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സബ്മമിഷന

1. പരമിസമിതമി സസൗഹൃദ ഭൂവമിനമിയയയോഗഗ

പ്രതമിപക്ഷയനതയോവവ്  (ശശ  .    വമി  .    ഡമി  .    സതശശന):  സര,  ഭൂവമിനമിയയയോഗഗ

സഗബനമിചവ് നമിരവധമി വവ്യവഹയോരങ്ങളഗ പ്രശ്നങ്ങളമയോയമി വലമിയ പ്രതമിസനമി

നമിലനമില്ക്കുന്ന  സയോഹചരവ്യമയോണുള്ളതവ്.  പട്ടയഭൂമമിയമില്  അതവ്യയോവശവ്യ

നമിരമയോണപ്രവൃതമികള്  നടത്തുന്നതമിലല  തടസ്സലമയോഴമിവയോക്കുന്നതമിനയോയമി

ഭൂപതമിവവ്  ചട്ടങ്ങള്  യഭേദഗതമി  ലചയ്യുന്നതവ്  സഗബനമിചയോണവ്  എലന

സബ്മമിഷന.  യകരളതമിലല  എലയോ  സലങ്ങളമിലഗ  പ്രയതവ്യകമിചവ്  മലയയയോര

യമഖലകളമിലലലയോഗ  പട്ടയമനുവദമിചമിരമിക്കുന്നതവ്  1960-ലല  ലയോനവ്

അസസനലമനവ് ആകമിലന ഭേയോഗമയോയമി 1964-ലല ലയോനവ് അസസനലമനവ് റൂള്സവ്,

1993-ല്  ഉണയോകമിയ  Kerala  Land  Assignment  Regularization  of

ccupations of forest lands prior to 01-01-1977 Special Rules  എന്നമിവ

പ്രകയോരമയോണവ്.  ഇവമിലടയുലള്ളയോരു  പ്രശ്നഗ,  നമിബനനകളനുസരമിചവ്  കൃഷമികവ്

പട്ടയഗ  ലഭേമിച  ഭൂമമിയമില്  വശടവ്  വയ്ക്കുന്നതവ്  നമിയമവമിരുദ്ധമയോണവ്.

ഗൃഹനമിരമയോണതമിനയോയമി  പട്ടയഗ  ലഭേമിച  ഭൂമമിയമില്  കടമുറമി

നമിരമമിക്കുന്നതുയപയോലലയുള്ള  മറവ്  നമിരമയോണ  പ്രവൃതമികലളയോനഗ  ലചയയോന
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കഴമിയമില. 1993-ലല ചട്ടങ്ങള് പ്രകയോരഗ ഭൂമമി പതമിച്ചുനല്കുന്നതവ് കൃഷമി,  ഭേവന

നമിരമയോണഗ,  കടമുറമികള്  വയ്ക്കുന്നതവ്  എന്നശ  ആവശവ്യങ്ങള്കയോണവ്.

കൃഷമിയയോവശവ്യതമിനയോയമി പട്ടയഗ ലഭേമിലചയോരു കുടഗബഗ അടത തലമുറയമിയലയവ്

ഭൂമമി  സകമയോറഗ  ലചയ്യുയമയോള്  അവര  വശടവ്  വയ്ക്കുന്നതമിനവ്  തയയോറയോകുന്ന

സയോഹചരവ്യതമില് യമല്പ്പറഞ്ഞ പട്ടയവവ്യവസയുലട ലഗഘനമുണയോകുകയയോണവ്.

അയപ്പയോള്  വശടവ്  വയയോന  കഴമിയയോലത,  വശടവ്  വചതമിനവ്  നമര  കമിട്ടയോത

പ്രശ്നങ്ങളള്ലപ്പലട  വരമികയയോണവ്.  പട്ടയവവ്യവസകളലട  ലഗഘനവുമയോയമി

ബനലപ്പട്ടവ് നമിരവധമി യകയോടതമി വവ്യവഹയോരങ്ങളണയോയതമിലന പശയോതലതമില്

വസ്തുവമിലന സകവശ സരട്ടമിഫമികറവ് നല്കുന്ന അവസരതമില്തലന്ന റവനന

അധമികയോരമികള് പട്ടയഭൂമമിയുലട സസ്വഭേയോവഗ കൂടമി  വവ്യക്തമയോക്കുന്ന സരട്ടമിഫമികറവ്

നല്കണലമന്നവ്  യകയോടതമിയുലട നമിരയദ്ദേശപ്രകയോരഗ  റവനന വകുപ്പവ് 02.10.2020-

ല്  ഉതരവമിറകമി.  ആ  ഉതരവവ്  നമിലനമില്ക്കുന്നതമിനയോല്  ഒരുപയോടവ്

പ്രതമിസനമികള് വരമികയയോണവ്.  യകയോടതമിയമില് യകസവ് വരുന്ന സമയതവ് ഈ

പട്ടയഭൂമമിയമിലണയോകമിയ  നമിരമമിതമികലളലയോഗ  സരകയോര  ഏലറടക്കുലമന്ന

അഷസ്വറനസവ്  കൂടമി  ലകയോടതമിരമിക്കുകയയോണവ്.   അലതങ്ങലന

പ്രയോയയയോഗമികമയോകുലമന്നതവ്  പ്രധയോനലപ്പട്ട  വമിഷയമയോണവ്.  യകരളതമില്  എലയോ
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സലത്തുഗ  പട്ടയഭൂമമിയമിലണയോകമിയമിരമിക്കുന്ന  നമിരമമിതമികലളലയോഗ  സരകയോര

ഏലറടക്കുകലയന്നതവ്  പ്രയോയയയോഗമികമയോയ  കയോരവ്യമയോയണയോ?  യകയോടതമിയമില്

സരകയോര  അങ്ങലനലയയോരു  കയോരവ്യഗ  സൂചമിപ്പമിചമിട്ടുണവ്.  ഭൂവമിനമിയയയോഗലത

സഗബനമിച്ചുഗ പയോരമിസമിതമികമയോയ ഭൂവമിനമിയയയോഗലത സഗബനമിച്ചുഗ നമുകവ്

ലചയയോഗ.   പയക്ഷ   സയോധയോരണകയോരലന  ജശവമിതലത  ഗസൗരവതരമയോയമി

ബയോധമിക്കുഗ.  മലയയയോര  യമഖലകളമിലഗ  പ്രയതവ്യകമിചവ്  ഇടകമിയപയോലള്ള

ജമിലകളമില്  രൂക്ഷമയോയ  പ്രതമിസനമിയുഗ  പ്രശ്നങ്ങളമുണയോകുകയയോണവ്.

എല്.ഡമി.എഫവ്.-ലന  മയോനമിലഫയസയോയമില്  പറഞ്ഞമിരമിക്കുന്നതവ്,  1960-ലല

ഭൂപതമിവവ്  നമിയമതമിലന  അടമിസയോനതമില്  നമിലവമില്  വന്ന  1964,  1993

എന്നശ  വരഷങ്ങളമിലല  ഭൂപതമിവവ്  ചട്ടങ്ങള്  പ്രകയോരഗ  ഏരലപ്പടതമിയമിട്ടുള്ള

നമിരമയോണ  നമിയരയോധനഗ  പമിനവലമിക്കുലമന്നയോണവ്.  നമിങ്ങള്  ഇതവ്

മയോനമിലഫയസയോയമില്  പറഞ്ഞമിട്ടവ്  ഈ  നമിരമമിതമികലളലയോഗ  സരകയോര

ഏലറടക്കുലമന്നയോണവ്  യകയോടതമിയമില്  പറഞ്ഞമിരമിക്കുന്നതവ്.  അലമനവ്ലമനവ്

ലകയോണ്ടുവന്നവ് ഇയപ്പയോള് ലചയമിരമിക്കുന്ന കയോരവ്യങ്ങള്  നമിയമപരമയോകമി മയോറയോന

യവണമി,  നമിങ്ങള്  ലകയോടതമിരമിക്കുന്ന  ഉറപ്പവ്  പയോലമിക്കുന്നതമിനുള്ള

മയോരഗ്ഗലതക്കുറമിചവ്  ഗസൗരവതരമയോയമി  ആയലയോചമികണഗ.  കയോരണഗ
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സയോധയോരണകയോലരയുഗ  കരഷകലരയുഗ  നമിരദ്ധന  കുടഗബങ്ങലളയുലമലയോഗ

ബയോധമിക്കുന്ന  ഗസൗരവതരമയോയ  പ്രശ്നമയോണവ്  അസസനലമനവ്  റൂള്സമില്

വരുയതണ  അലമനവ്ലമനവ്.  അതവ്  സഗബനമിചവ്  സരകയോര  ഉചമിതമയോയ

തശരുമയോനലമടകണലമന്നവ് ഞയോന  അഭേവ്യരതമിക്കുന.

റവനന-ഭേവനനമിരമയോണ വകുപ്പുമനമി (ശശ  .    ലക  .    രയോജന):  സര,

വളലരയയലറ  പ്രസക്തമയോയമിട്ടുലള്ളയോരു  വമിഷയമയോണവ്  ബഹുമയോനലപ്പട്ട

പ്രതമിപക്ഷയനതയോവവ്  സഭേയ്ക്കുമുമയോലക  അവതരമിപ്പമിചതവ്.  സസ്വയോഭേയോവമികമയോയുഗ

ഇടതുപക്ഷ  ജനയോധമിപതവ്യ  മുന്നണമി  ഗവണ്ലമനവ്   അതമിലന

പ്രകടനപതമികയമില്  നല്കമിയ  വയോഗയോനതമില്നമിന്നവ്  പുറയകയോട്ടുയപയോകുന്നമില.

നമുലകയോരുമമിചവ്  ആയലയോചമിയകണ നമിരവധമി  സയോയങ്കേതമികമയോയ പ്രശ്നങ്ങളണവ്.

അകയോരവ്യഗ  ഞയോന  അങ്ങയുലട  മുമയോലക  സൂചമിപ്പമിക്കുകയയോണവ്.  അങ്ങമിവമിലട

കൃതവ്യമയോയ  കയോരവ്യങ്ങളയോണവ്  സൂചമിപ്പമിചതവ്.  ഞയോന   ആവരതമിക്കുകയല,

യരഖയോമൂലഗ സഭേയുലട മുമമില് സമരപ്പമിക്കുകയയോണവ്.   യകരളതമിലല ഭൂപതമിവവ്

നല്കുന്നതവ് 1960-ലല ഭൂപതമിവവ് നമിയമതമിലന അടമിസയോനതമില് നമിരമമിച

വമിവമിധ  ചട്ടങ്ങളലട  അടമിസയോനതമിലയോണവ്.  ഇതമില്  പ്രധയോനമയോയതവ്

ഗയോമപഞയോയതവ് പ്രയദശങ്ങളമിലല  ഭൂമമി പതമിചവ് നല്കയോനയവണമി രൂപശകരമിച
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1964-ലല  ഭൂപതമിവവ്  ചട്ടങ്ങള്,  നഗര  പ്രയദശങ്ങളമിലല  ഭൂമമി

പതമിച്ചുനല്കയോനയവണമി രൂപശകരമിച 1995- ലല ഭൂപതമിവവ് ചട്ടങ്ങള്, 1977-നവ്

മുമവ്  കുടമിയയറമി  കൃഷമി  ലചയവ്  സകവശഗ വന്ന വനഭൂമമി  പതമിച്ചുനല്കയോനുള്ള

1993-ലല  പ്രയതവ്യക  ചട്ടങ്ങള്  തുടങ്ങമി  ഇരുപയതയോളഗ  ചട്ടങ്ങള്  1960-ലല

ഭൂപതമിവവ്  നമിയമതമിലന  ഭേയോഗമയോയമി  നമ്മു ലട  സരകയോര  ഇതമിനകഗ

രൂപശകരമിച്ചുകഴമിഞ്ഞമിട്ടുണവ്.  1964-ലല  ഭൂപതമിവവ്  ചട്ടങ്ങള്  പ്രകയോരഗ  ഭൂമമി

പതമിച്ചുനല്കുന്നതവ്  കൃഷമിക്കുഗ  തയോമസതമിനുഗ  ലബനമിഫമിഷവ്യറമി

എയഞയോയ്ലമനമിനുഗ  യവണമിയയോണവ്.  നഗരപ്രയദശങ്ങളമിലല  ഭൂമമി

പതമിച്ചുനല്കയോനയവണമി രൂപശകരമിച  1995-ലല  ഭൂപതമിവവ് ചട്ടങ്ങള് പ്രകയോരഗ

വശടവ്  വയ്ക്കുന്നതമിനുഗ  കടമുറമികള്  നമിരമമിക്കുന്നതമിനുഗ  സസ്വന്തമയോയമി  ഭൂമമിയുലട

ഗുണപരമയോയ  വമിനമിയയയോഗതമിനുഗ  മറവ്  വയോണമിജവ്യ  ചയോരമിറബമിള്

ആവശവ്യങ്ങള്ക്കുഗ ഭൂമമി പതമിച്ചുനല്കയോവുന്നതയോണവ്. 1993-ലല ചട്ടതമില് വശടഗ

കൃഷമിയുഗ  കടമുറമിലയനപറഞ്ഞയോല്  ലചറമിയ  കടമുറമിലയന്നവ്  പ്രയതവ്യകഗ

യരഖലപ്പടതമിയമിട്ടുണവ്. 1964-ലല ചട്ടതമില് ചട്ടഗ 8-ലന ഉപചട്ടഗ (2)പ്രകയോരഗ

പതമിച്ചുനല്കമിയ  ഭൂമമി  പതമിച്ചുകമിട്ടമിയ  ആവശവ്യതമിനുതലന്ന

വമിനമിയയയോഗമിയകണതുണവ്.  അപ്രകയോരഗ  ഉപയയയോഗമിചമിലലങ്കേമില്  ഉപചട്ടഗ  (3)
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പ്രകയോരഗ  അതവ്  റദ്ദേവ്  ലചയണലമന്നവ്  ആ  ചട്ടതമില്തലന്ന  സൂചമിപ്പമിചമിട്ടുണവ്.

തലചയോയയോനമിടമമിലയോതവരകവ്  കയറമി  കമിടകയോന  വശടവ്  നമിരമമിക്കുന്നതമിനുഗ

കൃഷമിഭൂമമിയമിലയോതവരകവ്  കൃഷമി  ലചയ്യുന്നതമിനുഗയവണമിയയോണവ്  പ്രധയോനമയോയുഗ

ഭൂമമി  പതമിച്ചുനല്കുന്നതവ്.  പതമിറയോണ്ടുകള്ക്കുമുമവ്  ഇതരഗ  പട്ടയഭൂമമി  ലഭേമിചവ്

തലമുറകള്  സകമയോറമിയയയോ  സകമയോറഗ  ലചയ്യതയോ  സകവശഗ  വച്ചുവരുന്ന

ഭൂവുടമകളയോണവ്  സസ്വയോഭേയോവമികമയോയുഗ  ഇയപ്പയോഴുള്ളതവ്.  കൃഷമിക്കുയവണമി  പട്ടയഗ

ലഭേമിച  ഭൂമമി  എത  തലമുറ  സകമയോറമിയയോലഗ  ക്രയവമിക്രയതമിലൂലട

സകമയോറമിയയോലഗ  ആദവ്യലത  പട്ടയോധയോരനവ് ലഭേമികയോത  അവകയോശങ്ങള്

തുടരനള്ള   സകവശകയോരകവ്  ലഭേമികമിലലന്നവ്  ചട്ടതമില്

യരഖലപ്പടതമിയമിരമിക്കുകയയോണവ്.   മൂന്നയോര  യമഖലയമില് പതമിച്ചുലകയോടത ഭൂമമി

പതമിവവ്   ലകയോടത   ആവശവ്യതമിനുതലന്ന  വമിനമിയയയോഗമിക്കുനലവന്നവ്

ഉറപ്പയോകണലമന്നവ്  ബഹുമയോനലപ്പട്ട  സഹയകയോടതമി  അങ്ങവ്  പറ ഞ്ഞതുയപയോലല

2010-ല്  നമിരയദ്ദേശമിചമിരുന.  തുടരന്നവ്  പ്രസ്തുത  വമിധമിയമിലല  നമിരയദ്ദേശങ്ങള്

സഗസയോനതയോകമയോനഗ  ബയോധകമയോകയോനുഗ  നമിരയദ്ദേശമിച്ചു.  ഇതമിലനതമിലര

സഗസയോനസരകയോര  സുപ്രശഗ  യകയോടതമിയമില്  ഫയല്  ലചയ  എസവ്.എല്.പമി.

യകയോടതമി  തള്ളമി  ഉതരവയോകുകയയോണുണയോയതവ്.  ഈ  സയോഹചരവ്യതമില്
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ഉപജശവനതമിനുമയോതമയോയമി   ഉപയയയോഗമിക്കുന്ന  1500  ച.അടമി

വമിസശരണ്ണതമിനവ്  തയോലഴയുള്ള  ലചറുകമിട  ലകട്ടമിടഗ  മയോതമയോണുള്ളലതങ്കേമില്

അയപക്ഷകയനയോ അയപക്ഷകലന ആശയമിചവ് കഴമിയുന്നവരയകയോ മലറയോരമിടത്തുഗ

ഭൂമമിയമിലലന്നവ് വവ്യക്തമയോയമി ലതളമിയമിക്കുന്ന പക്ഷഗ അപ്രകയോരമുള്ള നമിരമയോണ

പ്രവരതനങ്ങള്  ക്രമശകരമിച്ചുലകയോണവ്  ഭൂപതമിവവ്  ചട്ടങ്ങളമില്  യഭേദഗതമി

വരുതയോന  കഴമിഞ്ഞ  ഗവണ്ലമനമിലന  കയോലതവ്  ബഹുമയോനലപ്പട്ട  മനമിയുലട

അദ്ധവ്യക്ഷതയമില്  യയയോഗഗ  കൂടമി  തശരുമയോനമിചമിരുന.  എന്നയോല്  പമിന്നശടഗ

വസ്തുതകള് അങ്ങവ് പറഞ്ഞതുയപയോലല  മയോറമി വരമികയയോണവ്.  കയോലയോനുസൃതമയോയ

മയോറതമിലന  ഫലമയോയമി  കുടഗബവവ്യവസതലന്ന  മയോറുകയുഗ  കരഷക

കുടഗബങ്ങളമില്  പലരുഗ  കയോരഷമികവൃതമിയമില്നമിന്നവ്  മയോറുകയുഗ  ലചയ

സയോമൂഹമിക  യയോഥയോരതവ്യങ്ങള്   അങ്ങവ്  പറഞ്ഞതുയപയോലല  ഈ  സഭേ

തമിരമിചറമിയയണതുണവ്.  പതമിറയോണ്ടുകള്ക്കുമുമവ്  കൃഷമിക്കുയവണമി

പതമിച്ചുനല്കമിയ  ഭൂമമി  അനന്തര  തലമുറകള്കവ്  സകമയോറുയമയോള്  കൂടതല്

പങ്കുവയലകള്കവ് വമിയധയമയോയമി  ലചറമിയ വമിസശരണ്ണങ്ങളയോയമി മയോറമിയമിട്ടുണവ്.

1964-ലല ഭൂപതമിവവ് ചട്ടങ്ങള് പ്രകയോരഗ പതമിച്ചുലകയോടത പല ഭൂമമിയുഗ ഇയപ്പയോള്

നഗരപരമിധമിയമിലയോയമികഴമിഞ.  ഈ സയോഹചരവ്യതമില്  1960-ലല ഭൂപതമിവവ്
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നമിയമതമിനവ്  വമിയധയമയോയമി  ചട്ടങ്ങളമില്  കയോലയോനുസൃതമയോയ  യഭേദഗതമികള്

വരുത്തുന്ന  കയോരവ്യഗ  ഗസൗരവമയോയമി  സരകയോര  പരമിയശയോധമിക്കുകയയോണവ്.

ഇതമിനുയവണമി ഭൂപതമിവവ് ചട്ടങ്ങളമില് യഭേദഗതമി വരുത്തുന്ന പ്രശ്നഗ സരകയോരമിലന

സജശവ  പരമിഗണനയമിലയോണവ്.  എന്നയോല്  ഇതരതമില്  യഭേദഗതമി

വരുത്തുയമയോള്  ആയതവ്  ഭൂപതമിവവ്  നമിയമതമിലന  അന്ത:സതലയ

നശമിപ്പമികയോത  തരതമിലഗ   ഒരു  തരതമിലഗ  സയോമൂഹമിക  പയോരമിസമിതമിക

പ്രശ്നങ്ങള്  സൃഷമികയോലതയുമയോകണലമന്നവ്  സരകയോരമിനവ്  നമിഷ്കരഷയുണവ്.  ഇതവ്

വളലര  ഗസൗരവമയോയ പ്രശ്നമയോയയോണവ്  സഭേ  മനസ്സമിലയോയകണതവ്.   യഭേദഗതമികള്

വരുയമയോള്  1964-ലല  ചട്ടതമിലന  4-ലല  clause   മയോറയോന തശരുമയോനമിചയോല്

അതവ്  8-ാം വകുപ്പമിലന ബയോധമിക്കുഗ.  പട്ടയഗ ലകയോടക്കുയമയോള് യഫയോറതമിലള്ള

15-ാം  വകുപ്പമിലനയുഗ  ബയോധമിക്കുഗ.  ഇങ്ങലന  സയോയങ്കേതമികമയോയ

പ്രശ്നങ്ങളള്ളതുലകയോണവ്  ഇകയോരവ്യഗ  ഗസൗരവമയോയമി  പഠമിചവ്  നമിയമതമിനവ്

യപയോറയലല്പ്പമികയോത വമിധതമിലലയോരു കരടവ്  തയയോറയോകയോന  ബഹുമയോനലപ്പട്ട

മുഖവ്യമനമിയുലട  അദ്ധവ്യക്ഷതയമില്  അയദ്ദേഹഗ  മുനസകലയടതവ്  ഞയോനുഗ

നമിയമവകുപ്പുമനമിയുമുള്ലപ്പലടയുള്ള  മനമിമയോരുഗ  ബനലപ്പട്ട

ഉയദവ്യയോഗസനയോരുഗ  യചരനള്ള  യയയോഗതമില്  ആയലയോചന  നടത്തുകയുഗ
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അതമിലന കരടവ് തയയോറയോകമി വരമികയുമയോണവ്.  ചട്ടങ്ങളമില് യഭേദഗതമി വരുതയോന

ഗവണ്ലമനവ്  സരവയോത്മനയോ  ഒരുകമയോണവ്.  പയക്ഷ  യഭേദഗതമി  വരുത്തുയമയോള്

അങ്ങവ്  പറഞ്ഞതുയപയോലല  ഭൂപതമിവവ്  നമിയമലത  ബയോധമികയോത  വമിധതമില്

ലചയയണതയോയമിട്ടുണവ്.    ഇങ്ങലനലയയോരു  ചട്ടഗ  യഭേദഗതമി  ലചയ്യുയമയോള്

റമിയടയോലസ്പെകശവവ്  എഫക്ടുണയോകുയമയോലയന്നതവ്  സഗബനമിചവ്  ഗസൗരവമയോയ

നമിയമപരമിയശയോധനയവ്  വമിയധയമയോയകണ  പ്രശ്നമയോണവ്.  ഇങ്ങലനയുള്ള

പ്രശ്നങ്ങളള്ളതുലകയോണയോണവ് ഒറയടമിലകയോരു ഒയോരഡമിനനസവ് ലകയോണ്ടുവരുന്നതമിനവ്

പകരഗ  ആവശവ്യമയോയ  നമിയമപരമയോയ  ചരചകള്  നടതമി  ബഹുമയോനലപ്പട്ട

എ.ജമി.-യുഗ ചശഫവ് ലസക്രട്ടറമിയുഗ നമിയമലസക്രട്ടറമിയുഗ പ്രമിനസമിപ്പല് ലസക്രട്ടറമി

(റവനന)-വുഗ  കൂടമിയയോയലയോചമിചവ്  ഒരു  കരടവ്  സരകയോരമിനവ്  മുമമില്

സമരപ്പമികയോനയോവശവ്യലപ്പട്ടമിട്ടുണവ്.  കരടവ്  വരുന്ന  മുറയവ്  അകയോരവ്യങ്ങള്

പരമിയശയോധമിക്കുഗ.  പ്രകൃതമിയുഗ  മനുഷവ്യനുഗ  യകന്ദ്ര ബമിന്ദുവയോകുന്ന സുസമിരമയോയ

വമികസനമയോണവ്  ഈ  ഗവണ്ലമനവ്  ലക്ഷവ്യഗ  വയ്ക്കുന്നതവ്.  അതുലകയോണവ്

പരമിസമിതമി  സസൗഹ ഹൃദ  ഭൂവമിനമിയയയോഗമുറപ്പയോക്കുകലയന്നതയോണവ്  സരകയോരമിലന

ലക്ഷവ്യഗ.  ഇടതുപക്ഷ ജനയോധമിപതവ്യ മുന്നണമിയുലട പ്രകടനപതമികയമില്പ്പറഞ്ഞ

വയോഗയോനങ്ങലളലയോഗ  നടപ്പമിലയോക്കുന്നതു  യപയോലലതലന്ന  ഈ  വയോഗയോനവുഗ
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നടപ്പമിലയോക്കുലമന്നവ് അയങ്ങയ്ക്കുഗ ഈ സഭേയ്ക്കുഗ  ഞയോന ഉറപ്പുനല്കുകയയോണവ്.

2. വഖഫവ് യബയോരഡമിലല നമിയമനങ്ങള്

ശശ  .    പമി  .    ലക  .    കുഞ്ഞയോലമിക്കുട്ടമി:   സര,  യകരളതമില് ഏലറ ജനകശയ

പ്രയക്ഷയോഭേങ്ങള്ക്കുഗ ചരചയ്ക്കുലമയോലക കയോരണമയോയ ഒരു വമിഷയലതക്കുറമിചയോണവ്

സബ്മമിഷന ഉന്നയമികയോന ആഗഹമിക്കുന്നതവ്.  യകവലഗ  100-150  ആളകലള

മയോതഗ  റമിക്രൂട്ടവ്  ലചയ്യുന്ന  വഖഫവ്  യബയോരഡമിലല  നമിയമനങ്ങള്  ഗവണ്ലമനവ്

പമി.എസവ്.സമി.-കവ്  വമിടകയുണയോയമി.  അഡമിനമിയസ്ട്രേറശവയോയയയോ

ലപയോതുഗുണതമിലന അടമിസയോനതമിയലയോ യനയോക്കുകയയോലണങ്കേമില് സതവ്യതമില്

ഇതവ് ഒരു നമിലയ്ക്കുഗ ആവശവ്യമമിലയോതതയോണവ്. 'ഇതവ് ഞങ്ങളയോയമിട്ടവ് ഇനമിയഷവ്യറശവവ്

എടതവ്  ലകയോണ്ടുവന്നതല,  വഖഫവ്  യബയോരഡുതലന്ന  ഇനമിയഷവ്യറശവവ്  എടതവ്

ലകയോണ്ടുവന്നതയോണവ്'  എലന്നയോലക  ബഹുമയോനലപ്പട്ട മുഖവ്യമനമി പലപ്രയോവശവ്യഗ

പറയുകയുഗ  ലചയമിരുന.  ഞങ്ങളലട  ലമമരമയോലരയോലക  പല  ഘട്ടതമിലഗ

ആവുന്നത  എലയോ  രൂപതമിലഗ  ഇതവ്  അവതരമിപ്പമിക്കുകയുഗ  ലചയ.  ഇയപ്പയോള്

രണവ്  പ്രശ്നങ്ങളയോണവ്  ഇതമിലള്ളതവ്.  ഒന്നവ്  ലസനമിലമനയോണവ്.  അതയോയതവ്,  ഇതവ്

യകന്ദ്ര ഗവണ്ലമനവ് ലചയ്യുന്ന പക്ഷപയോത രയോഷശയതമിലന ഗണതമില് വരുഗ.

വളലര കുറചവ് ആളകലള റമിക്രൂട്ടവ് ലചയ്യുന്ന ഇതയുഗ ലചറമിയ ഒരു യബയോരഡമിലല
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നമിയമനങ്ങള് മയോതഗ പമി.എസവ്.സമി.-കവ് വമിട്ട നടപടമി ആരക്കുഗ ഉള്ലകയോള്ളയോന

കഴമിഞ്ഞമിട്ടമില.  രണയോമലത  ഗസൗരവമുള്ള  വമിഷയഗ,  അവമിലട  ഇയപ്പയോള്

റമിക്രൂട്ടവ്ലമനവ്  മുടങ്ങുകയുഗ  ലചയ  എനള്ളതയോണവ്.  ബഹുമയോനലപ്പട്ട  മുഖവ്യമനമി

മതസഗഘടനകളമയോയുഗ  മറഗ  ചരച  നടതമി.  ഞങ്ങള്  ഇസൗ  നടപടമി

ആഗഹമിചമിട്ടമില,  പയക്ഷ  ഇങ്ങലന  സഗഭേവമിചതയോണവ്.  ഇകയോരവ്യതമില്  ഒരു

തശരുമയോനമുണയോകുലമന്നവ്  പറഞ്ഞതവ്  വളലര  നശണ്ടുയപയോകുന്നതമിനയോല്  അവമിലട

അഡമിനമിയസ്ട്രേറശവവ്  യപ്രയോബഗ  വന്നമിട്ടുണവ്.  യകന്ദ്ര  ഗവണ്ലമനമിലന  പക്ഷപയോത

രയോഷശയതമിനമിടയവ്  എലയോവരക്കുഗ  ഒരു  സരലലപ്രസവ്  നമിയമമയോണമിതവ്.  ഇതവ്

എന്തമിനയോലണന്നവ്  മനസ്സമിലയോകുനയപയോലമമില.  അതുലകയോണവ്  ഇതമിലല

ലസനമിലമനഗ  വളലര  ഗസൗരവമുള്ളതയോണവ്.  ഞങ്ങലളയോലക  ആവരതമിചവ്

ആവശവ്യലപ്പട്ടമിട്ടുഗ  ഒനഗ  ലചയയോലത  ഇങ്ങലന  നശണ്ടുയപയോകുന്നതവ്  വളലര

ഗസൗരവമുള്ള  വമിഷയമയോണവ്.  ഒരു  ബമില്  ലകയോണ്ടുവന്നവ്  പസ്സയോകമിയയോല്

ഞങ്ങള്കവ്  മനസ്സമിലയോകയോഗ.  മലറയോരു  ബമില്  ലകയോണ്ടുവന്നവ്  ഇനമി  നമിയമഗ

മയോറണഗ  എനള്ളതമിലനയോലക  ഒരു  കണകമിയല.  തശരുമയോനഗ  വലയോലത

നശണ്ടുയപയോയയോല്  അവമിടലത  പ്രവരതനഗ  ശരമിയയോയമി  നടകമില.  വഖഫവ്

യബയോരഡവ്  ഒരമികലഗ  ഗവണ്ലമനമിലന  ഗയോനമില്  പ്രവരതമിക്കുന്ന  ഒരു
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സയോപനമല.  വഖഫവ്  സസ്വതമില്നമിന്നവ്  കമിട്ടുന്ന  വരുമയോനതമിലയോണവ്

പ്രവരതമിക്കുന്നതവ്.  ലസ്പെസമിഫമികവ്  പരപ്പസവ്  ഗയോനവ്  ലകയോടക്കുന

എനമയോതയമയുള.  ഞയോന  മൂന്നവ്  പ്രയോവശവ്യഗ  യബയോരഡമിലന  പ്രവരതനഗ

ലലകകയോരവ്യഗ  ലചയമിട്ടുണവ്.  വഖഫവ്  സസ്വതമില്നമിന്നവ്  വരുമയോനലമടതവ്

ഓട്ടയോയണയോമസയോയമി  പ്രവരതമിക്കുന്ന,  ഭേരണഘടനയോപരമയോയമി  സഗരക്ഷണമുള്ള

ഒരു  സയോപനമയോണതവ്.  അതമിലളള  യകവലഗ  150  യപരുലട  റമിക്രൂട്ടവ്ലമനവ്

പമി.എസവ്.സമി.-കവ് വമിയടണ ആവശവ്യലമന്തയോണവ്? അതവ് പക്ഷപയോതപരമയോയ ഒരു

സമശപനമയോയമിയപ്പയോയമി.  യകന്ദ്ര  ഗവണ്ലമനവ്  നമിരന്തരഗ  ഇതരഗ  കയോരവ്യങ്ങള്

ലചയലകയോണമിരമിക്കുകയയോണവ്.  അതമിനമിടയമിലയോണവ്  ഇവമിലടയുഗ  ഇതരലമയോരു

കയോരവ്യഗ  ലചയതവ്.  അതുലകയോണ്ടുതലന്ന  ആരക്കുഗ  ഉള്ലകയോള്ളയോന  കഴമിയയോത

ഇസൗ നടപടമി പുനനഃപരമിയശയോധമിക്കുക എനള്ളതവ് ആവശവ്യമയോണവ്. ബഹുമയോനലപ്പട്ട

മുഖവ്യമനമി ഇകയോരവ്യതമിലള്ള ഡമിയല സഗബനമിചവ് നമിലപയോടവ് വവ്യക്തമയോക്കുകയുഗ

നടപടമി പുനനഃപരമിയശയോധമിക്കുകയുഗ ലചയണഗ എന്നയോണവ് ആവശവ്യലപ്പടന്നതവ്.

മുഖവ്യമനമി  (ശശ  .    പമിണറയോയമി  വമിജയന  ):  സര,  യകന്ദ്ര  സരകയോര

സസ്വശകരമിക്കുന്ന  നടപടമിയുഗ  യകരളതമില്  എല്.ഡമി.എഫവ്.  സരകയോര

സസ്വശകരമിക്കുന്ന  നടപടമിയുഗ  തമമില്  തയോരതമവ്യലപ്പടതയോനയോകമില  എന്നവ്
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ബഹുമയോനലപ്പട്ട അഗഗതമിനുതലന്ന അറമിയയോവുന്നതയോണവ്. വഖഫവ് യബയോരഡമിലല

നമിയമനഗ പമി.എസവ്.സമി.-കവ് വമിടന്ന തശരുമയോനഗ രഹസവ്യമയോയമി വന്ന കയോരവ്യമല.

ഇസൗ  സഭേയമില്തലന്ന  അതുമയോയമി  ബനലപ്പട്ടവ്  ചരച  ലചയതയോണവ്.  അന്നവ്

ബഹുമയോനവ്യനയോയ അഗഗഗ സഭേയമിലണയോയമിരുന്നമില എന്നയോണവ് എലന ഓരമ.

ശശ  .    പമി  .    ലക  .    കുഞ്ഞയോലമിക്കുട്ടമി:   സര,  അന്നവ്  ഞയോന

സഭേയമിലണയോയമിരുന.

ശശ  .    പമിണറയോയമി  വമിജയന:   സര,  നമിലവമില് വഖഫവ്  യബയോരഡമിലള്ള

ജശവനകയോരകവ്  ആ  ലതയോഴമില്  നഷലപ്പടയമയോ  എനഗ അതമിനവ്

സഗരക്ഷണമുണയോകുയമയോ  എനളളതുമയോയമിരുന  അന്നവ്  ഇന്തവ്യന  യൂണമിയന

മുസശഗ ലശഗമിലന ഭേയോഗത്തുനമിനയരന്ന ഏക പ്രശ്നഗ.

ശശ  .   എന  .   ഷഗസുദ്ദേശന:  സര, ....... (ലലമകവ് ഓഫവ്) .....

മമി  .    ലഡപനട്ടമി  സ്പെശകര:   ശശ.  എന.  ഷഗസുദ്ദേശന,  അങ്ങവ്  ഇരമിക.

ബഹുമയോനലപ്പട്ട മുഖവ്യമനമി മറുപടമി പറയലട്ട.

ശശ  .    പമിണറയോയമി  വമിജയന:   സര,  നമിയമസഭേയമില് കയോരവ്യങ്ങള് ചരച

ലചയയപ്പയോള്  ഇസൗ  പ്രശ്നഗ  ഉയരനവന്ന  സമയതവ്,  അകയോരവ്യതമില്

സഗരക്ഷണമുണയോകുഗ,  നമിലവമില് തയോല്കയോലമിക ജശവനകയോരയോയമി തുടരുന്നവലര
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സമിരലപ്പടത്തുന്ന  അവമിടലത  പതമിവവ്  തുടരുകതലന്ന  ലചയ്യുഗ  എന്ന ഉറപ്പുഗ

നല്കമിയമിരുന. അങ്ങലനയയോണവ് ആ നമിയമഗ പയോസ്സയോകുന്നതവ്.  ഇസൗ നമിയമസഭേ

പയോസ്സയോകമിയ  നമിയമമയോണതവ്.  അതലയോലത  ഏലതങ്കേമിലഗ  തരതമില്

രഹസവ്യമയോയമി വന്ന കയോരവ്യമല. 

ശശ  .   എന  .   ഷഗസുദ്ദേശന:  സര, ....... (ലലമകവ് ഓഫവ്) .....

മമി  .    ലഡപനട്ടമി  സ്പെശകര:   ശശ.  എന.  ഷഗസുദ്ദേശന,  അങ്ങവ്  ഇരമിക.

ബഹുമയോനലപ്പട്ട മുഖവ്യമനമി പറഞ്ഞതമിനുയശഷഗ അയങ്ങയവ് പറയയോഗ.

ശശ  .   പമിണറയോയമി വമിജയന:  സര, എന്നയോല് അതുകഴമിഞ്ഞവ് കുറചവ് കയോലഗ

പമിന്നമിട്ടയപ്പയോള്  ഇന്തവ്യന  യൂണമിയന  മുസശഗ  ലശഗവ്  ഇലതയോരു  പ്രശ്നമയോയമി

ഉന്നയമിക്കുന്ന  നമിലയുണയോയമി.  ആ  ഘട്ടതമില്  അലതയോരു  ലപയോതുവയോയ

പ്രശ്നമയോയമി  വന.  ആ  പ്രശ്നഗ  വന്നയപ്പയോള്തലന്ന  നമിലപയോടവ്

വവ്യക്തമയോകമിയമിരുന.  19-07-2016-ലയോണവ്  ഒഴമിവവ്  വരുന്ന  തസമികകളമിയലയവ്

പമി.എസവ്.സമി. മുയഖന നമിയമനഗ നടത്തുന്നതമിനവ് വഖഫവ് യബയോരഡമിലന യയയോഗഗ

തതസ്വതമില്  തശരുമയോനലമടതതവ്.  ഇതുസഗബനമിചവ്  പുറലപ്പടവമിച

ഒയോരഡമിനനസമിനവ്  പകരമുള്ള  ബമില്  നമിയമസഭേ  പയോസ്സയോകമി.  ബമില്

വമിശദപരമിയശയോധനയയോയമി  സബ്ജകവ്  കമമിറമികവ്  വമിട്ടമിരുന്ന  ഘട്ടതമിയലയോ
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നമിയമസഭേയമിലല ചരചകളമിയലയോ വഖഫവ് യബയോരഡവ് നമിയമനഗ പമി.എസവ്.സമി.-

കവ്  വമിടരുതവ്  എന്ന  ആവശവ്യഗ  ആരുഗ  ഉന്നയമിചമിരുന്നമില  എനള്ളതയോണവ്

വസ്തുത.  നമിയമനമിരമയോണലതത്തുടരന്നവ്  മുസശഗ  സയോമുദയോയമിക  സഗഘടനകള്

ചമില  ആശങ്കേകള്  പ്രകടമിപ്പമിച  സയോഹചരവ്യതമില്  വഖഫവ്  യബയോരഡവ്

നമിയമനങ്ങളമയോയമി ബനലപ്പട്ട വമിഷയഗ ചരച ലചയ്യുന്നതമിനവ് സരകയോര മുസശഗ

സഗഘടനയോ  പ്രതമിനമിധമികളലട  യയയോഗഗ  വമിളമിക്കുകയുണയോയമി.  തുറന്ന

സമശപനയതയോലട മയോതലമ സരകയോര ഇകയോരവ്യതമില് നമിലപയോലടടക്കുകയുള

എന്നവ്  യയയോഗതമില്  വവ്യക്തമയോകമിയമിരുന.  യയയോഗതമില്  ഉയരനവന്ന

അഭേമിപ്രയോയഗകൂടമി പരമിഗണമിച്ചുമയോതലമ ഇകയോരവ്യതമില് തശരുമയോനലമടക്കുകയുള

എനഗ  അനതലന്ന  വവ്യക്തമയോകമിയമിരുന്നതയോണവ്.  പലങ്കേടത  എലയോ

സഗഘടനകളഗ  സരകയോരമിലന  തുറന്ന  മനസ്സമിയനയോടവ്  യയയോജമിപ്പവ്

പ്രകടമിപ്പമിക്കുകയുഗ അതമിയനയോലടയോപ്പഗ  നമില്ക്കുകയുഗ ലചയതുമയോണവ്.  അതമിലന

ലവളമിചതമില്  പമി.എസവ്.സമി.  വഴമി  നമിയമനഗ  നടത്തുന്നതമിനുള്ള  യയോലതയോരു

തുടരനടപടമിയുഗ  സരകയോര  സസ്വശകരമിചമിട്ടമില.  മുസശഗ  സഗഘടനയോ

പ്രതമിനമിധമികളലട  യയയോഗതമിലണയോയ  യയയോജമിച  അഭേമിപ്രയോയഗ  സരകയോര

തതസ്വതമില്  അഗഗശകരമിക്കുന.  തുടരനള്ള  നമിയമ  യഭേദഗതമികയോവശവ്യമയോയ
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നടപടമികള്  സസ്വശകരമികയോന  സരകയോര  ഉയദ്ദേശമിക്കുന.  യയയോഗവ്യരയോയവലര

നമിയമമിക്കുന്നതമിനുള്ള പുതമിയ സഗവമിധയോനഗ നമിയമ യഭേദഗതമിയയയോലട നമിലവമില്

വരുഗ. 

ശശ  .    പമി  .    ലക  .    കുഞ്ഞയോലമിക്കു  ട്ടമി:   സര,  ഇയപ്പയോള് അവസയോനഗ പറഞ്ഞ

കയോരവ്യഗ  നലതുതലന്നയയോണവ്.  പയക്ഷ  മുസശഗലശഗവ്  ഉന്നയമിചമിട്ടമില  എന്നവ്

പറഞ്ഞതവ് ശരമിയല. ....... (ലലമകവ് ഓഫവ്) .......

ശശ  .   എന  .   ഷഗസുദ്ദേശന:  സര, യപയോയമിനവ് ഓഫവ് ഒയോരഡര.

മമി  .   ലഡപനട്ടമി സ്പെശകര:  സബ്മമിഷനമില് യപയോയമിനവ് ഓഫവ് ഒയോരഡറമില.

3. നദശതശരങ്ങള്കവ് സഗരക്ഷണ ഭേമിതമി

ശശ  .    സജമി  ലചറമിയയോന:  സര,  ലപയോതുവയോയ  പ്രശ്നമയോണവ്  ഞയോന

സബ്മമിഷനയോയമി ഉന്നയമിക്കുന്നതവ്.   2018-ല് യകരളതമിലണയോയ പ്രളയതമില്

നദമികളലട  തശരങ്ങള് ഇടമിഞ്ഞവ്  ഒരുപയോടവ്  കുടഗബങ്ങള്കവ്  പ്രയയോസകരമയോയ

അന്തരശക്ഷഗ സൃഷമികലപ്പട്ടമിട്ടുണവ്. എലന മണ്ഡലതമിലയോണവ് 2018-ലല പ്രളയഗ

ഏറവുഗ  രൂക്ഷമയോയതവ്.  2019-ലഗ  രൂക്ഷമയോയ  പ്രളയഗ  എലന

മണ്ഡലതമിലണയോയമി.  പമയോനദമി,  അചന യകയോവമിലയോര,  മണമിമലയയോര,  എന്നശ

മൂന്നവ്  നദമികളയോല്  ചുറലപ്പട്ട  എലന  നമിയയയോജകമണ്ഡലതമില്  നദമികള്
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കരകവമിഞ്ഞവ്  ഒഴുകമിയതമിലന  അടമിസയോനതമില്  തശരത്തുള്ള

ആയമിരകണകമിനവ്  വശടകള്കവ്  യകടപയോടകള്  സഗഭേവമിച്ചു.  ഗവണ്ലമനമിലന

സഹയോയയതയോലട;   പ്രയതവ്യകമിചവ്  റവനന  വകുപ്പമിലനയുഗ,  പഞയോയതമിലനയുഗ

സഹയോയയതയോലട വശടകളലട ലമയമിനനനസുഗ മറ കയോരവ്യങ്ങളഗ ക്രമശകരമികയോന

സയോധമിച്ചു. യലയോകതമിലന നയോനയോഭേയോഗങ്ങളമില്നമിനഗ സഹയോയവുഗ ലഭേമിച്ചു. പയക്ഷ

നമിരന്തരമയോയ ലവള്ളലപ്പയോക ഭേശക്ഷണമി യനരമിടന്ന മണ്ഡലമയോണമിതവ്.  ജലനമിരപ്പവ്

ഉയരന്നവ്  ഒഴുകമിയതമിലന  അടമിസയോനതമില്  വശടകള്  അപകടലപ്പടന്ന

സമിതമിയമിയലയവ്  കയോരവ്യങ്ങള് എതലപ്പട്ടുലകയോണമിരമിക്കുകയയോണവ്.  ഒരു ലചറമിയ

മഴ ലപയയോല്യപയോലഗ ഇടമിഞ്ഞ ആറമിലന തശരതമിലൂലട ലവള്ളഗ വശടകളമിയലയവ്

ഇയപ്പയോഴുഗ  കയറമിലകയോണമിരമിക്കുകയയോണവ്.  ഇയപ്പയോള്

കയോലവരഷമയോയമിരമിക്കുകയയോണവ്.  2018  മുതല്  ഈ  പ്രശ്നതമിനവ്  പരമിഹയോരഗ

ആവശവ്യലപ്പടമിരുന്നതയോണവ്.  ഇടമിഞയപയോയ  തശരതമിലന  പ്രധയോനലപ്പട്ട   44

യസ്പെയോട്ടുകള്  ഐഡനമിസഫ  ലചയകഴമിഞ.   അതവ്   നമിരമമിക്കുന്നതമിനുളള

സയോമതമിക  സഹയോയഗ  നല്കണലമന്നവ്  ഇറമിയഗഷന  വകുപ്പമിയനയോടവ്  ഞയോന

നമിരന്തരഗ  ആവശവ്യലപ്പടമിരുലന്നങ്കേമിലഗ  ഇകയോരവ്യതമില്  യവണ  തരതമില്

പരമിഗണന നല്കുന്നമില.  പ്രയതവ്യക വമിഷയമയോയതുലകയോണയോണവ് ഈ വമിഷയഗ
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ഉന്നയമിക്കുന്നതവ്. 2018-ല് രൂക്ഷമയോയ പ്രളയമുണയോയ പ്രയദശലമന്ന നമിലയമില്

ഇറമിയഗഷന വകുപ്പവ്  ഒന്നയോമലത പരമിഗണന നല്യകണ ഈ മണ്ഡലതമില്

100  കണകമിനവ്  കമിയലയോമശറര  ദൂരയതയോളഗ  സഗരക്ഷണ  ഭേമിതമിയുലട

നമിരമയോണഗ നടയതണതുണവ്. എന്നയോല് അലതയോനഗ ഞങ്ങള് യചയോദമിക്കുന്നമില.

44  ക്രൂഷവ്യല് യപയോയമിനകളലട നമിരമയോണതമിനുയവണമി വളലര കുറചവ്  പണഗ

നല്കയോന  ആവശവ്യലപ്പട്ടമിട്ടുഗ  അകയോരവ്യതമില്  അനുകൂലമയോയ  നമിലപയോടവ്

സസ്വശകരമിചമിട്ടമില.   ഇയപ്പയോള്  വശണ്ടുഗ  കയോലവരഷമയോയമിരമിക്കുകയയോണവ്.  വലമിയ

പ്രയയോസമയോണവ്  ഈ  നദമികളലട  തശരത്തുള്ള  ആയമിരകണകമിനവ്  ജനങ്ങള്

അഭേമിമുഖശകരമിക്കുന്നതവ്.  ലവള്ളലപ്പയോകമുണയോയയോല്  ഏതവ്  സന്ദരഭേതമിലഗ

വശടകള് ഇടമിഞ്ഞവ് നദമിയമിയലകവ് വശഴുന്ന സയോഹചരവ്യമയോണവ് സൃഷമിചമിരമിക്കുന്നതവ്.

ഏലതങ്കേമിലഗ  മയോരഗ്ഗതമില്  ഇറമിയഗഷന   ഡമിപ്പയോരട്ടുലമനവ്  അടമിയന്തരമയോയമി

പണഗ  അനുവദമിപ്പമിചവ്  ഈ  ക്രൂഷവ്യല്  യപയോയമിനകളമിലല   യസ്പെയോട്ടുകളമില്

സഗരക്ഷണ  ഭേമിതമിയുലട  നമിരമയോണഗ  നടതമി  സഹയോയമികണലമന്നവ്

അഭേവ്യരതമിക്കുകയയോണവ്. 

[അദ്ധവ്യക്ഷയവദമിയമില് പയോനല് ഓഫവ് ലചയരമയോന ശശ. ലക. ഡമി. പ്രയസനന]
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ജലവമിഭേവ  വകുപ്പുമനമിക്കുയവണമി  റവനന-ഭേവനനമിരമയോണ  വകുപ്പുമനമി

(ശശ  .    ലക  .    രയോജന):  സര,   ലചങ്ങന്നൂര നമിയയയോജകമണ്ഡലതമിലല പ്രധയോന

നദമികളയോയ  പമയോനദമിയുഗ,  അചന  യകയോവമിലയോറുഗ  2018-ലല  പ്രളയതമില്

കരകവമിഞ്ഞവ്  ഒഴുകമിയതുമൂലഗ   തശരഗ  ഇടമിഞ്ഞവ്  പരമിസരവയോസമികളലട  വശടഗ,

വസ്തുകളഗ  നഷലപ്പട്ട  കയോരവ്യഗ   എലയോവരക്കുമറമിയയോഗ.   വളലര  ദനഃഖകരമയോയമി

അങ്ങവ് അവതരമിപ്പമിചതുയപയോലല ഇതവ് ശരമിയയോയ കയോരവ്യമയോലണന്നവ്  സരകയോരമിനവ്

യബയോധവ്യലപ്പട്ടമിട്ടുണവ്.  നയോശനഷങ്ങള്  ഉണയോയതമിലനത്തുടരന്നവ്

എസവ്.ഡമി.ആര.എഫവ്.-ല് ഉള്ലപ്പടതമി അങ്ങവ്  യനരലത പറഞ്ഞതുയപയോലല

90   ലക്ഷഗ  രൂപ  ലചലവഴമിചവ്   ആറവ്  പ്രവൃതമികള്  നടപ്പമിലയോകമിയമിട്ടുണവ്.

നബയോരഡവ് ഫണമില് ഉള്ലപ്പടതമി  ബുധനൂര പഞയോയതമിലല കുട്ടനയപരൂര

ആറമിലന  തശര സഗരക്ഷണതമിനവ് എഴുപതവ് ലക്ഷഗ രൂപയുലട പ്രവൃതമികള്

പൂരതശകരമിചമിട്ടുണവ്.   ഇരുപതവ്  ലക്ഷഗ  രൂപ  ലചലവഴമിചവ്  ലചന്നമിതല,

തൃപ്പരുന്തറ  പഞയോയതമില്   ഈയരകടവവ്  ധവ്യയോനയകന്ദ്രതമിനവ്  സമശപഗ

അചനയകവമിലയോറമിലന  തശര  സഗരക്ഷണലമന്ന  പ്രവൃതമിയുഗ

പൂരതശകരമിചമിട്ടുണവ്.   അങ്ങവ് പറഞ്ഞകയോരവ്യങ്ങള്  ഗസൗരവമയോലയടത്തുലകയോണവ്

സബ്മമിഷനമില് ഉന്നയമിച പ്രയദശങ്ങളമില്  സഗരക്ഷണ ഭേമിതമി നമിരമമികയോന
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20  യകയോടമി  രൂപയുലട  52  എസമിയമറകള്  തയയോറയോകമിയമിട്ടുണവ്.   ഫണമിലന

ലഭേവ്യതയനുസരമിചവ്  മുനഗണനയയയോടകൂടമി  ഈ  പ്രവൃതമികള്   ഏലറടതവ്

നടപ്പമിലയോകയോവുന്നതയോലണന്നവ്  ബഹുമയോനലപ്പട്ട  ജലവമിഭേവ  വകുപ്പുമനമികവ്

യവണമി അങ്ങലയ  അറമിയമിക്കുകയയോണവ്.  

4. വരകല കമിഫവ് സഗരക്ഷണഗ

ശശ  .    വമി  .    യജയോയമി:  സര,   വരകല  നമിയമസഭേയോ  മണ്ഡലതമില്  12

കമിയലയോമശറര ദൂരഗ തശരയദശ യമഖലയയോണവ്. പലയപ്പയോഴുഗ  ഇവമിലട കടലയോക്രമണഗ

അതമിരൂക്ഷമയോണവ്.  ഒന്നയോഗ പയോലഗ മുതല് കയോപ്പമില് വലര നശണ്ടുകമിടക്കുന്ന തശരഗ

സഗരക്ഷമിയകണതുണവ്.  ഇടവ-ലവറകടലയന്ന  സലതവ്

മതവ്യലതയോഴമിലയോളമികള്   കൂടതല്  യജയോലമി  ലചയ്യുന്ന  പ്രയദശമയോണവ്.

വമിശയോലമയോയ തശരമയോയമിരുന ഇതവ്.  എന്നയോല് ആ വമിശയോലമയോയ തശരഗ മുഴുവന

ഇന്നവ്  കടലലടതവ്  യപയോയമിരമിക്കുകയയോണവ്.  അവമിലട   ഒരു  സഗരക്ഷണവുഗ

ലചയയോന സയോധമിചമിട്ടമില. വരകല ഒരു ടൂറമിസഗ ലഡസമിയനഷനയോണവ്.    ഉയരന്നവ്

നമില്ക്കുന്ന  കമിഫുകളയോണവ്  ഈ  പ്രയദശലത  ആകരഷകമയോക്കുന്നതവ്.  ഈ

കമിഫുകള്   കുലറ  വരഷങ്ങളയോയമി    നമിരന്തരമയോയമി   ഇടമിഞ്ഞവ്

വശണുലകയോണമിരമിക്കുകയയോണവ്.   ഇതവ്  നമിരവധമി  റയസയോറനകലള  അടകഗ
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വലയോലത  ബുദ്ധമിമുട്ടുണയോക്കുന്ന  സയോഹചരവ്യതമിയലയവ്  എതമിചമിരമിക്കുകയയോണവ്.

നടപ്പയോത മുഴുവന ഇടമിഞ്ഞവ് യപയോയമിരമിക്കുകയയോണവ്.   കഴമിഞ്ഞ ദമിവസഗ കമിഫവ്

ഇടമിഞവശണതവ് വയോരതയോ മയോധവ്യമങ്ങളമില് വലമിയ വയോരതയയോയതയോണവ്.   ആ

കമിഫമിലന  സഗരക്ഷമിയച  മതമിയയോകുകയുള.   അതവ്  ഉള്ലപ്പലടയുള്ള  തശരഗ

സഗരക്ഷമിക്കുന്നതമിനവ്  അടമിയന്തരനടപടമി  സസ്വശകരമികണലമന്നവ്

അഭേവ്യരതമിക്കുകയയോണവ്.  ഇതമിനുമുമഗ  ഇതരലമയോരു  സബ്മമിഷന

അവതരമിപ്പമിചമിട്ടുള്ളതയോണവ്.   ഇകയോരവ്യതമില്   വളലര  അടമിയന്ത

പ്രധയോനവ്യയതയോടകൂടമി ഇടലപടണലമന്നവ് അഭേവ്യരതമിക്കുന.

ജലവമിഭേവ  വകുപ്പുമനമിക്കുയവണമി  റവനന-ഭേവനനമിരമയോണ  വകുപ്പുമനമി

(ശശ  .    ലക  .    രയോജന):  സര,   വരകല  നമിയയയോജകമണ്ഡലതമിലല   വരകല

പയോപനയോശഗ മുതല് ലവറകടവലര  ഏകയദശഗ നയോലവ് കമിയലയോമശറര ദൂരതമില്

വവ്യയോപമിചവ്  കമിടക്കുന്ന  വരകല  കമിഫമിനവ്  15  മുതല്  25 മശറര  വലര  ബശചവ്

ലലവലമില്നമിന്നവ്  ഉയരമുണവ്.   കുന്നമിന  മുകളമിലല  അരമികമിയനയോടവ്  യചരന്നവ്

രണ്ടുമൂന്നവ് മശറര വശതമിയമില് നടപ്പയോതയുണയോയമിരുന്നതവ് പലയമിടത്തുഗ തകരന്ന

അവസയമിലയോണവ്.    ഈ  നടപ്പയോത  വരകല  പയോപനയോശഗ  ബശചവ്  മുതല്

ലഹലമിപ്പയോടവ്  വലര തമിരുവമയോടമി ബശചമിലൂലട  ലവറകടയമിയലയവ്  വമിയനയോദ
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സഞയോരമികള്ക്കുഗ  നയോട്ടുകയോരക്കുഗ  കടലമിലന  ഭേഗഗമി  ആസസ്വയോദമിചവ്

നടക്കുന്നതമിനുയവണമി നമിരമമിചതയോയമിരുന.  തമിരശശനമയോയമി നമില്ക്കുന്ന ഈ

കുനകളലട  അടമിഭേയോഗതവ് ബശചമിലന വശതമി വളലര കുറവയോണവ്.  വരഷകയോലതവ്

തമിരമയോലകള്  കുന്നമിലന  അടമിഭേയോഗതവ്  ശക്തമയോയമി   അടമിക്കുന്നതുമൂലഗ

അവമിലടയുള്ള മൃദവയോയ കളമിമണ് രൂപതമിലള്ള മണ്ണവ്  ഒലമിച്ചുയപയോകുകയയോണവ്.

കുന്നമിനവ്  മുകള്ഭേയോഗതവ്  അയനകഗ  റമിയസയോരട്ടുകളഗ  വവ്യയോപയോര  സയോപനങ്ങളഗ

സമിതമി  ലചയ്യുന.   ഇവമിലടനമിലന്നലയോഗ   ജലഗ  മണ്ണമിലൂലട  ഊരന്നമിറങ്ങമി

മഴലവള്ളഗകൂടമി  യചരന്നവ്    കുന്നമിലന  മുകള്ഭേയോഗലത  മണ്ണവ്  ഇടമിഞവശഴുന്ന

പ്രതമിഭേയോസമയോണവ്  കണ്ടുവരുന്നതവ്.  ഈ  അവസ  തുടരുകയയോലണങ്കേമില്

സവകയോലത  ബയോകമിയുള്ള  ഭേയോഗങ്ങള്കൂടമി  ഇടമിഞ്ഞവ്  നഷലപ്പടലമന്നയോണവ്

യതയോനന്നതവ്. 06-07-2022-നവ് പുലരയച ലഹലമിപ്പയോടമില്നമിന്നവ് 300 മശറര മയോറമി

യനയോരതവ്  വരകല  കുന്നവ്  ഇടമിഞവശണവ്  നയോശനഷമുണയോയതയോയമി

ശദ്ധയമില്ലപ്പട്ടമിട്ടുണവ്.   ഗശന പയോലസവ്  റമിയസയോരട്ടമില്നമിന്നവ്   ഏകയദശഗ  20

മശറര മയോറമി  യനയോരതമിയലയവ്  കമിഫമിലന  20  മശറര   നശളതമില് കുന്നമിടമിഞ്ഞവ്

തയോയഴയവ് പതമിചമിട്ടുണവ്.  ആ ഭേയോഗത്തുനമിനള്ള നടപ്പയോത  ഏതയോണവ് പൂരണ്ണമയോയുഗ

നശമിച  നമിലയമിലയോണവ്.    മുനമിസമിപ്പയോലമിറമില്നമിനഗ  അധമികൃതര  സലഗ
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സന്ദരശമിക്കുകയുഗ  ഈ  ഭേയോഗത്തുള്ള  യയോതയവ്  നമിയനണഗ

ഏരലപ്പടത്തുന്നതയോയുഗ  നമിരയദ്ദേശമിചമിട്ടുണവ്.    ഇതയുഗ  ഉയരമുള്ള  കുനകലള

സഗരക്ഷമിക്കുന്നതമിനവ്   സഗരക്ഷണ  ഭേമിതമിയുഗ   യകയോണ്ക്രശറവ്  റശലട്ടയമിനമിഗഗവ്

വയോള്  യപയോലള്ളവയുഗ  അപ്രയോയയയോഗമികമയോണവ്.    കൂടയോലത  ജമിയയയോളജമികല്

സരയവ  ഒയോഫവ്  ഇന്തവ്യ  ഭേസൗമ  സപതൃക  യകന്ദ്രമയോയമി  പ്രഖവ്യയോപമിചമിട്ടുള്ള

വരകലയമിലല  ഈ  കുനകള്....,  ഇവമിലട  'വരകല  യഫയോരയമഷന'  എന്ന

ലയോറയററയോണവ്  കയോണലപ്പടന്നതവ്.   കുനകളഗ കടലകളഗ  യചരന്നവ്  നമില്ക്കുന്ന

കയോഴ്ച വരകലയമിലലയോലത ഇന്തവ്യയമില്  ഒരമിടത്തുഗ  കയോണയോന സയോധമിക്കുകയമില.

ആയതമിനയോല്  ഈ  കുനകള്   സഗരക്ഷമിക്കുന്നതമിനയോവശവ്യപ്രകയോരമുള്ള

പദ്ധതമികള് തയയോറയോക്കുന്നതമിനവ്   ലചലന്നയമിലല നയോഷണല് ലസനര യഫയോര

യകയോസല്  റമിസരചമിലന   ചുമതലലപ്പടതമിലകയോണവ്  നടപടമികള്

സസ്വശകരമിചമിട്ടുണവ്.  പഠന റമിയപ്പയോരട്ടവ് ലഭേവ്യമയോകുന്നമുറയവ് എസമിയമറവ് തയയോറയോകമി

അനുമതമികവ്  സമരപ്പമിക്കുന്നതയോലണന്നവ്  ബഹുമയോനലപ്പട്ട   ജലവമിഭേവ

വകുപ്പുമനമികവ് യവണമി സഭേലയ അറമിയമിക്കുന. 
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5. കയോഞ്ഞങ്ങയോടവ് വവ്യവസയോയ പയോരകവ്

ശശ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രയശഖരന:  സര,  ഞയോന  ഇതമിനുമുമഗ  ബഹുമയോനലപ്പട്ട

വവ്യവസയോയ  വകുപ്പുമനമിയുലട  ശദ്ധയമില്ലപ്പടതമിയ  വമിഷയമയോണവ്

സബ്മമിഷലൂലട അവതരമിപ്പമിക്കുന്നതവ്.  കയോഞ്ഞങ്ങയോടവ് നമിയയയോജകമണ്ഡലതമില്

കയോഞ്ഞങ്ങയോടവ്  മുനമിസമിപ്പയോലമിറമി  പ്രയദശതവ്  ഉള്ലപ്പടന്ന പുതുസക വമിയലജഗ

മടമിസക  പഞയോയതമില്ലപ്പട്ട   മടമിസക  വമിയലജഗ  ഉള്ലപ്പലടയുള്ള

പ്രയദശങ്ങളമില്  ഏകയദശഗ  100 ഏകര  സലഗ  കലണതമിയമിരുന.

അവസയോനമയോയമി വവ്യവസയോയ വകുപ്പവ്  ഇതവ്  പരമിയശയോധമിചയപ്പയോള് ഇയപ്പയോള്  52

ഏകറമില് ചമിലസ്വയോനഗ സലമുലണന്നയോണവ് പറയുന്നതവ്. യനരലത കലണതമിയ

സലത്തുനമിനഗ  വഴമിക്കുഗ  മറഗ  സലഗ  വമിട്ടുലകയോടതയപ്പയോള്  ഉണയോയമിട്ടുളള

കുറവയോകയോഗ.  ഏതയോണവ്  99.98   ഏകര  എന്ന  നമിലയമിലയോണവ്  വവ്യവസയോയ

പയോരകമിനുയവണമി  വവ്യവസയോയ  വകുപ്പമിനവ്  യനരലത  ആ  ഭൂമമി  സകമയോറഗ

ലചയമിട്ടുള്ളതവ്. കഴമിഞ്ഞ എല്.ഡമി.എഫവ്. ഗവണ്ലമനമിലന കയോലതവ്,  ഈ ഭൂമമി

പൂരണ്ണമയോയുഗ  സകമയോറഗ  ലചയ്യുന്ന  നടപടമി   അന്നലത  വവ്യവസയോയ

വകുപ്പുമനമികവ്  അന്നലത റവനന വകുപ്പുമനമി എന്ന നമിലയമില്  ഏല്പ്പമിചവ്

ലകയോടതയപ്പയോള്,  വളലര സവകയോലത തലന്ന വവ്യവസയോയ പയോരകമിനവ് ആരഗഭേഗ
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കുറമിക്കുലമന്ന പ്രതശക്ഷയയോണുണയോയതവ്.   വവ്യവസയോയ വകുപ്പവ്  4.9  യകയോടമിരൂപ

ലചലവഴമിചവ്  ചുറമതമില്  നമിരമമിക്കുകയുഗ     ഈ  സലഗ  ഇയപ്പയോള്

സുരക്ഷമിതമയോയമി  വവ്യവസയോയ  വകുപ്പമിലന  നമിയനണതമിലമയോണുളളതവ്.

അതമിലന യജയോലമികള് ഇയപ്പയോള് പൂരതമികരമിചമിട്ടുണവ്.   സസ്വകയോരവ്യയമഖലയമില്

ഉള്ലപ്പലട  10  ഏകറുള്ള  സലങ്ങളമില്  വവ്യവസയോയ പയോരകവ്  ആരഗഭേമികയോന

തശരുമയോനമിക്കുന്ന   സയോഹചരവ്യമുള്ളയപ്പയോള്,  സരകയോര  ഉടമസതയമില്  80

ഏകറമില്  കൂടതല്  സലഗ  വവ്യവസയോയ  പയോരകമിനവ്  സകമയോറഗലചയവ്

നല്കമിയമിരമിക്കുന്ന   സയോഹചരവ്യതമില്  വവ്യവസയോയ  വകുപ്പമിനവ്   എതയുഗ

ലപലട്ടന്നവ്  അവമിലട  വവ്യവസയോയ  സഗരഗഭേങ്ങള്  ആരഗഭേമിക്കുന്നതമിനുയവണമി

സഗരഗഭേകരുലട ഒരു ഇനലവയസഴവ് മശറവ് സഗഘടമിപ്പമിക്കുന്നതമിനവ്  ബഹുമയോനലപ്പട്ട

വവ്യവസയോയ  വകുപ്പുമനമി   മുനസകലയടകണലമനഗ  അതമിലന

അടമിസയോനതമില്  സവകയോലത  തലന്ന   വവ്യവസയോയ  സഗരഗഭേങ്ങള്കവ്

തുടകഗകുറമികയോനുള്ള സഗവമിധയോനമുണയോകലമനമയോണവ് ഈ സബ്മമിഷനമിലൂലട

അഭേവ്യരതമികയോനുള്ളതവ്.  

നമിയമഗ,  വവ്യവസയോയഗ,  കയര  വകുപ്പുമനമി  (ശശ  .    പമി  .    രയോജശവവ്):  സര,

ബഹുമയോനലപ്പട്ട  കയോഞ്ഞങ്ങയോടവ്  അഗഗഗ  മനമിയയോയമിരുന്ന  കഴമിഞ്ഞ
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ഗവണ്ലമനമിലന കയോലയളയമില് അയദ്ദേഹതമിലന പ്രയതവ്യക തയോല്പരവ്യതമിലന

അടമിസയോനതമില്  നടതമിയ  മുനകയ്യുലടകൂടമി  ഭേയോഗമയോയയോണവ്  ഇസൗ  സലഗ

ഏലറടകയോന  കഴമിഞ്ഞതവ്.  യഹയോസ്ദരഗ്ഗവ്  തയോലൂകമില്  പുതുലലക  വമിയലജമില്

40 പമി, 39/1  എന്നശ സരയവ നമറുകളമില്  8.95  ഏകര ഭൂമമിയുഗ  മടമിലലക

വമിയലജമില്  91.03  ഏകര ഭൂമമിയുമുള്ലപ്പലട  99.98  ഏകര ഭൂമമിയുലട മുനകൂര

ലലകവശയോവകയോശമയോണവ്  വവ്യവസയോയ  വകുപ്പമിനവ്  ലഭേമിചമിട്ടുള്ളതവ്.  കയോഞ്ഞങ്ങയോടവ്

വവ്യവസയോയ  പയോരകമിനവ്  ചുറമതമില്  നമിരമമിക്കുന്നതമിനയോയമി  4.9  യകയോടമി  രൂപ

ഹയോരബര എഞമിനശയറമിഗഗവ് ഡമിവമിഷനവ് അനുവദമിചമിരുന. ഇതമില് 1.6 യകയോടമി

രൂപ വമിനമിയയയോഗമിചവ്  ചുറമതമില് നമിരമയോണഗ പൂരതമിയയോകമി.  എന്നയോല് ഇസൗ

സലതവ്  സസ്വകയോരവ്യ  വവ്യക്തമികള്കവ്  പട്ടയഭൂമമി  പതമിച്ചുനല്കമിയതവ്

ശദ്ധയമില്ലപ്പട്ടതമിലനത്തുടരന്നവ്  പ്രയദശവയോസമികള്  ഉന്നയമിച  അതമിരതമി

തരകഗമൂലഗ  നമിരമയോണ  പ്രവരതനങ്ങള്  2021  ഡമിസഗബര  മയോസതമില്

നമിരതമിവയ്യകണമിവന.  തുടരന്നവ്  തരകഗ  പരമിഹരമിക്കുന്നതമിനവ്  റവനന

വകുപ്പുഗ സരയവ ഡമിപ്പയോരട്ടുലമനഗ സഗയുക്തമയോയമി ലഭേവ്യമയോകമിയ ലസ്കെചമില് 82.82

ഏകറയോയമി  വമിസ്തൃതമിയമില്  വവ്യതമിയയോനഗ  കണ്ടു.  പുതുകമിയ  ലസ്കെചവ്  പ്രകയോരഗ

യശഷമിക്കുന്ന  5.8  കമിയലയോമശററമില്കടമി  ചുറമതമില്  നമിരമയോണഗ
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പൂരതശകരമികയോനുണവ്.  അതമിനുള്ള  നടപടമി  സസ്വശകരമിച്ചുകഴമിഞ്ഞമിട്ടുണവ്.  ഇനമി

ഇസൗ സലതവ് യവണ ആഭേവ്യന്തര യറയോഡവ്, ലലവദദ്യുതമി എന്നമിങ്ങലന അടമിസയോന

സസൗകരവ്യങ്ങള്ക്കുള്ള  എസമിയമറവ്  തയയോറയോകമിവരമികയയോണവ്.  അവ

ലഭേവ്യമയോകമിയതമിനുയശഷയമ  സയോധയോരണഗതമിയമില്  ഭൂമമിയുലട  അയലയോട്ടവ്ലമനവ്

നടപടമികള്  ആരഗഭേമിക്കുകയുള.  അയദ്ദേഹഗ  പറഞ്ഞതുയപയോലല

ആവശവ്യമയോലണങ്കേമില് സഗരഗഭേക സഗഗമഗ ഉള്ലപ്പലട സഗഘടമിപ്പമിക്കുന്നതയോണവ്.

6. യറയോഡവ് നമിരമയോണഗ

ശശമതമി  ലക  .    ലക  .    സശലജ  ടശചര:  സര,  കണ്ണൂര  അന്തയോരയോഷ

വമിമയോനതയോവളതമിലന വമികസനതമിനവ് അതവ്യന്തയോയപക്ഷമിതമയോയ കയോരവ്യമയോണവ്

എയരയപയോരട്ടമിയലയ്ക്കുള്ള  കണകമിവമിറമി  യറയോഡുകളലട  നമിരമയോണഗ.

ബഹുമയോനലപ്പട്ട  മുഖവ്യമനമിതലന്ന  മുനകലയടത്തുലകയോണവ്  വമിവമിധ

ജമിലകളമില്നമിനഗ  യമഖലകളമില്നമിനഗ  എയരയപയോരട്ടമിയലയവ്

എതമിയചരയോനുള്ള  ആറവ്  യറയോഡുകള്  30-12-2017-നവ്  എയരയപയോരട്ടവ്

കണകമിവമിറമി  പയോയകജമില്  ഉള്ലപ്പടതമി  അനുവദമിചമിരുന.  തലയശ്ശേരമി

ഭേയോഗത്തുനമിനഗ  അഞരകണമി വഴമി  മട്ടന്നൂരമിയലയവ്  വരുന്ന  24  കമിയലയോമശറര

യറയോഡവ്,  കുറവ്യയോടമി  യമഖലയമില്  നമിനവരുന്ന  53  കമിയലയോമശറര  യറയോഡവ്,
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മയോനന്തവയോടമി,  കൂട്ടുപുഴ,  യമലല ലചയോവ,  തളമിപ്പറമവ് എന്നശ ഭേയോഗങ്ങളമില്നമിനഗ

വരുന്നവ  ഉള്ലപ്പലട  ആറവ്  യറയോഡുകളയോണുളളതവ്.  ബഹുമയോനലപ്പട്ട

ലപയോതുമരയോമതവ്  വകുപ്പുമനമി  രണ്ടുമൂന്നവ്  മശറമിഗഗുകലളയോലക  വമിളമിച്ചുയചരതവ്

ഇകയോരവ്യഗ  ശദ്ധമിചമിട്ടുലണന്നറമിയയോഗ.  പലക്ഷ  കണകമിവമിറമി  പയോയകജവ്

അഗഗശകരമിചവ്  കമിഫ്ബമിയമില്നമിനഗ  തുക  ഇസൗടയോകയോനുള്ള  ഉതരവുഗ

വന്നതമിനുയശഷഗ  അഞവ്  വരഷമയോയമിട്ടുഗ  ഇസൗ  യറയോഡമിലന  നമിരമയോണ

പ്രവരതനങ്ങള്  തുടങ്ങയോന  കഴമിയയോതതുലകയോണവ്..,  ഇസൗ  യറയോഡുകലളലയോഗ

വനയചരുന്നതവ്  എയരയപയോരട്ടവ്  നഗരഗ  എനള്ള  നമിലയമില്  മട്ടന്നൂര

നമിയയയോജകമണ്ഡലതമിലന  ഭേയോഗമയോയമിട്ടുള്ള  മട്ടന്നൂര  ടസൗണമിലന

പരമിസരതയോണവ്.  ഈ  പട്ടണതമില്  വലമിയ  യതയോതമിലള്ള  ടയോഫമികവ്  പ്രശ്നഗ

അനുഭേവലപ്പടനണവ്.  ഇസൗ  യറയോഡുകളലട  നമിരമയോണഗ  നടന്നയോല്  മയോതലമ

ടയോഫമികവ്  പ്രശ്നതമിനവ്  പരമിഹയോരഗ  കയോണയോന  സയോധമിക്കുകയുള.  അതുലകയോണവ്

എതയുഗലപലട്ടന്നവ്  കണകമിവമിറമി  യറയോഡുകളലട ഡമി.പമി.ആര.  പൂരതമിയയോകമി

പ്രവൃതമി  ലടനഡര  ലചയവ്  നമിരമയോണഗ  ആരഗഭേമികയോനുള്ള  നടപടമി

സസ്വശകരമികണലമന്നവ്  ബഹുമയോനലപ്പട്ട  ലപയോതുമരയോമതവ്  വകുപ്പുമനമിയയയോടവ്

ആവശവ്യലപ്പടന്നതമിനയോണവ് ഞയോന ഇസൗ സബ്മമിഷന ഉന്നയമിക്കുന്നതവ്.
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ലപയോതുമരയോമതവ്-വമിയനയോദസഞയോരഗ,  യുവജനകയോരവ്യ  വകുപ്പുമനമി

(ശശ  .    പമി  .    എ  .    മുഹമദവ്  റമിയയോസവ്):  സര,  കണ്ണൂര  അന്തയോരയോഷ

വമിമയോനതയോവളതമിയലയ്ക്കുള്ള  യറയോഡുകളലട  വമികസനവുമയോയമി  ബനലപ്പട്ടയോണവ്

ബഹുമയോനലപ്പട്ട  അഗഗഗ ലക.  ലക.  സശലജ  ടശചര  ഇവമിലട  സബ്മമിഷന

ഉന്നയമിചമിരമിക്കുന്നതവ്.  അതമില്  മൂന്നവ്  യറയോഡുകളലട  വമികസനഗ  പ്രധയോനമയോയുഗ

ചൂണമികയോട്ടമിയമിരുന.  തലയശ്ശേരമി  -  ലകയോടവള്ളമി  -  അഞരകണമി  -  മട്ടന്നൂര

എയരയപയോരട്ടവ്  യറയോഡവ്,  ലപരമിങ്ങത്തൂര  -  പയോനൂര  -  കൂത്തുപറമവ്  -  മട്ടന്നൂര

എയരയപയോരട്ടവ്  യറയോഡവ്,  യബയോയ്സവ് ടസൗണ്  -  യപരയോവൂര  -  ശമിവപുരഗ  -  മട്ടന്നൂര

എയരയപയോരട്ടവ് യറയോഡവ് എന്നശ യറയോഡുകളലട നമിരമയോണഗ സമയബനമിതമയോയമി

നടപ്പയോകയോനുള്ള  നടപടമികള്  വകുപ്പവ്  തലതമില്  സസ്വശകരമിക്കുനണവ്.

പ്രധയോനലപ്പട്ട മൂന്നവ് യറയോഡുകളലട കയോരവ്യമയോണവ് ഞയോന പറയുന്നതവ്.  ഇസൗ പദ്ധതമി

നടപ്പമിലയോകയോന  വകുപ്പുമനമിലയന്ന  നമിലയമില്  ഞയോന  ഇടലപട്ടമിട്ടുണവ്,  അതവ്

ഇനമിയുഗ തുടരുന്നതയോണവ്.  മൂന്നവ് പദ്ധതമികളലടയുഗ ഡമി.പമി.ആര.  കമിഫ്ബമിയുലട

പരമിയശയോധനയമിലയോണവ്.  തലയശ്ശേരമി  -  ലകയോടവള്ളമി  -  അഞരകണമി  -  മട്ടന്നൂര

എയരയപയോരട്ടവ്  യറയോഡമിലന  നമിരമയോണതമിനയോയമി  40.62  ലഹകര  സലഗ

ഏലറടയകണതുണവ്.  സലഗ ഏലറടക്കുന്നതമിലന പ്രയോരഗഭേ നടപടമിയയോയ  6(1)
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യനയോട്ടമിഫമിയകഷന യനരലത പ്രസമിദ്ധശകരമിചമിരുന. ലപരമിങ്ങത്തൂര - പയോനൂര -

കൂത്തുപറമവ്  -  മട്ടന്നൂര  എയരയപയോരട്ടവ്  യറയോഡവ്  നമിരമയോണതമിനയോയമി  45.53

ലഹകര  സലഗ  ഏലറടയകണതുണവ്.  യബയോയ്സവ്  ടസൗണ്  -  യപരയോവൂര  -

ശമിവപുരഗ  -  മട്ടന്നൂര  എയരയപയോരട്ടവ്  യറയോഡമിലല  യബയോയ്സവ്  ടസൗണ്  മുതല്

അമയോയയതയോടവ് വലരയുള്ള  6.2  കമിയലയോമശറര ദൂരഗ രണ്ടുവരമിപ്പയോതയയോണവ്.  ആ

രണ്ടുവരമിപ്പയോത  അവമിലട  വമിഭേയോവനഗ  ലചയവ്  കൂടതല്  ഫലപ്രദമയോകയോനയോണവ്

ഉയദ്ദേശമിക്കുന്നതവ്. അമയോയയതയോടവ് മുതല് മട്ടന്നൂര വലരയുള്ള 43.4 കമിയലയോമശറര

ഭേയോഗതമിലന നമിരമയോണതമിനയോയമി 90.6 ലഹകര സലഗ ഏലറടകണഗ. ഇസൗ

യറയോഡുകളലട  സലഗ  ഏലറടക്കുന്നതമിനുള്ള  അരതനയോപതഗ  കണ്ണൂര  ജമിലയോ

കളകരകവ്  നല്കമിയമിട്ടുണവ്.  സലയമലറടകല്  നടപടമികള്

സമയബനമിതമയോയമി  പൂരതമിയയോകയോനുള്ള  നമിലപയോടകള്  തുടരുകയയോണവ്.

വകുപ്പുമനമിലയന്ന  നമിലയമില്  കൃതവ്യമയോയ  ഇടയവളകളമില്  പദ്ധതമി

അവയലയോകനഗ   നടത്തുനണവ്.  ബഹുമയോനലപ്പട്ട  ലക.  ലക.  ലലശലജ  ടശചര

ചൂണമികയോണമിചതുയപയോലല  ഇതവ്  വളലര  പ്രധയോനലപ്പട്ട  കയോരവ്യമയോണവ്.

കമിഫ്ബമിയമില്നമിനഗ സയോമതമിക അനുമതമികൂടമി ലഭേവ്യമയോകമി പ്രവരതനങ്ങള്

യവഗതമിലയോകയോന  ലക്ഷവ്യമമിട്ടുലകയോണയോണവ്  മുയന്നയോട്ടുയപയോകുന്നതവ്.  കണ്ണൂര
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എയരയപയോരട്ടവ്  ഇന്നവ്  വടയക  മലബയോറമിലന  സഗബനമിചമിടയതയോളഗ  വളലര

ആശസ്വയോസഗ പകരുന്ന ഒന്നയോണവ്.  ആ എയരയപയോരട്ടമിയലയ്ക്കുള്ള ആക്സസബമിലമിറമി

വരദ്ധമിപ്പമിക്കുക എന്നതവ്  സഗസയോനതമിലന ആവശവ്യമയോണവ്. യകവലഗ മട്ടന്നൂര

നമിയയയോജകമണ്ഡലതമിലന  മയോതഗ  ആവശവ്യമയോയമി  കയോയണണ  ഒരു  പ്രശ്നമമില,

ശശമതമി ലക.  ലക.  ലലശലജ ടശചറുഗ ഉയദ്ദേശമിചതവ് അതല എലന്നനമികറമിയയോഗ.

നമ്മുലട സഗസയോനതമിലന പ്രധയോനലപ്പട്ട ആവശവ്യമയോലണന്ന നമിലയമില്തലന്ന

ഇസൗ  പദ്ധതമിലയ  ലപയോതുമരയോമതവ്  വകുപ്പവ്  കയോണുഗ  എന്നവ്  പ്രയതവ്യകഗ

അറമിയമികയോന ഞയോന ആഗഹമിക്കുകയയോണവ്.

7. യപരൂരകട മയോനസമികയോയരയോഗവ്യ യകന്ദ്രതമിലന വമികസനഗ

ശശ  .    വമി  .    ലക  .    പ്രശയോന്തവ്:  സര,  യകരളതമില്  150  വരഷതമിലധമികഗ

പഴകമുള്ള ഒരു മയോനസമികയോയരയോഗവ്യ യകന്ദ്രമയോണവ് വട്ടമിയൂരകയോവവ് മണ്ഡലതമിലല

യപരൂരകടയമിലള്ളതവ്.  ഊളമയോറ മയോനസമികയോയരയോഗവ്യയകന്ദ്രഗ എനപറഞ്ഞയോല്

എലയോവരക്കുമറമിയയോഗ. ഇവമിലടലത മമിക ലകട്ടമിടങ്ങളഗ നൂറവ് വരഷതമിലധമികഗ

പഴകമുള്ളവയയോണവ്.  വരഷയോവരഷഗ വലമിയ തുക ലചലവഴമിച്ചുലകയോണയോണവ് ഇസൗ

ലകട്ടമിടങ്ങളലട  അറകുറപ്പണമികളടകഗ  നടയതണമിവരുന്നതവ്.  ഇവമിലട  ചമില

പ്രശ്നങ്ങളണവ്.  ഇവമിടലത  ലബഡവ്  ലസ്ട്രേങ്തുഗ  സയോഫവ്  പയോയറണുഗ  തമമില്
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യയോലതയോരു  ബനവുമമിലയോത  അവസയയോണുള്ളതവ്.  2019-ല്  മയോസര  പയോന

തയയോറയോകയോന  ശമമിലചങ്കേമിലഗ  ഫണമിലന  അപരവ്യയോപ്തതമൂലഗ  അതവ്

പൂരതശകരമികയോന  സയോധമിചമില.  ആധുനമിക  മയോനസമികയോയരയോഗവ്യ  ചമികമിത

പ്രകയോരഗ  ഇസൗ  സഗവമിധയോനലതതലന്ന  അടമിമുടമി  മയോയറണതുലണന്നയോണവ്

അവമിലട നടതമിയ സന്ദരശനതമില്നമിനഗ യബയോധവ്യമയോകുന്നതവ്. പഴയ സമിസഗ

അനുസരമിചവ് ജയമില് യപയോലള്ള സഗവമിധയോനങ്ങളയോണവ് അവമിലട ഇയപ്പയോഴുമുള്ളതവ്.

ലസ്പെഷവ്യല്  പരപ്പസവ്  ലവഹമികമിള്  നമിയയയോഗമിചവ്  അവമിലട  മയോസര  പയോന

തയയോറയോകയോനുഗ  ലമനല്  ലഹല്തവ്  ആകവ്  2017  പ്രകയോരവുഗ  ലലസകവ്യയോടമികവ്

മയോയനജലമനവ്  യപ്രയോയട്ടയോയകയോള്  പ്രകയോരവുഗ  അവമിലട  ഇടലപടയോന

സയോധമിയകണതുണവ്.  പ്രസ്തുത  മയോനസമികയോയരയോഗവ്യ  യകന്ദ്രതമിലന  നമിലവമിലല

യപരമിലഗ  മയോറഗ  വരുതണലമനകൂടമി  ഞയോന  ഇസൗ  സബ്മമിഷനമിലൂലട

ആവശവ്യലപ്പടകയയോണവ്.  ലമനല്  ലഹല്തവ്  ലസനര  എന്നതവ്  'ലമനല്

ലഹല്തവ്  ഇനസമിറനട്ടവ്  ആനഡവ്  റമിസരചവ്  ലസനര'  എന്നയോക്കുന്നതമിനവ്

ഭേരണപരമിഷ്കയോര കമശഷനുഗ ശമിപയോരശ ലചയമിട്ടുണവ്.  അതവ് നടപ്പയോകണലമനഗ

ഇസൗ  മയോനസമികയോയരയോഗവ്യ  യകന്ദ്രലത  യകരളതമിലല  ഏറവുഗ  മമികച

സയോപനമയോകമി ഉയരത്തുന്നതമിനവ് ആയരയോഗവ്യ വകുപ്പുമനമിയുലട ഭേയോഗത്തുനമിനഗ
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നടപടമിയുണയോകണലമനഗ  ഞയോന  ഇസൗ  സബ്മമിഷനമിലൂലട

ആവശവ്യലപ്പടകയയോണവ്.

ആയരയോഗവ്യ-വനമിത-ശമിശുവമികസന  വകുപ്പുമനമി  (ശശമതമി  വശണയോ

യജയോരജവ്):  സര,  ഇസൗ  സരകയോര  വളലര  ഗസൗരവയതയോലട  കയോണുന്നതുഗ

പ്രയോധയോനവ്യഗ  നല്കുന്നതുമയോയ  ഒന്നയോണവ്  മയോനസമികയോയരയോഗവ്യ  യകന്ദ്രങ്ങളലട

കയോയലയോചമിതമയോയ  പരമിഷ്കരണവുഗ  വമികസനവുഗ.  അടമിസയോന

സസൗകരവ്യവമികസനഗ,  ലസല്ലുകള്  ഉള്ലപ്പലടയുള്ളവയവ്  പകരഗ  Behavioral

ICU-കളലട  സയോപനഗ  തുടങ്ങമിയ  ലക്ഷവ്യങ്ങള്  സയോക്ഷയോത്കരമിക്കുന്നതമിനവ്

യവണമിയുള്ള പദ്ധതമികളയോണവ് സരകയോര ആയലയോചമിക്കുന്നതവ്.  ബഹുമയോനവ്യനയോയ

അഗഗഗ  ചൂണമികയോണമിചതുയപയോലല  1870-ല്  ആയമിലവ്യഗ  തമിരുനയോള്

മഹയോരയോജയോവമിലന  രയോജഭേരണകയോലതയോണവ്  ഇസൗ  മയോനസമികയോയരയോഗവ്യ  യകന്ദ്രഗ

സയോപമിതമയോയതവ്.  നമിലവമിലല ലബഡവ്  സ്ട്രേങ്തവ്  531  ആണവ്.  ഇരുപതമിമൂന്നവ്

ലകട്ടമിടങ്ങളയോണവ്  ഇവമിലടയുള്ളതവ്.  പതമിലനലട്ടണ്ണഗ  പുരുഷ

അയന്തവയോസമികള്ക്കുഗ  പതമിലനയോലന്നണ്ണഗ  സശ  അയന്തവയോസമികള്ക്കുമയോയമി

മയോറമിവചമിരമിക്കുന.  യഫയോറനസമികവ്  വയോരഡുകളഗ  നമിലവമിലണവ്.  ഇവമിടലത

ലബഡവ്  സ്ട്രേങ്തവ്  531  ആലണങ്കേമിലഗ  ശരയോശരമി  അവമിലട  700-ലധമികഗ



Uncorrected/Not for Publication
20-07-2022

34

അയന്തവയോസമികളയോണവ്  ചമികമിതയയോയുള്ളതവ്.  കഴമിഞ്ഞ  ദമിവസലത

കണലകടക്കുയമയോള്  668  യപര കമിടതമി ചമികമിതയമിലണവ്.  ഇതമില് പുരുഷ

അയന്തവയോസമികള്  479-ഉഗ  സശ  അയന്തവയോസമികള്  179-മയോണവ്.  ഇതുകൂടയോലത

മയോനസമിക  അസസ്വസത  പ്രകടമിപ്പമിക്കുന്ന  യകയോവമിഡവ്  യപയോസമിറശവയോയ

അയന്തവയോസമികലളയുഗ  ഇവമിലട  പയോരപ്പമിചവ്  ചമികമിത  നല്കുനണവ്.

യരയോഗമുക്തരയോയ  ആളകലള  കുടഗബങ്ങള്  തമിരമിലക  സസ്വശകരമികയോതതുമൂലഗ

ഇവരുലട  പുനരധമിവയോസവുഗ  സരകയോരമിലന  ഉതരവയോദമിതസ്വമയോയമി  മയോറുനണവ്.

ഇവമിലട  അനുവദമികലപ്പട്ട  സമിരഗ  തസമികകള്  389  ആണവ്.  ഇതമിനുപുറലമ

എന.എചവ്.എഗ.  (നയോഷണല്  ലഹല്തവ്  മമിഷന)  മുഖയോന്തരഗ  നമിയമമികലപ്പട്ട

അസമിസനവ്  സരജനമയോരുഗ  ലയോബവ്  ലടകശഷവ്യനുഗ  എചവ്.എഗ.സമി.(യഹയോസ്പെമിറല്

മയോയനജലമനവ്  കമമിറമി)  മുഖയോന്തരഗ  നമിയമമികലപ്പട്ട  18  യപരുമുള്ലപ്പലട  22

തയോല്കയോലമിക  ജശവനകയോരുലട  യസവനവുഗ  ലഭേവ്യമയോകമിയമിട്ടുണവ്.

തമിരുവനന്തപുരഗ  മയോനസമികയോയരയോഗവ്യ  യകന്ദ്രതമിലന  സുഗമമയോയ

പ്രവരതനതമിനയോവശവ്യമയോയ  അധമിക  തസമികകള്  സൃഷമിക്കുന്നതമിനുള്ള

ലപ്രയോയപ്പയോസലഗ  സരകയോര  പരമിയശയോധമിച്ചുവരുനണവ്.  യപരൂരകട

മയോനസമികയോയരയോഗവ്യ  യകന്ദ്രതമിലല  നമിലവമിലല  ലകട്ടമിടങ്ങളലട
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യശയോചനശയയോവസ  പരമിഹരമിക്കുന്നതമിനുഗ  ഇസൗ  സയോപനലത  യദശശയ

നമിലവയോരതമിയലയ്ക്കുയരത്തുന്നതമിനുമയോയമി  അടമിസയോന  സസൗകരവ്യ

വമികസനതമിനവ്  കമിഡ്യകയോ  എന്ന  ഏജനസമിലയ  മയോസര  പയോന

തയയോറയോക്കുന്നതമിനയോയമി  2019-ല്  ചുമതലലപ്പടത്തുകയുണയോയമി.  യകയോവമിഡവ്

മഹയോമയോരമിലയത്തുടരനണയോയ  പ്രയതവ്യക  സയോഹചരവ്യതമില്  ഇതമിയനല്

കയോരവ്യമയോയ  തുടരനടപടമികള്  ലലകലകയോണമിട്ടമില.  ബയോഗ്ലൂരമിലല  NIMHANS

(National  Institute  of  Mental  Health  and  Neuro  Sciences),

നനഡല്ഹമിയമിലല Institute  of  Human Behaviour  and Allied  Sciences

തുടങ്ങമിയ സയോപനങ്ങള് സന്ദരശമിചവ് അയതയോലടയോപ്പഗ രയോജവ്യയോന്തര തലതമിലള്ള

നല  മയോതൃകകള്കൂടമി  അവലഗബമിച്ചുലകയോണ്ടുള്ള  ഒരു  പയോന

തയയോറയോക്കുന്നതമിനുയവണമിയയോണവ്  ശമമിക്കുന്നതവ്.  സമയബനമിതമയോയമി  ഇസൗ

മയോസര  പയോന  തയയോറയോകമി  സമരപ്പമികണലമന്ന  കരശന  നമിരയദ്ദേശഗ

കമിഡ്യകയോയവ് നല്കമിയമിട്ടുണവ്. ബഹുമയോനവ്യനയോയ അഗഗവുഗ നല രശതമിയമില് ഇതവ്

സയോധവ്യമയോക്കുന്നതമിനുയവണമി  ഇടലപടനണവ്.  ഇകയോരവ്യഗ  സഗബനമിച്ചുള്ള

തുടരനടപടമികള്  യമയോണമിറര  ലചയ്യുന്നതമിനയോയമി  ആയരയോഗവ്യ  വകുപ്പവ്

അഡശഷണല് ഡയറകരകവ് പ്രയതവ്യക ചുമതല നല്കമിയമിട്ടുണവ്.  ഇതുകൂടയോലത
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NIMHANS  മയോതൃകയമില്  യദശശയ  നമിലവയോരതമിലള്ള  ഒരു  ഇനസമിറനട്ടയോയമി

ഇസൗ  സയോപനലത  ഉയരതയോന  സയോധമിക്കുന്ന  വമിധതമിലള്ള  നടപടമികള്

സസ്വശകരമിക്കുന്ന കയോരവ്യഗ സരകയോര ഗസൗരവമയോയമി പരമിയശയോധമിക്കുനണവ്.

8. മങ്കേമിയപയോക്സവ് പ്രതമിയരയോധഗ

യഡയോ  .    സുജമിതവ്  വമിജയനപമിള്ള:  സര,  ഇന്തവ്യയമിലല  ആദവ്യലത

മങ്കേമിയപയോക്സവ്  അഥവയോ  കുരങ്ങുവസൂരമി  ജൂലലല  മയോസഗ  12-നവ്  ലകയോലതയോണവ്

റമിയപ്പയോരട്ടവ്  ലചയതവ്.  യു.എ.ഇ.-ല്  നമിനഗ  തമിരുവന്തപുരഗ  എയരയപയോരട്ടുവഴമി

ലകയോലലതതമിയ  പ്രവയോസമി  സയഹയോദരനമിലയോണവ്  യരയോഗഗ  സമിരശകരമിചതവ്.

രയോജവ്യലത  രണയോമലത  യകസവ്  റമിയപ്പയോരട്ടവ്  ലചയതവ്  യകരളതമിലല  കണ്ണൂര

ജമിലയമിലയോണവ്.  അതുഗ യു.എ.ഇ.-യമില് നമിനഗ മഗഗലയോപുരഗ എയരയപയോരട്ടുവഴമി

കണ്ണൂരമിലലതമിയ  പ്രവയോസമി  സയഹയോദരനമിലയോണവ്  യരയോഗഗ  സമിരശകരമിചതവ്.

യരയോഗവവ്യയോപനഗ  മനുഷവ്യനമില്നമിനഗ  മനുഷവ്യനമിയലയവ്  ദശരഘ

സമരകതമിലൂലടയയയോ  അലലങ്കേമില്  യരയോഗമി  ഉപയയയോഗമിക്കുന്ന  വസങ്ങള്

യപയോലള്ള  വസ്തുകള്  ലലകമയോയമി  ഉപയയയോഗമിക്കുന്നതമിലൂലടയയയോ,

ശവതമിലൂലടയയയോ ആണവ് പകരുന്നതവ്.  ആയതമിനയോല് സമൂഹതമില് വലമിയ

രശതമിയമില് വവ്യയോപനഗ പ്രതശക്ഷമിക്കുന്നമിലലങ്കേമില്യപയോലഗ ജയോഗത യവണഗ.  ഇസൗ
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രണവ്  യരയോഗമികളലടയുഗ  സമരക  പട്ടമിക  തയയോറയോകമിയമിട്ടുയണയോ;

സമരകതമില്ലപ്പട്ടവലര  എങ്ങലനയയോണവ്  നമിരശക്ഷമിക്കുന്നതവ്;

യരയോഗബയോധമിതരയോയ വവ്യക്തമികളലട ആയരയോഗവ്യനമിലലയക്കുറമിചവ് ആശങ്കേലപ്പയടണ

സയോഹചരവ്യഗ  ഇയപ്പയോഴുയണയോ;  ഇസൗ  രണവ്  വവ്യക്തമികളലടയുഗ  കുടഗബങ്ങളലട

മയോനസമികമയോയുഗ  മറമുള്ള  സമയോശസ്വയോസ  നടപടമികളമയോയമി  എങ്ങലനയയോണവ്

സരകയോര  മുയന്നയോട്ടുയപയോകുന്നതവ്;  യരയോഗവവ്യയോപനഗ  തടയയോനുഗ  ജനങ്ങളലട

ആശങ്കേയകറയോനുഗ  എടത  നടപടമികള്  എലന്തലയോമയോണവ്  തുടങ്ങമിയവലയലയോഗ

അറമിയയോനയോണവ് ഇസൗ സബ്മമിഷന ഉന്നയമിക്കുന്നതവ്.

ആയരയോഗവ്യ-വനമിത-ശമിശുവമികസന  വകുപ്പുമനമി  (ശശമതമി  വശണയോ

യജയോരജവ്):  സര,  ഇന്തവ്യയമില്  ആദവ്യമയോയമി  മങ്കേമിയപയോക്സവ്  സമിരശകരമിചതവ്

12-07-2022-ല്  ഷയോരജയമില്  നമിലന്നതമിയ  34  വയസ്സുള്ള  യകരളതമിലല

ലകയോലഗ  ജമിലകയോരനയോയ  പുരുഷനമിലയോണവ്.   2022  ജൂലലല  മയോസഗ  13-നവ്

ദബയോയമില്നമിനഗ മഗഗലയോപുരഗ വമിമയോനതയോവളഗ വഴമി കണ്ണൂര ജമിലയമിലലതമിയ

31  വയസ്സുള്ള  വവ്യക്തമികയോണവ്  രണയോമലത  യപയോസമിറശവവ്  യകസവ്

സമിരശകരമിചതവ്.  ആലപ്പുഴ  ജമിലയമില്  ഒരു  സലസ്പെക്റ്റഡവ്  യകസുണയോയമിരുന.

പയക്ഷ,  അയദ്ദേഹഗ  ലനഗറശവയോലണന്നവ്  കലണതമിയമിട്ടുണവ്.  ഇതുകൂടയോലത
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ലകയോലഗ  ജമിലയമില്തലന്ന  മലറയോരയോള്  സമയോന  ലക്ഷണങ്ങയളയോലട

വന്നമിരുലന്നങ്കേമിലഗ  അയദ്ദേഹവുഗ  ലനഗറശവയോലണന്നവ്  കലണതമിയമിട്ടുണവ്.

നമിലവമില്  യപയോസമിറശവയോയ  രണ്ടുയപരുലടയുഗ  ആയരയോഗവ്യസമിതമി  വളലര

യസബമിളയോണവ്.  അവരകവ്  മറവ്  യയോലതയോരുവമിധ  ആയരയോഗവ്യപ്രശ്നങ്ങളമമില.

മങ്കേമിയപയോക്സമിയനതയോയ ലചറമിയ പനമി,  യദഹഗ യവദന തുടങ്ങമിയ ലക്ഷണങ്ങള്

മയോതമയോണുള്ളതവ്.  മങ്കേമിയപയോക്സവ്  അഥവയോ  വയോനരവസൂരമി  ഒരു  ജന്തുജനവ്യ

യരയോഗമയോണവ്. ഓരയതയോയപയോക്സവ് വമിഭേയോഗതമില്ലപ്പട്ട ഡമി.എന.എ. ലലവറസയോണവ്

യരയോഗതമിനവ്  കയോരണമയോകുന്നതവ്.  ഇതമിലന  യരയോഗലക്ഷണങ്ങള്  വസൂരമികവ്

സമയോനമയോലണങ്കേമിലഗ യരയോഗതശവ്രത കുറവയോണവ്.  യരയോഗതമിലന ഇനകദ്യുയബഷന

കയോലയളവവ്  അതയോയതവ്  യരയോഗയോണു  ശരശരതമില്  പ്രയവശമിചവ്  യരയോഗലക്ഷണഗ

ശരശരതമില്  പ്രതവ്യക്ഷലപ്പടയോനുള്ള  സമയഗ  അതയോണവ്  ഇനകദ്യുയബഷന

പമിരശഡവ്. അതവ് 21 ദമിവസഗ വലര നശണ്ടുനമില്കയോഗ. ഒന്നവ് മുതല് അഞവ് ദമിവസഗ

വലര  നശണ്ടുനമില്ക്കുന്ന പനമി,  തശവ്രമയോയ  തലയവദന,  ലസമിക  ഗനമികളലട

വശകഗ,  പുറഗയവദന,  യപശശയവദന,  ക്ഷശണഗ  തുടങ്ങമിയവയയോണവ്

ആദവ്യഘട്ടതമിലള്ള  യരയോഗലക്ഷണങ്ങള്.  രണയോഗഘട്ടതമില്  തമിണരപ്പവ്

മുഖത്തുഗ  ലലകപ്പതമികളമിലഗ  ഉള്ളഗകയോലകളമിലമയോണവ്  മുഖവ്യമയോയുഗ
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പ്രതവ്യക്ഷലപ്പടന്നതവ്.  ഇതുകൂടയോലത  വയോയമിലഗ  ജനയനന്ദ്രമിയങ്ങളമിലഗ  കണ്ണമിലഗ

റയോഷസവ്  കണ്ടുവരയോറുണവ്.  പമിന്നശടവ്  ഇസൗ  തമിണരപ്പവ്  വമിവമിധ  ഘട്ടങ്ങളമിലൂലട

മയോകനള്,  പയോപനള്,  ലവസമികമിള്,  ലവസനള്  കടന്നവ്  അവസയോനഗ

കരമിഞണങ്ങമി പുറലന്തയോലമി  ഇളകമിവരുന.  പ്രധയോനലപ്പട്ട  കയോരവ്യഗ  കുമമിളകള്

പ്രതവ്യക്ഷലപ്പടന്നതമിനവ്  രണ്ടുദമിവസഗ  മുമമുതല്  കുമമിളകള്  കരമിഞണങ്ങമി

അടരനയപയോയമി  പുതമിയ  ലതയോലമി  വരുന്നതുവലരയുള്ള  കയോലയളവമില്

മറള്ളവരമിയലയവ്  യരയോഗഗ പടരയോന സയോധവ്യതയുണവ്.  മങ്കേമിയപയോക്സവ്  ഒരു ജന്തുജനവ്യ

യരയോഗമയോയതമിനയോല്  മൃഗങ്ങളമില്നമിനഗ  മനുഷവ്യരമിയലയവ്  പകരയോഗ.

മനുഷവ്യരമില്നമിനഗ മനുഷവ്യരമിയലയ്ക്കുഗ പകരയോഗ.  ജശവനുള്ളയതയോ ചതയതയോ ആയ

മൃഗങ്ങളമയോയമി  യനരമിയട്ടയോ  അലലതയയയോ  ഉള്ള  സമരകതമിലൂലട  ലലവറസവ്

മനുഷവ്യരമിയലയവ് പകരയോഗ.  മൃഗങ്ങളലട കടമി,  യപയോറല്,  വനവ്യമൃഗങ്ങളലട മയോഗസഗ

ലലകകയോരവ്യഗ  ലചയല്,  യരയോഗബയോധയുള്ള  മൃഗഗ  അലലങ്കേമില്  അവയുലട

ശരശരശവങ്ങളമയോയുള്ള യനരമിട്ടുള്ള സമരകഗ,  പയരയോക്ഷ സമരകഗ,  യരയോഗഗ

ബയോധമിച മൃഗതമിലന മയോഗസഗ ശരമിയയോയ രശതമിയമില് പയോകഗ ലചയയോതമിരമിക്കുക

തുടങ്ങമിയവയമിലൂലട  യരയോഗഗ  മനുഷവ്യരമിയലയവ്  പകരയോഗ.  മനുഷവ്യരമില്നമിനഗ

മനുഷവ്യരമിയലയവ്  യരയോഗഗ  മുഖവ്യമയോയുഗ  പകരുന്നതവ്  യനരമിട്ടുള്ള  സമരകഗ
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മൂലമുണയോകുന്ന  ശസ്വസനശവ  തുള്ളമികളമിലൂലടയയോണവ്.  ഇതുകൂടയോലത

യരയോഗബയോധമിതനയോയ വവ്യക്തമിയുലട ശരശരശവങ്ങളമയോയയയോ യരയോഗമി ഉപയയയോഗമിച

വസ്തുകളമയോയയയോ  കമിടക,  വസങ്ങള്,  പയോതങ്ങള്  എന്നമിവയുമയോയമി  യനരമിട്ടവ്

സമരകഗ  പുലരത്തുന്നതമിലൂലടയുഗ  മങ്കേമിയപയോക്സവ്  വരയോഗ.

ലലലഗഗമികബനതമിലൂലടയുഗ  യരയോഗഗ  പകരുന്നതയോയുഗ  യൂയറയോപവ്യന

രയോജവ്യങ്ങളമില്നമിനള്ള  റമിയപ്പയോരട്ടുകള്  വവ്യക്തമയോക്കുനണവ്.  യൂയറയോപവ്യന

രയോജവ്യങ്ങളമില്  മങ്കേമിയപയോക്സവ്  പടരനപമിടമിചതമിലനത്തുടരന്നവ്  രയോജവ്യതവ്

ലപയോതുജയോഗത നമിരയദ്ദേശമുണയോയമിരുന. ആ ഘട്ടതമില് സഗസയോനലത എലയോ

ജമിലകളമിലഗ യമയവ് മയോസതമില്തലന്ന ജയോഗതയോ നമിരയദ്ദേശവുഗ അതുസഗബനമിച

മയോരഗ്ഗയരഖയുഗ  അയച്ചുനല്കുകയുഗ  നമിരശക്ഷണഗ  ശക്തമിലപ്പടത്തുകയുഗ  ലചയ.

ആദവ്യഗ റമിയപ്പയോരട്ടവ്  ലചയ യകസമിലന രണവ് യകയോണ്ടയോക്റ്റവ്സവ്  അതയോണവ് ഏറവുഗ

അടത ലലപ്രമറമി  യകയോണ്ടയോക്റ്റവ്സവ്.  അതവ്  അമയുഗ ബ്രദന-ഇന -ലയോയുമയോണവ്.

രണ്ടുയപരുലടയുഗ  സയോമമിളകള്  പരമിയശയോധമിചതവ്  ലനഗറശവയോണവ്.  ബയോകമി

വമിമയോനതമിലണയോയമിരുന്നവര,  ഒപ്പഗ  യയോത  ലചയവര,  കവ്യയോബമിന  ക്രൂ,

വമിമയോനതയോവളതമിലലതമി  സമരകമുണയോയവര  എലയോവലരയുഗ  ഇസൗ

രണ്ടുയകസമിലഗ   ലഎഡനമിലലഫ  ലചയമിട്ടുണവ്.  അതുയപയോലല  ആദവ്യഗ  യപയോയ
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ആശുപതമികളമില്  പരമിയശയോധമിച  ലഡരമയറയോളജമിസ്റ്റുകള്,

ആയരയോഗവ്യപ്രവരതകര  ഉള്ലപ്പലടയുള്ള  എലയോ  യകയോണ്ടയോക്റ്റവ്സുഗ

ലഎഡനമിലലഫ  ലചയവ്  അവരുലട  സമരകഗ  യവരതമിരമിചമിട്ടുണവ്.  ലലപ്രമറമി

യകയോണ്ടയോക്റ്റവ്സവ്,  ലസകനഡറമി  യകയോണ്ടയോക്റ്റവ്സവ്  എന്നമിങ്ങലന  സമരകഗ

യവരതമിരമിചമിട്ടുണവ്. ആദവ്യഗ ലടസ്റ്റുലചയ ഏറവുമടതവ് സമരകമുള്ള ആളകളലട

സയോമമിളകള്  ലനഗറശവയോലണനള്ളതുകൂടമി  ഇസൗ  സഭേലയ  അറമിയമികയോന

ആഗഹമിക്കുന.  ലലവറസമിലന  യവരമിയനവ്  ലവസവ്  ആഫമികന  ലസ്ട്രേയമിന

ആലണന്നയോണവ്  കലണതമിയമിരമിക്കുന്നതവ്.   ഇതമിനവ്  തയോരതയമവ്യന  പകരച

കുറവയോണവ്.  അതുയപയോലല  മരണനമിരകവ്  ഒന്നവ്  മുതല്  മൂന്നവ്  ശതമയോനഗവലര

മയോതമയോണവ്.  യകയോഗയഗയോ  യവരമിയനവ്  10  ശതമയോനഗവലരയയോലണങ്കേമില്  ലവസവ്

ആഫമികന ലസ്ട്രേയമിന ഒന്നവ് മുതല് മൂന്നവ് ശതമയോനഗ വലരയയോണവ്.  അതയോയതവ്

മരണനമിരകവ് കുറവയോണവ്. മങ്കേമിയപയോക്സുമയോയമി ബനലപ്പട്ടവ് എലയോ മുനകരുതലകളഗ

ആയരയോഗവ്യ  വകുപ്പവ്  സസ്വശകരമിചമിരുന.  ആവശവ്യമയോയ  ഉപയദശങ്ങളഗ

നമിരയദ്ദേശങ്ങളഗ  ജമിലകള്കവ്  നല്കുകയുണയോയമി.  സഗസയോനതല

അലലഡസ്വസറമിയുഗ  സരലലവലനസവ്  ആക്ഷന  പയോനുഗ  തയയോറയോകമി  യരയോഗ

നമിരശക്ഷണ  പ്രവരതനങ്ങള്  ഉസൗരജമിതമയോകമി.  യരയോഗഗ  സഗശയമികലപ്പട്ട
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വമിവരഗ  SSU(Short  Stay  Unit)-ല്നമിനഗ  ലഭേമിച  ഉടനതലന്ന   ലകയോലഗ

ജമിലയമിലഗ  കണ്ണൂര  ജമിലയമിലഗ  അറമിയമിചവ്  യരയോഗ  നമിരശക്ഷണവുഗ

സമരകമുള്ളവലര  കലണത്തുന്നതമിനുള്ള  പ്രവരതനങ്ങളഗ  തുടങ്ങമിയമിരുന.

എന.ലഎ.വമി.  പൂലനയമില്നമിനഗ  യരയോഗസമിരശകരണ  റമിയപ്പയോരട്ടവ്

ലഭേമിചയുടനതലന്ന റയോപ്പമിഡവ് ലറയസ്പെയോണ്സവ് ടശഗ (RRT) യയയോഗഗ യചരന. ആദവ്യ

മശറമിഗഗമില് സഗസയോന ലമഡമികല് യബയോരഡവ്  അഗഗങ്ങള്,  അഞവ്  ലതകന

ജമിലകളമില്  നമിനള്ള  ഡമി.എഗ.ഒ.-മയോര  തുടങ്ങമിയവര  പലങ്കേടത്തു.  പമിന്നശടവ്

എലയോ ജമിലകളമിലലയുഗ ഡമി.എഗ.ഒ.-മയോര,  ഡമി.പമി.എഗ.-മയോര,  ഡമി.എസവ്.ഒ.-മയോര

സഗസയോന  ലപയോതുജനയോയരയോഗവ്യ  ടശഗ  അഗഗങ്ങള്  തുടങ്ങമിയവര  പലങ്കേടത്തു.

ആശയോവരകരമയോര  വഴമി  ഗൃഹസന്ദരശനഗ  നടതമി  യരയോഗനമിരശക്ഷണഗ

നടതയോന  നമിരയദ്ദേശഗ  നല്കമിയമിട്ടുണവ്.  സമരക  പട്ടമികയമിലള്ള

എലയോവരുലടയുഗ  യരയോഗനമിരശക്ഷണഗ  ദമിവസവുഗ  രണ്ടുതവണ  യഫയോണമിലൂലട

നടത്തുനണവ്.  ലക്ഷണങ്ങളള്ളവലര  ജമിലയമിലല  നമിയുക്ത

ആശുപതമികളമിയലയവ്  മയോറകയുഗ  കരശനമയോയമി  ലഎലസയോയലഷനമില്

നമിരശക്ഷമിക്കുകയുഗ  ലചയ്യുനണവ്.  നയോലവ്  അന്തയോരയോഷ  വമിമയോനതയോവളങ്ങളമിലഗ

പ്രയതവ്യകഗ  ലഹല്പ്പവ്  ലഡസ്കെവ്  തയയോറയോയമിട്ടുണവ്.  യകയോവമിഡവ്  പശയോതലതമില്
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അവമിലട  യനരയതതലന്ന  ലതരമല്  സ്കെയോനമിഗഗുണവ്.  അങ്ങലന  സ്കെയോന

ലചയ്യുന്നവരകവ്  ലലഹ  ഫശവര  ലടമയറചറുലണങ്കേമില്  റയോഷസുയണയോലയന്നവ്

പരമിയശയോധമികനയോയമി  ഇസൗ  ലഹല്പ്പവ്  ലഡസ്കെമില്  സഹയോയമുണയോകുഗ.  എലയോ

ജമിലകളമിലഗ  യരയോഗലക്ഷണമുള്ളവലര  പ്രയവശമിപ്പമിക്കുന്നതമിനയോയമി  പ്രയതവ്യകഗ

ആശുപതമികള്  സജമയോകമിയമിട്ടുണവ്.  എന.ലഎ.വമി.  പൂലനയമിലയോയമിരുന

സയോമമിളകള്  പരമിയശയോധമികയോന  അയചമിരുന്നതവ്.  ഇന്നലല  മുതല്  ആലപ്പുഴ

എന.ലഎ.വമി.-യുലട  ലയോബമില്  പരമിയശയോധയോനയോ  സസൗകരവ്യലമയോരുകമിയമിട്ടുണവ്.

4  പ്രധയോനലപ്പട്ട  ലയോബുകളമില്കടമി  ലതയോട്ടടത ദമിവസഗ അനുമതമി  ലഭേമിക്കുന്ന

മുറയവ്  സഗസയോനത്തുതലന്ന  ഇവയുലട  പരമിയശയോധന  നടതയോന  കഴമിയുഗ.

അപ്രകയോരഗ  കയോലതയോമസഗ  ഒഴമിവയോകയോന  സയോധമിക്കുഗ.  ജമിലയമില്

ലഎലസയോയലഷന  സസൗകരവ്യഗ  ആശുപതമികളമില്  തയയോറയോകമിയമിട്ടുണവ്.

യഡയോകരമയോര,  നഴ്സുമയോര,  മറവ്  ആയരയോഗവ്യ  പ്രവരതകര  എലയോവരക്കുഗ  വളലര

മമികച പരമിശശലനഗ നല്കമിയമിരുന. ലപയോതുജനങ്ങളലട ആശങ്കേ ഒഴമിവയോകയോന

ആവശവ്യമയോയ  യബയോധവല്കരണ  പ്രവരതനങ്ങള്  നടതമിവരുന.

ഇതുയപയോലല  സഗസയോന  മയോസവ്  മശഡമിയ  വമിഭേയോഗവുഗ  ജമിലയോ  മയോസവ്  മശഡമിയ

വമിഭേയോഗവുഗ  യബയോധവല്കരണ  സയോമഗമികള്  തയയോറയോക്കുകയുഗ
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സയോമൂഹവ്യമയോധവ്യമങ്ങള്  ഉള്ലപ്പലടയുള്ള  മയോധവ്യമങ്ങള്  വഴമി  ഇവ

പ്രചരമിപ്പമിക്കുകയുഗ ലചയ്യുനണവ്.  ദമിശയോ കയോള് ലസനര ടശമമിലല അഗഗങ്ങള്കവ്

യബയോധവല്കരണഗ  നല്കമി  യഡയോകരമയോര  ഉള്ലപ്പലടയുള്ള

ആയരയോഗവ്യപ്രവരതകരകവ്  പരമിശശലനഗ  നല്കമിയമിട്ടുണവ്.  തസ്വകവ്  യരയോഗ

വമിദഗ്ദ്ധര,  ആയുഷവ്  യഡയോകരമയോര  തുടങ്ങമിയവരക്കുഗ  യബയോധവല്കരണഗ

നല്കമി.  എലയോ  ജമിലകളമിലലയുഗ  ആയരയോഗവ്യപ്രവരതകരക്കുഗ

ലപയോതുജനങ്ങള്ക്കുഗ  യബയോധവല്കരണഗ  നല്കമിയമിട്ടുണവ്.

യരയോഗലക്ഷണങ്ങളള്ള  അന്തയോരയോഷ  യയോതകയോര  ഉള്ലപ്പലടയുള്ളവരകവ്

14 ജമിലകളമിലഗ  ലഎലസയോയലഷന  സസൗകരവ്യഗ  ഉറപ്പയോകമിയമിട്ടുണവ്.

ലഎലസയോയലഷനമിലള്ളവരകവ്  പനമിയുലണങ്കേമില്  യകയോവമിഡവ്  പരമിയശയോധന

നടതമി  യകയോവമിഡവ്  യപയോസമിറശവവ്  അലലന്നവ്  ഉറപ്പയോകമി  മങ്കേമിയപയോക്സമിനുയവണമി

സയോമമിള് അയയ്ക്കുന്നതമിനയോണവ് നമിരയദ്ദേശഗ നല്കമിയമിട്ടുള്ളതവ്. എലയോ ജമിലകളമിലഗ

സഗസയോനതലതമിലഗ  ഇതമിനയോയമി  പ്രയതവ്യക  യനയോഡല്  ഓഫശസരമയോരുണവ്.

സഗസയോനതലതമില്  യരയോഗനമിരശക്ഷണതമിനയോയമി  കണ്യടയോള്  റൂഗ

സജമയോകമി  യനയോഡല്  ഓഫശസലറയുഗ  ചുമതലലപ്പടതമിയമിട്ടുണവ്.

യരയോഗസയോധവ്യത  കൂടതലള്ള  എമമിയഗഷന  വമിഭേയോഗഗ,  ബയോയഗജവ്  ലലകകയോരവ്യഗ
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ലചയ്യുന്ന ജശവനകയോര തുടങ്ങമിയവരുലട സമരക വമിവരങ്ങള് യശഖരമികയോന

എയരയപയോരട്ടവ് അയതയോറമിറമിലയ ചുമതലലപ്പടതമിയമിട്ടുണവ്. ഇസൗ യകസമില് അതുഗ

വളലര  പ്രധയോനലപ്പട്ടതയോണവ്.  സഗസയോനതവ്  മങ്കേമിയപയോക്സവ്  സമിരശകരമിച

സയോഹചരവ്യതമില്  മങ്കേമിയപയോക്സവ്  ബയോധമിചതയോയമി  സഗശയമിക്കുന്നതുഗ

സയോധവ്യതയുള്ളതുമയോയ  യരയോഗമികളലട  ലഎയസയോയലഷന,  സയോമമിള്  കളക്ഷന,

പരമിയശയോധന,  ചമികമിത,  യകയോണ്ടയോക്റ്റവ്  യടസമിഗഗവ്  തുടങ്ങമിയ  കയോരവ്യങ്ങള്

സഗബനമിചവ്  ഒരു  സയോനയഡരഡവ്  ഓപ്പയററമിഗഗവ്  ലപ്രയോസശജവര  സഗസയോന

സരകയോരമിലന  ആയരയോഗവ്യ  വകുപ്പവ്  പുറലപ്പടവമിചമിട്ടുണവ്.  അതമിനനുസരമിച്ചുള്ള

നമിരയദ്ദേശങ്ങള്  എലയോ  ജമിലകളമിയലയ്ക്കുഗ  നല്കമിയമിട്ടുണവ്.  ഇതമിലലയോരു

ലപയോതുയബയോധമയോണവ് ആവശവ്യഗ.  ജനങ്ങളമില് അവയബയോധഗ സൃഷമിക്കുന്നതമിനുഗ

ആശങ്കേകള്  ദൂരശകരമിക്കുന്നതമിനുഗ  ബഹുമയോനലപ്പട്ട  അഗഗങ്ങളലട  ഉള്ലപ്പലട

സഹകരണഗ  അഭേവ്യരതമിക്കുകയയോണവ്.  വമിമയോനങ്ങളമിലണയോയമിരുന്ന  മറവ്

സഗസയോനങ്ങളമിലള്ളവര,  തമമിഴയോടവ്,  കരണയോടക  എന്നശ

സഗസയോനങ്ങളമിലള്ളവര,  കവ്യയോബമിന  ക്രൂ  എന്നമിവരുലട  സഗസയോനങ്ങളമിലല

അയതയോറമിറമികലള ഇകയോരവ്യഗ അറമിയമിചമിട്ടുണവ്. 
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9. മയഞശസ്വരലത സരകയോര ആശുപതമികള്

ശശ  .    എ  .    ലക  .    എഗ  .    അഷ്റഫവ്:  സര,  മയഞശസ്വരഗ

നമിയയയോജകമണ്ഡലതമിലല  മഗഗല്പയോടമി  തയോലൂകവ്  ലഹഡ്കസ്വയോരയട്ടഴവ്

ആശുപതമി,  മയഞശസ്വരഗ  സമി.എചവ്.സമി.,  കുമള  സമി.എചവ്.സമി.

എന്നമിവമിടങ്ങളമില്  യഡയോകരമയോരുലട  ഉള്ലപ്പലട  ആവശവ്യമയോയ  തസമികകള്

അനുവദമിച്ചുഗ  അടമിസയോന  ഭേസൗതമിക  സസൗകരവ്യങ്ങള്  ഏരലപ്പടതമിയുഗ

ലപയോതുജനങ്ങള്കവ്  മമികച  ചമികമിത  ലഭേവ്യമയോക്കുന്നതമിനുയവണമിയയോണവ്  ഞയോന

ഇസൗ സബ്മമിഷന ഉന്നയമിക്കുന്നതവ്. മഗഗല്പയോടമിയമില് സമിതമിലചയ്യുന്ന തയോലൂകവ്

ആസയോന  ആശുപതമിയമില്  ലകട്ടമിടതമിലന  അഭേയോവഗമൂലഗ  ആശുപതമിയുലട

പ്രവരതനഗ സുഗമമയോയമി നടക്കുന്നമില.  പ്രസ്തുത ആശുപതമിയമില് അടമിസയോന

ഭേസൗതമിക  സസൗകരവ്യങ്ങള്  ഏരലപ്പടത്തുന്നതമിനയോയമി  2019-ല്

കമിഫ്ബമിയമില്നമിനഗ  16  യകയോടമി  രൂപ  അനുവദമിചമിട്ടുണവ്.  മൂന്നവ്  നമില

ലകട്ടമിടമയോണവ്  ഇതമില്  വമിഭേയോവന  ലചയമിട്ടുള്ളതവ്.   യദശശയ  പയോതയയയോരതവ്

സമിതമി  ലചയ്യുന്ന  പ്രസ്തുത  ആശുപതമികവ്  പരമിമമിതമയോയ  സലഗ

മയോതമയോണുള്ളതവ്.  മൂന്നവ്  നമില  ലകട്ടമിടഗ  പണമിയുന്നയതയോലട  യവലറ

സലസസൗകരവ്യഗ  ലഭേവ്യമലയോലതയയോകുഗ.  പ്രസ്തുത  ആശുപതമിയുലട
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ഭേയോവമിവമികസനഗകൂടമി  മുന്നമില്കണവ്  ഏഴവ്  നമില  ലകട്ടമിടമയോണവ്  ഇവമിലട

ആവശവ്യമയോയമിട്ടുള്ളതവ്.  ആയതമിനയോല്  കമിഫ്ബമി  ഫണവ്  ഉപയയയോഗമിചവ്

നമിരമമിക്കുന്ന  ഇസൗ  ലകട്ടമിടഗ  ഏഴവ്  നമിലയയയോടകൂടമി  നമിരമമിക്കുന്നതവ്

ആശുപതമിയുലട  ഭേയോവമിവമികസനതമിനവ്  ഗുണകരമയോയമിരമിക്കുഗ.  ഇതമിനവ്

ആവശവ്യമയോയമി വരുന്ന 50 യകയോടമി രൂപ അനുവദമിയകണതയോയമിട്ടുണവ്.  മയോതമല,

തയോലൂകവ്  ആസയോന  ആശുപതമിയയോയ  ഇവമിലട  കൂടതല്  വമിദഗ്ദ്ധ

യഡയോകരമയോരുലട  തസമിക  അനുവദമിചവ്  നമിയമനഗ  നടയതണതുമുണവ്.

പശഡമിയയോടമികവ്,  ലലഗനയകയോളജമി,  ഇ.എന.ടമി.,  ലഡനല്,  കയോരഡമിയയയോളജമി,

ലനയഫയോളജമി, ഓഫയോല്യമയോളജമി തുടങ്ങമിയ വമിഭേയോഗങ്ങളമില് തസമിക അനുവദമിചവ്

നമിയമനഗ  നടതയോന  നടപടമിയുണയോകണഗ.  യരയോഗനമിരണ്ണയതമിനയോയമി

സ്കെയോനമിഗഗവ്,  എക്സവ്-യറ  സസൗകരവ്യങ്ങള്  തുടങ്ങണഗ.  അതുയപയോലല,  മയഞശസ്വരഗ

സയോമൂഹമികയോയരയോഗവ്യ  യകന്ദ്രഗ  വളലര  യശയോചനശയമയോണവ്.  അവമിലട  മതമിയയോയ

ലകട്ടമിടങ്ങളമില.  കുടഗബയോയരയോഗവ്യ യകന്ദ്രമയോയമി അപ്യഗഡവ്  ലചയയപ്പയോള് ലഭേമിച

തുക  ഇതുവലര  പൂരണ്ണമയോയമി  വമിനമിയയയോഗമിചമിട്ടമില.  ഇവമിടലത

ലലഗനയകയോളജമിസ്റ്റുഗ  പശഡമിയയോടശഷനുഗ  വരകവ്  അയറഞവ്ലമനമില്  യവലറ

ആശുപതമിയമിലയോണവ്  യസവനഗ  നടത്തുന്നതവ്.  കുമള  സയോമൂഹമികയോയരയോഗവ്യ
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യകന്ദ്രതമിലന  അവസയുഗ  ഇതുയപയോലലയയോണവ്.  ഇവമിലട  നല  ലകട്ടമിടഗ

ആവശവ്യമയോണവ്.  നമിലവമില് കമിടതമിചമികമിതയവ് സസൗകരവ്യമമില.   ആവശവ്യമയോയ

യഡയോകരമയോലരയുഗ  നഴമിഗഗവ്  സയോഫുകലളയുഗ  നമിയമമിചവ്  കമിടതമി  ചമികമിത

ആരഗഭേമികണഗ.  ലലഗനയകയോളജമി,  പശഡമിയയോടമികവ്  വമിഭേയോഗങ്ങളമില്

യഡയോകരമയോലര  നമിയമമികയോന  നടപടമി  ലലകലകയോള്ളണഗ.  മയഞശസ്വരഗ

മണ്ഡലതമിലളള  തശരയദശ  പ്രയദശങ്ങളമിലല  മതവ്യലതയോഴമിലയോളമികളഗ

പട്ടമികജയോതമി-പട്ടമികവരഗ്ഗ  വമിഭേയോഗങ്ങളഗ  ഉള്ലപ്പലട  ആയമിരകണകമിനവ്

യരയോഗമികള്  ആശയമിക്കുന്ന  എലന  മണ്ഡലതമിലല  മഗഗല്പയോടമി  തയോലൂകവ്

ലഹഡ്കസ്വയോരയട്ടഴവ്  ആശുപതമി,  മയഞശസ്വരഗ  സമി.എചവ്.സമി.,  കുമള

സമി.എചവ്.സമി.  എന്നമിവയവ്  പ്രയതവ്യകഗ  പയോയകജമിലൂലട  പരമിഹയോരഗ

കയോണണലമന്നയോണവ് ഇസൗ സബ്മമിഷനമിലൂലട ഞയോന ആവശവ്യലപ്പടന്നതവ്. 

ആയരയോഗവ്യ-വനമിത-ശമിശുവമികസന  വകുപ്പുമനമി  (ശശമതമി  വശണയോ

യജയോരജവ്):   സര,  കയോസരയഗയോഡവ്  ജമിലയമിലല  ആയരയോഗവ്യയമഖലയുമയോയമി

ബനലപ്പട്ട  പ്രവരതനങ്ങള്  വളലര  പ്രയോധയോനവ്യയതയോടകൂടമിയയോണവ്  സരകയോര

കയോണുന്നതവ്.   രണവ്  സയോമൂഹമികയോയരയോഗവ്യ  യകന്ദ്രങ്ങളലടയുഗ  അതുയപയോലല  ഒരു

തയോലൂകവ്  ആശുപതമിയുലടയുഗ  കയോരവ്യമയോണവ്  ബഹുമയോനവ്യനയോയ  അഗഗഗ  ഇവമിലട
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സൂചമിപ്പമിചമിട്ടുള്ളതവ്.  വമിശദമയോയ  മറുപടമിയയോയതമിനയോല്  വളലര  പ്രധയോനലപ്പട്ട

കയോരവ്യങ്ങള് മയോതഗ  സൂചമിപ്പമികയോന ആഗഹമിക്കുകയയോണവ്.  വമിശദമയോയ  മറുപടമി

യമശപ്പുറത്തുവയയോഗ.+  ഇവമിലട ആദവ്യഗ പറഞ്ഞ മയഞശസ്വരഗ സയോമൂഹമികയോയരയോഗവ്യ

യകന്ദ്രതമില്  38  സമിരഗ  ജശവനകയോരുലട  അഗഗശകൃത തസമികകളയോണുള്ളതവ്.

യഡയോകരമയോരുലട  ഒഴമിവുകളമില.  അയദ്ദേഹഗ  പറഞ്ഞ  ലലഗനയകയോളജമിസമിലന

കയോരവ്യതമില്,  മയോനദണ്ഡപ്രകയോരഗ  സയോമൂഹമികയോയരയോഗവ്യ  യകന്ദ്രങ്ങളമില്  പ്രസവ

ചമികമിത  വമിഭേയോവനഗ  ലചയയോതതമിനയോല്,  കയോസരയഗയോഡവ്  ജമിലയമില്

ലലഗനയകയോളജമിസമിലന  കുറവവ്  പരമിഗണമിച്ചുഗ  നമിലവമിലള്ള  ലലഗനയകയോളജമി

ജൂനമിയര കണ്സള്ട്ടനമിലന ജമിലയമിലലതലന്ന ജമിലയോ ആശുപതമിയമിയലയയോണവ്

യജയോലമി  ക്രമശകരണയോടമിസയോനതമില് മയോറമിയമിട്ടുള്ളതവ്.  ഇസൗ ആശുപതമികയോയമി

പുതമിയ ലകട്ടമിടഗ നമിരമമിക്കുന്നതമിനയോയമി കയോസരയഗയോഡവ് വമികസന പയോയകജമില്

ഉള്ലപ്പടതമി  3.7  യകയോടമി  രൂപയ്ക്കുള്ള  അനുമതമി  നല്കുകയുഗ  തുടരന്നവ്

ഇകയോരവ്യതമില് ലപയോതുമരയോമതവ് വകുപ്പവ് ലകട്ടമിട വമിഭേയോഗഗ, നമിരമയോണ പ്രവൃതമി

ആരഗഭേമിക്കുന്നതമിനുള്ള  തുടരനടപടമികള്  സസ്വശകരമിച്ചുവരമികയുമയോണവ്.  ആരദഗ

മമിഷലന  ഭേയോഗമയോയമി  മയഞശസ്വരഗ  റവനന  യബയോകമില്നമിനഗ  മയഞശസ്വരഗ

സമി.എചവ്.സമി.-ലയ  കഴമിഞ്ഞ  സരകയോരമിലന  കയോലതവ്  20-03-2020-ല്

+ അനുബനമയോയമി യചരക്കുന.  
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സരകയോര  ഉതരവവ്  പ്രകയോരഗ  യബയോക്കുതല  കുടഗബയോയരയോഗവ്യ  യകന്ദ്രമയോകമി

ഉയരതമിയമിരുന.  അതമിലന  അടമിസയോനതമില്  ഭേസൗതമിക  സയോഹചരവ്യഗ

ലമചലപ്പടത്തുന്നതമിലന ഭേയോഗമയോയമി മുപ്പതമിയയഴവ് ലക്ഷതമി അനപതമിനയോയമിരഗ

രൂപ  അനുവദമിചതമിലന  ഭേയോഗമയോയുള്ള  നമിരമയോണ  പ്രവൃതമികള്

പുയരയോഗമമിച്ചുവരുനണവ്.  കുമള  സയോമൂഹമികയോയരയോഗവ്യ  യകന്ദ്രതമില്  41

ജശവനകയോരുലട സമിരഗ തസമികകളയോണുള്ളതവ്.  ഒ.പമി. 165-ഉഗ ലഎ.പമി. 3-ഉഗ

ആണവ്.   കൂടയോലത  NHM  (National  Health  Mission) മുഖയോന്തരഗ  ഒരു

ഫയോരമസമിസമിലന യസവനഗകൂടമി അവമിലട ലഭേവ്യമയോകമിയമിട്ടുണവ്.  01-08-2021-ല്

സരകയോര ഉതരവവ് പ്രകയോരഗ ഇവമിലട യബയോക്കുതല കുടഗബയോയരയോഗവ്യ യകന്ദ്രമയോയമി

ഉയരതമിയമിട്ടുണവ്.  ഇവമിലടയുഗ  ആശുപതമിയുലട  അടമിസയോന  സസൗകരവ്യഗ

ലമചലപ്പടത്തുന്നതമിനയോയമി  പുതമിയ  ലകട്ടമിടഗ  നമിരമമിക്കുന്ന  കയോരവ്യഗ

സരകയോരമിലന  പരമിഗണനയമിലയോണവ്.   ബഹുമയോനവ്യനയോയ  അഗഗഗ  പറഞ്ഞ

മഗഗല്പയോടമി  തയോലൂകവ്  ആശുപതമിയുലട  കയോരവ്യഗ,  ഇവമിലട  ദമിവയസന

എഴുനൂയറയോളഗ  യരയോഗമികള്കയോണവ്  ഒ.പമി.  കയോഷസ്വല്റമി യസവനഗ

ലഭേവ്യമയോകമിവരുന്നതവ്.  24  കമിടകകളള്ള  ഇസൗ  ആശുപതമിയമില്  പ്രതമിദമിന

ശരയോശരമി ലഎ.പമി. 20 ആണവ്.  ഇവമിലട ജശവനകയോരുലട സമിരഗ തസമികകള്



Uncorrected/Not for Publication
20-07-2022

51

56  ആണവ്.  യഡയോകരമയോര,  നഴമിഗഗവ് ഓഫശസരമയോര തുടങ്ങമിയ തസമികകളമിലള്ള

ഒഴമിവുകള് അഡ്യഹയോകവ് വവ്യവസമിയമിലള്ള നമിയമനഗമൂലവുഗ എന.എചവ്.എഗ.

മുഖയോന്തരവുഗ നമികതമിയമിട്ടുണവ്.   എന.എചവ്.എഗ.  മുഖയോന്തരഗ ഒരു അസമിസനവ്

സരജലനയുഗ  ഒരു  കയോഷസ്വല്റമി  ലമഡമികല്  ഓഫശസറുലടയുമുള്ലപ്പലട  5

തയോല്കയോലമിക  ജശവനകയോരുലട  യസവനഗ  ലഭേവ്യമയോകമിയമിട്ടുണവ്.  കൂടയോലത,

അഡ്യഹയോകവ്  വവ്യവസയമില്  11  തയോല്കയോലമിക  ജശവനകയോരുലടയുഗ  HMC

(Hospital Management  Committee)  മുഖയോന്തരഗ രണവ്  ജശവനകയോരുലടയഗ

യസവനഗ ലഭേവ്യമയോക്കുനണവ്.  ഇവമിലട കഴമിഞ്ഞ സരകയോരമിലന കയോലത്തുതലന്ന

പുതമിയ ലകട്ടമിടതമിലന മയോസര പയോന പ്രകയോരമുള്ള ലകട്ടമിടനമിരമയോണതമിനയോയമി

13.74  യകയോടമി  രൂപയുലട  അനുവയോദഗ  നല്കമിയമിരുന.   ഇതമിനവ്  കമിഫ്ബമി

ഫമിനയോനഷവ്യല്  സയോഗഗ്ഷനുഗ  നല്കമിയമിട്ടുണവ്.  മൂന്നവ്  നമിലകളമിലയോയുള്ള

നമിരമയോണ  പ്രവൃതമികള്ക്കുള്ള  സയോമതമികയോനുമതമിയയോണവ്  ഇയപ്പയോള്

കമിഫ്ബമിയമില്നമിനഗ  ലഭേവ്യമയോകമിയമിരമിക്കുന്നതവ്.  ഇതമിനനുസരമിച്ചുള്ള  പയോന

തയയോറയോക്കുകയുഗ  TS  (Technical  Sanction)-നുയവണമിയുള്ള  നടപടമികള്

അന്തമിമമയോയമിട്ടുമുണവ്.   ലടകമികല്  സയോഗഗ്ഷന  ലഭേവ്യമയോകമിയയോല്  ഉടനതലന്ന

ലടണര  ലചയവ്  നടപടമികള്  പൂരതമിയയോകമി  നമിരമയോണഗ
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തുടങ്ങയോവുന്നതയോലണന്നയോണവ് അവര അറമിയമിചമിട്ടുള്ളതവ്. ബഹുമയോനവ്യനയോയ അഗഗഗ

പറഞ്ഞ  കയോരവ്യഗ  അങ്ങലനയയോലണങ്കേമില്,  അതമിനയോയമി  ഇനമി  ആദവ്യഗമുതല്

പരമിയശയോധനകള് ആവശവ്യമയോണവ്, അനുമതമി ആവശവ്യമയോണവ്. കമിഫ്ബമിയുലട ആ

രശതമിയമിലള്ള  അനുമതമികള്  ആദവ്യഗ  മുതല്  ആവശവ്യമയോയമി  വരുഗ.

അങ്ങലനയുള്ള  പ്രയോയയയോഗമിക  തടസ്സങ്ങളലണന്നവ്  അറമിയമിക്കുന.

ബഹുമയോനലപ്പട്ട അഗഗയതയോടഗ ഇകയോരവ്യഗ ചരച ലചയമിട്ടുണവ്.  

10. ഹജവ് തശരതയോടനഗ

ശശ  .    എഗ  .    നസൗഷയോദവ്:  സര,  സസ്വകയോരവ്യ  ഏജനസമികള്വഴമി  ഹജവ്

കരമതമിനവ് യപയോകുന്ന വമിശസ്വയോസമികള് യനരമിടന്ന ബുദ്ധമിമുട്ടുകലള സഗബനമിച്ചുഗ

അതമില്  സരകയോര  ഇടലപയടണതമിലന  ആവശവ്യകത  സരകയോരമിലന

ശദ്ധയമില്ലപ്പടത്തുന്നതമിനുമയോണവ്  എലന  ഇസൗ  സബ്മമിഷന.  ഹജമിനവ്

യപയോകുന്നവരമില്  70  ശതമയോനഗ തശരതയോടകരയോണവ് യകരള സഗസയോന ഹജവ്

കമമിറമിവഴമി  യപയോകുന്നതവ്.  ബയോകമി  30  ശതമയോനഗ  സസ്വകയോരവ്യ  ഏജനസമികള്

വഴമിയയോണവ് യപയോകുന്നതവ്.  ഹജവ് കമമിറമികള് വഴമി യപയോകുന്നവരകവ് യയോലതയോരു

ബുദ്ധമിമുട്ടുകളമുണയോകുന്നമില.  അവലരലയോഗ  വളലര  സയന്തയോഷമയോയമി  ഹജവ്

കരമതമില് പലങ്കേടതവ് തമിരമിച്ചുവരുന. പലക്ഷ, സസ്വകയോരവ്യ ഏജനസമികള്വഴമി
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യപയോകുന്നവരകവ്  വവ്യയോപകമയോയ  പരയോതമികളയോണുളളതവ്.  ഹജവ്  കമമിറമിവഴമി

യപയോകുന്നതമിയനകയോള് ഇരട്ടമിയമിലധമികഗ തുകയയോണവ് സസ്വകയോരവ്യ ഏജനസമികള്

ഇസൗടയോക്കുന്നതവ്.  ഹജവ്  കമമിറമി  ഡയറകയോയയോണവ്  ലലഫ്ലെെറവ്  അയറഞവ്

ലചയ്യുന്നലതങ്കേമില്  സസ്വകയോരവ്യ  ഏജനസമികള്  കണക്ഷന  ലലഫ്ലെെറകളയോണവ്

അയറഞവ്  ലചയ്യുന്നതവ്.   അതുയപയോലല,  അവമിലട  അവരകവ്

തയോമസമിക്കുന്നതമിനയോവശവ്യമയോയ  സസൗകരവ്യലമയോരുക്കുന്നമില.  ശസ്വയോസഗ

വമിടയോനയപയോലഗ കഴമിയയോത തരതമിലള്ള ലടനകളമില്, യഡയോരലമടമികലളകയോള്

കഷമയോയ  തരതമിലയോണവ്   തയോമസസസൗകരവ്യലമയോരുക്കുന്നതവ്.  അതുയപയോലല

ഇരുന്നൂറുഗ  ഇരുന്നൂറമി  അനപതുഗയപരകവ്  ഒരു യടയോയവ് ലലറവ്  മയോതമയോണവ്  ഇവര

ഏരപ്പയോടവ്  ലചയ്യുന്നതവ്.  ഭേക്ഷണഗ  കൃതവ്യമയോയമി  ലഭേമിക്കുന്നമില,  ലകയോടക്കുന്നമില,

കുടമിലവള്ളഗയപയോലഗ  ലഭേവ്യമയോക്കുന്നമില.  പയോയകജയോയയോണവ്

ലകയോണ്ടുയപയോകുന്നലതങ്കേമിലഗ അവമിലട ലചന്നതമിനുയശഷഗ മറവ് പുണവ്യസലങ്ങള്

കയോണയോനയോയമി  യപയോകണലമനലണങ്കേമില്  അതമിനവ്  അധമികമയോയമി  തുക

ഇസൗടയോക്കുകയയോണവ് ലചയ്യുന്നതവ്.  വളലര നമിരുതരവയോദപരമയോയ സമശപനമയോണവ്

സസ്വകയോരവ്യ  ടൂര  ഓപ്പയററരമയോര   ഹജവ്  കരമതമിനവ്  യപയോകുന്നവയരയോടവ്

ലചയലകയോണമിരമിക്കുന്നതവ്.  കൃതവ്യമയോയമി  എലയോഗ  ലചയ്യുന്ന  സസ്വകയോരവ്യ
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ഏജനസമികളമിലലന്നവ് ഞയോന പറയുന്നമില.  പലക്ഷ അതവ് വളലര ചുരുകമയോണവ്.

ഇതവ് വളലര ഗസൗരവമുള്ള വമിഷയമയോണവ്.  എലയോ വരഷവുഗ ഹജവ് കരമതമിനവ്

പതമിനയോയമിരകണകമിനയോള്കയോരയോണവ്  നമ്മുലട  നയോട്ടമില്നമിനഗ  യപയോകുന്നതവ്.

ഇതമിനവ് ലലലസനസവ് നല്കുന്നതവ് യകന്ദ്ര ഹജവ് കമമിറമിയയോണവ്. യകന്ദ്ര ഹജവ്

കമമിറമിയയോണവ്  സസ്വകയോരവ്യ  ഏജനസമികള്കവ്....  സസ്വകയോരവ്യ

ഏജനസമികലളക്കുറമിചവ് പറയുയമയോള്            ശശ.  പമി.  ലക.  ബഷശറമിനവ്

എന്തമിനയോണവ് ഇത യക്രയോധമുണയോകുന്നതവ്?

ശശ  .   പമി  .   ലക  .   ബഷശര: സര, ......(… ലലമകവ് ഓഫവ്) (...ബഹളഗ....)

മമി  .   ലഡപനട്ടമി സ്പെശകര: പശസവ് പശസവ് …..അഗഗങ്ങള് ഇരമികണഗ.  

ശശ  .    എഗ  .    നസൗഷയോദവ്:  സര,  എനമികവ്  ലഭേമിച  പരയോതമിയമില്  നമിങ്ങള്

എന്തമിനയോണവ്  ഇടലപടന്നതവ്;  ഇതമിലന  ഏജനസമികള്  നമിങ്ങളയോയണയോ?

കകയോതവരകവ്  എന്തമിനയോണവ്  കഴയ്ക്കുന്നതവ്? ഞയോന  പറഞ്ഞതവ്  ഹജമിനവ്

ലകയോണ്ടുയപയോകുയമയോള്  ബുദ്ധമിമുട്ടവ്  അനുഭേവമിപ്പമിക്കുന്ന

ഏജനസമികലളക്കുറമിചയോണവ്.  അതമിനവ്  ഇങ്ങലന  ഇടലപടയോന  വന്നയോല്

എങ്ങലനയയോണവ്?  ഇതമിലനയോരു  വവ്യവസയുണയോകണഗ.  സരകയോര  ഇതമില്

ഇടലപടണഗ.  ലലലസനസുള്ള  ഏജനസമികള്  ഏലതലയോഗ,  അവര
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ലകയോണ്ടുയപയോകുന്ന  തശരതയോടകരുലട  വമിവരങ്ങള്  എന്നമിവ  സഗസയോന

സരകയോരമിലന  അറമിയമികയോനയവണമിയുള്ള  ഇടലപടലകള്  സരകയോരമിലന

ഭേയോഗത്തുനമിനമുണയോകണഗ.  എവമിലടലയയോലകയയോണവ്  അവരകവ്

തയോമസസസൗകരവ്യവുഗ  ഭേക്ഷണസസൗകരവ്യവുഗ  ഏരലപ്പടതമിയമിരമിക്കുന്നതവ്  എന്ന

തരതമില് വമിവരങ്ങള് അറമിയമികയോന യവണമിയുള്ള ഇടലപടലകളണയോകണഗ.

അതുയപയോലല  ഹജവ്  കമമിറമികവ്  യവയോളനമിയരമയോരുണവ്.  ഇവരകവ്

യവയോളനമിയരമയോരമില.  ഹജവ്  കമമിറമിയുലട  യവയോളനമിയരമയോലര  ഇവരക്കുകൂടമി

ലകയോടകയോന  കഴമിയുയമയോലയനള്ളതുഗ  പരമിയശയോധമികണഗ.  ഇതമിലനയോരു

വവ്യവസലയയോലക  യവണഗ.   യയഥഷഗ  ലകയോണ്ടുയപയോയമി  വമിശസ്വയോസമികലള

ചൂഷണഗ  ലചയ്യുന്നവലര  നമിയമതമിനവ്  മുമമില്  ലകയോണ്ടുവന്നവ്  ശക്തമയോയ

നടപടമികള്  സസ്വശകരമികണഗ.  ഇതവ്  സുതയോരവ്യമയോയമി  നടക്കുന്നതമിനുള്ള

സമിതമിവമിയശഷമുണയോകയോന  ഇടലപടല്  നടതണഗ.  പലക്ഷ,  ഇസൗ

സബ്മമിഷന ഉന്നയമിചയപ്പയോള് പലരക്കുഗ ലപയോളലമന്നവ് ഞയോന പ്രതശക്ഷമിചമില.

സരകയോര  അടമിയന്തരമയോയമി  ഇകയോരവ്യതമില്  ഇടലപടണലമന്നയോണവ്  ഇസൗ

സബ്മമിഷനമിലൂലട ഞയോന ആവശവ്യലപ്പടന്നതവ്.
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മതവ്യബനനഗ,  കയോയമികഗ,  വഖഫവ്,  ഹജവ്  തശരതയോടന  വകുപ്പുമനമി

(ശശ  .    വമി  .    അബ്ദുറഹമിമയോന):  സര,  2022-ലല  ഹജവ്  തശരതയോടനവുമയോയമി

ബനലപ്പട്ടവ്  സസ്വകയോരവ്യ  ഹജവ്  ഗ്രൂപ്പുകളമില്  യയോത  ലചയവരകവ്  തയോമസഗ,

ഭേക്ഷണഗ,  മറവ്  അവശവ്യയസവനങ്ങള് എന്നമിവ ലഭേമിക്കുന്നതമില് വളലരയധമികഗ

ബുദ്ധമിമുട്ടുകള്  യനരമിയടണമിവന്നതുമയോയമി  ബനലപ്പട്ടവ്  വലമിയ  പരയോതമികള്

സരകയോരമിനവ്  ലഭേമിച്ചുലകയോണമിരമിക്കുകയയോലണനളളതയോണവ്  ബഹുമയോനലപ്പട്ട

എഗ. നസൗഷയോദവ് ഉന്നയമിച സബ്മമിഷന. ഇതുമയോയമി ബനലപ്പട്ടവ് ബഹുമയോനലപ്പട്ട

കുന്നമഗഗലഗ  എഗ.എല്.എ.-യുഗ  സഗസയോന  ഹജവ്  കമമിറമി  അഗഗവുമയോയ

ശശ. പമി. ടമി. എ. റഹശമുഗ പരയോതമി നല്കമിയമിട്ടുണവ്. സസ്വകയോരവ്യ ടൂര ഓപ്പയററരമയോര

മുയഖന  ഹജമിനവ്  യപയോകുന്നവരുലട  സസൗകരവ്യങ്ങള്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതമിനവ്

പ്രയതവ്യകമയോയമി  സഗവമിധയോനലമയോരുകണലമന്നവ്  അയദ്ദേഹഗ  ആവശവ്യലപ്പട്ടമിട്ടുണവ്.

യകന്ദ്ര നനനപക്ഷ മനയോലയഗ രയോജവ്യതമിനവ് ലഭേമിക്കുന്ന ഹജവ് കസ്വയോട്ടയുലട 30%

സസ്വകയോരവ്യ ഗ്രൂപ്പുകള്കയോയമി എലയോ ഹജവ്  സശസണമിലഗ മയോറമിവയയോറുണവ്. 70%

കസ്വയോട്ട അതയോതവ് സഗസയോന ഹജവ്  കമമിറമികള് നമിശയമിചവ് നല്കുന്ന യകന്ദ്ര

ഗവണ്ലമനയോണവ് യയയോഗവ്യരയോയ ഹജവ്  ഗ്രൂപ്പുകലള കലണത്തുന്നതവ്.  സഗസയോന

ഹജവ്  കമമിറമിയുലട  യസവനഗ  തയോരതമവ്യഗ  ലചയ്യുയമയോള്  സസ്വകയോരവ്യ  ഹജവ്
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ഗ്രൂപ്പുകള് വഴമിയുളള യസവനതമിലന കുറവുകള് ചുവലട പറയുഗ പ്രകയോരമയോണവ്. 

1. സഗസയോന ഹജവ് കമമിറമി വഴമി യപയോകുന്നതമിലനകയോള് രയണയോ മൂയന്നയോ

ലക്ഷഗ രൂപ കൂടതലയോണവ്  സസ്വകയോരവ്യ ഹജവ്  കമനമികള്വഴമി  ഇസൗടയോക്കുന്നതവ്.

പ്രശമമിയഗ കയോറഗറമിയയോലണങ്കേമില്  10  ലക്ഷഗ രൂപ മുതല്  12  ലക്ഷഗ രൂപവലര

കൂടതലയോയമി ഇസൗടയോക്കുന.

2.  അധമിക  തുക  ഇസൗടയോക്കുലമങ്കേമിലഗ  തശരതയോടന  സമയഗ  കുറവയോണവ്.

സഗസയോന  കമമിറമിവഴമി  യപയോകുന്നവരകവ്  ശരയോശരമി  40  ദമിവസഗ

ലഭേമിക്കുലമങ്കേമില്  സസ്വകയോരവ്യ  ഗ്രൂപ്പുകള്  വഴമി  യപയോകുന്നവരകവ്  ലഭേമിക്കുന്നതവ്

പരമയോവധമി 15 മുതല് 30 ദമിവസഗവലരയയോണവ്.

3.  ഹജവ് തശരതയോടകരുലട യയോതയോ വമിവരഗ, ലലഫ്ലെെറവ് ലഷഡനള് എന്നമിവ

മുനകൂട്ടമി അറമിയമികയോതതമിനയോല് തയയോലറടപ്പമിനുളള സമയഗ കമിട്ടുന്നമില.

4.  കണക്ഷന  ലലഫ്ലെെറകളയോണവ്  കൂടതലഗ  ലഷഡനള്  ലചയ്യുന്നതവ്.

സഗസയോന ഹജവ് കമമിറമിയുയടതവ് യനരമിട്ടവ് എത്തുന്ന ലലഫ്ലെെറകളയോണവ്.

5.  ഹജവ്  കരമയതയോടനുബനമിചവ്  പുണവ്യസലങ്ങള്

സന്ദരശമിക്കുന്നതമിനവ് അധമിക പണഗ ഇസൗടയോകമിവരുന. ഇതവ് പയോയകജവ് തുകയവ്

പുറയമയയോണവ്.
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ഇതരതമില് 2022-ലല ഹജവ് തശരതയോടനതമിനവ് സസ്വകയോരവ്യ ഗ്രൂപ്പുവഴമി

യപയോയ  തശരതയോടകരക്കുണയോയ  ചമില  ദരനുഭേവങ്ങളയോണവ്  പരയോതമികളയോയമി

സരകയോരമിനവ് ലഭേമിചമിട്ടുളളതവ്.  പരയോതമിയമില് പരയോമരശമിചമിട്ടുളള ചമില കയോരവ്യങ്ങള്

ഇപ്രകയോരമയോണവ്:

ഹജവ്  കരമതമിലന പ്രധയോന ഭേയോഗങ്ങളയോയ മമിന,  അറഫ,  മുസ്ദലമിഫ

എന്നമിവമിടങ്ങളമിലയോയമി ആറവ് ദമിവസലത സന്ദരശനവുഗ തയോമസവുഗ ഉള്ലപ്പലട

14  ദമിവസലത  ഹജവ്  പയോയകജമിനവ്  11 ലക്ഷഗ രൂപയയോണവ് ഒരു സസ്വകയോരവ്യ

ഗ്രൂപ്പവ് ഇസൗടയോകമിയമിരുന്നതവ്.   പയോറമിനഗ കയോറഗറമിയമിലളള പ്രസ്തുത പയോയകജമില്

10 മുതല് 12 തശരതയോടകരകവ് ഓയരയോ ശുചമിമുറമിയയോണവ് ഉറപ്പുനല്കമിയമിരുന്നതവ്.

പ്രശമമിയഗ കയോറഗറമി അനുസരമിച്ചുളള ഭേക്ഷണവുഗ തയോമസവുഗമറഗ നല്കമിലയങ്കേമിലഗ

കൃതവ്യമയോയമി  ഒനഗ  നല്കയോന  അവര  തയയോറയോയമില.  തയോമസമിക്കുന്നതമിനുളള

സലങ്ങള്  കുതമിനമിറച  അവസയമിലയോണവ്  തശരതയോടകരകവ്

നല്കമിയലതന്നയോണവ്  പരയോതമിയമില്  പറഞ്ഞമിരമിക്കുന്നതവ്.  അയതയോലടയോപ്പഗ

ലലഫ്ലെെറകള്  ഭേക്ഷണഗയപയോലഗ  കൃതവ്യമയോയമി  നല്കയോന  തയയോറയോയമിലലനഗ

അറമിയമിചമിട്ടുണവ്.  ലകയോചമിയമില് വന്നമിറങ്ങമിയ ലലഫ്ലെെറവ്  15  മണമികറമിനുയശഷഗ

ബഹുമയോനലപ്പട്ട  മുഖവ്യമനമിയുലട  ഓഫശസവ്  ഇടലപ്പട്ടയോണവ്  അവമിലടനമിനഗ
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ചൂടലവളളവുഗ  സയോനവമിച്ചുഗ  നല്കമിയലതന്ന  വസ്തുതകൂടമി  ബഹുമയോനലപ്പട്ട

അഗഗങ്ങള്  മനസ്സമിലയോകണഗ.  അതുമയോതമല,  ഇതരഗ  കയോരവ്യങ്ങള്

നമിയനമിക്കുന്നതമിനുയവണമി സരകയോര ഇടലപടയോന തശരുമയോനമിചമിട്ടുണവ്.  യകന്ദ്ര

സരകയോര  ലലപ്രവറവ്  ഹജവ്  ഗ്രൂപ്പമിനവ്  കസ്വയോട്ട  അനുവദമിക്കുയമയോള്

തശരതയോടകരക്കുയവണ  സസൗകരവ്യങ്ങള്  വമിയദശത്തുഗ  സസ്വയദശത്തുഗ

ഉറപ്പുവരുതമിയതമിനുയശഷഗ  മയോതയമ  അനുവദമികയോന  പയോടളളൂലവന്നവ്  യകന്ദ്ര

ഗവണ്ലമനമിയനയോടവ് ആവശവ്യലപ്പടയോന സരകയോര സമരദ്ദേഗ ലചലത്തുഗ.  ഇതരഗ

കയോരവ്യങ്ങള്  ശദ്ധയമില്ലപ്പട്ടയോല്  പരയോതമി  ലഭേമിക്കുന്ന  മുറയവ്  അതരഗ

സയോപനങ്ങളമില്   പരമിയശയോധന  നടത്തുകയുഗ  ക്രമിമമിനല്  ചട്ടപ്രകയോരഗ

യപയോലശസവ് നടപടമി സസ്വശകരമിക്കുകയുഗ ലചയ്യുഗ.  ഇതരഗ സയോപനങ്ങളലട വശഴ്ച

ഒരു  തവണ  ശദ്ധയമില്ലപ്പട്ടയോല്  സരകയോയരയോ  തയദ്ദേശസസ്വയഗഭേരണ

സയോപനങ്ങയളയോ  നല്കുന്ന  എലയോ  അനുമതമികള്ക്കുമുളള  ലലലസനസവ്

അനുവദമിക്കുന്നതല.  സസ്വകയോരവ്യ  ഗ്രൂപ്പുകള്  മുഖയോന്തരഗ  അയപക്ഷമിചമിട്ടുളളവരുലട

ജമിലതമിരമിച്ചുളള  കണക്കുകളഗ  വമിവരങ്ങളഗ  സഗസയോന  സരകയോരമിലനയയയോ

സഗസയോന ഹജവ് കമമിറമിയമിയലയോ ലഭേവ്യമയോക്കുക.  ഇസൗ വമിവരങ്ങള് സഗസയോന

സരകയോരമിലന അറമിയമിക്കുക. 
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6.  യകന്ദ്ര  സരകയോര  അനുവദമിച  കസ്വയോട്ടയമില്  ഉള്ലപ്പടയോത,  സസ്വന്തഗ

നമിലയമില് ഹജവ് തശരതയോടനഗ നടതയോന ഉയദ്ദേശമിക്കുന്നവരകവ് സസൗകരവ്യങ്ങള്

ഒരുക്കുന്നതമിനവ്  ബനലപ്പട്ട  സസ്വകയോരവ്യ  സയോപനങ്ങള്  വശഴ്ച  വരുതമിയയോല്

ആയതവ്  കരശന  നടപടമികവ്  വമിയധയമയോക്കുക,  യകന്ദ്ര  നനനപക്ഷ

മനയോലയതമില്  രജമിയസ്ട്രേഷന  നടതയോന  സഗസയോന  സരകയോരമിനവ്

എന.ഒ.സമി. നമിരബനമയോക്കുക.

7.  ഹജവ്  പ്രവരതനങ്ങള്കവ്  എലയോ  ഘട്ടതമിലഗ  സരകയോരമിനവ്

യമല്യനയോട്ടഗ വഹമികയോന കഴമിയണഗ.

8.  സസ്വകയോരവ്യ  ഹജവ്  ഗ്രൂപ്പുകളലട  പയോയകജമില്  ഉള്ലപ്പട്ടമിട്ടുളള  യയോതയോ

കയോലയോവധമി,  തയോമസസസൗകരവ്യഗ,  ഭേക്ഷണഗ  തുടങ്ങമിയ  സസൗകരവ്യങ്ങള്

സരകയോരമിലന മുനകൂട്ടമിയറമികയോന നടപടമിയുണയോകണഗ.

9.  ഹജമിലന അയപക്ഷകള് പരമിഗണമിക്കുന്നതവ് മുതല് പമിന്നശടവ് വരുന്ന

ഓയരയോ  ഘട്ടതമിലഗ  തൃപ്തമികരമയോയ  യസവനങ്ങള്   ഉറപ്പുവരുതമി   ആയതവ്

സരകയോരമിലന  അറമിയമിക്കുക.  ഹജവ്  ഗ്രൂപ്പമിലന  സരകയോര  അയയ്ക്കുന്നതുവലര

നമിലവമിലളള സമ്പ്രദയോയഗ തുടരണഗ.

10.  പ്രശമമിയഗ കയോറഗറമിയമിലളള യയോതയോ സസൗകരവ്യഗ,  തയോമസ സസൗകരവ്യഗ,
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ഭേക്ഷണ സസൗകരവ്യഗ, ആയരയോഗവ്യപരമിപയോലനഗ എന്നമിവയ്ക്കുയവണമി പണഗ മുടക്കുന്ന

തശരതയോടകരകവ്  അതരഗ  യസവനഗ  ലഭേമിക്കുനലണന്ന  കയോരവ്യഗ  സരകയോര

ഉറപ്പുവരുത്തുഗ. യസവനങ്ങള് ലഭേവ്യമയോയമിലലങ്കേമില് കൃതവ്യമയോയ നമിയമ നടപടമികള്

സസ്വശകരമിക്കുഗ.

11.  സഗസയോന  ഹജവ്  കമമിറമിയുലട  നടതമിപ്പമിനവ്  സരകയോര

നമിയയയോഗമിക്കുന്ന  ഹജവ്  യവയോളണമിയരമയോരുലടയുഗ  ഉയദവ്യയോഗസരുലടയുഗ

യസവനങ്ങള് ലഭേവ്യമയോണവ്.  സസ്വകയോരവ്യ ഹജവ്  തശരതയോടകരുലട സസൗകരവ്യങ്ങള്

പരമിയശയോധമിക്കുന്നതമിനുഗ  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതമിനുഗ  ഇവരുലട  യസവനഗ

ലഭേവ്യമയോക്കുന്നതമിനുഗ  യമല്യനയോട്ടതമിനയോയമി  പ്രയതവ്യക  ഉയദവ്യയോഗസലര

നമിയയയോഗമിക്കുന്ന കയോരവ്യഗ പരമിയശയോധമിക്കുഗ.

12.  പരയോതമികള്കമിടയയോക്കുന്ന  സസ്വകയോരവ്യ  ഹജവ്  ഗ്രൂപ്പവ്  ലലകകയോരവ്യഗ

ലചയ്യുന്നവരലകതമിലര  മനുഷവ്യയോവകയോശ  ലഗഘനഗ,  വഞനയോ  കുറഗ

ഉള്ലപ്പലടയുളള വകുപ്പുകള് ചുമതമി നമിയമനടപടമികള് സസ്വശകരമിക്കുഗ.

13.  സസ്വകയോരവ്യ ഹജവ്  നടതമിപ്പുമയോയമി ബനലപ്പട്ടവ് സരകയോര കൃതവ്യമയോയ

മയോരഗ്ഗനമിരയദ്ദേശങ്ങള്  പുറലപ്പടവമിക്കുഗ.  ഹജവ്  നടതമിപ്പുമയോയമി  ബനലപ്പട്ട

സസ്വകയോരവ്യ  ഗ്രൂപ്പുകള്  ഉള്ലപ്പലടയുളളവര  ടമി  മയോരഗ്ഗനമിരയദ്ദേശങ്ങള്  കൃതവ്യമയോയമി
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പയോലമിക്കുനലണന്നവ് സരകയോര ഉറപ്പുവരുത്തുഗ.

14.  സസ്വകയോരവ്യ  ഹജവ്  ഗ്രൂപ്പുകള്കവ്  പ്രവരതനയോനുമതമി  നല്കുന്നതവ്

യകന്ദ്ര  ഗവണ്ലമനവ്  ആയതമിനയോല്  ഇതുസഗബനമിച  വമിഷയങ്ങള്  യകന്ദ്ര

നനനപക്ഷ  മനയോലയതമിലന  അറമിയമിക്കുകയുഗ  ഇതരഗ  വശഴ്ചകള്

ഉണയോകയോതമിരമികയോന  ഉചമിതമയോയ  നടപടമികള്  സസ്വശകരമികയോന

ആവശവ്യലപ്പടകയുഗ ലചയ്യുഗ.

ഇതരഗ  നടപടമികളയോണവ്  സരകയോര  ഇതുസഗബനമിചവ്  സസ്വശകരമികയോന

ഉയദ്ദേശമിക്കുന്നതവ്. ഇതുമയോയമി ബനലപ്പട്ടവ് നമിരവധമി പരയോതമികള് ലഭേമിചമിട്ടുണവ്.  

പ്രതമിപക്ഷ  യനതയോവവ്  (ശശ  .     വമി  .    ഡമി  .    സതശശന):  സര,   ഒരു

സബ്മമിഷനവ്  മറുപടമി  പറയയോന  പതവ്  മമിനമിട്ടയോണവ്  ബഹുമയോനലപ്പട്ട  മനമി

എടതതവ്.

ശശ  .    വമി  .    അബ്ദുറഹമിമയോന:  സര,  പതമിനഞവ്  പരയോതമികളയോണവ്  ലഭേമിചതവ്.

പയതയോ പതമിനയഞയോ മമിനമിട്ടവ്  എടത്തുലവന്നതല.  ഇതവ് ശദ്ധക്ഷണമികലയോയമി

വയരണ വമിഷയമയോയമിരുന.


