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പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതബനനാലനാലാം സകമ്മേളനലാം

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് - സലാംഗ്രഹലാം

2019   ഫഫെബ്രുവരബ   12,   ഫചനാവ

നബയമസഭ  രനാവബഫല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനഫപ്പെട്ട  സസ്പീകര

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണഫന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ  ഹനാളബല് കയനാഗലാം

കചരന.

 വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള്

18(*211 & *238) പ്രളയത്തബനുകശേഷലാം   ഭൂഗരഭ   ജലനബരപ്പെബലുണനായ കുറവക്ക്

ജലവബഭവ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. ഫകേ. കൃഷ്ണന്കുട്ടബ) നല്കേബയ മറുപടബയബല്,  

2018  ആഗസബലുണനായ  പ്രളയഫത്തത്തുടരനക്ക്  ഭൂഗരഭ  ജലനബരപ്പെക്ക്

ക്രമനാതസ്പീതമനായബ  കുറഞ്ഞുവരുനതനായബ  കേഫണത്തബയബട്ടബഫല്ലെനലാം  പുഴകേളബലുലാം

സമസ്പീപപ്രകദശേഫത്ത  കേബണറുകേളബലുലാം  ജലനബരപ്പെക്ക്  തനാഴുനതുസലാംബനബചക്ക്

ഫസന്റെര  കഫെനാര  വനാട്ടര  റബകസനാഴ്സസക്ക്  ഫഡെവലപ്ഫമ ന്റെക്ക്  &  മനാകനജക്ക് ഫമന്റെക്ക്

(CWRDM)  പഠനലാം  നടത്തബയബട്ടുഫണനലാം  സഭഫയ  അറബയബച.

പ്രളയഫത്തത്തുടരനള്ള  മഫണനാലബപ്പുലാം  ഭൂഗരഭജലത്തബഫന്റെ  അതബശേക്തമനായ

ഒഴുകലാംമൂലലാം  പുഴകേളുഫട  അടബത്തട്ടുകേളബല്  തനാഴ്ച  സലാംഭവബചതുലാം  നദബകേളുഫട
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അടബത്തട്ടബല്  ഫചളബയലാം  എകലുലാം  അടബഞക്ക്  സുഷബരങ്ങളബല്ലെനാത്ത  പ്രതലലാം

ഉണനാകുനതുലാം  നദസ്പീമുഖകത്തയക്ക്  കവഗത്തബല്  ജലലാം  ഒഴുകുനതുലാം

ഫറഗുകലറ്ററുകേളുഫട  അപരദനാപ്തതമൂലലാം  ജലനബരപ്പെക്ക്  സലാംരക്ഷബകനാന്

കേഴബയനാത്തതുലാം  ഭൂഗരഭത്തബകലയക്ക്  ഒഴുകേബകപ്പെനാകുന  ജലത്തബഫന്റെ  അളവക്ക്

കുറഞതുലാം  പ്രളയകശേഷമുള്ള  മഴയഫട  ലഭദതകറവലാം  പുഴകേളബഫലയലാം  മറ്റക്ക്

ജലകസനാതസ്സുകേളബഫലയലാം  ജലനബരപ്പെക്ക്  കുറയനതബനക്ക് കേനാരണമനായബട്ടുണക്ക്.

തുടരചയനായ  മഴയഫട  ആധബകേദലാംഫകേനാണക്ക്  നദബകേളുഫട  അടബത്തട്ടബഫല  മണക്ക്

ഒഴുകേബകപ്പെനായതുലാം ജലഭൃതങ്ങളബകലയ്ക്കുള്ള ഭൂജല പ്രവനാഹലാം തബരബചക്ക് നദബയബകലയക്ക്

ഒഴുകേബയതുലാംമൂലലാം  കേബണറുകേളബഫല  ജലനബരപ്പെക്ക്  കുറഞബട്ടുഫണനലാം  ദശേനാബ

ശേരനാശേരബയമനായബ തനാരതമദലാം ഫചയ്യുകമനാള്  75%  നബരസ്പീക്ഷണ കേബണറുകേളബലുലാം

ജലവബതനാനലാം കുറഞ്ഞുഫവനലാം മുന്വരഷകത്തതുമനായബ തനാരതമദലാം ഫചയ്യുകമനാള്

62% കേബണറുകേളബല് ബഹുഭൂരബപക്ഷത്തബലുലാം 0.5m മസ്പീറ്ററബല് തനാഫഴ മനാത്രമനാണക്ക്

കുറവണനായതനായബ  കരഖഫപ്പെടുത്തബയബട്ടുള്ളഫതനലാം  മനബ  വദക്തമനാകബ.

നബകനനാനത  ഭൂപ്രകൃതബയലാം  കൂടുതല്  മഴ  ലഭബചതുലാം  മഴഫവളളത്തബനക്ക്

ഉഉൗരനബറങ്ങനാനുളള  സമയലഭദതകറവലാം  ഭൂജലസലാംകപനാഷണത്തബനക്ക്

കേനാലതനാമസമുണനാകകേയലാം  ഉപരബതല  ജലപ്രവനാഹലാം  കമല്മണബഫന  ഒഴുകബ

പുഴകേളബലുലാം നദബകേളബലുലാം തനാഴ്ന്ന പ്രകദശേങ്ങളബലുലാം നബകക്ഷപബചതുലാം ജലഭൃതങ്ങള്
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സലാംകപനാഷണലാം  ഫചയനാതബരബകനതബനക്ക്  കേനാരണമനായബട്ടുണക്ക്.

"ഭൂജലസലാംരക്ഷണവലാം  കൃത്രബമഭൂജല  സലാംകപനാഷണവലാം"  പദതബയബന്കേസ്പീഴബല്

ഭൂജലവബതനാനലാം  ഉയരത്തുനതബനനായബ  തുറന  കേബണര/റസ്പീചനാരജക്ക്

പബറ്റക്ക്/കുഴല്കബണര വഴബയള്ള ഭൂജല സലാംകപനാഷണ പ്രവൃത്തബകേള് ഫെണബഫന്റെ

ലഭദതയനുസരബചക്ക്  നടപ്പെബലനാകനണക്ക്.  ജലനബധബ  പദതബ  പ്രകേനാരലാം  കേബണര

റസ്പീചനാരജക്ക്,  കമല്ക്കൂര  മഴഫവള്ള  സലാംഭരണലാം,  ഫചറുകേബട  തടയണകേള്,

നസ്പീരകഴബകേള്,  ഓവചനാല്  നബരമ്മേനാണലാം,  ഭൂമബകടബയബഫല  തടയണകേള്,

Vented  Cross  Bar  എനബവയലാം  ഹരബതകകേരളലാം  മബഷഫന്റെ  ഭനാഗമനായബ

ഇറബകഗഷന്/മണ്ണുസലാംരക്ഷണലാം/കൃഷബ/തകദ്ദേശേസസ്വയലാംഭരണ  വകുപ്പുകേളുമനായബ

സലാംകയനാജബചക്ക് വബവബധ പദതബകേളുലാം നടപ്പെബലനാകബവരുനഫണനലാം ജലസമൃദബ

പദതബയബലൂഫട  ജലസലാംരക്ഷണലാം,  ജലവബനബകയനാഗലാം  എനബവ  സലാംബനബച

കനാസ്സുകേള്,  ചരചകേള്,  ഭൂജല  കപനാഷണലാം  സനാധദമനാകുന  പ്രവൃത്തബകേള്

എനബവ  നബരവഹബചവരുനഫണനലാം  മനബ  വദക്തമനാകബ.

പ്രളയത്തബനുകശേഷമുള്ള  മഴ  ലഭദതകറവക്ക്  പരബഗണബചക്ക്  ഡെനാമുകേളബലുലാം  മറ്റക്ക്

ജലകസനാതസ്സുകേളബലുമുള്ള  ജലവബനബകയനാഗത്തബല്  അതസ്പീവ  ശദ

പുലരത്തണഫമനലാം  ജലനഷലാം  കുറചക്ക്  ജലവബഭവ  വബനബകയനാഗ  മനാകനജക്ക് ഫമന്റെക്ക്

ശേനാസസ്പീയമനായബ നബരവഹബകണഫമനലാം നബരകദ്ദേശേബചബട്ടുണക്ക്.  വരട്ടനാര,  മസ്പീനചബല്-
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മസ്പീനന്തറ-ഫകേനാടൂരനാര,  കേബള്ളബയനാര,  പള്ളബകലനാര  എനബവ  മനാതൃകേയനാകബ

കൂടുതല്  നദബകേള്  ശുചസ്പീകേരബചക്ക്  സലാംരക്ഷബകനതബനക്ക്  ലക്ഷദമബട്ടബട്ടുഫണനലാം

കവനല്കനാലത്തക്ക് പുഴ കസനാതസനായ പദതബകേളബല് നസ്പീരചനാലുകേള് കേസ്പീറബയലാം

സബരലാം  തടയണകേള്  നബരമ്മേബചലാം  ജലവബതനാനലാം  ഉയരത്തുനകതനാഫടനാപ്പെലാം

തടയണകേളബല് ഷട്ടറുകേള് സനാപബചക്ക് ജലലാം കശേഖരബകനഫണനലാം ശുദജലലാം

പനാഴനായബകപ്പെനാകുനതക്ക്  തടയനതബനനായബ  വബതരണ  ശലാംഖലയബഫല

അറ്റകുറ്റപ്പെണബകേള്  അടബയന്തരമനായബ  നടത്തുനതബനക്ക്  ബ്ലൂബബകഗഡെക്ക്

സലാംവബധനാനലാം  ഏരഫപ്പെടുത്തബയബട്ടുഫണനലാം  ജലകമനാഷണലാം  തടയനതബനനായബ

ആന്റെബ  ഫതഫക്ക്  സസ്വനാഡെക്ക്  പ്രവരത്തബകനഫണനലാം  പത്ര-ദൃശേദ-ശവദ

മനാധദമങ്ങള്  വഴബ  ജലത്തബഫന്റെ  പ്രനാധനാനദവലാം  സലാംരക്ഷണവലാം  സലാംബനബച

സകന്ദേശേങ്ങള്  പ്രചരബപ്പെബകനഫണനലാം  മനബ  വദക്തമനാകബ.  ജലക്ഷനാമലാം

പരബഹരബകനതബനനായബ ജലനബധബയഫട കുടബഫവള്ള പദതബ കസനാതസ്സുകേള്കക്ക്

അനുകയനാജദമനായ  ഭൂഗരഭ  ജല  പരബകപനാഷണ  പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബചക്ക്

നടപ്പെബലനാകനണക്ക്.  കുഴല്കബണറബനക്ക് അനുമതബ നല്കുനതബല് നബയനണലാം

ഏരഫപ്പെടുത്തബയബട്ടുഫണനലാം  ജലക്ഷനാമലാം  കനരബടുന  പ്രകദശേങ്ങളബല്  വനാട്ടര

കേബകയനാസ്ക്കുകേള്  സനാപബകനതബനക്ക്  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകഫമനലാം  റസ്പീബബല്ഡെക്ക്

കകേരളയബല്  ഉള്ഫപ്പെടുത്തബ  പ്രളയത്തബല്  തകേരന  പുഴകേളുലാം  കതനാടുകേളുലാം
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കേനനാലുകേളുലാം  തടയണകേളുലാം  പുനരുദരബകഫമനലാം  റബവര  കബസബന്

മനാകനജക്ക് ഫമന്റെക്ക്  അകതനാറബറ്റബ  രൂപസ്പീകേരബകഫമനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക്

മറുപടബയനായബ മനബ അറബയബച. 

19(*212) മയകമരുനക്ക് വദനാപനത്തബഫനതബഫര നടപടബ

ഫതനാഴബലുലാം എകക്സൈസുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. റ്റബ. പബ. രനാമകൃഷ്ണന്) നല്കേബയ

മറുപടബയബല്,  മയകമരുനക്ക്  കേടത്തക്ക്  തടയനതബനക്ക്  ഫെലപ്രദവലാം

അതബശേക്തവമനായ  നടപടബകേള്  സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുഫണനലാം  മദദവരജ്ജനത്തബനക്ക്

ഉഉൗനല് നല്കുന നയമനാണക്ക് നടപ്പെബലനാകനഫതനലാം ലഹരബ വബമുക്ത കകേരളലാം

എന ലക്ഷദലാം ഫഫകേവരബകനതബനനായബ സലാംസനാന ലഹരബ വരജ്ജന മബഷന്

'വബമുക്തബ'  രൂപസ്പീകേരബചക്ക്  ലഹരബകക്ക്  അടബമഫപ്പെട്ടവഫര

പുനരധബവസബപ്പെബകനതബനുള്ള  പദതബകേള്  ആവബഷ്ക്കരബചക്ക്

നടപ്പെബലനാകബവരുനഫണനലാം സഭഫയ അറബയബച. ശേക്തമനായ എന്കഫെനാഴ്സക്ക്ഫമന്റെക്ക്

പ്രവരത്തനങ്ങളബലൂഫട  മയകമരുനകേളുഫട  കശേഖരണവലാം  വബതരണവലാം

കേണ്ടുപബടബകനാനുലാം  ഉപകഭനാഗലാം  നബയനബകനാനുലാം  സനാധബചബട്ടുണക്ക്.  എഫഫക്സൈസക്ക്

ഇന്റെലബജന്സക്ക്  വബഭനാഗവലാം  ഫസഷദല്  സസ്വനാഡുകേളുലാം  മയകമരുനക്ക്  കേടത്തക്ക്

നബരസ്പീക്ഷബകനതബലുലാം  പബടബഫചടുകനതബലുലാം  ജനാഗ്രത  പുലരത്തുനഫണനലാം

ഫചകക്ക്കപനാസ്റ്റുകേളബഫലയലാം  വനാഹനങ്ങളബഫലയലാം  പരബകശേനാധന



6

ശേക്തബഫപ്പെടുത്തബയബട്ടുഫണനലാം  മറ്റു  വകുപ്പുകേളബഫലയലാം  അയല്

സലാംസനാനങ്ങളബഫലയലാം എന്കഫെനാഴ്സക്ക്ഫമന്റെക്ക് വബഭനാഗങ്ങളുഫട സഹകേരണകത്തനാഫട

സലാംയക്ത പരബകശേനാധനകേള് നടത്തബവരുനഫണനലാം മയകമരുന റനാകറ്റബഫന്റെ

സുരക്ഷബത  ഹബനായബ  സലാംസനാനലാം  മനാറബയബട്ടബഫല്ലെനലാം   മനബ  വദക്തമനാകബ.

മയകമരുനക്ക്  കേഫണത്തുന  ഉകദദനാഗസരകക്ക്  സലാംരക്ഷണലാം

നല്കുനകതനാഫടനാപ്പെലാം  കപ്രനാതനാഹനവലാം  നല്കുനണക്ക്.  എന്.ഡെബ.പബ.എസക്ക്.

(Narcotics,  Drugs  and  Psychotropic  Substances  Act),  കകേനാറ്റക്ക്പ

(Cigarettes  and  Other  Tobacco  Products)  ആകക്ക്  പ്രകേനാരലാം  നബരവധബ

കകേസുകേള് രജബസര ഫചയബട്ടുണക്ക്.  വബദദനാഭദനാസ സനാപനങ്ങളുഫട പരബസരത്തക്ക്

ലഹരബ  പദനാരത്ഥങ്ങള്  വബല്പ്പെന  നടത്തുനവരഫകതബഫര  കേരശേന  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകനതബനക്ക് നബരകദ്ദേശേലാം നല്കേബയബട്ടുഫണനലാം ലഹരബ വബരുദ കബ്ബുകേള്

സജസ്പീവമനായബ പ്രവരത്തബകനഫണനലാം എല്ലെനാ ജബല്ലെകേളബലുലാം ഡെസ്പീ-അഡെബക്ഷന്

ഫസന്റെറുകേള്  പ്രവരത്തബകനഫണനലാം  ലഹരബകക്ക്  അടബമഫപ്പെട്ടവരുഫട

പുനരധബവനാസത്തബനനായബ  മനാതൃകേനാ  ഡെസ്പീ-അ ഡെബക്ഷന്  ഫസന്റെര

സനാപബകനതനാഫണനലാം  തബരുവനന്തപുരലാം,  ഫകേനാചബ,  കകേനാഴബകകനാടക്ക്

ജബല്ലെകേളബല്  കേഉൗണ്സബലബലാംഗക്ക്  ഫസന്റെറുകേള്  രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുഫണനലാം

സനാമൂഹദവബരുദ  ശേക്തബകേഫള  കനരബടുനതബനുള്ള  നടപടബകേള്
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ശേക്തബഫപ്പെടുത്തുനതനാഫണനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക്  മറുപടബയനായബ  മനബ

അറബയബച.  എന്.ഡെബ.പബ.എസക്ക്.  ആകക്ക്  കഭദഗതബ  ഫചയ്യുനതബനക്ക്

കകേന്ദ്രസരകനാരബല്  സമ്മേരദ്ദേലാം ഫചലുത്തുനഫണനലാം  ലഹരബ  ഉപകഭനാഗവലാം

വദനാപനവലാം  തടയനതബനനായബ  ആഭദന്തര/എകക്സൈസക്ക്  വകുപ്പുകേള്  കയനാജബചക്ക്

പ്രവരത്തബകനഫണനലാം  ഉപകചനാദദത്തബലബടഫപട്ടുഫകേനാണക്ക്  മുഖദമനബ

അറബയബച. 

(നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട  ബനാകബ  കചനാദദങ്ങള്കലാം  നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത

2539 മുതല് 2768 വഫരയള്ള കചനാദദങ്ങളബല് 135 എണത്തബനുലാം ബനഫപ്പെട്ട

മനബമനാര കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.)


