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സബ്മമിഷന
(1) പപാലലപാടട് ഫയര് ലസ്റ്റേഷന 

ശശ  .    ഡമി  .    കക  .    മുരളമി:   സര്,   ബഹുമപാനകപ്പെട്ട  സശക്കകറ

അഭമിമുഖശകരമിച്ചുകകപാണപാണട്  സബ്മമിഷന  അവതരമിപ്പെമിക്കപാനുളളതട്.

നമിര്ഭപാഗഗ്യവശപാല്  അങ്ങയുകട മുഖഖം എനമിക്കട് കപാണപാന സപാധമിക്കുനമില.  ഇതട്

ചട്ടങ്ങള്ക്കുഖം  പപാര്ലകമന്ററമി  നടപടമികള്ക്കുഖം  വമിരുദ്ധമലല?   ശക്തമപായ

നടപടമി സസശകരമിക്കണകമനപാണട് എനമിക്കട് ആദഗ്യഖം സൂചമിപ്പെമിക്കപാനുളളതട്. 

എകന്റ  മണ്ഡലതമികല   നനമിലയപാടട്  പഞപായതമില്   പപാലലപാടട്

ലകന്ദ്രമപാക്കമി ഒരു ഫയര് ലസ്റ്റേഷന നമിര്മമിക്കുനതമിനുലവണമി  ബഹുമപാനകപ്പെട്ട

മുഖഗ്യമനമിയുകട  കഴമിഞ്ഞ  മനമിസഭ  ഒരു  ജമി.ഒ.  ഇറക്കമിയമിരുന.  അതമിനട്

തതസതമില് അനുമതമിയുഖം  നല്കമിയമിരുന.   ഇതനുസരമിചട്  പപാലലപാടുളള  35

കസന്റട്  സ്ഥലഖം  വപാമനപുരഖം  ലബപാക്കട്  പഞപായതട്  ഫയര്ലഫപാഴമിനട്

വമിട്ടുനല്കുകയുഖം   എഖം.എല്.എ.-യുകട  ആസമിവമികസനഫണമില്നമിനഖം  10

ലകഖം  രൂപ  കചലവപാക്കമി  ഫയര്ലസ്റ്റേഷന  ആരഖംഭമിക്കുനതമിനുളള

അതഗ്യപാവശഗ്യനമിര്മപാണ  പ്രവര്തനങ്ങള്  പൂര്തശകരമിക്കുകയുഖം  കചയമിട്ടുണട്.

പലക  ഇതുവകര  ആരഖംഭമിക്കപാന  കഴമിഞ്ഞമിട്ടമില.    ഫയര്ലസ്റ്റേഷന  വളകര

അതഗ്യപാവശഗ്യമപായ  ഒരു  സ്ഥലമപാണട്.  അകതപാരു  വനപ്രലദശമപാണട്,  TBGRI
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(Jawaharlal  Nehru  Tropical  Botanic  Garden  &  Research  Institute)

ലപപാകലയുളള  പ്രശസ  സ്ഥപാപനങ്ങള്  സ്ഥമിതമി  കചയ്യുന  സ്ഥലമപാണട്.

പലലപ്പെപാഴഖം  മലലയപാരലമഖലയപായതമിനപാല്  മണമിടമിചമിലഖം   മരങ്ങള്  പുഴകമി

വശഴകയുകമപാകക്ക  കചയ്യുന  സ്ഥലമപാണട്.  ദകമിണ  ശമിവകപാശമി

എനറമിയകപ്പെടുന  നനമിലയപാടട്   ഒരു  പടക്കനമിര്മപാണ  ലമഖല

പ്രവര്തമിക്കുനണട്. ഇതരഖം സനര്ഭതമില്  അവമികടകയപാരു ഫയര് ലസ്റ്റേഷന

അതഗ്യപാവശഗ്യമപാണട്.  ലപപാസ്റ്റേട്  കമിലയഷകന്റ  ബുദ്ധമിമുട്ടപാണട്  ഇലപ്പെപാള്

പ്രധപാനമപായുഖം  ലനരമിടുനതട്.  അതുകകപാണട്  നമിലവമില്  സജശകരമിചമിട്ടുളള

സഖംവമിധപാനങ്ങള്  അനഗ്യപാധശനകപ്പെട്ടുലപപാകപാതമിരമിക്കപാന  തപാലപാലമിക

സഖംവമിധപാനങ്ങള്  ഏര്കപ്പെടുതമി  പപാലലപാടട്  ഫയര്  ലസ്റ്റേഷന  ഓഫശസമികന്റ

പ്രവര്തനഖം  ആരഖംഭമിക്കുനതമിനുളള  നടപടമി  അടമിയന്തരമപായമി

സസശകരമിക്കണഖം. 

മുഖഗ്യമനമി  (ശശ  .     പമിണറപായമി  വമിജയന):  സര്,  ഇതമികന്റ  മറുപടമി

ലമശപ്പുറതട് വയ്ക്കുന.+

(2) കനലട്ല്ല് സഖംഭരണഖം

ശശ  .    മുരളമി കപരുകനലമി:  സര്,  കനല്ക്കര്ഷകര് അനദപാതപാക്കളപാണട്,

+ അനുബന്ധമപായമി ലചര്തമിട്ടുണട്.
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അവര് പണമി മുടക്കമിയപാല് നമള് പട്ടമിണമിയമിലപാകുഖം.  ഇഇൗ ധപാരണലയപാടുകൂടമി

കനല്ക്കര്ഷകര്കക്കപാപ്പെഖം  നമില്ക്കുന  സര്ക്കപാരപാണട്  ശശ.  പമിണറപായമി

വമിജയന  ലനതൃതസഖം  നല്കുന  എല്.ഡമി.എഫട്.  സര്ക്കപാര്.

ഇന്തഗ്യയമികലപാരമിടത്തുമമിലപാത  സഖംഭരണവമില  നല്കുകയുഖം   ലറപായല്റമി

നല്കുകയുഖം  മറപാനുകൂലഗ്യങ്ങള് നല്കുകയുഖം കചയ്തുകകപാണട് കനല്ക്കര്ഷകകര

ലചര്ത്തുപമിടമിക്കുകയപാണട്. 2016  മുതല് ഇഇൗ സശസണ്  വകര സഖംഭരണവമില

കപാലതപാമസമമിലപാകത നല്കപാന സര്ക്കപാര് നടപടമികയടുതമിരുന.  എനപാല്

ഇഇൗ  സശസണമില്  തൃശ്ശൂര്  ജമിലയമില്  സഖംഭരമിച  കനലമികന്റ  വമില  ലഭമിക്കപാന

വളകരലയകറ  കപാലതപാമസഖം  വനമിരമിക്കുനതട്  ലവദനപാജനകമപാണട്.

കഫബ്രുവരമി 2-നട് ലശഷഖം  കര്ഷകര്ക്കട് വമില ലഭമിചമിട്ടമില. ഇഇൗയമിനതമില് 80

ലകപാടമിലയപാളഖം  രൂപയുകട  കുടമിശമികയുകണനപാണട്  മനസമിലപാക്കുനതട്.  ഞപാന

ഭപാരവപാഹമിയപായ  പപാടലശഖരതമില്ലപ്പെപാലഖം  പണഖം  ലഭമിചമിട്ടമിലപാകയനതട്

വസ്തുതയപാണട്.  കര്ഷകവമിരുദ്ധ  നമിലപപാടപാണട്  ബപാങ്കുകള്  സസശകരമിക്കുനതട്.

സര്ക്കപാര് ഗഗ്യപാരന്റമി നല്കമിയപാണട് ബപാങ്കുകള് പണഖം നല്കുനതട്.  എനപാല്

ലകരള  ബപാങ്കടക്കഖം  കര്ഷകരമില്നമിനഖം  വമിവമിധ  ലരഖകള്  വപാങ്ങമി  കടഖം

നല്കുന  രശതമിയമിലപാണട്    തുക  നല്കുനതട്.   ലകന്ദ്രസര്ക്കപാരമികന്റ
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കര്ഷകവമിരുദ്ധ സമശപനങ്ങകള സഖംസ്ഥപാനസര്ക്കപാരമികന്റ പമിന്തുണലയപാടുകൂടമി

അതമിജശവമിചട് തകന്റ വമിളയമിടങ്ങളമില് അനഖം വമിളയമിചട് അതുവമില്ക്കുലമപാള്

അവകന  കടക്കപാരനപാക്കുന  സമശപനഖം  ബപാങ്കുകകളടുക്കുനതട്

തമിരുതകപ്പെലടണതപാണട്.   അടമിയന്തരമപായമി  സഖംഭരമിച  കനലമികന്റ  വമില

കര്ഷകര്ക്കട്  നല്കുനതമിനപായമി   നടപടമികയടുക്കണകമനപാണട്  ഇഇൗ

സബ്മമിഷനമിലൂകട സര്ക്കപാരമിലനപാടട് ആവശഗ്യകപ്പെടുനതട്. 

ഭകഗ്യ-കപപാതുവമിതരണ വകുപ്പുമനമി  (ശശ  .    ജമി  .    ആര്  .    അനമില്):  സര്,

വമിശദമപായ മറുപടമി ലമശപ്പുറതട് വയ്ക്കുനതപാണട്.+ 

(3) ലദശശയ സമപാദഗ്യപദ്ധതമി ഏജന്റുമപാരുകട പ്രശ്നങ്ങള്

ശശ  .   കടകഖംപളമി സുലരന്ദ്രന: സര്, ലകന്ദ്ര-സഖംസ്ഥപാന സര്ക്കപാരുകളുകട

ലനതൃതസതമില്  നടപ്പെമിലപാക്കുന  ലദശശയ  സമപാദഗ്യപദ്ധതമി  ജനങ്ങളമില്

സമപാദഗ്യശശലഖം  വളര്തമി  അവര്  മമിചഖംപമിടമിക്കുന  തുക  രപാജഗ്യതമികന്റ

ബഹുമുഖ  വമികസനപ്രവര്തനങ്ങള്  നടപ്പെമിലപാക്കുനതമിനപായമി

സമപാഹരമിക്കുകകയന ലകഗ്യലതപാടുകൂടമിയുളതപാണട്.   രപാജഗ്യകത ജനങ്ങകള

രപാഷ്ട്രനമിര്മപാണതമില്  പങ്കപാളമികളപാക്കുനതമിലനപാകടപാപ്പെഖം  ഏജന്റുമപാര്ക്കട്

നഗ്യപായമപായ  കമശഷനുഖം  നമിലകപകര്ക്കട്  സപാധപാരണ  ബപാങ്കുകളമില്നമിനഖം

+ അനുബന്ധമപായമി ലചര്തമിട്ടുണട്.
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കമിട്ടുനതമികനക്കപാള്  പലമിശയുഖം  ആനുകൂലഗ്യങ്ങളുഖം  ഇഇൗ  പദ്ധതമിയുകട

പ്രലതഗ്യകതയപാണട്.  5000  ലകപാടമിലയപാളഖം  രൂപയപാണട്  ഒരു  വര്ഷഖം

ലകരളതമില്നമിനഖം  ഇഇൗ  പദ്ധതമിയമിലലയട്  സമപാഹരമിക്കുനകതനപാണട്

മനസമിലപാക്കുനതട്.   കവയമികലലനപാ  മഴകയലനപാ  ലനപാക്കപാകത  കൂടുതല്

സമപാഹരണതമിനപായമി  അദ്ധസപാനമിച  ഏജന്റുമപാരുകട  വമിയര്പ്പെമികന്റകൂടമി

ഫലമപായപാണട്  ഇഇൗ പദ്ധതമിക്കട്  മമികചലനട്ടഖം കകകവരമിക്കപാന സപാധമിചതട്. ഇഇൗ

ലമഖലയമികല ചമില പ്രശ്നങ്ങള് സഭയുകട ശദ്ധയമിലലയട് കകപാണ്ടുവരമികയപാണട്.

(1)  കൂടുതല്  സശമുകളമിലൂകടയുഖം  ഏജന്റുമപാകര  നമിയമമിക്കുനതമിലൂകടയുഖം  ഇഇൗ

പദ്ധതമികയ സജശവമപാലക്കണ സമയഖം പുതമിയ ഏജന്റുമപാകര നമിയമമിക്കപാകതയുഖം

ആശമിത  നമിയമനഖംലപപാലഖം  കകപാടുക്കപാകതയുഖം  വനലതപാകട  ഇഇൗ   ലമഖല

കടുത കവല്ലുവമിളമിയപാണട്  ലനരമിടുനതട്.   (2)  2022  ആഗസ്റ്റേട്  മപാസഖം മുതല്

ആര്.ഡമി.  ഏജന്റുമപാരുകട  ഓണലററമിയഖം   കകപാടുക്കപാകത വനലതപാകട   പല

കുടുഖംബങ്ങളുഖം   പട്ടമിണമിയമിയമിലഖം  കടുത  ദപാരമിദ്രതമിലമപാണട്.  (3)

കപനഷനപായവര്ക്കട് വര്ഷങ്ങള് കഴമിഞ്ഞപാണട് കപനഷന അനുവദമിക്കുനതട്.

കപനഷന നല്കുനതട് ആ അനുവദമിക്കുന തശയതമിമുതലളളതട്  മപാത്രമപാണട്.

(4)  സപാമൂഹഗ്യസുരകപാ  കപനഷന  1,600/-  രൂപ  നല്കുന  ഇഇൗ
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കപാലഘട്ടതമില്   ഇഇൗ  ലമഖലയമികല  ഏജന്റുമപാര്ക്കട്  കപനഷനപായമി  കവറുഖം

1,200/-  രൂപയപാണട് പ്രതമിമപാസഖം നല്കുനതട്.  ഇഇൗ തുക കപാലപാനുസൃതമപായമി

വര്ദ്ധപ്പെമിക്കപാന നടപടമിയുണപാലകണതപാണട്.  ലദശശയ സമപാദഗ്യ പദ്ധതമിയമില്

പുതമിയ  ഏജന്റുമപാകര  നമിയമമിചട്  പദ്ധതമി  ശക്തമികപ്പെടുലതണതമികന്റയുഖം

നമിലവമികല കതപാഴമിലപാളമികള്ക്കുഖം വമിരമമിച കതപാഴമിലപാളമികള്ക്കുഖം അര്ഹമപായ

ആനുകൂലഗ്യങ്ങള്   ലഭഗ്യമപാലക്കണതമികന്റയുഖം  ആവശഗ്യകത  മനസമിലപാക്കമി

അനുകൂലമപായ  തശരുമപാനകമടുതട്  ഇഇൗ  പപാവങ്ങകള  സഹപായമിക്കപാന  നടപടമി

സസശകരമിക്കണകമനട്  അഭഗ്യര്തമിക്കുന. 

ധനകപാരഗ്യ  വകുപ്പുമനമി   (ശശ  .    കക  .    എന  .     ബപാലലഗപാപപാ  ല്):   സര്,

മറുപടമി ദശര്ഘമപായതമിനപാല് ലമശപ്പുറതട് വയ്ക്കുന.+

മമി  .    സശക്കര്: ....പശസട്.....ശശ.  ടമി.  ഐ.  മധുസൂദനന,  ശശമതമി കദലശമ,

ശശ.  സമി.  സമി.  മുകുനൻ  എനമിവരുകട  സബ്മമിഷനുകള്ക്കുളള  മറുപടമി

ലമശപ്പുറതട് വചതപായമി കണക്കപാക്കുന+ .

(പ്രതമിപകപാഖംഗങ്ങള് ബഹുമപാനകപ്പെട്ട സശക്കറുകട ഡയസമിനുമുമമില് വനട്

മുദ്രപാവപാകഗ്യഖംവമിളമിചട് സഭപാനടപടമികള് തടസകപ്പെടുതമികക്കപാണമിരുന.) 

+ അനുബന്ധമപായമി ലചര്ക്കുന. 
+ അനുബന്ധമപായമി ലചര്ക്കുന. 


