
21/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

1

മമ  .   ചചെയര്മമാന: ഇനന്ന് പതമനഞന്ന് സബ്മമഷനുകള് ഉണന്ന്. അതുചകമാണന്ന്

വളചരെ  ചുരുങമയ  സമയയംചകമാണന്ന്  അയംഗങള്  സബ്മമഷനുകള്

അവതരെമപമക്കണയം, മനമമമാരുയം മറുപടമകള് മമശപ്പുറതന്ന് വയ്ക്കുക.

സബ്മമഷന

(1) എയം  .   മമാധവന നമമമാര് സമമതമ റമമപമാര്ടന്ന് 

പ്രതമപക്ഷമനതമാവന്ന്  (ശശ  .    രെമമശന്ന്  ചചെനമതല  ):  സര്,  മകമാവമഡമചന

മറവമല്  മകരെളയം  കണ  ഏറ്റവയം  വലമയ  അഴമമതമയമായമരുന്നു  സമയംഗ്ലര്

അഴമമതമ.  ബഹുമമാനചപട   മുഖമമനമ  ഇവമചട   ഇല,  ശശ.   ഇ.  പമ.

ജയരെമാജന  ഇക്കമാരെമതമല്  എനന്ന്  മറുപടമ  പറയമാനമാണന്ന്.  മകരെളയം  കണ

ഏറ്റവയം വലമയ അഴമമതമയമായമരുന്നു സമയംഗ്ലര് അഴമമതമചയനമാണന്ന് എനമക്കന്ന്

പറയമാനുള്ളതന്ന്.  മകരെളചത പമടമച്ചുകുലുക്കമയ ഒരു  സയംഭവമമായമരുന്നു അതന്ന്.

മകന്ദ്ര    സമ.പമ.ചഎ.(എയം.)  മനതൃതതയംമപമാലുയം  അയംഗശകരെമക്കമാചതമാരു

നമലപമാടമാണന്ന്  സയംസമാന  മുഖമമനമയയം  ചഎ.ടമ.  വകുപ്പുയം  കകചക്കമാണതന്ന്.

മുഖമമനമയചട  പ്രമനസമപല്  ചസക്രടറമയമായമരുന  എയം.  ശമവശങ്കറുചട

മനതൃതതതമല് മകരെളതമചല പമാവചപട മകമാവമഡന്ന് മരെമാഗമകളുചട ആമരെമാഗമ

വമവരെങള്  അമമരെമക്കന  കമനമയമായ  സമയംഗ്ലറമനന്ന്  നല്കമചകമാണ്ടുളള
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വലമചയമാരു നഗ്നമമായ തടമപന്ന്  മകരെളയം  കണതമാണന്ന്.  വമാസ്തവതമല് ഇതമനന്ന്

മറുപടമ  പറമയണതന്ന്  മുഖമമനമയമാണന്ന്.  ഞമാന  ശശ.  ഇ.  പമ.  ജയരെമാജചന

കുറ്റചപടുത്തുകയല,  അമദ്ദേഹതമനന്ന്  ഇതമചന   വമശദമായംശങള്  അറമയമല,

എഴുതമചകമാടുക്കുനതന്ന്  വമായമക്കുന്നു  എന്നുള്ളമത  ഉമദ്ദേശമക്കുന്നുള.  പമക്ഷ

മകരെളവയം  ഇനമയയം  ഏറ്റവയം  കൂടുതല്  ചെര്ച്ച  ചചെയ്ത  ഒരു  വമഷയമമാണന്ന്

സമയംഗ്ലറുമമായമ  ബന്ധചപട  കമാരെമങള്.  ഇനന്ന്  മലമാകതന്ന്  ഏറ്റവയം  വലമയ

കമാരെമയം,  ഡമാറ്റയമാണന്ന്.  ഒമായമലമമനക്കമാളുയം  വമലയമാണന്ന്  ഡമാറ്റയ്ക്കുള്ളതന്ന്.  ഡമാറ്റ

കകവശമുള്ളവനമാണന്ന് ഏറ്റവയം  കരുതനമായ വമകമചയനന്ന് പറയചപടുനതന്ന്.

മകരെളതമചല രെണന്ന്  ലക്ഷമതമാളയം ആളുകളുചട ആമരെമാഗമവമവരെങള് ഇനന്ന്

അമമരെമക്കന  കുതക  കമനമയമായ  സമയംഗ്ലറുചട  കയമല്  മപമായമരെമക്കുന്നു.

മുഖമമനമ  പറഞ്ഞചതനമാണന്ന്?  പമാവചപട  എന.ആര്.ഐ. സതനയം

അച്ഛചനയയം  അമ്മചയയയം  സയംരെക്ഷമക്കമാനമവണമ  മകരെള  ഗവണ്ചമനന്ന്

എടുക്കുന  നടപടമയമല്  സമനമാഷമച്ചന്ന്  അവരുചട  മസവനവയം  പമാറ്റന്ന്മഫമാമുയം

മസമാഫന്ന് ചവയറുയം  നമുക്കുമവണമ  തരെമാചമന്നുപറഞ്ഞതമല്  എനന്ന്

ചതറ്റമാചണനമാണന്ന്  മചെമാദമച്ചതന്ന്.  മുഖമമനമയചട  പ്രമനസമപല്  ചസക്രടറമ

മകരെളതമചല  മുഴുവന  ചെമാനലുകളമായ  ചെമാനലുകളമല്നടനന്ന്  ഇതമചന
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നമമായശകരെമച്ചു.  സമ.പമ.ചഎ.(എയം.)-ചന  മകന്ദ്ര  കമ്മമറ്റമ  അയംഗമമാണന്ന്

ശശ.  ഇ.  പമ.  ജയരെമാജന.  അമദ്ദേഹയം  കൂടമ  പചങ്കടുത  പമാര്ടമ

മകമാണ്ഗ്രസമല്വച്ചന്ന്  ഇനമയമല്  ഒമരെചയമാരു  പമാര്ടമ  മമാത്രമമയള,  ഡമാറ്റ

ചപ്രമാടക്ഷചന  സയംബന്ധമച്ചന്ന്  വമകമമായ  നമലപമാചടടുക്കുകയയം  അവരുചട

മമാനമചഫമസമായമല് എഴുതമമച്ചര്ക്കുകയയം ചചെയ്തതന്ന്.  പമാര്ടമയചട നമലപമാടമനന്ന്

വമരുദ്ധമമായമ  കമമാബമനറ്റന്ന്  അറമയമാചത,  എല്.ഡമ.എഫന്ന്.  അറമയമാചത

മകരെളതമചല പമാവചപട മകമാവമഡന്ന് മരെമാഗമകളുചട ആമരെമാഗമവമവരെങള് ഒരു

അമമരെമക്കന കമനമക്കന്ന് ആമരെമാരുമറമയമാചത മചെമാര്തമചകമാടുത   ചതറ്റമായ

നടപടമയമാണന്ന്  മകരെളയം  കണതന്ന്.  അനന്ന്  ഞങള്  ഈ  പ്രശ്നങള്

ഉനയമച്ചമപമാള്  ഞങചള  പരെമഹസമച്ചു.  നമങള്  കമാരെമങള്

അറമയമാചതയമാണന്ന് പറയനചതനന്ന് പറഞ്ഞന്ന് ഞങചള ആമക്ഷപമച്ചു. പമനശടന്ന്

മകരെളയം  കണതന്ന്,   സമയംഗ്ലറുമമായമ  ബന്ധചപട  അഴമമതമകളുചട  ഒമാമരെമാ

ചുരുളുകളുയം  അഴമഞ്ഞതമാണന്ന്.  ബഹുമമാനചപട  കഹമക്കമാടതമയമല് ഇമപമാഴുയം

ഞമാന  ചകമാടുത  മകസന്ന്  നമല്ക്കുന്നു.  മകമാടതമ  വമകമമായ  നമര്മദ്ദേശങള്

നല്കമ.  സമയംഗ്ലറമലമാചത  മകമാവമഡ മചന  മനരെമടമാമനമാ  പ്രതമമരെമാധമക്കമാമനമാ

കഴമയമചലനമാണന്ന്  ഗവണ്ചമനന്ന്  അനന്ന്  പറഞ്ഞതന്ന്.   ആ  ഒമരെചയമാരു
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ആര്ഗഗ്യുചമനമചന  മപരെമല്  അനന്ന്  അതന്ന്  തുടരെമാന  അനുവമാദയം  ചകമാടുത്തു.

അവരുചട  കയമല്  ഒനരെലക്ഷമതമാളയം  ആളുകളുചട  ഡ മാറ്റ  മപമായമ.   ഒരു

ആമരെമാഗമ  ഡമാറ്റയന്ന്  അമമരെമക്കയമചല  വമല  എന്നുപറയനതന്ന്,

എഴുപതമനമായമരെയം  രൂപമയമാളയം  ഇനമന  റുപമ  വരുയം.  ലണനമല്

അതമമനക്കമാള്  കൂടുയം.   ഈ  ആമരെമാഗമവമവരെങള്  മുഴുവന  അവരുചട

കയമമലക്കന്ന്  മപമായമശഷയം അവരെതന്ന്  എന്തുചചെയ്തുചവന്നുമപമാലുയം  മചെമാദമക്കമാന

ആളമലമാത  അവസയമാണന്ന്.  ആ  സന്ദര്ഭതമലമാണന്ന്  ജനങളുചട  കണമല്

ചപമാടമയമടമാനമവണമ മകന്ദ്രഗവണ്ചമനമചന  മുന ചഎ.ടമ.  ചസക്രടറമയമായ

എയം.  മമാധവന  നമമമാചരെ  ചചെയര്മമാനമായമ  കമ്മമറ്റമ  വച്ചു.  ആ  കമ്മമറ്റമ

രെണ്ടുമമാസക്കമാലയം  പഠമച്ചമല.   മമാധമമങളുയം  പ്രതമപക്ഷവയം   ഈ  വമവരെയം

ഉനയമച്ചമപമാഴമാണന്ന് അമദ്ദേഹയം വനന്ന് പഠനയം നടതമയതന്ന്.  ആ റമമപമാര്ടമചന

മകമാപമ  ആവശമചപടമടന്ന്  ഇതുവചരെ  ബഹുമമാനചപട  മുഖമമനമ  നല്കമയമല.

വമവരെമാവകമാശ  നമയമപ്രകമാരെയം  ഞങള്  ആ  മകമാപമ  എടുത്തു.  മകമാവമഡന്ന്

വമവരെമശഖരെണതമല്  സമയംഗ്ലര്  കമനമചയ  നമമയമാഗമച്ചതമചനപറ്റമ

പഠമക്കമാന നമമയമാഗമച്ച മുന മവമമാമയമാന ചസക്രടറമ എയം.  മമാധവന നമമമാര്

കമ്മമറ്റമ  റമമപമാര്ടന്ന്  ഇമപമാള്  ലഭമമമായമട്ടുണന്ന്.  സമയംഗ്ലര്  കമനമയമമായമ
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സയംസമാന  സര്ക്കമാര്  ഒപമട  കരെമാറമചല  പല  വമവസകളുയം  സയംസമാന

തമാല്പരെമതമനന്ന്  അനുകൂലമലമാചയന്നുയം  നടപടമക്രമങളമല്  ഗുരുതരെമമായ

വശഴ്ചയചണന്നുയം  റമമപമാര്ടമല്  കമാണുന്നു.  മകമാവമഡന്ന്

വമവരെമശഖരെണതമനമായമ  സമയംഗ്ലര്  കമനമചയ  നമമയമാഗമച്ചമപമാള്,

പ്രതമപക്ഷയം  അനന്ന്  ഉനയമച്ച  എലമാ  വശഴ്ചകളുയം  അക്ഷരെമാര്ത്ഥതമല്  എയം.

മമാധവന  നമമമാര്  കമ്മമറ്റമ  റമമപമാര്ടന്ന്  ശരെമവയ്ക്കുനതമാചണനമാണന്ന്  നമുക്കന്ന്

കമാണമാന കഴമയനതന്ന്. ഒന്നുയം വസ്തുതമാപരെമചലനന്ന് അതമനുമശഷവയം സര്ക്കമാര്

പറഞ്ഞുചകമാണമരുന്നു.  എയം.  മമാധവന  നമമമാര്  കമ്മമറ്റമ  റമമപമാര്ടന്ന്  ഇതന്ന്

പറയന്നു.  ചഎ.ടമ.  വകുപമചന  ചുമതലയള്ള  മുഖമമനമമപമാലുയം  അറമയമാചത

സമയംഗ്ലര്  കമനമയമമായമ  കരെമാര്  ഒപമട്ടുചവന  കമ്മമറ്റമയചട  കചണതല്

ചഞടമക്കുനതമാണന്ന്.  സതനയം  വകുപമല്  ഇത്രയയം  പ്രധമാനചപട

എഗ്രമചമന്റുണമായമടന്ന്  അറമയമാത  മുഖമമനമക്കന്ന്  ഈ  സമാനതന്ന്  തുടരെമാന

എചനങ്കമലുയം  അര്ഹതയമണമാ?  വകുപമല്  നടക്കുനതന്ന്

എനമാചണനറമയനമല.  സമ.പമ.ചഎ.-യചട   സയംസമാന  ചസക്രടറമ  ശശ .

കമാനയം  രെമാമജന്ദ്രചന  ഒമാഫശസമല്  എയം.  ശമവശങ്കരെമനമാടന്ന്  വമശദശകരെമക്കമാന

പറഞ്ഞു.  അമദ്ദേഹയം അവമചട മപമായമ സയംസമാരെമച്ചമശഷയം പുറത്തുവനമപമാള്
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ശശ. കമാനയം രെമാമജന്ദ്രന പറഞ്ഞതന്ന്, എലമാവര്ക്കുയം അറമയമായം എനമാണന്ന്. എലമാ

ഒമാഫശസുകളമലുയം  കയറമയമറങമനടനന്ന്  വമശദശകരെമക്കമാന  ശമമച്ചു.   ഈ

കമാരെമതമല്  ശകമമായ  നമലപമാടന്ന്  സതശകരെമച്ച  സമ.പമ.ചഎ.-ചയ  ഞമാന

അഭമനന്ദമക്കുന്നു.  അവര് അവസമാനയംവചരെ ചവളളയം മചെര്തമല.  ശശ.  കമാനയം

രെമാമജന്ദ്രചന  ഞമാന  അക്കമാരെമതമല്  അഭമനന്ദമക്കുകയമാണന്ന്.  പമാര്ടമയചട

പ്രഖമമാപമതമമായ  നയങളമല്  ഉറച്ചുനമന്നു.  മകരെളതമചന  മുഖമമനമ

ഇനമയമചല ഏക കമ്മമ്മ്യൂണമസന്ന് മുഖമമനമയമായ ശശ.  പമണറമായമ വമജയന

സതനയം പമാര്ടമ  മകമാണ്ഗ്രസന്ന്  എടുത നടപടമയമല് ചവള്ളയം മചെര്തതമനന്ന്,

നമാചള  ചെരെമത്രമതമാടന്ന്  മമാപന്ന്  പറമയണ  സയംഭവമമായമ  ഇതന്ന്  മമാറുകയമാണന്ന്.

ഇതുസയംബന്ധമച്ചന്ന് നമയമ വകുപ്പുമമായമ ആമലമാചെമച്ചമല. 

മമ  .   ചചെയര്മമാന: സമയയം ഞമാന  ഒമാര്മ്മമപമക്കുന്നു.

ശശ  .    രെമമശന്ന്  ചചെനമതല:  സര്,  ഞമാന നമര്ത്തുകയമാണന്ന്.  ഇക്കമാരെമയം

ധനകമാരെമവകുപ്പുമമായമ  ആമലമാചെമച്ചമല.  ആമരെമാഗമവകുപന്ന്  ചസക്രടറമ

പറഞ്ഞതന്ന്,  ഞങമളമാടന്ന്  മചെമാദമച്ചമല,  ഞങള്  അറമഞ്ഞമല  എനമാണന്ന്.

ആമരെമാടന്ന്  മചെമാദമച്ചുചകമാണമാണന്ന്  ചചെയ്തതന്ന്?  ഏകപക്ഷശയമമായമ,  സര്ക്കമാര്

നടപടമക്രമങള്  മുഴുവന  കമാറ്റമല്പറതമചക്കമാണന്ന്  ചചെയ്തതമാണന്ന്.  അനന്ന്
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ചഎ.ടമ. ചസക്രടറമയമായ എയം. ശമവശങ്കര്  ഇനന്ന് ജയമലമല് കമടക്കുന്നു. ഇനന്ന്

അമദ്ദേഹചത  വശണ്ടുയം  അറസ്റ്റുചചെയ്തു.  ആ  വമകമ  ചചെയ്ത  ഈ  ചതറ്റുകള്

എന്തുചകമാണന്ന്  മുഖമമനമ കണമല;  എന്തുചകമാണന്ന്  അമനതഷമച്ചമല.  എനമട്ടുയം

മുഖമമനമ   പത്രസമമ്മളനങളമല്  നമമായശകരെമക്കുന  നടപടമയമാണന്ന്

തുടര്നതന്ന്.  ഈ  കരെമാറമചല  നമബന്ധനകള്  പലതുയം  സയംസമാന

തമാല്പരെമങള്ക്കന്ന്  എതമരെമായമരുന്നു.  കരെമാര്  തയമാറമാക്കമയവര്ക്കന്ന്

സമാമങ്കതമകമമാമയമാ  നമയമപരെമമാമയമാ  കവദഗമമുണമായമരുനമല.

പമാറ്റന്ന്മഫമാമമചന  മശഷമമയമാ  സുരെക്ഷമയമാ  പരെമമശമാധമച്ചമല.  സമയംഗ്ലറമചന

കകവശചമതമയ  ഡമാറ്റ  ദുരുപമയമാഗയം,  ബഹുമമാനചപട  കഹമക്കമാടതമ

പറഞ്ഞു, ഇതന്ന് മറയണയം, കവര്ചചെയണയം, പൂര്ണമമായയം ഇലമാതമാക്കണചമനന്ന്.

ഡമാറ്റ  കയമല്  കമടമ  രെണ്ടുമൂനന്ന്  മമാസയം  കഴമഞ്ഞുപറഞ്ഞമടന്ന്  എന്തുകമാരെമയം?

അചതമാചക്ക ടമാനസ്ഫര് ചചെയ്തുമപമായമടന്ന് എത്രമയമാ നമാളമായമ. വഞന മകസമല്

പ്രതമയമായമരെമക്കുന കമനമയമാണന്ന് ഈ അമമരെമക്കന മുതലമാളമത കമനമ.

ആ  കമനമയമമായമ  നടതമയ  ഇടപമാടുകള്  കചണതമയ  എയം.  മമാധവന

നമമമാര് കമ്മമറ്റമ  റമമപമാര്ടന്ന്  പുറത്തുവമടുനമല.  ഇമപമാള് അതമചന പുറതന്ന്

മവചറമാരു  കമ്മമറ്റമചയ  വച്ചമരെമക്കുകയമാണന്ന്.  ഞമാന  ആദമമമായമ
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മകള്ക്കുകയമാണന്ന്.  ഗവണ്ചമനന്ന്  ഒരു  കമ്മമറ്റമചയ  നമമയമാഗമച്ചു.  ആ

കമ്മമറ്റമയചട റമമപമാര്ടന്ന് കമടമക്കഴമഞ്ഞമപമാള് അതുപഠമക്കമാനമവണമ വശണ്ടുയം

ഒരു കമ്മമറ്റമചയ വച്ചമരെമക്കുകയമാണന്ന്. അതമചന അര്ത്ഥയം സര്ക്കമാരെമചന ചവള്ള

പൂശമാനുള്ള  റമമപമാര്ടന്ന്  കമട്ടുനതുവചരെ  ശശ.  പമണറമായമ  വമജയന  വശണ്ടുയം

വശണ്ടുയം  കമ്മമറ്റമചയ  നമമയമാഗമച്ചുചകമാണമരെമക്കുചമന്നുള്ളതമാണന്ന്  സതമയം.

അതുചകമാണന്ന്  ഈ  കമ്മമറ്റമ  റമമപമാര്ടന്ന്  പുറത്തുവമടണയം.  ഡമാറ്റ  മചെമാര്ച്ചചയ

സയംബന്ധമച്ചന്ന്  ജുഡശഷമല്  അമനതഷണയം  മവണചമനന്ന്  ബഹുമമാനചപട

മുഖമമനമമയമാടന്ന്  ആവശമചപടുന്നു.  ഞമാന  ശശ.  ഇ.  പമ.  ജയരെമാജചന  ഒരു

കുറ്റവയം  പറയനമല.  അമദ്ദേഹതമനന്ന്  ഇചതമാന്നുയം  അറമയമല  കമാരെണയം  ഇതന്ന്

അമദ്ദേഹതമചന  വകുപല.  അലമാചത  ഞമാന  ചവചറമാരു  അര്ത്ഥതമല്

പറയനതല,  ഇതന്ന്  അങയചട  വകുപല   അതുചകമാണന്ന്  പറഞ്ഞതമാണന്ന്.

വമവസമായചതപറ്റമ  മചെമാദമച്ചമാല്  അങന്ന്  പറയചമനന്ന്  എനമക്കറമയമായം.

രെമാവമചല  അങന്ന്  മറുപടമ  പറഞ്ഞമലമാ.  പമക്ഷ  ബഹുമമാനചപട  മുഖമമനമ

ഇവമചട  ഉണമാമകണതമായമരുന്നു.  ഏറ്റവയം  പ്രധമാനചപട  ഒരു  കമാരെമമമാണന്ന്.

മമാര്കമസന്ന് പമാര്ടമയചട സയംസമാന മനതൃതതവയം  മകന്ദ്രമനതൃതതവയം പറഞ്ഞതന്ന്

ഞങള് മകമാവമഡന്ന് കഴമഞ്ഞന്ന് ഇതമചനപറ്റമ ആമലമാചെമക്കുചമനമാണന്ന്. ഞങള്



21/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

9

ഇതന്ന്  കഴമഞ്ഞുയം  ആമലമാചെമക്കുചമനമാണന്ന്  പറഞ്ഞതന്ന്.  ഇത്രയയം  ഗുരുതരെമമായ

ചതറ്റന്ന്,  മകരെളതമചല  പമാവചപട  ജനങളുചട  ആമരെമാഗമവമവരെങള്  വമറ്റന്ന്

കമാശമാക്കമാന അമമരെമക്കന കുതക മുതലമാളമത കമനമക്കന്ന്  കൂട്ടുനമന ഈ

നടപടമ  പൂര്ണമമായയം  അമനതഷമക്കചപടണചമങ്കമല്  മവചറമാരു  കമ്മമറ്റമചയ

അല  വയ്മക്കണതന്ന്.  ഒരു  ജുഡശഷമല്  അമനതഷണയം  മവണചമനന്ന്  ഞമാന

അങയമലൂചട ബഹുമമാനചപട ഗവണ്ചമനമമനമാടന്ന് ആവശമപടുകയമാണന്ന്.

മുഖമമനമക്കുമവണമ  വമവസമായവയം  മസമാര്ട്സുയം  യവജനകമാരെമവയം

വകുപ്പുമനമ  (ശശ  .    ഇ  .    പമ  .    ജയരെമാജന):   സര്,  ഇഇൗ  സഭയമല്തചന

ഏതമാണന്ന്  ഒരു  ഡസന  പ്രമാവശമമമായമരെമക്കുയം  ബഹുമമാനചപട

പ്രതമപക്ഷമനതമാവന്ന്  ഇഇൗ  പ്രസയംഗയം  നടതമചക്കമാണമരെമക്കുനതന്ന്.  ഇതന്ന്

ആദമമമായമ  നടത്തുന  പുതുമയള്ള  പ്രസയംഗമമ  അല.  ഇഇൗ  വമഷയയംടന്ന്

നമങള് ഇവമചട ആവശമചപടമട്ടുള്ളതമാണന്ന്,  വമാക്കഇൗടന്ന് നടതമയമട്ടുള്ളതമാണന്ന്,

എലമാ  ചെര്ച്ചകളമലുയം  പചങ്കടുതമട്ടുള്ളതമാണന്ന്,  നമങളുയം

പ്രതമപക്ഷതമരെമക്കുനവരുചമലമായം  ഇഇൗ  വമഷയയം  എത്രമയമാ  തവണ

അവതരെമപമച്ചമട്ടുണന്ന്.  നമങള്ക്കന്ന്  ഓര്മ്മയമലമാതതുചകമാണമാണന്ന്,  പലതുയം

ആവശമമുള്ളതന്ന്  നമങള്ക്കന്ന് ഓര്മ്മ വരെമാറമല.  അതുചകമാണന്ന്  ബഹുമമാനചപട
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പ്രതമപക്ഷമനതമാവന്ന്  പുതുമയള്ള  വമഷയമല  ഇവമചട  പറഞ്ഞമട്ടുള്ളതന്ന്.

മകമാവമഡന്ന് പ്രതമമരെമാധ പ്രവര്തനങളുചട ഭമാഗമമായമ വമവരെമശഖരെണതമനുയം

വമശകലനതമനുയം ചഎ.ടമ.  വകുപന്ന്  സമയംഗ്ലര് കമനമയമമായമ  2020  ഏപ്രമല്

2-നന്ന്  പര്മച്ചസന്ന്  ഓര്ഡര്  ഒപ്പുവച്ചമരുന്നു.  ആറന്ന്  മമാസമതയന്ന്  സഇൗജനമ

മസവനയം  ലഭമമമാക്കുചമനമാണന്ന്  സമയംഗ്ലര്  കമനമ അറമയമച്ചതന്ന്.  സമയംഗ്ലര്

കമനമചയ  നമമയമാഗമച്ചതുമമായമ  ബന്ധചപടന്ന്  ചെമല  വമഷയങചളമാചക്ക

ഉയര്ന്നുവന്നു.   പ്രതമപക്ഷമനതമാവന്ന്  ശശ.  രെമമശന്ന്  ചചെനമതല   ഇവമചട

പറഞ്ഞതുമപമാചല,  നമങള് ഉള്ചപചട പറഞ്ഞമരെമക്കുന കമാരെമങചളക്കുറമച്ചന്ന്

പരെമമശമാധമച്ചന്ന്  റമമപമാര്ടന്ന്  സമര്പമക്കുനതമനമായമ   ശശ.  എയം.  മമാധവന

നമമമാര് ചചെയര്മമാനമായ രെണയംഗ സമമതമചയ സര്ക്കമാര് നമമയമാഗമച്ചമരുന്നു.

വമകമകളുചട  സതകമാരെമതയചട  സയംരെക്ഷണയം  ഉറപന്ന്  വരുതമയമരുമനമാ,

പ്രസ്തസ്തുത  കമനമചയ  നമമയമാഗമച്ചമപമാള്  ആവശമമമായ  നടപടമക്രമങള്

പമാലമച്ചമരുമനമാ,  നടപടമക്രമങളമല്  വശഴ്ചയണമാചയങ്കമല്  അസമാധമാരെണ

സമതമവമമശഷതമല് ഇതന്ന് നമമായശകരെമക്കമാവനതമാമണമാ, ഇതുസയംബന്ധമച്ചന്ന്

ഭമാവമയമല്  സതശകരെമമക്കണ  നടപടമക്രമങള്  എചനമാചക്കയമായമരെമക്കണയം

എനശ  വമഷയങള്  അപഗ്രഥമച്ചന്ന്  റമമപമാര്ടന്ന്  സമര്പമക്കമാനമാണന്ന്  എയം.
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മമാധവന നമമമാര് കമ്മമറ്റമചയ നമമയമാഗമച്ചതന്ന്.  2020  ഏപ്രമല് മൂനമാമചത

ആഴ്ച മകരെളതമല് ഒരു അസമാധമാരെണ സമാഹചെരെമയം  നമലവമലുണമായമരുന്നു.

മകമാവമഡന്ന്-19-ചന വമമാപനയം അപകടകരെമമായ നമലയമമലയന്ന് എതമയമരുന്നു.

മകരെളതമല് മകമാവമഡന്ന്  മരെമാഗമകളുചട എണയം  1.25  മകമാടമയയം ഇതമല്  90

ലക്ഷയം  മപര്  മരെമാഗലക്ഷണമുള്ളവരെമാകുയം  എന്നുമമായമരുന്നു  അനുമമാനയം.

അനമാരെമാഷ്ട്രതലതമല് ആമരെമാഗമ സയംവമധമാനങളുചട മമല് വലമയ സമ്മര്ദ്ദേയം

രൂപചപട്ടുവന  കമാലഘടമമായമരുന്നു  അതന്ന്.  അസമാധമാരെണമമായ  ഇഇൗ

സമാഹചെരെമചത  സങ്കശര്ണമമാക്കമയ  മചറ്റമാരു  വമഷയയം  മകരെളതമചല

ജനസയംഖമയമല്  അനപതന്ന്  ലക്ഷതമലധമകയം  മപര്  അറുപതന്ന്  വയസമനന്ന്

മുകളമലുള്ളവരെമാണന്ന്  എനതമായമരുന്നു.  മകമാവമഡമചന  ആക്രമണയം  ഏറ്റവയം

മവഗതമല് അവരെമമലയമാണന്ന് കടന്നുവരുനതന്ന്. ഇഇൗ അറുപതന്ന് വയസമനന്ന് മമല്

പ്രമായമുള്ളവര് മറ്റന്ന് മരെമാഗമുള്ളവരുമമാണന്ന്.  ഇതരെയം മരെമാഗങള് ഇഇൗ മകമാവമഡന്ന്

കമാലതന്ന് മൂര്ച്ഛമക്കമാനമടയമാകുയം.  എയം.  മമാധവന നമമമാര് കമ്മമറ്റമ  സമര്പമച്ച

റമമപമാര്ടമല്  പരെമഗണനമാ  വമഷയങളമല്ചപട  കമാരെമങചളക്കുറമച്ചന്ന്

വമകമമായ നമര്മദ്ദേശങള് ഉള്ചപടമരുനമല. അതന്ന് കണതമചനത്തുടര്നന്ന് ഇഇൗ

കമാരെമങള്  വമശദമമായമ  പരെമമശമാധമച്ചന്ന്  റമമപമാര്ടന്ന്  സമര്പമക്കുനതമനമായമ
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റമടമയര്ഡന്ന്  ജമലമാ  ജഡ്ജമ  ശശ.  ചക.  ശശമധരെന  നമായര്  അദ്ധമക്ഷനുയം

ചചഹദമാബമാദന്ന് ജവഹര്ലമാല് ചനഹ്റു ചടമകമാളജമ യൂണമമവഴമറ്റമക്കന്ന് കശഴമചല

എഞമനശയറമയംഗന്ന് മകമാമളജമചല മുന പ്രമനസമപല് മഡമാ.  എ. വമനയബമാബ,

തമരുവനനപുരെയം എഞമനശയറമയംഗന്ന് മകമാമളജമചല കമമ്മ്യൂടര്  സയനസന്ന് ആനന്ന്

ഇനഫര്മമഷന  ചടമകമാളജമ  വമഭമാഗതമചല  ചപ്രമാഫസര്  മഡമാ.  സുമമഷന്ന്

ദമവമാകരെന എനശ നമയമ-സമാമങ്കതമക വമദഗര് ഉള്ചപട മൂനയംഗ സമമതമചയ

ഇതുസയംബന്ധമച്ചന്ന്  പഠമച്ചന്ന്  റമമപമാര്ടന്ന്  നല്കമാന  നമമയമാഗമച്ചമട്ടുണന്ന്.

സമമതമയചട പ്രവര്തനയം നടന്നുവരെമകയമാണന്ന്. ഇഇൗ അവസരെതമല് അനമമ

നമഗമനങളമല് എതമമച്ചരുനതന്ന്  അനുചെമതമമാണന്ന്.  ഇഇൗ വമവരെങചളമാചക്ക

ലഭമച്ചുകഴമഞ്ഞമാല്  നമുക്കന്ന്  ഇതുസയംബന്ധമച്ച  ഒരു  നമഗമനതമല്

എതമമച്ചരെമാന  സമാധമക്കുയം.  വമവരെസമാമങ്കതമക  സുരെക്ഷമതതതതമനന്ന്

സയംസമാന സര്ക്കമാര് പരെമ പ്രമാധമാനമയം നല്കുന്നുണന്ന്.  സമയംഗ്ലര് കമനമയചട

ആമമസമാണ്  ചവബ്ചസര്വറമല്  മശഖരെമച്ച  വമവരെസഞയതമചന  സുരെക്ഷ

അയംഗശകൃത  ഓഡമറ്റമയംഗന്ന്  ഏജനസമയചട  ഓഡമറ്റമയംഗമനന്ന്

വമമധയമമാക്കമയമട്ടുണന്ന്.  പമനശടന്ന്  ഡമാറ്റ  സയംസമാന  സര്ക്കമാരെമചന

ചവബ്ചചസറ്റമമലയന്ന്  മമാറ്റമയമട്ടുണന്ന്.  മൂനയംഗ  സമമതമയചട  ശമപമാര്ശകള്
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ലഭമമമായമശഷയം  ആവശമമമായ  നടപടമകള്  സതശകരെമക്കുനതമാണന്ന്.

ബഹുമമാനചപട പ്രതമപക്ഷമനതമാവന്ന് പറഞ്ഞതുമപമാചല ഇഇൗ പ്രശ്നങളമല് ഒരു

തരെതമലുള്ള  ചതറ്റമായ  നമലപമാടുകളുയം  ഗവണ്ചമനന്ന്  സതശകരെമച്ചമടമല.  ആ

കമാലഘടതമചന  പ്രമതമകതകൂടമ  മനസമലമാക്കമചക്കമാണ്ടുള്ള  ഒരു

നമലപമാടമാണന്ന്  സതശകരെമച്ചമട്ടുള്ളതന്ന്.  അതുചകമാണന്ന്  സമയംഗ്ലര്  കമനമയമമായള്ള

ചഎ.ടമ.  വകുപമചന പര്മച്ചസമയംഗന്ന് ഓര്ഡറമചന സയംബന്ധമച്ചുള്ള ഹര്ജമകള്

ഇമപമാള് ബഹുമമാനചപട ചചഹമക്കമാടതമയചട പരെമഗണനയമലുമമാണന്ന്.

ശശ  .    രെമമശന്ന്  ചചെനമതല:  സര്,  എനമക്കന്ന് അറമമയണ ഒരു വമവരെയം,

ഒരു  കമ്മമറ്റമചയ  നമമയമാഗമക്കുക,  ആ  കമ്മമറ്റമ  ഗവണ്ചമനമനന്ന്  റമമപമാര്ടന്ന്

നല്കുക  അതമചന  മകമാപമ  എചന  കയമലുണന്ന്,  ഞമാനമാണന്ന്  വമവരെമാവകമാശ

നമയമപ്രകമാരെയം  എടുതതന്ന്.  മുഴുവന  കമാരെമങളുയം  അതമല്  വമകമമായമ

പറയന്നുണന്ന്.  അതമനന്ന് പുറതന്ന് മവചറമാരു കമ്മമറ്റമ വയ്ക്കുനതമചന സമായംഗതമയം

എനമാചണനന്ന്  എനമക്കന്ന്  മനസമലമാകുനമല.  മകന്ദ്ര  ഗവണ്ചമനമല്  ചഎ.ടമ.

ചസക്രടറമയമായമ  പ്രവര്തമച്ച  ശശ.  എയം.  മമാധവന  നമമമാചരെ  അമങയ്ക്കുയം

എനമക്കുയം  അറമയമാമമലമാ.  മചറ്റമാരു  ചഎ.ടമ.  വമദഗചന  മപരെന്ന്  ഞമാന

വമട്ടുമപമായമ. അവരുചട മനതൃതതതമല് ആ റമമപമാര്ടന്ന് കമടമയ മശഷയം വശണ്ടുയം
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അതമനന്ന് പുറതന്ന് ഒരു കമ്മമറ്റമചയ വയ്ക്കുനതമല് എനന്ന് സമായംഗതമമമാണുള്ളതന്ന്?

എങ്കമല്പമചന ആദമമമ തചന ചടകമക്കല് സമമതമചയക്കൂടമ നമമയമാഗമച്ചമാല്

മപമാരെമായമരുമനമാ;  ഇവചരെ  ഒരുമമച്ചന്ന്  വച്ചമാല്  മപമാരെമായമരുമനമാ?  ഇതന്ന്

മബമാധപൂര്വമമായമ  സര്ക്കമാരെമചന  ചവള്ളപൂശമാനമായമ  ഒരു  റമമപമാര്ടന്ന്

കമടമാനമവണമയള്ള  ഉദമമമമാചണനന്ന്  സയംശയമച്ചമാല്  കുറ്റചപടുതമാന

കഴമയമമമാ?

 ശശ  .    ഇ  .    പമ  .    ജയരെമാജന:   സര്,  റമമപമാര്ടമല്  എനമാണന്ന്

ഉമദ്ദേശമക്കുനതന്ന്?  അതമനന്ന് അടമസമാനമമായമട്ടുള്ള വമവരെമശഖരെണങചളമാന്നുയം

ലഭമമല.  ശശ.  എയം.  മമാധവന  നമമമാര്  സമര്പമച്ചമട്ടുള്ള  റമമപമാര്ടമല്

പരെമഗണനമാ  വമഷയങചളക്കുറമച്ചന്ന്  വമകമമായമട്ടുള്ള  ഒരു  നമര്മദ്ദേശങളുയം

ഉള്ചപടമരുനമല. അതുചകമാണ്ടുതചന ഇതുസയംബന്ധമച്ചന്ന് ഒരു കമ്മമറ്റമചയ വച്ചന്ന്

പരെമമശമാധമമക്കണ  ആവശമകത  വരെമകയമാണന്ന്.  ആ  നമലപമാടമാണന്ന്

ഗവണ്ചമനന്ന്  സതശകരെമച്ചതന്ന്.  ഗവണ്ചമനമനന്ന്  ഇതമല്  ഒന്നുയം  മറച്ചുവയമാനമല.

ഇഇൗ  കമാരെമങചളക്കുറമച്ചന്ന്  സമഗ്രമമായ  പഠനങള്  നമുക്കമാവശമമമാണന്ന്.

സമയംഗ്ലറമചനക്കുറമച്ചുതചന  കൂടുതല്  പഠനങള്  ആവശമമമാണന്ന്.  കമാരെണയം,

ഇനചത  കമാലഘടതമല്  കുമറക്കൂടമ  വമശമാലമമായമ  ചെമനമക്കമാനുയം
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കമാരെമങള് ചചകകമാരെമയം ചചെയമാനുയം നമുക്കന്ന് സമാധമക്കണയം.  മരെമാഗയം മപമാലുള്ള

പ്രശ്നങള്  പ്രമതമകമച്ചന്ന്,  ഇഇൗ  മഹമാമമാരെമയചട  പ്രശ്നങള്  നമുക്കന്ന്  കുമറക്കൂടമ

ശമാസശയമമായമ,  മലമാകമാനുഭവങളുചട  അടമസമാനതമല്

പരെമഗണമച്ചുചകമാണ്ടുയം പരെമമശമാധമച്ചുചകമാണ്ടുയം മമാത്രമമ നമഗമനതമചലതമാന

സമാധമക്കൂ.  അതരെതമലുള്ള  ഒരു  പരെമമശമാധനയ്ക്കുമവണമയമാണന്ന്  ഇമപമാള്

മൂനയംഗ കമ്മമറ്റമചയ നമമയമാഗമച്ചമട്ടുള്ളതന്ന്.

ശശ  .    രെമമശന്ന് ചചെനമതല:  സര്,  ഒരു ജുഡശഷമല് അമനതഷണതമനന്ന്

ഗവണ്ചമനന്ന് തയമാറമാകുമമമാ?

 ശശ  .    ഇ  .    പമ  .    ജയരെമാജന:   സര്,  ഇതമല്  ജുഡശഷമല്

അമനതഷണതമചന  ആവശമകതചയനമാണന്ന്;  ഇവമചട  എനന്ന്

പ്രശ്നമമാണുള്ളതന്ന്;  നമങള്  ഉനയമച്ചതമല്  എനന്ന്  പ്രശ്നമമാണുള്ളതന്ന്?

ശശ.  അനമല്  അക്കരെ  ഇവമചട  ഇഇൗ  വമഷയയം  ഉനയമച്ചമരുനമലമാ.  എനന്ന്

പ്രശ്നമമാണുള്ളതന്ന്;  നമങള്ക്കന്ന്  എചനങ്കമലുയം  ആമക്ഷപയം  ഉനയമക്കമാന

കഴമമഞ്ഞമാ?  എനമക്കന്ന്  മതമാന്നുനതന്ന്,  നമങള്ക്കന്ന്  വമഷയ

ദമാരെമദമമുള്ളതുചകമാണന്ന് ഇങചന ടതമസന്ന് ചചെയരുതന്ന്.

ശശ  .   രെമമശന്ന് ചചെനമതല:  സര്, .......
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മമ  .    ചചെയര്മമാന:   ബഹുമമാനചപട  പ്രതമപക്ഷമനതമാമവ,  ഇതന്ന്

സബ്മമഷനമാണന്ന്. മറുപടമ പറഞ്ഞു. അടുത ആചള വമളമമക്കണമവരുയം.

ശശ  .    രെമമശന്ന് ചചെനമതല:  സര്,  മകരെളയം കണ ഏറ്റവയം പ്രധമാനചപട

ഒരു വമഷയമമാണമതന്ന്.  ഇഇൗ ഗവണ്ചമനന്ന് ഒരു കമ്മമറ്റമചയ വയ്ക്കുക,  റമമപമാര്ടന്ന്

കമട്ടുക, വശണ്ടുയം ഒരു കമ്മമറ്റമചയ വയ്ക്കുക, ഇതന്ന് ആളുകചള കബളമപമക്കുനതമനന്ന്

തുലമമമല? ഇതമല് ജുഡശഷമല് അമനതഷണമമാണന്ന് മവണതന്ന്. ആ ജുഡശഷമല്

അമനതഷണതമനന്ന്  തയമാറമാകമാത  സര്ക്കമാര്  നടപടമയമല്  പ്രതമമഷധമച്ചന്ന്

ഞങള് വമാക്കഇൗടന്ന് ചചെയ്യുകയമാണന്ന്.

(ഗവണ്ചമനന്ന് നമലപമാടമല് പ്രതമമഷധമച്ചന്ന് പ്രതമപക്ഷമായംഗങള് സഭവമടന്ന്

പുറത്തുമപമായമ).

സഭവമടന്ന്  പുറത്തുമപമായ  പ്രതമപക്ഷമായംഗങള്  അല്പസമയതമനുളളമല്

വശണ്ടുയം  സഭയമല് ഹമാജരെമായമ.) 

(2) മപമാലശസന്ന് നടപടമ

ശശ  .    സമ  .    ചക  .    നമാണു:  സര്,  കഴമഞ്ഞ പുതുവത്സരെ ദമനതമല് വടകരെ

മുക്കമാളമയമല്  മറമാഡമമനമാടടുത്തുള്ള  രെണന്ന്  വശടുകളമചല  ചചെറുപക്കമാരെമായ

സശകളുയം പുരുഷനമാരുയം കൂടമ പുതുവത്സരെമാമഘമാഷയം നടത്തുന അവസരെതമല്
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മപമാലശസന്ന്  അവമചട  വരെമകയയം  അനമാവശമമമായമ  അവചരെ  അടമക്കുകയയം

ഒന്നുരെണ്ടു മപചരെ അറസന്ന്  ചചെയ്തന്ന്  ജയമലമലമാക്കുകയയം ചചെയ്തമരുന്നു.  അതമചന

അടമസമാനതമല് ഞമാന ആ വശടമല് മപമായമരുന്നു.  മപമാസന്ന് ഗ്രമാജുമവഷന

കഴമഞ്ഞ  ചപണ്കുടമകള്  ഉള്ചപചട  ആ  വശടമലുണമായമരുന്നു.  ആ

വശടമലുള്ളവചരെലമായം  വലമാത  വമഷമമാവസയമലമായമരുന്നു.

പുതുവത്സമാരെമാമഘമാഷതമനന്ന്  ഒരു  വശടമലുള്ള  ആളുകള്  ഒരുമമച്ചന്ന്  ഡമാനസന്ന്

ചചെയ്തമാല്  അവചരെ  മപമാലശസുകമാര്  അടമമക്കണ  കമാരെമമുമണമാ.  അവരുചട

വമഷമമാവസ  മനസമലമാക്കമ,   അവമടുചത  നമാട്ടുകമാരുചട  കൂടമ

അഭമര്ത്ഥനപ്രകമാരെമമാണന്ന് ഞമാന ഇഇൗ വമഷയയം സമര്പമക്കുനതന്ന്.

മുഖമമനമക്കുമവണമ  വമവസമായവയം  മസമാര്ട്സുയം  യവജനകമാരെമവയം

വകുപ്പുമനമ  (ശശ  .    ഇ  .    പമ  .    ജയരെമാജന):  സര്,  മകമാഴമമക്കമാടന്ന്  മചെമാമമാല

മപമാലശസന്ന് മസഷന പരെമധമയമല് മുക്കമാളമയമചല നമാഷണല് ചചഹമവമയമാടന്ന്

മചെര്ന്നുള്ള  പഴയ  എ.ഇ.ഒ. ഒമാഫശസമചന  പരെമസരെതന്ന്  മകമാവമഡന്ന്

മമാനദണ്ഡങള് ലയംഘമച്ചുചകമാണന്ന് കുറച്ചുമപര് പടക്കയം ചപമാടമച്ചന്ന് ബഹളയം വച്ചന്ന്

പുതുവത്സരെമാമഘമാഷങള്  നടത്തുന്നു  എന  വമവരെയം  മചെമാമമാല  മപമാലശസന്ന്

മസഷനമല്  31-12-2020-നന്ന്  രെമാത്രമ  11.30-നമാണന്ന്  ലഭമച്ചതന്ന്.  ഇഇൗ  കമാരെമയം
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അമനതഷമക്കുനതമനമായമ  മപമാലശസന്ന്  സയംഘയം  സലചതതമയമപമാള്  ഒരു

കൂടയം  ആളുകള്  മകമാവമഡന്ന്  മമാനദണ്ഡങള്  പമാലമക്കമാചത

പരെമസരെവമാസമകള്ക്കന്ന് അമലമാസരെമുണമാകുന വമധതമല്  പടക്കയം ചപമാടമച്ചന്ന്

ബഹളയം വയ്ക്കുനതമായമ കണ്ടു. ഇതന്ന് തടയമാന ശമമച്ച മപമാലശസന്ന് സയംഘചത

പമതമാളയം  മപര്  ഒഇൗമദമമാഗമക  കൃതമനമര്വ്വഹണയം  തടസചപടുത്തുയംവമധയം

ഇടചപട്ടു എനമാണന്ന് മപമാലശസന്ന് റമമപമാര്ടന്ന്.  മചെമാമമാല മപമാലശസന്ന് മസഷനമല്

പതന്ന് മപചരെ പ്രതമകളമാക്കമ ചചക്രയം നമര്  3/2021  മകസന്ന്  01-01-2021-ല്

രെജമസര്  ചചെയ്തമട്ടുണന്ന്.  01-01-2021-നന്ന്  പകല്  11.20-നന്ന്  മപമാലശസന്ന്

സയംഭവസലചതതമ മകസമചല ഒനമായംപ്രതമചയ അറസന്ന് ചചെയമാന ശമമച്ചു.

അമപമാള്  ആള്ക്കൂടയം  മപമാലശസന്ന്  വമാഹനയം  തടഞ്ഞുവച്ചന്ന്,  പ്രതമയമായ

അജമതമചന  ബലയം  പ്രമയമാഗമച്ചന്ന്  മമമാചെമപമച്ചു.  പമനശടന്ന്  സുജമതന്ന്,  മഹമനന്ന്

എനമവചരെ  ഉള്ചപചട  അറസന്ന്  ചചെയ്തന്ന്  മകമാടതമയമല്  ഹമാജരെമാക്കുകയയം

മകമാടതമ അവചരെ റമമമാനഡന്ന് ചചെയ്യുകയയം ചചെയ്തു.  മപമാലശസമചന തടഞ്ഞതമനന്ന്

20 മപര്ചക്കതമചരെ ചചക്രയം നമര് 4/2021 ആയമ മകസന്ന് രെജമസര് ചചെയ്തമട്ടുണന്ന്.

സുജമതന്ന്,  മഹമനന്ന്  എനശ  പ്രതമകള്ക്കന്ന്  05-01-2021-നന്ന്  മകമാടതമ  ജമാമമയം

അനുവദമച്ചമട്ടുണന്ന്.  രെണന്ന്  ചചക്രയം  മകസുകളുചടയയം  അമനതഷണയം
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തുടര്ന്നുവരെമകയമാണന്ന്. ഇഇൗ കമാരെമതമല് മപമാലശസമചന ഭമാഗതന്ന് എചനങ്കമലുയം

വശഴ്ച സയംഭവമച്ചമട്ടുമണമാചയനന്ന് പരെമമശമാധമക്കുനതമാണന്ന്.

മമ  .    ചചെയര്മമാന:  അടുത  സബ്മമഷനുകചളലമായം  ഒരു  മമനമറ്റുചകമാണന്ന്

അവതരെമപമക്കണയം.  ബഹുമമാനചപട  മനമമമാര്  അതമമാവശമയം  കമാരെമങള്

പറഞ്ഞമശഷയം ബമാക്കമയള്ളതന്ന് മമശപ്പുറതന്ന് വച്ചമാല് മതമയമാകുയം.

(3) ഭൂമമയചട മപമാക്കുവരെവന്ന്

ശശ  .   എ  .   പമ  .   അനമല് കുമമാര്: സര്, എചന നമമയമാജക മണ്ഡലതമചല

കരുവമാരെക്കുണന്ന്  പഞമായതമല്  മകരെള  എമസറ്റമചല  നൂറുകണക്കമനന്ന്

കുടുയംബങള്  അവരുചട  ഭൂമമയചട  മപമാക്കുവരെവന്ന്  നടതമ  നമകുതമ

എടുക്കണചമനന്ന്  വര്ഷങളമായമടന്ന്  ആവശമചപടുകയമാണന്ന്.  ബഹുമമാനചപട

മകരെള  ചചഹമക്കമാടതമചയ  ഇഇൗ  കുടുയംബങള്  സമശപമക്കുകയയം  ഒടനവധമ

കുടുയംബങള്ക്കന്ന് മപമാക്കുവരെവന്ന് നടതമ നമകുതമചയടുക്കണചമന്നുള്ള നമര്മദ്ദേശയം

ബഹുമമാനചപട  ചചഹമക്കമാടതമ  റവനമ്മ്യൂ  വകുപമനന്ന്  നല്കമയതുമമാണന്ന്.  ആദമ

ഘടതമല്  റവനമ്മ്യൂ  വകുപന്ന്  നമകുതമ  എടുതമരുചനങ്കമലുയം  ഇമപമാള്

ബഹുമമാനചപട ചചഹമക്കമാടതമ വമധമയണമായമട്ടുമപമാലുയം നമകുതമചയടുക്കുവമാന

റവനമ്മ്യൂ വകുപന്ന്  തയമാറമാകുനമല.  എനമാണന്ന് കമാരെണചമനന്ന് മനസമലമാകുനമല,
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നമകുതമചയടുക്കമാതമരെമക്കമാന  അവര്  പല  കമാരെണങളുയം

പറഞ്ഞുചകമാണമരെമക്കുകയമാണന്ന്.  ആദമയം  ചതരെചഞ്ഞടുപന്ന്  ചപരുമമാറ്റചെടയം

കഴമയചട  എന്നുയം  പമനശടന്ന്  തമാലൂക്കുമമായമ  ബന്ധചപടന്ന്  ജമലയമചല  ലശഗല്

അചചഡതസറുചട  ഒരു  സര്ടമഫമക്കറ്റന്ന്  പ്രമതമകയം  വമാങണചമന്നുയം  പറഞ്ഞു.

നമകുതമ എടുക്കമാന ബഹുമമാനചപട ചചഹമക്കമാടതമ നമര്മദ്ദേശയം ചകമാടുതമട്ടുയം

അതമനപ്പുറതന്ന്  ജമലയമചല  ലശഗല്  അചചഡതസറുചട  സര്ടമഫമക്കറ്റന്ന്  കൂടമ

മവണചമനന്ന്  പറയനതന്ന്  എനമക്കന്ന്  മനസമലമാകുനമല.  അമതമാചടമാപയംതചന

ഇഇൗ കുടുയംബങള് മൂന്നുയം നമാലുയം അഞയം ചസനന്ന് ഭൂമമയള്ളവരെമാണന്ന്.  ഇത്രയയം

പമാവചപട  കുടുയംബങള്ക്കന്ന്  അവരുചട ഭൂമമയചട മപമാക്കുവരെവന്ന്  നടതമ

നമകുതമചയടുക്കുവമാനുള്ള  തശരുമമാനമുണമാകമാചത  മപമാകുനതന്ന്

എന്തുചകമാണമാചണനന്ന്  മനസമലമാകുനമല.  ഇഇൗ  കുടുയംബങളുചട

നമകുതമചയടുക്കമാന  പമാടമചലന്നുയം  നമകുതമചയടുക്കമാന  ഗവണ്ചമനമചന

പ്രമതമകമാനുമതമ  വശണ്ടുയം  ആവശമമമാചണന്നുയം  അഡതമക്കറ്റന്ന്  ജനറല്

ബഹുമമാനചപട  ചചഹമക്കമാടതമചയ  അറമയമച്ചമട്ടുചണനമാണന്ന്  ഏറ്റവയം

ഒടുവമലമായമ അറമയമാന സമാധമച്ചതന്ന്.   അമപമാള് അതന്ന് ഗവണ്ചമനമചന ഒരു

നമലപമാടമായമ  മമാത്രമമ  കമാണമാന  സമാധമക്കുകയള.   മൂനന്ന്  ചസന്റുയം  നമാലന്ന്
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ചസന്റുയം അഞന്ന് ചസന്റുയം ഭൂമമയള്ള ഈ പമാവചപടവരുചട നമകുതമചയടുക്കുന

കമാരെമതമല്  എനമനമാണന്ന്  ഗവണ്ചമനന്ന്  ഇത്ര  വമാശമ  പമടമക്കുനതന്ന്?

ബഹുമമാനചപട  ചചഹമക്കമാടതമ  മപമാലുയം  അനുവദമച്ചമട്ടുയം അതന്ന്

അയംഗശകരെമക്കമാന തയമാറമാകമാതതന്ന് എന്തുചകമാണമാചണനന്ന് മനസമലമാകുനമല.

അതുചകമാണന്ന് ബഹുമമാനചപട മനമ ഇക്കമാരെമതമല് ഇടചപടന്ന്  ചചഹമക്കമാടതമ

വമധമ  പറഞ്ഞമട്ടുള്ള  ഇഇൗ  കുടുയംബങള്ചക്കങ്കമലുയം  മപമാക്കുവരെവന്ന്  നടതമ

നമകുതമചയടുക്കുനതമനുള്ള  നടപടമ  സതശകരെമക്കണചമനന്ന്

അഭമര്ത്ഥമക്കുകയമാണന്ന്.  

റവനമ്മ്യൂവയം  ഭവനനമര്മ്മമാണവയം  വകുപ്പുമനമ  (ശശ  .    ഇ  .    ചെന്ദ്രമശഖരെന):

സര്,  ബഹുമമാനചപട  എയം.എല്.എ.   എ.  പമ.  അനമല്  കുമമാര്  ഇവമചട

ചൂണമക്കമാണമച്ച  കമാരെമതമല്  മകമാടതമയമല്നമന്നുള്ള

ഉതരെവണമായതമനുമശഷയം  അതുമമായമ  ബന്ധചപട  വമഷയയം  മകരെള

ഭൂപരെമഷ്കരെണ ആകമചന ഉമദ്ദേശമശുദ്ധമക്കന്ന് എതമരെമാകുചമനന്ന് കമാണുനതമനമാല്

പ്രസ്തുത  വമധമ  ഉതരെവന്ന്  നടപമലമാക്കുനതമനുള്ള  നമയമമമാപമദശയം

ലഭമമമാക്കുനതമനന്ന്  18-03-2019-ല്  അഡതമക്കറ്റന്ന്  ജനറലമമനമാടന്ന്

അഭമര്ത്ഥമച്ചമട്ടുള്ളതുയം  പ്രസ്തുത  വമധമ  ഉതരെവമമനലുള്ള  റമമപമാര്ടന്ന്
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അടമയനരെമമായമ  ലഭമമമാക്കുനതമനന്ന്  മസറ്റന്ന്  ലമാനഡന്ന്  മബമാര്ഡന്ന്

ചസക്രടറമമയമാടുയം ജമലമാ കളകമറമാടുയം ആവശമചപടമട്ടുള്ളതുമമാണന്ന്.  നമരെനരെയം

ഓര്മ്മകുറമപ്പുകള്  നല്കുന്നുണന്ന്.  നമയമമമാപമദശവയം  റമമപമാര്ട്ടുയം

ലഭമമമായമാലുടന അതനുസരെമച്ചന്ന് അനനരെ നടപടമകള് സതശകരെമക്കുനതമാണന്ന്.

മറ്റന്ന്  കമാരെമങചളമാചക്കതചന  ബഹുമമാനചപട  എയം.എല്.എ.

ചൂണമക്കമാണമച്ചതുമപമാചല,  ചചഹമക്കമാടതമയചട  ഉതരെവള്ചപചട

ഉണമായമട്ടുള്ളതമാണന്ന്.  പചക്ഷ  അതമചനതുടര്നന്ന്, ഇതന്ന്  മകരെള  ഭൂപരെമഷ്കരെണ

നമയമതമചന ഉമദ്ദേശമശുദ്ധമക്കന്ന് മചെര്നതല എനതമചന അടമസമാനതമല്

അഭമപ്രമായയം  ആരെമായമാനമവണമ ചകമാടുതമരെമക്കുകയമാണന്ന്.  അതന്ന് ലഭമമമാകുന

മുറയന്ന് അടമയനരെ നടപടമകള് സതശകരെമക്കുനതമാണന്ന്.

(4)  ചതരുവന്ന് നമായളുചട വന്ധമയംകരെണയം

മഡമാ  .    എയം  .    ചക  .    മുനശര്:  മകമാഴമമക്കമാടന്ന്  മകമാര്പമറഷന പരെമധമയമല്

കുണ്ടുങല്,  ഫമാനസമസന്ന്  മറമാഡന്ന്,  കുറ്റമച്ചമറ,  സഇൗതന്ന്  ബശച്ചന്ന്,  മകമാതമ,

ചെക്കുയംകടവന്ന്,  കലമായമ,  ചെമാലപ്പുറയം,  പനമയങ്കരെ,  തമരുവണ്ണൂര്,  പയമാനക്കല്,

വലമയങമാടമ,  മകമാട്ടുളളമ,  മകമാവൂര്  തുടങമയ  പ്രമദശചതമാചക്ക  രൂക്ഷമമായ

രെശതമയമല്  ചതരുവനമായ  ശലമയം  അനുഭവചപടുകയമാണന്ന്.  കുടമകളുയം
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കമാല്നടയമാത്രക്കമാരുയം ഇരുചെക്ര വമാഹനയമാത്രക്കമാരുചമമാചക്ക ഏചറ ബദ്ധമമുടന്ന്

അനുഭവമച്ചുചകമാണമരെമക്കുകയമാണന്ന്.   കഴമഞ്ഞ ഒരു മമാസതമനമചട നമരെവധമ

ആളുകചള  നമായള്  കടമക്കുകയയം  ചചബക്കന്ന്  യമാത്രക്കമാര്  മറമഞ്ഞുവശണന്ന്

ഗുരുതരെമമായമ  പരെമമക്കല്ക്കുകയയം  അതമല്  ഒരു  ചചെറുപക്കമാരെന  നമായയചട

കടമമയറ്റന്ന് മരെമക്കുകയയം ചചെയ്തമട്ടുണന്ന്.  നമുക്കറമയമായം ഇഇൗ അടുത കമാലതന്ന് ഒരു

പമഞകുടമചയ പടമകടമച്ചു, മപപടമയമായമരുന്നു.  ആ കുടമക്കന്ന് വശടമല് പറയമാന

അറമയമലമായമരുന്നു.  അവസമാനയം  അതമനന്ന്  മരെമാഗയം  ബമാധമച്ചന്ന്  മരെണചപടതന്ന്

നമ്മള്  പത്രതമല്  ദുദുഃഖമതമാചട  വമായമക്കുകയണമായമ.  'മവമായ്സന്ന്  ഓഫന്ന്

മകമാഴമമക്കമാടന്ന്  സഇൗതന്ന്'  എന  വമാടന്ന്സമാപന്ന്  കൂടമായ്മ  ഒഇൗണ്ചചലനമല്

ഇതുസയംബന്ധമച്ചന്ന്  ഒരു  സര്മവ്വ  നടതമയമപമാള്  പതമനമായമരെമതമാളയം

അയംഗങളമാണന്ന്  ഇതമചനതമചരെ   രെയംഗത്തുവനന്ന്  അവമചട  വലമയ

പ്രമക്ഷമാഭതമമലയന്ന്  മപമാകമാന  ശമമച്ചുചകമാണമരെമക്കുനതന്ന്.  നമായശലമയം

തടയനതമനന്ന്  ധമാരെമാളയം  പരെമമമതമകളുണന്ന്.  വന്ധമയംകരെമക്കമാന  ഒരു

സലത്തുനമന്നുയം  ചകമാണ്ടുമപമാകുന  നമായചള  അവമചടതചന

തമരെമച്ചുചകമാണ്ടുമപമായമ  വമടണയം  എചനമാരു  നമയമമുണന്ന്,   പചക്ഷ

വന്ധമയംകരെമക്കുനതമനമായമ  മറ്റന്ന്  സലങളമല്നമന്നുയം   ചകമാണ്ടുമപമാകുന
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നമായചളക്കൂടമ,   എടുക്കമാത  സലങളമല്  ചകമാണ്ടുമപമായമ  ഇറക്കമവമടന്ന്

അവമടചത  എണയം  വര്ദ്ധമപമക്കുന  ഒരെവസ  നമലവമലുണന്ന്  എനതമാണന്ന്

അവര് പറയന മചറ്റമാരു കമാരെമയം. ഒരു നമായയന്ന് മപ ബമാധമച്ചുകഴമഞ്ഞമാല് അതന്ന്

സതമാഭമാവമകമമായയം  ചെത്തുമപമാകുയം.  പചക്ഷ  അതമനന്ന്  മുനപന്ന്  കുമറയമാളുകളുചട

മരെണതമനന്ന്  അതന്ന്  കമാരെണമമാകുകയയം  ചചെയ്യുന്നു.  ഇതമചനതമചരെ

നമയമപരെമമായമ എനന്ന് ചചെയമാന സമാധമക്കുയം എനതമചനക്കുറമച്ചന്ന് നമുചക്കമാരു

വമകതയമല.  എങ്കമലുയം  മപപടമ  കടമച്ചന്ന്  ആളുകള്  മരെമക്കുന  സമാഹചെരെമയം

ഒഴമവമാക്കുനതമനുമവണമ  എചനങ്കമലുയം  നമര്മദ്ദേശങള്  ഗവണ്ചമനമചന

ഭമാഗത്തുനമന്നുചണങ്കമല്  അതന്ന്  കര്ശനമമായമ  എത്രയയം  ചപചടനന്ന്

എടുമക്കണതുണന്ന്.  എചനങ്കമലുയം  നമയമപരെമമായമ  നമുക്കന്ന്  ചചെയമാന

സമാധമക്കുമമമാ എന്നുള്ളതമചനക്കുറമച്ചന്ന് ആമലമാചെമമക്കണതുണന്ന്.  ഏതമായമാലുയം

മകരെളതമചല  ചമമാതതമലുള്ള  ചപമാതുവമഷയമമാണമതന്ന്.  മകമാവമഡന്ന്

കമാലമമായമതമാടുകൂടമ,  കര്ഫമ്മ്യൂ   ഉണമായമരുന  സമയതന്ന്  ചതരുവമല്

ആചകയണമായമരുനതന്ന് ഇഇൗ നമായള് മമാത്രമമായമരുന്നു, അതമനമാല്  അവരുചട

വമഹമാരെമകന്ദ്രങളമായമ  ചതരുവകള്  മമാറമയമരെമക്കുകയമാണന്ന്.  ഇതമല്നമന്നുയം

സമൂഹചത  മമമാചെമപമക്കുനതമനുമവണമ  നടപടമകള്  സതശകരെമക്കമാന
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തയമാറമാകണചമനമാണന്ന് എചന അഭമര്ത്ഥന.

തമദ്ദേശസതയയംഭരെണ  വകുപ്പുമനമ  (ശശ  .    എ  .    സമ  .    ചമമായ്തശന):  സര്,

ചതരുവന്ന്  നമായളുചട  എണയം  ക്രമമാനുഗതമമായമ വര്ദ്ധമക്കുനതന്ന്  തടയനതമനന്ന്

വളചരെ  ചപചടനന്ന്  സതശകരെമക്കമാവന  നടപടമകചളമാന്നുമമല.   എ.ബമ.സമ.

(അനമമല് ചബര്തന്ന് കണ്മടമാള്) മപ്രമാഗ്രമായം മമാത്രമമാണന്ന് ഫലപ്രദമമായ മമാര്ഗയം

എന്നുള്ളതമാണന്ന് ഇമപമാള് നമ്മള് കചണതമയമട്ടുള്ളതന്ന്.  മകമാഴമമക്കമാടന്ന്  2019

മുതല്  അതരെതമചലമാരു  ചസനര്  പ്രവര്തമക്കുന്നുണന്ന്.  അതമല്  നമാലന്ന്

മഡമാകര്മമാചരെയയം  രെണന്ന്  അറ്റനഡര്മമാചരെയയം  കൂടമാചത  ചതരുവന്ന്  നമായചള

പമടമക്കുനതമനുമവണമയള്ള ഒരു പ്രമതമക സതമാഡമചനയയം നമമയമാഗമച്ചമട്ടുണന്ന്.

ഇഇൗ  സതമാഡമല്  ചചഡ്രെെവചറ  കൂടമാചത  അഞന്ന്  ജശവനക്കമാരെമാണുള്ളതന്ന്.

ബഹുമമാനമനമായ മഡമാ.  എയം.  ചക.  മുനശര് മകമാര്പമറഷന അതമര്തമയമചല

ചെമല  പ്രമദശങളമല്  കൂടുതലമായമ  കണ്ടുവരുന  ഇഇൗ  പ്രശ്നചതക്കുറമച്ചന്ന്

സൂചെമപമച്ചു.  ആ പ്രമദശങളമലുയം നമായചള പമടമച്ചന്ന് വന്ധമയംകരെണയം നടത്തുന

പ്രക്രമയ നലരെശതമയമല് നടക്കുന്നുണന്ന്. അവമചടനമന്നുയം പമടമക്കുന നമായള്ക്കു

പുറമമ  മറ്റന്ന്  പല  സലങളമല്നമന്നുയം  പമടമക്കുന  നമായക്കചള  അവമചട

ചകമാണ്ടുവമടുന്നു   എന്നുള്ള  കമാരെമയം  അങന്ന്   പറഞ്ഞമരുന്നു.  അക്കമാരെമയം
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പ്രമതമകയം  പരെമമശമാധമക്കമായം.   അതുമപമാചലതചന  ഇങചന  വരുന

കുഴപങള്ക്കന്ന്  നഷ്ടപരെമഹമാരെയം  ചകമാടുക്കമാനമവണമയള്ള  നടപടമകളുയം

സമരെമജഗന കമ്മമറ്റമയചട ശമപമാര്ശയചട ഭമാഗമമായമ നമ്മള് ചചെയ്തുവരുന്നുണന്ന്.

അങയചട  ഇഇൗ  സബ്മമഷന  കമടമയമപമാള്തചന  മകമാഴമമക്കമാടന്ന്

മകമാര്പമറഷന  അധമകൃതമരെമാടന്ന്  ഇക്കമാരെമതമല്  കൂടുതല്

ശദ്ധയണമാകണചമനന്ന് പറഞ്ഞമട്ടുണന്ന്. അങന്ന് സൂചെമപമച്ച ആശങ്ക ശരെമയമാണന്ന്,

മകരെളതമലമാചക ഇമപമാഴചത നമയമവയം ചെടവചമമാചക്ക അനുസരെമച്ചന്ന് നമുക്കന്ന്

ഇടചപടുനതമനന്ന് പരെമമമതമയണന്ന്.   കൂടമായമ ആമലമാചെമച്ചന്ന് ഇക്കമാരെമതമല് ഒരു

മമാര്ഗയം നമുക്കന്ന് കചണതണചമന്നുള്ള അങയചട നമര്മദ്ദേശയം ശരെമയമാണന്ന്.  

(5) നടുവതമമതമാടന്ന് നവശകരെണയം

ശശ  .    വമ  .    അബ്ദുറഹമമമാന  : സര്,  തമാനൂര്  നമമയമാജകമണ്ഡലതമല്

2019-20-ചല  ബജറ്റമല്  വന  നടുവതമമതമാടന്ന്  നവശകരെണചമന

പ്രവൃതമയമമായമ  ബന്ധചപടന്ന്  ഇറമമഗഷന  ഡമപമാര്ട്ടുചമനമചന

ഭമാഗത്തുനമന്നുള്ള  വലമയ  അനമാസയമാണന്ന്  ഞമാന  ചൂണമക്കമാണമക്കമാന

ആഗ്രഹമക്കുനതന്ന്.  ഇഇൗ പ്രവൃതമയമമായമ ബന്ധചപടന്ന് എസമമമചറ്റടുക്കമാമനമാ

മറ്റുള്ള  നടപടമകള്  മുമനമാട്ടുചകമാണ്ടുമപമാകമാമനമാ  ഉമദമമാഗസതലതമല്
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വലമയ  അലയംഭമാവമുണമായമട്ടുണന്ന്.  ഇതന്ന്  നമരെവധമതവണ  അങയചട

ശദ്ധയമല്ചപടുതമയതമാണന്ന്.  ഒരു  നഗരെതമചല  ഏറ്റവയം  പ്രധമാനചപട

മതമാടമചന  നവശകരെണവമമായമ  ബന്ധചപടന്ന്  അഞന്ന്  മകമാടമ  രൂപയചട

എസമമമറ്റന്ന്  അനുവദമച്ചു,  അടമയനരെമമായമ  ആ  പ്രവൃതമ  പൂര്തമയമാമക്കണ

ആവശമകത  സര്ക്കമാരെമനുണമായതുചകമാണമാണന്ന്  ബജറ്റമല്  അത്രയയം  തുക

വച്ചതന്ന്.  എനമാല് ഇറമമഗഷന ഡമപമാര്ട്ടുചമനമചന മമജര് ഇറമമഗഷനമായമാലുയം

ചചമനര്  ഇറമമഗഷനമായമാലുയം  ഞങളുചട  പ്രമദശങളമചലമാചക്കതചന

കടല്ഭമതമയയം  മതമാടുമമായമ  ബന്ധചപട  കമാരെമങളമലുയം,  ഏചറ്റടുക്കുന

പ്രവൃതമകളമചലമാന്നുയം  യമാചതമാരു  തരെതമലുള്ള  തമാല്പരെമവയം  കമാണമക്കമാചത

ഓഫശസുകളമല്തചന  കൃതമമമായമ  മജമാലമചക്കതമാത  രെശതമയമലമാണന്ന്

ഉമദമമാഗസര്  അനമാസ  കമാണമക്കുനതന്ന്.  ഇതരെയം  കമാരെമങള്

പരെമമശമാധമക്കമാന  ബഹുമമാനചപട  വകുപ്പുമനമ  തയമാറമാകണയം.  കമാരെണയം

നമരെവധമതവണ  എയം.എല്.എ.  ഓഫശസമല്നമന്നുയം  ബന്ധചപട  ആളുകള്

മപമാകുമമമാള്,  ഉമദമമാഗസരെമല്  എഞമനശയറമായമാലുയം  അസമസനന്ന്

എകമകമ്മ്യൂടശവന്ന്  എഞമനശയറമായമാലുയം  ഓഫശസുകളമലമലമാത  ഒരെവസയണന്ന്.

അമപമാള് ഇവചരെമാചക്ക ആ കമസരെയമല് ഇരുന്നുചകമാണന്ന്....  അവരുചട ഭമാഷ



21/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

28

ശദ്ധമച്ചമാല്  ശരെമക്കുയം  മറുപടമ  പറമയണതമാണന്ന്  പചക്ഷ  ബന്ധചപട

ഗവണ്ചമനമചന  ഉമദമമാഗസരെമായതുചകമാണ്ടുതചന  പല  കമാരെമങളമലുയം

നമ്മള്  ക്ഷമ  കമാണമക്കുകയമാണന്ന്.  അതുചകമാണന്ന്  ബന്ധചപട  വകുപ്പുമനമ

ഇതരെയം  കമാരെമങള്ക്കന്ന്  നടപടമചയടുക്കുനമതമാചടമാപയംതചന  എചന

മണ്ഡലതമചല നൂമറമാളയം വശടുകള് മഴചപയ്തമാല് ചവള്ളതമലമാകുനതന്ന് ഏറ്റവയം

പ്രധമാനചപട  പ്രശ്നമമാണന്ന്,  ഇതരെയം  കമാരെമങളമല്  അടമയനരെ

നടപടമചയടുക്കണചമനന്ന് ആവശമചപടുകയമാണന്ന്.  

ജലവമഭവ വകുപ്പുമനമ  (ശശ  .    ചക  .    കൃഷ്ണനകുടമ):  സര്,  ബഹുമമാനചപട

ചമമര്  പറഞ്ഞ  ഉമദമമാഗസനമാരുചട  കമാരെമചതക്കുറമച്ചന്ന്  അമനതഷമക്കമായം.

തമാനൂര്  മുനമസമപമാലമറ്റമയമചല  നടുവതമമതമാടമചന  സയംരെക്ഷണതമനുയം

വമ.സമ.ബമ  കയം  ബമഡ്ജന്ന്  നമര്മ്മമാണതമനുമമായമ  2019-2020  ബജറ്റമല്

എസമമമറ്റന്ന്  തുകയചട  ഇരുപതന്ന്  ശതമമാനയം  വകയമരുതമയമട്ടുണമായമരുന്നു.

വമ.സമ.ബമ  കയം  ബമഡ്ജമചന  നമര്മ്മമാണതമനന്ന്  ഇനചവസമമഗഷന

എസമമമറ്റന്ന്  തയമാറമാക്കുകയയം  തുടര്നന്ന്  3.08  ലക്ഷയം  രൂപയചട

സമാമതമകമാനുമതമയയം  3  ലക്ഷയം രൂപയചട ഭരെണമാനുമതമയയം  2.98  ലക്ഷയം

രൂപയചട  സമാമങ്കതമകമാനുമതമയയം  നല്കമ ഇനചവസമമഗഷന  പ്രവൃതമ
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ചടണര്  ചചെയ്തു.   ചടണര്  2,60,508/-  രൂപയന്ന്  കരെമാര്  വച്ചന്ന്  പ്രവൃതമ

ആരെയംഭമക്കുകയയം  ചചെയ്തമരുന്നു.   മകമാവമഡന്ന്  കമാരെണയം  ഇനചവസമമഗഷന

പ്രവൃതമ  തടസചപചടങ്കമലുയം  ഇമപമാള്  പൂര്തശകരെമച്ചമട്ടുണന്ന്.

ഇനചവസമമഗഷന  റമമപമാര്ടന്ന്  ചഫബ്രുവരെമ  15-നകയം  തയമാറമാകുനതമാണന്ന്.

ഇനചവസമമഗഷന  റമമപമാര്ടമചന  അടമസമാനതമല്  ഡമചചസന

പൂര്തശകരെണതമനുമശഷയം  വമ.സമ.ബമ  കയം  ബമഡ്ജമചന  ഡശചറ്റയമല്ഡന്ന്

മപ്രമാജകന്ന്  റമമപമാര്ടന്ന്  തയമാറമാക്കമ  ഭരെണമാനുമതമക്കുള്ള  തുടര്നടപടമകള്

സതശകരെമക്കുനതമാണന്ന്.  

(6) വമാഹനമാപകടങള്

ശശമതമ  ഷമാനമമമമാള് ഉസന്ന് മമാന:  സര്,  ഇഇൗ സബ്മമഷനമലൂചട ഞമാന

ഉനയമക്കമാന  ആഗ്രഹമക്കുനതന്ന്  മകരെളതമല്  വര്ദ്ധമച്ചുവരുന

വമാഹനമാപകടങചളക്കുറമച്ചമാണന്ന്.   മകന്ദ്ര  ഗതമാഗത  മനമാലയതമചന

റമമപമാര്ടന്ന്  പ്രകമാരെയം  രെമാജമതന്ന്  ഏറ്റവയം  കൂടുതല്  വമാഹനമാപകടങള്

നടക്കുനതമല്  മകരെളയം  ഇനന്ന്  നമാലമായം  സമാനതമാണന്ന്.   ആചക

വമാഹനമാപകടങളമല്  9.2 ശതമമാനയം മകരെളതമലമാചണന്നുയം ഇഇൗ റമമപമാര്ടന്ന്

പറയന്നു.  2015  മുതല്  2018  വചരെ നമ്മള് അഞമായം സമാനതമായമരുന്നു.
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കഴമഞ്ഞ  വര്ഷയം  41111  വമാഹനമാപകടങള്  മകരെളതമലുണമായമട്ടുണന്ന്.

മകരെളതമചല  മടമാപന്ന്  10  ബമാക്കന്ന്  മസമാട്ടുകളമല്  ഏചഴണവയം

ആലപ്പുഴയമലമാചണന്നുള്ളതുകൂടമ  ഇഇൗ  അവസരെതമല്  ഗഇൗരെവപൂര്വ്വയം  ഞമാന

സൂചെമപമക്കുകയമാണന്ന്.  ആലപ്പുഴയമല്തചന  ഏറ്റവയം  കൂടുതല്  അപകടയം

നടക്കുനതന്ന് അരൂരെമലമാണന്ന്.  അരൂര് ചചബപമാസന്ന് മുതല് മക്ഷത്രയം വചരെയള്ള

സലതന്ന് 164 അപകടങളമല് 28 മരെണങള് സയംഭവമച്ചമട്ടുണന്ന്.  രെണമാമതന്ന്,

ഹരെമപമാടന്ന്  കരുവമാറ്റ  മുതല്  വഴമയമലയം  വചരെയള്ള  സലതന്ന്  75

അപകടങളമല്  19  മരെണങള്  സയംഭവമച്ചമട്ടുണന്ന്.  ചകമാലയം  കുണറയമചല

മകരെളപുരെമമാണന്ന്  ഇഇൗ  റമമപമാര്ടമല്  ഒനമാമതമായമ  കമാണമക്കുന  സലയം.

നമരെവധമ ജശവനുകള് ഇങചന നഷ്ടചപട്ടുചകമാണമരെമക്കുന്നു.  അയംഗചചവകലമയം

വന  നമ്മുചട  സമഹമാദരെങള്  ജശവമക്കമാന  മലമട്ടുചകമാണമരെമക്കുകയമാണന്ന്.

ഇതരെതമചലമാരു  റമമപമാര്ട്ടുവന  ഉടചനതചന  ഞമാന  സമാമൂഹമക

മമാധമമങളമലൂചട ഒരു ചെര്ച്ച സയംഘടമപമച്ചു, അതമനകതന്ന്  short term ആയയം

long term  ആയയം വമാഹനമാപകടങള് കുറയ്ക്കുനതമനുമവണമയള്ള നമരെവധമ

നമര്മദ്ദേശങള്  സൂചെമപമക്കുകയണമായമ.   ഇഇൗ  പരെമമമതമമായ  സമയതന്ന്

അതമമലയ്ചക്കമാന്നുയം  ഞമാന  ദശര്ഘമമായമ  കടക്കുനമല.   അരൂര്-ചെനമരൂര്
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ചചഫ്ലെെഓവര്  മവണചമന്നുള്ളതന്ന്  ഒരു  പ്രധമാനചപട  കമാരെമമമാണന്ന്.   സശഡന്ന്

മബക്കറുയം സമഗ്നലുയം റമഫ്ലെെകശവന്ന് മബമാര്ഡുകളുചമമാന്നുയംതചന ഇഇൗ മമഖലയമല്

ശരെമയമായ  രെശതമയമല്  പ്രവര്തമക്കുനമചലനതന്ന്  വസ്തുതയമാണന്ന്.

അതുമപമാചലതചന  അരൂര്  മക്ഷത്ര  ബസന്ന് മസമാപമചല  ചവള്ളചക്കടന്ന്

പരെമഹരെമക്കമാന  കഴമയനമല.  അപകടയം  കൂടുതല്

ഉണമായമചക്കമാണമരെമക്കുമമമാഴുയം  ഇതരെയം  കമാരെമങള്  നമുക്കന്ന്  ശദ്ധമക്കമാന

കഴമയനമല.  അരൂരെമചല  ടമാഫമകന്ന്  എയ്ഡന്ന്  മപമാസന്ന്  ജശര്ണമച്ച

അവസയമലമാണുള്ളതന്ന്.   അമതമാചടമാപയം  എനമക്കന്ന്  കമടമയമട്ടുള്ള  ഒമടചറ

നമര്മദ്ദേശങളുണന്ന്  അതന്ന്  ബഹുമമാനമനമായ  മനമക്കന്ന്  സമര്പമക്കമായം.

ഏതമായമാലുയം  വരുയംവര്ഷതമല്  ഇഇൗ  അപകടങള്  കുറയ്ക്കുനതമനുമവണമ

മബമാധപൂര്വ്വമമായ ഇടചപടലുണമാമയ മതമയമാകൂ,  അതമനുമവണമ അടമയനരെ

നമര്മദ്ദേശങള്  ചകമാടുക്കണചമന്നുകൂടമ  ഞമാന  ഇഇൗ  സബ്മമഷനമലൂചട

ആവശമചപടുകയമാണന്ന്.

ഗതമാഗത വകുപ്പുമനമ (ശശ  .   എ  .   ചക  .   ശശശന്ദ്രന): സര്, ബഹുമമാനചപട

അരൂര്  എയം.എല്.എ.  പറഞ്ഞതന്ന്  സര്ക്കമാരെമചന  ശദ്ധയമല്ചപടമട്ടുള്ള

കമാരെമമമാണന്ന്.  മദശശയ പമാതയമല് ബമാക്കന്ന്  മസമാട്ടുകള്  റമാറ്റമചചഫ ചചെയ്യുനതന്ന്
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നമാഷണല്  ചചഹമവ  അമതമാറമറ്റമ  ഒമാഫന്ന്  ഇനമയമാണന്ന്,  അവരുചട

ശദ്ധയമല്ചപടുതമയമട്ടുണന്ന്.  ബമാക്കന്ന്  മസമാടന്ന്  മപ്രമാമടമാമക്കമാള്  പ്രകമാരെയം

പരെമഹമാരെനമര്മദ്ദേശങള്  കചണത്തുനതമനന്ന്  കണ്സള്ടനമചന

ഇതമനകയംതചന  നമാഷണല്  ചചഹമവ  അമതമാറമറ്റമ  നമശ്ചയമച്ചന്ന്

കഴമഞ്ഞമട്ടുണന്ന്.  ചഫബ്രുവരെമ  മമാസയം  രെണമാമചത  ആഴ്ചമയമാടുകൂടമ  ബമാക്കന്ന്

മസമാട്ടുകള്  പരെമഹരെമക്കുനതമനുള്ള  തുടര്നടപടമകള്

സതശകരെമക്കുനതമാചണനന്ന് അറമയമച്ചമട്ടുണന്ന്.  അമതമാചട ഉനയമച്ച പ്രധമാനചപട

കുമറ പ്രശ്നങള്ക്കന്ന് പരെമഹമാരെയം കമാണമാന കഴമയചമനമാണന്ന് വമചെമാരെമക്കുനതന്ന്.

ആലപ്പുഴ  ജമലയമല്  മസറ്റന്ന്  ചചഹമവകളമല്  ഇതരെതമലുള്ള  ബമാക്കന്ന്

മസമാട്ടുകള്  റമാറ്റമചചഫ ചചെയ്യുനതമനമാവശമമമായ  നടപടമകള്ക്കമായമ  മകരെള

മറമാഡന്ന് സുരെക്ഷമാ ഫണമല്നമന്നുയം സയംസമാന ചപമാതുമരെമാമതന്ന് വകുപമനന്ന് തുക

അനുവദമച്ചമട്ടുണന്ന്.  ഇതമനമാവശമമമായ  നടപടമകള്  മറമാഡ്സന്ന്  വമഭമാഗവയം

സതശകരെമച്ചുവരുന്നു.  

(7) മറഷന കമാര്ഡന്ന്

ശശ  .    ഇ  .    ടമ  .    ചചടസണ് മമാസര്:  സര്,  സതനമമായമ  വശട്ടുനമറമലമാത

കുടുയംബങള്ക്കുകൂടമ  മറഷന  കമാര്ഡന്ന്  ലഭമക്കുനതമനുമവണമയള്ളതമാണന്ന്
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എചന  സബ്മമഷന.  ചപമാതുവമതരെണ  സമ്പ്രദമായയം  കമാരെമക്ഷമമമായമ

നടപമാക്കുനതമല്  രെമാജമതമനുതചന  മമാതൃകയമായമ  വമജയയം  ചചകവരെമച്ച

സയംസമാനമമാണന്ന്  മകരെളയം.   മകമാവമഡന്ന്  കമാലചത  കമറ്റന്ന്  വമതരെണതമനുയം

മറഷന കടകളുയം മമാമവലമ മസമാറുകളുയം സമാര്ടമാക്കുനതമനുയം പുതമയ മറഷന

കമാര്ഡന്ന്  വമതരെണതമചല  പ്രതമസന്ധമ  പരെമഹരെമക്കുനതമനുയം  സര്മവ്വമാപരെമ

വമലക്കയറ്റയം  ഒഴമവമാക്കുനതമനുയം  അഭൂതപൂര്വ്വമമായ ഒരു  വമജയമമാണന്ന്  ഇഇൗ

സര്ക്കമാര്  ചചകവരെമച്ചതന്ന്.  മണമല്  പണമചയടുക്കുനവര്  മഹമാമമാരെമ

മനരെമടമപമാള് പടമണമയമലമാചത കമടന ഓമരെമാ മനുഷമചനയയം മഹമാചെരെമത്രയം

സുവര്ണലമപമകളമാല്  എഴുതചപട  ഒരു  കമാലഘടയം  കൂടമയമാണമതന്ന്.

ഭക്ഷമവമതരെണ  വകുപ്പുയം  മനമയയം എലമാവചരെയയം  അമരെപമച്ചുചകമാണന്ന്

തമകഞ്ഞ  കയടക്കമതമാചട  ജനങള്  ഏല്പമച്ച  ദഇൗതമയം  കഠമനമാധതമാനയം

ചചെയ്തന്ന്  വമജയകരെമമായമ  പൂര്തമയമാക്കുകയമാണന്ന്  ചചെയ്തതന്ന്.   ഒരു  പ്രമതമക

വമഷയയം  അങയചട  ശദ്ധയമല്ചകമാണ്ടുവരെമകയമാണന്ന്,

വമമാപകമമായമടചലങ്കമലുയം  രെണ്ടുയം  മൂന്നുയം  സമഹമാദരെ  കുടുയംബങള്  ഒരുമമച്ചന്ന്

തമാമസമക്കുന  കൂട്ടുകുടുയംബങള്  ഇമപമാഴുയം  നമ്മുചട  സയംസമാനതന്ന്

നമലവമലുണന്ന്.  പ്രകൃതമ ദുരെനങള്മൂലയം ഇതരെയം വശടുകള് നഷ്ടചപടുമമമാമഴമാ
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മറ്റുപല  കമാരെണങള്ചകമാമണമാ  ഇവര്  മവര്പമരെമഞ്ഞന്ന്  തമാമസമക്കമാറുമുണന്ന്.

നമര്ദ്ധനരെമായ കുടുയംബമായംഗങളമാചണങ്കമല്  മമക്കവമാറുയം  വമാടക  വശടമചന

ആശയമച്ചമായമരെമക്കുയം  കഴമയക.   ഇതമല്  ഒരു  കുടുയംബയം  മപരു  ചവടമമമാറ്റമ

പുതമയ  മറഷന  കമാര്ഡമനന്ന്  അമപക്ഷമക്കുക  സതമാഭമാവമകമമാണന്ന്.   പചക്ഷ,

പുതമയ  മറഷന  കമാര്ഡമനമായമ  നല്കുന  വമാടക  വശടമചന  വശട്ടുനമര്

ഉപമയമാഗമച്ചന്ന്  മറ്റമാചരെങ്കമലുയം  മറഷന  കമാര്ഡന്ന്  എടുതമട്ടുചണങ്കമല്  ഇവര്ക്കന്ന്

പുതമയ മറഷന കമാര്ഡന്ന് കമടമാത സമാഹചെരെമയം നമലവമലുണന്ന്.  ഇതന്ന്  Ration

Card  Management  System  (RCMS)-ചല  ഒരു  അപമാകതയമായമ

ചൂണമക്കമാണമക്കുകയമാണന്ന്.   നമലവമല്  ആധമാര്  കമാര്ഡന്ന്  ലമങ്കമയംഗന്ന്

സമ്പൂര്ണമമാക്കമയതമനമാല്  രെണന്ന്  മറഷന  കമാര്ഡന്ന്  വയമാന  ആര്ക്കുയം

സമാധമമലമാത  സമാഹചെരെമമമമപമാഴുള്ളതുചകമാണ്ടുതചന  RCMS-ചല

മസമാഫ്റ്റു ചവയറമചന  കുറവന്ന്  പരെമഹരെമച്ചന്ന്  വമാടക  വശട്ടുകമാര്ക്കുകൂടമ  വമാടക

വശട്ടുനമര് ഉപമയമാഗമച്ചന്ന് പുതമയ മറഷന കമാര്ഡന്ന് നല്കുനതമനുള്ള നടപടമ

സതശകരെമക്കണചമനന്ന് ഇഇൗ സബ്മമഷനമലൂചട ഞമാന ഉനയമക്കുകയമാണന്ന്.  

ഭക്ഷമവയം  സമവമല്  സകപസുയം  വകുപ്പുമനമക്കുമവണമ  റവനമ്മ്യൂവയം

ഭവനനമര്മ്മമാണവയം  വകുപ്പുമനമ  (ശശ  .    ഇ  .    ചെന്ദ്രമശഖരെന):  സര്,
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ബഹുമമാനചപട എയം.എല്.എ. ശശ. ഇ. ടമ.  ചചടസണ് മമാസര് വമാടക വശടമല്

തമാമസമക്കുന  കുടുയംബങള്ക്കന്ന്  മറഷന  കമാര്ഡന്ന്  നല്കുനതന്ന്  സയംബന്ധമച്ച

കമാരെമമമാണന്ന്  ഉനയമച്ചതന്ന്.  നമലവമല്  സയംസമാനതന്ന്  മറഷന  കമാര്ഡന്ന്

അനുവദമക്കുനതമനുള്ള  മമാനദണ്ഡങള്  ലഘൂകരെമച്ചമട്ടുണന്ന്.  അതുപ്രകമാരെയം

പുതമയ  മറഷനകമാര്ഡമനുള്ള  അമപക്ഷ  പരെമഗണമച്ചുചകമാണന്ന്  മരെഖകളുചട

ആധമകമാരെമകതമാ  പരെമമശമാധന  കൂടമാചത  അമപക്ഷകര് നല്കുന

സതമവമാങ്മൂലതമചന  അടമസമാനതമല്  24  മണമക്കൂറമനുള്ളമല്

മുനഗണമനതരെ  മനമാണ്  സബ്സമഡമ  വമഭമാഗതമല്ചപട  മറഷന  കമാര്ഡന്ന്

അനുവദമക്കുകയയം  മരെഖകളുചട  വമകമമായ  പരെമമശമാധനയ്ക്കുമശഷയം

ഒഴമവകളുണമാകുന മുറയന്ന് മറഷനകമാര്ഡന്ന് അര്ഹമമായ വമഭമാഗതമമലയന്ന് മമാറ്റമ

നല്കുകയയം  ചചെയ്യുന  രെശതമയമാണന്ന്  നടന്നുവരുനതന്ന്.  വശട്ടുടമസചന

സമ്മതപത്രയം  ആവശമമമായതമനമാല്  വമാടകവശടുകളമല്  തമാമസമക്കുനവര്ക്കന്ന്

പുതമയ  മറഷനകമാര്ഡന്ന്  അമപക്ഷ  സമര്പമക്കമാനമാകമാത  സമാഹചെരെമയം

ശദ്ധയമല്ചപടതമനമാല്  സമ്മതപത്രമമലമാചതതചന  സമാധുതയള്ള

വമാടകക്കമാരെചന അടമസമാനതമല് വമാടക വശടുകളമല് തമാമസമക്കുനവര്ക്കന്ന്

മറഷന  കമാര്ഡന്ന്  അനുവദമക്കുന  നടപടമ  സതശകരെമച്ചമട്ടുണന്ന്.  വമാടകവശടമല്
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തമാമസമച്ചന്ന് അമത വശട്ടുനമരെമല് പുതമയ മറഷന കമാര്ഡന്ന് മനടുകയയം പമനശടന്ന്

തമാമസയം മമാറുകയയം ചചെയ്യുന കുടുയംബങള്ക്കന്ന് മപമാര്ടബമലമറ്റമ  സയംവമധമാനയം

ഉപമയമാഗമച്ചന്ന്  മറ്റന്ന്  ഏതന്ന്  മറഷനകടയമല്നമന്നുയം  സമാധനയം  വമാങ്ങുനതമമനമാ

മറഷന കമാര്ഡന്ന് നമലവമല് തമാമസമക്കുന വമലമാസതമമലയന്ന് മമാറ്റുനതമമനമാ

സമാധമക്കുനതമാണന്ന്.  അതമനമാല്  പ്രസ്തുത  വശട്ടുനമരെമല്  സമാധുവമായ  പുതമയ

വമാടകക്കമാരെന നമലവമലുചണങ്കമല് പുതമയ തമാമസക്കമാര്ക്കന്ന് മറഷന കമാര്ഡന്ന്

അനുവദമക്കുനതമനമായമ പ്രസ്തുത വശട്ടുനമറമല് നല്കമയമട്ടുള്ള പഴയ മറഷന

കമാര്ഡന്ന് റദ്ദേന്ന് ചചെയ്യുനതമനുയം അമപക്ഷകരുചട മപരെന്ന് ഉള്ചപട മറഷന കമാര്ഡന്ന്

മചറ്റവമചടചയങ്കമലുമുമണമാ  എനതമചന  സയംബന്ധമച്ചന്ന്  വമകമമായ

ആധമാറധമഷമത  പരെമമശമാധനയ്ക്കുമശഷയം  പുതമയ  തമാമസക്കമാര്ക്കന്ന്  മറഷന

കമാര്ഡന്ന്  അനുവദമക്കുനതമനന്ന്  നടപടമ  സതശകരെമച്ചമട്ടുമുണന്ന്.  ഇപ്രകമാരെയം

വമാടകവശടുകളമല്  തമാമസമക്കുനവര്ക്കന്ന്  വമകമമായ  വമാടക  കരെമാര്

സയംബന്ധമച്ച  മരെഖകളുചണങ്കമല്  പുതമയ  മറഷന  കമാര്ഡന്ന്  മനടുനതമല്

നമലവമല്  തടസങചളമാന്നുയംതചന  നമലവമലമല.  ഇതമനുപുറചമ,

പുറമമമാക്കുഭൂമമയമലുയം  മറമാഡുവക്കമലുയം  ചഷഡ്ഡുചകടമ  തമാമസമക്കുന

വശട്ടുനമരെമലമാത  കുടുയംബങള്ക്കന്ന്  സശമറമാ  സശമറമാ  എന  രെശതമയമല്
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വശട്ടുനമര്  നല്കമ  പുതമയ  മറഷനകമാര്ഡന്ന്  അനുവദമക്കുകയയം  മുനഗണനമാ

പടമകയമല് ഒഴമവണമാകുന മുറയന്ന് പ്രസ്തസ്തുത വമഭമാഗതമല് ഉള്ചപടുത്തുകയയം

ചചെയ്തുവരുന്നു.  കൂടമാചത ജനങള് ഇടതമങമപമാര്ക്കുന തശരെമദശമമഖലയമല്

ഒമരെവശടമല്  ഒനമലധമകയം  കുടുയംബങള്  പ്രമതമകയം  തമാമസമുള്ളതമായയം

ബന്ധചപട  തമാലൂക്കന്ന്  സചചപ  ഓഫശസറുചട  പരെമമശമാധനയമല്

മബമാധമചപടുനപക്ഷയം വശടമലുള്ള ഓമരെമാ കുടുയംബതമനുയം പ്രമതമകയം മറഷന

കമാര്ഡന്ന്   അനുവദമച്ചുവരുന്നുണന്ന്.  മദശശയ  ഭക്ഷമഭദതമാ  നമയമപ്രകമാരെയം  ഒരു

പഇൗരെനുയം അര്ഹമമായ അവകമാശയം നഷ്ടമമാകമാതവമധതമല് മറഷന കമാര്ഡന്ന്

അനുവദമക്കുനതമനുള്ള എലമാ നടപടമകളുയം വകുപന്ന് സതശകരെമച്ചുവരെമകയമാണന്ന്. 

(8) അവയവമമാറ്റ ശസക്രമയ കഴമഞ്ഞവരുചടയയം വൃക്കമരെമാഗമകളുചടയയം 
പ്രശ്നങള്

മഡമാ  .    എന  .    ജയരെമാജന്ന്:  സര്,  ആമരെമാഗമപരെമപമാലന  രെയംഗതന്ന്

പ്രമതമകമച്ചന്ന്,  മകമാവമഡന്ന്  പ്രതമമരെമാധയം  ഉള്ചപചടയള്ള  പ്രവര്തനങളമല്

മകരെളയം  ഒരുപമാടന്ന്  മുമനമാടന്ന്  മപമായമചക്കമാണമരെമക്കുകയമാണന്ന്.  പമക്ഷ  ഇനന്ന്

മകരെളതമനന്ന്  അവയവമമാറ്റവയം  അതമനുമശഷമുള്ള  ശസക്രമയയമമായമ

ബന്ധചപട ഒരുപമാടന്ന് ദുരെമതങള് ആ മരെമാഗമകള് അനുഭവമക്കുന്നു.  അവരുചട

എണയം  വര്ദ്ധമച്ചുചകമാണമരെമക്കുന  സമാഹചെരെമമമാണന്ന്.  ഡയമാലമസമസന്ന്,



21/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

38

വൃക്കമമാറ്റമവയല് ശസക്രമയ ഇതമചനലമായം വളചരെമയചറ പണയം ചചെലവഴമക്കുന

ഒരു  സമാഹചെരെമമമാണന്ന്.  വൃക്കമരെമാഗമക്കമാചണങ്കമല്  മരുനന്ന്,  ലമാബന്ന്  ചടസന്ന്,

ഡയമാലമസമസന്ന്,  യമാത്രചച്ചലവചമമാചക്കയമായമ ഏതമാണന്ന്  20,000 രൂപമയമാളയം

യഥമാര്ത്ഥതമല്  ചെമകമത്സയ്ക്കുമവണമവരുയം.  വൃക്കമമാറ്റമവച്ച  മരെമാഗമകള്ക്കന്ന്

പ്രതമമമാസയം  14,800/-രൂപയചട  മരുനമാണന്ന്  അവര്  കഴമമക്കണമവരുനതന്ന്.

ഇവര്ക്കന്ന്  ഇചതമാചക്ക  മുടങമയമാല്  മരെണയം  സയംഭവമക്കുകയയം  ചചെയ്യുയം.

അതുചകമാണ്ടുതചന  ഭൂരെമപക്ഷയം  ആളുകള്ക്കുയം  അവരുചട  ചതമാഴമല്

നഷ്ടചപടുകയയം  പമനശടുള്ള  അവരുചട  മറ്റന്ന്  ജശവമമതമാപമാധമകള്

ഇലമാതമാകുകയയം  കുടുയംബചചെലവയം  മക്കളുചട  വമദമമാഭമമാസവയം

മമാതമാപമതമാക്കളുചട സയംരെക്ഷണവമുള്ചപചടയള്ള കമാരെമങളമല് വളചരെമയചറ

ബദ്ധമമുടനുഭവമക്കുന  സമാഹചെരെമമുണന്ന്.  മമാത്രമല,  ഇനന്ന്  ഏതമാണന്ന്

അവയവമമാറ്റ  ശസക്രമയയമായമ  മൂവമായമരെമതമാളയംമപര്  ഇമപമാള്

മൃതസഞശവനമയമലൂചട  മപരെന്ന്  രെജമസര്  ചചെയ്തന്ന്  കമാതമരെമക്കുകയമാണന്ന്.

അവയവദമാനതമനുള്ള  ഒരു  മപ്രമാത്സമാഹനയം  തശര്ച്ചയമായയം  ഉണമാകണയം.

അമതമാചടമാപയംതചന പമാഠമപദ്ധതമയമല് അവയവദമാനചതക്കുറമച്ചന്ന് ഒരുപമാടന്ന്

ചതറ്റമദ്ധമാരെണകളുണന്ന്.  അചതമാചക്ക  മമാറ്റമാന  കഴമയന  രെശതമയമല്
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പമാഠമഭമാഗങളമല് മമാറ്റമുണമാകണചമന്നുള്ളതന്ന് എനമക്കന്ന് സൂചെമപമക്കമാനുള്ള ഒരു

കമാരെമമമാണന്ന്.   സതകമാരെമ  ആശുപത്രമകളമല്  ശസക്രമയയന്ന്  ഏതമാണന്ന്

പത്തുമുപതന്ന്  ലക്ഷയം  രൂപ  ചചെലവന്ന്  വരുന്നുണന്ന്.  അതന്ന്  ഏകശകരെമമക്കണതന്ന്

അതമമാവശമമമാണന്ന്.  സമാധമാരെണക്കമാരെനന്ന് സമാധമക്കുന നമരെക്കമല് സര്ക്കമാരെതന്ന്

തശരുമമാനമക്കണയം.  കമാരുണമ  ഇനഷതറനസന്ന്  മുമഖന  ഡയമാലമസമസന്ന്,

അവയവമമാറ്റ  ശസക്രമയ  കഴമഞ്ഞവര്ക്കന്ന്  ജശവനരെക്ഷമാ  മരുന്നുകള്

ലഭമമമാക്കമാനുള്ള നടപടമയണമാകണയം. അവയവമമാറ്റ ശസക്രമയ ഇനന്ന് എലമാ

സതകമാരെമ ആശുപത്രമകളമലുയം കമാരുണമ ഇനഷതറനസന്ന് ഉള്ചപടുതമചക്കമാണന്ന്,

എ.പമ.എല്.,  ബമ.പമ.എല്.  വമതമമാസമമലമാചത,  വൃക്കമരെമാഗമകചളയയം

അവയവമമാറ്റ  ശസക്രമയ  കഴമഞ്ഞവചരെയയം  കമാരുണമ  ഇനഷതറനസമചന

അയംഗമമാക്കണയം. വര്ഷയം അഞലക്ഷയംരൂപ ഇഇൗ വമഭമാഗക്കമാര്ക്കമായമ കമാരുണമ

ഇനഷതറനസമല് മമാറ്റമവയ്ക്കുനതന്ന് നനമായമരെമക്കുചമനമാണന്ന് എചന അഭമപ്രമായയം.

അമതമാചടമാപയംതചന ശസക്രമയ കഴമഞ്ഞവര്ക്കുള്ള ജശവനരെക്ഷമാമരുന്നുകള്,

ബജറ്റമല് അതന്ന് പ്രഖമമാപമച്ചമട്ടുണന്ന്.  അവര്ക്കന്ന് കമാരുണമ ഫമാര്മസമയമല്നമനന്ന്

അതന്ന് വളചരെ വമലകുറച്ചന്ന് ലഭമമമാക്കമാനുള്ള നടപടമയണമാകണയം.  പ്രമതമകമച്ചന്ന്

ഇഇൗ മരുന്നുകള് ഒരു ദമവസചമങ്കമലുയം മുടങമയമാല് മരെണയംവചരെ സയംഭവമക്കുന
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സമാഹചെരെമമുണന്ന്.  ഇമതമാചടമാപയം  ജമലമാ  പഞമായത്തുകള്  അവരുചട

പദ്ധതമകളുചട  ഭമാഗമമായമ  ഇതരെയം  ആളുകചള  സഹമായമക്കുന  പദ്ധതമകള്

നടപമാക്കമാറുണന്ന്.  മകരെളതമചല   ജമലമാ  പഞമായത്തുകചളങ്കമലുയം

മുനകചയടുത്തുചകമാണന്ന്  ഡയമാലമസമസന്ന്  മരെമാഗമകചളയയം  അതുമപമാചല

വൃക്കമമാറ്റമ ചെമകമത്സമക്കുനവചരെചയമാചക്ക സഹമായമക്കമാനുള്ള പദ്ധതമക്കന്ന് രൂപയം

ചകമാടുക്കമാനുള്ള  നമര്മദ്ദേശമുണമാകണയം.  അമതമാചടമാപയം  സമാമൂഹമ

സുരെക്ഷമാമമഷചന  സമമാശതമാസ  ചപനഷന  കൃതമമമായമ  ലഭമക്കമാനുള്ള

നടപടമയണമാകണയം.  ആ  തുക  വര്ദ്ധമപമക്കണചമന്നുള്ളതമാണന്ന്  മചറ്റമാരു

പ്രധമാനചപട  നമര്മദ്ദേശയം  എനമക്കന്ന്  സൂചെമപമക്കമാനുള്ളതന്ന്.  നമ്മുചട

സയംസമാനതന്ന് ഇതരെയം മരെമാഗമാവസ വര്ദ്ധമച്ചുവരുന ഒരു സമാഹചെരെമതമല്,

2018-നുമശഷമുള്ള  അമപക്ഷകള്  ഇക്കമാരെമതമല്  പരെമഗണമച്ചമടമല

എന്നുചള്ളമാരു  പരെമാതമ  ചപമാതുചവ  ഉണമായമട്ടുണന്ന്.  അമപമാള്  അചതലമായം

മുനകമാല  പ്രമാബലമമതമാചട  പരെമഗണമക്കുകയയം  നമ്മുചട  സമൂഹതമചല

ദുരെമതമനുഭവമക്കുന, പ്രമതമകമച്ചന്ന് അവയവമമാറ്റ ശസക്രമയയ്ക്കുമശഷയം ബദ്ധമമുടന്ന്

അനുഭവമക്കുന  ആളുകചള  സമമാശതസമപമക്കമാനുള്ള   അവരുചട  പ്രശ്നങള്

പരെമഹരെമച്ചന്ന്  അവചരെ  കണശചരെമാപമാനമവണ  നടപടമകള്  തശര്ച്ചയമായയം
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ഉണമാകണയം. ആമരെമാഗമ രെയംഗതന്ന് വളചരെ ക്രമയമാത്മകമമായ മമാറ്റങളുണമാക്കുന

അചലങ്കമല് മനതൃതതയം നല്കുന ഗവണ്ചമനന്ന് ഇക്കമാരെമയം വളചരെ ഗഇൗരെവമമായമ

പരെമഗണമക്കണചമന്നുള്ളതമാണന്ന് എചന സബ്മമഷന. 

ആമരെമാഗമവയം  സമാമൂഹമനശതമയയം  വനമത-ശമശു  വമകസനവയം

വകുപ്പുമനമ  (ശശമതമ  ചക  .    ചക  .    ചചശലജ  ടശച്ചര്):  സര്,  ഇതന്ന്  വളചരെ

പ്രധമാനചപട  ഒരു  വമഷയമമാണന്ന്.  എനമാല്  ഇഇൗ  മമഖലയമല്  കുചറമയചറ

കമാരെമങള്  സര്ക്കമാരെമമപമാള്  ചചെയ്തുവരുന്നുണന്ന്.  നമ്മുചട  ജശവമത

ചചശലമയമലുണമായമട്ടുള്ള  മമാറ്റങള്  കമാരെണയം,  ജശവമത  ചചശലശമരെമാഗങള്

പ്രമതമകമച്ചന്ന്,  ഡയബറ്റശസമചനചയമാചക്ക ഭമാഗമമായമ വൃക്കമരെമാഗമകളുചട എണയം

കൂടമവരെമകയമാണന്ന്.  എനമാല്,  ഗവണ്ചമനന്ന്  നമരെവധമ  പദ്ധതമകള്  ഇഇൗ

കഴമഞ്ഞ നമാലരെവര്ഷക്കമാലതമനുള്ളമല് ഇവചരെ സഹമായമക്കുനതമനുമവണമ

ചകമാണ്ടുവനമട്ടുണന്ന്.  മനരെചതതചന  ഉണമായമരുന  സമമാശതമാസയം  പദ്ധതമ,

അതുവഴമയള്ള  ചപനഷന  തുക,  അചതമാചക്ക  വമതരെണയം  ചചെയ്യുന്നുണന്ന്.

അമതമാചടമാപയംതചന  വൃക്കമമാറ്റമവയല്  ശസക്രമയയന്ന്  നല  സഹമായയം

ചചെയ്തുവരുന്നു എന്നുള്ളതമാണന്ന്. അതമല് കമാരുണമ ആമരെമാഗമ സുരെക്ഷമാ പദ്ധതമ

ചകമാണ്ടുവനതമനുമശഷയം  KASP  ആപമക്കബമളമായമട്ടുള്ള ആശുപത്രമകളുചട
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എണയം  വര്ദ്ധമപമച്ചുണന്ന്.  186 സര്ക്കമാര്  ആശുപത്രമകളമലുയം  369  സതകമാരെമ

ആശുപത്രമകളമലുയം  5  മകന്ദ്ര  സര്ക്കമാര്  ആശുപത്രമകളമലുയം  കമാരുണമ

ആമരെമാഗമ സുരെക്ഷമാ പദ്ധതമ ലഭമമമാണന്ന്.  അവമചട വൃക്കമമാറ്റമവയല് ശസക്രമയ

നടതമാനുയം  അതുമമായമ  ബന്ധചപട  ചെമകമത്സ  നടതമാനുയം  സമാധമക്കുന്നു

എന്നുള്ള  ഒരു  ഗുണയം  ഇമപമാഴുണന്ന്.  അമതമാചടമാപയംതചന  KBF  (കമാരുണമ

ചബനവലനന്ന്  ഫണന്ന്)-ല്നമന്നുയം  ധനസഹമായയം  ലഭമമമാമക്കണവര്ക്കന്ന്

അതമനര്ഹതയള്ളവര്ക്കന്ന് അങചനയയം ധനസഹമായയം നല്കുന്നുണന്ന്. KASP-

ല്  5 ലക്ഷയം രൂപവചരെയള്ള ധനസഹമായയം ലഭമമമാകുനതുചകമാണന്ന് ഇതരെയം

ഓപമറഷനുകള്ക്കന്ന് ഒരു വലമയ ആശതമാസമമായമ മമാറുന്നുണന്ന്.  എനമാല് അതന്ന്

തമകയമാചത  വരുമമമാള്  പമാവചപട  കുടുയംബങളമാചണങ്കമല്,  മനരെചത

പറഞ്ഞതുമപമാചല  V  Care പദ്ധതമയമല്  ഉള്ചപടുതമ  ചകമാടുക്കുന്നുണന്ന്.

ഇതമനകയം  ഒരുമകമാടമ  മൂനന്ന്  ലക്ഷതമമലചറ  രൂപ  V  Care  പദ്ധതമയമല്

ഉള്ചപടുതമചക്കമാണന്ന്  കമഡ്നമ  മമാറ്റമവയ്ക്കുനവര്ക്കുമമാത്രമമായമ

നല്കമക്കഴമഞ്ഞമട്ടുണന്ന് എന്നുളളതമാണന്ന്  സൂചെമപമക്കമാനുള്ളതന്ന്.  അവയവദമാനയം

മപ്രമാത്സമാഹമപമക്കമാനുള്ള നല പ്രചെരെണയം സര്ക്കമാര് നടത്തുന്നുണന്ന്.  അതമനന്ന്

കുറചച്ചമാചക്ക  ഗുണഫലമുണമാകുന്നുണന്ന്  എന്നുള്ളതമാണന്ന്.  ഏതമായമാലുയം
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മൃതസഞശവനമയമല്  രെജമസര്  ചചെയ്തന്ന്  ധമാരെമാളയംമപര്

കമാത്തുനമല്ക്കുന്നുചവന്നുള്ളതുയം  വസ്തുതയമാണന്ന്.  വമശദമമായ  ഉതരെയം

ഇതമനകത്തുണന്ന്,  സമയക്കുറവചകമാണന്ന്  അചതലമായം  വമശദശകരെമക്കുനമല.

KMSCL  മുമഖനയമാണന്ന്  മരുന്നുകള്  വമാങ്ങുനതന്ന്.   കമാരുണമ

ഫമാര്മസമകളമലൂചട കുറഞ്ഞ വമലയന്ന് നല്കുന്നുണന്ന്. സഇൗജനമമമായമ നല്കമാന

കഴമയന  മരുന്നുകള്  ആമരെമാഗമ  സമാപനങള്വഴമയയം

നല്കുന്നുചണന്നുള്ളതമാണന്ന്.  ഇഇൗ  സര്ക്കമാര്  വനതമനുമശഷയം  10  ചമഷശന

വശതമുള്ള  44  പുതമയ  ഡയമാലമസമസന്ന്  മകന്ദ്രങള്  തുടങമ.  അതുയം  ഇഇൗ

മമഖലയമല്  മരെമാഗമകള്ക്കന്ന്  വലമയ  ആശതമാസമമായമ  മമാറമയമട്ടുണന്ന്.  കൂടുതല്

ഡയമാലമസമസന്ന്  ചസനറുകള്  ഇമപമാള്  ആരെയംഭമച്ചുചകമാണമരെമക്കുകയമാണന്ന്.

അങചന  നമരെവധമ  പ്രവര്തനങള്  നടത്തുന്നു.  ഇനമയയം  തുടര്നന്ന്

ബഹുമമാനചപട അയംഗയം സൂചെമപമച്ചമട്ടുള്ള കമാരെമങള് ശദ്ധമക്കമാവനതമാണന്ന്.

(9) തമരൂര് ജമലമാ ആശുപത്രമ

ശശ  .   സമ  .   മമ്മൂടമ: സര്, തശരെമദശ മമഖലയമചല പതമനമായമരെക്കണക്കമനന്ന്

ആളുകള് ആശയമക്കുന ഒരെമാശുപത്രമയമാണന്ന് തമരൂര് ജമലമാ ആശുപത്രമ.  ആ

ആശുപത്രമക്കന്ന്  ചകടമടതമചന  സഇൗകരെമങള്  മവണമവനമപമാള്
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സമാധമാരെണക്കമാരെമായ  ജനങചളലമായം  സയംഘടമച്ചുചകമാണന്ന്  ഏതമാണന്ന്  ആറന്ന്

മകമാടമ  രൂപ  സതരൂപമച്ചന്ന്  ആറന്ന്  നമല  ചകടമടമുണമാക്കമ  അവര്

മുമനമാട്ടുമപമാകുകയമാണന്ന്.  ഇതമനുമവണമയമട്ടുള്ള  ഒരു  മമാസര്  പമാനമനുമവണമ

ചകമാടുതമരുന്നു.  അതന്ന്  ആമരെമാഗമ  വകുപന്ന്  അയംഗശകരെമച്ചന്ന്  ചമമാതയം തുകയചട

മൂനമചലമാനന്ന്  ഒനമായംഘടമമായമ  അനുവദമചച്ചങ്കമലുയം  നടപടമചയമാന്നുമമായമടമല.

അക്കമാരെമതമല്  നടപടമയണമാകണയം.  Wapcos മുമഖനയമാണന്ന്  അതന്ന്

സമര്പമച്ചമട്ടുള്ളതന്ന്.  അചതമാനന്ന്  ഗഇൗരെവമമായമ  പരെമഗണമച്ചന്ന്  അടമയനരെമമായയം

അനുവദമക്കണചമനന്ന്  അഭമര്ത്ഥമക്കുകയമാണന്ന്.  അമതമാചടമാപയം  എയം.എല്.എ.

ആസ്തമവമകസന  ഫണമല്നമനന്ന്  അതമമാവശമയം  ചചെലവകള്ക്കുയം  മറ്റന്ന്

അതമമാവശമ കമാരെമങള്ക്കുയംമവണമ ചകമാടുക്കുകയമാണന്ന്.  രെമണമുക്കമാല് മകമാടമ

രൂപ ഇപ്രമാവശമയം മകമാവമഡുമമായമ ബന്ധചപട പല ആവശമങള്ക്കുയംമവണമ

ചകമാടുതമട്ടുണന്ന്.  കമമാനസര് മരെമാഗമകള് മലപ്പുറയം ജമലയമല് ക്രമമാതശതമമായമ

വര്ദ്ധമച്ചുവരെമകയമാണന്ന്.  ഇഇൗ  സമാഹചെരെമയം  പരെമഗണമച്ചുചകമാണന്ന്  അവരുചട

കമമാനസര് ചെമകമത്സ കുറച്ചുകൂടമ  സഇൗകരെമപ്രദമമാക്കുനതമനുമവണമ  കഴമഞ്ഞ

യ.ഡമ.എഫന്ന്. ഗവണ്ചമനമചന കമാലതന്ന് 38 മകമാടമ രൂപ ചചെലവഴമച്ചന്ന് 9 നമല

ചകടമടതമചന  പണമ  ആരെയംഭമച്ചമരുന്നു.  പ്രസ്തുത  ചകടമടതമചന  പണമ
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ഏകമദശയം  90  ശതമമാനവയം  പൂര്തമയമായമ.  മഫ്ലെെമാറമയംഗമചനയയം  ഫമാള്സന്ന്

സശലമയംഗമചനയയം  മജമാലമകള്  മമാത്രമമാണന്ന്  ബമാക്കമയള്ളതന്ന്.  LINAC  എന

ഉപകരെണയം ഉപമയമാഗമച്ചന്ന്  കമമാനസര് കരെമച്ചുകളയന അതമനൂതനമമാചയമാരു

പദ്ധതമ  ആവമഷ്കരെമച്ചന്ന്  ഗവണ്ചമനന്ന്  നബമാര്ഡമനന്ന്  സമര്പമച്ചമാണന്ന്

അതരെചമമാരു  സയംവമധമാനയം  അയംഗശകരെമച്ചതന്ന്.  അതമചന  പണമ  ഇമപമാള്

പൂര്തമയമാക്കണചമങ്കമല്  പമ.ഡബഗ്യു.ഡമ.-ക്കന്ന്  കണ്സള്ടനസമ  ഉപമദശയം

നല്കണയം.  അതമനമായമ  കണ്സള്ടനസമചയ  ഗവണ്ചമനന്ന്  ഇതുവചരെ

നമമയമാഗമച്ചമടമല.   അതമനമാല്  അതമചന  ചസഷമചചലമസഷന

അനുസരെമച്ചുള്ള  കമാരെമങള്  ചചെയമാന  അവര്  ചെമല  ബദ്ധമമുട്ടുകള്

അനുഭവമക്കുന്നുണന്ന്.   എനമാല്  ചകടമടതമചന  പണമ  ഏകമദശയം  85-90

ശതമമാനയം  പൂര്തമയമായമട്ടുണന്ന്.   പ്രസ്തുത  സയംവമധമാനതമനന്ന്  ആവശമമമായ

നടപടമ  അടമയനരെമമായമ  സതശകരെമക്കണയം.  ഇമപമാഴവമചടയള്ള

ജശവനക്കമാരുചട  എണയം  വളചരെ  പരെമമമതമമാണന്ന്.  പതമനമായമരെമതമാളയം

കമമാനസര്  മരെമാഗമകളമാണന്ന്  ഇമപമാഴവമചട  ചെമകമത്സമച്ചുചകമാണമരെമക്കുനതന്ന്.

7000  മുതല്  10000  വചരെ  മരെമാഗമകള്  നമരെനരെമമായമ

വന്നുചകമാണമരെമക്കുകയമാണന്ന്.  എയം.എല്.എ.  ഫണമല്  നമനന്ന്  തുക
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നല്കമാചമനന്ന്  പറഞ്ഞതമചന  അടമസമാനതമല്  ഹശമമമാഫമലമയ

ചസനറമനുള്ള  സയംവമധമാനങളുണന്ന്.  ഡയമാലമസമസന്ന്  ചസനര്,  ലമയംഫറ്റമകന്ന്

ചസനര്  എനമവയമുണന്ന്.  ഇതരെതമല്  അവമചട  മചറ്റലമാ  സഇൗകരെമങളുയം

ഒരുക്കമ  വളചരെ  നല  രെശതമയമല്  മുമനമാട്ടുമപമാകുകയമാണന്ന്.  ഇഇൗ

സമാഹചെരെമതമല്  ഇതന്ന്  ജനങള്ക്കന്ന്  തുറന്നുചകമാടുക്കുനതമനമാവശമമമായ

സയംവമധമാനചമമാരുക്കമാന  അചങമാരു  മശറ്റമയംഗന്ന്  വമളമക്കണചമനന്ന്  ഞമാന

ഒരുവര്ഷയം മുനപന്ന്  ആവശമചപടമരുന്നുചവങ്കമലുയം മകമാവമഡുയം മറ്റന്ന്  കമാരെമങളുയം

കമാരെണമമായമരെമക്കമായം  മശറ്റമയംഗന്ന്  ഇതുവചരെ  വമളമച്ചമടമല.  ഇനമ  അതരെചമമാരു

മശറ്റമയംഗമനന്ന്  സമയയം  ലഭമക്കുമമമാചയനന്ന്  അറമയമല.  എനമായമാലുയം  ഇതരെയം

കമാരെമങളമല്  അടമയനരെ  നടപടമ  ഉണമാകണയം.   മചറ്റമാരു  കമമാനസര്

മഹമാസമറ്റലമചന  തലവന  വനന്ന്  അവമചട  പരെമമശമാധന  നടതമയമപമാള്

ഇത്രയയം  വലമയ  ചകടമടയം  ഇവമചട  എനമനമാചണന്നുയം  ഇതമചന  ആവശമയം

ഇവമചടയമലമാചയന്നുയം  തുടര്നമര്മ്മമാണങള്  നമര്തമവയണചമന്നുയം

പറഞ്ഞതമചന  അടമസമാനതമല്  കണ്ഫമ്മ്യൂഷനമായമ  നമല്ക്കുകയമാണന്ന്.

അതരെചമമാരു  കമാരെമയം  ചെമനമക്കരുതന്ന്.  കമമാനസര്  മരെമാഗമകളുചട  ക്രമമാതശത

വര്ദ്ധനവന്ന് മമാത്രമല ജമലയമചല മചറ്റമാരു സതകമാരെമ ആശുപത്രമയമല് മപമാലുയം
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ചെമകമത്സമാ  സഇൗകരെമമമലമാചതമാരു  ജമലയമായതമനമാലമാണന്ന്  കഴമഞ്ഞ  തവണ

ഗവണ്ചമനമനന്ന്  അനുമതമ  ചകമാടുക്കമാന  കമാരെണയം.  മകരെളതമല്  ഏറ്റവയം

കൂടുതല് കമമാനസര് മരെമാഗമകള് ഉള്ളതുയം ഇഇൗ ജമലയമലമാണന്ന്.  ഇക്കമാരെമങള്

പരെമഗണമച്ചുചകമാണന്ന്  എത്രയയം  ചപചടനന്ന്  LINAC  ഉപകരെണയം

സമാപമക്കുനതമനുയം  മറ്റന്ന്  അതമമാവശമ  ജശവനക്കമാചരെ  നമയമമക്കുനതമനുയം

നടപടമയണമാകണചമനന്ന് ഇഇൗ സബ്മമഷനമലൂചട അഭമര്ത്ഥമക്കുകയമാണന്ന്.

ആമരെമാഗമവയം  സമാമൂഹമനശതമയയം  വനമതമാ-ശമശുവമകസനവയം

വകുപ്പുമനമ  (ശശമതമ ചക  .    ചക  .    ചചശലജ ടശച്ചര്  ):  സര്,  ഇഇൗ ഗവണ്ചമനന്ന്

അധമകമാരെതമല് വനതമനുമശഷയം  ജമലമാ  ആശുപത്രമകള് ചചഹചടക്കമാക്കമ

മമാറ്റുനതമചന ഭമാഗമമായമ കമാര്ഡമമയമാളജമ,  ചനമഫമാളജമ,  നമ്മ്യൂമറമാളജമ എനശ

മൂനന്ന്  സൂപര്  ചസഷമമാലമറ്റമകള്  ജമലമാതലതമമലക്കന്ന്  വമമാപമപമക്കമാന

തശരുമമാനമച്ചമട്ടുണന്ന്.   അതുമമാത്രമല എലമാ ജമലമാ ആശുപത്രമകളമലുയം ഏറ്റവയം

നല ചസഷമമാലമറ്റമ സഇൗകരെമങമളമാടുകൂടമ മമാറ്റമുണമാക്കമാന ശമമച്ചു.  അതമചന

ഭമാഗമമായമ  തമരൂര്  ആശുപത്രമചയ  ചതരെചഞ്ഞടുക്കുകയയം  വളചരെമയചറ

വമകസനപ്രവര്തനങള്  തമരൂരെമല്  നടത്തുകയയം  ചചെയ്തമട്ടുണന്ന്.  അവമചട

ചഎ.സമ.യ.  വമഭമാഗതമല്  50  ലക്ഷയം  രൂപ  ചചെലവഴമച്ചുചകമാണന്ന്  10
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ചബഡുകള് വമപുലശകരെമച്ചമട്ടുണന്ന്.  2017-ല് 6  മകമാടമ രൂപ ചചെലവമല് മമാതൃ-

ശമശു  മബമാക്കന്ന്  നമര്മ്മമാണയം  പൂര്തശകരെമച്ചന്ന്  2018-ല്  ഉദ്ഘമാടനയം

നമര്വ്വഹമച്ചു.  അമ്മമമാരുചടയയം കുടമകളുചടയയം മബമാക്കമല് ഇതമനമാവശമമമായ

നമ്മ്യൂമബമാണ്  സശനമയംഗന്ന്  റയം,  ചവയമറ്റമയംഗന്ന്  ഏരെമ  തുടങമയ  കമാരെമങചളലമായം

തയമാറമാക്കമ പ്രവര്തനയം ആരെയംഭമച്ചമട്ടുണന്ന്. മകള്വമ പരെമമശമാധനമാ മകന്ദ്രയം 16

ലക്ഷയം  രൂപ  ചചെലവഴമച്ചന്ന്  തയമാറമാക്കമയമട്ടുണന്ന്.  ഒരു  നല  ഓഡമമയമാളജമ

യൂണമറ്റവമചട പ്രവര്തമച്ചുവരുന്നു. വമാക്കന്ന്-ഇന കൂളര് ചക.എയം.സമ.എല്. വഴമ

അനുവദമച്ചു. അതന്ന് 2019-ല് സമാപമക്കുകയയം പ്രവര്തമക്കുകയയം ചചെയ്തമട്ടുണന്ന്.

8 മകമാടമ 65 ലക്ഷയം രൂപ ചചെലവഴമച്ചുചകമാണന്ന് ആര്ദയം പദ്ധതമ പ്രകമാരെയം ഒ.പമ.

നവശകരെണ പ്രക്രമയ അവമചട നടതമ വളചരെ സഇൗകരെമപ്രദമമായ കമാതമരുപന്ന്

സലവയം  ഏറ്റവയം  ആധുനമകമമായ  വമശമ  സലവയം  അവമചട

തയമാറമാക്കമയമട്ടുണന്ന്.  (അദ്ധമക്ഷമവദമയമല്  ബഹുമമാനചപട  സശക്കര്

സനമഹമതനമായമപമാള് അയംഗങള് ഡസമലടമച്ചന്ന് അഭമവമാദമയം അര്പമച്ചു.)  20

ലക്ഷയം രൂപ ചചെലവഴമച്ചുചകമാണന്ന് കൃത്രമമ അവയവ നമര്മ്മമാണ മകന്ദ്രതമചന

നമര്മ്മമാണപ്രവര്തനവയം  പൂര്തമയമായമട്ടുണന്ന്.  ലക്ഷമ  സമാനമഡര്ഡന്ന്

അനുസരെമച്ചന്ന്  1,99,00,00/-  രൂപ  ചചെലവഴമച്ചുചകമാണന്ന്  വമമണ്  ആനന്ന്
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ചെമല്ഡ്രെെന  മബമാക്കമനുമുകളമല്  രെണന്ന്  നമലകളുചട  നമര്മ്മമാണയം  ലക്ഷമ

പദ്ധതമയചട  ഭമാഗമമായമ  നടന്നുചകമാണമരെമക്കുകയമാണന്ന്.  ബഹുമമാനചപട

ചമമറമവമചട പറഞ്ഞതുമപമാചല  നബമാര്ഡന്ന് സഹമായമതമാടുകൂടമ  33  മകമാടമ

രൂപയചട  ഓമങ്കമാളജമ  മബമാക്കമചന  നമര്മ്മമാണ  പ്രവര്തനങള്  2018-

ലമാണന്ന്  ആരെയംഭമച്ചതന്ന്.   9  നമലകമളമാചടയള്ള  ഓമങ്കമാളജമ  മബമാക്കമചന

നമര്മ്മമാണ  പ്രവര്തനങള്  പൂര്തമയമായമട്ടുണന്ന്.  എനമാല്  ജമലമാ

ആശുപത്രമകള്ക്കന്ന്  പറഞ്ഞമട്ടുളള  standardisation അനുസരെമച്ചന്ന്  മമാത്രമമാണന്ന്

നമുക്കതന്ന്  പ്രവര്തമപമക്കമാന  സമാധമക്കുക.   അതുമമായമ  ബന്ധചപടന്ന്

മമാമമമാഗ്രമായം  ചമഷശന  സമാപമക്കുനതടക്കയം  കശമമമാ,  പമാലമമയറ്റശവന്ന്

സഇൗകരെമങള് അവമചട  നല്കുനതമനമായള്ള കമാരെമങചളലമായം  ആമലമാചെമച്ചന്ന്

കഴമഞ്ഞമട്ടുണന്ന്.  എനമാല്  9  നമലകളുയം  ഓമങ്കമാളജമ  വമഭമാഗതമചന

ആവശമതമനമായമ മവണമവരെമല.  ബമാക്കമ നമലകളമല് ആശുപത്രമയചട മറ്റന്ന്

കമാരെമങള്കൂടമ പ്രവര്തമപമക്കമാനമാണന്ന് ആമലമാചെമച്ചമട്ടുള്ളതന്ന്.  അടുത്തുതചന

നമുക്കന്ന് ആ പ്രവര്തനയം തുടങമാന സമാധമക്കുയം.  ബഡന്ന് ബമാങ്കന്ന് നവശകരെണയം

ഇമപമാള് നടന്നുകഴമഞ്ഞു.   ഒരു മകമാടമ  രൂപ ചചെലവഴമച്ചുചകമാണന്ന്  പുതമയ

ഓപമറഷന  തമമയറ്ററമചന  നമര്മ്മമാണ  പ്രവര്തനങള്  ഇമപമാള്
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ആരെയംഭമച്ചമരെമക്കുകയമാണന്ന്.   ഇതരെതമല്  വളചരെ  വലമയ  നമര്മ്മമാണ

പ്രവര്തനങളുയം വമകസന പ്രവര്തനങളുമമാണന്ന് തമരൂര് ആശുപത്രമയമല്

നടക്കുനതന്ന്.  അമനകയം  ചസഷമമാലമറ്റമകളുള്ള  ഒരു  ആശുപത്രമയമാണന്ന്.

മനരെചതയള്ള  കമാരെമങള്  ഞമാനമവമചട  പറഞ്ഞമടമല.   ഇഇൗ  ഗവണ്ചമനന്ന്

അധമകമാരെതമല് വനതമനുമശഷയം പ്രമതമകമമായമ ചചെയ്തമട്ടുള്ള കമാരെമങളമാണന്ന്

പറഞ്ഞതന്ന്.  ഇമതമാചടമാപയം  ആശുപത്രമയചട  സമഗ്രമമായ

വമകസനതമനുമവണമ  ജമലമാ  ആശുപത്രമകള്ക്കുമവണമ  മമാസര്  പമാന

തയമാറമാക്കുനതമമനമാചടമാപയം  41  മകമാടമ  രൂപയചട  ഭരെണമാനുമതമ  വകുപന്ന്

നല്കമയമട്ടുണന്ന്.   എസന്ന്.പമ.വമ.  ആയമ  Wapcos-ചന  ചുമതലചപടുത്തുകയയം

അതമചന  മമാസര്  പമാന  തയമാറമാക്കമവരുകയയം  ചചെയ്യുകയമാണന്ന്.   അതന്ന്

കമഫ്ബമയമല് സമര്പമക്കുന മുറയന്ന് മമാസര് പമാന അനുസരെമച്ചുള്ള കമാരെമങളുയം

തമരൂര്  ആശുപത്രമയമല്  നമര്മ്മമക്കമാന  സമാധമക്കുയം.   വലമയമതമാതമലുള്ള

മമാറ്റമമാണന്ന്  തമരൂര്  ആശുപത്രമയമല്  ഉണമായമട്ടുള്ളതന്ന്.  ഓമങ്കമാളജമ

വമഭമാഗതമചന പ്രവര്തനയം വളചരെ ചപചടനന്ന് തചന ആരെയംഭമക്കമായം.

(10) സൂപര് ചസഷമമാലമറ്റമ വമഭമാഗയം

ശശ  .    ടമ  .    ചജ  .    വമമനമാദന്ന്:  സര്,  എറണമാകുളയം ജനറല് ആശുപത്രമയമല്
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പുതമയ  തസ്തമകകള്  സൃഷ്ടമക്കുനതുമമായമ  ബന്ധചപടമാണന്ന്  ഞമാന  ഇഇൗ

സബ്മമഷന  അവതരെമപമക്കുനതന്ന്.  2011-ല്  എന.എ.ബമ.എസന്ന്.-ചന

അക്രഡമമറ്റഷന ലഭമച്ച മകരെളതമചല ആദമചത ജനറല് ആശുപത്രമയമാണന്ന്

എറണമാകളയം  ജനറല്  ആശുപത്രമ.   മരെമാഗശപരെമചെരെണതമലുയം  മറ്റുയം  വളചരെ

മമകവന്ന് പുലര്ത്തുചനമാരു ആശുപത്രമയമാണന്ന്.  ചകമാച്ചമ ചമഡമക്കല് മകമാമളജന്ന്

മകമാവമഡന്ന്  ആശുപത്രമയമായമ  മമാറ്റമയ  സന്ദര്ഭതമല്  ആ  ജമലയമചലയയം

പരെമസരെപ്രമദശങളമചലയയം  മുഴുവന  മരെമാഗമകളുയം  ആശയമക്കുചനമാരു

ആശുപത്രമയമാണന്ന്  എറണമാകുളയം  ജനറല്  ആശുപത്രമ.  2016-17

കമാലഘടതമല് കമായകല്പ അവമാര്ഡന്ന്,  സതച്ഛന്ന്  ഭമാരെതന്ന്  മമഷചന ഇനമയമചല

ഏറ്റവയം വൃതമയള്ള ആശുപത്രമക്കുള്ള അവമാര്ഡമായമ 50 ലക്ഷയം രൂപ ലഭമച്ച

ആശുപത്രമയമാണന്ന്.   2018-ല്  നമാഷണല്  കതമാളമറ്റമ  അഷതറനസന്ന്

സമാനമഡര്ഡന്ന്  അവമാര്ഡന്ന്  ലഭമച്ചു.   മുനമയ  മരെമാഗശപരെമചെരെണതമനുയം

വൃതമക്കുമമാണന്ന് ഇഇൗ അവമാര്ഡന്ന് ലഭമച്ചതന്ന്.  2017-18 ലമനമയര് ആകമലമററ്റര്

മറഡമമയഷനുമവണമ  അതമമാധുനമക  യനയം  സതനമമാക്കമാന  കഴമഞ്ഞമട്ടുള്ള

ഒരു  ജനറല്  ആശുപത്രമയമാണന്ന്.  സൂപര്  ചസഷമമാലമറ്റമ  മബമാക്കന്ന്

വരുനതമനുമുനപന്ന്  സൂപര്  ചസഷമമാലമറ്റമ  സര്വ്വശസന്ന്  ആരെയംഭമച്ച
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ആശുപത്രമയമാണന്ന്.  കമഫ്ബമയമല് ഉള്ചപടുതമ ഏകമദശയം 76 മകമാടമ രൂപ

മുടക്കമ  അറുപതമനമായമരെയം  സതയര്  ഫശറ്റന്ന്  ചകടമടയം  ഇഇൗ  ചഫബ്രുവരെമയമല്

പൂര്തശകരെമക്കമാന മപമാകുകയമാണന്ന്.  അങചന പൂര്തശകരെമച്ചു കഴമയമമമാള്

സതമാഭമാവമകമമായയം  ഇഇൗ  ആശുപത്രമക്കമാവശമമമായ  സമാഫമചന

നമമയമാഗമമക്കണതമായമവരുയം.  ഇമപമാള്  നമ്മ്യൂമറമാളജമ,  നമ്മ്യൂമറമാ  സര്ജറമ,

യൂമറമാളജമ,  ചനമഫമാളജമ,  പമാസമകന്ന്  സര്ജറമ,  സര്ജമക്കല്  ഓമങ്കമാളജമ

തുടങമയ  സൂപര്  ചസഷമമാലമറ്റമ  ചെമകമത്സ  അവമചട  ലഭമമമാണന്ന്.

ഇതമനമാവശമമമായ  ജശവനക്കമാചരെ  വര്ക്കമയംഗന്ന്  അമറഞന്ന്ചമനമലമാണന്ന്

നമമയമാഗമച്ചമട്ടുള്ളതന്ന്.   ഇവര്ക്കന്ന്  ശമളയം  നല്കുനതന്ന്  എച്ചന്ന്.ഡമ.സമ.-യമല്

നമനന്ന്  ലഭമക്കുന  വരുമമാനതമല്  നമനമാണന്ന്.  ഇമപമാള്  മകമാവമഡുമമായമ

ബന്ധചപടന്ന് കമാരെമമമായ വരുമമാനമമലമാതതുകമാരെണയം വളചരെയധമകയം ബദ്ധമമുടന്ന്

മനരെമടുന  സമാഹചെരെമമമാണന്ന്.   എന.എച്ചന്ന്.എയം.-ല്  നമനമാണന്ന്  ഇമപമാള്

അതമമാവശമയം  തുക  ലഭമക്കുനതുയം  ഇവര്ക്കന്ന്  ശമളയം  നല്കുനതുയം.   ഇഇൗ

ആശുപത്രമയമല്  ആധുനമക  സഇൗകരെമങമളമാടുകൂടമയ  അറുപതമനമായമരെയം

സതയര്  ഫശറ്റുള്ള  ഒരു  സൂപര്  ചസഷമമാലമറ്റമ  വമയംഗന്ന്  പ്രവര്തനയം

ആരെയംഭമക്കുമമമാള്  സതമാഭമാവമകമമായയം  അതമനമാവശമമമായ  സമാഫന്ന്  പമാമറ്റണ്
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അവമചടയണമാകണചമനമാണന്ന്  എനമക്കന്ന്  സൂചെമപമക്കമാനുള്ളതന്ന്.   രെണന്ന്

കമാര്ഡമമയമാളജമ  സര്ജനമമാചരെ  മവണചമനമാണന്ന്  അവമചട  നമനന്ന്

ആവശമചപടമട്ടുള്ളതന്ന്.   ഗമമസമാഎമനമാളജമയമല്  രെണന്ന്  മപര്,  സര്ജമക്കല്

ഗമമസമാഎമനമാളജമയമല്  രെണന്ന്  മപര്,  സമാഫന്ന്  നഴന്ന്  40  മപര്,  നഴമയംഗന്ന്

അസമസന്റുമമാര്  30  മപര്,  അറ്റനര് മഗ്രഡന്ന്  II  30  മപര് എന തരെതമലുള്ള

സമാഫന്ന്  പമാമറ്റണ്  അവമചട  ഉചണങ്കമല്  മമാത്രമമ  ഇത്രയയം  വലമയ  ഒരു

ചകടമടവയം  മമനമാഹരെമമായ  സയംവമധമാനങളുയം  നഗരെതമചലയയം

പ്രമാനപ്രമദശങളമചലയയം ജനങള്ക്കന്ന് ലഭമമമാകുകയള.  അതമനമാവശമമമായ

പുതമയ  തസ്തമകകള്  സൃഷ്ടമച്ചന്ന്  ആവശമമമായ  ജശവനക്കമാചരെ  നമമയമാഗമച്ചന്ന്

ഇതമചന  പ്രവര്തനയം  മുമനമാടന്ന്  ചകമാണ്ടുമപമാകുനതമനുള്ള  നടപടമ

സതശകരെമക്കണചമനമാണന്ന് ഇഇൗ സബ്മമഷനമലൂചട ഞമാന ആവശമചപടുനതന്ന്.

ആമരെമാഗമവയം സമാമൂഹമനശതമയയം വനമത-ശമശുവമകസനവയം വകുപ്പുമനമ

(ശശമതമ  ചക  .    ചക  .    ചചശലജ  ടശച്ചര്  ):   സര്,  ഇഇൗ  ഗവണ്ചമനന്ന്

അധമകമാരെതമല്  വനതമനുമശഷയം  ആമരെമാഗമ  മമഖലയമല്  നടക്കുന

മമാറ്റങളുചട  ഏറ്റവയം  വലമയ  ഉദമാഹരെണമമായമ  എറണമാകുളയം  ജനറല്

മഹമാസമറ്റലമചന  നമുക്കന്ന്  കമാണമക്കമാന  സമാധമക്കുയം.   ബഹുമമാനചപട
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ചമമറമവമചട  പറഞ്ഞതുമപമാചല  വമവമധ  തരെതമലുള്ള  അയംഗശകമാരെങള്

പ്രസ്തുത മഹമാസമറ്റലമനന്ന് ലഭമച്ചമട്ടുണന്ന്.  നമാഷണല് കതമാളമറ്റമ അഷതറനസന്ന് സശയം

അനുസരെമച്ചുള്ള അയംഗശകമാരെവയം മസമാച്ചന്ന് ഓര്ഡര് ഓഫന്ന് ചമറമറ്റന്ന് പുരെസമാരെമടക്കയം

മനടമചയടുക്കമാന  ഇഇൗ  ആശുപത്രമക്കന്ന്  സമാധമച്ചു.   ചചഹജശനമറ്റമയയം

അതുമപമാചല  ആധുനമകതയയം  ഉറപ്പുവരുതമയതമചന  ഫലമമായമടമാണന്ന്

അവമാര്ഡുകചളലമായം  ഇഇൗ  ആശുപത്രമചയ  മതടമ  വനമരെമക്കുനതന്ന്.  ഇതന്ന്

മനരെചത  തചന  തമരെക്കുള്ള  ആശുപത്രമയമാണന്ന്.  കമാര്ഡമമയമാളജമ,

ചനമഫമാളജമ,  നമ്മ്യൂമറമാളജമ  എനശ  മൂനന്ന്  സൂപര്  ചസഷമമാലമറ്റമ  വമഭമാഗങള്

ആദമമമായമ  ജമലമാതലതമമലക്കന്ന്  ഇഇൗ  ഗവണ്ചമനന്ന്

ചകമാണ്ടുവനമരെമക്കുകയമാണന്ന്.  അതമമനമാചടമാപയം  യൂമറമാളജമ  വമഭമാഗവയം  ഇഇൗ

ആശുപത്രമയമല് അനുവദമച്ചമട്ടുണന്ന്. അചതലമായംതചന പ്രവര്തന ക്ഷമമമാക്കമ

മമാറ്റുകയയം  ചചെയ്തമട്ടുണന്ന്.  അഞന്ന്  മകമാടമ  രൂപ  ചചെലവഴമച്ചുചകമാണന്ന്  കമാതന്ന്

ലമാബമചന നമര്മ്മമാണ പ്രവര്തനയം പൂര്തമയമാക്കമ അടുത സമയതമാണന്ന്

ഉദ്ഘമാടനയം  നടതമയതന്ന്.  കമമാനസര്  മരെമാഗമകളുചട  മറഡമമയഷന

ചെമകമത്സക്കമായമ  13.70  മകമാടമ  രൂപ  ചചെലവഴമച്ചുചകമാണന്ന്  ലശനമയര്

ആകമമലറ്റര് എറണമാകുളയം ജനറല് ആശുപത്രമയമല് സമാപമക്കമാന സമാധമച്ചു.
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150-ല്  അധമകയം  കമമാനസര്  മരെമാഗമകള്ക്കന്ന്  ദമനയംപ്രതമ  കശമമമാചതറമാപമ

ചെമകമത്സയയം  നല്കമ  വരുന്നു.  മനരെചത  ഇതന്ന്  ചമഡമക്കല്  മകമാമളജമല്

മമാത്രമമാണന്ന്  ഉണമായമരുനതന്ന്.  4.30  മകമാടമ  രൂപ  ചചെലവഴമച്ചുചകമാണന്ന്

എയം.ആര്.ചഎ.  സമാനമയംഗന്ന് ചമഷശനുയം എറണമാകുളയം ജനറല് ആശുപത്രമയമല്

സമാപമച്ചമട്ടുണന്ന്.   ഇതുകൂടമാചത  ഏറ്റവയം  വൃതമയമായമ  ആശുപത്രമയയം

പരെമസരെവയം സൂക്ഷമച്ചതമനന്ന് മലമനശകരെണ നമയനണ മബമാര്ഡമല് നമനന്ന് ഒരു

അവമാര്ഡുയം  ലഭമക്കുകയണമായമ.  സര്ക്കമാര്  ഏറ്റവയം  വലമയ  നമര്ബന്ധയം

ചചെലുത്തുനതന്ന്  ആശുപത്രമകള്  വൃതമയമായമ  സയംരെക്ഷമക്കുനതമനമാണന്ന്.

അതമനമായമ  പ്രമതമക  ടശമമചന  വച്ചന്ന്  പരെമമശമാധമച്ചുചകമാണമരെമക്കുകയമാണന്ന്.

മകമാവമഡന്ന്-19  വനമലമായമരുന്നുചവങ്കമല്  ആമരെമാഗമമമഖലയമല്

ഇതമചനക്കമാള്  വലമയ  മമാറ്റയം  കമാണമാന  സമാധമക്കുമമായമരുന്നു.  അങചന

സയംരെക്ഷമച്ചതുചകമാണമാണന്ന്  മകരെള  മലമനശകരെണ  നമയനണ  മബമാര്ഡമചന

ഒരു മകമാടമ രൂപയചട  അവമാര്ഡന്ന് അവര്ക്കന്ന് ലഭമമമായതന്ന്.  അതുപമയമാഗമച്ചന്ന്

സതശമവജന്ന് ടശറ്റന്ന്ചമനന്ന് പമാന്റുയം സമാപമച്ചു. District Early Intervention Center

(DEIC)-  ചന നവശകരെണതമനമായമ 20 ലക്ഷയം രൂപ ചചെലവഴമച്ചുചകമാണ്ടുള്ള

പ്രവര്തമ  പൂര്തശകരെമച്ചുകഴമഞ്ഞമരെമക്കുന്നു.  49  ലക്ഷയം  രൂപ
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ചചെലവഴമച്ചുചകമാണന്ന്  മടമാമമാ  ചകയര്  പുനരുദ്ധമാരെണ  പ്രവര്തനയം

പൂര്തമയമാക്കമ  ഉദ്ഘമാടനയം  കഴമഞ്ഞമരെമക്കുന്നു.  2.31  മകമാടമ  രൂപയ്ക്കുള്ള

മബണ്സന്ന് ചകയര് യൂണമറ്റന്ന് പ്രവര്തനതമചന പ്രമാരെയംഭനടപടമകള് ആരെയംഭമച്ചു

കഴമഞ്ഞമട്ടുണന്ന്. 21 ലക്ഷയം രൂപ ചചെലവഴമച്ചന്ന് ചചമമക്രമാ ബമയമാളജമ ലമാബമചന

നവശകരെണ  പ്രവര്തനങള്  ആരെയംഭമച്ചമരെമക്കുന്നു.  ഇതമനുപുറചമ  ഇഇൗ

സര്ക്കമാര്  അധമകമാരെതമല്  വനമപമാള്,  കമഫ്ബമ  ഫണന്ന്

ഉപമയമാഗചപടുതമചക്കമാണന്ന്  സൂപര്  ചസഷമമാലമറ്റമ  മബമാക്കന്ന്

നമര്മ്മമക്കുനതമനന്ന്  മമാസര്  പമാന  തയമാറമാക്കമ   76.50  മകമാടമ  രൂപ

അനുവദമക്കുകയയം  നമര്മ്മമാണയം പൂര്തമയമാക്കുകയയം ചചെയ്തു.  ബഹുമമാനചപട

മുഖമമനമയചട  തശയതമ  ലഭമച്ചമാല്  ഉടചന  തചന  ഉദ്ഘമാടനയം

നടതമാനമരെമക്കുകയമാണന്ന്.  8  നമലകളമലമായമ  (G+7)   ഇഇൗ ആശുപത്രമയമല്

ആധുനമക  രെശതമയമലുള്ള 8 സൂപര് ചസഷമമാലമറ്റമ ഒ.പമ.കള്, 6 ഓപമറഷന

തമയറ്ററുകള്,  കമാതന്ന്  ലമാബന്ന്,  ICU,  CCU  തുടങമയ  ആധുനമക

സയംവമധമാനങളടക്കയം  നമലവമല്  വരെമകയമാണന്ന്.  ഇഇൗ  ഗവണ്ചമനന്ന്

അധമകമാരെതമല്  വനതമനന്ന്  മശഷയം,  ബഹുമമാനചപട  ചമമര്  സൂചെമപമച്ച

വമഭമാഗമുള്ചപചട  25  പുതമയ  തസ്തമകകള്  എറണമാകുളയം  ജനറല്
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മഹമാസമറ്റലമല്  അനുവദമച്ചമട്ടുണന്ന്.  ഇതമല്  11  മഡമാകര്മമാര്,   2  ലമാബന്ന്

ചടകശഷമനമമാര്,  2  കമാതന്ന്  ലമാബന്ന്  ചടകശഷമനമമാര്,  3  ഡയമാലമസമസന്ന്

ചടകശഷമനമമാര്,   ഇ.സമ.ജമ  ചടകശഷമനമമാര്  എനമവരുമടതടക്കമമാണന്ന്  25

തസ്തമകകള്  അനുവദമച്ചതന്ന്.  ഇതമല്  സൂപര്  ചസഷമമാലമറ്റമ  വമഭമാഗയം

മഡമാകര്മമാരുചട  തസ്തമകകളമായ  കണ്സള്ടനന്ന്  കമാര്ഡമമയമാളജമ-  2,

കണ്സള്ടനന്ന്  ചനമഫമാളജമ-1,  കണ്സള്ടനന്ന്  നമ്മ്യൂമറമാളജമ-1  എനമവയയം

അനുവദമച്ചമട്ടുണന്ന്.  ആശുപത്രമയചട  വമകസനതമനനുസരെമച്ചന്ന്  വരുയം

നമാളുകളമല്  കൂടുതല്  തസ്തമകകള്  ആവശമമമാചണങ്കമല്  ആ  കമാരെമവയം

പരെമഗണമക്കമായം.  വലമയ  മമാറ്റമമാണന്ന്  എറണമാകുളയം  ജനറല്  ആശുപത്രമയമല്

ഇഇൗ  കഴമഞ്ഞ  നമാലരെ  വര്ഷക്കമാലതമനുള്ളമല്  ഉണമായമട്ടുള്ളചതനന്ന്

സമനമാഷമതമാചട സൂചെമപമക്കുകയമാണന്ന്. 

(11) കുടമചയ ഏചറ്റടുക്കല് 

ശശ  .    ചക  .    കുഞ്ഞമരെമാമന:  സര്,  കമാസര്മഗമാഡന്ന്  ജമലയമചല  എചന

നമമയമാജക  മണ്ഡലതമചല  മൂളമയമാര്  പഞമായതമചല  കമാനത്തൂചരെന

സലതന്ന്  മമാതമാപമതമാക്കള് നഷ്ടചപട  ആറന്ന്  വയസുകമാരെന അഭമമഷകമചന

സയംരെക്ഷണയം  സര്ക്കമാര്  ഏചറ്റടുക്കണചമനമാവശമചപട്ടുചകമാണമാണന്ന്  ഞമാന
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ഇഇൗ സബ്മമഷന ഉനയമക്കുനതന്ന്.  09.01.2021  പകല്  12  മണമക്കന്ന്  ആറന്ന്

വയസ്സുകരെനമായ അഭമമഷകമചന കണ്മുനമല് വച്ചന്ന് സതനയം പമതമാവന്ന് അമ്മചയ

നമാടന മതമാക്കുപമയമാഗമച്ചന്ന് ചവടമവച്ചുചകമാന്നു. തുടര്നന്ന് പമതമാവന്ന് തൂങമ മരെമച്ചു.

ഇതന്ന്  ജമലചയ  ആചക  ചഞടമച്ച  അതമദമാരുണമമായ  സയംഭവമമായമരുന്നു.

പടമകജമാതമ  ചമമാഹര്  വമഭമാഗതമല്ചപട  കുടുയംബമമാണമവര്.  അമ്മയചട

കുടുയംബക്കമാരുചട സയംരെക്ഷണയമലമാണന്ന് ഇഇൗ കുടമ ഇമപമാള് കഴമയനതന്ന്. അവര്

വളചരെ  ദരെമദരെമാണന്ന്.  ആ  കുടമചയ  സര്ക്കമാര്  ഏചറ്റടുതന്ന്

സയംരെക്ഷമക്കണചമനമാണന്ന് ഞമാന ഇഇൗ സബ്മമഷനമലൂചട ഉനയമക്കുനതന്ന്. 

ആമരെമാഗമവയം  സമാമൂഹമനശതമയയം  വനമത-ശമശു  വമകസനവയം

വകുപ്പുമനമ  (ശശമതമ  ചക  .    ചക  .    കശലജ  ടശച്ചര്):  സര്,  വളചരെ

ദമാരുണമമായമട്ടുചള്ളമാരു  അനുഭവമമായമരുന്നു  അതന്ന്.   ഇഇൗ  സയംഭവയം

നടനയടനതചന  കമാസര്മഗമാഡന്ന്  ജമലമാ  ശമശുസയംരെക്ഷണ  യൂണമറ്റമചല

ജശവനക്കമാമരെമാടന്ന്  സയംഭവസലചതതമാന  ആവശമചപടമരുന്നു.  അവര്

അവമചട എത്തുകയയം കുടമചയ സന്ദര്ശമക്കുകയയം പ്രമാഥമമക കഇൗണ്സമലമയംഗന്ന്

നല്കുകയയം  ചചെയ്തമട്ടുണന്ന്.  കുടമയമമപമാള്  മമാതൃസമഹമാദരെചന  കൂചട

സുരെക്ഷമതനമായമ  കഴമഞ്ഞുവരെമകയമാണന്ന്.  ഇനമയയം  കുടമക്കമാവശമമമായമട്ടുള്ള
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മമാനസമക പരെമചെരെണമുള്ചപചട എലമാ കമാരെമങളുയം നല്കുനതമനന്ന് സര്ക്കമാര്

ശദ്ധമക്കുചമനന്ന് പ്രഖമമാപമച്ചു കഴമഞ്ഞമട്ടുണന്ന്.        വനമത-ശമശു വമകസന

വകുപന്ന്  അതമനുള്ള  നടപടമ  സതശകരെമക്കുകയമാണന്ന്.  എനമാല്  കുടമയചട

ബന്ധുവമചന  പരെമചെരെണതമല്  സുരെക്ഷമതനമായമ  കഴമയനതമാണന്ന്  ഏറ്റവയം

അനുമയമാജമചമനന്ന്  കണതമനമാല്  അവമചടതചന  കഴമയമാനമാണന്ന്

പറഞ്ഞമട്ടുള്ളതന്ന്.  എനമാല്  തുടര്സയംരെക്ഷണയം  സയംബന്ധമച്ചുള്ള  നടപടമ

പരെമമശമാധമച്ചുചകമാണമരെമക്കുകയമാണന്ന്.  സയംമയമാജമത  ശമശു  വമകസന

പദ്ധതമയചട  പുനരെധമവമാസ  പദ്ധതമകളമായമട്ടുള്ള  മസമാണ്സര്ഷമപന്ന്/

കമനഷമപന്ന് മഫമാസര്ചകയര് തുടങമയ പദ്ധതമകളമമലചതങ്കമലുയം ഉള്ചപടുതമ

സയംരെക്ഷമക്കുനവര്ക്കന്ന്  പ്രതമമമാസ  ധനസഹമായയം  നല്കമചക്കമാണന്ന്  കുടമയചട

പൂര്ണസയംരെക്ഷണയം  ഏചറ്റടുക്കുനതമനുള്ള  നടപടമക്രമങള്

നടന്നുവരെമകയമാണന്ന്. 

(12) മലബമാര് മദവസതയം നമയമയം

ശശ  .    ചക  .    എന  .    എ  .    ഖമാദര്:  സര്,  മലബമാര്  മദവസതയം  മബമാര്ഡമനന്ന്

കശഴമലുള്ള   ആയമരെതമലധമകയം  വരുന  മക്ഷത്രങളമചല  ജശവനക്കമാരുചട

മസവന-മവതന  വമവസകളുമമായമ  ബന്ധചപട  കമാരെമങള്  ഞമാന
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പലപ്രമാവശമയം  ആദരെണശയനമായ  വകുപ്പുമനമയചടയയം  സഭയചടയയം

ശദ്ധയമല്  ചകമാണ്ടുവനമട്ടുള്ളതമാണന്ന്.  12  വര്ഷമമായമ  അവരുചട  ശമളയം

പരെമഷ്കരെമച്ചമടമല. അതുചകമാണന്ന് വളചരെ തുച്ഛമമായ ശമളയം മമാത്രമമാണന്ന് അവര്ക്കന്ന്

ലഭമക്കുനതന്ന്.  അതുതചന  കൃതമമമായമ  നല്കമാതതുചകമാണന്ന്  അമനകയം

ജശവനക്കമാര്ക്കന്ന്  ശമള  കുടമശമക  ബമാക്കമയണന്ന്.  തമരുവമതമായംകൂര്,  ചകമാച്ചമ

മദവസതങളമലുള്ളതുമപചല  തത്തുലമമമാചയമാരു  മവതനയം  സയംസമാന

അടമസമാനതമല് എലമാ  മക്ഷത്രങളമചല ജശവനക്കമാര്ക്കുയം നല്കുനതമനന്ന്

നടപടമ  സതശകരെമക്കുകയമാണന്ന്  അതമമാവശമമമായമട്ടുള്ള  കമാരെമയം.  അതുമപമാചല

മലബമാര് മദവസതയം മക്ഷത്രതമചല ജശവനക്കമാര്ക്കമായമ ഒരു സമഗ്ര നമയമയം

ചകമാണ്ടുവരെണചമനന്ന്  ബഹുമമാനചപട  മകരെള  ചചഹമക്കമാടതമ  വളചരെ

വര്ഷങള്ക്കന്ന്  മുമന്ന്  പറഞ്ഞമട്ടുള്ളതമാചണങ്കമലുയം  ഇതുവചരെ

അതരെതമലുചള്ളമാരു  നമയമയം  ചകമാണ്ടുവരുനതമനന്ന്  നമുക്കന്ന്

സമാധമച്ചമടമചലന്നുള്ളതന്ന്  നമര്ഭമാഗമകരെമമാചയമാരു  കമാരെമമമാണന്ന്.  മമല്പറഞ്ഞ

എലമാ  പ്രശ്നങള്ക്കുയം  അടമയനമരെമമായ  പരെമഹമാരെയം  കമാണുനതമനന്ന്  നടപടമ

സതശകരെമക്കണചമനന്ന് ആവശമചപട്ടുചകമാണന്ന് മകമാഴമമക്കമാടന്ന് മദവസതയം മബമാര്ഡന്ന്

ഓഫശസമനു  മുമമല്  മമാസങമളമാളയം  നശണ്ടുനമക്കുചനമാരു  സമരെയം  മക്ഷത്ര
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ജശവനക്കമാര്  നടത്തുകയണമായമ.  ഇതമല്  മവണത്ര  പ്രമാധമാനമയം

ഉള്ചക്കമാണ്ടുചകമാണന്ന്  തക്കതമായ  നടപടമ  ഗവണ്ചമനന്ന്

സതശകരെമച്ചമടമചലനമാണന്ന്  ഞമാന  മനസമലമാക്കുനതന്ന്.  ബഹുമമാനചപട

വകുപ്പുമനമ  വളചരെ  ശദ്ധമയമാടുകൂടമ  അടമയനരെമമായമ  ശമള  പരെമഷ്കരെണയം

നടപമലമാക്കുനതമനുയം  അതുമപമാചല  ശമള  കുടമശമക  ചകമാടുത്തു

തശര്ക്കുനതമനുയം  സമഗ്ര  നമയമയം  ചകമാണ്ടുവരുനതമനുയം  നടപടമ

സതശകരെമക്കണചമന വമഷയയം ഞമാന അങയചട ശദ്ധയമല് ചകമാണ്ടുവരുന്നു. 

സഹകരെണവയം  വമമനമാദസഞമാരെവയം  മദവസതവയം  വകുപ്പുമനമ

(ശശ  .    കടകയംപളളമ സുമരെന്ദ്രന) :  സര്,  ബഹുമമാനചപട ശശ.  ചക.  എന.  എ.

ഖമാദര്,  എയം.എല്.എ ചൂണമക്കമാണമച്ച കമാരെമയം വളചരെ ശദ്ധമയമാടുകൂടമയമാണന്ന്

ഗവണ്ചമനന്ന്  പരെമമശമാധമക്കുനതന്ന്.  ശമള  പരെമഷ്കരെണതമനമാവശമമമായമട്ടുള്ള

നടപടമ  സതശകരെമക്കുകയമാണന്ന്.  മദവസതയം  മബമാര്ഡന്ന്  ശമള  പരെമഷ്കരെണയം

സയംബന്ധമച്ച  ഒരു  ചപ്രമാമപമാസല്  സമര്പമച്ചമട്ടുണന്ന്.  സര്ക്കമാരെമചന  നടപടമ

ക്രമങള് പമാലമച്ചന്ന് വളചരെ ചപചടന്നുതചന നടപമലമാക്കുനതമനുള്ള തശരുമമാനയം

ഗവണ്ചമനന്ന്  എടുക്കുയം.  ശമള  പരെമഷ്കരെണതമനന്ന്  കമാലതമാമസയം  വരുചമനന്ന്

കണമപമാള്  2000  രൂപ  ഇടക്കമാലമാശതമാസയം  അനുവദമച്ചുചകമാടുത്തു.
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ജശവനക്കമാരുചട സമരെയം ഗവണ്ചമനമചന ശദ്ധയമല്ചപടുകയയം അവരുമമായമ

ചെര്ച്ച നടതമ ആ സമരെയം അവസമാനമപമക്കമാനുയം സമാധമച്ചു.  ജശവനക്കമാരുചട

ശമള കുടമശമക തശര്ക്കുനതമനമായമ  10  മകമാടമ  രൂപ മദവസതതമനന്ന്  ചചക

മമാറമയമട്ടുണന്ന്.  വരുമമാന  കണക്കുകള്  യഥമാസമയയം

ലഭമമമാകമാതതുചകമാണമാണന്ന്  ജശവനക്കമാര്ക്കന്ന്  സമയമാസമയയം  ശമളയം

ലഭമക്കമാചത മപമാകുനചതനന്ന് ശദ്ധയമല്ചപടമട്ടുണന്ന്.  എങചനയമാണന്ന് ഇതമനന്ന്

പരെമഹമാരെയം  കമാണമാന  കഴമയക  എന്നുള്ളതന്ന്  ഗവണ്ചമനന്ന്  പരെമമശമാധമച്ചന്ന്

നടപമലമാക്കുയം.  അമദ്ദേഹയം  പറഞ്ഞ  മചറ്റമാരു  കമാരെമയം  മലബമാര്  മദവസതയം

മബമാര്ഡമചന  പരെമധമയമലുള്ള  ടസമമമാരുചട  അധശനതയമലുള്ള

മക്ഷത്രങചളയള്ചപചട  മബമാര്ഡമചന  നമയനണതമല്  ചകമാണ്ടുവനന്ന്

മക്ഷത്രങള്ക്കുയം,  വമശതമാസമകള്ക്കുയം,  ജശവനക്കമാര്ക്കുയം  ചമച്ചചപട

സഇൗകരെമങള്  ഒരുക്കുനതമനന്ന്  ലക്ഷമമമടുന  സമഗ്ര  മലബമാര്  മദവസതയം

ബമലമചന  കമാരെമമമാണന്ന്.  അതന്ന്  ഒരു  വലമയ  മപ്രമാസസന്ന്  ആയമരുന്നു,  ബമലന്ന്ല

രൂപചപട്ടു. ജസമസന്ന് ചക.ടമ. മതമാമസന്ന് ചചെയര്മമാനമായമട്ടുള്ള Kerala State Law

Reforms  Commission-ചന  പരെമമശമാധനയന്ന്  നല്കമ.  അമദ്ദേഹവയം  വളചരെ

സമയചമടുതന്ന്  പരെമമശമാധമച്ചന്ന്  സമശപ  നമാളമലമാണന്ന്  സമര്പമച്ചമട്ടുള്ളതന്ന്.
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കമ്മശഷന നമര്മദ്ദേശമച്ച മഭദഗതമകള് കൂടമ ഉള്ചപടുതമ തയമാറമാക്കമയ  The

Malabar Hindu Religious And Charitable Institutions & Endowments

Bill  2020  സര്ക്കമാര്  പരെമമശമാധമച്ചന്ന്  വരെമകയമാണന്ന്.  ബമലന്ന്ല  സഭയമല്

അവതരെമപമക്കമാന  കഴമയമാചതമാരു  വമഷമമമാണന്ന്  ഗവണ്ചമനമചന

സയംബന്ധമച്ചുള്ളതന്ന്. അതരെചമമാരു ബമലന്ന് ല നമര്മ്മമക്കുനതമനന്ന് വളചരെ നമാളുകള്

മവണമവന്നു. അതമമപമാള് ഗവണ്ചമനമചന ചചകവശമമാണന്ന്. 

(13) ശുചെശകരെണ ചതമാഴമലമാളമകളുചട പരെമരെക്ഷ

ശശമതമ  യ  .    പ്രതമഭ:  സര്,  മകമാവമഡന്ന്  മരെമാഗ  പ്രതമമരെമാധ/നമയനണ

പ്രവര്തനതമല്  വമട്ടുവശഴ്ചയമലമാത  സമശപനമാണന്ന്  നമ്മുചട  സര്ക്കമാര്

സതശകരെമച്ചമട്ടുളളതന്ന്. അതമചന ഭമാഗമമായമാണന്ന് മലമാമകമാതരെ നമലവമാരെതമലുള്ള

മകരെള  മമാതൃക  ശദ്ധമക്കചപടതുയം.   അതമനന്ന്  മനതൃതതയം  ചകമാടുത  തമദ്ദേശ

സതയയം ഭരെണവകുപമചനയയം ആമരെമാഗമവകുപമചനയയം പ്രവര്തനങചള ഇഇൗ

അവസരെതമല്  ശമാഘമക്കുന്നു.  മകമാവമഡന്ന്  പ്രതമമരെമാധ  പ്രവര്തനതമല്

മഡമാമകഴന്ന്  മുതല്   ശുചെശകരെണ  ചതമാഴമലമാളമകള്  വചരെ  ആമരെമാഗമ

വകുപമമനമാടുയം  തമദ്ദേശസതയയംഭരെണ  വകുപമമനമാടുയം  മചെര്ന്നുനമനന്ന്

പ്രവര്തമച്ചമരുന്നു.  മകമാവമഡന്ന്  -19 ചസഷമല് ഡമ്മ്യൂടമക്കന്ന് തമാല്ക്കമാലമകമമായമ
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കുറച്ചന്ന് ജശവനക്കമാചരെ എടുതമട്ടുണമായമരുന്നു. ഭശതമനമറഞ്ഞ സമാഹചെരെമതമല്

വളചരെ  തമമാമഗമാജതലമമായമ,  ചചധരെമമതമാടുകൂടമയമാണന്ന്  അവര്  ആ  മജമാലമ

ചചെയ്തുവനതന്ന്.  ഇമപമാഴുയം  അവര്  മജമാലമ  ചചെയ്തുചകമാണമരെമക്കുകയമാണന്ന്.

ആയമരെക്കണക്കമനന്ന്  വശടുകളമലുയം  സമ.എഫന്ന്.എ ല്.ടമ.സമ.-കളമലുയം  ഫസന്ന്

ചചലന  ടശറ്റന്ന്ചമനന്ന്  ചസനറുകള്,  മകമാവമഡന്ന്  ചകയര്  ചസനര്  അടക്കമുള്ള

സലങളമല്  വളചരെ  സുതമര്ഹമമായ  സര്വ്വശസമാണന്ന്  അവര്

ലഭമമമാക്കമയമരുനതന്ന്.  ജശവമത  പ്രമാരെബ്ധമുള്ളവരെമാണന്ന്  പലമപമാഴുയം

തമാല്ക്കമാലമക  മജമാലമക്കന്ന്  വനമട്ടുള്ളതന്ന്.  ലമാബന്ന്  ചടകശഷമന  മുതല്

ശുചെശകരെണ  ചതമാഴമലമാളമകള്  വചരെ  അക്കൂടതമലുണന്ന്.  അവര്ക്കുമവണമ

പ്രമതമകമമാചയമാരു  സഹമായയം,  അവര്  മുനമസമപമാലമറ്റമയചട  കശഴമലുയം

പഞമായതമചന  കശഴമലുയം  എഫന്ന്.എല്.ടമ.സമ.-കളമലുമമായമ  മജമാലമ

ചചെയ്തുചകമാണമരെമക്കുകയമാണന്ന്.  ഇനമ വരുന ചതമാഴമലവസരെങളമല് അവര്ക്കന്ന്

പ്രമതമക മുനഗണന നല്കണചമന അഭമര്ത്ഥനയമാണുള്ളതന്ന്.  സമാമതമക

പരെമാധശനതയള്ള  കുടുയംബതമല്ചപടവരെമാണന്ന്  ഇതരെതമലുള്ള  മജമാലമകള്

ചചധരെമപൂര്വ്വയം ഏചറ്റടുതചതനന്ന്  നമുക്കന്ന് ഒരെമക്കലുയം വമസരെമക്കമാന ആകമല.

അതുചകമാണന്ന്  അവര്ക്കുമവണമ  പ്രമതമകമമായ  ചമഡമക്കല്  ഇനഷതറനസന്ന്
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പരെമരെക്ഷമാ  പമാമക്കജടക്കയം  പ്രഖമമാപമക്കമാന  കഴമയമമമാ  എനതമാണന്ന്  ഇഇൗ

സബ്മമഷനമലൂചട ഉനയമക്കുനതന്ന്.

തമദ്ദേശസതയയംഭരെണ  വകുപ്പുമനമ (ശശ  .    എ  .    സമ  .    ചമമായ്തശന):  സര്,

മകമാവമഡന്ന്-19  മരെമാഗപ്രതമമരെമാധവമമായമ  ബന്ധചപട്ടുചകമാണന്ന്  ശുചെശകരെണ

പ്രവര്തനങള്ക്കമായമ  ആവശമമാനുസരെണയം  ചതമാഴമലമാളമകചള

തമദ്ദേശസതയയംഭരെണ  സമാപനങള്  സര്ക്കമാര്  മമാര്ഗനമര്മദ്ദേശങള്ക്കന്ന്

അനുസൃതമമായമ  നമമയമാഗമക്കുന്നുണന്ന്.  ഇതരെതമല്  നമയമമച്ചമട്ടുള്ള

ശുചെശകരെണ ചതമാഴമലമാളമകള്ക്കന്ന് 9-7-2019-ചല ഉതരെവന്ന് പ്രകമാരെയം 600 രൂപ

ദമവസ മവതനയം അനുവദമക്കുകയയം തുടര്നന്ന് അവര് ഏര്ചപടുന റമസന്ന് ഫമാകര്

പരെമഗണമച്ചന്ന്  ആയതന്ന്  750  രൂപയമായമ  വര്ദ്ധമപമക്കുകയയം  ചചെയ്തമട്ടുണന്ന്.

നമലവമല് മകമാവമഡന്ന് പ്രതമമരെമാധ പ്രവര്തനങളുചട ഭമാഗമമായമ ഫസന്ന് ചചലന

ടശറ്റന്ന്ചമനന്ന്  ചസനറുകളമലുയം  ചസക്കനന്ന്  ചചലന  ടശറ്റന്ന്ചമനന്ന്  ചസനറുകളമലുയം

ആശുപത്രമകളമലുയം  മജമാലമ  ചചെയ്യുന ശുചെശകരെണ ചതമാഴമലമാളമകള്ക്കന്ന്  750

രൂപ ദമവസ മവതനയം നല്കമവരുന്നുണന്ന്.  ഇഇൗ ചതമാഴമലമാളമകള്ക്കന്ന് തമാമസയം,

ഭക്ഷണയം,  വമശമയം  എനമവയന്ന്  സഇൗകരെമയം  ഒരുക്കമയമട്ടുള്ളതുയം  ആവശമമമായ

സുരെക്ഷമാ  സയംവമധമാനങളമായ  ഗ്ലഇൗസന്ന്,  മമാസന്ന്,   ഗയംബൂടന്ന്,  പമ.പമ.ഇ.  കമറ്റന്ന്
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എ നമവ  നല്കമയമട്ടുള്ളതുമമാണന്ന്.  കൂടമാചത,  മകമാവമഡന്ന്  വമാകമമനഷന

നല്കുനതമനന്ന്  മുനഗണനമാ  ക്രമതമല്  ചതമാഴമലമാളമകചള  രെജമസര്

ചചെയ്തമട്ടുണന്ന്.  അവര്ക്കന്ന്  കൂടുതല്  ആനുകൂലമങള്  ലഭമമമാകുനതമനമായമ

ബഹുമമാനചപട എയം.എല്.എ. ഇവമചട  ഉനയമക്കചപട പ്രശ്നങള് സര്ക്കമാര്

പരെമമശമാധമക്കുനതമാണന്ന്.

(14) ചഎ  .  പമ  .  ടമ  .   വമപുലശകരെണയം

ശശ  .    പമ  .    ചക  .    ശശമ:  സര്,   1967  മുതല്  പ്രവര്തമക്കുന

സയംസമാനചത  ഏക  ഇനസമറ്റമ്മ്യൂടന്ന്  ഒമാഫന്ന്  പ്രമനമയംഗന്ന്  ചടമകമാളജമയമാണന്ന്

ചഷമാര്ണ്ണൂറമലുള്ളതന്ന്.  പമാലക്കമാടന്ന്  ജമലയമചല  ആദമചത  മപമാളമചടകമക്കന്ന്

സമാപനമമാണന്ന്  ചഷമാര്ണ്ണൂറമചല  ചഎ.പമ.ടമ.   വമദമമാര്ത്ഥമകളുചട  ആവശമയം

പരെമഗണമച്ചന്ന് ഇഇൗ സമാപനതമല് കൂടുതല് ബമാച്ചുകള് അനുവദമക്കണചമനന്ന്

ഇഇൗ  സബ്മമഷനമലൂചട  ഞമാന  ആവശമചപടുകയമാണന്ന്.  1967-ല്

സമാപമതമമായ  ഇഇൗ  ഉനതവമദമമാഭമമാസ  സമാപനയം  പ്രമനമയംഗന്ന്

ചടമകമാളജമയമല് മൂനന്ന് വര്ഷചത ഡമമപമാമ മകമാഴ്സുള്ള സയംസമാനചത ഏക

സമാപനമമാണന്ന്.  പമാലക്കമാടന്ന്  ജമലയമല്  സര്ക്കമാര്മമഖലയമല്  ആചക  രെണന്ന്

മപമാളമചടകമക്കന്ന്  മകമാമളജുകള്  മമാത്രമമാണുള്ളതന്ന്.  ഇഇൗ  രെണന്ന്  മകമാമളജുകള്
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തമ്മമല് 65 കമമലമാമശറ്റര് ദൂരെമുണന്ന്. പമാലക്കമാടന്ന് മപമാചല വലമചയമാരു ജമലയമല്,

ചതമാഴമല്  സമാദ്ധമതയള്ള  ഡമമപമാമ  വമദമമാഭമമാസയം  മനടുവമാന  ഇതമനമാല്

വളചരെ  പരെമമമതമമായ  അവസരെങള്  മമാത്രചമ  കുടമകള്ക്കന്ന്  ലഭമക്കുന്നുള.

ചഷമാര്ണ്ണൂര് ചഎ.പമ.ടമ.  പ്രവര്തമക്കുനതന്ന്  30  ഏക്കമറമാളയം വമസ്തശര്ണമുള്ള

വമശമാലമമായ കമാമസമലമാണന്ന്.  പമാലക്കമാടന്ന്-ചപമാനമാനമ സയംസമാന പമാതയചട

അരെമകമലമാണന്ന്  ഇഇൗ  സമാപനയം  പ്രവര്തമക്കുനതന്ന്.  വമദമമാര്ത്ഥമകള്ക്കന്ന്

എതമമച്ചരെമാന പറ്റുന തരെതമലുള്ള യമാത്രമാസഇൗകരെമമുള്ള ഒരു പ്രമദശതമാണന്ന്

ഇഇൗ  സമാപനയം  നമലനമല്ക്കുനതന്ന്.  കുടമചവള്ള  ലഭമതയയം  ജശവനക്കമാരുചട

വസതമകളുയം പ്രമതമക മഹമാസലുകളുയം മറ്റന്ന്  അനുബന്ധ സഇൗകരെമങളുചമലമായം

ലഭമമമായ  സമാപനമമാണമതന്ന്.  ഓമരെമാ  വര്ഷവയം  ഏകമദശയം  8,000

അമപക്ഷകള് അഡമഷനുമവണമ ഇവമചട ലഭമക്കമാറുണന്ന്.  എനമാല്,  ഇവമചട

പ്രതമവര്ഷയം മൂനന്ന് മകമാഴ്സുകളമലമായമ  180  കുടമകള്ക്കന്ന് മമാത്രമമാണന്ന് അഡമഷന

ലഭമക്കുനതന്ന്.  ഇതമല്  പ്രമനമയംഗന്ന് ചടമകമാളജമചയന ഒറ്റ മകമാഴമനമാണന്ന്  2500

അമപക്ഷ  ലഭമക്കമാറുള്ളതന്ന്.  2018-19 വചരെ  ഇഇൗ  മകമാഴസമനന്ന്  77  സശറ്റുകള്

ഉണമായമരുനതമാണന്ന്.  പമനശടന്ന്  എ.ചഎ.സമ.ടമ.ഇ.-യചട  ഒരു  ബമാച്ചമല്

അറുപതമല്  കൂടുതല്  കുടമകള്  പമാടമചലന  നമബന്ധനയചട
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അടമസമാനതമല്  അറുപതു  സശറ്റുകളമായമ  പരെമമമതചപടുത്തുകയണമായമ.

പ്രമനമയംഗന്ന്  ചടമകമാളജമ  മകമാഴന്ന്  പഠമക്കുന  കുടമകള്ക്കന്ന്  കുചറ  കമാലമമായമ

കമാമസന്ന്  റമക്രൂടന്ന്ചമനന്ന്  വഴമ  100  ശതമമാനയം  മപചസനന്ന്  ലഭമക്കുന്നുണന്ന്.

ആയതമനമാല് പ്രമനമയംഗന്ന്  ചടകമനമാളജമയചട  ഒരു അധമക ബമാച്ചന്ന്  കൂടമ  ഇഇൗ

മകമാമളജമല്  അനുവദമമക്കണതന്ന്  അനുമപക്ഷണശയമമാണന്ന്.  ഭൂമമ  ഉള്ചപചട

എലമാ  ഭഇൗതശക  സമാഹചെരെമങളുയം  ലഭമമമായ  ഇഇൗ  സമാപനതമല്  കൂടുതല്

മകമാഴ്സുകള്  അനുവദമച്ചമാല്  അതന്ന്  വളചരെ  പ്രമയമാജനയം  ചചെയ്യുയം.  മജമാലമ

സമാദ്ധമത  കൂടുതലുള്ള  ചമക്കമാനമക്കല്  എഞമനശയറമയംഗന്ന്,  ഓമടമാചമമാചചബല്

എഞമനശയറമയംഗന്ന്,  ഇലകമക്കല് ആനന്ന് ഇലമകമാണമകന്ന് എഞമനശയറമയംഗന്ന്,  ടൂള്

ആനന്ന്  ചചഡ  എഞമനശയറമയംഗന്ന്  എനശ  നമാലന്ന്  മകമാഴ്സുകള്  പുതമയതമായമ

അവമചട  അനുവദമക്കണചമനന്ന്  ഞമാന  ഇഇൗ  സബ്മമഷനമലൂചട

ആവശമചപടുന്നു.  മമല്പറഞ്ഞ  നമാലന്ന്  മകമാഴ്സുകള്ക്കമായമ  ചഷമാര്ണ്ണൂര്

ചഎ.പമ.ടമ. അമപക്ഷ നല്കമയമട്ടുണന്ന്. ആയതമനമാല് സര്ക്കമാര് ഇഇൗ വമഷയയം

അനുഭമാവപൂര്വ്വയം  പരെമഗണമച്ചന്ന്  ചഷമാര്ണ്ണൂര്  ചഎ.പമ.ടമ.-യമല്  പ്രമനമയംഗന്ന്

ചടമകമാളജമയചട  ഒരു  അധമക  ബമാച്ചുയം  മറ്റന്ന്  കൂടുതല്  മകമാഴ്സുകളുയം

അനുവദമക്കണചമനന്ന് ഞമാന ആവശമചപടുന്നു.
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ഉനത  വമദമമാഭമമാസവയം  നമ്മ്യൂനപക്ഷമക്ഷമവയം  വഖഫയം  ഹജന്ന്

തശര്ത്ഥമാടനവയം വകുപ്പുമനമ (മഡമാ  .    ചക  .    ടമ  .    ജലശല്):  സര്,  ഗസന്ന്

ഫമാക്കല്റ്റമയചട  മസവനയം  വമനമമയമാഗമച്ചന്ന്   ചഎ.പമ.ടമ.  &  ജമ.പമ.റ്റമ.സമ

ചഷമാര്ണ്ണൂരെമല് പ്രമനമയംഗന്ന്  ചടമകമാളജമയമല്  60  സശറ്റുകമളമാടന്ന്  കൂടമയ അധമക

ബമാച്ചന്ന്  ഇഇൗ  വര്ഷയം  ആരെയംഭമക്കുനതമനന്ന്  സര്ക്കമാര്  തശരുമമാനമച്ചമട്ടുണന്ന്.

ഇതമചന  ഉതരെവന്ന്  ഇതമനകയം  ഇറങമക്കഴമഞ്ഞു.  ബമാക്കമയള്ള  മകമാഴ്സുകള്

തുടങ്ങുനതമനന്ന്  വരുയം  വര്ഷങളമല്  ചപ്രമാമപമാസല്  കമട്ടുന  മുറയന്ന്

പരെമമശമാധമച്ചന്ന് തശരുമമാനചമടുക്കുനതമാണന്ന്.

(15) കുറവമലങമാടന്ന് മകരെള സയനസന്ന് സമറ്റമ

ശശ  .    മമമാനസന്ന്  മജമാസഫന്ന്:  സര്,  കടുത്തുരുതമ  നമമയമാജക

മണ്ഡലതമചല കുറവമലങമാടന്ന് മകമാഴ മകന്ദ്രമമായമ നമര്മ്മമച്ചുചകമാണമരെമക്കുന

മകരെള  സയനസന്ന്  സമറ്റമയചട  നമര്മ്മമാണ  പ്രവര്തനങള്  പരെമമാവധമ

മവഗതമല്  പൂര്തമയമാക്കുനതമനന്ന്  ബഹുമമാനചപട  ഉനത  വമദമമാഭമമാസ

വകുപ്പുമനമയചട മനതൃതതതമല് കൂടുതല് ഇടചപടലുകള് നടതണചമനമാണന്ന്

ഇഇൗ സബ്മമഷനമലൂചട ആവശമചപടുനതന്ന്.  മുന ധനകമാരെമ വകുപ്പു മനമ ചക.

എയം.  മമാണമ  കഴമഞ്ഞ  ഗവണ്ചമനമചന  ഭരെണസമയതന്ന്,  2016-ചല
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ബഡ്ജറ്റമലൂചടയമാണന്ന്  മകരെളതമല്  ആദമമമാചയമാരു  സയനസന്ന്

സമറ്റമചയചനമാരു  പ്രഖമമാപനയം  നടതമയതന്ന്.  സയംസമാനതന്ന്  ആദമമമായമ

സയനസന്ന്  സമറ്റമ  യമാഥമാര്ത്ഥമമമാകുമമമാള്  ദക്ഷമമണനമയമചല  തചന

ആദമചത സയനസന്ന്  സമറ്റമചയന അയംഗശകമാരെയം  ലഭമക്കുചമന ഒരു വലമയ

സമാഹചെരെമമമാണന്ന്  ഇവമചടയള്ളതന്ന്.  ഇതന്ന്  ഭമാവമതലമുറയ്ക്കുമവണമയള്ള  ഏറ്റവയം

അഭമമമാനകരെമമായ  പദ്ധതമയമായമരെമക്കുയം.  സയംസമാന  ഗവണ്ചമനമചന  കൃഷമ

വകുപന്ന്  മുപതന്ന്  ഏക്കര്  സലയം  കുറവമലങമാടന്ന്  മകമാഴമായമല്

വമട്ടുചകമാടുതതുചകമാണമാണന്ന് അവമചട സയനസന്ന് സമറ്റമ യമാഥമാര്ത്ഥമമമാകുവമാന

സമാഹചെരെമമുണമായതന്ന്.  മകന്ദ്ര  ഗവണ്ചമനമചന  ഭമാഗത്തുനമനന്ന്

50 മകമാടമരൂപയയം  സയംസമാനഗവണ്ചമനമചന  60  മകമാടമ  രൂപയയം

വമനമമയമാഗമച്ചന്ന്  110  മകമാടമ  രൂപയചട  സയംയക  മപ്രമാജകമായമാണന്ന്  ഇതമനന്ന്

തുടക്കയം  കുറമച്ചതന്ന്.  ഇതമനമടയമല്  നമരെവധമ  തടസങളുണമായമ.

ബഹുമമാനമനമായ മനമ മഡമാ.  ചക.  ടമ  ജലശല് ചുമതല ഏചറ്റടുത മശഷയം

രെണന്ന് മയമാഗങള് വമളമച്ചുകൂടമ പ്രശ്നപരെമഹമാരെതമനന്ന് മവണമയള്ള ഇടചപടല്

നടതമചയങ്കമലുയം  ഇമപമാഴുയം  കമാരെമങള്  മവണത്ര  മവഗതമല്  മുമനമാടന്ന്

മപമായമടമല.  വമവമധ  തര്ക്കങള്  ഇമപമാഴുയം  നമലനമല്ക്കുകയമാണന്ന്.  ആ
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പ്രശ്നങള് പരെമഹരെമക്കുനതമനുമവണമ ഒരു മയമാഗയംകൂടമ  എത്രയയം ചപചടനന്ന്

വമളമച്ചുകൂടമയമാല്  അതന്ന്  വളചരെ  സഹമായകരെമമായമരെമക്കുയം.  പരെമമാവധമ

മവഗതമല്  മകരെള  സയനസന്ന്  സമറ്റമയചട  നമര്മ്മമാണ  പ്രവര്തനങള്

പൂര്തമയമാക്കുനതമനന്ന്  ആവശമമമായ  നടപടമ  സതശകരെമക്കണചമനന്ന്

അഭമര്ത്ഥമക്കുന്നു.

ഉനത  വമദമമാഭമമാസവയം  നമ്മ്യൂനപക്ഷമക്ഷമവയം  വഖഫയം  ഹജന്ന്

തശര്ത്ഥമാടനവയം വകുപ്പുമനമ (മഡമാ  .    ചക  .    ടമ  .    ജലശല്):  സര്,  മകമാടയയം

ജമലയമചല മകമാഴയമല് 2014-ല് ആണന്ന് മകരെളമാ സയനസന്ന് സമറ്റമക്കന്ന് തുടക്കയം

കുറമച്ചതന്ന്.  ആദമഘടതമല്  120  മകമാടമ  രൂപ  വകയമരുതമ  പതമനഞന്ന്

ഏക്കര്  സലതന്ന്  നമര്മ്മമാണ  പ്രവര്തനങള്  ആരെയംഭമക്കുകയയം  ചചെയ്തു.

നമലവമല്  ഏകമദശയം  എണ്പതന്ന്  ശതമമാനമതമാളയം  പ്രവൃതമകള്

പൂര്തമയമായമട്ടുണന്ന്.  2021-ഒമകമാബര്  അവസമാനമതമാചട  സയനസന്ന്

സമറ്റമയചട  ഫസന്ന്  മഫസന്ന്  യമാഥമാര്ത്ഥമമമാക്കമ  നമാടമനന്ന്  സമര്പമക്കമാന

കഴമയചമനന്ന് ഇതുമമായമ ബന്ധചപട സമാപനതമചന നമര്മ്മമാണച്ചുമതലയള്ള

നമാഷണല് സയനസന്ന് മമ്മ്യൂസമയയം അധമകൃതര്  അറമയമച്ചമട്ടുണന്ന്.


