
II ഇ.ബബ. XIV  - കകേരള നബയമസഭ/XVI-17

 പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതബനനാറനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് - സലാംഗ്രഹലാം

2019   നവലാംബര്   20,   ബുധന

നബയമസഭ  രനാവബലല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനലപ്പെട്ട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണലന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ  ഹനാളബല് കയനാഗലാം

കചര്ന. 

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള് 

(കചനാകദദനാത്തരകവള  ആരലാംഭബച്ചകപ്പെനാള്  ലകേ.എസക്ക്.യ.  പ്രവര്ത്തകേരുലട

മനാര്ച്ചബനുകനലരയണനായ  കപനാലസ്പീസക്ക്  ലനാത്തബച്ചനാര്ജബല്  ശസ്പീ.  ഷനാഫബ

പറമബല്  എലാം.എല്.എ.-യക്ക്  മര്ദ്ദനകമറ്റതബല്  പ്രതബകഷധബച്ചക്ക്

കചനാകദദനാത്തരകവള  റദ്ദനാകബ  അടബയന്തരപ്രകമയലാം  പരബഗണബകണലമന

പ്രതബപക്ഷത്തബലന്റെ  ആവശദലാം  ബഹു.  സസ്പീകര്  നബരനാകേരബച്ചതബലനത്തുടര്നക്ക്

പ്ലകനാര്ഡുകേളലാം  ബനാനറുകേളലാം  പബടബച്ചുലകേനാണക്ക്  യ.ഡബ.എഫക്ക്.  അലാംഗങ്ങള്

എഴുകനറ്റുനബനക്ക്  ബഹളലാം  വയ്ക്കുകേയലാം  കചനാകദദനാത്തരകവള

ബഹബഷ്കരബക്കുനതനായബ  പ്രഖദനാപബച്ചുലകേനാണക്ക്  സസ്വസനാനങ്ങളബല്

ഉപവബഷ്ടരനാകുകേയലാം ലചയ.)
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44 (*511) മലയനാളത്തബലന്റെ പ്രകയനാഗലാം വബപുലലപ്പെടുത്തനാന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകനനാകസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

സനാലാംസനാരബകേവലാം പനാര്ലലമന്റെറബകേനാരദവലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. എ. ലകേ. ബനാലന)

നല്കേബയ മറുപടബയബല്,   മലയനാളഭനാഷനാ പ്രകയനാഗലാം വബപുലലപ്പെടുത്തുനതബലന്റെ

ഭനാഗമനായബ ഭനാഷനാ ഇനസബറ്ററ്റ്യൂട്ടബലന്റെ കനതൃതസ്വത്തബല് ഭരണ ശബനാവലബ, ഭനാഷയലാം

ഭരണഭനാഷയലാം,  ഭരണഭനാഷനാ  പ്രകയനാഗങ്ങള്,  ഭരണഭനാഷനാ  പ്രശ്നങ്ങള്,

ഭരണഭനാഷനാ നബഘണ്ടു എനസ്പീ പുസ്തകേങ്ങള് പ്രസബദസ്പീകേരബക്കുകേയലാം 'കശയസക്ക്'

എന   ലമനാലലബല്  ആപക്ക്  വബകേസബപ്പെബക്കുകേയലാം  ലചയബട്ടുലണനക്ക്  സഭലയ

അറബയബച്ചു. ശബനാവലബ, നബഘണ്ടു എനബവയക്ക് പുറലമ കൃഷബശനാസലാം, ആകരനാഗദ

ശനാസലാം,  ഇലകബകല്  കട്രേഡക്ക്  തബയറബ,  കേമറ്റ്യൂട്ടര്  സയനസക്ക്  തുടങ്ങബയ

വബഷയങ്ങളബലലാം ഭനാഷനാ ഇനസബറ്ററ്റ്യൂട്ടക്ക് പുസ്തകേങ്ങള് പ്രസബദസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണക്ക്.  ഇഇ

സര്കനാര്  അധബകേനാരത്തബല്  വനതബനുകശഷലാം  800  പുസ്തകേങ്ങള്

പ്രസബദസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  സര്വ്വ  വബജനാനകകേനാശത്തബലന്റെ  15  വനാലദങ്ങള്

ഡബജബലലറ്റസക്ക്  ലചയ്യുകേയലാം  അവ  www.sarva.kerala.gov.in  എന

ലവബ്ലലസറ്റബല് ലഭദമനാക്കുകേയലാം ലചയബട്ടുണക്ക്. കകേരളത്തബലന്റെ സമഗ്ര ജനകേസ്പീയ

വബജനാനകകേന്ദ്രമനായബ  ഭനാഷനാ  ഇനസബറ്ററ്റ്യൂട്ടബലന  പുന:ക്രമസ്പീകേരബകനാന

http://www.sarva.kerala.gov.in/
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തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയലാം ലലവജനാനബകേ പുസ്തകേങ്ങള് ആവശദകനാര്കക്ക് എത്തബച്ചു

ലകേനാടുക്കുനതബനനായബ  കസറ്റക്ക്  ബനാങക്ക്  ഓഫക്ക്  ഇന്തദയലട  സഹകേരണകത്തനാലട

ഓണ്ലലലന  കപലമന്റെക്ക്  കഗറ്റക്ക്  കവ  ആരലാംഭബക്കുകേയലാം  ലചയബട്ടുണക്ക്.  കൂടനാലത

കകേരള  സനാഹബതദ  അകനാദമബയലാം  ഓണ്ലലലന  പുസ്തകേ  വബല്പനയ്ക്കുള

നടപടബകേള്  ആരലാംഭബച്ചബട്ടുണക്ക്.  ഭനാഷനാ  ഇനസബറ്ററ്റ്യൂട്ടക്ക്,  സനാഹബതദ  അകനാഡമബ

എനബവയക്ക്  പുറലമ മലയനാളലാം മബഷന,  ബുകക്ക് മനാര്കക്ക്  എനസ്പീ സനാപനങ്ങള്

വഴബയലാം  പുസ്തകേങ്ങളലട  പ്രദര്ശനവലാം  വബല്പ്പെനയലാം  നടത്തുനണക്ക്.

സനാലാംസനാരബകേ  വകുപ്പെബലന്റെ  കനതൃതസ്വത്തബല്  അന്തനാരനാഷ്ട്ര  പുസ്തകകേനാത്സവലാം

സലാംഘടബപ്പെബക്കുന കേനാരദലാം പരബകശനാധബക്കുനതനാണക്ക്. മലയനാളലാം മബഷന വബകദശ

രനാജദങ്ങളബലള്ലപ്പെലട  300  ലലലബ്രറബകേള്  സനാപബച്ചബട്ടുലണനലാം  പ്രവനാസബ

കകേരളസ്പീയരുലട  കുട്ടബകേള്കനായബ  4  മലയനാള  ഭനാഷനാ  കകേനാഴ്സുകേള്  നടത്തുകേയലാം

അദദനാപകേര്കക്ക് പരബശസ്പീലനലാം നല്കുകേയലാം പഠന കകേന്ദ്രങ്ങള്കക്ക് പ്രതബവര്ഷലാം

3000/- രൂപ ധനസഹനായലാം നല്കുകേയലാം ലചയ്യുനണക്ക്. ഇതുകൂടനാലത പ്രവനാസബ

മലയനാളബകേള്കനായബ  ഭൂമബമലയനാളലാം  വനാര്ത്തനാപതബകേ  പ്രസബദസ്പീകേരബക്കുകേയലാം

'കറഡബകയനാ  മലയനാളലാം'  എന  ഇന്റെര്ലനറ്റക്ക്  ചനാനല്  ആരലാംഭബക്കുനതുമനാണക്ക്.

ബനാലസനാഹബതദ  ഇനസബറ്ററ്റ്യൂട്ടബലന്റെ  തളബരക്ക്  മനാസബകേ  കകേരളത്തബനക്ക്  പുറത്തുള

മലയനാളലാം  മബഷന  വബദദനാര്തബകേള്കക്ക്  എത്തബച്ചുലകേനാടുക്കുകേയലാം  മലയനാളലാം
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പഠബച്ചുതുടങ്ങുന  കുട്ടബകേള്കനായബ  കലണബലാംഗക്ക്  കേബറ്റുകേള്  ലതരലഞ്ഞെടുകലപ്പെട്ട

പഠനകകേന്ദ്രങ്ങള്വഴബ  വബതരണലാം  ലചയ്യുകേയലാം  അദദനാപകേര്ക്കുലാം

വബദദനാര്തബകേള്ക്കുമനായബ  സനാഹബതദ,  സനാലാംസനാരബകേ  വബഷയങ്ങളബല്

മത്സരങ്ങള് സലാംഘടബപ്പെബക്കുകേയലാം ലചയ്യുനണക്ക്.  2020  ജനുവരബയബല്  കലനാകേ

പ്രവനാസബ  സനാഹബതദ  സകമ്മേളനലാം  നടത്തുനതനാലണനലാം  എട്ടു  വര്ഷലാം

പൂര്ത്തബയനാകബയ  സനദ  കസവകേരനായ  മലയനാളലാം  മബഷന  അദദനാപകേലര

ആദരബക്കുവനാന തസ്പീരുമനാനബച്ചബട്ടുലണനലാം  മനബ അറബയബച്ചു. 'ഗസ്പീതനാഞ്ജലബ'യലട

ഇലാംഗസ്പീഷക്ക്  പരബഭനാഷയലട  100-ാംവനാര്ഷബകേവമനായബ  ബന്ധലപ്പെട്ടക്ക്

ശനാന്തബനബകകേതലന്റെ  സഹകേരണകത്തനാലട  സനാലാംസനാരബകേ  വബനബമയ  പരബപനാടബ

നടത്തുനതനാലണനലാം  മഹനാതനാഗനാന്ധബയലട  150-ാം  ജന്മവനാര്ഷബകേവമനായബ

ബന്ധലപ്പെട്ടക്ക് ശബരബ ആശമത്തബല് ഗനാന്ധബസ്മൃതബ മണ്ഡപത്തബലന്റെ നബര്മ്മേനാണ

പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭബച്ചബട്ടുലണനലാം  ഘട്ടലാംഘട്ടമനായബ  എലനാ  പബ.എസക്ക്.സബ.

പരസ്പീക്ഷകേളലാം മലയനാളത്തബലനാകനാന നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാലണനലാം മനബ

അറബയബച്ചു.  ലതരലഞ്ഞെടുത്ത  1000  കേലനാകേനാരനമനാര്കക്ക്  വജൂബബലബ

ലഫകലനാഷബപ്പെക്ക്  നല്കുനതനാലണനലാം  കേബഫ്ബബയബല്  ഉള്ലപ്പെടുത്തബ  എലനാ

ജബലകേളബലലാം  സനാലാംസനാരബകേ  സമുച്ചയവലാം  ഗ്രനാമപ്രകദശങ്ങളബല്  ഇഇ  വര്ഷലാം

ലകേ.എസക്ക്.എഫക്ക്.ഡബ.സബ.  10  പുതബയ  മള്ട്ടബ പ്ലകക്ക് തബകയറ്ററുകേള്
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നബര്മ്മേബക്കുനതനാലണനലാം കകേനാഴബകകനാടക്ക് ജബലയബല് ആരലാംഭബക്കുന കേള്ച്ചറല്

ലസന്റെര് ലലവകലാം മുഹമ്മേദക്ക് ബഷസ്പീറബലന്റെ കപരബലനാണക്ക് അറബയലപ്പെടുനലതനലാം

അവശതയനുഭവബക്കുന   കേലനാകേനാരനമനാര്കനായബ  ഉപജസ്പീവനപദതബ

നടപ്പെബലനാക്കുനലണനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയനായബ മനബ അറബയബച്ചു.

കലനാകേലത്ത  പ്രധനാനലപ്പെട്ട  60  ഭനാഷകേളബലലനാനനായ  മലയനാളഭനാഷ

ആദരബകലപ്പെകടണതനാലണനക്ക്  ഒരു  ഉപകചനാദദത്തബലബടലപട്ടുലകേനാണക്ക്

ലപനാതുമരനാമത്തുലാം രജബകസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനബ  അറബയബച്ചു. 

45 (*512) പട്ടബകേജനാതബ കകേനാളനബകേളലട സമഗ്ര വബകേസനലാം

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകനനാകസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

സനാലാംസനാരബകേവലാം പനാര്ലലമന്റെറബകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  നല്കേബയ മറുപടബയബല്,

പട്ടബകേജനാതബ  കകേനാളനബകേളലട  വബകേസനത്തബനനായബ  2016-17  സനാമത്തബകേ

വര്ഷലാം  മുതല്  നടപ്പെനാകബവരുന  'അലാംകബദ്കേര്  ഗ്രനാമലാം'  പദതബ  പ്രകേനാരലാം

ഇതുവലര 417 കകേനാളനബകേലള ലതരലഞ്ഞെടുത്തബട്ടുലണനലാം 162 സസ്വയലാംപരദനാപ

ഗ്രനാമങ്ങളലട പ്രവൃത്തബകേള് പൂര്ത്തബയനായബട്ടുലണനലാം കകേനാര്പ്പെസക്ക് ഫണക്ക് മുകഖന

199  കകേനാളനബകേളബല് കുടബലവള പദതബകേളലാം  157  കകേനാളനബകേളബല് കറനാഡുലാം

നബര്മ്മേബച്ചബട്ടുലണനലാം  സഭലയ  അറബയബച്ചു.  വബദദനാര്തബകേളലട  പഠന

സഇകേരദങ്ങള് ലമച്ചലപ്പെടുത്തുനതബനനായബ ഫുഡക്ക് ക്രനാഫക്ക് ഇനസബറ്ററ്റ്യൂട്ടബനക്ക് പുറലമ
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നബരവധബ സനാപനങ്ങളലാം കകേനാഴ്സുകേളലാം ആരലാംഭബക്കുകേയലാം വബകദശ പഠനത്തബനക്ക്

മനാര്ഗ്ഗകരഖ  തയനാറനാക്കുകേയലാം  കസനാളര്ഷബപ്പെക്ക്  തുകേ  വര്ദബപ്പെബക്കുകേയലാം

ലചയബട്ടുണക്ക്.  എട്ടനാലാം  കനാസക്ക്  മുതല്  പ്ലസക്ക്  ടു  വലരയളള  വബദദനാര്തബകേള്കക്ക്

പഠനമുറബ  നബര്മ്മേബക്കുന  പദതബ  ആരലാംഭബക്കുകേയലാം  13062  കുടുലാംബങ്ങള്കക്ക്

പഠനമുറബ  അനുവദബച്ചതബല്  7700  എണലാം  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  നസ്പീറ്റക്ക്

ലമറബറ്റബല്  എനട്രേനസക്ക്  പ്രകവശനലാം  ലഭബക്കുന  മുഴുവന  കകേനാകളജക്ക്

വബദദനാര്തബകേള്ക്കുലാം  കസനാളര്ഷബപ്പെക്ക്  ഏര്ലപ്പെടുത്തുകേയലാം  പ്ലസക്ക്  ടു-വബനക്ക്

സയനസക്ക് വബഷയങ്ങളബല് ഉനത മനാര്കക്ക് കനടുന 1000  വബദദനാര്തബകേള്കക്ക്

ലമഡബകല്/എഞബനസ്പീയറബലാംഗക്ക്  പ്രകവശന  പരസ്പീക്ഷനാ  പരബശസ്പീലനത്തബനനായബ

പദതബ  ആവബഷ്കരബക്കുകേയലാം  ലചയബട്ടുണക്ക്.   ലതനാഴബല്  പരബശസ്പീലന

സഇകേരദങ്ങള്  വബപുലസ്പീകേരബക്കുനതബലന്റെ  ഭനാഗമനായബ  44  ലഎ.റ്റബ.ലഎ.-കേള്

നവസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  7  എണലാം കമനാഡല് റസബഡനഷദല് ലഎ.റ്റബ.ലഎ.-കേളനായബ

ഉയര്ത്തുകേയലാം  ലചയബട്ടുണക്ക്.  നനാലക്ക്  പ്രസ്പീ-എകനാമബകനഷന  ലട്രേയബനബലാംഗക്ക്

ലസന്റെറുകേളലാം കകേരള സബവബല് സര്വ്വസ്പീസക്ക് അകനാദമബയബല്   300 പട്ടബകേജനാതബ

പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ വബദദനാര്തബകേള്കക്ക്  സബവബല് സര്വ്വസ്പീസക്ക്  പരബശസ്പീലനവലാം സനാര്ട്ടക്ക്

അപക്ക്  ഡസ്പീലാംസക്ക്  കപ്രനാജകലാം  നടപ്പെബലനാകബവരുനണക്ക്.  വബദദനാര്തബകേള്കക്ക്

ഇന്തദയബലല  മബകേച്ച  സര്വ്വകേലനാശനാലകേളബല്   പ്രകവശനലാം  ലഭബക്കുനതബനക്ക്
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ക്രസക്ക്  മുകഖന  പരബശസ്പീലന  പരബപനാടബ  ആരലാംഭബക്കുകേയലാം  എലാം.ആര്.എസക്ക്.-

കേളബല്  പഠബക്കുനവര്കക്ക്  കകേന്ദ്ര  സര്വ്വകേലനാശനാലകേളബല്  പ്രകവശനത്തബനക്ക്

സഇകേരദലമനാരുക്കുകേയലാം ലചയ.  ഇതബനക്ക്  പുറലമ ലകേല്കട്രേനാണ്,  ഇനകേനാലടകേക്ക്,

ലലസബര്ശസ്പീ  എനസ്പീ  സനാപനങ്ങള്  മുകഖന  കേമറ്റ്യൂട്ടര്  പരബശസ്പീലനവലാം

നല്കേബവരുനണക്ക്.  സസ്വകേനാരദ കമഖലയബല് ലതനാഴബല് കനടുനതബനക്ക് ലലനപുണദ

വബകേസന  പരബശസ്പീലനലാം  നല്കേബയതബലന്റെ  ഭനാഗമനായബ  248  കപര്കക്ക്  വബകദശ

കേമനബകേളബല്  ലതനാഴബല്  ലഭദമനാക്കുകേയലാം  42  കപര്കക്ക്  ഉടനതലന  വബസ

ലഭബക്കുനതുമനാണക്ക്.  പരബശസ്പീലനലാം പൂര്ത്തബയനാകബയ  187  നഴ്സുമനാര്കക്ക്  15,000

രൂപ പ്രതബമനാസ ഓണകററബയത്തബല് സര്കനാര്  ആശുപതബകേളബല് അധബകേ

പരബശസ്പീലനലാം  ലഭദമനാക്കുനതബനുള  പദതബയലാം  ലതനാഴബലകനസ്വഷകേര്കനായബ

പട്ടബകേജനാതബ  വബകേസന  ഡയറക്ടകററ്റബല്  ഹനാനഡക്ക്  കഹനാള്ഡബലാംഗക്ക്  ലസല്

ആരലാംഭബക്കുകേയലാം  സസ്വയലാം  ലതനാഴബല്  പദതബ  പ്രകേനാരലാം  പ്രതബവര്ഷലാം

ഒമതബനനായബരകത്തനാളലാം  കപര്കക്ക്  വനായ്പയലാം  സബ്സബഡബയലാം  ലഭദമനാക്കുകേയലാം

ലചയ്യുനണക്ക്.   30.10.2019  വലര  71,791  പട്ടബകേജനാതബ  കുടുലാംബങ്ങള്കക്ക്

ചബകേബത്സനാ  സഹനായമനായബ  127,67,73,376/-  രൂപ  അനുവദബക്കുകേയലാം

കകേനാളനബകേള്  കകേന്ദ്രസ്പീകേരബച്ചക്ക്  1339  ലമഡബകല്  കേദനാമ്പുകേള്

സലാംഘടബപ്പെബക്കുകേയലാം പട്ടബകേജനാതബ വബകേസന വകുപ്പെബലന്റെ ധനസഹനായകത്തനാലട
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പട്ടബകേജനാതബ കകേനാളനബകേള് കകേന്ദ്രസ്പീകേരബച്ചക്ക്  29 കഹനാമബകയനാ ഡബലസനസറബകേള്

ആരലാംഭബക്കുകേയലാം ലചയബട്ടുലണനക്ക് മനബ അറബയബച്ചു.  ഡയറക്ടകററ്റക്ക് തലത്തബലലാം

മറ്റുലാം  റബവറ്റ്യൂ  മസ്പീറ്റബലാംഗുകേള്  സലാംഘടബപ്പെബച്ചക്ക്  കകേനാളനബകേളലട  നബര്മ്മേനാണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  കവഗത്തബലനാകനാന  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബച്ചുവരുനലണനലാം

ജനസലാംഖദനാടബസനാനത്തബല്  എസക്ക്.സബ.  കകേനാളനബകേലള  സമഗ്ര

വബകേസനത്തബനനായബ  ലതരലഞ്ഞെടുകനാന  സനാധബക്കുകമനാലയന  കേനാരദലാം

പരബകശനാധബക്കുനതനാലണനലാം  ശുദജലലാം  ലഭദമനാകേനാത്ത  പ്രകദശങ്ങളബലല

ഗുണകഭനാകനാകലള  ഉള്ലപ്പെടുത്തബ  ലബനബഫബഷദറബ  കേമ്മേബറ്റബകേള്

രൂപസ്പീകേരബകകണതനാലണനലാം  കൃഷബവകുപ്പുമനായബ  കചര്നക്ക്  ആദബവനാസബ

കമഖലയബല്  കൂടുതല്  ലതനാഴബലവസരങ്ങള്  സൃഷ്ടബകനാന

സനാധബക്കുനതനാലണനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയനായബ മനബ അറബയബച്ചു. 

46 (*513) കേമ്മേറ്റ്യൂണബറ്റബ ലലമകക്രനാ ഇറബകഗഷന പദതബ

  ജലവബഭവ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. ലകേ. കൃഷ്ണനകുട്ടബ) നല്കേബയ മറുപടബയബല്,

സലാംസനാനലത്ത കേനാര്ഷബകേ കമഖലയലട സമഗ്ര വബകേസനവലാം കേനാരദക്ഷമമനായ

ജലഉപകയനാഗവലാം  ലക്ഷദമബട്ടുലകേനാണക്ക്  കൃഷബവകുപ്പുമനായബ  കചര്നക്ക്  കേമ്മേറ്റ്യൂണബറ്റബ

ലലമകക്രനാ  ഇറബകഗഷന പദതബ  എലനാ  ജബലകേളബലലാം  നടപ്പെബലനാക്കുനതബനുളള

പ്രനാഥമബകേ  നടപടബകേള്  സസ്വസ്പീകേരബച്ചുലകേനാണബരബക്കുകേയനാലണനക്ക്  സഭലയ
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അറബയബച്ചു.   പ്രസ്തുത  പദതബ  നടപ്പെനാക്കുനതബലൂലട  ജലവബനബകയനാഗക്ഷമത

കൂട്ടനാനുലാം  ജലകസചന  ലചലവക്ക്  കുറച്ചക്ക്  ഉല്പ്പെനാദനലാം  വര്ദബപ്പെബകനാനുലാം

സനാധബക്കുനതനാണക്ക്.  പനാലകനാടക്ക്  ജബലയബലല  കേരടബപ്പെനാറയബല്  302  ഏകര്

ഭൂമബയബല് പ്രസ്തുത പദതബ നടപ്പെബലനാകനാന ഭരണനാനുമതബ നല്കേബയബട്ടുലണനലാം

റസ്പീബബല്ഡക്ക്  കകേരള  ഇനബകഷദറ്റസ്പീവബല്  ഉള്ലപ്പെടുത്തബ  5  ലബഫക്ക്  ഇറബകഗഷന

പദതബകേളലട  ആയകട്ടക്ക്  ഏരബയയബല്  പദതബ  നടപ്പെബലനാക്കുനതബനുള

ലപ്രനാകപ്പെനാസല് പരബഗണനയബലനാലണനലാം ലലമകക്രനാ ഇറബകഗഷന 2020-2021

വനാര്ഷബകേ പദതബയബല് ഉള്ലപ്പെടുത്തുനലണനലാം മനബ അറബയബച്ചു.  പദതബ

നടത്തബപ്പെബനനായബ നനാല്പ്പെതു ലഹക്ടറബനക്ക് ഒനക്ക് എന രസ്പീതബയബല് വനാട്ടര് യൂകസഴക്ക്

അകസനാസബകയഷനുകേള്  രൂപസ്പീകേരബച്ചുവരുനണക്ക്.  ചസ്പീഫക്ക്  എഞബനസ്പീയര്,

കപ്രനാജക്ടക്ക്-II-ലന്റെ  കേനാരദനാലയത്തബനു  കേസ്പീഴബല്  7  പദതബകേളബലനായബ  1485.23

ലഹക്ടറബലലാം  കുറ്റദനാടബ  ജലകസചന  പദതബയബല്  205  ലഹക്ടറബലലാം  ചബറ്റൂര്

ഡബവബഷനു  കേസ്പീഴബലളള  എരുകത്തമതബ  പഞനായത്തബലല  നനാവബതനകുളത്തുലാം

പദതബ  വബഭനാവനലാം  ലചയബട്ടുലണനലാം  മലമ്പുഴ,  കേനാഞ്ഞെബരപ്പുഴ,  മലാംഗലലാം,

കപനാത്തുണബ,  പഴശബ,  കേനാരനാപ്പുഴ പദതബകേള്കക്ക് കേസ്പീഴബല് ഡബപ്പെക്ക് ഇറബകഗഷന

നടപ്പെബലനാക്കുനതബനുളള  സനാധദതനാ  പഠനലാം  നടത്തബവരബകേയനാലണനലാം  മനബ

അറബയബച്ചു.  പനാലകനാടക്ക്  ജബലയബലല  വടകേര,  ലകേനാഴബഞ്ഞെനാലാംപനാറ,  ലപരുമനാട്ടബ
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പഞനായത്തുകേളബല്  പ്രബസബഷന  ഫനാമബലാംഗക്ക്  നടപ്പെനാകബയതബലന്റെ  ഭനാഗമനായബ

ഇരട്ടബയബലധബകേലാം  വബളവക്ക്  ലഭദമനായബട്ടുലണനലാം  കേമ്മേറ്റ്യൂണബറ്റബ  ഇറബകഗഷനക്ക്

കകേന്ദ്രഗവണ്ലമന്റെക്ക്  സഹനായലാം  ലഭദമനാക്കുനലണനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക്

മറുപടബയനായബ മനബ അറബയബച്ചു.  പബ.എലാം.ലകേ.എസക്ക്.ലലവ.  നടപ്പെനാക്കുന  per

drop  more  crop എന  സസ്പീമബലന്റെ  സബ്സബഡബ  കനനാലാംസബല്  മനാറ്റലാം

വരുത്തുനതബനനാവശദമനായ  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബച്ചുവരുനലണനലാം  ലലമകക്രനാ

ഇറബകഗഷന  ഏലതലനാലാം  പ്രകദശങ്ങളബല്  നടപ്പെനാകണലമനക്ക്

കേലണത്തുനതബനുളള  സലാംയക  കയനാഗങ്ങള്

കചര്നലകേനാണബരബക്കുകേയനാലണനലാം  കേമ്മേബറ്റബ  രൂപസ്പീകേരണ  ഘട്ടത്തബല്

എലാം.എല്.എ.-മനാരുലട  പ്രനാതബനബധദലാം  ഉറപ്പെനാക്കുനതനാലണനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങളബലബടലപട്ടുലകേനാണക്ക് കൃഷബ വകുപ്പുമനബ അറബയബച്ചു. 

(നക്ഷതചബഹ്നമബട്ട ബനാകബ കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം നക്ഷതചബഹ്നമബടനാത്ത

6074  മുതല്  6350  വലരയളള  കചനാദദങ്ങളബല്  158  എണത്തബനുലാം

ബന്ധലപ്പെട്ട മനബമനാര് കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.)   


