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സബ്മമിഷന

(1) സര്കക്കാര് സ്കൂള് ബസുകളുടടെ ആവര്ത്തനടച്ചെലവവ

ശശ  .   ടക  .   ആനസലന: സര്, ഞക്കാന ഇവമിടടെ സഭയമില് ഉന്നയമിക്കുന്നതവ

സ്കൂള് ബസമിടല ഡഡ്രൈവര്മക്കാടരെ സസംബനമിച്ചെ വമിഷയമക്കാണവ.   നമുകറമിയക്കാസം,

കകരെളത്തമിടല  ടപക്കാതുവമിദദക്കാഭദക്കാസരെസംഗസം  ശകമിടപ്പെടുത്തമിയതമിടന്റെ  ഭക്കാഗമക്കായമി

ലക്ഷകണകമിനുവരുന്ന  കുടമികളക്കാണവ  ടപക്കാതുവമിദദക്കാഭദക്കാസരെസംഗകത്തയവ

മടെങമിവന്നമിട്ടുള്ളതവ.  ഇന്നവ എലക്കാ സ്കൂളുകളമിലസം വക്കാഹനങളുടടെ ആവശദമുണവ;

പഴയതുകപക്കാടല  കുടമികള്  നടെന്നല  വരുന്നതവ.  എസം.പമി.,  എസം.എല്.എ.

ഫണ്ടുകള്, മറവ ഫണ്ടുകള് എന്നമിവ ഉപകയക്കാഗടപ്പെടുത്തമിടകക്കാണവ സ്കൂളുകള്കവ

വക്കാങമിടകക്കാടുത്ത  വക്കാഹനങള്  ഇന്നവ  ഉപകയക്കാഗമികക്കാന  കഴമിയക്കാത്ത  ചമില

പ്രതമിസനമികളുണവ.   ഡശസലമിടന്റെ വമില വര്ദ്ധനവവ,  ടസ്പെയര് പക്കാര്ട്സമിടന്റെ

വമില  വര്ദ്ധനവവ,  ഇനഷുറനസവ,  മറവ  ടെക്കാക്സുകളുടടെ  വമില  വര്ദ്ധനവമിടന്റെ

ഭക്കാഗമക്കായസം  നമികുതമി  കൂടെമിയതമിടന്റെ  ഭക്കാഗമക്കായസം  ഡഡ്രൈവര്മക്കാര്കവ  ശമ്പളസം

ടകക്കാടുക്കുന്ന  അധമികബക്കാദ്ധദത  പമി.ടെമി.എ.  കമമിറമികളുസം  സ്കൂള്  അധമികൃതരുസം

ഏടറടുത്തവ  വരെമികയക്കാണവ.   എന്നക്കാല്  ചമില  ഘടങളമില്  ഇതവ  വലമിയ

പ്രതമിസനമി സ്കൂളുകളമില് ഉണക്കാക്കുന്നുണവ. ഡഡ്രൈവര്മക്കാര്കവ മക്കാനദമക്കായ ശമ്പളസം
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ടകക്കാടുകക്കാന  കഴമിയക്കാത്ത  ഒരെവസ്ഥയണവ.   നമുകറമിയക്കാസം,  ഇടതക്കാരു  ടപക്കാതു

പ്രശ്നമക്കാണവ.   എലക്കാ  സ്കൂളുകളുസം  ഇതവ   ടഫയ്സവ  ടചയ്യുകയക്കാണവ.   ഇഇ

വമിഷയത്തമില്  ഡഡ്രൈ വര്മക്കാര്കവ   ശമ്പളസം  ടകക്കാടുക്കുന്നതമിനവ  ഒരു  നമിശമിത

തുകടയങമിലസം  പക്കാന  ഫണമില്  ഉള്ടപ്പെടുത്തമിടകക്കാണവ  തകദ്ദേശസസ്വയസംഭണ

സ്ഥക്കാപനങടള  ക്രമടപ്പെടുത്തമിടകക്കാണവ  ടകക്കാടുക്കുന്ന  കക്കാരെദടത്തക്കുറമിച്ചെവ

ഗവണ്ടമന്റെവ   ആകലക്കാചമിച്ചെക്കാല്  നന്നക്കായമിരെമിക്കുസം.  വലമിയകതക്കാതമിലള്ള

പ്രശ്നങളക്കാണവ എലക്കാ സ്കൂളുകളുസം കനരെമിടുന്നതവ.  ഇഇ പ്രശ്നത്തമില് ഗവണ്ടമന്റെവ

ഇടെടപടെണടമന്നവ അഭദര്തമിക്കുകയക്കാണവ.

തകദ്ദേശസസ്വയസംഭരെണസം,  ഗക്കാമവമികസനസം,  എഡക്സൈസവ   വകുപ്പുമനമി

(ശശ  .   എസം  .   വമി  .   കഗക്കാവമിന്ദന മക്കാസ്റ്റര്):  സര്, ശശ. ടക. ആനസലന ഉന്നയമിച്ചെ

കക്കാരെദസം ഗഇരെവപൂര്ണ്ണമക്കായ പരെമികശക്കാധനയവ വമികധയടപ്പെടുത്തമി.  എസം.പമി.-യടടെ

പ്രക്കാകദശമിക  വമികസനപരെമിപക്കാടെമി,  എസം.എല്.എ.-യടടെ  പ്രകതദക

വമികസനഫണവ  തുടെങമിയ  വമിവമിധ  പരെമിപക്കാടെമികളമിലൂടടെ  തകദ്ദേശസസ്വയസംഭരെണ

സ്ഥക്കാപനങളുടടെ  വക്കാര്ഷമിക പദ്ധതമിയടടെ  ഭക്കാഗമക്കായമി  സര്കക്കാര്  സ്കൂളുകള്കവ

വക്കാഹനങള് ലഭദമക്കാകമിയമിട്ടുണവ.  വക്കാഹനങളുടടെ ഇനനടച്ചെലവവ, സശകളുടടെ

കവതനസം,  മറവ  ആവര്ത്തനടച്ചെലവുകള് എന്നമിവ പമി.ടെമി.എ.  വഹമികണടമന്ന
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നമിബനനകയക്കാടടെയക്കാണവ ഇവ വക്കാങമി നല്കമിയമിട്ടുള്ളതവ. ഇത്തരെസം ടചലവുകള്

തകദ്ദേശസസ്വയസംഭരെണ സ്ഥക്കാപനങള് വഹമികക്കാന പക്കാടെമിടലന്നവ  19-04-2022-

ടല ഉത്തരെവനുസരെമിച്ചെവ പദ്ധതമി ആസൂത്രണ മക്കാര്ഗ്ഗകരെഖയടടെ ഖണമിക 8.6 19-

ലസം  19-04-2022-ടല  ഉത്തരെവനുസരെമിച്ചെവ  പദ്ധതമി  ആസൂത്രണമക്കാര്ഗ്ഗകരെഖ

ഖണമിക  8.6  17-ലസം  വദകമക്കാകമിയമിട്ടുണവ.  അധമികക്കാരെ

വമികകനശകരെണത്തമിടന്റെ  ഭക്കാഗമക്കായമി  തകദ്ദേശസസ്വയസംഭരെണ  സ്ഥക്കാപനങള്കവ

ഡകമക്കാറമിയ  വമികസനകക്ഷമചുമതലകള്,  സര്കക്കാര്  ഡകമക്കാറുന്ന  വമികസന

ഫണവ,  തനതവ  ഫണമിടല  മമിച്ചെസം  തുക  എന്നമിവ  ഉപകയക്കാഗമിച്ചെക്കാണവ  ഇവ

നമിര്വ്വഹമിക്കുന്നതവ.   ഇഇയടുത്തകക്കാലത്തക്കായമി ദുരെന്തനമിവക്കാരെണമടെകമുള്ള പല

പുതമിയ  ചുമതലകളുസം  തകദ്ദേശസസ്വയസംഭരെണ  സ്ഥക്കാപനങള്  ഏടറടുകക്കാന

നമിര്ബനമിതമക്കായമിട്ടുണവ.   ജല്ജശവന  മമിഷന  കപ്രക്കാജകമിടന്റെ  15  ശതമക്കാനസം

വമിഹമിതസം,  ഡലഫവ  മമിഷന വക്കായ്പ തമിരെമിച്ചെടെവവ  തുടെങമിയ ബക്കാദ്ധദതകളുമുണവ.

ഇഇ  സക്കാഹചരെദത്തമില്  പുതമിയ  ബക്കാദ്ധദതകള്  തകദ്ദേശസസ്വയസംഭരെണ

സ്ഥക്കാപനങള്ക്കുകമല് ടകക്കാണ്ടുവരുന്നതവ അഭമികക്കാമദമല.  സ്കൂള് ബസുകളുടടെ

ആവര്ത്തനടച്ചെലവുകള്  തകദ്ദേശസസ്വയസംഭരെണ  സ്ഥക്കാപനങളുടടെ  ഫണമില്

നമിന്നുസം  ടചലവഴമിക്കുന്നതമിനവ  അനുമതമി  നല്കുകയക്കാടണങമില്  ഇകപ്പെക്കാള്
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പമി.ടെമി.എ.-യടടെ  കനതൃതസ്വത്തമില്  ഫണവ  സമക്കാഹരെമിക്കുന്ന  രെശതമി  ക്രകമണ

ഇലക്കാതക്കാകുന്നു.  മക്കാത്രമല,  തകദ്ദേശസസ്വയസംഭരെണ സ്ഥക്കാപനസം ഇഇ ബക്കാദ്ധദതകൂടെമി

ഏടറടുകകണമി വരെമികയക്കാടണങമില് നമിലവമില് ടചയ്തുവരുന്ന മറവ ചുമതലകളുടടെ

നമിര്വ്വഹണവുസം അതമിടന്റെ ഗുണകമന്മയസം അതമിടന ബക്കാധമിക്കുന്ന സക്കാഹചരെദസം

സൃഷമിക്കുകയസം  ടചയ്യുസം.  സ്കൂള്  ബസ്സുകളുടടെയസം  ഡഡ്രൈവര്മക്കാരുടടെയസം

കവതനസം,ഇനടച്ചെലവുകള്,  മറവ  ആവര്ത്തനടച്ചെലവുകള്  എന്നമിവ  ഇകപ്പെക്കാള്

ടചയ്തുവരുന്നതുകപക്കാടല പമി.ടെമി.എ.-യടടെ കനതൃതസ്വത്തമില് സമക്കാഹരെമിക്കുന്ന രെശതമി

തടന്നയക്കായമിരെമിക്കുസം അഭമികക്കാമദസം.

(2) തമിരുവമ്പക്കാടെമിയമിടല ഭൂവുടെമകള്ക്കുള്ള പ്രയക്കാസങള്

ശശ  .    ലമികന്റെക്കാ  കജക്കാസഫവ:  സര്,  മലകയക്കാരെകമഖലയക്കായ  കടമിപ്പെക്കാറ,

തക്കാമരെകശ്ശേരെമി,  പുതുപ്പെക്കാടെമി,  കകക്കാടെകഞ്ചേരെമി,  തമിരുവമ്പക്കാടെമി,  കക്കാരെകശ്ശേരെമി,

ടകക്കാടെമിയത്തൂര്  എന്നശ  പഞ്ചേക്കായത്തുകളമിലക്കായമി  തമിരുവമ്പക്കാടെമി

നമികയക്കാജകമണലത്തമിടല  പുതുപ്പെക്കാടെമി,  കകക്കാടെകഞ്ചേരെമി,  കുമക്കാരെടനല്ലൂര്,

ടകക്കാടെമിയത്തൂര്,  തമിരുവമ്പക്കാടെമി വമികലജുകളമില് റവനന്യൂ കരെഖകളമില്  'കതക്കാടഭൂമമി'

എന്നവ  കരെഖടപ്പെടുത്തമിയതമിനക്കാല് നമികുതമി  സസ്വശകരെമികക്കാത്തതുസം ഡകവശകരെഖ

നല്കക്കാത്തതുസം  നമിര്മക്കാണപ്രവര്ത്തനങള്കവ  നമിയനണസം
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ഏര്ടപ്പെടുത്തമിയതുമക്കായമി  ബനടപ്പെടവ  നൂറുകണകമിനവ  കുടുസംബങളക്കാണവ

പ്രയക്കാസമനുഭവമിക്കുന്നതവ.   എടന്റെ  മണലത്തമില്  കുമക്കാരെടനല്ലൂര്  വമികലജമില്

ഒലക്കാഡത്തപ്പെക്കാറ,  മരെഞ്ചേക്കാടമി,  പക്കാറകത്തക്കാടെവ,  ചുണത്തുമ്പല്,  കുന്തസംചക്കാരെമി എന്നശ

പ്രകദശങളമില്  വര്ഷങളക്കായമി  തക്കാമസമിക്കുന്ന  3000-ത്തമിലധമികസം

കുടുസംബങള്കവ  ടകടമിടെനമ്പര്,  ഡകവശകരെഖ  നമിര്മക്കാണ

പ്രവര്ത്തനങള്ക്കുള്ള അനുമതമി എന്നമിവ ലഭമിക്കുന്നമില.  കനരെടത്ത നമികുതമി

സസ്വശകരെമികക്കാത്ത  സക്കാഹചരെദമുണക്കായ  സക്കാഹചരെദത്തമില്  മുന  എസം.എല്.എ.

ശശ.  കജക്കാര്ജവ  എസം.  കതക്കാമസമിടന്റെ  കനതൃതസ്വത്തമില്  ജനകശയ  പ്രകക്ഷക്കാഭസം

നടെത്തമിയക്കാണവ നമികുതമി സസ്വശകരെമിക്കുന്ന സക്കാഹചരെദമുണക്കായതവ.   കകക്കാടെകഞ്ചേരെമി

വമികലജമിടല  കളപ്പുറസം  ഭക്കാഗത്തുസം  സമക്കാനമക്കായമിട്ടുള്ള  സക്കാഹചരെദമക്കാണവ

നമിലനമില്ക്കുന്നതവ. കകക്കാടെകഞ്ചേരെമി വമികലജമിടല ശക്കാന്തമിനഗര് പ്രകദശത്തവ 1968-

ടല  മനമിസഭക്കാ  തശരുമക്കാനപ്രകക്കാരെസം  കകക്കാഴമികകക്കാടെവ  ജമിലക്കാ  കളകര്  ഇറകമിയ

ഉത്തരെവുപ്രകക്കാരെസം, 53 വര്ഷങള്ക്കുമുനപവ  വമില്പ്പെനയവ വക്കാങമിയ  എലക്കാവമിധ

റവനന്യൂ കരെഖകളുമുള്ള ഭൂമമി  125  കുടുസംബങള്കവ ഇന്നുവടരെയമിലക്കാതമിരുന്ന ഒരു

പ്രയക്കാസസം  കനരെമിടുകയക്കാണവ.   കഴമിഞ്ഞ  രെണ്ടുമക്കാസസംവടരെ  യക്കാടതക്കാരു

നമിയനണവുസം ഇലക്കാതമിരുന്ന ഭൂമമിയമില്  'കതക്കാടഭൂമമി'  ആടണന്നവ  ചൂണമികക്കാടമി
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നമിര്മക്കാണപ്രവര്ത്തനങള്കവ  അനുമതമി  നമികഷധമിക്കുകയക്കാണവ.

വര്ഷങളക്കായമി  ഇങടന  തക്കാമസമിക്കുന്ന  ടചറുകമിടെ  കൃഷമികക്കാരുസം

സക്കാധക്കാരെണകക്കാരുമക്കായമിട്ടുള്ള  ഇവരുടടെ  ഭൂമമികവ  ആവശദമക്കായ  കരെഖകള്

നല്കുന്നതമിനുസം  നമിര്മക്കാണപ്രവര്ത്തനങള്കവ  അനുമതമി  നല്കുന്നതമിനുസം

കമല്  സൂചമിപ്പെമിച്ചെ  വമിഷയങള്  അടെമിയന്തരെവുസം  ശക്കാശസ്വതവുമക്കായ  പരെമിഹക്കാരെസം

ഉണക്കാക്കുന്നതമിനവ  സര്കക്കാരെമിടന്റെ  അടെമിയന്തരെ  ഇടെടപടെലണക്കാകണടമന്നക്കാണവ

ഇഇ സബ്മമിഷനമിലൂടടെ ഞക്കാന ഉന്നയമിക്കുന്നതവ.

 റവനന്യൂ-ഭവനനമിര്മക്കാണ  വകുപ്പുമനമി  (ശശ  .    ടക  .    രെക്കാജന  ):  സര്,

ടപക്കാതുസമൂഹത്തമില്  പ്രധക്കാനമക്കായസം  ചര്ച്ചെ  ടചയ്യുടന്നക്കാരു  പ്രശ്നമക്കാണവ

ബഹുമക്കാനടപ്പെട  അസംഗസം  ഇവമിടടെ  ഉന്നയമിച്ചെതവ.   റവനന്യൂ  കരെഖകളമില് കതക്കാടസം

ഭൂമമിടയന്നവ  കരെഖടപ്പെടുത്തമിയതമിനക്കാല്  പ്രസ്തുത  ഭൂമമിയമില്  നമിര്മക്കാണ

പ്രവര്ത്തനങള് നടെത്തക്കാന കഴമിയക്കാത്ത പ്രശ്നസം കകക്കാഴമികകക്കാടെവ ജമിലയമിലസം മറ

പല  ജമിലകളമിലമുള്ളതക്കായ  വമിഷയസം  ശദ്ധയമില്ടപ്പെടമിട്ടുണവ.   കകരെള

ഭൂപരെമിഷ്കരെണ  നമിയമസം  ടസക്ഷന  81  പ്രകക്കാരെസം  ഭൂപരെമിധമിയമില്

ഇളവനുവദമികടപ്പെട ഭൂമമി തുണ്ടുകളക്കായമി മുറമിച്ചുവമിറവ തരെസംമക്കാറന്നതവ സസംബനമിച്ചെവ

ഫയല് ടചയ്യടപ്പെട വമിവമിധ കകസ്സുകളമികന്മല് 13-02-2015-നവ ബഹുമക്കാനടപ്പെട
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ഡഹകകക്കാടെതമി  ഡകമക്കാറങള്  സക്കാധൂകരെമിക്കുന്നുടണങമിലസം

ഇളവനുവദമികടപ്പെട  ഭൂമമി  തരെസംമക്കാറന്നതമിടനതമിടരെ  റവനന്യൂ  അധമികൃതര് കവ

നടെപടെമി  സസ്വശകരെമികക്കാടമന്നുസം  ഭൂപരെമിഷ്കരെണ  നമിയമത്തമിടല  ടസക്ഷന  87

പ്രകക്കാരെസം ഭൂമമി  തരെസംമക്കാറമിയ ഭൂവുടെമകള്ടകതമിടരെ മമിച്ചെഭൂമമി  കകസവ  ആരെസംഭമിച്ചെവ

തശരുമക്കാനടമടുക്കുകയക്കാണവ  കവണടതന്നവ  വമിധമി  പുറടപ്പെടുവമിച്ചു.   ഈ

വമിധമിനദക്കായത്തമിടന്റെ  അടെമിസ്ഥക്കാനത്തമില്  ഭൂമമിയടടെ  തരെസംമക്കാറല്

നമിരുതക്കാഹടപ്പെടുത്തുന്നതമിനക്കായമി  കകരെള  ഭൂപരെമിഷ്കരെണ  നമിയമപ്രകക്കാരെസം

ഇളവനുവദമിച്ചെ ഭൂമമിയമില് മറക്കാവശദങള്കക്കായമി നമിര്മക്കാണ പ്രവര്ത്തനങള്

നടെത്തുന്നതമികനക്കാ  ഡവദദ്യുതമി  കണക്ഷന  എടുക്കുന്നതമികനക്കാ

തകദ്ദേശസസ്വയസംഭരെണ  സ്ഥക്കാപനങളമികലയസം  സസംസ്ഥക്കാന  ഡവദദ്യുതമി

കബക്കാര്ഡമികലയസം സര്ടമിഫമികറകള് നല്കക്കാനുസം പക്കാടെമിടലന്നവ  കക്കാണമിച്ചെവ  25-

02-2015-ടല  LB/9515/2009  നമ്പര്  അര്ദ്ധ  ഔകദദക്കാഗമിക  കത്തുപ്രകക്കാരെസം

ലക്കാനഡവ റവനന്യൂ കബക്കാര് ഡവ ടസക്രടറമി എലക്കാ ജമിലക്കാ കളകര്മക്കാര്ക്കുസം നമിര്കദ്ദേശസം

നല്കമി.  ഈ  നമിര്കദ്ദേശത്തമിടന്റെ  അടെമിസ്ഥക്കാനത്തമിലക്കാണവ  തമിരുവമ്പക്കാടെമി

മണലത്തമിടല  കകക്കാടെവ,  കുമരെടനല്ലൂര്  പ്രകദശങളമില്  പ്രസ്തുത

ആവശദങള്കവ  റവനന്യൂ  അധമികക്കാരെമികള്  ഡകവശക്കാവകക്കാശ  സര്ടമിഫമികറവ
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നല്കക്കാതമിരെമിക്കുന്നടതന്നവ  കകക്കാഴമികകക്കാടെവ  ജമിലക്കാ  കളകര്  അറമിയമിച്ചെതക്കായമി

ലക്കാനഡവ കബക്കാര്ഡവ ടസക്രടറമി റമികപ്പെക്കാര്ടവ നല്കമിയമിട്ടുണവ.  ലക്കാനഡവ കബക്കാര്ഡവ

ടസക്രടറമിയടടെ  കമല്സൂചമിപ്പെമിച്ചെ  നമിര്കദ്ദേശസം  ജനങള്കവ  പലതരെത്തമിലള്ള

ബുദ്ധമിമുട്ടുകള് സൃഷമിക്കുന്നുടവന്നവ വദക്കാപകമക്കായ പരെക്കാതമികള് ഉയരുകയസം അതവ

പരെമിഹരെമികക്കാന  06-01-2016-ല്  ബഹുമക്കാനടപ്പെട  റവനന്യൂ  വകുപ്പുമനമിയടടെ

അദ്ധദക്ഷതയമില്  ഒരു  ഉന്നതതല  കയക്കാഗസം  കചരുകയമുണക്കായമി.

കയക്കാഗതശരുമക്കാനത്തമിടന്റെ  അടെമിസ്ഥക്കാനത്തമില്  ലക്കാനഡവ  കബക്കാര്ഡവ

ടസക്രടറമിയടടെ കമല്പ്പെറഞ്ഞ അര്ദ്ധ ഔകദദക്കാഗമിക കത്തമിടല 11-ാം ഖണമിക

പമിനവലമികണടമന്നുസം തുടെര്നടെപടെമി സസ്വശകരെമികണടമന്നുസം സര്കക്കാര് 03-02-

2016-ടല 79256/N3/2015 റവനന്യൂ നമ്പര് കത്തുപ്രകക്കാരെസം ലക്കാനഡവ കബക്കാര്ഡവ

ടസക്രടറമികവ നമിര്കദ്ദേശസം നല്കമിയമിരുന്നു.  സര്കക്കാരെമിടന്റെ നമിര്കദ്ദേശപ്രകക്കാരെസം

2015-ടല ലക്കാനഡവ കബക്കാര്  ഡവ ടസക്രടറമിയടടെ അര്ദ്ധ ഔകദദക്കാഗമിക കത്തമിടല

'സര്ടമിഫമികറകള്/ടപര്മമിറകള് നല്കരുതവ'  എന്ന ഭക്കാഗസം പമിനവലമിക്കുകയസം

ആ  വമിവരെസം  ലക്കാനഡവ  കബക്കാര്ഡവ  ടസക്രടറമി  എലക്കാ  ജമിലക്കാ  കളകര്മക്കാടരെയസം

അറമിയമിക്കുകയമുണക്കായമി.  എന്നക്കാല് 25-02-2015-ടല LB/9515/2009 നമ്പര്

അര്ദ്ധ ഔകദദക്കാഗമിക കത്തമിടല  11-ാംഖണമികയമിടല നമിര്കദ്ദേശസം  ഇകപ്പെക്കാഴസം
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നമിലനമില്ക്കുന്നുടവന്ന  ധക്കാരെണയമിലക്കാണവ  കകക്കാഴമികകക്കാടെവ  ജമിലക്കാ  കളകറുസം  മറ

ചമില ഉകദദക്കാഗസ്ഥരുസം ഈ നടെപടെമികള് സസ്വശകരെമിച്ചുവരുന്നതവ എന്നവ കക്കാണുന്നു.

03-02-2016-ടല  79256/N3/2015  റവനന്യൂ  നമ്പര്  കത്തമിടല  നമിര്കദ്ദേശസം

ഒരെമികല്ക്കൂടെമി  എലക്കാ  ജമിലക്കാ  കളകര്മക്കാരുടടെയസം

ശദ്ധയമില്ടപ്പെടുത്തുന്നതക്കാടണന്നുസം  ഇകക്കാരെദത്തമില്  കകരെള  ഭൂപരെമിഷ്കരെണ

നമിയമത്തമിടല  വദവസ്ഥകള്  കര്ശനമക്കായസം  പക്കാലമികക്കാന  നമിര്കദ്ദേശസം

നല്കുടമന്നുസം ലക്കാനഡവ കബക്കാര്ഡവ ടസക്രടറമി സര്കക്കാരെമിടന അറമിയമിച്ചെമിട്ടുണവ.  

ബഹുമക്കാനടപ്പെട  അസംഗസം  പറഞ്ഞതുകപക്കാടല,  നമികുതമി  അടെയക

എന്നുപറ ഞ്ഞക്കാല്  ഒരു  കക്കാരെണവശക്കാലസം  അതവ  ഭൂമമിയടടെ  അവകക്കാശമക്കാകമില.

ഡടെറമിലമില്  ടതക്കാടെക്കാനക്കാകമില.   നമള്  ഉപകയക്കാഗമിക്കുന്ന  ഭൂമമിയടടെ  ടെക്കാക്സൈവ

അടെയല്  മക്കാത്രമക്കാണവ  അടതന്നവ  സഭ  മുഴവന  മനസമിലക്കാകകണതക്കാണവ.

ജനങളുടടെ  പ്രയക്കാസസം  പരെമിഹരെമിക്കുന്നതമിനവ  ഒരെമികല്ക്കൂടെമി  ഇകക്കാരെദസം

വമിശദമക്കായമി  പരെമികശക്കാധമിച്ചെവ  ആവശദമക്കായ  സ്പെഷശകരെണസം  ബനടപ്പെടവര്കവ

നല്കുന്നതമിനുള്ള നടെപടെമി സസ്വശകരെമികക്കാവുന്നതക്കാണവ.  ഇതലക്കാടത ഭൂപരെമിഷ്കരെണ

നമിയമപ്രകക്കാരെസം  ഇളവനുവദമിച്ചെമിട്ടുള്ളതലക്കാത്ത  ഭൂമമി  റവനന്യൂ  കരെഖകളമില്

കതക്കാടടമന്നവ  കരെഖടപ്പെടുത്തമിയമിട്ടുടണന്ന  കക്കാരെണത്തക്കാലക്കാണവ  നമിര്മക്കാണ
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പ്രവര്ത്തനങള്കവ  തടെസസം  കനരെമിടുന്നടതങമില്  അകക്കാരെദസം  പ്രകതദകസം

പരെമികശക്കാധമിച്ചെവ നടെപടെമി സസ്വശകരെമികക്കാസം.

(3) അഗതമി കകനങളമികലയള്ള സഇജനദ ഭക്ഷദവസ്തുകളുടടെ പുനനഃസ്ഥക്കാപനസം
 

ശശ  .    പമി  .    എസവ  .    സുപക്കാല്:  സര്,  കകരെളത്തമില്  ആയമിരെത്തമി

എണ്ണൂറമിലധമികസം വൃദ്ധസദനങളടെകമുള്ള അഗതമി കകനങളമികലയവ സഇജനദ

നമിരെകമില് നല്കമിവന്നമിരുന്ന ഭക്ഷദവസ്തുകളുടടെ വമിതരെണസം കകന സര്കക്കാര്

നമിര്ത്തലക്കാകമിയതമിടനതമിടരെ സസംസ്ഥക്കാനസം അടെമിയന്തരെമക്കായമി ഇടെടപടെണടമന്നവ

അഭദര്തമിക്കുകയക്കാണവ.   സമൂഹത്തമിടന്റെ പമിന്തുണകയക്കാടുകൂടെമിയക്കാണവ  ഇത്തരെസം

സ്ഥക്കാപനങള്  പ്രവര്ത്തമിക്കുന്നതവ.  കകക്കാവമിഡവ  കക്കാലത്തവ  വലമിയ

പ്രതമിസനമിയക്കാണവ  ഇത്തരെസം  സ്ഥക്കാപനങള്  കനരെമിടതവ  എന്നുളളതവ

നമുടകലക്കാവര്ക്കുമറമിയക്കാസം.   ബക്കാലഭവനുകളുസം  അഭയഭവനുകളുമടെകമുള്ള

അഗതമി  കകനങളമികലയവ  ടപക്കാതുവമിതരെണ  വകുപ്പെവ  സഇജനദമക്കായമി

നല്കമിയമിരുന്ന അരെമിയടടെയസം കഗക്കാതമ്പമിടന്റെയസം വമിതരെണസം നമിലവമില് കകന

സര്കക്കാര്  നമിര്ത്തലക്കാകമിയമിരെമിക്കുകയക്കാണവ.  ടവല്ടഫയര്

സശമമില്ടപ്പെടുത്തമിയക്കാണവ  അരെമിയസം  കഗക്കാതമ്പുടമലക്കാസം  കകനത്തമില്നമിന്നുസം

ലഭമിച്ചെമിരുന്നതവ.   പ്രസസ്തുത  ടവല്ടഫയര്  സശമമില്നമിന്നുസം  കകനവമിഹമിതസം
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ഉണക്കാകമിടലന്നതരെത്തമിലക്കാണവ  ഇകപ്പെക്കാള്  അറമിയമിപ്പെവ  ലഭമിച്ചെമിരെമിക്കുന്നതവ.

ഭക്ഷദവസ്തുകള്  സഇജനദ  നമിരെകമില്  ലഭമിച്ചുടകക്കാണമിരുന്ന  ഏകകദശസം

ആയമിരെത്തമി  എണ്ണൂറമിലധമികസം  സ്ഥക്കാപനങളക്കാണവ  കകരെളത്തമിലള്ളതവ.

ഭമിന്നകശഷമികക്കാരുടടെ തക്കാമസ കകനങള്, ബക്കാലഭവനുകള്, അഭയ ഭവനുകള്,

പക്കാലമികയറശവവ  ടകയര്  ടസന്റെറുകള്  എന്നമിവമിടെങളമില്  കഴമിയന്ന

നമിരെക്കാലസംബരെക്കായ  ആയമിരെകണകമിനുകപരുടടെ  അന്നമക്കാണവ  കകന  സര്കക്കാര്

ഇതമിലൂടടെ  മുടെക്കുന്നതവ.  കകരെളത്തമിടല  അഗതമികകനങളമികലയവ  സഇജനദ

നമിരെകമില് നല്കമിവന്നമിരുന്ന ഭക്ഷദ വസ്തുകളുടടെ വമിതരെണസം നമിര്ത്തലക്കാകമിയ

കകന  തശരുമക്കാനത്തമിടനതമിടരെ  സസംസ്ഥക്കാന  സര്കക്കാരെമിടന്റെ  അടെമിയന്തരെ

ഇടെടപടെലണക്കാകണടമന്നവ  ഞക്കാന  ഈ  സബ്മമിഷനമിലൂടടെ

ആവശദടപ്പെടുകയക്കാണവ.

ഭക്ഷദ-ടപക്കാതുവമിതരെണ വകുപ്പുമനമി  (ശശ  .    ജമി  .    ആര്  .    അനമില്):  സര്,

ബഹുമക്കാനടപ്പെട  പുനലൂര്  അസംഗസം  സബ്മമിഷനമിലൂടടെ  സഭയടടെ  ശദ്ധയമില്

ടകക്കാണ്ടുവന്ന ഈ വമിഷയസം വളടരെയധമികസം പ്രക്കാധക്കാനദമര്ഹമിക്കുന്ന ഒന്നക്കാണവ.

മനമിമക്കാരുസം  ഭരെണപക്ഷടത്തയസം  പ്രതമിപക്ഷടത്തയസം  എസം.എല്.എ.-മക്കാരുസം

ഈ  വമിഷയസം  എടന്റെ  ശദ്ധയമില്ടപ്പെടുത്തുകയണക്കായമി.   അതുടകക്കാണ്ടുതടന്ന
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ഇതവ  വളടരെ  ഗഇരെവകമറമിയതക്കാടണന്നവ  നമുടകലക്കാവര്ക്കുമറമിയക്കാസം.

സസംസ്ഥക്കാനത്തവ  സക്കാമൂഹദകക്ഷമ  വകുപ്പെമിനുകശഴമില്  പ്രവര്ത്തമിക്കുന്ന

ഓര്ഫകനജവ കണ്കടക്കാള് കബക്കാര്ഡമിടന്റെ അസംഗശകക്കാരെമുള്ള അഗതമി മന്ദമിരെങള്,

അനക്കാഥക്കാലയങള്,  വൃദ്ധസദനങള്  മുതലക്കായ  കക്ഷമ  സ്ഥക്കാപനങള്ക്കുസം

പടമികജക്കാതമി-പടമികവര്ഗ്ഗ  മറ  പമിന്നക്കാകവമിഭക്കാഗ  കക്ഷമ  വകുപ്പെമിനുകശഴമില്

പ്രവര്ത്തമിക്കുന്ന കഹക്കാസ്റ്റലകള്ക്കുമക്കാണവ ഈ സശസം പ്രകക്കാരെസം ഭക്ഷദധക്കാനദങള്

നല്കമിവരുന്നതവ.   ടെമി  സ്ഥക്കാപനങളമിടല  ഓകരെക്കാ  അകന്തവക്കാസമിക്കുസം

പ്രതമിമക്കാസസം  10.50  കമികലക്കാ  അരെമി   5.65  രൂപ നമിരെകമിലസം   4.50  കമികലക്കാ

കഗക്കാതമ്പവ  4.15  രൂപ  നമിരെകമിലമക്കാണവ  നല്കമിവരുന്നതവ.   സസംസ്ഥക്കാനത്തവ

അസംഗശകക്കാരെമുള്ള കക്ഷമ സ്ഥക്കാപനങള്കക്കാണവ കകന സര്കക്കാരെമിടന്റെ ദര്പ്പെന

കസക്കാഫവ ടവയര് വഴമി  ടവല്ടഫയര് ടപര്മമിറവ  അനുവദമിച്ചെമിരുന്നതവ.  2018-19

സക്കാമ്പത്തമിക വര്ഷത്തമിടല ആദദ അകലക്കാടവടമന്റെമിനുകശഷസം നക്കാളമിതുവടരെ ടെമി

സശമമില് ഭക്ഷദധക്കാനദങള് കകനസം അനുവദമിച്ചെമിടമില.  മനമിടയന്ന നമിലയമില്

ഞക്കാന  കനരെമിടവ  ഈ  വമിഷയസം  പലതവണ  കകനസര്കക്കാരെമിടന്റെ

ശദ്ധയമില്ടപ്പെടുത്തമിയമിരുന്നു. ഏറവുസം അവസക്കാനമക്കായമി 2022 ടഫബ്രുവരെമി 26-

നവ ടെമി വമിഷയസം സസംബനമിച്ചെവ കകന സര്കക്കാരെമിനവ കത്തവ നല്കുകയമുണക്കായമി.
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ഇതമിനവ  മറുപടെമിയക്കായമി  കകനമനമിയടടെ  2022  മക്കാര്ച്ചെവ  23-ടല  കത്തവ

സസംസ്ഥക്കാനത്തമിനവ ലഭമിച്ചെമിരുന്നു.  പലവമിധമക്കായ സക്കാകങതമിക തടെസങളക്കാണവ

കത്തമില്  ചൂണമികക്കാണമിച്ചെമിട്ടുള്ളതവ.   ഇത്തരെസം  സ്ഥക്കാപനങളമിടല

അകന്തവക്കാസമികളുടടെ  പടമിണമി  മക്കാറന്നതമിനക്കായമി  സസംസ്ഥക്കാന  സര്കക്കാര്  ടെമി

കക്കാലയളവമില്  2837.885  ടമടമികവ  ടെണ്  അരെമിയസം  736.027  ടമടമികവ  ടെണ്

കഗക്കാതമ്പുസം  വമിതരെണസം  ടചയമിട്ടുണവ.  ഇതമിലൂടടെ  സസംസ്ഥക്കാനത്തമിനവ

1,65,00,000/- രൂപയടടെ അധമിക ബക്കാദ്ധദതയണക്കായമിട്ടുണവ.  സസംസ്ഥക്കാനടത്ത

വൃദ്ധസദനങള്,  അഗതമിമന്ദമിരെങള്,  അനക്കാഥക്കാലയങള്,  കനദക്കാസശ മഠങള്

തുടെങമിയ അസംഗശകക്കാരെമുള്ള ടവല്ടഫയര് സ്ഥക്കാപനങള്കവ ഭക്ഷദധക്കാനദങള്

തുടെര്ന്നുസം  അനുവദമികണടമന്നുതടന്നയക്കാണവ  സര്കക്കാര്  കക്കാണുന്നതവ.

ടവല്ടഫയര്  സശസം  പ്രകക്കാരെമുള്ള  ഭക്ഷദധക്കാനദങള്  കകനത്തമില്നമിന്നുസം

അനുവദമിക്കുന്നതുവടരെ  കടഡവ  ഓവര്  വമിഹമിതമക്കായമി  സസംസ്ഥക്കാനത്തമിനവ

ലഭമിക്കുന്ന  ഭക്ഷദധക്കാനദങളമില്നമിന്നുസം  ഇത്തരെസം  സ്ഥക്കാപനങള്കവ  കഴമിഞ്ഞ

നക്കാള്വടരെ  നല്കമിയമിരുന്ന കതക്കാതമില് ഈ മക്കാസസം  മുതല് ഭക്ഷദധക്കാനദങള്

നല്കുന്നതക്കാണവ.   കടഡവ  ഓവര്  വമിഹമിതമക്കായമി  കകനസര്കക്കാര്

അനുവദമിച്ചുവന്നമിരുന്ന കഗക്കാതമ്പവ  നമിര്ത്തലക്കാകമിയ സക്കാഹചരെദത്തമില് പകരെസം
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അരെമി നല്കുന്നതക്കാണവ. 

(4) മുളങ്കുന്നത്തുകക്കാവവ ഇ  .  എസവ  .  ഐ  .   ടനഞ്ചുകരെക്കാഗക്കാശുപത്രമി
 

ശശ  .    കസവദര്  ചമിറമിലപ്പെമിള്ളമി:  സര്,  ഇനഷസ്വറനസവ  ടമഡമികല്

വകുപ്പെമിനുകശഴമില്  പ്രവര്ത്തമിച്ചുവരുന്ന  തൃശ്ശൂര്  ജമിലയമിടല  രെണവ

ആശുപത്രമികളമിടലക്കാന്നക്കാണവ  വടെകക്കാകഞ്ചേരെമി  നമികയക്കാജകമണലത്തമിടല

മുളങ്കുന്നത്തുകക്കാവവ  ഇ.എസവ.ഐ.  ആശുപത്രമി.   ഈ  വകുപ്പെമിനുകശഴമിലള്ള

നമ്മുടടെ  സസംസ്ഥക്കാനടത്ത  ഏക  ടനഞ്ചുകരെക്കാഗക്കാശുപത്രമി  കൂടെമിയക്കാണമിതവ.   ഈ

ആശുപത്രമികയക്കാടടെക്കാപ്പെസം  ഒരു  ആയര്കവ്വദ  വമിഭക്കാഗവുസം  ഇവമിടടെ

പ്രവര്ത്തമിക്കുന്നുണവ.   രെജമിസ്റ്റര്  ടചയമിട്ടുള്ള  53000  ടതക്കാഴമിലക്കാളമികളുസം

അവരുടടെ  ആശമിതരുസം  ഈ  ആശുപത്രമിയമില്  ചമികമിതയക്കായമി  വമിവമിധ

സമയങളമില്  എകത്തണവരെക്കാണവ.  110  കമിടെകകളുസം  90-ഓളസം

ജശവനകക്കാരുമക്കാണവ ഇകപ്പെക്കാള് അവമിടടെ കസവനമനുഷമിക്കുന്നതവ.  കമിടെകകളുടടെ

എണ്ണസം  വര്ദ്ധമിപ്പെമികകണതുണവ.   ആയര്കവ്വദ  വമിഭക്കാഗത്തമില്  20

കമിടെകകളമില്നമിന്നുസം  30  കമിടെകകളക്കായമി  വര്ദ്ധമിപ്പെമികക്കാനുള്ള  നമിര്കദ്ദേശസം

നമിലവമിലണവ,  അതവ  നടെപ്പെക്കാകണസം.   ഈ  ആശുപത്രമിയമില്  5

കമിടെകകകളക്കാടുകൂടെമിയ  ഒരു  ഡയക്കാലമിസമിസവ  യൂണമിറവ  നമിര്മക്കാണസം
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പൂര്ത്തമിയക്കായമികഴമിഞ്ഞമിരെമിക്കുന്നു.   ഇതവ  പ്രവര്ത്തമിപ്പെമികക്കാന  4

ഡയക്കാലമിസമിസവ ടടെകശഷദന്മക്കാര് ആവശദമക്കാണവ.  ടടെകശഷദന്മക്കാരുള്ടപ്പെടടെയള്ള

സഇകരെദങള്  ഏര്ടപ്പെടുത്തമി  ഡയക്കാലമിസമിസവ  യൂണമിറവ  പ്രവര്ത്തമിപ്പെമികക്കാന

നടെപടെമി  സസ്വശകരെമികണസം.  മുളങ്കുന്നത്തുകക്കാവവ  ഇ.എസവ.ഐ.

ടനഞ്ചുകരെക്കാഗക്കാശുപത്രമിയമിടല  ശുദ്ധജലക്ഷക്കാമസം  പരെമിഹരെമികകണതുണവ.

ഇകപ്പെക്കാള്  ആശുപത്രമിയമിടല  ഒരു  കുളത്തമില്നമിന്നക്കാണവ

ഡദനസംദമിനക്കാവശദങള്ക്കുള്ള ടവള്ളടമടുക്കുന്നതവ.   ഈ കുളത്തമിനടുത്തുകൂടെമി

കനക്കാലകളുസം  മറസം  ഒഴകുന്നുണവ.   ഇതവ  കുളത്തമിടല  ടവള്ളസം മലമിനമക്കാക്കുന്നു.

കവനല്കക്കാലത്തവ  കുളസം  വറമികപ്പെക്കാകുന്ന  നമിലയമുണവ.   ആയതുടകക്കാണവ

ഇ.എസവ.ഐ.  ആശുപത്രമിയമിടല  ശുദ്ധജല  ക്ഷക്കാമത്തമിനവ  പരെമിഹക്കാരെസം

കക്കാണുന്നതമിനക്കായമി പദ്ധതമികള് ആവമിഷ്കരെമികകണതുണവ.  തൃശ്ശൂര് ഗവണ്ടമന്റെവ

ടമഡമികല്  കകക്കാകളജമിനവ  ടതക്കാടടുത്തക്കാണവ  മുളങ്കുന്നത്തുകക്കാവവ  ഇ.എസവ.ഐ.

ടനഞ്ചുകരെക്കാഗക്കാശുപത്രമി.   ടമഡമികല്  കകക്കാകളജമിനക്കായമി  വക്കാടര്  അകതക്കാറമിറമി

രൂപടപ്പെടുത്തുന്ന  കുടെമിടവള്ള  പദ്ധതമികളമില്  ഈ  ആശുപത്രമിടയക്കൂടെമി

ഉള്ടപ്പെടുകത്തണതുണവ.   ജല്ജശവന  പദ്ധതമിയമില്  ഈ  ആശുപത്രമിടയ

ഉള്ടപ്പെടുത്തക്കാവുന്നതക്കാണവ.  നമിലവമിലള്ള വക്കാടര് അകതക്കാറമിറമി ഡലനമില്നമിന്നുസം
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200  മശറര് ഡപപ്പെവ ഡലന വലമിച്ചെവ ടവള്ളസം ലഭദമക്കാക്കുന്നതമിനുള്ള എസ്റ്റമികമറവ

കലബര് ഡമിപ്പെക്കാര്ട്ടുടമന്റെമിനവ മുന്നമിലണവ.  ഇതവ ഉടെന അനുവദമിക്കുകയക്കാടണങമില്

ശുദ്ധജല ക്ഷക്കാമത്തമിനവ പരെമിഹക്കാരെസം കക്കാണക്കാന കഴമിയസം.  പക്കാലകക്കാടെവ ജമിലയമിടല

ടഷക്കാര്ണ്ണൂര്  ഇ.എസവ.ഐ.  ഡമിടസ്പെനസറമി  മുളങ്കുന്നത്തുകക്കാവവ  ഇ.എസവ.ഐ.

ആശുപത്രമിയടടെ  ഫശഡമിസംഗവ  ഡമിടസ്പെനസറമിയക്കാകക്കാവുന്നതക്കാണവ.   ഇതവ

ടതക്കാഴമിലക്കാളമികള്കവ കൂടുതല് ഗുണസം ടചയ്യുസം.  നമിലവമില് ഈ ആശുപത്രമിയമില്

ജനറല്  ടമഡമിസമിനുസം  പള്മണറമി  വമിഭക്കാഗവുസം  ആയര്കവ്വദ  വമിഭക്കാഗവുസം

മക്കാത്രമക്കാണവ  പ്രവര്ത്തമിക്കുന്നതവ.   110  കമിടെകകളുള്ള  ഈ  ആശുപത്രമിടയ

ഫലപ്രദമക്കായമി  ഉപകയക്കാഗമിക്കുന്നതമിനവ  കൂടുതല്  ടസ്പെഷദലമിസ്റ്റുകടള

നമിയമമിക്കുന്നതമിനുസം  അതുവഴമി  കരെക്കാഗമികള്കവ  കസവനസം  നല്കുന്നതമിനുസം

കഴമിയസം.   ആയതമിനക്കാവശദമക്കായ  നടെപടെമി  സസ്വശകരെമികണടമന്നവ  ഞക്കാന  ഈ

സബ്മമിഷനമിലൂടടെ ആവശദടപ്പെടുകയക്കാണവ.

ടപക്കാതുവമിദദക്കാഭദക്കാസ-ടതക്കാഴമില് വകുപ്പുമനമി (ശശ  .   വമി  .   ശമിവനകുടമി): സര്,

അഞ്ചേവ  ഫശഡമിസംഗവ  ഡമിടസ്പെനസറമികള്  അടെങ്ങുന്ന  മുളങ്കുന്നത്തുകക്കാവവ

ഇ.എസവ.ടഎ.  ആശുപത്രമിയമില്  54102  ടതക്കാഴമിലക്കാളമികളുസം അവരുടടെ

കുടുസംബക്കാസംഗങളുസം  ചമികമിത  കതടുന്നുണവ.   നമിലവമില്  മുളങ്കുന്നത്തുകക്കാവവ
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ഇ.എസവ.ടഎ. ആശുപത്രമിയമില് 90 അകലക്കാപ്പെതമി കമിടെകകളുസം 20 ആയര്കവ്വദ

കമിടെകകളുമുള്ടപ്പെടടെ  110  കമിടെകകളക്കാണുളളതവ.  പ്രസ്തുത  ആശുപത്രമിയമില്

ഡയക്കാലമിസമിസവ  യൂണമിറമിടന്റെ  പ്രവര്ത്തനത്തമിനക്കായമി  നക്കാലവ  ഡയക്കാലമിസമിസവ

ടടെകശഷദന്മക്കാരുടടെ  തസമിക  സൃഷമിക്കുന്നവമിഷയസം  സര്കക്കാര്

പരെമികശക്കാധമിച്ചുവരെമികയക്കാണവ.  മുളങ്കുന്നത്തുകക്കാവവ   ഇ.എസവ.ടഎ.

ആശുപത്രമിയമിടല ആയര്കവ്വദ വമിഭക്കാഗത്തമില് നമിലവമിലളള 20 കമിടെകകള് 30

കമിടെകകളക്കായമി ഉയര്ത്തുന്നതമിനവ  31-05-2018-ല് നടെന്ന കസ്റ്ററവ എക്സൈമികന്യൂടശവവ

കമമിറമി  കയക്കാഗസം  തശരുമക്കാനമിച്ചു.  ആയതമികലയക്കാവശദമക്കായ  രെണവ  തസമികകള്

സൃഷമിക്കുന്ന  വമിഷയസം  സര്കക്കാര്  പരെമികശക്കാധമിച്ചുവരെമികയക്കാണവ.  അകലക്കാപ്പെതമി

വമിഭക്കാഗത്തമില്  നമിലവമിലളള  90  കമിടെകകളുടടെ  എണ്ണസം  വര്ദ്ധമിപ്പെമിക്കുന്ന

വമിഷയസം  ഇകപ്പെക്കാള്  പരെമിഗണനയമിലമില.  ടഷക്കാര്ണ്ണൂര്  ഇ.എസവ.ടഎ.

ഡമിടസ്പെനസറമി  നമിലവമില്  പക്കാലകക്കാടെവ  ഇ.എസവ.ടഎ.  ആശുപത്രമിയടടെ

ഫശഡമിസംഗവ ഡമിടസ്പെനസറമിയക്കാണവ. പ്രസ്തുത ആശുപത്രമിയമില് നമിലവമില് ജനറല്

ടമഡമിസമിന,  ജനറല്  സര്ജറമി,  പശഡമിയക്കാടമികവ,  ടടഗനകകക്കാളജമി,

ഓര്കത്തക്കാപശഡമിക്സൈവ,  അനകസകഷദക്കാളജമി എന്നശ  വമിഭക്കാഗങള്

പ്രവര്ത്തമിച്ചുവരുന്നുണവ. മുളങ്കുന്നത്തുകക്കാവവ ആശുപത്രമിയമില് നമിലവമില് ജനറല്
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ടമഡമിസമിന,  പള്മകനക്കാളജമി,  കറഡമികയക്കാളജമി,  ദന്തല്  വമിഭക്കാഗങള്

മക്കാത്രമക്കാണുളളതവ.  മുളങ്കുന്നത്തുകക്കാവവ ആശുപത്രമിയമില് ടസ്പെഷദക്കാലമിറമി ചമികമിത

കുറവക്കായതമിനക്കാല്  ടഷക്കാര്ണ്ണൂര്  ഇ.എസവ.ടഎ.  ഡമിടസ്പെനസറമി  പക്കാലകക്കാടെവ

ഇ.എസവ.ടഎ.  ആശുപത്രമിയടടെ  ഫശഡമിസംഗവ  ഡമിടസ്പെനസറമിയക്കായമി

തുടെരുന്നതക്കാണവ അഭമികക്കാമദസം. ജല്ജശവന പദ്ധതമി ഉപകയക്കാഗമിച്ചെവ ടടപപ്പെവ ടടലന

കണക്ഷന  മുളങ്കുന്നത്തുകക്കാവവ  ഇ.എസവ.ടഎ.  ആശുപത്രമിയമികലയവ

എത്തമിച്ചുനല്കണടമന്നവ  ആശുപത്രമി  സൂപ്രണവ  കകരെള  വക്കാടര്

അകതക്കാറമിറമികയക്കാടെവ  ആവശദടപ്പെടമിട്ടുണവ.  ഇകക്കാരെദസം  ഇ.എസവ.ടഎ.

കകക്കാര്പ്പെകറഷനുമക്കായമി  ബനടപ്പെട  വമിഷയമക്കാണവ.  ആയതവ  ഇ.എസവ.ടഎ.

കകക്കാര്പ്പെകറഷടന്റെ  സജശവ  പരെമിഗണനയമിലക്കാണവ.   വളടരെ  ഗഇരെവമുളള

വമിഷയമക്കാണവ  ബഹുമക്കാനടപ്പെട  അസംഗസം  ഇവമിടടെ  ഉന്നയമികടപ്പെടമിട്ടുളളതവ.

ഇ.എസവ.ടഎ.  ഉകദദക്കാഗസ്ഥരുസം  ബഹുമക്കാനടപ്പെട  എസം.എല്.എ.-യസം

അവമിടുടത്ത തകദ്ദേശഭരെണ സ്ഥക്കാപനത്തമിടന്റെ ഭക്കാരെവക്കാഹമികളുമക്കായമി കചര്ന്നവ ഒരു

കയക്കാഗസം സസംഘടെമിപ്പെമികക്കാടമന്നുളള കക്കാരെദസംകൂടെമി ഇവമിടടെ അറമിയമിക്കുകയക്കാണവ. 
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(5) സര്കക്കാര് വമിദദക്കാലയങള്ക്കുളള ഭൂമമി

ശശ  .   ടക  .   എസം  .   സച്ചെമിനകദവവ: സര്, സസ്വന്തമക്കായമി ഭൂമമിയമിലക്കാത്ത സര്കക്കാര്

സ്കൂളുകള്കവ  ഭൂമമി  വക്കാങ്ങുന്നതവ  സസംബനമിച്ചെവ  പ്രകതദക  പദ്ധതമി

തയ്യക്കാറക്കാക്കുന്നതമിനുകവണമിയക്കാണവ  ഇഇ  സബ്മമിഷന  അവതരെമിപ്പെമിക്കുന്നതവ.

ടപക്കാതുവമിദദക്കാഭദക്കാസ  രെസംഗത്തവ  കകരെളസം  ടടകവരെമിച്ചെ  വലമിയ  കനടത്തമിടന്റെ

ഭക്കാഗമക്കായമി  ലക്ഷകണകമിനവ  വമിദദക്കാര്തമികള്  ടപക്കാതുവമിദദക്കാലയങളമികലയവ

കടെന്നുവരുന്ന  കക്കാലമക്കാണമിതവ.  സ്കൂളുകളുടടെ  ഭഇതമികസഇകരെദങള്

ടമച്ചെടപ്പെടുത്തുന്നതമിനക്കായമി  സസംസ്ഥക്കാന  ഗവണ്ടമന്റെവ  വളടരെ  വലമിയ

പരെമിശമമക്കാണവ  നടെത്തമിവരുന്നതവ.  സസംസ്ഥക്കാനടത്ത  ചമില  എല്.പമി.,  യ.പമി.

സ്കൂളുകള്  ഇന്നനുഭവമിക്കുന്ന  പ്രധക്കാനടപ്പെട  പ്രശ്നമക്കാണവ  ഭഇതമികസഇകരെദസം

ടമച്ചെടപ്പെടുത്തുന്നതമിനവ  സസ്വന്തമക്കായമി ഭൂമമിയമിടലന്നുളളതവ.  സസംസ്ഥക്കാനടത്ത  105

സ്കൂളുകള് വക്കാടെക ടകടമിടെങളമില് പ്രവര്ത്തമിക്കുന്നുടവന്നക്കാണവ മനസമിലക്കാകക്കാന

കഴമിയന്നതവ.  സസ്വകക്കാരെദ,  വക്കാടെക  ഭൂമമിയമില്  പ്രവര്ത്തമിക്കുന്ന  ഇത്തരെസം

സ്കൂളുകളമില്  ഭഇതമികസഇകരെദസം  ടമച്ചെടപ്പെടുത്തക്കാന  സര്കക്കാരെമികനക്കാ

തകദ്ദേശസസ്വയസംഭരെണ  സ്ഥക്കാപനങള്കകക്കാ  സക്കാധമികക്കാത്ത  സ്ഥമിതമിയക്കാണവ

നമിലവമിലളളതവ.  ടകടമിടെ  ഉടെമസ്ഥരെമില്  പലരുസം  സ്കൂള്  പ്രവര്ത്തമിക്കുന്ന
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ടകടമിടെത്തമിനക്കാവശദമക്കായ  ടമയമിന്റെനനസവ  നടെത്തുന്നമില.  എടന്റെ

നമികയക്കാജകമണലത്തമിടല  കന്നൂര്  ജമി.യ.പമി.  സ്കൂള്  ടകടമിടെസം  നമിലവമില്

അണ്ഫമിറക്കായമി പ്രഖദക്കാപമിക്കുകയസം കുടമികടള മറവ സ്ഥലങളമികലയവ മക്കാറകയസം

ടചകയ്യണ  സക്കാഹചരെദമുണക്കായമിരെമിക്കുന്നു.  എടന്റെ  നമികയക്കാജകമണലത്തമിടല

ബക്കാലകശ്ശേരെമി  ജമി.എല്.പമി.  സ്കൂള്,  ഉളളമികയരെമി  ജമി.എല്.പമി.  സ്കൂള്,

പളളമികയക്കാത്തവ  ജമി.എല്.പമി.  സ്കൂള്,  ജമി.എസം.എല്.പമി.  സ്കൂള്,  ഉണ്ണമികുളസം

തുടെങമിയ  സ്കൂളുകള്  സസ്വന്തമക്കായമി  സ്ഥലമമിലക്കാത്തതുടകക്കാണവ  വലമിയ

പരെമിമമിതമിയക്കാണവ  കനരെമിടുന്നതവ.  മമികവക്കാര്ന്ന വമിദദക്കാഭദക്കാസസം നല്കുന്നതമിനക്കായമി

പ്രക്കാഥമമിക  വമിദദക്കാലയങളമില്   മമികച്ചെ  ഭഇതമികസഇകരെദടമക്കാരുകകണതുണവ.

2019-ടല  ബഡ്ജറമില്  ഭൂമമിയമിലക്കാത്ത  സര്കക്കാര്  വമിദദക്കാലയങള്കവ  ഭൂമമി

വക്കാങ്ങുന്നതമിനക്കായമി  പ്രകതദക  പദ്ധതമി  തയ്യക്കാറക്കാക്കുടമന്നവ  സസംസ്ഥക്കാന

ഗവണ്ടമന്റെവ  പറഞ്ഞമിരുന്നു.  വമിദദക്കാലയങള്കവ  ഭൂമമിയമിലക്കാത്ത  പ്രശ്നസം

പരെമിഹരെമിക്കുന്നതമിനക്കായമി  കമിഫ്ബമിയമിലള്ടപ്പെടുത്തമി  പ്രകതദക  പദ്ധതമി

തയ്യക്കാറക്കാകമി  നടെപ്പെമിലക്കാകണടമന്നവ  ഞക്കാന  ഇഇ  സബ്മമിഷനമിലൂടടെ

ആവശദടപ്പെടുകയക്കാണവ.
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ടപക്കാതുവമിദദക്കാഭദക്കാസ-ടതക്കാഴമില് വകുപ്പുമനമി (ശശ  .   വമി  .   ശമിവനകുടമി): സര്,

സസംസ്ഥക്കാനടത്ത  സ്കൂളുകളുടടെ  അടെമിസ്ഥക്കാന  സഇകരെദ  വമികസനത്തമിടന്റെ

ഭക്കാഗമക്കായമി  സസ്വന്തമക്കായമി  സ്ഥലമമിലക്കാത്തകതക്കാ  സ്ഥലപരെമിമമിതമക്കായകതക്കാ  ആയ

സ്കൂളുകള്കവ  സ്ഥലസം  വക്കാങ്ങുന്നതമിനക്കായമി  ഫണവ  അനുവദമിക്കുന്നതമിനവ  ഒരു

പദ്ധതമി രൂപശകരെമികണടമന്നവ 2019-ടല ബഡ്ജറവ പ്രസസംഗസം ഖണമിക 104-

ല് സര്കക്കാര്  പ്രഖദക്കാപമിച്ചെമിരുന്നു.  എന്നക്കാല് പ്രസ്തുത പദ്ധതമി  കമിഫ്ബമിയമില്

ഉള്ടപ്പെടുത്തണടമന്ന  പ്രഖദക്കാപനസം  നടെന്നമിടമില.  പ്രസ്തുത  പദ്ധതമി

രൂപശകരെണവുമക്കായമി  ബനടപ്പെടവ  അര്ഹമക്കായ  സ്കൂളുകളുടടെ  എസ്റ്റമികമറവ

തയ്യക്കാറക്കാക്കുന്നതമിനുളള  നടെപടെമികള്  സസ്വശകരെമിച്ചുവരെമികയക്കാണവ.  കന്നൂര്

ഗവണ്ടമന്റെവ  യ.പമി.  സ്കൂള്  ഭക്കാഗമികമക്കായമി  സസ്വകക്കാരെദ  ഭൂമമിയമില്  വക്കാടെക

നല്കമിയക്കാണവ  പ്രവര്ത്തമിച്ചുവരുന്നതവ.  പ്രസസ്തുത  സ്കൂള്  പ്രവര്ത്തമിച്ചുവരുന്ന

വക്കാടെകടകടമിടെസം  യഥക്കാസമയസം  അറകുറപ്പെണമികള്  നടെത്തക്കാതമിരുന്നതമിനക്കാല്

നടെപ്പുവര്ഷത്തമില് ഫമിറവനസവ സര്ടമിഫമികറവ ലഭമിക്കുകയണക്കായമില.  സസ്വകക്കാരെദ

ഭൂമമിയമില് സ്ഥമിതമി ടചയ്യുന്ന പ്രസസ്തുത സ്കൂള് ടകടമിടെത്തമിനവ അടെമിസ്ഥക്കാനസഇകരെദ

വമികസന  പ്രവര്ത്തനങള്  നടെത്തുന്നതമിനവ  പരെമിമമിതമികളുളളതമിനക്കാല്  സ്കൂള്

നമില്ക്കുന്ന  ഭൂമമി  ഏടറടുക്കുന്നതമിനുളള  ശമസം  നടെത്തമിയമിരുന്നു.  എന്നക്കാല്
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പ്രസ്തുത ഭൂമമി  അഞ്ചേവ  വദകമികളുടടെ  ഉടെമസ്ഥതയമിലളളതമിനക്കാലസം  ആയതമിടന്റെ

കപരെമില്  കകക്കാടെതമി  വദവഹക്കാരെസം  നമിലനമില്ക്കുന്നതമിനക്കാലസം  ഭൂമമികയടറടുകക്കാന

സക്കാധമിച്ചെമിടമില.  ഇഇ  സക്കാഹചരെദത്തമില്  ഉളളമികയരെമി  വമികലജമില്  കന്നൂര്

കദശത്തവ  റശസര്കവ്വ  18/3-ല്ടപ്പെട  60  ടസന്റെവ  സ്ഥലകമടറടുക്കുന്നതമിനുളള

ടപ്രക്കാകപ്പെക്കാസല് പരെമികശക്കാധമിച്ചുവരുന്നു.  ഫമിറവനസമിലക്കാത്ത ടകടമിടെങളമില് സ്കൂള്

പ്രവര്ത്തമികക്കാന  പക്കാടെമിടലന്ന  വദവസ്ഥ  കര്ശനമക്കായമി  പക്കാലമിച്ചുടകക്കാണവ

നമിലവമില് ടെമി  സ്കൂളമിടല  കക്കാസ്സുകള് ഫമിറവനസവ  ലഭദമക്കായ മറവ  ടകടമിടെങളമില്

ഷമിഫവ  സമദക്കായത്തമില്  അദ്ധദയനസം  നടെത്തമിവരെമികയക്കാണവ.  സസ്വന്തമക്കായമി

സ്ഥലമമിലക്കാത്തകതക്കാ സ്ഥലസം അപരെദക്കാപ്തമക്കായകതക്കാ ആയ സര്കക്കാര് സ്കൂളുകള്കവ

സ്ഥലസം  വക്കാങ്ങുന്നതമിനവ  ഫണവ  അനുവദമിക്കുന്ന  പദ്ധതമി

രൂപശകരെമിക്കുന്നതമിനക്കായളള  നടെപടെമികള്  തസ്വരെമിതടപ്പെടുത്തുന്നതമിനുസം  പ്രസ്തുത

ഫണവ  കമിഫ്ബമിയമിലള്ടപ്പെടുത്തമി  അനുവദമിക്കുന്ന  കക്കാരെദവുസം

പരെമികശക്കാധമിച്ചുവരെമികയക്കാണവ.

(6) പള്ളമിമുകവ  -  ഇളമ്പള്ളൂര് കമല്പ്പെക്കാത

ശശ  .    പമി  .    സമി  .    വമിഷ്ണുനക്കാഥവ:  സര്,  എടന്റെ  നമികയക്കാജകമണലമക്കായ

കുണറയമിടല  ഗുരുതരെമക്കായ  ഗതക്കാഗതക്കുരുക്കുമക്കായമി  ബനടപ്പെട  പ്രശ്നസം
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രെണക്കാമടത്ത  തവണയക്കാണവ  ഞക്കാന  ഇഇ  സഭയടടെയസം  അങയടടെയസം

ശദ്ധയമില്  ടകക്കാണ്ടുവരുന്നതവ.  2021  ജൂണ്  മക്കാസത്തമില്  നമിയമസഭ

സകമളമിക്കുന്ന  അവസരെത്തമിലസം  ഇഇ  വമിഷയസം  അവതരെമിപ്പെമിച്ചെമിരുന്നു.

കുണറയമിടല ഗതക്കാഗതക്കുരുകവ  ഒരു ഗതക്കാഗത പ്രശ്നസം എന്നതമിനപ്പുറകത്തയവ

ഒരു മനുഷദക്കാവകക്കാശ പ്രശ്നമക്കായമിമക്കാറമിയമിരെമിക്കുകയക്കാണവ.  കക്കാരെണസം അവമിടുടത്ത

ടറയമില്കവ  കഗറമിനപ്പുറത്തക്കാണവ  ആശുപത്രമി,  ഫയര്  കസ്റ്റഷന,  കപക്കാലശസവ

കസ്റ്റഷന മുതലക്കായ എലക്കാ സസംവമിധക്കാനങളുമുളളതവ.  ഗുരുതരെമക്കായ കരെക്കാഗമികടള

ടകക്കാണ്ടുവരുന്ന ആസംബുലനസുകള് ഇഇ ടറയമില്കവ കഗറമിനപ്പുറത്തവ  കുടുങമി

ജശവന  അപക്കായടപ്പെടുന്ന  അവസ്ഥകപക്കാലമുണക്കായമിട്ടുണവ.  അതുടകക്കാണവ

ഇകക്കാരെദത്തമില്  അടെമിയന്തരെമക്കായ  നടെപടെമിയണക്കാകണടമന്നവ

അഭദര്തമിക്കുകയക്കാണവ.  ആര്.ഒ.ബമി.  പണമിയന്നതമിനക്കായമി  39.86  കകക്കാടെമി

രൂപയടടെ   ഭരെണക്കാനുമതമിയളളതക്കാണവ.   അതമിനവ  ആര്.ബമി.ഡമി.സമി.ടക.-ടയ

ചുമതലടപ്പെടുത്തമി  ജമിലക്കാ  കളകറുടടെ  കനതൃതസ്വത്തമില്  സ്ഥലടമടുപ്പെമിനവ

നടെപടെമികളുസം  ആരെസംഭമിച്ചെതക്കാണവ.  25-07-2020-ല്  447  കകക്കാടെമി  രൂപയടടെ

കമിഫ്ബമി  കപ്രക്കാജകവ  വന്നതുകക്കാരെണമക്കാണവ  ഇതവ  തല്കക്കാലസം  ഫശസവ

ടചയ്യടപ്പെടതവ.  ഇഇ  കമിഫ്ബമി  കപ്രക്കാജകവ  ടക.ആര്.എഫവ.ബമി.-യടടെ
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ചുമതലയമിലക്കാണവ,  അവര്  ഇനടവസ്റ്റമികഗഷന

നടെത്തമിടകക്കാണമിരെമിക്കുകയക്കാടണന്നവ  കഴമിഞ്ഞ തവണ ബഹുമക്കാനടപ്പെട  മനമി

കപക്കാസമിറശവക്കായമിത്തടന്ന  മറുപടെമി  നല്കമിയമിരുന്നു.   കമിഫ്ബമിയസം

നമികയക്കാജകമണലത്തമിടല  ഉകദദക്കാഗസ്ഥരുമക്കായമി  ബനടപ്പെടുത്തമി

നമിരെന്തരെമക്കായമി  റമിവദ്യു  നടെത്തമിടകക്കാണമിരെമിക്കുകയക്കാണവ.  ബഹുമക്കാനടപ്പെട

ധനകക്കാരെദ  വകുപ്പുമനമി  ഏറവുസം  ഒടുവമില്  ബഡ്ജറമില്  പ്രഖദക്കാപമിച്ചെ

ടകക്കാലത്തുനമിന്നവ ആരെസംഭമിക്കുന്ന ഒരു വലമിയ കറക്കാഡവ വമികസന പദ്ധതമി, 1,000

കകക്കാടെമി രൂപയടടെ പദ്ധതമിയമില് ഇതവ കബവ ടചയ്യുകയക്കാടണന്നക്കാണവ പറഞ്ഞതവ.

ഇവമിടടെ അത്തരെസം കക്കാലതക്കാമസങള് സഹമികക്കാന കഴമിയമില. കക്കാരെണസം എടന്റെ

നമികയക്കാജക  മണലത്തമിടല  ഒരു  ജനതയക്കാടക  ഇഇ  ഗതക്കാഗതക്കുരുകമില്

ശസ്വക്കാസസം മുട്ടുകയക്കാണവ.  ബഹുമക്കാനടപ്പെട ടചയറമിനുസം  അറമിവുളളതക്കാണവ,  അങ്ങുസം

അതുവഴമി  സഞ്ചേരെമിക്കുന്നയക്കാളക്കാണവ.  ബഹുമക്കാനടപ്പെട  മൃഗസസംരെക്ഷണ-

ക്ഷശരെവമികസന വകുപ്പുമനമിക്കുസം ബഹുമക്കാനടപ്പെട  ധനകക്കാരെദ  വകുപ്പുമനമിക്കുസം

ടകക്കാലത്തുളള  എലക്കാവര്ക്കുമറമിയക്കാവുന്ന  കക്കാരെദമക്കാണവ  കുണറയമിടല

ഗതക്കാഗതക്കുരുകവ. മണമിക്കൂറുകളക്കാണവ ജനങള് ഇതമില്ടപ്പെടവ വലയന്നതവ. 19-

12-2017-ല്  ടറയമില്കവ  കമല്പ്പെക്കാലത്തമിനവ  General  Alignment  and
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Drawing (GAD) അപ്രൂവവ ടചയമിട്ടുളളതക്കാണവ. 40 കകക്കാടെമി രൂപയടടെ എ.എസവ.

ഉണവ.    പളളമിമുകമിലസം  ഇളമ്പളളൂരെമിലസം  മുകടെയമിലമക്കാണവ  കമല്പ്പെക്കാലത്തമിടന്റെ

ആവശദമുളളതവ.  എ.എസവ.  ഉളളതവ  അടെമിയന്തരെമക്കായമി  ആരെസംഭമികക്കാനുളള

നടെപടെമി സസ്വശകരെമികണസം. ഈ വമിഷയത്തമില് ഞക്കാനുസം ബഹുമക്കാനടപ്പെട എസം.പമി.

എന.  ടക.  കപ്രമചനനുസം  അകങയവ  കത്തവ  നല്കമിയമിട്ടുളളതക്കാണവ.

ഇകക്കാരെദത്തമില്  അനുഭക്കാവപൂര്വ്വമക്കായ  നടെപടെമിയണക്കാകണടമന്നവ

അഭദര്തമിക്കുകയക്കാണവ.

ടപക്കാതുമരെക്കാമത്തവ-വമികനക്കാദസഞ്ചേക്കാരെസം,  യവജനകക്കാരെദ  വകുപ്പുമനമി

(ശശ  .    പമി  .    എ  .    മുഹമദവ  റമിയക്കാസവ):  സര്,  ശശ.  പമി.  സമി.  വമിഷ്ണുനക്കാഥവ,

അകദ്ദേഹത്തമിടന്റെ  മണലത്തമിടല  കുണറ-പള്ളമിമുകവ  ടറയമില്കവ

ഓവര്ബമിഡ്ജവ  നമിര്മക്കാണവുമക്കായമി  ബനടപ്പെട  പ്രശ്നമക്കാണവ  ഇവമിടടെ

ഉന്നയമിച്ചെതവ.  ഇഇ  ആര്.ഒ.ബമി.-കവ   27-09-2016-ല്ത്തടന്ന  കമിഫ്ബമി

പദ്ധതമിയമിലള്ടപ്പെടുത്തമി  ഭരെണക്കാനുമതമി നല്കമിയമിരുന്നു.  ഇതമിടന്റെ ഭക്കാഗമക്കായമി

കദശശയപക്കാതക്കാ  വമിഭക്കാഗസം  ഭക്കാഗമികമക്കായമി  സര്കവ്വ  നടെപടെമികള്  നടെത്തുകയസം

ടചയമിരുന്നു. ഇഇ വമിഷയസം  കനരെടത്ത ചര്ച്ചെ ടചയതുസം വളടരെ കപക്കാസമിറശവക്കായ

സമശപനസം  സസ്വശകരെമിച്ചെമിട്ടുള്ളതുസം  ഇകപ്പെക്കാഴസം  എടുകക്കാന  ഉകദ്ദേശമിക്കുന്നതുമക്കാണവ.
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2022-23  ബഡ്ജറവ പ്രസസംഗത്തമില്  ബഹുമക്കാനടപ്പെട ധനകക്കാരെദ വകുപ്പുമനമി

നമിലവമിലള്ള  ടകക്കാലസം-ടചകങക്കാട  പക്കാത  നവശകരെണത്തമിനുള്ള  പദ്ധതമി

പ്രഖദക്കാപമിക്കുകയണക്കായമി.  എലക്കാവരുസം  സസ്വശകക്കാരെദതയക്കായമി  ആ  പദ്ധതമിടയ

കക്കാണുകയക്കാണുണക്കായമിട്ടുള്ളതവ.   ഇതുസം  കമിഫ്ബമി  ഫണ്ടുപകയക്കാഗമിച്ചെക്കാണവ

നമിര്മമിക്കുന്നതവ.  ഇഇ പ്രവൃത്തമി നടെപ്പെമിലക്കാക്കുന്നതുമക്കായമി ബനടപ്പെട കയക്കാഗസം

മനമിതല സക്കാന്നമിദ്ധദത്തമില് കചര്ന്നവ പ്രവര്ത്തനങള്കവ രൂപസം നല്കുകയസം

ടചയമിരുന്നു.   കമിഫ്ബമി  പ്രവൃത്തമിയമിടല  ഭക്കാഗങള്,  കുണറ-പള്ളമിമുകവ

ആര്.ഒ.ബമി.  പ്രവൃത്തമിയമക്കായമി  ഓവര്ലക്കാപവ  ടചയ്യുടമന്നതുടകക്കാണവ

ഇനടവസ്റ്റമികഗഷന  റമികപ്പെക്കാര്ടവ   ഡമിടടസന  വമിഭക്കാഗത്തമിനവ  ടടകമക്കാറമി

തുടെര്നടെപടെമികള്  സസ്വശകരെമിച്ചുവരെമികയക്കാണവ.  ഇഇ  ഓവര്ലക്കാപ്പെമിസംഗവ

വന്നുകഴമിഞ്ഞക്കാല്  ഒകരെ  വര്കവ  രെണവ  പദ്ധതമികളമില്  വരുന്ന  പ്രശ്നമുണവ.

ഇളമ്പള്ളൂര്  കമല്പ്പെക്കാലസം  നമിലവമില്  പരെമിഗണനയമിലമില.  പകക്ഷ  അകദ്ദേഹസം

ശദ്ധയമില്ടപ്പെടുത്തമിയ  വമിഷയസം  വളടരെ  ഗഇരെവമുള്ളതക്കാണവ.  ഇതുമക്കായമി

ബനടപ്പെടവ  ബഹുമക്കാനടപ്പെട  ധനകക്കാരെദ  വകുപ്പുമക്കായമി  ഒരു  ചര്ച്ചെ  നടെത്തക്കാസം.

ബഹുമക്കാനടപ്പെട  അസംഗസം  ഇവമിടടെ  സൂചമിപ്പെമിച്ചെതുകപക്കാടല,  ഒരു  കയക്കാഗസം

വമിളമിച്ചുകചര്ത്തവ  ഇഇ  പ്രശ്നസം  എങടന  പരെമിഹരെമികക്കാടമന്നതുസസംബനമിച്ചെവ
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പരെമികശക്കാധമികകണതുണവ.  ഗതക്കാഗതക്കുരുകവ  കുണറയമിലണവ  എന്നടതക്കാരു

വസ്തുതയക്കാണവ.  കുണറയമില്  മക്കാത്രമല,  ഭക്കാവമി  കകരെളസം  കനരെമിടെക്കാന  കപക്കാകുന്ന

പ്രധക്കാന  പ്രശ്നങളമിടലക്കാന്നക്കാണവ  ഗതക്കാഗതക്കുരുകവ.  അതമിടന്റെ  കക്കാരെണങള്

രെക്കാജദടത്ത  ഏറവുസം  കൂടുതല്  വക്കാഹനടപ്പെരുപ്പെവുസം  ജനസക്കാനതയസം

കകരെളത്തമിലക്കാടണന്നതക്കാണവ.   ഇതമിനനുസരെമിച്ചെവ  ചമില  കക്കാരെദങളമില്

എലക്കാവരുസം ഒടത്തക്കാരുമമിച്ചെവ കപക്കാകണടമന്നുകൂടെമി പ്രകതദകസം ഓര്മടപ്പെടുത്തക്കാന

ആഗഹമിക്കുകയക്കാണവ. 

(7) തമിരുവല  -  മലപ്പെള്ളമി കറക്കാഡവ റശ  -  ടെക്കാറമിസംഗവ

ശശ  .    മക്കാതദ്യു  ടെമി  .    കതക്കാമസവ:  സര്,  തമിരുവലയസം  മലപ്പെള്ളമിയസം  എടന്റെ

നമികയക്കാജകമണലത്തമിടല രെണവ  തക്കാലൂകവ കകനങളക്കാണവ.  ഇവടയ തമമില്

ബനമിപ്പെമിക്കുന്ന  പ്രധക്കാനടപ്പെട  കറക്കാഡക്കാണവ  തമിരുവല-മലപ്പെള്ളമി,

കചലടകക്കാമ്പുവടരെ നശണ്ടുകമിടെക്കുന്ന കറക്കാഡവ.  ഇഇ കറക്കാഡവ ഏടറടുകണടമന്ന

എടന്റെ അഭദര്തനയനുസരെമിച്ചെവ  2016-ല് അന്നടത്ത ധനകക്കാരെദ വകുപ്പുമനമി

ബഡ്ജറമില്  പ്രഖദക്കാപമിക്കുകയസം  കമിഫ്ബമി  പദ്ധതമിയക്കായമി  ഏടറടുക്കുകയസം

ടചയ്തു. 83  കകക്കാടെമി രൂപയടടെ കപ്രക്കാജകക്കാണവ തയ്യക്കാറക്കാകമിയതവ.  2016-ല്  ഇതവ

പ്രഖദക്കാപമിടച്ചെങമിലസം  സ്ഥലടമടുപ്പെവ  നടെപടെമികള്കക്കായമി  വലമിയ  കക്കാലതക്കാമസസം
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കനരെമിടുകയക്കാണവ.  കമിഫ്ബമി  പദ്ധതമികളുടടെ  സ്ഥലടമടുപ്പെമിനുകവണമി

കക്കായസംകുളത്തവ  ഇകപ്പെക്കാള്  ഒരു  യൂണമിറവ  തുടെങമി,  അവമിടടെ  ഒരു

സര്കവ്വയടറയള്ളൂ.  അതുടകക്കാണ്ടുതടന്ന  സ്ഥലടമടുപ്പുമക്കായമി  ബനടപ്പെട

കനക്കാടമിഫമികകഷന  നല്കക്കാന  ഒരു  വര്ഷസംകൂടെമി  കവണമിവരുസം.

ഇവമിടടെയണക്കാകുന്ന ഒരെപകടെസം, സക്കാധക്കാരെണ ടചയ്യുന്ന പമി.ഡബന്യൂ.ഡമി. റമിടപ്പെയര്

വര്ക്കുകളുമക്കായമി  ബനടപ്പെടവ   കുഴമികളടെയന്നുടണന്നലക്കാടത  റശ-ടെക്കാറമിസംഗവ

നടെക്കുന്നമില.   കറക്കാഡവ  വളടരെ  പരെമിതക്കാപക്കാവസ്ഥയമിലക്കാണവ.  കമിഫ്ബമി

പദ്ധതമിയടടെ  എസവ.പമി.വമി.  ആയ  RICK  Ltd.-നവ  അതവ  ടചയ്യക്കാന

സക്കാധമികമിടലങമില് മടറടന്തങമിലസം സസംവമിധക്കാനസം ആകലക്കാചമിച്ചെവ,  ബമി.എസം.  &

ബമി.സമി.  ടെക്കാറമിസംഗമികലയവ  കപക്കാകണസം.  എന്നക്കാല്  ആ  പദ്ധതമി

നടെപ്പെമിലക്കാക്കുന്നതമിനുമുമ്പവ  അതദക്കാവശദമക്കായമി   ഒരു   റശ-ടെക്കാറമിസംഗവ  നടെത്തമി

ഗതക്കാഗതകയക്കാഗദമക്കാകക്കാനകവണ  നടെപടെമി  സസ്വശകരെമികണടമന്നവ

അഭദര്തമിക്കുന്നു. 

ടപക്കാതുമരെക്കാമത്തവ-വമികനക്കാദസഞ്ചേക്കാരെസം,  യവജനകക്കാരെദ   വകുപ്പുമനമി

(ശശ  .    പമി  .    എ  .    മുഹമദവ  റമിയക്കാസവ):  സര്,  ബഹുമക്കാനടപ്പെട  അസംഗസം  ഇവമിടടെ

ഉന്നയമിച്ചെതവ  കമിഫ്ബമി  പദ്ധതമിയമില്  ഉള്ടപ്പെടുത്തമിയതുസം  പ്രവൃത്തമി
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ആരെസംഭമികക്കാന  കഴമിയക്കാത്തതുമക്കായ   കറക്കാഡുകള്  ഗതക്കാഗതകയക്കാഗദമക്കാകക്കാനുള്ള

നടെപടെമികളുമക്കായമി  ബനടപ്പെട  വമിഷയമക്കാണവ.  ഇഇ  വമിഷയസം  രെണവ

സകമളനങള്ക്കുമുമ്പവ ഗഇരെവമക്കായമി ചര്ച്ചെ ടചയതക്കാണവ.  എന്നക്കാല് അതമില്

കപക്കാസമിറശവക്കായ  കുകറകയടറ  കക്കാരെദങള്  ടചയമിട്ടുണവ.   കമിഫ്ബമിയമക്കായമി

നടെത്തമിയ  ചര്ച്ചെകള്ക്കുകശഷസം  ഇത്തരെസം  കറക്കാഡുകളമില്  തക്കാല്കക്കാലമിക

അറകുറപ്പെണമികള്  നടെകത്തണതമിടന്റെ  അനമിവക്കാരെദത  കൃതദമക്കായമി

കബക്കാധദടപ്പെടുത്തക്കാനുസം  അവയവ  തുക  അനുവദമികക്കാനുസം  സക്കാധമിച്ചു.   സഭയമില്

ഉള്ടപ്പെടടെ  ഉയര്ന്നുവന്ന  ചര്ച്ചെയസം  വമികക്കാരെവുമക്കായമിരുന്നു  അതവ.  കമിഫ്ബമി

അതമില് വളടരെ കപക്കാസമിറശവക്കായ നമിലപക്കാടെവ പമിന്നശടെവ സസ്വശകരെമിച്ചു.  ശശ. മക്കാതദ്യു

ടെമി.  കതക്കാമസവ  പറഞ്ഞ  പ്രവര്ത്തനസം  നടെത്തമിയമിട്ടുള്ളതവ  KRFB  PMU

വഴമിയക്കാണവ.   തമിരുവല-മലപ്പെള്ളമി-കചലടകക്കാമ്പവ  കറക്കാഡമിടന്റെ  നവശകരെണസം

കമിഫ്ബമി  പദ്ധതമിയമിലള്ടപ്പെടുത്തമി  ഉത്തരെവമിറകമിയതുമക്കാണവ.  അതമിടന്റെ

പ്രവൃത്തമി നമിര്വ്വഹണ ചുമതല  RICK  Ltd.-നക്കാണവ.  കറക്കാഡമിടന്റെ നമിലവമിടല

സക്കാഹചരെദസം  പരെമികശക്കാധമിച്ചെവ  ഗതക്കാഗതകയക്കാഗദമക്കാകക്കാനുള്ള  നടെപടെമി

ആകലക്കാചമികണടമന്നുസം  കമിഫ്ബമിയമക്കായമി  ചര്ച്ചെടചയവ  ആവശദമക്കായ
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തുടെര്നടെപടെമി  ടടകടകക്കാള്ളണടമന്നുസം  RICK  എസം.ഡമി.-കവ  നമിര്കദ്ദേശസം

നല്കമിയമിട്ടുണവ.

(8) കതക്കാടകശ്ശേരെമിയറ  -  ഇലത്തുമക്കാടെവ  -  പക്കാത്തമിക്കുഴമി കറക്കാഡവ

ശശ  .    പമി  .    അബ്ദുല്  ഹമശദവ:  സര്,  എടന്റെ  നമികയക്കാജക  മണലത്തമില്

കതക്കാടകശ്ശേരെമിയറ-ഇലത്തുമക്കാടെവ-പക്കാത്തമിക്കുഴമി കറക്കാഡവ കമിഫ്ബമിയടടെ Full Depth

Reclamation  (FDR)  പദ്ധതമിപ്രകക്കാരെസം  ഗതക്കാഗതകയക്കാഗദമക്കാകണടമന്നക്കാണവ

എടന്റെ  സബ്മമിഷന.  കദശശയപക്കാത  66-ല്നമിന്നുസം  സസംസ്ഥക്കാനപക്കാതയക്കായ

പരെപ്പെനങക്കാടെമി-അരെശകകക്കാടെവ  കറക്കാഡമില്നമിന്നവ കക്കാലമികറവ എയര്കപക്കാര്ടമികലയസം

കകക്കാഴമികകക്കാടെവ  സര്വ്വകലക്കാശക്കാലയമികലയമുള്ള  റമിസംഗവ  കറക്കാഡക്കാണവ

കതക്കാടകശ്ശേരെമിയറ-ഇലത്തുമക്കാടെവ-പക്കാത്തമിക്കുഴമി  കറക്കാഡവ.  സസംസ്ഥക്കാനപക്കാതയമില്

ഗതക്കാഗത  തടെസമുണക്കാകുകമ്പക്കാള്  എയര്കപക്കാര്ടമികലയസം

സര്വ്വകലക്കാശക്കാലയമികലയസം  എത്തക്കാനുള്ള  പ്രധക്കാന  കറക്കാഡക്കാണമിതവ.  പ്രസ്തുത

കറക്കാഡവ നവശകരെണത്തമിനക്കായമി 2017-ല് 10 കകക്കാടെമി രൂപ കമിഫ്ബമിയമില്നമിന്നുസം

അനുവദമിടച്ചെങമിലസം  കമിഫ്ബമിയടടെ  സ്റ്റക്കാനകഡര്ഡവ  ഇടലന്ന  കക്കാരെണത്തക്കാല്

കറക്കാഡവ  നവശകരെണസം  നടെപ്പെമിലക്കാകക്കാന  കഴമിഞ്ഞമിടമില.   പദ്ധതമിയടടെ

നമിര്വ്വഹണ ചുമതല Kerala Road Fund Board (KRFB)-കക്കാണവ.  പ്രസ്തുത
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കറക്കാഡമിടന്റെ പ്രക്കാധക്കാനദസം  മനസമിലക്കാകമി കമിഫ്ബമിയടടെതടന്ന എഫവ. ഡമി.ആര്.

പദ്ധതമിപ്രകക്കാരെസം  കതക്കാടകശ്ശേരെമിയറ-ഇലത്തുമക്കാടെവ-പക്കാത്തമിക്കുഴമി  കറക്കാഡവ

നവശകരെമികണടമന്നക്കാണവ ഞക്കാന സര്കക്കാരെമികനക്കാടെവ ആവശദടപ്പെടുന്നതവ.

ടപക്കാതുമരെക്കാമത്തവ-വമികനക്കാദസഞ്ചേക്കാരെസം,  യവജനകക്കാരെദ  വകുപ്പുമനമി  (ശശ  .

പമി  .    എ  .    മുഹമദവ  റമിയക്കാസവ):  സര്,  ബഹുമക്കാനടപ്പെട  അസംഗസം  ഇവമിടടെ

ഉന്നയമിച്ചെതുസം  കമിഫ്ബമി  പദ്ധതമിയമക്കായമി  ബനടപ്പെട  വമിഷയസംതടന്നയക്കാണവ.

കമിഫ്ബമി  പദ്ധതമിയമിലള്ടപ്പെടുത്തമി  ഭരെണക്കാനുമതമി  ലഭമിക്കുകയസം

സ്ഥലലഭദതയമിടല  കപക്കാരെക്കായ്മ  കക്കാരെണസം  പ്രവൃത്തമിയമികലയവ

കടെകക്കാതമിരെമിക്കുകയസം ടചയ കറക്കാഡമിടന സസംബനമിച്ചെക്കാണവ അകദ്ദേഹസം ഇവമിടടെ

സബ്മമിഷനക്കായമി  ഉന്നയമിച്ചെതവ.  ഇങടനയള്ള  നമിരെവധമി  പ്രശ്നങള്  പല

മണലങളമിലമുണവ,   സഭയമില്  ഇഇ  വമിഷയസം  മുമ്പവ  ചര്ച്ചെ  ടചയതുമക്കാണവ.

കനരെടത്ത ഉന്നയമിച്ചെ സബ്മമിഷനുകള്കവ മറുപടെമിയക്കായമി ഇതുമക്കായമി ബനടപ്പെട

ചമില  കക്കാരെദങള്  ചൂണമികക്കാടമി.  ടപക്കാതുമരെക്കാമത്തവ  വകുപ്പെമിടല  കമിഫ്ബമി

പ്രവൃത്തമികള് കവഗത്തമിലക്കാക്കുന്നതുമക്കായമി ബനടപ്പെട നമിരെവധമി നമിര്കദ്ദേശങള്

ഈ സഭയമില്ത്തടന്ന അസംഗങള് മുകന്നക്കാട്ടുവച്ചെമിരുന്നു. ടപക്കാതുമരെക്കാമത്തവ വകുപ്പെവ

ഉകദദക്കാഗസ്ഥരുസം  കമിഫ്ബമി  ഉകദദക്കാഗസ്ഥരുസം  കചര്ന്നവ  ഇത്തരെസം  പരെക്കാതമികള്
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പരെമിഹരെമിക്കുടമന്നവ  അന്നവ  സഭയമില്  ഉറപ്പുനല്കമി.   അതമിടന്റെ  ഭക്കാഗമക്കായമി

ഇതുമക്കായമി  ബനടപ്പെട  കയക്കാഗങള്  കൃതദമക്കായമി  നടെന്നുവരുന്നു.  വളടരെ

കപക്കാസമിറശവക്കായ  സമശപനസം  കമിഫ്ബമിയടമടുത്തു.  അതമിലൂടടെ  ഒടനവധമി

കക്കാരെദങളമില്  നമുകവ  മുകന്നറമുണക്കാകക്കാനക്കായമി.   കമിഫ്ബമി  സക്കാമ്പത്തമിക

അനുമതമി  നല്കുകയസം  എന്നക്കാല്  പ്രവൃത്തമി  ആരെസംഭമികക്കാന

കഴമിയക്കാതമിരെമിക്കുകയസം  ടചയ  കറക്കാഡുകള്  ആധുനമിക  സകങതങള്

ഉപകയക്കാഗമിച്ചെവ  ഉയര്ന്ന  നമിലവക്കാരെത്തമികലയവ  പുനര്നമിര്മമികക്കാന  പദ്ധതമി

ആരെസംഭമിച്ചെ  വമിവരെസം  സഭടയ  പ്രകതദകസം  അറമിയമികക്കാന  ഞക്കാന

ആഗഹമിക്കുകയക്കാണവ.  ഫുള് ടഡപ്തവതവ ടറകകമഷന (എഫവ.ഡമി.ആര്.)  എന്ന

പുതമിയ  സക്കാകങതമിക  വമിദദ  ഉപകയക്കാഗമിച്ചെക്കാണവ  കറക്കാഡുകള്  പുനരുദ്ധരെമികക്കാന

തശരുമക്കാനമിച്ചെമിരെമിക്കുന്നതവ.   പഴയ  കറക്കാഡമിളകമി  ടപക്കാടെമിച്ചെവ  അതമില്  സമിടമന്റെവ

മമിക്സൈവ  ടചയവ,  രെണവ  ടലയറക്കായമി,  ഒന്നവ  20  ടസന്റെശമശറര്  കനത്തമിലസം  25

ടസന്റെശമശറര്  കനത്തമിലമക്കായമി  45  ടസന്റെശമശറര്  കനസം,  അതമിനവ  മുകളമില്  3

ടസന്റെശമശറര്  കനത്തമില്  ബമി.സമി  ടചയവ,  ടമക്കാത്തസം  48  ടസന്റെശമശറര്

കനത്തമിലക്കാണവ   എഫവ.ഡമി.ആര്.  സക്കാകങതമികവമിദദ  ഉപകയക്കാഗമിച്ചെവ  കറക്കാഡവ

നമിര്മമിക്കുന്നതവ.  അതമിനവ  ഒരുപക്കാടെവ  സഇകരെദങളുള്ളതമിനക്കാല്
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എഫവ.ഡമി.ആര്.-ടന  കപ്രക്കാതക്കാഹമിപ്പെമിച്ചെവ  ടകക്കാണ്ടുകപക്കാകക്കാന  സക്കാധമിക്കുസം.

എഫവ.ഡമി.ആര്.  എന്ന  പുതമിയ  സക്കാകങതമികവമിദദ  ഉപകയക്കാഗമിച്ചെവ   30

കറക്കാഡുകള്  പുനര്നമിര്മമികക്കാന  തശരുമക്കാനമിച്ചെമിട്ടുണവ.   അതമില്

തമിരുവനന്തപുരെസം,  ടകക്കാലസം  ജമിലകളമിടല  ടടെണര്  നടെപടെമികള്  ആരെസംഭമിച്ചു.

നമിലവമിലള്ള  കറക്കാഡമിടല  അസസംസ്കൃത  വസ്തുകള്തടന്ന  ഉപകയക്കാഗമിച്ചെവ

കറക്കാഡുകള്  പുനര്നമിര്മമിക്കുന്ന  രെശതമി  വളടരെ  കപക്കാസമിറശവക്കായമി,

കപ്രക്കാതക്കാഹമിപ്പെമിച്ചെവ  കപക്കാകകണ  രെശതമിയക്കാണവ.   ബഹുമക്കാനടപ്പെട  അസംഗസം

ചൂണമികക്കാണമിച്ചെ കറക്കാഡവ,  കമിഫ്ബമിയടടെ  തതസ്വത്തമിലള്ള അസംഗശകക്കാരെസം  ലഭമിച്ചെ

പദ്ധതമിയക്കാണവ.   ഇത്തരെസം   പദ്ധതമികടളക്കൂടെമി  എഫവ.ഡമി.ആര്.

സക്കാകങതമികവമിദദയമിലൂടടെ  പുനര്നമിര്മമികണടമന്നവ  കമിഫ്ബമികയക്കാടെവ

ആവശദടപ്പെടമിട്ടുണവ.  44  കറക്കാഡുകള് ഇത്തരെത്തമില് നവശകരെമികണടമന്നക്കാണവ

ആവശദടപ്പെടമിരെമിക്കുന്നതവ.   ഇകക്കാരെദത്തമിലസം  കമിഫ്ബമിയടടെ  അനുകൂലമക്കായ

തശരുമക്കാനസം  പ്രതശക്ഷമിക്കുകയക്കാണവ.  ഇഇ  കറക്കാഡവ  തക്കാല്കക്കാലമികമക്കായമി

അറകുറപ്പെണമി  നടെത്തക്കാന  തുക  അനുവദമിച്ചെമിട്ടുടണന്ന  വമിവരെസം   പ്രകതദകസം

അറമിയമിക്കുകയക്കാണവ. 
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(9) കപപ്പെതമി  -  പക്കാഴൂര് കറക്കാഡമിടന്റെ അടടലനടമന്റെവ എടടക്സൈസവ കടെവവ
പക്കാലത്തമിടന്റെ നമിര്മക്കാണസം

ശശ  .    അനൂപവ  കജകബവ:  സര്,  പമിറവസം-എറണക്കാകുളസം

സസംസ്ഥക്കാനപക്കാതയമില് പക്കാഴൂര് മുതല് കപപ്പെതമി വടരെയള്ള  രെണവ കമികലക്കാമശറര്

ടടദര്ഘദമുള്ള കറക്കാഡവ  അപകടെമക്കായ വളവുകള് നമിലനമില്ക്കുന്ന ഭക്കാഗമക്കാണവ.

അവമിടടെ  അപകടെങളുണക്കാകുന്നതവ  പതമിവക്കാണവ.  ആ  വളവുകള്  നമിവര്ത്തമി

പുതമിയ  അടടലനടമന്റെമില്  കറക്കാഡവ  ടസ്ട്രെയമിറന  ടചയ്യണടമന്നതക്കാണവ  എടന്റെ

ആവശദസം.  ഇതുമക്കായമി ബനടപ്പെടവ  ബഹുമക്കാനടപ്പെട മനമികവ ടറപ്രസകന്റെഷന

നല്കമിയമിരുന്നു.  പകക്ഷ അതമികന്മല് തുടെര്നടെപടെമികളുണക്കാകക്കാത്തതമിനക്കാലക്കാണവ

സബ്മമിഷനക്കായമി  ഇഇ  വമിഷയസം  സഭയമില്  ഉന്നയമിക്കുന്നതവ.

സസംസ്ഥക്കാനപക്കാതയമില്  അത്തരെത്തമിലള്ള  വളവുകള്  നമിലനമില്ക്കുന്നതവ

ആശക്കാസദമല.  അപകടെങളുണക്കാകുന്നു,  ഇതമിനവ  ആള്ടര്കനറശവവ

അവമിടടെയണവ.  അതമിനക്കായള്ള  സക്കാഹചരെദമുണവ.  നക്കാറവപക്കാകവ  ഇതുമക്കായമി

ബനടപ്പെട  പ്രക്കാഥമമിക  ഇനടവസ്റ്റമികഗഷന  നടെത്തമിടയന്നുമക്കാത്രകമയള.

തുടെര്നടെപടെമികളുണക്കായമിടമില.   അകതക്കാടടെക്കാപ്പെസം  പമിറവസം  ടെഇണമിടല

ഗതക്കാഗതക്കുരുകവ  ഒഴമിവക്കാകക്കാന  കഴമിയന്ന  എടടക്സൈസവ  കടെവവ  പക്കാലസം

നമിര്മമിക്കുന്നതമിനുകവണ  നടെപടെമിയണക്കാകണസം.  അതമിനുകവണ
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ടറപ്രസകന്റെഷന  നല്കമിയകപ്പെക്കാള്  ടപക്കാതുമരെക്കാമത്തവ  വകുപ്പെമില്നമിന്നുസം  ലഭമിച്ചെ

മറുപടെമി  അതവ  തണ്ണശര്ത്തടെമക്കായതമിനക്കാല്  കൃഷമി  വകുപ്പെമില്നമിന്നുസം

പരെമിവര്ത്തനക്കാനുമതമി ലഭമികണടമന്നക്കാണവ.  അതവ  ടഫബ്രുവരെമി മക്കാസത്തമില്

ലഭമിച്ചെ  മറുപടെമിയക്കാണവ.  എന്നക്കാല്  തുടെര്നടെപടെമികളുണക്കായമിടമില.  ഇഇ

പക്കാലത്തമിനക്കായമി  കടെക്കാകണ്  ടപ്രക്കാവമിഷന  ബഡ്ജറമിലടണന്ന  വമിഷയസം

അങയടടെ  ശദ്ധയമില്ടകക്കാണ്ടുവരെമികയക്കാണവ.  ഇഇ  വളവുകള്   നമിവര്ത്തമി

പുതമിയ അടടലനടമന്റെമില് കറക്കാഡുകള് നമിര്മമികണടമന്നുസം എടടക്സൈസവ  കടെവവ

പക്കാലസം  പൂര്ത്തമിയക്കാകക്കാനുള്ള  നടെപടെമി  ഗവണ്ടമന്റെമിടന്റെ  ഭക്കാഗത്തുനമിന്നുസം

ഉണക്കാകണടമന്നുമക്കാണവ  എനമികവ  ഇഇ  സബ്മമിഷനമിലൂടടെ

ആവശദടപ്പെടെക്കാനുള്ളതവ.

ടപക്കാതുമരെക്കാമത്തവ-  വമികനക്കാദസഞ്ചേക്കാരെസം,  യവജനകക്കാരെദ  വകുപ്പുമനമി

(ശശ  .    പമി  .    എ  .    മുഹമദവ റമിയക്കാസവ):  സര്,  തൃപ്പൂണമിത്തുറ-മൂവക്കാറപുഴ കറക്കാഡമിടന്റെ

ഭക്കാഗമക്കായമി  കപപ്പെതമി-പക്കാഴൂര്  ഭക്കാഗടത്ത  വളവുകളുസം  കയറവുസം   കുറയണടമന്ന

ആവശദമക്കാണവ ശശ.  അനൂപവ കജകബവ സബ്മമിഷനമിലൂടടെ  ഉന്നയമിച്ചെമിട്ടുള്ളതവ.

ഇഇ പ്രവൃത്തമി നടെപ്പെക്കാക്കുന്നതമിനവ  ഡമി.പമി.ആര്.  തയ്യക്കാറക്കാകകണതുണവ. 14.98

ലക്ഷസം രൂപ ടചലവവ വരുടമന്നക്കാണവ  ഇകപ്പെക്കാള് കണകക്കാകമിയമിട്ടുള്ളതവ. ഇതമിനവ
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ഭരെണക്കാനുമതമി  ലഭദമക്കാകക്കാനുള്ള  പ്രവര്ത്തനങള്  നടെത്തമിവരെമികയക്കാണവ.

സക്കാമ്പത്തമിക ലഭദതകൂടെമി  പരെമികശക്കാധമിച്ചെവ  പക്കാലസം നമിര്മക്കാണത്തമിനക്കാവശദമക്കായ

നടെപടെമി സസ്വശകരെമികക്കാവുന്നതക്കാണവ. 

(റമികപ്പെക്കാര്ടവ സമര്പ്പെണസം)


