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ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കല 

(1) മഹഹാതഹാഗഹാനണി ദദേശശീയ ഗഹാമശീണ തതഹാഴണിലുറപപ്പ് പദ്ധതണി

ശ്രശീ  .    എഎ  .    രഹാജദഗഹാപഹാലന:  സര,  മഹഹാതഹാഗഹാനണി ദദേശശീയ ഗഹാമശീണ

തതഹാഴണിലുറപപ്പ്  പദ്ധതണിതയ  ദുരബലതപടുത്തുന്ന  ദകേന്ദ്ര  സരക്കഹാര  നയങ്ങളഎ

നടപടണികേളഎ  തണിരുതഹാന  ദകേന്ദ്ര  സരക്കഹാരണിദനഹാടപ്പ്  ആവശശ്യതപദടണ്ടതപ്പ്

സഎബനണിചഹാണപ്പ്  ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കല  അവതരണിപണിക്കുന്നതപ്പ്.  പദ്ധതണി

രൂപശീകേരണ  സഹാഹചരശ്യഎ  നമുതക്കലഹാവരക്കുമറണിയഹാഎ.  ഇനശ്യയണിതല

ബഹുഭൂരണിപക്ഷഎ  വരുന്ന  സഹാധഹാരണ  ജനങ്ങളതട  തതദേനഎദേണിന  ജശീവണിത

നണിലവഹാരഎ  തമചതപടുതഹാന  സഹഹായകേമഹായ  രശീതണിയണിലഹാണപ്പ്  ഇഇൗ  പദ്ധതണി

വണിഭഹാവനഎ  തചയ്തതപ്പ്.  ഒരുപദക്ഷ  സസഹാതനശ്യഹാനനര  ഇനശ്യയണിതല

അതണിബൃഹതഹായ ഒരു പദ്ധതണിയഹായഹാണപ്പ് മഹഹാതഹാഗഹാനണി ദദേശശീയ ഗഹാമശീണ

തതഹാഴണിലുറപപ്പ്  പദ്ധതണിതയ  വണിദശഷണിപണിക്കുന്നതപ്പ്.  നഹാളണിതുവതര

സമ്പന്നവരഗ്ഗങ്ങളതട  തഹാലപരശ്യങ്ങള്മഹാതഎ  സഎരക്ഷണിക്കുന്ന  ദകേന്ദ്ര

ഗവണ്തമനപ്പ്  നയതണിലനണിനഎ  വശ്യതശ്യസ്തമഹായണി  ബഹുഭൂരണിപക്ഷഎ  വരുന്ന

സഹാധഹാരണ  ജനങ്ങള്ക്കുദവണ്ടണിയുളള  ഒരു  ബൃഹതഹായ  പദ്ധതണിക്കപ്പ്  രൂപഎ

നലകേണിയതപ്പ്  ഒന്നഹാഎ  യു.പണി.എ.  സരക്കഹാരണിതന  കേഹാലതപ്പ്
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ഇടതുപക്ഷപഹാരടണികേളതട പണിന്തുണദയഹാതടയുളള സരക്കഹാരഹായണിരുന.  ഗഹാമശീണ

ജനതയുതട  സഹാമൂഹണികേവഎ  സഹാമ്പതണികേവമഹായുളള  പുദരഹാഗതണിക്കപ്പ്

അടണിസഹാനപരമഹായ മഹാറഎവരുതഹാന സഹഹായകേരമഹായുളള പദ്ധതണിയഹാണണിതപ്പ്.

തതഹാഴണിതലന്നതണിദനഹാതടഹാപഎ  കുടുഎബതണിതന  ഉപജശീവനമഹാരഗ്ഗഎ

ഉറപ്പുവരുതഹാനുളള  ആസ്തണിവണികേസനതണിനഹായുളള  പദ്ധതണിയഹായണിക്കൂടണി

ഇതണിതന വണിഭഹാവനഎ തചയഹാന സഹാധണിക്കുനതവന്നതഹാണപ്പ് മതറഹാരു പ്രദതശ്യകേത.

മറണിതര  ദമഖലകേളണില  എന്നതുദപഹാതലതതന്ന  ജനഹാധണിപതശ്യവണിരുദ്ധവഎ

ജനവണിരുദ്ധവഎ തതഹാഴണിലഹാളണിവണിരുദ്ധവമഹായ നണിലപഹാടഹാണപ്പ്  ഇഇൗ പദ്ധതണിദയഹാടപ്പ്

ദകേന്ദ്ര  സരക്കഹാര  സസശീകേരണിച്ചുവരുന്നതപ്പ്.  തതഹാഴണിലുറപപ്പ്  പദ്ധതണിക്കുദനതര

ക്രൂരവണിദനഹാദേമഹാണപ്പ്  ആവണിഷ്കരണിക്കുന്നതപ്പ്.  തതഹാഴണിലുറപപ്പ്  പദ്ധതണിക്കഹായണി

2020-21-ല  1,13,000  ദകേഹാടണി  രൂപയഹായണിരുന  ദകേന്ദ്ര  ബഡ്ജറണില

വകേയണിരുതണിയണിരുന്നതപ്പ്.  അതപ്പ്  2021-22  ആയദപഹാദഴയഎ  98,000  ദകേഹാടണി

രൂപയഹായണി ചുരുക്കണി.  നടപ്പുസഹാമ്പതണികേ വരഷഎ 60,000 ദകേഹാടണി രൂപയഹായണി

തവടണിച്ചുരുക്കണിയണിരണിക്കുകേയഹാണപ്പ്.  മൂനവരഷഎതകേഹാണ്ടപ്പ്  53,000  ദകേഹാടണി

രൂപയഹാണപ്പ്  ഇഇൗ  ഇനതണില  തവടണിച്ചുരുക്കണിയതപ്പ്.  സഎസഹാനങ്ങള്

ആവശശ്യതപടുന്നമുറയപ്പ്  100  തതഹാഴണില  ദേണിനങ്ങള്  നലകേണതമനഎ  ദജഹാലണി
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തചയ്തഹാല രണ്ടഹാഴ്ചയകേഎ കൂലണി  നലകേണതമനഎ വശ്യവസ തചയ്തണിട്ടുളള സമഗ

നണിയമനണിരമഹാണഎ ഇതുമഹായണി ബനതപടപ്പ് ദകേന്ദ്ര സരക്കഹാര നടതണിയണിരുന.

ഈ നണിയമഎ നണിലനണിലക്കുദമ്പഹാഴഹാണപ്പ് പദ്ധതണിതയ ദുരബലതപടുത്തുന്നവണിധമുളള

പദ്ധതണി  വണിഹണിതഎ  തവടണിച്ചുരുക്കുന്ന  നണിദഷധഹാതകേ  സമശീപനഎ  ദകേന്ദ്ര

സരക്കഹാര  സസശീകേരണിക്കുന്നതപ്പ്.  പതപ്പ്  ദകേഹാടണിദയഹാളഎ  കുടുഎബങ്ങളഹാണപ്പ്

ഇനശ്യയണില  തതഹാഴണിലുറപപ്പ്  പദ്ധതണിതയ  ആശ്രയണിക്കുന്നതപ്പ്.  ദകേരളതണില  20

ലക്ഷദതഹാളഎ കുടുഎബങ്ങള് ആശ്രയണിക്കുന്ന ഗഹാമശീണ തതഹാഴണിലുറപപ്പ് പദ്ധതണിക്കപ്പ്

ദകേഹാരപദററ്റുകേള്ക്കപ്പ് നലകുന്ന സഇൗജനശ്യതണിതന ഒരു ശതമഹാനഎദപഹാലുഎ ഇഇൗ

അവശവണിഭഹാഗതണിനപ്പ്  നലകേഹാന  തയഹാറതലന്ന  ധണിക്കഹാരപരമഹായ

സമശീപനമഹാണപ്പ്  ദകേന്ദ്ര  സരക്കഹാര  സസശീകേരണിക്കുന്നതപ്പ്.  പഹാവങ്ങദളഹാടപ്പ്

കേഹാണണിക്കുന്ന  ക്രൂരതയുഎ  അനശീതണിയുമഹാണണിതപ്പ്.  പഞഹായത്തുകേളണില  20

പ്രവൃതണികേള്  മഹാതദമ  പഹാടുളളൂതവന്ന  ഉതരവപ്പ്  ദകേന്ദ്ര  ഗവണ്തമനപ്പ്  ഒരു

ഘടതണില  ഇറക്കുകേയുണ്ടഹായണി.  എന്നഹാല  ദകേരള  ജനതയുഎ  ദകേരളതണിതല

ഇടതുപക്ഷജനഹാധണിപതശ്യ  മുന്നണണി  ഗവണ്തമനഎ  അതണിശക്തമഹായണി

ഇതണിതനതണിതര  പ്രതണികേരണിക്കുകേയുഎ  പ്രതണിദഷധണിക്കുകേയുഎ  തചയ്തതണിതന

ഫലമഹായണി ദകേരളതണില മഹാതഎ  50  വതര പ്രവൃതണികേളഹാകേഹാതമന്നപ്പ് സമതണിചപ്പ്
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ഉതരവഹായണി.   'only  for  Kerala'  എന്നപ്പ്  പുനരുതരവണില  പ്രദതശ്യകേഎ

പറഞണിട്ടുണ്ടപ്പ്.   കൂടുതല  ദവണതമങണില  ഡണി.പണി.സണി.-യുതട  അനുമതണിയുഎ

അഎഗശീകേഹാരവഎ  ദവണതമനഎ  നണിഷ്കരഷണിചണിട്ടുണ്ടപ്പ്.  ശക്തമഹായ

സമരദ്ദതണിതനയുഎ  പ്രതണിദഷധതണിതനയുഎ  ഫലമഹായഹാണപ്പ്  ഇതരഎ

ഇളവണിദലയപ്പ് ദകേന്ദ്ര ഗവണ്തമനപ്പ് എതണിയതപ്പ്. ദകേരളതണില കേഴണിഞ വരഷഎ

20  ലക്ഷഎ കുടുഎബങ്ങളണിലഹായണി  10.5  ദകേഹാടണി  തതഹാഴണില ദേണിനങ്ങള് നലകേഹാന

സഹാധണിചണിട്ടുണ്ടപ്പ്.  അഖണിദലനശ്യഹാ  ശരഹാശരണി  45  തതഹാഴണില  ദേണിനങ്ങളഹാണപ്പ്.

അതുമഹായണി  തഹാരതമശ്യഎ  തചയ്തഹാല  സഎസഹാനതപ്പ്  65  തതഹാഴണില  ദേണിനങ്ങള്

നലകേഹാന സഹാധണിചണിട്ടുണ്ടപ്പ്.  കേഴണിഞ വരഷഎ  517000  കുടുഎബങ്ങള്ക്കപ്പ്  100

തതഹാഴണില  ദേണിനങ്ങള്  നലകേഹാന  നമ്മുതട  സഎസഹാനതണിനപ്പ്  സഹാധണിചണിട്ടുണ്ടപ്പ്.

ആദേണിവഹാസണി  വണിഭഹാഗതണിലതപടവരക്കപ്പ്  ദകേന്ദ്ര  ഗവണ്തമനപ്പ്  നലകുന്ന  100

തതഹാഴണില  ദേണിനങ്ങള്ക്കുപുറദമ  സഎസഹാന  സരക്കഹാര  100  തതഹാഴണില

ദേണിനങ്ങള്കൂടണി  നലകേണിയണിട്ടുണ്ടപ്പ്.  തതട്രെെബല പ്ലസപ്പ്  പദ്ധതണി ഇനശ്യയണിലതതന്ന

ദകേരളതണില  മഹാതമഹാണപ്പ്  നടപണിലഹാക്കണിയതപ്പ്.  അതണിനഹായണി  സഎസഹാന

സരക്കഹാര 30 ദകേഹാടണി രൂപ നലകേണിയണിട്ടുണ്ടപ്പ്. ഇഇൗ വരഷദതയപ്പ് 35 ദകേഹാടണി രൂപ

ബഡ്ജറണില നശീക്കണിവചണിട്ടുണ്ടപ്പ്.  ഇഇൗ പദ്ധതണിതയ ദപ്രഹാതഹാഹണിപണിക്കുന്നതണിതന
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ഭഹാഗമഹായണി 100 തതഹാഴണില ദേണിനങ്ങള് പൂരതണിയഹാക്കണിയ മുഴുവന ദപരക്കുഎ 1,000

രൂപ  തഫസണിവല  അലവനസപ്പ്  നലകേണിയ  ഇനശ്യയണിതല  ഏകേ  സഎസഹാനഎ

ദകേരളമഹാണപ്പ്. അയങഹാളണി നഗര തതഹാഴണിലുറപപ്പ് പദ്ധതണി പല സഎസഹാനങ്ങളണിലുഎ

നടപണില  വന്നണിടണില.  അതുഎ  നമ്മുതട  സഎസഹാനതപ്പ്  മഹാതൃകേഹാപരമഹായണി

നടപണിലഹാക്കണിക്കഴണിഞ.  ഇതണിനഹായണി  150  ദകേഹാടണി  രൂപ  ബഡ്ജറണില

വകേയണിരുതണിയണിട്ടുണ്ടപ്പ്.  ഇഇൗ  സഹാഹചരശ്യതണിലഹാണപ്പ്  ദകേരളതണിതന  ദലബര

ബഡ്ജറപ്പ്  8.5  ദകേഹാടണി  രൂപയഹായണി  ചുരുക്കണതമന്നപ്പ്  ദകേന്ദ്ര  ഗവണ്തമനപ്പ്

ആവശശ്യതപടുന്നതപ്പ്.  അടുത  വരഷതത  പദ്ധതണിക്കുദവണ്ടണിയുളള  ഏറവഎ

കുറഞ  തുകേ  60,000  ദകേഹാടണി  രൂപ  നശീക്കണിവയന്ന  സണിതണിയുണ്ടഹായണിരുന.

ഇതപ്പ് തശീരത്തുഎ പ്രതണിദഷധഹാരഹമഹാണപ്പ്. ദകേരളഎ ഇനണിയുഎ കൂടുതല പ്രതണികേരണ

സജ്ജമഹാദകേണ്ടണിയണിരണിക്കുനതവന്നതഹാണപ്പ്  ഏറവഎ  പ്രധഹാനതപട  വസ്തുത.  ഇഇൗ

പദ്ധതണിയണില സശീകേളഹാണപ്പ്  പ്രധഹാന തതഹാഴണിലശക്തണിയഹായണി തുടരുന്നതപ്പ്.  നടപപ്പ്

സഹാമ്പതണികേവരഷഎ  സൃഷണിക്കതപട  ആതകേ  തതഹാഴണില  ദേണിനങ്ങളണില  89.45

ശതമഹാനഎ  സശീ  തതഹാഴണില  ദേണിനങ്ങളഹാണപ്പ്.  അവരുതട  സഹാമ്പതണികേ

സസയഎപരശ്യഹാപ്തത  നണിലനണിരത്തുന്നതണിനുഎ  ശഹാക്തശീകേരണതണിനുഎ

സഹഹായണിക്കുന്ന  ഏറവഎ  വലണിയ  പദ്ധതണിയഹായണി  ഇതപ്പ്  മഹാറണിക്കഴണിഞ.
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അതതലഹാഎതകേഹാണ്ടുതതന്ന ഇഇൗ പദ്ധതണിദയഹാടപ്പ് ദകേന്ദ്ര ഗവണ്തമനപ്പ് കേഹാണണിക്കുന്ന

തതഹാഴണിലഹാളണിവണിരുദ്ധ  നണിലപഹാടപ്പ്  അദങ്ങയറഎ  പ്രതണിദഷധഹാരഹമഹാണപ്പ്.  ഇഇൗ

ദമഖലയണില  ദകേന്ദ്ര  ഗവണ്തമനപ്പ്  കേഹാണണിക്കുന്ന  അവഗണനയുഎ  നയങ്ങളഎ

തണിരുതഹാന  സഎസഹാന  സരക്കഹാരുഎ  ജനങ്ങളഎ  ഒറതക്കടഹായണി

ആവശശ്യതപദടണ്ടതഹാണപ്പ്. ഇതണില സരക്കഹാര ശക്തമഹായണി ഇടതപടണതമന്നഹാണപ്പ്

അഭശ്യരതണിക്കഹാനുളളതപ്പ്.     

തദദ്ദശസസയഎഭരണഎ,  എകക്സൈസപ്പ്  വകുപ്പുമനണി

(ശ്രശീ  .    എഎ  .    ബണി  .    രഹാദജഷപ്പ്):  സര,  ബഹുമഹാനശ്യനഹായ  അഎഗഎ

ചൂണ്ടണിക്കഹാണണിചണിട്ടുളള  കേഹാരശ്യങ്ങള്  ശരണിയുഎ  വളതര  പ്രഹാധഹാനശ്യമുളളതുമഹാണപ്പ്.

കേഴണിഞ രണ്ടപ്പ് സഹാമ്പതണികേ വരഷങ്ങളണിതല കേണക്കുകേള് പരണിദശഹാധണിചഹാല

ഇനശ്യയണില  തതഹാഴണിലുറപപ്പ്  പദ്ധതണി  ഏറവഎ  കേഹാരശ്യക്ഷമമഹായണി  നടപണിലഹാക്കണിയ

സഎസഹാനഎ  ദകേരളമഹാതണന്നപ്പ്  അഭണിമഹാനദതഹാതട  പറയഹാന  സഹാധണിക്കുഎ.

കേഴണിഞ രണ്ടപ്പ് സഹാമ്പതണികേവരഷവഎ തുടരചയഹായണി പതപ്പ് ദകേഹാടണിയണിലധണികേഎ

തതഹാഴണില ദേണിനങ്ങള് സൃഷണിക്കഹാന സഹാധണിച്ചു. ദകേഹാവണിഡപ്പ് പകേരചവശ്യഹാധണി നമ്മുതട

സമ്പദേപ്പ് വശ്യവസതയയുഎ  ജനജശീവണിതതതയുഎ  പ്രദതശ്യകേണിചപ്പ്,  പഹാവതപടവരുതട

ജശീവണിതതതയുഎ  പണിടണിച്ചുലച  സമയതപ്പ്  അവരക്കപ്പ്  വലണിയ  ആശസഹാസഎ
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നലകേഹാന  സഹാധണിചതപ്പ്  കേഹാരശ്യക്ഷമമഹായണി  തതഹാഴണിലുറപപ്പ്  പദ്ധതണി

നടപണിലഹാക്കണിയതുവഴണിയഹാണപ്പ്.  അതപ്പ്  ഉപജശീവന  മഹാരഗ്ഗമഹായുഎ  വരുമഹാന

മഹാരഗ്ഗമഹായുഎ മഹാറഹാന സഹാധണിച്ചു. ഇനശ്യയണില കേഴണിഞ സഹാമ്പതണികേവരഷഎ ഒരു

കുടുഎബതണിനപ്പ്  ലഭണിച  ശരഹാശരണി  തതഹാഴണില  ദേണിനഎ  50  ആതണങണില

ദകേരളതണില അതപ്പ് 64 ആണപ്പ്. ദദേശശീയ ശരഹാശരണിദയക്കഹാള് കൂടുതലഹാണപ്പ്. 100

ദേണിവസതത തതഹാഴണില ലഭണിച  കുടുഎബങ്ങളതട  എണഎ ദദേശശീയതലതണില  8

ശതമഹാനമഹാതണങണില  ദകേരളതണില  അതപ്പ്  31  ശതമഹാനമഹാണപ്പ്.  ദദേശശീയ

തലതണിദലതണിതന  നഹാലണിരടണിയഹാണപ്പ്  ദകേരളതണില.  ദകേരളഎ  ഫലപ്രദേമഹായ

രശീതണിയണിലഹാണപ്പ് പദ്ധതണികേതളലഹാഎ നടപണിലഹാക്കുന്നതതന്നഹാണപ്പ് ഇഇൗ കേണക്കുകേള്

സൂചണിപണിക്കുന്നതപ്പ്.  പടണികേവരഗ്ഗ  കുടുഎബങ്ങള്ക്കപ്പ്  ദദേശശീയതലതണില  58

തതഹാഴണില ദേണിനഎ മഹാതമഹാണപ്പ് ലഭണിചതതങണില ദകേരളതണില അതപ്പ്  86  ആണപ്പ്.

'തതട്രെെബല  പ്ലസപ്പ്'-തന  കേഹാരശ്യഎ  ബഹുമഹാനശ്യനഹായ  അഎഗഎ  ചൂണ്ടണിക്കഹാണണിച്ചു.

ദകേരളതണില മഹാതമഹാണപ്പ് സഎസഹാന ബഡ്ജറണിലനണിന്നപ്പ് വണിഹണിതഎ നശീക്കണിവചപ്പ്

200 തതഹാഴണില ദേണിനഎ ലഭശ്യമഹാക്കുന്ന 'തതട്രെെബല പ്ലസപ്പ് ' എന്ന പ്രദതശ്യകേ പദ്ധതണി

ദകേരളതണില നടപണിലഹാക്കുന്നതപ്പ്. ഇനശ്യയണില മതറവണിതടയുഎ ഇഇൗ പദ്ധതണിയണില.

നഗര തതഹാഴണിലുറപപ്പ് പദ്ധതണി ഇടതുപക്ഷഎ എതദയഹാകേഹാലമഹായണി പഹാരലതമനണില
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ആവശശ്യതപട്ടുതകേഹാണ്ടണിരണിക്കുന്ന  കേഹാരശ്യമഹാണപ്പ്.  എന.ആര.ഇ.ജണി.എസപ്പ്.-തന

അദത  മഹാതൃകേയണില  നഗരദേരണിദ്രരക്കഹായണി  തതഹാഴണിലുറപപ്പ്  പദ്ധതണി

നടപഹാക്കണതമന്നതപ്പ് ഇടതുപക്ഷ ബദേലഹാണപ്പ്.  ഇടതുപക്ഷ ബദേതലനഹാതണന്നപ്പ്

പലദപഹാഴുഎ  പ്രതണിപക്ഷത്തുനണിന്നപ്പ്  ദചഹാദേണിക്കഹാറുണ്ടപ്പ്.  അയങഹാളണി  തതഹാഴണിലുറപപ്പ്

പദ്ധതണി  ഇടതുപക്ഷ  ബദേലഹാണപ്പ്.  ദകേരളതണില  മഹാതമഹാണപ്പ്  നഗരങ്ങളണിതല

ദേരണിദ്രരക്കപ്പ്  തതഹാഴണിലുറപപ്പ്  പദ്ധതണി  നടപണിലഹാക്കണിയണിട്ടുളളതപ്പ്.  ഇവണിതട

ചൂണ്ടണിക്കഹാണണിചതുദപഹാതല  ദദേശശീയതലതണില  സശീകേള്ക്കപ്പ്  തതഹാഴണിലുറപപ്പ്

പദ്ധതണിയണില ദജഹാലണി ലഭണിക്കുന്നതപ്പ് 55 ശതമഹാനമഹാതണങണില ദകേരളതണില 90

ശതമഹാനവഎ സശീകേളഹാണപ്പ് ദജഹാലണിതചയ്യുന്നതപ്പ്. 26.82  ലക്ഷഎ കുടുഎബങ്ങളഹാണപ്പ്

തതഹാഴണിലുറപപ്പ്  പദ്ധതണിതയ  ആശ്രയണിചപ്പ്  ജശീവണിക്കുന്നതപ്പ്  അതലങണില  അതണിതന

പ്രദയഹാജനഎ  ലഭണിക്കുന്നതപ്പ്.  എന്നഹാല  ദകേന്ദ്ര  സരക്കഹാര  ആസൂതണിതമഹായണി

തതഹാഴണിലുറപപ്പ്  പദ്ധതണിതയ  അടണിമറണിക്കഹാനുളള  നശീക്കങ്ങള്

നടതണിതക്കഹാണ്ടണിരണിക്കുകേയഹാണപ്പ്.  രണ്ടഹാഎ  യു.പണി.എ.  സരക്കഹാരണിതന  കേഹാലതപ്പ്

തുടങ്ങണിയതഹാണപ്പ്  ഇഇൗ  തവളളഎ  ദചരക്കല.  എന്നഹാല  നദരന്ദ്ര  ദമഹാദേണി

ഗവണ്തമനപ്പ്  അധണികേഹാരതണില  വന്നദതഹാടുകൂടണി  സഎഘടണിതമഹായുഎ

സൂഷ്മമഹായുമുളള  ആക്രമണഎ  തതഹാഴണിലുറപപ്പ്  പദ്ധതണിതക്കതണിരഹായണി
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നടനതകേഹാണ്ടണിരണിക്കുകേയഹാണപ്പ്.  അതണിതന  തതളണിവഹാണപ്പ്  ദകേന്ദ്ര  ഗവണ്തമനപ്പ്

അടണിദചലപണിച്ചുതകേഹാണ്ടണിരണിക്കുന്ന  നണിബനനകേള്.  തതഹാഴണിലുറപപ്പ്

പദ്ധതണിക്കുയരനവരുന്ന  ആവശശ്യഎ  അടണിചമരത്തുകേതയന്നതഹാണപ്പ്  ഇഇൗ

നണിബനനകേളണിലൂതട  ദകേന്ദ്ര  സരക്കഹാര  പ്രദയഹാഗണിക്കുന്ന  കുതനഎ.  ഒരു

നണിബനന ഗഹാമപഞഹായതണില  20  വരക്കപ്പ്  മഹാതദമതയടുക്കഹാവൂ എന്നഹാണപ്പ്.

ദകേരളഎ ശക്തമഹായണി ഇടതപടപ്പ് നണിരനരമഹായണി സമരദ്ദഎ തചലുതണി  20  വരക്കപ്പ്

മഹാതതമന്ന നണിബനന ദകേരളതണിനുമഹാതമഹായണി 50 എന്നപ്പ് ഇളവതചയ്തു ലഭണിച്ചു.

ദകേരളതണിതന  ഇടതപടലണിതന  ഗുണമഹാണണിതപ്പ്.  ദകേന്ദ്ര  ഗവണ്തമനപ്പ്

തതഹാഴണിലുറപപ്പ്  തതഹാഴണിലഹാളണികേളതട  ഹഹാജരണിനപ്പ്  തമഹാതതബല  ആപപ്പ്

നണിഷ്കരഷണിചണിരണിക്കുകേയഹാണപ്പ്.  അതപ്പ്  പ്രശ്നങ്ങളണ്ടഹാക്കുനണ്ടപ്പ്.

എന.എഎ.എഎ.എസപ്പ്.-തന സഹാദങതണികേ പ്രശ്നങ്ങള് തതഹാഴണിലുറപപ്പ് പദ്ധതണിയുതട

നടതണിപണിതന  ബഹാധണിക്കുനണ്ടപ്പ്.  അവണിദേഗ്ദ  തതഹാഴണിലഹാളണികേളതട  ദവതനഎ

തതവകുന്നതപ്പ്  ബുദ്ധണിമുട്ടുണ്ടഹാക്കുനണ്ടപ്പ്.  തമറശീരണിയല  കേദമ്പഹാണനണിനുളള  തുകേ

ലഭണിക്കഹാതതുഎ ഭരണ തചലവണിനുളള തുകേ കൃതശ്യസമയതപ്പ് ലഭശ്യമഹാക്കഹാതതുഎ

തതഹാഴണിലഹാളണികേളതട  ആധഹാര  ലണിങപ്പ്  തചയ്തഹാലമഹാതദമ  ദവതനഎ

നലകേഹാനഹാകൂതവന്ന  വശ്യവസയുഎ  തതഹാഴണിലുറപണിതന  നടതണിപണിതന  വളതര
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ദദേഹാഷകേരമഹായണി  ബഹാധണിചണിട്ടുളള  കേഹാരശ്യങ്ങളഹാണപ്പ്.   തതഹാഴണിലഹാളണികേള്  ദജഹാലണി

സലത്തുവന്നതണിനുദശഷഎ  ഹഹാജര  ദരഖതപടുതഹാനുളള  തമഹാതതബല  ആപപ്പ്

പ്രവരതനക്ഷമമലഹാതതുതകേഹാണ്ടപ്പ്  അവരക്കപ്പ്  തണിരണിച്ചുദപഹാദകേണ്ട  സണിതണി

പതണിവഹായണി  ഉണ്ടഹാകുനണ്ടപ്പ്.  തമഹാതതബല  ആപണിതന  സഹാദങതണികേ  തകേരഹാര

കേഹാരണഎ  ദജഹാലണിതചയ്ത  ദേണിവസതത  ദവതനഎ  നഷതപടുന്ന

സണിതണിവണിദശഷവമുണ്ടഹായണിട്ടുണ്ടപ്പ്. ഇതതലഹാഎ തതഹാഴണിലഹാളണികേള്ക്കപ്പ് തതഹാഴണിലുറപപ്പ്

പദ്ധതണിയണിലുളള തഹാലപരശ്യമണിലഹാതഹാക്കഹാനുഎ ദജഹാലണി ദതടണിവരഹാതണിരണിക്കഹാനുമുളള

ഉദദ്ദശശ്യദതഹാടുകൂടണിയഹാദണഹാതയന്നപ്പ് സഎശയണിദക്കണ്ടണിയണിരണിക്കുന. സഹാമഗണികേള്

വണിതരണഎ  തചയ്യുന്ന  തവണ്ടരമഹാരക്കപ്പ്  തുകേ  നലകേഹാന  ദകേന്ദ്ര  ഗവണ്തമനപ്പ്

ഏരതപടുതണിയണിട്ടുളള പണി.എഫപ്പ്.എഎ.എസപ്പ്. തവണ്ടര തഎ.ഡണി. സഎവണിധഹാനവഎ

സഹാദങതണികേ  പ്രശ്നഎമൂലഎ  ശരണിയഹായണി  പ്രവരതണിക്കുന്നണില.  അതപ്പ്  തമറശീരണിയല

ഫണ്ടപ്പ്  വണിതരണതണില  കേഹാലതഹാമസമുണ്ടഹാക്കണി.  തവണ്ടരമഹാര  ഇദപഹാള്

സഹാമഗണികേള്  ലഭശ്യമഹാക്കഹാന  തയഹാറല,  അവര  പണിനവഹാങ്ങണിയണിരണിക്കുകേയഹാണപ്പ്.

പണണിയഹായുധങ്ങളതട  വഹാടകേ  നലകേഹാനുള്ള  വശ്യവസയുണ്ടഹായണിരുന.

പണണിയഹായുധങ്ങളതട  വഹാടകേ  നലകുദമ്പഹാള്  ദവതനതണിനുപുറതമ  5  രൂപ

അധണികേമഹായണി തതഹാഴണിലഹാളണിക്കപ്പ് ലഭണിക്കുമഹായണിരുന.  ഇദപഹാള് ദകേന്ദ്ര സരക്കഹാര
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പണണിയഹായുധങ്ങളതട വഹാടകേ നണിരതലഹാക്കണി ഉതരവഹായണിട്ടുണ്ടപ്പ്.  ആവരതന

സസഭഹാവമുള്ള  ദജഹാലണികേള്  തചയഹാന  പഹാടണിതലന്ന  ഉതരവപ്പ്  ഇറണിദഗഷന

കേനഹാലുകേള്  നവശീകേരണിക്കുന്ന  പ്രവൃതണിതയ  ദദേഹാഷകേരമഹായണി  ബഹാധണിചണിട്ടുണ്ടപ്പ്.

പഹാലക്കഹാടപ്പ് ദപഹാതലയുള്ള ജണിലകേളണില അതണിതന വലണിയ പ്രയഹാസങ്ങളണ്ടഹാക്കണി.

ദകേന്ദ്ര  സരക്കഹാരണിലനണിനഎ  തമറശീരണിയല  ഇനതണില  കേണിടഹാനുള്ളതപ്പ്  263.64

ദകേഹാടണി  രൂപയുഎ  ഭരണ  തചലവണിനതണില  കേണിടഹാനുള്ളതപ്പ്  152.72  ദകേഹാടണി

രൂപയുമഹാണപ്പ്.  ഇതപ്പ് തഫബ്രുവരണി  4-ാം തശീയതണിയണിതല കേണക്കഹാണപ്പ്.  ആതകേ

416.36 ദകേഹാടണി രൂപ കുടണിശണികേയഹായുണ്ടപ്പ്.  2022-23-ല  ദകേരളഎ 10.32 ദകേഹാടണി

തതഹാഴണില  ദേണിനങ്ങള്ക്കുള്ള  തപ്രഹാദപഹാസല  സമരപണിചണിരുനതവങണിലുഎ

അനുവദേണിചതപ്പ്  തവറുഎ  6  ദകേഹാടണി  തതഹാഴണിലദേണിനങ്ങളഹാണപ്പ്.  ദകേന്ദ്ര ഗവണ്തമനപ്പ്

അനുവദേണിച  അതയുഎ  തതഹാഴണില  ദേണിനങ്ങതളന്ന  ലക്ഷശ്യഎ  ദകേരളഎ  നവഎബര

മഹാസതണിലതതന്ന കകേവരണിച്ചുകേഴണിഞ. പണിന്നശീടപ്പ് ശക്തമഹായ ഇടതപടലുകേളഎ

സമരദ്ദവഎ  തചലുതണിയദപഹാള്  8.5 ദകേഹാടണി  മഹാതമഹായഹാണപ്പ്  വരദ്ധണിപണിചതപ്പ്.

പദക്ഷ സഎസഹാനതണിതന ആവശശ്യഎ  10.32  ദകേഹാടണിയഹാണപ്പ്.  ഈ പ്രതണികൂല

സഹാഹചരശ്യതണിലുഎ ഇതുവതര 778.73 ലക്ഷഎ തതഹാഴണില ദേണിനങ്ങള് സൃഷണിക്കഹാന

ദകേരളതണിനപ്പ് കേഴണിഞണിട്ടുണ്ടപ്പ്.  എങ്ങതനയഹാണപ്പ് ദകേന്ദ്ര ഗവണ്തമനപ്പ് ഇതണിതന



Uncorrected/Not for Publication
07.02.2023

12

അടണിമറണിക്കുന്നതതന്നതണിതന  ഏറവഎ  വലണിയ  തതളണിവഹാണപ്പ്  ദകേന്ദ്ര  ബജറണില

വശ്യക്തമഹാകുന്നതപ്പ്.  നണിലവണിലുള്ള  89,000  ദകേഹാടണി  രൂപ  60,000  ദകേഹാടണി

രൂപയഹായണി തവടണിച്ചുരുക്കണിയണിരണിക്കുകേയഹാണപ്പ്. ഇന്നതത 'ഹണിന' ദേണിനപതതണില

അസണിഎ  ദപ്രഎജണി  യൂണണിദവഴണിറണിയണിതല  രണ്ടപ്പ്  ഗദവഷകേരുതട  ദലഖനഎ

പ്രസണിദ്ധശീകേരണിചണിട്ടുണ്ടപ്പ്.   'The  demand for  MGNREGS work is  unmet'

എന്നഹാണപ്പ് ആ ദലഖനതണിതന തലതക്കടപ്പ്.  എങ്ങതനയഹാണപ്പ്  ദകേന്ദ്ര സരക്കഹാര

ഇതണിതന  ആസൂതണിതമഹായണി  അടണിമറണിക്കുന്നതതന്നപ്പ്  ആ  പഠനഎ

ചൂണ്ടണിക്കഹാണണിക്കുന.  ഇദപഹാള്  അനുവദേണിച  60,000  ദകേഹാടണി  രൂപ  20

ദേണിവസതത  തതഹാഴണില  തചയ്യുന്നതണിനുമഹാതദമ  തകേഹാടുക്കഹാന

തണികേയുകേയുള്ളൂതവന്നഹാണപ്പ്.  ഈ  നണിലയണില  പഹാവതപടവരക്കുദനതര

സരജണിക്കല സപ്പ് കട്രെെക്കപ്പ് നടതണി തതഹാഴണിലുറപപ്പ്  പദ്ധതണിതയ ദകേന്ദ്ര സരക്കഹാര

അടണിമറണിക്കുകേയഹാണപ്പ്.  ദകേരള  സരക്കഹാര  ശക്തമഹായണി  ഇഇൗ  കേഹാരശ്യതണില

ഇടതപടല നടത്തുനണ്ടപ്പ്. നമള് ഒറതക്കടഹായണി ഇതണില ഇടതപടണഎ. പദക്ഷ

ബഹുമഹാനശ്യരഹായണിട്ടുള്ള  പ്രതണിപക്ഷഹാഎഗങ്ങള്  ഇക്കഹാരശ്യതണില  ഒരു

വഹാക്കുപറയഹാന തയഹാറഹായണിട്ടുദണ്ടഹാ?  ജനുവരണി ഒന്നഹാഎ തശീയതണി ദകേന്ദ്ര ബജറപ്പ്

അവതരണിപണിച  ദേണിവസഎ,  ബഹുമഹാനശ്യനഹായ  പ്രതണിപക്ഷദനതഹാവണിതന
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ദഫസ്ബുക്കപ്പ്  ദപജണില  ഒരു  വരണിദപഹാലുഎ  അതണിതനപറണി  പ്രതണികേരണിചണിടണില.

ഏറവഎ  ചുരുങ്ങണിയതപ്പ്  നണിങ്ങളതട  കേഹാലതപ്പ്  തകേഹാണ്ടുവന്നതതന്നപ്പ്  നണിങ്ങള്

അവകേഹാശതപടുന്ന  തതഹാഴണിലുറപപ്പ്  പദ്ധതണിതയ  തകേഹാല്ലുന്ന  ദകേന്ദ്ര  ബജറണിതല

വശ്യവസയ്തക്കതണിതരതയങണിലുഎ  പ്രതണികേരണമുണ്ടഹാദകേണ്ടതഹായണിരുന്നണിദല?

ദകേന്ദ്ര ഗവണ്തമനപ്പ് ബജറപ്പ് അവതരണിപണിചപ്പ്,  തതഹാഴണിലുറപപ്പ് തതഹാഴണിലഹാളണികേളതട

ദനതര സരജണിക്കല കസ്ട്രൈക്കപ്പ് നടതണിയ ദേണിവസഎ അദദ്ദഹഎ  മഞതപഹാഴണിയുന്ന

കേഹാശശീരണില നണിലക്കുന്ന മദനഹാഹരമഹായ ചണിതഎ ദപഹാസപ്പ് തചയ്തണിരണിക്കുന്നതഹാണപ്പ്

കേണ്ടതപ്പ്.  തതഹാഴണിലുറപപ്പ്  പദ്ധതണിതയ  ഇലഹാതഹാക്കുന്നതണിതനതണിതര

പ്രതണികേരണിക്കഹാന തയഹാറഹായണിടണില.   നണിങ്ങള്  ഇതണിതനതണിതര  പ്രതണികേരണിക്കഹാന

തയഹാറുദണ്ടഹാ;  നണിങ്ങള്  എന്തുതകേഹാണ്ടഹാണപ്പ്  ഇതണിതനതണിതര  മഇൗനഎ

പഹാലണിക്കുന്നതപ്പ്;  നണിങ്ങളണിദപഹാള്  ഇവണിതട  സതശ്യഹാഗഹഎ  കേണിടക്കുകേയഹാണദലഹാ;

നണിങ്ങള്  ഇവണിതട  സമരഎ  നടതണിതക്കഹാണ്ടണിരണിക്കുകേയഹാണദലഹാ?  തതഹാഴണിലുറപപ്പ്

പദ്ധതണിതക്കതണിതര ഇത വലണിയ ആക്രമണഎ നടതണിയണിടപ്പ്  നണിങ്ങള്ക്കതപ്പ് ഒരു

പ്രശ്നദമയതലന്നപ്പ്  പറഞഹാല  നണിങ്ങളതട  ഇരടമുഖവഎ  കേഹാപടശ്യവഎകൂടണിയഹാണപ്പ്

വശ്യക്തമഹാകുന്നതപ്പ്.   ഇക്കഹാരശ്യതണില  നമുക്കപ്പ്  ഒരുമണിച്ചു  നണിലക്കഹാഎ,  അതണിനപ്പ്

നണിങ്ങള്  തയഹാറഹാദണഹാ;  ദകേന്ദ്രതണിതനതണിതര,  ഈ  പഹാവതപട  തതഹാഴണിലുറപപ്പ്
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തതഹാഴണിലഹാളണികേതള സഎരക്ഷണിക്കഹാന ഒരുമണിച്ചുനണിലക്കഹാന തയഹാറുദണ്ടഹാ; നണിങ്ങള്

ആതര  ഭയന്നണിടഹാണപ്പ്  മഇൗനഎ  പഹാലണിക്കുന്നതപ്പ്?   ബഹുമഹാനശ്യനഹായ  അഎഗഎ

പറഞതണിദനഹാടപ്പ്  ഞഹാന  പൂരണമഹായണി  ദയഹാജണിക്കുന.   ഇനശ്യയണിലഹാദേശ്യമഹായണി

ദകേരള  സരക്കഹാരഹാണപ്പ്  തതഹാഴണിലുറപപ്പ്  തതഹാഴണിലഹാളണികേള്ക്കപ്പ്  തതഹാഴണിലുറപപ്പ്

ദക്ഷമനണിധണി  ഏരതപടുതണിയതപ്പ്.   2023  ജനുവരണി  1-ാംതശീയതണി  ദക്ഷമനണിധണി

ദബഹാരഡപ്പ്  നണിലവണിലവന.   ദകേന്ദ്ര  ഗവണ്തമനപ്പ്  തതഹാഴണിലുറപപ്പ്  പദ്ധതണിതയ

തകേഹാല്ലുദമ്പഹാള്  പുതുവതര  സമഹാനതമന്ന  നണിലയണില  ഇനശ്യയണിലഹാദേശ്യഎ

തതഹാഴണിലുറപപ്പ്  തതഹാഴണിലഹാളണികേള്ക്കപ്പ്  ദക്ഷമനണിധണി  ഏരതപടുതണിയതണിലൂതട

ഇടതുബദേലഹാണപ്പ് ദകേരളതണിതല ഗവണ്തമനപ്പ് നടപഹാക്കുന്നതപ്പ്.

ശ്രശീ  .    എഎ  .    രഹാജദഗഹാപഹാലന:  സര, ദദേശശീയ  ഗഹാമശീണ  തതഹാഴണിലുറപപ്പ്

പദ്ധതണിതയ   തനലക്കൃഷണി,  മതശ്യ  ബനനഎ,  ക്ഷശീദരഹാലപഹാദേനഎ  തുടങ്ങണിയ

കേഹാരഷണികേ  അനുബന  ദമഖലകേളണിലക്കൂടണി  പ്രദയഹാജനകേരമഹാക്കുന്നവണിധഎ

ഉപദയഹാഗതപടുതഹാന നടപടണി സസശീകേരണിക്കുദമഹാ?

ശ്രശീ  .    എഎ  .    ബണി  .    രഹാദജഷപ്പ്:  സര,  തശീരചയഹായുഎ,  ദകേരളഎ

ഇതണിദനഹാടകേഎതതന്ന  ആവശശ്യതപടണിട്ടുണ്ടപ്പ്.  ഇദപഹാള്  20:50  എന്ന

അനുപഹാതതണില  പ്രവൃതണികേള്  ഇളവതചയ്ത  ദശഷവഎ  ദകേന്ദ്ര  സരക്കഹാര
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ഇതുവതര ഉള്തപടുതഹാന തയഹാറഹാകേഹാത ദമഖലകേളമുണ്ടപ്പ്.  വശ്യക്തണിഗത ആസ്തണി

നണിരമഹാണഎ  ഉള്തപടുതഹാന  ദകേന്ദ്ര  സരക്കഹാര  ഇതുവതര  തയഹാറഹായണിടണില.

വശ്യക്തണിഗത  ആസ്തണികേളഹായണിട്ടുള്ള  ദകേഹാഴണിക്കൂടപ്പ്  നണിരമഹാണഎ,  ആടണിനകൂടപ്പ്

നണിരമഹാണഎ,  പശുതതഹാഴുതപ്പ്  നണിരമഹാണഎ,  ദസഹാക്കപ്പ്  പണിറപ്പ്  നണിരമഹാണഎ,

കേദമ്പഹാസപ്പ് നണിരമഹാണഎ എന്നണിവയഹാണപ്പ് ഗഹാമപഞഹായത്തുകേളണില കൂടുതലഹായണി

നടക്കുന്നതപ്പ്.  ഇതപ്പ്  ഉള്തപടുതഹാന  സഎസഹാനഎ  ആവശശ്യതപടണിട്ടുണ്ടപ്പ്.

കേഹാരഷണികേ  ദമഖലയണിതല  പ്രവൃതണികേള്കൂടണി  ഉപദയഹാഗണിചപ്പ്  തതഹാഴണിലുറപപ്പ്

പദ്ധതണിതയ  വണിപുലശീകേരണിക്കണതമന്നപ്പ്  മഹാതമല,  ഉത്പഹാദേന  ദമഖലകേളണില

ഉത്പഹാദേനഎ  വരദ്ധണിപണിക്കഹാന  ആസ്തണി  നണിരമണിതണിക്കഹായണി

ഉപദയഹാഗണിക്കണതമന്നതഹാണപ്പ് ഗവണ്തമനണിതന കേഹാഴ്ചപഹാടപ്പ്.  

(2) ചഹാലക്കുടണിപ്പുഴ സഎരക്ഷണഎ

ശ്രശീ  .    സനശീഷ് കുമഹാര  ദജഹാസഫപ്പ്:  സര,  തൃശ്ശൂര,  എറണഹാകുളഎ

ജണിലകേളണിലുള്തപടുന്ന  ചഹാലക്കുടണിപ്പുഴതയ  സഎരക്ഷണിക്കുന്നതണിനുഎ

നണിലനണിരത്തുന്നതണിനുഎ ഒരു മഹാസര പ്ലഹാന തയഹാറഹാദക്കണ്ട അതശീവ ഗഇൗരവമഹായ

ആവശശ്യതണിദലയപ്പ്  സഭയുതട  ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കുകേയഹാണപ്പ്.   പശണിമഘടതണില

ആനമല  നണിരകേളണിലനണിനഎ  പറമ്പണിക്കുളഎ  പശീഠഭൂമണിയണിലനണിനഎ
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തനലണിയഹാമ്പതണി  മലനണിരകേളണിലനണിനമുള്ള  കകേവഴണികേള്  ദചരന്നഹാണപ്പ്

ചഹാലക്കുടണിപ്പുഴയഹാകുന്നതപ്പ്.  പുഴയുതട ആതകേ വൃഷണി പ്രദദേശഎ  1,704  ചതുരശ്ര

കേണിദലഹാമശീററഹാണപ്പ്.  ദകേരളതണില  പഹാലക്കഹാടപ്പ്,  തൃശ്ശൂര,  എറണഹാകുളഎ

ജണിലകേളണിലഹായണി പുഴതടഎ വശ്യഹാപണിച്ചുകേണിടക്കുന.  144  കേണിദലഹാമശീറര നശീളമുള്ള

പുഴ  സഎസഹാനതത  അഞഹാമതത  നശീളഎകൂടണിയ  പുഴയഹാണപ്പ്.   അപര

ദഷഹാളയഹാര,  തപരണിങ്ങലക്കുതപ്പ്,  തപരുവഹാരണിപള്ളഎ,  തൂണക്കടവപ്പ്,  ദഷഹാളയഹാര,

പറമ്പണിക്കുളഎ  എന്നശീ  ആറപ്പ്  ഡഹാമുകേളഹാണപ്പ്  ഈ  നദേണിയണിലുള്ളതപ്പ്.

ജലവരഷതണിതന  തുടക്കതണിലതതന്ന  ഈ  ഡഹാമുകേള്

നണിറച്ചുനണിരത്തുന്നതുതകേഹാണ്ടുഎ  തമണിഴഹാടണിതന  നണിയനണതണിലുള്ള

ഡഹാമുകേളണിലനണിന്നപ്പ്  മുന്നറണിയണിപണിലഹാതത  തവള്ളഎ  തുറനവണിടുന്നതുതകേഹാണ്ടുഎ

പുഴദയഹാരതപ്പ്  തഹാമസണിക്കുന്നവരക്കപ്പ്  പ്രളയഭശീതണിയണില  കേഴണിദയണ്ട

അവസയഹാണപ്പ്.  2018-19-തല പ്രളയങ്ങള് പുഴയുതട സസഹാഭഹാവണികേ ഗതണിതതന്ന

മഹാറണി.   മഴക്കഹാലതപ്പ്  പ്രളയവഎ  ദവനലക്കഹാലതപ്പ്  കേടുത  വരള്ചയുമഹാണപ്പ്

പുഴയുതട  ഇന്നതത  അവസ.  പ്രളയതണില  പുഴ  വഴണിമഹാറണി

ഒഴുകേണിയതുനണിമണിതഎ  തശീരഎ  തകേരന്ന  അവസയണിലഹാണപ്പ്.   പുഴയുതട

ഇരുവശങ്ങളണിതലയുഎ  മണണിടണിചണില  തടഞപ്പ്  തശീരഎ  സഎരക്ഷണിക്കുന്നതണിനുള്ള
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നടപടണി  സസശീകേരണിക്കണഎ.   മഹഹാനഹായ  പനമ്പണിള്ളണി  ദഗഹാവണിന്ദദമദനഹാതന

ദേശീരഘവശീക്ഷണതണില  ചഹാലക്കുടണിപ്പുഴയണില  ആരഎഭണിച  ചഹാലക്കുടണി  റണിവര

കഡദവരഷന സശീഎ  ചഹാലക്കുടണി,  അങമഹാലണി,  തകേഹാടുങ്ങല്ലൂര,  ഇരണിങ്ങഹാലക്കുട,

പുതുക്കഹാടപ്പ്  എന്നശീ  അഞപ്പ്  നണിദയഹാജകേമണ്ഡലങ്ങളണിതല  14,000  തഹക്ടര

സലതപ്പ്  ജലദസചനഎ  നടത്തുന്ന  പദ്ധതണിയഹാണപ്പ്.   ചഹാലക്കുടണിപ്പുഴയണിലൂതട

ഒഴുകേണിവരുന്ന  ജലഎ  സഎഭരണിച്ചുനണിരതഹാതതതതന്ന  3.6  മശീറര  ഉയരമുള്ള

തടയണയുതട  സഹഹായദതഹാതട  ഭൂമണിയുതട  ചരണിവകേതള  ഉപദയഹാഗതപടുതണി

ഇടതുവലതപ്പ്  കേനഹാലുകേളണിലൂതട  ഒഴുക്കണി  തൃശ്ശൂര,  എറണഹാകുളഎ  ജണിലകേളണില

ജലദസചനഎ നടത്തുന്ന പദ്ധതണിയഹാണപ്പ് ചഹാലക്കുടണി റണിവര കഡദവരഷന സശീഎ.

ദവനലക്കഹാലതപ്പ് പുഴയണില തവള്ളമണിലഹാതതണിനഹാല ജലദസചന-കുടണിതവള്ള

പദ്ധതണികേള്  പ്രതണിസനണിയണിലഹാണപ്പ്.  പശണിമഘടതണിതല  അപൂരവ

മതശ്യസമ്പതണിനുഎ  പരണിസണിതണി  ദമഖലയഎ  ഇതപ്പ്  ഭശീഷണണിയഹാണപ്പ്.   വരഷഎ

മുഴുവന ഒഴുകേണിയണിരുന്ന നശീരചഹാലുകേളഹാണപ്പ്  അര നൂറഹാണ്ടപ്പ്  മുമ്പുവതര  പുഴയണില

ദവനലക്കഹാലഹാവശശ്യങ്ങള്ക്കുള്ള  ജലഎ  ഉറപഹാക്കണിയണിരുന്നതപ്പ്.   പദക്ഷ  ഇന്നപ്പ്

ഈ  നശീരചഹാലുകേള്  മണിക്കതുഎ  മഴക്കഹാലതപ്പ്  മഹാതമഹാണുള്ളതപ്പ്.

അണതക്കട്ടുകേളണില  സഎഭരണിക്കുന്ന  തവള്ളഎ  ലഭണിക്കുനതണ്ടങണിലുഎ  അതപ്പ്  ജല
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ആവശശ്യങ്ങതള  പൂരണമഹായണി  നണിറദവറഹാന  പരശ്യഹാപ്തമല.   വരദ്ധണിക്കുന്ന

അനരശീക്ഷ  തഹാപനണില  ഭഹാവണിയണിതല  ജല  ആവശശ്യകേത

വരദ്ധണിപണിക്കഹാനണിടയുണ്ടപ്പ്. അങ്ങതന വന്നഹാല ജലദേഇൗരലഭശ്യഎ അതണിരൂക്ഷമഹാകുഎ.

ജലവണിനണിദയഹാഗക്ഷമത  വരദ്ധണിപണിച്ചുഎ  സഹാധശ്യമഹായ  ജല  സഎരക്ഷണ

പ്രവരതനങ്ങള്  നടതണിയുഎ  നണിലവണിലുള്ള  കുറവപ്പ്  ഒരു  പരണിധണിവതര

നണികേതഹാനഹാകുഎ.   എങണിലുഎ  ഭഹാവണിയണില  വരദ്ധണിക്കുന്ന  ജല  ആവശശ്യകേത

നണിറദവറണതമങണില  പുഴയുതട  സസഹാഭഹാവണികേ  ദവനലക്കഹാല  നശീതരഹാഴുക്കപ്പ്

തണിരണിതകേവരണഎ.  അതണിനപ്പ് നശീരചഹാലുകേള് വശീണ്ടുഎ വരഷഎ മുഴുവന ഒഴുകേണഎ.

ഉയരന്ന വൃഷണിപ്രദദേശങ്ങളതട പരണിസണിതണി പുന:സഹാപനതണിലൂതടയഹാണപ്പ് ഇതപ്പ്

സഹാധശ്യമഹാകുകേ.   ഇതുമഹായണി  ബനതപടപ്പ്  പലതലങ്ങളണിലുള്ള  പഠനങ്ങള്

ആവശശ്യമഹാണപ്പ്.   പുഴതടതണിതന ആതകേയുഎ ഉപനശീരതടങ്ങളതടയുഎ വഹാടര

ബഹാലനസപ്പ്  കേതണ്ടതണഎ.   ഒപഎതതന്ന  പുഴതടതണിതല  തദദ്ദശ

സസയഎഭരണ സഹാപനങ്ങളമഹായണി ബനതപടപ്പ് വഹാടര റണിദസഹാഴപ്പ് മഹാദനജപ്പ് തമനപ്പ്

പ്ലഹാനുണ്ടഹാകേണഎ.   ജല  ലഭശ്യതയുഎ  വണിനണിദയഹാഗവഎ  മഹാതമല  ജല

ഗുണനണിലവഹാരവഎ  വണിശദേമഹായ  പഠനങ്ങള്ക്കുഎ  കേഹാലഹാകേഹാലങ്ങളണിലുള്ള

വണിലയണിരുതലുകേള്ക്കുഎ  വണിദധയമഹാക്കണഎ.   മലണിനശീകേരണ  ദസഹാതസ്സുകേള്
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കേതണ്ടതണി  മലണിനശീകേരണഎ  ഒഴണിവഹാക്കഹാനുള്ള  നടപടണികേളണ്ടഹാവണഎ.

ദകേരളതണിതല  ദഷഹാളയഹാറണിതല  ജലലഭശ്യത  പറമ്പണിക്കുളഎ-ആളണിയഹാര  പദ്ധതണി

(പണി.എ.പണി.)  കേരഹാറണിതല  വശ്യവസകേള്  പ്രകേഹാരമഹാണപ്പ്.   വരഷക്കഹാലതത

തവള്ളതപഹാക്ക  സഹാഹചരശ്യഎ  ഒഴണിവഹാക്കഹാനഹായണി  കേരഹാര  പുതുക്കഹാനുള്ള

നടപടണികേള്  സസശീകേരണിക്കണഎ.   പുഴയുതട  പ്രഭവസഹാനഎ  മുതല  കേടലണില

പതണിക്കുന്നതുവതരയുള്ള  ഭഹാഗഎ  ഒറയൂണണിറഹായണി  പരണിഗണണിച്ചുതകേഹാണ്ടപ്പ്

ചഹാലക്കുടണിപ്പുഴതയ  സഎരക്ഷണിക്കുന്നതണിനുഎ  നണിലനണിരത്തുന്നതണിനുഎ  ഒരു  മഹാസര

പ്ലഹാന  തയഹാറഹാക്കണഎ.   ഇതണിനഹാവശശ്യമഹായ  അടണിയനര  നടപടണികേള്

സസശീകേരണിക്കണതമന്ന വണിഷയതണിദലയപ്പ്  സഭയുതട ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കുന.   

ജലവണിഭവ വകുപ്പുമനണി (ശ്രശീ  .   ദറഹാഷണി അഗസണിന):  സര, ബഹുമഹാനതപട

എഎ.എല.എ.  സൂചണിപണിചതപ്പ്  ശ്രദദ്ധയമഹായ  വണിഷയമഹാണപ്പ്.    ദകേരളതണിതല

പ്രധഹാനതപട  നദേണികേളണിതലഹാന്നഹായ  ചഹാലക്കുടണിപ്പുഴ  ഒരു  അനര  സഎസഹാന

നദേണികൂടണിയഹാണപ്പ്.  അഞപ്പ്  പ്രധഹാനതപട  കകേവഴണികേള്  (പറമ്പണിക്കുളഎ,

കേരണിയഹാരകുറണി,  ദഷഹാളയഹാര, കേഹാരഹാപഹാറ, ആനക്കയഎ)  ദചരന്നഹാണപ്പ് ഈ നദേണി

രൂപഎ  തകേഹാണ്ടണിട്ടുള്ളതപ്പ്.  പശണിമഘട  മലനണിരയണിതല  ആനമലയണിലനണിന്നഹാണപ്പ്

ഇവതയലഹാഎ  ഉത്ഭവണിക്കുന്നതപ്പ്.  ഇതണില  പറമ്പണിക്കുളഎ,  ദഷഹാളയഹാര  എന്നണിവ
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തമണിഴഹാടണിതല  ദകേഹായമ്പത്തൂര  ജണിലയണിലനണിനഎ  ഉത്ഭവണിക്കുന.

സമുദ്രനണിരപണിലനണിന്നപ്പ്  470  മശീറര  ഉയരതണിലഹാണപ്പ്  പറമ്പണിക്കുളഎ  ഉപനദേണി

കേരണിയഹാരകുറണിയുമഹായണി  ദചരുന്നതപ്പ്.  തുടരന്നപ്പ്  മറപ്പ്  കകേവഴണികേള്  പ്രധഹാന

നദേണിയുമഹായണി  ദചരുന.  നദേണിയുതട  ആദേശ്യഭഹാഗങ്ങതളലഹാഎ  ഇടതൂരന്ന

വനപ്രദദേശമഹാണപ്പ്.   ചഹാലക്കുടണിപ്പുഴയുതട  രണ്ടപ്പ്  പ്രധഹാനതപട തവള്ളചഹാടമഹാണപ്പ്

തപരണിങ്ങലക്കുത്തുഎ  അതണിരപണിള്ളണിയുഎ.   130  കേണിദലഹാമശീറര  നശീളവഎ  1704

ചതുരശ്ര കേണിദലഹാമശീറര വൃഷണിപ്രദദേശവമുള്ള ഈ നദേണി എറണഹാകുളഎ ജണിലയണിതല

എളനണിക്കരവചപ്പ് തപരണിയഹാറണിതന  വലതുകേരയണില പതണിക്കുന.  നദേണിയുതട 370

ചതുരശ്ര കേണിദലഹാമശീറര  വൃഷണിപ്രദദേശഎ തമണിഴഹാടണില വരുന. 

ദകേരളഎ,  തമണിഴപ്പ് നഹാടപ്പ്  സഎസഹാനങ്ങളണിലഹായണി   വണിവണിധ  ഡഹാമുകേളഹാല

നണിയനണിതമഹാണപ്പ്  ചഹാലക്കുടണിപ്പുഴ.  പുഴയുതട  സസഹാഭഹാവണികേമഹായുണ്ടഹാകുന്ന

നശീതരഹാഴുക്കപ്പ്  തണിരണിതകേ  തകേഹാണ്ടുവരണികേതയന്നതപ്പ്  പൂരണമഹായുഎ  സഹാദ്ധശ്യമല.

കൂടഹാതത,  തതക്കുപടണിഞഹാറന  കേഹാലവരഷ  സമയതപ്പ്  മുനകേഹാലങ്ങളണില

ലഭശ്യമഹായണിരുന്ന അളവണില മഴ ലഭണിക്കുന്നണില എന്നതുകൂടണി പരണിഗണണിക്കുദമ്പഹാള്,

ജലസഎരക്ഷണ  പ്രവരതനങ്ങള്  വലണിയദതഹാതണില  നണിരവഹണിദക്കണ്ട

ആവശശ്യമഹാണപ്പ്  കേഹാണഹാന  കേഴണിയുന്നതപ്പ്.  ദകേഹാഴണിദക്കഹാടപ്പ്  ആസഹാനമഹായ
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"ജലവണിഭവ  വണികേസന  വണിനണിദയഹാഗ  ദകേന്ദ്രഎ"  1980  മുതല  2021  വതര

ചഹാലക്കുടണിപ്പുഴ  നദേശീതടതണിതല  മഴ  ലഭശ്യതതയക്കുറണിചപ്പ്  നടതണിയ

വണിശകേലനതണില തവറണിലപഹാല,  തുമ്പൂരമൂഴണി പ്രദദേശങ്ങളണിതല മഴ ലഭശ്യതയണില

കുറവപ്പ്  വന്നണിട്ടുതണ്ടന്നപ്പ്  വശ്യക്തമഹാകുനണ്ടപ്പ്.   2018-തല  മഹഹാപ്രളയഎ  2019,

2020  വരഷങ്ങളണിതല  പ്രളയഎ  എന്നണിവകൂടണി  കേണക്കണിതലടുക്കുദമ്പഹാള്

നദേശീതടതണിതല  മഴയുതട  ദതഹാതണിലുഎ  സസഭഹാവതണിലുഎ  വന്നണിട്ടുള്ള  മഹാറഎ

കേഹാണഹാന കേഴണിയുഎ.  നദേശീതടതണില തപഹാതുതവയുഎ നദേണിദയഹാടുദചരന്നപ്പ്  വരുന്ന

ഗഹാമപഞഹായതപ്പ്/നഗരസഭഹാ പ്രദദേശങ്ങളണില  വന്നണിട്ടുള്ള  നഗരവലക്കരണഎ,

ഭൂവണിനണിദയഹാഗതണില വന്നണിട്ടുള്ള മഹാറഎ, ഹരണിതഹാവരണതണില വന്നണിട്ടുള്ള കുറവപ്പ്

എന്നണിവ  നദേണിയണിദലയള്ള  നശീതരഹാഴുക്കണിതന  ദദേഹാഷകേരമഹായണി  ബഹാധണിക്കുനണ്ടപ്പ്.

കേഴണിഞ  നഹാലപ്പ്  വരഷക്കഹാലഎതകേഹാണ്ടപ്പ്  കൃഷണിഭൂമണിയുതട  വണിസ്തൃതണിയണിലവന്ന

മഹാറവഎ  നദേണിയണിദലയള്ള  നശീതരഹാഴുക്കപ്പ്  കുറയുന്നതണിനപ്പ്  കേഹാരണമഹാണപ്പ്.

കേഹാലഹാവസയണില  വന്നണിട്ടുള്ള  വശ്യതണിയഹാനവഎ  മനുഷശ്യ  ഇടതപടലുകേളഎ  ഈ

നദേശീതടതത വലണിയ അളവണില സസഹാധശീനണിചണിട്ടുണ്ടപ്പ്.  

നദേശീതടതണിതല  തചറുതുഎ  വലുതുമഹായ  നശീരചഹാലുകേള്ക്കുഎ  ദമലപറഞ

കേഹാരണങ്ങളഹാല മഹാറഎ വന്നണിട്ടുണ്ടപ്പ്. എന്നഹാല, ഇവ വശീതണ്ടടുക്കുന്ന പ്രവരതനഎ
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ഹരണിതദകേരളഎ  മണിഷതന  ഉപമണിഷനഹായ  ജലസമൃദ്ധണിയുതട  ഭഹാഗമഹായണി

ഏതറടുതണിട്ടുണ്ടപ്പ്.  ഇതണിനപ്പ്  സഹഹായകേമഹായ  രശീതണിയണില

നദേശീതടതണിനകേത്തുവരുന്ന  തദദ്ദശസസയഎഭരണ  സഹാപനഹാടണിസഹാനതണില

നശീരതട  പ്ലഹാനുകേള്  തയഹാറഹാക്കണിയണിട്ടുണ്ടപ്പ്.  നശീരതട  പ്ലഹാനുകേളണില

റണിഡ്ജപ്പ്-ടു-വഹാലണി  സമശീപനദതഹാടുകൂടണി  ഓദരഹാ  തചറുനശീരതടതണിലുഎ

നണിരവഹണിദക്കണ്ട  പ്രവൃതണികേള്  പടണികേതപടുതണിയണിട്ടുണ്ടപ്പ്.    ഇദതഹാതടഹാപഎ

ഓദരഹാ  തചറുനശീരതടതണിലുഎ  നണിരവഹണിദക്കണ്ട  പഹാരണിസണിതണികേ

പുനനഃസഹാപന  പ്രവൃതണികേളഎ വശ്യക്തമഹാക്കണിയണിട്ടുണ്ടപ്പ്.   പദ്ധതണിയുതട ഭഹാഗമഹായണി

ചണില പ്രവൃതണികേള് നണിരവഹണിച്ചുവരുന.  

തദദ്ദശസസയഎഭരണ  സഹാപനഹാടണിസഹാനതണില   ജലബഡ്ജറപ്പ്

തയഹാറഹാക്കുന്നതണിനുള്ള  മഹാരഗ്ഗദരഖ  ഹരണിതദകേരളഎ  മണിഷതന  ഭഹാഗമഹായണി

തയഹാറഹാക്കണിയണിട്ടുണ്ടപ്പ്.  CWRDM  (Centre  for  Water  Resources

Development  and  Management)  ദകേഹാഴണിദക്കഹാടണിതന  സഹഹായതഹാല

തയഹാറഹാക്കണിയണിട്ടുള്ള  മഹാരഗ്ഗദരഖ  പ്രകേഹാരഎ  വയനഹാടപ്പ്  ജണിലയണിതല  മുടണില

ഗഹാമപഞഹായതണില  മഹാതൃകേഹാ  പദ്ധതണിയഹായണി  ഏതറടുതണിട്ടുണ്ടപ്പ്.    ഇതണിതന

റണിദപഹാരടപ്പ്  തയഹാറഹായണിക്കഴണിഞഹാല,  നവദകേരളഎ  കേരമ  പദ്ധതണി  II-തന
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ഭഹാഗമഹായണി  ദകേരളഎ  മുഴുവന  ഈ  പഠനഎ  ഏതറടുക്കഹാന  ലക്ഷശ്യമണിടുനണ്ടപ്പ്.

അതണിതന  തുടരചയഹായണി  ചഹാലക്കുടണിപ്പുഴയുതട  വഹാടര  ബഹാലനസപ്പ്  പഠനഎ

നടതഹാന  കേഴണിയുഎ.   ഇതണിനപ്പ്   CWRDM   ദപഹാലുള്ള  ഗദവഷണ

സഹാപനങ്ങളതട  സഹകേരണഎ  ലഭശ്യമഹാക്കുന്നതപ്പ്  പരണിഗണണിക്കഹാവന്നതഹാണപ്പ്.

ജലഗുണനണിലവഹാരഎ   സഎബനണിചപ്പ്  ദകേഹാഴണിദക്കഹാടപ്പ്  CWRDM   നടതണിയ

പഠനമനുസരണിചപ്പ്  നദേണിയണിതല  ജലഎ  തപഹാതുവണില  ഗുണനണിലവഹാരഎ

കുറഞതഹാതണന്നപ്പ്  കേഹാണുന.  നദേശീതടതണിലനണിന്നപ്പ്  മഹാലണിനശ്യഎ

നദേണിയണിതലതണിദചരുന്നതഹാണപ്പ്   ഇതണിനണിടയഹാകുന്നതപ്പ്.   കൂടഹാതത,  അപര

കേശ്യഹാച്തമനണിതല  പ്ലഹാദനഷന  ദമഖലയണിലനണിനള്ള  വണിവണിധ  മഹാലണിനശ്യങ്ങളഎ

പുഴയണിതലത്തുനണ്ടപ്പ്.   CWRDM  പഠനമനുസരണിചപ്പ്  നദേശീതടതണിതല  ഭൂജല

ഗുണനണിലവഹാരവഎ  തഹാഴ്ന്നതഹായണി  കേഹാണുന.   പ്രദതശ്യകേണിചപ്പ്   ഇ-ദകേഹാളണി

സഹാന്നണിദ്ധശ്യമഹാണപ്പ്  ചൂണ്ടണിക്കഹാണണിചണിട്ടുള്ളതപ്പ്.   ഇതപ്പ്  പരണിഹരണിക്കണതമങണില

വലണിയദതഹാതണിലുള്ള  ഭൂജലദപഹാഷണഎ  സഹാദ്ധശ്യമഹാക്കണഎ.   ഇതണിനുള്ള

പ്രവരതനങ്ങള്  വണിവണിധ  വകുപ്പുകേള്/ഏജനസണികേള്  മുദഖന

നണിരവഹണിച്ചുവരുന.  എങണിലുഎ  ജനപങഹാളണിതദതഹാടുകൂടണി  കൂടുതല

വശ്യഹാപണിപണിദക്കണ്ടതഹായണിട്ടുണ്ടപ്പ്.  
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മലണിനശീകേരണ ദസഹാതസ്സുകേളഹായണി കേഹാണുന്നതപ്പ്  നഗരങ്ങദളഹാടപ്പ് ദചരനള്ള

മഹാലണിനശ്യനണിദക്ഷപമഹാണപ്പ്.  ഇദതഹാതടഹാപഎ ദറഹാഡുകേദളഹാടപ്പ്  ദചരനള്ള ഓടകേള്

നദേണികേളണില  പതണിക്കുന്നതുഎ  നദേശീജല  മലണിനശീകേരണതണിനപ്പ്  പ്രധഹാന

കേഹാരണങ്ങളണിതലഹാന്നഹാണപ്പ്.   നദേണികേളണിതല  കേദയറഎ  സഎബനണിചപ്പ്   കൃതശ്യമഹായ

വണിവരങ്ങള് ലഭശ്യമല.  എന്നഹാല,  കേദയറഎ ഒരു വസ്തുതയഹാതണന്നപ്പ് കേഹാണഹാന

കേഴണിയുഎ.    ഇതതഹാഴണിവഹാക്കഹാനുള്ള ശ്രമഎ തദദ്ദശസസയഎഭരണ സഹാപനങ്ങള്

മുദഖന മഹാതദമ നണിരവഹണിക്കഹാന സഹാധണിക്കുകേയുള്ളൂ.   റവനന്യൂ അധണികൃതരുതട

സഹഹായവഎ  ഇക്കഹാരശ്യതണില  ആവശശ്യമഹാണപ്പ്.  ചഹാലക്കുടണിപ്പുഴയുതട

പഹാരണിസണിതണികേ  നശീതരഹാഴുക്കപ്പ്  സഎബനണിച  പഠനഎ  ബഹുമഹാനതപട  ദദേശശീയ

ഹരണിത കട്രെെബന്യൂണലണിതന ഉതരവപ്രകേഹാരഎ  ജലദസചന വകുപപ്പ്  മുഖഹാനരഎ

നടതണിയണിട്ടുണ്ടപ്പ്.  ഈ പഠനഎ പ്രകേഹാരഎ ജനുവരണി മുതല ഏപ്രണില വതരയുള്ള

മഹാസങ്ങളണില  നണിലനണിരദതണ്ട  പഹാരണിസണിതണികേ  ഒഴുക്കണിദനക്കഹാളഎ  തഹാഴ്ന്നഹാണപ്പ്

നണിലവണിലുള്ള  ഒഴുതക്കന്നപ്പ്  കേഹാണഹാഎ.   അപ്രകേഹാരഎ  അധണികേജലഎ

ലഭശ്യമഹാക്കുന്നതണിനുഎ  അതുവഴണി  പഹാരണിസണിതണികേ  ഒഴുക്കപ്പ്

സഹാദ്ധശ്യമഹാക്കുന്നതണിനുമുള്ള മഹാരഗ്ഗങ്ങള് കേതണ്ടദതണ്ടതഹായണിട്ടുണ്ടപ്പ്.   എന്നഹാല

ഇതതഹാരു  അനര  സഎസഹാന  നദേണിയഹാണപ്പ്  എന്നതുകൂടണി
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കേണക്കണിതലടുത്തുമഹാതതമ  ഇക്കഹാരശ്യതണിലുഎ  നദേശീതട  മഹാസരപ്ലഹാന

രൂപശീകേരണിക്കുന്ന  കേഹാരശ്യതണിലുഎ  മുദന്നഹാട്ടുദപഹാകേഹാന  കേഴണിയൂ.   പറമ്പണിക്കുളഎ

ആളണിയഹാര ദപ്രഹാജക്ടണിതന പ്രധഹാന നദേണിയുഎ ഇതുതതന്നയഹാണപ്പ്.  

ദകേന്ദ്ര  ജലകേമശീഷന  കഗഡപ്പ്  കലന/മഹാരഗ്ഗദരഖ  അനുസരണിചപ്പ്

മഹാസരപ്ലഹാന തയഹാറഹാക്കുന്നതണിനപ്പ് വണിവണിധ വകുപ്പുകേളതടയുഎ ഏജനസണികേളതടയുഎ

സഹഹായഎ  ആവശശ്യമഹാണപ്പ്.  കൂടഹാതത,  ശഹാസശീയപഠനഎ  നടദതണ്ടതുണ്ടപ്പ്.

നദേണിയണിതല  ആവഹാസവശ്യവസ,  നദേണിയുതട  അടണിതടണിതന  അവസ,

ജലഗുണനണിലവഹാരഎ,  ജനസഎഖശ്യ,  വനപ്രദദേശതണിതന  പ്രദതശ്യകേതകേള്,

കേഹാലഹാവസ തുടങ്ങണിയവയുള്തപട പഠനഎ പൂരതണിയഹാക്കണിയഹാല മഹാതദമ ഒരു

മഹാസരപ്ലഹാന  തയഹാറഹാക്കഹാന  കേഴണിയൂ.   ഇതണിനഹാവശശ്യമഹായ  നടപടണികേള്

CWRDM  ദപഹാലുള്ള  സഹാപനങ്ങളമഹായണി  ബനതപടപ്പ്

നണിരവഹണിക്കുന്നതണിനുള്ള പ്രവരതനമഹാണപ്പ് ഇദപഹാള് ഏതറടുതണിട്ടുള്ളതപ്പ്. 

ശ്രശീ  .    സനശീഷ് കുമഹാര  ദജഹാസഫപ്പ്:   സര,  പ്രളയജല  നണിയനണഎ

ലക്ഷശ്യമണിടപ്പ്  ചഹാലക്കുടണിപ്പുഴയുതട  നശീതരഹാഴുക്കപ്പ്  സുഗമമഹാക്കണി  പ്രളയസഹാദ്ധശ്യത

കുറയന്നതണിനപ്പ്  എനപ്പ്  നടപടണി  സസശീകേരണിക്കഹാനഹാണപ്പ്  ഗവണ്തമനപ്പ്

തയഹാറഹാകുന്നതതന്നപ്പ് വശ്യക്തമഹാക്കഹാദമഹാ?
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ശ്രശീ  .    ദറഹാഷണി  അഗസണിന:   സര,  ചഹാലക്കുടണിപ്പുഴയുതട  നശീതരഹാഴുക്കപ്പ്

സുഗമമഹാക്കണി  പ്രളയസഹാദ്ധശ്യത  കുറയന്നതണിനഹാവശശ്യമഹായ  നടപടണികേള്

രൂപതപടുത്തുനണ്ടപ്പ്.  ഇതരഎ  കേഹാരശ്യങ്ങളണില  ദകേരളതണിതല  44

നദേണികേതളക്കുറണിച്ചുഎ  വലണിയ പഠനഎ ആവശശ്യമഹാണപ്പ്.   ആ നണിലയണില ഓദരഹാ

എക്സൈണികേന്യൂടശീവപ്പ്  എഞണിനശീയരമഹാരക്കുഎ  ചുമതല  നലകേണതമന്നഹാണപ്പ്

ആഗഹണിക്കുന്നതപ്പ്.   അപ്രകേഹാരഎ  ചുമതല  നലകേണിയണിട്ടുമുണ്ടപ്പ്.    ഇക്കഹാരശ്യഎ

പ്രദതശ്യകേഎ പരണിദശഹാധണിചപ്പ് ചഹാലക്കുടണിപ്പുഴയപ്പ് ഒരു എക്സൈണികേന്യൂടശീവപ്പ് എഞണിനശീയറണിനപ്പ്

ചുമതല  നലകേണിതക്കഹാണ്ടപ്പ്  അതണിനനുസൃതമഹായണി  നദേണികേളണിലുഎ  ഉപനദേണികേളണിലുഎ

ദകേന്ദ്രശീകേരണിചപ്പ്  ഡണിസണിലറണിഎഗപ്പ്  ഉള്തപതടയുള്ള  പ്രവരതനങ്ങള്

നടത്തുന്നതണിനഹാവശശ്യമഹായ  നടപടണി  സസശീകേരണിക്കുതമന്നഹാണപ്പ്  ഇക്കഹാരശ്യതണില

പറയഹാനുള്ളതപ്പ്.   


