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ശ്രദ്ധ ക്ഷണണിക്കല് 

(1) നനേമമം ററെയണില്നവേ റടെര്മണിനേല് പദ്ധതണി

ശ്രശ  .   റഎ  .   ബണി  .   സതശഷഷ: സര്, നകേരളതണിറന്റെ റപപൊതുവേണിലമം തലസപൊനേ

ജണില്ലയണിറല  പ്രനതത്യേകേണിച്ചുമുള്ള  ററെയണില്നവേ  വേണികേസനേതണിനേഷ

അനേണിവേപൊരത്യേമപൊയണിരുന്ന നനേമമം ററെയണില്നവേ റടെര്മണിനേല് പദ്ധതണി ഉനപക്ഷണിക്കപൊന

നകേന്ദ്ര  സര്ക്കപൊര്  എടുത  തശരുമപൊനേമം  ഇഇൗ  സഭയുറടെ

ശ്രദ്ധയണില്റപ്പെടുത്തുകേയപൊണഷ.  റമപൊറെപൊര്ജണി  നദേശപൊയണി  സര്ക്കപൊരണിറന്റെ  കേപൊലതഷ

ശ്രശ.  മധു  ദേണ്ഡവേറത  ററെയണില്നവേ  വേകുപ്പുമനണിയപൊയണിരണിക്കുനമപൊഴപൊണഷ

തണിരുവേനേന്തപുരമം  ററെയണില്നവേ  ഡണിവേണിഷന  പ്രഖത്യേപൊപണിച്ചതഷ.  അതണിനുനശഷമം

കേപൊലപൊനുസൃതമപൊയ  എറന്തങണിലമം  പുനരപൊഗതണി  തണിരുവേനേന്തപുരമം  ററെയണില്നവേ

ഡണിവേണിഷനുണപൊയണിടണില്ല.  കേപൊടപൊക്കടെ നേണിനയപൊജകേമണ്ഡലതണില്റപ്പെട പള്ളണിച്ചല്

പഞപൊയതണില് ററെയണില്നവേയുറടെ സസ്വന്തമം സലതപൊണഷ 2011-12 ററെയണില്നവേ

ബഡ്ജറണിലള്റപ്പെടുതണി  നനേമമം  നകേപൊച്ചണിമംഗഷ  റടെര്മണിനേല്  സപൊപണിക്കപൊനുള്ള

പ്രഖത്യേപൊപനേമുണപൊകുന്നതഷ.  അതണിനുനശഷമം  യു.പണി.എ.  സര്ക്കപൊരണിറന്റെ

കേപൊലത്തുതറന്ന  പള്ളണിച്ചല്  പഞപൊയതണിറല  ററെയണില്നവേയുറടെ  സലതഷ

റമഡണിക്കല്  നകേപൊനളജഷ  ആരമംഭണിക്കുറമന്ന  പ്രഖത്യേപൊപനേവുമുണപൊയണി.
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തണിരുവേനേന്തപുരമം ററെയണില്നവേ നസ്റ്റേഷറന്റെ തണിരക്കഷ കുറെയ്ക്കുകേ എന്നതപൊണഷ നനേമമം

നകേപൊച്ചണിമംഗഷ  റടെര്മണിനേല്  റകേപൊണ്ടുനദ്ദേശണിക്കുന്നതഷ.  നേമുറക്കപൊറക്ക

അറെണിയുന്നതുനപപൊറല തണിരുവേനേന്തപുരമം ററെയണില്നവേ നസ്റ്റേഷറന്റെ കേപ്പെപൊസണിറണിയുറടെ

രണര  ഇരടണിയണിലധണികേമം  സര്വശസുകേളപൊണഷ  ഇനപ്പെപൊള് ഓപ്പെനറെറഷ  റചെയ്യുന്നതഷ.

ഇതഷ  പരണിഹരണിക്കുന്നതണിനേപൊണഷ  റചെററന്ന  നബസണിന  ബണിഡ്ജഷ  നകേപൊച്ചണിമംഗഷ

ഡണിനപ്പെപൊറയ  മപൊതൃകേയപൊക്കണി  30  റട്രെയണിനുകേള്  ഓപ്പെനറെറഷ  റചെയ്യുകേ,

അതണിനുനവേണണി  പതഷ  പണിറഷ  ററലനുകേളമം  പതഷ  നസ്റ്റേബണിമംഗഷ  ററലനുകേളമം

സണിക്കഷ  ററലനുകേളമം  സ്റ്റേപൊഫഷ  നകേപൊര്നടഴ്സുകേളമുള്റപ്പെടുന്ന  പദ്ധതണിക്കഷ

രൂപമംനേല്കേണിയതഷ.  അന്നഷ ചെണിറെയണിനകേശഴഷ  പപൊര്ലറമന്റെഷ  അമംഗമപൊയണിരുന്ന ശ്രശ.

എ.  സമത്തുമം  സമംസപൊനേ  സര്ക്കപൊരുമം  നേണിരന്തരമപൊയണി

ഇടെറപടതണിനുനശഷമപൊണഷ  2018-19-ല്  ഇഇൗ  പദ്ധതണി  അമംമ്പ്രല

പദ്ധതണിയണില്റപ്പെടുതണി ആരമംഭണിക്കപൊന തശരുമപൊനേണിച്ചതഷ.  2019-ല് ററെയണില്നവേ

മനണി തറെക്കല്ലണിടതണിനുനശഷമം ഒരു പുനരപൊഗതണിയുമം ഉണപൊകേപൊതതണിറനേത്തുടെര്ന്നഷ

ബഹുമപൊനേറപ്പെട രപൊജത്യേസഭപൊമംഗമം നജപൊണ് ബണിടപൊസഷ പപൊര്ലറമന്റെണില് നേണിരന്തരമം

നചെപൊദേത്യേമം  നചെപൊദേണിക്കുകേയുമം  ഇതഷ  പരണിനശപൊധണിച്ചുവേരണികേയപൊണഷ  എന്ന  ഒഴുക്കന

മറുപടെണി  ലഭത്യേമപൊകുകേയുമം,  ഒടുവേണില്  രപൊജത്യേസഭപൊധത്യേക്ഷനേഷ  പരപൊതണി  നേല്കുകേയുമം
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റചെയ്തതണിറന്റെ  അടെണിസപൊനേതണിലപൊണഷ  ഏറവുറമപൊടുവേണില്  ഇഇൗ  പദ്ധതണി

ഉനപക്ഷണിച്ചു എന്ന വേണിവേരമം അറെണിയണിച്ചതഷ.  തലസപൊനേ ജണില്ലയുറടെ ററെയണില്നവേ

വേണികേസനേതണിനേഷ അതത്യേന്തപൊനപക്ഷണിതമപൊയ നനേമമം നകേപൊച്ചഷ ഫപൊക്ടറെണി നേണിര്മപൊണമം

ആരമംഭണിക്കുന്നതണിനുള്ള  അടെണിയന്തര  നേടെപടെണി  സസ്വശകേരണിക്കണറമന്നഷ

അഭത്യേര്തണിക്കുന. 

മതത്യേബന്ധനേമം,  കേപൊയണികേമം,  വേഖഫഷ,  ഹജഷ  തശര്തപൊടെനേ വേകുപ്പുമനണി

(ശ്രശ  .   വേണി  .   അബ്ദുറെഹണിമപൊന): സര്, നകേരളതണിറല ററെയണില്നവേ വേണികേസനേതണിനേഷ

ഉഇൗര്ജമം പകേരുകേ എന്ന ലക്ഷത്യേനതപൊറടെ  2011-12-റല നകേന്ദ്ര ററെയണില്നവേ

ബഡ്ജറണില് പ്രഖത്യേപൊപണിച്ച നനേമമം നകേപൊച്ചണിമംഗഷ റടെര്മണിനേല് പദ്ധതണി 2019 മപൊര്ച്ചഷ

7-നേപൊണഷ  അന്നറത ററെയണില്നവേ മനണിയപൊയണിരുന്ന ശ്രശ.  പശയൂഷഷ  നഗപൊയല്

വേശഡണിനയപൊ നകേപൊണ്ഫറെനസണിലൂറടെ തറെക്കല്ലണിടതഷ. തണിരുവേനേന്തപുരമം ററെയണില്നവേ

നസ്റ്റേഷനേണിറല  തണിരക്കഷ  കുറെയ്ക്കുകേ  എനള്ളതപൊണഷ  ഇഇൗ  പദ്ധതണിയുറടെ  ലക്ഷത്യേമം.

സപൊറററലറഷ റടെര്മണിനേല് ആയണിടപൊണഷ നനേമമം റടെര്മണിനേലണിറനേ വേണിഭപൊവേനേ റചെയ്തതഷ.

ഇഇൗ  പദ്ധതണി  സമംസപൊനേറതയുമം  തലസപൊനേ  നേഗരണിറയയുമം

സമംബന്ധണിച്ചണിടെനതപൊളമം ഏറവുമം പ്രധപൊനേറപ്പെട വേണികേസനേ പദ്ധതണിയപൊണഷ. നനേമമം

നകേപൊച്ചണിമംഗഷ  റടെര്മണിനേലണിറന്റെ  ആദേത്യേഘട  വേണികേസനേതണിനേപൊയണി  ആറകേ  2.3
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റഹക്ടര്  ഭൂമണി  ഏററടുനക്കണതുണഷ.  തണിരുവേനേന്തപുരമം  ഡണിവേണിഷണല്

മപൊനനേജരണില്നേണിനമം ലഭത്യേമപൊയ വേണിവേരമനുസരണിച്ചഷ ആദേത്യേഘട പ്രവേര്തനേങ്ങളറടെ

ഡണി.പണി.ആര്.-നേഷ  ററെയണില്നവേ  നബപൊര്ഡണില്നേണിനള്ള  അമംഗശകേപൊരമം

ലഭത്യേമപൊയതണിനുനശഷമം  മപൊത്രറമ  ഭൂമണി  ഏററടുക്കുന്നതണിനുള്ള  റപ്രപൊനപ്പെപൊസല്

സമര്പ്പെണിക്കപൊന  കേഴണിയുകേയുള്ളൂറവേന്നപൊണഷ  അറെണിയണിച്ചണിരണിക്കുന്നതഷ.  പദ്ധതണി

ഇഴഞ്ഞുനേശങ്ങുന്നതുമപൊയണി ബന്ധറപ്പെടഷ  30-07-2021-ല് രപൊജത്യേസഭയണില് നനേമമം

റടെര്മണിനേലണിറന്റെ  നേണിര്മപൊണ  പുനരപൊഗതണി  സമംബന്ധണിച്ചഷ  ററെയണില്നവേ

മനപൊലയനതപൊടെഷ  രപൊജത്യേസഭ എമം.പണി.  ശ്രശ.  നജപൊണ് ബണിടപൊസഷ  ഒരു നചെപൊദേത്യേമം

ഉന്നയണിക്കുകേയുണപൊയണി.  അതണിനേഷ  നനേമമം  റടെര്മണിനേല്  അമംമ്പ്രല  വേര്ക്കണില്

ഉള്റപ്പെടുതണി  അനുമതണി  നേല്കേപൊന  റതരറഞ്ഞെടുതണിട്ടുറണനമം  പദ്ധതണിയുറടെ

ഡണി.പണി.ആര്.  തയപൊറെപൊക്കണിക്കഴണിഞ്ഞെണിട്ടുറണനമം  ററെയണില്നവേ  മനപൊലയമം

എമം.പണി.-ക്കഷ നരഖപൊമൂലമം മറുപടെണി നേല്കുകേയുണപൊയണി.  തുടെര്ന്നഷ 12-01-2022-ല്

ദേക്ഷണിണ  ററെയണില്നവേ  ജനേറെല്  മപൊനനേജര്  വേണിളണിച്ചുനചെര്ത  നകേരളതണിറല

എമം.പണി.-മപൊരുറടെ നയപൊഗതണില് ശ്രശ. നജപൊണ് ബണിടപൊസഷ വേശണ്ടുമം ഇഇൗ വേണിഷയമം

ഉന്നയണിക്കുകേയുമം ആയതണിറന്റെ മറുപടെണിയപൊയണി നനേമമം റടെര്മണിനേല് 116.57 നകേപൊടെണി

രൂപ  റചെലവേണില്  നേണിര്മണിക്കുന്നതണിനുള്ള  ഡണി.പണി.ആര്.  ദേക്ഷണിണ  ററെയണില്നവേ
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തയപൊറെപൊക്കണി                02-11-2021-ല് ററെയണില്നവേ നബപൊര്ഡണിറന്റെ

അമംഗശകേപൊരതണിനേഷ സമര്പ്പെണിച്ചണിട്ടുറണനമം ററെയണില്നവേ നബപൊര്ഡഷ നേപൊളണിതുവേറര

അമംഗശകേപൊരമം  നേല്കേണിയണിടണിറല്ലനമം  ദേക്ഷണിണ  ററെയണില്നവേ  ജനേറെല്  മപൊനനേജര്

നരഖപൊമൂലമം അറെണിയണിച്ചു.  ഇതണിറന്റെ അടെണിസപൊനേതണില് എമം.പണി.  രപൊജത്യേസഭയണില്

വേശണ്ടുമം  ഇഇൗ  വേണിഷയമം  ഉന്നയണിക്കുകേയുമം  ഡണി.പണി.ആര്.  അമംഗശകേരണിക്കപൊനുള്ള

കേപൊലതപൊമസതണിനുള്ള  കേപൊരണമം  വേത്യേക്തമപൊയണി  വേണിശദേശകേരണിക്കണറമന്നഷ

ആവേശത്യേറപ്പെടുകേയുമം  റചെയ.  എന്നപൊല്  ററെയണില്നവേ  മനപൊലയമം  ഡണി.പണി.ആര്.

ഇനപ്പെപൊഴുമം പരണിനശപൊധണിച്ചുവേരണികേയപൊറണനമം അമംമ്പ്രല വേര്ക്കണിറന്റെ കേശഴണിലപൊണഷ

നനേമമം  നകേപൊച്ചണിമംഗഷ  റടെര്മണിനേല്  റതരറഞ്ഞെടുതണിട്ടുള്ളതഷ  എനമുള്ള

മറുപടെണിയപൊണഷ  04-02-2022-ല്  നേല്കേണിയതഷ.  ഇഇൗ  വേണിഷയതണില്

രപൊജത്യേസഭപൊദ്ധത്യേക്ഷനേഷ  എമം.പണി.  നേല്കേണിയ  പരപൊതണിക്കഷ  മറുപടെണിയപൊയണി  15-05-

2022-റല  ഓഫശസഷ  റമറമപൊറെപൊണതണിലൂറടെ  തണിരുവേനേന്തപുരമം  റസനട്രെല്

റടെര്മണിനേലപൊയണി റകേപൊച്ചുനവേളണിയുള്ള സണിതണിക്കഷ നനേമമം റടെര്മണിനേല് പദ്ധതണി  16-

02-2022-ല്തറന്ന  ഉനപക്ഷണിച്ചുറവേന്ന  വേണിവേരമം  രപൊജത്യേസഭപൊ  റസക്രനടറെണിയറഷ

മുഖപൊന്തരമം  ശ്രശ.  നജപൊണ്  ബണിടപൊസണിറനേ  അറെണിയണിച്ചണിട്ടുണഷ.  എന്നപൊല്  നനേമമം

റടെര്മണിനേല്  പദ്ധതണി  നകേന്ദ്ര  ററെയണില്നവേ  മനപൊലയമം  പണിനവേലണിച്ചു  എന്ന



Uncorrected/Not for Publication
21-07-2022

6

തരതണില് പല മപൊധത്യേമങ്ങളമം റെണിനപ്പെപൊര്ടഷ റചെയ്തതണിറന്റെ അടെണിസപൊനേതണില് 20-

06-2022-ല്  ററെയണില്നവേ  അധണികേപൊരണികേളമം  മറഷ  ഉന്നത  ഉനദേത്യേപൊഗസരുമപൊയണി

ചെശഫഷ  റസക്രടറെണി  നേടെതണിയ നജപൊയണിന്റെഷ  റെണിവേവ്യൂ  മശറണിമംഗണില് നനേമമം  നകേപൊച്ചണിമംഗഷ

റടെര്മണിനേല്  പദ്ധതണി  സമംബന്ധണിച്ചഷ  പരപൊമര്ശണിച്ചനപ്പെപൊള്  നമല്  പദ്ധതണി

പണിനവേലണിക്കുന്ന തരതണിലള്ള തശരുമപൊനേങ്ങറളപൊനമം നേണിലവേണില് എടുതണിടണില്ല

എന്നപൊണഷ ററെയണില്നവേ അധണികൃതര് അറെണിയണിച്ചതഷ.  മപൊതൃമല്ല,  നനേമമം നകേപൊച്ചണിമംഗഷ

റടെര്മണിനേല്  പദ്ധതണി  ഉനപക്ഷണിക്കുകേയപൊണഷ  എന്ന  തരതണിലള്ള

അറെണിയണിപ്പുകേറളപൊനമം  ററെയണില്നവേ  നബപൊര്ഡണില്നേണിനന്നപൊ  ററെയണില്നവേ

മനപൊലയതണില്നേണിനന്നപൊ  സര്ക്കപൊരണിനേഷ  ലഭണിച്ചണിടണില്ല.  എന്നണിരുന്നപൊലമം  പ്രസ്തുത

പദ്ധതണി  നകേന്ദ്ര  ററെയണില്  മനപൊലയമം  പണിനവേലണിച്ചു  എന്നതരതണില്  പല

മപൊധത്യേമങ്ങളമം റെണിനപ്പെപൊര്ടഷ റചെയ്ത സപൊഹചെരത്യേതണില് നനേമമം നകേപൊച്ചണിമംഗഷ റടെര്മണിനേല്

പദ്ധതണിയുറടെ  പ്രപൊധപൊനേത്യേമം,  അതഷ  സമംസപൊനേ  നേഗരണിയണില്  റസനട്രെല്

ററെയണില്നവേ  നസ്റ്റേഷന  വേണികേസനേതണില്  എത്രനതപൊളമം  ഒഴണിച്ചുകൂടെപൊനേപൊകേപൊത

പദ്ധതണിയപൊറണനമം  വേത്യേക്തമപൊക്കണിറക്കപൊണഷ  നനേമമം  നകേപൊച്ചണിമംഗഷ  റടെര്മണിനേല്

പദ്ധതണി  പണിനവേലണിക്കപൊനുള്ള  നേശക്കതണില്നേണിന്നഷ  പണിനമപൊറെണറമന്നഷ

അനപക്ഷണിച്ചുറകേപൊണഷ നകേന്ദ്ര ററെയണില്നവേ മനപൊലയതണിനേഷ കേറതഴുതണിയണിട്ടുണഷ.



Uncorrected/Not for Publication
21-07-2022

7

ശ്രശ  .    റഎ  .    ബണി  .    സതശഷഷ:  സര്,  ബഹുമപൊനേറപ്പെട  മനണി

സൂചെണിപ്പെണിച്ചതുനപപൊറല  കേഴണിഞ്ഞെ  പപൊര്ലറമന്റെഷ  റതരറഞ്ഞെടുപ്പെണിനേഷ  റതപൊട്ടുമുനപഷ

2019  മപൊര്ച്ചഷ  7-നേപൊണഷ ബഹുമപൊനേറപ്പെട ററെയണില്നവേ മനണി നനേമമം നകേപൊച്ചണിമംഗഷ

റടെര്മണിനേലണിനേഷ തറെക്കല്ലണിടതഷ. എന്നപൊല് അതണിനുനശഷമം തലസപൊനേ ജണില്ലയണിറല

പപൊര്ലറമന്റെഷ അമംഗങ്ങള് നേണിര്ഭപൊഗത്യേകേരമപൊയ അനേപൊസയപൊണഷ ഇക്കപൊരത്യേതണില്

പ്രകേടെമപൊക്കണിയതഷ.  ബഹുമപൊനേറപ്പെട  രപൊജത്യേസഭപൊമംഗമം  നജപൊണ്  ബണിടപൊസണിറന്റെ

നേണിരന്തരമപൊയ  ഇടെറപടെല്  ഉണപൊയതുറകേപൊണ്ടുമപൊത്രമപൊണഷ  ഇഇൗ  പദ്ധതണി

ഉനപക്ഷണിക്കറപ്പെട്ടു  എന്ന  വേസ്തുത  ശ്രദ്ധയണില്റപ്പെടതഷ.  ബഹുമപൊനേറപ്പെട

പപൊര്ലറമന്റെഷ  അമംഗങ്ങളറടെ  സഹപൊയമം  ഇക്കപൊരത്യേതണില്  ലഭത്യേമപൊക്കുകേയുമം

സമംസപൊനേ സര്ക്കപൊരണിറന്റെതറന്ന ഒരു പ്രതണിനേണിധണി സമംഘമം നകേന്ദ്ര ററെയണില്നവേ

മനണിറയ  സന്ദര്ശണിച്ചഷ  ഇഇൗ  പദ്ധതണിയുറടെ  ഗഇൗരവേമം  നബപൊധത്യേറപ്പെടുതപൊന

ശ്രമണിക്കുകേയുമം റചെയ്യുനമപൊ?

ശ്രശ  .    വേണി  .    അബ്ദുറെഹണിമപൊന:  സര്,  നകേരളതണിറല,  പ്രനതത്യേകേണിച്ചഷ

തണിരുവേനേന്തപുരമം ജണില്ലയണിറല മനണിമപൊരപൊയ സര്വശ്രശ വേണി.  ശണിവേനകുടണി,  ജണി.

ആര്. അനേണില്, ആന്റെണണി രപൊജു എന്നണിവേര് ബഹുമപൊനേറപ്പെട നകേന്ദ്ര ററെയണില്നവേ

മനണിറയക്കണഷ നേണിനവേദേനേമം സമര്പ്പെണിക്കപൊന ആഗ്രഹണിക്കുനറവേന്നഷ അറെണിഞ്ഞു.
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അനതപൊറടെപൊപ്പെമം  28-ാംതശയതണി അവേര് അവേണിറടെ നപപൊകുനമപൊള് നകേരളതണിറല

എമം.പണി.-മപൊര്  അവേറര  സഹപൊയണിക്കണമം  എന്നപൊണഷ  ററെയണില്നവേയുറടെ

ചുമതലയുള്ള മനണി എനള്ള നേണിലയണില് എറന്റെ അഭത്യേര്തനേ. 

(2) ആശസ്വപൊസകേണിരണമം  ,   നസ്നേഹസ്പര്ശമം  ,   വേണി  -  റകേയര് പദ്ധതണി 
ഗുണനഭപൊക്തപൊക്കള്ക്കഷ സപൊമതണികേ സഹപൊയമം

ശ്രശ  .    സജശവേഷ  നജപൊസഫഷ:  സര്,  സമൂഹതണിറല  ദുര്ബലര്ക്കുമം

അവേശതയനുഭവേണിക്കുന്നവേര്ക്കുമം  നരപൊഗണികേള്ക്കുനവേണണി  ആവേണിഷ്കരണിച്ച  വേണിവേണിധ

പദ്ധതണികേളണിലള്റപ്പെട  ഗുണനഭപൊക്തപൊക്കള്ക്കഷ  യഥപൊസമയമം  സപൊമതണികേ

സഹപൊയമം  ലഭണിക്കപൊതതുമൂലമം  അവേര്  നനേരണിടുന്ന  പ്രശ്നങ്ങളണിനലയഷ  സഭയുറടെ

ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കുകേയപൊണഷ.  കേണിടെപ്പുനരപൊഗണികേറളയുമം  ശപൊരശരണികേ-മപൊനേസണികേ

റവേല്ലുവേണിളണികേള്  നനേരണിടുന്നവേറരയുമം  പരണിചെരണിക്കുന്നവേര്ക്കുളള  പ്രതണിമപൊസ

ധനേസഹപൊയ  പദ്ധതണിയപൊയ  ആശസ്വപൊസകേണിരണമം  പദ്ധതണിയണില്  ആനുകൂലത്യേ

വേണിതരണമം  വേശണ്ടുമം  മുടെങ്ങണിയണിരണിക്കുകേയപൊണഷ.  ഒരുവേര്ഷനതപൊളമപൊയണി  ടെണി

പദ്ധതണിയണില്  ആനുകൂലത്യേമം  വേണിതരണമം  റചെയ്യുന്നണില്ല.  തശവ്രമപൊയ  ശപൊരശരണികേ

-മപൊനേസണികേ  റവേല്ലുവേണിളണി  നനേരണിടുന്നവേറരയുമം  നൂറുശതമപൊനേമം  അന്ധത

ബപൊധണിച്ചവേറരയുമം  ബുദ്ധണിമപൊന്ദത്യേമം,  ഓടണിസമം,  റസറെണിബല്  പപൊള്സണി  എന്നശ

നരപൊഗങ്ങള്  ബപൊധണിച്ചവേറരയുമം  പ്രപൊയപൊധണികേത്യേതപൊല്  കേത്യേപൊനസര്  മുതലപൊയ
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നരപൊഗങ്ങള്റകേപൊണഷ  കേണിടെപ്പെണിലപൊകുകേയുമം  റചെയ്ത,  ററദേനേമംദേണിനേ  കേപൊരത്യേങ്ങള്ക്കഷ

പരസഹപൊയമം  ആവേശത്യേമപൊകുന്ന  അവേസയണിലളള  ആളകേറള  പരണിചെരണിക്കുന്ന

ഒരപൊള്ക്കഷ പ്രതണിമപൊസമം  600  രൂപ നേണിരക്കണില് ധനേസഹപൊയമം അനുവേദേണിക്കുന്ന

പദ്ധതണിയപൊണഷ  ആശസ്വപൊസകേണിരണമം.  ഏകേനദേശമം  ഒനന്നകേപൊല്  ലക്ഷമം

ഗുണനഭപൊക്തപൊക്കള് മപൊത്രമുളള പ്രസ്തുത പദ്ധതണിയണിറല ധനേസഹപൊയ വേണിതരണമം

കേഴണിഞ്ഞെ  ഒരുവേര്ഷമപൊയണി  മുടെങ്ങണിയണിരണിക്കുകേയപൊണഷ.  സപൊമതണികേ

പ്രതണിസന്ധണിയുറടെ  നപരുപറെഞ്ഞെപൊണഷ  സപൊമൂഹത്യേനേണിതണി  വേകുപ്പെഷ  ധനേസഹപൊയമം

നേണിര്തണിവേച്ചണിരണിക്കുന്നതഷ.   മപൊസമം  600  രൂപ  എന്നതഷ  വേളറര  തുച്ഛമപൊയ

തുകേയപൊണഷ.  ഇഇൗ  തുകേറയ  നേണിധണിനപപൊറല  കേരുതുന്ന  പപൊവേങ്ങനളപൊടെപൊണഷ

ഇങ്ങറനേറയപൊരു  നേണിലപപൊടെഷ  സസ്വശകേരണിച്ചണിരണിക്കുന്നതഷ.  2018-നേഷ  നശഷമുളള

അനപക്ഷകേള്  പരണിഗണണിച്ചണിട്ടുമണില്ല.  മപൊനേസണികേ-ശപൊരശരണികേ  റവേല്ലുവേണിളണികേള്

നനേരണിടുന്ന  ഒന്നണിലധണികേമം  കുടണികേളളള  കുടുമംബങ്ങളണില്  പലനപ്പെപൊഴുമം  ഒരു  കുടണി

മപൊത്രമപൊണഷ  ഇഇൗ  പദ്ധതണിയുറടെ  ഭപൊഗമപൊയണി  മപൊറെണിയണിട്ടുളളതഷ.  നരപൊഗണിറയ

തനേണിച്ചപൊക്കണി  മറഷ  നജപൊലണികേള്ക്കഷ  നപപൊകേപൊപൊന  കേഴണിയപൊതതണിനേപൊല്  ഇഇൗ

ധനേസഹപൊയമം  മുടെങ്ങണിയനതപൊറടെ  ഭൂരണിപക്ഷമം  കുടുമംബങ്ങളമം

പ്രതണിസന്ധണിയണിലപൊണഷ.  വേണി-റകേയര്  പദ്ധതണി  പ്രകേപൊരമം  സസ്വരൂപണിക്കുന്ന  ഫണഷ
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കേണിഡ്നേണി,  ലണിവേര്  ട്രെപൊനസപൊനന്റെഷന  നപപൊലള്ള  നേണിരവേധണി  ചെണികേണിതപൊ

പദ്ധതണികേള്ക്കപൊയണി വേണിനേണിനയപൊഗണിക്കുന. അതണിനുമം അനുവേദേണിക്കുന്ന തുകേ ഒപൊനരപൊ

വേര്ഷവുമം  കുറെഞ്ഞുവേരണികേയപൊണഷ.  ചെണികേണിത  കേഴണിഞ്ഞെണിട്ടുമം  ആശുപത്രണികേള്ക്കഷ

പണമം നേല്കേപൊതതുറകേപൊണഷ നരപൊഗണികേള് ഇനപ്പെപൊഴുമം ആശുപത്രണിയണില് തുടെരുന്ന

സപൊഹചെരത്യേമം  നപപൊലമുണഷ.  ആയണിരനതപൊളമം  അനപക്ഷകേളപൊണഷ  വേണിവേണിധ

കേമണിറണികേളണില്  പരണിഗണനേയണിലളളതഷ.  ചൂഷണതണിനേഷ  വേണിനധയരപൊയണി

അവേണിവേപൊഹണിത അവേസയണില്  അമമപൊര്  ആകുന്നവേര് കുടുമംബങ്ങളണില്നേണിനമം

സമൂഹതണില്നേണിനമം ഒററപ്പെടഷ ജശവേണിനക്കണണി വേരുന്ന അവേസയുണഷ. ഇവേര്ക്കഷ

ററദേനേമംദേണിനേ  ജശവേണിതണിനേപൊവേശത്യേമപൊയ  സപൊമതണികേ  സഹപൊയമം  നേല്കുന്ന

പദ്ധതണിയപൊണഷ നസ്നേഹസ്പര്ശമം.  അതണിനേഷ  2000  രൂപയപൊണഷ നേല്കേണിവേരുന്നതഷ.

2020  ജൂണ്  മപൊസതണിനുനശഷമം  ഇവേര്ക്കുളള  സഹപൊയമം  നേല്കേണിയണിടണില്ല.

ഡയപൊലണിസണിസണിനേഷ വേണിനധയരപൊകുന്ന നരപൊഗണികേള്ക്കഷ  2022  മപൊര്ച്ചഷ മപൊസമം വേറര

സപൊമതണികേ  സഹപൊയമം  നേല്കേണിയണിട്ടുണഷ.  2018-നേഷ  നശഷമം  പുതണിയ

അനപക്ഷകേള്  പരണിഗണണിക്കുന്നണില്ല.  എച്ചഷ.റഎ.വേണി.  നരപൊഗബപൊധണിതര്ക്കുളള

റപനഷന നേണിലച്ചണിടഷ ഒന്നരവേര്ഷമപൊയണി.  അവേരുറടെ റപനഷന തുകേ ആയണിരമം

രൂപയപൊയണിരുന.  ഹശനമപൊഫശലണിയ  നരപൊഗമുളളവേര്ക്കുളള  സഹപൊയമം
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ആറുമപൊസമപൊയണി  മുടെങ്ങണിയണിരണിക്കുകേയപൊണഷ.  ഇഇൗ  പദ്ധതണികേറളല്ലപൊമം  ആനരപൊഗത്യേ-

സപൊമൂഹണികേ-മപൊനേസണികേ  പരണിചെരണമം  ലഭണിക്കപൊന  നേണിര്വപൊഹമണില്ലപൊതനതപൊ

അതണിനുതശറര  നേണിവൃതണിയണില്ലപൊതതുമപൊയ  നകേരളതണിറല  ജനേങ്ങള്ക്കുനവേണണി

രൂപശകേരണിച്ചതപൊണഷ.  സപൊമതണികേ  പ്രതണിസന്ധണിയുറടെ  നപരണില്  ഏറവുമം

അര്ഹതറപ്പെടവേര്ക്കഷ  ലഭണിനക്കണ  തുച്ഛമപൊയ  ആനുകൂലത്യേമം  തടെഞ്ഞുവേയ്ക്കുന്നതഷ

ശരണിയപൊയ നേടെപടെണിയല്ല.  അതുറകേപൊണഷ സപൊമൂഹത്യേസുരക്ഷപൊ മണിഷറന്റെ കേശഴണിലളള

വേണിവേണിധ  പദ്ധതണികേളണിലൂറടെ  വേണിതരണമം  റചെയ്യുന്ന  ധനേസഹപൊയമം

കേപൊനലപൊചെണിതമപൊയണി  വേര്ദ്ധണിപ്പെണിക്കപൊനുമം  കുടെണിശണികേ  വേണിതരണമം  അടെണിയന്തരമപൊയണി

സസ്വശകേരണിക്കണറമനമം സര്ക്കപൊരണിനനേപൊടെഷ അഭത്യേര്തണിക്കുന.

ഉന്നത വേണിദേത്യേപൊഭത്യേപൊസ-സപൊമൂഹത്യേനേശതണി വേകുപ്പുമനണി  (നഡപൊ  .    ആര്  .    ബണിന):

സര്,  ആശസ്വപൊസകേണിരണമം,  നസ്നേഹസ്പര്ശമം,  വേണി-റകേയര്  തുടെങ്ങണിയ

പദ്ധതണികേറളക്കുറെണിച്ചപൊണഷ  ബഹുമപൊനേറപ്പെട  അമംഗമം  സജശവേഷ  നജപൊസഫഷ

ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കലണിലൂറടെ  പരപൊമര്ശണിച്ചതഷ.  തശവ്രമപൊയ  ശപൊരശരണികേ-മപൊനേസണികേ

റവേല്ലുവേണിളണി നനേരണിടുന്നവേറരയുമം ബുദ്ധണിമപൊന്ദത്യേമം,  ഓടണിസമം,  റസറെണിബല് പപൊള്സണി

എന്നശ നരപൊഗങ്ങള് ബപൊധണിച്ചവേറരയുമം നൂറുശതമപൊനേമം അന്ധത ബപൊധണിച്ചവേറരയുമം

പ്രപൊയപൊധണികേത്യേമം റകേപൊണ്ടുമം കേത്യേപൊനസര് മുതലപൊയ നരപൊഗങ്ങളപൊല് കേണിടെപ്പെണിലപൊവുകേയുമം
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ററദേനേമംദേണിനേകേപൊരത്യേങ്ങള്ക്കഷ  പരസഹപൊയമം  ആവേശത്യേമപൊവുകേയുമം  റചെയ്യുന്ന

അവേസയണിലള്ളവേറര  പരണിചെരണിക്കുന്ന  ഒരപൊള്ക്കഷ  പ്രതണിമപൊസമം  600  രൂപ

നേണിരക്കണില് ധനേസഹപൊയമം അനുവേദേണിക്കുന്ന പദ്ധതണിയപൊണഷ ആശസ്വപൊസകേണിരണമം.

നേണിലവേണില്  92000-തണില്പരമം  ഗുണനഭപൊക്തപൊക്കള്  ഇഇൗ  പദ്ധതണിയുറടെ

കേശഴണിലണഷ.  സപൊമൂഹത്യേനക്ഷമ  വേകുപ്പെണിറന്റെ  11-10-2012-റല    സര്ക്കപൊര്

ഉതരവുപ്രകേപൊരമം  പ്രസ്തുത  പദ്ധതണിയുറടെ  മപൊനേദേണ്ഡമം  ലഘൂകേരണിക്കുകേയുമം

നേണിലവേണില്  ആനൂകൂലത്യേമം  ലഭണിച്ചുറകേപൊണണിരുന്ന  ശയപൊവേലമംബ്ബര്,  ബുദ്ധണിമപൊന്ദത്യേമം,

ഓടണിസമം,  റസറെണിബല്  പപൊള്സണി,  മപൊനേസണികേ  ററവേകേലത്യേമുള്ളവേര്,  മപൊനേസണികേ

നരപൊഗണികേള്  എന്നണിവേര്ക്കഷ  പുറെറമ  നൂറുശതമപൊനേമം  അന്ധത  ബപൊധണിച്ചവേറരയുമം

പ്രപൊയപൊധണികേത്യേതപൊല്  കേത്യേപൊനസര്  മുതലപൊയ  പലവേണിധ  ഗുരുതരമപൊയ

നരപൊഗങ്ങളപൊലമം കേണിടെപ്പെണിലപൊയവേറരയുമം ററദേനേമംദേണിനേകേപൊരത്യേങ്ങള്ക്കഷ പരസഹപൊയമം

ആവേശത്യേമപൊവുകേയുമം  റചെയ്യുന്ന  മുഴുവേന  ആളകേളറടെ  പരണിചെപൊരകേറരയുമം  ഇഇൗ

പദ്ധതണിയണില് ഉള്റപ്പെടുത്തുകേയുണപൊയണി.  തുടെക്കതണില് അതണിതശവ്ര ഭണിന്നനശഷണി

വേണിഭപൊഗങ്ങള്ക്കപൊയണി  വേണിഭപൊവേനേമം  റചെയറപ്പെട  ഇഇൗ  പദ്ധതണിയണില്

ശയപൊവേലമംബ്ബണികേളപൊയ  മുഴുവേന  ആളകേറളയുമം  അതപൊയതഷ,

വേപൊര്ദ്ധകേത്യേസഹജമപൊയ അസുഖങ്ങളപൊല് ശയപൊവേലമംബ്ബണികേളപൊയ ആളകേറളക്കൂടെണി
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ഉള്റപ്പെടുത്തുകേയുണപൊയണി.  തന്മൂലമം പ്രസ്തുത പദ്ധതണിയണിറല ഗുണനഭപൊക്തപൊക്കളറടെ

എണമം വേനനതപൊതണില് വേര്ദ്ധണിക്കുകേയുമം ബഡ്ജറഷ വേണിഹണിതനതക്കപൊള് കൂടുതല്

തുകേ  പദ്ധതണിക്കഷ  ആവേശത്യേമപൊയണി  വേരുന്ന  സപൊഹചെരത്യേമം  സമംജപൊതമപൊകുകേയുമം

റചെയ.  കേഴണിഞ്ഞെ  സപൊമതണികേവേര്ഷമം  ബഡ്ജറഷ  വേണിഹണിതമപൊയണി  ലഭണിച്ച  40

നകേപൊടെണി  രൂപ  റചെലവേഴണിച്ചഷ  9  ജണില്ലകേളണിറല  ഗുണനഭപൊക്തപൊക്കള്ക്കഷ

ഏഴുമപൊസനതയുമം  5  ജണില്ലകേളണിറല  ഗുണനഭപൊക്തപൊക്കള്ക്കഷ  ആറുമപൊസനതയുമം

കുടെണിശണികേ  ധനേസഹപൊയമം  വേണിതരണമം  റചെയ.  നേടെപ്പുസപൊമതണികേവേര്ഷമം

42.5 നകേപൊടെണി  രൂപ  ബഡ്ജറണില്  വേകേയണിരുതണിയണിട്ടുണഷ.  പ്രസ്തുത  ഫണഷ

വേണിനേണിനയപൊഗണിച്ചഷ  കുടെണിശണികേ  വേണിതരണമം  റചെയ്യുന്നതപൊണഷ.  ഇക്കപൊരത്യേതണില്

അധണികേതുകേ  ലഭത്യേമപൊക്കുന്നതണിനുമം  നേണിലവേണിലള്ള  ഗുണനഭപൊക്തപൊക്കളറടെ  ററലഫഷ

സര്ടണിഫണിക്കറഷ  നശഖരണിക്കുന്നതണിനുമം  ആധപൊറുമപൊയണി  ഗുണനഭപൊക്തപൊക്കളറടെ

വേണിവേരങ്ങള്  ബന്ധണിപ്പെണിക്കുന്നതണിനുമുള്ള  നേടെപടെണികേള്  സസ്വശകേരണിച്ചുവേരണികേയപൊണഷ.

ഇഇൗ സഭപൊസനമളനേതണിറന്റെ കേപൊലയളവേണിനുള്ളണില് ബഹുമപൊനേറപ്പെട ധനേകേപൊരത്യേ

വേകുപ്പുമനണിയുമപൊയണി  ഒരു  മശറണിമംഗഷ  തശരുമപൊനേണിച്ചണിരുന.  ഇഇൗ  പദ്ധതണികേള്ക്കഷ

ആവേശത്യേമപൊയ  ധനേസഹപൊയമം  ലഭത്യേമപൊക്കുന്നതണിനേഷ  നേടെപടെണി  സസ്വശകേരണിക്കപൊറമന്നഷ

അനദ്ദേഹമം  അറെണിയണിച്ചണിട്ടുണഷ.  അവേണിവേപൊഹണിത  അമമപൊര്ക്കുള്ള  ധനേസഹപൊയമം
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നേല്കേണിവേരുന്ന  പദ്ധതണിയപൊണഷ  നസ്നേഹസ്പര്ശമം  പദ്ധതണി.  നകേരള

സപൊമൂഹത്യേസുരക്ഷപൊ  മണിഷന  മുനഖനേ  2010  മുതല്  നേടെപ്പെണിലപൊക്കണി  വേരുന്ന  ഇഇൗ

പദ്ധതണിയണിറല  ഗുണനഭപൊക്തപൊക്കള്ക്കഷ  പ്രതണിമപൊസമം  2000  രൂപ  നേണിരക്കണില്

ധനേസഹപൊയമം  അനുവേദേണിച്ചുവേരുന.  2021-22  സപൊമതണികേവേര്ഷതണില്

അര്ഹരപൊയ  1614  ഗുണനഭപൊക്തപൊക്കള്ക്കഷ  രണ്ടുനകേപൊടെണി  രൂപ  ധനേസഹപൊയമം

അനുവേദേണിച്ചുനേല്കേണിയണിട്ടുണഷ.  നേടെപ്പുസപൊമതണികേ  വേര്ഷറത  ബഡ്ജറഷ

വേണിഹണിതമപൊയ 2 നകേപൊടെണി രൂപയുറടെ ഭരണപൊനുമതണി ലഭത്യേമപൊയണിട്ടുണഷ. പ്രസ്തുത തുകേ

ഗുണനഭപൊക്തപൊക്കള്ക്കഷ  എത്രയുമം  നവേഗമം  ലഭത്യേമപൊക്കുന്നതണിനുള്ള  നേടെപടെണികേള്

സസ്വശകേരണിച്ചുവേരണികേയപൊണഷ.  സപൊമൂഹത്യേ  സുരക്ഷപൊമണിഷറന്റെ എല്ലപൊ പദ്ധതണികേള്ക്കുമം

സര്ക്കപൊരണിറന്റെ  ബഡ്ജറഷ  വേണിഹണിതമം  ലഭണിക്കുനണഷ.  എന്നപൊല്  വേണി-റകേയര്

പദ്ധതണി  വേണിഭപൊവേനേമം  റചെയ്തണിരണിക്കുന്നതഷ  സര്ക്കപൊര്,  അര്ദ്ധസര്ക്കപൊര്,

റപപൊതുനമഖലപൊ  സപൊപനേങ്ങള്,  തനദ്ദേശസസ്വയമംഭരണ  സപൊപനേങ്ങള്,

റപപൊതുജനേങ്ങള്,  നദേശശയ  അന്തര്നദേശശയ  ഏജനസണികേള്  എന്നണിവേയണിലൂറടെ

ധനേസമപൊഹരണമം  നേടെതപൊനേപൊണഷ.  ഇപ്രകേപൊരമം  സമപൊഹരണിച്ച  തുകേ

ഉപനയപൊഗണിച്ചുറകേപൊണഷ ഇതുവേറര 1700 ഗുണനഭപൊക്തപൊക്കള്ക്കഷ ഇഇൗ പദ്ധതണി വേഴണി

ആനുകൂലത്യേമം  ലഭത്യേമപൊക്കണിയണിട്ടുണഷ.  2021-22-ല്,  അതപൊയതഷ  ഇക്കഴണിഞ്ഞെ
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സപൊമതണികേ  വേര്ഷതണില്  291  ഗുണനഭപൊക്തപൊക്കള്ക്കപൊയണി  6,63,65,979/-

രൂപ  വേണിതരണമം  റചെയ്തണിട്ടുണഷ.  ഇതുകൂടെപൊറത  210  ഗുണനഭപൊക്തപൊക്കള്ക്കഷ

ചെണികേണിതണിക്കുന്ന  ആശുപത്രണികേളണില്നേണിനമം  ബണില്ലുകേള്  ലഭണിക്കുന്നമുറെയഷ  തുകേ

വേണിതരണമം  റചെയറകേപൊള്ളപൊറമനമം  5,06,60,242/-  രൂപയുറടെ  സമതപത്രമം

നേല്കേണിയണിട്ടുമുണഷ.  എന്നപൊല്  നകേരളതണിലണപൊയ  പ്രളയവുമം  നകേപൊവേണിഡഷ

പ്രതണിസന്ധണിയുമം  കേപൊരണമം  വേണി-റകേയര്  പദ്ധതണിയണിനലയ്ക്കുള്ള  വേണിഹണിതമം

ലഭണിക്കുന്നതണില്  ഗണത്യേമപൊയ  കുറെവുവേന്നണിട്ടുണഷ.  നേണിലവേണില്  അനപക്ഷകേളറടെ

എണമം  അനുദേണിനേമം  വേര്ദ്ധണിച്ചുവേരുന്നതണിനേപൊലമം  ലഭണിക്കുന്ന  തുകേ

അപരത്യേപൊപ്തമപൊയതണിനേപൊലമം യഥപൊസമയമം ചെണികേണിതപൊനുകൂലത്യേമം ലഭത്യേമപൊക്കുന്നതണിനേഷ

കേപൊലതപൊമസമം നനേരണിടുനണഷ.  വേണി-റകേയര് പദ്ധതണിയണിനലയഷ  ധനേസമപൊഹരണമം

നേടെത്തുന്നതണിനേഷ .... 

[അദ്ധത്യേക്ഷനവേദേണിയണില് മണി. സ്പശക്കര്]

മണി  .    സ്പശക്കര്:  അഞഷ  മണിനേണിടണില്  അധണികേമപൊയതണിനേപൊല് ബപൊക്കണി  മറുപടെണി

നമശപ്പുറെത്തുവേയപൊമം.

നഡപൊ  .    ആര്  .    ബണിന:  സര്,   ഉതരതണിറന്റെ  ബപൊക്കണി  ഭപൊഗമം  ഞപൊന

നമശപ്പുറെത്തുവേയ്ക്കുന. +

 + അനുബന്ധമപൊയണി നചെര്തണിരണിക്കുന.
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ശ്രശ  .    സജശവേഷ  നജപൊസഫഷ:  സര്,  ആശസ്വപൊസകേണിരണമം  പദ്ധതണിപ്രകേപൊരമം

പരണിചെരണിക്കുന്നവേര്ക്കഷ  600  രൂപയപൊണഷ  ഇനപ്പെപൊള്  പ്രതണിമപൊസമം

ധനേസഹപൊയമപൊയണി  നേല്കുന്നതഷ.  ഇതഷ  തശര്ത്തുമം  അപരത്യേപൊപ്തമപൊണഷ.  വേളറര

തുച്ഛമപൊറയപൊരു  തുകേയപൊണഷ.  കൂടണിരണിപ്പുകേപൊര്ക്കഷ/പരണിചെരണിക്കുന്നവേര്ക്കഷ

മറ്റുനജപൊലണികേള്റക്കപൊനമം  നപപൊകേപൊന  സപൊധണിക്കപൊത  ഒരുവേസയപൊണുള്ളതഷ.

മരുനവേപൊങ്ങപൊന  നപപൊലമം  കേഴണിയപൊത  അവേസയപൊണുള്ളതഷ.  പരണിയപൊരമം

റമഡണിക്കല്  നകേപൊനളജഷ,  തലനശരണി,  മലബപൊര്  കേത്യേപൊനസര്  റസന്റെര്,

ആര്.സണി.സണി.  ഇവേണിറടെറയപൊനമം  മരുനകേള്നപപൊലമം  ഇനപ്പെപൊള്  ലഭത്യേമല്ലപൊത

അവേസയപൊണഷ.  ഇഇൗ സപൊഹചെരത്യേതണില്  600  രൂപ എനള്ള ധനേസഹപൊയമം

കേപൊനലപൊചെണിതമപൊയണി  വേര്ദ്ധണിപ്പെണിക്കപൊനുള്ള  നേടെപടെണി  സസ്വശകേരണിക്കുനമപൊ;  ഇവേര്ക്കഷ

മരുനമം സഇൗജനേത്യേമപൊയണി ലഭണിക്കപൊനുള്ള നേടെപടെണി സസ്വശകേരണിക്കുനമപൊ?

നഡപൊ  .    ആര്  .    ബണിന:  സര്,  ഇക്കപൊരത്യേതണില് ഗുണനഭപൊക്തപൊക്കളണില് തശവ്ര

ഭണിന്നനശഷണി  വേണിഭപൊഗങ്ങള്,  മറഷ  അടെണിയന്തര  സഹപൊയമം  ആവേശത്യേമുള്ള

വേണിഭപൊഗങ്ങള് എന്നനേണിലയണില് ഒരു പരണിനശപൊധനേ നേടെതപൊന തശരുമപൊനേണിച്ചണിട്ടുണഷ.

അതണിനേപൊവേശത്യേമപൊയ നേടെപടെണികേള് സസ്വശകേരണിച്ചുവേരണികേയപൊണഷ.   സണി.ഇ.ഒ.-മപൊരുറടെ

മശറഷ നേടെത്തുകേ, സണി.എസഷ.ആര്. ഫണഷ സമപൊഹരണിക്കുകേ, സപൊമൂഹത്യേ മപൊധത്യേമങ്ങള്
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വേഴണി  ധനേസമപൊഹരണമം  നേടെത്തുകേ,  വേണി-റകേയര്  നപറമന്റെഷ  നഗറഷ നവേ  വേഴണി

സമംഭപൊവേനേ  നേല്കേപൊന  കേഴണിയുന്നവേരണിനലയഷ  പദ്ധതണിയുറടെ  വേണിവേരങ്ങള്

എതണിക്കുകേ,  എന.എസഷ.എസഷ.,  എന.സണി.സണി.  തുടെങ്ങണിയ  സമംഘടെനേകേള്

മുഖപൊന്തരവുമം  വേണി-റകേയര്  പദ്ധതണിക്കഷ  ധനേസമപൊഹരണമം  നേടെതപൊന

തശരുമപൊനേമപൊയണിട്ടുണഷ.  തനദ്ദേശസസ്വയമംഭരണ  സപൊപനേങ്ങളറടെയുമം  സഹകേരണ

സപൊപനേങ്ങളറടെയുമം  സഹപൊയമം  ഉറെപ്പെപൊക്കുകേ  എനള്ള  പ്രവേര്തനേങ്ങള്

തസ്വരണിതഗതണിയണില്  നേടെനവേരണികേയപൊണഷ.  നേണിരപൊശ്രയരുമം  നേണിരപൊലമംബരുമപൊയ

സപൊധപൊരണക്കപൊര്  തറന്നയപൊണഷ  ഇഇൗ  പദ്ധതണിയുറടെ  ഗുണനഭപൊക്തപൊക്കള്.

സര്ക്കപൊര്  സഹപൊയമം  അടെണിയന്തരമപൊയണി  എതണിച്ചുനേല്നകേണ  ഇഇൗ

വേണിഭപൊഗങ്ങള്ക്കഷ  ഇഇൗ  പദ്ധതണികേള്  മുഖപൊന്തരമുള്ള  ധനേസഹപൊയമം  വേണിതരണമം

റചെയ്യുന്നതണിനുള്ള സതസ്വരനേടെപടെണികേളപൊണഷ സസ്വശകേരണിച്ചുവേരുന്നതഷ. വേണി-റകേയറെണിറന്റെ

കേപൊരത്യേതണില്  ധനേസമപൊഹരണതണിനേഷ  റപപൊതുജനേങ്ങള്,  നദേശശയ-

അന്തര്നദേശശയ  സപൊപനേങ്ങള്  എന്നണിവേരണില്നേണിനമം  സമംഭപൊവേനേ  ലഭണിക്കപൊന,

അവേറര നപ്രരണിപ്പെണിക്കപൊന ബഹുമപൊനേറപ്പെട എല്ലപൊ അമംഗങ്ങളറടെയുമം സഹകേരണമം

ഞപൊന ഇഇൗ സന്ദര്ഭതണില് അഭത്യേര്തണിക്കുകേയപൊണഷ. 


