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അനുബനന്ധം - 1

ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കല

(1) പറമണിക്കുളന്ധം ഡഡാമണിലനണിനന്ന് സന്ധംസഡാനതണിനന്ന് അര്ഹമഡായ ജലന്ധം
ലഭഭ്യമഡാക്കഡാതന്ന് സന്ധംബനണിചന്ന് ശ്രശ  .   കക  .   ബഡാബു   (  കനനഡാറ  )
നലകണിയ      ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കലണിനന്ന് മുഖഭ്യമനണി നലകണിയ മറുപടണി

         പറമണിക്കുളന്ധം, ആളണിയഡാര് പദ്ധതണി കരഡാറണികന്റെ കഷെഡഡ്യൂള് II ഖണണിക 4

(എ) പ്രകഡാരന്ധം കകരള സന്ധംസഡാന അതണിര്തണിയണില മണക്കടവന്ന് വണിയറണില ഒര

ജലവര്ഷെന്ധം  7.5  TMCft  (Thousand  Million  Cubic  Feet)  ജലന്ധം  ചണിറ്റൂര്

പ്രകദേശകത  20000  ഏക്കറണികല  കൃഷെണി  ആവശഭ്യതണിനഡായണി  കകരളതണിനന്ന്

അര്ഹതകപ്പെട്ടതഡാണന്ന്.

പണി.എ.പണി. കരഡാറണികന്റെ കഷെഡഡ്യൂള് II ഖണണിക 2 പ്രകഡാരന്ധം കഷെഡാളയഡാറണില

ഒര  ജലവര്ഷെന്ധം  12,300  MCft  ജലതണിനഡാണന്ന്   കകരളതണിനന്ന്

അര്ഹതയുളളതന്ന്.   നശരഡാര്  നദേണിയണില  നണിനന്ന്  അപ്പെര്  നശരഡാര്  വണിയറണില

ഒകകഡാബര്  1-നുന്ധം  ജനുവരണി  31-നുന്ധം  ഇടയണിലുളള  കഡാലയളവണില  ലഭഭ്യമഡാകുന

എലഡാജലവന്ധം  കകരളതണിനന്ന്  അര്ഹതകപ്പെട്ടതഡാണന്ന്.  ഇപ്രകഡാരന്ധം  ജലന്ധം

കകരളതണിനന്ന് ലഭഭ്യമഡാകുനതണിനന്ന് പണി.എ.പണി. കരഡാറണില വഭ്യവസയുണന്ന്.

ഇതുകൂടഡാകത പറമണിക്കുളന്ധം  ഗ്രൂപ്പെന്ന്  ഡഡാമുകള്,  പറമണിക്കുളന്ധം  തുണക്കടവന്ന്,

കപരവരണിപ്പെളന്ധം  എനശ  ഡഡാമുകളണിലനണിനന്ധം  കലഡാവര്  നശരഡാറണില  നണിനമുളള
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കമഡാതന്ധം ജലലഭഭ്യത 16.5  TMCft-ല കൂടുതല വരന ജലവര്ഷെങ്ങളണില 16.5

TMCft -യണില മുകളണിലുളള ആദേഭ്യകത  2.50  TMCft  ജലന്ധം കകരളതണികല

ചണിറ്റൂര്  തഡാലൂക്കണികല  കൃഷെണിക്കഡായുന്ധം  അതണിനുമുകളണില  അധണിക  ജലന്ധം

ലഭഭ്യമഡാകണങണില  ആ  ജലന്ധം  ചഡാലക്കുടണി  നദേശതടതണികലയന്ന്,  പറമണിക്കുളന്ധം

ഗ്രൂപ്പെണികല  ഡഡാമുകളുകട  സണിലകവ,  ഒഒൗട്ടന്ന് കലറന്ന്  സന്ധംവണിധഡാനങ്ങളണിലൂകടകയഡാ

ലഭഭ്യമഡാക്കണകമനന്ധം  കരഡാറണില  വഭ്യവസയുണന്ന്.   ഇപ്രകഡാരന്ധം  2018-19,

2020-21, 2021-22  ജലവര്ഷെങ്ങളണിലഡായണി  1505  MCft  ജലന്ധം കകരളതണിനന്ന്

ലഭണിചണിട്ടുണന്ന്.  ഉകദേഭ്യഡാഗസതലതണിലുന്ധം  സര്ക്കഡാര്  തലതണിലുമുളള  ശക്തമഡായ

ഇടകപടലുകകളത്തുടര്നന്ന്  കഴണിഞ്ഞ  വര്ഷെങ്ങളണില  പണി.എ.പണി.  കരഡാര്

പ്രകഡാരമുളള  ജലന്ധം  ഒട്ടുമണിക്ക  കസ്റ്റേഷെനുകളണിലുന്ധം  ലഭഭ്യമഡാക്കഡാന്  കകരളതണിനന്ന്

കഴണിഞ്ഞണിട്ടുണന്ന്.

      നടപ്പെന്ന്  ജലവര്ഷെതണില  ഇതുവകര  കകരളതണികന്റെ ആവശഭ്യപ്രകഡാരന്ധം

മണക്കടവന്ന്  വണിയറണില ചണിറ്റൂര്പുഴ   പദ്ധതണിയുകട  കഡാര്ഷെണിക ആവശഭ്യങ്ങള്ക്കന്ന്

കവണ ജലന്ധം ഏകറക്കൂകറ ലഭണിചണിട്ടുണന്ന്.   ഇഒൗ ജലവര്ഷെതണില കശഷെണിക്കുന

കഡാലയളവണിലുന്ധം കകരളതണികന്റെ ആവശഭ്യങ്ങള് നണിറകവറഡാന് ആവശഭ്യമഡായ ജലന്ധം

ലഭണിക്കുനതണിനന്ന്  ഉകദേഭ്യഡാഗസതലതണിലുന്ധം  സര്ക്കഡാര്  തലതണിലുന്ധം  ശക്തമഡായ

നടപടണികള് സസശകരണിച്ചുവരനണന്ന്.
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(2) വഡായഡാ കുടണിശണികയുകട കപരണില കര്ഷെകര്കക്കതണികരയുളള ജപണിനടപടണികള്
നണിര്തണിവയഡാന്  ബഡാങ്കുകള്ക്കുന്ധം  ധനകഡാരഭ്യ  സഡാപനങ്ങള്ക്കുന്ധം
നണിര്കദ്ദേശന്ധം  നലകകണതണികന്റെ  ആവശഭ്യകതയണികലയന്ന്
ശ്രശ  .   സജശവന്ന്   കജഡാസഫന്ന്  എന്ധം  .  എല  .  എ  .    നലകണിയ
ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കലണിനന്ന്      ധനകഡാരഭ്യ      വകുപ്പുമനണി നലകണിയ മറുപടണി

ബഡാങ്കുകള്  സന്ധംസഡാന  സര്ക്കഡാരണികന്റെ  അധണികഡാര  പരണിധണിയണിലല

പ്രവര്തണിക്കുനതന്ന്.   സന്ധംസഡാനകത  ബഡാങ്കുകകളലഡാന്ധംതകന  ബഡാങണിന്ധംഗന്ന്

കകഡാഡ്സന്ന് ആന്റെന്ന്  സ്റ്റേഡാന്കഡര്ഡ്സന്ന് കബഡാര്ഡന്ന് ഓഫന്ന് ഇനഭ്യയുകട കകഡാഡ്സന്ന്

ആന്റെന്ന്  സ്റ്റേഡാന്കഡര്ഡ്സന്ന്  അനുസരണിചഡാണന്ന്  പ്രവര്തണിക്കുനതന്ന്.   കൂടഡാകത

ബഡാങണിന്ധംഗന്ന്  എന  വണിഷെയന്ധം  ഇനഭ്യന്  ഭരണഘടനയുകട  യൂണണിയന്  ലണിസ്റ്റേണില

45-ാം  ഇനമഡായണി  ഉള്കപ്പെട്ടണിട്ടുളളതണിനഡാല   ഇഒൗ  വണിഷെയതണിലുളള

നണിയമനണിര്മഡാണതണിനുളള  അധണികഡാരന്ധം  പഡാര്ലകമന്റെണില   നണിക്ഷണിപമഡാണന്ന്.

ആയതണിനഡാല  പഡാര്ലകമന്റെന്ന്  രൂപശകരണിചണിട്ടുളള  സര്ഫഡാസണി  നണിയമതണികന്റെ

അടണിസഡാനതണില സന്ധംസഡാനകത കദേശസഡാലകൃത ബഡാങ്കുകളുന്ധം കഷെഡഡ്യൂള്ഡന്ന്

വഡാണണിജഭ്യ  ബഡാങ്കുകളുന്ധം  നണിയമഡാനുസൃതന്ധം  സസശകരണിക്കുന  നടപടണികളണില

ഇടകപടുനതണിനന്ന് സന്ധംസഡാന സര്ക്കഡാരണിനന്ന് പരണിമണിതണികകളകറയുണന്ന്.

സര്ഫഡാസണി  നണിയമന്ധം  സന്ധംസഡാനതന്ന്  നടപ്പെഡാക്കണി  വരനതണിലൂകടയുളള

പ്രയഡാസകരമഡായ  സവണികശഷെ  സഡാഹചരഭ്യന്ധം  സന്ധംസഡാന  സര്ക്കഡാര്
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മനസണിലഡാക്കണിയണിട്ടുണന്ന്.   അഞന്ന്  കസന്റെണില  കവണിയഡാകതയുളള  ഭൂമണിയുന്ധം  വശടുന്ധം

കസകഡ്യൂരണിറണിയഡായണി  നലകുകമഡാള്  ഉണഡാകുന  ബഡാധഭ്യതയന്ന്  2002-കല

സര്ഫഡാസണി  നണിയമന്ധം  ബഡാധകമല  എനന്ന്  വഭ്യവസ  കചയ്യുനതണികലയഡായണി

സര്ഫഡാസണി  ആകണികന്റെ  31-ാം  വകുപ്പെന്ന്  കഭദേഗതണി  കചയ്യുനതണിനന്ന്  കകന

സര്ക്കഡാരണികനഡാടന്ന്  അഭഭ്യര്തണിച്ചുകകഡാണന്ന്  കകരള  നണിയമസഭ  കഎകകകണ്ഠേന

പ്രകമയന്ധം  പഡാസഡാക്കുകയുന്ധം  പ്രസ്തുത  പ്രകമയന്ധം  കകന  സര്ക്കഡാരണികന്റെ

ധനമനഡാലയതണിനന്ന്  അയച്ചുകകഡാടുക്കുകയുന്ധം  കകരളതണികന്റെ

ആവശഭ്യതണികനല  അനുഭഡാവപൂര്വ്വമഡായ  സമശപനമുണഡാകണകമനന്ന്

അഭഭ്യര്തണിക്കുകയുമുണഡായണിട്ടുണന്ന്.   എനഡാല  ഇക്കഡാരഭ്യതണില

നഡാളണിതുവകരയഡായണി  അനുകൂല  പ്രതണികരണന്ധം  കകന  സര്ക്കഡാരണിലനണിനന്ധം

ലഭണിചണിട്ടണിലഡാതതഡാണന്ന്.

കകഡാവണിഡന്ന്-19  രണഡാന്ധംഘട്ട  വഭ്യഡാപനന്ധം  സൃഷണിച  പ്രതണിസനണികളുകട

പശഡാതലതണില  വഭ്യക്തണികളുകടയുന്ധം  സൂഷ-ഇടതരന്ധം  സന്ധംരന്ധംഭങ്ങളുകടയുന്ധം

അര്ഹതകപ്പെട്ട  വഡായകള്ക്കഡായണി  വഡായയുകട  അക്കഒൗണന്ന്  സണിതണി  മഡാറഡാകത

തകന വഡായഡാ റശ-കഷെഡഡ്യൂളണിന്ധംഗന്ന് അനുവദേണിച്ചുന്ധം രണ്ടുവര്ഷെന്ധം വകര കമഡാറകട്ടഡാറണിയന്ധം

ഉള്കപ്പെകടയുളള ആനൂകൂലഭ്യങ്ങള് വഡായക്കഡാരനന്ന് അനുവദേണിക്കഡാവന രശതണിയണില

മഡാര്ഗ്ഗനണിര്കദ്ദേശങ്ങള്  ബഡാങ്കുകള്,  സഹകരണ  ബഡാങ്കുകള്,  ബഡാങന്ന്  ഇതര
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ധനകഡാരഭ്യ  സഡാപനങ്ങള്  എനണിവയുള്കപ്പെകട  എലഡാ  ധനകഡാരഭ്യ

സഡാപനങ്ങള്ക്കുന്ധം റണിസര്വന്ന് ബഡാങന്ന് നലകണിയണിട്ടുളളതഡാണന്ന്.  ഇതന്ന് അര്ഹരഡായ

വഡായക്കഡാര്ക്കന്ന്  വഡായകളുകട  റശസ്ട്രക്ചറണിന്ധംഗന്ന്,  റശകഷെഡഡ്യൂളണിന്ധംഗന്ന്,  കമഡാറകട്ടഡാറണിയന്ധം

എനശ സഒൗകരഭ്യങ്ങള് ഉറപ്പുവരത്തുന.  ടണി  കമഡാറകട്ടഡാറണിയന്ധം  കഡാലയളവണികല

പലണിശ,  പണിഴപ്പെലണിശ  എനണിവ  ഒഴണിവഡാക്കണകമനന്ന്  ആവശഭ്യകപ്പെട്ടുകകഡാണന്ന്

സന്ധംസഡാന  സര്ക്കഡാര്  റണിസര്വന്ന്  ബഡാങണികനഡാടന്ന്  കതന്ന്  മുകഖന

അഭഭ്യര്തണിചണിട്ടുണന്ന്.   കൂടഡാകത,  കകഡാവണിഡന്ന്-19  രണഡാന്ധംഘട്ട  വഭ്യഡാപനതണികന്റെ

പശഡാതലതണില എലഡാവണിധ വഡായഡാ തണിരണിചടവകള്ക്കുന്ധം  31-12-2021  വകര

കമഡാറകട്ടഡാറണിയന്ധം  പ്രഖഭ്യഡാപണിക്കണകമനന്ധം  കമഡാറകട്ടഡാറണിയന്ധം  കഡാലയളവണികല

പലണിശയുന്ധം പണിഴ പലണിശയുന്ധം ഒഴണിവഡാക്കുനതണിനന്ന് നടപടണി സസശകരണിക്കണകമനന്ധം

ബഹ.  മുഖഭ്യമനണിയുന്ധം  വകുപ്പുമനണിയുന്ധം  കകന  സര്ക്കഡാരണികനഡാടന്ന്

അഭഭ്യര്തണിചണിട്ടുണന്ന്.  ഇക്കഡാരഭ്യതണില നഡാളണിതുവകരയുന്ധം അനുകൂല പ്രതണികരണന്ധം

കകന സര്ക്കഡാരണിലനണിനന്ധം ലഭണിചണിട്ടണിലഡാതതഡാണന്ന്. 

അനുബനന്ധം - 2
സബ്മണിഷെന്

(1) വനഭ്യമൃഗശലഭ്യന്ധം രൂക്ഷമഡായ സലങ്ങളണിലുളവര്ക്കന്ന് കതഡാക്കന്ന് ലലസന്സന്ന്
സന്ധംബനണിചന്ന്     ശ്രശ  .    ലണികന്റെഡാ  കജഡാസഫന്ന്  എന്ധം  .  എല  .  എ  .-  യുകട
സബ്മണിഷെനന്ന്  മുഖഭ്യമനണി  നലകണിയ മറുപടണി
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2016-കല ആയുധ ചട്ടങ്ങള് പ്രകഡാരന്ധം ആയുധ പരണിശശലനന്ധം സന്ധംബനണിചന്ന്

വണിജഡാപനന്ധം പുറകപ്പെടുവണിക്കുനതണിനുള അധണികഡാരന്ധം കകന സര്ക്കഡാരണിനഡാണന്ന്.

ഇക്കഡാരഭ്യന്ധം  പരണികശഡാധണിച്ചുവരനതണിനഡാല  ഒര  ഇടക്കഡാല  ക്രമശകരണന്ധം

ഏര്കപ്പെടുതഡാന്  കകന  സര്ക്കഡാര്  നണിര്കദ്ദേശണിചണിരന.  ഇകതത്തുടര്നന്ന്

സസകഡാരഭ്യവഭ്യക്തണികള്ക്കന്ന്  പരണിശശലനന്ധം  നലകുനതണിനുള  നടപടണിക്രമന്ധം

സന്ധംസഡാന  കപഡാലശസന്ന്  കമധഡാവണി  പുറകപ്പെടുവണിക്കുകയുണഡായണി.  ഇതണികന്റെ

അടണിസഡാനതണില പരണിശശലനവന്ധം ആരന്ധംഭണിചണിരന. എനഡാല ഇതണികനതണികര

ഒര കര്ഷെക സന്ധംഘടന ബഹമഡാനകപ്പെട്ട ലഹകക്കഡാടതണിയണില ഫയല കചയ

ഹര്ജണിയണികല  ഇടക്കഡാല  ഉതരവണികനതുടര്നന്ന്  പരണിശശലനന്ധം

നണിര്തണിവചണിരണിക്കുകയഡാണന്ന്.  ചട്ടപ്രകഡാരന്ധം  പരണിശശലനന്ധം  സന്ധംബനണിച

കഡാരഭ്യങ്ങള്  തശരമഡാനണിക്കഡാനുള  അധണികഡാരന്ധം  കകനസര്ക്കഡാരണിനഡാകണനന്ന്

ചൂണണിക്കഡാട്ടണിയഡാണന്ന്  ബഹമഡാനകപ്പെട്ട  ലഹകക്കഡാടതണി  പരണിശശലനന്ധം  കസ്റ്റേ

കചയതന്ന്.

മലകയഡാര കമഖലയണില കഡാട്ടുപനണി ശലഭ്യന്ധം രൂക്ഷമഡായ സഡാഹചരഭ്യതണില

കര്ഷെകര്ക്കന്ന്  ആയുധ  ലലസന്സന്ന്  അനുവദേണികക്കണതണികന്റെ  പ്രഡാധഡാനഭ്യന്ധം

കണക്കണികലടുതന്ന്  ആയുധ  ലലസന്സന്ന്  അനുവദേണിക്കുനതന്ന്  സന്ധംബനണിചന്ന്

06-02-2023-നന്ന്  മുഖഭ്യമനണിയുകട  അധഭ്യക്ഷതയണില  കയഡാഗന്ധം  കചര് നണിരന.
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അക്രഡണിറ ഡന്ന്  കട്രെയന്ന് നര്/മഡാസ്റ്റേര്  അക്രഡ ണിറ ഡന്ന്  കട്രെയന്ന് നര്  നലകുന

സര്ട്ടണിഫണിക്കറന്ന്  പരണിഗണണിചന്ന്  ആയുധ ലലസന്സന്ന് നലകഡാകമന സന്ധംസഡാന

നണിലപഡാടന്ന്  ബഹമഡാനകപ്പെട്ട   ലഹകക്കഡാടതണികയ   അറണിയണിചന്ന്,  കസ്റ്റേ

ഒഴണിവഡാക്കഡാനുള നടപടണി സസശകരണിച്ചുവരന.

ചട്ടപ്രകഡാരമുള  വണിജഡാപനന്ധം  പുറകപ്പെടുവണിക്കുനതണിനന്ന്  അടണിയനര

നടപടണി സസശകരണിക്കഡാന് കകന സര്ക്കഡാരണികനഡാടന്ന് ആവശഭ്യകപ്പെടുനതഡാണന്ന്.

(2) അയ്യപ്പെന്കുടന്ധം  ഡഡാമണികന്റെ  അറകുറപ്പെണണികള്  സന്ധംബനണിചന്ന്
ശ്രശ  .   പണി  .   പണി  .   സുകമഡാദേന്ന് എന്ധം  .  എല  .  എ  .-  യുകട സബ്മണിഷെനന്ന് ജലവണിഭവ    
വകുപ്പുമനണി  നലകണിയ മറുപടണി

പഡാലക്കഡാടന്ന്  ജണിലയണികല  തരൂര്  നണികയഡാജകമണലതണികല  കഡാവകശരണി

ഗഡാമപഞഡായതണില കതനണിലഡാപുരതന്ന് പതണിനഡാലഡാന്ധം വഡാര്ഡണില ഒര കുനണികന്റെ

മുകളണിലഡാണന്ന്  മണ്ണുകകഡാണന്ന്  നണിര്മണിതമഡായ  അയ്യപ്പെന്കുടന്ധം  ഡ ഡാന്ധം  സണിതണി

കചയ്യുനതന്ന്. കഡാലപ്പെഴക്കന്ധം കചന ഈ അണകക്കട്ടണില ഉകദ്ദേശന്ധം 85 മശ. നശളവന്ധം

80000  കഡ്യൂബണികന്ന്  മശറര്  ജലസന്ധംഭരണകശഷെണിയുമുണന്ന്.  എനഡാല  ശരണിയഡായ

അറകുറപ്പെണണികളുകട  അഭഡാവന്ധംമൂലന്ധം  ഡഡാമണില  കചഡാര്ചയുളതണിനഡാല  ജലന്ധം

സന്ധംഭരണിചന്ന്  നണിര്തണി  ജലകസചനതണിനന്ന്  ഉപയുക്തമഡാക്കഡാന്  സഡാധണിക്കുനണില.

ഈ  അണകക്കട്ടന്ന്  ഉകദ്ദേശന്ധം  50  കഹകര്  കനല വയലുള

കതനണിലഡാപുരതണിനടുത്തുള  കതകക്കപ്പെഡാടന്ധം  പഡാടകശഖര  സമണിതണിക്കുള
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ജലകസചനതണിനന്ന് ഏകറ പ്രകയഡാജനകരമഡാണന്ന്.

മഴക്കഡാലതന്ന് ഡഡാമണില ആവശഭ്യതണിനന്ന്  കവളന്ധം ലഭണിക്കുകമങണിലുന്ധം അതന്ന്

ഡണിസന്ധംബര്  വകര  നശണ്ടുനണിലക്കണില,  അണകക്കട്ടണിലൂകടയുള  കചഡാര്ച

തടയുകയഡാകണങണില  ഈ  പ്രശന്ധം  പരണിഹരണിക്കഡാവനതഡാണന്ന്.  മഡാത്രമല

ഭൂഗര്ഭജല  കസഡാതസണികന്റെ  സന്ധംഭരണന്ധം  വര്ദ്ധണിക്കഡാനുന്ധം  സഹഡായണികചക്കുന്ധം.

കചഡാര്ച  തടഞ്ഞന്ന്  പ്രകദേശവഡാസണികള്ക്കന്ന്  ജലകസചനതണിനുന്ധം  മറന്ന്

ആവശഭ്യങ്ങള്ക്കുന്ധം  ഉപകയഡാഗപ്രദേമഡാക്കഡാനഡാണന്ന്  ഈ  പ്രവൃതണികകഡാണന്ന്

ഉകദ്ദേശണിക്കുനതന്ന്.  മഴക്കഡാലതന്ന്  നടതണിയ  പരണികശഡാധനയണില  അണകക്കട്ടണിനന്ന്

മുകളണില  നണിലക്കുന  മരങ്ങളുകട  കവരകള്  വളര്നന്ന്  ഒഒൗട്ടന്ന് കലറന്ന്  ലപപ്പെണിനന്ന്

കകടുപഡാടന്ന്  സന്ധംഭവണിചതഡാകഡാകമനഡാണന്ന്  പ്രഡാഥമണിക  നണിഗമനന്ധം.  അതണിനഡാല

അണകക്കട്ടന്ന്  അതണികന്റെ  പൂര്ണ്ണകശഷെണിയണികലയന്ന്  പുനനഃസഡാപണിക്കുനതണിനുള

പ്രഡാരന്ധംഭ നടപടണിയഡായണി,  നടതണിയ നണിരശക്ഷണ പ്രകഡാരന്ധം കചഡാര്ച തടയുകയുന്ധം

മഴക്കഡാലതന്ന്  അണകക്കട്ടണില  കവളന്ധം  സന്ധംഭരണിക്കകപ്പെടുകമഡാള്  അണകക്കട്ടന്ന്

നണിരശക്ഷണിക്കുകയുന്ധം  കചയ്യുനതഡാണന്ന്.  കചഡാര്ച  തടയുനതണിനഡായണി  നണിലവണില

കപഡാളണിഞ്ഞുകണിടക്കുന സണിമന്റെന്ന് കകഡാണ്ക്രശറന്ന് ഔട്ടന്ന് കലറന്ന് ലപപ്പെന്ന് എടുത്തുമഡാറണി,

300  mm  വഭ്യഡാസമുള  പുതണിയ  കകഡാണ്ക്രശറന്ന്  ലപപ്പെന്ന്  സഡാപണിക്കുക,

അണകക്കട്ടണികന്റെ മുകളണിലനണിനന്ധം ലപപ്പെണികന്റെ തഡാഴ്ഭഡാഗന്ധം വകര കചഡാര്ചയുള
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ഭഡാഗങ്ങള്  കപഡാളണിചന്ന്  പുനനഃനണിര്മണിക്കുക,  ലപപ്പെന്ന്  തുടങ്ങുന  u/s  ഭഡാഗത്തുള

കണിണറണികന്റെ  (outlet  well)  അടണിയനര അറകുറപ്പെണണികള് നടപ്പെഡാക്കുക, u/s

Riprap  അടണിയനര  അറകുറപ്പെണണികള്  നടതണി,  50  കസ.മശ.   വശതണിയണില

സണിമന്റെന്ന് ഉപകയഡാഗണിചന്ന് കരണിങല കകട്ടണി Apron നണിര്മണിചന്ന് സണിമന്റെന്ന് കകഡാണ്ക്രശറന്ന്

1:1.5:3 -യണില 20 കസ.മശ. കനതണില ആവരണന്ധം കചയന്ന് 150 മശ. ആഴതണില

ഒര  കകട്ടഡാഫന്ന്  വഡാള്  നണിര്മണിക്കുക  എനശ  പ്രവര്തണികളഡാണന്ന്  മുഖഭ്യമഡായുന്ധം

എസ്റ്റേണികമറണില ഉള്കപ്പെടുതണിയണിട്ടുളതന്ന്. 

പ്രവൃതണി  നടപ്പെഡാക്കുനകതഡാടുകൂടണി  ഡ ഡാമണിലനണിനന്ധം  ഔട്ടന്ന് കലറന്ന്  വഴണിയുള

കചഡാര്ച  തടയുവഡാന്  കഴണിയുകമനഡാണന്ന്  അനുമഡാനണിക്കുനതന്ന്.  ഇതണിനഡായണി

(PRICE  ID-IRR/IA/EST/5860/2022)  15  ലക്ഷന്ധം  രൂപയ്ക്കുള  എസ്റ്റേണികമറന്ന്

തയ്യഡാറഡാക്കണിയതന്ന്  ചശഫന്ന്  എഞണിനശയറുകട  കഡാരഭ്യഡാലയതണില  ലഭണിചണിട്ടുണന്ന്.

ആയതന്ന്  ഫണണികന്റെ  ലഭഭ്യതയനുസരണിചന്ന്  അന്ധംഗശകഡാരന്ധം  നലകണി  പ്രവൃതണി

പ്രഡാവര്തണികമഡാക്കുന തഡാണന്ന്. 

(3) കളക്ഷന്  ഏജന്റുമഡാരകട  ഇന്കസന്റെശവന്ന്  സന്ധംബനണിചന്ന്
ശ്രശ  .    കക  .    പണി  .    കമഡാഹനന്  എന്ധം  .  എല  .  എ  .-  യുകട  സബ്മണിഷെനന്ന്
ധനകഡാരഭ്യ      വകുപ്പുമനണി  നലകണിയ മറുപടണി

സഡാമൂഹഭ്യ സുരക്ഷഡാ കപന്ഷെന് പ്രഡാഥമണിക കഡാര്ഷെണിക വഡായഡാ സന്ധംഘങ്ങള്,

മറന്ന്  വഡായഡാ  സന്ധംഘങ്ങള്  എനണിവ  മുഖഡാനരന്ധം  ഗുണകഭഡാക്തഡാവണികന്റെ



10

വശട്ടണികലതണിക്കുന  പദ്ധതണിക്കന്ന്  15-08-2016-കല  സ.ഉ.(എന്ധം.എസന്ന്.)നന്ധം.

324/2016/ധന   പ്രകഡാരന്ധം  സര് ക്കഡാര്  അന്ധംഗശകഡാരന്ധം  നലകുകയുന്ധം

23-08-2016-കല   സ.ഉ.(സഡാധഡാ)നന്ധം.  6950/2016/ധന  പ്രകഡാരന്ധം  ഒര

ഗുണകഭഡാക്തഡാവണിനന്ന്  കപന്ഷെന്  തുക  വണിതരണന്ധം  കചയ്യുനതണിനന്ന്  50 രൂപ

ഇന്കസന്റെശവന്ന്  നണിശയണിച്ചുകകഡാണ്ടുന്ധം  ഉതരവഡായണിരന.  30-08-2016-കല

സ.ഉ.(സഡാധഡാ)നന്ധം.  7153/2016/ധന  പ്രകഡാരന്ധം  40  രൂപ  വണിതരണ

ഏജന്റുമഡാര്ക്കുന്ധം  10  രൂപ  സഹകരണ  സന്ധംഘങ്ങള്ക്കുമഡാകണനന്ന്

നണിശയണിക്കുകയുണഡായണി.  ഇന്കസന്റെശവന്ന്  50  രൂപ നണിശയണിക്കുന  സമയതന്ന്

കക്ഷമകപന്ഷെനുകള്  വര്ഷെതണില  3  പ്രഡാവശഭ്യമഡാണന്ന്  വണിതരണന്ധം  നടതണി

വനതന്ന്.  ഓണന്ധം,  ക്രണിസ്തുമസന്ന്,  വണിഷു  എനശ  ഉത്സവകഡാലയളവകളണിലഡാണന്ന്

കപന്ഷെന് വണിതരണന്ധം നടതണിവനണിരനതന്ന്. അക്കഡാലയളവണില മൂകനഡാ നഡാകലഡാ

മഡാസകത  കപന്ഷെന്  തുക  ഒനണിചന്ന്  വണിതരണന്ധം  നടതണമഡായണിരന.

ഇക്കഡാലയളവണില  ഇന്കസന്റെശവണിനതണില  പ്രതണിവര്ഷെന്ധം  പരമഡാവധണി  30

കകഡാടണികയഡാളന്ധം  രൂപ  മഡാത്രകമ  കചലവന്ന്  വനണിരനള.  എനഡാല  2020

കസപന്ധംബര്  മഡാസന്ധം  മുതല  കപന്ഷെന്  വണിതരണന്ധം  അതഡാതന്ന്  മഡാസന്ധംതകന

നടതഡാന്  തശരമഡാനണിക്കുകയുന്ധം  ആയതുപ്രകഡാരന്ധം  പരമഡാവധണി  അതഡാതന്ന്

മഡാസകത  കപന്ഷെന്  വണിതരണന്ധം  നടതണി  വരണികയുമഡാണന്ന്.  ഇതുമൂലന്ധം  ഒര
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കപന്ഷെന്  വണിതരണതണിനന്ന്  സഹകരണ  സന്ധംഘങ്ങളുന്ധം  ഏജന്റുമഡാരന്ധം

ലകകഡാരഭ്യന്ധം  കചകയ്യണ  തുക  2020  കസപന്ധംബറണിനന്ന്  മുന്പുളതണികന

അകപക്ഷണിചന്ന് കുറഞ്ഞണിട്ടുണന്ന്. കൂടഡാകത ഇന്കസന്റെശവണിനതണില ഒര വര്ഷെകത

കചലവന്ന്  130  കകഡാടണികയഡാളന്ധം   രൂപയഡായണി  ഉയര്നണിട്ടുമുണന്ന്.  ഈ

സഡാഹചരഭ്യതണില  ബനകപ്പെട്ട  എലഡാവരമഡായണി  ധനകഡാരഭ്യന്ധം,  സഹകരണന്ധം

എനശ  വകുപ്പുമനണിമഡാര്  05-12-2022-ല  ചര്ച  നടത്തുകയുന്ധം  പ്രസ്തുത

കയഡാഗതണില  ഇന്കസന്റെശവന്ന്  30  രൂപയഡായണി  പരണിഷ്കരണിക്കഡാന്

തശരമഡാനണിക്കുകയുന്ധം  കചയ.  കപന്ഷെന്  വണിതരണ  ആവൃതണി  വര്ദ്ധണിച

സഡാഹചരഭ്യതണില  ഇന്കസന്റെശവഡായണി  30  രൂപ  നണിശയണിചതന്ന്  സഹകരണ

സന്ധംഘങ്ങള്ക്കുന്ധം കപന്ഷെന് വണിതരണ ഏജന്റുമഡാര്ക്കുന്ധം ആദേഡായകരമഡാകണനന്ന്

വണിലയണിരതകപ്പെടുകയുന്ധം  കചയ.  2021  ഒകകഡാബര്  മഡാസന്ധം  വകരയുള

ഇന്കസന്റെശവന്ന്  ഇതണിനകന്ധം  വണിതരണന്ധം  കചയണിട്ടുണന്ന്.  കപന്ഷെന്  വണിതരണന്ധം

സന്ധംബനണിച വണിവരങ്ങള്  'കസവന'  കപഡാര്ട്ടലണില യഥഡാസമയന്ധം  സഹകരണ

സന്ധംഘങ്ങള് കരഖകപ്പെടുതഡാതതണിനഡാലഡാണന്ന്  2021  ഒകകഡാബറണിനന്ന്  കശഷെമുള

ഇന്കസന്റെശവന്ന്  അനുവദേണിക്കഡാന്  കഴണിയഡാതതന്ന്.  ഈ  സഡാഹചരഭ്യങ്ങളണിലഡാണന്ന്

2021  നവന്ധംബര് മഡാസന്ധം മുതല വണിതരണന്ധം കചയ കപന്ഷെനന്ന്  നലകകണ്ടുന

ഇന്കസന്റെശവന്ന്  30  രൂപയഡായണി  നണിശയണിച്ചുകകഡാണന്ന്  05-01-2023-ല  സ.ഉ.
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(ലക)  നന്ധം.  03/2023/ധന  ഉതരവന്ന്  പുറകപ്പെടുവണിചണിട്ടുളതന്ന്.  ഈ  ഉതരവന്ന്

സന്ധംബനണിചന്ന്  ബഹമഡാനകപ്പെട്ട  കകരള  ലഹകക്കഡാടതണിയണില രണന്ന്  കകസുകള്

നണിലനണിലക്കുനണിനഡാല  ഇതുസന്ധംബനണിചന്ന്  മറണികചഡാര  അഭണിപ്രഡായന്ധം  പറയഡാന്

ഇതരണതണില കഴണിയണില.

(4) ലവപ്പെണിന്  മുതല  മുനമന്ധം  വകരയുള  തശരസന്ധംരക്ഷണന്ധം  സന്ധംബനണിചന്ന്
ശ്രശ  .    കക  .    എന്  .    ഉണ്ണണിക്കൃഷ്ണൻ  എന്ധം  .  എല  .  എ  .-  യുകട  സബ്മണിഷെനന്ന്
ധനകഡാരഭ്യ      വകുപ്പുമനണി  നലകണിയ മറുപടണി

കടലഡാക്രമണവന്ധം  കഡാലഡാവസഡാ  വഭ്യതണിയഡാനവന്ധം  കകവപ്പെണിന്കരക്കഡാരകട

ജശവനുന്ധം  സസതണിനുന്ധം  ഉയര്ത്തുന  ഭശഷെണണി  കണക്കണികലടുതന്ന്  കചലഡാനന്ധം

മഡാതൃകയണില  മദഡാസന്ന്  കഎ.കഎ.റണി.  പഠന  റണികപ്പെഡാര്ട്ടന്ന്  പ്രകഡാരമുള

തശരസന്ധംരക്ഷണതണിനഡാവശഭ്യമഡായ  തുക  2023-2024  ബഡ്ജറണില പ്രകതഭ്യക

പഡാകക്കജഡായണി  പ്രഖഭ്യഡാപണിക്കുനതണിനഡാണന്ന്  ബഹമഡാനകപ്പെട്ട  എന്ധം.എല.എ.-യുകട

സബ്മണിഷെനണികല  ആവശഭ്യന്ധം.  കകരള  സന്ധംസഡാന  തശരകദേശ  വണികസന

കകഡാര്പ്പെകറഷെന്  മദഡാസന്ന്  കഎ.കഎ.റണി  മുകഖന  നടതണിയ  പഠന  റണികപ്പെഡാര്ട്ടന്ന്

പ്രകഡാരന്ധം  250-300  കകഡാടണി  രൂപയഡാണന്ന് തശരസന്ധംരക്ഷണതണിനഡായണി അടങല

തുക കണക്കഡാക്കണിയണിട്ടുളകതനന്ന് സബ്മണിഷെനണില പറയുന.

കകരള  സന്ധംസഡാന  തശരകദേശ  വണികസന  കകഡാര്പ്പെകറഷെന്  മദഡാസന്ന്

കഎ.കഎ.റണി.-കയകക്കഡാണന്ന്  കകവപ്പെണിന്  മുതല  മുനമന്ധം  വകരയുള
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തശരസന്ധംരക്ഷണതണിനഡായണി  പഠനന്ധം  നടതണിയ  റണികപ്പെഡാര്ട്ടുന്ധം  ഇതുമഡായണി

ബനകപ്പെട്ട ഭരണ വകുപ്പെന്ന്  ശണിപഡാര്ശയുന്ധം ധനകഡാരഭ്യ  വകുപ്പെണികലയന്ന്  നണിലവണില

ലഭഭ്യമഡാക്കണിയണിട്ടണില. ആയതന്ന് ലഭഭ്യമഡാകുന മുറയന്ന് കകവപ്പെണിന്കരകയ കടലഡാക്രമണ

ഭശഷെണണിയണിലനണിനന്ധം  സന്ധംരക്ഷണിക്കുനതണിനുള  പ്രകതഭ്യക  പഡാകക്കജന്ന്

പ്രഖഭ്യഡാപണിക്കുന വണിഷെയന്ധം പരണികശഡാധണിക്കുനതഡാണന്ന്.

(5) മുതലകപ്പെഡാഴണി    മത്സഭ്യബനന  തുറമുഖന്ധം   സന്ധംബനണിചന്ന്
ശ്രശ  .   വണി  .   ശശണി എന്ധം  .  എല  .  എ  .-  യുകട സബ്മണിഷെനന്ന്       മത്സഭ്യബനനന്ധം  ,  
സഡാന്ധംസഡാരണികന്ധം  ,    യുവജനകഡാരഭ്യ വകുപ്പുമനണി  നലകണിയ മറുപടണി

1. അടണിസഡാന സഒൗകരഭ്യ വണികസനന്ധം സന്ധംബനണിച നടപടണികള്

മുതലകപ്പെഡാഴണി  മത്സഭ്യബനന  തുറമുഖതണികന്റെ  തഡാഴമളണി   ഭഡാഗത്തുന്ധം

കപരമഡാതുറ  ഭഡാഗത്തുന്ധം  നടപ്പെഡാകക്കണ  അടണിസഡാന  സഒൗകരഭ്യ

വണികസനതണിനഡായണി ബഹമഡാനകപ്പെട്ട നണിയമസഭഡാന്ധംഗന്ധം,  മുതലകപ്പെഡാഴണി ഹഡാര്ബര്

മഡാകനജന്ന് കമന്റെന്ന്  കസഡാലസറണി,  പ്രകദേശകത  മറന്ന്  ജനപ്രതണിനണിധണികള്

എനണിവരമഡായണി ഹഡാര്ബര് എഞണിനശയറണിന്ധംഗന്ന്  വകുപ്പെന്ന്  ചര്ച നടതണിയണിരന.

ചര്ചയണില  ഉരതണിരഞ്ഞ  അഭണിപ്രഡായങ്ങളുകട  അടണിസഡാനതണില  ഹഡാര്ബര്

എഞണിനശയറണിന്ധംഗന്ന്  വകുപ്പെന്ന്  കരടന്ന്  മഡാസ്റ്റേര്  പഡാന്  തയ്യഡാറഡാക്കണി  വരന.  കരടന്ന്

മഡാസ്റ്റേര്  പഡാനണില  നണിലവണില  ഉള്കപ്പെടുതണിയണിട്ടുള  ഘടകങ്ങള്  ചുവകട

പറയുനതഡാണന്ന്.
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എ. കപരമഡാതുറ ഭഡാഗന്ധം

കപരമഡാതുറ  ഭഡാഗതന്ന്  സലസഒൗകരഭ്യന്ധം  കുറവഡായതണിനഡാല  ഒനഡാന്ധം

ഘട്ടമഡായണി,  നണിലവണിലുള  75  മശറര് വഡാര്ഫണിനന്ന് വടക്കന്ന് ഭഡാഗകതയന്ന് പുതുതഡായണി

50  മശറര് നശളതണില വഡാര്ഫന്ന്,  10 കട മുറണികള്,  കറസ്റ്റേന്ന് കഷെഡന്ന്,  ഒര ലക്ഷന്ധം

ലണിറര്  സന്ധംഭരണകശഷെണിയുള  സമന്ന്  ടഡാങന്ന്,  50000 ലണിറര്  കശഷെണിയുള

ഓവര്കഹഡന്ന് ടഡാങന്ന്,  ആനരണിക കറഡാ ഡന്ന്,  പഡാര്ക്കണിന്ധംഗന്ന് ഏരണിയ,  കഗറന്ന് ഹഒൗസന്ന്,

ഓടയുകട  നവശകരണന്ധം,  ലവദേദ്യുതശകരണന്ധം,  ലഡാന്ഡന്ന്  കസപ്പെണിന്ധംഗന്ന്,  എനശ

അടണിസഡാന  സഒൗകരഭ്യവണികസനങ്ങളഡാണന്ന്  കരടന്ന്  മഡാസ്റ്റേര്  പഡാനണില  നണിലവണില

ഉള്കപ്പെടുതണിയണിരണിക്കുനതന്ന്.

കപരമഡാതുറ  ഭഡാഗതന്ന്  ഒകരക്കര്  ഭൂമണി  ഏകറടുതന്ന്  രണഡാന്ധം  ഘട്ടമഡായണി

കൂടുതല  അടണിസഡാന  സഒൗകരഭ്യ  വണികസനങ്ങള്  ഏര്കപ്പെടുത്തുനതണിനുന്ധം

ലക്ഷഭ്യമണിടുനണന്ന്.

ബണി.   തഡാഴമളണി ഭഡാഗന്ധം

തഡാഴമളണി ഭഡാഗതന്ന് നണിലവണിലുള സഒൗകരഭ്യങ്ങള്ക്കന്ന് പുറകമ  50  മശറര്

കലല ഹഡാള്, പുരഷെനഡാര്ക്കുന്ധം സശകള്ക്കുന്ധം പ്രകതഭ്യകന്ധം ശഒൗചഡാലയന്ധം, ഓടയുകട

നവശകരണന്ധം, 10 കട മുറണികള്,  കറസ്റ്റേന്ന് കഷെഡന്ന്,  ലവദേദ്യുതശകരണന്ധം,  എഫ്ലുവന്റെന്ന്

ട്രെശറന്ന്കമന്റെന്ന് പഡാന്റെന്ന്, ആനരണിക കറഡാ ഡന്ന്, പഡാര്ക്കണിന്ധംഗന്ന് ഏരണിയ എനശ അടണിസഡാന
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സഒൗകരഭ്യ വണികസനങ്ങളഡാണന്ന് കരടന്ന് മഡാസ്റ്റേര് പഡാനണില ഉള്കപ്പെട്ടണിട്ടുളതന്ന്.

കരടന്ന് മഡാസ്റ്റേര് പഡാനണികല നണിര്കദ്ദേശങ്ങള് സന്ധംബനണിചന്ന് കൂടുതല ചര്ചകള്

നടതണി  അനണിമ  അന്ധംഗശകഡാരന്ധം  ലഭഭ്യമഡായതണിനുകശഷെന്ധം  പദ്ധതണി  നടതണിപ്പെണിനന്ന്

ആവശഭ്യമഡായ  തുക  കകണത്തുനതണിനുള  വണിശദേമഡായ  പദ്ധതണി  രൂപകരഖ

തയ്യഡാറഡാക്കണി തുടര് നടപടണി സസശകരണിക്കുനതഡാണന്ന്.

2. മുതലകപ്പെഡാഴണി മത്സഭ്യബനന തുറമുഖ ഭഡാഗതന്ന് അപകട സഡാധഭ്യത        
ഒഴണിവഡാക്കുനതണിനുള നടപടണികള്

മുതലകപ്പെഡാഴണി  മത്സഭ്യബനന  തുറമുഖതണികന്റെ  പുലണിമുട്ടുകളുകട

പുനരദ്ധഡാരണതണിനുകശഷെന്ധം  ചഡാനലണില  എതണികപ്പെട്ട  പഡാറക്കല്ലുകളണിലുന്ധം

രൂപകപ്പെട്ട  മണലതണിട്ടകളണിലുന്ധം  തട്ടണി  മത്സഭ്യകതഡാഴണിലഡാളണികളുകട  വളങ്ങള്

കപഡാഴണി ഭഡാഗതന്ന് അപകടതണിലകപ്പെട്ടണിരന. 2018-ല വണിഴണിഞ്ഞന്ധം അനഡാരഡാഷ

തുറമുഖ  കമനണിയുകട  കനതൃതസതണില  കപഡാഴണിയണില  കണിടന വലണിയ

പഡാറക്കല്ലുകളുന്ധം  മണ്ണുന്ധം  പൂര്ണ്ണമഡായണി  നശക്കന്ധം  കചയതണിനുകശഷെന്ധം  അനുകൂല

കഡാലഡാവസകളണില  മത്സഭ്യബനന  യഡാനങ്ങള്ക്കന്ന്  അപകടന്ധം  കൂടഡാകത

മത്സഭ്യബനനതണിനന്ന്  കപഡാകുവഡാന്  കഴണിയുനണന്ന്.  മഴക്കഡാലങ്ങളണില

കപഡാഴണിയണില മണ്ണന്ന് അടണിയുനതന്ന് ഇകപ്പെഡാഴന്ധം തുടരനണന്ന്. അദേഡാനണി കപഡാര്ട്ടുമഡായണി

ഉണഡാക്കണിയ  ധഡാരണഡാ  പത്രന്ധം  പ്രകഡാരന്ധം  മത്സഭ്യബനന  തുറമുഖതണികന്റെ

പ്രകവശന  കവഡാടന്ധം,  ചഡാനല  എനണിവണിടങ്ങളണില  അഞന്ന്  മശറര്  തഡാഴ്ചയണിലുന്ധം
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തുറമുഖ  കബസണിനണില  മൂനന്ന്  മശറര്  തഡാഴ്ചയണിലുന്ധം  ഡ്രഡ്ജന്ന്  കചയന്ന്  ആഴന്ധം

ഉറപ്പെഡാക്കണകമനന്ന് വഭ്യവസ കചയണിട്ടുണന്ന്. അതനുസരണിചന്ന് ഡ്രഡ്ജണിന്ധംഗന്ന് നടതണി

വരന.

പ്രതണികൂല  കഡാലഡാവസയുന്ധം  തണിരയണിളക്കവന്ധം  കഡാരണന്ധം  കപഡാഴണി  ഭഡാഗതന്ന്

മണ്ണന്ന്  അടണിയുനതന്ന്  കഡാരണന്ധം  യഡാനങ്ങള്ക്കന്ന്  സുഗമമഡായണി  തുറമുഖകതയന്ന്

പ്രകവശണിക്കുവഡാന്  കഴണിയഡാകത  അപകടന്ധം  സന്ധംഭവണിക്കുനതന്ന്

ശ്രദ്ധയണിലകപ്പെട്ടതണികന  തുടര്നന്ന്  ടണി  വണിഷെയന്ധം  പരണികശഡാധണിചന്ന്  പരണിഹഡാര

നണിര്കദ്ദേശന്ധം  സമര്പ്പെണിക്കഡാന്  കസന്ട്രെല  വഡാട്ടര്  ആന്ഡന്ന്  പവര്  റണിസര്ചന്ന്

കസ്റ്റേഷെകന  (CWPRS)-കന  ചുമതലകപ്പെടുതണി  22-10-2022-നന്ന്  സര് ക്കഡാര്

ഉതരവന്ന്  പുറകപ്പെടുവണിചണിട്ടുണന്ന്.  ഇതണികനത്തുടര്നന്ന്  CWPRS  ഉകദേഭ്യഡാഗസര്

03-11-2022-നന്ന്  സലപരണികശഡാധന  നടതണിയണിട്ടുണന്ന്.  പഠനന്ധം

നടത്തുനതണിനുള തുകയുകട ആദേഭ്യ ഗഡുവഡായണി  12  ലക്ഷന്ധം രൂപ  CWPRS-നന്ന്

നലകണിയണിട്ടുണന്ന്.  CWPRS-ലനണിനന്ധം  2023  ജൂലല മഡാസതണില  റണികപ്പെഡാര്ട്ടന്ന്

ലഭണിക്കുകമനന്ന് പ്രതശക്ഷണിക്കുന. റണികപ്പെഡാര്ട്ടന്ന് ലഭണിക്കുനമുറയന്ന് മത്സഭ്യകതഡാഴണിലഡാളണി

കമഖലയണിലുളവരമഡായണി  ചര്ച  നടതണി  പ്രവൃതണി  നടപ്പെഡാക്കുനതണിനുള

തുടര്നടപടണി സസശകരണിക്കുനതഡാണന്ന്.
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നണിലവണില  മത്സഭ്യബനന  തുറമുഖതണികന്റെ  ചഡാനലണില  ചണിതറണി

കണിടക്കുനതഡായണി കഡാണകപ്പെട്ട കല്ലുകള് അടണിയനരമഡായണി നശക്കന്ധം കചയ്യുനതണിനന്ന്

അദേഡാനണി  തുറമുഖ  പ്രതണിനണിധണികളുന്ധം  വണിഴണിഞ്ഞന്ധം  അനഡാരഡാഷ  സമുദ  തുറമുഖ

ലണിമണിറഡന്ന് പ്രതണിനണിധണികളുമഡായണി ഹഡാര്ബര് എഞണിനശയറണിന്ധംഗന്ന് വകുപ്പുകദേഭ്യഡാഗസര്

01-02-2023-നന്ന്  ചര്ച  നടതണിയണിട്ടുണന്ന്.  പ്രസ്തുത  ഭഡാഗകത  സഒൗണണിന്ധംഗന്ന്,

ലഹകഡ്രഡാഗഡാഫണിക്കന്ന്  സര്കവ്വ  വണിഭഡാഗന്ധം  മുകഖന  എടുതന്ന്,  കല്ലുകള്  നശക്കന്ധം

കചയന്ന്  ചഡാനല ഭഡാഗതന്ന്  അഞന്ന്  മശറര്  ആഴന്ധം  ഉറപ്പെഡാക്കുനതണിനന്ന്  അടണിയനര

നടപടണി സസശകരണിച്ചുവരന.

കൂടഡാകത  തഡാഴമളണി  ഭഡാഗകത  കടലതശര  സന്ധംരക്ഷണ

പ്രവര്തനങ്ങളുകട  ഭഡാഗമഡായണി  കണിഫ്ബണി  പദ്ധതണിയണില  ഉള്കപ്പെടുതണി

മുതലകപ്പെഡാഴണി  ഫണിഷെണിന്ധംഗന്ന്  ഹഡാര്ബറണികന്റെ  വടകക്ക  പുലണിമുട്ടണിലനണിനന്ധം  വടക്കന്ന്

ഭഡാഗകതയന്ന്  ഏകകദേശന്ധം  രണന്ന്  കണികലഡാമശറര്  ദൂരതണില  10  എണ്ണന്ധം  റബണിള്

കഗഡായണിന് നണിര്മണിക്കുനതണിനന്ന് 24.096 കകഡാടണി രൂപയുകട സഡാകങതണികഡാനുമതണി

ലഭണിചണിട്ടുണന്ന്. കണിഫ്ബണി നണിബനനകള് പ്രകഡാരമുള കടണര് നടപടണിക്രമങ്ങള്

പൂര്തശകരണിചന്ന്  07-01-2023-നന്ന്  കരഡാറുകഡാരനുമഡായണി  ഉടമടണിയണില

ഏര്കപ്പെട്ടണിട്ടുണന്ന്.  നണിര്മഡാണന്ധം ആരന്ധംഭണിക്കുനതണികന്റെ ഭഡാഗമഡായണി  weigh bridge

erection,  stacking  yard  preparation,  soil  investigation  എനണിവ
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ആരന്ധംഭണിചണിട്ടുണന്ന്.

(6) സഡാമൂഹഭ്യനശതണി  വകുപ്പെണിനുകശഴണിലുള കകട്ടണിടങ്ങളുകട  തുടര്സന്ധംരക്ഷണന്ധം  
സന്ധംബനണിചന്ന്    ശ്രശ  .    കതഡാട്ടതണില  രവശനൻ  എന്ധം  .  എല  .  എ  .-  യുകട  
സബ്മണിഷെനന്ന്         ഉനതവണിദേഭ്യഡാഭഭ്യഡാസ  -  സഡാമൂഹഭ്യനശതണി           വകുപ്പുമനണി   
നലകണിയ മറുപടണി

സമൂഹതണില  അവശത  അനുഭവണിക്കുനവര്ക്കുന്ധം

പഡാര്ശസവര്ക്കരണിക്കകപ്പെട്ടവര്ക്കുന്ധം   പുനരധണിവഡാസവന്ധം  സന്ധംരക്ഷണവന്ധം

ഉറപ്പെഡാക്കുകകയനതഡാണന്ന് സഡാമൂഹഭ്യനശതണി വകുപ്പെണികന്റെ ലക്ഷഭ്യന്ധം. വകയഡാജനങ്ങള്,

ഭണിനകശഷെണിക്കഡാര്,  ട്രെഡാന്സ്കജന്ഡര്  വഭ്യക്തണികള്,  കപ്രഡാകബഷെണര്മഡാര്,

അതണിക്രമങ്ങള്ക്കന്ന്  ഇരയഡായവര്,  മറന്ന്  ദുര്ബലജനവണിഭഡാഗങ്ങള്

തുടങ്ങണിയവര്ക്കുകവണണി  കക്ഷമപദ്ധതണികളുന്ധം  പ്രവര്തനങ്ങളുന്ധം  വകുപ്പെന്ന്

ആവണിഷ്കരണിചന്ന്  നടപ്പെണിലഡാക്കണിവരന.  അകതഡാകടഡാപ്പെന്ധം  വകുപ്പെണിനന്ന്  കശഴണില

പ്രവര്തണിച്ചുവരന  32  കക്ഷമസഡാപനങ്ങളുകട കകദേനന്ധംദേണിന പ്രവര്തനങ്ങള്

കമചകപ്പെടുത്തുനതണിനുന്ധം കകട്ടണിടന്ധം  ഉള്കപ്പെകടയുള അടണിസഡാന സഒൗകരഭ്യങ്ങള്

വണികസണിപ്പെണിക്കുനതണിനുന്ധം  പ്രസ്തുത  സഡാപനങ്ങള്  ഭണിനകശഷെണി-വകയഡാജന

സഒൗഹൃദേമഡാക്കുനതണിനുന്ധം ആവശഭ്യമഡായ നടപടണികള് വകുപ്പെന്ന് സസശകരണിച്ചുവരന.



19

സഡാമൂഹഭ്യനശതണി വകുപ്പെണിനന്ന് കശഴണില കകഡാഴണികക്കഡാടന്ന് ജണിലയണില ഭണിനകശഷെണി

വഭ്യക്തണികള്,  വകയഡാജനങ്ങള്  എനണിവര്ക്കഡായണി  പുണഭ്യഭവന്  (HMDC),

ആശഡാഭവന് (പുരഷെന്മഡാന്),  കഹഡാന്ധം കഫഡാര് ഫണിസണിക്കലണി ഹഡാന്ഡണിക്കഡാപ്പെന്ന്ഡന്ന്,

ആശഡാഭവന്  (സശകള്),  ഭണിനകശഷെണി  കതഡാഴണില  പരണിശശലന  കകനന്ധം,

ഗവണ്കമന്റെന്ന് ഓള്കഡജന്ന് കഹഡാന്ധം എനശ 6 കക്ഷമസഡാപനങ്ങളുന്ധം, കപ്രഡാകബഷെന്

ഓഫശസന്ന്,  ജണിലഡാ സഡാമൂഹഭ്യനശതണി ഓഫശസന്ന്  എനശ ഓഫശസുകളുന്ധം ഉള്കപ്പെകട

ആകക 8 സഡാപനങ്ങളഡാണന്ന് പ്രവര്തണിച്ചുവരനതന്ന്.

 വൃദ്ധസദേനങ്ങള്,  ഭണിനകശഷെണി  സഡാപനങ്ങള്  എനണിവകയ

ഘട്ടന്ധംഘട്ടമഡായണി  നവശകരണിക്കുനതണികന്റെ  ആദേഭ്യപടണിയഡായണി  HMDC-കയ

നവശകരണിചന്ന്  മഡാതൃകഡാസഡാപനമഡായണി  ഉയര്ത്തുവഡാന്  തശരമഡാനണിചതണികന്റെ

അടണിസഡാനതണില  നവശകരണ  പ്രവര്തനങ്ങള്  നടത്തുകയുന്ധം  കകട്ടണിടന്ധം

ഉള്കപ്പെകടയുള  അടണിസഡാന  സഒൗകരഭ്യങ്ങള്  കമചകപ്പെടുതണി  സഡാപനകത

മഡാതൃകഡാ സഡാപനമഡാക്കണി  11-2-2021-ല പ്രഖഭ്യഡാപണിക്കുകയുന്ധം കചയ.  സര്ക്കഡാര്

കരഖകളണില  സഡാപനതണികന്റെ  കപരന്ന്  'പുണഭ്യ  ഭവന്  'എനന്ന്

പുനര്നനഡാമകരണന്ധം  കചയണിട്ടുമുണന്ന്.  ഇതണികന്റെ  തുടര്ചയഡായണി  സഡാപനതണില
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മൂനഡാന്ധംഘട്ട നവശകരണ പ്രവര്തനങ്ങള് ആരന്ധംഭണിചണിട്ടുമുണന്ന്.

 കകഡാഴണികക്കഡാടന്ന്  ഭണിനകശഷെണി  കതഡാഴണില  പരണിശശലന  കകനതണികന്റെ

അടണിസഡാന  സഒൗകരഭ്യ  വണികസനതണിനുന്ധം  കകഡാഴന്ന്  പരണിഷ്കരണതണിനുമഡായണി

73,39,298/-  രൂപ  അനുവദേണിക്കുകയുന്ധം  കൂടഡാകത  സഡാപനതണില  പുതണിയ

കമഡ്യൂട്ടറുകള്  വഡാങ്ങുനതണിനന്ന്  ഫണന്ന്  അനുവദേണിക്കുകയുന്ധം  സഡാപനതണില

അറകുറപണണികള് നടത്തുനതണിനഡായണി കപഡാതുമരഡാമതന്ന് വകുപ്പെണിനന്ന്  15  ലക്ഷന്ധം

രൂപ കകകമഡാറുകയുന്ധം കചയണിട്ടുണന്ന്.

കവളണിമഡാടന്ന്  കുനണില  സഡാമൂഹഭ്യനശതണി  വകുപ്പെണികന്റെ  കശഴണില

പ്രവര്തണിക്കുന  വൃദ്ധസദേനന്ധം  മണികച  അടണിസഡാന  സഒൗകരഭ്യങ്ങളുള

കകട്ടണിടതണിലഡാണന്ന്  പ്രവര്തണിക്കുനതന്ന്.  ഇഒൗ  സഡാപനതണില  നണിലവണില  60

കപര്ക്കന്ന് സന്ധംരക്ഷണന്ധം നലകണിവരന. 

 കകട്ടണിട നണിര്മഡാണ നവശകരണ പ്രവര്തനങ്ങള് വകുപ്പെന്ന്,  ബനകപ്പെട്ട

തകദ്ദേശസസയന്ധംഭരണ  സഡാപനങ്ങളുകട  ഫണന്ന്  എനണിവ  വണിനണികയഡാഗണിചന്ന്

നണിര്വ്വഹണിച്ചുവരന.  മുന്  വര്ഷെങ്ങളണില  വകുപ്പെന്ന്   മുകഖന  പ്രസ്തുത

സഡാപനങ്ങളുകട  കകട്ടണിട  നവശകരണ  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കഡായണി  യഥഡാക്രമന്ധം
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9,00,000/-,  1,21,30,000/-,  65,00,000/-,  49,30,00,000/-,  65,00,000/-,

1,03,50,000/- എനണിങ്ങകന തുക അനുവദേണിചണിട്ടുണന്ന്.

ചുറ്റുമതണില നണിര്മഡാണന്ധം

കകഴണികക്കഡാടന്ന്  കവളണിമഡാടന്ന്  കുനണില  പ്രവര്തണിക്കുന  സഡാമൂഹഭ്യനശതണി

കകഡാപകണില  സഡാമൂഹഭ്യനശതണി  വകുപ്പെണികന്റെയുന്ധം  വനണിത-ശണിശുവണികസന

വകുപ്പെണികന്റെയുന്ധം  കക്ഷമസഡാപനങ്ങളഡാണന്ന്  പ്രവര്തണിച്ചുവരനതന്ന്.  ഇതണില

വൃദ്ധസദേനന്ധം,  ഗവണ്കമന്റെന്ന്  ആശഡാഭവന്  (കമന്),  പുണഭ്യ  ഭവന്  എനശ

സഡാപനങ്ങള്  സഡാമൂഹഭ്യനശതണി  വകുപ്പെണികന്റെ  കശഴണില  പ്രവര്തണിക്കുന.

നണിലവണില  ഇഒൗ  കകഡാപകണികന്റെ  എകസ്റ്റേറന്ന്  ഓഫശസറഡായണി  പ്രവര്തണിക്കുനതന്ന്

ഗവണ്കമന്റെന്ന് ചണിലഡ്രന്സന്ന് കഹഡാന്ധം  കഫഡാര് കബഡായ്സന്ന് സൂപ്രണഡാണന്ന്.  വകുപ്പെന്ന്

വണിഭജനകശഷെന്ധം കകഡാപകണികല  ആസണികള് മുഴവനഡായുന്ധം ഇരവകുപ്പുകളണിലുമഡായണി

വണിഭജണിചന്ന്  നലകുനതണിനുള  നടപടണികള്  സസശകരണിച്ചുവരന.  കകഡാപകന്ന്

മുഴവനഡായണി  ഉള്കക്കഡാള്ളുന  ചുറ്റുമതണില  കഡാലപ്പെഴക്കന്ധംകകഡാണ്ടുന്ധം

കഡാലവര്ഷെകക്കടുതണിമൂലവന്ധം  പല  ഭഡാഗങ്ങളുന്ധം  തകര്നവശണ

അവസയണിലഡാണുളതന്ന്.  ആയതന്ന്  പുനര്നണിര്മണിക്കുനതണിനന്ന്
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PWD-യണിലനണിനന്ധം  എസ്റ്റേണികമറന്ന്  ലഭഭ്യമഡാക്കുനതണിനുള  നടപടണികള്

സസണികരണിചണിട്ടുണന്ന്.  നണിലവണില  നണിര്ദ്ദേണിഷ  കകഡാപകണികന്റെ  എകസ്റ്റേറന്ന്  ഓഫശസര്

വനണിത  ശണിശുവണികസന  വകുപ്പെണില  പ്രവര്തണിച്ചുവരന  സഡാഹചരഭ്യതണില

ചുറ്റുമതണില  നണിര്മഡാണപ്രവര്തനതണിനന്ന്  വനണിത-ശണിശുവണികസന  വകുപ്പെന്ന്

മുകഖനയഡാണന്ന് തുടര്നടപടണികള് നടനവരനതന്ന്.

(7) പുല്ലൂര്   യു  .  പണി  .    സ്കൂള്  ,    കകഹസ്കൂളഡാക്കണി  ഉയര്ത്തുനതണിനന്ന്  നടപടണി
സന്ധംബനണിചന്ന്  ശ്രശ  .    യു  .    എ  .    ലതശഫന്ന്  എന്ധം  .  എല  .  എ  .    ഉനയണിച  
സബ്മണിഷെനന്ന്  കപഡാതു  വണിദേഭ്യഡാഭഭ്യഡാസ  -  കതഡാഴണില  വകുപ്പുമനണി  നലകണിയ   
മറുപടണി

ഒര  കകഹസ്കൂള്  തുടങ്ങുനതണിനന്ന്  കകരള  എഡഡ്യൂകക്കഷെന്  റൂള്

(കക.ഇ.ആര്.)  പ്രകഡാരന്ധം കുറഞ്ഞതന്ന് രകണ കപഡായണിന്റെന്ന്  ഒമതന്ന്  ആറന്ന്  (2.96)

ഏക്കര് സലന്ധം നണിര്ബനമഡാണന്ന്.  എനഡാല ജണി.യു.പണി.എസന്ന്.  പുല്ലൂര്  സ്കൂളണിനന്ന്

രകണ  കപഡായണിന്റെന്ന്  രകണ  ഒനന്ന്  (2.21)ഏക്കര്  സലന്ധം  മഡാത്രമഡാണന്ന്

സസനമഡായണിട്ടുളതന്ന്.  കൂടഡാകത  ഇഒൗ  സ്കൂളണികന്റെ  5  കണികലഡാ  മശറര്  ചുറളവണില

ജണി.ബണി.എചന്ന്.എസന്ന്.എസന്ന്.എസന്ന്.  മകഞരണി,  ജണി.ജണി.എചന്ന്.എസന്ന്.  മകഞരണി

എനശ സര്ക്കഡാര് കകഹസ്കൂളുകളുന്ധം എചന്ന്.എന്ധം.കകവ.എചന്ന്.എസന്ന്.  മകഞരണി എന

എയ്ഡഡന്ന്  കകഹസ്കൂളുന്ധം  ഗവണ്കമന്റെന്ന്  കടകണിക്കല  ലഹസ്കൂള്  മകഞരണിയുന്ധം

എന്.എസന്ന്.എസന്ന്.ഇ.എന്ധം.എചന്ന്.എസന്ന്.മകഞരണി എന അണ് എയ്ഡഡന്ന് സ്കൂളുന്ധം
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പ്രവര്തണിക്കുനണന്ന്.  വണിദേഭ്യഡാഭഭ്യഡാസ  അവകഡാശ  നണിയമതണികല  ഏകതങണിലുന്ധം

കസക്ഷന്  അടണിസഡാനമഡാക്കണിമഡാത്രന്ധം  നണിലവണിലുള  സ്കൂളുകള്  അപ്കഗഡന്ന്

കചയ്യഡാകനഡാ പുതുതഡായണി സ്കൂളുകള് ആരന്ധംഭണിക്കഡാകനഡാ സഡാധണിക്കണില.

സഡാമതണികന്ധം,  സഡാമൂഹണികന്ധം,  വണിദേഭ്യഡാഭഭ്യഡാസ  പണികനഡാക്കഡാവസ,  യഡാത്രഡാ

സഒൗകരഭ്യങ്ങളുകട  അപരഭ്യഡാപത,  വണിദേഭ്യഡാര്തണികളുകട  എണ്ണന്ധം,  അണ്

ഇക്കകണഡാമണികന്ന്  സ്കൂള്സന്ന്  എനണിവകയഡാകക്ക  അടണിസഡാനകപ്പെടുതണി

രൂപശകരണിക്കുന  വണിശഡാലകപഡാതുനയതണികന്റെ  അടണിസഡാനതണില  മഡാത്രകമ

സന്ധംസഡാനതന്ന്  നണിലവണിലുള  സ്കൂളുകള്  അപ്കഗഡന്ന്  കചയ്യഡാകനഡാ  പുതുതഡായണി

സ്കൂളുകള് ആരന്ധംഭണിക്കഡാകനഡാ സഡാധണിക്കൂ. സന്ധംസഡാനതന്ന് കകരള നണിലബസണിലുള

ഗവണ്കമന്റെന്ന്/എയ്ഡഡന്ന് സ്കൂളുകള് മഡാത്രമല പ്രവര്തണിക്കുനതന്ന്.

 കകരള സണിലബസണിലുള അണ്എയ്ഡഡന്ന് സ്കൂളുകള്, സണി.ബണി.എസന്ന്.ഇ.,

കഎ.സണി.എസന്ന്.ഇ.  സ്കൂളുകള്  എനണിവകയലഡാന്ധം  ധഡാരഡാളമഡായണി

പ്രവര്തണിക്കുനണന്ന്.

 വണിദേഭ്യഡാര്തണികള്ക്കന്ന്  അവര്ക്കന്ന്  ഇഷമുള  സ്കൂളുകളണില  കചര്നന്ന്

പഠണിക്കഡാവന തരതണിലുള യഡാത്രഡാ സഒൗകരഭ്യങ്ങളുന്ധം ലഭഭ്യമഡാണന്ന്. ആയതണിനഡാല

തകന സര്ക്കഡാര് എയ്ഡഡന്ന് കമഖലയണില പുതുതഡായണി സ്കൂളുകകളഡാ  നണിലവണിലുള

സ്കൂളുകള്  അപ്കഗഡന്ന്  കചയ്യുനകതഡാ  ആവശഭ്യമണികലന  കപഡാതുനയമഡാണന്ന്
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സസശകരണിചണിട്ടുളതന്ന്.

സ്കൂളുകള്  അപ്കഗഡന്ന്  കചയ്യുകകയഡാ  പുതുതഡായണി  ആരന്ധംഭണിക്കുകകയഡാ

കചയ്യുനതുകകഡാണന്ന്  കൂടുതല  അണ്  ഇക്കകണഡാമണികന്ന്  സ്കൂളുകളുണഡാകഡാകത

ശ്രദ്ധണികക്കണതുണന്ന്.

സ്കൂളുകള് അപ്കഗഡന്ന് കചയ്യകപ്പെടുകമഡാഴണഡാകുന അധണിക സഡാമതണിക

ബഡാധഭ്യതയുന്ധം  പരണിഗണണികക്കണതുണന്ന്.  ഒര  സ്കൂള്  അപകഗഡന്ന്  കചയ്യഡാന്

തശരമഡാനണിചഡാല സമഡാന ആവശഭ്യവമഡായണി നണിരവധണി സ്കൂളുകള് രന്ധംഗകതത്തുന്ധം.

സര്ക്കഡാരണികന്റെ  സഡാമതണിക  ബഡാധഭ്യതകൂടണി  പരണിഗണണിച്ചുമഡാത്രകമ  അതരന്ധം

നയപരമഡായ  തശരമഡാനങ്ങള്  കകകകക്കഡാളഡാനഡാകൂ.  ആയതണിനഡാല  മകഞരണി

പുല്ലൂര്  യു.പണി.  സ്കൂള്  കകഹസ്കൂളഡായണി  ഉയര്ത്തുന  കഡാരഭ്യന്ധം  പരണിഗണണിക്കഡാന്

നണിര്വ്വഡാഹമണില.

(8)   ജനനശ പദ്ധതണിയുകട ഭഡാഗമഡായുള ഫഡാറ്റുകളുകട ലഭഭ്യത സന്ധംബനണിചന്ന്       
ശ്രശ  . എലകദേഡാസന്ന്  പണി  .    കുനപ്പെണിളണില  എന്ധം  .  എല  .  എ  .     ഉനയണിച  
സബ്മണി  ഷെനന്ന്         കപഡാതു  വണിദേഭ്യഡാഭഭ്യഡാസ  -  കതഡാഴണില വകുപ്പുമനണി നലകണിയ  
മറുപടണി

അസന്ധംഘടണിത കമഖലയണികല കതഡാഴണിലഡാളണികള്ക്കുന്ധം കുറഞ്ഞ കവതനമുള

കതഡാഴണിലഡാളണികള്ക്കുന്ധം  തഡാങ്ങഡാവന  കചലവണില  പഡാര്പ്പെണിടന്ധം  പ്രദേഡാനന്ധം

കചയ്യുനതണിനന്ന്  ഭവന  ഫഒൗകണഷെന്  കകരള  മുകഖന  നടപ്പെണിലഡാക്കുന
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പദ്ധതണിയഡാണന്ന്  ജനനണി.   കമനണിയുകട  മൂലധനന്ധം  ഉപകയഡാഗണിചഡാണന്ന്  പദ്ധതണി

നടപ്പെണിലഡാക്കുനതന്ന്.   ഒര  പദ്ധതണി  പൂര്തണിയഡാക്കണി  അതന്ന്  വണിലക്കുനതണില

നണിനള തുക വണിനണികയഡാഗണിചഡാണന്ന് അടുത പദ്ധതണി നടപ്പെണിലഡാക്കുനതന്ന്.  ജനനണി

പദ്ധതണി നടപ്പെണിലഡാക്കുനതണികനഡാ കലഡാണ് അനുവദേണിക്കുനതണികനഡാ പ്രകതഭ്യക തുക

സര്ക്കഡാര് അനുവദേണിചണിട്ടണില.  അതണിനഡാല കലഡാണഡായണി തുക അനുവദേണിക്കഡാകമനന്ന്

ജനനണി  പദ്ധതണിയണില  പറഞ്ഞണിട്ടണില.   എനഡാല  പദ്ധതണിയുകട

ഗുണകഭഡാക്തഡാക്കള്ക്കന്ന്  കലഡാണ്  അനുവദേണിക്കുനതണിനഡായണി  കഫഡറല  ബഡാങന്ന്,

എചന്ന്.ഡണി.എഫന്ന്.സണി.  ബഡാങന്ന്  എനണിവരമഡായണി  ചര്ച  നടത്തുകയുന്ധം  കുറഞ്ഞ

പലണിശ നണിരക്കണില പ്രധഡാന് മനണി ആവഡാസന്ന് കയഡാജന സശമണില കയഡാഗഭ്യരഡായ

ഗുണകഭഡാക്തഡാക്കള്ക്കന്ന്  തുക  അനുദേണിക്കഡാകമനന്ന്  ധഡാരണയണികലത്തുകയുന്ധം

കചയണിരന.  അതണിനഡാല,  അകപക്ഷഡാ കഫഡാമണികനഡാപ്പെന്ധം അകപക്ഷകകന്റെ ബഡാങന്ന്

അക്കഒൗണന്ന്  വണിശദേഡാന്ധംശങ്ങള്കൂടണി  വയണകമനന്ന്  നണിഷ്കര്ഷെണിചണിരന.   2021

കഫബ്രുവരണി  14-നന്ന്  ഫഡാറ്റുകള്  ആവശഭ്യമുളവരണിലനണിനന്ന്  അകപക്ഷ

ക്ഷണണിച്ചുകകഡാണന്ന്  മുഖഭ്യധഡാരഡാ  പത്രങ്ങളണില  പരസഭ്യന്ധം  നലകുകയുണഡായണി.

എനഡാല  ആകക  മൂനന്ന്  അകപക്ഷകള്  മഡാത്രകമ  ലഭണിച്ചുള.   തുടര്നന്ന്
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ഗുണകഭഡാക്തഡാക്കകള  കതരകഞ്ഞടുക്കുനതണിനുള  മഡാനദേണങ്ങള്  പരണിഷ്കരണിചന്ന്

2022  ജൂകകല  10-നന്ന് വശണ്ടുന്ധം പരസഭ്യന്ധം പ്രസണിദ്ധശകരണിച്ചു.   കപഡാതുജനങ്ങളണില

നണിനന്ന്  350-ഓളന്ധം  അകനസഷെണങ്ങള്  ലഭണിച്ചു.   എനഡാല,  ആകക  13

അകപക്ഷകള് മഡാത്രമഡാണന്ന് ലഭണിചതന്ന്. 

(9)  പഡാലണികന്റെ ഗുണനണിലവഡാരവന്ധം ഗുണകമനയുന്ധം  ഉറപ്പുവരത്തുനതണിനന്ന് നടപടണി
സന്ധംബനണിചന്ന്  കഡഡാ  .   മഡാതദ്യു കുഴലനഡാടന്  എന്ധം  .  എല  .  എ  .    നലകണിയ  
സബ്മണിഷെനന്ന്  മൃഗസന്ധംരക്ഷണ  -  ക്ഷശരവണികസന  വകുപ്പുമനണി  
നലകണിയ മറുപടണി

സന്ധംസഡാനതന്ന്  വണിവണിധ  പഡാല  വണിതരണ  കമനണികള്  വണിലപ്പെന

നടത്തുന  പഡാലണികന്റെ  ഗുണനണിലവഡാരവന്ധം  ഗുണകമനയുന്ധം  ശഡാസശയമഡായണി

പരണികശഡാധണിചന്ന്  ഉറപ്പെഡാക്കുനതണിനഡായണി  ക്ഷശരവണികസന  വകുപ്പെണിനന്ന്  കശഴണില

വണിപുലമഡായ  പരണികശഡാധനഡാ  സന്ധംവണിധഡാനങ്ങള്  നണിലവണിലുണന്ന്.  ജണിലകളണില

വണിപണനന്ധം  നടത്തുന  പഡാക്കറന്ന്  പഡാലണികന്റെ  സഡാമണിള്  കശഖരണിചന്ന്   അതഡാതു

ജണിലകളണികല കസഡാളണിറണി കണ്കട്രെഡാള് ഓഫശസര്മഡാര് ജണിലഡാതല ഗുണനണിയനണ

ലഡാബുകളണില  പരണികശഡാധന  നടത്തുനണന്ന്.  സന്ധംസഡാനകത  കചക്കന്ന്

കപഡാസ്റ്റുകളഡായ മശനഡാക്ഷണിപുരന്ധം(പഡാലക്കഡാടന്ന്),  ആരഭ്യങഡാവന്ന്  (കകഡാലന്ധം),  പഡാറശഡാല

(തണിരവനനപുരന്ധം)  എനണിവണിടങ്ങളണില  പഡാല  പരണികശഡാധണിക്കുനതണിനുകവണണി

സണിരന്ധം സന്ധംവണിധഡാനന്ധം ക്ഷശരവണികസന വകുപ്പെന്ന് ഏര്കപ്പെടുതണിയണിട്ടുണന്ന്.  കൂടഡാകത
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ഓണക്കഡാലതന്ന്  സന്ധംസഡാനതണിനന്ന്  പുറത്തുനണിനന്ധം  വരന  പഡാലണികന്റെ

ഗുണനണിലവഡാരന്ധം   പരണികശഡാധണിക്കുനതണിനഡായണി   കുമളണിയണിലുന്ധം  (ഇടുക്കണി),

വഡാളയഡാറണിലുന്ധം  (പഡാലക്കഡാടന്ന്)  കചക്കന്ന്  കപഡാസ്റ്റുകളണില  തഡാലക്കഡാലണിക

ഗുണനണിയനണ ലഡാബുകള് സഡാപണിചന്ന് ഗുണനണിലവഡാരന്ധം പരണികശഡാധണിചന്ന് ഉറപ്പെന്ന്

വരതഡാറുണന്ന്.  കൂടഡാകത  കഡാസര്കഗഡാഡന്ന്,  പഡാലക്കഡാടന്ന്,  കകഡാട്ടയന്ധം

എനണിവണിടങ്ങളണില  പ്രവര്തണിക്കുന  റശജണിയണല  ലഡാബുകളണിലുന്ധം

തണിരവനനപുരതന്ന്  പ്രവര്തണിക്കുന  കസ്റ്റേറന്ന്  ഡയറണി  ലഡാബണിലുന്ധം  പഡാല

പരണികശഡാധന സന്ധംവണിധഡാനങ്ങള് നണിലവണിലുണന്ന്. 

ക്ഷശരവണികസന  വകുപ്പെണികന്റെ  കചക്കന്ന്കപഡാസ്റ്റുകളണില  പരണികശഡാധനയണില

പഡാല  ഗുണകമന  ഇലഡാതതഡാകണനന്ന്  കകണതണിയഡാല  കുറക്കഡാര്കക്കതണികര

നണിയമനടപടണികള്  സസശകരണിക്കുനതണിനന്ന്  ഭക്ഷഭ്യസുരക്ഷ  വകുപ്പെണിനന്ന്

ലകമഡാറുകയഡാണന്ന്  കചയ്യുനതന്ന്.  ഭക്ഷഭ്യസുരക്ഷ  നണിയമപ്രകഡാരന്ധം  ഗുണകമന

ഇലഡാത  പഡാല  കകഡാണ്ടുവരനതണികന്റെ  കപരണില  നണിയമപരമഡായ

തുടര്നടപടണികള്  സസശകരണിക്കഡാന്  ഭക്ഷഭ്യസുരക്ഷഡാ  വകുപ്പെണിനഡാണന്ന്

അധണികഡാരമുളതന്ന്.

കകരള  സഹകരണ  നണിയമപ്രകഡാരന്ധം  രജണിസ്റ്റേര്  കചയപ്രവര്തണിക്കുന

പ്രഡാഥമണിക  ക്ഷശരസഹകരണ  സന്ധംഘങ്ങളണില  പഡാലളക്കുന  കര്ഷെകനന്ന്
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പഡാലണില  അടങ്ങണിയണിട്ടുള  കകഡാഴപ്പെണികന്റെയുന്ധം  (FAT)  കകഡാഴപ്പെണിതര

ഖരപദേഡാര്തങ്ങളുകടയുന്ധം  (SNF)  അടണിസഡാനതണിലഡാണന്ന്  പഡാല  വണില

നണിശയണിച്ചുനലകുനതന്ന്.  പഡാലണികല  കമഡാതന്ധം  ഖരപദേഡാര്തങ്ങളുകട  വണിലയുകട

അടണിസഡാനതണില  മണിലമ  തയ്യഡാറഡാക്കണിയ  ചഡാര്ട്ടന്ന്  പ്രകഡാരമഡാണന്ന്

ക്ഷശരസഹകരണ  സന്ധംഘങ്ങള്  വഴണി  മണിലമ  സന്ധംഭരണിക്കുന  പഡാലണിനന്ന്  വണില

നലകുനതന്ന്.  കകരള കകഡാ-ഓപ്പെകററശവന്ന്  മണിലക്കന്ന്  മഡാര്ക്കറണിന്ധംഗന്ന്  കഫഡകറഷെന്

പഡാലണികന്റെ  വണിലപ്പെന  വണില  ലണിററണിനന്ന്  6  രൂപ  വചന്ന്  വര്ദ്ധണിപ്പെണിചന്ന്  2022

ഡണിസന്ധംബര് 1ാംതശയതണി മുതല പ്രഡാബലഭ്യതണില വരതണിയണിട്ടുണന്ന്. 

3%  കകഡാഴപ്പുന്ധം  8.5%  SNF  ഉന്ധം  ഉള  കടഡാണ്ഡന്ന്  പഡാലണികന്റെ   വണില

500  മണിലണി  പഡാക്കറണിനന്ന്  25  രൂപയുന്ധം  3%  കകഡാഴപ്പുന്ധം  8.5%  SNF ഉന്ധം  ഉള

കഹഡാകമഡാജണിലനസന്ന് കചയ കടഡാണ്ഡന്ന് പഡാലണികന്റെ വണില  500  മണിലണി പഡാക്കറണിനന്ന്

26  രൂപയുമഡാണന്ന്.  അതുകപഡാകല  4.5%  കകഡാഴപ്പുന്ധം  8.5  SNF  ഉന്ധം  ഉള

കഹഡാകമഡാജണിലനസന്ന് കചയ്യഡാത സ്റ്റേഡാന്കഡര്ലഡസ്ഡന്ന് പഡാലണികന്റെ വണില  500

മണിലണി പഡാക്കറണിനന്ന്  27  രൂപയുന്ധം അകത ഗുണനണിലവഡാരമുള കഹഡാകമഡാജശലനസന്ന്

കചയ്യഡാത  സ്റ്റേഡാന്കഡര്ലഡസ്ഡന്ന്  പഡാലണിനന്ന്  500  മണിലണി  പഡാക്കറണിനന്ന്  29

രൂപയുമഡാണന്ന്  വണിലപ്പെന  വണില.  പഡാല  പഡാസ്ചലറസന്ന്   കചയ്യുകമഡാള്

കഹഡാകമഡാജശലനകസഷെന് എന മൂലഭ്യവര്ദ്ധനവന്ന് വരത്തുനതണിനഡാലഡാണന്ന് ഒകര
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ഗുണനണിലവഡാരമുള  പഡാലണിനന്ന്  വഭ്യതഭ്യസ  വണിലകളുളതന്ന്.  സന്ധംസഡാനതന്ന്

വണിപണണിയണില  വണിറഴണിക്കുന  പഡാലണികന്റെ  വണില  നണിശയണിക്കുനതന്ന്  അതതന്ന്

കമനണികളഡാണന്ന്.  പഡാല  വണിതരണ  കമനണികള്  വഭ്യതഭ്യസ

ഗുണനണിലവഡാരതണിലുള പഡാലുകള്ക്കന്ന് ഏകശകൃത വണില ഈടഡാക്കണിക്കഡാണുനണില.

എങണിലുന്ധം മണിലമയുകട വണില നണിര്ണ്ണയ സന്ധംവണിധഡാനന്ധംമൂലന്ധം ഇതര സസകഡാരഭ്യ പഡാല

കമനണികളുകട പഡാല വണിലയുന്ധം സമഡാനരശതണിയണില നണിയനണിച്ചുനണിര്ത്തുനതണിനന്ന്

സഹഡായകരമഡാകുനണന്ന്.


