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പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതബനനാലനാലാം സകമ്മേളനലാം

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് - സലാംഗ്രഹലാം

2019   ജനുവരബ   30,   ബുധന

നബയമസഭ  രനാവബലല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനലപ്പെട്ട  സസ്പീകര

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണലന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ  ഹനാളബല് കയനാഗലാം

കചരന.

 വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള്

4(*61 & *66) ജലവബതരണ പദതബകേള് പുന  :  സനാപബകനാന നടപടബ

ജലവബഭവ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ.  ലകേ.  കൃഷ്ണനകുട്ടബ)  നല്കേബയ മറുപടബയബല്,

പ്രളയലത്തത്തുടരനക്ക്  പ്രവരത്തനരഹബതമനായ  483  ജലവബതരണ

പദതബകേളബല് പലതലാം യുദകേനാലനാടബസനാനത്തബല് പ്രവരത്തനക്ഷമമനാകനാനുലാം

ലചളബയബലലാം  ലവള്ളത്തബലലാം  മുങ്ങബകപ്പെനായ  പമക്ക്  ഹഹൗസുകേളുലടയുലാം  ലലപപ്പെക്ക്

ലലലനുകേളുലടയുലാം  അറ്റകുറ്റപ്പെണബകേള്  പൂരത്തസ്പീകേരബചക്ക്  ജലവബതരണലാം

പുന:സനാപബകനാനുലാം  സനാധബചബട്ടുലണ്ടെനക്ക്  സഭലയ  അറബയബച.  കുട്ടനനാടക്ക്,

പനാണ്ടെനനാടക്ക്,  ലചങ്ങന്നൂര കമഖലകേളബല് കുടബലവള്ള വബതരണലാം പൂരണ്ണമനായുലാം

പുന:സനാപബചബട്ടുണ്ടെക്ക്.  ജലവബതരണ പദതബകേള് പുന:സനാപബക്കുനതബനനായബ
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പത്തനലാംതബട്ട,  കകേനാഴബകകനാടക്ക് ജബല്ലകേള്കക്ക് യഥനാക്രമലാം  5  കകേനാടബ രൂപയുലടയുലാം

10  ലക്ഷലാം  രൂപയുലടയുലാം  ഭരണനാനുമതബ  നല്കേബ  തടരനടപടബകേള്

സസസ്പീകേരബചവരബകേയനാണക്ക്.  കകേനാഴബകകനാടക്ക്,  പനാലകനാടക്ക്  ജബല്ലകേളബല്

ജലനബധബയുലട ഒനലാം രണലാം ഘട്ടങ്ങളബലനായബ 1885 ജലവബതരണ പദതബകേള്

നടപ്പെബലനാകബയബട്ടുലണ്ടെനലാം   കുട്ടനനാടക്ക്  പ്രകദശലത്ത  കുടബലവള്ള  ക്ഷനാമലാം

പരബഹരബക്കുനതബനനായബ  നബലവബലല  ജലവബതരണലാം  വബപുലലപ്പെടുത്തുനതബനക്ക്

13-ാം ധനകേനാരദ കേമ്മേസ്പീഷലന്റെ അവനാരഡബല്ലപ്പെടുത്തബ ആരലാംഭബച  70  കകേനാടബ

രൂപയുലട  പദതബ  പുകരനാഗമബചവരുനലണ്ടെനലാം  കേബഫ്ബബയബല്

ഉള്ലപ്പെടുത്തബയ  241  കകേനാടബ  രൂപയുലട  സമഗ്ര  കുടബലവള്ള  പദതബകക്ക്

തതസത്തബല് അലാംഗസ്പീകേനാരലാം നല്കേബയബട്ടുലണ്ടെനലാം മനബ വദക്തമനാകബ. 2016-17-

ല്  കേബഫ്ബബയബല്  ഉള്ലപ്പെടുത്തബയ  433.33  കകേനാടബ  രൂപയുലട

ലപ്രനാകപ്പെനാസലകേളബല് 231.44  കകേനാടബ രൂപയുലട  49  എണ്ണത്തബനുലാം  2017-18-

ലല  36  കുടബലവള്ള  പദതബകേളബല്  1140.784  കകേനാടബ  രൂപയുലട  21

എണ്ണത്തബനുലാം  അനുമതബ  ലഭദമനായബട്ടുലണ്ടെനലാം  ബനാകബയുള്ളവ

പരബഗണനയബലനാലണനലാം  2018-19-ലല  262.5  കകേനാടബ  രൂപയുലട  രണ്ടെക്ക്

പദതബകേളുലട വബശദമനായ എഞബനസ്പീയറബലാംഗക്ക്  റബകപ്പെനാരട്ടക്ക് സമരപ്പെബചബട്ടുലണ്ടെനലാം
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മനബ  അറബയബച.  കേബഫ്ബബ  ഫണ്ടെക്ക്  ഉപകയനാഗബചക്ക്  ജലകസചന  വകുപ്പെക്ക്

നടപ്പെനാകനാന  ഉകദ്ദേശബക്കുന  പ്രധനാന  ജലവബതരണ  പദതബകേളനായ  മൂലത്തറ

വലതകേര  കേനനാലബലന്റെ  ദസ്പീരഘബപ്പെബകല്  പദതബയുലട  സലലമടുപ്പെക്ക്

പ്രവൃത്തബകേള്  അവസനാനഘട്ടത്തബലനാണക്ക്.  കേബഫ്ബബ  ഫണ്ടെബല്നബനലാം  600

കകേനാടബ  രൂപ  ഉപകയനാഗബചക്ക്  20  നദബകേളബലനായബ  28  ലറഗുകലറ്ററുകേള്

നബരമ്മേബക്കുനതബനുള്ള  പദതബ  പ്രനാവരത്തബകേമനാകബ  വരുനലണ്ടെനലാം  16

എണ്ണത്തബനക്ക് തതസത്തബല് അലാംഗസ്പീകേനാരലാം നല്കേബയബട്ടുലണ്ടെനലാം ഒലരണ്ണലാം ലടണ്ടെര

ലചയ്യുനതബനക്ക്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബചബട്ടുലണ്ടെനലാം  ഏഴക്ക്  പദതബകേള്

പരബഗണനയബലനാലണനലാം ബനാകബയുള്ളവയുലട  റബകപ്പെനാരട്ടുകേള് തയനാറനാക്കുന

നടപടബ  വബവബധ  ഘട്ടങ്ങളബലനാലണനലാം  മനബ  വദക്തമനാകബ.  കേബഫ്ബബ

ധനസഹനായകത്തനാടുകൂടബ  കകേരള ജല അകതനാറബറ്റബ  നടപ്പെനാക്കുന  23  പ്രധനാന

പദതബകേള്കക്ക്  1257.1  കകേനാടബ  രൂപയുലടയുലാം  11  പദതബകേള്കക്ക്  433.33

കകേനാടബ  രൂപയുലടയുലാം  ഭരണനാനുമതബ  നല്കേബയബട്ടുണ്ടെക്ക്.  മൂവനാറ്റുപുഴ  നദസ്പീതട

പദതബ 2020 മനാരചക്ക് മനാസത്തബനകേലാം പൂരത്തസ്പീകേരബകനാനുലാം കുണ്ടൂര കതനാടബലന്റെ

നവസ്പീകേരണത്തബനനായബ  വബശദമനായ കപ്രനാജകക്ക്  റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  തയനാറനാക്കുനതബനുലാം

നടപടബ സസസ്പീകേരബചബട്ടുലണ്ടെനലാം ഇടമലയനാര ലമയബന കേനനാലബലന്റെയുലാം ചനാലക്കുടബ

ലബങക്ക്  കേനനാലബലന്റെയുലാം  നബരമ്മേനാണലാം  ഏകേകദശലാം  പൂരത്തബയനായബട്ടുലണ്ടെനലാം
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ദസ്പീരഘകേനാലമനായബ  മുടങ്ങബകബടക്കുന  ജലകസചന  പദതബകേലളക്കുറബചക്ക്

തസ്പീരുമനാനലമടുക്കുനതബനനായബ പനാനബലാംഗക്ക് കബനാരഡബല് രൂപസ്പീകേരബച ലടകബകല്

കേമ്മേബറ്റബ  സമരപ്പെബച  റബകപ്പെനാരട്ടബലല  നബരകദ്ദേശങ്ങളുലട  അടബസനാനത്തബല്

കമല്നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബചവരുനലണ്ടെനലാം മനബ വദക്തമനാകബ.  കുടബലവള്ള

പദതബകേള്  സമയബനബതമനായബ  പൂരത്തസ്പീകേരബക്കുനതബനക്ക്  സമഗ്ര  നയലാം

രൂപസ്പീകേരബക്കുനതക്ക്  സലാംബനബചക്ക്  ആകലനാചബക്കുനതനാണക്ക്.  റസ്പീ  ബബല്ഡക്ക്

കകേരളയബല്  ഉള്ലപ്പെടുത്തബ  പദതബകേള് പുനരുദരബക്കുനതനാണക്ക്.  തലകശ്ശേരബ-

കൂത്തുപറമക്ക്  കുടബലവള്ള  പദതബ  പൂരത്തസ്പീകേരബക്കുലമനലാം  ഫണ്ടെബലന്റെ

ലഭദതയ്ക്കനുസരബചക്ക്  കേടലണ്ടെബപ്പുഴയബല് സലാംരക്ഷണ ഭബത്തബ നബരമ്മേബക്കുലമനലാം

കുടബലവള്ള  ക്ഷനാമലാം  കനരബടുനതബനനായബ  സലാംസനാന  ജബല്ലനാതലത്തബല്

അവകലനാകേന  കയനാഗങ്ങള്  കൂടുനതനാലണനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക്

മറുപടബയനായബ മനബ അറബയബച. 

5(*62) വനഭൂമബ കേകയറ്റലാം

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശനാലകേളുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ.  ലകേ.  രനാജ)

നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  വനലാം  കേകയറ്റലാം  തടയുനതബനുലാം

വനസലാംരക്ഷണത്തബനുമനായബ  വനനാതബരത്തബ  സരകവ,  ജണ്ടെ  നബരമ്മേനാണലാം,

പനാരബസബതബകേ പ്രനാധനാനദമുള്ള ഭൂമബകേള് റബസരവക്ക് വനമനായബ പ്രഖദനാപബകല്,
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കേകയറ്റലാം ഒഴബപ്പെബകല് തടങ്ങബയ നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബക്കുനലണ്ടെനക്ക് സഭലയ

അറബയബച.  01.01.1977-നുകശഷലാം  കേകയറബയ  11917  ലഹകറബലധബകേലാം

വനഭൂമബയബല്  4628  ലഹകര  മനാത്രകമ  ഒഴബപ്പെബചബട്ടുള്ളൂലവനലാം  മണ്ണനാരകനാടക്ക്,

വയനനാടക്ക്  സഹൗത്തക്ക്,  മൂനനാര  എനസ്പീ  ഡബവബഷനുകേളബലനാണക്ക്  കൂടുതല്

ഒഴബപ്പെബകനാനുള്ളലതനലാം ടൂറബസലാം കമഖലയനായ മൂനനാര, കകേനാതമലാംഗലലാം, കകേനാനബ

ഡബവബഷനുകേളബലല  സലങ്ങളുലാം  ഇതബല്  ഉള്ലപ്പെട്ടബട്ടുലണ്ടെനലാം  സബ.ആന്റെക്ക്

എ.ജബ.  റബകപ്പെനാരട്ടബല് പരനാമരശബചബട്ടുണ്ടെക്ക്. പ്രനാകദശബകേ എതബരപ്പുകേളുലാം കകേനാടതബ

വദവഹനാരങ്ങളുലാം  ജണ്ടെ  നബരമ്മേനാണത്തബനക്ക്  തടസ്സമനാകുകേയുലാം  വനലാം  കേകയറ്റ

സനാധദത  വരദബപ്പെബക്കുകേയുലാം  ലചയ്യുനണ്ടെക്ക്.  2017-18-ല്  14416  ജണ്ടെകേള്

നബരമ്മേബചബട്ടുലണ്ടെനലാം  വനനാതബരത്തബകേളുലട  നസ്പീളവലാം  ജണ്ടെകേളുലട  എണ്ണവലാം

പുനരനബരണ്ണയബചക്ക്  45060  സബരലാം  ജണ്ടെകേള്  നബരമ്മേബകനാനനാണക്ക്

ഉകദ്ദേശബക്കുനലതനലാം നടപ്പെക്ക്  സനാമത്തബകേ വരഷലാം  15000  എണ്ണവലാം അടുത്ത

ഏതനാനുലാം  വരഷങ്ങളബല്  അവകശഷബക്കുനവയുലാം  പൂരത്തസ്പീകേരബകനാനനാണക്ക്

ലക്ഷദമബടുനലതനലാം മനബ വദക്തമനാകബ.  റവനന/വനലാം വകുപ്പുകേള് കജനായബന്റെക്ക്

സരകവ  നടത്തബ  ജണ്ടെ  നബരമ്മേനാണലാം  പൂരത്തസ്പീകേരബക്കുനതബനനാവശദമനായ

നടപടബ  സസസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടെക്ക്.  വദക്തമനായ  മനാനദണ്ഡങ്ങള്കനുസൃതമനായുലാം

കകേന്ദ്രസരകനാരബലന്റെ അനുമതബകയനാടുലാംകൂടബ മനാത്രകമ ലപനാത ആവശദങ്ങള്കകനാ
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സസകേനാരദ  വദക്തബകേള്കകനാ  വനഭൂമബ  വബട്ടുനല്കുകേയുള്ളൂലവനലാം

ലപനാന്തനപുഴയബലല വനഭൂമബ  സസകേനാരദവദക്തബകേള്കക്ക് കകേമനാറബയബട്ടബലല്ലനലാം

വനദമൃഗ ശലദലാം തടയുനതബനനായബ വനനാതബരത്തബയബല് സഹൗകരനാരജ്ജ കവലബ

നബരമ്മേബക്കുനതബനനാവശദമനായ  നടപടബ  സസസ്പീകേരബചവരുനലണ്ടെനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക്  മറുപടബയനായബ  മനബ  അറബയബച.  01.01.1977-നുമുമക്ക്

കേകയറബ കകേവശലാം വചക്ക്  നബകുതബ നല്കുന വനഭൂമബയബല്നബനക്ക് കേരഷകേലര

കുടബലയനാഴബപ്പെബക്കുകേയബലല്ലനക്ക്  ഉപകചനാദദത്തബലബടലപട്ടുലകേനാണ്ടെക്ക്  മുഖദമനബ

അറബയബച. 

(നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട ബനാകബ കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത 720

മുതല്  1070  വലരയുള്ള കചനാദദങ്ങളബല്  197  എണ്ണത്തബനുലാം  29.01.2019-ലല

നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട  31  മുതല്  60  വലരയുള്ള  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം

നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത  372  മുതല്   719  വലരയുള്ള  കചനാദദങ്ങളബല്  193

എണ്ണത്തബനുലാം ബനലപ്പെട്ട മനബമനാര കരഖനാമൂലലാം മറുപടബ നല്കേബ.)


