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സബ്മമിഷന

(1) പുറമിങ്ങല് വവെടമിവക്കെട്ടപകടട

ശശ  .    ജമി  .    എസസ  .   ജയലലാല്: സര, നമ്മുവട നലാടമിവന വെലലാവതെ നടുക്കെമിയ പരവൂര

പുറമിങ്ങല് വവെടമിവക്കെട്ടസ  ദുരന്തവുമലായമി  ബന്ധവപ്പെട്ടലാണസ  എവന്റെ സബ്മമിഷന.  10-04-

2016  നലാണസ  ഇഇൗ  വവെടമിവക്കെട്ടപകടട  ഉണലായതെസ.  110  പപരലാണസ  ഇതെമില്

മരണവപ്പെട്ടതെസ. 100  കണക്കെമിനസ ആളുകള്ക്കെസ പരമിപക്കെറ.  വകലാലട തെലാലൂക്കെമില് മലാതട

ഏതെലാണസ 400 ഓളട ആളുകള്ക്കെസ പരമിപക്കെറ. ഇതെമില് നമിസലാരമലായമി പരമിപക്കെറവെരട

ഗുരതെരമലായമി  പരമിപക്കെറവെരട  ഉണലായമിട്ടുണസ.  ഇഇൗ  ദുരന്തവുമലായമി  ബന്ധവപ്പെട്ടസ

ഗവെണ്വമന്റെസ  പ്രഖഖ്യപമിച്ച  വെമിവെമിധങ്ങളലായ  സഹലായങ്ങള്  -  ചമികമിതലാ  സഹലായട

പൂരണ്ണമലായട  സഇൗജനഖ്യമലായമി  ഗവെണ്വമന്റെസ  ഏവറടുതസ  നടപ്പെമിലലാക്കുവമനട

മരണവപ്പെട്ടവെരക്കെസ 12 ലകട രൂപ ധനസഹലായവുട  പ്രഖഖ്യലാപമിച്ചമിരന. അതുപപലാവല

മറസ നലാശനഷ്ടങ്ങളുണലായവെരക്കെസ സഹലായവുട പ്രഖഖ്യലാപമിച്ചമിരന. മരമിച്ചവെരമില് വകലാലട

ജമിലയമില് മലാതമല വെമിവെമിധ ജമിലകളമില്വപ്പെട്ട ആളുകളുമുണസ.  മരമിച്ചവെരവക്കെലലാവെരക്കുട

ആ ധനസഹലായട ലഭമിച്ചതെലായമി  മനസമിലലാക്കെലാന കഴമിയനമില.  സഇൗജനഖ്യ ചമികമിത

പ്രഖഖ്യലാപമിച്ചസ  നടനവെന  പ്രവെരതനങ്ങളമില്  ആദഖ്യട  തെവന  അതെമിവന്റെ

അപലാകതെകവളലലാട  ചൂണമിക്കെലാട്ടമി  ഗവെണ്വമന്റെമിവന  ഇടവപടുതമിയമിരന.  അനസ
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നല്കമിയ ചമികമിത ഇപപ്പെലാള് നമിരതമിവെച്ചമിരമിക്കുകയലാണസ.  എലലാ ആശുപതമിക്കെലാരട

ഇവെരമില്നമിനട  ഭശമമലായ  തുകയലാണസ  ഇഇൗടലാക്കെമിവക്കെലാണമിരമിക്കുനതെസ.

ലകക്കെണക്കെമിനസ  രൂപയവട  വചലവെലാണസ  അതുമലായമി  ബന്ധവപ്പെട്ടസ

ഉണലായമിവക്കെലാണമിരമിക്കുനതെസ.  ഗുരതെരമലാവയലാര  സമിതെമിയലാണസ  അതുമൂലട  നമ്മുവട

നലാട്ടമില്   ഉണലായമിട്ടുള്ളതെസ.  ഗുരതെരമലായ  പരമിക്കുപറമിയവെര,  നമിസലാരമലായ

പരമിക്കുപറമിയവെര  എനമിങ്ങവന  ഓപരലാ  ഗണതമില്വപ്പെടുതമിയലാണസ

ചമികമിതലാനുകൂലഖ്യങ്ങള്  നല്കുനതെസ.  ഗുരതെരമലായ  പരമിക്കുപറമിയ  പലരക്കുട

നമിസലാരമലായ  പരമിക്കുപറമിയവെരവട  ഗണതമില്വപ്പെടുതമിയലാണസ  ആനുകൂലഖ്യങ്ങള്

വകലാടുക്കുനതെസ എനള്ളതുട മലാനുഷമികമലായമി പുന:പരമിപശലാധമിപക്കെണ സടഗതെമിയലാണസ.

പരവൂര  നഗരസഭയ്ക്കുള്ളമില്  ഏകപദശട  നലാനൂപറലാളട  ആളുകളുവട  വകട്ടമിടങ്ങള്

ഉള്വപ്പെവടയള്ള  നലാശനഷ്ടങ്ങള്ക്കെസ  2  പകലാടമി  80  ലകട  രൂപ  വപലാതുമരലാമതസ

വെകുപ്പെമിവലയട  റവെനന്യൂ  വെകുപ്പെമിവലയട  ഉപദഖ്യലാഗസര  കണക്കെലാക്കെമി  റമിപപ്പെലാരട്ടസ

വചയമിട്ടുണസ. അതുമലായമി ബന്ധവപ്പെട്ടസ യലാവതെലാര നടപടമിയട ഇതുവെവര സസശകരമിച്ചമിട്ടമില.

അതുപപലാവല  വതെലാട്ടടുത  വെശട്ടമിവല  മലാനസമികമലായമി  തെകരന  ഒര  കുട്ടമി  കഴമിഞ

ദമിവെസട  പഠമിപ്പെമിക്കുന  അദഖ്യലാപമികയവട  കക  കടമിച്ചസ  മുറമിക്കുന  തെരതമിലുള്ള

മലാനസമികവെമിഭലാന്തമി കലാണമിക്കുന കലാഴ്ച ഞങ്ങള് അവെമിവട പപലായപപ്പെലാള് കണതെലാണസ.
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ഇഇൗ  ദുരന്തവുമലായമി  ബന്ധവപ്പെട്ടസ  മലാനസമിക  നമില  വതെറമിയ  നമിരവെധമി  ആളുകള്

അവെമിവടയണസ.  ഗുരതെരമലായ  ഇഇൗ  പ്രശ്നതമില്  ഇപപ്പെലാള്  നടനവെരന

പ്രവെരതനങ്ങള്  ഗുണകരമല.  ഇക്കെലാരഖ്യങ്ങള്   ഉപദഖ്യലാഗസരവടയടമറട

ശദയമില്വപ്പെടുതമിയമിട്ടുണസ.  അവെരക്കെസ  സഇൗജനഖ്യ  ചമികമിത  ലഭഖ്യമലാക്കുനതെമിനുട

നഷ്ടപരമിഹലാരത്തുക  നല്കുനതെമിനുട  വപലാതുമരലാമതസ-റവെനന്യൂ  വെകുപ്പുകള്

കണക്കെലാക്കെമിയമിട്ടുള്ള  തുക  യഥലാസമയട  വകലാടുക്കുനതെമിനുട  മറമുളള   ഒര  പകലാ-

ഒലാരഡമിപനറഡലായമിട്ടുള്ള  പ്രവെരതനട  ബഹുമലാനവപ്പെട്ട  മുഖഖ്യമനമി  ഇടവപട്ടസ

നടപ്പെമിലലാക്കെമി  ഇഇൗ  ദുരന്തതമില്നമിനസ,  ഇഇൗ  നലാടമിവന  സഹലായമിക്കെലാനപവെണമിയള്ള

പ്രവെരതനട നടതണവമനലാണസ എനമിക്കെസ ഇഇൗ സബ്മമിഷനമിലൂവട പറയലാനുള്ളതെസ.

പുറമിങ്ങല് വവെടമിവക്കെട്ടപകടട

മുഖഖ്യമനമി  (ശശ  .    പമിണറലായമി  വെമിജയന):  സര,  ഇക്കെലാരഖ്യതമില്

ഏപകലാപമിതെമലായ  നടപടമിയലാണസ  പനരവത  സരക്കെലാരമിവന്റെ  ഭലാഗത്തുനമിനട

ഉണലായമിരനതെസ.  അതെനുസരമിച്ചസ  മരണവപ്പെട്ടവെരവട  ആശമിതെരക്കെസ  സടസലാന

ദുരന്തപ്രതെമികരണനമിധമി  മലാനദണ്ഡപ്രകലാരട  4  ലകട  രൂപവെശതെവുട  മുഖഖ്യമനമിയവട

ദുരമിതെലാശസലാസ നമിധമിയമില്നമിനസ  6  ലകട രൂപവെശതെവുട  അനുവെദമിച്ചമിരന.  ഇവെമിവട

ബഹുമലാനവപ്പെട്ട  അടഗട  ചൂണമിക്കെലാണമിച്ചതെസ,  മരമിച്ചവെരവക്കെലലാട  ധനസഹലായട
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ലഭമിച്ചമിട്ടമില  എനള്ളതെലാണസ.  അതെസ  ഗഇൗരവെമലായമി  പരമിപശലാധമിക്കെലാവുവനലാര  കലാരഖ്യട

തെവനയലാണസ.  ഗുരതെരമലായമി പരമിപക്കെറവെരക്കെസ  2  ലകട രൂപവെശതെവുട സലാരമമിലലാത

പരമിപക്കെറവെരക്കെസ  59,100/-  രൂപവെശതെവുട  ആശുപതമിയമില്  ഒരലാഴ്ചയമില്കൂടുതെല്

കമിടപക്കെണമി  വെനവെരക്കെസ  12,700/-  രൂപയട  ഒരലാഴ്ചയമില്തെലാവഴ  കമിടപക്കെണമി

വെനവെരക്കെസ  4,300/-  രൂപവെശതെവുട  പനരവത  അനുവെദമിച്ചമിട്ടുണലായമിരന.

ഇക്കെലാരഖ്യതമിലുട പരലാതെമിയലാണസ ഇപപ്പെലാള് ഉനയമിക്കെവപ്പെട്ടമിരമിക്കുനതെസ.  ഇപതെലാവടലാപ്പെട

പ്രധലാനമനമിയവട ദുരമിതെലാശസലാസ നമിധമിയമില്നമിനസ  ആശസലാസധനഹലായട ലഭമിക്കെലാന

പവെണമി  സടസലാന  ഗവെണ്വമന്റെസ  പകന്ദ്ര  ഗവെണ്വമന്റെമിപനലാടസ  ആവെശഖ്യവപ്പെവട്ടങമിലുട

അതുമലായമി  ബന്ധവപ്പെട്ടസ  ഒര നടപടമിയട  ഇപതെവെവര  നശങ്ങമിയമിട്ടമില.  അപകടതമില്

ഗുരതെരമലായമി  പരമിപക്കെറ  ഒലാപരലാരതരക്കുട  മുഖഖ്യമനമിയവട  ദുരമിതെലാശസലാസ

നമിധമിയമില്നമിനസ 2 ലകട രൂപയട നമിസലാരപരമിപക്കെറവെരക്കെസ 50,000/- രൂപവെശതെവുട

അടമിയന്തരസഹലായമലായമി  ഇതെമിനുപുറപമ  അനുവെദമിക്കുന  നമിലയട  ഇക്കെലാരഖ്യതമില്

സസശകരമിച്ചമിരന.  ചമികമിതയവട  കലാരഖ്യതമില്  ബഹുമലാനവപ്പെട്ട  അടഗട

ഗഇൗരവെതെരമലാവയലാര  പരലാതെമിയലാണസ  ഉനയമിച്ചമിരമിക്കുനതെസ.  ഇതെമിലുള്ള  നമിരപദ്ദേശട

ഇപപ്പെലാഴുള്ളതെസ സഇൗജനഖ്യ ചമികമിതയലാണസ. 2016  ഏപ്രമില് 10  നലാണസ ഇഇൗ അപകടട.

അനമുതെല്  13-ാം  തെശയതെമിവെവര  ആശുപതമിയമില്  പ്രപവെശമിക്കെവപ്പെട്ട  എലലാ
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ആളുകള്ക്കുട  സഇൗജനഖ്യ  ചമികമിത  ലഭഖ്യമലാക്കെലാനലാണസ  ഗവെണ്വമന്റെസ

തെശരമലാനമിച്ചമിരനതെസ. അതെനുസരമിച്ചസ ചമികമിത സഇൗജനഖ്യമലായമി നല്കമിവെരമികയലാണസ. 

ഇതെമില്നമിനട  വെഖ്യതെഖ്യസ്തമലായമി  ഏവതെങമിലുട  പ്രപതെഖ്യക  പ്രശ്നങ്ങള്

ഉണലായമിട്ടുവണങമില്  അതെസ  ഗഇൗരവെമലായമിതവന  പരമിപശലാധമിക്കെലാവുനതുട

ഇടവപടലാവുനതുമലാണസ.  ഇതുമലായമി ബന്ധവപ്പെട്ടസ  ആപരലാഗഖ്യവെകുപ്പെസ  അഡശഷണല്

ഡയറക്ടര, വഡപന്യൂട്ടമി ജമിലലാ വമഡമിക്കെല് ഓഫശസര, വകലാലട ജമിലലാ ആശുപതമി

സൂപ്രണസ, ജമിലലാ ആശുപതമിയമിവല വെമിവെമിധ വസ്പെഷഖ്യലാലമിറമി വെമിഭലാഗട പഡലാക്ടരമലാര

എനമിവെര  അടഗങ്ങളലായ  ഒര  വമഡമിക്കെല്  പബലാരഡസ  രൂപശകരമിച്ചമിട്ടുണസ.

ഏവതെങമിലുട  തെരതമിലുള്ള  തുടര  പരമിപശലാധന  ആവെശഖ്യമലായമി  വെനലാല്

വമഡമിക്കെല്  പബലാരഡമിവന്റെ  വെമിലയമിരതലലാണസ  പവെണമിവെരനതെസ.   തുടര

ചമികമിത ആവെശഖ്യമലായലാല് ജമിലലാആശുപതമിയമിപലലാ വമഡമിക്കെല് പകലാപളജമിപലലാ

ബന്ധവപ്പെടണവമനസ  പനരവത  നമിരപദ്ദേശമിച്ചമിരന.  തുടരചമികമിതയസ

എവന്തങമിലുട  ബുദമിമുട്ടുകള്   അനുഭവെവപ്പെടുനവണങമില്  അക്കെലാരഖ്യങ്ങളമില്

ഇടവപടുകയട  ഫലപ്രദമലായ  പരമിഹലാരനടപടമികള്  സസശകരമിക്കുകയട  വചയലാട.

വകട്ടമിടനലാശനഷ്ടട  സടഭവെമിച്ചവെരക്കെസ  നല്പകണ  തുകയട  പനരവത

കണക്കെലാക്കെമിയമിരന.  എനലാല്  ഇതെസ  സടബന്ധമിചട  പരലാതെമി
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നമിലനമില്ക്കുനതെമിനലാല്  എന്തലാണസ  വചയലാന  കഴമിയക  എനതെസ

പരമിപശലാധമിക്കെലാവുനതെലാണസ.  24  ലകട  രൂപ  സടസലാന  ദുരന്തപ്രതെമികരണ

നമിധമി  മലാനദണ്ഡപ്രകലാരവുട  മുഖഖ്യമനമിയവട  ദുരമിതെലാശസലാസനമിധമിയമില്നമിനസ  49

ലകട  രൂപയട  വെശടമിനുട  വെസ്തുക്കെള്ക്കുമുണലായ  നലാശനഷ്ടതമിനസ  പനരവത

അനുവെദമിച്ചമിട്ടുള്ളതെലാണസ.  ഇപപ്പെലാള്  നമിലനമില്ക്കുന  പ്രശ്നങ്ങള്  ഗഇൗരവെമലായമി

പരമിഹരമിക്കുനതെമിനുള്ള ഇടവപടലുകള് ഉണലാകുട.

പുതെമിയ ആരട്സസ ആന്റെസ സയനസസ പകലാപളജുകള് 

ശശ  .    പമി  .    സമി  .    പജലാരജസ  പലാപതലാട്ടട:  സര,  പുതെമിയ  ഗവെണ്വമന്റെസ

അധമികലാരതമില്  വെനപപ്പെലാള്  യ.ഡമി.എഫസ.  ഗവെണ്വമന്റെസ  വചയവതെലലാട

തെമിരതണട  എന  നടപടമിയമിപലക്കെലാണസ  പപലാകുനതെസ.  വകലാള്ളയട

വകലാള്ളമിവെയട നടനമിട്ടുവണങമില് അതെസ തെമിരതലാനപവെണമി ശക്തമലായ നടപടമി

സസശകരമിക്കുനതെസ നല കലാരഖ്യമലാണസ.  ഞലാന അതെമിവന അനുകൂലമിക്കുന.  പപക

ഉമ്മന ചലാണമി ഗവെണ്വമന്റെസ വചയവതെലലാട തെമിരതണവമനസ വെമിചലാരമിച്ചലാല് അതെസ

ബുദമിമുട്ടലാകുട.  ആയമിരപതലാളട  വെമിദഖ്യലാരതമികള്ക്കെസ  വമഡമിക്കെല് വെമിദഖ്യലാഭഖ്യലാസട

കമിപട്ടണതെസ  തെകരക്കുന  നടപടമി  ശരമിയലാപണലാ? പകരളതമില്  എയ്ഡഡസ

പകലാപളജുകളുണസ,  എനലാല്  കൂടുതെല്  പകലാപളജുകള്  പവെണവമന  അഭമിപ്രലായട
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എനമിക്കെമില.  പപക  30-35  വെരഷതമിനമിടയമില്  ആദഖ്യമലായമി  പലാവെവപ്പെട്ട

പട്ടമികജലാതെമി  പട്ടമികവെരഗ്ഗ വെമിഭലാഗങ്ങള്,  വെമിളക്കെമിതല നലായര സമൂഹട,  ദളമിതെസ

എസസ.റമി.  വെമിഭലാഗട,  സമി.എസസ.ഡമി.എസസ  ഉള്വപ്പെവടയള്ളവെരക്കെസ  എയ്ഡഡസ

പകലാപളജുകള്  അനുവെദമിചവകലാണസ  ഉമ്മന  ചലാണമി  ഗവെണ്വമന്റെസ

തെശരമലാനവമടുത്തു.  ആ ഉതരവെസ  63/16  ആണസ.  ഹമിന്ദു നലാടലാര  വെമിഭലാഗപതലാടസ

നമുവക്കെന്തസ  ശത്രുതെയലാണുള്ളതെസ.  അവെരട  ഇഇൗ  രലാജഖ്യതസ  ഒര  പകലാപളജസ

നടതവട്ട,  ഇവെമിവടയള്ള  ഉനതെനമലാവരലലാട  പകലാപളജുകള്  നടത്തുനണപലലാ.

പലാവെവപ്പെട്ട  പട്ടമികജലാതെമിക്കെലാര  ഒര  പകലാപളജസ  നടത്തുനതെമില്  ഇതയട

വെമിഷമമിപക്കെണ കലാരഖ്യവമന്തലാണസ. പലാവെവപ്പെട്ട ബലാരബര സമുദലായതമിനസ പകലാപളജസ

നടതലാന അനുവെലാദട വകലാടുക്കുനതെമില് എന്തലാണസ പ്രശ്നട.  അങ്ങവന വകലാടുത

ഉതരവുകവള നമിരതലാഹവപ്പെടുതമി തെടയണട എനസ പമിണറലായമി ഗവെണ്വമന്റെസ

തെശരമലാനമിക്കുനതെസ ശരമിയലാവണന അഭമിപ്രലായട എനമിക്കെമില. 63/16 ഗവെണ്വമന്റെസ

ഉതരവെമിവന്റെ  അടമിസലാനതമിലുള്ള  ശബരശനലാഥസ  പകലാപളജസ  മുരക്കുടവെയല്,

ദളമിതെസ  എസസ.റമി.  വെമിഭലാഗതമിപന്റെതുട  വെശരവവശവെ  ഇനസമിറന്യൂട്ടസ  ഓഫസ  ആരട്സസ

ആന്റെസ സയനസസ കലറ, വെശരവവശവെ സമുദലായതമിപന്റെതുട വവബബമിള് വഫയമിതസ

മമിഷന  പകലാപളജസ  ദളമിതെസ  വെമിഭലാഗതമിപന്റെതുട  അടപബദ്കര  വമപമ്മലാറമിയല്
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പകലാപളജസ  വെലാഴൂര,  സമി.എസസ.ഡമി.എസസ-പന്റെതുമലാണസ.  സമി.എസസ.ഡമി.എസസ.

സലട വെലാങ്ങുകയട വകട്ടമിടട വെലാടകയ്വക്കെടുക്കുകയട വചയ. ബഹുമലാനവപ്പെട്ട ഇഇൗ

സഭയമിവല  ഒരടഗവുമലായമി  ആ  സമൂഹതമിവല  പനതെലാക്കെനമലാര  വെമിദഖ്യലാഭഖ്യലാസ

വെകുപ്പുമനമിവയ  കണ.  അപദ്ദേഹട  പറഞതെസ  നമിങ്ങള്  അവെശതെയനുഭവെമിക്കുന

പലാവെങ്ങളലാണസ,  നമിങ്ങളുവട പകലാപളജമിനുട അനുമതെമി നല്കുവമനലാണസ.  ഇതെമിവന്റെ

അടമിസലാനതമില്  15  ലകട രൂപ അഡശഷണലലായമി മുടക്കെമി വമയമിന്റെനനസട

നടതമിയപപ്പെലാള്  പകലാപളജസ  അനുവെദമിക്കെലാനലാവെമിവലനലാണസ  പറയനതെസ.

യൂണമിപവെഴമിറമിയവട  അടഗശകലാരട  ലഭമിവച്ചങമിലുട  സമിനഡമിപക്കെറസ  കൂടലാന

അനുവെദമിച്ചമില.  ഞലാന  പറയനതെസ  വവവെരലാഗഖ്യബുദമിപയലാടുകൂടമി  പലാവെവപ്പെട്ട

ദളമിതെസ/എസസ.റമി വെമിഭലാഗവത കലാണരതെസ എനലാണസ. അതുവകലാണസ ഇഇൗ ഉതരവെസ

പുന:സലാപമിച്ചസ ഇവെരക്കെസ  30  വെരഷതമിനമിടയമില് അനുവെദമിചകമിട്ടമിയ പകലാപളജസ

ആരടഭമിക്കെലാനുള്ള  നടപടമി  സസശകരമിക്കെണവമനസ  ഗവെണ്വമന്റെമിപനലാടസ

അഭഖ്യരതമിക്കുകയലാണസ. 

പുതെമിയ ആരട്സസ ആന്റെസ സയനസസ പകലാപളജുകള് 

വെമിദഖ്യലാഭഖ്യലാസ  വെകുപ്പുമനമി  (വപ്രലാഫ  .    സമി  .    രവെശന്ദ്രനലാഥസ  ):  സര,  മുന

സരക്കെലാരമിവന്റെ  10.02.2016-വല  മനമിസഭലാ  തെശരമലാനപ്രകലാരട  ജമി.ഒ.  63/16
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തെശയതെമി  01.03.2016  പ്രകലാരട  അടമിസലാന  സഇൗകരഖ്യങ്ങവളലാരക്കെമി

നടപടമിക്രമങ്ങള്  പലാലമിച്ചസ  സരവ്വകലലാശലാലകളുവട  അടഗശകലാരപതലാടുട

ശമിപലാരശപയലാടുട  മലാപനജസ വമന്റെസ  ആവെശഖ്യവപ്പെടുന  മൂനസ  പകലാഴസ  വെശതെട

അനുവെദമിക്കുനതെമിനസ  നടപടമികള്  പൂരതമിയലാക്കുക,  സരക്കെലാരമലായമി  ഡയറക്ടസ

പപവമന്റെസ  ഒപ്പുവെയ്ക്കുക  എനശ  വെഖ്യവെസകള്ക്കെസ  വെമിപധയമലായമി  പട്ടമികജലാതെമി

പട്ടമികവെരഗ്ഗ  വെമിഭലാഗങ്ങള്ക്കെലായള്ള  അടപബദ്കര  വമപമ്മലാറമിയല്  പകലാപളജസ

വെലാഴൂര  ഉള്വപ്പെവടയള്ള  12  പുതെമിയ  പകലാപളജുകള്  ആരടഭമിക്കുനതെമിനസ

നമിരലാപകപ  പതട  അനുവെദമിക്കുനതെമിനസ  അനുമതെമി  നല്കമി  ഉതരവെസ

പുറവപ്പെടുവെമിച്ചമിരന.  പ്രസ്തുതെ   പകലാപളജമിനസ  നമിരലാപകപ  പതട

അനുവെദമിക്കുനതെമിവനടുത  തെശരമലാനട  പുതെമിയ  സരക്കെലാര  നമിലവെമില്  റദ്ദേസ

വചയമിട്ടമില.  01.01.2016  മുതെല്  03.04.2016  വെവര  മുനസരക്കെലാവരടുത

മനമിസഭലാ  തെശരമലാനങ്ങള്  പുതെമിയ  സരക്കെലാരമിവന്റെ  പരമിപശലാധനയമിലലാണസ.

പ്രസ്തുതെ റമിവെന്യൂ കമ്മമിറമിയവട അന്തമിമ തെശരമലാനമുണലായതെമിനുപശഷട മലാതപമ ഇതെസ

സടബന്ധമിച്ചസ അനന്തര നടപടമികള് സസശകരമിക്കെലാന സലാധമിക്കുകയള. 

വെമിളനലാശതമിനസ നഷ്ടപരമിഹലാരട
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ശശ  .    വഎ  .    സമി  .    ബലാലകൃഷ്ണന:  സര,  വെയനലാടസ  ജമിലയമില്  കലാലവെരഷ

വെഖ്യതെമിയലാനടമൂലട കടുത കലാരഷമിക പ്രതെമിസന്ധമി പനരമിട്ടുവകലാണമിരമിക്കുകയലാണസ.

എവന്റെ  നമിപയലാജകമണ്ഡലമലായ  മുളളടവകലാലമി,  പുല്പ്പെള്ളമി  പമഖലകളമില്  കുവറ

വെരഷങ്ങളലായമി കടുത കലാലവെരഷവക്കെടുതെമിയട കലാരഷമിക തെകരച്ചയമുണലാകുന

സലാഹചരഖ്യതമില്  ഇഇൗ  സഭയമിവല  ഭരണപകത്തുട  പ്രതെമിപകത്തുമുള്ള

പനതെലാക്കെവളലലാട  ഇഇൗ  പമഖലകള്  സന്ദരശമിച്ചമിട്ടുണസ.  കഴമിഞ  ജനുവെരമി,

വഫബ്രുവെരമി,  മലാരച്ചസ,  ഏപ്രമില്  മലാസങ്ങളമില്  മുന  വെരഷങ്ങവള  അപപകമിച്ചസ

കടുത  വെരള്ച്ചയലാണസ  സടഭവെമിച്ചതെസ.  ഏകപദശട  4900  കരഷകരവട

കൃഷമിയമിടങ്ങളമിവല  കലാപ്പെമി,  കുരമുളകസ,  വകലാപക്കെലാ,  വതെങ്ങസ,  കവുങ്ങസ

ഉള്വപ്പെവടയള്ള  കലാരഷമിപകലാല്പനങ്ങള്  കരമിഞ്ഞുണങ്ങുകയണലായമി.  ഇഇൗ

കരഷകവര  ദശരഘവെശകണതമിവന്റെ  ഭലാഗമലായമി  സടരകമിക്കുകയട

അവെരക്കെലാവെശഖ്യമലായ  നഷ്ടപരമിഹലാരത്തുക  സമയബന്ധമിതെമലായമി

അനുവെദമിക്കെണവമനമലാണസ ഇഇൗ സബ്മമിഷനമിലൂവട ആവെശഖ്യവപ്പെടുനതെസ.  കൂടലാവതെ

ദശരഘവെശകണതമിവന്റെ  ഭലാഗമലായമി  റവെനന്യൂ,  കൃഷമി,  പഫലാറസസ,  പസലായമില്

കണ്സരപവെഷന,  ഗഇൗണസ  വെലാട്ടര,  ഇറമിപഗഷന  ഡമിപ്പെലാരട്ടുവമന്റുള്വപ്പെവടയള്ള

ഉപദഖ്യലാഗസനമലാരവട പയലാഗട വെമിളമിചപചരതസ ഒര വെലമിയ പദതെമിക്കെസ  രൂപട
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നല്കലാന  അങ്ങസ  തെയലാറലാകണട.  കഴമിഞ  ഗവെണ്വമന്റെമിവന്റെ  കലാലതസ

അങ്ങയവട പലാരട്ടമിയവട പ്രതെമിനമിധമിയലായമി മുള്ളടവകലാലമി,  പുല്പ്പെള്ളമി പമഖലകള്

സന്ദരശമിച്ച  അനുഭവെട  അപങ്ങയ്ക്കുണസ.  അങ്ങസ  ഇഇൗ  വെമിഷയതമില്

ഇടവപടണവമനലാണസ ഇഇൗ സബ്മമിഷനമിലൂവട ആവെശഖ്യവപ്പെടുനതെസ. 

വെമിളനലാശതമിനസ നഷ്ടപരമിഹലാരട

കൃഷമി  വെകുപ്പുമനമി  (ശശ  .    വെമി  .    എസസ  .    സനമില് കുമലാര):  ശശ.  വഎ.  സമി.

ബലാലകൃഷ്ണന  ഇവെമിവട  ഉനയമിച്ചതെസ  വെളവര  പ്രധലാനവപ്പെട്ട  കലാരഖ്യമലാണസ.

കലാലലാവെസലാ  വെഖ്യതെമിയലാനടമൂലട  വെയനലാടസ  ജമിലയമില്  മലാതമല  പകലാഴമിപക്കെലാടസ

ജമിലയമിലുട  രൂകമലായ  വെരള്ച്ച  അനുഭവെവപ്പെടുകയട  വെഖ്യലാപകമലായ  കൃഷമിനലാശട

സടഭവെമിക്കുകയട വചയ്യുനണസ.  അപദ്ദേഹട പറഞ സലങ്ങളമില് ഞലാന തെവന

സന്ദരശനട നടതമിയമിരന.  ബഹുമലാനവപ്പെട്ട അടഗട  സൂചമിപ്പെമിച്ചതുപപലാവല ഇഇൗ

വെമിഷയട പരമിഹരമിക്കുനതെമിനലായമി പസലായമില് കണ്സരപവെഷന ഡമിപ്പെലാരട്ടുവമന്റുട

കൃഷമിവെകുപ്പുമലായമി ആപലലാചമിച്ചസ ഒര പദതെമി തെയലാറലാക്കെമി അവെമിവടയള്ള ഗഇൗണസ

വെലാട്ടര  വലവെല്  വെരദമിപ്പെമിക്കെലാനലാവെശഖ്യമലായ  നടപടമി  സസശകരമിക്കുവമന  കലാരഖ്യട

ആദഖ്യടതെവന  സൂചമിപ്പെമിക്കുകയലാണസ.  ഇഇൗ  ഗവെണ്വമന്റെസ  അധമികലാരതമില്
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വെരപമലാള്  പ്രകൃതെമി  ദുരന്തടമൂലട  കൃഷമിക്കെലാരവട  കലാരഷമികവെമിളകള്ക്കുണലായ

കൃഷമിനലാശതമിനസ  നഷ്ടപരമിഹലാരമലായമി   വകലാടുക്കെലാനുള്ളതെസ  59  പകലാടമി

രൂപയലാണസ.  സല്തലാനബപതരമി  നമിപയലാജകമണ്ഡലതമിലുള്വപ്പെട്ട

മുള്ളടവകലാലമി  ഗലാമപഞലായതമില് കടുത വെരള്ച്ചയമില് കലാരഷമികവെമിളകള്ക്കെസ

നലാശനഷ്ടട സടഭവെമിച്ചതെലായമി സരക്കെലാരമിവന്റെ ശദയമില്വപ്പെട്ടമിട്ടുണസ.  നമിലവെമിലുള്ള

കണക്കുകള്  പ്രകലാരട  4995  കരഷകരവട  വെമിളകള്ക്കെലാണസ  നലാശട

സടഭവെമിച്ചമിട്ടുള്ളതെസ. പ്രധലാനമലായട കലാപ്പെമി, വതെങ്ങസ, കവുങ്ങസ, കുരമുളകസ, വകലാപക്കെലാ,

ജലാതെമി, റബ്ബര എനശ വെമിളകള്ക്കെലാണസ നലാശനഷ്ടട സടഭവെമിച്ചമിട്ടുള്ളതെസ. കൃഷമിനലാശട

സടഭവെമിച്ച കൃഷമിക്കെലാരക്കെസ മുനഗണനലാ ക്രമതമില് നഷ്ടപരമിഹലാരട നല്കലാനുള്ള

നടപടമി  ഉടവനയണലാകുട  എനമലാതമല  കൃഷമിക്കെലാരക്കെലാവെശഖ്യമുള്ള

നടശല്വെസ്തുക്കെള്,  പമ്പുവസറസ,  വെളട  തുടങ്ങമിയവെ  സഇൗജനഖ്യമലായമി  വെമിതെരണട

വചയലാനുള്ള നമിരപദ്ദേശവുട നല്കമിയമിട്ടുണസ. 

കബപ്പെലാസമിനസ സലപമവറടുക്കെല്
 

പഡലാ  .    എന  .    ജയരലാജസ:  സര,  കലാഞമിരപ്പെള്ളമി  ടഇൗണമിവല

ഗതെലാഗതെക്കുരക്കെമിനസ  പരമിഹലാരവമന  നമിലയമിലലാണസ  28-11-2008-ല്
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കലാഞമിരപ്പെള്ളമി  കബപ്പെലാസസ  എന  ആശയട  മുപനലാട്ടുവെയ്ക്കുകയട  പലാനുട

എസമിപമറട  തെയലാറലാക്കെമി ഭരണലാനുമതെമി  ലഭമിക്കുകയട വചയതെസ.  എനലാല് ഭൂമമി

ഏവറടുക്കുനതുമലായമി  ബന്ധവപ്പെട്ട  നടപടമിക്രമങ്ങള്   പലാലമിച്ചമിവലന

കലാരണതലാല് ബഹുമലാനവപ്പെട്ട കഹപക്കെലാടതെമിയമില് ഇതുമലായമി ബന്ധവപ്പെട്ടസ വെസ്തു

ഉടമസര  സമരപ്പെമിച്ച  പകസസ   നമിലനമില്ക്കുനതുവകലാണസ  പമിനശടസ

കബപ്പെലാസമിവന്റെ  പ്രവെരതനവുമലായമി  മുപനലാട്ടുപപലാകലാന  കഴമിഞമില.

അതെമിനുപശഷട പകന്ദ്ര ഗവെണ്വമന്റെസ പലാസലാക്കെമിയ  2013-വല,  'Right to  Fair

Compensation  and  Transparency  in  Land  Acquisition,  Rehabilitation

and  Resettlement  Act'  പ്രകലാരട  പുതെമിയ  Empowerment  Committee

സടസലാനതസ  നമിലവെമില് വെരമികയട 2016 ജനുവെരമി 6-ാം തെശയതെമി 23 സരവവ്വ

നമരമില്വപ്പെട്ട 7.5  ഏക്കെപറലാളട വെരന ഭൂമമി ഏവറടുക്കെലാനുള്ള നമിരപദ്ദേശട ജമിലലാ

കളക്ടര  നല്കുകയട  വചയ.  പമിനശടസ  അതുമലായമി  ബന്ധവപ്പെട്ട  യലാവതെലാര

തുടരനടപടമിയട  ഉണലായമിട്ടമിവലനള്ളതെലാണസ  യലാഥലാരതഖ്യട.  ഇതെസ

കലാഞമിരപ്പെള്ളമിയമിവല  ഏറവുട   പ്രധലാനവപ്പെട്ട  ജനകശയവെമിഷയമലായമി

മലാറമിയമിരമിക്കുന.  ഭൂമമി ഏവറടുക്കെലാനുള്ള അടമിയന്തരനടപടമികള് ബഹുമലാനവപ്പെട്ട

ഗവെണ്വമന്റെമിവന്റെ ഭലാഗത്തുനമിനട ഉണലാകണട. 
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കബപ്പെലാസമിനസ സലപമവറടുക്കെല്

റവെനന്യൂവുട ഭവെനനമിരമ്മലാണവുട വെകുപ്പുമനമി (ശശ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രപശഖരന):  സര,

കലാഞമിരപ്പെള്ളമി കബപ്പെലാസസ നമിരമ്മലാണവുമലായമി ബന്ധവപ്പെട്ടസ LARR Act, 2013

(Right to  Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition,

Rehabilitation  and  Resettlement  Act)  പ്രകലാരട  സലട

ഏവറടുക്കുനതെമിനലായമി  6.1.2016-ല്  സ.ഉ.(ആര.ടമി)നട.54/2016/ആര.ഡമി

പ്രകലാരട സരക്കെലാര ഉതരവെലാകുകയട അതെമിനപ്രകലാരട അരതലാധമികലാരമി പുതെമിയ

റമികസസസ  സമരപ്പെമിക്കുകയട  വചയ.   പമല്പ്പെറഞ  പകസമില്,  കലാഞമിരപ്പെള്ളമി

വെമിപലജമില്  വെമിവെമിധ  സരവവ്വ  നമരകളമിലലായമി  24  കകവെശങ്ങള്  ഉള്വപ്പെട്ട

308.16  ആര സലട ഏവറടുപക്കെണതുണസ.   ആയതെമിവന്റെ സരവവ്വ നടപടമികള്

വപലാനടവെമില  ആഫശസര  പൂരതമിയലാക്കുകയട  വചയമിട്ടുണസ.   പുതെമിയ  'LARR

Act'  അനുസരമിച്ചസ  നഷ്ടപരമിഹലാരത്തുകയവട  35  ശതെമലാനട  അരതലാധമികലാരമി

അടപക്കെണതെലായമിട്ടുണസ.  അതെമിനുപശഷട ആവെശഖ്യവമങമില് പസലാഷഖ്യല് ഇടപലാക്ടസ

അവസസസ വമന്റെസ   നടതമി  റമിപപ്പെലാരട്ടസ  സമരപ്പെമിക്കുനതുട  11/1  വെമിജലാപനട

പ്രസമിദശകരമിക്കുനതുമലാണസ.  സലട   ഏവറടുക്കെലമിനസ  നഷ്ടപരമിഹലാരട

സടബന്ധമിച്ചസ  ബഡ്ജറസ വപ്രലാവെമിഷന വപലാതുമരലാമതസ വെകുപ്പെലാണസ നല്പകണതെസ.
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മണല് ഓഡമിറസ

ശശ  .    പമി  .    ടമി  .    എ  .    റഹശട:  സര,  ചലാലമിയലാരപ്പുഴ ഒഴുകുനതെസ  പകലാഴമിപക്കെലാടസ,

മലപ്പുറട  ജമിലകളുവട   അതെമിരതമിയമിലൂവടയലാണസ.   അവെമിവടയള്ള

മണല്വതലാഴമിലലാളമികള്  കടുത  പട്ടമിണമിയമിലലാണസ.  പകലാഴമിപക്കെലാടസ

ഭലാഗത്തുനമിനട മണല് എടുക്കുനതെമിനസ കുറചകലാലമലായമി അനുവെലാദമമില, മലപ്പുറട

ഭലാഗത്തുനമിനസ  മലാതമലാണസ  മണല്  എടുക്കുനതെമിനസ  അനുവെലാദമുള്ളതെസ.  ഇഇൗ

അപലാകതെ പരമിഹരമിച്ചസ  വെശണട മണല് ആഡമിറമിടഗസ നടതണവമനലാണസ എവന്റെ

ആവെശഖ്യട. പനരവത അവതെലാര സസകലാരഖ്യ കമനമിവയയലാണസ ഏല്പ്പെമിച്ചമിരനതെസ.

സരക്കെലാരമിവന്റെ  ഉടമസതെയമിലുള്ള  സമി.ഡബന്യൂ.ആര.ഡമി.എട.  പപലാലുള്ള

സലാപനവത  ഏല്പ്പെമിചവകലാണസ  യലാഥലാരതഖ്യപബലാധപതലാവടയള്ള  മണല്

ആഡമിറമിടഗസ  നടതമി   മണല്വതലാഴമിലലാളമികളുവട   പ്രശ്നങ്ങള്

പരമിഹരമിക്കുനതെമിനസ  സതെസരശദ ഉണലാകണവമനലാണസ അപപകമിക്കുനതെസ. 

മണല് ഓഡമിറസ

റവെനന്യൂവുട ഭവെനനമിരമ്മലാണവുട വെകുപ്പുമനമി (ശശ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രപശഖരന):  സര,

പകരളതമിവല നദമികളമില് നമിനള്ള വെമിപവെചനരഹമിതെവുട  അനമിയനമിതെവുമലായ
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മണല് ഖനനട  നദശതെശരങ്ങളമില് വെനപതെലാതെമില് മണ്ണമിടമിച്ചമില് ഉണകുനതെമിനുട

കജവെ-ഭഇൗതെമിക-പരമിസമിതെമി  വെഖ്യവെസ തെകരലാറമിലലാകുകയട  വചയ്യുനണസ.  ഇഇൗ

അവെസയമില്  നമിനട  നദമികവള  സടരകമിക്കുനതെമിനലായമി   2001-ല്  പകരള

നദശതെശരസടരകണവുട മണല്വെലാരല് നമിയനണ നമിയമവുട അനുബന്ധ ചട്ടവുട

നമിലവെമില്  വെന.  പ്രസ്തുതെ  ആക്ടമിവന്റെ  29-ാം  വെകുപ്പെസ  പ്രകലാരട  നദമിക്കെസ  നലാശട

വെരതലാവതെ   മണല്  വെലാരലാന  മണല്  ആഡമിറമിടഗസ  നടത്തുനതെമിനസ  നമിയമട

അനുശലാസമിക്കുന.  പ്രസ്തുതെ മണല് ആഡമിറമിടഗസ നടത്തുനതെമിനസ സരക്കെലാരമിവന്റെ

അടഗശകൃതെ  ഏജനസമികളലായ  എന.സമി.ഇ.എസസ.എസസ.,

സമി.ഡബന്യൂ.ആര.ഡമി.എട.  സരക്കെലാര  നമിരണ്ണയമിക്കുന  മറസ  സസകലാരഖ്യ

ഏജനസമികപളയട  ചുമതെലവപ്പെടുതമിയമിട്ടുണസ. അപ്രകലാരട 20 നദമികളമില് സലാന്റെസ

ആഡമിറമിടഗസ  പ്രവെരതമികള് നടതമിവെരന.  ഇതെമില്  18  നദമികളമിവല സലാന്റെസ

ആഡമിറമിടഗസ  പ്രവെരതമികള്  പൂരതമിയലായമിട്ടുള്ളതുമലാണസ.   സലാന്റെസ  ആഡമിറമിടഗസ

റമിപപ്പെലാരട്ടമിവന്റെ  അടമിസലാനതമില്  16 നദമികളമിവല  മണല്ലഭഖ്യതെ സടബന്ധമിച്ചസ

സരക്കെലാര ഉതരവെസ പുറവപ്പെടുവെമിച്ചമിട്ടുണസ.  ഇവെയമില് കടലുണമി,  ചലാലമിയലാര,  പമ,

വപരമിയലാര,  ഇതമിക്കെര,  മൂവെലാറപുഴ എനശ നദമികളമിവല  ഖനനതമിനസ,  മണല്

ലഭഖ്യമലായ പഞലായത്തുകളമില് പലാരമിസമിതെമികലാനുമതെമി ലഭഖ്യമലായ പശഷട നമിശമിതെ



Uncorrected/ Not for publication
17

അളവെമില്  മണല്  ഖനനതമിനസ  അനുമതെമി   നല്കലാന  ജമിലലാ  കളക്ടരമലാരക്കെസ

നമിരപദ്ദേശട നല്കമിയമിട്ടുണസ. സ.ഉ.(എട.എസസ.)നട. 229/15, തെശയതെമി  6-6-2015

പ്രകലാരട  ചലാലമിയലാരപ്പുഴയമില്  നമിനട  ഖനനട  വചയലാവുന  മണലമിവന്റെ  അളവെസ

സടബന്ധമിച്ചസ  ഉതരവെസ  പുറവപ്പെടുവെമിച്ചമിരന.  ചലാലമിയലാരപ്പുഴയവട   സലാന്റെസ

ആഡമിറമിടഗസ  റമിപപ്പെലാരട്ടസ  എന.സമി.ഇ.എസസ.എസസ., റമിവെര മലാപനജസ വമന്റെസ  വസല്

എനമിവെ   വെമിശദമലായമി  പരമിപശലാധമിച്ചതെമിവന്റെ  അടമിസലാനതമിലലാണസ  സരക്കെലാര

റമിപപ്പെലാരട്ടസ   അടഗശകരമിച്ചമിട്ടുള്ളതെസ.   പമല്   ഉതരവെമില്   ചമില  കടവുകളമില്

വെസ്തുതെകള്  സടഗഹമിച്ചതെമിലുള്ള അപലാകതെമൂലട മണല് ലഭഖ്യമവലനസ സൂചമിപ്പെമിച.

ഉതരവെമിവല ഇഇൗ പമിഴവെസ കവണതമി സ.ഉ.(എട.എസസ.)നട.  114/16,  തെശയതെമി

12-2-2016  പ്രകലാരട  തെമിരതമി  പമല്സൂചമിപ്പെമിച്ച  കടവുകളമില്  ലഭഖ്യമലായ

മണലമിവന്റെ അളവെസ  തെമിട്ടവപ്പെടുതമി ഉതരവെലായമിട്ടുണസ.  പമല്  ഉതരവെസ  പ്രകലാരട

നദമിയവട  പവെനല്ക്കെലാല   ജലനമിരപ്പെമിവന്റെ  (Summer  Water  Level)

മുകള്ഭലാഗത്തുള്ള മണലലാണസ ഖനനട വചയലാന അനുവെലാദട നല്കമിയമിരമിക്കുനതെസ.

അനുവെദനശയമലായതെമില് അധമികട  അളവെമില് മണല് ഖനനട വചയലാല് അതെസ

നദമിയവട  കജവെമിക-ഭഇൗതെമിക-പരമിസമിതെമി  വെഖ്യവെസവയ  തെകരലാറമിലലാക്കുട.

ചലാലമിയലാരപ്പുഴയമിവല  ആവകയള്ള  16  കടവുകളമില്   വെലാഴക്കെലാടസ,  ചശപക്കെലാടസ,
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അരശപക്കെലാടസ,  കവെന്നൂര,  ഇടവെണ്ണ,  നമിലമ്പൂര,  മലാവൂര,  ചലാതമടഗലട,

വകലാടമിയലാറ്റൂര, കശഴൂരപറമസ, ഉള്നലാട്ടമിരമി,  മലാമലാടസ,  ചലാലമിയലാര  തുടങ്ങമിയവെയമില്

6  കടവുകളമില്  നമിനട  ലഭഖ്യമലായ  മണലമിവന്റെ  അടമിസലാനതമില്  മണല്

വെലാരനതെമിനുള്ള  അനുവെലാദട  വകലാടുതമിട്ടുണസ.  ബലാക്കെമിയള്ള  7  കടവുകളമില്

പവെനല്ക്കെലാല  ജലനമിരപ്പെമിനസ  മുകളമിലലായമി  മണല്  ലഭഖ്യമലലാതമിനലാല്

ഖനനതമിനസ  അനുവെലാദട  നല്കലാന  നമിരവ്വലാഹമമില.   പമല്  സചമിപ്പെമിച്ച  13

കടവുകളമില്  മലാവൂര,  ചലാതമടഗലട,  വകലാടമിയലാറ്റൂര  കടവുകള്  പകലാഴമിപക്കെലാടസ

ജമിലയമിലുട മറസ കടവുകള്  മലപ്പുറട ജമിലയമിലുമലാണസ.  പകലാഴമിപക്കെലാടസ ജമിലയമിവല

കടവുകളമില്  സലാന്റെസ  ആഡമിറമിടഗസ  റമിപപ്പെലാരട്ടമിവന്റെ  അടമിസലാനതമില്

ഖനനലാവെശഖ്യതമിനുള്ള മണല് ലഭഖ്യമല. ആയതെമിനലാല് പകലാഴമിപക്കെലാടസ  ജമിലയമിവല

കടവുകളമില് നമിനട മണല് വെലാരനതെസ അനുവെദനശയമല. 

അടഗനവെലാടമി ആനുകൂലഖ്യങ്ങളുവട പരമിവെരതനട
 

ശശ  .   വക  .   വെമി  .   അബ്ദുള് ഖലാദര: സര, നമ്മുവട സടസലാനതസ സ്തുതെഖ്യരഹമലായ

പസവെനമലാണസ  അടഗനവെലാടമി  വെരക്കെരമലാരട  വഹല്പ്പെരമലാരട  നടത്തുനതെസ.

എനലാല് അവെരവട വതെലാഴമിലമിനസ അനുസൃതെമലായമിട്ടുള്ള പവെതെനട നല്കലാന നമുക്കെസ
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കഴമിയനമില. ഇവെരവട പവെതെന വെരദനവുമലായമി ബന്ധവപ്പെട്ടസ കഴമിഞ സരക്കെലാര

ഒരതരവെസ  പുറവപ്പെടുവെമിച്ചമിരന.   വെരക്കെരമലാരക്കെസ  10,000  രൂപയലായട

വഹല്പ്പെരമലാരക്കെസ  7,000  രൂപയമലായമി  വെരദമിപ്പെമിച്ചലാണസ

ഉതരവെമിറക്കെമിയമിരനതെസ.    വെരദമിപ്പെമിച്ച  പവെതെനട  നല്പകണതെസ  തെപദ്ദേശഭരണ

സലാപനങ്ങളലാവണനലാണസ ആ ഉതരവെമില് പറഞമിരമിക്കുനതെസ.  പകരളതമിവല

മഹലാഭൂരമിപകട തെപദ്ദേശഭരണ സലാപനങ്ങളുട വെരദമിപ്പെമിച്ച  പവെതെനട നല്കലാന

ഇതുവെവര  തെയലാറലായമിട്ടമില.  ഇക്കെലാരഖ്യതമില് അവെഖ്യക്തതെ നമിലനമില്ക്കുകയലാണസ.

ഗവെണ്വമന്റെസ ഇക്കെലാരഖ്യതമില് ഒര തെശരമലാനട എടുപക്കെണതുവണനലാണസ എവന്റെ

അഭമിപ്രലായട.   ഇവെരക്കെസ പവെതെനട വെരദമിപ്പെമിച്ചസ നല്പകണതെസ  അനമിവെലാരഖ്യമലാണസ.

അതെസ  തെപദ്ദേശ  ഭരണ  സലാപനങ്ങളുവട  ചുമലമില്  വെയലാവതെ  ഗവെണ്വമന്റെസ

ഏവറടുതസ  നല്ണവമനലാണസ എവന്റെ ആവെശഖ്യട.

ആപരലാഗഖ്യവുട സലാമൂഹഖ്യനശതെമിയട വെകുപ്പുമനമി (ശശമതെമി വക  .    വക  .    കശലജ

ടശച്ചര):  സര,  പകന്ദ്രലാവെമിഷ്കൃതെ  പദതെമിയലായ   വഎ.സമി.ഡമി.എസസ.

പദതെമിയമിനകശഴമില്  ഓണപററമിയട  വെഖ്യവെസയമില്  പസവെനമനുഷമിക്കുന

സനദ പ്രവെരതകരലാണസ അടഗനവെലാടമി വെരക്കെരമലാരട വഹല്പ്പെരമലാരട.  പകന്ദ്ര



Uncorrected/ Not for publication
20

വെമിഹമിതെവുട സടസലാന വെമിഹമിതെവുട ഉള്വപ്പെടുനതെലാണസ ഇവെരവട ഓണപററമിയട.

ഇതെമിനുപുറവമ  തെപദ്ദേശഭരണ സലാപനങ്ങള് വെഴമി  1000  രൂപ ഓണപററമിയവുട

പ്രതെമിമലാസട  നല്കമിവെരനണസ.  അടഗനവെലാടമി  വഹല്പ്പെരമലാരവടയട

വെരക്കെരമലാരവടയട ഓണപററമിയട  1-4-2016  മുതെല് യഥലാക്രമട  7,000  രൂപയട

10,000  രൂപയമലായമി  വെരദമിപ്പെമിക്കുനതെമിനസ   തെപദ്ദേശ  ഭരണ  വെകുപ്പെസ

ഉതരവെലായമിരന.  എനലാല്  അപ്രകലാരട  വെരദമിപ്പെമിച്ച  തുക   തെപദ്ദേശ  ഭരണ

സലാപനങ്ങളുവട  തെനതുഫണമില്  നമിപനലാ   തെനതുഫണസ   ലഭഖ്യമവലനസ

പഞലായതസ  വഡപന്യൂട്ടമി  ഡയറക്ടറട  ജമിലലാ  പലാനമിടഗസ  ഓഫശസറട

സലാകഖ്യവപ്പെടുത്തുനപകട   വെമികസന  ഫണമില്  നമിപനലാ  നല്കണവമന

വെഖ്യവെസയമിലലാണസ  വെരദനവെമിനുള്ള  ഉതരവെസ  ഇറങ്ങമിയതെസ.   ഇപ്രകലാരട

വെരദമിപ്പെമിച്ച  ഓണപററമിയട  നല്കുനതെമിനലാവെശഖ്യമലായ  തുക  തെനതുഫണമില്

നമിപനലാ,  പലാന  ഫണമില്  നമിപനലാ  നമിരവ്വഹമിക്കെലാന  തെപദ്ദേശ  ഭരണ

സലാപനങ്ങള്ക്കെസ കഴമിയലാവതെ വെന സലാഹചരഖ്യതമില് മഹലാഭൂരമിപകട തെപദ്ദേശ

ഭരണ സലാപനങ്ങളമിലുട   പവെതെന വെരദനവെസ നടപ്പെമിലലാക്കെമിയമിട്ടമില.  ഫണമിവന്റെ

അഭലാവെട  കലാരണട   വെരദമിപ്പെമിച്ച  തുക  നല്കലാന  സലാധമിക്കെലാത  സലാഹചരഖ്യട

തെപദ്ദേശ ഭരണ വെകുപ്പെസ അറമിയമിച്ചമിട്ടുണസ.  എനലാല് അടഗനവെലാടമി ജശവെനക്കെലാരക്കെസ
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മലാനഖ്യമലായ പവെതെനട നല്കണവമനള്ളതെസ  ഇഇൗ സരക്കെലാരമിവന്റെ ആഗഹമലാണസ.

സരക്കെലാരമിവന്റെ ഭലാഗത്തുനമിനട അതെമിനുള്ള എലലാ ശമവുട നടത്തുനണസ. തെപദ്ദേശ

ഭരണ  സലാപനങ്ങള്  വെരദനവെമിവന്റെ  50  ശതെമലാനട  നമിരവ്വഹമിക്കുനതെമിനുട

ബലാക്കെമി  50  ശതെമലാനട  സരക്കെലാര  വെമിഹമിതെമലായമി  നല്കുനതെമിനുട  നടപടമി

സസശകരമിചവെരമികയലാണസ.

പകലാട്ടയല് ആയൂരപവെദ യൂണമിപവെഴമിറമി

ശശ  .   ആബമിദസ ഹുകസന തെങ്ങള്: സര,  ഞലാന  പ്രതെമിനമിദലാനട  വചയ്യുന

പകലാട്ടയല് നമിപയലാജകമണ്ഡലട,  പകലാട്ടയല് എന നലാമട തെവന ആയൂരപവെദപതലാടസ

പചരത്തുവകലാണലാണസ പകരളശയ സമൂഹട അറമിയലാറള്ളതുട മനസമിലലാക്കെലാറള്ളതുട.  ഒര

നൂറലാണമിലധമികമലായമി  പകരളശയരക്കുമലാതമല  ഇനഡഖ്യയവടയട  പലലാകതമിനസ

നലാനലാഭലാഗത്തുമുള്ള  ആളുകള്ക്കെസ  യശശഃശരശരനലായ  പമി.  എസസ.  വെലാരമിയര  സലാപമിച്ച

പകലാട്ടയല്  ആരഖ്യ  കവെദഖ്യശലാല  പസവെനട  നടതമിവക്കെലാണമിരമിക്കുകയലാണസ.   ഇഇൗ

വെരഷട  ആയൂരപവെദ  പകലാപളജമിവന്റെ  100-ാം  വെലാരഷമികട  ആപഘലാഷമിക്കെലാന

പപലാകുകയലാണസ.   പകലാട്ടയല്  ആയരപവ്വദ  പകലാപളജസ  ഒര  യൂണമിപവെഴമിറമിയലാക്കുക

എനതെസ  ഏവറക്കെലാലമലായ  ഒരലാവെശഖ്യമലാണസ.   ഭലാരതെതമിവന്റെ  പ്രസമിഡന്റെലായമിരന

വെമി. വെമി. ഗമിരമിയവട കലാലഘട്ടപതലാളട ഇഇൗ ആവെശഖ്യതമിനസ പഴക്കെമുണസ.  1974-ല് 22
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ഏക്കെര സലട ഇതെമിനുപവെണമി വെലാങ്ങുകയട 2000-ല് പലാരലവമന്റെമിവന്റെ പ്രഖഖ്യലാപനവുട

2001-ല്  പകരള  സരക്കെലാരമിവന്റെ  അനുവെലാദവുട  2001-വല  പ്രധലാനമനമിയവട

പ്രഖഖ്യലാപനവുട 2002-വല പകരളലാ നമിയമസഭയവട പ്രഖഖ്യലാപനവുട ഇഇൗ ആവെശഖ്യതമിനസ

മുകളമില് ഉണലായമിട്ടുണസ.  2004 മുതെല് 2007 വെവരയള്ള കലാലഘട്ടങ്ങളമില് ഏകപദശട

1.5  പകലാടമി  രൂപപയലാളട  ഇതെമിനുപവെണമി  അനുവെദമിക്കുകയട  വചയമിട്ടുണസ.   ഇപപ്പെലാള്

ഇവെമിവട  ബമിരദ-ബമിരദലാനന്തര  പകലാഴ്സുകള്  നടനവെരമികയട  വചയ്യുനണസ.

പരശകകള്  നടത്തുന  മവറലാര  സലാപനട  എനതെമിലപ്പുറട  ഗപവെഷണങ്ങളമിലൂവട

കൂടുതെല്  ജപനലാപകലാരപ്രദമലാകുന  ഒര  ശലാസ്ത്ര  സലാപങതെമിക  സരവ്വകലലാശലാല

അന്തലാരലാഷ്ട്ര  നമിലവെലാരതമില്  തുടങ്ങണവമന  ആവെശഖ്യമലാണസ  ഇപപ്പെലാള്

ആവെശഖ്യമലായമിട്ടുള്ളതെസ.   ഒര വസ്പെഷഖ്യല് ഓഫശസവറവെച്ചസ  ഇതെമിവന്റെ പ്രവെരതനങ്ങള്

നടതമിവകലാണമിരമിക്കുകയലാവണങമിലുട അതെസ എങ്ങുട എതമിയമിട്ടമില.  പകരളശയരവട

ഒരലാവെശഖ്യവമന  നമിലയസ  ഗപവെഷണതമിനുട  ഒപ്പെട  ആയരപവ്വദ-ടൂറമിസട  പദതെമി

നടപ്പെമിലലാക്കുനതെമിനുട  ഉതെകുന  തെരതമില്  ഇഇൗ  ആയരപവ്വദ  പകലാപളജമിവന  ഒര

സരവ്വകലലാശലാലയലാക്കെമി  മലാറലാനുള്ള  തെശരമലാനട  തെസരമിതെഗതെമിയമിലലാക്കെലാന  ഇഇൗ

സബ്മമിഷനമിലൂവട ഞലാന ആവെശഖ്യവപ്പെടുകയലാണസ.
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പകലാട്ടയല് ആയൂരപവെദ യൂണമിപവെഴമിറമി

ആപരലാഗഖ്യവുട  സലാമൂഹഖ്യനശതെമിയട  വെകുപ്പുമനമി  (  ശശമതെമി  വക  .    വക  .    കശ ലജ

ടശച്ചര  ): സര,  പകലാട്ടയല്  ആയരപവ്വദ  സരവ്വകലലാശലാല  സലാപമിക്കുനതെസ

സടബന്ധമിച്ചസ  2012  ജൂകല  17-ാം  തെശയതെമി  അനവത  ബഹുമലാനവപ്പെട്ട

മുഖഖ്യമനമിയവട  സലാനമിദഖ്യതമില്  പചരന  പയലാഗതമിവല  തെശരമലാനങ്ങള്

അടഗശകരമിച്ചസ  19-12-2013-നസ  ഉതരവെലായമിരന.   22-01-2014-വല  സരക്കെലാര

ഉതരവെസ  പ്രകലാരട  ആയരപവെദ  സരവ്വകലലാശലാല  സലാപമിക്കുനതു  സടബന്ധമിച്ച

പദതെമിയവട കലാരഖ്യകമമലായ നടതമിപ്പെമിനലായമി  മലപ്പുറട  ജമിലലാ  കളക്ടവറ വസ്പെഷഖ്യല്

ഓഫശസറലായമി നമിയമമിച്ചസ ഉതരവെലായമിരന.  പകലാട്ടയല് ആയരപവെദ സരവ്വകലലാശലാല

സലാപമിക്കുനതെസ  സടബന്ധമിച്ച  പ്രവെരതനങ്ങള്ക്കെലായമി  പ്രലാഥമമികമലായമി  25  ലകട

രൂപ  അനുവെദമിക്കുനതെമിനസ  മലപ്പുറട  ജമിലലാ  കളക്ടര  ശമിപലാരശ  സമരപ്പെമിച്ചമിരന.

സലാമതമിക  സമിതെമി  വമച്ചവപ്പെടുന  മുറയസ  ശമിപലാരശ  പരമിഗണനയസ

സമരപ്പെമിക്കെണവമനസ  ധനകലാരഖ്യ  വെകുപ്പെസ  ഭരണ  വെകുപ്പെമിപനലാടസ  നമിരപദ്ദേശമിക്കുകയട

വചയമിരന.   പകലാട്ടയല്  ആയരപവെദ  സരവ്വകലലാശലാല  വെളവര  പരമിഗണന

അരഹമിക്കുന  സലാപനമലാണസ.   പുതെമിയ  സരവ്വകലലാശലാലയവട  സലാധഖ്യതെകള്

വെമിശദമലായമി വെമിലയമിരത്തുനതെമിനസ വെമിദഗ്ദ്ധ സമമിതെമി രൂപശകരമിക്കുനതെലാണസ.
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മുഖഖ്യമനമി (  ശശ  .   പമിണറലായമി വെമിജയന  ): സര,  ഇതുമലായമി  ബന്ധവപ്പെട്ടസ

അന്തലാരലാഷ്ട്ര തെലതമിലുള്ള ഒര ആയരപവെദ ഇനസമിറന്യൂട്ടസ  സലാപമിക്കുക എനതെലാണസ

ഇഇൗ  ഗവെണ്വമന്റെസ  പനരവതതെവന  പ്രഖഖ്യലാപമിച്ചമിട്ടുളളതെസ.   അതുകൂടമി

വെചവകലാണലായമിരമിക്കുട ഇഇൗ പ്രശ്നട പരമിഗണമിക്കുനതെസ.

നൂറനലാടസ വലപ്രസമി സലാനമിപറലാറമിയവത വസ്പെഷഖ്യലാലമിറമി ആശുപതമിയലായമി

ഉയരതല് 

ശശ  .   ആര  .   രലാപജഷസ: സര,  നൂറനലാടസ വലപ്രസമി സലാനമിപറലാറമിയട ആശുപതമി

ഒര വസ്പെഷഖ്യലാലമിറമി  ആശുപതമിയലായമി ഉയരതണവമനതെലാണസ എവന്റെ സബ്മമിഷന.

ആലപ്പുഴ  ജമിലയമിവല  മലാതമല  പകരളതമിവലതെവന  ഏറവുട  പ്രധലാനവപ്പെട്ട

ആശുപതമികളമിവലലാനലാണസ  നൂറനലാടസ  വലപ്രസമി  സലാനമിപറലാറമിയട  ആശുപതമി.

അവെമിവട  വഎ.പമി.  പപഷഖ്യന്റെസസസ  214  ആളുകള്  മലാതവമയള,  പവക  അവതെലലാട

പകരളതമിവല വലപ്രസമി ബലാധമിച്ച പരലാഗമികളലാണസ.   വലപ്രസമി പരലാഗമികള് മലാതമല

ആയമിരക്കെണക്കെമിനസ  ഒഇൗട്ടസ  പപഷഖ്യന്റെസസസ  കൂടമിവെരന  ഒരലാശുപതമിയലാണസ  ഇതെസ.

അതെമിവന്റെ ഏറവുട പ്രധലാനവപ്പെട്ട ഒര സവെമിപശഷതെ ആപരലാഗഖ്യ വെകുപ്പെമിവന്റെ കശഴമില് 137

ഏക്കെര സലമലാണസ ആ ആശുപതമിക്കുണലായമിരനതെസ.  അതെമില് 50 ഏക്കെര സലട
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ഇനപഡലാ-ടമിബറന  പബലാരഡര  പപലാലശസമിനസ  വെലമിയ  പ്രതെമിപഷധതമിനമിടയമിലുട

കഴമിഞ  ഗവെണ്വമന്റെസ  കകമലാറമി.   ഇപപ്പെലാള്  90  ഏക്കെര  സലമുണസ.   ആലപ്പുഴ

ജമിലയമില് ഒര വമഡമിക്കെല് പകലാപളജുകൂടമി  പ്രഖഖ്യലാപമിച്ചസ  സലമമിലലാതെമിരമിക്കുന ഒര

സലാഹചരഖ്യമലാണുള്ളതെസ.   അവെമിവടയലാണസ  90  ഏക്കെര  സലട  ആപരലാഗഖ്യ  വെകുപ്പെമിനസ

ഉപപയലാഗമിക്കെലാന കഴമിയന നമിലയമില്,  ഇഇൗ സലട ആലപ്പുഴ ജമിലയമിലലാവണങമിലുട

ആലപ്പുഴ-വകലാലട-പതനടതെമിട്ട ജമിലകളുവട സടഗമ ഭൂമമിയലാണസ.  ആപരലാഗഖ്യ വെകുപ്പെമിനസ

കശഴമില്  ഏറവുട  പ്രധലാനവപ്പെട്ട  ഒര  സലാപനമലായമി  ഉയരതലാന  കഴമിയന  ഭൂമമി

അവെമിവടയണസ.  നല  യലാതലാ  സഇൗകരഖ്യവുമുണസ.   ആ  ആശുപതമിവയ  ഏറവുട

പ്രധലാനവപ്പെട്ട  ഒരലാശുപതമിവയന  നമിലയമില്  ഒര  വസ്പെഷഖ്യലാലമിറമി  ആശുപതമിയലായമി

ഉയരതണവമന ആവെശഖ്യട ഇഇൗ സരക്കെലാര പരമിഗണമിക്കെണവമനസ സബ്മമിഷനമിലൂവട

ആവെശഖ്യവപ്പെടുകയലാണസ.

നൂറനലാടസ വലപ്രസമി സലാനമിപറലാറമിയവത വസ്പെഷഖ്യലാലമിറമി ആശുപതമിയലായമി

ഉയരതല് 

ആപരലാഗഖ്യവുട  സലാമൂഹഖ്യനശതെമിയട  വെകുപ്പുമനമി  (  ശശമതെമി  വക  .    വക  .    കശ ലജ

ടശച്ചര  ): സര,   മലാപവെലമിക്കെര  നൂറനലാടസ  വലപ്രസമി  സലാനമിപറലാറമിയട  767

കമിടക്കെകപളലാടുകൂടമിയ  ആശുപതമിയലാണസ.   എനലാലമിനസ  നമിലവെമില്  250-നസ  തെലാവഴ

അപന്തവെലാസമികളലായ പരലാഗമികള് മലാതമലാണസ  അവെമിവടയള്ളതെസ.   ആയതെമിനലാല് ഇഇൗ
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ആശുപതമികളമിലുള്ള  കമിടക്കെകളമില്  100  കമിടക്കെ  എനനമിലയമില്  കണക്കെലാക്കെമി

തെലാലൂക്കെസ ആശുപതമി എന പദവെമിയമിപലയ്ക്കുയരതലാന പവെണ വപ്രലാപപ്പെലാസല്      21-

06-2016-നസ ആപരലാഗഖ്യ വെകുപ്പെസ ഡയറക്ടറമില്നമിനട സരക്കെലാരമിനസ ലഭമിച്ചമിട്ടുണസ.  ഇഇൗ

ആശുപതമിവയ  വസ്പെഷഖ്യലാലമിറമി  ആശുപതമിയലാക്കെണവമന  നമിരപദ്ദേശട  വെമിശദമലായമി

പരമിപശലാധമിച്ചസ  കലാരഖ്യങ്ങള്  പരമിഗണമിക്കുനതെലാണസ.   ഇഇൗ  ആശുപതമിയമില്

അഡമിനമിപസ്ട്രേറശവെസ  പബലാക്കെസ,  വമയമില്/ഫശവമയമില്  വെലാരഡസ  എനമിവെ  പണമിയലാന

2016-17 നബലാരഡസ സശമമില് ഉള്വപ്പെടുതലാനുള്ള നടപടമി ഇപപ്പെലാള് ആരടഭമിച്ചമിട്ടുണസ.

പപലാളമിവടകമികമിവന്റെ അടഗശകലാരട

ശശ  .   വക  .   മുരളശധരന: സര,  സടസലാനവത  കുട്ടമികള്ക്കെസ  സലാപങതെമിക

വെമിജലാനട  നല്കുകവയന  ലകഖ്യപതലാടുകൂടമിയലാണസ  1958-ല്  തെമിരവെനന്തപുരട

ജമിലയമിവല വെട്ടമിയൂരക്കെലാവെമില് വസനട്രല് പപലാളമിവടകമികസ ആരടഭമിക്കുനതെസ.  എതപയലാ

കുട്ടമികള്ക്കെസ  സഹലായകരമലായമി  ആ  സലാപനട  മുപനലാട്ടസ

പപലായമിവകലാണമിരമിക്കുകയലാണസ.   ദഇൗരഭലാഗഖ്യവെശലാല്  2015-16-ല്  സലാപങതെമിക

വെമിദഖ്യലാഭഖ്യലാസ കഇൗണ്സമിലമിനസ  നല്കമിയ വെമിവെരങ്ങള്,  അതെലായതെസ  സലാഫസ  പലാപറണ്,

അവെമിടവത  അടമിസലാന  സഇൗകരഖ്യങ്ങള്  എനമിവെവയക്കുറമിച്ചസ  സലാധലാരണ

വെമിദഖ്യലാഭഖ്യലാസ കഇൗണ്സമിലമിനസ അവെര അപസ പലലാഡസ വചയലാറലാണസ പതെമിവെസ.  അങ്ങവന
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അപസ പലലാഡസ വചയവവെങമിലുട അവെരമില്നമിനട ഒര വെമിവെരവുട ലഭമിച്ചമില.  ഒര വെരഷട

കഴമിഞ്ഞു.   2016-17  വെരഷവത  കലാരഖ്യങ്ങള്  ചൂണമിക്കെലാണമിച്ചപപ്പെലാഴലാണസ  ഇഇൗ

സലാപനതമിനസ  അടഗശകലാരമമിലലാവയനട  കഴമിഞ  വെരഷവത  മറപടമി

തൃപമികരമലലാതതുവകലാണസ  ഇതെനുവെദമിക്കെലാന  സലാദഖ്യമലലാവയനട  പറഞതെസ.

ഏതെലായലാലുട  പ്രമിനസമിപ്പെലാള്  ഉള്വപ്പെവടയള്ളവെര  വെശണട  റമികസസസ  വചയതെമിവന്റെ

ഫലമലായമി  വെമിദഖ്യലാഭഖ്യലാസ  കഇൗണ്സമിലമിവല  ഉപദഖ്യലാഗസര  ഇവെമിവട  പരമിപശലാധന

നടത്തുകയട ഒര കലാരണവെശലാലുട അടഗശകലാരട തെരലാന സലാധഖ്യമലലാവയനസ പറയകയട

വചയ.   13-6-2016-ല്  ബഹുമലാനവപ്പെട്ട  മുഖഖ്യമനമിതെവന  പകന്ദ്ര  സരക്കെലാരമിനസ

വകലാടുത  കതമില്  എലലാ  അടമിസലാന  സഇൗകരഖ്യങ്ങളുട  പരമിഹരമിപച്ചലാളലാവമനട

ഇതവെണ  അടഗശകലാരട  നല്കണവമനലാവെശഖ്യവപ്പെവട്ടങമിലുട  ഒര  വനഗറശവെസ  ആയ

നമിലപലാടമിലലാണസ സലാപങതെമിക വെമിദഖ്യലാഭഖ്യലാസ കഇൗണ്സമില് സസശകരമിച്ചമിട്ടുള്ളതെസ. മലാതമല

ഞലാന  എട.പമി.  മലാരമലായമി  ബന്ധവപ്പെട്ടു.   സലാപങതെമിക  വെമിദഖ്യലാഭഖ്യലാസ  കഇൗണ്സമില്

എനപറഞലാല് ഒര ഓപട്ടലാണമസസ പബലാഡമിയലായതുവകലാണസ പകന്ദ്രഗവെണ്വമന്റെമിനസ

ഇടവപടലാന  സലാധഖ്യമമിലലാവയനലാണസ  ശശ.  സപരഷസ  പഗലാപമി  എട.  പമി.  പറഞതെസ.

ചുരക്കെമിപ്പെറഞലാല്,  അവെമിവട  വെമിദഖ്യലാരതമികളുട  രകമിതെലാക്കെളുട  വെളവരയധമികട

വെമിഷമതമിലലായമിരമിക്കുകയലാണസ.   സലട  എട.എല്.എ.  യലായ  ഞലാന  തെവന



Uncorrected/ Not for publication
28

അടഗശകലാരട  പമിനവെലമിചവവെനസ  പ്രമിനസമിപ്പെലാള്  പറഞപപ്പെലാഴലാണസ  അറമിയനതെസ.

അതുവെവര ഒര വെമിവെരവുട എവന അറമിയമിച്ചമിരനമില.  ഏതെലായലാലുട വെളവര കവെകമിയ

പവെളയമിലലാവണങമിലുട  വെമിദഖ്യലാഭഖ്യലാസ  മനമി  അക്കെലാരഖ്യതമില്  മുനകവയടുതമിട്ടുണസ.

എവന്തങമിലുട  അടമിയന്തര  തെശരമലാനട  ബഹുമലാനവപ്പെട്ട  ഗവെണ്വമന്റെമിവന്റെ

ഭലാഗത്തുനമിനണലാകണവമനസ അഭഖ്യരതമിക്കുകയലാണസ.

          പപലാളമിവടകമികമിവന്റെ അടഗശകലാരട

വെമിദഖ്യലാഭഖ്യലാസ വെകുപ്പുമനമി (വപ്രലാഫ  .    സമി  .    രവെശന്ദ്രനലാഥസ  ): സര,  തെമിരവെനന്തപുരട

വസനട്രല്  പപലാളമിവടകമിക്കെമിനസ  2016-17  അധഖ്യയന  വെരഷവത  അഖമിപലന്തഖ്യലാ

സലാപങതെമിക വെമിദഖ്യലാഭഖ്യലാസ കഇൗണ്സമിലമിവന്റെ അടഗശകലാരട ലഭമിച്ചമിട്ടമില എന വെസ്തുതെ

സരക്കെലാരമിവന്റെ  ശദയമില്വപ്പെട്ടമിട്ടുണസ.   ഇഇൗ  സലാപനട  പകരളതമിവല  ഏറവുട

മമികച്ചതുട  ആദഖ്യകലാലട  മുതെല്  നമിരവെധമി  വെമിദഖ്യലാരതമികവള  പരമിശശലമിപ്പെമിച്ചമിട്ടുള്ളതുട

നമിരവെധമി  സലാപങതെമിക  വെമിദഗ്ദ്ധവര  സൃഷ്ടമിച്ചമിട്ടുള്ളതുമലായ  പ്രധലാന  സലാപനമലാണസ.

എനലാല്  2016-17  അഖമിപലന്തഖ്യലാ  സലാപങതെമിക  വെമിദഖ്യലാഭഖ്യലാസ  കഇൗണ്സമില്  ഇഇൗ

സലാപനതമിനസ  അടഗശകലാരട  നമിപഷധമിച്ചമിരമിക്കുകയലാണസ.  കഇൗണ്സമില്

ഉനയമിച്ചമിരമിക്കുന പ്രധലാനവപ്പെട്ട കലാരണട  2015-16 അധഖ്യയന വെരഷതമില് പ്രസ്തുതെ

സലാപനട  കഇൗണ്സമിലമിവന്റെ  'പബ്രേക്കെസ  ഇന  എകസറനഷന  ഓഫസ  അപ്രൂവെല്'
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വെമിഭലാഗതമില്വപ്പെടുതമി  (പുതെമിയ  അപ്രൂവെല്  കമിട്ടമിയമിവലങമില്  പബ്രേക്കെലാകുട  എന

സങല്പ്പെതമിലുള്ള  വെമിഭലാഗട)  എനള്ളതെലാണസ.   2015-16-ല്  യഥലാസമയട

ഓണ്കലനലായമി  അപപക  സമരപ്പെമിചവവെങമിലുട  സലാപങതെമിക  പമിഴവുമൂലട

അപപകയവട സലാറസസ 'പനലാട്ടസ സബ്മമിറഡസ' എനലാണസ വെഖ്യക്തമലാക്കെമിയമിരനതെസ.  ഇഇൗ

വെസ്തുതെകള്  കലാണമിച്ചസ  യഥലാസമയട  കഇൗണ്സമിലമിനസ  കതയചവവെങമിലുട  മറപടമി

ലഭമിക്കുകയണലായമില.   2015-16-വല  തുടരച്ചലാനുമതെമി  ലഭമിക്കെലാതെമിരമിക്കെലാനുള്ള

സലാഹചരഖ്യവുട അടമിസലാന സഇൗകരഖ്യങ്ങളുവട കുറവുകളുട അദഖ്യലാപക തെസ്തമികകളുവട

കുറവുകളുട  പരമിഹരമിക്കുവെലാന  സസശകരമിചവെരന  നടപടമികളുവട  വെമിവെരങ്ങളുട

വെഖ്യക്തമലാക്കെമിവകലാണസ  സലാപനതമിവന്റെ  പ്രമിനസമിപ്പെലാള്  16-04-2016-നസ

കഇൗണ്സമിലമിവന്റെ  അപ്രൂവെല്  ബന്യൂപറലായസ  കത്തുനല്കമി.   ആയതുട  കഇൗണ്സമില്

സസശകരമിച്ചമിട്ടമില.   തുടരനസ  വസക്രട്ടറമിതെലതമില്  25-05-2016-നസ  കഇൗണ്സമിലമിവന്റെ

വമമര  വസക്രട്ടറമിക്കെസ  വെസ്തുതെകള്  വെഖ്യക്തമലാക്കെമിവകലാണട  നന്യൂനതെകള്

പരമിഹരമിക്കുനതെലാണസ  എന  ഉറപ്പുനല്കമിവകലാണട  തുടരച്ചലാനുമതെമി

നല്കണവമനപപകമിചവവെങമിലുട ആയതുട നമിപഷധമിക്കെവപ്പെട്ടു.  തുടരനസ           13-

06-2016-നസ ബഹുമലാനവപ്പെട്ട മുഖഖ്യമനമി ബഹുമലാനവപ്പെട്ട പകന്ദ്ര മലാനവെ വെമിഭവെപശഷമി

മനമിപയലാടസ തെമിരവെനന്തപുരട വസനട്രല് പപലാളമിവടകമിക്കെമിനസ            എകസറനഷന
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ഓഫസ  അപ്രൂവെല്  നല്കണവമനട  എ.വഎ.സമി.റമി.ഇ. കവണതമിയ  നന്യൂനതെകള്

പരമിഹരമിക്കുവെലാന സരക്കെലാരമിവന്റെ ഭലാഗത്തുനമിനട എലലാ നടപടമികളുട അടമിയന്തരമലായമി

സസശകരമിക്കുവമനട  ഉറപ്പുനല്കമിവകലാണസ  അപപകമിച്ചമിട്ടുണസ.   ഇക്കെലാരഖ്യതമില്

സഹകരണമുണലാകണവമനസ  ബഹുമലാനവപ്പെട്ട  എട.പമി.  മലാരലായ  സരവ്വശശ.  ശശമി

തെരൂര,  എ.  സമതസ,  സപരഷസ  പഗലാപമി,  സമി.  പമി.  നലാരലായണന  എനമിവെപരലാടുട

സലട  എട.എല്.എ.-യലായ  അങ്ങപയലാടുട  അഭഖ്യരതമിച്ചമിട്ടുണസ.   അടഗശകലാരട

നഷ്ടവപ്പെടലാനമിടയലായ പ്രധലാന കലാരണമലായ തെസ്തമികയവട കുറവെസ  പരമിഹരമിക്കുനതെമിനസ

26  തെസ്തമികകള്  സൃഷ്ടമിക്കുനതെമിനലായമി  ഇനവല  ധനകലാരഖ്യ  വെകുപ്പെസ  അനുമതെമി

നല്കമിയമിട്ടുണസ.   ഇക്കെലാരഖ്യതമില്  തുടര  നടപടമികള്  സസശകരമിചവെരമികയലാണസ.

അഖമിപലന്തഖ്യലാ  സലാപങതെമിക  വെമിദഖ്യലാഭഖ്യലാസ  കഇൗണ്സമിലമിവന്റെ  നമിരപദ്ദേശപ്രകലാരട

പപലാളമിവടകമികസ പ്രമിനസമിപ്പെലാളമിവന്റെ പനതൃതെസതമിലുള്ള ഒര ടശട ഇഇൗ കലാരഖ്യങ്ങവളലലാട

ഉള്വക്കെലാള്ളമിചവകലാണസ ഇനസ  (30-06-2016)  കഇൗണ്സമിലമിവന്റെ വഹഡ്കസലാരപട്ടഴമില്

നന്യൂനതെകള് പരമിഹരമിക്കുനതെമിനുള്ള പ്രമലാണങ്ങള് ഹലാജരലാക്കുനതെലാണസ.  സലാപങതെമിക

വെമിദഖ്യലാഭഖ്യലാസ  രടഗവത  പകരളതമിവല  ഏറവുട  പ്രധലാനവപ്പെട്ട  സലാപനമലായ

വെട്ടമിയൂരക്കെലാവെസ  വസനട്രല്  പപലാളമിവടകമികസ  പകലാപളജമിവന്റെ  നമിലവെമിലുള്ള  അവെസ

സരക്കെലാര  അതെശവെ  പ്രലാധലാനഖ്യപതലാടുകൂടമിയലാണസ  കലാണുനതെസ.   360
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വെമിദഖ്യലാരതമികള്ക്കെലാണസ  ഇഇൗ  വെരഷട  ഡമിപപലാമ  പഠനതമിനുള്ള  അവെസരട

നഷ്ടവപ്പെട്ടമിരമിക്കുനതെസ.  സടസലാനതമിവന്റെ വെമിദഖ്യലാഭഖ്യലാസ പുപരലാഗതെമിയമില് ഇതെസ വെലമിയ

നഷ്ടമലാണുണലാക്കുനതെസ.  അതെമിനലാല് നന്യൂനതെകള് പരമിഹരമിക്കുനതെമിനുട അടഗശകലാരട

പനടമിവയടുക്കുനതെമിനുട ആവെശഖ്യമലായ,  സരക്കെലാരമിനസ  സലാധഖ്യമലായ എലലാ നടപടമികളുട

സസശകരമിചവെരമികയലാണസ.

പലാസമിക്കെമിവന്റെ റശകസകമിടഗസ 

ശശ  .    എ  .    പ്രദശപ്കുമലാര :  സര,  പകരള  സടസലാന  ശുചമിതെസമമിഷവന്റെ

പനതൃതെസതമില്  ജൂകല  3  'പലാസമികസ  കലാരമിബലാഗസ   വെമിമുക്ത  ദമിന'മലായമി

ആചരമിക്കുനതെലായമി  മനസമിലലാക്കുന.  ഇവെമിവട  പലാസമിക്കെമിവന്റെ

ആപതമിവനക്കുറമിച്ചസ  പ്രപതെഖ്യകമലായമി  വെമിശദശകരമിപക്കെണതെമില.  നമ്മുവട

പരമിസമിതെമിക്കുട  ജലപസലാതെസ്സുകള്ക്കുട  ആവെലാസ  വെഖ്യവെസയ്ക്കുവമലാവക്കെതവന

അതെസ  പദലാഷമലായമി  വെരമികയലാണസ.  കലാനസര,  ശസലാസപകലാശ  പരലാഗങ്ങള്,  മറസ

ജനമിതെക കവെകലഖ്യട ഒവക്കെ ഉണലാകുനതെമിനുട ഇടയലാകുനണസ. പലാസമികസ കഖ്യലാരമി

ബലാഗുകളലാണസ  ഏറവുട  കൂടുതെല്  മലാലമിനഖ്യട  ഉണലാക്കുനവതെനസ  നമുക്കെറമിയലാട.

ഇക്കെലാരഖ്യതമില്  സരക്കെലാരമിനുള്ള  ആതലാരതതെ  ഈവയലാര

ദമിനലാചരണതമില്നമിനതെവന  വെഖ്യക്തമലാണസ.  എനമിക്കെതെമില്  ഒര  കലാരഖ്യടകൂടമി



Uncorrected/ Not for publication
32

നമിരപദ്ദേശമലായമി  പറയലാനുള്ളതെസ,   പലാസമികസ  മലാലമിനഖ്യ  വെമിമുക്തമലായമിട്ടുവള്ളലാര

സലാമൂഹഖ്യ ജശവെമിതെട ഉറപ്പെലാക്കെലാന പബലാധവെത്ക്കെരണപതലാവടലാപ്പെടതെവന  നമ്മുവട

സഭയട  സരക്കെലാര  സലാപനങ്ങളുട  തെപദ്ദേശസസയടഭരണ  സലാപനങ്ങളുവമലാവക്കെ

കുപറക്കൂടമി  മലാതൃകലാപരമലായമി  ഇടവപട്ടലാല്   മലാതപമ  ധലാരമ്മമികമലായമി  നമുക്കെസ

മറള്ളവെപരലാടസ  ഇഇൗ  കലാരഖ്യട  പറയലാന  കഴമിയകയള.  നമിയമസഭലാ  സമുച്ചയട,

എട.എല്.എ.  പഹലാസ് റല്,  സരക്കെലാര  ഓഫശസകള്,  വെമിദഖ്യലാലയങ്ങള്,

ആശുപതമികള്  തുടങ്ങമിയ  സലാപനങ്ങളമിവലലലാട  ഒര  ഗശന  പപ്രലാപട്ടലാപകലാള്

നടപ്പെമിലലാക്കെലാനുട  അതെസ  നടപ്പെമിലലാക്കുവമനസ  ഉറപ്പുവെരതലാനുട  അതെലാതെസ

സലാപനങ്ങളുവട  പമധലാവെമികള്ക്കെസ  ആപരലാഗഖ്യകരമലായമിട്ടുള്ള  ഒര  മതരട

അതെമിനകത്തുണലാക്കെലാനുടകൂടമി  കഴമിഞലാല്  വെളവര  നനലായമിരമിക്കുവമനസ

പതെലാനന.  പലാസമിക്കെമിവന്റെ  ഉപപയലാഗതമിനുപശഷമുള്ള  റശകസകമിടഗസ

ഉള്വപ്പെവടയള്ള കലാരഖ്യങ്ങളമിവലലലാട ഇതെമിവന്റെ ഭലാഗമലായമി പനതൃതെസട വകലാടുക്കെലാന

കഴമിയട. ഇതെമിനസ നമ്മുവട ഒര ദമിനലാചരണട എനതെമിനപ്പുറപതക്കെസ ഇതുപപലാലുള്ള

സരഗ്ഗലാതകമലായ  കരമ്മപദതെമിക്കെസ  പനതൃതെസട  വകലാടുക്കെലാന

തെയലാറലാകണവമനലാണസ എനമിക്കെസ അഭഖ്യരതമിക്കെലാനുള്ളതെസ. 
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പലാസമിക്കെമിവന്റെ റശകസകമിടഗസ 

തെപദ്ദേശസസയടഭരണവുട  നന്യൂനപകപകമവുട  വെഖഫസ  ഹജസ

തെശരതലാടനവുട  വെകുപ്പുമനമി  (പഡലാ  .    വക  .    ടമി  .    ജലശല്):  സര,  വെളവര

പ്രധലാനവപ്പെവട്ടലാര വെമിഷയമലാണസ ബഹുമലാനഖ്യനലായ വമമര സഭയവട ശദയമില്

വകലാണവെനമിരമിക്കുനതെസ.  പകരളവത ഇപപ്പെലാള് അലട്ടുന ഏറവുട വെലമിയ പ്രശ്നട

മലാലമിനഖ്യക്കൂമലാരങ്ങളലാണസ.  ഇതെമിലൂവട  പരലാഗങ്ങളമില്നമിനസ

പരലാഗപരവ്വങ്ങളമിപലക്കെലാണസ  പകരളട  വെഴമിനടതവപ്പെട്ടുവകലാണമിരമിക്കുനതെസ.

ഇതെമില്  പ്രധലാനട  പലാസമികസ  പവെസ്റ്റുകളലാണസ.  അതെമില്തെവന  ഏറവുട  പ്രധലാനട

പലാസമികസ  കവെറകളലാണസ.  ഈ  കവെറകള്  ഏതെലാണസ  എലലാ  സലങ്ങളമിലുട

കൂട്ടമിയമിട്ടസ  കതമിക്കുനതെലാണസ  നലാട  കലാണുനതെസ.  ഇതെമില്  നമിനയരന

വെമിഷവെലാതെകങ്ങള്  മലാരകമലായ  ആപരലാഗഖ്യ  പ്രശ്നങ്ങളലാണസ

സൃഷ്ടമിചവകലാണമിരമിക്കുനതെസ.  ബഹുമലാനഖ്യനലായ അടഗട ചൂണമിക്കെലാണമിച്ചതുപപലാവല

ശുചമിതെസമമിഷവന്റെ ആഭമിമുഖഖ്യതമില്  ജൂകല  3  പലാസമികസ  കഖ്യലാരമിബലാഗസ  വെമിമുക്ത

ദമിനമലായമി ആചരമിക്കുകയലാണസ . ഈ പശലാതലതമില് പലാസമികസ മലാലമിനഖ്യങ്ങള്

ശലാസ്ത്രശയമലായമി  സടസരമിക്കുനതെമിനസ  ചമില  നടപടമികള്  സരക്കെലാര

ആരടഭമിചകഴമിഞ്ഞു:
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(1)  സടസലാനവത മുഴുവെന പലാഴസ വെസ്തു വെഖ്യലാപലാരമികളുവടയട ലമിസസ  തെയലാറലാക്കെമി

രജമിപസ്ട്രേഷന നടപടമികള് പൂരതശകരമിചവെരന.

(2)  ഈ  പട്ടമിക  തെയലാറലാകുന  മുറയസ  ലമിസമിലുള്ളവെരക്കെസ  വെശടുകളമില്നമിനട

വെഖ്യലാപലാര  സലാപനങ്ങളമില്നമിനട  പലാഴസ വെസ്തുക്കെള്  പശഖരമിച്ചസ  റശകസകമിടഗസ

നടതലാന  തെപദ്ദേശസസയടഭരണ  സലാപനങ്ങളുമലായമി  കരലാറമിപലരവപ്പെടുനതെമിനസ

സലാഹചരഖ്യവമലാരക്കുട.

 (3)  ഇതരതമില്  പശഖരമിക്കുന  പലാസമികസ,  ഇലപകലാണമികസ  പവെസ്റ്റുകള്

തെരടതെമിരമിച്ചസ  സൂകമിക്കുനതെമിനുട  പുനശഃചടക്രമണതമിനസ  കകമലാറനതെമിനുമലായമി

എലലാ  തെപദ്ദേശസസയടഭരണ  സലാപനങ്ങളമിലുട  വമറശരമിയല്  റമിക്കെവെറമി

വഫസമിലമിറമികള്  (എട.ആര.എഫസ.)  എന   പുതെമിവയലാര  സടവെമിധലാനട

ഏരവപ്പെടുതലാന  സരക്കെലാര  തെശരമലാനമിച്ചമിട്ടുണസ.  പലാസമിക്കെമിവന്റെ  ഉപപയലാഗട

കുറയലാന  പ്രകൃതെമി  സഇൗഹൃദ  വെസ്തുക്കെള്  പകരമലായമി  ലഭഖ്യമലാക്കുക  എനതെലാണസ

ഗവെണ്വമന്റെമിവന്റെ  സമശപനട.  പലാസമിക്കെമിവന്റെ  ദുരപപയലാഗട  ഉണലാക്കുന

മലാരകമലായ  ഭവെമിഷഖ്യതമിവനക്കുറമിച്ചസ  അവെപബലാധമുണലാക്കുനതെമിനസ  പലാസമികസ

വെമിമുക്ത ദമിനലാചരണട ഉപകരമിക്കുവമനതെവനയലാണസ ഗവെണ്വമന്റെമിവന്റെ പ്രതെശക.

ശുചമിതെസമമിഷവന്റെ ആഭമിമുഖഖ്യതമില് ഇനസ ബഹുമലാനവപ്പെട്ട സ്പെശക്കെറവട പചടബറമില്
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നടക്കുന പരമിപലാടമിയവട കലാരഖ്യട അങ്ങസ ഓരമ്മമിപ്പെമിക്കുട എനസ കരതുന. 


