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II ഇ.ബബ. XIV  - കകേരള നബയമസഭ/XV-8

 പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതബനഞനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് - സലാംഗ്രഹലാം

2019   ജൂണ്   17,   തബങ്കള്

നബയമസഭ  രനാവബലല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനലപ്പെട്ട  സസ്പീകര

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണലന്റെ  അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭനാ  ഹനാളബല്  കയനാഗലാം

കചരന. 

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള് 

22 (*211) ഓപ്പെകറേഷന് കഗനാള്ഡന് ടബനബറബ

വനവലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മൃഗശനാലകേളലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  ലകേ.  രനാജ)

നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,   രനാജകേസ്പീയ  വൃക്ഷങ്ങള്  എന്നറേബയലപ്പെടുന്ന  കതകക്ക്,

ചന്ദനലാം,  ഈട്ടബ എന്നബവയുലട ലഭദതക്കുറേവക്ക് പരബഹരബകനാനനായബ ഇവയുലട ഒര

വരഷലാം പനായമനായ കൂടതത്തകേള് തയനാറേനാകബ വബതരണലാം ലചയ്യുന്നതബനുകവണബ

സമരപ്പെബകലപ്പെട്ട  ഓപ്പെകറേഷന്  കഗനാള്ഡന്  ടബനബറബ  അപനാകയനാഗബകേതമൂലലാം

നടപ്പെബലനാകബയബട്ടബലല്ലെന്നക്ക് സഭലയ അറേബയബച.  പസ്തുത പദതബ നബരകദ്ദേശത്തബലന്റെ

ഭനാഗമനായബ  തയനാറേനാകബയ  കൂടലലത്തകേള്  സലാംസനാനത്തുടനസ്പീളലാം
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ലപനാതുസലങ്ങളബലലാം  സരകനാര/വബദദനാഭദനാസ  സനാപനങ്ങളലട

അധസ്പീനതയബലള്ള സലങ്ങളബലലാം വനലാം വകുപ്പെക്ക് കനരബടലാം ഹരബത കകേരള മബഷലന്റെ

പച്ചത്തുരത്തക്ക്  പദതബ  മുകഖേനയുലാം  ധനാരണനാപത്രത്തബലന്റെ  അടബസനാനത്തബല്

സലാംയുക്തമനായബ നടപബടബപ്പെബച്ചക്ക് വരബകേയനാണക്ക്. പരബസബതബ ദബനകത്തനാടനുബനബച്ചക്ക്

64  ലക്ഷലാം  വൃക്ഷലലത്തകേള്  ഉല്പ്പെനാദബപ്പെബച്ചക്ക്  സ്കളകേള്,  ലപനാതു  കമഖേലനാ

സനാപനങ്ങള്,  സന്നദസലാംഘടനകേള്  എന്നബവ  മുകഖേന  45  രൂപ  നബരകബല്

വബതരണലാം  ലചയബടലണനലാം  ഇവയുലട  പരബപനാലനവമനായബ  ബനലപ്പെട്ടക്ക്  വനലാം

വകുപ്പുകദദനാഗസരലടയുലാം  സ്കൂള്  അദദനാപകേരലടയുലാം  കനതൃതത്വത്തബല്

കബനാധവത്കേരണ  പരബപനാടബകേള്  സലാംഘടബപ്പെബക്കുനലണനലാം

വനത്തബനുപുറേത്തുള്ള ഹരബതനാവരണലാം വരദബച്ചബടലണനലാം മനബ  വദക്തമനാകബ.

കകേനാരപ്പെകറേഷന് അധബകേനാരബകേളമനായബ കചരന്നക്ക്  നഗരപകദശങ്ങള് കകേനസ്പീകേരബച്ചക്ക്

വൃക്ഷലലത്തകേള് നടപബടബപ്പെബക്കുന്ന പദതബ വബപുലലപ്പെടുത്തുന്നതനാണക്ക്.  പകതദകേ

ലബസബല്ലപ്പെട്ട  പത്തബനലാം  വൃക്ഷലലത്തകേള്  വചപബടബപ്പെബക്കുന്ന  സത്വകേനാരദ

വദക്തബകേള്കക്ക്  അവയുലട  എണ്ണത്തബനനുസൃതമനായബ  ധനസഹനായലാം  നല്കുന്ന

പദതബ  വദനാപകേമനാക്കുലമനലാം  സത്വകേനാരദഭൂമബയബല്  ചന്ദനലമനാഴബലകേയുള്ള  മറക്ക്

വൃക്ഷങ്ങള്  വചപബടബപ്പെബക്കുന്നതബലലാം  മുറേബചമനാറ്റുന്നതബലലാം  നബയനണലാം
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ഏരലപ്പെടുത്തബയബട്ടബലല്ലെനലാം  ലപനാതുനബരത്തുകേളബലലയുലാം  സരകനാര  ഭൂമബയബലലയുലാം

അപകേടകേരമനായ  വൃക്ഷങ്ങള്  മുറേബചമനാറ്റുന്നതബനക്ക്  ഇതബനനായബ  നബകയനാഗബകലപ്പെട്ട

കേമ്മേബറബയുലട  ശബപനാരശ  ആവശദമനാലണനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക്  മറുപടബയനായബ

മനബ വദക്തമനാകബ. 

23(*212) കകേരളത്തബലല ലതനാഴബലബല്ലെനായ്മ നബരകക്ക്

ലതനാഴബലലാം എലലക്സെെസലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  റബ.  പബ.  രനാമകൃഷ്ണന്)  നല്കേബയ

മറുപടബയബല്,  സബതബവബവര  കേണക്കുകേള്പകേനാരലാം  ഇതര  സലാംസനാനങ്ങലള

അകപക്ഷബച്ചക്ക്  കകേരളത്തബല്  ലതനാഴബലബല്ലെനായ്മ  നബരകക്ക്  കൂടുതലനാലണനലാം

ജനസലാംഖേദയുലട  10.67  ശതമനാനമനാണബലതനലാം  ലതനാഴബലബല്ലെനായ്മ

പരബഹരബക്കുന്നതബനുലാം  ലതനാഴബല്  സനാദദതകേള്  പരമനാവധബ

പകയനാജനലപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം  സനാദദമനായ  എല്ലെനാ  നടപടബകേളലാം

സത്വസ്പീകേരബക്കുനലണനലാം  സഭലയ  അറേബയബച.  2017-18-ലല  കേണക്കുപകേനാരലാം

കദശസ്പീയ ശരനാശരബ ലതനാഴബലബല്ലെനായ്മ നബരകക്ക്  6.1  ശതമനാനമനാണക്ക്. 3563477  കപര

എലാംകപനായ്ലമന്റെക്ക്  എക്സെെക്ക്കചഞബല്  രജബസര  ലചയബടലണനലാം  സരകവ്വേ  നടത്തബ

ഡഡ്യൂപബകകഷന്  തടയുന്നതബനുള്ള  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാലണനലാം  മനബ

വദക്തമനാകബ.  നൂതനങ്ങളനായ  ലതനാഴബലവസരങ്ങള്  കേലണത്തബ
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ഉകദദനാഗനാരതബകേള്കക്ക്  ലലനപുണദ  പരബശസ്പീലനവലാം  മനാരഗ്ഗനബരകദ്ദേശങ്ങളലാം

നല്കുന്നതബനനായബ  നനാഷണല്  എലാംകപനായ്ലമന്റെക്ക്  സരവ്വേസ്പീസക്ക്  വകുപ്പെക്ക്  മുകഖേന

എലാംകപനായബബലബറബ  ലസന്റെറുകേള്,  കേരബയര  ലഡവലപ്ലമന്റെക്ക്  ലസന്റുറുകേള്,

കമനാഡല് കേരബയര ലസന്റെറുകേള് എന്നബവ ആരലാംഭബക്കുകേയുലാം സത്വകേനാരദ കമഖേലയബല്

ലതനാഴബല് ലഭദമനാക്കുന്നതബനനായബ കജനാബ്ലഫെയര/കപസക്ക് ലമന്റെക്ക് തഡ്രൈവക്ക്, നബയുക്തബ

ലമഗനാ കജനാബക്ക് ലഫെയറുകേള് തുടങ്ങബയവ സലാംഘടബപ്പെബക്കുകേയുലാം ലചയബടണക്ക്. കകേന

സരകനാര  പുറേലപ്പെടുവബച്ച  കലബര  സനാറബസബക്സെെക്ക്   ലതനാഴബല്  സരകവ്വേ  പകേനാരലാം

കകേരളത്തബല്  30.8%  സസ്പീ  ലതനാഴബലനാളബകേളലണനലാം  ഇതക്ക്  കദശസ്പീയ

ശരനാശരബലയകനാള്  കൂടുതലനാലണനലാം  2018  ഡബസലാംബര  മനാസലത്ത

കേണകനുസരബച്ചക്ക്  ലപനാതു/സത്വകേനാരദ  കമഖേലയബല് യഥനാക്രമലാം  34.34%,  50.1%

സസ്പീകേള്  ലതനാഴബലലടുക്കുനലണനലാം  മനബ  വദക്തമനാകബ.  സസ്പീകേള്  ഉയരന്ന

വബദദനാഭദനാസ  കയനാഗദതയക്ക്  അനുസൃതമനായ  ലതനാഴബലബനനായബ  ശമബക്കുന്നതുലാം

ഉയരന്ന ജനസനാനത,  വദവസനായങ്ങള് ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുള്ള സലപരബമബതബ,

അസലാംസ്കൃത  വസ്തുകളലട  ദദൗരലഭദലാം,  കൃഷബയബടങ്ങളലട  കുറേവക്ക്  എന്നബവയുലാം

ലതനാഴബലബല്ലെനായ്മ വരദബപ്പെബക്കുന്നകതനാലടനാപ്പെലാം ലതനാഴബലബടങ്ങളബല് സസ്പീ സനാന്നബദദലാം

കുറേയുന്നതബനുലാം  കേനാരണമനാകുനണക്ക്.  ലതനാഴബലബടങ്ങളബല്  സസ്പീകേള്കനായബ
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ലതനാഴബലടമ  ഏരലപ്പെടുകത്തണ  സദൗകേരദങ്ങള്  സലാംബനബച്ചക്ക്  2018-ലല  കകേരള

കഷനാപക്ക് ആന്റെക്ക് ലകേനാകമഴദല് എസനാബബഷക്ക് ലമന്റെക്ക് നബയമ കഭദഗതബയബല് വദവസ

ലചയ്യുനലണനലാം  സസ്പീ  ലതനാഴബലനാളബകേളബല്  അതുസലാംബനബച്ചക്ക്

അവകബനാധമുണനാക്കുന്നതബനനായബ  ലതനാഴബല്  വകുപ്പെക്ക്  ലഘുകലഖേകേളലാം  മറ്റുലാം

വബതരണലാം  ലചയ്യുനലണനലാം  നബയമപകേനാരമുള്ള  സരക്ഷനാസദൗകേരദങ്ങള്

ഉറേപ്പെനാക്കുന്നതബനനായബ  നബരന്തര  പരബകശനാധനകേള്  നടത്തുനലണനലാം  മനബ

വദക്തമനാകബ.   ഇദൗ  സരകനാര  അധബകേനാരകമറകശഷലാം  ഒര  ലക്ഷത്തബലധബകേലാം

കപരകക്ക് പബ.എസക്ക്.സബ.വഴബ നബയമനലാം നല്കുകേയുലാം 20000 പുതബയ തസബകേകേള്

സൃഷബക്കുകേയുലാം ഒഴബവകേള് യഥനാസമയലാം റേബകപ്പെനാരട്ടക്ക് ലചയണലമന്നക്ക് വകുപ്പുകേള്കക്ക്

കേരശന  നബരകദ്ദേശലാം  നല്കുകേയുലാം  ലചയബടണക്ക്.  KASE,  ASAP  എന്നബവയുലട

ആഭബമുഖേദത്തബല്  വദതദസ  കമഖേലകേളബല്  നടത്തബവരന്ന  ലതനാഴബല്

പരബശസ്പീലനപരബപനാടബകേള്  കൂടുതല്  വബപുലലപ്പെടുത്തുലമനലാം

ലകേ.എസക്ക്.എഫെക്ക്.ഇ./സഹകേരണ  ബനാങ്കുകേള്  എന്നബവബടങ്ങളബലല  അനധബകൃത

നബയമനങ്ങലള സലാംബനബച്ചക്ക്  പരനാതബ  ലഭബക്കുന്നപക്ഷലാം അകനത്വഷണലാം നടത്തബ

നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കുലമനലാം ഇതര സലാംസനാന ലതനാഴബലനാളബകേള്കക്ക് പരബരക്ഷയുലാം

പരബഗണനയുലാം  കക്ഷമവലാം  ഉറേപ്പുവരത്തുന്നതബനനായബ  ആവനാസക്ക്  പദതബ
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നടപ്പെബലനാകബയബടലണനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയനായബ മനബ വദക്തമനാകബ.

24(*213) കുടബലവള്ള വബതരണലാം വബപുലസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുള്ള പവരത്തനങ്ങള് 

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

ജനങ്ങള്കക്ക്  ശുദമനായ  കുടബലവള്ളലാം  ലഭദമനാക്കുകേലയന്ന  ലക്ഷദകത്തനാലട  1081

ശുദജല വബതരണ പദതബകേളബലൂലട 24.40 ലക്ഷലാം വനാട്ടര കേണക്ഷനുകേളലാം 2.04

ലക്ഷലാം  ലപനാതുടനാപ്പുകേളലാം  വഴബ  2744  ദശലക്ഷലാം  ലബറര  ശുദജലലാം  പതബദബനലാം

വബതരണലാം ലചയ്യുനലണന്നക്ക് സഭലയ അറേബയബച. തബരവനന്തപുരലാം നഗരത്തബല്

ശുദജല വബതരണലാം നടത്തുന്ന അരവബകരയബലല ജലശുദസ്പീകേരണ ശനാലകേളബല്

രലണണ്ണത്തബല് അധബകേജലലമത്തബച്ചക്ക് പതബദബനലാം 100 ലക്ഷലാം ലബറര ശുദജലലാം

അധബകേമനായബ  വബതരണലാം ലചയ്തുതുടങ്ങബയബടണക്ക്.   കവനല്കനാലത്തക്ക്  ജലലഭദത

കുറേഞ്ഞ  സലങ്ങളബല്  ശുദജലലമത്തബക്കുന്നതബനക്ക്  ലലപപ്പെക്ക്  തലനുകേള്,

കമനാകട്ടനാര,  പമക്ക്,  ഇലകബകല് ഉപകേരണങ്ങള് എന്നബവയുലട അറകുറപ്പെണബകേള്

യഥനാസമയലാം  നടത്തുകേയുലാം  ഉയരന്ന  പകദശങ്ങളബല്  വനാല്വകേള്  നബയനബചലാം

അധബകേലാം ഷബഫക്ക് പമബലാംഗക്ക് നടത്തബയുലാം ഇന്റെര കേണക്ഷനുകേളബലൂലടയുലാം ജലലഭദത

ഉറേപ്പുവരത്തുനലണനലാം  കകേന  ഗവണ്ലമന്റെബലന്റെ  ജലജസ്പീവന്  മബഷന്

പദതബയബലൂലട  ഗ്രനാമസ്പീണ  കമഖേലയബലള്ള  നൂറു  ശതമനാനലാം  കുടുലാംബങ്ങള്ക്കുലാം
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2024-ഓടുകൂടബ  തപപ്പെക്ക്  വഴബ  കുടബലവള്ളലാം  വബതരണലാം

ലചയനാനുകദ്ദേശബക്കുനലണനലാം മനബ വദക്തമനാകബ.  8603.97  കകേനാടബ  രൂപയുലട

കുടബലവള്ള  പദതബകേളലട  നബരമ്മേനാണലാം  പുകരനാഗമബചവരബകേയനാണക്ക്.  നഗര/ഗ്രനാമ

പകദശങ്ങളബല് കുടബലവള്ളലമത്തബക്കുന്നതബനനായബ പനാന് സ്കസ്പീമബല് 837.99 കകേനാടബ

രൂപയുലടയുലാം  നഗരജല  വബതരണ  പദതബകേള്  നവസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം

വബപുലസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുമനായബ അമൃതക്ക് പദതബയബല് 1050.86 കകേനാടബ രൂപയുലടയുലാം

ജലവബതരണ പദതബകേള്ക്കുലാം പഴയ തപപ്പുകേള് മനാറബ സനാപബക്കുന്നതബനുമനായബ

കേബഫ്ബബയബല്  4183.33  കകേനാടബ  രൂപയുലടയുലാം  നബനാരഡബലന്റെ  881.50  കകേനാടബ

രൂപയുലടയുലാം NRDWP-യുലട 1444.08 കകേനാടബ രൂപയുലടയുലാം ജബകയുലട 206.21

കകേനാടബ രൂപയുലടയുലാം പദതബകേള് ഉള്ലപ്പെടുത്തബയബടലണന്നക്ക് മനബ വദക്തമനാകബ.

ലലപപ്പെക്ക് ലലലനുകേള് ദസ്പീരഘബപ്പെബക്കുന്നതബനനായബ കസറക്ക് പനാനബല് ഉള്ലപ്പെടുത്തബ 44

പവൃത്തബകേള്കക്ക്  1401.42  ലക്ഷലാം  രൂപയുലടയുലാം  പഴകലാംലചന്ന  ലലപപ്പെക്ക്

ലലലനുകേള് മനാറബസനാപബക്കുന്നതബനനായബ  90  പവൃത്തബകേള്കക്ക്  5111.54  ലക്ഷലാം

രൂപയുലടയുലാം  ഭരണനാനുമതബ  നല്കുന്നതബനനാവശദമനായ  നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബചവരനണക്ക്.  സനാകങ്കതബകേമനായബ  സനാദദതയുള്ള  പകദശങ്ങളബകലയക്ക്

നബലവബലല  വബതരണശലാംഖേല  ദസ്പീരഘബപ്പെബക്കുന്ന  പവൃത്തബകേള്  സലാംസനാന
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പദതബകേളബലൂലടയുലാം  എലാം.എല്.എ./എലാം.പബ./വരള്ച്ചനാ  ദുരബതനാശത്വനാസ

ഫെണ്ടുകേളബലൂലടയുലാം  തകദ്ദേശഭരണ  സനാപനങ്ങളലട  നബകക്ഷപ

പവൃത്തബകേളബലൂലടയുലാം  നടപ്പെബലനാക്കുനണക്ക്.  കേനാലനാവസനാ  വദതബയനാനലാംമൂലലാം

നദബകേള്,  അണലകടകേള്,  കേബണറുകേള് എന്നബവയബലല ജലദദൗരലഭദ സനാദദത

പരബഗണബച്ചക്ക് മുന്കേരതല് നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം നദബകേള് കസനാതസനായുള്ള

പദതബകേളബല്  നബലവബലള്ള  തടയണകേളബല്  ഷട്ടറുകേള്  ഘടബപ്പെബചലാം

തനാല്കനാലബകേ/സബരലാം തടയണകേള് നബരമ്മേബചലാം ജലലഭദത ഉറേപ്പുവരത്തുകേയുലാം

മഴമൂലലാം ലഭദമനാകുന്ന ജലലാം കസനാതസ്സുകേളലട പരബകപനാഷണത്തബനക്ക് ഉതകേത്തക

രസ്പീതബയബലള്ള  പവരത്തനങ്ങള്  നടത്തുകേയുലാം  ലചയ്യുനലണന്നക്ക്  മനബ

വദക്തമനാകബ.  പതബവരഷലാം രണക്ക് ലക്ഷലാം പുതബയ കേണക്ഷനുകേള് നല്കുകേലയന്ന

ലക്ഷദലാം  കനടുന്നതബനക്ക്  റേവനഡ്യൂകേമ്മേബ  പതബബനമനാകേനാതബരബകനാന്

നടപടബലയടുത്തബടണക്ക്.  വരമനാനലാം  വരദബപ്പെബക്കുന്നതബലന്റെ ഭനാഗമനായബ  പരമനാവധബ

വനാട്ടര  കേണക്ഷനുകേള് നല്കുന്നതബനുള്ള നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബചവരബകേയനാലണനലാം

ഇതബനനായബ പത്ര-ദൃശദ-ശവദ മനാധദമങ്ങളബലൂലട പചരണലാം നല്കേബ കേണക്ഷന്

കമളകേള്  സലാംഘടബപ്പെബകനാറുലണനലാം  മനബ  വദക്തമനാകബ.  റേവനഡ്യൂ  റേബകവറേബ

നടപടബകേള്,  ഒറത്തവണ  തസ്പീരപ്പെനാകല്  പദതബ  എന്നബവയബലൂലട  ലവള്ളകര
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കുടബശബകേ പബരബലച്ചടുത്തക്ക് വരമനാനലാം വരദബപ്പെബക്കുകേയുലാം ഉപകഭനാക്തനാകളബല്നബനലാം

545.38  കകേനാടബ  രൂപയുലാം തകദ്ദേശഭരണ സനാപനങ്ങളബല്നബനലാം  88.60  കകേനാടബ

രൂപയുലാം ഇദൗയബനത്തബല് പബരബലച്ചടുക്കുകേയുലാം ലചയബടണക്ക്.  ലചലവചുരകലബലന്റെ

ഭനാഗമനായബ  ഇലകബസബറബ  ചനാരജക്ക്  കുറേയ്ക്കുന്നതബനുകവണബ  കസനാളനാര  പവര

പനാന്റുകേള്   സനാപബക്കുന്നതബനുള്ള  നടപടബകേള്  സത്വസ്പീകേരബചവരനലണനലാം

എനരജബ  മനാകനജക്ക് ലമന്റെക്ക്  ലസന്റെര  മുകഖേന  പമ്പുലസറ്റുകേളലടയുലാം  മറക്ക്

ലലവദദ്യുകതനാപകേരണങ്ങളലടയുലാം  എനരജബ  ഓഡബറബലാംഗലാം  പമക്ക്  ഹദൗസകേളലട

ഓകട്ടനാകമഷനുലാം നടത്തബവരനലണനലാം മനബ വദക്തമനാകബ.  സ്കസ്പീമുകേളലട റേബലാംഗക്ക്

ലഫെന്സബലാംഗക്ക്/ഡബവബഷന്തവസക്ക്  അനനാലബസബസബലൂലട  ലചലവക്ക്

ക്രമസ്പീകേരബക്കുനണക്ക്.  റേവനഡ്യൂരഹബത  ജല  കചനാരച്ച  പരബഹരബക്കുന്നതബനനായബ

എ.ഡബ.ബബ.-യുലട ധനസഹനായകത്തനാലട ലകേനാച്ചബ, തബരവനന്തപുരലാം നഗരങ്ങളബല്

24x7 വനാട്ടര സതപ പദതബ നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനുള്ള നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം

കകേരള  ലഡ വലപ്ലമന്റെക്ക്  ആന്റെക്ക്  ഇന്നകവഷന്  സനാറജബകേക്ക്  കേദൗണ്സബലബലന്റെ

(K-DISC)  സഹകേരണകത്തനാലട  ഇന്നകവഷന്  ഹബക്ക്  രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം

ലചയബടണക്ക്.  2008-ലല  ജലനയലാം  പരബഷ്കരബകനാന്  തസ്പീരമനാനബച്ചബടലണനലാം

ഇതബനനായബ ജലവബഭവ വകുപ്പെക്ക് ലസക്രട്ടറേബ അദദക്ഷനനായബ പത്തലാംഗ   ഡ്രൈനാഫബലാംഗക്ക്
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കേമ്മേബറബ  രൂപസ്പീകേരബച്ചബടലണനലാം  ജലപരബപനാലന  രസ്പീതബകേളബലല  മനാറങ്ങള്

ശനാസസ്പീയമനായബ പഠബചലാം പളയത്തബലന്റെ പശനാത്തലത്തബല്,  കപനാസക്ക് ഡബസനാസര

നസ്പീഡക്ക്  അസസക്ക്ലമന്റെക്ക്  (PDNA),  സലാംകയനാജബത  ജലവബഭവ  പരബപനാലനലാം

(Integrated  Water  Resources  Management)  എന്നസ്പീ  തതത്വങ്ങലള

അടബസനാനമനാകബയുമനാണക്ക് പുതബയ ജലനയത്തബനക്ക് രൂപലാം നല്കുന്നലതനലാം മനബ

വദക്തമനാകബ.  ഹരബത  കകേരള  മബഷനബല്  കുളങ്ങളലട

പുനരദനാരണത്തബനുകവണബയുള്ള പദതബകേള് ആവബഷ്കരബച്ചബടലണനലാം ലലപലറക്ക്

സ്കസ്പീലമന്ന  നബലയബല്  പനാലകനാടക്ക്  ജബല്ലെയബലല  4400  കുളങ്ങലള  ഇതബല്

ഉള്ലപ്പെടുത്തബയബടലണനലാം  ലസന്ടല്  ഗ്രദൗണക്ക്  വനാട്ടര  അകതനാറേബറബയുലട

ആഭബമുഖേദത്തബല്  ജല  കകേനാണ്ഗ്രസക്ക്  നടത്തനാനുള്ള  ലപനാകപ്പെനാസല്

ലഭബച്ചബടലണനലാം  കുടബലവള്ളത്തബനുലാം  ഇറേബകഗഷനുമുതകുന്ന  പദതബകേള്കക്ക്

മുന്ഗണന  നല്കേബലകനാണക്ക്  ലചകക്ക്  ഡനാമുകേള്  നബരമ്മേബക്കുന്ന  കേനാരദലാം

ആകലനാചബക്കുലമനലാം നബരമ്മേനാണലാം പൂരത്തസ്പീകേരബച്ച കേരബമ്പുഴ ജലകസചന പദതബ

പവരത്തനക്ഷമമനാക്കുന്നതബനക്ക്  പകതദകേ  പരബഗണന  നല്കുലമനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയനായബ മനബ വദക്തമനാകബ. 
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(നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട ബനാകബ കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത  2531

മുതല് 2844 വലരയുളള കചനാദദങ്ങളബല് 151 എണ്ണത്തബനുലാം ബനലപ്പെട്ട മനബമനാര

കരഖേനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.)


