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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4601 29-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

െപരി�ാട്  കായലിെല മ�ം എ��ം നീ�ി സംഭരണേശഷി വർ�ി�ി�ൽ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. �രളി െപ�െന�ി
Shri Roshy Augustine
(ജലവിഭവ വ��് മ�ി)

(എ)

2018 �ത�� �ളയ�ം ��തിേ�ാഭ�ം �ലം
മണ�ർ മ�ല�ിെല പാവറ�ി പ�ായ�ിെല

െപരി�ാട്  കായലിൽ മ�ം എ��ം നിറ�്

കായലിെ� സംഭരണേശഷി �റ�ി��തിനാൽ

മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് വ�ിയിറ�ാ�ം

വലയിടാ�ം �യാസം േനരി��താ�ം
മ��സ��് നശി��താ��ളള കാര�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(എ) ��യിൽെ��ി��്, പാവറ�ി പ�ായ�ിെല

െപരി�ാട്  കായലിൽ േവലിയിറ� സമയ�്

മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് വ�ിയിറ�ാ�ം

വലയിടാ�ം സാധി�ാ� �ിതി ഉ�ാകാ��്.
െപരി�ാട്  �ഴയിൽ അടി� �ടിയ മ�ിെ�
അളവ് െക.ഇ.ആർ.ഐ പീ�ി �േഖന സർേ�
നട�ി കണ�ാ�ിയതിെ� അടി�ാന�ിൽ ടി
മ�് നീ�ം െച��തിനാവശ�മായ എ�ിേമ�് ഡി.
എസ് . ആർ. 2016 �കാരം ത�ാറാ�ിയി��.
എ�ാൽ ഡി. എസ് . ആർ. 2018 നിലവിൽ വ�
സാഹചര��ിൽ അതിൻ �കാരം എ�ിേമ�്
����തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��.
എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയാ�ടൻ ഭരണാ�മതി
നൽ��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�വാൻ
കഴി�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്.

(ബി) ��ത കായലിൽ അടി��ടിയ മ�ം, എ��ം
നീ�ം െച��തിന് എെ��ി�ം നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) പാവറ�ി പ�ായ�ിെല െപരി�ാട്  കായലിൽ
മ�ം എ��ം അടി��ടിയത് നീ�ം െച��ത്
സംബ�ി� നടപടികൾ നിലവിൽ സ�ീകരി�ി�ി�.
എ�ാൽ േവ�നാ�് കായലിെല മ�്, എ�ൽ,
�ാ�ിക് മാലിന��ൾ എ�ിവ നീ�ം െച�്
കായലിെല പരി�ിതി സംര�ി��തി�ം
ആയതിെ� ആവാസ വ�വ�
നിലനിർ��തി�മായി 2020-21, 2021-22
സാ��ിക വർഷ�ിൽ ഓേരാ േകാടി �പ വീതം
ബഡ്ജ�ിൽ വകയി��ക�ം 2020-21
സാ��ിക വർഷ�ിൽ 5731721/- �പ
െചലവഴി�ി���മാണ്. 2021-22 സാ��ിക

വർഷ�ിൽ േവ�നാട്  കായൽ ഉൾെ���
ആല�ഴ, േകാ�യം, പ�നംതി�, എറണാ�ളം
എ�ീ ജി�കളിൽ നി�ം ലഭി��
െ�ാേ�ാസ�കൾ �കാരം �ടർ �വർ�ന�ൾ

നട�വാൻ കഴി�ം. കായൽ സംര�ി��തി�ം
��ീകരി��തി�ം ഉത�� ജനകീയ ക�ാംപയിൻ
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നട��തിന് സർ�ാർ തീ�മാനി�ി��്. ഇതിെ�
ആദ�ഘ�െമ� നിലയിൽ േവ�നാട്  കായൽ
�േദശ�ൾെ��� പ�നംതി�, ആല�ഴ,
േകാ�യം, എറണാ�ളം എ�ീ ജി�കളിെല
എം.പി.മാർ, എം.എൽ.എ. മാർ, ജി�ാ പ�ായ�്

�സിഡ�മാർ, േ�ാ�് പ�ായ�്

�സിഡ�മാർ, ജി�ാ കള�ർമാർ, ഫിഷറീസ് ,
ജലേസചനം, തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപനം, �ഷി
�ട�ിയ വ��കളിെല ജി�ാ ഓഫീസർമാെര
ഉൾെ���ി 03.07.2021 ൽ ബ�.ഫിഷറീസ്
വ��് മ�ി�െട അ���തയിൽ േയാഗം േചർ�.
േവ�നാട്  കായൽ �ചീകരണ�ി�ം

സംര�ണ�ി�മായി തേ�ശസ�യംഭരണ
�ാപന��െട േമൽേനാ��ിൽ

ജനപ�ാളി�േ�ാ� �ടി ജി�ാതല�ി�ം േ�ാ�്
തല�ി�ം പ�ായ�് തല�ി�ം വാർഡ്
തല�ി�ം ജനകീയ സമിതികൾ �പീകരി�വ��.
ഈ �വർ�ന�ൾ�് MGNREGS അംഗ�ൾ,
ഹരിതേകരളം, ക�ാെ�ാഴിലാളികൾ,
മ��െ�ാഴിലാളികൾ, മ� സ�� സംഘടനകൾ
എ�ിവ�െട േസവനം �േയാജനെ����താണ്.
േവ�നാട്  കായൽ സംര�ണ�ിനായി ജനകീയ
ക�ാംപയി�കൾ സംഘടി�ി��തി�ം േ�ാ�്/
നിേയാജക മ�ല�ൾ അടി�ാനമാ�ി

�േദശെ� എം.പി മാർ, എം.എൽ.എ.മാർ
എ�ിവെര �മതലെ���ിെ�ാ�്

േകാർഡിേനഷൻ ക�ി�ി �പീകരി��തി�ം,
തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിൽ ജനകീയ
േകാർഡിേനഷൻ ക�ി�ികൾ പ�ായ�്

�സിഡ�മാ�െട അ���തയിൽ
�പീകരി��താണ്. േവ�നാട്  കായൽ
�ചീകരണ സംര�ണ േമഖല�മായി ബ�െ��്

വിവിധ വ��കൾ ത�ാറാ�� െ�ാേ�ാസ�കൾ
ഒ�മി�  ്വിശദമായ മാ�ർ�ാൻ ത�ാറാ�ി പ�തി
നട�ിലാ��തിന് നടപടികൾ
സ�ീകരി�ാ��താണ്.

(സി) ഇെ��ിൽ ഇ�ാര��ിൽ ആവശ�മായ നടപടി
എ��േമാ; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ?

(സി) പാവറ�ി പ�ായ�ിെല െപരി�ാട്  കായലിൽ
മ�ം എ��ം അടി��ടിയത് നീ�ം െച��ത്
സംബ�ി� നടപടികൾ നിലവിൽ സ�ീകരി�ി�ി�.
എ�ാൽ േവ�നാ�് കായലിെല മ�്, എ�ൽ,
�ാ�ിക് മാലിന��ൾ എ�ിവ നീ�ം െച�്
കായലിെല പരി�ിതി സംര�ി��തി�ം
ആയതിെ� ആവാസ വ�വ�
നിലനിർ��തി�മായി 2020-21, 2021-22
സാ��ിക വർഷ�ിൽ ഓേരാ േകാടി �പ വീതം
ബഡ്ജ�ിൽ വകയി��ക�ം 2020-21
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സാ��ിക വർഷ�ിൽ 5731721/- �പ
െചലവഴി�ി���മാണ്. 2021-22 സാ��ിക

വർഷ�ിൽ േവ�നാട്  കായൽ ഉൾെ���
ആല�ഴ, േകാ�യം, പ�നംതി�, എറണാ�ളം
എ�ീ ജി�കളിൽ നി�ം ലഭി��
െ�ാേ�ാസ�കൾ �കാരം �ടർ �വർ�ന�ൾ

നട�വാൻ കഴി�ം. കായൽ സംര�ി��തി�ം
��ീകരി��തി�ം ഉത�� ജനകീയ ക�ാംപയിൻ
നട��തിന് സർ�ാർ തീ�മാനി�ി��്. ഇതിെ�
ആദ�ഘ�െമ� നിലയിൽ േവ�നാട്  കായൽ
�േദശ�ൾെ��� പ�നംതി�, ആല�ഴ,
േകാ�യം, എറണാ�ളം എ�ീ ജി�കളിെല
എം.പി.മാർ, എം.എൽ.എ. മാർ, ജി�ാ പ�ായ�്

�സിഡ�മാർ, േ�ാ�് പ�ായ�്

�സിഡ�മാർ, ജി�ാ കള�ർമാർ, ഫിഷറീസ് ,
ജലേസചനം, തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപനം, �ഷി
�ട�ിയ വ��കളിെല ജി�ാ ഓഫീസർമാെര
ഉൾെ���ി 03.07.2021 ൽ ബ�.ഫിഷറീസ്
വ��് മ�ി�െട അ���തയിൽ േയാഗം േചർ�.
േവ�നാട്  കായൽ �ചീകരണ�ി�ം

സംര�ണ�ി�മായി തേ�ശസ�യംഭരണ
�ാപന��െട േമൽേനാ��ിൽ

ജനപ�ാളി�േ�ാ� �ടി ജി�ാതല�ി�ം േ�ാ�്
തല�ി�ം പ�ായ�് തല�ി�ം വാർഡ്
തല�ി�ം ജനകീയ സമിതികൾ �പീകരി�വ��.
ഈ �വർ�ന�ൾ�് MGNREGS അംഗ�ൾ,
ഹരിതേകരളം, ക�ാെ�ാഴിലാളികൾ,
മ��െ�ാഴിലാളികൾ, മ� സ�� സംഘടനകൾ
എ�ിവ�െട േസവനം �േയാജനെ����താണ്.
േവ�നാട്  കായൽ സംര�ണ�ിനായി ജനകീയ
ക�ാംപയി�കൾ സംഘടി�ി��തി�ം േ�ാ�്/
നിേയാജക മ�ല�ൾ അടി�ാനമാ�ി

�േദശെ� എം.പി മാർ, എം.എൽ.എ.മാർ
എ�ിവെര �മതലെ���ിെ�ാ�്

േകാർഡിേനഷൻ ക�ി�ി �പീകരി��തി�ം,
തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിൽ ജനകീയ
േകാർഡിേനഷൻ ക�ി�ികൾ പ�ായ�്

�സിഡ�മാ�െട അ���തയിൽ
�പീകരി��താണ്. േവ�നാട്  കായൽ
�ചീകരണ സംര�ണ േമഖല�മായി ബ�െ��്

വിവിധ വ��കൾ ത�ാറാ�� െ�ാേ�ാസ�കൾ
ഒ�മി�  ്വിശദമായ മാ�ർ�ാൻ ത�ാറാ�ി പ�തി
നട�ിലാ��തിന് നടപടികൾ
സ�ീകരി�ാ��താണ്.
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െസ�ൻ ഓഫീസർ


