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

    ചചചോദദദ്യം  നമ്പര  (*61)  ചചചോദദദ്യം  നമ്പര  (*88)  -  ഉദ്യം  ആയമ  ക്ലബബ

ചചയ്യുന്നതമനബ  ശസ്പീ.  പമ.  ടമ.  ചതചോമസബ  ചനചോടസ്പീസബ  നല്കമയമട്ടുണബ.

അചതചോചടചോപദ്യം ചചചോദദദ്യം നമ്പര (*62) - ഉദ്യം ആയമ ചചചോദദദ്യം നമ്പര 70, 86, 90

എന്നമവ  ക്ലബബ  ചചയ്യുന്നതമനബ  യഥചോക്രമദ്യം  ശസ്പീ.  മഞ്ഞളചോദ്യംകുഴമ  അലമ,  ശസ്പീ.

സജസ്പീവബ  ചജചോസഫബ,  ശസ്പീ.  ചക.  പമ.  ചമചോഹനന്  എന്നമവരദ്യം  ചനചോടസ്പീസബ

നല്കമയമട്ടുണബ.  ഇന്നചല  ചചചോദദങ്ങള് ക്ലബബ  ചചയ്യുന്നതുമചോയമ  ബന്ധചപടബ

അനമയനമതമചോയമട്ടുള്ള  ക്ലബമദ്യംഗബ  അനുവദമക്കചോന്  കഴമയമചല്ലെന്നബ  സഭചയ

അറമയമചമരന.  ആയതമനചോല് ഇന്നബ ക്ലബമദ്യംഗബ ഒനദ്യം അനുവദമക്കുന്നമല്ലെ.  

പ്രതമപക്ഷചനതചോവബ  (  ശസ്പീ  .    വമ  .    ഡമ  .    സതസ്പീശന്  ):  സര,  ക്ലബമദ്യംഗബ

ഒരമക്കലദ്യം അനുവദമക്കമചല്ലെന്നചോചണചോ?

മമ  .   സസ്പീക്കര: ഒചടചറ റമകക്വസബ വന്നമരമക്കുകയചോണബ.  അങ്ങചനവരചമ്പചോള്

നറുക്കബ കമടമയ ആളുകള്ക്കബ അവസരദ്യം നഷ്ടചപടദ്യം.
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ശസ്പീ  .    വമ  .    ഡമ  .    സതസ്പീശന്:  സര,  പ്രതമപക്ഷത്തുനമനള്ള ചചചോദദമചോണബ

ക്ലബബ  ചചയചോന്  ആവശദചപടമരന്നതബ.   അതുചകചോണബ  ഇന്നചത്തേയബ  മചോതദ്യം

ഇചല്ലെനള്ള തസ്പീരമചോനമചോചണചോ? 

മമ  .    സസ്പീക്കര:  അല്ലെ.  പ്രതമപക്ഷത്തുനമനമചോതമല്ലെ,  അല്ലെചോചതയദ്യം

ആവശദചപടമരന. 

ശസ്പീ  .    വമ  .    ഡമ  .    സതസ്പീശന്:  സര,  സഭ തുടങ്ങമയതുമുതല്  രണ്ടുദമവസവദ്യം

ചചചോദദങ്ങള്  ക്ലബബ  ചചയ്തതുമൂലദ്യം  ഞങ്ങള്ക്കബ  ഒരപചോടബ  അവസരങ്ങള്

നഷ്ടചപട്ടു.   ഇതബ  സമരമചോയ  ഒര  തസ്പീരമചോനമചോചണങമല്  കുഴപമമല്ലെ.

ഇന്നചത്തേയബ മചോതമുള്ള തസ്പീരമചോനദ്യം ആചണചോ?

മമ  .    സസ്പീക്കര:  ഇന്നചത്തേയബ  മചോതമല്ലെ,  ക്ലബമദ്യംഗബ  അനമവചോരദമചോയമ

വരചമ്പചോള്  ആചലചോചമക്കചോദ്യം.  

ശസ്പീ  .    വമ  .    ഡമ  .    സതസ്പീശന്:  സര,  അതമചനചോര  മചോനദണദ്യം  ചവചണ;

സമരമചോചണങമല് ഞങ്ങള് സമ്മതമക്കചോദ്യം.  അല്ലെചോചത ഓചരചോ ദമവസചത്തേയദ്യം

ഡമസബ ക്രസ്പീഷന്  അനുസരമചചോചണങമല്  എങ്ങചനയചോണബ;  ഇന്നബ  ഞങ്ങളുചട

അവസരദ്യം നമചഷധമക്കചപട്ടു.
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മമ  .    സസ്പീക്കര:  അതബ  പ്രചതദകദ്യം  ആചലചോചമക്കചോദ്യം.  ബഹുമചോനചപട

പ്രതമപക്ഷചനതചോചവ,  ചചചോചദദചോത്തേരചവളയമല്  ആരചടയദ്യം  അവസരദ്യം

നമചഷധമക്കുന്ന  പ്രശ്നമമല്ലെ.   ഇതബ  സദ്യംബന്ധമചബ  കൂടചോയമ  ആചലചോചമക്കചോദ്യം.

ഇന്നചല  തചന്ന  സഭചയ  അറമയമചമരന.   എല്ലെചോ  ഭചോഗത്തുനമനദ്യം

ക്ലബമദ്യംഗമചന്റെ ആവശദദ്യം വരചോറുണബ,  വന്നമട്ടുമുണബ.  ഇന്നബ മൂന്നബ ചചചോദദദ്യം ക്ലബബ

ചചയ്തബ കഴമഞ്ഞചോല് പമചന്ന മചറചോര ചചചോദദത്തേമചലയബ ചപചോകചോനചോവമല്ലെ.  മറബ

ഉപചചചോദദങ്ങള്ക്കബ  അവസരവദ്യം  നമചഷധമക്കചപടദ്യം.  എല്ലെചോവരചടയദ്യം

അവസരമചോണബ നഷ്ടചപടന്നതബ.  അതബ ഏകപക്ഷസ്പീയമചോയമ പ്രഖദചോപമക്കുന്നമല്ലെ.

ആചലചോചമചതമനുചശഷമചോകചോദ്യം.

മുതലചപചോഴമയമചല അപകടങ്ങൾ ഒഴമവചോക്കചോൻ നടപടമ

(*61)  ശസ്പീ  .   ഷചോഫമ പറമ്പമല്:

ശസ്പീ  .   സനസ്പീഷബ കുമചോര ചജചോസഫബ:

ശസ്പീ  .    എല്ചദചോസബ  പമ  .    കുന്നപമള്ളമല്: തചോചഴ  കചോണുന്ന

ചചചോദദങ്ങൾക്കബ   മതദബന്ധനദ്യം,  സചോദ്യംസചോരമകദ്യം,  യവജനചക്ഷമ  വകുപബ

മനമ സദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമചോ?

(എ)  ഹചോരബര  നമരമ്മചോണത്തേമചല  അപചോകതകള്  കചോരണദ്യം

മുതലചപചോഴമ  ഹചോരബറമൽ  അപകടങ്ങൾ  വർദമച്ചുവരന്നതചോയമ
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ശദയമൽചപടമട്ടുചണചോ?

മതദബന്ധനദ്യം,  സചോദ്യംസചോരമകദ്യം,   യവജനചക്ഷമ  വകുപ്പുമനമ      

(  ശസ്പീ  .   സജമ ചചറമയചോന്): സര,  

മുതലചപചോഴമ  ഹചോരബറമചന്റെ  ചപചോഴമയമല്  അപകടങ്ങളുണചോകുന്നതബ

ശദയമല്ചപടമട്ടുണബ.  

(ബമ)കഴമഞ്ഞ  അഞബ  വർഷങ്ങളമൽ  അന്പത്തേമയചഞചോളദ്യം

മതദചതചോഴമലചോളമകൾ  മതദബന്ധനത്തേമനബ  ചപചോകുന്നതമനമടയമൽ

ഹചോർബർ  മുഖത്തേബ  മരണചപടമട്ടുണബ  എന്നതബ  ശദയമൽചപടമട്ടുചണചോ;

എങമല് ഇതബ ഗഗൗരവമചോയമ കചോണുനചണചോ?

അഞ്ചുചതങ്ങബ മുതല് ചവളമ വചരയള്ള ഭചോഗങ്ങളമല് കടലമല് നമരവധമ

അപകടങ്ങള്  ഉണചോകുകയദ്യം  മതദചത്തേചോഴമലചോളമകള്  മരണമടയകയദ്യം

ചചയ്തമട്ടുണബ. 2011 മുതല് നചോളമതുവചര ഈ പ്രചദശത്തേബ 58-ഓളദ്യം മരണങ്ങള്

സദ്യംഭവമചമട്ടുണബ.  തസ്പീരചദശ/ചലചോക്കൽ  ചപചോലസ്പീസബ  ചസഷനുകളമൽ  നമനദ്യം

ലഭമച  FIR  റമചപചോർടബ  പ്രകചോരദ്യം  മുതലചപചോഴമ  ഹചോർബർ മുഖത്തേബ  കഴമഞ്ഞ

അഞബ  വർഷത്തേമനുളളമൽ  (2016-2021)  11  മതദചത്തേചോഴമലചോളമകൾ

അപകടദ്യംമൂലദ്യം മരണചപടമട്ടുണബ. ആയതബ ഗഗൗരവമചോയമ കചോണുനണബ. 
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(സമ) ഉചണങമൽ ഇവ പരമഹരമക്കചോൻ എചനചോചക്ക നടപടമകളചോണബ

നചോളമതുവചര  സക്വസ്പീകരമചചതനദ്യം  എചനചോചക്ക  നടപടമകളചോണബ  തുടരന്നബ

സക്വസ്പീകരമക്കചോൻ ഉചദ്ദേശമക്കുന്നചതനദ്യം വമശദമചോക്കചോചമചോ?

(ഡമ) ഹചോർബറമൽ രൂപചപടമരമക്കുന്ന മണല്തമടകൾ ഡ്രഡ്ജബ ചചയ്തബ

നസ്പീക്കമ  മതദബന്ധന  ചബചോട്ടുകളുചട  സഞചോരദ്യം  സുഗമമചോക്കചോനുദ്യം

അപകടങ്ങൾ  ഒഴമവചോക്കചോനുദ്യം  അടമയനര  നടപടമ  സക്വസ്പീകരമക്കുചമചോ;

വദക്തമചോക്കുചമചോ?

 (സമ&ഡമ)  അഴമമുഖത്തേബ  മണ്ണടമയന്നതുമൂലദ്യം  അപകടങ്ങൾ

സദ്യംഭവമക്കചോറുണബ.  അടമഞ്ഞ  മണ്ണബ  ഡ്രഡ്ജമദ്യംഗബ  നടത്തേമ  ആഴദ്യം

ഉറപചോക്കുന്നതമനചോയമ  M/s.  അദചോനമ ഗ്രൂപ്പുമചോയമ നമലവമലളള ധചോരണചോപത

പ്രകചോരദ്യം  നടപടമകൾ ആരദ്യംഭമചമട്ടുണബ.  ഇതമചന്റെ ഭചോഗമചോയമ  grab  dredger

സസറമൽ  എത്തേമചചർന്നമട്ടുണബ.  എതയദ്യം  ചവഗദ്യം  Assembling

പൂർത്തേമയചോക്കമ  ഡ്രഡ്ജമദ്യംഗബ  ആരദ്യംഭമക്കുന്നതചോണബ.  മണ്ണടമയന്നതബ

പരമഹരമക്കുന്നതമചന്റെ  ഭചോഗമചോയമ  ചതക്കുഭചോഗത്തേബ  അടമയന്ന  മണ്ണബ

തസ്പീരചശചോഷണദ്യം സദ്യംഭവമക്കുന്ന വടക്കു ഭചോഗചത്തേയബ നമചക്ഷപമക്കുന്നതമനചോയമ

സമരമചോയ  sand  bypassing  സദ്യംവമധചോനദ്യം  നടപമലചോക്കുന്നതമനു
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മുചന്നചോടമയചോയമ  പരമസമതമ  ആഘചോത  പഠനദ്യം  നടത്തുന്നതമനബ  Ultratech

Agency,  Kochi-ചയ  ചുമതലചപടത്തേമ  കരചോറമചലർചപടമട്ടുണബ.  ഒര

മചോസത്തേമനുളളമൽ  റമചപചോർടബ  ലഭദമചോകുദ്യം.  തുടർന്നബ  sand  bypassing

സദ്യംവമധചോനത്തേമനുളള  DPR  തയചോറചോക്കമ നടപടമക്രമങ്ങള് പചോലമചബ പദതമ

ആരദ്യംഭമക്കുന്നതചോണബ.  കൂടചോചത  മുതലചപചോഴമ  ഹചോർബർ  നമർമ്മചോണത്തേമചല

അപചോകതകൾ  പഠമചബ  പരമഹചോരദ്യം  നമർചദ്ദേശമക്കുന്നതമനചോയമ  ചചസന്ന

NIOT-ചയ ചുമതലചപടത്തേമയമരന്നതനുസമരമചബ Prof.Dr.രമണമൂർത്തേമയചട

ചനതൃതക്വത്തേമലളള വമദഗ്ധർ ഒരചോഴ്ചയ്ക്കുളളമൽ മുതലചപചോഴമ ഹചോർബർ ചനരമടബ

സന്ദർശമചബ  ആയതമചന്റെ  അടമസചോനത്തേമൽ  റമചപചോർടബ  തയചോറചോക്കചോചമന്നബ

അറമയമചമട്ടുണബ. തുടർന്നബ റമചപചോർടബ ചപചോതുചർചയബ വമചധയമചോക്കമ പരമഹചോര

നടപടമകള് സക്വസ്പീകരമക്കുന്നതചോണബ. 

ശസ്പീ.  ഷചോഫമ  പറമ്പമല്  ചുമതലചപടത്തേമയ  പ്രകചോരദ്യം  ശസ്പീ  .    എദ്യം  .

വമന്ചസന്റെബ:  സര,   അടമയനരപ്രചമയ രൂപത്തേമല് ഇഗൗ കചോരദദ്യം  സഭയചട

ശദയമല്  ചകചോണ്ടുവന്നചപചോഴദ്യം   ബഹുമചോനചപട  മനമ  ഡ്രഡ്ജമദ്യംഗമനബ

അദചോനമ  ഗ്രൂപമചന  ചുമതലചപടത്തേമചയന്നബ  പറഞ്ഞതചോണബ.  എന്നചോല്

നചോളമതുവചരയചോയമ ഡ്രഡ്ജമദ്യംഗബ നടന്നമടമല്ലെ.  ഇതയദ്യം മരണങ്ങള് നടന്നമട്ടുദ്യം
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ഗവണ്ചമന്റെമചന്റെ കയമലള്ള മരണത്തേമചന്റെ കണക്കുദ്യം നചോട്ടുകചോരചട കയമലള്ള

കണക്കുദ്യം തമ്മമല് വദതദചോസമുണബ.   ഞചോന് അതമചനക്കുറമചബ  പറയന്നമല്ലെ.

ഇതയമധമകദ്യം മരണദ്യം നടന്ന ഒര സലചത്തേ പ്രധചോനചപട ആവശദമചോയ

ഡ്രഡ്ജമദ്യംഗബ  നചോളമതുവചരയചോയമ  നടന്നമടമല്ലെ.   അതുചപചോചലതചന്ന  ഒര

മതദചത്തേചോഴമലചോളമ  അപകടത്തേമല്ചപടചമ്പചോള്  അവചര  ചപചടന്നബ

രക്ഷചപടത്തുന്നതമനബ  ചറസസ്ക്യു  ഓപചറഷനുചവണമ  ചറസസ്ക്യു  ടസ്പീമമചന

ഏരചപടത്തേണചമന്നബ പറഞ്ഞമരന്നതുദ്യം  ഒനമചോയമടമല്ലെ. നചോചക്വറല് സചോന്ഡബ

സബപചോസമദ്യംഗബ  നടക്കചോത്തേതുചകചോണബ  അഞ്ചുചതങ്ങബ  മുതല്  വടചക്കചോട്ടുള്ള

ഭചോഗത്തേബ  മൂനനമല  വസ്പീടണചോയമരന്നമടത്തേബ  ഇചപചോള്  രണ്ടുനമലയചോയമ,  ആ

പ്രചദശദ്യം  തചന്ന  ഇല്ലെചോതചോകുദ്യം.  അടമയനരമചോയമ   ഡ്രഡ്ജമദ്യംഗബ  നടത്തേചോന്

അദചോനമയമചോയമ  കരചോറുണചോക്കമചയന്നബ  പറയനചണങമലദ്യം  ഒനദ്യം

നടക്കുന്നമല്ലെ.    സരക്കചോരമചന്റെ ചനരമട്ടുള്ള നമയനണത്തേമല്  ഡ്രഡ്ജമദ്യംഗബ

നടത്തേചോനുദ്യം  ചറസസ്ക്യു  ടസ്പീമമചന  ഏരചപടത്തേചോനുദ്യം   ചപചോണമചചരമയമല്

നടന്നമട്ടുള്ള  അചതരൂപത്തേമല്  സചോന്ഡബ  സബപചോസമദ്യംഗബ

നടത്തുന്നതമനുചവണമയള്ള  അടമയനര  നടപടമകള്  സരക്കചോര

സക്വസ്പീകരമക്കുചമചോ?
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ശസ്പീ  .    സജമ  ചചറമയചോന്):  സര,  ബഹുമചോനചപട  മുഖദമനമയചട

നമരചദ്ദേശപ്രകചോരദ്യം  വകുപ്പുമനമചയന്ന  നമലയമല്  20.07.2021-ല്  ഞചോന്

പചങടത്തേ,  ശസ്പീ.  വമ.  ശശമ  എദ്യം.എല്.എ-യചട  സചോന്നമദദത്തേമല്

എല്ലെചോവചരയദ്യം  പചങടപമച്ചുചകചോണബ  ഒര  ചയചോഗദ്യം  നടത്തേമയമരന.   ഒര

വസ്തുത ഇഗൗ സഭ മനസമലചോക്കണദ്യം. ശസ്പീ. വക്കദ്യം പുരചഷചോത്തേമചന്റെ കചോലത്തേബ

ആരദ്യംഭമച പദതമയചോണമതബ.  അശചോസസ്പീയമചോയമ നമരമ്മമച മുതലചപചോഴമയചട

ഉത്തേരവചോദമത്തേദ്യം  മുഴവന്  ഇഗൗ  ഗവണ്ചമന്റെമചന്റെ  തലയമല്  ചകടമവയചോന്

നമങ്ങള് ദയവചചയ്തബ  ശമമക്കരതബ.   മുതലചപചോഴമ  വമഷയത്തേമല് ഞങ്ങള്

ഇടചപടമചല്ലെന്ന  നമലപചോടമചലയബ  വരരതബ.  അവമടചത്തേ

നമരമ്മചോണപ്രവരത്തേനങ്ങളമല് വന്നമട്ടുള്ള അപചോകതകചള സദ്യംബന്ധമചബ ഇഗൗ

ചയചോഗദ്യം  വമശദമചോയമ  ചരച  ചചയ.  അതമചന്റെ  അടമസചോനത്തേമലചോണബ

ഡ്രഡ്ജമദ്യംഗബ  നടത്തേചോന്  തസ്പീരമചോനമചതബ.   അദചോനമ  ഗ്രൂപമചന്റെ  പ്രചതദക

ചയചോഗദ്യം ചചരന്നചപചോള് അതമല് ഞചോനുദ്യം പചങടത്തേമരന.  ചസപ്റദ്യംബര

മചോസദ്യം  15-ാം തസ്പീയതമ മുതല് ഡ്രഡ്ജമദ്യംഗബ  നടത്തേചോനചോണബ തസ്പീരമചോനമചതബ.

അതമചന്റെ ഭചോഗമചോയമ അവമചട grab dredger എത്തേമയമട്ടുണബ.  ഏറവദ്യം ചവഗദ്യം

അവമചട  ചഡ്രഡ്ജമദ്യംഗബ  നടക്കുദ്യം.  ചപരമചോതുറ  തചോഴദ്യംപള്ളമ  ഹചോരബര
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ചബസമനുള്ളമല്  മൂനമസ്പീറര  ആഴദ്യം  ഉറപചോക്കുന്നവമധത്തേമല്  ചസപ്റദ്യംബര

മചോസദ്യം  15  മുതല്  ഡ്രഡ്ജമദ്യംഗബ  നടത്തേണദ്യം.  ആ  തസ്പീരമചോനദ്യം  ഇചപചോള്

നടപചോക്കചോന്  ചപചോകുകയചോണബ.    ഡ്രഡ്ജമദ്യംഗമനുചശഷദ്യം  ചചോനല്  ചവ  ഇടബ

യചോനങ്ങള്ക്കബ സുരക്ഷമത പചോതചയചോരക്കുദ്യം.  മുതലചപചോഴമ  പുലമമുടമചന്റെ

ചതക്കുഭചോഗത്തുനമന്നബ തസ്പീരചശചോഷണദ്യം നടക്കുന്ന വടക്കുഭചോഗചത്തേയബ സചോന്ഡബ

സബപചോസമദ്യംഗബ  നടത്തുന്നതമനബ  ജമ.ചഎ.എസബ  സഡമ  നടത്തേമയമരന

അതമചന്റെ  റമചപചോരടബ വന്നമട്ടുണബ.  

മചറചോരകചോരദദ്യം,  കചോലവരഷത്തേമനുമുന്പചോയമ  എല്ലെചോ  വരഷവദ്യം  മചോരചബ-

ഏപ്രമല്  മചോസങ്ങളമല്  ആനക്വല്  ഡ്രഡ്ജമദ്യംഗബ  നടത്തുന്നതചോണബ.   ആനക്വല്

ഡ്രഡ്ജമദ്യംഗബ നടത്തേചോനുദ്യം അവമചട  അവമചട ചകടചോയമ കമടക്കുന്ന ഡ്രഡ്ജര

നസ്പീക്കചോനുദ്യം  നടപടമ  സക്വസ്പീകരമചമട്ടുണബ.   അതുചപചോചലതചന്ന ചപചോഴമഭചോഗത്തേബ

മണ്ണബ അടമയന്നതമനുദ്യം തമരയമളക്കദ്യം ഒഴമവചോക്കുന്നതമനുദ്യം പുലമമുടമചന്റെ നസ്പീളദ്യം

കൂട്ടുന്നതമനുള്ള  പഠനദ്യം  നടത്തുന്നതമനബ  ചചസന്ന  NIOT-ചയ

ചുമതലചപടത്തേമയമട്ടുണബ.  നമരമ്മചോണത്തേമചല  അശചോസസ്പീയമചോയ  വമഷയദ്യം

വസ്പീണ്ടുദ്യം പഠമക്കണദ്യം.   ചചസന്ന  NIOT  മുചഖന പഠനദ്യം നടത്തേമ അതമചന്റെ

റമചപചോരടബ  ഉടന്  തരചോചമന്നബ  പറഞ്ഞമട്ടുണബ.   റമചപചോരടബ  വനകഴമഞ്ഞചോല്
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അതമനചോവശദമചോയ പണദ്യം അവരക്കബ ചകചോടക്കുദ്യം.  ഇചപചോള് അതമചന്റെ ഒര

ഡ്രചോഫബ  കമടമയമട്ടുണബ.   കഴമഞ്ഞദമവസദ്യം  അതുസദ്യംബന്ധമചബ  ഒര  മസ്പീറമദ്യംഗബ

കൂടമ,  നമലവമലള്ള  ഭചോഗത്തേബ  കുറച്ചുകൂടമ  നസ്പീളദ്യം  കൂടമചയങമല്  മചോതചമ

ഇചപചോഴള്ള അപകടദ്യം ഒഴമവചോക്കചോന് കഴമയ. അതമനചോവശദമചോയമട്ടുള്ള അനമമ

റമചപചോരടബ  വനകഴമഞ്ഞചോല് ഉടന്തചന്ന നടപടമചയടക്കുദ്യം.    ഇനമചയചോര

അപചോകത ഉണചോകചോതമരമക്കചോന്ചവണമ അവമടചത്തേ എദ്യം.എല്.എ-യചടയദ്യം

മനമയചടയദ്യം  ചതചോഴമലചോളമ സദ്യംഘടനകളുചടയദ്യം  ജനപ്രതമനമധമകളുചടയദ്യം

നചോട്ടുകചോരചടയദ്യം  മതദചത്തേചോഴമലചോളമകളുചടയദ്യം  സചോന്നമദദത്തേമല്  ഇഗൗ

റമചപചോരടബ  അവതരമപമചബ   ചപചോതു  അദ്യംഗസ്പീകചോരദ്യം  വചോങ്ങമചക്കചോണബ    ഇഗൗ

പദതമ  നടപമലചോക്കചോനചോണബ  ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതബ.  അവമചട  വരന്ന  മതദ

ഇടനമലക്കചോചര  ഒഴമവചോക്കുക  തുടങ്ങമയ  കചോരദങ്ങള്  സദ്യംബന്ധമച്ചുദ്യം

തസ്പീരമചോനമചമട്ടുണബ.   അതുചകചോണബ  യചോചതചോര  ആശങയദ്യം  ചവണ.

മുതലചപചോഴമയമല്  ഉണചോയ  58  മരണങ്ങചളക്കുറമച്ചുള്ള  കണക്കബ

കഴമഞ്ഞദമവസദ്യം പ്രതമപക്ഷചനതചോവബ പറഞ്ഞചപചോള്തചന്ന ഞചോന്  കണക്കബ

അചങ്ങയബ സമരപമചതചോണബ.   മുതലചപചോഴമയമല് മരമചതബ  18  ആളുകളചോണബ.

ബചോക്കമയള്ളവര  ചപചോഴമക്കബ  അപ്പുറവമമപ്പുറവദ്യം  മരമചമട്ടുണബ.   നമങ്ങള്
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പറയന്നതബ  ചപചോഴമയമലചോണബ  58  ചപര  മരമചചതന്നചോണബ;  എന്നചോല്

അങ്ങചനയല്ലെ.  ആ  അടമസചോനത്തേമല്  കണക്കുകചളല്ലെചോദ്യം  വസ്തുതയചോണബ.

ചവചറ  ആശങചയചോനദ്യം ചവണ.  മുതലചപചോഴമയമല് ഉണചോകുന്ന അപകടദ്യം

എല്ലെചോവരക്കുദ്യം ഒരചപചോചല പ്രയചോസമുള്ള കചോരദമചോണബ.  അതബ ശചോശക്വതമചോയമ

പരമഹരമക്കചോന് ഇഗൗ ഗവണ്ചമന്റെമചന്റെ കചോലത്തേബ ആവശദമചോയ പ്രവരത്തേനദ്യം

നടത്തുദ്യം.  എതയദ്യം ചവഗദ്യം അതമനുചവണമയള്ള നമലപചോടബ സക്വസ്പീകരമക്കുദ്യം.

ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    വമന്ചസന്റെബ:   സര,  മുതലചപചോഴമയമല്  18  ആളുകളചോണബ

മരമചചതന്നബ  അങ്ങബ  ഇചപചോള്  സമ്മതമച്ചു.  ഈ  വമഷയത്തേമചന്റെ

അടമസചോനത്തേമല്  നടത്തേമയ  അടമയനരപ്രചമയത്തേമനബ  മറുപടമയചോയമ  4

ആളുകളചോണബ  മരമചചതന്നബ  അങ്ങബ  പറഞ.   മുതലചപചോഴമ  അപകടദ്യം

എല്.ഡമ.എഫബ.  ഗവണ്ചമന്റെമചന്റെ  തലയമചലയബ  വയ്ക്കുന്ന  ആചരചോപണമചോയമ

ഞങ്ങളചോരദ്യം  പറഞ്ഞമല്ലെ.   ഞങ്ങള്  ഒര  പ്രധചോനചപട  വമഷയദ്യം

ഉന്നയമച്ചുചവചന്നയള.   അതമല്  അങ്ങബ  രചോഷസ്പീയദ്യം  കണതബ  വളചര

ചമചോശമചോയമചപചോയമ.  ഇതമല് രചോഷസ്പീയചമചോനമമല്ലെ.   മതദചത്തേചോഴമലചോളമകളുചട

ജസ്പീവന് നഷ്ടചപടന്നതമനബ സുരക്ഷ ഒരചക്കണതബ നമങ്ങളുചടയദ്യം ഞങ്ങളുചടയദ്യം

എല്ലെചോവരചടയദ്യം  ബചോദദതയദ്യം  ഉത്തേരവചോദമത്തേവമചോണബ.   അക്കചോരദമചോണബ
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അങ്ങയചട ശദയമല്ചപടത്തേമയതബ.  കഴമ ഞ്ഞ ചസപ്റദ്യംബര 15-ാം തസ്പീയതമ

മുതല്  ഡ്രഡ്ജമദ്യംഗബ  തുടങ്ങചോനചോണബ  തസ്പീരമചോനചമടത്തേമരന്നതബ.   എന്നചോല്

നചോളമതുവചര   ഡ്രഡ്ജമദ്യംഗബ  തുടങ്ങമയമടമചല്ലെന്നചോണബ  ഞചോന്  പറ ഞ്ഞതബ.

സുരക്ഷമതതക്വത്തേമനുചവണമ  ചകചോസല്  ചപചോലസ്പീസമല്  നമനദ്യം

വചോടകയ്ചക്കടത്തേ  ചബചോടബ  ചകചോണബ  ഒര  പ്രചയചോജനവദ്യം  ഉണചോകുന്നമചല്ലെന്നബ

മചോതമല്ലെ  അവമചട  മറ്റു  സുരക്ഷചോ  സദ്യംവമധചോനങ്ങചളചോനദ്യം  ഇല്ലെ.

അടമയനരമചോയദ്യം  ഒര  ചറസസ്ക്യൂ  ടസ്പീമമചന  ഏരചപടത്തേണചമന്നചോണബ  എചന്റെ

ആദദചത്തേ ചചചോദദത്തേമല് പറഞ്ഞമട്ടുള്ളതബ.  അതമചനക്കുറമചബ ബഹുമചോനചപട

മനമ മറുപടമ  പറഞ്ഞമടമല്ലെ.   മുതലചപചോഴമ  അപകടത്തേമല് മരണചപടതമല്

മൂന്നബ  ചപരക്കബ  മതദചത്തേചോഴമലചോളമ  ചക്ഷമനമധമ  ചബചോരഡമല്  അദ്യംഗതക്വദ്യം

ഇല്ലെചോത്തേതമചന്റെ  ചപരമല്  നചോളമതുവചര  നഷ്ടപരമഹചോരദ്യം  ലഭമചമടമല്ലെ.

അരഹതചപട പലരക്കുദ്യം അദ്യംഗതക്വദ്യം  കമട്ടുന്നമല്ലെ.   അവരക്കബ  നഷ്ടപരമഹചോരദ്യം

നല്കചോന് നടപടമ സക്വസ്പീകരമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    സജമ  ചചറമയചോന്:   സര,  ചറസസ്ക്യൂ  ടസ്പീമമചന  ഏരചപടത്തുന്നതബ

സദ്യംബന്ധമചബ  ഞചോന്  ശസ്പീ.  എദ്യം.  വമന്ചസന്റെബ  എദ്യം.എല്.എ.  യചട

സചോന്നമദദത്തേമല് വമഴമഞ്ഞത്തേബ ചപചോയമ ചകന്ദ്ര ചസനയമചോയമ ചരച നടത്തേമ.
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ചകരളത്തേമല്  ഇക്കഴമഞ്ഞ  ആറബ  മചോസചത്തേ  തസ്പീരപ്രചദശചത്തേ

അപകടങ്ങചളപറമ  പരമചശചോധമചചപചോള്  തസ്പീരത്തേബ  നമന്നബ  5  ചനചോടമക്കല്

സമല് ഉള്ളമലചോണബ എല്ലെചോ അപകടങ്ങളുദ്യം നടന്നമരമക്കുന്നചതന്നബ മനസമലചോയമ.

ഉള്ക്കടലമല്  അപകടദ്യം  നടന്നമടമല്ലെ.  തസ്പീരചദശചത്തേ  5  ചനചോടമക്കല്

സമലമനുള്ളമല് അപകടദ്യം നടക്കുചമ്പചോള് സദ്യംസചോനചത്തേ സദ്യംവമധചോനദ്യം മചോതദ്യം

ചപചോരചോ. ചകന്ദ്ര ഗവണ്ചമന്റെമചന്റെ സദ്യംവമധചോനദ്യംകൂടമ ചകചോരത്തേമണക്കമയള്ള ഒര

ചറസസ്ക്യൂ  സദ്യംവമധചോനമചോണബ  ഞങ്ങള്  ഒരക്കുന്നതബ.   അതമനുചവണമ

ബഹുമചോനചപട  എദ്യം.എല്.എ.-യദ്യം  ഞചോനുദ്യംകൂടമ  പചങടത്തേബ  വമഴമഞ്ഞത്തേബ

നടത്തേമയ  ചയചോഗത്തേമല്  കുചറചയചറ  നമരചദ്ദേശങ്ങള്  വചമട്ടുണബ.   അതമല്

ഇപറയന്ന  കചോരദദ്യം  ശരമയചോണബ.   ഹചോരബറുകളമല്  കുറച്ചു  ആളുകള്ക്കബ

ചട്രെയമനമദ്യംഗബ  നല്കമ  നമയമമചക്കണതചോയമട്ടുണബ.   അതബ  ഗവണ്ചമന്റെമചന്റെ

ശദയമചലക്കബ ചകചോണ്ടുവരദ്യം. ചകരളത്തേമചല ഹചോരബറുകളചോയ കചോസരചഗചോഡബ,

മുതലചപചോഴമ,  വമഴമഞ്ഞദ്യം  എന്നമവമടങ്ങളമലചോണബ  ഇചപചോള്  അപകടദ്യം

ഉണചോയതബ.  ടമ  സലങ്ങളമല്  ചട്രെയമനമദ്യംഗബ  ചകചോടത്തേബ  ആളുകചള

നമചയചോഗമക്കുദ്യം.   ഇക്കചോരദദ്യം  ഗവണ്ചമന്റെമചന്റെ ശദയമചലക്കബ  ചകചോണ്ടുവരചോന്

കഴമഞ.   മസ്പീറമദ്യംഗമനുചശഷദ്യം  ചനചോടബ  തയചോറചോക്കമ  അതബ  ഫയലചോയമട്ടുണബ.
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അതമനബ പരമഹചോരദ്യം കചോണുദ്യം.

ശസ്പീ  .    സനസ്പീഷബ കുമചോര  ചജചോസഫബ:   സര,  ബഹുമചോനദനചോയ  എദ്യം.പമ.

അടൂരപ്രകചോശബ  2021  ജൂസലയമല്  പചോരലചമന്റെമല്  മുതലചപചോഴമയമചല

അപകടദ്യം സദ്യംബന്ധമചബ  സബ്മമഷന് അവതരമപമക്കുകയണചോയമ.   അവമചട

ഒര  കുഴപവദ്യം  ഇചല്ലെന്നചോണബ  ആ  സബ്മമഷനബ  മറുപടമ  ലഭമചതബ.   ചകരള

ഗവണ്ചമന്റെബ  അങ്ങചനചയചോര  റമചപചോരടബ  ചകന്ദ്രഗവണ്ചമന്റെമനബ

നല്കമയമട്ടുചണചോ?

ശസ്പീ  .   സജമ ചചറമയചോന്:  സര, മുതലചപചോഴമയമചല കുഴപദ്യം സദ്യംബന്ധമചബ

വചോയമക്കണചമങമല് കുചറ  സമയചമടക്കുദ്യം.   ചകന്ദ്ര ഗവണ്ചമന്റെബ  പറചയണ

വമഷയദ്യം മചോതമല്ലെ അവമചടയള്ളതബ.   തുറമുഖചപചോഴമയമല് മണ്ണടമയന്നതചോണബ

നമലവമചല  പ്രധചോനചപട  വമഷയദ്യം.  അവമചട  നമരമ്മമച  പുലമമുട്ടുകളുചട

പുനരദചോരണദ്യം  അടമയനരമചോയമ  നടപചോക്കചോചത  ഈ  പ്രശ്നത്തേമനബ

പരമഹചോരമുണചോക്കചോന് കഴമയമല്ലെ.  അവമചട അടമഞകൂടന്ന മണല് തമടകളമല്

തടമയചോണബ  മതദചത്തേചോഴമലചോളമകളുചട  വള്ളങ്ങള്  അപകടത്തേമല്ചപടന്നതബ.

അതമചന്റെ ഭചോഗമചോയമടചോണബ കുഴമയമല് കമടക്കുന്ന വലമയ പചോറക്കല്ലുകളുദ്യം മണദ്യം

പൂരണ്ണമചോയദ്യം നസ്പീക്കദ്യം ചചയ്യുന്നതമനബ തസ്പീരമചോനമചതബ.  ഈ നമരമ്മചോണത്തേമല്
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അപചോകതയണബ.  അതബ  ഇചപചോഴള്ള  ഗവണ്ചമന്റെമചന്റെ  തലയമല്

ചകടമവയരചതന്നചോണബ  ഞചോന്  പറഞ്ഞതബ.   അതുചകചോണബ  കൂടചോയ

പരമശമത്തേമലൂചട അപചോകത പരമഹരമക്കചോന് ശമമക്കുകയചോണബ.   അതമചന്റെ

എല്ലെചോ  ഇന്ചവസമചഗഷനുദ്യം  നടത്തേമ  റമചപചോരടബ  വനകഴമഞ.   എതയദ്യം

ചവഗദ്യം  പരമഹചോരദ്യം കചോണചോദ്യം.

ശസ്പീ  .    എല്ചദചോസബ പമ  .    കുന്നപമള്ളമല്:  സര,   ബഹുമചോനചപട ചകരള

മുഖദമനമ തചന്ന മതദചത്തേചോഴമലചോളമകചള ചകരളത്തേമചല സസനദചമന്നചോണബ

വമചശഷമപമചമട്ടുള്ളതബ.  അശചോസസ്പീയ  നമരമ്മചോണദ്യംമൂലദ്യം  മുതലചപചോഴമ

ഹചോരബറമല്   അന്പതമലധമകദ്യം  ആളുകള്    മരണചപടമട്ടുചണന്നചോണബ

തചദ്ദേശവചോസമകള് പറയന്നതബ.  അദചോനമ ഗ്രൂപമനബ കരചോര നല്കമയതമനുചശഷദ്യം

എചപചോചഴങമലദ്യം  ചഡ്രഡ്ജമദ്യംഗബ  നടത്തേമയമട്ടുചണചോ;   മുന്  മുഖദമനമ  ശസ്പീ.

ഉമ്മന്ചചോണമയചട കചോലത്തേബ ആരദ്യംഭമച 2 ചകചോടമ രൂപയചട ടൂറമസദ്യം ചപ്രചോജകബ

ഇതുമൂലദ്യം  നമനചപചോയതുദ്യം  അങ്ങയചട  ശദയമല്ചപടമട്ടുചണചോ;  അതബ

പുരനര ജസ്പീവമപമക്കചോചനചോ  ഡ്രഡ്ജമദ്യംഗബ  തുടരനചകചോണ്ടുചപചോകുന്നതമചനചോ

നടപടമ സക്വസ്പീകരമചമട്ടുചണചോ?

ശസ്പീ  .    സജമചചറമയചോന്:  സര,  മുതലചപചോഴമയമല്  ഡ്രഡ്ജമദ്യംഗബ
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നടത്തേചോത്തേതുചകചോണചോണബ ഗവണ്ചമന്റെബ ഇടചപടതബ.  ഡ്രഡ്ജമദ്യംഗബ നടത്തേചോന്

ഇചപചോള്  തസ്പീരമചോനമചബ  കരചോര  ഒപമട്ടുണബ.   ഡ്രഡ്ജമദ്യംഗബ  നടത്തുന്നതമനബ

ഡ്രഡ്ജറുദ്യം വന്നമട്ടുണബ.  തചോമസമയചോചത അതബ നടപചോക്കുദ്യം.

പ്രതമപക്ഷചനതചോവബ  (ശസ്പീ  .    വമ  .    ഡമ  .    സതസ്പീശന്  ):   സര,  മുതലചപചോഴമ

മതദചത്തേചോഴമലചോളമകളുചട  മരണചപചോഴമയചോണബ.  നമരമ്മചോണത്തേമചന്റെ

അപചോകതകള് ചകചോണ്ടുമചോതദ്യം ഈ ചപചോഴമയമലദ്യം പരമസരത്തുമചോയമ കഴമഞ്ഞ

ആചറഴബ വരഷമചോയമ 58 ചപരചോണബ മരമചതബ.  നമരവധമ ആളുകള് പരമക്കുപറമ

കമടക്കുകയചോണബ.   മറ്റു  ചജചോലമയമല്ലെചോത്തേതുചകചോണബ  അചത  കുടദ്യംബങ്ങളമല്

നമനതചന്ന  മതദചത്തേചോഴമലചോളമകള്  ചജചോലമക്കബ  ചപചോകുകയചോണബ.

നമരമ്മചോണത്തേമചന്റെ  അപചോകതകളചോചണന്നബ  കചണത്തേമയമട്ടുദ്യം  കഴമഞ്ഞ

അഞചോറബ  വരഷക്കചോലമചോയമ  എനബ  നടപടമയചോണബ  സക്വസ്പീകരമചതബ;   അവമചട

കലബല്ല്  ഇറക്കചോന് ചവണമ അദചോനമ ഗ്രൂപമനബ ഒര സദ്യംവമധചോനദ്യം ചചയചകചോടത്തു.

അതമചന്റെ  അപകടങ്ങളുണബ.  അതമനുചവണമ  പുലമമുട്ടുകള്  മചോറമ.

എഗമചമന്റെമചന്റെ  ഭചോഗമചോയമ  എല്ലെചോ  പ്രചോവശദവദ്യം  ഡ്രഡ്ജബ  ചചയ്തബ  മണ്ണബ

മചോചറണതചോണബ.  മണല്ത്തേമടയമല് തടമ മചോതമല്ലെ അവമചട അപകടകരമചോയ

രസ്പീതമയമല്  വലമയ  തമരമചോലകള്  വനദ്യം  അപകടദ്യം  ഉണചോകുനണബ.
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അപകടത്തേമല്ചപടവചര  രക്ഷമക്കചോന്  ഒര  ചറസസ്ക്യൂ  ഓപചറഷന്  ടസ്പീചമചോ

അവരക്കബ ചസഫചോയമ ചപചോകചോനുദ്യം വരചോനുമുള്ള ഒര സദ്യംവമധചോനചമചോ ഇതുവചര

ഏരചപടത്തേമയമടമല്ലെ.  അവമചട  ഓചരചോ  ദമവസവദ്യം  അപകടത്തേമല്ചപടബ

മരമക്കുന്നവരചട  മ  മൃതചദഹവദ്യം  വചബ  ആളുകള്  വഴമയമലമറങ്ങമ

പ്രതമചഷധമക്കുകയചോണബ.  ഇചപചോള് പ്രശ്നദ്യം തസ്പീരത്തുതരചോദ്യം എന്നബ ആവരത്തേമചബ

പറയന്നതല്ലെചോചത  അവമചട  ഡ്രഡ്ജമദ്യംഗബ  നടത്തേചോചനചോ  അവമടചത്തേ

അപചോകതകള് കൃതദമചോയമ പരമഹരമചബ മുചന്നചോടബ  ചപചോകചോചനചോ സചോധമചമടമല്ലെ.

ഇതബ  ഏചതങമലദ്യം  ഗവണ്ചമന്റെബ  ഉണചോക്കമയചതചോനദ്യം  അല്ലെചല്ലെചോ;   അഞബ

വരഷമചോയമ  നമങ്ങളചല്ലെ  ഭരമക്കുന്നതബ;  അപചോകതകള്  പരമഹരമചക്കണതബ

പണബ  ഇതബ  ഉണചോക്കമയ  ഗവണ്ചമന്റെചോചണചോ?   അല്ലെ.   ഇചപചോഴചത്തേ

ഗവണ്ചമന്റെചോണബ  അപചോകതകള്  പരമഹരമചക്കണതബ.   ഇചപചോഴചത്തേ

ഗവണ്ചമന്റെബ  അപചോകതകള്  പരമഹരമക്കണദ്യം.   അതമനബ  എത  സഡമ

റമചപചോരട്ടുണബ.   ഞചോന്  അവമടദ്യം  സന്ദരശമചബ  അവരചട  സങടങ്ങള്

കണതചോണബ.  അപകടകരമചോയ രസ്പീതമയമല് ഇചപചോഴദ്യം മതദചത്തേചോഴമലചോളമകള്

ചപചോകുകയചോണബ.    ആരബ  മരമചചോലദ്യം  നമ്മളചോണബ  അതമചന്റെ  ഉത്തേരവചോദമ,

സദ്യംസചോനമചോണബ  അതമചന്റെ  ഉത്തേരവചോദമ.   അടമയനരമചോയമ  ചചചയണ
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കചോരദങ്ങള്ക്കബ  പ്രചയചോറമറമ  നല്കണദ്യം.  അപകടത്തേമല്ചപടന്നവചര

രക്ഷചപടത്തേചോന്  ഒര  ചറസസ്ക്യൂ  സദ്യംവമധചോനവദ്യം  ഒര  ചസഫബ  ചകചോറമ ചഡചോറുദ്യം

ഏരചപടത്തുചമചോ;  ഏറവദ്യം  ഫലപ്രദമചോയമ  ഡ്രഡ്ജമദ്യംഗബ  നടത്തേമ  അപകട

സചോധദതകള് കുറയ്ക്കുന്നതമനുള്ള സദ്യംവമധചോനങ്ങള് ചചയ്യുചമചോ?  ഈ രണ്ടുമൂന്നബ

കചോരദങ്ങള് അടമയനരമചോയമ ചചയചോന് സമയബന്ധമതമചോയമ ഒര പരമപചോടമ

ഏരചപടത്തേചോന് സരക്കചോരമനബ സചോധമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    സജമ  ചചറമയചോന്:  സര,  ബഹുമചോനചപട  പ്രതമപക്ഷചനതചോവബ

പറഞ്ഞതബ  പ്രസക്തമചോയ  കചോരദദ്യംതചന്നയചോണബ,  ഗവണ്ചമന്റെബ  നമലപചോടദ്യം

അതുതചന്നയചോണബ.  ഇഗൗ  വമഷയത്തേമചന്റെ  ഗഗൗരവദ്യം  മനസമലചോക്കമയചോണബ

ബഹുമചോനചപട  മുഖദമനമയചട   നമരചദ്ദേശപ്രകചോരദ്യം  ഞചോനവമചട  ചപചോയമ

മസ്പീറമദ്യംഗബ  കൂടമയതബ.  ചസപദ്യംബര  15  എന്നതബ നചോലഞ്ചുദമവസദ്യം നസ്പീണ്ടുചപചോയമ.

അതമനുമുമ്പബ  ഡ്രഡ്ജര  അവര  ചകചോണ്ടുവന.   അദചോനമ  ഗ്രൂപ്പുമചോയമ  അഞ്ചു

റഗൗണബ  ചരച  നടന.  ഇതുമചോയമ  ബന്ധചപട്ടുണചോകുന്ന

പ്രയചോസങ്ങചളചനല്ലെചോചമന്നബ അചങ്ങയറമയചോമചല്ലെചോ?   ചരച നടത്തേമ, അവചര

അതമനബ  സമ്മതമപമചബ,  എഗമചമന്റുണചോക്കമ.  അവമചട  ഡ്രഡ്ജമദ്യംഗബ  നടക്കുദ്യം.

കചോസരചഗചോഡബ,  വമഴമഞ്ഞദ്യം,  മുതലചപചോഴമ  എന്നമവമടങ്ങളമല്  ചറസസ്ക്യൂ
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ചഫചോഴമചന അടമയനരമചോയമ നമചയചോഗമചക്കണതുണബ.  അതമനചോയമ തസ്പീരചദശ

സദ്യംരക്ഷണവമചോയമ  ബന്ധചപട  ഉചദദചോഗസരമചോയമ  ചരച  ചചയ്തബ  ഒര

ചമചോഡലണചോക്കമ.  അതബ അടമയനരമചോയമ നടപചോക്കുദ്യം.  അക്കചോരദത്തേമചലചോനദ്യം

ഒരചോശങയചടയദ്യം ആവശദമമല്ലെ.  ഇതബ നമ്മളചോരദ്യം വരത്തേമവച കുറമല്ലെ.  ഇതബ

ഇചപചോള് ഭരമക്കുന്ന  ഇടതുപക്ഷ  മുന്നണമ  ഗവണ്ചമന്റെമചന്റെ ബചോധദതയചോണബ.

ആ ഉത്തേരവചോദമത്തേങ്ങള് ഗവണ്ചമന്റെബ നടപചോക്കുദ്യം.  അങ്ങബ പ്രചോയസചപചടണ.

അക്കചോരദത്തേമല്  ഗവണ്ചമന്റെബ അടമയനരമചോയമ  ഇടചപടദ്യം. 

ശസ്പീ  .    എ  .    എന്  .    ഷദ്യംസസ്പീര:  സര,  ചഎ.പമ.സമ.സമ. ( Intergovernmental

Panel  on  Climate  Change)  പഠന  റമചപചോരട്ടുകള്  സൂചമപമക്കുന്നതബ

സമുദ്രനമരപബ ഉയരചോന് സചോധദതയചണന്നചോണബ.  അങ്ങചനയചോയചോല് തസ്പീരചദശദ്യം

വസ്പീണ്ടുദ്യം  അപകടത്തേമല്ചപടദ്യം.  ഇത്തേരചമചോര  പശചോത്തേലത്തേമല്

ഹചോരബറുകള്  ചകന്ദ്രസ്പീകരമചബ  മതദചത്തേചോഴമലചോളമകളുചട  ചനതൃതക്വത്തേമല്

പ്രചതദക  സക്വചോഡബ  രൂപസ്പീകരമചബ  കടല്   രക്ഷചോപ്രവരത്തേനദ്യം  നടത്തുന്നതമനബ

നടപടമചയടക്കുചമചോ?  ഇത്തേരചമചോര  സക്വചോഡബ  മുതലചപചോഴമയമലദ്യം

അനുവദമക്കുചമചോ ?
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ശസ്പീ  .    സജമ ചചറമയചോന്:  സര,  ചകരളത്തേമചല  എല്ലെചോ ഹചോരബറുകളമലദ്യം

മതദചത്തേചോഴമലചോളമകളചോയ   ചചറുപക്കചോചര   പരമശസ്പീലമപമച്ചുചകചോണബ  ഒര

ചറസസ്ക്യൂ  ചഫചോഴമചന  ചകചോണ്ടുവരന്നതമനുള്ള  തയചോചറടപ്പുകള്

ആരദ്യംഭമച്ചുകഴമഞ.   അതബ  ഗവണ്ചമന്റെമചന്റെ  ശദയമല്ചകചോണ്ടുവരചോനുള്ള

ഫയല്  ആയമ.   ഗവണ്ചമന്റെബ  അദ്യംഗസ്പീകരമച്ചുകഴമഞ്ഞചോല്  നടപചോക്കചോന്

ഉചദ്ദേശമക്കുന.   അതമചന്റെ  ഭചോഗമചോയമ   മുതലചപചോഴമയമലദ്യം  അനുവദമക്കുദ്യം.

മുതലചപചോഴമയദ്യം   കചോസരചഗചോഡദ്യം  വമഴമഞ്ഞവദ്യം   പ്രചയചോരമറമ  ലമസമല്

ഒന്നചോമതചോയതുചകചോണബ   ഉടന്തചന്ന   മൂനസലത്തുദ്യം   ഇഗൗ  സദ്യംവമധചോനദ്യം

ഒരക്കചോന് സചോധമക്കുദ്യം. 

ശസ്പീ  .    രചമശബ  ചചന്നമത്തേല:  സര,  മതദചത്തേചോഴമലചോളമകള്  ചനരമടന്ന

അപകടങ്ങചള സദ്യംബന്ധമചചോണബ  ബഹുമചോനചപട മനമ പറഞ്ഞതബ. കഴമഞ്ഞ

രണചോഴ്ചയ്ക്കുമുമ്പബ  എചന്റെ  നമചയചോജകമണലത്തേമചല  ആറചോട്ടുപുഴ

പഞചോയത്തേമല്നമനദ്യം   മതദബന്ധനത്തേമനബ  ചപചോയ  വള്ളദ്യം

കരനചോഗപള്ളമക്കടത്തുവചബ  അപകടമുണചോകുകയദ്യം ചബചോടബ  തകരകയദ്യം മൂന്നബ

മതദചത്തേചോഴമലചോളമകള് മരമക്കുകയദ്യം ചചയ.   ബഹുമചോനചപട മനമയദ്യം മറബ

മനമമചോരദ്യം  കരനചോഗപള്ളമ  എദ്യം.എല്.എ.  ശസ്പീ.  സമ.ആര.  മചഹഷബ
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ഉള്ചപചട ഞങ്ങചളല്ലെചോവരദ്യം അവമചട ചപചോയതചോണബ.    ഇതുവചര അവരക്കബ

ഗവണ്ചമന്റെമചന്റെ   ഭചോഗത്തുനമനദ്യം  യചോചതചോര  സഹചോയവദ്യം   ലഭമചമടമല്ലെ.

ഇന്ഷക്വറന്സബ  തുക  സദ്യംബന്ധമചബ   ഒര  തസ്പീരമചോനവചമടത്തേമടമല്ലെ.   ആ

പദതമയമല് ചചരചോത്തേ ഒരചോള് മരമചമട്ടുണബ.  അവരക്കബ സഹചോയദ്യം ലഭമചമടമല്ലെ.

പ്രതമപക്ഷ  ചനതചോവബ  ശസ്പീ.  വമ.ഡമ.  സതസ്പീശന്  അവമചട  സന്ദരശമചചപചോള്

അചദ്ദേഹചത്തേചോടദ്യം  പരചോതമ  പറയകയദ്യം  നമചവദനദ്യം  നല്കുകയദ്യം  ചചയ.

ബഹുമചോനചപട  മനമക്കുദ്യം  നമചവദനദ്യം  നല്കമയതചോണബ.  ഇതുവചര  ഒര

നടപടമയദ്യം  ഉണചോയമടമചല്ലെന്നതബ  ഗഗൗരവമചോയമ  ഗവണ്ചമന്റെബ

കണക്കമചലടക്കുചമചോ; കദചോബമനറമല്വചബ ഒര തസ്പീരമചോനചമടത്തേബ, മരമചവരചട

കുടദ്യംബങ്ങള്ക്കബ അടമയനര സഹചോയവദ്യം  ചബചോടബ തകരന്ന ആളമനബ  വസ്പീണ്ടുദ്യം

ചബചോടബ  നമരമ്മമക്കചോനുള്ള  സചോമ്പത്തേമക  സഹചോയവദ്യം   നല്കചോന്  നടപടമ

സക്വസ്പീകരമക്കുചമചോ? 

ശസ്പീ  .    സജമ ചചറമയചോന്: സര, ഇവമചട നചോലചപരചോണബ മരമചതബ.  അതമല്

ഒരചോള്ക്കബ  പ്രചോയപരമധമയമല്  തചോചഴയചോയതുചകചോണ്ടുദ്യം  മചറചോരചോള്ക്കബ

പ്രചോയപരമധമ  കഴമഞ്ഞതുചകചോണ്ടുദ്യം  ഇന്ഷക്വറന്സബ  കവചറജമല്ലെചോയമരന.

ഒരചോള്ക്കുമചോതമചോണബ  ഇന്ഷക്വറന്സബ  ചക്ലയമമുള്ളതുദ്യം  ചക്ഷമനമധമയമല്
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അദ്യംഗതക്വമുള്ളതുദ്യം ഒരചോള്ക്കുമചോതമചോണബ. മൂനചപരക്കുദ്യം ചക്ഷമനമധമ അദ്യംഗചമന്ന

നമലയമലള്ള  ആനുകൂലദചമചോ  ഇന്ഷക്വറന്സബ  കവചറചജചോ  കമടമല്ലെ.

അതുചകചോണ്ടുതചന്ന ഇക്കചോരദദ്യം ബഹുമചോനചപട മുഖദമനമയമചോയമ സദ്യംസചോരമച്ചു.

ഒര  റമചപചോരടബ  തയചോറചോക്കമ  കദചോബമനറമചന്റെ  അദ്യംഗസ്പീകചോരത്തേമനബ

ചകചോടത്തേമട്ടുണബ.  ഗവണ്ചമന്റെമചന്റെ മുന്നമലള്ള പ്രശ്നദ്യം ഇത്തേരത്തേമല്  അപകടദ്യം

സദ്യംഭവമചചോല്  ഒര  ലക്ഷദ്യം  രൂപവചര  ചകചോടക്കചോന്  കഴമയന്ന

പദതമയചണങമലദ്യം  അതമല് കൂടതല് തുക ചവണചമങമല്  കദചോബമനറമചന്റെ

അദ്യംഗസ്പീകചോരദ്യം  ചവണദ്യം.  അതബ  സമരപമചമട്ടുണബ.  അങദ്യം  അക്കചോരദത്തേമല്

തചോല്പരദചമടക്കുചമന്നബ  എനമക്കറമയചോദ്യം.    അക്കചോരദദ്യം  കൂടചോയമ   ഇടചപടബ

പരമഹചോരദ്യം കചോണചോന് കഴമയണദ്യം. വളചര ദദുഃഖകരമചോയ മരണദ്യംതചന്നയചോണമതബ

അതമല് യചോചതചോര സദ്യംശയവമമല്ലെ

ശസ്പീമതമ  കചോനത്തേമല്  ജമസ്പീല:  സര,  വമചദശമതദ  വമത്തുലചോദനത്തേമനബ

ഹചോചറമകള്  ആരദ്യംഭമക്കുന്നതമനബ  ഉചദ്ദേശമുചണചോ;  ഉചണങമല്

ആദദഘടചമന്നനമലയമല്  എവമചടയല്ലെചോമചോണബ  ആരദ്യംഭമക്കുന്നചതന്നബ

പറയചോചമചോ? 
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മമ  .    സസ്പീക്കര:   ഇതബ   മൂന്നചോമചത്തേ  ചചചോദദവമചോയമ  ബന്ധചപടബ

വരന്നതചോണബ. 

ശസ്പീ  .    ചക  .    ചക  .    രമ :  സര,  ഇക്കഴമഞ്ഞ പ്രകൃതമദരനത്തേമല്  വടകര

മണലത്തേമചല വലമയഭചോഗദ്യം കടല്ഭമത്തേമകളുദ്യം പൂരണ്ണമചോയമ തകരന്നബ വലമയ

ഗരത്തേങ്ങളചോയമ  രൂപചപടമട്ടുണബ.  അതുചപചോചല  പല  സലങ്ങളമചലയദ്യം

തസ്പീരചദശ  ചറചോഡകള്  പൂരണ്ണമചോയമ  തകരന്നമട്ടുണബ.  ചരചോഗമകചള

ആശുപതമയമല്  ചകചോണ്ടുചപചോകുന്നതമനബ  വലമയ  ബുദമമുടബ  ചനരമടകയചോണബ.

തചദ്ദേശ  ഭരണസചോപനങ്ങളമല്  ഇതമനചോവശദമചോയ  ഫണമചല്ലെന്നചോണബ

പറയന്നതബ. തസ്പീരചദശ സദ്യംരക്ഷണ പദതമയമലള്ചപടത്തേമ  ഗദചോപ്പുകള് ഫമലബല്ല്ല്ല്

ചചയചോനുദ്യം  തകരന്ന തസ്പീരചദശ  ചറചോഡകള് പുനരദരമക്കചോനുദ്യം  ആവശദമചോയ

നടപടമ സക്വസ്പീകരമക്കുചമചോ? 

ശസ്പീ  .    സജമ  ചചറമയചോന്:  സര,  ഇക്കചോരദത്തേമല്  ബഹുമചോനചപട

ഇറമചഗഷന്  വകുപ്പുമനമയദ്യം ഞചോനുദ്യം ബന്ധചപട ഉചദദചോഗസരമചോയമ ഒര

സദ്യംയക്തചയചോഗദ്യം  നടത്തേമ.  ബഹുമചോനചപട  വനദ്യം  വകുപ്പുമനമയചട

സഹചോയചത്തേചോചട  ചകരളത്തേമചന്റെ  590  കമചലചോമസ്പീറര   ചചദരഘദത്തേമല് ഒര

ഇന്ചസക്ഷന്  നടത്തേമ.  അതമചന്റെ  റമചപചോരടബ  വന്നമട്ടുണബ.  എല്ലെചോയമടത്തുദ്യം
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കല്ലെമചടണ കചോരദമമല്ലെ.   കല്ലെമചടണ സലത്തേബ കല്ലെമടണദ്യം,  വനവത്ക്കരണദ്യം

നടചത്തേണ  ഭചോഗത്തേബ   വനവത്ക്കരണദ്യം  നടത്തേണദ്യം.  ആ  റമചപചോരടബ

വച്ചുചകചോണബ   ചകരളത്തേമചന്റെ  അചങ്ങയറദ്യം  മുതല്  ഇചങ്ങയറദ്യം  വചര  തസ്പീരദ്യം

സദ്യംരക്ഷമക്കചോന്  പ്രതമജചോബദമചോചണന്നബ ഗവണ്ചമന്റെബ  പ്രഖദചോപമചമട്ടുണബ.

അതമനുചവണമ ഇഗൗവരഷദ്യം  കമഫ്ബമയമല്  1500  ചകചോടമ രൂപ അനുവദമച്ചു.

എറണചോകുളത്തേബ  അതമചന്റെ  പ്രവരത്തേനദ്യം  ആരദ്യംഭമച്ചുകഴമഞ.  തസ്പീരചയചോയദ്യം

വരന്ന  അഞ്ചുവരഷദ്യംചകചോണബ  ചകരളതസ്പീരത്തേബ  ചചവവമദദപൂരണ്ണമചോയ

വമവമധതലത്തേമലള്ള ചപ്രചോടക്ഷന് സദ്യംവമധചോനദ്യം ഗവണ്ചമന്റെബ ഏരചപടത്തുദ്യം. 

മമ  .    സസ്പീക്കര:  ചചചോദദദ്യം  നമ്പര  *62-ഉദ്യം  ആയമ  ക്ലബബ  ചചയചോന്  മൂന്നബ

ചചചോദദങ്ങളചോണബ തന്നമരന്നതബ.  ഇഗൗ  മൂന്നബ ചചചോദദങ്ങളുദ്യം ക്ലബബ ചചയ്തചോല്  14

ചപര  ചനരമടബ  ചചചോദദകരത്തേചോക്കളചോയമ  വരന്നതമനചോല്  ആരക്കുദ്യംതചന്ന

ഉപചചചോദദദ്യം ചചചോദമക്കചോന് അവസരദ്യം ലഭമക്കമല്ലെ. നറുക്കബ ലഭമചതമനബ യചോചതചോര

പ്രചോധചോനദവമുണചോകമല്ലെ.  അതുചകചോണചോണബ  ഇങ്ങചനചയചോര  നമലപചോടബ

സക്വസ്പീകരമചതബ.  ക്ലബബ  ചചയചോന്  ആവശദചപടവരമല്  പ്രതമപക്ഷചോദ്യംഗങ്ങള്

മചോതമല്ലെ ഭരണത്തേമചല അദ്യംഗങ്ങളുമുണബ.  സഭയമല് ഇത്തേരത്തേമല് പറഞ്ഞതബ

ശരമയചോയമല്ലെ. 
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വനദജസ്പീവമ ആക്രമണ പ്രതമചരചോധദ്യം

(*62) ശസ്പീ  .    ഒ   .   ആർ  .   ചകളു :
ശസ്പീ  .   എ  .   സമ  .   ചമചോയബ തസ്പീൻ :

ശസ്പീ  .   ചക  .   യ  .   ജനസ്പീഷബ കുമചോർ :

ശസ്പീ  .    ചക  .  എദ്യം  .  സചമന്ചദവബ :  തചോചഴ  കചോണുന്ന  ചചചോദദങ്ങൾക്കബ

വനദ്യം-വനദജസ്പീവമ വകുപബ മനമ സദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമചോ?

(എ)  സദ്യംസചോനത്തേബ  കഴമഞ്ഞ  ഏഴബ  വരഷത്തേമനമടയമല്  കചോടചോന

ആക്രമണത്തേമല് 125 ചപര ചകചോല്ലെചപചടനദ്യം അടത്തേകചോലത്തേചോയമ കചോടചോന

ആക്രമണദ്യം  വരദമച്ചു  വരനചവനദ്യം  പറയചപടന്ന  സചോഹചരദത്തേമല്

വനദജസ്പീവമ  ആക്രമണ  പ്രതമചരചോധദ്യം  വരദമപമക്കചോന്  സക്വസ്പീകരമച്ചുവരന്ന

നടപടമകള് അറമയമക്കചോചമചോ?

(ബമ)  വനദജസ്പീവമ  ആക്രമണദ്യം  തടയചോന്  മചോസര  പചോന്

തയചോറചോക്കമയമട്ടുചണചോ; എങമല് അതമചന്റെ വമശദചോദ്യംശദ്യം ലഭദമചോക്കുചമചോ?

(സമ)  വനദജസ്പീവമ  ശലദദ്യം  ചനരമടന്നതമനബ  ചപചോതുജന

പങചോളമത്തേചത്തേചോചടയള്ള  ജനകസ്പീയ  ജചോഗത  സമമതമകളുചട  പ്രവരത്തേനദ്യം

കചോരദക്ഷമമചോക്കുന്ന കചോരദദ്യം പരമചശചോധമക്കുചമചോ; വമശദമചോക്കുചമചോ?

വനദ്യം വനദജസ്പീവമ വകുപ്പുമനമ (ശസ്പീ  .   എ  .   ചക  .   ശശസ്പീന്ദ്രന്): സര 
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(എ)  വനദജസ്പീവമ  ആക്രമണദ്യം  തടയന്നതമനചോയമ  തചോചഴ  പറയന്ന

പ്രതമചരചോധ മചോരഗ്ഗങ്ങള് സക്വസ്പീകരമചമട്ടുണബ:- 

(i)  വനദമൃഗങ്ങളുചട  നചോടമചലയ്ക്കുള്ള  പ്രചവശനദ്യം  തടയന്നതമനചോയമ

വനചോതമരത്തേമകളമല്  സഗൗചരചോരജ  ചവലമ,  ആനപ്രതമചരചോധ  മതമലകള്,

കമടങകള്,  ക്രചോഷ്ഗചോരഡബ  ചറചോപബ  ചഫന്സമദ്യംഗബ,  ചറയമല്  ചഫന്സമദ്യംഗബ

എന്നമവ നമരമ്മമക്കുകയദ്യം കചോലചോകചോലങ്ങളമല് ഫണമചന്റെ ലഭദതയനുസരമചബ

അറകുറപണമകള് നടത്തേമ പ്രവരത്തേനക്ഷമമചോക്കുനമുണബ.

(ii)  വനദമൃഗങ്ങളുചട  സചോന്നമദദദ്യം  മുന്കൂറചോയമ  അറമയമക്കുന്നതമനചോയമ

ഏരളമ  വചോരണമദ്യംഗബ  സമസദ്യം  വനത്തേമചനചോടബ  ചചരനള്ള  ജനവചോസ

ചമഖലകളമല് നടപമലചോക്കമ തുടങ്ങമയമട്ടുണബ.

(iii)  നചോടമചലക്കബ  ഇറങന്ന  വനദജസ്പീവമകചള  കചോടമചലയബ

തുരത്തുന്നതമനചോയമ  വമവമധ  പ്രചദശങ്ങളമല്  13  സമരദ്യം/തചോത്കചോലമക

റചോപമഡബ ചറചസചോണ്സബ ടസ്പീമുകള് പ്രവരത്തേമച്ചു വരന.
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(iv)  പ്രശ്നക്കചോരചോയ  ആനകചള  ചറഡമചയചോ  ചകചോളര  ഘടമപമചബ

സഞചോരപഥദ്യം നമരസ്പീക്ഷമചബ വനചോതമരത്തേമയമചല തചോമസക്കചോരക്കബ മുന്നറമയമപബ

ചകചോടക്കുന്നതമനുദ്യം സദ്യംവമധചോനദ്യം ഏരചപടത്തേമയമട്ടുണബ.

(v)  കചോടചോന പ്രശ്നദ്യം രൂക്ഷമചോയമട്ടുള്ള പചോലക്കചോടബ,  വയനചോടബ ജമല്ലെകളമല്

കുങമയചോനകചള ഉപചയചോഗമചബ പ്രശ്നക്കചോരചോയ കചോടചോനകചള തമരമചബ കചോടമചലയബ

തുരത്തുന്നതമനചോയമ കുങമ സക്വചോഡകളുദ്യം പ്രവരത്തേമചബ വരനണബ.

(vi)  സമരമചോയമ  ജനവചോസ  ചകന്ദ്രങ്ങളമലമറങന്ന  വനദജസ്പീവമകചള

മയക്കുചവടമവചചചോ  കൂടകള്  സചോപമചചചോ  പമടമചബ  ജനവചോസ  ചകന്ദ്രങ്ങളമല്

നമനദ്യം  അകചലയള്ള  വനചമഖലയമചലയബ  പുനരധമവസമപമക്കുന്നതമനുദ്യം

നടപടമ സക്വസ്പീകരമച്ചുവരനണബ.

മമ  .   സസ്പീക്കര:  ഉത്തേരദ്യം ദസ്പീരഘമചോചണങമല് ചമശപ്പുറത്തുവയചോദ്യം. 

ശസ്പീ  .    എ  .    ചക  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്:  സര   ഉത്തേരത്തേമചന്റെ   ബചോക്കമഭചോഗദ്യം

ചമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന+. (അനുബന്ധദ്യം 1 ആയമ ചചരത്തേമരമക്കുന)

ശസ്പീ  .    ഒ    .    ആർ  .    ചകളു :  സര,  ചകരളത്തേമചല ഗവണ്ചമന്റെബ വയനചോടബ

ജമല്ലെയബ പ്രചതദക  പരമഗണന നല്കമയമരമക്കുകയചോണബ. വയനചോടബ പചോചക്കജബ

+ അനുബന്ധമചോയമ ചചരക്കുന.
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പ്രഖദചോപമക്കുകയദ്യം  അതമചന്റെ  നടപടമ  ദ്രുതഗതമയമല്  ആദ്യംഭമക്കുകയദ്യം

ചചയ്തമട്ടുണബ.  വയനചോടമചല  വനദമൃഗ  പ്രതമചരചോധദ്യം  തസ്പീരക്കുന്നതമനുചവണമ

വയനചോടബ  പചോചക്കജമല്  100  ചകചോടമ  രൂപ  നമരബന്ധമതമചോയമ

നസ്പീക്കമവയ്ക്കുന്നതമനബ  ബഹുമചോനചപട  മുഖദമനമ  നമരചദ്ദേശമക്കുകയണചോയമ.

അതമചനചോചടചോപദ്യം   ബഹുമചോനചപട  വനദ്യം  വകുപ്പുമനമയദ്യം   തമതല

പഞചോയത്തുദ്യം  എദ്യം.എല്.എ.മചോരദ്യം  എദ്യം.പമ.മചോരദ്യം  ചചരന്നബ

പ്രചതദകമചോചയചോര മസ്പീറമദ്യംഗബ വമളമച്ചുചചരത്തേബ സമ്പൂരണ്ണ വനദമൃഗ പ്രതമചരചോധ

സദ്യംവമധചോനദ്യം  ഏരചപടത്തുന്നതമനുചവണമയള്ള  തസ്പീരമചോനചമടത്തേമട്ടുണബ.

ഇത്തേരദ്യം  കചോരദങ്ങള്  അവമചട  നടപചോക്കുന്നതമനുമുമ്പചോയമ

ഇതമനുചവണമയള്ള ഒര മചോസരപചോന് തയചോറചോക്കണദ്യം.

മമ  .   സസ്പീക്കര:  അങ്ങബ ചചചോദദത്തേമചലയബ വരണദ്യം. 

ശസ്പീ  .    ഒ  .    ആർ  .    ചകളു:   ഇത്തേരദ്യം  മചോസരപചോന്  തയചോറചോക്കുന്നതമനബ

ബഹുമചോനചപട മനമ  മുന്കചയടക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    എ  .    ചക  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്:  സര  വയനചോടബ,  പചോലക്കചോടബ  തുടങ്ങമയ

ചമഖലകളമല്  പ്രചതദകമചോയ   ശദ  നല്കചോന്  തസ്പീരമചോനചമടത്തേമട്ടുണബ.

മചോനനവചോടമ  221.72  കമചലചോമസ്പീറര  ചസചോളചോര  ചഫന്സമദ്യംഗദ്യം  64.366
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കമചലചോമസ്പീറര  എലമചഫന്റെബ പ്രൂഫബ ചട്രെഞ്ചുകളുദ്യം 2.87 കമചലചോ മസ്പീറര എലമചഫന്റെബ

പ്രൂഫബ  വചോളുദ്യം  നമരമ്മമചമട്ടുണബ.  പചോല്ചവളമചദ്യം  മുതല്  കൂടല്കടവവചരയള്ള

ആറബ  കമചലചോമസ്പീറര  ക്രചോഷബ  ഗചോരഡബ  ചറചോപബ  ചഫന്സമദ്യംഗമചന്റെ  നമരമ്മചോണദ്യം

പൂരത്തേമയചോയമവരന.   ചനചോരത്തേബ  വയനചോടബ   ഡമവമഷചന്റെ  കസ്പീഴമല്

ഇതമനകദ്യംതചന്ന ജനജചോഗതചോ സമമതമകള്   പ്രവരത്തേനദ്യം ആരദ്യംഭമചമട്ടുണബ.

മറബ  സലങ്ങളമലദ്യം  ജനജചോഗതചോ  സമമതമകള്  ശക്തമചപടത്തുന്നതമനുള്ള

നടപടമ ആരദ്യംഭമക്കുന്നതചോണബ. 

ശസ്പീ  .   ഒ  .   ആര  .   ചകളു: സര, മചോസര പചോനമചന്റെ കചോരദമചോണബ ഞചോന് ഇവമചട

ചചചോദമചതബ.  വനദജസ്പീവമകളുചട  ശലദദ്യം  തടയചോന്  ചഫന്സമദ്യംഗബ  മചോതദ്യം

മതമയചോകമല്ലെ.  വനദമൃഗങ്ങള്ക്കബ  വനത്തേമനുള്ളമല്  അവരചട  ആവചോസ

വദവസ  ഉറപ്പുവരത്തുന്നതമനുള്ള  പദതമകൂടമ  ഇതമല്

ഉള്ചപടചത്തേണതചോണബ.  അതുചകചോണചോണബ  ഞചോന് മചോസര പചോനമചന്റെ കചോരദദ്യം

പ്രചതദകമചോയമ ചചചോദമചതബ. 

ശസ്പീ  .    എ  .    ചക  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്:  സര,  ഇതബ  വളചര  ശരമയചോചയചോര

നമരചദ്ദേശമചോണബ.  ആവചോസ  വദവസകളമലണചോകുന്ന  മചോറമചോണബ
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ഇത്തേരത്തേമലള്ള  വനദ്യം  വനദജസ്പീവമ  -  മനുഷദ  സദ്യംഘരഷങ്ങള്ക്കബ

ഇടയചോക്കുന്നചതന്നബ  പലരദ്യം  ചൂണമക്കചോണമചമട്ടുണബ.  ബഹുമചോനചപട  ചമമ്പര

ചൂണമക്കചോണമചതുചപചോചല,  സമഗമചോചയചോര  മചോസര  പചോന്

തയചോറചോക്കുന്നതമനുള്ള പ്രചോഥമമക ചരച  വയനചോടബ ജമല്ലെയമല് നടത്തേമയമട്ടുണബ.

ഇത്തേരത്തേമലള്ള പ്രചദശങ്ങളമല് ആ രൂപത്തേമല് സമമതമ ചയചോഗങ്ങള് കൂടമ

തസ്പീരമചോനചമടക്കുന്നതചോണബ.  മറബ  പഞചോയത്തുകളമലദ്യം  സമചോനമചോയ  ജചോഗതചോ

സമമതമകളുണചോക്കചോന്  ബഹുമചോനചപട  എദ്യം.എല്.എ.-യചട  പ്രചതദക

തചോല്പരദമുണചോകുചമന്നബ ഞചോന് പ്രതസ്പീക്ഷമക്കുന.

ശസ്പീ  .    എ  .    സമ  .    ചമചോയ്തസ്പീന്:  സര,  കഴമഞ്ഞ ഏഴബ വരക്കചോലത്തേമനമടയമല്

കചോടചോനയചട ആക്രമണത്തേമചന്റെ ഭചോഗമചോയമ മചോതദ്യം 125 ചപര മരമച്ചുചവന്നചോണബ

കണക്കചോക്കുന്നതബ.  തൃശ്ശൂര  ജമല്ലെയമചല,  ചചോലക്കുടമ  ചഫചോറസബ  ഡമവമഷചന്റെ

കസ്പീഴമല്  മചോതദ്യം  കഴമഞ്ഞ  കുറചബ  മചോസങ്ങള്ക്കുള്ളമല്  കചോടചോനകളുചട

ആക്രമണത്തേമചന്റെ  ഭചോഗമചോയമ  അഞ്ചുചപരചോണബ  മരണചപടതബ.  ഇത്തേരദ്യം

സദ്യംഭവങ്ങള്  പല  ചമഖലകളമലദ്യം  നടക്കുനണബ.   ഇത്തേരത്തേമല്
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വനദമൃഗങ്ങളുചട ശലദദ്യംമൂലദ്യം നചോശനഷ്ടമുണചോകുചമ്പചോള് അതമനുള്ള പ്രതമചരചോധ

പ്രവരത്തേനങ്ങചളചോചടചോപദ്യം  നഷ്ടപരമഹചോരമചോയമ  നല്കുന്ന  തുക  വളചര

പരമമമതമചോണബ.  കൃതദമചോയ  റമചപചോരടബ  ചകചോടക്കചോത്തേതമചന്റെ  ഭചോഗമചോയമ

നഷ്ടപരമഹചോരദ്യം കമടചോന് ചവണമയള്ള സമയചചദരഘദവദ്യം വളചര കൂടതലചോണബ.

പ്രചതദകമചബ  കൃഷമയചട  കചോരദത്തേമല്,  ഒര  കുലച  ചതങ്ങമനബ

നഷ്ടപരമഹചോരമചോയമ നല്കുന്നതബ 770 രൂപയദ്യം ഒര റബ്ബറമനബ നല്കുന്നതബ 300

രൂപയദ്യം  മചോതമചോണബ.  ഇവചയല്ലെചോദ്യം  ഒര  ആയഷചോലദ്യം  നമലനമല്ചക്കണ

വമളകളചോണബ.  ഇഗൗ  കചോരദത്തേമല്  നദചോയമചോയ  നഷ്ടപരമഹചോരദ്യം  പുതുക്കമ

നമശയമചബ  നല്കചോന്  ആവശദമചോയ  നടപടമ  സക്വസ്പീകരമക്കുന്നചതചോചടചോപദ്യം

ഇത്തേരദ്യം  പ്രചദശങ്ങളമല്  പ്രചതദക  ഇന്ഷക്വറന്സബ  പദതമ  നടപചോക്കചോന്

സരക്കചോരമനബ ഉചദ്ദേശദമുചണചോചയന്നതചോണബ എചന്റെ ചചചോദദദ്യം. 

ശസ്പീ  .    എ  .    ചക  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്:  സര,  തൃശ്ശൂര  ജമല്ലെയമല്  മചോതമല്ലെ,

ചകരളത്തേമചല  വനചമഖലയമലചോചകയള്ള  പ്രശ്നത്തേമചന്റെ  ഗഗൗരവമചോണബ

ബഹുമചോനചപട അദ്യംഗദ്യം ഇഗൗ ചചചോദദത്തേമലൂചട ശദയമല്ചപടത്തേമയമട്ടുള്ളതബ.
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നഷ്ടപരമഹചോരത്തുക  തുചലചോദ്യം  തുച്ഛമചോചണന്ന  കചോരദത്തേമല്

രണഭമപ്രചോയമമല്ലെചോചയന്നചോണബ  ഞചോന്  മനസമലചോക്കുന്നതബ.  പചക്ഷ,

ബഹുമചോനചപട  ചമമ്പര  സൂചമപമചതുചപചോചല  സചോമ്പത്തേമക  പരമമമതമയദ്യം

അതമനചോയമ  നമശയമചമട്ടുള്ള  മചോനദണങ്ങളുദ്യം  അപരദചോപമചോയതമനചോലചോണബ

ജനങ്ങള് ആഗഹമക്കുന്നതുചപചോചല ഇഗൗ പദതമ നടപമലചോക്കചോന് കഴമയചോചത

ചപചോകുന്നതബ.  കരഷകരക്കബ മതമയചോയ നഷ്ടപരമഹചോരദ്യം നല്കുന്നതമനുള്ള ഒര

പദതമചയപറമ  കഴമഞ്ഞ സഭയമല് ഞചോന് പറഞ്ഞമട്ടുള്ളതചോണബ.  കചോരഷമക

വമളകള്ക്കുള്ള  നഷ്ടപരമഹചോരദ്യം  നമശയമക്കുന്നതബ  കൃഷമ  വകുപചോണബ.  ചകന്ദ്ര

മചോനദണങ്ങള്ക്കനുസരമചചോണബ  കൃഷമ  വകുപബ  നഷ്ടപരമഹചോരദ്യം

നമരണ്ണയമക്കുന്നതബ.  പചക്ഷ,  ഇന്ഷക്വറന്സബ  സദ്യംവമധചോനദ്യം  ശക്തമചപടത്തേചോന്

കഴമയചമചോചയചന്നചോര നമരചദ്ദേശദ്യം  ബഹുമചോനചപട ചമമ്പര ചചചോദദരൂപത്തേമല്

ഉന്നയമക്കുകയണചോയമ.  ഇചപചോള്തചന്ന  നമ്മുചട  സദ്യംസചോനത്തേബ  വമള

ഇന്ഷക്വറന്സബ  പദതമകള് നമലവമലണബ.  പചക്ഷ,  ആ വമള  ഇന്ഷക്വറന്സബ

പദതമയമല് അദ്യംഗങ്ങളചോയമട്ടുള്ളവരചട എണ്ണദ്യം വളചര കുറവചോണബ.  ദയവചോയമ
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ബഹുമചോനചപട  എദ്യം.എല്.എ.മചോര  വനചമഖലയമചോയമ  ബന്ധചപടബ

പ്രവരത്തേമക്കുന്ന  കരഷകചര  വമള  ഇന്ഷക്വറന്സബ  പദതമയമല്

ചചരക്കചോനുചള്ളചോര ശമകരമചോയ ചജചോലമ ഏചറടക്കുകയചോചണങമല് അവരക്കബ

വലമയ നഷ്ടപരമഹചോരദ്യം  നല്കചോന് കഴമയദ്യം.  ഇചതചോചടചോപദ്യം  സമചോനമചോചയചോര

പദതമ  ചകന്ദ്ര  സരക്കചോര  മുചന്നചോടബ  വചമട്ടുണബ.  ഇഗൗ  രണബ  പദതമകളമല്

അദ്യംഗങ്ങളചോയചോല്  ഇചപചോള്  കമട്ടുന്നതമചന്റെ  നചോലമരടമ  നഷ്ടപരമഹചോരദ്യം

കമട്ടുചമന്നചോണബ  കണക്കചോക്കമയമട്ടുള്ളതബ.  ഇഗൗ  പ്രചദശങ്ങളുള്ചക്കചോള്ളുന്ന

ചമഖലയമചല  കരഷകരമചോയമ  ആചലചോചമചബ,  ഗചോമപഞചോയത്തേബ

മുന്ചചകചയടത്തേബ ഒര ശമദ്യം നടത്തേമയചോല് സദ്യംസചോന ഗവണ്ചമന്റെമനബ പണദ്യം

കചണത്തേചോചതതചന്ന  ഇഗൗ  പ്രശ്നങ്ങള്ക്കബ  ഒര  പരമധമവചര  പരമഹചോരദ്യം

കചോണചോദ്യം  കഴമയദ്യം.  അതമനചോയമ  ബഹുമചോനചപട  എല്ലെചോ  എദ്യം.എല്.എ.-മചോരദ്യം

മുന്ചചകചയടക്കണചമന്നബ വമനയപൂരവദ്യം അഭദരതമക്കുന.

ശസ്പീ  .    ചക  .    യ  .    ജനസ്പീഷബ  കുമചോര:  സര,  ജനവചോസചമഖലയമല്

വനദമൃഗങ്ങളുചട ആക്രമണദ്യം നമരനരമചോയണചോകുന്ന ഒര സലമചോണബ ചകചോന്നമ.
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വനവമസ്തൃതമയമലദ്യം മുനമയ നമലയമലചോണബ  ചകചോന്നമയചട സചോനദ്യം.  ജനങ്ങള്

മചോതമല്ലെ,  വനദ്യംവകുപബ  ജസ്പീവനക്കചോരചപചോലദ്യം  വനദ  ജസ്പീവമകളുചട

ആക്രമണത്തേമനമരയചോകുന്ന  നമരനരദ്യം  സദ്യംഭവങ്ങളുണചോകുനണബ.  അടത്തേ

കചോലത്തേചോണബ ബമജുചവന്ന വനദ്യംവകുപബ ജസ്പീവനക്കചോരന് ആനയചട അടമചയറബ

മരണചപടകയദ്യം  മചറചോര   വനദ്യംവകുപബ  ജസ്പീവനക്കചോരമയചോയ  സമന്ധുചവന്ന

യവതമക്കബ  വനദമൃഗത്തേമചന്റെ  ആക്രമണമുണചോയ  സദ്യംഭവങ്ങളുമുണചോയമ.

നചോടമചലയമറങന്ന  വനദ  ജസ്പീവമകചള  കചോടമചലയബ  തുരത്തുന്നതമനബ  ചവണമ

വനദ്യംവകുപമല് പ്രവരത്തേമക്കുന്ന ഒര ആര.ആര.ടമ (Rapid Response Team)-

യചട പ്രവരത്തേനദ്യം ചകചോന്നമയമല് അനുവദമക്കചോന് കഴമയചമചോ; 

ശസ്പീ  .    എ  .    ചക  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്:  സര,  നമലവമലള്ള  സചോഹചരദങ്ങള്

പ്രചയചോജനചപടത്തേമ  ഇത്തേരദ്യം  പ്രയചോസങ്ങള്  ധൂരസ്പീകരമക്കചോന്  കഴമയചമന്നബ

കചോസരചഗചോഡബ  ജമല്ലെയമചല  വനദ്യംവകുപബ  ഉചദദചോഗസന്മചോരദ്യം  തചദ്ദേശ

ഭരണസചോപനങ്ങളുചട  പ്രസമഡന്റുമചോരദ്യം  ചതളമയമചമട്ടുണബ.  അവര  എല്ലെചോ

സലത്തുദ്യം  വചോളണമയര  സദ്യംഘടനകചളക്കൂടമ  ചചരത്തുചകചോണ്ടുള്ള  പ്രചതദക

സമമതമകള്  രൂപസ്പീകരമക്കുകയദ്യം  ആ  സമമതമകള്  ഗചോമപഞചോയത്തേബ
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പ്രസമഡന്റെമചന്റെയദ്യം  ബന്ധചപട  ഉചദദചോഗസചന്റെയദ്യം  ചമല്ചനചോടത്തേമല്

പ്രവരത്തേമചമട്ടുണബ.  വയനചോടബ  ജമല്ലെയമചല  ജനപ്രതമനമധമ,  പ്രചതദകമചബ

അവമടചത്തേ  ഒര  ചബചോക്കബ  പഞചോയത്തേബ  മുന്ചചകചയടത്തേബ  വളചര

പ്രശദ്യംസനസ്പീയമചോയ രൂപത്തേമല് ഇഗൗ പ്രവരത്തേനങ്ങള് നടത്തേമവരനണബ, ഇഗൗ

പ്രവരത്തേനദ്യം  നമുക്കബ  മചോതൃകയചോക്കചോന്  കഴമയചമചോചയന്ന  ചരചയചോണബ

നടക്കുന്നതബ.  ചകചോന്നമ  ഡമവമഷനമല്  ഉള്ചപടന്ന  പത്തേനദ്യംതമട  ജമല്ലെയമല്

അടമയനരമചോയമ  ഇതുചപചോലള്ള  കൂടമയചോചലചോചനചോചയചോഗങ്ങള്

നടചത്തേണതുണബ.  അതമനുള്ള തസ്പീയതമ ബഹുമചോനചപട എദ്യം.എല്.എ.യമചോയമ

ആചലചോചമചബ ഉടന്തചന്ന നമശയമക്കുന്നതചോണബ. 

ശസ്പീ  .    ചക  .    എദ്യം  .    സചമന്  ചദവബ:  സര,  ബചോലചശ്ശേരമ  മണലത്തേമചല

കൂരചോച്ചുണബ  പഞചോയത്തേമല്  കചോനലചോടബ  വമചല്ലെജമല്  1977-നബ  മുമ്പബ

ചചകവശചോവകചോശ  ചരഖയള്ളതുദ്യം  വരഷങ്ങളചോയമ  കരഷകര  ചചകവശദ്യം

വചമരമക്കുന്നതുമചോയ  കൃഷമഭൂമമയമല്  വനദ്യംവകുപബ  അവകചോശവചോദദ്യം

ഉന്നയമചതമചന്റെ  ഭചോഗമചോയമ,  നമകുതമ  സക്വസ്പീകരമക്കചോത്തേ  കചോരണത്തേചോല്
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നമരവധമ  കരഷകര  പ്രയചോസത്തേമലചോണബ.  ഇതബ  പരമചശചോധമചബ  കരഷകരചട

ആവശദദ്യം  നദചോയചമങമല്  വനദ്യം  വകുപമചന്റെ  അവകചോശവചോദദ്യം

ഒഴമവചോക്കുന്നതമനുള്ള നടപടമ സക്വസ്പീകരമക്കുചമചോ;

ശസ്പീ  .    എ  .    ചക  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്:  സര,  ബചോലചശ്ശേരമ മണലത്തേമചല കൂരചോച്ചുണബ

പ്രചദശത്തേചോണബ  ഇഗൗ  പ്രശ്നദ്യം  രൂക്ഷമചോയമ  നമലനമല്ക്കുന്നചതന്നചോണബ

ശദയമചപടമട്ടുള്ളതബ.   എന്നചോല്  മറബ  പ്രചദശങ്ങളമലദ്യം  സമചോനമചോയ

സദ്യംഭവങ്ങള്  ഉണചോയമചക്കചോണമരമക്കുനണബ.   ഇടതുപക്ഷ  ജനചോധമപതദ

മുന്നണമയചട  ചനതൃതക്വത്തേമലണചോയമരന്ന  കഴമഞ്ഞ സരക്കചോരമചന്റെ  കചോലത്തേബ

നമരവധമ  ചരചകള്  അതുസദ്യംബന്ധമചബ  നടത്തേമയമട്ടുചണന്നചോണബ

മനസമലചോക്കചോന് സചോധമചതബ.  ഏതചോയചോലദ്യം ചരച നടത്തേമ തസ്പീരമചോനചമടത്തേബ

പമരമഞ്ഞതമനുചശഷദ്യം  റവനസ്ക്യൂ  വകുപ്പുദ്യം  ചഫചോറസബ  വകുപബ  ഉചദദചോഗസരദ്യം

അവരചട  ഇഷ്ടത്തേമനനുസരമചബ  പ്രവരത്തേമക്കുകയചോണബ  ചചയ്യുന്നതബ.  ആ

സമതമവമചശഷദ്യം  ഇല്ലെചോതചോക്കചോനുള്ള  കരശനമചോയ  നടപടമകളചോണബ

സക്വസ്പീകരമചക്കണതബ.  ആ നടപടമകള് സരക്കചോര സക്വസ്പീകരമക്കുന്നതചോണബ. 

ശസ്പീ  .    പമ  .    ചജ  .    ചജചോസഫബ:  സര,  കുടമക്കചോന്
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ചവള്ളമമല്ലെചോത്തേതുചകചോണചോണബ  ആനയള്ചപചടയള്ള  വനദജസ്പീവമകള്

നചോടമന്പുറചത്തേയബ  ഇറങന്നതബ.  ചവനല്ക്കചോലത്തേചോണബ  ആനകള്

ഒട്ടുമമക്കവയദ്യം  ഇറങന്നതബ.  വനത്തേമനുള്ളമല്  തടയണകള്  സചോപമചബ

ജലലഭദത  ഉറപചോക്കചോന്  വനദ്യംവകുപമനബ  കഴമയദ്യം.  അതുചപചോചലതചന്ന

ജനങ്ങള്  ചനരമടന്ന  മചറചോര  പ്രശ്നമചോണബ  കുരങകളുചട  ശലദദ്യം.

വനത്തേമനുള്ളമല് പചോവബ ചപചോലള്ള ഫലവൃക്ഷങ്ങള്  നട്ടുപമടമപമചബ കുരങകള്

അവമചടതചന്ന നമലനമരത്തുന്നതമനുള്ള നടപടമ  സക്വസ്പീകരമക്കചോന്  വനദ്യം വകുപബ

തയചോറചോകുചമചോ;

ശസ്പീ  .    എ  .    ചക  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്:  സര,  വളചര പ്രസക്തമചോചയചോര കചോരദമചോണബ

പരമണതപ്രഞ്ജനചോയ  ബഹുമചോനചപട  അദ്യംഗദ്യം  ഇവമചട  ഉന്നയമചമട്ടുള്ളതബ.

തടയണകളുചട  നമരമ്മചോണവദ്യം  വനത്തേമനുള്ളമല്  ഫലവൃക്ഷങ്ങള്

നട്ടുപമടമപമക്കുകയദ്യം ചചയ്യുകചയന്നതബ വളചര ശരമയചോയ ഒര നമരചദ്ദേശമചോണബ.

അതമചന്റെ അടമസചോനത്തേമലള്ള നടപടമകള് ആരദ്യംഭമക്കുന്നതചോണബ. 

ശസ്പീ  .    ചക  .    പമ  .    ചമചോഹനന്:  സര,  കണ്ണൂര ജമല്ലെയമചല ആറളദ്യം ഫചോമമല്
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ഇന്നചലയദ്യം  കചോടചോനകള്  നചോടമചലയബ  ഇറങ്ങമയമരന.  ഡമ.എഫബ.ഒ.-യദ്യം

ബന്ധചപട  മറബ  ഉചദദചോഗസചരല്ലെചോദ്യം  അവമചട  സന്ദരശമചമരന.  വന

ചമഖലയചട  അടത്തേബ  തചോമസമക്കുന്ന  കരഷകരക്കബ  ഉപജസ്പീവനത്തേമനുചവണ

കചോരഷമക  ഫലങ്ങള്  വച്ചുപമടമപമചചോല്  അതുചപചോലദ്യം  സദ്യംരക്ഷമക്കചോന്

സചോധമക്കചോത്തേ  സമതമയചോണുള്ളതബ.  സചോരമചപചോലള്ള  വസങ്ങള്  ചകടമ

കൃഷമയമടങ്ങള്  സദ്യംരക്ഷമക്കുകയചോണബ  ഇചപചോള്  കരഷകര  ചചയ്യുന്നതബ.

എന്നമട്ടുചപചോലദ്യം  കൃഷമയമടങ്ങള്  സദ്യംരക്ഷമക്കചോന് കഴമയന്നമല്ലെ.  അതുചകചോണബ

വനദജസ്പീവമ  ആക്രമണചത്തേ  നമയനമക്കുന്നതമനുചവണമയള്ള  ഫലപ്രദമചോയ

സദ്യംവമധചോനചമചോരക്കണദ്യം.  ബഹുമചോനചപട  പമ.  ചജ.  ചജചോസഫബ,

സൂചമപമചതുചപചോചല  കചോയ്ഫലമുള്ള  വൃക്ഷങ്ങള്  വനത്തേമനുള്ളമല്

വച്ചുപമടമപമക്കുന്നതമനുള്ള നടപടമയണചോകണദ്യം.

ശസ്പീ  .    എ  .    ചക  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്:  സര,  സമചോനമചോയ  ചചചോദദമചോണബ

ബഹുമചോനചപട അദ്യംഗദ്യം ഉന്നയമചമരമക്കുന്നതബ.   വനങ്ങള്ക്കബ ചദചോഷകരമചോയമ

നമല്ക്കുന്ന  അചക്കഷദ  തുടങ്ങമയ മരങ്ങള് ഘടദ്യംഘടമചോയമ  മുറമച്ചുമചോറമ,  ആ
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പ്രചദശങ്ങളമല്  ബഹുമചോനചപട  ചമമ്പരമചോര  ചൂണമക്കചോണമചതുചപചോചല

തടയണകള്  നമരമ്മമക്കുന്നതമനുദ്യം  കചോയ്ഫലമുള്ള  വൃക്ഷങ്ങള്

വച്ചുപമടമക്കുന്നതമനുമുള്ള നടപടമ ഇചപചോള്ത്തേചന്ന ആരദ്യംഭമച്ചുകഴമഞ്ഞമട്ടുണബ. 

ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷദ്യംസുദ്ദേസ്പീന്:  സര,  വനദജസ്പീവമ  ആക്രമണദ്യംമൂലദ്യം

ചചസക്വരദജസ്പീവമതദ്യം  നഷ്ടമചോയ  ഒര  മണലത്തേമചന്റെ  ചരചോദനമചോണബ

ഞചോനമവമചട പറയന്നതബ.  ഇന്നബ രചോവമചല ചകചോചടചോപചോടദ്യം പഞചോയത്തേമചല

കണമദ്യംഗലത്തേബ  ആനയമറങ്ങമ  ഏക്കര  കണക്കമനബ  കൃഷമ  നശമപമചതബ

സദ്യംബന്ധമച ചഫചോണ് ചകചോള് ചകട്ടുചകചോണചോണബ  ഞചോനുണരന്നതബ.  ആന

വലമചയചോര  പ്രശ്നമചോണബ.  കണമദ്യംഗലത്തേബ  കഴമഞ്ഞ  രണചോഴ്ചയചോയമടബ

ആനയണബ.  രണചോഴ്ചയചോയമ  ഓചരചോ  രചോതമയമലമമറങ്ങമ  കൃഷമ

നശമപമക്കുകയചോണബ.  വനദ്യം  വകുപബ  തമകഞ്ഞ  അലദ്യംഭചോവമചോണബ

ഇക്കചോരദത്തേമല്  കചോണമക്കുന്നതബ.  നമ്മള്  പഠമചചചോര  മനദുഃശചോസദ്യം,

ആനക്കൂടദ്യം  ഒര  പ്രചദശത്തേബ  വന്നചോല്  രണ്ടുമൂന്നബ  ആഴ്ച  കഴമചഞ്ഞ

അവമചടനമന്നബ  ചപചോകുകയള.  അചപചോള് ഓചരചോ  രചോതമയമലദ്യം  നമ്മളമതബ

പ്രതസ്പീക്ഷമക്കണദ്യം.  ആര.ആര.റമ.-യദ്യം  വനദ്യം  വകുപ്പുദ്യം  എവമചടയചോണബ;

ലക്ഷക്കണക്കമനബ  രൂപയചട  കൃഷമ  നചോശമചോണബ
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സദ്യംഭവമച്ചുചകചോണമരമക്കുന്നതബ.  വനദമൃഗങ്ങള്  ചപരകമയമരമക്കുകയചോണബ.

കരടമയചട ആക്രമണത്തേമല്നമന്നബ ഒര ടചോപമദ്യംഗബ ചതചോഴമലചോളമ കഷ്ടമചചോണബ

രക്ഷചപടതബ.  അടപചോടമയമല് കഴമഞ്ഞയചോഴ്ച  രചോതമ  പുറത്തേമറങ്ങമയ  ഒര

ആദമവചോസമ  സസ്പീചയ  ആന  ചവമടമ  മരണചപചടചോര  സദ്യംഭവമുണചോയമ.

ഇങ്ങചന നമരനരദ്യം വനദജസ്പീവമകളുചട ആക്രമണമുണചോവകയചോണബ. പചക്ഷ,

യചോചതചോര വമധത്തേമലള്ള പ്രതമചരചോധവമമല്ലെ. ഇതമചനക്കുറമചബ പറഞ്ഞചോല്

അതബ  ചകട്ടുചകചോണബ  നടപടമചയടക്കചോചമചന്നചോചക്ക പറയചമങമലദ്യം  ഒനദ്യം

നടക്കുന്നമല്ലെ.  ആനകളുദ്യം  വനദജസ്പീവമകളുചമചോചക്ക

ചപരകമയമരമക്കുകയചോണബ.  ഇവചയ  ചനരമടചോന്  റബ്ബര  ബുള്ളറ്റുകള്

ഉപചയചോഗമക്കചോനുള്ള  അനുവചോദചമങമലദ്യം  ചകചോടക്കണദ്യം.  തമമഴബ നചോടമല്

റബ്ബര  ബുള്ളറ്റുകള്  ഉപചയചോഗമചബ  ആനചയ  ചവടമവയ്ക്കുനണബ.  ഇവമചട

ആനചയ  അക്രമമക്കചോന്  വയ.  മനുഷദചന്റെ  ജസ്പീവനബ  വമലയമല്ലെചോത്തേ

സമതമയചോണബ ഇനള്ളതബ.  ആനകള്ക്കുദ്യം വനദമൃഗങ്ങള്ക്കുമചോണബ ഇവമചട

സദ്യംരക്ഷണദ്യം നല്കുന്നതബ.

ശസ്പീ  .    എ  .    ചക  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്:  സര,  ഈ  പ്രശ്നത്തേമചന്റെ  ഗഗൗരവദ്യം

ചബചോധദചപടത്തേചോനചോണബ  ബഹുമചോനചപട  അദ്യംഗദ്യം  ശമമചചതന്നബ  ഞചോന്
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കരതുന. പചക്ഷ, മയക്കുചവടമ വയ്ക്കുന്നതമചനചോചടചോപദ്യം തചന്ന പചോലക്കചോടബ

ജമല്ലെയമല്  കുങമയചോനകചള  ഉപചയചോഗമച്ചുചകചോണബ  ആനക്കൂടങ്ങചള

തുരത്തേമചയചോടമക്കുന്ന  നടപടമകളുദ്യം  സക്വസ്പീകരമചമട്ടുണബ.  ഈ  പ്രചതദക

പ്രശ്നത്തേമല് വനദ്യംവകുപമചല ഉചദദചോഗസനചോര എത്തേമയമല്ലെ എന്നബ അങ്ങബ

ശദയമല്ചപടത്തേമയമട്ടുണബ.  അതബ  എനചോചണന്നബ  പരമചശചോധമക്കചോദ്യം.

മുന്പുള്ള  പ്രശ്നങ്ങളമല്  ബഹുമചോനചപട  എദ്യം.എല്.എ.  തചന്ന  ഇവമചട

പറഞ്ഞമട്ടുള്ളതബ,  ഉചദദചോഗസനചോര  അവമചട  വരമകയദ്യം  നടപടമകള്

സക്വസ്പീകരമക്കുകയദ്യം  ചചയ്തമട്ടുചണന്നചോണബ.  ഇക്കചോരദത്തേമല്  എചനങമലദ്യം

അലദ്യംഭചോവമുണചോയമട്ടുചണങമല്  തസ്പീരചയചോയദ്യം  അക്കചോരദദ്യം  പരമചശചോധമചബ

ഉചമതമചോയ നമരചദ്ദേശങ്ങള് നല്കുന്നതചോണബ.

ശസ്പീ  .    എ  .    പ്രഭചോകരന്:  സര,  വനദ്യം  വകുപബ  ജസ്പീവനക്കചോരചട

കചോരദക്ഷമമചോയ  ഇടചപടല്മൂലദ്യം  വനദമൃഗങ്ങളുചട  കടനവരവമചന

ചചറുക്കചോന് ശമമക്കുനണബ. പചക്ഷ നടക്കുന്നമല്ലെ. ജനവചോസ ചകന്ദ്രങ്ങളമല്

ആനകള് നമലയറപമചമട്ടുണബ. ഒരഭചോഗത്തുകൂടമ കചോടമചലയബ കയറമവമടചോല്

അടത്തേഭചോഗത്തേമലൂചട  വസ്പീണ്ടുദ്യം  നചോടമചലയബ  വരമകയചോണബ.  ഇക്കചോരദദ്യം

ബഹുമചോനചപട  മനമയചടയദ്യം  മചറല്ലെചോവരചടയദ്യം
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ശദയമല്ചപടത്തേമയമട്ടുണബ. ചസചോളചോര ചഫന്സമദ്യംഗബ പരചോജയമചോണബ. നല്ലെ

ബുദമയള്ള  വനദജസ്പീവമയചോണബ  ആന.  അവ  ചഫന്സമദ്യംഗകള്

ഉണക്കക്കമ്പുചകചോണബ  തല്ലെമചപചോടമചബ  വസ്പീണ്ടുദ്യം  വരമകയചോണബ.  ഹചോദ്യംഗമദ്യംഗബ

ചഫന്സമദ്യംഗബ  ഇടചോചമന്നചോണബ  ഇചപചോള്  പറയന്നതബ.  കചോരണദ്യം,  ചറയമല്

ചഫന്സമദ്യംഗമനബ  ഒരപചോടബ  ചചലവവരദ്യം.  ബഹുമചോനചപട  മനമയചട

സചോന്നമദദത്തേമല് ചഫചോറസബ വകുപബ ഉചദദചോഗസരചട മുമ്പമല് ഞചോചനചോര

ചപ്രചോചപചോസല് വചമരന.  കണക്ഷന് വയര മരങ്ങളമല് റമദ്യംഗമടമടബ അതബ

വചചോല്  ആന  ഒനരണബ  പ്രചോവശദദ്യം  തല്ലെമയചോചലചോനദ്യം  അതബ  ചപചോടമല്ലെ.

ഇതമചന്റെ ഭചോഗമചോയമ ഹചോദ്യംഗമദ്യംഗബ ചഫന്സമദ്യംഗദ്യം ഈ കണക്ഷന് വയറുദ്യംകൂടമ

ഉപചയചോഗചപടത്തുന്ന പരമപചോടമകള് എചനങമലദ്യം  ആചലചോചമചമട്ടുചണചോ;

അതബ പ്രചോവരത്തേമകമചോക്കുചമചോ എന്നതചോണബ എചന്റെ ചചചോദദദ്യം?

ശസ്പീ  .    എ  .    ചക  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്:  സര,  ബഹുമചോനചപട  മലമ്പുഴ

എദ്യം.എല്.എ.  പറഞ്ഞതുചപചോചല  ഇതബ  ഒര  നമരചദ്ദേശമചോണബ.  ചസചോളചോര

ചഫന്സമദ്യംഗബ ഫലപ്രദമചല്ലെന്നചോണബ അചദ്ദേഹദ്യം ഇവമചട സൂചമപമചമട്ടുള്ളതബ.

മമ  .   സസ്പീക്കര: ആന ബുദമജസ്പീവമയചോചണനദ്യം പറഞ.
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ശസ്പീ  .    എ  .    ചക  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്:  സര,  നമ്മചളക്കചോള് വലമയ ബുദമയള്ള

ജസ്പീവമയചോണബ ആന .  വനദജസ്പീവമകളമല് ഏറവദ്യംകൂടതല് ബുദമശക്തമയള്ള

മൃഗദ്യം  ആനയചോചണന്നബ  കചണത്തേമയമട്ടുണബ.   ഇത്തേരത്തേമല്  പല

നമരചദ്ദേശങ്ങളുദ്യം  പരമഗണനയമലണബ.  അതമചല  ഏറവദ്യം  ഫലപ്രദമചോയ

നമരചദ്ദേശദ്യം  എനചോചണന്നബ  നമ്മള് ഇതുവചര  കചണത്തേമയമടമല്ലെ.  പചക്ഷ

ആന  ചഫന്സമദ്യംഗകള്  നശമപമക്കുന്നതമനുള്ള  പ്രധചോന  കചോരണദ്യം

കചോലചോകചോലങ്ങളമല്  അതബ  ചമയമന്റെനന്സബ  ചചയ്യുന്നമല്ലെ

എന്നതുചകചോണചോണബ.  ചചടമപടരപ്പുകചളചോചക്ക  കയറമ  അതമചന്റെ  ഫലദ്യം

ഇല്ലെചോതചോകുകയചോണബ.   ഇവ  കചോലചോകചോലങ്ങളമല്  ചമയമന്റെനന്സബ

നടത്തുന്നതമനുള്ള ഒര പദതമചയക്കുറമചബ  സരക്കചോര ആചലചോചമചമട്ടുണബ.

ഹചോദ്യംഗമദ്യംഗബ  ചഫന്സമദ്യംഗബ  നടത്തുന്നതമചന  കുറമചബ  ഗഗൗരവപൂരവദ്യം

സരക്കചോര പരമഗണമക്കുന്നതചോണബ.  ഉടന്തചന്ന ആ സസ്പീദ്യം നടപമലചോക്കചോന്

കഴമയചമന്നചോണബ കരതുന്നതബ.

ശസ്പീ  .    സജസ്പീവബ  ചജചോസഫബ:  സര,  എതചയചോ  വരഷങ്ങളചോയമ  ഈ

സഭയമല്  രചോഷസ്പീയ  ചഭദചമചനദ  ഉന്നയമക്കചപടന്ന  പ്രധചോനചപചടചോര

വമഷയമചോണബ വനദജസ്പീവമ ആക്രമണദ്യം.  അതുസദ്യംബന്ധമചബ ബഹുമചോനചപട
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മനമ ഇവമചട നല്കമയ മറുപടമ സതദസന്ധമചോണബ.  കചോലചോകചോലങ്ങളമല്

ഫണമചന്റെ  ലഭദതക്കനുസരമചബ  പ്രതമചരചോധ  നടപടമകള്

സക്വസ്പീകരമക്കുനചവന്നചോണബ   അചദ്ദേഹദ്യം പറഞ്ഞതബ.  പ്രസ്തുത മറുപടമതചന്ന

എത ലചോഘവചത്തേചോചടയചോണബ  പറഞ്ഞമരമക്കുന്നചതനള്ള ആശങയചോണബ

ഞചോന്  ഈ  സന്ദരഭത്തേമല്  പങ്കുവയ്ക്കുന്നതബ.  ചകരളദ്യം  മുഴവന്  ഇതയദ്യം

ഗരതരമചോചയചോര  പ്രതമസന്ധമ   നമല്ക്കുചമ്പചോള്  അതബ

തടയന്നതുചവണമയള്ള  പ്രതമചരചോധ  നടപടമകള് സക്വസ്പീകരമക്കചോനുള്ള  ഒര

ബൃഹത്തേചോയ  കരമ്മ  പദതമ,  അതമനചോവശദമചോയ  വമപുലമചോയ  ഫണബ

എന്നമവ സരക്കചോര നടപമലചോക്കുചമചോ എന്നതചോണബ എചന്റെ ചചചോദദദ്യം?

ശസ്പീ  .    എ  .    ചക  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്:  സര,  ബഹുമചോനചപട  ഇരമക്കൂര

എദ്യം.എല്.എ.  പറഞ്ഞതുചപചോചല  ഫണമചന്റെ  അപരദചോപത  എന്നതബ

സതദസന്ധമചോചയചോര  വസ്തുതയചോണബ.  പചക്ഷ,  അതബ  മറമകടചക്കണതബ

അതദചോവശദമചോചണന്ന  അചദ്ദേഹത്തേമചന്റെ  നമരചദ്ദേശവദ്യം

അതുചപചോചലത്തേചന്ന  സക്വചോഗതചോരഹമചോണബ.  വനദമൃഗ

ആക്രമണത്തേമചനതമചര സമഗമചോചയചോര പദതമ തയചോറചോക്കണചമന്നചോണബ

അചദ്ദേഹദ്യം  ചചചോദദത്തേമചന്റെ  അവസചോനഭചോഗത്തേബ  പറഞ്ഞമരമക്കുന്നതബ.
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തസ്പീരചയചോയദ്യം  അതമനുള്ള  നടപടമകള്  സക്വസ്പീകരമച്ചുവന്നമട്ടുണബ.

ഇതുസദ്യംബന്ധമചബ ജനപ്രതമനമധമകളുചട അഭമപ്രചോയങ്ങള് ആരചോഞ്ഞമട്ടുണബ.

ഇതമനകദ്യം 1600-ഓളദ്യം നമരചദ്ദേശങ്ങള് ലഭമചമട്ടുണബ. അവ ചക്രചോഡസ്പീകരമചബ

ഒര  റമചപചോരടബ  തയചോറചോക്കമയമട്ടുണബ.  പ്രസ്തുത  റമചപചോരടബ

പരമചശചോധനചോവമചധയമചോക്കമ തചോമസദ്യംവമന ബഹുമചോനചപട മുഖദമനമക്കബ

സമരപമക്കുന്നതചോണബ.  മുഖദമനമയചട  നമരചദ്ദേശപ്രകചോരമചോണബ

അങ്ങചനചയചോര  റമചപചോരടബ  തയചോറചോക്കമയതബ.  പ്രസ്തുത  റമചപചോരടബ

സദ്യംബന്ധമചബ  വദതദസ്ത  വകുപ്പുകളുമചോയദ്യം  വകുപ്പുതല  മനമമചോരമചോയദ്യം

ഇതമചനചോടകദ്യംതചന്ന  ചരചകള്  ആരദ്യംഭമചമട്ടുണബ.  ഇക്കചോരദത്തേമല്

ശചോശക്വതമചോചയചോര  പരമഹചോരദ്യം  കചോണചോന്  കഴമയചമന്ന  ശുഭപ്രതസ്പീക്ഷ

ബഹുമചോനചപട  അദ്യംഗദ്യം  മനസമല്  സൂക്ഷമക്കുന്നതചോണബ  നല്ലെതബ.

ശുഭപ്രതസ്പീക്ഷചയചോചട  നമുക്കബ  എല്ലെചോ  കചോരദങ്ങളുദ്യം  പരമഹരമക്കചോന്

സചോധമക്കുദ്യം.

ശസ്പീ  .    സണ്ണമ ചജചോസഫബ:  സര,  കചോട്ടുമൃഗങ്ങളമല് ആനയചട കചോരദദ്യം

ഇവമചട എല്ലെചോവരദ്യം പറഞ.  അതുചപചോചലത്തേചന്നയചോണബ കചോട്ടുപന്നമയദ്യം

കചോട്ടുകുരങദ്യം.  കൃഷമ  സലങ്ങളമല്  ഇറങന്ന  കചോട്ടുപന്നമകചള
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ചവടമവയണചമന്ന  ആവശദദ്യം  ഉയരനവരമകയദ്യം  അതമനചോയമ  രണ്ടുമൂന്നബ

കരഷക  പ്രസചോനങ്ങള്തചന്ന  ബഹുമചോനചപട  ചകരള

ചചഹചക്കചോടതമയമല് രണബ  ഹരജമകള് ഫയല് ചചയ്യുകയദ്യം ചചയ്തമട്ടുണബ.

ചചഹചക്കചോടതമ പ്രസ്തസ്തുത ഹരജമകള് അനുവദമച്ചുചകചോണബ ഗവണ്ചമന്റെമനബ

നമരചദ്ദേശദ്യം  നല്കമയമരന.  ചചഹചക്കചോടതമ  നമരചദ്ദേശത്തേമചന്റെ

പശചോത്തേലത്തേമലദ്യം  ചകന്ദ്ര  വനദ്യംപരമസമതമ  മനചോലയവദ്യം

സദ്യംസചോനങ്ങള്ക്കബ  ഗചോമപഞചോയത്തുകചള  അധമകചോരചപടത്തേചോചമന്നബ

പറഞ്ഞമട്ടുണബ.  വനദജസ്പീവമ സദ്യംരക്ഷണ നമയമത്തേമചല  11-ാം വകുപമചന്റെ

ഉപവകുപബ  നല്കുന്ന  അധമകചോരമുപചയചോഗമചബ  കചോട്ടുപന്നമകചള  ക്ഷുദ്ര

ജസ്പീവമകളചോയമ  പ്രഖദചോപമക്കചോനുദ്യം  ഇവയചട  ശലദത്തേമല്നമനദ്യം

ജനങ്ങള്ക്കബ  ചമചോചനദ്യം  നല്കചോനുമുള്ള  ഫലപ്രദമചോയ  നടപടമ  ചകചോടതമ

വമധമകളുചട പശചോത്തേലത്തേമല്ക്കൂടമ സക്വസ്പീകരമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    എ  .    ചക  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്:  സര,  ബഹുമചോനചപട  അദ്യംഗത്തേമചന്റെ

ചചചോദദത്തേമല്  വസ്തുതചോപരമചോചയചോര  പമശകുണബ.  ക്ഷുദ്രജസ്പീവമകളചോയമ

പ്രഖദചോപമക്കചോനുള്ള അധമകചോരദ്യം ഗചോമപഞചോയത്തുകള്ക്കബ നല്കുന്ന ഒര

വകുപ്പുദ്യം  ഒര  നമയമത്തേമലമമല്ലെ.  പചക്ഷ,  ബഹുമചോനചപട  അദ്യംഗദ്യം
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ചൂണമക്കചോണമചതുചപചോചല,  ബഹുമചോനചപട  ചചഹചക്കചോടതമ  വമധമ

വന്നതമനുചശഷദ്യം  ഇക്കചോരദത്തേമല്  സരക്കചോര  ഉദചോരമചോയ  നടപടമ

സക്വസ്പീകരമചമട്ടുണബ. അതമചന്റെ ഭചോഗമചോയമ നമരവധമ കചോട്ടുപന്നമകചള ഈ ഒര

മചോസത്തേമനകദ്യംതചന്ന  ചവടമവചബ  ചകചോന്നമട്ടുണബ.  പചക്ഷ,  ആ  സദ്യംഖദ

പറയന്നതബ  ഉചമതമചോചണചോചയന്നബ  എനമക്കറമയമല്ലെ.  കചോരണദ്യം  മൃഗങ്ങചള

ചവടമവചബ  ചകചോല്ലുന്നതുചപചോലള്ള  പ്രശ്നങ്ങള്ക്കബ  അതമശക്തമചോയ

പ്രതമചരചോധങ്ങള്  തസ്പീരക്കുന്ന  സദ്യംഘടനകളുദ്യം  നമ്മുചട  സദ്യംസചോനത്തേബ

പ്രവരത്തേമക്കുനണബ. അതുദ്യംകൂടമ ചപചോരത്തേചപടത്തേമയ ഒര നമലപചോടചോണബ

സരക്കചോര  സക്വസ്പീകരമക്കുന്നതബ.   ഏതചോയചോലദ്യം  ഗചോമപഞചോയത്തുകള്ക്കബ

നമക്ഷമപചോമചോയമട്ടുള്ള  അധമകചോരദ്യം  ഉപചയചോഗമച്ചുചകചോണ്ടുള്ള  നടപടമകള്

സക്വസ്പീകരമക്കുന്നതമനുള്ള  നമരചദ്ദേശങ്ങള്  ഇതമനകദ്യംതചന്ന

നല്കമക്കഴമഞ്ഞമട്ടുണബ.

ശസ്പീ  .    മചോതസ്ക്യു  ടമ  .    ചതചോമസബ:  സര,  ആനകചളചപചോചലത്തേചന്ന

ബുദമജസ്പീവമകളചോണബ  കുരങകള്.  കചോട്ടുപന്നമകളുചടയദ്യം  കചോടചോനകളുചടയദ്യം

പ്രശ്നങ്ങള്ചപചോചല വനത്തേമല്നമനദ്യം വളചര അകചലയള്ള പടണങ്ങളമല്

ഒറചപട  കുരങകള്  എത്തേമ  വലമയ  ശലദങ്ങള്  ഉണചോക്കുനണബ.  ഇതബ
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അല്പദ്യംചപചോലദ്യം  സചോവധചോനത്തേമല്  ചചകകചോരദദ്യം  ചചചയണതല്ലെ.

ഏചതങമലദ്യം   കചോരണവശചോല്  പടണത്തേമല്  ഇവയചട  എണ്ണദ്യം

ചപരകുകയചോചണങമല്  വലമയ  ശലദമുണചോകുചമന്നതമല്  സദ്യംശയമമല്ലെ.

അതമനചോല്  വനചത്തേചോടബ   ചചരനകമടക്കുന്ന  പ്രചദശങ്ങള്ക്കബ

കചോടചോനകളമല്നമനദ്യം  കചോട്ടുപന്നമകളമല്നമനദ്യം  സദ്യംരക്ഷണദ്യം  നല്കചോന്

നടപടമകള്  സക്വസ്പീകരമക്കുന്നതമചനചോചടചോപദ്യംതചന്ന  അകനകമടക്കുന്ന

പടണങ്ങളമചലത്തുന്ന  ഒറചപട  കുരങകചള  ഉടന്തചന്ന  പമടമകൂടമ

കചോടമചലത്തേമക്കചോനചോവശദമചോയ നമരചദ്ദേശങ്ങള് നല്കുചമചോ; 

ശസ്പീ  .    എ  .    ചക  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്: സര,  ബഹുമചോനചപട അദ്യംഗദ്യം പറഞ്ഞതബ

വസ്തുതയചോണബ.  അങ്ങചന  സദ്യംഭവമക്കുനണബ.  അത്തേരത്തേമലള്ള

സന്ദരഭങ്ങള്  ഉണചോകുചമ്പചോള്  കുരങകചള  പമടമചബ

കചോടമചലത്തേമക്കണചമങമല്  അതമചനചോര  സമരദ്യം  സദ്യംവമധചോനമുചള്ളചോര

ചസചോഡബ  ഉണചോകണദ്യം.  പചക്ഷ  അതബ  എത  പ്രചദശങ്ങളമല്  എങ്ങചന

പ്രചോചയചോഗമകമചോയമ  ചസഷദല്  ചസചോഡകചള  നമരണ്ണയമക്കചോന്  കഴമയദ്യം

എന്നതുസദ്യംബന്ധമചബ  ഒര  ധചോരണയമചലത്തേമയചോല്  മചോതചമ
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ബഹുമചോനചപട  അദ്യംഗദ്യം  ചൂണമക്കചോണമച  പ്രശ്നചത്തേ  തൃപമകരമചോയമ

ചനരമടചോനചോകുകയള. അതമചന്റെ സചോധദത പരമചശചോധമക്കുന്നതചോണബ.

  മതദവമത്തേബ ഉലചോദനത്തേമൽ സക്വയദ്യംപരദചോപത

(*63) ശസ്പീ  .   പമ  .   ഉചചബദളള  :
ശസ്പീ  .   എ  .  ചക  .  എദ്യം  .   അഷ്റഫബ  :
ശസ്പീ  .   ടമ  .   വമ  .   ഇബചോഹമദ്യം:
ശസ്പീ  .   എന്  .   ഷദ്യംസുദ്ദേസ്പീന്: തചോചഴ  കചോണുന്ന  ചചചോദദങ്ങള്ക്കു മതദബന്ധനദ്യം,

സചോദ്യംസചോരമകദ്യം,  യവജനചക്ഷമ വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമചോ? 

(എ)  സദ്യംസചോനത്തേബ  മതദകൃഷമ  വദചോപമപമക്കുന്നതമനുദ്യം  ഉലചോദനദ്യം

വർദമപമക്കുന്നതമനുദ്യം  എചനല്ലെചോദ്യം  നടപടമകള്  സക്വസ്പീകരമക്കചോനചോണബ

ഉചദ്ദേശമക്കുന്നചതന്നബ വദക്തമചോക്കുചമചോ; 

(ബമ)  മതദകൃഷമക്കചോവശദമചോയ  മതദവമത്തേബ  സദ്യംസചോനത്തേബ

ഉലചോദമപമക്കുനചണചോ; 

(സമ)  ഗണനമലവചോരമുള്ള  മതദവമത്തേബ  ഉലചോദനത്തേമൽ  സക്വയദ്യംപരദചോപത

ചനടന്നതമനബ നടപടമ സക്വസ്പീകരമക്കുചമചോ? 

 മതദബന്ധനദ്യം,  സചോദ്യംസചോരമകദ്യം,  യവജനചക്ഷമ വകുപ്പുമനമ  (ശസ്പീ  .    സജമ

ചചറമയചോന്):  സര, 

(എ) സദ്യംസചോനത്തേബ ഉള്നചോടന് മതദകൃഷമ വദചോപമപമക്കുന്നതമനുദ്യം ഉലചോദനദ്യം
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വരദമപമക്കുന്നതമനുമചോയമ  ജനകസ്പീയ  മതദകൃഷമ  പദതമ  ആവമഷ്കരമചബ

നടപമലചോക്കമ  വരന.  2021-22  വർഷദ്യം  പദതമക്കചോയമ  98  ചകചോടമ  രൂപയചട

ഭരണചോനുമതമ  നല്കുകയദ്യം  പദതമ  പ്രവരത്തേനങ്ങള്  നടപമലചോക്കമ  വരമകയദ്യം

ചചയ്യുന.  എല്ലെചോ ജലചോശയങ്ങളമലദ്യം മതദകൃഷമ വദചോപമപമക്കുന്നതമചന്റെ ഭചോഗമചോയമ

'എവമചടല്ലെചോദ്യം  ജലചോശയദ്യം  അവമചടല്ലെചോദ്യം  മതദകൃഷമ'  എന്ന  ജനകസ്പീയ

കദചോമ്പയമനചോണബ  നടപചോക്കചോനുചദ്ദേശമക്കുന്നതബ.  ഈ കദചോമ്പയമനബ  2021 ജൂസല  10

നബ തുടക്കദ്യം കുറമചമട്ടുണബ. വമശദവമവരദ്യം അനുബന്ധദ്യം 2 ആയമ+ ചച ർക്കുന. 

ശസ്പീ  .    പമ  .    ഉചചബദളള:  സര,  ഉള്നചോടന് മതദകൃഷമ വദചോപമപമക്കുന്നതമനബ

വമവമധങ്ങളചോയ  പദതമകള്  ആവമഷരമച്ചു  വരനചവന്നചോണബ  ബഹുമചോനചപട

മനമയചട  മറുപടമയമല് പറഞ്ഞതബ.   നമ്മുചട  ഗചോമങ്ങളമല് ധചോരചോളദ്യം  കുളങ്ങളുദ്യം,

തടചോകങ്ങളുദ്യം, ചതചോടകളുമുണബ. അവചയല്ലെചോദ്യം ഇചപചോള് മണ്ണബ വന്നടമഞ്ഞബ അചല്ലെങമല്

മന:പ്പൂരവദ്യം  മണ്ണമടബ  നമകത്തേമ  നശമച്ചുചകചോണമരമക്കുകയചോണബ.   ഇങ്ങചനയളള

കുളങ്ങളുദ്യം,  തടചോകങ്ങളുദ്യം,  നദമകളുചമല്ലെചോദ്യം  പുനരജസ്പീവമപമചബ   മതദകൃഷമക്കബ

പ്രചയചോജനചപടത്തേചോന്  മുചന്നചോടബ  വരമകയചോചണങമല്  ഉള്നചോടന്  മതദകൃഷമകൂടമ

വമകസമപമചചടക്കചോന്  നമുക്കബ  സചോധമക്കുദ്യം.  അതമലൂചട  നചോടമനചോവശദമചോയ

മതദസമ്പത്തേബ  അവമചട  നമനദ്യം  ഉല്പചോദമപമക്കചോന്  സചോധമക്കുകയദ്യം  ചചയ്യുദ്യം.

അത്തേരചമചോര പദതമക്കബ സരക്കചോര രൂപദ്യം നല്കുചമചോ; 

+ അനുബന്ധദ്യം
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ശസ്പീ  .    സജമ  ചചറമയചോന്:  സര,  വളചര  പ്രധചോനചപട  ചചചോദദമചോണബ

ബഹുമചോനചപട  അദ്യംഗദ്യം  ഇവമചട  ഉന്നയമചതബ.   2019-20  ചല  25087  ടണ്

മതദമചോണബ ഉല്പചോദമപമചതബ.  2020-21-ല് അതബ  36923  ടണ് ആയമ വരദമച്ചു.

5  വരഷദ്യംചകചോണബ  ഒര  ലക്ഷദ്യം  ടണ്  മതദദ്യം  ഉല്പചോദമപമക്കചോന്  ചവണമയളള

പദതമകളചോണബ  ആവമഷരമചബ  നടപമലചോക്കുകചയന്നതചോണബ  ഇഗൗ  സരക്കചോരമചന്റെ

ലക്ഷദദ്യം.   ഇതമല്  ഏറവദ്യം  പ്രധചോനചപട  ഒര  പ്രശ്നദ്യം  മതദക്കൃഷമക്കചോവശദമചോയ

സസ്പീഡബ  ഉല്പചോദനത്തേമനുള്ള  ഹചോചറമകളുചട  കുറവചോണബ.  എല്ലെചോ  ഹചോചറമകളുദ്യം

ഇതമചനചോടകദ്യംതചന്ന  സന്ദരശമച്ചുകഴമഞ.   മതദകൃഷമയചട

സചോധദതയനുസരമച്ചുളള  ഹചോചറമകള്  ആ  നമലയബ  ഇചപചോള്  എത്തേമയമടമല്ലെ.

പുതമയതചോയമ  ഹചോചറമകള്  നമരമ്മമക്കുകയദ്യം  തചദ്ദേശസ്പീയമചോയ  മതദക്കുഞങ്ങള്

ഉല്പചോദമപമക്കുന്ന ചകന്ദ്രങ്ങളചോയമ ആ ഹചോചറമകചള മചോറ്റുകയദ്യം ചവണദ്യം.  വരചോല്,

നചോടന്  മുഷമ,  കചല്ലെമുടമ,  കചോരമ  ഇങ്ങചനയളള  മതദക്കുഞങ്ങചള

ഉല്പചോദമപമക്കചോന്  കഴമയന്ന......,  തചദ്ദേശസ്പീയ  മതദങ്ങള്ക്കചോണബ  ആള്ക്കചോരക്കബ

ഏറവദ്യം  കൂടതല്  തചോല്പരദമുള്ളതബ.   അതമനനുസരമച്ചുളള  കചോരപബ  മതദങ്ങള്

വദചോപകമചോയമ  ഉല്പചോദമപമക്കുനണബ.  ഇഗൗ  മതദക്കുഞങ്ങചള

ഉല്പചോദമപമക്കചോനുളള  ഹചോചറമകള്  വളചര  പ്രധചോനമചോണബ.   അതമനുചവണമ

ഏതചോണബ  87.58  ചകചോടമ  രൂപയചട  പ്രവൃത്തേമകള് നടനവരനണബ.  വസ്പീണ്ടുദ്യം  10
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ചകചോടമ  രൂപയചട  ഭരണചോനുമതമ  ചകചോടത്തുകഴമഞ.   5  വരഷദ്യം  ചകചോണബ

ചകരളത്തേമനബ  ആവശദമചോയ  മുഴവന്  മതദവമത്തേബ  ഉല്പചോദമപമക്കചോന്

കഴമയചമന്നചോണബ  വമശക്വസമക്കുന്നതബ.   രണചോമചത്തേ  കചോരദദ്യം,  ഗണനമലവചോരമുളള

മതദവമത്തേബ  ഉല്പചോദമപമക്കുകചയന്നതചോണബ.   അതമനചോയമ  സദ്യംസചോനത്തേബ

ആദദമചോയമ അകക്വചോടമകബ അനമമല് ചഹല്ത്തേബ ചസന്റെര സചോപമക്കുകയചോണബ.  അതബ

സചോപമക്കുന്നചതചോടകൂടമ  സദ്യംസചോനത്തേബ  ചരചോഗ  നമയനണമുണചോകുന്ന,

ഗണനമലവചോരമുളള  മതദവമത്തേബ  ഉല്പചോദമപമക്കചോന്  കഴമയദ്യം.   ഗവണ്ചമന്റെമചന്റെ

ലക്ഷദചമന  പറയന്നതബ  ഉള്നചോടന്  മതദകൃഷമ  ചപ്രചോതചോഹമപമക്കുകചയന്നതബ

തചന്നയചോണബ.   കടലമചല മതദത്തേമചന്റെ വരവമല് കുറവബ  സദ്യംഭവമചമട്ടുചണനളള

വസ്തുത  നമുചക്കല്ലെചോദ്യം  അറമയചോദ്യം.   അതുചകചോണബ  ഉള്നചോടന്  മതദസമ്പത്തേബ

വരദമപമക്കുകയദ്യം  മതദ  ഉചപചോലന്നങ്ങള്  ഉപചയചോഗചപടത്തേമചക്കചോണ്ടുളള

ചതചോഴമല് സചോധദതകള് നടപമലചോക്കുന്നതമനുള്ള വലമചയചോര പ്രവരത്തേനദ്യം അടത്തേ

പഞവതര  പദതമയമലൂചട  തയചോറചോകുനണബ,  തസ്പീരചയചോയദ്യം  ഗവണ്ചമന്റെബ

ലക്ഷദമമടന്ന  രസ്പീതമയമല്  ചകരളത്തേമചല  എല്ലെചോ  കുളങ്ങളുദ്യം  ഇതമനചോയമ

ഉപചയചോഗമക്കുന്നതചോണബ.  അതമനചോണബ,  എവമചടചയല്ലെചോദ്യം  ജലചോശയങ്ങള്  ഉചണചോ

അവമചടചയല്ലെചോദ്യം  മതദകൃഷമ  അവലദ്യംബമക്കുന്നതബ.  ഇതമനചോയമ   8500  ഓളദ്യം

കുളങ്ങള്  ചഎഡന്റെമചചഫ  ചചയ്തമട്ടുണബ,  അതുകൂടചോചത  പഞചോയത്തേമചന്റെ  കുളങ്ങള്
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ചഎഡന്റെമചചഫ  ചചയ്തമട്ടുണബ,  ഇചപചോള്  നദമകള്  കുടദ്യംചപരൂര  ആറബ,  ആലപ്പുഴ

എ.എസബ.  കനചോല് ഇങ്ങചനയളള ചതചോടകള്,  കനചോലകള് ഒചക്ക ചഎഡന്റെമചചഫ

ചചയ്തമട്ടുണബ  ഇവമചടചയല്ലെചോദ്യം  മതദകൃഷമ  തുടങന്നതമനുചവണമയളള  പദതമകള്

ആവമഷരമചമട്ടുണബ.   ചകരളത്തേമചല  4 റമസരചവചോയറുകളമല് ഇചപചോള് കൂടബ കൃഷമ

ആരദ്യംഭമച്ചു  കഴമഞ.   ബചോക്കമയളള  8  ഓളദ്യം  റമസരചവചോയറുകളമല്

മതദകുഞങ്ങചള  നമചക്ഷപമച്ചു  കഴമഞ.   എല്ലെചോ  റമസരചവചോയറുകളമലദ്യം

വനദ്യംവകുപ്പുദ്യം,  ഇലകമസമറമ  ചബചോരഡമചോയദ്യം  ചരച  ചചയ്തബ  മതദകൃഷമ

നടത്തുന്നതമനുചവണമ  ആചലചോചമക്കുനണബ.   അങ്ങചന  എവമചടചയല്ലെചോദ്യം

ജലചോശയമുചണചോ  അവമചടചയല്ലെചോദ്യം  മതദകൃഷമ  നടത്തേമ  ചകരളത്തേമചന്റെ

മതദസമ്പത്തേബ  വരദമപമക്കചോന്  ചവണമയളള  ഒര  വലമയ  പ്രവരത്തേനദ്യം

ഗവണ്ചമന്റെബ ആരദ്യംഭമചമട്ടുചണന്നബ പറയചോന് ആഗഹമക്കുന.

ശസ്പീ  .    പമ  .    ഉചചബദളള:  സര,  ഫമഷറസ്പീസബ  വകുപബ  കരഷകരക്കബ

മതദക്കുഞങ്ങചള  നല്കുചമ്പചോള്  അവരക്കബ  ആവശദമചോയ  മതദത്തേസ്പീറ  കൂടമ

നല്കണദ്യം.   ഉള്നചോടന്  മതദത്തേമചന്റെ  മചോരക്കറമദ്യംഗബ  വലമചയചോര  പ്രശ്നമചോണബ.

കരമമസ്പീന്  ചപചോലള്ള   മതദങ്ങള്  മതദചഫഡബ  സക്വസ്പീകരമക്കുദ്യം.   മതദചഫഡബ

ഉള്നചോടന് മതദദ്യം കൂടമ സക്വസ്പീകരമക്കചോനുളള നടപടമ ഉണചോകണദ്യം.  എല്ലെചോ വരഷവദ്യം

ഫമഷറസ്പീസബ  വകുപമചന്റെ  കസ്പീഴമല്  നദമകളമല്  ചപചോയമ  ഞങ്ങള്  ഉദ്ഘചോടനദ്യം
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ചചയചോറുണബ,  ലക്ഷക്കണക്കമനബ  മസ്പീന്  കുഞങ്ങചള  നദമയമല്

നമചക്ഷപമക്കുകയചോണബ.   നമ്മള്  ഉദ്ഘചോടനദ്യം  ചചയ്തബ  ചപചോരകയല്ലെചോചത  പമചന്ന

അടത്തേ വരഷചത്തേക്കബ ആ മതദക്കുഞങ്ങള് വളരച പ്രചോപമക്കുനചണചോ, അതമല്

നമന്നബ  നമുക്കബ  ഉല്പചോദനദ്യം  ലഭമക്കുനചണചോ,  അതു  സദ്യംബന്ധമചബ  കൃതദമചോയ

പരമചശചോധന നടക്കുനചണചോ എന്ന കചോരദദ്യം കൂടമ പരമചശചോധമക്കണദ്യം.    അചല്ലെങമല്

അതമനുളള സദ്യംവമധചോനമുണചോക്കുചമചോ എന്നതചോണബ എചന്റെ ചചചോദദദ്യം.

ശസ്പീ  .    സജമ ചചറമയചോന്:സര,  ഫസ്പീഡമചന്റെ ഫചോകറമ വമജയകരമചോകമചല്ലെനളള

നമഗമനമചോണബ  ഗവണ്ചമന്റെമനുളളതബ,  കചോരണദ്യം  അസദ്യംസ്കൃത  വസ്തുക്കള്  മറബ

സദ്യംസചോനങ്ങളമല് നമന്നബ ചകചോണ്ടുവന്നബ നമ്മള് ഇവമചട ഉല്പചോദമപമക്കുചമ്പചോള് ആ

ഫസ്പീഡബ  വളചര  വമല  കുറചബ  കൃഷമക്കചോരക്കബ  ചകചോടക്കചോന്  കഴമയചോചത്തേചോര

സചോഹചരദദ്യം  ചകരളത്തേമല്  ഉണബ.   എങമലദ്യം  ആദദചത്തേ  ഒര  ഫസ്പീഡബ  ഫചോകറമ

ചകരളത്തേമല് ആരദ്യംഭമക്കചോന് തസ്പീരമചോനമച്ചു.  അചതചോര പരസ്പീക്ഷണചോടമസചോനത്തേമല്

തുടങ്ങമയമടബ  അതബ  തുടരന്നബ  ചപചോകചണചോ  ചവണചയചോ  എന്ന  കചോരദചത്തേക്കുറമചബ

ആചലചോചമക്കചോദ്യം.   രണചോമതബ,  അങ്ങബ പറഞ്ഞതബ നദമകളമചല മതദക്കുഞങ്ങചള

നമചക്ഷപമക്കുന്നതചോണബ,  അതബ നമരത്തേചോന് തസ്പീരമചോനമച്ചു.  കചോരണദ്യം  10  ശതമചോനദ്യം

ചപചോലദ്യം  ഇടന്ന  കുഞങ്ങചള  തമരമചബ  കമട്ടുന്നമല്ലെ.   അതമചന്റെചയചോര  കണക്കബ

എടത്തു,  ഇചപചോള്  ചകചോടത്തേമരമക്കുന്ന നമരചദ്ദേശദ്യം  മതദക്കുഞങ്ങള്  സചോമചോനദദ്യം
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വളരചയചോയതമനുചശഷദ്യം നദമകളമല് നമചക്ഷപമചചോല് മതമ.  രണബ,  ഇഗൗ പറയന്ന

ഹചോചറമകളമല് ചപചോയതമചന്റെ അടമസചോനത്തേമല് നമ്മള് കചണത്തേമയ നമഗമനദ്യം

മതദക്കുഞങ്ങചള നമചക്ഷപമക്കുചമ്പചോള് അതമനബ ജനകസ്പീയ ഓഡമറബ ഇല്ലെ,  എത

മതദക്കുഞങ്ങചള ഉല്പചോദമപമക്കുനചവന്നബ അവര പറയന്ന കണക്കചോണബ നമ്മള്

ചകള്ക്കുന്നതബ.   അതുചകചോണബ  ജനകസ്പീയ  ഓഡമറബ  ചവണദ്യം.   ബഹുമചോനചപട

എദ്യം.എല്.എ.  മചോര  ചചയരമചോന്മചോര  ആയമട്ടുളള  ഹചോചറമ  കമ്മമറമകള്  തചന്ന

ചകചോണ്സമറസ്ക്യൂടബ  ചചയചോന്  തസ്പീരമചോനമചമട്ടുണബ.    അവരചട  അദ്യംഗസ്പീകചോരദ്യം

കമട്ടുന്നതനുസരമചബ  മചോതചമ  ഇനമയദ്യം  നടപമലചോക്കചോന്  ഉചദ്ദേശമക്കുനളള.

പഴയതുചപചോചല  നദമകളമല്  മതദക്കുഞങ്ങചള  നമചക്ഷപമക്കുന്ന  പരമപചോടമ

നമരത്തേചോന്  തസ്പീരമചോനമചമട്ടുണബ.   മൂന്നചോമചത്തേ  ചചചോദദദ്യം,  മചോരക്കറമദ്യംഗമചന

സദ്യംബന്ധമചബ  മതദചഫഡബ  ഇചപചോള്  സചോളുകള്  ആരദ്യംഭമക്കുനണബ.  മതദ

ഉചപചോലന്നങ്ങളുചട  സചോളുകള്,  ഏതചോണബ  20  എണ്ണചത്തേചോളദ്യം  ഉല്പന്നങ്ങള്

ഉല്പചോദമപമക്കുന്ന സചോളുകള് സചോരട്ടു ചചയ കഴമഞ.  എകബചപചോരടമദ്യംഗമചനക്കുറമചബ

ആചലചോചമക്കുനണബ,  ചകരളത്തേമചല  തചദ്ദേശസ്പീയ  മചോരചക്കറ്റുകളമലദ്യം,   ഇനദന്

മചോരചക്കറ്റുകളമലദ്യം,  വമചദശ  മചോരചക്കറ്റുകളമലദ്യം  ചകരളത്തേമചന്റെ  രചമകരമചോയമട്ടുള്ള

മതദദ്യം ചകചോടക്കുകചയന്നതബ സദ്യംബന്ധമച്ചുളള ഒര കൃതദമചോയ മചോരക്കറമദ്യംഗബ സചോറജമ

ഗവണ്ചമന്റെബ  പചോന്  ചചയ്യുനണബ.   തസ്പീരചയചോയദ്യം  ആ  കചോരദത്തേമല്  യചോചതചോര
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ആശങയദ്യം ചവണ.  നല്ലെ നമലയമല് പ്രവരത്തേനങ്ങള് മുചന്നചോടബ  ചപചോകുചമന്നചോണബ

പ്രതസ്പീക്ഷമക്കുന്നതബ. 

ശസ്പീ  .    എ  .    ചക  .    എദ്യം  .    അഷറഫബ:  സര,  കടലമചല മതദസമ്പത്തേബ കുറഞ്ഞബ

വരമകയദ്യം  ശുദമചോയ  മതദത്തേമനബ  ആവശദക്കചോര  ഏറുകയദ്യം  ചചയ്യുന്ന  കചോലത്തേബ

ഉള്നചോടന് മതദസമ്പത്തേബ വരദമപമചക്കണതചോയമട്ടുണബ.  അതമനബ ചപ്രചോതചോഹനദ്യം

നല്കുന്ന  വമവമധ  പദതമകള്  സരക്കചോര  ആവമഷരമക്കുനചണങമലദ്യം

തചോചഴക്കമടയമല് പ്രതമഫലമക്കുന്നതബ കുറഞ്ഞരസ്പീതമയമലചോണബ.  സദ്യംസചോനത്തേമചന്റെ

ഭൂ വമസ്തൃതമയമല് നചല്ലെചോര ഭചോഗദ്യം ചചങല് പ്രചദശങ്ങളചോണബ ഇവമടങ്ങളമല് പ്രകൃതമ

തചന്ന  കനമഞ  നല്കമയ  നസ്പീരറവകളചോണബ,  പളളങ്ങള്  അഥവചോ

ചമറകള്.  ഇഗൗ  ചമറകള്  കചയറദ്യം  ചകചോണ്ടുദ്യം  മണ്ണടമഞ്ഞതുമൂലവദ്യം  നചോമചോവചശഷ

മചോയമചക്കചോണമരമക്കുകയചോണബ.  ഇത്തേരദ്യം  ചമറകള്  നവസ്പീകരമചബ  തചദ്ദേശഭരണ

സചോപനങ്ങളുചട  സഹകരണചത്തേചോചട  മതദക്കുഞങ്ങചള  നമചക്ഷപമചബ

വചോരഷമക  വമളചവടപബ  നടത്തേമ  ശുദമചോയ  മതദദ്യം  ലഭദമചോക്കചോനുദ്യം  പ്രചോചദശമക

സചോമ്പത്തേമക വമകസനദ്യം സചോധദമചോക്കചോനുദ്യം സരക്കചോര നടപടമ സക്വസ്പീകരമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    സജമ  ചചറമയചോന്:  സര,   ഇതുസദ്യംബന്ധമചബ  തചദ്ദേശസക്വയദ്യംഭരണ

വകുപ്പുമചോയമട്ടുദ്യം  സഹകരണ  വകുപ്പുമചോയമട്ടുദ്യം  ചരച  നടത്തേചോന്  തസ്പീരമചോനമചമട്ടുണബ.

തചദ്ദേശസക്വയദ്യംഭരണ  വകുപമചന്റെ  സഹചോയദ്യം  ഇഗൗ  പറയന്ന   സലങ്ങളമല്
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അതചോയതബ,   മചണ്ണടത്തേബ  മചോറമയ  സലങ്ങളമല്  ചവളളചക്കട്ടുണബ  അവമചട

മതദകൃഷമ ചചയചോന് അവരചട സഹചോയദ്യം ചവണദ്യം.  കുളങ്ങളമല് കൃഷമ ചചയചോന്

അവരചട സഹചോയദ്യം ചവണദ്യം.  പഞചോയത്തേബ കുറചബ ചചപസ വയ്ചക്കണതചോയമട്ടുണബ,

അതുമചോതദ്യം  ചകചോണബ  ഇഗൗ  പ്രശ്നദ്യം  തസ്പീരന്നമല്ലെ  കചോരണദ്യം  ഫമഷറസ്പീസബ  വകുപമചന്റെ

സമ്പത്തേബ ചകചോണ്ടു മചോതദ്യം ഇഗൗ വമഷയദ്യം തസ്പീരന്നമല്ലെ.  അചപചോള് പഞചോയത്തേമചന്റെ

സഹകരണദ്യംകൂടമ  ആവശദമചോണബ.  അതമനചോയമ  മസ്പീറമദ്യംഗബ  വമളമക്കചോന്

തസ്പീരമചോനമചമട്ടുണബ.   സഹകരണ  വകുപമചന്റെ  സഹചോയചമന  പറയചമ്പചോള്

കൃതദമചോയ ഗ്രൂപകളുണചോക്കമ സഹകരണ വകുപമല് നമനദ്യം ബചോങ്കുകളമല് നമനദ്യം

അവരക്കബ  തുക  ചകചോടക്കചോനചോവശദമചോയ  ആചലചോചനയദ്യം  നടത്തുനണബ.

സദ്യംസചോനത്തേമചന്റെ പരമമമതമചോയ സമ്പത്തുചകചോണബ അതമനപ്പുറചത്തേയബ മതദകൃഷമ

വദചോപമപമക്കുചമ്പചോള്  തസ്പീരചയചോയദ്യം  ബഹുമചോനചപട  അദ്യംഗദ്യം  സൂചമപമച

സലങ്ങളമചലയ്ക്കുദ്യം കൃഷമ വദചോപമപമക്കചോന് സചോധമക്കുന്ന വമധത്തേമലള്ള പചോനചോണബ

തയചോറചോക്കുന്നതബ.

ശസ്പീ  .    ടമ  .    വമ  .    ഇബചോഹമദ്യം:  സര,  ഉള്നചോടന്  മതദകൃഷമ  വമ്പമച

പ്രതമസന്ധമയചോണബ  ചനരമട്ടുചകചോണമരമക്കുന്നതബ.   എചന്റെ  ചതചോടടത്തേ  വസ്പീടമല്

മതദക്കൃഷമ നടത്തുന്ന കരഷകന് അനുഭവമക്കുന്ന ചവദന എനമക്കറമയചോദ്യം.  വലമയ

തുക അതചോയതബ കമചലചോയബ  60-70  രൂപ ചകചോടത്തേചോണബ മതദത്തേസ്പീറ വചോങന്നതബ.
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അങ്ങചന  മതദങ്ങള്  വളരനചപചോലദ്യം  ആ  മതദങ്ങള്ക്കബ  മചോരക്കറമദ്യംഗബ  ഇല്ലെ.

അങ്ങചനയളള  പ്രതമസന്ധമകള് ചനരമട്ടുചകചോണമരമക്കുചമ്പചോള് മതദകരഷകരക്കബ

സബ്സമഡമ  ചകചോടക്കുന്ന  കചോരദങ്ങളുദ്യം,  ഉള്നചോടന്  മതദകൃഷമ

നടത്തുന്നതമനചോവശദമചോയമ,  തചദ്ദേശഭരണ സചോപനങ്ങള്ക്കബ അവരകൂടമ  ഉള്ചപടബ

ചപ്രചോജക്ടുകള്  എടക്കണദ്യം.   മതദത്തേസ്പീറയടക്കദ്യം  സബ്സമഡമ  ചകചോടത്തുചകചോണബ

ഇവചര ചപ്രചോതചോഹമപമക്കുന്നതമനുചവണമ എചനല്ലെചോദ്യം നടപടമകളചോണബ ഫമഷറസ്പീസബ

ഡമപചോരട്ടുചമന്റെബ നടപമലചോക്കുന്നതബ; 

ശസ്പീ  .    സജമ ചചറമയചോന്:സര, 2021-22  വരഷദ്യം  98  ചകചോടമ രൂപ ഉള്നചോടന്

മതദകൃഷമക്കുചവണമ  മചോതദ്യം  സബ്സമഡമയചോയമ  അനുവദമചമട്ടുണബ.   അരദ,

ഉഗൗരജമത,  ശുദജല  മതദകൃഷമ  അതമനബ  17.70  ചകചോടമ  രൂപയചോണബ

അനുവദമചമട്ടുളളതബ.  സക്വകചോരദകുളങ്ങളമചല വമശചോല കചോരപബ മതദകൃഷമ 85 ലക്ഷദ്യം

രൂപ, ഇങ്ങചന ഓചരചോന്നചോയമടബ 19 ഇനങ്ങളമലചോയമ ഏതചോണബ 7270 ലക്ഷചത്തേചോളദ്യം

രൂപ  നമുക്കബ  ഇതമനകദ്യം  ചചലവഴമക്കചോന്  കഴമഞ്ഞമട്ടുണബ.  ഇഗൗ  ഇനത്തേമല്  40

ശതമചോനമചോണബ  സബ്സമഡമയചോയമ  ചകചോടത്തേതബ.   ബചയചോചഫചോക്കബ

ഉപചയചോഗചപടത്തേമചക്കചോണ്ടുളള  കൃഷമക്കചോരക്കബ  ചചറമയ  മമചസക്കുകള്

സദ്യംഭവമചമട്ടുണബ.   അതുചകചോണചോണബ  മതദകൃഷമക്കചോരക്കബ  പ്രയചോസദ്യം

ചനരമചടണമവരന്നതബ.  കുറച്ചുകൂടമ  ശചോസസ്പീയമചോയമ  മതദക്കൃഷമചയ
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ഉഗൗരജമതചപടചത്തേണതുണബ.    ഉള്നചോടന്  മതദചമഖലയമചല  കൃഷമയമല്

കഴമഞ്ഞ  5  വരഷമചോയമ  വലമയ  പുചരചോഗതമയചോണബ  ഉണചോയമട്ടുളളതബ.   അതമചന്റെ

കണക്കബ  ഞചോന്  പറയചോദ്യം  ഉല്പചോദനചശഷമയമല്  7  ചകചോടമചയചോളദ്യം  ലക്ഷദ്യം

കുഞങ്ങളുചട ഉല്പചോദനചശഷമ വരദമച്ചു.  അതചോയതബ,   2.20 ആയമരന അതബ

വളചര കൂടമ.  ഉല്പചോദനത്തേമല് വന്നമരമക്കുന്ന ഇഗൗ വരദനവബ അതമചന്റെ ഭചോഗമചോയമ

മതദ സമ്പത്തേമനുദ്യം വരദനവബ വന്നമട്ടുണബ. നല്ലെ നമലയമല് ഗവണ്ചമന്റെബ ഉള്നചോടന്

മതദകൃഷമക്കുചവണമ സബ്സമഡമ ചകചോടക്കുനണബ.  ഒറചപട ഏചതങമലദ്യം ചകസബ

ഉചണങമല് അക്കചോരദദ്യം ശദയമല്ചപടത്തേമയചോല് പരമഹചോരദ്യം കചോണചോന് പറ്റുദ്യം.

മമ  .   സസ്പീക്കര: ഓരഡര...ഓരഡര.... ചചചോചദദചോത്തേര സമയദ്യം കഴമഞ.

(ചചചോചദദചോത്തേരസമയദ്യം കഴമഞ)

അനുബന്ധദ്യം 1

നക്ഷതചമഹ്നമമട 62-ാം നമ്പര ചചചോദദത്തേമനുള്ള 

 ഉത്തേരദ്യം

(vii)  മനുഷദ-വനദജസ്പീവമ സദ്യംഘരഷദ്യം ലഘൂകരമക്കുന്നതമനബ ചപചോതുജന

പങചോളമത്തേചത്തേചോചട  നടപടമകള്  സക്വസ്പീകരമക്കുന്നതമനചോയമ  തചദ്ദേശസ്പീയരദ്യം

ജനപ്രതമനമധമകളുദ്യം  വനദ്യം  ഉചദദചോഗസരദ്യം  ചചരനള്ള  246  ജനജചോഗതചോ

സമമതമകള് രൂപസ്പീകരമചമട്ടുണബ.
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(viii)  ചകന്ദ്ര  സരക്കചോരമചന്റെയദ്യം  സദ്യംസചോന  സരക്കചോരമചന്റെയദ്യം

സഹചോയചത്തേചോചട  നടപചോക്കുന്ന  പദതമകളമല്ചപടത്തേമ  വനദജസ്പീവമകളുചട

ആവചോസവദവസ  അഭമവൃദമചപടത്തുന്നതമനബ  മണ്ണബ  ജലസദ്യംരക്ഷണ

പ്രവരത്തേമകള്,  ചചക്കബ  ഡചോമുകളുചട  നമരമ്മചോണദ്യം,  തചദ്ദേശസ്പീയമല്ലെചോത്തേ

കളകളുചട നമരമ്മചോരജനദ്യം, വനത്തേമനകത്തേബ ജലലഭദത ഉറപ്പുവരത്തുന്നതമനബ

കുളങ്ങളുചട നമരമ്മചോണദ്യം, പുനരദചോരണദ്യം തുടങ്ങമയവ നടത്തേമവരനണബ.

(ix)  വനദജസ്പീവമകള്ക്കുദ്യം  അവയചട  ആവചോസവദവസയ്ക്കുദ്യം

ചദചോഷകരമചോയമ  ഭവമക്കുന്ന  കചോട്ടുതസ്പീ  തടയന്നതമനചോയമ  വനചമഖലകളമലദ്യം

വനചോതമരത്തേമ  പങമടന്ന  ജനവചോസ  ചമഖലകളമലദ്യം  കചോട്ടുതസ്പീ  പ്രതമചരചോധ

പ്രവരത്തേനങ്ങള് നടത്തുനണബ.

(x)  കചോട്ടുപന്നമകള് ജനവചോസ ചമഖലയമലദ്യം കൃഷമയമടങ്ങളമലദ്യം നചോശദ്യം

വരത്തുകയദ്യം  മനുഷദരക്കബ  പരമക്കബ,  ജസ്പീവഹചോനമ  എന്നമവ  ഉണചോക്കുന്ന

സചോഹചരദത്തേമല്  അവചയ  ഉപചോധമകചളചോചട  ചവടമവചബ  ചകചോല്ലുന്നതമനുദ്യം,

നശമപമക്കുന്നതമനുദ്യം  18-05-2020-ചല സ.ഉ. (സചോധചോ)  നദ്യം. 111/2020/വനദ്യം,

11-01-2021-ചല സ.ഉ. (സചോധചോ) നദ്യം. 5/2021/വനദ്യം, 28-01-2021-ചല സ.ഉ.

(സചോധചോ) നദ്യം. 25/2021/വനദ്യം എന്നമവ പ്രകചോരദ്യം ഉത്തേരവബ പുറചപടവമചമട്ടുണബ.
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സ.ഉ. (സചോധചോ)  നദ്യം. 159/2021/വനദ്യം തസ്പീയതമ  29-05-2021  പ്രകചോരദ്യം ചമല്

ഉത്തേരവകളുചട കചോലചോവധമ  17-05-2022 വചര ദസ്പീരഘമപമചബ നല്കമയമട്ടുണബ.

ഈ സരക്കചോര അധമകചോരത്തേമല് വന്നതമനുചശഷദ്യം  30-09-2021  വചരയള്ള

കചോലയളവമല്  വനദ്യം  വകുപബ  തചന്ന  മുന്കചയടത്തേബ  കൃഷമഭൂമമകളമചല  418

കചോട്ടുപന്നമകചള ചകചോന്നമട്ടുണബ.

(xi)  വനദജസ്പീവമ ആക്രമണദ്യംമൂലദ്യം കൃഷമനചോശദ്യം സദ്യംഭവമച കരഷകരക്കബ

08-01-2015-ചല സ.ഉ.  നദ്യം. (സക) 2/2015/വനദ്യം, 05-04-2018-ചല സ.ഉ.

നദ്യം.  (സക)  17/2018/വനദ്യം  എന്നസ്പീ  ഉത്തേരവകള്  പ്രകചോരദ്യം  നഷ്ടപരമഹചോരദ്യം

നല്കമ വരനണബ.

(xii)  വനദജസ്പീവമ ആക്രമണദ്യംമൂലദ്യം ജസ്പീവഹചോനമ,  പരമക്കബ,  സക്വത്തുനചോശദ്യം,

അദ്യംഗസവകലദദ്യം  എന്നമവ  ഉണചോകുന്നവരക്കബ  05-04-2018-ചല  സ.ഉ.നദ്യം.

(സക)  17/2018/വനദ്യം  എന്ന  ഉത്തേരവബ  പ്രകചോരദ്യം  നഷ്ടപരമഹചോരദ്യം  നല്കമ

വരനണബ.

(xiii)  വനദമൃഗശലദദ്യം  രൂക്ഷമചോയ  പ്രചദശങ്ങളമചല  ചഫചോറസബ

ചസറമല്ചമന്റുകളമചല തചോമസക്കചോചര സക്വയദ്യംസന്നദ പുനരധമവചോസ പദതമ
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പ്രകചോരദ്യം  കചോടമനബ  പുറചത്തേയബ  പുനരധമവസമപമക്കുന്നതമനുദ്യം  നടപടമ

സക്വസ്പീകരമച്ചുവരനണബ.

(ബമ)  വനദജസ്പീവമ  ആക്രമണദ്യം  തടയചോന്  മചോസര  പചോന്

തയചോറചോക്കമയമട്ടുണബ. വമശദചോദ്യംശദ്യം ചുവചട ചചരക്കുന:- 

സദ്യംസചോനത്തേബ  വരദമച്ചുവരന്ന  മനുഷദ-വനദജസ്പീവമ  സദ്യംഘരഷദ്യം

ലഘൂകരമക്കുന്നതമനചോയമ  വമശദമചോയ  ഒര  കരമ്മപദതമ  തയചോറചോക്കുന്നതമനബ

പ്രമന്സമപല്  ചസ്പീഫബ  കണ്സരചവററര  (സവല്ഡബ  സലഫബ)  &  ചസ്പീഫബ

സവല്ഡബ  സലഫബ  വചോരഡനബ  നമരചദ്ദേശദ്യം  നൽകുകയദ്യം,  അതമന്പ്രകചോരദ്യം

സദ്യംസചോനത്തേബ  ഉയരന്ന  ചതചോതമല്  മനുഷദ-വനദജസ്പീവമ  സദ്യംഘരഷദ്യം

നമലനമല്ക്കുന്ന ചമഖലകള് കചണത്തേമ, നമലവമല് ഇത്തേരദ്യം സദ്യംഘരഷങ്ങള്

ചനരമടന്നതമനചോയമ അനുവരത്തേമച്ചുവരന്ന പ്രതമചരചോധ പരമഹചോര മചോരഗ്ഗങ്ങള്

വമശകലനദ്യം ചചയ്തബ,  മനുഷദ-വനദജസ്പീവമ സദ്യംഘരഷദ്യം ലഘൂകരമക്കുന്നതമനചോയമ

വമശദമചോയ ഒര കരമ്മപദതമ തയചോറചോക്കുന്നതമനബ  ചപരമയചോര,  പറമ്പമക്കുളദ്യം

സടഗര  കണ്സരചവഷന്  ഫഗൗചണഷനുകചള  പ്രമന്സമപല്  ചസ്പീഫബ

കണ്സരചവററര (സവല്ഡബ സലഫബ) & ചസ്പീഫബ സവല്ഡബ സലഫബ വചോരഡന്

ചുമതലചപടത്തുകയണചോയമ.  ചവബ്സസറബ,  പതങ്ങള്,  ചറഡമചയചോ
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എന്നമവയമലൂചട  ചപചോതുജനചോഭമപ്രചോയദ്യം  ചതടകയദ്യം,  1600-ഓളദ്യം

അഭമപ്രചോയങ്ങള് വനദ്യം വകുപമല് ചരഖചോമൂലദ്യം ലഭദമചോവകയദ്യം ചചയ. വമശദമചോയ

പഠനങ്ങളുചടയദ്യം ബഹുമചോനചപട എദ്യം.പമമചോര,  എദ്യം.എല്.എമചോര,  ഇതര ജന

പ്രതമനമധമകള്,  ശചോസജര,  കരഷക  സദ്യംഘടനകള്,  ചപചോതുജനങ്ങള്

തുടങ്ങമയവരമല്നമനദ്യം  ലഭമച  അഭമപ്രചോയങ്ങളുചടയദ്യം ഉചദദചോഗസതല

ചരചകളുചടയദ്യം  അടമസചോനത്തേമല്  5  വരഷചത്തേയ്ക്കുള്ള ഒര സമഗ പദതമ

തയചോറചോക്കമ  സരക്കചോരമൽ  ലഭദമചോയമട്ടുണബ.  തചോചഴ  പറയന്ന

പ്രവരത്തേനങ്ങളചോണബ  ഈ  പദതമയമല്  വമഭചോവനദ്യം  ചചയ്തമട്ടുള്ളതബ.  ആയതബ

സരക്കചോര വമശദമചോയമ പരമചശചോധമചബ വരന.:- 

(i)  വനദജസ്പീവമകള്  മനുഷദരചട  വചോസസലങ്ങളമചലയ്ക്കുദ്യം

കൃഷമയമടങ്ങളമചലയ്ക്കുദ്യം  പ്രചവശമക്കുന്നതബ  തടയന്നതമനചോയമ  പ്രതമചരചോധ

സദ്യംവമധചോനങ്ങള് നമരമ്മമക്കുക.

(ii)  മനുഷദനുദ്യം-വനദജസ്പീവമകളുദ്യം  തമ്മമലള്ള  സദ്യംഘരഷദ്യം

ഒഴമവചോക്കുന്നതമനബ  മുന്കൂര  മുന്നറമയമപബ  സദ്യംവമധചോനമടക്കമുള്ള  നൂതന

മചോരഗ്ഗങ്ങള് നടപമലചോക്കുക.
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(iii)  മനുഷദ-വനദജസ്പീവമ  സദ്യംഘരഷദ്യം  ലഘൂകരമക്കുന്നതമനചോയമ

ഫലപ്രദമചോയ  അടമസചോന  സഗൗകരദങ്ങളുദ്യം,  മചോനവ-വമഭവചശഷമയദ്യം

വമകസമപമക്കുക.

(iv)  വനദജസ്പീവമമൂലമുള്ള  നചോശനഷ്ടത്തേമനബ  നഷ്ടപരമഹചോരദ്യം,  വമള

ഇന്ഷുറന്സബ,  സലഫബ  ഇന്ഷുറന്സബ,  എകബ-ചഗഷദ  എന്നമവ  നടപമല്

വരത്തുക.

(v)  സലന്  ഡമപചോരടബചമന്റുകളുചട  ചസവനദ്യം  ഉപചയചോഗചപടത്തുക.  

(vi) ജനപങചോളമത്തേചത്തേചോചടയള്ള നടപടമകള് ശക്തമചപടത്തുക.

(vii)  പുല്ചമടകളുദ്യം  ജലചസചോതസുകളുമുള്ചപചടയള്ള  ആവചോസ

വദവസ ചമചചപടത്തേമ വനത്തേമനുള്ളമല് ഭക്ഷണവദ്യം ചവള്ളവദ്യം ലഭദമചോക്കുക. 

(viii) സദ്യംഘരഷദ്യം കുറയ്ക്കുന്നതമനുതകുന്ന അവചബചോധദ്യം സൃഷ്ടമക്കുന്നതമനബ

പരമശസ്പീലനങ്ങളുദ്യം ഗചവഷണങ്ങളുദ്യം നടത്തുക.

(സമ)  പരമചശചോധമക്കുന്നതചോണബ.  മനുഷദ-വനദജസ്പീവമ  സദ്യംഘരഷദ്യം

ലഘൂകരമക്കുന്നതമനബ  വനചോതമരത്തേമ  പങമടന്ന  പഞചോയത്തുകളമല്

തചദ്ദേശസ്പീയരദ്യം  ജനപ്രതമനമധമകളുദ്യം  വനഉചദദചോഗസരദ്യം  ചചരനള്ള
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ജനജചോഗതചോ  സമമതമകള്  07-02-2017-ചല  സ.ഉ.  (സചോധചോ)  നദ്യം.

51/2017/വനദ്യം  പ്രകചോരദ്യം രൂപസ്പീകരമചബ  2017  മുതല് പ്രവരത്തേമചബ വരനണബ.

ഗചോമ  പഞചോയത്തേബ  പ്രസമഡന്റബ/മുനമസമപല്  ചചയരചപഴണ്  അദദക്ഷനുദ്യം,

ഗചോമ പഞചോയത്തേബ സവസബ പ്രസമഡന്റബ/മുനമസമപല് സവസബ ചചയരചപഴണ്

ഉപചോദദക്ഷനുദ്യം  ജമല്ലെചോ  പഞചോയത്തേബ  ചമമ്പര,  ചബചോക്കബ  പഞചോത്തേബ  ചമമ്പര

എന്നമവര  അദ്യംഗങ്ങളുമചോയ  246  ജനജചോഗതചോ  സമമതമകള്  നമലവമല്

സദ്യംസചോനത്തേബ  രൂപസ്പീകരമചമട്ടുണബ.  ജനജചോഗതചോ  സമമതമകള്ക്കബ  മനുഷദ-

വനദജസ്പീവമ  സദ്യംഘരഷദ്യം  കുറയ്ക്കുന്നതമലള്ള  ഉത്തേരവചോദമത്തേങ്ങളുദ്യം  കടമകളുദ്യം

ചുവചട ചചരക്കുന:- 

(i)  വനദജസ്പീവമ  ആക്രമണമുണചോകുന്ന  ചമഖലകളമല്  വനദ്യം  വകുപമചന്റെ

ജനകസ്പീയ മുഖമചോയമ പ്രവരത്തേമചബ ജനങ്ങചള സഹചോയമക്കുക.

(ii)  പ്രചദശത്തേമനബ  ഏറവദ്യം  ചയചോജമച  പ്രതമചരചോധ  മചോരഗ്ഗങ്ങചളക്കുറമചബ

വനദ്യം വകുപമചന അറമയമക്കുക.

(iii) മൂന്നബ മചോസത്തേമചലചോരമക്കല് ചയചോഗദ്യം കൂടമ ചവണ ശമപചോരശകള് വനദ്യം

വകുപബ ഡമവമഷണല് ചഫചോറസബ ഓഫസ്പീസരക്കബ നല്കുക.
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(iv) നമലവമല് നമരമ്മമചമട്ടുള്ള ചഫന്സമദ്യംഗബ ഉള്ചപചടയള്ള പ്രതമചരചോധ

മചോരഗ്ഗങ്ങള്ക്കബ ചകടപചോടകള് സദ്യംഭവമചമട്ടുചണങമല് ആ വമവരദ്യം ബന്ധചപട

ചറയമഞബ ചഫചോറസബ ഓഫസ്പീസചറ അറമയമക്കുകയദ്യം കമ്മമറമയമല് ചരചചചയ്തബ

പരമഹചോര മചോരഗ്ഗങ്ങള് നമരചദ്ദേശമക്കുകയദ്യം ചചയ്യുക.

(v)  വനദജസ്പീവമ  ആക്രമണമുണചോകുന്നപക്ഷദ്യം  സലചത്തേത്തേമ  ചവണ

നടപടമകള് സക്വസ്പീകരമക്കചോന് വനദ്യം വകുപമചന സഹചോയമക്കുക.

(vi)  വനചോതമരത്തേമ  പങമടന്ന  ചമഖലകളമല്  വനദജസ്പീവമകചള

ആകരഷമക്കചോത്തേ  തരത്തേമലള്ള  കൃഷമ  ചചയ്യുന്നതമനബ  ജനങ്ങളമല്

അവചബചോധദ്യം സൃഷ്ടമക്കുന്ന വകുപമചന്റെ നടപടമകളമല് പങചോളമകളചോകുക.

(vi)  വനദജസ്പീവമകള്  കചോടമനബ  പുറചത്തേയബ  വരന്നതബ  തചദ്ദേശവചോസമകചള

മുന്കൂടമ അറമയമക്കുന്നതമനുള്ള എസബ.എദ്യം.എസബ.  അലരടബ സമസദ്യം തുടങ്ങമയ

സദ്യംവമധചോനങ്ങളുചട പ്രവരത്തേക്ഷമത ഉറപബ വരത്തുക.

ഈ  സരക്കചോര  അധമകചോരത്തേമല്  വരചമ്പചോള്  204  ജനജചോഗതചോ

സമമതമകളചോണബ  ഉണചോയമരന്നതബ.  അവയചട  എണ്ണദ്യം ഇചപചോള്  246  ആയമ

വരദമചമട്ടുണബ.  ജനജചോഗതചോ  സമമതമകള്  ഇതുവചരയദ്യം  ഇല്ലെചോത്തേതചോയ
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വനദജസ്പീവമ  ആക്രമണമുണചോകുന്ന  ഇതര  ചമഖലകളമലദ്യം  ജനജചോഗതചോ

സമമതമകള്  രൂപസ്പീകരമക്കുന്നതമനുദ്യം  മൂന്നബ മചോസത്തേമചലചോരമക്കചലങമലദ്യം

സമമതമകളുചട ചയചോഗദ്യം കൂടന്നതമനുമുള്ള നടപടമകള് സക്വസ്പീകരമചമട്ടുണബ.

അനുബന്ധദ്യം 2

നക്ഷതചമഹ്നമമട 63-ാം നമ്പര ചചചോദദത്തേമനുള്ള 

ബമ, സമ പമരമവകള്ക്കുള്ള ഉത്തേരദ്യം

(ബമ)  സദ്യംസചോനത്തേചോചക മതദകൃഷമക്കചോയമ  കചോരപബ,  തമലചോപമയ,  നചോടന്

മതദഇനങ്ങള്,  പചങഷദസബ  ഉള്ചപചട  17  ചകചോടമ  മതദവമത്തേബ

നടപ്പുസചോമ്പത്തേമക  വരഷദ്യം  ആവശദമചോണബ.  എന്നചോല്  ആവശദമചോയതയദ്യം

മതദവമത്തേബ  ഇവമചട  ഉലചോദമപമക്കുന്നമല്ലെ.  മതദക്കൃഷമക്കചോവശദമചോയ

മതദവമത്തേമചന്റെ  ഉല്പചോദനദ്യം  വരദമപമക്കുന്നതമനചോയമ  നമലവമലള്ള

ഹചോചറമകളുചട  നവസ്പീകരണത്തേമനുദ്യം  പുതമയവയചട  നമർമ്മചോണത്തേമനുദ്യം  വമവമധ

പദതമകള് നടപമലചോക്കമ വരന.  പുതമയ മതദവമത്തേബ ഫചോമുകള്,  ഹചോചറമകള്

എന്നമവ സചോപമക്കല്, നമലവമലള്ളവയചട വമകസനദ്യം എന്നമവയചോയമ സദ്യംസചോന

ബഡ്ജറമല്  2016-17 സചോമ്പത്തേമക  വർഷദ്യം  മുതല്  ഉള്നചോടന്  മതദചമഖല

വമകസനത്തേമല്  ഉള്ചപടത്തേമ  50.4  ചകചോടമചയചോളദ്യം  രൂപയചടയദ്യം

ആർ.ഐ.ഡമ.എഫബ  -  ല്  ഉള്ചപടത്തേമ  37.54  ചകചോടമചയചോളദ്യം  രൂപയചടയദ്യം
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പദതമകള്ക്കബ ഭരണചോനുമതമ നലമയമട്ടുണബ. ഫമഷബ സസ്പീഡബ ഫചോമുകള്, ഹചോചറമകള്,

അചകക്വറമയങ്ങള്  എന്നമവയചട  നടപ്പു  സചോമ്പത്തേമക  വർഷചത്തേ

മതദക്കുഞലചോദന  പ്രവ ർത്തേനങ്ങചളചോടനുബന്ധമച്ചുള്ള  പ്രവർത്തേന  ങ്ങള്ക്കചോയമ

900 ലക്ഷദ്യം രൂപയദ്യം ബജറമല് വകയമരത്തേമയമട്ടുണബ. 

(സമ) മതദവമത്തുകളുചട ഉല്പചോദനത്തേമല് സക്വയദ്യംപരദചോപത സകവരമക്കുക

എന്ന  ലക്ഷദചത്തേചോചട  പുതമയ  മതദവമത്തു  ഫചോമുകള്,  ഹചോചറമകള്  എന്നമവ

സചോപമക്കല്,  നമലവമലള്ളവയചട  വമകസനദ്യം  എന്നമവയചോയമ  സദ്യംസചോന

ബഡ്ജറമല്  2016-17  സചോമ്പത്തേമക വരഷദ്യം മുതല് ഉള്നചോടന് മതദചമഖലയചട

വമകസനത്തേമല്  ഉള്ചപടത്തേമ  50.4  ചകചോടമചയചോളദ്യം  രൂപയചടയദ്യം

ആര.ഐ.ഡമ.എഫബ-ല്  ഉള്ചപടത്തേമ  37.54  ചകചോടമചയചോളദ്യം  രൂപയചടയദ്യം

പദതമകള്ക്കബ  ഭരണചോനുമതമ  നൽകമയമട്ടുണബ.  ഫമഷ്സസ്പീഡബ  ഫചോമുകള്,

ഹചോചറമകള്,  അചകക്വറമയങ്ങള്  എന്നമവയചട  നടപ്പു  സചോമ്പത്തേമകവരഷചത്തേ

മതദകുഞലചോദന  പ്രവരത്തേനങ്ങചളചോടനുബന്ധമ  ച്ചുള്ള  പ്രവരത്തേനങ്ങള്ക്കചോയമ

900  ലക്ഷദ്യം  രൂപയദ്യം  ബഡ്ജറമല്  വകയമരത്തേമയമട്ടുണബ.  മതദവമത്തേമചന്റെ

ഗണനമലവചോരദ്യം  പരമചശചോധമക്കുന്നതമനുദ്യം  മതദചരചോഗ  നമയനണത്തേമനുദ്യം

നമചരചോധമത  ആന്റമ  ബചയചോടമക്കുകളുചട  ഉപചയചോഗദ്യം  ഒഴമവചോക്കുന്നതമനുദ്യം

സദ്യംസചോനത്തേചോദദമചോയമ  അകക്വചോടമകബ  ആനമമല്  ചഹല്ത്തേബ  ചസന്ററുകള്
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സചോപമക്കുന്നതമനബ  നടപടമകള് സക്വസ്പീകരമചമട്ടുണബ.  2016  ൽ കഴമഞ്ഞ സർക്കചോർ

അധമകചോരത്തേമൽ വരചമ്പചോള് നമലവമലണചോയമരന്ന സർക്കചോർ ഹചോചറമകളുചടയദ്യം

ഫചോമുകളുചടയദ്യം  ഉലചോദനക്ഷത  2.44  ചകചോടമ  മതദവമത്തുകള്  മചോതമചോയമരന.

കൂടതൽ അടമസചോന സഗൗകരദങ്ങള് സൃഷ്ടമച്ചുചകചോണ്ടുദ്യം നമലവമലള്ള മതദവമത്തേബ

ഫചോമുകളുചടയദ്യം  ഹചോചറമകളുചടയദ്യം  ഉലചോദനക്ഷമത  വർദമപമക്കുവചോനുദ്യം,  പുതമയ

ഹചോചറമകളുദ്യം  മതദവമത്തേബ  ഫചോമുകളുദ്യം  സചോപമക്കുവചോനുദ്യം  ചവണ  നടപടമകള്

സകചക്കചോണതമചന്റെ  ഫലമചോയമ  മതദവമത്തേബ  ഹചോചറമകളുചട  ഉലചോദനക്ഷമത  7

ചകചോടമയമൽ എത്തേമക്കചോൻ സചോധമചമട്ടുണബ. 


