോനലപട  മുഖദമനമയദ്യം

മനമസഭയമചോയമ ആചലെചോചമച്ചക  തസ്പീരുമചോനമക്കുന്നേതചോണക. 

ലപ്രചോഫ  .    ആബമദക  ഹുകസന  തങ്ങള്:  സര,   2020-21-ലലെ  ചകരള

ചഫചോറസക  സചോറമറമകക  പ്രകചോരദ്യം   8017 വേനദജസ്പീവേമ  ആക്രമണമുണചോലയനദ്യം

122-ഓളദ്യം  ആളകള്  മരമച്ചതചോയദ്യം  സൂചമപമക്കുന.   മനുഷേദ-വേനദജസ്പീവേമ

സദ്യംഘരഷേദ്യം  വേദചോപകമചോയമ  നടെക്കുകയചോണക.   നചോടമല്  കചോട്ടുപന്നേമകള്

വേദചോപകമചോയമറങ്ങമ   സചോധചോരണക്കചോലരയദ്യം  അതുചപചോലലെതലന്നേ

കൃഷേമയമടെങ്ങലളയലമചോലക്ക   നശേമപമച്ചുലകചോണമരമക്കുന്നേ  അവേസയമുണക.

വേനദജസ്പീവേമകളലടെ  ആവേചോസ  വേദവേസയമലുണചോയ  മചോറവുദ്യം  വേദ്യംശേവേരദ്ധനവുദ്യം

ഇതമനക  കചോരണമചോണക.   ആവേചോസ  വേദവേസ  പുനരുജസ്പീവേമപമക്കചോനുദ്യം

വേദ്യംശേവേരദ്ധനവേക നമയനമക്കചോനുദ്യം  നടെപടെമ ചവേണദ്യം.    വേനദജസ്പീവേമകള്

ജനവേചോസചമഖലെകളമചലെയക  ഇറങ്ങുന്നേതമനുളള  കചോരണവുദ്യം   അതമനക

സസ്വസ്പീകരമചക്കണ     പ്രതമചരചോധമചോരഗങ്ങലളയദ്യം   കുറമച്ചക       ലഡറചോഡൂണമലലെ
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''World Life Institute of India''- യദ്യം ''Periyar Tiger Reserve''-ഉദ്യം ചചരന്നേക

നടെത്തമയ  പഠനദ്യം  പൂരത്തമയചോക്കമയമട്ടുചണചോ;  പൂരത്തമയചോക്കമയമട്ടുലണങമല്

അതമചന്മേല് സസ്വസ്പീകരമച്ച നടെപടെമ എന്തെചോലണന്നേക വേമശേദമചോക്കചോചമചോ?

ശസ്പീ  .    എ  .    ലക  .    ശേശേസ്പീന്ദ്രന:  സര,  ബഹുമചോനലപട  അദ്യംഗദ്യം

സൂചമപമച്ചതുചപചോലലെ  ലഡറചോഡൂണമലലെ  ഇനസമററ്റ്യൂടക  പഠനദ്യം

നടെത്തമവേരമകയചോണക,  അതമലന്റെ  ഇടെക്കചോലെറമചപചോരടചോണക  ലെഭമച്ചമട്ടുളളതക.

ഇടെക്കചോലെറമചപചോരടമലന്റെ  മചോതദ്യം അടെമസചോനത്തമല്   ആധമകചോരമകമചോയമ ഒരു

തസ്പീരുമചോനലമടുക്കുന്നേതക  ശേരമയചോകമല.   അതുലകചോണക  പൂരണ്ണെമചോയ  റമചപചോരടക

ലെഭമക്കുന്നേ മുറയക  തസ്പീരച്ചയചോയദ്യം അവേരുലടെ ശേമപചോരശേകളമചന്മേല്  ഉചമതമചോയ

നടെപടെമകള് സസ്വസ്പീകരമക്കുന്നേതചോണക. 

ശസ്പീ  .    യ  .    എ  .    ലെത്തസ്പീഫക:   വേനദമൃഗങ്ങള്  ജനവേചോസചകന്ദ്രങ്ങളമചലെയക

ഇറങ്ങുചമ്പചോള്  അവേലയ  പമടെമകൂടുന്നേതമനുചവേണമ  നമചയചോഗമക്കലപടുന്നേ

വേനപചോലെകരക്കക   സദ്യംരകണദ്യം നല്കചോന എലന്തെങമലുദ്യം  നടെപടെമ  സരക്കചോര

സസ്വസ്പീകരമച്ചമട്ടുചണചോ?

ശസ്പീ  .    എ  .    ലക  .    ശേശേസ്പീന്ദ്രന:  സര,  ബഹുമചോനലപട  അദ്യംഗദ്യം  ഇവേമലടെ

സൂചമപമച്ചതക  ഒരു  പ്രധചോനലപട  വേമഷേയമചോണക.   ആര.ആര.ടെമ.-കളമചോയമ
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ബന്ധലപട്ടുലകചോണചോണക  ഇസൗ  നടെപടെമകലളചോലക്ക  വേനദ്യം-വേനദജസ്പീവേമ  വേകുപക

സസ്വസ്പീകരമച്ചുവേരുന്നേതക.  ആര.ആര.ടെമ.-കളലടെ  അപരദചോപ്തത

ശദ്ധയമല്ലപടമട്ടുണക.   കഴമഞ്ഞ  ദമവേസദ്യം  ബഹുമചോനലപട

ധനകചോരദവേകുപ്പുമനമ  ഇവേമലടെ  അവേതരമപമച്ച  ബഡ്ജറമല്   കൂടുതല്

ആര.ആര.ടെമ.-  കള്  രൂപസ്പീകരമക്കുന്നേതമനുളള  നമരചദശേങ്ങള്  വേന്നേമട്ടുണക.

നമലെവേമല്   15  ആര.ആര.ടെമ.-കളചോണക  പ്രവേരത്തമക്കുന്നേതക.

അവേരക്കചോവേശേദമചോയ 24  വേചോഹനങ്ങള്  ഇതമനകദ്യം  വേചോങ്ങുകയദ്യം  ഇനദ്യം

നചോലളയമചോയമ  അതക  ബന്ധലപട  ചകന്ദ്രങ്ങളമല്  എത്തുന്നേതുമചോണക.

അതുചപചോലലെതലന്നേ  അദ്യംഗദ്യം  സൂചമപമച്ചതുചപചോലലെ   അവേരക്കചോവേശേദമചോയ

ആയധങ്ങളമലലനളള  പരചോതമ  സരക്കചോരമലന്റെ  ശദ്ധയമല്ലപടമട്ടുണക.

അതമലന്റെയടെമസചോനത്തമല്  ഒരു  ചകചോടെമചയചോളദ്യം  രൂപ  ലചലെവുവേരുന്നേ  പമ്പക

ആകന ഗണ് വേചോങ്ങമ നല്കുന്നേതമനുചവേണമയളള തസ്പീരുമചോനവുദ്യം ഇതമനകദ്യം

എടുത്തുകഴമഞ്ഞമട്ടുണക.  ഇസൗ  രണക  നടെപടെമകളദ്യം  മചോരച്ചക  31-നക  മുമ്പക

പൂരത്തമയചോക്കചോനചോണക ഉചദശേമക്കുന്നേതക.

ശസ്പീ  .    പ്രചമചോദക  നചോരചോയൺ:  സര,  വേനദമൃഗ  ആക്രമണദ്യം

നമതദസദ്യംഭവേമചോകുന്നേ  ചകരളത്തമലന്റെ   വേനചമഖലെയക  മുഴുവേനചോയമ  ഒചര
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തരത്തമലുളള  പദ്ധതമകള്  നടെപമലെചോക്കുന്നേതമനുപകരദ്യം   ഒചരചോ

വേനചമഖലെയലടെയദ്യം  സവേമചശേഷേതയദ്യം,  വേനത്തമനുദ്യം  ആവേചോസവേദവേസയ്ക്കുദ്യം

ഇടെയമലുളള ചകചോറമചഡചോറുകളലടെ പ്രചതദകതയദ്യം കണ്ടുലകചോണക  ക്ലസര ലലെവേല്

സമസ്പീപനദ്യം  സസ്വസ്പീകരമക്കചോന   വേനദ്യംവേകുപക  തയ്യെചോറചോകണലമന്നേതചോണക

അഭദരതന.  കൃതദമചോയ  മുന്നേറമയമപ്പുകള്  ലെഭമക്കുന്നേമലചോലയന്നേതചോണക

ഇചപചോഴലത്ത  ഒരു  പ്രധചോന  പ്രശ്നദ്യം.   ആരടമഫമഷേദല്    ഇന്റെലെമജനസക

ഉള്ലപലടെയളള  സചോചങതമകവേമദദകള്  ഉപചയചോഗമച്ചുലകചോണക

പ്രതമചരചോധപ്രവേരത്തനങ്ങള്ക്കുദ്യം,  കരഷേകരക്കക  കൃതദമചോയ  മുന്നേറമയമപ്പുകള്

നല്കുന്നേതമനുദ്യം   ഒരു  പ്രചതദകമചോയ  R&D  ഡമവേമഷേന  രൂപസ്പീകരമക്കചോനുദ്യം

വേനദ്യംവേകുപമലന്റെ  കസ്പീഴമല്  ഇക്കചോരദത്തമല്  അടെമയന്തെരമചോയമ  ഒരു  ചനചോഡല്

ഓഫസ്പീസലറ നമചയചോഗമക്കചോനുദ്യം തസ്പീരുമചോനദ്യം എടുക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    എ  .    ലക  .    ശേശേസ്പീന്ദ്രന:  സര,  ബഹുമചോനലപട  അദ്യംഗദ്യം

ഉന്നേയമച്ചതുചപചോലലെ   ഒരു  വേനദജസ്പീവേമസചങതത്തമനക  ബചോധകമചോയ

സദ്യംരകണപ്രവേരത്തനങ്ങള്   മലറചോരു  ചമഖലെയക

സസ്വസ്പീകചോരദമചോകുകയമലലയന്നേതക  ശേരമയചോണക.  ഓചരചോ  പ്രചദശേത്തമലന്റെയദ്യം

സവേമചശേഷേതകള്  പരമഗണമച്ചുലകചോണ്ടുമചോതചമ  അത്തരദ്യം  പദ്ധതമകള്
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ആവേമഷ്കരമക്കചോന  സചോധമക്കുകയള.   ആ  രസ്പീതമയമലുള്ള  നടെപടെമകളമചോയമ

മുചമ്പചോടക ചപചോകചോനചോണക  സരക്കചോര ആഗ്രഹമക്കുന്നേതക.  R&D  വേമഭചോഗദ്യം

രൂപസ്പീകരമക്കണചമചോലയന്നേക  പരമചശേചോധമക്കുന്നേതമനക  സരക്കചോരമനക  യചോലതചോരു

ലലവേമനസദവുമമല.   അതുലകചോണക  ഇസൗ  രണക  നമരചദശേങ്ങളദ്യം

ഗസൗരവേമചോയമത്തലന്നേ  പരമചശേചോധമക്കുന്നേതചോണക. 

ശസ്പീ  .   ഒ  .   ആര  .   ചകള:  സര, വേനദമൃഗ പ്രതമചരചോധത്തമനുചവേണമ കഴമഞ്ഞ

ബഡ്ജറമല്  നമ്മള്  നൂറക  ചകചോടെമ  രൂപ  നസ്പീക്കമവേച്ചമരുന.  പചക  അതക

പ്രകചോരദ്യം  ചമലെ  പദ്ധതമയമചോയമ  മുചന്നേചോടക  ചപചോയചപചോള്   ചഫചോറസമലന്റെ

ഇദ്യംപ്ലമലമചന്റെഷേന   എസക.  പമ.  വേമ.-യക  അതമലന്റെ  സചോചങതമക

പരമ  ജനക്കുറവ്മൂലെദ്യം   പലെ  പദ്ധതമയദ്യം  നടെപചോക്കചോന  സചോധമച്ചമടമല.

അതമലന്റെ  എസമചമറമല്  ചമലെ  മചോറങ്ങള്വേരുത്തമ   വേസ്പീണ്ടുദ്യം  അനുമതമ

നല്കമയമട്ടുണക.    ഇപ്രചോവേശേദലമങമലുദ്യം ആ പദ്ധതമ നടെപമലെചോചക്കണതുണക,

ആയതമനക ബഹുമചോനലപട മനമയലടെ കചോരദകമമചോയ ഇടെലപടെലുണചോകണദ്യം.

 ശസ്പീ  .    എ  .    ലക  .    ശേശേസ്പീന്ദ്രന:  സര,  ബഹുമചോനലപട  മചോനന്തെവേചോടെമ  എദ്യം.

എല്. എ. ഇവേമലടെ ചൂണമക്കചോണമച്ചതുചപചോലലെ  ചമലെ പദ്ധതമകള് തയ്യെചോറചോക്കമ

നടെത്തമപമലന്റെ  ഘടമചോകുചമ്പചോള്   ബന്ധലപട  ചകന്ദ്രങ്ങളമല്നമന്നേക
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തമരുത്തലുകള്  ആവേശേദലപടുകയചോണക.   അങ്ങലന  വേരുചമ്പചോള്

സസ്വചോഭചോവേമകമചോയദ്യം  കചോലെതചോമസദ്യം   ഉണചോകുകയദ്യം   ആ  കചോലെതചോമസദ്യം

തനതുവേരഷേലത്ത  പദ്ധതമപ്രവേരത്തനങ്ങള്    പൂരത്തമയചോക്കുന്നേതമനക

വേമഘചോതദ്യം സൃഷ്ടമക്കുകയദ്യം ലചയ്യുലമനളളതക ശേരമയചോണക.   പ്രധചോനമചോയദ്യം അതക

സദ്യംഭവേമക്കുന്നേതക  നബചോരഡുമചോയമ  ബന്ധലപട  പദ്ധതമകള്  ആവേമഷ്കരമച്ചക

നടെപമലെചോക്കുന്നേ കചോരദത്തമലെചോണക.  ഒചോചരചോ പ്രചോവേശേദവുദ്യം  ഓചരചോ ഒബ്ജകനസക

പറഞ്ഞക  നസ്പീട്ടുന്നേ ഒരു സദ്യംവേമധചോനദ്യം അവേരമല് നമനലണന്നേക സദ്യംശേയമക്കുന,

ഞചോന  ആചരചോപണദ്യം  ഉന്നേയമക്കുന്നേമല,  അങ്ങലന

സദ്യംശേയമചക്കണമയമരമക്കുന.  ബഹുമചോനലപട അദ്യംഗദ്യം സൂചമപമച്ചതുചപചോലലെ,

സരക്കചോര കഴമയന്നേത ശുഷ്കചോന്തെമ  കചോണമച്ചുലകചോണ്ടുതലന്നേ  ആ പ്രശ്നങ്ങള്

പരമഹരമക്കുന്നേതമനുളള നടെപടെമകള്  തസ്വരമതലപടുത്തുന്നേതചോണക. 

ശസ്പീ  .    സനസ്പീഷ് കുമചോര  ചജചോസഫക:   സര,  ചചോലെക്കുടെമ  -  വേചോഴച്ചചോല്

ഡമവേമഷേനുകള്  ഉള്ലപട  ചകചോടെചശ്ശേരമ  -  പരമയചോരദ്യം  -  അതമരപമളളമ

പഞചോയത്തുകളമല് വേനദമൃഗശേലെദദ്യംകചോരണദ്യം  വേദചോപകമചോയ കൃഷേമനചോശേമചോണക,

ജനജസ്പീവേമതദ്യം തുടെരചോന കഴമയചോത്ത അവേസയചോണക, എലചോ ദമവേസവുദ്യം കചോടചോന

നചോടമലെമറങ്ങുന്നേ  അവേസയചോണക.  'കബചോലെമ'  എന്നേ  ആന  ജനങ്ങലള
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ആക്രമമക്കുന്നേതക നമതദസദ്യംഭവേമചോണക.   വേനദ്യംവേകുപക വേലെമയ അവേഗണനയചോണക

ഇസൗ  പ്രചദശേചത്തചോടെക  കചോണമക്കുന്നേതക.    ബഹുമചോനലപട  മനമതലന്നേ  ആ

പ്രചദശേത്തക  വേന്നേക  56  കമ.മസ്പീ.  ദൂരദ്യം  ലഫനസമദ്യംഗമനുചവേണ  നടെപടെമകള്

സസ്വസ്പീകരമക്കചോലമന്നേക   ഉറപക   നല്കമയതചോണക.    ഇതുവേലരയദ്യം  ഒരു

നടെപടെമയലമടുത്തമടമല.  ആര.ആര.ടെമ.  പ്രഖദചോപമച്ചചപചോള് തൃശ്ശൂര  ജമലയമലലെ

ചചോലെക്കുടെമയമല്  ആര.ആര.ടെമ.-കള്ക്കുളള  നടെപടെമകള്  സസ്വസ്പീകരമച്ചമടമല.

ആര.ആര.ടെമ.-യലടെ  യൂണമറ്റുദ്യം   ലഫനസമദ്യംഗക  നടെത്തചോനുളള  നടെപടെമകളദ്യം

അടെമയന്തെരമചോയമ സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    എ  .    ലക  .    ശേശേസ്പീന്ദ്രന:  സര,  ബഹുമചോനലപട  അദ്യംഗദ്യം

സൂചമപമച്ചതുചപചോലലെ  ഒരു  അവേഗണനയദ്യം,  ഒരു  അദ്യംഗചത്തചോടുദ്യം  ഒരു

പ്രചദശേചത്തചോടുദ്യം  കചോണമക്കുന്നേ  പകപചോതപരമചോയ  നമലെപചോടെക  ഇസൗ

സരക്കചോരമനമല.    അതുലകചോണക  ദയവേചോയമ   ഇതുചപചോലുളള  പരചോമരശേങ്ങള്

ഒഴമവേചോക്കണലമന്നേക  അഭദരതമക്കുകയചോണക.            മലറചോന്നേക  ആര.ആര.ടെമ.-

കള്  പ്രഖദചോപമച്ചചപചോള്   സലെങ്ങള്  പ്രഖദചോപമച്ചമടമല,  തുടെങ്ങുന്നേതമനുളള

തസ്പീരുമചോനദ്യം എടുത്തമചടയളള.   അചങ്ങയക അറമയചോവുന്നേതുചപചോലലെ  19  പുതമയ

ആര.ആര.ടെമ.  -കള്ക്കക  ചവേണമയളള  ലപ്രചോചപചോസലെചോണക  ചനരലത്തതലന്നേ
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സരക്കചോര  ധനകചോരദവേകുപമലന്റെ  ശദ്ധയമല്ലപടുത്തമയമട്ടുളളതക.    കഴമഞ്ഞ

തവേണ  അതമനക  ചവേണത   പരമഗണന  ലെഭമച്ചമടമലചോലയന്നേ  വേസ്തുത

മനസമലെചോക്കമ  ഇസൗ  വേരഷേദ്യം    ആവേശേദമചോയ  ആര.ആര.ടെമ.-കള്

സചോപമക്കുന്നേതമനുളള  നടെപടെമകള്  സസ്വസ്പീകരമക്കുലമന്നേക  ബഹുമചോനലപട

ധനകചോരദവേകുപ്പുമനമയദ്യം  ബഹുമചോനലപട  ഗവേരണ്ണെറുദ്യം  സൂചമപമച്ചമട്ടുണക.

അതനുസരമച്ചക   രൂകമചോയ  പ്രശ്നബചോധമത  പ്രചദശേങ്ങള്ക്കക   മുനഗണന

നല്കമലക്കചോണ്ടുളള പ്രവേരത്തനങ്ങള് നടെത്തചോനചോണക ഉചദശേമക്കുന്നേതക. 

ശസ്പീ  .    പമ  .    എസ്   .    സുപചോല്:  സര,  വേനദജസ്പീവേമ-മനുഷേദ സദ്യംഘരഷേങ്ങള്

വേരദ്ധമച്ചുവേരമകയചോണക.  അതമലന  പ്രതമചരചോധമക്കചോനുളള  സദ്യംവേമധചോനദ്യം

ശേക്തമലപടുത്തചോചമചോ;  ചവേണത ചകന്ദ്രഫണക നമുക്കക ലെഭമക്കുന്നേമല,  സദ്യംസചോന

സരക്കചോര കഴമഞ്ഞ പ്രചോവേശേദചത്തക്കചോള് ഫണക നസ്പീക്കമവേച്ചമട്ടുണക,  കുറച്ചുകൂടെമ

ഫണക നമുക്കക ഇക്കചോരദത്തമല് നസ്പീക്കമ വേയചോന കഴമയണദ്യം. 

  തമതലെപഞചോയത്തുകളമചോയമ  ബന്ധലപടക  അതമലന്റെ  പ്ലചോന  ഫണ്ടുകള്

ഇചപചോള്  വേമനമചയചോഗമക്കചോന  കഴമയചോത്ത  ഒരു  സചോഹചരദമുണക.

ബഹുമചോനലപട   തചദശേ  സസ്വയദ്യംഭരണ  വേകുപ്പുമനമ  ഇക്കചോരദത്തമല്  ഒരു

ഇടെലപടെല്  നടെത്തമയചോല്    തമതലെപഞചോയത്തുകലളക്കൂടെമ  ബന്ധലപടുത്തമ
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അതമലന്റെ   പ്ലചോന ഫണക  കൂടെമ  വേമനമചയചോഗമക്കചോന കഴമയന്നേ തരത്തമലുളള

അനുമതമ  ലകചോടുത്തചോല്    ഇതമലന  പ്രതമചരചോധമക്കചോനുളള  ഒരുപചോടെക

സദ്യംവേമധചോനങ്ങള്   ലചയ്യെചോന  കഴമയദ്യം.  ഇചപചോള്  ടഞക   എടുക്കുന്നേതക

ലതചോഴമലുറപക  പദ്ധതമയമല്ലപടുത്തചോദ്യം,  അതുചപചോലലെ  ഒരുമമച്ചക  ചചരന്നേക

ഇങ്ങലനയളള സസ്പീമുകള് സദ്യംഘടെമപമക്കചോന കഴമയദ്യം.  ഒരു കചോരദദ്യംകൂടെമയളളതക,

ലതന്മേലെ  വേനദജസ്പീവേമ  സദ്യംഘരഷേമുളള  ഒരു  ചമഖലെയചോണക.   അവേമലടെ  ഒരു

ആര.ആര.ടെമ.  ആരദ്യംഭമക്കുന്നേതുമചോയമ  ബന്ധലപടക  അങ്ങയലടെ

സചോന്നേമദ്ധദത്തമല്  ചരച്ചകള്  നടെന്നേതചോണക.  അതുകൂടെമ

പരമഗണമക്കചോനചോവേശേദമചോയ നടെപടെമകള് സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    എ  .    ലക  .    ശേശേസ്പീന്ദ്രന:  സര,  ബഹുമചോനലപട  അദ്യംഗദ്യം  വേളലര

പ്രധചോനലപട  പ്രശ്നങ്ങളചോണക  ഉന്നേയമച്ചമട്ടുളളതക.  തചദശേസസ്വയദ്യംഭരണ

സചോപനങ്ങളലടെ പ്ലചോന ഫണമലുള്ലപടുത്തമ പ്രചതദകമച്ചക  ലതചോഴമലുറപ്പുമചോയമ

ബന്ധലപടുത്തമ പ്രതമചരചോധപ്രവേരത്തനങ്ങള് നടെത്തചോന സചോധമക്കുലമലന്നേചോരു

നമരചദശേമചോണക  മുചന്നേചോട്ടുവേച്ചമരമക്കുന്നേതക.  പ്ലചോന  ഫണ്ടുപചയചോഗമക്കചോന

സചോധമക്കുചമചോലയന്നേ  കചോരദദ്യം  ബഹുമചോനലപട  തചദശേസസ്വയദ്യംഭരണ

വേകുപ്പുമനമയദ്യം  ബഹുമചോനലപട  മുഖദമനമയമചോയമ  ആചലെചോചമലച്ചടുചക്കണ
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തസ്പീരുമചോനമചോണക.  വേനദ്യം  വേകുപ്പുമനമക്കക  മചോതമചോയമ  അക്കചോരദത്തമല്

തസ്പീരുമചോനലമടുക്കചോന  സചോധമക്കമലലന്നേക  ബഹുമചോനലപട  അദ്യംഗങ്ങള്ക്കക

അറമയചോവുന്നേതചോണക.  

ശസ്പീ  .    ഐ  .    സമ  .    ബചോലെകൃഷ്ണന:  സര,  ഇന്നേക  വേയനചോടമല് ആനയലടെയദ്യം

കടുവേയലടെയദ്യം  ശേലെദദ്യം  അതമരൂകമചോയമ  വേരദ്ധമച്ചുലകചോണമരമക്കുകയചോണക.

വേയനചോടെക  ജമലയമലലെ മചോനന്തെവേചോടെമ-പമലെചോക്കചോവേക,  ബചത്തരമ-ലപചോന്മുടെമചക്കചോട,

ബചത്തരമ-മരമയനചോടെക,  ബചത്തരമ-ചചോമപചോറ  എന്നേസ്പീ  നചോലെക

ജനവേചോസചകന്ദ്രങ്ങളമല്  കടുവേയലടെ  സചോന്നേമദ്ധദമുണക.  മചോതമല,  അഞക

കടുവേകലള  പമടെമകൂടെമ  കൂടമലെടെയ്ക്കുകയദ്യം  ലചയമട്ടുണക.  നചോലെക  കടുവേകലള  മചോതദ്യം

സദ്യംരകമക്കചോന  സസൗകരദമുളള  പരമചരണചകന്ദ്രത്തമല്  അഞക

കടുവേകലളയചോണക  ഇന്നേക  പചോരപമച്ചമരമക്കുന്നേതക.  നചോലെക  സലെങ്ങളമചലെയദ്യം

കടുവേയലടെ  സചോന്നേമദ്ധദദ്യം  മനസമലെചോക്കമ  അവേമലടെ  കൂടുകള്  സചോപമച്ചമട്ടുണക.

ഇനമയദ്യം  കടുവേകലള  പമടെമകൂടെമയചോല്  അവേലയ  എവേമലടെ  പരമചരമക്കുലമന്നേക

വേദക്തമചോക്കചോചമചോ;   എലന്റെ നമചയചോജകമണ്ഡലെത്തമലലെ കുപചോടെമയമലെചോണക ഇസൗ

പരമചരണചകന്ദ്രദ്യം സമതമലചയ്യുന്നേതക.  അവേമലടെ ഭൂമമയണക,  അവേമലടെ കൂടുതല്

പരമചരണചകന്ദ്രദ്യം സചോപമക്കചോന ഗവേണ്ലമന്റെക തയ്യെചോറചോകുചമചോ?
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ശസ്പീ  .    എ  .    ലക  .    ശേശേസ്പീന്ദ്രന:  സര,  ബഹുമചോനലപട അദ്യംഗദ്യം സദ്യംസചോരമച്ചതക

ചകടചപചോള്  അല്പദ്യം  പ്രയചോസമുണചോയമ.  കചോരണദ്യം,  വേളലര  കചോരദകമമചോയ

പ്രവേരത്തനമചോണക  ബഹുമചോനലപട  എദ്യം.എല്.എ.  ഉള്ലപലടെയളളവേരുമചോയമ

സഹകരമച്ചക  വേയനചോടമല്  പ്രചതദകമച്ചക  കുപചോടെമയമലലെ  പ്രവേരത്തനങ്ങള്

നടെത്തമവേന്നേതക.  അവേമലടെ  ലകചോലലപട  ചതചോമസമലന്റെ  കുടുദ്യംബചോദ്യംഗങ്ങള്ക്കക

ലതചോടടുത്ത  ദമവേസദ്യംതലന്നേ  നഷ്ടപരമഹചോരത്തുക  നല്കുകയദ്യം  അവേരുലടെ

ലതചോഴമല്രഹമതനചോയ മകനക  ചജചോലെമ  നല്കുകയദ്യം  ലചയ.  നചോലെക  കടുവേകലള

സദ്യംരകമക്കചോന സസൗകരദമുളള പരമചരണചകന്ദ്രത്തമലലെ കടുവേകളലടെ എണ്ണെദ്യം

അഞചോക്കമ  വേരദ്ധമപമച്ചമരമക്കുകയചോണക.  ഇനമയദ്യം  അവേമലടെ  സസൗകരദങ്ങള്

വേരദ്ധമപമചക്കണചോയമട്ടുണക.  അതമനചോവേശേദമചോയ  നടെപടെമകള്  അങ്ങയലടെ

അറമചവേചോലടെയദ്യം  അങ്ങലയ  വേമശേസ്വചോസത്തമലലെടുത്തുമചോണക  ലചയമട്ടുളളതക.

അത്തരദ്യം  പ്രവേരത്തനങ്ങള്  കചോരദകമമചോയമ  നടെത്തുന്നേതമനക  ഒരു

നന്ദമവേചോലക്കങമലുദ്യം പറയലമന്നേക ഞചോന പ്രതസ്പീകമച്ചു.

ബഫർ ചസചോൺ

3(*63)  ചഡചോ  .   എദ്യം  .   ലക  .   മുനസ്പീർ:

    ശസ്പീ  .   എൻ  .   ഷേദ്യംസുദസ്പീൻ:

    ശസ്പീ  .   എൻ  .   എ  .   ലനലമക്കുന്നേക:
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  ശസ്പീ  .    നജസ്പീബക  കചോന്തെപുരദ്യം:  തചോലഴ  കചോണുന്നേ ചചചോദദങ്ങള്ക്കക  വേനദ്യം-

വേനദജസ്പീവേമ വേകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടെമ നല്കുചമചോ:

(എ)  സദ്യംസചോനത്തക ബഫർ ചസചോണചോയമ പ്രഖദചോപമച്ച സലെങ്ങളമൽ

ജനവേചോസചമഖലെയൾലപടുനചണചോ; എങമല് ഈ പ്രചദശേങ്ങളമലലെ ജനങ്ങളലടെ

ആശേങയകറ്റുന്നേതമനചോയമ  എലന്തെലചോദ്യം  നടെപടെമകളചോണക

സസ്വസ്പീകരമക്കചോനുചദശേമക്കുന്നേലതന്നേക വേദക്തമചോക്കുചമചോ;

(ബമ)  വേനപ്രചദശേചത്തചോടെക  ചചർന്നേ  ഒരു  കമചലെചോമസ്പീറർ  ചുറളവേക  ബഫർ

ചസചോണചോലണന്നേ സർക്കചോർ ഉത്തരവേക റദചോക്കചോനുചദശേമക്കുനചണചോ;

(സമ)  സസ്പീചറചോ  ബഫർ  ചസചോൺ  നടെപചോക്കമ  പ്രസ്തുത  ചമഖലെയമലലെ

ജനങ്ങളലടെ ആശേങയകറ്റുന്നേതമനക അടെമയന്തെര നടെപടെമ സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചോ?

വേനദ്യം-വേനദജസ്പീവേമ വേകുപ്പുമനമ  (ശസ്പീ  .    എ  .    ലക  .    ശേശേസ്പീന്ദ്രന):  സര,  (എ)

ഇചക്കചോലസനസമറസ്പീവേക  ചസചോണ്  നമശ്ചയമക്കുന്നേതമല്  ജനങ്ങള്ക്കുണചോയ

ആശേങകള് പരമഹരമക്കുന്നേതമനചോയമ  28-09-2020-ല് ബഹുമചോനലപട വേനദ്യം

വേനദജസ്പീവേമ  വേകുപ്പുമനമയലടെ  അദ്ധദകതയമല്  ചചർന്നേ

ചയചോഗതസ്പീരുമചോനത്തമലന്റെ  ലവേളമച്ചത്തമല്  ജനവേചോസചമഖലെകലളയദ്യം

സരക്കചോര/അരദ്ധസരക്കചോര/ലപചോതുസചോപനങ്ങളള്ലപടുന്നേ  പ്രചദശേങ്ങലളയദ്യം

പരമചോവേധമ  ഒഴമവേചോക്കമലക്കചോണ്ടുള്ള  കരടെക  ചഭദഗതമ  നമരചദശേമചോണക  ചകന്ദ്ര
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സരക്കചോരമചലെയക വേസ്പീണ്ടുദ്യം സമരപമച്ചതക.  ബഹുമചോനലപട സുപ്രസ്പീദ്യംചകചോടെതമയലടെ

03-06-2022-ലലെ  വേമധമയലടെയടെമസചോനത്തമല് ബഹുമചോനലപട വേനദ്യം

വേകുപ്പുമനമയലടെ  അദ്ധദകതയമല്  08-06-2022-നക  ചയചോഗദ്യം  ചചരുകയദ്യം

ബഹുമചോനലപട സുപ്രസ്പീദ്യംചകചോടെതമ ഉത്തരവുപ്രകചോരദ്യം ചകരള സദ്യംസചോന റമചമചോടക

ലസനസമദ്യംഗക  ആനഡക  എനവേചയചോണ്ലമനറക  ലസന്റെറമലന്റെ  (KSREC)

സഹചോയചത്തചോലടെ  ഉപഗ്രഹ  സരചവ  റമചപചോരടക  ലെഭദമചോക്കുകയദ്യം  ലചയ.

സദ്യംസചോനലത്ത  പ്രചതദക  സചോഹചരദത്തമല്  ജനവേചോസചമഖലെകലള

ഒഴമവേചോക്കമലക്കചോണക  നമലെവേമല്  സമരപമച്ചമട്ടുളള  ലപ്രചോചപചോസലുകള്

അദ്യംഗസ്പീകരമച്ചക  ഇചക്കചോലസനസമറസ്പീവേക  ചസചോണ്  പ്രഖദചോപമക്കുന്നേതമനുളള

നടെപടെമകള്ക്കചോയമ  ചകന്ദ്ര  എദ്യംപചവേരഡക  കമ്മമറമചയയദ്യം  ബഹുമചോനലപട

സുപ്രസ്പീദ്യംചകചോടെതമലയയദ്യം  സമസ്പീപമക്കണലമന്നേക  സദ്യംസചോന  സരക്കചോര

25-06-2022-ലലെ  ഡമ2/46/2019/വേനദ്യം  നമ്പര  കത്തുപ്രകചോരദ്യം  ചകന്ദ്രവേനദ്യം

പരമസമതമ മനചോലെയചത്തചോടെക അഭദരതമക്കുകയദ്യം ലചയമട്ടുണക.  വേനദ്യം വേകുപക

സസ്വസ്പീകരമച്ച  നടെപടെമകള്ക്കക  അദ്യംഗസ്പീകചോരദ്യം  നല്കമലക്കചോണ്ടുദ്യം

അന്തെമമവേമജചോപനദ്യം  പുറലപടുവേമക്കുന്നേതമനചോയമ  ചകന്ദ്രസരക്കചോരമനക

സമരപമച്ചമരുന്നേ  ചഭദഗതമ  നമരചദശേങ്ങള്  അചതനമലെയമല്  അദ്യംഗസ്പീകരമച്ചക
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കമട്ടുന്നേതമനുദ്യം  ഇചക്കചോ  ലസനസമറസ്പീവേക  ചസചോണ്  നമശ്ചയമക്കുന്നേതമല്നമനദ്യം

ജനവേചോസചമഖലെകളദ്യം  കൃഷേമയമടെങ്ങളദ്യം  ലപചോതുസചോപനങ്ങളദ്യം  പൂരണ്ണെമചോയദ്യം

ഒഴമവേചോക്കുന്നേതമനുദ്യം ബഹുമചോനലപട സുപ്രസ്പീദ്യംചകചോടെതമയലടെ W.P.(C)202/1995

നമ്പര ചകസമലലെ  I.A.1000/2003  നമ്പര ഹരജമയമലലെ  03-06-2022-ലലെ

ഉത്തരവേമചന്മേല്  ബഹുമചോനലപട സുപ്രസ്പീദ്യംചകചോടെതമലയ

സമസ്പീപമക്കുന്നേതുള്ലപലടെയളള  ഉചമതമചോയ  നമയമനടെപടെമകള്

സസ്വസ്പീകരമക്കുന്നേതമനക  വേനദ്യം  വേകുപമലന  ചുമതലെലപടുത്തമലക്കചോണ്ടുദ്യം

10-08-2022-ല്  സ.ഉ.  നമ്പര  44/2022/വേനദ്യം.  പ്രകചോരദ്യം  ഉത്തരവേക

പുറലപടുവേമച്ചമട്ടുളളതചോണക.  പുന:പരമചശേചോധനചോ  ഹരജമ  17-08-2022-ല്

ഡയറമ  നദ്യം.25588-2022  ആയമ  ബഹുമചോനലപട സുപ്രസ്പീദ്യംചകചോടെതമയമല്

ഫയല്  ലചയമട്ടുമുണക.  ആയതമല്  സദ്യംസചോനത്തുനമന്നേക  ചഭദഗതമ  വേരുത്തമ

ചകന്ദ്രസരക്കചോരമനക  സമരപമച്ച  കരടെക  വേമജചോപന  നമരചദശേങ്ങള്ക്കക

അദ്യംഗസ്പീകചോരദ്യം  ലെഭമക്കചോനചോയചോണക  അചപകമച്ചമട്ടുളളതക.  ബഹുമചോനലപട

മുഖദമനമയലടെ  അദ്ധദകതയമല്  29-08-2022-ല്  ചചരന്നേ  ചയചോഗത്തമല്

KSREC  സമരപമച്ച  കരടെക  റമചപചോരടമനുപുറലമ  ഭസൗതമക

സലെപരമചശേചോധനകൂടെമ  നടെത്തമ വേമശേദമചോയ വേമവേരങ്ങള് ചശേഖരമക്കുന്നേതമനക
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തസ്പീരുമചോനമക്കുകയദ്യം  അതമനചോയമ  30-09-2022-ലലെ  സരക്കചോര  ഉത്തരവേക

(സചോധചോ)നദ്യം.424/2022/വേനദ്യം  പ്രകചോരദ്യം  ജസമസക  ചതചോടത്തമല്

ബമ.  രചോധചോകൃഷ്ണന  ലചയരമചോനചോയ  ഒരു  വേമദഗ്ദ്ധ  സമമതമയദ്യം  സചോചങതമക

വേമദഗ്ദ്ധരുലടെ  സമമതമയദ്യം  രൂപസ്പീകരമക്കുകയദ്യം  ലചയ.  വേമദഗ്ദ്ധ  പരമചശേചോധന

സമമതമയലടെ  ചയചോഗ  തസ്പീരുമചോനപ്രകചോരദ്യം  KSREC  ഉപഗ്രഹസരചവ പ്രകചോരദ്യം

തയ്യെചോറചോക്കമയ  കരടെക  റമചപചോരട്ടുദ്യം  വേനദ്യം  വേകുപക  തയ്യെചോറചോക്കമ  ചകന്ദ്രവേനദ്യം

പരമസമതമ  മനചോലെയത്തമലന്റെ  പരമഗണനയമലുളള  ഇചക്കചോ  ലസൻസമറസ്പീവേക

ചസചോൺ  സദ്യംബന്ധമച്ച  കരടെക  ലപ്രചോചപചോസലുദ്യം  (സരചവ  നമ്പര  കൂടെമ

ഉള്ലപടുത്തമ)  ആയതക  സദ്യംബന്ധമച്ചക  ലപചോതുജനങ്ങള്ക്കക  പരചോതമകള്/

നമരചദശേങ്ങള് അറമയമക്കചോനുളള ലപ്രചോചഫചോരമയദ്യം സരക്കചോര ലവേബ്കസറമല്

പ്രസമദ്ധസ്പീകരമച്ചമരുന.  ലപചോതുജനങ്ങള്ക്കക  ഇതുസദ്യംബന്ധമച്ച

പരചോതമകളലണങമല്  ജനുവേരമ  7-നകദ്യം  അറമയമക്കുന്നേതമനക  അവേസരദ്യം

നല്കമയമരുന.  അപ്രകചോരദ്യം  ലെഭമച്ച  63615  പരചോതമകളമൽ  62640

പരചോതമകൾക്കക  02-02-2023  വേലര  പരമഹചോരദ്യം  കചോണുകയദ്യം  ചകരള

സദ്യംസചോന റമചമചോടക ലസനസമദ്യംഗക ആനഡക എനവേചയചോണ്ലമനറക ലസന്റെറമലന്റെ

(KSREC)  അസറക  മചോപര  ആപക  മുചഖന  ഇതമനകദ്യം  79193  അസറ്റുകള്
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അപക ചലെചോഡക  ലചയമട്ടുമുണക.  ബഹുമചോനലപട സുപ്രസ്പീദ്യംചകചോടെതമയലടെ

03-06-2022-ലലെ  വേമധമയമചന്മേല്  ചകന്ദ്രസരക്കചോര  സമരപമച്ച  ഹരജമയമല്

സദ്യംസചോനസരക്കചോരമനക  കകമചചരുന്നേതമനുളള  അചപക  ബഹുമചോനലപട

സുപ്രസ്പീദ്യംചകചോടെതമയമല് സമരപമക്കുകയദ്യം ലചയമട്ടുണക.

(ബമ)  വേനപ്രചദശേചത്തചോടുചചരന്നേ  ഒരു  കമ.മസ്പീ.  ചുറളവേക  ഇചക്കചോ

ലസനസമറസ്പീവേക  ചസചോണചോലണന്നേക  നമരചദശേമച്ചുലകചോണക  സരക്കചോര  ഉത്തരവേക

പുറലപടുവേമച്ചമടമല.

(സമ)  ജനവേചോസചമഖലെലയ  പരമചോവേധമ  ഒഴമവേചോക്കമലക്കചോണ്ടുള്ള  കരടെക

ലപ്രചോചപചോസലുകളചോണക  ചകന്ദ്രവേനദ്യം  പരമസമതമ  മനചോലെയത്തമനക

സമരപമച്ചമട്ടുള്ളതക.  ആയതക  അദ്യംഗസ്പീകരമച്ചുകമടണലമന്നേ  നമലെപചോടെചോണക

സരക്കചോര സസ്വസ്പീകരമച്ചമട്ടുള്ളതക.

ചഡചോ  .    എദ്യം  .    ലക  .    മുനസ്പീർ:  സര,  ബഹുമചോനലപട  സുപ്രസ്പീദ്യംചകചോടെതമ

വേമധമലയത്തുടെരന്നേക സരക്കചോര ചുമതലെലപടുത്തമയ ചകരള സദ്യംസചോന റമചമചോരടക

ലസനസമദ്യംഗക ആനഡക എനവേചയചോണ്ലമനറക  ലസന്റെറമലന്റെ സരചവ റമചപചോരടക

75  ദമവേസദ്യംലകചോണചോണക  പൂരത്തമയചോക്കമയതക.  ഉപഗ്രഹസരചവ  റമചപചോരടക

ആഗസക  29-നക  സരക്കചോരമനക   ലെഭമച്ചമട്ടുദ്യം  2022  ഡമസദ്യംബര  12-ാം
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തസ്പീയതമയചോണക അതക ലവേബ്ലലസറമല് പ്രസമദ്ധസ്പീകരമച്ചതക.  പ്രസ്തുത റമചപചോരടക

ലവേബ്ലലസറമല്  പ്രസമദ്ധസ്പീകരമക്കചോന  ലലവേകമയതമനുള്ള

കചോരണലമന്തെചോലണന്നേക  വേനദ്യം  വേകുപ്പുമനമലയന്നേ  നമലെയമല്  വേദക്തമചോക്കചോന

സചോധമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    എ  .    ലക  .    ശേശേസ്പീന്ദ്രന:  സര,  ബഹുമചോനലപട  സുപ്രസ്പീദ്യംചകചോടെതമ

നമരചദശേപ്രകചോരമചോണക  ഉപഗ്രഹസരചവ  നടെത്തചോന  വേനദ്യം  വേകുപക

തസ്പീരുമചോനമച്ചതക.  ബഹുമചോനലപട അദ്യംഗദ്യം ഇവേമലടെ സൂചമപമച്ചതുചപചോലലെ ചകരള

സദ്യംസചോന റമചമചോരടക ലസനസമദ്യംഗക ആനഡക എനവേചയചോണ്ലമന്റെക  ലസന്റെര

നമശ്ചമത  സമയപരമധമക്കുള്ളമല്ത്തലന്നേ  സരചവ  പഠനദ്യം

പൂരത്തമയചോക്കമയചപചോഴചോണക  ആകചോശേസരചവ  നടെത്തമയചോല്  മതമയചോകമല

ഭസൗതമകസലെ സരചവ നടെത്തണലമന്നേ പുതമലയചോരു നമരചദശേദ്യം വേന്നേതക.  ആ

പ്രശ്നദ്യം  ബഹുമചോനലപട  അദ്യംഗങ്ങള്  നമയമസഭയമല്  ഉന്നേയമച്ച

സചോഹചരദത്തമല്  അതക  ജനങ്ങളലടെ  ആവേശേദമചോലണന്നേക  മനസമലെചോക്കുകയദ്യം

ഭസൗതമകസലെ സരചവ നടെത്തചോനുളള തസ്പീരുമചോനദ്യം ലലകലക്കചോള്ളുകയദ്യം ലചയ.

ആ  തസ്പീരുമചോനദ്യം  നടെപമലെചോക്കുചമ്പചോള്  രണമലന്റെയദ്യം  അറമവേമചലെയക

ആകചോശേസരചവയലടെ  റമചപചോരടക  ആവേശേദമചോലണലന്നേചോരു  നമരചദശേദ്യം
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ഉയരനവേന്നേതമലന്റെ  അടെമസചോനത്തമലെചോണക  ആകചോശേസരചവ  റമചപചോരടക

പ്രസമദ്ധസ്പീകരമച്ചതക.  അതക  പരസരപൂരകമചോയ  പ്രവേരത്തനമചോയചോണക

കണമട്ടുളളതക.  അങ്ങലന  വേരുന്നേതുലകചോണക  മലറലന്തെങമലുദ്യം

ബുദ്ധമമുട്ടുകളണചോകുലമന്നേക കരുതുന്നേമല.

ചഡചോ  .    എദ്യം  .    ലക  .    മുനസ്പീർ:  സര,  ലവേബ്ലലസറമല്  പ്രസമദ്ധസ്പീകരമച്ച

സരചവയ്ലക്കതമലര എത പരചോതമകള് ലെഭമച്ചുലവേനദ്യം ഇതമല് എതലയണ്ണെദ്യം

പരമഹരമച്ചുലവേനദ്യം വേദക്തമചോക്കചോചമചോ?

ശസ്പീ  .    എ  .    ലക  .    ശേശേസ്പീന്ദ്രന:  സര,  ഇസൗ  ചചചോദദവുമചോയമ

ബന്ധലപടെചോത്തതുലകചോണക അതമലന്റെ ഉത്തരദ്യം ചശേഖരമച്ചമടമല. 

ശസ്പീ  .    എന  .    ഷേദ്യംസുദസ്പീന:  സര,  ബഫര  ചസചോണുമചോയമ  ബന്ധലപടക

നടെത്തമയ  സചോറലലലെറക  സരചവ  ഒരു  അബന്ധപഞചോദ്യംഗമചോലണന്നേതക

എലചോവേരുദ്യം ചരച്ചയമലൂലടെ അദ്യംഗസ്പീകരമച്ച കചോരദമചോണക.  ചഫചോറസമല്നമന്നേക 8-10

കമചലെചോമസ്പീററുകള്  ദൂലരയള്ള  മണ്ണെചോരക്കചോടെക  ടെസൗണുദ്യം  മുനമസമപചോലെമറമയദ്യം

സചോറലലലെറക  സരചവപ്രകചോരദ്യം  ബഫര  ചസചോണചോയമ  ചരഖലപടുത്തുകയദ്യം

അതമലന്റെ ചപരമല് വേലെമയ പ്രതമചഷേധങ്ങള് ഉയരനവേന്നേതുമചോണക.  സരക്കചോര

ഫണ്ടുപചയചോഗമച്ചചോണക  സചോറലലലെറക സരചവ നടെത്തുന്നേതക.  8-10 കമചലെചോമസ്പീറര
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ദൂലരയള്ള മണ്ണെചോരക്കചോടെക മുനസമപചോലെമറമ സചോറലലലെറക സരചവപ്രകചോരദ്യം ബഫര

ചസചോണമലുള്ലപടുത്തമയതടെക്കമുള്ള  ഗുരുതരമചോയ  വേസ്പീഴ്ചകള്

നടെത്തമയവേരലക്കതമലര  നടെപടെമ  സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചോ;  സരചവ  ടെസ്പീമമലന  ബചോക്കക

ലെമസമലുള്ലപടുത്തുചമചോ;  അവേരക്കക  അനുവേദമച്ച  ഫണക  തമരമലക  വേചോങ്ങുചമചോ;

അചതചോലടെചോപദ്യം പ്രസ്തുത ഏജനസമ സമരപമച്ച ലെമസ്റ്റുപ്രകചോരമുള്ള വേമവേരങ്ങള്

ഇചപചോഴുദ്യം  ചരഖകളമലുണചോകുദ്യം.  ഭചോവേമയമല്  മണ്ണെചോരക്കചോടെക  മുനസമപചോലെമറമ

ബഫര  ചസചോണമലന്റെ  പരമധമയമലെചോലണന്നേതുചപചോലുള്ള  സദ്യംഗതമകള്

ഇതുപ്രകചോരദ്യം  ആവേരത്തമക്കലപടെചോദ്യം.  അതുലകചോണ്ടുതലന്നേ  ലറചക്കചോരഡുകളമല്

കടെനകൂടെമയമട്ടുള്ള ഇത്തരദ്യം പമശേകക തമരുത്തചോനുള്ള നടെപടെമ സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    എ  .    ലക  .    ശേശേസ്പീന്ദ്രന:  സര,  ബഹുമചോനലപട  സുപ്രസ്പീദ്യംചകചോടെതമ

നമരചദശേച്ചതമനപ്രകചോരമചോണക  സചോറലലലെറക  സരചവ  നടെത്തചോന  സരക്കചോര

നമരബന്ധമതരചോയതക.  ബഹുമചോനലപട  പ്രതമപകചനതചോവേക  ഒരമക്കല്

ചൂണമക്കചോണമച്ചതുചപചോലലെ  അങ്ങലന  ലചയ്യെചോതമരുന്നേചോല്  ഭചോവേമയമല്

ഏലതങമലുലമചോരു  വേമചചോരണ  സമയത്തക  എന്തുലകചോണക  പ്രസ്തുത  റമചപചോരടക

സരക്കചോര  നല്കമയമലലന്നേ  ചചചോദദദ്യം  ബഹുമചോനലപട  സുപ്രസ്പീദ്യംചകചോടെതമയമല്

ഉയരനവേന്നേചോല്   ടെമ  ചകസക  ചകചോടെതമ  വേരചോന്തെയമല്  കയറചോനചപചോലുദ്യം
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സചോധമക്കചോത്തവേമധത്തമല്  തള്ളമക്കളയലമന്നേ  അഭമപ്രചോയത്തമലന്റെ

അടെമസചോനത്തമലെചോണക  അങ്ങലന  ലചയതക.  അതക  നടെത്തുചമ്പചോള്ത്തലന്നേ

സചോറലലലെറക  സരചവ  ഒരു  പൂരണ്ണെമചോയ  ചരഖയചോയമ  അദ്യംഗസ്പീകരമക്കചോന

ജനങ്ങള്ക്കക  ബുദ്ധമമുട്ടുണചോകുലമന്നേക  ചതചോന്നേമയതമനചോലുദ്യം  ഇസൗ

സഭയമല്നമനതലന്നേ അങ്ങലനലയചോരു ആവേശേദദ്യം ഉയരനവേന്നേതമനചോലുമചോണക

ഭസൗതമകസലെ  സരചവ   നടെത്തുന്നേതമനചോയമ  സരക്കചോര  ഏജനസമയചോയ

KSREC  (ലകസ്റക്കക-ചകരള  ചസറക  റമചമചോടക  ലസനസമദ്യംഗക  ആനഡക

എനവേമചയചോണ്ലമന്റെക  ലസന്റെര)-ലന  ചുമതലെലപടുത്തമയതക.  അവേരുലടെ

റമചപചോരടമല്  മണ്ണെചോരക്കചോടെക  ഒഴമവേചോക്കമലയന്നേചോണക  അന്നേക  ഇവേമലടെ

ചൂണമക്കചോണമച്ചതക.  പലക,  ബഫര  ചസചോണുമചോയമ  ബന്ധലപടക

ജനവേചോസചമഖലെലയ  ഒഴമവേചോക്കുകലയന്നേതചോണക  നമയമസഭ  ഒന്നേടെങദ്യം

ആവേശേദലപടമട്ടുളളതക.  ആ ആവേശേദദ്യം  ചനടെമലയടുക്കചോന സരക്കചോര  നടെത്തുന്നേ

ശമത്തമല്  വേമജയമച്ചചോല്  ഇത്തരത്തമലുള്ള  യചോലതചോരചോശേങയലടെയദ്യം

ആവേശേദമമല. വേമജയമക്കുലമന്നേ ശുഭപ്രതസ്പീകയചോലണനമക്കുള്ളതക.

ശസ്പീ  .    എന  .    എ  .    ലനലമക്കുന്നേക:  സര,  വേനദജസ്പീവേമ  സദ്യംരകണ

നമയമത്തമലന്റെ ലസകന 6  പ്രകചോരദ്യം  ഓചരചോ സദ്യംസചോനവുദ്യം വേനദജസ്പീവേമകചോരദ
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ഉപചദശേകസമമതമ രൂപവേൽക്കരമക്കുകയദ്യം ആ സമമതമയലടെ നമർചദശേപ്രകചോരദ്യം

ചദശേസ്പീചയചോദദചോനദ്യം,  സദ്യംരകമത പ്രചദശേദ്യം,  വേനദജസ്പീവേമ സചങതദ്യം എന്നേമവേയലടെ

വേമസ്തൃതമ  നമർണ്ണെയമക്കുകയദ്യം  ലചയ്യെണദ്യം.  ഇക്കചോരദത്തമല്  ചകരള  സരക്കചോര

സസ്വസ്പീകരമച്ച  നടെപടെമകള്  എലന്തെചോലക്കയചോലണന്നേക  വേദക്തമചോക്കചോചമചോ;

അതുചപചോലലെ  പരമസമതമചലെചോലെ  ചമഖലെയമല്  നമരമ്മചോണ

പ്രവേരത്തനങ്ങളലടെയദ്യം ലകടമടെങ്ങളലടെയദ്യം റമചപചോരടക സമരപമക്കലമന്നേക ചകരളദ്യം

ഉള്ലപലടെയള്ള  സദ്യംസചോനങ്ങചളചോടെക  ബഹുമചോനലപട  സുപ്രസ്പീദ്യംചകചോടെതമ

നമരചദശേമച്ചമരുന.  നമ്മുലടെ  സരക്കചോര  കൃതദസമയത്തക  റമചപചോരടക

സമരപമച്ചമരുചന്നേചോ?

ശസ്പീ  .   എ  .   ലക  .   ശേശേസ്പീന്ദ്രന: സര,  മൂന്നേക ചചചോദദങ്ങളചോണക ബഹുമചോനലപട

അദ്യംഗദ്യം  ഇവേമലടെ  ഉന്നേയമച്ചമരമക്കുന്നേതക.   ഒന്നേചോമതചോയമ,  23

ചദശേസ്പീയചയചോദദചോനങ്ങളലടെയദ്യം  വേനദജസ്പീവേമ  സചങതങ്ങളലടെയദ്യം  അതമരുകള്

നമരണ്ണെയമച്ചുലകചോണ്ടുള്ള  പ്രഖദചോപനദ്യം  ചനരലത്തവേനകഴമഞ്ഞതചോണക.

വേസ്പീണ്ടുമതക ചരച്ചചോ വേമഷേയമചോകചോന കചോരണദ്യം ആ അതമരത്തമയമല്നമനദ്യം ഒരു

കമചലെചോമസ്പീറര  ദൂരമുള്ള  പ്രചദശേദ്യം  ബഫരചസചോണചോയമ  നമശ്ചയമക്കണലമന്നേ

ബഹുമചോനലപട  സുപ്രസ്പീദ്യംചകചോടെതമ  വേമധമ  വേന്നേതുലകചോണക  മചോതമചോണക.   ആ
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അതമരത്തമ  ചനരലത്ത  നമരണ്ണെയമച്ചുകഴമഞ്ഞതചോണക.  അതമലനക്കുറമച്ചക

ജനങ്ങള്ക്കക  തരക്കമുണചോയമരുന്നേമല.  ആ  അതമരത്തമ  ഇചപചോഴുദ്യം

സദ്യംരകമച്ചുവേരുനമുണക.  അവേമടെദ്യം  മുതല്  ഒരു  കമചലെചോമസ്പീറര  ബഫരചസചോണ്

ആക്കണലമന്നേക  പറഞ്ഞമടെത്തചോണക  പ്രശ്നങ്ങളചോരദ്യംഭമക്കുന്നേതക.  അതക

ബഫരചസചോണ് ആക്കുന്നേതുലകചോണക ജനങ്ങള്ക്കക പ്രയചോസമുണചോകുലമന്നേക ഇസൗ

സഭ  ലഎകകചണദന  ഉത്കണ  പ്രകടെമപമച്ചതചോണക.  ആ  ഉത്കണയക

പരമഹചോരദ്യം  കചോണചോന  നമയമവേഴമകളലചോലത  മലറചോരുവേഴമയമമലലന്നേക

ബഹുമചോനലപട  അദ്യംഗങ്ങള്  മനസമലെചോക്കണദ്യം.  അതമനചോവേശേദമചോയ  നമയമ

വേഴമകളമലൂലടെ സരക്കചോര നസ്പീങ്ങമലക്കചോണമരമക്കുകയചോണക.

ശസ്പീ  .    നജസ്പീബക കചോന്തെപുരദ്യം:  സര,  സചോറകലെറക സരചവയലടെ ഗുരുതരമചോയ

പമശേകുകലളക്കുറമച്ചക വേളലര വേമശേദമചോയമ ഇവേമലടെ ചരച്ച ലചയ്യെലപടുകയണചോയമ.

അതമചനചോടെനുബന്ധമചോയമ  ചകചോടെതമ  ഇചപചോള്  നമരചദശേമച്ചമരമക്കുന്നേതക

സചോറകലെറക  സരലവ  ആലണന്നേമരമലക്ക,  ഭസൗതമകസലെ സരചവ

നടെത്തുന്നേതുലകചോണക  ഈ  പ്രശ്നത്തമനക  പരമഹചോരമുണചോക്കചോന  സചോധമക്കുചമചോ;

അതുചപചോലലെ ഇചപചോള് നടെത്തുന്നേ സരചവവേഴമ  എത വേസ്പീടുകളദ്യം ലകടമടെങ്ങളദ്യം

ബഫര  ചസചോണമനകത്തക  വേരുനലവേനള്ളതമലന്റെ  കൃതദമചോയ  കണക്കക
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മനമയലടെ കകവേശേമുചണചോ?

ശസ്പീ  .    എ  .    ലക  .    ശേശേസ്പീന്ദ്രന:  സര,  ബഹുമചോനലപട  ലമമ്പര

ചൂണമക്കചോണമച്ചതുചപചോലലെ,  സചോറകലെറക  സരചവ  എന്നേതക  സരക്കചോരമലന്റെ

തസ്പീരുമചോനമല,  ബഹുമചോനലപട  സുപ്രസ്പീദ്യംചകചോടെതമയലടെ  നമരചദശേമചോണക.   ആ

സരചവ ചവേണത ഫലെപ്രദമചോകമലലന്നേക  ചനരലത്തതലന്നേ കണതമലന്റെയദ്യം ഈ

സഭ ഉത്കണ പ്രകടെമപമച്ചതമലന്റെയദ്യം അടെമസചോനത്തമലെചോണക  ഭസൗതമകസലെ

സരചവ  നടെത്തചോന  തസ്പീരുമചോനമച്ചതക.   അതുലകചോണക   സുപ്രസ്പീദ്യംചകചോടെതമയമല്

നടെക്കുന്നേ  ചകസമനക  അലതചോരു  പ്രശ്നമല.   ഇചപചോള്  ബഹുമചോനലപട

സുപ്രസ്പീദ്യംചകചോടെതമ  രണ്ടുതരത്തമലെചോണക  ചകസക  പരമഗണമക്കുന്നേതക.

ചകന്ദ്രസരക്കചോരുദ്യം ചകരള  സരക്കചോരുദ്യം സുപ്രസ്പീദ്യംചകചോടെതമയമല് സമരപമച്ചമട്ടുള്ള

രണക  ചമചോഡമഫമചക്കഷേന   അചപകകളദ്യം   ഒരുമമച്ചക  ചകള്ക്കുലമന്നേചോണക

ബഹുമചോനലപട  ചകചോടെതമ   നമരചദശേമച്ചതക.   രണചോമലത്ത  തവേണ  ചകചോടെതമ

അതക ചകടചപചോള്  അവേരുലടെ ഉചദശേദദ്യം ലവേളമവേചോകത്തക്ക വേമധത്തമലുള്ള ചമലെ

പരചോമരശേങ്ങള്  വേന്നേമട്ടുണക.  സസ്വചോഭചോവേമകമചോയദ്യം  ആ  പരചോമരശേങ്ങള്

ആതദന്തെമകമചോകണലമന്നേമല.   എന്നേചോലുദ്യം  അങ്ങലന  പരചോമരശേങ്ങള്

വേന്നേമട്ടുണക.   03-06-2022-ല്  ബഹുമചോനലപട  സുപ്രസ്പീദ്യംചകചോടെതമ  വേമധമ
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പ്രഖദചോപമക്കുന്നേ  ദമവേസദ്യം  അന്തെമമവേമജചോപനത്തമനുചവേണമ

ചകന്ദ്രഗവേണ്ലമന്റെമല്  കചോത്തുകമടെക്കുന്നേ  എഴുപത്തമലയചോമ്പചതചോളദ്യം

അചപകകള്  ഈ  വേമധമയമല്നമനദ്യം  ഒഴമവേചോക്കണലമന്നേചോണക

ചകന്ദ്രഗവേണ്ലമന്റെക  സമരപമച്ച  അചപകയമല്  പറഞ്ഞമട്ടുള്ളതക.   അങ്ങലന

ഒഴമവേചോക്കലപടചോല്  ചകരളത്തമലന്റെ  23  ചദശേസ്പീചയചോദദചോനങ്ങളദ്യം  വേനദജസ്പീവേമ

സചങതങ്ങളദ്യം  ഇതമനകത്തുള്ലപടുദ്യം.  ചകരളദ്യം  ആ  വേചോദത്തമല്

ചതചോല്ക്കുകയചോലണങമല് ചകരളത്തമലന്റെ ചകസക വേചോദമക്കുന്നേതമനുചവേണമയള്ള

പ്രചതദക  ഹരജമയദ്യം,  രണ്ടുതരദ്യം  ഹരജമകളദ്യം  ചകചോടെതമയലടെ  മുമ്പമല്

പരമഗണയമലെചോണക. ഇക്കചോരദത്തമല് എനമക്കക ശുഭപ്രതസ്പീകയചോണുള്ളതക.

ശസ്പീ  .    ലക  .    ഡമ  .    പ്രചസനന:  സര,   ചകരളത്തമല്

പ്രവേരത്തമച്ചുലകചോണമരമക്കുന്നേ  ലപചോതുചമഖലെചോ  ബചോങ്കുകളചോയ

നചോഷേണകലെസ്ഡക ബചോങ്കുകളദ്യം  ലഷേഡറ്റ്യൂള്ഡക ബചോങ്കുകളദ്യം  കരഷേകരക്കക വേചോയ

ലകചോടുക്കുന്നേ കചോരദത്തമല് വേലെമയ അമചോന്തെദ്യം കചോണമച്ചുലകചോണമരമക്കുകയചോണക.

അതമനമടെയമലെചോണക  ബഫരചസചോണമലന്റെ  വേമഷേയദ്യം  വേരുന്നേതക.  ബഫര

ചസചോണമലുള്ലപട്ടുലവേന്നേക  പറയന്നേ  വേമചലജുകളമലലെ  കരഷേകരക്കക

ചലെചോണുകലളചോനദ്യം  ലകചോടുക്കുന്നേമല,   അവേരുലടെ  അചപകകള്
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സസ്വസ്പീകരമക്കുന്നേമല.  അവേരക്കക യചോലതചോരു ആനുകൂലെദങ്ങളദ്യം ലകചോടുക്കുന്നേമലലന്നേ

സമതമ  വേന്നേമരമക്കുകയചോണക.  ഇതക  പരമഹരമക്കുന്നേതമനക  സദ്യംസചോന

ഗവേണ്ലമന്റെക  ബചോങക  കണ്ചസചോരഷേദവുമചോയമ  ബന്ധലപടക  അടെമയന്തെര  ചരച്ച

നടെത്തമ ചലെചോണ് സചോദ്ധദമചോക്കുന്നേതമനുള്ള ഇടെലപടെല് നടെത്തുചമചോ?

ശസ്പീ  .    എ  .    ലക  .    ശേശേസ്പീന്ദ്രന:  സര,  അതക  ഗവേണ്ലമന്റെമനക

പരമചശേചോധമക്കചോവുന്നേ നമരചദശേമചോണക.  അക്കചോരദത്തമല്  വേനദ്യം വേകുപ്പുമനമക്കക

മചോതമചോയമ സഭയക  ഉറപ്പുനല്കചോന സചോദ്ധദമലലന്നേക എലചോവേരക്കുമറമയചോദ്യം.  

ശസ്പീ  .    സണ്ണെമ  ചജചോസഫക:  സര,  ഇചക്കചോ  ലസനസമറസ്പീവേക  ചസചോണചോയമ

വേരുന്നേ ലകചോടമയൂര പഞചോയത്തമലലെ ജനവേചോസചകന്ദ്രത്തമല് കഴമഞ്ഞ രണ്ടുമൂന്നേക

ദമവേസമചോയമ  രണക  പുലെമകളമറങ്ങമ  വേളരത്തുമൃഗങ്ങലള  കടെമച്ചുതമന്നേ

സദ്യംഭവേമുണചോയമ.   വേനദ്യം  വേകുപമലന്റെ   കദചോമറയമല്  അതക  പതമഞ്ഞമട്ടുണക.

അതമലന  പമടെമകൂടെചോന   നടെപടെമ  സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചോ;  അത്തരദ്യം  പ്രചദശേങ്ങള്

ഇചക്കചോ  ലസനസമറസ്പീവേക  ചസചോണ്  ആകുന്നേതുവേഴമ   കൂടുതല്

ദുരമതങ്ങളണചോകുലമന്നേക  ബഹുമചോനലപട  മനമക്കറമയചോദ്യം.  അതമനക

പരമഹചോരമുണചോക്കചോനുള്ള നടെപടെമ സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചോ? 
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ശസ്പീ  .    എ  .    ലക  .    ശേശേസ്പീന്ദ്രന:  സര,  ബഫര  ചസചോണമചലെചോ  മചറതക

ചസചോണമചലെചോ ആയചോലുദ്യം വേനദജസ്പീവേമകള് നചോടമല്വേന്നേക മനുഷേദലന ലകചോല്ലുകയദ്യം

കൃഷേമയമടെങ്ങള്  നശേമപമക്കുകയദ്യം  ലചയ്യുന്നേ  പ്രവേണത  അനുവേദമക്കചോന

കഴമയമല.   അതക  ജനങ്ങള്ക്കക  പ്രയചോസമുണചോകുന്നേ  കചോരദമചോണക.   ആ

പ്രയചോസദ്യം  പരമഹരമക്കുന്നേതമനക  അവേമടെലത്ത  വേനദ്യം  വേകുപക  വേളലര

കചോരദകമമചോയമ  പ്രവേരത്തമക്കുനലണന്നേക  അചങ്ങയക  നന്നേചോയമ

അറമയചോവുന്നേതചോണക. പുലെമ ഇറങ്ങുനലണനള്ളതക സതദമചോണക. ആ പുലെമകലള

നമരസ്പീകമക്കചോനുദ്യം   അവേ  എചങ്ങചോചടയചോണക  ചപചോകുന്നേലതന്നേക  കലണത്തചോനുദ്യം

ആ  ഘടത്തമല്  മയക്കുലവേടെമവേച്ചക  വേസ്പീഴമ  കൂടമലെചോക്കമ  മചറലതങമലുദ്യം

സലെചത്തയക  ലകചോണ്ടുചപചോകചണചോ  എലന്നേചോലക്ക  ആചലെചോചമക്കുനണക.  ഈ

കടുവേകലള  പമടെമച്ചക  ലപരമയചോര  കടെഗര  റമസരവേമചലെയ്ക്കുദ്യം  പറമ്പമക്കുളദ്യം

റമസരവേമചലെയ്ക്കുദ്യം   മചോറമ  പചോരപമക്കചോന കഴമയചമചോലയന്നേ പരമചശേചോധനയചോണക

ഇചപചോള് നടെത്തമലക്കചോണമരമക്കുന്നേതക.   അങ്ങലന പമടെമക്കുന്നേ ആന,  കടുവേ

തുടെങ്ങമയ  വേനദജസ്പീവേമകലള  ഇത്തരദ്യം  സുരകമത  ചമഖലെകളമചലെയക

മചോറമപചോരപമക്കചോനുള്ള നടെപടെമലയക്കുറമച്ചചോണക ഇചപചോള്  ആചലെചോചമക്കുന്നേതക.
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ലവേള്ളക്കരത്തമലലെ വേർദ്ധനവേക

(*64)  ശസ്പീ  .   പമ  .   സമ  .   വേമഷ്ണുനചോഥക:

  ശസ്പീ  .   തമരുവേഞ്ചൂർ രചോധചോകൃഷ്ണൻ:

  ശസ്പീ  .   ലക  .   ബചോബു   (  തൃപ്പൂണമത്തുറ  ):

 ശസ്പീമതമ  ലക  .    ലക  .    രമ:  തചോലഴക്കചോണുന്നേ ചചചോദദങ്ങള്ക്കക  ജലെവേമഭവേ

വേകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടെമ നല്കുചമചോ:

(എ) സദ്യംസചോനത്തക ലവേള്ളക്കരദ്യം വേർദ്ധമപമക്കചോൻ തസ്പീരുമചോനമച്ചമട്ടുചണചോ;

വേമശേദമചോക്കചോചമചോ;

(ബമ)  ഓചരചോ  യൂണമറക  (ആയമരദ്യം  ലെമറർ)  ലവേള്ളത്തമനുദ്യം  10  രൂപ

നമരക്കമൽ  കരദ്യം  വേർദ്ധമപമക്കചോനചോചണചോ  തസ്പീരുമചോനമച്ചമരമക്കുന്നേലതന്നേക

വേദക്തമചോക്കചോചമചോ;

(സമ)  പ്രസസ്തുത  നമരക്കമൽ  ലവേള്ളക്കരദ്യം  വേർദ്ധമപമച്ചചോൽ  ശേരചോശേരമ

പതമനചോയമരദ്യം  ലെമറർ  ലവേള്ളദ്യം  ഉപചയചോഗമക്കുന്നേ  ഒരു  കുടുദ്യംബത്തമലന്റെ

നമലെവേമലലെ  ലവേള്ളക്കരദ്യം  44.41  രൂപയമൽനമനദ്യം  144.41  രൂപയചോയമ

വേർദ്ധമക്കുലമന്നേതക ശദ്ധയമല്ലപടമട്ടുചണചോ;

(ഡമ)  എങമൽ  ഇപ്രകചോരമുള്ള  വേർദ്ധനവേക  തസ്പീരുമചോനമക്കചോനുണചോയ

സചോഹചരദദ്യം വേമശേദമചോക്കചോചമചോ?
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ജലെവേമഭവേ വേകുപ്പുമനമ (ശസ്പീ  .   ചറചോഷേമ അഗസമന): സര, 

(എ&ബമ) തസ്പീരുമചോനമച്ചമട്ടുണക. ഒരു ലെമറര കുടെമലവേള്ളത്തമനക ഒരു കപസ

നമരക്കമല് വേരദ്ധമപമക്കചോനചോണക തസ്പീരുമചോനമച്ചതക. 

(സമ)  ശദ്ധയമല്ലപടമട്ടുണക. 

(ഡമ)  ചകരള  വേചോടര  അചതചോറമറമയലടെ  ആരദ്യംഭകചോലെദ്യം  മുതല്  റവേനറ്റ്യൂ

കമ്മമയമലെചോണക  പ്രവേരത്തമക്കുന്നേതക.  സരക്കചോര  നല്കുന്നേ  പദ്ധതമചയതര

ഗ്രചോന്റെചോണക ഈ റവേനറ്റ്യൂ കമ്മമ നമകത്തുന്നേതമനക ഒരു പരമധമവേലര ചകരള വേചോടര

അചതചോറമറമലയ  സഹചോയമക്കുന്നേതക.  അദ്യംഗസ്പീകൃത  തചോരമഫക  അനുസരമച്ചക

ഉപചഭചോക്തചോക്കളമല്നമനദ്യം  പമരമലച്ചടുക്കുന്നേ  വേചോടര  ചചോരജചോണക

ജലെഅചതചോറമറമയലടെ പ്രധചോന വേരുമചോനമചോരഗദ്യം. 1000 ലെമറര കുടെമലവേള്ളത്തമനക

ഉല്പചോദന-പ്രസരണ ലചലെവേക  22.85  രൂപയദ്യം  1000  ലെമറര കുടെമലവേള്ളത്തമലന്റെ

വേരുമചോനദ്യം  10.92  രൂപയമചോണക.  അതചോയതക,  1000  ലെമറര  കുടെമലവേള്ളദ്യം

ഉപചഭചോക്തചോവേമനക  നല്കുചമ്പചോള്  ചകരള  വേചോടര  അചതചോറമറമക്കക  11.93  രൂപ

നഷ്ടമുണചോകുന.

കൂടെചോലത,  ജലെശുദ്ധസ്പീകരണത്തമനുദ്യം  വേമതരണത്തമലുദ്യം  വേരുന്നേ

ലചലെവേമചനക്കചോള്  വേളലര  കുറഞ്ഞനമരക്കമല്  ജനങ്ങള്ക്കക  കുടെമലവേള്ളദ്യം
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വേമതരണദ്യം  ലചയ്യുന്നേതുവേഴമ  വേചോടര  അചതചോറമറമക്കക   പ്രതമവേരഷേദ്യം

നഷ്ടമുണചോയമലക്കചോണമരമക്കുന.  വേരഷേചോവേരഷേദ്യം  വേരദ്ധമച്ചുവേരുന്നേ  കവേദദ്യുതമ

ചചോരജക,  ലകമമക്കല്സമലന്റെ വേമലെ വേരദ്ധനവേക,  അറകുറപണമകളലടെ ലചലെവേക,

വേചോയ തമരമച്ചടെവേക,  ശേമ്പളദ്യം, ലപനഷേന ലചലെവേക എന്നേമവേയനുസൃതമചോയമ വേചോടര

ചചോരജമല് വേരദ്ധനവുണചോകുന്നേമല. ഇതുമൂലെദ്യം വേചോടര അചതചോറമറമക്കക 2021-22

സചോമ്പത്തമകവേരഷേലത്ത  വേചോരഷേമക  കണക്കുകള്  (എ.ജമ.-ക്കക  ഓഡമറമനക

നല്കമയതക)  പ്രകചോരദ്യം  4911.42  ചകചോടെമ  രൂപയചോണക  സഞമത  നഷ്ടദ്യം.

കവേദദ്യുതമ  ചചോരജമനത്തമല്  ലക.എസക.ഇ.ബമ.എല്.-നക  1263.64  ചകചോടെമ

രൂപ വേചോടര അചതചോറമറമ നല്കചോനുണക.  മചോതമല, 2018  മുതലുള്ള ലപനഷേന

ആനുകൂലെദങ്ങളദ്യം പമ.എഫക. ഉള്ലപലടെയള്ള മറചോനുകൂലെദങ്ങളദ്യം ജസ്പീവേനക്കചോരക്കക

നല്കചോനുണക.  അറകുറപണമകള്  ലചയവേകയമല്  കരചോറുകചോരക്കക  137.06

ചകചോടെമ രൂപ ലകചോടുത്തുതസ്പീരക്കചോനുണക. ഈ സചോഹചരദത്തമല് വേചോടര ചചോരജക

വേരദ്ധമപമക്കചോനുള്ള  ചകരള  വേചോടര  അചതചോറമറമയലടെ  ശേമപചോരശേ

അദ്യംഗസ്പീകരമക്കചോനചോണക തസ്പീരുമചോനമച്ചതക. 

ശസ്പീ  .    പമ  .    സമ  .    വേമഷ്ണുനചോഥക:  സര,  ഇതുസദ്യംബന്ധമച്ചക  ഇന്നേക  മലെയചോള

മചനചോരമയമല്  കബജുവേമലന്റെ  ഒരു  കചോരട്ടൂണുണക.   കറണക  ചചോരജക
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വേരദ്ധമപമക്കുലമനദ്യം  ലപചടചോള്, ഡസ്പീസല് ലസസമലന്റെ വേരദ്ധനവേമലനക്കുറമച്ചുദ്യം

അതുമൂലെദ്യം  വേമലെക്കയറമുണചോകുലമനമുള്ള  വേചോരത്ത  ചകള്ക്കുന്നേ  ഒരചോള്

ചബചോധദ്യംലകടക വേസ്പീഴുകയചോണക.  അയചോളലടെ ചബചോധചക്കടെക മചോറചോനചവേണമ ലവേള്ളദ്യം

തളമക്കുചമ്പചോള്,  ലവേള്ളദ്യം  അധമകദ്യം  തളമക്കണ,  ലവേള്ളത്തമലന്റെ  ചചോരജക

വേരദ്ധമപമച്ചമട്ടുലണന്നേക  അടുത്തുനമല്ക്കുന്നേ ആള് പറയകയചോണക.   അങ്ങലന

തളമക്കചോനചപചോലുദ്യം  ലവേള്ളദ്യം  ഉപചയചോഗമക്കചോന  കഴമയചോത്ത  അവേസയചോണക

ഇനള്ളതക.  അങ്ങയലടെ  മറുപടെമയമല്  ശദ്ധയമല്ലപടമട്ടുലണനമചോതചമ

പറഞ്ഞമട്ടുള.  പ്രസസ്തുത  നമരക്കമൽ  ലവേള്ളക്കരദ്യം  വേർദ്ധമപമച്ചചോൽ  നമലെവേമലലെ

ലവേള്ളക്കരദ്യം  44.41  രൂപയമൽനമനദ്യം  144.41  രൂപയചോയമ വേർദ്ധമക്കുലമന്നേതക

ശദ്ധയമല്ലപടമട്ടുചണചോ  എന്നേചോണക  ചചചോദമച്ചതക.   അതക  ശദ്ധയമല്ലപടമട്ടുദ്യം

ജനങ്ങലള  ചദചോഹമക്കുന്നേ  ഈ  വേമലെ  വേരദ്ധനവേക  പമനവേലെമക്കചോന

തയ്യെചോറചോകുചമചോ?

ശസ്പീ  .   ചറചോഷേമ അഗസമന: സര,  അങ്ങലന  ചചചോദമച്ചതക  വേളലര

നന്നേചോയമ.   ചബചോധദ്യംലകടക  കമടെക്കുന്നേ  ആളമനക  കുറച്ചക  ലവേള്ളദ്യം  തളമച്ചചോല്

മതമലയനപറഞ്ഞതക  ഹചോസദരൂചപണയചോലണങമലുദ്യം  ഈ  രചോജദത്തക

ലവേള്ളത്തമലന്റെ  ഉപചയചോഗദ്യം  പരമമമതലപടുത്തചോനുദ്യം   വേമനമചയചോഗത്തമല്
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സചോദ്ധദതകള്  മനസമലെചോക്കമ  പ്രചയചോജനലപടുത്തചോനുദ്യം  ജനങ്ങള്ക്കക

മനസമലെചോക്കചോന  കഴമയലട  എന്നേചോണക  എനമക്കക  ആദദചമ  പറയചോനുള്ളതക.

ലവേള്ളക്കരദ്യം 44 രൂപലയചന്നേചോ 144 രൂപലയചന്നേചോ പറചയണ കചോരദമമല.  ഒരു

ലെമറര  ലവേള്ളത്തമനക  ഒരു  കപസ  വേരദ്ധമപമച്ചു.   ലവേള്ളക്കരദ്യം

വേരദ്ധമപമചക്കണതമചല;  പ്രതമപകത്തമനക  അങ്ങലന  അഭമപ്രചോയമുചണചോ?

വേചോടര അചതചോറമറമയലടെ  വേരുമചോനമചോരഗലമന്തെചോണക?  വേചോടര  അചതചോറമറമയലടെ

പ്രചോരദ്യംഭകചോലെദ്യം മുതല് അതമലന്റെ വേരുമചോനമചോരഗമചോയമ കണതക,  പ്ലചോന്റെമല്നമന്നേക

ടസ്പീറക  ലചയ്യുന്നേ  ലവേള്ളദ്യം  ലകചോടുക്കുചമ്പചോള്  ലെഭമക്കുന്നേ  തുക  മചോതമചോണക.

അങ്ങലന വേന്നേചോല് 1000 ലെമറര ലവേള്ളദ്യം ലകചോടുക്കുചമ്പചോള് 10.75  രൂപ നഷ്ടദ്യം

വേരുത്തമലക്കചോണക  എങ്ങലന  മുചന്നേചോട്ടുചപചോകചോന  കഴമയദ്യം.   ജസ്പീവേനക്കചോരുലടെ

ലപനഷേന ആനുകൂലെദങ്ങളദ്യം  കപപമലന്റെ ലമയമന്റെനനസക  വേരക്കമനുചപചോകുന്നേ

റണ്ണെമദ്യംഗക  ചകചോണ്ടചോകരമചോരക്കുള്ള  തുകയദ്യം  ലകചോടുചക്കണതമചല?   ഇത്തരദ്യം

കചോരദങ്ങലളലചോദ്യം  ലപനഡമദ്യംഗക  വേരുന്നേതക  മുഖചോന്തെരദ്യം  ചസവേനരദ്യംഗത്തക

ജനങ്ങള്ക്കുണചോകുന്നേ  ബുദ്ധമമുടക  പരമഹരമക്കചോന  കഴമയന്നേമല.  അതക

പരമഹരമക്കചോന  കഴമയന്നേ,  അധമകബുദ്ധമമുടമലചോത്ത  ഒരു  വേരദ്ധനവേക

വേരുത്തുചമ്പചോള് അതമനക ഇതമചോതദ്യം പ്രശ്നമുണചോചക്കണതുചണചോ?  ജനങ്ങള്ക്കക
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ലവേള്ളത്തമലന്റെ  ഉപചയചോഗലത്തക്കുറമച്ചക  അവേചബചോധദ്യം  നല്കചോന  കഴമയന്നേ

മചോരഗദ്യം മചോതചമയള.  ഇതക  വേലെമയ അധമകഭചോരമചോയമ  വേരുന്നേമല.   ധചോരചോളദ്യം

ആളകള് എലന്നേ ചഫചോണമല് വേമളമക്കചോറുണക.  എന്നേചോല് വേചോടര ചചോരജ്ജുമചോയമ

ബന്ധലപട  വേമഷേയത്തമല് നചോളമതുവേലര  സചോധചോരണക്കചോരലന്റെ ഒരു ചഫചോണ്

വേമളമചപചോലുദ്യം  വേന്നേമടമല.  ലവേള്ളദ്യം  കമടചോനമല,   കപപക  ലപചോടമയമട്ടുണക

എലന്നേചോലക്ക  വേമളമച്ചുപറയചമ്പചോലഴലചോദ്യം  ഞചോന  ചനരമടക  ഇടെലപടെചോറുണക.

മമക്കവേചോറുദ്യം  എദ്യം.എല്.എ.-മചോരക്കുദ്യം  അതക  ചബചോദ്ധദമുണക.   എദ്യം.എല്.എ.-

മചോരചോണക  പരചോതമ  പറയന്നേലതങമല്  ബന്ധലപട  ഉചദദചോഗസര

നമങ്ങലളത്തലന്നേ  തമരമച്ചുവേമളമക്കുന്നേ  സചോഹചരദമുണചോയമട്ടുണക.  പരചോതമ

പരമഹരമക്കചോന  വേചോടര  അചതചോറമറമ  ജസ്പീവേനക്കചോര  ആതചോരതമചോയമ

ശമമക്കുനലണനള്ളതക  ഇക്കചോലെത്തക  നടെത്തുന്നേ  നലലചോരു  സൂചനയലടെ

ഭചോഗമചോയചോണക  കചോണുന്നേതക.  ഇതക  അധമകഭചോരദ്യം  അടെമചച്ചല്പമക്കലെല.

ഭചോവേമയമചലെയക  ജനങ്ങലള  സദ്യംരകമക്കചോനുതകുന്നേ  ഒരു  മചോരഗദ്യം  ലചറുതചോയമ

സസ്വസ്പീകരമച്ചുലവേചന്നേയള.

ശസ്പീ  .    പമ  .    സമ  .    വേമഷ്ണുനചോഥക:  സര,  സരക്കചോര  ഇതുചപചോലുള്ള

വേമലെവേരദ്ധനവേക  നടെപമലെചോക്കുചമ്പചോള്  ചബചോധദ്യംലകടുന്നേ  ജനങ്ങളലടെ  ചബചോധദ്യം
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തമരമച്ചുകമടചോനചവേണമ  ഉപചയചോഗമചക്കണ  ലവേള്ളത്തമലന്റെ  അളവേമലന

സദ്യംബന്ധമച്ചക  വേചോടര  അചതചോറമറമ  ഉത്തരവേമറക്കമയചോലുദ്യം  മതമലയന്നേചോണക

അങ്ങയലടെ  മറുപടെമയമല്  നമന്നേക  മനസമലെചോകുന്നേതക.  അങ്ങലന

ചബചോധരഹമതരചോകുന്നേവേലര  ചബചോധത്തമചലെയക  ലകചോണ്ടുവേരചോന  ചവേണമ

ഇതമചോതദ്യം  ലവേള്ളചമ  ഉപചയചോഗമക്കചോവൂ  എന്നേചോണക.   ഇവേമലടെ  നമലെവേമലുള്ള

കണകനുകളമല്ചപചോലുദ്യം  ആഴ്ചകചളചോളദ്യം  ലവേള്ളദ്യം  കമടചോത്ത  സചോഹചരദമുണക.

അങ്ങലനവേരുചമ്പചോള്  മമനമമദ്യം  ചചോരജക  22  രൂപലയന്നേതക  72  രൂപയചോകചോന

ചപചോകുകയചോണക.   അചപചോള് ലവേള്ളദ്യം കമടചോത്തവേരചപചോലുദ്യം  72  രൂപ മമനമമദ്യം

ചചോരജക  ലകചോടുചക്കണ  സചോഹചരദമുണചോകുകയചോണക.   എലചോ  അരതത്തമലുദ്യം

ജസ്പീവേമതദ്യം  ദുരമതപൂരണ്ണെമചോയമരമക്കുന്നേ  ജനങ്ങള്ക്കുചമല്  ഇത്തരത്തമലുള്ള

അധമകഭചോരദ്യം  അടെമചച്ചല്പമക്കുന്നേ  തസ്പീരുമചോനങ്ങള്  പമനവേലെമക്കണലമന്നേ

അഭദരതനയചോണക  വേസ്പീണ്ടുദ്യം മുചന്നേചോട്ടുവേയചോനുള്ളതക.  

ശസ്പീ  .    ചറചോഷേമ  അഗസമന:  സര,   ബഹുമചോനലപട  എദ്യം.എല്.എ.-യക

അക്കചോരദദ്യം മനസമലെചോയമലലന്നേക ചതചോനന.  അധമകഭചോരദ്യം അടെമചച്ചല്പമക്കലെല,

ബഹുമചോനലപട അദ്യംഗദ്യം ആദദദ്യം ഉന്നേയമച്ച വേമഷേയമചോയ ലവേള്ളത്തമലന്റെ കചോരദദ്യം

പറയചോദ്യം.  ചബചോധദ്യംലകടക  കമടെക്കുന്നേ  ഒരചോലള  എണസ്പീപമക്കുന്നേതമനചോയമ
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ലകചോടുക്കുന്നേ ലവേള്ളത്തമലന്റെ അളവേക കൂടണലമങമല് എദ്യം.എല്.എ.  ഒരു കത്തക

തന്നേചോല് അവേരക്കചോവേശേദമചോയ ലവേള്ളദ്യം ലകചോടുക്കചോനുള്ള നമരചദശേദ്യം നല്കചോദ്യം.

അതമനക യചോലതചോരു ബുദ്ധമമുട്ടുമമല. രണചോമലത്ത പ്രശ്നദ്യം, ഇവേമലടെ ലവേള്ളത്തമലന്റെ

ചചോരജക  ഒരു  ലലപസ  കൂടമലയനവേച്ചക  യചോലതചോരധമകഭചോരവുമുണചോകുന്നേമല.

നചോലുചപരടെങ്ങുലന്നേചോരു  കുടുദ്യംബത്തമനക  ഒരു  ദമവേസദ്യം  എത  ലെമറര  ലവേള്ളദ്യം

ചവേണമവേരുദ്യം?  സസ്വചോഭചോവേമകമചോയദ്യം  ഒരചോള്ക്കക  100  ലെമറര  ലവേള്ളദ്യം  ചപചോചര;

നചോലുചപരുലണങമല്  125  ലെമറര   ലവേള്ളദ്യം  ചപചോചര;   ഇസൗലയചോരളവേമല്

ദമനദ്യംപ്രതമ  500 ലെമറര ലവേള്ളദ്യം ഫസ്പീയചോയമ ലകചോടുക്കുനണക.   അങ്ങലന ഒരു

മചോസദ്യം  15,000  ലെമറര ലവേള്ളദ്യം ലകചോടുക്കുനണക.  ആ  15,000  ലെമറര ലവേള്ളദ്യം

സസൗജനദമചോണക;  അവേമലടെ  കചോശേക  ഇസൗടെചോക്കമയമടമല.  അത്തരത്തമല്

പചോരശേസ്വവേല്ക്കരമക്കലപട  ഏലതങമലുദ്യം  സചോഹചരദങ്ങളചണചോലയന്നേക

പരമചശേചോധമക്കുദ്യം.  ഇതക  ജനങ്ങളമല്  അധമകഭചോരദ്യം  അടെമചച്ചല്പമക്കചോനല;

കണക്കുലകചോണക  ഒരു  മചോയചോജചോലെദ്യം  സൃഷ്ടമചക്കണ  യലതചോരചോവേശേദവുമമല.

ആവേശേദമുള്ള  ലവേള്ളത്തമലന്റെ  കചോരദദ്യം  പറഞ്ഞചോല്  മതമ.  ഒരു  കുടുദ്യംബത്തമനക

ഒരു  മചോസദ്യം  30,000  ലെമറര  ലവേള്ളദ്യം  ചവേണലമന്നേ  കണക്കക

എവേമലടെലയങമലുമുചണചോ?  ഞചോന പരമചശേചോധമച്ചചപചോള് ഒരുകുടുദ്യംബത്തമനക ഒരു
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മചോസദ്യം  15000  ലെമറര  ലവേള്ളദ്യം ധചോരചോളമചോണക.  അവേരക്കക  ഇസൗ വേമലെ വേരദ്ധന

ബചോധകമല.  ചനരലത്ത  പറഞ്ഞതുചപചോലലെ,  ലവേള്ളദ്യം  ഉപചയചോഗമക്കുന്നേതമല്

അല്പദ്യംകൂടെമ മമതമചോയ ശേസ്പീലെദ്യം ലകചോണ്ടുവേന്നേചോല് 20,000 ലെമറര ഉപചയചോഗമക്കുന്നേ

ഒരചോള്ക്കക  15,000  ലെമറചലെയക  കുറച്ചുലകചോണ്ടുവേരചോന  സചോധമക്കുദ്യം.   അങ്ങലന

കുറച്ചുലകചോണ്ടുവേന്നേചോല്  അവേരക്കുദ്യം  ഇസൗ  ആനുകൂലെദദ്യം  ലെഭദമചോകുദ്യം.  അചപചോള്

ഇന്നേലത്ത  സചോഹചരദത്തമലലെ  ജലെലെഭദതയദ്യം  അതമലന്റെ

ഉപചയചോഗസചോദ്ധദതകളദ്യം  ജനങ്ങള്ക്കക  മനസമലെചോക്കചോന  കഴമയന്നേ

സസ്വസ്പീകചോരദമചോയ ഒരു വേരദ്ധനവേക മചോതമചോണക ഇചപചോള് വേരുത്തമയമട്ടുള്ളതക. അതക

എലചോവേരചോലുദ്യം അദ്യംഗസ്പീകരമക്കലപടുദ്യം. ഗവേണ്ലമന്റെമചനചോലടെചോപദ്യം നമന്നേക  ഇതമലന്റെ

ചസവേനദ്യം  കൂടുതല്  ലമച്ചലപടുത്തചോന  സഹചോയമക്കണലമനള്ള

അഭദരതനയചോണക മുചന്നേചോട്ടുവേയചോനുള്ളതക. 

ശസ്പീ  .    തമരുവേഞ്ചൂര  രചോധചോകൃഷ്ണന:  സര,  അങ്ങയലടെ

തചോരക്കമകപ്രശ്നത്തമചലെയക ഞചോന കടെക്കുന്നേമല. പലക, ഒരു യചോഥചോരതദമുണക.

ആ യചോഥചോരതദലമന്നേതക ജനങ്ങളമന്നേക വേളലര ചവേദനയമലുദ്യം ദു:ഖത്തമലുമചോണക.

കുടെമലവേള്ളദ്യം  ലെഭമക്കുകലയന്നേതക  മനുഷേദചോവേകചോശേമചല;  കുടെമലവേള്ളദ്യം

ലകചോടുക്കചോലത  ഒരു  സമൂഹത്തമലലെ  ജനങ്ങലള  നമരത്തചോന  സചോധമക്കുചമചോ;
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ഇവേമടെലത്ത  40  ശേതമചോനചത്തചോളദ്യം  ആളകളദ്യം  ലലപപക

ലവേള്ളമചോണുപചയചോഗമക്കുന്നേലതന്നേക  ബഹുമചോനലപട  മനമക്കക  അറമയചോവുന്നേ

കചോരദമചോണക.  സസ്വസ്പീറക  വേചോടര  ലകചോടുക്കുലമന്നേചോണക  പറഞ്ഞമട്ടുള്ളലതങമലുദ്യം

ഇചപചോള്  ലകചോടുക്കുന്നേ  ലവേള്ളത്തമല്  മലെമനജലെവുമുലണനള്ള  യചോഥചോരതദദ്യം

നമലെനമല്ക്കുകയചല?  ഇലതചോലക്ക കസ്വചോളമറമ സദ്യംബന്ധമച്ചുള്ള കചോരദങ്ങളചോണക.

എനമക്കക  ചചചോദമക്കചോനുള്ളതക,  ഉത്തരവേക  ലകചോടുക്കചോലതതലന്നേ  ലവേള്ളക്കരദ്യം

കൂടമയമട്ടുചണചോ;  അങ്ങലന ഉത്തരവേക  ലകചോടുക്കചോലത കരദ്യം കൂടചോന നമരചദശേദ്യം

നല്കമയ  ഉചദദചോഗസന  ആരചോലണന്നേക  അങ്ങക  പരമചശേചോധമച്ചമട്ടുചണചോ;  ആ

ഉചദദചോസലനതമലര  നടെപടെമലയടുക്കചോന  തയ്യെചോറചോകചണ;  ഇസൗ  പ്രധചോനലപട

പ്രശ്നങ്ങള് അങ്ങക പരമചശേചോധമചക്കണതചല; ലവേള്ളദ്യം തരുന്നേമലലന്നേതുമചോതമല,

നല  ചറചോഡുകള്  കുത്തമലപചോളമക്കുകയചോണക  ലചയ്യുന്നേതക.   കപപമല്

ലെസ്പീക്കുണചോയമ  എനപറഞ്ഞചപചോള്  ഞചോന  ഒരചോലള  വേമളമച്ചു  ചചചോദമച്ചചപചോള്

......... 

മമ  .   സസ്പീക്കര: പ്ലസ്പീസക...പ്ലസ്പീസക.... ഇങ്ങലന പ്രസദ്യംഗമക്കചല. നമങ്ങലളചോലക്ക

വേളലര  സസ്പീനമയറചോയ  ആള്ക്കചോരചല.  നമങ്ങള്  ഇങ്ങലന  പ്രസദ്യംഗമച്ചു

കചോണമച്ചചോചലെചോ.  പ്ലസ്പീസക...പ്ലസ്പീസക....  ചചചോദദത്തമചലെയക  വേരൂ.   ഒരു  മമനമറക
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കഴമഞ്ഞു.   ചചചോദദദ്യം  ഇങ്ങലന  പ്രസദ്യംഗമച്ചു  കചോണമച്ചചോല്  എങ്ങലനയചോണക

ശേരമയചോകുന്നേതക?

ശസ്പീ  .    തമരുവേഞ്ചൂര  രചോധചോകൃഷ്ണന:  സര,   ചചചോദദത്തമല്  തലന്നേ

നമല്ക്കുകയചോണക.   ചചചോദദദ്യം  ചചചോദമക്കചോദ്യം;  പലക,  ചചചോദദദ്യം  ലചയ്യെരുതക.

ഇവേമലടെ പ്രധചോനലപട പ്രശ്നദ്യം, ലവേള്ളദ്യം കപപമലൂലടെ ചപചോയചോല് കപപക വേചോടറുദ്യം

ഗ്രസൗണമലൂലടെ  ചപചോയചോല്  ഗ്രസൗണക  വേചോടറുമചോണക.  അതുലകചോണക  യചോലതചോരു

കുഴപവുമമലലന്നേചോണക പറയന്നേതക.  ഇസൗ ലകടുകചോരദസത അവേസചോനമപമക്കചോന

എന്തെക നടെപടെമലയടുക്കുലമന്നേതചോണക എലന്റെ ചചചോദദദ്യം?

ശസ്പീ  .    ചറചോഷേമ  അഗസമന:  സര,  ഞചോന  ബഹുമചോനചത്തചോടുകൂടെമതലന്നേ

പറയകയചോണക,  വേചോടര  അചതചോറമറമ  നമലെവേമല്  വേന്നേതമനുചശേഷേദ്യം

ലവേള്ളത്തമലന്റെ  വേമലെവേരദ്ധനവേക   വേരുത്തമയമടമചല;  2009-ലുദ്യം  2014-ലുദ്യം

ലവേള്ളത്തമലന്റെ  വേരദ്ധനവേക  വേരുത്തമയമടമചല;  അലന്നേചോലക്ക  ഇതക

ജനങ്ങള്ക്കചോവേശേദമുള്ള സരവസ്പീസക  അലചോയമരുചന്നേചോ?  (....ബഹളദ്യം....)  അങ്ങക

ആ വേരദ്ധനവേക നടെത്തമയ സന്ദരഭത്തമലലെലചോദ്യം............. 

ശസ്പീ  .   തമരുവേഞ്ചൂര രചോധചോകൃഷ്ണന: ................ (കമക്കക ഓഫക).......

ശസ്പീ  .    ചറചോഷേമ  അഗസമന:  സര,  ആയമചക്കചോലട.......  2014-ല്
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അധമകചോരത്തമലെമരുന്നേതക  ആരചോണക?  ...........   ആരക  ഭരമക്കുനലവേനള്ളതല

ഇവേമടെലത്ത  വേമഷേയദ്യം.   ആരക  ഭരമച്ചചോലുദ്യം വേചോടര  ചചോരജക കൂചടണമ  വേരുദ്യം.

സതദത്തമല്  ഇസൗ  അധമകഭചോരദ്യം  ഉണചോകചോതമരമക്കണലമങമല്  ഇത്തരദ്യം

കചോരദങ്ങള്  ലചയ്യുന്നേതുതലന്നേയചോണക  നലതക.  ഇവേമലടെ  ചറചോഡക

ലപചോളമഞ്ഞുലവേന്നേക  ബഹുമചോനലപട  അദ്യംഗദ്യം  പറഞ്ഞു.  ലപചോളമഞ്ഞമട്ടുണചോവുദ്യം.

ലപചോളമഞ്ഞ  ചറചോഡുകള്  അറകുറപണമ  നടെത്തമ

പൂരവസമതമയമലെചോക്കമയമട്ടുണക.  ഇനമ എവേമലടെലയങമലുദ്യം ലപചോളമഞ്ഞ ചറചോഡക

നന്നേചോക്കചോനുചണചോ; ഉടെനതലന്നേ അതുദ്യം നന്നേചോക്കചോദ്യം.  അതമലന്റെ ചപരമലലെചോനദ്യം

ഒരു തടെസവുമുണചോയമടമല.   എക്കചോലെത്തുദ്യം കുടെമലവേള്ളദ്യം ലകചോടുക്കചോന ചറചോഡക

ലപചോളമച്ചലചോലത  മലറചോരു  മചോരഗവുദ്യം  ചകരളത്തമല്  സസ്വസ്പീകരമച്ചമടമല.

ബഹുമചോനലപട  അദ്യംഗദ്യം  മനമയചോയമരുന്നേ  കചോലെഘടത്തമലുദ്യം  ചറചോഡക

ലപചോളമച്ചുതലന്നേയചോണക  വേചോടര  കണകന  ലകചോടുത്തതക.  അന്നേക  ചവേലറചോരു

മചോരഗവുദ്യം  രൂപലപടുത്തചോന  കഴമഞ്ഞമടമല.  ഇത്തരദ്യം  കചോരദങ്ങള്

ഇനമലയലന്തെങമലുദ്യം  ലചയ്യെചോനുലണങമല്  അതക  പരമഗണമക്കുകയദ്യം

പരമചശേചോധമക്കുകയദ്യം  ലചയ്യെചോദ്യം.   ഏതചോയചോലുദ്യം  ചകരളത്തമലലെ

സചോധചോരണക്കചോരചോയ  ബമ.പമ.എല്.  വേമഭചോഗത്തമല്ലപട  കുടുദ്യംബത്തമനക  ഒരു
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മചോസദ്യം  15,000 ലെമറര ലവേള്ളദ്യം സസൗജനദമചോയമ ലകചോടുക്കുന്നേ രസ്പീതമ തുടെരുദ്യം. 

ശസ്പീ  .    ബചോബു    (  തൃപ്പൂണമത്തുറ  ):  സര,  ലകചോച്ചമ,  തമരുവേനന്തെപുരദ്യം

നഗരങ്ങളമല്  നടെപചോക്കചോന  ചപചോകുന്നേ  Kerala  Urban  Water  Supply

Improvement Project എ.ഡമ.ബമ. സഹചോയചത്തചോടുകൂടെമയള്ള പദ്ധതമയചോണക.

ഇസൗ  പദ്ധതമ  നടെപമലെചോക്കുചമ്പചോള്  ജനങ്ങള്ക്കക  അധമകഭചോരമുണചോകുലമന്നേ

ആശേങ  നമലെവേമലുണക.   ഇചപചോള്  ഒരു  കണകന  ലെഭമക്കചോന  18.2  രൂപ

ലചലെവേചോകുനണക. എന്നേചോല് എ.ഡമ.ബമ. പദ്ധതമ നടെപചോക്കുചമ്പചോള് അതക 235

രൂപയചോയമ മചോറുലമനള്ള ആശേങയചോണുള്ളതക.  ഇതക ജനങ്ങലള ബചോധമക്കചോത്ത

വേമധത്തമല്  നടെപചോക്കുന്നേതമലനക്കുറമച്ചക  ഗവേണ്ലമന്റെക  ആചലെചോചമക്കുചമചോ?

ലവേള്ളത്തമലന്റെ  ദുരവേമനമചയചോഗദ്യം  കുറയചോനചവേണമയചോലണന്നേക  വേമലെ

വേരദ്ധമപമച്ചലതന്നേക  ചനരലത്ത  ഇവേമലടെ  പറഞ്ഞു.   ഇസൗ  ഗവേണ്ലമന്റെമലന്റെ

നയമനുസരമച്ചക  ലവേള്ളത്തമലന്റെ  ഉപചയചോഗദ്യം  കുറയചോന  ലവേള്ളത്തമലന്റെ

ചചോരജജുദ്യം    ലപചടചോളമലന്റെ  ഉപചയചോഗദ്യം  കുറയചോന  ലപചടചോളമലന്റെ  ലസസദ്യം

മദദത്തമലന്റെ  .............(..... കമക്കക ഓഫക.....)

മമ  .    സസ്പീക്കര:  പ്ലസ്പീസക...പ്ലസ്പീസക....   ബഹുമചോനലപട  മനമ  ....  മറുപടെമ

പറയൂ.....
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 ശസ്പീ  .    ചറചോഷേമ അഗസമന:  സര,  ലവേള്ളത്തമലന്റെ ചചോരജക  കൂടചോനചവേണമ

അതമലന്റെ  ഉപചയചോഗസചോദ്ധദതലയക്കുറമച്ചല  പറഞ്ഞതക.  സസ്വചോഭചോവേമക

ലസനസുള്ള  എലചോവേരക്കുദ്യം  മനസമലെചോകുദ്യം.   ഇന്നേക  ചകരളത്തമല്

പഴയതുചപചോലലെ  ജലെദ്യം  ഉപചയചോഗമക്കചോന  പറ്റുന്നേ  ഒരു  അന്തെരസ്പീകമമല;

ഭൂഗരഭജലെദ്യം  കുറയകയചോണക;   ലവേള്ളദ്യം  സദ്യംരകമക്കലപടെണദ്യം;   വേചോടര

അചതചോറമറമ  ടസ്പീറക  ലചയ  ലവേള്ളമചോണക  ടെസൗണ്ഷേമപമല്  വേണമ  കഴുകചോനുദ്യം

പൂലച്ചടെമ  നനയചോനുദ്യം  ഉപചയചോഗമക്കുന്നേതക.  അലതചോലക്ക  പരമമമതലപടുത്തമ

ചപചോയമലലങമലുണചോകചോവുന്നേ  ബുദ്ധമമുട്ടുകള്  ലപചോതുജനദ്യം  ചരച്ച  ലചയ്യുചമ്പചോള്

നല  ലസനചസചോടുകൂടെമയചോവേണദ്യം  അക്കചോരദങ്ങള്  ഇസൗ  സഭയമല്

ലകചോണ്ടുവേചരണതക.  എ.ഡമ.ബമ.-യമലൂലടെ  നടെപമലെചോക്കുന്നേ  പദ്ധതമലയക്കുറമച്ചക

യചോലതചോരചോശേങയമചോവേശേദമമല.  അതമലൂലടെ  അധമകഭചോരവുമുണചോകമല.

ലവേള്ളത്തമലന്റെ  വേമതരണദ്യം,  അതമലന്റെ  കണകന  ലകചോടുക്കുന്നേതക,  ലെഭദത,

അളവേക  ഇലതലചോദ്യം  വേചോടര  അചതചോറമറമ  ഉചദദചോഗസന്മേചോര  തലന്നേ  ലചയ്യുദ്യം.

ലവേള്ളദ്യം  ഇലചോത്ത  ബുദ്ധമമുട്ടുണചോകമല.  ഇത്തരദ്യം  സചോദ്ധദതകള്

പ്രചയചോജനലപടുത്തമ  ചസവേനദ്യം  ലമച്ചലപടുത്തചോന  ഇസൗ  സരക്കചോര  എടുക്കുന്നേ

നല തസ്പീരുമചോനങ്ങചളചോടെക ചയചോജമക്കുക മചോതമചോണക ലചചയ്യെണതക.  



Uncorrected/Not for Publication
06.02.2023

73

(ശസ്പീമതമ ലക. ലക. രമ സസ്പീറമലെമലചോതമരുന്നേതമനചോല് ചചചോദദദ്യം ഉന്നേയമച്ചമല.)

ചദശേസ്പീചയചോദദചോനങ്ങളലടെയദ്യം വേനദമൃഗസചങതങ്ങളലടെയദ്യം
അതമരത്തമയമലലെ നമയനണങ്ങള്

(*65) ശസ്പീ  .  ലെമചന്റെചോ ചജചോസഫക:

 ശസ്പീ  .   എദ്യം  .   എദ്യം  .   മണമ:

 ശസ്പീ  .   ഒ  .   ആർ  .   ചകള:

 ശസ്പീ  .   ലക  .   യ  .   ജനസ്പീഷേക കുമചോർ: തചോലഴ കചോണുന്നേ ചചചോദദങ്ങള്ക്കക വേനദ്യം-

വേനദജസ്പീവേമ വേകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടെമ നല്കുചമചോ: 

(എ) 2011-ല്  ചകന്ദ്രസരക്കചോര  രൂപസ്പീകരമച്ച

മചോനദണ്ഡങ്ങള്ക്കനുസൃതമചോയ  നമയനണങ്ങള് ചദശേസ്പീചയചോദദചോനങ്ങളലടെയദ്യം

വേനദമൃഗ സചങതങ്ങളലടെയദ്യം അതമരത്തമയമല് നമനദ്യം ഒരു കമചലെചോ  മസ്പീറർ

ചുറളവേമല് ഏരലപടുത്തണലമന്നേക 2022 ജൂണ് മചോസത്തമല് സുപ്രസ്പീദ്യം ചകചോടെതമ

ഉത്തരവേമടതക സദ്യംസചോനലത്ത മലെചയചോര ജമലകളമലലെ ജനങ്ങളമല് സൃഷ്ടമച്ച

ആശേങ  ശദ്ധയമല്ലപടമട്ടുചണചോ;  എങമല്  പ്രസ്തുത  ആശേങയകറ്റുന്നേതമനക

സരക്കചോര ഇതുവേലര സസ്വസ്പീകരമച്ച നടെപടെമകള് അറമയമക്കചോചമചോ;

(ബമ)സുപ്രസ്പീദ്യം  ചകചോടെതമ  നമരചദശേചോനുസരണമുള്ള  ഉപഗ്രഹ

സരചവചയചോലടെചോപദ്യം ചനരമട്ടുള്ള സരചവ കൂടെമ നടെത്തചോന തസ്പീരുമചോനമച്ചതുവേഴമ

ജനങ്ങളലടെ ആശേങയകറചോന കഴമഞ്ഞമട്ടുചണചോലയന്നേക വേദക്തമചോക്കുചമചോ;
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(സമ) ഇതുമചോയമ  ബന്ധലപടക  ബഹുമചോനലപട  സുപ്രസ്പീദ്യംചകചോടെതമയമലുള്ള

ചകസമല്  സദ്യംസചോന  സരക്കചോര  കകമ  ചചരന്നേമട്ടുചണചോലയന്നേക

അറമയമക്കചോചമചോ?

വേനദ്യം-വേനദജസ്പീവേമ വേകുപ്പുമനമ (ശസ്പീ  .   എ  .   ലക  .   ശേശേസ്പീന്ദ്രന): സര, 

(എ) ശദ്ധയമല്ലപടമട്ടുണക.  ഈ  വേമഷേയത്തമലലെ

ആശേങയകറ്റുന്നേതമനുദ്യം ലപചോതുജന തചോല്പരദചോരതവുദ്യം സരക്കചോര നചോളമതുവേലര

സസ്വസ്പീകരമച്ച നടെപടെമകള് ചുവേലടെ ചചരക്കുന.

ബഹുമചോനലപട സുപ്രസ്പീദ്യംചകചോടെതമ  ഉത്തരവുപ്രകചോരദ്യം  ഒരു  കമചലെചോ  മസ്പീറര

ESZ-ല് ഉള്ലപടെചോന സചോദ്ധദതയളള പ്രചദശേങ്ങളമല്,  ഉപഗ്രഹ ചമതങ്ങളലടെ

സഹചോയചത്തചോലടെ  വേനചോതമരത്തമ  പരമചശേചോധമച്ചചശേഷേദ്യം,  വേമശേദചോദ്യംശേങ്ങള്

പരമചശേചോധമച്ചക  റമചപചോരടക  സരക്കചോരമനക  സമരപമക്കുന്നേതമനക  സദ്യംസചോന

സരക്കചോരമലന്റെ,  ആസൂതണ  സചോമ്പത്തമകകചോരദ  വേകുപമലന്റെ

നമയനണത്തമലുളള,  ചകരള  സദ്യംസചോന  റമചമചോടക  ലസനസമദ്യംഗക  ആനഡക

എനവേചയചോണ്ലമന്റെക ലസന്റെറമലന (KSREC) ചുമതലെലപടുത്തമ.

സദ്യംസചോനലത്ത  പ്രചതദക  സചോഹചരദത്തമല്,  ജനവേചോസചമഖലെകലള

ഒഴമവേചോക്കമലക്കചോണക  നമലെവേമല്  സമരപമച്ചമട്ടുളള  ESZ  ലപ്രചോചപചോസലുകള്
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അദ്യംഗസ്പീകരമച്ചക  ഇചക്കചോ  ലസനസമറസ്പീവേക  ചസചോണ്  പ്രഖദചോപമക്കുന്നേതമനുളള

നടെപടെമകള്ക്കചോയമ  ചകന്ദ്ര  എദ്യംപചവേരഡക  കമ്മമറമചയയദ്യം  ബഹുമചോനലപട

സുപ്രസ്പീദ്യംചകചോടെതമലയയദ്യം  സമസ്പീപമക്കണലമന്നേക  സദ്യംസചോന  സരക്കചോര

25-06-2022-ലലെ ഡമ2/46/2019/വേനദ്യം നമ്പര കത്തുപ്രകചോരദ്യം ചകന്ദ്ര വേനദ്യം-

പരമസമതമ മനചോലെയചത്തചോടെക അഭദരതമച്ചു. 

ബഹുമചോനലപട വേനദ്യം വേകുപ്പുമനമയലടെ അദ്ധദകതയമല് 28-09-2020-

നക ചചരന്നേ ചയചോഗതസ്പീരുമചോനപ്രകചോരദ്യം വേനദ്യം വേകുപക സസ്വസ്പീകരമച്ച നടെപടെമകള്ക്കക

അദ്യംഗസ്പീകചോരദ്യം  നല്കമലക്കചോണ്ടുദ്യം  അന്തെമമ  വേമജചോപനദ്യം

പുറലപടുവേമക്കുന്നേതമനചോയമ  ചകന്ദ്രസരക്കചോരമനക  സമരപമച്ചമരുന്നേ  ചഭദഗതമ

നമരചദശേങ്ങള്  അചതനമലെയമല്  അദ്യംഗസ്പീകരമച്ചക  കമട്ടുന്നേതമനുദ്യം  ഇചക്കചോ

ലസനസമറസ്പീവേക  ചസചോണ്  നമശ്ചയമക്കുന്നേതമല്  നമനദ്യം  ജനവേചോസചമഖലെകളദ്യം

കൃഷേമയമടെങ്ങളദ്യം  ലപചോതുസചോപനങ്ങളദ്യം  പൂരണ്ണെമചോയദ്യം  ഒഴമവേചോക്കുന്നേതമനുദ്യം

ബഹുമചോനലപട സുപ്രസ്പീദ്യംചകചോടെതമയലടെ  WP(C)202/1995  നമ്പര  ചകസമലലെ

I.A.1000/2003  നമ്പര  ഹരജമയമലലെ  03-06-2022-ലലെ  ഉത്തരവേമചന്മേല്

ബഹുമചോനലപട സുപ്രസ്പീദ്യംചകചോടെതമലയ സമസ്പീപമക്കുന്നേതുള്ലപലടെയളള ഉചമതമചോയ

നമയമനടെപടെമകള്  സസ്വസ്പീകരമക്കുന്നേതമനക  വേനദ്യം  വേകുപമലന
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ചുമതലെലപടുത്തമലക്കചോണ്ടുദ്യം  10-08-2022-ലലെ  44/2022/വേനദ്യം  നമ്പര

സരക്കചോര ഉത്തരവേക പുറലപടുവേമച്ചമട്ടുളളതചോണക.

പുന:പരമചശേചോധനചോ ഹരജമ 17-08-2022-ല് ഡയറമ നദ്യം. 25588-2022

ആയമ ബഹുമചോനലപട സുപ്രസ്പീദ്യംചകചോടെതമയമല് ഫയല് ലചയമട്ടുമുണക. ആയതമല്

സദ്യംസചോനത്തക നമന്നേക ചഭദഗതമ വേരുത്തമ ചകന്ദ്രസരക്കചോരമനക സമരപമച്ച കരടെക

വേമജചോപന  നമരചദശേങ്ങള്ക്കക  അദ്യംഗസ്പീകചോരദ്യം  ലെഭമക്കചോനചോണക

അചപകമച്ചമട്ടുളളതക.

ബഹുമചോനലപട മുഖദമനമയലടെ  അദ്ധദകതയമല്  29-08-2022-ല്

ചചരന്നേ  ഓണ്കലെന  ചയചോഗത്തമല്  KSREC  കരടെക  പഠന  റമചപചോരടക

അവേതരമപമക്കുകയദ്യം ഉപഗ്രഹചമതങ്ങളലടെ സഹചോയചത്തചോലടെയളള സരചവയക

പുറലമ  ഭസൗതമക  സലെപരമചശേചോധന  കൂടെമ  നടെത്തമ  വേമശേദമചോയ  വേമവേരങ്ങള്

ചശേഖരമക്കുന്നേതമനക തസ്പീരുമചോനമക്കുകയദ്യം ലചയ.  ആയതമനചോയമ  30-09-2022-

ലലെ  (സചോധചോ)  നദ്യം.424/2022/വേനദ്യം  സരക്കചോര  ഉത്തരവുപ്രകചോരദ്യം  ജസമസക

ചതചോടത്തമല് രചോധചോകൃഷ്ണന ലചയരമചോനചോയ ഒരു വേമദഗ്ദ്ധസമമതമയദ്യം സചോചങതമക

വേമദഗ്ദ്ധരുലടെ  സമമതമയദ്യം  രൂപസ്പീകരമക്കുകയദ്യം  ലചയ.

ചകരള സദ്യംസചോന റമചമചോടക ലസനസമദ്യംഗക ആനഡക എനവേചയചോണ്ലമന്റെക
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ലസന്റെര ലെഭദമചോക്കമയ പഠന റമചപചോരടക ആവേശേദമചോയ തുടെരനടെപടെമകള്ക്കചോയമ

അഡസ്വചക്കറക  ജനറലെമനക  01-09-2022-ല്  സമരപമച്ചമരുന.

വേമദഗ്ദ്ധ പരമചശേചോധന സമമതമ ലപചോതുജന പങചോളമത്തചത്തചോലടെ ജനവേചോസ

ചമഖലെകള്  സദ്യംബന്ധമച്ച  പരമചശേചോധന  നടെത്തമ  റമചപചോരടക

തയ്യെചോറചോക്കുന്നേതമനുളള നടെപടെമകള് സസ്വസ്പീകരമച്ചുവേരമകയചോണക. ഉപഗ്രഹ സരചവ

സദ്യംബന്ധമച്ചക  ചകരള  സദ്യംസചോന  റമചമചോടക  ലസനസമദ്യംഗക  ആനഡക

എനവേചയചോണ്ലമന്റെക  ലസന്റെര  തയ്യെചോറചോക്കമയ  പ്രചോഥമമക  റമചപചോരടമലന്റെ

പഞചോയത്തക/  വേമചലജ്തലെ സരചവ നമ്പര ഉള്ലപലടെയളള നമരമ്മമതമകളലടെ

വേമവേരങ്ങളദ്യം ഭൂപടെങ്ങളദ്യം സഹമതമുളള സദ്യംകമപ്ത രൂപവുദ്യം, ജനസചോന്ദ്രത കൂടെമയ

പ്രചദശേങ്ങലളയദ്യം  സരക്കചോര/അരദ്ധ  സരക്കചോര/ലപചോതുസചോപനങ്ങലളയദ്യം

ഒഴമവേചോക്കമലക്കചോണക  തയ്യെചോറചോക്കമ  സദ്യംസചോന  സരക്കചോര  ചകന്ദ്ര  വേനദ്യം-

പരമസമതമ  മനചോലെയത്തമനക  സമരപമച്ചതുദ്യം,  നമലെവേമല്  ചകന്ദ്ര  വേനദ്യം-

പരമസമതമ  മനചോലെയത്തമലന്റെ  പരമഗണനയമലുളളതുമചോയ  കരടെക

ലപ്രചോചപചോസലുകളദ്യം  ആയതക  സദ്യംബന്ധമച്ചക  ലപചോതുജനങ്ങള്ക്കക  പരചോതമകള്

/നമരചദശേങ്ങള്  അറമയമക്കചോനുളള  ലപ്രചോചഫചോരമയദ്യം  സരക്കചോര

ലവേബ്കസറമല് പ്രസമദ്ധസ്പീകരമച്ചമരുന. ലപചോതുജനങ്ങള്ക്കക ഇതുസദ്യംബന്ധമച്ച
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പരചോതമകളലണങമല്  ആയതക  ജനുവേരമ  7-നകദ്യം  അറമയമക്കുന്നേതമനക

അവേസരദ്യം  നല്കമയമരുന.  ഫസ്പീല്ഡ്തലെ  വേമലെയമരുത്തലെമനചോയമ  ജമചയചോ

ടെചോഗമദ്യംഗക  നടെത്തമ  ലമചോകബല്  ആപക  മുചഖന  വേമവേരങ്ങള്  അപക  ചലെചോഡക

ലചയ്യുന്നേതമനക തചദശേസസ്വയദ്യംഭരണ സചോപനങ്ങളമൽ നമനദ്യം വേനദ്യം വേകുപമല്

നമനദ്യം നമചയചോഗമക്കലപടവേരക്കക ഓണ്കലെനചോയമ പരമശേസ്പീലെനദ്യം നല്കുകയദ്യം

ജനങ്ങളമല് നമനദ്യം ലെഭമക്കുന്നേ വേമവേരങ്ങള് പഞചോയത്തക അടെമസചോനത്തമല്

തരദ്യംതമരമച്ചക  പരമശേസ്പീലെനദ്യം  ലെഭമച്ച  ജസ്പീവേനക്കചോര  മുചഖന  ലവേരമഫമചക്കഷേന

നടെത്തമ  വേമദഗ്ദ്ധ  സമമതമ  തുടെരനടെപടെമ  സസ്വസ്പീകരമക്കചോന  തസ്പീരുമചോനമക്കുകയദ്യം

ലചയ.  അപ്രകചോരദ്യം  ലെഭമച്ച  63615  പരചോതമകളമൽ  62640  പരചോതമകൾക്കക

02-02-2023  വേലര  പരമഹചോരദ്യം  കചോണുകയദ്യം  KSREC-ലന്റെ  അസറക  മചോപര

ആപക  മുചഖന  ഇതമനകദ്യം  79193  അസറ്റുകള്  അപക  ചലെചോഡക  ലചയമട്ടുമുണക.

ബഹുമചോനലപട സുപ്രസ്പീദ്യംചകചോടെതമയലടെ 03-06-2022-ലലെ വേമധമയമചന്മേല് ചകന്ദ്ര

സരക്കചോര  സമരപമച്ച  ഹരജമയമല്  സദ്യംസചോന  സരക്കചോരമനക  കകമ

ചചരുന്നേതമനുളള  അചപക  ബഹുമചോനലപട സുപ്രസ്പീദ്യം  ചകചോടെതമയമല്

സമരപമക്കുകയദ്യം ലചയമട്ടുണക.
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(ബമ)ജനങ്ങളലടെ  ആശേങ  പരമഹരമക്കുന്നേതമലന്റെ  ഭചോഗമചോയമ

ബഹുമചോനലപട മുഖദമനമയലടെ അദ്ധദകതയമല് 29-08-2022-ല് ചചരന്നേ

ഓണ്കലെന ചയചോഗത്തമലെചോണക  KSREC  നടെത്തമയ ഉപഗ്രഹചമതങ്ങളലടെ

സഹചോയചത്തചോലടെയളള സരചവയ്ക്കുപുറലമ  ഭസൗതമക സലെപരമചശേചോധന കൂടെമ

നടെത്തമ  വേമശേദമചോയ  വേമവേരങ്ങള്  ചശേഖരമക്കുന്നേതമനക  തസ്പീരുമചോനമച്ചതക.

ആയതമനചോയമ 30-09-2022-ലലെ (സചോധചോ) നദ്യം.424/2022/വേനദ്യം  സരക്കചോര

ഉത്തരവുപ്രകചോരദ്യം ജസമസക ചതചോടത്തമല് ബമ.  രചോധചോകൃഷ്ണന ലചയരമചോനചോയ

ഒരു  വേമദഗ്ദ്ധസമമതമയദ്യം  സചോചങതമകവേമദഗ്ദ്ധരുലടെ  സമമതമയദ്യം  രൂപസ്പീകരമച്ചു.

വേമദഗ്ദ്ധ  പരമചശേചോധന  സമമതമ  ലപചോതുജന  പങചോളമത്തചത്തചോലടെ

ജനവേചോസചമഖലെകള്  സദ്യംബന്ധമച്ച  പരമചശേചോധന  നടെത്തമ  റമചപചോരടക

തയ്യെചോറചോക്കുന്നേതമനുളള  നടെപടെമകള്  സസ്വസ്പീകരമച്ചുവേരമകയചോണക.  ഉപഗ്രഹ

സരചവ സദ്യംബന്ധമച്ചക  ചകരള  സദ്യംസചോന റമചമചോടക  ലസനസമദ്യംഗക  ആനഡക

എനവേചയചോണ്ലമന്റെക  ലസന്റെര  തയ്യെചോറചോക്കമയ  പ്രചോഥമമക  റമചപചോരടമലന്റെ

പഞചോയത്തക/  വേമചലജ്തലെ സരചവ നമ്പരുള്ലപലടെയളള നമരമ്മമതമകളലടെ

വേമവേരങ്ങളദ്യം  ഭൂപടെങ്ങളദ്യം  സഹമതമുളള  സദ്യംകമപ്തരൂപവുദ്യം,  ജനവേചോസ

ചമഖലെകലളയദ്യം  സരക്കചോര/അരദ്ധ  സരക്കചോര/ലപചോതുസചോപനങ്ങലളയദ്യം
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ഒഴമവേചോക്കമലക്കചോണക  തയ്യെചോറചോക്കമ  സദ്യംസചോന  സരക്കചോര  ചകന്ദ്ര  വേനദ്യം-

പരമസമതമ  മനചോലെയത്തമനക  സമരപമച്ചതുദ്യം,  നമലെവേമല്  ചകന്ദ്ര  വേനദ്യം-

പരമസമതമ  മനചോലെയത്തമലന്റെ  പരമഗണനയമലുളളതുമചോയ  കരടെക

ലപ്രചോചപചോസലുകളദ്യം ആയതുസദ്യംബന്ധമച്ചക ലപചോതുജനങ്ങള്ക്കക പരചോതമകള് /

നമരചദശേങ്ങള്  അറമയമക്കചോനുളള  ലപ്രചോചഫചോരമയദ്യം  സരക്കചോര

ലവേബ്കസറമല്  പ്രസമദ്ധസ്പീകരമച്ചമരുന.  ലപചോതുജനങ്ങള്ക്കക

ഇതുസദ്യംബന്ധമച്ച  പരചോതമകളലണങമല്  ആയതക  ജനുവേരമ  7-നകദ്യം

അറമയമക്കുന്നേതമനക  അവേസരദ്യം  നല്കമയമരുന.  ഫസ്പീല്ഡ്തലെ

വേമലെയമരുത്തലെമനചോയമ ജമചയചോ ടെചോഗമദ്യംഗക നടെത്തമ ലമചോകബല് ആപക മുചഖന

വേമവേരങ്ങള്  അപക ചലെചോഡക  ലചയ്യുന്നേതമനക  തചദശേസസ്വയദ്യംഭരണ

സചോപനങ്ങളമല് നമനദ്യം വേനദ്യം വേകുപമല് നമനദ്യം നമചയചോഗമക്കലപടവേരക്കക

ഓണ്കലെനചോയമ പരമശേസ്പീലെനദ്യം നല്കുകയദ്യം ജനങ്ങളമല് നമനദ്യം ലെഭമക്കുന്നേ

വേമവേരങ്ങള് പഞചോയത്തടെമസചോനത്തമല് തരദ്യംതമരമച്ചക  പരമശേസ്പീലെനദ്യം ലെഭമച്ച

ജസ്പീവേനക്കചോര മുചഖന ലവേരമഫമചക്കഷേന നടെത്തമ വേമദഗ്ദ്ധസമമതമ തുടെരനടെപടെമ

സസ്വസ്പീകരമക്കചോന  തസ്പീരുമചോനമക്കുകയദ്യം  ലചയ.  അപ്രകചോരദ്യം  ലെഭമച്ച  63615

പരചോതമകളമൽ  62640  പരചോതമകൾക്കക  02-02-2023  വേലര  പരമഹചോരദ്യം
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കചോണുകയദ്യം KSREC-ലന്റെ അസറക മചോപര ആപക മുചഖന ഇതമനകദ്യം 79193

അസറ്റുകള്  അപക  ചലെചോഡക  ലചയമട്ടുമുണക. ബഹുമചോനലപട

സുപ്രസ്പീദ്യംചകചോടെതമയലടെ  03-06-2022-ലലെ  വേമധമയമചന്മേല്  ചകന്ദ്ര  സരക്കചോര

സമരപമച്ച ഹരജമയമല് സദ്യംസചോന സരക്കചോരമനക  കകമ ചചരുന്നേതമനുളള

അചപക  ബഹുമചോനലപട സുപ്രസ്പീദ്യംചകചോടെതമയമല്  സമരപമക്കുകയദ്യം

ലചയമട്ടുണക.  ഈ  നടെപടെമകളമലൂലടെ  ടെമ  വേമഷേയത്തമല്  ജനങ്ങളലടെ

ആശേങയകറചോന  ഒരു  പരമധമവേലര  കഴമഞ്ഞമട്ടുലണന്നേ

വേമലെയമരുത്തലെചോണുളളതക.

(സമ) ബഹുമചോനലപട സുപ്രസ്പീദ്യംചകചോടെതമയലടെ  03-06-2022-ലലെ

വേമധമയമചന്മേല്  ചകന്ദ്ര  സരക്കചോര  സമരപമച്ച  ഹരജമയമല്  സദ്യംസചോന

സരക്കചോരമനക  കകമ  ചചരുന്നേതമനുളള  അചപക  ബഹുമചോനലപട

സുപ്രസ്പീദ്യംചകചോടെതമയമല് സമരപമച്ചമട്ടുണക.

ശസ്പീ. ലെമചന്റെചോ ചജചോസഫക ചുമതലെലപടുത്തമയതുപ്രകചോരദ്യം ശസ്പീ  .   ലക  .   ബചോബു

(  ലനന്മേചോറ  ):  സര,  2013-ലലെ  ഉമ്മന  ചചോണമ  സരക്കചോരമലന്റെ  കചോലെത്തക

സരവശസ്പീ. വേമ. ഡമ. സതസ്പീശേന, ടെമ. എന. പ്രതചോപന, എന. ഷേദ്യംസുദസ്പീന എന്നേസ്പീ

ഹരമത  എദ്യം.എല്.എ.-മചോരുലടെ  ചനതൃതസ്വത്തമല്  ഉപസമമതമകള്
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രൂപസ്പീകരമച്ചമരുന.  ബഫര  ചസചോണുമചോയമ  ബന്ധലപടക  ലതളമലവേടുപക

നടെത്തമയമരുന.  എത  കമചലെചോമസ്പീറര  കദരഘദമചോണക  സബക  കമ്മമറമകളമല്

നമനദ്യം ഗവേണ്ലമന്റെമല്  നമരചദശേദ്യം വേച്ചതക; അതമല് ഏലതലചോദ്യം ഇനങ്ങളചോണക

നമചരചോധമക്കലപചടെണതക എന്നേക വേദക്തമചോക്കചോചമചോ?

ശസ്പീ  .    എ  .    ലക  .    ശേശേസ്പീന്ദ്രന:  സര,  04-12-2006-ലലെ  സുപ്രസ്പീദ്യംചകചോടെതമ

വേമധമ  വേന്നേതമനുചശേഷേദ്യം  ചകരളദ്യം  09-02-2011-ല്  ഒരു  മചോരഗചരഖ

പുറലപടുവേമക്കുകയണചോയമ.  ആ മചോരഗനമരചദശേങ്ങള്ക്കനുസരമച്ചചോണക ഇചക്കചോ

ലസനസമറസ്പീവേക ചസചോണ് സദ്യംബന്ധമച്ച കരടെക ലപ്രചോചപചോസലുകള് ചകന്ദ്ര വേനദ്യം-

പരമസമതമ  മനചോലെയത്തമനക  സമരപമച്ചതക.  ആ  ലപ്രചോചപചോസലെമല്

ബഹുമചോനലപട  ലമമ്പര  ഉന്നേയമച്ചതുചപചോലലെ  പൂജദദ്യം  മുതല്  പനണക

കമചലെചോമസ്പീറര  വേലരയള്ള  ജനവേചോസചമഖലെലയ  ഒഴമവേചോക്കമ  ബഫര  ചസചോണ്

ആയമ പ്രഖദചോപമക്കചോലമന്നേചോണക....... ബചോക്കമഭചോഗദ്യം ചമശേപ്പുറത്തക വേയ്ക്കുന+.

(ചചചോചദദചോത്തരസമയദ്യം കഴമഞ്ഞു.)

+ അനുബന്ധമചോയമ ചചരത്തമരമക്കുന.
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