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സബ്മമിഷന്സസ

മമി  .    സസ്പീക്കര:  അഅംഗങ്ങളഅം മറുപടമി  പറയുന്ന ബഹുമമാനപപ്പെട്ട മനമിമമാരഅം

ഒനന്നമാ  രനണമാ  വമാചകതമില്  സബ്മമിഷന്  അവതരമിപ്പെമിക്കമാനഅം  മറുപടമി

പറയുവമാനഅം ശ്രദമിക്കണപമന്നസ അഭഭ്യരതമിക്കുകയമാണസ.

കശുവണമി ഫമാക്ടറമികള് തുറന്നസ പ്രവരതമിനക്കണതമിപന്റെ ആവശഭ്യകത

ശ്രസ്പീമതമി  പമി  .    അയമിഷമാ നപമാറമി:  സര,  എപന്റെ മണ്ഡലമമായ പകമാട്ടമാരക്കര

ഉള്പപ്പെപട  പകമാലഅം  ജമിലയമിപല  അടച്ചുപൂട്ടമിയ  കശുവണമി  ഫമാക്ടറമികള്  തുറന്നസ

പ്രവരതമിപ്പെമിക്കമാനമാവശഭ്യമമായ  നടപടമികള്  സസസ്പീകരമിക്കുന്നതമിനനവണമിയമാണസ

ഈ  സബ്മമിഷന്  ഉന്നയമിക്കുന്നതസ.    കമാഷഷ്യൂ  നകമാരപ്പെനറഷനഅം  കമാപ്പെകഅം

ഉള്പപ്പെപട  പപ്രവറസ  നമഖലയമിലുള്ള  ഫമാക്ടറമികപളെലമാഅം  മമാസങ്ങളെമായമി

അടച്ചുപൂട്ടമിയതുകമാരണഅം  ആയമിരക്കണക്കമിനസ  പതമാഴമിലമാളെമികള്ക്കസ  ജസ്പീവമിക്കമാന്

യമാപതമാര  മമാരഗ്ഗവുമമിലമാത  അവസ്ഥയമിനലയമാണസ  പകമാപണതമിചമിട്ടുള്ളതസ.

ഇതമിനസ  ശക്തമമായ  ഒര  നടപടമിയുണമാകണഅം.    ഈ  നമഖലയമില്  വലമിയ

നതമാതമിലുള്ള സമരങ്ങള്ക്കുവപര നനതൃതസഅം പകമാടുതമിട്ടുള്ള ബഹുമമാനപപ്പെട്ട മനമി

ഇതസ  ഏപറടുതസ  ഫമാക്ടറമികള് തുറക്കമാനഅം  പതമാഴമിലമാളെമികള്ക്കസ  ജസ്പീവമിതമമാരഗ്ഗഅം
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ഉണമാക്കമിപക്കമാടുക്കമാനമുള്ള  അടമിയന്തര  നടപടമികള്  സസസ്പീകരമിക്കണപമന്നമാണസ

എനമിക്കസ ഈ സബ്മമിഷനമിലൂപട ഉന്നയമിക്കമാനള്ളതസ.

കശുവണമി ഫമാക്ടറമികള് തുറന്നസ പ്രവരതമിനക്കണതമിപന്റെ ആവശഭ്യകത

മതഭ്യബന്ധനവുഅം ഹമാരബര എഞമിനസ്പീയറമിഅംഗഅം വകുപ്പുമനമി (  ശ്രസ്പീമതമി പജ  .

നമഴമിക്കുട്ടമിഅമ  ): സര,  കഴമിഞ്ഞ  പസപ്റഅംബര  മുതല്  കമാഷഷ്യൂ

നകമാരപ്പെനറഷപന്റെ  നമിയനണതമിലുള്ള  കശുവണമി  ഫമാക്ടറമികള്  പ്രവരതന

രഹമിതമമാണസ. 2015 ജനവരമി മുതല് ആഗസ്റ്റുവപരയുള്ള കമാലയളെവമില് ഏതമാനഅം

ദമിവസങ്ങള് മമാത്രമമാണസ ഫമാക്ടറമികള് പ്രവരതമിച്ചുവന്നതസ.  പസപ്റഅംബര മുതല്

ഇന്നുവപര  അടഞ്ഞുകമിടക്കുന്ന  ഫമാക്ടറമികള്  ധമാരമാളെഅം  കുടുഅംബങ്ങപളെ

പട്ടമിണമിയമിനലയസ തള്ളമിവമിടുന്നുപവന്നസ പറഞ്ഞതസ ശരമിയമാണസ.  സഅംസ്ഥമാനപത

ഏകനദശഅം  എണ്ണൂനറമാളെഅം  ഫമാക്ടറമികളെമില്  കമാഷഷ്യൂ  നകമാരപ്പെനറഷപന്റെയുഅം

കമാപ്പെകമിനന്റെയുഅം  നമാല്പതസ  ഫമാക്ടറമികള്  പൂരണ്ണമമായുഅം  അടഞ്ഞുകമിടക്കുകയമാണസ.

കമാപ്പെകമിപന്റെ  ഫമാക്ടറമികള്  കുറച്ചുദമിവസഅം  തുറന്നുപ്രവരതമിചമിട്ടുണസ.   ഈ

സരക്കമാര അധമികമാരതമില് വന്നതമിനനശഷഅം കശുവണമി നമഖലയമിപല പ്രശഅം

എത്രയുഅം  പപപട്ടന്നസ  പരമിഹരമിക്കുന്നതമിനള്ള  ശ്രമമമാണസ  നടതമിവരന്നതസ.

കശുവണമി  ഫമാക്ടറമികള്  നവഗതമില്  തുറക്കുക  എന്നുള്ളതമാണസ  ഈ
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സരക്കമാരമിപന്റെ നയഅം.   കശുവണമി നകമാരപ്പെനറഷനഅം കമാപ്പെകഅം  പല പ്രമാവശഭ്യഅം

പടണര  വമിളെമിപചങമിലുഅം  നതമാട്ടണമി  ലഭമിചമിരന്നമില.   ഈ  സരക്കമാര

അധമികമാരതമില് വന്നയുടന്തപന്ന അസഅംസ്കൃത കശുവണമി ലഭമിക്കുന്നതമിനമായമി

പടണര ക്ഷണമിചമിട്ടുണസ.   ഒരമാളെമില്നമിന്നുഅം മമാത്രമമാണസ പടണര ലഭമിചതസ.   ഈ

സമാഹചരഭ്യതമില് കൂടുതല് നപര പടണറമില് പപങടുക്കുന്നതമിനള്ള സമാഹചരഭ്യഅം

ഒരക്കുന്നതമിനസ വഭ്യവസ്ഥകളെമില് ചമില മമാറങ്ങള് ആവശഭ്യമമാണസ.  അതമിനനവണമി

ബന്ധപപ്പെട്ടവരപട  നയമാഗഅം  അടമിയന്തരമമായമി  കൂടുകയുഅം  അതമിപന്റെ

അടമിസ്ഥമാനതമില്  ആവശഭ്യമമായ  മമാറങ്ങള്  ഉള്പക്കമാള്ളമിചസ  പുതമിയ  പടണര

വമിളെമിചമിട്ടുമുണസ.   ഏഴസ  ദമിവസതമിനകഅം  നടപടമികള്  പൂരതസ്പീകരമിക്കണപമന്നസ

തസ്പീരമമാനമിചമിട്ടുണസ.   ഇതസ  സഅംബന്ധമിച്ചുള്ള  സരക്കമാര  ഉതരവസ  ജൂണ്  25-നസ

പുറപപ്പെടുവമിക്കുകയുണമായമി.   ഈ ഉതരവമിപന്റെ അടമിസ്ഥമാനതമില് കശുവണമി

വമികസന  നകമാരപ്പെനറഷനഅം  കമാപ്പെകഅം  പടണര  നടപടമികള്  ആരഅംഭമിചമിട്ടുണസ.

കശുവണമി  നമഖലയമിപല  വഭ്യവസമായമികളപട  ഇന്നുള്ള  പ്രശങ്ങള്

പരമിഹരമിക്കുന്നതമിപന്റെ തുടക്കപമന്ന നമിലയമില് എലമാ  ജപമി  നടപടമികളഅം  ആറസ

മമാസനതയസ നമിരതമിവയ്ക്കുന്നതമിനഅം പചറുകമിട ഉല്പമാദകരപട നമിലവമിലുള്ള  വമായ

പുന:ക്രമസ്പീകരമിക്കുന്നതമിനഅം പുതമിയ വമായകള് ലഭഭ്യമമാക്കുന്നതമിനമുള്ള നടപടമികള്
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സസസ്പീകരമിക്കുന്നതമിനസ  റമിസരവസ  ബമാങമിപന്റെയുഅം  ലസ്പീഡസ   ബമാങമിപന്റെയുഅം

വഭ്യവസമായമികളപടയുഅം  പ്രതമിനമിധമികളമമായമി  സരക്കമാര  ചരച  നടതമിയതമിപന്റെ

അടമിസ്ഥമാനതമില്  വഭ്യവസമായമികളപട  പ്രശങ്ങള്  പ്രനതഭ്യകമമായമി  ചരച

പചയ്യുന്നതമിനസ ബമാങ്കുകളപട സമിയറമിഅംഗസ കമമിറമി നമാപളെ കൂടുകയമാണസ.  സരക്കമാര

പ്രതമിനമിധമികളഅം  നയമാഗതമില്  പപങടുക്കുഅം.   ദസ്പീരഘകമാലമാടമിസ്ഥമാനതമില്

നതമാട്ടണമി  വമാങ്ങുന്നതമിനള്ള  ഒര  ഇന്സമിറഷ്യൂഷണല്  പമക്കമാനമിസഅം

നടപ്പെമിലമാനക്കണതമിപന്റെ  ആവശഭ്യകത  സരക്കമാരമിനസ  നബമാദഭ്യപപ്പെട്ടമിട്ടുണസ.

വമിശദമമായ  ചരചയ്ക്കുനശഷഅം  ഇക്കമാരഭ്യതമില്  നടപടമി  സസസ്പീകരമിക്കുന്നതമാണസ.

കശുവണമി  നകമാരപ്പെനറഷപന്റെയുഅം  കമാപ്പെകമിപന്റെയുഅം  ഫമാക്ടറമികള്  ഉടനടമി  തുറന്നസ

പ്രവരതമിപ്പെമിക്കുന്നതമിനസ  ആവശഭ്യമമായമി നവണമിവരന്ന ഫണമില് 15 നകമാടമി രൂപ

ഇതമിനകഅം  തപന്ന  സരക്കമാര  സമാങ്ഷന് പചയ്തുകഴമിഞ്ഞമിട്ടുണസ.   ബമാക്കമി  തുക

യഥമാസമയഅം  നല്കമാപമന്നസ  ധനനകമാരഭ്യ  വകുപ്പെസ  ഉറപ്പെസ  നല്കമിയമിട്ടുണസ.

പൂട്ടമിക്കമിടക്കുന്ന  ഫമാക്ടറമികള്  തുറന്നസ  പ്രവരതമിപ്പെമിചസ  പതമാഴമിലമാളെമികള്ക്കസ

നഷ്ടമമായ  പതമാഴമിലുഅം  കൂലമിയുഅം  ലഭഭ്യമമാക്കുന്നതമിനമായമി  അടമിയന്തരമമായമി

ആവശഭ്യമുള്ള  നതമാട്ടണമി  ഇറക്കുമതമി  പചയ്യുന്ന  പടണര  നടപടമികള്

സുതമാരഭ്യമമാക്കുന്നതമിനഅം  ലഘൂകരമിക്കുന്നതമിനഅം  ധനകമാരഭ്യ  വകുപ്പെസ  അനമതമി
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നല്കമിയമിട്ടുണസ.   എത്രയുഅം  പപപട്ടന്നുതപന്ന  ഫമാക്ടറമികള്  തുറക്കമാന്  നടപടമി

സസസ്പീകരമിക്കുന്നതമാണസ.  

(അദഭ്യക്ഷനവദമിയമില് മമി. പചയരമമാന്)

നമാലുവരമിപ്പെമാതയുപട നമിരമമാണഅം

ശ്രസ്പീ  .    പമി  .    ടമി  .    നതമാമസസ:  സര,  എറണമാകുളെഅം  പട്ടണഅം  ഇന്നസ  ടമാഫമികസ

കുരക്കമില്  അമരന്നമിരമിക്കുകയമാണസ.   എറണമാകുളെത്തുനമിന്നുഅം  എപന്റെ

നമിനയമാജകമണ്ഡലമമായ  തൃക്കമാക്കരയമില്  എതണപമങമില്  മണമിക്കൂറുകനളെമാളെഅം

നവണമിവരമികയമാണസ,   പ്രനതഭ്യകമിചസ  ജമിലമാ  ആസ്ഥമാനമമായ  കളെക്ടനററമില്

എതണപമങമില്.   ഇതസ  എറണമാകുളെതമിനസ  മമാത്രമുള്ള  ഒര  പ്രശമല.

നകരളെതമിപല മുഴുവന് ജമിലകളെമില്നമിന്നുഅം എറണമാകുളെതസ എത്തുന്ന ആളകള്

ഈ  ടമാഫമികസ  കുരക്കമില്  അകപപ്പെട്ടുനപമാകുകയമാണസ.   ഇതസ  അടമിയന്തരമമായമി

പരമിഹരമിക്കമാന് കഴമിയുന്നമിപലങമില് എറണമാകുളെഅം നകനസ്പീകരമിചസ ഏതസ വമികസനഅം

വന്നമാലുഅം  അതമിപന  പ്രനയമാജനപപ്പെടുതമാന്  കഴമിയമാത  സമാഹചരഭ്യമുണമാകുഅം.

എപന്റെ  ബഹുമമാനഭ്യ  യുവനസ്നേഹമിതന്  പഹബമി  ഈഡപന്റെ  മണ്ഡലമമായ

എറണമാകുളെപത പതമാ ജഅംഗ്ഷനമില്നമിന്നുഅം ആരഅംഭമിചസ  പുനലപ്പെടമി  -  തമനഅം

വഴമി ചമിനറനതരമിയമില് സസ്പീനപമാരട്ടസ   -  എയരനപമാട്ടസ  നറമാഡമില് എതമിനചരന്ന
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25 മസ്പീറര വസ്പീതമിയമിലുള്ള ഒര പുതമിയ നറമാഡമിപന്റെ പണമി കഴമിഞ്ഞ 35 വരഷമമായമി

പപന്റെമിഅംഗമില്  കമിടക്കുകയമാണസ.    അതമിപന്റെ  ചമില  നടപടമികള്  കഴമിഞ്ഞ

ഗവണ്പമന്റെമിപന്റെ  കമാലതസ  ഉണമായമി.   നകമാടമിക്കണക്കമിനസ  രൂപ  മമാറമിവച്ചു.

സ്ഥലപമടുപ്പെമിപന്റെ നടപടമി കുറപചമാപക്ക ആയമി. ആ കമാരഭ്യതമില് ബഹുമമാനപപ്പെട്ട

മനമിയുഅം ഗവണ്പമനഅം അടമിയന്തരമമായ നടപടമി സസസ്പീകരമിക്കണഅം. നകരളെതമിപന

പമമാതഅം ബമാധമിക്കുന്ന ഈ ടമാഫമികസ  കുരക്കമില്നമിന്നുഅം എറണമാകുളെഅം ജമിലപയ

നമമാചമിപ്പെമിക്കണപമന്ന വമിനസ്പീതമമായ അഭഭ്യരതനയമാണസ എനമിക്കുള്ളതസ.  തമനഅം

- പുനലപ്പെടമി നറമാഡസ എന്നറമിയപപ്പെടുന്ന ഈ നറമാഡസ കഴമിഞ്ഞ 35 വരഷമമായമി ഈ

സ്ഥമിതമിയമിലമാണസ.  അതമിനസ മമാറമുണമാക്കണപമന്നസ അഭഭ്യരതമിക്കുന്നു.

നമാലുവരമിപ്പെമാതയുപട നമിരമമാണഅം

പപമാതുമരമാമത്തുഅം  രജമിനസ്ട്രേഷനഅം  വകുപ്പുമനമി   (ശ്രസ്പീ  .    ജമി  .    സുധമാകരന്  ):

സര,   എഅം.  ജമി.  നറമാഡമില് പത ജഅംഗ്ഷനമില്നമിന്നുഅം ആരഅംഭമിചസ പുനലപ്പെടമി  -

തമനഅം - എന്.എചസ. 47- ചക്കരപ്പെറമസ വഴമി എയരനപമാട്ടസ - സസ്പീനപമാരട്ടസ നറമാഡസ,

കമിന്ഫമാ പമാരക്കസ  ജഅംഗ്ഷന് എത്തുന്നവമിധമമാണസ  വമിഭമാവന പചയമിരമിക്കുന്നതസ.

ഈ  പദതമി   രണസ  ഘട്ടമമായമിട്ടമാണസ  നടപ്പെമാക്കുന്നതസ.   ആദഭ്യ  ഘട്ടഅം  പത

ജഅംഗ്ഷന് മുതല് എന്.എചസ. 47 വപരയുള്ള ഭമാഗഅം പകമാചമിന് നകമാരപ്പെനറഷനമാണസ
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നടപ്പെമിലമാക്കുന്നതസ.   എന്.എചസ.  47  മുതല്  ഇന്നഫമാ  പമാരക്കസ  ജഅംഗ്ഷന്

വപരയുള്ള  രണമാഅം  ഘട്ടഅം  പപമാതുമരമാമതസ  വകുപ്പെസ  നടപ്പെമിലമാക്കുന്നതമിനമാണസ

വമിഭമാവന പചയമിരമിക്കുന്നതസ.   രണമാഅം ഘട്ടമമായ നമാലസ  കമിനലമാമസ്പീറര നറമാഡ മിപന്റെ

നമിരമമാണതമിനനവണമി വമിശദമമായ പദതമി നരഖ കണ്സള് ട്ടന്റെമായ കമിറസനകമാ

മുനഖന തയമാറമാക്കമിയമിട്ടുണസ.  ചക്കരപറമസ  മുതല് പവണ്ണല ഒന്നര കമിനലമാമസ്പീറര

ദൂരഅം  മുപ്പെതസ  മസ്പീറര  വസ്പീതമിയമിലുഅം  പവണ്ണല  മുതല്  ഇന്നഫമാ   പമാരക്കസ

കവലവപരയുള്ള രണര കമിനലമാമസ്പീറര  42  മസ്പീറര വസ്പീതമിയമിലുഅം സ്ഥലഅം ഏപറടുതസ

നറമാഡസ  നമിരമമിനക്കണതമായമിട്ടുണസ.   നമാലുവരമിപ്പെമാതയമായമി

നമിരമമിക്കമാനനദ്ദേശമിക്കുന്ന രണമാഅം ഘട്ടതമിനസ  413  നകമാടമി രൂപയമാണസ  2013-ല്

കണക്കമാക്കമിയമിരമിക്കുന്നതസ.   രണമാഅംഘട്ട  പദതമി  നടപ്പെമിലമാക്കുന്നതമിനനവണമി

സരക്കമാരമിപന്റെ  നമിരനദ്ദേശപ്രകമാരഅം  ജമി.ഒ.  (എഅം.എസസ.)  നമര.  18/2014/PWD

22.02.2014-ല് നകരളെ നസറസ കണ്സ്ട്രേക്ഷന് നകമാരപ്പെനറഷപന ഏല്പ്പെമിചമിട്ടുണസ.

27.09.2013-ല്  ഡമി.പമി.ആര.-ഉഅം  ബന്ധപപ്പെട്ട  നരഖകളഅം  പകമമാറമിയമിരന്നു.

എന്നമാല് നകമാരപ്പെനറഷന് യമാപതമാര പണമികളഅം ഇതുവപര നടതമിയമിട്ടമിപലന്ന

വമിവരഅം അറമിയമിക്കുന്നു.
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മമി  .   പചയരമമാന്: ഇഇൗ വമിഷയതമില് ബഹുമമാനപപ്പെട്ട ശ്രസ്പീ. പഹബമി ഇഇൗഡനഅം

നനമാട്ടസ്പീസസ നലമിയമിട്ടുണസ. 

വമിദഭ്യമാരതമികളപട എന്നറമാള് പചയല് 

ശ്രസ്പീ  .    എഅം  .    സസരമാജസ  : സര,  നകരളെതമിപന്റെ  നമിയമ  വമിദഭ്യമാഭഭ്യമാസരഅംഗതസ

ഇനപ്പെമാഴുണമായ അസമാധമാരണവുഅം അതസ്പീവ ഗഇൗരവതരവുമമായ ഒര പ്രതമിസന്ധമിയമാണസ

സബ്മമിഷനമായമി  ഉന്നയമിക്കുന്നതസ.   എറണമാകുളെപത  സരക്കമാര  നമിയമ

കലമാലയതമില്  2011-ലമാണസ  ബമി.എ.  ക്രമിമമിനനമാളെജമി  എല്.എല്.ബമി.നകമാഴസ

ആരഅംഭമിക്കുന്നതസ.  അതമിനനശഷഅം 2012-ല് എഅം.ജമി.  യൂണമിനവഴമിറമിയുപട കസ്പീഴമില് മറസ

നമാലമിടത്തുഅം നമല്പ്പെറഞ്ഞ നകമാഴസ ആരഅംഭമിക്കുകയുണമായമി.  2013-ല് പൂനതമാട്ടയമിപല

എസസ.എന്.  നകമാനളെജമില് ബമാര കഇൗണ്സമില് നടതമിയ ഇന്പസക്ഷനമിലമാണസ ഇഇൗ

നകമാഴമിനസ  അനമതമി  നമിനഷധമിക്കുന്നതസ.   അനമതമി  നമിനഷധമിക്കമാനള്ള  കമാരണഅം

പ്രസ്തുത  നകമാഴമില്  നമിയമ  വമിഷയങ്ങളപട  ആധമികഭ്യവുഅം  നമിയനമതര  വമിഷയങ്ങള്

ഇലമാതതുമമാണസ ചൂണമിക്കമാണമിക്കപപ്പെട്ടതസ.  എന്നമാല് എറണമാകുളെഅം ഗവണ്പമന്റെസ നലമാ

നകമാനളെജമിപല പ്രമിന്സമിപ്പെല് ഒഇൗനദഭ്യമാഗമികമമായമി ഇഇൗ കമാരഭ്യങ്ങളെമിപലമാന്നുഅം അറമിയമിപ്പെസ

കമിട്ടമിയമിട്ടമിപലന്നുഅം  അതുപകമാണ്ടുതപന്ന  ഇഇൗ  നകമാഴസ  തുടരന്നതമില്  ഒര

അപമാകതയുമമിപലന്നുമുള്ള നമിലപമാടമാണസ സസസ്പീകരമിചതസ.   2013-ലുഅം 2014-ലുഅം 2015-
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ലുഅം  പ്രസസ്തുത  നകമാഴമിനലയസ  അഡമിഷന്  തുടരകയുഅം  പചയ്യുന്നു.   എന്നമാല്  ബമാര

കഇൗണ്സമില്  ഓഫസ  ഇന്ഡഭ്യ  അഫമിലമിനയറഡസ  നകമാഴ്സുകളപട  ലമിസമില്നമിന്നുഅം

എറണമാകുളെഅം ഗവണ്പമന്റെസ നലമാനകമാനളെജമിപല പഫവസ ഇയര എല്.എല്.ബമി.നകമാഴസ

ഒഴമിവമാക്കുകയമാണുണമായതസ.  ഇനപ്പെമാള്  വമിവരമാവകമാശ  നമിയമപ്രകമാരഅം  ബമാര

കഇൗണ്സമില് ഓഫസ ഇന്ഡഭ്യയമില്നമിന്നസ ലഭമിച മറുപടമിയമില് ഇഇൗ നകമാഴസ പഠമിചവരക്കസ

അഭമിഭമാഷകരമായമി  എന്നറമാള്  പചയമാനമാവമില  എന്നസ  അസന്നമിഗ്ദധമമായമി

വഭ്യക്തമമാക്കമിയമിട്ടുണസ.   സഅംസ്ഥമാന  സരക്കമാര  നടത്തുന്ന  പപമാതുപ്രനവശന  പരസ്പീക്ഷ

എഴുതമി  മമികച  മമാരക്കുവമാങ്ങമി  അഡമിഷന്  നനടുന്ന  സമരതരമായ  വമിദഭ്യമാരതമികള്

നകമാഴസ  കഴമിഞ്ഞസ  പുറതമിറങ്ങുന്ന  ഘട്ടമമാകുനമമാള്  അഭമിഭമാഷകരമായമി  എന്നറമാള്

പചയമാനമാവമില  എന്ന  സ്ഥമിതമി  വന്നമിരമിക്കുന്നു.   നൂറു  കണക്കമിനസ  വമിദഭ്യമാരതമികപളെ

ബമാധമിക്കുന്ന  ഗഇൗരവതരമമായ  ഒര  പ്രശമമാണമിതസ.  അവരപട  ഭമാവമി

അനമിശമിതതസതമിലമായമിരമി  ക്കുകയമാണസ.   ഇക്കമാരഭ്യതമില്  അടമിയന്തരപരമിഹമാരഅം

കമാണമാന് ആവശഭ്യമമായ നടപടമികള് സസസ്പീകരമിനക്കണതമാണസ.

വമിദഭ്യമാരതമികളപട എന്നറമാള് പചയല് 

മമി  .   പചയരമമാന്   : അനദ്ദേഹതമിപന്റെ മണ്ഡലതമില് നകമാനളെജസ സ്ഥമിതമി പചയ്യുന്നതു
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പകമാണ്ടുമമാത്രമമാണസ അനവദമിക്കുന്നതസ.

ശ്രസ്പീ  .    പഹബമി ഇഇൗഡന്:  സര,  ഞമാനമാണസ ആദഭ്യഅം സബ്മമിഷന് നല്കമിയതസ

അതുപകമാണമാണസ  നചമാദമിചതസ.   സഅംസ്ഥമാന  എന്ടന്സസ  പരസ്പീക്ഷയമിലൂപട   മമികച

വമിജയഅം കരസ്ഥമമാക്കമി നലമാനയഴസ ആനവണ 500-ഓളെഅം വമിദഭ്യമാരതമികള്ക്കമാണസ   ഇഇൗ

ഗതമി ഉണമായമിട്ടുള്ളതസ.  അതുപകമാണ്ടുതപന്ന ബമാര കഇൗണ്സമില് ഓഫസ ഇന്ഡഭ്യയുപട

അഅംഗസ്പീകമാരഅം നനടമാന്നവണമിയുള്ള ശ്രമങ്ങള് സരക്കമാരമിപന്റെ ഭമാഗത്തുനമിന്നുണമാവണഅം.

ഇഇൗ  500  കുട്ടമികള്ക്കസ   അഭമിഭമാഷകരമായമി  ജസ്പീവമിതഅം  മുനന്നമാട്ടുപകമാണ്ടുനപമാകമാനള്ള

നടപടമികള്  ധൃതഗതമിയമിലുണമാകണഅം.   ഇവരനടതലമാത  കമാരണങ്ങളെമാലമാണസ

ഇതരഅം  സഅംഭവങ്ങള്  ഉണമായമിട്ടുള്ളതസ.   സഅംസ്ഥമാന ഗവണ്പമന്റെസ  നടതമിയ  Law

Entrance ആപണന്നസ പ്രനതഭ്യകഅം ഇഇൗയവസരതമില് പറയമാന് ആഗ്രഹമിക്കുകയമാണസ.

അതുപകമാണസ  എത്രയുഅം  നവഗഅം  ഇഇൗ  വമിഷയതമില്  ഗഇൗരവതരമമായ

നടപടമിയുണമാകണഅം.

വമിദഭ്യമാരതമികളപട എന്നറമാള് പചയല് 

പട്ടമികജമാതമി  പട്ടമികവരഗ്ഗ  പമിനന്നമാക്കസമുദമായനക്ഷമവുഅം  നമിയമവുഅം

സമാഅംസമാരമികവുഅം പമാരലപമന്റെറമികമാരഭ്യവുഅം വകുപ്പുമനമി (  ശ്രസ്പീ  .    എ  .    പക  .    ബമാലന്): സര,

എറണമാകുളെഅം  ഗവണ്പമന്റെസ  നലമാനകമാനളെജമിപല  പഞവതര  ബമി.എ.  ക്രമിമമിനനമാളെജമി
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എല്.എല്.ബമി.  ഓനണഴസ നകമാഴമിനസ  2011  മുതല്  2015  വപര  പ്രനവശനഅം  ലഭമിച

വമിദഭ്യമാരതമികള്ക്കസ അഭമിഭമാഷകരമായമി എന്നറമാള് പചയമാന് ബമാര കഇൗണ്സമില് ഓഫസ

ഇന്ഡഭ്യ അനവദമിക്കമാതതുമമായമി ബന്ധപപ്പെട്ടുപകമാണമാണസ ബഹുമമാനപപ്പെട്ട പമമരമമാര

ഇഇൗ  പ്രശഅം  സഭയുപട  മുന്പമാപക  അവതരമിപ്പെമിചതസ.  ഇതസ  വളെപര  ഗഇൗരവമുള്ള

പ്രശമമാണസ.   യഥമാരതതമില്  നമ്മുപട  യൂണമിനവഴമിറമികളപട   ഉതരവമാദമിതസഅം

ഇലമായ്മയമാണസ ഇതമില്നമിന്നസ പതളെമിയുന്നതസ.  എറണമാകുളെഅം ഗവണ്പമന്റെസ നലമാനകമാനളെജസ

എഅം.ജമി.  യൂണമിനവഴമിറമിയമില് അഫമിലമിനയറസ  പചയ നകമാനളെജമാണസ.   രമാജഭ്യപത നലമാ

നകമാനളെജുകളെമില് പഠമിപ്പെമിക്കുന്ന നമിയമബമിരദ നകമാഴ്സുകള്ക്കസ ബമാര കഇൗണ്സമില് ഓഫസ

ഇന്ഡഭ്യയുപട  അഅംഗസ്പീകമാരഅം  ഉപണങമില്  മമാത്രനമ  നകമാഴസ  പൂരതമിയമാക്കമി

പുറതമിറങ്ങുന്ന  വമിദഭ്യമാരതമികള്ക്കസ  അഭമിഭമാഷകരമായമി  എന്നറമാള്  പചയമാന്

കഴമിയുകയുള.   ഇതുസഅംബന്ധമിച  നമിബന്ധനകള്  2008-പല  ബമാര  കഇൗണ്സമില്

ലസ്പീഗല്  എഡഷ്യൂനക്കഷന്  റൂള്സമില്  വഭ്യവസ്ഥ  പചയമിട്ടുണസ.    2008-ല്  ചട്ടഅം

പ്രമാബലഭ്യതമില് വന്നതുമുതല് ബമാര കഇൗണ്സമില് ഓഫസ  ഇന്ഡഭ്യ നമിഷ്ക്കരഷമിക്കുന്ന

സമിലബസസ  പ്രകമാരമുള്ള  പഞവതര-ത്രമിവതര  നകമാഴ്സുകളെമില്  പഠമിക്കുന്ന

വമിദഭ്യമാരതമികള്ക്കസ  മമാത്രമമാണസ  അഭമിഭമാഷകരമായമി  എന്നറമാള്  പചയമാന്

സമാധമിക്കുന്നതസ.   എഅം.ജമി.  യൂണമിനവഴമിറമി  2011-12  അദഭ്യയനവരഷഅം  മുതല്



Uncorructed/Not for publication
12

ഇന്റെനഗ്രറഡസ  ഡബമിള്  ഡമിഗ്രമി  പഞവതര  എല്.എല്.ബമി.  ക്രമമിനനമാളെജമി  എന്ന

നകമാഴസ  ആരഅംഭമിക്കുകയുഅം  വമിദഭ്യമാരതമികള്ക്കസ  പ്രനവശനഅം  നല്കുകയുഅം  പചയ്തു.

ഇതമിനമായമി  യൂണമിനവഴമിറമിയുപട  നബമാരഡസ  ഓഫസ  സഡസ്പീസസ  അഅംഗസ്പീകരമിച

സമിലബസമിലുഅം  സസ്പീമമിലുഅം  ബമാര  കഇൗണ്സമില്  നമിഷ്ക്കരഷമിക്കുന്ന  പ്രകമാരഅം  1-2

പസമസറുകളെമില്  നമിരബന്ധമമായുഅം  പഠമിപ്പെമിനക്കണ  നമിയനമതര  വമിഷയങ്ങള്

ഉള്പക്കമാള്ളമിചമിരന്നമില.  അതമിനപകരഅം ക്രമിമമിനനമാളെജമി,  നഫമാറന്സമികസ  സയന്സസ,

പബമികസ അഡമിനമിനസ്ട്രേഷന് എന്നസ്പീ വമിഷയങ്ങളെമാണസ സരവ്വകലമാശമാല സമിലബസമില്

ഉള്പക്കമാള്ളമിചതസ.   ബമാര  കഇൗണ്സമില്  പഠമിപ്പെമിചമിരമിക്കണപമന്നസ  കരശനമമായമി

നമിഷ്ക്കരഷമിച നമിയനമതര വമിഷയഅം സമിലബസമില് ഇലമാതതമിനമാല് ഇഇൗ നകമാഴ്സുകള്ക്കസ

ബമാര  കഇൗണ്സമില്  ഓഫസ  ഇന്ഡഭ്യ  അഅംഗസ്പീകമാരഅം  നല്കുകയുണമായമില.   കൂടമാപത

യു.ജമി.സമി.  ആക്ടസ  പസക്ഷന്  22  പ്രകമാരഅം  ബമി.എ.  ക്രമിമമിനനമാളെജമി

എല്.എല്.ബമി.നകമാഴസ  യു.ജമി.സമി.  അഅംഗസ്പീകരമിചമിട്ടുമമില.   ഇഇൗ  കമാരഭ്യങ്ങള്

കമാണമിച്ചുപകമാണസ  19.11.2014-പല  ബമാര  കഇൗണ്സമില്  ഓഫസ  ഇന്ഡഭ്യ  എഅം.ജമി.

സരവ്വകലമാശമാലയസ  ഒര  കതയയ്ക്കുകയുണമായമി.   എന്നമാല്  ബമാര  കഇൗണ്സമില്

ചൂണമിക്കമാണമിച  നഷ്യൂനത  പരമിഹരമിചസ  നമിയനമതര  വമിഷയങ്ങള്  സമിലബസമില്

ഉള്പപ്പെടുതമി  പ്രശഅം  പരമിഹരമിക്കുന്നതമിന  പകരഅം   ക്രമിമമിനനമാളെജമി,  നഫമാറന്സമികസ
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സയന്സസ,  പബമികസ  അഡമിനമിനസ്ട്രേഷന്  എന്നമിവ  നമിയനമതര  വമിഷയങ്ങള്

തപന്നയമാണസ എന്ന നമിലപമാടമാണസ യൂണമിനവഴമിറമി സസസ്പീകരമിചതസ.  ഇതമിപന്റെ ഫലമമായമി

വന്നതസ  നനരപത  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  പമമരമമാര  സൂചമിപ്പെമിചതുനപമാപല

വമിദഭ്യമാരതമികളപട  അക്കമാദമമികസ  ജസ്പീവമിതഅം  നഷ്ടപപ്പെട്ടുപവന്നുള്ളതമാണസ.   യു.ജമി.സമി.

അഅംഗസ്പീകമാരഅം  ഇലമാതതുഅം  ബമാര  കഇൗണ്സമില്  നമിഷ്ക്കരഷമിക്കുന്ന  സമിലബസസ

പമാലമിക്കമാപതയുമുള്ള നകമാഴസ എഅം.ജമി.  യൂണമിനവഴമിറമി നടതമിയതമിപന്റെ ഫലമമായമിട്ടമാണസ

ഇഇൗ  പ്രതമിസന്ധമിയുണമായതസ.   ബമാര  കഇൗണ്സമില്  ഓഫസ  ഇന്ഡഭ്യ  ഇഇൗ  പ്രശഅം

സരവ്വകലമാശമാലയുപട ശ്രദയമില് പകമാണ്ടുവന്നമിട്ടസ രണ്ടുവരഷമമായമി.  ഫലപ്രദമമായ ഒര

നടപടമിയുഅം  എഅം.ജമി  സരവ്വകലമാശമാല  സസസ്പീകരമിചമിട്ടമില.   ഇപതമാര  ഗഇൗരവമമായ

വമിഷയമമായമിട്ടമാണസ  കമാണുന്നതസ.   ഇതസ  സരക്കമാര  ഗവരണ്ണറുപട

ശ്രദയമില്പപ്പെടുതമാനമാണസ  ഉനദ്ദേശമിക്കുന്നതസ.   ഇപതമാപക്ക   നമ്മുപട  നമാട്ടമിപലമാന്നുഅം

അനവദമിക്കമാന്  പറമില.   ഒര  പ്രധമാനപപ്പെട്ട  യൂണമിനവഴമിറമി  ഇതരഅം

നമിരതരവമാദപരമമായമിട്ടുള്ള  സമസ്പീപനഅം  കമാട്ടുന്നതസ  ഒരമിക്കലുഅം   അഅംഗസ്പീകരമിക്കമാന്

പറമില.

വമിദഭ്യമാലയങ്ങളെമിപല ഷമിഫസ സമ്പ്രദമായഅം  

ശ്രസ്പീമതമി ഇ  .    എസസ  .    ബമിജമിനമമാള്:  സര,  സമാരവ്വത്രമിക സഇൗജനഭ്യ വമിദഭ്യമാഭഭ്യമാസഅം
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സകല  വമിദഭ്യമാരതമികള്ക്കുഅം  ലഭഭ്യമമാക്കുകപയന്ന  ഉനദ്ദേശഭ്യനതമാടുകൂടമിയമാണസ  നമ്മുപട

രമാജഭ്യഅം ഇനപ്പെമാള് നമിലപകമാള്ളുന്നതസ.  എന്നമാല് പസ്പീരനമടസ  നമിനയമാജകമണ്ഡലതമിപല

പള്ളമിക്കുന്നസ  -  പമി.എല്.പമി.സ്കൂള്,  ഒ.എഅം.  എല്.പമി.സ്കൂള്  -  ഉപ്പുതറ,

റമി.എഅം.എല്.പമി.സ്കൂള്  -  പശുപമാറ,  എസസ.റമി.എല്.പമി.  സ്കൂള്  -  പുള്ളമിക്കമാനഅം,

ഇ.എല്.പമി.സ്കൂള്  -  പപടസനഫമാരഡസ   ഈ  അഞസ  വമിദഭ്യമാലയങ്ങളെമില്  ഒപരണ്ണഅം

ഗവണ്പമന്റെസ  നമഖലയമിലുഅം  നമാപലണ്ണഅം എയ്ഡഡസ  നമഖലയമിലുമമാണസ.  ഇവപയമാപക്ക

ഇനപ്പെമാഴുഅം ഷമിഫസ സമ്പ്രദമായതമില് പ്രവരതമിക്കുന്ന സ്കൂളകളെമാണസ.  ഷമിഫസ സമ്പ്രദമായഅം

ഒഴമിവമാക്കമി  വമിദഭ്യമാരതമികള്ക്കസ  പമചപപ്പെട്ട  വമിദഭ്യമാഭഭ്യമാസഅം  നല്കുന്നതമിനസ  ഗവണ്പമന്റെസ

നടപടമി സസസ്പീകരമിക്കണപമന്നസ അഭഭ്യരതമിക്കുന്നു.

വമിദഭ്യമാലയങ്ങളെമിപല ഷമിഫസ സമ്പ്രദമായഅം  

വമിദഭ്യമാഭഭ്യമാസ വകുപ്പുമനമി  (പപ്രമാഫ  .    സമി  .    രവസ്പീനനമാഥസ  ):  സര,  സഅംസ്ഥമാനതസ

ഷമിഫസ  സമ്പ്രദമായഅം  നമിലനമില്ക്കുന്ന  സ്കൂളകളെമില്  ഇതസ  അവസമാനമിപ്പെമിക്കുന്നതസ

സഅംബന്ധമിചസ  04.06.2010-പല  ജമി.ഒ.നഅം.92/2010/Gen.Edn.  പ്രകമാരഅം

ഉതരവമായമിട്ടുണസ.  അതനസരമിചസ സഅംസ്ഥമാനതസ ഘട്ടഅംഘട്ടമമായമി സ്കൂളകളെമില് ഷമിഫസ

സമ്പ്രദമായഅം  ഒഴമിവമാക്കമി  വരന്നതമാണസ.   ഭഇൗതമികസമാഹചരഭ്യങ്ങള്  നമിലവമിലുള്ള
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സ്കൂളകളെമില്  ഷമിഫസ  സമ്പ്രദമായഅം  അവസമാനമിപ്പെമിക്കുന്നതമിനമായമി  നടപടമികള്

സസസ്പീകരമിക്കുന്നതമാണസ.   അതമിപന്റെ ഭമാഗമമായമി  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  അഅംഗഅം  ആവശഭ്യപപ്പെട്ട

സ്കൂളകളെമിലുഅം ഷമിഫസ ഒഴമിവമാക്കുന്നതമിനള്ള നടപടമികള് പരമിഗണമിക്കുന്നതമാണസ.

ഫമാക്ടമിപന സസകമാരഭ്യവല്ക്കരമിക്കമാനള്ള നസ്പീക്കഅം  

ശ്രസ്പീ  .    വമി  .    പക  .    ഇബമാഹമിഅംകുഞ്ഞസ:  സര,  നകന പപമാതുനമഖലമാസ്ഥമാപനങ്ങപളെ

വമിറഴമിക്കമാനള്ള  നകന  ഗവണ്പമന്റെമിപന്റെ  തതസദസ്പീക്ഷയമിലമാത  നമിലപമാടമിപന്റെ

ഫലമമായമി  ഏറവുഅം  പഴക്കഅം  പചന്ന  നകന  പപമാതുനമഖലമാസ്ഥമാപനമമായ  FACT

സസകമാരഭ്യവല്ക്കരണ  ഭസ്പീഷണമിപയ  നനരമിടുകയമാണസ.  FACT  എന്നു  പറഞ്ഞമാല്

അപതമാര  നകവലഅം  വളെനമിരമമാണശമാലയല.   നമ്മുപട  പലഗസമിയമാണസ,

പമാരമരഭ്യമമാണസ,  പപതൃകമമാണസ.   നമള്  ആദഭ്യമമായമി  ഒര  ഫമാക്ടറമി  കമാണുന്നതസ

FACT ആണസ.  FACT സസകമാരഭ്യവല്ക്കരമിചമാല് ഒര ഫമാക്ടറമി നഷ്ടപപ്പെടുന്നു എന്നതസ

മമാത്രമല, നമ്മുപട പമാരമരഭ്യവുഅം പപതൃകവുഅം നഷ്ടപപ്പെടുന്നു എന്നമാണസ.  അതമിനപുറനമ

നകരളെതമില്  മമാത്രമല  ദക്ഷമിനണന്തഭ്യയമിപല  മുഴുവന്  കമാരഷമിക  നമഖലയുഅം

പമിന്തള്ളപപ്പെടുഅം  എന്നുള്ള  കമാരഭ്യതമില്  യമാപതമാര  സഅംശയവുമമില.   നകന

ഗവണ്പമന്റെമിപന്റെ 'നസ്പീതമി ആനയമാഗസ' ആണസ പ്രധമാനമനമി ശ്രസ്പീ. നനരന നമമാദമിക്കസ ഇഇൗ

ശമിപമാരശ  നലമിയമിരമിക്കുന്നതസ.   അങ്ങയുപട  ഗഡസ  ഓഫസ്പീസസ  അതുനപമാപലതപന്ന
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സഭയുപട  വമികമാരഅം....  നകന ഗവണ്പമന്റെമിപന്റെ നകമാരട്ടമിലമാണസ  ഇഇൗ പന്തസ  എന്നുള്ള

കമാരഭ്യതമില് ഒര സഅംശയവുമമില.   അങ്ങസ ഇതമില് ശക്തമമായമി ഇടപപടണഅം.   ഇഇൗ

സഭയുപട  വമികമാരഅം  നകന ഗവണ്പമന്റെമിപന അറമിയമിക്കണഅം.   ഒര കമാരണവശമാലുഅം

FACT സസകമാരഭ്യവല്ക്കരമിക്കമാന് അനവദമിക്കരതസ എന്നസ ഞമാന് അഭഭ്യരതമിക്കുന്നു.

ഫമാക്ടമിപന സസകമാരഭ്യവല്ക്കരമിക്കമാനള്ള നസ്പീക്കഅം

മുഖഭ്യമനമി  (ശ്രസ്പീ  .    പമിണറമായമി  വമിജയന്):  സര,  ഫമാക്ടമിപന

സസകമാരഭ്യവല്ക്കരമിക്കുന്നതുമമായമി  ബന്ധപപ്പെട്ടസ  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  അഅംഗഅം  ഇവമിപട

പ്രകടമിപ്പെമിച  വമികമാരനതമാടസ  എനമിക്കസ  പൂരണ്ണ  നയമാജമിപ്പെമാണുള്ളതസ.  പപമാതുനമഖലമാ

സ്ഥമാപനങ്ങള് സസകമാരഭ്യവല്ക്കരമിക്കുന്ന നടപടമിനയമാടസ ഒര തരതമിലുഅം നയമാജമിക്കമാന്

കഴമിയുന്നതല. ഇവമിപട എഫസ.എ.സമി.റമി-യുമമായമി ബന്ധപപ്പെട്ട പ്രശതമില് സരക്കമാരമിനസ

ഒഇൗനദഭ്യമാഗമികമമായ  അറമിയമിപപ്പെമാന്നുഅം  ഇതുവപര  ലഭമിചമിട്ടമില.  എന്നമാല്

എഫസ.എ.സമി.റമി.  അടക്കഅം  22  നകന പപമാതുനമഖലമാ സ്ഥമാപനങ്ങളപട ഓഹരമികള്

വമിറഴമിചസ സസകമാരഭ്യവല്ക്കരമിക്കമാനള്ള  ഉനദ്ദേശമുപണന്നസ പത്രവമാരതകള് വന്നമിട്ടുണസ.

അതസ തടനയണതസ ആവശഭ്യമമാണസ.  ഇവമിപട പ്രകടമിപ്പെമിചതുനപമാപല,  ആ കമാരഭ്യതമില്

എലമാവരഅം  ഒന്നമിച്ചുതപന്ന  നസ്പീങ്ങമാവുന്നതമാണസ.  ഇക്കമാരഭ്യഅം  നകന  ഗവണ്പമന്റെമിപന്റെ

ശ്രദയമില് പകമാണ്ടുവരകയുഅം പചയമാഅം. 
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പള്ളമികളഅം ആരമാധനമാലയങ്ങളഅം ആക്രമമിക്കല് 

ശ്രസ്പീ  .    ബമി  .  ഡമി  .    നദവസമി:  സര,  തൃശ്ശൂര  ജമിലയമിപല  സമമാളൂര,  നകമാട്ടമാറസ

എന്നമിവമിടങ്ങളെമിപല കനപ്പെളെകളഅം  സമമാളൂരമിനലയുഅം  ഗരതമിപ്പെമാലയമിനലയുഅം യൂണമിയന്

ഓഫസ്പീസുകളഅം 2016 ജൂണ് മമാസഅം 6 -ാം തസ്പീയതമി തമിങളെമാഴ്ച രമാത്രമി സമാമൂഹഭ്യവമിരദര

തകരക്കുകയുണമായമി.  പതമാട്ടടുത  ദമിവസഅം  മമാളെ  പസനമിസമിലമാനവമാസസ  പഫമാനറമാന

ചരചമിപല  സങസ്പീരതമി  കുതമിത്തുറന്നസ  തമിരനവമാസമി  അടങ്ങുന്ന  പമാത്രമടക്കഅം

നമമാഷ്ടമിക്കുകയുഅം  ആറസ നനരചപപ്പെട്ടമികള് കുതമിത്തുറന്നസ കവരച നടത്തുകയുമുണമായമി.

രണസ  വരഷഅം  മുമസ  മൂരക്കനമാടസ  സഅംഭവപത  തുടരന്നസ  28.4.2014-ല്   വമിശസഹമിന

പരമിഷതസ തൃശ്ശൂര ജമിലയമില് ആഹസമാനഅം പചയ  ഹരതമാലമിപന്റെ തനലന്നസ രമാത്രമിയമില്

ചമാലക്കുടമി  മണ്ഡലതമിപല  ഒര  ക്രമിസഭ്യന്  നദവമാലയതമിനഅം  മൂന്നസ  കനപ്പെളെകള്ക്കുഅം

നനപര  ആക്രമണമുണമായമി.  കൂടമാപത  നമലൂര-ശമാന്തമിപുരഅം  പള്ളമിയുപട

തമാല്ക്കമാലമികമമായമി  നമിരമമിച  കനപ്പെളെകളഅം  വമിശുദ  രൂപങ്ങളഅം  അനബന്ധ

സമാമഗ്രമികളഅം  നശമിപ്പെമിക്കുന്ന  സഅംഭവവുമുണമായമി.  ഇഇൗ  നകസുകളെമിപലമാന്നമിലുഅം

ഉതരവമാദമികളെമായവപര  കപണതമി  നമിയമതമിനമുമമില്  പകമാണ്ടുവരന്നതമിനസ

നമാളെമിതുവപരയമായുഅം  സമാധമിചമിട്ടമില.  നമാടമിപന്റെ  മതപപമത്രമിനയയുഅം  സമമാധമാന

ജസ്പീവമിതനതയുഅം  തകരക്കുന്ന  ഇതരഅം  പ്രവൃതമികള്  നമലമില്
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ആവരതമിക്കമാതമിരമിക്കുന്നതമിനസ  കുറക്കമാപര  കപണതമി  മമാതൃകമാപരമമായമി

ശമിക്ഷമിക്കുന്നതമിനമാവശഭ്യമമായ  അടമിയന്തര  നടപടമികള്  സസസ്പീകരമിക്കണപമന്നസ  ഇഇൗ

സഭനയമാടസ അഭഭ്യരതമിക്കുകയമാണസ.  

പള്ളമികളഅം ആരമാധനമാലയങ്ങളഅം ആക്രമമിക്കല് 

മുഖഭ്യമനമി  (ശ്രസ്പീ  .    പമിണറമായമി  വമിജയന്):  സര,  രണസ  വരഷഅം  മുമസ,  2014

ഏപ്രമിലമില്,  ഇവമിപട  പ്രസമാവമിചതുനപമാപല  ചമില  അതമിക്രമങ്ങള്  അവമിപട

നടന്നമിരന്നു.  ചമാലക്കുടമിയമില് ക്രമിസഭ്യന് നദവമാലയവുഅം  മൂന്നസ  കനപ്പെളെകളഅം  ആക്രമമിച

സഅംഭവഅം,  ഒര  പസഷഭ്യല്  ടസ്പീമമിപന  നമിനയമാഗമിചസ  അനനസഷമിക്കമാനള്ള

സഅംവമിധമാനമുണമാക്കമിപയങമിലുഅം  പ്രതമികപളെ  കപണതമാന്  കഴമിഞ്ഞമില.

അതുസഅംബന്ധമിചസ  ചമാലക്കുടമി  നകമാടതമിയമില്  അണ്ഡമിറക്റ്റഡമായമി റമിനപ്പെമാരട്ടസ

സമരപ്പെമിക്കുകയമാണസ  പചയതസ.  ഇനപ്പെമാള്  രണസ  സഅംഭവങ്ങള്,  2016  ജൂണ്  6-ാം

തസ്പീയതമി തൃശ്ശൂര നകമാട്ടമാറസ കനപ്പെളെ തകരതതുമമായമി ബന്ധപപ്പെട്ടസ ചമാലക്കുടമി നപമാലസ്പീസസ

ഒര  നകസസ  രജമിസര  പചയമിട്ടുണസ.  ഗരതമിപ്പെമാലയമിപല  ആനട്ടമാ  പതമാഴമിലമാളെമികളപട

യൂണമിയന്  പഷഡമിപല  കനസരകള്  തകരതതുമമായമി  ബന്ധപപ്പെട്ടതമിലുഅം  മമാളെ

നപമാലസ്പീസസ നകസസ രജമിസര പചയമിട്ടുണസ.  ഇതസ ഗഇൗരവമമായമി  പരമിനശമാധമിനക്കണ ഒര

പ്രശമമാണസ.  ചമാലക്കുടമിയമില് ഒര പസഷഭ്യല് ടസ്പീഅം രൂപസ്പീകരമിച്ചുപകമാണസ ഇതമിപനക്കുറമിചസ
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അനനസഷമിക്കമാനള്ള നടപടമികള് സസസ്പീകരമിചമിട്ടുണസ.  നമാലസ പ്രതമികപളെ  അറസസ പചയസ

നകമാടതമിയമില്  ഹമാജരമാക്കമിയമിട്ടുണസ.  പ്രമായപൂരതമിയമാകമാത  ഒര

പ്രതമിയുണമായമിരന്നു.  ആ  പ്രതമിപയ   ജമാമഭ്യഅം  നല്കമി  നകമാടതമി  വമിട്ടയചമിട്ടുമുണസ.

മതസഇൗഹമാരദ്ദേഅം  തകരമാറമിലമാകുന്ന  വമിധതമിലുള്ള  നടപടമികളെമാപണന്നസ

കണ്ടുപകമാണ്ടുതപന്ന  അടമിയന്തര  പ്രമാധമാനഭ്യനതമാപടയുള്ള  നടപടമികള്  അവമിപട

സസസ്പീകരമിചമിട്ടുണസ, തുടരന്നുഅം സസസ്പീകരമിക്കുന്നതമായമിരമിക്കുഅം.  

അങമമാലമി പപബപ്പെമാസസ

 ശ്രസ്പീ  .   നറമാജമി എഅം  .   നജമാണ്: സര, മധഭ്യനകരളെതമിപല ഏറവുഅം തമിരനക്കറമിയ ഒര

സ്ഥലമമാണസ  അങമമാലമി.  എറണമാകുളെതമിപന്റെ  നഗറസ നവയമാണസ  അങമമാലമി.

അനതമാപടമാപ്പെഅം  നദശസ്പീയപമാതയുഅം  എഅം.സമി   നറമാഡഅം  സഅംഗമമിക്കുന്ന  ഒര  നകനഅം,

പകമാചമി അന്തമാരമാഷ്ട്ര വമിമമാനതമാവളെഅം, മലയമാറ്റൂര തസ്പീരതമാടനനകനഅം, ആദമിശങരപന്റെ

ജന്മസ്ഥലമമായ  കമാലടമിപയമാപക്ക  ഉള്പപ്പെടുന്ന  ഒര  പ്രനദശമമാണസ  അങമമാലമി.

അവമിടുപത ഏറവുഅം വലമിയ പ്രശഅം ഗതമാഗതക്കുരക്കസ തപന്നയമാണസ.  മണ്ണുതമി മുതല്

ആലുവ  വപര  നദശസ്പീയപമാതയമിപല  എലമാ  നഗരങ്ങളെമിലുഅം  പപഫ്ലെെ  ഓവറുകനളെമാ

പപബപ്പെമാസുകനളെമാ  നമിരമമിക്കപപ്പെട്ടനപ്പെമാള് അങമമാലമിയമില്  മമാത്രമമാണസ  പപബപ്പെമാസസ

നമിരമമിക്കപപ്പെടമാപത  നപമായതസ.  അതുപകമാണ്ടുതപന്ന  അങമമാലമിയമിപല  ഗരതരമമായ
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ഗതമാഗതക്കുരക്കമിനസ  പരമിഹമാരഅം  കമാണുവമാന്  അങമമാലമി  പപബപ്പെമാസസ

അതഭ്യമാവശഭ്യമമായമി  വന്നമിരമിക്കുകയമാണസ.  അനതമാപടമാപ്പെഅം  അപകടങ്ങളെമില്പപ്പെട്ടസ

ചമികമിതയമായമി  അതുവഴമി  കടന്നുനപമാകുന്ന  ആളകള്  മണമിക്കൂറുകനളെമാളെഅം  ഇഇൗ

ഗതമാഗതക്കുരക്കമില്പപ്പെട്ടസ  അലയുകയമാണസ.  അതസ  അങമമാലമിയുപട മമാത്രഅം  പ്രശമല.

മധഭ്യനകരളെതമിലൂപട യമാത്രപചയ്യുന്ന ലക്ഷക്കണക്കമിനമാളകപളെ ബമാധമിക്കുന്ന പ്രശപമന്ന

നമിലയമില്  അങമമാലമി  പപബപ്പെമാസസ  യമാഥമാരതഭ്യമമാക്കുവമാന്  അടമിയന്തര  നടപടമി

സസസ്പീകരമിക്കണപമന്നസ അഭഭ്യരതമിക്കുന്നു.

              അങമമാലമി പപബപ്പെമാസസ

പപമാതുമരമാമത്തുഅം  രജമിനസ്ട്രേഷനഅം  വകുപ്പുമനമി  (ശ്രസ്പീ  .    ജമി  .    സുധമാകരന്):  സര,

നദശസ്പീയപമാത  47-ല്  അങമമാലമി  നഗരതമിപല  ഗതമാഗതക്കുരക്കസ

പരമിഹരമിക്കുന്നതമിനനവണമി  കരയമാമറമസ  മുതല്  പനടുമമാനശ്ശേരമി  വമിമമാനതമാവളെഅം

വപരയുള്ള  5.97  കമിനലമാമസ്പീറര  നസ്പീളെമുള്ള  ഒര  പപബപ്പെമാസമിനനവണമി  വമിശദമമായ

പദതമിനരഖ തയമാറമാക്കണപമന്നസ കണ്സള്ട്ടന്റെമായ കമിറസനകമാപയ  2013  നമയസ  20-നസ

ചുമതലപപ്പെടുത്തുകയുണമായമി.  അവര  സമാദഭ്യതമാപഠനഅം  നടതമി  വമിശദമമായ  പദതമി

റമിനപ്പെമാരട്ടസ തയമാറമാക്കമി വരന്നു.  പ്രമാഥമമിക റമിനപ്പെമാരട്ടസ  നറമാഡ്സസ ആന്റെസ ബമിഡ്ജസസ

പഡവലപ്പമന്റെസ  നകമാരപ്പെനറഷന്  2016  ജൂണമില്  സമരപ്പെമിചമിട്ടുണസ.  രണസ
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ഘട്ടങ്ങളെമിലമായമിട്ടമാണസ  നടപ്പെമിലമാക്കുന്നതസ.  ആദഭ്യഘട്ടഅം  കരയമാമറമസ-അങമമാലമി

പറയമില്നവ നസഷന് കവലവപരയമാണസ.  രണമാഅംഘട്ടഅം അവമിപട മുതല് എയരനപമാരട്ടസ

വപരയമാണസ.  45  മസ്പീറര  വസ്പീതമിയമില്  നമിരമമിക്കമാനനദ്ദേശമിക്കുന്ന  ഇഇൗ  പമാത  പപമാതു

സസകമാരഭ്യപങമാളെമിതനതമാടുകൂടമി  നടപ്പെമിലമാക്കമാനമാണസ  വമിഭമാവനഅം  പചയമിരമിക്കുന്നതസ.

വമിശദമമായ  പദതമിനരഖ  രണസ  മമാസതമിനകഅം  സമരപ്പെമിക്കമാന്  കണ്സള്ട്ടന്റെമിനനമാടസ

പറഞ്ഞമിട്ടുണസ.  പ്രമാഥമമിക  വമിലയമിരതല്  പ്രകമാരഅം  ഇഇൗ  പദതമി

വമികസമിപ്പെമിക്കുന്നതമിനസ 1100 നകമാടമി രൂപ മതമിപ്പെസ പചലവസ പ്രതസ്പീക്ഷമിക്കുന്നു. 

പകമാലനങമാടസ പപബപ്പെമാസസ

ശ്രസ്പീ  .    പക  .    ബമാബ: സര, 2008-ല് എല്.ഡമി.എഫസ  സരക്കമാര 13 നകമാടമി രൂപ

വകയമിരതമി  4.5  കമിനലമാമസ്പീറര  ദൂരതമില്  പനന്മമാറ  നമിനയമാജകമണ്ഡലതമിപല

ഏറവുഅം തമിരക്കസ പമിടമിച നഗരമമായ പകമാലനങമാടസ തമിരപക്കമാഴമിവമാക്കുന്നതമിനമാവശഭ്യമമായ

ഒര  പപബപ്പെമാസസ  നറമാഡമിപന്റെ   പ്രമാഥമമികമമായ  പ്രവരതനങ്ങള്  ആരഅംഭമിചമിരന്നു.

വമാളെയമാര  കഴമിഞ്ഞമാല്  അനഭ്യസഅംസ്ഥമാനങ്ങളെമില്  നമിന്നസ  പ്രധമാനപപ്പെട്ട

തസ്പീരതമാടനകനങ്ങളെമിനലയ്ക്കുഅം  ടൂറമിസസ   നകനങ്ങളെമിനലയ്ക്കുഅം  അതുനപമാപല  ചരക്കസ

ഗതമാഗത  രഅംഗത്തുഅം  ഏറവുഅം  കൂടുതല്   വമാഹനങ്ങള്  വന്നുനപമാകുന്ന  പ്രനദശമമാണസ

പകമാലനങമാടസ.  അതസ  മനസമിലമാക്കമിപക്കമാണ്ടുതപന്നയമാണസ  അന്നസ  13  നകമാടമി  രൂപ
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വകയമിരതമി  പപബപ്പെമാസസ  നറമാഡമിപന്റെ  നമിരമമാണതമിനസ  തുടക്കഅം  കുറമിചതസ.

തണ്ണസ്പീരതട  നമിയമപ്രകമാരമുള്ള  എഅംപനവരഡസ  കമമിറമിയുപട  അനമതമിയുഅം  സ്ഥലഅം

കപണത്തുന്നതുഅം  സ്ഥലഅം  നമിശയമിക്കുന്നതുമമായ  പ്രവരതനങ്ങളഅം  പൂരതസ്പീകരമിച്ചു.

രണസ തവണ മുന് എഅം.എല്.എ.യുപട നനതൃതസതമില് കളെക്ടനററമില് മസ്പീറമിഅംഗസ നടന്നു.

മുന് പമി.ഡബഷ്യൂ.ഡമി മമിനമിസര പപങടുത്തുപകമാണ്ടുള്ള ഒര മസ്പീറമിഅംഗഅം  നടന്നു. എന്നമാല്

നമാളെമിതുവപരയുഅം  നറമാഡസ  നമിരമമാണതമിനമായമി  റവനഷ്യൂ  ഡമിപ്പെമാരട്ടസപമന്റെസ  ഏപറടുക്കുന്ന

സ്ഥലതമിപന്റെ  വമില  നമിശയമിചസ  നഷ്ടപരമിഹമാരഅം  നല്കമി  പമി.ഡബഷ്യൂ.ഡമി.  പയ

ഏല്പ്പെമിക്കുന്ന പ്രവരതനഅം  ആരഅംഭമിചമിട്ടമില.  എട്ടസ വരഷനതമാളെമമായമി  ഇഇൗ നറമാഡസ

നമിരമമാണവുമമായമി  ബന്ധപപ്പെട്ടസ  നമില്ക്കുകയമാണസ.  എനപ്പെമാഴമാണസ  ഇതമിപന്റെ

പ്രവരതനങ്ങള് ആരഅംഭമിക്കുകപയന്നസ അറമിയുന്നതമിനനവണമിയമാണസ ഇഇൗ സബ്മമിഷന്

ഉന്നയമിക്കുന്നതസ. 

പകമാലനങമാടസ പപബപ്പെമാസസ

പപമാതുമരമാമത്തുഅം  രജമിനസ്ട്രേഷനഅം  വകുപ്പുമനമി  (ശ്രസ്പീ  .    ജമി  .  സുധമാകരന്):  സര,

പമാലക്കമാടസ  ജമിലയമിപല  നമിരദ്ദേമിഷ്ട  പകമാലനങമാടസ  പപബപ്പെമാസസ  ആരഅംഭമിക്കുന്നതസ

സഅംസ്ഥമാന പമാതയമായ വടക്കമാനഞരമി-പപമാള്ളമാചമി  നറമാഡമില് കമിനലമാമസ്പീറര  22/800
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മുതല് കമിനലമാമസ്പീറര  27/500  വപര  4.7  കമിനലമാമസ്പീറര പപദരഘഭ്യതമിലമാണസ.  പ്രസ്തുത

പ്രവൃതമിക്കസ  ഗവണ്പമന്റെസ  ഓരഡര  (ആര.റമി)  നഅം.  1045/2009/പമി.ഡബഷ്യൂ.ഡമി

തസ്പീയതമി  14.07.2009  പ്രകമാരഅം  13  നകമാടമി  രൂപയുപട  ഭരണമാനമതമി  ലഭമിചമിട്ടുണസ.

തുടരന്നസ  ഇതമില്  ഉള്പപ്പെടുതമി  ജമി.ഒ   (ആര.ടമി)  നമര  939/2010/പമി.ഡബഷ്യൂ.ഡമി

തസ്പീയതമി  10.6.2010  പ്രകമാരഅം  സ്ഥലഅം  ഏപറടുക്കുന്നതമിനള്ള  ഭരണമാനമതമിയുഅം

ലഭമിചമിട്ടുണസ.  ഇതമിനമായമി  30  മസ്പീറര  വസ്പീതമിയമില്  14.5204  പഹക്ടര  സ്ഥലഅം

ഏപറടുനക്കണതമായമിട്ടുണസ.  സരക്കമാര വക പുറനമമാക്കസ ഭൂമമിയമായ  0.4594  പഹക്ടറുഅം

സസകമാരഭ്യ  വഭ്യക്തമികളെമില്  നമിന്നുഅം  14.0618  പഹക്ടറുഅം  ഏപറടുക്കണഅം.  ഭൂമമി

ഏപറടുക്കുന്നതമിപന്റെ  ഭമാഗമമായമി  റവനഷ്യൂ  അധമികമാരമികള്ക്കസ  പപമാന്നുഅംവമില

നടപടമിക്രമമനസരമിചസ  4(1)  നനമാട്ടമിഫമിനക്കഷന്  പുറപപ്പെടുവമിക്കുന്നതമിനമായമി  പദതമി

പചലവമിപന്റെ  25  ശതമമാനമമായ  2,64,30,000  രൂപയ്ക്കുള്ള എല്.സമി.  പപ്രമാനപ്പെമാസല്

14.1.2015-ല് സരക്കമാരമില് സമരപ്പെമിചമിരന്നു. 29.6.2015-പല സരക്കമാര കതസ നമര

1153/സമി2/2015/പപമാ.മ.വ  പ്രകമാരഅം  ആവശഭ്യപപ്പെട്ട  വമിവരങ്ങള്  എകമികഷ്യൂട്ടസ്പീവസ

എഞമിനസ്പീയറുപട കതസ നമര എ 1/1115/2015 തസ്പീയതമി 27.6.2016 അനസരമിചസ ഇഇൗ

ഓഫസ്പീസമില്  നമിന്നുഅം  നമര  FR2/37/15  തസ്പീയതമി 27.6.2016  പ്രകമാരഅം

സരക്കമാരമിനലയസ  സമരപ്പെമിചമിട്ടുണസ.  പ്രസസ്തുത  പപ്രമാനപ്പെമാസല്  ഗവണ്പമന്റെമില്  നമിന്നുഅം
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അനവദമിചസ  റവനഷ്യൂ ഡമിപ്പെമാരട്ടസപമന്റെസ  മുനഖന സ്ഥലഅം ഉടമകള്ക്കസ  പപകമമാറമി  സ്ഥലഅം

ഏപറടുതനശഷഅം  പ്രവരതമി  പടണര  പചയ്യുന്നതമിനള്ള  നടപടമികള്

സസസ്പീകരമിക്കുന്നതമാണസ.  സരക്കമാരമിനലയസ  27.6.2016-ല്  പപ്രമാനപ്പെമാസല്

നല്കമിയമിട്ടുണസ.

                                                                
തമാലൂക്കമാശുപത്രമിയുപട ഭഇൗതമികസഇൗകരഭ്യങ്ങളപടയുഅം

സമാഫസ പമാനറണമിപന്റെയുഅം വരദനവസ 

ശ്രസ്പീ  .    പമാറക്കല്  അബ്ദുള്ള: സര,  എപന്റെ  മണ്ഡലതമിപല  പതമിറമാണ്ടുകള്

പഴക്കമുള്ള  കുറഭ്യമാടമി ഗവണ്പമന്റെസ തമാലൂക്കസ നഹമാസമിറലമില് സ്ഥലപരമിമമിതമി, ഭഇൗതമിക

സഇൗകരഭ്യങ്ങളപട അപരഭ്യമാപത, നഡമാക്ടരമമാര അടക്കമുള്ള സമാഫമിപന്റെ കുറവസ  എന്നമിവ

പകമാണസ കമാലങ്ങളെമായമി ഗരതരമമായ പ്രതമിസന്ധമി നനരമിടുകയമാണസ. കുന്നുമല്, നവളെഅം,

കുറഭ്യമാടമി,  ചങ്ങനരമാതസ,  കമായക്കുടമി തുടങ്ങമി പനതമാളെഅം പഞമായത്തുകളെമില് നമിന്നമായമി

നമിനതഭ്യന  ആയമിരതമിഇരന്നൂനറമാളെഅം  സമാധമാരണക്കമാരമായ  നരമാഗമികള്  പ്രസ്തുത

ആശുപത്രമിയമില് ചമികമിത നതടമി  എത്തുന്നുണസ.  എന്നമാല് ഇവമിപട  ആവശഭ്യതമിനസ

നഡമാക്ടരമമാനരമാ  നഴ്സുമമാനരമാ  ഇല  എന്നുള്ളതമാണസ  ഏപറ  പരമിതമാപകരഅം.

ഉള്ളവരക്കുതപന്ന  തമാമസതമിനമാവശഭ്യമമായ  കസമാരനട്ടഴ്സുഅം  നമിലവമിലമിലമാത
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അവസ്ഥയമാണസ.  ഇവമിപട  സസ്പീകളപടയുഅം  കുട്ടമികളപടയുഅം  പ്രനതഭ്യക  വമാരഡമില.

അനതസമയഅം  ചമികമിതമാരഅംഗതസ  മലനയമാര  നമഖലയുപട  ആശമാനകനമമായ  ഈ

തമാലൂക്കമാശുപത്രമിയമില് അസഇൗകരഭ്യങ്ങള്ക്കസ നടുവമിലുഅം മമാസതമില് നൂനറമാളെഅം പ്രസവഅം

നടക്കുന്നുണസ എന്നതസ എടുത്തുപറനയണതമാണസ. ഒ.പമി. നബമാക്കുഅം നമമാരചറമി പകട്ടമിടവുഅം

അടമിയന്തരമമായമി നമിരമമിക്കമാന് സരക്കമാരമിപന്റെ ഭമാഗത്തുനമിന്നുഅം നടപടമിയുണമാകണഅം.

നമമാരചറമിയുപടയുഅം  ഫസ്പീസറമിപന്റെയുഅം  അഭമാവഅം  നപമാസസനമമാരട്ടഅം  നടപടമികപളെ

പ്രതമികൂലമമായമി  ബമാധമിക്കുന്നുണസ.  നപരപകമാണസ  തമാലൂക്കമാശുപത്രമിയമാപണങമിലുഅം

ഇവമിടപത  സമാഫസ  പമാനറണ്  ഇനപ്പെമാഴുഅം  സമി.എചസ.സമി.-യുനടതമാണസ  എന്നതമാണസ

യമാഥമാരതഭ്യഅം. ഇതസ അടമിയന്തരമമായമി തമാലൂക്കമാശുപത്രമിയുപട സമാഫസ പമാനറണമിനലക്കസ

മമാറമിയമാല് മമാത്രനമ പ്രസസ്തുത പ്രശങ്ങള്ക്കസ ഒര പരമിധമിവപരപയങമിലുഅം പരമിഹമാരമമാകൂ.

ജസ്പീരണ്ണമാവസ്ഥയമിലുള്ള  പകട്ടമിടഅം  പുതുക്കമിപ്പെണമിയുന്നതമിനമായമി  ആശുപത്രമിനയമാടസ

നചരന്നസ  ഇറമിനഗഷന്  വകുപ്പെമിപന്റെ  അധസ്പീനതയമിലുള്ള  80  പസന്റെസ  സ്ഥലഅം  കൂടമി

ആശുപത്രമിക്കസ ലഭഭ്യമമാക്കമാനള്ള നടപടമികള് നവഗതമിലമാക്കമി ആശുപത്രമി വമികസനഅം

കമാരഭ്യക്ഷമമമാക്കണഅം. അതുനപമാപല തപന്ന  നനരനത  ഈ ആശുപത്രമി സമി.എചസ.സമി.
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ആയമിരന്ന സമയതസ സമസ്പീപപ്രനദശങ്ങളെമിപല പമി.എചസ.സമി.-കളപട പ്രവരതനങ്ങള്

ഇവമിടഅം  നകനസ്പീകരമിചമായമിരന്നു  നടന്നമിരന്നതസ.  ഇതസ  ഇനപ്പെമാഴുഅം  തുടരന്നതസ

അസഇൗകരഭ്യഅം പകമാണസ വസ്പീരപ്പുമുട്ടുന്ന തമാലൂക്കമാശുപത്രമിയമില് തമിരക്കസ വരദമിക്കുന്നതമിനസ

കമാരണമമാകുന്നുണസ.  ഇതസ പതമാട്ടടുത കുന്നുമല് സമി.എചസ.സമി.-യമിനലക്കസ മമാറമാനള്ള

നടപടമികളണമാകണഅം.  തമാലൂക്കമാശുപത്രമികപളെ  സ് പപഷഭ്യമാലമിറമി  ആശുപത്രമികളെമാക്കമി

ഉയരത്തുപമന്നസ  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  ഗവരണ്ണര  നയപ്രഖഭ്യമാപന  പ്രസഅംഗതമില്  ഈ

സഭയ്ക്കുമുമമാപക  അറമിയമിക്കുകയുണമായ  സമാഹചരഭ്യതമില്  കുറഭ്യമാടമി  ഗവണ്പമന്റെസ

തമാലൂക്കമാശുപത്രമിയുപട  ഭഇൗതമികസഇൗകരഭ്യങ്ങള്  വരദമിപ്പെമിക്കുന്നതമിനള്ള  നടപടമി

സസസ്പീകരമിക്കണഅം. 

തമാലൂക്കമാശുപത്രമിയുപട ഭഇൗതമികസഇൗകരഭ്യങ്ങളപടയുഅം
സമാഫസ പമാനറണമിപന്റെയുഅം വരദനവസ 

ആനരമാഗഭ്യവുഅം സമാമൂഹഭ്യനസ്പീതമിയുഅം വകുപ്പുമനമി  (ശ്രസ്പീമതമി  പക  .    പക  .    പപശലജ

ടസ്പീചര  ): സര,  കുറഭ്യമാടമി  സമി.എചസ.സമി.  കഴമിഞ്ഞ  ഗവണ്പമന്റെമിപന്റെ  അവസമാന

നമാളകളെമില്  തമാലൂക്കമാശുപത്രമിയമായമി  ഉയരതമിയതമായമി  പ്രഖഭ്യമാപമിപചങമിലുഅം

അതുസഅംബന്ധമിച്ചുള്ള  മറസ  നടപടമിക്രമങ്ങപളെമാന്നുഅം  പൂരതമിയമായമിക്കഴമിഞ്ഞമിട്ടമില.
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സമാഫസ  ക്രമിനയഷന്  നടന്നമിട്ടമില.  അതരഅം  കമാരഭ്യങ്ങള്  വമിശദമമായമി  പരമിനശമാധമിചസ

ആവശഭ്യമമായമിട്ടുള്ള  നടപടമികള്  സസസ്പീകരമിക്കുഅം.  എന്നമാല്  സമി.എചസ.സമി.  എന്നുള്ള

നമിലയമില്  അവമിപട  സമാഫസ  പമാനറണ്  അനസരമിചസ  സമാഫമിപന്റെ  അഭമാവമുള്ളതസ

പരമിഹരമിക്കുന്നതമിനള്ള  നടപടമികള്  അടമിയന്തരമമായമി  സസസ്പീകരമിച്ചുവരമികയമാണസ.

അനതമാപടമാപ്പെഅം ഭഇൗതമികസഇൗകരഭ്യഅം പമചപപ്പെടുതമാനള്ള നടപടമികളഅം അടമിയന്തരമമായമി

സസസ്പീകരമിക്കുന്നതമാണസ. 

പട്ടയവുഅം ആധമാരവുഅം പപകവശമുള്ള കരഷകരപട കുടമിയമിറക്കല്

ശ്രസ്പീ  .    പക  .    ഡമി  .    പ്രനസനന്: സര,  കഴമിഞ്ഞ ഗവണ്പമന്റെമിപന്റെ കമാലതസ വനഅം

വകുപ്പെസ  തയമാറമാക്കമി  വചമിരന്ന  ജനവമിരദ  നനമാട്ടസ്പീസസ  പതരപഞ്ഞടുപ്പെസ  ഫലഅം

വന്നതമിപന്റെ  പമിനറന്നസ  മുതല്  എപന്റെ  മണ്ഡലതമിപല  വണമാഴമി  കമിഴക്കനഞരമി

മലനയമാരനമഖലയമില്  തമാമസമിക്കുന്ന  ആദമിവമാസമികള്  ഉള്പപ്പെപടയുള്ള

കുടമികമിടപ്പുകമാരക്കുഅം  കരഷകരക്കുഅം  നല്കമിപക്കമാണമിരമിക്കുകയമാണസ.  പ്രസ്തുത  പ്രശഅം

നനരനത ഉണമായനപ്പെമാള് 2015 ഏപ്രമിലമില് കളെക്ടറുപട അദഭ്യക്ഷതയമില് ഒര നയമാഗഅം

നചരകയുഅം സഅംയുക്ത സരനവ്വ തസ്പീരമമാനമിക്കുകയഅം പചയ്തു.  ആ സരനവ്വയമില് നമിന്നുഅം
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മമാറമിനമിന്ന  വനഅം  വകുപ്പെസ  ഇനപ്പെമാള്  ഈ  നടപടമി  സസസ്പീകരമിക്കുന്നതസ

നമിരതമിവയ്നക്കണതമാണസ.  10 പസന്റെസ മുതല് മൂനന്നക്കര വപര ഭൂമമിയുള്ള  നമാമമമാത്ര

കരഷകപരയുഅം  കുടമികമിടപ്പുകമാപരയുമമാണസ  പ്രധമാനമമായുഅം  വനഅം  വകുപ്പെസ  ലക്ഷഭ്യഅം

വചമിട്ടുള്ളതസ.  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  പപഹനക്കമാടതമി  ഉതരവസ  നമിലനമില്ക്കുന്നു.  ആ

ഉതരവമില് പറയുന്ന മമാനദണ്ഡങ്ങള് പമാലമിച്ചുപകമാണസ സഅംയുക്ത സരനവ്വ നടതമാനഅം

നമിലവമിലുള്ള   നരഖകള്-  പട്ടയഅം,  ആധമാരഅം,  ടമാകസ  പറസസ്പീപ്റസ,  നറഷന്കമാരഡസ,

കമാരഷമിക  വമിളെകളപട  കമാലപ്പെഴക്കഅം  ഇപതലമാഅം  പരമിനശമാധമിചസ  തമാമസമിക്കമാന്

അനവമാദഅം  നല്കണപമന്നമാണസ  പപഹനക്കമാടതമി  ഉതരവസ.  അതസ  പമാലമിക്കമാന്

തയമാറമാകണഅം.

പട്ടയവുഅം ആധമാരവുഅം പപകവശമുള്ള കരഷകരപട കുടമിയമിറക്കല്

വനവുഅം  മൃഗസഅംരക്ഷണവുഅം  മൃഗശമാലകളഅം  വകുപ്പുമനമി (ശ്രസ്പീ  .    പക  .    രമാജു  ):

സര,  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട നകരളെ പപഹനക്കമാടതമിയുപട ഒര വമിധമിയുപട അടമിസ്ഥമാനതമില്

04-09-2015-പല വമിധമിയുപട പകരപ്പെസ  ലഭമിച തസ്പീയതമിമുതല് ആറസ   മമാസതമിനകഅം

നകരളെ  വനനമിയമഅം  1961,  നകരളെ  ലമാന്റെസ  കണ്സരവന്സമി  ആക്ടസ  1957  എന്നമിവ
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പ്രകമാരഅം  കനയറക്കമാരനസ സമാറഷ്യൂട്ടറമി നനമാട്ടസ്പീസസ നല്കമി കനയറഅം ഒഴമിപ്പെമിക്കല് നടപടമി

ആരഅംഭമിക്കുകയുഅം  തുടരന്നുള്ള  ആറുമമാസതമിനകഅം  ഒഴമിപ്പെമിക്കല്  പ്രക്രമിയ

പൂരതസ്പീകരമിനക്കണതുമമാണസ  എന്നമാണസ  വമിധമി.  അതമിപന്റെയടമിസ്ഥമാനതമില്  വനഅം

കനയറക്കമാപര കുടമിപയമാഴമിപ്പെമിക്കുന്നതമിനസ  ഡമിവമിഷണല് നഫമാറസസ ഓഫസ്പീസരമമാരക്കസ

റവനഷ്യൂ വകുപ്പെസ  നമിരനദ്ദേശഅം നല്കമിയതമിപന്റെയടമിസ്ഥമാനതമില് ആലത്തൂര തമാലൂക്കമിപല

വണമാഴമി,  കമിഴക്കനഞരമി   എന്നസ്പീ  പഞമായത്തുകളെമിപല   41  വനഅം  കനയറക്കമാരക്കസ

15-04-2016-ല്  ഡമിവമിഷണല്  നഫമാറസസ  ഓഫസ്പീസര,  പനന്മമാറ  നനമാട്ടസ്പീസസ

നല്കുകയുണമായമി.  പമിന്നസ്പീടസ  നനമാട്ടസ്പീസുകപളെമാന്നുഅം  നല്കമിയമിട്ടമില.  നകരളെ  ലമാന്റെസ

കണ്സരവന്സമി  ആക്ടസ  പ്രകമാരഅം  സമാറഷ്യൂട്ടറമി  നനമാട്ടസ്പീസസ  നല്കമി  വനഅം  കനയറഅം

ഒഴമിപ്പെമിക്കുന്നതമിനള്ള  നടപടമി  സസസ്പീകരമിക്കമാന്  ജമിലമാകളെക്ടരമമാരക്കസ  നമിരനദ്ദേശഅം

നല്കമാന്  റവനഷ്യൂ  വകുപ്പെമിനസ  വനഅം  വകുപ്പെമില്  നമിന്നുഅം  നമിരനദ്ദേശഅം  നല്കമിയമിട്ടുണസ.

വമിജമിലന്സസ  റമിനപ്പെമാരട്ടമിപന്റെയടമിസ്ഥമാനതമില്  കമിഴക്കനഞരമി  നമഖലയമിപല

നപമാത്തുമട,  പുഴക്കലമിടഅം  മലവമാരഅം,  പമാലക്കുഴമി  നമഖലകളെമിപല  വനഅം  കനയറഅം

തമിട്ടപപ്പെടുത്തുന്നതമിനമായമി സഅംയുക്ത സരനവ്വക്കസ ഒര ശ്രമഅം വനഅം വകുപ്പുമമായമി നചരന്നസ

നടതമിപയങമിലുഅം  പ്രമാനദശമികമമായമി  ഉണമായ  ചമില  എതമിരപ്പുകപളെത്തുടരന്നസ  ആ



Uncorructed/Not for publication
30

നടപടമി മുനമമാട്ടസ പകമാണ്ടുനപമാകമാന് കഴമിഞ്ഞമില. അതമാണസ ഇനപ്പെമാഴപത സ്ഥമിതമി.


