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സബ്മമിഷന്    

(1) തതീരദദേശ പരമിപപാലന പപാന്

ശതീ  .    റമി  .    വമി  .    രപാദജേഷഷ:  സര,  നമ്മുടടെ തതീരദദേശ പരമിപപാലന പപാനമിനഷ

അടെമിയന്തരമപായമി  അഅംഗതീകപാരഅം  ലഭഭ്യമപാദക്കേണ്ടതുമപായമി  ബന്ധടപ്പെട

വമിഷയമപാണഷ  ഞപാന്  ഉന്നയമിക്കുന്നതഷ.  തതീരദദേശ  ദമഖലയഷ  വളടരയധമികഅം

ആശശപാസഅം നല്കുന്ന ഒന്നപാണമിതഷ. ഇദപ്പെപാള് എന്.ടസസഷ (National Centre

for  Earth  Science  Studies)-ടന്റെ  ദനതൃതശതമില്  സഅംസപാന  തതീരദദേശ

പരമിപപാലന  പപാന്  തയപാറപാക്കേമിടക്കേപാണ്ടമിരമിക്കുന്ന  പ്രവൃതമി

അന്തമിമഘടതമിലപാടണന്നഷ ഞപാന് മനസമിലപാക്കുന. തതീരദദേശ പ്രദദേശങ്ങളമില്

തപാമസമിക്കുന്ന  പതമിനപായമിരക്കേണക്കേമിനഷ  കുടഅംബങ്ങള്ക്കേഷ  ആശശപാസഅം

നല്കുന്ന  നടെപടെമിയപാണമിതഷ.  എന്നപാല്  അദതപാടടെപാപ്പെഅംതടന്ന  പരമിസമിതമി

സഅംരക്ഷണഅം ഉറപ്പുവരുത്തുകയഅം കദയറഅം  തടെയകയഅം ടചെയണഅം.  2019-ടല

CRZ  (Coastal  Regulation  Zone)  വമിജപാപനപ്രകപാരഅം  ഭൂപരമിധമി

ഇളവുകള്,  അരഹരപായവരക്കേഷ  ലഭഭ്യമപാക്കേപാനുള്ള  നടെപടെമികള്  പരമപാവധമി

ദവഗതമിലപാക്കേണടമന്നപാണഷ  ഞപാന്  ആവശഭ്യടപ്പെടന്നതഷ.  തതീരദദേശ

ദമഖലയമിടല  ജേനങ്ങടള  സഅംബന്ധമിചമിടെദതപാളഅം  ഇഇൗ  മപാറങ്ങള്  വളടര
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നമിരണപായകമപായ പ്രപാധപാനഭ്യമുള്ളവയപാണഷ.  നമ്മുടടെ കടെല്തതീരടത  CRZ3

വമിഭപാഗതമില്ടപ്പെടന്ന  ദേശതീപുകളമില്,  തതീരത്തുനമിനഅം  200  മതീറര

ദൂരപരമിധമിയമില്  നമിരമപാണങ്ങള്  പപാടെമിടല്ലെന്ന  നമിബന്ധന  പുതമിയ

വമിജപാപനദതപാടടെ  20  മതീററപാക്കേമി  ചുരുക്കുകയപാണഷ.  90  ശതമപാനവുഅം

ടവള്ളതപാല് ചുറടപ്പെട്ടുകമിടെക്കുന്ന നമിരവധമി പഞപായത്തുകള് ദകരളതമിലുണ്ടഷ.

എടന്റെ  നമിദയപാജേകമണ്ഡലതമിടല  'മപാട്ടൂല്',  പയന്നൂരമിടല  'രപാമന്തളമി'

ഉള്ടപ്പെടടെയളള  കണ്ണൂര  ജേമില്ലെയമിടല  ടതപാണ്ണൂറഷ  ശതമപാനഅം  പഞപായത്തുകളഅം

ടവള്ളതപാല്  ചുറടപ്പെട്ടുകമിടെക്കുന്നവയപാണഷ.  ഇഇൗ  പഞപായത്തുകള്ക്കുകൂടെമി

ദേശതീപമിടന്റെ  പരമിഗണന  ലഭഭ്യമപാക്കേപാന്  എടന്തങമിലുഅം  സപാധഭ്യതകളദണ്ടപാ?

അതുകൂടെമി  ഗവണ്ടമന്റെഷ  പരമിഗണമിക്കേണടമന്നപാണഷ  എടന്റെ  അഭഭ്യരത്ഥന.

തതീരദദേശ വമിദല്ലെജുകളമിടല ചെതുരശ കമിദലപാമതീററമിനഷ  2161-നഷ  മുകളമില്

ജേനസപാന്ദ്രതയളള സലങ്ങള്  CRZ 3A വമിഭപാഗതമിദലയഷ  മപാറുന്നദതപാടകൂടെമി

200  മതീറര  ദൂരപരമിധമി  500  മതീററമിദലക്കേഷ  ചുരുങഅം.  ജേനസപാന്ദ്രത  കുറഞ

ദമഖലയമില്  200 മതീറര  പരമിധമി  തുടെരുകയഅം  ടചെയഅം.  ദൂരപരമിധമി  ഇളവുകള്

ലഭഭ്യമപാക്കുന്ന  2019-ടല  വമിജപാപനതമിടന്റെ  ഗുണങ്ങള്  ഉടെന്

ലഭഭ്യമപാകണടമങമില്  ദകപാസ്റ്റല്  ദസപാണ്  മപാദന ജേഷ ടമന്റെഷ  പപാന്
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അഅംഗതീകരമിക്കേടപ്പെദടെണ്ടതപായമിട്ടുണ്ടഷ.  ഈ  സഭയമില്തടന്ന  ഈ  വമിഷയഅം

ദനരടത ഉയരനവന്നമിട്ടുള്ളതപാണഷ. പതഷ ജേമില്ലെകളമില് തതീരദദേശദമഖല ചെടഅം

ലഅംഘമിച്ചുള്ള  നമിരമപാണതമിടന്റെ  ദപരമില്  ഇരുപതമിഏഴപായമിരതമിലധമികഅം

ദകസുകള് കളക്ടറുടടെ അദഭ്യക്ഷതയമിലുള്ള സമമിതമികള് റമിദപ്പെപാരടഷ ടചെയമിട്ടുണ്ടഷ.

കഴമിഞ  ഒദക്ടപാബറമില്  സഅംസപാന  സരക്കേപാര  സുപ്രതീഅം  ദകപാടെതമിയമില്

അറമിയമിചതപാണമിതഷ. 2011-ടല പപാനമിടന്റെ അടെമിസപാനതമിലപാണഷ ചെടലഅംഘന

നമിരമമിതമികളടടെ  കണടക്കേടതമിരമിക്കുന്നതഷ.  പുതമിയ  വമി ജപാപനപ്രകപാരഅം

നമിരമപാണങ്ങള്ക്കേഷ  തതീരതമില്നമിനള്ള  ദൂരപരമിധമി  കുറചതമിനപാല്  ഈ

പറയന്ന പരപാതമികളമില് പകുതമിയമിദലടറ ടകടമിടെടമങമിലുഅം  പടമികയമില്നമിനഅം

ഒഴമിവപാകുഅം.  പദക്ഷ  അതമിനഷ  അന്തമിമപപാന്  തയപാറപാക്കേണഅം.  ബഹുമപാനടപ്പെട

മുഖഭ്യമനമി  ഇക്കേപാരഭ്യതമില്   സമദയപാചെമിതമപായമി  ഇടെടപടമിട്ടുണ്ടഷ.

പ്രതമികൂലമപായമി  യപാടതപാരു  നടെപടെമിയഅം  ഈകപാരഭ്യതമില്  ഉണ്ടപാകുകയമില്ലെ

എന്നറമിയമിക്കുകയഅം ടചെയമിട്ടുണ്ടഷ.  ജേമില്ലെകളമിടല പപാന് കമിട്ടുന്ന മുറയഷ അതമിടന്റെ

നടെപടെമിക്രമങ്ങള് പൂരതതീകരമിചഷ ഹമിയറമിഅംഗമിനുള്ള അവസരടമപാരുക്കേമി ദകന്ദ്ര

പരമിസമിതമി  മനപാലയതമിടന്റെ  വമി ജപാപനഅം  6(1)-ല്  പറയന്നതുപ്രകപാരഅം

ദകന്ദ്ര  വനഅം  പരമിസമിതമി  മനപാലയതമിടന്റെ  അനുമതമികൂടെമി
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ലഭഭ്യമപാദകണ്ടതുണ്ടഷ.  തതീരദദേശദമഖലയമിടല  ജേനങ്ങള്ക്കേഷ  ഈ  കപാരഭ്യതമില്

വളടരദയടറ  പ്രതതീക്ഷയപാണുള്ളതഷ.  നമിരവധമി  ടകടമിടെങ്ങളടടെ  നമിരമപാണഅം

പകുതമിവഴമിയമിലപാണഷ;  വതീടെഷ  വയപാന്കഴമിയപാത  സപാഹചെരഭ്യമുണ്ടഷ.  ടൂറമിസഅം

പദതമികള്  പൂരതതീകരമിക്കേപാന്  കഴമിയപാടതദപപായമിട്ടുണ്ടഷ.  തതീരചയപായഅം

ദകരളതമിടന്റെ  സപാഹചെരഭ്യതമില്  എത്രയഅംദവഗഅം  ഈ  പപാന്

തയപാറപാദക്കേണ്ടതുണ്ടഷ.  അതമിനഷ  ബഹുമപാനടപ്പെട  മുഖഭ്യമനമി  വളടരദയടറ

മുന്കടയടക്കുനടണ്ടന്ന കപാരഭ്യഅം നമിസ്തരക്കേമപാണഷ. എന്നമിരുന്നപാല്ദപപാലുഅം ഈ

കപാരഭ്യതമില്  ജേനങ്ങളടടെ  ആശങ  പരമിഹരമിക്കേപാന്  സതശരമപായ  നടെപടെമി

ദവണടമന്നപാണഷ ആവശഭ്യടപ്പെടന്നതഷ.

മുഖഭ്യമനമി (ശതീ  .    പമിണറപായമി വമിജേയന്): സര, 18.01.2019-ടല G.S.R.

37(E)  നമ്പര വമി ജപാപന പ്രകപാരഅം  ദകന്ദ്ര വനഅം പരമിസമിതമി  മനപാലയഅം

2011-ടല തതീരദദേശ പരമിപപാലന നമിയമതമില് ദഭദേഗതമി വരുതമിയമിട്ടുണ്ടഷ. ഈ

വമി ജപാപനതമിടന്റെ അടെമിസപാനതമില് തയപാറപാക്കുന്ന തതീരദദേശപരമിപപാലന

പപാന് ദകന്ദ്ര വനഅം പരമിസമിതമി മനപാലയഅം അഅംഗതീകരമിക്കുന്ന മുറയഷ മപാത്രദമ

ഇളവുകള് സഅംസപാനതഷ പ്രപാബലഭ്യതമില് വരമികയള. അതുവടര 2011-ടല

വമി   ജപാപനതമിടല  വഭ്യവസകളഅം  തതീരദദേശപരമിപപാലന  പപാനുമപായമിരമിക്കുഅം
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ബപാധകമപാകുന്നതഷ.  2019-ടല  വമിജപാപനപ്രകപാരഅം  തതീരദദേശപരമിപപാലന

പപാന്  തയപാറപാക്കുന്നതമിനഷ  തമിരുവനന്തപുരടത  ദകന്ദ്ര  ഭഇൗമശപാസ

പഠനദകന്ദ്രടത  20.08.2019-നഷ  സരക്കേപാര  ചുമതലടപ്പെടതമിയമിട്ടുണ്ടഷ.

ദകപാവമിഡമിടന  തുടെരനണ്ടപായ  ദലപാക്കേഷഡഇൗണ്  കപാരണഅം  പപാന്  തയപാറപാക്കേമി

സമരപ്പെമിക്കുന്നതമിനഷ  സമയടമടടതങമിലുഅം  തമിരുവനന്തപുരഅം,  ടകപാല്ലെഅം,

കപാസരദഗപാഡഷ,  ആലപ്പുഴ,  ദകപാടയഅം,  ദകപാഴമിദക്കേപാടെഷ,  കണ്ണൂര  എന്നതീ

ജേമില്ലെകളമിടല  കരടെഷ  തതീരദദേശ  പരമിപപാലന  പപാന്  തതീരദദേശ  പരമിപപാലന

അദതപാറമിറമിക്കേഷ  ലഭമിചമിട്ടുണ്ടഷ.  ഇതുമപായമി  ബന്ധടപ്പെടഷ  പബമികഷ  ഹമിയറമിഅംഗഷ

നടെത്തുന്നതമിനുള്ള  നടെപടെമികള്  പുദരപാഗമമിച്ചുവരുന.  എറണപാകുളഅം,  തൃശ്ശൂര,

മലപ്പുറഅം എന്നതീ ജേമില്ലെകളടടെ കരടെഷ പപാനമില് ചെമില തമിരുതലുകള് വരുതപാന്

ദകന്ദ്ര  ഭഇൗമശപാസ  പഠന  ദകന്ദ്രതമിനഷ  നമിരദദ്ദേശഅം  നല്കമിയമിരുന.

തമിരുതലുകള് ഉള്ടപ്പെടതമിയ കരടെഷ തതീരദദേശ പരമിപപാലന പപാന് ഉടെന്തടന്ന

തതീരദദേശ  പരമിപപാലന  അദതപാറമിറമിക്കേഷ  ലഭഭ്യമപാകുഅം.  പബമികഷ  ഹമിയറമിഅംഗുഅം

നടെപടെമിക്രമങ്ങളഅം പൂരതമിയപാക്കേമി തതീരദദേശ പരമിപപാലന പപാന് ദകന്ദ്ര വനഅം

പരമിസമിതമി  മനപാലയതമിനഷ  വവകപാടത  സമരപ്പെമിക്കേപാന്  കഴമിയടമന്നപാണഷ

പ്രതതീക്ഷമിക്കുന്നതഷ.  ദകന്ദ്ര  അഅംഗതീകപാരഅം  ലഭമിച്ചുകഴമിഞപാല്  2019-ടല
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വമിജപാപന പ്രകപാരമുള്ള ഇളവുകള് സഅംസപാനതമിനഷ അനുഭവദവദേഭ്യമപാകുഅം. 

(2) സരടമിഫമിക്കേറഷ ലഭഭ്യമപാക്കേല്

ശതീ  .    എന്  .    എ  .    ടനല്ലെമിക്കുന്നഷ:  സര,  ചെമില  രക്ഷമിതപാക്കേളഅം

വമിദേഭ്യപാരത്ഥമികളഅം അഭമിമുഖതീകരമിക്കുന്ന വലമിയ ദുരമിതവുഅം പ്രയപാസവുഅം ബുദമിമുട്ടുഅം

ബഹുമപാനടപ്പെട  മുഖഭ്യമനമിയടടെ  ശദയമില്ടകപാണ്ടുവരമിക  എന്നതപാണഷ  ഈ

സബ്മമിഷന് ടകപാണ്ടഷ ഞപാന് ഉദദ്ദേശമിക്കുന്നതഷ. കര ണപാടെക സഅംസപാനതമിടന്റെ

വമിവമിധ പ്രദദേശങ്ങളമില് പ്രദതഭ്യകമിചഷ മഅംഗലപാപുരടത നമിരവധമി വമിദേഭ്യപാഭഭ്യപാസ

സപാപനങ്ങളമില് നമ്മുടടെ സഅംസപാനടത കുടമികള് പഠമിക്കുനണ്ടഷ. അധമികഅം

ദപരുഅം  മലബപാര  ജേമില്ലെകളമില്നമിന്നഷ  ടപ്രപാഫഷണല്

ദകപാഴ്സുകള്ക്കുദവണ്ടമിയപാണഷ  മഅംഗലപാപുരത്തുദപപായമി  പഠമിക്കുന്നതഷ.

ഭൂരമിഭപാഗഅംദപരുഅം നപാലുവരഷടത ദകപാഴ്സുകള് പൂരതമിയപാക്കുഅം.  എന്നപാല് ചെമില

വമിദേഭ്യപാരത്ഥമികള്ക്കേഷ  സപാമ്പതമിക  പരപാധതീനതമൂലദമപാ  ആദരപാഗഭ്യപരമപായ

കപാരണങ്ങള്ടകപാദണ്ടപാ  കുടഅംബതമിടല  മറ്റു  പ്രശ്നങ്ങള്ടകപാദണ്ടപാ  പഠമിതഅം

തുടെരുന്നതമിനമിടെയമില്  വമിദദേശദതപാ  മദറപാ  ദജേപാലമികള്

ലഭമിക്കുകയപാടണങമിദലപാ  പഠമിതഅം  നമിരദതണ്ടമിവരുഅം.  അതരഅം

അവസരങ്ങളമില് ദകപാദളജേഷ അധമികൃതര അവരുടടെ സരടമിഫമിക്കേറ്റുകള് തമിരമിചഷ



14/01/2021
Uncorrected/Not for publication

7

നല്കുന്നമില്ലെ  എന്നതപാണഷ ആ  കുടമികള്  അഭമിമുഖതീകരമിക്കുന്ന  ബുദമിമുടഷ.

മപാത്രമല്ലെ,  ഈ  ദകപാഴ്സുകള്  പഠമിക്കേണടമങമില്  രദണ്ടപാ  മൂദന്നപാ  ലക്ഷഅം  രൂപ

ഫതീസഷ  ഒപാദരപാ  വരഷവുഅം   ഗഡുക്കേളപായമി   നല്കണഅം.  ആദേഭ്യവരഷഅം  ഫതീസഷ

നല്കമി  അഞ്ചുമപാസഅംകഴമിഞഷ  ദകപാഴഷ  ഡമിസ്കണ്ടമിനന്യൂ  ടചെയന്നവദരപാടെഷ

നമിങ്ങളടടെ  സരടമിഫമിക്കേറഷ  തമിരമിച്ചുനല്കണടമങമില്  നപാലുവരഷടതയഅം

ഫതീസഷ നല്കണഅം എന്നപാണഷ പറയന്നതഷ.  കഴമിഞദേമിവസഅം നപാലുവരഷടത

ദകപാഴമിനപായമി ഒരു സപാപനതമില് ദചെരന്ന  വമിദേഭ്യപാരത്ഥമി എടന്ന സമതീപമിച്ചു.

ആ ദകപാഴമിനഷ  ടമപാതമപായമി നല്ദകണ്ട  1,35,000  രൂപയമില്  35,000  രൂപ

വമിദേഭ്യപാരത്ഥമി  നല്കമിയമിരുന.  എന്നപാല്  മൂനമപാസഅം  കഴമിഞദപ്പെപാള്  ചെമില

കപാരണങ്ങള്ടകപാണ്ടഷ ആ കുടമിക്കേഷ ദകപാഴഷ നമിരദതണ്ടമിവന.  മുഴുവന് ഫതീസുഅം

നല്കമിയപാല്  മപാത്രദമ  സരടമിഫമിക്കേറഷ  തമിരമിച്ചുനല്കപാന്

സപാധമിക്കുകയളടവന്നപാണഷ  ആ  സപാപനതമിടല  അധമികൃതര  പറയന്നതഷ.

ചെമില ഇടെടപടെലുകള് നമടളദപപാടലയള്ള ആളകള് നടെത്തുദമ്പപാള് അവരക്കേഷ

സരടമിഫമിക്കേറ്റുകള്  തമിരമിചഷ  നല്കുനണ്ടഷ.  ഇതരതമിലുളള  എല്ലെപാ

കുടമികള്ക്കുഅം ജേനപ്രതമിനമിധമികടള സമതീപമിക്കേപാന് പ്രയപാസമുണ്ടപാകപാഅം. കുടമികള്

ദകപാഴഷ  നമിരത്തുദമ്പപാള്   അവരുടടെ  പഠമിതഅം  തുടെരപാന്  അവരക്കേഷ
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ഉദദ്ദേശമമിടല്ലെങമില്  സരടമിഫമിക്കേറ്റുകള്  തമിരമിച്ചുനല്കണടമനഅം  ഇങ്ങടന

ബുദമിമുടമിക്കേപാദനപാ പതീഡമിപ്പെമിക്കേപാദനപാ പപാടെമിടല്ലെനഅം മുഴുവന് ഫതീസുഅം വപാങ്ങപാന്

പപാടെമിടല്ലെനഅം  കരണപാടെക  വഹദക്കേപാടെതമി  ഉതരവമിടമിട്ടുണ്ടഷ.  എനമിക്കേഷ

ബഹുമപാനടപ്പെട  മുഖഭ്യമനമിദയപാടെഷ  അഭഭ്യരത്ഥമിക്കേപാനുള്ളതഷ,  കരണപാടെക

ഗവണ്ടമന്റുമപായമി  ഈ  പ്രശ്നഅം  ദടെക്കേപ്പെഷ  ടചെയ്തുടകപാണ്ടഷ  ഇതമിടനപാരു

ശപാശശതപരമിഹപാരഅം  കപാണപാനുഅം  നമ്മുടടെ  കുടമികളഅം  രക്ഷമിതപാക്കേളഅം  ഇദപ്പെപാള്

അനുഭവമിച്ചുടകപാണ്ടമിരമിക്കുന്ന  ഈ  ദുരമിതതമിനുഅം  പതീഡനതമിനുഅം

അറുതമിവരുതപാനുഅം  ബഹുമപാനടപ്പെട  മുഖഭ്യമനമിയടടെ  ഭപാഗത്തുനമിനഅം

ഫലപ്രദേമപായ ഇടെടപടെല് ഉണ്ടപാകണടമനമപാണഷ.  

മുഖഭ്യമനമി (ശതീ  .   പമിണറപായമി വമിജേയന്): സര,  ബഹുമപാനഭ്യനപായ അഅംഗഅം

ചൂണ്ടമിക്കേപാണമിചതുദപപാടല  കരണപാടെക  സഅംസപാനതമിടന്റെ  വമിവമിധ

പ്രദദേശങ്ങളമില്  പ്രദതഭ്യകമിചഷ  മഅംഗലപാപുരടത  നമിരവധമി  വമിദേഭ്യപാഭഭ്യപാസ

സപാപനങ്ങളമില് മലയപാളമികളപായ ധപാരപാളഅം  വമിദേഭ്യപാരത്ഥമികള് പഠമിക്കുനണ്ടഷ.

ഇതമിലധമികവുഅം  ടപ്രപാഫഷണല്  ദകപാഴ്സുകള്ക്കേഷ  പഠമിക്കുന്നവരപാണഷ.

ആദരപാഗഭ്യപരമപായ  കപാരണങ്ങളപാലുഅം  അപ്രതതീക്ഷമിത  പ്രതമിസന്ധമിമൂലവുഅം

പഠനഅം  നമിരദതണ്ടമിവരുന്ന  ഒരു  വമിദേഭ്യപാരത്ഥമിയടടെയഅം  സരടമിഫമിക്കേറ്റുകള്



14/01/2021
Uncorrected/Not for publication

9

വകവശഅം  വയപാന്  ഒരു  സപാപനതമിനുഅം  അവകപാശമമില്ലെ.  ഇതരതമില്

പരപാതമികളയരന്ന  സപാഹചെരഭ്യതമില്  ദകപാദളജേഷ  അധമികൃതരുമപായമി

ബന്ധടപ്പെട്ടുടവങമിലുഅം സരടമിഫമിക്കേറ്റുകള് നപാളമിതുവടരയഅം വമിദേഭ്യപാരത്ഥമികള്ക്കേഷ

തമിരമിടക  ലഭമിചമിടമിടല്ലെന്നതഷ  സരക്കേപാരമിടന്റെ  ശദയമില്ടപ്പെടമിട്ടുണ്ടഷ.  ഈ

വമിഷയതമില്   നഭ്യപായമപായ  കപാരണങ്ങളള്ള  പരപാതമികളമില്  കരണപാടെക

സരക്കേപാരമിദനപാടെഷ  പ്രശ്നപരമിഹപാരതമിനഷ  നടെപടെമി  സശതീകരമിക്കേണടമന്നഷ

ആവശഭ്യടപ്പെടന്നതപാണഷ.

(3) ദറപാ  ഡഷ വമികസനഅം

ശതീ  .    ഒ  .    രപാജേദഗപാപപാല്:  സര,  എനമിക്കേഷ  ഇവമിടടെ  ഉന്നയമിക്കേപാനുള്ളതഷ

ദനമഅം  നമിദയപാജേകമണ്ഡലതമിടല ഏറവുഅം  പ്രധപാനടപ്പെട ദറപാഡപായ തമിരുമല

–തൃക്കേണപാപുരഅം   ദറപാഡമിടന  സഅംബന്ധമിചപാണഷ.  ബഹുമപാനടപ്പെട  മനമിക്കേഷ

ദനരമിടറമിയന്ന  സലമപാണതഷ.  കപാരണഅം,  ആ  പ്രശ്നഅം  സഅംബന്ധമിചഷ  ഞപാന്

നമിരവധമി  പ്രപാവശഭ്യഅം  അദദ്ദേഹടത  കപാണുകയഅം  കപാരഭ്യങ്ങള്

വമിശദേതീകരമിക്കുകയമുണ്ടപായമി.  പദക്ഷ  അദദ്ദേഹഅം  നമിരദദ്ദേശമിചപാലുഅം  കപാരഭ്യങ്ങള്

നടെക്കുന്നമില്ലെ.  അതമിനഷ  കപാരണഅം,  ഈ  ദറപാഡഷ  ദനടരയപാക്കേപാന്  പപാടെമില്ലെ,

ദനടരയപാക്കേമികഴമിഞപാല് അതമിടന്റെ ടക്രഡമിറഷ ഒ.  രപാജേദഗപാപപാലമിനഷ ദപപാകുഅം,
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ബമി.ടജേ.പമി.-യഷ  ദപപാകുടമന്നഷ  എടന്റെ  ചെമില  രപാഷതീയപ്രതമിദയപാഗമികള്

കരുതുന്നതുടകപാണ്ടപാടണന്നപാണഷ  ഞപാന്  സഅംശയമിക്കുന്നതഷ.  അതുദവണ്ട

എനപറഞഷ  അവമിടടെ  സശപാധതീനഅം  ടചെലുതമിയമിടപാണഷ  അതഷ  നടെക്കേപാടത

ദപപാകുന്നതഷ.  കഴമിഞ  അഞ്ചുടകപാല്ലെമപായമി  ഞപാന്  നമിരന്തരഅം  ശമമിചമിട്ടുഅം

നടെക്കേപാടതപാരു  സപാഹചെരഭ്യഅം  ഇവമിടടെയണ്ടഷ.  അതുടകപാണ്ടഷ  ബഹുമപാനടപ്പെട

മനമി  അതമിടന്റെ  വസ്തുതകള്  ദനരമിടഷ  മനസമിലപാക്കേണഅം.  അവമിടടെയള്ള

ഇലകമികഷ  ദപപാസ്റ്റുകളടെക്കേഅം മപാറപാന് പണമമില്ലെ,  അതുടകപാണ്ടഷ  സപാധഭ്യമടല്ലെന്നഷ

ആദേഭ്യഅം ഒരമിക്കേല് ഒബ്ജക്ഷന് പറയകയണ്ടപായമി. എന്നപാല് ഞപാന് എഅം.എല്.എ.

ഫണ്ടഷ  ഉപദയപാഗമിചഷ  എല്ലെപാ  ഇലകമികഷ  ദപപാസ്റ്റുകളഅം  മപാറമി,  ദറപാഡഷ

പണമിയപാന്ദവണ്ടമി  വമിട്ടുടകപാടത്തു;  എന്നമിട്ടുഅം  ടചെയന്നമില്ലെ.  ഈടയപാരു

സപാഹചെരഭ്യതമില്,  എടന്റെ  കപാലപാവധമി  കഴമിയന്നതമിനഷ  മുടമ്പങമിലുഅം  ഞപാന്

ഒന്നപാമതപായമി  മുന്ഗണന  ടകപാടതമിട്ടുള്ള  ഈ  ദറപാഡഷ  നവതീകരമിക്കുന്നതമിനഷ

ബഹുമപാനടപ്പെട  മനമിയടടെ  സഹപായമുണ്ടപാകണടമന്നഷ  ഞപാന്

അഭഭ്യരത്ഥമിക്കുകയപാണഷ. 

ടപപാതുമരപാമത്തുഅം രജേമിദസ്ട്രേഷനുഅം വകുപ്പുമനമി  (ശതീ  .    ജേമി  .    സുധപാകരന്):

സര, ബഹുമപാനടപ്പെട അഅംഗഅം ശതീ. ഒ. രപാജേദഗപാപപാലമിടന്റെ ദനമഅം മണ്ഡലതമില്
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തമിരുമല  മുതല്  തൃക്കേണപാപുരഅം  പപാലഅം  വടരയള്ള  ദറപാഡഷ  വതീതമി  കൂടമി

നവതീകരമിക്കേപാന്  274.91  ആര  സലഅം  ഏടറടക്കേപാന്  76  ദകപാടെമി  രൂപ

അനുവദേമിചമിട്ടുണ്ടഷ.  ദറപാഡമിടന്റെ  നതീളഅം  3  കമിദലപാമതീററുഅം  300  മതീററുമപാണഷ.

നമിലവമിലുള്ള  8  മതീറര  ദറപാഡമിടന  15  മതീററപാക്കേമി  മപാറ്റുന്നതപാണഷ  നവതീകരണ

പദതമി.  കല്ലുകള്  സപാപമിചഷ  റവനന്യൂ  ഡമിപ്പെപാരട്ടുടമന്റെമിടന  അറമിയമിചമിട്ടുണ്ടഷ.

ഏടറടദക്കേണ്ട  സലഅം  6  ഏക്കേര  79  ടസന്റെപാണഷ.  ഏടറടതഷ  ഇതുവടര

ടപപാതുമരപാമതഷ വകുപ്പെമിനഷ  നല്കമിയതഷ  5 ഏക്കേര  21  ടസന്റെപാണഷ.  ബപാക്കേമി  1

ഏക്കേര  56  ടസന്റെഷ  ഭൂമമി  ഏടറടതഷ  നല്ദകണ്ടതപായമിട്ടുണ്ടഷ.  ടമപാതതമില്

എണ്പതഷ  ശതമപാനഅം  ലപാന്റെഷ  അകക്യുസമിഷന്  റവനന്യൂ  വകുപ്പെഷ

പൂരതമിയപാക്കേമിയമിട്ടുണ്ടഷ.  അവദശഷമിക്കുന്ന  ഇരുപതഷ  ശതമപാനഅം  ഭൂമമി

ഏടറടക്കേപാന്  കഴമിയപാതതഷ  ദകപാടെതമിയമില്  തല്പ്പെരകക്ഷമികള്  ദകസമിനഷ

ദപപായമിട്ടുള്ളതുടകപാണ്ടപാണഷ. അകക്യുസമിഷന് നടെപടെമികള് പൂരതതീകരമിചഷ റവനന്യൂ

വകുപ്പെഷ ടപപാതുമരപാമതഷ വകുപ്പെമിനഷ സലഅം ടടകമപാറഅം ടചെയന്ന മുറയഷ ബപാക്കേമി

കപാരഭ്യങ്ങളഅം ടചെയന്നതപാണഷ. രണ്ടഷ കമിദലപാമതീറര ദൂരഅം 2020 ഡമിസഅംബര മപാസഅം

47 ലക്ഷഅം രൂപ ഉപദയപാഗമിചഷ റമിപ്പെയര ആന്റെഷ ടമയമിന്റെനന്സഷ നടെതമിയമിട്ടുണ്ടഷ.

ബപാക്കേമിയള്ള ദറപാഡമിടന്റെ റമിപ്പെയര ആന്റെഷ ടമയമിന്റെനന്സമിനഷ  55  ലക്ഷഅം രൂപ
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അനുവദേമിചമിട്ടുണ്ടഷ.  ടടെണ്ടര  നടെപടെമികള്  പുദരപാഗമമിച്ചുവരമികയപാണഷ.

ഡമി.പമി.ആര.  തയപാറപാക്കുന്നതമിനപായമി  അഞഷ  ലക്ഷഅം  രൂപ  അനുവദേമിച്ചു.

ഇന്ടവസ്റ്റമിദഗഷന്  നടെനവരുന.  ഡമി.പമി.ആര.  കപാലതപാമസമമില്ലെപാടത

തയപാറപാക്കേമി ഭരണപാനുമതമിക്കേപായമി ഗവണ്ടമന്റെമിദലയഷ അയയ്ക്കുന്ന മുറയഷ ഫണ്ടഷ

ലഭഭ്യതയഅം  അനുസരമിചഷ  പ്രവൃതമിക്കേഷ  ഭരണപാനുമതമി  നല്കുന്ന  വമിഷയഅം

പരമിഗണനയമിലപാണഷ.  സലടമടപ്പെമിനുള്ള  നടെപടെമികളമിടല  സശപാഭപാവമിക

കപാലതപാമസമപാണഷ  ടപപാതുവമില്  കപാണപാവുന്നതഷ.  അതുഅം  തശരമിതടപ്പെടതപാന്

നടെപടെമി സശതീകരമിക്കുന്നതപാണഷ.

(4) പപാലങ്ങളടടെ നമിരമപാണഅം

ശതീ  .   ടക  .   യ  .   ജേനതീഷഷ കുമപാര:  സര, ദകപാന്നമി നമിദയപാജേകമണ്ഡലതമിടല

മൂന്നഷ പപാലങ്ങളടടെ  നമിരമപാണഅം പപാതമിവഴമിയമില് മുടെങ്ങമിക്കേമിടെക്കുകയപാണഷ. ഇഇൗ

പപാലങ്ങളടടെ  നമിരമപാണഅം  അടെമിയന്തരമപായമി  പൂരതതീകരമിക്കേപാന്

ഇടെടപടെണടമനള്ളതപാണഷ  സബ്മമിഷനമിലൂടടെ  ആവശഭ്യടപ്പെടന്നതഷ.  ദകപാന്നമി

പഞപായതമിടല ചെമിറ്റൂരക്കേടെവഷ, വള്ളമിദക്കേപാടെഷ പഞപായതമിടല തൃപ്പെപാറ, മപാത്തൂര

എന്നതീ  മൂന്നഷ  പപാലങ്ങളടടെ  നമിരമപാണമപാണഷ  മുടെങ്ങമിക്കേമിടെക്കുന്നതഷ.  റമിവര

മപാദനജേഷ ടമന്റെഷ  ഫണ്ടഷ  (ആര.എഅം.എഫഷ.)  ഉപദയപാഗമിചപായമിരുന  ഇഇൗ
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പപാലങ്ങള്  നമിരമമിക്കേപാന്  കഴമിഞ  ഗവണ്ടമന്റെഷ  തതീരുമപാനമിചമിരുന്നതഷ.

എന്നപാല് മതമിയപായ ആര.എഅം.എഫഷ.  ഫണ്ടഷ  ഉറപ്പെഷ വരുതപാടതയപായമിരുന

നമിരമപാണ  പ്രവരതനങ്ങള്  ആരഅംഭമിചതഷ.  ഇതുമൂലഅം  കരപാറുകപാരന്

നമിരമപാണഅം  ഉദപക്ഷമിച്ചുദപപായമി.  കൂടെപാടത  പപാലഅം  നമിരമമിക്കേപാനപാവശഭ്യമപായ

സപാദങതമിക പരമിജപാനമമില്ലെപാത ജേമില്ലെപാ  നമിരമമിതമി  ദകന്ദ്രടതയപായമിരുന

നമിരമപാണച്ചുമതല  ഏല്പ്പെമിചമിട്ടുണ്ടപായമിരുന്നതഷ.  ഇതുഅം  പ്രതമിസന്ധമിയമിലപായമി.

കൂടെപാടത  കരപാറുകപാരന് ബഹുമപാനടപ്പെട  ടടഹദക്കേപാടെതമിയമില് ദകസഷ  ഫയല്

ടചെയതുടമല്ലെപാഅം  പപാലഅം  പുനരനമിരമമിക്കുന്നതമിനഷ  തടെസമപായമി

നമിലനമില്ക്കുകയപായമിരുന.  ഇഇൗ  വമിഷയഅം  പരമിഹരമിക്കുന്നതമിനഷ  ഞപാനുഅം

ശതീമതമി  വതീണപാ  ദജേപാരജഷ,  എഅം.എല്.എ.-യഅം  ബഹുമപാനടപ്പെട  റവനന്യൂവുഅം

ഭവനനമിരമപാണവുഅം  വകുപ്പുമനമിക്കേഷ  കതഷ  നല്കുകയഅം  അദദ്ദേഹഅം  ഇഇൗ

വമിഷയതമിടന്റെ പ്രപാധപാനഭ്യഅം  മനസമിലപാക്കേമി  രണ്ടുതവണ  ഉന്നതതല  ദയപാഗഅം

വമിളമിച്ചുദചെരക്കുകയഅം  ടചെയമിട്ടുണ്ടഷ.  18-03-2020-ല്  ദചെരന്ന  ദയപാഗതമില്

പമി.ഡബന്യൂ.ഡമി.  (ബമിഡ്ജേസഷ)  ഡമിവമിഷടനടക്കേപാണ്ടഷ  നമിരമപാണഅം

ഏടറടപ്പെമിക്കേപാനപായമി  തതശതമില്  തതീരുമപാനമിച്ചു,  റമിദപ്പെപാരടഷ  ആവശഭ്യടപ്പെട്ടു.

പദക്ഷ അവരുടടെ പരമിദശപാധനയമില് നമിലവമിലുള്ള ഡമിടടസനമില് ഇഇൗ പപാലഅം
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നമിരമമിക്കുക  അസപാധഭ്യടമന്നപായമിരുന  വമിലയമിരുതടപ്പെടമിരുന്നതഷ.  ആ

റമിദപ്പെപാരടമിടന്റെ  അടെമിസപാനതമില്  22.10.2020-ല്  വതീണ്ടുഅം  ബഹുമപാനടപ്പെട

വകുപ്പുമനമിയടടെ അദഭ്യക്ഷതയമില് മടറപാരു ദയപാഗഅം ദചെരുകയഅം ഡമിടടസന്

സപാബമിടന്റെ ടചെയ്ഞഷ ഉള്ടപ്പെടടെയള്ള കപാരഭ്യങ്ങള്ക്കേപാവശഭ്യമപായ സപാദങതമിക

പഠനഅം  നടെതമി  റമിദപ്പെപാരടഷ  നല്കുന്നതമിനുദവണ്ടമി  തമിരുവനന്തപുരഅം

എഞമിനതീയറമിഅംഗഷ  ദകപാദളജേമിടന  ചുമതലടപ്പെടത്തുകയഅം  ടചെയമിട്ടുണ്ടഷ.  ആ

റമിദപ്പെപാരടഷ  ലഭഭ്യമപാക്കേമിയമിട്ടുദണ്ടപാ;  അദതപാടടെപാപ്പെഅംതടന്ന  ഇഇൗ  പപാലതമിടന്റെ

നമിരമപാണഅം  ദവഗതമിലപാക്കേപാനുള്ള  നടെപടെമികള് എന്തപായമി?   ആ  നപാടമിടല

ജേനങ്ങള്  ഏടറ  ആഗ്രഹമിക്കുന്ന  മൂന്നഷ  പപാലങ്ങളപാണമിവ.  ഇതഷ

പൂരതതീകരമിക്കേപാന്  ഗവണ്ടമന്റെഷ  ഇടെടപടെണടമന്നപാണഷ  സബ്മമിഷനമിലൂടടെ

ആവശഭ്യടപ്പെടന്നതഷ.

റവനന്യൂവുഅം  ഭവനനമിരമപാണവുഅം  വകുപ്പുമനമി  (ശതീ  .    ഇ  .    ചെന്ദ്രദശഖരന്):

സര,  ശതീ.  ടക.  യ.  ജേനതീഷഷ  കുമപാര,  എഅം.എല്.ഇ.  ഇവമിടടെ  ഉന്നയമിച

സബ്മമിഷന്  വളടരദയടറ  പ്രപാധപാനഭ്യമുള്ള  കപാരഭ്യമപാണഷ.  പതനഅംതമിട

ജേമില്ലെയമില് ഇഇൗ പപാലങ്ങളടടെ പ്രവരതനമപാരഅംഭമിചമിടഷ വരഷങ്ങളപായമി. കഴമിഞ

ഗവണ്ടമന്റെമിടന്റെ  കപാലതഷ  തുടെങ്ങമിയതപാടണങമിലുഅം  ഒരുപപാടെഷ  സപാദങതമിക



14/01/2021
Uncorrected/Not for publication

15

കപാരണങ്ങള്ടകപാണ്ടഷ  പൂരതതീകരമിക്കേപാനപാകപാടത  കമിടെക്കുകയപാണഷ.

അതമിനമിടെയമില് വമിവമിധ സന്ദരഭങ്ങളമിലപായമി ദയപാഗങ്ങള് വമിളമിച്ചുദചെരക്കുകയഅം

തതീരുമപാനങ്ങടളടക്കുകയഅം  ടചെയമിട്ടുടണ്ടങമിലുഅം  ഫലപ്രപാപമിയമിടലതമിയമില്ലെ

എന്നതപാണഷ അദദ്ദേഹഅം ഇവമിടടെ ഉന്നയമിചമിട്ടുള്ള നഭ്യപായമപായ വമിഷയഅം.

 റമിവര  മപാദനജേഷ ടമന്റെഷ  ഫണ്ടുപദയപാഗമിചഷ  പതനഅംതമിട  ജേമില്ലെയമില്

ആരഅംഭമിചമിരുന്ന  തൃപ്പെപാറ,  മപാത്തൂര,  ചെമിറ്റൂരക്കേടെവഷ  പപാലങ്ങളടടെ  പ്രവൃതമി

പൂരതതീകരമിക്കേപാന്  സപാധമിചമിടമിടല്ലെന്നതഷ  വസ്തുതയപാണഷ.  പ്രസ്തുത

പപാലങ്ങളള്ടപ്പെടടെ  നമിരമപാണമപാരഅംഭമിച  ആടക  അഞഷ  പപാലങ്ങളടടെ

നമിരമപാണവുമപായമി  ബന്ധടപ്പെടഷ  ടമപാബമിടടലദസഷന്  അഡശപാന്സഷ

ഇനതമിലുഅം നപാളമിതുവടര നമിരവ്വഹമിച പ്രവൃതമികളടടെ പപാരടഷ ബമില് ദപടമന്റെഷ

ഇനതമിലുഅം  കണ്സള്ടന്സമി  ഫതീസമിനതമിലുമപായമി  ആടക  7,81,21,954/-

രൂപ  സരക്കേപാര  അനുമതമിദയപാടകൂടെമി  ജേമില്ലെപാ  നമിരമമിതമി  ദകന്ദ്രഅം  മുഖപാന്തരഅം

നമിരമപാണ കമ്പനമിക്കുഅം കണ്സള്ടന്സമി കമ്പനമിക്കുഅം  നല്കമിയമിട്ടുള്ളതപാണഷ.

ദമല്പ്പെറഞ  പപാലങ്ങളടടെ  പണമി  പൂരതതീകരമിക്കേപാന്  കഴമിയപാതതഷ

സഅംബന്ധമിച  വമിഷയഅം  സരക്കേപാരമിദലയഷ  റമിദപ്പെപാരടഷ  ടചെയതമിടന്റെ

അടെമിസപാനതമില്  റവനന്യൂവുഅം  ഭവനനമിരമപാണവുഅം  വകുപ്പുമനമിയടടെ
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അദഭ്യക്ഷതയമില്  08.02.2017-നഷ  ദയപാഗഅം  ദചെരുകയഅം  പണമി  ആരഅംഭമിചഷ

അഞഷ  പപാലങ്ങളടടെയഅം  പണമി  അടെമിയന്തരമപായമി  പൂരതമിയപാക്കുന്നതമിനഷ

തതീരുമപാനടമടക്കുകയഅം  അതനുസരമിചഷ  സരക്കേപാര  നമിരദദ്ദേശഅം  നല്കുകയഅം

ടചെയ്തു.  തുടെരന്നഷ  06.12.2017-ല്  ജേമില്ലെപാ  കളക്ടറുടടെ  അദഭ്യക്ഷതയമില്

നമിരമപാണ  കമ്പനമിയപായ  ദസഅംസഷ  ഇന്ഫപാസ്ട്രേക്ചെര  വപ്രവറഷ  ലമിമമിറഡഷ,

ദമല്ദനപാടഅം വഹമിക്കുന്ന നമിരമമിതമി ദകന്ദ്രഅം എന്നമിവരുടടെ സഅംയക്ത ദയപാഗഅം

വമിളമിച്ചുദചെരക്കുകയണ്ടപായമി.  ഇഇൗ  ദയപാഗതമില്  നമിരമപാണ  കമ്പനമി  ദററഷ

റമിവമിഷനുള്ടപ്പെടടെ  വമിവമിധ  ആവശഭ്യങ്ങള്  പരമിഗണമിക്കേണടമന്നഷ

ആവശഭ്യടപ്പെടകയപാണഷ  ടചെയമിട്ടുള്ളതഷ.  കമ്പനമിയടടെ  ആവശഭ്യങ്ങള്

പരമിഗണമിക്കുന്നതഷ  സഅംബന്ധമിച  വമിശദേമപായ  പരമിദശപാധനയമില്  പണമി

പൂരതമിയപാക്കുന്നതമിലുണ്ടപായ കപാലതപാമസഅം കമ്പനമിയടടെ ഭപാഗത്തുനമിനണ്ടപായ

നമിരുതരവപാദേപരമപായ  സമതീപനമപാടണന്നഷ  ദബപാധഭ്യടപ്പെടകയണ്ടപായമി.

അതുടകപാണ്ടഷ  ദററഷ  റമിവമിഷന്  പരമിഗണദക്കേണ്ടതമിടല്ലെന്ന  ചെതീഫഷ  ടടെകമിക്കേല്

എകപാമമിനറുടടെ  അഭമിപ്രപായഅംകൂടെമി  കണക്കേമിടലടതഷ  ദററഷ  റമിവമിഷന്

അനുവദേമിദക്കേണ്ടതമിടല്ലെന്നഷ  തതീരുമപാനമിചമിരുന.  തുടെരന്നഷ  നമിരമപാണ  കമ്പനമി

ഫയല്ടചെയ  ആരബമിദട്രേഷന്  ദകസമില്  നമിരമപാണ  കമ്പനമിക്കേഷ
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3,72,81,524/-  രൂപ പ്രതമിവരഷഅം ഒന്പതഷ  ശതമപാനഅം  പലമിശയഅം ദചെരതഷ

നല്കുന്നതമിനഷ  അവപാരഡഷ  നല്കമിയമിട്ടുള്ളതപാണഷ.  ആരബമിദട്രേഷന്

ദകപാടെതമിയടടെ  അവപാരഡമിടനതമിടര  ജേമില്ലെപാ  ദകപാടെതമിയമില്  അപ്പെതീല്  ഫയല്

ടചെയന്നതമിനുള്ള  നടെപടെമികള്  തുടെരനവരുന.  ഇഇൗ  സപാഹചെരഭ്യതമില്

ദമല്പ്പെറഞ  പപാലങ്ങള്  പൂരതതീകരമിക്കുന്നതമിനപായമി  റവനന്യൂവുഅം

ഭവനനമിരമപാണവുഅം  വകുപ്പുമനമിയടടെ  അദഭ്യക്ഷതയമില്  18.03.2020-നഷ

വതീണ്ടുഅം  ദയപാഗഅം  ദചെരുകയഅം  സപാദങതമിക  ടടവദേഗഭ്യമുള്ള  പമി.ഡബന്യൂ.ഡമി.

(ബമിഡ്ജേസഷ)  ഡമിവമിഷനഷ നമിരമപാണ ദമല്ദനപാടഅം ടടകമപാറപാന് തതശതമില്

തതീരുമപാനമിക്കുകയഅം ദസഅംസഷ ഇന്ഫപാസ്ട്രേക്ചെര വപ്രവറഷ ലമിമമിറഡഷ ഇതുവടര

നടെതമിയ  നമിരമപാണ  പ്രവരതനങ്ങളടടെ  അസടസ്മെന്റുഅം  സപാദങതമിക

നമിലവപാരവുഅം  പപാലതമിടന്റെ  നമിരമപാണ  പ്രവരതനങ്ങള്

പുനരപാരഅംഭമിക്കുന്നതമിടന്റെ സപാധഭ്യതയഅം പരമിദശപാധമിചഷ റമിദപ്പെപാരടഷ നല്കുന്നതമിനഷ

പമി.ഡബന്യൂ.ഡമി.  ചെതീഫഷ എഞമിനതീയടറ ചുമതലടപ്പെടത്തുകയണ്ടപായമി.  എന്നപാല്

മറഷ  ഏജേന്സമികള്  ടചെയ  ഡമിടടസനുകളടടെയഅം  പ്രവൃതമികളടടെയഅം  പ്രൂഫഷ

ടചെക്കേമിഅംഗുഅം  ടചെയ  പ്രവൃതമികളടടെ  സപാദങതമിക  നമിലവപാരവുഅം  അസടസ്മെന്റുഅം

വമിലയമിരുത്തുന്നതമിനഷ  ആവശഭ്യമപായ  സഅംവമിധപാനവുഅം  പമി.ഡബന്യൂ.ഡമി.  ചെതീഫഷ
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എഞമിനതീയര  (ഡമിടടസന്)  ഓഫതീസമില്  നമിലവമിലമിടല്ലെനഅം  ഇതുദപപാലുള്ള

സന്ദരഭങ്ങളമില് ടഎ.ടഎ.ടെമി., മദപാസമിടന്റെദയപാ ഗവണ്ടമന്റെഷ എഞമിനതീയറമിഅംഗഷ

ദകപാദളജേമിടന്റെദയപാ  ദസവനമപാണഷ  ടപപാതുമരപാമതഷ  വകുപ്പെഷ  ദതടന്നടതനഅം

ചെതീഫഷ എഞമിനതീയര  (ഡമിടടസന്)  അറമിയമിചമിരമിക്കുകയപാണഷ.  ദമല് വമിഷയഅം

ചെരച  ടചെയന്നതമിനപായമി  22.10.2020-ല്  റവനന്യൂവുഅം  ഭവനനമിരമപാണവുഅം

വകുപ്പുമനമിയടടെ അദഭ്യക്ഷതയമില് വതീണ്ടുഅം ദയപാഗഅം ദചെരുകയണ്ടപായമി.  റമിവര

മപാദനജേഷ ടമന്റെഷ  ഫണ്ടഷ  വമിനമിദയപാഗമിചഷ  നമിരമമിച  അഞഷ  പപാലങ്ങളടടെ

നമിരമപാണവുമപായമി  ബന്ധടപ്പെടഷ  ഡമിടടസന്  സപാബമിടന്റെ  ടചെയ്ഞഷ

സഅംബന്ധമിച  സപാദങതമിക  പഠനഅം  നടെതമി  രണ്ടഷ  മപാസതമിനുള്ളമില്

വമിശദേമപായ  പഠന  റമിദപ്പെപാരടഷ  സമരപ്പെമിക്കുന്നതമിനഷ  ദകപാദളജേഷ  ഓഫഷ

എഞമിനതീയറമിഅംഗഷ,  തമിരുവനന്തപുരടത  ചുമതലടപ്പെടത്തുന്നതമിനഷ

തതീരുമപാനമിക്കുകയഅം  അതനുസരമിച്ചുള്ള  തുടെരനടെപടെമി  സശതീകരമിക്കുകയഅം

ടചെയമിട്ടുണ്ടഷ.  റമിദപ്പെപാരടഷ  ലഭമിക്കുന്ന മുറയഷ  തുടെരനടെപടെമികള് സശതീകരമിക്കുന്നതുഅം

പപാലതമിടന്റെ പ്രവൃതമികള് മുദന്നപാടഷ ടകപാണ്ടുദപപാകപാന് ശമമിക്കുന്നതുമപാണഷ.

(5) ദദേശതീയപപാതയടടെ പുനരുദപാരണ പ്രവൃതമികള്

ശതീ  .    ടക  .    ബമി  .    ഗദണഷഷ  കുമപാര:  സര,  ഞപാന്  പറയന്ന  വമിഷയഅം
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നപാഷണല്  ടടഹദവടയക്കുറമിചപാണഷ.  ടകപാല്ലെഅം  -  തമിരുമഅംഗലഅം  പപാതയടടെ

ടകപാടപാരക്കേര  മുതല്  ഒല്ലൂര  വടരയള്ള  ഭപാഗതമിടന്റെ  നടല്ലെപാരു  ശതമപാനഅം

കടെനദപപാകുന്നതഷ  എടന്റെ  നമിദയപാജേകമണ്ഡലമപായ  പതനപാപുരത്തു

കൂടെമിയപാണഷ.  ഇക്കേപാരഭ്യതമില്  ഞപാന്  ആടരയഅം  കുറടപ്പെടത്തുന്നമില്ലെ,

ബഹുമപാനടപ്പെട മനമിയടടെ ശദ ക്ഷണമിക്കുകയപാണഷ.  അങ്ങഷ തടന്ന വളടര

തപാല്പ്പെരഭ്യടമടതഷ  അമ്പതഷ  ദകപാടെമിയമിലധമികഅം  തുക  അനുവദേമിചഷ  ആ

ദറപാഡമിടന്റെ  നമിരമപാണ  പ്രവരതനങ്ങള്   ഇദപ്പെപാഴുഅം  നല്ലെ  രതീതമിയമില്

നടെനടകപാണ്ടമിരമിക്കുകയപാണഷ.  ദറപാഡഷ  നമിരമപാണടതക്കുറമിടചപാനഅം

പരപാതമിയമില്ലെ, പടക്ഷ നമിരമമിക്കുന്ന ദറപാഡുകടളല്ലെപാഅം തകരനദപപാകുന്നതമിടന്റെ

കപാരണഅം  ഓടെയമില്ലെപാതതപാണഷ.   ടവള്ളഅം  ഒഴുകമിദപ്പെപാകപാനുള്ള  സഅംവമിധപാനഅം

അവമിടടെയമില്ലെ.   ഇഇൗ ദറപാഡമില് ലക്ഷക്കേണക്കേമിനഷ  രൂപ ടചെലവഴമിചഷ   മുമഅം

ഇദപ്പെപാഴുഅം   നമിരമമിചമിട്ടുള്ള  ഓടെകളടണ്ടങമിലുഅം   ഇതമിലൂടടെടയപാനഅം  ടവള്ളഅം

ഒഴുകുന്നമില്ലെ.    ടകപാടപാരക്കേര  ടെഇൗണ്  മുതല്  പുനലൂര  ടെഇൗണ്  വടര  യപാത്ര

ടചെയദമ്പപാള്  ദറപാഡമില്  ടവള്ളഅം  ടകടമിക്കേമിടെക്കുന്ന  കപാഴ്ചയപാണഷ  കപാണപാന്

സപാധമിക്കുന്നതഷ.  ടകപാടപാരക്കേര  എഅം.എല്.എ.  ഇവമിടടെ  ഇരമിപ്പുണ്ടഷ.

ടകപാടപാരക്കേര  ടെഇൗണ്  ചെന്തമുക്കേമിലടെക്കേഅം  ടവള്ളഅം  ടകടമിനമില്ക്കുന്നതഷ
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ഓടെയമില്ക്കൂടെമി  ടവള്ളഅം  ഒഴുകപാതതുടകപാണ്ടപാണഷ.   ടകപാടപാരക്കേര  ടെഇൗണ്

കഴമിഞഷ  ഇദങ്ങപാട്ടുവന്നപാല്  കമിഴദക്കേടതരുവഷ,  ടചെങ്ങമനപാടെഷ  എന്നതീ

ഭപാഗങ്ങളമിലുഅം ടവള്ളഅം ടകട്ടുകയപാണഷ.  മുമഅം ഇദപ്പെപാഴുഅം ധപാരപാളമപായമി ഓടെകള്

നമിരമമിക്കുനണ്ടഷ.  ഇഇൗ  ഓടെകളമിലൂടടെടയപാനഅം  ടവള്ളഅം  ഒഴുകുന്നമില്ലെ.

ടകപാടപാരക്കേരയമില്  ഒരു  ഓവരസതീയറുണ്ടഷ,  ദപരഷ  ഞപാന്  പറയന്നമില്ലെ,

അദദ്ദേഹമപാണഷ എല്ലെപായമിടെത്തുഅം ഓടെ ഡമിടടസന് ടചെയതഷ.  ഇഇൗ പുതമിയ പണമി

തുടെങ്ങമിയദപ്പെപാള്  ഞപാന്  ദനരമിടഷ  ദപപായമി,  കൂടടെ  നമിന്നഷ  എല്ലെപാ  വരക്കുകളഅം

പരമിദശപാധമിചതപാണഷ.  അദദ്ദേഹഅം  ആവശഭ്യമമില്ലെപാതമിടെടതല്ലെപാഅം  ഓടെ  വരചഷ

നമള്  പറയന്നതമിനുമുമ്പഷ  തടന്ന  ഡമിടടസന്  സബ്മമിറഷ  ടചെയ്തുകഴമിഞ.

ഓടെകളടണ്ടങമിലുഅം ദറപാഡമില് വതീഴുന്ന ടവള്ളഅം ഒഴുകമി ഓടെയമിലൂടടെ ദപപാകപാനുള്ള

സഅംവമിധപാനഅം  ഒരുക്കുന്നതമില്  പരപാജേയടപ്പെട്ടു.  ബഹുമപാനടപ്പെട  മനമിദയപാടെഷ

എനമിക്കേഷ പറയപാനുള്ളതഷ,  അങ്ങയടടെ വമിശശസ്തതയമിലുള്ള ദമലുദദേഭ്യപാഗസരുടടെ

ഒരു വമിദേഗ സഅംഘടത അയചഷ  ഇതു പരമിദശപാധമിക്കുകയഅം അവര വരുന്ന

സമയതഷ  സലഅം  എഅം.എല്.എ.  എന്നനമിലയമില്  എടന്ന  അറമിയമിചപാല്

ഇതരതമില്  ഓടെയടണ്ടങമിലുഅം  ടവള്ളഅം  ഒഴുകപാതതപായ  പതമിനഞഷ

സലടമങമിലുഅം  എനമിക്കേഷ  കപാണമിച്ചുടകപാടക്കേപാന്  സപാധമിക്കുഅം.  അതമിനുള്ള
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അവസരമുണ്ടപാക്കേണഅം.  ബഹുമപാനടപ്പെട  മനമി  ചെതീഫഷ  ടടെകമിക്കേല്

എകപാമമിനദറദയപാ അടല്ലെങമില് ഉന്നത സപാദങതമികവമിദേഭ്യ അറമിയപാവുന്ന ദവടറ

ഏടതങമിലുഅം  ഒരു വമിദേഗ സഅംഘടതദയപാ  ഇഇൗ സലദതയഷ  അയയണഅം.

പണമി  ദമപാശമപാടണദന്നപാ  ഉദദേഭ്യപാഗസര  ദമപാശമപാടണദന്നപാ  ഞപാന്

പറയന്നമില്ലെ.   ആരുടടെ  ദപരമിലുഅം  ഒരു  നടെപടെമിയഅം  സശതീകരമിദക്കേണ്ട.  അവര

ടചെയന്ന  പണമിടയപാനഅം  ദമപാശമടല്ലെങമിലുഅം  പ്രപാദയപാഗമികതയമില്ലെപാത

പണമികളപാണഷ  നടെത്തുന്നതഷ.  ടകപാടപാരക്കേര  മുതല്  പുനലൂരവടര  എല്ലെപാ

ജേഅംഗ്ഷനുകളമിലുഅം കൂടെപാടത മറ്റു സലങ്ങളമിലുഅം ഇഇൗ വമിഷയമുണ്ടഷ.  അടതപാന്നഷ

പരമിദശപാധമിക്കേപാന്  ഒരു  സഅംഘടത  അയയണടമന്നപാണഷ  ബഹുമപാനടപ്പെട

മനമിദയപാടെഷ  അഭഭ്യരത്ഥമിക്കേപാനുള്ളതഷ,  അതമിനുദവണ്ടമിയള്ള  നടെപടെമി

സശതീകരമിക്കേണഅം.   

ടപപാതുമരപാമത്തുഅം രജേമിദസ്ട്രേഷനുഅം വകുപ്പുമനമി  (ശതീ  .    ജേമി  .    സുധപാകരന്  ):

സര,  ബഹുമപാനടപ്പെട  എഅം.എല്.എ.,  ശതീ.  ടക.  ബമി.  ഗദണഷഷ കുമപാറമിടന്റെ

പതനപാപുരഅം മണ്ഡലതമിലൂടടെ കടെനദപപാകുന്ന ടകപാടപാരക്കേര മുതല് പുനലൂര

വടരയള്ള ദദേശതീയപപാതയടടെ പുനരുദപാരണ നമിരമപാണ പ്രവരതനങ്ങളമിടല

അപപാകതകളമിദലയപാണഷ  അദദ്ദേഹഅം  സബ്മമിഷന്  അവതരമിപ്പെമിചതഷ.



14/01/2021
Uncorrected/Not for publication

22

Strengthening and Geometric Improvements from km 20 to km 45,

EPC  (Engineering,  Procurement  and  Construction)  ദമപാഡലമില്

അമ്പലത്തുഅംകപാല  മുതല്  പുനലൂര  വടരയള്ള  ഭപാഗതപാണഷ  പണമി

പുദരപാഗമമിക്കുന്നതഷ.  അതമില്  ഉപരമിതലഅം  ബലടപ്പെടതപാന്  BMBC

(Bituminous Macadam Bituminous Concrete) 80% പൂരതതീകരമിചമിട്ടുണ്ടഷ.

കുന്നമിദക്കേപാടെഷ  പചമിലവളവമില്  ദകപാണ്ക്രതീറഷ  സഅംരക്ഷണഭമിതമി  നമിരമപാണഅം

പുദരപാഗമമിക്കുകയപാണഷ.   അഞഷ  കലുങ്കുകളമില് ഒരു  കലുങമിടന്റെ  നമിരമപാണഅം

പൂരതതീകരമിചമിട്ടുണ്ടഷ,   നപാടലണതമിടന്റെ  പ്രവൃതമി  പുദരപാഗമമിക്കുന.   800

മതീറര  ഓടെയടടെ  നമിരമപാണഅം  പൂരതതീകരമിചമിട്ടുണ്ടഷ.   ജേഅംഗ്ഷനുകളമില്

ഇന്റെരദലപാക്കേമിഅംഗഷ ടടടെല് പപാകല് പുദരപാഗമമിക്കുകയപാണഷ.  കൃതഭ്യമപായ കശപാളമിറമി

കണ്ദട്രേപാള്  ടടെസ്റ്റുകള്  ടടസറഷ  ലപാബമില്തടന്ന  നടെത്തുനണ്ടഷ.   ഡമിസ്ട്രേമികഷ

കശപാളമിറമി  ലപാബമില്നമിനഅം  second  tier  കശപാളമിറമി  ടടെസ്റ്റുകളഅം  നടെത്തുനണ്ടഷ.

ഇതമിടനപാനഅം  അപപാകതയണ്ടപായമിടമില്ലെ.   എന്നപാല്  ഓടെ

നമിരമപാണടതപ്പെറമിയപാണഷ അദദ്ദേഹഅം പറഞതഷ.  അതഷ നപാഷണല് ടടഹദവ

ചെതീഫഷ  എഞമിനതീയരതടന്ന  ദനരമിടഷ  വന്നഷ  പരമിദശപാധമിക്കേപാന്  ഉതരവഷ

നല്കുന്നതപാണഷ.
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(6) അരതീദക്കേപാടെഷ ദസ്റ്റഡമിയഅം നമിരമപാണഅം

ശതീ  .    പമി  .    ടക  .    ബഷതീര:  സര,  ഇഇൗ  വമിഷയതമില്  ഞപാന്

അവതരമിപ്പെമിക്കുന്ന രണ്ടപാമടത സബ്മമിഷനപാണമിതഷ.  എടന്റെ മണ്ഡലതമിടല

അരതീദക്കേപാടെഷ  ദസ്റ്റഡമിയഅം  നമിരമപാണവുമപായമി  ബന്ധടപ്പെട  ഒരു  വമിഷയഅം

കഴമിഞ  രണ്ടഷ  സഭപാസദമളനങ്ങള്ക്കേഷ  മുമ്പഷ  സഭയമില്  ഞപാന്

അവതരമിപ്പെമിചമിരുന.   പ്രസ്തുത  ദസ്റ്റഡമിയതമിനഷ  2013-ല്  പതമിടനപാന്നര

ദകപാടെമി  രൂപയടടെ  ഭരണപാനുമതമി  ലഭമിക്കുകയഅം  അതമിടന്റെ  ആദേഭ്യ  ഘടതമില്

ആറര ദകപാടെമി രൂപയടടെ പ്രവൃതമി പൂരതതീകരമിക്കുകയഅം ടചെയമിരുന. 2016

ടമയഷ  മപാസതമില്,  രണ്ടപാഅം  ഘടതമില്  4,46,00,000/-  രൂപയഷ  കപായമിക

യവജേനകപാരഭ്യ  വകുപ്പെമിടന്റെ  എ.എസഷ.  ലഭമിക്കുകയഅം  നപാഷണല്  ടഗയമിഅംസഷ

ടസക്രദടറമിയറമിടന്റെയഅം  ദസപാരട്സഷ  വകുപ്പെമിടന്റെയഅം  കതീഴമില്  ടടെണ്ടര

നടെപടെമികളമപായമി  മുദന്നപാട്ടുദപപായ  സമയതഷ  ഇതുമപായമി  ബന്ധടപ്പെടഷ  ഒരപാള്

ദകപാടെതമിടയ  സമതീപമിചതമിനപാല്  പ്രവൃതമി  പൂരതതീകരമിക്കുന്നതമില്

കപാലതപാമസഅം  ദനരമിട്ടു.  അതമിനുദശഷഅം  ആ  ടടെണ്ടര  നടെപടെമികള്  റദ്ദേപാക്കേമി.

ആദേഭ്യടത  എ.എസഷ.  ലഭമിചഷ  മൂന്നഷ  വരഷഅം  കഴമിഞതുടകപാണ്ടഷ  ഇനമി

പുതമിടയപാരു  ഭരണപാനുമതമി  ലഭഭ്യമപാക്കേണടമന്നഷ  ബന്ധടപ്പെട  വകുപ്പെഷ
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ധനകപാരഭ്യവകുപ്പെമിദനപാടെഷ  ആവശഭ്യടപ്പെടമിരുടന്നങമിലുഅം  ഇതുവടര   ഭരണപാനുമതമി

ലഭമിചമിടമില്ലെ.   ബഹുമപാനടപ്പെട  മനമിയടടെ  ദചെഅംബറമില്  കൂടെമിയ  മതീറമിഅംഗമില്

കപാരഭ്യങ്ങള്  വളടര  ദവഗതമിലപാക്കേപാനുള്ള  നടെപടെമി  സശതീകരമിക്കുടമന്നഷ

പറഞമിരുന.   ആദേഭ്യഘടതമില്  ദസപാരട്സഷ  വകുപ്പെഷ  അഞരദക്കേപാടെമി  രൂപ

ടചെലവഴമിചഷ  അതമിടന്റെ  ഒന്നപാഅംഘട  നമിരമപാണഅം  പൂരതതീകരമിചമിരുന.

രണ്ടപാഅംഘടതമില്  സമിന്തറമികഷ  ഫുട്ദബപാള്  ടെരഫപാണഷ  നമിരമമിദക്കേണ്ടതഷ.

അതമിനപാവശഭ്യമപായ  ഫണ്ടഷ  അനുവദേമിചഷ  എത്രയഅം  ദവഗഅം  പദതമി

യപാഥപാരത്ഥഭ്യമപാക്കേപാനുള്ള നടെപടെമി സശതീകരമിക്കേണടമന്നപാണഷ സബ്മമിഷനമിലൂടടെ

എനമിക്കേഷ ബഹുമപാനടപ്പെട മനമിദയപാടെഷ അഭഭ്യരത്ഥമിക്കേപാനുള്ളതഷ. 

വഭ്യവസപായവുഅം  ദസപാരട്സുഅം  യവജേനകപാരഭ്യവുഅം  വകുപ്പുമനമി

(ശതീ  .    ഇ  .    പമി  .    ജേയരപാജേന്):  സര,  ബഹുമപാനടപ്പെട  പമി.  ടക.  ബഷതീര

എഅം.എല്.എ.  അദദ്ദേഹതമിടന്റെ  മണ്ഡലതമിടല  ഒരു  പ്രധപാനടപ്പെട  കപായമിക

ദകന്ദ്രതമിടന്റെ  പ്രശ്നമപാണഷ  ഇവമിടടെ  ഉന്നയമിചതഷ.   അരതീദക്കേപാടെഷ  ദസ്റ്റഡമിയഅം

നമിരമപാണവുമപായമി  ബന്ധടപ്പെടഷ  ഒന്നപാഅംഘടതമില്  ഗഭ്യപാലറമി,  ഫുട്ദബപാള്

ഗ്രഇൗണ്ടഷ,   മറനുബന്ധ  സമിവമില്,  ഇലകമിക്കേല്  പ്രവൃതമികടളല്ലെപാഅംതടന്ന

2016-ല് പൂരതതീകരമിചമിരുന. അദദ്ദേഹഅം ഇവമിടടെ പറഞതുദപപാടല കപായമിക
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യവജേന  കപാരഭ്യപാലയതമിന്കതീഴമിലുള്ള  നപാഷണല്  ടഗയമിഅംസഷ

ടസക്രദടറമിയറമിടന്റെ  കണ്സള്ടന്റെപായമിരുന്ന  കമിഡ്ദകപാ  (Kerala  Irrigation

Infrastructure  Development  Corporation)  മുഖപാന്തരമപാണഷ

ദസ്റ്റഡമിയതമിടന്റെ  ഒന്നപാഅംഘട  പ്രവൃതമികള്  ഏകദദേശഅം  5.12  ദകപാടെമി  രൂപ

ടചെലവഴമിചഷ  പൂരതതീകരമിചതഷ.   പ്രസ്തുത ദസ്റ്റഡമിയതമിനഷ  ഗ്രപാമപഞപായതഷ

നല്ദകണ്ട  ടകടമിടെ  നമ്പര  നല്കപാതതുകപാരണഅം  ഇലകമികഷ  കണക്ഷന്

ഇദപ്പെപാഴുഅം  ലഭഭ്യമപായമിടമില്ലെ.   മപാത്രമല്ലെ,   പ്രസ്തുത  ദസ്റ്റഡമിയഅം  അരതീദക്കേപാടെഷ

ഗ്രപാമപഞപായതഷ  ഏടറടക്കുകദയപാ  കപായമിക  പരമിശതീലനതമിദനപാ

മത്സരങ്ങള്ദക്കേപാ  ഇതുവടര  ഉപദയപാഗമിക്കുകദയപാ   ടചെയമിടമില്ലെ.  രണ്ടപാഅംഘട

പ്രവൃതമിയടടെ  ഭപാഗമപായമി  പ്രസ്തസ്തുത ദസ്റ്റഡമിയതമില്  ബഹുമപാനടപ്പെട  അഅംഗഅം

സൂചെമിപ്പെമിചതുദപപാടല  സമിന്തറമികഷ  ഫുട്ദബപാള്  ടെരഫഷ  നമിരമമിക്കുന്നതമിനഷ

25-01-2016-ടല  ഉതരവഷ  പ്രകപാരഅം  സരക്കേപാര  4.46  ദകപാടെമി  രൂപയടടെ

ഭരണപാനുമതമി  നല്കമിയമിരുന.   തുടെരന്നഷ  പ്രവൃതമി നടെപ്പെമിലപാക്കുന്നതമിനപായമി

കപായമിക  യവജേനകപാരഭ്യപാലയഅം  അക്രഡമിറഡഷ  ഏജേന്സമിയപായമിട്ടുള്ള  സമിൽക്കേഷ

(സ്റ്റതീൽ ഇൻഡസ്ട്രേമിയൽസഷ ദകരള)  ലമിമമിറഡമിടന ചുമതലടപ്പെടതമി.  എന്നപാല്

സമില്ക്കേഷ  ലമിമമിറഡഷ  പ്രസ്തുത  പ്രവൃതമിക്കേപായമി  ആദേഭ്യഅം  ടടെണ്ടര  നടെപടെമികള്
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പൂരതമിയപാക്കേമിടയങമിലുഅം ചെമില സപാദങതമിക കപാരണങ്ങളപാല് അതഷ റദ്ദേഷ ടചെയഷ

റതീടടെണ്ടര  ടചെയമിരുന.   റതീടടെണ്ടര  നടെപടെമികള്  പുദരപാഗമമിക്കുദമ്പപാള്

പ്രതീ-കശപാളമിഫമിദക്കേഷന്  വഭ്യവസകള്  സഅംബന്ധമിചഷ  ഒരു  ബമിഡ്ഡര

ടടഹദക്കേപാടെതമിയമില്  റമിടഷ  ഫയല്  ടചെയകയഅം  ഇതമിടന്റെ  അടെമിസപാനതമില്

ദകപാടെതമി  ആള്  ഇന്തഭ്യപാ  ഫുട്ദബപാള്  ടഫഡദറഷടന്റെ  അഭമിപ്രപായഅം

ആരപായകയഅം  പ്രതീ-കശപാളമിഫമിദക്കേഷന്  വഭ്യവസ  നമിജേടപ്പെടതണടമന്നഷ

ഉതരവമിടകയഅം  ടചെയ്തു.  സമില്ക്കേഷ  ലമിമമിറഡഷ  പ്രതമിപപാദേമിചമിരുന്ന  രണ്ടഷ

പ്രതീ-കശപാളമിഫമിദക്കേഷന് വഭ്യവസകളമില് ഒന്നഷ ദഭദേഗതമി വരുതണടമന്ന ഓള്

ഇന്തഭ്യ  ഫുട്ദബപാള്  ടഫഡദറഷടന്റെ  അഭമിപ്രപായതമിനുമുകളമില്  നമിലവമിടല

ടടെണ്ടര  റദ്ദേപാക്കേമി  ടടെണ്ടര  വതീണ്ടുഅം  ക്ഷണമിക്കേണടമന്നതപായമിരുന

നമിയമപരമപായമിട്ടുള്ള  അഭമിപ്രപായഅം.  അദപ്പെപാദഴയ്ക്കുഅം  ഭരണപാനുമതമിയടടെ

കപാലപാവധമി  മൂന്നഷ  വരഷഅം  കഴമിഞതമിനപാലുഅം  സഅംസപാന  സരക്കേപാര

എസ്റ്റമിദമറ്റുകള്ക്കേഷ  ഡമി.എസഷ.ആര,  PRICE  (ദപ്രപാജേക്ടഷ  ഇന്ഫരദമഷന്

ആന്ഡഷ  ദകപാസ്റ്റഷ  എസ്റ്റമിദമഷന്)  ദസപാഫഷ  ടവയര

പ്രപാവരതമികമപാക്കേമിയതമിനപാലുഅം  റതീ-ടടെണ്ടര  നടെപടെമികള്  ആരഅംഭമിക്കുന്നതമിനഷ

പുതുക്കേമിയ  ഭരണപാനുമതമി  പുറടപ്പെടവമിദക്കേണ്ടതപായമിട്ടുണ്ടഷ.   ഇതുസഅംബന്ധമിചഷ
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തുടെര  നടെപടെമികള്  സശതീകരമിക്കുന്നതമിദലയപായമി  19-11-2019-ല്

എഅം.എല്.എ.യഅം  അരതീദക്കേപാടെഷ  ഗ്രപാമപഞപായതഷ  ഭപാരവപാഹമികളഅം  കപായമിക

യവജേനകപാരഭ്യപാലയഅം,  സമില്ക്കേഷ എന്നമിവരുടടെ പ്രതമിനമിധമികള് ഉള്ടക്കേപാള്ളുന്ന

ഒരു ദയപാഗഅം വമിളമിചമിരുന.  ദസ്റ്റഡമിയതമിടന്റെ ഗഭ്യപാലറമികളടടെ ചുവരുകളമില്

വമിള്ളലുകളഅം  ദഡപാറുകളമില്  ദകടപപാടകളഅം  ഉണ്ടപായതപായമി  അവമിടടെ

ആദക്ഷപമുയരനവന.   അതുദപപാടലതടന്ന  പഅംബമിഅംഗഷ  പ്രവൃതമികളഅം

ആദക്ഷപതമിനഷ  വമിദധയമപായമി.   ദസ്റ്റഡമിയതമിടന്റെ  നമിരമപാണവുമപായമി

ബന്ധടപ്പെടഷ ഒരു അദനശഷണഅം നടെദതണ്ടതപാടണന്നഷ പ്രസ്തുത ദയപാഗതമില്

ഗ്രപാമപഞപായതഷ  ഭപാരവപാഹമികള്  അറമിയമിച്ചു.  അതമിടനത്തുടെരന്നഷ  കപായമിക

യവജേനകപാരഭ്യ  ഡയറക്ടര,  എല്.എസഷ.ജേമി.ഡമി.  എകമികന്യൂടതീവഷ  എഞമിനതീയര

എന്നമിവടര  പ്രസ്തുത  ദസ്റ്റഡമിയതമിടന്റെ  നമിരമപാണവുമപായമി  ബന്ധടപ്പെട

ആദരപാപണങ്ങള്  അദനശഷമിചഷ  റമിദപ്പെപാരടഷ  സമരപ്പെമിക്കേപാന്

ചുമതലടപ്പെടതമിയമിരുന.   കപായമിക  യവജേനകപാരഭ്യ  വകുപ്പെഷ  ഡയറക്ടറുടടെ

റമിദപ്പെപാരടമിടന്റെ  അടെമിസപാനതമില്  നടെപ്പെമിലപാദക്കേണ്ട  ശമിപപാരശകള്

ലഭഭ്യമപായമിട്ടുണ്ടഷ.  അരതീദക്കേപാടെഷ  ദസ്റ്റഡമിയതമിടന്റെ  ഒന്നപാഅംഘടതമില്

പൂരതതീകരമിച  രണ്ടു  നമിലകളമില്  നമിരമമിച  ഗഭ്യപാലറമി  ബമില്ഡമിഅംഗുഅം
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അനുബന്ധ  ഫുട്ദബപാള്  ഗഇൗണ്ടുഅം  ഏടറടതഷ  പരമിപപാലമിക്കുന്നതമിനഷ

അരതീദക്കേപാടെഷ  ഗ്രപാമപഞപായതമിടന  ചുമതലടപ്പെടതപാനപാണഷ  അവര

നമിരദദ്ദേശമിചമിരമിക്കുന്നതഷ.  രണ്ടപാമടത  കപാരഭ്യഅം,

ദസ്റ്റഡമിയതമിനരമികമിലൂടടെയപാണഷ  ചെപാലമിയപാര  പുഴ  ഒഴുകുന്നതഷ.  2019

ജൂടടലയമിടല  പ്രളയതമില്  ദസ്റ്റഡമിയഅം  ടകടമിടെതമിടന്റെ  ഒന്നപാഅംനമില

പൂരണമപായഅം മുങ്ങമിദപ്പെപായതുകപാരണഅം ഉദദ്ദേശഅം ഏതപാണ്ടഷ അഞഷ ദകപാടെമി രൂപ

വമിലമതമിക്കുന്ന സമിന്തറമികഷ ഫുട്ദബപാള് ടെരഫഷ പദതമി ഇനമി ഉദപക്ഷമിദക്കേണ്ട

ഘടതമിലപാണുള്ളതഷ.  അതുടകപാണ്ടഷ 1.5 ദകപാടെമി രൂപ ടചെലവഷ പ്രതതീക്ഷമിക്കുന്ന

സശപാഭപാവമിക  പുല്തകമിടെമിയഅം  ജേലദസചെന  സഇൗകരഭ്യവുഅം

ഏരടപ്പെടതമിടക്കേപാണ്ടഷ  അതമിടന്റെ  രണ്ടപാഅംഘടഅം  പൂരതതീകരമിക്കേപാനപാണഷ

ലക്ഷഭ്യമമിടന്നതഷ.  എല്.എസഷ.ജേമി.ഡമി.  എകമികന്യൂടതീവഷ  എഞമിനതീയറുടടെകൂടെമി

അദനശഷണ റമിദപ്പെപാരടഷ  ലഭഭ്യമപായപാലുടെന് പ്രസ്തസ്തുത റമിദപ്പെപാരടമിടന്റെയഅം കപായമിക

യവജേനകപാരഭ്യപാലയഅം  ഡയറക്ടറുടടെ  റമിദപ്പെപാരടമിടന്റെയഅം  അടെമിസപാനതമില്

അടെമിയന്തര  നടെപടെമികള്  സശതീകരമിചഷ  കപാലതപാമസഅം  കൂടെപാടത  ഇതമിടന്റെ

നമിരമപാണ പ്രവരതനഅം പൂരതതീകരമിചഷ നപാടെമിനഷ സമരപ്പെമിക്കേപാന് തയപാറപാണഷ.  
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(7)  അരുവമിക്കേര ഡപാമമിടല മപാലമിനഭ്യഅം

ശതീ  .    ടക  .    എസഷ  .    ശബരതീനപാഥന്:  സര,  ഞപാന് ഇഇൗ നമിയമസഭയമില്

അരുവമിക്കേര  ഡപാമമിടന്റെ  ദശപാചെനതീയപാവസടയക്കുറമിചഷ   സഅംസപാരമിക്കുന്നതഷ

അഞപാമടത തവണയപാണഷ.  ശദക്ഷണമിക്കേലുകളമിലുഅം  സബ്മമിഷനുകളമിലുഅം

ബഡ്ജേറഷ  ചെരചയമിലുടമപാടക്കേ  ഉന്നയമിക്കുന്നതഷ  ഇഇൗടയപാരു  വമിഷയമപാണഷ.

വലമിയ ജേനകതീയ സമരങ്ങള് അവമിടടെ നടെന്നതപാണഷ. രപാഷതീയ ദഭദേടമദനഭ്യയള്ള

ടതപാഴമിലപാളമി  സഅംഘടെനകള്  അവമിടടെ  സമരഅം  നടെത്തുകയപാണഷ.   പത്ര-ദൃശഭ്യ

മപാധഭ്യമങ്ങളമിലുഅം  വലമിയ  ചെരചകടളപാടക്കേ  നടെതമിയമിട്ടുഅം

തമിരുവനന്തപുരതമിദനപാടള്ള  അവഗണനയടടെ  ഭപാഗമപായമിടപാദണപാടയന്നഷ

അറമിയമില്ലെ  കഴമിഞ  അഞഷ  വരഷമപായമി  അരുവമിക്കേര  ഡപാമമിടന്റെ

ദശപാചെനതീയപാവസ  മപാറ്റുവപാന്  സരക്കേപാരമിനഷ  കഴമിഞമിടമില്ലെ.   സപാധപാരണ

ഗതമിയമില്  ഡപാമമില്  എദടപാ  പദതപാ  ദേമിവസദതയ്ക്കുള്ള  ജേലഅം  സഅംഭരമിക്കേപാന്

കഴമിയഅം.  പടക്ഷ  ഇദപ്പെപാഴടത  അവസയമില്  അവമിടടെ  ടടജേവ-അടടജേവ

മപാലമിനഭ്യങ്ങള് തമിങ്ങമിനമിറയന്നതുടകപാണ്ടുഅം സലതമിടന്റെ പ്രശ്നടമപാടക്കേയള്ളതു

ടകപാണ്ടുഅം  മൂദന്നപാനപാദലപാ  ദേമിവസദതയ്ക്കുള്ള  ജേലഅം  മപാത്രമപാണഷ  സഅംഭരമിക്കേപാന്

കഴമിയന്നതഷ.  മപാത്രമല്ലെ നടല്ലെപാരു മഴ ടപയപാല് അദപ്പെപാള്തടന്ന അരുവമിക്കേര
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ഡപാഅം  നമിറയകയഅം  അതമിനുദശഷഅം  നഗരതമിദലയഷ  ടവള്ളഅം  കയറുന്ന

ഒരവസയമപാണുള്ളതഷ.  ഏറവുഅം പ്രധപാനടപ്പെട ഇഇൗ കുടെമിടവള്ള ദസപാതസമിടന്റെ

പല പദതമികളഅം നമള് ആവമിഷ്കരമിചമിരുന.  2017-ല് അനണ്ടപായമിരുന്ന

ജേലവമിഭവ വകുപ്പുമനമിയഅം ബഹുമപാനടപ്പെട മുഖഭ്യമനമിയഅം ഞപാനുഅം പടങടത

മതീറമിഅംഗമിടന്റെ  ഭപാഗമപായമി  അവമിടടെ  ഡതീസമില്ദറഷന്  നടെതപാടമടന്നപാരു

തതീരുമപാനടമടത്തു.  ഞപാന് മനസമിലപാക്കുന്നതഷ,  അഞഷ ദകപാടെമി രൂപയടടെ ഒരു

ടടപലറഷ  പദതമിക്കുള്ള  അനുമതമി  നല്കമിയമിരുടന്നങമിലുഅം  നപാലഷ  വരഷഅം

കഴമിഞമിട്ടുഅം അതഷ ആരഅംഭമിക്കേപാന് കഴമിഞമിടമില്ലെ.  ഡതീസമില്ദറഷദനപാടടെപാപ്പെഅം

വളടര  പ്രപാധപാനഭ്യഅം  നല്ദകടണ്ടപാരു  കപാരഭ്യമപാണഷ  അവമിടെടത  ടടജേവ-

അടടജേവ മപാലമിനഭ്യങ്ങള് മപാറ്റുന്നതഷ സഅംബന്ധമിച്ചുള്ളതഷ.  ഒനരണ്ടഷ പ്രപാവശഭ്യഅം

ചെമില  പരതീക്ഷണങ്ങള്  നടെതമി.  Weed  harvester  ഉപദയപാഗമിചഷ  അവമിടടെ

നമിനഅം മപാലമിനഭ്യങ്ങള് മപാറ്റുകടയന്നതഷ ശപാശശതമപായ പരമിഹപാരമല്ലെ.  അദപ്പെപാള്

ഡതീസമില്ദറഷനുഅം നടെന്നമിടമില്ലെ, ടടജേവ-അടടജേവ മപാലമിനഭ്യങ്ങളഅം മപാറമിയമിടമില്ലെ.

തമിരുവനന്തപുരഅം  ജേമില്ലെയടടെതടന്ന  അഭമിമപാനകരമപായ  ഏറവുഅം  പ്രധപാനടപ്പെട

ഇഇൗ കുടെമിടവള്ള ദസപാതസഷ..... മറന്നപാള് അങ്ങഷ നമ്മുടടെ കുപ്പെമിടവള്ള പപാന്റെമിടന്റെ

ഉദ്ഘപാടെനതമിനഷ വരമികയപാണഷ.  ആ പ്രദദേശഅം അങ്ങഷ വമിസമിറഷ ടചെയണഅം. ഇഇൗ
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വമിഷയഅം വളടര പ്രധപാനടപ്പെടതപാണഷ. തമിരുവനന്തപുരഅം ജേമില്ലെയമില് നഗരതമില്

ടവള്ളഅം കയറപാതമിരമിക്കേപാന് അദതപാടടെപാപ്പെഅം  ജേമില്ലെയമിടല ഏറവുഅം പ്രധപാനടപ്പെട

ജേല ദസപാതസപായ അരുവമിക്കേര ഡപാമമിടന്റെ സഅംഭരണദശഷമി വരദമിപ്പെമിക്കേപാനുഅം

അവമിടടെ  ചുറ്റുവടത്തുള്ള  പ്രദദേശങ്ങളടടെടയപാടക്കേ  സുരക്ഷമിതതശതമിനുഅം

ദവണ്ടമിയള്ള  അടെമിയന്തര  നടെപടെമികള്...  നമള്  നപാലഷ  വരഷമപായമി

സഅംസപാരമിക്കുകയപാണഷ,  സമരഅം ടചെയകയപാണഷ.  അവമിടടെ ടഎ.എന്.റമി.യ.സമി.-

യഅം സമി.ടഎ.റമി.യ.-ഉഅം ബമി.എഅം.എസഷ.-ഉഅം എല്ലെപാവരുഅം സമരഅം ടചെയകയപാണഷ.

ഞപാനുഅം  ബഹുമപാനടപ്പെട  എഅം.പമി.-യടമപാടക്കേ  കഴമിഞ  പരമിസമിതമി

ദേമിനതമില്  സമരഅം  ടചെയതപാണഷ.   ആ  സമരങ്ങള്ടക്കേപാടക്കേ   എത്രയഅം

ടപടടന്നഷ  വമിരപാമമമിട്ടുടകപാണ്ടഷ  അരുവമിക്കേര  ഡപാമമിടന്റെ  ജേലസഅംഭരണമി

വൃതമിയപാക്കുവപാനുഅം ശപാശശതമപായമിട്ടുള്ള ഒരു പരമിഹപാരവുഅം എത്രയഅം ടപടടന്നഷ

ടടകടക്കേപാള്ളണടമനഅം  ഇഇൗ  സബ്മമിഷനമിലൂടടെ  ഞപാന്

അഭഭ്യരത്ഥമിക്കുകയപാണഷ.  

ജേലവമിഭവ വകുപ്പുമനമി (ശതീ  .   ടക  .   കൃഷ്ണന്കുടമി): ബഹുമപാനടപ്പെട ടമമ്പര

പറഞതഷ വളടര ഗഇൗരവദതപാടകൂടെമി തടന്നയപാണഷ ഗവണ്ടമന്റെഷ കപാണുന്നതഷ.

അടത  ദേമിവസഅം  തടന്ന  തപാങടളയഅം  വമിളമിചഷ  ഒരു  ദയപാഗഅം  നടെതപാന്
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ഉദദ്ദേശമിക്കുനടണ്ടന്നപാണഷ എനമിക്കേഷ പറയപാനുള്ളതഷ.  

തമിരുവനന്തപുരഅം  നഗരതമിടല  ശുദജേല  വമിതരണഅം  ലക്ഷഭ്യമപാക്കേമി

നമിരമമിക്കേടപ്പെടമിരമിക്കുന്ന  ഡപാഅം,  കപാലപാന്തരതമില്  നമിരന്തരമപായ  എക്കേല്

നമിദക്ഷപടതത്തുടെരന്നഷ  സഅംഭരണദശഷമി  പകുതമിയമിലധമികഅം  കുറഞതപായമി

അടതകപാലടത പഠനങ്ങള് വമിലയമിരുത്തുന. നമിലവമില് അരുവമിക്കേരയമിടല

മൂന്നഷ  വഭ്യതഭ്യസ്ത  ജേല  ശുദതീകരണ  ശപാലകളമിദലയ്ക്കുഅം  ടവള്ളയമ്പലടത  ജേല

ശുദതീകരണശപാലയമിദലയ്ക്കുഅം  ടനടമങ്ങപാടട  ഒരു  ശുദതീകരണശപാലയമിദലയ്ക്കുഅം

അരുവമിക്കേര  റമിസരദവ്വപായറമില്നമിന്നഷ  ദനരമിടപാണഷ  ജേലഅം  സശതീകരമിക്കുന്നതഷ.

ഇതമിനപായമി  പ്രതമിദേമിനഅം  283  ദേശലക്ഷഅം  ലമിറര  ജേലഅം  അരുവമിക്കേര

റമിസരദവ്വപായറമില്നമിനഅം  ഉപദയപാഗടപ്പെടത്തുന.   ഇദപ്പെപാഴടത  കണക്കേമില്

ഏകദദേശഅം  നപാലഷ  ദേമിവസദതയ്ക്കുള്ള  ജേലഅം  മപാത്രദമ  ഡപാഅം  റമിസരദവ്വപായറമില്

ദശഖരമിക്കേപാന് കഴമിയനള.  അരുവമിക്കേര ഡപാമമിടല ടചെളമിയഅം മണലുഅം നതീക്കേഅം

ടചെയപാല് ഏകദദേശഅം എടഷ  മുതല് പതഷ ദേമിവസഅം വടരയള്ള ജേലഅം ഇവമിടടെ

സഅംഭരമിക്കേപാന് കഴമിയഅം.   48  ടഹക്ടര ജേലവഭ്യപാപന പ്രദദേശമുള്ള അരുവമിക്കേര

ഡപാമമിടന്റെ  ഏറമിയ  ഭപാഗവുഅം  എക്കേല്  മണല്  നമിദക്ഷപഅംവഴമി  കരഭൂമമിയപായമി

മപാറമിയമിട്ടുണ്ടഷ.   നദേമിയടടെ  പ്രധപാന  പപാതയമിടലപാഴമിടകയള്ള  പ്രദദേശങ്ങളമിടല
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ആഴഅം ഒരു മതീററമിലുഅം തപാടഴയപാണഷ.  അരുവമിക്കേര ഡപാമമിടന്റെ ഡതീസമില്ദറഷനു

ദവണ്ടമി നപാലഷ  ദകപാടെമി  രൂപയടടെ ഭരണപാനുമതമി നല്കമിയമിട്ടുണ്ടഷ.   5  ടഹക്ടര

വരുന്ന ഒരു ഭപാഗതഷ  ടടപലറഷ  സ്റ്റഡമിടയന്ന രതീതമിയമില് ടചെളമിയഅം  മണലുഅം

നതീക്കേഅം ടചെയപാനപായമിരുന പദതമി.  അരുവമിക്കേര റമിസരദവ്വപായറമില് അടെമിഞ

കൂടെമിയമിരമിക്കുന്ന ടചെളമി  നതീക്കേഅം ടചെയപാനുഅം റമിസരദവ്വപായറമിടന്റെ ദശഷമി പഴയ

സമിതമിയമിദലയഷ  ടകപാണ്ടുവരപാനുഅംദവണ്ടമി  ഒരു  ടടെകമിക്കേല്  കമമിറമി

രൂപതീകരമിച്ചു.   ഡതീസമില്ദറഷന്  ടചെദയണ്ട  രതീതമി  സഅംബന്ധമിചഷ  റമിദപ്പെപാരടഷ

തയപാറപാക്കുകയഅം  ആയതഷ  ടടെകമിക്കേല്  കമമിറമിയമില്  അവതരമിപ്പെമിക്കുകയഅം

ടചെയ്തു.   എന്നപാല്  കളമിമണഷ  ദചെരന്നമിരമിക്കുന്ന  യനസപാമഗ്രമികള്  അധമികഅം

വമിലപമിടെമിപ്പുള്ളതമിനപാല്  അഞഷ  ടഹക്ടറമില്  മപാത്രമപായമി  ഡതീസമില്ദറഷന്

പ്രപാദയപാഗമികമടല്ലെന്നസ്തുഅം മുഴുവന് സലദതയ്ക്കുഅം  ഇദതരതീതമിയമില് ടചെയപാവുന്ന

തരതമില്  ഭരണപാനുമതമി  തമിരുതമി  നല്ദകണ്ടതപാടണനഅം  ടടെകമിക്കേല്

കമമിറമി  വമിലയമിരുതമി.  ആയതമിനഷ  ചെതീഫഷ  ടസക്രടറമി  അദഭ്യക്ഷനപായ

empowered  committee  അനുവപാദേഅം  നല്കമിയമിട്ടുണ്ടഷ.   അടടജേവ

മപാലമിനഭ്യമപായ  ടചെളമിയഅം  മണഅം  നതീക്കേഅംടചെയന്നതമിനപായമി  ഡമി.പമി.ആര.

തയപാറപാക്കുന്നതമിനുഅം  തുക  കശപാടഷ  ടചെയന്നതമിനുമപായമി  എകഷപ്രഷന്  ഓഫഷ
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ഇന്റെറസ്റ്റഷ  വമിളമിചമിരുന.   മഅംഗലഅം  ഡപാഅം ഡതീസമില്റഷ  ടചെയന്ന മപാതൃകയമില്

ദകരള വപാടര അദതപാറമിറമിക്കേഷ  സപാമ്പതമിക ബപാധഭ്യത വരപാടതയഅം ടചെളമിയഅം

മണഅം  വമിറഷ  കമിട്ടുന്ന  തുക  വപാടര  അദതപാറമിറമിക്കുകൂടെമി  ലഭഭ്യമപാക്കുന്ന

രതീതമിയമിലുമപാണഷ  നടെപടെമിക്രമങ്ങള് സശതീകരമിചമിരമിക്കുന്നതഷ.   ടടെണ്ടറമില് രണ്ടഷ

കമ്പനമികള് പടങടത്തു.  ടടെകമിക്കേല് കമമിറമി  ശമിപപാരശ ടചെയ കമ്പനമിക്കേഷ

ഡമി.പമി.ആര.  തയപാറപാക്കേപാനുള്ള  അനുവപാദേവുമപായമി  ബന്ധടപ്പെട  വമിഷയഅം

ടടഹപവര  കമമിറമി  പരമിദശപാധമിച്ചുവരുന.  മഅംഗലഅം  ഡപാമമിടല

ഡതീസമില്ദറഷന് വരക്കുകള് തുടെങ്ങമിയമിട്ടുണ്ടഷ.  ഒരു ടചെലവുമമില്ലെപാടത 17 ദകപാടെമി

രൂപയപാണഷ  ആ  മണഅം  ടചെളമിയഅം  വമില്ക്കേപാന്  ടകപാടതതഷ.  ഇതുഅം  ആ

രതീതമിയമില്  ടചെയപാനപാണുദദ്ദേശമിക്കുന്നതഷ.  ഡമി.പമി.ആര.  ലഭഭ്യമപായപാല്

ഉടെന്തടന്ന അതഷ ടടെണ്ടര ടചെയഅം.  

(8) ആലുങല്കടെവഷ  ,   പപാറപ്പുറഅം  ,   വല്ലെഅംകടെവഷ പപാലങ്ങളടടെ നമിരമപാണഅം

ശതീ  .    അന്വര  സപാദേതഷ  : സര,  സപാധപാരണ  ഒരു  വമിഷയമപാണഷ

അവതരമിപ്പെമിക്കേപാറുള്ളതഷ.  ഇന്നഷ  ഞപാന്  മൂന്നഷ  വമിഷയങ്ങള്  ബഹുമപാനടപ്പെട

മനമിയദടെയഅം  സഭയദടെയഅം  ശദയമില്ടപ്പെടത്തുകയപാണഷ.   സബ്മമിഷന്

കൂടതല്  കമിടപാതതുടകപാണ്ടുഅം  സമയക്കുറവുള്ളതുടകപാണ്ടുമപാണഷ  മൂന്നഷ
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കപാരഭ്യങ്ങള് അവതരമിപ്പെമിക്കുന്നതഷ.  

എടന്റെ  നമിദയപാജേകമണ്ഡലതമിടല  ആലുങല്കടെവഷ   പപാലഅം  കഴമിഞ

സരക്കേപാരമിടന്റെ  കപാലതഷ  അനുവദേമിച്ചു.   അതമിടന്റെ  നമിരമപാണ

പ്രവൃതമികടളല്ലെപാഅം  പൂരതമിയപാക്കേമി  പപാലഅം  പണമി  പൂരതതീകരമിച്ചു.  പടക്ഷ

അതമിനഷ  അദപ്രപാചഷ  ദറപാഡഷ  ദവണഅം.    പപാടെമപായമി  കമിടെക്കുന്നതുടകപാണ്ടഷ

സശപാഭപാവമികമപായഅം  അതമിനഷ  എന്വദയപാണ്ടമന്റെഷ  കമിയറന്സഷ

ദവണടമന്നതുടകപാണ്ടഷ  ഇഇൗ  സരക്കേപാര  വന്നതമിനുദശഷഅം  അതമിടന്റെ  പുറടക

തടന്നനമിന്നഷ  പരമിശമമിചതമിടന്റെ ഫലമപായമി  എന്വദയപാണ്ടമന്റെഷ  കമിയറന്സഷ

മനമിസഭ  അഅംഗതീകരമിക്കുകയഅം  ടചെയ്തു.  എനമിക്കേഷ  ദതപാനന

എന്വദയപാണ്ടമന്റെഷ  കമിയറന്സഷ  ലഭമിചമിടഷ  ഏകദദേശഅം  ഒരു

വരഷദതപാളമപാടയന്നഷ.   അദപ്രപാചഷ  ദറപാഡമിടന്റെ  നതീളഅം  ഒരു  വശതഷ  നൂറഷ

മതീററുഅം  മറുവശതഷ  എണ്പതഷ  മതീററുമപാണഷ  ദവണ്ടതഷ.   ആടക  96  ടസന്റെഷ

സലതമിനപാണഷ എന്വദയപാണ്ടമന്റെഷ കമിയറന്സഷ.  അതഷ ലഭമിചതമിനുദശഷഅം

ലപാന്റെഷ  അകക്യുസമിഷന് നടെപടെമികളമിദലയപാണഷ  ദപപാദകണ്ടതഷ.   ബഹുമപാനടപ്പെട

കളക്ടറുടടെ  സപാന്നമിദഭ്യതമില്  റവനന്യൂ  ഉദദേഭ്യപാഗസരുടടെയഅം  ബന്ധടപ്പെട

അധമികപാരമികളടടെയഅം  ദയപാഗഅം  പലവടഅം  വമിളമിടചങമിലുഅം  ബന്ധടപ്പെട  റവനന്യൂ
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ഉദദേഭ്യപാഗസര ലപാന്റെഷ  അകക്യുസമിഷന് നടെപടെമിയടടെ ദപപ്പെറുകള് നതീക്കുവപാദനപാ

തശരമിതടപ്പെടത്തുവപാദനപാ  ഉള്ള  യപാടതപാരു  ശമവുഅം  നടെതമിയമില്ലെ.   ഇദപ്പെപാള്

ഇതുമപായമി ബന്ധടപ്പെടഷ ഒരു അഡതീഷണല് തഹസതീല്ദേപാറുണ്ടഷ.  അനങ്ങപാപ്പെപാറ

നയമപാണഷ  അദദ്ദേഹഅം സശതീകരമിചമിരമിക്കുന്നതഷ.   ഒരു കപാരഭ്യഅം  ദപപാസമിറതീവപായമി

ചെമിന്തമിചഷ എത്രയഅം ദവഗഅം അതഷ പൂരതതീകരമിചഷ, പപാലഅം പണമിയടടെ അദപ്രപാചഷ

ദറപാഡമിനുള്ള ലപാന്റെഷ അകക്യുസമിഷന് നടെപടെമിയമിദലയഷ വരപാനുഅം അതമിനുദശഷഅം

ബപാക്കേമി  ടടെണ്ടര  നടെപടെമിയമിദലയഷ  വനടകപാണ്ടുഅം  മപാത്രദമ  അദപ്രപാചഷ

ദറപാഡുണ്ടപാക്കേപാന്  സപാധമിക്കുകയള.  പടക്ഷ  ഇഇൗ  തഹസതീല്ദേപാരുടടെ

അനങ്ങപാപ്പെപാറ  നയമപാണഷ   ഇഇൗ അദപ്രപാചഷ  ദറപാഡഷ തതീരപാടത കമിടെക്കേപാനുള്ള

സപാഹചെരഭ്യമുണ്ടപാക്കേമിയതഷ. 

പമിടന്നയള്ളതഷ പപാറപ്പുറഅം-വല്ലെഅംകടെവഷ പപാലങ്ങളടടെ കപാരഭ്യമപാണഷ.  അതഷ

ഇഇൗ  ഗവണ്ടമന്റെഷ  വന്നതമിനുദശഷഅം ഇന്കല്,   ടസഗൂറപാ   എന്നതീ

കമ്പനമികളപാണഷ   ഏടറടതമിരുന്നതഷ.  പടക്ഷ  അവരുടടെ  വരക്കേമിടന്റെ  പല

ദപപാരപായ്മകളഅം  ചൂണ്ടമിക്കേപാണമിച്ചുടകപാണ്ടഷ  അവടര  മപാറ്റുടന്നപാരു

സപാഹചെരഭ്യമുണ്ടപായമി.  അങ്ങടന അവടര റമിസ്കഷ ആന്റെഷ ദകപാസ്റ്റമില് ടടെരമമിദനറഷ

ടചെയ്തു.  വതീണ്ടുഅം ഇതഷ  റതീ-ടടെണ്ടര ടചെയദപ്പെപാള് അതമില് കുദറ  ദപപാരപായ്മകള്
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ചൂണ്ടമിക്കേപാണമിചതമിനപാല്  അതഷ  കഭ്യപാന്സല്  ടചെയകയഅം  വതീണ്ടുഅം  റതീ-ടടെണ്ടര

ടചെയന്ന  സപാഹചെരഭ്യവുമുണ്ടപായമി.   ഇടതല്ലെപാഅം  വളടര  പതുടക്കേയപാണഷ

നതീങന്നതഷ.  ഇഇൗ പപാലതമിനഷ ആടക 9 സപാനപാണുള്ളതഷ; അതമില് മൂടന്നണഅം

പൂരതമിയപായമി.  ഇനമി  6  എണവുഅം അദപ്രപാചഷ  ദറപാഡുഅം പൂരതമിയപാക്കേപാനുണ്ടഷ.

അതുടകപാണ്ടഷ ഇതമിടന്റെ ടടെണ്ടര നടെപടെമികള് പൂരതമിയപാക്കേമി   നൂലപാമപാലകള്

ഇല്ലെപാടതതടന്ന  എത്രയഅം  ദവഗഅം  പപാലഅം  പണമി  പൂരതമിയപാക്കേണഅം.  ശതീ.

എല്ദദേപാസഷ  പമി.  കുന്നപ്പെമിള്ളമിയടടെയഅം  ആലുവ  നമിദയപാജേകമണ്ഡലടതയഅം

ബന്ധമിപ്പെമിക്കുന്ന  ഒരു  പപാലമപാണഷ  പപാറപ്പുറഅം-വല്ലെഅംകടെവഷ.  അതഷ

പൂരതതീകരമിക്കേപാനുള്ള  സപാഹചെരഭ്യമുണ്ടപാകണടമന്നഷ  ബഹുമപാനടപ്പെട

മനമിദയപാടെഷ അഭഭ്യരത്ഥമിക്കുന. 

നമുക്കേറമിയപാഅം,  ഇഇൗ  ഗവണ്ടമന്റെഷ  വന്നതമിനുദശഷഅം  425  ദകപാടെമി  രൂപ

എയരദപപാരടഷ-സതീദപപാരടഷ  ദറപാഡമിനഷ   കമിഫ്ബമിയമില്നമിനഅം   അനുവദേമിച്ചു.

ഇദപ്പെപാള്  രണ്ടുമൂന്നഷ  വരഷങ്ങള്  കഴമിഞ.  അതമിടന്റെ  നടെപടെമിക്രമങ്ങളമില്

ഇനഅം  ടമടല്ലെദപ്പെപാക്കേഷ  സമതീപനമപാണഷ  നടെനടകപാണ്ടമിരമിക്കുന്നതഷ.

വരഷങ്ങളപായമി  ആ  സലഅം  ദനപാടമിടടഫ  ടചെയമിട്ടുള്ളതപാണഷ.  മടറപാരു

പ്രശ്നടമന്തപാടണനവചപാല്  ആ  പ്രദദേശത്തുള്ള  ആളകള്  വലമിയ
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പ്രതമിസന്ധമിയമിലപാണഷ.   കപാരണഅം  ലപാന്റെഷ  അകക്യുസമിഷന്  നടെപടെമികള്

പൂരതതീകരമിച്ചു, പടക്ഷ അവരക്കേഷ ടടപസ ലഭമിക്കുന്നമില്ലെ. സപാധപാരണക്കേപാരപായ

ആളകള്ക്കേഷ  അവരുടടെ  മക്കേളടടെ  വമിവപാഹഅം  ദപപാടലയള്ള  പല

ആവശഭ്യങ്ങള്ക്കുഅംദവണ്ടമി  സലഅം  വമില്ക്കേപാന്  സപാധമിക്കുന്നമില്ലെ,  എന്നപാല്

സരക്കേപാര  ഏടറടക്കുനമമില്ലെ.  അതമിനപാല്  എയരദപപാരടഷ-സതീദപപാരടഷ

ഭപാഗത്തുള്ള പ്രദദേശവപാസമികള് വലമിയ പ്രതമിസന്ധമിയമിലപാണഷ.   ഇതമിടന്റെയഅം

ലപാന്റെഷ  അകക്യുസമിഷന്  നടെപടെമികള്  പൂരതമിയപാക്കേമി  എചഷ.എഅം.ടെമി.  മുതല്

മഹമിളപാലയഅം  വടരയള്ള  എയരദപപാരടഷ-സതീദപപാരടഷ  ദറപാഡഷ

യപാഥപാരത്ഥഭ്യമപാക്കുന്നതമിനുള്ള   നടെപടെമികള്  പൂരതമിയപാക്കേമി  ജേനങ്ങള്ക്കുള്ള

പ്രതമിസന്ധമി  എത്രയഅം  ദവഗഅം  പരമിഹരമിക്കേപാന്  ബഹുമപാനടപ്പെട  മനമി

ഇടെടപടെണഅം.  ഇതുമൂനഅം  എടന്റെ  നമിദയപാജേകമണ്ഡലതമിടല   പ്രധപാനടപ്പെട

വമിഷയങ്ങളപായതുടകപാണ്ടപാണഷ  ഉന്നയമിചതഷ.    ബഹുമപാനടപ്പെട മനമി വളടര

കപാരഭ്യക്ഷമമപായമിതടന്ന കപാരഭ്യങ്ങളമില് ഇടെടപടന്നയപാളപാണഷ.  അതമിനപാല്  ഇഇൗ

വമിഷയങ്ങളമിലുഅം  ഇടെടപട്ടുടകപാണ്ടഷ  ഇതമിടനപാരു  ശപാശശത  പരമിഹപാരമുണ്ടപാക്കേമി

മൂന്നഷ  പദതമികളഅം  പൂരതതീകരമിക്കുവപാനുഅം  അതമിനുദവണ്ടമിയള്ള  നടെപടെമികള്

തശരമിതടപ്പെടതപാനുമുള്ള  സപാഹചെരഭ്യമുണ്ടപാക്കേണടമന്നഷ  ഞപാന്  ഇഇൗ
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അവസരതമില് അഭഭ്യരത്ഥമിക്കുകയപാണഷ.  

ടപപാതുമരപാമത്തുഅം രജേമിദസ്ട്രേഷനുഅം വകുപ്പുമനമി (ശതീ  .    ജേമി  .    സുധപാകരന്  ):

സര, മൂന്നഷ സബ്മമിഷനുകളപാണഷ ഒരുമമിചഷ അനുവദേമിചമിരമിക്കുന്നതഷ. 

മമി  .   ടചെയരമപാന്: സര,  രണ്ടഷ വമിഷയമപാണഷ പറഞമിരുന്നതഷ. 

ശതീ  .    ജേമി  .    സുധപാകരന്:  സര,  രണ്ടഷ  വമിഷയമല്ലെ,

ദകള്ക്കേപാതതുടകപാണ്ടപാണഷ, മൂന്നഷ വമിഷയമപാണഷ.  മൂന്നഷ വമിഷയതമിനുഅം മറുപടെമി

പറയണടമങമില്  അരമണമിക്കൂര  സമയഅം  ദവണ്ടമിവരുഅം.  എനമിക്കേഷ  ലഭമിച

ദനപാടമില്തടന്ന പതമിമൂന്നഷ ദപജുകളണ്ടഷ.  അടതല്ലെപാഅം ഞപാന് വപായമിക്കുന്നമില്ലെ.

ഇന്നടലയഅം  ഇതുദപപാടലതടന്ന  പ്രതമിപക്ഷതമിടന്റെ  ഭപാഗത്തുനമിനഅം  രണ്ടഷ

സബ്മമിഷനുകള്  വനടവന്ന  ആശയക്കുഴപ്പെമുണ്ടപായമി.  അതുദപപാടല  ഇതുഅം

ആശയക്കുഴപ്പെതമിലപാണഷ. ഒരു  പപാലഅം  പണമിയണടമങമില്  അതമിനഷ

നടെപടെമിക്രമങ്ങളമിദല്ലെ;  അദപ്രപാചഷ  ദറപാഡമിനഷ  സലമമില്ലെപാടത  പപാലഅം  പണമി

ആരഅംഭമിക്കുന്നതഷ  എങ്ങടനയപാണഷ;   ഇവമിടടെനമിന്നഷ  തുടെങ്ങമിയതഷ  ടതറപായമി

ദപപായമിടയന്നഷ  ടമമ്പര  പറദയണ്ടതദല്ലെ? കഴമിഞ  ഗവണ്ടമന്റെഷ

എല്ലെപായമിടെത്തുഅം  ടചെയ്തുടകപാണ്ടമിരുന്ന  കപാരഭ്യമപാണമിതഷ,  അങ്ങടന  ടചെയപാന്

പപാടെമില്ലെപാതതപാണഷ,  അങ്ങടന  ഒരു  പപാലവുഅം  പൂരതമിയപാകുകയമില്ലെ.
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ബഹുമപാനടപ്പെട  പ്രതമിപക്ഷദനതപാവമിടന്റെ  മണ്ഡലതമില്   ഇഇൗ  ഗവണ്ടമന്റെഷ

വന്നദപ്പെപാള് ഒരു പപാലഅം ദവണടമന്നഷ പറഞ.  എന്നപാല്  അവമിടടെ സലമമില്ലെ.

പമിടന്നയതഷ ടചെയ്തു.  ഇടതപാനഅം ടചെയപാന് പപാടെമില്ലെപാതതപാണഷ.  ശതീ. അന്വര

സപാദേതഷ  മനസമിലപാദക്കേണ്ടതഷ,  കഴമിഞ  ഗവണ്ടമന്റെമിടന്റെ  കപാലതഷ

ഗവണ്ടമന്റെമിനഷ  ദപരുദദേപാഷമുണ്ടപാക്കേമിയതഷ  മുഴുവന് എറണപാകുളഅം  ജേമില്ലെയമിടല

എഞമിനതീയരമപാരപാണഷ.  അതരക്കേപാടര  മപാത്രഅം  അവമിടടെ  നമിയമമിച്ചു.

അവമിടടെയപാണഷ  ഇഇൗ കുഴപ്പെങ്ങടളല്ലെപാമുണ്ടപായതഷ. ശതീ. സുബമിന് ദജേപാരജേഷ   120

വരക്കുകള്  ടടെണ്ടറമില്ലെപാടത  പമിടെമിചമിദല്ലെ?  പതമിദനഴഷ   ഉദദേഭ്യപാഗസനപാരക്കേഷ

എതമിടര  നടെപടെമിടയടക്കേപാന് ദപപാകുകയപാണഷ.  സൂപ്രണ്ടമിഅംഗഷ  എഞമിനതീയറുടടെ

ദപരമിലുഅം  നടെപടെമിടയടക്കേണഅം.  അന്നവര  ഇ.ഇ.  ആയമിരുന.  ആ

വമിഷയതമിദലയ്ടക്കേപാനഅം ഞപാന് കടെക്കുന്നമില്ലെ.  ഇതപാണഷ  അതമിടല പ്രശ്നഅം,

ടചെദയണ്ടതുദപപാടല  ടചെയപാല്  ഒരു  പ്രശ്നവുമുണ്ടപാകമില്ലെ.  ഇദപ്പെപാള്  നമള്

ടചെദയണ്ടതുദപപാടല ടചെയകയപാണഷ.  അല്ലെപാടത നമള് ധൃതമി പമിടെമിചമിടടപാനഅം

കപാരഭ്യമമില്ലെ. 

പപാറപ്പുറഅം-വല്ലെഅംകടെവഷ  പപാലതമിടന്റെ  കപാരഭ്യഅം  ഞപാന്  പറയപാഅം, അതമിനഷ

കഴമിഞ ഗവണ്ടമന്റെമിടന്റെ കപാലതഷ, 27-01-2016-ല്  26  ദകപാടെമി രൂപയടടെ



14/01/2021
Uncorrected/Not for publication

41

ഭരണപാനുമതമിയഅം  23  ദകപാടെമി  രൂപയടടെ  സപാദങതമികപാനുമതമിയഅം  ലഭമിച്ചു.

ഇരുപതമിയപാറഷ  മപാസടത  കപാലതപാമസമുണ്ടപായമി.  2018-ല്  നമിരമപാണഅം

പൂരതതീകരമിദക്കേണ്ടതപായമിരുന.  എന്നപാലതഷ  പൂരതതീകരമിക്കേപാന് സപാധമിചമില്ലെ.

രണ്ടുവരഷ സമയതമിടന്റെ സപാനതമിദപ്പെപാള് നപാലഷ  വരഷമപായമി.   അതമിനഷ

കപാരണഅം  സപാദങതമിക  പ്രശ്നങ്ങളപാണഷ.  പ്രളയങ്ങളണ്ടപായദപ്പെപാള്  ടചെറമിയ

കപാലതപാമസഅം   ദനരമിടടങമിലുഅം  ടടവറമില,  കുണ്ടന്നൂര  പപാലതമിടന്റെ

നമിരമപാണങ്ങള്  പൂരതമിയപാക്കേമിയദല്ലെപാ.  എന്നപാല്   പ്രധപാനടപ്പെട  പ്രശ്നഅം

അടതപാനമല്ലെ.  ഇതമിടന്റെ  കപാലപാവധമി  മൂനതവണ  നതീടമിയതപാണഷ.  എന്നമിട്ടുഅം

നമിരമപാണഅം പൂരതമിയപായമിടമില്ലെ.  ഏകദദേശഅം അറുപതഷ ശതമപാനഅം മപാത്രമപാണഷ

പൂരതമിയപായതഷ.  സ്തഅംഭനപാവസയമിലപായദപ്പെപാള് അങ്ങയടടെ ആവശഭ്യപ്രകപാരഅം

04-11-2019-നഷ ദയപാഗഅം വമിളമിചഷ  റമിസ്കഷ ആന്റെഷ ദകപാസ്റ്റഷ ഒഴമിവപാക്കേമി റതീ-ടടെണ്ടര

ടചെയപാന്  തതീരുമപാനമിച്ചു.  എന്നപാല്  18-11-2019-ല്  വതീണ്ടുഅം  ദചെരന്ന

ദയപാഗതമില്  അവര കപാലുപമിടെമിചപാണഷ നമിരമപാണ പ്രവരതനങ്ങള്  ഞങ്ങള്

ടചെയപാടമന്നഷ പമിന്നതീടഅം പറഞതഷ.  ആരപാണഷ ഇഇൗ പപാരടമി?   ദകരളതമിടല

ഏറവുഅം വലമിയ തടമിപ്പെഷ കമ്പനമിയപായ ടസദഗപാറ-ഇന്ടകല്  കണ്ദസപാരഷഭ്യഅം.

തടമിപ്പെല്ലെപാടത,  ഒനഅം  ഇനവടരയഅം  അവര  നമിരമമിചമിടമില്ലെ.   കപാരണഅം
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അവരുടടെ  കയമില്  ഒരു  മണ്ടവടമി  ദപപാലുമമില്ലെ.  ടവറുഅം  കളളതരങ്ങളപാണഷ

നടെത്തുന്നതഷ.  ടടെണ്ടര  പമിടെമിചഷ  കമതീഷനുഅം  വപാങ്ങമി   വരക്കുകള്

മറമിച്ചുടകപാടക്കുകയപാണഷ  ടചെയന്നതഷ.  ഞപാന്  അവടര

പുറതപാക്കേമിയമിരമിക്കുകയപാണഷ.  അവരക്കേഷ  ഇനമി  വരക്കുകടളപാനമമില്ലെ.

കുടനപാടമിടല നപാലഷ  പപാലങ്ങളടടെയഅം എറണപാകുളടത മൂന്നഷ  പപാലങ്ങളടടെയഅം

ടടെണ്ടര  പമിടെമിചതുഅം അവരപാണഷ.  ആ ഏഴഷ പപാലങ്ങളടടെ നമിരമപാണവുഅം അവര

ടചെയമില്ലെ.  ഇതമിനുപുറടമ 100 ദകപാടെമി രൂപയടടെ ടപരുമ്പളതമിടന്റെ വരക്കേമിനഷ

ടടെണ്ടര  പമിടെമിച്ചു.  ആ  ടടെണ്ടര  പമിടെമിക്കേരുടതന്നഷ  ഞപാന്  അവദരപാടെഷ

പറഞതപാണഷ.   എന്നമിട്ടുഅം  അവര  ടടെണ്ടര പമിടെമിച്ചു.   അതമിടന്റെ  പണമിയഅം

ടചെയമില്ലെ.  ഒരു  വരഷഅം  കഴമിഞഷ,  കഴമിഞ  കപാബമിനറമിലപാണഷ

ടപരുമ്പളതമിടന്റെ വരക്കേഷ   റതീ-ടടെണ്ടര ടചെയഷ  ഉഇൗരപാലുങല് ടസപാവസറമിക്കേഷ

നല്കമിയതഷ.  രണ്ടഷ  വരഷഅം  നഷ്ടമപായമി.  ഇങ്ങടനയളള  കളളകമ്പനമികള്,

വല്ലെവരുടടെയഅം  അദശപാനതമിടന്റെ  വമിയരപ്പെമില്നമിനഅം  ടടപസയണ്ടപാക്കേമി

തമിനമദേമിക്കുന്ന  ഇതരഅം  കളളടപ്രപാഫഷണലുകടളടക്കേപാണ്ടഷ  നമിറഞ  ഒരു

കമ്പനമിയപാണമിതഷ.   ടസദഗപാറ  ഒരു  കമ്പനമി,  ഇന്ടകല്  മടറപാരു  കമ്പനമി.

ഇവരുടടെ  കണ്ദസപാരഷഭ്യമപാണഷ  വപാസ്തവതമില്  ഇഇൗ
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പ്രശ്നമുണ്ടപാക്കേമിയമിരമിക്കുന്നതഷ.  അവടര  ഒഴമിവപാക്കുന്നതമിനപായമി വളടരയധമികഅം

കപാലതപാമസമുണ്ടപായമി.  പമിടന്നയഅം കപാലുപമിടെമിക്കുഅം,  വതീണ്ടുഅം അവരക്കേഷ  വരക്കേഷ

ടകപാടക്കുഅം.  അവസപാനഅം നമള് അവരുടടെ റമിസ്കഷ ആന്റെഷ ദകപാസ്റ്റഷ ഒഴമിവപാക്കേമി.

അവസപാനഅം  ടടഷമ  വഡനപാമമികഷ  ദപ്രപാജേക്ടഷ  ടഡവലദപ്പെഴഷ  ടടപ്രവറഷ

ലമിമമിറഡമിനഷ  നല്കമിയമിരമിക്കുകയപാണഷ.  എന്നപാല്  അവരക്കുഅം  ഇതമിടന്റെ

നമിരമപാണ പ്രവരതനങ്ങള് ടചെയപാന് വയ.  അതമിനപാല് ഇദപ്പെപാഴതഷ വതീണ്ടുഅം

ടടെണ്ടര  ടചെയമിരമിക്കുകയപാണഷ.   22-01-2021-നഷ ടടെണ്ടര തുറക്കുഅം. അതഷ

തുറന്നഷ ഭഅംഗമിയപായമി തുടെങ്ങപാടമന്നഷ പ്രതതീക്ഷമിക്കുകയപാണഷ.  അങ്ങടന അതങ്ങഷ

അവസപാനമിപ്പെമിക്കേണഅം.  അതമിനപാല് ടടെണ്ടര പമിടെമിക്കുന്ന ആളമിദനപാടെഷ ഇതമിടന്റെ

പ്രവൃതമി ടചെയന്നതമിനുദവണ്ടമി ബഹുമപാനടപ്പെട എഅം.എല്.എ. കൂടെമി പറയണഅം.

ഇദപ്പെപാള്  അതമിടന്റെ  കുരുക്കുകള്  അഴമിചഷ  കൃതഭ്യമപായമി  പ്രവരതനങ്ങള്

നടെതമിവരമികയപാണഷ.  അതമിനുദവണ്ടമിയമിട്ടുളള  ഒരു  ശമഅം  നടെതണടമന്നഷ

ഞപാന് പറയകയപാണഷ.  

മടറപാന്നഷ,  ആലുങല്  കടെവഷ  പപാലടത  സഅംബന്ധമിചപാണഷ.  അതമിനുഅം

കഴമിഞ ഗവണ്ടമന്റെമിടന്റെ കപാലതഷ  14-01-2015-നഷ  11  ദകപാടെമി  22  ലക്ഷഅം

രൂപയടടെ  ഭരണപാനുമതമിയഅം  തുടെരന്നഷ  സപാദങതമികപാനുമതമിയഅം  നല്കമി.
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ഇതമിടന്റെ നമിരമപാണ ചുമതലയഅം ടസദഗപാറ ഫഇൗദണ്ടഷനപാണഷ ഏടറടതതഷ.

അവടര  സഅംബന്ധമിചഷ  കൂടതലപായമി  ഞപാന്  പറദയണ്ട  ആവശഭ്യമമില്ലെദല്ലെപാ,

അവരുടടെ  സശഭപാവഅം  ഞപാന്  പറഞദല്ലെപാ;  അവമിടടെയഅം  ഭൂമമി  ഏടറടക്കേല്

നടെപടെമി  ആരഅംഭമിക്കുന്നതമിനുമുമ്പപാണഷ  ഇതഷ  ടചെയതഷ.  അങ്ങടന  ടചെയപാന്

പപാടെമില്ലെപാതതപാണഷ.  അതമിനപാല്  ഒരു  തതീരുമപാനഅം  ഗവണ്ടമന്റെഷ

ടടകടക്കേപാണ്ടമിട്ടുണ്ടഷ.  ഇഇൗ ഗവണ്ടമന്റെഷ വന്നതമിനുദശഷഅം ഭൂമമി ഏടറടക്കേപാടത

ഒരു  പപാലവുഅം  നമിരമമിക്കുന്നമില്ലെ.  ദകരളതമില്  ഭൂമമിടയടക്കേപാനുണ്ടപാകുന്ന

കപാലതപാമസടത സഅംബന്ധമിചഷ ബഹുമപാനടപ്പെട എല്ലെപാ എഅം.എല്.എ.-മപാരക്കുഅം

അറമിയപാവുന്നതപാണദല്ലെപാ.  എന്നപാലുഅം  ധപാരപാളഅം  പപാലങ്ങള്  നമള്

നമിരമമിക്കുനണ്ടഷ.   സലമുടെമകളമില്നമിനഅം  മുന്കൂര  അനുവപാദേഅം  ലഭമിടചന്നഷ

പറയനടണ്ടങമിലുഅം  പണമി  ആരഅംഭമിചദപ്പെപാള്  അവര  തനമിനമിറഅം  കപാണമിച്ചു.

ബഹളമപായമി,  ദകപാടെതമിയമില്  ദപപായമി  പ്രശ്നമപായമി.  അങ്ങടനയളള

പ്രശ്നങ്ങളപാണഷ  അതമിടന്റെ  കപാരഭ്യതമിലുമുണ്ടപായതഷ.  ആലുങല്  കടെവഷ

പപാലതമിടന്റെ ടപപാനഅംവമില നടെപടെമികള് തുടെരുകയപാണഷ.  സലദമടറടക്കേല്

നടെപടെമികള് പൂരതമിയപായപാല് നമിലവമിടല സമിതമിയമില് മപാത്രഅം നമിരമപാണഅം

പൂരതതീകരമിക്കേപാന്  കഴമിയഅം.  വളടര  സമരത്ഥനപായ  ആളപാണഷ  അവമിടടെ
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കളക്ടറപായമി വന്നമിരമിക്കുന്നതഷ.  ആലപ്പുഴയമില് സരവ്വതീസമിലമിരുന്ന അസപാമപാനഭ്യ

കഴമിവുളള  നടല്ലെപാരു  കളക്ടറപാണഷ  അദദ്ദേഹഅം.  അദദ്ദേഹവുമപായമി ബന്ധടപ്പെടഷ

ദവഗതമില് ഭൂമമിദയടറടക്കേപാനുളള നടെപടെമികള് പൂരതമിയപാക്കേപാഅം.

ശതീ  .   അന്വര സപാദേതഷ: സര,   അവമിടെടത  തഹസതീല്ദേപാരപാണഷ

ഭൂമമിടയടക്കുന്നതമിനഷ തടെസഅം നമില്ക്കുന്നതഷ.

ശതീ  .     ജേമി  .     സുധപാകരന്:  സര,  തഹസതീല്ദേപാടര  മപാറപാഅം.

അതമിനപായമി  ശതീ.  ഇ.  ചെന്ദ്രദശഖരദനപാടെഷ  പറഞപാല്  മതമി.

കുഴപ്പെക്കേപാരനപാടണങമില് തഹസതീല്ദേപാടര മപാറ്റുന്നതമിനഷ പ്രശ്നമമില്ലെ.    അതമിടന

സഅംബന്ധമിചഷ ഒരു പരപാതമി പറയണഅം. നമുക്കേഷ ധപാരപാളഅം ഉദദേഭ്യപാഗസന്മപാരുണ്ടഷ.

കളക്ടദറപാടെഷ  പറഞപാല് അദദ്ദേഹഅം   തഹസതീല്ദേപാടര  മപാറ്റുഅം.   സതീദപപാരടഷ  -

എയരദപപാരടഷ ദറപാഡമിടന്റെ നമിരമപാണഅം സഅംബന്ധമിചഷ ......

മമി  .   ടചെയരമപാന്: ടയസഷ...

 ശതീ  .     ജേമി  .     സുധപാകരന്:  സര,  ഞപാന് ഇദപ്പെപാള് അവസപാനമിപ്പെമിക്കേപാഅം.

പതമിമൂന്നഷ  ദപജേപാണഷ  ചുരുക്കേമി  മൂനനപാലഷ  മമിനമിട്ടുടകപാണ്ടഷ  പറയന്നതഷ.

എചഷ.എഅം.ടെമി.  മുതല്  നപാഡഷ  (NAD)  വടരയളള  ഭപാഗതമിടന്റെ  നമിരമപാണഅം

നടെനവരമികയപാണഷ.   നപാഡഷ എന്നഷ പറയന്നതഷ എന്തപാണഷ; ആ സലതമിടന്റെ
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ദപരപാദണപാ?   എചഷ.എഅം.ടെമി. മുതല് നപാഡഷ വടരയളള ഭൂമമി വമിട്ടുകമിട്ടുന്നതമിനുളള

നടെപടെമികള്  സശതീകരമിച്ചുവരുന.   നപാഡഷ  മുതല്  മഹമിളപാലയഅം  വടരയളള

പദതമികള്ക്കേഷ  കമിഫ്ബമി  437.28  ദകപാടെമി  രൂപയടടെ  അഅംഗതീകപാരഅം

നല്കമിയമിട്ടുണ്ടഷ.  ഭൂമമി  ഏടറടക്കേലമിടന്റെ  ഭപാഗമപായള്ള  സപാമൂഹഭ്യപാഘപാതപഠനഅം

പൂരതമിയപാക്കേമി ജേമില്ലെപാകളക്ടരക്കേഷ നല്കമിയമിട്ടുണ്ടഷ.  അതമിടന്റെ തുടെരനടെപടെമികള്

നടെനവരുന.   ഭൂമമി  ഏടറടക്കേല്  നടെപടെമികള്  പൂരതമിയപായപാല്  ടടെണ്ടര

നടെപടെമികള് സശതീകരമിക്കുന്നതപാണഷ.  മഹമിളപാലയഅം മുതല് ടചെപാവ്വര വടരയളള

ഭപാഗഅം  2017-ല്  പൂരതമിയപാക്കേമി  ഗതപാഗതതമിനപായമി  തുറനടകപാടതമിട്ടുണ്ടഷ.

ടചെപാവ്വര  മുതല്  എയരദപപാരട്ടുവടരയളള  ഭപാഗതമിടന്റെ

ഭരണപാനുമതമിയപായമിട്ടുണ്ടഷ. ഇതപാണഷ അതമിടന്റെ ടപപാസമിഷന്. കുരുക്കുകളഴമിഞഷ

ആ സലഅം ലഭമിചപാല് നമിരമപാണഅം  നടെതപാനുളള സമിതമിയമിലപാണമിദപ്പെപാള്.

അതമിനപാല് ഉറച തതീരുമപാനങ്ങളമപായമി മുദന്നപാട്ടുദപപാകണടമന്നപാണഷ എനമിക്കേഷ

പറയപാനുളളതഷ.

(9) മുദേമിയഅം പപാലഅം

ശതീ  .   അബ്ദുല് ഹമതീദേഷ  പമി  .: സര, കമിഫ്ബമി പദതമിയമില് ഉള്ടപ്പെടതമി,

തതീരദദേശപപാതയടടെ  ഭപാഗമപായതുഅം  വളളമിക്കുന്നഷ,  അരമിയല്ലൂര വമിദല്ലെജുകടള
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തമമില്  ബന്ധമിപ്പെമിക്കുന്നതുമപായ  മുദേമിയഅം  ദതപാടെമിനഷ  കുറുടകയളള  മുദേമിയഅം

പപാലതമിടന്റെ  നമിരമപാണഅം  ദവഗതമിലപാക്കേണടമന്നപാണഷ  ഞപാന്  ഇഇൗ

സബ്മമിഷനമിലൂടടെ  ആവശഭ്യടപ്പെടന്നതഷ.  തതീരദദേശ  പഞപായതപായ

വളളമിക്കുന്നമിടല രണ്ടഷ വമിദല്ലെജുകളപായ വളളമിക്കുന്നഷ,  അരമിയല്ലൂര വമിദല്ലെജുകടള

ബന്ധമിപ്പെമിക്കുന്നതുഅം  മത്സഭ്യടതപാഴമിലപാളമികള്  മത്സഭ്യബന്ധനതമിനപായമി

കടെലമിദലയഷ ദപപാകപാന് പ്രധപാനമപായഅം ആശയമിക്കുന്നതുമപായ ടപപാതുമരപാമതഷ

വകുപ്പെമിടന്റെ ഉടെമസതയമിലുളള തതീരദദേശ ദറപാഡപാണഷ ടെമിപ്പുസുല്തപാന് ദറപാഡഷ.

പ്രസ്തസ്തുത  ദറപാഡമില്  രണ്ടഷ  വമിദല്ലെജുകടള  ദവരതമിരമിക്കുന്ന  മുദേമിയഅം  ദതപാടെഷ

മഴക്കേപാലമപായപാല്  മത്സഭ്യബന്ധനതമിനഷ  ദപപാകുന്നവരക്കുഅം  തതീരദദേശ

ദമഖലകളമില്നമിന്നഷ സ്കൂളകളമിലുഅം മദസകളമിലുഅം ദപപാകുന്ന വമിദേഭ്യപാരത്ഥമികള്ക്കുഅം

ഏടറ  പ്രയപാസഅം  സൃഷ്ടമിക്കുനണ്ടഷ.   മുദേമിയഅം  ദതപാടെമിനഷ  കുറുടക  പപാലഅം

ദവണടമന്ന ആവശഭ്യതമിനഷ വരഷങ്ങളടടെ പഴക്കേമുണ്ടഷ. ദദേശതീയപപാത വമിഭപാഗഅം

പദതമിയടടെ  ഭപാഗമപായമി  മണഷ  പരമിദശപാധനയഅം  വമിദേഗ  പഠനവുഅം

പൂരതതീകരമിചഷ ഡമി.പമി.ആര. തയപാറപാക്കേല് ആരഅംഭമിചമിടഷ ഒരുവരഷഅം കഴമിഞ.

ഒചമിടന്റെ ദവഗതയമിലപാണഷ  ഫയല് നതീങന്നതഷ.  ആയതമിനപാല് ഇഇൗ പദതമി

ദവഗതമിലപാക്കേപാന് അടെമിയന്തരമപായമി സരക്കേപാര ഇടെടപടെണടമന്നപാണഷ ഞപാന്
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ഇഇൗ സബ്മമിഷനമിലൂടടെ ആവശഭ്യടപ്പെടന്നതഷ.

   ടപപാതുമരപാമത്തുഅം രജേമിദസ്ട്രേഷനുഅം വകുപ്പുമനമി   (ശതീ  .    ജേമി  .    സുധപാകരന്  ):

സര,  ബഹുമപാനടപ്പെട എഅം.എല്.എ.  അബ്ദുല് ഹമതീദേഷ   പമി.  പറഞ ദറപാഡഷ

തതീരദദേശ  ടടഹദവയമിലപാണഷ.  അതമിടന്റെ  അവലന്ടമന്റെഷ  ദവണഅം. മുദേമിയഅം

പപാലതമിനുദവണ്ട  ഇന്ടവസ്റ്റമിദഗഷനുഅം  ഡമിടടസനുഅം  പൂരതതീകരമിച്ചു.

ഡമി.പമി.ആര.  തയപാറപാക്കേമിവരമികയപാണഷ.  ഭൂമമി  ഏടറടദക്കേണ്ടതപായമിട്ടുണ്ടഷ.

ആയതമിടന്റെ  തുകയഅം  ഡമി.പമി.ആര.-ല്  ഉള്ടപ്പെടതമി  അനുമതമിക്കേപായമി

കമിഫ്ബമിയമില്  ഉടെന്  സമരപ്പെമിദക്കേണ്ടതപാണഷ.  അനുമതമി  ലഭമിക്കുന്ന  മുറയഷ

പണമി ആരഅംഭമിക്കുന്നതപാണഷ. 

(10) ദകപാഴമിദക്കേപാടെഷ ടടഫന് ആരട്സഷ ദകപാദളജേഷ

ശതീ  .    വമി  .    ടക  .    സമി  .    മമതഷ  ദകപായ:  സര,  നമിലവമില്  ദകരളതമില്

ഗവണ്ടമന്റെഷ  തലതമിലുള്ള  5  ടടഫന്  ആരട്സഷ  സപാപനങ്ങളപാണുള്ളതഷ.

ഇവടയല്ലെപാഅം തൃശ്ശൂര മുതല് ദകരളതമിടന്റെ ടതക്കേഷ ഭപാഗത്തുള്ള ജേമില്ലെകളമിലപാണഷ.

സപാദങതമിക  വമിദേഭ്യപാഭഭ്യപാസ  വകുപ്പെമിടന്റെ  കതീഴമിലുള്ള  മൂന്നഷ  ടടഫന്  ആരട്സഷ

ദകപാദളജുകള്  തമിരുവനന്തപുരഅം,  മപാദവലമിക്കേര,  തൃശ്ശൂര  എന്നമിവമിടെങ്ങളമിലുഅം

ടകപാളതീജേമിദയറഷ  വമിദേഭ്യപാഭഭ്യപാസ  വകുപ്പെമിടന്റെ  കതീഴമിലുള്ള  ടടഫന്  ആരട്സഷ
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വമിഭപാഗങ്ങള്,  തൃപ്പൂണമിതറ  ആര.എല്.വമി.  ദകപാദളജേഷ,  കപാലടെമി  ശതീ  ശങര

ഡമിപ്പെപാരട്ടുടമന്റെഷ  എന്നമിവയമപാണഷ.  തൃശ്ശൂരമിനഷ  വടെദക്കേപാട്ടുള്ള  ദകരളതമിടല

ജേമില്ലെകളമില്  ഇഇൗ  വമിദേഭ്യപാഭഭ്യപാസ  സഇൗകരഭ്യമമില്ലെ.  എന്നപാല്  ടടഫന്  ആരട്സഷ

ദകപാദളജേമിടല  വമിദേഭ്യപാരത്ഥമി-വമിദേഭ്യപാരത്ഥമിനമികള്  50 ശതമപാനതമിലധമികവുഅം

വടെക്കേന്  ജേമില്ലെകളമില്  നമിനള്ളവരപാണഷ.  സമതീപകപാലതപായമി  ദൃശഭ്യകലപാ

ദകപാഴ്സുകളഅം അതുമപായമി ബന്ധടപ്പെട പുതുതലമുറ ടതപാഴമിലധമിഷമിത ദകപാഴ്സുകളഅം

സശകപാരഭ്യ ദമഖലയമില് വരദമിച്ചുവരുനണ്ടഷ. എന്നപാല് ഇതരഅം സപാപനങ്ങള്

ഇഇൗടെപാക്കുന്നതഷ  ഭതീമമപായ  ഫതീസപാണഷ.  ഇതുകപാരണഅം,  സപാധപാരണക്കേപാരുടടെ

മക്കേള്ക്കേഷ  ഇഇൗ  ദകപാഴ്സുകള്ക്കേഷ  ദചെരന്നഷ  പഠനഅം  നടെതപാന്  സപാധഭ്യമപാകപാത

സപാഹചെരഭ്യവുമുണ്ടഷ.  കൂടെപാടത  സശകപാരഭ്യദമഖലയമിടല  സപാപനങ്ങളടടെ

നമിലവപാരക്കുറവുഅം  ഒരു  പ്രശ്നമപാണഷ.  ടടഫന്  ആരട്സഷ  പഠനഅം

തപാല്പ്പെരഭ്യടപ്പെടന്ന  ഒരു  ടചെറമിയ  വമിഭപാഗതമിനുമപാത്രദമ  ഇദപ്പെപാള്  പഠന

സഇൗകരഭ്യമുള.  ആയതമിനപാല്  ദകരളതമിടല  വടെക്കേന്  ജേമില്ലെകളമിലുള്ള

വമിദേഭ്യപാരത്ഥമികള്ക്കേഷ സഹപായകരമപാകുന്ന തരതമില് ദകപാഴമിദക്കേപാടെഷ ജേമില്ലെയമില്

ഒരു  ടടഫന്  ആരട്സഷ  ദകപാദളജേഷ  സപാപമിക്കുന്നതമിനുള്ള

നടെപടെമിയണ്ടപാകണടമന്നഷ അഭഭ്യരത്ഥമിക്കുന.
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ഉന്നത  വമിദേഭ്യപാഭഭ്യപാസവുഅം  നന്യൂനപക്ഷദക്ഷമവുഅം  വഖഫുഅം  ഹജഷ

തതീരത്ഥപാടെനവുഅം വകുപ്പുമനമി (ദഡപാ  .   ടക  .   ടെമി  .   ജേലതീല്): സര, തമിരുവനന്തപുരഅം,

മപാദവലമിക്കേര,  തൃശ്ശൂര  എന്നമിവമിടെങ്ങളമിലപായമി  സപാദങതമിക  വമിദേഭ്യപാഭഭ്യപാസ

വകുപ്പെമിനുകതീഴമില് മൂന്നഷ സരക്കേപാര ടടഫന് ആരട്സഷ ദകപാദളജുകളഅം ദകപാദളജേഷ

വമിദേഭ്യപാഭഭ്യപാസ  വകുപ്പെമിനുകതീഴമില്  തൃപ്പൂണമിത്തുറയമില്  ആര.എല്.വമി.  മന്യൂസമികഷ

ആന്റെഷ  ടടഫന്  ആരട്സഷ  ദകപാദളജുമപാണഷ  സഅംസപാനതഷ  നമിലവമില്

പ്രവരതമിക്കുന്നതഷ.  ടടഫന്  ആരട്സഷ  ദകപാദളജുകളമില്  ബപാചമിലര  ഓഫഷ

ടടഫന് ആരട്സമിനഷ  ഒരു വരഷഅം പ്രദവശനഅം അനുവദേമിക്കുന്നതഷ ലക്ഷദേശതീപഷ

കശപാട  ഉള്ടപ്പെടടെ  133  വമിദേഭ്യപാരത്ഥമികള്ക്കേപാണഷ.  ഓദരപാ  വരഷവുഅം

പ്രദവശനതമിനപായമി  ആയമിരതമിലധമികഅം  അദപക്ഷകളപാണഷ  ഇവമിടെങ്ങളമില്

ലഭമിക്കുന്നതഷ.  മലപ്പുറഅം,  ദകപാഴമിദക്കേപാടെഷ,  കണ്ണൂര,  കപാസരദഗപാഡഷ,  വയനപാടെഷ

ജേമില്ലെകളമിടലവമിടടെയഅം  സപാദങതമിക  വമിദേഭ്യപാഭഭ്യപാസ  വകുപ്പെമിനുകതീഴമിദലപാ,

ദകപാദളജേഷ  വമിദേഭ്യപാഭഭ്യപാസ  വകുപ്പെമിനുകതീഴമിദലപാ  മദറടതങമിലുഅം  സരക്കേപാര

വകുപ്പുകള്ക്കുകതീഴമിദലപാ ടടഫന് ആരട്സഷ ദകപാദളജുകള് പ്രവരതമിക്കുന്നമില്ലെ.

ബഹുമപാനടപ്പെട അഅംഗഅം ശതീ. വമി. ടക. സമി. മമതഷ ദകപായ ഉന്നയമിച വമിഷയഅം

അതുടകപാണ്ടുതടന്ന  വളടര  പ്രപാധപാനഭ്യമുള്ളതപാണഷ.  ദകപാഴമിദക്കേപാടെഷ
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ആസപാനമപായമി ഒരു ടടഫന് ആരട്സഷ ദകപാദളജേഷ തുടെങന്ന കപാരഭ്യഅം സരക്കേപാര

ഗഇൗരവപൂരവ്വഅം പരമിദശപാധമിക്കുന്നതപാണഷ.


