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സബ്മമിഷന

അബ്ദുള്ള മമൗലവമിയുടടെ ദുരൂഹ മരണണ

മമി  .    സസ്പീക്കര  : ഇതതേ വമിഷയതമില് ശസ്പീ.  പമി.  ബമി.  അബ്ദുല് റസസ്സാകണ തനസ്സാടസ്പീസസ

നല്കമിയമിട്ടുണസ.

ശസ്പീ  .    ടക  .    കുഞമിരസ്സാമന  : സര,  എടന്റെ  നമിതയസ്സാജകമണ്ഡലതമില്  ടചെമ്മനസ്സാടെസ

പഞസ്സായതമില് തേസ്സാമസമികന്ന ഒരു മുസസ്പീണ പണ്ഡമിതേനണ സമസ്തയുടടെ സണസസ്സാന വവസസ

പ്രസമിഡനണ  മണഗലസ്സാപുരണ  -  ടചെമ്പരമിക്ക  ഖസ്സാസമിയുണ  മലബസ്സാര  ഇസസ്സാമമികസ  തകസ്സാപ്ലകസ

സസ്സാപക ടചെയരമസ്സാനമസ്സായ ഖസ്സാസമി സമി.  എണ. അബ്ദുള്ള മമൗലവമി 15.02.2010-നസ മരമിച

സണഭവവുമസ്സായമി  ബന്ധടപ്പെടസ്സാണസ  ഞസ്സാന  ഈ  സബ്മമിഷന  ഇവമിടടെ  ഉന്നയമികന്നതേസ.

അതദ്ദേഹതമിനസ  പരസഹസ്സായമമിലസ്സാടതേ  സസ്വനണ  വസ്പീടമില്  നമിന്നസ  പുറതമിറങമിതപ്പെസ്സാകസ്സാന

പറസ്സാത ഒരസ്സാളസ്സായമിരുന.  തമല്പ്പെറഞ ദമിവസണ അതദ്ദേഹണ രസ്സാതമി ഒരു കമിതലസ്സാമസ്പീറര ദൂടര

കടെലമില്  മരമിച്ചുകമിടെകന്നതേസ്സാണസ  കസ്സാണസ്സാന  കഴമിഞതേസ.   അതദ്ദേഹതമിടന്റെ  ടചെരുപണ

കണ്ണടെയുണ  കടെലമിടന്റെ  അടുത്തുള്ള  ഒരസ്സാള്  ടപസ്സാക്കമുള്ള  ഒരു  കലമിടന്റെ  തമടല

കമിടെകകയസ്സായമിരുന.  പരസഹസ്സായമമിലസ്സാടതേ പുറതമിറങസ്സാന പറസ്സാത ഒരസ്സാള്ക്കസ ആ

കലമിടന്റെ  തമടല  ടചെരുപണ  കുടെയുണ  എങടന  ടകസ്സാണ്ടുതപസ്സായമി  വയസ്സാന

കഴമിയുനടവന്നതേമിടന കുറമിച്ചുമുള്ള ദുരൂഹതേ ഞങളുടടെ നസ്സാടമില് നമിലനമില്കകയസ്സാണസ.
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ഈ സണഭവണ ആദദണ തകരളസ്സാ തപസ്സാലസ്പീസണ പമിന്നസ്പീടെസ വകണബസ്സാഞണ അതനസ്വഷമിച്ചു.  ആ

അതനസ്വഷണതമില്  ടതേളമിവമിലസ്സാതേമിരുന്നതപ്പെസ്സാള്  കുടുണബസ്സാണഗങളുണ  മറസ  നസ്സാട്ടുകസ്സാരുണ

ആവശദടപ്പെടതേമിടന്റെ  അടെമിസസ്സാനതമില്  ആ  തകസസ  സമി.ബമി.ഐ.-യസ  ടടകമസ്സാറമി.

സമി.ബമി.ഐ.  അതനസ്വഷമിചമിട്ടുണ  ടതേളമിവമില  എന്നതേമിടന്റെ  അടെമിസസ്സാനതമില്

സമി.ബമി.ഐ.  തകസസ  മടെക്കമി  നല്കുകയസ്സാണസ  ടചെയ്തതേസ.   പമിന്നസ്പീടെസ  ഇതേസ  സണബന്ധമിചസ

ബഹുമസ്സാനടപ്പെട വഹതക്കസ്സാടെതേമിയമില് തകസസ ടകസ്സാടുതതപ്പെസ്സാള് വഹതക്കസ്സാടെതേമി ഉതരവസ

പ്രകസ്സാരണ  വസ്പീണ്ടുണ  അതനസ്വഷമികകയസ്സാണസ.   ആ  അതനസ്വഷണതമിലണ  ടതേളമിവമിടലന്നസ

പറഞസ നസ്പീടമിടക്കസ്സാണ്ടുതപസ്സാകുകയസ്സാണസ.  അക്കസ്സാരദണ ബഹുമസ്സാനടപ്പെട മുഖദമനമി തേടന്ന

അടെമിയനരമസ്സായമി  ഇടെടപടസ  ഈ  സണഭവതമിടന്റെ  നമിജസമിതേമി  പുറത്തുടകസ്സാണ്ടുവരസ്സാന

സഹസ്സായമിക്കണടമന്നസ  അഭദരതമികന്നതതേസ്സാടടെസ്സാപ്പെണ  അതദ്ദേഹതമിടന്റെ  മക്കളുണ

കുടുണബസ്സാണഗങളുണ  തചെരന്നസ  രണസ  മസ്സാസക്കസ്സാലമസ്സായമി  കസ്സാസരതഗസ്സാഡസ  ടെമൗണമില്  സമരണ

നടെതമിവരമികയസ്സാണസ.   ആ  സമരണ  അവസസ്സാനമിപ്പെമികന്നതേമിനതവണമി  ബഹുമസ്സാനടപ്പെട

മുഖദമനമി ഇടെടപടസ സഹസ്സായമിക്കണടമന്നസ അഭദരതമികകയസ്സാണസ.

അബ്ദുള്ള മമൗലവമിയുടടെ ദുരൂഹ മരണണ

ശസ്പീ  .   പമി  .   ബമി  .   അബ്ദുല് റസസ്സാക്കസ  : സര, അതദ്ദേഹണ പറഞതേസ്സാണസ അതേമിടന്റെ ശരമി.

ഒരസ്സാളുടടെ  സഹസ്സായമമിലസ്സാടതേ  അതദ്ദേഹതമിനസ  എവമിടടെയുണ  തപസ്സാകസ്സാന  പറസ്സാത  ഒരു
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സസ്സാഹചെരദതമിലസ്സാണസ  ഇങടന  മരമിച്ചുകമിടെകന്നതേസ്സായമി  കണതേസ.   പല

ഉതദദസ്സാഗസടരയുണ സഹസ്സായമികന്ന തേരതമിലസ്സാണസ അതനസ്വഷണണ നടെന്നമിട്ടുള്ളതേസ.  അതേസ

പുനരതനസ്വഷണതമിനസ വമിതധേയമസ്സാക്കണടമനള്ളതേസ്സാണസ ആവശദണ. 

അബ്ദുള്ള മമൗലവമിയുടടെ ദുരൂഹ മരണണ

മുഖദമനമി  (ശസ്പീ  .    പമിണറസ്സായമി  വമിജയന  ): സര,  ഖസ്സാസമി  സമി.  എണ.  അബ്ദുള്ള

മമൗലവമിയുടടെ  മരണണ  സണബന്ധമിചസ  ഇവമിടടെ  ബഹുമസ്സാനദരസ്സായ  രണസ  അണഗങളുണ

പ്രകടെമിപ്പെമിച  ടപസ്സാതുവമികസ്സാരമസ്സാണസ  കസ്സാസരതഗസ്സാഡമില്   അതദ്ദേഹതമിടന്റെ

കുടുണബസ്സാണഗങള്കണ നസ്സാട്ടുകസ്സാരകമുള്ളതേസ.  പടക്ഷെ ഇക്കസ്സാരദണ സണബന്ധമിചസ തപസ്സാലസ്പീസസ

അതനസ്വഷണണ  നടെതമിയതേമിനമിടെയസ  പ്രതതേദക  ടതേളമിവുകടളസ്സാനണ  കടണതസ്സാന

കഴമിയസ്സാതതേമിടന്റെ  ഭസ്സാഗമസ്സായസ്സാണസ  സമി.ബമി.ഐ.-യസ  വകമസ്സാറമിയതേസ.   സമി.ബമി.ഐ.

അതനസ്വഷണണ നടെതമി അതേസ ആത്മഹതേദയസ്സാടണന്നസ സമിരസ്പീകരമിചസ റമിതപ്പെസ്സാരടസ നല്കമി.

അതേസ  സണബന്ധമിചസ  കുടുണബതമിടന്റെ  പരസ്സാതേമി  തകസ്സാടെതേമിയമില്  ടചെന്നതപ്പെസ്സാള്  വസ്പീണ്ടുണ

അതനസ്വഷമിക്കസ്സാന   തകസ്സാടെതേമി  ഉതരവമിട്ടു.   അതനസ്വഷണണ  നടെനവരമികയസ്സാണസ.

അതനസ്വഷണതമിനസ  ആവശദമസ്സായ  എലസ്സാ  സഹകരണവുണ  നസ്സാട്ടുകസ്സാര  ടചെയ്തുടകസ്സാടുകക.

ഈ കുടുണബണ  സമരണ  നടെത്തുന്ന കസ്സാരദവുമസ്സായമി  ബന്ധടപ്പെടസ  സരക്കസ്സാരമിടന്റെ നമിലപസ്സാടെസ

എനസ്സാടണനള്ളതേസ അവരുടടെ ടപസ്സാതു വമികസ്സാരതതസ്സാടടെസ്സാപ്പെണ നസ്സാടെസ്സാടക നമില്കനണസ.
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ഇക്കൂടതമില്  റവനന്യൂവുണ  ഭവനനമിരമ്മസ്സാണവുണ  വകുപമനമി  അവടര  വമിളമിചസ

സണസസ്സാരമികകയുണ ടചെയണ.                                          

ഫയര തസ്റ്റേഷന

ശസ്പീ  .   ടക  .   ദസ്സാസന  : സര, സമസ്പീപകസ്സാലതസ നമിരവധേമി അഗമിബസ്സാധേ സണഭവങളസ്സാണസ

ടകസ്സായമിലസ്സാണമിയമില് ഉണസ്സായമിട്ടുള്ളതേസ.  ഇന്നടല പുലരടച ടകസ്സായമിലസ്സാണമിയമില് വസ്പീണ്ടുണ

വലമിയ  തതേസ്സാതേമില്  തേസ്പീപമിടെമിതമുണസ്സായമി.   എന.എചസ.-ല്  ബസസ  സ്റ്റേസ്സാന്റെസ  പരമിസരതസ

ടപതടസ്സാള്  പമ്പമിനസ  വളടരയടുതസ  രണസ  കടെകള്  പൂരണ്ണമസ്സായമി  കതമിനശമിച്ചു.

നഗരതമിടല ഗസ്സാസസ ടപയമിന്റെസ കടെയസ്സായ സസ്പീനതസ ഗസ്സാസസ മസ്സാരടസ, ബസ്സാലരസ്സാമസ്സാ ആയുരതവ്വേദ

തഷസ്സാപ്പെസ എന്നമിവ കതമിയമരന.  ടതേസ്സാടടുത കടെകളസ്സായ മുരളസ്പീധേരന വസ്സാചസ വരക്കസസസ,

നസ്സാഷണല് ഗസ്സാസസ മസ്സാരടസ, അജമിതേസ ജസ്വലറമി എന്നമിവയണ നസ്സാശനഷ്ടമുണസ്സായമി.  ഒരു തകസ്സാടെമി

രൂപയുടടെ  നഷ്ടമുണസ്സായമി.   ഏകതദശണ  രണസ  -  മൂന്നസ  മസ്സാസണ  മുമ്പസ്സാണസ  നഗരതമില്

ടഫഡറല്  ബസ്സാങണ  അതേമിതനസ്സാടെസ  തചെരനള്ള  ടമസ്സാവബല്  തഫസ്സാണ്  തഷസ്സാപണ

കതമിയമരന്നതേസ.  അതേസ കതമിയതേസ പകലസ്സായമിരുന.  അഗമിശമന തസനയസ എതസ്സാന

കഴമിഞമില.  ഇഷസ്സാന തഗസ്സാള്ഡസ,  അഷസ ഹടസ തഹസ്സാടല്, മസ്സാരക്കറമിനസ അടുത്തുള്ള ഓതടസ്സാ

ഗദസ്സാതരജസ  എന്നമിവമിടെങളമിലണ  തേസ്പീപമിടെമിതമുണസ്സായമി.  തുടെടരത്തുടെടര  സണഭവമികന്ന

ഇതരണ  ദുരനങള്  തനരമിടെസ്സാന  സണവമിധേസ്സാനമമിലസ്സാതതേമിനസ്സാല്  ജനങള്  കടുത
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പ്രതേമിതഷധേതമിലസ്സാണസ.   ഇതുസണബന്ധമിചസ  ഈ  സരക്കസ്സാരമിടന്റെ മുമ്പമില്  ഞസ്സാടനസ്സാരു

നമിതവദനണ  നല്കമിയതേസ്സാണസ.   കുറഞതേസ  ഒരു  സസ്സാറവലറസ  ഫയര  തസ്റ്റേഷടനങമിലണ

തേല്ക്കസ്സാലണ ടകസ്സായമിലസ്സാണമിയമില് അനവദമിക്കണടമന്നസ  അതപക്ഷെമികന.

ഫയര തസ്റ്റേഷന

മുഖദമനമി (  ശസ്പീ  .   പമിണറസ്സായമി വമിജയന  ): സര, ഇക്കസ്സാരദതമില് 2011 ഡമിസണബര

21-ാം  തേസ്പീയതേമി  പുറടപ്പെടുവമിച  ഉതരവസ  പ്രകസ്സാരണ  അഞസ  വരഷതമിനള്ളമില്

പുതേമിയതേസ്സായമി  ആരണഭമിക്കസ്സാന  ഉതദ്ദേശമികന്ന  ഫയര  ആന്റെസ  ടറസന്യൂ  തസ്റ്റേഷനകളുടടെ

മുനഗണനസ്സാ പടമികയമില് ടകസ്സായമിലസ്സാണമി 21-ാാമതേസ്സായമി ഉള്ടപ്പെടുതമിയതേസ്സാണസ.  എന്നസ്സാല്

ഫയര  തസ്റ്റേഷന  ആരണഭമികന്നതേമിനള്ള  സലണ  ഫയര  ആന്റെസ  ടറസന്യൂ  വകുപ്പെമിനസ

ഇതതേവടര വകമസ്സാറമി ലഭമിചമിടമില.  അതേസ ലഭമികന്ന മുറയസ ആവശദമസ്സായ നടെപടെമികള്

സസ്വസ്പീകരമിക്കസ്സാന കഴമിയുണ 

ടപരമിയ ാാ ര നദമി മസ്സാലമിനദമുക്തമസ്സാകന്നതേസ സണബന്ധമിചസ

ശസ്പീ  .    അനവര സസ്സാദതസ  : സര,  വളടര പ്രസ്സാധേസ്സാനദമുള്ള ഒരു കസ്സാരദമസ്സാണസ സഭയുടടെ

ശദ്ധയമില്ടപ്പെടുത്തുന്നതേസ.  തകരളതമില്  47 തേതദ്ദേശഭരണ സസ്സാപനങളമിലൂടടെ ഒഴുകുന്ന

ടപരമിയസ്സാറമിടല  മലസ്പീനകരണണ  തേടെതയണതേസ  വളടരയധേമികണ  അടെമിയനരമസ്സായ
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വമിഷയമസ്സാണസ.   എറണസ്സാകുളണ ജമിലയമിടല മുഴുവന പ്രതദശങളമിലണ ഇടുക്കമി,  തകസ്സാടയണ

ജമിലകളമില്  ഭസ്സാഗമികമസ്സായുണ  കുടെമിടവള്ളതമിനസ  ഉപതയസ്സാഗമികന്ന  ടപരമിയസ്സാറമിടല  ജലണ

വളടരയധേമികണ  മലസ്പീമസമസ്സാണസ.   അനധേമികൃതേ  മണല്വസ്സാരലണ  വനനശസ്പീകരണവുണ

പരമിസമിതേമി മലമിനസ്പീകരണവുണ ഫസ്സാക്ടറമികളമില് നമിനള്ള പൂരണ്ണമസ്സായുണ ടസ്പീറസ  ടചെയസ്സാത

ടവള്ളവുണ  ഈ നദമിയമിതലയസ  ഒഴുകുന്നതുമൂലണ  ടപരമിയസ്സാറമിടല  ടവള്ളതമിടന്റെ  ഗുണവുണ

അളവുണ  വളടരയധേമികണ  കുറഞമിരമികകയസ്സാണസ.   ഈ  മലമിനമസ്സായ  ജലമസ്സാണസ

കുടെമിടവള്ളതമിനസ്സായമി  ഉപതയസ്സാഗമികന്നതേസ.   ഈ  ജലണ  ശുദ്ധസ്പീകരമികന്ന  ടസ്പീറസടമന്റെസ

പ്ലസ്സാന്റെമില്  ആലവുണ  തകസ്സാറമിനണ  തചെരത  പഴയ  രസ്പീതേമിയമിലള്ള  ജലശുദ്ധസ്പീകരണമസ്സാണസ

ടചെയന്നതേസ.  ഇതുമൂലണ എതമസ്സാതണ ഇതേസ ശുദ്ധസ്പീകരമികനടവന്നസ നമുക്കസ കണറമിയസ്സാണ.

ടപരമിയസ്സാറമിടല  മലമിനസ്പീകരണണ  തേടെയുവസ്സാന  ടപസ്സാലൂഷന  കണ്തടസ്സാള്  തബസ്സാരഡമിടന്റെ

തമസ്സാണമിററമിണഗസ സണവമിധേസ്സാനണ ഊരജമിതേടപ്പെടുത്തുകയുണ അതതേസ്സാടടെസ്സാപ്പെണതേടന്ന നദമിയുടടെ

ടപസ്സാതുവസ്സായ ആതരസ്സാഗദണ സണരക്ഷെമികന്നതേമിനസ ജുഡസ്പീഷദല് അധേമികസ്സാരമുള്ള  'ടപരമിയസ്സാര

റമിവര  അതതേസ്സാറമിറമി'  രൂപസ്പീകരമിചസ  ടപരമിയസ്സാറമിടന  മസ്സാലമിനദ  മുക്തമസ്സാകവസ്സാന  തവണ

നടെപടെമികളുണ  സസ്വസ്പീകരമികവസ്സാന  ഈ  സബ്മമിഷനമിലൂടടെ  അങതയസ്സാടെസ

ആവശദടപ്പെടുകയസ്സാണസ.  

ടപരമിയ ാാ ര നദമി മസ്സാലമിനദമുക്തമസ്സാകന്നതേസ സണബന്ധമിചസ



Uncorrected/Not for publication
7

മുഖദമനമി  (  ശസ്പീ  .    പമിണറസ്സായമി  വമിജയന  ): സര,  ഗമൗരവമസ്സായ  ഒരു   പ്രശ്നമസ്സാണസ

ബഹുമസ്സാനടപ്പെട  അണഗണ  ശസ്പീ.  അനവര  സസ്സാദതസ  സഭയുടടെ

ശദ്ധയമില്ടപ്പെടുതമിയമിരമികന്നതേസ.   ടപരമിയസ്സാറമിടന്റെ  പ്രശ്നണ  മസ്സാതമല,  ടപസ്സാതുടവ പല

നദമികളുണ  മസ്സാലമിനദണ  നമിറഞതേസ്സായമിട്ടുണസ.   അതേസ  മസ്സാലമിനദമുക്തമസ്സാക്കസ്സാന  നമുക്കസ

കഴമിതയണതേസ്സായമിട്ടുണസ.   ആലവയസ  തേസ്സാടഴ  ഏലൂര,  ഇടെയസ്സാര  ഭസ്സാഗതസ്സാണസ  വദവസസ്സായ

സസ്സാപനങള്  കൂടുതേലസ്സായുള്ളതേസ.   അതുടകസ്സാണ്ടുതേടന്ന  അവമിടടെ  24  മണമിക്കൂറണ

പ്രവരതമികന്ന  നമിരസ്പീക്ഷെണ  വസ്സാന  ഇതപ്പെസ്സാള്തടന്ന  ഏരടപ്പെടുതമിയമിട്ടുണസ.

അതതേസ്സാടടെസ്സാപ്പെണ  വദവസസ്സായ  സസ്സാപനങളമില്  നമിനണ  പുറനള്ളുന്ന  പസ്സാഴ്ജല

ഗുണനമിലവസ്സാരണ അതപ്പെസ്സാള്തടന്ന പരമിതശസ്സാധേമിക്കസ്സാന എഫ്ലുവന്റെസ കസ്വസ്സാളമിറമി തമസ്സാണമിററമിണഗസ

സണവമിധേസ്സാനവുണ  ഏരടപ്പെടുതമിവരുനണസ.   ജലതമിടന്റെ  ഗുണനമിലവസ്സാരണ  ദമിവതസന

പരമിതശസ്സാധേമിക്കസ്സാനണ പരസ്പീക്ഷെണ ഫലങള് ടപസ്സാതുജനങളുടടെ അറമിവമിതലയസ ഡമിസസതള

തബസ്സാരഡുവഴമി  പ്രദരശമിപ്പെമിക്കസ്സാനമുള്ള  നടെപടെമികളുണ  അവമിടടെയുണസ.   അതുകൂടെസ്സാടതേ

മലമിനസ്പീകരണ  സസ്സാധേദതേയുള്ള  തമഖലകളമില്  നമിരസ്പീക്ഷെണ  കദസ്സാമറകള്  സസ്സാപമിചസ

കണ്തടസ്സാള്  റണ  വഴമി  നമിരസ്പീക്ഷെമിചസ  വരമികയുണ  ടചെയനണസ.   എന്നസ്സാല്  വദവസസ്സായ

തമഖലയമിലൂടടെ  ഒഴുകുന്ന  ഭസ്സാഗതസ  ദമിവതസന  നദസ്പീജലതമിടന്റെ  ഗുണനമിലവസ്സാരണ

പരമിതശസ്സാധേമിചസ തുടെരനടെപടെമികള് സസ്വസ്പീകരമികനണസ.  പൂരണ്ണമസ്സായുണ ടസ്പീറസ ടചെയസ്സാത ജലണ
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ഫസ്സാക്ടറമികളമില്  നമിന്നസ  നദമികളമിതലയസ  ഒഴുകന്നതേസ  തേടെയുന്നതേമിനസ  നടെപടെമികള്

സസ്വസ്പീകരമികകയുണ  ടചെയനണസ.   ഇതതേസ്സാടടെസ്സാപ്പെണ  ഗസ്സാരഹമിക  മസ്സാലമിനദങളുണ

മലമിനസ്പീകരണതമിനസ ഇടെയസ്സാകനണസ.  മണല് വസ്സാരുന്നതുതപസ്സാലള്ള പ്രശ്നങള് നദമിയുടടെ

ആയുസമിടന  ബസ്സാധേമികന്ന  അവസയുണസ്സാകനണസ.   അതതേസ്സാടടെസ്സാപ്പെണ  മലമിനമസ്സായ

ജലമസ്സാണസ  കുടെമിടവള്ളതമിനസ  ഉപതയസ്സാഗമികന്നടതേന്നതേസ  ശരമിയല.   ജല  അതതേസ്സാറമിറമി

വമിവമിധേ  ശുദ്ധസ്പീകരണ  പ്രകമിയയമിലൂടടെ  ശുദ്ധസ്പീകരമിച  ജലണ  അണുവമിമുക്തമസ്സാക്കമിയസ്സാണസ

വമിതേരണ ശണഖല വഴമി ജനങളമിതലയസ എതമികന്നതേസ.  ജലതമിടന്റെ ഗുണനമിലവസ്സാരണ

ശുദ്ധസ്പീകരണ  സമയത്തുണ  വമിതേരണ  സമയത്തുണ  ലതബസ്സാറടറമികളമില്  പരമിതശസ്സാധേമിചസ

ഉറപവരുത്തുനണസ.   എടനലസ്സാമസ്സായസ്സാലണ  ടപരമിയസ്സാറമിടന്റെ  മലമിനസ്പീകരണണ  നമ്മുടടെ

ഗമൗരവമസ്സായ ഒരു പ്രശ്നമസ്സാണസ.  ആ മലമിനസ്പീകരണണ തേടെയുന്നതേമിനസ സണസസ്സാന സരക്കസ്സാര

എലസ്സാ  നടെപടെമികളുണ  സസ്വസ്പീകരമികണ.   അതതേസ്സാടടെസ്സാപ്പെണ  മറ്റു  നദമികളമിടല  മസ്സാലമിനദങള്

ഇലസ്സാതേസ്സാകന്നതേമിനള്ള നടെപടെമികള് നമുക്കസ സസ്വസ്പീകരമിതക്കണതേസ്സായമിട്ടുണസ.  

തകസ്സാടയണ ടടെകസവറല്സമിടല പ്രതേമിസന്ധമി

ശസ്പീ  .    തമസ്സാനസസ  തജസ്സാസഫസ  : സര,  ഞസ്സാന പ്രതേമിനമിധേസ്സാനണ ടചെയന്ന കടുത്തുരുതമി

അസണബമി  മണ്ഡലതമില്  സമിതേമി  ടചെയന്ന  തകസ്സാടയണ  ടടെകസവറല്സസ  തനരമിടുന്ന

അടെച്ചുപൂടല് ഭസ്പീഷണമി സസ്സാപനതമിടന്റെ നമിലനമില്പതേടന്ന അപകടെതമിലസ്സായമിരമികന്ന
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ഗുരുതേരമസ്സായ  സമിതേമിവമിതശഷടത  അതേമിജസ്പീവമികന്നതേമിനസ  സരക്കസ്സാര  ആവശദമസ്സായ

ഇടെടപടെല്  നടെത്തുന്നതേസ  സണബന്ധമിചസ്സാണസ  ഈ  സബ്മമിഷന  ഉന്നമിയമികന്നതേസ.

ടടെകസവറല് തകസ്സാരപ്പെതറഷനമിടല ഒരു യൂണമിറസ്സായ തകസ്സാടയണ  ടടെകസവറല്സസ  ഇതപ്പെസ്സാള്

നഷ്ടതമില് പ്രവരതമികന.  ഈ സസ്സാപനണ ലസ്സാഭതമിലസ്സാകണടമങമില് അസണസ്കൃതേ

വസ്തുവസ്സായമി  ഉപതയസ്സാഗമികന്ന  തപസ്സാളസ്പീസ്റ്റേറമിടന്റെ  ഉത്പസ്സാദനതതസ്സാടടെസ്സാപ്പെണ  തകസ്സാടണ്

(പരുതമി)  നൂല്  ഉത്പസ്സാദമിപ്പെമികക  എന്ന  ആവശദമസ്സാണസ  ടതേസ്സാഴമിലസ്സാളമികള്

ഉന്നയമികന്നതേസ.  അവമിടടെ ശമ്പളണ ടകസ്സാടുക്കസ്സാന തപസ്സാലണ കഴമിയസ്സാത ഒരു പ്രതേമിസന്ധമി

കുടറ  നസ്സാളുകളസ്സായമി  തുടെരുകയസ്സാണസ.   പഞമി  തശഖരമിച്ചുവയന്നതേമിനള്ള  നടെപടെമി

സസ്വസ്പീകരമിതക്കണതേസ്സായമിട്ടുണസ.   അതുതപസ്സാടലതേടന്ന  പമി.എഫസ.  കുടെമിശമിക  ഒരു  തകസ്സാടെമി

രൂപതയസ്സാളണ  അടെച്ചുതേസ്പീരക്കസ്സാനണസ.   ഇങടനയുള്ള  കസ്സാരദങള്  ഉള്ടപ്പെടടെ

പ്രതേമിസന്ധമിയമിലസ്സായമിരമികന്ന  സസ്സാപനണ  ഇതപ്പെസ്സാള്  അടെച്ചുപൂടല്  ഭസ്പീഷണമിയമിതലയസ

വന്നമിരമികകയസ്സാണസ.   നൂറകണക്കമിനസ  ടതേസ്സാഴമിലസ്സാളമികള്  ആശയമികന്ന  ഈ

സസ്സാപനടത  രക്ഷെടപ്പെടുത്തുന്നതേമിനതവണമി,  ടടെകസവറല്  തമഖലതേടന്ന  വലമിയ

പ്രതേസന്ധമിയമിതലയസ വന്ന സസ്സാഹചെരദടത അതേമിജസ്പീവമിച്ചുടകസ്സാണസ ഈ സസ്സാപനടത

സഹസ്സായമികവസ്സാന  ഗവണ്ടമന്റെമിടന്റെ  ഭസ്സാഗത്തുനമിനള്ള  സഹസ്സായ  സഹകരണങള്

അഭദരതമികകയസ്സാണസ.   പമിരമിഞ്ഞുതപസ്സായ  ആളുകളുടടെ  ഗസ്സാറ്റുവമിറമി  വടര  ടകസ്സാടുക്കസ്സാന
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കഴമിഞമിടമില.   തേസ്സാല്ക്കസ്സാലമിക  ജസ്പീവനക്കസ്സാര  പ്രശ്നതമില്  നമില്കന.   ഇതരണ

പ്രശ്നങടളലസ്സാണ കണക്കമിടലടുതസ,  തകസ്സാടയണ ജമിലയമിടല പ്രധേസ്സാനടപ്പെട ടപസ്സാതുതമഖലസ്സാ

സസ്സാപനങളമിടലസ്സാന്നസ  എന്ന  നമിലയമില്  തകസ്സാടയണ  ടടെകസവറല്സസ

സണരക്ഷെമികന്നതേമിനതവണമി  ഗവണ്ടമന്റെമിടന്റെ  സഹസ്സായണ  ഉണസ്സാകണടമന്നസ

അഭദരതമികകയസ്സാണസ.  

തകസ്സാടയണ ടടെകടടറല്സമിടല പ്രതേമിസന്ധമി

വദവസസ്സായവുണ  തസസ്സാരട്സണ  വകുപമനമി  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    പമി  .    ജയരസ്സാജന):  സര,

തകരളസ്സാ  ടടെകസടടറല്  തകസ്സാരപ്പെതറഷടന്റെ  ഒരു  യൂണമിറസ്സാണസ  തവദഗമിരമിയമില്

പ്രവരതമിച്ചുടകസ്സാണമിരമികന്ന  തകസ്സാടയണ  ടടെകസടടറല്സസ.   കടുത്തുരുതമി

നമിതയസ്സാജകമണ്ഡലതമില്ടപട  പതസ അനപതേസ വരഷതമിലധേമികണ പഴക്കമുളളതേസ്സാണസ

ഇമൗ ടടെകസടടറല് മമില്.   ഏതേസ്സാണസ  24956  സമിന്റെല് അവമിടടെ  പ്രവരതമികനണസ.

ഇന്നസ  തകരളതമിടല  എലസ്സാ  ടടെകസടടറല്  മമില്ലുകളുണ  അതേമിഗുരുതേരമസ്സായമിട്ടുളള

തേകരചയമിലസ്സാണസ.   തകസ്സാടയണ  ടടെകസടടറല്സസ  മസ്സാതമല,  തകരളതമിടല  എലസ്സാ

ടടെകസടടറല്  മമില്ലുകളുണ  ഏതേസ്സാണസ  അടെച്ചുപൂടല്  ഭസ്പീഷണമിയമിലസ്സാണസ.   ഇതേമിടന്റെ

പ്രധേസ്സാനടപ്പെട  കസ്സാരണണ,  നമ്മള്  വസ്സാങമിടക്കസ്സാണമിരമികന്ന  പഞമിയുടടെ
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രൂക്ഷെമസ്സായമിടക്കസ്സാണമിരമികന്ന  വമിലക്കയറമസ്സാണസ.  അവമിടടെ  നമിന്നസ  ഉല്പ്പെസ്സാദമിപ്പെമികന്ന

നൂലമിനസ  മസ്സാരക്കറമില്  നമുക്കസ  വമില  ലഭമികന്നമില.   തകസ്സാടയണ  ടടെകസടടറല്സമില്

ഉല്പ്പെസ്സാദമിപ്പെമികന്നതേസ '60 എസസ', '100 എസസ' നൂലകളസ്സാണസ.  തനരമിയ തദസ്സാതമിടയസ്സാടക്ക

ഉല്പ്പെസ്സാദമിപ്പെമികന്നതേസ  '100  എസസ'  നൂലസ  ഉപതയസ്സാഗമിചമിടസ്സാണസ.  ഇതേമിനസ  മസ്സാരക്കറമില്

നമുക്കസ തവണത വമില ലഭമികന്നമില.  ഇതപ്പെസ്സാള് പലതപ്പെസ്സാഴുണ ഇമൗ നൂലസ കമിടമിയ വമിലക്കസ

മസ്സാരക്കറമില്  വമില്കകയസ്സാണസ.  മടറസ്സാരുകസ്സാരദണ,  ആധുനമിക  കസ്സാലഘടതമിടന്റെ

ആവശദകതേ നമിരവ്വേഹമികവസ്സാന കഴമിയതക്ക നമിലയമിലണ ടതേസ്സാഴമില് സണരക്ഷെമികവസ്സാന

കഴമിയതക്ക നമിലയമിലമുളള തമസ്സാതഡടടണതസഷന  നമുക്കസ തവണത നടെപ്പെമിലസ്സാക്കസ്സാന

കഴമിയുന്നമില.   അവമിടടെ  പഴകമിയ  ധേസ്സാരസ്സാളണ  യനങളസ്സാണസ  പ്രവരതമിച്ചുടകസ്സാണമിരമി

കന്നതേസ.   ഇവയ്ടക്കലസ്സാണ   നവസ്പീകരണണ  ആവശദമുളളതേസ്സാണസ.   ഇതപ്പെസ്സാള്  തേടന്ന

ഏതേസ്സാണസ 357 ലക്ഷെണ രൂപ ബസ്സാദ്ധദതേയമില് കമിടെകകയസ്സാണസ.  ഇവമിടടെ ശസ്പീ. തമസ്സാനസസ

തജസ്സാസഫസ പറഞതുതപസ്സാടല ടതേസ്സാഴമിലസ്സാളമികള്ക്കസ കൂലമി ടകസ്സാടുക്കസ്സാന ബസ്സാക്കമിയുണസ,

ഇ.എസസ.ടഎ.  അടെചമിടമില,   പമി.എഫസ.  അടെചമിടമില,  ഇലകമിസമിറമി  ചെസ്സാരജസ

ടകസ്സാടുക്കസ്സാന ബസ്സാക്കമിയുണസ തുടെങമിയ  ഒടനവധേമി ബസ്സാധേദതേകള്. ഏതേസ്സാണസ 357 ലക്ഷെണ
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രൂപയുടടെ  ബസ്സാധേദതേ  ഇതപ്പെസ്സാഴുണസ.   ഇനമി  പ്രവൃതമി  തുടെങസ്സാന  തകസ്സാടണ്  വസ്സാങസ്സാന

കസ്സാശമിലസ്സാത  അവസയമിലസ്സാണസ   ഇമൗ  ടടെകസടടറല്  മമില്.   ഇമൗ  ഗവണ്ടമന്റെസ

അധേമികസ്സാരതമറടുതതേമിന  തശഷണ  ഞസ്സാന  ബന്ധടപ്പെട  ടടെകസടടറല്  തമഖലയമിടല

മസ്സാതനടജ്മെന്റെസ  പ്രതേമിനമിധേമികടള  വമിളമിചസ  ചെരച  ടചെയ്തതേമിടന്റെ   അടെമിസസ്സാനതമില്

അവമിടടെയുളള  ഇന്നടത  നമില  പരമിഹരമികന്നതേമിനതവണമിയുളള  നടെപടെമികള്

സസ്വസ്പീകരമികന്നതേമിന  തവണമി  അടെമിയനരമസ്സായമി  റമിതപ്പെസ്സാരടസ  തേരസ്സാന  ആവശദടപ്പെട്ടു.

അതേമിടന്റെ  അടെമിസസ്സാനതമില്  ഒരു  റമിതപ്പെസ്സാരടസ  ലഭമിചമിട്ടുണസ.   ആ  റമിതപ്പെസ്സാരടമില്

പറയുന്നതേസ  13  തകസ്സാടെമി  രൂപടയങമിലണ  ഇമൗ  സസ്സാപനണ  പ്രവരതമിപ്പെമികന്നതേമിനസ

ആവശദമുടണന്നസ്സാണസ.   ഇതയുണ  വലമിയ  പ്രതേമിസന്ധമികളസ്സാണസ  തകരളതമിടല

ടടെകസടടറല് മമില് തനരമിട്ടുടകസ്സാണമിരമികന്നതേസ.  ഇതേമിന പരമിഹസ്സാരണ കസ്സാണസ്സാനളള എലസ്സാ

ശമങളുണ ഗവണ്ടമന്റെമിടന്റെ ഭസ്സാഗത്തു നമിനണ ഉണസ്സാകുടമന്നസ്സാണസ വദക്തമസ്സാക്കസ്സാനളളതേസ.

ഇര  ാി  ക്കൂറമില് ഉരുള്ടപസ്സാടല് മൂലമുണസ്സായ നസ്സാശനഷ്ടണ

ശസ്പീ  .    ടക  .    സമി  .    തജസ്സാസഫസ:  സര,   എടന്റെ  നമിതയസ്സാജകമണ്ഡലതമിടല

ആലതക്കസ്സാടെസ,  നടുവമില്  പഞസ്സായത്തുകളമില്  ഇന്നടലയുണസ്സായ  അതേസ്പീവ  ഗുരുതേരമസ്സായ
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ഉരുള്ടപസ്സാടല്  മൂലണ  വളടരതയടറ  നസ്സാശനഷ്ടങള്  ഉണസ്സായമിരമികകയസ്സാണസ.

വസ്സാരതകള്  എലസ്സാണ  എഡമിഷണല്  ആയതുടകസ്സാണസ  കണ്ണൂരമിടല  വസ്സാരതകള്

വരസ്സാറമില.    പതങളമില്,  'ഉരുള്ടപസ്സാടലമില്  മലതയസ്സാരണ  നടുങമി',  'ഉരുള്ടപസ്സാടല്

വസ്പീടുകള്കണ  തറസ്സാഡുകള്കണ  നസ്സാശനഷ്ടണ',   'ഉരുള്ടപസ്സാടല്  -  വസ്പീടുകള്  തേകരന

തകസ്സാടെമികളുടടെ നസ്സാശണ', 'ദുരനണ വമിടടസ്സാഴമിഞതേസ തേലനസ്സാരമിഴക്കസ';   എലസ്സാ പതങളമിലണ

കണ്ണൂരമിടല  ഇമൗ  വസ്സാരത  വന്നമിട്ടുണസ.     കസ്സാപ്പെമിമല,  പറലങര,  ടടപതേല്കണസ,

നൂലമിടമല,  കനസ്സാമരണതേടസ,  മുന്നൂറസ ടകസ്സാചമി,  ടചെകുതസ്സാന കസ്സാടെസ,  പുറടതസ്സാടമി  ഇങടന

മൂന്നസ  പഞസ്സായത്തുകളമിലസ്സായമി  13  സലങളമിലസ്സാണസ  ഇന്നടല  ഗുരുതേരമസ്സായ

ഉരുള്ടപസ്സാടല്  ഉണസ്സായതേസ.   അവമിടടെ  നമിരവധേമി  വസ്പീടുകള്  പൂരണ്ണമസ്സായുണ  തേകരന,

ഉരുള്ടപസ്സാടലമില് വന ദുരനണ ഒഴമിവസ്സായതേസ  തേലനസ്സാരമിഴയസ്സാണസ.   അപകടെ സമയതസ

വസ്പീടമിലണസ്സായമിരുന്ന കൃഷ്ണനകുടമി,  ഭസ്സാരദ  രസ്സാജമ്മ,  അവരുടടെ  മകന സതനസ്സാഷസ,  ഭസ്സാരദ

നമിഷ,  സതഹസ്സാദരമി കൃഷ്ണമ്മ എന്നമിവര  ശബണ തകടസ   പുറതതക്കസ ഓടെമിയതുടകസ്സാണസ

രക്ഷെടപ്പെട്ടു.  മലടവളളപ്പെസ്സാചമില്  വഴമിമസ്സാറമി  തപസ്സായതുടകസ്സാണസ  അണഗനവസ്സാടെമിയമിടല

കുടമികള്   രക്ഷെടപ്പെട്ടു,  അവമിടടെ  നസ്സാശനഷ്ടങള്  ഉണസ്സായമില.   അവമിടടെ  നമിരവധേമി
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വസ്പീടുകള്  തേകരന,  തറസ്സാഡുകള്  തേകരന,  പസ്സാലങള്  തേകരന,  കൃഷമിയമിടെങള്

കുടതസ്സാഴുക്കമില് ഒലമിച്ചു തപസ്സായമി  വലമിയ നസ്സാശനഷ്ടങള് ഉണസ്സായമി.  ഇന്നടല ജമിലസ്സാ

കളക്ടര  ബന്ധടപ്പെടമിരുന,  റവനന്യൂ  ഉതദദസ്സാഗസര  അവമിടടെ  തപസ്സായമി  നസ്സാശനഷ്ടങള്

വമിലയമിരുതമിയമിട്ടുണസ.   അടെമിയനരമസ്സായമി വസ്പീടുകള് നഷ്ടടപ്പെടവരകണ,  കൃഷമി നസ്സാശണ

സണഭവമിചവരകണ  മറസ്സാളുകള്കണ  ആവശദമസ്സായ  അടെമിയനര  സഹസ്സായണ

അനവദമിക്കണടമന്നസ അഭദരതമികകയസ്സാണസ.

ഇര  ാി  ക്കൂറമില് ഉരുള്ടപസ്സാടല് മൂലമുണസ്സായ നസ്സാശനഷ്ടണ

റവനന്യൂവുണ  ഭവനനമിരമ്മസ്സാണവുണ  വകുപമനമി  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചെന്ദ്രതശഖരന):  സര,

ബഹുമസ്സാനദനസ്സായ ശസ്പീ.  ടക.  സമി.  തജസ്സാസഫസ,  എണ.എല്.എ.  ഇവമിടടെ ഉന്നയമിച പ്രശ്നണ

സരക്കസ്സാരമിടന്റെ ശദ്ധയമില്ടപ്പെടമിട്ടുളളതേസ്സാണസ.  ഇരമിക്കൂര നമിതയസ്സാജകമണ്ഡലതമില്ടപ്പെട

ആലതക്കസ്സാടെസ  പഞസ്സായതമിലണ,  പരമിസരപ്രതദശങളമിലണ  ഇന്നടല  ഉരുള്ടപസ്സാടലണ,

ദ്രവസ്പീകൃതേ മടണ്ണസ്സാലമിപണ  കസ്സാരണണ നസ്സാശനഷ്ടങള് ഉണസ്സായമിട്ടുണസ.   പറലങര എന്ന

സലടത  നടുവമിതലടെതസ  വസ്പീടമില്  പ്രമിയയുടടെ  വസ്പീടെസ  വസ്സാസതയസ്സാഗദമലസ്സാതവമിധേണ
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തേകരനതപസ്സായമിട്ടുണസ.   മുറമികളമില്  മൂന്നര  മസ്പീറതറസ്സാളണ  ഉയരതമില്  പസ്സാറയുണ  മറ്റുണ

അടെമിഞ്ഞു  കമിടെകകയസ്സാണസ.   ഇമൗ  വസ്പീടെമിനടുത്തുളള  പഞസ്സായതസ  തറസ്സാഡസ

ഗതേസ്സാഗതേതയസ്സാഗദമലസ്സാത  വമിധേണ  തേകരന  തപസ്സായമിരമികകയസ്സാണസ.   പരസ്സാമരണതേടമില്

ആറസ  വസ്പീടെമിനസ  ഭസ്സാഗമികമസ്സായമി തകടുപസ്സാടുകള് വന്നമിട്ടുണസ.   കസ്സാപ്പെമിമലയമില് ഒരു വസ്പീടെമിനസ

ഭസ്സാഗമികമസ്സായമി  തകടുപസ്സാടുകള് സണഭവമിചമിട്ടുണസ.   പസ്സാത്തുണപസ്സാറയമില് ഒരു വസ്പീടെമിനസ  തകടു

വന്നമിട്ടുണസ.   കസ്സാപ്പെമിമലയമില്  തറസ്സാഡമിടന്റെ  സണരക്ഷെണഭമിതമി  തേകരന്നസ

ഗതേസ്സാഗതേതയസ്സാഗദമലസ്സാതേസ്സായമി തേസ്പീരന്നമിട്ടുണസ.  പരസ്സാമരണതേടമില് ഊരുടസ്സാമല ജണങ്ഷനമില്

രണ്ടു സലതസ തറസ്സാഡു മുറമിഞസ ഗതേസ്സാഗതേതയസ്സാഗദമലസ്സാതേസ്സായമി തേസ്പീരന്നമിരമികകയസ്സാണസ.

വദസ്സാപകമസ്സായ  കൃഷമി  നസ്സാശണ  ഉണസ്സായമിടമിടലങമിലണ,  അങമിങസ  വസ്സാഴയുണ  റബ്ബര

മരങളുടമസ്സാടക്ക  നഷ്ടടപ്പെടമിട്ടുണസ.   ഇതേമില്  പ്രമിയതയയുണ  കുടുണബതതയുണ  മസ്സാറമി

പസ്സാരപ്പെമികകയുണ,  അടെമിയനര  സഹസ്സായമസ്സായമി  5000  രൂപ  നല്കുകയുണ  ടചെയ്തമിട്ടുണസ.

വമിശദമസ്സായ നഷ്ടണ തേമിടടപ്പെടുതമി മതേമിയസ്സായ സസ്സാമ്പതമിക സഹസ്സായണ അടെമിയനരമസ്സായമി

അനവദമികന്നതേസ്സാണസ.   ഭസ്സാഗമികമസ്സായമി  വസ്പീടുകള്ക്കസ  തകടുപസ്സാടുകള്  സണഭവമിചവരക്കസ

നസ്സാശനഷ്ടങള്ക്കസ  ആനപസ്സാതേമികമസ്സായ  സഹസ്സായധേനണ  അനവദമികന്നതേസ്സാണസ.
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കൃഷമിനസ്സാശണ  സണഭവമിചവരകണ  മസ്സാനദണ്ഡങള്ക്കസ  വമിതധേയമസ്സായമി  സഹസ്സായധേനണ

അനവദമികന്നതേസ്സാണസ.  

     കസ്സാരുണദ ബനവലന്റെസ പദ്ധതേമി

ശസ്പീ  .    വമി  .    പമി  .    സജസ്പീന്ദ്രന:  സര,  കസ്സാരുണദ  ബനവലന്റെസ  ഫണസ  പദ്ധതേമി

തുടെതരണതേമിടന്റെ  ആവശദകതേടയകറമിചസ്സാണസ  എടന്റെ  സബ്മമിഷന.   നമിരദ്ധനരസ്സായ

തരസ്സാഗമികള്ക്കസ  ജസ്പീവകസ്സാരുണദതമിടന്റെ  സസ്സാനസ്വന  സരശവുമസ്സായമി  കഴമിഞ  സരക്കസ്സാര

തുടെങമിവച  പദ്ധതേമിയസ്സാണസ  കസ്സാരുണദ  ബനവലന്റെസ  ഫണസ  പദ്ധതേമി.   ഇമൗ  പദ്ധതേമി

പ്രകസ്സാരണ  കസ്സാനസര തരസ്സാഗണ,  വൃക്ക തരസ്സാഗണ,  തേലതചസ്സാര  സണബന്ധമിച്ചുളള തരസ്സാഗങള്,

കരള് തരസ്സാഗണ  തുടെങമിയ മസ്സാരകമസ്സായ തരസ്സാഗങള്കളള ചെമികമിത്സകളുണ അതുതപസ്സാടല

ശസ്ത്രകമിയകള്കണ,    ബമി.പമി.എല്.  വമിഭസ്സാഗതമില്ടപ്പെടവരകണ  മൂന്നസ  ലക്ഷെണ രൂപ

വടര വരുമസ്സാനമുളള എ.പമി.എല്.  വമിഭസ്സാഗതമില്ടപ്പെടവരക്കസ പരമസ്സാവധേമി രണ്ടു ലക്ഷെണ

രൂപ  വടര  നല്കമി  വരമികയസ്സാണസ.   കഴമിഞ  ടമയസ  മസ്സാസണ  വടര  1,34,496

അതപക്ഷെകളമിലസ്സായമി 1095.5 തകസ്സാടെമി രൂപയസ്സാണസ ചെമികമിത്സസ്സാ സഹസ്സായമസ്സായമി വമിതേരണണ

ടചെയ്തമിരമികന്നതേസ.   അതുതപസ്സാടല  ആശുപതമിയമില്  കമിടെതമി  ചെമികമിത്സക്കസ
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വമിതധേയരസ്സാകന്ന  അരഹരസ്സായ ഗുണതഭസ്സാക്തസ്സാക്കള്ക്കസ  5000  രൂപ വടര ഒറതവണ

ധേനസഹസ്സായവുണ ഇമൗ പദ്ധതേമി വഴമി നല്കുനണസ.  എന്നസ്സാല് പുതേമിയ ഭരണമസ്സാറണ വന്ന

സസ്സാഹചെരദതമില്  ഇമൗ  പദ്ധതേമി  സണബന്ധമിചസ  അവദക്തതേകളുണ  ആശങകളുണ

വളടരതയടറ  ഉണസ്സായമിരമികകയസ്സാണസ.   അതപക്ഷെകളുമസ്സായമി  ടചെല്ലുന്ന  തരസ്സാഗമികള്ക്കസ

സഹസ്സായണ കമിട്ടുന്നതേമിനളള സസ്സാധേദതേ വളടരകറവസ്സാടണന്നസ ചെമില ഉതദദസ്സാഗസനമസ്സാര

പറയുന്നതേസ   ആശങ  ഉണസ്സാകനണസ.   ഇതപ്പെസ്സാള്  ഒറതവണ  ടകസ്സാടുകന്ന  5000

രൂപയുടടെ  ധേനസഹസ്സായണ  നമിരതമിയമടസ്സാണസ.   ലക്ഷെക്കണക്കമിനസ  തരസ്സാഗമികള്ക്കസ

സഹസ്സായണ കമിട്ടുന്ന ഇമൗ പദ്ധതേമിടയകറമിച്ചുളള ആശങകള് മസ്സാറ്റുവസ്സാനണ ഇമൗ പദ്ധതേമി

തുടെരുവസ്സാനണ അങസ അടെമിയനരമസ്സായമി ഇടെടപടെണടമന്നസ ഞസ്സാന ഇമൗ സബ്മമിഷനമിലൂടടെ

ആവശദടപ്പെടുകയസ്സാണസ.

മമി  .    ടചെയരമസ്സാന:  ശസ്പീ.  റമി.വമി.  രസ്സാതജഷണ  ഇതതേ  വമിഷയടത  സണബന്ധമിചസ

തനസ്സാടസ്പീസസ നല്കമിയമിട്ടുണസ.  അതദ്ദേഹവുണ ഒരു മമിനമിടസ  സണസസ്സാരമിചതേമിനതശഷണ മറപടെമി

പറയുന്നതേസ്സാണസ നലതേസ.

     കസ്സാരുണദ ബനവലന്റെസ പദ്ധതേമി



Uncorrected/Not for publication
18

ശസ്പീ  .    റമി  .  വമി  .    രസ്സാതജഷസ:  സര,   തറസ്സാഡപകടെങളമില്  ഗുരുതേരമസ്സായമി  പരമിതക്കറസ

ചെമികമിത്സയമില്  കഴമിയുന്നവരകകൂടെമി  ഇമൗ  ഫണസ  ലഭദമസ്സാക്കസ്സാന  നടെപടെമി

സസ്വസ്പീകരമിക്കണണ, അതതേസ്സാടടെസ്സാപ്പെണ തേടന്ന വളടര ടചെലതവറമിയ ചെമികമിത്സ ആവശദമസ്സായമി

വരുന്ന  അസഖങള്കകൂടെമി  ഇതേസ  ഉള്ടപ്പെടുത്തുവസ്സാന  ആവശദമസ്സായ  നടെപടെമികള്

സസ്വസ്പീകരമിക്കണടമന്നസ ആവശദടപ്പെടുകയസ്സാണസ.

     കസ്സാരുണദ ബനവലന്റെസ പദ്ധതേമി

ധേനകസ്സാരദവുണ കയറണ വകുപമനമി  (തഡസ്സാ  .    ടെമി  .    എണ  .    തതേസ്സാമസസ ടഎസകസ):  സര,

കസ്സാരുണദ  ബനവലന്റെസ  ഫണസ  പദ്ധതേമിയമിലൂടടെ  കസ്സാനസര,  ഹൃതദ്രസ്സാഗണ,  വൃക്ക തരസ്സാഗണ,

തേലതചസ്സാര,  കരള്  എന്നമിവയളള  സരജറമി  അടെക്കമുളള  ചെമികമിത്സ,  ഹസ്പീതമസ്സാഫസ്പീലമിയ,

പസ്സാലമിതയറസ്പീവസ  ടകയര  എന്നമിയസ്സാണസ  ധേനസഹസ്സായണ  നല്കുന്നതേസ.   സരക്കസ്സാരമിടന്റെ

അഭമിപ്രസ്സായണ  ഇതു  മസ്സാതമല;   തസസ്സാക്കസ  വന്നസ്സാല്,  ശസ്പീ.  റമി.  വമി.  രസ്സാതജഷസ

പറഞതുതപസ്സാടലയുളള  കസ്സാരദങള്ക്കസ,  ടസ്സാനസസ്സാന്റെസ  നടെന്നതേമിടന്റെ  തുടെര  ചെമികമിത്സ

തുടെങമിയവയ്ടക്കലസ്സാണ  ഇതേമിടന്റെ ധേനസഹസ്സായണ നല്കസ്സാന പറണണ.   രണസ,  നമ്മുടടെ

കസ്സാരുണദ തലസ്സാടറമിയമില് നമിനളള ഫണസ ടകസ്സാണ്ടു മസ്സാതമല,  ഇതേസ എലസ്സാതപരുതടെയുണ



Uncorrected/Not for publication
19

ഒരു  അവകസ്സാശമസ്സായമി  മസ്സാറണണ.   ആര.എസസ.ബമി.ടടവ.  പദ്ധതേമിയമില്  ടഹല്തസ

കസ്സാരഡുളള  ഏവരകണ  ഇതേസ  ലഭദമസ്സാകണണ  എനളളതേസ്സാണസ  നമിലപസ്സാടെസ.

ആര.എസസ.ബമി.ടടവ  പദ്ധതേമി   ഇന്നതതക്കസ്സാള്  വമിപുലസ്പീകരമികകയുണ  തവണണ.

അതരതമിലളള  ഒരു  സമഗ  പരമിപസ്സാടെമിയസ്സായമിടസ  ഇതേസ  മസ്സാറ്റുന്നതേമിനസ്സാണസ  സരക്കസ്സാര

ശമമിച്ചുടകസ്സാണമിരമികന്നതേസ.   അതുവടര  ഇമൗ  പദ്ധതേമി  ഇതുതപസ്സാടല  തേടന്ന  തുടെരുണ.

അങടന  സമഗമസ്സായമിട്ടുളള  പരമിപസ്സാടെമി,  അതേസ  ഇതപ്പെസ്സാള്  പറയുന്നതേസ  മസ്സാതമല,

യു.ഡമി.എഫസ.-ടന്റെ  ബഡ്ജറമിലണ  അങടനടയസ്സാരു  പ്രഖദസ്സാപനമുണസ്സായമിരുന്നതേസ്സാണസ.

അതുടകസ്സാണസ   ഒരു  പുതേമിയ  സങല്പ്പെമസ്സാടണന്നസ  ഞസ്സാന  പറയുകയമില.

അതരതമിലളള  സമഗമസ്സായ  പരമിപസ്സാടെമി  ആവമിഷരമികന്നതുവടര  ഇന്നസ

നമിലവമിലളളതുതപസ്സാടല തേടന്ന തുടെരുണ.  മനമി എഴുതേമിടക്കസ്സാടുതസ  5000  രൂപ, 3000

രൂപ  ടകസ്സാടുകന്ന  ഏരപ്പെസ്സാടെസ  അവസസ്സാനമിപ്പെമികകയസ്സാണസ.   ബസ്സാക്കമിയുളള  എലസ്സാ

കസ്സാരദങളുണ ഇതപ്പെസ്സാഴടതതപ്പെസ്സാടല തേടന്ന.  മസ്സാനദണ്ഡപ്രകസ്സാരണ ഇമൗ പറഞ ചെമികമിത്സ,

ബസ്സാക്കമിയുളളടതേലസ്സാണ പുതേമിയ സസ്പീണ വരുന്നതുവടര ഇന്നടതതപ്പെസ്സാടല തുടെരുണ 
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കരഷകരക്കസ  പ്രതതേദക പസ്സാതക്കജസ

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ടക  .    വമിജയന :  സര,   നസ്സാദസ്സാപുരണ  മണ്ഡലണ  ഉള്ടപ്പെടടെ  വടെകര

തേസ്സാലൂക്കമിടല  വമിവമിധേ  പഞസ്സായത്തുകളമില്  അതേമിരൂക്ഷെമസ്സായ  വരള്ചടയത്തുടെരന്നസ

ടതേങസ,  കവുങസ,  വസ്സാഴ  എന്നസ്പീ  കൃഷമികള്  വദസ്സാപകമസ്സായമി  ഉണങമി

നശമിചമിരമികകയസ്സാണസ.  ഇമൗ  കസ്സാരണതസ്സാല്  അവമിടെടത  കൃഷമിക്കസ്സാര  വളടര

ആശങയമിലസ്സാണസ.  അതേമിനസ ഒരു ശസ്സാശസ്വതേ പരമിഹസ്സാരണ ഉണസ്സാതകണതുണസ.  ഇതപ്പെസ്സാള്

ഒരു  ടതേങമിനസ  നഷ്ടപരമിഹസ്സാരണ  എന്ന  നമിലയമില്  നല്കുന്നതേസ  750/-  രൂപയസ്സാണസ.

എന്നസ്സാല് ഉണങമിയ ടതേങസ മുറമിചസ മസ്സാറസ്സാന  1000/-  രൂപയസ്സാണസ ടചെലവസ വരുന്നതേസ.

അതേമിനസ്സാല്  വസ്പീണ്ടുണ കൃഷമി നടെതസ്സാന  സമൗകരദടമസ്സാരുകന്നതേമിനസ്സായമി ഒരു പസ്സാതക്കജസ

പ്രഖദസ്സാപമികന്നതതേസ്സാടടെസ്സാപ്പെണ  ബഹുമസ്സാനടപ്പെട  മനമി  ഉള്ടപ്പെടടെയുളള  ഒരു  ഉന്നതേതേല

സണഘണ അവമിടടെ സന്ദരശമിക്കണടമനകൂടെമി ഞസ്സാന ആവശദടപ്പെടുകയസ്സാണസ.  കഴമിഞ

രണ്ടുമൂന്നസ  വരഷങളസ്സായമി  കൃഷമി  നസ്സാശണ  സണഭവമിചവരകള്ള  നഷ്ടപരമിഹസ്സാരണ

ഇതുവതരയുണ   നല്കമിയമിടമിലസ്സാടയന്ന  വമിവരണ  കൂടെമി  ഇമൗ  സമയതസ  ഞസ്സാന

സൂചെമിപ്പെമികകയസ്സാണസ.  ബഹുമസ്സാനടപ്പെട  മനമിയുടടെ  സന്ദരശനണകൂടെമി

ആവശദടപ്പെട്ടുടകസ്സാണസ ഇമൗ സബ്മമിഷന ഇവമിടടെ ഉന്നയമികന.



Uncorrected/Not for publication
21

കരഷകരക്കസ  പ്രതതേദക പസ്സാതക്കജസ

കൃഷമി വകുപമനമി (ശസ്പീ  .   വമി  .   എസസ  .   സനമില്കുമസ്സാര) : സര, വടെകര തേസ്സാലൂക്കമിടല

വമിവമിധേ പഞസ്സായത്തുകളമില് കടുത തവനലമില്  ടതേങ്ങുകളുള്ടപ്പെടടെയുള്ള കസ്സാരഷമിക

വമിളകള്ക്കസ  വലമിയ  നസ്സാശണ  സണഭവമിചതേസ്സായമി  അറമിയസ്സാന  കഴമിഞ്ഞു.   ഇമൗ  കസ്സാരദണ

ബഹുമസ്സാനടപ്പെട  അണഗണ  തനരടത  തേടന്ന  എനമിക്കസ  ഒരു  പരസ്സാതേമിയസ്സായമി

നല്കമിയമിരുന.  അതേമിടന്റെ അടെമിസസ്സാനതമില് അനതേടന്ന കൃഷമി വകുപ്പെമിടല ഉന്നതേ

ഉതദദസ്സാഗസനമസ്സാരക്കസ ഇതുസണബന്ധമിചസ നമിരതദ്ദേശണ നല്കുകയുണ ടചെയ്തമിരുന. വടെകര

തേസ്സാലൂക്കമില്ടപ്പെടുന്ന  23  പഞസ്സായത്തുകളമില്  ഇമൗ  വരഷടത  കടുത  തവനലമില്

ഏകതദശണ  3926  കരഷകരുടടെ  160  ടഹക്ടര  സലടത  കൃഷമികള്ക്കസ  നസ്സാശണ

സണഭവമിചതേസ്സായസ്സാണസ  കസ്സാണക്കസ്സാകന്നതേസ.   പ്രധേസ്സാനമസ്സായുണ  ടതേങസ,  കവുങസ,  വസ്സാഴ,

കുരുമുളകസ,  ജസ്സാതേമി,  പചക്കറമി  എന്നസ്പീ  വമിളകള്ക്കസ്സാണസ  നസ്സാശണ  സണഭവമിചമിരമികന്നതേസ.

കൃഷമിനസ്സാശണ  സണഭവമിച  കരഷകരക്കസ  മുനഗണനസ്സാകമതമില്  നഷ്ടപരമിഹസ്സാരണ

നല്കസ്സാനസ്സാണസ  ഗവണ്ടമന്റെസ  ഉതദ്ദേശമികന്നതേസ.   ഇതപ്പെസ്സാള്  ഉണങമിയ  ടതേങസ  മുറമിചസ

മസ്സാറ്റുന്നതേമിനസ  700/-  രൂപയസ്സാണസ നല്കമിവരുന്നതേസ.  ഇമൗ പ്രതദശതമിടന്റെ പ്രസ്സാധേസ്സാനദണ

കൂടെമി  കണക്കമിടലടുത്തുടകസ്സാണസ  ഇടതേസ്സാരു  പസ്സാതക്കജസ്സാക്കമി  1000/-  രൂപയസ്സായമി

വരദ്ധമിപ്പെമിക്കസ്സാന  ഗവണ്ടമന്റെസ  ഉതദ്ദേശമികന.   ഇതേമിനസ  പുറടമ  നടെസ്പീല്  വസ്തുക്കള്,
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പമ്പസടസറസ, വളണ മുതേലസ്സായവ കരഷകരക്കസ സമൗജനദമസ്സായമി വമിതേരണണ ടചെയന്നതേമിനണ

ബന്ധടപ്പെടവരക്കസ  നമിരതദ്ദേശണ  നല്കമിയമിട്ടുണസ.   കൂടെസ്സാടതേ  ഏറവുണ  ഗുണതമന്മയുള്ള

തതേങയുണ  വമിത്തു  തതേങയുണ  ലഭമികന്ന  ഉല്പ്പെസ്സാദനക്ഷെമതേയുള്ള  ഇമൗ  പ്രതദശതസ

ടതേങ്ങുകള്ക്കസ വദസ്സാപകമസ്സായമി ഉണസ്സായമിട്ടുള്ള ഇമൗ  ഉണക്കണ,  തവനലമിടന്റെ കസ്സാഠമിനദണ

ടകസ്സാണലസ്സാടതേ  മടറടനങമിലണ  കസ്സാരണണ  ടകസ്സാണസ്സാതണസ്സാ  സണഭവമികന്നടതേന്നസ

പരമിതശസ്സാധേമിക്കസ്സാന  കസ്സാരഷമിക  സരവ്വേകലസ്സാശസ്സാലയമിടല  ഒരു  ശസ്സാസ്ത്രസണഘടതക്കൂടെമി

അതങസ്സാടസ  നമിയമമിക്കസ്സാന  നമിതയസ്സാഗമിചമിട്ടുണസ.  മനമിടയന്ന  നമിലയമില്  അവമിടെണ

സന്ദരശമിക്കണടമനകൂടെമി അതദ്ദേഹണ ആവശദടപ്പെടമിരുന.  ഇമൗ മസ്സാസതമസ്സാ അടലങമില്

അടുത ആഴ്ചയമിതലസ്സാ അവമിടെണ സന്ദരശമിക്കസ്സാന തേസ്പീരുമസ്സാനമിചമിട്ടുണസ.

തസ്റ്റേറസ ടടഹതവ നമിരമ്മസ്സാണണ

ശസ്പീ മുരളമി ടപരുടനലമി  :  സര,  തൃശ്ശൂര ജമിലയുടടെ മുഖചസ്സായമസ്സാറസ്സാന പ്രമുഖ പങസ

വഹമിക്കസ്സാന കഴമിയുന്ന ബഹുമസ്സാനടപ്പെട കൃഷമിവകുപ്പെസ മനമിയുടടെ മണ്ഡലമസ്സായ തൃശ്ശൂരുണ

ഞസ്സാന  പ്രതേമിനമിധേസ്സാനണ  ടചെയന്ന  മണലൂരുമസ്സായുണ  ബന്ധടപ്പെടസ  കമിടെകന്ന  തൃശ്ശൂര-

കസ്സാഞസ്സാണമി-വസ്സാടെസ്സാനപ്പെള്ളമി തറസ്സാഡസ  കഴമിഞ  ഇടെതുപക്ഷെ  ജനസ്സാധേമിപതേദമുന്നണമി

ഗവണ്ടമന്റെമിടന്റെ സമയതസ തസ്റ്റേറസ ടടഹതവ ആയമിടസ പ്രഖദസ്സാപമികകയുണ  അതേമിനള്ള
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ഭൂമമി  ഏടറടുക്കല്  നടെപടെമികള്  ആരണഭമിച്ചുകഴമിഞതുമസ്സാണസ.  വളടര  ടസ്സാഫമികസ

ഇന്റെനസമിറമി ഉയരന്നസ നമില്കന്ന ഇമൗ തറസ്സാഡമില് അപകടെങള്  പതേമിവസ്സാണസ.  തസ്റ്റേറസ

ടടഹതവ ആയമി പ്രഖദസ്സാപമിച തറസ്സാഡമിടന്റെ തുടെര നമിരമ്മസ്സാണ പ്രവരതനങള് കഴമിഞ

യു.ഡമി.എഫസ.  ഗവണ്ടമന്റെമിടന്റെ  കസ്സാലതസ  അടമിമറമികന്ന  ഒരു

സമിതേമിവമിതശഷമസ്സാണുണസ്സായതേസ.   ഭൂമമി  ഏടറടുക്കല്  പ്രകമിയ  പൂരതസ്പീകരമിക്കസ്സാടതേ

നമിലവമിലള്ള എതടസ്സാ പതതസ്സാ മസ്പീറര വസ്പീതേമി വരുന്ന തറസ്സാഡസ മസ്സാതണ ടെസ്സാറമിണഗസ നടെത്തുന്ന

പണമി ഇമൗ ടതേരടഞടുപ്പെമിനസ ടതേസ്സാടസ മുമ്പസ്സായമി ഉദ്ഘസ്സാടെന മസ്സാമസ്സാങണ നടെതമി ജനങടള

കബളമിപ്പെമികന്ന നടെപടെമിയസ്സാണുണസ്സായതേസ.  എലസ്സാ രസ്സാഷസ്പീയപ്പെസ്സാരടമികളുണ സണഘടെനകളുണ

തചെരന്നസ രൂപസ്പീകരമിക്കടപ്പെട ഒരു ആക്ഷെന കമൗണ്സമില് അവമിടടെ പ്രവരതമികനണസ.

എണ.എല്.എ. ആകുന്നതേമിനസ മുതമ്പതേടന്ന അതേമിടന്റെ ജനറല് കണ്വസ്പീനറസ്സാണസ ഞസ്സാന.

ആ  സണഘടെനയുടടെ ആഭമിമുഖദതമില് മുന എല്.ഡമി.എഫസ. സരക്കസ്സാര ചെരച നടെതമി

അന്നസ  അണഗസ്പീകരമിക്കടപ്പെട  അടടലനടമന്റെസ  പ്രകസ്സാരണ  ഭൂമമി  ഏടറടുതസ  ടടഹതവ

നമിരമ്മസ്സാണണ  ആരണഭമിക്കസ്സാന  അടെമിയനര  നടെപടെമി  സസ്വസ്പീകരമിക്കണടമന്നസ്സാണസ

അഭദരതമിക്കസ്സാനള്ളതേസ.  ഇതേമിനസ്സായമി ബന്ധടപ്പെടവരുടടെ അടെമിയനര തയസ്സാഗണ വമിളമിചസ

തചെരക്കണടമന്നസ ഇമൗ സബമമിഷനമിലൂടടെ ഞസ്സാന ഉന്നയമികന.  

തസ്റ്റേറസ ടടഹതവ നമിരമ്മസ്സാണണ
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ടപസ്സാതുമരസ്സാമത്തുണ രജമിതസഷനണ വകുപമനമി  (ശസ്പീ  .    ജമി  .    സധേസ്സാകരന) :  സര,

തൃശ്ശൂര-കസ്സാഞസ്സാണമി-വസ്സാടെസ്സാനപ്പെള്ളമി  തസ്റ്റേറസ  ടടഹതവ  29.02.2008-ല്  സണസസ്സാന

പസ്സാതേയസ്സായമി  പ്രഖദസ്സാപമിച്ചു.   08.07.2008-ല്  ഗസറസ  വമിജസ്സാപനണ  വന.

അതേമിനതശഷണ  സസ്പീതറസ്സാ  കമിതലസ്സാമസ്പീറര  മുതേല്  16/120  വടര

അഭമിവൃദ്ധമിടപ്പെടുത്തുന്നതേമിനസ്സായമി  23.09.2008-ല്  33.06  തകസ്സാടെമി  രൂപയുടടെ

ഭരണസ്സാനമതേമി  നല്കമിയമിട്ടുണസ.  22  മസ്പീറര  വസ്പീതേമിയമില്  തറസ്സാഡസ

വമികസമിപ്പെമികന്നതേമിനസ്സായമി  വമിഭസ്സാവനണ  ടചെയ്തമിരമികന്ന  പദ്ധതേമിടക്കതേമിടര  ചെമിലര

ബഹുമസ്സാനടപ്പെട  ടടഹതക്കസ്സാടെതേമിടയ  സമസ്പീപമിച്ചു.   22.10.2010-ല്  ബഹുമസ്സാനടപ്പെട

ടടഹതക്കസ്സാടെതേമിയുടടെ  ഉതരവുപ്രകസ്സാരണ  അടടലനടമന്റെസ  അനമിമമസ്സായമി

തേസ്പീരുമസ്സാനമികന്നതേമിനസ  മുമ്പസ  NATPAC-മസ്സായമി  കണ്സള്ടസ  ടചെയവസ്സാനണ  തറസ്സാഡസ

വമികസനണ ബസ്സാധേമികന്ന കക്ഷെമികളുടടെ പരസ്സാതേമി തകള്ക്കസ്സാനണ നമിരതദ്ദേശമിച്ചു.  അതേമിടന്റെ

അടെമിസസ്സാനതമില്  ടപസ്സാതുമരസ്സാമതസ  ടസകടറമി  ബന്ധടപ്പെടവരുടടെ  തയസ്സാഗണ

23.02.2011-ല് വമിളമിചസ തചെരത്തു.  വമിശദമസ്സായ ചെരചകള്കതശഷണ തറസ്സാഡമിടന്റെ വസ്പീതേമി

22 മസ്പീററമില് നമിനണ 17 മസ്പീററസ്സായമി നമിജടപ്പെടുതമി. ഭൂമമി നഷ്ടടപ്പെടുന്നവരക്കസ അരഹമസ്സായ

നഷ്ടപരമിഹസ്സാരവുണ പുനരധേമിവസ്സാസവുണ ഉറപവരുത്തുവസ്സാനണ തേസ്പീരുമസ്സാനമിച്ചു.  അതുപ്രകസ്സാരണ

01.03.2011-ല്  ഒരു  ഉതരവമിറക്കമി.   ഭൂമമി  ഏടറടുകന്നതേമിനസ്സായമി  അസസ്സാധേസ്സാരണ
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ഗസറസ വമിജസ്സാപനണ 22.05.2013-ല് പുറടപ്പെടുവമിച്ചു. ടപസ്സാനണ വമില നമിശ്ചയമിചസ ഭൂമമി

ഏടറടുകന്നതേമിനള്ള  സരതവ്വേ  നടെപടെമികള്  റവനന്യൂ  വകുപ്പെസ  സസ്വസ്പീകരമിച്ചുവരമികയസ്സാണസ.

വളടരയധേമികണ  ജനസസ്സാന്ദ്രതേ  കൂടെമിയ  പ്രതദശത്തുകൂടെമി  കടെനതപസ്സാകുന്ന  തൃശ്ശൂര  -

വസ്സാടെസ്സാനപ്പെള്ളമി  തറസ്സാഡമിടന്റെ   വമികസന  പദ്ധതേമിക്കസ്സായമി  ഭൂമമി  ഏടറടുകന്നതേമിനസ്സായമി

വളടരയധേമികണ  കസ്സാലതേസ്സാമസണ  തനരമിടുടമന്നതേമിനസ്സാല്,  സമസ്പീപഭസ്സാവമിയമില്

പൂരതമിയസ്സാക്കസ്സാന സസ്സാധേമിക്കസ്സാത സസ്സാഹചെരദതമില്  19.07.2014-ല് ടപസ്സാതുമരസ്സാമതസ

വകുപമനമി തയസ്സാഗണ വമിളമിച്ചുതചെരത്തു.  നമിലവമില് തറസ്സാഡമിടന്റെ വസ്പീതേമി കൂട്ടുന്നതേമിനസ്സായമി

സലണ  ലഭദമസ്സായ  ഭസ്സാഗങളമില്  എതയുണ  ടപടടനതേടന്ന  പണമി  തുടെങ്ങുവസ്സാന

തേസ്പീരുമസ്സാനമിച്ചു.   അങടന  സലണ  ലഭദമസ്സായ  പടെമിഞസ്സാടറതക്കസ്സാട  മുതേല് ഇരവസ

റമി.എഫസ.എണ.  സ്കൂള്  വടര  9  കമിതലസ്സാമസ്പീറര  ആദദഘടണ  തറസ്സാഡമിടന്റെ  വസ്പീതേമി  കൂട്ടുന്ന

പണമിക്കസ്സായമി  31.06  തകസ്സാടെമി  രൂപയമില്  നമിനണ  22  തകസ്സാടെമി  രൂപയുടടെ  എസ്റ്റേമിതമറസ

തേയസ്സാറസ്സാകകയുണ  10.08.2015-നസ  സസ്സാതങതേമിക  അനമതേമി  നല്കുകയുണ  ടചെയ്തു.

അതേമിനള്ള ടടെണര നടെപടെമികള് പൂരതസ്പീകരമിച്ചുവരുന.  17  മസ്പീറര വസ്പീതേമിയമില് ഭൂമമി

ഏടറടുകന്ന  പ്രവൃതമി റവനന്യൂ  വകുപ്പെമിടന്റെ  ആഭമിമുഖദതമില്

പുതരസ്സാഗമമിച്ചുടകസ്സാണമിരമികകയസ്സാണസ. ഇമൗ ഭൂമമി ഏടറടുകന്ന മുറയസ തൃശ്ശൂര-വസ്സാടെസ്സാനപ്പെള്ളമി

സണസസ്സാന  പസ്സാതേ  വമിഭസ്സാവനണ  ടചെയ്ത  രസ്പീതേമിയമില്  അഭമിവൃദ്ധമിടപ്പെടുതസ്സാന
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കഴമിയുന്നതേസ്സാണസ.   ഇനമിയുണ  തയസ്സാഗണ  തചെരണടമങമില്  ബഹുമസ്സാനടപ്പെട  അണഗണ

ആവശദടപ്പെടതുതപസ്സാടല തയസ്സാഗണ തചെരസ്സാവുന്നതേസ്സാണസ.

നസ്സാഷണല് ടടഹതവ നവസ്പീകരണണ

ശസ്പീ  .    എന  .    ഷണസദ്ദേസ്പീന :  സര,  നസ്സാഷണല്  ടടഹതവ  966  കടെനതപസ്സാകുന്ന

പസ്സാലക്കസ്സാടെസ-തകസ്സാഴമിതക്കസ്സാടെസ  തദശസ്പീയ  പസ്സാതേയമില്   മണ്ണസ്സാരക്കസ്സാടെസ  പടണണ  രൂക്ഷെമസ്സായ

ഗതേസ്സാഗതേകരുക്കമിലസ്സായമിരുന.   ഇതപ്പെസ്സാള്  അവമിടടെ  ഒരു  പുതേമിയ  പസ്സാലവുണ

അനബന്ധതറസ്സാഡസ  വമികസനവുണ  നടെന്നതുടകസ്സാണസ  കുടറ  ആശസ്വസ്സാസമുണസ.   തുടെരന്നസ

റവനന്യൂ  വകുപ്പെമിടന്റെ  'ഓപ്പെതറഷന അനന'  ടെമൗണമിടല കതയറണ  അവസസ്സാനമിപ്പെമികന്ന

നടെപടെമികള് പൂരതമിയസ്സാക്കമി.  ഇമൗ ടെമൗണമിടല തറസ്സാഡസ വമികസമിപ്പെമികന്നതേമിനസ തവണമി

തറസ്സാഡസ  വസ്പീതേമി  കൂടമിയുണ  ഫുടസപസ്സാത്തുണ  ടഡ്രെയമിതനജുടമസ്സാടക്കയുള്ള  ടപ്രസ്സാതപ്പെസ്സാസല്

നസ്സാഷണല്  ടടഹതവയുടടെ  അതതേസ്സാറമിറമിയസ്സായ  MoRTH-നസ  (Ministry  of  Road

Transport and Highways) അയയകയുണ അതേസ ഇമൗ പ്രസ്സാവശദടത അനസ്വല് പ്ലസ്സാനമില്

അണഗസ്പീകരമിചസ വരമികയുണ ടചെയ്തമിട്ടുണസ.   ഇതേമില് നമിനള്ള ബുദ്ധമിമുടസ ഒഴമിവസ്സാക്കസ്സാന....

ഓപ്പെതറഷന  അനന  നടെതമി,  ടകടമിടെങളുണ  മറ്റുടമസ്സാടക്ക  ടപസ്സാളമിചതേമിടന്റെ  തവസണ

ടെമൗണമിടല  ടവള്ളടക്കട്ടുണ  ടചെളമിയുടമസ്സാടക്ക  ആയമി  വളടരതയടറ

പ്രയസ്സാസടപ്പെടുകയസ്സാണസ.  ആനസ്വല് പ്ലസ്സാനമില് അണഗസ്പീകരമിചമിട്ടുള്ള ഇമൗ പ്രവൃതമി 9 തകസ്സാടെമി
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രൂപയുടടെ  ഒരു  തറസ്സാഡസ  വമികസനമസ്സാണസ,  തറസ്സാഡസ  വസ്പീതേമി  കൂടമി  ടഡ്രെയമിതനജുണ

ഫുടസപസ്സാത്തുടമസ്സാടക്കയുള്ള  ഒരു  തറസ്സാഡസ  വമികസനമസ്സാണസ  വമിഭസ്സാവന  ടചെയ്തമിരമികന്നതേസ.

ഇതേസ  അടെമിയനരമസ്സായമി  നടെപ്പെസ്സാക്കസ്സാന.....  നമ്മുടടെ  സണസസ്സാനതസ   പലതപ്പെസ്സാഴുണ

വമികസനപ്രവരതനങള്കള്ള  സഹസ്സായണ  വളടര  പതുടക്കയസ്സാണസ  ലഭമികന്നതേസ.

എന.എചസ.-ടന്റെ  വമികസനതമിനസ   തവണമി  വളടര  കുറചസ  പണതമ  നമുക്കസ

ലഭമികനള.  അതുടകസ്സാണസ  ഇതേസ  ഒരു  മണ്ഡലതമിടന്റെ  മസ്സാതണ  പ്രശ്നമല  നമ്മുടടെ

സണസസ്സാനതമിടന്റെ  ആകമസ്സാനമസ്സായുള്ള  പ്രശ്നമസ്സാണസ.  സണസസ്സാനതമിടന്റെ

ആകമസ്സാനമസ്സായുള്ള   വമികസനമസ്സായമി  കണസ  ടടഹതവയമിടല  ഗതേസ്സാഗതേകരുക്കസ

അവസസ്സാനമിപ്പെമികന്നതേമിനസ്സായമി, മണ്ണസ്സാരക്കസ്സാടെസ പടണതമിടല  തറസ്സാഡസ നവസ്പീകരണതമിനസ

ആനസ്വല്  പ്ലസ്സാനമില്  ഉള്ടപ്പെടുതമിയമിട്ടുള്ള  ഇമൗ  പദ്ധതേമി,  അടെമിയനരമസ്സായമി

പ്രസ്സാവരതമികമസ്സാക്കസ്സാന  ബഹുമസ്സാനടപ്പെട  മനമിയുടടെയുണ  ഡമിപ്പെസ്സാരട്ടുടമന്റെമിടന്റെയുണ  ശദ്ധ

ഉണസ്സാകണടമന്നസ അതപക്ഷെമികകയസ്സാണസ.  

 
നസ്സാഷണല് ടടഹതവ നവസ്പീകരണണ

ടപസ്സാതുമരസ്സാമത്തുണ രജമിതസഷനണ വകുപമനമി  (ശസ്പീ  .    ജമി  .    സധേസ്സാകരന) :  സര,

തകസ്സാഴമിതക്കസ്സാടെസ-പസ്സാലക്കസ്സാടെസ  തദശസ്പീയപസ്സാതേ  966-ല്  മണ്ണസ്സാരക്കസ്സാടെസ  ടെമൗണ്  പ്രതദശടത

തറസ്സാഡസ  വസ്പീതേമി  കൂടമി  ഫുടസപസ്സാതതസ്സാടുകൂടെമി  പസ്സാതേ  നമിരമ്മമിചസ  നവസ്പീകരമികന്നതേമിനള്ള
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പ്രവൃതമി  2016-17-ടല  തകന്ദ്ര  ഉപരമിതേല  ഗതേസ്സാഗതേ  മനസ്സാലയതമിടന്റെ  വസ്സാരഷമിക

പദ്ധതേമിയമില് ഉള്ടപ്പെടുതമിയമിട്ടുണസ.   പ്രസ്തുതേ പ്രവൃതമിയുടടെ എസ്റ്റേമിതമറസ  തേയസ്സാറസ്സാക്കമി

ഭരണസ്സാനമതേമിക്കസ്സായമി ഉടെനതേടന്ന സമരപ്പെമികന്നതേസ്സാണസ.  ഇതേമിനള്ള തകന്ദ്ര അനമതേമി

ലഭമികന്ന മുറയസ പ്രസ്തുതേ പ്രവൃതമി നടെപ്പെസ്സാകന്നതേമിനള്ള നടെപടെമികള് സസ്വസ്പീകരമിക്കസ്സാന

കഴമിയുണ.  ഓപ്പെതറഷന  അനന  എന്ന  പദ്ധതേമി  നടെപ്പെമിലസ്സാക്കമിയതപ്പെസ്സാഴുണസ്സായമിട്ടുള്ള

അവമിടെടത ദുരവസ പരമിഹരമിക്കസ്സാന നടെപടെമി സസ്വസ്പീകരമികന്നതേസ്സാണസ.  

മത്സദടതസ്സാഴമിലസ്സാളമികള് തനരമിടുന്ന ബുദ്ധമിമുട്ടുകള്

ശസ്പീ  .    എ  .    എണ  .    ആരമിഫസ:  സര,  അരൂര മണ്ഡലതമിടല കസ്സായല് പ്രതദശങള്

മസ്സാതമല  തവമ്പനസ്സാടെസ  കസ്സായലമിലണ  മമിക്കവസ്സാറമുള്ള  എലസ്സാ  പ്രതദശത്തുണ  തപസ്സാളപ്പെസ്സായല്

ശലദണ  വരദ്ധമികന്നതേമിടന്റെ  അടെമിസസ്സാനതമില്  മത്സദടതസ്സാഴമിലസ്സാളമികള്ക്കസ

മത്സദബന്ധനണ  നടെതസ്സാന  സസ്സാധേമികന്നമില.  കസ്സായലമിലൂടടെ

മത്സദബന്ധനയസ്സാനങള്ക്കടെക്കണ യസ്സാതടചെയസ്സാനണ കഴമിയസ്സാത അവസയസ്സാണുള്ളതേസ.

ഉമൗന്നമികറമികള്  ഉപതയസ്സാഗമിച്ചുള്ള  മത്സദബന്ധനവുണ  ഇതപ്പെസ്സാള്

അസസ്സാധേദമസ്സായമിതസ്പീരന്നമിരമികകയസ്സാണസ.  ഇതേസ  നമിമമിതണ  കസ്സായതലസ്സാരത്തുള്ള

മത്സദടതസ്സാഴമിലസ്സാളമികള് ടകസ്സാടുണ  പടമിണമിയമിതലക്കസ  മസ്സാറമിയമിരമികകയസ്സാണസ.  കഴമിഞ

എല്.ഡമി.എഫസ.  സരക്കസ്സാരമിടന്റെ കസ്സാലതസ കുടനസ്സാടെസ പസ്സാതക്കജമിടന്റെ ഭസ്സാഗമസ്സായമി  'ഫമിരമ'
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എന്ന  ഏജനസമിടയ  ഉപതയസ്സാഗമിച്ചുടകസ്സാണസ  തപസ്സാളപ്പെസ്സായലകള്  വസ്സാരമി  കരയസ

വയനണസ്സായമിരുന.  അതേമിനതശഷണ  യു.ഡമി.എഫസ.  ഗവണ്ടമന്റെസ  അധേമികസ്സാരതമില്

വന്നതപ്പെസ്സാള്  ആദദടത  ഒരു  വരഷണ  ഫമിരമ  ഏജനസമിടയടക്കസ്സാണസ  തപസ്സാളപ്പെസ്സായല്

വസ്സാരമികകയുണസ്സായമി.  പമിന്നസ്പീടെസ കുടനസ്സാടെസ  പസ്സാതക്കജമിടന്റെ ഭസ്സാഗമസ്സായ എലസ്സാ നടെപടെമികളുണ

നമിരതമിയതതേസ്സാടുകൂടെമി  പസ്സായല്  വസ്സാരസ്സാനള്ള  ഒരു  സണവമിധേസ്സാനവുമമിലസ്സാടതേയസ്സായമി.

കഴമിഞ  ഗവണ്ടമന്റെമിടന്റെ  കസ്സാലതസ  മനമിയസ്സായമിരുന്ന  ശസ്പീ.  ടക.  ബസ്സാബു  പസ്സായല്

വസ്സാരുന്ന  കസ്സാരദതമില്  എനമിക്കസ  കസ്സാരദമസ്സായമി  ഒനണ  ടചെയസ്സാന  കഴമിഞമില  എന്നസ

പരസദമസ്സായമി പറയുകയുണസ്സായമി.  ബഹുമസ്സാനടപ്പെട ഇന്നടത മുഖദമനമിതയസ്സാടെസ കുടനസ്സാടെസ

പസ്സാതക്കജമിടന്റെ  തമസ്സാണമിററമിണഗസ  കമ്മമിറമിതയസ്സാഗതമില്  ഞസ്സാനണ  ശസ്പീ.  ടക.  സതരഷസ

കുറപ്പെസ, ശസ്പീ. തമസ്സാനസസ തജസ്സാസഫസ തുടെങമിയ എലസ്സാ എണ.എല്.എ. മസ്സാരുണ ഇമൗ വമിഷയണ

ഉന്നയമിടചങമിലണ ഇതേമിനസ്സായമി ബഡ്ജറസ അതലസ്സാക്കഷന ഇല എന്ന കസ്സാരണണ ടകസ്സാണസ

പസ്സായല്  വസ്സാരസ്സാനള്ള  സമൗകരദങള്  ലഭമിചമില.  ഇതേമിടന്റെ  ഫലമസ്സായമി,  ഇതപ്പെസ്സാള്

കസ്സായതലസ്സാരടത  മത്സദടതസ്സാഴമിലസ്സാളമികളസ്സാടക  സ്തണഭനസ്സാവസയമിലസ്സാണസ.  ആയമിനസ്സാല്

അവരുടടെ  കടെബസ്സാദ്ധദതേകള്ക്കടെക്കണ  ടമസ്സാറതടസ്സാറമിയണ  ടകസ്സാടുക്കസ്സാനണ

അവരക്കസ്സാവശദമസ്സായ  സമൗജനദതറഷനണ  മറ്റുകസ്സാരദങളുടമലസ്സാണ  ടകസ്സാടുക്കസ്സാനമുള്ള

നടെപടെമി  സസ്വസ്പീകരമിക്കണണ.  അതതേസ്സാടടെസ്സാപ്പെണ  തപസ്സാളപ്പെസ്സായല്  വസ്സാരമി  എടുകന്നതേമിനള്ള
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അടെമിയനര  നടെപടെമിയുണ   ധേനകസ്സാരദവകുപമസ്സായമി  ബന്ധടപ്പെടസ  ബഡ്ജറമില്

ഇതേമിനസ്സാവശദമസ്സായ  തുക  വകയമിരുതമിയമിടലങമില്  അതേമിനള്ള  നടെപടെമിയുണ  കൂടെമി

സസ്വസ്പീകരമിക്കണടമന്നസ്സാണസ ഞസ്സാന ആവശദടപ്പെടുന്നതേസ. 

മത്സദടതസ്സാഴമിലസ്സാളമികള് തനരമിടുന്ന ബുദ്ധമിമുട്ടുകള്

മത്സദബന്ധനവുണ  ഹസ്സാരബര  എഞമിനസ്പീയറമിണഗുണ  വകുപമനമി

(ശസ്പീമതേമി ടജ  .    തമഴമികടമിഅമ്മ):  സര,  ഇമൗ പ്രശ്നവുമസ്സായമി ബന്ധടപ്പെടസ ബഹുമസ്സാനടപ്പെട

ടമമ്പര ഉന്നയമിച വമിഷയണ വളടര ഗമൗരവതേരമസ്സാണസ. 

വരഷകസ്സാലണ  വരുന്നതതേസ്സാടടെ  നമ്മുടടെ  ഉള്നസ്സാടെന  ജലസ്സാശയങളമില്

കടെല്സസദങള്  നമിറയുന്നതേസ  വലമിടയസ്സാരു  പ്രശ്നമസ്സാണസ.  കസ്സായലകളമിതലകണ  മറ്റുണ

വലമിയ  തതേസ്സാതേമില്  ഒഴുക്കമിവമിടുന്ന  വദസ്സാവസസ്സായമിക  നഗരമസ്സാലമിനദങളുണ  മഴക്കസ്സാലതസ

കസ്സായലകളമില്  എതമിതചരുന്ന  വരദ്ധമിതേ  തതേസ്സാതേമിലള്ള  വജവസ്സാണശവുണ

തചെരനണസ്സാകുന്ന  അമമിതേ തപസ്സാഷണടമന്ന  പ്രതേമിഭസ്സാസമസ്സാണസ കടെല്സസദങളസ്സായ

കുളവസ്സാഴ,  ആഫമിക്കന  പസ്സായല്  മുതേലസ്സായവയുടടെ  അമമിതേ  വളരചയസ

സസ്സാഹചെരദടമസ്സാരുകന്നതേസ.  ഇതേസ  മഴക്കസ്സാലടത  പ്രതേമിഭസ്സാസമസ്സാടണങമിലണ

തവനക്കസ്സാലത്തുണ  ഇതതേപ്രശ്നണ  തേടന്നയസ്സാണസ  തനരമിടുന്നതേസ.  തവനല്ക്കസ്സാലതസ

കസ്സായലകളമില് ഉപ്പെമിടന്റെ അണശണ കൂടെമിവരമികയുണ ഇതുമൂലണ കടെല്സസദങള് ഒന്നസ്സാടക
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ഉണങമി കരമിഞസ ജലസ്സാശയതമിടന്റെ അടെമിതടമിടലതമി ചെസ്പീഞളമിഞസ വഹടജന

സള്ടടഫഡസ,  അതമസ്സാണമിയ  തുടെങമിയ  വസ്സാതേകങള്  ഉല്പ്പെസ്സാദമിപ്പെമിക്കടപ്പെടുകയുണ

ടചെയന.  ഇടതേലസ്സാണ മതത്സദസ്സാല്പ്പെസ്സാദനടത തദസ്സാഷകരമസ്സായമി ബസ്സാധേമികണ.  ഉള്നസ്സാടെന

ജലസ്സാശയങടള  മസ്സാലമിനദവമിമുക്തമസ്സാകകയസ്സാണസ  ഇതേമിനള്ള  ശസ്സാശസ്വതേ  പരമിഹസ്സാരണ.

ഫമിഷറസ്പീസസ  വകുപ്പെമിടന്റെ  ഏജനസമിയസ്സായ  ഫമിഷറസ്പീസസ  റമിതസസ്സാഴസ  മസ്സാതനജസ ടമന്റെസ

ടസസ്സാവസറമി  മുമ്പസ  കുടനസ്സാടെസ  പസ്സാതക്കജമിടന്റെ  ഭസ്സാഗമസ്സായമി  ഒരു  സസ്പീണ

നടെപ്പെമിലസ്സാകകയുണസ്സായമി.  15.48  തകസ്സാടെമിരൂപ  ഇതേമിനതവണമി

ടചെലവഴമിചമിരുനടവങമിലണ  ഫലപ്രദമസ്സായമി  ഇമൗ  പ്രശ്നതമിനസ  പരമിഹസ്സാരണ  കസ്സാണസ്സാന

കഴമിഞമില.  ഇതുമസ്സായമി  ബന്ധടപ്പെടസ  സമി.&എ.ജമി.  ചെമില  ആതക്ഷെപങള്

ചൂണമിക്കസ്സാടമിയതേമിടന്റെ അടെമിസസ്സാനതമില്  ഫമിഷറസ്പീസസ  വകുപ്പെസ  ഇതരണ പദ്ധതേമികള്

ഏടറടുതക്കണതേമില  എന്നസ  കഴമിഞ  ഗവണ്ടമന്റെസ  തേസ്പീരുമസ്സാനമികകയുണ  ടചെയ്തു.

അതേമിനസ്സാല്  ഇതപ്പെസ്സാള്  ഫമിഷറസ്പീസസ  വകുപ്പെമിനമസ്സാതമസ്സായമി  ഇക്കസ്സാരദതമില്  നടെപടെമി

സസ്വസ്പീകരമിക്കസ്സാന  പ്രയസ്സാസമസ്സാണസ.  തകന്ദ്രസണസസ്സാന  സരക്കസ്സാരുകളുടടെ  സസ്സാമ്പതമിക

സഹസ്സായതതസ്സാടടെ  വമിവമിധേ  വകുപകളുണ  തേതദ്ദേശഭരണ  സസ്സാപനങളുണ  കസ്സായലമസ്സായമി

ബന്ധടപ്പെടസ  പ്രവരതമികന്ന  ടതേസ്സാഴമിലസ്സാളമി  സണഘടെനകളുണ  മറസ

സസ്സാമൂഹദസണഘടെനകളുണ പരസരണ സഹകരമിചസ ഏതകസ്സാപമിതേമസ്സായമി ശമമിചസ്സാല് മസ്സാതതമ
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ഇമൗ  വമിഷയതമിനസ  ഹ്രസസ്വകസ്സാലസ്സാടെമിസസ്സാനതമില്തപസ്സാലണ  പരമിഹസ്സാരണ  കസ്സാണസ്സാന

കഴമിയൂ.  ഇമൗ  പ്രശ്നണ  പരമിഹരമികന്നതേമിനസ  ഇറമിതഗഷന,  റവനന്യൂ,  തേതദ്ദേശഭരണ

സസ്സാപനങള്,  മലമിനസ്പീകരണ  നമിയനണ  തബസ്സാരഡസ  എന്നസ്പീ  വകുപകളുടടെ  കൂടസ്സായ

തനതൃതേസ്വതമില്  പുതുതേസ്സാടയസ്സാരു  സണതയസ്സാജമിതേ  പദ്ധതേമി  ആവമിഷരമിചസ  ഒരു  മമിഷന

തമസ്സാഡലമില്  നടെപ്പെമിലസ്സാതക്കണതേസ  ആവശദമസ്സാണസ.  ആയതേസ  തേതദ്ദേശഭരണ

സസ്സാപനങളുടടെ തനതൃതേസ്വതമില് വമിതകന്ദ്രസ്പീകൃതേമസ്സായമി നടെപ്പെമിലസ്സാകന്നതേമിനസ സരക്കസ്സാര

ആതലസ്സാചെമികന്നതേസ്സാണസ.  ടതേസ്സാഴമിലറപ്പെസ  പദ്ധതേമിടയയുണ  ഇതേമിതലക്കസ

പ്രതയസ്സാജനടപ്പെടുത്തുന്നതേസ്സായമിരമികണ.  ജലസ്സാശയങളമിതലക്കസ  ഒഴുകമിടയത്തുന്ന

മസ്സാലമിനദടത  നമിയനമികന്നതേമിനസ  കരശന  നടെപടെമികള്  വകടകസ്സാള്ളുന്നതേമിനസ്സായമി

സണസസ്സാന മലമിനസ്പീകരണ നമിയനണ തബസ്സാരഡമിടനയുണ ചുമതേലടപ്പെടുതസ്സാവുന്നതേസ്സാണസ.

തപസ്സാളശലദണമൂലണ  ടതേസ്സാഴമില്  നഷ്ടടപ്പെടസ  ദുരമിതേമനഭവമികന്ന  ഉള്നസ്സാടെന

മത്സദടതസ്സാഴമിലസ്സാളമികള്ക്കസ  സമൗജനദ  തറഷന  അനവദമികന്നതേമിടനകറമിച്ചുണ

സരക്കസ്സാര  ആതലസ്സാചെമികന്നതേസ്സാണസ.  തപസ്സാളനസ്പീക്കണ  ടചെയന്നതേമിനള്ള  ശസ്സാസ്ത്രസ്പീയമസ്സായ

സമിരണ  സണവമിധേസ്സാനണ  ഏരടപ്പെടുത്തുന്നതേമിനസ  ഇമൗ  തമഖലയമിടല  വമിദഗ്ദ്ധരുമസ്സായമി

ആതലസ്സാചെമിചസ തേസ്പീരുമസ്സാനടമടുകന്നതേസ്സാണസ. 


