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സബ്മമിഷന

1. വമിമമാനതമില്വചച്ച് കയയ്യേററ്റം ചചെയ്തതു സറ്റംബനമിചച്ച്

പ്രതമിപക്ഷയനതമാവച്ച്  (ശശ  .    വമി  .    ഡമി  .    സതശശന):  സര,  2022  ജൂണ

13-നച്ച്  കണ്ണൂരമില്നമിനറ്റം  തമിരുവനന്തപുരയതയ്ക്കുവന്ന  ഇനഡമിയഗമാ

എയരചചലെെനസച്ച്  വമിമമാനറ്റം  തമിരുവനന്തപുരതച്ച് ലെെമാനച്ച്  ചചെയ്തച്ച്  ബഹുമമാനചപ്പെട

മുഖഖ്യമനമി വമിമമാനതമില്നമിന്നച്ച് ഇറങമിയതമിനുയശഷറ്റം പ്രതമിയഷധ മുദ്രവമാകഖ്യറ്റം

വമിളമിച  യൂതച്ച്  യകമാണഗ്രസച്ച്  പ്രവരതകചര  ആ  വമിമമാതമിലുണമായമിരുന്ന

എല്.ഡമി.എഫച്ച്.  കണവശനര  ശശ.  ഇ.  പമി.  ജയരമാജന സഹയമാതമികരുചട

മുന്നമില്വചച്ച്  തളളമിയമിടച്ച്  ക്രൂരമമായമി  മരദമിക്കുകയുണമായമി.  സശറമില്നമിന്നച്ച്

എഴുയന്നറച്ച്  പ്രതമിയഷധറ്റം,  പ്രതമിയഷധറ്റം  എന്നച്ച്  മുദ്രമാവകഖ്യറ്റം  വമിളമിചതമിചന

യപരമില്  ഇഇൗ  യൂതച്ച്  യകമാണഗ്രസച്ച്  പ്രവരതകരചക്കെതമിരമായമി

വധശമതമിനമാണച്ച്  യപമാലെെശസച്ച്  യകചസടുതതച്ച്.  അതമിനുയശഷറ്റം  ക്രൂരമമായമി

മരദനയമറ  ഇഇൗ  യൂതച്ച്  യകമാണഗ്രസച്ച്  പ്രവരതകര  24-06-2022-ല്

വലെെമിയതുറ  യപമാലെെശസച്ച്  യസ്റ്റേഷനമില്  പരമാതമി  നല്കമിചയങമിലുറ്റം  ഇതുവചര

ശശ.  ഇ.  പമി.  ജയരമാജനച്ച് എതമിരമായമി ഒരു യകസറ്റം യപമാലെെശസച്ച് എടുതമിടമില.

വമിമമാനതമില്  നടന്ന  പ്രതമിയഷധതമിചന  യപരമില്  ഇനഡമിയഗമാ



Uncorrected/Not for Publication
19-07-2022

2

എയരചചലെെനസച്ച്  അവരുചട  ഉന്നതരമായ  മൂന്നച്ച്  ഉയദഖ്യമാഗസ്ഥനമമാരുചട  ഒരു

കമമിറമിചയവച്ചുചകമാണച്ച് അയനന്വേഷണറ്റം നടത്തുകയുറ്റം അതമിചന ഫലെെമമായമി ഇഇൗ

യൂതച്ച് യകമാണഗ്രസച്ച് പ്രവരതകരക്കെച്ച് രണമാഴ്ചയതയച്ച് വമിമമാന കമമിനമി വമിലെെക്കെച്ച്

പ്രഖഖ്യമാപമിക്കുകയുറ്റം  ഇവചര  തളളമിയമിടച്ച്  ക്രൂരമമായമി  മരദമിച  ശശ.  ഇ.  പമി.

ജയരമാജനച്ച്  മൂന്നമാഴ്ചക്കെമാലെെയതയച്ച്  വമിലെെക്കെച്ച്  പ്രഖഖ്യമാപമിക്കുകയുറ്റം  ചചെയ.  അവര

അവരുചട യസ്റ്റേറ്റുചമനമില് പറഞമിരമിക്കുന്നതച്ച് ഇഇൗ കുടമികള് ചചെയ്തതച്ച് ചലെെവല്

വണ  ചതറമാണച്ച്.  അതമായതച്ച്  സമിവമില്  ഏവമിയയഷന  റമികന്വേയരചമനച്ച്സമിചന

ചലെെവല്  വണ.  ശശ.  ഇ.  പമി.  ജയരമാജന  ചചെയ്തതച്ച്  ചലെെവല്  ട

ഒചഫനസമാചണന്നമാണച്ച്  പറഞമിരമിക്കുന്നതച്ച്.  ചലെെവല്  വണമിയനക്കെമാള്

ഗുരുതരമമായ  കുറകൃതഖ്യമമാണച്ച്  ചലെെവല്  ട.  ചലെെവല്  വണ  എനപറയുന്നതച്ച്

While  passing  the  order  an  Internal  Committee  which  probed  the

incident held that the actions of the respondents were acts of Level 1

Unruly behaviour, physical gestures, verbal harassment.  

 The action of Mr. E. P. Jayarajan was considered as a level 2

Offence,  which  involves  physically  abusive  behaviour  (Pushing,

kicking,  hitting,  grabbing)  ഇചതലമാമമാണച്ച്. ഇചതമാരു  കമിമമിനല്
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ഒചഫനസമാണച്ച്. ഇഇൗ വമിമമാന കമമിനമിതചന്ന നടതമിയ അയനന്വേഷണതമിലൂചട

ശശ. ഇ. പമി.  ജയരമാജന ഇന്തഖ്യന ശമിക്ഷമാ നമിയമതമിചലെെ ഒചഫനസമായമിട്ടുളള

വകുപ്പുകചള  ആകരഷമിക്കുന്നതരതമിലുളള  കുറകൃതഖ്യങള്  ചചെയ്തമിട്ടുചണനളള

കചണതലെെമിചന  അടമിസ്ഥമാനതമിലെെമാണച്ച്  അതച്ച്  ചലെെവല്  ട  ഒചഫനസമായമി

കണക്കെമാക്കെമി  അയദഹതമിനച്ച്  മൂന്നമാഴ്ചചത  വമിലെെക്കെച്ച്  കല്പ്പെമിചതച്ച്.

അതുസറ്റംബനമിച്ചുളള  അയദഹതമിചന  പ്രതമികരണചമമാനറ്റം  ഞമാന  ഇവമിചട

പറയുന്നമില.  അയദഹറ്റം ഒരുപമാടച്ച് പ്രതമികരണറ്റം നടതമി.  ഇനഡമിയഗമാ കമനമി

പൂടമിയപ്പെമാകുന്ന  സ്ഥമിതമിയമിയലെെയമാകുചമന്നച്ച്  പറഞ.  യസ്റ്റേമാക്കെച്ച്  മമാരക്കെറമില്

അവരുചട ചഷയര  വമാലെെല്യു തമാഴ്ന്നുയപമാകുന്ന സ്ഥമിതമിയമിയലെെക്കെമാകുചമന്നച്ച് പറഞ.

അചതമാനറ്റം  ഇവമിടുചത  വമിഷയമല.  നമ്മുചട  വമിഷയചമനപറയുന്നതച്ച്

കമമിനമി  നടതമിയ  അയനന്വേഷണതമില്തചന്ന  ഇഇൗ കുറകൃതഖ്യറ്റം  കൃതഖ്യമമായമി

ചവളമിവമാക്കെചപ്പെടമിരമിക്കുകയമാണച്ച്. പ്രതമിയഷധറ്റം, പ്രതമിയഷധറ്റം എന്നച്ച് മുദ്രവമാകഖ്യറ്റം

വമിളമിചതമിചന യപരമില് കുടമികള്ചക്കെതമിരമായമി വധശമതമിനച്ച് യകസച്ച് എടുത

യപമാലെെശസച്ച്,  ഫമിസമിക്കെല് യഫമാഴച്ച് ഉപയയമാഗമിചതമിനച്ച് ശശ.  ഇ.  പമി.  ജയരമാജനച്ച്

എതമിരമായമി അവര ചകമാടുത പരമാതമിയമില് യകസച്ച് എടുതമില.  അതുചകമാണച്ച്

അടമിയന്തരമമായമി യൂതച്ച് യകമാണഗ്രസച്ച് പ്രവരതകചര മരദമിച എല്.ഡമി.എഫച്ച്.
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കണവശനര  ശശ.  ഇ.  പമി.  ജയരമാജനച്ച്  എതമിരമായമി  യകസച്ച്  രജമിസ്റ്റേര  ചചെയ്തച്ച്

അയനന്വേഷണറ്റം  നടതമാന  അടമിയന്തരമമായ  നടപടമി  സന്വേശകരമിക്കെണചമന്നച്ച്

അഭഖ്യരതമിക്കുന.

മുഖഖ്യമനമി  (ശശ  .    പമിണറമായമി  വമിജയന):  സര,  ഞമാന  യമാത

ചചെയ്തയപ്പെമാഴുണമായ  സറ്റംഭവമമാചണന്നമാണച്ച്  ആദഖ്യറ്റംതചന്ന  പറയമാനുള്ളതച്ച്.

പ്രതമിപക്ഷയനതമാവച്ച് പറഞതുയപമാചലെെ,  ഞമാന ഇറങമിയതമിനുയശഷമല ഈ

സറ്റംഭവമുണമായതച്ച്.  വമിമമാനറ്റം  ലെെമാനഡച്ച്  ചചെയകഴമിഞയപ്പെമാള്  അവര

സശറമില്നമിനറ്റം എഴുയന്നറച്ച് എചനയടുയതയച്ച് വരമാനയവണമി ശമമിക്കുന.  ആ

സമയതച്ച്  മുദ്രമാവമാകഖ്യമമില.    സന്വേമാഭമാവമികമമായുറ്റം  എയരയഹമാസ്റ്റേസമമാര

ഇരമിക്കെമാന പറയുന. അവര ഇരമിക്കുന. പമിചന്നയുറ്റം അവര എഴുയന്നല്ക്കുന,

ഇരമിക്കുന.  പമിന്നശടച്ച് അവര നശങ്ങുന്നതച്ച് എയപ്പെമാഴമാണച്ച്? സമാധമാരണനമിലെെയമില്

സശറച്ച്  ചബല്റമിചന  ചെമിഹറ്റം   ഓഫമായമാലെെമാണച്ച്  ഇനഡമിയഗമാ

എയരലലെെനസമിചലെെമാചക്കെ   ആളുകള്  എഴുയന്നല്ക്കെമാറുള്ളതച്ച്.   അതവര

കൃതഖ്യമമായമി പറയമാറുമുണച്ച്.  പയക്ഷ അതമിനച്ച് കുറചച്ച് സമയചമടുക്കുറ്റം.  ഇവമിചട

സശറച്ച്  ചബല്റച്ച്  ചെമിഹറ്റം  യപമായ  ഉടനതചന്ന  അവര  ചെമാടമി  വരമികയമാണച്ച്.

അയപ്പെമാള് വമിമമാനറ്റം അവമിചട നമിന്നയതയുള.  ആരുറ്റം ഇറങമിയമിടമില.  യഡമാര
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യപമാലുറ്റം തുറന്നമിടമിചലനള്ളതമാണച്ച് വസ്തുത. യഥമാരതതമില് ആ യമാതക്കെമിചട

മുഖഖ്യമനമിചയ  ആകമമിക്കെമാനുറ്റം  കയയ്യേററ്റം  ചചെയ്യേമാനുറ്റം  ശമമിക്കുന്ന

നമിലെെയമാണുണമായമിട്ടുള്ളതച്ച്.   ആ സറ്റംഭവതമില് അകമമികചള  തടഞയപ്പെമാള്

മുഖഖ്യമനമിയുചട അറ്റംഗരക്ഷകനമായ ശശ.  എസച്ച്.  അനമില് കുമമാര,  യപഴണല്

അസമിസ്റ്റേനച്ച്  ശശ.  വമി.  എറ്റം.  സനശഷച്ച്   എന്നമിവരക്കെച്ച്  പരമിയക്കെറമിട്ടുണച്ച്.

സറ്റംഭവതമില്  തമിരുവനന്തപുരറ്റം  വലെെമിയതുറ  യപമാലെെശസച്ച്  യസ്റ്റേഷനമില്  ലകറ്റം

നമര  511/2022  ആയമി  യകസച്ച്  രജമിസ്റ്റേര ചചെയ്തച്ച്  അയനന്വേഷമിച്ചുവരമികയമാണച്ച്.

ആ യകസയനന്വേഷണതമിചന ഭമാഗമമായമി മൂന്നച്ച് പ്രതമികചള  അറസ്റ്റേച്ച് ചചെയ്യുകയുറ്റം

നമിയമനടപടമികള് സന്വേശകരമിക്കുകയുറ്റം ചചെയ്തമിട്ടുണച്ച്.  യപമാലെെശസമിചന റമിയപ്പെമാരടച്ച്

അനുസരമിചച്ച് അറസ്റ്റേച്ച് ചചെയ്യേചപ്പെട പ്രതമികള് അയനന്വേഷണ ഉയദഖ്യമാഗസ്ഥയരമായടമാ

യകമാടതമിയമില് ഹമാജരമാക്കെമിയയപ്പെമാള് ബഹുമമാനചപ്പെട യകമാടതമി  മുമമാചകയയമാ

തങചള  ആചരങമിലുറ്റം  ആകമമിചതമായമി  യമാചതമാരുവമിധ  പരമാതമിയുറ്റം

പറഞമിടമില.  ഗഇൗരവയമറമിയ  കുറകൃതഖ്യതമില്  യകസമിചലെെ

തുടരനടപടമികളമില്നമിനറ്റം ഒഴമിവമാക്കെചപ്പെടുന്നതമിനുറ്റം കുറകൃതഖ്യതമിചന ഗഇൗരവറ്റം

ലെെഘൂകരമിക്കുന്നതമിനുറ്റംയവണമി  പ്രതമികള്  ദമിവസങള്ക്കുയശഷറ്റം  തങചള

ആകമമിച്ചുചവന്നച്ച്  പറഞചകമാണച്ച്  ഒരു  പരമാതമി  നല്കുകയമാണുണമായതച്ച്.
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പരമാതമി  സറ്റംബനമിചച്ച്   അയനന്വേഷണറ്റം   നടതമിയമിട്ടുള്ളതുറ്റം  വസ്തുതകള്ക്കെച്ച്

വമിരുദ്ധമമായ  കമാരഖ്യങളമായതമിനമാല്  ഇക്കെമാരഖ്യതമില്   പ്രയതഖ്യക  യകസച്ച്

രജമിസ്റ്റേര ചചെയയ്യേണ സമാഹചെരഖ്യറ്റം നമിലെെവമിലെെമിചലനമമാണച്ച് യപമാലെെശസച്ച് റമിയപ്പെമാരടച്ച്

ചചെയ്തമിരമിക്കുന്നതച്ച്.   പ്രതമികള്ചക്കെതമിചര  ഇന്തഖ്യന  ശമിക്ഷമാ  നമിയമതമിചലെെ

വമിവമിധ വകുപ്പുകള്ക്കുപുറചമ വമിമമാനതമിനകത്തുള്ള സറ്റംഭവമമാകയമാല് “The

Suppression of Unlawful Acts Against Safety of Civil Aviation Act,

1982"  എന്ന നമിയമതമിചലെെ പതമാറ്റം വകുപ്പെമില് പറയുന്ന ഒരു ഭമാഗറ്റം ഞമാന

ഉദ്ധരമിക്കെമാറ്റം. 

10.  “Protection  of  action  taken  in  good  faith.—(1)  No  suit,

prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for

anything  which  is  in  good  faith  done  or  intended  to  be  done  in

pursuance of the provisions of this Act.”

ഈ  നമിയമമനുസരമിചച്ച്  മുഖഖ്യമനമിചയ  ആകമമിക്കെമാന  ഓടമിയടുക്കുന്ന

അകമമികചള  സദുയദശഖ്യയതമാചട  തടഞവരചക്കെതമിരമായമി  യമാചതമാരുവമിധ

നമിയമനടപടമികളുറ്റം  നമിലെെനമില്ക്കുന്നമില  എന്നതുകൂടമി  വഖ്യക്തമമാണച്ച്.  വളചര

ആസൂതമിതമമായമാണച്ച്  ഇതരചമമാരു  സറ്റംഭവറ്റം  വമിമമാനതമില്വചച്ച്  നടതമാന
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യൂതച്ച് യകമാണഗ്രസച്ച് യനതമാക്കെള് പദ്ധതമിയമിടചതന്നമാണച്ച് അയനന്വേഷണതമില്

ചവളമിവമായമിട്ടുള്ളതച്ച്.  യൂതച്ച് യകമാണഗ്രസമിചന  ഔയദഖ്യമാഗമിക വമാടച്ച്സമാപ്പെച്ച് ഗ്രൂപ്പെച്ച്

ഉപയയമാഗമിചമാണച്ച്  അകമപരമിപമാടമികള്  ആസൂതണറ്റം  ചചെയ്തച്ച്

നടപ്പെമാക്കെമിയമിട്ടുള്ളചതനറ്റം  ഒരു  മുന  എറ്റം.എല്.എ.  കൂടമിയമായ  യൂതച്ച്

യകമാണഗ്രസമിചന സറ്റംസ്ഥമാന ഭമാരവമാഹമി  (അയദഹതമിചന സയന്ദേശതമിലുള്ള

ഉദ്ധരണമിയമാണച്ച്)  “സമി.എറ്റം.  കണ്ണൂര-ടമിവമാനഡറ്റം  ലഫ്ലൈറമില്  വരുനണച്ച്.

രണ്ടുയപര  ലഫ്ലൈറമില്  കയറമി  കരമിചങമാടമി  കമാണമിചമാല്  എന്തമായമാലുറ്റം

ലഫ്ലൈറമില്നമിനറ്റം  പുറതമിറക്കെമാന  കഴമിയമിലയലമാ"  എന്നച്ച്  ആഹന്വേമാനറ്റം

ചചെയ്യുകയുറ്റം തുടരന്നച്ച്  ഒരമാള്ക്കെച്ച്  പതമിമൂവമായമിരറ്റം  രൂപയയമാളറ്റം  ചെമാരജ്ജുവരുന്ന

ടമിക്കെറച്ച്   മൂനയപരക്കുയവണമി യസമാണസചറ നമിശ്ചയമിചച്ച് സറ്റംഘടമിപ്പെമിക്കുകയുറ്റം

ചചെയ. വമിമമാന യമാതക്കെമാരക്കുയവണമി ചപമാതുവമിലുറ്റം മുഖഖ്യമനമിക്കുയവണമിയുള്ള

എലമാ  സരക്ഷമാ  സറ്റംവമിധമാനങചളയുറ്റം  കബളമിപ്പെമിച്ചുചകമാണച്ച്   അകമറ്റം

നടതമാനുള്ള  ലെെക്ഷഖ്യയതമാചട   അകമമികള്  വമിമമാനതമില്

കയറുകയമാണുണമായതച്ച്.  വമിമമാനറ്റം  തമിരുവനന്തപുരറ്റം  വമിമമാനതമാവളതമില്

ഇറങമിയയശഷറ്റം  അകമമികള്  മുഖഖ്യമനമിചയ  ലെെക്ഷഖ്യറ്റംവച്ചുചകമാണച്ച്

സശറമില്നമിനറ്റം  എഴുയന്നറച്ച്  മുയന്നമാടച്ച്  കുതമിക്കെമാന  ശമമിചയപ്പെമാള്
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എയരയഹമാസ്റ്റേസമമാര  വമിലെെക്കെമിചയങമിലുറ്റം   അതമിചന  വകവയമാചത

മുഖഖ്യമനമിക്കുയനയര അവര നശങ്ങുകയമാണുണമായതച്ച്.    വമിമമാനതമില് യമാത

ചചെയ്ത  യമാതക്കെമാരമാചക  ഭയപ്പെമായടമാചടയമാണച്ച്  ഈ  സറ്റംഭവചത

യനമാക്കെമിക്കെണതച്ച്.   ഈ  സമയതച്ച്  മുന  മനമിയുറ്റം  എല്.ഡമി.എഫച്ച്.

കണവശനറുമമായ ശശ. ഇ. പമി. ജയരമാജന, മുഖഖ്യമനമിക്കുയനചര പമാഞടുക്കുന്ന

അകമമികചള  തടയമാന  ശമമിച്ചു.  അതുറ്റം  മറമികടന്നച്ച്  മുഖഖ്യമനമിക്കുയനചര

ഓടമിയടുത   അകമമികചള  ശശ.  ഇ.  പമി.  ജയരമാജനുറ്റം  മുഖഖ്യമനമിയുചട

ഗണമമാനുറ്റം മറ്റുറ്റം അവസയരമാചെമിതമമായമി ഉയരന്നച്ച് തടഞതുചകമാണ്ടുമമാതമമാണച്ച്

മുഖഖ്യമനമിക്കുയനചര  മറച്ച്  അനമിഷ്ട  സറ്റംഭവങള്  നടക്കെമാതമിരുന്നതച്ച്.

ഞമാനമിവമിചട  മറച്ച്  സറ്റംഭവങചളമാനറ്റം  പറയുന്നമില.  ഇതമിചന  ഭമാഗമമായമി

യനരചതയുള്ള  ധമാരമാളറ്റം  കമാരഖ്യങള്  എനമിക്കെച്ച്  ഓരമവരുനണച്ച്.

അതമിയലെെയ്ചക്കെമാനറ്റം ഞമാനമിയപ്പെമാള് യപമാകുന്നമില.  എചന്ന ലെെക്ഷഖ്യമമിട്ടുചകമാണച്ച്

നടന്നമിട്ടുള്ള ധമാരമാളറ്റം  സറ്റംഭവങളുണച്ച്.  അതമിയലെെയ്ചക്കെമാനറ്റം  ഞമാനമിയപ്പെമാള്

യപമാകുന്നമില.   ആകമണശമറ്റം,   വധശമറ്റം  എചന്നമാചക്കെ  പറയുന്നതച്ച്

ആദഖ്യമമായമിട്ടുള്ളതല.  ശശ.  സണമി  യജമാസഫമിചനമാചക്കെ  അറമിയമാചമന്നച്ച്

യതമാനന.  യതമാലെെമ്പ്ര  വമിയലജമിചലെെ  തൃക്കെടമാരമിചപമായമില്  യകമാണഗ്രസമിചന
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അന്നചത  യനതമാവച്ച്,  യപരച്ച്  ഞമാന  പറയുന്നമില,  എചന  യനചരയമായമിരുന

നമിറചയമാഴമിചതച്ച്.  അതച്ച്  അയങയറമിയമാമമായമിരമിക്കുറ്റം.   മമറതച്ച്  ഞമാന

നടനയപമാകുയമമാഴമാണച്ച്  അതമിനച്ച്  മുകളമില്വചച്ച്   ഒരമാള്  യതമാചക്കെടുതച്ച്

ചൂണമിയതച്ച്.  നമിറചയമാഴമിചമില.  ഈ രണച്ച് സമയങളമിലുറ്റം ഞമാന എറ്റം.എല്.എ.

ആണച്ച്.  പരമാതമിചപ്പെടയപ്പെമാള്  ഡമിലവ.എസച്ച്.പമി.  അയനന്വേഷമിചമിടച്ച്  അചതമാരു

കളമിയതമാക്കെച്ച്  ആയമിരുനചവന്നമാണച്ച് പറഞതച്ച്. ഞമാന യനരചത തമാമസമിച

വശടമില്നമിന്നച്ച് എചന നമാടമിചലെെ  ചചെറമിചയമാരു ടഇൗണ  ആയ ഓലെെയമലെെതച്ച്

എതമാന  ഒരു  ലമല്  ദൂരറ്റം  നടനവരണറ്റം.  വയലെെമാണച്ച്,  ആ  വയലെെമിചന

യറമാഡമിലൂചട  നടനവരമികയമാണച്ച്.  ശശ.  സണമി  യജമാസഫമിനച്ച്  അയമാചള

അറമിയുയമമാചയന്നച്ച്  അറമിയമില.  ഏതമായമാലുറ്റം  യപരച്ച്  ഞമാന  പറയുന്നമില.

അവമിചടചയമാരു കടയുണച്ച്.  ആ കടയമില് നമാലെെഞച്ച് ആളുകള് രമാവമിചലെെ മുതല്

നമില്ക്കുനണച്ച്.   കനമാലെെമിചന  പണമി  നടക്കുന്ന  കമാലെെമമാണച്ച്.   അവമിചട

അടുത്തുള്ള  ഒരു  വശടമിചലെെ  കുടമി  ആ  പശടമികയമിയലെെയച്ച്  ചചെന.   അവര  ആ

കുടമിയയമാടച്ച് ഒരു ഗമാസച്ച് യചെമാദമിച്ചു.   ആ കുടമിയുചട വശടമില്നമിനറ്റം ഒരു ഗമാസച്ച്

എടുത്തുചകമാണ്ടുചകമാടുത്തു.  അതച്ച്  ചെമാരമായറ്റം  ഒഴമിചച്ച്  കുടമിക്കെമാനമായമിരുന.

അതമിനടുതച്ച്  ഒരു  വശടുണച്ച്.   അതമാരുചട  വശടമാചണന്നച്ച്  ഞമാന  പമിന്നശടച്ച്



Uncorrected/Not for Publication
19-07-2022

10

പറഞതരമാറ്റം.  ആ വശടമില്നമിന്നച്ച്  ചവള്ളയപ്പെവറ്റം മറ്റുറ്റം ചകമാണ്ടുവന്നമിരമിക്കുന.

ഈ  കുടമിക്കെച്ച്  എലമാറ്റംകൂടമി  സറ്റംശയമമായമി.   അവരുചടയടുതച്ച്  വലെെമിയ

ചകമാടുവമാചളമാചക്കെ  കമാണുനണച്ച്.  ആ  കുടമി  യപമായമി  ഉമയയമാടച്ച്  കമാരഖ്യറ്റം

പറഞ ഞ.  അയപ്പെമാള് എലമാറ്റംകൂടമി  ഇവരുചട ശദ്ധയമില്ചപ്പെട്ടുചവന്നച്ച് അവരക്കെച്ച്

മനസമിലെെമായമി.  എനമിക്കെച്ച്  ആ  വഴമിക്കെമാണച്ച്  വയരണതച്ച്.   അന്നച്ച്  പമിണറമായമി

സരവശസച്ച്  സഹകരണ  ബമാങച്ച്  ചകടമിടതമിചന  തറക്കെലമിടലെെമാണച്ച്.   ആ

ചെടങമിനച്ച് ഞമാന യപമാകുന്നതമാണച്ച്.  എന്തമായമാലുറ്റം ഞമാന അതമിചലെെ വരുചമന്നച്ച്

അവരക്കെറമിയമാറ്റം.   യവചറ  വഴമിയുമമില.   അതമിനുയവണമിയമാണച്ച്  അവര

കമാത്തുനമിന്നതച്ച്. പയക്ഷ യമാദൃചമികമമായമി ഈ കുടമിയുചട ശദ്ധയമില്ചപ്പെട്ടുചവന്നച്ച്

യതമാന്നമിയയപ്പെമാള്  സന്വേമാഭമാവമികമമായുറ്റം  ശങയുണമാകുറ്റം.   പമിണറമായമി  എന്ന

ഗ്രമാമചതക്കുറമിചച്ച് അറമിയമാമയലമാ. അവര അവമിചടനമിനറ്റം ചമചലയങച്ച് നശങമി.

പതച്ച്  മമിനമിടച്ച്  കഴമിഞയപ്പെമാഴമാണച്ച്  ഞമാന  നടനവന്നതച്ച്.   അടുത

വശട്ടുകമാചരമാചക്കെ എചന്ന തുറമിച്ചുയനമാക്കുന്നതച്ച്  കണ്ടു.  എന്തമാചണന്നച്ച് എനമിക്കെച്ച്

മനസമിലെെമാകുന്നമില.   ആ  കടയുറ്റം  കടന്നച്ച്  യപമായയപ്പെമാള്  ഒരമാള്  എയന്നമാടച്ച്

പറഞ,  ഇവമിചട രണ്ടുമൂന്നച്ച് ആളുകള് നമില്ക്കുനണമായമിരുന എന്നച്ച്.  അവര

എയങമാട്ടുയപമാചയന്നച്ച്  ഞമാന  യചെമാദമിച്ചു.  അവര  ഓലെെയമലെെയതയച്ച്
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യപമാചയനപറഞ. ബമാക്കെമി കമാരഖ്യറ്റം ഞമാനമിയപ്പെമാള് പറയുന്നമില. മുഴപ്പെമിലെെങമാടച്ച്

അന്നചത  കമാലെെചത  അറമിയചപ്പെടുചന്നമാരു  റഇൗഡമിയമായമിരുന  ആ  സമയറ്റം

വന്നതച്ച്.  പചക്ഷ അവര അവമിചട നമിന്നച്ച്  യപമാകുകയമാണച്ച് ചചെയ്തതച്ച്.  ഇങചന

എത  സറ്റംഭവങളമാണച്ച്;  ഇതുചകമാചണമാനറ്റം  തശരുന്നമില.  കുയറയധമികറ്റം

സറ്റംഭവങളുണച്ച്.  അങചനയുള്ള ഒരുപമാടച്ച്  കമാരഖ്യങള് അന്നചത കണ്ണൂരമില്

യനരമിയടണമിവന്നയമാളമാണച്ച്  ഞമാന.  അതമിചലെെലമാറ്റം  പങ്കുവഹമിചവരമായമിരമിക്കുറ്റം

ഇതരറ്റം കമാരഖ്യങളുറ്റം പമാന ചചെയ്തമിട്ടുണമാകുക എന്നമാണച്ച് ഞമാന കരുതമിയതച്ച്.

ഇവമിചട  സൂചെമിപ്പെമിക്കുന്ന   എറ്റം.എല്.എ.ചയ  സറ്റംബനമിചച്ച്

പറയുകയമാചണങമില്,  ഇയദഹചമമാചക്കെ  ഇതരതമിലുള്ള  പമാനമിറ്റംഗുകള്

തയ്യേമാറമാക്കുചമന്ന  കമാരഖ്യതമില്  അചന്നനമിചക്കെമാരു  ശങയമില.   പചക്ഷ

പമിന്നശടതച്ച്  വഖ്യക്തമമായമി.   സഖമാവച്ച്   ഇ.  പമി.  ജയരമാജനുറ്റം  ഗണമമാനുറ്റം  മറ്റുറ്റം

തടഞതുചകമാണ്ടുമമാതമമാണച്ച്  മുഖഖ്യമനമിക്കുയനചര  മറച്ച്  അനമിഷ്ട സറ്റംഭവങള്

നടക്കെമാതമിരുന്നതച്ച്  എന്നതച്ച്  ആവരതമിചച്ച്  ഞമാന  വഖ്യക്തമമാക്കുകയമാണച്ച്.

വമിമമാനയമാതക്കെമിടയമില്  ആസൂതമിതമമായമി  അകമമികചള  വമിമമാനതമില്

കയറമിയമാല്  എത  ചസകക്യൂരമിറമിയുള്ള  ആളമായമാലുറ്റം  അവചര

അപകടചപ്പെടുതമാന  ശമമിചമാല്  വമിമമാന  ജശവനക്കെമാരക്കെച്ച്  അതച്ച്
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പ്രതമിയരമാധമിക്കെമാന  യമാചതമാരു  സറ്റംവമിധമാനവറ്റം  നമിലെെവമിലെെമിലമാതതമാണച്ച്.

അതുചകമാണ്ടുതചന്നയമാണച്ച്, 'എന്തമായമാലുറ്റം ചചഫ്ലൈറമില് നമിനറ്റം പുറതമിറക്കെമാന

കഴമിയമിലയലമാ'  എന്നച്ച് വമാട്സച്ച്ആപ്പെച്ച് ഗ്രൂപ്പെമില് യപമാസ്റ്റേച്ച് ചചെയ്ത ആഹന്വേമാനതമില്

പ്രയതഖ്യകറ്റം പറഞമിട്ടുള്ളചതന്നമാണച്ച് അനുമമാനമിക്കെമാന കഴമിയുക. മുഖഖ്യമനമിചയ

ലെെക്ഷഖ്യറ്റം വച്ചുചകമാണ്ടുള്ള ഗൂഢമായലെെമാചെന നടതമിയവരുയടയുറ്റം അകമമികളുയടയുറ്റം

പദ്ധതമിയമാണച്ച് ഇവമിചട വഖ്യക്തമമാകുന്നതച്ച്. മുഖഖ്യമനമിചയ വമിമമാനതമില് നമിനറ്റം

പുറതമിറക്കെമാന കഴമിയമാത സമാഹചെരഖ്യമുണമാക്കുകചയന്ന പദ്ധതമിയമാണച്ച് ഇഇൗ

ചമയസജമിലൂചട  അവര  ആസൂതണറ്റം  ചചെയ്തതച്ച്.  അതമിനുയശഷറ്റം

എചന്തമാചക്കെയമാണച്ച്  നടന്നചതന്നതച്ച്  അയനന്വേഷണതമിചന   ഭമാഗമമായമി

കചണയതണ  കമാരഖ്യമമാണച്ച്.  ജനമാധമിപതഖ്യ  സറ്റംവമിധമാനതമിനകതച്ച്

പ്രവരതമിക്കുന്ന  ഒരു  സറ്റംഘടനയമില്  ഇതരചമമാരു   ഭശകരപ്രവരതനറ്റം

ആസൂതണറ്റം  ചചെയ്യുക  പതമിവമില.  പദ്ധതമി  ആസൂതണറ്റം  ചചെയ്ത  യൂതച്ച്

യകമാണഗ്രസറ്റം  അതമിചന  നഖ്യമായശകരമിക്കുന്ന  യകമാണഗ്രസച്ച്  യനതൃതന്വേവറ്റം

ജനമാധമിപതഖ്യ സറ്റംവമിധമാനങചളയമാചക അടമിമറമിക്കുകയമാണച്ച് ചചെയ്യുന്നതച്ച്.  ഇഇൗ

സറ്റംഭവചതക്കുറമിചച്ച്  അയനന്വേഷണറ്റം  നടതമിയ  ഇനഡമിയഗമാ

വമിമമാനക്കെമനമിയുചട  ആഭഖ്യന്തര  അയനന്വേഷണ  സമമിതമി  16-07-2022-നച്ച്
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പുറചപ്പെടുവമിച  ഉതരവച്ച്,  നമിയമമാനുസൃതറ്റം  സറ്റംഭവതമിലുള്ചപ്പെടവരുചട

വമാദങളുറ്റം ചതളമിവകളുറ്റം യകള്ക്കെമാചതയമാചണന്ന പരമാതമി ഉയരനവന്നമിട്ടുണച്ച്.

ഉതരവമില്  അചതമാരു  എകച്ച്  പമാരടമി  ഉതരവമാചണന്നച്ച്  വഖ്യക്തമമാക്കുകയുറ്റം

ചചെയ്തമിട്ടുണച്ച്.  പ്രതമികചള  സഹമായമിക്കുന്ന  നമിലെെപമാടമാണച്ച്  ഇനഡമിയഗമാ

വമിമമാനക്കെമനമിയുചട  ആഭഖ്യന്തര  അയനന്വേഷണ  സമമിതമി

ചചകചക്കെമാണമിട്ടുള്ളചതന്ന  ആയക്ഷപവറ്റം  ഉയരനവന്നമിട്ടുണച്ച്.  ഇനഡമിയഗമാ

യമാതമാ  വമിമമാന  കമനമി  തങളുചട  യമാതക്കെമാരക്കെച്ച്  സരക്ഷമിതതന്വേവറ്റം

സറ്റംരക്ഷണവറ്റം  നല്കുന്നതമില്  പരമാജയചപ്പെടുകയുറ്റം  അകമമികള്ക്കെച്ച്

അനുകൂലെെമമായ  നമിലെെപമാടച്ച്  സന്വേശകരമിചതുറ്റം  വമിമമാനയമാതയമിചലെെ

സരക്ഷമിതതന്വേതമിനച്ച് അപകടമുണമാക്കുന്ന കമാരഖ്യവമമാണച്ച്. 

മമി  .    ചഡപക്യൂടമി  സശക്കെര:  ശശ.  യജമാബച്ച്  ലമക്കെമിള്....

സബ്മമിഷചനയമിടയമില് ചെരചയമില. 

പ്രതമിപക്ഷയനതമാവച്ച്  (ശശ  .    വമി  .    ഡമി  .    സതശശന):  സര,  ബഹുമമാനചപ്പെട

മുഖഖ്യമനമി  ഞമാന  ഉന്നയമിച  വമിഷയതമില്  അവമാസ്തവമമായ  കുയറയധമികറ്റം

കമാരഖ്യങള്  പറഞ.  മറ്റു  കമാരഖ്യങളമില്  എനമിക്കെറമിയമാത  ചെരമിതമമാണച്ച്

അയദഹറ്റം  പറഞതച്ച്.  സറ്റംഭവ  സമയതച്ച്,  അങച്ച്
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പുറതമിറങമിയതമിനുയശഷമമാണച്ച്  പ്രതമിയഷധറ്റം...പ്രതമിയഷധറ്റം....  എന്ന

മുദ്രമാവമാകഖ്യറ്റം  വമിളമിചചതന്നച്ച്  പറഞതച്ച്  അങയുചട  പമാരടമി  ചസകടറമി  ശശ.

യകമാടമിയയരമി  ബമാലെെകൃഷ്ണനുറ്റം  വമിമമാനതമിലുണമായമിരുന്ന  ശശ.  ഇ.  പമി.

ജയരമാജനുമമാണച്ച്.. വളചര വഖ്യക്തമമായമി ശശ. യകമാടമിയയരമിയുചട  പുറയമരമിയമിചലെെ

പ്രസറ്റംഗതമിചന.......

മമി  .  ചഡപക്യൂടമി  സശക്കെര:  ഇചതമാരു  ചെരചയമായമി  ചകമാണ്ടുയപമായകണ

കമാരഖ്യമല. 

ശശ  .    വമി  .    ഡമി  .    സതശശന:  സര,  ഞമാനമിതച്ച് അയദഹയതമാടച്ച് പറയണറ്റം.

അയദഹറ്റം  പതമിനമാറച്ച്  മമിനമിടച്ച്  സറ്റംസമാരമിചയലമാ..  അങച്ച്  ഞമാന പറയുയമമാള്

ദയവമായമി ഇടചപടരുതച്ച്... അയദഹതമിനച്ച് കുഴപ്പെമമിലയലമാ.. രണമാമചത കമാരഖ്യറ്റം

പ്രതമിയഷധറ്റം,  പ്രതമിയഷധറ്റം  എന്ന  മുദ്രമാവമാകഖ്യറ്റം  വമിളമിചതമിചന  യപരമില്,

സറ്റംഭവങചളലമാറ്റം  അറമിയമാവന്നതുചകമാണ്ടുറ്റം ഇഇൗ രണച്ച്  കുടമികള്ചക്കെതമിരമായമി

വധശമതമിനച്ച്  അങയുചട  യപമാലെെശസച്ച്  യകചസടുതതച്ച്  ചതറമാചണന്നച്ച്

അങയുചട  വരതമമാനതമില്  നമിനതചന്ന  മനസമിലെെമായമി.  ഇയപ്പെമാള്

വമിമമാനക്കെമനമിക്കെമാണച്ച്  കുഴപ്പെറ്റം.  (ബഹളറ്റം)....  വമിമമാനക്കെമനമി  ഇതച്ച്

പരമിയശമാധമിചച്ച്  ചചെയ്തതമിലുണമായ  അപമാകതയമിലെെമാണച്ച്  പ്രശറ്റം.
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യഥമാരതതമില് ഇലമാചതമാരു യകസമാണമിതച്ച്...   പ്രതമിയഷധറ്റം പ്രതമിയഷധറ്റം

എന്നച്ച്  മുദ്രമാവമാകഖ്യറ്റം  വമിളമിചതമിചന  യപരമില്  രണച്ച്  ചചെറുപ്പെക്കെമാരചക്കെതമിരമായമി

വധശമതമിനച്ച് യകചസടുത്തു.  അങച്ച് ആഭഖ്യന്തര വകുപ്പെച്ച് മനമിയമാണച്ച്.  പചക്ഷ

അയത  അവസരതമില്  അവചര  തള്ളമി  നമിലെെതമിടുന്നതമിചന  ദൃശഖ്യങളുണച്ച്.

അവചര നമിലെെതമിടച്ച് ക്രൂരമമായമി മരദമിചവരചക്കെതമിരമായമി ഒരു യകസചമടുക്കെമാത

ഇരടനശതമിയമാണച്ച്  ഇഇൗ  യകരളതമില്  നമില്ക്കുന്നതച്ച്.   ഇരട  നശതമി  അങച്ച്

ചചെയ്തതച്ച് യകരളതമിചലെെ ജനങള് യനമാക്കെമിക്കെമാണുനണച്ച്. പമിചന്ന ആ കുടമികള്

ചചെയ്തതച്ച്  ഭശകര  പ്രവരതനമമാചണന്നച്ച്  പറഞമാല്......  പചതമാമതച്ച്

വയസള്ള  ആ  കുടമിയുചട  തലെെ  മഴുചകമാണച്ച്  ചവടമിചപ്പെമാളമിച  ആളുകളമായണമാ

ഭശകര പ്രവരതനറ്റം നടതമിയതച്ച്.  ഇഇൗ പ്രതമിയഷധറ്റം എന്നച്ച് വമിളമിചതമായണമാ

ഭശകര പ്രവരതനറ്റം? 

ശശ  .    പമിണറമായമി  വമിജയന:  സര,  ഇവമിചട  ബഹുമമാനചപ്പെട

പ്രതമിപക്ഷയനതമാവച്ച് അയദഹതമിചന വമാദറ്റം സമരതമിക്കെമാന യവണമി ചതറമായ

വമിവരങള്  പറയുകയമാണച്ച്.  ഞമാനമിവമിചട  ആവരതമിചച്ച്  വഖ്യക്തമമാക്കെമിയ

കമാരഖ്യമമാണച്ച്.  ഞമാന ഇറങമിയതമിനുയശഷമല ഇഇൗ സറ്റംഭവങള് നടക്കുന്നതച്ച്.

ഞമാനവമിചട   ഇരമിക്കുകയമാണച്ച്.   യമാത  ചചെയ്ത  ആള്  ഞമാനമാണയലമാ...
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എന്തമാണച്ച്  സറ്റംഭവമിചചതന്നച്ച്  യനരചത  ഇവമിചട  സൂചെമിപ്പെമിചമിട്ടുള്ളതമാണച്ച്.

സറ്റംഭവചതക്കുറമിചച്ച്  പരമാമരശമിയക്കെണമിവന്നയപ്പെമാള്  നമിയമസഭയമില്

ഇചതലമാറ്റം  വഖ്യക്തമമാക്കെമിയമിട്ടുണച്ച്.  സഭയച്ച്  പുറതച്ച്  അധമികറ്റം  പറയയണമി

വന്നമിടമില. അതുചകമാണ്ടുതചന്ന  ആവരതമിയക്കെണ കമാരഖ്യമമില. ഞമാന സശറമില്

നമിന്നച്ച് എഴുയന്നല്ക്കുന്നതമിനച്ച് മുമ്പുതചന്നയമാണച്ച് യനരചത പറഞ ആളുകള്

ചെമാടമിക്കെളമിക്കുന്നതച്ച്.  അതച്ച്  അവമിടചത ക്രൂ തടഞനമിരതമി.  തുടരന്നച്ച്  സശറച്ച്

ചബല്റമിചന ചെമിഹറ്റം ഓഫച്ച് ചചെയ്തയപ്പെമാള് ചപചടന്നച്ച് തചന്ന ചെമാടമി ഇയങമായടയച്ച്

വരമികയമാണച്ച്.  അയപ്പെമായഴയ്ക്കുറ്റം  ഞമാന  എഴുയന്നല്ക്കുയന്നയുള.

ഇറങ്ങുന്നതമിനുയവണമി എഴുയന്നറച്ച്  നമില്ക്കുകയമാണച്ച്.  അയപ്പെമാഴമാണച്ച് ഇയങമായടയച്ച്

വരുന്നതച്ച്.  അതച്ച്  ഒരുതരറ്റം  അടഹമാസയതമാചടയുള്ള  വരവമായതുചകമാണച്ച്.....

നമിങയളമാടച്ച്  യലെെമാഹഖ്യറ്റം  പറയമാന  വരുന്ന  വരതമമാനരശതമിയലതച്ച്..  ആ

വരവമിചനചയമാരു പ്രയതഖ്യകതയമിയല...  ആ പ്രയതഖ്യകതയമിലെെമാണച്ച് ശശ.  ഇ.  പമി.

ജയരമാജന നടുക്കെച്ച് കയറമി നമില്ക്കുന്നതച്ച്.  ഞമാന ഏറവറ്റം പമിന്നമിചലെെ സശറമിലെെമാണച്ച്

ഇരമിക്കുന്നതച്ച്.  ചതമാട്ടുമുന്നമിലെെചത സശറമിചന മുന്നമിലുള്ള സശറമിലെെമാണച്ച്  സഖമാവച്ച്

ഇ.  പമി.  ജയരമാജനുള്ളതച്ച്.  അതമായതച്ച് പുറകമില് നമിചന്നണമിയമാല് മൂന്നമാമചത

സശറമിലെെമാണച്ച്  അയദഹമമിരുന്നതച്ച്.   ശശ.  ഇ.  പമി.  ജയരമാജന ഇറങമി നടുക്കെച്ച്
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നമില്ക്കുകയമാണച്ച്.  അയപ്പെമായഴയ്ക്കുറ്റം  അവരക്കെമിയങമാടച്ച്  വരമാന   കഴമിയുന്നമില.

പമിചന്നയുറ്റം വന്നയപ്പെമാള് അവചര സന്വേമാഭമാവമികമമായുറ്റം തടയുമയലമാ. അതമാണയലമാ

ഉണമാകുന്നതച്ച്. ആ തടയല് മമാറമിയമിടമാണച്ച് അവര യപമാകുന്നതച്ച്. അതമിനമാണവര

ശമമിക്കുന്നതച്ച്.  പമിചന്ന....  അങച്ച്  ഒരു  ചചെറമിയ  കുഞമിചന  കമാരഖ്യറ്റം

പറഞമിയല....  അതമിചലെെമാന്നച്ച്  19  യകസകളമില്  പ്രതമിയമായ

കുഞമാണച്ച്.അങചനയുള്ള  കുഞങചള  ഒക്കെത്തുവച്ചു  നടക്കെമാന  കഴമിയുന്ന

ആള്ക്കെമാരുണച്ച്.  അങച്ച്  അതമിചന  ആളമായമി  മമാറണ.  അങതച്ച്

മനസമിലെെമാക്കെണറ്റം.  തമാങളമാണച്ച്  യഥമാരതതമില്  ചതറമിദ്ധരമിപ്പെമിക്കെമാന

യനമാക്കുന്നതച്ച്.  അവര  ആരമാണച്ച്;  പ്രയതഖ്യക  ചചവദഗഖ്യമുള്ളവചര  ഇഇൗ

പ്രവരതമിക്കുയവണമി  തയ്യേമാറമാക്കെമിയതമാണച്ച്.   സമാധമാരണ  ഗതമിയമില്

ഇങചനയുള്ള  കമാരഖ്യങള്  ചചെയ്തമാല്  അതച്ച്  ചചെയ്യേമാന

പമാടമിലമാതതമാചണചന്നങമിലുറ്റം  പറയയണതചല...  അതുയപമാലുറ്റം  പറയമാന

നമിങള്ക്കെച്ച്  പറമിയമിലയലമാ...  പകരറ്റം  അചതലമാറ്റം  നഖ്യമായശകരമിക്കെമാനമാണച്ച്

ശമമിചതച്ച്.  ഇന്നചതചയമാരു  പ്രയതഖ്യകതചകമാണമാചണനറ്റം  നമിങള്

വനചപട്ടുയപമാചയമാരു  ഗതമിയകടമിചന  ഭമാഗമമായമി  സറ്റംഭവമിചതമാചണനറ്റം

മനസമിലെെമാക്കെമാചനനമിക്കെച്ച്  കഴമിയുറ്റം.  അങചന  മമാതയമ  ഞമാനതമിചന
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കമാണുനള.  പചക്ഷ,  നടന്ന കമാരഖ്യങള് ഇതരതമിലെെമാചണന്നതച്ച് ഒനകൂടമി

ആവരതമിചച്ച് വഖ്യക്തമമാക്കുന. 

2. ആതുര ശുശ്രൂഷമാലെെയങള് പ്രവരതമിക്കുന്ന ചകമായമഴഖ്യല് ചകടമിടങളുചട
ചചലെെസനസച്ച്

ശശ  .   യജമാബച്ച് ലമക്കെമിള്: സര, 2019 -ല് ചകടമിട നമിയമങള് നമിലെെവമില്

വന്നയപ്പെമാള്  പഴയ  വമാണമിജഖ്യ  ചകടമിടങളുചട  ഒകല്യുപനസമി  അചലങമില്

തല്സ്ഥമിതമി  നമിലെെനമിരതമാനുറ്റം  കമവത്കരമിക്കുവമാനുറ്റം  സരക്കെമാര  അയപക്ഷ

സന്വേശകരമിചമിട്ടുണച്ച്.  വരഷങളമായമി  യഥമാസമയതച്ച്  പുതുക്കെമിയമിരുന്ന

ചചലെെസനസകള്  തുടരന്നച്ച്  ലെെഭമിക്കുന്നതമിനച്ച്  അതമിഭശമമമായ  ഫശസമാണച്ച്

തയദശസന്വേയറ്റംഭരണ സ്ഥമാപനങള് ഇഇൗടമാക്കുന്നതച്ച്.  അതുയപമാചലെെ വമാണമിജഖ്യ

ചകടമിടങളമില്  പ്രവരതമിചമിരുന്ന ആതുര ശുശ്രൂഷമാലെെയങള്ക്കെച്ച് നമിലെെവമില്

200  ചെതുരശമശറര  എന്നച്ച്  പരമിമമിതചപ്പെടുതമാറ്റം  എന്ന  നമിരയദശറ്റം  മൂലെെറ്റം

കൂടുതലുള്ള ഏരമിയയച്ച് ചചലെെസനസച്ച് പുതുക്കെമി ലെെഭമിക്കുന്നതമിനച്ച് ഭശമമമായ ഫശസച്ച്

അടയ്യക്കെണ  സ്ഥമിതമിയമാണച്ച്  നമിലെെവമിലുള്ളതച്ച്.  പുതമിയ  നമിയമങള്

പ്രമാബലെെഖ്യതമില്  വരുന്നതമിനച്ച്  വരഷങള്ക്കെച്ച്  മുമച്ച്  നമിരമമിച  വമാണമിജഖ്യ

ചകടമിടങള്  നമിലെെവമിചലെെ  നമിയമപ്രകമാരറ്റം  കമവത്കരമിക്കുന്നതമിനുറ്റം

ചചലെെസനസച്ച് പുതുക്കുന്നതമിനുമുള്ള ഫശസച്ച് ഇളവച്ച് ചചെയ്യുന്നതമിനുള്ള നടപടമികള്
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സന്വേശകരമിക്കെണചമന്നമാണച്ച്  ഞമാന  ഇഇൗ  സബ്മമിഷനമിലൂചട  ബഹുമമാനചപ്പെട

തയദശസന്വേയറ്റംഭരണ വകുപ്പുമനമിയയമാടച്ച് അഭഖ്യരതമിക്കുന്നതച്ച്. 

തയദശസന്വേയറ്റംഭരണറ്റം,  ഗ്രമാമവമികസനറ്റം,  എലകസച്ച്

വകുപ്പുമനമിക്കുയവണമി സഹകരണ-രജമിയസ്ട്രേഷന,  സമാറ്റംസമാരമികറ്റം  വകുപ്പുമനമി

(ശശ  .    വമി  .    എന  .    വമാസവന):   സര,  ജൂചചലെെ  30  -നച്ച്  മുമച്ച്  നമിരമമാണറ്റം

പൂരതശകരമിച്ചുകഴമിഞ  ചകടമിടങള്,  ചകടമിട  നമിരമമാണ  ചെടറ്റം

ലെെറ്റംഘമിച്ചുചകമാണച്ച്  നമിരമമിചതമാചണങമില്  15-05-2018  തശയതമിയമിചലെെ

1112/2018/എല്.എസച്ച്.ജമി.ഡമി.  നമര സരക്കെമാര ഉതരവമിനച്ച്  വമിയധയമമായമി

കമവല്കരമിക്കുന്നതമിനമായമി  2021  ചസപ്ററ്റംബര  30  വചര  അയപക്ഷ

സന്വേശകരമിചമിരുന.  2017  ജൂചചലെെ  31  -നച്ച്  മുമച്ച്  നമിരമമിച  അനധമികൃത

നമിരമമാണങള്ക്കെച്ച്  കമവത്കരണതമിനച്ച്  അയപക്ഷ  സമരപ്പെമിക്കെമാന  നമാലെെച്ച്

വരഷവറ്റം  രണച്ച്  മമാസവറ്റം  സമയറ്റം  നല്കമിക്കെഴമിഞതമിനമാല്  ഇതമിനകറ്റം

കമവത്കരണതമിനച്ച്  അയപക്ഷ  സമരപ്പെമിചച്ച്  കഴമിഞമിട്ടുണമാകുചമന്ന

നമിഗമനതമില് ഇയപ്പെമാള് അയപക്ഷകള് സന്വേശകരമിക്കുന്നമില. ചകടമിടനമിരമമാണ

ചെടറ്റം  പഴയയതമാ  പുതമിയയതമാ  പ്രകമാരറ്റം  ചകടമിട  നമിരമമാണമാനുമതമി

കരസ്ഥമമാക്കെമി  അതമിനനുസരമിചച്ച്  നമിരമമാണറ്റം  പൂരതശകരമിച്ചുകഴമിഞ
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നമിരമമാണങള്ക്കെച്ച്  ഒകല്യുപനസമി  സരടമിഫമിക്കെറച്ച്  ലെെഭമിചമിട്ടുചണങമില്  അവ

തുടരുന്നതമിനച്ച്  ചെടപ്രകമാരറ്റം  ഒരു  തടസവറ്റം  നമിലെെവമിലെെമില.  വമാണമിജഖ്യ

ചകടമിടങളമില്  പ്രവരതമിക്കുന്ന  ആതുര  ശുശ്രൂഷമാലെെയങള്  200

ചെതുരശമശററമില്  പരമിമമിതചപ്പെടുതണചമന്ന  നമിരയദശറ്റംമൂലെെറ്റം  ചചലെെസനസച്ച്

പുതുക്കുന്നതമിനച്ച്  ഭശമമമായ  ഫശസച്ച്  അടയ്യക്കെണ  സ്ഥമിതമിയമാചണന്നച്ച്

അഭമിപ്രമായചപ്പെടമിരമിക്കുന.  പഴയ  ചകടമിട  നമിരമമാണ  ചെടപ്രകമാരറ്റം

ചക.എറ്റം.ബമി.ആര.1999,  150 സന്വേയര  മശററമില്  തമാചഴ  വമിസ്തശരണമുള്ള

ആശുപതമി  ഗണതമില്ചപ്പെടുന്ന  നമിരമമാണങചള  വമാണമിജഖ്യ

ഉപയയമാഗതമിനമായമി  കണക്കെമാക്കെമി  വമാണമിജഖ്യഗണചകടമിടമമായമി

പരമിഗണമിക്കെമാറ്റം.  പുതമിയ  ചകടമിടറ്റം  നമിരമമാണ  ചെടപ്രകമാരറ്റം

ചക.എറ്റം.ബമി.ആര./ചക.പമി.ബമി.ആര.2019,  ഇതച്ച്  വരദ്ധമിപ്പെമിചച്ച്  200  സന്വേയര

മശറര  വചരയുള്ള  ആശുപതമി  ഉപയയമാഗചത  വമാണമിജഖ്യ  ചകടമിടചമന്ന

ഗണതമില്ചപ്പെടുത്തുന.  ആശുപതമിയുടമകള്ക്കെച്ച്  അനുകൂലെെമമായ

വഖ്യവസ്ഥയമാണമിതച്ച്.  ഒരു  വമാണമിജഖ്യചകടമിടതമില്  200  സന്വേയര  മശററമില്

കൂടുതല്  ഭമാഗറ്റം ആശുപതമി ഉപയയമാഗതമിനച്ച് വമിനമിയയമാഗമിക്കുകയമാചണങമില്

അതമിചന  ചമമാതതമില്  ആശുപതമി  ഗണതമില്ചപ്പെടുത്തുകയമാണച്ച്  ചകടമിട
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നമിരമമാണ  ചെടപ്രകമാരറ്റം  ചചെയ്യുന്നതച്ച്.  പഴയ  ചകടമിടനമിരമമാണ  ചെടതമിലുറ്റം

പ്രസ്തുത  രശതമി  തചന്നയമാണച്ച്  പമാലെെമിച്ചുവന്നതച്ച്.  അനധമികൃത  ചകടമിടങള്

കമവത്കരമിക്കെമാനുള്ള  ഫശസച്ച്  2018-ചലെെ  ചെടപ്രകമാരറ്റം

നമിശ്ചയമിചമിരമിക്കുന്നതമിനമാല്  വരദ്ധന  വരുതമിയമിടമില.  വമിവമിധ

സ്ഥമാപനങള്ക്കുള്ള  ചചലെെസനസച്ച്  ഫശസമിലുറ്റം  ഇഇൗ  സരക്കെമാര

അധമികമാരതമില്  വന്നതമിനുയശഷറ്റം  വരദ്ധനവച്ച്  വരുതമിയമിടമില.  ചപരമമിറച്ച്

ഫശസച്ച്,  ചചലെെസനസച്ച്  ഫശസച്ച്  തുടങമിയ  തയദശ  സ്ഥമാപനങളുചട  പ്രധമാന

തനതച്ച്  വരുമമാന  യസമാതസമാണച്ച്.  യകമാവമിഡമിചന  പശ്ചമാതലെെതമില്

നമിലെെവമിലുള്ള  വരുമമാന  യസമാതസകളമില്  ലെെഭഖ്യമമായ  കുറവച്ച്  വരമികയുറ്റം

തയദശസ്ഥമാപനങള്  സമാമതമികമമായ  പ്രയമാസറ്റം  അനുഭവമിക്കുകയുറ്റം

ചചെയ്യുന്ന  സമാഹചെരഖ്യമമായതമിനമാല്  ഫശസകളമില്  കുറവച്ച്  വരുത്തുന്ന  കമാരഖ്യറ്റം

പരമിഗണമിക്കെമാന കഴമിയമില. 

3. പമാലെെക്കെമാടച്ച് നഗരസഭയമിചലെെയുറ്റം പഞമായതമിചലെെയുറ്റം പടയ പ്രശറ്റം

ശശ  .    ഷമാഫമി  പറമമില്:  സര,  പമാലെെക്കെമാടച്ച്  എചന

നമിയയമാജകമണ്ഡലെെതമിചലെെ  ജനപ്രതമിനമിധമിയമായമിരുന്ന  ബഹുമമാനഖ്യനമായ

സന്ദേരന  സന്വേമാമമി,  അയദഹതമിചന  കമാലെെഘടതമില്  പമാലെെക്കെമാടച്ച്
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യചെരമിനമിരമമാരജ്ജന  പദ്ധതമിയുചട  ഭമാഗമമായമി  86  കുടുറ്റംബങള്ക്കെച്ച്  രണര

ചസനച്ച് സ്ഥലെെറ്റംവശതറ്റം ലെെഭമിക്കുന്ന തരതമില് പമാലെെക്കെമാടച്ച് നഗരസഭയമിചലെെ മൂന്നമാറ്റം

വമാരഡമില്  സന്ദേരന  യകമാളനമിയമില്  ഒരു  പദ്ധതമി  നടപ്പെമിലെെമാക്കെമിയമിരുന.

അന്നചത  കമാലെെതച്ച്  അവരക്കെച്ച്  അന്നച്ച്  തമാമസമിക്കെമാനുള്ള  അനുമതമിയമാണച്ച്

നഗരസഭ  ചകമാടുതതച്ച്.   ഇഇൗ  86  കുടുറ്റംബങളമില്  കുയറ  കുടുറ്റംബങള്

അവമിചടനമിന്നച്ച്  മമാറമിയപ്പെമായമി.  അവമിചട  തമാമസമിചച്ച്  അവരമില്നമിന്നച്ച്

പണറ്റംചകമാടുതച്ച്  വമാങമിയ  ആളുകള്  ഇയപ്പെമാള്  അവമിചട  തമാമസമിക്കുനണച്ച്.

ഇഇൗ  86  കുടുറ്റംബങളമില്   അവരുചട  തലെെമുറകള്  ചതമാടച്ച്  അവമിചട

തമാമസമിച്ചുവന്നച്ച്  അടുത  തലെെമുറയമിയലെെയച്ച്  ലകമമാറമിയവരുണച്ച്;   വമാടകയച്ച്

തമാമസമിക്കുന്നവരുമുണച്ച്.  അവമിചട  ഇയപ്പെമാള്  തമാമസമിക്കുന്നവരുറ്റം  പണറ്റം

ചകമാടുതച്ച്  അതച്ച്  വമാങമിയമിട്ടുള്ളവരുമമായമിട്ടുള്ള  ആളുകള്ക്കെച്ച്  ഇതുവചര  ആ

ഭൂമമിയുചട പടയറ്റം ലെെഭമിക്കുന്ന സമാഹചെരഖ്യറ്റം ഉണമായമിടമില.   പതമിറമാണ്ടുകളമായമി

അവമിചട  തമാമസമിക്കുന്ന  ആളുകളമാണച്ച്.   എലമാവരുറ്റം  സമാധമാരണക്കെമാരമാണച്ച്.

കൂലെെമിപ്പെണമിചയടുത്തുറ്റം  വമാഹനയമമാടമിച്ചുറ്റം  അദ്ധന്വേമാനമിചച്ച്  ജശവമിക്കുന്ന  ഒരുപമാടച്ച്

ആളുകളുണച്ച്.  അതുയപമാചലെെതചന്ന അവമിചടയുള്ള ഇറമിയഗഷചന കനമാലെെമിയനമാടച്ച്

യചെരന്നച്ച്  യചെരമിയമില്   തമാമസമിക്കുന്ന  ആളുകളുചമമാചക്കെയുണച്ച്.   അവരുചട
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പുനരധമിവമാസമുള്ചപ്പെചട ഇവമിചട തമാമസമിക്കുന്ന ആളുകളുചട ഭൂമമിയുചട പടയറ്റം

ഉള്ചപ്പെചടയുള്ള  കമാരഖ്യങളമില്  അടമിയന്തര  ഇടചപടലുറ്റം  അതമിചനമാരു

പരമിഹമാരവറ്റം  ഉണമാക്കെമിതരമാന  ഗവണചമനമിചന  ഭമാഗത്തുനമിന്നച്ച്

എതയുറ്റംചപചടനള്ള  ഇടചപടലുണമാകണചമന്നച്ച്  അഭഖ്യരതമിക്കുകയമാണച്ച്.

ഞമാന  ആവരതമിച്ചുപറയുന,  സമാധമാരണക്കെമാരമില്  സമാധമാരണക്കെമാരമായ

അദ്ധന്വേമാനമിചച്ച് ജശവമിക്കുന്ന ആളുകളമാണച്ച് അവമിചടയുള്ളതച്ച്. 

അതുയപമാചലെെതചന്ന  എചന  നമിയയമാജകമണ്ഡലെെതമിചലെെ  മമാത്തൂര,

പമിരമാഗമിരമി, കണമാടമി  ഇഇൗ  മൂന  പഞമായത്തുകളമിലുറ്റം  ഇതുയപമാചലെെ

പതമിറമാണ്ടുകളമായമി  തമാമസമിച്ചുവരുന്ന  സ്ഥലെെതച്ച്  ചെമിലെെ  ചചെറമിയ  സമായങതമിക

പ്രശങളുചട യപരമില് പടയറ്റം ലെെഭമിക്കെമാതമിരമിക്കുന്ന നമിരവധമി കുടുറ്റംബങളുണച്ച്.

കഴമിഞ  ദമിവസറ്റം  അങച്ച്  മമാതൃകമാ  വമിയലയജമാഫശസമിചന  ഉദ്ഘമാടനവമമായമി

ബനചപ്പെടച്ച് മമാത്തൂര വന്നയപ്പെമാള് അങച്ച് അവമിചട നടതമിയ ഒരു പ്രഖഖ്യമാപനറ്റം

വളചര  സയന്തമാഷയതമാടുകൂടമിയമാണച്ച്  ആ  ജനത  ഏചറടുതതച്ച്.  ആ

കുടുറ്റംബങള്ക്കെച്ച്  എതയുറ്റംചപചടന്നച്ച്  പടയറ്റം  ലെെഭഖ്യമമാക്കെമാനുള്ള  നടപടമി

ചചെയ്യേണചമന്നച്ച്  അങച്ച്  സൂചെമിപ്പെമിചമിരുന.  അതച്ച്  എതയുറ്റംചപചടന്നച്ച്

പ്രമാവരതമികമമാക്കെമാനുറ്റം  അതുയപമാചലെെതചന്ന  സന്ദേരന  യകമാളനമിയമിലുറ്റം
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ഇതുയപമാചലെെ  ഒരു  ചസഷഖ്യല്  ടശമമിചന  വചച്ച്  അവമിചടയുള്ള  ആളുകളുചട

യരഖകള്... ഇടയച്ച് ഒരു ദമിവസറ്റം മുനമിസമിപ്പെമാലെെമിറമിയുചട ഭമാഗത്തുനമിന്നച്ച് അവരക്കെച്ച്

ഇന്ന തശയതമിക്കുള്ളമില് നമിങളുചട  യരഖകള് ഹമാജരമാക്കെണചമന്നച്ച്  പറഞച്ച്

ഒരു  യനമാടശസച്ച്  കമിട്ടുകയമാണച്ച്.  മരണചപ്പെട്ടുയപമായ  പലെെ  ആളുകളുചടയുറ്റം

സരടമിഫമിക്കെറ്റുകള്  ഉള്ചപ്പെചടയുള്ള  കമാരഖ്യങള്,  പുതമിയ  ആളുകള്ക്കെച്ച്

അവരുചട  കയവമികയറ്റം  നടത്തുന്നതച്ച്  സറ്റംബനമിച്ചുറ്റം  അവരക്കെച്ച്

സമയറ്റംയവണറ്റം.  അയപ്പെമാള് ഒരു ചസഷഖ്യല് ടശമമിചന അലസന ചചെയ്തച്ച് സന്ദേരന

യകമാളനമിയമിചലെെ  സമാധമാരണക്കെമാരുചട  പടയറ്റം  എനള്ള  പ്രശതമിനച്ച്  ഒരു

ശമാശന്വേതപരമിഹമാരറ്റം  ഉണമാക്കെമിതരണറ്റം.   ഒലെെവയക്കെമാടച്ച്,  തമാണമാവൂര  രമാജശവച്ച്

നഗറമിലുറ്റം  സമമാനമമായ  പ്രശങളുണച്ച്.  അതച്ച്  ചറയമില്യവയുമമായമി

ബനചപ്പെടതമാണച്ച്.  അങയുചട  ഒരു  ചസഷഖ്യല്  ഇനയവമാള്വ്ചമനച്ച്

ഇക്കെമാരഖ്യതമിലുണമാകണചമനറ്റം  ജനങള്ക്കെച്ച്  ആശന്വേമാസമമാകണചമനറ്റം

അഭഖ്യരതമിക്കുന.

റവനക്യൂ-ഭവനനമിരമമാണ  വകുപ്പുമനമി  (ശശ  .    ചക  .    രമാജന):  സര,

പമാലെെക്കെമാടച്ച്  നമിയയമാജകമണ്ഡലെെതമിചലെെ  പമാലെെക്കെമാടച്ച്  നഗരസഭയമിലുള്ചപ്പെട

സന്ദേരന യകമാളനമി, തമാണമാവൂര രമാജശവച്ച് നഗര യകമാളനമി, മമാത്തൂര പഞമായതച്ച്,
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കണമാടമി  ഗ്രമാമപഞമായതച്ച്,  പമിരമിയമാരമി  പഞമായതച്ച്  എന്നമിവമിടങളമില്

വരഷങളമായമി  തമാമസമിക്കുന്നവരക്കെച്ച്  മതമിയമായ  യരഖകളമിലമാത

കമാരണതമാല്  പടയറ്റം  ലെെഭഖ്യമമായമിടമില   എന്ന  അറ്റംഗതമിചന  സബ്മമിഷന

വളചര  ഗഇൗരവയതമാചടയമാണച്ച്  ഗവണചമനച്ച്  കമാണുന്നതച്ച്.  അതമില്  പലെെതുറ്റം

എനമിക്കെച്ച്  യനരമിടച്ച്  യബമാദ്ധഖ്യമുള്ളതുമമാണച്ച്.  ഓയരമാ  പ്രയദശചതയുറ്റം  പ്രശങള്

പ്രയതഖ്യകറ്റം  പരമിയശമാധമിചതമില്  സന്ദേരന  യകമാളനമി  പമാലെെക്കെമാടച്ച്  തമാലൂക്കെമില്

പമാലെെക്കെമാടച്ച്  വമിയലജച്ച് പരമിധമിയമിലെെമാണച്ച് ഉള്ചപ്പെട്ടുവരുന്നതച്ച്.  ടമി  യകമാളനമിയമിചലെെ

84 കുടുറ്റംബങള് 305 ചസനച്ച് വരുന്ന ലകവശസ്ഥലെെങളമില് നമിരമമിച്ചുവരുന്ന

4  വശടുകള്  അടങമിയ  ഒറ  യൂണമിറച്ച്  വശതമുള്ള  ചകടമിടങളമില്

തമാമസമിച്ചുവരുന.  റവനക്യൂ ചറയക്കെമാരഡച്ച് പ്രകമാരറ്റം ഇതച്ച് മുനമിസമിപ്പെമാലെെമിറമിയുചട

വകയമാണച്ച്.  മുനമിസമിപ്പെമാലെെമിറമി  വമിലെെയച്ച്  വമാങമി  യചെരമി  നമിരമമാണ

പദ്ധതമിക്കുയവണമി  നല്കമിയതമാണച്ച്.   എന്നമാല്  യകമാളനമി  നമിവമാസമികള്

ആരുറ്റംതചന്ന പടയതമിനച്ച് റവനക്യൂ വകുപ്പെച്ച് മുമമാചക അയപക്ഷ സമരപ്പെമിചമിടമില.

അയപക്ഷ  ലെെഭഖ്യമമാകുന്ന  മുറയച്ച്  തയദശസന്വേയറ്റംഭരണ  സ്ഥമാപനമമായ

മുനമിസമിപ്പെമാലെെമിറമിയമില് നമിനറ്റം പ്രസ്തുത ഭൂമമി റവനക്യൂ വകുപ്പെമില് നമിക്ഷമിപ്തമമാക്കെമി

ഭൂമമി  പതമിവച്ച്  ചെടങള്ക്കെച്ച്  വമിയധയമമായമി  അരഹതയനുസരമിചച്ച്  പടയറ്റം
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നല്കുന്ന  നടപടമി  സന്വേശകരമിക്കുന്നതമാചണന്നച്ച്  ഞമാന  അയങയച്ച്

ഉറപ്പുനല്കുകയമാണച്ച്.  

അങച്ച് ഉന്നയമിച തമാണമാവൂര രമാജശവച്ച്  നഗര യകമാളനമി നമിവമാസമികളുചട

പ്രശറ്റം പരമിയശമാധമിചതമില് രണച്ച് ചസനമില് തമാചഴമമാതറ്റം ഭൂമമി ലകവശറ്റം വചച്ച്

വശടുവചച്ച്  തമാമസമിക്കുന്ന  12  കുടുറ്റംബങളുണച്ച്.   ഇഇൗ  ഭൂമമി  റവനക്യൂ  യരഖകള്

പ്രകമാരറ്റം  വനറ്റംവകുപ്പെമിചന  ഉടമസ്ഥതയമിലെെമാചണന്നമാണച്ച്  പടയറ്റം

നല്കുന്നതമിനുള്ള ഒരു തടസമമായമി കമാണുന്നതച്ച്.  വനറ്റംവകുപ്പെമിചന അനുമതമി

ലെെഭഖ്യമമാകുന്നതമിനുള്ള  നടപടമികള്  നമള്  സന്വേശകരമിക്കുനണച്ച്.  കഴമിഞ

പമാലെെക്കെമാടച്ച് സന്ദേരശനതമിനുയശഷറ്റം ആ നടപടമിയമിയലെെയച്ച് യപമായമിട്ടുണച്ച്.  

കണമാടമി  ഗ്രമാമപഞമായതച്ച്,  പമിരമിയമാരമി  പഞമായതച്ച്,  മമാത്തൂര

ഗ്രമാമപഞമായതച്ച്  എന്നമിവമിടങളമില്  നമിലെെനമില്ക്കുന്ന  പടയപ്രശങള്

ലെെമാനഡച്ച്  ലടബക്യൂണലുമമായമി  ബനചപ്പെടതമാണച്ച്.  പമിരമിയമാരമി  വമിയലജച്ച്

പരമിധമിയമില്  126  അയപക്ഷകളുറ്റം  മമാത്തൂര  ഗ്രമാമപഞമായതമില് മമാത്തൂര-1,

മമാത്തൂര-2  വമിയലജുകളമില്  300  അയപക്ഷകളുറ്റം  കണമാടമി  -1,  കണമാടമി-2

വമിയലജുകളമില് 116 അയപക്ഷകളുറ്റം ലെെമാനഡച്ച് ലടബക്യൂണലെെമിനച്ച് മുമമാചകയുണച്ച്.

പ്രസ്തുത  അയപക്ഷകള്  ലടബക്യൂണല്  പരമിയശമാധമിച്ചുവരമികയമാണച്ച്.
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ഭൂപരമിഷ്കരണ  നമിയമറ്റം  അനുശമാസമിക്കുന്ന  യരഖകള്  ഹമാജരമാക്കുന്നതമിനച്ച്

ലകവശക്കെമാരക്കെച്ച്  കഴമിയമാചതയപമാകുന്നതമാണച്ച്  കയവമികയ  സരടമിഫമിക്കെറച്ച്

നല്കമാനുള്ള  തടസമമായമി  നമില്ക്കുന്നതച്ച്.  കയവമികയ  സരടമിഫമിക്കെറ്റുകള്

അനുവദമിക്കുന്നതു  സറ്റംബനമിച  നടപടമികമങള്  യവഗതമിലെെമാക്കുന്നതമിനുറ്റം

ഇഇൗ നടപടമികമങള് ലെെഘൂകരമിക്കുന്നതമിനുറ്റം ആവശഖ്യമമായ നടപടമികള് യസ്റ്റേറച്ച്

ലെെമാനഡച്ച്  യബമാരഡച്ച്  മുഖമാന്തരറ്റം  സന്വേശകരമിചമിട്ടുണച്ച്.  ഇക്കെമാരഖ്യതമില്

അയങയറമിയമാവന്നതുയപമാചലെെ,  മനമിചയന്ന  നമിലെെയമില്  നമള്   ഒരുമമിചച്ച്

അവമിചട  സന്ദേരശമിചതമിചന  ഭമാഗമമായമി  പ്രയതഖ്യക  തമാല്പരഖ്യചമടുതച്ച്

പരമിയശമാധമിക്കുകയുറ്റം ചചെയ്യുനണച്ച്.  

ഇഇൗ  സരക്കെമാര  അധമികമാരതമില്  വന്നതമിനുയശഷറ്റം  കഴമിഞ

ഒരുവരഷറ്റംചകമാണച്ച്  പമാലെെക്കെമാടച്ച്  തമാലൂക്കെമില്  1344  പടയങളുറ്റം  ആലെെത്തൂര

തമാലൂക്കെമില്  906  പടയങളുമുള്ചപ്പെചട  പമാലെെക്കെമാടച്ച്  ജമിലയമില്  7606

പടയങളുറ്റം  സറ്റംസ്ഥമാനതച്ച്  ആചക  54,535  പടയങളുറ്റം  വമിതരണറ്റം

ചചെയ്തമിട്ടുണച്ച്.   പമാലെെക്കെമാടച്ച്  നമിയയമാജകമണ്ഡലെെതമില്  ആലെെത്തൂര-പമാലെെക്കെമാടച്ച്

തമാലൂക്കുകളമിലെെമായമി  യശഷമിക്കുന്ന  അയപക്ഷകള്  എലമാറ്റംതചന്ന  നടപടമികമറ്റം

പമാലെെമിചച്ച് യയമാഗഖ്യതയുചട അടമിസ്ഥമാനതമില് പരമിയശമാധമിചച്ച് പടയറ്റം വമിതരണറ്റം
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ചചെയ്യുന്നതമിനുള്ള  നടപടമികള്  സന്വേശകരമിക്കുകയമാണച്ച്.   ഇവമിചട  ഉന്നയമിച

സബ്മമിഷചന  ഭമാഗമമായമി  പമാലെെക്കെമാടച്ച്  നമിയയമാജകമണ്ഡലെെതമിചലെെ  പടയ

പ്രശങള്  മമാതറ്റം  ചെരച  ചചെയ്യുന്നതമിനച്ച്  സഭമാ  സയമളനറ്റം  കഴമിഞച്ച്

രണമാഴ്ചയകറ്റം  പ്രയതഖ്യകമമായമി  യയമാഗറ്റം  വമിളമിചച്ച്  ഇഇൗ  കമാരഖ്യതമില്  പ്രയതഖ്യക

പരമിഗണനയയമാചട  പരമിഹരമിക്കുന്നതമാചണന്നച്ച്  അയങയച്ച്  ഉറപ്പു

നല്കുകയമാണച്ച്.

4. കുറഖ്യമാടമി ഇറമിയഗഷന പദ്ധതമി

ശശ  .    ഇ  .    ചക  .    വമിജയന:  സര,  നമാദമാപുരറ്റം  നമിയയമാജകമണ്ഡലെെതമിചലെെ

കുറഖ്യമാടമി ഇറമിയഗഷന യപ്രമാജകച്ച് ബമാഞച്ച് കനമാല് തൂയണരമി-യവട്ടുമല്  ചടയ്ല്

എനഡച്ച്  ഡമിസ്ട്രേമിബക്യൂടറമി പദ്ധതമി  പമാതമിവഴമിയമില്  ഉയപക്ഷമിച

സ്ഥമിതമിയമിലെെമാണമിയപ്പെമാള്.   തൂയണരമി-എടയചരമി  ഗ്രമാമപഞമായതമിലൂചടയമാണച്ച്

കനമാല് കടനയപമാകുന്നതച്ച്. ഇഇൗ പദ്ധതമി പൂരതശകരമിചമാല് യവനല്ക്കെമാലെെതച്ച്

ഏചറ കൃഷമിക്കെമാരുള്ള ടമി പ്രയദശതച്ച് ചനല്കൃഷമിക്കെമാര, പചക്കെറമി കൃഷമിക്കെമാര,

ചതങച്ച് കൃഷമിക്കെമാര എന്നമിവരക്കെച്ച് വളചര സഹമായകരമമായമിരമിക്കുറ്റം.  കൂടമാചത,

കുടമിചവള്ളതമിചന  പ്രശറ്റം  പരമിഹരമിക്കെമാന  സഹമായകരമമാണച്ച്.

പദ്ധതമിക്കുയവണമി തൂയണരമിയമില് നമിനറ്റം കമായപ്പെനചമി വചര കനമാലുണമാക്കെമാന
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ഭൂമമി  യനരചതതചന്ന ഏചറടുതതമാണച്ച്.   നമിലെെവമില് നമിരമമാണറ്റം  കഴമിഞ

കനമാല് പലെെസ്ഥലെെത്തുറ്റം ചപമാടമിചപ്പെമാളമിഞച്ച് കമിടക്കുകയമാണച്ച്.  ചെമിലെെ സ്ഥലെെതച്ച്

കനമാല് കമാണമായനയമില.  ഇതുസറ്റംബനമിചച്ച് കഴമിഞ സരക്കെമാരമിചന കമാലെെതച്ച്

ഞമാന നല്കമിയ കതമിചന അടമിസ്ഥമാനതമില്  ഇറമിയഗഷന എകമികക്യൂടശവച്ച്

എഞമിനശയര  ഉള്ചപ്പെചടയുള്ള  ഉയദഖ്യമാഗസ്ഥര  സ്ഥലെെറ്റം  പരമിയശമാധമിക്കുകയുറ്റം

പദ്ധതമിയുചട  എസ്റ്റേമിയമറച്ച്  തയ്യേമാറമാക്കുന്നതമിനുമുനപുതചന്ന  പ്രയദശചത

ഗുണയഭമാക്തമാക്കെളുചട  യയമാഗറ്റം  വമിളമിച്ചുയചെരക്കുകയുറ്റം  ചചെയ്തമിരുന.

ആയതമിനമാല്  ടമി  പദ്ധതമി  പൂരതശകരമിക്കുന്നതമിനുറ്റം  നമിലെെവമില്

ചപമാടമിചപ്പെമാളമിഞ  കനമാല്  പുനനഃസ്ഥമാപമിക്കെമാനുറ്റം  ചവള്ളചമതമിക്കെമാനുമുള്ള

അടമിയന്തര  നടപടമിയുണമാകണചമന്നച്ച്  ഇഇൗ   സബ്മമിഷനമിലൂചട  ഞമാന

ആവശഖ്യചപ്പെടുന. 

ജലെെവമിഭ വകുപ്പുമനമി (ശശ  .    യറമാഷമി അഗസ്റ്റേമിന):  സര,  ബഹുമമാനചപ്പെട

എറ്റം.എല്.എ. ഇവമിചട സൂചെമിപ്പെമിച കമാരഖ്യങള് വളചര ഗഇൗരവമുള്ള കമാരഖ്യങള്

തചന്നയമാണച്ച്.  കുറഖ്യമാടമി ജലെെയസചെന പദ്ധതമിയുചട ഭമാഗമമായ തൂയണരമി ബമാഞച്ച്

കനമാലെെമിചന  ചചെയമിയനജച്ച്  7-650  മശററമില്  നമിന്നച്ച്  ആരറ്റംഭമിക്കുന്ന  Thuneri

Vettummal  Tail-end  Distributory  പദ്ധതമിക്കുയവണമി  സരക്കെമാര  സ്ഥലെെറ്റം
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ഏചറടുതമിട്ടുള്ളതമാണച്ച്.   4.25  കമിയലെെമാമശറര  നശളമുള്ള  ഇഇൗ  ഡമിസ്ട്രേമിബക്യൂടറമി

കനമാലെെമിചന 2 കമിയലെെമാമശറര ദൂരറ്റം കനമാല് നമിരമമിച്ചു. കനമാല് കമാലെെപ്പെഴക്കെറ്റംമൂലെെറ്റം

ചപമാളമിഞ  അവസ്ഥയമിലുമമായമി.  ആ  രണച്ച്  കമിയലെെമാമശററമിചന

പുനരുദ്ധമാരണമമാണച്ച്  ഇവമിചട  ആവശഖ്യചപ്പെട  പ്രധമാന  കമാരഖ്യറ്റം.   അതമിനച്ച്

ഏകയദശറ്റം ഒരുയകമാടമി രൂപ എസ്റ്റേമിയമറച്ച് തയ്യേമാറമാക്കെമിയമിട്ടുണച്ച്.  അതച്ച് പദ്ധതമി

വമിഭമാഗറ്റം  ചെശഫച്ച്  എഞമിനശയര  സരക്കെമാരമിയലെെയച്ച്  ചപ്രമായപ്പെമാസല്

സമരപ്പെമിചമിട്ടുണച്ച്;  അതച്ച്  പരമിയശമാധമിച്ചുവരമികയമാണച്ച്.  അയതമാചടമാപ്പെറ്റം

രയണകമാല് കമി.മശ.  ദൂരറ്റം കനമാല് നമിരമമിയക്കെണതുണച്ച്.   അതമിനമാവശഖ്യമമായ

ഭൂമമിയുചട അതമിരതമി നമിശ്ചയമിച്ചു കമിട്ടുന്നതമിനച്ച് റവനക്യൂ ഡമിപ്പെമാരട്ടുചമനച്ച് നടപടമി

സന്വേശകരമിക്കുനണച്ച്.  അതമിരതമി നമിശ്ചയമിചച്ച് കമിട്ടുന്ന മുറയച്ച് യശഷമിച കനമാല്

ഭമാഗറ്റം പൂരതശകരമിക്കുന്നതമിനമാവശഖ്യമമായ നടപടമികള്ക്കെച്ച് മൂനതൂക്കെറ്റം നല്കമാറ്റം.

ഇയപ്പെമാള്  പരമിയശമാധന  നടതമിയതമിചനയടമിസ്ഥമാനതമില്  റമിചപ്പെയര

ആവശഖ്യമമായമി  വരുന്ന  പ്രയദശങചള  പ്രയതഖ്യകറ്റം  പരമിഗണമിചച്ച്

മുയന്നമാട്ടുയപമാകമാനമാണച്ച്  ഉയദശമിക്കുന്നതച്ച്.   കുറഖ്യമാടമി  ജലെെയസചെന പദ്ധതമിയുചട

ഭമാഗമമായ  കനമാലുകളുചട  നവശകരണതമിനച്ച്  ചപമാതുവമില്  ഒരു  സ്ഥമിതമി

സന്വേശകരമിചമിട്ടുണച്ച്.  അതമിനമായമി  150  യകമാടമി  രൂപയുചട  യടമാടല്  എസ്റ്റേമിയമറച്ച്
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തയ്യേമാറമാക്കെമി  നല്കമിയമിട്ടുണച്ച്.  അതമിചനടയമിസ്ഥമാനതമില്  ലെെഭഖ്യതമാഫണച്ച്

ലെെഭമിക്കുയമമാള് പ്രയയമാറമിറമി  നല്കമി ആദഖ്യഘട നമിരമമാണ പ്രവരതനങള്

നടത്തുന്നതമിനമാവശഖ്യമമായ നടപടമി സന്വേശകരമിക്കെമാറ്റം.

5. യകരള വമാടര അയതമാറമിറമിയുചട ഡമിവമിഷണല് ഓഫശസച്ച്
 

ശശമതമി യു  .    പ്രതമിഭ:  സര, വമാടര അയതമാറമിറമിയുചട ഒരു ഡമിവമിഷണല്

ഓഫശസച്ച്  കമായറ്റംകുളതച്ച്  ആരറ്റംഭമിക്കുന്നതച്ച്  സറ്റംബനമിച  സബ്മമിഷനമാണച്ച്

ഞമാന അവതരമിപ്പെമിക്കുന്നതച്ച്. മതഖ്യചതമാഴമിലെെമാളമികളുറ്റം കയര ചതമാഴമിലെെമാളമികളുറ്റം

ഏചറ അധമിവസമിക്കുന്ന ഈ പ്രയദശചത ജനങള് റവനക്യൂ സറ്റംബനമമായ

പരമാതമികള്ക്കെച്ച്  50  കമി.മശ.  അകചലെെയുള്ള  ആലെെപ്പുഴ  ഡമിവമിഷചനയമാണച്ച്

ആശയമിയക്കെണമിവരുന്നതച്ച്.  ആലെെപ്പുഴ  ജമിലയമിചലെെ  കുടനമാടച്ച്  തമാലൂക്കെച്ച്

ഒഴമിചകയുള്ള  യചെരതലെെ,  അമലെെപ്പുഴ,  കമാരതമികപ്പെള്ളമി,  മമായവലെെമിക്കെര,

ചചെങന്നൂര  എന്നശ  അഞച്ച്  തമാലൂക്കുകളമിചലെെ  എടച്ച്  നമിയമസഭമാ

മണ്ഡലെെങളുള്ചപ്പെടുന്ന ഒരു വലെെമിയ പ്രയദശതമിചന ജലെെപരമിപമാലെെന ചുമതലെെ

മുഴുവനുറ്റം ആലെെപ്പുഴ പമി.എചച്ച്.  ഡമിവമിഷചന പരമിധമിയമിലെെമാണച്ച് വരുന്നതച്ച്.  ഈ

ഡമിവമിഷചന കശഴമില് അഞച്ച് സബ്ഡമിവമിഷന ഓഫശസകളുറ്റം പതച്ച് ചസക്ഷന

ഓഫശസകളുമമാണച്ച്  പ്രവരതമിക്കുന്നതച്ച്.  അഞച്ച്  തമാലൂക്കുകളമിലെെമായമി  57
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ഗ്രമാമപഞമായത്തുകളുറ്റം 6 മുനമിസമിപ്പെമാലെെമികളുമുള്ള ഈ ഡമിവമിഷചന പരമിധമിയമില്

ഒനപതച്ച്  ജലെെശുദ്ധശകരണശമാലെെകളുറ്റം  34  കുഴല്ക്കെമിണര  സശമുകളുമുണച്ച്.

തയദശസന്വേയറ്റംഭരണ  സ്ഥമാപനങളമിചലെെ  എലമാ   ചഡയപ്പെമാസമിറച്ച്  പ്രവൃതമികളുറ്റം

ഏചറടുതച്ച്  ചചെയ്യുന്നതച്ച്  ആലെെപ്പുഴ  പമി.എചച്ച്.  ഡമിവമിഷനമാണച്ച്.  ഏകയദശറ്റം

രയണകമാല്  ലെെക്ഷതമിലെെധമികറ്റം  വമാടര  കണക്ഷനുകള്  ഈ  ഡമിവമിഷനമില്

തചന്നയുണച്ച്.  ഇവയുചട എണവറ്റം ദമിനറ്റംപ്രതമി വരദ്ധമിച്ചുവരമികയമാണച്ച്.  ഇതയുറ്റം

വലെെമിയ  പ്രയദശചത  ചപമാതുജനങള്ക്കെച്ച്  ശുദ്ധജലെെറ്റം  എതമിക്കുന്നതമിനുറ്റം

ലപപ്പെച്ച്  ലലെെനുകളുചട  അറകുറപ്പെണമി  പൂരതശകരമിക്കുന്നതമിനുറ്റം  ആലെെപ്പുഴ

ജമിലയമില്  ഒരു  ഡമിവമിഷന  അപരഖ്യമാപ്തമമാണച്ച്.  അതുചകമാണച്ച്  മചറമാരു

ഡമിവമിഷനകൂടമി  ആലെെപ്പുഴയമില്  രൂപശകരമിയക്കെണതച്ച്  ഏചറ  അനമിവമാരഖ്യമമായ

കമാരഖ്യമമാണച്ച്.  ഇതുസറ്റംബനമിചച്ച്  കഴമിഞ  സരക്കെമാരമിചന  കമാലെെതച്ച്  ഒരു

നമിയവദനറ്റം നല്കമിയമിരുന.  അതമിചനയടമിസ്ഥമാനതമില് ആലെെപ്പുഴ പമി.എചച്ച്.

ഡമിവമിഷന വമിഭജമിചച്ച്  കമായറ്റംകുളറ്റം ആസ്ഥമാനമമാക്കെമി ഒരു പുതമിയ ഡമിവമിഷന

ആരറ്റംഭമിയക്കെണതമിചന  ആവശഖ്യകത  യകരള  വമാടര  അയതമാറമിറമിയുചട

മധഖ്യയമഖലെെമാ ചെശഫച്ച് എഞമിനശയര അറമിയമിചമിട്ടുള്ളതമായമി പതമിനമാലെെമാറ്റം യകരള

നമിയമസഭയുചട  പതമിനഞമാറ്റം  സയമളനതമിചലെെ  2-07-2019-ചലെെ  എചന
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യചെമാദഖ്യതമിനച്ച്  മറുപടമിയമായമി  ബഹുമമാനചപ്പെട  മുന  ജലെെവമിഭവ  വകുപ്പുമനമി

അറമിയമിക്കുകയുറ്റം  ചചെയ്തമിരുന.  സന്വേന്തമമായമി  തമാലൂക്കുയപമാലുമമിലമാത  ഒരു

വലെെമിയ  മണ്ഡലെെമമാണച്ച്  കമായറ്റംകുളറ്റം.  അതുചകമാണച്ച്  കമായറ്റംകുളതച്ച്  വമാടര

അയതമാറമിറമിക്കെച്ച്  സന്വേന്തമമായമി  70  ചസനമിലെെധമികറ്റം  സ്ഥലെെ  സഇൗകരഖ്യമുചണന്ന

വസ്തുത  കണക്കെമിചലെെടുത്തുറ്റം  രയണകമാല്  ലെെക്ഷതമിലെെധമികറ്റം  കണക്ഷനുള്ള

ആലെെപ്പുഴ ഡമിവമിഷചന യജമാലെെമി  ഭമാരറ്റം  കുറയ്ക്കുന്നതമിനുറ്റം  പ്രസ്തുത ഡമിവമിഷചന

കശഴമിലുള്ള  അഞച്ച്  സബ്ഡമിവമിഷനമില്നമിനറ്റം  മമായവലെെമിക്കെര-ഹരമിപ്പെമാടച്ച്

സബ്ഡമിവമിഷനുകള്  യചെരതച്ച്  കമായറ്റംകുളതച്ച്  ഒരു  ഡമിവമിഷന  ഓഫശസച്ച്

ആരറ്റംഭമിക്കുന്നതമിനച്ച് അടമിയന്തര നടപടമികള് സന്വേശകരമിക്കെണചമന്നച്ച് ഞമാന ഈ

സബ്മമിഷനമിലൂചട ആവശഖ്യചപ്പെടുന്നതച്ച്. 

ജലെെവമിഭവ  വകുപ്പുമനമി  (ശശ  .    യറമാഷമി  അഗസ്റ്റേമിന):  സര,  ശശമതമി

യു.  പ്രതമിഭ എറ്റം.എല്.എ.  ഉന്നയമിച കമാരഖ്യറ്റം പരമിയശമാധമിച്ചു.  നമിലെെവമില് വമാടര

കണക്ഷനുകള്  വരദ്ധമിച്ചുവരമികയമാണച്ച്.  പ്രയതഖ്യകമിചച്ച്  ജല്ജശവന  മമിഷചന

കണക്ഷനകൂടമിയമാകുയമമാള്  യജമാലെെമി  ഭമാരവറ്റം  വരദ്ധമിച്ചുവരുറ്റം.  യകരള  വമാടര

അയതമാറമിറമിയുചട  ഇന്നചത  നമിലെെയമില്  സരക്കെമിള്  ഓഫശസകള്  റവനക്യൂ

ജമിലമാടമിസ്ഥമാനതമിലുറ്റം  ഡമിവമിഷന  ഓഫശസകള്  മൂയന്നമാ  നമായലെെമാ
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നമിയയമാജകമണ്ഡലെെമാടമിസ്ഥമാനതമിലുറ്റം  ചസക്ഷന  ഓഫശസകള്  നമായലെെമാ

അയഞമാ  പഞമായത്തുകളുചടയടമിസ്ഥമാനതമിലുറ്റം  പുനനഃസറ്റംഘടമിപ്പെമിക്കെമാന

തശരുമമാനചമടുതച്ച്  നടപടമികളുമമായമി  മുയന്നമാട്ടുയപമാകുകയമാണച്ച്.  ആലെെപ്പുഴ

ഡമിവമിഷചന  യജമാലെെമി  ഭമാരറ്റം  കുറയ്ക്കുന്നതമിനച്ച്  മുനകമാലെെങളമില്  യമല്പ്പെറഞ

പ്രകമാരമുള്ള  കമാരഖ്യങള്  നടതമിയമിരുന.  അതച്ച്  ഗഇൗരവപൂരവറ്റം

പരമിയശമാധമിയക്കെണതമാണച്ച്.  വമാടര  അയതമാറമിറമി  എറ്റം.ഡമി.  ചചെയരമമാനമായമി

രൂപശകരമിചചമാരു  സമമിതമി  അതുമമായമി  ബനചപ്പെട  ചെമിലെെ  കമാരഖ്യങള്

തയ്യേമാറമാക്കെമിയമിട്ടുണച്ച്.  ഇതരറ്റം  കമാരഖ്യങള്  നടപ്പെമിലെെമാക്കുയമമാള്  സറ്റംഘടനമാ

പ്രതമിനമിധമികളുമമായമി  ആയലെെമാചെമിയക്കെണതുണച്ച്.  ആരക്കുറ്റം

അസഇൗകരഖ്യമുണമാകമാചതയുറ്റം  എന്നമാല്  യജമാലെെമി  ഭമാരറ്റം  കമചപ്പെടുതമാനുറ്റം

കഴമിയതക്കെ  വമിധതമില്  ഇതച്ച്  പുനനഃകമശകരമിക്കുയമമാള്  മുനകമാലെെ

റമിയപ്പെമാരടമിചന  പശ്ചമാതലെെതമിലുറ്റം  ശശമതമി  യു.  പ്രതമിഭ  എറ്റം.എല്.എ.

ഉന്നയമിച  കമാരഖ്യതമിചന  ഗഇൗരവവറ്റം  കണക്കെമിചലെെടുതച്ച്  കമായറ്റംകുളതച്ച്  ഒരു

ഡമിവമിഷണല്  ഓഫശസച്ച്  ആരറ്റംഭമിക്കെമാന  സമാധമിക്കുചമന്നച്ച്  തചന്നയമാണച്ച്

കരുതുന്നതച്ച്. 
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6. നമിലെെയല് കുടമിചവള്ള പദ്ധതമി

 ശശ  .    ചക  .    യു  .    ജനശഷച്ച്  കുമമാര:  സര,  ലെെക്ഷക്കെണക്കെമിനച്ച്

തശരതമാടകരമാണച്ച്  ശബരമിമലെെയമില്  എത്തുന്നതച്ച്.  നമിലെെയലെെമിലെെമാണച്ച്  വമിവമിധ

സറ്റംസ്ഥമാനങളമില്നമിനറ്റം  വരുന്ന  തശരതമാടകചരലമാറ്റം  യകനശകരമിക്കുന്നതച്ച്.

വരഷങളമായമി  ഇവമിചടയുചള്ളമാരു  പ്രശറ്റം  തശരതമാടകരക്കെച്ച്  ജലെെ

ദഇൗരലെെഭഖ്യതമിചന പ്രശമമായമിരുന.  ടമാങറമിലെെമാണച്ച് വമാടര അയതമാറമിറമി  ചവള്ളറ്റം

എതമിച്ചുചകമാണമിരമിക്കുന്നതച്ച്.  കഴമിഞ  ഗവണചമനച്ച്  ഇക്കെമാരഖ്യതമില്  ഒരു

ശമാശന്വേത  പരമിഹമാരറ്റം  യവണചമന്നച്ച്  നമിശ്ചയമിക്കുകയുറ്റം

അതമിചനയടമിസ്ഥമാനതമില് ഒരു പദ്ധതമി തയ്യേമാറമാക്കുകയുറ്റം ചചെയ.  ആദഖ്യഘടറ്റം

2017-ല് 9 യകമാടമി രൂപ അനുവദമിച്ചു. സശതയതമാടമില് കമിണറുറ്റം പമച്ച് ഹഇൗസറ്റം

നമിരമമിച്ചു.  യകമാന്നമി  ഉപചതരചഞടുപ്പെമിനുയശഷറ്റം  പ്രസ്തുത  പദ്ധതമി

പൂരതശകരമിക്കെമാനമാവശഖ്യമമാചയമാരു പമാന തയ്യേമാറമാക്കെമി  120  യകമാടമി രൂപയുചട

ഭരണമാനുമതമിയുറ്റം ലെെഭമിച്ചു.  ആദഖ്യഘടറ്റം  56  യകമാടമി രൂപയുചട ചടണര നടതമി.

തമമിഴമാടച്ച് യബസള്ള  M/s Annai Infra Developers Limited, Erode  എന്ന

കമനമിയമാണച്ച്  ചടണര  എടുതതച്ച്.  അവരുചട  നമിരുതരവമാദപരമമായ

പ്രവരതനറ്റം  കമാരണറ്റം  പ്രവൃതമികള്  ഇഴഞനശങ്ങുന്നതുറ്റം
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തടസചപ്പെടുത്തുന്നതുമമായ  സ്ഥമിതമിയമായമിരുന.  ഇതച്ച്  ഞമാന   ബഹുമമാനചപ്പെട

മനമിയുചട ശദ്ധയമില്ചപ്പെടുതമി.  അയദഹറ്റം തചന്ന വന്നച്ച് പ്രയതഖ്യക യയമാഗറ്റം

യചെരന്നച്ച് പരമിഹരമിക്കെമാന നമിരയദശവറ്റം നല്കമി.  പചക്ഷ വശണ്ടുറ്റം കരമാര കമനമി

ഉതരവമാദമിതന്വേമമിലമായ്മ കമാണമിക്കുകയമായമിരുന.  ഇയപ്പെമാള് വമാടര അയതമാറമിറമി

പ്രസ്തഞത കമനമിചയ ചടരമമിയനറച്ച് ചചെയ്തമിട്ടുണച്ച്.  ഞമാന ഉന്നയമിക്കെമാന ഉയദശമിച

പ്രശറ്റം കമനമിചയ ചടര മമിയനറച്ച് ചചെയ്തമിട്ടുറ്റം റശ-ചടണര നടപടമികള് ലവകുന.

യവഗറ്റം റശ-ചടണര നടപടമികളമിയലെെയച്ച് യപമാകുകയുറ്റം 2019-ല് എ.എസച്ച്.  ലെെഭമിച

ബമാക്കെമി തുകയുചട ചടണറുറ്റം ഈ വരഷറ്റം സശതയതമാടച്ച് പഞമായതമിചലെെ എലമാ

വശടുകളമിലുറ്റം  കുടമിചവള്ളറ്റം  എതമിക്കുന്നതമിനമായമി  അനുവദമിച  24  ലെെക്ഷറ്റം

രൂപയുചട  ചടണറുറ്റം  യവഗതമിലെെമാക്കെമി  ഈ  പദ്ധതമികള്  യവഗതമില്

പൂരതശകരമിക്കുന്നതമിനുറ്റം  അയതമാചടമാപ്പെറ്റം  ഇതയുറ്റം  നമിരുതരവമാദപരമമായ

പ്രവരതനറ്റം  നടതമിയ  കരമാര  കമനമിചയ

കരമിമടമികയമില്ചപ്പെടുത്തുന്നതമിനമാവശഖ്യമമായ നടപടമി സന്വേശകരമിക്കെണചമന്നമാണച്ച്

ഞമാന സബ്മമിഷനമിലൂചട ആവശഖ്യചപ്പെടുന്നതച്ച്.

ജലെെവമിഭവ വകുപ്പുമനമി (ശശ  .   യറമാഷമി അഗസ്റ്റേമിന):  സര, ശശ.  ചക.  യു.

ജനശഷച്ച് കുമമാര എറ്റം.എല്.എ. അവതരമിപ്പെമിച കമാരഖ്യതമിചന ഗഇൗരവറ്റം അയദഹറ്റം
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ആദഖ്യറ്റം തചന്ന സൂചെമിപ്പെമിച്ചു.  ശബരമിമലെെയമില് എതമിയചരുന്ന തശരതമാടകരക്കെച്ച്

ശുദ്ധജലെെറ്റം നല്കുന്നതമിനച്ച് ലെെക്ഷഖ്യറ്റം വച്ചുചകമാണമാണച്ച് ഈ പദ്ധതമിക്കെച്ച് തുടക്കെറ്റം

കുറമിചതച്ച്.  അതമില്  ആദഖ്യഘടറ്റം  ലെെഭമിച  9  യകമാടമി  രൂപയുചട  പ്രവൃതമി

പൂരതശകരമിച്ചു.  രണമാറ്റംഘട പമായക്കെജമിചന ഭമാഗമമായമി വന്ന പ്രവൃതമികളമിചലെെ

55  യകമാടമിയയമാളറ്റം  വരുന്ന  രൂപയുചട  നമിരമമാണ  പ്രവരതനങള്

ഏചറടുതതച്ച് M/s Annai Infra Developers Limited, Erode, Tamil Nadu

എന്ന കരമാറുകമാരനമാണച്ച്.  അതമിചന കമാലെെമാവധമി  12  മമാസമമായമിരുന.  പചക്ഷ

ആരറ്റംഭമിചതുമുതല്  അതച്ച്  പൂരതശകരമിക്കെമാന  സമാധമിക്കെമാത  നമിലെെയമില്

ഇഴഞ  നശങ്ങുകയമായമിരുന.  പലെെ  തവണ  അവരുമമായമി  ചെരച  നടതമി.

ബഹുമമാനചപ്പെട  ചക.  യു.  ജനശഷച്ച്  കുമമാര,  എറ്റം.എല്.എ.-ചയയുറ്റം  റമാന്നമി

എറ്റം.എല്.എ.  ശശ.  പ്രയമമാദച്ച്  നമാരയണചനയുറ്റം  പചങടുപ്പെമിച്ചുചകമാണച്ച്  സറ്റംഭവ

സ്ഥലെെത്തുതചന്ന  ഞമാന  ഒരു  മശറമിറ്റംഗച്ച്  വമിളമിച്ചു  യചെരത്തു.  അതമില് 

ഉയദഖ്യമാഗസ്ഥരുറ്റം  കരമാര  കമനമിയുചട  പ്രതമിനമിധമിയുറ്റം  പചങടുത്തു.  ആ

യയമാഗതമിചനയടമിസ്ഥമാനതമില്  വമാടര  അയതമാറമിറമി  എറ്റം.ഡമി.ക്കെച്ച്  ചെമിലെെ

നമിരയദശങള്  നല്കമി.  തമിരുവനന്തപുരതച്ച്  യകരള  ജലെെ  അയതമാറമിറമിയുചട

ഓഫശസമില്  ഇവചര  വമിളമിച്ചുവരുതമി  ചെരച  ചചെയ്തച്ച്  പ്രവൃതമി
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പൂരതശകരമിക്കെമാനമാവശഖ്യമമായ  നടപടമി  സന്വേശകരമിക്കെണചമന്ന  നമിരയദശവറ്റം

വമാടര അയതമാറമിറമി എറ്റം.ഡമി.-ക്കെച്ച് നല്കമി.  പചക്ഷ എന്നമിചടമാനറ്റം കമാരഖ്യമമായമി

പ്രവൃതമി മുയന്നമാട്ടുയപമായമില.  ആ സമാഹചെരഖ്യതമിലെെമാണച്ച് അവചര ചടരമമിയനറച്ച്

ചചെയ്യേമാന  തശരുമമാനമിചതച്ച്.  ചടരമമിയനഷന  കമാലെെമാവധമി  കഴമി ഞച്ച്  റശ-ചടണര

ചചെയ്തച്ച്  പ്രവൃതമി ആരറ്റംഭമിക്കുകചയന്നതമാണച്ച്  അനമിവമാരഖ്യമമായമിട്ടുള്ളതച്ച്.  പയക്ഷ

അവര ചെമിലെെ യകസകളുമമായമി മുയന്നമാട്ടുയപമായമിട്ടുണച്ച്.   പചക്ഷ ശബരമിമലെെയമില്

ചവള്ളറ്റം  ചകമാടുക്കുകചയന്നതുറ്റം  ടമി  പദ്ധതമി  പൂരതശകരമിക്കുകചയന്നതുറ്റം  ഈ

ഗവണചമനമിചന ലെെക്ഷഖ്യമമാണച്ച്.   പ്രമിയചപ്പെട  മനമി ശശ.  രമാധമാകൃഷ്ണനുറ്റം കൂടമി

ഉള്ചപ്പെട്ടുചകമാണച്ച്  തമിരുവനന്തപുരതച്ച്  ഒരു  മശറമിറ്റംഗച്ച്  യചെരന.  ഇതരറ്റം

വമിഷയങള് വളചര ഗഇൗരവപൂരവറ്റം തചന്നയമാണച്ച് കമാണുന്നതച്ച്.  അവമിടചത

വരക്കുകള്ക്കെച്ച്  റശ-ചടണര  ചചെയ്യേമാനുള്ള  കമാലെെതമാമസറ്റം  ഉണമായമിട്ടുചണങമില്

പരമിയശമാധമിചച്ച്  വളചര  ചപചടന്നച്ച്  റശ-ചടണര  ചചെയ്യേമാനുള്ള  നടപടമി

സന്വേശകരമിക്കുറ്റം.  യശഷമിച  പ്രവൃതമികള്  ചചെയ്യുന്നതമിനമാവശഖ്യമമായ

തുടരനടപടമിയുറ്റം  സന്വേശകരമിക്കുറ്റം.  കരമാറുകമാരന  വരുതമിയമിരമിക്കുന്ന  വശഴ്ച

സറ്റംസ്ഥമാനതമിചന  തചന്ന  നമ്മുചട  പ്രവരതനതമിചന  സദുയദശചത

യചെമാദഖ്യറ്റം  ചചെയ്യുന്നതമായതുചകമാണച്ച്  ഇതരറ്റം  കമാരഖ്യങളമില്  ഇനമി
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തുടരപ്രവൃതമികള്  യകരളതമില്  എടുക്കെമാന  സമാധമിക്കെമാത

അവസ്ഥയുണമാകമാതമിരമിക്കെതക്കെ സമാഹചെരഖ്യറ്റം രൂപചപ്പെയടണ ഗഇൗരവതരമയ

കമാരഖ്യമമാണച്ച് സൂചെമിപ്പെമിചതച്ച്.  അതമിചനക്കുറമിചച്ച്  പരമിയശമാധമിക്കെമാറ്റം,.

ആ മണ്ഡലെെതമിചലെെ ജല്ജശവന മമിഷചന പ്രവരതനവമമായമി ബനചപ്പെട

കമാരഖ്യറ്റംകൂടമി  സബ്മമിഷചന  ഭമാഗമമായമി  വന്നമിട്ടുണച്ച്.  ഈ  മണ്ഡലെെതമില്  665

യകമാടമി രൂപയുചട ചപമാതുവമായമിട്ടുള്ള പ്രവരതനങള് നടക്കുനണച്ച്.  അതമില്

കമിഫ്ബമി,  ചഡയപ്പെമാസമിറച്ച്,  ചജ.ചജ.എറ്റം.  എന്നശ  വരക്കുകള്  ഉള്ചപ്പെടമിട്ടുണച്ച്.

ചജ.ചജ.എറ്റം.  വരക്കെമില്തചന്ന  648  യകമാടമി  രൂപയുചട  പ്രവരതനറ്റം

നടക്കുനണച്ച്.   5418  കണക്ഷനുകളമാണച്ച്  ഇനമി  അവമിചട  ചകമാടുക്കെമാനുള്ളതച്ച്.

ആ  നമിലെെയമില്  അവമിചടയുള്ള  പ്രവരതനങള്  ഇയതമാചടമാപ്പെറ്റം

മുയന്നമാട്ടുചകമാണ്ടുയപമാകമാന  ആഗ്രഹമിക്കുന.   അതഖ്യന്തറ്റം  ഗഇൗരവയമറമിചയമാരു

വമിഷയമമായതുചകമാണ്ടുതചന്ന  ബഹുമമാനചപ്പെട  യദവസന്വേറ്റം  വകുപ്പെച്ച്  മനമിചയയുറ്റം

ശശ. ചക. യു. ജനശഷച്ച് കുമമാര, എറ്റം.എല്.എ.ചയയുറ്റം ശശ. പ്രയമമാദച്ച് നമാരമായണ,

എറ്റം.എല്.എ.ചയയുറ്റംകൂടമി  ഉള്ചപ്പെടുതമി  തമിരുവനന്തപുരതച്ച്  ഒരു  യയമാഗറ്റം

വമിളമിച്ചു യചെരതച്ച് തുടര നടപടമികള്ക്കെച്ച് രൂപറ്റം നല്കുന്നതമായമിരമിക്കുറ്റം.
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7. ചപരമിയങമാറ്റം ഗവണചമനച്ച് ആരട്സച്ച്   &   സയനസച്ച് യകമായളജച്ച് ചകടമിട
നമിരമമാണറ്റം

ശശ  .   ടമി  .   ഐ  .   മധുസൂദനന: സര, ആറച്ച് പഞമായത്തുറ്റം ഒരു നഗരസഭയുറ്റം

ഉള്ചക്കെമാള്ളുന്ന  കരണമാടക  അതമിരതമി  മുതല്  അറബമിക്കെടല്വചരയുള്ള

വമിസ്തൃതമമായ മണ്ഡലെെമമാണച്ച് പയ്യേന്നൂര. 2014-ല് ആരറ്റംഭമിച പയ്യേന്നൂരമിചലെെ ഏക

ഉന്നതവമിദഖ്യമാഭഖ്യമാസ യകനമമാണച്ച് കണ്ണൂര, കമാസരയഗമാഡച്ച് ജമിലകളമിചലെെ കുടമികള്

ആശയമിക്കുന്ന ചപരമിയങമാറ്റം ഗവണചമനച്ച് യകമായളജച്ച്. മൂന്നച്ച് ഡമിഗ്രമി യകമാഴ്സുകളുറ്റം

ഒരു പമി. ജമി. യകമാഴ്സുറ്റം മമാതമമാണച്ച് അവമിചട നമിലെെവമിലുള്ളതച്ച്. പുതമിയ യകമാഴ്സുകള്

ലെെഭമിയക്കെണ വമിഷയങളുണച്ച്.  റവനക്യൂ വകുപ്പെച്ച് അനുവദമിചതുള്ചപ്പെചട പനണച്ച്

ഏക്കെര ഭൂമമി യകമായളജമിനമായുണച്ച്.  അതമിനുചുറ്റുമതമിലുണമാക്കെമി സറ്റംരക്ഷമിയക്കെണ

ചുമതലെെയുറ്റം  ഇയപ്പെമാള്  വനയചെരന്നമിട്ടുണച്ച്.  അടമിസ്ഥമാനസഇൗകരഖ്യ

വമികസനതമിനമായമി  കമിഫ്ബമിയമില്നമിന്നച്ച്  9.27  യകമാടമി  രൂപയുചട  പദ്ധതമി

അനുവദമിക്കുകയുറ്റം  ചടണര  നടപടമി  പൂരതശകരമിക്കുകയുറ്റം  ചചെയ്തമിരുന.  L2

ആയമി  വന്ന  യു.എല്.സമി.സമി.എസച്ച്.  (ഊരമാളുങല്  യലെെബര  യകമാണടമാകച്ച്

യകമാ-ഓപ്പെയററശവച്ച് ചസമാലസറമി)  നമിലെെവമിലുള്ള ഗവണചമനച്ച് ഉതരവപ്രകമാരറ്റം

പത്തുശതമമാനറ്റം  തുക  വരദ്ധമിപ്പെമിച്ചുതരണചമന്നച്ച്  ആവശഖ്യചപ്പെടച്ച്  നമിരവഹണ

ഏജനസമിയമായ  കമിറച്ച്യകമാചയ  സമശപമിക്കുകയുണമായമി.  കമിറച്ച്യകമാ
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ഗവണചമനമിചന  സമശപമിച്ചു.  ചകമാളശജമിയയറച്ച്  ഡയറകയററമില്നമിനറ്റം

ഉന്നതവമിദഖ്യമാഭഖ്യമാസ  വകുപ്പെമില്നമിനറ്റം  ധനകമാരഖ്യ  വകുപ്പെമില്നമിനറ്റം  അനുമതമി

ലെെഭമിക്കുന്നതമിനച്ച്  കമാലെെതമാമസറ്റം  വന്നതമിനമാല്  2016-ചലെെ  ഡമി.എസച്ച്.ആര.

(ഡല്ഹമി  ചഷഡക്യൂള്  ഓഫച്ച്  യററച്ച്) പ്രകമാരറ്റം  പ്രവൃതമി  ഏചറടുത്തുനടതമാന

യു.എല്.സമി.സമി.എസച്ച്. സന്നദ്ധമചലന്ന നമിലെെപമാടമാണച്ച് സന്വേശകരമിചതച്ച്. തുടരന്നച്ച്

2018-ചലെെ  ഡമി.എസച്ച്.ആര.  പ്രകമാരറ്റം  എസ്റ്റേമിയമറച്ച്  പുതുക്കെമിയയപ്പെമാള്  11.38

യകമാടമി  രൂപയമായമി  പദ്ധതമി  തുക  ഉയരന.  അധമികറ്റം  വരുന്ന  2.11  യകമാടമി

രൂപയുചട അനുമതമിക്കെമായമി കമിറച്ച്യകമാ,  കമിഫ്ബമിയമില് പുതുക്കെമിയ എസ്റ്റേമിയമറച്ച്

സമരപ്പെമിചമിടച്ച്  കുചറ  നമാളുകളമായമി.  അടമിസ്ഥമാന  സഇൗകരഖ്യറ്റം  തശചര  കുറവമായ

പ്രസ്തഞത  യകമായളജമില്  പദ്ധതമി  നടപ്പെമിലെെമാക്കെമാന  കമിഫ്ബമിയുചട  അനുമതമി

ലെെഭഖ്യമമാക്കുന്നതമിനച്ച്  അടമിയന്തര ഇടചപടല് യവണചമന്ന ആവശഖ്യമമാണച്ച്  ഈ

സബ്മമിഷനമിലൂചട ആവശഖ്യചപ്പെടുന്നതച്ച്.

ഉന്നത വമിദഖ്യമാഭഖ്യമാസ-സമാമൂഹഖ്യനശതമി വകുപ്പുമനമി  (യഡമാ  .    ആര  .    ബമിന):

സര,  ചപരമിയങമാറ്റം ഗവണചമനച്ച്  യകമായളജമിചന  അടമിസ്ഥമാന  സഇൗകരഖ്യ

വമികസനതമിനമായമി  9.27  യകമാടമി രൂപയുചട ഭരണമാനുമതമി നല്കുകയുറ്റം ഈ

തുക  കമിഫ്ബമി  വഴമി  അനുവദമിക്കുകയുറ്റം  ചചെയ.  എന്നമാല്  എസ്റ്റേമിയമറച്ച്
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ഡമി.എസച്ച്.ആര.  2018-യലെെയച്ച്  മമാറമി  തയ്യേമാറമാക്കെമിയയപ്പെമാള്  11.38  യകമാടമിരൂപ

ഈ യപ്രമാജകച്ച്  നടപ്പെമിലെെമാക്കെമാന ആവശഖ്യമമായമി വരുചമനകണ്ടു.  പദ്ധതമിയുചട

എസച്ച്.പമി.വമി.-യമായ കമിറച്ച്യകമാ പുതുക്കെമിയ എസ്റ്റേമിയമറച്ച്  ഡമി.എസച്ച്.ആര. 2018

പ്രകമാരറ്റം തയ്യേമാറമാക്കെമി കമിഫ്ബമിയുചട അറ്റംഗശകമാരതമിനമായമി സമരപ്പെമിചമിട്ടുണച്ച്.

കമിഫ്ബമി  എസ്റ്റേമിയമറച്ച്  പരമിയശമാധമിചച്ച്  അറ്റംഗശകമാരറ്റം  നല്കുന്നതമിനച്ച്

ആവശഖ്യമമായ നടപടമി  സന്വേശകരമിചമിട്ടുണച്ച്.  അറ്റംഗശകമാരറ്റം  ലെെഭഖ്യമമായമാലുടനതചന്ന

ചടണര നടപടമി പൂരതമിയമാക്കെമി നമിരമമാണ പ്രവൃതമികള് ആരറ്റംഭമിക്കെമാനുള്ള

നടപടമി സന്വേശകരമിക്കുന്നതമാണച്ച്. 

8. ചനനമാറ  -  ചനലമിയമാമതമി യറമാഡച്ച് നമിരമമാണറ്റം

ശശ  .   ചക  .   ബമാബു   (  ചനനമാറ  ): സര, 2018 ആഗസ്റ്റേച്ച് 15-നച്ച് ചപയ്തമിറങമിയ

മഴ  16-ാം  തശയതമി  രമാവമിചലെെ  ആകുയമമായഴയ്ക്കുറ്റം  എചന

നമിയയമാജകമണ്ഡലെെതമിചലെെ  ചനനമാറ-ചനലമിയമാമതമി  യറമാഡമിചലെെ  എണപതച്ച്

സ്ഥലെെതച്ച്  മലെെയമിടമിചമിലുണമാകുകയുറ്റം  പമാരശന്വേഭമിതമി  തകരുകയുറ്റം  പ്രധമാന

യറമാഡമിചലെെ  കുണറയചെമാലെെ  പമാലെെറ്റം  ഒലെെമിച്ചുയപമായ  അവസ്ഥയുണമാകുകയുറ്റം

ചചെയ്തമിരുന.  ചനലമിയമാമതമി  ഗ്രമാമപഞമായതച്ച്  അന്നച്ച്  ഒറചപ്പെട്ടുയപമായമി.

ബഹുമമാനചപ്പെട  മുഖഖ്യമനമിയുചടയുറ്റം  എല്.ഡമി.എഫച്ച്.  സരക്കെമാരമിചനയുറ്റം
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ഇടചപടല്  ഒനചകമാണ്ടു  മമാതമമാണച്ച്  ചഹലെെമിയകമാപ്ടര  വഴമി  ഭക്ഷഖ്യധമാനഖ്യവറ്റം

ചമഡമിക്കെല് കമിറ്റുമുള്ചപ്പെചട എതമിക്കെമാനുറ്റം യരമാഗമികചളയുറ്റം ഗരഭമിണമികചളയുറ്റം

ഉള്ചപ്പെചട വമിവമിധ ആശുപതമികളമില് ചകമാചണതമിക്കെമാനുറ്റം അനകഴമിഞതച്ച്.

യതമാടറ്റം  ചതമാഴമിലെെമാളമികളുറ്റം  വമിവമിധ  വകുപ്പുകളുറ്റം  സന്നദ്ധസറ്റംഘടന

പ്രവരതകരുറ്റം  ഒത്തുയചെരന്നയപ്പെമാള്  യകവലെെറ്റം  പത്തുദമിവസറ്റംചകമാണച്ച്

തമാല്ക്കെമാലെെമികമമായമി യറമാഡച്ച്  പുനനഃസ്ഥമാപമിക്കെമാനുറ്റം ഗതമാഗതയയമാഗഖ്യമമാക്കെമാനുറ്റം

കഴമിഞമിരുന.  ചപമാതുമരമാമതച്ച്  വകുപ്പെച്ച്  ഒരു  വരഷറ്റം  ചകമാണമാണച്ച്

ഒലെെമിച്ചുയപമായ  കുണറയചെമാലെെ  പമാലെെറ്റം  പുതമിയതമായമി  നമിരമമിക്കുകയുറ്റം  മൂന്നച്ച്

പ്രയദശങളമിചലെെ പമാരശന്വേഭമിതമികളുചട  പ്രവരതനചമമാഴമിചക ബമാക്കെമിചയലമാറ്റം

തമാല്ക്കെമാലെെമികമമായമി പൂരതശകരമിക്കുകയുറ്റം ചചെയ്തതച്ച്.  പമാരശന്വേഭമിതമി തകരന്ന

മൂന്നമിടങളമിലുറ്റം  ഇയപ്പെമാഴുറ്റം  തമാല്ക്കെമാലെെമികമമായ  ലകവരമികള്മമാതമമാണച്ച്

നമിലെെനമില്ക്കുന്നതച്ച്.  മറച്ച്  നമിരമമാണ  പ്രവരതനങളുറ്റം  യറമാഡച്ച്

പുനരനമിരമമാണവമമായമി  പമി.ഡബല്യു.ഡമി.  മുയന്നമാട്ടുയപമാകുയമമാഴമാണച്ച്

റശബമില്ഡച്ച്  യകരള  ഇനമിയഷഖ്യറശവമില്  ഉള്ചപ്പെടുതമി  ചക.എസച്ച്.ടമി.പമി.യുചട

ചുമതലെെയമില്  മുപ്പെതു  കമിയലെെമാമശറര  ലദരഘഖ്യമുള്ള  ചനനമാറ-ചനലമിയമാമതമി

യറമാഡച്ച്  നമിരമമാണറ്റം  ഏചറടുതതമായുറ്റം  ചടണര  നടപടമിയുള്ചപ്പെചട
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പൂരതശകരമിചതമായുറ്റം  അറമിയുന്നതച്ച്.  ചനലമിയമാമതമി  ഗ്രമാമപഞമായതമില്

അധമിവസമിക്കുന്ന  ജനങളുള്ചപ്പെചട  നൂറുകണക്കെമിനച്ച്  വമാഹനങളമാണച്ച്

യമാതമാസഇൗകരഖ്യതമിനമായമി  പ്രസ്തുത  യറമാഡച്ച്  ഉപയയമാഗമിക്കുന്നതച്ച്.  പമാലെെക്കെമാടച്ച്

ജമിലയമിചലെെ പ്രധമാനചപ്പെട ടറമിസ്റ്റേച്ച് യകനചമന്ന നമിലെെയമില് ഒഴമിവദമിവസങളമില്

ചനനമാറ  നമിയയമാജകമണ്ഡലെെതമിചലെെ  ചനലമിയമാമതമിയമിയലെെയച്ച്

ആയമിരക്കെണക്കെമിനച്ച്  വമാഹനങളുറ്റം  പതമിനമായമിരയതമാളറ്റം  ആളുകളുമമാണച്ച്

എതമിയചരുന്നതച്ച്.  ഇയപ്പെമാഴുറ്റം  മഴ  തുടരനചകമായണയമിരമിക്കുകയമാണച്ച്.

റശബമില്ഡച്ച്  യകരള  ഇനമിയഷഖ്യറശവമില്  ഉള്ചപ്പെടുതമി  ചക.എസച്ച്.ടമി.പമി.യുചട

ചുമതലെെയമില്  ചടണര  നടപടമി  വചര  പൂരതശകരമിച  മുപ്പെതച്ച്  കമിയലെെമാമശറര

ലദരഘഖ്യമുള്ള ചനനമാറ-ചനലമിയമാമതമി യറമാഡച്ച് നമിരമമാണറ്റം അടമിയന്തരമമായമി

ആരറ്റംഭമിക്കെമാനുറ്റം പൂരതശകരമിക്കെമാനുമമാവശഖ്യമമായ നടപടമിയുണമാകണചമന്നമാണച്ച്

ഞമാന ഈ സബ്മമിഷനമിലൂചട ആവശഖ്യചപ്പെടുന്നതച്ച്.

ചപമാതുമരമാമതച്ച്-വമിയനമാദസഞമാരറ്റം,  യുവജനകമാരഖ്യ  വകുപ്പുമനമി

(ശശ  .    പമി  .    എ  .    മുഹമദച്ച് റമിയമാസച്ച്):  സര,  ബഹുമമാനചപ്പെട ശശ.  ചക.  ബമാബു

(ചനനമാറ)  ചനലമിയമാമതമി പഞമായത്തുമമായമി ബനചപ്പെടച്ച് ഉന്നയമിചതച്ച് വളചര

നഖ്യമായമമായ  വമിഷയമമാണച്ച്.  റശബമില്ഡച്ച്  യകരള  ഇനമിയഷഖ്യറശവച്ച്  പദ്ധതമിയമില്
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ഉള്ചപ്പെടുതമി  07-01-2022-ല്  M/s.  Radiance Realty Developers India

Limited  എന്ന  കമനമിക്കെച്ച്  അവമാരഡച്ച്  ചചെയ്ത  പ്രവൃതമി  ഏചറടുക്കെമാന

കഴമിയമിചലന്നച്ച് കമനമി 11-01-2022-ല് അറമിയമിച്ചു. കമനമിചക്കെതമിചര നടപടമി

ആരറ്റംഭമിചയപ്പെമാള്  ബഹുമമാനചപ്പെട  ലഹയക്കെമാടതമിയുചട  ഇടക്കെമാലെെ

ഉതരവമിനപ്രകമാരറ്റം അടുത യലെെമാവസ്റ്റേച്ച് ബമിഡ്ഡരക്കെച്ച് വരക്കെച്ച് നല്കുന്നതമിനുള്ള

നടപടമി  സന്വേശകരമിച്ചുവരമികയമായമിരുന.  എന്നമാല്  9.56  യകമാടമി  രൂപയുചട

അഡശഷണല്  ചപരയഫമാമനസച്ച്  ഗഖ്യമാരണമി  ഒഴമിവമാക്കെമി  M/s.  Radiance

Realty  Developers  India  Limited  എന്ന  കമനമി  ഇരുപതമിചയടച്ച്

ദമിവസതമിനകറ്റം  എഗ്രമിചമനച്ച്  വയണചമന്നച്ച്  ബഹുമമാനചപ്പെട

ലഹയക്കെമാടതമിയുചട  27-06-2022-ല്  ഉതരവമിറക്കുകയമാണച്ച്  ചചെയ്തതച്ച്.

ചപരയഫമാമനസച്ച്  ഗഖ്യമാരണമിയമിലമാചത  പ്രവൃതമി  നടത്തുവമാനുള്ള

ഉതരവമിചനതമിചര  ചക.എസച്ച്.ടമി.പമി.  അപ്പെശല്  നടപടമി  സന്വേശകരമിച്ചുവരുന.

അതച്ച്  യവഗതമില്  പൂരതമിയമാക്കുവമാനുള്ള  നടപടമികള്  സന്വേശകരമിക്കുറ്റം.  ഈ

വമിഷയറ്റം  പ്രയതഖ്യകമമായമി  പരമിയശമാധമിക്കുവമാന  ചക.എസച്ച്.ടമി.പമി.  യപ്രമാജകച്ച്

ഡയറകരക്കെച്ച് നമിരയദശവറ്റം നല്കമിയമിട്ടുണച്ച്. 
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9. ബമിനമാചമി   -   പനമരറ്റം യറമാഡച്ച്

ശശ  .    ഐ  .    സമി  .    ബമാലെെകൃഷ്ണന:  സര,  എചന നമിയയമാജകമണ്ഡലെെതമില്

ആരറ്റംഭമിക്കുന്ന  ബമിനമാചമി-പനമരറ്റം  ഇരുപതമിരണച്ച്  കമിയലെെമാമശറര  യറമാഡച്ച്

മമാനന്തവമാടമി  നമിയയമാജകമണ്ഡലെെറ്റംകൂടമി  ബനമിപ്പെമിക്കുന്നതമാണച്ച്.  മമാതമല

ബയതരമി  മുനമിസമിപ്പെമാലെെമിറമിചയയുറ്റം  മശനങമാടമി,  പൂതമാടമി,  കണമിയമാറ്റംപറ,

പനമരറ്റം  എന്നശ  അഞച്ച്  പഞമായത്തുകചളയുറ്റം  ബനമിപ്പെമിക്കുന്ന  യറമാഡമാണച്ച്.

ഇക്കെമാരഖ്യറ്റം  അയങയ്ക്കുറ്റം  അറമിയമാവന്നതമാണച്ച്.  അങച്ച്  യനരമിടച്ച്  ആ  യറമാഡച്ച്

സന്ദേരശമിചതമാണച്ച്.  2016-ലെെമാണച്ച്  ഭരണമാനുമതമി  ലെെഭമിക്കുന്നതച്ച്.  2018-ലെെമാണച്ച്

ചടണര നടപടമികള് പൂരതശകരമിചതച്ച്. തമമിഴമാടമിലുള്ള RS Development and

Constructions India Private Limited  ആണച്ച് ചടണര എടുതമിരമിക്കുന്നതച്ച്.

പനണച്ച് മമാസ കമാലെെമാവധമിക്കെമാണച്ച് ചടണര ഉറപ്പെമിചതച്ച്.  പ്രവൃതമി കൃതഖ്യമമായമി

പൂരതശകരമിക്കെമാന കഴമിയമാതതുചകമാണച്ച് രണ്ടുതവണ അവരക്കെച്ച് കമാലെെമാവധമി

നശടമിചകമാടുക്കുകയമാണച്ച്  ചചെയ്തതച്ച്.  2022  ആയമിട്ടുറ്റം  മുപ്പെതുശതമമാനറ്റം

പ്രവൃതമികള്  മമാതയമ  പൂരതശകരമിക്കെമാന  കഴമിഞമിട്ടുള.  ഞമാന

24-02-2022-നച്ച്  ബഹുമമാനചപ്പെട  മനമിക്കെച്ച്  കതയച്ചു.  അയദഹറ്റം

മുഖവമിലെെയ്ചക്കെടുതമിട്ടുണച്ച്.  മമാതമല  അയദഹറ്റം  യറമാഡച്ച്  സന്ദേരശമിക്കുകയുറ്റം
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അഞ്ചു  തവണ  റമിവല്യു  മശറമിറ്റംഗച്ച്  വമിളമിക്കുകയുറ്റം  ചചെയ്തമിട്ടുണച്ച്.  ആ  മശറമിറ്റംഗമില്

എടുതമിട്ടുള്ള  തശരുമമാനങചളമാനറ്റം  കൃതഖ്യമമായമി  ഉയദഖ്യമാഗസ്ഥര  നടപ്പെമാക്കെമാന

തയ്യേമാറമായമിടമിലചയനള്ളതച്ച്  യമാഥമാരതഖ്യമമാണച്ച്.  ഇയപ്പെമാഴചത

പ്രശചമചന്തന്നമാല്  നമാട്ടുകമാരുറ്റം  വമിദഖ്യമാരതമികളുറ്റം  വഖ്യമാപമാരമികളുറ്റം

പ്രതമിയഷധതമിലെെമാണച്ച്.  ഉയദഖ്യമാഗസ്ഥരുചട  അനമാസ്ഥ  അവമിചടയുണച്ച്.

സതഖ്യതമില്  ബഹുമമാനചപ്പെട  മനമിചയ  യമമാശമമാക്കുന്നതമിനുയവണമിയമായണമാ

ഉയദഖ്യമാഗസ്ഥര ഇതരതമിലുള്ള അനമാസ്ഥ കമാണമിക്കുന്നതച്ച്  അയതമാ  ചടണര

എടുത  കമനമിചയ  ഭയചപ്പെടമിടമായണമാചയന്നച്ച്  ഞമാന  സറ്റംശയമിക്കുന.

പ്രവൃതമി  തുടങമിയ  ഭമാഗറ്റം  അവര  പൂരതശകരമിക്കെചടചയനറ്റം  ബമാക്കെമിയുള്ള

ഏതമാണച്ച് പതമിചനമാന്നച്ച് കമിയലെെമാമശറര റശ-ചടണര നടതമാചമനറ്റം അവസമാനറ്റം

മനമി  പറഞ.  റശ-ചടണര  നടതമാനുള്ള  നടപടമിയുമമായമി  ബനചപ്പെട്ടുള്ള

എസ്റ്റേമിയമറച്ച്  തയ്യേമാറമാക്കെമി  ഗവണചമനമിനച്ച്  സമരപ്പെമിചമിട്ടുചണന്നമാണച്ച്

കമിഫ്ബമിയുചട ഉയദഖ്യമാഗസ്ഥര പറഞതച്ച്. അയതമാചടമാപ്പെറ്റംതചന്ന ബമാക്കെമി ഭമാഗറ്റം

റശ-ചടണര  ചചെയ്യുയമമാള്,  ഇവര  പ്രവൃതമി  തുടങമിയ  ഭമാഗറ്റം  ഇഴഞച്ച്

നശങ്ങുകയമാണച്ച്.  റശ-ചടണര നടപടമികള് പൂരതശകരമിക്കുകയുറ്റം ബമാക്കെമി ഭമാഗറ്റം

ഇഴഞനശങ്ങുകയുറ്റം  ചചെയ്യുറ്റം.  അതുചകമാണച്ച്  ഈ  കമനമിചയ  പൂരണമമായുറ്റം
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ഒഴമിവമാക്കെമി ആ യറമാഡച്ച് മുഴുവനമായുറ്റം റശ-ചടണര ചചെയ്യേണറ്റം. മമാതമല റശ-ചടണര

ചചെയ്യുയമമാള്  ഒരു  പ്രശമുള്ളതച്ച്  അന്നച്ച്  അങച്ച്  പറഞതുയപമാചലെെ  ഒരു

കമിയലെെമാമശറര യറമാഡച്ച്,  പൂതമാടമി പഞമായതച്ച് ചഹഡച്ച് കന്വേമാരയടഴച്ച് യറമാഡമില് ഒരു

കമിയലെെമാമശറര  വമിട്ടുയപമായമിട്ടുണച്ച്.  അതുകൂടമി  ഉള്ചപ്പെടുതമി  റശ-ചടണര

സമയബനമിതമമായമി പൂരതശകരമിക്കെമാനുള്ള നടപടമി സന്വേശകരമിക്കെണചമന്നച്ച് ഈ

സബ്മമിഷനമിലൂചട സഭചയ അറമിയമിക്കുന. 

ചപമാതുമരമാമതച്ച്-വമിയനമാദസഞമാരറ്റം,  യുവജനകമാരഖ്യ  വകുപ്പുമനമി  (ശശ  .

പമി  .    എ  .    മുഹമദച്ച് റമിയമാസച്ച്):  സര, സല്തമാന ബയതരമി അറ്റംഗറ്റം ശശ. ചഎ.

സമി.  ബമാലെെകൃഷ്ണന   ഉന്നയമിച  ഇഇൗ  വമിഷയതമില്  ഞങള്  നമിരന്തരറ്റം

ഇടചപടതമാണച്ച്.  നമിയമസഭയമിലുറ്റം  ഇഇൗ  വമിഷയറ്റം  ചൂണമിക്കെമാടമിയമിരുന.

കഴമിഞ  10  മമാസമമായമി  വളചര  ഫലെെപ്രദമമായമി  ജമിലകളമില്  വകുപ്പുകളുചട

ഏയകമാപനതമിനുയവണമി  ചപമാതുമരമാമതച്ച്  വകുപ്പെച്ച്  മുനകചയ്യേടുതച്ച്

എകമികക്യൂടശവച്ച്  എഞമിനശയര  (യറമാഡ്സച്ച്)  കണവശനറുറ്റം  ജമിലമാ  കളകര

ചചെയരമമാനുമമായ  ഡമി.ചഎ.സമി.സമി.  (ഡമിസ്ട്രേമികച്ച്  ഇനഫമാസ്ട്രേക്ചെര  യകമാ-

ഓരഡമിയനഷന കമമിറമി) ഇഇൗ വമിഷയറ്റം ചെരച ചചെയ്തമിട്ടുണച്ച്. ആ യയമാഗതമില്

ഞമാനുറ്റം  യനരമിടച്ച്  പചങടുതച്ച്  ഇക്കെമാരഖ്യറ്റം  ചെരച  ചചെയ്തച്ച്  തശരുമമാനറ്റം
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ചചകചക്കെമാണതമാണച്ച്.  ഇഇൗ സരക്കെമാര അധമികമാരതമില്വരുയമമാള് കമിഫ്ബമി

സചസനച്ച്  ചചെയ്ത  വരക്കെമാണമിതച്ച്.  അവമിചട  യപമായമി  പ്രശങള്  യനരമിടച്ച്

മനസമിലെെമാക്കെമാന  സമാധമിചമിട്ടുണച്ച്.  അന്നചത  അവസ്ഥ  എന്തമായമിരുചന്നന്നച്ച്

ബഹുമമാനചപ്പെട  അറ്റംഗതമിനുറ്റം  ഓരമയുണമാകുറ്റം,  വളചര

ദയനശയമാവസ്ഥയമായമിരുന.  തുടരന്നച്ച്  പ്രയതഖ്യകമമായമി  പരമിയശമാധമിക്കുകയുറ്റം

ഇടചപടുകയുറ്റം  ചചെയ്ത  യറമാഡമാണമിതച്ച്.  കമിഫ്ബമിയുമമായമി  നടതമിയ  നമിരന്തര

ചെരചകള്ചക്കെമാടുവമില്  2021  ചസപ്തറ്റംബറമില്  പ്രവൃതമി  പുനരമാരറ്റംഭമിക്കെമാന

അനുമതമി  ലെെഭമിക്കുകയമായമിരുന.  കരമാറുകമാരചന  ചമചലയപ്പെമാക്കുകമാരണറ്റം

ആചക പ്രവൃതമി നടയതണമിയമിരുന്ന 22 കമിയലെെമാമശററമില് 12.86 കമിയലെെമാമശറര

വരക്കെമിചന  ചുമതലെെമമാതറ്റം  ആ  കരമാറുകമാരചന  ഏല്പ്പെമിച്ചു.  അതമില്  11.71

കശയലെെമാമശറര ഡമി.ബമി.എറ്റം. (Dense Bituminous Macadam)പൂരതശകരമിച്ചു.

ടമാഫമിക്കെബമിളലമാത  ഒരു  യമഖലെെയമില്  മമാററ്റം  സമാധഖ്യമമാക്കെമാനമായമിചയന്നച്ച്

ഇയപ്പെമാള്  പറയമാനമാകമില,  എന്നമാല്  പൂരണമമായമിടമില.  യകണമിചമിറ  ടഇൗണ

ഉള്ചപ്പെടുന്ന  1.15  കമിയലെെമാ  മശററമാണച്ച്  ബമാക്കെമി  നമില്ക്കുന്നതച്ച്.  അവമിചട

ചഡയമിയനജടക്കെറ്റം  പണമിയുനണച്ച്.  വമാടര  അയതമാറമിറമിയുചട  യൂടമിലെെമിറമി

ഷമിഫമിറ്റംഗച്ച്  നടതമാന  1,52,00,000  രൂപ  കമിഫ്ബമി  അനുവദമിചമിട്ടുണച്ച്.  ആ
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സമാഹചെരഖ്യതമില്  ഇഇൗ  യമഖലെെയമിലുറ്റം  വരക്കെച്ച്  നടതമാന  കഴമിയുചമന്നമാണച്ച്

പ്രതശക്ഷമിക്കുന്നതച്ച്.  അതുറ്റം  കൃതഖ്യമമായമി  പരമിയശമാധമിക്കെമാന  സറ്റംവമിധമാനറ്റം

ഏരചപ്പെടുതമിയമിട്ടുണച്ച്.  ബമാക്കെമിയുള്ള  10  കമിയലെെമാമശറയറമാളറ്റം  യറമാഡച്ച്

32,56,00,000 രൂപയച്ച്  ചടണര ചചെയ്തമിരമിക്കുകയമാണച്ച്. ജൂചചലെെ 30-നച്ച് ചടണര

നടപടമി  പൂരതമിയമാക്കുറ്റം.  ആ  പ്രവൃതമി  ചഷഡക്യൂള്  തയ്യേമാറമാക്കെമി

പൂരതമിയമാക്കുറ്റം. ഇവമിചട ബഹുമമാനചപ്പെട എറ്റം.എല്.എ.  സൂചെമിപ്പെമിചതുയപമാചലെെ

ജനങള്ക്കെച്ച്  പ്രയമാസകരമമാകുന്ന  നമിലെെപമാടച്ച്  ഏചതങമിലുറ്റം  ഉയദഖ്യമാഗസ്ഥര

സന്വേശകരമിചമിട്ടുചണങമില്  അതമിചനതമിചര  കണമിശമമായ  നമിലെെപമാടച്ച്

സന്വേശകരമിച്ചുചകമാണച്ച്  ചപമാതുമരമാമതച്ച്  വകുപ്പെച്ച്  മുയന്നമാട്ടുയപമാകുറ്റം.  ചതറമായ

പ്രവണതകയളമാടച്ച്  ഒരുതരതമിലുറ്റം  സനമിചചെയ്യേമാത  നമിലെെപമാടമാണച്ച്

ഞങള്ക്കുള്ളതച്ച്.  അതമില്  ബഹുമമാനചപ്പെട  എറ്റം.എല്.എ.ചയയുറ്റം  ഇതുമമായമി

യയമാജമിക്കെമാവന്ന  എലമാവചരയുറ്റം  യയമാജമിപ്പെമിച്ചുചകമാണച്ച്  ചതറമായ  രശതമിയമില്

യപമാകുന്നവചര തമിരുത്തുന്ന നമിലെെപമാടച്ച്  തുടരുചമന്നതുറ്റം സഭചയ അറമിയമിക്കെമാന

ഞമാന ആഗ്രഹമിക്കുകയമാണച്ച്. 
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10. മലെെപ്പുറചത യറമാഡുകള് ചപമാതുമരമാമതച്ച് വകുപ്പെച്ച് ഏചറടുക്കുന്നതമിനച്ച്
നടപടമി

ശശ  .    പമി  .    ഉചചബദുള്ള:  സര,  ചപമാതുമരമാമതച്ച്  വകുപ്പെമിചന   നമിശ്ചമിത

മമാനദണ്ഡങളുള്ള  സറ്റംസ്ഥമാനചത  ഗ്രമാമശണ  യറമാഡുകള്  പമി.ഡബല്യു.ഡമി.

ഏചറടുക്കുന്നതമിചനയുറ്റം  പുനരുദ്ധമാരണ  പ്രവൃതമികള്ക്കെച്ച്  ഫണച്ച്

അനുവദമിയക്കെണതമിചനയുറ്റം  ആവശഖ്യകത  സരക്കെമാരമിചനയുറ്റം  ബഹുമമാനചപ്പെട

മനമിയുചടയുറ്റം  ശദ്ധയമില്ചപ്പെടുത്തുന്നതമിനമാണച്ച്  ഇഇൗ  സബ്മമിഷന

അവതരമിപ്പെമിക്കുന്നതച്ച്.  സറ്റംസ്ഥമാനചത  യറമാഡച്ച്  ശറ്റംഖലെെയമില്  2020-21-ചലെെ

കണക്കുപ്രകമാരറ്റം  83.74  ശതമമാനവറ്റം  തയദശസന്വേയറ്റംഭരണ  സ്ഥമാപനങളുചട

ഉടമസ്ഥതയമിലുള്ള  യറമാഡുകളമാണച്ച്.  നമിലെെവമില്  തയദശസന്വേയറ്റംഭരണ

സ്ഥമാപനങളുചട  ആസ്തമിയമിലുള്ചപ്പെട  ധമാരമാളറ്റം  യറമാഡുകള്  പമി.ഡബല്യു.ഡമി.

നമിലെെവമാരമുള്ളതമാണച്ച്.  ഇതരറ്റം യറമാഡുകളുചട ചമയമിനനനസച്ച് ഒരു പ്രശമമായമി

നമിലെെനമില്ക്കുന്ന  സമാഹചെരഖ്യതമില്  യു.ഡമി.എഫച്ച്.  സരക്കെമാരമിചന  കമാലെെതച്ച്

യനമാണപമാന  പദ്ധതമിയമിലുള്ചപ്പെടുതമി  ഗ്രമാമശണ  യറമാഡുകളുചട

പുനരുദ്ധമാരണതമിനച്ച്  വണചചടറ്റം ചസറമില്ചമനമായമി ചപമാതുമരമാമതച്ച് വകുപ്പെച്ച്

ഫണച്ച് അനുവദമിചമിരുന.  ഇഇൗ പദ്ധതമിയുചട  ഭമാഗമമായമി നമിരവധമി യറമാഡുകള്

ചമചചപ്പെടുതമാന  സമാധമിച്ചു.  എന്നമാല്  ഇഇൗ  സരക്കെമാര
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അധമികമാരതമില്വന്നയശഷറ്റം  ഇതരറ്റം  ഫണ്ടുകള്  അനുവദമിചമിടമില.

മുനസരക്കെമാരമിചന  അവസമാനകമാലെെതമാരറ്റംഭമിച  മുഖഖ്യമനമിയുചട  ഗ്രമാമശണ

യറമാഡച്ച് പുനരുദ്ധമാരണ പദ്ധതമിയുറ്റം നമിരതമിവചമിരമിക്കുകയമാണച്ച്. 1000  യകമാടമി

രൂപ യറമാഡച്ച്  നവശകരണപ്രവൃതമികള്ക്കെച്ച്  നശക്കെമിവചമിരുചന്നങമിലുറ്റം  ഇയപ്പെമാള്

ഇഇൗ  പദ്ധതമിയമില്  പുതമിയതമായമി  ഫണച്ച്  അനുവദമിക്കുന്നമിചലന്നമാണച്ച്

അറമിയുന്നതച്ച്.  കമാലെെവരഷചക്കെടുതമിയമില്ചപ്പെടച്ച്  തകരുന്ന  യറമാഡുകളുചട

പുനരുദ്ധമാരണതമിനച്ച്  ലെെഭമിക്കുന്ന  ചവള്ളചപ്പെമാക്കെ  ദുരമിതമാശന്വേമാസ  ഫണ്ടുകള്

പലെെയപ്പെമാഴുറ്റം  അപരഖ്യമാപ്തമമാകുന്ന  ഘടതമില്  ഇതച്ച്  വലെെമിചയമാരു

ആശന്വേമാസമമായമിരുന.  യറമാഡുകളുചട  ചമയമിനനനസമിനുയവണമി

തയദശസന്വേയറ്റംഭരണ സ്ഥമാപനങള്ക്കെനുവദമിചമിട്ടുള്ള വമിഹമിതവറ്റം ചവടമിക്കുറച

സമാഹചെരഖ്യതമില്  ഇതരറ്റം  ഗ്രമാമശണ  യറമാഡുകളുചട  പുനരുദ്ധമാരണ

പ്രവൃതമികള്ക്കെച്ച്  ചപമാതുമരമാമതച്ച്  വകുപ്പെച്ച്  ഫണച്ച്  അനുവദമിക്കെണചമനറ്റം

മലെെപ്പുററ്റം  നമിയയമാജകമണ്ഡലെെതമിചലെെ  ആനക്കെടവച്ച്-ഉമത്തൂര-മുണയക്കെമാടച്ച്-

ചെമാഞമാല് യറമാഡച്ച്,  തൃപ്പെനചമി-മശനചെമിറ-കമാവന്നൂര യറമാഡച്ച്,  യമമാങറ്റം-അരമിമ്പ്ര

യറമാഡച്ച്, കടയമമാടച്ച്-മുള്ളറങമാടച്ച് യറമാഡച്ച് ചചെമങടവച്ച്-ഒറതറ-ചപമാനലെെ യറമാഡച്ച്
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എന്നശ യറമാഡുകള് ചപമാതുമരമാമതച്ച് വകുപ്പെച്ച്  ഏചറടുതച്ച് ആവശഖ്യമമായ ഫണച്ച്

അനുവദമിക്കെണചമനറ്റം ഇഇൗ സബ്മമിഷനമിലൂചട ഞമാന ആവശഖ്യചപ്പെടുന.

ചപമാതുമരമാമതച്ച്  -  വമിയനമാദസഞമാരറ്റം,  യുവജനകമാരഖ്യ   വകുപ്പുമനമി

(ശശ  .   പമി  .   എ  .   മുഹമദച്ച് റമിയമാസച്ച്): സര, തയദശസന്വേയറ്റംഭരണ സ്ഥമാപനങളുചട

യറമാഡുകള്  ചപമാതുമരമാമതച്ച്  വകുപ്പെച്ച്  ഏചറടുക്കുന്ന  വമിഷയമമാണച്ച്

ശശ. ഉലബദുള്ള സബ്മമിഷനമായമി ഉന്നയമിചമിട്ടുള്ളതച്ച്. പലെെ എറ്റം.എല്.എ.മമാരുറ്റം

വഖ്യക്തമിപരമമായമി പറയുചന്നമാരു വമിഷയമമാണമിതച്ച്.  ചപമാതുമരമാമതച്ച് വകുപ്പെമിചന

സറ്റംബനമിചമിടയതമാളറ്റം  നമിലെെവമിചലെെ  യറമാഡുകളുചട  ഗുണയമന

ഉറപ്പുവരുത്തുകചയനള്ളതമാണച്ച്  പ്രധമാനറ്റം.  അതമിചലങമിലുള്ള  പ്രയമാസറ്റം

എന്തമാചണന്നച്ച്  ഇന്നചത  ദമിവസറ്റം  ഞമാന  പറഞതയരണതമിലയലമാ;

മൂനലെെക്ഷയതമാളറ്റം  കമിയലെെമാമശറര  യറമാഡ ഞകളമാണച്ച്  സറ്റംസ്ഥമാനത്തുള്ളതച്ച്.

അതമില്  പമി.ഡബല്യു.ഡമി.  യറമാഡച്ച്  29522  കമിയലെെമാമശററമാണച്ച്,  അതമായതച്ച്

പതമിചലെെമാന്നച്ച്. സമശപ ദമിവസങളമിലുണമായ സറ്റംഭവവമികമാസങളുറ്റം ചെരചകളുറ്റം

ഒരു  കമാരഖ്യതമില്  വളചര  യപമാസമിറശവമായമി,  ഇതമിലൂചട  യറമാഡുകളുചട

വഖ്യതഖ്യസ്തമമായ  കമിയലെെമാമശററുകളുറ്റം  അതുമമായമി  ബനചപ്പെട  കുയറകമാരഖ്യങള്

ചപമാതുസമൂഹതമിനച്ച്  യബമാദ്ധഖ്യചപ്പെട്ടു.  യകരളതമിചലെെ  270000  കമിയലെെമാമശറര
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യറമാഡുകള്   പമി.ഡബല്യു.ഡമി.  യറമാഡുകളചലന്നതച്ച്  പലെെരക്കുചമമാരു  പുതമിയ

അറമിവമാണച്ച്,  യറമാഡുകചളന്നമാല്  പമി.ഡബല്യു.ഡമി.യുയടചതന്നതമാണച്ച്

സറ്റംസ്ഥമാനതമിചന  ചപമാതുയബമാധറ്റം.  അതുചകമാണച്ച്  ഏതച്ച്  യറമാഡമിനച്ച്  എന്തച്ച്

പ്രയമാസമുണമായമാലുറ്റം പ്രധമാനചപ്പെട പതമമാധഖ്യമങളുള്ചപ്പെചട വമിരല്ചൂണ്ടുന്നതച്ച്

പമി.ഡബല്യു.ഡമി.-ചക്കെതമിചരയമാണച്ച്.  വകുപ്പെമിചന  സറ്റംബനമിചമിടയതമാളറ്റം  ഉള്ള

യറമാഡുകളുചട  ഗുണയമന  ഉറപ്പുവരുതമാനുള്ള  ഊന്നലെെമാണച്ച്  പ്രധമാനമമായുറ്റം

നല്കുന്നതച്ച്.  ആ  നമിലെെയമില്  ബമി.എറ്റം.ആനഡച്ച്  ബമി.സമി.  യറമാഡുകളമാക്കെമി

മമാറമാനുള്ള  ശമമമാണച്ച്  നടത്തുന്നതച്ച്.  ചപമാതുമരമാമതച്ച്  വകുപ്പെമിനച്ച്  കശഴമിലുള്ള

യറമാഡുകചള നല നമിലെെവമാരതമിയലെെയ്ക്കുയരതമാനമാണച്ച് ഇയപ്പെമാള് ശമമിക്കുന്നതച്ച്.

കമാലെെമാവസ്ഥമാ വഖ്യതമിയമാനറ്റം  പ്രധമാനചപ്പെട ഒരു വമിഷയമമാണച്ച്.  ഏയഴമാ  എയടമാ

മമാസറ്റം മഴ ചപയ്തമാല് ചവള്ളറ്റം വന്നച്ച് യറമാഡുകള് കുതമിരുന്ന സ്ഥമിതമിയമാണുള്ളതച്ച്.

ഗ്രഇൗണച്ച്  ചലെെവല്  ഉയരതമി  യറമാഡച്ച്  നമിരമമിചമാല്  അതച്ച്  പരമിഹരമിക്കെമാന

സമാധമിക്കുറ്റം.  പയക്ഷ സറ്റംസ്ഥമാനതച്ച് അതച്ച് സമാധമിക്കെമില.  വശടുകളമില് ചവള്ളറ്റം

കയറുന്നതുയപമാലുള്ള പ്രശമുണച്ച്. അതമിനമാല് കമാലെെമാവസ്ഥമാ വഖ്യതമിയമാനതമിചന

ഭമാഗമമായമി  കൂടുതല്  കമാലെെറ്റം  നമിലെെനമില്ക്കുന്ന  യറമാഡുകള്  നമിരമമിക്കെമാനുള്ള

പുതമിയ  സറ്റംവമിധമാനചതക്കുറമിചച്ച്  ആയലെെമാചെമിച്ചുചകമാണമിരമിക്കുകയമാണച്ച്.
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പരമമാവധമി  യറമാഡുകള്  ബമി.എറ്റം.&ബമി.സമി.  നമിലെെവമാരതമിയലെെയ്ക്കുയരത്തുന്ന

പ്രവരതനറ്റം  നടനചകമാണമിരമിക്കുകയമാണച്ച്.  50 ശതമമാനതമിലെെധമികറ്റം

യറമാഡുകള്  ബമി.എറ്റം.&ബമി.സമി.യമാക്കെമി  മമാറമാറ്റം.  ഒമായരമാ  വരഷവറ്റം  എത

കമിയലെെമാമശറര  യറമാഡുകള്  ബമി.എറ്റം.&ബമി.സമി.യമാക്കെണചമന്നച്ച്  ഇയപ്പെമായഴ

നമിശ്ചയമിചമിട്ടുണച്ച്.  അടുത വരഷറ്റം മമാരചച്ച് വചര ഇത കമിയലെെമാമശറര ചചെയ്യേമാറ്റം,

അതമിനടുത   വരഷറ്റം  ഇത   കമിയലെെമാമശറര  ചചെയ്യേമാറ്റം,  അങചന  പമാന

ചചെയയപമായമാല്  ഇതച്ച്  നടപ്പെമിലെെമാക്കെമാന  സമാധമിക്കുറ്റം.  അതമിനുപുറചമ

തയദശസന്വേയറ്റംഭരണ യറമാഡുകള്  ഏചറടുക്കുന്ന വമിഷയറ്റം ചപമാതുവമായ ചെരചയച്ച്

വമിയധയമമാക്കെണറ്റം.  പയക്ഷ  ഞങളുചട  മുമമിലുള്ള  പ്രശറ്റം,  നമിലെെവമിലുള്ള

യറമാഡുകളുചട  ഗുണയമന  ഉറപ്പുവരുത്തുകചയന്നതമാണച്ച്.  അചതങചന

ചചെയ്യേമാചമന്നതച്ച്  സറ്റംബനമിചമാണച്ച്  നമള്  ഒറചക്കെടമായമി  ചെരച

ചചെയചകമാണമിരമിക്കുന്നതച്ച്.  ബമാക്കെമി  കമാരഖ്യങള്  നമുക്കെച്ച്  ചെരച  ചചെയ്യേമാറ്റം.

നമിലെെവമിലുള്ള  യറമാഡുകളുചട  ഗുണയമന  ഉറപ്പുവരുതമാന  ഒറചക്കെടമായമി

നമില്ക്കെമാചമന്നമാണച്ച്  ഇയപ്പെമാള്  നമള്  തശരുമമാനമിചമിട്ടുള്ളതച്ച്.  അതച്ച്

ചചെയ്യുന്നതമിനമിടയമില് ഇക്കെമാരഖ്യറ്റം എങചനചയനള്ളതച്ച് ചെരച ചചെയ്യേമാറ്റം.


