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II ഇ.ബബ.XIV-കകേരള നബയമസഭ/VII-10

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

ഏഴനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള്   - സലാംഗ്രഹലാം

2017   ആഗസസ്റ്റ്   22,   ചചനാവ

നബയമസഭ  രനാവബചല  8.30-നസ്റ്റ്  ബഹുമനാനചപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണചന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന.

(കചനാകദദനാത്തരകവള  ആരലാംഭബച്ചകപ്പെനാള്ത്തചന്നെ  ഹഹകക്കനാടതബ

പരനാമര്ശത്തബചന്റെ  അടബസനാനത്തബല്  ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം

വകുപ്പുമനബ  ശസ്പീമതബ  ചകേ.  ചകേ.  ചചശലജ  ടസ്പീച്ചര്  മനബസനാനലാം

രനാജബവയ്ക്കണചമന്നെനാവശദചപ്പെട്ടസ്റ്റ്  യ.ഡബ.എഫസ്റ്റ്.  അലാംഗങ്ങള്  എഴുകന്നെറ്റുനബന്നെസ്റ്റ്

പ്ലക്കനാര്ഡുകേളലാം  ബനാനറുകേളലാം  ഉയര്ത്തബപ്പെബടബച്ചസ്റ്റ്  മുദനാവനാകേദലാം  വബളബക്കുകേയലാം

അല്പസമയത്തബനുകശഷലാം  നബശ്ശബ്ദരനായബ  സസ്വസനാനങ്ങളബല്  ഉപവബഷ്ടരനാവകേയലാം

ചചയ.)

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള് 

29(*301)   ജലപനാതകേളചട നബര്മ്മേനാണ പുകരനാഗതബ

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ.  പബണറനായബ  വബജയന)  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  കദശസ്പീയ
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ജലപനാതയചട നബര്മ്മേനാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളലാം സലാംരക്ഷണവലാം നവസ്പീകേരണവലാം കകേന

ഗവണ്ചമന്റെസ്റ്റ് സനാപനമനായ ഇനലനാന്റെസ്റ്റ് വനാട്ടര്ചവയ്സസ്റ്റ് അകതനാറബറബ ഓഫസ്റ്റ് ഇനഡദ

(IWAI)-യചട കേസ്പീഴബലനാണസ്റ്റ് നടപ്പെബലനാക്കബ വരുന്നെചതനലാം  ജലഗതനാഗത വബകേസന

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  2020-ഒനാചട  പൂര്ത്തബയനാക്കുന്നെ  തരത്തബലനാണസ്റ്റ്  വബഭനാവനലാം

ചചയബരബക്കുന്നെചതനലാം കകേനാവളലാം  മുതല്  നസ്പീകലശസ്വരലാം  വചരയള്ള  ജലപനാതയചട

ചകേനാലലാം  മുതല്  കകേനാഴബകക്കനാടസ്റ്റ്  വചരയള്ള  ഭനാഗലാം  കദശസ്പീയ  ജലപനാതയനായലാം

കകേനാഴബകക്കനാടസ്റ്റ്  മുതല് നസ്പീകലശസ്വരലാം  വചരയള്ള ഭനാഗലാം  സലാംസനാന ജലപനാതയനായലാം

വബകേസബപ്പെബക്കുന്നെതബനനായബ  ഒരു  ചസഷദല്  പര്പ്പെസസ്റ്റ്  ചവഹബക്കബള്

രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയലാം ചകേനാലലാം മുതല് കകേനാട്ടപ്പുറലാം വചരയള്ള  168  കേബകലനാമസ്പീറര് ഭനാഗലാം

ഗതനാഗതകയനാഗദമനാക്കുകേയലാം  കകേനാഴബകക്കനാടസ്റ്റ്  മുതല്  നസ്പീകലശസ്വരലാം  വചര  വബവബധ

പദതബകേള്ക്കുള്ള ഭരണനാനുമതബ നല്കുകേയലാം ചചയബട്ടുചണ്ടെനലാം സഭചയ അറബയബച.

കകേനാവളലാം മുതല് ചകേനാലലാം വചരയള്ള സലാംസനാന ജലപനാത പൂര്ണ്ണമനായലാം ഗതനാഗത

കയനാഗദമനാക്കുന്നെതബചന്റെ  ഭനാഗമനായബ  പനാര്വതബ  പുത്തനനാറബചന്റെ

വബകേസനപ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കനായബ  80  കകേനാടബ  രൂപയചട  പദതബ  വബഭനാവനലാം

ചചയകതനാചടനാപ്പെലാം  വര്ക്കല  തുരങ്കങ്ങള്  വസ്പീതബകൂട്ടബ  വബകേസബപ്പെബക്കുന്നെതബനുള്ള

പഠനങ്ങള് നടനവരബകേയമനാണസ്റ്റ്. കകേനാവളലാം മുതല് നസ്പീകലശസ്വരലാം വചരയള്ള പ്രധനാന

ജലപനാതയചട  വബകേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  പൂര്ത്തബയനാകുന്നെ  മുറയ്ക്കസ്റ്റ്  മനാത്രകമ

അവചയ  വബവബധ  തുറമുഖങ്ങളമനായബ  ബനബപ്പെബക്കുന്നെതബനുള്ള  ലബങ്കസ്റ്റ്  കേനനാലുകേള്
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നബര്മ്മേബക്കുന്നെതസ്റ്റ് പരബകശനാധബക്കനാന കേഴബയകേയള. കദശസ്പീയ ജലപനാതനാ വബകേസനലാം

തസ്വരബതചപ്പെടുത്തുന്നെകതനാചടനാപ്പെലാം  കകേനാവളലാം-നസ്പീകലശസ്വരലാം-കേനാഞ്ഞങ്ങനാടസ്റ്റ്  വചരയളള

ജലപനാതയചട  ഇരുകേരകേളചടയലാം  ഓകരനാ  പ്രകദശത്തുലാം  ടൂറബസസ്റ്റ്  കകേനങ്ങളലാം

മനാര്ക്കറ്റുകേളമടക്കമുള്ള  വബകേസനപ്രവര്ത്തനങ്ങള്  സമയബനബതമനായബ

പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുന്നെതനാണസ്റ്റ്. കദശസ്പീയ ജലപനാതയചട ഓകരനാ റസ്പീച്ചബചന്റെയലാം പ്രവര്ത്തനലാം

സമയബനബതമനായബ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുന്നെതബനുലാം  വബലയബരുത്തുന്നെതബനുമനാവശദമനായ

കമനാണബററബലാംഗസ്റ്റ്  സലാംവബധനാനലാം  ഏര്ചപ്പെടുത്തബയബട്ടുണ്ടെസ്റ്റ്.  രണ്ടുഘട്ടങ്ങളബലനായബ

നടപ്പെബലനാക്കനാനുകദ്ദേശബക്കുന്നെ  കേകനനാലബ  കേനനാല്  കദശസ്പീയപനാതനാ  വബകേസന

പ്രവര്ത്തനങ്ങളചട  ആദദഘട്ടലാം  പൂര്ത്തബയനായതബനുകശഷലാം  പനാലങ്ങള്

പുതുക്കബപ്പെണബയന്നെതബനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ആരലാംഭബക്കുന്നെതനാണസ്റ്റ്.   നസ്പീകലശസ്വരലാം

ജലപനാത ടൂറബസസ്റ്റ് കകേനമനായ കബക്കല് വചര ദസ്പീര്ഘബപ്പെബക്കുന്നെതബനുള്ള നടപടബകേള്

സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നെകതനാചടനാപ്പെലാം   കേകനനാലബ  കേനനാലബചന്റെ  കകേനാഴബകക്കനാടസ്റ്റ്  ജബലയബചല

കേലനായബ  മുതല്  കകേനാരപ്പുഴ  വചരയള്ള  ഭനാഗചത്തയലാം  ആലപ്പുഴ-ചങ്ങനനാകശ്ശരബ,

ആലപ്പുഴ-കകേനാട്ടയലാം  ഭനാഗചത്തയലാം  ജലപനാതകേളബചല  വബകേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

ഫലപ്രദമനായബ  നടത്തുന്നെതബനസ്റ്റ്  പ്രകതദകേ  ശദ  നല്കുന്നെതനാചണനലാം  ചകേനാലലാം-

കകേനാട്ടപ്പുറലാം  കദശസ്പീയ  ജലപനാത  മൂന്നെബചനയലാം  ചകേനാലലാം-കകേനാവളലാം  സലാംസനാന

ജലപനാതചയയലാം  തമ്മേബല്  ബനബപ്പെബക്കുന്നെ  ചകേനാലലാം  കേനനാലബചന  സലാംബനബച്ചസ്റ്റ്

ഫസ്പീസബബബലബറബ  സഡബ നടത്തുന്നെ കേനാരദലാം  പരബകശനാധബക്കുന്നെതനാചണനലാം കദശസ്പീയ
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ജലപനാത  നവസ്പീകേരണകത്തനാടനുബനബച്ചസ്റ്റ്  കേനായലുകേളബലുലാം  കേനനാലുകേളബലുലാം

അടബഞ്ഞുകേബടക്കുന്നെ  മനാലബനദലാം  നസ്പീക്കലാം  ചചയ്യുന്നെതബനുള്ള  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നെകതനാചടനാപ്പെലാം  തുടര്ന്നെസ്റ്റ്  ഇത്തരലാം  പ്രകദശങ്ങളബല്  മനാലബനദലാം

നബകക്ഷപബക്കുന്നെവര്ചക്കതബചര  കേര്ശന  നബലപനാടസ്റ്റ്  സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയലാം

മതദബനനചത്തനാഴബലനാളബകേളചട  ഉപജസ്പീവനമനാര്ഗ്ഗചത്ത  തടസ്സചപ്പെടുത്തനാത്ത

വബധത്തബല്  അവര്ക്കസ്റ്റ്  നഷ്ടപരബഹനാരലാം  നല്കേബ  ചകേനാലലാം-കകേനാട്ടപ്പുറലാം  കദശസ്പീയ

ജലപനാത  വബകേസനവമനായബ  ബനചപ്പെട്ടസ്റ്റ്  നബലനബല്ക്കുന്നെ  പ്രശ്നങ്ങള്

പരബഹരബക്കുകേയലാം  ചചയ്യുന്നെതനാചണനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  മറുപടബയനായബ

മുഖദമനബ വദക്തമനാക്കബ. 

30 (*302) കകേനാളറ വദനാപനലാം തടയന്നെ  തബനു മുനകേരുതലുകേള്

(ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വകുപ്പുമനബയചട  പരബപനാടബകേള്

ബഹബഷ്കരബക്കുന്നെതബചന്റെ ഭനാഗമനായബ മനബയചട രനാജബ ആവശദചപ്പെട്ടസ്റ്റ്  യ.ഡബ.എഫസ്റ്റ്.

അലാംഗങ്ങള്  പ്ലക്കനാര്ഡുകേളലാം  ബനാനറുകേളലാം  ഉയര്ത്തബപ്പെബടബക്കുകേയലാം  മുദനാവനാകേദലാം

വബളബച്ചസ്റ്റ് സഭനാനടപടബകേള് തടസ്സചപ്പെടുത്തുകേയലാം ചചയചകേനാണ്ടെബരുന.)

ആകരനാഗദവലാം സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ ചകേ.  ചകേ.  ചചശലജ

ടസ്പീച്ചര്)  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  പകേര്ച്ചവദനാധബ  നബയനണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളചട

ഭനാഗമനായബ  ആകരനാഗദവകുപ്പെസ്റ്റ്  ഉകദദനാഗസര്  ജബലകേള്കതനാറുമുള്ള  ഇതര

സലാംസനാനചതനാഴബലനാളബ  കേദനാമ്പുകേള്  സന്ദര്ശബച്ചസ്റ്റ്  ചതനാഴബലനാളബകേളചട
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വദക്തബശുചബതസ്വലാം,  പരബസര  ശുചബതസ്വലാം,  കുടബചവള്ള  ശുചബതസ്വലാം  തുടങ്ങബയവ

നബരസ്പീക്ഷബച്ചസ്റ്റ് ആവശദമനായ നടപടബകേള് സസ്വസ്പീകേരബചവരുനചണ്ടെനലാം സലാംസനാനത്തസ്റ്റ്

നബലവബലുള്ളതുലാം  ഇതര  സലാംസനാന  ചതനാഴബലനാളബകേളചട  വരകവനാചട

ഉണ്ടെനായബട്ടുള്ളതുമനായ  ആകരനാഗദ  പ്രശ്നങ്ങള്  ഇലനായ്മ  ചചയ്യുന്നെതബനനായബ

ആവബഷ്കരബച്ചസ്റ്റ്  നടപ്പെബലനാക്കബ  വരുന്നെ  'ചഹല്ത്തബ  കകേരള'  പദതബയചട  ഭനാഗമനായബ

ഇതര  സലാംസനാന  ചതനാഴബലനാളബകേളചട  ചതനാഴബല്  സലങ്ങളലാം,  വനാസസലങ്ങളലാം

പരബകശനാധനയ്ക്കസ്റ്റ് വബകധയമനാക്കബ മലമ്പനബ, മനസ്റ്റ്, കകേനാളറ, കേനാനസര്, കുഷലാം, ക്ഷയലാം

തുടങ്ങബയ പകേര്ച്ചവദനാധബകേള് ഉള്ളവചര കേചണ്ടെത്തുകേയലാം ആവശദമനായ ചബകേബത

നല്കുകേയലാം ചചയ്യുന്നെകതനാചടനാപ്പെലാം അവരുചട ഭനാഷയബല്ത്തചന്നെ കബനാധവല്ക്കരണ

കനാസ്സുകേളലാം  നടത്തബവരുനചണ്ടെനലാം  സഭചയ  അറബയബച.  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ-

ചതനാഴബല്  ഉള്ചപ്പെചടയള്ള  വബവബധ  വകുപ്പുകേചള  ഏകകേനാപബപ്പെബചചകേനാണ്ടെസ്റ്റ്

ഇതരസലാംസനാന  ചതനാഴബലനാളബകേളചട  പ്രശ്നങ്ങള്  പരബഹരബക്കുന്നെതബനുലാം

വനാസസലങ്ങള്  വൃത്തബയലാം  ചവടബപ്പുമുള്ളതനാക്കബ  മനാറ്റുന്നെതബനുലാം  പകേര്ച്ചവദനാധബ

തടയന്നെതബനുമുള്ള  പരബശമലാം  നടത്തബവരബകേയനാണസ്റ്റ്.   കകേനാഴബകക്കനാടസ്റ്റ്  ജബലയബല്

കരനാഗബനാധബത പ്രകദശങ്ങളബചല കുടബചവള്ള കസനാതസ്സുകേളബല് തുടര്ച്ചയനായബ സൂപ്പെര്

കകനാറബകനഷന  നടത്തുകേയലാം  കകേനാളറ  കരനാഗ  വദനാപനലാം  തടയന്നെതബനനായബ

തട്ടുകേടകേള്,  വഴബകയനാര  ഭക്ഷണശനാലകേള്,  കഹനാട്ടലുകേള്,  റകസനാറന്റുകേള്,

കേദനാന്റെസ്പീനുകേള്  എന്നെബവ  നടത്തുന്നെവരുചട  പ്രകതദകേ  മുനകേരുതലബനുലാം
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ജനാഗ്രതയ്ക്കുമനായബ ഭക്ഷദ-സുരക്ഷനാ വകുപ്പെബചന്റെ കനതൃതസ്വത്തബല് പരസദലാം തയനാറനാക്കബ

വബവബധ  പത്രമനാധദമങ്ങളബലൂചട  പ്രസബദസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  ചചയ്യുന്നെതബനുപുറചമ

തട്ടുകേടകേളബലുലാം  റകസനാറന്റുകേളബലുലാം  പ്രകതദകേ  പരബകശനാധനകേള്  നടത്തബ  ഭക്ഷദ

സനാമ്പബളകേള്  കശഖരബച്ചസ്റ്റ്  ലനാബബല്  പരബകശനാധനയ്ക്കസ്റ്റ്  അയയ്ക്കുകേയലാം

ശുചബതസ്വനബലവനാരലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെതബനനായബ  കേര്ശന  നബര്കദ്ദേശങ്ങളടങ്ങബയ

കനനാട്ടസ്പീസുകേള്  നല്കുകേയലാം  വസ്പീഴ്ച  വരുത്തുന്നെവര്ചക്കതബചര  പബഴയള്ചപ്പെചടയള്ള

നടപടബകേള്  സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  ചചയ്യുനണ്ടെസ്റ്റ്.  മലബനജലത്തബല്നബനലാം  കകേനാളറ

പടരനാനുള്ള  സനാദദത  മുന്നെബല്ക്കണ്ടെസ്റ്റ്  ആകരനാഗദ-ഭക്ഷദസുരക്ഷനാ  വകുപ്പുകേളചട

കനതൃതസ്വത്തബല്  കേബണറുകേളബചലയലാം  മറ്റു  കുടബചവള്ള  കസനാതസ്സുകേളബചലയലാം  ജലലാം

പരബകശനാധബച്ചതബചനത്തുടര്ന്നെസ്റ്റ്  ചബല  പ്രകദശങ്ങളബല്  കകേനാളറ  വദനാപബക്കുന്നെതബനസ്റ്റ്

കേനാരണമനായ  ബനാകസ്പീരബയകേചള   കേചണ്ടെത്തുകേയലാം  അതബചന്റെ  അടബസനാനത്തബല്

കകേനാളറ തടയന്നെതബനനാവശദമനായ നടപടബകേള് സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയലാം ചചമകകനാ പ്ലനാന

തയനാറനാക്കബ  തുടര്ച്ചയനായള്ള  കരനാഗപ്രതബകരനാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  മുനഗണന

നല്കുകേയലാം  ചചയ്യുന്നെതബനുപുറചമ കകേനാളറ  സബരസ്പീകേരബച്ച  മനാവൂരബചല  നനാലസ്റ്റ്

ജനവനാസകകേനങ്ങളബലുലാം  സ്കൂളബലുലാം  12  സനാപനങ്ങളബലുലാം  ഭക്ഷദസുരക്ഷനാ

ഉകദദനാഗസരുചട കനതൃതസ്വത്തബല് പരബകശനാധന നടത്തുകേയലാം കുടബചവള്ളത്തബചന്റെ 12

സനാമ്പബളകേള്  കശഖരബച്ചസ്റ്റ്  പരബകശനാധനയ്ക്കനായബ  കകേനാഴബകക്കനാടസ്റ്റ്  റസ്പീജബയണല്

അനലറബക്കല്  ലകബനാറട്ടറബയബല്  നല്കുകേയലാം  ചചയബട്ടുണ്ടെസ്റ്റ്.  ഭക്ഷദ  സുരക്ഷനാ
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ഗുണനബലവനാര നബയമപ്രകേനാരലാം സലാംസനാനത്തസ്റ്റ് ഭക്ഷദ ഉല്പനാദന സലാംഭരണ വബതരണ

രലാംഗത്തസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തബക്കുന്നെവര്ക്കസ്റ്റ്  ചചലസനസുലാം  രജബകസ്ട്രേഷനുലാം

നബര്ബനമനാക്കബയതബചന്റെ ഭനാഗമനായബ ഇഇൗ വര്ഷലാം  37,348  കപര്ക്കസ്റ്റ് ചചലസനസുലാം

1,46,028 കപര്ക്കസ്റ്റ് രജബകസ്ട്രേഷനുലാം നല്കേബയബട്ടുചണ്ടെനലാം ഭക്ഷദസുരക്ഷനാ വകുപ്പെബചന്റെ

കേസ്പീഴബല്   തബരുവനനപുരലാം,  എറണനാകുളലാം,  കകേനാഴബകക്കനാടസ്റ്റ്  എന്നെബവബടങ്ങളബചല

ലനാബുകേളബല്  ഭക്ഷദ  പദനാര്ത്ഥങ്ങളചട  ഗുണനബലവനാരലാം  പരബകശനാധബച്ചസ്റ്റ്

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെതബനുള്ള  സലാംവബധനാനലാം  നബലവബലുചണ്ടെനലാം  മനബ  അറബയബച.

ആകരനാഗദ  വകുപ്പെബചല  വബവബധ  തസബകേകേളബല്  നബലനബല്ക്കുന്നെ  സനാഫബചന്റെ

അപരദനാപ്തത  പരബഹരബക്കുന്നെതബനുലാം  ചഹല്ത്തസ്റ്റ്  ഇനചസകര്മനാര്  ഇലനാത്ത

സലങ്ങളബല്  അവചര  നബയമബക്കുന്നെതബനുലാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നെതനാചണനലാം

ഭക്ഷദസുരക്ഷനാ വബഭനാഗത്തബചന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം ചമച്ചചപ്പെടുത്തുന്നെതബചന്റെ ഭനാഗമനായബ 95

ഓഫസ്പീസര്മനാരുചട  തസബകേ  സൃഷ്ടബച്ചസ്റ്റ്  നബയമനലാം  നടത്തുകേയലാം  പരബശസ്പീലനലാം

നല്കുകേയലാം  ചചയബട്ടുചണ്ടെനലാം  പകേര്ച്ചവദനാധബ  തടയന്നെതബനസ്റ്റ്  മഴക്കനാലപൂര്വ

ശുചസ്പീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങചളയലാം  മനാലബനദ നബര്മ്മേനാര്ജ്ജനചത്തയലാം സലാംബനബച്ചസ്റ്റ്

കുട്ടബകേളബല്  അവകബനാധലാം  സൃഷ്ടബക്കുന്നെതബനുലാം  പഇൗരനനാരുചട  ശുചബതസ്വകബനാധലാം

വര്ദബപ്പെബക്കുന്നെതബനുമനായബ  കബനാധവത്കേരണ  പരബപനാടബകേള്

സലാംഘടബപ്പെബക്കുനചണ്ടെനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കസ്റ്റ് മറുപടബയനായബ മനബ വദക്തമനാക്കബ. 

(കചനാദദകേര്ത്തനാക്കള്  കചനാദദലാം  കചനാദബക്കനാചത  മുദനാവനാകേദലാം  വബളബച്ചസ്റ്റ്  സഭനാ
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നടപടബകേള്  തടസ്സചപ്പെടുത്തബചക്കനാണ്ടെബരുന്നെതബനനാല്  *303-ാം  നമ്പര്  കചനാദദലാം

സഭയബല് എടുത്തബല.  തുടര്ന്നെസ്റ്റ് ബഹുമനാനചപ്പെട്ട സസ്പീക്കര് അടുത്ത കചനാദദത്തബകലയ്ക്കസ്റ്റ്

കേടക്കുകേയലാം  യ.ഡബ.എഫസ്റ്റ്.  അലാംഗങ്ങള്  നബശ്ശബ്ദരനായബ  സസ്വസനാനങ്ങളബല്

ഉപവബഷ്ടരനാകുകേയലാം ചചയ.)

31(*304)  മചചറന കകേഡര് രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നെതബനസ്റ്റ് നടപടബ

മുഖദമനബ  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,    കേടല്മനാര്ഗ്ഗമുള്ള  ഭസ്പീകേരനാകമണവലാം

കേടനകേയറ  സനാദദതകേളലാം  ഫലപ്രദമനായബ  തടയന്നെതബനുലാം  തസ്പീരകദശ

സലാംരക്ഷണത്തബനുമനായബ  രൂപസ്പീകേരബച്ച  പ്രകതദകേ  വബഭനാഗചത്ത  കപനാലസ്പീസബചല

പ്രകതദകേ കസനയനാക്കബ മനാറ്റുന്നെ കേനാരദലാം സര്ക്കനാര് പരബകശനാധബചവരബകേയനാചണനലാം

പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭബക്കുന്നെ  മുറയ്ക്കസ്റ്റ്  പരബശസ്പീലനലാം  ലഭദമനാക്കുന്നെതബനുള്ള  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നെതനാചണനലാം  പുതുതനായബ  ആരലാംഭബക്കുന്നെ  8  തസ്പീരകദശ  കപനാലസ്പീസസ്റ്റ്

കസഷനുകേളബകലയ്ക്കുലാം  ഒരു  ചപനാലസ്പീസസ്റ്റ്  ഇനചസകര്,  2  സബസ്റ്റ്  ഇനചസകര്,  ഒരു

ചചഡ്രെെവര് എന്നെബവരുള്ചപ്പെചട  29  ജസ്പീവനക്കനാചരയലാം  ഒരു കേനാഷസ്വല് സസ്വസ്പീപ്പെചറയലാം

നബയമബചചകേനാണ്ടെസ്റ്റ്  ഉത്തരവനായബട്ടുചണ്ടെനലാം  സഭചയ  അറബയബച.  തസ്പീരകദശ

സലാംരക്ഷണലാം  ശക്തബചപ്പെടുത്തുന്നെതബചന്റെ  ഭനാഗമനായബ  മചചറന  കപനാലസ്പീസസ്റ്റ്  കസനയലാം

നനാവബകേകസന,  കേസലാംസസ്റ്റ്,  കകേനാസസ്റ്റ്  ഗനാര്ഡസ്റ്റ്  തുടങ്ങബയ  സലാംവബധനാനങ്ങളമനായബ

കയനാജബചചകേനാണ്ടുള്ള  ഇടചപടലുകേളനാണസ്റ്റ്  നടത്തുന്നെചതനലാം  ചകേനാച്ചബ

കകേനസ്പീകേരബചള്ള  തസ്പീരകദശ  കപനാലസ്പീസസ്റ്റ്   ചസനട്രല്  ചഹഡ്കേസ്വനാര്കട്ടഴബചന്റെ
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നബര്മ്മേനാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  പുനരനാരലാംഭബച്ചബട്ടുചണ്ടെനലാം  തസ്പീരകദശ  കപനാലസ്പീസസ്റ്റ്

കസഷനുകേളചട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ചമച്ചചപ്പെടുത്തുന്നെതബനുലാം

വബപുലചപ്പെടുത്തുന്നെതബനുമനാവശദമനായ  സഹനായലാം  കകേന  ഗവണ്ചമന്റെബല്  നബനലാം

ലഭബക്കുനചണ്ടെനലാം  കൂടുതല്  തുകേ  കനടബചയടുക്കുന്നെതബനനാവശദമനായ  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുചമനലാം കേണ്ണൂര് ജബലയബല് കകേനാസസ്റ്റ് ഗനാര്ഡസ്റ്റ് അക്കനാഡമബ ആരലാംഭബക്കുന്നെ

കേനാരദവലാം  മതദചത്തനാഴബലനാളബകേചള  സലാംഘടബപ്പെബചചകേനാണ്ടുള്ള  സന്നെദകസന

രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നെതബനുള്ള  നബര്കദ്ദേശലാം  വന്നെനാല്  അക്കനാരദലാം

പരബകശനാധബക്കുന്നെതനാചണനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  മറുപടബയനായബ  മുഖദമനബ

വദക്തമനാക്കബ.

32(*305) സചചപ്ലകകേനാ പദതബകേള്

ഭക്ഷദവലാം  സബവബല്  സചചപ്ലസുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  പബ.  തബകലനാത്തമന)

നല്കേബയ മറുപടബയബല്,  പബകന്നെനാക്ക മലകയനാര  പ്രകദശങ്ങളബകലയലാം  ആദബവനാസബ-

തസ്പീരകദശ കമഖലകേളബകലയലാം ഭൂമബശനാസ്ത്രപരമനായലാം സനാമൂഹദപരമനായലാം പബകന്നെനാക്കലാം

നബല്ക്കുന്നെ  കമഖലകേളബചലയലാം  ജനങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  അവശദസനാധനങ്ങള്  നദനായവബലയ്ക്കസ്റ്റ്

എത്തബക്കുന്നെതബനനായബ   സചചപ്ലകകേനായചട  വബല്പ്പെനശനാലകേളബലനാത്ത  14

പഞനായത്തുകേളബല്  സഞരബക്കുന്നെ  മനാകവലബ  കസനാറുകേള്  നബലവബല്  കസവനലാം

നടത്തുനചണ്ടെനലാം  ഭക്ഷദസനാധനങ്ങളചട വബലക്കയറലാം തടയന്നെതബചന്റെ ഭനാഗമനായബ

ഒനാണക്കനാലത്തസ്റ്റ് ജബലനാ-തനാലൂക്കുതല ചഫയറുകേളലാം പ്രകതദകേ ഓണച്ചനകേളലാം ഓണലാം
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മബനബ  ചഫയറുകേളലാം  വബല്പ്പെനശനാലകേള്  ഇലനാത്ത  പഞനായത്തുകേളബല്  ചസഷദല്

മബനബ  ചഫയറുകേളലാം  നടത്തുവനാന  തസ്പീരുമനാനബച്ചബട്ടുചണ്ടെനലാം  സഭചയ  അറബയബച.

ചസഷദല്  ചഫയറുകേള്/വബല്പ്പെനശനാലകേളബലൂചട  ശരനാശരബ  40%    വചര

വബലക്കുറവബല് 13 ഇനലാം സബ്സബഡബ ഉല്പ്പെന്നെങ്ങളലാം ചപനാതുവബപണബകയക്കനാള് 10

മുതല്  20%  വചര  വബലക്കുറവബല്  28  ഇനലാം  ഫസ്പീചസയബല്  സബ്സബഡബ

സനാധനങ്ങളലാം ലഭദമനാക്കുന്നെകതനാചടനാപ്പെലാം  'ശബരബ'   ബനാനഡബല് ചപനാതു വബപണബ

വബലകയക്കനാള്  ഏകേകദശലാം  20  മുതല്  30%  വബലക്കുറവബല്  ചനായചപ്പെനാടബ,

മലബചപ്പെനാടബ, മുളകേസ്റ്റ് ചപനാടബ, ചവളബചച്ചണ്ണ, പുളബ, ഏലലാം, മഞ്ഞള്ചപ്പെനാടബ, ഉപ്പെസ്റ്റ് എന്നെസ്പീ

ഉല്പ്പെന്നെങ്ങളലാം  5  മുതല്  30%  വചര വബലക്കുറവബല് മറസ്റ്റ്  അവശദ  സനാധനങ്ങളലാം

FMCG (Fast Moving Consumer Goods)  ഉല്പ്പെന്നെങ്ങളലാം ചപനാതുജനങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്

ലഭദമനാക്കുന്നെതനാണസ്റ്റ്.   ഗുണകഭനാക്തനാക്കളചട  തനാല്പരദലാം  സലാംരക്ഷബചചകേനാണ്ടെസ്റ്റ്

ഓണ്ചചലന  മനാര്ക്കറബലാംഗബലൂചടയലാം  അലനാചതയലാം  സചചപ്ലകകേനാ  ഉല്പ്പെന്നെങ്ങള്

ചപനാതുജനങ്ങളബകലയ്ക്കസ്റ്റ്  എത്തബക്കുന്നെതബനനാവശദമനായ ഇടചപടല് നടത്തുന്നെതനാണസ്റ്റ്.

ചപനാതുവബതരണ  രലാംഗലാം  ശക്തബചപ്പെടുത്തുന്നെതബചന്റെ  ഭനാഗമനായബ  സലാംസനാന

വദനാപകേമനായബ  1534  സചചപ്ലകകേനാ  ഔട്ടസ്റ്റ് ചലറ്റുകേള്  പ്രവര്ത്തബക്കുനണ്ടെസ്റ്റ്.  കൂടുതല്

മനാകവലബകസനാറുകേള്  ആരലാംഭബക്കനാന  പദതബ  ആവബഷ്കരബച്ചതബനുപുറചമ  മനാകവലബ

കസനാറുകേളബലനാത്ത  30  പഞനായത്തുകേളബല്  ഓണകത്തനാടനുബനബച്ചസ്റ്റ്  ചസഷദല്

ഓണച്ചനകേള് ആരലാംഭബക്കുകേയലാം ഇഇൗ സനാമ്പത്തബകേ വര്ഷനാവസനാനകത്തനാചട ഒരു
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സബരലാം മനാകവലബ കസനാര് ആരലാംഭബക്കുകേയലാം ചചയ്യുന്നെതനാണസ്റ്റ്.  ആദബവനാസബ-തസ്പീരകദശ

കമഖലകേളബല് സഞരബക്കുന്നെ മനാകവലബ കസനാറുകേള് കൂടുതല് ആരലാംഭബക്കുന്നെ കേനാരദലാം

പരബകശനാധബക്കുന്നെതനാചണനലാം ഓണകത്തനാടനുബനബച്ചസ്റ്റ്  14  ജബലനാ  കകേനങ്ങളബലുലാം

ഉദ്ഘനാടനലാം  ചചയ  സചചപ്ലകകേനാ  ചമഗനാ  ചഫയറുകേള്  ഫലപ്രദമനായബ

പ്രവര്ത്തബക്കുനചണ്ടെനലാം  മണ്ഡലലാം-തനാലൂക്കസ്റ്റ്-പഞനായത്തുകേളചട  ഓകരനാ

ഒഇൗട്ടസ്റ്റ് ചലറ്റുകേള്  കകേനസ്പീകേരബച്ചസ്റ്റ്  അടുത്ത  ഒരനാഴ്ചയ്ക്കുള്ളബല്  മബനബ  ചനകേള്

ആരലാംഭബക്കുന്നെതനാചണനലാം ഈ ഓണക്കനാലത്തസ്റ്റ്  സഹപ്ലകകേനാ/കേണ്സസ്യൂമര്ചഫഡസ്റ്റ്

ഒരുക്കുന്നെ ഓണച്ചനകേളബല് വബ.എഫസ്റ്റ്.പബ.സബ.ചകേ. സലാംഭരബക്കുന്നെ ഹജവ പച്ചക്കറബ

വബപണനലാം നടത്തനാനുളള സഇൗകേരദങ്ങള് ഏര്ചപ്പെടുത്തബയബട്ടുചണ്ടെനലാം  മുനഗണനനാ

വബഭനാഗങ്ങളചട  പട്ടബകേയചട  ഹഫനല്  പട്ടബകേ  പ്രസബദസ്പീകേരബച്ച  കശഷലാം  കറഷന

കേനാര്ഡബല്  കേടനകൂടബയബട്ടുള്ള  അപനാകേതകേള്  പരബഹരബക്കുന്നെതബനനായബ

പഞനായത്തസ്റ്റ്/മുനബസബപ്പെനാലബറബ/കകേനാര്പ്പെകറഷന  എന്നെബവബടങ്ങളബല്  നബനലാം

വദക്തബകേളബല്  നബനലാം  സസ്വസ്പീകേരബച്ച  ആകക്ഷപങ്ങളചട  അടബസനാനത്തബല്

ആദദഘട്ടത്തബല്  1,02,000  കപചരയലാം  രണ്ടെനാലാംഘട്ടത്തബല്  സര്ക്കനാര്-

അര്ദസര്ക്കനാര്-ചപനാതുകമഖലനാ  ജസ്പീവനക്കനാര്,  സഹകേരണ  ബനാങ്കസ്റ്റ്  ജസ്പീവനക്കനാര്

എന്നെസ്പീ  വബഭനാഗങ്ങളബല്ചപ്പെട്ട   75482  കപചരയലാം  അനര്ഹരനായബ

കേചണ്ടെത്തബയബട്ടുചണ്ടെനലാം  അര്ഹരനായ  എലനാവചരയലാം  മുനഗണനനാ  വബഭനാഗത്തബല്

ഉള്ചപ്പെടുത്തനാന കേഴബയന്നെ വബധത്തബല് നടപടബകമങ്ങളമനായബ മുകന്നെനാട്ടുകപനാകുചമനലാം
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സചചപ്ലകകേനാ  ഒഇൗട്ടസ്റ്റ് ചലറ്റുകേളബല്  പനാക്കബലാംഗസ്റ്റ്  വബഭനാഗത്തബല്  പണബചയടുക്കുന്നെ

ചതനാഴബലനാളബകേള്ക്കസ്റ്റ്  നദനായമനായ  കവതന  വര്ദന  വരുത്തബയബട്ടുചണ്ടെനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കു  മറുപടബയനായബ  മനബ  വദക്തമനാക്കബ.  കസറുകേള്  രൂപസ്പീകേരബച്ചസ്റ്റ്

ചചജവകൃഷബ  ചചയ്യുന്നെ കേര്ഷകേരുചട  ഉത്പന്നെങ്ങള്  കകേരളനാ  ഓര്ഗനാനബകേസ്റ്റ്  എന്നെ

ബനാനഡബല് 55 ഇകക്കനാകഷനാപ്പുകേള് വഴബ വബല്പന നടത്തബവരുനചണ്ടെനലാം ആയതസ്റ്റ്

200  എണ്ണമനാക്കബ  വര്ദബപ്പെബക്കനാന  തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയലാം  കസറുകേളചട  എണ്ണലാം

വര്ദബപ്പെബക്കുകേയലാം  ചചയ  സനാഹചരദത്തബല്  ആവശദചമങ്കബല്  ടബ  ഉല്പ്പെന്നെങ്ങള്

സചചപ്ലകകേനായചട കഷനാപ്പുകേളബല് ലഭദമനാക്കുന്നെതബനുള്ള നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുചമനലാം

ഒരു ഉപകചനാദദത്തബലബടചപട്ടുചകേനാണ്ടെസ്റ്റ് കൃഷബ വകുപ്പുമനബ വദക്തമനാക്കബ.

33(*306)  വനബതനാ ഷൂട്ടബലാംഗസ്റ്റ് തനാരചത്ത അധബകക്ഷപബച്ച ഉകദദനാഗസര്ചക്കതബചര 
നടപടബ

മുഖദമനബ  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  കദശസ്പീയ  ഷൂട്ടബലാംഗസ്റ്റ്  തനാരചത്ത

ചനടുമ്പനാകശ്ശരബ  വബമനാനത്തനാവളത്തബല്  തടഞ്ഞുനബര്ത്തബ  അധബകക്ഷപബച്ച

സലാംഭവചത്ത  സലാംബനബച്ചസ്റ്റ്  പരനാതബ  ലഭബക്കുകേയനാചണങ്കബല്  പരബകശനാധബച്ചസ്റ്റ്

ഉചബതമനായ  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നെതനാചണന്നെസ്റ്റ്  സഭചയ  അറബയബച.

വബമനാനത്തനാവളത്തബനുള്ളബചല  സുരക്ഷനാ  കമസ്പീകേരണങ്ങളബല്  സലാംസനാന

ഗവണ്ചമന്റെബനസ്റ്റ്  പങ്കബചലനലാം  കകേന  ഗവണ്ചമന്റെബചന്റെ  പ്രകതദകേ  ഏജനസബ

മുഖനാനബരമനാണസ്റ്റ്  നബര്വഹബക്കുന്നെചതനലാം  ഒരു  ഉപകചനാദദത്തബനസ്റ്റ്  മറുപടബയനായബ

മുഖദമനബ അറബയബച. 
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(നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട  ബനാക്കബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത

3288 മുതല്  3620 വചരയള്ള  കചനാദദങ്ങളബല്  111  എണ്ണത്തബനുലാം  ബനചപ്പെട്ട

മനബമനാര് കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.) 


