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സബ്മമിഷന

1. കകകോഴമികകകോടട് വമിമകോനതകോവളതമില്നമിനന്നും കൂടുതല് സര്വവ്വീസുകള

ശവ്വീ  .   ടമി  .    വമി  .    ഇബകോഹമിന്നും: സര്, കഴമിഞ്ഞ ജൂണ് 1, 2, 3 തവ്വീയതമികളമില്

മലയകോള  മകനകോരമ  ദമിനപതന്നും  ഒരു  കലഖനപരമ്പര  പ്രസമിദവ്വീകരമിചമിരുന.

'കണക്ഷന  നഷ്ടപപ്പെട്ട  കരമിപ്പൂര്'  എനപറഞ്ഞുപകകോണട്  പക.പമി.

സഫവ്വീനയകോയമിരുന  കകോലമികറട്  എയര്കപകോര്ട്ടമിപന്റെ  ദുരവസ

ചൂണമികകോണമിക്കുന്ന  ആ  പരമ്പര  തയകോറകോകമിയതട്.  എയര്കപകോര്ട്ടമിപന്റെ

റണ്കവയുപട  നവ്വീളക്കുറവകോണട്   എനപറഞ്ഞട്  വലമിയ  വമിമകോനങ്ങള

ഇറക്കുന്നതട്  നമിര്തമിയകതകോപടകോപ്പെന്നും  ആഭഭ്യന്തര  സര്വവ്വീസുകളകൂടമി

ഇലകോതകോയമിപകകോണമിരമിക്കുപന്നകോരു  അവസയകോണമിതട്.  കകരളതമിപല

സര്കകോര് കമഖലയമിപല  ഏക എയര്കപകോര്ട്ടകോണട് കകോലമികറട് എയര്കപകോര്ട്ടട്.

പപപ്രവറട്  എയര്കപകോര്ട്ടുകളകോയ പനടുമ്പകോകശ്ശേരമി  എയര്കപകോര്ട്ടമിപന്റെയുന്നും കണ്ണൂര്

എയര്കപകോര്ട്ടമിപന്റെയുന്നും ഇടയമില്നമിന്നട്  വവ്വീര്ട്ടുമുട്ടുകയകോണമിതട്.  ഇവമിപടനമിനള

ആഭഭ്യന്തര സര്വവ്വീസുകള കുറഞ്ഞുവരുന.  ഉദകോഹരണതമിനട്  കകരളതമിപന്റെ

തലസകോനമകോയ  തമിരുവനന്തപുരകതയന്നും  ഇന്തഭ്യയുപട  തലസകോനമകോയ

ഡല്ഹമിയമികലയകപകോലന്നും  ഇവമിപടനമിനന്നും  ആവശഭ്യതമിനട്  ആഭഭ്യന്തര
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സര്വവ്വീസുകളമിപലനളപതകോരു  ദുരവസയകോണട്.  ബകോന്നുംഗ്ലൂരമിപന്റെ  കകോരഭ്യന്നും

മകോതപമടുതകോല്,   കണ്ണൂര്  എയര്കപകോര്ട്ടമില്നമിനന്നും  ബകോന്നുംഗ്ലൂരമികലയട്   11

സര്വവ്വീസുകളന്നും  പനടുമ്പകോകശ്ശേരമിയമില്നമിനന്നും  56  സര്വവ്വീസുകളമുളകപ്പെകോള

കകകോഴമികകകോടുനമിനന്നും  9  സര്വവ്വീസുകള  മകോതകമയുള.  മകോതമല

പനടുമ്പകോകശ്ശേരമിയമിലന്നും  കണ്ണൂരമിലന്നും  യകോത  പചെയ്യുന്നവരമിലധമികവന്നും  മലപ്പുറന്നും,

കകകോഴമികകകോടട്  ജമിലകകോരകോണട്.   ഇതട്  ആഭഭ്യന്തര  യകോതകകോര്കട്  വളപര

ബുദമിമുട്ടുണകോക്കുന.  ടൂറമിസന്നും,  വകോണമിജഭ്യ-വഭ്യവസകോയന്നും  എന്നമിവ

കപ്രകോതകോഹമിപ്പെമിക്കുന്നതമിനന്നും  ആഭഭ്യന്തര  സര്വവ്വീസുകള

വര്ദമിപ്പെമിക്കുന്നതമിനമകോവശഭ്യമകോയ  ഉഡകോന  സവ്വീമമില്  കകോലമികറമിപന

ഉളപപ്പെടുതമിപകകോണന്നും  മറട്  ഇനപസന്റെവ്വീവ്സട്  നല്കമിപകകോണന്നും

വമിമകോനകമ്പനമികളമകോയമി  ചെര്ച  നടതമി  കകരളതമിപലയുന്നും  ഇന്തഭ്യയമിപല

മപറലകോ നഗരങ്ങളമികലയന്നും കണകമിവമിറമി ലഭഭ്യമകോക്കുകയുന്നും പചെയ്യുന്നതമിനകവണ

നടപടമി  സസവ്വീകരമികണപമന്നകോണട് ഇഇൗ സബ്മമിഷനമിലൂപട ആവശഭ്യപപ്പെടുന്നതട്.

മുഖഭ്യമനമി  ചുമതലപപ്പെടുതമിയതുപ്രകകോരന്നും  തകദ്ദേശ  സസയന്നുംഭരണന്നും

ഗകോമവമികസനന്നും എകക്സൈസട് വകുപ്പുമനമി (ശവ്വീ  .   എന്നും  .   വമി  .   കഗകോവമിന്ദന മകോസ്റ്റര്):

സര്,   2020   ആഗസ്റ്റമിലണകോയ വമിമകോനദുരന്തപതത്തുടര്ന്നട്  കകകോഴമികകകോടട്
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അന്തകോരകോഷ്ട്ര  വമിമകോനതകോവളതമില്നമിനന്നും  വലമിയ  വമിമകോനങ്ങളകട്

യകോതകോവമിലകട്  ഏര്പപ്പെടുതമിയമിരമിക്കുകയകോണട്.  അപകടകകോരണന്നും

കപണത്തുന്നതമിനകോയമി   നമികയകോഗമിച  Aircraft  Accident  Investigation

Bureau-യുപട  റമികപ്പെകോര്ട്ടമിപന്റെ  അടമിസകോനതമില്  മകോതകമ  വലമിയ

വമിമകോനങ്ങള   ഉപകയകോഗമിച്ചുള  സര്വവ്വീസട്  പുനനഃരകോരന്നുംഭമികകോന

സകോധമിക്കുകയുള.  വമിലകട്  പമിനവലമിക്കുന്നതമിനകോവശഭ്യമകോയ  നടപടമികള

സസവ്വീകരമികണപമന്നട്  എയര്കപകോര്ട്ടട്  അകതകോറമിറമി  ഓഫട്  ഇന്തഭ്യകയകോടട്

അഭഭ്യര്തമിചമിട്ടുണട്.  ഇകത  ആവശഭ്യന്നും  13-07-2021-നട്  ബഹുമകോനപപ്പെട്ട

പ്രധകോനമനമിപയ  കനരമില്കണട്  അഭഭ്യര്തമിക്കുകയുന്നും  പചെയമിട്ടുളതകോണട്.

റണ്കവ വമികസനതമിനകോയമി  14.5  ഏകര് ഭൂമമി ഏപറടുക്കുന്നതുസന്നുംബനമിച

നടപടമിക്രമങ്ങള  തസരമിതഗതമിയമില് നടനവരുനണട്.  റണ്കവ വമികസനന്നും

പൂര്തമിയകോകുന്നകതകോപട  വലമിയ  വമിമകോനങ്ങള  ഇറങ്ങുന്നതമിനട്  സകോധമിക്കുന്നും,

ഇകതകോപട  കൂടുതല്  സര്വവ്വീസുകള  നടത്തുന്നതമിനട്  വമിമകോനതകോവളന്നും

സജ്ജമകോകുകയുന്നും പചെയ്യുന്നും.

2. കുറമിയകോര് വകോലമിയമിപല പട്ടയനടപടമി

ശവ്വീ  .    എ  .    രകോജ:  സര്,  സസന്തമകോയമി ഒരു പസന്റെട് ഭൂമമി എന്നതട്  കതകോട്ടന്നും
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കമഖലയമില്  പണമിപയടുക്കുന്ന  പതകോഴമിലകോളമികളപട  ഏപറനകോപളപത

സസപ്നമകോയമിരുന.  ഇഇൗ  സസപ്നന്നും  യകോഥകോര്തഭ്യമകോകമിയതട്  കകരളതമിപല

ഇടതുപക്ഷ  ജനകോധമിപതഭ്യമുന്നണമി  ഗവണ്പമന്റെകോയമിരുന.  ഇഇൗ

പതകോഴമിലകോളമികളകട്  വവ്വീടുന്നും  സലവന്നും ലഭമിക്കുനപവന്നതട്  ചെരമിതന്നും   സൃഷ്ടമിച

തവ്വീരുമകോനമകോയമിരുന.  കതകോട്ടന്നും  കമഖലയമില്  സലവന്നും  വവ്വീടുമമിലകോതവരുപട

കണകട്  പതകോഴമില്  വകുപ്പെമിപന്റെ  കനതൃതസതമിപലടുക്കുകയുന്നും   ആദഭ്യഘട്ടപമന്ന

നമിലയമില്  സഖകോവട്  വമി.  എസട്.  അച്ചുതകോനന്ദപന്റെ  കകോലതട്  3400

കുടുന്നുംബങ്ങളകട്  മൂന്നകോറമിപല  കുറമിയകോര്വകോലമിയമില്  സലന്നും  നല്കുന്നതമിനട്

തവ്വീരുമകോനമിക്കുകയുന്നും  പചെയ.  മുഴുവന   ആളകളക്കുന്നും  സലവന്നും  വവ്വീടുന്നും

പകകോടുക്കുന്നതമിനമുമ്പട്  ആ  ഗവണ്പമന്റെമിപന്റെ  കകോലകോവധമി  പൂര്തമിയകോയമി.

പമിന്നവ്വീടുവന്ന  യു.ഡമി.എഫട്.  സര്കകോരമിനട്   കതകോട്ടന്നും  പതകോഴമിലകോളമികളമില്

ഒരകോളക്കുകപകോലന്നും  സലന്നും  പകകോടുകകോന  സകോധമിചമിട്ടമില.  അതമിനകശഷന്നും

അധമികകോരതമില്  വന്ന  ഒന്നകോന്നും  പമിണറകോയമി  സര്കകോര്  ബകോകമിയുളവര്ക്കുന്നും

സലന്നും  നല്കകോപമന്നട്  തവ്വീരുമകോനമിച്ചു.  അകപക്ഷകരമില്  കുറച്ചുകപര്കട്

അപപസനപമന്റെട്  ഉതരവന്നും  നല്കമി,  ചെമിലയകോളകളകട്  പട്ടയന്നും  നല്കമി,

ചെമിലര്കട്  സലന്നും  കകോണമിച്ചുപകകോടുക്കുകയുന്നും  പചെയ.  കവപറ  ചെമിലര്
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ചെരമിവപ്രകദശതട്  കമിട്ടമിയ  സലന്നും  മകോറമിതരണപമനപറഞ്ഞട്  അകപക്ഷയുന്നും

നല്കമിയമിരുന. അവര്കട്  ഇകന്നവപര ആ സലന്നും നല്കകോന സകോധമിചമിട്ടമില.

ഇകപ്പെകോള  അതമിപനക്കുറമിചട്   അകനസഷമിക്കുകമ്പകോള   അപപസനപമന്റെട്

ഉതരവകമിട്ടമി  ഒരു  വര്ഷതമിനളമില്  പചെലകോന  അടചമിപലങമില്  പുതമിയ

ഉതരവട്  ലഭമികണപമന്നകോണട്  റവനന്യൂ  വകുപ്പെമില്നമിനന്നും  പറയുന്നതട്.

മപറകോരുകകോരഭ്യന്നും,  വവ്വീടട്  നമിര്മമിച്ചുനല്കുന്നതമിനകവണമി  പപലഫട്

പദതമിയമിലളപപ്പെടുതമി നമിരവധമികപര്കട് സലന്നും നല്കമിയമിട്ടുണട്.  എന്നകോല്

പപലഫട്  പദതമിയുപട  മകോനദണ്ഡതമില്  പറഞ്ഞമിരമിക്കുന്നതട്,  പപലഫട്

ഗുണകഭകോകകോകളകട്  ഭൂമമിയുപട  ഉടമസകോവകകോശ  കരഖ,   കരമടച  രസവ്വീതട്

എന്നമിവയുപട അടമിസകോനതമില്  വവ്വീടട് അനവദമികകോവന്നതകോണട് എന്നകോണട്.

എന്നകോല്  ഇപതലകോമുണകോയമിട്ടുന്നും  മൂന്നകോറടകമുള  പ്രകദശങ്ങളമില്

നമിര്മകോണതമിനട് നമികരകോധനമുണട്. ആ കമഖലയമില് വവ്വീടട് വയന്നതമിനകപകോലന്നും

അനവകോദന്നും നല്കകോത അവസയുണട്.  ഇതുന്നുംകൂടമി പരമിഗണമികണപമന്നകോണട്

ഇഇൗ സബ്മമിഷനമിലൂപട ഉന്നയമിക്കുന്നതട്. 

റവനന-ഭവനനമിര്മകോണ  വകുപ്പുമനമി  (ശവ്വീ  .    പക  .    രകോജന):  സര്,

ബഹുമകോനപപ്പെട്ട അന്നുംഗന്നും ഉന്നയമിച പ്രശന്നും മൂകന്നകോ അതമിലധമികകമകോ വമിഷയങ്ങള
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ഉളപപ്പെടുന്നതകോണട്.  എലകോവര്ക്കുന്നും  ഭൂമമി,  എലകോ  ഭൂമമിക്കുന്നും  കരഖ,  എലകോ

കസവനങ്ങളന്നും സകോര്ട്ടട് എന്ന പ്രഖഭ്യകോപമിത ലക്ഷഭ്യവമകോയമി മുകന്നറുന്ന സര്കകോര്

ബഹുമകോനപപ്പെട്ട  അന്നുംഗന്നും ഉന്നയമിച വമിഷയന്നും വളപര പ്രകോധകോനഭ്യകതകോപടയകോണട്

കകോണുന്നതട്.  20-11-2008-പല  394/2008/റവനന്യൂ,  17-12-2009-പല

514/2009/റവനന്യൂ എന്നവ്വീ സര്കകോര് ഉതരവകളപ്രകകോരന്നും ഇടുകമി ജമിലയമിപല

കദവമികുളന്നും  തകോലൂകമിപല   പക.ഡമി.എചട്.  വമികലജമിപല  കുറമിയകോര്വകോലമിയമില്

ഭൂരഹമിതര്കട്  അനവദമിക്കുന്നതമിനകോയമി   ആദഭ്യഘട്ടതമില്  10  പസന്റെട്  വവ്വീതന്നും

770  കപപരയുന്നും രണകോന്നുംഘട്ടതമില്  5  പസന്റെട് വവ്വീതന്നും അനവദമിക്കുന്നതമിനകോയമി

2300  കപപരയുന്നും  പതരപഞ്ഞടുതമിരുന.  ആദഭ്യഘട്ടതമിലളപപ്പെട്ട

കക്ഷമികളകട്  പട്ടയവന്നും  ഭൂമമിയുന്നും  നല്കുന്ന  നടപടമികള

അന്തമിമഘട്ടതമിലകോണട്.  രണകോന്നുംഘട്ടതമില്  പതരപഞ്ഞടുകപപ്പെട്ട

കക്ഷമികളക്കുള അര്ഹത സന്നുംബനമിച്ചുന്നും ഭൂമമി വമിതരണതമില് ക്രമകകടുകള

നടന്നതകോയുന്നും  ഉളപപ്പെപടയുള  പരകോതമികളണകോയതമിപനത്തുടര്ന്നട്  നടപടമികള

നടനവരപവ  ബനപപ്പെട്ട  മുഴുവന  പറകകകോര്ഡുകളന്നും  വമിശദമകോയ

പരമികശകോധനയട്  വമികധയമകോകമിയമിരുന്നതുന്നും  17-06-2019-പല  കയകോഗ

തവ്വീരമകോനപ്രകകോരന്നും  2020-ല് അര്ഹതയനസരമിചട്  ഭൂമമി  കകോണമിച്ചുപകകോടുക്കുന്ന
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നടപടമികള  കദവമികുളന്നും  തഹസമില്ദകോര്  മുഖകോന്തരന്നും  സസവ്വീകരമിച്ചുവരുന്നതകോണട്.

എന്നകോല് പട്ടയവമിതരണവമകോയമി ബനപപ്പെട്ട നമ്പര് 1,  നമ്പര് 2 രജമിസ്റ്ററുകള

അപൂര്ണ്ണവന്നും  ആരുന്നുംതപന്ന  സകോക്ഷഭ്യപപ്പെടുതമിയമിട്ടമിലകോതതുമകോയതമിനകോല്  ടമി

കരഖയമില്പപ്പെടുന്ന 2300 കപപര  പതരപഞ്ഞടുതതമില് എതകപര്കട്  പട്ടയന്നും

അനവദമിപചകന്നകോ എതകപര്കട് പതമിവട് ഉതരവട് നല്കമിപയകന്നകോ കൃതഭ്യമകോയ

കണക്കുന്നും ലഭഭ്യമകോയമിട്ടമിലകോതമിരുന്നതമിനകോലന്നും അതമിപനത്തുടര്ന്നട് ബഹുമകോനപപ്പെട്ട

കദവമികുളന്നും  എന്നും.എല്.എ.-യുപട  അദഭ്യക്ഷതയമില്  കചെര്ന്ന  കയകോഗ

തവ്വീരുമകോനപ്രകകോരന്നും  ഭൂമമി അനവദമികപപ്പെടുന്നവരുപട ലമിസ്റ്റട്പ്രകകോരമുള  2300

കപപര  കനരമില്  കകളക്കുന്നതമിനകോയമി  കനകോട്ടവ്വീസട്  അയയകയുന്നും  1998  കപര്

ഹകോജരകോകുകയുന്നും  പചെയമിരുന.  തുടര്ന്നട്  ടമി  ഭൂമമി  അനവദമിക്കുന്നതമിനകോയമി

പതരപഞ്ഞടുകപപ്പെട്ടവപര  കനരമില്  കകളക്കുകയുന്നും  പ്രകോഥമമികകോകനസഷണന്നും

നടത്തുകയുന്നും തുടര്ന്നട് 1 മുതല് 500 വപരയുന്നും 501 മുതല് 1000 വപരയുന്നും 1001

മുതല്  1500  വപരയുന്നും  1501  മുതല്  2300  വപരയുന്നും  നകോലട്  ഘട്ടങ്ങളമിലകോയമി

പതരപഞ്ഞടുകപപ്പെട്ടവര്കട്  ഭൂമമി  കകോണമിച്ചുപകകോടുക്കുന്ന  നടപടമികള

പൂര്തമിയകോകമിയമിട്ടുളതുമകോണട്.  പട്ടയന്നും  അനവദമിചമിരുന്ന  1200

പട്ടയഫയലകളമില്  അകപക്ഷകള  കനരമില്  കകളക്കുകയുന്നും
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പ്രകോകദശമികകോകനസഷണന്നും  നടത്തുകയുന്നും  പചെയതമില്നമിന്നട്  ശരമിപയന്നട്

കബകോദഭ്യപപ്പെട്ട  1035  കപര്കട്  പട്ടയങ്ങളകട്  തണകപ്പെര്  പമിടമിചട്  കരന്നും

ഒടുക്കുന്നതമിനള  അനമതമി  നല്കുന്നതമിനള  നമിര്കദ്ദേശന്നും  നല്കമിയമിട്ടുണട്.

കമല്പ്പെറഞ്ഞ  1200  പട്ടയഫയലകള കൂടകോപത 350  പട്ടയഫയലകളമില്കൂടമി

പതമിവതരവട് തയകോറകോകമിയമിരുപന്നങമിലന്നും ടമി പതമിവട് ഉതരവകള പ്രകകോരന്നും

കക്ഷമികള  പണപമകോടുകകോതതമിനകോല്  പട്ടയനടപടമികള

പൂര്തമിയകോകമിയമിട്ടമില.  കൂടകോപത  ഭൂമമി  കകോണമിച്ചുപകകോടുതവയമില്

വകോസകയകോഗഭ്യമലകോത  ഭൂമമിയകോണട്  ലഭമിചപതനന്നും  ആയതട്  മകോറമി

നല്കണപമനന്നും  ആവശഭ്യപപ്പെട്ടട്  350-ഒകോളന്നും  അകപക്ഷകള  തകോലൂകട്

ഒകോഫവ്വീസമില്  ലഭമിചമിരുന.  വകോസകയകോഗഭ്യമലകോത  കപകോട്ടുകള  മകോറമി

നല്കുന്നതമിനട്  ഹമിയറമിന്നുംഗമിനട്  ഹകോജരകോകകോത  302  കപപര  ഭൂമമി

അനവദമിചവരുപട  ലമിസ്റ്റമില്നമിന്നട്  ഒഴമിവകോകമിപകകോണട്  വകോസകയകോഗഭ്യമലകോത

കപകോട്ടുകള  മകോറമി  നല്കകണതുമകോയ  നടപടമി  പൂര്തമിയകോകകോനണട്.  ഭൂമമി

ലഭഭ്യതയനസരമിചട്  ഇതരതമില്  പുതമിയതകോയമി  കപകോട്ടുകള

അനവദമിക്കുന്നതമിനള നടപടമികള സസവ്വീകരമിക്കുന്നതകോണട്.  പട്ടയവന്നും ഭൂമമിയുന്നും

ലഭമിചമിട്ടുന്നും  വവ്വീടട്  നമിര്മമികകോന  കഴമിയകോത  അവസ  നമിലവമിലളതകോയമി
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ശദയമില്പപ്പെട്ടമിട്ടമില.  എന്നകോല് 21-01-2020-പല WPC 1801/2010  കമലള

ബഹുമകോനപപ്പെട്ട  കകകോടതമിയുപട  വമിധമി  അനസരമിചട്  സര്കകോര്  ഉതരവട്

പ്രകകോരന്നും  പക.ഡമി.എചട്.  വമികലജമിലടകന്നും  വവ്വീടട്  നമിര്മമിക്കുന്നതമിനട്

നമിരകോകക്ഷപപതന്നും  നമിര്ബനമകോകമിയമിട്ടുളതുന്നും  അതരതമില്  ലഭമിക്കുന്ന

വകോസഗൃഹന്നും  നമിര്മമിക്കുന്നതമിനള  അകപക്ഷകളമില്  അനമതമി

വകോങ്ങുന്നതുമകോണട്. ബഹുമകോനപപ്പെട്ട അന്നുംഗന്നും ഉന്നയമിച വമിഷയങ്ങള സഗഇൗരവന്നും

ഗവണ്പമന്റെട് പരമിഗണമിക്കുകയകോണട്. പട്ടയന്നും ലഭമിച ഭൂമമി വകോസകയകോഗഭ്യമപലന്നട്

കകോണുന്ന കകസ്സുകളമികലപതങമിലന്നും ഇനമിയുന്നും നമിലനമില്ക്കുപന്നങമില് അകകോരഭ്യന്നും

അടമിയന്തരമകോയമി  പരമികശകോധമിചട്  ആവശഭ്യമകോയ  നടപടമികള  സസവ്വീകരമിക്കുന്നും.

രകണകോ മൂകന്നകോ വമിഷയന്നും ബഹുമകോനപപ്പെട്ട അന്നുംഗന്നും  ഉന്നയമിച സകോഹചെരഭ്യതമില്

ഈ വമിഷയന്നും പ്രകതഭ്യകമകോയമി പരമികശകോധമിചട് ഞകോനന്നും ബഹുമകോനപപ്പെട്ട അന്നുംഗവന്നും

ഇടുകമിയുപട  ചുമതലകകോരനകോയ  ബഹുമകോനപപ്പെട്ട  മനമിയുന്നും  ഇടുകമിയമിപല

റവനന്യൂ  വകുപ്പെട്  ഉകദഭ്യകോഗസനകോരുന്നും  പപങടുത്തുപകകോണട്  പ്രകതഭ്യക  കയകോഗന്നും

കചെരുന്നതകോ പണന്ന വമിവരന്നും സഭപയ അറമിയമിക്കുന.

3. നഷ്ടപരമിഹകോര തുക വര്ദമിപ്പെമികല്

ശവ്വീ  .   പമി  .   മമമിക്കുട്ടമി: സര്, പ്രകൃതമികക്ഷകോഭങ്ങളമില് വവ്വീടുകള ഭകോഗമികമകോയമി

തകര്ന്നവര്ക്കുന്നും  പൂര്ണ്ണമകോയമി  നഷ്ടപപ്പെട്ടവര്ക്കുന്നും  സര്കകോര്  ഇകപ്പെകോള
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നല്കമിവരുന്ന  ധനസഹകോയന്നും  അപരഭ്യകോപ്തമകോണട്.  അതട്  കകോകലകോചെമിതമകോയമി

വര്ദമിപ്പെമികണപമന്നകോണട്  ഇഇൗ  സബ്മമിഷനമിലൂപട  ഞകോന  ഉന്നയമിക്കുന്നതട്.

2018-ലന്നും  2019-ലണകോയ  മഹകോപ്രളയതമില്  വവ്വീടുകള  തകര്ന്നവര്ക്കുന്നും

പൂര്ണ്ണമകോയമി  നഷ്ടപപ്പെട്ടവര്ക്കുന്നും  എസട്.ഡമി.ആര്.എഫട്.-ലന്നും

സമി.എന്നും.ഡമി.ആര്.എഫട്.-ലമകോയമി  ലഭമിച്ചുവരുന്ന  നഷ്ടപരമിഹകോരന്നും

തകോപഴപ്പെറയുന്ന പ്രകകോരമകോണട്. 

SDRF  CMDRF ആപക

15% വപര നഷ്ടപപ്പെടുവര്കട് 5200 4800 10,000

16% മുതല് 29% വപര 28500 31500 60,000

30% മുതല് 59% വപര 47500 77500 1,25,000

60% മുതല് 74% വപര 71000 179000 2,50,000

75% മുതല് 100% വപര 95000 305000 4,00,000

2018-ലന്നും 2019-ലമുണകോയ മഹകോപ്രളയവമകോയമി ബനപപ്പെട്ടട്  ഈ രണട് ഫണന്നും

സന്നുംകയകോജമിപ്പെമിച്ചുപകകോണകോണട്  പൂര്ണ്ണമകോയമി വവ്വീടട് നഷ്ടപപ്പെട്ടവര്കട് നകോലട് ലക്ഷന്നും

രൂപ വപര ലഭമിചമിരുന്നതട്.   ഭകോഗവ്വീകമകോയമി തകര്ന്നവര്കട് രണന്നും കൂടമി ക്ലബട്

പചെയകപ്പെകോള  ചുരുങ്ങമിയതട്  10,000  രൂപയുന്നും  പമിന്നവ്വീടട്  രണരലക്ഷന്നും
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രൂപവപരയുമുണട്. പപക്ഷ ഇകപ്പെകോള ഒറപപ്പെട്ട പ്രകൃതമികക്ഷകോഭതമിപന്റെ ഫലമകോയമി

വവ്വീടട്  നഷ്ടപപ്പെട്ടവര്പകകോനന്നും കനരപത സൂചെമിപ്പെമിച രവ്വീതമിയമില് രണട്  ഫണന്നും

കൂടമി  ക്ലബട്  പചെയപകകോണള  ആനകൂലഭ്യന്നും  കമിട്ടുന്നമില.   100%  വവ്വീടട്

തകര്ന്നവര്കട് എസട്.ഡമി.ആര്.എഫട്. മുകഖനയുള 95,000 രൂപ മകോതമകോണട്

ലഭമിക്കുന്നതട്.  71,000,  47,500,  28,500,  5,200  രൂപ  വപരയകോണട്

തകോകഴകോട്ടുള  കണക്കുകള.   വര്ദമിച്ചുവരുന്ന  കലബര്  ചെകോര്ജട്,  പമറവ്വീരമിയല്

ചെകോര്ജട്  എന്നമിവ  കണകകോക്കുകമ്പകോള പതമിനകോയമിരന്നും  രൂപ ലഭമിചകോല്കപ്പെകോലന്നും

നകോലട്  ആശകോരമിമകോപര  ഏര്പപ്പെടുതമി  കകോരഭ്യങ്ങള  പചെയകോന  നമിര്വകോഹമമില.

ഒനകമില്  2018, 2019  വര്ഷങ്ങളമിപല പ്രളയതമില് സന്നുംയുകമകോയമി ക്ലബട്

പചെയകപകോപല  രണട്  ഫണന്നും  ക്ലബട്  പചെയപകകോണട്  പരമകോവധമി  4  ലക്ഷന്നും

രൂപയമികലയ്പകതമികകോനന്നും  അതമിനട്  സകോധഭ്യമപലങമില്

എസട്.ഡമി.ആര്.എഫട്.-ല് തപന്ന പരമകോവധമി ഫണട് ലഭഭ്യമകോകകോനമകോവശഭ്യമകോയ

നടപടമി സസവ്വീകരമികണപമന്നകോണട് അങ്ങകയകോടട് ആവശഭ്യപപ്പെടുന്നതട്.

റവനന്യൂ-ഭവനനമിര്മകോണ  വകുപ്പുമനമി  (ശവ്വീ  .    പക  .    രകോജന):  സര്,

വമിശദമകോയ മറുപടമി കമശപ്പുറത്തുവയന.+ ബഹുമകോനപപ്പെട്ട അന്നുംഗന്നും ഉന്നയമിചതട്

വളപര  ഗഇൗരവമകോയ  പ്രശമകോണട്.  കനരപത  ബഹുമകോനപപ്പെട്ട  അന്നുംഗന്നും

+ അനബനമകോയമി കചെര്ക്കുന.
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സൂചെമിപ്പെമിചതുകപകോപല  എസട്.ഡമി.ആര്.എഫട്.  അനസരമിചട്  ലഭഭ്യമകോകുന്നതട്

പരമിമമിതമകോയ സന്നുംഖഭ്യയകോണട്.  പ്രസ്തുത സന്നുംഖഭ്യ നമ്മുപടമകോതന്നും പപകപ്പെമിടമിയമില്

നമില്ക്കുന്നതല. കദശവ്വീയ സര്കകോരമിപന്റെ ഭകോഗമകോയകോണട് എസട്.ഡമി.ആര്.എഫട്.-

പന്റെ നമിധമി  പ്രഖഭ്യകോപമികപപ്പെടുന്നതട്. സന്നുംസകോന ദുരന്ത നമിവകോരണ പ്രതമികരണ

നമിധമിയല.  അതട്  കകന്ദ്ര സര്കകോരുമകോയമി ബനപപ്പെട്ട നമിധമിയകോണട്.  അതമില്

നമ്മുപട  പണന്നുംകൂടമി  ഉളപപ്പെടുത്തുനപവനമകോതകമയുള. 2018-ലന്നും  2019-ലന്നും

മകോതമല,  2021  ഒകകകോബര്  12  മുതല്  26  വപരയുണകോയ  പ്രളയപത

തുടര്നണകോയ സന്നുംഭവങ്ങളകട് ഇതരന്നും തുക പ്രഖഭ്യകോപമിക്കുന്ന സമിതമിയകോയമി.

മുഖഭ്യമനമിയുപട  ദുരമിതകോശസകോസ  നമിധമിയമില്നമിനന്നും  10000  രൂപ

സന്നുംഭകോവനയുണകോയമി.  യഥകോര്തതമില്  കുന്നമിനചെരമിവകളമില്  ഭൂമമി

നഷ്ടപപ്പെട്ടകോല്  1,01,000-ഉന്നും,  സമനമിലങ്ങളമില്  90,000  രൂപയുന്നും  മകോതകമ

നല്കകോന  വകുപ്പുള.  പപക്ഷ  പ്രളയകമകോ,  അതുകപകോപല  മപറപന്തങമിലന്നും

ദുരന്തകമകോ പ്രകതഭ്യകമകോയമി പ്രഖഭ്യകോപമികപപ്പെടുന്ന സകോഹചെരഭ്യതമില് കകോബമിനറട്

തവ്വീരുമകോനപമടുതകോല്  മകോതകമ  മുഖഭ്യമനമിയുപട  ദുരമിതകോശസകോസനമിധമിയമില്

നമിനള പണന്നുംകൂടമി  സന്നുംഭകോവന പചെയകോന കഴമിയ.    എസട്.ഡമി.ആര്.എഫട്.

നടക്കുന്നകതകോപടകോപ്പെന്നും  ഇന്തഭ്യയമിലകോദഭ്യമകോയമി  ഭൂമമിയുന്നും  വവ്വീടുന്നും  നഷ്ടപപ്പെട്ടവര്കട്
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മുഖഭ്യമനമിയുപട  ദുരമിതകോശസകോസ  നമിധമിയമില്നമിന്നട്  ഭൂമമി  വകോങ്ങകോന  6  ലക്ഷന്നും

രൂപയുന്നും  വവ്വീടട്  പണമിയകോന  4  ലക്ഷന്നും  രൂപയുന്നും  ഉളപപ്പെപട  10  ലക്ഷന്നും  രൂപ

പ്രഖഭ്യകോപമിച  ഇന്തഭ്യയമിപല  ഏക  സന്നുംസകോനന്നും  കകരളമകോണട്.  ഭൂമമി

നഷ്ടപപ്പെട്ടവര്കട്  ഭൂമമിയുപട  കരഖയമിപലങമിലന്നും  പുറകമ്പകോകട്  ഭൂമമിയമില്

തകോമസമിചമിരുന്നവരകോപണങമിലന്നും  10  ലക്ഷന്നും  രൂപ  പകകോടുകകോപമന്ന

തവ്വീരുമകോനപമടുതതങ്ങപനയകോണട്.  റവനന്യൂ  വകുപ്പുമനമിപയന്ന  നമിലയമില്

പ്രസ്തുത  വമിഷയവമകോയമി  ബനപപ്പെട്ടട്  രണതവണ  ഞകോന  കകന്ദ്രമനമിപയ

കപകോയമി  ഉന്നയമിചതകോണട്.   കനരപത  സര്കകോരമിപന്റെ  ഭകോഗമകോയ  റവനന്യൂ

വകുപ്പുമനമിയുന്നും ഇകകോരഭ്യന്നും ഉന്നയമിചമിരുന.  മുഖഭ്യമനമിയുന്നും പലതവണ കകന്ദ്ര

സര്കകോരമിപന കനരമിട്ടട് ഇഇൗ പ്രശന്നും ഉന്നയമിചമിരുന. പകോര്ലപമന്റെട് അന്നുംഗങ്ങളപട

കയകോഗതമില് ഈ പ്രശന്നും ഉന്നയമികണപമന്നട് ഞങ്ങള ആവശഭ്യപപ്പെട്ടതകോണട്.

ബഹുമകോനപപ്പെട്ട  പചെയര്  ഉളപപ്പെപട  അന്നുംഗങ്ങപളലകോന്നും  ഉന്നയമിക്കുന്ന  ഒരു

പ്രധകോനപപ്പെട്ട  പ്രശമകോണട്  ഫ്ലഡട്  കറകോഡുകളപട  പുനരുദകോരണ

പ്രവര്തനങ്ങളപട  മകോനദണ്ഡന്നും  മകോറണപമന്നതട്.  കകോന  പകട്ടുന്നതമിനന്നും

ദുരന്തമുണകോകുന്നതമിനമുമ്പുതപന്ന കറകോഡുകളപട പപസഡട് വകോള പകട്ടുന്നതമിനളള

പണന്നും  അനവദമികണപമന്നട്  മനമിമകോരുളപപ്പെപട  ഇഇൗ  പ്രശന്നും  കകന്ദ്ര
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സര്കകോരമിപന്റെ  ശദയമില്പപ്പെടുതമിയതകോണട്.  ബഹുമകോനപപ്പെട്ട

നമിതഭ്യകോനന്ദശര്മപയ ഇകകോരഭ്യതമില് കണമിരുന.  ബഹുമകോനപപ്പെട്ട ആഭഭ്യന്തര

വകുപ്പുമനമി  ശവ്വീ.  അമമിത്ഷകോയുമകോയമി  കൂടമികകോഴ്ച  നടതമിയമിരുന.  പപക്ഷ

അങ്ങപനപയകോരു സമവ്വീപനന്നും കകന്ദ്രസര്കകോര് സസവ്വീകരമിചമിട്ടമില.  ബഹുമകോനപപ്പെട്ട

അന്നുംഗന്നും  ഉന്നയമിച  ഇഇൗ  പ്രശന്നും  മുഖഭ്യമനമിയുപട  കനതൃതസതമില്  കകന്ദ്ര

സര്കകോരമിപന്റെ  മുന്നമില്  വവ്വീണന്നും  പകകോണവരമികയുന്നും  ഇതുമകോയമി  ബനപപ്പെട്ടട്

കഴമിയകോവന്ന എലകോ കകോരഭ്യങ്ങളന്നും സര്കകോര് പചെയകോവന്നതകോണട്. 

4. കടലകോക്രമണന്നും

ശവ്വീമതമി  കകോനതമില്  ജമവ്വീല:  സര്,  എപന്റെ  മണ്ഡലതമില്  32

കമികലകോമവ്വീറര്  കടല്തവ്വീരമകോണട്.  കകരളതമില്  ഏറവന്നും  കൂടുതല്

കടല്തവ്വീരമുള  മണ്ഡലതമിപലകോന്നകോണട്  പകകോയമിലകോണമി.  ചെരമിതതമിലമിടന്നും

പമിടമിച  'കകോപ്പെകോടട്'  ഇന്നട് കകരളതമില് ബ്ലൂ ഫ്ലകോഗട് സര്ട്ടമിഫമികറട് ലഭമിച ഏക

ടൂറമിസ്റ്റട്  കകന്ദ്രമകോണട്.  ആഭഭ്യന്തര  ടൂറമിസതമില്  വന  കുതമിപ്പെകോണട്

കകോപ്പെകോടമിനളതട്.  ടൂറമിസതമിനമിവമിപട  അനന്തമകോയ  സകോധഭ്യതകളകോണുളളതട്.

എന്നകോല്  ഇഇൗ  കടല്തവ്വീരന്നും  ഇന്നട്  വലമിയ  കടലകോക്രമണ  ഭവ്വീഷണമി

കനരമിടുകയകോണട്.  കകരളതമില്  പ്രഖഭ്യകോപമിച  10  കഹകോട്ടട്  കസകോട്ടുകളമില്
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ഒന്നകോണമിതട്.  2021  ജൂണമില്  തകര്നകപകോയ  കകോപ്പെകോടട്  -  പകകോയമിലകോണമി

കറകോഡട്  അകത  അവസയമില്  തുടരുകയകോണട്.  ടൂറമിസ്റ്റുകളന്നും  തവ്വീരകദശപത

മുഴുവന  ജനങ്ങളമുളപപ്പെപട  നൂറുകണകമിനകോളകള  ഉപകയകോഗമിക്കുന്ന  ഇഇൗ

കറകോഡമില്  ഒരു  തരതമിലമുള  അറകുറപ്പെണമികപകോലന്നും  നടതകോന  പറകോത

അവസയമിലകോണമിനളതട്.  നടനകപകോകകോനകപകോലന്നും  പറകോത

സമിതമിയകോണമിവമിപട. കടലകോക്രമണന്നും തടയുന്നതമിനട് പഠനന്നും നടത്തുന്നതമിനകോയമി

കണ്സളട്ടനസമിപയ  ഏല്പ്പെമിചതകോയ  വമിവരന്നും  ലഭമിചമിരുന.  എന്നകോല്

അതമിപന്റെ ഭകോഗമകോയമി യകോപതകോരുവമിധ നടപടമിയുന്നും എടുക്കുന്നതകോയമി കകോണുന്നമില.

ഇഇൗ  വര്ഷവന്നും  കടല്  കയറമിപകകോണമിരമിക്കുന.   അവമിപടയുള  ജനങ്ങള

വലമിയ ഭവ്വീഷണമിയമിലകോണട്.  കൂടകോപത തവ്വീരകദശ പപഹകവയുപട പ്രവര്തനവന്നും

ആരന്നുംഭമിക്കുകയകോണട്. ആയതമിനകോല് ചെരമിതഭൂമമിയകോയ ഇഇൗ മകനകോഹരതവ്വീരപത

സന്നുംരക്ഷമിചട് ജനങ്ങളപട ഭവ്വീതമിയകറ്റുന്നതമിനട് പുലമിമുട്ടുന്നും സന്നുംരക്ഷണ ഭമിതമിയുന്നും

നമിര്മമികകോനകോവശഭ്യമകോയ  സതസര  നടപടമികള  പപകപകകോളണപമന്നട്

ബഹുമകോനപപ്പെട്ട ജലവമിഭവ വകുപ്പുമനമികയകോടട് അഭഭ്യര്തമിക്കുന.

ജലവമിഭവ വകുപ്പുമനമി  (ശവ്വീ  .    കറകോഷമി അഗസ്റ്റമിന):  സര്,  കകരളതമില്

പപകോതുപവ തവ്വീരകദശങ്ങപളപയലകോന്നും ബകോധമിക്കുന്ന വമിഷയമകോണട് ബഹുമകോനപപ്പെട്ട
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എന്നും.എല്.എ.  ഇവമിപട  സൂചെമിപ്പെമിചതട്.  എന്നും.എല്.എ.യുപട  മണ്ഡലവമകോയമി

ബനപപ്പെട്ട  വമിഷയമകോണട്  ഇവമിപട  ഉന്നയമിചതട്.   കടലകോക്രമണ  ഭവ്വീഷണമി

കനരമിടുന്ന  തവ്വീരകദശങ്ങളമില്  ഏറവന്നും  പ്രധകോനപപ്പെട്ട  10  കഹകോട്ടട്കസകോട്ടുകള

പതരപഞ്ഞടുത്തു.  പ്രസ്തുത  കഹകോട്ടട്കസകോട്ടമില്  ഉളപപ്പെടുന്ന  ഒരു  പ്രകദശമകോണട്

കകോപ്പെകോടട്.  അതരന്നും  പ്രവൃതമികള  ആസൂതണന്നും  പചെയ്യുന്നതമിനകവണമി

അനകയകോജഭ്യമകോയ  തവ്വീരസന്നുംരക്ഷണ  പ്രവൃതമികളമകോയമി  ബനപപ്പെട്ട  പഠനന്നും

നടതകോന പചെപപന്ന അടമിസകോനമകോകമി പ്രവര്തമിക്കുന്ന നകോഷണല് പസന്റെര്

കഫകോര്  കകകോസ്റ്റല്  റമിസര്ച്ചുമകോയമി  കകരള  സര്കകോര്  25-11-2021-ല്  ഒരു

ധകോരണകോപതന്നും  ഒപ്പുവചമിട്ടുണട്.  അവര്  ചെമില  ആവശഭ്യങ്ങള  ഉന്നയമിചമിട്ടുണട്.

അതുമകോയമി  ബനപപ്പെട്ട  വമിവരങ്ങള  ചെവ്വീഫട്  പപഹകഡകോഗകോഫറമില്നമിന്നട്

ലഭഭ്യമകോക്കുന്നതമിനകവണമിയുള  നടപടമികളന്നും  സസവ്വീകരമിച്ചുകഴമിഞ്ഞു.  അധമികന്നും

പപവകകോപത  എന.സമി.സമി.ആര്.-പന്റെ  റമികപ്പെകോര്ട്ടുന്നും  ലഭമിക്കുന്നും.  റമികപ്പെകോര്ട്ടട്

ലഭമിക്കുകമ്പകോള,  ഒരു  ടൂറമിസ്റ്റട്  കകന്ദ്രപമന്ന  നമിലയമിലന്നും  വളപരകയപറ

ശകദയമകോപയകോരു  സലപമന്ന  നമിലയമിലന്നും  അതമിനട്  മുനഗണന

പകകോടുക്കുന്നതമിനകോവശഭ്യമകോയ നടപടമി സര്കകോര് പപകപകകോളന്നും. ഇകതകോപടകോപ്പെന്നും

കടലകോക്രമണന്നും  കനരമിടുന്ന  ധകോരകോളന്നും  പ്രശങ്ങള  മുന്നമില്  കണപകകോണട്  ചെമില
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നടപടമികള സസവ്വീകരമിചമിട്ടുണട്.  പ്രകതഭ്യകമിച്ചുന്നും മണ്സൂണ് കകോലഘട്ടതമിനമുമ്പട്

തവ്വീരകദശജമിലകപള  സന്നുംബനമിച്ചുണകോകകോവന്ന  വമിഷയങ്ങളകട്  പപപട്ടന്നട്

പരമിഹകോരന്നും കപണതകോന തമിരുവന്തപുരന്നും,  പകകോലന്നും,  ആലപ്പുഴ,  എറണകോകുളന്നും,

തൃശ്ശൂര്,  മലപ്പുറന്നും,  കകകോഴമികകകോടട്,  കണ്ണൂര്,  കകോസര്കഗകോഡട് ജമിലകളകകോയമി  20

ലക്ഷന്നും  രൂപ  വവ്വീതന്നും  തവ്വീരസന്നുംരക്ഷണതമിനകവണമി  അടമിയന്തരമകോയമി

പ്രകയകോജനപപ്പെടുതകോന അനവദമിച്ചുനല്കമിയമിട്ടുണട്. അകതകോപടകോപ്പെന്നും കകോലവര്ഷ

തയകോപറടുപ്പുകളകകോയമി  മറട്  ജമിലകളമില്  കമജര്,  പപമനര്,

ഡമിവമിഷനകളമിലകോയമി  എക്സൈമികന്യൂട്ടവ്വീവട്  എഞമിനവ്വീയര്മകോര്കട്  20  ലക്ഷന്നും

രൂപവവ്വീതന്നും കൂടമി നല്കമി 6,85,00,000 രൂപയുപട ഭരണകോനമതമി ഇതമികനകോടകന്നും

നല്കമികഴമിഞ്ഞമിട്ടുണട്.  ഇകകോരഭ്യന്നും രണതരതമിലകോണട് പചെയകോന കഴമിയുന്നതട്.

തവ്വീരകദശപത  പൂര്ണ്ണമകോയുന്നും  സന്നുംരക്ഷമികകോന  കഴമിയുന്ന  സകോഹചെരഭ്യങ്ങള

രൂപപപ്പെകടണതട്  അതഭ്യകോവശഭ്യമകോണട്.  പ്രസ്തുത  ആവശഭ്യതമികലയകോയമി  5,400

കകകോടമി  രൂപകയകോളന്നും  കവണമിവരുന്നും.  അതമില്  1500  കകകോടമി  രൂപ  കമിഫ്ബമി

ധനസഹകോയമകോയമി  ലഭമിച്ചു. അതമിപന്റെ കപ്രകോജകട് തയകോറകോക്കുന. അകതകോപടകോപ്പെന്നും

പചെലകോനതട് 356 കകകോടമി രൂപ അനവദമിചട് അതമിപന്റെ പപപലറട് കപ്രകോജകമിപന്റെ

40  ശതമകോനകതകോളന്നും  പണമിയുന്നും  പൂര്തമിയകോകകോന  കഴമിഞ്ഞു.
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കകരളതമിലകോദഭ്യമകോയമിട്ടകോണട്  സമിരമകോയമി  കടലകോക്രമണപത  തടയകോന

കഴമിയുന്നുംവമിധന്നും രൂപകല്പന പചെയ പ്രവര്തനതമിനട് രൂപന്നും നലകോന സകോധമിചതട്.

വരുന്ന  4  വര്ഷന്നും പകകോണട് കകരളതമിപല തവ്വീരകദശങ്ങളമിപല ഏതകോണട്  65

കമികലകോമവ്വീറകറകോളന്നും  വരുന്ന  അതമിരൂക്ഷമകോയ  കടലകോക്രമണ  കമഖലകപള

തടയുന്നതമിനകോവശഭ്യമകോയ  നടപടമി  സര്കകോര്  പപകപകകോളന്നും.

അതമിനകോവശഭ്യമകോയ  ധനസമകോഹരണതമിനള  നടപടമികള  ആരന്നുംഭമിചമിട്ടുണട്.

ഇവമിപട  സൂചെമിപ്പെമിചതുകപകോപല  കകോപ്പെകോടുളപപ്പെപടയുള  പ്രകദശങ്ങളകട്

എന്നും.എല്.എ.  സൂചെമിപ്പെമിച  കകോരഭ്യന്നും  ഗഇൗരവമകോയമി  ഉളപകകോണട്   മുനഗണന

നല്കകോനന്നും  അതമിനകോവശഭ്യമകോയമി  വരുന്ന  അടമിയന്തര  കജകോലമികള

പചെയ്യുന്നതമിനള  നമിര്കദ്ദേശവന്നും  വകുപ്പെമിനട്  നല്കുന്നതകോപണന്ന  വമിവരവന്നും

അറമിയമിക്കുന. 

5. കദശവ്വീയപകോതയമിപല പനയന്നുംപകോടട് വളവട്

ശവ്വീമതമി  ശകോന്തകുമകോരമി  പക  .:  സര്,  കദശവ്വീയ പകോത  966  പകോലകകോടട്  -

കകകോഴമികകകോടട്  കറകോഡമിപന്റെ  നമിര്മകോണന്നും  വളപര  സജവ്വീവമകോയമി

നടനവരമികയകോണട്.  എപന്റെ  മണ്ഡലതമിപല  കരമിമ്പ  പഞകോയതമില്പപ്പെടുന്ന

പനയന്നുംപകോടട്   എന്ന സലതട് നകോഷണല് പപഹകവയുപട  അശകോസവ്വീയമകോയ
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നമിര്മകോണന്നും  നടതമിയതമിപന്റെ  ഭകോഗമകോയമി  മണ്ണകോര്കകോടുനമിന്നട്  പകോലകകോകടയട്

വരുന്ന ദമിശയമില് ദുബകോയട് ക്കുന്നട് തുടങ്ങമി പളമിപ്പെടവട് വപരയുളള പകകോടുന്നുംവളവട്

നമിവര്തകോപത  കറകോഡട്  പണമി  പചെയതമിപന്റെ  ഭകോഗമകോയമി  കറകോഡപകടന്നും

തുടര്കഥയകോയമി  മകോറമിപകകോണമിരമിക്കുകയകോണട്.  നകോളമിതുവപര  55

അപകടങ്ങളകോണട് അവമിപടയുണകോയമിട്ടുളതട്. 7  മരണന്നും, 65  കപര്കട് പരമികട്.

പലരുകടയുന്നും  പരമികട്  ഗുരുതരമകോണട്.  പപകയുന്നും  കകോലന്നുംവപര  നഷ്ടപപ്പെട്ടട്

ദുരമിതപൂര്ണ്ണമകോയ ജവ്വീവമിതമകോണട് അവര്ക്കുണകോയമിട്ടുളതട്. ഇഇൗ മകോസന്നും മകോതന്നും 5

അപകടങ്ങളകോണട്  അവമിപട  സന്നുംഭവമിചതട്.  യഥകോര്തതമില്  നകോഷണല്

പപഹകവ  പണമി  പൂര്തവ്വീകരമിചതമിനകശഷന്നുംമകോതമകോണട്  അതരതമിലള

അപകടങ്ങള  ഇഇൗ  പ്രകദശതട്  സന്നുംഭവമിച്ചുപകകോണരമിക്കുന്നതട്.  മകോതമല  മഴ

കനക്കുന്നകതകോടുകൂടമി കറകോഡമിലൂപട പവളന്നും എതമിര്ദമിശയമില്നമിന്നട് ഓവര്കഫ്ലകോ

പചെയട്  മറുവശകതയ്പകകോഴുകുന്നതട്  കറകോഡമിപന്റെ  മമിനസന്നും

വര്ദമിപ്പെമിക്കുന്നതമിനന്നും ദൂരകകോഴ്ചയമിലകോത ഇറകവന്നും പകകോടുന്നുംവളവന്നും പ്രകദശതട്

അപകടതമിനന്നും  കകോരണമകോയമിരമിക്കുകയകോണട്.  നമിരവധമി  തവണ  ബനപപ്പെട്ട

ഉകദഭ്യകോഗസരുപട  കയകോഗന്നും  വമിളമിച്ചുകചെര്തട്  നടപടമികള  സസവ്വീകരമിപചങമിലന്നും

പൂര്ണ്ണമകോയമി  അപകടന്നും  ഒഴമിവകോകകോനകോയമിട്ടമില.  അടമിയന്തരമകോയമി
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അപകടതമിനട്  അറുതമിവരുത്തുന്നതമിനകവണമി,  പകകോടുന്നുംവളവട്  നമിവര്തമി

കറകോഡട്  നമിര്മകോണന്നും  നടത്തുന്നതമിനകോവശഭ്യമകോയ  അടമിയന്തര  നടപടമികള

സര്കകോരമിപന്റെ  ഭകോഗത്തുനമിനണകോകണപമന്നട്  സബ്മമിഷനമിലൂപട

ആവശഭ്യപപ്പെടുകയകോണട്. 

പപകോതുമരകോമതട്-വമികനകോദസഞകോര വകുപ്പുമനമി  (ശവ്വീ  .    പമി  .    എ  .    മുഹമദട്

റമിയകോസട്):  സര്,  ബഹുമകോനപപ്പെട്ട അന്നുംഗന്നും ശവ്വീമതമി ശകോന്തകുമകോരമി പക.  ഇവമിപട

ഉന്നയമിചതട് പ്രധകോനപപ്പെപട്ടകോരു വമിഷയവമകോയമി ബനപപ്പെട്ട സബ്മമിഷനകോണട്.

കകകോഴമികകകോടട്  -  പകോലകകോടട്  കദശവ്വീയ പകോത  966-ല് നകോട്ടുകല്  -  തകോണകോവട്

വപര നവവ്വീകരണ പ്രവൃതമി ഇ.പമി.സമി.  വഭ്യവസയമില് പുകരകോഗമമിക്കുകയകോണട്.

ഇഇൗ കറകോഡമിപന്റെ പനയന്നുംപകോടട് വളവട് നമിവര്തമി അപകടന്നും ഒഴമിവകോകണപമന്ന

ആവശഭ്യമകോണട് സബ്മമിഷനമില് ഉന്നയമിചമിരമിക്കുന്നതട്. വളപര പ്രധകോനപപ്പെട്ട ഒരു

പ്രശമകോണമിതട്. എന്നും.എല്.എ. ഉളപപ്പെപടയുള ജനപ്രതമിനമിധമികളപട ആവശഭ്യന്നും

പരമിഗണമിചട്  പനയന്നുംപകോടട്  വളവമില്  വകോഹനകോപകടങ്ങള  കുറയന്നതമിനള

പ്രവര്തനങ്ങള  പലതുന്നും  നടതമിയമിട്ടുണട്.  സുരക്ഷകോ  മുന്നറമിയമിപ്പെട്,  കവഗതകോ

നമിയനണ മുന്നറമിയമിപ്പെട്,  റന്നുംപ്പെമിള സമിപ്പെട് നമിര്മകോണന്നും,  തകോലകോലമിക മവ്വീഡമിയന

തുടങ്ങമിയവ  സജ്ജമകോകമിയമിരുന.  എന്നകോലന്നും  മഴ  വന്നകതകോപട  അമമിത
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കവഗതയമിപലത്തുന്ന  വകോഹനങ്ങള  അപകടതമില്പപ്പെടുന്ന

സകോഹചെരഭ്യമുണകോകുനണട്.  മഴകകോലതട്  സസവ്വീകരമികകണ  ചെമില

നടപടമികപളക്കുറമിചട്  എന്നും.എല്.എ.-യുപട  സകോന്നമിദഭ്യതമില്  കചെര്ന്ന

കയകോഗതമില്  ധകോരണയകോയമിരുന.  ഇകകോരഭ്യതമില്  ശകോശസത  പരമിഹകോരന്നും

സകോധഭ്യമകോക്കുകപയന്ന  ആവശഭ്യമകോണുയരുന്നതട്.  സലകമപറടുതട്  വളവട്

നമിവര്തപലന്ന  പ്രവൃതമി  കകന്ദ്ര-ഉപരമിതല  ഗതകോഗത  മനകോലയന്നും

അന്നുംഗവ്വീകരമിച പകോനമിലന്നും പപ്രകോപപഫലമിലന്നും ഉളപപ്പെട്ടമിരുന്നമില.  ഇവമിപട കൂടുതല്

പ്രവൃതമി  പചെയ്യുന്നതമിനട്  കകന്ദ്ര-ഉപരമിതല  ഗതകോഗത  മനകോലയതമിപന്റെ

അനമതമി  ആവശഭ്യമകോണട്.  ദവ്വീര്ഘകകോലകോടമിസകോനതമില്  പരമിഹരമികകണ

വമിഷയപമന്ന നമിലയമില് ഇകകോരഭ്യങ്ങള അടമിയന്തരമകോയമി ഉപരമിതല ഗതകോഗത

മനകോലയതമികന്റെയുന്നും  കദശവ്വീയ  പകോത  അകതകോറമിറമിയുകടയുന്നും

ശദയമില്പപ്പെടുതകോന്നും.

6. പകോലന്നും നമിര്മകോണന്നും

ശവ്വീ  .   രകമശട് പചെന്നമിതല: സര്, എപന്റെ നമികയകോജകമണ്ഡലതമിപല രണട്

പ്രധകോനപപ്പെട്ട പകോലങ്ങളപട കശകോചെനവ്വീയമകോയ അവസയകോണട്  ബഹുമകോനപപ്പെട്ട

മനമിയുപട  ശദയമില്പകകോണവരകോന  ഞകോന  ആഗഹമിക്കുന്നതട്.  നബകോര്ഡട്
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ഫണപകയകോഗമിച്ചുപകകോണകോണട്  കരുവകോറ  പഞകോയതമിപല മുതലക്കുറമിചമികല്

പകോലതമിപന്റെ  നമിര്മകോണപ്രവര്തനന്നും  നടന്നതട്.  രണവര്ഷമകോയമി  ഇതട്

തടസ്സപപ്പെട്ടു  കമിടക്കുകയകോണട്.  നമിര്മകോണതമിപന്റെ  ഏതകോണട്  90  ശതമകോനന്നും

പൂര്തമിയകോയതകോണട്.  രണസകോനകള മകോതമകോണട് ഇനമി നമിര്മമികകോനളതട്.

നബകോര്ഡമിപന്റെ ട്രഞട് 20-ല് ഉളപപ്പെടുതമിയകോണട് ഈ വര്കമിനട് ഭരണകോനമതമി

ലഭമിചതട്.  പകക്ഷ  കരകോര്  എടുത  കമ്പനമികള  തമമിലള  പ്രശന്നും  കകോരണന്നും

കമ്പനമി  നമിര്മകോണന്നും  പൂര്തവ്വീകരമികകോപത  കപകോയമി.   പകക്ഷ  തുടര്ന്നട്

നമിര്മകോണപ്രവര്തനന്നും  മുകന്നകോട്ടുപകകോണകപകോകകോന  കഴമിഞ്ഞമില.  വര്കട്

പമി.ഡബന.ഡമി.  ഡമിപ്പെകോര്ട്ടുപമന്റെട്  പടര്മമികനറട്  പചെയട്  റവ്വീപടണര്

നടത്തുകയുണകോയമി.  ഇതമിപന്റെയടമിസകോനതമില്  പുതുകമിയ  ഡമി.എസട്.ആര്.

പ്രകകോരമുള  ബകോലനസട്  പ്രവൃതമികള  പടണര്  പചെയകോനള

റവ്വീകസകോളമിഫമികകഷന  അന്നുംഗവ്വീകകോരന്നുംകതടമി  ബമില്ഡമിന്നുംഗ്സട്  വമിഭകോഗന്നും  ചെവ്വീഫട്

എഞമിനവ്വീയര്  സര്കകോരമിപന  അറമിയമിപചങമിലന്നും  ഇതുവപര  സര്കകോരമിപന്റെ

ഭകോഗത്തുനമിന്നട്  അനമതമി ലഭമിചമില.   നബകോര്ഡട്  ട്രഞട്  20-യുപട കകോലകോവധമി

കഴമിഞ്ഞു.   ഈ  പകോലന്നും  കപ്രതന്നുംകപകോപല  നമില്ക്കുകയകോണട്.   അപ്പുറത്തുന്നും

ഇപ്പുറത്തുന്നും  സകോനണട്.   നടുവമില്  സകോനമില.   രണവര്ഷമകോയമി  ഇകത
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സമിതമിയമില് വളപര ദയനവ്വീയമകോയ അവസയമില് കമിടക്കുകയകോണട്. ഹരമിപ്പെകോടട്,

കുട്ടനകോടട്  മണ്ഡലങ്ങപള ബനമിപ്പെമിക്കുന്ന തരതമിലകോണട് ഈ പകോലന്നും സമിതമി

പചെയ്യുന്നതട്.  കസ്റ്ററട്  ഗവണ്പമന്റെമിപന്റെ  ഫണപകയകോഗമിചട്  നമിര്മകോണന്നും

നടത്തുകയലകോപത  മപറകോരു  മകോര്ഗ്ഗവമമില.  പനടുമുടമി-കരുവകോറ  കറകോഡമിപന്റെ

വമികസനന്നുംകൂടമി  സകോദഭ്യമകോകകോന  അടമിയന്തരമകോയമി  പചെയണപമന്നട്

ബഹുമകോനപപ്പെട്ട  മനമികയകോടട്  ഞകോന  ആവശഭ്യപപ്പെടുകയകോണട്.

അതുകപകോപലയകോണട്  പകകോടുന്തകോര്-കമല്പ്പെകോടന്നും  പകോലതമിപന്റെ  പ്രശന്നും.

കമിഫ്ബമിപയപ്പെറമി  ഇവമിപട  എലകോവരുന്നും  പറഞ്ഞു.  എനമികട്  കമിഫ്ബമിയമില്

കമിട്ടമിയ ഒരു പകോലമകോയമിരുന ഇതട്.  ആറുവര്ഷമകോയമി കകോതമിരമിക്കുകയകോണട്,

ഇതുവപര ലഭമിചമിട്ടമില.  പളമിപ്പെകോടട്  പഞകോയതമില്  കമിഫ്ബമി  പദതമിയമില്

ഉളപപ്പെടുതമി  പകകോടുന്തകോര്-കമല്പ്പെകോടന്നും  പകോലന്നും  44.2  കകകോടമി  രൂപയുപട

ഭരണകോനമതമി ലഭമിചമിട്ടട് നകോലവര്ഷന്നും പമിന്നമിടുകയകോണട്. ഓകരകോ കകോരഭ്യന്നും പറഞ്ഞട്

കമിഫ്ബമി  ഇതട്  നവ്വീട്ടവ്വീപകകോണകപകോകുകയകോണട്.  എനമിക്കുന്നും  കുട്ടനകോടട്

എന്നും.എല്.എ.  ശവ്വീ.  കതകോമസട്  പക.  കതകോമസമിനന്നും   പ്രകയകോജനകരമകോയ

പകോലമകോണട്.  പകക്ഷ ഓകരകോ  കകോരഭ്യങ്ങള പറഞ്ഞട് ഇതട് നവ്വീട്ടമിപകകോണകപകോയമി

അവസകോനന്നും  ഇതട്  നടകകോത  സമിതമിയമികലയ്പകത്തുകയകോണട്.
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പകോലതമിപന്റെ അകപ്രകോചട് കറകോഡമിപന്റെ അപപലനപമന്റുളപപ്പെപടയുള  കകോരഭ്യങ്ങള

നമിര്ണ്ണയമിക്കുന്നതമിനകോയമി  നമിരവധമി  മവ്വീറമിന്നുംഗുകള  ഞങ്ങള

പ്രകോകദശമികതലതമില് നടതമി.  ആളകളപട കണ്പസന്റെട് വകോങ്ങമിപകകോടുതമിട്ടട്

നകോലവര്ഷമകോകുന. എനമികട് കമിഫ്ബമിയമില്  ലഭമിച ഒകരപയകോരു വര്കകോണട്.

ഇതമിപന്റെ  സമിതമി  ഇതകോണട്.  അതുപകകോണട്  ഈ  രണകകോരഭ്യതമിലന്നും

അടമിയന്തരമകോയമി   നടപടമി  സസവ്വീകരമികണപമന്നട്  അങ്ങയമിലൂപട

ബഹുമകോനപപ്പെട്ട മനമികയകോടട് ഞകോന അഭഭ്യര്തമിക്കുകയകോണട്. 

പപകോതുമരകോമതട്- വമികനകോദസഞകോര  വകുപ്പുമനമി (ശവ്വീ  .   പമി  .   എ  .   മുഹമദട്

റമിയകോസട്): സര്, ബഹുമകോനപപ്പെട്ട  രകമശട് പചെന്നമിതല ഇവമിപട ഉന്നയമിചമിട്ടുള

വമിഷയന്നും  അകദ്ദേഹതമിപന്റെ  മണ്ഡലതമിപല  മുതലക്കുറമിചമികല്  പകോലന്നും,

പകകോടുന്തകോര്-കമല്പ്പെകോടന്നും  പകോലന്നും  എന്നവ്വീ  രണപകോലങ്ങളമകോയമി  ബനപപ്പെട്ട

പ്രശമകോണട്.  ഹരമിപ്പെകോടട് നമികയകോജകമണ്ഡലതമിപല മുതലക്കുറമിചമികല് പകോലന്നും,

പകകോടുന്തകോര്-കമല്പ്പെകോടന്നും പകോലന്നും എന്നമിവയുപട നമിര്മകോണവമകോയമി ബനപപ്പെട്ടട്

ഇവമിപട ഉന്നയമികപപ്പെട്ട പ്രശന്നും നമിലനമില്ക്കുകയകോണട്.  ഇതുമകോയമി ബനപപ്പെട്ടട്

അകദ്ദേഹന്നും  കകോരഭ്യങ്ങള  പറഞ്ഞു.  ഞകോന  ചുരുക്കുകയകോണട്.   ബഹുമകോനപപ്പെട്ട

രകമശട്  പചെന്നമിതല  ഉന്നയമിചമിട്ടുള  മുതലക്കുറമിചമികല്  പകോലതമിപന്റെ
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കബകോസ്റ്റമിന്നുംഗട്  മകോതൃകയമിലള  സകോനന്നും  പ്രവ്വീപസസ്ഡട്  കവകോയമിഡഡട്  സകോബുന്നും

അകപ്രകോചട് കറകോഡുമകോണട്  പൂര്തവ്വീകരമികകോനളതട്.  കനരകതയുള കരകോറുകകോര്

വവ്വീഴ്ച  വരുത്തുകയുന്നും  പദതമി  ഉകപക്ഷമിക്കുകയുന്നും  പചെയതട്

പ്രതമിസനമികമിടയകോകമിയമിട്ടുപണന്നതട്  ഇവമിപട  സൂചെമിപ്പെമിച്ചു.  അകദ്ദേഹന്നും

സൂചെമിപ്പെമിചതുകപകോപല  തുടര്പ്രവര്തനങ്ങളകട്  അധമികതുക കപണകതണ

ബകോധഭ്യതകൂടമി  വന്നമിരമിക്കുകയകോണട്.   അതട്  എങ്ങപന  നമിറകവറകോനകോകുപമന്നട്

പ്രകതഭ്യകമകോയമി  പരമികശകോധമികകോന്നും.  കപ്രതപതകപ്പെകോപല  നമില്ക്കുന്നതമിപന

എങ്ങപന  മനഷഭ്യനകോകമി  മകോറകോന്നും  എനള  ശമന്നും  നടതകോവന്നതകോണട്.

കമിഫ്ബമി പദതമിയമിലളപപ്പെട്ട പകകോടുന്തകോര്-കമല്പ്പെകോടന്നും പകോലതമിപന്റെ പ്രവൃതമി

വര്ഷങ്ങളകോയുള  ഒരു  പ്രശമകോണട്.   പക.ആര്.എഫട്.ബമി-പമി.എന്നും.യു.  ആണട്

നമിര്വഹമിക്കുന്നതട്.  പ്രകോകദശമികതലതമില്  ഉയര്ന്ന  ചെമില  നമിര്കദ്ദേശങ്ങളന്നും

കമിഫ്ബമിയുപട  പടകമികല്  അപപപ്രസല്  റമികപ്പെകോര്ട്ടമില്  നമിഷ്കര്ഷമിചമിട്ടുള

മകോറങ്ങളന്നും ഉളപപ്പെടുതമി  ഡമി.പമി.ആര്.  പുതുക്കുന്നതമിനള പ്രവര്തനങ്ങള

നടക്കുകയകോണട്.  ചെവ്വീഫട്  എഞമിനവ്വീയര്,  ഡമിപപസന  വമിഭകോഗന്നും

സമയബനമിതമകോയമി  പുതുകമിയ ഡമി.പമി.ആര്. സമര്പ്പെമിക്കുന്നതമിനള എലകോ

ഇടപപടലകളന്നും  നടത്തുന്നതകോണട്.  ഡമി.പമി.ആര്.  ലഭഭ്യമകോകുന്നമുറയട്
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കമിഫ്ബമിയമില് സമര്പ്പെമിചട് തുടര് നടപടമികള സസവ്വീകരമികകോവന്നതകോണട്.

7. ഡയകോലമിസമിസട് കകന്ദ്രങ്ങള

ശവ്വീ  .    രകോമചെന്ദ്രന  കടന്നപ്പെളമി:  സര്,  കകരളതമില്  വൃകകരകോഗമികളപട

ക്രമകോതവ്വീതമകോയ  വര്ദനവട്  ആശങകോജനകമകോണട്.  കകരളതമില്  ഏകകദശന്നും

ഇരുപതമിനകോയമിരകതകോളന്നും  കരകോഗമികള  ഡയകോലമിസമിസമിനട്  വമികധയമകോകുന.

മമികവകോറുന്നും  കരകോഗമികളകട്  ആഴ്ചയമില്  മൂനതവണ  ഡയകോലമിസമിസട്

പചെകയണമിവരുന്നും. ഇതയുന്നും കരകോഗമികളകട് പ്രതമിമകോസന്നും രണരലക്ഷതമിലധമികന്നും

ഡയകോലമിസമിസട്  സന്നുംസകോനതട്  ഒരു  മകോസന്നും  നടക്കുനണട്.   വൃക

മകോറമിവയപപ്പെട്ടവര്കട്  ജവ്വീവമിതകോവസകോനന്നുംവപര  ഡയകോലമിസമിസമിനട്

വമികധയമകോകുക  എന്നതകോണട്  ഏകപ്രതമിവമിധമി.  ഇതമില്  50,000

ഡയകോലമിസമിസുകള  പമഡമികല്  കകകോകളജുകളമിലന്നും  സര്കകോര്

ആശുപതമികളമിലമകോണട്  നടക്കുന്നതട്.  ബകോകമി  മുഴുവന  സസകകോരഭ്യ

ആശുപതമികപളയകോണട്  ആശയമികകണമിവരുന്നതട്.  സസകകോരഭ്യ  കമഖലയമില്

ഒപരണ്ണതമിനട്  500  മുതല്  2500  രൂപവപരയകോണട്  പചെലവകോകുന്നതട്.   വന

സകോമ്പതമിക ബകോദഭ്യത കരകോഗമികളപട ജവ്വീവമിതകോവസകോനന്നുംവപരയുണകോകുപമന്നതട്

യകോഥകോര്തഭ്യമകോണട്.  ഈ  സകോഹചെരഭ്യതമില്  വൃകകരകോഗമികളപട  ചെമികമിതയന്നും
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ഡയകോലമിസമിസട്  നടത്തുന്നതമിനള  വമിപുലമകോയ  സന്നുംവമിധകോനങ്ങള

ഏര്പപ്പെടുത്തുകയുന്നും   സസകകോരഭ്യ  ആശുപതമികളമില്  ആകരകോഗഭ്യ  ഇനഷസറനസട്

സന്നുംവമിധകോനങ്ങള  ഏര്പപ്പെടുത്തുകയുന്നും  പചെയപകകോണട്  കരകോഗമികളകട്

ആശസകോസനടപടമി  സസവ്വീകരമികണപമന്നട്  ബഹുമകോനപപ്പെട്ട  മനമിയുപട

ശദയമില്പപ്പെടുതകോനകോണട്  ഈ സബ്മമിഷന.

ആകരകോഗഭ്യ-വനമിത-ശമിശു  വമികസന  വകുപ്പുമനമി  (ശവ്വീമതമി  വവ്വീണകോ

കജകോര്ജട്):   സര്,  കകരളതമില്   ജവ്വീവമിതപപശലവ്വീ  കരകോഗങ്ങളപട  ഭകോഗമകോയമി

വൃകകരകോഗങ്ങള  വര്ദമിച്ചുവരുന്നതകോയകോണട്  കണക്കുകള  സൂചെമിപ്പെമിക്കുന്നതട്.

അനമിയനമിത  പ്രകമഹതമിപന്റെയുന്നും  രകകോധമിസമര്ദ്ദേതമിപന്റെയുന്നും

പരമിണമിതഫലമകോയമിട്ടകോണട്  വൃകകരകോഗങ്ങള  പലകപ്പെകോഴുന്നും  ഉണകോകുന്നതട്.

ഇന്തഭ്യയമില്  10  ലക്ഷന്നും  ജനങ്ങളമില്  എണ്ണകോയമിരകതകോളന്നും  കപര്കട്   വൃക

കരകോഗമുപണനന്നും  കകരളതമിലന്നും  ഏതകോണട്  ഇകത  അനപകോതതമില്

വൃകകരകോഗമികള  ഉപണനമകോണട്  കണക്കുകള  സൂചെമിപ്പെമിക്കുന്നതട്.

ഡയകോലമിസമിസമിനട്  എത്തുന്ന  കരകോഗമികളമില്  ബഹുഭൂരമിപക്ഷവന്നും

രകധമനമികളമിലൂപടയുള  ഡയകോലമിസമിസട്  പ്രക്രമിയയകോയ  ഹവ്വീകമകോ

ഡയകോലമിസമിസകോണട്  പചെയവരുന്നതട്.  സന്നുംസകോന  ആകരകോഗഭ്യ  വകുപ്പെട്
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ഡയകോലമിസമിസട്  കവണമിവരുന്ന  കരകോഗമികളകകോയമി  97  ആകരകോഗഭ്യ

സകോപനങ്ങളമില്/ജമിലകോ  ആശുപതമി,  ജനറല്  ആശുപതമി,  തകോലൂകട്

ആശുപതമി എന്നമിങ്ങപന ആശുപതമികളമില്  ഡയകോലമിസമിസട്   കകന്ദ്രങ്ങള

ആരന്നുംഭമിചമിട്ടുണട്.  ആര്ദന്നും  സ്റ്റകോനപപഡകസഷപന്റെ  ഭകോഗമകോയമി  തകോലൂകട്തല

ആശുപതമി  മുതലകോണട്  സട് പപഷഭ്യകോലമിറമി  സര്വവ്വീസ്സുകള  ആരന്നുംഭമിചമിട്ടുളതട്.

ഇതമിനകോയമി  1011  ഡയകോലമിസമിസട്  പമഷവ്വീനകള  പ്രവര്തമിച്ചുവരമികയുന്നും

പ്രതമിമകോസന്നും  42,000-ഓളന്നും  ഡയകോലമിസമിസുകള  നടതമിവരമികയുന്നും

പചെയ്യുനണട്.  ഇതുകൂടകോപത  10  പമഡമികല്  കകകോകളജുകള  മുകഖന

പതമിനകോയമിരകതകോളന്നും  ഡയകോലമിസമിസുകളന്നും  നടത്തുനണട്.  എലകോ  പ്രധകോന

സര്കകോര്  പമഡമികല്  കകകോകളജുകളമിലന്നും  പനകഫകോളജമിസ്റ്റുകളപട  കസവനന്നും

ലഭഭ്യമകോണട്.   കരകോഗനമിര്ണ്ണയതമിനകോവശഭ്യമകോയ  സകോനമിന്നുംഗട്  ഉളപപ്പെപടയുള

നൂതന ഉപകരണങ്ങള സര്കകോര് പമഡമികല് കകകോകളജുകളമില് നമിലവമിലണട്.

കകോരുണഭ്യ  ആകരകോഗഭ്യ  സുരക്ഷകോ  പദതമിവഴമി  പ്രധകോന  സര്കകോര്

ആശുപതമികളമില്  ഡയകോലമിസമിസട്  സഇൗജനഭ്യമകോയമി  പചെയപകകോടുക്കുനണട്.

KASP (കകോരുണഭ്യ ആകരകോഗഭ്യ സുരക്ഷകോ പദതമി)-ല് അന്നുംഗതസമമിലകോതവര്കട്

കകോരുണഭ്യ  പബനവലന്റെട്  ഫണട്  മുഖകോന്തരവന്നും  ചെമികമിതകോ  സഹകോയന്നും
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ഉറപ്പെകോക്കുനണട്. ആകരകോഗഭ്യ കകരളന്നും പകോലമികയറവ്വീവട് പകയര് കപ്രകോജകട് പദതമി

പ്രകകോരന്നും വൃക കരകോഗമികളക്കുകവണ എരമികതകോകപകോയമിസമിസട് (erithropoiesis)

ഇനപജക്ഷന  സഇൗജനഭ്യമകോയമി  നല്കുനണട്.   ഹവ്വീകമകോ  ഡയകോലമിസമിസട്

പചെലകവറമിയതുന്നും  ആശുപതമിയമില്മകോതന്നും  പചെയകോന  കഴമിയുന്നതുമകോയ

പ്രക്രമിയയകോണട്.  കരകോഗമികളകട്  കൃതഭ്യമകോയ  ഇടകവളകളമില്  ആശുപതമികപള

ആശയമികകണമി  വരുന്നതുന്നും  നവ്വീണ  കകോതമിരമിപ്പെട്  ആവശഭ്യമകോയമി  വരുന്നതുന്നും

ശകോരവ്വീരമികവന്നും  മകോനസമികവന്നും  സകോമ്പതമികവമകോയ  ബുദമിമുട്ടുകള സൃഷ്ടമിക്കുന.

ഇതമിനട് പരമിഹകോരമകോയമിട്ടകോണട് തകോരതകമഭ്യന പചെലവകുറഞ്ഞതുന്നും കരകോഗമികളകട്

സസന്തമകോയമി വവ്വീട്ടമില്തപന്ന  പചെയകോന സകോധമിക്കുന്നതുമകോയ  പപരമികറകോണമിയല്

ഡയകോലമിസമിസട്  പദതമി  സന്നുംസകോന  ആകരകോഗഭ്യ  വകുപ്പെട്  ആരന്നുംഭമിചമിട്ടുളതട്.

ഇകപ്പെകോള  11  ജമിലകളമില്  പപരമികറകോണമിയല്  ഡയകോലമിസമിസട്  സന്നുംവമിധകോനന്നും

ആരന്നുംഭമിചമിട്ടുണട്.   295  കരകോഗമികള പപരമികറകോണമിയല് ഡയകോലമിസമിസമിനകോയമി

രജമിസ്റ്റര്  പചെയമിട്ടുണട്.  മറട്  മൂന്നട്  ജമിലകളമില്ക്കൂടമി  ഈ  പദതമി

നടപ്പെമിലകോക്കുന്നതമിനള  നടപടമികള  അന്തമിമഘട്ടതമിലകോണട്.

വൃകകരകോഗതമികലയന്നും  ഡയകോലമിസമിസമികലയന്നും  ജനങ്ങപള

എതമികകോതമിരമികകോന  കൃതഭ്യമകോയ  നടപടമികള  സസവ്വീകരമിക്കുനപവനളതുന്നും
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ഈ  ഘട്ടതമില്  ആകരകോഗഭ്യ  വകുപ്പെട്  ഉറപ്പെകോക്കുനണട്.   ചെമികമിതകയകകോള

പ്രധകോനമകോണട്  പ്രതമികരകോധന്നും  എന്നതുകൂടമി  അടമിസകോനമകോകമി  ജവ്വീവമിതപപശലവ്വീ

കരകോഗങ്ങളപകതമിപരയുള ബൃഹതകോയ ജനകവ്വീയ കഭ്യകോപമ്പയമിന  നവകകരളന്നും

കര്മപദതമി-2  (ആര്ദന്നും-2) -പന്റെ  ഭകോഗമകോയമി  സന്നുംസകോനവഭ്യകോപകമകോയമി

ആരന്നുംഭമിചമിട്ടുണട്.  30  വയസ്സമിനമുകളമിലള  എലകോ  വഭ്യകമികപളയുന്നും

വര്ഷതമിപലകോരമികപലങമിലന്നും  ആകരകോഗഭ്യ  പരമികശകോധന  നടതകോന

സന്നുംവമിധകോനപമകോരുക്കുക  എന്നതകോണട്  വകോര്ഷമികകോകരകോഗഭ്യ  പരമികശകോധനകോ

പദതമിയുപട  ലക്ഷഭ്യന്നും.   രകകോധമിസമര്ദ്ദേന്നും,  പ്രകമഹന്നും,  കകോനസര്  എന്നമിവ

പ്രകോരന്നുംഭഘട്ടതമില്തപന്ന  തമിരമിചറമിയുന്നതമിനന്നും  ജവ്വീവമിതപപശലവ്വീ

കരകോഗങ്ങളപട  രജമിസമി  തയകോറകോക്കുന്നതമിനന്നും  ലക്ഷഭ്യമമിടുന.

ആശകോപ്രവര്തകരുപട  സഹകോയകതകോടുകൂടമി ഭവനസന്ദര്ശനന്നും നടതമി എലകോ

ജനങ്ങളപടയുന്നും  ജവ്വീവമിതപപശലവ്വീകരകോഗങ്ങപളക്കുറമിചട്  വമിവരങ്ങള

കശഖരമിക്കുകയുന്നും  30  വയസ്സമിനമുകമിലള  എലകോവര്ക്കുന്നും  സഇൗജനഭ്യ

ജവ്വീവമിതപപശലവ്വീകരകോഗ  പരമികശകോധന  ഉറപ്പുവരുത്തുകയുന്നും  പചെയ്യുനണട്.

ഇകപ്പെകോള  140  പഞകോയത്തുകളമില് ഇതട് ആരന്നുംഭമിചമിട്ടുണട്.  ഈ വര്ഷന്നുംതപന്ന

കകരളതമിപല മുഴുവന ജനസന്നുംഖഭ്യപയയുന്നും  കവര്  പചെയകോന കഴമിയുപമന്നകോണട്
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പ്രതവ്വീക്ഷമിക്കുന്നതട്.  ഇതമിനകോയമി  ഇ-പഹല്തമിപന്റെ  സഹകോയകതകോടുകൂടമി

പപശലമിയകോര്  എന്ന  കപരമില്  ഒരു  പമകോപപബല്  ആനകഡകോയമിഡട്

ആപമികകഷന സജ്ജവ്വീകരമിചമിട്ടുണട്.   ഇതട്  പ്രവര്തനമകോരന്നുംഭമിചമിട്ടട്  നകോലഞട്

ആഴ്ച  മകോതകമ  ആയമിട്ടുള.  ഒരുലക്ഷതമി  മുപ്പെതമിനകോയമിരന്നും  വഭ്യകമികപള

ഇതമിനകന്നും  സവ്വീന  പചെയകഴമിഞ്ഞു.   ഈ  സര്കവ  പൂര്തവ്വീകരമിക്കുന്നകതകോപട

ഒകോകരകോ  പ്രകദശപതയുന്നും  30  വയസ്സമിനമുകളമില്  പ്രകോയമുള  എലകോവരുപടയുന്നും

ജവ്വീവമിതപപശലവ്വീകരകോഗന്നും  സന്നുംബനമിച  വഭ്യകമകോയ  കണകട്  ലഭഭ്യമകോകുന്നും.

ഇതമിലൂപട  കൃതഭ്യമകോയ  ചെമികമിത  ഉറപ്പെകോക്കുന്നതമിനന്നും  കരകോഗന്നും  വരകോന

സകോദഭ്യതയുളവപര  കപണത്തുന്നതമിനന്നും  ജവ്വീവമിതപപശലമിയമിലന്നും

ആഹകോരക്രമവ്വീകരണതമിലന്നും  വഭ്യതഭ്യകോസന്നും  വരുതമി  കരകോഗങ്ങളമികലയട്

എതകോതമിരമികകോന  അവപര  സഹകോയമിക്കുന്നതമിനന്നും  കഴമിയുപമന്നതകോണട്

സര്കകോര്  കകോണുന്നതട്.   ഇതുകൂടകോപത,   നല  ഭക്ഷണന്നും  ലഭഭ്യമകോകുനപവന്നട്

ഉറപ്പെകോക്കുന്നതമിനട്  ഭക്ഷഭ്യസുരക്ഷകോ  വകുപ്പെമിപന്റെ  നടപടമികളന്നും

ശകമകോകമിയമിട്ടുണട്. 

8. ജമിലകോ ആശുപതമി പ്രവര്തനന്നും 

ശവ്വീ  .   പമി  .   ബകോലചെന്ദ്രന:  സര്, സസകകോരഭ്യ ആശുപതമികളപട ഒരു പ്രധകോന
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കകന്ദ്രമകോണട്  തൃശ്ശൂര്.   തൃശ്ശൂര്  നമികയകോജകമണ്ഡലതമില്  പകോവപപ്പെട്ടവര്കട്

ഏറവന്നും  കൂടുതല്  സഇൗകരഭ്യപ്രദമകോയ  രവ്വീതമിയമില്  ചെമികമിത  ലഭമിക്കുന്ന  ഒരു

കട്രകോമകോപകയര്  ഗവണ്പമന്റെട്  ആശുപതമിയകോണട്  കകകോര്പ്പെകറഷപന്റെകവ്വീഴമില്

പ്രവര്തമിക്കുന്ന  തൃശ്ശൂര്  ജമിലകോ  ആശുപതമി.  കകോതട്  ലകോബുളപപ്പെപടയുള

ആധുനമിക  സജ്ജവ്വീകരണങ്ങള  ക്രമവ്വീകരമിചമിട്ടുള  ഇഇൗ  ആശുപതമിയമില്

ഉകദ്ദേശന്നും  മുന്നൂകറകോളന്നും  പ്രസവങ്ങള  ഒരു  മകോസതമില്  നടക്കുനണട്.

ഒഫകോല്കമകോളജമി,  ഓര്കതകോ  എന്നവ്വീ  വമിഭകോഗങ്ങളമില്  'പഹഡട്  ഓഫട്  ദമി

ഡമിപ്പെകോര്ട്ടുപമന്റെട്'  എന്ന  തസമികയമില്  കഡകോകര്മകോരമില.   ആ  ആശുപതമിപയ

സന്നുംബനമിചമിടകതകോളന്നും  ഇന്നട്  കകകോര്പ്പെകറഷപന്റെ  വളപരയധമികന്നും

ശദയുളതുപകകോണട്  ഉകദ്ദേശന്നും  പ്രതമിദമിനന്നും  മൂവകോയമിരകതകോളന്നും  കരകോഗമികളകട്

ആശസകോസപ്രദമകോയ  രവ്വീതമിയമിലള  ചെമികമിത  പകകോടുകകോന  കഴമിയുനണട്.

ഒഴമിഞ്ഞുകമിടക്കുന്ന  ഒഫകോല്കമകോളജമി  ഡമിപ്പെകോര്ട്ടുപമന്റുളപപ്പെപടയുള

വമിഭകോഗങ്ങളമില്  കഡകോകര്മകോപര  നമിയമമിച്ചുപകകോണട്,  പല  കഡകോകര്മകോകരയുന്നും

വര്കട് അഡ്ജസ്റ്റുപമപന്റെട്  എന്ന രവ്വീതമിയമിലകോണട് നമിയമമികപപ്പെട്ടമിട്ടുളതട്.  ഇഇൗ

തസമികയമില്  ഒരു  സമിരനമിയമനന്നും  നടതമിപകകോണട്  ആശുപതമിയുപട

പ്രവര്തനന്നും സുഗമമകോകണപമനളതകോണട് സബ്മമിഷപന്റെ പ്രധകോന ആവശഭ്യന്നും.
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അതുകപകോപലതപന്ന  കമിഫ്ബമി  ഫണമില്നമിനന്നും  ഇഇൗ  ആശുപതമിയുപട

വമികസനതമിനകവണമി ഏകകദശന്നും 24 കകകോടമികയകോളന്നും രൂപ അതമിപന്റെ പ്രധകോന

തടസ്സങ്ങപളലകോന്നും  പരമിഹരമിചട്  ഗവണ്പമന്റെമില്നമിനന്നും  ലഭഭ്യമകോയമിട്ടുണട്.

അതുമകോയമി  ബനപപ്പെട്ട  വമികസന  പ്രവര്തനങ്ങള  ആസൂതണന്നും

പചെയ്യുന്നതമിനട്  സന്ദര്കഭകോചെമിതമകോയ  ഇടപപടലകള  നടകതണതുണട്.  ഇഇൗ

രണട്  കകോരഭ്യങ്ങളന്നും  കവണത  ശദകോപൂര്വന്നും  നമിര്വഹമിക്കുന്നതമിനകവണമി

ആകരകോഗഭ്യ  വകുപ്പെമിപന്റെ  ശദയുണകോകണപമന്നകോണട്  ഇഇൗ  സബ്മമിഷനമിലൂപട

ആവശഭ്യപപ്പെടുന്നതട്. 

ആകരകോഗഭ്യ-വനമിത-ശമിശുവമികസന  വകുപ്പുമനമി  (ശവ്വീമതമി  വവ്വീണകോ

കജകോര്ജട്):  സര്,  ബഹുമകോനപപ്പെട്ട  അന്നുംഗന്നും  പറഞ്ഞതുകപകോപല,  വളപര

പ്രധകോനപപ്പെട്ടതുന്നും  സകോധകോരണകകോരകോയ  ജനങ്ങള  കൂടുതലകോയമി

ആശയമിക്കുന്നതുമകോയ  ഒരകോശുപതമിയകോണട്,  1883-ല്  തൃശ്ശൂരമില്  സമിവമില്

ആശുപതമിപയന്ന നമിലയമില് ആരന്നുംഭമിചട്  ഇകപ്പെകോള ജമിലകോ  ആശുപതമിയകോയമി

മകോറമിയ ഇഇൗ ആശുപതമി എനളളതട് പ്രകതഭ്യകന്നും ശകദയമകോണട്.  ഇഇൗ ജമിലകോ

ആശുപതമിപയ  2014-ല്  ജനറല്  ആശുപതമിയകോയമി  ഉയര്തപപ്പെടുകയുന്നും

പചെയ. 4.3 ഏകര് ഭൂമമിയമിലകോണട് ഇഇൗ ആശുപതമി സമിതമി പചെയ്യുന്നതട്. 2016
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മുതല്  ഇഇൗ  ആശുപതമി  തൃശ്ശൂര്  കകകോര്പ്പെകറഷപന്റെ  ഭരണച്ചുമതലയമിലകോണട്

പ്രവര്തമിച്ചുവരുന്നതട്.  240  കമിടകകളള ഇഇൗ ആശുപതമിയുപട  പ്രതമിദമിന

ശരകോശരമി  ഒ.പമി.  2200-ഉന്നും  പഎ.  പമി.  നൂറുമകോണട്.  ജനറല്  പമഡമിസമിന,

സര്ജറമി,  പപഗനകകകോളജമി,  പവ്വീഡമിയകോട്രമിക്സൈട്,  ഓര്കതകോ,  ഒഫകോല്കമകോളജമി,

ഇ.എന.ടമി.,  പറസമികറററമി,  അനകസഷഭ്യ,  പപസകഭ്യകോട്രമികട്,  തസക്കുകരകോഗന്നും,

പമി.എന്നും.ആര്.,  കറഡമികയകോ  പതറകോപ്പെമി,  കഫകോറനസമികട്,  ട്രകോനസന്യൂഷന

പമഡമിസമിന,  ദന്തല്,  കകോര്ഡമികയകോളജമി  തുടങ്ങമിയ  വമിഭകോഗങ്ങള  ഇവമിപട

പ്രവര്തമിക്കുനണട്. അതഭ്യകോഹമിത വമിഭകോഗന്നും, ലകോബട്, ബഡട് ബകോങട്,  ഫകോര്മസമി

എന്നവ്വീ വമിഭകോഗങ്ങള 24 മണമിക്കൂറുന്നും പ്രവര്തമിച്ചുവരുന.  പഡപന്യൂട്ടമി ഡയറകര്

തസമികയമിലള  ഒരു  കഡകോകറകോണട്  സൂപ്രണകോയമി  കസവനമനഷമിക്കുന്നതട്.

പഡപന്യൂട്ടമി  സൂപ്രണട്,  ആര്.എന്നും.ഒ.  എന്നമിവര്ക്കുപുറപമ  വമിവമിധ

വമിഭകോഗങ്ങളമിലകോയമി  കണ്സളട്ടന്റെട്,  ജൂനമിയര്  കണ്സളട്ടന്റെട്,  കകോഷസകോലമിറമി

പമഡമികല്  ഓഫവ്വീസര്,  അസമിസ്റ്റന്റെട്  സര്ജന  എന്നമിങ്ങപന  49

കഡകോകര്മകോരുളപപ്പെപട  309  ജവ്വീവനകകോരുപട  സമിരന്നും  തസമികകള  ഇഇൗ

ആശുപതമിയമില് നമിലവമിലണട്.  ഇതമിനപുറപമ എന.എചട്.എന്നും. മുഖകോന്തരന്നും 37

കപരുന്നും  KASP,  എന.സമി.ഡമി.  മുഖകോന്തരന്നും  57  കപരുന്നും  എചട്.എന്നും.സമി.
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മുഖകോന്തരന്നും  81  കപരുന്നും  തകോല്കകോലമിക  കസവനമനഷമിക്കുനണട്.  ഇഇൗ

ആശുപതമിയമിപല  ഓര്കതകോ  വമിഭകോഗതമില്  പ്രതമിമകോസ  ശരകോശരമി   ഒ.പമി.

21602-ഉന്നും  പഎ.പമി.  വമിഭകോഗതമില്  205  കപരുമകോണട്  ചെമികമിത

കതടമിപയത്തുന്നതട്.  ഓര്കതകോ  വമിഭകോഗതമില്  ഒരു  കണ്സളട്ടന്റുന്നും  ഒരു

ജൂനമിയര് കണ്സളട്ടന്റുമകോണട് കജകോലമി പചെയവരുന്നതട്. നമിലവമില് ഒഴമിവകളമില.

ഒഫകോല്കമകോളജമി  വമിഭകോഗതമില്  രണട്  കണ്സളട്ടന്റുമകോരുന്നും  ഒരു  ജൂനമിയര്

കണ്സളട്ടന്റുന്നും  നമിലവമില്  കജകോലമി  പചെയവരുന,  അവമിപടയുന്നും  നമിലവമില്

ഒഴമിവകളമില.  പപഗനകകകോളജമി  വമിഭകോഗതമില്  പ്രതമിമകോസ  ശരകോശരമി  ഒ.പമി.

21,377-ഉന്നും പഎ.പമി. 3355-മകോണട്.  നമിലവമില് മൂന്നട് കണ്സളട്ടന്റുമകോരുന്നും നകോലട്

ജൂനമിയര്  കണ്സളട്ടന്റുമകോരുന്നും  ഇവമിപട  കസവനമനഷമിക്കുന,  ഇവമികടയുന്നും

നമിലവമില്  ഒഴമിവകപളകോനമമില.  കമല്പ്പെറഞ്ഞ  എലകോ  വമിഭകോഗങ്ങളമിലന്നും

സവ്വീനമിയറകോയ  ഒരു  കഡകോകപറ  അതകോതട്  വമിഭകോഗങ്ങളപട  തലവനകോയമി

അപലങമില് തലവനകോരകോയമി നമികയകോഗമിചമിട്ടുണട്. തൃശ്ശൂര് ജമിലകോ ആശുപതമിയമില്

പപഗനകകകോളജമി,  ഒഫകോല്കമകോളജമി,  ഓര്കതകോ  എന്നവ്വീ  പസഷഭ്യകോലമിറമി

വമിഭകോഗങ്ങളമില്  കഡകോകര്മകോരുപട  അധമിക  തസമിക  സൃഷ്ടമികകോന

കഴമിയുകമകോപയന്ന ബഹുമകോനപപ്പെട്ട അന്നുംഗന്നും ഉന്നയമിച വമിഷയന്നും സര്കകോരമിപന്റെ
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നമിലവമിപല  സകോമ്പതമികസമിതമികൂടമി  പരമിഗണമിചട്  പരമികശകോധമിക്കുന്നതകോണട്.

കമിഫ്ബമി  വഴമിയുള  നമിര്മകോണപ്രവര്തനങ്ങള  സമയബനമിതമകോയമി

നടപ്പെമിലകോകുനപവന്നട് ഉറപ്പെകോക്കുന്നതമിനള നടപടമികള സസവ്വീകരമിക്കുന്നതകോണട്. 

9. പവളപകട്ടട് നമിവകോരണന്നും

ശവ്വീമതമി  പദലവ്വീമ:  സര്,  സന്നുംസകോന  സര്കകോര്  പവളപകട്ടട്

നമിവകോരണതമിനകോയമി  ഒകട്ടപറ  പദതമികള  ആവമിഷ്കരമിചട്

നടപ്പെമിലകോകമിവരുന്നതമില്  വലമിയ  അഭമിമകോനവന്നും  സന്നുംതൃപ്തമിയുമുണട്.  എങമിലന്നും

എപന്റെ മണ്ഡലതമില് ഇഇൗ വമിഷയതമില് പ്രകതഭ്യക ശദയുന്നും പരമിഗണനയുന്നും

പകകോടുക്കുപമന്നട്  വമിശസസമിക്കുന.  അരൂര്  നമികയകോജകമണ്ഡലന്നും  കടലമിനന്നും

കകോയലമിനമമിടയമില്  സമിതമി  പചെയ്യുന്നതുന്നും  തുരുത്തുകളന്നും  കതകോടുകളന്നും

പകോടകശഖരങ്ങളന്നും  നമിറഞ്ഞതുമകോയ  ഒരു  ഭൂപ്രകദശമകോണട്.  കകോലകോവസകോ

വഭ്യതമിയകോനവന്നും  കനത  മഴയുന്നും  കടല്കക്ഷകോഭവന്നും  കകോരണന്നും  മണ്ഡലതമിപല

ധകോരകോളന്നും  പ്രകദശങ്ങളമില്  സമിരമകോയമി  പവളപകട്ടുകളണകോവകയുന്നും

ജനജവ്വീവമിതന്നും  ദുസ്സഹമകോക്കുകയുന്നും  പചെയമിരമിക്കുന.  കൂടകോപത  കവലമികയറവന്നും

കവലമിയമിറകവന്നും  നമിരന്തരമകോയ  പ്രതമിഭകോസമകോണട്.  പപണകോപക

കവലമികയറമുണകോകുന്ന  സമയതമിപന്റെ  പപദര്ഘഭ്യന്നും  കുറവകോയമിരുന.
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കവലമികയറമുണകോയകോല്തപന്ന  ദവ്വീര്ഘസമയന്നും  പവളന്നും  പകട്ടമിനമില്കകോപത,

പുഴയമികലയട്  ഒഴുകമികപ്പെകോകുമകോയമിരുന.  ഇന്നട്  കവമ്പനകോടട്  കകോയലമിലന്നും

പപകവഴമികളമിലന്നും  എകലന്നും  പചെളമിയുന്നും  അടമിഞ്ഞുകൂടമി  സന്നുംഭരണകശഷമി

നഷ്ടപപ്പെട്ടതമിനകോല്  പവളന്നും  ഇറങ്ങമികപ്പെകോകകോപത  ഇഇൗ  തവ്വീരപ്രകദശങ്ങളമില്

തകോമസമിക്കുന്ന  പകോവപപ്പെട്ട  മനഷഭ്യരുപട  വവ്വീടുകളമില്  പകട്ടമികമിടക്കുകയകോണട്.

തവ്വീരപ്രകദശങ്ങളമില്  തകോമസമിക്കുന്നതട്  പൂര്ണ്ണമകോയുന്നും  മതഭ്യപതകോഴമിലകോളമി

കുടുന്നുംബങ്ങളന്നും  എസട്.സമി./എസട്.ടമി.  വമിഭകോഗങ്ങളമില്പപ്പെടുന്നവരുമകോണട്.

ഉപ്പുപവളമകോയതമിനകോല് 'പപലഫട് ഭവന പദതമി'യമില് ലഭമിച വവ്വീടുകളകപകോലന്നും

തളമികപ്പെകോയമിരമിക്കുകയകോണട്.   കൂടകോപത  നടവഴമികളമിലന്നും  വവ്വീട്ടുമുറങ്ങളമിലന്നും

പകട്ടമികമിടക്കുന്ന  അഴുക്കുപവളതമില്  നവ്വീന്തമിയകോണട്

പമിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങളടകമുളവര് സ്കൂളകളമിലന്നും കടകകമ്പകോളങ്ങളമിലന്നും കപകോകുന്നതട്.

ഇഇൗ പകോവപപ്പെട്ട മനഷഭ്യര്കട് ധകോരകോളന്നും ജലജനഭ്യ കരകോഗങ്ങളന്നും പല വവ്വീടുകളമിലന്നും

കകോനസര് കപകോപലയുള കരകോഗങ്ങള പമിടമിപപട്ടവരുപട എണ്ണന്നും കൂടുതലമകോണട്.

ആയതമിനകോല്  കടകലറന്നും  തടയുന്നതമിനള  കടല്ഭമിതമിയുന്നും  കറകോഡുകളന്നും

കതകോടുകളന്നും  സന്നുംരക്ഷമിക്കുന്നതമിനന്നും  നവ്വീപരകോഴുകട്  സുഗമമകോക്കുന്നതമിനമുതകുന്ന

സന്നുംരക്ഷണഭമിതമികള  നമിര്മമിചട്  കൃഷമിയുന്നും  ജനവകോസവന്നും
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സന്നുംരക്ഷമിക്കുന്നതമിനള  ഒരു  പദതമി  ഇഇൗ  മണ്ഡലതമില്  അനമിവകോരഭ്യമകോയമി

വന്നമിരമിക്കുന. ഇഇൗ സര്കകോരമിനമകോതകമ അരൂര് ജനതയുപട പവളപകപട്ടന്ന

തവ്വീരകോദുരമിതതമിനട്  പരമിഹകോരന്നും  കകോണകോന സകോധമിക്കുകയുള  എന്നട്  ജനങ്ങള

പൂര്ണ്ണമകോയുന്നും  വമിശസസമിക്കുന.  ആയതമിനകോല്  ഇഇൗ  വമിഷയതമില്  പ്രകതഭ്യക

പരമിഗണന  പകകോടുത്തുപകകോണട്  'അരൂര്  മണ്ഡല  പവളപകട്ടട്  നമിവകോരണ

യജന്നും' പദതമി ആവമിഷ്കരമിചട് നടപ്പെകോക്കുന്നതമിനകോയമി കമിഫ്ബമിവഴമിയുള ഒരു

പദതമികട്  അനമതമി  ലഭമിക്കുന്നതമിനകോവശഭ്യമകോയ  നടപടമിയുണകോകണപമന്നട്

ഇഇൗ സബ്മമിഷനമിലൂപട അഭഭ്യര്തമിക്കുന.

ധനകകോരഭ്യ  വകുപ്പുമനമി   (ശവ്വീ  .    പക  .    എന  .     ബകോലകഗകോപകോല്):   സര്,

തവ്വീരകദശ സന്നുംരക്ഷണതമിനകവണമിയുള കകരള സര്കകോരമിപന്റെ നടപടമികളപട

ഭകോഗമകോയമി  2016-2017  സകോമ്പതമിക  വര്ഷതമിപല  പുതുകമിയ  ബജറമില്

പ്രകതഭ്യക നമികക്ഷപ പദതമികകോയമി പുലമിമുട്ടുകളപട നമിര്മകോണതമിനകോയമി 300

കകകോടമി  രൂപ  വകയമിരുത്തുകയുന്നും  ആയതമിപന്റെ  അടമിസകോനതമില്  364.45

കകകോടമി  രൂപയുപട  പദതമികളകട്  കമിഫ്ബമി  ധനകോനമതമി  നല്കുകയുന്നും

പചെയമിട്ടുണട്.  ഇതമില്  262.38  കകകോടമി  രൂപയുപട  പദതമികള  ജലവമിഭവ

വകുപ്പെമിപന്റെ  കവ്വീഴമിലന്നും  102.07  കകകോടമി  രൂപയുപട  പദതമികള  മതഭ്യ-തുറമുഖ
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വകുപ്പെമിപന്റെ  കവ്വീഴമിലന്നും  നടനവരുന.  ഇതുകൂടകോപത  കടല്കക്ഷകോഭന്നും  ഏറവന്നും

രൂക്ഷമകോയ പ്രകദശങ്ങള സന്നുംരക്ഷമിക്കുന്നതമിപന്റെ ആദഭ്യഘട്ടമകോയ  1500  കകകോടമി

രൂപ  കമിഫ്ബമി  നല്കുപമന്നട്  2021-2022-പല  പുതുകമിയ  ബ ജറട്

പ്രസന്നുംഗതമില്  പ്രഖഭ്യകോപമിചമിട്ടുണട്.  തുടര്ന്നട്  സന്നുംസകോനതട്  കടല്കക്ഷകോഭന്നും

രൂക്ഷമകോയ  പ്രകദശങ്ങള  കപണത്തുന്നതമിനള  പഠനങ്ങള  നടനവരുന.

ഇതരതമില്  എറണകോകുളന്നും  ജമിലയമിപല  പചെലകോനന്നും  പ്രകദശപത  തവ്വീരകദശ

സന്നുംരക്ഷണതമിപന്റെ ആദഭ്യഘട്ടമകോയമി  7.35  കമികലകോമവ്വീറര് നവ്വീളതമില്  344.20

കകകോടമി രൂപയട് കമിഫ്ബമി ധനകോനമതമി നല്കുകയുന്നും നമിര്ദ്ദേമിഷ്ട എസട്.  പമി.  വമി.

ആയ കകരളകോ ഇറമികഗഷന ഇനഫകോസക്ചെര് വമികസന കകകോര്പ്പെകറഷന ഇഇൗ

പദതമിയുപട  പ്രവര്തനങ്ങള  ആരന്നുംഭമിചമിട്ടുമുണട്.  കടല്തവ്വീര

സന്നുംരക്ഷണതമിനകോയമി  നടതമിവരുന്ന  പഠനങ്ങളപട  അടമിസകോനതമില്

കടല്കക്ഷകോഭന്നും രൂക്ഷമകോകുന്ന പ്രകദശങ്ങളകട് മുനഗണന നല്കമി,  തവ്വീരകദശ

സന്നുംരക്ഷണതമിനള  ഒരു  ബൃഹതകോയ  രൂപകരഖ  തയകോറകോകമി  തവ്വീരകദശ

സന്നുംരക്ഷണപ്രവൃതമികള നടപ്പെമിലകോക്കുന്നതമിനട്  സര്കകോര് തവ്വീരുമകോനമിചമിട്ടുണട്.

പ്രസ്തുത പഠനതമില് അരൂര് കമഖലയമിപല തവ്വീരകദശ പ്രകദശമുളപപ്പെടുന്നമുറയട്

സന്നുംരക്ഷണതമിനകോയുള  പദതമികള  സര്കകോര്  പരമിഗണമിക്കുന്നതകോണട്.
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അടമിയന്തരമകോയമി  ഇകകോരഭ്യതമില്  നടപടമി  സസവ്വീകരമികകോന  കമിഫ്ബമികയകോടട്

ആവശഭ്യപപ്പെട്ടട്,  അതമിനകവണമിയുള  നടപടമികള  സസവ്വീകരമിക്കുന്നതകോണട്.

അകതകോപടകോപ്പെന്നും  ഒരു  കകോരഭ്യന്നുംകൂടമി  ബഹുമകോനപപ്പെട്ട  പമമ്പറുപട

ശദയമില്പപ്പെടുതകോന ആഗഹമിക്കുകയകോണട്. ഇഇൗ പദതമി കമിഫ്ബമിവഴമിയുള

പദതമി മകോതമല ബഹുമകോനപപ്പെട്ട ജലവമിഭവ വകുപ്പുമനമിയുന്നും ഇകകോരഭ്യതമില്

ഇടപപട്ടമിട്ടുണട്.  കകോയലകളമിപല  ജലന്നും  പപപട്ടന്നട്  ഒഴുകമികപ്പെകോകുന്നതമിനള

നടപടമികള  സസവ്വീകരമിചകോല്  അവമിടപത  കുപറ  പ്രശങ്ങള

പരമിഹരമികപപ്പെടുന്നതകോണട്.  ഇഇൗ പദതമി കവമ്പനകോടട് കകോയലമിപന്റെ ഒരു പപകോതു

പദതമിയകോണട്.  അരൂര് മണ്ഡലതമിനട്  പ്രകതഭ്യക പ്രകോധകോനഭ്യന്നും  പകകോടുതട്  ആ

കകോരഭ്യങ്ങള  നടപ്പെകോക്കുന്നതമിനട്  ബജറമില്  നവ്വീകമിവചമിട്ടുള  പണവന്നും

പപപട്ടനതപന്ന  ആ  കകോരഭ്യതമില്  ഇടപപടകോനകവണമി  ബഹുമകോനപപ്പെട്ട

ജലവമിഭവ വകുപ്പുമനമിയുളപപ്പെപടയുളവരുപട ഇടപപടല് ഉണകോകുന്നതമിനള

ശമന്നും നടത്തുന്നതകോണട്.

10. കറകോഡട് നമിര്മകോണന്നും

ശവ്വീ  .    അനവര് സകോദതട്:  സര്,  ആലവ നമികയകോജക മണ്ഡലതമില്കൂടമി

കപകോകുന്ന ആലവ-മൂന്നകോര് കറകോഡട് അതുകപ്പെകോപല ആലവ-പപരുമ്പകോവൂര് കറകോഡട്

എന്നവ്വീ രണട് കറകോഡുകളക്കുന്നും കമിഫ്ബമിയമില്നമിനന്നും ഫണട് അനവദമികകോപമന്നട്
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പറഞ്ഞമിട്ടുണട്.  അതമിപന്റെ  അകലനപമപന്റെകോപക

എടുത്തുപകകോണമിരമിക്കുകയകോണട്.  ഇതുവപര അകലനപമന്റെട്  ഫമിക്സൈട്  പചെയമിട്ടമില.

ഈ  പദതമി  നടക്കുകമകോ?  അകതകോപടകോപ്പെന്നുംതപന്ന  കറകോഡമിനട്  വവ്വീതമി

കൂട്ടുന്നതമിനകോയമി അകലനപമന്റെട് ഫമിക്സൈട് പചെയകോല് മകോതകമ ആ പ്രകദശത്തുള

ആളകളകട്  ബമില്ഡമിന്നുംഗട്  പണമിയുന്നതമിലന്നും  മറ്റുള  കകോരഭ്യങ്ങളമില്  അന്തമിമ

തവ്വീരുമകോനപമടുകകോന  കഴമിയുകയുള.  അതുപകകോണട്  ഈ  കറകോഡുകളപട

അകലനപമന്റെട്  എതയുകവഗന്നും പൂര്തമിയകോകമി ഈ പദതമി ഏതുരവ്വീതമിയമില്

മുകന്നകോട്ടുകപകോകകോപമന്നട്  പരമികശകോധമികണന്നും.  അതുകപ്പെകോപല  കദശന്നും-വലന്നുംകടവട്

കറകോഡുന്നും ഇതുകപ്പെകോപലതപന്ന കമിഫ്ബമി ഏപറടുതമിരമിക്കുകയകോണട്. ഈ പറഞ്ഞ

മൂനകറകോഡുകളമിലന്നും  പമയമിന്റെനനസട്  ഇകപ്പെകോള  നടക്കുന്നമില.  കകോരണന്നും

പമി.ഡബന.ഡമി.  പറയുന്നും അതട്  കമിഫ്ബമിയകോണട്  പചെകയണപതന്നട്.   എന്നകോല്

പമി.ഡബന.ഡമി.-യുന്നും  പചെയ്യുന്നമില  കമിഫ്ബമിയുന്നും  പചെയ്യുന്നമില.  പ്രകതഭ്യകമിചട്

ആലവ-പപരുമ്പകോവൂര്  കറകോഡട്  വളപര  കമകോശമകോയമി  മകോറമിയമിരമിക്കുകയകോണട്.

പ്രധകോനപപ്പെട്ട  റൂട്ടകോണട്.   രണകൂട്ടരുന്നും  പചെയകോതതമിനകോല്  ആ  റൂട്ടമില്  കുണന്നും

കുഴമിയുന്നും  ആയമി  വലമിയ  പ്രതമിസനമിയമിലകോണട്. പുറയകോര്  ആര്.ഒ.ബമി.

അതുകപ്പെകോപലതപന്ന  എയര്കപ്പെകോര്ട്ടട്-  സവ്വീകപ്പെകോര്ട്ടട്  കറകോഡട്  ഈ  രണന്നും
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കമിഫ്ബമിയുപട  വര്കകോണട്.  പകക്ഷ  ഈ  രണമിപന്റെയുന്നും  ഭൂമമി  ഏപറടുകല്

നടപടമി  വളപര  പതുപകയകോണട്  പപകോയ്പകകോണമിരമിക്കുന്നതട്.  അതുപകകോണട്

ഈ  പദതമികപളലകോന്നും  എതയുന്നും  കവഗന്നും  യകോഥകോര്തഭ്യമകോക്കുവകോന,  അതട്

മുകന്നകോട്ടുകപകോകുവകോന ഞകോന ആദഭ്യന്നും പറഞ്ഞതുകപ്പെകോപല അകലനപമന്റെട് ഫമിക്സൈട്

പചെയട്  അതമിപന്റെ കകോരഭ്യങ്ങള ദ്രുതഗതമിയമിലകോകണന്നും.    ഇപതലകോന്നും  എതയുന്നും

കവഗന്നും  യകോഥകോര്തഭ്യമകോക്കുവകോന  ഗവണ്പമന്റെട്  ഇടപപടണപമന്നകോണട്  ഈ

സബ്മമിഷനമിലൂപട എനമികട് അഭഭ്യര്തമികകോനളതട്.

ധനകകോരഭ്യ  വകുപ്പുമനമി  (ശവ്വീ  .    പക  .    എന  .    ബകോലകഗകോപകോല്):  സര്,

ആലവ-മൂന്നകോര്  കറകോഡട്  പദതമികട്  ഭൂമമി  ഏപറടുക്കുന്നതമിനകവണമി

20-03-2022-ല്  653  കകകോടമി  രൂപയുപട  ധനകോനമതമി  നല്കുകയുന്നും തുടര്ന്നട്

കറകോഡട്  നമിര്മകോണതമിനകോയമി  പദതമി  നമിര്മകോണ  ഏജനസമിയകോയ  കകരള

കറകോഡട്  ഫണട്  കബകോര്ഡട്  കമിഫ്ബമി  പടകമികല്  റമികസകോഴട്  പസന്റെറമിപന്റെ

സഹകോയകതകോടുകൂടമി  ഡമികസന നടപടമികള നമിര്വഹമിച്ചുവരമികയകോണട്.  ഭൂമമി

ഏപറടുക്കുന്ന  നടപടമികള  എതയുന്നുംപപപട്ടന്നട്  പൂര്തമിയകോകുന്ന  മുറയട്

നമിര്വഹണ  ഏജനസമി  കറകോഡട്  നമിര്മകോണതമിനള  നടപടമികള

സസവ്വീകരമിക്കുന്നതകോണട്.  പ്രസ്തുത  കറകോഡമിനട്  തകോല്കകോലമിക  അറകുറപണമികള
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പചെയകോനള നടപടമികള കകരള കറകോഡട് ഫണട് കബകോര്ഡട് സസവ്വീകരമിചമിട്ടുണട്. 

ആലവ-പപരുമ്പകോവൂര് കറകോഡമിപന്റെ ഡമികസന നടപടമികള നമിര്വഹണ

ഏജനസമിയകോയ  കകരള  കറകോഡട്  ഫണട്  കബകോര്ഡട്  കമിഫ്ബമി  പടകമികല്

റമികസകോഴട്  പസന്റെറമിപന്റെ സഹകോയകതകോടുകൂടമി  പുകരകോഗമമിച്ചുവരുന.  ഡമികസന

പൂര്തമിയകോകമി  വമിശദ  പഠനറമികപ്പെകോര്ട്ടട്  സമര്പ്പെമിക്കുന്ന  മുറയട്  പ്രസ്തുത

പദതമിയട്  ധനകോനമതമി  നല്കുന്നതമിനള  ക്രമവ്വീകരണങ്ങള

സസവ്വീകരമിക്കുന്നതകോണട്.  ഇതമിനകശഷന്നും  പദതമികട്  സകോകങതമിക  അനമതമി

നല്കമി  പടണര്  നടപടമികള  സസവ്വീകരമിചട്  പദതമി  സമയബനമിതമകോയമി

നടപ്പെമിലകോക്കുന്നതമിനള  നടപടമികള  പദതമിയുപട  നമിര്വഹണ

ഏജനസമിയകോയ  കകരള  കറകോഡട്  ഫണട്  കബകോര്ഡട്  സസവ്വീകരമിക്കുന്നതകോണട്.

പ്രസ്തുത കറകോഡമിനട് തകോല്കകോലമിക അറകുറപണമികള പചെയകോനള നടപടമികള

കറകോഡട് ഫണട് കബകോര്ഡട് സസവ്വീകരമിചമിട്ടുണട്. 

കദശന്നും-വലന്നുംകടവട് കറകോഡട്   പദതമികട്  26.02.2021-നട്  81.09

കകകോടമിയുപട ധനകോനമതമി നല്കുകയുന്നും തുടര്ന്നട് കമിഫ്ബമി മകോനദണ്ഡപ്രകകോരമുള

വവ്വീതമി  ലഭഭ്യമലകോതതമിനകോല്  ഫുള  പഡപ്തട്  റമികകമ്ലേഷന  സകോകങതമികവമിദഭ്യ

വമിഭകോഗതമിലളപപ്പെടുതമി  നവവ്വീകരമിക്കുന്നതമിനന്നും  തവ്വീരുമകോനമിചമിട്ടുണട്.
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പദതമിയുപട പ്രമിലമിമമിനറമി എസ്റ്റമികനറട് കമിഫ്ബമി പടകമികല് റമികസകോഴട് പസന്റെര്

തയകോറകോകമിയമിട്ടുണട്.  അന്തമിമ  എസ്റ്റമികമറമിനള  പദതമികള  കമിഫ്ബമി

നടതമിവരമികയകോണട്.  കറകോഡമിനട്  തകോല്കകോലമിക  അറകുറപണമികള

നടതകോനള നടപടമികള കകരള കറകോഡട് ഫണട് കബകോര്ഡട് സസവ്വീകരമിചമിട്ടുണട്. 

സവ്വീകപ്പെകോര്ട്ടട്-എയര്കപ്പെകോര്ട്ടട് കറകോഡട്  പദതമികട് കമിഫ്ബമി  29.06.2018-

ല്  437.28  കകകോടമിയുപട  ധനകോനമതമി  നല്കുകയുന്നും  ഭൂമമി  ഏപറടുകല്

നടപടമിയുപട  ഭകോഗമകോയമി  25.02.2022-ല്  വമിജകോനന്നും  പുറപപ്പെടുവമിക്കുകയുന്നും

പചെയമിട്ടുണട്.  സലകമപറടുക്കുന്ന  നടപടമികള  പൂര്തമിയകോകുന്ന  മുറയട്

സകോകങതമിക  അനമതമി  നല്കമി  പടണര്  നടപടമികള  സസവ്വീകരമിചട്  പദതമി

സമയബനമിതമകോയമി  നടപ്പെമിലകോക്കുന്നതമിനള  നടപടമികള  എസട്.പമി.വമി.

ആയ  കറകോഡ്സട്  ആനഡട്  ബമിഡ്ജസട്  ഡവലപ്പമന്റെട്  കകകോര്പ്പെകറഷന

ലമിമമിറഡട് ആരന്നുംഭമിക്കുന്നതകോണട്. 


