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മമ. സസ്പീക്കര: ഓരഡര......... ഓരഡര........ ചചചോദദദ്യം നമ്പര *241
ഓഖമ ദുരന്തതമല്പപ്പെട്ടവരുപടെ പുനരധമവചോസദ്യം
1(*241) ശസ്പീമതമ യ. പ്രതമഭ:
ശസ്പീ. എസസ. ശരമ:
ശസ്പീ. വമ. ചജചോയമ:
ശസ്പീ. പക. വമ. അബ്ദുള് ഖചോദര:

തചോപഴെ കചോണുന്ന ചചചോദദങ്ങള്ക്കസ

മതദബന്ധനവദ്യം ഹചോരബര എഞമനസ്പീയറമദ്യംഗദ്യം കശുവണമ വദവസചോയവദ്യം
വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടെമ നല്കുചമചോ:
(എ)

ഓഖമ

സദ്യംരക്ഷണതമനദ്യം

ദുരന്തതമല്പപ്പെട്ടവരുപടെയദ്യം
പുനരധമവചോസതമനമചോയമ

കുടദ്യംബചോദ്യംഗങ്ങളുപടെയദ്യം

സരക്കചോര

നടെപ്പെചോക്കമയ

കചോരദങ്ങള് വമശദമചോക്കചോചമചോ;
(ബമ)

വസ്പീടദ്യം ഉപജസ്പീവചനചോപചോധമകളുദ്യം നഷ്ടപപ്പെട്ടവരക്കചോയമ നല്കമയ

സഹചോയങ്ങള് എപന്തലചോമചോണസ; തസ്പീരപ്രചദശപത അടെമസചോന സസൗകരദങ്ങള്
വമപുലസ്പീകരമക്കുന്നതമനദ്യം

തസ്പീരസുരക്ഷയ്ക്കുമചോയമ

നടെത്തുന്ന

പ്രവരതനങ്ങള്

എപന്തലചോമചോണസ;
(സമ)

ഓഖമയപടെയദ്യം

കചോലചോവസചോ

വദതമയചോനദ്യംപകചോണസ
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ആവരതമച്ചുണചോകുന്ന
മതദബന്ധനദ്യം

അപകടെങ്ങളുപടെയദ്യം

പശചോതലതമല്

സുരക്ഷമതമചോക്കുന്നതമനസ

സജസ്പീകരണങ്ങള്

എപന്തലചോമചോണസ;

കടെല്

ഏരപപ്പെടതമയമട്ടുള
മപപറന്

ആദ്യംബുലന്സസ

പ്രവരതനസജമചോയമട്ടുചണചോപയന്നസ അറമയമക്കചോചമചോ?
മതദബന്ധനവദ്യം ഹചോരബര എഞമനസ്പീയറമദ്യംഗദ്യം കശുവണമ വദവസചോയവദ്യം
വകുപ്പുമനമ (ശസ്പീമതമ പജ. ചമഴമക്കുട്ടമ അമ): സര,
(എ)

2017 നവദ്യംബര 29, 30 തസ്പീയതമകളമല് വസ്പീശമയടെമച്ച ഓഖമ

ചുഴെലമക്കചോറമപനത്തുടെരന്നസ
മരമക്കുകയദ്യം
ഇതമനപുറചമ

91

സദ്യംസചോനതസ

മതദപതചോഴെമലചോളമകപള
പചോരപ്പെമടെ

സസൗകരദങ്ങളുദ്യം

മതദപതചോഴെമലചോളമകള്ക്കസ
പുനരധമവസമപ്പെമക്കുന്നതമനചോയമ
(ഓഖമ

ഫണമല്)

നമന്നുള

52

മതദപതചോഴെമലചോളമകള്

കചോണചോതചോകുകയദ്യം

മതദബന്ധചനചോപകരണങ്ങളുദ്യം

നഷ്ടമചോകുകയദ്യം
മുഖദമനമയപടെ
തുക

പചയമട്ടുണസ.

ഇവപര

ദുരമതചോശശചോസ

വമനമചയചോഗമച്ചസ

വമവമധ

നമധമയമല്
പദ്ധതമകള്

നടെപ്പെമലചോക്കമവരുന്നു. പ്രസ്തുത പദ്ധതമകളുപടെ വമശദചോദ്യംശങ്ങള് അനബന്ധദ്യം 1
ആയമ ചചരക്കുന്നു.+
+

അനബന്ധമചോയമ ചചരതമരമക്കുന്നു.
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(ബമ)

വസ്പീടദ്യം ഉപജസ്പീവചനചോപചോധമകളുദ്യം നഷ്ടപപ്പെട്ടവരക്കചോയമ നല്കമയ

സഹചോയങ്ങള്,

തസ്പീരപ്രചദശപത

വമപുലസ്പീകരമക്കുന്നതമനദ്യം

അടെമസചോന

തസ്പീരസുരക്ഷയ്ക്കുമചോയമ

നടെത്തുന്ന

സസൗകരദങ്ങള്
പ്രവരതനങ്ങള്

എന്നമവ അനബന്ധദ്യം 2 ആയമ ചചരക്കുന്നു.+
(സമ)

മതദബന്ധനതമനസ

മതദപതചോഴെമലചോളമകളുപടെ

സുരക്ഷ

ചപചോകുന്ന
ഉറപ്പെചോക്കുന്നതമനസ

പരമ്പരചോഗത
40000

പപലഫസ

ജചോക്കറ്റുകള് സസൗജനദമചോയമ വമതരണദ്യം പചയ്തുകഴെമഞ. കടെലമല് ചപചോകുന്ന
മതദപതചോഴെമലചോളമകളുപടെ സുരക്ഷയചോയമ 1132 പപലഫസ ചബചോപയകള് വമതരണദ്യം
പചയമട്ടുണസ. കചോലചോവസചോ മുന്നറമയമപ്പുകള് 1500 കമചലചോമസ്പീറര വപര ദൂരതമല്
മതദപതചോഴെമലചോളമകള്ക്കസ യഥചോസമയദ്യം എതമക്കുന്നതമനസ പഎ.എസസ.ആര.ഒ.യപടെ

സചോചങ്കേതമകവമദദ

ഉപകരണങ്ങള്

ഉപചയചോഗമച്ചസ

മതദപതചോഴെമലചോളമകള്ക്കസ

തയചോറചോക്കമയമട്ടുള
നല്കമയമട്ടുണസ.

'നചോവമകസ'
ആഴെക്കടെല്

മതദബന്ധനദ്യം നടെത്തുന്ന മതദബന്ധന യചോനങ്ങള്ക്കസ 1000 സചോറപപലറസ
ചഫചോണുകള് വമതരണദ്യം പചയ്യുന്ന പദ്ധതമ നടെപ്പെമലചോക്കമവരുന്നു. പരമ്പരചോഗത
മതദബന്ധന യചോനങ്ങള്ക്കസ DAT, GPS, VHF, മപപറന് ചറഡമചയചോ, എചക്കചോ
+

അനബന്ധമചോയമ ചചരതമരമക്കുന്നു.
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സസൗണര എന്നമവയദ്യം പമക്കപപനസ്ഡസ ചബചോട്ടുകള്ക്കസ HRP, VMS എന്നമവയദ്യം
സബ്സമഡമചയചോപടെ

നല്കുന്നതമനള

മതദപതചോഴെമലചോളമകള്ക്കസ

സശസ്പീകരമച്ചുവരുന്നു.

അപകടെമുന്നറമയമപ്പുകളുദ്യം

വദതമയചോനങ്ങപളക്കുറമച്ചുദ്യം

വമവരദ്യം

മതദപതചോഴെമലചോളമകളുപടെ

പമചോപപബല്

പപകമചോറമയമട്ടുണസ.

നടെപടെമകള്

ഇന്ചകചോയമസസ

കചോലചോവസചോ

നല്കുന്നതമനചോയമ
നമ്പറുകള്

ടെമ

145778

ഇന്ചകചോയമസമനസ

നമ്പരുകളമചലയസ

വമവരങ്ങള്

ലഭദമചോക്കുന്നുണസ. 2018-19 മുതല് മതദബന്ധന യചോനങ്ങള്ക്കസ ഇന്ഷശറന്സസ
പരമരക്ഷ

ഏരപപ്പെടത്തുന്ന

പദ്ധതമ

യപപണറഡസ

ഇന്തദചോ

ഇന്ഷശറന്സസ

കമ്പനമയമചോയമ ചചരന്നസ നടെപ്പെമലചോക്കമവരുന്നു.
അതമചവഗദ്യം
ലഭദമചോക്കുന്നതമനചോയമ

രക്ഷചോപ്രവരതനവദ്യം
മൂന്നസ

മപപറന്

പ്രചോഥമമക

ആദ്യംബുലന്സുകള്

ചമകമതയദ്യം
പപചോതുചമഖലചോ

സചോപനമചോയ പകചോച്ചമന് ഷമപ്പെസയചോരഡമല് നമരമചോണദ്യം പുചരചോഗമമക്കുകയചോണസ.
ഇതമല് ഒപരണദ്യം 2020 മചോരച്ചസ 9-നസ നസ്പീറമലമറക്കമക്കഴെമഞ. 2020 മചോരച്ചസ 31നകദ്യം ഒരു മപപറന് ആദ്യംബുലന്സസ പ്രവരതനസജമചോകുദ്യം. ബചോക്കമ ഏപ്രമല്
മചോസതമലദ്യം നമരമചോണദ്യം പൂരതസ്പീകരമക്കുദ്യം.
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ശസ്പീമതമ യ. പ്രതമഭ: സര, വറുതമയപടെ നചോളുകള് പമന്തളമ സമൃദ്ധമയമചലയസ
നമ്മുപടെ തസ്പീരപ്രചദശപത പകചോണ്ടുചപചോകചോനദ്യം കടെലമപന്റെ മക്കളുപടെ കണസ്പീപരചോപ്പെമ
അവചരചോപടെചോപ്പെദ്യം നമല്ക്കചോനദ്യം ചകരളതമപല ഗവണ്പമന്റെമനസ കഴെമഞമരമക്കുന്നു.
ആ ചമഖലയമല് ഇടെപപട്ട കചോരദങ്ങപളപ്പെറമ കഴെമഞ ദമവസദ്യം ഉപധനചോഭദരത്ഥന
ചരച്ചയമല് വളപര വമശദമചോയമതപന്ന ബഹുമചോനപപ്പെട്ട മനമ പറഞതസ
നമപളലചോവരുദ്യം

ചകട്ടതചോണസ.

സചോമ്പതമക

പ്രതമസന്ധമ

ചലചോകപമങദ്യം

ഉണചോകുന്നുണസ. പ്രതമസന്ധമ കചോലഘട്ടതമലദ്യം തസ്പീരപ്രചദശതമപന്റെ മക്കചളചോടെസ
മുണസ

മുറുക്കമയടക്കചോന്

വമകസനപ്രവരതനങ്ങള്പക്കചോന്നുദ്യം

പറയകചയചോ
യചോപതചോരു

അവരുപടെ

തരതമലള

തടെസദ്യം

സൃഷ്ടമക്കുന്നതമനള പ്രവരതനങ്ങചളചോ ഇസൗ ഗവണ്പമന്റെമപന്റെ ഭചോഗത്തുനമന്നസ
വന്നമട്ടമല. എന്നചോല്, കല്ലുപകട്ടല് ഉള്പപ്പെപടെയള കചോരദങ്ങളമല് ഹചോരബര
എഞമനസ്പീയറമദ്യംഗസ ചമഖലയമല് തസ്പീരചദശ സദ്യംരക്ഷണ പ്രവരതനങ്ങള്ക്കചോയമ
ചകന്ദ്ര

ഗവണ്പമന്റെമല്നമന്നസ

പ്രചതദകമചോയമ

എപന്തങ്കേമലദ്യം

സഹചോയങ്ങള്

കമട്ടുന്നുചണചോ?
ശസ്പീമതമ പജ. ചമഴമക്കുട്ടമ അമ: സര, തസ്പീരചദശ സദ്യംരക്ഷണപമന്ന ചപരമല്
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ചകന്ദ്രതമപന്റെ

പദ്ധതമയമല.

പദ്ധതമയണചോയമരുന്നു.

എന്നചോല്

വരഷങ്ങള്ക്കസ

ചനരപത

മുമ്പസ

ഇസൗ

ഹചോരബറുകള്ക്കചോയമ
പദ്ധതമ

തുടെങചമ്പചോള്

എണ്പതസ ശതമചോനദ്യം ചകന്ദ്ര സരക്കചോരുദ്യം ഇരുപതസ ശതമചോനദ്യം തുക സദ്യംസചോന
സരക്കചോരുമചോമചോയമരുന്നു

വഹമച്ചമരുന്നതസ.

പമന്നസ്പീടെതമപന്റെ

ചകന്ദ്ര-സദ്യംസചോന

അനപചോതദ്യം 60:40-ചലയ്ക്കുദ്യം 50:50-ചലയ്ക്കുദ്യം 40:60-ചലയ്ക്കുദ്യം മചോറമ. പുതമയ ചകന്ദ്ര
ഗവണ്പമന്റെസ

അതരദ്യം

സബ്സമഡമചയചോടകൂടെമയള/ചകന്ദ്ര

പങ്കേചോളമതചതചോടകൂടെമയള

ഹചോരബര

വമകസനദ്യം

അവസചോനമപ്പെമച്ചമരമക്കുകയചോണസ. ഇചപ്പെചോള് അവര നമപള അറമയമച്ചമരമക്കുന്നതസ
എഫസ.പഎ.ഡമ.-യമല്നമന്നസ
ഹചോരബറുകള്ക്കുചവണപമങ്കേമലദ്യം

നമുക്കസ
നമങ്ങള്

വചോയ്പപയടക്കചോപമന്നചോണസ.

'എത

വചോയ്പപയടത്തുപകചോള,

പലമശ

സബ്സമഡമ ഞങ്ങള് തരുദ്യം' എന്ന പുതമയ പദ്ധതമയമചലയസ ചകന്ദ്ര സരക്കചോര
മചോറുകയചോണസ.

ഹചോരബര

ഉതരവചോദമതശതമല്നമന്നസ

നമരമചോണവമചോയമ
ചകന്ദ്ര

ഗവണ്പമന്റെസ

ബന്ധപപ്പെട്ട
പമനചോറുന്ന

ഒരു

സമതമയചോണമചപ്പെചോള് ഉണചോയമട്ടുളതസ.
ശസ്പീമതമ യ. പ്രതമഭ: സര, ഏപറ പ്രശദ്യംസനസ്പീയമചോയ പദ്ധതമയചോണസ
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'ശുചമതശ സചോഗരദ്യം'. കടെലമപന്റെ അടെമതട്ടമല് ടെണ് കണക്കമനസ മചോലമനദദ്യം
അടെമഞസ

മതദപ്രജനനദ്യം

കുറയന്നതമപന്റെ

അടെമസചോനതമല്

തുറമുഖ

എഞമനസ്പീയറമദ്യംഗസ, ഫമഷറസ്പീസസ വകുപ്പുകളുപടെ ചനതൃതശതമല് ചബചോട്ടുടെമകളുദ്യം
മതദപതചോഴെമലചോളമകളുപമലചോദ്യം
കരയമപലതമച്ചു.

അതസ

എലചോയമടെങ്ങളമലദ്യം

കടെലമല്

ചചരന്നസ

ചലചോകശദ്ധ
ചപചോകുന്ന

ടെണ്

കണക്കമനസ

മചോലമനദങ്ങള്

ആകരഷമക്കുകയദ്യം

പചയമട്ടുണസ.

മതദപതചോഴെമലചോളമകള്

ധചോരചോളദ്യം

പചോസമകസ മചോലമനദങ്ങള് കരയമപലതമക്കുന്നുപണന്നചോണസ ഇചപ്പെചോള് അറമയന്നതസ.
ചതചോട്ടപ്പെളമ ഹചോരബര അടെക്കമുളമടെതസ ഇക്കചോരദദ്യം നമള് അറമഞതചോണസ.
അങ്ങപന കരയമപലതമക്കുന്ന ഇസൗ മചോലമനദങ്ങള്, നസ്പീണകര ഹചോരബറമല്
പചയതുചപചോപല,

ഒറതവണയചോയമ

സദ്യംസ്കരമക്കുന്നതമനള

ഇടെപപടെല്

എലചോയമടെചതയ്ക്കുദ്യം വദചോപമപ്പെമക്കുചമചോ? ഇതസ ഏറവദ്യം ശചദ്ധയമചോയമട്ടുളതുദ്യം
അഭമനന്ദനചോരഹവമചോയ ഒരു പദ്ധതമയചോണസ. ഇസൗ ജനവരമ മചോസദ്യം ഒന്നചോദ്യം തസ്പീയതമ
മുതല് ചകരളതമപല ഗവണ്പമന്റെസ ഒറതവണ പചോസമകസ നമചരചോധമച്ചതുപകചോണസ
പഴെയതുചപചോലള

മചോലമനദദ്യം

ഇനമ

വരമല.

നമലവമലള

മചോലമനദദ്യം

സദ്യംസ്കരമക്കുന്നതമനസ നസ്പീണകര ചമചോഡല് എലചോയമടെചതയ്ക്കുദ്യം വദചോപമപ്പെമക്കുചമചോ?
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ശസ്പീമതമ പജ. ചമഴമക്കുട്ടമ അമ: സര, അതമനസ ഉചദ്ദേശമക്കുന്നുണസ.
യ.എന്.ഒ.-യദ്യം ചവള്ഡസ ഇക്കചണചോമമകസ ചഫചോറവദ്യം അടെക്കദ്യം അഭമനന്ദനദ്യം
അറമയമച്ച ഒരു പദ്ധതമയചോണസ നസ്പീണകരയമല് ആരദ്യംഭമച്ച 'ശുചമതശ സചോഗരദ്യം'
പദ്ധതമ.

മതദപതചോഴെമലചോളമകളുപടെയദ്യം

ചബചോട്ടുടെമകളുപടെയദ്യം

സഹകരണചതചോടകൂടെമ കടെലമല്നമന്നസ ചശഖരമക്കുന്ന പചോസമകസ മചോലമനദദ്യം
കരയമചലയസ

പകചോണ്ടുവരുന്നതമനസ

ഫമഷറസ്പീസസ

ഡമപ്പെചോരട്ടുപമനദ്യം

ഹചോരബര

എഞമനസ്പീയറമദ്യംഗസ ഡമപ്പെചോരട്ടുപമനദ്യം വമവമധ ചകന്ദ്ര ഗവണ്പമന്റെസ ഏജന്സമകളുദ്യം
സദ്യംയക്തമചോയമ ഏപറടത ഒരു പദ്ധതമയചോണമതസ. ആ പദ്ധതമയമലൂപടെ ഇചപ്പെചോള്
നസ്പീണകര

ഹചോരബറമല്നമന്നുമചോതദ്യം

52,000

ടെണ്

പചോസമകസ

മചോലമനദദ്യം

സദ്യംഭരമക്കുകയദ്യം അതസ കസ്പീന് പചയസ, പഷ്രെഡസ പചയസ ചറചോഡസ നമരമചോണതമനചോയമ
ഉപചയചോഗമച്ചുതുടെങകയദ്യം പചയമട്ടുണസ. ഇചത ചമചോഡല് പകചോച്ചമ, ചബപ്പൂര
ഹചോരബറുകളമല്ക്കൂടെമ ഉടെന് വമനദസമക്കണപമന്നസ ആഗ്രഹമക്കുകയചോണസ. ക്രചമണ
മറസ ഹചോരബറുകളമചലയ്ക്കുദ്യം ഇതസ പരസ്പീക്ഷമക്കചോവന്നതചോണസ.
ശസ്പീ.

എസസ.

പ്രവരതമക്കുന്ന

ശരമ:

ചകന്ദ്ര

സര,

ഗവണ്പമന്റെസ

പപഹദരചോബചോദസ
ഇന്സമററ്റ്യൂട്ടചോയ

ആസചോനമചോക്കമ
നചോഷണല്

റൂറല്
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പഡവലപ്പമന്റെസ

ചബചോരഡസ

തസ്പീരപ്രചദശപത

സദ്യംബന്ധമച്ചസ

പഠനദ്യം

നടെത്തുന്നതമനസ സദ്യംസചോന പചോനമദ്യംഗസ ചബചോരഡസ ചനരപത നമശയമച്ചമരുന്നു.
അങ്ങപന

പരമചശചോധന

അടെമസചോനതമലള

നടെതമ

റമചപ്പെചോരട്ടസ

ചപ്രചോജക്ടുകള്

സമരപ്പെമക്കുകയദ്യം

തയചോറചോക്കുന്നതമനസ

അതമപന്റെ
ഗവണ്പമന്റെസ

മുന്കപയടക്കുകയദ്യം പചയമട്ടുണസ. ആ പദ്ധതമകള് എവമപടെവപരയചോയമ? ചകചോസല്
മചോചനജുപമന്റെസ

പചോന്

നടെപ്പെമല്

വപന്നങ്കേമല്

മചോതചമ

തസ്പീരപ്രചദശപത

മതദപതചോഴെമലചോളമകള്ക്കസ CRZ-ല്നമന്നസ excemption കമട്ടുകയള.

മചോരച്ചസ

31-നസ കചോലചോവധമ കഴെമയന്നതമനമുമ്പസ തപന്ന ചകചോസല് മചോചനജുപമന്റെസ പചോന്
ചകന്ദ്ര ഗവണ്പമന്റെമനസ സബ്മമറസ പചയ്യുന്നതമനസ ഗവണ്പമന്റെസ പ്രചതദക ശദ്ധ
പചലതമയമട്ടുചണചോ?
ശസ്പീമതമ പജ. ചമഴമക്കുട്ടമ അമ:

സര, കഴെമഞ തവണ അതമപന്റെ

വമശദചോദ്യംശദ്യം പറഞമരുന്നു. ചകചോസല് മചോചനജുപമന്റെസ പചോന് തയചോറചോക്കുന്നതസ
എന്വചയചോണ്പമന്റെസ
അതമനസ

ഡമപ്പെചോരട്ടുപമന്റെചോണസ.

മുന്കപയടതസ

നടെപടെമ

ബഹുമചോനപപ്പെട്ട

സശസ്പീകരമച്ചമട്ടുണസ.

മുഖദമനമതപന്ന

ഇന്തദയമല്

2011-ല്

പകചോണ്ടുവന്ന CRZ നമയനണതമനസ അനസൃതമചോയമ ചകചോസല് മചോചനജുപമന്റെസ
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പചോന് തയചോറചോണചോചക്കണതസ ചസറസ ഗവണ്പമന്റെചോണസ. കഴെമഞ അഞസ വരഷവദ്യം
അതസ

തയചോറചോക്കചോതമരുന്നതുപകചോണചോണസ

നമള്

ഇതയദ്യം

വലമയ

സമരദ്ദേതമലചോയതസ. ഇചപ്പെചോള് ഇസൗ ഗവണ്പമന്റെസ അതമപന്റെ എലചോ നടെപടെമകളുദ്യം
ഏകചദശദ്യം

പൂരതസ്പീകരമക്കുകയചോപണന്നചോണസ

ഞചോന്

മനസമലചോക്കുന്നതസ.

ബഹുമചോനപപ്പെട്ട മുഖദമനമ അടത ദമവസങ്ങളമല് അതുമചോയമ ബന്ധപപ്പെട്ടസ ഒരു
റമവറ്റ്യൂ നടെതമയമരുന്നു. പപപട്ടന്നുതപന്ന ചകചോസല് മചോചനജുപമന്റെസ പചോന് നല്കചോന്
കഴെമയപമന്നചോണസ പ്രതസ്പീക്ഷമക്കുന്നതസ.
ശസ്പീ. വമ. ചജചോയമ:
മഹചോപ്രളയതമല്നമന്നസ

സര, ഓഖമ ദുരന്തതമപന്റെ പശചോതലതമലദ്യം
നചോട്ടുകചോപര

രക്ഷമച്ച

ചകരളതമപന്റെ

സശന്തദ്യം

പപസനദപമന്ന നമലയമലദ്യം മതദപതചോഴെമലചോളമകളുപടെ സുരക്ഷയദ്യം സചോമൂഹദ
സുരക്ഷയദ്യം

ഉറപ്പുവരുതചോന്

സരക്കചോര

പചയ

കചോരദങ്ങള്

അക്കമമട്ടസ

നമരതമയമട്ടുണസ. ഏതചോണസ 4,490 ചകചോടെമ രൂപയചോണസ ഇസൗ കചോലഘട്ടതമല്
മതദപതചോഴെമലചോളമകപള സദ്യംബന്ധമച്ചസ വമവമധ പദ്ധതമകള്ക്കസ നല്കമയതസ.
മതദപതചോഴെമലചോളമകളുപടെ

ജസ്പീവചനചോപചോധമകളമല്

ഏറവദ്യം

പ്രധചോനമചോണസ

യചോനങ്ങള്. കടെല്ചക്ഷചോഭദ്യംമൂലവദ്യം യനതകരചോരമൂലവദ്യം യചോനങ്ങള് കടെലമചലയസ
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തചോഴ്ന്നുചപചോയചോല് അതമല്നമന്നസ രക്ഷപപ്പെടതമപക്കചോണസ വരചോനള ഒരു മചോരഗ്ഗവദ്യം
ഇന്നസ നമ്മുപടെ ഭചോഗത്തുനമന്നസ വരുന്നമല. വരക്കലയമല് കഴെമഞ ദമവസദ്യം ഒരു
ചകചോടെമ രൂപയപടെ ചബചോട്ടസ പവളതമല് തചോഴ്ന്നുചപചോയമ. അദചോനമ ഗ്രൂപ്പെമപന അടെക്കദ്യം
പകചോണ്ടുവന്നസ നമള് സഹചോയതമനസ അഭദരത്ഥമച്ചു. അവര വന്നുചനചോക്കമയമട്ടുദ്യം
രക്ഷപപ്പെടതചോന് കഴെമഞമല. ആധുനമക സചോചങ്കേതമക പപവദഗദമുള പക്രയ്ന്
സദ്യംവമധചോനമടെക്കമുള ഒരു സദ്യംവമധചോനദ്യം അടെമയന്തരമചോയമ പകചോണ്ടുവന്നചോചല
മതമയചോകൂ.

അതമനചവണ്ടുന്ന

നടെപടെമകപളപന്തങ്കേമലദ്യം

സശസ്പീകരമക്കചോന്

ഗവണ്പമന്റെസ ഉചദ്ദേശമക്കുന്നുചണചോ?
ശസ്പീമതമ പജ. ചമഴമക്കുട്ടമ അമ: സര, ആഴെക്കടെലമചലയസ മുങ്ങമചപ്പെചോകുന്ന
കപ്പെലകള് പപചോക്കമപയടക്കുന്നതമനള പക്രയ്ന് സദ്യംവമധചോനദ്യം നമുക്കമല. ഇന്തദചോ
ഗവണ്പമന്റെമനദ്യം

അതരദ്യം

സദ്യംവമധചോനമമല.

മുങ്ങമചപ്പെചോയ

കപ്പെലകപള

പപചോക്കമപയടക്കചോന് നമുക്കസ കഴെമയന്നമല. അതരദ്യം സമസമമന്നസ നമലവമലമല.
അതസ വളപര ഗസൗരവപരമചോയ ഒരു പ്രശ്നമചോണസ. ആഴെക്കടെലമചലയസ മുങ്ങമചപ്പെചോകുന്ന
വളങ്ങള്ക്കസ പകരമചോയമട്ടുള സദ്യംവമധചോനപതക്കുറമച്ചസ ആചലചോചമക്കുകയലചോപത
അതസ

പപചോക്കമപയടക്കുകപയന്നതസ

ഇന്നപത

കചോലതസ

അസചോധദമചോണസ.
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അതുപകചോണസ അതമപനക്കുറമച്ചസ നമുക്കുറപ്പെസ നല്കചോന് കഴെമയമല.
ശസ്പീ. പക. വമ. അബ്ദുള് ഖചോദര: സര, മതദപതചോഴെമലചോളമ ചക്ഷമവമചോയമ
ബന്ധപപ്പെട്ടസ

ഒചട്ടപറ

ശചദ്ധയമചോയ

പദ്ധതമകള്

ഇസൗ

സരക്കചോര

നടെപ്പെമലചോക്കുന്നുണസ. അതമല് ഏറവദ്യം പ്രധചോനപപ്പെട്ടതസ 'പുനരചഗഹദ്യം' എന്ന
പദ്ധതമയചോണസ. അന്പതസ മസ്പീററമനളമല് തചോമസമക്കുന്ന മതദപതചോഴെമലചോളമകപള
പുനരധമവസമപ്പെമക്കുന്നതമനള

ഒരു

പദ്ധതമയചോണസ

'പുനരചഗഹദ്യം'.

സദ്യംസചോനപത എത വസ്പീടകള് പഎഡന്റെമപപഫ പചയ്തു; ഇക്കചോരദതമല് എത
രസ്പീതമയമലള നടെപടെമകള് മുചന്നചോട്ടുചപചോയമ എന്നസ വദക്തമചോക്കചോചമചോ?
ശസ്പീമതമ പജ. ചമഴമക്കുട്ടമ അമ: സര, സമുദ്രതസ്പീരതമനസ അന്പതസ
മസ്പീററമനകതസ തചോമസമക്കുന്ന പതചോഴെമലചോളമകളചോണസ കടെല്ചക്ഷചോഭതമല്പപ്പെട്ടസ
ദുരമതതമനമരയചോകുന്നതസ.
എപന്നചന്നയ്ക്കുമചോയമ

ഒരു

അതസ
ശചോശശത

മനസമലചോക്കമയ
പരമഹചോരപമന്ന

മട്ടമലദ്യം

ഗവണ്പമന്റെസ
ഓഖമയപടെ

പശചോതലതമലമചോണസ 'പുനരചഗഹദ്യം' എന്ന പദ്ധതമ ആവമഷ്കരമച്ചമട്ടുളതസ.
18,685 വസ്പീടകളചോണസ തസ്പീരചദശതസ തമരുവനന്തപുരദ്യം മുതല് കചോസരചഗചോഡസ വപര
അന്പതസ മസ്പീററമനകത്തുളതസ. അവപരയചോപക പുനരധമവസമപ്പെമക്കുന്നതമനള
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പദ്ധതമക്കസ

തുടെക്കദ്യം

കുറമച്ചു.

വരുന്ന

മൂന്നസ

വരഷദ്യംപകചോണചോണസ

അതസ

സചോധദമചോകുന്നതസ. 2022 വപര നസ്പീണ്ടുനമല്ക്കുന്ന 2,450 ചകചോടെമ രൂപ പചലവസ
വരുന്ന പദ്ധതമക്കസ ഇസൗ വരഷദ്യം തുടെക്കദ്യം കുറമച്ചു. അതമല് 1,398 ചകചോടെമ രൂപ
മുഖദമനമയപടെ ദുരമതചോശശചോസ നമധമയമല്നമന്നചോണസ. ചകരളപത സദ്യംരക്ഷമച്ച,
ചകരളതമപന്റെ

പപസനമകരചോയ

മതദപതചോഴെമലചോളമകള്ക്കുള

പ്രതമബദ്ധതയചോണതസ. മുഖദമനമയപടെ ദുരമതചോശശചോസ നമധമയമല്നമന്നുള ഇസൗ
പദ്ധതമക്കസ തുടെക്കദ്യം കുറമച്ചു.
ഇനചോഗചററസ

പചയ്തു.

323

ബഹുമചോനപപ്പെട്ട മുഖദമനമ ശദ്യംഖുമുഖതസ അതസ
പതചോഴെമലചോളമകള്ക്കസ

ഇസൗ

പദ്ധതമയമല്

ഭൂമമ

വചോങന്നതമനസ തുടെക്കദ്യം കുറമച്ചു. എലചോ തസ്പീരചദശ എദ്യം.എല്.എ.-മചോചരചോടദ്യം
എനമക്കസ അഭദരത്ഥമക്കചോനളതസ അവരുപടെകൂടെമ സഹചോയദ്യം ചവണപമന്നചോണസ. ഭൂമമ
കപണതചോനദ്യം ഇവപര പുനരധമവസമപ്പെമക്കചോനദ്യം ഭൂമമ കപണതമക്കഴെമഞചോല്
ഒരു

വസ്പീടെമനസ

പതസ

ലക്ഷദ്യം

രൂപ

വച്ചസ

പകചോടക്കചോനദ്യം

ഡമപ്പെചോരട്ടുപമന്റെസ

സന്നദ്ധമചോണസ. ഒരുമമച്ചസ ഒരു വലമയ ശമദ്യം നടെതമയചോല് 18,685 വസ്പീട്ടുകചോപരയദ്യം
സമയബന്ധമതമചോയമ പുനരധമവസമപ്പെമക്കചോന് കഴെമയദ്യം.
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ശസ്പീ. എദ്യം. വമന്പസന്റെസ: സര, ഓഖമ ദുരന്തതമല് 143 ചപരചോണസ
മരണപപ്പെട്ടതസ. അവരുപടെ കുടദ്യംബചോദ്യംഗങ്ങള്ക്കസ ചജചോലമ വചോഗചോനദ്യം പചയമരുന്നു.
പചക്ഷ, അതമല് പതചോദ്യം കചോസസ ചതചോറവരചോയമട്ടുള 42 ചപരക്കസ മചോതമചോണസ
പനറസ ഫചോക്ടറമയമല് 10,000/- രൂപ ശമ്പളതമല് ചജചോലമ നല്കമയമട്ടുളതസ.
അവരക്കസ യചോതചോപചലവസ തപന്ന ഏകചദശദ്യം 6,000/- രൂപചയചോളദ്യം വരുന്നുണസ.
ബചോക്കമയളവരക്കചോരക്കുദ്യം ചജചോലമ പകചോടതമട്ടമല.

എസസ.എസസ.എല്.സമ.

പചോസചോയമട്ടുള ഒരചോള്ക്കുചപചോലദ്യം ചജചോലമ പകചോടതമട്ടമല. 2017-ല് ഓഖമ
ദുരന്തമുണചോയചപ്പെചോള്

പചയ

വചോഗചോനദ്യം

ഇന്നുവപര

പചോലമക്കപപ്പെട്ടമട്ടമല.

അതുചപചോപലതപന്ന 2018 സചോമ്പതമക വരഷപത ബഡ്ജറമല് പ്രഖദചോപമച്ച
2000 ചകചോടെമ രൂപയപടെ ഒചോഖമ പചോചക്കജസ എന്നസ നടെപ്പെമലചോക്കമത്തുടെങദ്യം;
എസസ.എസസ.എല്.സമ.

പചോസചോയ

ഒരചോള്പക്കങ്കേമലദ്യം

ഇതുവപര

ചജചോലമ

നല്കമയമട്ടുചണചോ; എചപ്പെചോള് അവരക്കസ ചജചോലമ നല്കചോന് സചോധമക്കുചമചോപയന്നസ
വമശദമചോക്കചോചമചോ?
ശസ്പീമതമ പജ. ചമഴമക്കുട്ടമ അമ: സര, ഓഖമ ദുരന്തതമല് മരണപപ്പെട്ട 143
കുടദ്യംബങ്ങളുപടെ എലചോ സമതമവമവര കണക്കുകളുദ്യം ഗവണ്പമന്റെസ എടതമട്ടുണസ.
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അതമല് പ്രചോയമചോയവപര അതരതമലചോണസ നമള് പരമഗണമക്കുന്നതസ.
വയസമല്

തചോപഴെയള

പതചോദ്യംതരദ്യം

പചോസചോകചോത

42

തചോല്കചോലമകമചോയമ മതദപഫഡമല് ചജചോലമ നല്കമയമട്ടുളതസ.

40

ചപരക്കചോണസ
നചോല്പതസ

വയസമല് തചോപഴെ പതചോദ്യം തരതമന മുകളമലള 12 ചപരചോണുളതസ. ആ 12
ചപരക്കസ ബഹുമചോനപപ്പെട്ട മുഖദമനമയമചോയമ ബന്ധപപ്പെട്ടസ റമവറ്റ്യൂ നടെതമയതമപന്റെ
അടെമസചോനതമല് ആചരചോഗദ വകുപ്പെമല് ചജചോലമ പകചോടക്കുന്നതമപനക്കുറമച്ചസ
ഗവണ്പമന്റെസ

തസ്പീരുമചോനമച്ചമട്ടുണസ.

അതസ

ബഹുമചോനപപ്പെട്ട

അദ്യംഗദ്യം

ചൂണമക്കചോണമച്ചതുചപചോപല പകചോടക്കചോന് കഴെമഞമട്ടമല എന്നുളതസ വസ്തുതയചോണസ.
എതയദ്യം പപപട്ടന്നസ അതമനസ ആവശദമചോയ നടെപടെമ സശസ്പീകരമക്കുദ്യം. നചോലചോയമരതമ
ചമലശചോനദ്യം ചകചോടെമ രൂപയപടെ പചോചക്കജചോണസ ഇസൗ ഗവണ്പമന്റെസ നടെപ്പെമലചോക്കുന്നതസ.
അതമല് ചകരളതമപന്റെ ചരമതതമലചോദദമചോയമട്ടചോണസ ഇതയദ്യം ബൃഹതചോയ
തസ്പീരസദ്യംരക്ഷണവദ്യം തസ്പീരസുരക്ഷയദ്യം അടെങന്ന പദ്ധതമ നടെപ്പെമലചോക്കുന്നതസ. അതസ
അങ്ങയപടെ ശദ്ധയമല്പപ്പെട്ടമട്ടുണചോകുപമന്നചോണസ ഞചോന് കരുതുന്നതസ, ഇപലങ്കേമല്
അതസ നമരഭചോഗദകരപമചന്ന എനമക്കസ പറയചോനള.
ശസ്പീ. വമ. പക. സമ. മമതസ ചകചോയ: സര, പുനരചഗഹദ്യം പദ്ധതമയമല് എപന്റെ
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മണ്ഡലതമപല

നമരവധമ

മതദപതചോഴെമലചോളമകള്

മചോറമ

തചോമസമക്കചോന്

തയചോറചോയമട്ടുണസ. പചക്ഷ, അവരക്കസ പകചോടക്കചോപമന്നുപറയന്ന 6 ലക്ഷദ്യം രൂപയസ
മൂന്നസ പസന്റെസ ഭൂമമ ലഭദമചോകചോന് ഒരു സചോധദതയമമല.

ഗവണ്പമന്റെസ ഭൂമമ ആ

ഭചോഗതസ ലഭദവമല. അവരക്കസ നമലവമല് തചോമസമക്കുന്ന പതചോഴെമല് ചമഖല വമട്ടസ
ദൂപര ചപചോകചോന് പ്രയചോസമുണസ. ഇസൗ സചോഹചരദതമല് അവരക്കസ ഭൂമമ ഏപറടതസ
വസ്പീടെസ വച്ചസ പകചോടക്കചോനള നടെപടെമ സരക്കചോര സശസ്പീകരമക്കുചമചോ?
ശസ്പീമതമ പജ. ചമഴമക്കുട്ടമ അമ: സര, അങ്ങസ പറഞതുചപചോലള ബുദ്ധമമുട്ടസ
ചമല സലങ്ങളമല് നമലനമല്ക്കുന്നുണസ.

പചക്ഷ, മൂന്നസ പസന്റെസ തപന്ന

ചവണപമന്നമല, രണസ പസന്റെസ ഭൂമമയചോയചോലദ്യം വസ്പീടെസ വയചോന് കഴെമയദ്യം.

ഒരുപചോടെസ

സലങ്ങളമല് അതസ ലഭദമചോണസ. തസ്പീരചദശത്തുനമന്നുദ്യം ഒരു കമചലചോമസ്പീററമനളമല്
തപന്നയചോണസ

അവര

ലഭദമചോകുന്നമടെതസ

തചോമസമചക്കണതസ.

അങ്ങപന

പചയചോദ്യം.

കഴെമയന്നത
കുചറ

സരക്കചോര

സലങ്ങളമല്

ഭൂമമ
അതസ

കപണതമക്കഴെമഞമട്ടുണസ. അലചോത സലങ്ങളമല് രണസ പസപന്റെങ്കേമലദ്യം മമനമമദ്യം
വചോങ്ങചോന് കഴെമയന്ന തരതമലള ഇടെപപടെലചോണസ നടെത്തുന്നതസ. ചമല സന്നദ്ധ
സദ്യംഘടെനകള്

സഹചോയമക്കചോന്

തയചോറചോണസ.

അതുപകചോണചോണസ

ഞചോന്
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ചനരപതതപന്ന

ബഹുമചോനപപ്പെട്ട

എദ്യം.എല്.എ.-മചോരുപടെ

സഹചോയദ്യം

അഭദരത്ഥമച്ചതസ. ഗവണ്പമന്റെമനസ 10 ലക്ഷദ്യം രൂപയമല് കൂടതല് യൂണമറസ ചകചോസസ
ഒരു പതചോഴെമലചോളമക്കസ പകചോടക്കചോന് കഴെമയമല.
രൂപയചോണസ

പചലവസ

വരുന്നതസ.

ശമകരമചോയ ചജചോലമയചോണസ.
ഗവണ്പമന്റെമപന

ഇതുതപന്ന 2450 ചകചോടെമ

അതയദ്യംതപന്ന

കപണത്തുകപയന്നതസ

അതമപന്റെ അപ്പുറചതയസ ചപചോകുകപയന്നതസ

സദ്യംബന്ധമച്ചമടെചതചോളദ്യം

അസചോധദമചോണസ.

അതുപകചോണസ

എലചോവരുപടെയദ്യം സഹകരണമചോണസ ഇക്കചോരദതമല് ചവണതസ. ഒരുമമച്ചസ നമന്നചോല്
ഇതസ

കപണതചോന്

കഴെമയകതപന്ന

പചയ്യുപമന്നചോണസ

ഗവണ്പമന്റെസ

പ്രതസ്പീക്ഷമക്കുന്നതസ.
ശസ്പീ.

വമ.

ആര.

സുനമല്

കുമചോര:

സര,

ദശചോബ്ദങ്ങളചോയമ

മതദപതചോഴെമലചോളമകളുപടെ ഉപജസ്പീവനമചോരഗ്ഗമചോണസ ചസ്പീനവലകള്.

ഇതസ നസ്പീക്കദ്യം

പചയ്യുന്നതസ ഗവണ്പമന്റെമപന്റെ ശദ്ധയമല്പപ്പെട്ടമട്ടുചണചോ; അവ പുനനഃസചോപമക്കചോന്
എപന്തങ്കേമലദ്യം നടെപടെമകള് എടതമട്ടുചണചോ?
ശസ്പീമതമ പജ. ചമഴമക്കുട്ടമ അമ: സര,
സലങ്ങളമല്

ചസ്പീനവലകള്

നമയമവമരുദ്ധമചോയമ ഒരുപചോടെസ

സചോപമച്ചമട്ടുണസ.

ബഹുമചോനപപ്പെട്ട
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പപഹചക്കചോടെതമയമല് ഇതുസദ്യംബന്ധമച്ചസ ഒരു ചകസസ വരമകയദ്യം അതമപന്റെ
ഭചോഗമചോയമ ഇവ അതമചവഗദ്യം നസ്പീക്കദ്യം പചയണപമന്നസ ആവശദപപ്പെട്ടസ ഉതരവസ
വരമകയദ്യം പചയമട്ടുണസ. അതമപനത്തുടെരന്നസ വമവമധ ജമലകളമല്നമന്നുള ചട്രേഡസ
യൂണമയനകളുദ്യം, ജനപ്രതമനമധമകളുദ്യം പപഹചക്കചോടെതമ ഉതരവസ അചതചപചോപല
നടെപ്പെമലചോക്കരുപതന്ന

അവരുപടെ

ആവശദദ്യം

ഗവണ്പമന്റെമപന്റെ

ശദ്ധയമല്പക്കചോണ്ടുവന്നമട്ടുണസ. പചക്ഷ, ഇതസ നസ്പീക്കദ്യം പചയ്ചത മതമയചോകൂ. പല
സദ്യംഘടെനകളുദ്യം അഞദ്യം പത്തുദ്യം ചസ്പീനവലകള് വച്ചമട്ടുണസ.

അതുചപചോപല

നമയമവമരുദ്ധമചോയ

നടെക്കുന്നുണസ.

ഒരുപചോടെസ

കചോരദങ്ങള്

കചോയലകളമല്

അവപയചോപക്ക നമയമ-നമയനണ വമചധയമചോചക്കണതുണസ. അതമനചവണമയള
ചരച്ച തുടെങ്ങമയമട്ടുണസ. ചകചോടെതമ വമധമ ലദ്യംഘമച്ചുപകചോണസ

മുചന്നചോട്ടസ ചപചോകചോന്

സചോധമക്കമല. കഴെമയന്നത സമനശയമുണചോക്കമ ഒചന്നചോ രചണചോ ചസ്പീനവലയപ്പുറദ്യം
ഒരചോള്ക്കുദ്യം

പകചോടക്കചോന്

കഴെമയചോത

തരതമചലയസ

ഒരു

തസ്പീരുമചോനദ്യം

എടചക്കണതുണസ. അങ്ങപന നദചോയമചോയ തസ്പീരുമചോനപമടക്കചോനള ചരച്ചയമചലയസ
ഗവണ്പമന്റെസ കടെന്നമരമക്കുകയചോണസ.
ശസ്പീ.

ചജചോണ്

പഫരണചോണസസ:

സര,

ഓഖമ

ദുരന്ത

കചോലത്തുദ്യം
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അതമനമുമ്പുണചോയ

സുനചോമമ

ദുരന്ത

കചോലത്തുദ്യം

വലമയ

നചോശനഷ്ടമുണചോയ

പ്രചദശമചോണസ പചലചോനദ്യം മുതല് മുനമ്പദ്യം വപരയള തസ്പീരപ്രചദശദ്യം. ഇതരദ്യം
നചോശനഷ്ടങ്ങളമല് വലമയ ചതചോതമല് തസ്പീരദ്യം നഷ്ടമചോകുന്നതസ തടെയചോന്ചവണമയള
പഠനങ്ങളുദ്യം നമരചദ്ദേശങ്ങളുദ്യം ഉയരന്നുവന്നമട്ടുണസ. അതസ എത ചവഗതമല്
നടെപ്പെമലചോക്കുപമന്നതമപന സദ്യംബന്ധമച്ചസ പറയചോചമചോ?
ശസ്പീമതമ പജ. ചമഴമക്കുട്ടമ അമ: സര, തസ്പീര സദ്യംരക്ഷണവമചോയമ ബന്ധപപ്പെട്ടസ
ചകരള സരക്കചോര ഓഖമ പചോചക്കജമല്തപന്ന 58 ചകചോടെമ രൂപയപടെ പദ്ധതമ
തുടെങ്ങമക്കഴെമഞ.

ഇചപ്പെചോള് 'ഓഫസ ചഷചോര ചബ്രേക്കസ വചോട്ടര' എന്ന ചപരമല്

ജമചയചോടെറ്റ്യൂബസ വച്ചമട്ടുള ഒരു പുതമയ പദ്ധതമ എന്.പഎ.ഒ.റമ.(National Institute
of Ocean Technology)-യപടെ സചോചങ്കേതമക സഹചോയചതചോടകൂടെമ ചകരളതമപല
പൂന്തുറയമല് ആവമഷ്കരമച്ചുകഴെമഞ. ഇന്നപല അതമപന്റെ റമവറ്റ്യൂ നടെതമയമരുന്നു.
ഇചപ്പെചോള് പപപലറചോയമ പചയതസ 700 മസ്പീററചോണസ.

പൂന്തുറ മുതല് ശദ്യംഖുമുഖദ്യം

വപരയള 7 കമചലചോമസ്പീറര തസ്പീരദ്യം സദ്യംരക്ഷമക്കചോന് ജമചയചോടെറ്റ്യൂബസ വച്ചുള ഓഫസ
ചഷചോര ചബ്രേക്കസ വചോട്ടര പ്രചയചോഗതമല് വരുതണപമന്നചോണുചദ്ദേശമക്കുന്നതസ.
കഴെമഞ ഡമമചോന്റെസ ചഡയമല് ബഹുമചോനപപ്പെട്ട പ്രതമപക്ഷചനതചോവസ പ്രസ്തുത
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പദ്ധതമ പറയന്നതലചോപത എന്നസ നടെപ്പെമലചോക്കുപമന്നസ ചചചോദമച്ചമരുന്നു. ഇന്നപല
അതമപന്റെ പടെണര ഓപ്പെണ് പചയ്തു. ഒരു കരചോറുകചോരപന കമട്ടമയമട്ടുണസ. ഇന്നപല
എന്.പഎ.ഒ.റമ.-യപടെ ഡയറക്ടര ചകരളതമല് എത്തുകയദ്യം ഞങ്ങളുമചോയമ ചരച്ച
നടെതമയതമപന്റെ ഫലമചോയമ ഏപ്രമല് ആദദവചോരദ്യം നമരമചോണദ്യം തുടെങ്ങചോനചോണസ
ആചലചോചമക്കുന്നതസ.

പപപലറസ ചപ്രചോജക്ടചോയ 700 മസ്പീറര മൂന്നസ മചോസദ്യംപകചോണസ

പചയസ തസ്പീരക്കചോന് കഴെമയപമന്നചോണസ ചതചോന്നുന്നതസ. പചപപന്നയമല് കടെലൂരമലചോണസ
ഇസൗ

പദ്ധതമ

മുമ്പസ

പ്രചയചോഗമച്ചമട്ടുളതസ.

ചകരളതമല്

ആദദമചോയമ

തസ്പീരസദ്യംരക്ഷണപമന്നതസ പചോറയസ പകരദ്യം ജമചയചോടെറ്റ്യൂബസ വച്ചമട്ടുള ഓഫസ ചഷചോര
ചബ്രേക്കസ വചോട്ടര പദ്ധതമക്കസ തുടെക്കദ്യം കുറമക്കുകയചോണസ. അതസ വമജയകരമചോയചോല്
വലമപയചോരു മചോറതമനസ സചോക്ഷദദ്യംവഹമക്കചോന് കഴെമയദ്യം. ചകരളതമപന്റെ മലയചോയ
മലകപളലചോദ്യം ഇടെമക്കുകപയന്നതമല്നമന്നുദ്യം മചോറമ ജമചയചോടെറ്റ്യൂബസ വച്ചസ തസ്പീരദ്യം
സദ്യംരക്ഷമക്കുകപയന്ന അടെമസചോനപരമചോയ മചോറതമനസ തുടെക്കദ്യം കുറമക്കുകയചോണസ.
ശസ്പീ.

ആര.

രചോമചന്ദ്രന്:

സര,

സമുദ്രദ്യം

മചോലമനദമുക്തമചോക്കുന്നതമനസ

സഹചോയകരമചോയ രസ്പീതമയമല് മതദപതചോഴെമലചോളമകള് പചോസമകസ മചോലമനദങ്ങള്
ചശഖരമച്ചസ

പകചോണ്ടുവന്നസ

സദ്യംസ്കരമക്കചോനള

സദ്യംവമധചോനദ്യം
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ഏരപപ്പെടതമയമട്ടുപണന്നുളതസ വസ്തുതയചോണസ.
ചകന്ദ്രതമചലയസ

ഇവ

എന്നചോല് ആ സദ്യംസ്കരണ

എതമക്കുവചോനള

സദ്യംവമധചോനദ്യം

ചവണത

പ്രചോവരതമകമചോയമട്ടമല. അതമപന്റെ ഫലമചോയമ എപന്റെ മണ്ഡലതമപല കചോയദ്യംകുളദ്യം
ഹചോരബറമല്

വലമയ

ചതചോതമലള

മചോലമനദങ്ങള്

പകട്ടമക്കമടെക്കുന്ന

അവസയണസ. തുടെക്കതമല് പഞചോയതസ മുന്കപയടതസ അതമനചോവശദമചോയ
സദ്യംവമധചോനങ്ങള്

ഏരപപ്പെടതമയമരുന്നു.

തസ്പീരന്നചതചോടകൂടെമ
സമതമയചോണുളതസ.

ഇസൗ

പചക്ഷ,

സചോധനങ്ങള്

അതുപകചോണസ

പഞചോയതമപന്റെ

അവമപടെ

ബന്ധപപ്പെട്ട

ഫണസ

പകട്ടമക്കമടെക്കുന്ന
ഡമപ്പെചോരട്ടുപമനകളുപടെ

ഏചകചോപനമുണചോക്കമ കടെലമല്നമന്നുദ്യം കരയമപലതമക്കുന്ന മചോലമനദങ്ങള് എപന്റെ
മണ്ഡലതമപന്റെ അടത്തുള പചോന്റെചോയ നസ്പീണകരയമല് എതമക്കുന്നതമനള
സദ്യംവമധചോനപതക്കുറമച്ചസ ആചലചോചമക്കുചമചോ?
ശസ്പീമതമ പജ. ചമഴമക്കുട്ടമ അമ: സര, മചോലമനദങ്ങള് കചോയദ്യംകുളദ്യം
ഹചോരബറമല്

പകട്ടമക്കമടെക്കുന്നതസ

ശദ്ധയമല്പപ്പെട്ടമട്ടമല.

സദ്യംബന്ധമച്ചസ

ഒരു

വമവരവദ്യം

എപന്റെ

ഇതമനസ വളപര കൃതദമചോയ ഒരു പദ്ധതമ നമുക്കുണസ.

എന്നുമചോതമല, കടെലമല്നമന്നുദ്യം പകചോണ്ടുവരുന്ന മചോലമനദങ്ങള് അചപ്പെചോള് തപന്ന
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ചശഖരമക്കചോന് SAF (Society for Assistance to Fisherwomen)-ല്
പതമരുപതഞസ

ചപരക്കസ

പരമശസ്പീലനദ്യം

നല്കമയചോണസ

നടെപ്പെമലചോക്കുന്നതസ.

അവര അതസ ചശഖരമച്ചസ പകചോണ്ടുവരുന്ന സമയത്തുതപന്ന

വൃതമയചോക്കമ പഷ്രെഡമദ്യംഗസ യൂണമറമല് ഏല്പ്പെമക്കുകയചോണസ.

ഇസൗ

പദ്ധതമ

അതുപകചോണ്ടുമചോതദ്യം

ചപചോരചോതതുപകചോണസ ചകചോസല് പഞചോയത്തുകളമപലയദ്യം പചോസമകസ ഞങ്ങള്
ചശഖരമച്ചമരുന്നു.

അങ്ങപന ആലപ്പെചോടെസ പഞചോയതമപന്റെ

കൃതദമചോയമ പകചോണ്ടുവരചോന് സദ്യംവമധചോനമുണസ.

പചോസമക്കുദ്യം വളപര

മചോലമനദങ്ങള് ഹചോരബറമല്

പകട്ടമക്കമടെക്കുന്നതസ എപന്റെ ശദ്ധയമല്വന്നമട്ടമല. അതസ പരമചശചോധമക്കചോദ്യം.
ശസ്പീ. എ. എന്. ഷദ്യംസസ്പീര:

സര, മതദപതചോഴെമലചോളമ ചമഖലയമല്

ശക്തമചോയ ഇടെപപടെലചോണസ സരക്കചോരമപന്റെ ഭചോഗത്തുനമന്നുണചോയമട്ടുളതസ.

എപന്റെ

ചചചോദദദ്യം, ചകന്ദ്ര ഗവണ്പമന്റെസ സചോപനമചോയ ഇന്തദന് നചോഷണല് പസന്റെർ ചഫചോർ
ഓഷൻ ഇൻഫർചമഷൻ സർവസ്പീസസമ (INCOIS)-പന്റെ നമലവചോരതമല് ചകരള
യൂണമചവഴമറമ ഓഫസ ഫമഷറസ്പീസസ ആൻഡസ ഓഷൻ സഡസ്പീസസ (KUFOS)-പന
ഉയരതചോന്

നമുക്കസ

സചോധമക്കുചമചോ?

അതുചപചോപലതപന്ന

ഹചോരബര

ചമചോണമററമദ്യംഗസ കമമറമ പ്രവരതനതമല് വരുപമന്നസ കുചറ നചോളുകളചോയമ
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പറയന്നു; ഇതുവപരയദ്യം നമലവമല് വന്നമട്ടമല. അതുപകചോണസ പല ഹചോരബറുകളുദ്യം
പ്രവരതമപ്പെമക്കചോന് സചോധമക്കുന്നമല.

ഹചോരബര ചമചോണമററമദ്യംഗസ കമമറമ

എചപ്പെചോള് നമലവമല് വരുപമന്നസ പറയചോചമചോ?
ശസ്പീമതമ

പജ.

ചമഴമക്കുട്ടമ

അമ:

സര,

ഇന്ചകചോയമസമപന്റെ

നമലവചോരതമചലയസ കുചഫചോസമനസ വരചോന് കഴെമയമല. ഇന്ചകചോയമസസ ഒരു ചകന്ദ്ര
സരക്കചോര ഇന്സമററ്റ്യൂട്ടുദ്യം കചോലചോവസചോ വദതമയചോനവമചോയമ ബന്ധപപ്പെട്ട പഠനങ്ങള്
നടെത്തുകയദ്യം ലഭദമചോകുന്ന വമവരങ്ങള് അപ്പെചപ്പെചോള് നല്കുകയദ്യം പചയ്യുന്ന
പ്രശസ്തമചോയ

ഒരു

ഗചവഷണ

സചോപനവമചോണസ.

കുചഫചോസസ

ഒരു

യൂണമചവഴമറമയചോണസ. അതമനസ ഇന്ചകചോയമസമപന്റെ സചോചങ്കേതമക സഹചോയദ്യം
ചതടെചോവന്നതചോണസ.

അതരതമല് വമവമധ സചോചങ്കേതമക സചോപനങ്ങളുപടെ

ശചോസസ്പീയ ചനട്ടങ്ങള് പപകവശമചോക്കമ മുചന്നചോട്ടസ ചപചോകചോന് കഴെമചയണതചോണസ
കുചഫചോസസ.

രണ്ടുദ്യം രണസ സചോപനങ്ങളചോണസ.

പസചോപപസറമ

12

ഹചോരബറുകളുപടെയദ്യം

ഹചോരബറുകളമലചോണസ
പതചോഴെമലചോളമ

നമലവമല്

പങ്കേചോളമതദ്യം

ഹചോരബര മചോചനജുപമന്റെസ
വന്നതസ.
ഉറപ്പെചോക്കമയ

ആ

12

ഹചോരബര

മചോചനജുപമന്റെസ പസചോപപസറമ എങ്ങപനയചോണസ പ്രവരതമചക്കണപതന്നസ അവപര
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പരമശസ്പീലമപ്പെമക്കചോന്

രണചോഴ്ച

മുമ്പസ

പകചോച്ചമയമല്

ഒരു

വരക്കസചഷചോപ്പെസ

സദ്യംഘടെമപ്പെമച്ചമരുന്നു.

എലചോ ഹചോരബറമല്നമന്നുമുള പ്രതമനമധമകള് അവമപടെ

എതമയമരുന്നു. അതമനസ തുടെക്കദ്യം കുറമച്ചുകഴെമഞ.
ചറചോഡസ നമരമചോണ പ്രവരതനതമല് കപണതമയ അപചോകതകള്
2(*242) ശസ്പീ. സണമ ചജചോസഫസ:
ശസ്പീ. വമ. എസസ. ശമവകുമചോര:
ശസ്പീ. അനൂപസ ചജക്കബസ:
ശസ്പീ. അനമല് അക്കര:

തചോപഴെ

കചോണുന്ന

ചചചോദദങ്ങള്ക്കസ

പപചോതുമരചോമത്തുദ്യം രജമചസ്ട്രേഷനദ്യം വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടെമ നല്കുചമചോ:
(എ)

കമഫ്ബമയപടെ

പടെകമക്കല്

ഇന്പസക്ഷന്

വമഭചോഗതമപന്റെ

പരമചശചോധനയപടെ അടെമസചോനതമല് ചകരള ചറചോഡസ ഫണസ ചബചോരഡമപന്റെ
ചുമതലയമലള ചറചോഡുകളുപടെ നമരമചോണ പ്രവരതനദ്യം നമരതമവയ്ചക്കണ
സചോഹചരദദ്യം ഉണചോയമട്ടുചണചോപയന്നസ അറമയമക്കുചമചോ;
(ബമ) പ്രസ്തുത ചറചോഡസ നമരമചോണ പ്രവരതനതമല് എപന്തചോപക്ക
അപചോകതകളചോണസ കപണതമയപതന്നസ വദക്തമചോക്കുചമചോ;
(സമ) നമരതമവച്ച പ്രവൃതമകളുപടെ കമഫ്ബമ റമചപ്പെചോരട്ടസ പരമചശചോധനചോ
വമചധയമചോക്കമയമട്ടുചണചോ; അതമപന്റെ അടെമസചോനതമല് തമരുതല് നടെപടെമകള്
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സശസ്പീകരമച്ചമട്ടുചണചോ; വമശദമചോക്കുചമചോ?
പപചോതുമരചോമത്തുദ്യം രജമചസ്ട്രേഷനദ്യം വകുപ്പുമനമ (ശസ്പീ. ജമ. സുധചോകരന്): സര,
(എ&ബമ)

കമഫ്ബമ

പടെകമക്കല്

ഇന്പസക്ഷന്

വമഭചോഗതമപന്റെ

പരമചശചോധനയപടെ അടെമസചോനതമല് ചകരള ചറചോഡസ ഫണസ ചബചോരഡമപന്റെ
ചുമതലയമലള 10 ചറചോഡുകളുപടെ നമരമചോണ പ്രവരതനദ്യം നമരതമ വയ്ചക്കണ
സചോഹചരദമുണചോയമ.
വമശദചോദ്യംശങ്ങളുദ്യം

കമഫ്ബമയപടെ ചസചോപ്പെസ പമചമചോ ലഭമച്ച പ്രവൃതമകളുപടെ
ചസചോപ്പെസ

പമചമചോ

നല്കചോനണചോയ

കചോരണങ്ങളുദ്യം

അനബന്ധമചോയമ ചചരതമരമക്കുന്നു.+
(സമ) ഉണസ.

കമഫ്ബമ ചസചോപ്പെസ പമചമചോ നല്കമയ സചോഹചരദതമല്

നമരമചോണച്ചുമതലയള ഉചദദചോഗസരമല്നമന്നുദ്യം കരചോറുകചോരമല്നമന്നുദ്യം റമചപ്പെചോരട്ടസ
ആവശദപപ്പെടകയദ്യം ചസ്പീഫസ എഞമനസ്പീയര ഉള്പപ്പെപടെയള ഉചദദചോഗസര പപസറസ
സന്ദരശമക്കുകയദ്യം

പ്രവൃതമയപടെ

പുചരചോഗതമ

പരമചശചോധമച്ചസ

ആവശദമചോയ

തമരുതല് നടെപടെമകള് സശസ്പീകരമക്കചോന് നമരചദ്ദേശമക്കുകയദ്യം പചയ്തു. നമരതമവച്ച
10 പ്രവൃതമകളമല് 9 എണതമപന്റെയദ്യം ഒബ്സരചവഷന് പമചമചോയമപല
നമരചദ്ദേശങ്ങപളലചോദ്യം പചോലമച്ചസ ആവശദമചോയ ചരഖകള് സഹമതദ്യം റമചപ്പെചോരട്ടസ
+

അനബന്ധമചോയമ ചചരതമരമക്കുന്നു.
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കമഫ്ബമയമല് സമരപ്പെമക്കുകയദ്യം അതുപ്രകചോരദ്യം ആ പ്രവൃതമകളുപടെ ചസചോപ്പെസ
പമചമചോ

കമഫ്ബമ

പചയമട്ടുണസ.

പമന്വലമക്കുകയദ്യം

പ്രവൃതമകള്

പുനരചോരദ്യംഭമക്കുകയദ്യം

പചോലക്കചോടെസ ജമലയമപല എദ്യം.ഇ.എസസ. ചകചോചളജസ-പയനചോടെദ്യം

ചറചോഡമപന്റെ ചസചോപ്പെസ പമചമചോ മചോതമചോണസ നമലവമല് പമന്വലമക്കചോതതസ.
ഒബ്സരചവഷന് പമചമചോയമപല എലചോ നമരചദ്ദേശങ്ങളുദ്യം ഉടെനടെമ പചോലമച്ചസ
ആവശദമചോയ റമചപ്പെചോരട്ടസ ചരഖകള് സഹമതദ്യം നല്കുന്നതമനചോയമ നമരചദ്ദേശദ്യം
നല്കമയമട്ടുണസ.
പതസ പദ്ധതമകളുളതമല് M/s. കുചദ്രചോളമ കണ്സ്ട്രേക്ഷന്സസ കമ്പനമയചോണസ
മൂന്നസ പദ്ധതമകളമലദ്യം വസ്പീഴ്ച വരുതമയമട്ടുളതസ.

അമരവമള- ഒറചശഖരമദ്യംഗലദ്യം

ചറചോഡസ, കലടക്ക-പചരക്കള ചറചോഡസ, കല്പ്പെറ-വചോരചോമ്പറ ചറചോഡസ എന്നമവയമലചോണസ
അവരുപടെ ഭചോഗതസ വസ്പീഴ്ചയണചോയമട്ടുളതസ.

M/s. അശശതമ കണ്സ്ട്രേക്ഷന്സസ

കളമക്കചോടെസ-പചോറശചോല ഹമല് പപഹചവയപടെ കചോരദതമലദ്യം M/s. ശസ്പീധനദ
കണ്സ്ട്രേക്ഷന്സസ ആയൂര-ഇതമക്കര ചറചോഡമപന്റെ കചോരദതമലദ്യം M/s. അക്ഷയചോ
ബമല്ചഡഴസ

കണ്സ്ട്രേക്ഷന്സസ

പചോചങ്ങചോടെസ-

കടെയല്-ചമചങ്ങലമ-ചടെയമദ്യംഗലദ്യം

ചറചോഡമപന്റെ കചോരദതമലദ്യം M/s. എ. ഇബ്രേചോഹമദ്യം കുട്ടമ കമ്പനമ അടൂര ടെസൗണ്
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ബ്രേമഡ്ജസ ചറചോഡമപന്റെ കചോരദതമലദ്യം M/s. ഫറൂക്കസ കണ്സ്ട്രേക്ഷന്സസ പപകതവന
പഴെയനടെക്കചോവസ-അമ്പലപ്പുഴെ

വടെചക്കനടെ

ചറചോഡമപന്റെ

കചോരദതമലദ്യം

M/s.

പക.സമ.പമ. എഞമനസ്പീചയഴസ എദ്യം.ഇ.എസസ. ചകചോചളജസ-പയചോനചോടെദ്യം ചറചോഡമപന്റെ
കചോരദതമലദ്യം M/s. ബചോബസ

കണ്സ്ട്രേക്ഷന്സസ പപപ്രവറസ ലമമമറഡസ ചപരചോമ-

പചറുവണ്ണൂര-വടെകര ചറചോഡമപന്റെ കചോരദതമലമചോണസ വസ്പീഴ്ച വരുതമയമട്ടുളതസ.
ശസ്പീ. സണമ ചജചോസഫസ: സര, കമഫ്ബമയപടെ പടെകമക്കല് ഇന്പസക്ഷന്
വമദ്യംഗസ കപണതമയ നറ്റ്യൂനതകളുദ്യം അതമനസ പപചോതുമരചോമതസ വകുപ്പെസ നല്കമയ
മറുപടെമയദ്യം പരമചശചോധമക്കുചമ്പചോള് ഒട്ടുമമക്ക നറ്റ്യൂനതകളുദ്യം അദ്യംഗസ്പീകരമച്ചുപകചോണ്ടുള
മറുപടെമയചോണസ തന്നമട്ടുളതസ. കചോലതചോമസദ്യം വരുന്നതുദ്യം യൂട്ടമലമറമ ഷമഫമദ്യംഗസ
നടെതചോപത ചറചോഡമല് പമക്കചോഡദ്യം ടെചോറമദ്യംഗസ നടെത്തുന്നതുദ്യം
വരക്കസ

പചയ്യുന്നു

എന്നമങ്ങപനയള

അദ്യംഗസ്പീകരമച്ചുപകചോണ്ടുള

പതസ

മറുപടെമയചോപണന്നസ
ഭചോഗതസ

കശചോളമറമ കുറഞ

വരക്കുകളമല്

മനസമലചോക്കചോന്

പപചോതുമരചോമതസ

വകുപ്പെമപന്റെ

പതമവസ

ഇതരതമലള

അലദ്യംഭചോവമുണചോയമട്ടുപണന്നുളതസ

ഒട്ടുമമക്കതുദ്യം
സചോധമക്കുദ്യം.

പപശലമയമല്തപന്ന
വളപര

വദക്തമചോണസ.

അതരദ്യം കചോരദങ്ങള് ആവരതമക്കചോതമരമക്കചോനള ഫലപ്രദമചോയ നടെപടെമ
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സശസ്പീകരമക്കുചമചോ;

കമഫ്ബമയമല്

മചോതമല

എലചോ

തലങ്ങളമലദ്യം

സമയബന്ധമതമചോയമ ചറചോഡസ വരക്കുകള് തസ്പീരക്കചോനള നടെപടെമ സശസ്പീകരമക്കുചമചോ?
ശസ്പീ. ജമ. സുധചോകരന്: സര,

ഇസൗ ഗവണ്പമന്റെസ അധമകചോരതമല്

വന്നതമനചശഷദ്യം മൂവചോയമരതമചലപറ ചറചോഡുകള് PWD പുനരനമരമമച്ചമട്ടുണസ.
കമഫ്ബമയമല് ഇരുന്നൂചറചോളദ്യം ചറചോഡുകള് നമരമമച്ചതമല് പപതണതമനചോണസ
പ്രശ്നമുണചോയതസ. ചകചോണ്ട്രേചോക്ടരമചോരുപടെ ഭചോഗത്തുനമന്നുള ഗരുതരമചോയ വസ്പീഴ്ച
തമരുതചോനള പകല്പ്പെമലചോയ്മയചോണസ പ്രധചോന കചോരണദ്യം. ദസ്പീരഘകചോലപത
പതറചോയ പ്രവരതനങ്ങളുപടെ ഫലമചോയമ പല അപചോകതകളമലദ്യം മുങ്ങമക്കമടെന്ന
എഞമനസ്പീയറമദ്യംഗസ

വമഭചോഗദ്യം

വളപരയധമകദ്യം

മചോറമയമട്ടുപണന്നസ

എലചോവരക്കുമറമയചോദ്യം. അവചശഷമക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളചോണസ ഇതമലളതസ. ഇപതലചോദ്യം
പരമചശചോധമച്ചസ

തമരുതലകള്

പറഞതുചപചോപല

വരുതമപക്കചോണമരമക്കുകയചോണസ.

യഥചോസമയദ്യം

ചകചോണ്ട്രേചോക്ടപറ

അങ്ങസ

തമരുതചോതമരുന്ന

എഞമനസ്പീയരമചോരപക്കതമപര കരശന നമലപചോപടെടക്കുന്ന കചോരദദ്യം ഗവണ്പമന്റെമപന്റെ
പരമഗണനയമലചോണസ.
ശസ്പീ.

സണമ

ചജചോസഫസ:

സര,

കമഫ്ബമ

പ്രവൃതമകപള

അങ്ങസ
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വമചശഷമപ്പെമക്കുന്നതസ കമദ്യംബമ എന്നചോണസ. അതസ ഈ സഭയമല്തപന്ന നമള്
ചകട്ടതചോണസ. അതുചപചോപല കമഫ്ബമയമല് കുചറ ബഹന്മചോര ഇരമക്കുന്നുപവന്നുസ
അങ്ങസ

പരസദമചോയമ

പറഞമട്ടുണസ.

അതരതമപലചോരു

നമലപചോടെസ

സശസ്പീകരമക്കചോനള കചോരണപമന്തചോണസ; ആ നമലപചോടെമല് അയവസ വന്നമട്ടുചണചോ?
ശസ്പീ. ജമ. സുധചോകരന്: സര, അപതചോപക്ക ബഹുമചോനപപ്പെട്ട അദ്യംഗദ്യം സശയദ്യം
പറഞണചോക്കുന്ന നമലപചോടെചോണസ. ഞചോനമചപ്പെചോള് കമഫ്ബമപയന്നുതപന്നയചോണസ
പറഞതസ.

അപതലചോവരുദ്യം ചകട്ടതചോണസ.

ആദദകചോലതസ

ഒരു

ദമവസദ്യം

പറഞപവന്നുളതസ

ശരമയചോണസ.

പറഞതുപകചോണസ

അതമപന്റെ

ഇപതചോന്നുദ്യം വലമയ കചോരദമല.

ഞചോന്

വചോയമച്ചചപ്പെചോള്

അതമപനന്തചോണസ
ചപരസ

പ്രശ്നദ്യം;

മചോറുചമചോ?

അങ്ങപന
അങ്ങപന
ഇപതചോപക്ക

ദുരവദചോഖദചോനതമനചവണമയചോപണങ്കേമല് അതമപന്റെ ആവശദമമല.

അങ്ങയപടെ

മണ്ഡലതമപല പതചോണ്ണൂറമപയട്ടസ ശതമചോനദ്യം ചറചോഡുകളുദ്യം ഗതചോഗത ചയചോഗദമചല;
ഒരു

പസലമദ്യംഗസ

ബഹുമചോനപപ്പെട്ട

മമചസക്കുപകചോണസ

അതമപനപന്തങ്കേമലദ്യം

പ്രതമപക്ഷചനതചോവദ്യം

ഇപതചോരമക്കല്

കുഴെപ്പെമുണചോചയചോ?
പറഞതചോണസ,

അപതചോപക്ക അവസചോനമപ്പെമക്കണദ്യം. അപതചോന്നുമല ഇവമടെപത പ്രശ്നദ്യം. നമ്മുപടെ
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എഞമനസ്പീയരമചോര ഇചപ്പെചോഴദ്യം നൂറസ ശതമചോനവദ്യം

ശരമയചോയമട്ടമപലന്നതചോണസ

ഇവമടെപത യഥചോരത്ഥ പ്രശ്നദ്യം. പതചോണ്ണൂറസ ശതമചോനചമ ശരമയചോയമട്ടുള. അക്കചോരദദ്യം
അചങ്ങയ്ക്കുമറമയചോദ്യം. അതസ പരമഹരമക്കചോദ്യം.
ശസ്പീ. വമ. എസസ. ശമവകുമചോര: സര, നമരതമവച്ചമരമക്കുന്ന കമഫ്ബമ
പദ്ധതമകളമല് പതസ പ്രവൃതമകള് Kerala Road Fund Board (KRFB)-ഉദ്യം,
നചോലസ

എണദ്യം

INKEL-ഉദ്യം,

രപണണദ്യം

KITE-മചോണസ

ഏപറടതസ

നടെപ്പെമലചോക്കമയമട്ടുളതസ. അവ ഇചപ്പെചോള് നമരതമവയ്ചക്കണ സചോഹചരദദ്യം വന്നു.
ഇതരദ്യം പ്രശ്നങ്ങളുപടെ പവളമച്ചതമല് Special Purpose Vehicle (SPV)-പന്റെ
ഗണനമലവചോരദ്യം

പമച്ചപപ്പെടത്തുന്നതമപന്റെ

ഭചോഗമചോയമ

പുതമയ

ഗണനമലവചോര

മചോനദണ്ഡദ്യം നമശയമക്കുവചോന് തയചോറചോകുചമചോ?
ശസ്പീ. ജമ. സുധചോകരന്: സര, പപതണതമല് ഒന്നുചപചോലദ്യം INKEL-നസ
ഇല. ചറചോഡസ നമരമചോണപമചോന്നുദ്യം അവപര ഏല്പ്പെമക്കചോറമല. കചോരണദ്യം അവരക്കസ
അതമനള കപ്പെചോസമറമപയചോന്നുമമല.

അവപര ഏല്പ്പെമച്ച പചോലങ്ങള്ചപചോലദ്യം

പണമയന്നമല. അതുപകചോണസ അവപര ഒഴെമവചോക്കമയമട്ടുണസ. ഈ വരക്കുകപളലചോദ്യം
KRFB-യചടെതചോണസ. KRFB ആണസ SPV.

പചോലങ്ങള് നമരമമക്കചോന് INKEL
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തയചോറചോപയങ്കേമലദ്യം ഒരു പ്രവൃതമയദ്യം അവരക്കസ പചയചോന് കഴെമഞമല.
ചവപറ

ഇഷഷ്യുവചോണസ.

ഗണനമലവചോരദ്യം

അതസ

പമച്ചപപ്പെടതചോന്

കമഫ്ബമയമല്നമന്നുതപന്ന നമരന്തരദ്യം പട്രേയമനമദ്യംഗദ്യം മറ്റുദ്യം നല്കുന്നുണസ. നമ്മുപടെ
വകുപ്പുമുചഖന അങ്ങസ സൂപ്പെര ചറചോപഡചോപക്ക നമരമമച്ചമചല? ധചോരചോളദ്യം പ്രശ്നങ്ങള്
ഇനമയദ്യം

പരമഹരമചക്കണതുണസ.

എഞമനസ്പീയരമചോരുപടെ

ചനചോട്ടക്കുറവദ്യം

അതമപന്റെ

ഭചോഗമചോയമ

ചകചോണ്ട്രേചോക്ടരമചോരുപടെ

കുചറ

ആധമപതദപത

പചറുക്കചോന് കഴെമവമലചോതവരുമുണസ. അപലങ്കേമല് ഇസൗ ഒബ്സരചവഷനമപല
ഓചരചോന്നുദ്യം വചോയമച്ചുചനചോക്കൂ. അപതചോപക്ക നമസചോരമചോയമ പരമഹരമചക്കണതചല?
പമപന്ന യൂട്ടമലമറമ ഷമഫസ പചയചോന് എഞമനസ്പീയര വമചചോരമച്ചചോല് നടെക്കുകയമല.
അതസ

പക.എസസ.ഇ.ബമ.എല്-ഉദ്യം

അവരക്കസ

അവരുചടെതചോയ

പ്രശ്നങ്ങളചോണസ.

അതമപന്റെ

വചോട്ടര

അചതചോറമറമയദ്യം

മചോചറണതചോണസ.

രസ്പീതമകളുണസ.

ഇപതചോപക്ക

എലചോയമടെത്തുമുള

ഫലമചോയമ

കചോലതചോമസദ്യം

വന്നുപവന്നുളതസ

ഞചോനമവമപടെ എടത്തു പറയന്നമലചന്നയള. ചമലതസ അങ്ങപനയചോണസ, അതവര
വമശദസ്പീകരമച്ചമട്ടുണസ. കമഫ്ബമയപടെ പചയരമചോനചോയ മുഖദമനമക്കുദ്യം പപവസസ
പചയരമചോനചോയ

ധനകചോരദ

വകുപ്പുമനമക്കുദ്യം

പമ.ഡബറ്റ്യൂ.ഡമ.

മനമപയന്ന
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നമലയമല്

എനമക്കുദ്യം

വമട്ടുവസ്പീഴ്ചയമമപലന്നസ

ഗണനമലവചോരതമപന്റെ

കചോരദതമല്

എലചോവരക്കുദ്യം അറമയചോമചലചോ.

യചോപതചോരു

നമുക്കതസ തമരുതമക്കചോദ്യം.

പതസ വരക്കസ നമരതമവച്ചതസ ചഷചോക്കചല; അതമപന്റെ ചപരുകള് നമയമസഭയമല്
പറയകയചല;

M/s. കുചദ്രചോളമ കണ്സ്ട്രേക്ഷന് കമ്പനമ എന്തസ കമ്പനമയചോണസ ?

അവരുപടെ

വരക്കുകപളലചോദ്യം

അറമഞമരമക്കണദ്യം.

ഇസൗ

എടതമരമക്കുന്നതസ.

ഇങ്ങപനയചോപണന്നുളതസ

പതസ

വരക്കമല്

വരക്കമല്

മരദചോദ

നമങ്ങള്

മൂപന്നണദ്യം

അവരചോണസ

പചോലമക്കുന്നമപലങ്കേമല്

അവരുപടെ

പപലസന്സസ ഞചോന് കദചോന്സല് പചയ്യുദ്യം. പചക്ഷ, വലമയ കമ്പനമയചോയതുപകചോണസ
ഞചോനതസ പചയ്യുന്നമല.
ശസ്പീ. അനൂപസ ചജക്കബസ : സര, വമവമധ കചോരണങ്ങളചോല് ചസചോപ്പെസ പമചമചോ
നല്കമയ ചറചോഡുകളുപടെ കചോരദങ്ങള് അങ്ങമവമപടെ സൂചമപ്പെമച്ചു. ചസചോപ്പെസ പമചമചോ
കചോരണമലചോപത

വമവമധ

വരക്കുകള്

സദ്യംസചോനതസ

ഇചപ്പെചോഴദ്യം

നമലച്ചമരമക്കുകയചോണസ. അതമപന്റെ പ്രധചോന കചോരണദ്യം, വരക്കസ എഗ്രമപമന്റെസ വച്ച
സമയതമലചോതമരുന്ന
പപഗഡസപപലന്സമലൂപടെ

നമബന്ധനകള്
വന്നു

എന്നതചോണസ.

പമന്നസ്പീടെസ

കമഫ്ബമയപടെ

അതുകചോരണദ്യം

അനവധമ
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ചറചോഡുകളുപടെ

നമരമചോണ

മണ്ഡലതമപല

പ്രവൃതമകള്

പമറവദ്യം-മണസ്പീടെസ

നമലച്ചുചപചോയതചോണസ.

നമലച്ചുചപചോയമട്ടുണസ.

ചറചോഡമപന്റെ

ഇതരതമല്

പല

ഞചോനമചപ്പെചോള്

പഫബ്രുവരമയമല് എഗ്രമപമന്റെസ വച്ചതചോണസ.
ചറചോഡസ

ചകചോണ്ഗ്രസമപന്റെ

ഇതുചപചോപല

കചോരണങ്ങളചോല്

ഡമവമഷനകസ്പീഴെമലള അഞസ വരക്കുകളുപടെ
സ്തദ്യംഭമച്ചമരമക്കുകയചോണസ.

വരക്കസ

എപന്റെ

മൂവചോറ്റുപുഴെ

നമരമചോണ പ്രവരതനങ്ങള്
സൂചമപ്പെമച്ച

ചറചോഡമനസ

2019

നവദ്യംബര മചോസതമല് ഇന്തദന്

അടെമസചോനതമല്

പുതമയ

പപഗഡസപപലന്സസ

പകചോണ്ടുവന്നു. ഇതുകചോരണദ്യം നവദ്യംബര മചോസദ്യം മുതല് ഇതമപന്റെ വരക്കസ മുഴവനചോയമ
നമലച്ചു. ഇചപ്പെചോള് ചറചോഡസ പകുതമ മുക്കചോലദ്യം കുതമപപ്പെചോളമച്ചമട്ടമരമക്കുകയചോണസ.
നചോലഞസ

മചോസമചോയമ

ചറചോഡസ

കുതമപപ്പെചോളമച്ചമട്ടമരമക്കുന്നതമനചോല്

ചറചോഡമല്

വലമയ

കുഴെമകള്മൂലദ്യം

പറക്കുന്നു,
നമല്ക്കുന്നു.

നമകുതമ

പകചോടക്കുന്നവനസ

അപകടെകരമചോയ

കമഫ്ബമയപടെ

പപചോടെമ

നമലയമല്

സചോചങ്കേതമകതശദ്യം

അറമചയണ കചോരദമമല. ആദദദ്യം എഗ്രമപമന്റെസ വച്ച സന്ദരഭതമല് ഇലചോതമരുന്ന
നമബന്ധനകള്

പമന്നസ്പീടെസ

ഓരഡമചനഷനണചോകുന്നമല.

വന്നു.

ഇതമനകതസ

ഒരു

ചകചോ-

ഡമപ്പെചോരട്ടുപമനദ്യം കമഫ്ബമയദ്യം തമമലള ചകചോ-
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ഓരഡമചനഷപന്റെ അഭചോവദ്യം കചോണചോന് കഴെമയന്നു.
എഗ്രമപമന്റെസ

വച്ച

സമയത്തുള

ചറചോഡസ നമരമചോണതമനസ

നമബന്ധനങ്ങള്ക്കസ

വമചധയമചോയമ

ഇതരതമലള വരക്കുകള് പുനരചോരദ്യംഭമക്കചോന് ഗവണ്പമന്റെസ തസ്പീരുമചോനമക്കുചമചോ?
ശസ്പീ. ജമ. സുധചോകരന്: സര, എഗ്രമപമന്റെമല് പമശകുപണങ്കേമല് അതസ
തമരുതമചയ മതമകയചോകൂ.
ഭരണകചോലത്തുള

കമഫ്ബമ എന്നുപറയന്നതസ, യ.ഡമ.എഫസ.-പന്റെ

സദ്യംവമധചോനമല, ഇതസ കുറച്ചുകൂടെമ മമകച്ച സദ്യംവമധചോനമചോണസ.

അവരുപടെ മചോനദണ്ഡമനസരമച്ചസ നമരമമചച്ച മതമയചോകൂ.
വച്ചചപ്പെചോള്

ആപരങ്കേമലദ്യം

അദ്യംഗസ്പീകരമക്കചോനചോകമല.

അപചോകത

ആദദദ്യം എഗ്രമപമന്റെസ

കചോണമച്ചചോല്

അപതചോന്നുദ്യം

അങ്ങസ പറയന്നതസ ശരമയചോണസ, വരക്കസ ചവഗദ്യം

നടെക്കണപമന്നകചോരദതമല് നമുക്കസ പ്രഷറുണസ. കുതമപപ്പെചോളമച്ചസ അധമകകചോലദ്യം
ഇടെരുതസ. അങ്ങസ പറഞപതലചോദ്യം അങ്ങയപടെ മണ്ഡലതമപല കചോരദമചോണസ.
തസ്പീരച്ചയചോയദ്യം അതസ കമഫ്ബമയപടെ ശദ്ധയമല്പപ്പെടതചോദ്യം. പമ.ഡബറ്റ്യൂ.ഡമ.-യദ്യം
എലചോ കചോരദങ്ങളുദ്യം പചയചോദ്യം. എലചോ പ്രശ്നങ്ങളുദ്യം പരമഹരമക്കചോന് ശമമക്കചോദ്യം.
ശസ്പീ. അനമല് അക്കര: സര, തൃശ്ശൂര ജമലയമപല പ്രധചോനപപ്പെട്ട ചറചോഡുകളമല്
ഒന്നചോണസ സദ്യംസചോന പചോതയചോയ തൃശ്ശൂര-കുറമപ്പുറദ്യം ചറചോഡസ.

പചോറചമല്കചോവസ
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അമ്പലതമപന്റെ

ഭചോഗത്തുനമന്നസ

തുടെങ്ങമ

കുറമപ്പുറതസ

അവസചോനമക്കുന്ന

ചറചോഡചോണമതസ. ഇസൗ ചറചോഡസ പൂരണമചോയദ്യം ടെചോര പചയതസ ഏഴെസ വരഷദ്യം മുമ്പചോണസ.
അതമനചശഷദ്യം പചോച്ചസ വരക്കുകള് മചോതമചോണസ നടെക്കുന്നതസ.

ഇതരതമലളള

പചോച്ചസ വരക്കുകള്ക്കസ മചോതമചോണസ ബഡ്ജറമല് തുക വകയമരുതമയമട്ടുളതസ.
എന്നചോല് റസ്പീ-ബമല്ഡസ ചകരള മുചഖന ഇസൗ ചറചോഡസ പൂരണമചോയദ്യം പുതമയ
രസ്പീതമയമല് നമരമമക്കുപമന്നുളള തതശതമല് അദ്യംഗസ്പീകരമച്ച എ.എസസ. നമള്
കചോണുകയണചോയമ. അചതചോപടെചോപ്പെദ്യം ചമല ചമഖലയമല് അതചോയതസ, മഴവചഞരമ
മുതല് ചൂണല് വപരയളള ചറചോഡസ കമഫ്ബമയമല് ഫണസ അനവദമച്ചസ നചോലസ
വരമയചോക്കുപമന്നുളള വലമപയചോരു വചോരതയദ്യം അതുമചോയമ ബന്ധപപ്പെട്ടുണചോയമ.
സതദതമല് അപതചോന്നുദ്യം ഇചപ്പെചോള് നടെക്കചോത സമതമയചോണുളതസ.

ഏഴെസ

വരഷമചോയമ ആ ചറചോഡമപന്റെ പൂരണമചോയള ടെചോറമദ്യംഗസ നടെക്കചോപത പചോച്ചസ വരക്കുകള്
മചോതമചോണസ നടെക്കുന്നതസ.

ഈ ചറചോഡസ ഒരു മണ്ഡലതമല് മചോതദ്യം ഒതുങ്ങമ

നമല്ക്കുന്നതല. തൃശ്ശൂര, വടെക്കചോചഞരമ, മണലൂര, കുന്ദദ്യംകുളദ്യം, കുറമപ്പുറദ്യം തുടെങ്ങമ
അഞചോറസ മണ്ഡലങ്ങളമലൂപടെ കടെന്നുചപചോകുന്ന ചറചോഡചോണമതസ.

ഇചപ്പെചോള് ആ

ചറചോഡമപന്റെ നമരമചോണദ്യം റസ്പീ-ബമല്ഡസ ചകരളയമലചോചണചോ ബഡ്ജറമലചോചണചോ
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കമഫ്ബമയമലചോചണചോ നടെത്തുന്നപതന്നസ ആരക്കുദ്യം അറമയചോത സമതമയചോണസ.
ഇതസ ചകരളതമപല വളപര പ്രധചോനപപ്പെട്ട ചറചോഡചോണസ. ഇതസ അടെമയന്തരമചോയമ റസ്പീടെചോര പചയ്യുന്നതമനളള നടെപടെമ സശസ്പീകരമക്കുചമചോപയന്നചോണസ എപന്റെ ചചചോദദദ്യം.
ശസ്പീ. ജമ. സുധചോകരന്: സര, ഇതസ ഇചപ്പെചോള് ചചചോദമച്ച ചചചോദദതമനകതസ
വരുന്നതല. കമഫ്ബമ ചനചോട്ടസ്പീസസ നല്കമ നമരതമവയ്പ്പെമച്ച പ്രവൃതമപയ
സദ്യംബന്ധമച്ചചോണസ ചചചോദമച്ചതസ.

അങ്ങസ പറഞതസ പ്രധചോനപപ്പെട്ട കചോരദമചോണസ.

അതസ കമഫ്ബമ പദ്ധതമയമല് ഉള്പപ്പെട്ടതചോചണചോപയന്നസ ലമസസ ചനചോക്കമയചോല്
മതമയചോകുദ്യം. കമഫ്ബമ പദ്ധതമയമലചോപണങ്കേമല് എനമക്കസ ചനചോക്കചോന് കഴെമയദ്യം.
ബഡ്ജറസ വരക്കചോപണങ്കേമല് നമുക്കസ ചരച്ച പചയസ പരമഹചോരദ്യം കചോണചോദ്യം. ചറചോഡസ
കുതമപപചോളമച്ചസ ദസ്പീരഘകചോലദ്യം ഇടന്നതമചനചോടെസ ഇസൗ ഗവണ്പമന്റെമനസ ചയചോജമപ്പെമല.
അവമടെവമടെങ്ങളമലചോയമ

ചമല

ചറചോഡുകള്

പപചോളമഞസ

കമടെപ്പുണസ.

അതസ

നന്നചോക്കചോതതമനസ പല കചോരണങ്ങളുണചോകുദ്യം. പപചോതുമരചോമതസ വകുപ്പെമപന്റെ
നമയനണതമനസ അതസ്പീതമചോയ കചോരദങ്ങളുമുണസ. എലചോദ്യം ഒറപ്രചോവശദദ്യംപകചോണസ
ശരമയചോകുകയമല. ഇക്കചോരദദ്യം ഗസൗരവമചോയമ പരമചശചോധമക്കചോദ്യം.
ശസ്പീ.

പക.

ഡമ.

പ്രചസനന്:

സര,

പമ.ഡബറ്റ്യൂ.ഡമ.

ചറചോഡുകളമല്
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രൂപപപ്പെട്ടുവരുന്ന കുഴെമകള്ചപചോലദ്യം ഇചപ്പെചോള് അടെച്ചുകമട്ടചോന് വലമയ കചോലതചോമസദ്യം
വന്നുപകചോണമരമക്കുകയചോണസ.

പഴെയകചോലതസ

എപന്നചോരു വമഭചോഗമുണചോയമരുന്നു.
മണമക്കൂറുകള്ക്കകദ്യം
ഏപതങ്കേമലദ്യം

അവര

ഒരു

എന്.എദ്യം.ആര.

വരചക്കഴസ

ഇതരതമല് രൂപപപ്പെട്ടുവരുന്ന കുഴെമകള്

അടെയ്ക്കുമചോയമരുന്നു.

സദ്യംവമധചോനദ്യം

അതമനസ

സമചോനമചോയ

നടെപ്പെചോക്കമപയടക്കചോന്

ഗവണ്പമന്റെസ

ആചലചോചമക്കുചമചോ?
ശസ്പീ. ജമ. സുധചോകരന്: സര, ചകരളതമപല ഇചപ്പെചോഴെപത സമതമപയ
സദ്യംബന്ധമച്ചല അദ്യംഗദ്യം പറയന്നതസ. പ്രളയദ്യംമൂലദ്യം 2018-ല് എട്ടസ മചോസചതചോളദ്യം
ഒരുപണമയദ്യം

പചയചോന്

അറമയചോവന്നതചല?

സചോധമച്ചമല.

അക്കചോരദദ്യം

എലചോവരക്കുദ്യം

2019-ലദ്യം മഴെയണചോയമ, അതസ ഡമസദ്യംബര മചോസദ്യം വപര

നസ്പീണ്ടുനമല്ക്കുകയചോയമരുന്നു. എന്നചോല് 2019 ഡമസദ്യംബര, 2020 ജനവരമ,
പഫബ്രുവരമ

മചോസങ്ങളമലചോയമ

ഗതചോഗതചയചോഗദമചോയമപയന്നചോണസ
വസ്പീണ്ടുദ്യംവസ്പീണ്ടുദ്യം

ഓഡമറസ

നടെതമയ

ഓഡമറമല്

കചോണചോന്
പചയ്തു.

98.2%

കഴെമഞതസ.

എലചോ

ചറചോഡുകള്

അതസ

ഞചോന്

എദ്യം.എല്.എ.-മചോരക്കുദ്യം

അതുസദ്യംബന്ധമച്ചറമയചോദ്യം. നൂറസ ശതമചോനദ്യം ഗതചോഗതചയചോഗദമചോയ ചറചോഡുകളുമുണസ.

13-03-2020
Uncorrected/Not for Publication
38

ബചോക്കമ 1.8 ശതമചോനമുളളതസ ഒന്നുകമല് വചോട്ടര അചതചോറമറമയമചോയമ ബന്ധപപ്പെട്ട
വരക്കസ നടെക്കുകചയചോ പക.എസസ.ഇ.ബമ.-യപടെ ചപചോസസ സചോപമക്കുന്ന വരക്കസ
നടെക്കുകചയചോ അപലങ്കേമല് ചറചോഡസ നമരമമച്ചുപകചോണമരമക്കുകചയചോ ആണസ. അതുദ്യം
ശരമയചോകണദ്യം. ഒരു കുഴെമയണചോയചോല് ഉടെന് അടെയ്ക്കുന്ന സദ്യംവമധചോനതമനസ പടെണര
പചയണദ്യം.

ഇപതലചോദ്യം എലചോവരുദ്യം അറമഞമരമക്കണദ്യം. കുഴെമയണചോയതസ

അനദചോയമചോയമട്ടചോപണങ്കേമല്

അതമചനല്

നടെപടെമപയടക്കചോദ്യം.

ചമലചപ്പെചോള്

ഓവരചലയപടെ പമരസ്പീഡസ കഴെമഞകചോണുദ്യം. അങ്ങപന പല പ്രശ്നങ്ങളുമുണസ.
കുഴെമയണചോയചോല് ഉടെപന അടെയചോനളള സദ്യംവമധചോനമുണസ. നമ്മുപടെ SLTF പദ്ധതമ
മുചഖന 800 ചകചോടെമ രൂപയചോണസ പചലവഴെമച്ചതസ. അങ്ങയപടെ മണ്ഡലതമനദ്യം മൂന്നസ
മൂന്നര ചകചോടെമചയചോളദ്യം രൂപ നല്കമയമട്ടുണസ.
ചറചോഡുകളമല്

നമലവമല്

എത

അങ്ങയപടെ മണ്ഡലതമപല

കുഴെമകളുപണന്നസ

ചനചോക്കണദ്യം.

ചവഗദ്യം

നടെപ്പെമലചോക്കണപമന്നസ ആഗ്രഹമച്ചസ പറയന്നതചോപണങ്കേമലദ്യം ഇതസ പടെണര പചയ്ചത
മതമയചോകൂ.
ചപചോകുന്നതസ.

അപലങ്കേമല് അഴെമമതമ ആചരചോപണമചോണസ ഭചോവമയമലണചോകചോന്
അതമനചോല് അപതലചോദ്യം ഇനമ എങ്ങപന നടെപ്പെചോക്കണപമന്നസ

ആചലചോചമക്കചോദ്യം. കുഴെമകള് അടെയ്ക്കുന്നതമനമചോതദ്യം പണസ സദ്യംവമധചോനമുണചോയമരുന്നു
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എന്നസ അങ്ങസ പറഞതസ ശരമയചോണസ. അതസ വളപര മചോതൃകചോപരവമചോയമരുന്നു. ആ
വരചക്കഴമപന

പമരമച്ചുവമട്ടതസ

ഇതുസദ്യംബന്ധമച്ചസ

എന്തമനചോപണന്നസ

പരമചശചോധമക്കചോദ്യം.

ഏരപപ്പെടത്തുകയചോണസ.

ഒരു

എനമക്കറമയമല.

പുതമയപുതമയ

കുഴെമയണചോയചോല്

നവസ്പീകരണങ്ങള്
ഒരചോഴ്ചയകദ്യം

അതസ

ഇലചോതചോക്കണപമന്ന അങ്ങയപടെ ആഗ്രഹചതചോടെസ ചയചോജമക്കുന്നു. എന്നചോല്
ഇചപ്പെചോഴെപത സമദചോയദ്യം കൂടെമ മനസമലചോക്കണദ്യം.
ആചരചോപണങ്ങള്

ഭചോവമയമലണചോകുദ്യം.

അപലങ്കേമല് ചവപറ

ഇതമനചവണമ

പ്രചോചയചോഗമകമചോയ

പുതമപയചോരു സദ്യംവമധചോനദ്യം ചകരളതമല് നടെപ്പെചോക്കുന്നതമനചോയമ പരമശമമക്കചോദ്യം.
ശസ്പീ. എന്. ഷദ്യംസുദ്ദേസ്പീന്:

സര, കമഫ്ബമ ചസചോപസ പമചമചോ നല്കമയമട്ടസ

പമന്വലമക്കചോപത അതസ നമലനമല്ക്കുന്ന എദ്യം.ഇ.എസസ. ചകചോചളജസ-പയനടെദ്യം
ചറചോഡമപന്റെ പ്രവൃതമ മണചോരക്കചോടെസ നമചയചോജകമണ്ഡലതമലചോണസ.
അതമപന്റെ

നമരമചോണ

പ്രവൃതമകളുപടെ

ഉദ്ഘചോടെനകരമദ്യം

അങ്ങചോണസ

നമരവ്വഹമച്ചതസ.

പ്രവൃതമ ആരദ്യംഭമച്ചസ ഒരു വരഷദ്യം കഴെമഞതമനചശഷമചോണസ കമഫ്ബമ ചസചോപസ
പമചമചോ

നല്കുന്നതസ.

ഡമ.പമ.ആര.-നസ

വമരുദ്ധമചോയമ

പ്രവൃതമകള്

പചയ്തുപവന്നചോണസ അതമനസ പറയന്ന കചോരണദ്യം. ഇതമനസ നചോട്ടുകചോര എന്തുപമഴെച്ചു;
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പക.ആര.എഫസ.ബമ. അദ്യംഗസ്പീകരമച്ചസ നല്കമയ പ്രവൃതമകള് പചയ്തുപവന്നചോണസ
പമ.ഡബറ്റ്യൂ.ഡമ. പറയന്നതസ.

ഇചപ്പെചോഴദ്യം കമഫ്ബമ പമ.ഡബറ്റ്യൂ.ഡമ.-പയയചോണസ

കുറപപ്പെടത്തുന്നതസ. അചങ്ങയസ കമഫ്ബമചയചോടളള സമസ്പീപനദ്യം മചോറമയമട്ടുപണങ്കേമലദ്യം
കമഫ്ബമയദ്യം
ചതചോന്നുന്നമല.

പമ.ഡബറ്റ്യൂ.ഡമ.-യദ്യം
ഇതമനസ

തമമല്

നചോട്ടുകചോരചോണസ

കചോരദങ്ങള്

ബുദ്ധമമുട്ടുന്നതസ.

സ്മൂതചോയമപയന്നസ
അവമപടെ

ആപക

പപചോടെമയചോണസ. വലമയ പ്രചക്ഷചോഭങ്ങളചോണസ അവമപടെ നടെക്കുന്നതസ.
മമ. സസ്പീക്കര: അങ്ങസ ചചചോദദദ്യം ചചചോദമക്കു..........
ശസ്പീ. എന്. ഷദ്യംസുദ്ദേസ്പീന്:

സര, 2020 മചോരച്ചസ മചോസദ്യം 10-ാം തസ്പീയതമ

കമഫ്ബമ പ്രസ്തുത ചറചോഡസ സന്ദരശമക്കുന്നതമനചോയമ വരുപമന്നസ അറമയമച്ചമരുന്നു.
എന്നചോല്

ഇചപ്പെചോള്

പകചോചറചോണ

പപവറസസ

ബചോധയചോയതമനചോല്

വന്നമലചോപയന്നചോണസ ഇന്നപല ലഭമച്ച വമവരദ്യം. പകചോചറചോണയചോയതമനചോല് ചറചോഡസ
സന്ദരശമക്കുന്നതമനസ എന്തചോണസ കുഴെപ്പെദ്യം; അതമനചോല് അടെമയന്തരമചോയമ ചസചോപസ
പമചമചോ പമന്വലമക്കചോനളള നടെപടെമയണചോകുചമചോ?
ശസ്പീ. ജമ. സുധചോകരന്: സര, ബഹുമചോനപപ്പെട്ട പമമ്പര എന്. ഷദ്യംസുദ്ദേസ്പീന്
സഭയമല് നടെത്തുന്ന പ്രസദ്യംഗദ്യം ഞചോന് ശദ്ധമക്കചോറുണസ. അങ്ങസ വസ്തുതകളല മറസ
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പലകചോരദങ്ങളുമചോണസ എചപ്പെചോഴദ്യം പറയന്നതസ.

അതുചപചോപല ഇതമലദ്യം പറഞ.

അങ്ങപന പറഞതമല് എനമക്കസ ആചക്ഷപമമല.
പറയചോന് സചോധമക്കമല.
കചോബമനറചല

എപന്റെ മചനചോഭചോവപമന്നസ അങ്ങസ പറഞ, ഞങ്ങളുപടെ

ഇപതലചോദ്യം

പചോരട്ടമക്കചോരനചോണസ.

അതമപനചോന്നുദ്യം മറുപടെമ

ഞചോന്

തസ്പീരുമചോനമച്ചതസ?
പചോരട്ടമയമല്

വരഷമചോയമ. പതമനചോലസ വയസമല്

ഞചോന്

വന്നമട്ടസ

അച്ചടെക്കമുളള
പതസ

ഒരു

അമ്പതമനചോലസ

പമമ്പരഷമപ്പെസ ലഭമച്ചതചോണസ.

ശസ്പീ. എന്.

ഷദ്യംസുദ്ദേസ്പീന് തചോരതചമദന പചറുപ്പെമചല; നമള് തമമല് കണചോല് പ്രചോയതമല്
വലമയ വദതദചോസപമചോന്നുദ്യം ചതചോന്നുകയമപലങ്കേമലദ്യം അചങ്ങയസ പ്രചോയദ്യം വളപര
കുറവചോണസ. ഏപതങ്കേമലദ്യം കചോരദതമല് വദതദസ്ത അഭമപ്രചോയമുപണങ്കേമല് പറചയണ
സലതസ പറയചോന് എനമക്കറമയചോദ്യം.
നമങ്ങള്പക്കലചോദ്യം

നമുക്കസ ബഡ്ജറമല് പണമമലചലചോ?

പ്രചയചോജനമുളളതചല

കമഫ്ബമ

പദ്ധതമ.

കമഫ്ബമയളളതുപകചോണചല അങ്ങയപടെ മണ്ഡലതമല് ഈ ചറചോഡസ നമരമചോണദ്യം
ലഭമച്ചതസ. അതമപലപന്തങ്കേമലദ്യം അപചോകതയപണങ്കേമല് ചൂണമകചോണമക്കചോദ്യം, പചക്ഷ
അതസ ഇസൗ ചരച്ചയമലല. അങ്ങയപടെ മണ്ഡലതമപല പ്രവൃതമ നമരതമവച്ചതുദ്യം
ചസചോപസ പമചമചോ പമന്വലമക്കചോതതുദ്യം അങ്ങയപടെ കുറമല.

പ്രവൃതമകളുപടെ
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മന്ദഗതമയചോണസ അതമനളള പ്രധചോന കചോരണപമന്നുളതസ ശരമയചോണസ. അതമപന്റെ
കചോലചോവധമ പൂരതമയചോകചോന് ഇനമ ഒരു മചോസചമയളള. അമ്പതസ ശതമചോനദ്യം
വരക്കുചപചോലദ്യം കഴെമഞമട്ടമല. പക.സമ.പമ. എഞമനസ്പീചയഴചല വരക്കസ എടതതസ;
വരക്കസ

തസ്പീരചോതതസ

അവരുപടെ

കുറമചല;

അവപരപക്കചോണസ

വരക്കസ

പചയമപ്പെമക്കചോന് നമ്മുപടെ എഞമനസ്പീയരമചോരക്കസ സചോധമചച്ചചോ; പതസ ചറചോഡുകളുപടെ
പണമ പചയ്യുന്ന എഞമനസ്പീയരമചോരക്കചോണസ പ്രശ്നദ്യം. ബചോക്കമയള 190 വരക്കമനദ്യം
പ്രശ്നമമല.

നമരമചോണതമനപചയചോഗമക്കുന്ന ചഡചോയമദ്യംഗകളമല് ഡമ.പമ.ആര.

പപ്രചോപപഫല് ചഡചോയമദ്യംഗകള് ഇലചോപതയചോണസ വരക്കസ പചയതസ. ഇന്പസക്ഷന്
അചതചോറമറമ പചന്നചപ്പെചോള് ഇതസ കമ്പനമ വച്ചമട്ടമപലന്നസ

ചബചോദ്ധദപപ്പെട്ടമട്ടുണസ.

അതസ ഗസൗരവമുളള കചോരദമചല; അതവമപടെ വയ്ചക്കണതചല;
എഞമനസ്പീയരമചോര പതറസ കചോണമച്ചചോല് അതസ പറയചണ;
എന്തമനചോണസ;
ഇതമപനലചോദ്യം

ഞങ്ങളമവമപടെ

പമ.ഡബറ്റ്യൂ.ഡമ.

അതസ മൂടെമവയ്ക്കുന്നതസ

പരസദമചോയമ പറഞമരമക്കുകയചല;

അതസ്പീതനചോയമ

പപദവമകശക്തമയളള

ഭചോവമക്കുന്നപതന്തമനചോണസ; നമങ്ങള്ക്കസ ഇപതചോന്നുദ്യം ബചോധകമല.
ഭചോഗപതചോന്നുദ്യം ഒരു കുറവമമല.

നമങ്ങള്
ഒരചോളചോയമ
നമങ്ങളുപടെ

അപതലചോദ്യം ചപചോകപട്ട. ശസ്പീ. എന്. ഷദ്യംസുദ്ദേസ്പീന്
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മമടക്കനചോപണന്നസ

ഞചോന്

എചപ്പെചോഴദ്യം

കചോരദതമല് ചകന്ദ്രസ്പീകരമക്കണദ്യം.

പറയകയചോണസ.

പചക്ഷ

പറയന്ന

എപന്റെ ഉപചദശതമല് ചപഴണലചോയമതപന്ന

പറഞമട്ടുണസ. മതമയചോയ റസ്പീ-ഇന്ചഫചോഴസപമന്റെസ നല്കചോപതയചോണസ ആര.സമ.സമ.
വരക്കുകള് നടെത്തുന്നപതന്നുളതസ ഗസൗരവമുളള കചോരദമചല; റസ്പീ-ഇന്ചഫചോഴസപമന്റെസ
നല്കചോതമരുന്നതചല പചോലചോരമവട്ടപത പ്രശ്നദ്യം. അവമടെപത എഞമനസ്പീയരമചോര
ചകചോണ്ട്രേചോക്ടരമചോചരചോടെസ കചോണമച്ച ചതചോന്നദചോസമചല? അതചോണസ അവമടെപത
പ്രധചോന പ്രശ്നദ്യം.

അതുപകചോണചോണസ അതമനസ ബലമമപലന്നസ വന്നതസ. ഇചപ്പെചോള്

അതരതമല് ചറചോഡുകളമലദ്യം കചോണമക്കുന്നുണചലചോ; നമള് അതസ പമടെമച്ചചലചോ;
ഫസ്പീഡര ലചബചോറട്ടമ പപസറമല് സചോപമച്ചമട്ടമല. കചോലമബചറഷന് പചയമട്ടമലചോത
സമ.ഡമ.എ. പമഷസ്പീന് പപസറമലമല. ചപ്രചോജക്ടസ എകമകറ്റ്യൂഷന് ചഡചോകഷ്യുപമന്റെസ
തയചോറചോക്കമയമട്ടമല. ഇസൗ ചകചോണ്ട്രേചോക്ടപറ ഇചപ്പെചോള്തപന്ന പമരമച്ചുവമചടെണതചോണസ.
ഇയചോള്ക്കസ ചകചോണ്ട്രേചോക്ടറചോകചോന് അവകചോശമമല.

എന്തസ പക.സമ.പമ.? ഇയചോള്

ചകചോണ്ട്രേചോക്ടര ആചണചോ; ഇതസ റമചപ്പെചോരട്ടസ പചയചോത എഞമനസ്പീയറുപടെ ചപരമല്
ഞചോന്

നടെപടെമപയടക്കുദ്യം.

നടെപടെമപയടക്കചോനളളതമ

പമ.ഡബഷ്യു.ഡമ.-യമപല
ചനചോപടെചോപ്പെദ്യം

മൂന്നസ

183

ചപരപക്കതമപര

ചപരപക്കതമപരയദ്യം

ഞചോന്
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നടെപടെമപയടക്കുദ്യം. നടെപടെമപയടത്തുദ്യം തമരുതമയദ്യം ആപരയദ്യം പുറതചോക്കചോനല,
എലചോദ്യം കറക്ടസ പചയ്യുകയചോണസ.
മുങ്ങമക്കുളമച്ച

ഒരു

ഇതമചോതദ്യം ക്രമചക്കടകളമലദ്യം അഴെമമതമയമലദ്യം

വകുപ്പുചണചോ?

കഴെമഞ

മചോതമചോപണപന്നചോന്നുദ്യം ഞചോന് പറയന്നമല.

അഞസ

വരഷദ്യംപകചോണസ

ഞങ്ങള് അപതലചോദ്യം മചോറ്റുകയചോണസ.

മചോറമയതുപകചോണസ അവമപടെയദ്യം ഇവമപടെയപമലചോദ്യം മഞ പപയ്തുകഴെമഞസ മരദ്യം
പപയ്യുന്നതുചപചോപലയണസ. അങദ്യം ഇടെയമടെയസ വരക്കസ നടെക്കുന്നമടെതസ ചപചോയമ
ചനചോക്കണദ്യം.

ഇങ്ങപനയളവപര

പമടെമക്കണദ്യം,

അതമനള

അധമകചോരദ്യം

അചങ്ങയ്ക്കുണസ. ഒബ്സരചവഷന് പമചമചോയമപല എലചോ നമരചദ്ദേശങ്ങളുദ്യം ഉടെനടെമ
പചോലമച്ചസ ആവശദമചോയ ചരഖകള് സഹമതദ്യം റമചപ്പെചോരട്ടസ
നമരചദ്ദേശമുണസ.

വസ്തുത ഇതചോപണന്നസ

നല്കുന്നതമനളള

മനസമലചോക്കണദ്യം. അതുപകചോണസ

പമ.ഡബറ്റ്യൂ.ഡമ. മുഴവന് കുഴെപ്പെമചോപണന്നല, നല എഞമനസ്പീയരമചോരചോണസ. 3000
ചറചോഡുകള്, 4000 സരക്കചോര പകട്ടമടെങ്ങള്, 514 പചോലങ്ങള് ഇവപയലചോദ്യം അവര
നമരമമക്കുകയചല? അവമപടെയദ്യം ഇവമപടെയപമചോപക്ക ചമല പ്രശ്നങ്ങളുണസ.

അതസ

നമള്തപന്ന കപണത്തുന്നുപവന്നുളളതചോണസ അതമപന്റെ പ്രചോധചോനദദ്യം. നമളുദ്യം
നമങ്ങളുദ്യം അതസ മൂടെമവയ്ക്കുന്നമല.

ഞചോചനചോ ബഹുമചോനപപ്പെട്ട മുഖദമനമചയചോ
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മനമസഭചയചോ

ധനകചോരദ വകുപ്പുമനമചയചോ ആരുദ്യം ഇപതചോന്നുദ്യം മൂടെമവയ്ക്കുന്നമല,

നമള് തുറന്നുപറയകയചോണസ. അങ്ങപന തുറന്നസ പറയന്നതമപന്റെ ഗണദ്യം ഇസൗ
നചോട്ടമലണസ.

പ്രതമപക്ഷചനതചോവമപന്റെ

മണ്ഡലതമപല

176

ചകചോടെമ

പചലവഴെമച്ചുപകചോണ്ടുളള പചോലതമപന്റെ പണമ അതമചവഗദ്യം തസ്പീരുകയചോണസ.

രൂപ
ഒരു

സലതമപന്റെ പ്രശ്നമചോണുളതസ. അതമചപ്പെചോള് തസ്പീരുദ്യം. കഴെമഞ ഗവണ്പമന്റെമപന്റെ
കചോലതസ ആരദ്യംഭമച്ച വരക്കചോണതസ. ബഹുമചോനപപ്പെട്ട എന്. ഷദ്യംസുദ്ദേസ്പീന് ഉന്നയമച്ച
കചോലവമളദ്യംബദ്യം എന്നുളള പ്രശ്നദ്യം അദ്യംഗസ്പീകരമച്ചുപകചോണ്ടുദ്യം എഞമനസ്പീയരമചോരുപടെയദ്യം
ചകചോണ്ട്രേചോക്ടരമചോരുപടെയദ്യം

ഭചോഗത്തുളള

പടെകമക്കലചോയ

വസ്പീഴ്ചകള്

അദ്യംഗസ്പീകരമച്ചുപകചോണ്ടുദ്യം ഞചോന് മറുപടെമ പറയകയചോണസ. മറസ കചോരദങ്ങള്പക്കചോന്നുദ്യം
ഇവമപടെ മറുപടെമ പറയചോന് സചോധമക്കമല.
ശസ്പീ. എദ്യം. രചോജചഗചോപചോലന്: സര, ചറചോഡുകളുപടെ പ്രവരതനദ്യം പപചോതുപവ
വളപര വമസ്മയകരമചോയ ചവഗതയമല്
ചപചോകുകയചോണസ.
വകുപ്പുകളുമചോയമ

വചോട്ടര

നടെക്കുകയചോണസ.

അചതചോറമറമ,

ബന്ധപപ്പെട്ടുള

ചമല

കചോലവരഷദ്യം വരചോന്

പക.എസസ.ഇ.ബമ.എല്.
പ്രതമസന്ധമകള്

എന്നസ്പീ

പലയമടെങ്ങളമലദ്യം

നമലനമല്ക്കുകയചോണസ. അതസ പരമഹരമക്കുന്നതമപന്റെ ഭചോഗമചോയമ ഒരു ഏചകചോപനദ്യം
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ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതമനസ

പമ.ഡബറ്റ്യൂ.ഡമ.,

പക.എസസ.ഇ.ബമ.എല്.
ചയചോഗദ്യം

എന്നസ്പീ

വചോട്ടര

വകുപ്പുകളുപടെപയലചോദ്യം

മണ്ഡലചോടെമസചോനതമചലചോ

അചതചോറമറമ,

ചമധചോവമകളുപടെ

ഒരു

ജമലചോടെമസചോനതമചലചോ

വമളമച്ചുചചരക്കുന്നതമനള അടെമയന്തര നമരചദ്ദേശദ്യം നല്കുചമചോ?
ശസ്പീ. ജമ. സുധചോകരന്: സര, ഇതമനസ വദക്തമചോയ സരക്കചോര ഉതരവണസ.
ഇസൗ

സരക്കചോര

അചതചോറമറമ,

വന്നതമനചശഷദ്യം
ഇലകമസമറമ

പമ.ഡബറ്റ്യൂ.ഡമ.,

ചബചോരഡസ,

ഇറമചഗഷന്,

പമചോപപബല്

വചോട്ടര

കമ്പനമക്കചോര,

ബമ.എസസ.എന്.എല്. എന്നമവയമചോയമ നചോലസ ചകചോണ്ഫറന്സുകള് നടെതമ.
അതമനസ കൃതദമചോയ ജമ.ഒ. ഉണസ.

ആ ജമ.ഒ. പല സലത്തുദ്യം വയചലറസ

പചയപപ്പെടകയചോണസ. ചമല ഉചദദചോഗസനചോര ആവശദമമലചോത പ്രസ്തചോവനകള്
നല്കുദ്യം.

അതമപന്റെ

ഫലമചോയമ

വകുപ്പുകള്

തമമല്

പ്രശ്നങ്ങള്

ഉണചോകുന്നുപവന്നചോണസ മചോധദമങ്ങള് പറയന്നതസ. ചകചോണ്ഫറന്സസ ചചരുന്നതമനസ
യചോപതചോരു

പ്രശ്നവമമല.

മണ്ഡലങ്ങളമല്
രൂപസ്പീകരമച്ചമട്ടുണസ.

ഇസൗ

പ്രശ്നങ്ങള്

എദ്യം.എല്.എ.-മചോര
അതചോതസ

പരമഹരമക്കുന്നതമനചവണമ

പചയരമചോന്മചോരചോയ

മണ്ഡലങ്ങളമപല

പഞചോയതസ

കമമറമകള്
പ്രസമഡന്റെസ,
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മുനമസമപ്പെല് പചയരമചോന്, വചോട്ടര അചതചോറമറമ

അസമസന്റെസ എകമകറ്റ്യൂട്ടസ്പീവസ

എഞമനസ്പീയര, പമ.ഡബറ്റ്യൂ.ഡമ. അസമസന്റെസ എകമകറ്റ്യൂട്ടസ്പീവസ എഞമനസ്പീയര തുടെങ്ങമയ
എലചോവരുദ്യം അതമല് ഉള്പപ്പെട്ടമട്ടുണസ. അവമപടെവച്ചസ പ്രശ്നങ്ങള് പരമചശചോധമച്ചസ
തമരുതലകള് വരുതചോദ്യം. ഇപലങ്കേമല് ചസറമചലയസ അയയചോദ്യം. ഏതചോയചോലദ്യം
ഇതമനസ ഏചകചോപനമുണസ. കചോരണദ്യം ഒരു ലക്ഷദ്യം വരക്കുകള് പചയ്യുചമ്പചോള് 5-10
വരക്കുകളുപടെ പ്രശ്നമചോണസ പുറത്തുവരുന്നതസ. അതമനസ പല കചോരണങ്ങളുണസ.
അപതചോരു മറുപടെമ പറഞസ

പരമഹരമക്കചോന് സചോധമക്കുന്നതല. ഏതചോയചോലദ്യം

അതസ എചപ്പെചോഴദ്യം പരമഹരമക്കചോന് ശമമച്ചുപകചോണമരമക്കുദ്യം.
ശസ്പീ. ഷചോഫമ പറമ്പമല്: സര, എപന്റെ നമചയചോജക മണ്ഡലതമല്
ആദദമചോയമ കമഫ്ബമ പദ്ധതമ മുചഖന പ്രഖദചോപമച്ച ചറചോഡചോയമരുന്നു കണന്നൂരചുങ്കേമന്നദ്യം ചറചോഡസ. കണചോടെമ പഞചോയതമപനയദ്യം മചോത്തൂര പഞചോയതമപനയദ്യം
തമമല്

ബന്ധമപ്പെമക്കുന്ന

ഒരു

ചറചോഡചോണതസ.

ഇന്പവസമചഗഷന്

ഏജന്സമയമചോയമ ബന്ധപപ്പെട്ട കചോലതചോമസമചോപണന്നചോണസ ആദദദ്യം പറഞതസ.
ചകരളതമല് വളപര ചുരുക്കദ്യം ഇന്പവസമചഗഷന് ഏജന്സമകളചോണസ ഇതസ
പചയ്യുന്നതസ.

അവര ഇന്പവസമചഗഷനമല് എതചോന് തപന്ന ഒചന്നചോ രചണചോ
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വരഷതമലധമകദ്യം

എടത്തു

എന്നതചോണസ

സതദദ്യം.

ഇന്പവസമചഗഷനസ

വന്നതമനചശഷദ്യം

സലദ്യം ഏപറടപ്പുമചോയമ ബന്ധപപ്പെട്ട കചോരദമചോണസ അവര

സൂചമപ്പെമച്ചതസ. അതമനചോയമ ആദദദ്യം സരചവ്വ ടെസ്പീദ്യം വന്നു. കളക്ടറുദ്യം ബഹുമചോനപപ്പെട്ട
മനമയദ്യം

പപങ്കേടത

അവചലചോകന

ചയചോഗതമല്

പൂരതമയചോക്കണപമന്നസ

പചോലക്കചോടെസ

കളക്ടരക്കസ

എതയദ്യം

പപപട്ടന്നസ

അങ്ങസ

നമരചദ്ദേശദ്യം

നല്കമയമരുന്നു. എന്നചോല് ആദദദ്യം പ്രഖദചോപമച്ച കമഫ്ബമ ചപ്രചോജക്ടമപന്റെ ഭചോഗമചോയ
ചറചോഡമപന്റെ

നമരമചോണ

പ്രവരതനദ്യം

ഇതുവപര

ആരദ്യംഭമക്കചോന്ചപചോലദ്യം

സചോധമച്ചമട്ടമല. കമഫ്ബമ പ്രവരതനങ്ങള് അനന്തമചോയമ പപവകുന്ന സചോഹചരദദ്യം
ഒഴെമവചോക്കമ, പ്രഖദചോപമച്ച പ്രവൃതമകള് എതയദ്യംചവഗദ്യം നടെപ്പെമലചോക്കുചമചോ? എപന്റെ
മണ്ഡലതമല്

മൂന്നസ

പ്രവൃതമകളചോണസ

പ്രഖദചോപമച്ചതസ.

അതുചപചോപല

ബഹുമചോനപപ്പെട്ട മനമ പപങ്കേടത ഇറമചഗഷനമചോയമ ബന്ധപപ്പെട്ട ഒരു ചപ്രചോജക്ടുദ്യം
ആരദ്യംഭമക്കുന്നമല.

പതമനഞസ

ദമവസതമനകദ്യം

എസമചമറസ

ഇവമപടെ

എതമക്കണപമന്നസ അങ്ങസ ചനരമട്ടസ നമരചദ്ദേശദ്യം നല്കമപയങ്കേമലദ്യം ഇതുവപര അതസ
എതമയമട്ടമല. നമരവധമ തവണ നമരചദ്ദേശദ്യം നല്കമയമട്ടുദ്യം ചറചോഡമപന്റെ കചോരദദ്യം
ആരദ്യംഭമക്കുന്നതുചപചോലമമല.

ഇസൗ

സചോഹചരദപമചോഴെമവചോക്കമ

പ്രഖദചോപമച്ച

13-03-2020
Uncorrected/Not for Publication
49

പദ്ധതമകള്

എതയദ്യം

പപപട്ടന്നസ

ആരദ്യംഭമക്കചോപനങ്കേമലമുള

ഇടെപപടെലകള്

ബഹുമചോനപപ്പെട്ട മനമയപടെ ഭചോഗത്തുനമന്നുദ്യം ഉണചോകുചമചോ?
ശസ്പീ. ജമ. സുധചോകരന്: സര, ബഹുമചോനപപ്പെട്ട അങ്ങയപടെ മണ്ഡലതമല്
പ്രഖദചോപമച്ച

മൂന്നസ

പദ്ധതമകളുദ്യം

ഇചപ്പെചോഴെചോണസ മനസമലചോക്കുന്നതസ.

ആരദ്യംഭമച്ചമട്ടമപലന്നുള

കചോരദദ്യം

ഞചോന്

ഏതചോയചോലദ്യം അങ്ങയപടെ മണ്ഡലതമപല

കമഫ്ബമ വരക്കുകളുപടെ റമവറ്റ്യൂ അടെമയന്തരമചോയമ നടെതമ എന്തചോണസ പ്രശ്നപമന്നസ
കണ്ടുപമടെമക്കചോദ്യം.

സചോധചോരണ

എലചോ

പ്രശ്നങ്ങളുദ്യം

പരമഹരമച്ചു,

ഇനമ

പരമഹരമക്കചോത പ്രശ്നപമപന്തങ്കേമലദ്യം ഉചണചോ എന്നുള കചോരദദ്യം എനമക്കറമയമല.
അതസ പരമചശചോധമക്കചോദ്യം. അതസ ദസൗരഭചോഗദകരമചോയമട്ടുള സമതമയചോയമട്ടചോണസ
ഞചോന് മനസമലചോക്കുന്നതസ.
ശസ്പീ.

സജമ

മണ്ഡലതമലണചോയ

പചറമയചോന്:
ഒരു

സര,

ആകമഡന്റെമല്

പരമക്കുകചളചോപടെ ചമകമതയമലചോണസ.

ആലപ്പുഴെ
നചോലസ

ജമലയമപല
കുട്ടമകള്

ഗരുതരമചോയ

ചറചോഡമപന്റെ ചസഫമയമചോയമ ബന്ധപപ്പെട്ടസ

നടെക്കചോനള നടെപ്പെചോതയപടെ ഒരു പ്രശ്നമചോപണന്നചോണസ യഥചോരത്ഥതമല്
ചഫചോചട്ടചോ കചോണുചമ്പചോള്

അരൂര

ആ

മനസമലചോകുന്നതസ. കഴെക്കൂട്ടദ്യം മുതല് പചങ്ങന്നൂര
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വപരയള ചസഫമ ചകചോറമചഡചോര പദ്ധതമ ഏകചദശദ്യം പൂരതമയചോയമ. അടൂര
വപരയള

പദ്ധതമകള്

ഏപറടതമരമക്കുകയചോണസ.

പൂരതസ്പീകരമച്ചു.

ബചോക്കമ

പമ.ഡബറ്റ്യൂ.ഡമ.

പദ്ധതമകള്

ചറചോഡമപന്റെ

ഇചപ്പെചോള്

പപസഡുകളമല്

എലചോയമടെത്തുദ്യം നടെപ്പെചോതകള് സചോപമക്കുന്നതമനള സദ്യംവമധചോനമുണചോക്കചോന്
കഴെമയചമചോ; പല സലത്തുദ്യം ആളുകള് എന്ചക്രചോച്ചസ പചയതമപന്റെ ഭചോഗമചോയമ

8

മസ്പീറര വസ്പീതമ പമ.ഡബറ്റ്യൂ.ഡമ. ചറചോഡമനസ ലഭമക്കുന്നമല. 8 മസ്പീറര വസ്പീതമ എടതചോല്
തസ്പീരച്ചയചോയദ്യം നടെക്കചോനള ഒരു നടെപ്പെചോതകൂടെമ ഉണചോക്കചോന് കഴെമയദ്യം. അതമനള
ഒരു

ഇടെപപടെലദ്യം

നടെപടെമയദ്യം

സരക്കചോര

സശസ്പീകരമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ. ജമ. സുധചോകരന്: സര, പുതുതചോയമ നമരമമക്കുന്ന ചറചോഡുകളമപലലചോദ്യം
നടെപ്പെചോതകള്

നമരമമക്കുന്നതമനള

ആദദകചോലപതചോന്നുദ്യം

ഏരപ്പെചോടകള്

പചോലങ്ങളമല്ചപ്പെചോലദ്യം

പചയമട്ടുണസ.

നടെപ്പെചോതകളമലചോയമരുന്നു.

നടെപ്പെചോതയമലചോതതമപന്റെ പ്രശ്നദ്യംപകചോണല ഈ കുട്ടമകപള കചോറമടെമച്ചതസ. ഞചോന്
ആ വസ്പീഡമചയചോ മൂന്നുതവണ കണതചോണസ. അയചോള് മദദപമച്ചുപവന്നസ പറയചമ്പചോഴദ്യം
ഇടെമക്കുന്ന കചോരദതമല് എന്തസ കൃതദതയചോപണന്നസ മനസമലചോക്കണദ്യം. ഒരു
പപസഡമല്കൂടെമ വരുന്ന വണമ എതമരസസഡമല് കൂടെമ വരുന്ന കുട്ടമകപള
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ഇടെമച്ചതമനചശഷദ്യം

കൃതദമചോയമ

വസ്പീണ്ടുദ്യം

ആദദദ്യം

വന്ന

പപസഡമചലയസ

ചപചോകുകയചോണസ. ഒരു മദദപചോനമയചോപണങ്കേമല് ഇവമപടെ വണമ മറമചയണതചല;
ഒന്നുദ്യം സദ്യംഭവമച്ചമല. എചന്തചോ ഒരു മചോനസമക വമഭചോന്തമയമലണചോയമട്ടുള ഒരു
കചോരദമചോണസ.
ചനരപത

നടെപ്പെചോതയമല് നമന്നവപന ഇടെമച്ചസ പതറമപ്പെമച്ചമട്ടുണസ. അതസ
നമരമമച്ച

ചറചോഡചോയമരമക്കുദ്യം.

പുനരനമരമചോണദ്യം

നടെത്തുചമ്പചോള്

നടെപ്പെചോതകള് നമരമമക്കചോദ്യം. പചങ്ങന്നൂര-അടൂര വപരയള ചസഫമ ചകചോറമചഡചോര
പദ്ധതമക്കുചവണമ 90 ചകചോടെമ രൂപ അനവദമച്ചമരമക്കുകയചോണസ.
നടെപ്പെചോതയദ്യം

എലചോ

സദ്യംവമധചോനങ്ങളുണചോയചോലദ്യം

സദ്യംവമധചോനങ്ങളുമുണചോകുദ്യം.
ഇതുചപചോപല

മദദപചോനമകളുദ്യം

അവമപടെ

അങ്ങപനയള
മചനചോചരചോഗമകളുദ്യം

ഫുട്ടസപചോതമനകതസ കയറമ ഇടെമക്കമപലന്ന കചോരദതമല് ഇചപ്പെചോള് ഇവമപടെവച്ചസ
ഉറപ്പെസ പറയചോന് സചോധമക്കമല.
മുഖദമനമ (ശസ്പീ. പമണറചോയമ വമജയന്): സര,
കചോരദദ്യം

മചോതമല,

പപചോതുവമല്

കചോണുന്നതസ,

അരൂര മണ്ഡലതമപല
ചറചോഡുകളമല്

കചോല്നടെ

യചോതക്കചോരക്കസ വഴെമ നടെക്കചോനള സസൗകരദങ്ങള് കുറഞവരമകയചോണസ. ചറചോഡസ
ടെചോര പചയസ വസ്പീതമ കൂട്ടുചമ്പചോള് അചങ്ങയറവദ്യം ഇചങ്ങയറവദ്യം ചപചോകുകയചോണസ.
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വചോഹനദ്യം

വളപര

ചപചോകുന്നവരക്കസ
ക്രമസ്പീകരണദ്യം

സസ്പീഡമല്

ചപചോകുചമ്പചോള്

രക്ഷയമലചോത

ഒരവസ

പപചോതുപവ

ഉണചോക്കചോന്

സശചോഭചോവമകമചോയദ്യം
ഉണചോകുന്നുണസ.

നചോദ്യം

നടെന്നസ

ഇതമപനചോരു

ശദ്ധമചക്കണതുപണന്നചോണസ

ചതചോന്നുന്നതസ.
ശസ്പീ. എ. പമ. അനമല് കുമചോര: സര, എപന്റെ നമചയചോജക മണ്ഡലതമല്
ഏതചോണസ നചോലസ ചറചോഡുകളുപടെ പ്രവൃതമകളചോണസ കമഫ്ബമയമല് ആദദദ്യം മുതല്
അനവദമച്ചതസ.

അതമല്

ഒരു

ആരദ്യംഭമച്ചമട്ടമല.

ഒരു

കമടെക്കുകയചോണസ.

ഞചോന് ഇപ്രചോവശദദ്യം

ചറചോഡസ

ചറചോഡമപന്റെ
ഏറവദ്യം

പ്രവൃതമചപചോലദ്യം
പ്രയചോസമചോയ

ബഡ്ജറസ വരക്കമല്

ഇതുവപര

അവസയമല്
ഉള്പപ്പെടതമ

40 ലക്ഷദ്യം രൂപ അനവദമച്ചു. പമ.ഡബറ്റ്യൂ.ഡമ. എതയദ്യം പപപട്ടന്നസ വരക്കുകള്
തസ്പീരക്കുപമന്നചോണസ

കരുതുന്നതസ.

ബചോക്കമ

ആരദ്യംഭമച്ചമട്ടമല.

നമരന്തരമചോയമ

ഉചദദചോഗസരുപടെ

വമളമച്ചുചചരതമരുന്നു.
എബ്രേഹചോമുമചോയമ

പ്രവൃതമകപളചോന്നുദ്യം
മസ്പീറമദ്യംഗസ

ഇതുവപര
ഞചോന്

കൂടെചോപത കമഫ്ബമ സമ.ഇ.ഒ., ശസ്പീ. പക. എദ്യം.

സദ്യംസചോരമച്ചു.

അചദ്ദേഹദ്യം

തമരുവനന്തപുരതസ

കമഫ്ബമ

ഓഫസ്പീസമല് മസ്പീറമദ്യംഗകള് വമളമച്ചുചചരത്തു. പചക്ഷ നമരഭചോഗദപമന്നസ പറയപട്ട,
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ഇതുവപര ഒരു പ്രവൃതമയദ്യം ആരദ്യംഭമച്ചമട്ടമല. ബഹുമചോനപപ്പെട്ട മനമക്കറമയചോദ്യം, ഇസൗ
സസ്പീസണമലദ്യം
പതരപഞടപ്പെസ

പ്രവൃതമ

ആരദ്യംഭമക്കചോപതചപചോയചോല്

വരഷമചോയതമനചോല്

അടത

സശചോഭചോവമകമചോയദ്യം

വരഷദ്യം
വരക്കുകള്

ആരദ്യംഭമക്കചോനള പ്രയചോസങ്ങളുണചോകുദ്യം. അങ്ങപന വന്നചോല് കമഫ്ബമയപടെ
ഭൂപടെതമല്

കമഫ്ബമ

ചറചോഡുകളമലചോത

ഒരു

മണ്ഡലമചോയമ

പചോലക്കചോടെമചനചോപടെചോപ്പെദ്യം വണ്ടൂരകൂടെമ ചചരത്തുവയ്ക്കുന്ന ഒരു സചോഹചരദമുണചോകുപമന്നസ
ബഹുമചോനപപ്പെട്ട

മനമപയ

ആരദ്യംഭമക്കുന്നതമനചവണമ

അറമയമക്കുകയചോണസ.

അതുപകചോണസ

ഇതസ

എപന്തങ്കേമലദ്യം

നടെപടെമപയടക്കണപമന്നസ

അഭദരത്ഥമക്കുകയചോണസ.
ശസ്പീ. ജമ. സുധചോകരന്:

സര,

പ്രധചോന ചചചോദദതമല് ബഹുമചോനപപ്പെട്ട

അദ്യംഗങ്ങള് ഉന്നയമച്ചതുചപചോപല അതസ കമഫ്ബമയമല് നമന്നസ ഒരു ചനചോട്ടസ്പീസസ
നല്കമ

നമരതമവച്ചപതചോന്നുമല.

ചനരപത

ശസ്പീ.

ഷചോഫമ

പറമ്പമല്

പറഞതുചപചോപല അങ്ങയപടെ മണ്ഡലതമലദ്യം എന്തുപകചോണചോണസ ഇങ്ങപന
സദ്യംഭവമച്ചപതന്നസ
ചവണപമങ്കേമല്

എനമക്കസ
അവമപടെയദ്യം

മനസമലചോകുന്നമല.
റമവറ്റ്യൂ

നടെതമ

അതസ

ചനരമട്ടസ

പരമചശചോധമക്കചോദ്യം.
ചബചോദ്ധദപപ്പെടതചോദ്യം.
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സചോധചോരണഗതമയമല് അങ്ങപന സദ്യംഭവമക്കചോറമല. എന്നചോല് അസചോധചോരണമചോയ
സദ്യംഭവങ്ങളുപണങ്കേമല്

അതസ

പരമചശചോധമച്ചസ

സരക്കചോരമനസ

മചോറചോന്

കഴെമയന്നതചോപണങ്കേമല് തസ്പീരച്ചയചോയദ്യം മചോറചോദ്യം.
ശസ്പീ. പക. കുഞമരചോമന്:

സര, കമഫ്ബമ പദ്ധതമയമല് ഉള്പപ്പെടതമ

എപന്റെ മണ്ഡലതമല് മലചയചോര പപഹചവ നമരമമക്കുന്നുണസ. അതമപന്റെ പണമ
വളപര ചവഗതമല് ചപചോകുകയചോണസ. എന്നചോല് അതമപന്റെ പസന്ട്രേലമല് വനദ്യം
വകുപ്പെമപന്റെ കുറച്ചസ സലദ്യം നല്കചോതതമപന്റെ ഫലമചോയമ ആ ചറചോഡമപന്റെ പ്രവൃതമ
ഇചപ്പെചോള് നമശലമചോയമരമക്കുകയചോണസ. സരക്കചോര ഇടെപപട്ടസ, പമ.ഡബറ്റ്യൂ.ഡമ.
വകുപ്പുതപന്ന ഇടെപപട്ടസ അതസ പൂരതസ്പീകരമക്കചോനള നടെപടെമ സശസ്പീകരമക്കുചമചോ;
മലചയചോര പപഹചവയപടെ പ്രവൃതമ വളപര ചവഗതമല് നടെത്തുന്നതുചപചോപല
തസ്പീരചദശ

പപഹചവയപടെ

പ്രവൃതമ

നടെക്കുന്നമല.

അതുദ്യംകൂടെമ

ചവഗതമലചോക്കചോനള നടെപടെമകള് സശസ്പീകരമക്കുചമചോ എന്നുളതചോണസ എപന്റെ
ചചചോദദദ്യം?
ശസ്പീ. ജമ. സുധചോകരന്:

സര, ബഹുമചോനപപ്പെട്ട അദ്യംഗങ്ങള് കചോരദങ്ങള്

നടെക്കുന്നതുകൂടെമ മനസമലചോക്കണദ്യം.

47 റസ്പീച്ചുളതമല് 12 റസ്പീച്ചമനസ വനദ്യം വകുപ്പെസ
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സലദ്യം നല്കമയമചട്ടയമല. ഞചോന് പലതവണ സൂചമപ്പെമച്ചതചോണസ. വനദ്യം വകുപ്പെസ
സലദ്യം നല്കുപമന്നസ പ്രതസ്പീക്ഷമക്കുന്നമല.

അതസ മനമമചോരുപടെ കുറമല,

വനദ്യം

വകുപ്പെസ സലദ്യം നല്കുന്ന മുറയസ മചോതചമ ചറചോഡുകളുപടെ പ്രവൃതമ പചയചോന്
സചോധമക്കുകയള.

19

റസ്പീച്ചമപന്റെ

അദ്യംഗസ്പീകചോരമചോയമ.

10

എണദ്യം

നമരമമച്ചുപകചോണമരമക്കുകയചോണസ. കണ്ണൂര ജമലയമല് എലചോദ്യം പൂരതമയചോയമ.
21-ാം

തസ്പീയതമ

അതമപന്റെ

ഉദ്ഘചോടെനദ്യം

നടെതചോന്

മുഖദമനമ

തസ്പീരുമചോനമച്ചമരുന്നതചോണസ. പകചോചറചോണ സവറസസ ബചോധകചോരണദ്യം അതസ മചോറമവച്ചു.
തമരുവനന്തപുരദ്യം, പകചോലദ്യം, കചോസരചഗചോഡസ തുടെങ്ങമയ ജമലകളമല് നമരമചോണ
പ്രവൃതമകള് നടെക്കുന്നുണസ. വനദ്യം വകുപ്പെമപന്റെ കചോരദപതക്കുറമച്ചസ ബഹുമചോനപപ്പെട്ട
അദ്യംഗതമനസ

അറമയചോമചോയമരമക്കുദ്യം,

വസ്പീണ്ടുദ്യംവസ്പീണ്ടുദ്യം

ചചചോദദദ്യം

ചചചോദമച്ചചോല്

എങ്ങപനയചോണസ മറുപടെമ പറയചോന് സചോധമക്കുന്നതസ.
രണചോമതസ, തസ്പീരചദശ പപഹചവയസ സലദ്യം ചവചണ; സലദ്യം അനവദമചച്ചചോ;
മലപ്പുറതസ ഒറ സലതസ മചോതമചോണസ സലദ്യം ലഭമച്ചതസ.

സലദ്യം കമട്ടുന്നമല.

മലചയചോര പപഹചവയമല് സസൗജനദമചോയമ സലദ്യം നല്കചോപമന്നസ എദ്യം.എല്.എ.മചോര അദ്യംഗസ്പീകരമച്ചതുപകചോണസ അവര പണദ്യം പകചോടക്കുന്നമല. വനദ്യം വകുപപ്പെചോഴെമപക
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ബചോക്കമ

കമട്ടുന്നുണസ.

വനദ്യം

വകുപ്പുമനമ

ശസ്പീ.

പക.

രചോജു

ശമമക്കചോതതുപകചോണല, അതസ എനമക്കറമയചോദ്യം. തസ്പീരചദശ സഹചവയപടെ
കചോരദതമല് സലദ്യം കമട്ടുന്നമല. പപപസ പകചോടതചോലദ്യം സലദ്യം കമട്ടുന്നമല.
മതദപതചോഴെമലചോളമപയ ബലദ്യം പ്രചയചോഗമച്ചസ മചോറചോന് സചോധമക്കമല. ഇതമപനചോപക്ക
പ്രശ്നങ്ങളുണസ. ബഹുമചോനപപ്പെട്ട എദ്യം.എല്.എ.-മചോരുപടെ എതചയചോ ചയചോഗദ്യം ചചരന്നു.
വന്കമടെ

വമകസനതമപന്റെ

ചനചോക്കമപക്കചോണമരമക്കുന്നതസ

കചോരദതമല്

ചനരമട്ടസ

ബഹുമചോനപപ്പെട്ട

നന്നചോയമ

കചോരദങ്ങള്

മുഖദമനമയചോണസ.

ആ

സലതമനചവണമയള പരമശമങ്ങള് നടെചതണതുണസ. അക്കചോരദതമല്
എലചോവരുദ്യം

തുലദദുനഃഖമതരചോണസ.

6500 ചകചോടെമ

പപഹചവയ്ക്കുചവണമ പകട്ടമവച്ചമരമക്കുന്നതസ.

രൂപയചോണസ

ഒരു പ്രശ്നവമമല.

തസ്പീരചദശ

ബഹുമചോനപപ്പെട്ട

അദ്യംഗതമപന്റെ മണ്ഡലതമപല സലദ്യം ഇതുവപര ലഭമച്ചമട്ടമല. അങ്ങസ ശമമച്ചമട്ടുദ്യം
സലദ്യം ഇതുവപര കമട്ടമയമട്ടമല. ഇതമല് ഒരു Introspection കൂടെമ ചവണദ്യം,
കചോരണദ്യം നമ്മുപടെ നചോടെമപന്റെ സമതമ അതചോണസ. പചക്ഷ ഇതസ എചപ്പെചോപഴെങ്കേമലദ്യം
പൂരതസ്പീകരമക്കുദ്യം. ഇസൗ ഗവണ്പമന്റെസ ഒരു റസ്പീച്ചസ
ലഭദമചോയചോല്

എലചോദ്യം

തുടെങ്ങചോന്

തയചോറചോണസ.

തുടെങ്ങമക്കഴെമഞ.
അതരദ്യം

സലദ്യം

ചചചോദദങ്ങള്
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ആവരതമക്കചോതമരമക്കചോനചോണസ പറയന്നതസ. അങ്ങസ ചചചോദമച്ചചോലദ്യം എനമക്കസ
ചവപറചോന്നുദ്യം

പറയചോന്

സചോധമക്കമല.

സലമുപണങ്കേമല്

പചയചോദ്യം.

സലതമനചവണമ ഗവണ്പമന്റെസ ശമമക്കുന്നു. മതദപതചോഴെമലചോളമകള് കൂട്ടചോയമ
തചോമസമക്കുകയചോണസ.
വലമപയചോരു

അവര അവമപടെനമന്നുദ്യം മചോറുകയമല. മചോറണപമങ്കേമല്

കദചോമ്പയമന്

നടെതണദ്യം.

മതദപതചോഴെമലചോളമകള്ക്കസ

മതദബന്ധനതമനസ ചപചോകചോന് സചോധമക്കുന്ന തരതമല് അവരക്കസ സലദ്യം
നല്കമയചോചല

സചോധമക്കുകയള.

അപതലചോദ്യം

വമചകന്ദ്രസ്പീകരമച്ചുപകചോണ്ടുള

നടെപടെമകളുദ്യം ശമങ്ങളുദ്യം നടെതമപക്കചോണമരമക്കുകയചോണസ.
തുറമുഖത്തുനമന്നസ വമപണമയമചലയസ എന്ന പദ്ധതമ
3(*243) ശസ്പീ. വമ. അബ്ദുറഹമമചോന്:
ശസ്പീ. പക. ആന്സലന്:
ശസ്പീ. പക. പജ. മചോകമ:
ശസ്പീ.
പക.
ദചോസന്:

തചോപഴെ

കചോണുന്ന

ചചചോദദങ്ങള്ക്കസ

മതദബന്ധനവദ്യം ഹചോരബര എഞമനസ്പീയറമദ്യംഗദ്യം കശുവണമ വദവസചോയവദ്യം
വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടെമ നല്കുചമചോ:
(എ)

ഇടെനമലക്കചോരുപടെ

ചൂഷണദ്യംപകചോണസ

മതദപതചോഴെമലചോളമകള്ക്കസ
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നദചോയവമല

ലഭമക്കചോത

സചോഹചരദദ്യം

കണക്കമപലടതസ

വമപണമ

ശചോക്തസ്പീകരണതമനചോയമ പചയ്തുവരുന്ന പ്രവരതനങ്ങള് എപന്തലചോമചോണസ;
(ബമ)

തുറമുഖത്തുനമന്നസ

വമപണമയമചലയസ

എന്ന

പദ്ധതമയപടെ

ലക്ഷദപതക്കുറമച്ചസ അറമയമക്കചോചമചോ; മചോരക്കറ്റുകളുപടെ ആധുനസ്പീകരണതമനദ്യം
ചകചോള്ഡസ പചയമന് വമപുലസ്പീകരമച്ചസ മതദദ്യം ചകടകൂടെചോപത സൂക്ഷമക്കുന്നതമനള
സസൗകരദങ്ങള് വരദ്ധമപ്പെമക്കുന്നതമനദ്യം നടെപ്പെചോക്കമ വരുന്ന പദ്ധതമകപളക്കുറമച്ചസ
വമശദമചോക്കചോചമചോ:
(സമ)മൂലദവരദ്ധമചതചോല്പന്നങ്ങള്

വമപണമയമപലതമച്ചസ

മതദ

പതചോഴെമലചോളമകള്ക്കസ പമച്ചപപ്പെട്ട വരുമചോനദ്യം ഉറപ്പെചോക്കുന്നതമനസ മതദപഫഡസ
ആവമഷ്കരമച്ചമട്ടുള പദ്ധതമ പ്രചോവരതമകമചോയമട്ടുചണചോ എന്നസ അറമയമക്കചോചമചോ?
മതദബന്ധനവദ്യം ഹചോരബര എഞമനസ്പീയറമദ്യംഗദ്യം കശുവണമ വദവസചോയവദ്യം
വകുപ്പുമനമ (ശസ്പീമതമ പജ. ചമഴമക്കുട്ടമ അമ): സര,
(എ) കടെലമല്നമന്നുദ്യം പമടെമപച്ചടക്കുന്ന മതദതമനസ നദചോയവമല ഉറപ്പെചോക്കമ
ഇടെനമലക്കചോരുപടെ ചൂഷണതമല് നമന്നുദ്യം ഒഴെമവചോക്കുന്നതമനദ്യം മതദചലലവദ്യം
വമപണനവദ്യം

നമയനമക്കുന്നതമനദ്യം

വദവസചോപമതവദ്യം

ശുചമതശപൂരണവദ്യം
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കചോരദക്ഷമവമചോയ

ചലലവദ്യം

വമപണനവദ്യം

ചപ്രചോതചോഹമപ്പെമക്കുന്നതമനദ്യം

ഉതകുമചോറുള നമയമനമരമചോണദ്യം സരക്കചോര പരമഗണനയമലചോണസ.

പ്രചോഥമമക

മതദപതചോഴെമലചോളമ വമകസന ചക്ഷമ സഹകരണ സദ്യംഘങ്ങള് വഴെമ ഒരു
പരമധമവപര മതദപതചോഴെമലചോളമകപള ഇടെതട്ടുകചോരുപടെ ചൂഷണതമല്നമന്നുദ്യം
രക്ഷമക്കുന്നതമനസ കഴെമഞമട്ടുണസ. ഗണചമനയള മതദദ്യം ഉപചഭചോക്തചോക്കള്ക്കസ
എതമക്കുന്നതമനസ മതദപഫഡസ മുഖചോന്തരദ്യം 41 ഫമഷസ മചോരട്ടുകള് ആരദ്യംഭമച്ചസ
പ്രവരതനദ്യം നടെതമവരുന്നു.

ഗണചമനയള മതദദ്യം ഗണചഭചോക്തചോക്കള്ക്കസ

ഹചോരബറമല്നമന്നുദ്യം ചനരമട്ടസ എതമക്കുന്നതമനചോയമ തമരുവനന്തപുരദ്യം, പകചോലദ്യം
ജമലകളമലചോയമ 5 അന്തമപ്പെച്ച പമചോപപബല് യൂണമറ്റുകള് മതദപഫഡസ മുചഖന
പ്രവരതമച്ചുവരുന്നു.
ഗണനമലവചോരമുള

മതദദ്യം

ഉപചഭചോക്തചോക്കള്ക്കസ

ശുചമതശപൂരണമചോയ

അന്തരസ്പീക്ഷതമല് ലഭദമചോകുന്നതമനദ്യം മതദപതചോഴെമലചോളമകള്ക്കസ നദചോയവമല
ലഭമക്കുന്നതമനദ്യം സദ്യംസചോനപത മതദമചോരക്കറ്റുകള് ആധുനമകവല്ക്കരമക്കുന്ന
പദ്ധതമ

തസ്പീരചദശ

നടെപ്പെമലചോക്കമ വരുന്നു.

വമകസന

ചകചോരപ്പെചറഷന്

മുഖചോന്തരവദ്യം

ഏപറടതസ
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മതദ

വമകസന

ചബചോരഡസ/ചകന്ദ്ര

സരക്കചോര

സഹചോയചതചോപടെ

സദ്യംസചോനപമചോട്ടചോപക 39 ആധുനമക മതദമചോരക്കറ്റുകള് സചോപമക്കുന്നതമനള
അദ്യംഗസ്പീകചോരദ്യം ലഭദമചോയമരുന്നു.
പൂരതസ്പീകരമച്ചസ

ഇതമല് 36 മതദമചോരക്കറ്റുകള് ഇതമചനചോടെകദ്യം

പ്രവരതനസജമചോയമട്ടുണസ.

2

എണദ്യം

പൂരതസ്പീകരണ

ഘട്ടതമലദ്യം ഒപരണദ്യം പുചരചോഗമമച്ചുവരമകയദ്യം പചയ്യുന്നു. ഇതമനപുറപമ കമഫ്ബമ
ധനസഹചോയചതചോപടെ

സദ്യംസചോനപതചോട്ടചോപക

65

മതദമചോരക്കറ്റുകളുപടെ

നവസ്പീകരണ പദ്ധതമ നടെപ്പെമലചോക്കുന്നതമനസ 193.47 ചകചോടെമ രൂപയപടെ പദ്ധതമ
തതശതമല് അദ്യംഗസ്പീകരമച്ചമട്ടുണസ.
2019-20 സചോമ്പതമക വരഷതമല് നബചോരഡമപന്റെ ഗ്രചോമസ്പീണ അടെമസചോന
സസൗകരദ വമകസന പദ്ധതമ ട്രേചോചഞ 25-ല് ഉള്പപ്പെടതമ പകചോലദ്യം ജമലയമപല
കണനല്ലൂര മതദമചോരക്കറസ വമകസനതമനചോയമ 502.00 ലക്ഷദ്യം രൂപയപടെ
പദ്ധതമക്കസ

അദ്യംഗസ്പീകചോരദ്യം

ലഭമച്ചമട്ടുണസ.

കൂടെചോപത

മചോരക്കറ്റുകളുപടെ

ആധുനസ്പീകരണതമനചോയമ പകചോലദ്യം ജമലയമപല അഞല്, ഓച്ചമറ ആലപ്പുഴെ
ജമലയമപല

അരൂര

എന്നസ്പീ

മചോരക്കറ്റുകള്

പതരപഞടതസ

മതദപഫഡസ

മുഖചോന്തരദ്യം നമരമചോണദ്യം പൂരതമയചോക്കമ പ്രവരതനദ്യം ആരദ്യംഭമച്ചമട്ടുണസ. കമഫ്ബമ
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ധനസഹചോയചതചോപടെ 65 മതദമചോരക്കറ്റുകള് വമകസമപ്പെമക്കുന്നതമനസ 193.47
ചകചോടെമ

രൂപയപടെ

തതശതമല്

ഭരണചോനമതമ

നല്കുകയദ്യം

കമഫ്ബമക്കസ

ഡമ.പമ.ആര. നല്കമ അനമതമ ചനടന്നതമനസ ശമമച്ചുവരമകയദ്യം പചയ്യുന്നു.
(ബമ) മതദപഫഡസ മുഖചോന്തരദ്യം ആവമഷ്കരമച്ച തസ്പീരത്തുനമന്നസ മചോരക്കറമചലയസ
എന്ന പദ്ധതമ പ്രകചോരദ്യം പരമ്പരചോഗത മതദപതചോഴെമലചോളമകളമല് നമന്നുദ്യം
മതദപഫഡമല് അഫമലമചയറസ പചയമട്ടുള മതദപതചോഴെമലചോളമ പ്രചോഥമമക
സഹകരണ സദ്യംഘങ്ങള് വഴെമയദ്യം ഫമഷസ ലചോന്റെമദ്യംഗസ പസന്റെറുകളമല് നമന്നസ
ചനരമട്ടുദ്യം മതദദ്യം സദ്യംഭരമച്ചസ വൃതമയചോക്കമ ഫമഷസ മചോരട്ടുകള് വഴെമ നദചോയവമലയസ
കൃതദ അളവമല് നല്കുകപയന്നതചോണസ ഇസൗ ഫമഷസ സചോളുകള് വഴെമ നടെപ്പെമലചോക്കമ
വരുന്ന

പദ്ധതമയപടെ

ലക്ഷദദ്യം.

സദ്യംസചോനതസ

ഫമഷസമചോരട്ടുകള് പ്രവരതമച്ചുവരുന്നു.
പകചോണ്ടുവന്നസ

കൂടതല്

സശസ്പീകരമക്കുന്നുണസ.

41

പ്രസ്പീ-ചപ്രചോസസമദ്യംഗസ പസന്റെറുകളടെക്കദ്യം

വൃതമയള
ഇതുകൂടെചോപത

മതദപഫഡമപന്റെ

മതദദ്യം

തസ്പീരത്തുനമന്നസ

ലഭദമചോക്കചോന്
മചോരക്കറമചലയസ

നടെപടെമ
എന്ന

പദ്ധതമയമല് അന്നന്നുള മതദദ്യം ഉപചഭചോക്തചോക്കള്ക്കസ അന്നന്നസ തപന്ന
എതമക്കുന്നതമനസ "അന്തമപ്പെച്ച”എന്ന നചോമചധയതമല് തമരുവനന്തപുരതസ 2-
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ഉദ്യം, പകചോലദ്യം ശക്തമകുളങ്ങര ചകചോമണ്
പസന്റെര

ചകന്ദ്രസ്പീകരമച്ചസ

തസ്പീരചദശ

വമകസന

പ്രസ്പീ-ചപ്രചോസസമദ്യംഗസ

3 പമചോപപബല്
ചകചോരപ്പെചറഷന്

യൂണമറ്റുകളുദ്യം

പ്രവരതമപ്പെമക്കുന്നു.

മുഖചോന്തരദ്യം

സചോപമച്ചുവരുന്ന

മതദമചോരക്കറ്റുകളമല് മതദദ്യം ചകടകൂടെചോപത സൂക്ഷമച്ചസ വയ്ക്കുന്നതമനചോയമ ചമല് റൂദ്യം
സദ്യംവമധചോനദ്യം/ഫസ്പീസര സദ്യംവമധചോനദ്യം എന്നമവ ഉള്പപ്പെടതമയചോണസ രൂപകല്പ്പെന
പചയ്യുന്നതസ.
(സമ) മതദതമപന്റെ മൂലദവരദ്ധമത ഉല്പ്പെന്നങ്ങളചോയ മതദ അച്ചചോര,
പചമസ്പീന് അച്ചചോര, പചമസ്പീന് ചമന്തമപപ്പെചോടെമ, പചമസ്പീന് ചറചോസസ എന്നമവ
മതദപഫഡസ ഇസൗറസസസ, മതദപഫഡസ ട്രേസ്പീറസസസ എന്ന ബ്രേചോന്റെമല് മതദപഫഡസ
വമപണമയമല് എതമച്ചമട്ടുണസ.
മതദപഫഡമപന്റെ "പറഡമ ട കുക്കസ”ഉല്പ്പെന്നങ്ങളചോയ ചമല്ഡസ & ഡസ്ഡസ
മതദങ്ങള്,

മതദ

സചമചോസ,

മതദകടെസലറസ

എന്നമവ

വമപണമയമല്

ഇറക്കമയമട്ടുണസ. കൂടെചോപത "പറഡമ ട ഇസൗറസ”ഉല്പ്പെന്നങ്ങളചോയ മതദ അച്ചചോര,
പചമസ്പീന് അച്ചചോര, പചമസ്പീന് ചമന്തമപപ്പെചോടെമ, പനചതചോലമ പസ്പീര, മതമ പസ്പീര,
പചമസ്പീന് ചറചോസസ, ഫമഷസ പപഫ മസചോല, ചമലമ ഫമഷസ കറമക്കൂട്ടസ, ചതങ്ങ ചചരത
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മതദക്കറമക്കൂട്ടസ എന്നമവയദ്യം "മതദപഫഡസ ഇസൗറസസസ”& “മതദപഫഡസ
ട്രേസ്പീറസസസ”എന്ന ചപരമല് വമപണമയമപലതമച്ചമട്ടുണസ.
വമപണനതമനസ

പ്രസ്തുത ഉല്പന്നങ്ങളുപടെ

ജമലചോടെമസചോനതമല്

നമയമമക്കുന്നതമനള നടെപടെമകള് സശസ്പീകരമച്ചുവരുന്നു.

ഡമസ്ട്രേമബറ്റ്യൂട്ടരമചോപര
കൂടെചോപത ശസ്പീതസ്പീകരമച്ച

മതദതമപന്റെയദ്യം പചമസ്പീന് ചതചോടെമല് നമന്നുള പപകചറചോണ് ഗളമകകളുദ്യം
മതദപഫഡസ ഫമഷസമചോരട്ടസ വഴെമ വമപണനദ്യം നടെതമ വരുന്നു.
ശസ്പീ. വമ. അബ്ദുറഹമമചോന്: സര, ഇടെനമലക്കചോരുപടെ ചൂഷണദ്യം ഒഴെമവചോക്കമ
മതദപതചോഴെമലചോളമകള്ക്കസ

മതദ

ലഭമക്കുന്നതമനചവണമയള

നടെപടെമകളചോണസ

വമവരമച്ചതസ.

ഉല്പ്പെന്നങ്ങളുപടെ

വമല

ബഹുമചോനപപ്പെട്ട

കൃതദമചോയമ
മനമയമവമപടെ

ഇതരദ്യം പദ്ധതമകള് നടെപ്പെചോക്കുചമ്പചോള് അവ എതചതചോളദ്യം

വമജയകരമചോകുപമന്നതമപന സദ്യംബന്ധമച്ചസ ഒരു പഠനദ്യം അങ്ങസ നടെതമയമട്ടുചണചോ;
ഉള്നചോടെന്
ഓണ്പപലന്

മതദകൃഷമയമല്

നമന്നുള

വദചോപചോരപതക്കുറമച്ചസ

കരമമസ്പീനടെക്കമുള

മതദപഫഡസ

കൂടതല്

മതദങ്ങളുപടെ
പദ്ധതമകള്

തയചോറചോക്കമയമട്ടുചണചോ?
ശസ്പീമതമ പജ. ചമഴമക്കുട്ടമ അമ: സര, രണസ വദതദസ്ത കചോരദങ്ങളചോണസ
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ബഹുമചോനപപ്പെട്ട അദ്യംഗദ്യം ചചചോദമച്ചതസ.

മതദപതചോഴെമലചോളമകളുപടെ പതചോഴെമല്

ചൂഷണദ്യം ഒഴെമവചോക്കുന്നതസ സദ്യംബന്ധമച്ചുളതചോണസ പ്രധചോന ചചചോദദദ്യം. രണചോമപത
ചചചോദദദ്യം

പതചോഴെമല്

സചോധദത

വരദ്ധമപ്പെമച്ചുപകചോണ്ടുള

മചോരക്കറമദ്യംഗമപന

സദ്യംബന്ധമച്ചുമചോണസ.
ഗണനമലവചോരദ്യം

ഉറപ്പെചോക്കമ

മമകച്ചതചോക്കുന്നതമനചോണസ
ഗണനമലവചോര

മതദപതചോഴെമലചോളമകളുപടെ

2018-പല

പരമപചോലനദ്യം

ചകരള

ബമല്

സഭയമല്

മതദചലലദ്യം
സരക്കുചലറസ

വരുമചോനദ്യം
വമപണനദ്യം
പചയതസ.

നമരഭചോഗദവശചോല് ഒചോചരചോ സഭചോസചമളനങ്ങളമലദ്യം തമരക്കുകള് കചോരണദ്യം പ്രസ്തുത
ബമല് പചോസചോക്കചോന് സചോധമച്ചമട്ടമല. വളപര ഗസൗരവതരമചോയ പഠനദ്യം നടെതമയ
ചശഷമചോണസ ഇസൗ ബമല് പകചോണ്ടുവന്നമരമക്കുന്നതസ.

നമയമവമചധയമചോയ ഒരു

പരമരക്ഷ ഉറപ്പെചോക്കമപക്കചോണലചോപത മചോലമനദദ്യം കലരതമ മതദ വമല്പ്പെന
നടെത്തുന്നവരക്കസ

കരശന

ശമക്ഷ

ഉറപ്പെചോക്കചോന്

സചോധമക്കമല.

അക്കചോരദദ്യം

ബഹുമചോനപപ്പെട്ട തചദ്ദേശസശയദ്യംഭരണ വകുപ്പുമനമയമചോയമ ചരച്ച പചയചശഷമചോണസ
പ്രസ്തുത ബമലമചലയ്ക്കുള കചോരദങ്ങള് വന്നതസ. ഇചപ്പെചോള് നടെന്നുപകചോണമരമക്കുന്ന
സഭചോസചമളന കചോലയളവമല് പ്രസ്തുത ബമല് പചോസചോക്കചോന് കഴെമയപമന്നചോണസ
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കരുതമയമരുന്നപതങ്കേമലദ്യം പകചോചറചോണ പപവറസസ ബചോധയപടെ സചോഹചരദതമല്
നമുക്കതമനസ സചോധമക്കുപമന്നസ ചതചോന്നുന്നമല.

എതയദ്യം പപപട്ടന്നസ ഇതുമചോയമ

ബന്ധപപ്പെട്ട നമയമനമരമചോണദ്യം നടെതമപക്കചോണസ മചോതചമ ഗണചമനയള മതദദ്യം
നചോട്ടമപല

ജനങ്ങള്ക്കസ

ഉറപ്പെചോക്കചോനദ്യം

പതചോഴെമലചോളമകപള

ഇടെനമലക്കചോരുപടെ

ചൂഷണതമല് നമന്നസ ഒഴെമവചോക്കചോനദ്യം നമുക്കസ സചോധമക്കുകയള. പ്രസ്തുത ബമല്
പചോസചോക്കചോനചോയള അടെമയന്തര നടെപടെമകളമചലയസ ചപചോകുകപയന്നുളതചോണസ
ഇതമനള പരമഹചോരമചോരഗ്ഗദ്യം.
ശസ്പീ.

വമ.

അബ്ദുറഹമമചോന്:

തമരുവനന്തപുരത്തുള
അവമപടെ

നമന്നുദ്യം

സര,

മതദപഫഡമപന്റെ
വമലകൂടെമയ

ഒരു

കഴെമഞ

ഒരു

ദമവസദ്യം

മചോരക്കറമല്

മതദവദ്യം

ഞചോന്

ചപചോയമരുന്നു.

അങ്ങസ

ചനരപത

സൂചമപ്പെമച്ചവയമലള പല ഉലപ്പെന്നങ്ങളുദ്യം ഞചോന് വചോങകയദ്യം ഏകചദശദ്യം 2500
രൂപയപടെ ബമല് ഒടക്കുകയദ്യം പചയ്തു. എന്നചോല് ആ മതദദ്യം കട്ടസ പചയസ
കമട്ടുന്നതമനചോയമ ഒചന്നകചോല് മണമക്കൂര ആ മചോരക്കറമല് കചോത്തുനമല്ചക്കണമ
വന്നു.

അവസചോനദ്യം

ആ

മതദദ്യം

ഞചോനവമപടെ

ഉചപക്ഷമച്ചസ

വചരണ

അവസയണചോയമ. ഒരു എദ്യം.എല്.എ. എന്ന രസ്പീതമയമലല മറമച്ചസ ഒചന്നകചോല്
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മണമക്കൂര

ഒരു മതദദ്യം കട്ടസ പചയസ കമട്ടചോന് തചോമസപമടക്കുകപയന്നതസ ഒരു

കസമപറ

സദ്യംബന്ധമച്ചുണചോകുന്ന

ബുദ്ധമമുട്ടസ

മനസമലചോക്കമ

ഇതരദ്യം

മചോരക്കറ്റുകളമല് കൂടതല് പരമഷ്കരണങ്ങള് നടെപ്പെചോക്കചോന് സചോധമക്കുചമചോ?
ശസ്പീമതമ പജ. ചമഴമക്കുട്ടമ അമ: സര, അപതചോരു പ്രശ്നമചോണസ. കശചോളമറമയള
മതദദ്യം ലഭദമചോയചോല് ജനങ്ങള് അവമപടെ കറ്റ്യൂ നമല്ക്കുദ്യം. "അന്തമപ്പെച്ച" എന്ന
സദ്യംവമധചോനദ്യം മതദപഫഡസ ആരദ്യംഭമച്ചു. അവമപടെ ഹചോരബറമല് നമന്നസ ചനരമട്ടസ
പകചോണ്ടുവരുന്ന ഫഷസ മതദമചോണുളതസ. ജനങ്ങള് അവമപടെ വന്നസ കറ്റ്യൂ
നമല്ക്കുകയചോണസ.

പലരുദ്യം ചഫചോണമല് വമളമച്ചസ ഞങ്ങളുപടെ പ്രചദശത്തുദ്യം

"അന്തമപ്പെച്ച”ലഭദമചോക്കചോചമചോ എന്നസ ചചചോദമക്കുകയചോണസ. അതസ ജനങ്ങള് വളപര
അട്രേചോക്ടസ്പീവചോയമ സശസ്പീകരമക്കുന്നുണസ.

കൂടതല് സദ്യംവമധചോനപമചോരുക്കമ ഇതരദ്യം

കചോലതചോമസദ്യം ഒഴെമവചോക്കചോനള നടെപടെമ സശസ്പീകരമക്കുന്നതചോണസ.
ശസ്പീ. പക. ആന്സലന്: സര, മതദപതചോഴെമലചോളമകള്ക്കസ മതദതമനസ
നല വമല ലഭമക്കചോന് ചവണമയള പദ്ധതമക്കസ തുടെക്കദ്യം കുറമച്ചതസ
കചോരദമചോണസ.

ഗണനമലവചോരമുള

മതദദ്യം

നല

ലഭദമചോക്കുകപയന്ന

ഉചദ്ദേശദചതചോടകൂടെമയചോണസ മതദ മചോരക്കറ്റുകളുദ്യം അന്തമപ്പെച്ചയദ്യം തുടെങ്ങമയമട്ടുളതസ.
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നമുക്കമന്നസ

ലഭമക്കുന്ന

കചോന്സര

ചപചോപലയള

രൂപതമചലയസ

മതദങ്ങളമല്
മചോരകമചോയ

വലമപയചോരളവസ

ഉദരചരചോഗങ്ങള്ക്കുദ്യം

ചരചോഗങ്ങള്ക്കുദ്യം

മചോറമപക്കചോണമരമക്കുകയചോണസ.

നമമമതമചോകുന്ന

അന്തമപ്പെച്ച

പമചോപപബല്

യൂണമറ്റുകളുപടെ എണദ്യം വരദ്ധമപ്പെമച്ചുപകചോണസ ഉള്പ്രചദശങ്ങളമല് നല മതദദ്യം
എതമക്കുന്നതമനള

നടെപടെമ

മതദപഫഡമപന്റെ

കസ്പീഴെമല്

ആരദ്യംഭമക്കചോന്

സചോധമക്കുചമചോ?
ശസ്പീമതമ പജ. ചമഴമക്കുട്ടമ അമ: സര, പമചോപപബല് യൂണമറമപനക്കുറമച്ചുള
ആചലചോചനകള് നടെക്കുകയചോണസ. CIFT (Central Institute of Fisheries
Technology) -പന്റെ സചോചങ്കേതമകവമദദ ലഭദമചോക്കമയമട്ടുണസ.

ചമചോഡലചോയമ 20

യൂണമറസ നല്കമയമട്ടുണസ. ഈ മചോസദ്യം 13-ാം തസ്പീയതമ ആലപ്പുഴെയമല് നടെക്കുന്ന
പരമപചോടെമയമല്

ആദദപത

3

യൂണമറ്റുകള്

വമതരണദ്യം

പചയചോനചോയമ

തസ്പീരുമചോനമച്ചതചോണസ. എന്നചോല് പകചോചറചോണ പപവറസസ ബചോധ കചോരണദ്യം പ്രസ്തുത
പരമപചോടെമ

മചോറമവയ്ചക്കണമ

ഉചദ്ദേശമക്കുന്നുണസ.
ചചചോദമച്ചു,

വന്നു.

പമചോപപബല്

മചോരട്ടസ

ആരദ്യംഭമക്കചോന്

ഓണ്പപലന് മചോരക്കറമദ്യംഗമപനക്കുറമച്ചസ ചനരപതയമവമപടെ

ഓണ്പപലന്

മചോരക്കറമദ്യംഗസ

നലതചോണസ,

എന്നചോല്

അനബന്ധ

13-03-2020
Uncorrected/Not for Publication
68

പതചോഴെമലചോളമകളുപടെ പതചോഴെമല് നഷ്ടമചോക്കമപക്കചോണസ പപപട്ടന്നസ അതമചലയസ മചോറചോന്
സചോധമക്കമല.

അതമനചോല് അവരുപടെകൂടെമ സഹകരണദ്യം ഉറപ്പെചോക്കമപക്കചോണസ

ഇതരദ്യം കചോരദങ്ങള് കചോരദക്ഷമമചോക്കചോന് നടെപടെമ സശസ്പീകരമക്കുന്നതചോണസ.
ശസ്പീ. പക. പജ. മചോകമ: സര, മതദപതചോഴെമലചോളമകപള ചൂഷണതമല് നമന്നസ
രക്ഷമക്കുന്നതമനചവണമ

ഇടെനമലക്കചോരചോയമ

പ്രവരതമക്കുന്നവപര

ഒഴെമവചോക്കചോനചോയമ മതദപഫഡമപന്റെ കസ്പീഴെമല് മതദപതചോഴെമലചോളമ സഹകരണ
സദ്യംഘങ്ങള്

മുചഖന

മതദബന്ധന

ചകന്ദ്രങ്ങളമലദ്യം മതദചലലതമല്

തുറമുഖങ്ങളമലദ്യം

കരയടപ്പെമക്കല്

ഇടെപപടന്നതസ ശക്തമപപ്പെടതചോന് എന്തസ

നടെപടെമ സശസ്പീകരമക്കചോന് കഴെമയദ്യം?
ശസ്പീമതമ പജ. ചമഴമക്കുട്ടമ അമ: സര, മതദപഫഡസ എണ്ണൂറമലധമകദ്യം
സഹകരണ സദ്യംഘങ്ങള് അഫമലമചയറസ പചയമട്ടുപണങ്കേമലദ്യം 350 എണതമല്
തചോപഴെ മചോതചമ ഫലപ്രദമചോയമ പ്രവരതമക്കുന്നുള.
ചകരളതമല്

എലചോ

സലത്തുദ്യം

പശചോതല സസൗകരദദ്യം ഉറപ്പെചോയമട്ടമല.
പൂരണമചോയമ

കചോരദക്ഷമമചോയമട്ടമല.

ലചോന്റെമദ്യംഗസ

പ്രവരതമക്കുന്നവയസ

പസന്റെറുകള്

ചപചോപലയള

24 ഹചോരബറുകളമല് അതസ ഇചപ്പെചോഴദ്യം
ധചോരചോളമചോയമ

ലചോന്റെമദ്യംഗസ പസന്റെറുകള്
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ചവണതചോയണസ. അടത വരഷപത നമ്മുപടെ പ്രചയചോറമറമ ഇതരദ്യം ലചോന്റെമദ്യംഗസ
പസന്റെറുകള് ഉറപ്പെചോക്കുന്നതമലചോണസ.

ലചോന്റെമദ്യംഗസ പസന്റെറുകള് ഉറപ്പെചോക്കമയചോല്

ഫഷസ മതദദ്യം എതമക്കുകവഴെമ കൂറച്ചുകൂടെമ കചോരദക്ഷമമചോയമ
ചൂഷണതമല്

നമന്നസ

ഒഴെമവചോയമ

പതചോഴെമലചോളമകളുപടെ

ഇടെനമലക്കചോരുപടെ
ജസ്പീവമതനമലവചോരദ്യം

പമച്ചപപ്പെടതചോന് കഴെമയന്ന വരുമചോനദ്യം ഉറപ്പെചോക്കചോന് സചോധമക്കുദ്യം.

ഇതമനചോയമ

ചകചോടെമക്കണക്കമനസ രൂപയപടെ ഇന്പവസസപമന്റെസ ചവണമവരുദ്യം. അതമനസ കഴെമയന്ന
തരതമചലയസ ചപചോകചോന് നമുക്കസ സചോധമച്ചമട്ടമലപയന്നതസ ഒരു വസ്തുതയചോണസ.
തസ്പീരതസ ഹചോരബറുകളുദ്യം ലചോന്റെമദ്യംഗസ പസന്റെറുകളുദ്യം പകചോണ്ടുവരചോനള എലചോ
നടെപടെമകളുദ്യം സശസ്പീകരമക്കുന്നതചോണസ.
ശസ്പീ. പക. ദചോസന്: സര, മതദ കച്ചവടെതമനദ്യം സദ്യംസ്കരണതമനദ്യം ചകന്ദ്ര
ഭക്ഷദ സുരക്ഷചോ അചതചോറമറമ ഇചപ്പെചോള് നമരചദ്ദേശമച്ച പുതമയ മചോനദണ്ഡങ്ങള്
അചത

രസ്പീതമയമല്തപന്ന

ചകരളതമല്

നടെപ്പെചോക്കുചമചോ;

ചകരളതമനസ

അനചയചോജദമചോയ രസ്പീതമയമല് ഇവയമല് എപന്തലചോദ്യം മചോറങ്ങള് വരുതചോന്
സചോധമക്കുദ്യം; അതുമചോയമ ബന്ധപപ്പെട്ടസ എപന്തങ്കേമലദ്യം നടെപടെമകള് ഇചപ്പെചോള്
സശസ്പീകരമച്ചുവരുന്നുചണചോ; പുതമയ മതദ മചോരക്കറ്റുകള് ആരദ്യംഭമക്കുചമ്പചോള് വലമയ
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ചകചോള്ഡസ

ചസചോചറജുകള്ക്കുള

സസൗകരദമുണചോക്കുന്ന

രസ്പീതമയമല്

അവ

രൂപകല്പ്പെന പചയചോന് സരക്കചോര തയചോറചോകുചമചോ?
ശസ്പീമതമ പജ. ചമഴമക്കുട്ടമ അമ:

സര, ഇചപ്പെചോള് ഭക്ഷദ സുരക്ഷചോ

നമയമതമപല വദവസകള് അനസരമച്ചചോണസ ഇതരദ്യം കചോരദങ്ങള് ഭക്ഷദ
സുരക്ഷചോ വകുപ്പുദ്യം ഫമഷറമസസ ഡമപ്പെചോരട്ടുപമനദ്യം സദ്യംയക്തമചോയമ നടെത്തുന്നതസ.
എന്നചോല്

നമലവമലള

നമയമതമല്

ശമക്ഷ

കുറവചോണസ.

ഞങ്ങള്

പകചോണ്ടുവരചോനചദ്ദേശമക്കുന്ന മതദചലലദ്യം വമപണനദ്യം ഗണനമലവചോര പരമപചോലനദ്യം
ബമലമല് കുറച്ചുകൂടെമ കടത ശമക്ഷയചോണസ ശമപചോരശ പചയമരമക്കുന്നതസ. ശമക്ഷ
വരദ്ധമപ്പെമച്ചചോല് മചോതചമ ഇവ നമയനമക്കചോന് സചോധമക്കുകയള. ഇക്കചോരദതമല്
നമലവമലള നമയമതമല്
പുതമപയചോരു

നമയമദ്യം

ഹചോരബറുകളമപല
ഹചോരബറുകളുപടെ
ചസചോചറജുകള്
നല്കുന്നതചോണസ.

പരമമമതമയണസ.
പകചോണ്ടുവരചോന്

ചകചോള്ഡസ

ഗവണ്പമന്റെസ

ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതസ.

ചസചോചറജുകപളക്കുറമച്ചമവമപടെ

പമയമന്റെനന്സമപന്റെ
ഉള്പപ്പെപടെയള

അതമനസ മചോറദ്യം വരുതചോനചോണസ

ഭചോഗമചോയമ

കചോരദങ്ങള്ക്കസ

പറഞ,

കൂടതല്

ചകചോള്ഡസ

ഗവണ്പമന്റെസ

മുന്ഗണന
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മമ. സസ്പീക്കര: ഓരഡര......... ഓരഡര........ ചചചോചദദചോതര സമയദ്യം
കഴെമഞ.

