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മമ  .   സസ്പീക്കര: ഒഒാരഡര.....ഓരഡര......(ചചഒാദദദ്യം നമ്പര *211)

നഗരങ്ങളമലലെ കുടമലവെള്ള വെമതരണദ്യം

(*211)  ശസ്പീ  .   എ  .   എന  .   ഷദ്യംസസ്പീര:
    ശസ്പീ  .   ലക  .   എദ്യം  .   സചമനചദവെവ:

    ശസ്പീ  .   എദ്യം  .   നനൗഷഒാദവ:

   ശസ്പീ  .   ഐ  .   ബമ  .   സതസ്പീഷവ: തഒാലഴെ കഒാണുന്ന ചചഒാദദങ്ങൾക്കവ

ജലെവെമഭവെ വെകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമഒാ:

(എ)  സദ്യംസഒാനതവ  2026  വെർഷചതഒാലട  നഗര  പ്രചദശങ്ങളമലലെ

എലഒാ  വെസ്പീടുകളമലദ്യം  പപപമലൂലട  കുടമലവെള്ളലമതമക്കുന്നതമനവ  പദ്ധതമ

ആവെമഷ്കരമചമട്ടുചണഒാ; എങമല് വെമശദഒാദ്യംശദ്യം ലെഭദമഒാക്കഒാചമഒാ;

(ബമ)  അമൃതവ  പദ്ധതമ  പ്രകഒാരദ്യം  എലഒാ  മുനമസമപല്

ചകഒാരപചറേഷനുകളമലദ്യം  ആലെപ്പുഴെ,  പഒാലെക്കഒാടവ,  ഗുരുവെഒായൂര

മുനമസമപഒാലെമറമകളമലദ്യം  കുടമലവെള്ള  വെമതരണ  പദ്ധതമകളദ്യം  സസമവെചറേജവ

സദ്യംവെമധഒാനവദ്യം പൂരതമയഒായമട്ടുചണഒാ;

(സമ)  തമരുവെനന്തപുരദ്യം,  ലകഒാചമ  നഗരങ്ങളമല്  മുഴുവെന  സമയവദ്യം

ലെഭമക്കുന്ന  രസ്പീതമയമല്  കുടമലവെള്ള  വെമതരണദ്യം  ഏരലപടുത്തുന്നതമനുള്ള

പ്രവൃതമക്കവ ഭരണഒാനുമതമയഒായമട്ടുചണഒാ; എങമല് വെമശദമഒാക്കഒാചമഒാ?
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ജലെവെമഭവെ വെകുപ്പുമനമ (ശസ്പീ  .   ചറേഒാഷമ അഗസമന): സര, 

(എ)  ആവെമഷ്കരമചമട്ടുണവ.  സദ്യംസഒാനതവ  2026  വെർഷചതഒാലട

നഗരപ്രചദശങ്ങളമലലെ  എലഒാ  വെസ്പീടുകളമലദ്യം  പപപമലൂലട

കുടമലവെള്ളലമതമക്കുന്നതമനവ  ആവെമഷ്കരമച  ചകനഒാവെമഷ്കൃത  പദ്ധതമയഒാണവ

അമൃതവ  2.0.  ഈ  പദ്ധതമയമൽ  ചകരളതമലലെ  എലഒാ  നഗരസഭകളമലദ്യം

കുടമലവെള്ളലമതമക്കുന്നതമനുദ്യം  അചതഒാലടഒാപദ്യം  നമലെവെമലലെ  9  അമൃതവ

നഗരങ്ങളമൽ  സസമവെചറേജവ /ലസപ്ചറജവ  മഒാലെമനദ  സദ്യംസ്കരണതമനവ  പ്രചതദക

പദ്ധതമകളദ്യം  ഉള്ലപടുത്തുന.                      

 ഈ  പദ്ധതമപ്രകഒാരദ്യം  ചകരള  ജലെ  അചതഒാറേമടമ  നമർവ്വഹണ

ഏജൻസമയഒാണവ.  ജലെ  അചതഒാറേമടമ  തയഒാറേഒാക്കമ  സമർപമക്കുന്ന

പദ്ധതമകൾക്കവ  ചകഒാർപചറേഷൻ/  മുനമസമപഒാലെമറമ  മുചഖേന  അമൃതവ  SLTC  /

SHPSC-യമൽ  സമർപമചവ  അദ്യംഗസ്പീകഒാരദ്യം  ലെഭമചതമനുചശകദ്യം  മഒാത്രചമ

നടപമലെഒാക്കഒാൻ  സഒാധമക്കുകയുള.  ചകരളതമനഒായമ  അമൃതവ  2.0 ലന

ഭഒാഗമഒായമ  ഏകചദശദ്യം  3550  ചകഒാടമ  രൂപ  ഉൾലപടുതമയമട്ടുണവ.  ഇതമൽ

ചകനസഹഒായദ്യം  1372  ചകഒാടമ  രൂപയഒാണവ.  പ്രസ്തുത  ചപ്രഒാജകവ  കഒാലെഒാവെധമ

2021-22  മുതൽ  2025-26  വെലരയഒാണവ.
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അമൃതവ  2.0  പദ്ധതമയുലട ഭഒാഗമഒായമ ചകരള വെഒാടർ അചതഒാറേമറമ വെമവെമധ

മുനമസമപഒാലെമറമകൾക്കഒായമ  ഭരണഒാനുമതമക്കഒായമ  സമർപമച  പദ്ധതമകളലട

വെമവെരദ്യം അനുബന്ധമഒായമ ചചരതമരമക്കുന*.

(ബമ)  അമൃതവ  1.0  പദ്ധതമയമലൾലപടുതമ  1156.03 ചകഒാടമ  രൂപയുലട

173  ജലെവെമതരണ  പ്രവൃതമകൾക്കുദ്യം  321.45  ചകഒാടമ  രൂപയുലട  116

സസമവെചറേജവ  പദ്ധതമകൾക്കുദ്യം  ഭരണഒാനുമതമ  നലമയതമല്,  799.26  ചകഒാടമ

രൂപയുലട  168 ജലെവെമതരണ  പ്രവൃതമകളദ്യം  65.64  ചകഒാടമ  രൂപയുലട  90

sewerage  പദ്ധതമകളദ്യം  പൂർതമയഒായമട്ടുണവ.  ബഒാക്കമയുള്ള  പ്രവൃതമകൾ

വെമവെമധ  ഘടങ്ങളമലെഒായമ  പുചരഒാഗമമക്കുന.  പൂരതമയഒായതദ്യം  പ്രവൃതമ

പുചരഒാഗമമക്കുന്നതമഒായ  പദ്ധതമകളലട  വെമവെരങ്ങള്  അനുബന്ധമഒായമ

ചചരതമരമക്കുന*.  2023  മഒാരചവ-മഒാസചതഒാടുകൂടമ  എലഒാ  പ്രവൃതമകളദ്യം

പൂർതമയഒാക്കഒാനഒാണവ ലെകദമമടുന്നതവ.

(സമ)  ചകന-സദ്യംസഒാന  സർക്കഒാരുകളലട  സദ്യംയുക്ത  പദ്ധതമയഒായ

അമൃതവ  2.0  പദ്ധതമയമലൾലപടുതമ  തമരുവെനന്തപുരദ്യം  ചകഒാർപചറേഷൻ

പരമധമയമൽ വെരുന്ന കുടമലവെള്ള കണകൻ ലെഭദമലഒാത വെസ്പീടുകൾക്കവ 2022-

2026 കഒാലെയളവെമലെഒായമ കണകൻ ലകഒാടുക്കുന്നതമനുദ്യം ഇതമചലെയഒാവെശദമഒായ

* നമയമസഭയുലട ഒനൗചദദഒാഗമക ലവെബ്ലലസറമല് ലെഭദമഒാണവ.
* നമയമസഭയുലട ഒനൗചദദഒാഗമക ലവെബ്ലലസറമല് ലെഭദമഒാണവ.
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അധമക  ജലെദ്യം  ലെഭദമഒാക്കുന്നതമനുമുള്ള  നമരമഒാണ  പ്രവൃതമകള്ക്കുമഒായമ

294.125 ചകഒാടമ രൂപയുലടയുദ്യം ലകഒാചമന ചകഒാർപചറേഷന പരമധമയമൽവെരുന്ന

കുടമലവെള്ള കണകൻ ലെഭദമലഒാത വെസ്പീടുകൾക്കവ  2022-2026  കഒാലെയളവെമല്

കുടമലവെള്ള  കണകൻ  ലകഒാടുക്കുന്നതമനുദ്യം  അനുബന്ധ  നമരമഒാണ

പ്രവൃതമകള്ക്കുമഒായമ  152.68 ചകഒാടമ രൂപയുലട ഭരണഒാനുമതമ നലമ നടപടമ

സസസ്പീകരമച്ചുവെരുന.

ചകരള  അർബൻ  വെഒാടർ  സർവെസ്പീസസവ  ഇദ്യംപ്രൂവ്ലമനവ  ചപ്രഒാജകവ

(KUWSIP)-ല്  ഉൾലപടുതമ  ലകഒാചമ,  തമരുവെനന്തപുരദ്യം  ചകഒാർപചറേഷന

നഗരങ്ങള്ക്കഒായമ  24x7  ശുദ്ധജലെവെമതരണ പദ്ധതമകള്ക്കഒായമ എ.ഡമ.ബമ.-

യുലട  സഹഒായചതഒാലടയുള്ള  പദ്ധതമയമൽ  2511  ചകഒാടമ  രൂപയുലട

ഭരണഒാനുമതമ      7-2-2020-ൽ നലമയമട്ടുണവ.  നമലെവെമൽ ഈ പദ്ധതമയുലട

പ്രഒാരദ്യംഭ  പ്രവൃതമകൾ  പുചരഒാഗമമക്കുന.  ഇതമലന  എ.ഡമ.ബമ  പഗഡവ

പലെൻസവ അനുസരമചവ കൺസൾടനമലന നമയമമക്കുന്നതമനഒായുള്ള ലടൻഡർ

നടപടമകൾ പുചരഒാഗമമച്ചുവെരുന.

ശസ്പീ  .    എ  .    എന  .    ഷദ്യംസസ്പീര:  സര,  നഗരങ്ങളമലലെലഒാദ്യം കുടമലവെള്ളകഒാമദ്യം

വെളലര  രൂകമഒാണവ.  ആ  കുടമലവെള്ളകഒാമദ്യം  പരമഹരമക്കഒാന  ചവെണമയഒാണവ
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അമൃതവ  പദ്ധതമ  നടപമലെഒാക്കുന്നലതന്നഒാണവ  ബഹുമഒാനലപട  ജലെവെമഭവെ

വെകുപ്പുമനമ ഇവെമലട ചഫഒാറേമല് മറുപടമ നല്കമയതവ.  അമൃതവ പദ്ധതമ വെളലര

ലചലെചവെറേമയതഒായതമനഒാല്  ചകരളദ്യംചപഒാലള്ള  സദ്യംസഒാനതവ  ഡസ്പീ-

സഒാലെമചനഷന  ചപ്രഒാജക്ടുകലളക്കുറേമചവ  (കടല്ലവെള്ളദ്യം  ശുദ്ധസ്പീകരമക്കുന്ന

ചപ്രഒാജക്ടുകലളക്കുറേമചവ)  എന്തുലകഒാണവ  ആചലെഒാചമച്ചുകൂടഒാ;  ലെകദസസ്പീപവ

ഉള്ലപലടയുള്ള  പലെ  പ്രചദശങ്ങളമലദ്യം  ജനങ്ങള്  പൂരണ്ണമഒായുദ്യം

ആശയമക്കുന്നതവ  ഡസ്പീ-സഒാലെമചനഷന  ചപ്രഒാജക്ടുകളഒാണവ.   മമഡമല്-ഇനൗസവ

രഒാഷ്ട്രങ്ങള്  ഉള്ലപലട  ആശയമക്കുന്നതവ  ആ  രസ്പീതമയമലെഒാണവ.  ചകരളതമല്

തസ്പീരചദശദ്യം  പരനകമടക്കുന്നതഒായതലകഒാണവ   കുടമലവെള്ള  കഒാമതമനവ

പരമഹഒാരമുണഒാക്കഒാന  ഡസ്പീ-സഒാലെമചനഷന  ചപ്രഒാജകമലനക്കുറേമചവ  സദ്യംസഒാന

സരക്കഒാര ആചലെഒാചമക്കുചമഒാ?

ശസ്പീ  .    ചറേഒാഷമ  അഗസമന:  സര,  ബഹുമഒാനലപട  ലമമ്പര  സൂചമപമചതവ

വെളലര പ്രധഒാനലപട കഒാരദമഒാണവ.  നമ്മുലട കുടമലവെള്ള ചസഒാതസഒായ ഗനൗണവ

വെഒാടര  ലലെവെല്  (ഭൂഗരഭ  ജലെദ്യം)  ചകരളലത  സദ്യംബന്ധമചവ  മഒാത്രമല

ലപഒാതവെമലദ്യം  ഓചരഒാ  വെരഷദ്യം  കഴെമയുചമ്പഒാഴുദ്യം  കുറേഞ്ഞുവെരുന്നതഒായഒാണവ

കണക്കുകളമലൂലട  ചബഒാധദലപടഒാന  കഴെമയുന്നതവ.  ജല്  ജസ്പീവെന  മമഷന
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പദ്ധതമയുള്ലപലടയുള്ള   പദ്ധതമകള്  നടപമലെഒാക്കഒാന  ശമമക്കുചമ്പഒാഴുദ്യം

ചസഒാതസുകള്ക്കുചവെണമ  നമള്  കൂടുതല്  ബുദ്ധമമുട്ടുകയുദ്യം  അചതഒാലടഒാപദ്യം

 ടസ്പീറവലമനവ  പഒാന്റുകള്ക്കുള്ലപലട  ആവെശദമഒായ  വെലെമയ  തക

ലചലെവെഴെമക്കലപടുകയുമഒാണവ  ലചയ്യുന്നതവ.  ഇതരതമലള്ള  സഒാഹചരദതമല്

തസ്പീരപ്രചദശചതഒാടവ  ചചരനകമടക്കുന്ന  പ്രചദശങ്ങളമല്  കടല്ലവെള്ളദ്യം

ശുദ്ധസ്പീകരമചവ  ലകഒാടുക്കഒാന  കഴെമചയണ  ഒരു  കഒാലെഘടദ്യം  ഉണഒാചയക്കഒാലമന്നവ

മുനകൂടമ  കരുചതണതവ  ഇന്നലത  കഒാലെഘടതമലന  അനമവെഒാരദതയഒാണവ.

തസ്പീരചയഒായുദ്യം  അതവ  നമ്മുലട  ലപഒാത  സമരമറഒായമ  കണ്ടുലകഒാണവ

വെരുദ്യംകഒാലെങ്ങളമല്  അങ്ങലനലയഒാരു  സഒാഹചരദദ്യം  രൂപലപചടയഒാലമനള്ള

നമലെയമല്  അതമനഒാവെശദമഒായ  പ്രഒാരദ്യംഭ  ചരചകള്  ആരദ്യംഭമക്കുകലയനള്ളതവ

ചവെണമവെരുദ്യം.  അതമനുചവെണമ  ഗവെണ്ലമനമനവ  എന്തഒാണവ  ലചയഒാന

കഴെമയുന്നതവ എനള്ളതമലനക്കുറേമചവ ആചലെഒാചമക്കുദ്യം. 

ശസ്പീ  .    എ  .    എന  .    ഷദ്യംസസ്പീര:  സര,  ഒന്നഒാദ്യം  പമണറേഒായമ  സരക്കഒാര

തലെചശ്ശേരമ-കൂത്തുപറേമ്പവ  ലസഗവ ലമന്റുകളമലലെ  കുടമലവെള്ളകഒാമതമനവ

പരമഹഒാരമുണഒാക്കഒാനഒാണവ  തലെചശ്ശേരമ-കൂത്തുപറേമ്പവ  കുടമലവെള്ള  പദ്ധതമ

കമഫ്ബമയമലള്ലപടുതമയതവ.  അതമചപഒാള്  ചവെണത്ര രസ്പീതമയമല് മുചന്നഒാട്ടു
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ലകഒാണ്ടുചപഒാകഒാന കഴെമഞമലലനള്ളതഒാണവ സഒാറസവ റേമചപഒാരടമലൂലട ഞഒാന

മനസമലെഒാക്കുന്നതവ.  തലെചശ്ശേരമ-കൂത്തുപറേമ്പവ കുടമലവെള്ള പദ്ധതമയുലട സഒാറസവ

റേമചപഒാരടവ അപ്ചഡറവ ലചയഒാന കഴെമയുചമഒാ?

ശസ്പീ  .   ചറേഒാഷമ അഗസമന: സര, തലെചശ്ശേരമ-കൂത്തുപറേമ്പവ സമഗ കുടമലവെള്ള

പദ്ധതമ കമഫ്ബമ മുഖേഒാന്തരദ്യം നടതമവെരുന്ന ഒരു പദ്ധതമയഒാണവ. പദ്ധതമയുലട

വെമവെമധ  ഘടകങ്ങള്  സഒാപമക്കഒാന  അഞവ  സലെങ്ങള്  ആവെശദമുള്ളതമല്

മൂന്നവ  സലെങ്ങള്  ലെഒാനഡവ  അകസമസമഷന  വെഴെമ  ഏലറടുചക്കണതമലന

നടപടമകള് അന്തമമഘടതമലെഒാണവ.  സലെങ്ങളലട കചമ്പഒാളവെമലെ നമശ്ചയമചവ

കണ്ണൂര  ജമലഒാ  കളകര  24-05-2022-ല്  ഉതരവെഒായമട്ടുണവ.  ഭൂമമ

ഏലറടുക്കുന്നതമനവ എല്.എ. എസഒാബമഷവ ലമനവ ചഒാരജമനതമല് 45 ലെകദ്യം

രൂപ  ഒടുക്കഒാനുള്ള  നമരചദ്ദേശദ്യം  ലസഷദല്  തഹസമല്ദഒാര  (എല്.എ.)

തലെചശ്ശേരമയമല്നമനദ്യം  28-05-2022-ല്  ലെഭമച്ചു.  കമഫ്ബമയമല്നമനദ്യം  തക

ലെഭമക്കുന്നതമനഒാവെശദമഒായ  നടപടമ  സസസ്പീകരമച്ചുവെരമകയഒാണവ.  ചശഷമക്കുന്ന

രണവ സലെങ്ങളമല്,  ഒന്നവ പഒാനൂര മുനമസമപഒാലെമറമ  അനുവെദമചവ  തന്നമട്ടുണവ.

രണഒാമലത സലെദ്യം ലചഒാകമ പഞഒായതമലള്ള 13 ലെകദ്യം ലെമറര ചശഷമയുള്ള

ഉന്നതതലെ സദ്യംഭരണ നമരമഒാണതമനഒായമ ലചഒാകമ ഗവെണ്ലമനവ  ചകഒാചളജവ
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ഉടമസതയമലള്ള  സലെതമലന  ഉപചയഒാഗഒാനുമതമ  ലെഭദമഒാക്കഒാനുള്ള

ലപ്രഒാചപഒാസല്  ചകഒാചളജവ  വെമദദഒാഭദഒാസ  ഡയറേകറുലട  അദ്യംഗസ്പീകഒാരതമനഒായമ

ചകഒാചളജവ  പ്രമനസമപല്  മുചഖേന  സമരപമചമട്ടുള്ളതവ  ഉടലന  ലെഭദമഒാക്കുലമന്നവ

പ്രതസ്പീകമക്കുന.  പദ്ധതമഘടകങ്ങള്  നമരമമക്കഒാനഒാവെശദമഒായ  സലെങ്ങള്

ലെഭദമഒാക്കുന്ന  പ്രവൃതമ  ആരദ്യംഭമക്കുന്നതമനുള്ള  ലടനഡര  നടപടമകള്

സസസ്പീകരമക്കുന്നതഒാണവ.  ഇതമനവ  പ്രചതദകമഒായമ  ഒരു  ചമഒാണമററേമദ്യംഗവ  സമസദ്യം

രൂപലപടുതമ  വെരക്കവ  ഏലറടുക്കുന്നതമനുചവെണമയുള്ള

നടപടമകള്ക്കഒാവെശദമഒായ കഒാരദങ്ങള് ലചയഒാന ബന്ധലപട ഉചദദഒാഗസലര

ചുമതലെലപടുതമയമട്ടുണവ. 

ശസ്പീ  .    ലക  .    എദ്യം  .    സചമനചദവെവ:  സര,  ലവെള്ളതമലന  ദനൗരലെഭദദ്യം

പരമഹരമക്കുന്നതമനുചവെണമ നഒാദ്യം ആവെമഷ്കരമചവ നടപമലെഒാക്കമലക്കഒാണമരമക്കുന്ന

പദ്ധതമകളമലലെഒാന്നഒാണവ ജല് ജസ്പീവെന മമഷന.  നമ്മുലട സദ്യംസഒാനതവ ജല്

ജസ്പീവെന  പദ്ധതമയുലട  പ്രവെരതന  പുചരഒാഗതമ   വെമലെയമരുതമയമട്ടുചണഒാ;

വെമശദമഒാക്കഒാചമഒാ?

ശസ്പീ  .    ചറേഒാഷമ  അഗസമന:  സര, ജല്  ജസ്പീവെന  പദ്ധതമ  നമ്മുലട

സദ്യംസഒാനലത പ്രധഒാനലപലടഒാരു പദ്ധതമയഒായമതലന്നയഒാണവ  കണമട്ടുള്ളതവ.
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എലഒാ  നമയമസഭഒാ  സഒാമഒാജമകരുദ്യം  അക്കഒാരദതമല്  വെളലരചയലറേ

ആതഒാരത്ഥത  പുലെരത്തുകയുദ്യം  അതതവ  മണ്ഡലെതമല്  ആ  പ്രവെരതനദ്യം

മുചന്നഒാട്ടുലകഒാണ്ടുചപഒാകുന്നതമനവ  നല  നമലെയമല്  സഹകരമക്കുകയുദ്യം

ലചയ്യുനണവ.  പചക  പലെചപഒാഴുദ്യം  കണ്ടുവെരുന്ന  പ്രശദ്യം,  ലചറേമയ

തകരഒാറുകള്ലക്കഒാണവ    പ്രവെരതനദ്യം  മുചന്നഒാട്ടുലകഒാണ്ടുചപഒാകഒാന

സഒാധമക്കഒാത  സഒാഹചരദവദ്യം  കഒാണഒാന  സഒാധമക്കുദ്യം.  ഭൂമമ

ഏലറടുക്കുന്നതമനഒായുദ്യം  കലണത്തുന്നതമനഒായുമുള്ള  വെമഷയങ്ങള്,

പഞഒായത്തുമഒായുദ്യം  വെമവെമധ  സസകഒാരദവെദക്തമകളമഒായുദ്യം  ബന്ധലപട്ടുലമഒാലക്ക

അതരദ്യം കഒാരദങ്ങള് നടപമലെഒാക്കമലക്കഒാണ്ടുചപഒാകുന്നതമനവ   എലഒാവെരുലടയുദ്യം

സഹഒായമഒാണവ  ആവെശദമഒായമട്ടുള്ളതവ.  2024  ആകുചമ്പഒാള്  ചകരളതമലലെ

70.67 ലെകദ്യം കുടുദ്യംബങ്ങള്ക്കവ ശുദ്ധജലെദ്യം വെമതരണദ്യം ലചയഒാന സഒാധമക്കണദ്യം.

അതമനഒാവെശദമഒായ  നടപടമകള്  ദ്രുതഗതമയമല് പുചരഒാഗമമക്കുനണവ.

ബഒാലചശ്ശേരമ  ഉള്ലപലടയുള്ള  മണ്ഡലെങ്ങളമല്   നല   നമലെയമല്  അതവ

ഓരഗലലനസവ  ലചയലപടുനണവ.   ഇതരദ്യം  കഒാരദങ്ങളമല്  കമയഒാതകമഒായ

ഇടലപടല്  നടത്തുന്ന  ബഹുമഒാനലപട  എദ്യം.എല്.എ.-ലയ  ഞഒാന

അഭമനനമക്കുന.  അചദ്ദേഹതമലന  ചനതൃതസതമല്   ഒനരണവ
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റേമവെവ്യൂമസ്പീറമദ്യംഗുകള്  നടത്തുകയുണഒായമ.   അങ്ങലന  അതതവ  മണ്ഡലെങ്ങളമല്

കഒാരദകമമഒായമ  ഇതവ  നടതഒാന  ബഹുമഒാനലപട  നമയമസഭഒാ  സഒാമഒാജമകര

ശദ്ധമക്കുനലവെനള്ളതമല്  സചന്തഒാഷമുണവ.  ഇനൗ  പദ്ധതമ  നലനമലെയമല്

തടരനവെരുനണവ.  സഒാചങതമകമഒായമ  വെരുന്ന  തകരഒാറുകള്  പരമഹരമക്കഒാന

മസ്പീറമദ്യംഗുകള്  വെമളമച്ചുചചരതവ   ചമഒാണമററേമദ്യംഗവ  നടതമ  ആവെശദമഒായ

നമരചദ്ദേശങ്ങള്  നല്കഒാന  എദ്യം.എല്.എ.-മഒാര  തഒാല്പരദദ്യം

കഒാണമചക്കണതഒായമട്ടുണവ.  അചതഒാലടഒാപദ്യം കഴെമഞ കദഒാബമനറമല് ഇതമഒായമ

ബന്ധലപട്ടുണഒായ  ഒരു  വെമഷയദ്യം,  സസഒാഭഒാവെമകമഒായമ  വെഒാടര  അചതഒാറേമറമക്കവ

സലെചമലറടുക്കഒാന  ജമലഒാ  കളകരക്കവ  ചമലെ  പരമമമതമയുണഒായമരുന.  ആ

നമലെയമലള്ള  പരമമമതമകള് മഒാറമ  ഇതരദ്യം  കഒാരദങ്ങളമല്  ഏതവ  സലെവദ്യം

ഏലറടുക്കുന്നതമനഒാവെശദമഒായ   നമരചദ്ദേശദ്യം   ജമലഒാ  കളകരക്കവ

നല്കമലക്കഒാണ്ടുള്ള തസ്പീരുമഒാനവദ്യം ഉണഒായമട്ടുണവ.

ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    നനൗഷഒാദവ:  സര,  ലകഒാലദ്യം  ചകഒാരപചറേഷനമലലെയുദ്യം

സമസ്പീപപ്രചദശമഒായ   ലകഒാറങര  പഞഒായതമലലെയുദ്യം   കുടമലവെള്ളകഒാമദ്യം

പരമഹരമക്കുന്നതമനഒാവെമഷ്കരമചമട്ടുള്ള  ഞഒാങടവെവ  കുടമലവെള്ള  പദ്ധതമയുലട

നമലെവെമലലെ  സമതമലയന്തഒാണവ;  എന്നചതയവ  അതവ  പൂരതസ്പീകരമക്കഒാന
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കഴെമയുദ്യം;  അതമലന  ലലപപമടലമഒായമ  ബന്ധലപടവ  ലകഒാലദ്യം  ചകഒാരപചറേഷന

പരമധമയമലലെ  ചറേഒാഡുകലളലഒാദ്യം  കുഴെമചമടമരമക്കുന്നതവ  എന്നചതയവ

പൂരതസ്പീകരമക്കഒാന കഴെമയുദ്യം;  എത്ര ശതമഒാനദ്യം പണമ പൂരതമയഒായമട്ടുണവ? 

ശസ്പീ  .   ചറേഒാഷമ അഗസമന: സര, ലകഒാലദ്യം ചകഒാരപചറേഷനമലലെ നമലെവെമലലെ

കുടമലവെള്ള  കഒാമതമനവ  പരമഹഒാരദ്യം  കലണത്തുന്നതമനവ  പ്രതമദമനദ്യം  100

ദശലെകദ്യം ലെമറര ജലെദ്യം ലെഭദമഒാകതക്കതരതമല് കലട നദമ ചസഒാതസഒാക്കമ

ലകഒാലദ്യം  ചകഒാരപചറേഷലനയുദ്യം  സമസ്പീപ  പഞഒായത്തുകലളയുദ്യം

ഉള്ലപടുതമലക്കഒാണ്ടുള്ള  സമഗ  കുടമലവെള്ള  പദ്ധതമയഒാണവ  ഞഒാങടവെവ

കുടമലവെള്ള  പദ്ധതമ.  ഇതവ  കമഫ്ബമ  ധനസഹഒായചതഒാലടയുദ്യം  അമൃതവ

പദ്ധതമയുലട  സഹഒായചതഒാലടയുമഒാണവ  നടനവെരുന്നതവ.   പദ്ധതമയുലട

ഉലഒാദനഘടകങ്ങള്ക്കഒായമ കമഫ്ബമയമല്നമനദ്യം 235 ചകഒാടമ രൂപയുദ്യം അമൃതവ

പദ്ധതമയമല്  നമനദ്യം  104.48  ചകഒാടമ  രൂപയുദ്യം  ഉള്ലപലട  339.48  ചകഒാടമ

രൂപയുലട  ഭരണഒാനുമതമ  ലെഭമചമട്ടുണവ.  പ്രസ്തുത  പദ്ധതമ

പൂരതസ്പീകരമക്കുന്നചതഒാലട മണ്ഡലെതമലള്ലപട ലകഒാലദ്യം ചകഒാരപചറേഷനമലലെ

കമളമലകഒാല്ലൂര-ഇരവെമപുരദ്യം-വെടചക്കവെമള  ചമഖേലെയമല്  പൂരണ്ണചതഒാതമല്

ജലെലെഭദത  ഉറേപ്പുവെരുതഒാനുദ്യം  കുഴെല്ക്കമണറുകലള  ആശയമക്കുന്ന



Uncorrected/Not for Publication
12-07-2022

12

ജലെവെമതരണദ്യം  അവെസഒാനമപമക്കഒാനുദ്യം  സഒാധമക്കുദ്യം.  ഇതവ  ചമഒാണമറര

ലചയ്യുനണവ.  ഇക്കഒാരദതമല്   ബഹുമഒാനലപട  എദ്യം.എല്.എ.-യുദ്യം  വെളലര

തഒാല്പരദദ്യം  കഒാണമക്കുന്നതമനഒാല്  ഇതവ  വെളലര  ദ്രുതഗതമയമല്

ലകഒാണ്ടുചപഒാകഒാന  സഒാധമക്കുദ്യം.    ലചറേമയ  സഒാചങതമക   തടസങ്ങലളലഒാദ്യം

പരമഹരമചവ  സമയബന്ധമതമഒായമ ഇതവ പൂരതസ്പീകരമക്കഒാന  കഴെമയുലമന്നഒാണവ

പ്രതസ്പീകമക്കുന്നതവ. 

ശസ്പീ  .    ലഎ  .    ബമ  .    സതസ്പീഷവ:  സര,  തലെസഒാന നഗരമയമലലെ കുടമലവെളള

കഒാമദ്യം പരമഹരമക്കുന്നതമനുളള ഉപഒാധമയഒായമടഒാണവ നമരദ്ദേമഷ്ട ലനയഒാരഡഒാദ്യം-

പമ.ടമ.പമ.നഗര  കുടമലവെളള  പദ്ധതമ  വെമഭഒാവെനദ്യം  ലചയ്യുന്നതവ.

കമഫ്ബമയമലപടുതമ തമരുവെനന്തപുരദ്യം നഗരതമല് 120 എദ്യം.എല്.ഡമ.-യുദ്യം,

ഗഒാമപഞഒായത്തുകള്ക്കവ  20  എദ്യം.എല്.ഡമ.  -യുദ്യം  ലവെളളദ്യം

എതമക്കുന്നതമനുചവെണമയുളള  പ്രസ്തുത  പദ്ധതമയുലട  ഇചപഒാഴെലത

സമതമലയന്തഒാണവ, എന പണമ പൂരതമയഒാക്കുലമന്നവ പറേയഒാനഒാകുചമഒാ?

ശസ്പീ  .    ചറേഒാഷമ  അഗസമന:  സര,  ലനയഒാരഡഒാമമനടുതഒായമ  120

എദ്യം.എല്.ഡമ. ചശഷമയുളള ജലെശുദ്ധസ്പീകരണശഒാലെ നമരമമചവ അവെമലട നമനദ്യം

100  എദ്യം.എല്.ഡമ.  ശുദ്ധജലെദ്യം  തമരുവെനന്തപുരദ്യം  നഗരതമലദ്യം,  20
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എദ്യം.എല്.ഡമ.  ശുദ്ധജലെദ്യം  മറുകമല്,  മഒാറേനല്ലൂര,  വെമളപമല്,  വെമളവൂരക്കല്

പഞഒായത്തുകള്ക്കവ എതമക്കുകലയന്നതഒാണവ ഇനൗ പദ്ധതമയമലൂലട വെമഭഒാവെനദ്യം

ലചയമട്ടുളളതവ.    ലനയഒാരഡഒാമമനടുതഒായമ  120  എദ്യം.എല്.ഡമ.  ചശഷമയുളള

ജലെശുദ്ധസ്പീകരണ  ശഒാലെയുദ്യം  അനുബന്ധഘടകങ്ങളദ്യം  നമരമമചവ  ശുദ്ധസ്പീകരമച

ജലെദ്യം, 1422 മമലസ്പീമസ്പീറര വെദഒാസമുളള ലലമല്ഡവ സസ്പീല്ലപപവ ലലലെന സഒാപമചവ

അതമലൂലട തമരുവെനന്തപുരദ്യം നഗരതമല്  എതമക്കഒാനഒാണവ ലെകദമമടുന്നതവ.

ഇനൗ  പദ്ധതമയമലൂലട  ജലെശുദ്ധസ്പീകരണശഒാലെയുചടയുദ്യം  അനുബന്ധ

ഘടകങ്ങളചടയുദ്യം നമരമഒാണതമനഒായമ  60  ചകഒാടമ  രൂപയുലട ഭരണഒാനുമതമ

ചസറവ  പഒാനമല്  ഉള്ലപടുതമ  നല്കമയമട്ടുണവ,  അതവ  വെളലര  ലപടന്നവ

മുചന്നഒാട്ടുലകഒാണ്ടുചപഒാകഒാനഒാണവ  ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതവ,  അതമലൂലട  തമരുവെനന്തപുരദ്യം

നഗരതമലലെ  കുടമലവെളള  കഒാമതമനവ  പരമഹഒാരദ്യം  കലണതഒാന  കഴെമയുന്ന

സമതമ രൂപലപടുതഒാന സഒാധമക്കുദ്യം.

ശസ്പീ  .    പമ  .    അബ്ദുല്  ഹമസ്പീദവ:  സര,  അമൃതവ  പദ്ധതമക്കവ  സമഒാനമഒായമ

ഗഒാമസ്പീണ ചമഖേലെകളമല് നടപമലെഒാക്കുന്ന ജല് ജസ്പീവെന മമഷന പദ്ധതമക്കഒായമ

ലപഒാതമരഒാമതമലന  ഉടമസതയമലളളതദ്യം,  ചറേഒാഡവ  നവെസ്പീകരണതമനഒായമ

ഫണവ  വെകയമരുതമ  ലടണര  നടപടമ  പൂരതസ്പീകരമചവ  കരഒാറുകഒാരനവ
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ലലകമഒാറേമയതമഒായ ചറേഒാഡുകളമല് ലലപപവ ലലലെന സഒാപമക്കുന്നതമനവ ചറേഒാഡവ

ലവെടമലപഒാളമചതവ   പുന:സഒാപമക്കുന്നതവ  സദ്യംബന്ധമചവ  സദ്യംസഒാനതമലന

പലെ  ഭഒാഗങ്ങളമലദ്യം  പ്രചതദകമചവ  മലെപ്പുറേദ്യം  ജമലയമല്  തരക്കദ്യം

നമലെനമല്ക്കുന്നതകഒാരണമഒായമ  പലെ  ചറേഒാഡവ  നവെസ്പീകരണ  പദ്ധതമകളദ്യം

അനന്തമഒായമ  നസ്പീളന്നതവ  ശദ്ധയമല്ലപടമട്ടുചണഒാ?   ഇതരദ്യം  പ്രശങ്ങള്

പരമഹരമക്കുന്നതമനവ അടമയന്തമരമഒായമ നടപടമകള് സസസ്പീകരമക്കുചമഒാ?  എലന

നമചയഒാജകമണ്ഡലെതമല്  കൂട്ടുമൂചമ-ഇരചമ്പഒാതമങ്ങല്-  അതഒാണമക്കല്

ചറേഒാഡവ  നവെസ്പീകരണദ്യം  ഇക്കഒാരണതഒാല്  ലലവെകുന്നതവ  അങ്ങയുലട

ശദ്ധയമല്ലപടുത്തുകയഒാണവ.

ശസ്പീ  .    ചറേഒാഷമ  അഗസമന:  സര,  ലപഒാതവെഒായമട്ടുലള്ളഒാരു  വെമഷയമഒാണവ,

അവെമടലത  ഒരു  ചറേഒാഡവ  മഒാത്രമല  ചകരളതമലലെ  പലെ  ചറേഒാഡുകളദ്യം

ഇതരതമലളള  പ്രശങ്ങള്  ചനരമടുനണവ.   നമ്മുലട  ഇനൗ  പദ്ധതമ  വെരുന്ന

സമയതമനുദ്യം  അതമനു  മുനപുമഒായമ  ആരദ്യംഭമച  ചറേഒാഡവ  പദ്ധതമകള്  ഉണവ.

ചറേഒാഡവ  നമരമഒാണ  പ്രവെരതനങ്ങള്  ഏലറടുതവ  നടക്കുന്ന

സമയത്തുതലന്നയഒാണവ  ജല്  ജസ്പീവെന  മമഷലന  പദ്ധതമകള്  ആ  നമലെയമല്

ഏലറടുതവ നടത്തുന്നതമനഒാവെശദമഒായ നടപടമകള് സസസ്പീകരമച്ചു വെന്നതവ.  അതവ
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ലപഒാതമരഒാമതവ  വെകുപ്പുമനമയുമഒായമ  ബന്ധലപടവ  രണ്ടുതവെണ  മസ്പീറമദ്യംഗുകള്

നടതമ.   ലപഒാതമരഒാമതവ  വെകുപവ  നല  അചപ്രഒാചഒാണവ  ഇനൗ  കഒാരദതമല്

സസസ്പീകരമചതവ.  ഇതവ രണ്ടുദ്യം അവെശദഘടകങ്ങളഒാണവ,  ചറേഒാഡുദ്യം ആവെശദമഒാണവ,

ശുദ്ധജലെവെമതരണവദ്യം  ആവെശദമഒാണവ.   ഇതവ  പൂരതമയഒാക്കുന്നതമനവ

സഹമഷ്ണുതഒാമചനഒാഭഒാവെചതഒാലടയുളള  സമസ്പീപനമഒാണവ  ആവെശദദ്യം,

ഡമപഒാരട്ടുലമന്റുകള്  തമമലളള  തരക്കങ്ങളല  ആവെശദദ്യം.   അതവ

പരമഹരമക്കുന്നതമനവ  നല  നമലെയമലളള  പുചരഒാഗതമയുണവ.   അവെമലട

ഏലതങമലദ്യം പദ്ധതമ ഒരു സമദ്യംഗമള് ഇഷഷ്യുവെഒായമ നമലെനമല്ക്കുനലണങമല്,

ഇചപഒാള് തലന്ന ലപഒാതമരഒാമതവ വെകുപവ ലസകടറേമ കണ്വെസ്പീനറേഒായമലക്കഒാണവ

ഒരു   ഉന്നതതലെ  സമമതമ  രൂപലപടുതമയമട്ടുണവ.   അതമല്  വെഒാടര

അചതഒാറേമറമയുലടയുദ്യം   ലപഒാതമരഒാമതവ  വെകുപമലനയുദ്യം  എനജമനസ്പീചയഴവ

ഉള്ലപടുനണവ.   അവെമലടതലന്ന  പരമഹഒാരദ്യം  കലണതഒാന

കഴെമയുന്നതരതമല്,  ഇതരതമലള്ള  ധഒാരഒാളദ്യം  പ്രശങ്ങള്ക്കവ  പരമഹഒാരദ്യം

കലണതമയമട്ടുണവ.   അങ്ങലന  സഒാധമക്കഒാന  കഴെമയഒാലതഒാരു  പ്രശദ്യം

രൂപലപടുനലണങമല്  അതവ  പരമചശഒാധമക്കുദ്യം,   അതവ

പരമഹരമക്കുന്നതമനഒാവെശദമഒായ  നടപടമകളദ്യം  സസസ്പീകരമക്കുദ്യം.   അങ്ങയുലട
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മണ്ഡലെതമലലെ  വെമഷയങ്ങള്  എന്തഒാലണനവെചഒാല്  അതവ  പ്രചതദകമഒായമ

പരമചശഒാധമക്കഒാവന്നതഒാണവ.

ചഡഒാ  .    എന  .    ജയരഒാജവ:  സര,  ചകരള  വെഒാടര  അചതഒാറേമറമക്കവ  ഒരുപഒാടവ

കുടമശ്ശേമക  നമലെവെമല്  പമരമഞ്ഞുകമടഒാനുണവ.    ഇതവ  കൃതദമഒായമ

പമരമലചടുക്കഒാനുളള ഒരു സദ്യംവെമധഒാനദ്യം യഥഒാരത്ഥതമല് ഇലഒാലയനളളതഒാണവ

പ്രധഒാനലപട  കഒാരദദ്യം.   അതലകഒാണ്ടുതലന്ന  പലെചപഒാഴുദ്യം   ഭസ്പീമമഒായ

കുടമശ്ശേമകയുലട  ബമല്ലുകളഒാണവ  സഒാധഒാരണക്കഒാരക്കവ  വെരുന്നതവ.    വെഒാടര

അചതഒാറേമറമ  കൃതദമഒായമ  പണദ്യം  പമരമക്കഒാതതലകഒാണഒാണവ  ഇതവ

സദ്യംഭവെമക്കുന്നതവ.   ഇനൗ കഒാരദതമല് വെലെമയ തകയഒാകുചമ്പഒാള് അടയഒാനുളള

ബുദ്ധമമുട്ടുകള് ഉണഒാകുന, ഇതവ പരലക്കയുളള ആചകപമഒാണവ.  ചകരള വെഒാടര

അചതഒാറേമറമക്കവ  കുടമശ്ശേമകയഒായമ  പമരമലചടുക്കഒാനുളള  തക  കൃതദമഒായമ

പമരമലചടുക്കഒാനുളള  അടമയന്തമര   നടപടമകള്  ഇനൗ  ഗവെണ്ലമനമലന

ഭഒാഗത്തുനമനദ്യം ഉണഒാകുചമഒാ?

ശസ്പീ  .    ചറേഒാഷമ  അഗസമന:  സര,  ചകരള  വെഒാടര  അചതഒാറേമറമക്കവ  വെലെമയ

ചതഒാതമലളള  കുടമശ്ശേമകയഒാണവ  മറവ  പലെ  ഡമപഒാരട്ടുലമന്റുകളമല്  നമനദ്യം

ലെഭമക്കഒാനുളളതവ.  1131  ചകഒാടമ രൂപ ആ നമലെയമല് കമടഒാനുണവ.  സരക്കഒാര
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വെകുപ്പുകള്,  തചദ്ദേശസസയദ്യംഭരണ  സഒാപനങ്ങള്,  ഗഒാരഹമക/ഗഒാരഹമചകതര

ഉപചഭഒാക്തഒാക്കളമല് നമനമഒാണവ ഇനൗ കുടമശ്ശേമക ലെഭമക്കഒാനുളളതവ.  ലലദനദ്യംദമന

പ്രവെരതനതമലന  ഇതവ  കഒാരദമഒായമ  ബഒാധമക്കുനണവ.   കൃതദമഒായമ  തക

അടയഒാലത വെരുചമ്പഒാള് ലലഫന ഉള്ലപലട നമയമപ്രകഒാരദ്യം അടയ്ചക്കണ തക

വെരദ്ധമക്കുകയുദ്യം,  അതവ  ഉപചഭഒാക്തഒാക്കള്ക്കവ  വെലെമയ രസ്പീതമയമലളള  ബുദ്ധമമുടവ

രൂപലപടുകയുദ്യം ലചയ്യുനണവ.  പലെചപഒാഴുദ്യം വെരുന്ന പരഒാതമ,  ഞങ്ങള് ലവെളളദ്യം

ഉപചയഒാഗമചമടമല,  പലക കൂടുതല് തക ലകഒാടുചക്കണമ വെരുന.  ഞങ്ങള്

പലെഘടതമല് ഇതവ  പരമചശഒാധമച്ചു,  അതവ  ലവെളളദ്യം  ലെസ്പീക്കവ  ലചയ്യുന്നതഒാണവ.

ഹനൗസവ  കണകനമചലെക്കുളള   ചമഖേലെയമല്  എവെമലടലയങമലദ്യം  ലെസ്പീക്കവ

രൂപലപടമട്ടുലണങമല്  മസ്പീറര  സഒാപമചതമനുചശഷമഒാലണങമല്  ആ  തക

ഉപചഭഒാക്തഒാവെവ  ലകഒാടുചക്കണതഒായമട്ടുവെരുദ്യം,  പലക  അവെര  ലവെളളദ്യം

ഉപചയഒാഗമചമട്ടുമമല.   ഇങ്ങലനയുളള ധഒാരഒാളദ്യം പ്രശങ്ങള് വെരമകയുദ്യം,  പമലന്ന

കഒാലെഒാകഒാലെങ്ങളഒായമ തക അടയഒാന ലലവെമുഖേദദ്യം പ്രകടമപമച്ചുലകഒാണവ ഭസ്പീമമഒായ

തകയഒായമ  ഉയരന  വെന്നമട്ടുളള  ധഒാരഒാളദ്യം  ചകസ്സുകള്  കഒാണഒാന  കഴെമയുദ്യം.

കുടമലവെളളമഒായതലകഒാണവ  സമരദ്ദേങ്ങളദ്യം  ബുദ്ധമമുട്ടുകളദ്യം  മഒാനുഷമക

പരമഗണനകളദ്യം കണക്കഒാക്കമ കണകന കടവ ലചയഒാനുളള ബുദ്ധമമുട്ടുദ്യം വെഒാടര
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അചതഒാറേമറമക്കവ  ഉണവ.   ഇങ്ങലനലയഒാരു  ചപഒാക്കവ  വെലെമയ  ബുദ്ധമമുടവ

ഉളവെഒാക്കുനണവ.  കഴെമഞ ദമവെസദ്യം ഞങ്ങള് ഒരു അറേമയമപവ ലകഒാടുതമരുന,

ലവെളളദ്യം  ഉപചയഒാഗമക്കഒാത  സമയദ്യം  മസ്പീറര  കറേങ്ങുനലണങമല്  അതവ

ശദ്ധമക്കുകയുദ്യം  കദ്യംപയമനവ  ലചയ്യുകയുദ്യം  ലചയണദ്യം,   പചക  അതദ്യം

കഒാരദകമമഒായമ ആരുദ്യം പ്രചയഒാജനലപടുത്തുന്നമല.  ഇതരദ്യം  കുടമശ്ശേമക തക

തസ്പീരക്കുന്നതമനുചവെണമ  ഒരു  അദഒാലെതവ  നടതഒാന  വെഒാടര  അചതഒാറേമറമ

ശമമക്കുകയഒാണവ.   അതവ  വെലെമയചതഒാതമലളള  പണദ്യം  സഒാധഒാരണക്കഒാരക്കവ

ലെഭമക്കുദ്യം,  വെഒാടര  അചതഒാറേമറമ  അതമല്  സസഒാഭഒാവെമകമഒായുദ്യം  വെരുന്ന  വെരദ്ധമച

തക,  എവെമലടയഒാണവ  അതമലന  വെസ്പീഴ്ചലയന്നവ  കലണതഒാന  ശമമക്കുദ്യം.

അതമനഒാവെശദമഒായ ഉതരവെവ നല്കമയമട്ടുണവ. ആഗസവ മഒാസദ്യം 15-ാം തസ്പീയതമ,

സസഒാതനദദമനദ്യം  വെലരയുളള  ദമവെസദ്യം  വെമവെമധ  തലെങ്ങളമല്  അദഒാലെത്തുകള്

സദ്യംഘടമപമക്കുനണവ,  ഏകചദശദ്യം  50  ശതമഒാനതമനടുതവ  ഇളവകള്

സസഒാഭഒാവെമകമഒായുദ്യം  ലെഭമക്കുലമന്നഒാണവ  ചമലെ  കഒാരദങ്ങള്  പരമചശഒാധമചചപഒാള്

കഒാണഒാന  സഒാധമചതവ.   എലഒാ  എദ്യം.എല്.എ.-മഒാരുദ്യം  അക്കഒാരദതമല്

സഹഒായകരമഒായമ  നമന്നഒാല്  ആ  കുടമശ്ശേമക  തസ്പീരക്കഒാന  കഴെമയുദ്യം,  അതവ

ജനങ്ങള്ക്കവ ഉപകഒാരമഒാകുദ്യം,  ഇനൗ കഒാലെയളവെമല് ആനുകൂലെദങ്ങള് നല്കഒാന
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ആവെശദമഒായ നടപടമകള് സസസ്പീകരമചമട്ടുണവ.  അദഒാലെതവ നടതമ നമലെവെമലളള

കുടമശ്ശേമക  പമരമലചടുക്കുചമ്പഒാള്തലന്ന  ജനങ്ങള്ക്കുണഒാകുന്ന  ബുദ്ധമമുട്ടുകള്

നല  രസ്പീതമയമല്  പരമഹരമചവ  മുചന്നഒാടവ  ചപഒാകുന്നതമനുളള  നടപടമകള്

സസസ്പീകരമക്കുന്നതഒാണവ.

ശസ്പീ  .    ടമ  സമദ്ദേമഖേവ:  സര,  നമലെവെമലളളതഒായ  ജല്  ജസ്പീവെന  മമഷലന

പ്രവെരതനചവെഗത  അനുസരമചവ,  ആ  പദ്ധതമ  ഏതവ  സമയചതക്കവ

പൂരതസ്പീകരമക്കഒാന  പറ്റുലമനളളതഒാണവ  ഒരു  പ്രധഒാനലപട  കഒാരദദ്യം.   അതവ

ചചഒാദമക്കുന്നതമനവ  പ്രധഒാനലപട  കഒാരദമുണവ,  ജല്  ജസ്പീവെന  മമഷന

വെരുനലവെന്നതലകഒാണവ  മറ്റുളള  പദ്ധതമകള്  ചവെണ  എനളള  നമലെപഒാടവ

ഉചദദഒാഗസതലെതമല്  ലലടബല്  ചമഖേലെകളമലള്ലപലട  ചമലെ  ഇടങ്ങളമല്

സസസ്പീകരമചവ  വെരുന.   അതലകഒാണ്ടുതലന്ന  ഇതവ  ഏതവ  സമയചതക്കവ

പൂരതസ്പീകരമക്കഒാന  പറ്റുലമനളളതഒാണവ  പ്രധഒാനലപട  കഒാരദദ്യം.

അതമനനുസരമചവ  മറ്റു  പദ്ധതമകളദ്യം  അതമലന  കൂലടചചരതവ  മുചന്നഒാടവ

ചപഒാകഒാനുളള നടപടമകള് സസസ്പീകരമക്കുചമഒാ?

ശസ്പീ  .   ചറേഒാഷമ അഗസമന: സര, 2024-25 ആകുചമ്പഒാള് പൂരണ്ണമഒായുദ്യം ഇനൗ

പദ്ധതമ  പൂരതമയഒാക്കഒാന  കഴെമയണദ്യം.   പ്രമയലപട  അദ്യംഗതമനവ  ആ
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മണ്ഡലെലതക്കുറേമചവ  നല  ചബഒാധദമുണവ.   നമള്  ഇതരദ്യം  കഒാരദങ്ങളമല്

ലചചയണതവ ഒരു പ്രചദശതമലന ലപഒാതവെഒായ വെമഷയദ്യം പരമഹരമക്കഒാന നല

ഉചദ്ദേശചതഒാടുകൂടമ പ്രവെരതമക്കുകലയനളളതഒാണവ.  ലലമചകഒാ സ്കസ്പീമുകള് ഇനമ

ചകരളതമനവ എത്രചതഒാളദ്യം പ്രഒാചയഒാഗമകമഒാണവ,  അതഒാണവ ചമന്തമചക്കണതവ.

ലചറുകമട  പദ്ധതമകലളലഒാദ്യം  വെരഷദ്യംലചല്ലുദ്യംചതഒാറുദ്യം  ആ  പദ്ധതമക്കഒാവെശദമഒായ

ജലെ  ചസഒാതസവ  ഇലഒാലത  വെരുന്ന  സമതമയഒാണവ  കലണത്തുന്നതവ.

അതലകഒാണഒാണവ  ഇതരതമലളള  നല  പദ്ധതമകള്  ലഡവെലെപവ  ലചയ

ലകഒാണ്ടുവെചരണതഒായമട്ടുളളതവ.   ലചറുകമട  പദ്ധതമകള്  ഇതമല്

കൂടമചചരക്കുന്നതമനവ  ബുദ്ധമമുട്ടുണഒായമടല,  ഇനൗ  പദ്ധതമ  പൂരതസ്പീകരമക്കഒാന

ഇചഒാശക്തമയുണഒാകുകലയനളളതഒാണവ.   അതഒാണവ  ഞഒാന  ആദദദ്യം

സൂചമപമചതവ, അതഒാതവ നമചയഒാജകമണ്ഡലെതമല് അതഒാതവ എദ്യം.എല്.എ.-മഒാര

ഇക്കഒാരദതമല് ഗനൗരവെപൂരവ്വമഒാലയഒാരു സമസ്പീപനദ്യം സസസ്പീകരമക്കണദ്യം, ഇനൗ സ്കസ്പീദ്യം

മുഖേദമനമ ചനരമടവ റേമവെവ്യൂ ലചയ്യുനണവ, ആ നമലെയമലെഒാണവ കഒാരദങ്ങള് മുചന്നഒാടവ

ചപഒാകുന്നതവ.  ഗവെണ്ലമനവ ഇക്കഒാരദതമല് വെലെമയ തഒാല്പരദലമടുക്കുനണവ,

വെലെമയ ചതഒാതമലളള ചസറവ ലഷയര നമള് ലകഒാടുക്കുന,  ചകന വെമഹമതവദ്യം

ലെഭമക്കുനണവ.   അതമനവ  നലലഒാരു  സമതമ  രൂപലപടുതഒാന  നമ്മുലട
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പഞഒായത്തുകളമലലെയുദ്യം നമചയഒാജകമണ്ഡലെതമചലെയുദ്യം സമതമകളലട ചവെഗത

മനസമലെഒാക്കമ ചപഒാരഒായ്മയുലണങമല്, ഇടലപടല് ആവെശദമുലണങമല് അതമല്

ഇടലപടഒാന ഗവെണ്ലമനവ തയഒാറേഒാണവ, തരക്കങ്ങചളഒാ തടസങ്ങചളഒാ ഉലണങമല്

അതവ  പരമഹരമക്കുദ്യം.   സസഒാഭഒാവെമകമഒായുദ്യം  ഒന്നരവെരഷലത

കഒാലെഒാവെധമയഒായമരമക്കുദ്യം  ലടണര നടപടമകള്ക്കുചശഷദ്യം  വെയ്ക്കുക.  കഒാലെഒാവെസ

ചമഒാശമഒായതലകഒാചണഒാ,  മറവ  ചമലെ  കഒാരണങ്ങളഒാചലെഒാ  എകവലറനഡവ

ലചചയണമ വെന്നഒാല്,  ഇചപഒാഴെലത രസ്പീതമയമല് നമള് പരമചശഒാധമക്കുചമ്പഒാള്

കഴെമഞ  ഒരു  വെരഷക്കഒാലെദ്യംലകഒാണവ  12  ലെകദ്യം  കണകന  ലകഒാടുക്കഒാന

കഴെമഞ.  വെരുന്ന വെരഷങ്ങളമല് നമുക്കവ അതനുസരമചവ മുചന്നഒാടവ ചപഒായഒാല്

2024-25,   2025-26  -നവ  മുനപവ  ചകരളതമല് സമ്പൂരണ്ണമഒായമട്ടുദ്യം  ലവെളളദ്യം

ലകഒാടുക്കുന്ന പദ്ധതമ പൂരതസ്പീകരമക്കഒാന സഒാധമക്കുദ്യം. 

ശസ്പീ  .    മുഹമദവ  മുഹസമന:  സര,  പടഒാമ്പമ മണ്ഡലെതമലലെ മുഴുവെന ഗഒാമ

പഞഒായത്തുകളമലദ്യം  ജല്  ജസ്പീവെന  മമഷലന  ഫണവ  ലെഭദമഒാക്കുകയുദ്യം  വെളലര

ചവെഗതമല് അതമലന നടപടമകള് പൂരതസ്പീകരമക്കുന്നതമനവ സഹഒായമക്കുകയുദ്യം

ലചയ  ഇനൗ  സരക്കഒാരമലന  ഞഒാന  അഭമനനമക്കുകയഒാണവ.   പടഒാമ്പമ

നഗരസഭയമല്  കുടമലവെളള  കഒാമവദ്യം  ലലപപവ  ലലലെന  ലപഒാട്ടുന്നതദ്യം  സമരദ്യം
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സദ്യംഭവെമഒാണവ.   അമൃതവ  -2  പദ്ധതമയമല്  7  ചകഒാടമ  രൂപയഒാണവ

അനുവെദമചമട്ടുളളതവ.   നമലെവെമലലെ  ലലപപ്പുകള്  40-45  വെരഷദ്യം

പഴെക്കമുളളതഒാണവ,  പഴെയ  സമലമനവ  ലലപപ്പുകള്

ലപഒാടമലക്കഒാണമരമക്കുകയഒാണവ.   വെഒാടര  അചതഒാറേമറമ  ചപ്രഒാജകവ  ഡമവെമഷന

ഏതഒാണവ  75  ചകഒാടമ  രൂപയഒാണവ  അതമനവ  എസമചമറവ  എടുതതവ.   സലെദ്യം

നഗരസഭ വെഒാങ്ങമക്കഴെമഞ, ലലപപവ ലലലെന മഒാറഒാനുദ്യം, പഒാനമനുളള  ഫണവകൂടമ

ലെഭദമഒാക്കമക്കഴെമഞഒാല്  വെളലര  ചവെഗതമല്  അതവ  പൂരതസ്പീകരമചഒാല്

പൂരണ്ണമഒായുദ്യം കുടമലവെളള പ്രശദ്യം പരമഹരമച മണ്ഡലെമഒായമ അതമലന മഒാറഒാന

കഴെമയുദ്യം.  അതമനവ അങ്ങവ സഹഒായമക്കുചമഒാ എന്നതഒാണവ ചചഒാദദദ്യം. 

ശസ്പീ  .   ചറേഒാഷമ അഗസമന: സര, അമൃതവ -2 പദ്ധതമയമല് നമള് ഉചദ്ദേശമച

അത്രയുദ്യം തക ലെഭദമഒായമല,  അതലകഒാണ്ടുതലന്ന ഓചരഒാ മുനമസമപഒാലെമറമയുദ്യം

ചകഒാരപചറേഷനുലമടുതവ  പരമചശഒാധമക്കുചമ്പഒാള്  കുറേചവ  കുറേവെവ  വെന്നമട്ടുണവ.

അതമനവ  ബഒാക്കമയുളള  തക  കലണതമ  ആ  പദ്ധതമകള്

പൂരതസ്പീകരമചക്കണതഒായമട്ടുണവ.   ചസറവ  പഒാനലകഒാണ്ടുമഒാത്രദ്യം  പദ്ധതമ

പൂരതസ്പീകരമക്കഒാന  കഴെമയുന്ന  സമതമ   നമലെവെമല്  ഇല.    സമ്പൂരണ്ണ

കുടമലവെളളദ്യം  എന്ന  നമലെയമചലെക്കവ  വെരുചമ്പഒാള്  അരബന  ചമഖേലെയമല്
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ഉണഒാകുന്ന  ചഷഒാരചടജവ  എങ്ങലന  പരമഹരമക്കഒാദ്യം  എന്നതമലനക്കുറേമചവ

തതസതമല്  ആചലെഒാചമചക്കണതഒായമട്ടുണവ,  ആ  ആചലെഒാചനയുലട  ഭഒാഗമഒായമ

ആ  മണ്ഡലെതമചലെയുദ്യം  വെമഷയങ്ങള്  പരമഹരമക്കഒാന  കഴെമയുന്ന

സഒാഹചരദങ്ങലളക്കുറേമചവ പരമചശഒാധമക്കുന്നതഒായമരമക്കുദ്യം. 

ശസ്പീ  .    തമരുവെഞ്ചൂര  രഒാധഒാകൃഷ്ണന:  സര,   വെളലര  നല  ഭഒാവെനയുള്ള

പദ്ധതമയഒാണവ  ജല്  ജസ്പീവെന  പദ്ധതമ.  പ്രസ്തുത  പദ്ധതമ  നമ്മുലട

പഞഒായത്തുകളമല്  മുഴുവെന  വെദഒാപമപമലചങമലദ്യം  ഇതമല്  പ്രഒാചയഒാഗമകമഒായ

മലറഒാരു വെശമുണവ,  പദ്ധതമക്കഒായമ ലലപപ്പുകള് ഇറേക്കമക്കഴെമയുചമ്പഒാള് വെളലര

കഷ്ടലപടവ  പഞഒായത്തുകള് നമരമമച ചറേഒാഡുകള് ലപഒാടമലപഒാളമയുകയഒാണവ.

അതരദ്യം ചറേഒാഡുകള് നന്നഒാക്കുന്നതമനുള്ള നടപടമ  കുടമലവെള്ള പദ്ധതമയുലട

ചകഒാണ്ടഒാകമല്തലന്ന  അവെരുലട  ബഒാദ്ധദതയഒാണവ  എന്ന  രസ്പീതമയമല്

ഉള്ലപടുതമയമലലങമല്  ലവെള്ളദ്യം  കമട്ടുചമ്പഒാള്  നമ്മുലട  ചറേഒാഡവ  നശമക്കുന്ന

അവെസയുണഒാകുദ്യം. അതരദ്യം സഒാഹചരദമുണഒാകഒാതമരമക്കഒാനുള്ള അന്തരസ്പീകദ്യം

സൃഷ്ടമക്കണദ്യം.  കുടമലവെള്ള  പദ്ധതമയുലട  നമരമഒാണ  പ്രവെരതനങ്ങളമല്

ആവെശദമഒായ  സഹകരണദ്യം  ലപഒാതമരഒാമതവ  വെകുപമലന  ഭഒാഗത്തുനമനദ്യം

ഉണകുനലണന്നവ  അങ്ങമവെമലട  സൂചമപമച്ചു,  പമ.ഡബഷ്യു.ഡമ.  ചറേഒാഡുകളലട
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വെശങ്ങളമല്ക്കൂടമ  ലലപപ്പുകള്  സഒാപമച്ചുചപഒായഒാല്  ഒരു  പരമധമവെലര

പലെപ്രശങ്ങളദ്യം ഒഴെമവെഒാക്കഒാന സഒാധമക്കുലമങമലദ്യം ചറേഒാഡമലന മധദഭഒാഗത്തുകൂടമ

മഒാത്രചമ കുഴെമക്കുകയുള്ളൂലവെന്ന വെഒാശമ  ചമലെസലെങ്ങളമല് കഒാണുനണവ.  ഇനൗ

സഒാഹചരദദ്യം ഒഴെമവെഒാക്കുന്നതമനഒായമ ലപഒാതമരഒാമതവ വെകുപ്പുമഒായമ ആചലെഒാചമചവ

ചഷഒാള്ഡര ലലലെനമലൂലട ലലപപമട്ടുചപഒാകുന്നതമനവ നമരചദ്ദേശദ്യം നല്കുചമഒാ?

ശസ്പീ  .    ചറേഒാഷമ  അഗസമന:   സര,  സസഒാഭഒാവെമകമഒായുദ്യം  ഇതരദ്യം

പദ്ധതമകളമഒായമ  ബന്ധലപട്ടുലകഒാണവ  ചമലെ  ബുദ്ധമമുട്ടുകള്

ഉണഒാകഒാറുലണങമലദ്യം  നമരബന്ധപൂരവ്വദ്യം  ചറേഒാഡമലന  മധദതമലൂലട

ലലപപവ ലലലെന  ലകഒാണ്ടുചപഒാകഒാന  ശമമക്കുനലണങമല്  പ്രചതദകമഒായമ

പരമചശഒാധമക്കഒാദ്യം,  അങ്ങലനലയഒാരു  കഒാരദദ്യം  ഇതവെലര  എലന

ശദ്ധയമല്ലപടമടമല.  കുടമലവെള്ള  പദ്ധതമയുമഒായമ  ബന്ധലപടവ  ഇവെമലട

സൂചമപമച ബുദ്ധമമുട്ടുകള് പഞഒായത്തുകള്ക്കവ ഉണഒാകുന്നതവ സസഒാഭഒാവെമകമഒാണവ.

ഇക്കഴെമഞ  വെരഷലത  ലെമസമലള്ള  പ്രവൃതമകളമല്  കുടമലവെള്ള

പദ്ധതമക്കഒായമ പഞഒായതവ ചറേഒാഡുകള് ലവെടമലപഒാളമചക്കണമവെന്നഒാല് ചറേഒാഡവ

പുനനഃസഒാപമക്കഒാനുള്ള  ഫണ്ടുകൂടമ  ജല്  ജസ്പീവെന  പദ്ധതമയമല്

ഉള്ലപടുതമയമട്ടുണവ.  അതലകഒാണ്ടുതലന്ന  ചറേഒാഡവ  പുനനഃസഒാപന
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പ്രവൃതമക്കഒായുള്ള  ഫണവ  പഞഒായതവ  കലണചതണതമല.  ഗഒാമസ്പീണ

ചറേഒാഡുകള്  ലപഒാളമക്കുചമ്പഒാള്  അറകുറപണമ  നടതഒാനുള്ള  തക  കൂടമ

ഉള്ലപടുതമയഒാണവ  പദ്ധതമയുലട  ആദദ  രണവ  ഘടതമനുചശഷദ്യം ആരദ്യംഭമച

പ്രവൃതമകളലട  തക  വെമനമചയഒാഗമക്കുന്നതവ.  ഇതരദ്യം  കഒാരദങ്ങളമല്

ലപഒാതവെഒായ  വെസ്പീകണദ്യം  ആവെശദമഒാലണന്നതലകഒാണ്ടുതലന്ന

പഞഒായത്തുകളലട  സഹകരണവദ്യം  ആവെശദമഒാണവ.  മുനകഒാലെങ്ങളമലദ്യം

കുടമലവെള്ള  ലലപപ്പുകള്  സഒാപമക്കുചമ്പഒാള്  ചറേഒാഡവ  ലവെടമലപഒാളമചക്കണമ

വെന്നമട്ടുണവ.  പരമഒാവെധമ  ചദഒാഷകരമഒാകഒാലതയുദ്യം  ബുദ്ധമമുട്ടുകള്

പരമഹരമക്കുന്നതരതമലദ്യം  പദ്ധതമപ്രവെരതനങ്ങള്  ചവെഗതമലെഒാക്കുന്ന

നടപടമകള് സസസ്പീകരമക്കഒാദ്യം.

ശസ്പീ  .   പമ  .   വെമ  .   അനവെര:  സര, ഈ  പദ്ധതമയുമഒായമ ബന്ധലപട ഏറവദ്യം

വെലെമയ ലവെല്ലുവെമളമ  ചനരമടുന്നതവ  സലെദ്യം ഏലറടുക്കുന്നതമലെഒാണവ.    നമലെമ്പൂര

മണ്ഡലെതമല്  ഏകചദശദ്യം  790  ചകഒാടമ  രൂപയുലട  പദ്ധതമ  വെമഭഒാവെനദ്യം

ലചയമട്ടുണവ. ഒരു നമചയഒാജകമണ്ഡലെതമല്  പദ്ധതമക്കഒായമ എവെമലടലയങമലദ്യം

ലെഭദമഒാകുന്ന  സലെദ്യം  ഏലറടുത്തുനല്കഒാന  കഴെമയമല,   വെഒാടര  അചതഒാറേമറമ

ആവെശദലപടുന്ന  സലെദ്യംതലന്ന  ഏലറടുത്തുനല്ചകണതണവ.
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ഏലറടുക്കലപചടണ  സലെതമലന  വെമലെ  നമശ്ചയമക്കുന്നതമല്  പലെ

പ്രയഒാസങ്ങളദ്യം  വെനചചരുനണവ.  നമലെവെമലലെ  ഭൂമമ  ഏലറടുക്കല്

സദ്യംവെമധഒാനമനുസരമച്ചുള്ള  വെമലെ  നമശ്ചയമചഒാല്  ഭൂമമ  ലെഭദമഒാകമല.  നമലെമ്പൂര

മണ്ഡലെതമലലെ രണവ ചപ്രഒാജക്ടുകള്ക്കഒായമ പണദ്യം വെകയമരുതമയമരമക്കുന്നതവ

എദ്യം.എല്.എ.  ഫണമല്നമന്നഒാണവ.  വെഒാടര  അചതഒാറേമറമയുദ്യം  പഞഒായത്തുദ്യം

സദ്യംയുക്തമഒായമ പദ്ധതമക്കഒാവെശദമഒായ സലെദ്യം കലണതമയമട്ടുലണങമലദ്യം ഭൂമമ

ഏലറടുക്കണലമങമല്  ജമലഒാ  കളകര  തസ്പീരുമഒാനലമടുചക്കണതണവ.  എന്നഒാല്

പ്രസ്തുത  പ്രവെരതനതമലന  പരമമമതമകലളക്കുറേമചഒാണവ  കളകര

സൂചമപമക്കുന്നതവ.  ബൃഹതഒായ  പദ്ധതമലയന്ന  നമലെയമല്  സലെദ്യം

ഏലറടുക്കുന്നചതഒാടനുബന്ധമചവ ഭൂമമവെമലെ നമശ്ചയമക്കുന്നതമനുള്ള ഒരു പ്രചതദക

അധമകഒാരദ്യം ജമലഒാ കളകരമഒാരക്കവ നല്കമയമടമലലങമല് പദ്ധതമകള് ഉചദ്ദേശമച

രസ്പീതമയമല്  സമയബന്ധമതമഒായമ  പൂരതസ്പീകരമക്കഒാന  കഴെമയമല.  ഇതരദ്യം

പ്രയഒാസങ്ങള് പരമഹരമക്കഒാനഒാവെശദമഒായ നടപടമ സസസ്പീകരമക്കുചമഒാ?

ശസ്പീ  .    ചറേഒാഷമ അഗസമന:  സര,  ഇനൗ വെമഷയദ്യം ഞഒാന ചനരലതതലന്ന

സൂചമപമചതഒാണവ.   ഇതരദ്യം പദ്ധതമകള്ക്കഒായമ സലെദ്യം ഏലറടുക്കുന്നതമനുള്ള

അധമകഒാരദ്യംകൂടമ  ജമലഒാ  കളകരമഒാരക്കവ  നല്കമയമരമക്കുകയഒാണവ.  ഭൂമമ
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ഏലറടുക്കുന്നതമഒായമ  ബന്ധലപടവ   കളകറുലട  ചനതൃതസതമല്  അതതവ

സലെങ്ങളമല് ചയഒാഗദ്യം ചചരന്നവ ചരചലചയവ വെമലെ നമശ്ചയമക്കഒാനഒാവെശദമഒായ

മഒാനദണ്ഡമുണഒാക്കുകയുദ്യം,  ഇതമനഒായമ  ഒരു  ലപഒാതചവെദമ

രൂപസ്പീകരമക്കുകയുദ്യംലചയലകഒാണവ  ആവെശദമഒായ  സലെദ്യം  കലണചതണതവ

അനമവെഒാരമഒാലണന്നതമല് തരക്കമമല. അതലകഒാണ്ടുതലന്ന ഇലതഒാരു പ്രചതദക

വെമഷയമഒായമ  കണക്കഒാക്കുന്നമലലങമലദ്യം  ബഹുമഒാനലപട  എദ്യം.എല്.എ.

സൂചമപമചതവ  ശരമയഒാണവ,  പദ്ധതമക്കഒായമ  ഓചരഒാ  സലെതവ  ലചല്ലുചമ്പഒാഴുദ്യം

ചമല്സൂചമപ  ബുദ്ധമമുടവ  നഒാദ്യം  ചനരമടുനണവ.  ജനപ്രതമനമധമകളലട

ചനതൃതസതമല്  ജമലഒാ  കളകരമഒാരുലട  ഒരു  ചയഒാഗദ്യം  വെമളമച്ചുചചരചക്കണതദ്യം,

ഏലതങമലദ്യം വെകുപ്പുകളലട ലലകവെശമുള്ള സലെദ്യം ലെഭദമഒാകുലമങമല് അതമനവ

മുനഗണന  നല്ചകണതമഒാണവ.  അവെചശഷമക്കുന്ന  വെമഷയങ്ങളമല്  തചദ്ദേശ

സഒാപനങ്ങളലടയുദ്യം ജനപ്രതമനമധമകളലടയുദ്യം ഇടലപടലകളദ്യം ഒപദ്യം സഒാമൂഹദ

ഇടലപലടലകളദ്യം  ഇതരദ്യം പദ്ധതമകളമല് ആവെശദമഒാണവ.  ഏലതങമലദ്യം  ഭൂമമ

ഏലറടുക്കുന്നതമനവ  അലദ്യംതക കൂടുതലെഒായഒാല് അതവ സമഒാഹരമക്കുന്നതമനഒായമ

എലഒാകഒാരദങ്ങളദ്യം  ചടപ്രകഒാരദ്യം  ചവെണലമന്ന  നമരബന്ധബുദ്ധമയമലഒാലത,

സഒാമൂഹദമഒായ  ഇടലപടലെമലൂലട  സഒാധമക്കുന്നതഒാണവ.  അതരതമല്  ഒരു
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ലപഒാതചവെദമ  രൂപസ്പീകരമചവ  സലെചമലറടുക്കല്  പ്രകമയ

തസരമതലപടുതണലമന്ന അഭമപ്രഒായമഒാണുള്ളതവ.

പ്രതമപകചനതഒാവെവ (ശസ്പീ  .   വെമ  .   ഡമ  .   സതസ്പീശന):  സര, യഥഒാരത്ഥതമല്

ഈ  പദ്ധതമയുലട  പകുതമ  വെമഹമതദ്യം  (50%)  ചകനവദ്യം  ബഒാക്കമ  പകുതമ

വെമഹമതദ്യം  സദ്യംസഒാനവദ്യം  വെഹമചക്കണതഒാണവ.  എന്നഒാല്  സദ്യംസഒാന

വെമഹമതമഒായ  അനപതവ  ശതമഒാനദ്യം  വെകയമരുചതണതമനുപകരദ്യം  25%

സദ്യംസഒാനവെമഹമതദ്യം, 15% തചദ്ദേശ സസയദ്യംഭരണ സഒാപനങ്ങളലട വെമഹമതദ്യം,

10%  ലപഒാതസദ്യംഭഒാവെന  എന്നരസ്പീതമയമലള്ള  ഘടനയഒാണവ  സദ്യംസഒാന

ഗവെണ്ലമനവ നമശ്ചയമചതവ.  ശമ്പളദ്യം ലകഒാടുക്കഒാനചപഒാലദ്യം പണമമലഒാലത പലെ

പഞഒായത്തുകളദ്യം  പ്രയഒാസലപടുന്ന  ഇനൗ  ഘടതമല്  15%  വെമഹമതദ്യം

വെഹമക്കുകലയന്നതവ  ചകരളതമലലെ  എത്ര  പഞഒായത്തുകള്ക്കവ  സഒാധമക്കുദ്യം?

പദ്ധതമയുലട  10%  തക  ലപഒാതജനങ്ങളമല്നമനള്ള  വെമഹമതമഒായമ

സമഒാഹരമക്കുന്നതദ്യം  ശമകരമഒാണവ.  ഞഒാന  സൂചമപമക്കുന്നതവ  ഒരു

ലപഒാതവെമഷയമഒാണവ,  അതലഒാലത   രഒാഷ്ട്രസ്പീയമഒായമ  ഏലതങമലദ്യം

പഞഒായതമല്മഒാത്രമുള്ള  വെമഷയമല.  ഗവെണ്ലമനവ  ഏലറടുചക്കണ

ബഒാദ്ധദതകൂടമ  പഞഒായത്തുകളലട  തലെയമല്  ലകടമവെയ്ക്കുന്ന  നടപടമ
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പമനവെലെമക്കഒാചനഒാ  അതലലങമല്  പ്രസ്തുത  വെമഹമതദ്യം  നല്കഒാന

ചശഷമയമലഒാത തചദ്ദേശസഒാപനങ്ങളലട വെമഹമതദ്യംകൂടമ സദ്യംസഒാന സരക്കഒാര

ഏലറടുക്കുന്നതമനുള്ള നടപടമ സസസ്പീകരമക്കഒാചനഒാ തയഒാറേഒാകുചമഒാ?

ശസ്പീ  .    ചറേഒാഷമ  അഗസമന:   സര,  ബഹുമഒാനലപട  പ്രതമപകചനതഒാവെവ

അവെസഒാനദ്യം  പറേഞ  കഒാരദമഒാണവ  ശരമയഒായമട്ടുള്ളതവ.   പദ്ധതമ  വെമഹമതദ്യം

വെഹമക്കുന്നതമല്  പ്രയഒാസദ്യം  അനുഭവെമക്കുന്ന  തചദ്ദേശ  സഒാപനങ്ങളലട

കഒാരദതമല്  എന്തുനടപടമ  സസസ്പീകരമക്കണലമന്നതവ  ആചലെഒാചമചക്കണതഒാണവ.

എലഒാവെരുലടയുദ്യം  സഹകരണമമലഒാലത  ഒരു  പദ്ധതമയുദ്യം  ചകരളതമല്

നടപമലെഒാക്കഒാന  കഴെമയമല.  ചകരളതമലലെ  ചമലെ  പഞഒായത്തുകള്ക്കവ

മുനസമപഒാലെമറമകചളക്കഒാളദ്യം  വെരുമഒാനമുണവ,  പലെ  പഞഒായത്തുകളമലദ്യം

മുനസമപഒാലെമറമകളമലദ്യം  ചകഒാരപചറേഷനുകളമലദ്യം  അവെരുലടതലന്ന  സസന്തദ്യം

കുടമലവെള്ള പദ്ധതമകള് നടപമലെഒാക്കുനമുണവ.   അവെലയഒാക്ക പൂരണ്ണമഒാക്കുന്ന

തരതമല്,  ഒരു  പദ്ധതമക്കവ  അവെശദദ്യംചവെണ  വെമഹമതദ്യം  മഒാത്രചമ

വെകയമരുതഒാന  പറേയുനള്ളൂ.  പ്രസ്തുത  പദ്ധതമ  വെളലര  നലരസ്പീതമയമല്

മുചമ്പഒാട്ടുലകഒാണ്ടുചപഒാകുന്നതമനുള്ള  എലഒാ  ഘടകങ്ങളദ്യം  ഗവെണ്ലമനമനവ

സഹഒായകമഒായമ   നമല്ക്കുനണവ.  സദ്യംസഒാന  ഗവെണ്ലമനവ
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പഞഒായത്തുകള്ക്കവ  അനുവെദമക്കുന്ന  പദ്ധതമവെമഹമതവദ്യം  പഞഒായത്തുകളലട

തനതവ  ഫണ്ടുദ്യം  എത്രയഒാലണലന്നഒാലക്ക  കൃതദമഒായമ  അറേമയഒാനുള്ള  മഒാരഗദ്യം

തചദ്ദേശ സസയദ്യംഭരണ വെകുപമനവ ഇനണവ. സഹഒായദ്യം അരഹമക്കുന്നവെരഒാലണന്നവ

ചബഒാദ്ധദലപടുകയുദ്യം  പദ്ധതമ  നടപമലെഒാക്കഒാന  ബുദ്ധമമുടവ  ചനരമടുകയുദ്യം

ലചയ്യുനലണങമല്  ആ  ഘടതമല്  സഹഒായമക്കുന്ന  കഒാരദദ്യം

ആചലെഒാചമക്കഒാവന്നതഒാണവ.

ശസ്പീ  .    ലെമചനഒാ  ചജഒാസഫവ:  സര,  ജല്  ജസ്പീവെന  മമഷന  പദ്ധതമ

നടപമലെഒാക്കുന്നതമനുള്ള  ഏറവദ്യം  പ്രധഒാനലപട  തടസദ്യം  ചനരചത

സൂചമപമചതചപഒാലലെ,  തചദ്ദേശ  സസയദ്യംഭരണ  സഒാപനങ്ങളമലണഒാകുന്ന  ചമലെ

പ്രശങ്ങളഒാണവ.  പഞഒായത്തുകളമലലെ  ഭരണകകമ  പദ്ധതമലയ  പൂരണ്ണമഒായമ

അനുകൂലെമക്കുചമ്പഒാള്തലന്ന  പ്രസ്തുത  സഒാപനങ്ങളമലലെ  ഉചദദഒാഗസ

സദ്യംവെമധഒാനദ്യം  ചവെണത്ര  രസ്പീതമയമല്  ഇതമഒായമ  സഹകരമക്കഒാത

സഒാഹചരദമുണവ.  എലന  മണ്ഡലെതമല്  ഇതമഒായമ  ബന്ധലപടവ  നമരവെധമ

വെമഷയങ്ങള് ചൂണമക്കഒാണമക്കഒാനുണവ,  അവെയവ പരമഹഒാരദ്യം കഒാചണണതഒാണവ.

2024-25  വെരഷചതഒാലട  സദ്യംസഒാനലത  മുഴുവെന  കുടുദ്യംബങ്ങളമലദ്യം

കുടമലവെള്ള  കണകന  ലകഒാടുക്കുന്നതമനുള്ള  പദ്ധതമലയന്ന  നമലെയമല്
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ഇതസദ്യംബന്ധമചവ  ഉചദദഒാഗസ  സദ്യംവെമധഒാനങ്ങളമല്  ചവെണത്ര  അവെചബഒാധദ്യം

സൃഷ്ടമക്കുന്നതമനഒായമ  പഞഒായതവ  അദ്ധദകനഒാരുലടയുദ്യം  പഞഒായതവ

ലസകടറേമമഒാരുലടയുദ്യം  ജമലഒാതലെ  ചയഒാഗങ്ങള്  വെമളമച്ചുചചരതവ  കരശന

നമരചദ്ദേശങ്ങള് നല്കുന്നതമനവ സരക്കഒാര തയഒാറേഒാകുചമഒാ?

ശസ്പീ  .    ചറേഒാഷമ  അഗസമന:   സര,  ബഹുമഒാനലപട  അദ്യംഗദ്യം  ഉന്നയമചതവ

വെളലര പ്രചതദകതയുള്ള ചചഒാദദമഒാണവ.  ഒരു കഒാരണവെശഒാലദ്യം ചമല്സൂചമപമച

തരതമലള്ള  ഒരു  നമലെപഒാടവ  ഉചദദഒാഗസര  സസസ്പീകരമക്കഒാന  പഒാടമല.

ഗവെണ്ലമനവ നടപമലെഒാക്കഒാനുചദ്ദേശമക്കുന്ന പദ്ധതമകള്ക്കഒാവെശദമഒായ സഹഒായദ്യം

ലചചയണ  ചുമതലെ  ഉചദദഒാഗസരക്കുണവ.  ഇതരദ്യം  പദ്ധതമകള്ക്കവ

ഉചദദഒാഗസര  തടസദ്യം  നമല്ക്കുനലവെന്നതവ  അതദന്തദ്യം  ഗനൗരവെമുള്ള

വെമഷയമഒാണവ.  സസഒാഭഒാവെമകമഒായുദ്യം ജനപ്രതമനമധമകളള്ലപലട ഇക്കഒാരദതമല്

കഒാണമക്കുന്ന  തഒാല്പരദചതഒാടവ  ചയഒാജമച്ചുനമനലകഒാണവ  പ്രവെരതമക്കഒാന

ഉചദദഒാഗസര തയഒാറേഒാകണദ്യം,  ആലരങമലദ്യം ഇതമനുവെമരുദ്ധമഒായമ പ്രവെരതമചവ

പദ്ധതമ  പ്രവെരതനങ്ങള്ക്കവ  ബുദ്ധമമുട്ടുണഒാക്കുനലവെങമല്,  അതരദ്യം

വെമഷയങ്ങള് പ്രചതദകമഒായമ ഗവെണ്ലമനമലന ശദ്ധയമല്ലപടുചതണതഒാണവ.

ചകരളതമലടനസ്പീളദ്യം  എലഒാ  വെസ്പീടുകളമലദ്യം  ടഒാപ്പുകളമല്നമനദ്യം  ലവെള്ളദ്യം
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ലെഭദമഒാക്കുകലയന്ന  പദ്ധതമ  സരക്കഒാറേമലന  സുപ്രധഒാന

പദ്ധതമയഒാലണന്നമരമലക്ക,  എലന്തങമലദ്യം  തടസങ്ങള്  സൃഷ്ടമക്കഒാന

ഉചദദഒാഗസതലെതമല്  ഇടലപടലണഒാകുനലണങമല്  അതവ  ഗവെണ്ലമനവ

ഗനൗരവെചതഒാലടതലന്ന  കഒാണുന്നതഒാണവ,  ഇക്കഒാരദതമല്  ഒരു  വെമട്ടുവെസ്പീഴ്ചയ്ക്കുദ്യം

തയഒാറേഒാകുന്നതല.

ശസ്പീ  .    എ  .    ലക  .    എദ്യം  .    അഷ്റേഫവ:  സര,  സഒാധഒാരണക്കഒാര

കുടമലവെള്ളതമനഒായമ  ഏറവദ്യം  കൂടുതല്  ആശയമക്കുന്നതവ  കമണര/

കുഴെല്ക്കമണറുകലളയഒാണവ.  കുഴെല്ക്കമണര  നമരമമക്കുന്നതമനവ  എലന

ജമലയമല്  കമണര  കുഴെമക്കുന്നതമചനക്കഒാള്  കുറേഞ  ചമലെവെഒാണുള്ളതവ.

കഴെമഞ  നഒാലെവ  വെരഷമഒായമ  എലന  മണ്ഡലെതമലദ്യം  കഒാസരചഗഒാഡവ

തഒാലൂക്കമലദ്യം  കുഴെല്ക്കമണര  കുഴെമക്കുന്നതമനവ  കളകര  നമചരഒാധനദ്യം

ഏരലപടുതമയമട്ടുണവ,   അചപകമക്കുന്നവെരക്കവ  കമണര  കുഴെമക്കുന്നതമനുള്ള

അനുവെഒാദദ്യം  ലെഭദമഒാകുന്നമല.  വെസ്പീടവ  നമരമഒാണതമലന  അതദഒാവെശദ

ഘടതമല്ചപഒാലദ്യം  കുഴെല്ക്കമണര  കുഴെമചഒാല്  ചപഒാലെസ്പീസവ  പമടമകൂടുകയുദ്യം

വെനതക  പമഴെ  ഇനൗടഒാക്കുകയുദ്യം  ലചയ്യുനണവ.  ആയതമനഒാല്

മചഞശസരതടക്കമുള്ള  പ്രസ്തുത  നമചരഒാധനദ്യം  ഒഴെമവെഒാക്കഒാന  നടപടമ
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സസസ്പീകരമക്കുചമഒാ? 

ശസ്പീ  .    ചറേഒാഷമ  അഗസമന:   സര,   നമചരഒാധനദ്യം  എന്നതലകഒാണവ

ഉചദ്ദേശമചതവ എന്തഒാലണന്നവ മനസമലെഒായമല.  ചമലെ ജമലകളമല് കുഴെല്ക്കമണര

കുഴെമക്കഒാന  സഒാധദമലഒാത  സഒാഹചരദമുണഒാകുന്നതവ  ഭൂഗരഭജലെവമഒായമ

ബന്ധലപട പഠനതമലന ഭഒാഗമഒായമടഒായമരമക്കഒാദ്യം എന്ന സദ്യംശയമുണവ,  അതവ

പരമചശഒാധമചക്കണതഒായമട്ടുണവ.  അതരദ്യം  കഒാരദങ്ങള്  അചനസഷണ

വെമചധയമഒാചകണതമനഒാല്  അചനസഷമചവ  ആവെശദമഒായ  നടപടമകള്

സസസ്പീകരമക്കഒാദ്യം.

ശസ്പീ  .    കടകദ്യംപള്ളമ  സുചരനന:  സര,  ചകനഗവെണ്ലമനമല്നമനദ്യം

സദ്യംസഒാനതമനവ  ലെഭദമഒാകുന്ന  വെമഹമതദ്യം  പലെരൂപതമലദ്യം

കുറേഞ്ഞുവെരമകയഒാണവ.  അമൃതവ പദ്ധതമക്കവ ചനരചതയുണഒായമരുന്ന വെമഹമതദ്യം

അനപതവ  ശതമഒാനമഒായമരുന്നതവ  ഇചപഒാള്  ഇരുപതഞവ  ശതമഒാനമഒായമ

കുറേചമരമക്കുകയഒാലണന്നവ ചകള്ക്കുന്നതവ ശരമയഒാചണഒാ?

ശസ്പീ  .    ചറേഒാഷമ  അഗസമന:   സര,   അമൃതവ  പദ്ധതമക്കഒായമ  ചകനദ്യം

അനുവെദമച  തകയമലലെ  കുറേവെവ  ഞഒാന  ചനരലതതലന്ന  സൂചമപമച്ചു.  പ്രസ്തുത

പദ്ധതമ  എത്രയുദ്യംചവെഗദ്യം  പൂരതസ്പീകരമക്കഒാന  ഗവെണ്ലമനവ



Uncorrected/Not for Publication
12-07-2022

34

ഉചദ്ദേശമചമരുലന്നങമലദ്യം  പദ്ധതമ  മുചമ്പഒാട്ടുലകഒാണ്ടുചപഒാകുന്നതമല്  ലചറേമയ

വെമഷമദ്യം  ചനരമടതവ  ചകനവെമഹമതതമല്  കുറേവെവ  സദ്യംഭവെമചതമനഒാലെഒാണവ.

ജനങ്ങളലട  പ്രശങ്ങള്  പരമഹരമക്കുകലയന്ന  ആവെശദതമനവ  മുനഗണന

നല്കമലക്കഒാണവ  ഇനൗ  പ്രശദ്യം  പരമഹരമക്കുന്നതമനുള്ള  നടപടമകലളക്കുറേമചവ

സദ്യംസഒാന ഗവെണ്ലമനവ ആചലെഒാചമച്ചുവെരുന.

ശസ്പീമതമ ലദലെസ്പീമ:  സര, എലന മണ്ഡലെതമല് കുടമലവെളളകഒാമദ്യം വെളലര

രൂകമഒാണവ. കഒാരണദ്യം  തഒാഴ്ന്ന  പ്രചദശമഒായതലകഒാണവ  കഒാലെപഴെക്കദ്യംലചന്ന

ലലപപ്പുകള് ലപഒാട്ടുലന്നഒാരു അവെസയുണവ.  അതലകഒാണവ ഒറലപട വെസ്പീടുകളമല്

കുടമലവെളളംദ്യം കമട്ടുന്നമല. മഒാത്രമല, തറേവൂര, കുതമചതഒാടവ പഞഒായത്തുകള്ക്കുദ്യം

മഒാത്രമഒായമ  ഒറ  ടഒാങഒാണുളളതവ.  ചകഒാസല്  ഏരമയയമല്  കുടമലവെളളകഒാമദ്യം

വെളലര  രൂകമഒായതമനഒാല്  ആയതവ  പരമഹരമക്കഒാന  നടപടമകള്

സസസ്പീകരമക്കുചമഒാ?

ജലെവെമഭവെ വെകുപ്പുമനമ  (ശസ്പീ  .    ചറേഒാഷമ  അഗസമന):  സര,  ജല്ജസ്പീവെന

മമഷന പദ്ധതമയമലൂലട ഇനൗ പ്രശദ്യം പരമഹരമക്കഒാന സഒാധമക്കുദ്യം.  ജല്ജസ്പീവെന

മമഷലന  ഭഒാഗമഒായമ  കഒാലെപഴെക്കമുള്ള  ലലപപ്പുകള്  മഒാറ്റുന്നതമനുളള

നടപടമകളഒാണവ  സസസ്പീകരമക്കുന്നതവ.  അതവ  ഇവെമലട  മഒാത്രമല,  ചകരളതമല്
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ലപഒാതലവെ വെഒാടര അചതഒാറേമറമ ആദദഘടതമല് ലചയ പലെ ലലപപ്പുകളദ്യം ഇന്നവ

ഉപചയഒാഗ  ശൂനദമഒാകുലന്നഒാരു  സമതമയുണവ.  നമരവെധമയഒായ  ലലപപവ

ലപഒാടലകളണഒാകുന്നതദ്യം  ലവെളളതമലന  ചചഒാരചയുണഒാകുന്നതലമലഒാദ്യം

അതമലന  ഭഒാഗമഒായഒാണവ.  ഒരു  സലെലത  ലലപപവ  നന്നഒാക്കുചമ്പഒാള്

മലറഒാരമടലത ലലപപവ  ലപഒാടമചപഒാകുലന്നഒാരവെസയഒാണുള്ളതവ.  അതലകഒാണവ

കഒാലെപഴെക്കലതക്കുറേമലചഒാരു  രൂപചരഖേ  തയഒാറേഒാക്കഒാനഒായമ  നമരചദ്ദേശദ്യം

ലകഒാടുതമട്ടുണവ.  അതമലന  അടമസഒാനതമല്  അത്രചതഒാളദ്യം  പഴെക്കമുളള

ലലപപവ  ലലലെനുകളഒാലണങമല്  അതവ  മഒാറുന്നതമനുചവെണമയുളള  നടപടമകള്

എന്തഒാലണനളളതമലനക്കുറേമചഒാണവ സരക്കഒാര ആചലെഒാചമക്കുന്നതവ. 

മമ  .    സസ്പീക്കര:  ബഹുമഒാനലപട  വെകുപ്പുമനമ  പറേയുന്നതമനുമുമ്പവ  ഇനൗ

വെമഷയദ്യം ജൂണ്  30-ാംതസ്പീയതമ  ചചഒാദദനമ്പര  (*63)  സഭയമല് വെന്നതഒാണവ.

ബന്ധലപട  വെകുപ്പുമനമ  വെമശദമഒായമ  സഭയമല്  മറുപടമ  പറേഞതഒാണവ.

അനതലന്ന          ശസ്പീ. സണ്ണമ ചജഒാസഫമലന അടമയന്തരപ്രചമയ ചനഒാടസ്പീസവ

അവെതരമപമക്കുകയുദ്യം  ആയതമനവ  ബഹുമഒാനലപട  മനമ  വെമശദമഒായ  മറുപടമ

നല്കുകയുദ്യം ലചയമട്ടുള്ളതഒാണവ.  ഇക്കഒാരദദ്യം സഭഒാദ്യംഗങ്ങലള ഓരമമപമച്ചുലവെന്നവ

മഒാത്രദ്യം.
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വെനദ്യം-വെനദജസ്പീവെമ  വെകുപ്പുമനമ   (ശസ്പീ  .    എ  .    ലക  .    ശശസ്പീനവ  ദ്രന):  സര,

അതമചനഒാലടഒാപദ്യം  ഒരു  കഒാരദദ്യംകൂടമ  പറേയഒാനുണവ.  2022  ജൂപലെ  19-ാം

തസ്പീയതമയമലദ്യം ഇചത സസഭഒാവെമുള്ള ചചഒാദദമഒാണവ വെന്നമട്ടുള്ളതവ.  അതവ ലചയര

പരമചശഒാധമക്കുന്നതവ ഉചമതമഒായമരമക്കുദ്യം.

മമ  .   സസ്പീക്കര: ശരമ.

ഇചക്കഒാ ലസനസമറസ്പീവെവ ചസഒാണുകൾ

(*212)  ശസ്പീ  .   ടമ  .   ലജ  .   വെമചനഒാദവ  :
 ശസ്പീമതമ  ലക  .    ലക  .    രമ  :  തഒാലഴെക്കഒാണുന്ന  ചചഒാദദങ്ങള്ക്കവ

വെനദ്യം-വെനദജസ്പീവെമ വെകുപ്പുമനമ  സദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമഒാ:

(എ)ഇചക്കഒാ  ലസനസമറസ്പീവെവ  ചസഒാണുകള് സദ്യംബന്ധമച വെമഷയതമല്

സദ്യംസഒാന സർക്കഒാർ നടതമയ ഇടലപടലകൾ വെമശദമഒാക്കഒാചമഒാ; 

(ബമ)  പ്രസ്തുത  ഇടലപടൽ  കഒാരദകമമഒായമരുചന്നഒാലയന്നവ

വെദക്തമഒാക്കഒാചമഒാ; 

(സമ)  ഇചക്കഒാ  ലസനസമറസ്പീവെവ  ചസഒാണുകൾ  സദ്യംബന്ധമച  സദ്യംസഒാന

സർക്കഒാരമലന  അഭമപ്രഒായദ്യം  ലസൻടൽ  എദ്യംപചവെർഡവ  കമമറമലയയുദ്യം

പരമസമതമ,  വെനദ്യം,  കഒാലെഒാവെസഒാ  മനഒാലെയലതയുദ്യം  അറേമയമക്കണലമനദ്യം

ഇതമലനയടമസഒാനതമൽ  ചകഒാടതമ  ഉചമതമഒായ  നടപടമകൾ
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സസസ്പീകരമക്കുലമനദ്യം  ഇതസദ്യംബന്ധമച  സുപ്രസ്പീദ്യം  ചകഒാടതമ  വെമധമയമൽ

പ്രതമപഒാദമചമട്ടുള്ളതഒായമ ശദ്ധയമൽലപടമട്ടുചണഒാ; 

(ഡമ)  എങമല്  ഇതമലനയടമസഒാനതമൽ  സസസ്പീകരമച  നടപടമകൾ

വെമശദമഒാക്കുചമഒാ? 

വെനദ്യം-വെനദജസ്പീവെമ വെകുപ്പുമനമ  (ശസ്പീ  .    എ  .    ലക  .    ശശസ്പീനന):  സര,    

(എ&ബമ) 08-05-2013-ലലെയുദ്യം 23-10-2019-ലലെയുദ്യം മനമസഭഒാ ചയഒാഗ

തസ്പീരുമഒാനപ്രകഒാരദ്യം ഇചക്കഒാ ലസനസമറസ്പീവെവ ചസഒാണുകള് നമശ്ചയമച്ചുലകഒാണ്ടുളള

നമരചദ്ദേശങ്ങള്  യഥഒാകമദ്യം  2015-ലദ്യം  2020-ലദ്യം  ചകനസരക്കഒാരമനവ

സമരപമചമരുന.  എന്നഒാല്  ഈ  നമരചദ്ദേശങ്ങളമല്  ഒലന്നഒാഴെമലക  മലറഒാനദ്യം

ചകനസരക്കഒാര  അദ്യംഗസ്പീകരമചമടമല.  മതമലകഒാടഒാന  ചചഒാലെ

ചദശസ്പീചയഒാദദഒാനതമലന  ഇചക്കഒാ  ലസനസമറസ്പീവെവ  ചസഒാണമനുമഒാത്രദ്യം  28-12-

2020-ല്  അദ്യംഗസ്പീകഒാരദ്യം  ലെഭമച്ചു.  കരടവ  വെമജഒാപനങ്ങളമല്  വെന്ന

നമരചദ്ദേശങ്ങളമല്  ജനവെഒാസചമഖേലെ  ഉള്ലപടതമനഒാല്  ജനവെഒാസ

ചമഖേലെകലളയുദ്യം  സരക്കഒാര/അരദ്ധസരക്കഒാര/ലപഒാതസഒാപനങ്ങള്

ഉള്ലക്കഒാളളന്ന പ്രചദശങ്ങലളയുദ്യം ഒഴെമവെഒാക്കമലക്കഒാണവ ഇചക്കഒാ ലസനസമറസ്പീവെവ

ചസഒാണ് നമശ്ചയമക്കുന്നതമനുളള കരടവ ചഭദഗതമ നമരചദ്ദേശങ്ങള് ചകന വെനദ്യം-
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പരമസമതമ  മനഒാലെയതമലന  അദ്യംഗസ്പീകഒാരതമനഒായമ  സമരപമചമട്ടുണവ.

ആയതവ ചകന വെനദ്യം-പരമസമതമ മനഒാലെയതമലന പരമഗണനയമലെഒാണവ.

എന്നഒാല് ബഹുമഒാനലപട സുപ്രസ്പീദ്യം ചകഒാടതമയുലട  03-06-2022-ലലെ  IA

1000/2003  നമ്പര  വെമധമയുലട  അടമസഒാനതമല്  വെനദ്യം  വെകുപ്പുമനമയുലട

അദ്ധദകതയമല്  08-06-2022-നവ  ഉന്നത  ഉചദദഒാഗസരുലട  ചയഒാഗദ്യം

ചചരുകയുദ്യം  ബഹുമഒാനലപട  സുപ്രസ്പീദ്യം  ചകഒാടതമയുലട  വെമധമയമല്

നമരചദ്ദേശമക്കുന്നപ്രകഒാരദ്യം,  സദ്യംരകമത  പ്രചദശങ്ങളലട  പൂജദദ്യം  മുതല്  ഒരു

കമചലെഒാമസ്പീറര പരമധമയമലളള സഒാപനങ്ങള്,  വെസ്പീടുകള്,  മറവ നമരമഒാണങ്ങള്,

വെമവെമധ  പ്രവെരതനങ്ങള്  എന്നമവെ  സദ്യംബന്ധമച  വെമവെരങ്ങള്,  വെമവെമധ

സരക്കഒാര  ഏജനസമകളലട  സഹഒായദ്യം  ചതടമലക്കഒാണവ  ചശഖേരമക്കഒാന

തസ്പീരുമഒാനമചമട്ടുണവ.

ടമ  ചയഒാഗ  തസ്പീരുമഒാനപ്രകഒാരദ്യം  ഒരു  കമചലെഒാമസ്പീറര  പരമസമതമചലെഒാലെ

ചമഖേലെയമലള്ലപടഒാന സഒാധദതയുളള പ്രചദശങ്ങളമല് ഉപഗഹ ചമത്രങ്ങളലട

സഹഒായചതഒാലട  വെനഒാതമരതമ  പരമചശഒാധമചതമനുചശഷദ്യം  ജനവെഒാസ

ചകനങ്ങള്,  ആരഒാധനഒാലെയങ്ങള്,  വെദഒാപഒാര  സഒാപനങ്ങള്,  വെമദദഒാഭദഒാസ

സഒാപനങ്ങള്,  ആശുപത്രമകള്,  കൃഷമയമടങ്ങള്,  ചതഒാടങ്ങള് എന്നമവെയുലട
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വെമശദഒാദ്യംശങ്ങള്  പരമചശഒാധമചവ  റേമചപഒാരടവ  സമരപമക്കുന്നതമനവ  സദ്യംസഒാന

സരക്കഒാരമലന  ആസൂത്രണ  സഒാമ്പതമകകഒാരദ  വെകുപമലന

നമയനണതമലളള  ചകരള  സദ്യംസഒാന  റേമചമഒാടവ  ലസനസമദ്യംഗവ  ആനവ

എനവെചയഒാണ്ലമനവ ലസനറേമ (KSREC)-ലന ചുമതലെലപടുതമയമട്ടുണവ.

കൂടഒാലത നമലെവെമലളള ഇചക്കഒാ ലസനസമറസ്പീവെവ  ചസഒാണ് നമരചദ്ദേശങ്ങള്

CEC-യ്ക്കുദ്യംകൂടമ സമരപമക്കഒാന തസ്പീരുമഒാനമചമട്ടുണവ.

ചകരളതമലന  ഭൂവെമസ്തൃതമ,  ഭൂമമ  ശഒാസ്ത്രപരമഒായ  പ്രചതദകതകള്,

വെനചമഖേലെഒാ  വെമസ്തൃതമ,  ജനസഒാനത  തടങ്ങമയ  പ്രചതദക  സഹചരദങ്ങള്

ചൂണമക്കഒാണമച്ചുലകഒാണവ ESZ-ല്നമനദ്യം ജനവെഒാസ ചമഖേലെകലള ഒഴെമവെഒാക്കഒാന

ആവെശദലപട്ടുലകഒാണവ  വെനദ്യം-വെനദജസ്പീവെമ  വെകുപവ  ചകന  പരമസമതമ-വെനദ്യം

വെകുപ്പുമനമക്കവ  22-06-2022-ല്  കതയചമട്ടുണവ.   ദസ്പീരഘമഒായ

മറുപടമയഒായതമനഒാല് ബഒാക്കമഭഒാഗദ്യം ചമശപ്പുറേത്തുവെയ്ക്കുന.+

ശസ്പീ  .    ടമ  .    ലജ  .    വെമചനഒാദവ:  സര,  ബഫരചസഒാണ്  സദ്യംബന്ധമചവ  ജൂണ്

നഒാലെമനുളള സുപ്രസ്പീദ്യം ചകഒാടതമയുലട ഉതരവെവ ചകരളതമലലെ ജഒാതമ ചഭദമചനദ

എലഒാ  ജനങ്ങലളയുദ്യം  ആശങയമലെഒാക്കമയമരമക്കുകയഒാണവ.  അതമഒായമ

+ ഉതരതമലന ബഒാക്കമഭഒാഗദ്യം അനുബന്ധമഒായമ ചചരക്കുന.
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ബന്ധലപടവ  സരക്കഒാര  എടുക്കുന്ന  തസ്പീരുമഒാനങ്ങലള  സദ്യംബന്ധമചവ

വെദക്തമഒാലയഒാരു  അറേമവണഒാകഒാന  ജനങ്ങള്  ആഗഹമക്കുനണവ.

ബഹുമഒാനലപട  സുപ്രസ്പീദ്യംചകഒാടതമയുലട  ഉതരവെമലനതമലര  ജൂലലലെ  6-നവ

നമയമസഭ  ലഎകകചണദന  അദ്യംഗസ്പീകരമച  പ്രചമയവമഒായമ

മുചന്നഒാട്ടുചപഒാകുലമന്നവ സരക്കഒാര പറേയുചമ്പഒാഴുദ്യം സദ്യംരകമത വെനചമഖേലെയവ ചുറ്റുദ്യം

1 കമചലെഒാ  മസ്പീററുവെലര   ഇചക്കഒാ  ലസനസമറസ്പീവെവ  ചസഒാണഒാകഒാലമന്നവ  2019

ഒചകഒാബര  23-നവ  ചകരള  സരക്കഒാര  എടുത  തസ്പീരുമഒാനദ്യം  കദഒാബമനറവ  കൂടമ

പമനവെലെമക്കഒാതപകദ്യം  സുപ്രസ്പീദ്യം  ചകഒാടതമ  നല്കുന്ന  പുന:പരമചശഒാധന

ഹരജമയുദ്യം  ലസനടല്  എദ്യംപചവെരഡവ  കമമറമക്കവ  നല്കുന്ന  അപസ്പീലദ്യം

തള്ളഒാനുളള  സഒാധദതയുലണന്ന  കഒാരണതഒാല്  സരക്കഒാര  2019-ലലെ

കദഒാബമനറവ തസ്പീരുമഒാനദ്യം പുന:പരമചശഒാധമക്കഒാന തയഒാറേഒാകുചമഒാ?

ശസ്പീ  .    എ  .    ലക  .    ശശസ്പീനന:  സര,  കഴെമഞ  ദമവെസദ്യം  ഇതമലനക്കുറേമചവ

അടമയന്തരപ്രചമയ ചരചവെന്നചപഒാള്  ബഹുമഒാനലപട പ്രതമപക ചനതഒാവെവ

അക്കഒാരദദ്യം  ചൂണമക്കഒാണമചമരുന.  തദവെസരതമല്  ഇക്കഒാരദദ്യം  വെളലര

വെദക്തമഒായമ  പറേഞതഒാണവ.  ചകനചതഒാടവ  ആവെശദലപടുന്ന  പ്രചമയതമല്

അതവ ചചരചക്കണതമല.  അതവ സദ്യംസഒാന സരക്കഒാര ലചചയണ കഒാരദമഒാണവ.
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അതമലന സഒാധദത പരമചശഒാധമക്കഒാന തസ്പീരുമഒാനമചമട്ടുണവ.  

ശസ്പീ  .    ടമ  .    ലജ  .    വെമചനഒാദവ:  സര,  അതവ ലചയ്യുചമഒാലയന്നഒാണവ ചചഒാദമചതവ;

അതവ  ലചയ്യുലമന്നവ  മനമ  പറേഞതമല്  സചന്തഒാഷമുണവ.  എറേണഒാകുളദ്യം

നഗരതമലന ഹൃദയ ഭഒാഗതവ സമതമ ലചയ്യുന്ന മദ്യംഗളവെനദ്യം പകമ സചങത

ചകനദ്യം ലസപ്റദ്യംബര  2020-ല് ഇചക്കഒാ ലസനസമറസ്പീവെവ  ചസഒാണഒായമ ചകന

പരമസമതമ  മനഒാലെയദ്യം  കരടവ  വെമജഒാപനദ്യം  ലചയ്യുകയുണഒായമ.

ബഹുമഒാനലപട  സുപ്രസ്പീദ്യം  ചകഒാടതമയുലട  ഇനൗ  പുതമയ  ഉതരവെവ  പ്രകഒാരദ്യം

ഇതമലന ഒരു കമചലെഒാമസ്പീറര ചുറളവെമല് പരമസമതമചലെഒാലെ പ്രചദശമഒായമ മഒാറുന്ന

സഒാഹചരദദ്യം  മദ്യംഗളവെനലത  ബഒാധമക്കുചമഒാ;  അങ്ങലന  ബഒാധകമഒായഒാല്

എറേണഒാകുളദ്യം നഗരതമലന ഹൃദയഭഒാഗതവ സമതമ ലചയ്യുന്ന ലലഹചക്കഒാടതമ,

മഒാരക്കറവ,  ചബഒാഡവ ലവെ,  അയപനകഒാവെവ,  പചഒാളദ്യം  പ്രചദശലത

ജനസഒാനതയുളള  പ്രചദശങ്ങലളലഒാദ്യം  ഇതമല്  ഉള്ലപടുദ്യം.  പ്രധഒാനലപട

വെമദദഒാഭദഒാസ ചകനങ്ങള് പ്രവെരതമക്കുന്ന ഇനൗ ചകനദ്യം തടര വെമകസനതമനവ

വെലെമയ സദ്യംഭനമുണഒാകുദ്യം. അതമലന അതമജസ്പീവെമക്കഒാന സരക്കഒാര എലന്തങമലദ്യം

നടപടമകള് സസസ്പീകരമക്കുചമഒാ?

ശസ്പീ  .    എ  .    ലക  .    ശശസ്പീനന:  സര,  മദ്യംഗളവെനലത  സദ്യംബന്ധമചവ
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ബഹുമഒാനലപട  അദ്യംഗദ്യം  പങ്കുവെച  ആശങ  ശരമയഒാണവ.  അതവ

മനസമലെഒാക്കമലക്കഒാണ്ടുതലന്ന  മദ്യംഗളവെനലതയുദ്യം  ബന്ധലപട്ടുളള

പ്രചദശങ്ങലളയുദ്യം  പൂരണ്ണമഒായുദ്യം  ഒഴെമവെഒാക്കഒാനുളള  നടപടമകളഒാണവ  ഇചപഒാള്

സസസ്പീകരമച്ചുലക്കഒാണമരമക്കുന്നതവ. 

 ശസ്പീമതമ  ലക  .   ലക  .   രമ  : സര, ഇചക്കഒാ ലസനസമറസ്പീവെവ ചസഒാണുകളമലലെ

ജനവെഒാസചകനങ്ങലള  മുനനമരതമ  കസഒാറേമ  മഒാഫമയയുദ്യം  ഭൂമഒാഫമയയുദ്യം

വെനചതഒാതമല്  പ്രകൃതമ  ചൂഷണദ്യം  നടത്തുന്ന  സഒാഹചരദമുണവ.  ഇചക്കഒാ

ലസനസമറസ്പീവെവ ചസഒാണുകളമലലെ അനധമകൃത കസഒാറേമകള്, ഇതര സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള്

തടങ്ങമയവെലയക്കുറേമചവ  ആധമകഒാരമകമഒായ  പഠനങ്ങള്  എലന്തങമലദ്യം

നടന്നമട്ടുചണഒാ;  ജനവെഒാസചകനങ്ങലള  മുനനമരതമയുളള  പ്രകൃതമ  ചൂഷണദ്യം

നടത്തുന്ന  ഇതരക്കഒാലര  നമയനമക്കുന്നതമനവ  സസസ്പീകരമക്കുന്ന  നടപടമകള്

എലന്തഒാലക്കയഒാണവ? 

ശസ്പീ  .    എ  .    ലക  .    ശശസ്പീനന:  സര,  ഇതവ  മറവ  പ്രധഒാന  പ്രശങ്ങളമചലെയവ

സരക്കഒാരമലന ശദ്ധലകഒാണ്ടുവെരുന്ന ചചഒാദദമഒാണവ.  ഇതരതമലളള ചൂഷണദ്യം

ഇനൗ ചമഖേലെകളമല് ഉണഒാകഒാന പഒാടമലലന്ന ഉചദ്ദേശദ്യം മനസമല്വെച്ചുലകഒാണഒാണവ

ചകന  സരക്കഒാര  ബഫര  ചസഒാണുകള്  സഒാപമക്കഒാന  തസ്പീരുമഒാനമചമട്ടുള്ളതവ.
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എന്നഒാല് ചകരളലതചപഒാലലള്ളഒാരു പ്രചതദക സലെതവ എലഒാ സലെങ്ങളദ്യം

ബഫരചസഒാണുകളഒായമ പ്രഖേദഒാപമചഒാലണഒാകഒാനമടയുളള ജനകസ്പീയ പ്രശങ്ങള്

പരമഗണമച്ചുലകഒാണഒാണവ  ഇളവെവ  ചവെണലമന്നവ  പറേഞതവ.  അങ്ങലന  ഇളവെവ

ആവെശദലപടുചമ്പഒാഴുദ്യം  ഇതരതമലളള  ചുവെന്ന  പടമകയമല്ലപട

വെദവെസഒായങ്ങളദ്യം  വെലെമയ  ചതഒാതമലളള  ലലമനമദ്യംഗുദ്യം  അനുവെദമക്കുകയമലലന്ന

ഒരു  കഒാരമഫമചക്കഷനകൂടമ  അതമലണവ.  ബഹുമഒാനലപട  അദ്യംഗദ്യം  ഇവെമലട

ഉന്നയമച ആശങ ശരമയഒാണവ. 

ശസ്പീ  .   ജമ  .   സസ്പീഫന  : സര, ഇചക്കഒാ ലസനസമറസ്പീവെവ ചസഒാണമലന ഭഒാഗമഒായമ

ഉയരനവെന്നമട്ടുള്ള  പ്രശങ്ങള്  പരമഹരമക്കുന്നതമനവ  സദ്യംസഒാന  സരക്കഒാര

അവെസചരഒാചമതമഒായ നമലെപഒാടുകള് സസസ്പീകരമച്ചുവെരമകയഒാണവ. എലന ചചഒാദദദ്യം,

ചകരളതമലലെ  വെനചമഖേലെചയഒാടവ  ചചരന്നവ  നൂറഒാണ്ടുകളഒായമ  ജസ്പീവെമക്കുന്ന

ആദമവെഒാസമകലളയുദ്യം  പമചന്നഒാക്ക ജനവെമഭഒാഗങ്ങലളയുദ്യം  ചനരമടവ  ബഒാധമക്കുന്ന

ഈ  വെമഷയതമല്  ചകന  ഗവെണ്ലമനവ  ഒരു  നമയമനമരമഒാണദ്യം

നടതണലമന്നവ  ചകരളതമല്നമനള്ള  പഒാരലെലമനവ  അദ്യംഗങ്ങള്  ചകന

ഗവെണ്ലമനമനുചമല് സമരദ്ദേദ്യം ലചലതമയതഒായമ ശദ്ധയമല്ലപടമട്ടുചണഒാ?

 ശസ്പീ  .    എ  .    ലക  .    ശശസ്പീനന:  സര,  ഈ  വെമഷയതമല്  പ്രതമപക
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ഭരണകകമ  വെദതദഒാസമമല.  അതലകഒാണ്ടുതലന്ന  പഒാരലെലമനവ

സചമളനതമലന  മുചന്നഒാടമയഒായമ  സഒാധഒാരണ  നടക്കഒാറുള്ള

ചകരളതമല്നമനള്ള  ചലെഒാകവ സഭ,  രഒാജദസഭഒാദ്യംഗങ്ങളലട  ചയഒാഗദ്യം

ബഹുമഒാനലപട മുഖേദമനമ വെമളമച്ചുചചരതമട്ടുണഒായമരുന.  ആ ചയഒാഗതമല്

പഒാരലെലമനമനകതവ എലന്തഒാലക്ക നടപടമകള് സദ്യംയുക്തമഒായമ സസസ്പീകരമക്കഒാന

കഴെമയുചമഒാ  ആ  നടപടമകലളലഒാദ്യം  സസസ്പീകരമക്കഒാലമന്നവ  അവെര

ഉറേപ്പുനല്കമയമട്ടുണവ.  പഒാരലെലമനവ  ലമമ്പരമഒാര  അവെരുചടതഒായ  രസ്പീതമയമലൂലട

ആ  പ്രശങ്ങള്  ഉന്നയമക്കഒാനുദ്യം  പരമഹഒാരദ്യം  കഒാണഒാനുദ്യം  സമതമചമട്ടുമുണവ.

അവെരുലട  പ്രവെരതനദ്യം  നമുക്കവ  സഹഒായകരമഒാകുകയുദ്യം  അതവ  ചകരളതമനവ

ഗുണകരമഒായമതസ്പീരുകയുദ്യം ലചയ്യുലമന്നഒാണവ ഞഒാന പ്രതസ്പീകമക്കുന്നതവ. 

ശസ്പീ  .    എന  .    ഷദ്യംസുദ്ദേസ്പീന:  സര,  വെനദജസ്പീവെമ  സചങതങ്ങലളക്കുറേമചവ

പറേയുചമ്പഒാള്  അടപഒാടമയമല്  പസലെനവ  വെഒാലെമ  വെനദജസ്പീവെമസചങതമുണവ.

അതമനുപുറേലമ  നമലെവെമല്  പുതമയ  വെനദ  ജസ്പീവെമ  സചങതതമനുകൂടമയുള്ള

ലപ്രഒാചപഒാസല്  നമല്ക്കുകയഒാണവ.  അതമലന  ചനഒാടമഫമചക്കഷനഒായമടമല.

ഭവെഒാനമ വെനദജസ്പീവെമ സചങതദ്യം. ഇനമ മലറഒാരു വെനദജസ്പീവെമ സചങതദ്യം വെന്നഒാല്

അതമനുദ്യം  ബഫര  ചസഒാണുദ്യം  പ്രശങ്ങളമുണഒാകുദ്യം.  പുതമയ  വെനദജസ്പീവെമ
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സചങതങ്ങള്  ചകരളതമല്  ചവെലണന്ന  നമലെപഒാടവ  സരക്കഒാര

സസസ്പീകരമക്കുന്നചതഒാലടഒാപദ്യം  അടപഒാടമയമലള്ള  ഈ  ചപ്രഒാചപഒാസലെമലന

ചനഒാടമഫമചക്കഷനഒാകഒാതതമനഒാല്  ചസറവ  ഗവെണ്ലമനമനവ  അതവ

ഒഴെമവെഒാക്കഒാവന്നചതയുള്ളൂ. ഇതമനുചവെണ നടപടമകള് സസസ്പീകരമക്കുചമഒാ?

 ശസ്പീ  .    എ  .    ലക  .    ശശസ്പീനന:  സര,  നമയമപരമഒായമ  സദ്യംസഒാന

സരക്കഒാരമനവ എലന്തഒാലക്കയഒാചണഒാ ലചയഒാന കഴെമയുന്നതവ ആ കഒാരദങ്ങലളലഒാദ്യം

ലചയഒാദ്യം.  ഇതവ  സദ്യംബന്ധമചവ  മുഖേദമനമ  വെമളമച്ചുകൂടമയ  ചയഒാഗതമല്

പ്രതമപക എദ്യം.പമ.മഒാര പലങടുതമടമലലന്നതവ ദനൗരഭഒാഗദകരമഒാണവ.  പചക,

അവെര സഹകരമക്കുലമനതലന്നയഒാണവ ഞഒാന പ്രതസ്പീകമക്കുന്നതവ. 

സസഒാഭഒാവെമക വെനവെമകസനദ്യം

(*213) ലപ്രഒാഫ  .   ആബമദവ ഹുപസൻ തങ്ങൾ:
ശസ്പീ  .   പമ  .   ലക  .   ബഷസ്പീർ:

ശസ്പീ  .   മഞളഒാദ്യംകുഴെമ അലെമ:

ശസ്പീ  .   ടമ  .    വെമ  .    ഇബഒാഹമദ്യം: തഒാലഴെ കഒാണുന്ന ചചഒാദദങ്ങൾക്കവ വെനദ്യം-

വെനദജസ്പീവെമ വെകുപംുമനമ സദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമഒാ:

(എ) സദ്യംസഒാനതവ അധമനമചവെശ സസദങ്ങളലടയുദ്യം വൃകങ്ങളലടയുദ്യം

കടനകയറദ്യം  സസഒാഭഒാവെമക  വെനങ്ങലള  ചദഒാഷകരമഒായമ  ബഒാധമചതഒായമ

കലണതമയമട്ടുചണഒാ;
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(ബമ)  എങമല്  ഇതരദ്യം  സസദങ്ങലളയുദ്യം  വൃകങ്ങലളയുദ്യം  ഒഴെമവെഒാക്കമ

സസഒാഭഒാവെമക  വെനദ്യം  വെമകസമപമക്കുവെഒാൻ  എലന്തങമലദ്യം  പദ്ധതമ

തയഒാറേഒാക്കമയമട്ടുചണഒാ; വെമശദഒാദ്യംശദ്യം നൽകുചമഒാ;

(സമ)  സസഒാഭഒാവെമക  വെനതമലന  ചശഒാഷണ  ഫലെമഒായമടഒാചണഒാ

വെനദമൃഗങ്ങൾ കൃഷമയമടങ്ങളമചലെക്കവ ഇറേങ്ങുന്നലതന്നവ പരമചശഒാധമക്കുചമഒാ?

വെനദ്യം വെനദജസ്പീവെമ വെകുപ്പുമനമ   (ശസ്പീ  .   എ  .   ലക  .   ശശസ്പീനന): സര,

(എ) ഉണവ.

(ബമ) സദ്യംസഒാനതവ സസഒാഭഒാവെമക വെനങ്ങളലട പുനനഃസഒാപനതമനഒായമ

17.12.2021-ലലെ  സരക്കഒാര  ഉതരവെവ  (പക)നദ്യം.29/2021/വെനദ്യം  പ്രകഒാരദ്യം

നയചരഖേ  അദ്യംഗസ്പീകരമചവ  ഉതരവെഒായമട്ടുണവ.  ചകരളതമല്  അടമക്കടമ

ഉണഒാകുന്ന  പ്രകൃതമചകഒാഭങ്ങളലട  പശ്ചഒാതലെതമല്  ചകരളതമലന

പഒാരമസമതമക സുരകയുദ്യം ജലെസുരകയുദ്യം ഉറേപഒാക്കുന്നതമനുള്ള നടപടമകള്

ഉള്ലക്കഒാള്ളമച്ചുലകഒാണ്ടുള്ള  നയചരഖേയഒാണവ  അദ്യംഗസ്പീകരമചമട്ടുള്ളതവ.

ചകരളതമലന  പഒാരമസമതമക  സുരകയുദ്യം  ജലെസുരകയുദ്യം

ഉറേപ്പുവെരുത്തുന്നതമനഒായമ  ദസ്പീരഘവെസ്പീകണചതഒാലടയുള്ള  പദ്ധതമകളഒാണവ

വെമഭഒാവെനദ്യം  ലചയ്യുന്നതവ.  ആചരഒാഗദകരമഒായ  സസഒാഭഒാവെമക/പരമസമതമ
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പുനനഃസഒാപനതമനവ  സുസമര  സഒാമ്പതമക  വെളരചയുദ്യം  ചശയസ്കരമഒായ

സമൂഹവമഒാണവ ലെകദദ്യം വെയ്ക്കുന്നതവ.

(സമ) ലഡറേഒാഡൂണമലലെ പവെല്ഡവ പലെഫവ ഇനസമറവ്യൂടവ ഓഫവ ഇന്തദയുദ്യം

ചകരള വെനദ്യം വെകുപമലലെ ലപരമയഒാര പടഗര കണ്സരചവെഷന ഫനൗചണഷനുദ്യം

ചചരന്നവ കഒാടഒാന ഉള്ലപലടയുള്ള വെനദജസ്പീവെമകള് ജനവെഒാസ ചകനങ്ങളമചലെയവ

ഇറേങ്ങുന്നതമനുള്ള  കഒാരണങ്ങലളയുദ്യം  പ്രതമചരഒാധ  മഒാരഗങ്ങലളയുദ്യം  കുറേമചവ

പഠനദ്യം നടതമവെരുനണവ.  ടമ പഠനതമലലെ ഇടക്കഒാലെ കലണതലകള്കൂടമ

ഉള്ലപടുതമ  ലപരമയഒാര  പടഗര  കണ്സരചവെഷന  ഫനൗചണഷനുദ്യം,

പറേമ്പമക്കുളദ്യം പടഗര കണ്സരചവെഷന ഫനൗചണഷനുദ്യം 2021 ജൂപലെ-ഓഗസവ

മഒാസങ്ങളമല് വെമശദമഒായ ഒരു ചപ്രഒാജകവ ലപ്രഒാചപഒാസല് തയഒാറേഒാക്കമയമട്ടുണവ.

ടമ  ചപ്രഒാജകവ  ലപ്രഒാചപഒാസലെമല്  ചകരളതമലലെ  മനുഷദ-വെനദജസ്പീവെമ

സദ്യംഘരഷങ്ങള്   വെരദ്ധമക്കുവെഒാനുള്ള  കഒാരണങ്ങളമലലെഒാന്നഒായമ  സസഒാഭഒാവെമക

വെനതമലന  ചശഒാഷണതമനവ  കഒാരണമഒായ  അധമനമചവെശ

സസദങ്ങലളക്കുറേമച്ചുദ്യം പരഒാമരശമചമട്ടുണവ.

ലപ്രഒാഫ.  ആബമദവ  ഹുപസൻ  തങ്ങൾ  ചുമതലെലപടുതമയ  പ്രകഒാരദ്യം

ശസ്പീ  .    ലക  .  പമ  .  എ  .    മജസ്പീദവ:  സര,  വെനദമൃഗങ്ങള്  കൃഷമയമടങ്ങളമചലെയവ
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ഇറേങ്ങുന്നതവ  സദ്യംബന്ധമചവ  പലെ  ഘടങ്ങളമലെഒായമ  ചരച  നടതമയതഒാണവ.

ആനകളലട  ശലെദദ്യം  മുചഖേന  കൃഷമക്കഒാരക്കുദ്യം  കരഷകരക്കുദ്യം

ആദമവെഒാസമകള്ക്കുദ്യം  നമരന്തരമഒായമ  ബുദ്ധമമുടവ

ഉണഒായമലക്കഒാണമരമക്കുകയഒാണവ.  ഇവെമലട സൂചമപമച പഠനതമല്  ഇതരദ്യം

സഒാഹചരദലത  ചനരമടുന്നതമനവ  എലന്തലഒാദ്യം  ലചയഒാനുചദ്ദേശമക്കുന.

അതസദ്യംബന്ധമചവ എലന്തങമലദ്യം ഇടക്കഒാലെ റേമചപഒാരടവ ലെഭദമഒായമട്ടുചണഒാ?

ശസ്പീ  .    എ  .    ലക  .    ശശസ്പീനന:  സര,  ഇതസദ്യംബന്ധമലചഒാരു  ഇടക്കഒാലെ

റേമചപഒാരടവ  ലെഭമചമട്ടുലണന്നവ  ഞഒാന  ചനരലത  സൂചമപമചമട്ടുണവ.   ആ

റേമചപഒാരടമല്  സൂചമപമച  ഒരു  പ്രധഒാന  കഒാരദമഒായമ  വെന്നമട്ടുള്ളതവ,

വെനതമനകലത  വെനചശഷണവദ്യം  വെമചദശ  സസദങ്ങളമഒായമ  ബന്ധലപട

വൃകങ്ങളലട വെളരചയുദ്യം കഒാടഒാനകലള കഒാടമല്നമനദ്യം നഒാടമലലെതമക്കുന്നതമനവ

ചപ്രരകമഒായ ഒരു ഘടകമഒായമ കലണതമയമട്ടുണവ.  

ലപ്രഒാഫ.  ആബമദവ  ഹുപസൻ  തങ്ങൾ  ചുമതലെലപടുതമയപ്രകഒാരദ്യം

ശസ്പീ  .    ലക  .    പമ  .    എ  .    മജസ്പീദവ:  സര,  ആ  ചപ്രരക ഘടകതമനവ  എലന്തങമലദ്യം

പരമഹഒാരമുണഒായമട്ടുചണഒാ;  പരമഹഒാര  നമരചദ്ദേശങ്ങളചണഒാ;  ഇനൗ  പ്രശദ്യം

പരമഹരമക്കഒാന വെനദ്യം വെകുപവ എന്തഒാണവ ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതവ. 
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ശസ്പീ  .    എ  .    ലക  .    ശശസ്പീനന:  സര,  അതമനവ  രണവ  തരതമലള്ള

പരമഹഒാരമഒാരഗങ്ങളഒാണവ  നമുക്കവ  ലചയഒാനുള്ളതവ.   ഒന്നവ,  കഒാടഒാനകളഒായഒാലദ്യം

മറവ  വെനദമൃഗങ്ങളഒായഒാലദ്യം  കടനവെരുന്ന  ചമഖേലെകളമല്  കമടങ്ങുകള്,

ലഫനസമദ്യംഗവ,  മതമല്  തടങ്ങമയ  വെമവെമധ  ഇനങ്ങളമഒായമ  ബന്ധലപട

പ്രതമചരഒാധപ്രവെരതനങ്ങളമല്  ഏരലപടുത്തുക.  സരക്കഒാരമലന  സഒാമ്പതമക

സമതമയനുസരമചഒാണവ  ഓചരഒാ  വെരഷവദ്യം  അതരദ്യം  കഒാരദങ്ങള്

ലചയലകഒാണമരമക്കുന്നതവ.  രണഒാമചതതവ,  വെനതമനകലത   വെനഭൂമമലയ

ശക്തമലപടുത്തുകയുദ്യം  തടയണകള്  സൃഷ്ടമച്ചുലക്കഒാണവ  ലവെള്ളതമലന

ചപഒാണ്ടുകള്  ഉണഒാക്കുകയുദ്യം   ലചയ്യുന്നതമലൂലട  കുടമലവെള്ളവദ്യം   ഭകണവദ്യം

കഒാടമനകത്തുതലന്ന  ലെഭദമഒാകഒാനുള്ള  വൃകലതകള്,  വൃകങ്ങള്

നട്ടുപമടമപമക്കുക,  അവെലയ  സസഒാഭഒാവെമക  വെനങ്ങളഒാക്കമ  മഒാറ്റുക  എന്നതഒാണവ

അതമനവ കലണതമയമട്ടുള്ള പരമഹഒാര മഒാരഗങ്ങള്. 

ശസ്പീ  .   പമ  .   ലക  .   ബഷസ്പീര: സര, ഇവെമലട ചചഒാദമച ചചഒാദദദ്യം  അധമനമചവെശ

സസദങ്ങളദ്യം  വൃകങ്ങളദ്യം  ചഫഒാറേസമല്വെരുന്നതലകഒാണവ   സസഒാഭഒാവെമകമഒായുദ്യം

ചഫഒാറേസവ  നശമക്കുനചണഒാലയനള്ളതഒാണവ.  മുതങ്ങയമല്  അധമനമചവെശ

സസദങ്ങള് അവെമലട കൂടുതലെഒായുണഒായമട്ടുള്ളഒായതലകഒാണവ അവെമലട ചഫഒാറേസവ
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ഡമപഒാരട്ടുലമനവ   ചപ്രഒാജകവ  തയഒാറേഒാക്കമയമട്ടുണവ.   അതവ  സദ്യംസഒാനലത മറവ

വെനചമഖേലെകളമല് നടപമലെഒാക്കുചമഒാ?  മൂന്നഒാമലത ചചഒാദദതമനവ  ഉതരമഒായമ

വെനദമൃഗങ്ങള്  കൃഷമയമടങ്ങളമചലെയമറേങ്ങുന്ന  സഒാഹചരദമുലണന്നവ

സൂചമപമക്കുന.  നമലെവെമല്  ആനകളലട  എണ്ണതമല്  വെരദ്ധനവണവ.

മുനകഒാലെങ്ങളമല്നമന്നവ  വെദതദസമഒായമ  മലെചയഒാരചമഖേലെയമല്  പകതചക്ക,

വെഒാഴെക്കൃഷമ,  മഒാവെവ  തടങ്ങമയവെ  കൃഷമലചയ്യുന്നതമനഒാല്  അതവ  കഴെമക്കഒാനഒായമ

ആന  കഒാടമല്നമന്നമറേങ്ങുനണവ.  അവെമലട  ലഫനസമദ്യംഗവ  വെചമടവ  കഒാരദമമല.

ലജണ  ലകട്ടുന്നതചപഒാലലെയുള്ള  സദ്യംവെമധഒാനങ്ങലളഒാരുക്കഒാന  വെനദ്യം  വെകുപവ

പദ്ധതമ തയഒാറേഒാക്കുചമഒാ? 

ശസ്പീ  .   എ  .   ലക  .   ശശസ്പീനന: സര, ബഹുമഒാനലപട ഏറേനഒാടവ എദ്യം.എല്.എ.

അചദ്ദേഹതമലന അനുഭവെതമല്നമന്നവ പറേഞ കഒാരദമഒാണവ. അക്കഒാരദദ്യം എലഒാ

എദ്യം.എല്.എ.മഒാരുദ്യം  മനസമലെഒാക്കുന്നതഒാണവ  നലതവ.  ആ  ചമഖേലെകളമല്

നടത്തുന്ന കൃഷമയമടങ്ങള് വെനദജസ്പീവെമകലള ആകരഷമക്കുനചണഒാലയന്നതഒാണവ

അതമലലെ  പ്രശദ്യം.  ആകരഷമക്കുനലണന്നഒാണവ  ബഹുമഒാനലപട  ലമമ്പറുലട

ചചഒാദദതമല്നമന്നവ  ഞഒാന  മനസമലെഒാക്കമയമട്ടുള്ളതവ.  അതവ

ഒഴെമവെഒാക്കണലമങമല് പ്രചതദക ചമഖേലെകളമല് പ്രചതദക രസ്പീതമയമലള്ള കൃഷമ



Uncorrected/Not for Publication
12-07-2022

51

മഒാത്രലമ  ലചയഒാന  കഴെമയൂലവെന്ന  ലപഒാതനമലെപഒാടവ  നമള്

സസസ്പീകരമചക്കണമവെരുദ്യം.  ഈ വെമഷയതമല് എനമക്കവ മഒാത്രമഒാലയഒാരു ഉതരദ്യം

പറേയഒാന കഴെമയുന്ന കഒാരദമല. സദ്യംസഒാനദ്യം അങ്ങലനലയഒാരു ലപഒാതനമലെപഒാടവ

സസസ്പീകരമചഒാല് അതവ വെലെമലയഒാരു പരമഹഒാരമഒാരഗമഒായമരമക്കുദ്യം.  പചക അതവ

പ്രഒാചയഒാഗമകമഒായമ  ലപലടന്നവ  അടമചചല്പമക്കഒാന  കഴെമയുന്ന  ഒന്നഒാലണന്നവ

എനമക്കവ ചതഒാനന്നമല.

 ശസ്പീ  .    മഞളഒാദ്യംകുളമ  അലെമ:  സര,  പമ.ഡബവ്യൂ.ഡമ.  ചറേഒാഡുകളലട

ഇരുവെശത്തുമുള്ള വെസ്പീടുകളദ്യം  ലകടമടങ്ങളലമലഒാദ്യം  ഭദ്യംഗമക്കുദ്യം തണലെമനുദ്യംചവെണമ

പഒാഴ്മരങ്ങള്  വെച്ചുപമടമപമക്കഒാറുണവ.  പഒാഴ്മരങ്ങളഒാകുചമ്പഒാള്  അതവ  ലപലടന്നവ

വെളരുദ്യം.  പമന്നസ്പീടവ  വെസ്പീടമനുദ്യം  ലകടമടങ്ങള്ക്കുദ്യം  അപകടങ്ങളണഒാകുന.  അതവ

ലവെടമ  മഒാറഒാന  പഞഒായതമലെഒാവെശദലപടഒാല്  ചഫഒാറേസവ  ടസ്പീ  കമമറമക്കവ

അയചചശഷദ്യം  ചസഒാഷദല്  ചഫഒാറേസമയമചലെയവ  അയയ്ക്കുന.  അതമനുചശഷദ്യം

പമ.ഡബവ്യൂ.ഡമ.-യമചലെയവ  അയയ്ക്കുന.  തടരന്നവ  നടപടമലയടുക്കുന്നതമനവ  ഒരു

വെരഷദ്യം  വെലര  എടുക്കുനണവ.  അതലകഒാണവ  മരങ്ങള്  ലവെടമ  മഒാറ്റുന്നതമനവ

പഞഒായതമനവ അധമകഒാരദ്യം നല്കഒാന സരക്കഒാര ശദ്ധമക്കുചമഒാ? 
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ശസ്പീ  .    എ  .    ലക  .    ശശസ്പീനന:  സര,  നമലെവെമലള്ള  നമയമനടപടമകളമല്

വെരുത്തുന്ന മഒാറങ്ങലളക്കുറേമചഒാണവ അങ്ങംവ ഇവെമലട ചൂണമക്കഒാണമചതവ.  വെനദ്യം

വെകുപ്പുമനമക്കുമഒാത്രമഒായലംഒാരു  തസ്പീരുമഒാനലമടുക്കഒാന  കഴെമയുലന്നഒാരു

വെമഷയമലലയന്നവ അചങ്ങയവ നന്നഒായമ അറേമയഒാദ്യം. 

ശസ്പീ  .    ടമ  .    വെമ  .    ഇബഒാഹമദ്യം:  സര,  വെമചദശ  അധമനമചവെശ  സസദങ്ങള്

കഒാടമല്  തഴെച്ചുവെളരുന്നതഒാണവ  അവെമലടയുള്ള  വെനദജസ്പീവെമകള്  നഒാടമചലെയവ

ഇറേങ്ങഒാന കഒാരണലമന്നഒാണവ ബഹുമഒാനലപട മനമ ഇവെമലട പറേഞമട്ടുള്ളതവ.

ലഡറേഒാഡൂണമലലെ  ഇന്തദന  ലലവെല്ഡവ ലലലെഫവ  ഇനസമറവ്യൂടമലന  ഒരു

കലണതലെഒാണമതവ.  ഇനൗ  സസദങ്ങലള  ഇലഒാതഒാക്കുകയുദ്യം  വെനദമൃഗങ്ങള്ക്കവ

ആവെശദമുള്ള  അവെ  കഒാലെഒാകഒാലെങ്ങളഒായമ  ഉപചയഒാഗമച്ചുവെന്ന  പരമ്പരഒാഗത

സസദങ്ങളദ്യം  ധഒാരഒാളദ്യം  ചക്കയുണഒാകുന്ന  പഒാവെവ  ചപഒാലള്ള  വൃകങ്ങളദ്യം

അവെമലടതലന്ന നട്ടുപമടമപമചവ വെമചദശ സസദങ്ങളമലഒാതഒാക്കമ വെനദജസ്പീവെമകലള

അവെമലടതലന്ന  നമലെനമരത്തുന്നതമനഒാവെശദമഒായ  നടപടമ  സരക്കഒാര

സസസ്പീകരമക്കുചമഒാലയന്നഒാണവ ചചഒാദമക്കഒാനുള്ളതവ.

ശസ്പീ  .    എ  .    ലക  .    ശശസ്പീനന:  സര,  ഇലതലഒാദ്യം  മനസമല്വെച്ചുലകഒാണഒാണവ

'വൃകശസ്പീ'  എന്ന  പരമപഒാടമ  സദ്യംസഒാന  വെനദ്യംവെകുപവ  ആവെമഷ്കരമചവ
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നടപമലെഒാക്കമലക്കഒാണമരമക്കുന്നതവ.  അതമല്  ഫലെവൃകങ്ങള്  നട്ടുവെളരത്തുക

വെമചദശ സസദവൃകങ്ങലള ഇലഒാതഒാക്കുക തടങ്ങമയ പരമപഒാടമകളഒാണുള്ളതവ.

ബഹുമഒാനലപട  അദ്യംഗദ്യം  പറേഞതചപഒാലലെ  കഒാരണങ്ങളമല്  ഒനമഒാത്രമഒാണവ

വെനചശഒാഷണലമനകൂടമ കൂടമചചരചക്കണതഒാണവ.

ശസ്പീ  .    ഡമ  .    ലക  .    മുരളമ:  സര,  അധമനമചവെശ  സസദങ്ങളലട

കൂടതമല്തലന്ന  അചകസഷദ  ചപഒാലള്ള  മരങ്ങള് നട്ടുപമടമപമക്കുന്ന

രസ്പീതമയുണഒായമരുന്നതമല്  കഴെമഞ  ഗവെണ്ലമനമലന  കഒാലെദ്യംമുതല്  മഒാറദ്യം

വെരുതമയമരുന.  പലക അചകസഷദ മരങ്ങള് റേസ്പീപഒാനവ ലചയഒാലതഒാരു ഘടദ്യം

വെന്നചപഒാള്  അവെയുലട  അടമക്കഒാടുകള്  വെളരുന്നതവ  സമചയഒാചമതമഒായമ

ഉന്മൂലെനദ്യം ലചയഒാതതമലന ഭഒാഗമഒായമ അതവ  നട്ടുപമടമപമചമരുന്നതമചനക്കഒാള്

അപകടകരമഒായ നമലെയമല് വെളരനവെരുന്ന ഒരു സഒാഹചരദമുണവ. അതവ വെനദ-

മനുഷദ  ജസ്പീവെമത  ആവെഒാസ  വെദവെസലയ  പ്രതമകൂലെമഒായമ  ബഒാധമക്കുനണവ.

ഇതരദ്യം  അടമക്കഒാടുകള്  ചവെചരഒാടുകൂടമ  പമഴുതമഒാറ്റുന്നതമനുള്ള  നടപടമ

സസസ്പീകരമക്കുചമഒാ?

ശസ്പീ  .   എ  .   ലക  .   ശശസ്പീനന: സര, വെനചമഖേലെയുമഒായമ ബന്ധലപട ഇതരദ്യം

അടമക്കഒാടുകള്  ഒറയടമക്കവ  മഒാറഒാനമഒാത്രമുള്ള  ഒരു  സഒാമ്പതമക  സമതമ
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ഇചപഒാഴെമല.  എന്നഒാല്  കചമണ  ഇനൗ  രസ്പീതമയമലള്ള  പ്രവെരതനതമലൂലട

വെനസദ്യംരകണദ്യം ആവെശദമഒാലണന്നവ കലണതമയമട്ടുണവ, അതവ പടമപടമയഒായമ

നടപഒാക്കുന്നതഒാണവ.

ശസ്പീ  .    പമ  .    ലജ  .    ചജഒാസഫവ:  സര,  മലെചയഒാരങ്ങളമലലെ പലെ  ചറേഒാഡുകളദ്യം

വെനചമഖേലെയവ  സമസ്പീപമുള്ളതഒാണവ.  നമലെവെമലള്ള  നമയനണങ്ങളമല്  ഇളവെവ

വെരുതമ അതരദ്യം ചറേഒാഡുകള് നമരമമക്കുന്നതമനവ  പ്രചതദകമഒായമ അനുമതമ

നല്കുചമഒാ?

ശസ്പീ  .    എ  .    ലക  .    ശശസ്പീനന:  സര,  അതമനവ  ലപഒാതലവെ  ഒരു  ഉതരദ്യം

പറേയഒാന കഴെമയുന്നതല.  ഓചരഒാ ചറേഒാഡുകള്ക്കുദ്യം ആ വെനവെമസ്തൃതമയുലട എത്ര

ചവെണമവെരുദ്യം,  ഏതവെഴെമയഒാണവ  ചപഒാകുന്നതവ  എന്നമങ്ങലന...,  ചമലെ

കഒാരദങ്ങളമല് ഒന്നര ലഹകര ഭൂമമക്കവ  തഒാലഴെയുള്ള സലെമഒാലണങമല് ചകന

ഗവെണ്ലമനമലന  പ്രചതദകമഒായമ  രൂപസ്പീകരമചമട്ടുള്ള  ചപഒാരടലെമലൂലട

അചപകമചവ  അനുമതമ  ലെഭമചക്കണതണവ.  ഏലതങമലദ്യം  പ്രചതദകമഒായ

കഒാരദമുലണങമല്  അക്കഒാരദദ്യം  അചനസഷമചവ  ബഹുമഒാനലപട  അദ്യംഗതമനവ

അതമലന മറുപടമ നല്കുന്നതഒാണവ.

ശസ്പീ  .    ലക  .    ബഒാബു    (  ലനനഒാറേ  ):  സര,  സദ്യംസഒാനലത  കടുവെ
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സചങതങ്ങളമലലെഒാന്നവ  ലനനഒാറേ  നമചയഒാജകമണ്ഡലെതമലലെ  പറേമ്പമക്കുളദ്യം

ചമഖേലെയമലെഒാണവ.  സസഒാഭഒാവെമക  വെനവെല്ക്കരണതമലന  ഭഒാഗമഒായമ  ചതക്കവ

പഒാനവ  ലചയ  സലെദ്യംകൂടമയഒാണവ  പറേമ്പമക്കുളദ്യം  ചമഖേലെ.  യഥഒാരത്ഥതമല്

നഒാല്പതവ  വെരഷദ്യം  കഴെമഞഒാല്  ചതക്കമലന  പ്രഒായപരമധമ  മഒാറേമ  അവെ

മുറേമച്ചുമഒാറഒാവന്ന ഘടതമലലെത്തുന്നതഒാണവ. പറേമ്പമക്കുളദ്യം കടുവെ സചങതതമല്

ആനയവ സഞരമക്കഒാന അനപതവ കമചലെഒാമസ്പീററുദ്യം കടുവെയവ സഞരമക്കഒാന നൂറേവ

കമചലെഒാമസ്പീററുദ്യം  ഒരു  ദമവെസദ്യം  ആവെശദമഒാണവ.  സസഒാഭഒാവെമകമഒായുദ്യം

മനുഷദവെഒാസമുള്ള  പറേമ്പമക്കുളദ്യം  ചമഖേലെയമല്  മനുഷദരഒാല്

നമരമമക്കലപടമട്ടുള്ള ചതക്കവ പഒാനവ മുറേമച്ചുമഒാറമയഒാല് സദ്യംസഒാന ഖേജനഒാവെമല്

വെലെമയ  ചതഒാതമലള്ള  സമ്പതവ  വെരുന്നതഒാണവ.  സസഒാഭഒാവെമക

വെനവെല്ക്കരണതമലന ഭഒാഗമഒായമ പറേമ്പമക്കുളദ്യം ചമഖേലെയമല് നട്ടുവെളരതമയ

കഒാലെഒാവെധമ  കഴെമഞ  ചതക്കവ  മുറേമച്ചുമഒാറഒാനഒാവെശദമഒായ  ഏലതങമലദ്യം

തരതമലള്ള നടപടമ സസസ്പീകരമചമട്ടുചണഒാ എന്നതഒാണവ എലന ചചഒാദദദ്യം.

ശസ്പീ  .    എ  .    ലക  .    ശശസ്പീനവ  ദ്രന:  സര,  നമലെവെമലള്ള  സമതമയമല്നമനദ്യം

വെദതദസമഒായമ പുതമലയഒാരു തസ്പീരുമഒാനദ്യം എടുതമടമല. 

ശസ്പീ  .    ലഎ  .    സമ  .    ബഒാലെകൃഷ്ണന:  സര,  ബഫര ചസഒാണ് ചപഒാലലെതലന്ന
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വെനദമൃഗശലെദദ്യം  സദ്യംസഒാനതവ  വെലെമയ  ആശങ

സൃഷ്ടമച്ചുലകഒാണമരമക്കുകയഒാണവ.  വെയനഒാടവ  ജമലയമല്  വെലെമയ  ചരഒാഷമഒാണവ

നമലെനമല്ക്കുന്നതവ.  ഇവെമലട  ബഹുമഒാനലപട  മനമ  മറുപടമ  പറേഞതവ

പ്രതമചരഒാധ  പ്രവെരതനങ്ങള്  നടതണലമനള്ളതഒാണവ.  ലറേയ്ഞദ്യം

അചതഒാലടഒാപദ്യംതലന്ന ലഫനസമദ്യംഗുകളലമഒാലക്ക സഒാപമചമട്ടുലണങമലദ്യം അതവ

കഒാലെഒാകഒാലെങ്ങളമല്  അറകുറപണമ  ലചയഒാനുള്ള

സദ്യംവെമധഒാനങ്ങള്ക്കഒാവെശദമഒായ  ഫണവ  സരക്കഒാര  അനുവെദമക്കണദ്യം.

രണഒാമതഒായമ,  ആനയമറേങ്ങമയഒാല്  ഓടമചക്കണതവ  വെഒാചരമഒാരഒാണവ.  ഇനൗ

വെഒാചരമഒാരക്കവ  ശമ്പളദ്യം  ലകഒാടുക്കഒാന  കഴെമയഒാലത

പമരമച്ചുവെമടമരമക്കുകയഒാണവ.....................

മമ  .   സസ്പീക്കര: ഒരു ഉപചചഒാദദദ്യം മഒാത്രചമ ചചഒാദമക്കഒാന പഒാടുള്ളൂ. ഒരവെസരദ്യം

തന്നഒാല് നമങ്ങള്ക്കമഷ്ടമുള്ള എലഒാ ചചഒാദദവദ്യം ചചഒാദമക്കഒാന പറമല. 

ശസ്പീ  .    എ  .    ലക  .    ശശസ്പീനന:  സര,  അവെമലട  ഇചപഒാള്

ഏരലപടുതമലക്കഒാണമരമക്കുന്ന  പ്രതമചരഒാധ  പ്രവെരതനങ്ങള്

ഫലെപ്രദമഒാകുന്നമലലനദ്യം  അറകുറപണമകളലട  അഭഒാവെദ്യംലകഒാണ്ടുദ്യം  അതമനുള്ള

ഫണവ  ലെഭമക്കഒാതതലകഒാണ്ടുമഒാണവ  അങ്ങലന  സദ്യംഭവെമക്കുന്നലതനമഒാണവ
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ഇവെമലട  ബഹുമഒാനലപട  അദ്യംഗദ്യം  ചൂണമക്കഒാണമചതവ.  അതമല്

അടമസഒാനപരമഒായമ എലന്തങമലദ്യം പ്രശമുചണഒാലയന്നവ പരമചശഒാധമക്കഒാദ്യം.

ശസ്പീ  .    സമ  .    എചവ  .    കുഞമ:  സര,  കഒാസരചഗഒാഡവ ജമലയമലലെ കമഴെക്കന

ചമഖേലെയമല് ഒരു കൂടദ്യം ആനകള് കഴെമഞ ഒരു വെരഷമഒായമ വെലെമയ ചതഒാതമല്

കൃഷമനഒാശലമഒാലക്ക  വെരുതമ  തമ്പടമചമരമക്കുകയഒാണവ.  അവെ  ഇചപഒാഴുദ്യം

അവെമലട  നമനദ്യം  ചപഒാകഒാലത  ചകരളതമലന  അതമരതമയമല്തലന്നയുണവ.

അവെലയ  അതമരതമ  കടതമ  കരണ്ണഒാടക  വെനതമചലെയവ  അയയഒാന

സഒാധമചഒാല്  ചകരളതമലലെ  കൃഷമക്കഒാലര  രകമക്കഒാന  കഴെമയുദ്യം.

അതമനഒാവെശദമഒായ നടപടമ സസസ്പീകരമക്കഒാന കഴെമയുചമഒാ?

ശസ്പീ  .    എ  .    ലക  .    ശശസ്പീനന:  സര,  നമുക്കമചപഒാള് ആനകലള കഒാടമചലെയവ

തമരമചയയ്ക്കുന്നതമനുള്ള സനൗകരദങ്ങള് വെളലര പരമമമതമഒാണവ. കുങമ ആനകലള

ഉപചയഒാഗമചഒാണവ  ഇചപഒാള്  അതവ  നമരവ്വഹമക്കുന്നതവ.  പലക  അങ്ങലന

അയചഒാലദ്യം  ചനരലത  ഇവെമലട  സൂചമപമച  കഒാരണങ്ങളഒാല്  അവെര  തലന്ന

തമരമച്ചുവെരമകയഒാണവ.  ഇചപഒാള്  ചമലെയമടങ്ങള്  അവെരുലട  തറേവെഒാടുചപഒാലലെ

കണവ അവെമലടനമനദ്യം വെമട്ടുചപഒാകഒാന തയഒാറേഒാകഒാത സമതമയഒാണുള്ളതവ. 

ശസ്പീ  .    അനൂപവ  ചജക്കബവ:  സര,  ലപഒാതയമടങ്ങളമല്  അപകടകരമഒായമ
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നമല്ക്കുന്ന  മരങ്ങള്  മുറേമച്ചുമഒാറഒാന  കഴെമയഒാതതവ  ചസഒാഷദല്  ചഫഒാറേസമ

ഇടമരമക്കുന്ന  അമമതമഒായ  വെമലെ  കഒാരണമഒാണവ.  ആ  വെമലെയവ  ആരുദ്യം  മരദ്യം

മുറേമക്കഒാന  മുചന്നഒാട്ടുവെരമല.  മൂന്നവ  തവെണലയഒാലക്ക  ചലെലെദ്യം

വെമളമചതമനുചശഷമഒാണവ  മരദ്യം  മുറേമക്കഒാന  സഒാധമക്കുന്നതവ.  ചസഒാഷദല്

ചഫഒാറേസമ നമശ്ചയമക്കുന്ന വെമലെയവ ആരുദ്യം വെന്നമലലങമല് ഒറതവെണ ചലെലെദ്യം

കഴെമഞവ  ഇതരദ്യം  മരങ്ങള്  മുറേമക്കഒാനുള്ള  അനുമതമ  നല്കുചമഒാ,  അതല

എനലണങമല്  പഞഒായത്തുകള്ക്കവ  ഇതമലന  അധമകഒാരദ്യം  ലകഒാടുക്കഒാന

സഒാധമക്കുചമഒാ?  അങ്ങവ ചനരലത ഇതമലനക്കുറേമചവ ഒറയവ തസ്പീരുമഒാനലമടുക്കഒാന

കഴെമയമലലന്നവ പറേഞ്ഞു. അങ്ങവ ഇനൗ വെമഷയദ്യം ലെഘുവെഒായമ കഒാണരുതവ.  വെലെമയ

അപകടങ്ങള്  ഉണഒായതമനുചശഷദ്യം  പരസരദ്യം  പഴെമ  ചഒാരമയമടവ  കഒാരദമമല.

അതമനഒാല്  ലപഒാതയമടങ്ങളമല്  നമല്ക്കുന്ന  അപകടകരമഒായ  മരങ്ങള്

മുറേമച്ചുമഒാറഒാനുള്ള  സമചയഒാചമതമഒായ  ഇടലപടല്  ഗവെണ്ലമനമലന

ഭഒാഗത്തുനമനണഒാകണലമന്നവ ഞഒാന ആവെശദലപടുകയഒാണവ.

ശസ്പീ  .    എ  .    ലക  .    ശശസ്പീനന:  സര,  നമള്  ചമലെ  നമയമങ്ങളലട

അടമസഒാനതമലെഒാണവ  പ്രവെരതമച്ചുവെരുന്നതവ.  ചലെലെദ്യം  ലചയഒാലത  മരങ്ങള്

മുറേമക്കഒാന  അനുവെഒാദദ്യം  ലകഒാടുത്തുകഴെമഞഒാല്  അതമലണഒാകുന്ന  വെമമരശനദ്യം
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ചവെലറേയഒാകുദ്യം.  അചപഒാള്  നമലെവെമലള്ള  നമയമപ്രകഒാരദ്യം  മൂന്നവ  തവെണ  ചലെലെദ്യം

ലചയവ  ആരുദ്യം  വെരുന്നമലലങമല്  മഒാത്രമഒാണവ  മരദ്യം  മുറേമക്കഒാനുള്ള  അനുവെഒാദദ്യം

ലകഒാടുക്കുന്നതവ.  അതമല് ഇളവെവ  വെരുതണദ്യം എന്നതഒാണവ തഒാങള് ഉന്നയമച

പ്രശതമലലെ  കഒാതല്.  അങ്ങലന  ഇളവെവ  വെരുത്തുന്നതവ  ഗുണകരമഒാചണഒാ

അലചയഒാ എന്നവ പരമചശഒാധമചക്കണതണവ.

ശസ്പീ  .    എ  .    പ്രഭഒാകരൻ:  സര,  കഴെമഞ  ലവെള്ളമയഒാഴ്ച  രഒാവെമലലെ  ആറേവ

മണമക്കവ  പ്രഭഒാതസവെഒാരമക്കവ  ഇറേങ്ങമയ ശമവെരഒാമന എനപറേയുന്ന ആളമലന

ജനവെഒാസ  ചകനതമലന  നടുക്കവ  വെചഒാണവ  ആന  കുതമലക്കഒാന്നതവ.  ജമലഒാ

ചഫഒാറേസവ  ഓഫസ്പീസമലന  ലതഒാടടുതഒാണതവ  സദ്യംഭവെമചതവ.  ജനങ്ങള്

തഒാമസമക്കുന്ന  സലെത്തുനമനദ്യം  ആനയുദ്യം  പുലെമയുലമഒാനദ്യം  ചപഒാകുന്നമല.

ഞഒാനമതവ  പലെ  തവെണയഒായമ  ഇവെമലട  ആവെരതമക്കുകയഒാണവ.  ഇതമനവ

എലന്തങമലദ്യം  ശഒാശസത  പരമഹഒാരദ്യം  കലണതഒാന  ശമമക്കുചമഒാ  എന്നതഒാണവ

എലന ചചഒാദദദ്യം. 

ശസ്പീ  .    എ  .    ലക  .    ശശസ്പീനന:  സര,  ഇതസദ്യംബന്ധമചവ  ചനരലത ഇവെമലട

വെദക്തമഒാക്കമക്കഴെമഞതഒാണവ,  പണതമലന  ലെഭദതയനുസരമചവ  മുനഗണന

നല്കമ  ഏറവദ്യം  ഗുരുതരമഒായ  പ്രശദ്യം  നമലെനമല്ക്കുന്ന  പ്രചദശങ്ങളമല്
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അടമയന്തര  പ്രഒാധഒാനദചതഒാടുകൂടമ  പ്രവൃതമകള്  തടങ്ങഒാനുള്ള  നമരചദ്ദേശദ്യം

നല്കുന്നതഒാണവ.

മതദലഫഡമലലെ കമചക്കടവ സദ്യംബന്ധമച അചനസഷണ റേമചപഒാർടവ

4(*214) ശസ്പീ  .   സമ  .   ആര  .   മചഹഷവ:
ശസ്പീ  .   പമ  .   സമ  .   വെമഷ്ണുനഒാഥവ:
ശസ്പീ  .   അൻവെർ സഒാദതവ:
ശസ്പീ  .    തമരുവെഞ്ചൂർ  രഒാധഒാകൃഷ്ണൻ:  തഒാലഴെ  കഒാണുന്ന

ചചഒാദദങ്ങൾക്കവ  മതദബന്ധനദ്യം,  സഒാദ്യംസ്കഒാരമകദ്യം,  യുവെജനചകമ  വെകുപ്പുമനമ

സദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമഒാ?

(എ) മതദലഫഡമൽ നടന്ന കമചക്കടമലനക്കുറേമചവ സമഗ അചനസഷണദ്യം

ചവെണലമന്ന  ഫമഷറേസ്പീസവ  ഡയറേകറുലട  റേമചപഒാർടവ  സർക്കഒാരമനവ

സമർപമചമട്ടുചണഒാലയന്നവ വെദക്തമഒാക്കഒാചമഒാ;

(ബമ)  കമചക്കടമലനക്കുറേമചവ  എലഒാ  ജമലകളമലദ്യം  അചനസഷണദ്യം

ചവെണലമനദ്യം  കുറക്കഒാലര  കലണതമ  കർശന  നടപടമക്കവ

വെമചധയമഒാക്കണലമനദ്യം പ്രസുത റേമചപഒാർടമല് ശമപഒാർശ ലചയ്യുനചണഒാലയന്നവ

ലവെളമലപടുതഒാചമഒാ;

(സമ) ഇതമലന  അടമസഒാനതമൽ  സസസ്പീകരമച  നടപടമകൾ

വെമശദമഒാക്കഒാചമഒാ?
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 മതദബന്ധനദ്യം,  കഒായമകദ്യം,  വെഖേഫവ ,  ഹജവ  തസ്പീർത്ഥഒാടന  വെകുപ്പുമനമ

(ശസ്പീ  .   വെമ  .   അബ്ദുറേഹമമഒാന):  സര, 

(എ)  മതദലഫഡമലന  ശക്തമകുളങ്ങര  ചകഒാമണ്  പ്രസ്പീ-ചപ്രഒാസസമദ്യംഗവ

ലസനറേമല് നടന്ന കമചക്കടമലനക്കുറേമചവ  സമഗ അചനസഷണദ്യം ചവെണലമന്നവ

ഫമഷറേസ്പീസവ ഡയറേകര റേമചപഒാർടവ സമർപമചമട്ടുണവ.

(ബമ) മതദലഫഡമലന ലകഒാലദ്യം ജമലയമലലെ ശക്തമകുളങ്ങര CPC-യമല്

നടന്ന  കമചക്കടവ  സദ്യംബന്ധമചവ  സമഗഒാചനസഷണദ്യം  ചവെണലമനദ്യം

കുറക്കഒാരലക്കതമലര സരക്കഒാര കരശന നടപടമ എടുക്കണലമനദ്യം റേമചപഒാർടമല്

ശമപഒാർശ  ലചയമട്ടുണവ.  സമഒാനമഒായ  കമചക്കടുകള്  നടന്നമട്ടുചണഒാലയന്നവ

പരമചശഒാധമക്കുവെഒാന  വെകുപ്പുതലെതമലദ്യം  മതദലഫഡവ  തലെതമലദ്യം

ചമല്ചനഒാടവദ്യം പരമചശഒാധനയുദ്യം ചവെണലമന്നവ ശമപഒാർശ ലചയമട്ടുണവ.

(സമ)  റേമചപഒാർടമലന  അടമസഒാനതമല്  ചകഒാമൺ  പ്രസ്പീ-ചപ്രഒാസസമദ്യംഗവ

ലസനറേമലലെ  അക്കനൗണവസവ  പകകഒാരദദ്യം  ലചയമരുന്ന  തഒാത്കഒാലെമക

ജസ്പീവെനക്കഒാരനഒായമരുന്ന ശസ്പീ.  എദ്യം.  മചഹഷമലന സർവ്വസ്പീസമൽനമനദ്യം നസ്പീക്കദ്യം

ലചയ്യുകയുദ്യം സമരദ്യം ജസ്പീവെനക്കഒാരനഒായ ശസ്പീ.  ലക.  അനമചമഒാലന സർവ്വസ്പീസമൽ

നമനദ്യം  സലസനവ  ലചയ്യുകയുദ്യം  ലചയ.  കൂടഒാലത,  കരഒാർ  ജസ്പീവെനക്കഒാരനഒായ
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ശസ്പീ. സമ. മണമയപലന കരഒാർ കഒാലെഒാവെധമ 31/5/2022-നവ അവെസഒാനമച മുറേയവ

ഒഴെമവെഒാക്കമയമട്ടുണവ.  മഒാത്രമല,  ചകഒാമൺ  പ്രസ്പീ  ചപ്രഒാസസമദ്യംഗവ  ലസനർ

(സമ.പമ.സമ)  യുലട  മഒാചനജർ  ചുമതലെ  വെഹമചമരുന്ന  ശസ്പീമതമ.  ലെമസമ

അഗസമലന  സർവ്വസ്പീസമൽ  നമനദ്യം  സലസനവ  ലചയ്യുകയുദ്യം ശസ്പീമതമ.  നസ്പീത.

പമ.എസവ,  ചപ്രഒാജകവ  ഓഫസ്പീസർ  (കരഒാർ),  ശസ്പീ.  സഞ്ജയവ  ഖേഒാൻ,

ലഡവെലെപ്ലമനവ  ഓഫസ്പീസർ  (കരഒാർ),  ശസ്പീ.  എസവ.  അനസ്പീഷവ,  ചപ്രഒാജകവ

ഓഫസ്പീസർ  (ദമവെസചവെതനദ്യം)  എന്നമവെലര  സർവ്വസ്പീസമൽ  നമന്നവ

പമരമച്ചുവെമടുകയുദ്യം  നമലെവെമലലെ  മഒാചനജർ  ചഡഒാ.  എദ്യം.  നനൗഷഒാദമചനഒാടവ

വെമശദസ്പീകരണദ്യം  ആവെശദലപടുകയുദ്യം  ലചയമട്ടുണവ.  പ്രസ്തുത  സഒാപനതമലലെ

തടമപമലനക്കുറേമചവ  വെമജമലെനസവ  അചനസഷണദ്യം  നടത്തുന്നതമനവ  സർക്കഒാർ

തസ്പീരുമഒാനമചമട്ടുണവ.

ശസ്പീ  .    സമ  .    ആര  .    മചഹഷവ: സര, മതദലഫഡമലലെ എലഒാ നമയമനങ്ങളദ്യം

പമ.എസവ.സമ.ക്കവ വെമടഒാനുള്ള ആരജവെദ്യം സരക്കഒാര ലലകലക്കഒാളചമഒാ?

ശസ്പീ  .    വെമ  .    അബ്ദുറേഹമമഒാന:  സര,  ഇക്കംഒാരദതമല്  സരക്കഒാരമനവ  ഒരു

മടമയുമമല, തസ്പീരചയഒായുദ്യം ആചലെഒാചമചവ തസ്പീരുമഒാനമക്കുന്നതഒാണവ.



Uncorrected/Not for Publication
12-07-2022

63

ശസ്പീ  .    സമ  .    ആര  .    മചഹഷവ:  സര,  അന്തമപച യൂണമറ്റുകളലട ലലദനദ്യംദമന

കണക്കുകള്  ലലകകഒാരദദ്യം  ലചയ്യുന്നതമനവ  സമരദ്യം  ജസ്പീവെനക്കഒാലര

നമയമമക്കഒാതതമലന കഒാരണദ്യം വെമശദമഒാക്കഒാചമഒാ?

ശസ്പീ  .    വെമ  .    അബ്ദുറേഹമമഒാന:  സര,  ഇക്കഒാരദതമല്  പമ.എസവ.സമ.യമല്

ലടസവ നടക്കുകയഒാണവ, അടുത്തുതലന്ന അക്കഒാരദതമല് തസ്പീരുമഒാനമുണഒാകുദ്യം.

(ചചഒാചദദഒാതര സമയദ്യം കഴെമഞ്ഞു)


