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സബ്മമിഷന
കകായയംകുളയം തകാപവവൈദദ്യുത നമിലയയം 

പ്രതമിപക്ഷ  നനതകാവൈവ്  (ശശ  .    രനമശവ്  ചചെനമിത്തല):  സര,  സയംസകാനചത്ത

സയംബനമിചമിടനത്തകാളയം  ഏറ്റവയം  പ്രധകാനചപ്പെട്ട  ഒരു  കകാരര്യമകാണവ്  ഞകാന  സഭയുചട

ശദ്ധയമില്ചകകാണ്ടുവൈരുനതവ്.  കകായയംകുളയം  തകാപനമിലയത്തമിനവ്  കകായയംകുളയം  എന

നപരുചണ്ടെങമിലയം അതവ് എചന്റെ നമിനയകാജകമണ്ഡലത്തമിലള്ള ചൂളചത്തരുവൈമിലകാണവ്.  ചക.

കരുണകാകരന  മുഖര്യമനമി  ആയമിരുന  കകാലത്തകാണവ്  പ്രസ്തുത  നമിലയത്തമിനവ്

ചതകാള്ളകായമിരയം ഏക്കര സലയം ഏചറ്റടുത്തവ് എന.ടമി.പമി.സമി.-ക്കവ് ചകകാടുത്തതവ്. 1200

നകകാടമിരൂപയുചട  നമിനക്ഷപമകാണവ്  കകായയംകുളയം   എന.ടമി.പമി.സമി.-യമില്  അനവ്

ഉണ്ടെകായതവ്.  നകകാള്  നബസ്ഡവ്  എനരജമി  ചപ്രകാഡക്ഷനുനവൈണ്ടെമി  ആയമിരുന്നു  ആദര്യയം

പദ്ധതമി  ഇട്ടമിരുനതവ്.  എനകാല്  അതമിനകാവൈശര്യമകായ  സലചമടുചത്തങമിലയം

പകാരമിസമിതമിക  പ്രശ്നങ്ങള്  കണക്കമിചലടുത്തവ്  നകകാള്  നബസ്ഡവ്  എന്നുള്ളതവ്  നകാഫ

നബസ്ഡവ്  ആയമി  മകാറുകയുണ്ടെകായമി.  അനകാരകാഷ്ട്രവൈമിപണമിയമില്  നകാഫയുചട  വൈമില

ഇടയമിടക്കവ്  വൈരദ്ധമിക്കുകയുയം  ഫ്ലക്നചെച്വേറ്റവ് ചചെയ്യുകയുയം  ചചെയ്തുചകകാണ്ടെമിരമിക്കുനതവ്

സകാധകാരണമകാണവ്.  അതുചകകാണ്ടെവ്  അവൈമിചട  ഉല്പ്പെകാദമിപ്പെമിക്കുന  ഒരു  യൂണമിറ്റവ്

വവൈ ദദ്യുതമിക്കവ് 13-14 രൂപവൈചര ചകകാടുനക്കണ്ടെമി വൈരുന്നു. സയംസകാന ഗവൈണ്ചമന്റുമകായമി
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നടപ്പെകാക്കമിയ എഗമിചമന്റെനുസരമിചവ്  സരക്കകാര  18  നകകാടമിരൂപ എലകാമകാസവയം പ്രസ്തുത

സകാപനത്തമിചന്റെ പ്രവൈരത്തനത്തമിനകായമി നല്കുന്നുണ്ടെവ്.  എന.ടമി.പമി.സമി.-യുചട ഇഇ

പകാന്റെവ്  പ്രവൈരത്തനരഹമിതമകായമിട്ടവ്  വൈളചര  വൈരഷങ്ങളകായമി.  എലകാമകാസവയം സയംസകാന

ഗവൈചണ്മെന്റെവ് 18 നകകാടമിരൂപ ചകകാടുക്കുകയുയം നവൈണയം ഇതവ് പ്രവൈരത്തമിക്കുന്നുമമില. വൈളചര

അടമിയനരഘട്ടത്തമില് മകാത്രനമ കകായയംകുളയം  എന.ടമി.പമി.സമി.-യമില്നമിനവ്  വവൈ ദദ്യുതമി

ഉല്പ്പെകാദമിപ്പെമിചവ് സയംസകാനത്തമിനവ് കമിട്ടുകയുള. രകാമഗുണ്ഡത്തുനമിന്നുയം മറ്റുസലങ്ങളമില്

നമിന്നുചമകാചക്ക നകാലവ് രൂപയവ് ഒരു യൂണമിറ്റവ് വവൈദദ്യുതമി ലഭമിക്കുയം. അതുചകകാണ്ടെവ് പ്രസ്തുത

സകാപനത്തമില്നമിന്നുയം  വവൈദദ്യുതമി  എടുക്കകാനുള്ള  പ്രയകാസവമുണ്ടെവ്.   ഫലത്തമില്

കകായയംകുളചത്ത  എന.ടമി.പമി.സമി.-യുചട  തകാപനമിലയയം  പ്രവൈരത്തനരഹമിതമകാണവ്.

ഇക്കകാരര്യത്തമില്  നകന്ദ്രസരക്കകാര  ദയകാവൈധമകാണവ്  വൈമിധമിക്കുനതവ്.  ഇതുസയംബനമിചവ്

നകന്ദ്രമനമിയുചട  പ്രസകാവൈന  കഴമിഞ്ഞ  ദമിവൈസയം  വൈരമികയുണ്ടെകായമി.  ഇതവ്  സയംസകാന

ഗവൈണ്ചമന്റെമിചന്റെ  ഉത്തരവൈകാദമിതച്വേമകാചണനകാണവ്  നകന്ദ്രമനമി  പറയുനതവ്.

ഇതമിനമിയമിടയമില്  നവൈചറകാരു  ചപ്രകാനപ്പെകാസല്  ഉണ്ടെകായമി.  പ്രസ്തുത  തകാപനമിലയയം

എല്.എന.ജമി.-യമിലൂചട  മകാത്രനമ  ലകാഭകരമകാക്കകാന  കഴമിയുകയുള.  എല്.എന.ജമി.

ചടരമമിനല്  പുതുവവൈപ്പെമിനമില്നമിനവ്  കകായയംകുളയംവൈചര  വൈനകാല്  ഇഇ  തകാപനമിലയയം

നലനമിലയമില് പ്രവൈരത്തമിപ്പെമിക്കകാന കഴമിയുകയുയം നകാലവ് രൂപയവ് ഒരു യൂണമിറ്റവ് വവൈ ദദ്യുതമി
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ചകകാടുക്കകാനുയം  സകാധമിക്കുയം.  പകാചെകവൈകാതകവപപ്പെവ്  വലന  ഇടകാത്തതുമൂലമകാണവ്  ഇഇ

പ്രശ്നയം.  ഇതമിചന  കകായയംകുളത്തുനമിനവ്  ചകകാചമിയമിനലക്കവ്  മകാറ്റുകയകാചണന്നുള്ള  ഒരു

ചപ്രകാനപ്പെകാസല് ഇടയവ്  ഉണ്ടെകായമി.  അതവ്  ഒരമിക്കലയം ഫശസമിബമിളകായ കകാരര്യമല.  അതവ്

അനുവൈദമിക്കകാനുയം  കഴമിയുന  കകാരര്യമല.  ഇനപ്പെകാള്  ചചെനയ്യേണ്ടെതവ്,  പകാചെകവൈകാതക

വപപ്പെവ് വലന  സകാപമിച്ചുചകകാണ്ടെവ്  ഇവൈമിനടക്കകാവൈശര്യമകായ  വവൈ ദദ്യുതമി  ഉല്പ്പെകാദനയം

വൈരദ്ധമിപ്പെമിക്കുവൈകാനുയം നകാലവ് രൂപയവ് ഒരു യൂണമിറ്റവ് വവൈദദ്യുതമി ചകകാടുക്കകാനുയം കഴമിഞ്ഞകാല്

ഇതവ്  നകരളത്തമിനവ്  വൈകാങ്ങമിചയടുക്കകാന  സകാധമിക്കുയം  എന്നുള്ളതകാണവ്.  1200  നകകാടമി

രൂപയുചട  നമിനക്ഷപമുള്ള,  നകരളത്തമിചന്റെ  ഏറ്റവയം  വൈലമിയ  ചപകാതുനമഖലകാ

സകാപനമകായ  എന.ടമി.പമി.സമി.-യുചട  തകാപനമിലയയം   സയംരക്ഷമിക്കകാനുള്ള  നടപടമി

സച്വേശകരമിക്കുകയുയം പകാചെകവൈകാതക വപപ്പെവ് വലന ഇടുന കകാരര്യത്തമില് ഒരു സമനച്വേയയം

ഉണ്ടെകാക്കമി നകരളത്തമിനകാവൈശര്യമകായ പകാചെകവൈകാതകയം ലഭമിക്കുകയുയം ചചെയകാല് മകാത്രനമ

ഇഇ  പകാന്റെവ്  ലകാഭകരമകായമി  പ്രവൈരത്തമിപ്പെമിക്കകാന  കഴമിയുകയുള.  അചലങമില്  ഇതവ്

അടച്ചുപൂട്ടുചനകാരു  സമിതമി  ഉണ്ടെകാകുയം.  ഇലകമിസമിറ്റമി  നബകാരഡവ്  എലകാമകാസവയം  18

നകകാടമിരൂപ വൈശതയം ചകകാടുത്തുചകകാണ്ടെമിരമിക്കുകയകാണവ്. ഇക്കകാരര്യത്തമില് അടമിയനരമകായ

നടപടമി  സച്വേശകരമിക്കണയം.   ഇതവ്  സയംസകാന  ഗവൈണ്ചമന്റെമിചന്റെ  കുഴപ്പെമകാചണനകാണവ്

ഇനപ്പെകാള്  നകന്ദ്രമനമി  ശശ.  പശയുഷവ്  നഗകായല് പറയുനതവ്.  ഇതവ്  നകരളത്തമിചന്റെ
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പ്രശ്നമല,  പ്രകാനയകാഗമികമകായ  പ്രശ്നങ്ങളകാണമിതമിനവ്  തടസയം  നമില്ക്കുനതവ്.

പകാചെകവൈകാതകയം  ഉപനയകാഗമിചവ്  വവൈദദ്യുതമി  ഉല്പ്പെകാദനത്തമിനുള്ള  എലകാനടപടമികളയം

എന.ടമി.പമി.സമി.  പൂരത്തമിയകാക്കമിയമിരമിക്കുകയകാണവ്.  നകന്ദ്രമനമി  ഇങ്ങചനപറയകാന

കകാരണമതകാണവ്.   ഞകാന  നകന്ദ്രമനമിചയ  കുറ്റചപ്പെടുത്തുകയല.  അതുചകകാണ്ടെവ്

കകായയംകുളയം  എന.ടമി.പമി.സമി.ചയ  ദയവൈധത്തമിനുവൈമിട്ടുചകകാടുക്കകാചത  ഇതവ്

അടമിയനരമകായമി എടുക്കണചമനവ് ഞകാന അഭര്യരതമിക്കുകയകാണവ്.  

വവൈദദ്യുതമിയുയം  നദവൈസച്വേവയം വൈകുപ്പുമനമി  (ശശ  .    കടകയംപള്ളമി സുനരന്ദ്രന):  സര,

ഇഇ അടുത്ത ദമിവൈസയം നകന്ദ്രമനമിയുചട പ്രസകാവൈന വൈന സകാഹചെരര്യത്തമില് നമ്മുചട

സയംസകാനചത്ത  ചെമില  പത്രപ്രവൈരത്തകര  അനദ്ദേഹചത്ത  കണ്ടെവ്  സയംസകാരമിചനപ്പെകാള്

അനദ്ദേഹയം നടത്തമിയ ഒരു നസ്റ്റേറ്റവ്ചമന്റെകാണവ്  ബഹുമകാനചപ്പെട്ട പ്രതമിപക്ഷ നനതകാവൈമിചന്റെ

ഇഇ സബ്മമിഷചന്റെ ആധകാരയം എനകാണവ് ഞകാന കരുതുനതവ്. 

നകന്ദ്രസരക്കകാര  സകാപനമകായ  എന.ടമി.പമി.സമി.-യുചട  ഉടമസതയമിലള്ള

359.58  ചമഗകാവൈകാട്ടവ്  നശഷമിയുള്ള കകായയംകുളയം  തകാപ വവൈദദ്യുത നമിലയത്തമില് നകാഫ

എന ദ്രവൈ ഇനനമകാണവ് ഉപനയകാഗമിക്കുനതവ്. ഇഇ നമിലയത്തമില്നമിന്നുള്ള വവൈ ദദ്യുതമി

വൈകാങ്ങുനതമിനകായമി നകരള നസ്റ്റേറ്റവ് ഇലകമിസമിറ്റമി നബകാരഡവ് ലമിമമിറ്റഡയം എന.ടമി.പമി.സമി.-

യുയം  തമമിലള്ള  പവൈര  പരനചസവ്  എഗമിചമന്റെവ്  28 -02-2025  വൈചര  ചെമില
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വൈര്യവൈസകള്ക്കവ് വൈമിനധയമകായമി 2013-ല് ദശരഘമിപ്പെമിക്കുകയുണ്ടെകായമി.

നകാഫയുചട  വൈമില  വൈളചര  ഉയരനതകായതമിനകാല്  ഇഇ  നമിലയത്തമില്

ഉല്പ്പെകാദമിപ്പെമിക്കുന  വവൈദദ്യുതമിയുചട  വൈമില  മറ്റവ്  നമിലയങ്ങളമിനലതമിചനക്കകാള്  വൈളചര

ഉയരനതകാണവ്.  ആയതമിനകാല്  ഇഇ  നമിലയത്തമില്നമിന്നുയം  അടമിയനരഘട്ടങ്ങളമില്

മകാത്രമകാണവ്  വവൈദദ്യുതമി  വൈകാങ്ങുനതവ്.  2013-ല്  പവൈര  പരനചസവ്  എഗമിചമന്റെവ്

ദശരഘമിപ്പെമിചനപ്പെകാള് ഉള്ചപ്പെടുത്തമിയ വൈര്യവൈസകള് ഇപ്രകകാരമകാണവ്. 

1.  01-03-2013  മുതല്  5  വൈരഷത്തമിനുനശഷയം  കകായയംകുളയം

തകാപനമിലയത്തമില്നമിന്നുയം  ഉല്പ്പെകാദമിപ്പെമിക്കുന  വവൈദദ്യുതമിയുചട  ലകാഭനഷ്ടങ്ങള്

കണക്കമിചലടുത്തവ്  ഇഇ  നമിലയയം  ഉപനയകാഗമിക്കകാതമിരമിക്കുനതമിനുള്ള  അവൈകകാശയം

ചക.എസവ്.ഇ.ബമി.-ക്കവ് ആയമിരമിക്കുയം.

2.  നകാഫക്കുപകരയം  മറ്റവ്  ലകാഭകരമകായ ഇനനങ്ങള് കൂടമി  ഉപനയകാഗമിക്കകാവന

വൈമിധയം യനസകാമഗമികളമില് എന.ടമി.പമി.സമി.-യമില് മകാറ്റയം വൈരുത്തണയം.

3.  ചകകാചമിയമില്നമിന്നുയം  കകായയംകുളനത്തക്കവ്  പ്രകൃതമിവൈകാതകയം

ചകകാണ്ടുവൈരുനതമിനുള്ള  വപപ്പെവ്  വല ന  സകാപമിക്കുനതമിനവ്  നകന്ദ്രഗവൈണ്ചമന്റെവ്

സകാപനമകായ  ഗര്യകാസവ്  അനതകാറമിറ്റമി  ഓഫവ്  ഇനര്യയുമകായുള്ള  കരകാര  അമമിതഭകാരയം

സൃഷ്ടമിക്കകാചതയകാവൈണയം.
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4.  നമിലയത്തമിചന്റെ  പ്രവൈരത്തനത്തമിനകായമി  ആഭര്യനര  പ്രകൃതമിവൈകാതകയം

ലഭമിക്കുനതമിനുനവൈണ്ടെമി  നകന്ദ്രസരക്കകാരമിചന  സമശപമിനക്കണ്ടെതകാണവ്.  ഇതവ്

ലഭര്യമകാകുനതുവൈചര  ഇറക്കുമതമി  ചചെയ്യുന  ദ്രവൈശകൃത  പ്രകൃതമിവൈകാതകയം

സച്വേകായത്തമകാനക്കണ്ടെതകാണവ്.

നകാഫനയകാചടകാപ്പെയം  പ്രകൃതമിവൈകാതകയം  കൂട്ടമി  ഇനനമകായമി  ഉപനയകാഗചപ്പെടുത്തകാന

ഇനപ്പെകാള്  നമിലയയം  സജ്ജമകായമിട്ടുണ്ടെവ്.  എനകാല്  പ്രകൃതമിവൈകാതകയം  ലഭമിക്കുനതമിനുള്ള

തൃപമികരമകായ നടപടമികചളകാന്നുയം എന.ടമി.പമി.സമി.-യുചട ഭകാഗത്തുനമിന്നുയം ഉണ്ടെകായമിട്ടമില.

ചകകാചമിയമിലളള  'ഗര്യകാസവ്  ചടരമമിനലമില്'നമിന്നുയം  കകായയംകുളനത്തക്കവ്  വൈകാതകയം

ചകകാണ്ടുവൈരുനതമിനവ്  പ്രകാനയകാഗമികമകായ  ബദല്  സയംവൈമിധകാനങ്ങള്  ഒരുക്കകാനുയം

എന.ടമി.പമി.സമി.-ക്കവ്  സകാധമിചമിട്ടമില.   'വൈകാതകകണക്ഷന'  ലഭര്യമകായ  നകരള  നസ്റ്റേറ്റവ്

ഇലകമിസമിറ്റമി  നബകാരഡവ്  ലമിമമിറ്റഡമിചന്റെ  അധശനതയമിലള്ള  ബ്രഹ്മുപുരത്തുള്ള

സലനത്തയവ്  പ്രസ്തുത  നമിലയയം  മകാറ്റമി  സകാപമിക്കുനതമിനവ്  2015-ല്  നകരളയം

മുനനകാട്ടുവൈച നമിരനദ്ദേശത്തമിനന്മേലയം  എന.ടമി.പമി.സമി.  അനമിമ  തശരുമകാനചമടുത്തതകായമി

അറമിവൈമില.  

ഇഇ  നമിലയത്തമില്നമിന്നുള്ള  വവൈ ദദ്യുതമിയുചട  വൈമില  'ഫമികവ്ഡവ്  ചെകാരജ്ജവ്',

'നവൈരമിയബമിള്  ചെകാരജവ്  എനശ  രണ്ടെവ്  ഘടകങ്ങള്  നചെരനതകാണവ്.  നമിലയത്തമിനവ്
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നവൈണ്ടെമിവൈരുന  സമിരയം  ചചെലവകളയം  എന.ടമി.പമി.സമി.-യുചട  ലകാഭവൈമിഹമിതവയം

നചെരനതകാണവ്  ഫമികഡവ്  ചെകാരജവ്.  നവൈരമിയബമിള്  ചെകാരജവ്,  ഒരു  യൂണമിറ്റവ്  വവൈദദ്യുതമി

ഉല്പ്പെകാദമിപ്പെമിക്കകാനുള്ള ഇനനത്തമിചന്റെ വൈമിലയുമകാണവ്. ഇതമില് ഫമികഡവ് ചെകാരജവ് 2015-

16-ല്  വൈകാരഷമികകാടമിസകാനത്തമില്  207.13  നകകാടമി  രൂപയകായമിരുന്നു.  നവൈരമിയബമിള്

ചെകാരജവ് യൂണമിറ്റമിനവ് 7.312 രൂപയുമകായമിരുന്നു. 

ഇഇ  നമിലയത്തമില്  നമിന്നുയം  ചചവൈദദ്യുതമി  വൈകാങ്ങമിയമിചലങമില്നപ്പെകാലയം  പ്രസ്തുത

ഫമികഡവ് ചെകാരജവ് നല്കകാന നകരള നസ്റ്റേറ്റവ് ഇലകമിസമിറ്റമി നബകാരഡവ് ബകാധര്യസരകാണവ്.

ഇങ്ങചനചയകാരു  ഭശമമകായ  തുക  എന.ടമി.പമി.സമി.  ക്കു  നല്കുനതവ്  നകരള  നസ്റ്റേറ്റവ്

ഇലകമിസമിറ്റമി  നബകാരഡവ്  ലമിമമിറ്റഡമിചന്റെ  സകാമ്പത്തമിക  അടമിത്തറചയ  പ്രതമികൂലമകായമി

ബകാധമിക്കുനതകാണവ്.  ഇഇ  തുക   ചചവൈദദ്യുതമി  നമിരക്കമില്  ഉള്ചപ്പെടുത്തുനതമിനകാല്

നകരളത്തമിചല ഉപനഭകാകകാക്കളയം ഇഇ ഭകാരയം ഏചറ്റടുനക്കണ്ടെമി വൈരുന്നുണ്ടെവ്. 

ഇഇ  സകാഹചെരര്യത്തമിലയം  2014-19  കകാലയളവൈമിചല   'ഫമികഡവ്  ചെകാരജവ്'

പ്രതമിവൈരഷയം  ശരകാശരമി  299  നകകാടമി  രൂപയകായമി  വൈരദ്ധമിപ്പെമിക്കകാന  എന.ടമി.പമി.സമി.

നകന്ദ്ര  ചറഗുനലറ്ററമി  കമശഷചന  സമശപമിചമിട്ടുണ്ടെവ്.  അപൂരവ്വമകായമി  മകാത്രയം

പ്രവൈരത്തമിപ്പെമിനക്കണ്ടെമി വൈരുന ഇഇ നമിലയയംമൂലയം സയംസകാനത്തമിനുണ്ടെകാകുന ഭശമമകായ

നഷ്ടയം  കണക്കമിചലടുത്തവ്  ഫമികഡവ്  ചെകാരജ്ജമില്  ഗണര്യമകായ  കുറവൈവ്
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വൈരുത്തമിത്തരണചമനവ്  നകരളയം  നകന്ദ്ര  ചറഗുനലറ്ററമി  കമശഷന  മുമ്പകാചക

അനപക്ഷമിചമിട്ടുണ്ടെവ്.  പ്രസ്തുത  വൈമിഷയയം  സയംബനമിചവ്  എന.ടമി.പമി.സമി.യുമകായമി

ചക.എസവ്.ഇ.ബമി.  ലമിമമിറ്റഡവ്  നമിരവൈധമി  കത്തമിടപകാടുകള്  നടത്തുകയുയം  വൈമിവൈമിധ

തലങ്ങളമില്  ചെരചകള്  നടത്തുകയുയം  ചചെയമിട്ടുണ്ടെവ്.  എനകാല്  എന.ടമി.പമി.സമി.യുചട

ഭകാഗത്തുനമിന്നുയം  നപ്രകാതകാഹജനകമകായ  ഒരു  പ്രതമികരണവയം  നകാളമിതുവൈചര

ലഭര്യമകായമിട്ടമില.  ഇക്കകാരര്യങ്ങളമില്  നകന്ദ്ര  ഗവൈണ്ചമന്റെമിചന്റെ  ഭകാഗത്തുനമിന്നുയം

അനുഭകാവൈപൂരണ്ണമകായ  സമശപനമുണ്ടെകാകണചമനകാണവ്  നകരള  ഗവൈണ്ചമന്റെവ്

തകാല്പരര്യചപ്പെടുനതവ്. നകരള  സരക്കകാര  അധമികകാരനമറ്റ  ഉടചന  തചന

നകരളത്തമിചല ചചവൈദദ്യുതമി  നമഖലയമിചല വൈമിവൈമിധ വൈമിഷയങ്ങള് ചെരച ചചെയ്യുനതമിനവ്

നകന്ദ്ര  ഗവൈണ്ചമന്റെമിചന  സമശപമിചമിരുചനങമിലയം  നകന്ദ്ര  ഉഇരജ്ജ  സഹമനമിയുചട

അസഇകരര്യയംമൂലയം  കൂടമിക്കകാഴ്ച  നടനമില.    തുടരനവ്  ജൂണ്  16,  17  തശയതമികളമില്

നഗകാവൈയമില്  വൈച്ചുനടന  ചചവൈദദ്യുതമി  മനമിമകാരുചട  സനമളനത്തമിനമിടയമില്  നകന്ദ്ര

ഉഇരജ്ജ  സഹമനമിയുമകായമി  പ്രനതര്യകയം  ചെരച  നടത്തമിയമിരുന്നു.  നകരളത്തമിചന്റെ

ചചവൈദദ്യുത  നമഖലയമിചല  പ്രശ്നങ്ങള്  സനമളനത്തമില്  ചൂണ്ടെമിക്കകാട്ടുകയുയം

കകായയംകുളമടക്കമുള്ള  വൈകാതക  നമിലയങ്ങള്  പ്രവൈരത്തനരഹമിതമകായമി  തുടരുന

സകാഹചെരര്യചമകാഴമിവൈകാക്കകാന  കുറഞ്ഞ  നമിരക്കമില്  പ്രകൃതമി  വൈകാതകയം
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ലഭര്യമകാക്കണചമന്നുള്ള  അഭര്യരതന  സയംസകാനയം  മുനനകാട്ടുവൈയ്ക്കുകയുയം  ചചെയമിട്ടുണ്ടെവ്.

നകരളത്തമിചന്റെ ചചവൈദദ്യുതമി  പ്രശ്നങ്ങള് പരമിഹരമിക്കുനതമിനവ്  നകന്ദ്ര ഗവൈണ്ചമന്റുമകായമി

സഹകരമിചവ് മുനനകാട്ടുനപകാകകാനകാണവ് ഗവൈണ്ചമന്റെവ് തകാല്പരര്യചപ്പെടുനതവ്. 

നകന്ദ്ര  മനമിയുമകായമി  കൂടമിക്കകാഴ്ചയവ്  വൈശണ്ടുയം  സമയയം  ആവൈശര്യചപ്പെട്ടമിട്ടുണ്ടെവ്.

ആയതമിനകാല് സബ്മമിഷനമില് പ്രതമിപകാദമിചമിരമിക്കുന നകന്ദ്ര ഊരജ്ജ സഹമനമിയുചട

പ്രസകാവൈന  ഏതവ്  സകാഹചെരര്യത്തമില്  ഉളവൈകായമിട്ടുള്ളതകാചണനവ്  വൈര്യകമല.

അനദ്ദേഹവമകായുള്ള  കൂടമിക്കകാഴ്ചയമില്  ഇക്കകാരര്യങ്ങളമില്  വൈര്യകത  വൈരുത്തകാന

കഴമിയുചമനകാണവ്  പ്രതശക്ഷമിക്കുനതവ്.

മുഖര്യമനമി  (ശശ  .    പമിണറകായമി  വൈമിജയന):  സര,  ഒരു  കകാലത്തവ്  ഇഇ

തകാപനമിലയചത്ത  സയംബനമിചകാണവ്  നമചളലകാവൈരുയം  ആവൈശര്യചപ്പെട്ടുചകകാണ്ടെമിരുനതവ്.

അതവ്  നടക്കകാതമിരുനതവ്  എന്തുചകകാണ്ടെകാണവ്  എനതവ്  നമള്  ഗഇരവൈമകായമി

ആനലകാചെമിനക്കണ്ടെതകാണവ്.  അതമിചല  പ്രശ്നയം  എല്.എന.ജമി.  ഇവൈമിനടയവ്  എത്തുനമില

എനതകാണവ്.  അതമില്  നമുക്കവ്  എനവ്  ചചെയ്യേകാന  കഴമിയുചമനതവ്  ഗഇരവൈമകായമി

ആനലകാചെമിനക്കണ്ടെ കകാരര്യമകാണവ്. എന.ടമി.പമി.സമി. അവൈമിചട ചചവൈദദ്യുതമി ഉലകാദമിപ്പെമിക്കണയം

എന്നുപറയുനതുചകകാണ്ടുമകാത്രയം  ഉല്പ്പെകാദമിപ്പെമിക്കകാന  കഴമിയുചമനവ്  നതകാന്നുനമില.

ഇനപ്പെകാള്  മയംഗലകാപുരയം  ചചലനമിചനക്കുറമിചവ്  നമള്  ഗഇരവൈമകായമി  പറയുന്നുണ്ടെവ്.
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എനകാല്  എല്.എന.ജമി.  ചടരമമിനല്  ചകകാചമിയമില്നമിനവ്  കകായയംകുളനത്തയവ്

എത്തകാനുള്ള  വൈലമിയ  ശമങ്ങള്  നകായം  നടത്തമിയമിട്ടമില.  തടസങ്ങളണ്ടെവ്  എനതവ്

ശരമിയകാണവ്.  ആ  വൈശയം  നകായം  ഗഇരവൈമകായമി  പരമിനശകാധമിനക്കണ്ടെതകാണവ്.  മകാറ്റുക

എന്നുപറഞ്ഞകാല്  ഒരു  ചചെറമിയ  സകാധനചമടുത്തവ്  അപ്പുറനത്തയവ്  മകാറ്റുകയകാനണകാ

ചചെയ്യുനതവ്;  കകായയംകുളയം നമിലയയം മകാറ്റുക എനതവ് എളപ്പെമകാനണകാ?  ബ്രഹ്മപുരനത്തയവ്

മകാറ്റണചമനവ്  നനരത്ത  ഒരു  നമിരനദ്ദേശയം  വൈച്ചു  എന്നുപറയുന്നുണ്ടെവ്.  ഇചതകാന്നുയം

പ്രകാനയകാഗമികമകായമി  നടക്കുന  കകാരര്യമല.  പ്രകാനയകാഗമികമകായമി  നടക്കുന  കകാരര്യയം

എല്.എന.ജമി.  ഇവൈമിചടചയത്തുക  എനതുയം  അതമിനകാവൈശര്യമകായ  സഹകായയം

നമചളകാനമിചവ്  ചചെയ്തുചകകാടുക്കുകചയനതുമകാണവ്.  നകാടവ്  അക്കകാരര്യത്തമില്

സഹകരമിനക്കണ്ടെതകായമിട്ടുണ്ടെവ് എനകാണവ് എനമിക്കവ് നതകാന്നുനതവ്. 

ശശ  .    രനമശവ്  ചചെനമിത്തല:  സര,  എല്.എന.ജമി.  യുചട  കകാരര്യത്തമില്

പ്രതമിപക്ഷവയം  ഭരണകക്ഷമിയുയം  തമമില്  കൂട്ടകായമി  ചെരച  നടത്തമി  കകാരര്യങ്ങളമിനലയവ്

എത്തകായം.  ഇതുസയംബനമിചവ്  ധകാരകാളയം  ആശങകള്  ജനങ്ങള്ക്കമിടയമില്

പ്രചെരമിപ്പെമിക്കുന്നുണ്ടെവ്.  ചപപ്പെവ്  ചചലന  ചപകാട്ടമിനപ്പെകാകുയം,  കടലമിലൂചടനപ്പെകായകാല്  മതര്യയം

നശമിച്ചുനപകാകുയം എചനകാചക്കയുള്ള ധകാരണകാപ്പെമിശകുകളകാണവ്  കൂടുതലകായമിട്ടുള്ളതവ്.  ഇതവ്

വൈളചര  അടമിയനരമകായ  കകാരര്യമകാചണനവ്  അനങ്ങയ്ക്കുയം  അറമിയകാവനതകാണവ്.  ഏതവ്
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പരമിഷ്കൃത  രകാജര്യത്തുയം  എല്.എന.ജമി.  യമിലൂചടയകാണവ്  എലകാ  കകാരര്യങ്ങളയം

നമിരവൈഹമിക്കചപ്പെടുനതവ്.  നകരളത്തമിലയം  അതകാവൈശര്യമകാണവ്.  അതവ്  ചകകാണ്ടുവൈരകാനുള്ള

സകാഹചെരര്യയം   നമുക്കുണ്ടെകാക്കമിചയടുക്കണചമന  മുഖര്യമനമിയുചട  അഭമിപ്രകായനത്തകാടവ്

ഞകാന നയകാജമിക്കുകയകാണവ്. 

നസശറമിചന്റെ മരണയം

ശശ  .    ബമി  .    സതര്യന:  സര,  അതര്യനയം  ഗഇരവൈമുള്ളതുയം  വൈളചര  ദയനശയവയം

നകാടമിചന  ചഞട്ടമിചതുമകായ  ഒരു  സയംഭവൈമകാണവ്  നകരളത്തമിചന്റെ  പ്രമിയങരനകായ

മുഖര്യമനമിയുചടയുയം  ഇഇ  സഭയുചടയുയം  ശദ്ധയമില്ചപ്പെടുത്തുനതവ്.  കഴമിഞ്ഞ  ജൂചചല

മകാസയം  14-ാം  തശയതമി  വൈര്യകാഴകാഴ്ച  എചന്റെ  നമിനയകാജകമണ്ഡലത്തമിചല  ആറ്റമിങ്ങല്

ആലയംനകകാടവ്  ചകകാച്ചുവൈമിള  ചചെനഞ്ചേരമിനക്കകാണയം  മകാജമിദ  മനസമിലമില്  പനരതനകായ

മശരകാന സകാഹമിബമിചന്റെയുയം ആമമിന ബശവൈമിയുചടയുയം മകന 40 വൈയസ്സുള്ള നസശര സഇദമി

അനറബര്യയമിചല റമിയകാദമില്നമിനവ് ഏകനദശയം 500 കമിനലകാ മശറ്റര അകചലയുള്ള ചചലല

അഫമിലകാജവ്  എന  സലത്തവ്  അനദ്ദേഹയം  നടത്തമിവൈരുന  നഹകാട്ടലമില്വൈചവ്  സഇദമി

വൈയംശജരകായ  ആളകളചട  ചവൈടമിനയറ്റവ്  മരമിക്കുകയുണ്ടെകായമി.   അനദ്ദേഹത്തമിചന്റെ  മരണയം

സയംബനമിചവ്  ഒഇനദര്യകാഗമികമകായ  വൈമിവൈരങ്ങള്  ലഭമിക്കുനതമിനുമുമ്പുതചന  അനദ്ദേഹയം

ചവൈടമിനയറ്റുവൈശഴുനതമിചന്റെ വൈശഡമിനയകാ ദൃശര്യങ്ങള് ഇവൈമിചട ലഭര്യമകായമി.  അനദ്ദേഹത്തമിന്റെ
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മരണയം സയംബനമിച വൈമിഷയത്തമില് നകന്ദ്ര ഗവൈണ്ചമന്റെമിചന്റെ ഇടചപടനലകാ അതുമകായമി

ബനചപ്പെട്ടുള്ള നടപടമികനളകാ ഒന്നുയം ഇഇ സമയയംവൈചര ഉണ്ടെകായമിട്ടമില എന കകാരര്യവയം

ഞകാന  ബഹുമകാനചപ്പെട്ട  മുഖര്യമനമിയുചട  ശദ്ധയമില്ചപ്പെടുത്തുകയകാണവ്.  സകാമ്പത്തമിക

ബകാധര്യതമൂലയം   അനദ്ദേഹത്തമിചന്റെ  മൃതശരശരയം  നകാട്ടമിനലയവ്  ചകകാണ്ടുവൈരകാന

കഴമിയകാത്തതമിനകാല്  അവൈമിചടത്തചന  കബറടക്കകാന  ബന്ധുക്കള്

തശരുമകാനമിചമിരമിക്കുകയകാണവ്.  അനദ്ദേഹത്തമിനവ്  പറക്കമുറ്റകാത്ത  മൂനവ്  കുട്ടമികളയം  ഉമയുയം

അഞ്ചേവ്  സനഹകാദരങ്ങളയം  ഉള്ചപ്പെടുന  വൈളചര  പകാവൈചപ്പെട്ട  കുടുയംബമകാണുള്ളതവ്.

നസശറമിചന്റെ  കുടുയംബയം  ധകാരകാളയം  നപരമില്നമിനവ്  വൈകായ്പ  വൈകാങ്ങമിയുയം  എലകായം

വൈമിറ്റുചപറുക്കമിയുമകാണവ്  അനദ്ദേഹചത്ത  സഇദമിയമിനലയവ്  അയചതവ്.   അനദ്ദേഹയം

സഇദമിയമില് ഒരു നസകാണ്സറുചട കശഴമിലകാണവ് റനസ്റ്റേകാറന്റെവ് നടത്തമിയമിരുനതവ്.  നസശര

റനസ്റ്റേകാറന്റെവ് തുടങ്ങമിയ സമയയം മുതല് സഇദമി സച്വേനദശമികളചട നമിരനരമകായ ആക്രമണയം

റനസ്റ്റേകാറന്റെമിനുനമല്  ഉണ്ടെകായമിരുന്നു.  നമിരവൈധമി  പ്രകാവൈശര്യയം  അനദ്ദേഹയം  പരകാതമി

നല്കമിയമിരുന്നു.  പരകാതമി  ചകകാടുത്തനപ്പെകാള്  സഇദമി  ഭരണകൂടയം  ആവൈശര്യചപ്പെട്ടതവ്

ചതളമിവൈകാണവ്.   ചതളമിവൈവ്  നശഖരമിക്കുനതമിനുനവൈണ്ടെമി  നസശറമിചന്റെ  സനഹകാദരനമകാര

അനദ്ദേഹയം  ചവൈടമിനയറ്റവ്  വൈശഴുനതമിചന്റെ  വൈശഡമിനയകാ  ദൃശര്യങ്ങള്  പകരത്തമിയതവ്  മുഖര്യ

മകാധര്യമങ്ങളമിലടക്കയം വൈനമിട്ടുണ്ടെവ്. നസശര ചകകാലചപ്പെട്ടനതകാചട നസശറമിചന്റെ ഭകാരര്യയുയം മൂനവ്
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കുട്ടമികളയം  ഉമയുയം  സനഹകാദരനമകാരുമുള്ചപ്പെചട  മുപ്പെനതകാളയം  കുടുയംബങ്ങള്

അനകാഥതച്വേത്തമിനലയവ്  നശങ്ങമിയമിരമിക്കുകയകാണവ്.  ഗഇരവൈനമറമിയ  ഇഇ  വൈമിഷയത്തമില്

നകന്ദ്ര  ഗവൈണ്ചമന്റെവ്  എനവ്  നടപടമിയകാണവ്  സച്വേശകരമിചമിട്ടുള്ളതവ്  എനറമിയമില.  ഒരകാള്

ചകകാലചപ്പെട്ടമിട്ടുനപകാലയം നകന്ദ്രസരക്കകാരമിചന്റെ വൈമിനദശകകാരര്യ വൈകുപ്പെവ് ഇക്കകാരര്യത്തമിനനമല്

എനകാണവ് നടനചതന്നുനപകാലയം ഇഇ സമയയം വൈചര അറമിയമിചമിട്ടമില.  അനദ്ദേഹത്തമിചന്റെ

മൃതശരശരയം  നപകാലയം  ചകകാണ്ടുവൈരകാന  കഴമിയുനമില.  അവൈമിചട  കബറടക്കയം

നടത്തുനതമിനകായമി  എലകാവൈരുചടയുയം  അഫമിഡവൈമിറ്റവ്  തയ്യേകാറകാക്കമി  അയച്ചുചകകാടുത്തു.

ഇനചല അവൈധമി ആയതമിനകാല് ഇനവ് കബറടക്കയം നടത്തുയം എനകാണവ് അറമിയുനതവ്.

ഇഇ  കുടുയംബത്തമിചന്റെ  അവൈസ  വൈളചര  ദയനശയമകാണവ്,  ഒരു  തുണ്ടെവ്  ഭൂമമിനപകാലയം

അവൈരക്കവ്  സച്വേനമകായമി  ഇല. സയംഭവൈയം സയംബനമിചവ്  നകന്ദ്ര  ഗവൈണ്ചമന്റുമകായമി

ബനചപ്പെട്ടവ്  സമഗമകായ അനനച്വേഷണയം നടത്തണചമന്നുയം നമിരകാലയംബരകായമിട്ടുള്ള ഇഇ

കുടുയംബചത്ത  ഗവൈണ്ചമന്റെവ്  സഹകായമിക്കണചമന്നുയം  വൈളചര  വൈമിനയപൂരവൈയം

അഭര്യരതമിക്കുകയകാണവ്. 

- നസശറമിചന്റെ മരണയം

മുഖര്യമനമി  (ശശ  .    പമിണറകായമി വൈമിജയന):  സര,  ബഹുമകാനചപ്പെട്ട ബമി.  സതര്യന

എയം.എല്.എ.  ഉനയമിചതുനപകാചല  സഇദമി  അനറബര്യയമിചല  റമിയകാദമില്നമിനവ്  400
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കമിനലകാമശറ്റര  അകചലയുള്ള  ചചലല  അഫമിലകാജവ്  എന  സലത്തവ്  നഹകാട്ടല്

നടത്തുകയകായമിരുന്നു  നസശര.  കഴമിഞ്ഞ  15-ാം  തശയതമി  സഇദമി  സച്വേനദശമികളചട

ചവൈടമിനയറ്റകാണവ് നസശര മരണചപ്പെട്ടതവ്.  ചവൈള്ളമിയകാഴ്ച പുലരചച സഇദമി സമയയം  12.30

മണമിനയകാചടയകാണവ് സയംഭവൈയം. നസശര നടത്തമിവൈരുന നഹകാട്ടലമില് ഭക്ഷണയം കഴമിക്കകാന

എത്തമിയതകായമിരുന്നു  സഇദമി  സച്വേനദശമികള്.  അവൈര  ആഹകാരയം  കഴമിചതമിനുനശഷയം

പണയം  നല്കുനതമിചനചചകാലമി  തരക്കമുണ്ടെകാകുകയുയം  ഇഇ  നകാലയംഗസയംഘയം

നസശറമിനുനനചര  ചവൈടമിയുതമിരക്കുകയുയം  ചചെയ്തു  എനകാണവ്  ബന്ധുക്കള്ക്കവ്  ലഭമിച

വൈമിവൈരയം.  സയംഭവൈയം  സയംബനമിചവ്  നകന്ദ്ര  വൈമിനദശകകാരര്യ  മനകാലയത്തമിചന്റെ

സഹകായനത്തകാചട  വൈമിശദമകായമി  അനനച്വേഷണയം  നടത്തണചമന്നുയം  നസശറമിചന്റെ

കുടുയംബത്തമിനവ് പരമകാവൈധമി സഹകായയം നല്കണചമന്നുയം ബഹുമകാനചപ്പെട്ട എയം.എല്.എ.

സരക്കകാരമിനനകാടവ്  നനരചത്തതചന  ആവൈശര്യചപ്പെട്ടമിരുന്നു.  സഇദമിയമിചല  ഇനര്യന

എയംബസമിയുയം  നകന്ദ്ര  വൈമിനദശകകാരര്യ  മനകാലയവമകായമി  ബനചപ്പെട്ടവ്  സഹകായയം

നതടുനതമിനവ് മരമിച ആളചട വൈമിശദകായംശങ്ങള് ഇതമിനുമുമ്പവ്  തചന മനസമിലകാക്കുകയുയം

അതമിചന്റെ  അടമിസകാനത്തമില്  ബഹുമകാനചപ്പെട്ട  എയം.എല്.എ  പ്രസകാവൈമിചതുനപകാചല

മരണമടഞ്ഞ  നസശറമിചന്റെ  ശവൈസയംസകാരയം  സഇദമിയമില്വൈച്ചുതചന  നടത്തുനതമിനവ്

സമതയം  അറമിയമിചതമിചന്റെ  ഭകാഗമകായമി  അവൈമിചട  സയംസരമിക്കുനതമിനകാണവ്
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തശരുമകാനമിചമിട്ടുള്ളതവ്. അതമിനകാവൈശര്യമകായ നടപടമികള് സച്വേശകരമിച്ചുവൈരമികയകാണവ്. അക്രമ

സയംഭവൈയം  സയംബനമിചവ്  അനനച്വേഷണയം  നടത്തുനതമിനകാവൈശര്യമകായ  നടപടമി

സച്വേശകരമിക്കുനതമിനകായമി  റമിയകാദമിചല  ഇനര്യന  അയംബകാസമിഡര  മുമ്പകാചക

അഭര്യരതമിചമിട്ടുണ്ടെവ്.  ആവൈശര്യമകായ  സഹകായങ്ങള്  ലഭര്യമകാക്കുനതമിനവ്  നകന്ദ്ര

വൈമിനദശകകാരര്യ  മനകാലയനത്തകാടവ്  ആവൈശര്യചപ്പെടുകയുയം  ചചെയമിട്ടുണ്ടെവ്.  അനതകാചടകാപ്പെയം

മരണചപ്പെട്ട  പ്രവൈകാസമിയുചട  മരണകാനനര  നഷ്ടപരമിഹകാരയം  ലഭര്യമകാക്കുനതമിനകായമി

സഇദമിയമിചല  ഇനര്യന  കഇണ്സമില്  (നലബര  ആന്റെവ്  ചവൈല്ചഫയര)  മുമ്പകാചക

നനകാരക്ക റൂട്ടവ്സവ് മുഖകാനമിരയം അഭര്യരതനയുയം നടത്തമിയമിട്ടുണ്ടെവ്. ബഹുമകാനചപ്പെട്ട അയംഗയം

സൂചെമിപ്പെമിചതുനപകാചല  അനദ്ദേഹത്തമിചന്റെ  കുടുയംബത്തമിനവ്  ലഭമിനക്കണ്ടെ  സരക്കകാര

ധനസഹകായയം സകാനച്വേന പദ്ധതമി പ്രകകാരയം  നല്കുനതകാണവ്.  ആശമിതരകായമിട്ടുള്ളവൈര

അനപക്ഷ  നല്കുന  മുറയവ്  അരഹത  പരമിനശകാധമിചവ്  ആവൈശര്യമകായ  ധനസഹകായയം

നല്കുനതകാണവ്. 

സരക്കകാര പ്രസവ് ആരയംഭമിക്കല്

ശശ  .    എ  .    പമി  .    അനമില്  കുമകാര:  സര,   മലപ്പുറയം  ജമിലയമിചല  എചന്റെ

നമിനയകാജകമണ്ഡലമകായ വൈണ്ടൂരമില് ഒരു സരക്കകാര  പ്രസവ്  ആരയംഭമിക്കുനതമിനവ്  29-1-

2016-ല് തകാതച്വേമിക ഉത്തരവൈവ് ഇറക്കമിയമിരുന്നു.  ആവൈശര്യമകായ  രണ്ടെവ്  ഏക്കര സലയം
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ലഭര്യമകാചണനവ് ജമിലകാ  കളക്ടര  അറമിയമിക്കുകയുയം ചചെയമിട്ടുണ്ടെവ്.  പുതമിയ സകാമ്പത്തമിക

വൈരഷയം  ആരയംഭമിക്കുന  രശതമിയമിലകാണവ്  ഉത്തരവൈവ്  ഇറക്കമിയമിരുനതവ്.   മലപ്പുറയം

ജമിലയമില് ഒരു പ്രസവ് നമിലവൈമിലമില.  ഇനവ് വൈയനകാടവ്, നകകാഴമിനക്കകാടവ്, പകാലക്കകാടവ്, തൃശ്ശൂര

ജമിലകളമില്  പ്രസ്സുകളണ്ടെവ്.   മലപ്പുറയം  ജമിലയമില്  നഫകാറങ്ങള്  അചടമിക്കുനതമിനവ്

അടുത്ത ജമിലകളമിചല  പ്രസ്സുകചളയകാണവ്   ആശയമിക്കുനതവ്.  അതുചകകാണ്ടെവ്  മലപ്പുറയം

ജമിലയമില് അനുവൈദമിച പ്രസവ് സകാമ്പത്തമിക ബകാദ്ധര്യത അധമികയം വൈരകാത്ത  രശതമിയമില്,

നമിലവൈമിലള്ള ജശവൈനക്കകാചര വൈമിനര്യസമിപ്പെമിച്ചുചകകാണ്ടുയം പുതമിയ തസമിക സൃഷ്ടമിക്കകാചതയുയം

ആരയംഭമിക്കുനതമിനവ്  അനുകൂലമകായ  നടപടമി  അങ്ങയുചട  ഭകാഗത്തുനമിന്നുയം

ഉണ്ടെകാകണചമനവ് അഭര്യരതമിക്കുന്നു. 

സരക്കകാര പ്രസവ് ആരയംഭമിക്കല്

മുഖര്യമനമി  (ശശ  .    പമിണറകായമി വൈമിജയന):  സര,  ശശ.  എ.  പമി.  അനമില് കുമകാര

ഉനയമിച   പ്രസമിനവ്  2016  ജനുവൈരമി   19-നകാണവ്  സരക്കകാര  ഉത്തരവൈവ്

പുറചപ്പെടുവൈമിക്കുനതവ്.  പ്രസ്തുത  പ്രസവ്   ആരയംഭമിക്കുനതമിനുള്ള   ചചെലവൈവ്  അടുത്ത

സകാമ്പത്തമിക വൈരഷയം മകാത്രചമ അനുവൈദമിക്കുകയുളചവൈന വൈര്യവൈസയമിലകാണവ് തകാതച്വേമിക

ഭരണകാനുമതമി നല്കമി ഉത്തരവൈവ് പുറചപ്പെടുവൈമിചതവ്.  അതമിചന്റെ അടമിസകാനത്തമില്  ഇഇ

സകാമ്പത്തമിക  വൈരഷത്തമില്  പ്രനതര്യക  നമിരനദ്ദേശചമകാന്നുയം  അചടമി  വൈകുപ്പെവ്
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ലഭര്യമകാക്കമിയമിട്ടമില.   ആ  നമിരനദ്ദേശയം  സരക്കകാരമിനലയവ്  സമരപ്പെമിക്കുനതമിനവ്  നടപടമി

സച്വേശകരമിച്ചുവൈരുനതകായമി അചടമി വൈകുപ്പെവ് ഡയറക്ടര അറമിയമിചമിട്ടുണ്ടെവ്. 

മള്ട്ടമി നസകാരട്സവ് നകകായംപകവ്

ശശ  .    മുലക്കര  രതകാകരന:  സര,  എചന്റെ  നമിനയകാജകമണ്ഡലത്തമില്   2005

മുതലള്ള പ്രശ്നമകാണമിതവ്.    നകകാട്ടുക്കലമില്  വൈനമിതകാ   നസകാരട്സവ്   അക്കകാഡമമിക്കവ്

സലയം കചണ്ടെത്തമിയകാല്  SAI (Sports Authority of India)  അതമിനുനവൈണ്ടെമിയുള്ള

ധനപരമകായ  സഹകായവയം   നകരളത്തമിചല  നസകാരട്സവ്  വൈകുപ്പെവ്   അതമിചന്റെ

ഇയംപമിചമന്റെമിയംഗവ്  ഏജനസമിയകായമിട്ടുള്ള   സയംവൈമിധകാനവയം  ഒരുക്കമിത്തരകാചമനതമിചന്റെ

അടമിസകാനത്തമില് കഴമിഞ്ഞ എല്.ഡമി.എഫവ്.  ഗവൈണ്ചമന്റെമിചന്റെ കകാലത്തവ്  2008-ല്,

20  ഏക്കര ഭൂമമി നകരളത്തമിചല  നസകാരട്സവ് വൈകുപ്പെമിനവ് വകമകാറമിയമിട്ടുണ്ടെവ്.  എനകാല്

കഴമിഞ്ഞ  ഗവൈണ്ചമന്റെമിചന്റെ  കകാലത്തവ്  അതുമകായമി  ബനചപ്പെട്ട

ഇയംപമിചമനന്റെഷമൃനുനവൈണ്ടെമി  മൂനവ്  നയകാഗങ്ങള്  വൈമിളമിചചങമിലയം   പമിനശടതവ്  മുനനകാട്ടവ്

നപകായമിട്ടമില.  ആ  20  ഏക്കര  ഭൂമമി   നവൈലമിചകട്ടമിത്തമിരമിചവ്  നസകാരട്സവ്  വൈകുപ്പെമിചന്റെ

വകവൈശമകാണവ്.  അതുചകകാണ്ടെവ്   ബഹുമകാനചപ്പെട്ട  നസകാരട്സവ്  വൈകപ്പുമനമിയുചട

സകാനമിദ്ധര്യത്തമില്  SAI  -ചല  ഉനദര്യകാഗസചരയുയം  അവൈമിടചത്ത  പഞ്ചേകായത്തവ്

അധമികൃതചരയുയംകൂടമി പചങടുപ്പെമിച്ചുചകകാണ്ടെവ് ഒരു നയകാഗയം വൈമിളമിക്കണചമനകാണവ് എനമിക്കവ്
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പറയകാനുള്ളതവ്.  മള്ട്ടമി  പരപ്പെസവ്  നസകാരട്സവ്  നകകായംപകവ്  സകാപമിക്കകാന

കഴമിയുനതരത്തമില് നറകാഡവ് വസഡമിലള്ള വൈളചര വൈമിലചപ്പെട്ട  സലമകാണവ് പ്രസ്തുത 20

ഏക്കര  ഭൂമമി.    നസകാരട്സവ്  വൈകുപ്പെമിചന്റെ  കശഴമില്,   ഗനവൈഷണത്തമിനനകാ

പരമിശശലനത്തമിനനകാ  ഉപനയകാഗമിക്കകാവന  രശതമിയമില്  മള്ട്ടമി  പരപ്പെസവ്  നകകായംപകവ്

നമിരമമിചവ്  ആ  ഭൂമമി  ഉപനയകാഗചപ്പെടുത്തുനതമിനുള്ള  നടപടമി  സച്വേശകരമിക്കകാന

അടമിയനരമകായമി   അങ്ങവ്  ഇടചപടണചമനകാണവ്  ഇഇ  സബ്മമിഷനമിലൂചട  ഞകാന

ആവൈശര്യചപ്പെടുനതവ്. 

മള്ട്ടമി നസകാരട്സവ് നകകായംപകവ്

വൈര്യവൈസകായവയം  നസകാരട്സുയം  വൈകുപ്പുമനമി (ശശ  .    ഇ  .  പമി  .    ജയരകാജന  ):  സര,

ചകകാലയം  ജമിലയമിചല  ചെടയമയംഗലത്തവ്  Sports  Authority  of  India  (SAI)  -യുചട

കശഴമില്  വൈനമിതകാ  നസകാരട്സവ്  അക്കകാഡമമി  സകാപമിക്കുനതമിനവ്   ചകകാലയം  ജമിലകാ

കൃഷമിഫകാമമിചന്റെ നകകാട്ടുക്കല് കൃഷമിഫകാമമില് നമിനവ്  20  ഏക്കര ഭൂമമി  2009-ല് ഇട്ടമിവൈ

ഗകാമപഞ്ചേകായത്തവ്,  കകായമിക യുവൈജനകകാരര്യ ഡയറക്ടരക്കവ്  30  വൈരഷചത്ത പകാട്ടത്തമിനവ്

അനുവൈദമിചവ്  നല്കമിയമിരുന്നു.  എനകാല് വൈനമിതകള്ക്കവ് മകാത്രമകായമി ഒരു നസകാരടസവ്

അക്കകാഡമമി   തുടങ്ങുനതവ്  പ്രകാനയകാഗമികമചലനവ്  SAI  സരക്കകാരമിചന

അറമിയമിക്കുകയുണ്ടെകായമി.   തുടരനവ്  ഇഇ  വൈമിഷയയം  സയംബനമിചവ്  കകായമിക
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വൈകുപ്പുമനമിയുചട  അദ്ധര്യക്ഷതയമില്  നചെരന  നയകാഗതശരുമകാനത്തമിചന്റെ

അടമിസകാനത്തമില് പുതമിയ ഒരു തശരുമകാനചമടുത്തു.  വൈനമിത നസകാരട്സവ്  അക്കകാഡമമി

സകാപമിക്കകാന സകാധമിക്കമിചലങമില് ആ സലത്തവ് ഒരു മള്ട്ടമി നസകാരട്സവ് അക്കകാഡമമി

സകാപമിക്കണചമന  ആവൈശര്യമകാണവ്  ഉനയമിചതവ്.   ഇതുസയംബനമിചവ്  ഇട്ടമിവൈ

ഗകാമപഞ്ചേകായത്തമിചന്റെ  അയംഗശകകാരവയം  ലഭമിച്ചു.   അതുചകകാണ്ടെവ്  വൈശണ്ടുയം   SAI-നയകാടവ്

മള്ട്ടമി നസകാരട്സവ്   അക്കകാഡമമി  സകാപമിക്കകാന  ശമിപകാരശ  ചചെയവ്  സയംസകാന

ഗവൈണ്ചമന്റെവ്  നകന്ദ്ര യുവൈജനകകാരര്യ  മനകാലയത്തമിനവ്  കത്തവ് നല്കമി.   ആ കത്തമിനവ്

നല്കമിയമിട്ടുള്ള  മറുപടമി,  വൈനമിതകാ   നസകാരട്സവ്  നകകായംപകവ്  ചെടയമയംഗലത്തവ്

സകാപമിക്കുചയനതവ്  SAI  -യുചട  നയമല,   അതുചകകാണ്ടെവ്  പ്രസ്തുത  ആവൈശര്യത്തമിനവ്

അയംഗശകകാരയം  നല്കകാന  നമിരവ്വകാഹമമിചലനകാണവ്.  ഇതുസയംബനമിചവ്  SAI-യുചട

ശദ്ധയമില്ചപ്പെടുത്തമിയനപ്പെകാള്  അവൈര  നല്കമിയ  മറുപടമി  അടമിസകാനസഇകരര്യമുള്ള

സലത്തവ് മകാത്രചമ നസകാരട്സവ് നകകായംപകവ് സകാപമിക്കകാന  കഴമിയുകയുളചവൈനകാണവ്.

ഇക്കകാരര്യയം  കകായമിക  വൈകുപ്പെവ്  ഡയറക്ടചറ  അറമിയമിചമിട്ടുണ്ടെവ്.   നസകാരട്സവ്  നകകായംപകവ്

സകാപമിക്കുനതമിനവ്  അനുകൂലമചലനകാണവ്  SAI—യുചട നമിലപകാടവ് അറമിയമിചമിട്ടുള്ളതവ്.

അതമിചന്റെ  അടമിസകാനത്തമില്  നകകാട്ടുക്കലമില്  പരമിശശലന  നകന്ദ്രയം

അനുവൈദമിക്കുനതമിനുള്ള പദ്ധതമി ഇനപ്പെകാള് പരമിഗണനയമിലമില. 
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വടല് ഫകാക്ടറമിയുചട പ്രവൈരത്തനയം 

ശശ  .    വൈമി  .    ചക  .    സമി  .    മമതവ്  നകകായ:  സര,  കഴമിഞ്ഞ ഇടതുപക്ഷ ജനകാധമിപതര്യ

മുനണമി  ഗവൈണ്ചമന്റെമിചന്റെ  കകാലത്തവ്  ചപകാതുനമഖലകാ   വൈര്യവൈസകായത്തമിചന്റെ  ലകാഭയം

ഉപനയകാഗമിച്ചുണ്ടെകാക്കമിയ  10  വൈര്യവൈസകായങ്ങളമില്ചപ്പെട്ടതകാണവ്  എചന്റെ  മണ്ഡലത്തമിചല

വഹചടകവ്  ബകായംബൂ നഫ്ലകാറമിയംഗവ്  വടല് ഫകാക്ടറമി.  അവൈമിചട  തുടക്കത്തമില്  76  നപര

നജകാലമി  ചചെയമിരുന്നു.  പകാലക്കകാടവ്,  നകാദകാപുരയം,  മകാനനവൈകാടമി  എനമിവൈമിടങ്ങളമിചല

ഫശഡര യൂണമിറ്റുകളമില് നവൈചറയുയം ചതകാഴമിലകാളമികള് ഉണ്ടെകായമിരുന്നു. ഇചതലകായം ക്രനമണ

പ്രവൈരത്തനരഹമിതമകായമി.  ചമയമിന ഫകാക്ടറമിയമില് ഒരുവൈരഷമകായമി  റകാ ചമറ്റശരമിയലകായ

മുള  ലഭമിക്കകാത്തതമിനകാല്  ലഭര്യമകായ   ഓരഡറുകള്ക്കവ്  ഉല് പ്പെനയം  ചകകാടുക്കകാന

കഴമിഞ്ഞമിട്ടമില. ഇഇ ഫകാക്ടറമിയുചടയുയം അവൈമിടചത്ത ചതകാഴമിലകാളമികളചടയുയം കകാരര്യത്തമില്

കഴമിഞ്ഞ  യു.ഡമി.എഫവ്  ഗവൈണ്ചമന്റെവ്  തമികഞ്ഞ  അലയംഭകാവൈമകാണവ്  കകാണമിചമിരുനതവ്.

അതുചകകാണ്ടെവ്  ഇഇ  ഫകാക്ടറമി  പ്രവൈരത്തനസജ്ജമകാക്കമി  ഇനക്കകാ-ഫ്രണ്ടെവ് ലമി  ആയ

ഉല്പ്പെനയം നമിരമമിക്കകാന  ആവൈശര്യമകായ മുളയുചട ലഭര്യതയുയം അവൈമിചട നജകാലമി ചചെയ്യുന

ചതകാഴമിലകാളമികളചട  നജകാലമിയുയം   ഉറപ്പെകാക്കകാന  സരക്കകാര  അടമിയനര  നടപടമി

സച്വേശകരമിക്കണചമനഭര്യരതമിക്കുന്നു;  ഫകാക്ടറമി  പൂരണ്ണനതകാതമില്

പ്രവൈരത്തനക്ഷമമകായകാല്   200-ലധമികയം  ആളകള്ക്കവ്  നജകാലമി  ചചെയ്യേകാനുള്ള
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സഇകരര്യമുചണ്ടെന്നുകൂടമി  ബഹുമകാനചപ്പെട്ട  മനമിയുചട  ശദ്ധയമില്ചപ്പെടുത്തുകയകാണവ്.

അടമിയനരമകായമി ഇഇ പ്രശ്നത്തമിനവ് പരമിഹകാരയം കകാണണചമനഭര്യരതമിക്കുന്നു. 

വടല് ഫകാക്ടറമിയുചട പ്രവൈരത്തനയം 

വൈര്യവൈസകായവയം നസകാരട്സുയം വൈകുപ്പുമനമി (ശശ  .    ഇ  .    പമി  .    ജയരകാജന  ):  സര,  ശശ.

വൈമി.  ചക.  സമി.  മമതവ്  നകകായ   ഇവൈമിചടപ്പെറഞ്ഞ  കകാരര്യങ്ങചളകാചക്ക  ശരമിയകാണവ്.

വൈര്യവൈസകായ  വൈകുപ്പെമിചന്റെ  കശഴമിലള്ള   ചപകാതുനമഖലകാ  സകാപനമകാണവ്  ബകായംബൂ

നകകാരപ്പെനറഷന.   2011 ചഫബ്രുവൈരമിയമിലകാണവ്  വവൈവൈമിധര്യവൈല്ക്കരണത്തമിചന്റെ

ഭകാഗമകായമി  നകകാഴമിനക്കകാടവ്  നലളത്തവ്  ബകായംബൂ  നഫ്ലകാറമിയംഗവ്  വടല്  ഫകാക്ടറമി

പ്രവൈരത്തനമകാരയംഭമിചതവ്.   സയംസരമിച  മുളചകകാണ്ടെവ് തറയമില് പതമിക്കുന തറനയകാടുകള്

നമിരമമിക്കുകയകാണവ്  ചചെയ്യുനതവ്.   അതമിചന്റെ  അനുബനമകായമി  ഫരണമിചറുകള്,

കരട്ടനുകള്,   ടൂത്തവ്പമിക്കവ്,  ബ്രമിക്കവ്സവ്  തുടങ്ങമിയ ഉല്പ്പെനങ്ങളയം നമിരമമിക്കുനതമിനവ്

ലക്ഷര്യമമിട്ട ബഹുമുഖ പദ്ധതമിയകായമിരുന്നു അതവ്.  ഏതകാണ്ടെവ് 12 നകകാടമി രൂപയകായമിരുന്നു

ചമകാത്തയം അടങല് തുക.  ആവൈശര്യമുള്ള റകാ ചമറ്റശരമിയല്  (മുള)  വൈനയംവൈകുപ്പെമില് നമിന്നുയം

നശഖരമിചവ്,  സയംസരമിചവ്   ഒരു  നകന്ദ്രത്തമിചലത്തമിചവ്  ഉല്പ്പെനമുണ്ടെകാക്കുകയകായമിരുന്നു.

അതമിനകായമി നകാദകാപുരയം,  മകാനനവൈകാടമി,  പകാലക്കകാടവ്,  കകാടമ്പുഴ എനശ സലങ്ങളമില്

ഫശഡര  യൂണമിറ്റുകള്  സകാപമിച്ചു.    ഇവൈമിചടനമിന്നുയം  പ്രകാഥമമികമകായമി
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രൂപചപ്പെടുത്തമിവൈരുന  വൈസ്തുക്കള്  ഉപനയകാഗമിചവ്  നലളയം  ഫകാക്ടറമിയമില്  ഉല്പ്പെനയം

നമിരമമിക്കകാനകാണവ് ലക്ഷര്യമമിട്ടമിരുനതവ്.  ചമഷമിനറമികള് നല്കമിയ കമ്പനമികള് ആദര്യയം

അതമിചന്റെ  ചടനകകാളജമി  വകമകാറമിയമിരുനമില.   അതുചകകാണ്ടെവ്  സകാപനയം

ആരയംഭമിചനപ്പെകാള്  നഫ്ലകാറമിയംഗവ്  വടല്  ഉണ്ടെകാക്കുനതമിനവ്  കഴമിയകാചതവൈന്നു.  അതമിചന്റെ

ഫലമകായമി ഉല്പ്പെകാദനവമകായമി ബനചപ്പെട്ടവ്  തുടക്കത്തമില്  മകാസങ്ങനളകാളയം  പ്രശ്നങ്ങള്

നമിലനമിനമിരുന്നു.  കനമ്പകാളത്തമില്  ഒട്ടനവൈധമി  മതരങ്ങളചണ്ടെങമിലയം  കഴമിയകാവനത്ര

പരസര്യയം  നല്കമിയകാല്  പ്രകൃതമിദത്തമകായ  മുള  ചകകാണ്ടെവ്  ഉല്പ്പെകാദമിപ്പെമിക്കുന

ഉല്പ്പെനചമന നമിലയമില്   ബകായംബൂ വടല് വൈമിപണന  രയംഗത്തവ് കടന്നുകയറകാനുള്ള

സകാദ്ധര്യതയുണ്ടെവ്.  ഫശഡര യൂണമിറ്റുകള് ചമചചപ്പെടുത്തുനതമിനുനവൈണ്ടെമിയുള്ള നടപടമികളയം

ഇതമിചന്റെ  ഭകാഗമകായമി  സച്വേശകരമിചമിട്ടുണ്ടെവ്.  മകാനനവൈകാടമിയമിലള്ള  യൂണമിറ്റമില്

ഇനഡസമിയല്  നബകായമിലര  ഉള്ചപ്പെചടയുള്ള  ആധുനമിക  ഉപകരണങ്ങള്

സകാപമിചമിട്ടുണ്ടെവ്.  പചക്ഷ  മുള  ലഭര്യമലചയന്നുള്ളതകാണവ്  ഒരു  പ്രധകാനചപ്പെട്ട  പ്രശ്നയം.

കഴമിഞ്ഞ ഒരു വൈരഷക്കകാലമകായമി വൈനയംവൈകുപ്പെവ് മുള നല്കകാത്തതുചകകാണ്ടുയം ഇതമിചന്റെ റകാ-

ചമറ്റശരമിയല് ലഭര്യമലകാത്തതുചകകാണ്ടുയം ചപ്രകാഡക്ഷന നടക്കകാത്ത അവൈസയകാണുള്ളതവ്.

പ്രനതര്യകമിചവ് നകകാഷര പമിരശഡകായ  ജൂണ്, ജൂവല, ആഗസ്റ്റേവ് മകാസങ്ങളമില് മുള ചവൈട്ടകാന

പകാടമിലകാത്തതുചകകാണ്ടെവ്  ഈ  മകാസങ്ങളമില്  മുള  തശചര  കമിട്ടുനമില.  വൈനയംവൈകുപ്പെവ്
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നമിയമമനുസരമിചവ്   മുള ചവൈട്ടകാന അനുവൈകാദയം തരകാത്തതമിചന്റെ ഫലമകായമി തശരത്തുയം മുള

ലഭര്യമലകാതകായമിത്തശരന്നു.  അതുചകകാണ്ടെവ്  നലളയം  ഫകാക്ടറമിയുചട   അനുബന

പ്രവൈരത്തനങ്ങള്  നമിശ്ചലമകായമി.  നമിലവൈമില്  നലളയം  ഫകാക്ടറമിയമില്  19  കരകാര

ചതകാഴമിലകാളമികളയം,  ഫശഡര  യൂണമിറ്റുകളമിചലലകായംകൂടമി  23  ജശവൈനക്കകാരുമുണ്ടെവ്.

കുടുയംബശശക്കകാരക്കുയം ഇതുമകായമി ബനചപ്പെട്ടവ് നജകാലമി ചകകാടുക്കുന്നുണ്ടെവ്.  നല സകാധര്യത

ഉണ്ടെകാക്കമിചയടുക്കകാന  കഴമിയുയം.  പചക്ഷ  അസയംസ്കൃത  വൈസ്തു  ലഭര്യമല  എന്നുള്ളതകാണവ്

ഇനപ്പെകാള്  നനരമിട്ടുചകകാണ്ടെമിരമിക്കുന  വൈമിഷയയം.  അതമിനവ്  പരമിഹകാരയം  കകാണകാന

വൈനയംവൈകുപ്പുമകായമി ആവൈശര്യമകായ ഇടചപടല്  നടത്തമി പരമകാവൈധമി ഇതമിചന്റെ അസയംസ്കൃത

വൈസ്തുക്കള്  ലഭര്യമകാക്കകാന  കഴമിയുനമകാ  എനവ്  പരമിനശകാധമിക്കകായം.  അതുനപകാലതചന

കകാട്ടമില്നമിനവ്  വൈമിഭവൈങ്ങള്  നശഖരമിച്ചുചകകാണ്ടുണ്ടെകാക്കുന  ഉത്പനങ്ങള്  കൂടുതല്

നമകാഡവണസവ്  ചചെയ്യേകാന  ആവൈശര്യമകായമിട്ടുള്ള  നടപടമികളയം  ഇതമിചന്റെ  ഭകാഗമകായമി

പരമിനശകാധമിചവ് ചചെയ്യേകാവനതകാണവ്. 

ധനസഹകായയം

ശശ  .    എയം  .    എയം  .    മണമി:  സര,  പ്രകൃതമിനക്ഷകാഭചത്തത്തുടരനവ് വൈശടുകള്ക്കുവൈരുന

നകാശനഷ്ടത്തമിനവ്  ഗവൈണ്ചമന്റെവ്  നല്കുന  ധനസഹകായയം  സയംബനമിചകാണവ്  എചന്റെ
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സബ്മമിഷന.  വൈശടുകള്ക്കവ്  15  ശതമകാനയം നകാശനഷ്ടയം സയംഭവൈമിചകാലയം   90  ശതമകാനയം

നകാശനഷ്ടയം  സയംഭവൈമിചകാലയം  5200  രൂപയകാണവ്  ധനസഹകായയം  നല്കുനതവ്.  100

ശതമകാനയം  നകാശനഷ്ടയം  സയംഭവൈമിക്കുന  വൈശടുകള്ക്കവ്  നല്കുനതവ്  1,01,900  രൂപ

മകാത്രമകാണവ്.  അതുചകകാണ്ടെവ്  ഈ  ധനസഹകായത്തമിചന്റെ  അളവൈവ്  കകാലകാനുസൃതമകായമി

വൈരദ്ധമിപ്പെമിക്കുനമകാ എനകാണവ് എചന്റെ നചെകാദര്യയം. 

ധനസഹകായയം

റവൈനന്യൂവയം ഭവൈനനമിരമകാണവയം വൈകുപ്പുമനമി  (  ശശ  .    ഇ  .    ചെന്ദ്രനശഖരന  ):  സര,

ബഹുമകാനചപ്പെട്ട  എയം.എല്.എ.  ശശ.  എയം.  എയം.  മണമി  ഇവൈമിചട  ഉനയമിചമിട്ടുള്ള

സബ്മമിഷനവ് നനരചത്ത ഒരു നചെകാദര്യത്തമിനവ് പറഞ്ഞ മറുപടമി ആവൈരത്തമിക്കുകയകാണവ്.

പ്രകൃതമിനക്ഷകാഭത്തമിലണ്ടെകാകുന  നകാശനഷ്ടങ്ങള്ക്കവ്  ആശച്വേകാസ  ധനസഹകായയം

അനുവൈദമിക്കുനതവ്  നകന്ദ്ര  സരക്കകാര  പുറചപ്പെടുവൈമിക്കുന  മകാരഗ്ഗനമിരനദ്ദേശങ്ങളചട

അടമിസകാനത്തമിലള്ള  സയംസകാന  ദുരന  പ്രതമികരണ  നമിധമി  മകാനദണ്ഡങ്ങള്ക്കവ്

അനുസൃതമകായകാണവ്.  സയംസകാന ദുരന പ്രതമികരണ നമിധമിയമില്നമിന്നുള്ള ആശച്വേകാസ

ധനസഹകായത്തമിനവ് നഭദഗതമി അനുവൈദമിക്കുന കകാരര്യത്തമില് സയംസകാന സരക്കകാരമിനവ്

സച്വേനയം  നമിലയമില്  തശരുമകാനചമടുക്കകാന  കഴമിയകാത്തതമിനകാല്  ഇക്കകാരര്യത്തമില്

നമിലവൈമിലള്ള മകാനദണ്ഡത്തമിചന്റെ അടമിസകാനത്തമില് മകാത്രചമ അശച്വേകാസ ധനസഹകായയം
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അനുവൈദമിക്കകാന സകാധമിക്കുകയുള.  നമിലവൈമില്  20.05.2015-ചല സരക്കകാര ഉത്തരവൈവ്

നയം.  194,  23.07.2015-  ചല  സരക്കകാര  ഉത്തരവൈവ്  നയം.  343  എനമിവൈ  പ്രകകാരയം

സയംസകാന  ദുരന  പ്രതമികരണ  നമിധമിയമില്നമിനവ്  ആശച്വേകാസ  ധനസഹകായയം

അനുവൈദമിക്കുനതമിനുള്ള  പുതുക്കമിയ  മകാനദണ്ഡങ്ങള്  സയംസകാന  സരക്കകാര

പുറചപ്പെടുവൈമിചമിട്ടുണ്ടെവ്. ഇതമിനുപുറചമ ഭകാഗമികമകായമി നകടുപകാടുകള് സയംഭവൈമിച വൈശടുകള്ക്കവ്

07.08.2013-ചല  സരക്കകാര  ഉത്തരവൈവ്  നയം.334  പ്രകകാരയം  നകാശനഷ്ടത്തമിചന്റെ

നതകാതനുസരമിചവ്  ആശച്വേകാസ  ധനസഹകായയം  പരമകാവൈധമി  50,000  രൂപയകായുയം

പൂരണ്ണമകായുയം  നകാശനഷ്ടയം  സയംഭവൈമിചമിട്ടുള്ള  വൈശടുകള്ക്കവ്   30.10.2013-ചല  സരക്കകാര

ഉത്തരവൈവ്  നയം.478/2013  പ്രകകാരയം   പരമകാവൈധമി  രണ്ടെവ്  ലക്ഷയം  രൂപയകായുയം

വൈരദ്ധമിപ്പെമിചമിട്ടുണ്ടെവ്.  പ്രകൃതമിനക്ഷകാഭത്തമില്  വൈശടുകള്ക്കുണ്ടെകാകുന  നകാശനഷ്ടത്തമിനവ്

സയംസകാന ദുരന പ്രതമികരണ നമിധമിയമില്നമിനവ് നഷ്ടപരമിഹകാരയം നല്കകാന നമിലവൈമില്

വൈര്യവൈസയമില.  ആശച്വേകാസ  ധനസഹകായമകാണവ്  നല്കമിവൈരുനതവ്.  നകാശനഷ്ടത്തമിചന്റെ

നതകാതവ്  വൈമിലയമിരുത്തമിയുയം  നമിലവൈമിലള്ള  മകാനദണ്ഡത്തമിചന്റെ  അടമിസകാനത്തമിലമകാണവ്

ആശച്വേകാസ  ധനസഹകായയം  അനുവൈദമിക്കുനതവ്.  സയംസകാന  ദുരന  പ്രതമികരണ  നമിധമി

മകാനദണ്ഡങ്ങള്ക്കുപരമിയകായമി  അനുവൈദമിനക്കണ്ടെ  തുക  മുഖര്യമനമിയുചട  ദുരമിതകാശച്വേകാസ

നമിധമിയമില്നമിന്നുമകാണവ്  അനുവൈദമിച്ചുവൈരുനതവ്.  അതുചകകാണ്ടെകാണവ്  ഈ  വൈരദ്ധനവൈവ്
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വൈരുത്തകാന  കഴമിഞ്ഞതവ്.  പൂരണ്ണമകായുയം  തകരുകനയകാ  തകാമസനയകാഗര്യമലകാചയനവ്

ബനചപ്പെട്ട  എനജമിനശയറമിയംഗവ്  അധമികകാരമി  സകാക്ഷര്യചപ്പെടുത്തുകനയകാ  ചചെയമിട്ടുള്ള

വൈശടുകള്ക്കവ്  നമല്  സൂചെമിപ്പെമിചമിട്ടുള്ള  ഉത്തരവകള്  പ്രകകാരയം  നകാശനഷ്ടത്തമിചന്റെ

നതകാതനുസരമിചവ്  പരമകാവൈധമി  രണ്ടുലക്ഷയം  രൂപവൈചര  അശച്വേകാസ  ധനസഹകായമകായമി

നല്കുന്നു.  15  ശതമകാനചമങമിലയം  ഭകാഗമികമകായമി  തകരന  വൈശടുകള്ക്കകാണവ്

ഇത്തരത്തമില്  ആശച്വേകാസ  ധനസഹകായയം  അനുവൈദമിക്കുനതവ്.  തകരചയുചട  നതകാതവ്

സകാനങതമിക  വൈമിദഗ്ദ്ധര  നമിരണ്ണയമിക്കുനതമിനനുസൃതമകായമി  ചുരുങ്ങമിയതവ്  3200  രൂപ

മുതല് പരമകാവൈധമി രണ്ടുലക്ഷയം രൂപവൈചരയകാണവ് അനുവൈദമിച്ചുവൈരുനതവ്. 

 ഭവൈന നമിരമകാണകാനുമതമി

ശശ  .    എ  .    എയം  .    ആരമിഫവ്: സര, നകരളത്തമില് ഒട്ടകാചകയുള്ള പഞ്ചേകായത്തുകളമിലയം

തനദ്ദേശസച്വേയയംഭരണ  സകാപനങ്ങളമിലചമകാചക്ക  ഗൃഹനമിരമകാണയം  കഴമിഞ്ഞുകമിടക്കുന

പല വൈശടുകള്ക്കുയം പഞ്ചേകായത്തുകളയം മുനമിസമിപ്പെകാലമിറ്റമികളയം നമ്പരമിട്ടുചകകാടുക്കകാത്ത ഒരു

പ്രശ്നവമകായമി ബനചപ്പെട്ടതകാണവ് എചന്റെ സബ്മമിഷന. റവൈനദ്യു നരഖകളമില് നമിലയം എനവ്

നരഖചപ്പെടുത്തമിയമിരമിക്കുനതുയം  ഡകാറ്റകാബകാങമില്  ഉള്ചപ്പെടുത്തകാത്തതുമകായ  സലത്തവ്

നമിരമണയം കഴമിഞ്ഞമിട്ടുള്ള ചകട്ടമിടങ്ങള്ക്കവ് നമ്പരമിടകാന അനുവൈകാദയം നല്കുനമില. 2016
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ഏപ്രമില്  മകാസത്തമില്  എല്.എസവ്.ജമി.ഡമി  ഒരു  ഉത്തരവൈവ്  ഇറക്കമിയതുനമിമമിത്തമകാണവ്

പഞ്ചേകായത്തവ്  ചസക്രട്ടറമിമകാരക്കവ്  അനുവൈകാദയം  ചകകാടുക്കകാന  കഴമിയകാത്ത  സകാഹചെരര്യയം

ഉണ്ടെകായമിട്ടുള്ളതവ്.  റവൈനദ്യു നരഖകളമില് നമിലചമനനകാ തണ്ണശരത്തടചമനനകാ മറ്റുചമകാചക്ക

നരഖചപ്പെടുത്തമിയമിട്ടുള്ള ഭൂമമികള് അമ്പതുയം നൂറുയം വൈരഷങ്ങളകായമി ഓനരകാരുത്തരുചടയുയം

വകവൈശമമിരമിക്കുനതുയം  നമികത്തചപ്പെട്ടുനപകായതുയം  വൈലമിയ  ഫലവൃക്ഷങ്ങളചമലകാമുള്ള

കരഭൂമമിയകായമി മകാറമിയമിട്ടുള്ളതുമകാണവ്.  പചക്ഷ ആ ഭൂമമികളമില്  ചചെറുകമിടക്കകാരകായമിട്ടുള്ള

മൂന്നുയം അഞയം പത്തുയം ചസന്റെവ് വൈചരയുള്ള ഭൂ ഉടമകള് ഐ.എ.വവൈ പദ്ധതമി പ്രകകാരനമകാ

ഇ.എയം.എസവ്  ഭവൈന  നമിരമകാണ  പദ്ധതമി  പ്രകകാരനമകാ  ഒചക്ക  ചകട്ടമിട  നമിരമകാണയം

നടത്തമിനപ്പെകായകാല് ആ  വൈശടുകള്ചക്കകാന്നുയംതചന ഇനപ്പെകാള് പഞ്ചേകായത്തുകളമില്നമിന്നുയം

മുനമിസമിപ്പെകാലമിറ്റമിയമില്നമിന്നുയം നമ്പരമിട്ടവ് ചകകാടുക്കുനമില. പഞ്ചേകായത്തവ് ചസക്രട്ടറമി, കൃഷമി

ആഫശസര, വൈമിനലജവ് ആഫശസര, എ.ഇ.,  എല്.എസവ്.ജമി.ഡമി.  എനമിവൈര അടങ്ങുന

ഒരു  കമമിറ്റമി  സലത്തുനപകായമി  പരമിനശകാധമിചവ്  ഈ  ഭൂമമി  എത്രകകാലയംമുമ്പകാണവ്

നമികത്തചപ്പെട്ടുനപകായചതനവ്  നബകാധര്യചപ്പെട്ടതമിചന്റെ  അടമിസകാനത്തമില്  പഞ്ചേകായത്തവ്

ചസക്രട്ടറമിമകാരക്കവ്  ഇതവ്  നമ്പരമിട്ടവ്  ചകകാടുക്കകാനുള്ള  അനുവൈകാദമുണ്ടെകായമിരുന്നു.  ആ

ഉത്തരവൈകാണവ്  2016  ഏപ്രമില്  മകാസത്തമില്  എടുത്തുകളഞ്ഞതവ്.  അതുകകാരണയം

പതമിനകായമിരക്കണക്കമിനവ് അനപക്ഷകള്  പഞ്ചേകായത്തുകളമില്  ചകട്ടമികമിടക്കുകയകാണവ്.
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ലകാന്റെവ് യൂട്ടമിവലനസഷന ആക്ടവ് പ്രകകാരവയം തണ്ണശരത്തട സയംരക്ഷണ നമിയമപ്രകകാരവയം

ഇങ്ങചനവൈരുന  അനപക്ഷകളമിനനമല്  തശരുമകാനചമടുക്കുനതമിനുള്ള    പ്രനതര്യക

അധമികകാരയം  നനരചത്ത  ജമിലകാ  കളക്ടരമകാരക്കവ്   ഉണ്ടെകായമിരുന്നു.  എനകാല്

ബഹുമകാനചപ്പെട്ട വഹനക്കകാടതമിയുചട  ഉത്തരവൈമിചനത്തുടരനവ് ജമിലകാ കളക്ടരമകാരുയം ഇതവ്

ചചെയ്യുനമില.  ഫലത്തമില്  ലകാന്റെവ്  യൂട്ടമിവലനസഷന  ആക്ടവ്  പ്രകകാരയം  ജമിലകാ

കളക്ടരമകാരുചട  അധമികകാരയം  വൈമിനമിനയകാഗമിക്കുനമില.  അതുനപകാലതചന  നനരചത്ത

എല്.എസവ്.ജമി.ഡമി.യുചട  ഉത്തരവൈവ്  പ്രകകാരയം  അധമികകാരമുണ്ടെകായമിരുന  കമമിറ്റമിയുയം

അതവ്  ചചെയ്യുനമില.  അതുപകാടമിചലന  നകകാടതമിയുചട  ഉത്തരവൈമിചനത്തുടരനകാണവ്

എല്.എസവ്.ജമി.ഡമി  ആ  ഉത്തരവൈവ്  ഇറക്കമിയമിട്ടുള്ളതവ്.   ലകാന്റെവ്  വൈകാലന്യൂവൈമിചന്റെ

പത്തുശതമകാനയം  തുക  അടചകാല്  ഇതവ്  ചറഗുലവറസവ്  ചചെയ്തുചകകാടുക്കകായം  എചനകാരു

ഉത്തരവൈവ് നനരചത്ത യു.ഡമി.എഫവ്. ഗവൈണ്ചമന്റെവ് ഇറക്കമിയമിരുന്നു.  കഴമിഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റവ്

പ്രസയംഗത്തമില്  ആ  നമിയമയം  പമിനവൈലമിക്കുന്നുചവൈനവ്  ബഹുമകാനചപ്പെട്ട  ധനകകാരര്യ

വൈകുപ്പുമനമി  പറയുകയുയം  ചചെയ്തു.  ഇതുകകാരണയം  ഭൂമമി  നമികത്തചപ്പെട്ടുനപകായമിട്ടുള്ള,

വൈരഷങ്ങളകായമി വകവൈശമമിരമിക്കുന ഭൂമമിയമില് യകാചതകാരു നമിരമകാണ പ്രവൈരത്തനവയം

നടത്തകാന  കഴമിയകാത്ത,    വൈശടുകള്ക്കവ്  നമ്പര  കമിട്ടകാന  ബുദ്ധമിമുട്ടനുഭവൈമിക്കുന  ഈ

പ്രശ്നങ്ങള്   വൈളചര  ഗഇരവൈനത്തകാടുകൂടമിത്തചന  ഗവൈണ്ചമന്റെവ്  കകാണണയം.
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എല്.എസവ്.ജമി.ഡമി.  മനമിയുയം റവൈനദ്യു വൈകുപ്പുമനമിയുയം നമിയമ വൈകുപ്പുമനമിയുയം  കൃഷമി

വൈകുപ്പുമനമിയുയം  കൂടമിനചരനവ്  അടമിയനരമകായമി  വൈകുപ്പുതല  ചസക്രട്ടറമിമകാരുചട  ഒരു

നയകാഗയം വൈമിളമിച്ചുകൂട്ടമി ഇക്കകാരര്യത്തമില് അടമിയനര തശരുമകാനചമടുത്തവ് ചകട്ടമിക്കമിടക്കുന

അനപക്ഷകളമിനന്മേല്  പകാവൈചപ്പെട്ടവൈരകായ  ആളകള്ക്കവ്  അവൈരുചട  വൈശടമിനവ്

നമ്പരമിട്ടുകമിട്ടുവൈകാനുള്ള  അടമിയനര  നടപടമിയുണ്ടെകാകണയം  എനകാണവ്  എനമിക്കവ്

പറയകാനുള്ളതവ്.   നമ്പര  കമിട്ടകാത്തതമിചന്റെ  നപരമില്  അവൈരക്കവ്  ഇലകമിസമിറ്റമി

കണക്ഷചനടുക്കകാനുയം വൈകാട്ടര  കണക്ഷചനടുക്കകാനുയം  സകാധമിക്കുനമില,  നറഷന കകാരഡവ്

കമിട്ടുനമില  തുടങ്ങമി  ധകാരകാളയം  പ്രശ്നയം  നമിലനമില്ക്കുകയകാണവ്.  അതുചകകാണ്ടെവ്

അടമിയനരമകായമി  ഈ  പ്രശ്നത്തമില്  ഗവൈണ്ചമന്റെവ്  ഇടചപടണചമനകാണവ്  എനമിക്കവ്

പറയകാനുള്ളതവ്. 

ഭവൈനനമിരമകാണകാനുമതമി

റവൈനന്യൂവയം  ഭവൈനനമിരമകാണവയം വൈകുപ്പുമനമി (ശശ  .    ഇ  .    ചെന്ദ്രനശഖരന  ):   സര,

ബഹുമകാനര്യനകായ അയംഗയം  ശശ.  എ.  എയം.  ആരമിഫവ്  ഉനയമിചമിട്ടുള്ള  സബ്മമിഷനമില്

അനദ്ദേഹയം തചന ചെമില കകാരര്യങ്ങള് ചൂണ്ടെമിക്കകാണമിചമിട്ടുണ്ടെകായമിരുന്നു.  1967-ചല നകരള

ഭൂവൈമിനമിനയകാഗ  ഉത്തരവൈവ്  പ്രകകാരയം  അനപക്ഷകനവ്  ഗൃഹനമിരമകാണത്തമിനവ്  മറ്റു  ഭൂമമി

ലഭര്യമല  എനവ്  നബകാദ്ധര്യചപ്പെടുനപക്ഷയം  റവൈനന്യൂ  നരഖകളമില്  നമിലയം  എനവ്
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നരഖചപ്പെടുത്തമിയമിട്ടുള്ള ഭൂമമിയമില് വൈളചര ചുരുങ്ങമിയ വൈമിസശരണ്ണമുള്ളതവ് നമികത്തുനതമിനവ്

കളക്ടരമകാര  അനുവൈകാദയം  നല്കമിയമിരുന്നു.  എനകാല്  2008-ചല  നകരള  ചനല്വൈയല്

തണ്ണശരത്തട  സയംരക്ഷണ  നമിയമയം  നമിലവൈമില്  വൈനതമിനുനശഷയം  ഡകാറ്റകാബകാങമില്

ഉള്ചപ്പെട്ട  ചനല്വൈയലമിചന്റെ  ഉടമസരക്കവ്  വൈശടുവൈയ്ക്കുനതമിനുനവൈണ്ടെമി  നമിലമകായമി

രൂപകാനരചപ്പെടുത്തുനതമിനവ്  പഞ്ചേകായത്തമില്  പത്തവ്  ചസന്റുയം

മുനമിസമിപ്പെകാലമിറ്റമി/നകകാരപ്പെനറഷനുകളമില്  അഞ  ചസന്റുയം  പ്രകാനദശമിക  നമിരശക്ഷണ

സമമിതമിയുചട  ശമിപകാരശയുചട  അടമിസകാനത്തമില്  അനുമതമി  നല്കുവൈകാന  ജമിലകാതല

അയംഗശകൃത സമമിതമിക്കവ് അധമികകാരമുണ്ടെകായമിരുനതകാണവ്. എനകാല് ഇത്തരയം അനുവൈകാദയം

നല്കുനതവ്  ആക്ടമിചല  വൈര്യവൈസകള്ക്കനുസൃതമകായമി  തയ്യേകാറകാക്കമിയമിട്ടുള്ള  ഡകാറ്റകാ

ബകാങമിചന്റെ അടമിസകാനത്തമില് മകാത്രമകായമിരുന്നു.  മറ്റു കകാരര്യങ്ങള് അനദ്ദേഹയം ഇവൈമിചട

ചൂണ്ടെമിക്കകാണമിചതകാണവ്.  ഇനപ്പെകാള്  റവൈനന്യൂ  നരഖകളമില്  നമിലയം  എനവ്

നരഖചപ്പെടുത്തമിയതുയം ഡകാറ്റകാ ബകാങമില് ഉള്ചപ്പെടകാത്തതുമകായ ഭൂമമി സയംബനമിചവ്  1967-

ചല നകരള ഭൂവൈമിനമിനയകാഗ ഉത്തരവപ്രകകാരയം തുടരനടപടമികള് സച്വേശകരമിച്ചുവൈനമിരുന്നു.

എനകാല് 2008-ചല നകരള ചനല്വൈയല് തണ്ണശരത്തട സയംരക്ഷണ നമിയമത്തമിചല 3

(എ)  നഭദഗതമി  പ്രകകാരയം  2008-നവ്  മുമ്പവ്  നല്കുനനതകാ  നമികത്തചപ്പെടുനനതകാ  ആയ

നമിലങ്ങള്  റഗുലചചറസവ്  ചചെയ്യുനതമിനുള്ള  വൈര്യവൈസകള്  നമിലവൈമില്  വൈന്നു.
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ഇക്കകാരണത്തകാല്  നകരള  ലകാന്റെവ്  യൂട്ടമിചചലനസഷന  ഉത്തരവൈവ്  പ്രകകാരയം  നമിലയം

രൂപകാനരചപ്പെടുത്തുനതമിനു  ണ്ടെകായമിരുന  അധമികകാരങ്ങളമില്  തടസയം  നനരമിടുകയുയം

വൈലമിയ അളവൈമിലള്ള ഭൂമമി രൂപചപ്പെടുത്തമിയതവ് ക്രമശകരമിക്കുനതമിനകായമി അനപക്ഷകള്

സമരപ്പെമിക്കു  കയുയം  ചചെയനതകാടുകൂടമി  ഇക്കകാരര്യത്തമില്  ചെമില  അവൈര്യകതകള്

ഉണ്ടെകായമിട്ടുണ്ടെവ്.   അതമിനപ്പെകാള് പമിനവൈലമിചമിരമിക്കുകയകാണവ്.  ഇവൈമിചട  ബഹുമകാനര്യനകായ

ചമമ്പര  ചൂണ്ടെമിക്കകാണമിചതുനപകാചല  ബനചപ്പെട്ട  വൈകുപ്പു മനമിമകാരുനടയുയം  വൈകുപ്പുതല

ചസക്രട്ടറമിമകാരുനടയുയം  നയകാഗയം  വൈമിളമിച്ചുനചെരത്തവ്  നമിലവൈമില്  ഇന്നുണ്ടെകായമിരമിക്കുന

പ്രനതര്യകമകായ സകാഹചെരര്യചത്തക്കുറമിചവ് പരമിനശകാധമിക്കകാവനതകാണവ്.  നമിലവൈമില് 3 (എ)

നഭദഗതമി  പമിനവൈലമിക്കുനനതകാടുകൂടമി  റവൈനന്യൂ  നരഖകളമില്  നമിലയം  എനവ്

നരഖചപ്പെടുത്തമിയതുയം ഡകാറ്റകാ ബകാങമില് ഉള്ചപ്പെടകാത്തതുമകായ ഭൂമമി സയംബനമിചവ് നകരള

ഭൂവൈമിനമിനയകാഗ  ഉത്തരവൈവ്  പ്രകകാരയം  തുടരനടപടമി  സച്വേശകരമിക്കകാന  സകാധമിക്കുചമനകാണവ്

കരുതുനതവ്.  ഏതകായകാലയം  ബനചപ്പെട്ട  വൈകുപ്പുമനമിമകാരുനടയുയം  ചസക്രട്ടറമിമകാരുനടയുയം

തലത്തമില്  ആനലകാചെനകള്  നടത്തമിയതമിനുനശഷയം  ആവൈശര്യമകായ  തശരുമകാനങ്ങള്

ഇതമിചന്റെ ഭകാഗമകായമി ഉണ്ടെകാകുയം.  

      (അദ്ധര്യക്ഷനവൈദമിയമില് മമി. സശക്കര)

   ശുദ്ധജലവൈമിതരണ പദ്ധതമി
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ശശ  .    ചക  .    ചക  .    രകാമചെന്ദ്രന നകായര:  സര,  എചന്റെ നമിനയകാജകമണ്ഡല ത്തമിചല

അതമിരൂക്ഷമകായ  കുടമിചവൈള്ള  പ്രശ്നയം  ഗവൈണ്ചമന്റെമിചന്റെയുയം  സഭയുചടയുയം  ശദ്ധയമില്

ചകകാണ്ടുവൈരുനതമിനുനവൈണ്ടെമിയകാണവ്  ഞകാന  ഇഇ  സബ്മമിഷന  ഇവൈമിചട

ചകകാണ്ടുവൈനമിട്ടുള്ളതവ്.  ചചെങ്ങന്നൂര തകാലൂക്കമിചല ഒരു സവൈമിനശഷതചയന്നു പറയുനതവ്,

പ്രസമിദ്ധമകായ  പമ്പയകാറുയം  അചനനകകാവൈമിലകാറുയം  ചുറ്റചപ്പെട്ടുകമിടക്കുന  ഒരു

നമിനയകാജകമണ്ഡലമകാണതവ്.  'ചവൈള്ളയം ചവൈള്ളയം സരവ്വത്ര, പനക്ഷ കുടമിക്കകാന ഒരു തുള്ളമി

നപകാലമമില'  എന അവൈസയകാണവ് ചചെങ്ങന്നൂര നമിനയകാജകമണ്ഡലത്തമിചല ജനങ്ങള്

ഇനവ് അനുഭവൈമിച്ചുചകകാണ്ടെമിരമിക്കുനതവ്.   പമ്പയകാറുയം അചനനകകാവൈമിലകാറുയം ജലസമൃദ്ധമി

തരുന്നുണ്ടെവ്.   അവൈമിചടനമിന്നുയം  മറ്റു  പ്രനദശങ്ങളമിനലയവ്  കുടമിചവൈള്ളയം

ചകകാണ്ടുനപകാകുനമ്പകാഴുയം മലനയകാര പ്രനദശവയം അപ്പെര കുട്ടനകാടുമടങ്ങുന ചചെങ്ങന്നൂരമിചല

നമിവൈകാസമികള്ക്കവ് കുടമിചവൈള്ളയം കമിട്ടകാത്ത ഒരു അവൈസ  നമിലനമില്ക്കുകയകാണവ്.  25

വൈരഷത്തമിനുമുമ്പവ്  കുനത്തുമല,  നകകാലകാമുക്കയം  എനശ  രണ്ടെവ്  കുടമിചവൈള്ള  പദ്ധതമികള്

ചകകാണ്ടുവൈനതലകാചത  അതമിനുനശഷയം  ഒരു  കുടമിചവൈള്ള  പദ്ധതമിനപകാലയം

ആരയംഭമിക്കകാത്തതമിചന്റെ  ഫലമകായമി  പകാണ്ഡവൈനപകാറ  തുടങ്ങമിയ  തശചര  പകാവൈചപ്പെട്ട

പട്ടമികജകാതമി  വൈമിഭകാഗങ്ങള്  തകാമസമിക്കുന  പ്രനദശങ്ങളമില്  ചവൈള്ളയം  കമിട്ടകാത്ത

അവൈസയകാണുള്ളതവ്.  കഴമിഞ്ഞ വൈരള്ചകാക്കകാലത്തവ്  അതമിരൂക്ഷമകായ സമരങ്ങളകാണവ്
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അവൈമിചടയുണ്ടെകായതവ്.   ബഹുമകാനചപ്പെട്ട  പ്രതമിപക്ഷ   നനതകാവൈമിചന്റെ

കുടുയംബവൈശടമിനടുത്തുള്ള  ചചെനമിത്തലയമില്  പത്തുവൈരഷമകായമി  ഒരു  ടകാങവ്

ചകട്ടമിയമിട്ടമിരമിക്കുകയകാണവ്.   ഒരു  ചചപപ്പെവ്   ചചലന  വൈലമിചകാല്  അവൈമിചട  ചവൈള്ളയം

ചകകാടുക്കകായം.   പനക്ഷ  അതുനപകാലയം  നടത്തകാത്ത  വൈമിധയം....,  രൂക്ഷമകായ

കുടമിചവൈള്ളക്ഷകാമയം നമിലനമില്ക്കുനതുചകകാണ്ടെവ് ബഹുമകാനചപ്പെട്ട മനമിക്കവ് തചന ഞകാന

നമിനവൈദനയം  നല്കുകയുണ്ടെകായമി.   ആ  കുടമിചവൈള്ള  പ്രശ്നയം  ശകാശച്വേതമകായമി

പരമിഹരമിക്കുനതമിനുയം  പ്രനതര്യകമിചവ്  പകാണ്ഡവൈനപകാറ  പ്രനദശത്തവ്  പകാവൈചപ്പെട്ട

ആളകള്ക്കവ്  ഒട്ടുയം  ചവൈള്ളയം  ലഭമിക്കുനമില.   ഇതവ്  പരമിഹരമിക്കുനതമിനവ്  അടമിയനര

നടപടമിയുണ്ടെകാകണയം,  അതുചകകാണ്ടെകാണവ്  ഇഇ  വൈമിഷയയം  സഭയുചട  ശദ്ധയമില്

ചകകാണ്ടുവൈനതവ്.   അടമിയനര  പരമിഹകാരയം  കകാനണണ്ടെ  ഒരു  വൈസ്തുതയകാണവ്  എനവ്

ചൂണ്ടെമിക്കകാണമിക്കുകയകാണവ്.  

  ശുദ്ധജലവൈമിതരണ പദ്ധതമി

ജലവൈമിഭവൈ വൈകുപ്പുമനമി (ശശ  .    മകാതദ്യു റ്റമി  .    നതകാമസവ്  ):  സര, 1989-ലയം 2004-ലയം

കമമിഷന ചചെയ രണ്ടെവ് പദ്ധതമികള് വൈഴമി 4 mld ശുദ്ധജലമകാണവ് ദമിവൈസവയം ചചെങ്ങന്നൂര

പ്രനദശത്തവ് വൈമിതരണയം ചചെയ്തുവൈരുനതവ്.  ചചെങ്ങന്നൂര ഠഇണ്  കമിഴനക്കനട ഭകാഗങ്ങളമില്

ഒനമിടവൈമിട്ട ദമിവൈസങ്ങളമില് വൈമിതരണയം ചചെയ്യേത്തക്ക വൈമിധത്തമില് ക്രമശകരണയം ചചെയ്യേകാന
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മകാത്രനമ ഇനപ്പെകാള് കഴമിയുന്നുള.  മുനമിസമിപ്പെകാലമിറ്റമിയുചട മുഴുവൈന സലത്തുയം മതമിയകായ

നതകാതമില്  ചവൈള്ളചമത്തമിക്കകാന  കഴമിയകാത്ത  അവൈസ  നമിലനമില്ക്കുനതമിനകാല്

കൂടുതല് നശഷമിയുള്ള ഒരു ടശറ്റവ്ചമന്റെവ് പകാന്റെമിനുയം അനുബന ഘടകങ്ങളയം സഹമിതയം ഒരു

പുതമിയ  സമഗ  പദ്ധതമി  ആവൈമിഷ്കരമിക്കുന  സയംഗതമി  പരമിഗണമിച്ചുവൈരമികയകാണവ്.

നൂറ്റവൈനപകാറ  പ്രനദശചത്ത  ഒരു  ഓപ്പെണ്  ചവൈലമില്  നമിനകാണവ്  ചവൈള്ളയം  പമ്പവ്

ചചെയ്യുനതവ്.  അവൈമിചട വൈമിതരണത്തമിനകായുള്ള ജമി.ചഎ. ചചപപ്പുകള് ദ്രവൈമിചവ് കൂചടക്കൂചട

ലശക്കവ് ഉണ്ടെകാകുനതുകകാരണയം ചചപപ്പുകളചട അറ്റകുറ്റപ്പെണമികള് സമയബനമിതമകായമി

നടത്തുനതമിനവ്  നടപടമികള് സച്വേശകരമിചമിട്ടുണ്ടെവ്.   പകാണ്ടെനകാടവ്  പഞ്ചേകായത്തമിനലതവ്  ഒരു

കുഴല്ക്കമിണര  അടമിസകാനമകാക്കമിയമിട്ടുള്ള  ചചെറുകമിട  പദ്ധതമിയകാണവ്.  പരമിമമിതമകായ

പ്രനദശങ്ങളമില്  മകാത്രനമ  ഇതവ്  നല്കകാന  കഴമിയുന്നുള.   എനകാല്  ഒന്നുമുതല്

നകാലവൈചരയുള്ള  വൈകാരഡകളമില്  കലമിനശ്ശേരമി  പകാന്റെമില്നമിനവ്  ജലവൈമിതരണയം

നടത്തമിവൈരമികയകാണവ്.   ചചെറമിയനകാടവ്  പഞ്ചേകായത്തമില്  2015-ല് നടപ്പെമിലകാക്കമിയ ഒരു

പദ്ധതമിക്കവ്  2.5  mld  സകാപമിത  നശഷമി  മകാത്രനമയുള.  അവൈമിചടയുള്ള  പ്രശ്നയം  ഇഇ

സകാപമിതനശഷമിയുചട  കുറവൈകാണവ്.  ആല,  പുലമിയൂര,  പകാണ്ടെനകാടവ്,  ബുധനൂര

പഞ്ചേകായത്തുകള്ക്കുനവൈണ്ടെമി  15  നകകാടമി  രൂപയുചട  ബൃഹത്തകായ  ഒരു  കുടമിചവൈള്ള

പദ്ധതമിക്കവ്  NRDWP-ല്  ഉള്ചപ്പെടുത്തമി  ഭരണകാനുമതമി  നല്കമിയമിട്ടുണ്ടെവ്.   അതമിചന്റെ
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സലയം  ഏചറ്റടുക്കുനതവ്  പുനരകാഗമമിച്ചുവൈരമികയകാണവ്.  മുളക്കുഴ,  ചവൈണ്മെണമി

പഞ്ചേകായത്തുകള്ക്കുനവൈണ്ടെമി  ഒനകായംഘട്ടമകായമി  9.5  നകകാടമി  രൂപയുയം  രണ്ടെകായംഘട്ടമകായമി

10.5  നകകാടമി  രൂപയുയം  NRDWP-ല്  ഉള്ചപ്പെടുത്തമി  ഭരണകാനുമതമി

നല്കമിക്കഴമിഞ്ഞമിട്ടുണ്ടെവ്.   ശുദ്ധശകരണശകാലയുചട  പണമി  ചടണ്ടെര  ചചെയവ്  എഗമിചമന്റെവ്

വൈച്ചു.  എനകാല്  പഞ്ചേകായത്തവ്  നനരചത്ത  ഉറപ്പെവ്  നല്കമിയതുനപകാചല  ആവൈശര്യമകായ

സലയം ലഭര്യമകാക്കമി തനമിട്ടമില. അതുചകകാണ്ടെവ് പണമി ആരയംഭമിചമിട്ടമില. മറ്റവ് ഘടകങ്ങളചട

എസ്റ്റേമിനമറ്റവ്  എടുക്കുനതമിനുള്ള  നടപടമികള്  പുനരകാഗമമിച്ചുവൈരുന്നുണ്ടെവ്.   ചചെങ്ങന്നൂര

നമിനയകാജകമണ്ഡലത്തമിലകാകമകാനമുള്ള  കുടമിചവൈള്ള  പ്രശ്നങ്ങള്  പരമിഹരമിക്കകാ  നുള്ള

നടപടമികള് ഘട്ടയംഘട്ടമകായമി നടപ്പെകാക്കകാന ശമമിക്കുനതകാണവ്.

പ്രതമിപക്ഷ നനതകാവൈവ്  (ശശ  .    രനമശവ്  ചചെനമിത്തല)  :  സര,   ശശ.  ചക.  ചക.

രകാമചെന്ദ്രന  നകായര  പറഞ്ഞതുനപകാചല  ചചെനമിത്തലയമില്  ഓവൈരചഹഡവ്  ടകാങവ്

പണമിതമിട്ടമിട്ടവ്  വൈരഷങ്ങളകായമി.  ഇതുവൈചരയുയം  ചചപപ്പെവ്  ചചലന  സകാപമിചമിട്ടമില.

അതുചകകാണ്ടെവ് അക്കകാരര്യയം ശദ്ധമിക്കണയം.  അചലങമില് നവൈസ്റ്റേകാണതവ്. 

ശശ  .   മകാതദ്യു ടമി  .   നതകാമസവ്:  സര, ഓവൈരചഹഡവ് പണമിതനശഷയം അവൈമിചട ബള്കവ്

വൈകാട്ടര എത്തമിക്കകാനകാവൈശര്യമകായ,  ചവൈള്ളയം ശുദ്ധശകരമിചചടുക്കുന ഒരു അവൈസയുനണ്ടെകാ

എനവ്  പരമിനശകാധമിക്കണയം.    ഉചണ്ടെങമില്  തശരചയകായുയം  അവൈമിചട  ചചപപ്പെമിട്ടവ്
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ചവൈള്ളചമത്തമിക്കകാനുള്ള നടപടമികള് സച്വേശകരമിക്കുനതകാണവ്.  

   തസമിക സൃഷ്ടമിക്കല്

ശശ  .   സമി  .   മമ്മൂട്ടമി: സര, തശരനദശനമഖലയമിചല തമിരൂര ആസകാനമകായുള്ള ജമിലകാ

ആശുപത്രമി തമിരൂര, ചപകാനകാനമി, തമിരൂരങ്ങകാടമി തകാലൂക്കുകളമിചല സകാധകാരണക്കകാരകായ

ജനങ്ങള് ആശയമിക്കുന ഒരു ആശുപത്രമിയകാണവ്. കടനലകാരനമഖലയമിലള്ള പകാവൈചപ്പെട്ട

ആളകള്  ആശയമിക്കുന  ഒരു  ആശുപത്രമി  എന്നുള്ള  നമിലയവ്  അതമിനകാവൈശര്യമകായ

സഇകരര്യനമരചപ്പെടുത്തുനതമിനുനവൈണ്ടെമി നകാട്ടുകകാര തചന പമിരമിചവൈടുത്തവ് 8 നകകാടമിനയകാളയം

രൂപ  ചചെലവൈഴമിച്ചുചകകാണ്ടെവ്  ആറുനമിലചക്കട്ടമിടയം  പണമിതു.  കഴമിഞ്ഞ  ഇടതുപക്ഷ

ഗവൈണ്ചമന്റെവ്  ഇഇ  ആശുപത്രമിചയ  ജമിലകാ  ആശുപത്രമിയകായമി  പ്രഖര്യകാപമിച്ചു.  കഴമിഞ്ഞ

ബഡ്ജറ്റമില് ജനറല് ആശുപത്രമിയകായുയം പ്രഖര്യകാപമിക്കുകയുണ്ടെകായമി.  അവൈമിചട ഇനപ്പെകാള്

ഏഴകായമിരനത്തകാളയം  കര്യകാനസര  നരകാഗമികള്  വൈരുന്നുണ്ടെവ്.  ഇത്രയുയം  കര്യകാനസര

നരകാഗമികചള  ചെമികമിതമിക്കുന  ഒരു  ജമിലകാ  ആശുപത്രമിയകാണവ്  അതവ്.  അതുനപകാചല

എയം.പമി./എയം.എല്.എ.  ഫണ്ടെമിചന്റെ  സഹകായനത്തകാചട  സഇജനര്യ  ഡയകാലമിസമിസുയം

അവൈമിചട  നല  രശതമിയമില്  നടക്കുന്നുണ്ടെവ്.   ഇനപ്പെകാള്  ജനറല്  ആശുപത്രമിയകായമി

ഉയരത്തമിയ  സകാഹചെരര്യത്തമിലണ്ടെകായ  ഒരു  പ്രധകാന  പ്രശ്നചമനവ്  പറയുനതവ്,

ചചഗനനക്കകാളജമിസ്റ്റേമിചന്റെ മൂനവ് തസമികകളളളതമില്  ഒരു നഡകാക്ടര നമിലവൈമിലണ്ടെവ്,  ഒരു
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നഡകാക്ടര unauthorised absent ആണവ്, ഒരു നഡകാക്ടര ലശവൈമില് നപകായമിരമിക്കുകയകാണവ്.

ഇനപ്പെകാള്  ഒരു  പ്രസവൈത്തമിനവ്  ഒരു  ലക്ഷയം  രൂപ  വൈചര  സച്വേകകാരര്യ  ആശുപത്രമികള്

വൈകാങ്ങുന  സകാഹചെരര്യത്തമില്,  അവൈമിടചത്ത  കടനലകാരനമഖലയമിചല  പകാവൈചപ്പെട്ടവൈരക്കവ്

പ്രസവൈമിക്കണചമന്നു ചണ്ടെങമില് അതമിനകാവൈശര്യമകായ സഇകരര്യയം  നവൈണയം.  അതമിനകാല്

ആ  നവൈക്കനസമി  അടമിയനരമകായമി  നമികത്തണയം.  അതമിനുപുറചമ,  ഒരു  നയകാഗയം

വൈമിളമിച്ചുകൂട്ടമി ജനറല് ആശുപത്രമിക്കകാവൈശര്യമകായ തസമികകളമില്  പകാനറ്റണ് അനുസരമിചവ്

ചപചട്ടന്നുതചന  നമിയമനയം  നടത്തകാനുള്ള  നടപടമി  സച്വേശകരമിക്കണയം.  അതുനപകാചല

ഏഴകായമിരനത്തകാളയം വൈരുന കര്യകാനസര നരകാഗമികള്ക്കവ്  ഒരു ജൂനമിയര കണ്സള്ട്ടന്റെവ്

മകാത്രമകാണുള്ളതവ്.  കഴമിഞ്ഞ ഗവൈണ്ചമന്റെമിചന്റെ കകാലത്തവ് മുഖര്യമനമിയുയം വൈകുപ്പുമനമിയുയം

അവൈമിചട  വൈനവ്  നനരമിട്ടവ്  കണ്ടെനപ്പെകാള്  ഒരു  ജൂനമിയര  കണ്സള്ട്ടന്റെമിചനയുയം  കൂടമി

ഉടനതചന  നമിയമമിക്കകാചമനവ്  പറഞ്ഞമിരുന്നു.   അതമിചന്റെ  നടപടമിക്രമങ്ങള്

നടക്കുകയകാണവ്.   തമിരുവൈനനപുരത്തവ്  വൈന്നുനപകായമിരുന  ആ  നമഖലയമിചല

ഏഴകായമിരനത്തകാളയം വൈരുന കര്യകാനസര നരകാഗമികള്ക്കവ് ഇനപ്പെകാള് അതമിചന്റെ സഇകരര്യയം

കമിട്ടമിയമിട്ടുണ്ടെവ്.  അനപ്പെകാള് ഇക്കകാരര്യവയം ഗഇരവൈമകായമി   കണക്കമിചലടുത്തുചകകാണ്ടെവ് ഒരു

നയകാഗയം  വൈമിളമിച്ചുകൂട്ടമി  പുതമിയ  തസമിക  സൃഷ്ടമിക്കുനതമിനുനവൈണ്ടെമി  പകാനറ്റണുണ്ടെകാക്കമി

അതനുസരമിചവ്  ചചെയ്യേണചമന്നുയം അതുനപകാചല ഇനപ്പെകാഴുള്ള നവൈക്കനസമി ഉടന തചന
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നമികത്തുനതമിനുള്ള നടപടമി സച്വേശകരമിക്കണചമന്നുമകാണവ് ആവൈശര്യചപ്പെടുനതവ്.

തസമിക സൃഷ്ടമിക്കല് 

ആനരകാഗര്യവയം   സകാമൂഹര്യനശതമിയുയം വൈകുപ്പുമനമി  (ശശമതമി ചക  .    ചക  .    ചചശലജ

ടശചര):  സര,  24-01 -2011-ചല  ഉത്തരവൈവ്  പ്രകകാരമകാണവ്  തമിരൂര  തകാലൂക്കവ്

ആശുപത്രമിചയ ജമിലകാ  ആശുപത്രമിയകായമി  ഉയരത്തമിയതവ്.  164  കമിടക്കകനളകാടുകൂടമിയ

പ്രസ്തുത ആശുപത്രമിയമില്  1600-ഓളയം നപര ഒ.പമി.  വൈമിഭകാഗത്തമിലയം  118-ഒകാളയം  നപര

ചഎ.പമി.  വൈമിഭകാഗത്തമിലയം  ചെമികമിത  നതടമിചയത്തുന്നുണ്ടെവ്.  ജനറല്  ചമഡമിസമിന,

സരജറമി, ചചഗനനക്കകാളജമി, പശഡമിയകാടമികവ്, ഒഫകാല്നമകാളജമി, ഇ.എന.ടമി., ഓരനത്തകാ,

ചചസകര്യകാടമി,  പമി.എയം.ആര.,  ഓനങകാളജമി,  അനനസഷര്യ എനശ വൈമിഭകാഗങ്ങള് പ്രസ്തുത

ആശുപത്രമിയമില്  പ്രവൈരത്തമിച്ചുവൈരുന്നു.  ചസഷര്യകാലമിറ്റമി  വൈമിഭകാഗത്തമിലള്ചപ്പെചട  31

നഡകാക്ടരമകാരുചട നസവൈനവയം ഇവൈമിചട ലഭര്യമകാണവ്.  ഇഇ ആശുപത്രമിയമില് ചമഡമിക്കല്

വൈകാരഡവ്,  സരജമിക്കല് വൈകാരഡവ്,  നലബര വൈകാരഡവ്,  പശഡമിയകാടമികവ് വൈകാരഡവ് എനമിവൈയുയം

പ്രവൈരത്തമിക്കുന്നു.  ഡയകാലമിസമിസവ്  യൂണമിറ്റവ്,  24  മണമിക്കൂറുയം  പ്രവൈരത്തമിക്കുന  ബ്ലഡവ്

ബകാങവ്,  സമി.ടമി.  സകാന,  ആധുനമിക ലകാബവ് എനശ സഇകരര്യങ്ങളയം നമിലവൈമിലണ്ടെവ്.  ഇഇ

ആശുപത്രമിയമില് ഒകാനങകാളജമി ചസന്റെറമിചന്റെ നമിരമകാണത്തമിനവ് 3370 ലക്ഷയം രൂപയുചട

നപ്രകാജക്ടവ്  നബകാരഡമിചന്റെ  ആര.ചഎ.ഡമി.എഫവ്.  സശമമില്   ഉള്ചപ്പെടുത്തമി
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നടപ്പെമിലകാക്കുനതമിനവ്  ഭരണകാനുമതമി  ലഭമിചമിട്ടുണ്ടെവ്.  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തമിയുചട  ചടണ്ടെര

നടപടമി  പൂരത്തമിയകാക്കമിയമിട്ടുണ്ടെവ്.   ഇവൈമിചട  ബഹുമകാനചപ്പെട്ട  അയംഗയം  തമിരൂര

ആശുപത്രമിചയക്കുറമിചവ്  ചൂണ്ടെമിക്കകാണമിചമിട്ടുളള  കകാരര്യങ്ങള്  ശദ്ധയമിലണ്ടെവ്.  ഇതവ്

കടനലകാരനമഖലയമിചല  പകാവൈചപ്പെട്ട  ജനവൈമിഭകാഗങ്ങചളലകായം  ആശയമിക്കുന  നല

തമിരക്കനുഭവൈചപ്പെടുന ഒരു ആശുപത്രമിയകായതുചകകാണ്ടെവ് ഇതമിചന ചമചചപ്പെടുനത്തണ്ടെതവ്

ആവൈശര്യമകാണവ്. ചെമില കകാരര്യങ്ങള് ശദ്ധയമില്ചപ്പെടുത്തകാനുളളതവ്, നമ്മുചട സയംസകാനത്തവ്

പല  ആശുപത്രമികളയം  അപ്നഗഡവ്  ചചെയതകായമി  പ്രഖര്യകാപമിചമിട്ടുയം  അതമിനകാവൈശര്യമകായ

സ്റ്റേകാഫവ്  ക്രമിനയഷന  നടക്കകാത്തതമിചന്റെ  ഭകാഗമകായമി  അപ്ഗനഡഷന  ഫലത്തമില്

വൈനമിട്ടമില എന്നുളളതകാണവ്.  തമിരൂര ആശുപത്രമിചയക്കുറമിച്ചുളള അതമിശയകരമകായ ഒരു

കകാരര്യയം,  24-01 -2011-ചല  ഉത്തരവൈവ്  പ്രകകാരയം  ഇതവ്  ജമിലകാ  ആശുപത്രമിയകായമി

അനചത്ത  ഇടതുപക്ഷ  ഗവൈണ്ചമന്റെവ്  ഉയരത്തമിയതകാണവ്.   എനകാല്  തമിരൂര

തകാലൂക്കകാശുപത്രമിചയ  ജനറല്  ആശുപത്രമിയകാക്കമി  ഉയരത്തമി  തസമിക

സൃഷ്ടമിക്കണചമന  ഒരു  ചപ്രകാനപ്പെകാസല്  06-10-2015-ല്  ഗവൈണ്ചമന്റെമിനലയവ്

വൈനമിരുന്നു.  ആ  തസമിക  സൃഷ്ടമിക്കചപ്പെട്ടമിട്ടുമമില.  പചക്ഷ,  ഇചതകാന്നുയം

കണക്കമിചലടുക്കുനമില.  തമിരൂര  ആശുപത്രമിയുചട  കൂടുതല്  ആവൈശര്യകത

പരമിഹരമിക്കുനതമിനവ്  ഇഇ  ഗവൈണ്ചമന്റെവ്  പ്രതമിജകാബദ്ധമകാണവ്.   ഗവൈണ്ചമന്റെമിചന്റെ
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നയത്തമില് പറഞ്ഞമിട്ടുളളതുനപകാചല തകാലൂക്കവ്,  ജമിലകാ ആശുപത്രമികചള ചസഷര്യകാലമിറ്റമി

സഇകരര്യമുളള  ആശുപത്രമികളകാക്കമി  മകാറ്റുചമന പ്രഖര്യകാപനയം  തമിരൂര  ആശുപത്രമിക്കുയം

ബകാധകമകാണവ്. അതുചകകാണ്ടെവ് ബഹുമകാനചപ്പെട്ട അയംഗയം പറഞ്ഞതുനപകാചല ചസപ്റ്റയംബര

മകാസത്തമില്  ഒരു  കമമിറ്റമി  വൈമിളമിച്ചുനചെരത്തവ്  കകാരര്യങ്ങള്  പരമിനശകാധമിക്കുയം.

അതമിനുമുമ്പുതചന തമിരൂര ആശുപത്രമിയമില് മറ്റവ് ചെമില സഇകരര്യങ്ങള് ഏരചപ്പെടുത്തകാന

പരമിശമമിക്കുയം.  എലകാ ജമിലകാ ആശുപത്രമികളമിലയം കകാത്തവ് ലകാബവ് സകാപമിക്കണചമനവ്

തുടക്കത്തമില്  തചന  തശരുമകാനമിചമിട്ടുണ്ടെവ്.   അതമിചന്റെ  നടപടമിക്രമങ്ങളമകായമി

ഗവൈണ്ചമന്റെവ് മുനനകാട്ടവ് നപകാകുകയകാണവ്.  ഘട്ടയംഘട്ടമകായമി തമിരൂര ആശുപത്രമിയമിലയം ഇഇ

പറയുന  സഇകരര്യങ്ങചളലകായം  ലഭര്യമകാക്കുനതമിനവ്  സരക്കകാര  പരമിശമമിക്കുകയുയം

ആശുപത്രമിയുചട നമിലവൈകാരയം ചമചചപ്പെടുത്തുകയുയം ചചെയ്യുയം.

എയം.സമി. നറകാഡമിചന്റെ നശകാചെനശയകാവൈസ

ശശ  .    ചക  .    സുനരഷവ്  കുറുപ്പെവ്:  സര,  ഏറ്റുമകാനൂര  ക്രമിസ്തുരകാജ  പളളമിയുചട

കുരമിശുപള്ളമി  സമിതമി  ചചെയമിരുന  ഒനര  ചസന്റെവ്  സലയം  ചക.എസവ്.ടമി.പമി.

പദ്ധതമിക്കുനവൈണ്ടെമി  ഏചറ്റടുക്കുകയുയം  സലത്തമിചന്റെ  വൈമില  നമിശ്ചയമിക്കുകയുയം  ചചെയ്തു.

ചക.എസവ്.ടമി.പമി. നയപ്രകകാരയം കുരമിശുപളളമി മകാറ്റമി പണമിയുനതമിനുനവൈണ്ടെമി 16 ലക്ഷയം

രൂപയുയം  നമിശ്ചയമിക്കുകയുണ്ടെകായമി.  എനകാല്  പളളമി  അധമികൃതരക്കവ്  കമിട്ടമിയതവ്  ഏഴവ്
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ലക്ഷയം രൂപ മകാത്രമകാണവ്. അഞവൈരഷമകായമി പളളമി അധമികൃതര ബകാക്കമി തുകയ്ക്കുനവൈണ്ടെമി

സരക്കകാര  ഓഫശസമിചന്റെ  പടമിവൈകാതമില്  കയറമിയമിറങ്ങുകയകാണവ്.  ചക.എസവ്.ടമി.പമി.

നപ്രകാജക്ടവ്  ഡയറക്ടര  ഇതുസയംബനമിചവ്  സരക്കകാരമിനവ്  എഴുതമിയമിട്ടുമുണ്ടെവ്.  ഇതുമൂലയം

ഏറ്റുമകാനൂര  നഗരഹൃദയത്തമിചല ചക.എസവ്.ടമി.പമി.  പണമി  തടസചപ്പെട്ടമിരമിക്കുകയകാണവ്.

ഇതുസയംബനമിചവ് ഇവൈരക്കവ് കമിട്ടകാനുളള അരഹമകായ തുക അടമിയനരമകായമി വൈമിതരണയം

ചചെയ്യേണചമനകാണവ് അഭര്യരതമിക്കുനതവ്.

എയം.സമി. നറകാഡമിചന്റെ നശകാചെനശയകാവൈസ

ചപകാതുമരകാമത്തുയം  രജമിനസഷനുയം  വൈകുപ്പുമനമി  (ശശ  .    ജമി  .    സുധകാകരന):  സര,

നലകാക  ബകാങവ്  സഹകായനത്തകാചടയകാണവ്  പണമി  നടപ്പെമിലകാക്കമിവൈരുനതവ്.  ഇതവ്

ചക.എസവ്.ടമി.പമി.  പദ്ധതമിയുചട രണ്ടെകായം ഭകാഗമകാണവ്.  ചചെങ്ങന്നൂര-ഏറ്റുമകാനൂര എയം.സമി.

നറകാഡമിലകാണവ്  ഏറ്റുമകാനൂര  ടഇണമിചല  പ്രവൈരത്തനങ്ങള്  പുനരകാഗമമിക്കുനതവ്.

ടഇണമില്നമിന്നുയം  അതമിരമ്പുഴയവ്  നപകാകുന  ജയംഗ്ഷന  വൈമികസമിപ്പെമിക്കുനതമിനകാണവ്

ക്രമിസ്തുരകാജ പളളമിവൈക സലവയം കുരമിശ്ശേടമിയുയം ചക.എസവ്.ടമി.പമി. ഏചറ്റടുത്തതവ്. അതമിനവ്

ജമിലകാതല  ഭൂമമി  വൈകാങ്ങല്  കമമിറ്റമി  ചസചന്റെകാനമിനവ്  2,20,000  രൂപ  വൈശതയം  സല

വൈമിലയുയം പുനരധമിവൈകാസ പുന:സകാപന വൈമിലയകായമി  അതമിചന്റെ കമമിറ്റമി,  കുരമിശ്ശേടമിക്കവ്

പഴക്കയം കണക്കകാക്കകാചത കചണ്ടെത്തമിയ വൈമിലയുയം മറ്റവ് സഹകായങ്ങളമടക്കയം 5,31,748/-
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രൂപ  നമിശ്ചയമിച്ചു.   കൂടകാചത  അധമിക  തുക  വൈച്ചുചകകാണ്ടെവ്  7,72,343/-  രൂപ  പളളമി

അധമികകാരമികള്ക്കവ്  നഷ്ടപരമിഹകാരമകായമി  നല്കമിക്കഴമിഞ്ഞമിട്ടുണ്ടെവ്.  പഴയ  കുരമിശ്ശേടമി

ചപകാളമിചവ്  പളളമി  അധമികകാരമികള്  പുതമിയ  കുരമിശ്ശേടമി  സകാപമിചമിട്ടുണ്ടെവ്.  എനകാല്

നഷ്ടപരമിഹകാരയം  പളളമി  അധമികകാരമികള്ക്കവ്  സച്വേശകകാരര്യമലകാത്ത  തമിനകാല്  കളക്ടറുചട

അദ്ധര്യക്ഷതയമില്  നചെരന  പരകാതമി  പരമിഹകാര  കമമിറ്റമി  മുമ്പകാചക,  ചക.എസവ്.ടമി.പമി.

ഏചറ്റടുത്ത  46  സച്വേയര  മശറ്റര  ഭൂമമി  കൂടകാചത  ഇതമിനടുത്തുകമിടക്കുന ഒമ്പതവ്  സച്വേയര

മശറ്റര  സലവയംകൂടമി  ഏചറ്റടുക്കണചമന്നുയം സലത്തമിനവ്  ചസചന്റെകാനമിനവ്  പത്തുലക്ഷയം

രൂപവൈചവ്  ഒനര  ചസന്റെമിനവ്  15  ലക്ഷയം  രൂപയുയം  കുരമിശുപളളമി പുതുതകായമി

പണമിയുനതമിനവ്  20  ലക്ഷയം രൂപയുയം നചെരത്തവ്  35  ലക്ഷയം രൂപ ലഭര്യമകാക്കണചമന്നുയം

പളളമിക്കുനവൈണ്ടെമി  ടസ്റ്റേവ്  ഇഇ  ആവൈശര്യയം  ഉനയമിചമിരുന്നു.  ഇഇ  ആവൈശര്യയം  കമമിറ്റമി

വൈമിശദമകായമി ചെരച ചചെയ്യുകയുയം 55 സച്വേയര മശറ്റര സലത്തമിനവ് ചസന്റെമിനവ് ആറവ് ലക്ഷയം

രൂപ വൈച്ചുയം കുരമിശുപളളമിക്കവ് 14,95,159 രൂപ പുന സയംവൈമിധകാനത്തമിനകായമി നല്കുവൈകാന

തശരുമകാനമിക്കുകയുയം ചമകാത്തയം തുകയമില് നമിനവ് അവൈകാരഡവ് പകാസകായ 46 സച്വേയര മശറ്റര

സലവയം  പുതുതകായമി  അകച്വേയര  ചചെയ്യുന  ഒമ്പതവ്  സച്വേയര  മശറ്റര  സലത്തമിചന്റെയുയം

ചെമയങ്ങളചടയുയം  അവൈകാരഡവ്  തുക കുറവൈവ്  ചചെയവ്  ബകാക്കമി  തുക നല്കുവൈകാന പരകാതമി

പരമിഹകാര  കമമിറ്റമി  നമിശ്ചയമിച്ചു.  ഭൂമമി  ഏചറ്റടുക്കുനമ്പകാള്  നമിലവൈമിലളള  നയപ്രകകാരയം
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ജമിലകാതല കമമിറ്റമി നമിശ്ചയമിച വൈമിലയുയം ഏചറ്റടുക്കുന ചെമയങ്ങള്ക്കവ് പഴക്കമമിലകാത്ത

വൈമിലയുയം  നല്കുവൈകാനന അധമികകാരമുളള.  അതമിനകാല് നമിലവൈമിലളള  ഭൂമമി  ഏചറ്റടുക്കല്

ചെട്ടങ്ങള്  ഉത്തരവകള്  പ്രകകാരയം  നടപടമി  സച്വേശകരമിക്കുവൈകാന  ചക.എസവ്.ടമി.പമി.ക്കവ്

നമിരനദ്ദേശയം നല്കമിയമിരുന്നു. ആവൈശര്യചപ്പെട്ട നഷ്ടപരമിഹകാരയം ലഭമിക്കകാത്തതമിചന തുടരനവ്

പളളമി  അധമികകാരമികള്  നകകാട്ടയയം  സബവ്  നകകാടതമിയമില്  നഷ്ടപരമിഹകാരയം  പലമിശ

സഹമിതയം  ലഭമിക്കുവൈകാന  നകസവ്  നല്കമിയമിരമിക്കുകയകാണവ്.  നകസമിചന്റെ  വൈമിചെകാരണ

നടന്നുവൈരുന്നു.  പളളമി  അധമികകാരമികള്  ആവൈശര്യചപ്പെട്ട  അധമിക  നഷ്ടപരമിഹകാരത്തുക

നല്കകാത്തതുമൂലയം നറകാഡവ് നമിരമകാണ പ്രവൃത്തമി ഇനപ്പെകാള് തടസചപ്പെട്ടമിരമിക്കുന്നു.

ബസവ് സ്റ്റേകാന്റെമിചന്റെ നശകാചെനശയകാവൈസ

ശശമതമി  വൈശണകാ  നജകാരജ്ജവ്:  സര,  പത്തനയംതമിട്ട  ജമിലകാ  ആസകാനത്തവ്

പത്തനയംതമിട്ടയവ്  തചന  നകാണനക്കടകായമി  നമില്ക്കുന  ഒനകാണവ്  പത്തനയംതമിട്ട

മുനമിസമിപ്പെല്  ബസവ്  സ്റ്റേകാന്റെവ്.  ചപകാതുജനങ്ങള്ക്കവ്  ഇതുനല്കുനതവ്  ദുരമിതപൂരണ്ണമകായ

അനുഭവൈമകാണവ്.  ബസവ്  സ്റ്റേകാന്റെവ്  കമശഷന  ചചെയമിട്ടവ്  എട്ടുവൈരഷയം  നപകാലയം  ആയമിട്ടമില.

ഓനരകാ  മഴ  കഴമിയുനമ്പകാഴുയം  യകാരഡമില്  വൈലമിയ  കുളങ്ങളയം  ഗരത്തങ്ങളയം

രൂപചപ്പെടുകയകാണവ് ചചെയ്യുനതവ്. ലക്ഷങ്ങള് ചചെലവൈമിട്ടവ് ഇഇ കുഴമികള് നമികത്തുയം.  ഇതവ്

കടലമില് കകായയം കലക്കുനതുനപകാചലയകാണവ്. ബസവ് സ്റ്റേകാന്റെവ് സമുചയയം അശകാസശയമകായ



Uncorrected/Not for publication
44

നമിരമകാണത്തമിചന്റെയുയം  ചകടുകകാരര്യസതയുചടയുയം  അഴമിമതമിയുചടയുയം  സകാരകമകാണവ്.

ചകട്ടമിടയം മുഴുവൈനകായുയം നചെകാരചനകാലമിക്കുകയകാണവ്.  സമിമന്റെവ് നകകാണ്ക്രശറ്റവ് ഭകാഗയം അടരന്നു

തകാചഴവൈശഴുകയുയം  പടമികള്  തകരനമിരമിക്കുകയുമകാണവ്.  മുകള്നമിലയമിചല  കടകള്

ഭൂരമിഭകാഗവയം  അടചമിട്ടമിരമിക്കുകയകാണവ്.  ഏതകാണ്ടെവ്  നകാലര  നകകാടമി  രൂപയകാണവ്

ചക.യു.ആര.ഡമി.എഫവ്.സമി.  (നകരള   അരബന  ആന്റെവ്   റൂറല്  ചഡവൈലപ്ചമന്റെവ്

ഫമിനകാനസവ്  നകകാരപ്പെനറഷന)-യമില്നമിനവ്  നലകാചണടുത്തതവ്.  ഏഴുനകകാടമി  രൂപയവ്

മുകളമില് ഇതമിനനകാടകയം തചന മുനമിസമിപ്പെകാലമിറ്റമി അടയ്ക്കുകയുയം ചചെയ്തു.  ഇനമിയുയം നകാലര

നകകാടമിനയകാളയം  രൂപ  പലമിശയുയം  മുതലമകായമി  അടയകാനുണ്ടെവ്.  നമിരമകാണത്തമിചല

അപകാകതയുയം അശകാസശയതയുയം ചകടുകകാരര്യസതയുയം സയംബനമിചവ്  ഒരു വൈകുപ്പുതല

അനനച്വേഷണയം  നടത്തകാന  സകാധമിക്കുനമകാ;  ഉത്തരവൈകാദമികളകായവൈചര  കചണ്ടെത്തുനമകാ?

അനതകാചടകാപ്പെയം  മുനമിസമിപ്പെകാലമിറ്റമിക്കവ്  ചക.യു.ആര.ഡമി.എഫവ്.സമി.-യമില്  നമിനവ്  വൈണ്

ചചടയം  ചസറ്റമില്ചമന്റെവ്  ഒരുക്കകാന  കഴമിയുനമകാ?  വൈളചര  അടമിയനരമകായമി  ബസവ്

സ്റ്റേകാന്റെമിചന്റെയുയം  യകാരഡമിചന്റെയുയം  നശകാചെര്യകാവൈസ  പരമിഹരമിക്കുനതമിനവ്  വൈകുപ്പെവ്

ഇടചപടുനമകാ;  ജനങ്ങളചട  ദുരമിതയം  അവൈസകാനമിപ്പെമിക്കകാന  ധനസഹകായയം

അനുവൈദമിച്ചുചകകാണ്ടെവ് നവൈശകരണ പ്രവൈരത്തനങ്ങള് നടത്തുനമകാ?

ബസവ് സ്റ്റേകാന്റെമിചന്റെ നശകാചെനശയകാവൈസ
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തനദ്ദേശസച്വേയയംഭരണവയം  നന്യൂനപക്ഷനക്ഷമവയം  വൈഖഫവ്  ഹജ്ജവ്  തശരതകാടനവയം

വൈകുപ്പുമനമി (നഡകാ  .    ചക  .    ടമി  .   ജലശല്   ): സര, പത്തനയംതമിട്ട നഗരസഭകാ ബസവ് സ്റ്റേകാന്റുയം

നഷകാപ്പെമിയംഗവ്  നകകായംപകയം യകാരഡയം നമിരമമിക്കകാന ഹഡ്നകകായമില്നമിനവ്  4.35  നകകാടമി

രൂപ വൈകായ്പ എടുത്തമിരുന്നു. പമിനശടവ് പ്രസ്തുത വൈകായ്പ ചക.യു.ആര.ഡമി.എഫവ്.സമി.യമിനലയവ്

മകാറ്റമി.  നഗരസഭ  ഒനരനകകാടമി  രൂപയുയംകൂടമി  ചചെലവൈമിട്ടവ്  നമിരമകാണയം  പൂരത്തമിയകാക്കമി

കമശഷന  ചചെയ്തു.   ബഹുമകാനര്യയകായ  ചമമ്പര  ഇവൈമിചട  പറഞ്ഞതുനപകാചല,  ഓനരകാ

മഴക്കകാലയം  വൈരുനമ്പകാഴുയം  നമിരമകാണത്തമിചല  അപകാകതമൂലയം  പത്തനയംതമിട്ടയവ്  തചന

അപമകാനമകാകുയംവൈമിധയം ആ ബസവ്  സ്റ്റേകാന്റുയം അനുബന നമിരമകാണ പ്രവൈരത്തനങ്ങളയം

മകാറമിചക്കകാണ്ടെമിരമിക്കുന കകാഴ്ചയകാണവ് കകാണകാന സകാധമിചതവ്. ഭശമമകായമിട്ടുളള തുക ഇനമിയുയം

ചക.യു.ആര.ഡമി.എഫവ്.സമി.-യമിനലയവ്  അടനക്കണ്ടെതകായമിട്ടുണ്ടെവ്.  ചമമ്പര

സൂചെമിപ്പെമിചതുനപകാചല  പ്രസ്തുത  സയംഖര്യ  പമിഴപ്പെലമിശ  ഒഴമിവൈകാക്കമി  വൈണ്  ചചടയം

ചസറ്റമില്ചമന്റെമില്  പരമിഹരമിക്കകാന  സകാധമിക്കുനമകാചയനവ്  പരമിനശകാധമിക്കുയം.

അതമിനുനവൈണ്ടെമി  എയം.എല്.എ.യുചട  സകാനമിദ്ധര്യത്തമില്  നഗരസഭകാ  അധമികൃതചരയുയം

ചക.യു.ആര.ഡമി.എഫവ്.  സമി.-യുചട  മകാനനജവ് ചമന്റെമിചല  ബനചപ്പെട്ടവൈനരയുയം  അധമികയം

ചചവൈകകാചത തചന വൈമിളമിച്ചുവൈരുത്തമി നയകാഗയം നടത്തുയം.  അനതകാചടകാപ്പെയംതചന ചമമ്പര

സൂചെമിപ്പെമിചതുനപകാചല,  പ്രസസ്തുത  നമിരമകാണത്തമിചല  അശകാസശയതചയ  സയംബനമിചവ്
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പഠമിചവ് ഒരു റമിനപ്പെകാരട്ടവ് സമരപ്പെമിക്കുനതമിനവ് എല്.എസവ്.ജമി.ഡമി. ചെശഫവ് എഞ്ചേമിനശയചറ

ചുമതലചപ്പെടുത്തുകയുയം  ആ  റമിനപ്പെകാരട്ടവ്  എത്രയുയം  നവൈഗയം  വൈകാങ്ങുകയുയം  ചചെയ്യുചമന്നുളള

കകാരര്യയം കൂടമി സഭചയ അറമിയമിക്കുന്നു.


