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 മമ  .   സസ്പീക്കര: ഓരഡര.......ഓരഡര........ ചചചോദദദ്യം നമ്പര *361.

വനസദ്യംരക്ഷണദ്യം കചോരദക്ഷമമചോക്കചോൻ നടപടമ

(*361) ശസ്പീ  .   കക  .   പമ  .   കുഞ്ഞമ്മദദ് കുടമ മചോസ്റ്റര:
   ശസ്പീ  .   ഡമ  .   കക  .   മുരളമ:
   ശസ്പീമതമ ശചോന്തകുമചോരമ കക  .:
 ശസ്പീ  .    ജമ  .    സ്റ്റസ്പീഫന:  തചോകഴെക്കചോണുന്ന  ചചചോദദങ്ങള്ക്കദ്  വനദ്യം-

വനദജസ്പീവമ വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമചോ:

(എ) സദ്യംസചോനതദ് വനചോതമർതമ സർചവ്വേ നടതമ ജണ്ട കകടമതമരമചദ്

ചരഖകൾ  ഡമജമററ്റൈസദ്  കചയചോൻ  നടപടമ  സസസ്പീകരമചമട്ടുചണ്ടചോ;  എങമല്

ആയതമകന്റെ പുചരചോഗതമ അറമയമക്കചോചമചോ;

(ബമ)  വനസദ്യംരക്ഷണദ്യം  കചോരദക്ഷമമചോക്കുന്നതമനചോയമ  വമപുലമചോയ

ചതചോതമൽ  ആധുനമക  ആശയവമനമമയ  ഉപകരണങ്ങള്,  കദചോമറ,  ചഡചോൺ

കദചോമറ തുടങ്ങമയവ ഉപചയചോഗമക്കുന്നുചണ്ടചോകയന്നദ് അറമയമക്കചോചമചോ;

(സമ)  വനതമനുളമൽ  തചോമസമക്കുന്ന  പടമക

ചഗചോത്രവർഗ്ഗങ്ങളമൽകപ്പെടവകര  നമർബനമതമചോയലചോകത  വനതമനുപുറതദ്

പുനരധമവസമപ്പെമക്കുന്നതമനദ്  പദ്ധതമ  തയചോറചോക്കമയമട്ടുചണ്ടചോകയന്നദ്

വദക്തമചോക്കുചമചോ?

വനദ്യം-വനദജസ്പീവമ  വകുപ്പുമനമ  (ശസ്പീ  .    എ  .    കക  .    ശശസ്പീന്ദ്രന):  സര,
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(എ)  വനദ്യം  കചയറ്റൈദ്യം  പൂരണ്ണമചോയമ  തടയുന്നതമനദ്  സമരദ്യം  ജണ്ടകകടമ

വനചോതമരതമ  ചവരതമരമക്കുന്നതമനുള  നടപടമകള്  സസസ്പീകരമച്ചുവരുന്നുണ്ടദ്.

ഇഇൗ ചമഖലയമല് നമലവമൽ നമരമ്മമച ജണ്ടകളുകട ജമ.പമ.എസദ്.  റസ്പീഡമദ്യംഗദ്

ചശഖരമചദ്  ഡമജമറ്റൈറലചസഷന  കചയ്യുന്നതമനുള  നടപടമകള്

സസസ്പീകരമച്ചുവരുന്നുണ്ടദ്.  വനചോതമരതമകളമൽ  2021-22  സചോമ്പതമക

വരഷതമകന്റെ  തുടക്കതമൽ  21200-ഓളദ്യം  ജണ്ടകള്കൂടമ

നമരമ്മമചക്കണ്ടതുകണ്ടന്നചോണദ്  കണക്കചോക്കമയമരമക്കുന്നതദ്.  അതമല്  ഇഇൗ

സചോമ്പതമക  വരഷതമൽ  5934  ജണ്ടകള്  നമരമ്മമചമട്ടുണ്ടദ്.  2022-23

സചോമ്പതമക  വരഷതമൽ  274.070  കമചലചോമസ്പീറ്റൈറമലചോയമ  1379  ജണ്ടകള്

നമരമ്മമചമട്ടുളതചോയമ  നമലവമൽ  റമചപ്പെചോരടദ്  കചയമട്ടുണ്ടദ്.  2023-24

സചോമ്പതമക  വരഷതമൽ  ഉചദ്ദേശദ്യം  1284.434  കമചലചോമസ്പീറ്റൈറമലചോയമ  6000

ജണ്ടകള് നമരമ്മമക്കചോന നമശ്ചയമചമട്ടുണ്ടദ്.

    സദ്യംസചോനതദ് വനചോതമരതമയമൽ ഡമജമറ്റൈറലസദ് കചയ്യുന്നതമനചോയമ ഒരു

Standard  Operating  Procedure  (SOP)  തയചോറചോക്കമയമട്ടുണ്ടദ്.  ടമ

വമഷയതമൽ  റവനന്യൂ  ഭൂമമയുമചോയമ  അതമരതമ  പങമടുന്ന  വനപ്രചദശതദ്

റവനന്യൂ  വകുപ്പെദ്  തയചോറചോക്കമയ  Standard  Operating  Procedure  (SOP)
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അനുസരമച്ചുദ്യം  അലചോത  ചമഖലകളമൽ  ചഫചോറസ്റ്റദ്  സരചവ്വേ  ഓഫദ്  ഇന്തദ

തയചോറചോക്കമയ  Standard  Operating  Procedure  (SOP)

ഉപചയചോഗമക്കുവചോനുമചോണദ്  സരക്കചോര  തസ്പീരുമചോനമചമട്ടുളതദ്.  കൂടചോകത  ചകരള

സരക്കചോരമകന്റെ  സരചവ്വേ  &  ലചോന ഡദ്  കറചക്കചോഡ്സദ്  വകുപ്പുദ്യം  റവനന്യൂ  വകുപ്പുദ്യം

ചചരന്നദ് നടത്തുന്ന ഡമജമറ്റൈറലസ്ഡദ് സരചവ്വേയുകട ഭചോഗമചോയമ ചകചോഴെമചക്കചോടദ്

ആസചോനമചോയമ പ്രവരതമക്കുന്ന ചഫചോറസ്റ്റദ് മമനമ സരചവ്വേ ഓഫസ്പീസമൽ ഏറ്റൈവദ്യം

ആധുനമക സദ്യംവമധചോനങ്ങളുപചയചോഗമചദ് മചോപ്പെമദ്യംഗദ് നടതചോനുദ്യം ഉചദ്ദേശമചമട്ടുണ്ടദ്.

ചഫചോറസ്റ്റദ്  മമനമ  സരചവ്വേയദ്  കസ്പീഴെമൽവരുന്ന  ചമചോചഡണ്  റമചക്കചോഡദ്  റൂമമകന്റെ

ഡമജമറ്റൈറലചസഷകന്റെ ഭചോഗമചോയമ ലഭദമചോയ കറചക്കചോഡുകള് ജമല, ഡമവമഷന,

ഐറ്റൈദ്യം  എന്നമങ്ങകന  തരദ്യംതമരമചദ്  വയ്ക്കുന്ന  ചജചോലമ  എലചോ  ജമലകളുകടയുദ്യം

പൂരതമയചോയമട്ടുണ്ടദ്.  തമരുവനന്തപുരദ്യം  മുതൽ  കചോസരചഗചോഡദ്  വകരയുള

ജമലകളമകല  കറചക്കചോഡുകളുകട  വമവരങ്ങള്  ഗൂഗമള്  കസ്പ്രെഡദ്  ഷസ്പീറ്റൈദ്  ഡചോറ്റൈചോ

എനടമ പൂരതമയചോയമട്ടുണ്ടദ്.  കൂടചോകത അതതദ് ജമലകളമൽ ഡമജമറ്റൈൽ സരചവ്വേ

റവനന്യൂ  വകുപ്പുദ്യം  സരചവ്വേ  വകുപ്പുദ്യം  നടത്തുന്നതമകനചോപ്പെമചോയമരമക്കുദ്യം

വനചോതമരതകളുകട ഡമജമറ്റൈൽ മചോപ്പെമദ്യംഗദ് നടത്തുക.

(ബമ)  വന  സദ്യംരക്ഷണദ്യം  കചോരദക്ഷമമചോക്കുന്നതമനദ്  ആധുനമക
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സചോചങതമകവമദദയുകട ഉപചയചോഗദ്യം വരദ്ധമപ്പെമക്കുന്നതമകന്റെ ഭചോഗമചോയമ നമരവധമ

പദ്ധതമകള്  നടപ്പെമലചോക്കമവരമകയചോണദ്.  വന  സദ്യംരക്ഷണതമനചോയമ

ഉചദദചോഗസതലതമൽ  ഉപചയചോഗമക്കുന്നതമനചോയമ  തയചോറചോക്കമയമട്ടുള

നമരവധമ  സദ്യംവമധചോനങ്ങളുണ്ടദ്.  ആശയവമനമമയതമനചോയമ  വചോക്കമചടചോക്കമ,

വയരകലസദ്  കസറ്റുകള്,  ഡമപ്പെചോരടദ്കമന്റെലചോയമ  കമചോറബൽ  ചഫചോണ്/സമദ്യം

സദ്യംവമധചോനങ്ങളുദ്യം  ഏരകപ്പെടുതമയമട്ടുണ്ടദ്.  വനദ്യം  കുറ്റൈകൃതദങ്ങള്  സദ്യംബനമച

വമവരങ്ങള്  ചശഖരമക്കുന്നതമനുദ്യം  തുടരനടപടമ  സസസ്പീകരമക്കുന്നതമനുമുള

HAWK  (Hostile  Activity  Watch  Kernal),  വനദജസ്പീവമകളുകട  മരണദ്യം

റമചപ്പെചോരടദ്  കചയ്യുന്നതമനുള  കമചോറബൽ  ആപമചക്കഷന,

വനപരമപചോലനതമനചോയുള  വരക്കമദ്യംഗദ്  പചോനുകള്  തയചോറചോക്കചോന

ഫസ്പീൽഡമൽനമന്നുദ്യം  വമവരദ്യം  ചനരമടദ്  ചശഖരമക്കുന്നതമനചോയുള  "വന  ആപ്പെദ്

(Van  App)"  എന്നമവ  ഉപചയചോഗമച്ചുവരുന്നു.  വനസദ്യംരക്ഷണദ്യം

കചോരദക്ഷമമചോക്കുന്നതമകന്റെ  ഭചോഗമചോയമ  പചടചോളമദ്യംഗമനദ്  Mstripes  എന്ന

ചസചോഫദ് കവയര  ഉപചയചോഗമക്കുന്നതമനദ്  ജസ്പീവനക്കചോരക്കദ്  പരമശസ്പീലനവദ്യം

ആയതമചലയദ്  അടമസചോനസഇൗകരദങ്ങളുദ്യം ലഭദമചോക്കമയമട്ടുണ്ടദ്.  ഇതമനുപുറകമ

മനുഷദ-വനദജസ്പീവമ സദ്യംഘരഷകത സദ്യംബനമച വമവരചശഖരണതമനചോയമ
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പ്രശ്നബചോധമത  ചമഖലകളമൽ  ചഡചോണ്  ഉപചയചോഗമക്കചോറുണ്ടദ്.  കചോട്ടുതസ്പീ

പ്രതമചരചോധ പ്രവരതനങ്ങള്ക്കുദ്യം കഞചോവദ് കൃഷമ,  വനദ്യം കചയറ്റൈദ്യം തുടങ്ങമയ

കുറ്റൈകൃതദങ്ങള്  കകണ്ടത്തുന്നതമനുദ്യം  ചഡചോണ്  സദ്യംവമധചോനദ്യം

ഉപചയചോഗമച്ചുവരുന്നതമനുള  സചോധദത  പരമചശചോധമച്ചുവരുന്നുണ്ടദ്.  കചോട്ടുതസ്പീ

യഥചോസമയദ്യം  കകണ്ടത്തുന്നതമനുള  പ്രതമചരചോധനടപടമകള്

സസസ്പീകരമക്കുന്നതമനുദ്യം ഉപഗ്രഹ സഹചോയചതചോകട പ്രവരതമക്കുന്ന "ചഫചോറസ്റ്റദ്

ഫയര അലരടദ്"  സദ്യംവമധചോനദ്യം ഉപചയചോഗമച്ചുവരുന്നുണ്ടദ്.  കചോട്ടുതസ്പീ പ്രതമചരചോധ

പ്രവരതനങ്ങള്,  മനുഷദ വനദജസ്പീവമ സദ്യംഘരഷദ്യം ലഘൂകരമക്കുക തുടങ്ങമയ

ചമഖലകളമൽ  ഭഇൗമ  വമവരസചോചങതമക  സദ്യംവമധചോനദ്യം  (GIS)  പരമചോവധമ

ഉപചയചോഗമച്ചുവരുന്നുണ്ടദ്.  

(സമ) പടമക ചഗചോത്രവർഗ്ഗങ്ങളമൽകപ്പെടവർക്കദ് മചോത്രമചോയമ സസയദ്യംസന്നദ്ധ

പുനരധമവചോസ  പദ്ധതമ  നടപ്പെമലചോക്കമയമടമല.   എന്നചോൽ

വനതമനുളമൽനമന്നുദ്യം  കസറ്റൈമൽകമന്റുകളമൽ  തചോമസമക്കുന്ന  പടമക

ചഗചോത്രവർഗ്ഗങ്ങളമൽകപ്പെടവരുദ്യം  അലചോതവരുമചോയവകര

പുനരധമവസമപ്പെമക്കുന്നതമനദ്  ചകന്ദ്രസരക്കചോര  പദ്ധതമയചോയ  സസയദ്യംസന്നദ്ധ

പുനരധമവചോസ പദ്ധതമ പചോലക്കചോടദ് റവൽഡ് റലഫദ് സരക്കമളമകല വയനചോടദ്
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റവൽഡ് റലഫദ്  ഡമവമഷനമൽ  നമലവമൽ  നടപ്പെമലചോക്കുന്നതമനചോയമ

നടപടമകള്  സസസ്പീകരമച്ചുവരുന്നുണ്ടദ്.  IDWH  പദ്ധതമയമലുള്കപ്പെടുതമ  190

ചഗചോത്രവരഗ്ഗങ്ങളമൽകപ്പെട  കുടുദ്യംബങ്ങള്ക്കദ്  ആകക  19  ചകചോടമ  രൂപ

നൽകമയമട്ടുണ്ടദ്.  129  കുടുദ്യംബങ്ങകള  മചോറ്റൈമപചോരപ്പെമക്കുകയുദ്യം  ബചോക്കമയുള  61

കുടുദ്യംബങ്ങകള  പുനരധമവസമപ്പെമക്കുന്നതമനുള  നടപടമകള്

പൂരതസ്പീകരമച്ചുവരുന്നുണ്ടദ്.

ശസ്പീ  .    കക  .    പമ  .    കുഞ്ഞമ്മദദ്  കുടമ  മചോസ്റ്റര:  സര,  സദ്യംസചോനകത

വനതമകന്റെ  കദചോരമയമദ്യംഗദ്  കപ്പെചോസമറ്റൈമകയ  സദ്യംബനമചദ്  ശചോസസ്പീയ  പഠനദ്യം

നടന്നമട്ടുചണ്ടചോകയന്നദ്  വമശദമചോക്കചോചമചോ;  ഇകലങമല്  അതരകമചോരു  പഠനദ്യം

നടതചോനുചദ്ദേശമക്കുന്നുചണ്ടചോ?

ശസ്പീ  .   എ  .   കക  .   ശശസ്പീന്ദ്രന: സര, അടുതകചോലകതചോന്നുദ്യം അങ്ങകനകയചോരു

ശചോസസ്പീയ  പഠനദ്യം  നടതമയമടമല.  നചോലുവരഷദ്യംമുമ്പചോണദ്  കസനസദ്

നടതമയമട്ടുളതദ്. അതമകന്റെയടമസചോനതമല് അടമയന്തരമചോയമ വയനചോടമകല

കടുവചോസചങതങ്ങളമല് നമലനമല്ക്കുന്ന കടുവകളുകട എണ്ണദ്യം സദ്യംബനമകചചോരു

കസനസസദ്  എടുക്കചോനുദ്യം  ആ  കസനസസമനുചശഷദ്യം  മചോത്രചമ  ഒരു

വനദമൃഗതമനദ്  എത്രമചോത്രദ്യം  സലദ്യം  ആവശദമുകണ്ടന്നദ്  പരമചശചോധമചദ്
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ഉറപ്പുവരുതചോന   സചോധമക്കുകയുള.  ഇഇൗ മചോസദ്യം ആദദദ്യം,   ഒചന്നചോരചണ്ടചോ

ആഴ്ചയകദ്യം  കടുവകളുകട  കസനസസദ്  നടതചോനുള  തസ്പീരുമചോനകമടുതമട്ടുണ്ടദ്.

ചമയദ്  മചോസദ്യം  സദ്യംസചോനകത  ആനകളുകട  കസനസസദ്യം  എടുക്കചോന

തസ്പീരുമചോനമചമട്ടുണ്ടദ്.  ഇതമനുചശഷചമ  കദചോരമയമദ്യംഗദ്  കപ്പെചോസമറ്റൈമകയ

സദ്യംബനമകചചോരു പഠനദ്യം നടതചോന സചോധമക്കുകയുള.

ശസ്പീ  .    കക  .    പമ  .    കുഞ്ഞമ്മദദ്  കുടമ  മചോസ്റ്റര:  സര,

വനചോതമരതമചയചോടുചചരന്നുള  കൃഷമയമടങ്ങളമല്  വനദമൃഗങ്ങള്

കൃഷമനശമപ്പെമക്കുന്നതുകചോരണദ്യം   പ്രയചോസകപ്പെടുന്ന  കരഷകരക്കദ്  നചോമമചോത്ര

നഷ്ടപരമഹചോരദ്യം  മചോത്രചമ  ലഭമക്കുന്നുളകവന്നകചോരദദ്യം  അങ്ങയുകട

ശദ്ധയമല്കപ്പെടമട്ടുചണ്ടചോ;  വനദമൃഗങ്ങള്  കൃഷമ

നശമപ്പെമക്കുന്നതമകനത്തുടരന്നുള  നഷ്ടപരമഹചോരദ്യം  വരദ്ധമപ്പെമചദ്  യഥചോസമയദ്യം

വമതരണദ്യം കചയ്യുന്നതമനചോവശദമചോയ നടപടമകള് സസസ്പീകരമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    എ  .    കക  .    ശശസ്പീന്ദ്രന:  സര,  നഷ്ടപരമഹചോരദ്യം  സദ്യംബനമച

നടപടമക്രമങ്ങള്  കുകറചയകറ  സങസ്പീരണ്ണമചോണദ്.  ഇചപ്പെചോള്  കൃഷമയചോണദ്

നശമപ്പെമക്കുന്നകതങമല്  കൃഷമവകുപ്പെദ്  ഇതുസദ്യംബനമച  കചോരദങ്ങള്

വമലയമരുതമ  അവരുകട  ശമപചോരശയുകട  അടമസചോനതമലചോണദ്
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ഡമ.എഫദ്.ഒ.-മചോര നഷ്ടപരമഹചോര തുക നല്കുന്നതദ്.  കന്നുകചോലമയചോകണങമല്

മൃഗസദ്യംരക്ഷണ  വകുപ്പെചോണദ്  അതമകന്റെ  പ്രചോഥമമക  നമഗമനതമകലത്തുന്നതദ്.

റമചപ്പെചോരടദ്  കറയമഞദ്  ഓഫസ്പീസര  മുഖചോന്തരദ്യം  ഡമ.എഫദ്.ഒ.-ക്കദ്  നല്കമയചോല്

തസ്പീരപ്പുകള്  കല്പ്പെമക്കുദ്യം.  തുക  വരദ്ധമപ്പെമക്കചോന  കഴെമയുചമചോകയന്ന  കചോരദദ്യം

സരക്കചോര ഗഇൗരവ്വേതമല് പരമഗണമച്ചുവരുന്നുണ്ടദ്.  ബഹുമചോനകപ്പെട  മുഖദമനമ

ഇചപ്പെചോഴെകത  തുക  വരദ്ധമപ്പെമചക്കണ്ട  സചോഹചരദകത  സദ്യംബനമചദ്  എകന്റെ

ശദ്ധയമല്കപ്പെടുതമയമട്ടുണ്ടദ്.  ഇതദ്  വനദ്യംവകുപ്പെമനദ്  മചോത്രമചോയമ

കചയചോനകഴെമയുന്ന  ഒരു  പ്രക്രസ്പീയയല.  ആയതമനചോല്   മുഖദമനമയുകട

സഹചോയദ്യം  ഞചോന  ആവശദകപ്പെടുന്നുണ്ടദ്.  ബഹുമചോനകപ്പെട  ധനകചോരദ

വകുപ്പുമനമയുകട  സഹചോയദ്യംകൂടമ  ലഭമചചോല്  മചോത്രചമ  നഷ്ടപരമഹചോരതുക

എത്രമചോത്രദ്യം വരദ്ധമപ്പെമക്കചോന കഴെമയുകമന്നദ് തസ്പീരുമചോനമക്കചോനചോവ.  ഇചപ്പെചോഴെകത

തുക  അപരദചോപ്തമചോകണന്ന  കചോരദതമല്  ഗവണ്കമന്റെമനദ്  യചോകതചോരു

സദ്യംശയവമമല.

ശസ്പീ  .    ഡമ  .    കക  .    മുരളമ:  സര,  വനതമനുളമല്  തചോമസമക്കുന്ന

ചഗചോത്രവരഗ്ഗക്കചോരകക്കചോപ്പെദ്യംതകന്ന  മറ്റൈമതര  സമൂഹവദ്യം  വരഷങ്ങളചോയമ

തചോമസമച്ചുവരുന്നുണ്ടദ്.  ചമലരകക്കങമലുദ്യം പടയദ്യം ലഭമക്കചോത അവസയുമുണ്ടദ്.
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അവരുകട  കകകവശചോവകചോശതമകന്റെ  അടമസചോനതമല്  അവകരക്കൂടമ

പുനരധമവസമപ്പെമക്കചോന,  വനതമനുപുറചതയ്ക്കുകകചോണ്ടുവരചോന  അവര

ആഗ്രഹമക്കുന്നുകവങമല്  ഇഇൗ  പദ്ധതമയമല്  ഉള്കപ്പെടുതചോന  കഴെമയുചമ;

അതമനുള പദ്ധതമ തയചോറചോക്കചോനചോവചമചോ?

ശസ്പീ  .    എ  .    കക  .    ശശസ്പീന്ദ്രന:  സര,   അതരകമചോരു  പദ്ധതമകയക്കുറമചദ്

'റസ്പീബമല്ഡദ്  ചകരള'   പദ്ധതമയുമചോയമ  ബനകപ്പെടദ്  ആചലചോചന

നടതമയമരുന്നു.  പചക്ഷ  അതമല്  വമലനമരണ്ണയവമചോയമ  ബനകപ്പെട  ചമല

പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടദ്.  അതദ്  കുറചദ്  സങസ്പീരണ്ണമചോണദ്.  കചോരണദ്യം  അഞദ്  കസന്റെദ്

ഉളവരക്കുദ്യം  അചഞക്കറുളവരക്കുദ്യം  15  ലക്ഷദ്യം  രൂപ  എന്നദ്

കണക്കചോക്കമയുകളചോരു  സദ്യംവമധചോനമചോണദ്.  അതദ്  ആ  രൂപതമല്

തുടരചോനചോവകയമകലന്നുദ്യം പുന:പരമചശചോധന ആവശദമചോകണന്നുള അഭമപ്രചോയദ്യം

ഉയരന്നുവന്നമട്ടുണ്ടദ്.  അതുദ്യംകൂടമ  പരമഗണമചതമനുചശഷചമ  അക്കചോരദതമല്

തസ്പീരുമചോനകമടുക്കചോന കഴെമയ. 

ശസ്പീമതമ  ശചോന്തകുമചോരമ  കക  .:  സര,  വനദ്യം  കപചോതുജനതമകന്റെ

സമ്പതചോയതമനചോല് അതദ് ജണ്ടകകടമ സദ്യംരക്ഷമക്കണദ്യം എന്ന കചോരദതമല്

യചോകതചോരു  സദ്യംശയവമമല.  എന്നചോല്  വനചോതമരതമകളമല്  തരക്കങ്ങചളചോ
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വദവഹചോരങ്ങചളചോ  നമലനമല്ക്കുകചയചോ  അതമരതമകള്  ജണ്ടകകടമ

ചവരതമരമക്കചോതമരമക്കുകചയചോ  ആയ  വനഭൂമമചയചോടദ്  ചചരന്ന  പ്രചദശങ്ങളമല്

സസകചോരദവദക്തമകള്ക്കദ്  ഭൂമമയുകണ്ടങമല്  അതദ്     ഡമ.എഫദ്.ഒ.-യുകട

കപരമമഷന  ചവണകമന്നദ്  നമുക്കദ്  അറമയചോവന്നതചോണദ്.  എന്നചോല്

വനചോതമരതമക്കുപുറത്തുള  ഭൂമമ   അളന്നദ്  തമടകപ്പെടുതമകകചോടുക്കുക  റവനന്യൂ

വകുപ്പെമകന്റെ  അധമകചോരമചോണദ്.  പചക്ഷ  വനചോതമരതമക്കുപുറത്തുള  ഭൂമമയമല്

രജമചസ്ട്രേഷന നടത്തുന്നതമനദ് വനദ്യംവകുപ്പെമകന്റെ എന.ഒ.സമ. ചവണകമന്നദ് എലചോ

ഡമ.എഫദ്.ഒ.-മചോരുദ്യം  നമരബനദ്യം  പമടമക്കുകയചോണദ്.  അചതചോകടചോപ്പെദ്യംതകന്ന

തരക്കമമലചോത  വനചോതമരതമകളുള  സസകചോരദഭൂമമയമലുദ്യം  എന.ഒ.സമ.

ചവണകമന്നദ്  നമരബനദ്യം  പമടമക്കുന്ന  ഒരവസയുണ്ടദ്.  അതമകന

സദ്യംബനമചമട്ടുള  വമശദചോദ്യംശദ്യം  നല്കചോചമചോ;  അങ്ങകനയുള  കചോരദങ്ങള്

എങ്ങകനയചോണദ് പരമഹരമക്കുന്നകതന്നദ് വമശദസ്പീകരമക്കചോചമചോ?

ശസ്പീ  .    എ  .    കക  .    ശശസ്പീന്ദ്രന:  സര,  ബഹുമചോനകപ്പെട  അദ്യംഗദ്യം  സൂചമപ്പെമച

കചോരദദ്യം  ശരമയചോണദ്.  അതമനദ്  വനദ്യംവകുപ്പെമകന്റെ  എന.ഒ.സമ.  ആവശദമചോണദ്.

അതമനദ്  കചോരണദ്യം  ആ  പ്രചദശങ്ങകള  സദ്യംബനമചദ്

മറ്റുതരക്കങ്ങകളചോന്നുമമകലങമലുദ്യം  ചകന്ദ്രഗവണ്കമന്റെമകന്റെ  പരമസമതമയുമചോയമ
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ബനകപ്പെട  മമനമസ്ട്രേമക്കദ്  ബഫരചസചോണുമചോയമ  ബനകപ്പെട  ചമല  പ്രശ്നങ്ങള്

പരമഹരമക്കചോനുണ്ടദ്.  അതദ്  പൂരണ്ണമചോയുദ്യം  തസ്പീരുമചോനമച്ചുകഴെമഞ്ഞചോല്  ബഫര

ചസചോണലചോത സലങ്ങളമചലയദ് എന.ഒ.സമ.  കകചോടുക്കചോന കഴെമയുകമന്നചോണദ്

മനസമലചോക്കമയമട്ടുളതദ്. ഏതചോയചോലുദ്യം ആ  പ്രശ്നദ്യം ഗഇൗരവ്വേതമല്തകന്നയചോണദ്

ഗവണ്കമന്റെദ് കചോണുന്നതദ്.

ശസ്പീ  .    ജമ  .    സ്റ്റസ്പീഫന:  സര, വനസദ്യംരക്ഷണതമനദ് ജനകസ്പീയപങചോളമതദ്യം

ഉറപ്പുവരുതണകമന്ന  ലക്ഷദചതചോകട  വനവചോസമകകള  കൂടമചയചോജമപ്പെമചദ്

രൂപസ്പീകരമചമട്ടുള വനസദ്യംരക്ഷണ സമമതമയുകടയുദ്യം എചക്കചോ കഡവലപ്കമന്റെദ്

കസചോകകസറ്റൈമയുകടയുദ്യം പ്രവരതങ്ങള് സരക്കചോര വമഭചോവനദ്യം കചയ രസ്പീതമയമല്

പൂരണ്ണമചോയുദ്യം  നടക്കുന്നമകലന്ന  കപചോതുവമമരശനദ്യം  ഉയരന്നുവരുന്നുണ്ടദ്.

ഒരുപ്രചദശകത  വനചോശമത  സമൂഹതമകന്റെ  കൂടചോയ്മ  എന്നരസ്പീതമയമല്

ഇതമലൂകട കൂടുതല് കതചോഴെമലവസരങ്ങള് നല്ചകണ്ടതചോയമട്ടുണ്ടദ്. ഇതരതമല്

കൂടുതല്  വനചോശമതചജചോലമകള്   ലഭദമചോകുന്നതമനചോവശദമചോയ  നടപടമ

സസസ്പീകരമക്കുന്നതമനുദ്യം  വനചോശമതരുകട  ജസ്പീവമതസനചോരണമചോരഗ്ഗങ്ങള്

സഗമമചോക്കുന്നതമനദ്  പുതമയ  പദ്ധതമകള്  ആവമഷ്കരമക്കചോനുദ്യം

ഉചദ്ദേശമക്കുന്നുചണ്ടചോ?
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ശസ്പീ  .    എ  .    കക  .    ശശസ്പീന്ദ്രന:  സര,  അതമല്  ധചോരചോളദ്യം  ചചചോദദങ്ങളുണ്ടദ്.

അതമല്  ഒന്നചോമകത  ചചചോദദദ്യം,  അചദ്ദേഹദ്യം  ഉന്നയമചതുചപചോകല

വമ.എസദ്.എസദ്.-കളുകടയുദ്യം എചക്കചോ കഡവലപ്കമന്റെദ്  കസചോകകസറ്റൈമകളുകടയുദ്യം

പ്രവരതനദ്യം  ശക്തമകപ്പെടുതണദ്യം.  അതദ്  ദുരബലമചോകണന്നദ്  ബഹുമചോനകപ്പെട

അദ്യംഗദ്യം  ചനരകത  ചൂണ്ടമക്കചോണമചതമകന്റെ  അടമസചോനതമല്

അതുസദ്യംബനമച  വമവരങ്ങള്  ചശഖരമക്കചോന  ആവശദകപ്പെടമട്ടുണ്ടദ്.  അതദ്

എത്രമചോത്രദ്യം  കചോരദക്ഷമമചോക്കചോന  കഴെമയുകമന്നകചോരദദ്യം  അടമയന്തരമചോയമ

പരമചശചോധമക്കുന്നതചോണദ്.  മറ്റൈദ്  മൂന്നദ്  ചചചോദദങ്ങള്  കൂടമ  ഇവമകട

ഉയരന്നുവന്നമട്ടുണ്ടദ്.

ശസ്പീ  .    സണ്ണമ ചജചോസഫദ്:  സര,  വനദജസ്പീവമകളുകട ആക്രമതമല് ജസ്പീവന

നഷ്ടകപ്പെടുന്നവരക്കുദ്യം  ഗുരുതര  പരമക്കദ്  പറ്റുന്നവരക്കുദ്യം  വസ്തുവകകള്ക്കദ്

നചോശനഷ്ടങ്ങള്  സദ്യംഭവമക്കുന്നവരക്കുദ്യം  നഷ്ടപരമഹചോര  സദ്യംഖദ  എത്ര

കകചോടുത്തുതസ്പീരക്കചോന  ബചോക്കമയുണ്ടദ്;   എന്നുമുതലുള  സദ്യംഖദയചോണദ്

കകചോടുത്തുതസ്പീരക്കചോനുളതദ്;  കുടമശമക  ഉള്കപ്പെകട  സമയബനമതമചോയമ

കകചോടുത്തുതസ്പീരക്കചോന  നടപടമ  സസസ്പീകരമക്കുചമചോ?  ഇന്നകത  ജസ്പീവമതസൂചമക

വചദ്  ആ  സദ്യംഖദ  അപരദചോപ്തമചോണദ്,  അതദ്  വരദ്ധമപ്പെമക്കചോനുള  നടപടമകള്



Uncorrected/Not for Publication
13.03.2023

13

സസസ്പീകരമക്കുചമചോ?  അതുചപചോകല  വനദജസ്പീവമ  ആക്രമങ്ങള്ക്കദ്

വമചധയരചോകുന്നവരക്കദ് ഇനഷസറനസദ് പരമരക്ഷ ലഭദമചോക്കചോനുള നടപടമകള്

സദ്യംബനമചദ് ഗവണ്കമന്റെദ് ആചലചോചമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    എ  .    കക  .    ശശസ്പീന്ദ്രന:  സര,  ബഹുമചോനകപ്പെട  കമമ്പര

ചൂണ്ടമക്കചോണമചതുചപചോകല  നഷ്ടപരമഹചോര  തുക  പൂരണ്ണമചോയുദ്യം  നല്കുന്നതമല്

വമജയമക്കചോന  കഴെമഞ്ഞമടമല.  കചോരണദ്യം  പഴെയകചോലകത  കുടമശമകയചോണദ്

ഇചപ്പെചോള് കകചോടുത്തുതസ്പീരക്കുന്നതദ്.  2020-21  സചോമ്പതമക വരഷതമലുളതദ്

ഇതമനകദ്യംതകന്ന  പൂരണ്ണമചോയമ  കകചോടുത്തുതസ്പീരത്തുകയന്ന  കണക്കചോണദ്

ലഭമചമട്ടുളതദ്.  സചോമ്പതമക  സഹചോയദ്യം  ലഭദമചോകുന്ന  മുറയദ്  തുടരന്നുള

നഷ്ടപരമഹചോര തുക കകചോടുക്കണകമന്നചോണദ് ഇചപ്പെചോള് ആചലചോചമക്കുന്നതദ്.  

ശസ്പീ  .    ഒ  .    ആര  .    ചകളു:  സര,  പുനരധമവചോസ  പദ്ധതമയചോണദ്  എനമക്കദ്

ചചചോദമക്കചോനുളതദ്.   പുനരധമവചോസ  പദ്ധതമയമല്  അഞദ്  കസന്റെദ്

വമട്ടുകകചോടുക്കുന്ന  കുടുദ്യംബതമനുദ്യം  അഞദ്  ഏക്കര  വമട്ടുകകചോടുക്കുന്ന

കുടുദ്യംബതമനുദ്യം  പതമനഞദ്  ലക്ഷദ്യം  രൂപയചോണദ്  കകചോടുക്കുന്നതദ്.   ഇതദ്

സദ്യംബനമചദ് പ്രചദശതദ് തരക്കദ്യം നമലനമല്ക്കുന്നുണ്ടദ്.  അതുചപചോകല മകറ്റൈചോരു

നമരബനമത ചചചോദദദ്യം,  കുടുദ്യംബതമകല പതമകനടദ്  വയസ്സുകഴെമഞ്ഞ കുടമകള്
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പഠനതമനചോയമ  വമചദശത്തുദ്യം  അനദസദ്യംസചോനങ്ങളമലുദ്യം  ചപചോകുന്നുണ്ടദ്.

അവകര കുടുദ്യംബമചോയമ പരമഗണമക്കചോന സചോധമക്കമകലന്നുള വചോദവദ്യം ചഫചോറസ്റ്റദ്

വകുപ്പെദ് ഉന്നയമക്കുന്നുണ്ടദ്.  

ശസ്പീ  .    എ  .    കക  .    ശശസ്പീന്ദ്രന:  സര,  ഇതദ്  ഞചോന  വദക്തമചോക്കമയതചോണദ്.

ഇകതചോരു  ചകന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെദ്  പദ്ധതമയചോയമരുന്നു.   ആ  പദ്ധതമപ്രകചോരദ്യം

വയനചോടദ്  ചമഖലയമകല  വനചോതമരതമക്കുളമല്  തചോമസമക്കുന്നവരുകട

പ്രശ്നമചോണദ്.   അതരദ്യം  ഒരു  ചകസമല്  ചകന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെദ്  അനുവദമചതദ്

ആകക പതദ് ലക്ഷദ്യം രൂപയചോണദ്.  സദ്യംസചോന ഗവണ്കമന്റെമകന്റെ വമഹമതദ്യംകൂടമ

കൂടമയചോണദ്  ഇചപ്പെചോള്  പതമനഞദ്  ലക്ഷദ്യം  രൂപകയന്നചോക്കമയമട്ടുളതദ്.

ഏതചോയചോലുദ്യം  ബഹുമചോനകപ്പെട  കമമ്പര  ചൂണ്ടമക്കചോണമചതുചപചോകല  ഭൂമമയുകട

അളവനുസരമചദ്  നഷ്ടപരമഹചോരദ്യം  തമടകപ്പെടുത്തുന്ന  ഒരു  ശചോസസ്പീയ

സദ്യംവമധചോനതമചലയദ്  ചപചോചകണ്ടതുകണ്ടന്ന  പ്രശ്നദ്യം

ഉയരന്നുവന്നതുകകചോണ്ടചോണദ് മറ്റൈദ് പ്രചദശങ്ങളമല് അതദ് വദചോപമപ്പെമക്കചോകത ആ

പദ്ധതമ  പുനരചോചലചോചനയദ്  വമചധയമചോചക്കണ്ടതുകണ്ടന്ന  നമഗമനതമല്

സരക്കചോര എതമചചരചോനമടയചോയതദ്.  

ശസ്പീ  .    കക  .    എദ്യം  .    സചമനചദവദ്:  സര,  ഞചോന  പ്രതമനമധചോനദ്യം  കചയ്യുന്ന
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മണ്ഡലമചോയ  ബചോലുചശരമയമല്  കക്കയദ്യം  ഡചോമമചനചോടദ്  ചചരന്നദ്

ദസ്പീരഘകചോലമചോയമ  കക.എസദ്.ഇ.ബമ.-യുമചോയമ  ബനകപ്പെടദ്  വനദ്യം  വകുപ്പെമകന്റെ

ഭൂമമ  തരക്കദ്യം  നമലനമല്ക്കുകയചോണദ്.   അതദ്  പരമഹരമക്കുന്നതമനുചവണ്ടമ

എകന്തങമലുദ്യം പ്രചതദക നടപടമ അടമയന്തരമചോയമ സസസ്പീകരമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    എ  .    കക  .    ശശസ്പീന്ദ്രന:  സര,  വമവമധ വകുപ്പുകളുമചോയമ  ബനകപ്പെടദ്

ചമല പ്രചദശങ്ങളമല് ഒറ്റൈകപ്പെട തരക്കങ്ങളുണ്ടദ്.  അതദ് ഇവമകട മചോത്രമല എലചോ

പ്രചദശത്തുമുണ്ടദ്.  രണ്ടദ് വകുപ്പുകളമകലയുദ്യം ഉതരവചോദമതസമുളവര കൂടമയമരുന്നദ്

ആ പ്രശ്നതമനദ്  പരമഹചോരദ്യം  കചോണുകകയന്നുളതചോണദ്  അതമനുള പരമഹചോര

മചോരഗ്ഗദ്യം. മനമമചോരുകടയമടയമല് മമക്കവചോറുദ്യം കചോരദങ്ങളമല്  അതരദ്യം ശമങ്ങള്

നടന്നുവരുന്നുണ്ടദ്.   വളകര  അനുഭചോവപൂരവ്വേമചോയ  നമലപചോടചോണദ്  അതരദ്യം

കൂടമയചോചലചോചനകളമലുണ്ടചോകചോറുളതദ്.  ഇഇൗ  കചോരദതമലുദ്യം  അതരകമചോരു

നടപടമയുണ്ടചോകചോന കഴെമയുകമന്നചോണദ് ഞചോന പ്രതസ്പീക്ഷമക്കുന്നതദ്.  

 ശസ്പീ  .    എന  .    ഷദ്യംസദ്ദേസ്പീന:  സര,  വനദജസ്പീവമ  ആക്രമണങ്ങള്  വളകര

ശക്തമകപ്പെട്ടുകകചോണ്ടമരമക്കുന്ന ഒരു സമയമചോണദ്.  മണ്ണചോരക്കചോടദ് വനചമഖലയമല്

തചതങ്ങലദ്യം, കണ്ടമദ്യംഗലദ്യം  ഭചോഗങ്ങളമല്  രണ്ടുമൂന്നദ്  കുടമകളുമചോയമ  ഒരു

പുലമകയ  സമരമചോയമ  കചോണുകയചോണദ്.  പുലമക്കദ്  കൂടുവയണകമന്നതദ്
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നചോട്ടുകചോരുകട ആവശദമചോണദ്. ഒരു പ്രചദശതദ് പുലമയുകട സചോന്നമധദമുണ്ടചോയചോല്

അവമകട  കൂടുവചചോല്  ജനങ്ങള്ക്കതദ്  ആശസചോസമചോണദ്.   പകക്ഷ

കൂടുവയചോനചവണ്ടമ  Principal  Chief  Conservator  of  Forests-കന  മനമ

വമളമചചോലുദ്യം അതമകന്റെ നടപടമകള് അവര കചയമല.  കൂടുവയ്ക്കുന്നതമനദ്  വനദ്യം

വകുപ്പെമനുള തടസകമന്തചോണദ്?  ജനങ്ങള്ക്കദ് ആ സമയതദ് പുറതമറങ്ങചോന

കഴെമയചോത സമതമയചോയതമനചോല് കൂടുവയണകമന്നദ് പറഞ്ഞചോലുദ്യം വനദ്യം വകുപ്പെദ്

അതമനദ് സന്നദ്ധമചോകുന്നമല.  തചതങ്ങലദ്യം എന്ന സലതദ് കൂടുവയചോന വനദ്യം

വകുപ്പെമകന്റെ  പമറകക  ഞങ്ങള്  ഒരു  മചോസദ്യം  നടന്നു,   അവര  കൂടുവചമല.

കൂടുവയചോകത  പുലമതകന്ന  ചപചോയമ.   അതുകകചോണ്ടദ്  ഇതരദ്യം  നടപടമകള്

ലളമതമചോക്കമ,  ഇങ്ങകനകയചോരു  ആവശദദ്യം  വന്നചോല്  കൂടുവയചോന  കപകടന്നദ്

നടപടമ സസസ്പീകരമക്കുചമചോ?  

ശസ്പീ  .    എ  .    കക  .    ശശസ്പീന്ദ്രന:  സര,  ബഹുമചോനകപ്പെട  കമമ്പര

ചൂണ്ടമക്കചോണമചതമല് കുചറ വസ്തുതകളുണ്ടദ്.  ഞചോന മുഴുവന നമചഷധമക്കുന്നമല.

ചമല  നടപടമക്രമങ്ങള്  പൂരതസ്പീകരമചചോല്  മചോത്രചമ  കൂടുവയ്ക്കുന്നതമല്  വനദ്യം

വകുപ്പെമനദ്  തസ്പീരുമചോനകമടുക്കചോന  കഴെമയുകയുള.   പചോലക്കചോടദ്  ആനകയ

പമടമചതമല്  നമരവധമ  നടപടമക്രമങ്ങളുണ്ടചോയമരുന്നു.   അതമകനചോരു  പചോന
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തയചോറചോക്കണദ്യം തുടങ്ങമ എത്രചയചോ കപ്രചോസസ്പീഡഡ്യുവര മറമകടന്നുകകചോണ്ടുമചോത്രചമ

അതരദ്യം  ഉതരവദ്  പുറകപ്പെടുവമക്കചോന  കഴെമയുകയുളകയന്ന

സചോചങതമകതസമുണ്ടദ്.   അങ്ങദ്  ചൂണ്ടമക്കചോണമചതുചപചോകല  അതദ്  കുചറക്കൂടമ

ലളമതവല്ക്കരമചചോല്  മചോത്രചമ  ജനങ്ങളുമചോയമ  ബനകപ്പെട  പ്രശ്നങ്ങള്ക്കദ്

അതതദ്  സമയതദ്  ഇടകപടദ്  പരമഹചോരദ്യം  കചോണചോന  കഴെമയുകയുളകയന്ന

അങ്ങയുകട  നമരചദ്ദേശദ്യം  സസചോഗതചോരഹമചോണദ്.   അതദ്  തസ്പീരചയചോയുദ്യം

പരമചശചോധമക്കുന്നതചോണദ്.  

ശസ്പീ  .    പമ  .    ബചോലചന്ദ്രൻ:  സര,  ചകന്ദ്ര  കകവല്ഡദ്  കകലഫദ്  ആകദ്

അനുസരമചചോണദ്  ഇന്നദ്  ചകരളതമകല  നചോടചോന  പരമപചോലന  ചടതമല്

തസ്പീരുമചോനങ്ങകളടുക്കുന്നതദ്.  1978-കല ചകന്ദ്ര കകവല്ഡദ് കകലഫദ് ആക്ടുമചോയമ

ബനകപ്പെടുതമ ചകരളതമകല നചോടചോന പരമപചോലന ചടദ്യം ബനമപ്പെമക്കുകവഴെമ

ചകരളതമകല  ഉത്സവങ്ങള്ക്കുദ്യം  ആചഘചോഷങ്ങള്ക്കുദ്യം  ആനകകള

എഴുന്നളമക്കചോന ബുദ്ധമമുട്ടുണ്ടദ്.   അതുകകചോണ്ടദ്  ചകരളതമനദ്  തനതചോയ ഒരു

നചോടചോന പരമപചോലന ചടമുണ്ടചോക്കുകയുദ്യം  1978-കല ചകന്ദ്ര കകവല്ഡദ് കകലഫദ്

ആകമല്നമന്നുദ്യം  അതമകന  ചവരകപടുതമ  സദ്യംരക്ഷമക്കചോനുമുള

നമയമമുണ്ടചോക്കുചമചോ?



Uncorrected/Not for Publication
13.03.2023

18

ശസ്പീ  .    എ  .    കക  .    ശശസ്പീന്ദ്രന:  സര,  അങ്ങദ്  ഇവമകട

ചൂണ്ടമക്കചോണമചതുചപചോകല  ചകന്ദ്ര  നമയമങ്ങളചോണദ്  വനദ്യം  വകുപ്പെമകന്റെ  എലചോ

ചമഖലയമലുള  പ്രവരതനങ്ങകളയുദ്യം  നമയനമക്കുന്നതദ്.   കചോടചോനകളുകട

പരമപചോലനദ്യം  സദ്യംബനമച  കുചറ  നമബനനകളുണ്ടദ്.   അങ്ങകന

നമബനനകള് വയചോനമടയചോയ സചോഹചരദകമന്നദ് പറയുന്നതദ്,  വനദമൃഗങ്ങകള

ഉപദ്രവമക്കുന്ന  സചോഹചരദവദ്യം  അവയുകട  ആചരചോഗദ  പ്രശ്നങ്ങകള

പരമഗണമക്കചോകതതകന്ന  ഉത്സവതമനദ്  എഴുന്നളമക്കുന്നതുകകചോണ്ടദ്  അവമകട

ആനകള്  ഇടയുകയുദ്യം  ജനങ്ങളമല്  പരമഭചോന്തമയുണ്ടചോക്കുകയുദ്യം  ചമല

ഘടങ്ങളമല്  മരണദ്യം  വകര  സദ്യംഭവമക്കുകയുദ്യം  കചയമട്ടുണ്ടചോയമരുന്നു.

ഇതരകമചോരു പശ്ചചോതലതമലചോണദ്  അതരദ്യം ചമല നമബനനകചളചോടുകൂടമ

മചോത്രചമ  നചോടചോന  പരമപചോലനതമനുദ്യം  ഉത്സവങ്ങള്ക്കുദ്യം  ആനകയ

എഴുന്നളമക്കുന്നതമനുള  നടപടമകള്  സസസ്പീകരമക്കചോവകയന്ന  നമരചദ്ദേശദ്യം

കരശനമചോയമ  നമലവമലുളതുകകചോണ്ടചോണദ്  അതദ്  നമുക്കദ്  മറമകടക്കചോന

കഴെമയചോകത  ചപചോകുന്നതദ്.   ഇതമനദ്  രണ്ടദ്  വശങ്ങളുണ്ടദ്,  ഒന്നദ്  പ്രകൃതമ

ചസ്നേഹമകളുകടയുദ്യം  പ്രചതദകമചദ്  ആന  ചപ്രമമകളുകടയുദ്യം  തചോല്പ്പെരദകമന്നദ്

പറയുന്നതദ്  അവകയ  സദ്യംരക്ഷമക്കുകകയന്നതചോണദ്  എന്നചോല്  ഉത്സവ
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സസ്പീസണമല്  ഒചന്നചോ  രചണ്ടചോ  ആഴ്ച  തുടരചയചോയമ  ആനകകള

പ്രചയചോജനകപ്പെടുത്തുന്നതുകകചോണ്ടദ് അവരക്കദ് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടചോകുന്നുണ്ടദ്.  അവയുകട

സദ്യംരക്ഷണവദ്യം  ജനങ്ങളുകട  ആവശദവദ്യം  കൂടമചചരത്തുകകചോണ്ടുള  ഒരു

മധദവരതമ  മചോരഗ്ഗദ്യം  മചോത്രചമ  നമുക്കദ്  സസസ്പീകരമക്കചോന  കഴെമയുകയുള.

ഒറ്റൈയടമക്കദ്  നചോടചോന  പരമപചോലന  നമയമതമല്  മചോറ്റൈദ്യം  വരുതചോന

സചോധമക്കുകമന്നദ് ഞചോന കരുതുന്നമല.  

ശസ്പീ  .    കസബചോസ്റ്റദൻ കുളത്തുങല്: സര, ജനവചോസ ചമഖലകളമലമറങ്ങുന്ന

വനദമൃഗങ്ങകള  പമടമകൂടുന്നതമനദ്  കുചറകൂടമ  ഫലപ്രദമചോയ  നടപടമകള്

സസസ്പീകരമക്കുചമചോ?   എകന്റെ  നമചയചോജകമണ്ഡലതമകല  ഇടക്കുന്നദ്യം  എന്ന

സലതദ്  കഴെമഞ്ഞ  രണ്ടചോഴ്ചയചോയമ  ഒരു  കചോട്ടുചപചോതദ്  കകസസരവമഹചോരദ്യം

നടത്തുകയചോണദ്.   ഒരചോകള  ആക്രമമചദ്  അയചോളമചപ്പെചോള് ആശുപത്രമയമലചോണദ്.

ഇചപ്പെചോഴുദ്യം അതമകന പമടമകൂടചോന കഴെമഞ്ഞമടമല.    ഇന്നകല രചോത്രമയമല്കൂടമ

ഞചോന അവമകട ചപചോയമരുന്നു.  ജനങ്ങള് വലമയ പരമഭചോന്തമയമലചോണദ്.  

ശസ്പീ  .   എ  .   കക  .   ശശസ്പീന്ദ്രന: സര, ബഹുമചോനകപ്പെട പൂഞ്ഞചോര എദ്യം.എല്.എ.

ഇഇൗ കചോരദദ്യം എകന്റെ ശദ്ധയമല്കപ്പെടുതമയമരുന്നു.  അവമകട ഒരു കചോട്ടുചപചോതദ്

കമണറ്റൈമല്  വസ്പീഴുകയചോണുണ്ടചോയതദ്.   അവസചോനദ്യം  കമണര  മുഴുവന  ഇടമചദ്
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നമരപ്പെചോക്കമയതമനുചശഷമചോണദ്  അതമകന  രക്ഷകപ്പെടുതമയതദ്.

രക്ഷകപ്പെടുതമയ   കചോട്ടുചപചോതമകന  കചോടമചലയദ്  അയയ്ക്കുകയചോണദ്  കചയതദ്.

ബഹുമചോനകപ്പെട  അദ്യംഗദ്യം  ഇവമകട  ചൂണ്ടമക്കചോണമചതുചപചോകല  അവകയ

കവടമവചചചോ  മചറ്റൈകതങമലുദ്യം  സചോഹചരദതമചലചോ  പമടമചദ്  നചോട്ടുകചോരുകട

ഭയചോശങകള്ക്കദ്  പരമഹചോരദ്യം  കചോണുകകയന്നതചോണദ്  അനന്തരനടപടമകകളന്നദ്

പറയുന്നതദ്.  ആ  നടപടമക്രമങ്ങള്  അടമയന്തരമചോയമ

പൂരതമയചോക്കുന്നതചോകണന്നദ് കമമ്പരക്കദ് ഉറപ്പുനല്കുന്നതചോണദ്.  

ജലസമൃദ്ധമ പദ്ധതമ

(*362) ശസ്പീ  .   കക  .   കക  .   രചോമചന്ദ്രൻ:
   ശസ്പീ  .   ഐ  .   ബമ  .   സതസ്പീഷദ്:
   ശസ്പീ  .   പമ  .   മമ്മമക്കുടമ:  തചോകഴെ കചോണുന്ന ചചചോദദങ്ങള്ക്കദ് 

ജലവമഭവ വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമചോ:

(എ)  സദ്യംസചോനതദ് ജലസദ്യംരക്ഷണതമനചോയമ ജലസമൃദ്ധമ പദ്ധതമക്കദ്

കസ്പീഴെമല് നദസ്പീതട, നസ്പീരതട അടമസചോനതമല് ജലവമഭവ വകുപ്പെദ് ആസൂത്രണദ്യം

കചയദ് നടപ്പെമലചോക്കുന്ന പ്രവൃതമകകളക്കുറമചദ് വമശദമചോക്കചോചമചോ;

(ബമ)   ജലവമഭവചോസൂത്രണവദ്യം നമരസ്പീക്ഷണവദ്യം കചോരദക്ഷമമചോക്കുന്നതമനദ്

ശചോസ,  സചോചങതമകശചോസ വമദദകളുകട പ്രചയചോഗദ്യം യചോഥചോരതദമചോക്കുന്നതമനദ്
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പദ്ധതമയുചണ്ടചോ;  ഇതമനചോയമ  പ്രചോചദശമകചോടമസചോനതമല്  ജല  ബഡ്ജറ്റൈദ്

തയചോറചോക്കുന്നുചണ്ടചോകയന്നദ് അറമയമക്കചോചമചോ;

(സമ) നസ്പീരചചോല് ശദ്യംഖലകള് പുനരുജസ്പീവമപ്പെമചദ് ചവനല്ക്കചോലതദ് കൂടമ

നസ്പീകരചോഴുക്കദ്  ഉറപ്പെചോക്കചോന  കഴെമയുന്ന  രസ്പീതമയമലചോചണചോ  പ്രവരതനങ്ങള്

ആസൂത്രണദ്യം കചയമരമക്കുന്നകതന്നദ് വദക്തമചോക്കചോചമചോ?

ജലവമഭവ വകുപ്പുമനമ (ശസ്പീ  .   ചറചോഷമ അഗസ്റ്റമന):  സര, 

(എ) സദ്യംസചോന സരക്കചോര നടപ്പെമലചോക്കമ വരുന്ന നവചകരളദ്യം മമഷനമല്

ഉള്കപ്പെട ഹരമതചകരളദ്യം മമഷകന്റെ ഉപമമഷനചോയ 'ജലസമൃദ്ധമയുകട'  ഭചോഗമചോയമ

ഗ്രചോമപഞചോയതദ്  തലതമല്  നസ്പീരതട  പചോനുകളുദ്യം  ചബചോക്കദ്  പഞചോയതദ്

തലതമല്  നസ്പീരതട  മചോസ്റ്റര  പചോനുകളുദ്യം  തയചോറചോക്കുകയുദ്യം  നസ്പീരതട

പചോനുകളമല്  നമരചദ്ദേശമചമട്ടുളള  പദ്ധതമകള്,  റമഡ്ജദ്-ടു-  വചോലമ  സമസ്പീപനദ്യം

സസസ്പീകരമച്ചുകകചോണ്ടദ് ജലചസചനദ്യം/പഞചോയതദ് വകുപ്പുകളുകട ചമല്ചനചോടതമല്

നമരവ്വേഹമക്കുകയുദ്യം  കചയമട്ടുണ്ടദ്.  തമരുവനന്തപുരദ്യം  ജമലയമകല  കചോടചോക്കട

പഞചോയതമകല  "ജലസമൃദ്ധമ  പദ്ധതമ,  പുഴെകയചോഴുകുദ്യം  മചോണമക്കല്"

(ongoing), എന്നമവ ഇതമനദ് ഉദചോഹരണമചോണദ്. 

"ജല  സമൃദ്ധമ  പദ്ധതമയുകട"  ഭചോഗമചോയമ  കചോടചോക്കട
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നമചയചോജകമണ്ഡലതമകല  കതരകഞ്ഞടുത  40  സരക്കചോര

സചോപനങ്ങളമചലയുദ്യം  5  അദ്യംഗനവചോടമകളമചലയുദ്യം  തുറന്ന  കമണറുകളമല്

ഭൂജലസദ്യംചപചോഷണ പ്രവൃതമകള് ഇതമനകദ്യം നടപ്പെമലചോക്കമയമട്ടുണ്ടദ്.

(ബമ)  ഹരമതചകരളദ്യം  മമഷകന്റെ ചനതൃതസതമല്  International  Centre

for  Free  and  open  Source  Software  (ICFOSS),  Kerala  ചസ്റ്ററ്റൈദ്  IT

Mission  എന്നമവരുകട  സചോചങതമക  സഹചോയചതചോകട  ഓപ്പെണ്  സ്ട്രേസ്പീറ്റൈദ്

സചങതദ്യം  പ്രചയചോജനകപ്പെടുതമ  സദ്യംസചോനകത  നസ്പീരചചോലുകള്

ചരഖകപ്പെടുതചോനുള പ്രവരതനദ്യം ആരദ്യംഭമചമട്ടുണ്ടദ്. 

കസനടല്  പബമകദ്  കഹല്തദ്  ആനഡദ്  എനവചയചോണ്കമന്റെദ്

എഞമനസ്പീയറമങദ് ഓരഗറനചസഷന  (CPHEEO)  എന്ന ചകന്ദ്ര നഗരകചോരദ

മനചോലയതമനദ്  കസ്പീഴെമലുള  സചോചങതമക  വമഭചോഗദ്യം  നമഷ്കരഷമചമട്ടുള

മചോനദണ്ഡങ്ങള്ക്കദ്  അനുസൃതമചോയചോണദ്  ചകരള  വചോടര  അചതചോറമറ്റൈമ

ശുദ്ധജലവമതരണദ്യം നടതമവരുന്നതദ്.

ഭൂജലവമതചോനദ്യം  അറമയുന്നതമനുള  കടലമകമടമ  സമസ്റ്റദ്യം  ഫണ്ടമകന്റെ

ലഭദതയുകട  അടമസചോനതമല്  (എന.എചദ്.പമ.)  നടപ്പെമലചോക്കമ  വരമകയുദ്യം

ചകരളതമകല  ജലവമഭവ  ആസൂത്രണദ്യം  കചോരദക്ഷമമചോയമ
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നടപ്പെമലചോക്കുന്നതമനചോയമ  ചകരളതമകല  ഭൂജലചസചോതസ്സുകളുകട  വമവര

ചശഖരണദ്യം (well census) ആരദ്യംഭമക്കുകയുദ്യം കചയമട്ടുണ്ടദ്. ഈ പദ്ധതമയമലൂകട

സദ്യംസചോനകത മുഴുവന ഭൂജല ചസചോതസ്സുകളുകടയുദ്യം  (തുറന്ന കമണര,  കുഴെല്

കമണര,  കുളങ്ങള്,  നസ്പീരുറവകള്,  മുതലചോയവ)  വമവമധ വകുപ്പുകളുകട  ഡചോറ്റൈചോ

ചശഖരണതമകന്റെ  ഏചകചോപനവദ്യം  പരമശസ്പീലന  പ്രവരതനങ്ങളുദ്യംവഴെമ

സദ്യംചയചോജമത  ബഡ്ജറ്റൈമദ്യംഗുദ്യം  ജലവമഭവ  ആസൂത്രണവദ്യം  സദ്യംബനമച

പ്രവരതനങ്ങള്  വമവമധഘടങ്ങളമലചോയമ  നടപ്പെമലചോക്കമ  വരുന്നു.  കൂടചോകത

സദ്യംസചോനതദ്  ഗ്രചോമസ്പീണ  ചമഖലകളമല്  വമവമധ  ഏജനസമകള്വഴെമ

നടപ്പെമലചോക്കമയമട്ടുള സചോമൂഹമക കചറുകമട  കുടമകവള പദ്ധതമകളുകട  വമവര

ചശഖരണദ്യം കമചോറബല് ആപ്പെദ് ഉപചയചോഗമചദ് നടതമ വരുന്നു.

ഓചരചോ പ്രചദശകതയുദ്യം പ്രചോചദശമക പ്രചതദകതകളുദ്യം മഴെയുകട ലഭദതയുദ്യം

പരമഗണമച്ചുകകചോണ്ടുദ്യം  സൂക്ഷ്മ  നസ്പീരതടങ്ങകള  അടമസചോന  യണമറ്റൈചോയമ

എടുത്തുകകചോണ്ടുദ്യം ജല ലഭദതയുദ്യം ജല ആവശദങ്ങളുദ്യം തചോരതമദദ്യം കചയദ് ജല

ദഇൗരലഭദവദ്യം  അധമക  ജല  ലഭദതയുദ്യം  അതനുഭവകപ്പെടുന്ന  കചോലവദ്യം

കണക്കചോക്കുന്നതമനചോയമടചോണദ്  പ്രചോചദശമകമചോയമ  ജലബഡ്ജറ്റൈദ്

തയചോറചോക്കുന്നതദ്.
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ഹരമതചകരളദ്യം  മമഷകന്റെ  ഭചോഗമചോയമ  Centre  for  Water  Resources

Development  &  Management  (CWRDM)-കന്റെ  സചോചങതമക

സഹചോയചതചോകട  തയചോറചോക്കമയ  കരടദ്  മചോരഗ്ഗചരഖ  പ്രകചോരദ്യം  വയനചോടദ്

ജമലയമകല  മുടമല്  പഞചോയതമല്  റപലറ്റൈടമസചോനതമല്  ജലബഡ്ജറ്റൈദ്

തയചോറചോക്കമയമരുന്നു.  ഇതമകന്റെകൂടമ  അടമസചോനതമല്  മചോരഗ്ഗചരഖ  കൂടുതല്

കൃതദത വരുതമ പ്രസമദ്ധകപ്പെടുതമയമട്ടുണ്ടദ്. 

എലചോ  ജമലയമകലയുദ്യം  കുറഞ്ഞതദ്  ഓചരചോ  ചബചോക്കമല്  വസ്പീതദ്യം

ജലബഡ്ജറ്റൈദ്  തയചോറചോക്കണകമന്നദ്  ഹരമതചകരളദ്യം  കരമ്മ  സമമതമയമല്

തസ്പീരുമചോനകമടുക്കുകയുദ്യം  ചകരളതമകല  15  ചബചോക്കദ്  പഞചോയത്തുകളമലുദ്യം

അവയുകട  പരമധമയമല്വരുന്ന  94  ഗ്രചോമപഞചോയത്തുകളമലുദ്യം  ജലബഡ്ജറ്റൈദ്

തയചോറചോക്കുന്ന പ്രവരതനദ്യം ആരദ്യംഭമക്കുകയുദ്യം കചയമട്ടുണ്ടദ്. തചദ്ദേശസസയദ്യംഭരണ

സചോപനങ്ങളമല്  രൂപസ്പീകൃതമചോയമട്ടുള  സചോചങതമക  സമമതമകളുകട

ചനതൃതസതമലചോണദ്  ഈ  പ്രവരതനദ്യം  നടത്തുന്നതദ്.  ഇതരതമല്

കതരകഞ്ഞടുത  ചബചോക്കുകളമകല  സചോചങതമക  സമമതമ  അദ്യംഗങ്ങള്ക്കദ്

ജലബഡ്ജറ്റൈദ്  തയചോറചോക്കുന്നതദ്  സദ്യംബനമചദ്  പരമശസ്പീലനദ്യം  ഹരമത  ചകരളദ്യം

മമഷകന്റെയുദ്യം CWRDM-കന്റെയുദ്യം ചനതൃതസതമല് നല്കമയമട്ടുണ്ടദ്. ജലബഡ്ജറ്റൈദ്
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നടത്തുന്ന മുഴുവന തചദ്ദേശസസയദ്യംഭരണ സചോപനങ്ങളമകലയുദ്യം  അധദക്ഷരുകട

ഒരു  ശമല്പ്പെശചോല  സദ്യംഘടമപ്പെമചദ്  പ്രവരതന  പരമപചോടമ  ചരച  കചയദ്

അന്തമമമചോക്കമയമട്ടുണ്ടദ്.  കൂടചോകത  ചബചോക്കദ്തല  സചോചങതമക  സമമതമ

ചയചോഗങ്ങളുദ്യം ചബചോക്കദ് കണ്കവനഷനുകളുദ്യം നടന്നുവരുന്നു. 

റസ്പീബമല്ഡദ്  ചകരള  പദ്ധതമയുകട  കസ്പീഴെമല്  ഐ.ഡമ.ആര.ബമ.

റഹചഡചോളജമ ഡമവമഷന Kerala Water Resources Information System

(Kerala WRIS) വമകസമപ്പെമചമട്ടുണ്ടദ്. ജല അനുബന ചമഖലകളമകല ഡചോറ്റൈചോ

ഒരു  പചോറ്റൈദ്ചഫചോമമല്  സദ്യംചയചോജമപ്പെമചദ്  അതമലൂകട  നയനമരമ്മചോതചോക്കള്ക്കുദ്യം

ജലചമഖലയമകല  അനുബന  വകുപ്പുകള്ക്കുദ്യം  അഭമകചോമദമചോയ  ഒരു  കവബദ്

ചപചോരടലചോയചോണദ്  Kerala WRIS  വമഭചോവനദ്യം കചയമരമക്കുന്നതദ്.  ജലബഡ്ജറ്റൈദ്

തയചോറചോക്കുന്നതമകന്റെ  ഒരു  ചമചോഡന്യൂളമകന്റെ  ചസചോഫദ് കവയര  വമകസനദ്യം

പൂരതമയചോയമട്ടുണ്ടദ്. 

(സമ)  കചോലചോകചോലങ്ങളചോയുദ്യം,  2018,  2019  വരഷങ്ങളമകല

പ്രളയചോനന്തരവദ്യം ജല ചസചോതസ്സുകളുകട അടമതടമലുദ്യം,  കരകളമലുദ്യം എക്കല്,

മണ്ണദ്,  മറ്റൈദ്  പചോഴെദ് വസ്തുക്കള് എന്നമവ അടമഞ്ഞുകൂടമ  ഒഴുക്കദ്  തടസകപ്പെടമരുന്നു.

ഇതദ് കണക്കമകലടുതദ്, ചകരളതമകല 44 നദമകളുകടയുദ്യം ചുമതല ജലചസചന
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വകുപ്പെമകല  എകമകന്യൂടസ്പീവദ്  എഞമനസ്പീയരമചോരക്കദ്  നല്കുകയുദ്യം  നദമകളുകട

സമതമ വമവരമക്കുന്ന റമചപ്പെചോരട്ടുകള് തയചോറചോക്കുകയുദ്യം കചയമട്ടുണ്ടദ്.  ഇതമകന്റെ

അടമസചോനതമല് നദമകളുകട റകവഴെമകളമലുദ്യം ചമല നദമകളമലുദ്യം അടമഞ്ഞു

കൂടമയ  ചളമയുദ്യം  എക്കലുദ്യം  മറ്റൈദ്  മചോലമനദങ്ങളുദ്യം  നസ്പീക്കദ്യം  കചയ്യുന്നതമനചോയമ

കതചോഴെമലുറപ്പെദ്  പദ്ധതമയുകട  സഹകരണചതചോകടയുദ്യം  ജലചസചന വകുപ്പെമകന്റെ

ബഡ്ജറ്റൈദ്  വമഹമതദ്യം  ഉപചയചോഗമച്ചുദ്യം  പ്രവൃതമകള്  നടപ്പെമലചോക്കമയമട്ടുണ്ടദ്.

ഇതമനുപുറചമ  ജനപങചോളമതചതചോടുകൂടമ  സന്നദ്ധ  പ്രവരതന

സസഭചോവതമലുദ്യം ജലചസചോതസ്സുകള് പരമപചോലമച്ചുവരുന്നു. 

ജല ബഡ്ജറ്റൈദ് തയചോറചോയചശഷദ്യം അതമകന അടമസചോനകപ്പെടുതമ ഓചരചോ

തചദ്ദേശസസയദ്യംഭരണ  സചോപനതമലുദ്യം  ജല  സരക്ഷ  ഉറപ്പെചോക്കചോന  കഴെമയുന്ന

തരതമല്   കൃതദമചോയ  ജല  പരമപചോലന  പരമപചോടമ  ഉള്കപ്പെടുന്ന  ഒരു

ജലസരക്ഷചോ പചോന തയചോറചോക്കചോനുദ്യം വമവമധ വകുപ്പുകളുകട ഏചകചോപനചതചോകട

പ്രസസ്തുത  പചോന  നടപ്പെമലചോക്കചോനുമചോണദ്  ലക്ഷദമമടുന്നതദ്.  ഇതമകന്റെ  ഭചോഗമചോയമ

ജലചസചോതസ്സുകള് പുനരുജസ്പീവമപ്പെമചദ്  മചോലമനദമുക്തമചോക്കമ  സദ്യംരക്ഷമക്കചോനുദ്യം

ലക്ഷദമമടുന്നു.  ഹരമതചകരളദ്യം  മമഷന  പ്രവരതനങ്ങളുകട  ഭചോഗമചോയമ  "ഇനമ

ഞചോകനചോഴുകകട"  എന്ന  കചോമ്പയമകന്റെ  ഭചോഗമചോയമ  നസ്പീരചചോല്  ശദ്യംഖലകള്
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വസ്പീകണ്ടടുക്കുന്ന  പ്രവരതനദ്യം  നടന്നുവരുന്നു.  ഇതമകന്റെ  ഭചോഗമചോയമ  14563

കമ.മസ്പീ.  നസ്പീരചചോലുകള്  പുനരുജസ്പീവമപ്പെമചമട്ടുണ്ടദ്.  കൂടചോകത,  പശ്ചമമഘട

പ്രചദശങ്ങളമകല  നസ്പീരചചോല്  ശദ്യംഖലകള്  വസ്പീകണ്ടടുക്കുന്നതമനുള

'സരക്ഷമതമചോക്കചോദ്യം  പശ്ചമമഘടദ്യം'  എന്ന  കചോമ്പയമന  പശ്ചമമഘട

പ്രചദശങ്ങളമകല  തചദ്ദേശസസയദ്യംഭരണ  സചോപനങ്ങളുകട  ചനതൃതസതമല്

ആരദ്യംഭമചമട്ടുണ്ടദ്.

ശസ്പീ  .    കക  .    കക  .    രചോമചന്ദ്രന: സര,   സദ്യംസചോനകത  കുളങ്ങളുദ്യം

ജലചോശയങ്ങളുദ്യം  നവസ്പീകരമക്കുന്നതമനുദ്യം  പുനരുജസ്പീവമപ്പെമക്കുന്നതമനുദ്യം

എകന്തലചോദ്യം  നടപടമകളചോണദ്  സസസ്പീകരമച്ചുവരുന്നകതന്നുദ്യം  എലചോ

പഞചോയത്തുകളമലുദ്യം  പ്രതമവരഷദ്യം  ഒരു  ജലചോശയചമചോ  കുളചമചോ  നവസ്പീകരമചദ്

സദ്യംരക്ഷമക്കുന്നതമനുചവണ്ടമയുള  നടപടമകള്  സസസ്പീകരമക്കുചമചോ  എന്നുദ്യം

വദക്തമചോക്കചോചമചോ? 

ശസ്പീ  .    ചറചോഷമ  അഗസ്റ്റമന:  സര,  അതരതമലുള  കചോരദങ്ങള്

സദ്യംസചോനതദ്  കൂടുതലചോയമ  കചയണകമന്നുതകന്നയചോണദ്  ഗവണ്കമന്റെദ്

ആഗ്രഹമക്കുന്നതദ്.  വരുദ്യംകചോലഘടതമല്  ജലചോശയങ്ങള്  കൂടുതല്

സദ്യംരക്ഷമക്കുന്നതമനുള  നടപടമകള്  ആവശദമചോയമ  വന്നമരമക്കുന്നു.
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ഹരമതചകരളദ്യം  മമഷകന്റെ  സഹചോയചതചോകട  കതരകഞ്ഞടുക്കകപ്പെട  നൂറദ്

കുളങ്ങളമല് ജലതമകന്റെ അളവദ്  മനസമലചോക്കമയുള കസ്കെയമലുകളുദ്യം  സൂചനചോ

ചബചോരഡറുകമചോകക്ക സചോപമക്കുന്നതദ് ഫലപ്രദമചോയ കചോരദമചോകണന്നദ് കചോടചോക്കട

മണ്ഡലതമല്  ആയതദ്  നടപ്പെമലചോക്കമയചപ്പെചോള്  ചബചോധദകപ്പെടുകയുണ്ടചോയമ.

ജമചയചോ  ടചോഗമദ്യംഗദ്  മുചഖന ഇതദ്   സദ്യംഘടമപ്പെമക്കുചമ്പചോള് ജലതമകന്റെ അളവദ്

മനസമലചോക്കചോന  സചോധമക്കുദ്യം.  കമണറ്റൈമല്  ആ  കസ്കെയമല്  സചോപമക്കുകയുദ്യം

കൃതദമചോയമ  അതമകന്റെ  ചവരമചയഷന  മനസമലചോക്കുകയുദ്യം  കചയ്യുചമ്പചോള്

കമണറമകന്റെ വമസ്തൃതമ അറമയചോവന്നതുകകചോണ്ടദ് അതമകല ജലതമകന്റെ അളവദ്

എത്രകയന്നദ്  കകണ്ടത്തുന്നതമനദ്  ബുദ്ധമമുടമല.  കപചോതുകവ  ഒരു  പഞചോയതദ്

എടുത്തുചനചോക്കുചമ്പചോള്  ആ  പഞചോയതമകല  ജലസമൃദ്ധമയുദ്യം  എത്രചതചോളദ്യം

ജലദ്യം  അവമകടയുകണ്ടന്നുദ്യം  അറമയുകന്നചോരു  സമതമ  രൂപകപ്പെട്ടുവരുന്നതദ്

ചകരളതമകന്റെ  ഭചോവമകയ  സദ്യംബനമചമടചതചോളദ്യം  ആസൂത്രണദ്യം  കചയ്യുന്ന

ഘടതമല് കൂടുതല് പ്രചയചോജനകരമചോകുന്ന ഒരു സമതമവമചശഷദ്യം കചോണചോന

കഴെമയുന്നു.  അചതചോകടചോപ്പെദ്യം  ഇവമകട  സൂചമപ്പെമചതുചപചോകല  സദ്യംസചോനതദ്

കുളങ്ങളുകട  നവസ്പീകരണതമനദ്  എലചോവരുകടയുദ്യം  ശദ്ധയുണ്ടചോചകണ്ടതുണ്ടദ്.

ഗവണ്കമന്റെദ്  ആ  കചോരദതമല്  സഹചോയമക്കചോന  കഴെമയുന്ന  തലങ്ങളമകലലചോദ്യം
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സഹചോയമക്കണകമന്നദ് തകന്നയചോണദ് കരുതുന്നതദ്. 

ശസ്പീ  .    കക  .    കക  .    രചോമചന്ദ്രന: സര,  സദ്യംസചോനകത  പുഴെകകള

ജലസദ്യംഭരണമകളചോക്കമ  മചോറ്റുന്നതമനുള  ശചോസസ്പീയപഠനദ്യം  നടതമയമട്ടുചണ്ടചോ

എന്നദ് വദക്തമചോക്കചോചമചോ? 

ശസ്പീ  .    ചറചോഷമ  അഗസ്റ്റമന:  സര,  സദ്യംസചോനകത  പുഴെകകള

ജലസദ്യംഭരണമകളചോയമ  മചോചറ്റൈണ്ട  ഒരു  സചോഹചരദമുണ്ടദ്.   പുഴെയമലൂകട

ഒഴുകമവരുന്ന  കവളകത  തടഞ്ഞുനമരതമ  ആ  ജലദ്യം  ഉപചയചോഗമക്കചോന

കഴെമയുന്ന  സചോധദതകള്  പ്രചയചോജനകപ്പെടുത്തുന്നതമനദ്  ശചോസസ്പീയ  പഠനദ്യം

ആവശദമചോണദ്.   ചകരളതമല്  രൂപകപ്പെടുതമയമട്ടുള  തടയണകളുദ്യം  കചക്കദ്

ഡചോമുകളുകമലചോദ്യം  അതരതമല്  പ്രചയചോജനകപ്പെടുന്നതചോകണങമല്ചപചോലുദ്യം

പലചപ്പെചോഴുദ്യം  ഒരു  ഘടദ്യം  കഴെമയുചമ്പചോള്  അതദ്  പൂരണ്ണചതചോതമല്

പ്രചയചോജനകപ്പെടുതചോന  സചോധമക്കചോത  അവസയുണ്ടചോകുന്നു.  കൂടുതലചോയമ

ഒഴുകമവരുന്ന  കവളദ്യം  ഫലപ്രദമചോയമ  തടഞ്ഞുനമരതമ  ജലചസചനതമനുദ്യം

കുടമകവളതമനുദ്യം  പ്രചയചോജനകപ്പെടുതചോന  കഴെമയതക്കനമലയമലുള

സസചോഭചോവമകമചോയ  സചോചങതമകപഠനവദ്യം  പരമജചോനവദ്യം  ഇതമനചോവശദമചോണദ്.

ആ  നമലയമല്  പല  സലങ്ങളമലുദ്യം  ഇതരതമലുള  പ്രവരതനങ്ങള്
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കകചോണ്ടുവരുന്നതദ്  ഫ്ലഡദ്  കണ്ചടചോള്  കചയചോനുദ്യം   ജലചോശയങ്ങകള  കൂടുതല്

സമൃദ്ധമചോക്കചോനുദ്യം  കൃഷമക്കുദ്യം  കുടമകവളതമനുദ്യം  കൂടുതല്

പ്രചയചോജനകരമചോക്കചോനുദ്യം  സചോധമക്കുദ്യം.  പല  സലത്തുദ്യം  സസ്പീരമയല്  ഓഫദ്

കചക്കദ്  ഡചോമുകള് സചോപമചചോല് ഓചരചോ  ഘടങ്ങളമലചോയമ  കവളദ്യം ഓവരകദ്യം

കചയദ്  അടുത  സലചതയദ്  ചപചോകുകയുദ്യം  അങ്ങകന ആ പ്രചദശദ്യം  മുഴുവന

ജലസമൃദ്ധമചോക്കമ  നമരതചോന  കഴെമയുന്ന  ഒരു  സമതമ  രൂപകപ്പെടുതചോന

കഴെമയുകയുദ്യം  അപ്രകചോരദ്യം  ശചോസസ്പീയമചോയ  പഠനദ്യം  നടത്തുന്നതമനുചവണ്ടമയുള

നമരചദ്ദേശങ്ങള് നല്കമയമട്ടുണ്ടദ്. ആ പഠനതമകന്റെ അടമസചോനതമല് പുതമയ

സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള് ഭചോവമയമല് ആസൂത്രണദ്യം കചയ്യുചമ്പചോള് അതുമചോയമ ബനകപ്പെടദ്

കചയ്യുന്നതമനചോയമരമക്കുദ്യം തസ്പീരുമചോനമക്കുക. 

ശസ്പീ  .    കഎ  .    ബമ  .    സതസ്പീഷദ്: സര,  നൂതന  സചോചങതമകവമദദയുകട

സഹചോയചതചോകട  സദ്യംസചോനകത  എലചോ  കുളങ്ങളുദ്യം  ജമചയചോ  ടചോഗദ്

കചയ്യുന്നതമനുദ്യം കസനസറുകള് സചോപമചദ്  ജലഗുണനമലവചോരദ്യം മനസമലചോക്കമ

പ്രസമദ്ധകപ്പെടുത്തുന്നതമനുദ്യം നടപടമ സസസ്പീകരമക്കചോനചോകുചമചോ? 

ശസ്പീ  .    ചറചോഷമ  അഗസ്റ്റമന:  സര,  ഞചോന  ആദദചമ  സൂചമപ്പെമച  ഏറ്റൈവദ്യം

പ്രസക്തമചോയ  ഒരു  കചോരദദ്യം  തകന്നയചോണമതദ്.  സദ്യംസചോനകത  കുളങ്ങളമല്
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അതചോയതദ് ഇചപ്പെചോള് കചോടചോക്കടയമല് അതുമചോയമ ബനകപ്പെട പ്രവരതനങ്ങള്

നടന്നതമല് വലമയരസ്പീതമയമലുള റമസള്ടദ് ലഭമക്കുകയുണ്ടചോയമ.  അവമകടയുള

വമവമധ  പദ്ധതമകള്  പരമചശചോധമക്കുചമ്പചോള്,  കമണറുകളമകല

പരമചശചോധനയമലൂകട  കതളമയകപ്പെടുന്നതുദ്യം  ഇഇൗ  പ്രചദശതദ്  ഇതമലൂകട

വലമയമചോറ്റൈദ്യം  കകണ്ടതചോന  കഴെമഞ്ഞുകവന്നുതകന്നയചോണദ്.  കമണറുകളമകല

ജലനമരപ്പെദ്  വരദ്ധമക്കുകയുദ്യം  കമണറുകള്  വറ്റൈചോതതചോയമ  മചോറുകയുദ്യം,  പുതമയ

കചോരഷമക  കുളങ്ങള്  നമരമ്മമച  സലങ്ങളമല്  അടുത്തുള  കമണറമകല

ജലനമരപ്പെദ്  ഗണദമചോയമ  വരദ്ധമചതചോയുദ്യം  നചോട്ടുകചോര  സചോക്ഷദകപ്പെടുത്തുന്നു.

നവദ്യംബര  മചോസദ്യം  മുതല്  വറ്റൈമയമരുന്ന  ചതചോടുകളമല്  തടയണ  നമരമ്മമചദ്

നസ്പീകരചോഴുക്കദ്  നമയനമചചതചോകട  മചോരചദ്  മചോസതമലുദ്യം  ജലസമൃദ്ധമചോയമ

മചോറുകയുണ്ടചോയമ.  ചമടയചോയ  പ്രവരതനതമലൂകട  മണ്ഡലതമലുള്കപ്പെടുന്ന

ചനമദ്യം  ചബചോക്കദ്  ഭൂഗരഭ  ജലലഭദതയുകട  കചോരദതമല്  ഇചപ്പെചോള്  സരക്ഷമത

വമഭചോഗതമചലയദ്  മചോറമയതചോയമ  സദ്യംസചോന  ഭൂജലവകുപ്പുദ്യം  ചദശസ്പീയ  ഭൂജല

ചബചോരഡുദ്യം സദ്യംയുക്തമചോയമ തയചോറചോക്കമയ റമചപ്പെചോരടദ് സചോക്ഷദകപ്പെടുത്തുന്നു. ഇതദ്

മറ്റു  സലങ്ങളമചലയ്ക്കുകൂടമ  വദചോപമപ്പെമക്കചോന  കഴെമയുദ്യം.  ചകരളതമകല

കമണറുകളമല് ജമചയചോ ടചോഗമദ്യംഗദ്  സമസ്റ്റദ്യം കകചോണ്ടുവരുന്നതദ്,  ആ കമണറമകല



Uncorrected/Not for Publication
13.03.2023

32

ജലതമകന്റെ  അളവദ്  കൃതദമചോയമ  അറമയചോനുദ്യം  ഓചരചോ  വരഷവദ്യം  ഓചരചോ

ദമവസവദ്യം  ആ  മചോറ്റൈദ്യം  നമരസ്പീക്ഷമക്കചോനുദ്യം  കഴെമയുന്നതമലൂകട  ജലതമകന്റെ

ഉപചയചോഗവദ്യം  വമനമചയചോഗവദ്യം  എങ്ങകന  ചവണകമന്നദ്  ശചോസസ്പീയമചോയമ

മനസമലചോക്കചോനുതകുന്ന  ഒരു  പദ്ധതമയചോണമതദ്.  അതദ്

വദചോപമപ്പെമക്കുന്നതമനചോവശദമചോയ  നടപടമകള്  വമവമധ  ഡമപ്പെചോരടദ്കമന്റെമകന്റെ

സഹചോയചതചോകട  നടപ്പെമലചോക്കചോന  കഴെമയുചമചോ  എന്നദ്

പരമചശചോധമച്ചുവരമകയചോണദ്. 

ശസ്പീ  .    പമ  .    മമ്മമക്കുടമ: സര,  നസ്പീരചചോലുകളുകട  സദ്യംരക്ഷണപ്രവൃതമകള്

സദ്യംഘടമപ്പെമചദ്  നസ്പീകരചോഴുക്കദ്  ശക്തമകപ്പെടുതചോനചോവശദമചോയ  നടപടമകള്

സസസ്പീകരമക്കുന്നതമകന ഞചോന അഭമനനമക്കുന്നചതചോകടചോപ്പെദ്യം  പുഴെകളുകട ഇടയമല്

തടയണകളുദ്യം  അതുചപചോകലയുള  ജലസദ്യംഭരണ  ചകന്ദ്രങ്ങളുദ്യം

ആവമഷ്കരമക്കകപ്പെടതമകന്റെ  അടമസചോനതമല്  ആ  തടയണയ്ക്കുതചോകഴെ

ചനരകതയുളതുചപചോലുള നസ്പീകരചോഴുക്കുകള് വരുന്നമല. അതുകകചോണ്ടദ് ഇതരദ്യം

തടയണകള്ക്കുതചോകഴെ  പൂരവ്വേസമതമയമലുള  നസ്പീകരചോഴുക്കദ്

ശക്തമകപ്പെടുതചോനചോവശദമചോയ പദ്ധതമകൂടമ ആവമഷ്കരമക്കുചമചോ? 

ശസ്പീ  .    ചറചോഷമ  അഗസ്റ്റമന:  സര,  തചോചഴെയ്ക്കുള  നസ്പീകരചോഴുക്കുകകള
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സദ്യംബനമചമടചതചോളദ്യം അതമകന്റെ നമരമ്മചോണഘടതമലുദ്യം പ്രവരതനതമലുദ്യം

ശചോസസ്പീയത  കകകവരമചക്കണ്ടതചോയമട്ടുണ്ടദ്.  നസ്പീകരചോഴുക്കുകള്   വളകര

ഗഇൗരവചമറമയ  വമഷയദ്യം  തകന്നയചോണദ്.  നദമകളചോല്  ജലസമൃദ്ധമചോയ

സദ്യംസചോനമചോണദ്   ചകരളകമന്നതമനചോല്  സദ്യംസചോനതദ്  നസ്പീകരചോഴുക്കുകള്

കകണ്ടതചോന   പ്രയചോസമമല.   നചോല്പതമനചോലമലധമകദ്യം  നദമകളുദ്യം  പുഴെകളുദ്യം

തടചോകങ്ങളുദ്യം  അരുവമകളുദ്യം  നസ്പീരചചോലുകളുകമലചോമുകണ്ടങമലുദ്യം  കുടമകവളതമനദ്

ബുദ്ധമമുട്ടുകന്നചോരു സമതമ രൂപകപ്പെട്ടുവരുന്ന സദ്യംസചോനമചോയമ ചകരളദ്യം മചോറുന്നു.

ഭൂഗരഭജലദ്യം  കുറയുന്നതമകന്റെ  പശ്ചചോതലതമല്   നസ്പീരചചോലുകകള

സദ്യംരക്ഷമക്കുന്നതമനദ്  ഹരമതചകരളദ്യം  മമഷനമലൂകടയുദ്യം  നവചകരള

മമഷനമലൂകടയുദ്യം  കകചോണ്ടുവന്ന പദ്ധതമകളമല്  "ഇനമ  ഞചോകനചോഴുകകട"  എന്ന

പദ്ധതമയമനകസ്പീഴെമല്  നടതമയ  പ്രവൃതമയമലൂകട  വലമയചതചോതമലുള  മചോറ്റൈദ്യം

ചകരളതമല് ദരശമക്കചോന കഴെമഞ്ഞു. അതമകന്റെ ഭചോഗമചോയമ കുചറചമഖലകളമകല

എക്കലുദ്യം  കചളമയുദ്യം  മണ്ണുകമലചോദ്യം  എടുത്തുമചോറ്റുകയുദ്യം  നസ്പീകരചോഴുക്കുകള്  നല

നമലയമല്  പഴെയ  രസ്പീതമയമചലയദ്  എതമക്കചോന  കഴെമയുകയുദ്യം  കചയതമലൂകട

വലമയചതചോതമല്  ഫ്ലഡദ്  കണ്ചടചോള്  കചയചോന  കഴെമഞ്ഞുകവന്നുളതചോണദ്

ചകരളതമകല  പ്രധചോനകപ്പെകടചോരു  കചോരദദ്യം.  അങ്ങകന  ഫ്ലഡദ്  കണ്ചടചോള്
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കചയചോന  കഴെമഞ്ഞചപ്പെചോള്  സസചോഭചോവമകമചോയുദ്യം  ഇന്നകലകളമലുണ്ടചോയ  വമഷമദ്യം

ഉണ്ടചോയമല.  നസ്പീകരചോഴുക്കദ്  ക്രമകപ്പെടുത്തുന്നതമനുള   പദ്ധതമ   ഗവണ്കമന്റെദ്

ആവമഷ്കരമചദ്  നടപ്പെമലചോക്കചോന  ശമമക്കുകയചോണദ്.  ഹരമതചകരളദ്യം  മമഷന

മുഖചോന്തരദ്യം  വമവമധ  ഡമപ്പെചോരടദ്കമന്റുകളുകട  സഹചോയചതചോകട

(പശ്ചമമഘടതമല്  തചോമസമക്കചോചമചോ എന്നുളതചോണചലചോ സമസ്പീപകചോലങ്ങളമല്

ഉയരന്നുവന്ന  ഒരു  പ്രധചോന  വമഷയദ്യം)  പശ്ചമമഘടതമല്  തചോമസമക്കചോന

സചോധമക്കതക്കവമധതമചലയദ്  അതമകന  മചോറ്റൈണദ്യം.  ഇരുകൂടരുകടയുദ്യം

സലങ്ങള്  നമശ്ചയമക്കുചമ്പചോള്  പഴെയ  കചോലഘടങ്ങളമല്  നമ്മുകട

പുരയമടങ്ങചളചോടദ്  ചചരന്നദ്  ഒരു  ഇടവഴെമ  (കപചോതുവഴെമ)  ഉണ്ടചോയമരുന്നു.

അതമലൂകട  ശക്തമചോയ  മഴെ  വരുചമ്പചോള്  കവളകമചോഴുകുകയുദ്യം  ആള്ക്കചോരക്കദ്

നടന്നുചപചോകചോനുള  സചോധദതകകളചോകക്കയുണ്ടചോയമരുന്നു.  ഇന്നദ്  അതരദ്യം

സചോധദതകകളചോകക്ക  ഇലചോകതയചോയമ.  മലചയചോരചമഖലയമലുദ്യം  ഇതരദ്യം

നസ്പീരചചോലുകള്  തടസകപ്പെട്ടുവരമകയചോണദ്.  അങ്ങകന  തടസകപ്പെട്ടുവരുന്ന

സമയതദ് കൃഷമയമടങ്ങള് പൂരണ്ണമചോയുദ്യം നഷ്ടകപ്പെടുന്ന ഒരു സമതമയുണ്ടചോകുന്നു.

ആ  നസ്പീരചചോലുകകള  മചോപ്പെമദ്യംഗദ്  നടതമ  കകണ്ടത്തുകയുദ്യം  കവളദ്യം

ഒഴുകമചപ്പെചോകചോനുള  സമതമ  രൂപകപ്പെടുത്തുകയുദ്യം  കചയചോല്  ഭൂമമയമല്തകന്ന
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ആ  കവളദ്യം  തടഞ്ഞുനമരതമ  ഭൂമമക്കദ്  തചോങ്ങചോവന്നതമചലകറ  കവളദ്യം

ആയമക്കഴെമയുന്ന  സമയതദ്  മണ്ണദ്  ഒഴുകമചപ്പെചോകുന്ന/കതന്നമമചോറുന്ന  പ്രക്രമയ

ഉരുള്കപ്പെചോടലചോയുദ്യം  മണ്ണമടമചമലചോയുദ്യം  രൂപചോന്തരകപ്പെടുന്നതചോയ  സമതമ

മചോറ്റൈമകയടുക്കുന്നതമനുദ്യം  ഉപരമതലതമല്  വസ്പീഴുന്നകവളദ്യം  പരമചോവധമ

ഒഴുകമചപ്പെചോകചോനുള  ശദ്യംഖലകള്  കൃതദമചോയമ  കചയ്തുകകചോടുതചോന  ആ  ഭൂമമ

സദ്യംരക്ഷമക്കകപ്പെടചോനുദ്യം  അവമകട  മറ്റൈമതര  വമകസന  പ്രവരതനങ്ങള്ക്കുദ്യം

ജനങ്ങള്ക്കദ്  തചോമസമക്കുന്നതമനുദ്യം  കൃഷമയമടങ്ങള്  സദ്യംരക്ഷമക്കുന്നതമനുമുള

സചോധദതകള്  വരദ്ധമച്ചുവരുദ്യം.  അതുകകചോണ്ടദ്  ഇതരദ്യം  നസ്പീരചചോലുകകള

ശക്തമകപ്പെടുതചോനുദ്യം അവകയ പ്രചയചോജനകപ്പെടുതചോനുദ്യം അതമലൂകട പുതമകയചോരു

സദ്യംരദ്യംഭതമനദ് ചനതൃതസദ്യം  കകചോടുക്കുകയുദ്യം ചകരളതമകല എലചോ ചമഖലയമലുദ്യം

ഇതദ്  രൂപകപ്പെടുതമകയടുക്കുകയുദ്യം  എലചോ  നമചയചോജകമണ്ഡലങ്ങളമലുദ്യം

അതമനചോവശദമചോയ  ശദ്ധ  എദ്യം.എല്.എ.-മചോരുകട  ചനതൃതസതമല്

കകചോണ്ടുവരുകയുദ്യം  കചയചോല്  ആ  കൃഷമയമടങ്ങകള  സദ്യംരക്ഷമക്കചോനുദ്യം

അതമരൂക്ഷമചോയ  മണ്ണമടമചമലുകളുദ്യം  അതുമചോയമ  ബനകപ്പെട  മറ്റൈദ്  പ്രശ്നങ്ങളുദ്യം

ഒഴെമവചോക്കമകയടുക്കചോനുദ്യം  സചോധമക്കുദ്യം.  അതുകകചോണ്ടദ്  ഗഇൗരവപൂരവ്വേമചോയ  ഇഇൗ

വമഷയദ്യം  ഒരുമമചദ്  കകകകചോരദദ്യം  കചയചോന  സചോധമക്കതക്കവമധതമല്
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മുചന്നചോട്ടുകകചോണ്ടുചപചോകണകമന്നചോണദ് ഗവണ്കമന്റെദ് ആഗ്രഹമക്കുന്നതദ്. 

ശസ്പീമതമ  ഉമ  ചതചോമസദ്: സര,  കഴെമഞ്ഞ  12  ദമവസമചോയമ  ബ്രഹ്മപുരദ്യം

മചോലമനദ പചോന്റെമകല  കത്തുന്നതുദ്യം വമഷപ്പുക വമമക്കുന്നതുമചോയ അവസയമല്

അവമകട കവളദ്യം ചസ്പ്രെ കചയ്യുന്നതദ് മുഴുവന കടമ്പ്രയചോറമചലയദ് ഒഴുകുന്നതുമൂലദ്യം

ജലദ്യം  മലമനസ്പീകരമക്കകപ്പെട്ടുകകചോണ്ടമരമക്കുകയചോണദ്.  ഇവമകട

ജലസദ്യംരക്ഷണമചോണദ്  വമഷയദ്യം  എന്നുളതുകകചോണ്ടചോണദ്  ഞചോനസ്പീ  ചചചോദദദ്യം

ചചചോദമചതദ്.  ഇതദ്  അങ്ങയുകട  ശദ്ധയമല്കപ്പെടമട്ടുചണ്ടചോ;  അതമകനന്തചോണദ്

പ്രതമവമധമ? 

ശസ്പീ  .   ചറചോഷമ അഗസ്റ്റമന: സര, ഇഇൗ വമഷയതമല് സഭ കപചോതുകവ ചരച

കചയചപ്പെചടണ്ടതദ്  ഇതരതമലലചലചോ;  അവമകടയുള  വമഷയങ്ങള്

പരമഹരമച്ചുകകചോണ്ടുവരമക  എന്നുളതചോണചലചോ  ആവശദദ്യം.  അതദ്  ഇഇൗ

ചചചോദദവമചോയമ  ബനകപ്പെട  ഒരു  പ്രശ്നമല.  കടമ്പ്രയചോര  അലചോകതതകന്ന

മലമനസ്പീകരമക്കകപ്പെടമരമക്കുകയചോകണന്നുള  കചോരദതമല്  തരക്കമമല.  ആ

ആറ്റൈമകല ജലവദ്യം കൂടമ ശുദ്ധസ്പീകരമചദ് ശുദ്ധജലവമതരണദ്യം നടതചോന കഴെമയുചമചോ

എന്നദ്  ആചലചോചമചക്കണ്ട  ഘടചലയദ്  കടന്നുചപചോകുകയചോണദ്.  ബ്രഹ്മപുരകത

വമഷയതമനദ്  ഇതുമചോയമ  ബനമമകലങമല്ചപചോലുദ്യം  മലമനസ്പീകരണദ്യം
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പലവമധതമലചോണദ്.  അതമല്  വചോയുമലമനസ്പീകരണവദ്യം  ജലമലമനസ്പീകരണവദ്യം

ഉണ്ടചോകുദ്യം.  ജലമലമനസ്പീകരണമുണ്ടചോയചോല്  അതരദ്യം  കചോരദങ്ങള്

പരമചശചോധമക്കചോനചോവശദമചോയ നടപടമ വചോടര അചതചോറമടമ  സസസ്പീകരമക്കുന്നുണ്ടദ്.

അതമനചോവശദമചോയ  നടപടമകള്  സസസ്പീകരമച്ചുകകചോണ്ടുതകന്നയചോണദ്

ജലവമതരണദ്യം  നടത്തുന്നതദ്.   ഒരു  തുളമ  ജലദ്യം  ചപചോലുദ്യം  ജലപരമചശചോധന

നടതമ  സരക്ഷമതമചോകണന്നദ്   ഉറപ്പുവരുതചോകത  ചകരളതമല്  ജല

അചതചോറമറ്റൈമ വമതരണദ്യം കചയചോതതുകകചോണ്ടദ് അതരതമലുള ബുദ്ധമമുട്ടുകള്

ചനരമടമല.  പചക്ഷ  ഇഇൗ  വമഷയദ്യം  മറ്റു  തരതമല്

ചരചകചയകപ്പെചടണ്ടതചോകണങമലുദ്യം  ചചചോദദദ്യം  ജലവമചോയമ

ബനകപ്പെടതചോയതുകകചോണ്ടദ് ഞചോന മറുപടമ പറഞ്ഞുകവന്നുമചോത്രദ്യം. 

കപ്രചോഫ  .    ആബമദദ്  ഹുകകസന തങ്ങള്: സര,  ചകരളദ്യം  ഏറ്റൈവദ്യം വലമയ

ചൂടമചലയചോണദ്  ചപചോകുന്നകതന്നുദ്യം വലമയ പ്രയചോസദ്യം കുടമകവള ചമഖലയമല്

ചനരമടുന്നുകവന്നുദ്യം  നമ്മള്  അറമഞ്ഞുകകചോണ്ടമരമക്കുകയചോണദ്.

ജലചസചോതസ്സുകളുദ്യം  ജലചോശയങ്ങളുകമചോകക്ക  സദ്യംരക്ഷമചക്കണ്ടതമകന്റെയുദ്യം

നസ്പീകരചോഴുക്കദ്  ശക്തമകപ്പെടുചതണ്ടതമകന്റെയുദ്യം ആവശദകതകയക്കുറമചചോണദ്

ഇവമകട  ചരച കചയ്തുകകചോണ്ടമരമക്കുന്നതദ്.  ജല് ജസ്പീവന മമഷന പദ്ധതമയുകട
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ഭചോഗമചോയമ  നടക്കുന്ന  പ്രവരതനങ്ങളമല്  ഇതമകന്റെ  ചസചോതസ്സുകളുകടയുദ്യം

ജലചോശയങ്ങളുകടയുകമചോകക്ക കുറവദ്  വളകര വലുതചോണദ്. ജലചസചന വകുപ്പെമല്

കമഫ്ബമ  വഴെമയചോണദ്  ജല്  ജസ്പീവന  മമഷകന്റെ  പദ്ധതമകളുദ്യം

പ്രവരതനങ്ങളുകമചോകക്ക നടക്കുന്നതദ്.  അതദ്  സൂപ്പെര വമഷന നടത്തുന്നതമനദ്

ചുമതലകപ്പെടുതമയമട്ടുളതദ്  റമടയര  കചയയചോളുകകളയചോയതമനചോല്

അതമകന്റെകയചോകക്ക   ചപചോരചോയ്മകളുദ്യം  പ്രയചോസങ്ങളുദ്യം  അനുഭവമക്കുകയചോണദ്.

അതമനദ് പരമഹചോരമചോയമ പമ.ഡബന്യൂ.ഡമ.- യമകല KRFB (Kerala Road Fund

Board) ഏകറ്റൈടുതദ്  നടത്തുന്നതുചപചോകല  ജലവകുപ്പെമല്  അതരകമചോരു

സദ്യംവമധചോനദ്യം  ഏരകപ്പെടുതമകക്കചോണ്ടദ്  എത്രയുദ്യംചവഗദ്യം  പ്രവൃതമകള്

പൂരതസ്പീകരമക്കുന്നതമനുള നടപടമകള് സസസ്പീകരമക്കചോന തയചോറചോകുചമചോ?

ശസ്പീ  .    ചറചോഷമ അഗസ്റ്റമന:  സര,  ജല്ജസ്പീവന മമഷകന്റെ പ്രവരതനങ്ങള്

ദ്രുതഗതമയമല്  പൂരതസ്പീകരമക്കചോനചോവശദമചോയ  നടപടമകള്

സസസ്പീകരമക്കുന്നചതചോകടചോപ്പെദ്യം  ബഹുമചോനകപ്പെട  അദ്യംഗദ്യം  ഇവമകട  സൂചമപ്പെമച

സചോചങതമക പ്രശ്നകതക്കുറമചദ് പരമചശചോധമക്കുന്നതചോണദ്. സസഭചോവമകമചോയമ ഒരു

പ്രവൃതമയുകട  എഗ്രമകമന്റെദ്  കചോലചോവധമ  കഴെമഞ്ഞമട്ടുദ്യം  പ്രവൃതമ  ദസ്പീരഘമചോയമ

മുചന്നചോട്ടുചപചോകുചമ്പചോഴെചോണദ്  അതരദ്യം  വമഷയങ്ങകളക്കുറമചദ്
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പരമചശചോധമചക്കണ്ടതചോയമ  വരുന്നതദ്.  പല  പ്രവൃതമകളമലുദ്യം   അതരദ്യം

തടസങ്ങള്  ചനരമടുന്നതമനുള  പ്രധചോനകചോരണദ്യം  ചമല  പ്രചോചദശമക

വമഷയങ്ങള്  തകന്നയചോണദ്.  അതരദ്യം  തടസങ്ങകളലചോദ്യം  നസ്പീക്കമ  പ്രവൃതമ

ആരദ്യംഭമചചോല്തകന്ന  പ്രവൃതമ  ഏകറ്റൈടുക്കുന്നവരുകട  ഭചോഗത്തുനമന്നുദ്യം  വസ്പീഴ്ച

ഉണ്ടചോയമട്ടുചണ്ടചോകയന്നുദ്യം  സചോചങതമക  വമഷയങ്ങളമലുണ്ടചോയമട്ടുള  വസ്പീഴ്ചയുകട

ഭചോഗമചോയമടചോചണചോ ടമ പ്രവൃതമ നടക്കചോകത വന്നമട്ടുളളകതന്നുമുള കചോരദങ്ങള്

പരമചശചോധമക്കചോദ്യം.  ഏതചോയചോലുദ്യം  ബഹുമചോനകപ്പെട  അദ്യംഗദ്യം  ഇവമകട  ഉന്നയമച

വമഷയദ്യം  അചത  ഗഇൗരവതമല്   അചനസഷമക്കുന്നതചോണദ്.  കചോരണദ്യം,

സമയബനമതമചോയമ  പ്രവരതനദ്യം  പൂരതസ്പീകരമക്കുകകയന്നതചോണദ്

സരക്കചോരമകന്റെ  ലക്ഷദദ്യം.  അചത  ആവശദദ്യം  തകന്നയചോണദ്  ബഹുമചോനകപ്പെട

അദ്യംഗവദ്യം  ഇവമകട  ഉന്നയമചമരമക്കുന്നതദ്.  കമഫ്ബമ  പദ്ധതമകള്

സമയബനമതമചോയമ  പൂരതമകരമക്കുന്നതമല്  വരുന്ന

കചോലതചോമസകതക്കുറമചചോണചലചോ  ബഹുമചോനകപ്പെട  അദ്യംഗദ്യം  ഇവമകട

ഉന്നയമചതദ്.  അങ്ങകന കചോലതചോമസമുണ്ടചോകുന്ന പ്രവൃതമകള് പ്രചതദകമചോയമ

പരമചശചോധമചദ് ആയതദ് പൂരതസ്പീകരമക്കചോനചോവശദമചോയ നമരചദ്ദേശദ്യം നല്കുകയുദ്യം

അതദ് ചമചോണമറ്റൈര കചയ്യുന്നതമനചോവശദമചോയ നടപടമ സസസ്പീകരമക്കുകയുദ്യം കചയചോദ്യം.
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ശസ്പീ  .    കക  .    പമ  .    ചമചോഹനന:  സര,  ബഹുമചോനകപ്പെട സസ്പീക്കറുകടയുദ്യം എകന്റെ

നമചയചോജകമണ്ഡലമചോയ  തലചശരമ-കുത്തുപ്പെറമ്പദ്  നമചയചോജകമണ്ഡലങ്ങകള

സദ്യംചയചോജമപ്പെമച്ചുകകചോണ്ടദ് ഒരു കുടമകവളള പദ്ധതമക്കദ്  രൂപദ്യം നല്കമയമരുന്നു.

ബഹുമചോനകപ്പെട ജലവമഭവ വകുപ്പുമനമ മുനകകയടുതദ്  അവമകടകയചോരു

ചയചോഗദ്യം  വമളമച്ചുചചരതദ്  അതമകന്റെ  പ്രവരതനമചോരദ്യംഭമക്കചോനചോവശദമചോയ

നമരചദ്ദേശദ്യം  നല്കുകയുണ്ടചോയമ.  ടമ  പ്രവരതനദ്യം  ഡമസദ്യംബര  മചോസതമല്

ആരദ്യംഭമക്കുകമന്നദ്  പറഞ്ഞമരുകന്നങമലുദ്യം  നചോളമതുവകര  ആരദ്യംഭമക്കചോന

കഴെമഞ്ഞമടമല.  രണ്ടദ്  നമചയചോജകമണ്ഡലങ്ങകള  ചയചോജമപ്പെമക്കുന്നുകവന്നദ്

മചോത്രമല,  എകന്റെ  നമചയചോജകമണ്ഡലതമകല  ഒരു  മുനമസമപ്പെചോലമറ്റൈമയമലുദ്യം

അഞദ്  പഞചോയത്തുകളമലുദ്യം  കുടമകവളളകമത്തുന്നതുമചോണദ്.  പ്രസ്തുത  പ്രവൃതമ

അടമയന്തരമചോയമ ആരദ്യംഭമക്കചോന നടപടമകള് സസസ്പീകരമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    ചറചോഷമ  അഗസ്റ്റമന:  സര,  പ്രസ്തുത  പ്രവൃതമ  ഡമസദ്യംബറമല്

ആരദ്യംഭമചക്കണ്ടതചോയമരുകന്നങമലുദ്യം  ആരദ്യംഭമക്കചോന  സചോധമചമല.

പ്രവൃതമയുമചോയമ  ബനകപ്പെട  നടപടമക്രമങ്ങള്  പൂരതമകരമചചചോ,  ഇലചയചോ,

ആയതമനദ്  എകന്തങമലുദ്യം  തടസങ്ങളുചണ്ടചോ  എന്നസ്പീ  വമഷയങ്ങകളപ്പെറ്റൈമ

വമശദമചോയമ  പരമചശചോധമക്കചോദ്യം.  ഇഇൗ  സഭചോകചോലഘടതമല്തകന്ന ഇതുമചോയമ
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ബനകപ്പെടദ്  ചയചോഗദ്യം  വമളമച്ചുചചരതദ്  തുടരനടപടമകളുമചോയമ

മുചന്നചോട്ടുചപചോകചോനചോവശദമചോയ നമരചദ്ദേശദ്യം നല്കചോദ്യം.  

ശസ്പീ  .    ചജചോബദ്  റമക്കമള്:  സര,  സദ്യംസചോനതദ്  ഭൂരമപക്ഷദ്യം

ജലചോശചോയങ്ങളമലുദ്യം ജലതമലുദ്യം കമണറുകളമലുദ്യം ചകചോളമചഫചോദ്യം ബചോകസ്പീരമകളുകട

സചോന്നമദ്ധദമുകണ്ടന്നചോണദ്  കകണ്ടതമയമരമക്കുന്നതദ്.  സദ്യംസചോനകത

ഹയരകസക്കണ്ടറമ  സ്കൂള്  അദ്ധദചോപകരക്കുദ്യം  വമദദചോരതമകള്ക്കുദ്യം  പ്രചതദക

പരമശസ്പീലനദ്യം  നല്കമ  അവരുകട  പങചോളമതചതചോകട  എലചോ  തചദ്ദേശ സസയദ്യം

ഭരണസചോപനങ്ങളുദ്യം ജലഗുണനമലവചോരദ്യം പരമചശചോധമക്കചോനുളള സദ്യംവമധചോനദ്യം

ഏരകപ്പെടുതചോനുചദ്ദേശമക്കുന്നുചണ്ടചോ? 

ശസ്പീ  .    ചറചോഷമ അഗസ്റ്റമന: സര, National Hydrology Project (NHP)-

കന്റെ  ഭചോഗമചോയമ  സദ്യംസചോനകത  നദമകളമകല  ജലതമകന്റെ  ഗുണനമലവചോരദ്യം

കകദസമചോസടമസചോനതമല്  പരമചശചോധമച്ചുവരുന്നുണ്ടദ്.  ഭൂരമഭചോഗദ്യം  നദമകളമകല

ജലതമലുദ്യം  ചകചോളമചഫചോദ്യം  ബചോകസ്പീരമയുകട  സചോന്നമദ്ധദമുകണ്ടന്നദ്  ടമ

പരമചശചോധനഫലദ്യം  വദക്തമചോക്കുന്നുണ്ടദ്.  ചകരളതമലൂകട  ഒഴുകുന്ന  44

നദമകളമലൂകടയുദ്യം ജലസചോമ്പമളുകള് എലചോമചോസവദ്യം സദ്യംസചോന മലമനസ്പീകരണ

നമയനണചബചോരഡദ് ചശഖരമചദ് ഗുണനമലവചോര പരമചശചോധന നടതമവരുന്നു.
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നദമകളുകട  വമവമധ  സലങ്ങളമലചോയമ  365  സചോമ്പളമദ്യംഗദ്  ചസ്റ്റഷനുകള്

സചോപമചമട്ടുണ്ടദ്.  ജലഅചതചോറമറ്റൈമ  കപചോതുജലചോശയങ്ങളമല്നമന്നുദ്യം  ജലദ്യം

ചശഖരമചദ്  ശുദ്ധസ്പീകരമചദ്  വമതരണദ്യം  കചയ്യുന്ന  ജലതമല്  ചകചോളമചഫചോദ്യം

ബചോകസ്പീരമയ,  ഇ -ചകചോളമ  ബചോകസ്പീരമയ  എന്നമവയുകട  സചോന്നമദ്ധദമമകലന്നു

പരമചശചോധമചദ് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നുണ്ടദ്.  ജലചസചോതസ്സുകളുകട മലമനസ്പീകരണദ്യം ഒരു

പരമധമവകര  തടയുന്നതമനുചവണ്ടമ  നഗര-തചദ്ദേശസസയദ്യംഭരണ

സചോപനങ്ങളമല്  സമവചറജദ്  സമസ്റ്റദ്യം  നടപ്പെമലചോക്കുന്നതമനുചവണ്ടമ

ഡമ.പമ.ആര.   തയചോറചോക്കുന്ന  പ്രവൃതമകള്  പുചരചോഗമമച്ചുവരുന്നു.  ഇഇൗ

പദ്ധതമകള്  നടപ്പെമലചോക്കുചമ്പചോള്  ജലചസചോതസ്സുകള്  മലമനമചോകുന്നതദ്  ഒരു

പരമധമ വകര തടയചോനചോകുദ്യം. കൂടചോകത, ഹരമത ചകരള മമഷകന്റെ ഭചോഗമചോയമ 166

ജലഗുണനമലവചോര  നമരണ്ണയ  ലചോബുകള്  സചോപമചദ്  നചോളമതുവകര  9481

പരമചശചോധനകള്  നടതമയമട്ടുണ്ടദ്.  ഇചതചോകടചോപ്പെദ്യം   ബഹുമചോനകപ്പെട  അദ്യംഗദ്യം

ഇവമകട  സൂചമപ്പെമചതുചപചോകല  സ്കൂളുകളമകല  ലചോബുകള്  ഇതരദ്യം

ആവശദങ്ങള്ക്കദ്  പ്രചയചോജനകപ്പെടുതചോചമചോകയന്നദ്  പരമചശചോധമക്കചോദ്യം.

അതമനചോവശദമചോയ  കമറ്റുകള്  നല്കമ  കുടമകള്ക്കുദ്യം  അദ്ധദചോപകരക്കുദ്യം

ഇക്കചോരദങ്ങളമല്  വമദഗ്ധ  പരമശസ്പീലനദ്യം  നല്കുന്നതമനുചവണ്ടമയുളള
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ഡമപ്പെചോരടദ്കമന്റുതല സഹചോയദ്യംകൂടമ നല്കമകക്കചോണ്ടദ് കുകറക്കുടമ വദചോപകമചോയമ

ഇതരദ്യം  കചോരദങ്ങള്  പരമചശചോധമക്കചോനുളള  സഇൗകരദങ്ങള്

ഏരകപ്പെടുതചോചമചോകയന്ന കചോരദദ്യം പരമചശചോധമക്കചോവന്നതചോണദ്. 

ശസ്പീ  .    പമ  .    അബ്ദുല്  ഹമസ്പീദദ്:  സര,  ജലസരക്ഷകയക്കുറമചദ്

ചമന്തമക്കുചമ്പചോള് വലമയ സചോചങതമക സദ്യംവമധചോനങ്ങകളക്കുറമചചോണദ്  ആദദദ്യം

ആചലചോചമക്കുക.  തചദ്ദേശ  സസയദ്യംഭരണ  സചോപനങ്ങളുകട  ആഭമമുഖദതമല്

ഓചരചോ  ഗ്രചോമവദ്യം  അടമസചോനമചോക്കമ  അതതദ്  ഗ്രചോമവചോസമകകള

പങചോളമകളചോക്കമകകചോണ്ടദ് ജലവമഭവ സദ്യംരക്ഷണ വമനമചയചോഗദ്യം നടപ്പെമലചോക്കുക.

മഴെക്കചോലതദ്  ലഭമക്കുന്ന ജലദ്യം  എത്രതകന്ന കുറവചോയചോലുദ്യം  അവ ചശഖരമചദ്

വമവമധ  മചോരഗ്ഗങ്ങളമല്ക്കുടമ  ഭൂമമയമചലയദ്  എതമചദ്  ഭൂഗരഭജലദ്യം

സമ്പുഷ്ടമചോക്കചോനുദ്യം  കുടമകവളളക്ഷചോമദ്യം  ലഘൂകരമക്കുന്നതമനുമുളള  നടപടമ

സസസ്പീകരമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    ചറചോഷമ അഗസ്റ്റമന:  സര,  വളകര പ്രധചോനകപ്പെകടചോരു ചചചോദദമചോണദ്

ബഹുമചോനകപ്പെട  അദ്യംഗദ്യം  ഇവമകട  ഉന്നയമചമരമക്കുന്നതദ്.  സസഭചോവമകമചോയുദ്യം

വളകര ഗഇൗരവചതചോകട കചോചണകണ്ടചോരു വമഷയമചോണമതദ്. രണ്ടചോദ്യം പമണറചോയമ

സരക്കചോരമകന്റെ  പ്രകടന  പത്രമകയമകല  വചോഗചോനങ്ങളമകലചോന്നചോയമരുന്നു
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ജലബഡ്ജറ്റൈദ്.  ഇതമലൂകട  രചോജദത്തുതകന്ന  ആദദമചോയമ  ജലബഡ്ജറ്റൈദ്

തയചോറചോക്കുകന്നചോരു സദ്യംസചോനമചോയമ ചകരളദ്യം മചോറുകയചോണദ്. അതദ് വളകരചയകറ

ഗുണകരമചോകയചോരു  കചോരദമചോയമ  കണക്കചോചക്കണ്ടമ  വരുദ്യം.  ഒരു  പ്രചദശകത

ജലതമകന്റെ  ലഭദതയുദ്യം  വമനമചയചോഗവദ്യം  അടമസചോനമചോക്കമ  തയചോറചോക്കുന്ന

ചരഖയചോണദ്  ജലബഡ്ജറ്റൈദ്.  ഇതമകന  നലരസ്പീതമയമല്  പരമചശചോധമചചോല്

വലമയചതചോതമലുളള  മചോറ്റൈങ്ങള്  കചോണചോന  കഴെമയുദ്യം.  ജലസമ്പതമകന

ഫലപ്രദമചോയുദ്യം  ഉതരവചോദമതസപൂരണ്ണമചോയുദ്യം  ഉപചയചോഗമക്കുന്നതമനദ്

അടമയന്തരമചോയമ  ഇടകപചടണ്ട  സചോഹചരദമചോണദ്  നമലവമലുളളതദ്.  തചദ്ദേശ

സസയദ്യംഭരണ  സചോപനതമകന്റെ  ജലബഡ്ജറ്റൈദ്  തയചോറചോക്കല്  വളകര

അധസചോനവദ്യം  കകവവമദ്ധദദ്യം  നമറഞ്ഞതുമചോയ  പ്രവൃതമയചോണദ്.  ജലവമഭവ

വമകസന വമനമചയചോഗ ചകന്ദ്രതമകന്റെയുദ്യം സദ്യംസചോന ജലവമഭവവകുപ്പെമകന്റെയുദ്യം

സചോചങതമക  പമന്തുണചയചോകടയചോണമതദ്  സചോധദമചോക്കചോന  ശമമക്കുന്നതദ്.

ഇതുസദ്യംബനമചദ്  സദ്യംസചോന  ജലവമഭവവകുപ്പെദ്  സചോചങതമക  സമമതമ

രൂപസ്പീകരമചദ്  ഉതരവചോയമരുന്നു.  ഇഇൗ  സചോചങതമക  സമമതമയുകട

സഹചോയചതചോകട  പരസ്പീക്ഷണചോടമസചോനതമല്  വയനചോടദ്  ജമലയമകല  മുടമല്

ഗ്രചോമപഞചോയതമല് ജലബഡ്ജറ്റൈദ് തയചോറചോക്കമയമട്ടുണ്ടദ്.  തചദ്ദേശ സസയദ്യംഭരണ
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സചോപനടമസചോനതമല്  തയചോറചോക്കകപ്പെടുന്ന  ഇഇൗ  ജലബഡ്ജറ്റൈമകന

അടമസചോനമചോക്കമ  ജലചമഖലയമകല  ചപ്രചോജ്കടുകള്  ആസൂത്രണദ്യം

കചയ്യുന്നതമലുദ്യം  ശരമയചോയ  ജലഉപചയചോഗശസ്പീലദ്യം  വളരത്തുന്നതമലുദ്യം

പ്രവരതനങ്ങള്ക്കദ്  തചദ്ദേശ  സസയദ്യംഭരണ  സചോപനങ്ങള്  ചനതൃതസദ്യം

കകചോടുക്കുന്നു.  ജലവമഭവ പരമപചോലനതമല് സദ്യംസചോന സരക്കചോര നടത്തുന്ന

എലചോ  ഇടകപടലുകളമലുദ്യം  സഹചോയകരമചോചക്കണ്ടതുണ്ടദ്.  സദ്യംസചോന

ജലവമഭവതമകന്റെ  സരക്ഷയദ്  ജലബഡ്ജറ്റൈദ്  മുനമചോതൃകകളമലചോത  ഒരു

പ്രവരതനമചോണദ്.  ജലതമകന്റെ  അനുചയചോജദമചോയ  അളവമലുളളതുദ്യം

ഫലപ്രദമചോയ  ഉപചയചോഗദ്യം  ഉറപ്പുവരുതമ  സചോചങതമകചോനുമതമകളുളള

പദ്ധതമകള് തയചോറചോക്കുന്നതമനുളള ശചോസസ്പീയ അടമതറയചോണദ് ജലബഡ്ജറ്റൈദ്.

മനുഷദ  ഇടകപടലുകളുദ്യം  വനചതചോതമലുളള  ഭൂവമനമചയചോഗമചോറ്റൈവദ്യം

കചോലചോവസവമതദയചോനചതചോകടചോപ്പെദ്യം  ചകരളതമല്  ജലലഭദതയമല്

ഗുരുതരമചോയ  പ്രതദചോയഘചോതമുണ്ടചോകുന്നുണ്ടദ്.  ജലവമനമചയചോഗദ്യം

ശചോസസ്പീയമചോയമതകന്ന  ആചകണ്ടതദ്  ഇഇൗ  കചോലഘടതമകന്റെ  ആവശദമചോണദ്.

അതമനുളള  വഴെമതുറക്കലചോണദ്  പ്രചോചദശമകതലതമല്തകന്ന  വമഭചോവനദ്യം

കചയമട്ടുളള  ജലബഡ്ജറ്റൈദ്.  ഇതദ്  നമ്മുകട  ആസൂത്രണപ്രക്രമയയമലുദ്യം



Uncorrected/Not for Publication
13.03.2023

46

വലമയമചോറ്റൈങ്ങള്ക്കദ് ഇടദ്യം കകചോടുക്കുന്നതചോണദ്.  ജലതമകന്റെ ലഭദതയനുസരമചദ്

അതദ്  വമനമചയചോഗമക്കചോന  കഴെമയതക്കവമധതമലുളള  ഒരു  പദ്ധതമ  എലചോ

ഗ്രചോമപഞചോയതമലുദ്യം  രൂപകപ്പെടുതമകയടുതചോല്  വരചോനചപചോകുന്ന

ആസൂത്രണതമലുദ്യം അതമനനുസരമചമട്ടുളള പദ്ധതമയചോയമരമക്കണദ്യം വമഭചോവനദ്യം

കചചയണ്ടതദ്.  സസഭചോവമകമചോയുദ്യം  ഒരു  പദ്ധതമ  നടപ്പെമലചോക്കമ  6  വരഷദ്യം

കഴെമയുചമ്പചോള്  കവളളമമലചോകത  വരുന്ന  ബുദ്ധമമുട്ടുകള്  ഒഴെമവചോക്കചോന

സചോധമക്കണകമങമല് വളകര ഗഇൗരവചതചോടുകൂടമ ജലബഡ്ജറ്റൈദ് എന്ന സങല്പദ്യം

പ്രചോചദശമകമചോയമ വലമയ ചതചോതമല് ഗുണദ്യം കചയ്യുദ്യം. അചതചോകടചോപ്പെദ്യം  നദമകളുദ്യം

പുഴെകളുദ്യംചപചോലുളള  വലമയ  ചസചോഴ്സുകള്  സമയബനമതമചോയ

പഠനതമകന്റെയടമസചോനതമല്  തടയണങ്ങളുദ്യം,  കചക്കദ്ഡചോമുകളുദ്യം

വമ.സമ.ബമ.കളുദ്യം  തസ്പീരതദ്  ജലസരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുതമയചോല്  ചകരളതമല്

ജലലഭദത കുറഞ്ഞുവരമകയചോകണങമലുദ്യം ഒരു വരഷചതയചോവശദമചോയ കവളളദ്യം

എങ്ങകന  സമചോഹരമക്കചോദ്യം,  നമലനമരതചോകമന്നുളള  പഠനദ്യം  നടതചോന

സചോധമക്കുദ്യം.  അതമനദ്  ജലബഡ്ജറ്റൈദ്  എന്ന  സങല്പദ്യം  ചലചോകതമനദ്  തകന്ന

മചോതൃകയക്കതവമധതമല് ചകരളതമല് ആരദ്യംഭമക്കചോന കഴെമഞ്ഞമട്ടുണ്ടദ്. അതദ്

എലചോ  പഞചോയത്തുകളമചലയ്ക്കുദ്യം  ഏകറ്റൈടുതദ്  മുചന്നചോട്ടുചപചോകചോന  എലചോ
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എദ്യം.എല്.എ.-മചോരുദ്യം  തചോല്പരദദ്യം  കചോണമക്കണകമന്നചോണദ്  ഞചോന  ഇഇൗ

സനരഭതമല് സൂചമപ്പെമക്കുന്നതദ്. 

മത്സദകതചോഴെമലചോളമകളുകട ചക്ഷമതമനചോയുള പദ്ധതമകള്

(*363) ശസ്പീ  .   കക  .   എൻ  .   ഉണ്ണമക്കൃഷ്ണൻ:
      ശസ്പീ  .   വമ  .   ചജചോയമ:
      ശസ്പീമതമ യു  .   പ്രതമഭ:
  ശസ്പീ  .   എൻ  .   കക  .   അക്ബര: തചോകഴെക്കചോണുന്ന ചചചോദദങ്ങള്ക്കദ്

മത്സദബനനദ്യം,  സചോദ്യംസ്കെചോരമകദ്യം,  യുവജനകചോരദ   വകുപ്പുമനമ  സദയദ്യം മറുപടമ

നല്കുചമചോ: 

(എ)  സദ്യംസചോനതദ്  മത്സദകതചോഴെമലചോളമകളുകട  ചക്ഷമദ്യം

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതമനചോയമ  ഈ  സരക്കചോര  നടപ്പെമലചോക്കമവരുന്ന  പദ്ധതമകള്

എകന്തലചോമചോകണന്നദ് അറമയമക്കുചമചോ;

(ബമ)  രണ്ടര  ലക്ഷചതചോളദ്യം  മത്സദബനന  കതചോഴെമലചോളമകകളയുദ്യം  ഒരു

ലക്ഷചതചോളദ്യം  അനുബന മത്സദകതചോഴെമലചോളമകകളയുദ്യം  പ്രതമവരഷദ്യം  പതദ്

ലക്ഷദ്യം  രൂപയുകട  ഇനഷസറനസദ്  കവചറജമലുള്കപ്പെടുതചോനചോയമട്ടുചണ്ടചോ;

വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(സമ)  മകണ്ണണ്ണ  സബ്സമഡമക്കചോയമ  പ്രതമവരഷദ്യം  എത്ര  തുകയചോണദ്

നല്കമവരുന്നതദ്;  പരമ്പരചോഗതയചോനങ്ങളമല്  ചമചോചടചോര  ഘടമപ്പെമക്കചോന
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സബ്സമഡമ നല്കമ വരുന്നുചണ്ടചോ; വദക്തമചോക്കചോചമചോ;

(ഡമ)  സദ്യംസചോനതമനദ്  ലഭമക്കചോനുള  ചകന്ദ്രവമഹമതദ്യം

കുടമശമകയചോയമട്ടുദ്യം  സമ്പചോദദ  സമചോശസചോസ  സഹചോയ  പദ്ധതമ  പ്രകചോരദ്യം  തുക

മുടക്കദ്യം കൂടചോകത നല്കചോനചോയമട്ടുചണ്ടചോകയന്നദ് വദക്തമചോക്കചോചമചോ?

മത്സദബനനദ്യം,  സചോദ്യംസ്കെചോരമകദ്യം,  യുവജനകചോരദ  വകുപ്പുമനമ

ചുമതലകപ്പെടുതമയപ്രകചോരദ്യം  പടമകജചോതമ,  പടമകവരഗ്ഗ,  പമന്നചോക്ക  വമഭചോഗ

ചക്ഷമ വദ്യം  ചദവസസവദ്യം  പചോരലകമന്റെറമകചോരദവദ്യം  വകുപ്പുമനമ  (ശസ്പീ  .    കക  .

രചോധചോകൃഷ്ണന  ): സര,

(എ)  മത്സദകതചോഴെമലചോളമകളുകട  വരുമചോനവർദ്ധനവദ്യം  സചോമൂഹദ

ഉന്നമനവദ്യം സരക്ഷയുദ്യം ഉറപ്പെചോക്കുന്നതമനുതകുന്ന ചുവകടപ്പെറയുന്ന പദ്ധതമകൾ

ഫമഷറസ്പീസദ് വകുപ്പുദ്യം അനുബന സചോപനങ്ങളുദ്യം ചചരന്നദ് നടപ്പെചോക്കമവരുന്നു. 

1. സമ്പചോദദ സമചോശസചോസ പദ്ധതമ

2.  തസ്പീരപ്രചദശതദ്  ചവലമചയറ്റൈ  ചരഖയമല്നമന്നുദ്യം  50  മസ്പീറ്റൈറമനുളളമല്

തചോമസമക്കുന്നവകര പുനരധമവസമപ്പെമക്കുന്നതമനുള പദ്ധതമ.

3. വമദദചോഭദചോസ സഹചോയ പദ്ധതമകള്.

4.  മത്സദബനനയചോനങ്ങള്ക്കുദ്യം  എഞമനുകള്ക്കുദ്യം  ഇനഷസറനസദ്
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പദ്ധതമ.

5. സരക്ഷമത മത്സദബനനമുറപ്പെചോക്കുന്ന കടല് സരക്ഷചോ പദ്ധതമ.

6.  പരമ്പരചോഗത  മത്സദകതചോഴെമലചോളമകൾക്കദ്  75%

സബ്സമഡമചയചോടുകൂടമ ഇൻസചലറ്റൈഡദ് ചബചോകദ് നൽകുന്ന പദ്ധതമ.

7.  പരമ്പരചോഗത മത്സദകതചോഴെമലചോളമകൾക്കദ് സരക്ഷമത മത്സദബനനദ്യം

ഉറപ്പെചോക്കുന്നതമനദ്  എഫദ്.ആർ.പമ  ചബചോട്ടുകള്,  ആഴെക്കടൽ  മത്സദബനന

ചബചോട്ടുകൾ എന്നമവ നൽകുന്ന പദ്ധതമ.

8. 'സമുദ്ര' ബസദ് സരവ്വേസ്പീസദ് പദ്ധതമ (മത്സദകതചോഴെമലചോളമ വനമതകൾക്കദ്

സഇൗജനദ ബസദ് സർവ്വേസ്പീസദ്)

9.  മത്സദകതചോഴെമലചോളമകൾക്കദ്  തുടർ  ചമകമത്സചോ  ധനസഹചോയദ്യം

നൽകുന്നതമനചോയമ 'സചോന്തസനതസ്പീരദ്യം' പദ്ധതമ.

10. ഓഖമ പുനരധമവചോസ പദ്ധതമകള്.

11.  മത്സദകതചോഴെമലചോളമ/അനുബനകതചോഴെമലചോളമ  ഗ്രൂപ്പെദ്  ആകമഡന്റെദ്

ഇനഷസറനസദ് പദ്ധതമ.

12.ചകരള  മത്സദകതചോഴെമലചോളമ  ചക്ഷമനമധമ  ചബചോരഡദ്  നടപ്പെമലചോക്കുന്ന

വമവമധ പദ്ധതമകള്.
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13. മത്സദകഫഡദ് വഴെമ നടപ്പെചോക്കുന്ന പദ്ധതമകള്.

14. മത്സദകതചോഴെമലചോളമ വനമതകള്ക്കദ് സചോഫദ് മുചഖന സസയദ്യം കതചോഴെമല്

കകണ്ടത്തുന്നതമനുളള പദ്ധതമ. 

15.  ചകരള  സദ്യംസചോന  മത്സദകതചോഴെമലചോളമ  കടചോശസചോസ  കമ്മസ്പീഷൻ

നടപ്പെമലചോക്കുന്ന പദ്ധതമകൾ.

16.  ചകരള  സദ്യംസചോന  തസ്പീരചദശ  വമകസന  ചകചോർപ്പെചറഷൻ

നടപ്പെമലചോക്കുന്ന പദ്ധതമകൾ.

17.  ഹചോർബർ എഞമനസ്പീയറമദ്യംഗദ് വകുപ്പെദ് നടപ്പെമലചോക്കുന്ന പദ്ധതമകൾ.

 പരമ്പരചോഗത  മത്സദകതചോഴെമലചോളമകകള  ആഴെക്കടല്  യനവല്കൃത

മത്സദബനനതമനദ്  പ്രചോപ്തരചോക്കമ  സചോമ്പതമകചോഭമവൃദ്ധമ  കൂടമ

റകവരമക്കുകകയന്ന  ലക്ഷദചതചോകട  10  ആഴെക്കടല്  മത്സദബനന

ചബചോട്ടുകള്  നല്കുന്ന  പദ്ധതമക്കദ്  ഭരണചോനുമതമ  നല്കമയമട്ടുണ്ടദ്.  പദ്ധതമ

മചോരഗ്ഗനമരചദ്ദേശങ്ങള് പ്രകചോരദ്യം മത്സദകതചോഴെമലചോളമ  ചക്ഷമനമധമ ചബചോരഡമല്

അദ്യംഗങ്ങളചോയമട്ടുളതുദ്യം സമരതചയചോകട പ്രവരതമക്കുന്ന മത്സദകതചോഴെമലചോളമ

പ്രചോഥമമക  സഹകരണ  സദ്യംഘങ്ങളമകല  അദ്യംഗങ്ങളുമചോയ  പരമ്പരചോഗത

മത്സദകതചോഴെമലചോളമകളുള്കപ്പെട  10  ചപര  വസ്പീതദ്യം  അടങ്ങുന്ന  JLG  ഗ്രൂപ്പുകള്/
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SHG ഗ്രൂപ്പുകള്/ മത്സദകതചോഴെമലചോളമ സഹകരണ സദ്യംഘങ്ങള്/ FFPO (ഫമഷദ്

ഫചോരചമരസദ്  കപ്രചോഡന്യൂസര  ഓരഗറനചസഷന)  എന്നമവരചോണദ്

ഗുണചഭചോക്തചോക്കള്.

ഇതമനചോയുള ചബചോടമകന്റെ വമല 1.20 ചകചോടമ രൂപയചോയമരുന്നു. എന്നചോല്

സദ്യംസചോനകത മത്സദകതചോഴെമലചോളമകളുകട  ആവശദദ്യം  പരമഗണമചദ്  കൂടുതല്

സഇൗകരദങ്ങളുള്കപ്പെടുതമ പരമഷ്കരമചദ്  തയചോറചോക്കുന്ന ചബചോടമകന്റെ വമല  1.50

ചകചോടമ രൂപയചോണദ്.  പദ്ധതമ പ്രകചോരദ്യം സബ്സമഡമയചോയമ ചകന്ദ്ര സരക്കചോരുദ്യം

സദ്യംസചോന സരക്കചോരുദ്യം കൂടമ നല്കുന്നതദ്  48  ലക്ഷദ്യം രൂപ  (40%)  യുമചോണദ്.

ബചോക്കമയുള 102 ലക്ഷദ്യം രൂപ ഗുണചഭചോക്തൃ വമഹമതമചോണദ്. ഇതദ് പരമ്പരചോഗത

മത്സദകതചോഴെമലചോളമകളമകള്ക്കദ്  സസന്തദ്യം  നമലയമല്  കകണ്ടതചോന

സചോധമക്കമകലന്നദ്  മനസമലചോക്കമയതമകന്റെ  അടമസചോനതമല്  ഗുണചഭചോക്തൃ

വമഹമതതമകന്റെ  30%  (30.6  ലക്ഷദ്യം രൂപ)  സദ്യംസചോന സരക്കചോര അധമക

ഗ്രചോന്റെചോയമ  അനുവദമക്കുന്നതമനുദ്യം ബചോക്കമ  70%  (71.4  ലക്ഷദ്യം രൂപ)  ചകരള

ഫമനചോനഷദല്  ചകചോരപ്പെചറഷനമല്നമന്നുദ്യം  CMEDP  ചലചോണ്  മുചഖന

ലഭദമചോക്കുന്നതമനുദ്യം ഉതരവചോയമട്ടുണ്ടദ്.

19-1-2023  നദ്  ചബചോടദ്  നമരമ്മചോണദ്യം  സദ്യംബനമചദ്  ത്രമകക്ഷമകരചോര
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കകചോചമന ഷമപ്പെദ് യചോരഡദ്, ഫമഷറസ്പീസദ് വകുപ്പെദ്, ഗുണചഭചോക്തൃ മത്സദകതചോഴെമലചോളമ

സഹകരണ  സദ്യംഘങ്ങള്  എന്നമവര  ചചരന്നദ്  ഒപ്പുവച്ചു.  ആദദഘടമചോയമ

കകചോചമന  ഷമപ്പെദ് യചോരഡമല്  നമരമ്മചോണദ്യം  പൂരതമയചോക്കമയ  5  യചോനങ്ങള്

ഗുണചഭചോക്തൃ  സദ്യംഘങ്ങള്ക്കദ്  വമതരണദ്യം  കചയ്യുന്നതമനുള  നടപടമ

സസസ്പീകരമച്ചുവരുന്നു.  ബചോക്കമയുളവയുകട  നമരമ്മചോണദ്യം  കകചോചമന

ഷമപ്പെദ് യചോരഡമകന്റെ Malpe കപ്പെല് നമരമ്മചോണ ശചോലയമല് പുചരചോഗമമച്ചുവരുന്നു.

കൂടചോകത ടമ പദ്ധതമയമലദ്യംഗങ്ങളചോയ സഹകരണ സദ്യംഘങ്ങളമല് നമന്നുദ്യം

കതരകഞ്ഞടുക്കകപ്പെട  30  മത്സദകതചോഴെമലചോളമകള്ക്കദ്  നചോഷണല്  ചകചോ-

ഓപ്പെചററ്റൈസ്പീവദ്  കഡവലപ്കമന്റെദ്  ചകചോരപ്പെചറഷന  (NCDC)-യുകട  സചോമ്പതമക

സഹചോയചതചോകട  കസനടല്  ഇനസ്റ്റമറ്റൈന്യൂടദ്  ഓഫദ്  ഫമഷറസ്പീസദ്  കടചകചോളജമ

(CIFT)-കന്റെ  ചനതൃതസതമല്  ആഴെക്കടല്  മത്സദബനനതമനചോയുള

മൂന്നുദമവസകത  പരമശസ്പീലനദ്യം  നചോഷണല്  ഇനസ്റ്റമറ്റൈന്യൂടദ്  ഓഫദ്  ഫമഷറസ്പീസദ്

അഡമനമചസ്ട്രേഷന ആനഡദ് മചോചനജദ് കമന്റെദ് (NIFAM)-ല് വചദ് നല്കമയമട്ടുണ്ടദ്.

(ബമ)  ചകരള  മത്സദകതചോഴെമലചോളമ  ചക്ഷമനമധമ  ചബചോരഡമല്  രജമസ്റ്റര

കചയമട്ടുള  240974  മത്സദകതചോഴെമലചോളമകള്ക്കുദ്യം  78659

അനുബനകതചോഴെമലചോളമകള്ക്കുദ്യം  അപകട  ഗ്രൂപ്പെദ്  ഇനഷസറനസദ്  പദ്ധതമ
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പ്രകചോരമുള  പരമരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുതമയമട്ടുണ്ടദ്.  ഓചരചോ  വരഷവദ്യം

മത്സദചബചോരഡമല്  അദ്യംഗതസമുള  എലചോ  മത്സദകതചോഴെമലചോളമകകളയുദ്യം

അനുബനകതചോഴെമലചോളമകകളയുദ്യം അപകട ഗ്രൂപ്പെദ് ഇനഷസറനസദ് പദ്ധതമയമല്

ഉള്കപ്പെടുതചോറുണ്ടദ്.

ഇനഷസറനസദ്  പ്രസ്പീമമയദ്യം  പൂരണ്ണമചോയുദ്യം  സരക്കചോരചോണദ്  വഹമക്കുന്നതദ്.

ഇനഷസറനസദ്  പ്രസ്പീമമയമചോയമ  പ്രചതദകദ്യം  തുകകയചോന്നുദ്യം  ഗുണചഭചോക്തചോക്കളമല്

നമന്നദ്  ഈടചോക്കുന്നമകലന്നതചോണദ്  ഈ  പദ്ധതമയുകട  പ്രചതദകത.  ഈ

സചോമ്പതമകവരഷദ്യം  മത്സദകതചോഴെമലചോളമകളുകട  ഇനഷസറനസമനചോയമ

13,66,32,258/-  രൂപയുദ്യം  അനുബന  കതചോഴെമലചോളമകളുകട

ഇനഷസറനസമനചോയമ  1,69,31,350/-  രൂപയുദ്യം  വമനമചയചോഗമചമട്ടുണ്ടദ്.  ഈ

പദ്ധതമയമലൂകട  കതചോഴെമലചോളമക്കദ്  കമട്ടുന്ന  ആനുകൂലദങ്ങള്  അനുബനമചോയമ

ചചരക്കുന്നു+.

കൂടചോകത  മത്സദകഫഡമല്  അഫമലമചയറ്റൈദ്  കചയമട്ടുളള  പ്രചോഥമമക

മത്സദകതചോഴെമലചോളമ  സഹകരണ  സദ്യംഘങ്ങളമല്  അദ്യംഗങ്ങളചോയമട്ടുള

മത്സദബനന  കതചോഴെമലചോളമകള്ക്കുദ്യം  അനുബന  കതചോഴെമലചോളമകള്ക്കുദ്യം

അപകട  മരണദ്യം  സദ്യംഭവമചചോല്  അവരുകട  ആശമതരക്കദ്  പതദ്  ലക്ഷദ്യം

+ അനുബനമചോയമ ചചരതമട്ടുണ്ടദ്.
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രൂപയുകട  ആനുകൂലദദ്യം  ലഭമക്കതക്ക  രസ്പീതമയമല്  ഇനഷസറനസദ്

കമ്പനമകളുമചോയമ സഹകരമചദ് മത്സദകതചോഴെമലചോളമ ഗ്രൂപ്പെദ് വദക്തമഗത അപകട

ഇനഷസറനസദ് പദ്ധതമ നടപ്പെമലചോക്കമവരുന്നു.  നമരദ്ദേമഷ്ട പ്രസ്പീമമയദ്യം തുക അടചദ്

ഈ  പദ്ധതമയമല്  അദ്യംഗങ്ങളചോകുന്ന  മത്സദകതചോഴെമലചോളമകള്ക്കദ്  ഈ

ആനൂകൂലദദ്യം  ലഭമക്കുന്നതചോണദ്.  2022-23  വരഷകത  മത്സദകതചോഴെമലചോളമ

ഗ്രൂപ്പെദ്  വദക്തമഗത  അപകട  ഇനഷസറനസദ്  പദ്ധതമയമല്  109121  ചപര

അദ്യംഗങ്ങളചോയമ ചചരന്നമട്ടുണ്ടദ്.

 (സമ) നമലവമല് സദ്യംസചോനതദ് മത്സദബനനയചോനങ്ങള്ക്കദ് മകണ്ണണ്ണ

(കവള മകണ്ണണ്ണ) 2015 ജൂറല മചോസദ്യം മുതല് മത്സദകഫഡദ് വഴെമ വമതരണദ്യം

കചയ്തുവരുന്നു.  അരഹരചോയ  മത്സദകതചോഴെമലചോളമകള്ക്കദ്  എഞമനക്ഷമതയുകട

അടമസചോനതമല്  മകണ്ണണ്ണക്കദ്  ലമറ്റൈറമനദ്  25  രൂപ  വസ്പീതദ്യം  സബ്സമഡമ

നമരക്കമല് (ഡമ.ബമ.റ്റൈമ മുചഖന) നല്കമ വരുന്നുണ്ടദ്.

2022-23  സചോമ്പതമകവരഷദ്യം  മകണ്ണണ്ണ  സബ്സമഡമ  നല്കുന്നതമനദ്

45  ചകചോടമ  രൂപ  വകയമരുതമയമരുന്നു.  ആയതമല്  നമന്നുദ്യം  നചോളമതുവകര

സബ്സമഡമ  തുകയചോയമ  18,00,03,570/-  രൂപ  മത്സദകതചോഴെമലചോളമകള്ക്കദ്

അനുവദമച്ചു നല്കമയമട്ടുണ്ടദ്.
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പരമ്പരചോഗത രസ്പീതമയമല് സരക്ഷമതമലചോകത മത്സദബനനദ്യം നടത്തുന്ന

മത്സദകതചോഴെമലചോളമകകള സരക്ഷമതമചോയ യനവല്കൃത മത്സദബനനതമനദ്

പ്രചോപ്തരചോക്കുന്നതമനചോയമ  "Motorization  of  country  crafts”  എന്ന

പദ്ധതമയമലുള്കപ്പെടുതമ  പരമ്പരചോഗത  മത്സദകതചോഴെമലചോളമകള്ക്കദ്  40  HP

വകരയുള  എ ഞമന  വചോങ്ങുന്നതമനദ്  പരമചോവധമ  30,000/-  രൂപ  വകര

സബ്സമഡമ  അനുവദമക്കുന്ന പദ്ധതമ  മത്സദകഫഡദ്  വഴെമ  നടപ്പെചോക്കമവരുന്നു.

200  മത്സദകതചോഴെമലചോളമകള്ക്കദ്  ഈ  പദ്ധതമയമലൂകട  സബ്സമഡമ

അനുവദമചമരുന്നു. 40 HP  വകര എഞമന കപ്പെചോസമറ്റൈമയുള ഔടദ്  ചബചോരഡദ്

എഞമന  ഘടമപ്പെമച  വളങ്ങള്ക്കചോണദ്  സബ്സമഡമ  അനുവദമക്കുന്നതദ്.

നടപ്പുസചോമ്പതമകവരഷദ്യം  പ്രസ്തുത  പദ്ധതമക്കചോയമ  30  ലക്ഷദ്യം  രൂപയചോണദ്

വകയമരുതമയമട്ടുളതദ്.  ഇതുപചയചോഗമചദ്  100  യചോനങ്ങള്ക്കദ്  എഞമന

സബ്സമഡമ അനുവദമക്കുന്നതമനുള നടപടമകള് സസസ്പീകരമച്ചുവരുന്നു.

(ഡമ)  2022-23  സചോമ്പതമകവരഷകത  സമ്പചോദദ  സമചോശസചോസ

പദ്ധതമയുകട ഒന്നചോദ്യംഗഡു ഗുണചഭചോക്തൃ  വമഹമതവദ്യം രണ്ടചോദ്യം ഗഡു സദ്യംസചോന

സരക്കചോര  വമഹമതവദ്യം  ഗുണചഭചോക്തചോക്കള്ക്കദ്  വമതരണദ്യം  കചയമട്ടുണ്ടദ്.

മൂന്നചോദ്യംഗഡു  ചകന്ദ്ര  സരക്കചോര  വമഹമതദ്യം  നല്കചോനുണ്ടദ്.  മുൻവർഷങ്ങളമൽ
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സമ്പചോദദ  സമചോശസചോസ  പദ്ധതമയുകട  ചകന്ദ്ര  വമഹമതദ്യം  യഥചോസമയദ്യം

ലഭദമചോകചോത കചോലയളവകളമൽ ഗുണചഭചോക്തചോക്കൾക്കദ്  പദ്ധതമ  ആനുകൂലദദ്യം

യഥചോസമയദ്യം ലഭദമചോക്കുന്നതമനചോയമ സദ്യംസചോന സർക്കചോർ വമഹമതവദ്യം ചകന്ദ്ര

സർക്കചോർ വമഹമതവദ്യം സദ്യംസചോന ഫണ്ടമൽ നമന്നുദ്യം യഥചോസമയദ്യം അനുവദമചദ്

നല്കമയമരുന്നു. 

2022-23  സചോമ്പതമകവർഷദ്യം  183541  ഗുണചഭചോക്തചോക്കളമൽ  നമന്നുദ്യം

ചശഖരമച  26,36,25,000/-  രൂപയചോനുപചോതമകമചോയ  ചകന്ദ്ര  സർക്കചോർ

വമഹമതദ്യം  ലഭദമചോക്കണകമന്നദ്  ചകന്ദ്ര  സരക്കചോരമചനചോടദ്  നമരന്തരദ്യം

ആവശദകപ്പെടമട്ടുണ്ടദ്.  2021-22  സചോമ്പതമകവരഷദ്യം  വകരയുള  കുടമശമക

തുകയുദ്യം  (7275.10  ലക്ഷദ്യം രൂപ) 2022-23  വരഷകത തുകയചോയ  26.3625

ചകചോടമ രൂപയുദ്യം അനുവദമക്കണകമന്നദ് സദ്യംസചോന മത്സദബനന വകുപ്പുമനമ

13-01-2023-കല കതദ് മുചഖന ചകന്ദ്ര സരക്കചോരമചനചോടദ് ആവശദകപ്പെടമട്ടുണ്ടദ്.

പദ്ധതമ  പ്രകചോരമുള  ചകന്ദ്ര  വമഹമതദ്യം  ലഭമക്കചോതതമനചോല്  ചകന്ദ്ര

വമഹമതദ്യം കൂടമ സദ്യംസചോന സരക്കചോര മുനകൂറചോയമ അനുവദമചദ് നല്കണകമന്നദ്

ആവശദകപ്പെടദ്  ഫമഷറസ്പീസദ്  ഡയറകര  സമരപ്പെമച  നമരചദ്ദേശദ്യം  സരക്കചോര

പരമചശചോധമചമരുന്നു.  എന്നചോല്  ചകന്ദ്ര  സരക്കചോരമകന്റെ  മുനകൂര
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അനുമതമയമലചോകത ചകന്ദ്ര വമഹമതദ്യം കൂടമ സദ്യംസചോന സരക്കചോര മുനകൂറചോയമ

അനുവദമക്കുന്ന  രസ്പീതമ  അഭമലഷണസ്പീയമകലന്നദ്  10-02-2023-കല  കതദ്

പ്രകചോരദ്യം ചകന്ദ്ര സരക്കചോര അറമയമചമട്ടുണ്ടദ്. ചകന്ദ്രസരക്കചോരമകന്റെ അനുമതമയുദ്യം

തുകയുദ്യം  ലഭമക്കുന്നമുറയദ്  മൂന്നചോദ്യംഗഡുവചോയ  ചകന്ദ്ര  വമഹമതദ്യം

ഗുണചഭചോക്തചോക്കള്ക്കദ് വമതരണദ്യം കചയ്യുന്നതചോണദ്.

ശസ്പീ  .    കക  .    എൻ  .    ഉണ്ണമക്കൃഷ്ണൻ:  സര,  CMFRI   (Central  Marine

Fisheries  Research  Institute)  നടതമയ  പഠന  റമചപ്പെചോരടദ്  ഇന്നദ്

പുറത്തുവന്നമട്ടുണ്ടദ്.  ഇന്തദയുകട  സമുദ്രചമഖലയമല്നമന്നദ്  ഒരു  ടണ്  മത്സദദ്യം

ഉല്പചോദമപ്പെമക്കുചമ്പചോള്  1.32  ടണ്  കചോരബണ്  ഡചയചോറകഡദ്

പുറന്തളന്നതചോയുള  റമചപ്പെചോരടചോണദ്  വന്നമരമക്കുന്നതദ്.  ഇതമലൂകട  ചമല

ചമഖലയമല് ചമല മത്സദങ്ങള് കുറയചോനമടയചോക്കുകമന്നുളള വമവരദ്യം അങ്ങയുകട

ശദ്ധയമല്കപ്പെടമട്ടുചണ്ടചോ;  ചകരളകത ഇതദ് എങ്ങകനകയലചോദ്യം ബചോധമക്കുകമന്നദ്

വമശദമചോക്കചോചമചോ;  തസ്പീരചദശചമഖലയമകല  ജനങ്ങളുകട  പ്രശ്നങ്ങള്

ചനരമടറമയുന്നതമനദ്  എകന്തങമലുദ്യം  പരമപചോടമകളചോവമഷ്കരമക്കചോന

ഉചദ്ദേശമക്കുന്നുചണ്ടചോ; വദക്തമചോക്കചോചമചോ?

ശസ്പീ  .    കക  .    രചോധചോകൃഷ്ണന:  സര,  പല  കചോരണങ്ങളചോല്  മത്സദസമ്പതദ്
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കുറയുന്നുകവന്നുള  റമചപ്പെചോരട്ടുകള്  ലഭമക്കുന്നുണ്ടദ്.  വമശദമചോയ

പഠനതമനുചശഷദ്യം മചോത്രകമ കൃതദമചോയ മറുപടമ  പറയചോന സചോധമക്കുകയുള.

തസ്പീരചദശചമഖലയുമചോയമ  ബനകപ്പെടദ്  43  മണ്ഡലങ്ങകളയുദ്യം  ചകന്ദ്രസ്പീകരമചദ്

ബഹുമചോനകപ്പെട  മത്സദബനനദ്യം,  സചോദ്യംസ്കെചോരമകദ്യം,  യുവജനകചോരദ

വകുപ്പുമനമയുകട  ചനതൃതസതമല്  വമപുലമചോയ രസ്പീതമയമല്  ഒരു കദചോമ്പയമന

നടതചോന തസ്പീരുമചോനകമടുതമട്ടുണ്ടദ്. 

ശസ്പീ  .    കക  .    എൻ  .    ഉണ്ണമക്കൃഷ്ണൻ:  സര,  2022  പരമ്പരചോഗത

മത്സദബനനതമകന്റെയുദ്യം  മത്സദകൃഷമയുകടയുദ്യം  വരഷമചോയമ  ഐകദരചോഷ്ട്രസഭ

പ്രഖദചോപമക്കുകയുദ്യം  അതമകന്റെ  ഭചോഗമചോയമ  മചത്സദചോത്സവവദ്യം

സദ്യംഘടമപ്പെമചമരുന്നു.  ഇതുമചോയമ  ബനകപ്പെടദ്  എകന്തലചോദ്യം  പരമപചോടമകളചോണദ്

ആവമഷ്കരമചമട്ടുളതദ്;  'ശുചമതസ  സചോഗരദ്യം  സനര  തസ്പീരദ്യം  '  പദ്ധതമയുകട

സമതമയുദ്യം  തസ്പീരപ്രചദശകത  ഗ്രന്ഥശചോലകള്ക്കദ്  പുസകങ്ങള്  നല്കുന്ന

'പ്രതമഭചോ തസ്പീരദ്യം' പദ്ധതമയുകടയുദ്യം നമലവമകല സമതമയുദ്യം വമശദമചോക്കചോചമചോ?

ശസ്പീ  .    കക  .    രചോധചോകൃഷ്ണന:  സര,  പരമ്പരചോഗത  മത്സദകതചോഴെമലചോളമകള്

അനുഭവമച്ചുകകചോണ്ടമരമക്കുന്ന  പ്രശ്നങ്ങള്ക്കദ്  പരമഹചോരമുണ്ടചോക്കചോന  ഒചടകറ

പദ്ധതമകള്  നടപ്പെചോക്കചോന  ഗവണ്കമന്റെദ്  തസ്പീരുമചോനമചമട്ടുണ്ടദ്.  പരമ്പരചോഗത
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മത്സദകതചോഴെമലചോളമകകള  ആഴെക്കടല്  യനവല്കൃത  മത്സദബനനതമനദ്

പ്രചോപ്തരചോക്കുന്നതമനുചവണ്ടമ ഒചടകറ പദ്ധതമകള് നടപ്പെചോക്കുന്നുണ്ടദ്.  ആഴെക്കടല്

മത്സദബനനതമനുചവണ്ടമ  ആധുനമകരസ്പീതമയമലുള  ചബചോട്ടുകള്

നല്കുന്നതമനുചവണ്ട നടപടമകള്  സസസ്പീകരമച്ചുവരമകയചോണദ്.  അതദ് എത്രകണ്ടദ്

എലചോസലത്തുദ്യം  പ്രചയചോജനകരമചോകുകമന്നതമകന  സദ്യംബനമച  പഠനങ്ങളുദ്യം

നടതമയമട്ടുണ്ടദ്.  ഇചപ്പെചോള്  പരമ്പരചോഗത  മത്സദകതചോഴെമലചോളമകളുകട

കജ.എല്.ജമ.,  എസദ്.എചദ്.ജമ.  ഗ്രൂപ്പുകള്,  സഹകരണ  സദ്യംഘങ്ങള്,  ഫമഷദ്

ഫചോരചമഴദ്  കപ്രചോഡന്യൂസര  ഓരഗറനചസഷന  എന്നമവകരയചോണദ്

ഗുണചഭചോക്തചോക്കളചോയമ  കതരകഞ്ഞടുതദ്  ആവശദമചോയ  സഹചോയങ്ങള്

കചയ്തുവരുന്നതദ്.  ഇതമനുചവണ്ടമയുള  ചബചോടമകന്റെ  വമല  1.20  ചകചോടമ

രൂപയചോണദ്.  എന്നചോല് സദ്യംസചോനകത മത്സദകതചോഴെമലചോളമകളുകട ആവശദദ്യം

പരമഗണമചദ്  കൂടുതല് സഇൗകരദങ്ങളുള ചബചോട്ടുകള് നമരമ്മമക്കുന്നതമനദ്  1.50

ചകചോടമ രൂപ ആവശദമചോകണന്നദ് പറയുകയുദ്യം ഗവണ്കമന്റെദ് അദ്യംഗസ്പീകരമക്കുകയുദ്യം

കചയമട്ടുണ്ടദ്. ചകന്ദ്ര-സദ്യംസചോന ഗവണ്കമന്റുകള് സഹകരമച്ചുകകചോണ്ടചോണദ് ഈ

പദ്ധതമ നടപ്പെചോക്കുന്നതദ്.  അതമനുചവണ്ടമ ചകന്ദ്ര-സദ്യംസചോന ഗവണ്കമന്റുകള്

48  ലക്ഷദ്യം രൂപ വകര  സബ്സമഡമ നല്കുന്നുണ്ടദ്.  അവചശഷമക്കുന്ന തുക
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ഗുചണചോചഭചോക്തചോക്കള്  അവരുകട  റകവശത്തുനമന്നുദ്യം  കചലവചോക്കകമന്നചോണദ്

തസ്പീരുമചോനമചമട്ടുളതദ്. പചക്ഷ, ചകരളതമകല ഗുണചഭചോക്തചോക്കള്ക്കദ് അതമനുള

സചോധദത  കുറവചോകണന്നുളതുകകചോണ്ടദ്  30  ശതമചോനദ്യം  കൂടമ

മത്സദകതചോഴെമലചോളമകള്ക്കദ്  സഹചോയദ്യം  നല്കചോന  ചവണ്ട  നടപടമകള്

സദ്യംസചോന  ഗവണ്കമന്റെദ്  സസസ്പീകരമചമട്ടുണ്ടദ്.   വമവമധ  ധനകചോരദ

സചോപനങ്ങളമല്  നമന്നുമചോണദ്  ഇതരദ്യം  സഹചോയങ്ങള്  നല്കചോന

തസ്പീരുമചോനമചമട്ടുളതദ്. 

ശസ്പീ  .    വമ  .    ചജചോയമ:  സര,  മത്സദകതചോഴെമലചോളമകകള

പുനരധമവസമപ്പെമക്കചോന  മുടതറയമല്  പുതുതചോയമ  ആരദ്യംഭമക്കുന്ന  ഭവന

പദ്ധതമയുകട പുചരചോഗതമ വമലയമരുതമയമട്ടുചണ്ടചോ;  അതമകന്റെ വമശദചോദ്യംശങ്ങള്

വമശദസ്പീകരമക്കചോചമചോ?     

ശസ്പീ  .    കക  .    രചോധചോകൃഷ്ണന:  സര,  മത്സദകതചോഴെമലചോളമകകള

പുനരധമവസമപ്പെമക്കുന്നതമനുചവണ്ടമ സദ്യംസചോനതദ് പല സലങ്ങളമലുദ്യം ഭവന

പദ്ധതമകള് ആരദ്യംഭമചമട്ടുണ്ടദ്.  മുടതറയമല് ക്ഷസ്പീര വമകസന വകുപ്പെമല്നമന്നുദ്യം

ഏകചദശദ്യം  8  ഏക്കര  ഭൂമമ  ലഭദമചോയമട്ടുണ്ടദ്.  അവമകട   400  ഫ്ലചോറ്റുകള്

നമരമ്മമക്കുന്നതമനദ്  സദ്യംസചോന  ഗവണ്കമന്റെദ്  81  ചകചോടമരൂപയ്ക്കുള
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ഭരണചോനുമതമ നല്കമയമട്ടുണ്ടദ്. ഇതുസദ്യംബനമചദ് മത്സദകതചോഴെമലചോളമകളുമചോയമ

ചരച  നടത്തുകയുദ്യം  അവരക്കദ്  635  ചതുരശ  അടമ  വമസസ്പീരണ്ണതമല്

തയചോറചോക്കമയ  പചോന  അനുസരമച്ചുള  വസ്പീടുകള്  നല്കചോനചോണദ്

തസ്പീരുമചോനമചമട്ടുളതദ്.  ഇതമകന്റെ നടപടമകള് ആരദ്യംഭമചമട്ടുണ്ടദ്. 10 -2-2023-നദ്

ബഹുമചോനകപ്പെട  മുഖദമനമയചോണദ്  ഇതമനദ്  തറക്കലമടതദ്.  ഒന്നര

വരഷതമനുളമല് അതമകന്റെ പണമ പൂരതസ്പീകരമചദ് കതചോഴെമലചോളമകള്ക്കദ് വസ്പീടദ്

നല്കചോന സചോധമക്കുകമന്നചോണദ് കരുതുന്നതദ്.  

ശസ്പീമതമ  യു  .    പ്രതമഭ:  സര,  തുറസചോയ  ജലചോശയങ്ങളമല്  നമയനമത

ചുറ്റുപചോടമല്  മത്സദകുഞ്ഞുങ്ങകള  നമചക്ഷപമക്കുന്ന  'കൂടദ്  മത്സദകൃഷമ'  ഇന്നദ്

കചോയലുകളമലുദ്യം പുഴെകളമലുദ്യം നടത്തുന്നുണ്ടദ്.  'കൂടദ് മത്സദകൃഷമ'  നടത്തുന്ന ജലദ്യം

കുടമക്കചോചനചോ  മറ്റൈദ്  വസ്പീടചോവശദങ്ങള്ചക്കചോ  ഉപചയചോഗമക്കചോന  സചോധമക്കചോത

സമതമയചോണുളതദ്.    ഈ  സചോഹചരദതമല്  'കൂടദ്  മത്സദകൃഷമ'  കടലമല്

നടത്തുന്നതമനുചവണ്ടമ ഉചദ്ദേശമക്കുന്നുചണ്ടചോ;അതമകനക്കുറമചദ് വമശദമചോക്കചോചമചോ?

ശസ്പീ  .    കക  .    രചോധചോകൃഷ്ണന:  സര,  'കൂടദ്  മത്സദകൃഷമ'  കചോരദക്ഷമമചോയമ

നടത്തുന്നതദ് നന്നചോയമരമക്കുകമന്നചോണദ് ഗവണ്കമന്റെദ് കകണ്ടതമയമരമക്കുന്നതദ്.

ഇചപ്പെചോള്  ഇതദ്  ഏറ്റൈവദ്യം  ഫലപ്രദമചോയമ  നടപ്പെചോക്കചോനചവണ്ടമ  ചനചോരകവയുകട
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ആരടമഫമഷദല്  ഇന്റെലമജനസമലധമഷമതമചോയ  സചോചങതമകവമദദയുകട

പമന്തുണചയചോകട  സമുദ്രതമല് കൂടുതല്  'കൂടദ്  മത്സദകൃഷമ'  നടപ്പെചോക്കചോനചോണദ്

ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതദ്.   ഇതമനുചവണ്ടമയുള  ആവചോസവദവസകയ  സദ്യംബനമച

പഠനങ്ങള് നടതമ മത്സദകതചോഴെമലചോളമകളുകട സഹകരണചതചോകട കടലമല്

മുങ്ങമക്കമടക്കുന്ന രസ്പീതമയമലുള കൂടുകള് മത്സദക  കൃഷമക്കദ് ഏറ്റൈവദ്യം ഫലപ്രദമചോയമ

ഉപചയചോഗമക്കചോന സചോധമക്കുകമന്നചോണദ് കണക്കചോക്കുന്നതദ്.   ഇതുസദ്യംബനമചദ്

കൃതദമചോയമ  പഠനദ്യം  നടന്നുവരമകയചോണദ്  അതമകന്റെ  അടമസചോനതമല്  ഇതദ്

നടപ്പെചോക്കചോന സചോധമക്കുകമന്നചോണദ് കരുതുന്നതദ്.  ഈ വരഷകത ബഡ്ജറ്റൈമല്

ഇതമനുചവണ്ടമ ഏകചദശദ്യം 9 ചകചോടമ രൂപ അധമകമചോയമ വകയമരുതമയമട്ടുണ്ടദ്.

ശസ്പീ  .   എൻ  .   കക  .   അക്ബര:  സര, മകണ്ണണ്ണയുകട വമല ചകന്ദ്ര സരക്കചോര

ക്രമചോതസ്പീതമചോയമ  വരദ്ധമപ്പെമക്കുന്ന  സചോഹചരദതമല്  മത്സദബനന  കചലവദ്

വലമയ  രസ്പീതമയമല്  കൂടമയമരമക്കുകയചോണദ്.  ഈ  സചോഹചരദതമല്  ഇതമനദ്

ബദലചോയമ  മത്സദബനനദ്യം  കചലവദ്  കുറഞ്ഞ  രസ്പീതമ  ചപ്രചോത്സചോഹമപ്പെമക്കചോന

സരക്കചോര സസസ്പീകരമച നടപടമകള് വമശദമചോക്കചോചമചോ?

ശസ്പീ  .    കക  .    രചോധചോകൃഷ്ണന:  സര,  വളകര  പ്രധചോനകപ്പെകടചോരു ചചചോദദമചോണദ്

ബഹുമചോനകപ്പെട  അദ്യംഗദ്യം  ഇവമകട  ചചചോദമചമരമക്കുന്നതദ്.
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മത്സദകതചോഴെമലചോളമകള്ക്കദ് ആവശദമചോയ മകണ്ണണ്ണ ലഭമക്കുന്നതമകനക്കുറമച്ചുദ്യം

മകണ്ണണ്ണയുകട  ഉപചയചോഗദ്യം  കുറയ്ക്കുന്നതമനുചവണ്ടമയുളള  നടപടമ

സസസ്പീകരമക്കുന്നതമകന സദ്യംബനമച്ചുമചോണദ്.  മകണ്ണണ്ണ ലഭമക്കുന്നതമനദ്  ഒചടകറ

പ്രയചോസങ്ങള് ചനരമടുന്നുണ്ടദ്.  ആധുനമക സഇൗകരദങ്ങള് ഉപചയചോഗമച്ചുകകചോണ്ടദ്

മകണ്ണണ്ണ  ഉപചയചോഗമക്കചോകത  കതചോഴെമലചോളമകള്ക്കദ്  മത്സദബനനദ്യം

നടതചോനുളള  സദ്യംവമധചോനദ്യം  ഏരകപ്പെടുതചോനചോണദ്  തസ്പീരുമചോനമക്കുന്നതദ്.

മകണ്ണണ്ണയദ്  ഇചപ്പെചോള്  25  രൂപയചോണദ്  സബ്സമഡമ  നല്കുന്നതദ്.  അതദ്

മതമയചോകമകലന്ന  വചോദവദ്യം  കതചോഴെമലചോളമകളമല്നമന്നദ്  ഉണ്ടചോകുന്നുണ്ടദ്.

മകണ്ണണ്ണയുകട  ഉപചയചോഗദ്യം  പരമചോവധമ  കുറച്ചുകകചോണ്ടുവരചോനുളള

നടപടമകളചോണദ് സരക്കചോര സസസ്പീകരമച്ചുവരുന്നതദ്.  

ശസ്പീ  .   സമ  .   ആര  .    മചഹഷദ്:  സര, ചനരകത പലതവണ ചചചോദമക്കുകയുദ്യം

ആശസചോസകരമചോയ ഒരു മറുപടമചപചോലുദ്യം ലഭമക്കചോതതമനചോലചോണദ് വസ്പീണ്ടുദ്യം ഇഇൗ

ചചചോദദദ്യം  ഉന്നയമക്കുന്നതദ്.  വരഷങ്ങള്ക്കുമുമ്പദ്  സനചോമമ  ദുരന്തതമല്

തചോലചോലമകമചോയമ നമരമ്മമച ഇടമഞ്ഞുവസ്പീണുകകചോണ്ടമരമക്കുന്ന,  അപകടമരണദ്യം

വകര  സദ്യംഭവമക്കചോന  സചോധദതയുളള,  മത്സദകതചോഴെമലചോളമകള്

തമങ്ങമപ്പെചോരക്കുന്ന സനചോമമ  ചകചോളനമകളുകട  നവസ്പീകരണതമനദ്  എകന്തങമലുദ്യം
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പദ്ധതമകള് തയചോറചോക്കമയമട്ടുചണ്ടചോ?

ശസ്പീ  .    കക  .    രചോധചോകൃഷ്ണന:  സര,  സനചോമമചപചോകലയുളള  ദുരന്തങ്ങള്

ഉണ്ടചോയതമനുചശഷദ്യം  അവമടകത  ജനങ്ങള്ക്കദ്  സദ്യംരക്ഷണദ്യം  നല്കുകയല,

അതദ്  മുനകൂടമകണ്ടദ്  അവകര  സദ്യംരക്ഷമക്കുന്നതമനുളള  നടപടമകള്

സസസ്പീകരമക്കുകമന്നദ് ഗവണ്കമന്റെദ്  തസ്പീരുമചോനമചമട്ടുണ്ടദ്.  ഏറ്റൈവദ്യം അപകടകരമചോയ

പ്രചദശങ്ങള്  കഎഡന്റെമകകഫ  കചയദ്  ആ  പ്രചദശത്തുളള  ആളുകകള

പുനരധമവസമപ്പെമക്കചോന,  അവരുകട  സമ്മതചതചോടുകൂടമയുളള  സലങ്ങള്

കകണ്ടതചോനുദ്യം  അവകര  പുനരധമവസമപ്പെമക്കചോനുദ്യം  ചവണ്ടമയുളള  നടപടമകള്

ഗവണ്കമന്റെദ് സസസ്പീകരമച്ചുവരുന്നുണ്ടദ്.

ശസ്പീ  .    യു  .    എ  .    ലതസ്പീഫദ്:  സര,   അസദ്യംഘടമതരചോയ

മത്സദവമതരണകതചോഴെമലചോളമകള്ക്കദ്  പ്രചതദക ചക്ഷമപദ്ധതമ  ആരദ്യംഭമക്കചോന

നടപടമ സസസ്പീകരമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    കക  .    രചോധചോകൃഷ്ണന:  സര,  ഇചപ്പെചോള്തകന്ന   പരമ്പരചോഗത

മത്സദകതചോഴെമലചോളമകള്ക്കദ്  ചക്ഷമനമധമയുണ്ടദ്.  ആ  ചക്ഷമനമധമയുമചോയമ

ബനകപ്പെട്ടുകകചോണ്ടദ്  മത്സദദ്യം  വമതരണദ്യം  കചയ്യുന്ന  കതചോഴെമലചോളമകള്ക്കുകൂടമ

അതമകന്റെ പ്രചയചോജനദ്യം ലഭമക്കുന്നതമനുളള സദ്യംവമധചോനദ്യം ഏരകപ്പെടുതമയമട്ടുണ്ടദ്.
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ശസ്പീമതമ  കക  .   കക  .   രമ: സര, മത്സദബനനയചോനങ്ങളുകട യസര ഫസ്പീയുദ്യം

രജമചസ്ട്രേഷന  ഫസ്പീയുദ്യം ക്രമചോതസ്പീതമചോയമ  വരദ്ധമക്കുകയചോണദ്.  എന്നചോല്

മത്സദലഭദത  കുറയുന്ന  സചോഹചരദതമല്  മത്സദകതചോഴെമലചോളമകള്ക്കദ്  ഇതദ്

വലമയ  ബചോധദതയചോയമവരുന്നു.  ഇതദ്  കുറയ്ക്കുന്നതമനചോവശദമചോയ  നടപടമ

സരക്കചോരമകന്റെ ഭചോഗത്തുനമന്നദ് സസസ്പീകരമക്കുചമചോ? 

ശസ്പീ  .    കക  .    രചോധചോകൃഷ്ണന:  സര,  പരമചോവധമ കുറയ്ക്കുന്നതമനുളള ഇടകപടല്

ഗവണ്കമന്റെദ്  നടത്തുന്നുണ്ടദ്.  ചകന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെമകന്റെ  ഒരു  ചപചോളമസമയുകട

ഭചോഗദ്യംകൂടമയചോണമതദ്.  സദ്യംസചോന  ഗവണ്കമന്റെദ്  മചോത്രദ്യം  വമചചോരമചചോല്

പൂരണ്ണമചോയുദ്യം അതദ് ഇലചോതചോക്കചോന സചോധമക്കമല.

ആധുനമക സഇൗകരദങ്ങചളചോടുകൂടമയ മത്സദ മചോർക്കറ്റുകൾ

(364)ശസ്പീ  .   ടമ  .   വമ  .   ഇബ്രചോഹമദ്യം:
   ശസ്പീ  .   കക  .   പമ  .   എ  .   മജസ്പീദദ്:
  ശസ്പീ  .   എൻ  .   എ  .   കനലമക്കുന്നദ്:
 ശസ്പീ  .    കുറുചക്കചോളമ  കമചോയസ്പീൻ:  തചോകഴെ  കചോണുന്ന  ചചചോദദങ്ങള്ക്കദ്

മത്സദബനനദ്യം,  സചോദ്യംസ്കെചോരമകദ്യം,  യുവജനകചോരദ വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടമ

നല്കുചമചോ:
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(എ)  സദ്യംസചോനതദ്  മത്സദവമപണനതമനദ്  ആധുനമക

സഇൗകരദങ്ങചളചോടുകൂടമയ  മത്സദ  മചോർക്കറ്റുകൾ  ആരദ്യംഭമക്കചോൻ

ഉചദ്ദേശമക്കുന്നുചണ്ടചോകയന്നദ് അറമയമക്കുചമചോ;

(ബമ)  നല  മത്സദങ്ങൾ  കുറഞ്ഞ  വമലയദ്  പ്രസ്തുത  മചോർക്കറ്റുകളമലൂകട

ലഭദമചോക്കുവചോൻ നടപടമ സസസ്പീകരമക്കുചമചോ; വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(സമ) മത്സദ മചോർക്കറ്റുകൾ വൃതമയചോയമ സൂക്ഷമക്കുന്നതമനദ് എകന്തലചോദ്യം

ക്രമസ്പീകരണങ്ങൾ ഏർകപ്പെടുതചോനചോണുചദ്ദേശമക്കുന്നകതന്നദ് വദക്തമചോക്കചോചമചോ?

മത്സദബനനദ്യം,  സചോദ്യംസ്കെചോരമകദ്യം,  യുവജനകചോരദ  വകുപ്പെമനമ

ചുമതലകപ്പെടുതമയപ്രകചോരദ്യം  പടമകജചോതമ,  പടമകവരഗ്ഗ,  പമന്നചോക്ക  വമഭചോഗ

ചക്ഷമ വദ്യം  ചദവസസവദ്യം  പചോരലകമന്റെറമകചോരദവദ്യം  വകുപ്പുമനമ  (ശസ്പീ  .    കക  .

രചോധചോകൃഷ്ണന): സര, 

(എ) ഉണ്ടദ്.  സദ്യംസചോനതദ്  മത്സദവമപണനതമനദ്  ആധുനമക

സഇൗകരദങ്ങചളചോടുകൂടമയ  മത്സദ  മചോരക്കറ്റുകളചോരദ്യംഭമക്കുന്നതമകന്റെ  ഭചോഗമചോയമ

സദ്യംസചോനകത  51  മത്സദമചോരക്കറ്റുകള്  ആധുനമകവല്ക്കരമക്കുന്നതമനചോയമ

137.81  ചകചോടമ  രൂപയുകട  കമഫ്ബമ  ധനസഹചോയദ്യം  ലഭദമചോയമട്ടുണ്ടദ് .  ചകരള

സദ്യംസചോന തസ്പീരചദശ വമകസന ചകചോരപ്പെചറഷനചോണദ്  പദ്ധതമയുകട  ചുമതല.



Uncorrected/Not for Publication
13.03.2023

67

ഇതുകൂടചോകത നബചോരഡമകന്റെ ഗ്രചോമസ്പീണചോടമസചോന സഇൗകരദ വമകസന ഫണ്ടമല്

ഉള്കപ്പെടുതമ  കകചോലദ്യം  ജമലയമകല  കകചോടചോരക്കരയമല്  മത്സദമചോരക്കറ്റൈദ് 

സചോപമക്കുന്നതമനചോയമ  502 ലക്ഷദ്യം  രൂപയുകട  ഭരണചോനുമതമയുദ്യം

നൽകമയമട്ടുണ്ടദ് .  പദ്ധതമകകളലചോദ്യം  വമവമധ  ഘടങ്ങളമലചോയമ

നടപ്പെമലചോക്കമവരുന്നു.

(ബമ) ചകരള സദ്യംസചോന തസ്പീരചദശ വമകസന ചകചോരപ്പെചറഷന മുചഖന

നമർമ്മമക്കുന്ന  ഓചരചോ  മത്സദമചോരക്കറ്റൈമലുദ്യം  മത്സദവമപണനതമനചോയുള

ആധുനമകസഇൗകരദങ്ങളുള്കപ്പെകടയുള  അടമസചോനസഇൗകരദങ്ങള്

ഏർകപ്പെടുത്തുകയുദ്യം  ഭചോവമനടതമപ്പെമനുദ്യം  പരമപചോലനതമനുമചോയമ

മത്സദമചോരക്കറ്റൈമകന്റെ  ഉടമസരചോയ  അതതദ്  തചദ്ദേശസസയദ്യം  ഭരണ

സചോപനങ്ങള്ക്കദ്  റകമചോറുകയുദ്യം  കചയ്തുവരുന്നുണ്ടദ് .  മത്സദവമപണനദ്യം,

മത്സദതമകന്റെ  ലഭദത  എന്നമവ  ഉറപ്പെചോക്കുന്നതദ്  ബനകപ്പെട

തചദ്ദേശസസയദ്യംഭരണ സചോപനങ്ങളചോണദ്.

മത്സദതമകന്റെ  ഗുണനമലവചോരദ്യം  നമലനമരതമ  ശുചമതസപൂർണ്ണമചോയ

സചോഹചരദതമല്  മത്സദവമല്പന  നടത്തുന്നതമനുദ്യം  അതുവഴെമ  ഗുണചമന്മയുള

മത്സദദ്യം കുറഞ്ഞ വമലയദ്  ഉപചഭചോക്തചോക്കള്ക്കദ്  നല്കുന്നതമനുമചോയമ പരമ്പരചോഗത
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മത്സദകതചോഴെമലചോളമകളമല് നമന്നുദ്യം മത്സദകഫഡമല് അഫമലമചയറ്റൈദ്  കചയമട്ടുള

മത്സദകതചോഴെമലചോളമ  പ്രചോഥമമക  സദ്യംഘങ്ങള്  വഴെമയുദ്യം  ഫമഷദ്  ലചോന്റെമദ്യംഗദ് 

കസന്റെറുകളമല്  നമന്നദ്  ചനരമട്ടുദ്യം  ഗുണനമലവചോരമുള  മത്സദങ്ങള്  സദ്യംഭരണ

ചകന്ദ്രങ്ങളമല് ചശഖരമചദ്  ഫമഷദ്  മചോരട്ടുകള് മുചഖന മത്സദകഫഡദ്  വമപണനദ്യം

നടത്തുന്നുണ്ടദ്.

 (സമ)  ചകരള സദ്യംസചോന തസ്പീരചദശ വമകസന ചകചോരപ്പെചറഷന മുചഖന

നമരമ്മമക്കുന്ന  ആധുനമക  മത്സദമചോരക്കറ്റുകളമല്  മത്സദവമപണനതമനചോയമ

പ്രചതദകദ്യം സ്റ്റചോളുകള്,  മത്സദദ്യം വൃതമയചോയമ കഴുകുന്നതമനചോവശദമചോയ സമങദ് ,

ശുചമതസദ്യം  ഉറപ്പെചോക്കുന്നതമനചോയമ  മലമനജല  സദ്യംസ്കെരണ  യണമറ്റൈദ്  എന്നമവ

വമഭചോവനദ്യം കചയമട്ടുണ്ടദ് .  ടമ മചോരക്കറ്റുകളമല് സലസഇൗകരദദ്യം,  ദമവചസനയുള

മത്സദതമകന്റെ  ഇറക്കുമതമ  എന്നമവയനുസരമചദ്  ചകടുവരചോത  മത്സദതമകന്റെ

ലഭദത  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതമനദ്  'ചമല്  റൂദ്യം"  സദ്യംവമധചോനവദ്യം  ഒരുക്കമയമട്ടുണ്ടദ് .

പ്രധചോന മചോരക്കറ്റുകളമല് കചവടക്കചോർക്കദ്  വമശമമക്കുന്നതമനചോയമ  'കറസ്റ്റദ്  റൂദ്യം'

സഇൗകരദവദ്യം  സജമചോക്കമയമട്ടുണ്ടദ് .  കൂടചോകത,  ശുദ്ധജല  ലഭദത,

പുരുഷന്മചോരക്കുദ്യം സസ്പീകള്ക്കുദ്യം പ്രചതദകദ്യം ചടചോയദ് ലറ്റൈദ് സദ്യംവമധചോനദ്യം എന്നമവയുദ്യം

ഓചരചോ  മത്സദമചോരക്കറ്റൈമലുദ്യം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതമനദ്  നടപടമ  സസസ്പീകരമചമട്ടുണ്ടദ് .
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200 ചതുരശ  അടമയമല്  തചോകഴെ  വമസസ്പീരണ്ണതമലുള  ഫമഷദ്  മചോരട്ടുകളമല്

കചോരദമചോയ ഖര-ജല മചോലമനദങ്ങളുണ്ടചോകുന്നമല. എങമലുദ്യം കചറമയ ചതചോതമലുള

മചോലമനദങ്ങള് ശചോസസ്പീയമചോയമ നമരമ്മചോരജനദ്യം സസസ്പീകരമചമട്ടുണ്ടദ്.

ചകരള നമയമസഭ പചോസചോക്കമയ ചകരള മത്സദസദ്യംഭരണവദ്യം വമപണനവദ്യം

ഗുണനമലവചോര  പരമപചോലനവദ്യം  ആകദ്  2021  കല  കസക്ഷന-12  പ്രകചോരദ്യം,

ചനചോടമറഫ കചയ്യുന്ന മത്സദമചോരക്കറ്റുകളമല്  "ഫമഷദ്  മചോരക്കറ്റൈദ്  മചോചനജദ് കമന്റെദ്

കസചോറസറ്റൈമകള്'  രൂപസ്പീകരമചദ്  മചോരക്കറ്റുകളുകട  അടമസചോന  ഭഇൗതമക

സഇൗകരദവമകസനവദ്യം  ഗുണനമലവചോര  പരമപചോലനവദ്യം  ഉറപ്പുവരുത്തുവചോന

സചോധമക്കുന്നതചോണദ് .  ഇതുകൂടചോകത  ഈ  ആകമകല  കസക്ഷന  16  പ്രകചോരദ്യം

രൂപസ്പീകൃതമചോയ  'സദ്യംസചോനതല  മത്സദ  ഗുണനമലവചോര  പരമപചോലന  കമ്മമറ്റൈമ'

ആകമകല  വദവസകള്  ഫലപ്രദമചോയുദ്യം  കചോരദക്ഷമമചോയുദ്യം

നടപ്പെമലചോക്കമവരുന്നുണ്ടദ്. 

മത്സദതമകന്റെ  ഗുണനമലവചോരദ്യം  നമലനമരതമ  ശുചമതസപൂർണ്ണമചോയ

സചോഹചരദതമല്  മത്സദവമല്പന  നടത്തുന്നതമനുദ്യം  അതുവഴെമ  ഗുണചമന്മയുള

മത്സദദ്യം ഉപചഭചോക്തചോക്കള്ക്കദ്  നല്കുന്നതമനുമചോയമ  സദ്യംസചോന പചോന  2022-23

പദ്ധതമയമല്  ഉള്കപ്പെടുതമ  'സ്ട്രേസ്പീറ്റൈദ്  ഫമഷദ്  കവനഡമങദ്  കമചയചോസ്കെദ്-മസ്പീനകൂടദ് '
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സചോപമക്കുന്നതമനുചവണ്ടമയുള  നടപടമ  സസസ്പീകരമചമട്ടുണ്ടദ്.  52  ലക്ഷദ്യം

രൂപയചോണദ്  ഒരു  കമചയചോസ്കെദ്  സചോപമക്കുന്നതമനദ്  ചവണ്ടമവരുന്നതദ്.  50

മത്സദകതചോഴെമലചോളമ  വനമതകള്ക്കദ്  പ്രചയചോജനദ്യം  ലഭദമചോകുകമന്നചോണദ്

കരുതുന്നതദ്.

ശസ്പീ  .    ടമ  .    വമ  .    ഇബ്രചോഹമദ്യം:  സര,  നമ്മുകട സദ്യംസചോനതമകന്റെ ആഭദന്തര

ഉപചഭചോഗതമനചോവശദമചോയമട്ടുള  മത്സദങ്ങള്  ഇവമകട  ലഭദമല.  ഏകചദശദ്യം

ഒചന്നമുക്കചോല് കമടമകദ് ടണ് മത്സദങ്ങള് പുറത്തുനമന്നചോണദ് കകചോണ്ടുവരുന്നതദ്.

സസചോഭചോവമകമചോയുദ്യം  മറ്റൈദ്  സദ്യംസചോനങ്ങളമല്  നമന്നദ്  ഇവമകട  എതമക്കുന്ന

മത്സദങ്ങള്  ചകടുവരചോകത  സൂക്ഷമക്കുന്നതമനുചവണ്ടമ  അമമതമചോയ

രചോസപദചോരതങ്ങടക്കദ്യം  ഉപചയചോഗമക്കുകയുദ്യം  അതദ്  ചകരളതമല്  വലമയ

ആചരചോഗദപ്രശ്നങ്ങള്ക്കദ്  വഴെമവയ്ക്കുകയുദ്യം  കചയമട്ടുണ്ടദ്.  ഇതരദ്യം  ഘടങ്ങളമല്

ആധുനമക  മത്സദമചോരക്കറ്റുകള്  നമരമ്മമക്കുചമ്പചോള്  രചോസപദചോരതങ്ങള്

ഉപചയചോഗമക്കുന്നതദ്  തടയുന്നതമനുചവണ്ടമയുള  പദ്ധതമകളുദ്യം  പരമപചോടമകളുദ്യം

ആവമഷ്കരമചമട്ടുചണ്ടചോ?

ശസ്പീ  .    കക  .    രചോധചോകൃഷ്ണന:  സര,  ശരമയചോണദ്.  സദ്യംസചോനതദ്

ആവശദതമനുള മത്സദദ്യം പൂരണ്ണമചോയുദ്യം ലഭമക്കുന്നമല. ബഹുമചോനകപ്പെട അദ്യംഗദ്യം
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പറഞ്ഞതുചപചോകല  സദ്യംസചോനതമനു  പുറത്തുനമന്നുമചോണദ്  ആവശദതമനുള

മത്സദദ്യം  വന്നുകകചോണ്ടമരമക്കുന്നതദ്.  ഇങ്ങകന  വരുന്ന  മത്സദങ്ങള്

ഗുണനമലവചോരദ്യം  കുറഞ്ഞതചോകണന്നുളതദ്  പലചപ്പെചോഴുദ്യം  കകണ്ടത്തുന്നുണ്ടദ്.

അതമനചോയമ  കൂടുതല്  പരമചശചോധന  നടതമകക്കചോണ്ടമരമക്കുന്നുണ്ടദ്.  ഇവമകട

മചത്സദചോല്പചോദനദ്യം  വരദ്ധമപ്പെമക്കുന്നതമനുചവണ്ടമയുള  നടപടമ

സസസ്പീകരമക്കുന്നചതചോകടചോപ്പെദ്യംതകന്ന  സദ്യംസചോനതമനുപുറത്തുനമന്നദ്  വരുന്ന

മത്സദതമകന്റെ ഗുണനമലവചോരദ്യം പരമചശചോധമചദ് ഗുണചഭചോക്തചോക്കള്ക്കദ് ശുദ്ധമചോയ

മത്സദദ്യം ലഭമക്കചോനുള നടപടമയചോണദ്  ഇചപ്പെചോള് സസസ്പീകരമചമട്ടുളതദ്.  ഇതമകന്റെ

ഭചോഗമചോയമ  സദ്യംസചോനത്തുടനസ്പീളദ്യം  നടത്തുന്ന  പരമചശചോധനകളുകട

അടമസചോനതമല്  മത്സദങ്ങളമകല  രചോസപദചോരതകളുകട  ഉപചയചോഗദ്യം  ഒരു

പരമധമവകര കുറഞ്ഞുവരുന്നുണ്ടദ്.

ശസ്പീ  .    ടമ  .    വമ  .    ഇബ്രചോഹമദ്യം:  സര,  ആധുനമക  രസ്പീതമയമലുള

ഫമഷദ് മചോരക്കറ്റുകളുദ്യം  അതുചപചോലതകന്ന  എയരകണ്ടസ്പീഷന  കചയ  ഫമഷദ്

മചോരട്ടുകളുദ്യം  സചോപമക്കുകമന്നദ്  ബഹുമചോനകപ്പെട  മനമ  പറയുകയുദ്യം

ചനരകതതകന്ന  അതമനുചവണ്ടമയുള  പദ്ധതമകള്  ആവമഷ്കരമക്കുകയുദ്യം

കചയമട്ടുണ്ടദ്.  കമഫ്ബമ  പദ്ധതമയമലുള്കപ്പെടുതമ  കപ്രചോചപ്പെചോസദ്  കചയ്കതചോരു
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മത്സദമചോരക്കറ്റൈചോയമരുന്നു  കകചോചണ്ടചോടമയമലുണ്ടചോയമരുന്നതദ്.  അതദ്

ചനരകതതകന്ന  കപ്രചോചപ്പെചോസല്  തയചോറചോക്കുകയുദ്യം  എസ്റ്റമചമകറ്റൈടുക്കുകയുദ്യം

കചയതചോണദ്.  നമലവമല്  പ്രസ്തുത  മചോരക്കറ്റൈമകന്റെ  സമതമകയന്തചോകണന്നദ്

അറമയമല.  കമഫ്ബമ പദ്ധതമ മുചഖന നടപ്പെമലചോക്കുന്ന ഫമഷദ് മചോരക്കറ്റുകളമല്

മലപ്പുറദ്യം  ജമലയമകല  ഏറ്റൈവദ്യം  വലമയ  ഫമഷദ്  മചോരക്കറ്റൈമദ്യംഗദ്  ചകന്ദ്രമചോയ

കകചോചണ്ടചോടമ ഫമഷദ് മചോരക്കറ്റൈദ് ഉള്കപ്പെടുചമചോ? 

ശസ്പീ  .    കക  .    രചോധചോകൃഷ്ണന:  സര,  കകചോചണ്ടചോടമയുള്കപ്പെകടയുള

സലങ്ങളമല് മത്സദമചോരക്കറ്റുകള് സചോപമക്കചോനചോണദ് തസ്പീരുമചോനമചമരമക്കുന്നതദ്.

ഏകചദശദ്യം  51-ഓളദ്യം  മത്സദമചോരക്കറ്റുകള്  സചോപമക്കുന്നതമനുചവണ്ടമയുള

നടപടമ  സസസ്പീകരമച്ചുവരമകയചോണദ്.  അതമകന്റെ  നടപടമ  തസരമതകപ്പെടുതചോന

ചവണ്ടമയുള  ഇടകപടല്  സരക്കചോരമകന്റെ  ഭചോഗത്തുനമന്നുമുണ്ടചോകുന്നതചോണദ്.

അചതചോകടചോപ്പെദ്യംതകന്ന  തചദ്ദേശസസയദ്യംഭരണ  സചോപനങ്ങളുദ്യം  അതമല്

പങചോളമകളചോകുന്നുണ്ടദ്.  തസ്പീരചയചോയുദ്യം,  കകചോചണ്ടചോടമ ഫമഷദ് മചോരക്കറ്റൈമകന്റെ കചോരദദ്യം

പ്രചതദകമചോയമ പരമചശചോധമക്കചോദ്യം. 

ശസ്പീ  .    കക  .    പമ  .    എ  .    മജസ്പീദദ്:  സര,  അനദസദ്യംസചോനത്തുനമന്നുകമത്തുന്ന

മചോയദ്യംകലരന്ന മത്സദങ്ങകള സദ്യംബനമചദ് ബഹുമചോനകപ്പെട മനമ മറുപടമയമല്



Uncorrected/Not for Publication
13.03.2023

73

സൂചമപ്പെമക്കുകയുണ്ടചോയമ.  ആവശദമചോയ  പരമചശചോധന

നടത്തുന്നുകണ്ടങമല്ചപ്പെചോലുദ്യം  ഫലപ്രദമചോയ  രസ്പീതമയമലുള  നടപടമ

സസസ്പീകരമക്കുന്നതമകന്റെ ഭചോഗമചോയമ ചകകസടുക്കുന്നതമചനചോ അകലങമല് ഇങ്ങകന

വരുന്ന  മചോയദ്യംകലരന്ന  മത്സദദ്യം  തമരമചയക്കുന്നതമചനചോ  നചോളമതുവകര

എകന്തങമലുദ്യം നടപടമ സസസ്പീകരമചമട്ടുചണ്ടചോ?

ശസ്പീ  .    കക  .    രചോധചോകൃഷ്ണന:  സര,  സമസ്പീപകചോലതചോയമ  ആചരചോഗദവകുപ്പെദ്

വളകര സജസ്പീവമചോയ പരമചശചോധനകള് നടതമവരുന്നുണ്ടദ്. അതുകകചോണ്ടദ് ഇതര

സദ്യംസചോനങ്ങളമല്നമന്നദ്  മത്സദങ്ങള് വരുചമ്പചോള്തകന്ന അവകയലചോദ്യം  കടസ്റ്റദ്

കചയ്യുന്നതമനുള  സദ്യംവമധചോനചമരകപ്പെടുതമയമട്ടുണ്ടദ്.  അതുചപചോകല  മത്സദദ്യം

ഇറക്കമക്കഴെമഞ്ഞചോല്  അതുദ്യം  പരമചശചോധമചചശഷദ്യം

ഗുണനമലവചോരമമലചോതതചോകണന്നദ്  കകണ്ടത്തുന്നപക്ഷദ്യം  ആയതദ്

നശമപ്പെമച്ചുകളയുന്നചതചോകടചോപ്പെദ്യം ഇതരദ്യം മത്സദദ്യം കകചോണ്ടുവരുന്നവരകക്കതമകര

ശക്തമചോയ നമയമ നടപടമകള് സസസ്പീകരമച്ചുവരമകയചോണദ്.

ശസ്പീ  .    എന  .    എ  .    കനലമക്കുന്നദ്:  സര,  നചോഷണല്  ഫമഷറസ്പീസദ്

കഡവലപ്കമന്റെദ് ചബചോരഡദ് ഫണ്ടുപചയചോഗമചദ് രണ്ടരചക്കചോടമ രൂപ കചലവമല്

നമരമ്മമച  കചോസരചഗചോഡദ്  നഗരസഭയമകല  മത്സദമചോരക്കറ്റൈദ്  2015-ലചോണദ്
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നചോടമനദ്  സമരപ്പെമചതദ്.  അന്നകത  മനമയചോയമരുന്ന  ശസ്പീ.  കക.  ബചോബു

(തൃപ്പൂണമത്തുറ)  ഇവമകടയുണ്ടദ്.  അചദ്ദേഹമചോണദ്  പ്രസ്തുത  മത്സദമചോരക്കറ്റൈമകന്റെ

ഉദ്ഘചോടനദ്യം  നമരവ്വേഹമചതദ്.  ഇചപ്പെചോള്  നമലനമല്ക്കുന്ന  പരമമമതമകളുദ്യം

അസഇൗകരദങ്ങളുദ്യം  കചോരണദ്യം  മത്സദകതചോഴെമലചോളമകള്ക്കുദ്യം  നചോട്ടുകരക്കുദ്യം

ഗുണകരമലചോത  രസ്പീതമയമചലയദ്  ഇഇൗ  മചോരക്കറ്റൈദ്  മചോറമയമരമക്കുകയചോണദ്.

നമലവമല് NFDB (National Fisheries Development Board)-യുകട ഫണ്ടുദ്യം

ലഭമക്കുന്നമല.  പ്രസ്തുത  മചോരക്കറ്റൈദ്  നവസ്പീകരമക്കുന്നതമനദ്  സരക്കചോര  ഫണ്ടദ്

അനുവദമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    കക  .    രചോധചോകൃഷ്ണന:  സര,  ഇക്കചോരദദ്യം  വമശദമചോയമ  പരമചശചോധമചദ്

മറുപടമ  പറചയണ്ടതചോണദ്.  കചോരണദ്യം,  കൂടുതല്  ഫണ്ടചോവശദമുള  വലമകയചോരു

മചോരക്കറ്റൈചോണദ് കചോസരചഗചോഡുളതദ്. അതുകകചോണ്ടുതകന്ന അക്കചോരദദ്യം കൃതദമചോയമ

പരമചശചോധമചചശഷദ്യം  ഫണ്ടമകന്റെ  ലഭദതയനുസരമചദ്  മത്സദമചോരക്കറ്റൈദ്

വമപുലസ്പീകരമക്കുന്നതമനുചവണ്ടമയുള നടപടമ സസസ്പീകരമക്കുന്നതചോണദ്. 

ശസ്പീ  .    കുറുചക്കചോളമ  കമചോയസ്പീന:  സര,  കരഷകരകക്കന്നചപചോകല

മത്സദകതചോഴെമലചോളമകള്ക്കുദ്യം  അവര  പമടമച്ചുകകചോണ്ടുവരുന്ന  മത്സദതമനദ്

അരഹമചോയ വമല ലഭമക്കചോത സചോഹചരദമുണ്ടചോകചോറുണ്ടദ്.  അതുചപചോലതകന്ന
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അധമകമചോയമ  മത്സദദ്യം  ലഭമക്കുന്ന  സനരഭതമല്

ആവശദക്കചോരമലചോതതുകകചോണ്ടദ്  ഭൂരമഭചോഗവദ്യം  നശമച്ചുചപചോകുന്ന

സചോഹചരദവമുണ്ടചോകുന്നുണ്ടദ്.  ഇതമകനലചോദ്യം  അറുതമവരുതചോന പുതമയ ഫമഷദ്

മചോരക്കറ്റുകളചോരദ്യംഭമക്കുന്ന ഇഇൗ സനരഭതമല് അതുമചോയമ ബനമപ്പെമച്ചുകകചോണ്ടദ്

മത്സദകതചോഴെമലചോളമകളുകട കയമല് നമന്നദ് അവര പമടമക്കുന്ന മുഴുവന മത്സദവദ്യം

സദ്യംഭരമക്കചോനുദ്യം  മമനമമദ്യം  സചപ്പെചോരടദ്  കകപ്രസദ്  ലഭദമചോക്കുന്ന  സചോഹചരദവദ്യം

സൃഷ്ടമക്കചോന കഴെമയുചമചോ?

ശസ്പീ  .    കക  .    രചോധചോകൃഷ്ണന:  സര,  മത്സദകതചോഴെമലചോളമകള്ക്കദ്  അവര

പമടമച്ചുകകചോണ്ടുവരുന്ന  മത്സദതമനദ്  നദചോയമചോയ  വമല  ലഭമക്കചോനുള

സദ്യംവമധചോനമുണ്ടചോക്കുന്നതചോണദ്.  അതചോയതദ്,  മത്സദമചോരക്കറ്റുകള്

വമപുലസ്പീകരമക്കുന്നചതചോടുകൂടമ  സമുദ്രതസ്പീരതദ്  (മത്സദദ്യം  പമടമച്ചുകകചോണ്ടദ്  വരുന്ന

സലത്തുനമന്നുദ്യം) നമന്നുതകന്ന മത്സദദ്യം വചോങ്ങുന്നതമനുദ്യം അവരക്കദ് നദചോയമചോയ

വമലകകചോടുക്കുന്നതമനുദ്യം  ചവണ്ടമയുള  നടപടമയുദ്യം  സസസ്പീകരമക്കുന്നതചോണദ്.

തസ്പീരചയചോയുദ്യം മമനമമദ്യം സചപ്പെചോരടദ് കകപ്രസദ് മത്സദചമഖലയമല് നടപ്പെമലചോക്കചോന

കഴെമയുചമചോകയന്ന  കചോരദദ്യം  വമശദമചോയമ  പരമചശചോധമചദ്  മറുപടമ  പറചയണ്ട

കചോരദമചോണദ്.  കചോരഷമചകചോല്പന്നങ്ങകളചപ്പെചോകല  മത്സദതമനുദ്യം  സചപ്പെചോരടദ്
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കകപ്രസദ്  കകചോടുക്കുകകയന്നതദ്  പ്രചോചയചോഗമകമചോയമ  നടപ്പെമലചോന

കഴെമയുചമചോകയന്ന  കചോരദദ്യം  പരമചശചോധമക്കുന്നതചോണദ്.  ഏതചോയചോലുദ്യം

മത്സദകതചോഴെമലചോളമകള്ക്കദ് അവര പമടമക്കുന്ന മത്സദതമനദ് നദചോയമചോയ വമല

ലഭദമചോക്കചോനുദ്യം  ഇടനമലക്കചോരുകട  ചൂഷണതമല്  നമന്നുദ്യം

മത്സദകതചോഴെമലചോളമകകള  സദ്യംരക്ഷമക്കചോന  കഴെമയചോവന്ന  എലചോ  നടപടമകളുദ്യം

ഗവണ്കമന്റെദ് സസസ്പീകരമക്കുദ്യം. ഇടനമലക്കചോര വലമയ രസ്പീതമയമലുള ചൂഷണമചോണദ്

നടതമകക്കചോണ്ടമരമക്കുന്നതദ്.  ഇടനമലക്കചോര  ആകരചോകക്കയചോകണന്നദ്

ബഹുമചോനകപ്പെട അദ്യംഗതമനദ് തകന്ന അറമയചോവന്നതചോണദ്. 

ശസ്പീ  .    കക  .    വമ  .    സചമഷദ്:  സര,  സമ്പചോദദ സമചോശസചോസ പദ്ധതമ പ്രകചോരദ്യം

ഇഇൗ  വരഷദ്യം  മത്സദകതചോഴെമലചോളമകള്ക്കദ്  കകചോടുത്തുതസ്പീരക്കചോനചോവശദമചോയ

ഗഡുക്കള്  നല്കുന്നതമനദ്  എകന്തങമലുദ്യം  തടസമുചണ്ടചോ;  അതദ്  ഇഇൗ  വരഷദ്യം

തകന്ന പൂരതസ്പീകരമക്കചോന കഴെമയുചമചോ? 

ശസ്പീ  .    കക  .    രചോധചോകൃഷ്ണന:  സര,  കതചോഴെമലചോളമവമഹമതവദ്യം  സദ്യംസചോന

സരക്കചോരമകന്റെ വമഹമതവദ്യം ചകന്ദ്രവമഹമതവദ്യം ചചരത്തുകകചോണ്ടചോണദ് സമ്പചോദദ

സമചോശസചോസ  പദ്ധതമ  നടപ്പെമലചോക്കുന്നതദ്.  അതമല്  സദ്യംസചോന  വമഹമതവദ്യം

ഗുണചഭചോക്തൃ  വമഹമതവദ്യം  ലഭദമചോണദ്.  പചക്ഷ,  ചകന്ദ്ര  വമഹമതദ്യം  കൃതദമചോയമ
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ലഭമക്കുന്നതമനുള പ്രയചോസദ്യം ചനരമടുന്നുണ്ടദ്. 2021-2022-ല് ഇഇൗയമനതമല്

ചകന്ദ്രവമഹമതമചോയമ  തുകകയചോന്നുദ്യം  ലഭമചമടമല.  2022-2023-കല  ചകന്ദ്ര

വമഹമതമചോയമ  കഴെമഞ്ഞ  ആഴ്ച  6  ചകചോടമ  രൂപ  ലഭദമചോയമട്ടുണ്ടദ്.  അതദ്

ലഭമച്ചുകഴെമഞ്ഞചോല്  തസ്പീരചയചോയുദ്യം  ടമ  പദ്ധതമ  വളകര  ഫലപ്രദമചോയമ

നടപ്പെമലചോക്കചോന സചോധമക്കുദ്യം. സദ്യംസചോന ഗവണ്കമന്റെദ് ടമ പദ്ധതമക്കചോവശദമചോയ

എലചോ സഹചോയവദ്യം കചയ്തുകകചോടുക്കുന്നുണ്ടദ്.  

എലചോ ജമലകളമലുദ്യം സചോദ്യംസ്കെചോരമക സമുചയദ്യം

(365)ശസ്പീമതമ കദലസ്പീമ:
   ശസ്പീ  .   ടമ  .   പമ  .   രചോമകൃഷ്ണൻ:
   ശസ്പീ  .   വമ  .   കക  .   പ്രശചോന്തദ്:
  ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    വമജമന:  തചോകഴെ  കചോണുന്ന  ചചചോദദങ്ങള്ക്കദ്

മത്സദബനനദ്യം,  സചോദ്യംസ്കെചോരമകദ്യം,  യുവജനകചോരദ വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടമ

നല്കുചമചോ:

(എ)  സദ്യംസചോനതദ്  വമവമധ  സചോമൂഹദവമഭചോഗങ്ങളുകട

സചോദ്യംസ്കെചോരമകതനമമയുദ്യം  സചോദ്യംസ്കെചോരമക  റവവമധദവദ്യം

ചപ്രചോത്സചോഹമപ്പെമക്കുന്നതമനദ്  സചോദ്യംസ്കെചോരമകചമഖലകളമകല  പ്രവരതനദ്യം

ശചോക്തസ്പീകരമക്കചോനുചദ്ദേശദമുചണ്ടചോ;
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(ബമ)  സചോദ്യംസ്കെചോരമക  വമനമമയതമല്  സചോദ്യംസ്കെചോരമക  ചകന്ദ്രങ്ങളുകട

പ്രചോധചോനദദ്യം  കണക്കമകലടുതദ്  എലചോ  ജമലകളമലുദ്യം  സചോദ്യംസ്കെചോരമക  സമുചയദ്യം

നമരമ്മമക്കുന്ന പദ്ധതമയുകട പുചരചോഗതമ അറമയമക്കചോചമചോ;

(സമ)  ഗ്രചോമ,  നഗര  ചഭദകമചനദ  സചോദ്യംസ്കെചോരമക  കതരുവകളുദ്യം  കലചോ

സചോദ്യംസ്കെചോരമക പ്രവരതനദ്യം സചോധദമചോകുന്ന കപചോതുയമടങ്ങളുദ്യം സൃഷ്ടമക്കുന്നതമനദ്

പരമപചോടമയുചണ്ടചോകയന്നദ് വദക്തമചോക്കചോചമചോ?

മത്സദബനനദ്യം,  സചോദ്യംസ്കെചോരമകദ്യം,  യുവജനകചോരദ  വകുപ്പുമനമ

ചുമതലകപ്പെടുതമയപ്രകചോരദ്യം  പടമകജചോതമ,  പടമകവരഗ്ഗ,  പമന്നചോക്ക  വമഭചോഗ

ചക്ഷമ വദ്യം  ചദവസസവദ്യം  പചോരലകമന്റെറമകചോരദവദ്യം  വകുപ്പുമനമ  (ശസ്പീ  .    കക  .

രചോധചോകൃഷ്ണന): സര, 

(എ)  വദതദസമചോയ  ജസ്പീവമതരസ്പീതമകളുദ്യം  ചവഷവമധചോനങ്ങളുദ്യം

ഭചോഷചോരസ്പീതമകളുദ്യം  കലയുദ്യം  ആചചോരങ്ങളുദ്യം  വമശസചോസങ്ങളുദ്യം  വച്ചുപുലർത്തുന്ന

വമഭചോഗങ്ങൾ  ഇടകലർന്നു  ജസ്പീവമക്കുന്ന  പ്രതമഭചോസമചോണദ്  സചോദ്യംസ്കെചോരമക

റവവമധദദ്യം.  ഓചരചോ  വമഭചോഗതമകന്റെയുദ്യം  സചോദ്യംസ്കെചോരമകതനമമ

സദ്യംരക്ഷമച്ചുകകചോണ്ടുതകന്ന  സചോദ്യംസ്കെചോരമക  റവവമധദദ്യം

നമലനമർതമകക്കചോണ്ടുചപചോരുന്നതമനദ്  വമവമധ  സചോദ്യംസ്കെചോരമക  ചമഖലകളമകല
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പ്രവർതനദ്യം  ശചോക്തസ്പീകരമചക്കണ്ടതുദ്യം  വമപുലകപ്പെടുചതണ്ടതുമുണ്ടദ്.

സചോദ്യംസ്കെചോരമകതനമമയുകടയുദ്യം  റവവമധദതമകന്റെയുദ്യം  ബഹമർസ്ഫുരണങ്ങൾ

ഏറ്റൈവദ്യം  പ്രകടവദ്യം  ശക്തവമചോയമ  കചോണചോൻ  കഴെമയുന്നതദ്  കലയമലുദ്യം

സചോഹമതദതമലുദ്യം  നൃതനചോടകചോദമ  കലകളമലുമചോണദ്.  ഈ  ചമഖലകളമകല

ശക്തമചോയ  ഇടകപടലുകളമലൂകടയുദ്യം  ചപ്രചോത്സചോഹന  പ്രവർതനങ്ങളമലൂകടയുദ്യം

തനമമയുദ്യം  റവവമധദവദ്യം  നമലനമർത്തുകകയന്ന  ലക്ഷദമചോണദ്  സർക്കചോർ

മുചന്നചോട്ടുവയ്ക്കുന്നതദ്.  ഇചപ്പെചോൾ  നടന്നുവരുന്ന  പ്രവർതനങ്ങൾ

ശചോക്തസ്പീകരമക്കചോൻ ചവണ്ട നടപടമകൾ സർക്കചോർ റകകക്കചോണ്ടുവരമകയചോണദ്

സചോദ്യംസ്കെചോരമകകചോരദ വകുപ്പുദ്യം, വകുപ്പെമനുകസ്പീഴെമലുള വമവമധ അക്കചോദമമകളുകടയുദ്യം

സചോപനങ്ങളുകടയുദ്യം,  കല്പമത  സർവ്വേകലചോശചോലയചോയ  ചകരള

കലചോമണ്ഡലതമകന്റെയുദ്യം  പരസര  പൂരകമചോയ  പ്രവർതനങ്ങളമലൂകടയചോണദ്

വമവമധ  ചമഖലകളുകട  ശചോക്തസ്പീകരണദ്യം  സചോധദമചോക്കുന്നതമനദ്

പരമശമമക്കുന്നതദ്.  ഇതമനുചവണ്ട  ക്രമയചോത്മകമചോയ  ഇടകപടലുകചളചോകടചോപ്പെദ്യം

തകന്ന  സചോമ്പതമകമചോയ  സഹചോയവദ്യം  സർക്കചോരമകന്റെ

ഭചോഗത്തുനമന്നുണ്ടചോകുന്നുണ്ടദ്.  സർക്കചോർ  നമയനണതമലുള

സചോപനങ്ങളമലൂകട  നടത്തുന്ന  ഇടകപടലുകൾക്കുപുറകമ  വദതദസ
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കലകളുകടയുദ്യം സദ്യംസ്കെചോരങ്ങളുകടയുദ്യം സദ്യംരക്ഷണതമനചോയമ രൂപദ്യം കകചോണ്ടമട്ടുള

സചോപനങ്ങൾക്കുദ്യം  സർക്കചോർ  പലതരതമലുള  സഹചോയങ്ങൾ

നൽകമവരുന്നുണ്ടദ്.  സചോദ്യംസ്കെചോരമക  ചമഖലയമൽ  വമലകപ്പെട  സദ്യംഭചോവനകൾ

നൽകമയ  വദക്തമകളുകടയുദ്യം,  ചരമത്രതമൽ  നചോഴെമകക്കലചോയമ  മചോറമയ

സചോദ്യംസ്കെചോരമക  മുചന്നറ്റൈങ്ങളുകടയുദ്യം  സ്മരണകൾ  നമലനമർത്തുന്നതമനദ്

സ്മചോരകങ്ങൾ നമർമ്മമക്കുന്നുണ്ടദ്.

സചോഹമതദതമകന്റെ  റജവമകതകയന്നദ്  പറയുന്നതദ്  റവവമധദങ്ങളുകട

ആവമഷ്കചോരദ്യം  കൂടമയചോണദ്.  അതമനനുചയചോജദമചോയ  സചോഹമതദപരമപചോടമകൾ

ആസൂത്രണദ്യം കചയദ് നടപ്പെമലചോക്കുന്നുണ്ടദ്.

വമവമധ സചോമൂഹദവമഭചോഗങ്ങളുകട സചോദ്യംസ്കെചോരമകതനമമയുദ്യം സചോദ്യംസ്കെചോരമക

റവവമധദവദ്യം  ചപ്രചോത്സചോഹമപ്പെമക്കുന്നതമനദ്  നൃചതചോത്സവങ്ങളുദ്യം,

നചോടചകചോത്സവങ്ങളുദ്യം,  സദ്യംഗസ്പീചതചോത്സവങ്ങളുദ്യം  വദചോപകമചോയമ

സദ്യംഘടമപ്പെമച്ചുവരുന്നുണ്ടദ്.  വദതദസ  ജനവമഭചോഗങ്ങളുകട  സദ്യംസ്കെചോരവദ്യം

ജസ്പീവമതവദ്യം  തുടമക്കുന്ന  കലചോപരമപചോടമകളമലൂകട  മതനമരചപക്ഷതയുദ്യം

ബഹുസസരതയുദ്യം മചോനവമകതയുദ്യം  വളർതമകയടുക്കുകകയന്നതചോണദ്  ലക്ഷദദ്യം.

ലളമതകലകകള ചപ്രചോത്സചോഹമപ്പെമക്കുന്നതമനദ് നമരവധമയചോയ കലചോ കദചോമ്പുകൾ,
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കലചോപ്രദർശനങ്ങൾ,  കലചോകൂടചോയ്മകൾ  എന്നമവ  നമരന്തരദ്യം

സദ്യംഘടമപ്പെമച്ചുവരുന്നു.  നചോടൻകലചോചമഖലയുകട  ചപ്രചോത്സചോഹനതമനചോയമ

ഗ്രചോമസ്പീണതലങ്ങളമൽ പ്രവർതമക്കുന്ന ചഫചോകദ് ചലചോർ  ക്ലബുകളുമചോയമ  ചചർന്നദ്

വമവമധ നചോടൻ കലചോപരമപചോടമകൾ സദ്യംഘടമപ്പെമച്ചുവരുന്നു. വമവമധ ജമലകളമൽ

ഗ്രചോമസനദകളുദ്യം  കലചോകചോരന്മചോകര  ആദരമക്കുന്ന  ചടങ്ങുദ്യം

സദ്യംഘടമപ്പെമക്കുന്നുണ്ടദ്.

സചോദ്യംസ്കെചോരമക വമനമമയതമകന്റെ ഭചോഗമചോയമ  ബഹുഭചോഷ സർചഗ്ഗചോത്സവദ്യം,

ലമപമയമലചോത  ജനസമൂഹങ്ങളുകട  ഒത്തുചചരൽ,  ചകരളതമകല  ചഗചോത്ര

സമൂഹദ്യം,  ടചോൻസ്കജനചഡഴദ്,  ഭമന്നചശഷമക്കചോരചോയ  കുടമകൾ,  മറ്റൈദ്

ജനവചോസചകന്ദ്രങ്ങൾ  എന്നമവ  ചകന്ദ്രസ്പീകരമച്ചുള  സചോദ്യംസ്കെചോരമചകചോത്സവങ്ങൾ

എന്നമവയുദ്യം  ആസൂത്രണദ്യം കചയ്തുനടപ്പെചോക്കുന്നുണ്ടദ്.  വമവമധ  കലചോരൂപങ്ങളമൽ

ശചോസസ്പീയമചോയ  പരമശസ്പീലനദ്യം  നൽകുന്നചതചോകടചോപ്പെദ്യം  വദതദസ  ഭചോഷചോ

സദ്യംസ്കെചോരങ്ങകള  ചപ്രചോത്സചോഹമപ്പെമക്കുന്നതമനുദ്യം  പരമചപചോഷമപ്പെമക്കുന്നതമനുമുള

അക്കചോദമമകളുദ്യം  വകുപ്പെമനുകസ്പീഴെമൽ  പ്രവർതമക്കുന്നു.  ഇതരതമൽ  വമവമധ

സചോമൂഹദവമഭചോഗങ്ങളുകട സചോദ്യംസ്കെചോരമകതനമമയുദ്യം സചോദ്യംസ്കെചോരമക റവവമധദവദ്യം

സദ്യംരക്ഷമക്കുന്നതമനുദ്യം  ശചോക്തസ്പീകരമക്കുന്നതമനുദ്യം  സർക്കചോർ  നടതമവരുന്ന
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പ്രവർതനദ്യം  കുടുതൽ  സജസ്പീവമചോക്കുന്നതമനുമുള  ശമങ്ങൾ

നടതമവരമകയചോണദ്.

ഗ്രചോമ,  നഗര ചഭദകമചനദ സചോദ്യംസ്കെചോരമക കതരുവകളുദ്യം കലചോസചോദ്യംസ്കെചോരമക

പ്രവരതനദ്യം  സചോധദമചോകുന്ന  കപചോതുയമടങ്ങളുദ്യം  സൃഷ്ടമക്കുന്ന  സചോദ്യംസ്കെചോരമക

വകുപ്പെമകന്റെ  പദ്ധതമയചോണദ്  ‘നചോടരങ്ങദ് ’.  ഗ്രചോമസ്പീണ  ചമഖലകളമലുദ്യം

കചറുപടണങ്ങളമലുദ്യം  കലചോ-സചോദ്യംസ്കെചോരമക  പ്രവരതനങ്ങള്ക്കദ്  ചവദമകള്

ലഭദമലചോതയമടങ്ങളമല്  മതമയചോയ  സലസഇൗകരദമുളള  പചോതചയചോരങ്ങചളചോ

കപചോതുയമടങ്ങചളചോ കകണ്ടതമ ‘നചോടരങ്ങദ് ’ എന്ന ചപരമല് രദ്യംഗചവദമകള്

സചോപമക്കുകകയന്നതചോണദ്  പദ്ധതമ.  പചോലക്കചോടദ്  വടക്കചഞരമയമൽ നചോടരങ്ങദ്

സചോപമച്ചുകഴെമഞ്ഞു.  ആലപ്പുഴെ  ജമലയമൽ  കചങ്ങന്നൂർ,  മലപ്പുറദ്യം  ജമലയമൽ

വളമക്കുന്നദ്,  തൃശ്ശൂർ  ജമലയമൽ അന്നമനട  എന്നമവമടങ്ങളമൽ നചോടരങ്ങമകന്റെ

നമർമ്മചോണദ്യം പുചരചോഗമമച്ചുവരമകയുമചോണദ്.

(ബമ)  ചകരളതമകന്റെ  സമ്പന്നമചോയ  സചോദ്യംസ്കെചോരമക  റപതൃക

സദ്യംരക്ഷണതമനുദ്യം വദചോപനതമനുദ്യം ചപ്രചോത്സചോഹനതമനുമചോയമ 2016-17 കല

പുതുക്കമയ ബജറ്റൈദ്  പ്രസദ്യംഗതമല് സദ്യംസചോനകത എലചോ ജമലചോചകന്ദ്രങ്ങളമലുദ്യം

നചവചോതചോന  നചോയകരുകട  നചോമചധയതമല്  ബൃഹതചോയ  സചോദ്യംസ്കെചോരമക
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സമുചയങ്ങള്  സചോപമക്കുകമന്നദ്  പ്രഖദചോപമചമരുന്നു.  നചോടമകന്റെ

കലചോസദ്യംസ്കെചോരമക രദ്യംഗദ്യം ചലനചോത്മകമചോക്കചോനുതകന്ന ഈ പദ്ധതമ രചോജദതദ് 

ഇദദ്യംപ്രഥമമചോകണന്നു  കരുതുന്നു.  നൃത-സദ്യംഗസ്പീത-നചോടകങ്ങള്,  നചോചടചോടമ

അനുഷചോന കലചോരൂപങ്ങള്,  ചമത്രശമല്പ  രചനകള് എന്നു ചവണ്ട എലചോവമധ

കലചോസചോഹമതദ പ്രവരതനങ്ങള്ക്കുദ്യം ഒരു സജസ്പീവ പ്രചയചോഗ ചകന്ദ്രമചോയമ ഈ

സമുചയങ്ങള്  മചോറുന്നതചോണദ് .  മചോനുഷമകത,  സചോചഹചോദരദദ്യം,  ജനചോധമപതദദ്യം

തുടങ്ങമയ  മൂലദങ്ങളമലധമഷമതമചോയതുദ്യം  ചകരളതമകന്റെ  തനതദ്  സചോദ്യംസ്കെചോരമക

മൂലദങ്ങള്  പ്രചരമപ്പെമക്കുന്നതുമചോയ  ഈ  സചോദ്യംസ്കെചോരമക  സമുചയങ്ങള്  14

നചവചോതചോന  നചോയകരുകട  നചോമചധയതമലചോയമരമക്കുദ്യം  അറമയകപ്പെടുക.

പദ്ധതമയുകട  പുചരചോഗതമ  സദ്യംബനമച  വമവരങ്ങൾ  അനുബനമചോയമ+

ചചർതമട്ടുണ്ടദ്.

(സമ) ഗ്രചോമ,  നഗര  ചഭദകമചനദ  സചോദ്യംസ്കെചോരമക  കതരുവകളുദ്യം

കലചോസചോദ്യംസ്കെചോരമക പ്രവരതനദ്യം സചോധദമചോകുന്ന കപചോതുയമടങ്ങളുദ്യം സൃഷ്ടമക്കുന്ന

സചോദ്യംസ്കെചോരമക  വകുപ്പെമകന്റെ  പദ്ധതമയചോണദ്  ‘നചോടരങ്ങദ് ’.  ഗ്രചോമസ്പീണ

ചമഖലകളമലുദ്യം  കചറുപടണങ്ങളമലുദ്യം  കലചോ-സചോദ്യംസ്കെചോരമക  പ്രവരതനങ്ങള്ക്കദ് 

ചവദമകള്  ലഭദമലചോതയമടങ്ങളമല്  മതമയചോയ  സലസഇൗകരദമുളള

+ അനുബനമചോയമ ചചരതമട്ടുണ്ടദ്.
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പചോതചയചോരങ്ങചളചോ  കപചോതുയമടങ്ങചളചോ  കകണ്ടതമ  ‘നചോടരങ്ങദ് ’  എന്ന

ചപരമല്  രദ്യംഗചവദമകള്  സചോപമക്കുകകയന്നതചോണദ്  പദ്ധതമ.  പചോലക്കചോടദ്

വടക്കചഞരമയമൽ  നചോടരങ്ങദ്  സചോപമച്ചുകഴെമഞ്ഞു.  ആലപ്പുഴെ  ജമലയമൽ

കചങ്ങന്നൂർ,  മലപ്പുറദ്യം  ജമലയമൽ വളമക്കുന്നദ്,  തൃശ്ശൂർ  ജമലയമൽ അന്നമനട

എന്നമവമടങ്ങളമൽ നചോടരങ്ങമകന്റെ നമർമ്മചോണദ്യം പുചരചോഗമമച്ചുവരമകയുമചോണദ്.

ശസ്പീമതമ  കദലസ്പീമ:  സര,  നചോടന  കലകകള

ചപ്രചോത്സചോഹമപ്പെമക്കുന്നതമനുചവണ്ടമ  സചോദ്യംസ്കെചോരമക  വകുപ്പുവഴെമ  നടപ്പെമലചോക്കുന്ന

പദ്ധതമകള് എകന്തലചോകമന്നദ് വമശദമചോക്കചോചമചോ?

ശസ്പീ  .   കക  .    രചോധചോകൃഷ്ണന: സര, ഉതരദ്യം അനുബനമചോയമ ചചരതമട്ടുണ്ടദ്.

സചോദ്യംസ്കെചോരമക  മുചന്നറ്റൈമുണ്ടചോക്കമകയടുക്കുന്നതമനദ്  ചവണ്ടമയുള  ഒചടകറ

പദ്ധതമകളചോണദ്  ഇചപ്പെചോള്  സദ്യംസചോനതദ്  നടപ്പെമലചോക്കമവരുന്നതദ്.

സചോദ്യംസ്കെചോരമകമചോയ  മുചന്നറ്റൈദ്യംകൂടമ  അനമവചോരദമചോണദ്  ഇഇൗ  പ്രചതദക

കചോലഘടതമകലന്നദ്  മനസമലചോക്കമകക്കചോണ്ടദ്  ആ രദ്യംഗതദ്  നലരസ്പീതമയമലുള

ഇടകപടല് നടതചോനചോണദ് ഗവണ്കമന്റെദ് ശമമക്കുന്നതദ്. 
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ശസ്പീമതമ  കദലസ്പീമ:  സര,  സചോദ്യംസ്കെചോരമക  വകുപ്പുമുചഖന  നടപ്പെമലചോക്കുന്ന

'സമദ്യം'  പദ്ധതമയമലൂകട  എകന്തലചോദ്യം  പദ്ധതമകള്  സരക്കചോര

നടപ്പെമലചോക്കമകക്കചോണ്ടമരമക്കുന്നുകവന്നദ് വമശദമചോക്കചോചമചോ?

ശസ്പീ  .    കക  .    രചോധചോകൃഷ്ണന:  സര,  സചോദ്യംസ്കെചോരമക  വകുപ്പെദ്  നടപ്പെമലചോക്കമയ

'സമദ്യം' ചകരള ശദ്ധയചോകരഷമകചചോരു പരമപചോടമയചോണദ്. ഏകതങമലുദ്യം പ്രചതദക

പരമപചോടമ  മചോത്രമല,  വദതദസങ്ങളചോയമട്ടുള  പരമപചോടമകളചോണദ്  സചോദ്യംസ്കെചോരമക

രദ്യംഗത്തുദ്യം  അതുചപചോകല  സസ്പീ  സഇൗഹൃദമചോക്കുന്നതമനുചവണ്ടമയുള

ഇടകപടലുകളുദ്യം  നടതമകക്കചോണ്ടമരമക്കുന്നതദ്.  നലരസ്പീതമയമല്

ജനശദ്ധയചോകരഷമകചചോരു പദ്ധതമയചോണതദ്. 

ശസ്പീ  .   ടമ  .   പമ  .   രചോമകൃഷ്ണന: സര, കുടമകകള അപകടകരമചോയമ ബചോധമക്കുന്ന

ഒരുപചോടദ്  കഗയമമുകള്  ഇന്റെരകനറ്റൈമലൂകട  പ്രചരമപ്പെമച്ചുവരമകയചോണദ്.  കുടമകള്

അതമനദ് അടമമകളചോകുകയുദ്യം കചയ്യുന്നു. കുടമകളുകട ഭചോവമകയക്കൂടമ ലക്ഷദമചോക്കമ

അവകര  ഇതമല്നമന്നുദ്യം  സദ്യംരക്ഷമക്കുന്നതമനുള  പദ്ധതമകള്  സചോദ്യംസ്കെചോരമക

വകുപ്പെദ് മുനകകയടുതദ് പ്രചോവരതമകമചോക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    കക  .    രചോധചോകൃഷ്ണന:  സര,  വളകര  പ്രധചോനകപ്പെകടചോരു  കചോരദമചോണദ്

ബഹുമചോനകപ്പെട അദ്യംഗദ്യം  ഇവമകട  ചൂണ്ടമക്കചോണമചതദ്.  കുടമകകളലചോദ്യം  കതറ്റൈചോയ
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രസ്പീതമയമല് പല കഗയമമുകളമല്കപ്പെടദ്  അവരുകട ജസ്പീവന തകന്ന നഷ്ടകപ്പെടുന്ന

സമതമയുകുന്നുണ്ടദ്. അക്കചോരദതമല് സചോദ്യംസ്കെചോരമക വകുപ്പെദ് മചോത്രമല, ആഭദന്തര

വകുപ്പുകൂടമ  ഇടകപട്ടുകകചോണ്ടദ്  അതമകനതമകര  സമഗ്രമചോകയചോരു  നമയമദ്യം

കകചോണ്ടുവരണദ്യം.  അങ്ങകനകയചോരു നമയമനമരമ്മചോണദ്യം നടത്തുന്നതമനദ്  ചകന്ദ്ര

സരക്കചോരമകന്റെ സചപ്പെചോരട്ടുകൂടമ ആവശദമചോണദ്.  അലചോകത ചകരളതമല് മചോത്രദ്യം

ഇതരകമചോരു  സമഗ്ര  നമയമദ്യം  കകചോണ്ടുവന്നതുകകചോണ്ടദ്  അതദ്

നമലനമല്ക്കുന്നതല.  ഇതമകനതമകര  സമഗ്രമചോകയചോരു  നമയമദ്യം

കകചോണ്ടുവചരണ്ടതദ് തകന്നയചോണദ്. 

മമ  .    സസ്പീക്കര:  ചചചോചദദചോതരചവള  അവസചോനമചമരമക്കുകയചോണദ്.

ഓരഡര  ഓരഡര… ...

(ചചചോചദദചോതര സമയദ്യം കഴെമഞ്ഞു.)
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