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സബ്മമിഷന

(1) വടകര  -  മമാഹമി കനമാല് മൂനമാന്നാം ററീചച്ച് പ്രവൃതമി

ശറീ  .    കക  .    പമി  .    കുഞ്ഞമ്മദച്ച്  കുടമി  മമാസ്റ്റര:   സര,  കകമാവളന്നാം-കബേക്കല്

പശമിമതറീര  ജലപമാതകയെത്തുടരനമാണച്ച്  വടകര-മമാഹമി  കനമാല്

കുററമാടമിപ്പുഴകയെയന്നാം   മയ്യഴമിപ്പുഴകയെയന്നാം  ബേനമിപമിക്കുനതച്ച്.   17.61  കമി.മറീ.

നറീളമുള്ള  പ്രസ്തുത  കനമാല്  പ്രവൃതമി  അഞച്ച്  ഘടങ്ങളമിലമായെമി

പുകരമാഗമമിക്കുകയെമാണച്ച്.  2025-ഓകട വടകര-മമാഹമി കനമാല് കദശറീയെ ജലപമാത

നമിലവമാരതമികലയച്ച്  ഉയെരതമാനമാണച്ച്  സരക്കമാര  ലകറമമിടുനതച്ച്.  സ്ഥലന്നാം

ഏകറടുപമിനമായെമി  25.3 കകമാടമി രൂപ അനുവദമിചകതമാകട പ്രവൃതമി കവഗതയെമില്

നടക്കുകയെമാണച്ച്.   എനമാല്  കുററമാടമി  മണ്ഡലതമില്കപട  മൂനമാന്നാം  ററീചമികന

പ്രവരതനതമിനച്ച് ഇതുവകരയന്നാം അന്നാംഗറീകമാരന്നാം ലഭമിചമിടമില. ..(… ബേഹളന്നാം) ..…

മൂനമാന്നാം  ററീചമികല  ഉയെരന  കടമിന്നാംഗച്ച്  ആവശറമുള്ള  800  മറീറര  ദദരഘറമുള്ള

സന്നാംരകണഭമിതമി  നമിരമ്മമാണതമിനമായെമി  161  കകമാടമി  രൂപയകട

കപ്രമാകപമാസല് സമരപമിചമിരുന.  മൂനമാന്നാം ററീചമികന പ്രവരതനന്നാം ആരന്നാംഭമിചമാല്

മമാത്രകമ 2025-ല് പ്രവൃതമി പൂരതറീകരമിക്കമാന സമാധമിക്കുകയള. കമാരഷമിക-

വറമാവസമായെമിക-ടൂറമിസന്നാം  രന്നാംഗങ്ങളമില്  വലമിയെ  രൂപതമിലുള്ള
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മുകനറമുണമാക്കമാന  സഹമായെമിക്കുന  ടമി  പദ്ധതമി  സമയെബേനമിതമമായെമി

പൂരതറീകരമിക്കണകമനച്ച്  ബേഹുമമാനകപട  മുഖറമനമികയെമാടച്ച്  ഈ

സബ്മമിഷനമിലൂകട വമിനയെപൂരവന്നാം അഭറരതമിക്കുന.

മുഖറമനമി  (ശറീ  .    പമിണറമായെമി  വമിജയെന):   സര,  ഇതമികന  മറുപടമി

കമശപ്പുറതച്ച് വയ്ക്കുന.+

(ശറീ.  ഷമാഫമി  പറമമില്  സറീറമിലമിലമാതമിരുനതമിനമാല്  സബ്മമിഷന

അവതരമിപമിചമില)

(2) വലമിയെപറമമികല കടലമാക്രമണ ഭറീഷണമി

ശറീ  .    എന്നാം  .    രമാജകഗമാപമാലന:  സര,  കമാസരകഗമാഡച്ച്  ജമിലയെമികല

കതക്കു-പടമിഞ്ഞമാറന അതമിരതമിയെമിലമായെമി  25  കമികലമാമറീറര  അറബേമിക്കടലുന്നാം

ബേമാക്കമിഭമാഗന്നാം  കവമായെച്ച്  കമായെലുന്നാം  അതമിരതമി  പങമിടുനതച്ച്  വലമിയെപറമച്ച്

പഞമായെതമാണച്ച്.   വലമിയെപറമമികല  കടലമാക്രമണ  ഭറീഷണമികയെക്കുറമിചച്ച്

ഇതമിനുമുമച്ച്  സഭയകടയന്നാം  ബേഹുമമാനകപട  മനമിയകടയന്നാം

ശദ്ധയെമില്കപടുതമിയെമിരുനതമാണച്ച്.   കഹമാടച്ച്കസമാടമില്  ഉള്കപടുതമിയെ

പ്രകദശമമാണച്ച്.  ഇതച്ച്  കണക്കമികലടുതച്ച്  ഈ  പ്രശന്നാം

പരമിഹരമിക്കുനതമിനമാവശറമമായെ  അടമിയെന്തര  നടപടമി  സസറീകരമിക്കണകമനച്ച്

+ അനുബേനമമായെമി കചേരതമിട്ടുണച്ച്.
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ഞമാന ഈ സബ്മമിഷനമിലൂകട ആവശറകപടുന. 

ജലവമിഭവ വകുപ്പുമനമി  (ശറീ  .    കറമാഷമി  അഗസ്റ്റമിന):  സര,  പ്രസ്തുത

പ്രകദശന്നാം കഹമാടച്ച്കസമാടമില് ഉള്കപടുതമി നടപടമി സസറീകരമിചമിട്ടുണച്ച്.  വമിശദമമായെ

മറുപടമി ഞമാന കമശപ്പുറതച്ച് വയ്ക്കുന.+

(3) കകമാളമാവമിപമാലന്നാം അഴമിമുഖകത മണല് നറീക്കന്നാം കചേയ്യലുന്നാം
പുലമിമുടച്ച് നമിരമ്മമാണവന്നാം

ശറീമതമി കമാനതമില് ജമറീല:  സര,  കുററമാടമി  പുഴയകട ദകവഴമിയെമായെ

കകമാടപ്പുഴ കടലമില് പതമിക്കുന ഭമാഗന്നാം മണല് വറീണച്ച്  പൂരണ്ണമമായന്നാം അടഞ്ഞ

നമിലയെമിലമാണച്ച്.   പ്രകദശതമികന പമാരമിസ്ഥമിതമിക കമഖലയെമില് ഇതച്ച്  വലമിയെ

പ്രതമിസനമിയെമാണച്ച്  സൃഷമിചമിരമിക്കുനതച്ച്.   വരഷന്നാംകതമാറുന്നാം  സമൃദ്ധമമായെമി

കനല്ക്കൃഷമി  കചേയമിരുന  കചേതമില്  പമാടകശഖരന്നാം  പൂരണ്ണമമായന്നാം  കൃഷമി

നമിലച്ചുകപമായെ  അവസ്ഥയെമിലമാണച്ച്.   മതറകതമാഴമിലമാളമികള്ക്കച്ച്

യെമാനങ്ങള്കപമാലുന്നാം  കകമാണ്ടുകപമാകമാനമാത  സ്ഥമിതമിയെമാണച്ച്  ഇവമികട

ഉണമായെമിട്ടുള്ളതച്ച്.  അഴമിമുഖകത ഒരു ഭമാഗത്തുമമാത്രന്നാം പുലമിമുടച്ച് നമിരമ്മമിചതമാണച്ച്

ഇതമിനച്ച്  കമാരണമമായെമി  വമിദഗ്ദ്ധര  അഭമിപ്രമായെകപടുനതച്ച്.   കതക്കുഭമാഗത്തുകൂടമി

പുലമിമുടച്ച്  നമിരമ്മമിക്കുനതമിനമായെമി  സമി.ഡബബ.പമി.ആര.എസച്ച്.  പഠനന്നാം

+ അനുബേനമമായെമി കചേരതമിട്ടുണച്ച്.
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നടത്തുകയന്നാം  അതമികനയെടമിസ്ഥമാനതമില്  ഐ.ഡമി.ആര.ബേമി.  ഡമിദസന

തയ്യമാറമാക്കുകയന്നാം  കചേയമിട്ടുണച്ച്.   എനമാല്  ഇതമികന  അനന്തര

നടപടമികളുണമാകുനമില.  പ്രകദശവമാസമികകള വലമിയെ പ്രയെമാസതമിലമാക്കുകയന്നാം

അതമിലുപരമി   ഇതമിലൂകട  ഒരു  പുഴ  പൂരണ്ണമമായന്നാം  നശമിച്ചുകപമാകുകയെമാണച്ച്.

ആയെതമിനമാല്  പ്രശതമിനച്ച്  പരമിഹമാരന്നാം  കമാണുനതമിനമായെമി  പുലമിമുടച്ച്

നമിരമ്മമാണന്നാം  കവഗതമിലമാക്കുനതമിനച്ച്  നടപടമികള്  ദകകക്കമാള്ളണകമനച്ച്

ബേഹുമമാനകപട വകുപ്പുമനമികയെമാടച്ച് അഭറരതമിക്കുകയെമാണച്ച്. 

ജലവമിഭവ വകുപ്പുമനമി  (ശറീ  .    കറമാഷമി  അഗസ്റ്റമിന):   സര,  വമിശദമമായെ

മറുപടമി കമശപ്പുറതച്ച് വയ്ക്കുന.+

(കപ്രമാഫ.  ആബേമിദച്ച്  ഹുദസന  തങ്ങള്  സറീറമിലമിലമാതമിരുനതമിനമാല്

സബ്മമിഷന അവതരമിപമിചമില)

(4) കതമാടട ഇ  .  എസച്ച്  .  കഎ  .   ആശുപത്രമി

ശറീ  .    രമാമചേന്ദ്രന  കടനപള്ളമി:  സര,  കണ്ണൂര  മണ്ഡലതമില്  സ്ഥമിതമി

കചേയ്യുന  കതമാടട  ഇ.എസച്ച്.കഎ.ആശുപത്രമി  കണ്ണൂര,  കമാസരകഗമാഡച്ച്

ജമിലകളമികല കതമാഴമിലമാളമികള്ക്കുന്നാം കുടുന്നാംബേങ്ങള്ക്കുമുളള ആശയെകകന്ദ്രമമാണച്ച്.

കണ്ണൂര മമാത്രന്നാം  53,000  കതമാഴമിലമാളമികളുന്നാം  കമാസരകഗമാഡച്ച് ജമിലയെമില്  11,000

+ അനുബേനമമായെമി കചേരതമിട്ടുണച്ച്.
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കതമാഴമിലമാളമികളുമമാണച്ച്.  രണച്ച്  ലകകതമാളന്നാം  വരുന

കുടുന്നാംബേങ്ങളുള്കപകടയളളവരക്കച്ച്   ഒരു  ആശയെമമാണച്ച്.  പകക  ഇതമികന

ആരന്നാംഭകമാലതച്ച് ബേഹുമമാനകപട മനമിയെമായെമിരുന ശറീ.  ടമി.  പമി.  രമാമകൃഷ്ണന

കചേയമിട്ടുളള  പ്രവരതമികള്ക്കപ്പുറന്നാം  ഇകപമാള്  ഒനന്നാം  നടക്കുനമില.

അതുകകമാണച്ച്  ആശുപത്രമിയകട  മുകനമാട്ടുളള  പ്രയെമാണതമിനമാവശറമമായെ

സമാകങതമിക ഭഭൗതമിക സമാമതമിക സഹമായെന്നാം നല്കുനതമിനുളള നടപടമികള്

സസറീകരമിക്കണകമനച്ച് ഞമാന അഭറരതമിക്കുന. 

കപമാതുവമിദറമാഭറമാസ-കതമാഴമില്  വകുപ്പുമനമി  (ശറീ  .    വമി  .    ശമിവനകുടമി):

മറുപടമി കമശപ്പുറതച്ച് വയ്ക്കുന+. 

(ശറീ.  എല്കദമാസച്ച്   പമി.  കുനപമിള്ളമില്  സറീറമിലമിലമാതമിരുനതമിനമാല്

സബ്മമിഷന അവതരമിപമിചമില)

(5) അകപ്രമാചച്ച് കറമാഡച്ച് നമിരമ്മമാണന്നാം

ശറീ  .    പമി  .    വമി  .    ശറീനമിജമിൻ:  സര,   കുനത്തുനമാടച്ച്  -  പമിറവന്നാം

നമികയെമാജകമണ്ഡലങ്ങകള ബേനമിപമിക്കുന കകമാരന്നാംകടവച്ച് പമാലതമികന പമാലന്നാം

പണമി  ഏകകദശന്നാം  പൂരതറീകരമിചമിട്ടുണച്ച്.   പകക  ഇതമികന  അകപ്രമാചച്ച്

കറമാഡമിനുളള സ്ഥലന്നാം ഏകറടുക്കുനതുമമായെമി ബേനകപടച്ച്  8.5  ലകന്നാം രൂപയകട

+ അനുബേനമമായെമി കചേരതമിട്ടുണച്ച്.
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ഭരണമാനുമതമിക്കമായെമി  ഫയെല് ഇകപമാള് പമി.ഡബബ.ഡമി.യകട  ഓഫറീസമിലുണച്ച്.

അകപ്രമാചച്ച്  കറമാഡമികന  സ്ഥലന്നാം  ഏകറടുക്കുനതമിനുകവണമിയളള  നടപടമികള്

കവഗതമിലമാക്കമാന  പ്രസ്തുത  തുക  ഉടന  തകന  അനുവദമിക്കണകമനമാണച്ച്

സബ്മമിഷനമിലൂകട ആവശറകപടുനതച്ച്.

കപമാതുമരമാമതച്ച്- വമികനമാദസഞമാരന്നാം വകുപ്പുമനമി (ശറീ  .   പമി  .   എ  .   മുഹമ്മദച്ച്

റമിയെമാസച്ച്):  മറുപടമി കമശപ്പുറതച്ച് വയ്ക്കുന+.

(ശറീ.  അനൂപച്ച്  കജക്കബേച്ച്  സറീറമിലമിലമാതമിരുനതമിനമാല്  സബ്മമിഷന

അവതരമിപമിചമില.)

(6) കചേടമിയെമാലക്കടവമില് പമാലന്നാം നമിരമ്മമാണന്നാം

ശറീ  .    ഇ  .    കക  .    വമിജയെന:  കകമാഴമികക്കമാടച്ച്  ജമിലയെമികല  നമാദമാപുരന്നാം

നമികയെമാജകമണ്ഡലതമില്  എസച്ച്.എചച്ച്.-38  നമാദമാപുരന്നാം  കപരമിങ്ങത്തൂര

എയെരകപമാരടച്ച്  കറമാഡമില്  നമിനന്നാം തുടങ്ങുന കുഞ്ഞമിപ്പുരമുക്കച്ച്   മുടവനകതരമി

കനമാരതച്ച്  ഉമ്മത്തൂര  കറമാഡമില്  തൂകണരമി,  കചേകറമാടച്ച്

ഗമാമപഞമായെത്തുകള്ക്കമായെമി  മയ്യഴമിപ്പുഴയച്ച്  കുറുകക  കചേടമിയെമാലക്കടവച്ച്  പമാലന്നാം

നമിരമ്മമിക്കമാന   22-12-2015-നച്ച്  സന്നാംസ്ഥമാനസരക്കമാര  9  കകമാടമി  രൂപ

അനുവദമിചമിരുന.  അതമിനുകശഷന്നാം  കകമാണ്ടമാക്ടര   പണമി

+ അനുബേനമമായെമി കചേരതമിട്ടുണച്ച്.
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നമിരതമിയെതമികനത്തുരനച്ച്  കമല്വമിഷയെന്നാം  ചൂണമിക്കമാണമിചച്ച്   ബേഹുമമാനകപട

കപമാതുമരമാമതച്ച് വകുപ്പുമനമിയച്ച് നമിയെമസഭയെമില് 25-10-2021-നച്ച് സബ്മമിഷന

നല്കുകയന്നാം   അകദ്ദേഹകത മമാറമി  പുതമിയെ പ്രവൃതമി കടണരനടപടമി   ഉടന

പൂരതറീകരമിക്കമാകമന  മറുപടമിയന്നാം   ലഭമിച്ചു.  എനമാല്

നറീണകമാതമിരമിപമിനുകശഷന്നാം  ഇകദ്ദേഹകത  റമിസച്ച്  ആനച്ച്  കകമാസ്റ്റമില്

കടരമമികനറച്ച് കചേയ്യുകയന്നാം  പുനര കടണര നടപടമികള് സസറീകരമിക്കമാന   ചേറീഫച്ച്

എഞമിനറീയെരക്കച്ച്  സരക്കമാര  നമിരകദ്ദേശവന്നാം  നല്കമിക്കഴമിഞ.   എനമാല്

നമാളമിതുവകര  അതമികന കടണര നടപടമികളമികലയച്ച്  കപമായെമിടമില.   നമിലവമില്

ഉപകയെമാഗമിച്ചുവരുന തമാലമാലമിക പമാലവന്നാം സുരകമിതമലമാതതമിനമാല്   പമാലന്നാം

അടകചങമിലുന്നാം   മറച്ച്  യെമാത്രമാസഭൗകരറമമിലമാതതമിനമാല്

വമിദറമാരതമികളുള്കപകട കപമാതുജനങ്ങള് പ്രയെമാസകപടുകയെമാണച്ച്.   അപകടന്നാം

മുനമില്കണച്ച്  വരുന  മഴയ്ക്കുമുമച്ച്   പമാലതമികന  പണമി

പൂരതറീകരമിക്കുനതമിനുളള  സതസര  നടപടമികള്  സസറീകരമിക്കണകമനച്ച്

സബ്മമിഷനമിലൂകട  ബേഹുമമാനകപട  കപമാതുമരമാമതച്ച്  വകുപ്പുമനമികയെമാടച്ച്

ആവശറകപടുകയെമാണച്ച്. 
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കപമാതുമരമാമതച്ച്- വമികനമാദസഞമാരന്നാം വകുപ്പുമനമി (ശറീ  .   പമി  .   എ  .   മുഹമ്മദച്ച്

റമിയെമാസച്ച്):മറുപടമി കമശപ്പുറതച്ച് വയ്ക്കുന+.

+ അനുബേനമമായെമി കചേരതമിട്ടുണച്ച്.


