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മമ  .   സസ്പീക്കര: ഓരഡര.... ഓരഡര... ചചചോദദദ്യം നമ്പര  (*301)

മഹചോതചോഗചോനമ ചദശസ്പീയ ഗചോമസ്പീണ തതചോഴമലുറപപ്പ് പദ്ധതമ

(*301)   ശസ്പീ  .   സമ  .   തക  .   ഹരസ്പീന്ദ്രന:
         ശസ്പീ  .   എദ്യം  .   എദ്യം  .   മണമ:
        ശസ്പീമതമ കചോനതമല് ജമസ്പീല:

    ശസ്പീ  .    മുരളമ  തപരുതനലമ:  തചോതഴ  കചോണുന്ന ചചചോദദങ്ങള്ക്കപ്പ്

തചദ്ദേശസസ്വയദ്യംഭരണദ്യം, എകക്സൈസപ്പ് വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമചോ:

(എ)  മഹചോതചോഗചോനമ  ചദശസ്പീയ  ഗചോമസ്പീണ  തതചോഴമലുറപപ്പ്  പദ്ധതമയുതട

തചലവപ്പ്  വമഹമതതമല് ഗണദമചോയ പങപ്പ്  സദ്യംസചോനങ്ങളുതട ചുമതലയചോക്കമ

മചോറചോന ചകന്ദ്ര സരക്കചോര ശമദ്യം തുടങ്ങമതയന്ന വചോരത സൃഷമചമട്ടുള്ള ആശങ

ശദ്ധയമല്തപടമട്ടുചണചോ;  എങമല്  ഇത്  കണക്കമതലടുതപ്പ്  അതരതമലുള്ള

നടപടമയുമചോയമ  മുചന്നചോട്ടുചപചോകരുതതന്നപ്പ്  ചകന്ദ്ര  സരക്കചോരമചനചോടപ്പ്

ആവശദതപടുചമചോ;

(ബമ)  സദ്യംസചോനതപ്പ്  ചകന്ദ്ര  മചോനദണ്ഡങ്ങളുതട  പരമമമതമക്കുള്ളമല്

നമന്നുതകചോണപ്പ്  പരമചോവധമ  തതചോഴമല്  ദമനങ്ങൾ ലഭദമചോക്കുന്നതമനദ്യം  പദ്ധതമ

കചോരദക്ഷമമചോയമ  വമനമചയചോഗമച്ചുതകചോണപ്പ്  സമഗ  ഗചോമസ്പീണ  വമകസനദ്യം

സചോധദമചോക്കുന്നതമനദ്യം നടത്തുന്ന പ്രവരതനങ്ങള് വമശദമചോക്കചോചമചോ;
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(സമ)  പദ്ധതമ  ഫലവതചോക്കുന്നതമനപ്പ്  മമഷന  941, മമകവപ്പ്  എന്നസ്പീ

പദ്ധതമകള് ആവമഷ്കരമചമട്ടുചണചോതയന്നപ്പ് വദക്തമചോക്കചോചമചോ;

(ഡമ)  പടമക  ചഗചോത്രങ്ങളമല്തപടവരുതട  ദചോരമദദ  നമരമചോരജ്ജനദ്യം

ലക്ഷദമമടപ്പ്  സദ്യംസചോനദ്യം  തനതപ്പ്  ഫണപ്പ്  വമനമചയചോഗമചപ്പ്  നടപചോക്കുന്ന ചകരള

കട്രൈബൽ പ്ലസപ്പ്-തന കുറമചപ്പ് അറമയമക്കചോചമചോ;

(ഇ)  ഗചോമസ്പീണ തതചോഴമലുറപപ്പ്  പദ്ധതമ  മചോതൃകയമല് നഗര  തതചോഴമലുറപപ്പ്

പദ്ധതമക്കപ്പ് രൂപദ്യം നല്കമയമട്ടുള്ള രചോജദതത ഏക സദ്യംസചോനമചോയമ മചോറചോന

ചകരളതമനപ്പ്  കഴമഞമട്ടുചണചോ;  ഈ  സരക്കചോര  അധമകചോരതമല്

വന്നതമനചശഷദ്യം  അയ്യങചോളമ  നഗര  തതചോഴമലുറപപ്പ്  പദ്ധതമയമല്  കകവരമച

ചനടദ്യം വമശദമചോക്കുചമചോ?

തചദ്ദേശസസ്വയദ്യംഭരണദ്യം-എകക്സൈസപ്പ്  വകുപ്പുമനമ  (ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    ബമ  .

രചോചജഷപ്പ്): സര,

(എ)  ഇതുസദ്യംബനമച ഔചദദചോഗമക  അറമയമപ്പുകതളചോന്നുദ്യം  ചകന്ദ്ര

സരക്കചോരമല്നമന്നുദ്യം  സദ്യംസചോന  സരക്കചോരമനപ്പ്  ലഭദമചോയമടമല.  എങമലുദ്യം

ബനതപട  ചകന്ദ്രമനമയുതട  ചമല  പത്ര  പ്രസചോവനകള്

ശദ്ധയമല്തപടുകയുണചോയമ.   തതചോഴമലുറപപ്പ്  പദ്ധതമയുതട  40 ശതമചോനദ്യം
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വമഹമതദ്യം  സദ്യംസചോനങ്ങള്  വഹമക്കുന്ന  നമലയമല്  മചോറദ്യം,  അങ്ങതന

ആചലചോചമക്കുന്നു,  തുടങ്ങമയ  പ്രസചോവനകള്   ശദ്ധയമല്തപടുകയുണചോയമ.

2023-24-തല  ചകന്ദ്ര  ബഡ്ജറമല്  തതചോഴമലുറപപ്പ്  പദ്ധതമക്കചോയമ  60,000

ചകചോടമ  രൂപ  മചോത്രചമ  വകയമരുതമയമട്ടുള.  2022-23-തല  റമകവസ്ഡപ്പ് 

എസമചമറമചനക്കചോള് ഇതപ്പ്  29,400 ചകചോടമ  രൂപ കുറവചോയമരുന്നു.  ബഡ്ജറപ്പ് 

outlay  കുറയുചമ്പചോള്  തതചോഴമൽദമനങ്ങളുതട  ലഭദത  തവടമച്ചുരുക്കതപടുദ്യം.

ഇക്കചോരദദ്യം ചകന്ദ്ര സരക്കചോരമതന്റെ ശദ്ധയമല്തപടുത്തുന്നതചോണപ്പ്.

(ബമ)  2022-23  സചോമ്പതമകവരഷതമല്  10.30  ചകചോടമ  തതചോഴമല്

ദമനങ്ങള്ക്കുള്ള  ചലബര  ബഡ്ജറചോണപ്പ്  സദ്യംസചോനദ്യം  ചകന്ദ്രസരക്കചോരമതന്റെ

അദ്യംഗസ്പീകചോരതമനചോയമ  സമരപമചതപ്പ് .  എന്നചോല്  സദ്യംസചോനതമനപ്പ്  ആദദദ്യം

അദ്യംഗസ്പീകചോരദ്യം  ലഭമചതപ്പ്  6  ചകചോടമ  തതചോഴമല്  ദമനങ്ങള്ക്കചോണപ്പ്. നവദ്യംബര

മചോസചതചോതട  അതപ്പ്  പൂരതമയചോക്കമയചപചോള്  8.50  ചകചോടമ  തതചോഴമല്

ദമനങ്ങളചോയമ വരദ്ധമപമചപ്പ്  അദ്യംഗസ്പീകചോരദ്യം ലഭമക്കുകയുണചോയമ.   28-02-2023-

നള്ളമല് ചകരളദ്യം അതുദ്യം മറമകടന്നപ്പ്  8.51  ചകചോടമ തതചോഴമല്ദമനങ്ങള് സൃഷമചപ്പ് 

കഴമഞമട്ടുണപ്പ്. ഈ സചോഹചരദതമല് 10.16  ചകചോടമ തതചോഴമല് ദമനങ്ങളചോയമ

വരദ്ധമപമച്ചുനല്കണതമന്നപ്പ്  ചകന്ദ്രസരക്കചോരമചനചോടപ്പ്  വസ്പീണദ്യം
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ആവശദതപടമട്ടുണപ്പ് .  തതചോഴമല്  ദമനങ്ങള് സൃഷമക്കുന്നതമചനചോതടചോപദ്യം ഉലചോദന

വരദ്ധനവമനപ്പ്  സഹചോയകരമചോകുന്ന  പദ്ധതമകളുദ്യം  ഉപജസ്പീവന  ആസമകളചോയ

പശുതതചോഴുത്തുകള്,  ആടമന  കൂടുകള്,  ചകചോഴമക്കൂടുകള്  എന്നമവയുതട

നമരമചോണവദ്യം മചോലമനദ  സദ്യംസ്കരണതമതന്റെ  ഭചോഗമചോയമ  കചമ്പചോസപ്പ്  പമറപ്പ് ,

ചസചോക്പമറപ്പ് ,  മമനമ  MCF-കള്  തുടങ്ങമയ  ആസമകളുദ്യം  നമരമമക്കുന്നുണപ്പ് .

കൂടചോതത അവമദഗ്ദ്ധ തതചോഴമലചോളമകതള വമദഗ്ദ്ധ തതചോഴമലചോളമകളചോക്കുന്നതമനള്ള

പരമശസ്പീലന പരമപചോടമകളുദ്യം സദ്യംസചോനതപ്പ്  നടപമലചോക്കുന്നു.

(സമ) എലചോ ഗചോമപഞചോയത്തുകളമലുദ്യം കളമസലങ്ങള്,  ഗചോമചന്തകള്,

സസ്വയദ്യം  സഹചോയസദ്യംഘങ്ങള്ക്കുള്ള  വരക്കുതഷഡുകള്  എന്നമവയുതട

നമരമചോണദ്യം  ഊരജ്ജമതമചോക്കുന്നതമനപ്പ്  'മമഷന  941'  പദ്ധതമയുദ്യം മമകവപ്പ്

പദ്ധതമയുദ്യം ആവമഷ്കരമചപ്പ് നടപചോക്കുന്നുണപ്പ് .

(ഡമ)  ഇന്തദയമല് ചകരളതമല് മചോത്രമചോണപ്പ് കട്രൈബല് പ്ലസപ്പ്  പദ്ധതമ

പ്രകചോരദ്യം ആദമവചോസമ ചമഖലകളമതല 100 തതചോഴമല് ദമനങ്ങളമല്നമന്നുദ്യം 200

തതചോഴമല്  ദമനങ്ങളചോയമ  വരദ്ധമപമചപ്പ്  നല്കുന്നതപ്പ്.   ഇന്തദയമതല  മതറചോരു

സദ്യംസചോനത്തുദ്യം ഇതപ്പ് നടപചോക്കുന്നല.  ഇതമനചവണമ സദ്യംസചോന സരക്കചോര

2022-23  സചോമ്പതമകവരഷദ്യം   35  ചകചോടമ  രൂപ  നസ്പീക്കമവചമരുന്നു.
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16-02-2023 വതര  591521  തതചോഴമല്  ദമനങ്ങള്  കട്രൈബല്  പ്ലസപ്പ്

പദ്ധതമയമലൂതട  സൃഷമക്കചോന  നമുക്കപ്പ്  സചോധമചമട്ടുണപ്പ്.   അതമല്  940

പടമകവരഗ്ഗ  കുടുദ്യംബങ്ങള്  ഇതമനകദ്യംതതന്ന  200  ദമവസതത  തതചോഴമല്

പൂരതമയചോക്കമയമട്ടുണപ്പ് .  ഈ  സചോമ്പതമകവരഷദ്യം  16-02-2023  വതര  ഈ

പദ്ധതമയമലുള്തപടുതമ  13.65  ചകചോടമ  രൂപ  ചവതനമചോയമ  വമതരണദ്യം

തചയമട്ടുണപ്പ്.

(ഇ)   നഗരപ്രചദശങ്ങളമല്  തതചോഴമലുറപപ്പ്  പദ്ധതമ   നടപചോക്കുന്ന

ഇന്തദയമതല  ഏക സദ്യംസചോനമചോണപ്പ്  ചകരളദ്യം.   നഗര തതചോഴമലുറപപ്പ്  പദ്ധതമ

നടപചോക്കുന്നതമതന  സദ്യംബനമചപ്പ്  റചോയ്പൂരമതല  പ്ലസ്പീനറമ  സചമളനതമതല

പ്രചമയതമല്  ഉള്തപടുതമയമട്ടുണപ്പ്.  ചകരളതമതന്റെ  മചോതൃകയപ്പ്  ചദശസ്പീയ

സസ്വസ്പീകചോരദതയുദ്യം  അദ്യംഗസ്പീകചോരവദ്യം ലഭമക്കുന്നുതവന്നതപ്പ് വളതര സചന്തചോഷകരവദ്യം

സസ്വചോഗതചോരഹവമചോണപ്പ്.  2021-22  സചോമ്പതമകവരഷദ്യം  90  ചകചോടമ രൂപ

തചലവഴമചപ്പ്  32.5  ലക്ഷദ്യം  തതചോഴമല്ദമനങ്ങളചോണപ്പ്  അയ്യങചോളമ  പദ്ധതമയമല്

സൃഷമചതപ്പ്.  2021-22  സചോമ്പതമക  വരഷദ്യം  113.34  ചകചോടമ  രൂപയചോയമ

വരദ്ധമക്കുകയുദ്യം  തതചോഴമല്  ദമനങ്ങളുതട  എണ്ണവദ്യം  വരദ്ധമക്കുകയുദ്യം  തചയ.

നടപ്പുസചോമ്പതമകവരഷദ്യം പദ്ധതമക്കചോയമ 125 ചകചോടമ രൂപയചോണപ്പ്  ബഡ്ജറമല്
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വകയമരുതമയമട്ടുള്ളതപ്പ് .  2023-24  സചോമ്പതമകവരഷദ്യം  പദ്ധതമയുതട

ബഡ്ജറപ്പ്  വമഹമതദ്യം  150  ചകചോടമ  രൂപയചോയമ  വരദ്ധമപമചമട്ടുണപ്പ് .

ക്രമചോനഗതമചോയ വരദ്ധനവചോണമതപ്പ്.

ശസ്പീ  .    സമ  .    തക  .    ഹരസ്പീന്ദ്രന:   സര,  ചദശസ്പീയ  തതചോഴമലുറപപ്പ്  പദ്ധതമ

നടപചോക്കമ  ചകരളദ്യം  രചോജദതമനപ്പ്  മചോതൃകയചോയമ  മചോറമ.  അതമല്  എതന്റെ

നമചയചോജകമണ്ഡലതമതല  എടപ്പ്  പഞചോയത്തുകള്  ഉള്തക്കചോളളുന്ന

ചബചോക്കചോണപ്പ്  മഹചോതചോ  പുരസ്കചോരദ്യം  ചനടമയതപ്പ്.  അങ്ങപ്പ്  പചോലക്കചോടപ്പ്

വമളമച്ചുചചരതപ്പ്   അദ്യംഗസ്പീകചോരദ്യം  നല്കുകയുദ്യം  തചയ.   എതന്റെ

നമചയചോജകമണ്ഡലതമല്  ഉള്തപട  കളളമക്കചോടപ്പ്  ഗചോമപഞചോയതമനചോണപ്പ്

മഹചോതചോ  പുരസ്കചോരദ്യം   ലഭമചതപ്പ്.  സദ്യംസചോനതപ്പ്  കഴമഞ  പ്രചോവശദദ്യം

നടപമലചോക്കമയ  ഇഇൗ  പദ്ധതമ,  4,000  ചകചോടമ  രൂപയചോണപ്പ്  ഗചോമസ്പീണ

ചമഖലയമല് തതചോഴമലുറപപ്പ്  തതചോഴമലചോളമകള്ക്കപ്പ് അണ്സ്കമല്ഡപ്പ് ചവതനമചോയമ

ലഭമചതപ്പ്.  സദ്യംസചോനദ്യം ഇചപചോള് തമറസ്പീരമയല് വരക്കമനചവണമ ഒരു നമശമത

ശതമചോനദ്യം തുക മചോറമവയ്ക്കുന്നുണപ്പ്.  ഇന്തദയമല് നടപമലചോക്കുന്ന ചകന്ദ്രചോവമഷ്കൃത

പദ്ധതമചപചോതല സദ്യംസചോനവദ്യം ചകന്ദ്രവദ്യം ചചരന്നപ്പ് ഇക്കചോരദതമനചവണമ തുക

വമനമചയചോഗമക്കണതമന്നപ്പ്  പറയുന്നതപ്പ്  തമകച്ചുദ്യം  അശചോസസ്പീയമചോണപ്പ്.   മചോത്രമല
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ഒരു  നമയമതമതന്റെ  ഭചോഗമചോയമ  പചോരലതമന്റെപ്പ്  പചോസചോക്കമ  നടപചോക്കുന്ന

സമഗമചോയ ഈ പദ്ധതമ ഭരണഘടനചോ മൂലദങ്ങള് ഉയരതമപമടമക്കുന്നതചോണപ്പ്.

'ചജചോലമ  തചയ്യചോനള്ള  അവകചോശദ്യം'  എന്ന  ഭരണഘടനചോ  മൂലദദ്യം

ഉയരതമപമടമക്കുന്ന നമയമദ്യം നടപമലചോക്കുന്നതമല്നമന്നപ്പ്  ചകന്ദ്ര ഗവണ്തമന്റെപ്പ്

പമചന്നചോട്ടുചപചോകുകയചോണപ്പ്.   ഇക്കചോരദതമല്  സദ്യംസചോന  ഗവണ്തമന്റെപ്പ്

അതമശക്തമചോയ  സമരദ്ദേദ്യം  ചകന്ദ്രതമല്  തചലുതണതമന്ന

അഭമപ്രചോയമചോണുളളതപ്പ്.   അതമല്  ഗവണ്തമന്റെപ്പ്  എന്ന  നമലയമല്  എന്തപ്പ്

തചയ്യചോന സചോധമക്കുദ്യം? 

ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    ബമ  .    രചോചജഷപ്പ്:  സര,  ചനരതത ഇതപ്പ് വദക്തമചോക്കമയതചോണപ്പ്.

ഇതുസദ്യംബനമചപ്പ്  ചകന്ദ്ര  മനമയുതട  പ്രസചോവനകള്  മചോത്രമചോണപ്പ്  ശദ്ധയമല്

വന്നമട്ടുളളതപ്പ്.  ഒഇൗചദദചോഗമക  അറമയമപ്പുകള്  ലഭമചമടമല.  എന്നചോല്  കഴമഞ

കുറച്ചുകചോലമചോയമ  ആസൂത്രമതമചോയമ  തതചോഴമലുറപപ്പ്  പദ്ധതമയമല്  തവളളദ്യം

ചചരക്കചോനദ്യം  അതമതന  ദുരബലതപടുതചോനമുളള  ശമങ്ങള്  ചകന്ദ്ര

ഗവണ്തമന്റെമതന്റെ  ഭചോഗത്തുനമന്നപ്പ്  ഉണചോയമതക്കചോണമരമക്കുന്നു.  അക്കചോരദമചോണപ്പ്

ഞചോന ചനരതത വമശദസ്പീകരമചതപ്പ്.   ചകരളദ്യം ആവശദതപടതപ്പ്  പതരചകചോടമ

തതചോഴമല് ദമനങ്ങളചോതണങമല് ആദദദ്യം അനവദമചതപ്പ് 6 ചകചോടമയചോണപ്പ്. പമന്നസ്പീടപ്പ്
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അതപ്പ് എടര ചകചോടമയചോയമ. ഇചപചോള് അതുദ്യം ചകരളദ്യം പൂരതസ്പീകരമച്ചു കഴമഞ.

ബചോക്കമ  ദമനങ്ങള്   വരദ്ധമപമചപ്പ്  ഇതുവതര  ലഭമചമടമല.  അതുചപചോതല,

പലതരതമലുളള  വദവസകള്  തകചോണവന്നപ്പ്  തതചോഴമലുറപപ്പ്  പദ്ധതമതയ

പരമമമതതപടുതചോനളള  നസ്പീക്കദ്യം  ചകന്ദ്രസരക്കചോര  നടതമതക്കചോണമരമക്കുന്നു.

സദ്യംസചോനങ്ങളുതടചമല്  നമയമതമല്  ഇലചോത  വദവസകള്

അടമചചല്പമക്കചോനളള  ശമങ്ങളുദ്യം  നടതമതക്കചോണമരമക്കുന്നുണപ്പ്.  പല

വമഭചോഗങ്ങതളയുദ്യം  ഒഴമവചോക്കണതമന്ന  ആവശദങ്ങളുദ്യം  ഉയരത്തുന്നുണപ്പ്.   ഒരു

പഞചോയതമല്  20  വരക്കുകള്  മചോത്രചമ  ഏതറടുക്കചോവൂതവന്ന  വദവസ

തകചോണവന്നു.   ചകരളദ്യം  ഇതമല്  ശക്തമചോയമ  ഇടതപടതമതനത്തുടരന്നപ്പ്

ചകരളതമനപ്പ് മചോത്രമചോയമ  അതപ്പ്  50  ആക്കമ വരദ്ധമപമച്ചുനല്കുകയുദ്യം തചയ.

തതചോഴമലുറപപ്പ്  പദ്ധതമതയ  പരമമമതതപടുതചോനള്ള/ദുരബലതപടുതചോനളള

നസ്പീക്കങ്ങതള   ശക്തമചോയമതതന്ന  സദ്യംസചോന  സരക്കചോര  പ്രതമചരചോധമക്കുദ്യം.

അതമനചവണമ  ശക്തമചോയ  സമരദ്ദേദ്യം  ചകന്ദ്രതമല്  തചലുത്തുകയുദ്യം  തചയദ്യം.

ഇക്കചോരദതമല്  പ്രതമപക്ഷതമതന്റെ  പമന്തുണ  ചനരതതയുദ്യം

അഭദരതമചമട്ടുണപ്പ്.  അങ്ങതന  ഉണചോകണതമന്നപ്പ്  വസ്പീണദ്യം

അഭദരതമക്കുകയചോണപ്പ്.    ചനരതത  മറുപടമ  പറഞ  സമയതപ്പ്,
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ചകരളതമതന്റെ  നഗര  തതചോഴമലുറപപ്പ്  പദ്ധതമയുതട  മചോതൃക  റചോയ്പൂര  പ്ലസ്പീനറമ

സചമളനതമല് അവതരമപമചചപചോള് അതമനപ്പ് ചദശസ്പീയ സസ്വസ്പീകചോരദത ലഭമച്ചു

എന്ന  കചോരദദ്യം  സൂചമപമചമട്ടുദ്യം  പ്രതമപക്ഷചോദ്യംഗങ്ങള്ക്കപ്പ്  ഒരു  സചന്തചോഷവദ്യം

കണമല എന്നതപ്പ് എതന്ന നമരചോശതപടുത്തുന്നു. യഥചോരതതമല് ഇക്കചോരദതത

പ്രതമപക്ഷചോദ്യംഗങ്ങള് സസ്വചോഗതദ്യം തചയതമന്നചോണപ്പ് ഞചോന വമചചോരമചതപ്പ്.

ശസ്പീ  .    സമ  .    തക  .    ഹരസ്പീന്ദ്രന:  സര,  ചകരളദ്യം ഒരു നഗര സദ്യംസചോനമചോയമ

മചോറമതക്കചോണമരമക്കുന്ന  സന്ദരഭതമല്  അയ്യങചോളമ  നഗര  പദ്ധതമയുതട

പ്രചോധചോനദദ്യം  മനസമലചോക്കുന്നുണപ്പ്.  അതപ്പ് നടപചോക്കചോന ഒരു സദ്യംസചോനതമനപ്പ്

മചോത്രമചോയമ  സചോധമക്കമല.  നഗര  ചമഖലയമല്  നടപമലചോക്കുന്ന  ഈ  പദ്ധതമ

ചദശസ്പീയതലതമല് നടപചോക്കുന്നതമനളള സമരദ്ദേദ്യം തചലുത്തുചമചോ?

ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    ബമ  .    രചോചജഷപ്പ്:  സര,  നഗര തതചോഴമലുറപപ്പ്  പദ്ധതമതയന്നതപ്പ്

ഇടതുപക്ഷ ജനചോധമപതദ  മുന്നണമ ഒന്നചോദ്യം  യു.പമ.എ.  സരക്കചോരമതന്റെ കചോലദ്യം

മുതല്  ആവശദതപട്ടുതകചോണമരമക്കുന്ന  പദ്ധതമയചോണപ്പ്.  എന്നചോല്  അന്നതപ്പ്

യചോഥചോരതദമചോയമല. ഇചപചോള് കചോണുന്നതപ്പ് ഗചോമസ്പീണ തതചോഴമലുറപപ്പ് പദ്ധതമതയ

പരമമമതതപടുതചോനളള  നസ്പീക്കമചോണപ്പ്.   ഇഇൗ  സചോഹചരദതമലചോണപ്പ്

ഇന്തദയചോതക   മചോതൃകയചോയമ  ചകരളതമല്  നഗരതതചോഴമലുറപപ്പ്  പദ്ധതമ



Uncorrected/Not for Publication
03.03.2023

10

ആവമഷ്കരമചതപ്പ്.   എങ്ങതനയചോണപ്പ് നഗരതതചോഴമലുറപപ്പ് പദ്ധതമക്കുളള വമഹമതദ്യം

എല്.ഡമ.എഫപ്പ്.  സരക്കചോര ക്രമചോനഗതമചോയമ വരദ്ധമപമചതതന്നപ്പ്   ചനരതത

വമശദസ്പീകരമചതചോണപ്പ്. 90 ചകചോടമയമല്നമന്നപ്പ് 113 ചകചോടമയചോയമ. അതമനചശഷദ്യം

125  ചകചോടമയചോയുദ്യം   ഇഇൗ  വരഷദ്യം  150  ചകചോടമയചോയുദ്യം  വരദ്ധമപമചതപ്പ്

നഗരതതചോഴമലുറപപ്പ്  പദ്ധതമചയചോടുളള  ചകരള  സരക്കചോരമതന്റെ

പ്രതമബദ്ധതയുതടയുദ്യം  അതമനപ്പ്  നല്കുന്ന  മുനഗണനയുതടയുദ്യം

ഉദചോഹരണമചോണപ്പ്.

ശസ്പീ  .   എദ്യം  .   എദ്യം  .   മണമ: സര, ഗചോമസ്പീണ തതചോഴമലുറപപ്പ് പദ്ധതമയമല് ക്ഷസ്പീര

കരഷകതരകൂടമ ഉള്തപടുതചോന സചോധമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .   എദ്യം  .   ബമ  .   രചോചജഷപ്പ്: സര, പശുതതചോഴുതപ്പ് നമരമചോണദ്യം തുടങ്ങമയ

കചോരദങ്ങള്ക്കപ്പ് ഗചോമസ്പീണ തതചോഴമലുറപപ്പ് പദ്ധതമയമല് സഹചോയദ്യം നല്കുന്നുണപ്പ്.

അതുസദ്യംബനമച കചോരദങ്ങള്  ചനരതത വമശദസ്പീകരമചതചോണപ്പ്. 

 ശസ്പീമതമ കചോനതമല് ജമസ്പീല:  സര,  തതചോഴമലുറപപ്പ് നമയമതമല്തതന്ന

നൂറപ്പ് തതചോഴമല് ദമനങ്ങതളന്നചോണപ്പ് പറയുന്നതപ്പ്.  എന്നചോല് അതപ്പ് തവടമച്ചുരുക്കമ

20   തതചോഴമല്  ദമനങ്ങളചോക്കമ  മചോറമ.  തതചോഴമലചോളമകളുതട  സമരതമതന്റെ

ഭചോഗമചോയമ അതപ്പ് 50 തതചോഴമല് ദമനങ്ങളചോക്കമ. എന്നചോല് ചകന്ദ്ര സരക്കചോരമതന്റെ
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പുതമയ സരക്കുലര പ്രകചോരദ്യം  തതചോഴമലുറപപ്പ്  ചജചോലമ   ആരദ്യംഭമക്കുന്നതമനമുമ്പപ്പ്

തതചോഴമലചോളമകളുതട  ചഫചോചടചോ  എടുതപ്പ്  ആപമല്  അപപ്പ് ചലചോഡപ്പ്

തചയ്യണതമന്നചോണപ്പ്.  എങമല്  മചോത്രചമ   ഹചോജര  ചരഖതപടുതചോന

സചോധമക്കുകയുള.   എന്നചോല്  ചവണത്ര  ഇന്റെരതനറപ്പ്  കണകമവമറമചയചോ  നല

സചോരടപ്പ് ചഫചോചണചോ  ഇലചോത ഗചോമപ്രചദശങ്ങളമതല പചോവതപട സസ്പീകതള ഇതപ്പ്

തതതലചോന്നുമല  കഷതമലചോക്കുന്നതപ്പ്.  തതവകുചന്നരവദ്യം  ഇക്കചോരദങ്ങള്

തചയ്യണദ്യം.  മതറചോരു  തതചോഴമല്  ചമഖലയമലുമമലചോത  ഇതരദ്യം  തുഗ്ലകപ്പ്

പരമഷ്കചോരങ്ങള്,  തതചോഴമലുറപപ്പ്  പദ്ധതമതയ  തകരക്കുന്നതമതന്റെ

ഭചോഗമചോതണന്നതമല് യചോതതചോരു തരക്കവമമല.  ഇതപ്പ് ഒഴമവചോക്കുന്നതമനപ്പ് ചകന്ദ്ര

സരക്കചോരമല് സമരദ്ദേദ്യം തചലുതചോന സചോധമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    ബമ  .    രചോചജഷപ്പ്:  സര,  ബഹുമചോനതപട  അദ്യംഗദ്യം

സൂചമപമചതുചപചോതല  20  തതചോഴമല്  ദമനങ്ങളചോയമ  പരമമമതതപടുത്തുകയല

തചയതപ്പ്,  20  പ്രവൃതമകള്  മചോത്രചമ  പഞചോയതമല്  ഏതറടുക്കചോവൂ  എന്ന

നമബനനയചോണപ്പ് ചകന്ദ്രദ്യം മുചന്നചോടപ്പ്  വചതപ്പ്.  ചകരളമമടതപടപ്പ്  അതപ്പ്  മചോറകയുദ്യം

ചകരളതമനപ്പ് മചോത്രമചോയമ 50 ആയമ വരദ്ധമപമചമട്ടുണപ്പ്. ഇതമല് ബഹുമചോനതപട

അദ്യംഗദ്യം  പരചോമരശമചതപ്പ്  ശരമയചോണപ്പ്,  ഡമജമറല്  അറന്റെനസപ്പ് ചപചോതലയുള്ള
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നമബനനകള് അടമചചല്പമക്കുന്നതപ്പ് ഞചോന ചനരതത സൂചമപമചതുചപചോതല

തതചോഴമലുറപപ്പ്  പദ്ധതമതയ പരമമമതതപടുതചോനദ്യം അതമല് പമടമമുറുക്കചോനമുള്ള

ചകന്ദ്രതമതന്റെ  ശമങ്ങളുതട  ഭചോഗമചോണപ്പ്.  തമചോതതബല്  ആപമതല  (NMMS)

സചോചങതമക  പ്രശ്നങ്ങള്  തതചോഴമലുറപപ്പ്  പദ്ധതമയുതട  പ്രവരതനതത

ബചോധമക്കുന്നുണപ്പ്.  സചോധന സചോമഗമകള് വമതരണദ്യം തചയന്ന തവണരമചോരക്കപ്പ്

നമരബനമചോക്കമയമട്ടുള്ള  പമ.എഫപ്പ്.എദ്യം.എസപ്പ്.  രജമചസ്ട്രേഷന,

തതചോഴമലചോളമകളുതട  ആധചോര  ലമങപ്പ്  തചയചോല്  മചോത്രചമ  ചവതന  വമതരണദ്യം

സചോധദമചോകൂ എന്ന നമബനന ഇതതലചോദ്യം ബുദ്ധമമുട്ടുണചോക്കുന്ന ഘടകങ്ങളചോണപ്പ്.

അചതസമയദ്യം  ഇഇൗ  നമയനണങ്ങതളലചോമുണചോയമട്ടുദ്യം  ഏറവദ്യം  നന്നചോയമ

തതചോഴമലുറപപ്പ്  പദ്ധതമ  നടപചോക്കുന്ന  ഇന്തദയമതല  സദ്യംസചോനതമന്ന  ഖദചോതമ

ചകരളതമനണപ്പ്.  അതപ്പ്  ചകന്ദ്രസരക്കചോരതതന്ന  അദ്യംഗസ്പീകരമചമട്ടുള്ളതചോണപ്പ്.

ഏറവദ്യം  മമകച  രസ്പീതമയമല്  കചോരദക്ഷമമചോയമ  തതചോഴമലുറപപ്പ്  പദ്ധതമ

നടപമലചോക്കുന്നതപ്പ് ചകരളതമലചോണപ്പ്.  ഇന്തദയമതല 80 ശതമചോനദ്യം ജമലകളമലുദ്യം

ഓദ്യംബൂഡ്സപ്പ്  ചപഴ്സതന  നമയമചമടമതലതന്നചോരു  വചോരത  കഴമഞ  ദമവസദ്യം

ബമസമനസപ്പ്  സചോനചഡരഡപ്പ്  പത്രദ്യം പ്രസമദ്ധസ്പീകരമചമരുന്നു.  എന്നചോല് മുഴുവന

ജമലകളമലുദ്യം ഓദ്യംബൂഡ്സപ്പ് ചപഴ്സതന നമയമചമട്ടുള്ള സദ്യംസചോനമചോണപ്പ് ചകരളദ്യം.
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അത്രയുദ്യം  കചോരദക്ഷമമചോയമടചോണപ്പ്  ചകരളതമല്  തതചോഴമലുറപപ്പ്  പദ്ധതമ

നടപചോക്കുന്നതപ്പ്. 

ശസ്പീ  .   മുരളമ തപരുതനലമ: സര, നമ്മുതട നചോടമതല സചോധചോരണ ജനങ്ങളുതട

ജസ്പീവമത നമലവചോരദ്യം തമചതപടുതചോന സസ്വതന ഇന്തദയമല് മഹചോതചോഗചോനമ

ചദശസ്പീയ തതചോഴമലുറപപ്പ് പദ്ധതമ രൂപദ്യംതകചോണതപ്പ് ഇടതുപക്ഷതമതന്റെ ശക്തമചോയ

സചോന്നമദ്ധദമുണചോയ  സചോഹചരദതമലചോണപ്പ്.  രണചോദ്യം  യു.പമ.എ.  സരക്കചോരുദ്യം

ഇചപചോള്  ബമ.തജ.പമ.  സരക്കചോരുദ്യം  ഇഇൗ  പദ്ധതമതയ  തകരക്കചോന

ശമമക്കുചമ്പചോള്  സദ്യംസചോന  സരക്കചോര  ഇന്തദയമലചോദദമചോയമ  തതചോഴമലുറപപ്പ്

തതചോഴമലചോളമകള്ക്കപ്പ്  ചക്ഷമനമധമ  ഏരതപടുതമതക്കചോണപ്പ്  അവതര

സദ്യംരക്ഷമക്കചോനചോവശദമചോയ  കവചദ്യം  ഒരുക്കുന്ന  സമതമവമചശഷദ്യം

ചകരളതമല്  കചോണചോന  കഴമഞമട്ടുണപ്പ്.   തനല്  കൃഷമ,  മതദബനനദ്യം,

ക്ഷസ്പീചരചോല്പചോദനദ്യം  തുടങ്ങമയ  അനബന  ചമഖലകളമല്  ഉല്പചോദനവദ്യം

ഉല്പചോദനക്ഷമതയുദ്യം  വരദ്ധമപമക്കചോന  കഴമയുദ്യംവമധദ്യം  ഇഇൗ  പദ്ധതമ

വദചോപമപമക്കചോനചോവശദമചോയ നടപടമകള് സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .   എദ്യം  .   ബമ  .   രചോചജഷപ്പ്: സര, ഇതപ്പ് വളതര പ്രസക്തമചോയ ചചചോദദമചോണപ്പ്,

ഞചോനതപ്പ്  ചനരതതതതന്ന  വമശദസ്പീകരമചതചോണപ്പ്.  ഉപജസ്പീവചനചോപചോദമകള്
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തമചതപടുത്തുന്നതമനദ്യം  ഭക്ഷദസുരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതമനദ്യം  സദ്യംസചോന

സരക്കചോര  നടപമലചോക്കുന്ന  പദ്ധതമകളചോയമട്ടുള്ള  സുഭമക്ഷ  ചകരളദ്യം,  ശുചമതസ്വ

ചകരളദ്യം  എന്നമവയുമചോയമ  തതചോഴമലുറപപ്പ്  പദ്ധതമതയ  ബനമപമച്ചുതകചോണപ്പ്

സദ്യംസചോനതപ്പ്  തതചോഴമലുറപപ്പ്  പദ്ധതമ  മുചഖന  ഭൂവമകസനദ്യം,  ജലചസചനദ്യം,

കചോരഷമക  കുളങ്ങള്,  വരക്കപ്പ്  തഷഡപ്പ്,  ഗചോമചന്ത,  തതചോഴുതപ്പ്,  ആടമന  കൂടപ്പ്,

ചകചോഴമക്കൂടപ്പ്  എന്നമവയുതട  നമരമചോണദ്യം,  തസ്പീറപ്പുല്  കൃഷമ,  അചസചോള  പ്ലചോന്റെപ്പ്,

കചമ്പചോസമദ്യംഗപ്പ് സദ്യംവമധചോനദ്യം,  മമനമ എദ്യം.സമ.എഫപ്പ്, ചസചോകപ്പ് പമറപ്പ്,  കചമ്പചോസപ്പ്

പമറപ്പ്  എന്നമങ്ങതനയുള്ള  പ്രവരതമകതളലചോദ്യം  ഏതറടുതപ്പ്  നടത്തുന്നുണപ്പ്.

അതുചപചോതലതതന്ന  നസ്പീരുറവപ്പ്  പദ്ധതമ,  ഏപ്രമല്  30-നകദ്യം  രൂപതപടുത്തുന്ന

സമഗ  നസ്പീരതട  പദ്ധതമകള്  നടപചോക്കമതക്കചോണമരമക്കുന്നു.  ഇചപചോള്  നൂറപ്പ്

ദമന കരമ പരമപചോടമയുതട  ഭചോഗമചോയമ  തമയപ്പ്  31-നള്ളമല്  2000  കചോരഷമക

കുളങ്ങള് ചകരളതമല് തതചോഴമലുറപപ്പ് പദ്ധതമയമലൂതട നമരമമക്കചോനദ്യം, അതമല്

മചോരചപ്പ് 22-നപ്പ് (ചലചോക ജലദമനദ്യം) ആയമരദ്യം കചോരഷമക കുളങ്ങള് ഒചര ദമവസദ്യം

ഉല്ഘചോടനദ്യം  തചയ്യചോന  ലക്ഷദമമട്ടുതകചോണള്ള  പ്രവരതനങ്ങള്  ഇചപചോള്

നടന്നുതകചോണമരമക്കുകയചോണപ്പ്.  
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ശസ്പീമതമ തക  .    തക  .    രമ:  സര,  തതചോഴമലുറപപ്പ്  പദ്ധതമയമല് ഏരതപടുന്ന

തതചോഴമലചോളമകള്ക്കപ്പ്  പലചപചോഴുദ്യം  ചജചോലമസലത്തുവചപ്പ്  പല  അപകടങ്ങളുദ്യം

സദ്യംഭവമക്കചോറുണപ്പ്.  ഇതരതമല്  അപകടതമല്തപടുന്ന  വദക്തമകള്ക്കപ്പ്

ആവശദമചോയ  നഷപരമഹചോരദ്യം  ലഭമക്കുന്ന  ഒരു  പദ്ധതമയുദ്യം  നമലവമലമല.

ഇവരക്കപ്പ് നഷപരമഹചോരദ്യം ലഭമക്കുന്ന തരതമല് ഇനഷുറനസപ്പ് പരമരക്ഷ ഉറപപ്പ്

വരുത്തുന്നതമനപ്പ് സരക്കചോര നടപടമ സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    ബമ  .    രചോചജഷപ്പ്:  സര,  നമലവമതല  നമയമമനസരമചപ്പ്

ചജചോലമസലതപ്പ്  അപകടതമല്തപടപ്പ്  മരമക്കുന്നവരക്കപ്പ്

നഷപരമഹചോരതമനള്ള  വദവസയുണപ്പ്.  അതമനപുറതമ  ചനരതത  ഇവമതട

ചചചോദദമചോയമ  ചൂണമക്കചോണമചതുചപചോതല  ഇന്തദയമലചോദദമചോയമ  തതചോഴമലുറപപ്പ്

തതചോഴമലചോളമകള്ക്കപ്പ്  ചക്ഷമനമധമ  ഏരതപടുതമയ സദ്യംസചോനമചോണപ്പ്  ചകരളദ്യം.

ആ  ചക്ഷമനമധമ  ചബചോരഡപ്പ്  നമലവമല്  വന്നു.  ചക്ഷമനമധമ  ചബചോരഡമതന്റെ

ചയചോഗദ്യം  കഴമഞ  ദമവസദ്യം  ചചരുകയുണചോയമ.  ചക്ഷമനമധമ  ചബചോരഡപ്പ്

തതചോഴമലചോളമകള്ക്കപ്പ്  നമരവധമയചോയമട്ടുള്ള  ആനകൂലദങ്ങളുദ്യം  സദ്യംരക്ഷണവദ്യം

ഉറപപ്പ് നല്കുന്നുണപ്പ്.  അതപ്പ് രചോജദതമനപ്പ് തതന്ന മചോതൃകയചോണപ്പ്. 
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ശസ്പീ  .    പമ  .    മമമക്കുടമ:  സര,  കഴമഞകചോലങ്ങളമല്  തതചോഴമലുറപപ്പ്

പദ്ധതമയമല്  ഉള്തപടുതമ  കനചോലുകള്  വൃതമയചോക്കമയമരുന്നു.   മലമ്പുഴ

കനചോല്,  കചോഞമരപ്പുഴ  കനചോല്  തുടങ്ങമ  വമവമധ  കനചോലുകളമല്  നമന്നപ്പ്

കൃഷമക്കുചവണമ  തവള്ളദ്യം  തുറന്നചോല്  യഥചോസമയദ്യം  യഥചോസലതപ്പ്  ജലദ്യം

എതണതമങമല്  കചോലതചോമസമുണചോകുദ്യം.  തതചോഴമലുറപപ്പ്  തതചോഴമലചോളമകതള

ഉള്തപടുതമ  കനചോല്  വൃതമയചോക്കമയമരുന്നു.  ഇഇൗ  വരഷദ്യം  മുതല്

അങ്ങതനതയചോരു ചജചോലമ തചയ്യചോന നമരവചോഹമമതലന്നപ്പ് അറമയമചതമനചോല് പല

പ്രയചോസങ്ങളുദ്യം  സദ്യംജചോതമചോയമട്ടുണപ്പ്.  കൃഷമസലചതക്കപ്പ്  യഥചോരതതമല്

ജലദ്യം എത്തുന്നമല.  കുടമതവള്ളവമചോയമ ബനതപട പ്രശ്നവമുണപ്പ്.  തതചോഴമലുറപപ്പ്

തതചോഴമലചോളമകതള  ഉള്തപടുതമ  കനചോല്  വൃതമയചോക്കുന്ന  പദ്ധതമ

പുനനഃക്രമസ്പീകരമക്കചോന സചോധമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    ബമ  .    രചോചജഷപ്പ്:  സര,  വളതര  പ്രധചോനതപട  പ്രശ്നമചോണപ്പ്

ബഹുമചോനതപട  അദ്യംഗദ്യം  ഉന്നയമചതപ്പ്.  പചക്ഷ,  അവമതടയുദ്യം  തടസദ്യം  വന്നതപ്പ്

ചകന്ദ്ര  സരക്കചോരമതന്റെ  നമബനനകളുദ്യം  വദവസകളുമചോണപ്പ്.  ആവരതന

സസ്വഭചോവമുള്ള  ചജചോലമതയന്ന  പടമകയമല്തപടുതമ  കനചോല്  നവസ്പീകരണദ്യം

ചനരതത  തതചോഴമലുറപപ്പ്  പദ്ധതമയമല്  ഏതറടുത്തുതകചോണമരുന്നതപ്പ്
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കൃഷമക്കചോരക്കപ്പ്  വളതര  പ്രചയചോജനകരമചോയമരുന്നു.  പ്രചതദകമചപ്പ്  പചോലക്കചോടപ്പ്

ചപചോതല  കചോരഷമക  പ്രചോധചോനദമുള്ള  ജമലകളമല്  അതപ്പ്  വളതര

പ്രചയചോജനകരമചോയമരുന്നു.  പചക്ഷ,  ചകന്ദ്ര  സരക്കചോരമതന്റെ  പമടമ  അവമതടയുദ്യം

വരുന്ന  സമതമയുണചോയമ.  കനചോല്  നവസ്പീകരണദ്യം,  കനചോല്  പുനരുജ്ജസ്പീവനദ്യം

ഏതറടുതപ്പ്  നടതചോന  പചോടമല,  അതപ്പ്  ആവരതന  സസ്വഭചോവമുള്ളതചോതണന്നപ്പ്

പറയുകയുദ്യം  ചകന്ദ്ര  സരക്കചോരമതന്റെ  കരശന  ഇടതപടല്  വരമകയുദ്യം

തചയചപചോഴചോണപ്പ്  ഇഇൗ  വരഷദ്യം  നമുക്കതപ്പ്  തചയ്യചോന  കഴമയചോതത  വന്നതപ്പ്.

ഇക്കചോരദദ്യം സദ്യംസചോന സരക്കചോരമതന്റെ പരമധമയമല് നമല്ക്കുന്ന കചോരദമല. 

ശസ്പീ  .   നജസ്പീബപ്പ് കചോന്തപുരദ്യം: സര,  ഗചോമസ്പീണ തതചോഴമലുറപപ്പ് പദ്ധതമയുമചോയമ

ബനതപടപ്പ്   വദതദസമചോയ  പരമപചോടമകതളക്കുറമചപ്പ്  ബഹുമചോനതപട  മനമ

ഇവമതട വമശദസ്പീകരമക്കുകയുണചോയമ. പചക്ഷ, അതമതല ഏറവദ്യം വലമയ പ്രശ്നദ്യം,

ഇക്കചോരദദ്യം  സദ്യംബനമചപ്പ്   പഞചോയത്തുകളമല്  യചോതതചോരു  വമധതമലുള്ള

ചബചോദ്ധദവമമതലന്നപ്പ്  മചോത്രമല  എന.ആര.ഇ.ജമ.എസപ്പ്-തല

ഓവരസമയരമചോരക്കുചപചോലുദ്യം  യചോതതചോരു  ധചോരണയുമമലചോത  പ്രശ്നമുണപ്പ്.

പ്രചതദകമചപ്പ് വദക്തമഗത ആനകൂലദങ്ങള്വതര ലഭദമചോക്കചോവന്ന തരതമചലക്കപ്പ്

എന.ആര.ഇ.ജമ.എസപ്പ്-തന  മചോറചോനള്ള  സഇൗകരദദ്യം  നമ്മുതട  നചോടമല്
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നമലനമല്തക്ക,  അതമതന്റെ  ഒരു  സദ്യംവമധചോനതതക്കുറമചപ്പ്  മനമ

പറഞതവങമലുദ്യം ഇതരതമതലചോരു കൃതദമചോതയചോരു പരമശസ്പീലനദ്യം തകചോടുതപ്പ്

എന.ആര.ഇ.ജമ.എസപ്പ്  ചകവലദ്യം  മണ്ണപ്പ്  മചോന്തുന്ന  പരമപചോടമ  മചോത്രമതലന്നപ്പ്

ചബചോധദതപടുതമ  അതപ്പ്    തപ്രചോഡകസ്പീവചോയമ  മചോറന്നതമനചവണമയുള്ള

പരമശസ്പീലനദ്യം നല്കചോന സരക്കചോര ആചലചോചമക്കുന്നുചണചോ?

ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    ബമ  .    രചോചജഷപ്പ്:  സര,  പരമശസ്പീലനങ്ങള്  സചോധചോരണ

നല്കചോറുണപ്പ്.  കൂടുതല്  പരമശസ്പീലനദ്യം  ആവശദമചോതണങമല്  അതപ്പ്

നല്കുന്നതമനപ്പ്  പ്രയചോസമമല.  പരമശസ്പീലനതതക്കുറമചപ്പ്

ആചലചോചമക്കചോവന്നതചോണപ്പ്.  മമഷന  941  എന്ന  പദ്ധതമ  നടപചോക്കുന്നതപ്പ്

ഉല്പചോദന ചമഖലയുമചോയമ ബനതപടുത്തുക എന്ന ഉചദ്ദേശചതചോടുകൂടമയചോണപ്പ്.

സസ്വയദ്യം  സഹചോയ  സദ്യംഘങ്ങള്ക്കചോവശദമചോയ  വരക്കപ്പ്  തഷഡുകള്,  ഗചോമസ്പീണ

ഉല്പന്നങ്ങള്ക്കപ്പ്  വമപണ  സഇൗകരദതമചോരുക്കചോനള്ള  ഗചോമചന്തകള്,

അതുചപചോതല  കചോയമക  ചമഖലയപ്പ്  ഉണരവപ്പ്  നല്കചോന  കളമസലങ്ങള്,

ഒഇൗഷധസസദ  ലഭദത  ഉറപപ്പ്  വരുത്തുന്നതമനപ്പ്  ആയുഷപ്പ്  ആരചോമദ്യം  തുടങ്ങമയ

പ്രവരതനങ്ങതളലചോദ്യം  മമഷന  941-തന്റെ  ഭചോഗമചോയമ  ഏതറടുക്കചോന

ഗചോമപഞചോയത്തുകചളചോടപ്പ്  നമരചദ്ദേശമചമട്ടുണപ്പ്.  ബഹുമചോനതപട  അദ്യംഗങ്ങളുതട
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പമന്തുണ  ഇക്കചോരദതമല്  ഉണചോകണദ്യം.  അവരവരുതട  മണ്ഡലങ്ങളമതല

ഗചോമപഞചോയത്തുകളമല്  ഇഇൗ  നമലയമല്   പദ്ധതമ  നടപചോക്കുന്നതമനളള

ഓറമയചന്റെഷന,  ചനതൃതസ്വപരമചോയ  ഇടതപടലുദ്യം  മചോരഗ്ഗ  നമരചദ്ദേശങ്ങളുദ്യം

ബഹുമചോനതപട  അദ്യംഗങ്ങളുതട  ഭചോഗത്തുനമന്നുമുണചോകണതമന്നചോണപ്പ്

അഭദരതമക്കചോനള്ളതപ്പ്.

ശസ്പീ  .    അനവര  സചോദതപ്പ്:  സര,  ചകന്ദ്ര  സദ്യംസചോന  ബജറകളുതട

ഭചോഗമചോയമ  നമചതദചോപചയചോഗ  സചോധനങ്ങള്ക്കപ്പ്  വലമയ  വമലക്കയറമചോണപ്പ്

ഉണചോയമതക്കചോണമരമക്കുന്നതപ്പ്.   തതചോഴമലുറപപ്പ്  പദ്ധതമയമതല

തതചോഴമലചോളമകള്ക്കപ്പ്  311  രൂപയചോണപ്പ്  ഇചപചോള്  ചവതനമചോയമ  നല്കുന്നതപ്പ്.

ഇചപചോള് വമലക്കയറവദ്യം അതുചപചോതല പല കചോരണങ്ങളചോല് ജനങ്ങള് വലമയ

ദുരമതദ്യം അനഭവമക്കുചമ്പചോള് ഇഇൗ പചോവതപട തതചോഴമലചോളമകളുതട ചവതനദ്യം  311

രൂപയമല് നമന്നുദ്യം മചോക്സൈമമദ്യം വരദ്ധമപമക്കചോന ചകന്ദ്രഗവണ്തമന്റെമല് സമരദ്ദേദ്യം

തചലുത്തുന്നതമചനചോ;  അതലങമല്  സദ്യംസചോന  ഗവണ്തമന്റെപ്പ്  മുനകതയ്യടുതപ്പ്

ചവതന വരദ്ധനവപ്പ് നടപമലചോക്കുന്നതമചനചോ ശമമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    ബമ  .    രചോചജഷപ്പ്:  സര,  ബഹുമചോനതപട  തമമ്പറുതട

ചചചോദദതമതല  വനചതചോതമല്  വമലക്കയറമുണചോകുന്നുതവന്ന  ആദദതത



Uncorrected/Not for Publication
03.03.2023

20

പരചോമരശദ്യം  വസ്തുതചോ  വമരുദ്ധമചോണപ്പ്.  അടുത  ദമവസമചോണപ്പ്  റമസരവപ്പ്  ബചോങപ്പ്

ഓഫപ്പ്  ഇന്തദ  കണക്കുകള്  പുറതപ്പ്  വമടതപ്പ്;  വമലക്കയറതമതന്റെ  ചദശസ്പീയ

ശരചോശരമ  6.52;  ഉപചഭചോക്തൃ  സദ്യംസചോനമചോയമട്ടുദ്യം  ചകരളതമല്  വമലക്കയറ

നമരക്കപ്പ്  6.45  ആണപ്പ്.  അതപ്പ്  ചദശസ്പീയ ശരചോശരമതയക്കചോള് തചോതഴയചോണപ്പ്.  ആ

വസ്തുതചോപരമചോയ  പമശകപ്പ്  ഞചോന  അചദ്ദേഹതത  ചബചോദ്ധദതപടുത്തുകയചോണപ്പ്.

രണചോമതത  കചോരദദ്യം  കൂലമ  വരദ്ധമപമക്കുന്നതമതന  സദ്യംബനമചചോണപ്പ്.  ചകന്ദ്ര

സരക്കചോരമല് തസ്പീരചയചോയുദ്യം സമരദ്ദേദ്യം തചലുത്തുദ്യം. അതമനപ്പ് മതറചോരു എളുപവഴമ,

ബഹുമചോനതപട  അദ്യംഗതമതന്റെ   മുന്നണമതയ  പ്രതമനമധസ്പീകരമക്കുന്ന 18

എദ്യം.പമ.-മചോരുണപ്പ്,  അവര  ഇക്കചോരദദ്യം  ഉന്നയമചമട്ടുചണചോ  എന്നപ്പ്  എതന്റെ

ശദ്ധയമല്തപടമടമല.  എന്തചോയചോലുദ്യം ഇക്കചോരദദ്യം പചോരലതമന്റെമല് ഉന്നയമക്കചോന

അവരുതട പമന്തുണ കൂടമ ഉണചോകണതമന്നപ്പ് അഭദരതമക്കുകയചോണപ്പ്. 

പ്രകടന പത്രമകയമതല വചോഗചോനങ്ങള് നടപമലചോക്കചോന സസ്വസ്പീകരമച
നടപടമ

 (*302)  ശസ്പീ  .   പമ  .   നന്ദകുമചോര:
ശസ്പീ  .   തക  .   ആനസലന:
ശസ്പീ  .   തക  .   ചപ്രദ്യംകുമചോര:
ശസ്പീ  .    എൻ  .    തക  .    അക്ബര:  തചോതഴ കചോണുന്ന ചചചോദദങ്ങൾക്കപ്പ്

മുഖദമനമ   സദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമചോ?
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(എ) 2047 വരഷചതചോതട സദ്യംസചോനതത, മദ്ധദ വരുമചോന വമകസമത

രചോഷ്ട്രങ്ങള്ക്കപ്പ്  തുലദമചോക്കണതമന്ന  ലക്ഷദദ്യം  പ്രഖദചോപമചതമതന്റെ  തുടരചയചോയമ

പശചോതല സഇൗകരദ വമകസന ചമഖലയമല് കുതമച്ചുചചോടദ്യം സൃഷമക്കുന്നതമനപ്പ്

നടത്തുന്ന പ്രവരതനങ്ങള് എതന്തലചോമചോതണന്നപ്പ് അറമയമക്കചോചമചോ?

(ബമ)  പ്രകടന പത്രമകയമല് നല്കമയ വചോഗചോനങ്ങള് നടപചോക്കുന്നതമനപ്പ്

പ്രചോരദ്യംഭദ്യംക്കുറമക്കചോന കഴമഞമട്ടുചണചോതയന്നപ്പ് വദക്തമചോക്കചോചമചോ?

(സമ)  തതചോഴമലമലചോയ്മ  നമരക്കപ്പ്  ഒനപതപ്പ്  ശതമചോനതമല്  നമന്നുദ്യം  4.8

ശതമചോനമചോക്കമ  കുറയചോന  സരക്കചോര  വമവമധ  ചമഖലകളമല്  നടതമയ

ഇടതപടലുകള് വമശദമചോക്കചോചമചോ?

മുഖദമനമ (ശസ്പീ  .   പമണറചോയമ വമജയന): സര, 

(എ) മനഷദവമഭവചശഷമചയചോതടചോപദ്യം  അറമവമതന്റെ  അനന്തമചോയ

സചോധദതകളുദ്യം ഉപചയചോഗതപടുതമ പശചോതല സഇൗകരദ വമകസന ചമഖലയപ്പ്

ഊന്നല്  നല്കമ,  2047  വരഷചതചോതട  സദ്യംസചോനതത  മദ്ധദ  വരുമചോന

വമകസമത രചോഷ്ട്രങ്ങള്ക്കപ്പ് തുലദമചോക്കുകതയന്ന ലക്ഷദദ്യം മുനനമരതമയചോണപ്പ് ഈ

സരക്കചോര  പ്രവരതമച്ചു  വരുന്നതപ്പ്.  ഇതമനതകുന്ന  തരതമല്  പശചോതല
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സഇൗകരദ  വമകസന  ചമഖലയമല്  സമഗവദ്യം  സുസമരവമചോയ  വമകസനദ്യം

ലക്ഷദമചോക്കമ ഒടനവധമ പദ്ധതമകള് ഫലപ്രദമചോയമ നടപചോക്കമവരുന്നു.

സമറമ ഗദചോസപ്പ് ഡമസ്ട്രേമബബ്യൂഷന

ഗചോരഹമക,  ഗതചോഗത,  വചോണമജദ  വദചോവസചോയമക  ഉപചഭചോക്തചോക്കള്ക്കപ്പ്

സുരക്ഷമതവദ്യം  അപകടരഹമതവമചോയ  രസ്പീതമയമല്  പ്രകൃതമവചോതക  ലഭദത

ഉറപ്പുവരുത്തുവചോന സദ്യംസചോനതപ്പ് നടപചോക്കമവരുന്ന പദ്ധതമയചോണമതപ്പ്.

തവസപ്പ് ചകചോസപ്പ് കനചോല് ഡവലപ്തമന്റെപ്പ്

ചകചോവളദ്യം  മുതല്  ചബക്കല്  വതരയുള്ള  590  കമ.മമ  വരുന്ന  ജലപചോത

വമകസമപമക്കുന്നതമലൂതട ജലഗതചോഗതദ്യം,  ടൂറമസദ്യം,  മതദബനനദ്യം തുടങ്ങമയ

ചമഖലകളമതല  സചോമ്പതമക  കുതമച്ചുചചോടതമനദ്യം  കൂടുതല്

തതചോഴമലവസരങ്ങള്  സൃഷമക്കുന്നതമനമചോയമ  തവസപ്പ്  ചകചോസപ്പ്  കനചോല്

തഡവലപ്തമന്റെപ്പ്  ചപ്രചോജകപ്പ്  നടപചോക്കമവരുന്നു.  ഇതമനചോയമ  മലബചോറമല്  53

കമ.മമ ദൂരദ്യം പുതമയ കൃത്രമമ കനചോല് നമരമമചപ്പ് നമലവമലുള്ള കനചോലുകളുമചോയമ

ബനമപമക്കുന്നു.

ചവസപ്പ് ടു എനരജമ പ്ലചോന്റെപ്പ്
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ഗചോരഹമക-ഖര  മചോലമനദങ്ങള്  ചശഖരമചപ്പ്  -  ചവരതമരമചപ്പ്  പൂരണ്ണമചോയുദ്യം

പരമസമതമ സഇൗഹൃദമചോയ പ്ലചോന്റെമലൂതട കവദദ്യുതമ ഉത്പചോദമപമചപ്പ് സദ്യംസചോന

കവദദ്യുതമ  ചബചോരഡമനപ്പ്  നല്കുന്ന  ചവസപ്പ്  ടു  എനരജമ  പ്ലചോന്റെപ്പ്  പദ്ധതമ

നടപമലചോക്കുന്നതമലൂതട  മചോലമനദ  സദ്യംസ്കരണചതചോതടചോപദ്യം  പരമസമതമ

സഇൗഹൃദ ഉരചജ്ജചോല്പചോദനവദ്യം സചോധദമചോകുന്നു.

തക  -  ചഫചോണ്

സദ്യംസചോനതത  പഇൗരനമചോരക്കുദ്യം  സരക്കചോര  സചോപനങ്ങള്ക്കുദ്യം

അതമചവഗ  ഇന്റെരതനറപ്പ്  സദ്യംവമധചോനദ്യം  ലഭദമചോക്കചോനദ്യം  സചോമ്പതമകമചോയമ

പമചന്നചോക്കദ്യം നമല്ക്കുന്നവരക്കപ്പ്  സഇൗജനദ ഇന്റെരതനറപ്പ്  ചസവനദ്യം നല്കചോനദ്യം

ലക്ഷദമമട്ടുള്ള  പദ്ധതമയചോണമതപ്പ്.  ഇതപ്പ്  കമസ്പീഷന  തചയന്നചതചോതട  ഏറവദ്യം

ഉയരന്ന അതമചവഗ കഫബര ഡചോറചോ  കണകമവമറമ  ഉള്ള സദ്യംസചോനമചോയമ

ചകരളദ്യം മചോറുദ്യം.

ഇനഡസ്ട്രേമയല് ചകചോറമചഡചോര

സദ്യംസചോനതത  ഉത്പചോദന  ചമഖലയുതട  വമകസനതമനദ്യം,  തകചോചമ-

പചോലക്കചോടപ്പ്  ചമഖലതയ  തതചക്ക  ഇനഡദയമതല  സുപ്രധചോന  നമരമചോണ

ഹബചോയമ  മചോറന്നതമനചവണമയുദ്യം വമഭചോവനദ്യം  തചയ പദ്ധതമയചോണപ്പ്  തകചോചമ-
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ബദ്യംഗലൂരു  ഇനഡസ്ട്രേമയല്  ചകചോറമചഡചോര.   ഇന്തദയമതല  5  പ്രധചോന

വദചോവസചോയമക  ഇടനചോഴമകളമല്  ഉള്തപടുന്ന  തചകന്ന-ബദ്യംഗലൂരു

വദവസചോയമക ഇടനചോഴമയുതട വമപുലസ്പീകരണമചോണപ്പ് ഈ പദ്ധതമ.

തകചോചമ ജല തമചട്രൈചോ പദ്ധതമ

തകചോചമയമതല  പതമനചോറപ്പ്  റൂട്ടുകളമതല  76  കമ.മമ  ജലപചോതയുതട

വമകസനമചോണപ്പ്  പദ്ധതമ  ലക്ഷദമമടുന്നതപ്പ്.  തകചോചമ  തമചട്രൈചോ  തറയമല്

ചകചോരപചറഷനചോണപ്പ് ഇതപ്പ് നടപചോക്കുന്നതപ്പ്.

ഹമല് കഹചവ

മലചയചോര   ചമഖലകളമതല  പശചോതല  സഇൗകരദ  വമകസനദ്യം

ലക്ഷദമചോക്കമ  കചോസരചഗചോഡപ്പ്  ജമലയമതല  നന്തചോരപടവപ്പ്  തുടങ്ങമ

തമരുവനന്തപുരദ്യം  ജമലയമതല  പചോറശചോല  വതര  13  ജമലകളമതല  മലചയചോര

ചമഖലകതള  ബനമപമച്ചുതകചോണപ്പ്  1251  കമ.മമ  ദൂരതമല്  മലചയചോരപചോത

നമരമമക്കുന്ന പദ്ധതമയചോണപ്പ് ഹമല്കഹചവ.

ചകചോസല് കഹചവ
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സദ്യംസചോനതത  തസ്പീരചദശ  ചമഖലകളമതല  ഗതചോഗത  സഇൗകരദദ്യം

വമകസമപമക്കുന്നതമനചോയമ  തമരുവനന്തപുരദ്യം ജമലയമതല തകചോലദ്യംചകചോടപ്പ് എന്ന

സലതപ്പ് തുടങ്ങമ കചോസരചഗചോഡപ്പ് ജമലയമതല കുഞത്തൂര അവസചോനമക്കുന്ന,

9  ജമലകളമലൂതട കടന്നുചപചോകുന്ന  655  കമ.മമ  കദരഘദദ്യം വരുന്ന തസ്പീരചദശ

പചോത നമരമമക്കുന്ന പദ്ധതമയചോണമതപ്പ്.

ശബരമമല വമമചോനതചോവളദ്യം

സദ്യംസചോനതത  പ്രധചോന  തസ്പീരതചോടന  ചകന്ദ്രമചോയ  ശബരമമലയമല്

തസ്പീരതചോടകരുതട  സഇൗകരദദ്യം  വരദ്ധമപമക്കുന്നതമനചോയമ  കണ്ണൂര  അന്തചോരചോഷ്ട്ര

വമമചോനതചോവളതമതന്റെ  മചോതൃകയമല്  തചറുവള്ളമ  എചസറമലുദ്യം

എചസറമനപുറതപ്പ്  അധമകഭൂമമയുദ്യം  ഉപയുക്തമചോക്കമ  അന്തചോരചോഷ്ട്ര

വമമചോനതചോവളദ്യം നമരമമക്കുന്ന പദ്ധതമയചോണമതപ്പ്.

തമരുവനന്തപുരദ്യം ഔടര റമദ്യംഗപ്പ് ചറചോ ഡപ്പ്

എന.എചപ്പ്-66  പചോരമപള്ളമക്കപ്പ്  സമസ്പീപദ്യം  നചോവചോയമക്കുളത്തുനമന്നുദ്യം

ആരദ്യംഭമചപ്പ്  വമഴമഞദ്യം  കബപചോസമല്  അവസചോനമക്കുന്നതചോണപ്പ്

തമരുവനന്തപുരദ്യം ഔടര റമദ്യംഗപ്പ് ചറചോ ഡപ്പ്. ഏകചദശദ്യം 78.88 കമ.മമ നസ്പീളമുള്ള ഈ

ചറചോഡപ്പ് ഇചപചോള് നചോലുവരമ പചോതയചോയമ ആവശദദ്യം വന്നചോല് ഭചോവമയമല് 6 വരമ
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പചോതയചോയുദ്യം  വമകസമപമക്കചോവന്ന  തരതമലചോണപ്പ്  രൂപകല്പന

തചയമരമക്കുന്നതപ്പ്.  ഇതമനപ്പ്  എന.എചപ്പ്.എ.ഐ-യുതട  അദ്യംഗസ്പീകചോരദ്യം

കമടമയമട്ടുണപ്പ്.

സമറമ ചറചോഡപ്പ് ഇദ്യംപ്രൂവ്തമന്റെപ്പ്

സദ്യംസചോനതത  നഗര  പ്രചദശങ്ങളമതല  ചറചോ ഡപ്പ്  ഗതചോഗതദ്യം

സുഗമമചോക്കുന്നതമചലക്കചോയമ കണ്ണൂര, ആലപ്പുഴ, തകചോലദ്യം ജമലകളമല് പ്രചോഥമമക

ഘടതമല്  നടപചോക്കമവരുന്ന  ബൃഹതപ്പ്  പദ്ധതമയചോണപ്പ്  സമറമ  ചറചോഡപ്പ്

ഇദ്യംപ്രൂവ്തമന്റെപ്പ്.

സുഭമക്ഷ ചകരളദ്യം പദ്ധതമ

ചകചോവമഡപ്പ്  കചോലതപ്പ്  സുഭമക്ഷ  ചകരളദ്യം  പദ്ധതമയമലൂതട

ആയമരക്കണക്കമനപ്പ്  ഏക്കര തരമശുനമലങ്ങളമല്  പുതുതചോയമ  കൃഷമ  ഇറക്കമ.

സുസമര  തനല്  കൃഷമ  വമകസനതമനപ്പ്  ഉത്പചോദചനചോപചോധമകള്ക്കുള്ള

സഹചോയവദ്യം  തനല്  വയല്  ഉടമസരക്കപ്പ്  ചറചോയല്റമയുദ്യം  ഈ  പദ്ധതമ  വഴമ

നല്കുന്നതചോണപ്പ്.

ജലജസ്പീവന മമഷന
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2024-ഓതട  ഗചോമപ്രചദശങ്ങളമതല  എലചോ  വസ്പീടുകളമചലക്കുദ്യം  മതമയചോയ

അളവമല് ശുദ്ധജലദ്യം ലഭദമചോക്കുന്നതമനചവണമ പ്രവരതനക്ഷമമചോയ കപപപ്പ്

കണക്ഷന നല്കുന്ന പദ്ധതമയചോണമതപ്പ്.

ചകരള തസമമ  -  കഹസസ്പീഡപ്പ് തറയമല്

തമരുവനന്തപുരദ്യം മുതല് കചോസരചഗചോഡപ്പ് വതരയുള്ള 531 കമ.മസ്പീ. ദൂരതമല്

തസമമ  കഹസസ്പീഡപ്പ്  തട്രൈയമനകള്ക്കചോയമ  നമലവമലുള്ള  ഇരട  പചോതയപ്പ്

സമചോന്തരമചോയമ  മണമക്കൂറമല്  ശരചോശരമ  180  മുതല്  200  കമ.മസ്പീ  വതര

ചവഗതമല്  തട്രൈയമനകള്ക്കപ്പ്  സഞരമക്കുന്നതമനചോയുള്ള  മൂന്നുദ്യം  നചോലുദ്യം

പചോതകള്/ഗസ്പീന  ഫസ്പീല്ഡപ്പ്  ചകചോറമചഡചോര  വമഭചോവനദ്യം  തചയ  തകചോണള്ള

പദ്ധതമയചോണമതപ്പ്.  ചകന്ദ്രചോനമതമ  ലഭമക്കുന്ന  മുറയപ്പ്  തുടരനടപടമ

സസ്വസ്പീകരമക്കുന്നതചോണപ്പ്.

കവദദ്യുതമ

10000  ചകചോടമ  രൂപയുതട  ട്രൈചോനസ്ഗമഡപ്പ്  2.0  പദ്ധതമ  അടുത  രണപ്പ്

ദശകചതക്കപ്പ്  സദ്യംസചോനതമതന്റെ  ആവശദങ്ങള്  നമരവഹമക്കചോന

കഴമയുദ്യംവമധദ്യം  പരമവരതനദ്യം  തചയദ്യം.  ട്രൈചോനസ്ഗമഡപ്പ്  പദ്ധതമ

നടപചോക്കുന്നതമലൂതടയുദ്യം  മറപ്പ്  പ്രസരണ  ശദ്യംഖലചോ  വമകസന/നവസ്പീകരണ
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പദ്ധതമകള്  വഴമയുദ്യം  2025  -ഓതട  പ്രസരണ  ശദ്യംഖലയുതട  ലഭദത  99

ശതമചോനമചോയമ  ഉയരതചോനചോകുദ്യം.  ഈ  സരക്കചോര  അധമകചോരതമല്  വന്ന

ചശഷദ്യം  സഇൗര  പദ്ധതമയമലൂതട  6668  പുരപ്പുറങ്ങളമലചോയമ  34.67

തമഗചോവചോടമതന്റെ സഇൗചരചോരജ്ജ പ്ലചോനറുകള് സചോപമച്ചു.

വമഴമഞദ്യം പദ്ധതമ

സദ്യംസചോനതത  സചോമ്പതമക  വചോണമജദ  രദ്യംഗങ്ങളമല്  വലമയ

മുചന്നറതമനപ്പ്  വഴമതയചോരുക്കുന്നതചോണപ്പ്  വമഴമഞദ്യം  അന്തചോരചോഷ്ട്ര  തുറമുഖ

പദ്ധതമ.  തുറമുഖ നമരമചോണദ്യം നമലവമല്  80  ശതമചോനദ്യം പൂരതമയചോയമട്ടുണപ്പ്.

രചോജദതമനപ്പ്  മുഴുവന  പ്രചയചോജനതപടുന്നതുദ്യം  പചോരമസമതമക

പ്രശ്നങ്ങളമലചോതതുമചോണപ്പ്  ഈ  ട്രൈചോനഷമപപ്പ്തമന്റെപ്പ് തുറമുഖദ്യം.  അയല്

രചോജദങ്ങള്ക്കപ്പ് ചരക്കുകള് കകമചോറദ്യം തചയന്നതമനള്ള ഏറവദ്യം പ്രധചോനതപട

വചോതചോയനമചോണപ്പ് വമഴമഞദ്യം തുറമുഖദ്യം.

ഡമജമറല് സയനസപ്പ് പചോരക്കപ്പ്

തമരുവനന്തപുരദ്യം ഡമജമറല് സരവകലചോശചോല കദചോമ്പസമചനചോടപ്പ് ചചരന്നപ്പ്,

തടചകചോസമറമയമതല  14  ഏക്കറമല്  ഡമജമറല്  സയനസപ്പ്  പചോരക്കപ്പ്  3

വരഷതമനള്ളമല്  പൂരതമയചോക്കുന്നതമനപ്പ്  ലക്ഷദമമടുന്നു.  സചോപനങ്ങള്ക്കപ്പ്
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പുതമയ  സചോചങതമകവമദദ  വളരതമതയടുക്കചോനദ്യം  ഇതമനപ്പ്  വമവമധ

സരവകലചോശചോലകളുമചോയമ  ചചരന്നപ്പ്  പ്രവരതമക്കചോനമുള്ള  കണ്സല്ടനസമ

സഹചോയദ്യം പചോരക്കമലുണചോവദ്യം.

ശബരമ തറയമല്

അങമചോലമ  മുതല് എരുചമലമ വതര  111  കമ.മസ്പീ.  കദരഘദമുള്ള ശബരമ

തറയമല്പചോത  തസ്പീരതചോടകരക്കപ്പ്  യചോത്രചോസഇൗകരദദ്യം  ഉണചോക്കുന്നചതചോതടചോപദ്യം

മധദചകരളതമതലയുദ്യം മലചയചോര പ്രചദശങ്ങളമതലയുദ്യം സമഗ വമകസനതമനപ്പ്

സഹചോയകരവമചോണപ്പ്.  പദ്ധതമ  തചലവമതന്റെ  50  ശതമചോനദ്യം  വഹമക്കചോന

സദ്യംസചോന സരക്കചോര തസ്പീരുമചോനമചമട്ടുണപ്പ്.

പുതുകവപമന എല്  .  പമ  .  ജമ തടരമമനല്

പചോചകവചോതകദ്യം  സുലഭമചോക്കചോന  തകചോചമ  പുതുകവപമനമതല

എല്.പമ.ജമ.  തടരമമനല്  പ്രവരതനദ്യം  ലക്ഷദദ്യംവയ്ക്കുന്നു.  1,236  ചകചോടമ

രൂപയുതട പദ്ധതമ 96 ശതമചോനദ്യം പൂരതമയചോയമ.

വയനചോടപ്പ് തുരങ പചോത
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തചോമരചശരമ  ചുരദ്യം  ചറചോഡമനപ്പ്  ബദലചോയമ  നമരമമക്കുന്ന  8.11  കമ.മസ്പീ

ദുരമുള്ള  ആനക്കചോദ്യംതപചോയമല്  -  കള്ളചോടമ  -  ചമപചോടമ  തുരങപചോത

യചോഥചോരതദമചോക്കുന്നതമനപ്പ്  ഭൂമമ  ഏതറടുക്കല്  നടപടമ  ആരദ്യംഭമച്ചു.  ചഫചോറസപ്പ്

കമയറനസമനള്ള അചപക്ഷ വനദ്യം വകുപമതന്റെ പരമഗണനയമലചോണപ്പ്.

ഐടമ ചകചോറമചഡചോര

തമരുവനന്തപുരദ്യം  തടചകചോപചോരക്കപ്പ്  ചഫസപ്പ്  3  മുതല്  തകചോലദ്യം  വതരയുദ്യം

ചചരതല  മുതല്  എറണചോകുളദ്യം  വതരയുദ്യം  എറണചോകുളദ്യം  മുതല്  തകചോരടമ

വതരയുദ്യം  ചകചോഴമചക്കചോടപ്പ്  മുതല്  കണ്ണൂര  വതരയുദ്യം  എന.എചപ്പ്-66  -നപ്പ്

സമചോന്തരമചോയചോണപ്പ് ഐ.ടമ ഇടനചോഴമകള് സചോപമക്കചോനചദ്ദേശമക്കുന്നതപ്പ്.

ഐടമ  പചോരക്കമനനചയചോജദമചോയ  15  മുതല്  25  ഏക്കര  വതര

വമസ്തൃതമയുള്ള  ഭൂമമ  കതണതമ  പ്രസ്തുത  പദ്ധതമക്കചോവശദമചോയ  ഭൂമമ

ഏതറടുക്കുന്നതമനചോയുള്ള  റമകസ്വമസമഷനമദ്യംഗപ്പ്  അചതചോറമറമ  (Requisitioning

Authority)  ആയമ  ചകരള  ചസറപ്പ്  ഇനഫരചമഷന  തടചകചോളജമ

ഇനഫചോസ്ട്രേക്ചര ലമമമറഡമതന (KSITIL) സരക്കചോര നമചയചോഗമചമട്ടുണപ്പ്.

ചമല്പറഞ  പദ്ധതമകള്  കൂടചോതത,  ചകന്ദ്ര  പദ്ധതമകളുദ്യം  സദ്യംസചോന

പദ്ധതമകളുദ്യം  മറപരമപചോടമകളുദ്യം  സദ്യംസചോനതപ്പ്  നടപചോക്കമവരുന്നുണപ്പ്.
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പദ്ധതമകളുതട  അവചലചോകനദ്യം  കൃതദമചോയ  ഇടചവളകളമല്  മുഖദമനമ,

മനമമചോര,  വകുപപ്പ്  തസക്രടറമ  തലങ്ങളമല്  നടന്നു  വരുന്നു.  പദ്ധതമകളുതട

പുചരചോഗതമ      വമലയമരുത്തുന്നതമനചോയമ ശക്തമചോയ നമരസ്പീക്ഷണ സദ്യംവമധചോനദ്യം

നമലവമലുണപ്പ്.

(ബമ)  പ്രകടനപത്രമകയമതല  വചോഗചോനങ്ങള്  നടപചോക്കുന്നതമനപ്പ്

നടപടമകള് സസ്വസ്പീകരമച്ചുവരമകയചോണപ്പ്. പദ്ധതമകള് വമവമധ ഘടങ്ങളമലചോണപ്പ്.

പ്രകടന  പത്രമകയമതല  900  വചോഗചോനങ്ങളമല്  758  ഇനങ്ങളമല്

നടപടമകള് ആരദ്യംഭമചപ്പ് വമവമധ ഘടങ്ങളമലചോണപ്പ്.

(സമ) തതചോഴമലമലചോയ്മ  നമരക്കപ്പ്  ഒനപതപ്പ്  ശതമചോനതമല്  നമന്നുദ്യം  4.8

ശതമചോനമചോക്കമ  കുറയചോന,  സരക്കചോര  വമവമധ  പദ്ധതമകള്  ആവമഷ്കരമചപ്പ്

നടപചോക്കമവരുന്നു.  കഴമഞ സരക്കചോരമതന്റെ കചോലതപ്പ്  ആവമഷ്കരമച നൂറുദമന

കരമ  പരമപചോടമയമല്  പരമചോവധമ  ചപരക്കപ്പ്  തതചോഴമല്  നല്കുന്നതമനപ്പ്

പ്രചതദകദ്യം ഊന്നല് നല്കമയമട്ടുണപ്പ്.

ഈ സരക്കചോര  അധമകചോരതമതലതമയചശഷദ്യം രണപ്പ്  ഘടങ്ങളമലചോയമ

100 ദമന കരമപരമപചോടമകള് നടപമലചോക്കമയമട്ടുണപ്പ്. ഒന്നചോദ്യം 100 ദമന കരമ

പരമപചോടമയമല്  80559  തതചോഴമലവസരങ്ങളുദ്യം,  രണചോദ്യം  100  ദമന  കരമ
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പരമപചോടമയമല്  464714  തതചോഴമലവസരങ്ങളുദ്യം  സൃഷമക്കചോന  സചോധമചമട്ടുണപ്പ്.

2023 തഫബ്രുവരമ 10 മുതല് തമയപ്പ്  20 വതര നടപമലചോക്കുന്ന മൂന്നചോദ്യം 100 ദമന

കരമ  പരമപചോടമയമല്,  വമകസന  പ്രവരതനങ്ങളുതട  ഭചോഗമചോയമ  439469

തതചോഴമലവസരങ്ങള് സൃഷമക്കചോനചോണപ്പ് ലക്ഷദമമടുന്നതപ്പ്.

ഒചന്നകചോല്  ലക്ഷദ്യം  പടമകവരഗ്ഗ  കുടുദ്യംബങ്ങള്ക്കപ്പ്  മഹചോതചോഗചോനമ

ചദശസ്പീയ  ഗചോമസ്പീണ  തതചോഴമലുറപപ്പ്  പദ്ധതമയമല്  100  തതചോഴമല്  ദമനങ്ങള്

അധമകമചോയമ  നല്കുന്നതമനപ്പ്  (ആതക  200  തതചോഴമല്  ദമനങ്ങള്)  ''Kerala

Tribal Plus''പദ്ധതമ നടപചോക്കമവരുന്നു.

ഗചോമസ്പീണ ചമഖലയമതല അഭദസവമദദരചോയ തതചോഴമല്രഹമതരക്കപ്പ് ചവണമ

നചോഷണല്  എദ്യംചപ്ലചോയ്തമന്റെപ്പ്  സരവസ്പീസപ്പ്  വകുപപ്പ്  മുചഖന  സരക്കചോര

ആവമഷ്കരമച്ചുനടപചോക്കമ  വരുന്ന  പദ്ധതമയചോണപ്പ്  കരമയര  തഡവലപ്തമന്റെപ്പ്

തസന്റെര  പദ്ധതമ.  കരമയര  തഡവലപ്തമന്റെപ്പ്  തസന്റെറുകള്  നടതമവരുന്ന

ചജചോബപ്പ്  കഡ്രൈവകള്  മുചഖന  സദ്യംസചോനതപ്പ്  നചോളമതുവതര  1106

ഉചദദചോഗചോരതമകള്ക്കപ്പ്  ചജചോലമ  ലഭമച്ചു.  എദ്യംചപ്ലചോയബമലമറമ  തസന്റെറമതന്റെ

ആഭമമുഖദതമല്  3063  ചജചോബപ്പ്  കഡ്രൈവപ്പ്  നടത്തുകയുദ്യം  50450  ചപരക്കപ്പ്

തതചോഴമല്  ലഭമക്കുകയുദ്യം  തചയമട്ടുണപ്പ്.  തതചോഴമലുദ്യം  കനപുണദവദ്യം  വകുപപ്പ്
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മുഖചോന്തരദ്യം നമലവമല് അഞപ്പ് സസ്വയദ്യം തതചോഴമല് പദ്ധതമകള് വമജയകരമചോയമ

നടപചോക്കമവരുന്നു. എദ്യംചപ്ലചോയ്തമന്റെപ്പ് എക്സൈപ്പ്ചചഞമല് ചപരപ്പ് രജമസര തചയമട്ടുള്ള

തതചോഴമല്  രഹമതരക്കപ്പ്  സസ്വയദ്യംതതചോഴമല്  തചയന്നതമനപ്പ്  വചോയ/സബ്സമഡമ

അനവദമക്കുക വഴമ തതചോഴമലമലചോയ്മയുതട ചതചോതപ്പ്  ഒരുപരമധമ വതര കുറയചോന

കഴമഞമട്ടുണപ്പ്.

ഈ  സരക്കചോര  അധമകചോരതമല്  വന്നതമനചശഷദ്യം  എദ്യംചപ്ലചോയ്തമന്റെപ്പ്

എക്സൈപ്പ്ചചഞ്ചുകള് മുചഖന 19764 ചപരക്കപ്പ് നമയമനദ്യം നല്കമയമട്ടുണപ്പ്.

തവചോചക്കഷണല് കഗഡനസപ്പ് ചപ്രചോഗചോമമതന്റെ ഭചോഗമചോയമ തതചോഴമലമലചോയ്മ

നമരക്കപ്പ്  കുറയചോന  2015  മുതല്  തതചോഴമലുദ്യം  കനപുണദവദ്യം  വകുപപ്പ്  ചജചോബപ്പ്

തഫയറുകള്  നടത്തുകയുദ്യം  ഈ  ചജചോബപ്പ്  തഫയറുകള്  വമവമധ  സസ്വകചോരദ

സചോപനങ്ങളമല്  96792  ചപരക്കപ്പ്  തതചോഴമല്  ചനടമതയടുക്കചോന

സഹചോയകമചോകുകയുദ്യം തചയമട്ടുണപ്പ്.

സദ്യംസചോനതപ്പ്  സൂക്ഷ്മ  തചറുകമട  ഇടതരദ്യം  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങൾ

ചപ്രചോതചോഹമപമക്കുകവഴമ  തതചോഴമലമലചോയ്മ  പരമഹരമക്കുന്നതമനള്ള

പ്രവർതനങ്ങളചോണപ്പ്  വദവസചോയ  വചോണമജദ  വകുപപ്പ്  നടതമവരുന്നതപ്പ്.

ഇതമതന്റെ  ഭചോഗമചോയമ  2022-23  സദ്യംരദ്യംഭക  വർഷമചോയമ  സരക്കചോര
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പ്രഖദചോപമചമട്ടുണപ്പ്.  സദ്യംരദ്യംഭക  വർഷതമതന്റെ  ഭചോഗമചോയമ  ചകരളതമൽ

ചുരുങ്ങമയതപ്പ്  ഒരു  ലക്ഷദ്യം  സൂക്ഷ്മ  തചറുകമട  ഇടതരദ്യം  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങൾ

ആരദ്യംഭമച്ചുതകചോണപ്പ്  3  മുതൽ  4  ലക്ഷദ്യം  വതരയുള്ള  ആളുകൾക്കപ്പ്  തതചോഴമൽ

തകചോടുക്കുവചോനള്ള  ഒരു  ബൃഹതചോയ  പദ്ധതമക്കപ്പ്  തചദ്ദേശ  സസ്വയദ്യംഭരണദ്യം,

സഹകരണദ്യം,  ഫമഷറസ്പീസപ്പ്,  മൃഗ  സദ്യംരക്ഷണദ്യം  മുതലചോയ  വകുപ്പുകളുതട

സഹകരണചതചോതട വദവസചോയ വകുപപ്പ് നടപടമ ആരദ്യംഭമചമട്ടുണപ്പ്.

ഈ  പദ്ധതമയുതട  ഭചോഗമചോയമ  ചകരളതമൽ  ഒരു  ലക്ഷദ്യം  പുതമയ

സദ്യംരദ്യംഭങ്ങൾ,  2022  ഏപ്രമൽ  1  മുതൽ  ഡമസദ്യംബർ  7  വതരയുള്ള  250

ദമവസതത  കചോലയളവമൽ,  രജമസർ  തചയ.  നമലവമൽ  ഇതുവതര  134490

സദ്യംരദ്യംഭങ്ങൾ  ആരദ്യംഭമചമട്ടുണപ്പ്.  ഇതമലൂതട  288559  തതചോഴമലവസരങ്ങൾ

സദ്യംസചോനതപ്പ്  സൃഷമക്കതപടമട്ടുണപ്പ്.  കൂടചോതത  സൂക്ഷ്മ-തചറുകമട-ഇടതരദ്യം

ചമഖലയമൽ  നമചക്ഷപദ്യം  നടത്തുന്നതപ്പ്  ചപ്രചോതചോഹമപമക്കുന്നതമനചോയമ

വമവമധങ്ങളചോയ ധനസഹചോയ പദ്ധതമകൾ വദവസചോയ വചോണമജദ വകുപപ്പ് വഴമ

നടപചോക്കമവരുന്നുണപ്പ്.

ശസ്പീ.  പമ.  നന്ദകുമചോര  ചുമതലതപടുതമയതുപ്രകചോരദ്യം  (ശസ്പീ  .    ഡമ  .    തക  .

മുരളമ  ):  സര,  ബഹുമചോനതപട  സഖചോവപ്പ്  പമണറചോയമ  വമജയതന്റെ
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ചനതൃതസ്വതമലുള്ള  ഒന്നചോദ്യം  എല്.ഡമ.എഫപ്പ്.  സരക്കചോര  ഭരണദ്യം

പൂരതമയചോക്കമയചപചോള്  സസ്വസ്പീകചോരദത  വരദ്ധമക്കുകയുദ്യം  രചോജദതമനപ്പ്

മചോതൃകയചോകുകയുദ്യം തചയ.  തതതരതഞടുപപ്പ് വചോഗചോനങ്ങള് പചോലമക്കതപടതമതന്റെ

ഫലമചോണമതപ്പ്.  എന്നചോല്  രണചോദ്യം  സരക്കചോരമതന്റെ  കചോലഘടതമല്

സദ്യംസചോനതമതന്റെ  കടതമടുക്കല്  അവകചോശദ്യം  തവടമക്കുറച്ചുദ്യം  ജമ.എസപ്പ്.ടമ.

ചകചോമ്പനചസഷന  നമരതലചോക്കമയുദ്യം   ചകന്ദ്രസരക്കചോര  അവരുതട

നയങ്ങളമലൂതട  സദ്യംസചോനതപ്പ് സചോമ്പതമക തഞരുക്കദ്യം സൃഷമക്കുന്നു.  ഇഇൗ

സചോഹചരദതമല്  തതതരതഞടുപപ്പ്  വചോഗചോനങ്ങള്  പൂരതമയചോക്കചോന

സരക്കചോരമനപ്പ് കഴമയുതമന്നപ്പ് വമശസ്വചോമുചണചോ; നടപടമ സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    പമണറചോയമ  വമജയന:  സര,  സദ്യംസചോന  സരക്കചോരമതന്റെ

പരമമമതമയചോണപ്പ്  ബഹുമചോനതപട  അദ്യംഗദ്യം  ചൂണമക്കചോണമചതപ്പ്.  പതക്ഷ

പരമമമതമകള്ക്കമടയമലുദ്യം   സദ്യംസചോനതമതന്റെ  വമകസന  കചോരദങ്ങളമല്

ശരമയചോയ  ദമശചോചബചോധചതചോതടയചോണപ്പ്   സരക്കചോര  പ്രവരതമക്കുന്നതതന്നപ്പ്

ചകരള  ജനതയപ്പ്  ചബചോധദമുണപ്പ്.   2016-ല്  എല്.ഡമ.എഫപ്പ്.  സരക്കചോരമതന്റെ

അധമകചോരകചോലഘടതമല്,  അന്നതത  തതതരതഞടുപപ്പ്   പ്രകടന

പത്രമകയമതല വചോഗചോനങ്ങള് നടപചോക്കമയതമതന്റെ പുചരചോഗതമ ഓചരചോ വരഷവദ്യം
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ചപ്രചോഗസപ്പ് റമചപചോരടചോയമ പ്രസമദ്ധതപടുതമയമരുന്നു.  പ്രകടന പത്രമകയമതല

600  വചോഗചോനങ്ങളമല്  580  എണ്ണവദ്യം  സരക്കചോരമനപ്പ്  നമറചവറചോന  കഴമഞ.

അതമതന്റെ  അദ്യംഗസ്പീകചോരമചോയചോണപ്പ്   എല്.ഡമ.എഫപ്പ്-തന  ജനങ്ങള്

തുടരഭരണതമനചോയമ   ചുമതലതപടുതമയതപ്പ്.  എലചോ വമഭചോഗദ്യം ജനങ്ങള്ക്കുദ്യം

സരക്കചോരമതന്റെ  പരമഗണന  ലഭമക്കണതമന്ന  ലക്ഷദചതചോതട  50  ഇന

പരമപചോടമയുദ്യം  900  വചോഗചോനങ്ങളുമചോണപ്പ്  2021  -തല  തതതരതഞടുപമല്

എല്.ഡമ.എഫപ്പ്.  മുചന്നചോട്ടുവചതപ്പ്.   900  ഇനങ്ങളമല്  758  പദ്ധതമകള്ക്കപ്പ്

ആദദ  വരഷദ്യം  തുടക്കദ്യം  കുറമച്ചു.  അതപ്പ്  ശരമയചോയ  രസ്പീതമയമല്

നടപചോക്കമവരമകയചോണപ്പ്.  ആദദ  വരഷതത  ചപ്രചോഗസപ്പ്  റമചപചോരടപ്പ്

പ്രസമദ്ധസ്പീകരമചമട്ടുണപ്പ്. രണചോദ്യം വരഷതത റമചപചോരടപ്പ് ഉടന പ്രസമദ്ധസ്പീകരമക്കുദ്യം. 

രചോജദതപ്പ്  തതചോഴമലമലചോയ്മ  നമരക്കപ്പ്   വരദ്ധമച്ചുവരമകയചോണപ്പ്.  എന്നചോല്

വമവമധ ചമഖലകളമതല ശരമയചോയ ഇടതപടലമതന്റെ ഫലമചോയമ  സദ്യംസചോനതപ്പ്

തതചോഴമലമലചോയ്മ നമരക്കപ്പ് കുറയചോന കഴമഞമട്ടുണപ്പ്.  വദവസചോയദ്യം,  കചോരഷമകദ്യം,

വമവര  സചോചങതമകവമദദ  തുടങ്ങമയ  വമവമധ  ചമഖലകളമല്

തതചോഴമലവസരങ്ങള്  വരദ്ധമപമക്കചോന  കഴമഞ.  അതമലൂതട  തതചോഴമലമലചോയ്മ



Uncorrected/Not for Publication
03.03.2023

37

നമരക്കപ്പ്   3490000  -ല്  നമന്നപ്പ്  2840000  -ആയമ  കുറഞ.  വളതര  നല

നമലയമല് കചോരദങ്ങള് മുചന്നചോട്ടുചപചോകുന്നു. 

ശസ്പീ  .    ഡമ  .    തക  .    മുരളമ:  സര,  ചകന്ദ്രസരക്കചോര  നമലപചോടുകള്

കമഫ്ബമയുതട  പ്രവരതനങ്ങതള   ബചോധമക്കുന്നതതങ്ങതനതയന്നപ്പ്

വമശദമചോക്കചോചമചോ;   കമഫ്ബമ മുചഖചന സദ്യംസചോനതപ്പ് എത്ര പദ്ധതമകള്ക്കപ്പ്

അദ്യംഗസ്പീകചോരദ്യം നലമതയന്നുദ്യം വദക്തമചോക്കചോചമചോ?

ശസ്പീ  .    പമണറചോയമ  വമജയന:  സര,  ചകരളതമതന്റെ  സചോമ്പതമക

ചശഷമതയക്കുറമചപ്പ്  എലചോവരക്കുദ്യം  ചബചോധദമുണപ്പ്.  നമ്മുതട  സദ്യംസചോനതപ്പ്

ആവശദങ്ങള്  നമരവധമയചോണപ്പ്.  ബഡ്ജറമതന  മചോത്രദ്യം  ആശയമചചോല്

ആവശദങ്ങള്  ശരമയചോയ  രസ്പീതമയമല്  നമറചവറചോന    കഴമയമല.   ഇതമതന്റെ

ഭചോഗമചോയചോണപ്പ്  കമഫ്ബമതയ പുനരജസ്പീവമപമക്കചോന കഴമഞ എല്.ഡമ.എഫപ്പ്.

സരക്കചോര  തസ്പീരുമചോനമചതപ്പ്.  അതമതന്റെ  ചമന്മ  നമ്മുതട  നചോടമനണചോകുന്നുണപ്പ്.

കമഫ്ബമയമലൂതട  സദ്യംസചോനതമതന്റെ  അടമസചോന  സഇൗകരദ

വമകസനങ്ങളമല്  അത്ഭുതകരമചോയ മചോറങ്ങളുണചോക്കചോന കഴമഞ.  നമലവമല്

74000  ചകചോടമ  രൂപയുതട  993  ബൃഹതപ്പ്  പദ്ധതമകള്ക്കപ്പ്  കമഫ്ബമ

അദ്യംഗസ്പീകചോരദ്യം  നലമയമട്ടുണപ്പ്.  നമരവഹണതമതന്റെ  വമവമധ  ഘടതമലുള്ള
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54,000  ചകചോടമ  രൂപയുതട  986  പദ്ധതമകളമല്  6201  ചകചോടമ  രൂപയുതട

പദ്ധതമകളുതട  നമരമചോണദ്യം  കമഫ്ബമ  പൂരതമയചോക്കമയമട്ടുണപ്പ്.  നചോഷണല്

തതഹചവ വമകസനതമനപ്പ്  ഭൂമമ  ഏതറടുക്കുന്നതമനപ്പ്  6,769  ചകചോടമ  രൂപയുതട

പദ്ധതമകള്ക്കുദ്യം  തപചോതുവമദദചോഭദചോസ  ചമഖലയമല്  2,780  ചകചോടമ  രൂപയുതട

പദ്ധതമകള്ക്കുദ്യം  കമഫ്ബമ  അദ്യംഗസ്പീകചോരദ്യം  നലമയമട്ടുണപ്പ്.  കമഫ്ബമ

ധനസഹചോയതമലൂതട  44705  തതഹതടക്കപ്പ്  കചോസപ്പ്  മുറമകളുദ്യം  11257

തതഹതടക്കപ്പ്  ലചബചോറടറമകളുദ്യം   തപചോതുവമദദചോലയങ്ങളമല്  സജ്ജമചോക്കചോന

കഴമഞമട്ടുണപ്പ്.   3  വദവസചോയ  പചോരക്കുകള്ക്കചോയമ  13,988  ചകചോടമ

രൂപയുചടയുദ്യം ഹമന്ദുസചോന നബ്യൂസപ്പ് പ്രമന്റെപ്പ് ലമമമറഡമതന്റെ ഭൂമമ ഏതറടുക്കുന്നതമനപ്പ്

200  ചകചോടമ  രൂപയുചടയുദ്യം  പദ്ധതമകള്  കമഫ്ബമ  വഴമ  നടപചോക്കമവരുന്നു.

പതമറചോണകള്ക്കപ്പുറതപ്പ്  സചോധദമചോചകണമയമരുന്ന വമകസന സസ്വപ്നങ്ങളചോണപ്പ്

കമഫ്ബമ മുചഖന  സദ്യംസചോനതപ്പ് സചോരതകമചോക്കചോന കഴമഞതപ്പ്.  എന്നചോല്

Contingent ബചോധദതയചോയ  കമഫ്ബമ  കടതമടുപമതന  സദ്യംസചോനതമതന്റെ

തപചോതുകടമചോയമ  പരമഗണമചപ്പ്  നചോടമതന്റെ  വമകസനതത  തടയചോനള്ള

ചകന്ദ്രസരക്കചോര ശമങ്ങതള നചോദ്യം ഗഇൗരവമചോയമ കചോണണദ്യം. 
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ശസ്പീ  .   തക  .   ആനസലന: സര, ചകരളതമതന്റെ വമകസന ചരമത്രതമതല

നചോഴമകക്കലചോയമ  വമഴമഞദ്യം  തുറമുഖദ്യം  മചോറുകയചോണപ്പ്.  വമഴമഞദ്യം  തുറമുഖദ്യം

യചോഥചോരതദമചോകുചമ്പചോള് സൃഷമക്കചോന കഴമയുന്ന തതചോഴമല് സചോധദതകള്

ഉള്തപതടയുള്ള വമകസന പ്രവരതനങ്ങള് സദ്യംബനമച വമശദസ്പീകരണദ്യം

നല്കചോചമചോ?

ശസ്പീ  .     പമണറചോയമ  വമജയന:  സര,  വമഴമഞദ്യം  തുറമുഖതമതന്റെ

സചോദ്ധദതകള്  വളതര  വലുതചോണപ്പ്.  പദ്ധതമകള്  അതമചവഗദ്യം

പൂരതമയചോക്കചോനചോവശദമചോയ  നടപടമ  സസ്വസ്പീകരമചമട്ടുണപ്പ്.  ചലചോകതത  ഏറവദ്യം

വലമയ  ട്രൈചോനസ്ഷമപപ്പ്തമന്റെപ്പ്  കതണയ്നര  തുറമുഖങ്ങളമതലചോന്നചോയമ  വമഴമഞദ്യം

തുറമുഖതമനപ്പ്  മചോറചോന  കഴമയുതമന്നതചോണപ്പ്  ഏറവദ്യം  വലമയ  പ്രചതദകത.

സമുദഗതചോഗതതമതല         30-40% ചരക്കുനസ്പീക്കദ്യം നടക്കുന്ന തമരചക്കറമയ

സമുദപചോതയമലചോണപ്പ്  വമഴമഞദ്യം  സമതമ  തചയന്നതപ്പ്.  ആദദ  കപല്

തസപ്റദ്യംബര  മചോസതമതലതമക്കചോനള്ള  ശമങ്ങളചോണപ്പ്  നടക്കുന്നതപ്പ്.

ഇതരതമലുള്ള  തുറമുഖങ്ങചളചോടപ്പ്  ചചരന്നുതകചോണചോണപ്പ്  ചലചോകതത  പ്രധചോന

നഗരങ്ങളുദ്യം  വദവസചോയ  ചകന്ദ്രങ്ങളുദ്യം  വളരന്നുവന്നതപ്പ്.  വമഴമഞദ്യം
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തുറമുഖതമതന്റെ  ചുറമുള്ള  ചമഖലകളമല്,  വമപുലമചോയ  വചോണമജദ-വദവസചോയ

ചകന്ദ്രങ്ങള്  വമകസമപമക്കുന്നതമതന്റെ  ഭചോഗമചോയമ  സദ്യംസചോനതത  ഏറവദ്യം

പ്രധചോനതപട  വദചോവസചോയമക  ഇടനചോഴമയചോയമ  ഇഇൗ  പ്രചദശദ്യം  മചോറുദ്യം.

ഇടനചോഴമയുതട  ഇരുവശത്തുദ്യം  അധമവസമക്കുന്ന  ജനങ്ങതള  പദ്ധതമയുതട

പങചോളമകളുദ്യം/ഭചോഗവമചോക്കമ വദവസചോയപചോരക്കുകള്, ചലചോജമസമകപ്പ് തസന്റെറുകള്,

ജനവചോസ ചകന്ദ്രങ്ങള് തുടങ്ങമയവ വമകസമപമക്കചോനചോവശദമചോയ നടപടമകള്

സസ്വസ്പീകരമക്കചോനചോണപ്പ്  സരക്കചോര  മുനകതയ്യടുക്കുന്നതപ്പ്.  തുറമുഖത്തുനമന്നുള്ള

ചരക്കുനസ്പീക്കദ്യം സുഗമമചോക്കചോന  67  കമചലചോമസ്പീറര തതദരഘദമുള്ള ഒഇൗടര റമദ്യംഗപ്പ്

ചറചോഡപ്പ് പദ്ധതമയുതട തടണര നടപടമകള് പൂരതമയചോയമട്ടുണപ്പ്. 

ശസ്പീ  .    തക  .    ചപ്രദ്യംകുമചോര:  സര,  ചകരളതമതന്റെ  അടമസചോന  സഇൗകരദ

വമകസനരദ്യംഗത്തുദ്യം  പശചോതല  വമകസന  രദ്യംഗത്തുദ്യം  വളതരയധമകദ്യം

സദ്യംഭചോവന നല്കമയ പദ്ധതമയചോണപ്പ് റസ്പീബമല്ഡപ്പ് ചകരള.   റസ്പീബമല്ഡപ്പ് ചകരള

ഇനചഷദറസ്പീവമനപ്പ്  കസ്പീഴമല് എത്രപദ്ധതമകള് നടപമലചോക്കുന്നുതണന്നുദ്യം  എത്ര

തുക വകയമരുതമയമട്ടുതണന്നുദ്യം വമശദമചോക്കചോചമചോ?

ശസ്പീ  .    പമണറചോയമ വമജയന:  സര,  റസ്പീബമല്ഡപ്പ് പദ്ധതമയുതട ഭചോഗമചോയമ

സദ്യംസചോനതപ്പ് നലരസ്പീതമയമലുളള പ്രവരതനങ്ങളചോണപ്പ് നടക്കുന്നതപ്പ്.  ഇതമതന്റെ
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ഭചോഗമചോയമ  87  പദ്ധതമകള്ക്കപ്പ്  8,232  ചകചോടമ  രൂപയുതട  ഭരണചോനമതമ

നല്കമയമട്ടുണപ്പ്.  നമരവഹണതമതന്റെ  വമവമധ  ഘടങ്ങളമതല  5,590  ചകചോടമ

രൂപയുതട  പദ്ധതമകളമല്  376 ചകചോടമ  രൂപയുതട  24  പ്രവൃതമകള്

പൂരതമയചോക്കചോന  കഴമഞ.  ചകരള  പുനരനമരമചോണതമനപ്പ്  റസ്പീബമല്ഡപ്പ്

ചകരള  ഇനചഷദറസ്പീവപ്പ്  പദ്ധതമയമലൂതട  ഇതമനകദ്യം   2,864  ചകചോടമ  രൂപ

തചലവഴമചമട്ടുണപ്പ്.

ശസ്പീ  .     എൻ  .    തക  .    അക്ബര:  സര,  മചോരകമചോയ  അസുഖങ്ങള്

കതണത്തുന്നതമനള്ള  സദ്യംവമധചോനമചോണപ്പ്  തതവചറചോളജമ  ഇനസമറബ്യൂടപ്പ്.

ചകചോവമഡമതന്റെ പശചോതലതമല് എല്.ഡമ.എഫപ്പ്.  സരക്കചോര ചകരളതമല്

സചോപമച ഇനസമറബ്യൂടപ്പ് ഓഫപ്പ് അഡസ്വചോനസ്ഡപ്പ് തതവചറചോളജമയുതട പ്രവരതനദ്യം

വമപുലതപടുത്തുന്നതമനപ്പ് സസ്വസ്പീകരമച നടപടമ വമശദമചോക്കചോചമചോ?

ശസ്പീ  .    പമണറചോയമ വമജയന:  സര,  ഇനസമറബ്യൂടപ്പ്  ഓഫപ്പ് അഡസ്വചോനസ്ഡപ്പ്

തതവചറചോളജമ  ശരമയചോയ  രസ്പീതമയമല്  വമകസമക്കുകയചോണപ്പ്.  27000  ചതുരശ

അടമ  തകടമടതമലചോണപ്പ്  ടമ  സചോപനദ്യം  പ്രവരതമക്കുന്നതപ്പ്.   ലചബചോറടറമ

സഇൗകരദദ്യം വമകസമപമക്കുന്നതമതന്റെ ഭചോഗമചോയമ അതദചോധുനമക ബചയചോചസഫമ

തലവല്  -  മൂന്നപ്പ്  ലചോബുകള്,  ഇനസ്ട്രുതമചന്റെഷന  സഇൗകരദങ്ങള്,
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പരസ്പീക്ഷണങ്ങള്  തുടങ്ങമയവ  സജ്ജസ്പീകരമക്കുന്നതമനള്ള  നടപടമകള്

പുചരചോഗമമക്കുന്നു.  പ്രസ്തുത  വമഷയവമചോയമ   ബനതപടപ്പ്  നലരസ്പീതമയമലുളള

പുചരചോഗതമയചോണപ്പ് ഇതുവതരയുണചോയമട്ടുള്ളതപ്പ്. 

ശസ്പീ  .    തക  .    പമ  .    എ  .    മജസ്പീദപ്പ്:  സര,  മുസസ്പീദ്യം  സമുദചോയതമതന്റെ

പമന്നചോക്കചോവസ  പഠമക്കചോന  ചവണമയചോണപ്പ്  ചകന്ദ്ര  സരക്കചോര  സചചോര

കമമറമതയ ചുമതലതപടുതമയതപ്പ്.   ചകരളതമലതപ്പ് നടപമലചോക്കുന്നതമനചോയമ

ശസ്പീ. പചോചലചോളമ മുഹമദ്കുടമ തചയരമചോനചോയ ഒരു കമമറമ രൂപസ്പീകരമക്കുകയുദ്യം

ടമ  കമമറമയുതട  നമരചദ്ദേശങ്ങള്  സരക്കചോരമനപ്പ്  സമരപമചമട്ടുമുണപ്പ്.  2016-തല

പ്രകടനപത്രമകയമല്  പചോചലചോളമ  കമമറമ  ശമപചോരശപ്രകചോരമുള്ള  കചോരദങ്ങള്

നടപമലചോക്കുതമന്നപ്പ്  പറഞമരുന്നു.  അതപ്പ്  എത്രമചോത്രദ്യം  നടപമലചോക്കമതയന്നപ്പ്

അങ്ങപ്പ്  പരമചശചോധമചമട്ടുചണചോ;   ഇതലങമലതപ്പ്  നടപമലചോക്കുന്നതമനപ്പ്  നടപടമ

സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    പമണറചോയമ വമജയന:  സര,  പചോചലചോളമ കമസ്പീഷന റമചപചോരടമതന്റെ

ഭചോഗമചോയുള്ള  മമക്കവചോറുദ്യം  കചോരദങ്ങള്  നടപചോക്കുന്നതമനള്ള  നടപടമകള്

സസ്വസ്പീകരമചമട്ടുണപ്പ്.  പലതുദ്യം  പൂരണതയമലചോയമക്കഴമഞ.  ശമപചോരശകളമല്



Uncorrected/Not for Publication
03.03.2023

43

ഏതതങമലുദ്യം  നടപമലചോക്കചോന  ബചോക്കമയുതണങമല്  അവ

നടപമലചോക്കുകതയന്നതുതതന്നയചോണപ്പ് സരക്കചോരമതന്റെ പരമഗണനയമലുള്ളതപ്പ്.   

ശസ്പീ  .    തമരുവഞ്ചൂര രചോധചോകൃഷ്ണന:  സര,  അങ്ങമവമതട പറഞതനസരമചപ്പ്

900-ലധമകദ്യം  വചോഗചോനങ്ങളചോണപ്പ്  ജനങ്ങള്ക്കപ്പ്  തകചോടുതതപ്പ്.  700-ലധമകദ്യം

വചോഗചോനങ്ങള്  നടപചോക്കമയമട്ടുണപ്പ്.  എന്നചോല്,  കുടനചോടപ്പ്,  ഇടുക്കമ,  വയനചോടപ്പ്

പചോചക്കജുകള്  പൂരണ്ണമചോയുദ്യം  നടപചോക്കമയമടമല.  ഇഇൗ  മൂന്നപ്പ്  പചോചക്കജുകളുദ്യം

ചകരളതത  സദ്യംബനമചമടചതചോളദ്യം  വളതര  പ്രധചോനതപടതചോതണന്നപ്പ്

എചന്നക്കചോള്  നന്നചോയമ  അചങ്ങയറമയചോമചലചോ;  അങ്ങതനയചോതണങമല്  ഇഇൗ

പചോചക്കജുകള് നടപമലചോക്കമയ  700  വചോഗചോനങ്ങളമലചോചണചോ നടക്കചോത  200

വചോഗചോനങ്ങളമലചോചണചോ ഉള്തപടുന്നതതന്നപ്പ് വദക്തമചോക്കചോചമചോ;  നടക്കചോത 200

വചോഗചോനങ്ങളമലചോണപ്പ്  പ്രസ്തുത  പചോചക്കജുകള്  ഉള്തപടുന്നതതങമല്,  ഇതപ്പ്

എന്നചതയപ്പ് നടപചോക്കുദ്യം; അതമതനചോരു തതടദ്യം തഫയമദ്യം വയചോന സചോധമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    പമണറചോയമ വമജയന:  സര,  പചോചക്കജുകള് സമയബനമതമചോയമ

പൂരതസ്പീകരമക്കചോനള്ള  നടപടമകളചോണപ്പ്  സരക്കചോര  സസ്വസ്പീകരമച്ചുവരുന്നതപ്പ്.

കുടനചോടപ്പ്  പചോചക്കജപ്പ്  പൂരണ്ണമചോയ  രസ്പീതമയമല്തതന്ന  നടപചോക്കുന്നതമനള്ള

ഏതറക്കുതറ  എലചോ  നടപടമകളുദ്യം  ഒരുങ്ങമക്കഴമഞമട്ടുണപ്പ്.  ഇടുക്കമ,  വയനചോടപ്പ്
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പചോചക്കജുകള്  ഫലപ്രദമചോയമ  നടപചോക്കുന്നതമനള്ള  തയ്യചോതറടുപ്പുകള്

നടന്നുതകചോണമരമക്കുകയചോണപ്പ്.  അവ  സമയബനമതമചോയമ  നടപചോക്കുതമന്നപ്പ്

തതന്നയചോണപ്പ് ബഹുമചോനതപട അദ്യംഗതത അറമയമക്കചോനള്ളതപ്പ്.  

ശസ്പീ  .    എ  .    സമ  .    തമചോയസ്പീന:  സര,  സദ്യംസചോന  സരക്കചോരമതന

സചോമ്പതമകമചോയമ  തഞരുക്കുന്നതമനചവണമ  ചകന്ദ്ര  സരക്കചോരമതന്റെ

ഇടതപടലുകളുണചോയമട്ടുദ്യം പശചോതല സഇൗകരദ വമകസന ചമഖലയമല് വലമയ

കുതമച്ചുകയറദ്യം തതന്നയചോണപ്പ് ഇഇൗ കചോലഘടതമലുണചോയമട്ടുള്ളതപ്പ്.  പശചോതല

സഇൗകരദ  വമകസന  ചമഖലയമല്  ഏറവദ്യം  പ്രധചോനതപട  ചദശസ്പീയപചോതചോ

വമകസനതമനപ്പ്  സദ്യംസചോന  സരക്കചോര  വഹമക്കുന്ന  പതങന്തചോതണന്നുദ്യം

അതമലുള്ള  സദ്യംസചോന  സരക്കചോരമതന്റെ  ഇടതപടതലന്തചോതണന്നുദ്യം

വദക്തമചോക്കചോചമചോ?

ശസ്പീ  .    പമണറചോയമ വമജയന:  സര,  ഇക്കചോരദദ്യം പലവടദ്യം നമയമസഭയമല്

വദക്തമചോക്കമയമട്ടുണപ്പ്.  2016-ല്  എല്.ഡമ.എഫപ്പ്  സരക്കചോര

അധമകചോരചമല്ക്കുചമ്പചോള്  ചദശസ്പീയപചോതചോ  വമകസനദ്യം  പൂരണ്ണമചോയുദ്യം

തടസതപട്ടുനമല്ക്കുന്ന ഒരു സചോഹചരദതമലചോയമരുന്നു.  ഇന്നതത അവസ

പരമചശചോധമചചോല്,  ചദശസ്പീയപചോത  66  ഉള്തപതടയുള്ള  മറപ്പ്  ചദശസ്പീയപചോതകള്
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1931  കമചലചോ  മസ്പീറര  ദൂരതമല്  1,33,000  ചകചോടമ  രൂപയുതട  നമരമചോണ

പ്രവരതനങ്ങള് നടന്നുവരമകയചോണപ്പ്.  ഭൂമമചയതറടുക്കുന്നതമല് സരക്കചോരമതന്റെ

സചോമ്പതമക  പങചോളമതമചോണപ്പ്  വമകസന  പ്രവരതനങ്ങള്  സുഗമമചോയമ

ചവഗതമല്  നടക്കുന്നതമനള്ള  അടമസചോനകചോരണദ്യം.   ചദശസ്പീയപചോതയുതട

സലചമതറടുപമനചോയമ  സരക്കചോര  ഇതുവതര  5,580  ചകചോടമ  രൂപ

നല്കമക്കഴമഞ.  

മമ  .  സസ്പീക്കര:  ചചചോദദദ്യം  ഉന്നയമചക്കണ  അദ്യംഗങ്ങള്

സസ്പീറമലമലചോതതമനചോല്  നക്ഷത്രചമഹ്നമമട  303-ാം  നമ്പര  ചചചോദദദ്യം  റദ്ദേപ്പ്

തചയന്നു.  

ലഹരമ വമപതപ്പ് തടയുന്നതമനപ്പ് ജനകസ്പീയ പങചോളമതദ്യം

(*304) ശസ്പീ  .   ഐ  .   ബമ  .   സതസ്പീഷപ്പ്
ചഡചോ  .   തക  .   ടമ  .   ജലസ്പീൽ
ശസ്പീ  .   പമ  .   വമ  .   ശസ്പീനമജമൻ
ശസ്പീ  .   തക  .   തക  .   രചോമചന്ദ്രൻ: തചോതഴക്കചോണുന്ന ചചചോദദങ്ങള്ക്കപ്പ്

 തചദ്ദേശ സസ്വയദ്യംഭരണദ്യം, എകക്സൈസപ്പ്  വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമചോ:

(എ)  ലഹരമ  വമപതപ്പ്  തടയുന്നതമനപ്പ്  ജനകസ്പീയ  പങചോളമതദ്യം

ഉറപചോക്കചോൻ നടതമയ പ്രചചോരണതമതന്റെയുദ്യം ചബചോധവൽക്കരണതമതന്റെയുദ്യം

തുടർചയചോയമ ലഹരമ വമപണന ശദ്യംഖല തകർക്കുന്നതമനദ്യം മയക്കുമരുന്നമനപ്പ്
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അടമമകളചോയവതര  അതമൽനമന്നുദ്യം  വമമുക്തരചോക്കുന്നതമനദ്യം  എകക്സൈസപ്പ്

വകുപമതന്റെ പ്രവർതനദ്യം ശചോക്തസ്പീകരമചമട്ടുചണചോ;

(ബമ)  മയക്കുമരുന്നപ്പ് വമപണനതമൽ ആവർതമചപ്പ് ഏർതപടുന്നവരുതട

ഡചോറചോ ബചോങപ്പ് എകക്സൈസപ്പ് വകുപപ്പ് തയ്യചോറചോക്കമയമട്ടുതണങമല് ഇവതര കർശന

നമരസ്പീക്ഷണതമനപ്പ്  വമചധയമചോക്കചോൻ  പ്രചതദകദ്യം  നടപടമ

സസ്വസ്പീകരമചമട്ടുചണചോതയന്നപ്പ് വദക്തമചോക്കചോചമചോ?

തചദ്ദേശസസ്വയദ്യംഭരണദ്യം, എകക്സൈസപ്പ്  വകുപ്പുമനമ (ശസ്പീ  .   എദ്യം  .  ബമ  .  രചോചജഷപ്പ്  ):

സര,  (എ)  ഉണപ്പ്.  എകക്സൈസപ്പ്  വകുപമതന്റെ  പ്രവർതനദ്യം

ശചോക്തസ്പീകരമക്കുന്നതമതന്റെ  ഭചോഗമചോയമ  വകുപമതല  ആശയവമനമമയങ്ങൾ

ചവഗതമലചോക്കുന്നതമനചോയമ ആലപ്പുഴ, തകചോലദ്യം എന്നസ്പീ ജമലകളമൽ ഡമജമറൽ

വയർതലസപ്പ് സമസദ്യം സചോപമചമട്ടുണപ്പ്. കചോലപഴക്കചമറമയ 33 വചോഹനങ്ങൾക്കപ്പ്

പകരമചോയമ 33 മഹസ്പീന്ദ്ര തബചോചലചറചോ നമചയചോ വചോഹനങ്ങൾ വചോങ്ങമ വമതരണദ്യം

തചയമട്ടുണപ്പ്.  എകക്സൈസപ്പ്  വകുപമതന ആയുധവൽക്കരമക്കുന്നതമനചോയമ  9  mm

Auto  പമസലുകൾ  60  എണ്ണദ്യം  വചോങ്ങമയമട്ടുണപ്പ്.  മചോത്രമല,  പുതണയമതല

അമബ്യൂണമഷന  ഫചോകറമയമല്  നമന്നുദ്യം  5400  അമബ്യൂണമഷനകളുദ്യം

വചോങ്ങമയമട്ടുണപ്പ്.  ശചോസസ്പീയമചോയമ  പ്രതമകതള  ചചചോദദദ്യം  തചയന്നതമനചോയമ  മൂന്നപ്പ്
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ചമഖലകളമലചോയമ  ഓചരചോ  ആധുനമക  ചചചോദദദ്യം  തചയ്യൽ  മുറമകൾ

സചോപമചമട്ടുണപ്പ്. തചക്കപ്പ്ചപചോസ്റ്റുകൾ സുതചോരദമചോക്കുന്നതമനചോയമ 8 പ്രധചോനതപട

തചക്കപ്പ്ചപചോസ്റ്റുകളമൽകൂടമ സമ.സമ.ടമ.വമ.  സദ്യംവമധചോനദ്യം ഏരതപടുതമയമട്ടുണപ്പ്.

ബമ.എസപ്പ്.എൻ.എല്-മചോയമ  ചചർന്നപ്പ്  ചകന്ദ്രസ്പീകൃത  ചമചോണമററമദ്യംഗപ്പ്  സമസദ്യം

പ്രചോവർതമകമചോക്കമയമട്ടുണപ്പ്.  എൻചഫചോഴ്സപ്പ്തമന്റെപ്പ്  പ്രവർതനദ്യം

ശക്തമതപടുത്തുന്നതമതന്റെ  ഭചോഗമചോയമ  മയക്കുമരുന്നമതന്റെ  ഉപചയചോഗദ്യം

കതണതചോനതകുന്ന  450  ഡ്രൈഗപ്പ്  ഡമറക്ഷൻ  കമറകൾ  വചോങ്ങമ  വമതരണദ്യം

തചയമട്ടുണപ്പ്.

ലഹരമവസ്തുക്കളുതട  ദുരുപചയചോഗദ്യം  ഇലചോതചോക്കുന്നതമനപ്പ്  ശക്തമചോയ

എൻചഫചോഴ്സപ്പ്തമന്റെപ്പ്  പ്രവർതനങ്ങൾ  നടത്തുന്നചതചോതടചോപദ്യം  വമമുക്തമ  മമഷതന്റെ

ആഭമമുഖദതമൽ ലഹരമതക്കതമതര സചോമൂഹമക പ്രതമചരചോധദ്യം തസ്പീർക്കുന്നതമനപ്പ്

വമവമധ  തരതമലുളള  പ്രവർതനങ്ങളുദ്യം  നടതമവരുന്നു.   സദ്യംസചോനതപ്പ്

മയക്കുമരുന്നപ്പ്  ഉപചയചോഗവദ്യം  വദചോപനവദ്യം  നമയനമക്കുന്നതമനചോയമ  പ്രചതദക

കർമപരമപചോടമ  തയ്യചോറചോക്കമ  'No  to  Drugs'  എന്ന  ചപരമൽ  രണപ്പ്

ഘടങ്ങളമലചോയമ എകക്സൈസപ്പ് വകുപമതന്റെ ആഭമമുഖദതമൽ മറപ്പ് വകുപ്പുകതളയുദ്യം

സദ്യംഘടനകതളയുദ്യം  പതങടുപമചപ്പ്  ലഹരമവമരുദ്ധ  കദചോമ്പയമൻ
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സദ്യംഘടമപമക്കുകയുണചോയമ.  തചദ്ദേശസസ്വയദ്യംഭരണ  സചോപനങ്ങളുതടയുദ്യം,

വമദദചോഭദചോസദ്യം,  ആചരചോഗദദ്യം  തുടങ്ങമയ  ഇതര  സർക്കചോർ  വകുപ്പുകളുതടയുദ്യം

വമവമധ സന്നദ്ധ സദ്യംഘടനകളുതടയുദ്യം സഹകരണചതചോതട ലഹരമതക്കതമതര

സചോമൂഹമകകൂടചോയ്മ വളർതമതയടുക്കുന്ന തരതമലുള്ള വമവമധ പ്രവർതനങ്ങള്

നടതമവരുന്നു.

(ബമ)  സദ്യംസചോനതചോതക 2754 പ്രതമകളുതട ഡചോറചോബചോങപ്പ് തയ്യചോറചോക്കമ

അവരുതട പ്രവർതനദ്യം നമരസ്പീക്ഷമച്ചുവരുന്നു.  മയക്കുമരുന്നപ്പ് വമപണനതമൽ

ആവർതമചപ്പ്  ഏർതപടുന്നവരുതട  പ്രവർതനങ്ങൾ  നമരസ്പീക്ഷമക്കുകയുദ്യം

കുറക്കചോതരന്നപ്പ്  കതണതമയചോൽ  കർശനമചോയ  നമയമനടപടമകൾ

സസ്വസ്പീകരമക്കുകയുദ്യം തചയവരുന്നു. കൂടചോതത സമരദ്യം കുറവചോളമകൾതക്കതമതര PIT

NDPS  (Prevention  of  Illicit  Traffic  in  Narcotic  Drugs  and

Psychotropic  Substances  Act  1988)  നമയമപ്രകചോരമുളള  നടപടമകളുദ്യം

സസ്വസ്പീകരമച്ചുവരുന്നു.  മയക്കുമരുന്നപ്പ് ചകസ്സുകളമലുൾതപടുന്ന വദക്തമകൾ വസ്പീണദ്യം

കുറകൃതദങ്ങളമചലരതപടുന്ന  സദ്യംഭവങ്ങൾ  ആവർതമക്കചോതമരമക്കചോൻ  PIT

NDPS  Act  1988  പ്രകചോരദ്യം  കരുതൽ  തടങലമൽ  പചോർപമക്കുന്നതമനള്ള

നടപടമകൾ  സസ്വസ്പീകരമച്ചുവരുന്നു.  PIT  NDPS  Act  1988  പ്രകചോരദ്യം
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സദ്യംസചോനതതചോടചോതക  63  ചപരുതട  ലമസപ്പ്  തയ്യചോറചോക്കമയമട്ടുണപ്പ്.

എൻ.ഡമ.പമ.എസപ്പ്. ചകസുകളമൽ 10 വർഷതമൽ കൂടുതൽ ശമക്ഷമക്കതപടുന്ന

സമരദ്യം  കുറവചോളമകളുതട  സസ്വത്തുക്കൾ  കണതകട്ടുവചോൻ  എൻ.ഡമ.പമ.എസപ്പ്.

നമയമദ്യം  അനശചോസമക്കുന്ന  തരതമൽ  നടപടമകൾ  സസ്വസ്പീകരമച്ചുവരുന്നു.

എൻ.ഡമ.പമ.എസപ്പ്  നമയമതമതല  തസക്ഷൻ 34 പ്രകചോരദ്യം  മയക്കുമരുന്നു

ചകസമതല  പ്രതമകൾ  പുറതമറങ്ങമയചോൽ  ഇനമ  കുറകൃതദങ്ങൾ

തചയ്യമതലന്നന്നുള്ള ചബചോണപ്പ് വയ്ക്കുന്ന നടപടമ സസ്വസ്പീകരമച്ചുവരുന്നു. ആയതുപ്രകചോരദ്യം

നചോളമതുവതര  29  ചപരമൽനമന്നുദ്യം  ചബചോണപ്പ്  വചോങ്ങമയമട്ടുള്ളതചോണപ്പ്.  ഇതരദ്യം

ചബചോണകൾ വചോങ്ങുന്നതപ്പ് ശമക്ഷ വമധമക്കുന്ന ചകചോടതമകളചോണപ്പ്. മുൻ ചകസമൽ

പ്രതമയചോയമട്ടുള്ള ഒരചോൾതക്കതമതര മതറചോരു ചകസമൽ കുറപത്രദ്യം സമർപമക്കുന്ന

സമയതപ്പ് എൻ.ഡമ.പമ.എസപ്പ്.ആകപ്പ് തസക്ഷൻ 31 കൂടമ ഉൾതപടുതമ അധമക

ശമക്ഷ  ലഭമക്കുന്നതമനള്ള  നടപടമ  സസ്വസ്പീകരമച്ചുവരുന്നു.  ആയതുപ്രകചോരദ്യം

നചോളമതുവതര  34  ചകസുകളമതല പ്രതമകൾതക്കതമതര  തസക്ഷൻ 31  പ്രകചോരദ്യം

അധമക ശമക്ഷ ലഭമക്കുന്നതമനചവണ നടപടമകള് സസ്വസ്പീകരമചമട്ടുണപ്പ്.

ശസ്പീ  .    ഐ  .    ബമ  .    സതസ്പീഷപ്പ്:  സര,  വമദദചോഭദചോസ  സചോപനങ്ങള്

ലഹരമമുക്തമചോകുന്നതമനദ്യം  മയക്കുമരുന്നമനപ്പ്  എതമരചോയ
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ചബചോധവത്കരണതമതന്റെ  പ്രചചോരകരചോയമ  വമദദചോരതമ  സമൂഹതത

മചോറമതസ്പീരക്കുന്നതമനദ്യം  വമദദചോലയങ്ങളമല്  നടതമയമട്ടുള്ള  പ്രവരതനങ്ങള്

വമശദസ്പീകരമക്കചോചമചോ?

ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    ബമ  .    രചോചജഷപ്പ്:  സര,  'No  to  Drugs'  കദചോമ്പയമനമതന്റെ

ഭചോഗമചോയമ  ഒചകചോബര  2  ഗചോനമ ജയന്തമ മുതല് നവദ്യംബര  1  ചകരളപമറവമ

ദമനദ്യം  വതര  നടന്ന  വമപുലമചോയ  പ്രചരണപരമപചോടമ  പ്രധചോനമചോയുദ്യം

വമദദചോലയങ്ങതള  ചകന്ദ്രസ്പീകരമചചോണപ്പ്  നടന്നതപ്പ്.  വമദദചോലയങ്ങളമല്

ചബചോധവത്കരണ  കചോസ്സുകളുദ്യം  ലഹരമയ്തക്കതമതരയുള്ള  വമവമധ

പ്രചരണപരമപചോടമകളുദ്യം  സദ്യംഘടമപമക്കുകയുണചോയമ.  വമദദചോലയതലതമല്

ലഹരമവമരുദ്ധ  സമമതമകള്  രൂപസ്പീകരമച്ചു.  സദ്യംസചോനതലതമല്

ബഹുമചോനതപട  മുഖദമനമയുതട  അദ്ധദക്ഷതയമല്  ഉള്ളതുചപചോതല

ജമലചോതലതമലുദ്യം  തചദ്ദേശസസ്വയദ്യംഭരണ  സചോപനതലതമലുദ്യം  വചോരഡപ്പ്

തലതമലുദ്യം  ഓചരചോ  വമദദചോലയതലതമലുദ്യം  ലഹരമവമരുദ്ധ  സമമതമകള്

രൂപസ്പീകരമചമട്ടുണപ്പ്.  വമദദചോലയങ്ങളമല് ലഹരമ വമരുദ്ധ സമമതമകള്ക്കുപുറതമ

ചപചോലസ്പീസപ്പ്  രൂപദ്യം നല്കമയ ചയചോദ്ധചോവപ്പ്  പദ്ധതമപ്രകചോരദ്യം ഒരു അദ്ധദചോപകനപ്പ്

സമമതമയുതട ചുമതല തകചോടുതമട്ടുണപ്പ്.  ഇഇൗ നമലയമല് വളതര സൂക്ഷ്മമചോയമട്ടുള്ള
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ചകന്ദ്രസ്പീകൃത ഇടതപടലുകള് വമദദചോലയങ്ങളമലുണചോയമ.  ചകരളപമറവമ ദമനമചോയ

നവദ്യംബര  1-നപ്പ് പ്രചരണ പരമപചോടമയുതട സമചോപനദമവസദ്യം ചകരളതമലചോതക

രണപ്പ്  ചകചോടമചയചോളദ്യം  ജനങ്ങള്  അണമനമരന്നതമല്  45  ലക്ഷചതചോളദ്യം

പൂരണ്ണമചോയുദ്യം വമദദചോരതമകളചോയമരുന്നു.  നവദ്യംബര 14-നപ്പ് ആരദ്യംഭമചപ്പ് ജനവരമ

26-നപ്പ്  വതര  നസ്പീണനമന്ന  രണചോദ്യംഘട  പ്രചരണ  പരമപചോടമ  പ്രധചോനമചോയുദ്യം

വമദദചോലയങ്ങതളയുദ്യം ചകചോചളജുകതളയുമചോണപ്പ് ചകന്ദ്രസ്പീകരമചമട്ടുള്ളതപ്പ്.   

ശസ്പീ  .    ഐ  .    ബമ  .    സതസ്പീഷപ്പ്:  സര,  മയക്കുമരുന്നപ്പ് വദചോപനദ്യം തടയുന്നതമനപ്പ്

വമ്പമച  ചതചോതമലുള്ള  ജനകസ്പീയ  പങചോളമതദ്യം  ഉറപചോചക്കണതുണപ്പ്.

അതമനചോവശദമചോയ  പ്രചരണദ്യം  സദ്യംഘടമപമക്കുന്നതമനപ്പ്  എതന്തലചോദ്യം

നടപടമകളചോണപ്പ് സസ്വസ്പീകരമചമട്ടുള്ളതപ്പ്?

ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    ബമ  .    രചോചജഷപ്പ്:  സര,  മയക്കുമരുന്നപ്പ്  വദചോപനദ്യം

തടയുന്നതമനചോയമ രണപ്പ് ഘടങ്ങളമലചോയമ ആരദ്യംഭമചപ്പ് പ്രവരതനങ്ങതളക്കുറമചപ്പ്

ചനരതത  വമശദസ്പീകരമചതചോണപ്പ്.  പ്രധചോനമചോയുദ്യം  ലഹരമ  വമരുദ്ധ സമമതമകള്

രൂപസ്പീകരമചപ്പ്  ആയതമതന്റെ  ചനതൃതസ്വതമലചോണപ്പ്  പ്രവരതനങ്ങള്

നടതമയമട്ടുള്ളതപ്പ്.  രചോഷ്ട്രസ്പീയപചോരടമകളുദ്യം   സചോമൂഹമക സദ്യംഘടനകളുദ്യം മതറലചോ

സദ്യംഘടനനകചളയുമുള്തപടുതമ  തകചോണള്ള  വമപുലമചോയ  ലഹരമ  വമരുദ്ധ
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സമമതമകളചോണപ്പ്  സദ്യംസചോനതലദ്യം  മുതല്  വചോരഡപ്പ്-വമദദചോലയതലദ്യം  വതര

രൂപസ്പീകരമചമട്ടുള്ളതപ്പ്.  അതപ്പ്  ജനപങചോളമതദ്യം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതമനപ്പ്

സഹചോയകരമചോയമട്ടുണപ്പ്.  ഇചപചോള്  സസ്വന്തദ്യം  നമലയമലുദ്യം  വമപുലമചോയ

പരമപചോടമകള്  ഓചരചോ  സദ്യംഘടനകളുദ്യം  പ്രചതദകമചോയമ  ഏതറടുക്കചോന

മുചന്നചോട്ടുവന്നമട്ടുണപ്പ്.  സദ്യംസചോന സരക്കചോര നടതമയമട്ടുള്ള ചബചോധവല്ക്കരണ

പ്രവരതനങ്ങളുദ്യം  ജനകസ്പീയ  ഇടതപടലുകളുദ്യം  സസ്വന്തദ്യം  നമലയമല്തതന്ന

ഇതരദ്യം  പരമപചോടമകളുമചോയമ  മുചന്നചോട്ടുവരചോന  എലചോ  വമഭചോഗദ്യം  ആളുകതളയുദ്യം

ചപ്രരമപമക്കുന്നുണപ്പ്.  ഇന്നതല  തമരുവനന്തപുരദ്യം  തടചകചോപചോരക്കമതല

ചസചോഫപ്പ് തവയര  എഞമനസ്പീയരമചോര  ലഹരമവമരുദ്ധ  സചന്ദശദ്യം  നല്കുന്ന

മചോരചതചോണ് സദ്യംഘടമപമക്കചോനചോയമ  മുചന്നചോട്ടുവന്നമരുന്നു.  കണ്ണൂര ജമലയമതല

ചപരചോവൂരമല്  ശസ്പീമതമ  അഞ്ജു  ചബചോബമ  ചജചോരജപ്പ്  ഉള്തപതടയുള്ളവരുതട

ചനതൃതസ്വതമല്  ലഹരമതക്കതമതര  മചോരതണ്  സദ്യംഘടമപമചതമതന്റെ  പ്രധചോന

ആശയദ്യം ‘NOT  TO  DRUG’  എന്നതുതതന്നയചോണപ്പ്.   ലഹരമതക്കതമതര

സദ്യംസചോന  സരക്കചോര  ആരദ്യംഭമച  കദചോമ്പയമന  ഇന്നപ്പ്  ജനങ്ങളമചലയചോതക

വദചോപമചമട്ടുണപ്പ്.  സസ്വന്തദ്യം  നമലയമല്നമന്നപ്പ്   പ്രചചചോദനമുള്തക്കചോണപ്പ്  പലരുദ്യം

മുചന്നചോട്ടുവരുന്നുതവന്നതപ്പ്  ഇഇൗ  കദചോമ്പയമതന്റെ  വമജയതതയചോണപ്പ്
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സൂചമപമക്കുന്നതപ്പ്. ലഹരമതക്കതമതര നവദ്യംബർ 1-നപ്പ്  സദ്യംസചോനവദചോപകമചോയമ

ലഹരമ  വമരുദ്ധ  ശദ്യംഖല  തസ്പീർതതമല്  രണപ്പ്  ചകചോടമ  ആളുകള്

പതങടുത്തുതവന്നചോണപ്പ്  ഞചോന  പറഞതപ്പ്.  അതപ്പ്  ഒരു  ചകചോടമതയന്നപ്പ്

തമരുത്തുകയചോണപ്പ്. 

ചഡചോ.  തക.  ടമ.  ജലസ്പീല്  ചുമതലതപടുതമയതുപ്രകചോരദ്യം  (ശസ്പീ  .    എചപ്പ്  .

സലചോദ്യം):   സര,   നമലവമല്  മയക്കുമരുന്നപ്പ്  ചകസമലുള്തപടമട്ടുള്ള  ഏതചോണപ്പ്

45000-ലധമകദ്യം  വരുന്ന  ആളുകളമല്  പകുതമചയചോളദ്യംചപരുദ്യം  രണമലധമകദ്യം

ചകസ്സുകളമല് പ്രതമകളചോയവരചോണപ്പ്.  മയക്കുമരുന്നപ്പ്  വമപണനദ്യം  തചയന്നവരുദ്യം

തതകവശദ്യം  സൂക്ഷമക്കുന്നവരുദ്യം  രക്ഷതപടുന്നതമതന്റെ  പ്രധചോന  പ്രശ്നദ്യം

നമയമതമതല  പഴുതുകളചോതണന്നപ്പ്  നമുതക്കലചോവരക്കുമറമയചോദ്യം.  ആ  കുറവപ്പ്

പരമഹരമക്കുന്നതമനചവണമ  NDPS  ആകമതല  തഷഡബ്യൂള്  ചഭദഗതമ

തചയ്യണതമന്നപ്പ്  ചകന്ദ്ര  സരക്കചോരമചനചോടപ്പ്  ആവശദതപടമട്ടുണപ്പ്.  അതുമചോയമ

ബനതപട  ഇന്നതത  സമതമതയന്തചോണപ്പ്;  അക്കചോരദതമല്

ചകന്ദ്രസരക്കചോരമതന്റെ സമസ്പീപനതമന്തചോതണന്നപ്പ് വദക്തമചോക്കചോചമചോ?

ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    ബമ  .    രചോചജഷപ്പ്:  സര,  സദ്യംസചോനദ്യം  ഒന്നമലധമകദ്യം  തവണ

ചകന്ദ്ര  സരക്കചോരമചനചോടപ്പ്  ആവശദതപടമട്ടുദ്യം  യചോതതചോരു
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പ്രതമകരണവമുണചോയമടമല  എന്നതചോണപ്പ്  വസ്തുത.   അടമയന്തരപ്രചമയ

ചരചചോചവളയമല് ഇക്കചോരദദ്യം പറഞതചോണപ്പ്.  മയക്കുമരുന്നപ്പ് ഉപചയചോഗതമതന്റെ

കചോരദതമല് ഇന്തദയമല് ഏറവദ്യം മുമ്പമല് വരുന്ന അഞപ്പ് സദ്യംസചോനങ്ങളുതട

കൂടതമല് ചകരളദ്യം ഉള്തപടമടമല.  പചക്ഷ,  സദ്യംസചോന സരക്കചോര ഇക്കചോരദദ്യം

ഗഇൗരവമചോതയടുക്കുന്നു.  ജനങ്ങതളയചോതക  അണമനമരതമ  പ്രതമചരചോധദ്യം

സൃഷമക്കുചമ്പചോള് ചകന്ദ്ര സരക്കചോര ഇതമതന കണതചോയമ അനഭവതപടുന്നമല.

സദ്യംസചോന സരക്കചോര നമരന്തരദ്യം ആവശദതപടമട്ടുദ്യം  NDPS ആകമല് ചഭദഗതമ

വരുതചോന ഇതുവതര ചകന്ദ്ര സരക്കചോര മുചന്നചോട്ടുവന്നമട്ടുമമല,  അതരതമലുള്ള

യതതചോരു സൂചന നല്കമയമട്ടുമമല. 

ശസ്പീ  .    പമ  .    വമ  .    ശസ്പീനമജമൻ:  സര,  ലഹരമതക്കതമതര  പ്രചരണ

പ്രവരതനങ്ങളുമചോയമ  മുചന്നചോട്ടുചപചോകുന്ന  എതതക്സൈസപ്പ്  ഡമപചോരട്ടുതമന്റെമതന

പ്രചതദകമചോയമ  അഭമനന്ദമക്കുകയചോണപ്പ്.  ചകരളതമതല  മൂന്നരചക്കചോടമ  വരുന്ന

ജനവമഭചോഗങ്ങളമചലയപ്പ്  എതതക്സൈസപ്പ്  ഡമപചോരട്ടുതമന്റെമതന്റെ  പ്രവരതനങ്ങള്

വദചോപമപമക്കുന്നതമനപ്പ്  തടസമചോയമ  നമല്ക്കുന്നതപ്പ്  പലചപചോഴുദ്യം  സചോഫപ്പ്

ചഷചോരചടജുകളചോണപ്പ്. അനപചോതക്രമതമല് പറയുകയചോതണങമല് മൂന്നരചക്കചോടമ

ജനങ്ങളുള്ളതമല് 7000 ചപരക്കപ്പ് ഒരു ഓഫസ്പീസര എന്ന അനപചോതതമലചോണപ്പ്
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നമലവമല് സചോഫപ്പ് പചോചറണുള്ളതപ്പ്.  ഇതപ്പ് പരമഹരമക്കുന്നതമനചവണമ കൂടുതല്

ആളുകതള  എതതക്സൈസപ്പ്  ഡമപചോരട്ടുതമന്റെമചലയപ്പ്  നമയമമക്കുന്നതമനള്ള  നടപടമ

സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    ബമ  .    രചോചജഷപ്പ്:  സര,  കഴമഞ  ഗവണ്തമനദ്യം  ഇഇൗ

ഗവണ്തമനദ്യം  എതതക്സൈസപ്പ്  വകുപമതന  ശക്തമതപടുതചോന  ജസ്പീവനക്കചോരുതട

എണ്ണദ്യം  വരദ്ധമപമക്കുന്നതമനള്ള  നടപടമകള്  സസ്വസ്പീകരമചമട്ടുണപ്പ്.  വനമതചോ

സമവമല്  എതതക്സൈസപ്പ്  ഓഫസ്പീസരമചോതര  ആദദമചോയമ  റമക്രൂടപ്പ്  തചയതപ്പ്

എല്.ഡമ.എഫപ്പ്.  ഗവണ്തമന്റെപ്പ്  അധമകചോരതമല്  വന്നചശഷമചോണപ്പ്.

ആദമവചോസമ  ചമഖലയമല്  പടമകവരഗ്ഗ  വമഭചോഗതമല്തപടവതര  എതതക്സൈസപ്പ്

വകുപമചലയപ്പ്  റമക്രൂടപ്പ്  തചയമട്ടുണപ്പ്.  അതരദ്യം  നടപടമകള്  സരക്കചോര

സസ്വസ്പീകരമച്ചുതകചോണമരമക്കുന്നുണപ്പ്.

 ശസ്പീ  .   തക  .   തക  .   രചോമചന്ദ്രൻ: സര, പുകയമല ഉലന്നങ്ങളുതടയുദ്യം കഞചോവപ്പ്,

ചരസപ്പ്, എദ്യം.ഡമ.എദ്യം.എ. തുടങ്ങമയ മയക്കുമരുന്നുകളുതട തതകവശമുള്ള അളവപ്പ്

തചറുതചോതണങമല്  കടുത  ശമക്ഷ  ലഭമക്കചോത  സചോഹചരദദ്യം

നമലവമലുള്ളതമനചോല്  നമയമചഭദഗതമയടക്കദ്യം  തകചോണവന്നപ്പ്  തചറമയ  അളവപ്പ്
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മയക്കുമരുന്നപ്പ്  തതകവശദ്യംവയ്ക്കുന്നവരക്കുചപചോലുദ്യം  ശമക്ഷ

ഉറപചോക്കുന്നതമനചോവശദമചോയ നടപടമ സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    ബമ  .    രചോചജഷപ്പ്:  സര,  ഞചോന  ചനരതത  ഇക്കചോരദദ്യം

ചചചോദദതമനപ്പ്  മറുപടമയചോയമ  പറഞതചോണപ്പ്.   ഇതുസദ്യംബനമച  ചകന്ദ്ര

നമയമതമല് ചഭദഗതമ വരുചതണതുണപ്പ്.  പചോരലതമന്റെപ്പ്  പചോസചോക്കമയ ചകന്ദ്ര

നമയമതമചന്മല്  ചഭദഗതമ  വരുതണതമന്നപ്പ്  ആവശദതപതടങമലുദ്യം

നചോളമതുവതര ചകന്ദ്രതമല്നമന്നപ്പ് പ്രതമകരണമുണചോയമടമല. 

 ശസ്പീ  .    കുറുചക്കചോളമ തമചോയസ്പീൻ:  സര,  സദ്യംസചോനതപ്പ് അടചപ്പ് പൂടമയമരുന്ന

ബചോറുകളുദ്യം  മറപ്പ്  മദദഷചോപ്പുകളുദ്യം  തുറന്നപ്പ്  പ്രവരതമക്കചോന  തുടങ്ങുകയുദ്യം

ഇരുന്നൂറമചലതറ  ഷചോപ്പുകള്  അധമകമചോയുദ്യം  വരമകയുദ്യം  തചയചപചോള്

മയക്കുമരുന്നമതന്റെയുദ്യം  മദദതമതന്റെയുദ്യം  വദചോപനദ്യം  വരദ്ധമചമരമക്കുകയചോണപ്പ്.

ഇതമതനതമരചോയമ ജനകസ്പീയ പങചോളമതചതചോടുകൂടമ പ്രചചോരണദ്യം നടത്തുന്ന ഇഇൗ

സന്ദരഭതമല്  ഇതമതന്റെ  ഭവമഷദതപ്പ്  വളതര  വലുതചോതണന്നപ്പ്

നമുതക്കലചോവരക്കുമറമയചോദ്യം.  ഇന്നതത  ദമനപത്രതമല്  മദദലഹരമയമല്

പമതചോവമതന   കഴുതപ്പ്  തഞരുക്കമ  തകചോതന്നന്ന  വചോരത  വചോയമചക്കണ

ഗതമചകടുണചോയമ.  ഇതുമൂലമുണചോകുന്ന  നചോശനഷങ്ങളുദ്യം  അപകടങ്ങളുദ്യം
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ചരചോഗമകതള  ചമകമതമചക്കണമവരുന്നതമലുള്ള  നഷങ്ങളുദ്യം  വരവദ്യം  തചലവദ്യം

കണക്കചോക്കമ ധവളപത്രമമറക്കചോന തയ്യചോറചോകുചമചോ?

ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    ബമ  .    രചോചജഷപ്പ്:  സര,  തലചോലദ്യം  അതരദ്യം  കചോരദങ്ങള്

ആചലചോചമചമചമടമല.

ശസ്പീ  .    ഐ  .    സമ  .    ബചോലകൃഷ്ണന:  സര,  എതന്റെ  നമചയചോജകമണ്ഡലദ്യം

കരണ്ണചോടക-തമമഴചോടപ്പ് അതമരതമ പ്രചദശമചോണപ്പ്. കഞചോവള്തപതടയുള്ള ലഹരമ

പദചോരതങ്ങള്  കടതമവരുചമ്പചോള്  കൂടുതല്  പമടമക്കതപടുന്നതപ്പ്  ഇഇൗ

ചമഖലകളമലചോണപ്പ്.  ആ  ചമഖലകളമല്  കൂടുതല്  ചപചോലസ്പീസപ്പ്

ഉചദദചോഗസന്മചോതരയുദ്യം  എതതക്സൈസപ്പ്  ഡമപചോരട്ടുതമന്റെപ്പ്  ഉചദദചോഗസന്മചോതരയുദ്യം

വമവമധ  സദ്യംഘടനകതളയുദ്യം  ചയചോജമപമച്ചുതകചോണപ്പ്  തറയ്ഡപ്പ്  ശക്തമചോക്കചോന

കഴമയണദ്യം.  കചോരണദ്യം,  വമവമധ  ആദമവചോസമ  യുവചോക്കതളചപചോലുദ്യം   ലഹരമ

പദചോരതങ്ങള്  വമറഴമക്കുന്നതമനപ്പ്  ഉപചയചോഗതപടുത്തുന്നുണപ്പ്.  അതരദ്യം

കചോരദങ്ങളമല്  വളതര  വദക്തമചോയ  ഇടതപടല്  നടതചോന  സരക്കചോര

തയ്യചോറചോകുചമചോ?
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ശസ്പീ  .   എദ്യം  .   ബമ  .   രചോചജഷപ്പ്:  സര,  തസ്പീരചയചോയുദ്യം.  ലഹരമ കടതമതനതമതര

അതമരതമ  ചമഖലകളമല്  പചട്രൈചോളമദ്യംഗപ്പ്  ശക്തമതപടുത്തുന്നചതചോതടചോപദ്യം  14

തചക്കപ്പ്ചപചോസ്റ്റുകളമല്  സമ.സമ.ടമ.വമ.  സദ്യംവമധചോനദ്യം  ഏരതപടുത്തുകയുദ്യം

തചയമട്ടുതണന്ന  കചോരദദ്യം  സൂചമപമച്ചുകഴമഞ.  അതുചപചോതല,

ബമ.എസപ്പ്.എന.എല്.-മചോയമ ചചരന്നപ്പ് ചകന്ദ്രസ്പീകൃത ചമചോണമററമദ്യംഗപ്പ് സദ്യംവമധചോനദ്യം

ഏരതപടുതമയമട്ടുണപ്പ്.  എതതക്സൈസപ്പ്  വകുപമനപ്പ്  കൂടുതല്  വചോഹനങ്ങള്  വചോങ്ങമ

നല്കമയമട്ടുണപ്പ്.  തപചോതുവമല്  എനചഫചോഴ്സപ്പ്തമന്റെപ്പ്  ശക്തമതപടുതചോനള്ള

നടപടമകള്  സസ്വസ്പീകരമക്കുന്നചതചോതടചോപദ്യം  അതമരതമ  ചമഖലകളമല്

പ്രചതദകമചോയ ജചോഗതയുദ്യം പുലരതമവരുന്നുണപ്പ്.

ചദശസ്പീയ ജലപചോതയുതട നമരമചോണ പ്രവൃതമകൾ

(*305) ശസ്പീ  .   തക  .   എൻ  .   ഉണ്ണമക്കൃഷ്ണൻ:
   ശസ്പീ  .   എദ്യം  .   രചോജചഗചോപചോലൻ: 
   ശസ്പീ  .   പമ  .   പമ  .   ചമതരഞ്ജന:
  ശസ്പീമതമ ഒ  .   എസപ്പ്  .   അദ്യംബമക: തചോതഴ കചോണുന്ന     

ചചചോദദങ്ങള്ക്കപ്പ് മുഖദമനമ സദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമചോ: 
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(എ)  ചകചോവളദ്യം-ചബക്കല്  ജലപചോതയുതട  നമരമചോണദ്യം  2023-ല്

പൂരതസ്പീകരമക്കചോന  ലക്ഷദമമട്ടുതകചോണള്ള  നമരമചോണ  പ്രവൃതമകളുതട

നമലവമതല  സമതമ  വമശദമചോക്കുചമചോ;  പ്രസ്തുത  പദ്ധതമക്കചോയമ

കമഫ്ബമയമല്നമന്നപ്പ് എത്ര തുക അനവദമചമട്ടുതണന്നപ്പ് വദക്തമചോക്കചോചമചോ;

(ബമ)  തകചോലദ്യം  മുതല്  കലചോയമ  വതര  ഇനലചോനഡപ്പ്  വചോടര  ചവയ്സപ്പ്

അചതചോറമറമയുതട  അധസ്പീനതയമലുള്ള  ജലപചോത  ചദശസ്പീയ  ജലപചോതയചോയമ

ഉയരത്തുന്നതമനള്ള  പ്രവൃതമകളുതട  പുചരചോഗതമ  വമലയമരുതമയമട്ടുചണചോ;

വമശദമചോക്കചോചമചോ;

(സമ)  ചദശസ്പീയ  ജലപചോതതയ  ബനമപമക്കചോന  നമലവമല്  കനചോൽ

ഇലചോത  മചോഹമ-വളപടണദ്യം,  നസ്പീചലശസ്വരദ്യം-ചബക്കല്  ഭചോഗങ്ങളമല്  പുതമയ

കനചോല് നമരമമക്കചോനള്ള പ്രവരതനദ്യം ആരദ്യംഭമചമട്ടുചണചോ; വദക്തമചോക്കചോചമചോ?

മുഖദമനമ  (ശസ്പീ  .    പമണറചോയമ വമജയന):  സര,   (എ)  ചകചോവളദ്യം മുതല്

ചബക്കല്  വതര  തവസപ്പ്  ചകചോസപ്പ്  കനചോല്  എന്നറമയതപടുന്ന  ജലപചോതയുതട

വമകസനദ്യം  ഘടദ്യംഘടമചോയമ  2025-ല്  പൂരതമയചോക്കചോനചോണപ്പ്

ലക്ഷദമമടമട്ടുള്ളതപ്പ്.  അതമനചോയുള്ള  നമരമചോണ  പ്രവൃതമകള്  വമവമധ

ഘടങ്ങളമലചോയമ  ദ്രുതഗതമയമല്  നടന്നുവരുന്നു.  കമഫ്ബമ
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ധനസഹചോയചതചോടുകൂടമയുള്ള പ്രവൃതമകള് തസഷദല് പരപസപ്പ് തവഹമക്കമള്

(SPV) ആയ ചകരള വചോടരചവയ്സപ്പ് & ഇനഫചോസ്ട്രേക്ചചഴ്സപ്പ് ലമമമറഡപ്പ് (KWIL)

മുചഖനയചോണപ്പ് നടതമവരുന്നതപ്പ്.

പശമമതസ്പീര കനചോലമതന്റെ വമവമധ ഭചോഗതത നമരമചോണ പ്രവൃതമകളുതട

വമശദചോദ്യംശദ്യം ചുവതടചചരക്കുന്നു.

i) ആക്കുളദ്യം  -  കഠമനദ്യംകുളദ്യം  -   അരമവചോളദ്യം കനചോല്   (33   കമ  .  മസ്പീ  .)

ഗതചോഗതചയചോഗദമചോയ പ്രസ്തുത റസ്പീചമല് കഠമനദ്യംകുളദ്യം ഭചോഗതപ്പ് 8 കമ.മസ്പീറര

കനചോലമനപ്പ്  വസ്പീതമകൂട്ടുന്ന  പ്രവൃതമ,  തസന്റെപ്പ് ആനഡ്രൂസപ്പ്  പചോലദ്യം  നമരമചോണദ്യം

എന്നമവ  പുചരചോഗമമക്കുന്നു.  കൂടചോതത  4  ചബചോടപ്പ്  തജടമകളുതടയുദ്യം  മുരുക്കുദ്യംപുഴ

ഹഇൗസ് ചബചോടപ്പ് തടരമമനലമതന്റെ നമരമചോണവദ്യം പുചരചോഗമമക്കുന്നു.

ii) അരമവചോളദ്യം  -  ചമലക്കൂര ടണല്  -  തതചോടമല്പചോലദ്യം   (3   കമ  .   മസ്പീ  .)

കനചോല്  നമരമചോണദ്യം  പുചരചോഗമമക്കുന്നു. തതചോടമല്  പചോലതപ്പ്  ചബചോടപ്പ്

തജടമയുതട  നമരമചോണദ്യം  ഉടനചോരദ്യംഭമക്കുന്നതചോണപ്പ്.  അരമവചോളദ്യം  ബസ്പീചപ്പ്  മുതല്

തതചോടമല്പചോലദ്യം  വതര  കനചോല്  സഇൗന്ദരദവല്ക്കരണതമനദ്യം  നടപചോത

നമരമചോണതമനദ്യം  19.10  ചകചോടമ  രൂപയുതട  പദ്ധതമ  KIIFB

ധനസഹചോയചതചോതട നടപചോക്കുന്നതമനപ്പ് അനമതമ നല്കമയമട്ടുണപ്പ്.
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(iii) നടയറ–പരവൂര  -  തകചോലദ്യം അഷമുടമ കചോയല്   (23      കമ  .   മസ്പീ  .)

21 കമ.മസ്പീ.  ജലപചോത ഗതചോഗത ചയചോഗദമചോണപ്പ്. 2 കമ.മസ്പീ. (തകചോലദ്യം ചതചോടപ്പ്

റസ്പീചപ്പ്  3)  ഭചോഗതപ്പ്  കനചോല് വമകസനദ്യം പുചരചോഗമമച്ചുവരുന്നു.  കചോപമല് ചബചോടപ്പ്

തജടമയുതട നമരമചോണവദ്യം പുചരചോഗമമക്കുന്നു.

(IV) തകചോലദ്യം – ചകചോടപ്പുറദ്യം   (168   കമ  .  മസ്പീ.)

ജലപചോതയമല്  തൃക്കുന്നപ്പുഴ  ഭചോഗതപ്പ്  ഒരു  ചലചോക്കപ്പ്-കദ്യം-ബമഡ്ജമതന്റെ

പ്രവൃതമ IWAI -യുതട ഫണപ്പ് ഉപചയചോഗമചപ്പ് നടന്നുവരുന്നു.

(v) ചകചോടപ്പുറദ്യം  -  ചചറവചോ  -  ചചോവക്കചോടപ്പ്   ( 60      കമ  .   മസ്പീ  .  )

മലപ്പുറദ്യം ജമലയമതല തവളമയദ്യംചകചോടപ്പ് ചലചോക്കപ്പ്-കദ്യം-ബമഡ്ജമതന്റെ പ്രവൃതമ

നബചോരഡമതന്റെ  ധനസഹചോയചതചോടുകൂടമ  ആരദ്യംഭമചമട്ടുണപ്പ്.  പ്രസ്തുത  റസ്പീചമല്

കചോട്ടൂര ഭചോഗതപ്പ്  5 കമ.മസ്പീ.  കനചോലമതന്റെ ആഴദ്യം കൂട്ടുന്ന പ്രവൃതമയുദ്യം മതമരപള്ളമ

പചോലദ്യം നമരമചോണവദ്യം പൂരതമയചോകുന്നചതചോതട 60 കമ.മസ്പീ. ഭചോഗതപ്പ് സുഗമമചോയ

ഗതചോഗതദ്യം  സചോധദമചോകുദ്യം.  3  ചബചോടപ്പ്  തജടമകളുതട  നമരമചോണതമനള്ള

നടപടമകളുദ്യം സസ്വസ്പീകരമച്ചുവരുന്നു.

(vi) മണ്ണമടചോദ്യംപചോറ – കലചോയമ റസ്പീചപ്പ്   (30      കമ  .  മസ്പീ  .)
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വടക്കുദ്യംപചോടപ്പ്  പുഴയമല്  3 കമ.മസ്പീ.  ഭചോഗതത  നരമക്കല്  നസ്പീക്കദ്യം  തചയപ്പ്

ആഴദ്യംകൂടമ  പ്രസ്തുത  റസ്പീചപ്പ്  2024  മചോരചചചോതട  ഗതചോഗതതമനപ്പ്

പ്രവരതനക്ഷമമചോകുദ്യം. നരമക്കലമതന്റെ വദചോപമ നമരണ്ണയമക്കുന്നതമനള്ള പഠനദ്യം

കഹചഡ്രൈചോഗചോഫമകപ്പ് സരചവ വമഭചോഗദ്യം പൂരതമയചോക്കമയമട്ടുണപ്പ്.

(vii) ഇരഞമക്കല്  -  മൂഴമക്കല് റസ്പീചപ്പ്   (30      കമ  .  മസ്പീ  .)

ഇരഞമക്കല്-ചകചോരപ്പുഴ  ഭചോഗതത  ആഴദ്യം  കൂട്ടുന്നതമനചോയുള്ള

തഡ്രൈഡ്ജമദ്യംഗദ്യം പചയ്യചോളമ കനചോലമതന്റെ നവസ്പീകരണവദ്യം പുചരചോഗമമക്കുന്നു.

(viii) വടകര–മചോഹമ കനചോല്   (17.61   കമ  .  മസ്പീ  )

കനചോലമതന്റെ  റസ്പീചപ്പ്-1–ല്  (4 കമ.മസ്പീ.)-  35%  പ്രവൃതമ  പൂരതമയചോയമ.

ബചോക്കമ പ്രവൃതമകള്ക്കപ്പ് ഭരണചോനമതമ നലമയമട്ടുണപ്പ്.

റസ്പീചപ്പ്-2-(3.30km ) - പൂരതമയചോയമ.

റസ്പീചപ്പ്-3-(3.24  km)  -  50%  പൂരതമയചോയമ  ഉയരന്ന  ഭചോഗങ്ങളമതല

സദ്യംരക്ഷണ  പ്രവൃതമകള്ക്കചോയമ  LBS  തയ്യചോറചോക്കമയ  ഡമകസന

പരമഷ്ക്കരമക്കുന്നതമനപ്പ് തസ്പീരുമചോനമചമരമക്കുകയചോണപ്പ്.

റസ്പീചപ്പ്-4-(3.59 km ) - 90% പൂരതമയചോയമ

റസ്പീചപ്പ്-5-(3.48 km ) - 70% പൂരതമയചോയമ.
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കരമങ്ങചോലമമുക്കപ്പ് ചലചോക്കപ്പ്-കദ്യം-ബമഡ്ജപ്പ്, മൂഴമക്കല് ചലചോക്കപ്പ്-കദ്യം-ബമഡ്ജപ്പ്,

തവചങ്ങചോലമപചോലദ്യം  എന്നമവയുതട  പ്രവൃതമ  പുചരചോഗമമച്ചുവരുന്നു.  13

നടപചോലങ്ങളമല്  11  എണ്ണദ്യം  പൂരതമയചോയമ.  ചശഷമചവയുതട  പ്രവൃതമ

പുചരചോഗമമച്ചുവരുന്നു.  മൂഴമക്കല്  നചോവമചഗഷന  ചലചോക്കമതന്റെ  നമരമചോണദ്യം

പൂരതമയചോകുന്നചതചോതട  വടകര-മചോഹമ  കനചോലമതന്റെ  8 കമ.മസ്പീ.  ഭചോഗദ്യം

ഗതചോഗതചയചോഗദമചോകുദ്യം.

ചകചോഴമചക്കചോടപ്പ്  ജമലയമതല  അഴമയൂര  പഞചോയതമല്  മചോഹമ  പുഴയുതട

ഇടതുകരയമല്  വരയമല്  തചോതഴതയന്ന  സലതപ്പ്  ചബചോട്ടുതജടമ  നമരമചോണദ്യം

50%  പൂരതസ്പീകരമച്ചു.  എടചചരമ  പഞചോയതമല്  മചോഹമ  പുഴയുതട

ഇടതുകരയമല്  കചോയപനചമ  എന്ന  സലതപ്പ്  ചബചോട്ടുതജടമ

നമരമചോണതമനചോയുള്ള  പ്രചോരദ്യംഭ  പ്രവൃതമയചോരദ്യംഭമച്ചു.  എടചചരമ

പഞചോയതമല്  മചോഹമ  പുഴയുതട  ഇടതുകരയമല്  കചചരമ  എന്ന  സലതപ്പ്

ചബചോട്ടുതജടമ നമരമമക്കുന്നതമനപ്പ് പുതുക്കമയ നമരക്കപ്പ് (DSR-2018) പ്രകചോരമുള്ള

എസമചമറപ്പ് തുക നമലവമതല തുകതയക്കചോള് കൂടുതലചോയതമനചോല് ഭരണചോനമതമ

പുതുചക്കണതുണപ്പ്.

(ix) വളപടണദ്യം   -   നസ്പീചലശസ്വരദ്യം – ചകചോടപ്പുറദ്യം റസ്പീചപ്പ്   (60      കമ  .   മസ്പീ  .)
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മചോഹമ-വളപടണദ്യം കനചോലമതന്റെ രണചോദ്യം കടമതന്റെയുദ്യം മൂന്നചോദ്യം കടമതന്റെയുദ്യം

ഭൂമമ  ഏതറടുക്കുന്നതമനചോയുള്ള  നടപടമകള്  നടന്നുവരുന്നു.  പ്രസ്തുത  റസ്പീചമല്

കനചോലുകളുദ്യം  കചോയലുകളുദ്യം  ഗതചോഗതചയചോഗദമചോണപ്പ്.  മലബചോര  റമവര  ക്രൂയമസപ്പ്

പദ്ധതമയുതട ഭചോഗമചോയമ ചകചോടപ്പുറദ്യം ഹഇൗസപ്പ് ചബചോടപ്പ് തടരമമനലുതപതട  ചബചോടപ്പ്

തജടമകളുതട നമരമചോണവദ്യം പൂരതമയചോയമട്ടുണപ്പ്.

KIIFB-  യുതട  ധനസഹചോയദ്യം  ലഭദമചോക്കുന്നതമനപ്പ്  അനമതമ  നലമയ  
പദ്ധതമകളുതട പടമക ചുവതടചചരക്കുന്നു.

1.  പചോരവതസ്പീ പുതനചോറമതന്റെ പുനരുദ്ധചോരണദ്യം - 183. 65 ചകചോടമ രൂപ

2. പശമമതസ്പീര കനചോലമതന്റെ ഭചോഗമചോയ മചോഹമ - വളപടണദ്യം      തസ്ട്രേചമതന്റെ     

വമകസനദ്യം -  ഭൂമമ  ഏതറടുക്കല്,  പുനരധമവചോസ പ്രവൃതമകള്  -  650  

ചകചോടമ രൂപ.

3.  പശമമതസ്പീര  കനചോലമതന്റെ  വമകസനദ്യം  -  1275  കുടുദ്യംബങ്ങളുതട  

പുനരധമവചോസദ്യം -  247.20 ചകചോടമ രൂപ.

4.  പചോരവതസ്പീ പുതനചോറമതന്റെ വമകസനദ്യം -  ചകചോവളദ്യം  -  ആക്കുളദ്യം തസ്ട്രേചമതല 

ഭൂമമ ഏതറടുക്കല് - 87.18 ചകചോടമ രൂപ.

5.  പശമമതസ്പീര  കനചോല് വമകസനദ്യം  -  നസ്പീചലശസ്വരദ്യം  -  ചബക്കല് ഭചോഗതത  

ഭൂമമ ഏതറടുക്കല് - 186 ചകചോടമ രൂപ.

6. ചകചോഴമചക്കചോടപ്പ് കനചോല് സമറമ ചപ്രചോജകപ്പ് - (കചനചോലമ കനചോല് വമകസനദ്യം) 

- 1118 ചകചോടമ രൂപ.
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7.  ട്രൈചോനസമറപ്പ്  ഓറമയന്റെ ഡപ്പ്  തഡവലപ്തമന്റെപ്പ്  &  അസസപ്പ്തമന്റെപ്പ്  ഓഫപ്പ്  

എക്കചണചോമമകപ്പ് തഡവലപ്തമന്റെപ്പ് ഓപരചബ്യൂണമറസ്പീസപ്പ്-4 ചകചോടമ രൂപ.

8. അരമവചോളതമനദ്യം തതചോടമല്പചോലതമനമമടയമലുള്ള കനചോല് തസ്പീരതമതന്റെ  

സഇൗന്ദരദവത്കരണദ്യം - 19.10 ചകചോടമ രൂപ.

9.  ട്രൈചോനസമറപ്പ്  ഓറമയന്റെ ഡപ്പ്  തഡവലപ്തമന്റെപ്പ്  &  അസസപ്പ്തമന്റെപ്പ്  ഓഫപ്പ്  

എക്കചണചോമമകപ്പ് തഡവലപ്തമന്റെപ്പ് ഓപരചബ്യൂണമറസ്പീസപ്പ്  -  ആക്കുളതമനദ്യം  

തകചോലതമനമമടയമലുള്ള 70.7 ഏക്കര ഭൂമമ ഏതറടുക്കല് - 61.58 ചകചോടമ

രൂപ.

(ബമ)  ഇൻലചോന്റെപ്പ്  വചോടരചവയ്സപ്പ് അചതചോറമറമ  ഓഫപ്പ് ഇനഡദ  (IWAI)-

യുതട  അധസ്പീനതയമല്വരുന്ന  ചദശസ്പീയ  ജലപചോത-3-തന്റെ  തകചോലദ്യം  മുതല്

ചകചോടപ്പുറദ്യം  വതരയുള്ള  ഭചോഗതപ്പ്  ആവശദമചോയ  തടരമമനലുകള്  നമരമമചപ്പ്

വമകസമപമചമട്ടുണപ്പ്.  ചവറ,  ചകചോവമല്ചതചോടദ്യം  നടപചോലദ്യം  പുനരനമരമചോണദ്യം,

ചവറയമലുദ്യം  അഷമുടമക്കചോയലമതന്റെ  ചമല  ഭചോഗങ്ങളമലുദ്യം  ഡ്രൈഡ്ജമദ്യംഗപ്പ്

എന്നമവയചോണപ്പ്  അവചശഷമക്കുന്ന  പ്രവൃതമകള്.  ചകചോടപ്പുറദ്യം  മുതല്

ചകചോഴമചക്കചോടപ്പ്  വതരയുള്ള  ചദശസ്പീയ  ജലപചോതയുതട  വമകസനതമനചോയുള്ള

രൂപചരഖ  IWAI  തയ്യചോറചോക്കമയതമചന്മല്  സദ്യംസചോന  സരക്കചോരമതന്റെ

അഭമപ്രചോയദ്യം  ആരചോഞതമനപ്പ്  മറുപടമ  IWAI-യപ്പ്  നല്കമയമട്ടുണപ്പ്.  മലപ്പുറദ്യം
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ജമലയമല്  വരുന്ന  തവളമയദ്യംചകചോടപ്പ്  ചലചോക്കപ്പ്-കദ്യം-ബമഡ്ജമതന്റെ  പ്രവൃതമ

NABARD  ധനസഹചോയചതചോടുകൂടമ നടന്നുവരുന്നു. ചദശസ്പീയ ജലപചോത 3-തന്റെ

ഭചോഗമചോയമ തപചോന്നചോനമ ചചറവ കനചോല് 12.698 കമ.മസ്പീ നസ്പീളതമല് ആഴദ്യം കൂടല്

പ്രവൃതമ സദ്യംസചോന പ്ലചോന ഫണപചയചോഗമചപ്പ് പൂരതസ്പീകരമച്ചു.

(സമ)  ചദശസ്പീയ ജലപചോതതയ ബനമപമക്കചോന നമലവമല് കനചോലമലചോത

നസ്പീചലശസ്വരദ്യം  ചബക്കല്,  മചോഹമ-വളപടണദ്യം  ഭചോഗങ്ങളമല്  പുതമയ  കനചോല്

നമരമമക്കചോനളള പ്രവൃതമകള് ചകരള വചോടരചവയ്സപ്പ്  &  ഇനഫചോസ്ട്രേക പ്പ്ചചഴ്സപ്പ്

ലമമമറഡപ്പ് (KWIL) എന്ന തസഷദല് പരപസപ്പ് തവഹമക്കമള് (SPV)-തനയചോണപ്പ്

ചുമതലതപടുതമയമട്ടുളളതപ്പ്.  മചോഹമ–വളപടണദ്യം  റസ്പീചമല്  3  ഭചോഗങ്ങളമലചോയമ

26 കമ.മസ്പീ. പുതമയ കനചോല് നമരമമക്കണദ്യം. ഇതമനചോയമ 650 ചകചോടമ രൂപയുതട

KIIFB  സഹചോയതമനപ്പ്  അനമതമ  നലമയമട്ടുണപ്പ്.  ഭൂമമചയതറടുക്കുന്നതമനപ്പ്

മുചന്നചോടമയചോയമ അകലനതമന്റെപ്പ് ചരഖതപടുത്തുകയുദ്യം SIA പഠനദ്യം, EIA പഠനദ്യം

എന്നമവ  ആരദ്യംഭമക്കുകയുദ്യം  തചയ.  റസ്പീചപ്പ്  2-തന്റെ  SIA  പഠനദ്യം

പൂരതമയചോയമട്ടുണപ്പ്.  പദ്ധതമയുതട  ഡമ.പമ.ആര. തയ്യചോറചോക്കുന്നതമനള്ള

നടപടമയുദ്യം ആരദ്യംഭമചമട്ടുണപ്പ്.
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കചോസരചഗചോഡപ്പ്  ജമലയമല്  നസ്പീചലശസ്വരദ്യം-ചബക്കല്  കനചോല്

യചോഥചോരതദമചോകുവചോന നസ്പീചലശസ്വരദ്യം പുഴയ്ക്കുദ്യം ചമറചോരമപുഴയ്ക്കുമമടയമല് 6.5 കമ. മസ്പീ.

പുതമയ  കനചോല്  നമരമമക്കുകയുദ്യം  നമ്പദചോരകലപ്പ് ല്ല്  നചോവമചഗഷന  ചലചോക്കപ്പ്

നവസ്പീകരമക്കുകയുദ്യം  ചവണദ്യം.  ഇതമനചവണന്ന  ഭൂമമചയതറടുക്കുന്നതമനപ്പ്  186

ചകചോടമയുതട  പദ്ധതമക്കപ്പ്  KIIFB  ധനസഹചോയദ്യം ലഭദമചോക്കുന്നതമനപ്പ്  അനമതമ

നലമയമട്ടുണപ്പ്.  അകലനതമന്റെപ്പ്  ചരഖതപടുത്തുന്നതമനള്ള  നടപടമകള്

സസ്വസ്പീകരമച്ചുവരുന്നു.

ശസ്പീ  .    തക  .    എന  .    ഉണ്ണമക്കൃഷ്ണന:  സര,  തകചോലദ്യം-ചകചോടപ്പുറദ്യം  ചദശസ്പീയ

ജലപചോതയമല് ചവറചതചോടപ്പ് മുതല് ഇടപള്ളമ ചകചോട വതര വസ്പീതമകൂടല് എവമതട

വതരയചോയമതയന്നുദ്യം  തകചോലദ്യം  മുതല്  തമരുവനന്തപുരദ്യം  വതരയുള്ള  ടമ.എസപ്പ്.

കനചോല്,  വരക്കല  ടണല്  ചജചോലമ  എവമതടവതരയചോയമതയന്നുദ്യം  പറയുവചോന

കഴമയുചമചോ;  പ്രധചോനതപട ടൂറമസപ്പ് തഡസമചനഷന കൂടമയചോയ ഇഇൗ പ്രചദശതപ്പ്

സരക്കചോര  ധചോരചോളദ്യം  പണദ്യം  തചലവഴമചമട്ടുദ്യം  എന്തുതകചോണപ്പ്  ഇതപ്പ്

അവസചോനമക്കുന്നമതലന്നപ്പ് വമശദസ്പീകരമക്കചോചമചോ?

ശസ്പീ  .   പമണറചോയമ വമജയന:  സര,  തകചോലദ്യം-ചകചോടപ്പുറദ്യം  ജലപചോതയമല്

തൃക്കുന്നപ്പുഴ ഭചോഗതപ്പ് ഒരു ചലചോക്കപ്പ്-കദ്യം-ബമഡ്ജമതന്റെ പ്രവൃതമ IWAI (Inland
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Waterways  Authority  of  India)-യുതട  ഫണപചയചോഗമചപ്പ്

നടന്നുവരമകയചോണപ്പ്.  ചകചോടപ്പുറദ്യം-ചചറവ ചോ-ചചോവക്കചോടപ്പ്  ബമഡ്ജമതന്റെ

പ്രവരതനവദ്യം  അതമനപുറതമ  നടന്നുവരമകയചോണപ്പ്.  എലചോ  കചോരദങ്ങളുദ്യം

മറുപടമയമല് വമശദമചോയമ പ്രതമപചോദമചമട്ടുണപ്പ്.  

ശസ്പീ  .    തക  .    എന  .    ഉണ്ണമക്കൃഷ്ണന:  സര,  എറണചോകുളദ്യം  ജമലയമല്

ചദശസ്പീയജലപചോതയുതട  ഭചോഗമചോയ  തതവപമന  മുനമ്പദ്യം  മുതലുള്ള  ഭചോഗതപ്പ്

എതന്തലചോദ്യം  പ്രവൃതമകള്  നടതചോനചോണുചദ്ദേശമക്കുന്നതപ്പ്;  വമചനചോദസഞചോര

ചമഖലതയ ചപ്രചോതചോഹമപമക്കചോന കഴമയുദ്യംവമധദ്യം ജലഗതചോഗതദ്യം നടത്തുവചോന

നടപടമ സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    പമണറചോയമ  വമജയന:  സര,   വമചനചോദസഞചോര  ചമഖലതയ

ചപ്രചോതചോഹമപമക്കുന്നതമതന്റെ ഭചോഗമചോയമ ഏതതങമലുതമചോരു പ്രചദശതല, ഇതപ്പ്

ചകചോവളദ്യം മുതല് ചബക്കല് വതര നസ്പീണകമടക്കുതന്നചോരു ജലപചോതയചോണപ്പ്.  ഒരു

നമശമത കമചലചോമസ്പീററമനകതല ഒരു ടൂറമസപ്പ് തഡസമചനഷനണചോവകതയന്നചോണപ്പ്

ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതപ്പ്.  നമരവധമ  ടൂറമസപ്പ്  ചകന്ദ്രങ്ങള്  ഇതമതന്റെ  ഭചോഗമചോയുണചോകുദ്യം.

അതപ്പ്  ഇതമതന്റെ  ഭചോഗമചോയമതതന്ന  ഉണചോക്കുന്നതമനള്ള  നടപടമകതളക്കുറമചപ്പ്

ആചലചോചമച്ചുവരമകയചോണപ്പ്.
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ശസ്പീ  .   എദ്യം  .   രചോജചഗചോപചോലന: സര,  അടമസചോനസഇൗകരദ  വമകസന

രദ്യംഗതപ്പ് പുതമയ കചോലതമതന്റെ ചവഗതയനസരമചപ്പ് ചകരളസ്പീയ സമൂഹതമതന്റെ

സസ്വപ്നങ്ങള്  ഒതന്നചോന്നചോയമ  പൂവണമയുകയചോണപ്പ്.  ചദശസ്പീയപചോത  വമകസനദ്യം,

മലചയചോരതതഹതവ,  തസ്പീരചദശതതഹതവ,  ജലപചോത  എന്നസ്പീ  പദ്ധതമകള്

ബഹുമചോനതപട  മുഖദമനമയുതടയുദ്യം  സരക്കചോരമതന്റെയുദ്യം  അസചോധചോരണമചോയ

രചോഷ്ട്രസ്പീയ  ഇചചോശക്തമയുതടയുദ്യം  നമശയദചോരഢദതമതന്റെയുദ്യം

ഫലമചോയമട്ടുകൂടമയചോണപ്പ്.  ചദശസ്പീയജലപചോതയുതട നവസ്പീകരണതമതന്റെ ഭചോഗമചോയമ

രൂപസ്പീകരമച  Kerala  Waterways  and  Infrastructure  Limited  (KWIL)

എന്ന  കമ്പനമ  എത്ര  കമചലചോമസ്പീറര  ജലപചോതയചോണപ്പ്  ഇതുവതര

നവസ്പീകരമചമട്ടുള്ളതതന്നുദ്യം  കണ്ണൂര  ജമലയമതല  സുല്തചോന  ചതചോടപ്പ്,   വടകര-

മചോഹമ  കനചോല്,  തലചശരമ-വളപടണദ്യം  എന്നസ്പീ  റസ്പീച്ചുകളമല്

നചോളമതുവതരയുണചോയ പുചരചോഗതമ എത്ര ശതമചോനമചോതണന്നുദ്യം വദക്തമചോക്കചോചമചോ;

കൂടചോതത നസ്പീചലശസ്വരദ്യം ചബക്കല് പചോതയുമചോയമ ബനതപട നടപടമകള് ഏതപ്പ്

ഘടതമലചോതണന്നപ്പ് അറമയമക്കചോചമചോ?

ശസ്പീ  .   പമണറചോയമ വമജയന: സര,  ഒരുപചോടപ്പ് കചോരദങ്ങള് അടങ്ങുന്നതചോണപ്പ്

ചചചോദദദ്യം.   മചോഹമ-വളപടണദ്യം  കനചോലമതന്റെ  രണചോദ്യം  കടമതന്റെയുദ്യം  മൂന്നചോദ്യം
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കടമതന്റെയുദ്യം  ഭൂമമ  ഏതറടുക്കുന്നതമനള്ള  നടപടമകള്  നടന്നുവരമകയചോണപ്പ്.

പ്രസ്തുത റസ്പീചമല് കനചോലുകളുദ്യം കചോയലുകളുദ്യം ഗതചോഗതചയചോഗദമചോണപ്പ്.  മലബചോര

റമവര  ക്രൂയമസപ്പ്  പദ്ധതമയുതട  ഭചോഗമചോയമ   ചകചോടപ്പുറദ്യം  ഹഇൗസപ്പ്  ചബചോടപ്പ്

തടരമമനല് ഉള്തപതട ചബചോടപ്പ് തജടമകളുതട നമരമചോണവദ്യം പൂരതമയചോയമട്ടുണപ്പ്.

പശമമതസ്പീര  കനചോല്  വമകസനതമതന്റെ  ഭചോഗമചോയമ  നസ്പീചലശസ്വര ദ്യം-ചബക്കല്

ഭചോഗതത ഭൂമമ ഏതറടുക്കലമനപ്പ്  186 ചകചോടമ രൂപ വകയമരുതമയമട്ടുണപ്പ്.

ശസ്പീ  .    പമ  .    പമ  .    ചമതരഞ്ജന:  സര,  ഏഷദയമല്തതന്ന  രണചോദ്യം

സചോനത്തുളള ജലപചോതയചോണപ്പ് സദ്യംസചോനതപ്പ് നമരമമച്ചുതകചോണമരമക്കുന്നതപ്പ്.

ചകരളതമതന്റെ  വമകസന  പ്രവരതനങ്ങള്ക്കപ്പ്  ഇതപ്പ്  വലമയ

മുചന്നറമുണചോക്കചോന  ചപചോകുകയചോണപ്പ്.  ചകചോവളദ്യം  മുതല്  തകചോലദ്യം  വതരയുദ്യം

ചകചോഴമചക്കചോടപ്പ്  മുതല്  ചബക്കല്  വതരയുമുളള  ജലപചോതകതള  ചദശസ്പീയ

ജലപചോതകളചോയമ  പ്രഖദചോപമക്കണതമന്നപ്പ്  സദ്യംസചോന  സരക്കചോര  ചകന്ദ്ര

സരക്കചോരമചനചോടപ്പ്  ആവശദതപടമരുന്നചലചോ;  ഇഇൗ  വമഷയതമല്  ചകന്ദ്ര

സരക്കചോരമതന്റെ സമസ്പീപനദ്യം എന്തചോതണന്നപ്പ് വമശദസ്പീകരമക്കചോചമചോ?

ശസ്പീ  .    പമണറചോയമ വമജയന:  സര,  സസ്വചോഭചോവമകമചോയമ ചകന്ദ്ര സരക്കചോര

അതപ്പ് അദ്യംഗസ്പീകരമചക്കണതചോണപ്പ്. പ്രസ്തുത ജലപചോതകതള ചദശസ്പീയപചോതകളചോക്കമ
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പ്രഖദചോപമക്കണതമന്നപ്പ്  ചകന്ദ്ര  സരക്കചോരമചനചോടപ്പ്  ഇചപചോള്തതന്ന

ആവശദതപട്ടുകഴമഞമട്ടുണപ്പ്.  അക്കചോരദദ്യം  അദ്യംഗസ്പീകരമക്കുതമന്നുതതന്നയചോണപ്പ്

സരക്കചോര പ്രതസ്പീക്ഷമക്കുന്നതപ്പ്. 

 ശസ്പീമതമ  ഒ  .    എസപ്പ്  .    അദ്യംബമക:  സര,  ജലപചോതചോ നവസ്പീകരണതമതന്റെ

ഭചോഗമചോയമ  ചകചോവളദ്യം  മുതല്  വരക്കല  വതര  കനചോലമതന്റെ  ഇരുവശങ്ങളമലുദ്യം

തചോമസമക്കുന്നവരുതട  പുനരധമവചോസതമനപ്പ്  സസ്വസ്പീകരമച  നടപടമകളുതട

പുചരചോഗതമ വദക്തമചോക്കചോചമചോ?

ശസ്പീ  .    പമണറചോയമ വമജയന: സര, അക്കചോരദതമല് ഇതമചനചോടകദ്യം നല

പുചരചോഗതമയമലുള്ള  പുചരചോഗതമ  തതകവരമക്കചോന  സചോധമചമട്ടുണപ്പ്.  കനചോലമതന്റെ

ഇരുവശങ്ങളമലുദ്യം  തചോമസമക്കുന്ന  ആളുകളുതട  പുനരധമവചോസമചോണപ്പ്  ഏറവദ്യം

പ്രധചോനപ്രശ്നദ്യം.  ആളുകതള  പുനരധമവസമപമക്കുന്നതമനള്ള  നടപടമകള്

ഫലപ്രദമചോയമ സസ്വസ്പീകരമച്ചുകഴമഞമട്ടുണപ്പ്.  ഇതുമചോയമ ബനതപടപ്പ്  മുചന്നചോട്ടുവച

പചോചക്കജപ്പ്  തപചോതുതവ  ജനങ്ങള്  അദ്യംഗസ്പീകരമക്കുകയുദ്യം  അവരമല്നമന്നുദ്യം

നലരസ്പീതമയമലുളള പ്രതമകരണദ്യം ലഭമക്കുകയുദ്യം തചയമട്ടുണപ്പ്. 

ശസ്പീ  .    എ  .    തക  .    എദ്യം  .    അഷ്റഫപ്പ്:  സര,  ചകരളദ്യം ഏറവദ്യം പ്രതസ്പീക്ഷചയചോതട

കചോണുന്ന ചദശസ്പീയ ജലപചോത ചകചോവളദ്യം മുതല് തകചോലദ്യം വതരയുദ്യം ചകചോഴമചക്കചോടപ്പ്
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മുതല് ചബക്കല് വതരയുദ്യം നടപമലചോക്കചോനചോണപ്പ് ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതപ്പ്. ചകരളതമതന്റെ

അതമരതമയചോയ  മചഞശസ്വരദ്യം  ധചോരചോളദ്യം  പുഴകളുളള  സലമചോണപ്പ്.  പ്രസ്തുത

പദ്ധതമ മചഞശസ്വരദ്യം വതര നസ്പീടചോന സചോധമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .     പമണറചോയമ  വമജയന:  സര,  മചഞശസ്വരദ്യം  ഒരു  പ്രധചോന

സലമചോതണന്ന കചോരദതമല് യചോതതചോരു  സദ്യംശയവമമല.  പതക്ഷ,  ചകചോവളദ്യം

മുതല്  ചബക്കല്  വതര  എന്നുപറയുചമ്പചോള്  അതമതനചോരു

പ്രചതദകയുള്ളതുതകചോണചോണപ്പ്  ആ  നമലയപ്പ്  ചദശസ്പീയ  ജലപചോതചോ  വമകസനദ്യം

നടതചോന  തസ്പീരുമചോനമചമട്ടുള്ളതപ്പ്.  ബചോക്കമ  കചോരദങ്ങതളക്കുറമചപ്പ്  ഇചപചോള്

ആചലചോചമചമടമല. 

തചദ്ദേശസസ്വയദ്യംഭരണ സചോപനങ്ങള് നല്ചകണ സദ്യംഭചോവനത്തുക
സദ്യംബനമച ഉതരവപ്പ്

(*306)  ശസ്പീ  .   പമ  .   ഉകബദുള്ള:
      ശസ്പീ  .   തക  .   പമ  .   എ  .   മജസ്പീദപ്പ്:
      ശസ്പീ  .   എൻ  .   എ  .   തനലമക്കുന്നപ്പ്:
  ശസ്പീ  .    നജസ്പീബപ്പ് കചോന്തപുരദ്യം:  തചോതഴ കചോണുന്ന ചചചോദദങ്ങള്ക്കപ്പ്

തചദ്ദേശസസ്വയദ്യംഭരണദ്യം, എകക്സൈസപ്പ് വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമചോ:
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(എ)  വമചനചോദപരമപചോടമകൾ,  പ്രദർശനദ്യം,  സഇൗജനദചമകമതചോ

കദചോമ്പുകൾ  തുടങ്ങമയ  പരമപചോടമകൾക്കപ്പ്  പഞചോയതപ്പ്,  നഗരസഭ

എന്നമവമടങ്ങളമൽനമന്നുദ്യം സദ്യംഭചോവന നൽകചോൻ ചടദ്യം അനവദമക്കുന്നുചണചോ;

(ബമ)  സർക്കചോരമതന്റെ വമവമധ പരമപചോടമകൾക്കചോയമ തചദ്ദേശസസ്വയദ്യംഭരണ

സചോപനങ്ങതള  സമർദ്ദേദ്യം  തചലുതമ  സദ്യംഭചോവന  നൽകചോൻ

ചപ്രരമപമക്കുന്നതചോയ പരചോതമകൾ ശദ്ധയമല്തപടമട്ടുചണചോ;

(സമ)  തചദ്ദേശസസ്വയദ്യംഭരണ  ദമനചോചഘചോഷദ്യം,  ശുചമതസ്വമമഷതന്റെ

ചകചോൺചകവപ്പ് എന്നമവയപ്പ് ഓചരചോ തചദ്ദേശസസ്വയദ്യംഭരണ സചോപനവദ്യം നൽചകണ

സദ്യംഭചോവനത്തുക നമശയമചപ്പ് ഉതരവപ്പ് പുറതപടുവമചമരുചന്നചോ;

(ഡമ)  എങമല്  ഇതരദ്യം  ഉതരവകൾ  തചദ്ദേശസസ്വയദ്യംഭരണ

സചോപനങ്ങതള  സചോമ്പതമക  പ്രതമസനമയമലചോക്കുതമന്നതപ്പ്

പരമചശചോധമക്കുചമചോ; വദക്തമചോക്കചോചമചോ?

തചദ്ദേശസസ്വയദ്യംഭരണദ്യം,  എകക്സൈസപ്പ്   വകുപ്പുമനമ  (ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    ബമ  .

രചോചജഷപ്പ്):  സര,  (എ)  2011-തല ചകരളചോ പഞചോയതപ്പ്  രചോജപ്പ്  (അസചോധചോരണ

തചലവകൾ)  ചടങ്ങളമതല  ചടദ്യം  3  പ്രകചോരദ്യം  പഞചോയത്തുകളമല്നമന്നുദ്യം

സദ്യംഭചോവന  നല്കചോൻ  ചടദ്യം  അനവദമക്കുന്നുണപ്പ്.  ചകരള  മുൻസമപചോലമറമ
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നമയമങ്ങളമല്  ഇതരദ്യം  പരമപചോടമകൾക്കപ്പ്  നഗരസഭയമല്നമന്നപ്പ്  സദ്യംഭചോവന

നല്കുന്നതപ്പ് സദ്യംബനമചപ്പ് ചടദ്യം വദവസ തചയമടമല.

 (ബമ) ശദ്ധയമല്തപടമടമല.

(സമ)  28-01-2023-തല  സ.  ഉ.  (സചോധചോ)  നദ്യം.  242/2023/

എല്.എസപ്പ്.ജമ.ഡമ.  പ്രകചോരദ്യം  തചദ്ദേശദമനചോചഘചോഷതമനചോയമ  സദ്യംഭചോവന

നല്കുന്നതമനപ്പ്  തചദ്ദേശസസ്വയദ്യംഭരണ  സചോപനങ്ങൾക്കപ്പ്  അനമതമ

നല്കമയമരുന്നു.  ശുചമതസ്വമമഷതന്റെ  ഇന്റെരനചോഷണല്  ചകചോണ്ചകവമനചോയമ

സദ്യംസചോന  ശുചമതസ്വമമഷനപ്പ്  തുക  നല്കുന്നതമനപ്പ്  അനമതമ  നല്കമ

05-01-2023-തല സ.ഉ.(സചോധചോ)നദ്യം.24/2023/ത.സസ്വ.ഭ.വ. പ്രകചോരദ്യം ഉതരവപ്പ്

പുറതപടുവമചമരുന്നു.

(ഡമ) ശദ്ധയമല്തപടമടമല.

ശസ്പീ  .   പമ  .   ഉതതബദുള്ള: സര, പല തചദ്ദേശസസ്വയദ്യംഭരണ സചോപനങ്ങളമലുദ്യം

ആവശദതമനപ്പ്  ജസ്പീവനക്കചോരമലചോതതുതകചോണപ്പ്  നമലവമലുള്ള  ജസ്പീവനക്കചോര

അമമതമചോയ  ചജചോലമഭചോരദ്യം  അനഭവമക്കുകയചോണപ്പ്.  വരഷങ്ങള്ക്കുമുമ്പപ്പ്

നമശയമച  സചോഫപ്പ്  പചോചറണചോണപ്പ്  ഇചപചോഴുദ്യം  പഞചോയത്തുകളമല്

നമലനമല്ക്കുന്നതപ്പ്.  ആയതമനചോല്  പഞചോയത്തുകളമതല  സചോഫപ്പ്  പചോചറണ്
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പുതുക്കമ  നമശയമക്കണദ്യം.   കചോരണദ്യം,  പഞചോയത്തുകള്  വഴമയചോണപ്പ്  എലചോ

പദ്ധതമകളുദ്യം  നടപമലചോക്കുന്നതപ്പ്.  അതുതകചോണപ്പ്  ജനസദ്യംഖദചോനപചോതമകമചോയുദ്യം

ഓചരചോ  പഞചോയത്തുകതളുടയുദ്യം  മുനമസമപചോലമറമകളുതടയുദ്യം  വചോരഡുകളുതടയുദ്യം

എണ്ണതമതന്റെ  അടമസചോനതമല്  സചോഫപ്പ്  പചോചറണ്  പുതുക്കമ  ചഗഡമദ്യംഗപ്പ്

നമശയമചപ്പ്  ആവശദമചോയ  ജസ്പീവനക്കചോതര  നമയമമക്കചോന  സരക്കചോര  നടപടമ

സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .   എദ്യം  .   ബമ  .   രചോചജഷപ്പ്: സര,  സമഗമചോയ  പരമചശചോധന

ആവശദമുള്ള  കചോരദമചോണപ്പ്  ബഹുമചോനതപട  അദ്യംഗദ്യം  ചചചോദദരൂപതമല്

ഉന്നയമചമട്ടുള്ളതപ്പ്.   പരമചശചോധനയുതട അടമസചോനതമല് മചോത്രതമ അതരദ്യം

കചോരദങ്ങള് തചയ്യചോന സചോധമക്കുകയുള.

ശസ്പീ  .   പമ  .   ഉതതബദുള്ള: സര, സചോഫപ്പ്  പചോചറണ്  പുതുക്കമ  നമശയമക്കചോന

സമഗമചോയ പരമചശചോധന ആവശദമചോതണന്നതപ്പ്  വസ്തുതയചോണപ്പ്.  പതക്ഷ,  പല

പഞചോയത്തുകളമലുദ്യം  നമലവമല്  പദ്ധതമകള്  നടപമലചോക്കണതമങമല്

എഞമനസ്പീയരമചോതര  ആവശദമചോണപ്പ്.  പല  പഞചോയത്തുകളമലുദ്യം  അസമസന്റെപ്പ്

എഞമനസ്പീയരമചോരമല.  ഒരു  അസമസന്റെപ്പ്  എഞമനസ്പീയരക്കുതതന്ന  രണദ്യംമൂന്നുദ്യം

പഞചോയത്തുകളുതട  ചചോരജ്ജചോണപ്പ്  നല്കമയമരമക്കുന്നതപ്പ്.  അതുതകചോണപ്പ്  എലചോ
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പഞചോയത്തുകളമലുദ്യം  അവരക്കപ്പ്  സസ്വതനമചോയമ  പ്രവരതമക്കചോന

എഞമനസ്പീയറമദ്യംഗപ്പ്  വമഭചോഗതമലചോവശബയമചോയ  അസമസന്റെപ്പ്

എഞമനസ്പീയരമചോതര  നമയമമക്കചോന  നടപടമ  സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചോ;  സരക്കചോരമതന്റെ

പദ്ധതമകള്  നടപമലചോക്കുന്നതമനചോയമ  തചദ്ദേശസസ്വയദ്യംഭരണ

സചോപനങ്ങതളയചോണപ്പ്  ചുമതലതപടുത്തുന്നതപ്പ്.  അതതചോതക്ക  വളതര

വമജയകരമചോയമ  പഞചോയതപ്പ് നടപമലചോക്കുന്നുമുണപ്പ്.   ചകചോവമഡപ്പ്  പ്രതമചരചോധ

പ്രവരതനങ്ങളുള്തപതട  പഞചോയത്തുകളുതട  ഫണപചയചോഗമചചോണപ്പ്

നടതമയതപ്പ്. 

മമ  .   സസ്പീക്കര: ചചചോദദതമചലയപ്പ്  വരൂ.   മറപ്പ്  കചോരദങ്ങതളചോതക്ക

ധനചോഭദരത ചരചചോചവളയമല് വമശദമചോയമ അവതരമപമക്കചോവന്നതചോണപ്പ്. 

ശസ്പീ  .   പമ  .   ഉതതബദുള്ള: സര,  എന്നചോല്  പഞചോയത്തുകളുതട

തമയ്ന്റെനനസപ്പ്  ഫണപ്പ്  അടക്കദ്യം  തവടമക്കുറചമരമക്കുകയചോണപ്പ്.  ഇതപ്പ്

പുനനഃസചോപമക്കചോന നടപടമ സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    ബമ  .    രചോചജഷപ്പ്:  സര,  ബഹുമചോനതപട  അദ്യംഗദ്യം  രണപ്പ്

ചചചോദദങ്ങളചോണപ്പ് ഇവമതട ഉന്നയമചമരമക്കുന്നതപ്പ്.  പല സലങ്ങളമലുദ്യം ചവണത്ര

അസമസന്റെപ്പ്  എഞമനസ്പീയരമചോരമതലന്നതപ്പ്  വളതര  ഗഇൗരവമുള്ള  വമഷയമചോണപ്പ്.
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അതപ്പ്  പരമഹരമക്കുന്നതമനപ്പ്  സരക്കചോര  നടപടമ  സസ്വസ്പീകരമചമട്ടുണപ്പ്.  ഇവരുതട

നമയമനവമചോയമ  ബനതപടപ്പ്  പ്രധചോനതപട  രണപ്പ്  പ്രശ്നങ്ങളചോണുള്ളതപ്പ്.  ഒന്നപ്പ്,

തചദ്ദേശസസ്വയദ്യംഭരണ  സചോപനങ്ങളുതട  എ.ഇ.-മചോരുതട  നമയമനതമനള്ള

പമ.എസപ്പ്.സമ.  ലമസമലുള്തപട  ആളുകള്തതന്ന  മറപ്പ്  സചോപനങ്ങളമല്

അതചോയതപ്പ്,  തക.എസപ്പ്.ഇ.ബമ.എല്.,  വചോടര  അചതചോറമറമ

എന്നമവമടങ്ങളമചലയപ്പ്  ചപചോകചോനചോണപ്പ്  തചോലരദദ്യം  പ്രകടമപമക്കുന്നതപ്പ്.

പഞചോയത്തുകളമല് നമയമനദ്യം ലഭമക്കുന്നവരചപചോലുദ്യം ടമ  സചോപനങ്ങളമചലയപ്പ്

ചപചോവകചയചോ അതലങമല് ഇവമതട നമയമനദ്യം ലഭമചമട്ടുദ്യം ചജചോയമന തചയ്യചോതത

മറപ്പ് സചോപനങ്ങളമചലയ്ക്കുള്ള നമയമനദ്യം കചോതമരമക്കുകചയചോ തചയന്ന പ്രശ്നങ്ങള്

നമലനമല്ക്കുകയചോണപ്പ്.  മതറചോരു പ്രശ്നദ്യം എ.ഇ.-മചോര പലരുദ്യം അവധമതയടുതപ്പ്

ചപചോകുന്നുതവന്നതപ്പ്  സരക്കചോരമതന്റെ  ശദ്ധയമല്വന്നമട്ടുണപ്പ്.  എ.ഇ.യുതട

അഭചോവതമല്  പകരദ്യം  നമയമമക്കുന്ന  ആള്ചപചോലുദ്യം  ലസ്പീവപ്പ്  എഴുതമതക്കചോടുതപ്പ്

സചോദ്യംങ്ഷന  തചയന്നതമനചപചോലുദ്യം  കചോത്തുനമല്ക്കചോതത  ചപചോകുന്ന

സമതമയചോണുള്ളതപ്പ്.  ഇക്കചോരദതമല്  ഒരു  നമയനണദ്യം

ഏരതപടുതണതമന്നതുതതന്നയചോണപ്പ്  സരക്കചോരമതന്റെ  അഭമപ്രചോയദ്യം.

ബഹുമചോനതപട  അദ്യംഗങ്ങളുതട  തപചോതുവമകചോരദ്യംകൂടമ  മചോനമച്ചുതകചോണപ്പ്
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അനമതമയമലചോതത  എ.ഇ.മചോര  ലസ്പീതവടുതപ്പ്  ചപചോകുന്നതുള്തപതടയുള്ള

കചോരദങ്ങള്  കരശനമചോയമ  നമയനമക്കചോന  സരക്കചോരമതന്റെ  ഭചോഗത്തുനമന്നുദ്യം

നടപടമയുണചോകുദ്യം.  രണചോമതചോയമ  അചദ്ദേഹദ്യം  ഗചോന്റെമതനക്കുറമചചോണപ്പ്

സൂചമപമചതപ്പ്.  ധനകചോരദ  കമസ്പീഷതന്റെ ശമപചോരശയചോയ തമയപ്പ് ന്റെനനസപ്പ്  ഗചോന്റെപ്പ്

ആസമ  രജമസറമതന്റെ  അടമസചോനതമലചോയമരമക്കണതമന്നതപ്പ്  കരശനമചോയമ

നടപചോക്കുതമന്നപ്പ്  എലചോ  തചദ്ദേശസസ്വയദ്യംഭരണ  സചോപനങ്ങതളയുദ്യം  മുനകൂടമ

അറമയമചമരുന്നതചോണപ്പ്.  സദ്യംസചോന  സരക്കചോരമനപ്പ്  അതപ്പ്

നടപമലചോക്കചോതമരമക്കചോനചോവമല.  ആസമ  രജമസര  കൃതദമചോയമ

പൂരതസ്പീകരമചമട്ടുള്ള  പഞചോയത്തുകള്ക്കപ്പ്  തമയപ്പ് ന്റെനനസപ്പ്  ഗചോന്റെമതന്റെ

കചോരദതമല്  പ്രശ്നദ്യംവരമല.   അലചോതവരക്കപ്പ്  പ്രശ്നമുണചോകുതമന്നപ്പ്  ചനരതത

അറമയമചമരുന്നതചോണപ്പ്.  അക്കചോരദതമല് പമചന്നചോടപ്പ് ചപചോകചോനചോവമല.

ശസ്പീ  .   തക  .   പമ  .   എ  .   മജസ്പീദപ്പ്: സര, തചദ്ദേശസസ്വയദ്യംഭരണ സചോപനങ്ങളുതട

കസ്പീഴമല്  ധചോരചോളദ്യം  ഗചോമസ്പീണ  ചറചോഡുകളുണപ്പ്.  പതക്ഷ,  തചദ്ദേശസസ്വയദ്യംഭരണ

സചോപനങ്ങള്ക്കപ്പ്  അവ  നടതമതക്കചോണപ്പ്  ചപചോകചോന  പ്രയചോസമചോണപ്പ്.

അതുതകചോണപ്പ്  ഇതരദ്യം  ചറചോഡുകള്  ഗതചോഗതചയചോഗദമചോക്കുന്നതമനചോയമ

പ്രചതദകദ്യം  സദ്യംവമധചോനചമരതപടുതചോന  കഴമയുചമചോ;  ഇതരദ്യം  ചറചോഡുകളുതട
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തമയമന്റെനനസപ്പ്  നടതചോനചപചോലുദ്യം  പഞചോയത്തുകളുതട  തതകവശദ്യം

പണമമലചോതതമനചോല്  അതമനചോയമ  എദ്യം.എല്.എ.-മചോരുതട  പമന്നചോതല

നടക്കുകയചോണപ്പ്.  ഇതമനപ്പ്  പ്രചതദകമചോതയചോരു  സ്കസ്പീദ്യം  തയ്യചോറചോക്കമ  അവരക്കപ്പ്

പ്രചതദക ഫണപ്പ് നല്കുന്നതമതനക്കുറമചപ്പ് ആചലചോചമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .   എദ്യം  .   ബമ  .   രചോചജഷപ്പ്: സര,  വളതര  പ്രസക്തമചോതയചോരു

ചചചോദദമചോണപ്പ്  ബഹുമചോനതപട  അദ്യംഗദ്യം  ഇവമതട  ഉന്നയമചതപ്പ്.  ഇതമനചോയമ

പ്രചതദക ഫണപ്പ് അനവദമക്കചോനചോവമല.   നമലവമല് പദ്ധതമവമഹമതതമതന്റെ

27.19  ശതമചോനദ്യം സദ്യംസചോന സരക്കചോര നല്കുന്നുണപ്പ്.  ഇന്തദയമല് മതറചോരു

സദ്യംസചോനത്തുദ്യം  ഇതമതന്റെ  പകുതമ  തുക  ചപചോലുദ്യം  നല്കുന്നമല.  അചദ്ദേഹദ്യം

പറഞ  പ്രശ്നതമനള്ള  പരമഹചോരദ്യം   തചദ്ദേശസസ്വയദ്യംഭരണ  സചോപനങ്ങളുതട

തനതുവരുമചോനദ്യം  വരദ്ധമപമക്കുകതയന്നതചോണപ്പ്.  തനതുവരുമചോനദ്യം

വരദ്ധമപമക്കുന്നതമനപ്പ്  കൂടചോയ  നമലപചോടപ്പ്  സസ്വസ്പീകരമചക്കണമവരുദ്യം.  അതമനചോയമ

അങ്ങയുതടയുദ്യം അങ്ങയുതട പചോരടമയുതടയുദ്യം പമന്തുണ അഭദരതമക്കുകയചോണപ്പ്. 

ശസ്പീ  .   എന  .   എ  .   തനലമക്കുന്നപ്പ്: സര,  സരക്കചോര  അനമതമയമലചോതത

ഗചോമപഞചോയതപ്പ്  ഫണപ്പ്  തനതപ്പ്/പ്ലചോന  ഗചോമപഞചോയത്തുകളുതട

ആവശദതമനലചോതത  മറ  സദ്യംഘടനകളുതട  ആഭമമുഖദതമല്  നടത്തുന്ന
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പരമപചോടമകള്ക്കപ്പ്  സദ്യംഭചോവന  നല്കചോന  നമയമദ്യം

അനശചോസമക്കുന്നുചണചോതയന്നപ്പ്  വദക്തമചോക്കചോചമചോ;  ഉതണങമല്  ഏതതലചോദ്യം

സദ്യംഘടനകള്ക്കപ്പ്   അതരതമലുള്ള  സദ്യംഭചോവന  നല്കചോതമന്നുദ്യം

വദക്തമചോക്കചോചമചോ?

ശസ്പീ  .   എദ്യം  .   ബമ  .   രചോചജഷപ്പ്: സര,  ഇതുസദ്യംബനമചപ്പ്  ചനരതത

വദക്തമചോക്കമയതചോണപ്പ്.  2011-തല  ചകരള  പഞചോയതപ്പ്  രചോജപ്പ്  (അസചോധചോരണ

തചലവകള്)  ചടങ്ങള് പ്രകചോരദ്യം  പഞചോയതമല്നമന്നപ്പ്  സദ്യംഭചോവന നല്കചോന

ചടദ്യം  അനവദമക്കുന്നുണപ്പ്.  മുനമസമപചോലമറമ  നമയമങ്ങളമല്  സദ്യംഭചോവന

നല്കുന്നതമനപ്പ്  ചടദ്യം  വദവസ  തചയമടമല.   പതക്ഷ  മുനമസമപചോലമറമകള്

സരക്കചോരമതന്റെ  അനമതമക്കചോയമ  ആവശദതപടചോറുണപ്പ്.  സരക്കചോര

ഇക്കചോരദതമല്  നമഷ്കരഷമക്കചോറമല.   തചദ്ദേശസസ്വയദ്യംഭരണ  സചോപനങ്ങള്

ആവശദതപടുന്നപക്ഷദ്യം  പരമചശചോധനയ്ക്കുവമചധയമചോയമ  അനമതമ  നല്കുക

മചോത്രചമ  തചയ്യചോറുള.  തചദ്ദേശസസ്വയദ്യംഭരണ  സചോപനങ്ങളചോണപ്പ്  മമക്കവചോറുദ്യം

ഇതരതമചോരചോവശദദ്യം ഉന്നയമക്കചോറുള്ളതപ്പ്.

ശസ്പീ  .   നജസ്പീബപ്പ് കചോന്തപുരദ്യം: സര,  ഇനമയുദ്യം സരക്കചോരമതന്റെ രണചോമതത

ഗഡുവചോയമ നല്ചകണ തുക പഞചോയത്തുകള്ക്കപ്പ് അനവദമചപ്പ് നല്കമയമടമല.
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പല പദ്ധതമകളുദ്യം തയ്യചോറചോക്കമ കചോതപ്പ് നമല്ക്കുകയചോണപ്പ്.  പതക്ഷ,  ധനകചോരദ

വകുപമതന്റെ  നമയനണദ്യം  കചോരണമചോണപ്പ്  ഇഇൗ  ഫണപ്പ്  ഇനമയുദ്യം

ലഭമക്കചോതതതന്നചോണപ്പ്  അറമയചോന  സചോധമചതപ്പ്.  അടമയന്തരമചോയമ

പഞചോയതമനപ്പ് വമഹമതദ്യം അനവദമച്ചുതകചോടുക്കചോന തചോലരദതപടുചമചോ?

ശസ്പീ  .   എദ്യം  .   ബമ  .   രചോചജഷപ്പ്: സര,  പ്രസ്തുത  വമഷയദ്യം  സദ്യംബനമചപ്പ്

ധനകചോരദ  വകുപ്പുമനമയുതട  ശദ്ധയമല്തപടുതമയമട്ടുണപ്പ്.   ഉടനതതന്ന

അനവദമച്ചു  നല്കുതമന്നചോണപ്പ്  ബഹുമചോനതപട  ധനകചോരദ  വകുപ്പുമനമ

അറമയമചമട്ടുള്ളതതന്ന കചോരദദ്യം സഭതയ അറമയമക്കുകയചോണപ്പ്. 

വമമുക്തമ പദ്ധതമ വമപുലമചോക്കുന്നതമനപ്പ് നടപടമ

(*307)  ശസ്പീ  .   ചതചോമസപ്പ് തക  .   ചതചോമസപ്പ്:
ശസ്പീ  .   ചകചോവൂർ കുഞചമചോൻ:
ശസ്പീ  .   തക  .   ബമ  .   ഗചണഷപ്പ് കുമചോർ:
ശസ്പീ  .   തക  .    പമ  .    ചമചോഹനന: തചോതഴ കചോണുന്ന ചചചോദദങ്ങള്ക്കപ്പ്

തചദ്ദേശസസ്വയദ്യംഭരണദ്യം, എകക്സൈസപ്പ് വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമചോ:

(എ)  സദ്യംസചോനതപ്പ് ലഹരമയുതട ഉപചയചോഗദ്യം, വരദ്ധമച്ചുവരുന്ന ചറചോഡപ്പ് 

അപകടങ്ങള്ക്കുദ്യം  സചോമൂഹമക  വമരുദ്ധ  പ്രവരതനങ്ങള്ക്കുദ്യം  പ്രധചോന

കചോരണമചോതണന്നതമനചോൽ  ഇതപ്പ്  തടയുന്നതമനപ്പ്  വമമുക്തമ  പദ്ധതമ
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വമപുലമചോക്കുന്നതമനപ്പ്  നടപടമകള്  സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചോ;  എങമല്  വമശദചോദ്യംശദ്യം

ലഭദമചോക്കുചമചോ;

(ബമ) ത്രമതല പഞചോയത്തുകളുതട സചോധദതയുപചയചോഗതപടുതമ ഇതരദ്യം

സചോമൂഹമക  വമപതമതനതമതര  എതന്തചോതക്ക  പുതമയ  നടപടമകള്

സസ്വസ്പീകരമക്കുതമന്നപ്പ് വദക്തമചോക്കുചമചോ?

തചദ്ദേശസസ്വയദ്യംഭരണദ്യം,  എകക്സൈസപ്പ്   വകുപ്പുമനമ  (ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    ബമ  .

രചോചജഷപ്പ്):  സര,  (എ)  സദ്യംസചോനതപ്പ്  ലഹരമയുതട  ഉപചയചോഗദ്യം

ഇലചോതചോക്കുന്നതമനപ്പ്  വമമുക്തമ  മമഷതന്റെ  ചനതൃതസ്വതമൽ  ലഹരമതക്കതമതര

വമവമധ  തരതമലുളള  ചബചോധവൽക്കരണ  പ്രവർതനങ്ങൾ നടതമവരുന്നു.

പ്രസ്തുത  പ്രവർതനങ്ങൾ  ശക്തമതപടുത്തുന്നതമതന്റെ  ഭചോഗമചോയമ

സദ്യംസചോനതത  എലചോ  തചദ്ദേശസസ്വയദ്യംഭരണ  സചോപനങ്ങളമലുദ്യം അവയുതട

വചോർഡുകളമലുദ്യം ജനപ്രതമനമധമകൾ അദ്ധദക്ഷരചോയമ സചോമൂഹമക-സചോമുദചോയമക

യുവജന  സദ്യംഘടനചോ  പ്രതമനമധമകൾ,  അദ്ധദചോപകർ,  രചോഷ്ട്രസ്പീയ  കക്ഷമ

പ്രതമനമധമകൾ,  റസമഡന്റെപ്പ്സപ്പ്  അചസചോസമചയഷൻ  പ്രതമനമധമകൾ  തുടങ്ങമ

വമവമധ വമഭചോഗങ്ങതളയുൾതപടുതമ ലഹരമവമരുദ്ധ ജനജചോഗതചോ സമമതമകൾ

രൂപസ്പീകരമചപ്പ്  പ്രവർതമക്കുന്നു.  സ്കൂളുകളമലുദ്യം  ലഹരമവമരുദ്ധ  ജനജചോഗചോതചോ
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സമമതമകൾ  രൂപസ്പീകരമചപ്പ്  സമൂഹതതതയചോന്നചോതക  ലഹരമതക്കതമതര

പ്രവർതമക്കുന്നതമനപ്പ്  സജ്ജമചോക്കമയമട്ടുണപ്പ്.  വമദദചോലയങ്ങൾ

ലഹരമമുക്തമചോക്കുന്നതമതന്റെ  ഭചോഗമചോയമ  സ്കൂൾ/ചകചോചളജപ്പ്  തലതമൽ  ലഹരമ

വമരുദ്ധ പ്രവർതനങ്ങൾക്കപ്പ് ചനതൃതസ്വദ്യം നൽകുവചോൻ ലഹരമ വമരുദ്ധ കബ്ബുകൾ

പ്രവർതമക്കുന്നുണപ്പ്.  സ്കൂൾ  വമദദചോഭദചോസ  കചോലഘടതമൽതതന്ന

ലഹരമയുപചയചോഗമക്കുന്ന  വമദദചോർതമകതള  അതമല്നമന്നുദ്യം

പമന്തമരമപമക്കുന്നതമനപ്പ്  സ്കൂളുകളമൽ  "ഉണർവപ്പ്" എന്ന ചപരമൽ ഒരു പദ്ധതമ

നടപമലചോക്കമവരമകയചോണപ്പ്.  ടമ  പദ്ധതമ  കൂടുതൽ  സ്കൂളുകളമൽ

നടപമലചോക്കുന്നതമനളള നടപടമ സസ്വസ്പീകരമക്കുന്നതചോണപ്പ്.  സദ്യംസചോനതത  500

സ്കൂളുകളമൽ  ലഹരമ  വമരുദ്ധ  കബമതന്റെ  ആഭമമുഖദതമൽ  വമവമധ  കചോയമക

ഇനങ്ങളമൽ പരമശസ്പീലനദ്യം നടത്തുന്നതമചലയചോയമ 'ടസ്പീദ്യം വമമുക്തമ' എന്ന ചപരമൽ

വമവമധ  കചോയമകയമനങ്ങളമൽ  ടസ്പീമുകൾ  രൂപസ്പീകരമചമട്ടുണപ്പ്.  കൂടുതൽ  ലഹരമ

വമരുദ്ധ  കബ്ബുകളമൽ  കചോയമക  ടസ്പീമുകൾ  രൂപസ്പീകരമക്കുന്നതമനദ്യം  പരമശസ്പീലനദ്യം

നൽകുന്നതമനദ്യം  നടപടമകൾ  സസ്വസ്പീകരമക്കുന്നതചോണപ്പ്.  യുവജനങ്ങതള  ലഹരമ

ഉപചയചോഗതമൽ  നമന്നുദ്യം  അകറമ  നമർത്തുകതയന്ന  ലക്ഷദചതചോതട

“ലഹരമതക്കതമതര  കചോയമകലഹരമ”  എന്ന  മുദചോവചോകദചതചോതട  വമവമധ
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കചോയമകമതരങ്ങളുദ്യം അചതചോതടചോപദ്യം കുടുദ്യംബശസ്പീ, സന്നദ്ധ-യുവജന-സർവസ്പീസപ്പ്

സദ്യംഘടനകൾ  എന്നമവ  മുഖചോന്തരദ്യം  ചബചോധവൽക്കരണ  കചോസുകളുദ്യം

കവവമദ്ധദമചോർന്ന  പരമപചോടമകളുദ്യം  സദ്യംഘടമപമച്ചുവരുന്നു.  ലഹരമതക്കതമതര

സമൂഹതമതല  വമവമധ  തലങ്ങളമൽ  ചബചോധവൽക്കരണ  പ്രവർതനങ്ങൾ

നടത്തുചമ്പചോൾ തതന്ന ലഹരമക്കപ്പ് അടമമതപടവർക്കചോവശദമചോയ ലഹരമചമചോചന

ചമകമത  നൽകമ  അവതര  സചോധചോരണജസ്പീവമതതമചലയപ്പ്

തമരമതകതയതമക്കുന്നതമനദ്യം  പ്രചോധചോനദദ്യം  നൽകുന്നു.  ഈ  ലക്ഷദചതചോതട

വമമുക്തമ  മമഷൻ  ആചരചോഗദവകുപ്പുമചോയമ  സഹകരമച്ചുതകചോണപ്പ്  പതമനചോലപ്പ്

ജമലകളമലുദ്യം  വമമുക്തമ  ഡസ്പീ-അഡമക്ഷൻ  തസന്റെറുകൾ  ആരദ്യംഭമചമട്ടുളളതചോണപ്പ്.

ലഹരമ വദചോപനതമതനതമതര സമൂഹതമതല എലചോ വമഭചോഗദ്യം ജനങ്ങതളയുദ്യം

പതങടുപമച്ചുതകചോണപ്പ് വമമുക്തമ മമഷതന്റെ ചനതൃതസ്വതമൽ 'ചനചോ ടു ഡ്രൈഗ്ഗപ്പ്സപ്പ്' എന്ന

ചപരമൽ  വദചോപകമചോയ  പ്രചചോരണ  പരമപചോടമകളചോണപ്പ്  സദ്യംസചോനതപ്പ്

നടതമയതപ്പ്. ഈ പ്രവർതനങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമചോക്കുന്നതചോണപ്പ്.

(ബമ)  ലഹരമ  ഉപചയചോഗതമതന്റെ ദൂഷദവശങ്ങതളക്കുറമചപ്പ്  അവചബചോധദ്യം

സൃഷമചപ്പ്  ലഹരമമുക്ത  ചകരളദ്യം  സചോക്ഷചോത്കരമക്കുന്നതമനചോയമ  രൂപസ്പീകരമച

വമമുക്തമ  മമഷൻ  ത്രമതല  പഞചോയത്തുകളുതട  സഹകരണചതചോതട  വമവമധ
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വകുപ്പുകതളയുദ്യം  സദ്യംഘടനകതളയുദ്യം  ഏചകചോപമപമചപ്പ്  ലഹരമതക്കതമതരയുള്ള

പ്രവർതനങ്ങൾ  നടതമവരമകയചോണപ്പ്.  ലഹരമതക്കതമതര  സചോമൂഹമക

പ്രതമചരചോധദ്യം  തസ്പീർക്കുകതയന്ന  ലക്ഷദചതചോതട  തചദ്ദേശസസ്വയദ്യംഭരണ

സചോപനങ്ങളുതട  വചോർഡപ്പ്  തലതമലുദ്യം  പഞചോയതപ്പ്/മുനമസമപചോലമറമ/

ചകചോർപചറഷൻ  തലതമലുദ്യം ജമലചോതലതമലുദ്യം  സദ്യംസചോനതലതമലുദ്യം

സമമതമകൾ  രൂപസ്പീകരമചപ്പ്  പ്രവർതനങ്ങൾ  സദ്യംഘടമപമച്ചുവരുന്നു.

സദ്യംസചോനതത  എലചോ  തചദ്ദേശസസ്വയദ്യംഭരണ  സചോപനങ്ങളമലുദ്യം അവയുതട

വചോർഡുകളമലുദ്യം  ജനപ്രതമനമധമകൾ  അദ്ധദക്ഷൻമചോരചോയമ  വമവമധ

വമഭചോഗങ്ങതളയുൾതപടുതമ  ലഹരമവമരുദ്ധ  ജനജചോഗതചോ  സമമതമകൾ

രൂപസ്പീകരമചപ്പ്  പ്രവർതമക്കുന്നു.  ജനജചോഗതചോ  സമമതമകളുതട  ചനതൃതസ്വതമൽ

വമദദചോഭദചോസ സചോപനങ്ങൾ ചകന്ദ്രസ്പീകരമച്ചുദ്യം തപചോതുസലങ്ങൾ ചകന്ദ്രസ്പീകരമച്ചുദ്യം

ജചോഗതചോ  സദസ്സുകൾ  സദ്യംഘടമപമക്കുന്നതചോണപ്പ്.  കുടുദ്യംബശസ്പീയുമചോയുദ്യം

റസമഡൻസപ്പ്  അചസചോസമചസഷനകളുമചോയുദ്യം  സഹകരമചപ്പ്

രക്ഷചോകർതചോക്കൾക്കപ്പ്  അവചബചോധദ്യം  നൽകുന്നതമനളള  നടപടമ

സസ്വസ്പീകരമക്കുന്നതചോണപ്പ്.  ജചോഗതചോ  സമമതമകളുതട  ചനതൃതസ്വതമൽ  ലഹരമ

ഉപചയചോഗമക്കുന്നവതര  കതണതമ  ചമകമതയുദ്യം  കഇൗൺസമലമദ്യംഗദ്യം
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നൽകുന്നതമനളള  നടപടമകളുദ്യം  സസ്വസ്പീകരമക്കുന്നതചോണപ്പ്.  കപ്രമറമതലദ്യം  മുതൽ

വമദദചോർതമകളമതല  സസ്വഭചോവ  രൂപസ്പീകരണദ്യം  ലക്ഷദമമട്ടുദ്യം  കലചോ-കചോയമക

അഭമരുചമ  വളർത്തുകതയന്ന  ലക്ഷദചതചോതടയുദ്യം  'ബചോലദദ്യം  അമൂലദദ്യം'  എന്ന

ചപരമൽ ഒരു പദ്ധതമ തചദ്ദേശസസ്വയദ്യംഭരണ സചോപനങ്ങളുതടയുദ്യം വമദദചോഭദചോസ

വകുപമതന്റെയുദ്യം  സഹകരണചതചോതട  നടപമലചോക്കുന്നതചോണപ്പ്.

രക്ഷചോകർതചോക്കൾക്കപ്പ്  അവചബചോധദ്യം  നൽകുന്നതമനചോയമ  ചബചോധവൽക്കരണ

കചോസുകളുദ്യം  വമവമധ  പ്രവർതനങ്ങളുദ്യം  കപ്രമറമതലദ്യം  മുതൽ

സദ്യംഘടമപമക്കുന്നതചോണപ്പ്.  ഇതമതന്റെ  ഭചോഗമചോയമ  തചദ്ദേശസസ്വയദ്യംഭരണ

സചോപനങ്ങളുതടയുദ്യം  വമദദചോഭദചോസ  വകുപമതന്റെയുദ്യം  സഹകരണചതചോതട

സമഗമചോയ  ഒരു  കചോയമക  പരമശസ്പീലന  പരമപചോടമ  സ്കൂളുകളമൽ

സദ്യംഘടമപമക്കുന്നതചോണപ്പ്.  ലഹരമവസ്തുക്കളുതട  ദുരുപചയചോഗദ്യം  സദ്യംബനമച

പരചോതമകൾ  തപചോതുജനങ്ങൾക്കപ്പ്  എകക്സൈസപ്പ്  വകുപമതന  അറമയമക്കുവചോൻ

ഏർതപടുതമയമട്ടുളള ചഫചോൺ  നമ്പരുകളുദ്യം സഇൗജനദ കഇൗൺസമലമദ്യംഗമനളള

ചടചോൾഫസ്പീ നമ്പരുദ്യം തചദ്ദേശസസ്വയദ്യംഭരണ സചോപനങ്ങളുതട സഹകരണചതചോതട

വദചോപകമചോയമ പ്രചരമപമക്കുന്നതചോണപ്പ്.
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ശസ്പീ  .    ചതചോമസപ്പ്  തക  .    ചതചോമസപ്പ്:  സര,  ത്രമതല  പഞചോയത്തുകതള

ഉപചയചോഗമചപ്പ് സ്കൂളുകളമലുദ്യം മറളള സലങ്ങളമലുദ്യം ലഹരമ വമരുദ്ധ കദചോമ്പയമന

വദചോപമപമക്കചോന നടപടമ വമശദസ്പീകരമക്കചോചമചോ?

ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    ബമ  .    രചോചജഷപ്പ്:  സര,  ഇക്കചോരദതതപറമ  ചനരതത

വമശദസ്പീകരമചതചോണപ്പ്.  സ്കൂള്/ചകചോചളജപ്പ്  തലതമല്  ലഹരമ  വമരുദ്ധ

പ്രവരതനങ്ങള്ക്കപ്പ്  ചനതൃതസ്വദ്യം  നല്കചോന  ലഹരമ  വമരുദ്ധ  കബ്ബുകള്

പ്രവരതമക്കുന്നുണപ്പ്.  6287  സ്കൂള്  കബ്ബുകളുദ്യം  899  ചകചോചളജപ്പ്  കബ്ബുകളുദ്യം

രൂപസ്പീകരമചമട്ടുണപ്പ്.  അതമനപുറതമ,  വമദദചോരതമകള്ക്കമടയമതല

ലഹരമയുപചയചോഗദ്യം  കതണതചോന  അദ്ധദചോപകരുതട  സഹചോയചതചോതട

കഇൗണ്സമലമദ്യംഗപ്പ്  നല്കുന്നതമനപ്പ്  സ്കൂളുകളമല്  'ചനരവഴമ'  എന്ന  പദ്ധതമ

നടപചോക്കുന്നുണപ്പ്.  വമദദചോരതമകതള  ലഹരമഉപചയചോഗതമല്നമന്നപ്പ്

പമന്തമരമപമക്കചോന  'ഉണരവപ്പ്'  എന്ന  ചപരമല്  ചവതറചോരു  പദ്ധതമയുദ്യം

നടപമലചോക്കമതക്കചോണമരമക്കുന്നു.  ചകചോചളജപ്പ്  കദചോമ്പസുകളമല്  'ചനരക്കൂടദ്യം'

എന്ന ചപരമലുദ്യം  ചകചോചളജപ്പ്  ചഹചോസലുകളമല്  'ശദ്ധ'  എന്ന ചപരമലുദ്യം  ഓചരചോ

കമമറമകള്ക്കപ്പ്  രൂപദ്യം  നല്കമയമട്ടുണപ്പ്.   ശദ്ധ,  ചനരക്കൂടദ്യം  എന്നസ്പീ
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കമമറമകളുതട  സഹകരണചതചോതട  കദചോമ്പസുകളമലുദ്യം  ചഹചോസലുകളമലുദ്യം

എതതക്സൈസപ്പ് വകുപപ്പ് പരമചശചോധന നടതമതക്കചോണമരമക്കുകയചോണപ്പ്.  

(ചചചോചദദചോതരസമയദ്യം കഴമഞ.) 


