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സബ്മമിഷന

(1) വവെള്ളയമില് പപപോലലീസസ് പസ്റ്റേഷന നമിര്മപോണണ

ശലീ.  പതപോട്ടതമില് രവെലീന്ദ്രന:  സര്,  എവന്റെ  മണ്ഡലമപോയ പകപോഴമിപകപോടസ്

പനപോര്തമിവല തലീരപദേശ പമഖലയമിവല വവെള്ളയമില് പപപോലലീസസ് പസ്റ്റേഷനുമപോയമി

ബന്ധവപ്പെട്ട  വെമിഷയമപോണസ്  ഞപോന  സബ്മമിഷനമിലൂവട  അവെതരമിപ്പെമിക്കുന്നതസ്.

ഫമിഷറലീസസ്  വെകുപ്പെമിവന്റെ  ഒരു  വകട്ടമിടണ  തപോല്കപോലമികമപോയമി  പപപോലലീസസ്

പസ്റ്റേഷനുപവെണമി  അനുവെദേമിക്കുകയപോണസ്  വചെയമിട്ടുള്ളതസ്.  പുതമിയ  വകട്ടമിടണ

നമിര്മമികപോന  2018-19-ല്  അനുമതമി  നല്കമി  14-11-2018-ല്  സര്കപോര്

ഉതരവണ  നല്കമി.  പമി.ഡബബ.ഡമി.-യമില്  തുക  വഡപപ്പെപോസമിറസ്  വചെയസ്  ഒരു

വെര്ഷണ  കപോതമിരുന്നമിട്ടുണ  പണമി  തുടങപോതതമിനപോല്   വെപോപ്പകപോസസ്  എന്ന

ഏജനസമിവയ  ഏല്പ്പെമിച.  20-12-2019-നസ്  ഇ-വടണര്  വെഴമി  റൂഫസ് പകപോ

ബമില്പഡഴമിവന  പ്രവൃതമി  ഏല്പ്പെമിച.  അവെര്  ഫഫൗപണഷന  മപോതണ

പൂര്തമിയപോകമി.  നമിരകസ്   വെര്ദ്ധനവെസ്  ആവെശശ്യവപ്പെട്ടുവകപോണസ്  കരപോറുകപോര്

റമിവവവെസ്ഡസ്  എസ്റ്റേമിപമറസ്  പുതുകമി  നല്കപോതതമിനപോല്  11-02-2022-നസ്

പകപോണ്ടപോക്ടര്  വെര്കസ്  നമിര്തമി.  അവെമിവട  എസസ്.എചസ്.ഒ.  അടകണ  39

പപപോലലീസുകപോരുണസ്.  വെളവര അസണതൃപമിപയപോവടയപോണസ് അവെമിവടയമിരമിക്കുന്നതസ്.
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ഞപോന പനരമില്പപപോയമി  കണതപോണസ്,   വെളവര  പ്രയപോസണപതപോനണ.  ഇടയമിവട

ഇഫൗ  പപപോലലീസുകപോര്  ഇഫൗ  പ്രശണ  എപന്നപോടസ്  പറയപോറുണസ്.  ഇഫൗ  പ്രവൃതമി

അടമിയന്തരമപോയമി  പൂര്തലീകരമികപോന  ബഹുമപോനവപ്പെട്ട  മുഖശ്യമനമി  ഇഫൗ

വെമിഷയതമില്  ഇടവപടണണ.  ഇഫൗ  വെമിഷയണ  ബഹുമപോനവപ്പെട്ട  വപപോതുമരപോതസ്

വെകുപ്പുമനമിയുവട ശദ്ധയമില്വപ്പെടുതമിയമിരുന.  അപദ്ദേഹതമിവന്റെ മണ്ഡലമപോയ

പബപ്പൂരമിലണ ഇതുപപപോലള്ള ഒരു പപപോലലീസസ് പസ്റ്റേഷനുണസ്. ഇഫൗ രണസ് പപപോലലീസസ്

പസ്റ്റേഷനുകളുവടയുണ  നമിര്മപോണ  പ്രവൃതമി   ഇപത  അവെസ്ഥയമിലപോണുള്ളതസ്.

ബഹുമപോനവപ്പെട്ട  മുഖശ്യമനമി  ഇടവപട്ടസ്   ഇഫൗ  പ്രശണ  പരമിഹരമിക്കുന്നതമിനസ്

അടമിയന്തരമപോയമി  നടപടമി  സസലീകരമികണവമന്നസ്  സബ്മമിഷനമിലൂവട  ഞപോന

ആവെശശ്യവപ്പെടുകയപോണസ്.     

മുഖശ്യമനമി  (ശലീ  .    പമിണറപോയമി  വെമിജയന):  സര്,  പകപോഴമിപകപോടസ്

വവെള്ളയമില്  പപപോലലീസസ്  പസ്റ്റേഷന  വകട്ടമിട  നമിര്മപോണതമിനസ്  1,07,00,000

രൂപയുവട ഭരണപോനുമതമി സര്കപോര് നല്കമിയമിരുന. സ്ഥലപരമിപശപോധന, മണസ്

പരമിപശപോധന  തുടങമിയ  പ്രപോരണഭപ്രവെര്തനങള്  വപപോതുമരപോമതസ്  വെകുപ്പെസ്

നമിര്വ്വഹമിച. നമിര്മപോണചമതല അണഗലീകൃത ഏജനസമിയപോയ വെപോപ്പകപോസമിവന

ഏല്പ്പെമിവചങമിലണ  പ്രവൃതമികള്  പൂര്തമിയപോക്കുന്നതമിനസ്  നമിര്വ്വപോഹമമിവല്ലെന്നസ്
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കമ്പനമി  അറമിയമിചമിരുന.   തുടര്ന്നസ്   നമിര്മപോണണ  ഏവറടുകപോന  പകരള

പപപോലലീസസ് ഹഫൗസമിണഗസ് കണ്സ്ട്രക്ഷന പകപോര്പ്പെപറഷപനപോടസ് ആവെശശ്യവപ്പെട്ടമിട്ടുണസ്.

(2) സുല്തപോന കനപോലമിവന്റെ പപോര്ശസഭമിതമി പുനര്നമിര്മപോണണ

ശലീ  .    എണ  .    വെമിജമിന:  സര്,  പകപോവെളണ മുതല് പബകല് വെവര ഉള്നപോടന

ജലഗതപോഗതപപോതയപോയമി  വെമികസമിപ്പെമിക്കുന്ന  വവെസ്റ്റേസ്  പകപോസ്റ്റേസ്  കനപോലമിവന്റെ

ഭപോഗമപോണസ് കല്ലെശ്യപോപശ്ശേരമി മണ്ഡലതമിവല കുപ്പെണ പുഴവയയുണ വപരുമ്പപ്പുഴവയയുണ

ബന്ധമിപ്പെമിക്കുന്ന പകരളതമിവല തവന്ന ആദേശ്യ മനുഷശ്യ നമിര്മമിത കനപോലപോയ

കണ്ണൂരമിവന്റെ സൂയസസ് കനപോല് എന്നറമിയവപ്പെടുന്ന  സുല്തപോന കനപോല്.  1999-

ല്  ഇ.  വക.  നപോയനപോര്  സര്കപോരമിവന്റെ  കപോലതപോണസ്  കനപോല്

പുനര്നമിര്മമിചതസ്.   എന്നപോല്  പമില്ലെറുകവള  പുറകമിപലയസ്  ഉറപ്പെമിചനമിര്തമിയ

ആങപറജസ് ബപോറുകള്   ദ്രവെമിചസ്  കനപോലമിവന്റെ  തൂണുണ  സപോബണ  തകരുകയുണ

കനപോലമിപലയസ്  വതന്നമിവെലീഴുകയുണ  വചെയമിട്ടുണസ്.  കഴമിഞ്ഞ  വെര്ഷമുണപോയ

കനതമഴയമില്  വെപോടമികല് കടവെമിനുണ  വവചെനപോപക പതപോട്ടമിനുമമിടയമിലള്ള  50

മലീറപറപോളണ  ഭപോഗണ  കനപോലമിപലയസ്  തള്ളുകയുണപോയമി.  തപോല്കപോലമികമപോയമി

വതങമിന കുറമികള് വെചവകപോണപോണസ് ഇപപ്പെപോള് സണരക്ഷമിചമിരമിക്കുന്നതസ്.   ഈ

പമയസ്  മപോസമുണപോയ  മഴയമില്  വവചെനപോപക  പതപോട്ടമിവന്റെ  പമല്ഭപോഗണ  200
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മലീറപറപോളവണ  സണരക്ഷണഭമിതമി  തകര്നവെലീണ  നമിലയമിലപോണുള്ളതസ്.

നമിലവെമില്  ഇനലപോന്റെസ്  നപോവെമിപഗഷന  നടതമിവകപോണമിരമിക്കുന്ന  പ്രവൃതമിയുണ

ഇതുമൂലണ  തടസ്സവപ്പെട്ടുനമില്ക്കുന്ന  സപോഹചെരശ്യമപോണുള്ളതസ്.  ടൂറമിസണ  വെകുപ്പെസ്

മുപഖന  നടപ്പെമിലപോകവപ്പെടുന്ന  മലനപോടസ്-മലബപോര്  റമിവെര്  ക്രൂയമിസണ

പദ്ധതമിവയയുണ  ഇതസ്  പ്രതമികൂലമപോയമി  ബപോധമിക്കുന്ന  നമിലയമിലപോണുള്ളതസ്.

സുല്തപോന  കനപോലമിവന്റെ  ഇരുകളമിലമപോയമി  ആയമിരപതപോളണ  കുടുണബങള്

തപോമസമിക്കുനണസ്.  പരമിസരവെപോസമികള്ക്കുണ  മതശ്യവതപോഴമിലപോളമികള്ക്കുണ

വെലമിയ  ഭലീഷണമിയപോയമി  പപോര്ശസഭമിതമി  തകര്നവകപോണമിരമിക്കുന്നതമിനപോല്

നമിലവെമില്  രൂക്ഷമപോയ  സപോഹചെരശ്യണ  നമിലനമില്ക്കുകയപോണസ്.  കനപോലമിവന്റെ

അപകടകരമപോയ  അവെസ്ഥ  പരമിഗണമിചസ്  സ്ഥമിരതയുണ  ഫലപ്രദേവമപോയ

സതസരനടപടമി  സസലീകരമികണവമന്നസ്  ഞപോന  ഈ  സബ്മമിഷനമിലൂവട

ആവെശശ്യവപ്പെടുകയപോണസ്.

മുഖശ്യമനമി  (ശലീ  .    പമിണറപോയമി  വെമിജയന  ):  സര്,  നന്യൂനമര്ദ്ദേണകപോരണണ

തുടര്ചയപോയമി വപയ മഴവയത്തുടര്ന്നസ് 18-05-2022-നസ് സുല്തപോന കനപോലമില്

വവചെനപോപക  പതപോടമിനടുതപോയമി  വവപല്  ആന്റെസ്  സപോബസ് പപോര്ശസഭമിതമി

കനപോലമിപലയസ്  ഇടമിഞ്ഞുതപോഴ്ന്നതമിനപോല്  സമലീപത്തുള്ള  വെലീടുകളുണ  ബണ്ടുപറപോഡണ
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ഇടമിഞ്ഞസ് സണരക്ഷണഭമിതമി തകരുകയുണപോയമി. 20  വകപോല്ലെണ മുമ്പസ് നമിര്മമിച

വവപല്  ആന്റെസ്  സപോബസ്  പലയമിടങളമിലണ  ഇളകമിയമിട്ടുണസ്.  ഇതമിനസ്

ശപോശസതപരമിഹപോരണ  കപോണുന്നതമിനപോയമി  ആവെശശ്യമപോയ  പരമിപശപോധനയ്ക്കുപശഷണ

വഎ.ഡമി.ആര്.ബമി.  ഡമിവവസന  വെമിഭപോഗണ  രൂപകല്പ്പെന  നടപതണതുണസ്.

അതമിവന്റെയടമിസ്ഥപോനതമില് എസ്റ്റേമിപമറസ് തയപോറപോകമി പ്രവൃതമി നടതപോനപോണസ്

ഉപദ്ദേശമിചമിരമിക്കുന്നതസ്.

(3) ഭൂമമിയുവട കരണ

ശലീ  .    വക  .    എന  .    ഉണമിക്കൃഷ്ണന:  സര്,  വവവെപ്പെമിന  നമിപയപോജക

മണ്ഡലതമിവല   പള്ളമിപ്പുറണ-കുഴുപ്പെമിള്ളമി  വെമിപല്ലെജുകളമിലപോയമി  കമിടക്കുന്ന

അഞ്ഞൂപറപോളണ  വെരുന്ന  കുടുണബങള്   വെര്ഷങളപോയമി  തലീറപോയമി  വെപോങമി

വവകവെശണ വെചസ് അനുഭവെമിചവെരുന്ന  ഭൂമമിയുവട  പ്രശമപോണസ് സബ്മമിഷനപോയമി

ഉന്നയമിക്കുന്നതസ്.   1950-ല്  ഫപോറൂഖസ്  പകപോപളജമിവന്റെ  ആവെശശ്യങള്കപോയമി

വെഖഫസ്  പബപോര്ഡസ്  വകപോടുതതപോവണന്നസ്  അവെകപോശവപ്പെട്ടുവകപോണസ്   നല്കമിയ

ഒരു  പരപോതമിവയത്തുടര്ന്നസ്  വെഖഫസ്  പബപോര്ഡസ്  സസലീകരമിചമിട്ടുള്ള  ചെമില

നടപടമികള്  ഈ  പമഖലയമില്  വെലമിയ   പ്രയപോസങള്

ഉണപോകമിയമിരമിക്കുകയപോണസ്.  ഭൂരമിഭപോഗണ  വെരുന്ന



Uncorrected/Not for Publication
05-07-2022

6

മതശ്യവതപോഴമിലപോളമികളുള്വപ്പെവടയുള്ള സപോധപോരണ കുടുണബങളമില്  ആശങയുണ

വെലമിയ  പ്രതമിപഷധവണ  ഇതസ്  ഉയര്തമിയമിരമിക്കുകയപോണസ്.   തലീറപോധപോരണ

വെപോങമിയ  ഈ  ഭൂമമി  യഥപോര്ത്ഥതമില്  വെഖഫസ്  പബപോര്ഡമിനസ്

അവെകപോശവപ്പെട്ടതപോപണപോവയന്നസ്  സണശയമുണസ്.  ബഹുമപോനശ്യരപോയ  മുഖശ്യമനമി,

വെഖഫസ്  വെകുപ്പുമനമി,  റവെനന്യൂ  വെകുപ്പുമനമി എന്നമിവെര്വകല്ലെപോണ  നമിപവെദേനങള്

നല്കമി  സമലീപമിചമിട്ടുള്ളതപോണസ്.  ഈ പ്രശതമില് അടമിയന്തരമപോയമി  ഇടവപട്ടസ്

പ്രശണ  പരമിഹരമികണവമന്നപോണസ്  ഞപോന  ഈ  സബ്മമിഷനമിലൂവട

ആവെശശ്യവപ്പെടുന്നതസ്.

റവെനന്യൂ-ഭവെനനമിര്മപോണ  വെകുപ്പുമനമി  (ശലീ  .    വക  .    രപോജന):   സര്,

വവെപ്പെമിന  നമിപയപോജകമണ്ഡലതമിവല  പള്ളമിപ്പുറണ,  കുഴുപ്പെമിള്ളമി

വെമിപല്ലെജുകളമിലപോയമി കമിടക്കുന്ന ഭൂമമിയുവട കരണ സസലീകരമിക്കുന്നതുള്വപ്പെവടയുള്ള

നടപടമികള്  റവെനന്യൂ  അധമികൃതര്  നമിര്തമിവെചമിട്ടുള്ളതസ്  സണബന്ധമിചസ്

ബഹുമപോനവപ്പെട്ട  അണഗണ  ഉന്നയമിച  വെമിഷയണ  സര്കപോര്  വെളവര  ഗഫൗരവെമപോയമി

പരമിപശപോധമിചവെരമികയപോണസ്.  വകപോചമി തപോലൂകമിവല കുഴുപ്പെമിള്ളമി വെമിപല്ലെജമില്വപ്പെട്ട

പഴയ  സര്വവ്വ  18/1-4-ല്വപ്പെട്ട  404  ഏകര്  76  വസന്റെസ്  ഭൂമമി  ഫപോറൂഖസ്

പകപോപളജമിനുപവെണമി വകപോചമി  തപോലൂകസ്  മട്ടപോപഞ്ചേരമി  വെമിപല്ലെജമില് ബണബപോപശ്ശേരമി
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ബണഗപോവെമില്  ഇരമിക്കുണ  മുസല്മപോന  ഹപോജമി  ഹപോബ  പസട്ടസ്  മകന  മുഹമദേസ്

സമിദ്ദേമികസ്  പസട്ടസ്  വെഖഫസ്  ആധപോരണ  എഴുതമി  നല്കമിയമിട്ടുള്ളതുണ  ഫപോറൂഖസ്

പകപോപളജമിവല അധമികൃതരമില്നമിനണ ടമി ഭൂമമി പല വെശ്യകമികള്കപോയമി ആധപോരണ

വചെയസ് നല്കുകയുണ അവെരുവട പപരമില് തണപപ്പെര് വെചസ് ടമി വെശ്യകമികള് കരണ

അടച  വെന്നമിരുന്നതുമപോണസ്.  ഫപോറൂഖസ്  പകപോപളജമിനുപവെണമി  ടസ്റ്റേമി  വെമി.  വക.

ഉണമിപകപോയ സപോഹമിബസ്  S/o.  വമപോയലീന കുട്ടമി സപോഹമിബസ് കല്ലെപോയമില് പപരമില്

വകപോണസ്  കമിടക്കുനവവെനണ,  കുഴുപ്പെമിള്ളമി  എസസ്.ആര്.ഒ.-യമിവല  2115/1950

നമ്പര്  ആധപോരപ്രകപോരണ  ഫപോറൂഖസ്  പകപോപളജസ്  മപോപനജമിണഗസ്  ടസ്റ്റേസ്

കമമിറമിക്കുപവെണമി  കമമിറമിയുവട  അപപ്പെപോഴവത  പ്രസമിഡന്റെസ്  ഖപോന  ബഹദൂര്

പമി.വക.  ഉണമികമ്മു  സപോഹമിബസ്  പപര്കസ്  വകപോചമി  തപോലൂകസ്  മട്ടപോപഞ്ചേരമി

വെമിപല്ലെജമില്  ബണബപോപശ്ശേരമി  ബണഗപോവെമില്  മുഹമദേസ്  സമിദ്ധമികസ്  പസട്ടസ്

എഴുതമിവകപോടുത  വെഖഫസ്  ആധപോരതമില്  നമിനണ  വെഴമികസ്  വകമറമിഞ്ഞസ്

വെന്നമിട്ടുള്ള  1341/21-ാംനമ്പര് തലീറപോധപോരപ്രകപോരമപോണസ്  അപപക്ഷകര്കസ്  വെസ

സമിദ്ധമിചമിട്ടുള്ളവതന്നസ്  മുന്നപോധപോരങള്  പരമിപശപോധമിചസ്

കവണതമിയമിട്ടുള്ളതുമപോണസ്.  വെമിദേശ്യപോഭശ്യപോസ  പ്രവെര്തനങള്കല്ലെപോവത

ഇതമില്വപ്പെട്ട വെകകളുണ അതമില് നമിനള്ള ആദേപോയവണ ഉപപയപോഗമിക്കുന്നതമിനസ്
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അവെകപോശമമില്ലെപോതതുണ  ഏവതങമിലണ  കപോലതസ്  പകപോപളജസ്  നടപ്പെമിലമില്ലെപോവത

വെരമികയപോവണങമില്  ഇതമില്വപ്പെട്ട  വെസവെകകള്  പശഷമിക്കുകയപോവണങമില്

പശഷമിക്കുന്ന  വെകകള്  തമിരമിവചടുക്കുന്നതമിനസ്  ആധപോരണ  എഴുതമിവകപോടുത

ആളുവട പമിന്തുടര്ചപോവെകപോശമികള്കസ് അധമികപോരമുവണനണ  2115/1950 നമ്പര്

ആധപോരതമില് വെശ്യവെസ്ഥ വചെയമിട്ടുണസ്. 1995-വല പകന്ദ്ര വെഖഫസ് നമിയമതമിലണ

പകരള  പസ്റ്റേറസ്  വെഖഫസ്  ചെട്ടങള്  2019-ലണ  വെശ്യവെസ്ഥ  വചെയമിട്ടുള്ള  പ്രകപോരണ

വെഖഫസ്  വെസകളുവട  സര്പവ്വ  പ്രവെര്തനങള്  പുനരപോരണഭമിക്കുന്നതസ്

സണബന്ധമിച വെമിഷയണ  30-11-2021-ല് ബഹുമപോനവപ്പെട്ട കപോയമികവണ വെഖഫണ

ഹജസ് തലീര്ത്ഥപോടനവണ വെകുപ്പുമനമിയുവട അദ്ധശ്യക്ഷതയമില് ചെര്ച വചെയമിരുന.

പ്രസത  പയപോഗതമിവന്റെ  തലീരുമപോനപ്രകപോരണ  അനശ്യപോധലീനവപ്പെട്ട  വെഖഫസ്  ഭൂമമി

വെലീവണടുക്കുന്നതമിനുണ  കവണത്തുന്നതമിനുണ  കപയറവമപോഴമിപ്പെമിക്കുന്നതമിനുണ

ആവെശശ്യമപോയ  നടപടമികള്  സസലീകരമികണവമന്നസ്  തലീരുമപോനമിക്കുകയുണ

ആയതുപ്രകപോരണ  വെഖഫമിവന്റെ  പ്രസത  വെസ  അനധമികൃത  വകമപോറതമിലൂവട

വകവെശണ  വെയ്ക്കുന്നവെരമില്നമിനണ  നമികുതമി  സസലീകരമിക്കുകപയപോ  വകവെശണ

സര്ട്ടമിഫമികറസ്  നല്കുകപയപോ  പപപോക്കുവെരവെസ്  നടതമി  നല്കുകപയപോ  മറ

നടപടമികള്  വകവകപോള്ളുകപയപോ  വചെയരുവതന്നസ്  വെഖഫസ്  പബപോര്ഡസ്  ചെലീഫസ്
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എകമികന്യൂട്ടലീവെസ്  ഒപോഫലീസര്  നമിര്പദ്ദേശമിചതമിവന്റെ  അടമിസ്ഥപോനതമില്  ടമി

വെമിഷയതമില്  സസലീകരമിപകണ  തുടര്നടപടമികവളക്കുറമിചസ്  നമിയമവെശങള്

കൂടമി  വെമിലയമിരുതമി  പരമിപശപോധമിചവെരമികയപോണസ്.  ബഹുമപോനവപ്പെട്ട  അണഗണ

ഇവെമിവട  പറഞ്ഞതുപപപോവല  ബഹുമപോനവപ്പെട്ട  മുഖശ്യമനമിയുവടയുണ  എവന്റെയുണ

വെഖഫസ്  വെകുപ്പുമനമിയുവടയുണ  മുമ്പപോവകയുവമല്ലെപോണ  ഈ  വെമിഷയണ

ഉന്നയമിചതപോണസ്.  ദേലീര്ഘകപോലമപോയമി  ആധപോരപ്രകപോരണ  ഭൂമമി  വകവെശണ  വെചസ്

ഉപപയപോഗമിചസ്  വെരുന്ന  ജനങളുവട  ആശങ  സര്കപോര്  വെളവര

ഗഫൗരവെമപോയമിട്ടപോണസ്  കപോണുന്നതസ്.  ഇകപോരശ്യതമില്  ആവെശശ്യമപോയ  പരമിഹപോരണ

കപോണപോന,  ബഹുമപോനവപ്പെട്ട  അണഗതമിവന്റെ  ആവെശശ്യപ്രകപോരണ  ബന്ധവപ്പെട്ട

രണ്ടുമനമിമപോരടങ്ങുന്ന ഒരു ഉന്നതതല പയപോഗണ ഇഫൗ സപമളന കപോലയളവെമില്

തവന്ന പചെരുന്നതമിനസ് തലീരുമപോനമിചമിട്ടുണസ്. 

(4) സ്ഥലപമവറടുകല് പവെഗതമിലപോകപോന നടപടമി

ശലീ  .    പമി  .    ടമി  .    എ  .    റഹലീണ:  സര്,  വെമികസന പ്രവെര്തനങള്കപോയമി ഭൂമമി

വപപോനണവെമിലയ്വകടുക്കുന്നതമിനുള്ള  നടപടമികള്  പലപപ്പെപോഴുണ  10

വെര്ഷതമിലധമികണ  സമയവമടുക്കുകയപോണസ്.  വെലമിയ  സങലീര്ണതയപോണസ്  ഈ

പ്രതമിസന്ധമികസ്  കപോരണണ.  തുച്ഛമപോയ  കണമിജനസമി  ചെപോര്ജസ്



Uncorrected/Not for Publication
05-07-2022

10

അടയ്ക്കുന്നതമിനുപപപോലണ  സര്കപോരമിനസ്  അനുമതമി  കപോത്തുനമില്പകണ

അവെസ്ഥയപോണസ് ഇപപ്പെപോഴുള്ളതസ്. ഇതമിവന്റെ നടപടമിക്രമങള് ലഘൂകരമിപകണതസ്

വെളവര  അതശ്യന്തപോപപക്ഷമിതമപോണസ്.   സമയബന്ധമിതമപോയമി  സ്ഥലപമവറടുകല്

പ്രവൃതമി  പൂര്തലീകരമിക്കുന്നതമിനസ്  സര്പവ്വയര്മപോര്കസ്  സര്കപോര്  സര്പവ്വയസ്

മുനഗണന  നല്കണവമനള്ള  ഒരു  വപപോതുതലീരുമപോനവണ  ആവെശശ്യമപോണസ്.

സ്ഥലപമവറടുകല്  പനപോട്ടമിഫമിപകഷന  പൂര്തമിയപോയപശഷണ  പണണ

നല്കുന്നതമിനസ്  കപോലതപോമസണ  വെരുന്നതമിനപോല്  സര്കപോരമിനസ്  12  ശതമപോനണ

പലമിശബപോദ്ധശ്യത  കൂടമി  ഏവറടുപകണമി  വെരുന്ന  സപോഹചെരശ്യണ  കൂടമി

ഒഴമിവെപോപകണതുണസ്.  ഇകപോരശ്യതമില്  പ്രപതശ്യകമപോയ  പരമിഗണന  നല്കമി

സസ് വപഷശ്യല്  തഹസലീല്ദേപോരുവട  പനതൃതസതമില്  സര്പവ്വയര്മപോര്

ഉള്വപ്പെവടയുള്ള  ടലീമമിവന  പ്രപതശ്യകമപോയമി  നമിപയപോഗമിക്കുന്നതമിനസ്  നടപടമി

സസലീകരമികണവമന്നപോണസ് ഈ സബ്മമിഷനമിലൂവട ആവെശശ്യവപ്പെടുന്നതസ്.

റവെനന്യൂ-ഭവെനനമിര്മപോണ  വെകുപ്പുമനമി  (ശലീ  .    വക  .    രപോജന):  സര്,

ബഹുമപോനവപ്പെട്ട അണഗണ ഉന്നയമിചതസ് വെളവര പ്രധപോനവപ്പെട്ട പ്രശമപോണസ്.  മറുപടമി

വെപോയമിചതമിനുപശഷണ  ഇകപോരശ്യതമില്  ഈ  സഭയപോവക   ആപലപോചെമിക്കുകയുണ

ചെര്ച  വചെയ്യുകയുണ  വചെയ്യുവന്നപോരു  പ്രശവമന്ന  നമിലയമില്  ഒരു  കപോരശ്യണ
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സൂചെമിപ്പെമികപോനുണസ്.   വപപോതു ആവെശശ്യങള്കസ്  സ്ഥലപമവറടുകല് നടത്തുന്ന

അവെസരങളമില്  LARR  Act  2013-വല  നമിബന്ധനകള്കനുസരമിചപോണസ്

സ്ഥലപമവറടുക്കുന്നതസ്.  അപ്രകപോരണ ഏവറടുക്കുന്ന അവെസരങളമില് ഫണമിവന്റെ

ലഭശ്യത ഉറപ്പുവെരുതമി പദ്ധതമിക്കുള്ള അനുമതമി ഭരണവെകുപ്പെസ് പുറവപ്പെടുവെമിക്കുന്ന

മുറയസ്  സ്ഥലപമവറടുക്കുന്നതമിനുള്ള അനുമതമി റവെനന്യൂ വെകുപ്പെസ്  നല്കുന്നതപോണസ്.

ഇതമില്  പദ്ധതമികപോവെശശ്യമുള്ള  മുഴുവെന തുകയുണ  ബന്ധവപ്പെട്ട  ശലീര്ഷകതമില്

നലീകമിവെയ്പകണതപോവണന്നസ് നമിഷ്കര്ഷമിചവകപോണസ്  14-02-2019-വല  സ.ഉ.

(എണ.എസസ്)56/2019/റവെ.  പ്രകപോരണ  ഉതരവെസ്  പുറവപ്പെടുവെമിചമിട്ടുണസ്.  പ്രസത

ഉതരവെസ്  കര്ശനമപോയമി  നടപ്പെമിലപോകമിവകപോണസ്  നഷ്ടപരമിഹപോരണ

നല്കുന്നതമിലണപോവന്ന  കപോലതപോമസണ  ഒഴമിവെപോക്കുന്നതമിനുള്ള  നടപടമികള്

സസലീകരമിക്കുന്നതപോണസ്.  സ്ഥലപമവറടുകലമപോയമി  മുപന്നപോട്ടുപപപോകുന്ന

അവെസരങളമില്  2015-വല എല്.എ.ആര്.ആര്.  ചെട്ടതമിവല ചെട്ടണ  4(3)r/w

12-04-2018-വല  സ.ഉ.(അചടമി)  നമ്പര്  17/2018/റവെ.  പ്രകപോരണ

നഷ്ടപരമിഹപോരവചലവെമിവന്റെ 5 ശതമപോനണ കണമിജനസമി ചെപോര്ജസ് അവല്ലെങമില് 50

ലക്ഷണ  രൂപ  ഏതപോപണപോ  കുറവെസ്  ആയതസ്  ബന്ധവപ്പെട്ട  ടമി.എസസ്.ബമി.

അകഫൗണമില്  അര്ത്ഥനപോധമികപോരമി  അടയ്പകണതപോണസ്.  ഭൂമമി
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ഏവറടുകലമപോയമി  ബന്ധവപ്പെട്ട  പസ്റ്റേഷനറമി,  കമന്യൂണമിപകഷനസസ്,

പ്രസമിദ്ധലീകരണണ,  മപോനപവെര്,  യപോത,  വെപോഹനങള്  എന്നമിവെയുമപോയമി

ബന്ധവപ്പെട്ട  വചെലവകളുണ  ആമലീന,  ഡപോഫസ്സസ് മപോന  എന്നമിവെരുവട  കൂടപോവത

ഭൂമമിപയവറടുകലമപോയമി  ബന്ധവപ്പെട്ട  വചെലവകളുണ  കണമിജനസമി  ചെപോര്ജമില്

നമിനമപോണസ്  വെഹമിക്കുന്നതസ്.  മപോതമല്ലെ,  സര്പവ്വ  &  ബഫൗണറലീസസ്  ആക്ടസ്  1961

പ്രകപോരമുള്ള 6(1)  പനപോട്ടമിഫമിപകഷന, എല്.എ.ആര്.ആര്. നമിയമപ്രകപോരമുള്ള

4(1)  വെമിജപോപനണ,  വെമിദേഗ്ദ്ധ  സമമിതമി  റമിപപ്പെപോര്ട്ടസ്,  സബസ്  വസക്ഷന  (2)

വസക്ഷന 8 പ്രകപോരമുള്ള സമുചെമിത സര്കപോര് തലീരുമപോനണ, 11(1) വെമിജപോപനണ,

കരടസ്  &  ഒറമിജമിനല്  റലീഹപോബമിലമിപറഷന  പപോപകജസ്,  19(1)  പ്രഖശ്യപോപനണ

എന്നമിവെ  പ്രസമിദ്ധലീകരമിക്കുന്നതമിനുള്ള  വചെലവണ  സപോമൂഹമികപോഘപോത  പഠന

ഏജനസമിക്കുണ വെമിദേഗ്ദ്ധ  സമമിതമി അണഗങള്ക്കുമുള്ള  വചെലവണ കൂടപോവത മറസ്

വചെലവകളുണ കണമിജനസമി ചെപോര്ജമില് നമിന്നപോണസ്  വെഹമിക്കുന്നതസ്.  മപോതമല്ലെ,

19(1)  പ്രഖശ്യപോപനണ  പുറവപ്പെടുവെമിക്കുന്നതമിനുമുമ്പസ്  സ്ഥലപമവറടുകല്

നടപടമികള്കപോയുള്ള  മുഴുവെന  തുകയുണ  ബന്ധവപ്പെട്ട  ലപോന്റെസ്  അകസമിസമിഷന

ഒപോഫലീസറുവട  ശലീര്ഷകതമില്  വകട്ടമി  വെചപോല്  മപോതപമ  അവെപോര്ഡസ്

പപോസ്സപോക്കുന്നതമിനുള്ള  നടപടമികളുമപോയമി  മുപന്നപോട്ടുപപപോകപോന  സപോധമിക്കുകയുള.
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കണമിജനസമി ചെപോര്ജസ് റമിപവെപോള്വെമിണഗസ് ഫണമില് നമിന്നസ് അനുവെദേമിചസ് ആയതസ്

തമിരമിചടയ്ക്കുന്ന കപോരശ്യണ നമിയമപരമപോയമി പരമിപശപോധമിചവെരമികയപോണസ്. 2013-വല

LARR  Act  സബസ്  വസക്ഷന  3  വസക്ഷന  30  പ്രകപോരണ  അവെപോര്ഡസ്

പപോസ്സപോക്കുന്ന അവെസരതമില് ഭൂവടമയസ് മപോര്കറസ് വെപോലബവെമിപന്മേല് 12 ശതമപോനണ

അഡലീഷണല് ലപോന്റെസ് വെപോലബ നല്കണവമന്നസ് നമിഷ്കര്ഷമിചമിട്ടുണസ്.  പ്രസത  12

ശതമപോനണ  അഡലീഷണല്  ലപോന്റെസ്  വെപോലബ  4(1)  വെമിജപോപനണ

(സപോമൂഹമികപോഘപോത  പഠനണ)  പുറവപ്പെടുവെമിച  തലീയതമി  മുതല്  അവെപോര്ഡസ്

പപോസ്സപോക്കുന്ന  തലീയതമി  വെവരപയപോ  ലപോന്റെസ്  വവകവെശതമില്  എടുക്കുന്ന

തലീയതമിവെവരപയപോ ഏതപോപണപോ ആദേശ്യണസണഭവെമിക്കുന്നതസ് ആ തലീയതമി വെവര  12

ശതമപോനണ  അഡലീഷണല്  ലപോന്റെസ്  വെപോലബ  നല്കണവമന്നസ്  നമിയമണ

അനുശപോസമിക്കുന.   2015-വല   LARR  Rules  വസക്ഷന  4(6)  പ്രകപോരണ

മുഴുവെന  നഷ്ടപരമിഹപോരത്തുകയുണ  അര്ത്ഥനപോധമികപോരമി  ബന്ധവപ്പെട്ട

ശലീര്ഷകതമില്  വകട്ടമിവെചപോല്  മപോതപമ  അവെപോര്ഡസ്  പപോസ്സപോക്കുവെപോന

നമിര്വ്വപോഹമുള.  അവെപോര്ഡസ്  പപോസ്സപോക്കുന്ന  സമയതസ്  ഭൂവടമയസ്

നഷ്ടപരമിഹപോരത്തുക  നല്കുന്നതമിനപോല്  പലമിശ  നല്കുന്ന  സപോഹചെരശ്യണ

ഉദേമിക്കുന്നമില്ലെ. അങസ് ഉള്വപ്പെവട ഉന്നയമിച  വെളവര പ്രധപോനവപ്പെട്ട പ്രശമപോണമിതസ്.
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പകന്ദ്രഗവെണ്വമന്റെമിവന്റെ  ഭപോഗമപോയമിട്ടുള്ള  നമിയമമപോയ  LARR  Act  2013

പ്രകപോരമപോണസ്  ഇപപ്പെപോള്  നടതമിവെരുന്നതസ്.  അന്നസ്  ആ  കമമിറമിയമില്

അണഗമപോയമിരുന  ഇപപ്പെപോഴവത  വെശ്യവെസപോയ  വെകുപ്പുമനമിയപോയ  അന്നവത

എണ.പമി.  ആയമിരുന്ന  ശലീ.  പമി.  രപോജലീവെസ്.  സസപോഭപോവെമികമപോയുണ  ഈ  നമിയമ

നടപടമികളമിലൂവട  കടനപപപോകപോവത  നമുകസ്  അനുവെപോദേണ  നല്കപോനപോകമില്ലെ.

വെര്ദ്ധമിപ്പെമികവപ്പെട്ടവെമിധതമിലള്ള  നഷ്ടപരമിഹപോരണ  നല്കണവമന്നപോണസ്  ഈ

വെകുപ്പെസ്   നമിഷ്കര്ഷമിക്കുന്നതസ്.  അതനുസരമിചസ്  മപോതപമ  നമുകസ്  മുപന്നപോട്ടസ്

പപപോകപോനപോകൂ.  അവെമിവട തമിരുതസ് വെരപോനപോകമില്ലെ.  പപക്ഷ അങസ് ഉന്നയമിചതസ്

ഒരു പ്രധപോനവപ്പെട്ട പ്രശമപോണസ്.  വപപോതുമരപോമതസ് വെകുപ്പെമിവന്റെ ഭൂമമി ഏവറടുകല്

നടപടമികള്കപോയമി  14  ജമില്ലെകളമിലണ  ഓപരപോ  സസ് വപഷശ്യല്  തഹസലീല്ദേപോര്

യൂണമിറസ്  രൂപലീകരമിക്കുന്നതമിനുള്ള  വപ്രപോപപ്പെപോസല്  സര്കപോരമിവന്റെ

പരമിഗണനയമിലപോണസ്.  ആയതസ്  പരമിപശപോധമിചസ്  ഉചെമിതമപോയ  നടപടമികള്

സസലീകരമിക്കുന്നതപോണസ്. 

(5) കുട്ടനപോടസ് സമഗ്ര കുടമിവവെള്ള പദ്ധതമി

ശലീ  .    പതപോമസസ്  വക  .    പതപോമസസ്:  സര്,  കുട്ടനപോട്ടുകപോരപോയ  ഞങളുവട

ചെമിരകപോലപോഭമിലപോഷവണ ഏവറ കപോലവത കപോതമിരമിപ്പെമിവനപോടുവെമില് പൂര്ണമപോയുണ
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പരമിഹരമികവപ്പെട്ടതുമപോയ  ഒരു  വെമിഷയവമപോണസ്  'കുട്ടനപോടസ്  സമഗ്ര  കുടമിവവെള്ള

പദ്ധതമി'.  എവന്റെ  സപഹപോദേരനപോയ  പതപോമസസ്  ചെപോണമി  ഇഫൗ  പലപോകത്തുനമിനണ

വെമിടപറയുന്നതമിനുമുവമ്പ  എവന്ന  ഏല്പ്പെമിച  വെലമിവയപോരു

ഉതരവെപോദേമിതമപോയമിരുന  ഇഫൗ  പദ്ധതമി.   ആദേരണലീയനപോയ  മുഖശ്യമനമി,

റവെനന്യൂ-ഭവെനനമിര്മപോണ  വെകുപ്പുമനമി,  ജലവെമിഭവെ  വെകുപ്പുമനമി  ശലീ.  പറപോഷമി

അഗസ്റ്റേമിന,  കൃഷമിവെകുപ്പുമനമി ശലീ.  പമി.  പ്രസപോദേസ് ഉള്വപ്പെവടയുള്ളവെര് വെളവര

ശകമപോയ  രലീതമിയമില്  ഇടവപട്ടതുവകപോണസ്  ഇഫൗ  കുടമിവവെള്ള  പദ്ധതമി

അന്നതമിവന്റെ സമപോപമിയമില് എതമിയമിരമിക്കുകയപോണസ്.  ഇഫൗ പദ്ധതമി അതമിവന്റെ

അവെസപോന  പസ്റ്റേജമില്   എതമിനമില്ക്കുകയപോണസ്.   ആറസ്  മപോസതമിനകണ

കുട്ടനപോട്ടമിവല മുഴുവെന ആള്കപോര്ക്കുണ കുടമിവവെള്ളവമതമികപോന സപോധമിക്കുവമന്ന

വെലമിയ  സപന്തപോഷതമിലപോണസ്  ഞപോനമിന്നസ്  ഇഫൗ  സഭവയ  അഭമിസണപബപോധന

വചെയ്യുന്നതസ്.  ഇഫൗ അവെസപോന നപോളുകളമില്  ഇഫൗ പതമിമൂന്നസ് പഞ്ചേപോയത്തുകളമിലണ

ഓവെര്വഹഡസ്  ടപോങസ്  ഉണപോകണണ;  30  എണ.എല്.ഡമി.  പശഷമിയുള്ള  ഇഫൗ

വപ്രപോജക്ടസ്  30  എണ.എല്.ഡമി.-കൂടമിയപോയമി  അപ്പഗ്രഡസ് വചെയണണ;  വമയമിന

വവലനമില് വവപപ്പെമിടുന്ന കുറചസ് പജപോലമികൂടമി ബപോകമിയുണസ്;  ഡമിസ്ട്രമിബന്യൂഷനമിലണ

ഇതുതവന്ന ഇടപോനപോണസ് ഉപദ്ദേശമിക്കുന്നതസ്. ഇതമിനപോയമി 300 പകപോടമിപയപോളണ രൂപ
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ഇഫൗ ഗവെണ്വമന്റെസ് അനുവെദേമിചമിട്ടുണസ്. അതസ് ഫലപ്രപോപമിയമിവലതപോനതകതപോയ

ഒരു  മലീറമിണഗസ്  വെമിളമിചകൂട്ടമി  അതമിവന്റെ  അവെസപോന  പസ്റ്റേജസ്  വെളവര  നല്ലെ

രലീതമിയമിലപോകമി തലീര്കപോന ജല വെമിഭവെവെകുപ്പുമനമി മുനവവകവയടുകണവമന്നസ്

ഇഫൗ സബ്മമിഷനമിലൂവട ആവെശശ്യവപ്പെടുകയപോണസ്. 

ജലവെമിഭവെ വെകുപ്പുമനമി  (ശലീ  .   പറപോഷമി അഗസ്റ്റേമിന): സര്, ബഹുമപോനവപ്പെട്ട

എണ.എല്.എ.  പതപോമസസ്  വക.  പതപോമസസ്,  അപദ്ദേഹതമിവന്റെ  സബ്മമിനമിലൂവട

പറഞ്ഞകപോരശ്യണ  ഏവറ  സപന്തപോഷകരമപോണസ്.  ഇഫൗ  പദ്ധതമി  പൂര്തമിയപോകപോന

പപപോകുനവവെന്നപോണസ്  എണ.എല്.എ.  സൂചെമിപ്പെമിചതസ്.  അതമിനപോവെശശ്യമപോയ

അവെസപോന മമിനുക്കുപണമികള് മപോതവമ ബപോകമിയുള.  പതമിമൂന്നപോണ ധനകപോരശ്യ

കമലീഷന  28.12.2013-ല്  70  പകപോടമി  രൂപയുവട  ഭരണപോനുമതമി  നല്കമി,

കുട്ടനപോടസ്  കുടമിവവെള്ള  പദ്ധതമിയുവട  ഒന്നപോണ  ഘട്ട  പ്രവൃതമികസ്  തുടകണ

കുറമിചമിരുന.  പമിന്നലീടസ്  അതമിവന്റെ  ഭപോഗമപോയമി  നപോലരലക്ഷണ  ലമിറര്  ജലണ

സണഭരണപശഷമിയുള്ള  പദ്ധതമി  തകഴമിയമില്  തുടങമി.  എന്നപോല്  ഇഫൗ

പദ്ധതമികളുവട  നമിര്മപോണ  പ്രവെര്തനങളമില്  ചെമില  തടസ്സങള്  പനരമിട്ടു.

കനത  മഴവയത്തുടര്നണ  ജലനമിരപ്പെസ്  ഉയര്ന്നതമിവനത്തുടര്നണ  പണമി

നമിര്തമിവെയ്പകണ  സപോഹചെരശ്യമുണപോയമി.  മപോതമല്ലെ,  വറയമില്വവെ
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പക്രപോസമിണഗമിനസ്  അനുമതമി  ലഭമിപകണതപോയമിട്ടുള്ളതമിനപോല്  വറയമില്വവെ,

ആവെശശ്യവപ്പെട്ട  എസ്റ്റേമിപമറസ്  പ്രകപോരമുള്ള  58,000  രൂപ  06.08.2021-ല്

അടയ്ക്കുകയുണ  വറയമില്പവെയുവട  നമിര്പദ്ദേശപ്രകപോരണ  അവവലനവമന്റെസ്

മപോറന്നതമിനുള്ള സണയുക പരമിപശപോധനയുണ കഴമിഞ്ഞമിരമിക്കുന.   പകപോഴമിപകപോടസ്

എന.വഎ.ടമി-വയ  പദ്ധതമിയുവട  പരമിപശപോധന  നടതമി  റമിപപ്പെപോര്ട്ടസ്

ഹപോജരപോകപോന  ചുമതലവപ്പെടുതമിട്ടുണസ്,  ഉടനതവന്ന  റമിപപ്പെപോര്ട്ടസ്  ലഭശ്യമപോകുണ.

ഇപപ്പെപോള്  നപോളമിതുവെവര  56.83  പകപോടമി  രൂപ  വചെലവെഴമികവപ്പെട്ടു.   ഒന്നപോണ

ഘട്ടതമിവന്റെ  ഭപോഗമപോയമി  രപോമനകരമി,  ചെമ്പക്കുളണ,  പള്ളമിക്കുന്നസ്,  വവെളമിയനപോടസ്

പഞ്ചേപോയത്തുകളമിലപോയമി  പതമിമൂവെപോയമിരണ  പപര്കസ്  കുടമിവവെള്ളണ  വെമിതരണണ

വചെയപോന  കഴമിഞ്ഞമിട്ടുണസ്.   അപതപോവടപോപ്പെണ  ഇഫൗ  പദ്ധതമി  പൂര്ണമപോയുണ

ഫലപ്രപോപമിയമിവലതണവമങമില്  ഇവെമിവട  സൂചെമിപ്പെമിചതുപപപോവലയുള്ള,

കമിഫ്ബമി പപോപകജമിലള്ള പദ്ധതമി പൂര്ണമപോയുണ നടപ്പെമിലപോകപോന കഴമിയണണ.

ഇവെമിവട സൂചെമിപ്പെമിചതുപപപോവല പതമിമൂന്നസ് പഞ്ചേപോയത്തുകള് ഉള്വപ്പെടുന്ന സമഗ്ര

കുടമിവവെള്ള  പദ്ധതമിയുവട  ഇഫൗ  ഘട്ടണതമിനുപവെണമി  ഏകപദേശണ  300  പകപോടമി

രൂപപയപോളണ  അനുവെദേമിചസ്,  ഭരണപോനുമതമി  വകപോടുതസ്  അതമിവന്റെ

പ്രവെര്തനങളുമപോയമി മുപന്നപോട്ടുപപപോകുകയപോണസ്. 30  ദേശലക്ഷണ ലമിറര് വവെള്ളണ
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പ്രതമിദേമിന  ഉല്പ്പെപോദേനക്ഷമതയുള്ള  ജലശുദ്ധലീകരണശപോലയുണ  ഉന്നതതല

സണഭരണമികളുണ  46.02  കമിപലപോമലീറര്  ടപോനസമിഷന  വമയമിനുണ  895

കമിപലപോമലീറര്  വെമിതരണ ശണഖലയുമുള്ള ഒരു പദ്ധതമിയപോണമിതസ്.  ഇഫൗ പദ്ധതമി

പൂര്തമിയപോക്കുന്നതമിനുള്ള നടപടമികവളല്ലെപോണ പൂര്തമിയപോയമിട്ടുണസ്.  പകരള പസ്റ്റേറസ്

ടപോനപസപോര്ട്ടസ്  വപ്രപോജക്ടമിവന്റെ  കലീഴമില്  നമിര്മപോണണ  നടക്കുന്ന  ആലപ്പുഴ-

ചെങനപോപശ്ശേരമി  പറപോഡമില്  യൂട്ടമിലമിറമി  ഡക്ടമില്ക്കൂടമി  450mm-ല്  കൂടുതല്

വെശ്യപോസമുള്ള വവപപ്പെസ് സ്ഥപോപമികപോന കഴമിയമിവല്ലെന്നസ് അറമിയമിചതമിവനത്തുടര്ന്നസ്,

പമ്പമിണഗസ് വവലനമിപന്റെയുണ ജലവെമിതരണ വവലനമിപന്റെയുണ പുതുകമിയ ഡമിവവസന

തയപോറപോക്കുകയുണ  വെപോട്ടര്  അപതപോറമിറമി,  വക.എസസ്.ടമി.പമി.,  കമിഫ്ബമി

എന്നമിവെയുവട  സണയുക  പയപോഗതമില്,  വക.എസസ്.ടമി.പമി.-യുവട  കരപോറുകപോര്

മുപഖന വവപപ്പെസ് വവലന സ്ഥപോപമിക്കുന്നതമിനുപവെണമി ധപോരണയപോവകയുണ പ്രസത

പ്രവൃതമി  വക.എസസ്.ടമി.പമി.വയ  ഏല്പ്പെമിക്കുന്നതമിനസ്  19.05.2022-വല

സര്കപോര് ഉതരവെമിലൂവട അനുമതമി നല്കമി, ഇതമിനപോയമി നല്കമിയ എസ്റ്റേമിപമറസ്

പകരള  വെപോട്ടര്  അപതപോറമിറമി,  വക.എസസ്.ടമി.പമി.കപോയമി  20.05.2022-ല്

വവകമപോറുകയുണ  വചെയമിട്ടുണസ്.  ഇഫൗ  പദ്ധതമി  പൂര്തലീകരമിക്കുന്നപതപോടുകൂടമി,

കുട്ടനപോടസ്  സമഗ്ര  കുടമിവവെള്ള  പദ്ധതമി  നടപ്പെമിലപോകപോന  കഴമിയുണ.  കുടമിവവെള്ള



Uncorrected/Not for Publication
05-07-2022

19

പദ്ധതമി  മപോതമല്ലെ,  കുട്ടനപോടമിവന  പഴയ  പതപോതമിപലയസ്

എതമിക്കുന്നതമിനുപവെണമിയുള്ള  സമഗ്ര  പദ്ധതമിവയപ്പെറമിയപോണസ്  സര്കപോര്

ആപലപോചെമിക്കുന്നതസ്. ധനകപോരശ്യ മനമി തവന്റെ ബഡ്ജറമിലണ കുട്ടനപോടമിവന വെളവര

കപോരശ്യമപോയമി  പരമിഗണമിചമിട്ടുവണനള്ളതസ്  വചെറമിയ  കപോരശ്യമല്ലെ.   ഒനണ  രണ്ടുണ

പമിണറപോയമി  സര്കപോരുകളുവട  ഭരണ  കപോലയളവകളമില്  ഏവറ

തപോല്പരശ്യപൂര്വ്വണ  കുട്ടനപോടമിവന  പരമിരക്ഷമിക്കുന്ന  കപോരശ്യതമില്  പ്രപതശ്യകമിചസ്,

ശുദ്ധജല വെമിതരണ രണഗതസ് വെലമിയ മപോറമപോണസ് വെരപോനപപപോകുന്നതസ്.  ധപോരപോളണ

വവെള്ളമുവണങമിലണ ഒരുതുള്ളമി നല്ലെ വവെള്ളണ കുടമികപോന കമിട്ടപോത കുട്ടനപോടമിനസ്,

ശപോശസതമപോയ  പരമിഹപോരണ  ഇഫൗ  പദ്ധതമിയമിലൂവട  ആറസ്  മപോസതമിനകണ

നടപ്പെമിലപോകപോന  കഴമിയുവമന്ന  എണ.എല്.എ.-യുവട  പ്രതലീക്ഷ,

പൂവെണമിയുവമനതവന്നയപോണസ് സര്കപോരുണ പ്രതലീക്ഷമിക്കുന്നതസ്.

(6) യപോതപോനമിപരപോധനണ

ശലീ  .    എന  .    ഷണസുദ്ദേലീന:  സര്,  ഞങളുവട  നപോട്ടുകപോര്കസ്  തമമിഴസ് നപോട്ടമില്

നമിനമുണപോയമിട്ടുള്ള  ഒരു  തടസ്സണ  സഭയുവട

ശദ്ധയമില്വപ്പെടുത്തുന്നതമിനുപവെണമിയപോണസ് ഇഫൗ സബ്മമിഷന ഉന്നയമിക്കുന്നതസ്.

മണപോര്കപോട്ടുനമിനണ അട്ടപ്പെപോടമിയമിവല, മുള്ളമിവെഴമി തമമിഴസ് നപോട്ടമിവല ഉഫൗട്ടമിയമിപലയസ്
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ഒരുപപോടസ്  വെര്ഷണ   പഴകമുള്ള  ഒരു  പപോതയുണസ്.  ഉഫൗട്ടമിയമിപലയസ്  പപപോകുന്ന

വെമിപനപോദേസഞ്ചേപോരമികളുണ  തമമിഴസ് നപോട്ടമില്  ബന്ധുവെലീടുകളുള്ള

ആദേമിവെപോസമികളുള്വപ്പെവടയുള്ളവെരുണ  ഇഫൗ  പപോതയമിലൂവടയപോണസ്  മുള്ളമിവെഴമി

തമമിഴപോട്ടമിപലയസ്  പപപോയമിരുന്നതസ്.  എന്നപോല്  ഇഫൗ  അടുത  കപോലതസ്  അവെമിവട

ചെപോര്വജടുത ഒരു ഡമി.എഫസ്.ഒ.  അതുവെഴമിയുള്ള സഞ്ചേപോരണ തടസ്സവപ്പെടുതമി,

വെപോഹനങള്  പപപോകപോന  അനുവെദേമിക്കുന്നമില്ലെ.  ഇതുവെഴമി  വെലമിയ

ബദ്ധമിമുട്ടുകളപോണുണപോയമിട്ടുള്ളതസ്.  അട്ടപ്പെപോടമിയമില്നമിന്നസ്   മുള്ളമി  വചെകസ്പപപോസ്റ്റേസ്

കഴമിഞ്ഞപോലടന  തമമിഴപോടമിവന്റെ  പ്രപദേശപതയപോണസ്  കടക്കുന്നതസ്.  കുന്ത-മഞ്ചൂര്

വെഴമി  40  കമിപലപോമലീറര്  ദൂരണ  സഞ്ചേരമിചപോല്  ഉഫൗട്ടമിയമിവലതപോന സപോധമിക്കുണ.

അതപോയതസ്  ഇഫൗ  പപോതവെഴമി  നൂറസ്  കമിപലപോമലീറര്  സഞ്ചേരമിചപോല്

മണപോര്കപോട്ടുകപോര്ക്കുമപോതമല്ലെ,  മലപ്പുറണ,  പപോലകപോടസ്,  തൃശ്ശൂര്,

ജമില്ലെകളമിലമുള്ളവെര്ക്കുണ ഉഫൗട്ടമിയമിപലയസ് എതമിപചരപോണ.  ഊട്ടമിയമിപലയസ് ഏറവണ

എളുപ്പെതമില്  എതമിപചരുന്നതമിനുള്ള  ഒരു  വെഴമിയപോണമിതസ്.  മപോതവമല്ലെ,

ഇപപ്പെപോള്  ഗവെണ്വമന്റെസ്  അപങപോട്ടുള്ള  പറപോഡസ്,  വക.എസസ്.ടമി.പമി.  വെഴമി  150

പകപോടമി  രൂപ  വചെലവെഴമിചസ്  നവെലീകരമിക്കുനണസ്.  ഇപപ്പെപോഴുള്ള  ഇഫൗ  തടസ്സണ

നമിലനമില്ക്കുകയപോവണങമില് ആ പറപോഡസ്  നവെലീകരമിചപോല് മുള്ളമി ഉഫൗരമില്വെന്നസ്
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യപോത അവെസപോനമിപ്പെമിപകണമിവെരുണ,  അതമിനപ്പുറപതയസ് പപപോകപോന കഴമിയമില്ലെ.

ഇവതപോരു അന്തര്സണസ്ഥപോന പപോതയപോണസ്.  ഇഫൗ പപോത വെളവര മപനപോഹരമപോയ

പ്രപദേശങളമിലൂവടയപോണസ് കടനപപപോകുന്നതസ്.  അതമിലൂവടയുള്ള യപോത ഒരു നല്ലെ

അനുഭവെമപോണസ്. ടൂറമിസതമിനസ് പ്രപോധപോനശ്യമുള്ള ഒരു പ്രധപോന പപോതകൂടമിയപോണമിതസ്.

ഇതുവെഴമിയുള്ള  യപോത  തമമിഴപോട്ടമിവല  ഒരു  ഡമി.എഫസ്.ഒ.

തടസ്സവപ്പെടുതമിയമിരമിക്കുകയപോണസ്.  ഞപോന  ഇഫൗ  സബ്മമിഷന  സമര്പ്പെമിചതസ്

ബഹുമപോനവപ്പെട്ട  മുഖശ്യമനമികപോയമിരുന,  വെനണ  വെകുപ്പുമനമിയപോണസ്  മറുപടമി

പറയുന്നതസ്,  അതമില്  പ്രശവമപോനമമില്ലെ.   ഇവതപോരു  ഇന്റെര്  പസ്റ്റേറസ്  ഇഷന്യൂ

ആയതുവകപോണസ്  ബഹുമപോനവപ്പെട്ട  മുഖശ്യമനമി  തമമിഴപോടസ്  മുഖശ്യമനമിയുമപോയമി

ബന്ധവപ്പെട്ടസ്  അതുവെഴമി  യപോത  വചെയ്യുന്നതമിനുള്ള  തടസ്സണ  നലീകണ  വചെയണണ

എന്നതപോണസ്  മുഖശ്യമനമികസ്  വകപോടുതതമിവന്റെ  കപോരണണ.

കമന്യൂണമിപകഷനുപുറവമ  ഒരു  ഉപദേശ്യപോഗസ്ഥ  സണഘവത  അവെമിപടയസ്

അയക്കുകയപോവണങമില്  കൂടുതല്  ഫലപ്രദേമപോകുമപോയമിരുന.  കപോലങളപോയമി

അനുഭവെമിചവെന്നമിരുന്ന  ഒരു  യപോതപോ  സഫൗകരശ്യമപോണസ്.  നമ്മുവട  നപോട്ടുകപോര്ക്കുണ

അതുപപപോവല അവെമിവടനമിനള്ളവെര്കസ് ഇപങപോട്ടുണ സഞ്ചേരമിക്കുന്നതമിനുള്ള ഒരു

അന്തര്സണസ്ഥപോന പപോത ഒരു തമമിഴസ് നപോടസ് ഡമി.എഫസ്.ഒ.  തടസ്സവപ്പെടുതമിയപോല്
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തടസ്സവപ്പെടരുതസ്.  ഗവെണ്വമന്റെസ്  ഇടവപട്ടസ്  ആ  പപോത തുറകപോനുള്ള  ശകമപോയ

നടപടമി സസലീകരമികണവമന്നപോണസ് ഇഫൗ സബ്മമിഷനമിലൂവട  ആവെശശ്യവപ്പെടുന്നതസ്.

വെനണ-വെനശ്യജലീവെമി  വെകുപ്പുമനമി  (ശലീ  .    എ  .    വക  .    ശശലീന്ദ്രന):  സര്,

ബഹുമപോനവപ്പെട്ട മണപോര്കപോടസ് എണ.എല്.എ. ഇവെമിവട പരപോമര്ശമിചമിട്ടുള്ള പറപോഡസ്

സണബന്ധമിചസ്  അപദ്ദേഹണതവന്ന  വെശ്യകമപോകമിയതുപപപോവല  തമമിഴസ് നപോടുമപോയമി

ബന്ധവപ്പെട്ട പ്രപദേശങളമിവല തടസ്സമപോണസ് ഇപപ്പെപോള് നമിലനമില്ക്കുന്നതസ്.  ഈ

കപോരശ്യണ  സര്കപോരമിവന്റെ  ശദ്ധയമില്വപ്പെട്ടപപ്പെപോള്തവന്ന  ബഹുമപോനവപ്പെട്ട

പട്ടമികജപോതമി,   പട്ടമികവെര്ഗ,     പമിന്നപോക  വെമിഭപോഗ  പക്ഷമ വണ  പദേവെസസവണ

പപോര്ലവമന്റെറമികപോരശ്യവണ  വെകുപ്പുമനമി  ശലീ.  വക.  രപോധപോകൃഷ്ണന

ഉള്വപ്പെവടയുള്ളവെര്  പ്രസത  പ്രപദേശണ  സന്ദര്ശമിക്കുകയുണ  ആ  പ്രശണ  എവന്റെ

ശദ്ധയമില്  വകപോണ്ടുവെരമികയുണ  വചെയമിട്ടുണസ്.  അങമിവെമിവട  പറഞ്ഞതുപപപോവല,

ഇപപ്പെപോള്  ദേലീര്ഘദൂര  സഞ്ചേപോരമികവള  തടയുന്നതപോയമിട്ടപോണസ്  അറമിയപോന

കഴമിഞ്ഞതസ്.  എന്നപോല്  തപദ്ദേശവെപോസമികവളയുണ  ആദേമിവെപോസമികവളയുണ  മഞ്ചൂര്

ഭപോഗതസ്  തപോമസമിക്കുന്നവെരുവട  സസകപോരശ്യ  വെപോഹനങവളയുണ  കപോര്ഷമിക

വെമിഭവെങള്  വകപോണ്ടുപപപോകുന്ന  വെപോഹനങവളയുണ  കടതമിവെമിടുനണസ്.  മുള്ളമി

മുതല്  മഞ്ചൂര്  വെവരയുള്ള  പറപോഡസ്  പകപോയമ്പത്തൂര്  പഫപോറസ്റ്റേസ്  ഡമിവെമിഷനമില്
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ഉള്വപ്പെട്ടതപോണസ്. ഊട്ടമിയമിവല ഈ പറപോഡമിലൂവടയുള്ള ടൂറമിസവമപോയമി ബന്ധവപ്പെട്ടസ്

ഒരു  പകസസ്  തമമിഴസ് നപോടസ്  വവഹപകപോടതമിയമില്  നമിലവെമിലവണനണ  പ്രസത

പകസുമപോയമി  ബന്ധവപ്പെട്ടുള്ള  പകപോടതമി  നമിര്പദ്ദേശപ്രകപോരമപോണസ്  അവെമിവട

നമിയനണങള് ഏര്വപ്പെടുതമിയമിട്ടുള്ളവതനമപോണസ് ആ ഭപോഗവത വെനണവെകുപ്പെസ്

ഉപദേശ്യപോഗസ്ഥര്  അറമിയമിചമിട്ടുള്ളതസ്.  മനുഷശ്യ-വെനശ്യജലീവെമി  സണഘര്ഷണ

ഒഴമിവെപോക്കുന്നതമിനുണ പപോസ്റ്റേമികസ് നമിപക്ഷപമിക്കുന്നതസ് മൂലമുണപോകുന്ന പരമിസ്ഥമിതമി

മലമിനലീകരണണ  ഒഴമിവെപോക്കുന്നതമിനുണ  കപോട്ടുതലീ  ഉണപോകപോനുള്ള  സപോഹചെരശ്യണ

ഒഴമിവെപോക്കുന്നതമിനുണ  പവെണമിയപോണസ്  ഇപ്രകപോരണ  തടസ്സവപ്പെടുത്തുന്നവതന്നപോണസ്

അവെര്  വെപോകപോല്  അറമിയമിചമിട്ടുള്ളതസ്.  ഇകപോരശ്യണ  രണസ്  സണസ്ഥപോനങളുമപോയമി

ബന്ധവപ്പെട്ട  വെമിഷയമപോയതുവകപോണ്ടുതവന്ന  തമമിഴസ് നപോട്ടമിവല  വെനണവെകുപ്പുമപോയുണ

ബന്ധവപ്പെട്ട ഉപദേശ്യപോഗസ്ഥരുമപോയുണ ഉചെമിതമപോയ മപോര്ഗതമില് ബന്ധവപ്പെടപോനപോണസ്

ഇപപ്പെപോള്  തലീരുമപോനമിചമിട്ടുള്ളതസ്.  കപോലതപോമസമമില്ലെപോവത  അകപോരശ്യതമില്

നടപടമികള്  സസലീകരമികപോന  കഴമിയുവമന്നപോണസ്  പ്രതലീക്ഷമിക്കുന്നതസ്.

ഇകപോരശ്യതമിലള്ള  തമമിഴസ് നപോടമിവന്റെ  പ്രതമികരണണ  വെളവര

നമിര്ണപോയകമപോയതുവകപോണസ്  ഇതസ്  പരമിഹരമിക്കുവമന്നസ്  സഭയസ്  ഉറപ്പുനല്കപോന

നമിര്വ്വപോഹമമിവല്ലെന്ന  കപോരശ്യണ  അപങയ്ക്കുണ  അറമിയപോവന്നതപോണസ്.  എന്തപോയപോലണ
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അങസ്  ഉന്നയമിചതസ്  പരമിഹരമികവപ്പെപടവണപോരു  പ്രധപോന  പ്രശമപോണസ്

എനതവന്നയപോണസ് സര്കപോരമിവന്റെയുണ നമിലപപോടസ്.

(7) മപോധശ്യമ പ്രവെര്തകര്ക്കുള്ള വപനഷന

ശലീ  .    തമിരുവെഞ്ചൂര് രപോധപോകൃഷ്ണന:  സര്,  2021  ജനുവെരമി  15-ാം തലീയതമി

അവെതരമിപ്പെമിച  2021-22-വല  ബഡ്ജറമില്  ഗവെണ്വമന്റെമിവന്റെ  ഒരു

വെപോഗസ് ദേപോനമുണസ്.  പജര്ണലമിസ്റ്റുകള്കസ്  വകപോടുക്കുവമന്നസ്  പറഞ്ഞമിരുവന്നപോരു

ആനുകൂലശ്യമപോണസ്.  പ്രസത  ആനുകൂലശ്യണ  കപോലപോകപോലങളമില്  ഗവെണ്വമന്റെസ്

കൂട്ടമിക്കൂട്ടമി  വെന്നമിട്ടുണസ്.   അതമില്  കഴമിഞ്ഞ  ഗവെണ്വമനണ  അതമിനസ്  മുമ്പുള്ള

ഗവെണ്വമനണ ഇപപ്പെപോഴുള്ള ഗവെണ്വമനമുണസ്. അവെര്കസ് 1,000 രൂപ വെര്ദ്ധനവെസ്

ഉണപോക്കുവമന്നസ്  പറഞ്ഞമിരുന.  പപക്ഷ  ഇപപ്പെപോവഴവന്റെ  കയമിലമിരമിക്കുന്ന

ഉതരവെമില്  അതസ്  500  രൂപയപോകമി  ചുരുകമിയമിട്ടുവണന്നപോണസ്  കപോണുന്നതസ്.

24.06.2022-നപോണസ്  പ്രസത  ഉതരവെമിറങമിതസ്.  ഇവതങവന  സണഭവെമിച

എവന്നനമികറമിയമില്ലെ.  ഇതസ്  പൂര്വ്വസ്ഥമിതമിയമിവലതമിക്കുവെപോനുണ  കഴമിയുവമങമില്

അവെര്കസ്  500  രൂപകൂടമി  കൂട്ടമി  നല്കുവെപോനുമുള്ള  നടപടമിവയടുകണവമന്നസ്

അഭശ്യര്ത്ഥമിക്കുകയപോണസ്.

ധനകപോരശ്യ വെകുപ്പുമനമി  (ശലീ  .    വക  .    എന  .    ബപോലപഗപോപപോല്):  സര്,  ഈ
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വെമിഷയണ  സണബന്ധമിചസ്  പനരവത  തവന്ന  പതപ്രവെര്തക യൂണമിയനുമപോയമി

സണസപോരമിചമിരുന.  കഴമിഞ്ഞ  ബഡ്ജറമില്  പറഞ്ഞതനുസരമിചള്ള  1,000

രൂപതവന്ന  വകപോടുകപോന  തലീരുമപോനവമടുതമിട്ടുണസ്.  അങയുവട

ഉതരവെപോദേമിതസതമിലണ ഇടവപടലമിലണ സപന്തപോഷമുണസ്.  ഇകപോരശ്യണ അവെര്വെന്നസ്

ശദ്ധയമില്വപ്പെടുതമിയമിരുന.  പപക്ഷ  അതമിനകവതപോരു  പശപോതലമുള്ളതസ്,

നമ്മുവട  പഴയ  നമിയമമനുസരമിചസ്  ഇതമിവന്റെ  പകപോണ്ടമിബന്യൂഷന  Employer,

Employee,  Government  എന്നമിവെര്  വഷയര്  വചെയ്യുന്നതപോണസ്.  ആ

പകപോണ്ടമിബന്യൂഷന  പലതുണ  വെരുന്നമില്ലെ.  ഫണമിവന്റെ  പ്രശണ  ഉണസ്.   ഇപപ്പെപോള്

1,000 രൂപ നല്കപോന തലീരുമപോനവമടുതമിട്ടുണസ്. അതസ് നടപ്പെമിലപോക്കുണ.

(8) വെടകര പമപോഡല് പപപോളമി വടകമികമിവന്റെ പ്രവെര്തനണ

ശലീമതമി വക  .    വക  .    രമ:  സര്, വെടകര നമിപയപോജക മണ്ഡലതമിവല ഏക

സര്കപോര്  പപപോളമി  വടകമികപോയ  വെടകര  പമപോഡല്  പപപോളമി  വടകമികമിവന്റെ

അടമിസ്ഥപോന  സഫൗകരശ്യങളുവട  അപരശ്യപോപത

ചൂണമികപോണമിക്കുന്നതമിനുപവെണമിയപോണസ് ഈ സബ്മമിഷന.

പപപോളമി  വടകമികമിവന്റെ  സമഗ്ര  വെമികസനതമിനപോയമി  എണ.എല്.എ.

വെമിളമിചപചെര്ത  പയപോഗതമില്  സ്ഥപോപനതമിവന്റെ  പരമിമമിതമികള്  പനരമിട്ടസ്
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പബപോധശ്യവപ്പെട്ടതപോണസ്.  മതമിയപോയ  എണണ  കമ്പന്യൂട്ടറുകപളപോ  ഒരു  വസമമിനപോര്

ഹപോപളപോ  സലീകള്കപോയമി  ബപോതസ്  റൂപമപോ  സ്ഥപോപനതമിവന്റെ  മുഖമപോയ  മുഖശ്യ

കവെപോടപമപോ  ഇല്ലെപോവതപോരു  അവെസ്ഥയപോണസ്.  ഒരു  സപോപങതമിക  വെമിദേശ്യപോഭശ്യപോസ

സ്ഥപോപനതമിവന്റെ  കപോരശ്യക്ഷമമപോയ  പ്രവെര്തനതമിനസ്  നമിര്ബന്ധമപോയുണ

ഉണപോയമിരമിപകണ കമ്പന്യൂട്ടറുകളുവട എണണ ഇവെമിവട നപോമമപോതമപോണസ്. പബപോര്ഡസ്

ഓഫസ്  വടകമികല്  എഡന്യൂപകഷന  നടതമിയ  പരമിപശപോധനയമില്  ഇകപോരശ്യണ

എടുത്തുപറയുകയുണ വചെയമിട്ടുള്ളതപോണസ്. അടുത അധശ്യയന വെര്ഷപതപോവട 100

കമ്പന്യൂട്ടറുകവളങമിലമുള്ള  ആധുനമിക  സഫൗകരശ്യങപളപോടുകൂടമിയ  കമ്പന്യൂട്ടര്  ലപോബസ്

ഒരുകപോത  പക്ഷണ  AICTE-യുവട  അണഗലീകപോരണപപപോലണ  നഷ്ടമപോകുന്ന

സ്ഥമിതമിയപോണസ്.  വെമിപുലമപോയ കമ്പന്യൂട്ടര് ലപോബസ്  തയപോറപോകമിയപോല് പകപോപളജമില്

NBA  അക്രഡമിപറഷനുള്ള  മപോനദേണ്ഡങള്  പൂര്തമിയപോകപോണ.  മപോതമല്ലെ,

പ്രപദേശവത  വെമിദേശ്യപോര്ത്ഥമികള്ക്കുണ  ഉപദേശ്യപോഗപോര്ത്ഥമികള്ക്കുണ  ഓണ്വവലന

പരലീക്ഷകള്  എഴുതുന്നതമിനുള്ള  എകപോമമിപനഷന  വസന്റെറപോയമിക്കൂടമി

പ്രപയപോജനവപ്പെടുതപോന  കഴമിയുണ.  1988  മുതല്  പ്രവെര്തമിക്കുന്ന  ഈ

സ്ഥപോപനതമില്  4  ബപോഞ്ചുകളപോണുള്ളതസ്.  ഇതമില്  പുതുതപോയമി  തുടങമിയ

ഇലകമികല് ആനഡസ് ഇലപകപോണമികസ് ബപോഞ്ചേമിനുപവെണമി ആവെശശ്യമപോയ കപോസ്സസ്
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മുറമികളുണ  വെര്കസ്പഷപോപ്പുകളുണ  ലപോബകളുണ  നമിലവെമിലമില്ലെ.  പുതമിയ  വകട്ടമിടണ

നമിര്മമിക്കുന്നതമിനസ്  ആവെശശ്യമപോയ  ഭൂമമി  ഇല്ലെപോതതമിനപോല്  നമിലവെമിലള്ള

വകട്ടമിടതമിനസ് മൂന്നപോണനമില നമിര്മമിക്കുക എന്നതസ് മപോതമപോണസ് ഏക പപപോണവെഴമി.

ഏതപോനുണ കപോസസ്  മുറമികളുവട നമിര്മപോണതമിനപോയമി  IHRD-യമില്നമിനണ തുക

കവണതപോന ശമമിക്കുവമന്നസ് അറമിയമിചമിട്ടുവണങമിലണ ഇതസ്  സ്ഥപോപനതമിവന്റെ

ആവെശശ്യങള്  പൂര്തമിയപോക്കുന്നതമിനസ്  പരശ്യപോപമല്ലെ.  ഒരു  വടകമികല്

വെമിദേശ്യപോഭശ്യപോസ  സ്ഥപോപനതമില്  അതശ്യന്തപോപപക്ഷമിതമപോയമി  ഉണപോയമിരമിപകണ

ഒന്നപോണസ്  വസമമിനപോര്  ഹപോള്.  ഇവെമിവട  ഒരു  വസമമിനപോര്  ഹപോള്

നമിര്മമികണവമന്നസ്  പ്രപദേശവെപോസമികളുവടയുണ  അദ്ധശ്യപോപകരുവടയുണ

വെമിദേശ്യപോര്ത്ഥമികളുവടയുണ  ഏവറ  നപോളവത  ആവെശശ്യമപോണസ്.  വസമമിനപോര്  ഹപോള്

നമിര്മമിക്കുന്നതമിനപോവെശശ്യമപോയമി  2020-21  സപോമ്പതമിക  വെര്ഷവത

ബഡ്ജറമില് 20% തുക വെകയമിരുതമിയമിരുന. 20% തുക വെകയമിരുതമിയുള്ള

പദ്ധതമികള്കസ് അപത സപോമ്പതമിക വെര്ഷണ ഭരണപോനുമതമി കമിട്ടമിയമിവല്ലെങമില്

വതപോട്ടടുത  വെര്ഷണ  തുക  വെകയമിരുതപോറുണസ്.  എന്നപോല്  ഈ  പദ്ധതമിയുവട

കപോരശ്യതമില് രണ്ടുണ ഉണപോയമിട്ടമില്ലെ. ഈ പദ്ധതമി സണബന്ധമിച ഫയല് ഇപപ്പെപോള്

വസക്രപട്ടറമിയറമില്  സര്കപോരമിവന്റെ  പരമിഗണനയമിലപോണുള്ളതസ്.  ഈ
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സപോഹചെരശ്യതമില് വെടകര പമപോഡല് പപപോളമി വടകമികമിവന്റെ പമിപന്നപോകപോവെസ്ഥ

പരമിഹരമിക്കുന്നതമിനുള്ള  അടമിയന്തര  നടപടമികള്  സസലീകരമികണവമന്നസ്

അഭശ്യര്ത്ഥമിക്കുന.

ഉന്നത വെമിദേശ്യപോഭശ്യപോസ-സപോമൂഹശ്യനലീതമി വെകുപ്പുമനമി  (പഡപോ  .    ആര്  .    ബമിന):

സര്,  1988-ല്  പ്രവെര്തനണ  ആരണഭമിച  വെടകര  പമപോഡല്  പപപോളമി  വടകമികസ്

പകപോപളജമില്  AICTE  നമിഷ്കര്ഷമിക്കുന്ന  എല്ലെപോ  ഭഫൗതമിക  സപോഹചെരശ്യങളുണ

ഇപപ്പെപോള്  നമിലവെമിലണസ്.  ഈ  സ്ഥപോപനതമിവന്റെ  2022-23  അകപോദേമമികസ്

വെര്ഷപതയ്ക്കുളള  AICTE  അപ്രൂവെലമിനുപവെണമി  IHRD  അപപക്ഷ

സമര്പ്പെമിചമിട്ടുണസ്.  വെടകര  പമപോഡല്  പപപോളമി  വടകമികസ്  പകപോപളജമിനസ്  ഈ

വെര്ഷപതയ്ക്കുള്ള  AICTE  അപ്രൂവെലമിനുപവെണമി  സമര്പ്പെമിച  അപപക്ഷയമില്

വഡഫമിഷശ്യനസമി  ഒനമമില്ലെ  എന്നപോണസ്  AICTE  വവെബസ്  പപപോര്ട്ടലമില്നമിനണ

മനസ്സമിലപോകപോന  കഴമിയുന്നതസ്.  പകപോപളജമിവന്റെ  ഭഫൗതമിക  സപോഹചെരശ്യങള്

കൂടുതല് വമചവപ്പെടുത്തുന്നതമിനപോയമി വകട്ടമിടതമിവന്റെ രണപോണനമിലയുവട അടുത

ഘട്ടണ  നമിര്മമിക്കുന്നതമിനസ്  100  ലക്ഷണ  രൂപ  എസ്റ്റേമിപമറള്ള  പദ്ധതമി

ഭരണപോനുമതമികപോയമി  ഉന്നത  വെമിദേശ്യപോഭശ്യപോസ  വെകുപ്പെമില്  ലഭശ്യമപോയമിട്ടുണസ്.  ഈ

വപ്രപോപപ്പെപോസലമില്  തുടര്നടപടമികള്  സസലീകരമിചവെരമികയപോണസ്.  പകപോപളജമിനസ്
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ഫ്രണസ്  പഗറസ്,  ചുറമതമില്  എന്നമിവെ  നമിലവെമിലണസ്.  ഇവെ  കൂടുതല്

ആകര്ഷകമപോകണവമങമില് അകപോരശ്യണ പരമിഗണമികപോവന്നതപോണസ്.  AICTE-

യുവടയുണ  സപോപങതമിക  വെമിദേശ്യപോഭശ്യപോസ  ഡയറക്ടപററമിവന്റെയുണ  നമിര്ദ്ദേമിഷ്ട

മപോനദേണ്ഡങള്  അനുസരമിചള്ള  ലപോബസ്,  വവലബറമി  സഫൗകരശ്യങള്  വെടകര

പമപോഡല്  പപപോളമി  വടകമികസ്  പകപോപളജമില്  നമിലവെമിലണസ്.  ഇതമിനപോയമി  എല്ലെപോ

വെര്ഷവണ  IHRD-കസ്  പപോന  ഫണമില്നമിനണ  തുക  അനുവെദേമികപോറുണസ്.

ആവെശശ്യമുള്ളപക്ഷണ  കൂടുതല്  തുക  അനുവെദേമിക്കുന്ന  കപോരശ്യണ

പരമിഗണമിക്കുന്നതപോണസ്.  കൂടപോവത  വെടകര  പമപോഡല്  പപപോളമി  വടകമികസ്

പകപോപളജമിനസ്  NBA  അക്രഡമിപറഷനപോവെശശ്യമപോയ  നടപടമികളുണ  IHRD

സസലീകരമിചവെരുനണസ്.

(9) പമി  .   എസസ്  .   സമി  .   വെഴമി നമിയമനണ

ശലീ  .    എ  .    എന  .    ഷണസലീര്:  സര്,  പകരളതമിവല വവപ്രമറമി തലണ മുതല്

ഹയര്  വസകനഡറമി  തലണ  വെവരയുള്ള  അധശ്യപോപകവര  വെപോര്വതടുക്കുന്ന

സ്ഥപോപനങളപോണസ് ടലീപചഴസ് വടയമിനമിണഗസ് വസന്റെറുകളുണ ബമി.എഡസ്. വടയമിനമിണഗസ്

പകപോപളജുകളുണ. നമിരവെധമി പരമിശലീലനങളുണ മറണ നല്കുന്ന സ്ഥപോപനങളപോണസ്

ഇവെ. നമിലവെമില് DIET (District Institute for Education and Training)-ല്
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വസഷശ്യല് റൂള് വെന.  ഇതുവെവര അദ്ധശ്യപോപക നമിയമനതമിനസ്  പമി.എസസ്.സമി.

പനപോട്ടമിഫമിപകഷന  വെന്നമിട്ടമില്ലെ.  വടയമിനമിണഗസ്  പകപോപളജുകള്  യു.ജമി.സമി.

പനപോണസസ്  പ്രകപോരണ  പ്രവെര്തമിക്കുന്ന  സ്ഥപോപനങളപോണസ്.  അവെമിവടയുള്വപ്പെവട

സ്കൂള്  അദ്ധശ്യപോപകര്  വവബ  ടപോനസ്ഫറമില്  വെരമികയപോണസ്.  പനരവത  ഇവെമിവട

ചെമിലപപ്പെപോള് നമുകസ് വവബ ടപോനസ്ഫര് പവെണമിവെരുണ.  കപോരണണ,  ആവെശശ്യതമിനസ്

എണ.എഡസ്.  കസപോളമിഫമിപകഷനുണ  വനറണ  ഉള്ള  അദ്ധശ്യപോപകര്

അനണപോയമിരുന്നമില്ലെ.  ഇന്നസ്  ഇഷ്ടണപപപോവല  അദ്ധശ്യപോപകരുണസ്.  എണ.എഡസ്.

കഴമിഞ്ഞസ്  വജ.ആര്.എഫസ്.-ല്  പമി.എചസ്.ഡമി.  വചെയവെര്,  യു.ജമി.സമി.  വനറസ്

കസപോളമിവവഫഡപോയ നമിരവെധമി അഭശ്യസ്തവെമിദേശ്യരപോയ ആളുകളുണസ്. ഇവെര്കസ് പജപോലമി

നല്കപോവത പകരണ പല അദ്ധശ്യപോപക സണഘടനകവളയുണ സസപോധലീനമിചവകപോണസ്

ചെമിലര്  വവബ  ടപോനസ്ഫറമിലൂവട  പകരളതമിവല  വടയമിനമിണഗസ്  പകപോപളജുകള്,

DIET-കള്,  റമി.റമി.വഎ.കള്  എന്നമിവെമിടങളമില്  അദ്ധശ്യപോപകരപോയമി

വെരമികയപോണസ്. അതസ് ശരമിയപോയ രലീതമിയല്ലെ. വപപോതുവെമിദേശ്യപോഭശ്യപോസ വെകുപ്പുണ ഉന്നത

വെമിദേശ്യപോഭശ്യപോസ  വെകുപ്പുണ  സണയുകമപോയമി  ഇടവപപടണ  വെമിഷയമപോണമിതസ്.

പകരളതമിവല  DIET-കള്,  റമി.റമി.വഎ.കള്,  വടയമിനമിണഗസ്  പകപോപളജുകള്

എന്നമിവെമിടങളമിവല  വവബ  ടപോനസ്ഫര്  വെഴമിയുള്ള  അദ്ധശ്യപോപക  നമിയമനണ  റദ്ദേസ്
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വചെയണണ. ഒപ്പെണ, ഇവെമിവടവയല്ലെപോണ അദ്ധശ്യപോപകവര നമിയമമികപോന പമി.എസസ്.സമി.

മുഖപോന്തരണ  ഉതരവെമിറകണവമന്നപോണസ്  ഞപോന  ഈ  സബ്മമിഷനമിലൂവട

ആവെശശ്യവപ്പെടുന്നതസ്.

വപപോതുവെമിദേശ്യപോഭശ്യപോസ-വതപോഴമില് വെകുപ്പുമനമി (ശലീ  .   വെമി  .   ശമിവെനകുട്ടമി): സര്,

സണസ്ഥപോനതസ്  23  ടലീപചഴസ്  വടയമിനമിണഗസ്  ഇനസ്റ്റേമിറന്യൂട്ടുകള്,  ഒരു ഗവെണ്വമന്റെസ്

റലീജമിയണല് ഇനസ്റ്റേമിറന്യൂട്ടസ് ഓഫസ് ലപോണപഗജസ് വടയമിനമിണഗസ്  (ഹമിന്ദമി),  ഒരു ഹമിന്ദമി

ടലീപചഴസ്  വടയമിനമിണഗസ്  ഇനസ്റ്റേമിറന്യൂട്ടസ്  ഉള്വപ്പെവട  25  സര്കപോര്  അദ്ധശ്യപോപക

പരമിശലീലന  പകന്ദ്രങളപോണസ്  വപപോതുവെമിദേശ്യപോഭശ്യപോസ  വെകുപ്പെമിവന്റെ  കലീഴമിലള്ളതസ്.

പ്രസത  സ്ഥപോപനങളമില്  വക.ഇ.ആര്.  പ്രകപോരണ  അണഗലീകരമികവപ്പെട്ട  115

അദ്ധശ്യപോപക തസ്തമികകളപോണുള്ളതസ്.  പ്രസത  തസ്തമികകളമിപലയ്ക്കുള്ള നമിയമനണ

പകരള പബമികസ് സര്വ്വലീസസ് കമലീഷന വെഴമിയപോണസ് നടത്തുന്നതസ്. DIET-കളമിവല

അദ്ധശ്യപോപക നമിയമനതമിനപോയമി 19.02.2021-വല സര്കപോര് ഉതരവപ്രകപോരണ

നമിയമന  രലീതമി  വെശ്യകമപോകമിവകപോണസ്  ഉതരവെസ്  പുറവപ്പെടുവെമിക്കുകയുണ

ആയതമിനപ്രകപോരണ കപോറഗറമി  III 3  ലക്ചെറര് ഒഴമിവകള് 50%  പനരമിട്ടുണ  50%

തസ്തമികമപോറണ  വെഴമിയുണ  പകരള  പബമികസ്  സര്വ്വലീസസ്  കമലീഷന  വെഴമിയുള്ള

നമിയമനമപോണസ്  നടതമിവെരുന്നതസ്.  അപ്രകപോരമുള്ള  നമിയമനതമിനപോയമി
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നമിലവെമില്  150  ഒഴമിവകള് പകരള പബമികസ്  സര്വ്വലീസസ് കമലീഷനസ്  റമിപപ്പെപോര്ട്ടസ്

വചെയമിട്ടുണസ്.  1955-വല  പനണപോമതസ്  തമിരുവെമിതപോണകൂര്  വകപോചമി  സപോഹമിതശ്യ

ശപോസലീയ ധര്മ സണഘങള് രജമിപസ്ട്രഷന ആക്ടസ് അനുസരമിചസ് രജമിസ്റ്റേര് വചെയ

സ്ഥപോപനമപോണസ് The State Council of Education Research and Training

(SCERT).  നമിലവെമില്  അനശ്യത  പസവെനണ,  കരപോര്,  ദേമിവെസ  പവെതനണ

അടമിസ്ഥപോനതമിലപോണസ്  ഫപോകല്റമികവളയുണ  ജലീവെനകപോവരയുണ

നമിയമമിക്കുന്നതസ്.  SCERT-യമിവല  നമിയമനങള്  പകരള  പബമികസ്  സര്വ്വലീസസ്

കമലീഷനസ് വെമിടുന്ന കപോരശ്യണ പരമിപശപോധമിക്കുന്നതപോണസ്. 

പകപോപളജസ്  വെമിദേശ്യപോഭശ്യപോസ  വെകുപ്പെമിവന്റെ  നമിയനണതമില്  4  ബമി.എഡസ്.

വടയമിനമിണഗസ്  പകപോപളജുകളപോണുള്ളതസ്.  Government  College  of  Teacher

Education- Trivandrum, Government College of Teacher Education-

Thalassery, Government College of Teacher Education- Kozhikode,

Institute of Advanced Studies in Education- Thrissur എന്നമിവെയപോണവെ.

ഈ 4  സര്കപോര് ബമി.എഡസ്.  വടയമിനമിണഗസ് പകപോപളജുകളമിലണ പകരള പബമികസ്

സര്വ്വലീസസ്  കമലീഷന  വെഴമി  വവബ  ടപോനസ്ഫര്  നമിയമനവണ  വവബ  ടപോനസ്ഫര്

ലമിസ്റ്റേമില് അപപക്ഷകര് ഇവല്ലെങമില്  പമി.എസസ്.സമി.  വെഴമി പനരമിട്ടുണ നമിയമനണ
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നല്കമിവെരുന.  എയ്ഡഡസ്  വടയമിനമിണഗസ്  പകപോപളജുകള്  അതതസ്

മപോപനജുവമനകളപോണസ്  അദ്ധശ്യപോപക  നമിയമനണ  നടത്തുന്നതസ്.  അദ്ധശ്യപോപക

സണഘടനയസ് പ്രപതശ്യക പ്രപയപോറമിറമി നല്കമി ഒരു സ്ഥലത്തുണ ഇവെമിവട നമിയമനണ

നടത്തുന്നമില്ലെ.

(10) ചെപോതന്നൂരമിവല സബസ് ആര്  .  ടമി  .   ഓഫലീസസ്

ശലീ  .    ജമി  .    എസസ്  .    ജയലപോല്:  സര്,  ചെപോതന്നൂര്  ആസ്ഥപോനമപോയമി  പമപോപട്ടപോര്

വെപോഹന  വെകുപ്പെമിവന്റെ  കലീഴമില്  ഒരു  സബസ്  ആര്.ടമി.  ഓഫലീസസ്  അടമിയന്തമിരമപോയമി

ആരണഭമിപകണ  ആവെശശ്യകതയമിപലകപോണസ്  ഇഫൗ  സബ്മമിഷന  ഇവെമിവട

ഉന്നയമിക്കുന്നതസ്.  ഇതമിനു മുനപസ് പല തവെണകളമിലണ ഇഫൗ ആവെശശ്യണ മുനനമിര്തമി

നമിപവെദേനങള്  സമര്പ്പെമിചമിട്ടുണസ്.   നപോടമിവന്റെ  ദേശപോബ്ദങളപോയുളള  ആവെശശ്യമപോണസ്,

മുനഗണന നല്പകണ ഇഫൗ പ്രപദേശണ ഒഴമിവെപോകമി മറ പല സ്ഥലങളമിലണ പുതമിയ

സബസ്  ആര്.ടമി.  ഓഫലീസുകള്  അനുവെദേമിക്കുന്ന  സ്ഥമിതമിയപോണസ്  ഇതമിനകണ

ഉണപോയമിട്ടുളളതസ്.   അങസ്  ഗതപോഗത വെകുപ്പുമനമിയുവട  ചുമതലപയറപശഷവണ  ഇഫൗ

വെമിഷയണ  നമിപവെദേനമപോയമി  അപങകസ്  നല്കമിയമിട്ടുളളതപോണസ്.   ആറമിങല്

കഴമിഞ്ഞപോല്  40  കമിപലപോമലീറര്  കഴമിഞ്ഞപോണസ്  വകപോല്ലെണ  ജമില്ലെപോ

ആസ്ഥപോനത്തുമപോതമപോണസ്  സബസ്  ആര്.ടമി.  ഓഫലീസസ്  ഉളളതസ്.   പരവൂര്

മുനമിസമിപ്പെപോലമിറമി ഉള്വപ്പെവടയുളള പ്രപദേശണ ചെപോതന്നൂര് മണ്ഡലതമില് ഉവണങമിലണ
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മറ  സ്ഥലങളമില്  നഗരസഭയുളള  എല്ലെപോയമിടങളമിലണ  സബസ്  ആര്.ടമി.  ഓഫലീസസ്

സ്ഥപോപമിചമിട്ടുളളതപോണസ്,   ചെപോതന്നൂര്  മപോതമപോണസ്  ഒഴമിവെപോയമിട്ടുളളതസ്.   2014-വല

ഗതപോഗത  കമലീഷന  ചെപോതന്നൂരമിവല  സബസ്  ആര്.ടമി.  ഓഫലീസസ്

സ്ഥപോപമികണവമന്നസ് സര്കപോരമിപനപോടസ് ശമിപപോര്ശ വചെയമിട്ടുണസ്.  വകപോല്ലെണ ജമില്ലെയുവട

വതകന  പമഖലയമിവല  ജനങള്കസ്  ഏതപോണസ്  38-40  കമിപലപോമലീറപറപോളണ

സഞ്ചേരമിചപോണസ് വകപോല്ലെതസ് ആര്.ടമി. ഓഫലീസമിപലകസ് പപപോപകണതസ്.  ഇഫൗ ആര്.ടമി.

ഓഫലീസസ്  അനുവെദേമിക്കുന്നതുവകപോണസ്  വകപോല്ലെണ  ജമില്ലെയമിവല വതകന പമഖലയമിവല

മുഴുവെന ജനങള്ക്കുണ സമലീപ പ്രപദേശങളമിവല ജനങള്ക്കുണ ഗുണകരമപോകുവമന്നസ്

മപോതമല്ലെ, വകപോല്ലെണ ജമില്ലെപോ ആര്.ടമി. ഓഫലീസമിവന്റെ പ്രവെര്തനങള് സുഗമമപോകപോനുണ

കഴമിയുണ.  എല്ലെപോ ഭഫൗതലീക സപോഹചെരശ്യങളുണ ചെപോതന്നൂരമില് മമിനമി സമിവെമില് പസ്റ്റേഷന

പകന്ദ്രലീകരമിചസ്,  വകട്ടമിടവണ ഫര്ണമിചറുണ ഉള്വപ്പെവട എല്ലെപോ സഫൗകരശ്യങളുണ അവെമിവട

ലഭശ്യമപോകപോന  സപോധശ്യമപോണസ്.   ഇഫൗ  ആവെശശ്യണ  പരമിഗണമിചവകപോണസ്  ചെപോതന്നൂര്

ആസ്ഥപോനമപോയമി  ഒരു  സബസ്  ആര്.ടമി.  ഓഫലീസസ്  അടമിയന്തമിരമപോയമി

ആരണഭമിക്കുന്നതമിനുളള നടപടമികള് അങയുവട ഭപോഗത്തു നമിനണ ഉണപോകണവമന്നസ്

അഭശ്യര്ത്ഥമിക്കുകയപോണസ്. 

ഗതപോഗത  വെകുപ്പുമനമി(ശലീ  .    ആന്റെണമി  രപോജു):  സര്,  ചെപോതന്നൂര്

എണ.എല്.എ.,  ശലീ.  ജയലപോലമിവന്റെ  ഇഫൗ  ആവെശശ്യണ  വെളവര  അനുഭപോവെപൂര്വ്വണ
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പരമിഗണമിപകണ ഒരു വെമിഷയമപോണസ്.  വെളവര നശ്യപോയമപോയ ആവെശശ്യമപോണസ് അപദ്ദേഹണ

ഉന്നയമിചമിരമിക്കുന്നതസ്.   പകരളതമില്  നമിലവെമില്  68  സബസ്  ആര്.ടമി.ഒ.

ഓഫലീസുകളപോണുളളതസ്. 11-2019- ലപോണസ് ഏറവണ ഒടുവെമില് 7 പുതമിയ സബസ് ആര്.ടമി.

ഓഫലീസുകള്  പകരളതമില്  രൂപലീകരമിചതസ്.   സബസ്  ആര്.ടമി.  ഓഫലീസുകള്

ആരണഭമിക്കുന്നതുള്വപ്പെവട,  ഇതുപപപോവലയുളള  പുതമിയ  ഓഫലീസുകള്  പുതമിയതപോയമി

അനുവെദേമിക്കുന്നതമിനുളള  പ്രധപോന  തടസ്സണ  നമ്മുവട  സപോമ്പതമിക

പ്രതമിസന്ധമിതവന്നയപോണസ്.  ഏതപോയപോലണ ചെപോതന്നൂര് പകന്ദ്രമപോകമി പുതമിയ സബസ്

റലീജണല്  ടപോനപസപോര്ട്ടസ്  ഓഫലീസസ്  തുടങ്ങുന്നതു  സണബന്ധമിചളള  വപ്രപോപപ്പെപോസല്

പമപോപട്ടപോര് വെപോഹന വെകുപ്പെമില് നമിന്നസ് ഗവെണ്വമന്റെമിനസ് കമിട്ടമിയമിട്ടുണസ്.  സണസ്ഥപോനതസ്

സബസ് റലീജമിയണല് ടപോനപസപോര്ട്ടസ് ഓഫലീസസ് ഇല്ലെപോത തപോലൂക്കുകളമില് പുതമിയ സബസ്

റലീജമിയണല്  ടപോനപസപോര്ട്ടസ്  ഓഫലീസസ്,  റൂറല്  റലീജമിയണല്  ഓഫലീസസ്  എന്നമിവെ

തുടങ്ങുന്നതമിനപോണസ്  വപ്രപോപപ്പെപോസല്.   സണസ്ഥപോനവത  സപോമ്പതമിക  സ്ഥമിതമി

വമചവപ്പെടുന്ന  മുറയസ്  ചെപോതന്നൂരമില്  ഒരു  പുതമിയ  സബസ്  ആര്.ടമി.  ഓഫലീസസ്

ആരണഭമിക്കുന്നതമിനപോണസ്  മുനഗണന  വകപോടുകപോന  ഗവെണ്വമന്റെസ്  ഉപദ്ദേശമിക്കുന്നതസ്,

അതുവകപോണസ് ഇനമി പുതമിയതപോയമി സബസ് ആര്.ടമി. ഓഫലീസുകള് ആരണഭമിക്കുപമ്പപോള്

തലീര്ചയപോയമിട്ടുണ ചെപോതന്നൂരമിവന്റെ കപോരശ്യതമില് ഒരു മുന്തമിയ പരമിഗണന ഗവെണ്വമന്റെസ്

വകപോടുക്കുന്നതപോണസ്.


