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സബ്മമിഷന

(1) ബമി  .  എസസ  .  എന  .  എല  .   എഞമിനനീയയേഴസ യകകോ   -  ഓപ്പയറേറനീവസ
സസകോസസസറമിയുമകോയേമി ബന്ധസപ്പട്ട യപകോലനീസസ അയനന്വേഷണണ

പ്രതമിപക്ഷ  യനതകോവസ  (ശനീ  .    വമി  .    ഡമി  .    സതനീശന):  സര,  നമ്മുസട

തലസകോനനഗരമിയേമില   സഹകരണസണഘതമിസന്റെ  മറേവമില  നടന

വലമിസയേകോരു  തട്ടമിപ്പകോണസ  ബമി.എസസ.എന.എല.  എഞമിനനീയയേഴസ

സഹകരണസണഘതമിസല  നമിയക്ഷപകര  രജമിസകോരകസ  പരകോതമി

നലകമിയേതമിസന്റെ അടമിസകോനതമില സഹകരണ വകുപ്പമിസന്റെ മൂനണഗ സമമിതമി

അയനന്വേഷണണ നടതമി. 200  യകകോടമിരൂപയേമിലധമികണ തട്ടമിപ്പസ നടനതകോയേകോണസ

മനസമിലകോകുനതസ. അതമിസന്റെ പ്രസമിഡന്റെമിയനയുണ കകോരകമിയനയുണ പ്രതമിയചേരതസ

എഫസ.സഎ.ആര.  രജമിസ്റ്റര  സചേയ.  ഇതുവസര  അവസര  അറേസ്റ്റസ  സചേയമിട്ടമില.

അവരകസ മുനകൂര ജകോമമണ ലഭമികകോനുള്ള സസൗകരമമുണകോകമിസകകോടുത.  പസക്ഷ

മുനകൂരജകോമമണ  യകകോടതമി  അനുവദമിചമിട്ടമില.  മുനകൂരജകോമമണ  യകകോടതമി

നമിയഷധമിചമിട്ടുയപ്പകോലണ  ഇവസര  ഇതുവസര  അറേസ്റ്റസ  സചേയമിട്ടമില.  വളസര

ഗുരുതരമകോയേ  ആയരകോപണമകോണസ  ഇസൗ  ഭരണസമമിതമികസ  യനസര

വനമിരമിക്കുനതസ.  സസകോസസസറമിയുസട  യപരമില  വമകോജ  യരഖ  നലകമി

വലമിയേയതകോതമില  നമിയക്ഷപണ  സമകോഹരമിച.  പ്രസ്തുത  നമിയക്ഷപണ  റേമിയേല
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എയസ്റ്ററസ  ഇടപകോടുകള്ക്കുണ  മറസ  സകോമ്പതമിക  ഇടപകോടുകള്ക്കുണ  സന്വേകകോരമ

പണമമിടപകോടസ  സകോപനങ്ങള്  തുടങ്ങുനതമിനുണ  ബമിസമിനസമിനുണ  മറ്റുമകോയേമി

വകമകോറമി  സചേലവഴമിച.  നമിയക്ഷപകര  അറേമിയേകോസത  അവരുസട

നമിയക്ഷപതമിലനമിനസ  ഒരു  യരഖയുമമിലകോസത  യകകോടമികണകമിനസ  രൂപയുസട

വമകോജയലകോണ്  എടുതമിരമിക്കുകയേകോണസ.  സഹകരണ  വകുപ്പമിനസ

സകകോടുതമിരമിക്കുനതസ  41  യകകോടമിരൂപയുസട  നമിയക്ഷപമുസണനകോണസ.

യേഥകോരത്ഥതമില 200 യകകോടമിരൂപയുസട നമിയക്ഷപമുണസ. അങ്ങസന വകുപ്പമിസന

വസര  പറമിചസകകോണ്ടുള്ള  വലമിയേ  തട്ടമിപ്പകോണസ.  യകരളതമിസല  മയറസതകോരു

സഹകരണ  സണഘതമില  നടനതമിയനകകോളണ  സഞെട്ടമിപ്പമിക്കുന

തട്ടമിപ്പകോസണനകോണസ ഇതമിസന്റെ വമിശദകോണശങ്ങളമിലള്ളതസ.   ഇയപ്പകോഴണ ഡയേറേക്ടര

യബകോരഡമിലള്ള  അണഗങ്ങള്  ബമി.എസസ.എന.എല.  സരവനീസമില

തുടരുകയേകോണസ.  നമിയക്ഷപകര  തസന  അയനന്വേഷണണ  നടതമി  ഇവര

അനധമികൃതമകോയേമി  സമ്പകോദമിച  നമിരവധമി  സരയവ  നമ്പറുകളമിലള്ള

സന്വേതവകകളസട  വമിശദകോണശങ്ങള്  സരകകോരമിസന  അറേമിയേമിചമിട്ടുണസ.

ആരബമിയട്രേഷന നടപടമികള് ഒഴമിവകോക്കുനതമിനകോയേമി പ്രതമികള് ഇയപ്പകോള് ഇസൗ

വസ്തു വമിലകകോന ശമമിക്കുകയേകോണസ.   ഇസൗ  ഗവണ്സമന്റെസ  അതമിനകതസ  ഒരു
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നടപടമിയുണ  സന്വേനീകരമിക്കുനമില.  ഏറവണ  സങ്കടകരണ  65-85

വയേസമിനുമമിടയേമിലള്ള  സനീനമിയേര  സമിറമിസണ്സകോണസ  ഇതമിസല

നമിയക്ഷപകസരനതകോണസ.  ഒരു  ജനീവമിതകകോലസത  മുഴവന  സമ്പകോദമണ

ഗകോറ്റുവമിറമിയുണ  സപനഷണറേമി  സബനമിഫമിറ്റുസമലകോണ  യചേരതസ  ലക്ഷകണകമിനസ

രൂപയേകോണസ  അവര  അതമില  നമിയക്ഷപമിചമിരമിക്കുനതസ.  മകളസട

കലമകോണതമിനുണ വനീടുസവയകോനുസമകോസക യപകോയേമി അയനന്വേഷമിചയപ്പകോഴകോണസ  ഒരു

സസപസയപകോലണ  കമിട്ടകോതതസ.  യകസമില  പ്രതമിയചേരകസപ്പട്ട  വമകമികളസട

സന്വേകോധനീനണ  മൂലമകോണസ  അറേസ്റ്റസ  ഒഴമിവകോയേമിയപ്പകോകുനതസ.  അതുസകകോണസ

ബഹുമകോനസപ്പട്ട  മുഖമമനമി  അടമിയേന്തരമകോയേമി  ഇടസപട്ടസ  ഇതമിനുയവണ

നടപടമികള്  സന്വേനീകരമികണണ.   അയനന്വേഷണണ  നടതനതമിനകോയേമി  ഒരു

പ്രയതമക  യപകോലനീസസ  സണഘസത  നമിയയേകോഗമികണണ.  പ്രതമികസള  എത്രയുണ

യവഗണ  അറേസ്റ്റസ  സചേയ്യണണ.  അവരുസട  സന്വേതകള്  കണ്ടുസകട്ടമി  നഷ്ടസപ്പട്ട

നമിയക്ഷപതക  പകോവങ്ങള്കസ  സകകോടുക്കുനതമിനുവണമിയുള്ള  സണവമിധകോനണ

യവണണ.  ഇങ്ങസനയേകോണസ സഹകരണസണഘങ്ങളസട സക്രെഡമിബമിലമിറമി  ഇലകോയ

വരദമിക്കുനസതങ്കമില അതമില ഒരു അപകടമുണസ.  കരമിവന്നൂര സണഘതമിസന്റെ

വമിഷയേണ വനയപ്പകോള് യപകോലണ ഞെങ്ങള് അതമിസന രകോഷനീയേമകോയേമി എടുതമില.
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കകോരണണ  അതസ  യകരളതമിസല  ബകോകമി  സണഘങ്ങസള  ബകോധമിക്കുണ.

എവമിസടസയേകോരു  സണഭവണ  നടനകോലണ  നമിയക്ഷപകരുസട  തുക

ഉറേപ്പകോക്കുനതമിനുള്ള  ഒരു  ഗമകോരന്റെമി  നമ്മള്  സചേയമിസലങ്കമില  ആളകള്

സഹകരണസണഘങ്ങളമിലനമിനസ  നമിയക്ഷപണ  പമിനവലമിക്കുന  ഒരു  സട്രേനഡസ

ഉണകോകുണ.  ആ  സട്രേനഡസ  വനകോല  യകരളതമിസന്റെ  സമ്പദസ  വമവസ  മുഴവന

തകരുന അപകടരമകോയേ നമിലയേമിയലയസ യപകോകുണ.  സഹകരണസണഘങ്ങളമിസല

തട്ടമിപ്പസ യകസുകളമില ഒരു വമിട്ടുവനീഴ്ചയുണ ഉണകോകരുതസ,  അങ്ങസ അകകോരമങ്ങളമില

ഇടസപടണസമനസ ഞെകോന അഭമരത്ഥമിക്കുകയേകോണസ.

മുഖമമനമി  (ശനീ  .    പമിണറേകോയേമി  വമിജയേന):  സര,  ബഹുമകോനമനകോയേ

പ്രതമിപക്ഷ  യനതകോവസ  പ്രകടമിപ്പമിച  ആശങ്കകള്  ഞെകോന  പറേയേകോന  യപകോകുന

മറുപടമി  യകട്ടകോല  അതസ  അവസകോനമിക്കുനതകോസണനസ  യതകോന്നുന്നു.  ആദമണ

പ്രശ്നങ്ങള്  സൂചേമിപ്പമികകോണ.  തമിരുവനന്തപുരണ  വഞമിയൂര  ഉപ്പളണ  യറേകോഡമില

പ്രവരതമിക്കുന  ബമി.എസസ.എന.എല.  എഞമിനനീയയേഴസ  സഹകരണ

സണഘതമില  രജമിയസഷന  വകുപ്പസ  നടതമിയേ  പരമിയശകോധനയേമില

നമിയക്ഷപതട്ടമിപ്പുള്സപ്പസടയുള്ള  ക്രെമയകടുകള്  നടതമിയേതകോയേമി

കസണതകയുണകോയേമി.  നമിയക്ഷപകരമിലനമിന്നുണ  സമിരനമിയക്ഷപമകോയേമി
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സസകപ്പറമിയേ  തുകകള്  വമകോജ  രജമിസ്റ്ററേമില  യരഖസപ്പടുതമി  വമകോജ  സമിര

നമിയക്ഷപ സരട്ടമിഫമികറ്റുകള് നലകമി തട്ടമിപ്പസ  നടതമിയേതകോയേകോണസ പ്രകോഥമമിക

കസണതല.  സഹകരണ  സണഘണ  രജമിസകോര  നമിയയേകോഗമിച  അയനന്വേഷണ

സണഘതമിസന്റെ  കസണതലകസളതടരനസ  വമകോജയരഖ  ചേമചസ

പണകോപഹരണണ  നടതമിയേതസ  സണബന്ധമിചസ  യപകോലനീസമിനസ  നലകമിയേ

പരകോതമിയുസട  അടമിസകോനതമില     IPC  408,  409,  420,  427(a)  34

വകുപ്പുകള്  പ്രകകോരണ  വഞമിയൂര  യപകോലനീസസ  യസ്റ്റഷനമില  സസക്രെണ  നമ്പര

1266/2022 ആയേമി  യകസസ രജമിസ്റ്റര സചേയ. 92.73 യകകോടമി രൂപയുസട തട്ടമിപ്പസ

നടനതകോയേമി  പ്രകോഥമമിക  അയനന്വേഷണതമില  വമിലയേമിരുതമിയേമിട്ടുണസ.

സഹകരണ  സണഘതമിസന്റെ  പ്രസമിഡന്റെസ,  ഓണറേറേമി  സസക്രെട്ടറേമി,  ഒരു

ജനീവനകകോരന എനമിവരകസ പങ്കുള്ളതകോയേമി ഇതുവസരയുള്ള അയനന്വേഷണതമില

കസണതമിയേമിട്ടുണസ.  സണഭവതമിസന്റെ  ഗസൗരവണ  കണകമിസലടുതസ  സണസകോന

സസക്രെണബകോഞമിസന്റെ  സകോമ്പതമിക  കുറകോയനന്വേഷണ  വമിഭകോഗതമിനസ  യകസമിസന്റെ

അയനന്വേഷണണ  സസകമകോറേമിയേമിട്ടുണസ.  സസക്രെണബകോഞസ  എസസ.പമി.-യുസട

യനതൃതന്വേതമില  രണസ  ഡമി.സസവ.എസസ.പമി.-മകോര  മൂനസ  ഡമിറക്ടനീവസ

ഇനസസ്പെക്ടരമകോര  ഉള്സപ്പസട  13 യപരടങ്ങുന  പ്രയതമക  സണഘമകോണസ  തുടര
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അയനന്വേഷണണ  നടതക.  യകസമിസല  പ്രതമികളസട  വസ്തുവകകളസട

ക്രെയേവമിക്രെയേണ  തടയേണസമനകോവശമസപ്പട്ടസ  ബന്ധസപ്പട്ട  അധമികകോരമികള്ക്കുണ

ബഹുമകോനസപ്പട്ട  യകകോടതമിക്കുണ  അയനന്വേഷണ  ഉയദമകോഗസര  റേമിയപ്പകോരട്ടസ

നലകമിയേമിട്ടുണസ.  പ്രതമികളസട  യപരമില  യദശസകോത്കൃത  ബകോങ്കുകളമിലണ

സഹകരണ  ബകോങ്കുകളമിലണ  മറ്റുമുള്ള  അകസൗണ്ടുകള്  മരവമിപ്പമിക്കുനതമിനുണ

ബകോങ്കുകയളകോടസ  ആവശമസപ്പട്ടമിട്ടുണസ.  ക്രെമയകടസ  നടതമിയേ  തുക

ഇസൗടകോക്കുനതമിനകോയേമി  സണഘണ  പ്രസമിഡന്റെസ,  ഒരു  ജനീവനകകോരന

എനമിവരുസടയുണ  ബന്ധുകളസടയുണ  യപരമിലള്ള  ഇരുപതസ  വസ്തുവകകള്

സഹകരണ  വകുപ്പസ  തകോലകകോലമികമകോയേമി  കണ്ടുസകട്ടമിയേമിട്ടുണസ.  സണഘണ

പ്രസമിഡന്റെസ,  ജനീവനകകോരന,  ഭരണസമമിതമി അണഗങ്ങള് എനമിവരുസട മുഴവന

സകോവര വസ്തുകളണ കസണതനതമിനസ നടപടമി സന്വേനീകരമിചമിട്ടുണസ.  ക്രെമയകടസ

നടതമിയേവരുസട  വസ്തുവകകളമിലനമിന്നുണ  തുക  ഇസൗടകോകമി  നമിയക്ഷപകരകസ

നലകുനതമിനുള്ള  നടപടമികള്  സഹകരണ  വകുപ്പസ  സന്വേനീകരമിചവരുന്നു.

ബഹുമകോനസപ്പട്ട പ്രതമിപക്ഷ യനതകോവസ  സൂചേമിപ്പമിച രനീതമിയേമില,  യകരളതമിസന്റെ

ഏറവണ  പ്രധകോനസപ്പട്ട  സകോമ്പതമിക  രണഗമകോണസ  സഹകരണയമഖല.  ഇസൗ

യമഖലയേമില  നടക്കുന  ഏതസ  സചേറേമിയേയതകോതമിലള്ള  അഴമിമതമിയപകോലണ
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ഗസൗരവമകോയേമി കണ്ടുസകകോണ്ടുള്ള നടപടമികളകോണസ തുടരന്നുണ സന്വേനീകരമിക്കുനതസ. 

(2) പതമിരമിപ്പകോലയേമില ഫനീഡര യസ്റ്റഷന സകോപമികല

ശനീമതമി  ശകോന്തകുമകോരമി  സക  .:  സര,  മണ്ണൂര,  പതമിരമിപ്പകോല

സസവദദ്യുതമിവമിതരണണ  തുടരചയേകോയേമി  മുടങ്ങുനതമിനസ  പരമിഹകോരണ

കകോണണസമനകോവശമസപ്പട്ടുസകകോണകോണസ  എസന്റെ  സബ്മമിഷന.  എസന്റെ

മണ്ഡലതമിസല  മണ്ണൂര  പഞകോയേതമില  ഉള്സപ്പടുന  പ്രയദശതമില

പതമിരമിപ്പകോല  സബ്യസ്റ്റഷനമിലനമിന്നുണ  കടമ്പഴമിപ്പുറേണവഴമി കടന്നുയപകോകുന

11 സക.വമി.  സസലനമില  ഫനീഡര  യസ്റ്റഷനുകള്ഒന്നുണതസന  ഇലകോതതമിനകോല

അതമിനമിടയേമില സമിതമി സചേയ്യുന ഏറവണ തമിരയകറേമിയേ പ്രയദശമകോണസ മണ്ണൂര,

പതമിരമിപ്പകോല  പ്രയദശങ്ങള്.  അതുമകോത്രമല,  അവശമസരവനീസസ

എനനമിലയേമില  ആശുപത്രമികള്,  സരകകോര  ആഫനീസുകള്,  വമകോപകോര

സകോപനങ്ങള്,  ജനങ്ങള്  കൂടുതല  തമിങ്ങമിപ്പകോരക്കുന  റേസമിഡനഷമല

ഏരമിയേയുണ  കകോരഷമിക  ഭൂമമിയുണ  സ്കൂളകളണ  ഓഡമിയറകോറേമിയേമുള്സപ്പസടയുള്ള  ഒരു

തമിരയകറേമിയേ  പ്രയദശവമകോണസ. ആയേതമിനകോല  സസവദദ്യുതമി  ഇടയമിടയസ

തടസസപ്പടുനതസ  ഇതമിസന്റെ  പ്രവരതനങ്ങസളസയേലകോണ  കകോരമമകോയേമി

ബകോധമിക്കുകയേകോണസ.  അതമിനകോല  പതമിരമിപ്പകോലയേമില  ഒരു  ഫനീഡര  യസ്റ്റഷന
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സകോപമിയചകോ അസലങ്കമില  കയവരഡസ കണക്ടര   സകോപമിയചകോ ആ പ്രയദശതസ

മുടകമമിലകോസത  സസവദദ്യുതമി  വമിതരണണ  ഉറേപ്പകോക്കുനതമിനസ  നടപടമി

സന്വേനീകരമികണസമനസ ഇസൗ സബ്മമിഷനമിലൂസട ഞെകോന ആവശമസപ്പടുകയേകോണസ.

സസവദദ്യുതമി  വകുപ്പുമനമി  (ശനീ  .    സക  .    കൃഷ്ണനകുട്ടമി):  സര,  മണ്ണൂര

പ്രയദശതള്ള  പതമിരമിപ്പകോല  സസക്ഷസന്റെ  പരമിധമിയേമിലവരുന

8 ട്രേകോനയസകോരമറുകള്കസ  സസവദദ്യുതമി  വമിതരണതമിനസ  ഉപയയേകോഗമിക്കുന

11 സക.വമി  മണ്ണൂര  ഫനീഡര,  സഷകോരണ്ണൂര  ഡമിവമിഷനുകനീഴമിലള്ള  അമ്പലപ്പകോറേ

സസക്ഷനുണ  പകോലകകോടസ  ഡമിവമിഷനുകനീഴമിലള്ള  കടപ്പുഴപ്പുറേണ സസക്ഷനുണകൂടമി

പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണസ.  എനകോല  ശനീകൃഷ്ണപുരണ  സസക്ഷനമിസല  33 സക.വമി

സബ്യസ്റ്റഷന ഫനീഡര തകരകോറേകോകുന സകോഹചേരമതമില യമല പരകോമരശമിച

11 സക.വമി.  മണ്ണൂര  ഫനീഡറേമിലനമിന്നുണ  ശനീകൃഷ്ണപുരണ  സസക്ഷനമില  സസസപ

എടുയകണമിവരമികയുണ  തദവസരതമില  ഫനീഡര

ഓവരയലകോഡകോകുനതുകകോരണണ സസവദദ്യുതമി തടസണ ഉണകോകുകയുണ സചേയ്യുന്നുണസ.

പതമിരമിപ്പകോലയേമിസല  110 സക.വമി.  സബ്യസ്റ്റഷനമിലനമിനസ  അമ്പലപ്പകോറേ

ടസൗണ്വസര 13 കമിയലകോമനീറര അണരഗസൗണസ യകബമിള് സകോപമിചസ അമ്പലപ്പകോറേ

സസക്ഷനുമകോത്രമകോയേമി ഒരു  11 സക.വമി.  ഫനീഡര നമിരമ്മമിക്കുനതമിനുയവണമിയുള്ള
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പ്രവൃതമിയുണ  പതമിരമിപ്പകോല  സബ്യസ്റ്റഷനമിലനമിനസ  അമ്പലപ്പകോറേ  സസക്ഷന

അതമിരതമിയേകോയേ യകകോട്ടക്കുന്നുവസര  5 കമിയലകോമനീറര അണരഗസൗണസ യകബമിള്

ഇടുനതമിനുള്ള  പ്രവൃതമിയുണ  ഫനീഡറേമിസല  സസവദദ്യുതമിതടസണ  കുറേയ്ക്കുനതമിനസ

യകകോട്ടക്കുന്നുമുതല പനീയചരമികകോടുവസര രണ്ടുകമിയലകോ മനീറര കയവരഡസ കണക്ടര

ഉപയയേകോഗമിചസ  സസലന  നമിരമ്മമിക്കുനതമിനുള്ള  പ്രവൃതമിയുണ

ആര.ഡമി.എസസ.എസസ.-സന്റെ ഭകോഗമകോയുള്ള  യമകോഡസസണയസഷന  വരകമില

ഉള്സപ്പടുതമിയേമിട്ടുണസ. ആയേതമിനകോല ഇസൗ പ്രശ്നണ അവസകോനമിക്കുണ.

(3) പട്ടയേഭൂമമിയേമിസല നമിയേമകോനുസൃത മരണമുറേമികല

ശനീ  .    സക  .    യു  .    ജനനീഷസ  കുമകോര:  സര,  യകരളതമിസല  കരഷകരുസട

പട്ടയേഭൂമമിയേമിസല  മരണമുറേമിചസ  ഉപയയേകോഗമിക്കുനതുമകോയേമി  ബന്ധസപ്പട്ടസ

നമിലനമിലക്കുന  നമിയേമങ്ങളണ  ചേട്ടങ്ങളസമലകോണ  ദുരവമഖമകോനമിചസകകോണസ  വനണ

വകുപ്പസ ഉയദമകോഗസര തടസണ നമിലക്കുനതുമകോയേമി ബന്ധസപ്പട്ടുള്ളതകോണസ എസന്റെ

സബ്മമിഷന.  ഇസൗ  പ്രശ്നവമകോയേമി  ബന്ധസപ്പട്ടസ  മലയയേകോരയമഖലയേമില  വലമിയേ

പ്രതമിസന്ധമി  നമിലനമിലക്കുന്നുണസ.  പ്രയതമകമിചസ  യകകോനമി

നമിയേമസഭകോമണ്ഡലതമിസല  യമഖലകളമിസലകോസക  വലമിയേ  പ്രയേകോസമകോണസ

സൃഷ്ടമിക്കുനതസ.  കരഷകരുസട  ഭൂമമിയേമിസല  സണരക്ഷമിത  വൃക്ഷങ്ങള്
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മുറേമിക്കുനതുമകോയേമി  ബന്ധസപ്പട്ടുള്ളതല  എസന്റെ  പ്രശ്നണ.  അതുമകോയേമി

ബന്ധസപ്പട്ടുസകകോണസ  യനകോട്ടമിസസഫഡസ  യമഖലയേമില  ചേമില  നമിയേമതടസങ്ങള്

നമിലനമിലപ്പുണസ.  അതസ  പരമിഹരമിചസ  ഉതരവണകോകണസമനസ  കരഷകര

ദനീരഘകകോലമകോയേമി  ആവശമസപ്പടുന്നുണസ.  അതമിനസ  വമകമകോസയേകോരു

ഉതരുവണകോകണണ.  പയക്ഷ  ഞെകോന  സൂചേമിപ്പമിക്കുനതസ, 1986-സല

പ്രമിസരയവഷന  ഓഫസ  ട്രേനീസസ  ആകമില  വൃക്ഷസമനസ

വമകോഖമകോനമികസപ്പട്ടമിട്ടുയപകോലമമിലകോത  ചേമില  മരങ്ങസളലകോണ  മുറേമിക്കുനതമിനസ

നമിലനമിലക്കുന  നമിയേമസത  സതറകോയേമി  വമകോഖമകോനമികസപ്പടുകയേകോണസ

യകരളതമിസല പല പ്രയദശസതയുണ വനണവകുപ്പസ  ഉയദമകോഗസര സചേയ്യുനതസ.

1960-സല ഭൂമമിപതമിവസ  നമിയേമതമിസല  ചേട്ടണ  (64)  അനുസരമിചസ  പട്ടയേണ

നലകമിയേ  പ്രയദശമകോണസ  യകകോനമി  യമഖലയേമിസല  നമിരവധമി  പ്രയദശങ്ങള്.

അവമിസട  തറേവമില  അടചസ  കരഷകരകസ  പതമിചനലകമിയേ  ഭൂമമിയേമില

എങ്ങസനയേകോണസ  ഇതമിസന്റെ  വമിനമിയയേകോഗസമനസ  വമകമകോയേമി

യരഖസപ്പടുതമിയേമിട്ടുണസ. പയക്ഷ അവമിസട മരണ മുറേമിചകോല, ഇയപ്പകോള് സണരക്ഷമിത

മരങ്ങളല,  ചേന്ദനവണ അയേണമിയുസമകോന്നുമല. കരഷകര നട്ടുവളരതന പകോവണ

ആഞമിലമിയുസമകോസക  മുറേമിചകോല  1995-സല  പട്ടയേണ  നലകമിയേ  ഭൂമമിയേമിസല
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മരണമുറേമികല  ചേട്ടണ  3,  4  വയേയലഷന  നടതമിയേതകോയേമികണസ  വനണവകുപ്പസ

യകസസ  രജമിസ്റ്റര  സചേയ്യുകയേകോണസ.  ആ  ചേട്ടതമില  വളസര  വമകമകോയേമി

പറേഞമിട്ടുണസ.  പട്ടയേഭൂമമിയേമിസല  റേമിസരവസ  സചേയ  മരങ്ങള്  മകോത്രണ

മുറേമിക്കുനതമിനകോണസ  നമിയേമപരമകോയേമി  അനുമതമി  ആവശമമുള്ളതസ.  പയക്ഷ

പലയപ്പകോഴണ പല സലങ്ങളമിലണ വനണവകുപ്പസ ഉയദമകോഗസര ഇസൗ നമിയേമസത

ദുരവമകോഖമകോനമിചസ  യകസസടുക്കുന്നു.  പല  യഫകോറേസ്റ്റസ  യസ്റ്റഷനുകളമിലണ  പല

സസക്ഷനുകളകോണസ ഉപയയേകോഗമിക്കുനതസ. ചേമില യഫകോറേസ്റ്റസ യസ്റ്റഷനുകളമില യകരള

യഫകോറേസ്റ്റസ  ആകമിസന്റെ  27  പ്രകകോരണ  യകസസ  രജമിസ്റ്റര  സചേയ്യുന്നു.  അതസ

വനതമിനുള്ളമില  അതമിക്രെമമിചസ  കയേറേമി  മരണമുറേമിചകോല  എടുയകണ

സസക്ഷനകോണസ.  ഇതസ  വളസര  പ്രയേകോസണ  സൃഷ്ടമിക്കുന്നു.  ഇതമിസന്റെ

യകസ്സുകസളകോന്നുണ ഒരു യകകോടതമിയേമിലണ നമിലനമിലക്കുനമില.  പയക്ഷ പകോവസപ്പട്ട

കരഷകര വരഷങ്ങയളകോളണ  യകസസ  പറേയുന്നു,  അവസകോനണ  തടമി  നശമിക്കുന്നു,

കരഷകനസ  തടമി  ലഭമിക്കുനമില.  ഇതസ  വളസര  പ്രയേകോസമുണകോക്കുനതകോണസ.

അവന  നട്ടുവളരതമിയേ  നമിയേമപരമകോയേമി  മുറേമിയകണ  മരങ്ങള്,  ഇതസ

കഴമിഞകകോലങ്ങളമിസലലകോണ  മുറേമിചസകകോണമിരുനതകോണസ.  ഇയപ്പകോള്  മുട്ടമില

മരണമുറേമിയുമകോയേമി  ബന്ധസപ്പട്ടുസകകോണസ  ഉയേരന്നുവന  ചേമില  പ്രശ്നങ്ങളസമകോസക
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ഉയേരതമിയേകോണസ വനണവകുപ്പസ ഉയദമകോഗസര ഇതുമകോയേമി ബന്ധസപ്പട്ടസ അനുമതമി

നലകകോവന  നമിയേമപരമകോയേ  മരങ്ങള്  മുറേമിക്കുനതമിനുയപകോലണ  തടസണ

നമിലനമിലക്കുനതസ. ഇതസ വളസര ഗസൗരവമുള്ള പ്രശ്നമകോണസ. ബഹുമകോനസപ്പട്ട വനണ

വകുപ്പുമനമി പതനണതമിട്ടയേമില വന യയേകോഗതമില ഞെങ്ങള് ഇസൗ വമിഷയേണ

അവതരമിപ്പമിചമിരുന്നു.  അനസ  ആ  യയേകോഗതമില  പസങ്കടുത  യഫകോറേസ്റ്റമിസന്റെ

ഉനത ഉയദമകോഗസര പറേഞ്ഞു തടസമമില, മുറേമികകോണ. പയക്ഷ അതമിനുയശഷവണ

നടക്കുനമില. കഴമിഞയയേകോഗതമില അഡന്വേ.  പ്രയമകോദസ നകോരകോയേൺ എണ.എല.എ.

ഇസൗ  വമിഷയേണ  ആവശമസപ്പട്ടു.  വനണ  വകുപ്പുമനമി  യയേകോഗണ  വമിളമികകോസമനസ

സൂചേമിപ്പമിചമിരുന്നു. പയക്ഷ ഒരുകകോരമവണ നടക്കുനമില. ആ യമഖലയേമിസല കരഷകസര

സണബന്ധമിചമിടയതകോളണ  വളസര  പ്രയേകോസമുള്ളവകോക്കുനതകോണസ.  ഒരു  ചേമികമിത്സയയേകോ

മറകോവശമങ്ങയളകോ  വനകോല തസന്റെ  മുമ്പമില നമിലക്കുന  നമിയേമപരമകോയേമി  മുറേമികകോന

കഴമിയുന  മരങ്ങള്യപകോലണ  മുറേമികകോന  വനണവകുപ്പസ  ഉയദമകോഗസര  തടസണ

നമിലക്കുന്നു.  അവര  നമിയേമസത  ദുരവമകോഖമകോനമിക്കുന്നു.  അടമിയേന്തരമകോയേമി

ഗവണ്സമനണ  ബഹുമകോനസപ്പട്ട  മനമിയുണ  ഇകകോരമതമില  ഇടസപടണസമനകോണസ

ഞെകോന ഇസൗ സബ്മമിഷനമിലൂസട ആവശമസപ്പടുനതസ.

വനണ-വനമജനീവമി  വകുപ്പുമനമി  (ശനീ  .    എ  .    സക  .    ശശനീന്ദ്രന):  സര,

ബഹുമകോനസപ്പട്ട യകകോനമി എണ.എല.എ. പറേഞതുയപകോസല കഴമിഞ സഭയേമില
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ശനീ.  പ്രയമകോദസ  നകോരകോയേണ്,  എണ.എല.എ.-യുണ  സമകോനമകോയേ  സബ്മമിഷന

ഉനയേമിചമിരുന്നു.  അനസ ഞെകോന പറേഞ കകോരമമകോണസ ബഹുമകോനസപ്പട്ട സമമ്പര

അവസകോനമകോയേമി  സൂചേമിപ്പമിചതസ.  മുട്ടമില  മരണമുറേമി  യകസ്സുമകോയേമി  ബന്ധസപ്പട്ടസ

ഇയപ്പകോഴണ അവമകത നമിലനമിലക്കുന്നുസയേനതുതസനയേകോണസ അവസ.  ഇസൗ

അവമകത നനീകകോനുള്ള നടപടമികകോയേമി റേവനന്യൂ വകുപ്പുമകോയേമി ഒരുവട്ടണ ചേരച

നടതമികഴമിഞ്ഞു.  അതുമകോയേമി ബന്ധസപ്പട്ടസ  സരകകോരമിനസ  ഒരു സപ്രകോയപ്പകോസല

നലകകോന  റേവനന്യൂ  വകുപ്പസ  പ്രമിനസമിപ്പല  സസക്രെട്ടറേമിസയേ

ചുമതലസപ്പടുതമിയേമിട്ടുണസ.  വനണ,  നമിയേമണ,  റേവനന്യൂ  എനനീ  വകുപ്പുകളമകോയേമി

കൂടമിയേകോയലകോചേമിചകോണസ  സപ്രകോയപ്പകോസല  തയ്യകോറേകോയകണതസ.  ഇകകോരമതമില

റേവനന്യൂ വകുപ്പസ നടപടമി തുടരുകയേകോണസ. വമകത വരുതമിസകകോണ്ടുള്ള ഉതരവസ

പുറേസപ്പടുവമിചകോല  മകോത്രയമ  എലകോവരക്കുണ  യബകോധമമകോകുകയുള്ളൂസവനകോണസ

നടതമിയേ ചേരചയേമിലണകോയേ  ധകോരണ.  ആയേതമിനപ്രകകോരമകോണസ  ഇതരസമകോരു

നടപടമി  സന്വേനീകരമിചമിട്ടുള്ളതസ.  നടപടമികള്  തന്വേരമിതസപ്പടുതമി  എത്രയുണ  യവഗണ

വമകത  വരുതമി  ഉതരവസ  പുറേസപ്പടുവമികകോനകോവശമമകോയേ  കരുതല

നടപടമികള് റേവനന്യൂ വകുപ്പസ സന്വേനീകരമിക്കുന്നുണസ.  
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ശനീ  .    സക  .    യു  .    ജനനീഷസ കുമകോര:  സര,  ഞെകോന സൂചേമിപ്പമിചതമിനല മറുപടമി

പറേഞതസ.  

മമി  .    സഡപന്യൂട്ടമി  സ്പെനീകര:  അങ്ങസ  യചേകോദമിചതമിനസ  മനമി  മറുപടമി

പറേഞമിട്ടുണസ.  

ശനീ  .   സക  .   യു  .   ജനനീഷസ കുമകോര: സര, ഞെകോന സൂചേമിപ്പമിചതസ നമിയേമപരമകോയേമി

അനുമതമി  ആവശമമകോയേവ  മുറേമിക്കുനതമില  തടസണ  നമിലക്കുന്നുസണനകോണസ.

അയദ്ദേഹണ  മറുപടമി  പറേഞതസ  സണരക്ഷമിത  വനങ്ങള്  മുറേമിക്കുനതുമകോയേമി

ബന്ധസപ്പട്ടുസകകോണ്ടുള്ള  ഉതരവണകോകുസമനകോണസ.  അതുണകോകണണ;  ഒപ്പണ,

നമിയേമവമിരുദമകോയേ പ്രവരതനണ നടതന വനണ വകുപ്പസ  ഉയദമകോഗസസരയുണ

തടസസപ്പടുതണണ.  

ശനീ  .    എ  .    സക  .    ശശനീന്ദ്രന:  സര,  ബഹുമകോനസപ്പട്ട  എണ.എല.എ.-യുസട

അവസകോനസത നമിരയദ്ദേശണ പരമിയശകോധമിക്കുനതകോണസ.  

(4) ഭൂമമി സസകമകോറണ

ശനീ  .    രകോമചേന്ദ്രന  കടനപ്പള്ളമി:  സര,  സറേയേമിലയവ  ഭൂമമി  സന്വേകകോരമ

വമകമികള്കസ നലകുന യകന്ദ്ര സരകകോരമിസന്റെയുണ സറേയേമിലയവ വകുപ്പമിസന്റെയുണ

നനീകങ്ങള്സകതമിരകോയുള്ള  ബഹുജനപ്രയക്ഷകോഭണ  കണ്ണൂരമില
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ആരണഭമിചമിരമിക്കുകയേകോണസ.  സറേയേമിലയവ  യേകോരഡസ  നമിരമ്മകോണതമിനുയവണമി

നനീകമിവച  സലമകോണസ.  നകോലഞസ  പകോറസയഫകോമുകളസട  വമികസനണ....

കണ്ണൂരമിസന്റെ  പ്രകോധകോനമസമകോസക  നമുസകലകോവരക്കുമറേമിയേകോണ.  എത്രയയേകോ

കകോലമകോയേമി  പ്രവരതമിക്കുന  ഒരു  പ്രധകോനസപ്പട്ട  പ്രയദശമകോണസ.  അവമിടസത

വമികസനതമിനുള്ള മുഴവന ഭൂമമിയുണ പകോട്ടതമിനസ നലകുന സറേയേമില ലകോനഡസ

സഡവലപ്സമന്റെസ  അയതകോറേമിറമിയുസട  നടപടമികള്  ഗുരുതരമകോയേ  പ്രശ്നങ്ങള്

സൃഷ്ടമിചമിരമിക്കുകയേകോണസ.  സപകോതുയമഖലകോ  സകോപനങ്ങള്

സന്വേകകോരമവലകരമിക്കുനതമിനസ  തുടകണ  കുറേമിചസതയപ്പകോഴകോസണനസ

എലകോവരക്കുമറേമിയേകോണ.  അതസ  ശകമകോയേമി  ഇനസത  സരകകോര

നടപ്പമിലകോക്കുകയേകോണസ.  വമിറഴമിക്കുകസയേനതസ ഒരു സപകോതുകലകോപരമിപകോടമിയേകോയേമി

സന്വേനീകരമിക്കുനതമിസന്റെ  ഭകോഗമകോയേമി  എത്രയയേകോ  കകോലമകോയേമി

വമികസനതമിനുയവണമി  കകോതമിരമിക്കുന  ഒരു  സറേയേമിലയവ  യസ്റ്റഷസന്റെ  48

ഏകര  ഭൂമമിയേകോണസ  45  വരഷയതയസ  സന്വേകകോരമ  കമ്പനമികസ  പകോട്ടതമിനസ

വചമിരമിക്കുനതസ.  ഏഴസ  ഏകര  ഭൂമമി  അടുത  സന്ദരഭതമിലകോണസ  പകോട്ടതമിനസ

വചമിരമിക്കുനതസ.  ഭൂമമി  പകോട്ടതമിനസ  നലകുനതമിസനതമിസര  കകോതമിരുന

പലരുമുണകോയേമിരുസനങ്കമിലണ ആരുണ യവണ രനീതമിയേമില ഇടസപട്ടമില.  ഇയപ്പകോള്
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എലകോ  സണഘടനകളണ  രണഗതണസ.  ഇനസല  എല.ഡമി.എഫസ.-സന്റെ

ആഭമിമുഖമതമില ആയേമിരകണകമിനസ ആളകള് പസങ്കടുത ബഹുജന മകോരചണ

ധരണ്ണയുമുണകോയേമിരുന്നു.  ഇസൗ  സഭയേമിസല  ശനീ.  സക.  വമി.  സുയമഷസ,

എണ.എല.എ.  ഉള്സപ്പസട  ഞെങ്ങസളലകോവരുണ  അതമില  പസങ്കടുതതകോണസ.

ഒയരകോഘട്ടങ്ങളമിലകോയേമി  ബഹുജന  സണഘടനകളണ  രണഗതമിറേങ്ങുകയേകോണസ.

സറേയേമിലയവ  അധമികകോരമികള്  അസതകോന്നുണ  യകള്ക്കുന  ഭകോവണ  സന്വേനീകരമിചമില.

കകോരണണ,  എലകോ  സപകോതുയമഖല  സകോപനങ്ങളണ  വമിറഴമിക്കുകസയേനതകോണസ

രകോജമണ  ഭരമിക്കുന  ഭരണകൂടണ  ഏറവണ  യവഗതമില  സചേയസകകോണമിരമിക്കുന

ഭരണനമിരവഹണ  പരമിപകോടമി.  അതമിസന്റെ  ഭകോഗമകോയേമി  വമികസനതമിനുയവണമി

ഇനമിയുണ  ഒരുപകോടസ  യമഖലകള്  തുറേന്നുസകകോടുകകോന  കഴമിയുന  സയതണ്

സറേയേമിലയവയേമിസല ഏറവണ പ്രശസ്തമകോയേ ഒരു സറേയേമിലയവ യസ്റ്റഷസന്റെ ഇത്രയുണ

സഹക്ടര  ഭൂമമി  45  വരഷയതയകോണസ  പകോട്ടതമിനസ  സകകോടുക്കുനതസ.

എന്നുപറേഞകോല  തമിരമിചകമിട്ടുന  കകോരമസതക്കുറേമിചസ  ചേമിന്തമികകോന  യപകോലണ

കഴമിയേമില.  സപകോതുയമഖലകോ സകോപനങ്ങള് ഓയരകോനകോയേമി വമിറഴമിക്കുന യകന്ദ്ര

സരകകോരമിസന്റെ ഭരണഭനീകരതയുസട ദൃശമമകോണസ കണ്ണൂര സറേയേമിലയവ യസ്റ്റഷസന്റെ

ക്രെയേവമിക്രെയേ  പരമിപകോടമികള്.  അതസ  ബഹുമകോനസപ്പട്ട  വകുപ്പുമനമിയുണ
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മുഖമമനമിയുണകൂടമി  ശദമിചസ  സണസകോന  സരകകോരമിസന്റെ

ഇടസപടലണകോയേമിസലങ്കമില  ഇനമിയുണ  തുണ്ടുതുണകോയേമി  വമിറസ  സറേയേമിലയവ

യസ്റ്റഷസന്റെ  എലകോ  പ്രവരതനങ്ങളണ  നമിശ്ചലമകോകുന  ഗുരുതരമകോയേ

പ്രതമിസന്ധമിയുണകോകുസമനകോണസ ഇസൗ സബ്മമിഷനമിലൂസട ഞെകോന ഉനയേമിക്കുന

നമിരയദ്ദേശണ.  കണ്ണൂര  സറേയേമിലയവ  യസ്റ്റഷസന്റെ  പകോറസയഫകോണ  നമിരമ്മകോണ

പരമിപകോടമികളള്സപ്പസട  എലകോണ  ഇയപ്പകോള്തസന

സ്തണഭമിപ്പമിചകഴമിഞമിരമിക്കുകയേകോണസ.  നഗരവമികസനതമിസന്റെ  ഭകോഗമകോയേമി

നഗരതമില  യറേകോഡസ  വമികസനതമിസന്റെ  നമിരയദ്ദേശങ്ങളമകോയേമി  സണസകോന

സരകകോരമിസന്റെതകോയേ മകോരഗ്ഗങ്ങളമകോയേമി മുയനകോട്ടുയപകോയ്സകകോണമിരമിക്കുനസതലകോണ

തടസസപ്പടുണ.  കണ്ണൂര  നഗരതമിസന്റെ  മുഖണ  വമികൃതമകോക്കുന  യകന്ദ്ര

ഭരണകൂടതമിസന്റെ  സസവകൃതങ്ങള്സകതമിസര  ഒറസകട്ടകോയേമി  നമിലക്കുന

ജനങ്ങസളയേകോണസ  കണ്ണൂരമില  കകോണകോന  കഴമിഞതസ.  ബഹുമകോനസപ്പട്ട

മുഖമമനമിയുണ  ഉതരവകോദസപ്പട്ടവരുണ  അതമിനസ  കരശനമകോയേ  നമിലപകോടുകള്

സന്വേനീകരമികണസമനകോണസ എസന്റെ വമിനനീതമകോയേ അഭമിപ്രകോയേണ.

കകോയേമികണ,  വഖഫസ,  ഹജസ  തനീരത്ഥകോടനണ  വകുപ്പുമനമി  (ശനീ  .    വമി  .

അബ്ദുറേഹമിമകോന):  സര,  സറേയേമിലയവ  യസ്റ്റഷന  പരമിസരതള്ള  ഭൂമമി
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വമിറഴമിക്കുനതുമകോയേമി  ബന്ധസപ്പട്ട  സബ്മമിഷനകോണസ.  ബഹുമകോനസപ്പട്ട

എണ.എല.എ.  സൂചേമിപ്പമിചതസ  കണ്ണൂര  സറേയേമിലയവ  യസ്റ്റഷസന്റെ  കകോരമമകോണസ.

സപകോതുയമഖലകോ സകോപനങ്ങളണ ഭൂമമിയുണ വമിറഴമിക്കുന ഒരു കകോലഘട്ടതമിലകോണസ

നകോണ  ജനീവമിക്കുനതസ.  സകകോലണ  അടകമുള്ള  സറേയേമിലയവ  യസ്റ്റഷനുകള്

വമിലക്കുസമനകോണസ അറേമിഞതസ.  യകരളതമിസല യുവജനസണഘടനകസളകോസക

ഇതമിസനതമിസര ശകമകോയേ സമരണ നടതമിവരമികയേകോണസ.  കണ്ണൂര സറേയേമിലയവ

യസ്റ്റഷന  പരമിസരതസ  സറേയേമിലയവയുസട  ഉടമസതയേമിലള്ള  ഭൂമമിയുസട

ഉടമസകോവകകോശണ മറകോരക്കുണ സസകമകോറേമിയേമിട്ടമിസലന്നുണ ആയേതസ സറേയേമിലയവയുസട

സസകവശതമില മകോത്രമകോസണന്നുണ പ്രസ്തുത ഭൂമമി കണ്ണൂര സറേയേമിലയവ യകകോളനമി

പ്രയദശതമിസന്റെ  വമികസനതമിനുയവണമി  സമയേബന്ധമിതമകോയേമി  സറേയേമില

ലകോനഡസ സഡവലപ്സമന്റെസ അയതകോറേമിറമികസ നലകുകയേകോസണന്നുണ ഭൂമമി സസകമകോറണ

സണബന്ധമിചസ  ആശങ്കസപ്പയടണ  സകോഹചേരമമമിസലന്നുണ  പകോലകകോടസ

ഡമിവമിഷണല  മകോയനജര  അറേമിയേമിചമിട്ടുണസ.  എനകോല,  സറേയേമില  ലകോനഡസ

സഡവലപ്സമന്റെസ  അയതകോറേമിറമി  ഇസൗ  ഭൂമമി  45  വരഷയതയസ  പകോട്ടതമിനസ

നലകകോന  തനീരുമകോനമിചതകോയേമി  അറേമിയേകോന  കഴമിഞമിട്ടുണസ.  ഇതസ  കണ്ണൂര

സറേയേമിലയവ  യസ്റ്റഷസന്റെ  ഭകോവമിവമികസനതമിനസ  തടസമകോകുയമകോസയേന  ആശങ്ക
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ഉയേരന്നുവനമിട്ടുണസ.  ഇതുസണബന്ധമിചസ അയനന്വേഷമിചസ ആവശമമകോയേ ഇടസപടല

സണസകോന  സരകകോരമിസന്റെ  ഭകോഗതനമിന്നുമുണകോകുസമനസ  ബഹുമകോനസപ്പട്ട

സമമ്പസറേ അറേമിയേമിക്കുകയേകോണസ.  

(5) വയയേകോജന കമ്മനീഷന

ശനീ  .    എണ  .    രകോജയഗകോപകോലന:  സര,  സണസകോനതസ  ഒരു  വയയേകോജന

കമ്മനീഷന  രൂപനീകരമിയകണതമിസന്റെ  ആവശമകതസയേക്കുറേമിചകോണസ  എസന്റെ

സബ്മമിഷന. എലകോവരുസടയുണ ഭകോവമി ഓരതസ ഇതസ പരമിഗണമികസപ്പയടണ ഒരു

സബ്മമിഷനകോണസ.  വകോരദകമസമനതസ  ഒരു  ശമിക്ഷയയേകോ  ശകോപയമകോ  അല.

സന്വേകോഭകോവമികമകോസയേകോരു  പരമിണകോമമകോണസ.  എനകോല  കമ്പന്യൂട്ടര  യുഗതമില

ജനങ്ങള് ഏറവണ  ഭയേസപ്പടുനതസ  വയേസമിസനയേകോണസ.  യലകോകതമിസല  ഏറവണ

വലമിയേ  യുദണ  'war  against  age'  ആയേമി  മകോറുകയേകോണസ.  ഇന്തമന

പകോരമ്പരമമൂലമങ്ങളണ  സണസകോരവണ  മതവണ  കൂട്ടുകുടുണബയതകോസടകോപ്പണ

വയയേകോജനങ്ങള്ക്കുയവണ  സണരക്ഷണവണ  പ്രകോധകോനമവണ  മുനകകോലങ്ങളമില

നലകമിയേമിരുന്നു.  ആധുനമികവലകരണവണ  വമവസകോയേവലകരണവണ

കൂട്ടുകുടുണബ  സണവമിധകോനസത  ശമിഥമിലമകോകമിയേയതകോസടയേകോണസ  വയയേകോജന

സണരക്ഷണണ  സമൂഹതമില  ഗുരുതരമകോയേ  പ്രശ്നമകോയേമി  മകോറേമിയേതസ.  ഇന്തമന
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ഭരണഘടനയുസട  നമിരയദ്ദേശകതതന്വേണ  41-ാം  വകുപ്പകോസണങ്കമില

വയയേകോജനങ്ങള്  ഉള്സപ്പസട  ദുരബ്ബല  വമിഭകോഗങ്ങള്കസ  സണരക്ഷണണ

ഉറേപ്പുനലകുന്നുണസ.  അതുയപകോസല 2007-ല പകോസകോകമിയേമിട്ടുള്ള Maintenance

and Welfare of Parents and Senior Citizens Act നമിലവമിലണസ.  പസക്ഷ

ഇസതകോന്നുണ  ശകമകോയേമി  നടപ്പകോക്കുനതമിയനകോ  വയയേകോജന  സണരക്ഷണണ

ഉറേപ്പുവരുതനതമിയനകോ കഴമിയുനമിസലനതകോണസ യേകോഥകോരത്ഥമണ.  യകരളതമിസല

ജനസണഖമയേമില  16.6  ശതമകോനണ  വയയേകോജനങ്ങളകോണസ.  പ്രതമിവരഷണ  2.3

ശതമകോനണ  ആളകളകോണസ  ഇസൗ  ഇനതമില  വരദമിക്കുനതസ.  സണസകോന

സരകകോര  ഇസൗ  രണഗതസ  നല  ഇടസപടല  നടതന്നുണസ.  ഗകോന്റെസ  സകയേര

പദതമി,  സസകന്റെസ  ഇനമിങ്സസ  യഹകോണ,  വയയേകോമമിത്രണ,  വയയേകോമധുരണ,

മന്ദഹകോസണ,  സകോയേണപ്രഭ  എനമിവ  ശയദയേമകോയേ  പദതമികളകോണസ.

വയയേകോജനങ്ങളസട പ്രയതമക ആവശമങ്ങള് അഭമിസണയബകോധന സചേയ്യുനതമിനസ

ഒരു  പ്രയതമക  പദതമികസ  രൂപണനലകുസമനകോണസ  കഴമിഞ  നയേപ്രഖമകോപന

പ്രസണഗതമിലണ  പ്രഖമകോപമിചമിട്ടുള്ളതസ.  ഇവരുസട  സുരക്ഷമിതതന്വേവമകോയേമി

ബന്ധസപ്പട്ടതകോണസ  ഏറവണ  പ്രധകോനസപ്പട്ട  വമിഷയേണ.  വയയേകോജനങ്ങളസട

പ്രശ്നങ്ങളണ  ആവശമങ്ങളണ  ഇതര  ജനവമിഭകോഗങ്ങളമിലനമിന്നുണ  തനീരതണ
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വമതമസ്തവണ വമിഭമിനവമകോണസ. ജനീവമിതകോന്തമതമിയലയസ നനീങ്ങമിസകകോണമിരമിക്കുന

ഇവരുസട  ആവശമങ്ങളണ  ആഗഹങ്ങളണ  സതന്വേരമകോയേമി

സകോധമിചസകകോടുയകണതുണസ.   വയയേകോജനങ്ങളമില  ഏതകോണസ  30%  യപരുണ

ദകോരമിദമയരഖയസ തകോസഴയുള്ളവരുണ 65  ശതമകോനയതകോളണ യരകോഗബകോധമിതരുണ  10

ശതമകോനയതകോളണ  ചേലനയശഷമിയേമിലകോതവരുമകോണസ.  വയയേകോജനപനീഡനണ

ഇസനകോരു  സകോധകോരണ  സണഭവമകോയേമി  മകോറേമിയേമിരമിക്കുകയേകോണസ.  യകരളതമിസല

വൃദനകോരമില  45  ശതമകോനവണ പനീഡമിതരകോസണനകോണസ  HelpAge India-യുസട

പഠനറേമിയപ്പകോരട്ടസ  പ്രകകോരണ  കണകകോകസപ്പട്ടമിട്ടുള്ളതസ.  പ്രകോയേമകോയേ  സനീകളസട

കകോരമണ  കൂടുതല  കഷ്ടമകോണസ.  അവര  വകോരദകമയതകോസടകോപ്പണ  സസവധവമണ,

ദകോരമിദമണ,  അനകോയരകോഗമണ,  പരമിരക്ഷയസ  ആളമിലകോയ  ഉള്സപ്പസടയുള്ള

അവശതകളകോണസ  യനരമിടുനതസ.  സപകോതുസലങ്ങളമില  ഉയപക്ഷമികസപ്പടുന

വയയേകോജനങ്ങളമില  ഭൂരമിഭകോഗവണ  സനീകളകോണസ.  സന്വേയമധയേകോ  യകസസടുകകോന

കഴമിവള്ളതുണ  ജുഡനീഷമല  അധമികകോരമുള്ളതുമകോയേ  ഒരു  കമ്മനീഷനസ  മകോത്രയമ

വയയേകോജനങ്ങളസട അവകകോശങ്ങളണ സുരക്ഷമിതതന്വേവണ ഉറേപ്പുവരുതകോന കഴമിയൂ.

ആയേതമിനകോല  ജുഡനീഷമല  പവറുള്ള  ഒരു  വയയേകോജന  കമ്മനീഷന

രൂപനീകരമികകോന  അടമിയേന്തര  നടപടമികള്  സന്വേനീകരമികണസമനസ  ഇസൗ
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സബ്മമിഷനമിലൂസട ഞെകോന ആവശമസപ്പടുകയേകോണസ.  

ഉനത വമിദമകോഭമകോസ-സകോമൂഹമനനീതമി വകുപ്പുമനമി  (യഡകോ  .    ആര  .    ബമിന):

സര, ബഹുമകോനസപ്പട്ട സമമ്പര ഇവമിസട അവതരമിപ്പമിച കകോരമങ്ങള് പൂരണ്ണമകോയുണ

ശരമിയേകോണസ.  നമ്മുസട  വമികസമിത  മുതലകോളമിതതമിസന്റെ  Use  and  throw

culture-ഉപയയേകോഗമിക്കൂ  വലമിസചറേമിയൂ  എനസ  ആഹന്വേകോനണ  സചേയ്യുന

ഡമിയസ്പെകോസബമിള്  സണസകോരണ  മനുഷമസരയുണ  വലമിസചറേമിയേകോന  യപ്രരമിപ്പമിക്കുന

നമിലയേമിയലയസ  യപകോകുനതമിസന്റെ  ഭകോഗമകോയേമി  സമൂഹതമില  വയയേകോജനങ്ങള്

വലമിയേ  രനീതമിയേമിലള്ള  പ്രയേകോസങ്ങള്  യനരമിടുന്നു.  വയയേകോജനയക്ഷമതമിനകോയേമി

സകോമൂഹമനനീതമി  വകുപ്പസ  വമിവമിധ  പദതമികള്  ആവമിഷ്കരമിചസ

നടപ്പമിലകോകമിവരുന്നു.  സകോമൂഹമിക-സകോമ്പതമിക ബുദമിമുട്ടുകള് അനുഭവമിക്കുന

മുതമിരന  പസൗരനകോരകസ  അടമിയേന്തര  സകോഹചേരമങ്ങളമില  ചേമികമിത്സ,

സണരക്ഷണണ,  നമിയേമസഹകോയേണ,  Care  giver  യസവനണ  എനമിവ

ഉറേപ്പുവരുതനതമിനകോയേമി  വയയേകോരക്ഷകോ  പദതമി  വകുപ്പസ  നടപ്പകോകമിവരുന്നു.

വകുപ്പമിസന്റെ  യനരമിട്ടുള്ള  നമിയേനണതമില  16  ഓള്യഡജസ  യഹകോമുകള്

പ്രവരതമിചവരുന്നുണസ.  കൂടകോസത  ഓരഫയനജസ  കണ്യട്രേകോള്  യബകോരഡസ

അണഗനീകകോരയതകോസട  പ്രവരതമിക്കുന  199  ഓള്യഡജസ  യഹകോമുകള്കസ



Uncorrected/Not for Publication
01.02.2023

23

സരകകോര  സകോമ്പതമിക  സഹകോയേണ  നലകമിവരുന്നു.  ആരുണ

സണരക്ഷമികകോനമിലകോത  വയയേകോജനങ്ങളസട  പുനരധമിവകോസവണ  സണരക്ഷണവണ

യമലപ്പറേഞ പദതമികളമിലൂസട ഉറേപ്പുവരുതന്നു. യകരളതമില സകോമൂഹമനനീതമി

വകുപ്പമിസന്റെ  യനതൃതന്വേതമില  പ്രവരതമിചവരുന  'എലഡരലലന'  എന

യടകോള്ഫനീ  സഹലപ്പസ  സസലനമില  വമിളമിചസ  യസവനങ്ങള്  ആവശമസപ്പടുന

വയയേകോജനങ്ങള്കസ  എത്രയുണ  യവഗതമില  ഫനീലഡുതല  ഉയദമകോഗസരുസട

സഹകോയേയതകോസട  യസവനങ്ങള്  നലകമിവരുന്നു.  മകോതകോപമിതകോകളസടയുണ

മുതമിരന  പസൗരനകോരുസടയുണ  സണരക്ഷണവണ  യക്ഷമവണ  സണബന്ധമിച  നമിയേമണ

2007-സല  വമവസകള്  ഫലപ്രദമകോയേമി  നടപ്പമിലകോക്കുന  സണസകോനസമന

നമിലയേമില  യകരളതമിനസ  വയയേകോയശഷ്ഠ  പുരസകോരണ  ലഭമിചമിട്ടുണസ.

സണസകോനസത 27 റേവനന്യൂ സബസ ഡമിവമിഷന ഓഫനീസരമകോര സമയേമിന്റെനനസസ

ട്രേമിബന്യൂണലകളകോയുണ  14  ജമിലകോ  കളക്ടരമകോര  അപ്പയലറസ  അയതകോറേമിറമികളകോയുണ

പ്രവരതമിചവരുന്നു.  സമയേമിന്റെനനസസ  ട്രേമിബന്യൂണലകളമില  സടകമികല

അസമിസ്റ്റനമകോരുസട  യസവനണ  ലഭമമകോകമി  മുതമിരന  പസൗരനകോരുസട

സണരക്ഷണവമകോയേമി  ബന്ധസപ്പട്ട  യകസുകള്  യവഗതമില  തനീരപ്പകോകകോനുള്ള

നടപടമി സന്വേനീകരമിചമിട്ടുണസ.  നഗരസഭകളമകോയേമി യചേരനസ  65  വയേസമിനുമുകളമില
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പ്രകോയേമുള്ള  മുതമിരന  പസൗരനകോരകസ  സമകോസസബല  കമിനമികമിലൂസട  സസൗജനമ

ചേമികമിത്സ,  സസൗജനമ  മരുനസ,  കസൗണ്സമിലമിണഗസ,  പകോലമിയയേറനീവസ  യസവനണ,

സഹലപ്പസ  സഡസമിസന്റെ  യസവനണ  എനമിവ  ലഭമമകോകമി  ആയരകോഗമസുരക്ഷ

ഉറേപ്പുവരുതന  പദതമിയേകോണസ  വയയേകോമമിത്രണ  പദതമി.  ഇസൗ  പദതമി

സണസകോനസത  ആറേസ  യകകോരപ്പയറേഷനുകളമിലണ  85  മുനമിസമിപ്പല  നഗരസഭകോ

പ്രയദശതണ 4 യബകോകസ പഞകോയേതമിലണ യകരള സകോമൂഹമിക സുരക്ഷകോ മമിഷന

മുയഖന  നടപ്പകോകമിവരുന്നുണസ.  നമിലവമില  95  വയയേകോമമിത്ര  യൂണമിറ്റുകളണ

കകോരമക്ഷമമകോയേമി  പ്രവരതമിചവരുന്നു.  സസൗജനമ  ചേമികമിത്സയ്ക്കുപുറേസമ

മുതമിരനപസൗരനകോരകസ  മകോനസമിയകകോലകോസണ  പ്രദകോനണ  സചേയ്യകോനുള്ള

പരമിപകോടമികള്,  വമിവമിധ  ദമിനകോചേരണങ്ങള്,  സസ്പെഷമകോലമിറമി  സമഡമികല

കമകോമ്പുകള് തുടങ്ങമിയേവയുണ വയയേകോമമിത്രണ പദതമിയേമിലൂസട നടപ്പകോകമിവരുന്നു. 

വയയേകോമമിത്രണ പദതമിക്കുപുറേസമ  'വകോതമിലപ്പടമി യസവനണ'  എന യസവന

പദതമികൂടമി  വമിപുലനീകൃതമകോയേ  രനീതമിയേമില  നടപ്പകോക്കുന്നുണസ.

യഡകോക്ടരമകോരുള്സപ്പസടയുള്ള  ടനീണ  കമിടപ്പുയരകോഗമികളസടയുണ

ഭമിനയശഷമികകോരകോയേമിട്ടുള്ള  മുതമിരന  പസൗരനകോരുസടയുണ  വനീടുകളമിസലതമി

ചേമികമിത്സ,  മരുന്നുകള്,  പകോലമിയയേറനീവസ  സകയേര  തുടങ്ങമിയേ  യസവനങ്ങള്
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നലകമിവരുന്നുണസ.  വയയേകോജന  കമ്മനീഷന  രൂപനീകരമിയകണതമിസന്റെ

ആവശമകത സണബന്ധമിചസ  ബഹുമകോനസപ്പട്ട  അണഗമുനയേമിച  വമിഷയേണ  ഏസറേ

പ്രസകമകോണസ.  വയയേകോജനങ്ങളസട  യക്ഷമതമിനകോയേമി  മകോരഗ്ഗനമിരയദ്ദേശങ്ങളണ

സഹകോയേങ്ങളണ  നലകുനതമിനുണ  വയയേകോജനങ്ങളസട  കഴമിവകള്

സപകോതുസമൂഹതമിനസ  ഉപയുകമകോക്കുനതമിയലയകോവശമമകോയേ  പ്രവരതനങ്ങള്

ഏസറടുതസ  നടപ്പമിലകോക്കുനതമിനുണ  വയയേകോജന  സണരക്ഷണതമിനുള്ള

നമിയേമങ്ങളമിയലകോ  ഉതരവകളമിയലകോ  ഉള്ള  വമവസകള്  നടപ്പമിലകോക്കുനതസ

സണബന്ധമിച പരമിയശകോധനകള് നടതനതമിനുമകോയേമി  സരകകോരമിസന്റെ വമിവമിധ

വകുപ്പുകസള ഏയകകോപമിപ്പമിക്കുനതമിനസ  വയയേകോജന കമ്മനീഷന രൂപനീകരമിക്കുന

കകോരമണ സരകകോരമിസന്റെ പരമിഗണനയേമിലണസ. 

(6) കഴക്കൂട്ടണ  -  കകോയരകോടസ സസബപ്പകോസമില പഴയേകടയേമില സസഫ്ലെെ ഓവര
നമിരമ്മകോണണ

ശനീ  .    സക  .    ആനസലന:  സര,  സനയ്യകോറമിനകര മണ്ഡലതമില ഇയപ്പകോള്

നമിരമ്മകോണണ  പൂരതനീകരമിചസകകോണമിരമിക്കുന  കഴക്കൂട്ടണ-കകോയരകോടസ

സസബപ്പകോസമിസല   പ്രധകോനസപ്പട്ട  പമി.ഡബദ്യു.ഡമി.  യറേകോഡമിസല  പഴയേകടയേമില

യമലപ്പകോലണ  നമിരമ്മമിക്കുന  വമിഷയേമകോണസ  ഇസൗ  സഭയുസട  ശദയേമില

സകകോണ്ടുവരുനതസ.  60  വരഷതമിയലസറേ  പഴകമുള്ളതുണ  നൂറുകണകമിനസ
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വകോഹനങ്ങള്  നമിയതമന  സഞരമിക്കുനതുമകോയേ  പ്രധകോനസപ്പട്ട  പമി.ഡബദ്യു.ഡമി.

യറേകോഡമില  യമലപ്പകോലണ  നമിരമ്മമികകോസത  സരവനീസസ  യറേകോഡമിലക്കൂടമി

സക.എസസ.ആര.ടമി.സമി.  ബസടകമുള്ള  വലമിയേ  യലകോറേമികള്

കടന്നുയപകോകണസമന്നുള്ള അശകോസനീയേമകോയേ ഒരു നമിബന്ധന വചസകകോണകോണസ

NHAI-യുസട  പ്രവരതനണ  പൂരതനീകരണതമിയലയസ  യപകോകുനതസ.  വളസര

പ്രധകോനസപ്പട്ട തമിരുപുറേണ മഹകോയദവര യക്ഷത്രണ, കുളത്തൂര ശനീ ഭദകകോളമിയക്ഷത്രണ,

ഏകയദശണ  എയട്ടകോളണ  വരുന  ക്രെമിസ്തനീയേ  ആരകോധനകോലയേങ്ങള്,  കുളത്തൂര

ഗവണ്സമന്റെസ യകകോയളജസ,  ഗവണ്സമന്റെസ ഹയേര സസകണറേമി സ്കൂള്, ഗവണ്സമന്റെസ

ടമി.ടമി.  സ്കൂള്,  എല.പമി.  സ്കൂളകള്  തുടങ്ങമിയേവയ്ക്കുള്ള  പ്രധകോനസപ്പട്ട

യേകോത്രകോസസൗകരമണ  അനുവദമികസപ്പയടണ  ഒരു  പ്രയദശതകോണസ  NHAI-യുസട

നമിരുതരവകോദപരമകോയേ  സമനീപനണ.  10  വരഷതമിനുമുമ്പസ  ഇതമിസന്റെ

പ്രസയന്റെഷനുണ  ഡമിസസസനുണ  മറസ  കകോരമങ്ങളണ  ചേരച  സചേയ്യസപ്പട്ട  ഘട്ടതമില

അനമിരുന  ജനപ്രതമിനമിധമികള്കസ  വനമിട്ടുള്ള  യനകോട്ടപ്പമിശയകകോ  അസലങ്കമില

NHAI-യുസട നമിലപകോടമിസല മകോറയമകോ; എന്തകോസണനറേമിയേമില, ഇയപ്പകോള് അവമിസട

ആയേമിരകണകമിനസ  ആളകള്  പസങ്കടുത  സമരങ്ങളണ  നമിരന്തരമകോയേമിട്ടുള്ള

സതമകോഗഹ  സമരവണ  തുടങ്ങുകയുണ  വലമിയേയതകോതമിലള്ള  പ്രയക്ഷകോഭതമിയലയസ
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ആളകള്  കടന്നുവനമിരമിക്കുകയുമകോണസ.  വലമിയേയതകോതമില  ജനങ്ങസള

ബകോധമിക്കുന  ഇസൗ  പ്രശ്നതമില  സണസകോന  ഗവണ്സമന്റെമിസന്റെ

പരമിമമിതമികകതനമിന്നുസകകോണസ  NHAI  അയതകോറേമിറമിയുമകോയേമി  ശകമകോയേ

ഇടസപടല  നടതമി  ഇസൗ  വമിഷയേതമിനസ  പരമിഹകോരമുണകോകണസമനകോണസ

സബ്മമിഷനമിലൂസട ഗവണ്സമന്റെമിയനകോടസ അഭമരത്ഥമികകോനുള്ളതസ. 

സപകോതുമരകോമതസ-വമിയനകോദസഞകോരണ വകുപ്പുമനമി (ശനീ  .   പമി  .   എ  .   മുഹമ്മദസ

റേമിയേകോസസ):  സര,  യകന്ദ്ര  സരകകോരമിനുകനീഴമിലള്ള  യദശനീയേപകോതകോ  അയതകോറേമിറമി

പ്രവൃതമിയുമകോയേമി ബന്ധസപ്പട്ട പഴയേകട-മകോവമിളകടവസ യറേകോഡസ യക്രെകോസസ സചേയ്യുന

ഭകോഗതസ  സസഫ്ലെെ  ഓവര  നമിരമ്മമികണസമനതകോണസ  ശനീ.  സക.  ആനസലന

ഉനയേമിചമിട്ടുള്ള  സബ്മമിഷനമിസല  ആവശമണ.  ഇസൗ  ജണഗ്ഷനസ  സമനീപണ  180

മനീറര മകോറേമി സവഹമിക്കുലര ഒകോവര പകോസ്സുണ 240  മനീറര മകോറേമി ഒരു സവഹമിക്കുലര

അണര പകോസ്സുണ നമിരമ്മമിചമിട്ടുസണനകോണസ യദശനീയേപകോതകോ അയതകോറേമിറമി നലകമിയേ

മറുപടമി.  നമിലവമില  95  ശതമകോനണ  പ്രവൃതമി  പൂരതനീകരമിചമിരമിക്കുകയേകോണസ.

പ്രവൃതമിയുസട  പൂരതനീകരണഘട്ടതമില  change  of  scope

സപ്രകോയപ്പകോസലകള്  പരമിഗണമികകോനകോവമിസലന്നുണ  NHAI  അറേമിയേമിക്കുന്നു.

ഓപ്പയറേഷന ആനഡസ സമയേമിന്റെനനസസ  കകോലയേളവമില സകോയങ്കതമിക സകോധമത
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പരമിയശകോധമിചസ  സസഫ്ലെെ  ഓവര  നമിരമ്മകോണണ  പരമിഗണമികകോസമനകോണസ  NHAI

അറേമിയേമിചമിരമിക്കുനതസ. ഇസൗ പ്രശ്നണ യകരളതമിസല പലയേമിടങ്ങളമിലമുള്ളതമിനകോല

ആയേതസ  പരമിഹരമിക്കുനതമിനസ  സപകോതുമരകോമതസ  വകുപ്പസ  മകോസതമിസലകോരമികല

ഇതമിസന്റെ  റേമിവന്യൂ  യയേകോഗങ്ങള്  NHAI-യുമകോയേമി  യചേരനസ  നടതന്നുണസ.  9

ജമിലകളമിലൂസടയേകോണസ  ഇസൗ  യദശനീയേപകോതയുസട  പ്രവൃതമി  യപകോകുനതസ.

അതമിനകോല  NHAI-യുസട  യപ്രകോജക്ടസ  ഡയേറേക്ടര  മുതല  പ്രധകോനസപ്പട്ട

ഉയദമകോഗസര,  സപകോതുമരകോമതസ  ഉയദമകോഗസര,

എണ.എല.എ.-മകോര എന നമിലയേമില ഓയരകോ ജമിലയേമിലൂസടയുണ സഞരമിചസ ഒരു

ജമിലയേമിസല ഒരു നമിയേമസഭകോ മണ്ഡലതമിസല  യകന്ദ്രതമിസലതമി അവമിസടയുളള

ജനങ്ങള്കസ  പറേയേകോനുളളതസ  യകള്ക്കുന  നമിലയേമിലള്ള  ഇടസപടല

നടതന്നുണസ. 9 ജമിലകളമില 4 ജമിലകളമില ഇതുയപകോസല സഞരമിചകഴമിഞ്ഞു.

ഇനമി  5  ജമിലകളകോണസ  ബകോകമിയുള്ളതസ.  അവമിസടയുണ  ഇതുയപകോസല

യപകോകുനതകോയേമിരമിക്കുണ. 

(7) ഉസൗട്ടറേ പകോലതമിസന്റെ നമിരമ്മകോണണ

ശനീ  .   സക  .   ബകോബു   (  സനനകോറേ  ): സര, സനനകോറേ നമിയയേകോജകമണ്ഡലതമിസല

ഭൂരമിപക്ഷണ  വരുന  പഞകോയേതകളമിസല  ജനങ്ങസള  ജമിലകോ-തകോലൂകസ
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യകന്ദ്രങ്ങളമില  ബന്ധമിപ്പമിക്കുന ഏറവണ  പ്രധകോനസപ്പട്ട  പകോലങ്ങളമിസലകോനകോണസ

സകകോലയങ്കകോടസ  ഉസൗട്ടറേപ്പകോലണ.  1940-ല ബമിട്ടനീഷസ  കകോലതസ പണമിതനീരതസ  83

വരഷണ  പമിനമിട്ട  പകോലതമിസന്റെ ഒരു ഭകോഗതസ  ഇസൗ ജനുവരമി  8-നസ  വമിള്ളലണ

തകരചയുമുണകോയേമി ഗതകോഗതണ തടസസപ്പട്ടമിരമിക്കുകയേകോണസ.  പ്രധകോനസപ്പട്ട ജമിലകോ

ആശുപത്രമികളമിയലയസ യപകോകുന യരകോഗമികള്, പഠനകോവശമതമിനകോയേമി യപകോകുന

ആയേമിരകണകമിനസ  വമിദമകോരത്ഥമികള്,  ജനീവനകകോര,  വമകോപകോരമികള്,

കൃഷമികകോര,  സകകോലയങ്കകോടസ  സറേയേമിലയവയസ്റ്റഷനമിയലയസ  യപകോകുന യേകോത്രകകോര,

സകോധകോരണ  സതകോഴമിലകോളമികള്  എനമിവരുള്സപ്പസട  യേകോത്രസചേയ്യകോന

ഉപയയേകോഗസപ്പടുതന  പ്രധകോനസപ്പട്ട  യറേകോഡുകളമിസല  ഒരു  പകോലമകോണസ

ഉസൗട്ടറേപ്പകോലണ.  ഇനസ  കമിയലകോമനീററുകള്  ചുറമി  ഒരു  സുരക്ഷമിതതന്വേവണ

സസകവരമികളമമിലകോത  ആലണപള്ളണ-ചേപ്പകോതസ  വഴമിയേകോണസ  നൂറുകണകമിനസ

വകോഹനങ്ങള്  യേകോത്രകോകകോസരയുണ  ചേരകസ  കടതനതമിനുണ

ഉപയയേകോഗസപ്പടുതനതസ.  അതുണ  വലമിയേ  അപകടതമിലകോണസ.  ഉസൗട്ടറേപ്പകോലണ

തകരന്നുസവന  വമിഷയേണ  ബഹുമകോനസപ്പട്ട  മനമിയുസടയുണ  അതമിസനകകോളപരമി

ബഹുമകോനസപ്പട്ട  സപകോതുമരകോമതസ  വകുപ്പുമനമിയുസടയുണ  ശദയേമിലസപ്പടുതമി.

സപകോതുമരകോമതസ വകുപ്പുമനമിയുസട ഇടസപടലമിസന്റെ ഭകോഗമകോയേമി അടമിയേന്തരമകോയേമി
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അതമിസന്റെ നവനീകരണതമിനകോവശമമകോയേ  50  ലക്ഷണ രൂപ അനുവദമികസപ്പടുക

മകോത്രമല;  അതമിനകോവശമമകോയേ നടപടമികള് പൂരതനീകരമിചസ  കഴമിഞ ദമിവസണ

നവനീകരണതമിനകോവശമമകോയേ  പ്രവരതനങ്ങളണ  ആരണഭമിചമിട്ടുണസ.  അതരണ

ഇടസപടല  നടതകയുണ  നവനീകരണ  പ്രവരതനങ്ങള്ക്കുയവണമി  യനതൃതന്വേണ

സകകോടുക്കുകയുണ  സചേയ  ബഹുമകോനസപ്പട്ട  സപകോതുമരകോമതസ  വകുപ്പുമനമിസയേയുണ

വകുപ്പമിസനയുണ ഞെകോന അഭമിനന്ദമിക്കുകയേകോണസ. 

2017-2018  സകോമ്പതമിക  വരഷതമില  കമിഫ്ബമിയേമില

ഉള്സപ്പടുതമിസകകോണസ  ഉസൗട്ടറേപ്പകോലണ  പുതുതകോയേമി  പണമിസചേയ്യുനതമിനുണ

അതമിയനകോടനുബന്ധമിചള്ള  സറേയേമിലപ്പകോലതമിനസ  യമലപ്പകോലണ

പണമിയുനതമിനുമകോവശമമകോയേ  15  യകകോടമിയയേകോളണ  രൂപ  അനസ  കമിഫ്ബമിയേമില

അനുവദമിചമിരുനതുണ  അതമിസന്റെ  പ്രവരതനങ്ങള്  ആരണഭമിചതുമകോണസ.

നടപടമിക്രെമങ്ങള് പൂരതനീകരമിചസ  ഉസൗട്ടറേപ്പകോലണ പണമിസചേയ്യുനതമിനകോവശമമകോയേ

രൂപതമില  ഏസറടുയകണ  ഭൂമമി  സരകകോരമിനസ  വമിട്ടുതയരണവരമിലനമിന്നുണ

സറേണറുള്സപ്പസട  വകോങ്ങമി  നലകകോനുണ  ഇയപ്പകോള്  കഴമിഞമിട്ടുണസ.

2017-2018-ല  പ്രഖമകോപമിചമിട്ടുള്ള  ഉസൗട്ടറേപ്പകോലതമിസന്റെയുണ  സറേയേമിലയവ

യമലപ്പകോലതമിസന്റെയുണ  പ്രവൃതമികള്  എത്രയുണ  സപസട്ടനസ  ആരണഭമിചസ
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യേകോത്രകോപ്രശ്നതമിനസ  ശകോശന്വേത  പരമിഹകോരണ  ഉണകോകമിതരണസമനകോണസ  ഞെകോന

ഇസൗ സബ്മമിഷനമിലൂസട ഉനയേമിക്കുനതസ. 

സപകോതുമരകോമതസ- വമിയനകോദസഞകോരണ വകുപ്പുമനമി (ശനീ  .   പമി  .   എ  .   മുഹമ്മദസ

റേമിയേകോസസ):  സര,  പകോലകകോടസ  ജമിലയേമിസല   ഉസൗട്ടറേ  പകോലതമിസന്റെ

അപകടകോവസയുണ  പുതമിയേ  പകോലതമിസന്റെ  നമിരമ്മകോണവമകോയേമി  ബന്ധസപ്പട്ട

പ്രധകോന  വമിഷയേമകോണസ  സനനകോറേ  എണ.എല.എ.,  ശനീ.  സക.  ബകോബു

സബ്മമിഷനമിലൂസട  ഉനയേമിചതസ.  അയദ്ദേഹണ  ഇകകോരമണ  യനരയത

ശദയേമിലസപ്പടുതകയുണ അടമിയേന്തര ഇടസപടല നടതകയുണ സചേയതകോണസ.

ഇയപ്പകോള്  ഉസൗട്ടറേപകോലതമിസന്റെ  രണകോമസത  സ്പെകോനമിലണകോയേ  അപകടകോവസ

പരമിഹരമിക്കുനതമിനസ  പകോലങ്ങള്  വമിഭകോഗണ  ചേനീഫസ  എഞമിനനീയേസറേ

ചുമതലസപ്പടുതമി.  ചേനീഫസ  എഞമിനനീയേര  പ്രയദശണ  സന്ദരശമിക്കുകയുണ

പ്രവരതനണ  യവഗതമിലകോക്കുകയുണ  സചേയ.  റേമിയപ്പകോരട്ടുണ  നലകമിയേമിട്ടുണസ.

നമിലവമില തകോലകകോലമിക അടമിയേന്തര അറകുറപ്പണമികകോയേമി  50  ലക്ഷണ രൂപ

അനുവദമിചസ പ്രവൃതമി നടന്നുവരമികയേകോണസ. പകോലകകോടസ ജമിലയേമിസല  ഉസൗട്ടറേ പുഴ

പകോലതമിസന്റെയുണ  സറേയേമിലയവ  യമലപ്പകോലതമിസന്റെയുണ  നമിരമ്മകോണണ  കമിഫ്ബമി

പദതമിയേമിലള്സപ്പടുതമി  നടതകോന  സരകകോര  തനീരുമകോനമിക്കുകയുണ
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ആര.ബമി.ഡമി.സമി.സക.  (Roads  and  Bridges  Development  Corporation  of

Kerala  Limited)-സയേ  എസസ.പമി.വമി.  ആയേമി  ചുമതലസപ്പടുതകയുണ  സചേയ.

പുഴപ്പകോലതമിസന്റെ  നമിരമ്മകോണതമിനുണ  സറേയേമിലയവ  യമലപ്പകോലതമിസന്റെ

സലസമടുപ്പമിനുമകോയേമി  10,61,00,000/-  രൂപ അനുവദമിക്കുകയുണ  സചേയമിരുന്നു.

പദതമികകോവശമമകോയേ  സലയമസറടുക്കുനതമിനുള്ള  നടപടമിക്രെമങ്ങള്

പൂരതമിയേകോവകയേകോണസ.  സലണ  ഉടമകള്  മുനകൂറേകോയേമി  ഭൂമമി

വമിട്ടുനലകുനതമിനുള്ള സമ്മതപത്രണ നലകമിയേമിട്ടുണസ.  ഇസൗ സകോഹചേരമതമില

പ്രവൃതമി  സടണര  യസ്റ്റജമിയലയസ  കടക്കുനതമിനസ  നമിരയദ്ദേശണ  നലകമിയേമിട്ടുണസ.

പദതമി  സഎറണ  യറേറസ  രനീതമിയേമില  സടണര  ക്ഷണമിക്കുകയേകോണസ.  നമിരയദ്ദേശണ

ലഭമിചതമിസനതടരനസ  ഡമിസസസന  സചേയ്യുനതമിനകോയേമി  കണ്സലട്ടന്റെകോയേ

സമയസഴസ  സസറേറസസമിസന  ചുമതലസപ്പടുതമിയേമിട്ടുണസ.  സകോയങ്കതമികകോനുമതമി

നലകുനതമിനകോയേമി  ടമി.എസസ.  കമ്മമിറമി  ഉടനയചേരനസ  സകോയങ്കതമികകോനുമതമി

പരമിയശകോധമിക്കുണ.  സണഭവങ്ങളസട  അടമിയേന്തര  സന്വേഭകോവണ  കണകമിസലടുതസ

യവഗതമില  പ്രവരതനങ്ങള്  പൂരതമിയേകോകകോന  ആര.ഡമി.ബമി.സമി.സക.

മകോയനജമിണഗസ ഡയേറേക്ടരകസ പ്രയതമക ചുമതല നലകമിയേമിട്ടുണസ. 
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(8) ഇസൗസ്റ്റസ ഒറപ്പകോലണ പകോലണ നമിരമ്മകോണണ

ശനീ  .    സക  .    യപ്രണകുമകോര:  സര,  ഒറപ്പകോലണ എന യപരസ  വരകോനമിടയേകോയേതുണ

ഏസറേ  പഴകമുള്ളതുമകോയേ  ഒനകോണസ  ഇസൗസ്റ്റസ  ഒറപ്പകോലണ  പകോലണ.  പകോലകകോടസ

സപകോനകോനമി  സണസകോന  പകോതയേമില  പതമിനകോയേമിരകണകമിനസ  ആളകള്

നമിയതമന യേകോത്ര സചേയ്യുന ഒറപ്പകോലതമിനടുതള്ള ഇസൗസ്റ്റസ  ഒറപ്പകോലണ  പകോലണ

വനയതകോതമില  യേകോത്രകോക്കുരുക്കുണകോക്കുന  അവസ  സൃഷ്ടമിക്കുകയേകോണസ.

പകോലതമിനസ  ഇരുവശതണ  വനീതമിയയേറേമിയേ  യറേകോഡകോണസ.  പയക്ഷ  പഴയേപകോലണ

ഇടുങ്ങമിയേതകോയേതമിനകോല  പ്രയതമകമിചണ  പകലസമയേങ്ങളമില  വനയതകോതമില

യേകോത്രകോക്കുരുക്കുണകോവകയേകോണസ.  മമിനമി  സമിവമില യസ്റ്റഷന,  തകോലൂകകോശുപത്രമി,

തകോലൂകസ സസസപ ഓഫനീസസ,  സബസ യകകോടതമി,  ജയേമില, നമിരവധമി വമിദമകോഭമകോസ

സകോപനങ്ങള്,  വമകോപകോര  സകോപനങ്ങള്  എനമിവസയേലകോമുള്ള  ജമിലകോ

യകന്ദ്രതമിയലയസ ആളകള്കസ ധകോരകോളണ യേകോത്ര സചേയയ്യണ പ്രസ്തുത യറേകോഡമിലള്ള

പകോലതമിസന്റെ പണമി അടമിയേന്തരമകോയേമി ആരണഭമിയകണതുണസ. 05-02-2021-നസ

418  ലക്ഷണ രൂപയുസട ഭരണകോനുമതമി ലഭമിക്കുകയുണകോയേമി.  അയപ്രകോചസ  യറേകോഡസ

വരുന  ഭകോഗതസ  രണസ  രകോഷനീയേ  പകോരട്ടമികളസട  സകട്ടമിടണ  ഒഴമിവകോകമി  പഴയേ

പകോലതമിനടുതകോയേമി  പുതമിയേ  പകോലണ  പണമിയുനതമിനുള്ള  അസസലനസമന്റെസ
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യഡകോയേമിണഗമിനസ അനുമതമി ലഭമിക്കുകയുണ സചേയമിട്ടുണസ. ഇതുവസരയുണ പകോലണ പണമി

ആരണഭമികകോനകോയേമിട്ടമില.  പകോലതമിസന്റെ  പണമി  അടമിയേന്തരമകോയേമി  ആരണഭമിചസ

ഗതകോഗതക്കുരുകസ  ഒഴമിവകോകകോനുണ  യേകോത്ര  സുഗമമകോകകോനുണ  ആവശമമകോയേ

നടപടമി സന്വേനീകരമികണസമനതകോണസ സബ്മമിഷനമിലൂസട ഉനയേമിക്കുനതസ. 

സപകോതുമരകോമതസ- വമിയനകോദസഞകോരണ വകുപ്പുമനമി (ശനീ  .   പമി  .   എ  .   മുഹമ്മദസ

റേമിയേകോസസ):  സര,  ഇസൗസ്റ്റസ  ഒറപ്പകോലണ  പകോലണ  നമിരമ്മകോണവമകോയേമി  ബന്ധസപ്പട്ട

വമിഷയേമകോണസ  ബഹുമകോനസപ്പട്ട  അണഗണ  ഉനയേമിചമിരമിക്കുനതസ.  പ്രസ്തുത

പ്രവൃതമികസ യനരയത 4,18,00,000/- രൂപയസ ഭരണകോനുമതമി നലകമിയേമിരുന്നു.

പ്രസ്തുത പ്രവൃതമിയുസട അനുമതമി ലഭമിച അസസലനസമന്റെസ യഡകോയേമിണഗസ പ്രകകോരണ

സസസറമില  അസസലനസമന്റെസ  ഫമികസ  സചേയ്യകോന  തടസമുണകോയേമി.  ഇസൗ

സകോഹചേരമതമില  പഴയേപകോലതമിനടുതതസന  സമകോന്തരമകോയേമി  പുതമിയേ

പകോലണ പണമിയുനതമിനുള്ള അസസലനസമന്റെസ യഡകോയേമിണഗസ വനീണ്ടുണ തയ്യകോറേകോകമി.

പകോലതമിസന്റെ  നമിരമ്മകോണതമിനകോയേമി  4,80,00,000/-  രൂപയുസട  എസ്റ്റമിയമറസ

സമരപ്പമിചമിട്ടുണസ.  ഇതമില ധനകകോരമ വകുപ്പമിസന്റെ അഭമിപ്രകോയേപ്രകകോരണ വമകത

വരുതമി  സമരപ്പമിക്കുവകോന  ചേനീഫസ  എഞമിനനീയേരകസ  നമിരയദ്ദേശണ

നലകമിയേമിരമിക്കുകയേകോണസ.  സമയേബന്ധമിതമകോയേമി  ഇസൗ  പ്രവരതനവണ
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പൂരതമിയേകോകമി  സടണര  നടപടമികളമിയലയസ  കടകകോനകോണസ  ഉയദ്ദേശമിക്കുനതസ.

നമിരയദ്ദേശമിചപ്രകകോരണ  സപ്രകോയപ്പകോസല  ലഭമിക്കുന  മുറേയസ  തുടരനടപടമി

സന്വേനീകരമിക്കുനതകോണസ.  പ്രസ്തുത  പ്രവൃതമി  സമയേബന്ധമിതമകോയേമി

പൂരതനീകരമികണസമനസ  ചേനീഫസ  എഞമിനനീയേരകസ  പ്രയതമകണ  നമിരയദ്ദേശണ

നലകമിയേമിട്ടുണസ. 

(9) തമ്മനണ  -  പുയലപ്പടമി യറേകോഡസ നമിരമ്മകോണണ

ശനീ  .    ടമി  .    സജ  .    വമിയനകോദസ:  സര,  സകകോചമി  നഗരതമിസല  ഏറവണ

പ്രധകോനസപ്പട്ട  ഒരു  ഗതകോഗത  സണവമിധകോനതമിസന്റെ  ആവശമകതയേകോണസ  ഇസൗ

സബ്മമിഷനമിലൂസട  ഞെകോന  ഉനയേമിക്കുനതസ.  നഗരസഭ  ഏകയദശണ  28

വരഷമകോയേമി അസസലനസമന്റെസ സസഫനസസലസസ സചേയസ തമ്മനണ-പുയലപ്പടമി യറേകോഡസ

വരുനതമിനുയവണമിയുള്ള സമഗമകോയേ ഇടസപടല നടതമിയേതകോണസ.  എനകോല

അതസ  പൂരതനീകരമി  കകോനകോവശമമകോയേ  സകോമ്പതമിക  ഭദത

നഗരസഭയമിലകോതതുസകകോണസ  2017-18  കമിഫ്ബമി പദതമിയേമില ഉള്സപ്പടുതമി

തമ്മനണ-പുയലപ്പടമി  യറേകോഡസ  പൂരതനീകരമിക്കുനതമിനസ  ഗവണ്സമന്റെസ

തനീരുമകോനസമടുക്കുകയുണകോയേമി.  അതമിസനതടരനസ  ഇതമിസന്റെ  പ്രവരതനണ

നടതനതമിനുയവണമി  യകരള  യറേകോഡസ  ഫണസ  യബകോരഡമിസന  നമിരവഹണ
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ഏജനസമിയേകോയേമി തനീരുമകോനമിച.  ഏകയദശണ എണ.ജമി.  യറേകോഡുമുതല എന.എചസ.

66  ചേകരപ്പറേമ്പസ  വസര  3.75  കമിയലകോമനീറര  ആണസ  യറേകോഡമിസന്റെ സസദരഘമണ.

ആസക  യവണ  സലണ  5.83  സഹക്ടറേകോണസ.  അതമില  ലകോനഡസ

അകന്വേമിസമിഷനമിലൂസടയുണ  ഫനീ  സറേണറേകോയുണ  ഏകയദശണ  217.90  സഹക്ടര

സലണ  ലഭമമകോയേമിട്ടുണസ.  3.68  സഹക്ടര  സലണകൂടമി  യറേകോഡമിനകോയേമി

ആവശമമുണസ.  ഇതുമകോയേമി  ബന്ധസപ്പട്ടസ  കമിഫ്ബമിയുസട  നടപടമിക്രെമതമിസന്റെ

ഭകോഗമകോയേമി  ഒരു സരയവ  നടതമി.  അതമിസനതടരനസ  യകരള  യറേകോഡസ  ഫണസ

യബകോരഡസ  യസ്റ്റകോണ്  യലയേമിണഗുമകോയേമി  ബന്ധസപ്പട്ട  നടപടമി  ആരണഭമിച.

അയപ്പകോഴകോണസ  നമിലവമില  ലകോനഡസ  അകന്വേമിസമിഷന  നടതമിയേമിരമിക്കുന

അസസലനസമന്റെമിലനമിന്നുണ  വമതമസ്തമകോയേമി,  ഏകയദശണ  ആ  ഭൂമമി  അവമിസട

നമിലനമിരതമിസകകോണസ  യവസറേകോരു  അസസലനസമന്റെമിലകോണസ  യറേകോഡമിസന്റെ

അസസലനസമന്റെസ  ഫമികസ  സചേയമിരമിക്കുനസതന  വമിഷയേണ  വനതസ.  അതമിനകോല

ഭൂമമികസ  കലമിടല  തകോലകകോലമികമകോയേമി  നമിരതമിവചമിരമിക്കുകയേകോണസ.

ജനങ്ങള്കമിടയേമില ഇതുമകോയേമി ബന്ധസപ്പട്ടസ പ്രതമിയഷധണ നമിലനമിലക്കുന്നുണസ.

28  വരഷമകോയേമി  ജനങ്ങള്  ഭൂമമി  ഇയപ്പകോള്  ഏസറടുക്കുസമനസ  പറേഞസ

പ്രതനീക്ഷമിചമിരുസനകോരു  അസസലസനന്റെമിലനമിന്നുണ  വമതമസ്തമകോയേ
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അസസലസനന്റെകോണസ കമിഫ്ബമിയുസട അസസലസനന്റെകോയേമി ഫമികസ  സചേയമിരമിക്കുനതസ.

അതുസകകോണസ അതമിസന്റെ നടപടമികളമകോയേമി മുയനകോട്ടുയപകോകകോന കഴമിയുനമില. ഭൂമമി

ഏസറടുക്കുനതുമകോയേമി ബന്ധസപ്പട്ടസ  20-03-2022-ല ഏകയദശണ  93.89  യകകോടമി

രൂപ  കമിഫ്ബമിയുസട  സകോമ്പതമിക  അനുമതമി  ലഭമമകോയേമിട്ടുണസ.  ഇതുമകോയേമി

ബന്ധസപ്പട്ടസ യമയേറുണ എണ.എല.എ. ആയേ ഞെകോനുണ കളക്ടറുണ പല മനീറമിണഗുകളണ

കൂടുന്നുണസ.  ഇതുമകോയേമി ബന്ധസപ്പട്ടസ യകകോടതമിയേമിലള്ള യകസസ  contempt  ആയേമി

നമിലക്കുന്നുണസ.  യകകോടതമി  നമിരന്തരമകോയേമി  ഇതസ

നമിരനീക്ഷമിചസകകോണമിരമിക്കുകയേകോണസ.  യറേകോഡമിസന്റെ  അസസലസനനമകോയേമി

ബന്ധസപ്പട്ട  സചേറേമിയേ  തരക  കകോരണണ  അതമിസന്റെ  പ്രവരതനങ്ങള്

നമിശ്ചലമകോയേമിരമിക്കുകയേകോണസ.  ഒരു  രനീതമിയേമിലണ  പ്രവരതനണ

മുയനകോട്ടുയപകോകുനമില.  ഇതുമകോയേമി  ബന്ധസപ്പട്ടസ  ധകോരകോളണ  മനീറമിണഗുകള്

കൂടുന്നുസണങ്കമിലണ കകോരമമകോയേ റേമിസലട്ടസ ഉണകോകുനമില. യകകോരപ്പയറേഷന യറേകോഡസ

പമി.ഡബദ്യു.ഡമി.-കസ  സസകമകോറുനതമിനകോയേമി  13-01-2020-ല  യകകോരപ്പയറേഷന

കസൗണ്സമില തനീരുമകോനസമടുതതകോണസ.  എനകോല പമി.ഡബദ്യു.ഡമി.-യലയസ ഇസൗ

യറേകോഡമിസന്റെ  ആസ്തമി  സസകമകോറേമി  കമിട്ടമിയേമിട്ടുമമില.  അതുസകകോണസ  യകരള  യറേകോഡസ

ഫണസ  യബകോരഡമിനസ  യറേകോഡസ  സസകമകോറണ  പൂരതമിയേകോകകോന  കഴമിഞമിട്ടമില.
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എല.എ.-യുമകോയേമി ബന്ധസപ്പട്ടസ ചേമില തടസങ്ങളണ നമിലനമിലക്കുന്നുണസ. പ്രസ്തുത

യറേകോഡസ  പൂരതനീകരമിക്കുകസയേനതസ  ആ  പ്രയദശസത  ആളകളസട

ആവശമമകോണസ. നഗരതമിസല ഗതകോഗതക്കുരുകസ പരമിഹരമിക്കുനതമിനസ  ഏറവണ

പ്രധകോനസപ്പട്ട  യറേകോഡകോണസ  തമ്മനണ-പുയലപ്പടമി  യറേകോഡസ.  കുസറേ  വരഷങ്ങളകോയേമി

ജനങ്ങള്  ഇസൗ  യറേകോഡമിനകോയേമി  പ്രതനീക്ഷയയേകോസട  കകോതമിരമിക്കുകയേകോണസ.

നമിലവമിലള്ള  അസസലന്റെസമന്റെസ  പ്രകകോരണ  ഭൂമമി  വമിട്ടുസകകോടുകകോന  ജനങ്ങള്

തയ്യകോറേകോയേമിരുന്നു.  കമിഫ്ബമിയുസട  അസസലസനന്റെസ  വനയപ്പകോഴകോണസ  ലകോനഡസ

അകന്വേമിസമിഷനമിലൂസടയുണ  ഫനീ  സറേണറേകോയുണ  കമിട്ടമിയേ  ഭൂമമിയേമിലനമിന്നുണ

വമതമസ്തമകോയേ  അസസലസനന്റെമിലകോണസ  സരസവ  പൂരതനീകരമിചമിരമിക്കുനസതനസ

മനസമിലകോയേതസ.  ഇസതലകോണ  കണ്ഫന്യൂഷനകോയേമി  നമിലനമിലക്കുകയേകോണസ.

ബഹുമകോനസപ്പട്ട  മനമി  ഇതമില  ഇടസപട്ടസ  പരമിഹകോരമുണകോകമിതരണണ.

നനീണ്ടുയപകോകുസനകോരു  സകോഹചേരമമുണകോകരുതസ.  ബഹുമകോനസപ്പട്ട

സസഹയകകോടതമിയേമില  ഇതുമകോയേമി  ബന്ധസപ്പട്ടസ  യകസസ  നമിലനമിലക്കുകയേകോണസ.

സസഹയകകോടതമി സമിറമിണഗമിസന്റെ തയലദമിസണ മനീറമിണഗസ കൂടമി ഒരു തനീരുമകോനസമടുതസ

അറേമിയേമിക്കുസനകോരു പ്രവണതയേകോണസ ഇയപ്പകോള് നമിലനമിലക്കുനതസ. അതമിനകോല

തമ്മനണ-പുയലപ്പടമി  യറേകോഡമിനസ  ശകോശന്വേതപരമിഹകോരമുണകോക്കുനതമിനുള്ള
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ഇടസപടല ഉണകോകണസമനകോണസ സബ്മമിഷനമിലൂസട ആവശമസപ്പടുനതസ. 

സപകോതുമരകോമതസ- വമിയനകോദസഞകോരണ വകുപ്പുമനമി (ശനീ  .   പമി  .   എ  .   മുഹമ്മദസ

റേമിയേകോസസ):  സര,  തമ്മനണ-പുയലപ്പടമി  യറേകോഡമിസന്റെ  നമിരമ്മകോണ  പ്രവൃതമി

ആരണഭമിക്കുനതുമകോയേമി  ബന്ധസപ്പട്ടതകോണസ   ബഹുമകോനസപ്പട്ട  ശനീ.  ടമി.  സജ.

വമിയനകോദസ  എണ.എല.എ.-യുസട  സബ്മമിഷന.   ഏകയദശണ  രണര

പതമിറകോണമിലധമികമകോയേമി പരമിഹരമികസപ്പടകോസത കമിടക്കുന വളസര നമകോയേമകോയേ

പദതമിയേകോണമിതസ.   കമിഫ്ബമി  പദതമിയേമില  ഉള്സപ്പടുതമി  നമിരമ്മകോണണ

നടതകോന തനീരുമകോനമിച പദതമിയേകോണമിതസ.   ഇതമിനുയവണ ഭൂമമിയയേസറടുകല

നടപടമികള് തുടരുകയേകോണസ.   ഭൂമമി  ഏസറടുക്കുനതമിനസ  93  യകകോടമി  9  ലക്ഷണ

രൂപയുസട  സകോമ്പതമികകോനുമതമി  നലകുകയുണ  സചേയമിരുന്നു.   പൂണമിതറേ,

ഇളണങ്കുളണ, എറേണകോകുളണ, ഇടപ്പള്ളമി സസൗതസ എനനീ വമിയലജുകളമിലകോയേമി 3.69

സഹക്ടര  സലണ  ഏസറടുക്കുനതമിനകോണസ  റേവനന്യൂ  വകുപ്പസ

ഉതരവമിറേകമിയേമിരമിക്കുനതസ.   കമിഫ്ബമി  മകോനദണ്ഡപ്രകകോരണ  22  മനീറര

വനീതമിയേമിലകോണസ  യറേകോഡമിസന്റെ  ഡമിലസന  തയ്യകോറേകോകമിയേമിരമിക്കുനതസ.   ഒരു

വരഷണ  മുമ്പകോണസ  പദതമിക്കുള്ള  ഡമി.പമി.ആര.  തയ്യകോറേകോകമിയേതസ.

ഇതനുസരമിചസ  അതമിരതമി  കലസ ല്ല്  ഇടുന  പദതമി  ആരണഭമിചമിരുന്നു.
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എണ.എല.എ.   സൂചേമിപ്പമിചതുയപകോസല  ജനങ്ങള്  തടസവകോദങ്ങള്

ഉനയേമിചതമിസനതടരനസ  ഇയപ്പകോള്  തകോലകകോലമികമകോയേമി

നമിരതമിവചമിരമിക്കുകയേകോണസ.   പദതമികകോയേമി തയ്യകോറേകോകമിയേ  169  യകകോടമി  89

ലക്ഷണ   രൂപയുസട   വമിശദമകോയേ  പദതമി  യരഖ  കമിഫ്ബമിയുസട

പരമിഗണനയേമിലകോണുള്ളതസ.  എറേണകോകുളണ നഗരതമിസല ഏറവണ പ്രധകോനസപ്പട്ട

യറേകോഡുകളമിസലകോനകോണസ  തമ്മനണ-പുയലപ്പടമി  യറേകോഡസ.  അവമിടസത

ഗതകോഗതക്കുരുകമിനസ വലമിയേ യതകോതമില പരമിഹകോരണ കകോണകോന സകോധമമകോകുന

യറേകോഡകോണമിതസ.   ഈ യറേകോഡമിസന്റെ വമികസനണ സകോധമമകോക്കുകസയേനതസ വളസര

പ്രധകോനസപ്പട്ട  ലക്ഷമമകോണസ.   ആ   ലക്ഷമണ  നമിറേയവറ്റുനതമിനസ  കമിഫ്ബമി

പദതമിയേമില  ഉള്സപ്പടുതമി  വലമിയേ  തുക  അനുവദമിചമിട്ടുണസ.   മുമ്പസ

യകകോരപ്പയറേഷന  ഏസറടുത  ഭൂമമി  ഈ  പദതമിയുസട  ഭകോഗമകോയേമി   എങ്ങസന

ഉപയയേകോഗമികകോന  സകോധമിക്കുസമനസ  പരമിയശകോധമികകോണ.   സക.ആര.എഫസ.ബമി.

ഉയദമകോഗസയരകോടുണ   ഡമിലസന  വമിഭകോഗയതകോടുണ   ഇകകോരമണ  പ്രയതമകണ

നമിരയദ്ദേശമികകോണ.  എനകോല പദതമി തടസസപ്പടുതന സകോഹചേരമമുണകോകരുതസ.

നമുസകലകോയപരക്കുണ യചേരനസ ഒരു ടനീമകോയേമി ഈ പ്രശ്നണ പരമിഹരമികണണ. പ്രശ്നണ

പരമിഹരമിചകോല  അതമിസന്റെ  ഗുയണകോയഭകോകകോകള്  ജനങ്ങളകോണസ.  വനീരപ്പുമുട്ടുന
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ഗതകോഗത  കുരുകമിനസ  പരമിഹകോരണ  കകോണകോനുണ  സകോധമിക്കുനതുമകോണസ.  ആ

നമിലയേമില   ഈ  പദതമി  പൂരതമിയേകോകകോനുള്ള  പ്രവരതനങ്ങളമകോയേമി  ഒരു

ടനീമകോയേമി നമുകസ മുയനകോട്ടുയപകോകകോണ.  

(10) കലപ്പറ ജനറേല ആശുപത്രമി സസ്പെഷമകോലമിറമി ആശുപത്രമിയേകോകമി
ഉയേരതകോന നടപടമി

ശനീ  .    ടമി  .    സമിദ്ദേമിഖസ:  സര,  യകരളതമിസല  ഏക  ആസ്പെമിയറേഷണല

ഡമിസമിക്ടകോണസ    വയേനകോടസ  ജമില.  വയേനകോടമിസന്റെ  ആസകോനമകോയേ

കലപ്പറയേമിസലയുണ  കലപ്പറ  മുനമിസമിപ്പല  പ്രയദശസതയുണ  സമനീപ

പ്രയദശസതയുണ  ആദമിവകോസമികള്  ഉള്സപ്പസടയുള്ള  പതമിനകോയേമിരകണകമിനസ

യരകോഗമികള്  ആശയേമിക്കുന  കലപ്പറ  ജനറേല  ആശുപത്രമി  2005-സല

ഉതരവമിലൂസട  സകോപമിതമകോസയേങ്കമിലണ  ഇയനവസര  അവശമണയവണ

ജനീവനകകോരുസട  വരദനവസ  ഇലകോതതമിസന്റെയുണ  നമിലവമില  യവണതകോയേ

ജനീവനകകോസര  നമിയേമമികകോതതമിസന്റെയുണ   വലമിയേ  പ്രയേകോസങ്ങള്

യനരമിടുകയേകോണസ.  ഒരു  ദമിവസണ  ഏകയദശണ  ആയേമിരതമിയേഞ്ചൂയറേകോളണ  വരുന

ഒ.പമി.-യുണ മകോസതമില ആയേമിരയതകോളണ വരുന ഐ.പമി.-യുണ  ഉണകോകകോറുണസ.

ആദമിവകോസമികളണ  യതകോട്ടണ  സതകോഴമിലകോളമികളണ  ഉള്സപ്പസട  ഏറവണ  ദുരബലമകോയേ
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സകോഹചേരമതമില ജനീവമിക്കുന സകോധകോരണകകോരുസടയുണ സലമകോണമിതസ.  ഈ

ആശുപത്രമിയേമില  ആവശമതമിനസ  ജനീവനകകോസര  നമിയേമമിക്കുനതമിനുണ

അയതകോസടകോപ്പണ  സമ്പൂരണ്ണ  സൂപ്പര  സസ്പെഷമകോലമിറമി  ആശുപത്രമിയേകോയേമി

ഉയേരതനതമിനകോവശമമകോയേ നടപടമികളണ സന്വേനീകരമികണസമനസ  വമിതനീതമകോയേമി

അഭമരത്ഥമിക്കുകയേകോണസ.  പഴയേ  ജനറേല  ആശുപത്രമി  സമിതമി  സചേയ്യുന

സലവണ അവമിസട ഇയപ്പകോള് ലഭമമകോണസ.  കഴമിഞ  മകോസണ  29 -ാം തനീയേതമി

യചേരന  യഹകോസ്പെമിറല  മകോയനജ് സമന്റെസ  യയേകോഗതമില  അവമിസട

യഹകോസ്പെമിറലമിനുയവണമി  സണസകോന  സരകകോരമിയനകോടസ  ആവശമസപ്പടകോനുള്ള

തനീരുമകോനണ  എടുതസകകോണകോണസ  യയേകോഗണ  പമിരമിഞതസ.  മമിനമിസ്റ്റനീരമിയേല

വമിഭകോഗതമില  മൂനസ  ജനീവനകകോരകോണസ  കലപ്പറ  ജനറേല  യഹകോസ്പെമിറലമില

ആസകയുള്ളതസ.  കണ്ണൂര ജമി.എചസ.-ല 24 ജനീവനകകോരുണസ.  24 ജനീവനകകോര

നലതകോണസ,  അവമിസട  നനകോയേമി  നടകസട്ട.   ഇവമിസട  അവശമകകോരമങ്ങള്

നടതകോന  യപകോലണ  മമിനമിസ്റ്റനീരമിയേല  ജനീവനകകോര  ഇലകോത  വമിഷയേണ

ഗസൗരവമകോയേമി  ഒരു ഭകോഗതസ  നമിലനമിലക്കുന്നു.  നഴമിണഗസ  സൂപ്രണമിണഗസ  തസ്തമിക

ഇനസ   നമിലവമിലമില.  സഹഡസ  നഴസ  തസ്തമിക നമിലവമില  മൂസനണ്ണമകോണുള്ളതസ.

നമിലവമില     അഞസ  എണ്ണസമങ്കമിലണ  ഉസണങ്കമില  മകോത്രയമ
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മുയനകോട്ടുയപകോകുകയുള്ളൂ.  സ്റ്റകോഫസ  നഴ്സുമകോരുസട  തസ്തമിക  90  എണ്ണണ  യവണ

സകോനതസ   നമിലവമിലള്ളതസ  30  എണ്ണണ  മകോത്രമകോണസ.   ഇതസ

നമിലവമിലള്ളതകോയേമിരമിക്കുന  250  സബഡസ  സസങ്തസ  മുഴവനകോയുണ  പ്രവരതന

ക്ഷമമകോക്കുനതമിനുണ  ഐ.പമി.എചസ.എസസ.  സ്റ്റകോനയഡരഡസ  പ്രകകോരണ  സ്റ്റകോഫസ

നഴ്സുമകോരുസട  എണ്ണതമില  കുറേവസ നമിലനമിലക്കുകയേകോണസ.

ആയേമിരതമിയേഞ്ചൂയറേകോളണ  യരകോഗമികള്  ഒ.പമി.ആയുണ  ഐ.പമി.-യേകോയേമി

ഒരുമകോസതമില ആയേമിരയതകോളണ  ആളകളണ  വരുനതകോയേ ഈ  പ്രധകോനസപ്പട്ട

ആശുപത്രമിയേമില  ലകോബസ  സടകനീഷമനമകോരുസട  ഏഴസ  തസ്തമികകളകോണസ

നമിലവമിലള്ളതസ.  അവസര  വചസ  24  മണമിക്കൂറുണ  പ്രവരതമിക്കുകസയേനതസ

അസകോദമമകോണസ.  ഫകോരമസമിസ്റ്റമിസന്റെ   തസ്തമികയേമിലളളതകോയേമിരമിക്കുന  കുറേവസ,

എമരജനസമി  സടകനീഷമനമകോരുസട  അഭകോവണ,  ആണബുലനസമിനസ

ലഡവരമകോരമിലകോത  സകോഹചേരമമുള്സപ്പസട  ഗുരുതരമകോയേ

സകോഹചേരമമകോണുള്ളതസ.  യതകോമസസ മരമികകോനമിടയേകോയേതമിസന്റെ  ഒരു പ്രധകോനസപ്പട്ട

സകോഹചേരമണകൂടമി  അങ്ങയുസട  ശദയേമിലസപ്പടുതകയേകോണസ.  യഡകോക്ടരമകോരുസട

തസ്തമികയുസട കകോരമവണ സമകോനമകോണസ. സസ്പെഷമകോലമിറമികളകോയേ ഓരയതകോ, തന്വേകസ

വമിഭകോഗണ,  പമി.എണ.ആര.,  യഫകോറേനസമികസ,  യറേഡമിയയേകോളജമി  തുടങ്ങമിയേ
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തസ്തമികകളമില ജൂനമിയേര കണ്സള്ട്ടന്റെസ,  കണ്സള്ട്ടന്റെസ എനനീ യകഡറേമിലള്ള

തസ്തമികകള്  നമിലവമില  ആശുപത്രമിയേമില  ഇലകോതതകോയേ  സകോഹചേരമമുണസ.

അങ്ങസന തുടങ്ങമി നമിരവധമിയേകോയേ പ്രശ്നങ്ങള് യനരമിടുകയേകോണസ.  അതുസകകോണസ

യഹകോസ്പെമിറല അറനഡന്റെസ  നമിയേമനണ,  സസ്പെഷമകോലമിറമി  വമിഭകോഗണ  സകോപമികല,

പുതമിയേ  സസ്പെഷമകോലമിറമി  ആശുപത്രമി  സകട്ടമിടണ  സകോപമികല,  ജൂനമിയേര

കണ്സള്ട്ടന്റെസ,  കണ്സള്ട്ടന്റെസ  എനനീ  യകഡറേമിലള്ള  തസ്തമികകള്

നമിയേമമികകോനകോവശമമകോയേ   നടപടമികള്  എനമിവ  സന്വേനീകരമിചസ  യകരളതമിസല

ഏക  ആസ്പെമിയറേഷണല  ഡമിസമിക്ടകോയേമിട്ടുള്ള  വയേനകോടമിസന്റെ  ആസകോനമകോയേ

കലപ്പറയേമിസല    ജനറേലകോശുപത്രമി  എലകോവമിധ  സണവമിധകോനയതകോടുണകൂടമി

ഉയേരതമിസകകോണ്ടുവരകോന  ആവശമമകോയേ  ഇടസപടലണകോകണണ.  മരുനമിസന്റെ

കകോരമണ  പറേഞയപ്പകോള്  പ്രയതമകമകോയേമി  അങ്ങസ  ഇടസപട്ടു.   ഇകകോരമതമിലണ

ബഹുമകോനസപ്പട്ട  മനമിയുസട  പ്രയതമകമകോയേ  ഇടസപടലണകോകണസമനസ

വമിനനീതമകോയേമി അഭമരത്ഥമിക്കുന്നു.

ആയരകോഗമ-വനമിത-ശമിശുവമികസന  വകുപ്പുമനമി  (ശനീമതമി  വനീണകോ

യജകോരജസ):  സര,  യകരളതമില ആയരകോഗമയമഖലയേമില പ്രയതമക പരമിഗണന

ആവശമമുള്ള  ജമിലകളമിസലകോനകോണസ  വയേനകോടസ  ജമില.  പ്രയതമകമിചസ
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അതമിശകമകോയേ  മഴയുണമറ്റുണ  കകോരണണ  ഗതകോഗത  തടസണ  യനരമിടുയമ്പകോള്  മറസ

സലങ്ങളമിലനമിന്നുണ  കട്ടസ  ഓഫസ  ആകുന  സമിതമിയുണ  അവമിസടയുണസ.

അതുസകകോണസ  നല  പ്രകോധകോനമയതകോടുകൂടമി   ആശുപത്രമികളമകോയേമി  ബന്ധസപ്പട്ട

പ്രവരതനങ്ങള്  ഇവമിസട  നടതകോനകോണസ  സരകകോര  തനീരുമകോനമിചമിട്ടുള്ളതസ.

അതമിനുള്ള പ്രവരതനങ്ങളകോണസ നടതനതസ.  'ആരദണ'  മകോനദണ്ഡ പ്രകകോരണ

നമിലവമില  കലപ്പറ  ജനറേല  ആശുപത്രമി  ജമിലകോതല  ആശുപത്രമിയുസട

പട്ടമികയേമിലകോണസ  ഉള്സപ്പടുതമിയേമിട്ടുള്ളതസ.  സകോമൂഹമികകോയരകോഗമ യകന്ദ്രമകോയേ ഈ

ആശുപത്രമിസയേ 2005-ലകോണസ  തസ്തമികകളസട എണ്ണതമില മകോറണ വരുതകോസത

ജനറേല ആശുപത്രമിയേകോയേമി ഉയേരതമിയേതസ. ആശുപത്രമിയേമില അനുവദമികസപ്പട്ട

കമിടകകളസട എണ്ണണ 250 ആണസ. ദമിവയസന ഇവമിസട ശരകോശരമി 1300 ഒ.പമി.-

യുണ  70  ഐ.പമി.-യുമകോണസ.  ജനറേല  സമഡമിസമിന,  ലഗനയകകോളജമി,

പനീഡമിയേകോട്രേമികസ,  ജനറേല  സരജറേമി,  ഇ.എന.ടമി.,   ഒകോഫകോലയമകോളജമി,

അനയസ്തഷമ,  ലസകകോട്രേമി,   സറേസ്പെമിയറേററേമി  സമഡമിസമിന,  ദന്തല,

ഫമിസമിയയേകോസതറേകോപ്പമി  എനനീ  സസ്പെഷമകോലമിറമി  യസവനങ്ങള്  ഈ

ആശുപത്രമിയേമില   ലഭമമകോക്കുന്നുണസ.  129  സമിരണ  ജനീവനകകോരുണ  83

തകോത്കകോലമിക  ജനീവനകകോരുണ  ഇവമിസട  യസവനണ  അനുഷ്ഠമിക്കുന്നു.  സമിരണ
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ജനീവനകകോരകോയേ  സൂപ്രണസ,  സഡപന്യൂട്ടമി  സൂപ്രണസ  മുതല   ദന്തല  സരജന,

അസമിസ്റ്റന്റെസ  സരജന,  സമി.എണ.ഒ.,  സസ്പെഷമകോലമിറമി  വമിഭകോഗങ്ങളകോയേ  ജനറേല

സമഡമിസമിന,  കണ്സള്ട്ടന്റെസ,  ജൂനമിയേര കണ്സള്ട്ടന്റെസ,  ജനറേല സരജറേമിയേമില

ജൂനമിയേര കണ്സള്ട്ടന്റെസ  -2,  ലഗനയകകോളജമിയേമില കണ്സള്ട്ടന്റെസ,  ജൂനമിയേര

കണ്സള്ട്ടന്റെസ,  ശമിശുയരകോഗ  വമിഭകോഗതമില  കണ്സള്ട്ടന്റെസ,  ജൂനമിയേര

കണ്സള്ട്ടന്റെസ,  ഇ.എൻ.ടമി.,  ഓഫകോലയമകോളജമി,  ലസകകോട്രേമി  തുടങ്ങമിയേ

വമിഭകോഗങ്ങളമില   ജൂനമിയേര  കണ്സള്ട്ടന്റെസ  ഓയരകോന്നുവനീതണ,  അനയസ്തഷമ

വമിഭകോഗതമില  രണസ,  ജൂനമിയേര  കണ്സള്ട്ടനമകോര  ഉള്സപ്പസട  33

യഡകോക്ടരമകോരുസട  അണഗനീകൃത  തസ്തമികകളണസ.  കഴമിഞ  സരകകോരമിസന്റെ

കകോലതസ സൃഷ്ടമികസപ്പട്ട വമിവമിധ വമിഭകോഗണ യഡകോക്ടരമകോരുസട  13  തസ്തമികകള്

ഇതമില ഉള്സപ്പടുന്നു.  ഇതുകൂടകോസത  4  സമഡമികല ഓഫനീസരമകോസര  യദശനീയേ

ആയരകോഗമ  ദസൗതമണ  വഴമിയുണ  നമിയേമമിചമിട്ടുണസ.  ഈ  സരകകോരമിസന്റെ  കകോലതസ

സ്റ്റകോഫസ നഴ്സുണ,  ഫകോരമസമിസണ കകോരക്കുണ വമിഭകോഗങ്ങളമിലകോയേമി  6  തസ്തമികകള്കൂടമി

അധമികമകോയേമി  സൃഷ്ടമിചമിട്ടുണസ.  കമിഫ്ബമി  ധനസഹകോയേയതകോസട  ഒ.പമി.,

കകോഷന്വേകോലമിറമി ആനഡസ ഡയേഗയനകോസമിസസ സസന്റെറേമിസന്റെ നമിരമ്മകോണതമിനസ  9.6

യകകോടമി  രൂപയുസട  ഭരണകോനുമതമി  നലകമിയേമിട്ടുണസ.  ഇതമിസന്റെ തുടരനടപടമികള്
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പുയരകോഗമമിചവരമികയേകോണസ.  നമിലവമിസല അതമകോഹമിത വമിഭകോഗണ  വമിപുലനീകരമിചസ

യട്രേകോമകോസകയേര   വമിഭകോഗമകോയേമി  ഒരുക്കുനതമിനകോയേകോണസ  ഇതസ  രൂപകലപ്പന

സചേയമിട്ടുള്ളതസ.   സകട്ടമിട  നമിരമ്മകോണണ പൂരതമിയേകോകുന മുറേയസ  യട്രേകോമകോസകയേറുണ

അനുബന്ധ യൂണമിറ്റുണ പ്രവരതന സജമകോകകോന സകോധമിക്കുനതകോണസ. ഇവമിസട

വമിവമിധ  നമിരമ്മകോണ  പ്രവരതനങ്ങള്  ഈ  ഘട്ടതമില  നടപ്പകോക്കുന്നുണസ.

32.7 ലക്ഷണ  രൂപ  ഉപയയേകോഗമിചസ  പനീഡമിയേകോട്രേമികസ  ഐ.സമി.യു.-വമിസന്റെ

നമിരമ്മകോണണ പൂരതമിയേകോകമി  15  ലക്ഷണ രൂപ ഫണ്ടുവമിനമിയയേകോഗമിചസ   മകോസ്റ്റര

പകോന തയ്യകോറേകോക്കുനതമിനുള്ള  പ്രവൃതമികള് നടന്നുവരുന്നു.   60,000  രൂപ

സചേലവഴമിചസ  എന.സമി.ടമി.  കമിനമികമിനുള്ള  നവനീകരണ  പ്രവരതനങ്ങള്

പൂരതമിയേകോകമി.  15  യകകോടമി  രൂപ  യദശനീയേ  ആയരകോഗമ  ദസൗതമണ  വഴമി

വമിനമിയയേകോഗമിചസ  എസസ.ടമി.പമി. നമിരമ്മകോണതമിനുള്ള നടപടമികള് നടക്കുന്നുണസ.

1.23  യകകോടമി രൂപ സചേലവകോകമി ഓകമിജന ജനയറേറര  സകോപമിക്കുനതമിനുള്ള

നടപടമി  പൂരതമിയേകോകമി.  അതുയപകോസല  ഇവമിസട  പരകോമരശമികസപ്പട്ട

മകോനന്തവകോടമി  ആശുപത്രമിയേമില  കകോതലകോബസ  യുദകകോലകോടമിസകോനതമില

അതമിസന്റെ  പൂരതനീകരണവണ  ഇനസ്റ്റയലഷനുണ  യകകോണ്ഫമിഗയറേഷനുണ

പൂരതമിയേകോക്കുനതമിനുയവണ  നടപടമികള്  നടക്കുകയേകോണസ.   വയേനകോടസ
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ജമിലയുസട  പ്രയതമക  സകോഹചേരമണ  കണകമിസലടുതസ  കലപ്പറ  ജനറേല

ആശുപത്രമിയുണ  സസ്പെഷമകോലമിറമി  വമിഭകോഗവണ......   തകോലൂകസ  തലണ  മുതലകോണസ

സസ്പെഷമകോലമിറമി  സരവനീസസ  ആരദതമില  തുടങ്ങുനതസ.   നമിശ്ചയേമകോയുണ

അതനുസരമിചസ  ആവശമതമിനസ  യഡകോക്ടരമകോരുസട  അധമിക  തസ്തമിക

സൃഷ്ടമിക്കുനകകോരമണ സരകകോര പരമിയശകോധമിക്കുനതകോണസ.  


