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സബ്മമിഷന

(1) കകാസര്ഗഗകാഡഡ് സമഗ്ര വമികസന ഗരേഖയഡ് അഅംഗഗീകകാരേഅം

 ശഗീ  .   എഅം  .   രേകാജഗഗകാപകാലന: സര്, കകാസര്ഗഗകാഡഡ് ജമില്ലയമിലല വമികസന

പമിഗനകാകകാവസ്ഥ  പരേമിഹരേമിക്കുനതമിനകായമി  2012-ല്  തയകാറകാകമിയമിട്ടുളള

11,123.07  ഗകകാടമി രൂപ അടങ്കല് വരുന പദ്ധതമികള് ഗഡകാ.  പമി.  പ്രഭകാകരേന

കമഗീഷന റമിഗപകാര്ടഡ് സര്കകാര് അഅംഗഗീകരേമിചഡ്  2013-14 സകാമ്പതമിക വര്ഷഅം

മുതല്  ജമില്ലയമില്  നടപമിലകാകമിവരുന.  നകാളമിതുവലരേയകായമി  വമിവമിധ  ഫണഡ്

ഗസകാതസ്സുകള് ഉപഗയകാഗമിചഡ്  2,260.27 ഗകകാടമി രൂപ വമിവമിധ ഗമഖലകളമിലല

പദ്ധതമികള്കകായമി  ഇതമിനകഅം  ലചെലവഴമിചമിട്ടുണഡ്.  ഇതമില്  സഅംസ്ഥകാന

സര്കകാരേമിലന്റെ  വമിഹമിതമകായമി  705.71  ഗകകാടമി  രൂപയഅം  അനുവദമിചമിട്ടുണഡ്.

എനകാല്  കമഗീഷന  റമിഗപകാര്ടമില്  ശമിപകാര്ശ  ലചെയ്ത  5,500  ഗകകാടമി  രൂപ

അടങ്കല് വരുന ചെഗീഗമനമി പവര് പകാന്റെഡ്,  1,000 ഗകകാടമി രൂപ അടങ്കല് വരുന

ഇരുമ്പയമിരേഡ്  ലപല്ലലലറ്റെെഗസഷന  പകാന്റെഡ്  എനഗീ  രേണഡ്  ബൃഹദഡ്  പദ്ധതമികള്

ജമില്ലയമില്  നടപമിലകാകകാന  കഴമിയകാത  സകാഹചെരേര്യതമില്  ജമില്ലയലട

സമഗ്രവമികസനതമിനഡ്  ആവശര്യമകായതുഅം  കമഗീഷന  റമിഗപകാര്ടമില്

പരേകാമര്ശമികകാതതുമകായ  പദ്ധതമികള്  തയകാറകാകമി  സമര്പമികകാന  12-02-
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2019-നഡ്  ഗചെര്ന  സഅംസ്ഥകാനതല  എഅംപഗവര്ഡഡ്  കമമിറ്റെെമി  ഗയകാഗതമില്

തഗീരുമകാനമിചമിരുന.  ജമില്ലയലട അടമിസ്ഥകാന സസൗകരേര്യഅം  സഅംബനമിച മകാറമിയ

കകാഴ്ചപകാടഅം  (ഗഡകാ.  പ്രഭകാകരേന  കമഗീഷന  റമിഗപകാര്ടഡ്  പഴയ  കകാലതകാണഡ്,

പുതമിയകകാലതഡ്  നമിരേവധമി  മകാറ്റെെങ്ങള്  വന)  നമിലവമിലല  സകാമൂഹമിക

സകാമ്പതമിക  പശകാതലവഅം  മറഅംപരേമിഗണമിചഡ്  വമിവമിധ  ഗമഖലകളമില്

നൂതനമകായ  പദ്ധതമികള്  ഉള്ലപടതമിലകകാണഡ്  6,500  ഗകകാടമി  രൂപയലട

വമികസനഗരേഖയകാണഡ്  സര്കകാരേമിനഡ്  സമര്പമിചമിട്ടുളളതഡ്.  ഗമല്പദ്ധതമി

നമിര്ഗദ്ദേശങ്ങള്  സഅംസ്ഥകാന  പകാനമിഅംഗഡ്  ഗബകാര്ഡഡ്  പരേമിഗശകാധമിചഡ്

അഅംഗഗീകകാരേതമിനകായമി  കകാസര്ഗഗകാഡഡ്  വമികസന  പകാഗകജമിനകായളള

സഅംസ്ഥകാന  എഅംപഗവര്ഡഡ്  കമമിറ്റെെമിയമിഗലയഡ്  ശമിപകാര്ശ  ലചെയ്യുകയഅം

അതുപ്രകകാരേഅം പുതമിയ പദ്ധതമി നമിര്ഗദ്ദേശങ്ങള് ചെര്ച ലചെയകാനകായമി 11-11-2021-

നഡ് ഗചെര്ന സഅംസ്ഥകാനതല എഅംപഗവര്ഡഡ് കമമിറ്റെെമി ഗയകാഗതമില് തതത്വതമില്

ഇതഡ്  അഅംഗഗീകരേമിക്കുകയഅം ലചെയ. ഇതഡ് കര്യകാബമിനറ്റെെമിലന്റെ അഅംഗഗീകകാരേതമിനകായമി

ശമിപകാര്ശ  ലചെയ്തമിട്ടുലണനകാണഡ്  മനസമിലകാക്കുനതഡ്.   ഇതമിലന്റെ

അടമിസ്ഥകാനതമില്  ഗനകാടഡ്  തയകാറകാകമി  കര്യകാബമിനറ്റെെമിനഡ്  നല്കമിയമിരുന.

നമിലവമില് ഫയല് ധനകകാരേര്യ വകുപമിലകാണുളളലതനഡ് മനസമിലകാക്കുന.  ഗമല്
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പരേകാമര്ശമിച 6,500  ഗകകാടമി രൂപയലട  24 ശതമകാനഅം മകാത്രമകാണഡ് സഅംസ്ഥകാന

വമിഹമിതമകായമി കണകകാക്കുനതഡ്.  ബകാകമി ഗകന്ദ്ര പദ്ധതമികള്വഴമിയഅം വമിവമിധ

വകുപ്പുകള്വഴമിയഅം  തഗദ്ദേശസത്വയഅംഭരേണ  സ്ഥകാപനങ്ങളുലട  വമിഹമിതമകായഅം

സത്വകകാരേര്യ  നമിഗക്ഷേപമകായഅം  പമി.പമി.പമി.,  മറ്റെെഡ്  ഗുണഗഭകാക്തൃവമിഹമിതഅം  തുടങ്ങമി

വമിവമിധ  ഗസകാതസ്സുകളമിലൂലട  ധനസമകാഹരേണഅം  കലണതകാനകാണഡ്  വമിഭകാവന

ലചെയ്യുനതഡ്.  കകാലകാകകാലങ്ങളമില്  വമികസന  പകാഗകജമിനകായമി  ബഡ്ജറ്റെെമില്

അനുവദമിച്ചുവരുന  വമിഹമിതഅം  മകാത്രഅം  ഉപഗയകാഗമിച്ചുലകകാണ്ടുതലന  അധമിക

സകാമ്പതമിക  ബകാധര്യത  വരേകാലത  ഗമല്  പ്രതമിപകാദമിച  24  ശതമകാനഅം  തുക

കലണതകാന കഴമിയനതകാണഡ്. ആയതമിനകാല് അടത പതഡ് വര്ഷഅം ലകകാണഡ്

നടപമിലകാകകാന  ലക്ഷേര്യമമിടന  വമിഷന  ഗഡകാകക്യുലമന്റെഡ്  മകാതൃകയമില്

സമര്പമിചമിട്ടുളള  പദ്ധതമി  നമിര്ഗദ്ദേശങ്ങള്  എത്രയഅം  ഗവഗഅം  അഅംഗഗീകരേമിചഡ്

നടപമിലകാകകാനകാവശര്യമകായ  നടപടമികള്  സത്വഗീകരേമികണലമനഡ്  വമിനയപൂര്വഅം

ഇസൗ സബ്മമിഷനമിലൂലട ആവശര്യലപടന.

 മുഖര്യമനമി (ശഗീ  .    പമിണറകായമി വമിജയന):  സര്,  ഇതുമകായമി ബനലപട

എല്ലകാ  വമിശദകാഅംശങ്ങളുഅം  ബഹുമകാനര്യനകായ  അഅംഗഅം

പറഞ്ഞുകഴമിഞമിരേമിക്കുകയകാണഡ്.  അതമിനകാല്  ഞകാന  പ്രഗതര്യകമകായമി
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പറഗയണതമില്ല.  കഴമിയകാവനത്ര ഗവഗതമില് ഇതഡ്  മനമിസഭയലട  മുമ്പകാലക

ലകകാണ്ടുവരുനതകാലണനഡ് മകാത്രഗമ ഞകാന ഇസൗ അവസരേതമില് പറയനളള.

ബകാകമി കകാരേര്യങ്ങള് ഗമശപ്പുറതഡ് വയ്ക്കുന+.

(2) പ്രസവലതത്തുടര്നഡ്  ദമിബമിഷ മരേണലപടതഡ് സഅംബനമിച അഗനത്വഷണഅം

ശഗീ  .   ലക  .   പമി  .   കുഞമദഡ് കുടമി മകാസ്റ്റര്:  സര്, കുനമല് പഞകായതമില്

വഗടകാളമിയമിലല  മുപതഡ്  വയസ്സുകകാരേമിയകായ  ദമിബമിഷ  കല്ലുളളപറമ്പതഡ്

പ്രസവലതത്തുടര്നഡ്   28-08-2021-നഡ്  ഗകകാഴമിഗകകാടഡ്  ജമില്ലയമിലല  ഒരു

സത്വകകാരേര്യ  ആശുപത്രമിയമില്വചഡ്  മരേണലപട്ടു.  ആശുപത്രമി  അധമികൃതരുലട

ഭകാഗത്തുനമിനണകായ  ഗുരുതരേമകായ  വഗീഴ്ചയകാണഡ്  മരേണ  കകാരേണലമനഡ്

കുടഅംബകാഅംഗങ്ങള് പരേകാതമിലപടകയഅം പരേകാതമി സമര്പമിക്കുകയഅം ലചെയ. നകാടമില്

സര്വകക്ഷേമി  ആക്ഷേന  കമമിറ്റെെമി  രൂപഗീകരേമിചഡ്  പ്രഗക്ഷേകാഭങ്ങള്

നടതമിവരേമികയകാണഡ്.  ദമിബമിഷയലട  ഗര്ഭപകാത്രഅം  നഗീകഅം  ലചെയ്തഗപകാള്

കുടഅംബകാഅംഗങ്ങഗളകാടഡ്  അനുമതമി  ഗതടമിയമിരുനമില്ല.  പ്രസവമിചഗശഷഅം  ദമിബമിഷ

അമഗയകാടഡ്  സഅംസകാരേമിക്കുകയഅം  കുടമിലയ  മുലയൂട്ടുകയഅം  ലചെയ്തമിരുന.

നകാലുമണമിക്കൂറമിനുഗശഷഅം  ദമിബമിഷ  മരേണലപടതകായമി  കുടഅംബകാഅംഗങ്ങലള

വമിവരേമറമിയമിക്കുകയകാണഡ്  ലചെയ്തതഡ്.  ദമിബമിഷയഡ്  ആറഡ്  വയസ്സുളള

+ അനുബനമകായമി ഗചെര്ക്കുന.
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മകള്കൂടമിയണഡ്.  പ്രവകാസമിയകായ  ഭര്തകാവഡ്  തലന്റെ  വമിഗദശത്തുളള  ഗജകാലമി

ഉഗപക്ഷേമികകാന  നമിര്ബനമിതനകായമി.   രേണഡ്  കുഞ്ഞുങ്ങലള  അഗദ്ദേഹഅം

സഅംരേക്ഷേമിച്ചുവരേമികയകാണഡ്. ഗകകാഴമിഗകകാടഡ് നടകകാവഡ് ഗപകാലഗീസഡ് ഗകസഡ് രേജമിസ്റ്റര്

ലചെയ്തഡ്  അഗനത്വഷമിക്കുനതകായമി  മനസമിലകാക്കുന.  പകാഗതകാളജമി  റമിഗപകാര്ടഡ്

ലലവകമിയതുലകകാണഡ്  ഇനഷത്വറനസഡ്  ആനുകൂലര്യവഅം  കുടഅംബതമിനഡ്  ലഭമിചമില്ല.

സകാമ്പതമികമകായമി  വളലരേ  പമിഗനകാകഅം  നമില്ക്കുന  കുടഅംബതമിനഡ്  നഗീതമി

ലഭര്യമകാകണലമനഅം  കുറ്റെെകകാര്ലകതമിരേകായമി  നടപടമി  സത്വഗീകരേമികണലമനഅം

ഇസൗ സബ്മമിഷനമിലൂലട വമിനയപൂര്വഅം അഭര്യര്തമിക്കുന.

 മുഖര്യമനമി  (ശഗീ  .    പമിണറകായമി വമിജയന):  സര്,  ഗകകാഴമിഗകകാടഡ് വഗടകാളമി

സത്വഗദശമി  ശഗീ.  ദമിഗനശലന്റെ  മകള്  ദമിബമിഷലയ  പ്രസവതമിനകായമി

ഗകകാഴമിഗകകാടഡ്  സത്വകകാരേര്യ  ആശുപത്രമിയമില്  പ്രഗവശമിപമിക്കുകയഅം

ബഹുമകാനര്യനകായ അഅംഗഅം പ്രസകാവമിചതുഗപകാലല പ്രസവകാനന്തരേഅം 28-08-2021-

നഡ്  മരേണലപടകയഅം  ലചെയ.   മരേണഅം  സഅംഭവമിചതഡ്  ചെമികമിതകാ

പമിഴവമൂലമകാലണനഡ്  ബന്ധുകള്  ആഗരേകാപണമുനയമിച  സകാഹചെരേര്യതമില്

നടകകാവഡ് ഗപകാലഗീസഡ് ഗസ്റ്റഷനമില് ഗകസഡ് രേജമിസ്റ്റര് ലചെയ്തഡ് ചെമികമിതകാ ഗരേഖകള്

ബന്തവസമില്  എടക്കുകയഅം  സകാക്ഷേമിലമകാഴമികള്  ഗരേഖലപടത്തുകയമുണകായമി.
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ജമില്ലകാലമഡമികല് ഓഫഗീസറുലട ഗനതൃതത്വതമില് രൂപഗീകരേമിച വമിദഗ്ദ്ധ സമമിതമി

റമിഗപകാര്ടമില്  മരേണഅം  ചെമികമിതകാ  പമിഴവമൂലമകാഗണകാലയനഡ്

വര്യക്തമകാകമിയമിരുനമില്ല.   തുടര്നഡ്  വമിഷയഅം  ആഗരേകാഗര്യ  വകുപഡ്  ഡയറക്ടര്,

ഡയറക്ടര് ജനറല് ഓഫഡ് ഗപ്രകാസമികക്യൂഷന, ആഗരേകാഗര്യ വമിദര്യകാഭര്യകാസ ഡയറക്ടര്,

ആഗരേകാഗര്യ വകുപഡ് അഡഗീഷണല് ഡയറക്ടര് എനമിവരുള്ലപട ഗസ്റ്ററ്റെെഡ് ലലവല്

അലപകഡ്  ഗബകാഡമിയലട  പരേമിഗണനയകായമി  വമിട്ടു.  ദമിബമിഷയലട  മരേണഅം

ചെമികമിതകാപമിഴവമൂലമലല്ലനഡ്  അലപകഡ്  ഗബകാഡമി  കലണതമിയമിട്ടുണഡ്.

ഗപകാലഗീസഡ് രേജമിസ്റ്റര് ലചെയ്ത ഗകസമില് അഗനത്വഷണഅം നടനവരേമികയകാണഡ്. 

(3) പടകാഴമി പഞകായതമിലല ലലവദക്യുതമി വമിതരേണതമിലല തടസഅം

ശഗീ  .    ലക  .    ബമി  .    ഗഗണഷഡ്  കുമകാര്:   സര്,   എലന്റെ

നമിഗയകാജകമണ്ഡലതമിലല  പടകാഴമി  പ ഞകായതമില്  വവദക്യുതമി

വമിതരേണതമിലല  തടസഅംമൂലഅം  ജനങ്ങള്   ബുദ്ധമിമുടഡ്  അനുഭവമിക്കുകയകാണഡ്.

അവമിലട ഒരു ദമിവസഅം ഇരുപതഡ്  തവണലയങ്കമിലുഅം വവദക്യുതമി ഗപകാകുനണഡ്.

പടകാഴമി  പഞകായതഡ്  മകാത്രമല്ല,  പതനകാപുരേലത  ഏറ്റെെവഅം  വലമിയ

പഞകായത്തുകളമിലലകാനകായ തലവൂര് പഞകായതമിലന്റെ പകുതമിഗയകാളഅം പടകാഴമി

ലസക്ഷേലന്റെ  കഗീഴമിലകാണഡ്.  അവമിലട  ഒരു  ഗയകാഗതമിലുഅം  പലങ്കടകകാന
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സകാധമിക്കുകയമില്ല,  ജനഗററ്റെെര്  വകാടകയഡ്  എടഗകണമി  വരേമികയകാണഡ്.   ഏതഡ്

ഗയകാഗതമില്  പലങ്കടതകാലുഅം  ആ  ഗയകാഗഅം  അവസകാനമിക്കുനതമിനമിടയമില്

ആഗറഴഡ് പ്രകാവശര്യഅം കറണഡ് ഗപകാകുഅം.  ഈയടത കകാലതഡ് ഇതമിലനക്കുറമിചഡ്

ഞകാന  നടതമിയ  പ്രസഅംഗഅം  ഗസകാഷര്യല്  മഗീഡമിയയമിലൂലട  പ്രചെരേമിച്ചു.

അഗതസമയഅം പതനകാപുരേഅം,  കുനമിഗകകാടഡ്,  പമിറവന്തൂര്,  ലചെങ്ങമനകാടഡ് എനഗീ

നകാലഡ്  സബ്ലസക്ഷേനുകലളക്കുറമിചഡ്  എനമികഡ്  പരേകാതമിലയകാനമമില്ല.

ഇതമിലനക്കുറമിചഡ്  ബഹുമകാനലപട  മനമിഗയകാടഡ്   ഞകാന  ഒരു  ദമിവസഅം

സഅംസകാരേമിചമിരുന.    പഞകായതഅംഗങ്ങളുഅം  ജനങ്ങളുഅം  പലങ്കടക്കുന

പഞകായതമിലന്റെ  വമികസനലതകുറമിചഡ്  ആഡമിഗറ്റെെകാറമിയതമില്വചഡ്   ഒരു

ലസമമിനകാര്  നടതമി.   ആ  ലസമമിനകാറമില്  പഞകായതഡ്  പ്രസമിഡന്റെഡ്

സഅംസകാരേമിക്കുനതുവലരേ  കറണഡ്  ഉണകായമിരുന.   ഞകാന  പ്രസഅംഗമികകാന

എണഗീറ്റെെയടനതലന  ഫക്യൂസഡ്  കടഡ്  ലചെയ.   എലന്റെ  പ്രസഅംഗഅം  തഗീര്നലവനഡ്

അറമി ഞയടന  ഫക്യൂസഡ് വയ്ക്കുകയഅം ലചെയ.  അങ്ങലന വളലരേ ഗസ്നേഹഗതകാലട

ലപരുമകാറുലനകാരു സമഗീപനഅം അവമിലടയണഡ്.    വകാളകതഡ്  അച്ഛഗനകാലടകാപഅം

ഞകാന തകാമസമിചമിരുന എലന്റെ കുടഅംബവഗീടമില്  അങ്ങഡ്  വനമിട്ടുണഡ്.  അവമിലട

ഒരു  ദമിവസഅം  രേകാത്രമിയമില്  ഇരുപതമിലയകാനഡ്  പ്രകാവശര്യഅം  കറണഡ്  ഗപകായമി.
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അകകാരേര്യഅം  ഞകാന  ബഹുമകാനലപട  ഇലകമിസമിറ്റെെമി  ഗബകാര്ഡഡ്  ലചെയര്മകാലന

അറമിയമിച്ചു.   അതമിലന്റെ  ലതകാടടത  ദമിവസഅംതലന  ചെഗീഫഡ്  എഞമിനഗീയറുഅം

ലഡപക്യൂടമി ചെഗീഫഡ് എഞമിനഗീയറുഅം അവമിലടലയതമി പരേമിഗശകാധനകള് നടതമി.

പടകാഴമി  പഞകായതമില്  വവദക്യുതമി  തകരേകാറഡ്  നമിരേന്തരേമകായമി  വരുനതഡ്

ദദുഃഖകരേമകായ  കകാരേര്യമകാണഡ്.   ഇകകാരേര്യതമില്  ബഹുമകാനലപട  മനമി  ഗനരേമിടഡ്

ഇടലപടഡ്  പരേമിഹകാരേഅം കകാണണഅം.  പടകാഴമി,  പടകാഴമി വടഗകകരേ,  തലവൂരേമിലന്റെ

പകുതമി  ഭകാഗഅം  തുടങ്ങമി  മൂനഡ്  പഞകായത്തുകള് ഈ ലസക്ഷേലന്റെ കഗീഴമിലകാണഡ്

വരുനതഡ്.   ഈ  മൂനഡ്  പഞകായത്തുകളമിലല  ജനങ്ങലള  ഗദകാഹമിക്കുന

നമിലപകാടകാണുള്ളതഡ്.   എഅം.എല്.എ.  പ്രസഅംഗമിക്കുഗമ്പകാള്  ഫക്യൂസഡ്  കടഡ്

ലചെയലവനഡ് പറയനതഡ് ഗമകാശമകായ നടപടമിയകാണഡ്.  അതമിനുഗശഷഅം തകാലൂകഡ്

സമമിതമി ഉഗദര്യകാഗസ്ഥഗരേകാടഡ് അതമിലനക്കുറമിചഡ് ഞകാന അഗനത്വഷമിചഗപകാള് ലമിങ്കഡ്

മകാറന  സമയമകാലണനകാണഡ്  മറുപടമി  പറ ഞതഡ്.   ലമിങ്കഡ്  മകാറന

സമയമകാലണനഡ്  അറമിഞമിരുലനങ്കമില്  ഞകാന  പ്രസഅംഗമിക്കുമകായമിരുനമില്ല.

വമകഡ്  ഇല്ലകാലതയഅം  അതര്യകാവശര്യഅം  പ്രസഅംഗമികകാന  അറമിയകാവനതുലകകാണഡ്

ഞകാന  പറഞ  കകാരേര്യങ്ങലളല്ലകാഅം  ആ  ഗയകാഗതമില്  പലങ്കടതവര്

ഗകള്ക്കുകയണകായമി.   എലന്റെ  പ്രസഅംഗഅം  തടസലപടതമിയതമില്  എനമികഡ്
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പരേകാതമിയമില്ല.  എനകാല്  നകാട്ടുകകാരുലട  ബുദ്ധമിമുടഡ്  പരേമിഹരേമികണലമനഡ്   ഈ

സബ്മമിഷനമിലൂലട ഞകാന അഭര്യര്തമിക്കുകയകാണഡ്.

ലലവദക്യുതമി വകുപ്പുമനമി (ശഗീ  .    ലക  .    കൃഷ്ണനകുടമി):  സര്,  ബഹുമകാനലപട

എഅം.എല്.എ.  ചൂണമികകാണമിച  പ്രശഅം  പരേമിഹരേമികകാനുള്ള  നടപടമി

സത്വഗീകരേമിചമിട്ടുണഡ്.    ലകകാടകാരേകരേ സബ്ഗസ്റ്റഷനമിലല ആറകാട്ടുപുഴ  11  ലക.വമി.

ഫഗീഡറമില്  നമിനഅം  പതനകാപുരേഅം  സബ്ഗസ്റ്റഷനമിലല  പടകാഴമി  11  ലക.വമി.

ഫഗീഡറമില്  നമിനമകാണഡ്   പടകാഴമി  പഞകായതഡ്  പ്രഗദശതഡ്  വവദക്യുതമി

എത്തുനതഡ്.  വൃക്ഷേലതകാദമികളുഅം റബ്ബര് മരേങ്ങളുഅം നമിറഞ ഈ പ്രഗദശത്തുകൂടമി

12  കമി.മഗീ.  നഗീളമുള്ളതകായ  ഈ  ഫഗീഡറുകള്  മറ  രേണഡ്  ലസക്ഷേന  പരേമിധമി

കടനകാണഡ് പടകാഴമി പ്രഗദശതഡ് എത്തുനതഡ്. ആയതമിനകാല് ഈ ഫഗീഡറുകളമില്

വവദക്യുതമി തടസഅം തകാരേതഗമര്യന മറ ഫഗീഡറുകലള അഗപക്ഷേമിചഡ് കൂടതലകാണഡ്.

ലമയഡ്,  ജൂണ് മകാസങ്ങളമില് പ്രസ്തുത പ്രഗദശങ്ങളമില് നമിനഅം ഗരേഖലപടതമിയ

പരേകാതമികള്  വവദക്യുതമി  ഗബകാര്ഡമിലന്റെ  ശദ്ധയമില്ലപടമിട്ടുണഡ്.   ലമയഡ്-ജൂണ്

മകാസതമില്  സകാധകാരേണയമില്  കവമിഞ  വവദക്യുതമി  തടസഅം  ഉണകായതകായമി

കകാണുന.   ഈ  ഫഗീഡറുകള്  നമിലവമില്  കടനഗപകാകുന  വഴമിയമില്

വൃക്ഷേലതകാദമികള്  കൂടതലുള്ള  പ്രഗദശങ്ങളമില്നമിനഅം  മകാറ്റെെമി  അവ  ലമയമിന
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ഗറകാഡമിഗലയഡ് സ്ഥകാപമിക്കുന പ്രവൃതമികള് പുഗരേകാഗമമിച്ചുവരുന.  7.9  കമി.മഗീ.

വൃക്ഷേലതകാദമികള് മകാറ്റെെമി സ്ഥകാപമിക്കുന പ്രവൃതമിയഅം  900  മഗീ.  വലന മകാറന

പ്രവൃതമിയഅം പൂര്തഗീകരേമിച്ചു.  കൂടകാലത ഈ പ്രഗദശത്തുനമിനഅം 6 കമി.മഗീ. മകാത്രഅം

അകലലയള്ള ഏനകാതഡ് സബ്ഗസ്റ്റഷനമില്നമിനഅം പുതമിയതകായമി ഒരു ഫഗീഡര്

വലമിചഡ് പടകാഴമി ലസക്ഷേനമിഗലയഡ് എതമികകാനുള്ള പ്രവൃതമികള് നടനവരുന.

ഇതമില് 2.25 കമി.മഗീ. ഭൂഗര്ഭ ഗകബമിളുഅം 2 കമി.മഗീ. ഓവര്ലഹഡഡ് വലനുമകാണഡ്.

ഭൂഗര്ഭ ഗകബമിള് സ്ഥകാപമിക്കുനതമിനകായമി  ഗറകാഡഡ്  കടമിഅംഗഡ്  നടത്തുനതമിനുള്ള

അനുമതമി ലപകാതുമരേകാമതഡ്  വകുപമില് നമിനഅം ലഭമിചമിട്ടുണഡ്.   അതഡ്  എത്രയഅം

ലപലടനഡ് ലചെയ തഗീര്കകാനകാകുലമനഡ് ലക.എസഡ്.ഇ.ബമി.എല്. അറമിയമിചമിട്ടുണഡ്.

ഈ  പ്രവൃതമികള്  പൂര്തമിയകാകുനഗതകാടകൂടമി  പടകാഴമി  പ്രഗദശതഡ്

ഇടയമിലടയണകാകുന  വവദക്യുതമി  തടസഅം  ഏകഗദശഅം  പൂര്ണ്ണമകായഅം  മകാറ്റെെകാ ന

സകാധമിക്കുനതകാണഡ്.  നമിലവമിലല സ്ഥമിതമിയമില് ഈ ഫഗീഡറുകളമിലല തടസഅം

ഒഴമി വകാകകാന  കൃതര്യമകായ  ഇടഗവളകളമില്  ഫഗീഡറമിഗനകാടഡ്  ഗചെര്നനമില്ക്കുന

വൃക്ഷേങ്ങളുലടയഅം  മറഅം  ശമിഖരേങ്ങള്  മുറമിക്കുന  പ്രവൃതമികള്  നടത്തുകയഅം

ആവശര്യമകായ സ്ഥലങ്ങളമില് എല്.ടമി.  വലനുകളമില് ഗസ്പേസറുകള് ഇടകയഅം

ലചെയവരുന.  കഴമിഞ മകാസങ്ങളമില് പടകാഴമി ലസക്ഷേലന്റെ കഗീഴമില് 60 കമി.മഗീ.
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എല്.ടമി.  വലനുകള് നവഗീകരേമിക്കുകയഅം ലചെയ്തമിട്ടുണഡ്.  ഇനമിയഅം എലന്തങ്കമിലുഅം

പ്രശങ്ങളുലണങ്കമില് ഗനരേമിടഡ് അറമിയമിചകാല് അതഡ് പരേമിഹരേമികകാഅം. 

(4) ഗകകാടപടമി  ,   പമിണമിമന  ,   കുടമ്പുഴ  ,   ലവളങ്ങകാടഡ്  ,   കഗീരേഅംപകാറ
പഞകായത്തുകളമിലല കകാടകാന ശലര്യഅം

ശഗീ  .    ആന്റെണമി  ഗജകാണ്:  സര്,  എലന്റെ  മണ്ഡലതമിലല

ഗകകാതമഅംഗലലത വമിവമിധ പഞകായത്തുകളമില് രൂക്ഷേമകായമിലകകാണമിരേമിക്കുന

വനര്യമൃഗ  ശലര്യതമിനഡ്  ശകാശത്വത  പരേമിഹകാരേഅം  കകാണുനതമിനുഗവണമിയള്ള

നടപടമികള് സത്വഗീകരേമികണലമനഅം രേണകാഴ്ചമുമ്പഡ് കകാടകാനയലട ആക്രമണതമില്

ക്രൂരേമകായമി  ലകകാല്ലലപട  കുടമ്പുഴ  പമിണവൂര്ക്കുടമിയമിലല  സഗന്തകാഷമിലന്റെ  മകനഡ്

വനഅം വകുപമില് സ്ഥമിരേഅം ഗജകാലമി നല്കണലമനഅം ആവശര്യലപട്ടുലകകാണകാണഡ്

ഞകാന ഇസൗ സബ്മമിഷന അവതരേമിപമിക്കുനതഡ്. എലന്റെ മണ്ഡലതമിലല അഞഡ്

പഞകായത്തുകളമില്  വനര്യമൃഗ  ശലര്യഅംമൂലമുള്ള  പ്രശങ്ങള്

രൂക്ഷേമകായമിലകകാണമിരേമിക്കുകയകാണഡ്.  കുടമ്പുഴ,  ഗകകാടപടമി,  പമിണമിമന,

കഗീരേഅംപകാറ,  കവളങ്ങകാടഡ്  എനഗീ  അഞഡ്  പഞകായത്തുകളമിലകാണഡ്  ഓഗരേകാ

ദമിവസഅംകൂടഅംഗതകാറുഅം  ഇസൗലയകാരു  പ്രശഅം  രൂക്ഷേമകായമിലകകാണമിരേമിക്കുനതഡ്.

നമിരേവധമി  ജഗീവനുകള്  ഇതമിഗനകാടകഅം  നഷ്ടലപടമിട്ടുണഡ്.

ഏറ്റെെവലമകാടവമിലകായണകായ  സഗന്തകാഷമിലന്റെ  ദകാരുണമകായ  മരേണഅം  സഅംഭവമിചഡ്
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ഞകാന ആദര്യഅം സൂചെമിപമിക്കുകയണകായമി.  ജഗീവന നഷ്ടലപടക മകാത്രമല്ല,  വനഅം

വകുപഡ്  വകാചര്മകാര്  ഉള്ലപലടയള്ള  ആളുകള്  ഗുരുതരേമകായ  പരേമിക്കുകഗളകാലട

ഇനഡ്  കഴമിയകയകാണഡ്.  കൃഷമിനകാശഅം  വര്യകാപകമകായമി  ഉണകാകുന.

വളര്ത്തുമൃഗങ്ങലള  തുടര്ചയകായമി  ആന  ആആ്രകമമിചഡ്  ലകകാലലപടത്തുകയകാണഡ്.

കഴമിഞ  കുറചഡ്  ദമിവസലത  ഒരേനുഭവഅം  പരേമിഗശകാധമിചകാല്  ഞകാന  ആദര്യഅം

സൂചെമിപമിച കുടമ്പുഴ, ഉരുളനകണ്ണമി,  പമിണവൂര്ക്കുടമി എനമിവമിടങ്ങളമില് കകാടകാന

വര്യകാപകമകായമി  നകാശനഷ്ടഅം   വമിതയ്ക്കുകയകാണഡ്.  കുടമ്പുഴയമില്  എളമ്പളകാഗശ്ശേരേമി

അഞ്ചുകുടമി ആദമിവകാസമി ഗകകാളനമികഡ് സമഗീപമുള്ള സമി.എസഡ്.ലഎ.  ഗദവകാലയഅം

ആന  ഇടമിചഡ്  നമിരേത്തുന  ഒരു  സഅംഭവമുണകായമി.  അതമിലന്റെ  സമഗീപലതല്ലകാഅം

വര്യകാപകമകായ കൃഷമിനകാശമകാണഡ് ഉണകായമിരേമിക്കുനതഡ്. അഗതകാലടകാപഅം ഗകകാടപടമി

പഞകായതമിലല വകാഗവലമിയമില് വഗീടകള്കഡ് മുകളമിഗലയഡ് ആനകള് മരേങ്ങള്

മറമിചമിടന.  അവമിലടയള്ള  അഗകത്വഷര്യ  മരേങ്ങള്  വളലരേ  ഗനരേലത

മുറമിച്ചുമകാഗറ്റെെണതകായമിരുന.    വഗീടകള്കഡ്  മുകളമിഗലയഡ്  ആന  മരേങ്ങള്

മറമിചമിടതുമൂലഅം   വലമിയ  നകാശനഷ്ടമുണകായമിരേമിക്കുകയകാണഡ്.   അതുമകായമി

ബനലപടഡ്   ജനങ്ങളുലട   വലമിയ പ്രതമിഗഷധവഅം ആ ഗമഖലയമിലുണകായമി.

വടകാട്ടുപകാറയമിലല ഏകഗദശഅം അഞഡ് വകാര്ഡുകള് ഉള്ലപടന പ്രഗദശങ്ങളമില്
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ഏതകാണഡ്  എല്ലകായമിടത്തുഅം  ആനയലട  ശലര്യഅം  കഴമിഞ  ദമിവസങ്ങളമില്

രൂക്ഷേമകായമിലകകാണമിരേമിക്കുകയകാണഡ്.  ഇങ്ങലനയള്ള നമിരേവധമി പ്രഗദശങ്ങളുണഡ്,

ഓഗരേകാ പ്രഗദശങ്ങളുഅം ഞകാന സമയക്കുറവമൂലഅം എടത്തുപറയനമില്ല.  ഗകകാടപടമി

പഞകായതമിലല   വകാഗവലമി,  പകാമുടമി,  വടക്കുഅംഭകാഗഅം,  കഗീരേഅംപകാറ

പഞകായതമിലല  കൂരുകുളഅം,  ലതക്കുഅംഗമല്,  പമിണമിമലയമിലല  ലവറ്റെെമിലപകാറ

കുളങ്ങകാട്ടുകുഴമി,  ഗവടകാമ്പകാറ,  കവളങ്ങകാടഡ്  പഞകായതമിലല  നഗീണപകാറ,

ലചെമ്പഅംകുഴമി  ഉള്ലപലട  അഞഡ്  പഞകായത്തുകളുലട   വമിവമിധ പ്രഗദശങ്ങളമില്

രേകാപകല്  വര്യതര്യകാസമമില്ലകാലതയകാണഡ്   ഇനഡ്  ആനശലര്യഅം

രൂക്ഷേമകായമിലകകാണമിരേമിക്കുനതഡ്. നമിലവമില് കുലറഗയലറ നടപടമികള് സര്കകാര്

സത്വഗീകരേമിചമിട്ടുണഡ്.  ഗസകാളകാര്  ലഫനസമിഅംഗഡ്  ഗപകാലലയള്ള  നടപടമികള്

ഫലപ്രദമകായമി  മുഗനകാട്ടുലകകാണ്ടുഗപകാകുനലവന  കകാരേര്യഅം

ഉറപ്പുവരുഗതണതുണഡ്.  കൃതര്യമകായ  ഇടഗവളകളമില്  അറ്റെെകുറ്റെെപണമിയള്ലപലട

നടതമിലകകാണഡ്  അതമിലന്റെലയല്ലകാഅം  കകാരേര്യക്ഷേമത ഉറപ്പുവരുതകാന കഴമിയന

നടപടമികള്  സത്വഗീകരേമികണഅം.  അഗതകാലടകാപഅം  ട്രഞഡ്,  ലറയമില്  ലഫനസമിഅംഗഡ്

ഉള്ലപലടയള്ള  കൂടതല്  ഫലപ്രദമകായ  നടപടമികള്

സത്വഗീകരേമിക്കുനതമിനുഗവണമിയള്ള  ഒരു  ഇടലപടല്കൂടമി  ഉണകാകണലമനഡ്
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അഭര്യര്തമിക്കുകയകാണഡ്.  അഗതകാലടകാപഅം  എല്ലകാ  ഗമഖലയമിലുഅം  വര്യകാപകമകായ

കൃഷമിനകാശവഅം  ഉണകാകുനണഡ്.  കൃഷമിനകാശഅം  സഅംഭവമിക്കുനവര്കഡ്

സമയബനമിതമകായമി  നഷ്ടപരേമിഹകാരേഅം  നല്കകാനുള്ള  നടപടമികൂടമി

സത്വഗീകരേമികണലമനഡ് ഞകാന അഭര്യര്തമിക്കുകയകാണഡ്. 

മമി  .   ലചെയര്മകാന: അങ്ങഡ് കണ്ക്ലൂഡഡ് ലചെയ്യുക. 

ശഗീ  .    ആന്റെണമി  ഗജകാണ്:  സര്,  ഞകാനവസകാനമിപമിക്കുന.

ഏറ്റെെവലമകാടവമിലകായമി  ലകകാല്ലലപട  സഗന്തകാഷമിലന്റെ  മകനഡ്  വനഅം  വകുപമില്

ഗജകാലമി  നല്കമി  ആ  കുടഅംബലത  സഅംരേക്ഷേമികണലമനകൂടമി  ഞകാന

ആവശര്യലപടന.

വനഅം-വനര്യജഗീവമി  വകുപ്പുമനമി   (ശഗീ  .    എ  .    ലക  .    ശശഗീന്ദ്രന):  സര്,

ബഹുമകാനലപട  ആന്റെണമി  ഗജകാണ്  എഅം.എല്.എ.,  അഗദ്ദേഹതമിലന്റെ

മണ്ഡലവമകായമി  ബനലപട  അഞഡ്  പഞകായത്തുകലള  ബകാധമിക്കുന

പ്രശങ്ങളകാണഡ്  ഇവമിലട  അവതരേമിപമിചമിട്ടുള്ളതഡ്.  ഓഗരേകാ  പ്രഗദശത്തുമുള്ള

നമിരേവധമി  ആവശര്യങ്ങള്   അഗദ്ദേഹഅം ഉനയമിചമിട്ടുണഡ്.  അതമില് ലലഹഗറഞഡ്

സര്കമിളമിനുകഗീഴമിലുള്ള ഗനരേര്യമഅംഗലഅം ലറയമിഞമിലന്റെ പരേമിധമിയമില് കകാടകാനയലട

ആക്രമണതമില്  മരേണലപട  സഗന്തകാഷമിലന്റെ  മകനഡ്  സ്ഥമിരേഅം  ഗജകാലമി
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ലകകാടകണലമനതഡ് ഒരുപകാടഡ് സകാഗങ്കതമികതത്വമുള്ള വമിഷയങ്ങളകാണഡ്. എനകാല്

ആ  കുടഅംബതമിനഡ്  ആശത്വസഅം  നല്കകാന  നമിയമതമിലന്റെ  പരേമിധമിയമില്നമിനഡ്

എലന്തല്ലകാഅം  കകാരേര്യങ്ങള്  ലചെയകാന കഴമിയലമനതഡ് സഅംബനമിചഡ് സര്കകാര്

ഗസൗരേവതമില്  ആഗലകാചെമിക്കുനതകാണഡ്.   നമുകഡ്  ലചെയകാനുള്ളതഡ്  എത്രയഅം

ലപലടനഡ് നഷ്ടപരേമിഹകാരേഅം നല്കുകലയനള്ളതകാണഡ്. ഉടലനതലന ഒരു ലക്ഷേഅം

രൂപ  നഷ്ടപരേമിഹകാരേഅം  നല്കമിയമിട്ടുണഡ്.   ഇനമിഗവണതഡ്  അവകകാശമിലയ

സഅംബനമിച ഗരേഖകളകാണഡ്. ആ ഗരേഖകള് സമര്പമിക്കുന മുറയ്ക്കുതലന ബകാകമി

ഒനപതഡ്  ലക്ഷേഅം രൂപ കൂടമി  നല്കുനതമിനുള്ള ഏര്പകാടകള് ലചെയ്യുനതകാണഡ്.

ഗകകാതമഅംഗലഅം,  മൂനകാര്  ഡമിവമിഷനുകളമില്ലപട  ഗകകാടപടമി,  പമിണമിമന,

കുടമ്പുഴ,  കഗീരേഅംപകാറ,  കവളങ്ങകാടഡ്  തുടങ്ങമിയ  പഞകായത്തുകളമിലല

വനര്യമൃഗശലര്യലതക്കുറമിചഡ് പലവടഅം സഭയമില് പറഞമിട്ടുള്ളതകാണഡ്.  മലഗയകാരേ

ഗമഖലയമിലല കര്ഷകര്കമിടയമില്  നമിലനമില്ക്കുന മലറ്റെെകാരു ദരേമിതകഥയലട

ഭകാഗമകാണമിതഡ്.    അതമിനഡ് അത്ഭുതവമിദര്യകലളകാനഅം കകാണമികകാനമില്ല.  ഇവമിലട

ആവശര്യലപടതുഗപകാലല  പഗട്രകാളമിഅംഗഡ്  നടത്തുക,  ജനവകാസ  ഗമഖലകളമില്

വനര്യജഗീവമികള് ഇറങ്ങമിവരുനതഡ്  തടയനതമിനുള്ള മുനകരുതല് നടപടമികള്

സത്വഗീകരേമിക്കുകലയനതകാണഡ് കരേണഗീയഅം.  അതമിനുഗവണമി  ലസ്പേഷര്യല് ഗഫകാറസ്റ്റഡ്
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ലപ്രകാടക്ഷേന  ഗഫകാഴമിലന്റെയഅം  തകാല്കകാലമിക  വകാചര്മകാലരേയഅം  ഉള്ലപടതമി

രൂപഗീകരേമിചമിട്ടുള്ള പ്രകാഗദശമിക സത്വകാഡുകളുലട ഗസവനമകാണഡ് ഉപഗയകാഗതമില്

വരുനതഡ്.  ഗനരേലത  അവര്കഡ്  യകാത്ര  ലചെയ്യുനതമിനുള്ള

സസൗകരേര്യങ്ങളമില്ലകായമിരുന.  കഴമിഞ  മകാസഅം  ഒടവമിലകാണഡ്  വമിവമിധ

ലറയമിഞ്ചുകളമിഗലയകായമി  50  വകാഹനങ്ങള്  നല്കമിയമിട്ടുള്ളതഡ്.  ഇനമിയഅം

വകാഹനങ്ങളുലട  എണ്ണഅം  വര്ദ്ധമിപമികകാനകാണഡ്  ആഗലകാചെമിക്കുനതഡ്.

ബഹുമകാനലപട ധനകകാരേര്യ വകുപ്പുമനമി  അനുവകാദഅം നല്കമിയകാല് മകാത്രഅം മതമി.

അങ്ങലന  വനകാല്  വനഅം  വകുപഡ്  ഉഗദര്യകാഗസ്ഥര്കഡ്   വമിവരേഅം

കമിടമിയകാലുടലനതലന  സഅംഭവ  സ്ഥലതഡ്   ഓടമിലയതകാനുള്ള

സകാഹചെരേര്യമുണകാകണഅം.   മലറ്റെെകാനഡ്,  ആധുനമിക  സഗങ്കതങ്ങള്  ഉപഗയകാഗമിചഡ്

ഇതരേഅം പ്രഗദശങ്ങലള കലണത്തുക എനള്ളതകാണഡ്. അതമിനുള്ള കര്യകാമറകളുഅം

മറഅം  സ്ഥകാപമിക്കുന  പ്രവൃതമികള്  ആരേഅംഭമിചമിട്ടുണഡ്.    ഇരുപതമിനകാലഡ്

മണമിക്കൂറുഅം പ്രവര്തമിക്കുന ഗകകാള് ലസന്റെറുകള് ഉണകാകമിയകാല് കര്ഷകര്കഡ്

ഇതുമകായമി ബനലപട്ടുള്ള പ്രശങ്ങള്കഡ് പരേമിഹകാരേഅം കകാണകാന കഴമിയലമനകാണഡ്

കണകകാകമിയമിട്ടുള്ളതഡ്.  അതമിനുള്ള  ശമങ്ങളുഅം  നടനവരുനണഡ്.

ബഹുമകാനലപട  അഅംഗഅം  സൂചെമിപമിചതുഗപകാലല  കുടമ്പുഴ  പഞകായതമില്
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13,70,000 ഗകകാടമി  രൂപ  ലചെലവമില്  നകാലഡ്  കമിഗലകാമഗീറ്റെെര്  ദൂരേതമില്

നമിലവമിലുള്ള സസൗഗരേകാര്ജ്ജഗവലമി നവഗീകരേമിചഡ് ഹകാഅംഗമിഅംഗഡ് സസൗഗരേകാര്ജ്ജഗവലമി

നമിര്മമിക്കുന  നടപടമികള്  സത്വഗീകരേമിചമിട്ടുണഡ്.   ലടണര്  നടപടമികള്

പൂര്തമിയകായമിട്ടുണഡ്.    ഗകകാടനകാടഡ്  ഗമഖലയമില്   29 കമി.മഗീ.  ഹകാഅംഗമിഅംഗഡ്

സസൗഗരേകാര്ജ്ജഗവലമി  സ്ഥകാപമിക്കുനതമിനുള്ള  സര്ഗവ  ഗജകാലമികകായമി   231

ലക്ഷേഅം  രൂപയകാണഡ്  വകലകകാള്ളമിചമിട്ടുള്ളതഡ്,  അതമിലന്റെ  നടപടമികള്

ഒരുമകാസതമിനകഅം  പൂര്തമിയകാകകാന  കഴമിയലമനകാണഡ്  പ്രതഗീക്ഷേമിക്കുനതഡ്.

ഇനലത  നമിലയമില്  വനഅം  വകുപമിനുഅം  സര്കകാരേമിനുഅം  ലചെയകാന  കഴമിയന

എല്ലകാ  നടപടമികളുഅം  സത്വഗീകരേമിചഡ്  മുഗനകാട്ടുഗപകാകകാനകാണഡ്   സര്കകാര്

തഗീരുമകാനമിചമിട്ടുള്ളതഡ്.   പഞകായതഡ്/ഗ്രകാമപഞകായതഡ്  പ്രസമിഡന്റുമകാരുഅം

ഒനകൂടമി  ജകാഗ്രത പകാലമിചകാല്  വനഅം  വകുപ്പുമകായമി  ബനലപട പദ്ധതമികള്

കകാരേര്യക്ഷേമമകായമി  നടപമിലകാക്കുനതമിനുള്ള  നടപടമികളുഅം  സത്വഗീകരേമികകാന

കഴമിയഅം.  ബഹുമകാനലപട  എഅം.എല്.എ.  സൂചെമിപമിചതുഗപകാലല  അവര്  നല്ല

തകാല്പരേര്യമകാണഡ്  ഇകകാരേര്യതമില്  കകാണമിക്കുനതഡ്.  ഇതരേതമിലുള്ള  എല്ലകാ

നടപടമിക്രമങ്ങളുഅം    ആരേഅംഭമിക്കുഗമ്പകാള്   സ്ഥലഅം  എഅം.എല്.എ.-മകാലരേകൂടമി

ബനലപടതമിഗവണഅം    പ്രവൃതമികള്  ലചെയകാവൂലവനഡ്  നമിര്ഗദ്ദേശമിചമിട്ടുണഡ്.
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എഅം.എല്.എ.-മകാര്  ഇഗപകാള്തലന  ജകാഗ്രതകാ  സമമിതമികള്

പ്രവര്തമിക്കുനതമിനകാവശര്യമകായ  നടപടമികളുഅംകൂടമി  സത്വഗീകരേമിചകാല്  ഇതമിനഡ്

ശകാശത്വത  പരേമിഹകാരേമമിലല്ലങ്കമിലുഅം  രൂക്ഷേമകായ  അക്രമതമില്നമിനഅം  ജനങ്ങലള

സഹകായമികകാന  കഴമിയലനകാരു  നടപടമി  സത്വഗീകരേമികകാന  കഴമിയലമനകാണഡ്

ഞകാന കരുതുനതഡ്.

മമി  .   ലചെയര്മകാന: ബഹു. മനമി ചുരുകണഅം...

ശഗീ  .    എ  .    ലക  .    ശശഗീന്ദ്രന:  സര്,  ആയതമിനകാല്  നമുകഡ്  പരേസ്പേരേഅം

സഹകരേമിചഡ്  ഇകകാരേര്യതമിലനകാരു  പരേമിഹകാരേഅം  കലണതകാഅം.  ഇതഡ്  നമ്മുലട

എല്ലകാവരുലടയഅം  ആവശര്യമകാണഡ്.  എഅം.എല്.എ.-മകാരുലട  സഹകായഅംകൂടമി

അഭര്യര്തമിച്ചുലകകാണഡ് ഞകാന നമിര്ത്തുന. 

(5) ലസ്പേഷര്യല് സ്കൂളമിലല അദ്ധര്യകാപരുലടയഅം ആയമകാരുലടയഅം ഓണഗററമിയഅം

 ശഗീ  .    പമി  .    പമി  .    ചെമിതരേഞന:  സര്,  മകാനസമിക  ലവല്ലുവമിളമി  ഗനരേമിടന

കുടമികള്ക്കുള്ള  പഠന  പരേമിശഗീലനഅം  നല്കുന  ലസ്പേഷര്യല്  സ്കൂളുകള്

അരേനൂറ്റെെകാണമിലധമികമകായമി  വമിവമിധ  എന.ജമി.ഒ.-കളുലട  ഗനതൃതത്വതമില്

പ്രവര്തമിച്ചുവരേമികയകാണഡ്.  ഇലതകാരു ബസൗദ്ധമിക പരേമിശഗീലന ഗകന്ദ്രഗതകകാള്

ഓഗരേകാ  കുടമിലയയഅം  ജഗീവമികകാന  പഠമിപമിക്കുന  ഒരു  പരേമിശഗീലന
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സഅംവമിധകാനമകാണഡ്.  വസഅം  ധരേമികകാനുഅം  ഭക്ഷേണഅം  കഴമികകാനുഅം  ശരേഗീരേ

ശുദ്ധമിവരുതകാനുഅം  തുടങ്ങമിയ  പരേമിശഗീലനങ്ങളകാണഡ്  പ്രധകാനമകായഅം

നല്കമിവരുനതഡ്.  സത്വയഅം  ഉപദവമിക്കുകയ അം  മറള്ളവലരേ  ഉപദവമിക്കുകയഅം

ലചെയ്യുന  കുടമികളുള്ലപലടയള്ളവലരേ  വമിവമിധങ്ങളകായ  പരേമിശഗീലനതമിലൂലട

സമൂഹതമിലന്റെ  മുഖര്യധകാരേയമിലലതമികകാന  പരേമിശമമിക്കുന  ജഗീവനകകാര്കഡ്

മറ്റെെഡ്  തസമികയമില്  ഗജകാലമി  ലചെയ്യുനവര്കഡ്  ലഭമിക്കുനതുഗപകാലല  ഗവതനഅം

ലഭമികകാന അര്ഹതലപടവരേകാണഡ്. ഇസൗ നമിലയമില് ഗവതനഅം ലഭമിക്കുനമിലല്ലനഡ്

മകാത്രമല്ല  ഗവതനഅം  കുറയന  സ്ഥമിതമിയഅം  ഗഖദകരേമകാണഡ്.  അതുലകകാണഡ്

ഇവരുലട  ഗവതനഅം  വര്ദ്ധമിപമികകാനുഅം  അവര്കഡ്  ലഭമികകാനുള്ള  കുടമിശ്ശേമിക

അടമിയന്തരേമകായമി ലകകാടത്തുതഗീര്ക്കുവകാനുഅം നടപടമി സത്വഗീകരേമികണലമനഡ് ഇസൗ

സബ്മമിഷനമിലൂലട അഭര്യര്തമിക്കുന. 

ലപകാതുവമിദര്യകാഭര്യകാസ-ലതകാഴമില് വകുപ്പുമനമി (  ശഗീ  .   വമി  .   ശമിവനകുടമി  ): സര്,

ബഹുമകാനലപട അഅംഗഅം ശഗീ. പമി.പമി. ചെമിതരേഞ്ജന ഉനയമിച വമിഷയഅം വളലരേ

പ്രകാധകാനര്യമര്ഹമിക്കുനതുഅം  ഗസൗരേവമുള്ളതുമകാണഡ്.  സഅംസ്ഥകാനലത  അണ്

എയ്ഡഡഡ്  ഗമഖലയമില്  പ്രവര്തമിക്കുന,  ബുദ്ധമിപരേമകായ  ലവല്ലുവമിളമികള്

ഗനരേമിടന  കുടമികള്  പഠമിക്കുന  ലസ്പേഷര്യല്  സ്കൂളുകള്,  ബഡ്സഡ്  സ്കൂളുകള്
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എനമിവയകായമി 2019 മുതല് നടപമിലകാകമി വരുന ലസ്പേഷര്യല് സ്കൂള് പകാഗകജഡ്

പ്രകകാരേഅം  ലസ്പേഷര്യല്  സ്കൂളുകള്കഡ്  സര്കകാര്  സകാമ്പതമിക  സഹകായഅം  നലമി

വരേമികയകാണഡ്.  വര്ഷകാവര്ഷഅം ബഡ്ജറ്റെെഡ്  വമിഹമിതമകായമി  ലഭമിക്കുന തുകയമില്

നമിനമകാണഡ് സ്കൂളുകള്കഡ് സകാമ്പതമിക സഹകായഅം നലമി വരുനതഡ്. 2021-2022

വര്ഷഅം  22  ഗകകാടമി  രൂപയലട  ഭരേണകാനുമതമി  18.08.2021-ലല  സര്കകാര്

ഉതരേവഡ്  പ്രകകാരേഅം  നല്കുകയഅം  പ്രസ്തുത  തുകയമില്നമിനഅം  314  ലസ്പേഷര്യല്

സ്കൂളുകള്കഡ്,  ജഗീവനകകാരുലട  5  മകാസലത  ഓണഗററമിയഅം,  കുടമികള്കഡ്  3

മകാസലത കണമിജനസമി അലവനസകായമി ഓഗരേകാ കുടമിയ്ക്കുഅം 1,000/- രൂപ വഗീതഅം

രേണഡ്  ഗജകാഡമി  യൂണമിഗഫകാഅം  അലവനസഡ്  എനമിവ  നലമിയമിട്ടുണഡ്.  ആലക

21,93,69,050/-  രൂപ അനുവദമിചഡ് നലമിയമിരുന. 2021-2022  അകകാദമമികഡ്

വര്ഷഅം  2021  ഡമിസഅംബര്  മുതലകാണഡ്  സകാധകാരേണനമിലയമില്  സ്കൂളുകള്

പ്രവര്തനഅം  ആരേഅംഭമിചതഡ്.  2021-2022  വര്ഷഅം  അനുവദമികലപട  തുക

ഉപഗയകാഗമിച്ചുലകകാണകാണഡ്  ഗമല്പ്രകകാരേഅം  പകാഗകജഡ്  നടപമിലകാകമിയതഡ്.  ഈ

സകാമ്പതമിക വര്ഷഗതയഡ് ലസ്പേഷര്യല് പകാഗകജഡ് ഇനതമില് 45 ഗകകാടമി രൂപ

പകാന  ശഗീര്ഷകതമില്  വകയമിരുത്തുകയഅം  02.06.2022-ലല  സര്കകാര്

ഉതരേവഡ്  പ്രകകാരേഅം  ഭരേണകാനുമതമി  നല്കുകയഅം  ലചെയ്തമിട്ടുണഡ്.  നടപടമിക്രമങ്ങള്
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പകാലമിച്ചുലകകാണഡ്  ഈ  വര്ഷഅം  സമയബനമിതമകായമി  പകാഗകജഡ്

നടപമിലകാക്കുനതകാണഡ്.  ഇതുകൂടകാലത  എസഡ്.എസഡ്.ലക.

പദ്ധതമിയമിലുള്ലപടതമി നമിരേവധമി പദ്ധതമികള് ബുദ്ധമിപരേമകായ ലവല്ലുവമിളമികള്

ഗനരേമിടന  കുടമികള്ക്കുഗവണമി  ഓഗരേകാ  സ്കൂളുകളമിലുഅം

നടപമിലകാകമിലകകാണമിരേമിക്കുനലവന കകാരേര്യഅം  ബഹുമകാനലപട  അഅംഗലതയഅം

സഭലയയഅം അറമിയമിക്കുകയകാണഡ്.

(6) തമമിഴഡ് മഗീഡമിയഅം യ  .  പമി  .   സ്കൂള് അദ്ധര്യകാപകലരേ ലതരേലഞടക്കുനതമിനുള്ള
മകാനദണ്ഡഅം

ശഗീ  .    വകാഴൂര് ഗസകാമന:  സര്,  ഗകരേളതമില് ഇടകമി,  പകാലകകാടഡ്,  തൃശ്ശൂര്,

തമിരുവനന്തപുരേഅം തുടങ്ങമിയ ജമില്ലകളമില് ഭകാഷകാ നക്യൂനപക്ഷേങ്ങള് ഗനരേമിടലനകാരു

പ്രശഅം  സഅംബനമിചകാണഡ്  എലന്റെ  സബ്മമിഷന.  ഗകരേളതമിലല

ലപകാതുവമിദര്യകാലയങ്ങളമില്  യ.പമി.  സ്കൂള്  അദ്ധര്യകാപകലരേ  ലതരേലഞടകകാന

ഗവണമി ഗകരേള പബമികഡ്  സര്വഗീസഡ്  കമഗീഷന അഗപക്ഷേ ക്ഷേണമിക്കുഗമ്പകാള്

യ.പമി.  സ്കൂള്  മലയകാള  അദ്ധര്യകാപകലരേ  ലതരേലഞടക്കുന  അഗത

മകാനദണ്ഡതമില്തലന  ഏലതങ്കമിലുഅം  വമിഷയതമില്  ഡമിഗ്രമിയഅം,  ബമി.എഡുഅം,

ലക.ലടറഅം  വമിജയമിചകാല്  അഗപക്ഷേ  നല്കകാലമനതുഗപകാലല  തമമിഴഡ്  സ്കൂള്
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അദ്ധര്യകാപകലരേ  ലതരേലഞടക്കുഗമ്പകാഴഅം  ആയതഡ്  പകാലമികലപഗടണതഗല്ല?

നമിലവമില്  ഗകരേള  പമി.എസഡ്.സമി.  തമമിഴഡ്  സ്കൂള്  അദ്ധര്യകാപകലരേ

ലതരേലഞടകകാന ഗവണമി അഗപക്ഷേ ക്ഷേണമിക്കുഗമ്പകാള് ഏലതങ്കമിലുഅം ഡമിഗ്രമി

എടതതമിനുഗശഷഅം  തമമിഴഡ്  ഭകാഷയമില്  ബമി.എഡഡ്  എടതവര്ക്കുമകാത്രഗമ

അഗപക്ഷേ  നല്കകാന  സധമിക്കുകയള്ളൂലവനള്ള  വര്യവസ്ഥ

നമിലനമില്ക്കുനതമിനകാല്  പതകാഅംകകാസഡ്  വലരേ  തമമിഴഡ്  മഗീഡമിയതമില്

പഠമിചതമിനുഗശഷഅം  ഡമിഗ്രമി  പൂര്തമിയകാക്കുകയഅം  വമിവമിധ  വമിഷയങ്ങളമില്

ബമി.എഡഡ്  എടത വമിദര്യകാര്തമികള്കഡ്  അഗപക്ഷേ നല്കകാന സകാധമികകാത

സ്ഥമിതമിവമിഗശഷമകാണഡ്  നമിലവമിലുള്ളതഡ്.  അവസകാനമകായമി  29.12.2018-ല്

പമി.എസഡ്.സമി.  ഗനകാടമിഫമിഗകഷന  ക്ഷേണമിചഗപകാള്  ആയമിരേകണകമിനഡ്

ഉഗദര്യകാഗകാര്തമികള്കഡ്  അഗപക്ഷേ  നല്കകാന  സകാധമികകാത

അവസ്ഥയണകാകുകയഅം ഇടകമി ജമില്ലയമില് തമമിഴഡ് യ.പമി. സ്കൂള് അദ്ധര്യകാപകലരേ

ലതരേലഞടകകാനഗവണമി  ഗനകാടമിഫമിഗകഷന  ക്ഷേണമിചഡ്  പരേഗീക്ഷേ  നടതമി

17.05.2022-ല്  റകാങ്കഡ്  ലമിസ്റ്റഡ്  പുറത്തുവനഗപകാള്  മുഖര്യലമിസ്റ്റമില്  33  ഗപര്

ഗയകാഗര്യത ഗനടമിയവരേമില് തമമിഴഡ് ബമി.എഡഡ് ഗയകാഗര്യതയണകായമിരുന രേണ്ടുഗപര്

മകാത്രമകാണഡ്  ലമിസ്റ്റമില്  ഇടഅം  ഗനടമിയതഡ്.  ബകാകമിയള്ളവര്  ടമി.ടമി.സമി.
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ഗയകാഗര്യതയള്ളവരേകായമിരുന.  ആയതമിനകാല്  അടത  തവണ  തമമിഴഡ്  യ.പമി.

സ്കൂള് അദ്ധര്യകാപകലരേ ലതരേലഞടകകാന ഗവണമി അഗപക്ഷേ ക്ഷേണമിക്കുഗമ്പകാള്

പതകാഅംകകാസഡ്  വലരേ  തമമിഴഡ്  മഗീഡമിയതമില്  പഠമിചവര്കഡ്  ഏലതങ്കമിലുഅം

വമിഷയതമില്  ബമിരുദവഅം  ബമി.എഡുഅം  എടതവര്കഡ്  അഗപക്ഷേമികകാന

സകാധമിക്കുനവമിധഅം മലയകാളഅം യ.പമി.  സ്കൂള് അദ്ധര്യകാപകലരേ ലതരേലഞടക്കുന

അഗത  മകാനദണ്ഡതമില്  തലന  തമമിഴഡ്  മഗീഡമിയഅം  ഉഗദര്യകാഗകാര്തമികള്ക്കുഅം

അവസരേഅം  ലഭമികകാന  ഗവണമിയള്ള  ഉതരേവണകാകണലമനകാണഡ്  ഇസൗ

സബ്മമിഷനമിലൂലട അഭര്യര്തമിക്കുനതഡ്. 

ലപകാതുവമിദര്യകാഭര്യകാസ-ലതകാഴമില് വകുപ്പുമനമി (ശഗീ  .   വമി  .   ശമിവനകുടമി): സര്,

ഏലതങ്കമിലുഅം  വമിഷയതമിലുള്ള  ഡമിഗ്രമിയഅം  തമമിഴഡ്  ഭകാഷയമിലുള്ള  ബമി.എഡുഅം

കൂടകാലത ലക.ഇ.ആര്. അദ്ധര്യകായഅം 31-ല് പരേകാമര്ശമിചമിട്ടുള്ള ഗയകാഗര്യതകളുമകാണഡ് 

നമിലവമില്  യ.പമി  സ്കൂള്  തമമിഴഡ്  അദ്ധര്യകാപകര്കഡ്  ഗയകാഗര്യതയകായമി

പരേമിഗണമിക്കുനതഡ് .  യ.പമി.എസഡ് .റ്റെെമി.  തമമിഴഡ്  ഭകാഷകാ  അദ്ധര്യകാപകര്  രേണകാഅം

ഭകാഷയഅം  മൂനകാഅം  ഭകാഷയഅം  ഒഴമിലകയള്ള  വമിഷയങ്ങള്  തമമിഴഡ്  മകാധര്യമതമില്

ആണഡ്  അദ്ധര്യയനഅം  നടഗതണതഡ് .  തമമിഴഡ്  ഭകാഷഗയകാലടകാപഅം  പരേമിശഗീലന

ഗയകാഗര്യതയഅം  തമമിഴമില്  കരേസ്ഥമകാകമിയകാല്  മകാത്രഗമ  തമമിഴഡ്  മകാധര്യമതമില്
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പഠമിക്കുന  കുടമികളുലട  അകകാദമമിക  തകാത്പരേര്യഅം  സഅംരേക്ഷേമികകാന

സകാധമിക്കുകയള്ളുലവനതമിനകാല്  ആണഡ്  പ്രസ്തുത  നമിബനന

നമിഷ്കര്ഷമിചമിട്ടുള്ളതഡ് .  5,  6,  7  കകാസുകള്  വകകകാരേര്യഅം

ലചെഗയണവരേകായതമിനകാല്  പ്രസ്തുത  ഗയകാഗര്യതയമില്  മകാറ്റെെഅം  വരുതകാന

സമഗ്രമകായ പഠനഅം ആവശര്യമകാണഡ് . അതമിനകാല് ബഹുമകാനലപട എഅം.എല്.എ.

നമിര്ഗദ്ദേശമിചമിട്ടുള്ള  തരേതമില്  പ്രസ്തുത  ഗകകാഴമിനുള്ള  ഗയകാഗര്യതയമില്  മകാറ്റെെഅം

വരുതകാന  കഴമിയഗമകാലയന  കകാരേര്യഅം  സര്കകാര്

പരേമിഗശകാധമിച്ചുലകകാണമിരേമിക്കുകയകാണഡ്.  

(7) ലവറ്റെെറമിനറമി കമിനമികമിലന്റെ പ്രവര്തനഅം

ശഗീ  .    പമി  .    നന്ദകുമകാര്:  സര്,  ലപകാനകാനമി  തകാലൂകമില്  ഇസൗശത്വരേമഅംഗലഅം

ലവറ്റെെറമിനറമി  ഗപകാളമി  കമിനമികഡ്  സസൗകരേര്യങ്ങള്

ലമചലപടതണലമനകാവശര്യലപടനതകാണഡ്  സബ്മമിഷന.  തകാലൂകമിലല

ക്ഷേഗീരേകര്ഷകലരേയഅം  മറഅം  സഹകായമിക്കുനതമിനുഅം  സഅംരേക്ഷേമിക്കുനതമിനുഅം  ഇസൗ

കമിനമികമില്  സസൗകരേര്യങ്ങളമില്ല.  എകഡ്ഗറ  യൂണമിറ്റെെഡ്,  സകാനമിഅംഗഡ്  യൂണമിറ്റെെഡ്,

എ.ബമി.സമി.  ലസന്റെര്  എനമിവ  സ്ഥകാപമിഗകണമിയമിരേമിക്കുന.  നമിലവമിലുള്ള

Trevis  ലകടമിടഅം  അടമിതറ  ഉയര്തമി  ലവള്ളലകടഡ്  ഒഴമിവകാഗകണതകാണഡ്.
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പുതമിയ  ലകടമിടതമില്  ലകാബുഅം  ഗസ്റ്റകാര്  റൂമുഅം  സസൗകരേര്യലപടതണഅം.

പുഴഗയകാരേമകായതമിനകാല്  എഗപകാഴഅം  ലവള്ളഅം  കയറുന  പ്രഗദശമകാണമിതഡ്.

അതുലകകാണഡ്  അവമിലട  മണ്ണമിടഡ്  നമികതമി  സസൗകരേര്യപ്രദമകാകുന  രൂപതമില്

കമിനമികഡ്  പ്രവര്തമികകാനുള്ള  സഅംവമിധകാനലമകാരുകണഅം.  കഴമിഞ  ഒരു

വര്ഷകകാലമകായമി  ലകാബഡ്  ലടകഗീഷര്യന  ഗപകാസ്റ്റഡ്  ഒഴമിഞ്ഞുകമിടക്കുകയകാണഡ്.

മലപ്പുറഅം ജമില്ലയമിലല പ്രധകാന ക്ഷേഗീരേ കര്ഷക ഗമഖലയകാണഡ് ലപകാനകാനമി. ക്ഷേഗീരേ

കര്ഷകരുലട  സകാന്ദ്രത  കൂടതലുള്ള  പ്രഗദശമകാണഡ്.  ലപകാനകാനമി  തകാലൂകമിലല

കര്ഷകര്കഡ്  പ്രധകാന ആശയ ഗകന്ദ്രമകാണഡ്  ഇസൗ ലവറ്റെെറമിനറമി  ഗഹകാസ്പേമിറ്റെെല്.

ഇസൗ  കമിനമികമിലന  സഅംരേക്ഷേമിക്കുനതമിനുഅം  വമിപുലലപടത്തുനതമിനുഅം

അടമിയന്തരേമകായ  ശദ്ധ  സര്കകാരേമിലന്റെ  ഭകാഗത്തുനമിനമുണകാകണലമനഡ്  ഇസൗ

സബ്മമിഷനമിലൂലട ആവശര്യലപടന.

മൃഗസഅംരേക്ഷേണ-ക്ഷേഗീരേവമികസന  വകുപ്പുമനമി  (ശഗീമതമി  ലജ  .

ചെമിഞ്ചുറകാണമി):  സര്,  മലപ്പുറഅം  ജമില്ലയമില്  ലപകാനകാനമി  തകാലൂകമിലല  റഫറല്

ആശുപത്രമിലയന  നമിലയമില്  പ്രവര്തമിക്കുന  ഇസൗശത്വരേമഅംഗലഅം

ഗപകാളമികമിനമികഡ് മൃഗകാശുപത്രമിക്കുഅം പക്ഷേമികളുലട ചെമികമിതയ്ക്കുഅം വമിവമിധ  പദ്ധതമി

ആനുകൂലര്യങ്ങള്ക്കുലമല്ലകാഅം  ജനങ്ങള്  മുഖര്യമകായഅം  ആശയമിക്കുന  പ്രധകാന
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മൃഗകാശുപത്രമിയകാണഡ്.  ഇസൗ  മൃഗകാശുപത്രമി  പ്രവര്തമിചമിരുന  പഴയ  ലകടമിടഅം

കകാലപഴകഅംമൂലഅം  പ്രവര്തനതമിനഡ്  അനുകൂലമല്ലകാത

അവസ്ഥയമിലകായമിരുന.  കൂടകാലത,  2018-ലലയഅം  2019-ലലയഅം  പ്രളയതമില്

ലവള്ളഅം കയറമി ഭമിതമിക്കുഅം അടമിതറയ്ക്കുഅം വമിള്ളലുഅം ബലക്ഷേയവമുണകാകുകയഅം

ലചെയ. ഇസൗ മൃഗകാശുപത്രമിയലട പ്രകാധകാനര്യഅം കണകമിലലടതകാണഡ് കകാലപഴകഅം

വന പഴയ ലകടമിടഅം ലപകാളമിചഡ്  പുതമിയ ലകടമിടഅം നമിര്മമിക്കുവകാന സര്കകാര്

തഗീരുമകാനമിക്കുകയഅം  അതമിനപ്രകകാരേഅം  14-12-2020-ലല  ഉതരേവഡ്  പ്രകകാരേഅം

ഭരേണകാനുമതമി  നല്കമിയമിട്ടുള്ളതുഅം  പദ്ധതമി  നടതമിപമിനകായമി  2020-21

സകാമ്പതമിക  വര്ഷതമില്  മൃഗചെമികമിതകാഗസവനഅം  എന

ശഗീര്ഷകതമിലുള്ലപടതമി  99,96,000  രൂപ  അനുവദമിക്കുകയഅം  ലചെയ.

സര്കകാരേമിലന്റെ  ഒനകാഅം  നൂറുദമിന  പരേമിപകാടമിയമിലുള്ലപടതമി  4-09-2021-നഡ്

നമിര്മകാണ പ്രവര്തനങ്ങളുലട ഉദ്ഘകാടനഅം നമിര്വഹമിക്കുകയഅം ലചെയ. പദ്ധതമി

സമയബനമിതമകായമി  പൂര്തഗീകരേമിക്കുനതമിനഡ്  ജമില്ലകാ  മൃഗസഅംരേക്ഷേണ

ഓഫഗീസര്കഡ്  നമിര്ഗദ്ദേശഅം  നല്കുകയഅം ലചെയ്തമിട്ടുണഡ്.  4,035  സത്വയര് ഫഗീറ്റെെമില്

ലകടമിടതമിലന്റെ  നമിര്മകാണ  പ്രവര്തനങ്ങള്  ലപകാതുമരേകാമതഡ്  വകുപമിലന്റെ

ഗനതൃതത്വതമില്  ആരേഅംഭമിക്കുകയഅം  ഗമല്ക്കൂരേയലട  ഗകകാണ്ക്രഗീറ്റെെഡ്  അടകഅം
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അനപതഡ്  ശതമകാനഅം  പണമി  പൂര്തഗീകരേമിക്കുകയഅം  ലചെയ്തമിട്ടുണഡ്.  കൂടകാലത

ലകടമിടതമിലന്റെ  ഉള്ഭകാഗത്തുള്ള  പണമികള്  പുഗരേകാഗമമിക്കുകയകാണഡ്.  എനകാല്

മഴ  കകാരേണഅം  പകാസ്റ്ററമിഅംഗഡ്  നടനമിടമില്ല.  ലകടമിടതമിലന്റെ  നമിര്മകാണഅം

പൂര്തമിയകാകുന മുറയഡ് മൃഗകാശുപത്രമിയലട ആവശര്യകതയനുസരേമിചഡ് ആധുനമിക

ചെമികമിതകാ  സഅംവമിധകാനങ്ങളകായ  എകഡ്ഗറ  യൂണമിറ്റെെഡ്,  സകാനമിഅംഗഡ്  ലസന്റെര്,

എ.ബമി.സമി.  ലസന്റെര് എനമിവ സ്ഥകാപമിക്കുന കകാരേര്യഅം പരേമിഗണമിക്കുനതകാണഡ്.

ഏകഗദശഅം  ആറുമകാസഅംലകകാണഡ്  നമിര്മകാണ  പ്രവര്തനങ്ങള്

പൂര്തമിയകാകുലമനഡ് പ്രതഗീക്ഷേമിക്കുന. 

(8) കകാഞങ്ങകാടഡ് സഗീകളുലടയഅം കുടമികളുലടയഅം ആശുപത്രമിയലട പ്രവര്തനഅം

ശഗീ  .    ഇ  .    ചെന്ദ്രഗശഖരേന:  സര്,   കകാഞങ്ങകാടഡ്  സഗീകളുലടയഅം

കുടമികളുലടയഅം  ആശുപത്രമിയലട  പ്രവര്തനഅം  അടമിയന്തരേമകായമി

ആരേഅംഭമിക്കുനതമിനകാവശര്യമകായ  നടപടമി  സത്വഗീകരേമികണലമനള്ളതകാണഡ്

സബ്മമിഷനമിലൂലട  ഞകാന  സഭകാതലതമില്  പറയകാന  ആഗ്രഹമിക്കുനതഡ്.

കഴമിഞ  ഗവണ്ലമന്റെമിലന്റെ  കകാലത്തുതലന  ലകടമിടതമിലന്റെ  പണമി

പൂര്തഗീകരേമിചഡ്  എത്രയഅം ലപടനഡ്  ആരേഅംഭമിക്കുലമന രേഗീതമിയമില് ലപകാതുവകായ

അഭമിപ്രകായഅം  ഉയര്നവനമിട്ടുഅം  ഇഗപകാഴഅം  ആരേഅംഭമികകാത  സകാഹചെരേര്യതമില്
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ലപകാതുസമൂഹതമിനമിടയമില്  വമിലമിയ  പ്രതമിഗഷധങ്ങള്  ഉയര്നവരുന

സകാഹചെരേര്യമകാണുള്ളതഡ്.  ആ  ആശുപത്രമിയലട  പ്രവര്തനഅം

ആരേഅംഭമിക്കുനതമിനുഗവണമി ആവശര്യമകായ തസമിക സൃഷ്ടമികകാനുഅം അതര്യകാവശര്യഅം

ഗവണ ഉപകരേണങ്ങള് ലഭര്യമകാകകാനുഅം ലചെയ്യുനതമിനകാവശര്യമകായ നടപടമികള്

സത്വഗീകരേമിച്ചുലകകാണഡ്  എത്രയഅം  ലപലടനഡ്  സഗീകളുലടയഅം  കുടമികളുലടയഅം

ആശുപത്രമി  കകാഞങ്ങകാടഡ്  പടണതമില്  ആരേഅംഭമികണലമനതകാണഡ്  ഞകാന

സബ്മമിഷനമിലൂലട ആവശര്യലപടനതഡ്.

ആഗരേകാഗര്യ-വനമിത-ശമിശുവമികസന  വകുപ്പുമനമി  (ശഗീമതമി  വഗീണകാ

ഗജകാര്ജഡ്):  സര്,  കകാസര്ഗഗകാഡഡ്  ജമില്ലയലട  ആഗരേകാഗര്യരേഅംഗലത

ആവശര്യങ്ങളമിലമിടലപടഡ്  പരേമിഹകാരേഅം  കകാണുനതമിലന്റെ  ഭകാഗമകായകാണഡ്

കകാഞങ്ങകാടഡ്  സഗീകളുലടയഅം  കുടമികളുലടയഅം  ആശുപത്രമിയലട  നമിര്മകാണഅം

ആരേഅംഭമിചതഡ്.  എത്രയഅം  ഗവഗഅം  ഇസൗ  ആശുപത്രമിയലട  പ്രവര്തനഅം

ആരേഅംഭമിക്കുനതമിനുഗവണമിയള്ള ഇടലപടലകാണഡ് ആഗരേകാഗര്യവകുപഡ് നടത്തുനതഡ്.

നമിലവമില്   ആശുപത്രമി  ലകടമിടതമിലന്റെ  സമിവമില്  വര്ക്കുകള്  മുഴവന

പൂര്തമിയകായമിട്ടുണഡ്.  ഇഗപകാള്  ഇലകമികല്,  ഫയര്  ആനഡഡ്  ഗസഫമി

വര്ക്കുകളുഅം പൂര്തഗീകരേമിച്ചു. ലകടമിടതമിലന്റെ റൂഫഡ് ഗടകാപഡ് ഷഗീറ്റെെഡ് ഇടന പ്രവൃതമി
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പൂര്തഗീകരേമികകാനുണഡ്.  ലലവദക്യുതമി  കണക്ഷേന

ലഭര്യമകാക്കുനതമിനകാവശര്യമകായമിട്ടുള്ള  നടപടമികള്  സത്വഗീകരേമിചമിട്ടുണഡ്.  ഫയര്

ആനഡഡ് ഗസഫമിയലട എന.ഒ.സമി. ലഭര്യമകാകുന മുറയഡ് റൂഫഡ് ഗടകാപഡ് ഷഗീറ്റെെഡ് ഇടന

പ്രവര്തനഅം പൂര്തമിയകാകകാന കഴമിയനതകാണഡ്.  ലകടമിടതമിഗലയകാവശര്യമകായ

എല്ലകാ  ഇലഗകകാണമികഡ്  ഉപകരേണങ്ങളുഅം  ലഭര്യമകാകമിയമിട്ടുണഡ്.  ലകടമിടതമിലന്റെ

ലമിഫഡ്  ഒഴമിലകയള്ള  പ്രവൃതമികള്  മുഴവന  പൂര്തഗീകരേമിചമിട്ടുണഡ്.  ഗമകാഡുലകാര്

ഓപഗറഷന തഗീഗയറ്റെെര്,  ലമഡമികല് ഗര്യകാസഡ് ലലപപഡ് ലലലന സമിസ്റ്റഅം എനമിവ

സ്ഥകാപമികല്,  അഡമിനമിഗസ്ട്രേറ്റെെഗീവഡ്  ഗബകാകഡ്  പൂര്തഗീകരേണഅം  എനമിവ

എന.എചഡ്.എഅം.  മുഗഖന  നടനവരുന.  ഓപഗറഷന  തഗീഗയറ്റെെറമിലന്റെ

നമിര്മകാണഅം  ലടന്റെറകായമി. ഇവകാലുഗവഷന നടക്കുന.   ലകടമിടതമിലന്റെ നമ്പര്

ലഭര്യമകാക്കുനതമിനഡ് അഗപക്ഷേ സമര്പമിചമിട്ടുണഡ്. എന.എചഡ്.എഅം.-ലന്റെ വകാര്ഷമിക

പദ്ധതമിയമിലുള്ലപടതമി  കകാഞങ്ങകാടഡ്  സഗീകളുലടയഅം  കുടമികളുലടയഅം

ആശുപത്രമിയമിഗലയഡ്  ഒരു  ഗകകാടമി  അറുപതഡ്  ലക്ഷേഅം  രൂപയലട  ലമഡമികല്

ഉപകരേണങ്ങള്  വകാങ്ങുനതമിനകായമി  ഗകരേള  ലമഡമികല്  സര്വഗീസസഡ്

ഗകകാര്പഗറഷനഡ്  ഭരേണകാനുമതമി  നല്കുകയഅം  ലക.എഅം.എസഡ്.സമി.എല്.-ല്

നമിനഡ്  42  ഇനഅം  ലമഡമികല്  ഉപകരേണങ്ങള്  ഇതമിനകഅം  വമിതരേണഅം
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ലചെയ്യുകയഅം  ലചെയ്തമിട്ടുണഡ്.  ലലവദക്യുതമി  കണക്ഷേന  ലഭമിക്കുകയഅം  ജനഗററ്റെെര്

സ്ഥകാപമിക്കുകയഅം ലചെയ്യുന മുറയഡ്  ഇസൗ ഉപകരേണങ്ങള് ഇനസ്റ്റകാള് ലചെയകാന

കഴമിയഅം.  22-09-2021-ലല  ഗവണ്ലമന്റെഡ്  ഉതരേവപ്രകകാരേഅം  ഇസൗ

ആശുപത്രമികകായമി  7  സ്റ്റകാഫഡ്  ഗനഴഡ്,  2  ഫകാര്മസമിസ്റ്റഡ്,  2  കകാര്കഡ്,  ഓഫഗീസഡ്

അറ്റെെന്റെന്റെഡ്-1  എനമിങ്ങലന 12 തസമിതകകള് സൃഷ്ടമിചമിട്ടുണഡ്.  ഇതമിനുപുറലമ, 15

ഗഡകാക്ടര്മകാരേടകഅം  37  സ്ഥമിരേഅം  ജഗീവനകകാരുലട  തസമികകള്

സൃഷ്ടമിക്കുനതമിനുള്ള പ്രകാഗപകാസലകാണഡ്  സര്കകാരേമിലന്റെ പരേമിഗണനയമിലുള്ളതഡ്.

ഇസൗ  തസമികകള്  സൃഷ്ടമിക്കുന  മുറയഡ്  ആശുപത്രമിയലട  പ്രവര്തനഅം

ആരേഅംഭമികകാന കഴമിയഅം.  അതമിനുള്ള നടപടമികള് വളലരേ ഗവഗതമില്തലന

നടത്തുകയകാണഡ്.


