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സബ്മമിഷന

(1) എസസ  .  സമി  .   വമിദദദ്യാര്തമികളുടടെ പപദ്യാസസ ടമടമികസ പസദ്യാളര്ഷമിപസ

പ്രതമിപക്ഷപനേതദ്യാവസ  (ശശ  .    വമി  .    ഡമി  .    സതശശന):  സര്,  ഇഇൗ അധദയനേ

വര്ഷഷംമുതല്  ഇതര  സഷംസദ്യാനേങ്ങളമില്  പ്രപവശനേഷം  പനേടെമിയ  പടമികജദ്യാതമി

വമിഭദ്യാഗതമില്ടപട  വമിദദദ്യാര്തമികള്കസ  ഗവണ്ടമനസ  ഓഫസ  ഇനദദ്യാ

പപദ്യാസസടമടമികസ  പസദ്യാളര്ഷമിപസ  ലഭദമദ്യാക്കുന്നതമിനേസ  സഷംസദ്യാനേ  സര്കദ്യാര്

അടെമിയനരമദ്യായമി  നേടെപടെമി  സസശകരമികണടമന്നതസ  സഷംബനമിചദ്യാണസ  എടന

സബ്മമിഷന.  ഇഇൗ  പസദ്യാളര്ഷമിപസ  പനേരടത  നേല്കമിയമിരുന.  എന്നദ്യാല്

2018-ല്  ഇതമിടന  മദ്യാര്ഗ്ഗനേമിര്പദ്ദേശങ്ങള്  പകന്ദ്ര  സര്കദ്യാര്  പഭദഗതമി  ടചെയ.

പഭദഗതമി ടചെയ്തതമിനുപശഷവഷം നേമ്മുടടെ സഷംസദ്യാനേഷം പസദ്യാളര്ഷമിപസ ടകദ്യാടുത,

പമിന്നശടെസ    ടടഹെെപകദ്യാടെതമി നേമിര്പദ്ദേശപ്രകദ്യാരഷം  2019-2020-വടര അഡമിഷന

എടുതമിട്ടുളളവര്ടകലദ്യാഷം  പസദ്യാളര്ഷമിപസ  ടകദ്യാടുത.  പകന്ദ്രസര്കദ്യാര്  വശണഷം

പഭദഗതമി  വരുതമിയമിരമിക്കുകയദ്യാണസ.  പഭദഗതമിയുടടെ  ഭദ്യാഗമദ്യായമി  മദ്യാപനേജസ ടമനസ

കസദ്യാട,  പസദ്യാര്ടസ  അഡമിഷന,  എന.ആര്.ടഎ.കസദ്യാട  എന്നമിവയമില്

പ്രപവശനേഷം ലഭമിക്കുന്ന വമിദദദ്യാര്തമികള്കസ പപദ്യാസസടമടമികസ  പസദ്യാളര്ഷമിപമിനേസ

അര്ഹെെതയമിടലന്നസ  വദവസ  ടചെയ്തമിരമിക്കുകയദ്യാണസ.  ഇതമിനേകതളള
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പ്രശ്നടമന്നതസ  ശരമിയദ്യായ  റമിസര്പവഷനേദ്യാണസ  കമിട്ടുന്നടതങമില്  അതതസ  പസറസ

ഗവണ്ടമന്റുകളദ്യാണസ  അവര്കസ  പസദ്യാളര്ഷമിപസ  ടകദ്യാടുക്കുന്നതസ.

മഹെെദ്യാരദ്യാഷ്ട്രയമിപലദ്യാ  കര്ണദ്യാടെകയമിപലദ്യാ  ഡല്ഹെെമിയമിപലദ്യാ  പപദ്യായമി

റമിസര്പവഷനേമിലദ്യാണസ  ഇവര്കസ  അഡമിഷന  കമിട്ടുന്നടതങമില്  നേമ്മള്

സഹെെദ്യായമിപകണ്ട ആവശദമമില. അതതസ സഷംസദ്യാനേ ഗവണ്ടമന്റുകള്ക്കുതടന്ന

നേമിലവമിലുളള  സശഷം  ഉപപയദ്യാഗമിച്ചുടകദ്യാണ്ടസ  പുറതനേമിനളള

വമിദദദ്യാര്തമികള്ക്കുകൂടെമി  ടകദ്യാടുകദ്യാന  കഴമിയുഷം.  പടക്ഷ,  നേമുകറമിയദ്യാഷം

മത്സരപരശക്ഷയുടടെ  അടെമിസദ്യാനേതമില്  പദശശയതലതമില്  പമിന്നദ്യാകഷം

നേമില്ക്കുന്ന പദ്യാവടപട കുടമികള്കസ അഡമിഷന കമിട്ടുന്നതസ വളടര തുച്ഛമദ്യാണസ.

വലമിടയദ്യാരു ശതമദ്യാനേഷം കുടമികള് വരുന്നതസ മദ്യാപനേജസ ടമനസ കസദ്യാടയമിപലദ്യാ പസദ്യാടസ

അഡമിഷനേമിപലദ്യാ  ഒടകയദ്യാണസ.  ഇപപദ്യാള്  അവര്കസ  പഠമികദ്യാന  കഴമിയദ്യാത

സദ്യാഹെെചെരദഷം   നേമിലനേമില്ക്കുകയദ്യാണസ.  പടമികജദ്യാതമി  വമിഭദ്യാഗതമില്ടപട

കുടമികള്കസ  പദശശയ  തലതമിലുള്ള  എനടനസസ  പരശക്ഷകള്  വമിജയമിചസ

സഷംസദ്യാനേതമിനേസ  പുറതള്ള  പകദ്യാപളജുകളമില്  ടമരമിറസ  സശറമില്  അഡമിഷന

പനേടെമി  പഠനേഷം  നേടെതദ്യാനുള്ള  അവസരങ്ങള്  വളടര  പരമിമമിതമദ്യാണസ.

പയദ്യാഗദരദ്യായ എലദ്യാ വമിദദദ്യാര്തമികള്ക്കുഷം പകരളതമില്തടന്ന  ഉപരമിപഠനേഷം
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നേടെതദ്യാനുള്ള  സഷംവമിധദ്യാനേമമിലദ്യാതതുടകദ്യാണ്ടദ്യാണസ  കുടമികള്  മറസ

സഷംസദ്യാനേങ്ങളമിപലയസ  പപദ്യാകുന്നതസ.  അതുടകദ്യാണ്ടസ  2020-21  അകദ്യാദമമികസ

വര്ഷഷം  മുതല് സഷംസദ്യാനേതമിനേസ  പുറതള്ള വമിദദദ്യാഭദദ്യാസ സദ്യാപനേങ്ങളമില്

അഡമിഷന  പനേടെമിയ  പയദ്യാഗദരദ്യായ  പടമികജദ്യാതമി  വമിദദദ്യാര്തമികള്കസ

പ്രപവശനേതമിടന  സസഭദ്യാവഷം  പരമിഗണമികദ്യാടത  പപദ്യാസസ  ടമടമികസ

പസദ്യാളര്ഷമിപമിനേസ  അര്ഹെെത  നേല്കുന്ന  രശതമിയമിടലദ്യാരു  ഉതരവസ

പുറടപടുവമികണടമന്നദ്യാണസ എടന അഭദര്തനേ.

പടമികജദ്യാതമി,  പടമികവര്ഗ്ഗ,  പമിന്നദ്യാക  വമിഭദ്യാഗ  പക്ഷമ വഷം  പദവസസവഷം

പദ്യാര്ലടമനറമികദ്യാരദവഷം  വകുപ്പുമനമി  (ശശ  .    ടക  .    രദ്യാധദ്യാകൃഷ്ണന):  സര്,

ബഹുമദ്യാനേടപട  പ്രതമിപക്ഷപനേതദ്യാവസ  ഇവമിടടെ  ചൂണ്ടമികദ്യാണമിചതസ  ഏറവഷം

പ്രധദ്യാനേടപട  പ്രശ്നഷം  തടന്നയദ്യാണസ.  പകരളതമിനേസ  പുറതസ  ഇതര

സഷംസദ്യാനേങ്ങളമിടല അഷംഗശകൃത വമിദദദ്യാഭദദ്യാസ സദ്യാപനേങ്ങളമില് ടമറമിറമിപലദ്യാ

റമിസര്പവഷനേമിപലദ്യാ  പ്രപവശനേഷം  പനേടുന്ന കുടമികള്കസ  വരുമദ്യാനേ പരമിധമിയുടടെ

അടെമിസദ്യാനേതമിലദ്യാണസ  പകന്ദ്ര  പപദ്യാസസടമടമികസ  പസദ്യാളര്ഷമിപസ  ലഭമിക്കുന്നതസ.

വദ്യാര്ഷമിക വരുമദ്യാനേഷം രണ്ടര ലക്ഷഷം രൂപയമില് കൂടുതലുള്ള കുടമികള്കസ പപദ്യാസസ

ടമടമികസ  പസദ്യാളര്ഷമിപസ  നേല്കുന്നമില.   അങ്ങടനേ  വരുപമദ്യാള്  വദ്യാര്ഷമിക
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വരുമദ്യാനേഷം  രണ്ടര  ലക്ഷതമില്  കൂടുതലുള്ള  കുടമികള്ക്കുകൂടെമി

വമിദദദ്യാഭദദ്യാസദ്യാനുകൂലദങ്ങള്  നേല്കുന്നതമിനേസ  ബഡ്ജറമില്  പ്രപതദകഷം  തുക

വകയമിരുതമിയമിട്ടുണ്ടസ.   ബഹുമദ്യാനേദനേദ്യായ  പ്രതമിപക്ഷപനേതദ്യാവസ  ഇവമിടടെ

ചൂണ്ടമികദ്യാണമിചതമിടലദ്യാരു  പ്രശ്നമുണ്ടസ.  2021-22  വര്ഷഷം  വടര  പടമികജദ്യാതമി

വമികസനേ വകുപസ  പനേരമിടസ  ഇനസമിററ്റ്യൂഷനുകള്കസ  ടഷറമി  വഴമിയദ്യാണസ  പണഷം

ടകദ്യാടുതമിരുന്നതസ.  എന്നദ്യാല് പകന്ദ്ര ഗവണ്ടമനസ ഒരു പഭദഗതമി ടകദ്യാണവന്നസ

പനേരമിടസ  കുടമികളുടടെ  അകഇൗണ്ടമിപലയസ  പണഷം  ടകദ്യാടുക്കുകടയന്ന  സമശപനേഷം

സസശകരമിച്ചു.  അതദ്യായതസ  പബമികസ  ഫണ്ടസ  പമദ്യാണമിററമിഷംഗസ   സമിസതമിലൂടടെ

മദ്യാത്രപമ  കുടമികള്കസ  വമിദദദ്യാഭദദ്യാസദ്യാനുകൂലദഷം  ടകദ്യാടുകദ്യാന  കഴമിയുകയുള.

അതമിനേസ  പരമിമമിതമിയുടണ്ടങമിലുഷം  ഒരു കദ്യാരണവശദ്യാലുഷം ആ സമിസഷം മദ്യാറദ്യാന

കഴമിയമിടലന്ന  നേമിലപദ്യാടെദ്യാണസ  പകന്ദ്ര  ഗവണ്ടമനസ  സസശകരമിചതസ.

അതുടകദ്യാണതടന്ന  ആ  സമിസതമിപലയസ  വരദ്യാന  ടചെറമിയ  കദ്യാലതദ്യാമസഷം

പനേരമിടുകയുണ്ടദ്യായമി.  ഇപപദ്യാള്  ആ  സമിസതമിപലയ്ടകതദ്യാന  നേമുകസ

കഴമിഞമിട്ടുണ്ടസ.  തടെസ്സങ്ങള്  പരമിഹെെരമിച്ചുടകദ്യാണ്ടസ  പസദ്യാളര്ഷമിപസ  വമിതരണഷം

ടചെയദ്യാനുള്ള  നേടെപടെമി  സസശകരമിചമിട്ടുണ്ടസ.  അപതദ്യാടടെദ്യാപഷംതടന്ന  ഇതര

സഷംസദ്യാനേങ്ങളമില്  പഠമിക്കുന്ന  പടമികജദ്യാതമി/പടമികവര്ഗ്ഗ  വമിദദദ്യാര്തമികള്കസ
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ഈ സദ്യാമതമികവര്ഷഷം പസദ്യാളര്ഷമിപസ വമിതരണതമിനേദ്യാവശദമദ്യായ 10 പകദ്യാടെമി

രൂപ സമിഷംഗമിള് പനേദ്യാഡല് ഏജനസമിയമിപലയസ മദ്യാറമി നേമിപക്ഷപമിചമിട്ടുണ്ടസ. പ്രസ്തുത

തുകയമില്നേമിനഷം  എലദ്യാ  വമിദദദ്യാര്തമികള്ക്കുഷം  2021-22  വടരയുള്ള

പസദ്യാളര്ഷമിപസ നേല്കമിയമിട്ടുണ്ടസ.  നേദ്യാളമിതുവടര  എസസ.സമി.  വമിഭദ്യാഗതമില്ടപട

കുടമികള്കസ  5.51  പകദ്യാടെമി രൂപയുഷം  എസസ.ടെമി.  വമിഭദ്യാഗതമില്ടപട കുടമികള്കസ

59,6000  രൂപയുഷം  സമിഷംഗമിള്  പനേദ്യാഡല്  ഏജനസമി  വഴമി  നേല്കദ്യാന

കഴമിഞമിട്ടുണ്ടസ.  അങ്ങസ  ഇവമിടടെ  സൂചെമിപമിചതുപപദ്യാടല മുനകദ്യാലങ്ങളമില് ചെമില

ഉതരവകളമില്  അവദക്തതകളുണ്ടദ്യായമിരുന.  അതസ  പരമിഹെെരമികദ്യാന

ആവശദമദ്യായ  ഇടെടപടെല്   ഗവണ്ടമനസ  നേടെതമി.  നേമ്മുടടെ  സഷംസദ്യാനേതഷം

ഇതര  സഷംസദ്യാനേങ്ങളമിലുടമലദ്യാഷം  നേറ്റ്യൂടജന  പകദ്യാഴ്സുകള്കസ  കുടമികള്കസ

പഠമികദ്യാനുള്ള  അവസരഷം  ടകദ്യാടുതമിരുന്നമില.  അതുടകദ്യാണ്ടസ

നേമിലവമിലുണ്ടദ്യായമിരുന്ന  ഉതരവകളമിടല  അപദ്യാകതകള്  പരമിഹെെരമിചസ

05.01.2023-ല്  പുതമിയ  ഉതരവമിറക്കുകയുഷം  അതമിടന  അടെമിസദ്യാനേതമില്

ഇപപദ്യാള്  എലദ്യാ  പുതുതലമുറ  പകദ്യാഴ്സുകള്ക്കുഷം  കുടമികള്കസ  അഡമിഷന

ടകദ്യാടുകദ്യാനുഷം അവര്കസ ആനുകൂലദഷം ടകദ്യാടുകദ്യാനുമുള്ള സഷംവമിധദ്യാനേമുണ്ടദ്യായമി.

സമി.എ,  കമനേമി  ടസക്രടറമി,  ടഎ.ടഎ.എഷം.,  ടഎ.ടഎ.ടെമി.,
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എന.ടഎ.എഫസ.ടെമി.  തുടെങ്ങമിയ  പദശശയ  പ്രദ്യാധദ്യാനേദമുള്ള  സദ്യാപനേങ്ങളമില്

പഠമികദ്യാനുള്ള  സഇൗകരദഷം  ടചെയടകദ്യാടുകദ്യാനുള്ള  തശരുമദ്യാനേടമടുതമിട്ടുണ്ടസ.

എസസ.സമി./എസസ.ടെമി.  കുടമികള്കസ  പുതമിയ  പകദ്യാഴ്സുകളടെകഷം  പഠമികദ്യാനുള്ള

സഇൗകരദഷം ടചെയടകദ്യാടുക്കുന്നതമിനേസ ആവശദമദ്യായ ഇടെടപടെല് നേടെതമിയമിട്ടുണ്ടസ.

നേമ്മുടടെ  സഷംസദ്യാനേതമിനേകതഷം  പുറതഷം   രദ്യാജദതമിനേസ  ടവളമിയമിലുഷം

കുടമികള്കസ  പുതമിയ  പകദ്യാഴ്സുകള്  പഠമികദ്യാനുള്ള  സഷംവമിധദ്യാനേമുണ്ടദ്യാകമി

ടകദ്യാടുകദ്യാനുള്ള  നേടെപടെമികള്  സസശകരമിചമിട്ടുണ്ടസ.  സദ്യാപങതമികമദ്യായമി

കദ്യാലതദ്യാമസഷം  വന്നതുടകദ്യാണ്ടസ  പസദ്യാളര്ഷമിപസ  ടകദ്യാടുകദ്യാന  കുറചസ

വവകമിയമിട്ടുണ്ടസ.  അതുടകദ്യാടുകദ്യാനപവണ്ടമിയുള്ള നേടെപടെമികള് സസശകരമിചമിട്ടുണ്ടസ.

ഇനേമി പ്രശ്നങ്ങടളദ്യാനമുണ്ടദ്യാകമിടലന്നദ്യാണസ കരുതുന്നതസ.     

(2) പബദ്യാര്സല് സ്കൂളമിടന പരദ്യാധശനേതകള് പരമിഹെെരമികദ്യാന നേടെപടെമി

ശശമതമി  ഉമ  പതദ്യാമസസ:  സര്,  18-നുഷം  21-നുഷം  പ്രദ്യായതമിനേമിടെയമിലുള്ള

യുവതടെവകദ്യാടര  പദ്യാര്പമിക്കുന്ന പകരള  ജയമില് വകുപമിനേസ  കശഴമിലുള്ള  പകരള

സഷംസദ്യാനേടത  ഏക  സദ്യാപനേമദ്യാണസ  തൃകദ്യാകര  മണ്ഡലതമിലുള്ള

പബദ്യാര്സല്  സ്കൂള്.  കണ്ണൂര്  ജമിലയമില്  ആരഷംഭമിച  ഈ സദ്യാപനേഷം  1995-ല്

തൃകദ്യാകരയമില്  മദ്യാറമി  സദ്യാപമിക്കുകയദ്യാണുണ്ടദ്യായതസ.  എന്നദ്യാല്  2010-ലദ്യാണസ



Uncorrected/Not for Publication
02.02.2023

7

ഈ  സദ്യാപനേഷം  പൂര്ണമദ്യായുഷം  പ്രവര്തനേസജ്ജമദ്യായതസ.  നേമിലവമില്

എറണദ്യാകുളഷം  ജമിലദ്യാ  ജയമിലമിപനേദ്യാടുഷം  വനേമിതദ്യാ  ജയമിലമിപനേദ്യാടുഷം  പചെര്ന്നസ

ഏകപദശഷം  രണ്ടസ  ഏകപറദ്യാളഷം  സലതസ  അപനവദ്യാസമികടള

തദ്യാമസമിപമികദ്യാനുള്ള 16 ടസല്ലുകളദ്യായദ്യാണസ ഈ സദ്യാപനേഷം പ്രവര്തമിക്കുന്നതസ.

പ്രദ്യായതമിടന  പകസതക്കുറവമൂലഷം  ടതറ്റുകളമില്  അകടപട്ടുവരുന്ന

കഇൗമദ്യാരപ്രദ്യായകദ്യാടര  സമിരഷം  കുറവദ്യാളമികളമില്നേമിനഷം  ക്രമിമമിനേല്

പശദ്യാതലതമിലുള്ളവരമില്നേമിനഷം  അകറമി  നേമിര്തമി  സമൂഹെെതമിപലയസ

തമിരമിടകടയതമിക്കുകടയന്ന  ലക്ഷദപതദ്യാടടെയദ്യാണസ  പബദ്യാര്സല്  സ്കൂള്

പ്രവര്തമിക്കുന്നതസ.  അറുപതപഞദ്യാളഷം  അപനവദ്യാസമികടള

പദ്യാര്പമിക്കുന്നതമിനുള്ള  സഇൗകരദമദ്യാണസ  നേമിലവമില്  ഈ

സദ്യാപനേതമിനുള്ളടതങമിലുഷം  നൂപറദ്യാളഷം  അപനവദ്യാസമികടള  ഇവമിടടെ

പദ്യാര്പമിക്കുനണ്ടസ.  അതുപപദ്യാടലതടന്ന  നേമിലവമിലുള്ള  ടസല്ലുകള്  വളടര

ഇടുങ്ങമിയതുഷം മതമിയദ്യായ കദ്യാപറദ്യാ ടവളമിചപമദ്യാ കടെകതകവമിധതമിപലദ്യാ അല

പണമികഴമിപമിചമിരമിക്കുന്നതസ.  അപനവദ്യാസമികള്കസ  മദ്യാനേസമിക

പരമിവര്തനേതമിനേസ  സഹെെദ്യായകരമദ്യാകുഷംവമിധഷം  മതമിയദ്യായ  ചുറ്റുപദ്യാടുകപളദ്യാ

തദ്യാമസസഇൗകരദപമദ്യാ വദ്യായു സഞദ്യാരപമദ്യാപപദ്യാലുഷം നേമിലവമിടല ടകടമിടെതമിലമില.
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സല  സഇൗകരദഷം  കുറവദ്യായതമിനേദ്യാല്  സമദ്യാനേ  പ്രദ്യായതമിലുള്ള  കുടമികടള  മറ്റു

ജയമിലുകളമില്  പദ്യാര്പമികദ്യാന  നേമിര്ബനമിതമദ്യാകുകയദ്യാണസ.   മറ്റുജമിലകദ്യാരദ്യായ

യുവതടെവകദ്യാടര മുഴുവനുഷം അതതസ ജമിലകളമിടല മറസ  തടെവകദ്യാപരദ്യാടടെദ്യാപമദ്യാണസ

ഇപപദ്യാള് പദ്യാര്പമിച്ചുവരുന്നതസ.

എറണദ്യാകുളഷം ജമിലയമില്  ജലദഇൗര്ലഭദഷം  ഏറവഷം കൂടുതലുള്ള തൃകദ്യാകര

പ്രപദശതദ്യാണസ  ഈ  സ്കൂള്  സമിതമി  ടചെയ്യുന്നതസ.  അതുടകദ്യാണതടന്ന  നേദ്യാലസ

ദമിവസതമിടലദ്യാരമികലദ്യാണസ വദ്യാടര് അപതദ്യാറമിറമിയമില്നേമിനഷം ടവള്ളഷം ഇവര്കസ

ലഭമിക്കുന്നതസ.  അപനവദ്യാസമികള്കസ  ജലവമിതരണതമിനുഷം  വളടരയധമികഷം

പരമിമമിതമികള്  ഇതുമൂലമുണ്ടദ്യാകുനണ്ടസ.  മടറദ്യാന്നസ  ഈ  സദ്യാപനേതമില്

അനുവദനേശയമദ്യായ  നേമിരവധമി  തസമികകള്  വര്ഷങ്ങളദ്യായമി

ഒഴമിഞ്ഞുകമിടെക്കുകയദ്യാണസ.  ആയതുടകദ്യാണ്ടസ  അപനവദ്യാസമികള്കസ

വമിദദദ്യാഭദദ്യാസപരമദ്യായുഷം  ടതദ്യാഴമില്പരമദ്യായുഷം  ലഭമിപകണ്ട  പരമിശശലനേഷം

നേമിപഷധമികടപടുകയദ്യാണസ.  സമൂഹെെതമിനേസ  ഏറവമധമികഷം  ഗുണകരമദ്യായ

സഷംഭദ്യാവനേകള്  നേല്കുവദ്യാന  കഴമിയുന്ന  കഇൗമദ്യാരകദ്യാരദ്യായ

അപനവദ്യാസമികളമില്നേമിനഷം  മനേപരമിവര്തനേതമിലൂടടെ  പുതമിടയദ്യാരു

തലമുറടയ  വദ്യാര്ടതടുക്കുന്നതമിനേസ  അനുപയദ്യാജദമദ്യായ  സദ്യാഹെെചെരദങ്ങളുഷം
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സഇൗകരദങ്ങളുഷം  ഈ  സദ്യാപനേതമില്  സൃഷമിക്കുന്നതമിനേദ്യായമി  സ്കൂളമിടന

പരദ്യാധശനേതകള് പരമിഹെെരമിക്കുന്നതമിനേസ  അടെമിയനര നേടെപടെമിയുണ്ടദ്യാകണടമന്നസ

അഭദര്തമിക്കുന. 

മുഖദമനമി  ചുമതലടപടുതമിയപ്രകദ്യാരഷം  പടമികജദ്യാതമി,  പടമികവര്ഗ്ഗ,

പമിന്നദ്യാക വമിഭദ്യാഗ പക്ഷമ വഷം പദവസസവഷം പദ്യാര്ലടമനറമികദ്യാരദവഷം വകുപ്പുമനമി

(ശശ  .    ടക  .    രദ്യാധദ്യാകൃഷ്ണന):  സര്,  തൃകദ്യാകരയമിടല  പബദ്യാര്സല്  സ്കൂളമിടന

അടെമിസദ്യാനേസഇൗകരദഷം  വര്ദമിപമിചസ  അതമിടനേ  രദ്യാജദടത

മദ്യാതൃകദ്യാസദ്യാപനേമദ്യാകമി  വമികസമിപമിക്കുന്നതമിനുള്ള  നേടെപടെമി

സസശകരമികണടമന്നദ്യാണസ ബഹുമദ്യാനേടപട അഷംഗഷം ഇവമിടടെ ചൂണ്ടമികദ്യാണമിചതസ.

കുറകൃതദങ്ങളമില്ടപട്ടുപപദ്യാകുന്ന  കഇൗമദ്യാരകദ്യാടര  പദ്യാര്പമിക്കുന്നതമിനുള്ള

പ്രധദ്യാനേടപട  സ്കൂളദ്യാണസ  പബദ്യാര്സല്  സ്കൂള്.  അതമിടന

അടെമിസദ്യാനേസഇൗകരദങ്ങള്  വര്ദമിപമിചസ   പ്രവര്തനേങ്ങള്  കൂടുതല്

ടമചടപടുതമി  രദ്യാജദതതടന്ന  ഒരു  മദ്യാതൃകദ്യാസദ്യാപനേമദ്യാകമി

വമികസമിപമികദ്യാനുള്ള  നേടെപടെമികളദ്യാണസ  ഗവണ്ടമനസ  നേടെപമിലദ്യാകമി  വരുന്നതസ.

അതമിടന  ഭദ്യാഗമദ്യായമി  അവമിടടെ  സഇൗകരദങ്ങള്  കുറവടണ്ടന്നസ  ഇവമിടടെ

ബഹുമദ്യാനേടപട  അഷംഗഷം  ചൂണ്ടമികദ്യാണമിക്കുകയുണ്ടദ്യായമി.  പുതമിയ  ടകടമിടെഷം
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നേമിര്മ്മമിക്കുന്നതമിനുഷം  അനുബന  സഇൗകരദങ്ങടളദ്യാരുക്കുന്നതമിനുമദ്യായമി  3.3

പകദ്യാടെമി  രൂപയുടടെ  ഭരണദ്യാനുമതമി   നേല്കമിയമിട്ടുണ്ടസ.  മറസ

നേമിര്മ്മദ്യാണപ്രവ വൃതമികള്  പുപരദ്യാഗമമിച്ചുവരുന.  സ്കൂളമില്  കമറ്റ്യൂടര്  ലദ്യാബസ,

സദ്യാര്ടസ  കദ്യാസ്റഷം,  പബമികസ  അഡ്രസ്സമിഷംഗസ  സഷംവമിധദ്യാനേഷം  എന്നമിവ  ഇതമിനേകഷം

സദ്യാപമിച്ചുകഴമിഞമിട്ടുണ്ടസ.  സ്കൂളമിടല അപനവദ്യാസമികള് അധമികവഷം വമിചെദ്യാരണ

തടെവകദ്യാരദ്യാണസ.  സദ്യാമതമിക  പരദ്യാധശനേതയുള്ളവര്കസ  സഇൗജനേദ

നേമിയമസഹെെദ്യായഷം  നേല്കുന്നതമിനുപവണ്ടമിയുള്ള  സഷംവമിധദ്യാനേടമദ്യാരുകമിയമിട്ടുണ്ടസ.

വമിദദദ്യാഭദദ്യാസവഷം  വദക്തമിതസവമികസനേവഷം  മുനനേമിര്തമി  വമിദഗ്ദ്ധരദ്യായ

അധദദ്യാപകരുടടെ  പസവനേവഷം  വലബ്രറമി  സഇൗകരദവഷം  കദ്യായമിക

വമിപനേദ്യാപദദ്യാപദ്യാധമികളുഷം സ്കൂളമിടലദ്യാരുകമിയമിട്ടുണ്ടസ. അപതദ്യാടടെദ്യാപഷം പുനേരധമിവദ്യാസഷം

ലക്ഷദമമിട്ടുടകദ്യാണള്ള ടതദ്യാഴമില് പരമിശശലനേവഷം നേല്കമി വരുന.  ആവശദമദ്യായ

ചെമികമിത്സദ്യാ  സഇൗകരദവഷം  അവമിടടെ  നേല്കുന്നതമിനുപവണ്ട  നേടെപടെമി

സസശകരമിചമിട്ടുണ്ടസ.  അപനവദ്യാസമികളുടടെ  സുരക്ഷ  മുനനേമിര്തമിയുള്ള  ടമറല്

ഡമിറക്ടര്,  സമി.സമി.ടെമി.വമി.,   കുടമികള്കസ  അവരുടടെ  ബന്ധുകളുമദ്യായുഷം

അഭമിഭദ്യാഷകരുമദ്യായുഷം ബനടപടുന്നതമിനേസ വശഡമിപയദ്യാ പകദ്യാള് ടചെയ്യുന്നതമിനുള്ള

സഷംവമിധദ്യാനേവഷം  ഒരുകമി  ടകദ്യാടുതമിട്ടുണ്ടസ.  സഷംശുദശകരണവഷം
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പുനേരധമിവദ്യാസവഷം  മമികച  രശതമിയമില്  ഉറപദ്യാക്കുന്ന   തരതമില്  പബദ്യാര്സല്

സ്കൂളമിടന പ്രവര്തനേഷം  മദ്യാറമിടയടുകദ്യാനേദ്യാണസ  ഗവണ്ടമനസ  ലക്ഷദമമിടമിട്ടുള്ളതസ.

അപനവദ്യാസമികളമില്  ശദ്യാരശരമികവഷം  മദ്യാനേസമികവഷം  സദ്യാമൂഹെെദവമദ്യായ

പരമിവര്തനേഷം  സൃഷമിചസ  ബഹുമദ്യാനേടപട  ടമമര്  ചൂണ്ടമികദ്യാണമിചതുപപദ്യാടല

കുറവദ്യാസനേയമില്നേമിനഷം  പമദ്യാചെമിപമിചസ  അവടര  ഉതമ  പഇൗരനദ്യാരദ്യാകമി

മദ്യാറ്റുന്നതമിനുള്ള  ടതറസ  തമിരുതല്  പ്രവര്തനേങ്ങളുഷം  നേടെതമി  വരുനണ്ടസ.

അവമിടടെ  പപദ്യാസസ  ക്രമിപയഷനേസ  ആവശദമദ്യായ  നേടെപടെമികൂടെമി  ഗവണ്ടമനസ

സസശകരമിക്കുന്നതദ്യാണസ.

(3) പതമിച്ചുനേല്കമിയ പടയഭൂമമിയമിടല പ്രശ്നങ്ങള്

ശശ  .   ടക  .   ബമി  .   ഗപണഷസ കുമദ്യാര്:  സര്, 1960-ല്  പ്രപതദക ചെടപ്രകദ്യാരഷം

ടകദ്യാലഷം  ജമിലയമിടല  കടെയല്  വമിപലജമിലുഷം  പതനേദ്യാപുരടത  പമിറവന്തൂര്

വമിപലജമിലുഷം  റബ്ബര്   ക വൃഷമി  ടചെയ്യുന്നതമിനേദ്യായമി  സര്കദ്യാര്  ഭൂമമി  അനുവദമിച്ചു

നേല്കമിയമിരുന.  ഈ  ഭൂമമികസ  1979-ല്  ജമിലദ്യാകളക്ടര്  തറവമില

നേമിശയമിക്കുകയുഷം പടയഷം അനുവദമിച്ചു നേല്കുകയുഷം ടചെയ.  ഈ തുക കര്ഷകര്

മൂന്നസ  ഗഡുകളദ്യായമി  അടെച്ചു.   2009  വടര  കര്ഷകര്കസ  ഇതമിടന

ഉടെമസദ്യാവകദ്യാശവഷം  ടടകമദ്യാറ  പരഖകളുഷം  നേല്കമിയമിരുന.  2010-ല്  ഒരു
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സഷശകരണഷം റവനേറ്റ്യൂ  പ്രമിനസമിപല് ടസക്രടറമിയമില്നേമിനഷം ഉണ്ടദ്യായമി. 2010   -

നുമുമ്പുളള എലദ്യാ ടടകവശകദ്യാര്ക്കുഷം ടടകവശപരഖ നേല്കണടമന്നദ്യായമിരുന

റവനേറ്റ്യൂ പ്രമിനസമിപല് ടസക്രടറമിയുടടെ നേമിര്പദ്ദേശഷം.  ആ ഉതരവമിടന പകര്പ്പുഷം

എടന  ടടകവശമുണ്ടസ.  ഇപ്രകദ്യാരഷം  കടെയല്  വമിപലജമില്  പടയതമിനുളള

ടടകമദ്യാറ  പരഖകളുഷം  ഉടെമസദ്യാവകദ്യാശവഷം  നേല്കമി.  പതനേദ്യാപുരടത

കുറച്ചുപപര്കസ  ലഭമിച്ചു,  ബദ്യാകമിയുളളവര്കസ  ലഭമിചമില.   സമദ്യാനേ സഷംഭവങ്ങള്

തൃശ്ശൂര്  ജമിലയമിലുമുണ്ടസ.  നേമിലവമിടല  സമിതമിയനുസരമിചസ   ടടകവശഷം

വചമിരമിക്കുന്ന പല ആളുകളുഷം ഈ ഭൂമമിയമില് റബ്ബര്തടന്ന കൃഷമി ടചെയ്യുകയദ്യാണസ.

എന്നദ്യാല്  ഈ  ഭൂമമി  ഇവര്കസ  ടടകമദ്യാറഷം  ടചെയദ്യാപനേദ്യാ  ബദ്യാങമില് ഈടെദ്യായമി

നേല്കമി  വമിദദദ്യാഭദദ്യാസ വദ്യായ്പടയടുകദ്യാപനേദ്യാ വശടെസ നേമിര്മ്മമിക്കുന്നതമിനേദ്യാവശദമദ്യായ

വദ്യായ്പടയടുകദ്യാപനേദ്യാ   കഴമിയുന്നമില.  ഇവരമില്   കദദ്യാനസര്  പരദ്യാഗഷം

ബദ്യാധമിചവര്വടരയുണ്ടസ.   ഇവര്കസ  ചെമികമിത്സയദ്യായമി  കടെടമടുകദ്യാപനേദ്യാ,  ഇതസ

വമിറസ  പണഷം  വദ്യാങ്ങമി  ചെമികമിത്സ  ടചെയദ്യാപനേദ്യാ   സദ്യാധമികദ്യാടതദ്യാരു

സദ്യാഹെെചെരദമുണ്ടസ.    ആ  സദ്യാഹെെചെരദഷം  മനേസ്സമിലദ്യാകമി  ഏതദ്യാണ്ടസ  53

വര്ഷങ്ങളദ്യായമി  ടടകവശഷം  വചമിരമിക്കുന്ന   ഈ   കൃഷമി  ഭൂമമി  അവര്കസ

പപദ്യാക്കുവരവസ  ടചെയ്തസ  ലഭദമദ്യാക്കുന്നതമിപനേദ്യാ  അനേദടടകമദ്യാറഷം  ടചെയ്യുന്നതമിപനേദ്യാ
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സദ്യാധമിക്കുന്ന തരതമിടലദ്യാരു സഷംവമിധദ്യാനേഷം ഉണ്ടദ്യാകണഷം.   അവര്കസ പടയഷം

നേല്കമിയമിട്ടുണ്ടസ.   2009-നുപശഷഷം  നേല്കുന്ന  പടയങ്ങള്  25  വര്ഷപതയസ

ടടകമദ്യാറഷം ടചെയദ്യാന പദ്യാടെമിടലന്നസ വദവസ ടചെയ്യുനണ്ടസ. എന്നദ്യാല് 1960-ടല

ചെടപ്രകദ്യാരഷം നേല്കമിയ പടയഷം 53 വര്ഷഷം കഴമിഞമിട്ടുഷം ടടകമദ്യാറഷം ടചെയദ്യാപനേദ്യാ,

പണയടപടുതദ്യാപനേദ്യാ  സദ്യാധമികദ്യാത  അവസയമിലദ്യാണസ.   വളടര  കുറചസ

ആളുകള്ക്കുമദ്യാത്രപമ ഇനേമി  പടയഷം നേല്കദ്യാനുളള.   ഭൂമമിയമിലദ്യാതവര്കസ  ഭൂമമി

എന്നതസ  ഇടെതുപക്ഷ  ജനേദ്യാധമിപതദ  മുന്നണമിയുടടെ  പ്രഖദദ്യാപമിത  നേയമദ്യാണസ.

ടടകവശപരഖകള്  ഉളളവര്ക്കുകൂടെമി  പടയഷം  നേല്കുകടയന്ന  ഇടെതുപക്ഷ

ജനേദ്യാധമിപതദ  മുന്നണമിയുടടെ  പ്രഖദദ്യാപമിത ലക്ഷദതമിടന  ഭദ്യാഗമദ്യായമി

ബഹുമദ്യാനേടപട റവനേറ്റ്യൂ വകുപ്പുമനമി അടെമിയനരമദ്യായമി ഇകദ്യാരദതമിലമിടെടപടസ

പടയതമിനേസ  ടടകമദ്യാറ  പരഖകള് നേല്കമി ടടകമദ്യാറഷം  ടചെയദ്യാന സദ്യാധമിക്കുന്ന

വമിധതമിപലദ്യാ  പണയടപടുതദ്യാന  സദ്യാധമിക്കുന്ന  വമിധതമിപലദ്യാ  അവരുടടെ

ഉടെമസദ്യാവകദ്യാശഷം ടടകമദ്യാറഷം  ടചെയദ്യാന കഴമിയുന്ന വമിധതമിപലദ്യാ  പടയങ്ങള്

പതമിച്ചുനേല്കുന്നതമിനുള്ള നേടെപടെമി സസശകരമികണഷം.  അന്നസ ഭൂമമി  ലഭമിചതമില്

പല  വദക്തമികളുഷം  മരമിച്ചു.   നേമിലവമില്  മകളുഷം  മകളുടടെ  മകളുഷം  ടടകമദ്യാറമി

അവര്കസ ആര്ക്കുഷം ഇതമിനേസ അവകദ്യാശമമിലദ്യാത അവസയദ്യാണസ.  ഇഇൗടയദ്യാരു
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പ്രതമിസനമി  മറമികടെകദ്യാന  അവര്  ഏതദ്യാണ്ടസ  പതമുപതമിയഞസ

ആളുകടളയുളള. അതമിനുളള നേടെപടെമികള് സസശകരമികണടമന്നസ ബഹുമദ്യാനേടപട

മനമിപയദ്യാടെസ  ഞദ്യാന  ഇഇൗ  സബ്മമിഷനേമിലൂടടെ  അഭദര്തമിക്കുകയദ്യാണസ.

ഇതമിടനേദ്യാരു പപദ്യാസമിറശവദ്യായ നേടെപടെമി സസശകരമികണടമന്നസ അഭദര്തമിക്കുന.

റവനേറ്റ്യൂ-ഭവനേനേമിര്മ്മദ്യാണ വകുപ്പുമനമി (ശശ  .    ടക  .    രദ്യാജന):   സര്,

ബഹുമദ്യാനേടപട അഷംഗഷം  ടക.  ബമി.  ഗപണഷസ കുമദ്യാര് ഉന്നയമിച പ്രശ്നഷം വളടര

ഗഇൗരവമുളളതുഷം  അടെമിയനരമദ്യായമി  പരമിഹെെരമികടപപടെണ്ടതദ്യാടണന്നദ്യാണസ

മനമിടയന്ന  നേമിലയമില്  എടന  അഭമിപ്രദ്യായഷം.  ടകദ്യാലഷം  ജമിലയമിടല

പതനേദ്യാപുരഷം  തദ്യാലൂകമിടല  പമിറവന്തൂര് വമിപലജമിടല  എലമികദ്യാട്ടൂര്,  മുകടെവസ,

ടവടമിതമിട, ടചെറുപദ്യാറ  എന്നശ പ്രപദശങ്ങളമിടല സര്ടവ്വെ  195  (1),  668  (1)

എന്നശ നേമരുകളമിലദ്യായമി 1.41 ടഹെെക്ടര് സലഷം വശതഷം 100 പപര്കസ തറവമില,

സര്ടവ്വെ ചെദ്യാര്ജ്ജസ, പ്രശമമിയഷം എന്നമിവ ഇഇൗടെദ്യാകമി 1960-ടല Special Rules for

the Assignment  of  Government Land for Rubber Cultivation  എന്ന

ചെടപ്രകദ്യാരഷം പതമിചസ നേല്കമിയമിരുന. റബ്ബര് കൃഷമി പപ്രദ്യാത്സദ്യാഹെെമിപമിക്കുകടയന്ന

ലക്ഷദപതദ്യാടുകൂടെമിയദ്യാണസ  അഭദസവമിദദരദ്യായ  ടതദ്യാഴമില്രഹെെമിതര്ക്കുഷം  കര്ഷക

ടതദ്യാഴമിലദ്യാളമികള്ക്കുഷം ഭൂമമി പതമിച്ചുനേല്കമിയതസ.  1.21  ടഹെെക്ടര് സലഷം റബ്ബര്
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കൃഷമി  ടചെയ്യുന്നതമിനുഷം  ബദ്യാകമിയുളള  സലഷം  തദ്യാമസദ്യാവശദതമിനുഷം

ഉപപയദ്യാഗമിക്കുന്നതമിനുമദ്യാണസ  വദവസ  ടചെയ്തമിരുന്നതസ.   ഇപ്രകദ്യാരഷം  പതമിവസ

ലഭമിച കക്ഷമികളമില്  വളടരയധമികഷംപപര്  മറ്റുജമിലകളമിലുഷം  തദ്യാലൂക്കുകളമിലുഷം

ഉള്ടപടവരദ്യായമിരുന.   പടയഷം  അനുവദമിചസ  കമിടമിയ  കക്ഷമികളമില്

വദക്തമിപരമദ്യായ ആവശദങ്ങള്കദ്യായമി പടയ സലങ്ങടള ടചെറുതുണകളദ്യാകമി

തപദ്ദേശവദ്യാസമികള്കസ ടടകമദ്യാറഷം ടചെയ്തമിട്ടുളളതുഷം അപ്രകദ്യാരഷം ടടകമദ്യാറഷം ടചെയ്തസ

ലഭമിച കുടുഷംബങ്ങള് ടെമി സലതസ കൃഷമി ടചെയഷം കുടെമിപദ്യാര്തഷം വരമികയദ്യാണസ.

ഇതരതമില്  ഭൂമമി  വദ്യാങ്ങമിയമിട്ടുളളവരമില്  ഭൂരമിഭദ്യാഗവഷം  മറ്റുഭൂസസതകള്

ഇലദ്യാതവരദ്യാണസ.  വമിലയദ്യാധദ്യാരപ്രകദ്യാരഷം  ടടകമദ്യാറഷം  ടചെയ്തസ  ലഭമിച  ഭൂമമി

പപദ്യാക്കുവരവസ  ടചെയ്തസ  ലഭമിക്കുന്നതമിനേദ്യായമി  പ്രപദശവദ്യാസമികള്  വര്ഷങ്ങളദ്യായമി

അപപക്ഷ  സമര്പമിച്ചുവന്നമിരുന്നതുഷം  എന്നദ്യാല്  പടയവദവസ  ലഷംഘമിചസ

ടടകമദ്യാറമിയതദ്യായതമിനേദ്യാല്  നേദ്യാളമിതുവടര  അനുകൂല  നേടെപടെമികടളദ്യാനഷം

സസശകരമികദ്യാന കഴമിഞമിടമിലദ്യാതതുമദ്യാണസ.  ഭൂമമി  പതമിച്ചുനേല്കമിയ  1960-ടല

ചെടപ്രകദ്യാരഷം പടയവദവസകള് ലഷംഘമിചദ്യാല് ഭൂമമി സര്കദ്യാര് ഏടറടുകദ്യാനേദ്യാണസ

വദവസ  ടചെയ്തമിട്ടുളളതസ.   ടടകമദ്യാറഷം  സദ്യാധൂകരമികദ്യാന  ചെടതമില്

വദവസയമില.   എന്നദ്യാല്  ആദദകദ്യാലതസ  ഇഇൗയമിനേതമില്ടപട  ഭൂമമി
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ടടകമദ്യാറഷം  ടചെയടപടവര്കസ  പപദ്യാക്കുവരവസ  ടചെയ്തസ  ടകദ്യാടുതമിരുന.

എന്നദ്യാലമിതസ  ചെടവമിരുദമദ്യാടണന്നസ  പബദ്യാദദടപടസ  2009-നുപശഷഷം

ഇതരതമില് ഭൂമമിയുടടെ പപദ്യാക്കുവരവസ  ഉതരവമിലൂടടെ തടെയുകയുഷം ടചെയ്തമിട്ടുണ്ടസ.

ഭൂമമി  പതമിച്ചുടകദ്യാടുത  1960-ടല  Special  Rules  for  the  Assignment  of

Government  Land  for  Rubber  Cultivation-ടന  ചെടഷം  17  പ്രകദ്യാരഷം

പതമിച്ചുകമിടമിയ ഭൂമമി അനേനരദ്യാവകദ്യാശമികള്കസ അലദ്യാടത മറദ്യാര്ക്കുഷം ടടകമദ്യാറഷം

ടചെയദ്യാന പദ്യാടെമില.   ഇതമില്  വശഴ്ച  വരുതമിയദ്യാല് പതമിവസ  ടടലസനസസ  റദ്ദേസ

ടചെയ്തസ  ഭൂമമി  സര്കദ്യാരമിപലയസ  തമിരമിചടെയദ്യാന  ചെടഷം  20  (1)-ല്

നേമിഷസ കര്ഷമിക്കുകയുഷം  ടചെയ്തമിട്ടുണ്ടസ.   ഇകദ്യാരണതദ്യാലദ്യാണസ  പപദ്യാക്കുവരവസ

നേടെപടെമി  സസശകരമികദ്യാന  കഴമിയദ്യാതടതന്നദ്യാണസ   അതമില്

പരഖടപടുതമിയമിട്ടുളളതസ.  ടെമി ചെടപ്രകദ്യാരഷം പതമിച്ചുനേല്കമിയമിട്ടുളള വദക്തമികളമില്

ഭൂരമിഭദ്യാഗഷം  പപരുടടെയുഷം പപര്കസ  വമിപലജമില്  റമികദ്യാര്ഡുളളതുഷം എന്നദ്യാല് ടെമി

സലങ്ങള് വദതദസരദ്യായ തപദ്ദേശവദ്യാസമികളുടടെ  ടടകവശദ്യാനുഭവതമിലുമദ്യാണസ.

ഇതരഷം  സലഷം  ടടകമദ്യാറമി  കമിടമിയ  വദക്തമികള്കസ  ചെടവമിരുദമദ്യായമി

പപദ്യാക്കുവരവസ  അനുവദമികദ്യാന  കഴമിയദ്യാത  സദ്യാഹെെചെരദതമില്  ടടകമദ്യാറഷം

സമിദമിചയദ്യാളമിടന  പപരസ  പചെര്തസ  വകയസഒടുകസ എനപറയുന്ന  വകപടെമി
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നേടെതമി  കരഷം  സസശകരമികദ്യാറുടണ്ടങമിലുഷം  ഇതരതമില്  അനുവദമികടപടുന്ന

രസശതുടകദ്യാണ്ടസ  നേമിലവമിലുളള  ടടകവശകദ്യാര്കസ  സലതമിടന

ഉടെമസദ്യാവകദ്യാശഷം  ലഭമിക്കുന്നതല.   ആയതമിനേദ്യാല്  ടെമി  ആളുകളുടടെ

വദക്തമിപരമദ്യായ ഏടതങമിലുഷം അതദദ്യാവശദഘടങ്ങളമില് ഇഇൗ സലഷം ഇഇൗടുവചസ

പലദ്യാണ്  എടുക്കുന്നതമിനേദ്യായമി  ടടകവശ  സര്ടമിഫമികറ്റുകള്,  ടലദ്യാപകഷന

ടസചസ തുടെങ്ങമിയവ വമിപലജസ ഓഫശസമില്നേമിനഷം അനുവദമികദ്യാന കഴമിയദ്യാത

സദ്യാഹെെചെരദവഷം  നേമിലവമിലുണ്ടസ.  ഇഇൗ  സദ്യാമൂഹെെദപ്രശ്നഷം  പരമിഹെെരമികടപപടെണ്ട

വമിധതമില് വളര്നവരമികയുഷം ടചെയ്തമിട്ടുണ്ടസ.  അങ്ങസ പറഞതസ നൂറുശതമദ്യാനേഷം

ശരമിയദ്യാണസ. പമിറവന്തൂര് വമിപലജമിടന പരമിധമിയമില് ഇതരതമിലുളള ഭൂമമിയമില്

തദ്യാമസമിച്ചുവരുന്ന  പരമരദ്യാഗത  ടടകവശകദ്യാരുഷം  വമിലയദ്യാധദ്യാരപ്രകദ്യാരഷം  ഭൂമമി

ടടകമദ്യാറഷം  ടചെയ്തസ  കമിടമി  ഉടെമസദ്യാവകദ്യാശഷം  ലഭമികദ്യാതവരുമദ്യായമി  ഉപദ്ദേശഷം

അഞ്ചൂപറദ്യാളഷം  കുടുഷംബങ്ങളുണ്ടസ.  അങ്ങസ  പറഞതമിനുപുറടമ  മുമസ

നേമികുതമിയടെയ്ക്കുന്നവര്ക്കുഷം   ഇതമിടന  ടടകമദ്യാറഷം  സദ്യാധദമലദ്യാത  ഘടമുണ്ടസ.

അടതലദ്യാഷംകൂടടെ  കൂടമിയദ്യാല്  ഏതദ്യാണ്ടസ  അഞ്ഞൂപറദ്യാളഷം  കുടുഷംബങ്ങളുണ്ടസ.

ഭൂനേമിയമങ്ങള്  സഷംബനമിചസ  വളടരടയദ്യാനഷം  അവഗദ്യാഹെെമമിലദ്യാത

സദ്യാധദ്യാരണകദ്യാര്  അവരുടടെ  മുഴുവന  സമദ്യാദദവഷം  ഉപപയദ്യാഗമിചദ്യാണസ  ഇഇൗ
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വസ്തുകള് വദ്യാങ്ങമിചമിട്ടുളളതുഷം ദശര്ഘകദ്യാലമദ്യായമി ടടകവശമനുഭവമിചസ വരുന്നതുഷം

പരമിഗണമിചസ  അവര്കസ  വസ്തുവമിടന  ഉടെമസദ്യാവകദ്യാശഷം  നേല്കണടമന്നദ്യാണസ

സര്കദ്യാരമിടന  അഭമിപ്രദ്യായഷം.  1960-ടല  ഭൂപതമിവസ  നേമിയമതമിടന

അടെമിസദ്യാനേതമിലദ്യാണസ  റബ്ബര്  കര്ഷകര്കസ  ഭൂമമി  പതമിചസ  നേല്കുന്നതമിനുളള

ചെടഷം  രൂപശകരമിചമിട്ടുളളതസ.   ചെടതമിടല  വദവസകള്  പടദ്യാധദ്യാര്മദ്യാര്

ലഷംഘമിചദ്യാല്  അതസ  ക്രമവത്കരമിചസ  നേല്കദ്യാന  1960-ടല  നേമിയമതമില്

നേമിലവമില്  വദവസയമില.   ഇതുസഷംബനമിചസ  നേമിയമതമില്  ഒരു  പഭദഗതമി

ടകദ്യാണവരുന്നതമിനേദ്യായമി ബഹുമദ്യാനേടപട മുഖദമനമിയുടടെ അദദക്ഷതയമില് 10-

01-2023-ല് ഉന്നതതല പയദ്യാഗഷം പചെര്ന്നമിട്ടുളളതുഷം നേമിയമ പഭദഗതമി നേടെതദ്യാന

തശരുമദ്യാനേമിചമിട്ടുളളതുമദ്യാണസ.   അങ്ങസ  പറഞതുപപദ്യാടല   പരമദ്യാവധമി

ആളുകള്കസ  പടയഷം  ടകദ്യാടുകണടമന്നദ്യാണസ  സര്കദ്യാരമിടന  ലക്ഷദഷം

എന്നതുടകദ്യാണ്ടസ  ഇഇൗ നേമിയമ പഭദഗതമി  സഭയമില്തടന്ന ടകദ്യാണവരുഷം.  ആ

സദ്യാഹെെചെരദതമില്  നേമിയമ  ചെടപഭദഗതമികളമിലൂടടെ  ബഹുമദ്യാനേടപട  അഷംഗഷം

ഉന്നയമിച  പ്രശ്നഷം  അടെമിയനരമദ്യായമി  പരമിഹെെരമിക്കുന്നതമിനേദ്യാവശദമദ്യായ  നേടെപടെമി

സസശകരമിക്കുന്നതദ്യാടണന്നസ ഞദ്യാന ഉറപ്പുനേല്കുന.

4. കടെലദ്യാക്രമണ ഭശഷണമി



Uncorrected/Not for Publication
02.02.2023

19

 ശശ  .    രപമശസ  ടചെന്നമിതല:  സര്,  എടന  നേമിപയദ്യാജകമണ്ഡലതമിടല

ആറദ്യാട്ടുപുഴ,  തൃക്കുന്നപ്പുഴ  എന്നശ  പഞദ്യായതകള്  സുനേദ്യാമമി  ബദ്യാധമിത

പ്രപദശങ്ങളദ്യാണസ.  സദ്യാധദ്യാരണഗതമിയമില്  ജൂണ്,  ജൂടടല  മദ്യാസങ്ങളമിലദ്യാണസ

കടെലദ്യാക്രമണഷം  ഉണ്ടദ്യാകുന്നടതങമിലുഷം  കടെലമിടന  പ്രപതദകതയുഷം  ചൂടെസ

കൂടെമിയമിരമിക്കുന്ന  സമയമദ്യായതമിനേദ്യാലുഷം  ആറദ്യാട്ടുപ്പുഴ  പഞദ്യായതമിടല

വലമിയഴശകലുഷം  ടപരുമളളമി  ഉള്ടപടടെയുളള  സലങ്ങളമിലുഷം  രൂക്ഷമദ്യായ

കടെല്പക്ഷദ്യാഭഷം  ഉണ്ടദ്യാകുകയദ്യാണസ.  ഇതസ  തടെയുന്നതമിനേദ്യായമി  കടെല്ഭമിതമി

നേമിര്മ്മദ്യാണവഷം  പുലമിമുടസ  നേമിര്മ്മദ്യാണവഷം  ടപ്രപപദ്യാസസ  ടചെയ്ടതങമിലുഷം  അതസ

ഇതുവടര  ഫലപ്രദമദ്യായമി  നേടെപദ്യാകദ്യാന  സദ്യാധമിചമിടമില.  ഇഇൗ  പ്രപദശതസ

കഴമിഞ  മൂനനേദ്യാലസ  ദമിവസങ്ങളദ്യായമി  വലമിയ  പതദ്യാതമിലുളള  കടെലദ്യാക്രമണഷം

കദ്യാരണഷം  കടെലമിലുളള  ടചെളമിയുഷം  മണഷം  അടെമിചസ  കയറമി  പറദ്യാഡസ

ഗതദ്യാഗതഷംപപദ്യാലുഷം തടെസ്സടപടമിരമിക്കുന. ഒരുതരതമിലുഷം ആളുകള്കസ അവമിടടെ

ജശവമികദ്യാന കഴമിയദ്യാത അവസ സഷംജദ്യാതമദ്യായമിരമിക്കുന.  എന്തുടകദ്യാണ്ടദ്യാണസ

ഇഇൗ  പ്രതമിഭദ്യാസഷം  ഉണ്ടദ്യാകുന്നടതന്നസ  അറമിയമില.  കടെലദ്യാക്രമണ  നേമിപരദ്യാധനേ

പ്രവര്തനേങ്ങള്  പ്രദ്യാവര്തമികമദ്യാക്കുകയദ്യാണസ  ഇതസ  പരമിഹെെരമിക്കുന്നതമിനുളള

ഏകമദ്യാര്ഗ്ഗഷം.  തൃക്കുന്നപ്പുഴ  പഞദ്യായതമിലുഷം  മതുകല്  മുതല്  പലനേ  സ്കൂള്
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ജഷംഗ്ഷന  വടരയുളള  സലതഷം   കടെലദ്യാക്രമണഷം  സമിരമദ്യായമി

വനടകദ്യാണ്ടമിരമിക്കുന.  മുമസ ജൂണ്-ജൂടടല മദ്യാസങ്ങളമില് മദ്യാത്രഷം  രുക്ഷമദ്യായ

കടെലദ്യാക്രമണഷം ഉണ്ടദ്യായമിടകദ്യാണ്ടമിരുന്നതസ  ഇപപദ്യാള് ഇടെകമിടെയസ ഉണ്ടദ്യാകുകയുഷം

നേമിരവധമി  വശടുകള്  നേഷടപടുകയുഷം  ആളുകള്കസ  അവമിടടെ  ജശവമികദ്യാന

സദ്യാധമികദ്യാത  അവസയുഷം  പറദ്യാഡസ  ഗതദ്യാഗതഷം  തടെസ്സടപടുകയുഷം  ടചെയ്യുന്ന

പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടസ.    ബഹുമദ്യാനേടപട  ജലവമിഭവ  വകുപ്പുമനമി  ഇകദ്യാരദതമില്

അനുകൂലമദ്യായ നേടെപടെമികള് സസശകരമിക്കുനടണ്ടങമിലുഷം ഇപപദ്യാഴുണ്ടദ്യായമിരമിക്കുന്ന

ഇഇൗ  പ്രതമിഭദ്യാസടത  തടെയദ്യാന  വലമിയഴശകല്,  ടപരുമളളമി  എന്നശ

ഭദ്യാഗങ്ങളമില്  തദ്യാല്കദ്യാലമിക  നേടെപടെമിടയന്ന  നേമിലയമില്  ജമിപയദ്യാ  ബദ്യാഗുകള്

സദ്യാപമിചസ  ആളുകടള  സഷംരക്ഷമികണടമന്നസ  ഞദ്യാന  ഈ  സബ്മമിഷനേമിലൂടടെ

അഭദര്തമിക്കുന. പലദ്യാകബദ്യാങമിടന പദതമിപ്രകദ്യാരഷം തൃക്കുന്നപ്പുഴ,  ആറദ്യാട്ടുപ്പുഴ

എന്നശ  പഞദ്യായതകളമില്  പുലമിമുടസ  കടെല്ഭമിതമി  നേമിര്മ്മദ്യാണതമിനേദ്യായമി

ജലവമിഭവ  വകുപസ  154  പകദ്യാടെമി  രൂപയുടടെയുഷം  പകരള  ഇറമിപഗഷന

ഇനഫദ്യാസ്ട്രക്ചര് ടഡവലപ്ടമനസ പകദ്യാര്പപറഷന  128  പകദ്യാടെമി രൂപയുടടെയുഷം

പപ്രദ്യാജക്ടുകള്  സര്കദ്യാരമിനേസ  സമര്പമിചമിട്ടുണ്ടസ.  അതുമദ്യാത്രമല,  ഇപപദ്യാള്

പകദ്യാസല്  ടടഹെെപവയുഷംകൂടെമി  വരമികയദ്യാണസ.  പകദ്യാസല്  ടടഹെെപവ
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യദ്യാഥദ്യാര്തദമദ്യാകണടമങമില് കടെല്ഭമിതമി നേമിര്മ്മദ്യാണഷം നേടെകണഷം. ഇടലങമില്

അതുഷം പ്രദ്യാപയദ്യാഗമികമദ്യായമി ബുദമിമുട്ടുകള് ഉണ്ടദ്യാകദ്യാന പപദ്യാകുന്ന കദ്യാരദമദ്യാണസ.

ബഹുമദ്യാനേടപട  മനമിടയ ഇന്നടല  ഞദ്യാന  കണ്ടമിരുന.   ഇകദ്യാരദതമില്

അടെമിയനരമദ്യായമി   ആദദഷം  ടചെപയണ്ടതസ   ടപരുമളളമി,  വലമിയഴശകല്

പ്രപദശങ്ങളമില് ജമിപയദ്യാ ബദ്യാഗുകള് സദ്യാപമിക്കുകയുഷം ശദ്യാശസത പരമിഹെെദ്യാരടമന്ന

നേമിലയമില്  കടെല്ഭമിതമിയുഷം  പുലമിമുട്ടുഷം  നേമിര്മ്മമികദ്യാന  പലദ്യാകബദ്യാങമിടന

സഹെെദ്യായപതദ്യാടുകൂടെമിയുളള  പദതമി  നേടെപദ്യാക്കുകയുഷം  ടചെയണടമന്നസ

ബഹുമദ്യാനേടപട മനമിപയദ്യാടെസ ഞദ്യാന ആവശദടപടുന.

ജലവമിഭവ  വകുപ്പുമനമി  (ശശ  .    പറദ്യാഷമി  അഗസമിന):  സര്,  ഇവമിടടെ

സൂചെമിപമിച  വമിഷയങ്ങള്  വളടര  പ്രദ്യാധദ്യാനേദമര്ഹെെമിക്കുന്നവ  തടന്നയദ്യാണസ.

തശരപദശടത  വമിഷയങ്ങള്  പരമിഹെെരമിക്കുന്നതമിനേസ  പവണ്ടമിയുള്ള

സതസരനേടെപടെമികള്  സസശകരമിച്ചുവരമികയദ്യാണസ.   ഹെെരമിപദ്യാടെസ  മണ്ഡലതമിടല

ആറദ്യാട്ടുപുഴ  പഞദ്യായതമിടല  1,  16,  17,  18  വദ്യാര്ഡുകള്  രൂക്ഷമദ്യായ

കടെലദ്യാക്രമണഷം  പനേരമിടുന്ന  പ്രപദശമദ്യാണസ.   നേമിലവമില്   KIDC  (KERALA

IRRIGATION  INFRASTRUCTURE  DEVELOPMENT

CORPORATION LTD) മുഖദ്യാനരഷം ഹെെരമിപദ്യാടെസ മണ്ഡലതമില് കമിഫ്ബമിയുടടെ
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80.815  പകദ്യാടെമിരൂപയുടടെ  ധനേസഹെെദ്യായപതദ്യാടുകൂടെമി  പതമിയദ്യാങരയമില്  ഒന്നര

കമിപലദ്യാമശറര്  നേശളതമില്  തശരസഷംരക്ഷണതമിനുപവണ്ടമി  13  പുലമിമുട്ടുകളുഷം

ആറദ്യാട്ടുപുഴയമില് 1.20 കമിപലദ്യാമശറര് നേശളതമില് തശരസഷംരക്ഷണതമിനുപവണ്ടമി

21  പുലമിമുട്ടുകളുഷം  വടചദ്യാലമില്  1.70 കമിപലദ്യാമശറര്  നേശളതമില്

തശരസഷംരക്ഷണതമിനുപവണ്ടമി  16  പുലമിമുട്ടുകളുടടെയുഷം  നേമിര്മ്മദ്യാണഷം

പുപരദ്യാഗമമിച്ചുവരുന.   കൂടെദ്യാടത  ആലപ്പുഴ  ജമിലയമിടല  ഹെെരമിപദ്യാടെസ

നേമിപയദ്യാജകമണ്ഡലതമില് വടചദ്യാലമിടല ടനേലദ്യാനേമികല്  ടചെയസ പനേജസ  55.20

കമിപലദ്യാമശറര് മുതല് ടചെയസ പനേജസ  55.70  കമിപലദ്യാമശറര് വടരയുള്ള പ്രപദശതസ

പുലമിമുടസ  നേമിര്മ്മദ്യാണഷം  എന്ന  പദതമികസ  6.845  പകദ്യാടെമിരൂപയുടടെ  കമിഫ്ബമി

സദ്യാമതമിക  സഹെെദ്യായഷം  അനുവദമിചമിട്ടുണ്ടസ.   ഹെെരമിപദ്യാടെസ  മണ്ഡലതമിടല

തൃക്കുന്നപ്പുഴ,  ആറദ്യാട്ടുപുഴ  പഞദ്യായതമിടല  തശരസഷംരക്ഷണതമിനേസ  പവള്ഡസ

ബദ്യാങസ  സഹെെദ്യായപതദ്യാടടെ  128.80  പകദ്യാടെമി  രൂപയുടടെ  പ്രദ്യാഥമമിക  എസമിപമറസ

തയദ്യാറദ്യാകമി,   അതുമദ്യായമി  ബനടപടസ  പലദ്യാക  ബദ്യാങ്കുമദ്യായുള്ള  ചെര്ചകള്

നേടെനവരമികയദ്യാണസ.    അതസ  പരമിപശദ്യാധമിചതമിനുപശഷഷം  ഫമിനേദ്യാനസസ

ഡമിപദ്യാര്ട്ടുടമനസ  സദ്യാപങതമിക  സദ്യാധദതദ്യാപഠനേഷം  ആവശദമദ്യാടണന്നസ

നേമിര്പദ്ദേശമിചമിട്ടുണ്ടസ.   അതമിപനലുള്ള  നേടെപടെമിയുഷം  സതസരമദ്യായമി  സസശകരമിക്കുഷം.
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2022-23  ബഡ്ജറമില്  തശരസഷംരക്ഷണതമിനുപവണ്ടമി  അനുവദമികടപട

ടഹെെഡമില്നേമിന്നസ  വളടര  ടപടടന്നസ  അനുവദനേശയമദ്യായ  നേമിലയമില്  7.98

പകദ്യാടെമിരൂപയുടടെ  എസമിപമറസ  തയദ്യാറദ്യാകമി  നേടെപടെമി  സസശകരമിക്കുഷം.

അതമിപനേകദ്യാപളടറ  അടെമിയനര  പ്രദ്യാധദ്യാനേദപതദ്യാടടെ  സൂചെമിപമിചതസ  സമശപ

ദമിവസങ്ങളമില്  വളടര  ടപടടനണ്ടദ്യാകുന്ന  രൂക്ഷമദ്യായ  കടെലദ്യാക്രമണഷം  ആ

പ്രപദശവദ്യാസമികടള  ഏടറ  ബുദമിമുടമിലദ്യാകമിയമിട്ടുടണ്ടന്നതദ്യാണസ.   വളടര

ടപടടന്നസ ടചെയദ്യാന  കഴമിയുന്ന  തദ്യാല്കദ്യാലമികമദ്യായമിട്ടുള്ള  സഷംരക്ഷണഭമിതമി

നേമിര്മ്മമികദ്യാന ഇന്നസ  78.85  ലക്ഷഷംരൂപയുടടെ എസമിപമറസ തയദ്യാറദ്യാകമിയമിട്ടുണ്ടസ.

അതമിനുള്ള സദ്യാമതമികദ്യാനുമതമി ഉടെന നേല്കുന്നതദ്യാണസ. 

(5) മത്സദ  -  പചകറമി മദ്യാര്കറ്റുകളുടടെ നേവശകരണഷം

ശശ  .    ഷദ്യാഫമി  പറമമില്:  സര്,  പദ്യാലകദ്യാടെസ  ജമിലയമിടല

ആയമിരകണകമിനേസ  സദ്യാധദ്യാരണകദ്യാര്  ആശയമിക്കുന്ന  ഏറവഷം  പ്രധദ്യാനേടപട

രണ  പകന്ദ്രങ്ങളദ്യാണസ  പദ്യാലകദ്യാടുള്ള  പചകറമി  മദ്യാര്കറ്റുഷം  മത്സദ  മദ്യാര്കറ്റുഷം.

രണ്ടമിനുഷം പതമിറദ്യാണകളുടടെ പഴകമുണ്ടസ.  ഏതദ്യാണ്ടസ 1987 -ല് തുടെങ്ങമിയതദ്യാണസ

പദ്യാലകദ്യാടുള്ള  പചകറമി  മദ്യാര്കറസ.  45  സസയര്  ഫശറസ  മദ്യാത്രമുള്ള  206

കടെമുറമികളദ്യാണുള്ളതസ.   അവമിടടെയദ്യാണസ  അയദ്യായമിരതമിലധമികഷം  ആളുകള്
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നേമിരനരഷം  കചവടെദ്യാവശദതമിനേസ  വന  പപദ്യാകുന്നതസ.   നേദ്യാണൂപറദ്യാളഷം

ടതദ്യാഴമിലദ്യാളമികള് അവമിടടെ  പനേരമിടസ  പണമിടയടുക്കുനണ്ടസ.  പനേരമിടലദ്യാടതയുള്ള

ആയമിരകണകമിനേദ്യാളുകളുടടെ വരുമദ്യാനേമദ്യാര്ഗ്ഗവഷം കുടുഷംബജശവമിത മദ്യാര്ഗ്ഗവമദ്യാണസ

ആ മദ്യാര്കറസ.  ചുമടുകദ്യാരുഷം പചകറമി വദദ്യാപദ്യാരഷം നേടെതന്നവരുഷം ഒദ്യാപടദ്യാറമിക്ഷദ്യാ

ടതദ്യാഴമിലദ്യാളമികളുഷം  മറസ  പമദ്യാപടദ്യാര്  ടതദ്യാഴമിലദ്യാളമികളുഷം  ചുറ്റുവടതസ

വദദ്യാപദ്യാരവദവസദ്യായഷം നേടെതന്ന ആളുകളുടമദ്യാടകയദ്യായമി ഒരുപദ്യാടെസ സദ്യാധദ്യാരണ

കുടുഷംബങ്ങള്  അവരുടടെ  നേമിതദജശവമിതഷം  മുപന്നദ്യാട്ടുടകദ്യാണപപദ്യാകദ്യാന

ആശയമിക്കുന്ന പ്രധദ്യാനേടപട     മദ്യാര്കറദ്യാണമിതസ.    ഇരുനൂറമിലധമികഷം   വലമിയ

പലദ്യാറമികള്   ഉള്ടപടടെയുള്ള   വലമിയ  വണ്ടമികള് അവമിടടെ എലദ്യാ ദമിവസവഷം

വന  പപദ്യാകുനണ്ടസ.  പദ്യാലകദ്യാടെസ  ടഹെെഡ്കസദ്യാര്പടഴമില്  നേമിന  അനപതസ

കമിപലദ്യാമശറര്  ചുറളവമിപലയസ വടര  സദ്യാമദ്യാനേദഷം  കുറഞ  നേമിരകമില്  പചകറമി

വദദ്യാപദ്യാരഷം  ടചെയ്യുന്ന  ഒരു  പകന്ദ്രമദ്യാണമിതസ.   ഒരു  ഏകറുഷം  ആറു  ടസന്റുഷം

മദ്യാത്രമുള്ള  ഇഇൗ  പചകറമി  മദ്യാര്കറസ  ആധുനേമിക  കദ്യാലടത

വമികസനേദ്യാവശദങ്ങളുഷം  കചവടെദ്യാവശദങ്ങളുഷം  മശറസ  ടചെയണടമങമില്  അതമിനേസ

കദ്യാരദമദ്യായ സപപദ്യാര്ടസ സഷംസദ്യാനേ സര്കദ്യാരമിടന ഭദ്യാഗതസ നേമിനപവണടമന്നസ

അഭദര്തമികദ്യാന  പവണ്ടമിയദ്യാണസ  ഇഇൗ  സബ്മമിഷന.   അവമിടടെ  മതമിയദ്യായ
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സഇൗകരദങ്ങള്,  പസദ്യാപറജസ  ഫശസര്  ഉള്ടപടടെയുള്ള  സഷംവമിധദ്യാനേങ്ങള്,

ടഡ്രയമിപനേജസ, പവസസ മദ്യാപനേജസ ടമനസ, പടെദ്യായസ ലറസ സഷംവമിധദ്യാനേങ്ങള്,  ടടലറമിഷംഗസ,

പഫദ്യാറമിഷംഗസ ഉള്ടപടടെ ഒരുപദ്യാടെസ കദ്യാരദങ്ങളമില് നേവശകരണഷം അനേമിവദ്യാരദമദ്യാണസ.

എഷം.  എല്.  എ.  ഫണ്ടമില്  നേമിടന്നദ്യാടക  ടചെയദ്യാവന്ന  കുറച്ചു  കദ്യാരദങ്ങള്

ടചെയ്തമിട്ടുടണ്ടങമിലുഷം സമഗ്രമദ്യായ ഒരു നേവശകരണ പദതമി പദ്യാലകദ്യാടെസ പചകറമി

മദ്യാര്കറമിനേസ അനേമിവദ്യാരദമദ്യാണസ.  അതമിനേസ പ്രഥമ പരമിഗണനേ തടന്ന അങ്ങയുടടെ

ഭദ്യാഗതസ  നേമിനണ്ടദ്യായമി  അതമിനേസ  ഫണ്ടസ  അനുവദമിക്കുന്നതമിനേസ

മുനകടയടുകണടമന്നസ    അഭദര്തമിക്കുകയദ്യാണസ.   അതുപപദ്യാടല   ഏറവഷം 

പ്രധദ്യാനേമദ്യാണസ  പതമിറദ്യാണകള്  പഴകമുള്ള  പദ്യാലകദ്യാടെസ  മത്സദ  മദ്യാര്കറസ.

അറുനൂപറദ്യാളഷം  കുടുഷംബങ്ങള്  പനേരമിടസ  ആ  മദ്യാര്കറ്റുമദ്യായമി  ബനടപടസ

ജശവമിക്കുകയദ്യാണസ.   അപങ്ങയസ  അറമിയദ്യാവന്ന  പ്രപദശമദ്യാണതസ.   അതമിടന

ചുറ്റുവടതള്ള  നേമിരവധമി  സദ്യാധദ്യാരണകദ്യാരദ്യായവരുടടെ  വരുമദ്യാനേമദ്യാര്ഗ്ഗമദ്യാണതസ.

പനേരടത  സൂചെമിപമിചതുപപദ്യാടല  അവമിടടെ  പലലതമിനേസ  എതന്ന  ആളുകള്,

അവമിടടെ വദ്യാഹെെനേങ്ങളുമദ്യായമി കടെന വരുന്ന ആളുകള് ,  ടചെറമിയ ചെദ്യായകടെകള്

ടതദ്യാടസ  ടചെറമിയ വണ്ടമികളമില് സദ്യാധനേങ്ങള് എടുതസ പദ്യാലകദ്യാടെസ,  ആലത്തൂര്,

ഒറപദ്യാലഷം,  ടപരമിപങ്ങദ്യാട്ടുകുറമിശമി,  പകദ്യാടദ്യായമി,  കരമിമ്പുഴ  ഉള്ടപടടെ  പല
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പ്രപദശങ്ങളമിലുഷം  മത്സദടമതമിക്കുന്നതസ  ഇവമിടടെ  നേമിന്നദ്യാണസ.   പുലര്ടച മൂന

മണമികസ  തുടെങ്ങമി  ആറു  മണമിവടര  പലലവഷം;  അതമിനുപശഷഷം  ഉചവടര

സദ്യാധദ്യാരണകദ്യാര് ഉള്ടപടടെയുള്ള ആളുകള് വന്നസ മശന വദ്യാങ്ങുന്നതുഷം ഇവമിടടെ

നേമിന്നദ്യാണസ.  അവമിടുടത ടകടമിടെതമിനുതടന്ന 1 0-30 വര്ഷടത പഴകമുണ്ടസ.

അവമിടടെയുഷം  ടചെറമിയ  നേവശകരണങ്ങള്  എഷം.  എല്.  എ.  ഫണപപയദ്യാഗമിചസ

ടചെയദ്യാന  സദ്യാധമിച്ചു.   പപക്ഷ  ഇഇൗ  കദ്യാലഘടതമിനേസ  പചെര്ന്ന  രശതമിയമിലുള്ള

മത്സദ  മദ്യാര്കറദ്യായമി  അതമിടനേ  മദ്യാറണടമങമില്  ഗവണ്ടമനസ  സപപദ്യാര്ടസ

അനേമിവദ്യാരദമദ്യാണസ.  ആയമിരകണകമിനേസ സദ്യാധദ്യാരണ കുടുഷംബങ്ങളുടടെ വരുമദ്യാനേ

മദ്യാര്ഗ്ഗമദ്യാണസ.  അതമിനേസ  കദ്യാലദ്യാനുസൃതമദ്യായമിട്ടുടള്ളദ്യാരു  നേവശകരണ

പ്രവര്തനേങ്ങള്കസ  ഫണ്ടസ  അനുവദമികദ്യാന  അങ്ങസ  മുനകടയടുകണടമന്നസ

ഇഇൗ സബ്മമിഷനേമിലൂടടെ അഭദര്തമിക്കുകയദ്യാണസ.  

തപദ്ദേശസസയഷംഭരണഷം,  എവകസസ  വകുപ്പുമനമി  (ശശ  .    എഷം  .    ബമി  .

രദ്യാപജഷസ):  സര്, ബഹുമദ്യാനേദനേദ്യായ അഷംഗഷം ശശ. ഷദ്യാഫമി പറമമില് ഉന്നയമിചതസ

വളടര പ്രദ്യാധദ്യാനേദമുടള്ളദ്യാരു പ്രശ്നഷം തടന്നയദ്യാണസ.  പചകറമി മദ്യാര്കറ്റുഷം മത്സദ

മദ്യാര്കറ്റുഷം  എനേമിക്കുഷം  പനേരമിടസ  അറമിയുന്ന  സലങ്ങളദ്യാണസ.   പദ്യാലകദ്യാടെസ

നേഗരസഭയമില്  പമലദ്യാമുറമിയമിലുള്ള  പചകറമി  മദ്യാര്കറസ  അപദ്ദേഹെെഷം
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പറഞതുപപദ്യാടല  207  കടെമുറമികളുള്ള  നൂറസ  വര്ഷഷം  പഴകമുള്ള

ടകടമിടെതമിലദ്യാണസ  പ്രവര്തമിക്കുന്നതസ.   പുലര്ടച മൂന്നസ  മണമിമുതല് ടചെറുതുഷം

വലുതുമദ്യായ അപനേകഷം വദ്യാഹെെനേങ്ങളമില് ഏതദ്യാണ്ടസ  40  ടെണ്വടര പചകറമികള്

അവമിടടെ  പ്രതമിദമിനേഷം  എതനണ്ടസ.   രണ്ടദ്യായമിരപതദ്യാളഷം  ആളുകള്  ഇഇൗ

സമയതസ അവമിടടെ വനപപദ്യാകദ്യാറുണ്ടസ.  അടെമിസദ്യാനേ സഇൗകരദങ്ങള്, ശുചെമിമുറമി

എന്നമിവടയലദ്യാഷം വളടര അപരദദ്യാപ്തമദ്യാണസ.   ഇവമിടടെ നേമിന്നസ  ദമിനേഷംപ്രതമി മൂന്നസ

ടെണ്  പചകറമി  മദ്യാലമിനേദങ്ങള്  സൃഷമികടപടുനടവന്നദ്യാണസ

കണകദ്യാകമിയമിട്ടുള്ളതസ.  അതസ അതദ്യാതസ ദമിവസഷംതടന്ന നേശകഷം ടചെയ്യുനണ്ടസ.

പപക്ഷ  ടകടമിടെങ്ങള്  വളടര  പശദ്യാചെനേശയമദ്യായ  നേമിലയമിലദ്യാണസ.   മത്സദ

മദ്യാര്കറമിടന സമിതമിയുഷം വദതദസമല.  അറുപതസ വര്ഷതമിപലടറ പഴകമുള്ള

ടകടമിടെതമിലദ്യാണസ മത്സദമദ്യാര്കറസ പ്രവര്തമിക്കുന്നതസ.  നൂറമിലധമികഷം ആളുകള്

അവമിടടെ  പജദ്യാലമി  ടചെയ്യുനണ്ടസ.   രണ്ടദ്യായമിരപതദ്യാളഷം  ആളുകള്  പ്രതമിദമിനേഷം

അവമിടടെ വനപപദ്യാകുനണ്ടസ. പ്രതമിദമിനേഷം ഒരു ടെണ് മദ്യാലമിനേദഷം മത്സദമദ്യാര്കറമില്

നേമിന്നസ  സൃഷമികടപടുനടവന്നദ്യാണസ  കണകദ്യാകമിയമിട്ടുള്ളതസ.  ഇഇൗ

ടകടമിടെതമിടന  ഒരു  ഭദ്യാഗഷം  കദ്യാലപഴകഷംമൂലഷം  പശദ്യാചെനേശയമദ്യായമി

തശര്ന്നതമിനേദ്യാല്  ടപദ്യാളമിച്ചു  മദ്യാറദ്യാനുള്ള  തശരുമദ്യാനേടമടുതമിട്ടുണ്ടസ.   ഇഇൗ  രണ
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മദ്യാര്കറ്റുകളുഷം  നേവശകരമിക്കുന്നതമിനേസ  ഏകപദശഷം  എട്ടു  പകദ്യാടെമി  രൂപ

ടചെലവവരുടമന്നദ്യാണസ   പ്രതശക്ഷമിക്കുന്നതസ.   കഇൗണ്സമിലമിടന

അനുവദ്യാദപതദ്യാടുകൂടെമി  വരുഷം  വര്ഷങ്ങളമില്  പദ്യാന  ഫണ്ടമില്  നേമിനഷം

അതുപപദ്യാടല മറസ ധനേകദ്യാരദസദ്യാപനേങ്ങളമില് നേമിന്നസ പലദ്യാണ് മുപഖനേയുഷം തുക

കടണ്ടതമി  ബഹുവര്ഷപദതമിയദ്യായമി  നേവശകരണഷം  പൂര്തമിയദ്യാകദ്യാനേദ്യാണസ

സര്കദ്യാര് ഉപദ്ദേശമിക്കുന്നതസ.  പചകറമി മദ്യാര്കറമിടന നേവശകരണതമിനേസ രണ്ടര

പകദ്യാടെമി  രൂപയുടടെ  എസമിപമറസ  തയദ്യാറദ്യാകദ്യാനേദ്യായമി  നേമിര്പദ്ദേശഷം

നേല്കമികഴമിഞമിട്ടുടണ്ടന്നസ  അങ്ങടയ  അറമിയമിക്കുകയദ്യാണസ.   മത്സദമദ്യാര്കറസ

നേവശകരമിക്കുന്നതമിനുള്ള തുക കടണ്ടതദ്യാനുള്ള നേടെപടെമികള് എത്രയുഷം പവഗഷം

സസശകരമിക്കുന്നതദ്യാടണനഷം അങ്ങടയ അറമിയമിക്കുകയദ്യാണസ. 

(6) മൂവദ്യാറ്റുപുഴവദ്യാലമി ഇറമിപഗഷന പദതമി
 

 പഡദ്യാ  .    മദ്യാതത്യു  കുഴല്നേദ്യാടെൻ:  സര്,  എഷം.വമി.ടഎ.പമി. മദ്യാറദ്യാടെമി  ബ്രദ്യാഞസ

കനേദ്യാലമിനുണ്ടദ്യായ  തകര്ച  ബഹുമദ്യാനേടപട  മനമിയുടടെ

ശദയമില്ടപടമിട്ടുള്ളതദ്യാണസ.  യഥദ്യാര്തതമില്  മദ്യാറദ്യാടെമി  ബ്രദ്യാഞസ  കനേദ്യാലമിടന

ടചെയമിപനേജസ  800 മശറപറദ്യാടെസ പചെര്നള്ള ഏകപദശഷം മുപതസ വര്ഷഷം പഴകമുള്ള

ടടസഡസ വദ്യാള്  തകര്ന്നസ  ഏകപദശഷം  22 മശറപറദ്യാളഷം  നേശളതമില് മൂവദ്യാറ്റുപുഴ-
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പണ്ടപമിള്ളമി പറദ്യാഡമിപലയസ മണമിടെമിഞ്ഞുവശഴുകയുഷം ഗതദ്യാഗതഷം തടെസ്സടപടുകയുഷം

ടചെയ്തതമിനേദ്യാല്  ജലവമിതരണഷം  നേമിര്തമിവയ്പകണ്ടമിവന്ന  സമിതമിയദ്യാണസ

ഇപപദ്യാള്  അവമിടടെയുള്ളതസ.  യഥദ്യാര്തതമില്  ഇഇൗടയദ്യാരു  കനേദ്യാല്

എനപറയുന്നതസ  മദ്യാറദ്യാടെമി,  ആരക്കുഴ  എന്നശ  പഞദ്യായതകളമിടല  ജനേങ്ങള്

കൃഷമിക്കുഷം കുടെമിടവള്ളതമിനുഷംപവണ്ടമി ആശയമിക്കുന്നതസ ടെമി കനേദ്യാലമിടനേയദ്യാണസ.

ജലവമിതരണഷം  അടെമിയനരമദ്യായമി  പുനേ:സദ്യാപമിപകണ്ടതസ  അവമിടെടത

ജനേങ്ങളുടടെ  വലമിടയദ്യാരദ്യാവശദമദ്യാണസ.   ഈ എഷം.വമി.ടഎ.പമി.-യുടടെ  മദ്യാത്രമല,

പഴയകനേദ്യാലുകളുടടെയുഷം  ടമയമിനനേനസസ  എന്നതമില്  സശപറദ്യാ  ടമയമിനനേനസസ

എടന്നദ്യാരു  അപപ്രദ്യാചസ  ഇഇൗ  സര്കദ്യാര്  സസശകരമിചമിട്ടുപണ്ടദ്യാടയനഷം  എനേമികസ

സഷംശയമുണ്ടസ. കദ്യാരണഷം ഞദ്യാന കഴമിഞ ദമിവസഷം പനേരമിട്ടുപപദ്യായമി കണ്ടതദ്യാണസ,

കനേദ്യാലമിടന  inner bed  എനപറയുന്ന ആ ടടസഡസ വദ്യാളമില്  40-50  ഇഞസ

വണമുള്ള  തടെമി  വളര്നനേമില്ക്കുകയദ്യാണസ.  അതസ  സൂചെമിപമിക്കുന്നതസ,  ഒരു

ടമയമിനനേനസുഷം  വര്ഷങ്ങളദ്യായമി  നേടെന്നമിടമിടലന്നതദ്യാണസ.   ഒരുപപക്ഷ

പതവര്ഷതമിനേമിടെയസ  ഒരു  ടമയമിനനേനസുഷം  നേടെടന്നന്നസ  എനേമികസ

പതദ്യാനന്നമില. ഇപപദ്യാള് ഒരു സഷംഭവമുണ്ടദ്യായമി. ഇനേമിയമിതസ  അടുത സലതസ

ആവര്തമികടപപടകദ്യാഷം.  ഇനേമിയമിങ്ങടനേ  ഓപരദ്യാ  സലതഷം  ഇങ്ങടനേ
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ഉണ്ടദ്യാകുപമദ്യാള്  ഇതസ  റമിടപയര്  ടചെയദ്യാപനേദ്യാ  റശ  കണ്സ്ട്രക്ടസ  ടചെയദ്യാപനേദ്യാ

ഉണ്ടദ്യാകുന്ന  പണഷം  അതമിടന  പതമിടലദ്യാന്നസ  ഉപപയദ്യാഗമിചസ  ഇതമിടന

ടമയമിനനേനസസ  കദ്യാലദ്യാകദ്യാലങ്ങളമില്  നേടെതമിവന്നദ്യാല്  ഇഇൗ  അപകടെഷം

ഉണ്ടദ്യാകമില.  മദ്യാത്രമല ,  ഏറവഷം  പ്രധദ്യാനേടപട  കദ്യാരദഷം,  ഇത്രപയടറ

ഇനടവസസടമനസ  നേടെതമി,  കനേദ്യാലുകളുണ്ടദ്യാകമി   ജലവമിതരണതമിനേസ

ശമമിക്കുന്നതസ  ജലഷം  ജനേങ്ങള്കസ

എതമിച്ചുടകദ്യാടുകണടമനള്ളതുടകദ്യാണ്ടദ്യാണസ.  ഏടതങമിലുടമദ്യാരു  സഡമി

നേമ്മുടടെ  ഡമിപദ്യാര്ട്ടുടമനസ  നേടെതമിയമിട്ടുപണ്ടദ്യാ;  നേമ്മള്  റമിലശസസ  ടചെയ്യുന്ന

ടവള്ളതമിടന  എത്രശതമദ്യാനേഷം  നേമുകസ  ഉപപയദ്യാഗമികദ്യാന  പറ്റുനണ്ടസ?

കദ്യാരണഷം ഇഇൗ ലശപകജമിലൂടടെ ടമയമിനനേനസസ ഇലദ്യാതതുടകദ്യാണ്ടസ നേഷടപടുന്ന

ജലതമിടന  അളവസ  എനപറയുന്നതസ   ഒരുപപക്ഷ   50 ശതമദ്യാനേതമില്

കൂടുതല്  ടദ്യാനസമിറമില്  നേഷടപട്ടുപപദ്യാകുനടവന്നദ്യാണസ  ഞദ്യാന

മനേസ്സമിലദ്യാക്കുന്നതസ.  ഞദ്യാന  ഇതസ   ബഹുമദ്യാനേടപട  മനമിടയ

കുറടപടുതദ്യാനപവണ്ടമി പറയുന്നതല.  കദ്യാരണഷം ഇപപദ്യാഴടത അവസയമില്

ആ  ഒരു  സമിസഷം  വര്കസ  ടചെയ്യുന്നതസ  വളടര  പമദ്യാശമദ്യായമിടദ്യാണസ.  ജലടമന്നസ

പറയുന്നതസ   വളടര  അമൂലദമദ്യായ സഷംഗതമിടയദ്യാണന്നസ  നേമുകറമിയദ്യാഷം.  നേമുകസ
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ഇത്രയുഷം  സഷംവമിധദ്യാനേങ്ങളുണ്ടദ്യായമിട്ടുഷം  പുതുതദ്യായമി  ഒനഷം  ഉണ്ടദ്യാക്കുന്നമിടലന്നസ

മദ്യാത്രമല,   നേമിലവമിലുള്ള  ഇറമിപഗഷന  സഷംവമിധദ്യാനേങ്ങള്  പവണ്ടതുപപദ്യാടല

ടമയമിടനയമിന  ടചെയ്തസ  ഉപപയദ്യാഗടപടുതദ്യാന  കഴമിയദ്യാത  അവസയദ്യാണസ.

ഇതസ  എടന  മണ്ഡലടത  മദ്യാത്രഷം  ബദ്യാധമിക്കുന്ന  കദ്യാരദമല.

ഇതരമണ്ഡലങ്ങളമിലുഷം  വലമിയ  ഗഇൗരവമുള്ള  ഒരു  വമിഷയമദ്യാണസ.  എനേമികസ

ബഹുമദ്യാനേടപട  മനമിപയദ്യാടെസ  പചെദ്യാദമികദ്യാനുള്ളതസ   ഇതുമദ്യായമി  ബനടപടസ

ടപദ്യാതുവദ്യായമി  സസശകരമികദ്യാനുപദ്ദേശമിക്കുന്ന   നേയടമനദ്യാടണന്നദ്യാണസ?

അതുപപദ്യാടലതടന്ന ഇഇൗ കനേദ്യാല് തദ്യാല്കദ്യാലമികമദ്യായ റശകണ്സ്ട്രക്ഷനുപവണ്ടമി

പപദ്യാകരുതസ.  കദ്യാരണഷം അതമിനേസ മുടെക്കുന്ന പണതമിടന കുറച്ചുകൂടെമി ഉടണ്ടങമില്

ഒരു  ടപര്മനേനസ  ടസദ്യാലറ്റ്യൂഷന  അതമിനേകതണ്ടദ്യാകുഷം.  ടപര്മനേനദ്യായമി  ഇഇൗ

കനേദ്യാല്  റശകണ്സ്ട്രകസ  ടചെയ്തസ  ആരക്കുഴ  പഞദ്യായതമിടലയുഷം  മദ്യാറദ്യാടെമി

പഞദ്യായതമിടലയുഷം ജനേങ്ങളുടടെ ദുരമിതതമിനേസ അറുതമി കദ്യാണണടമന്നസ ഞദ്യാന

ഇഇൗ സബ്മമിഷനേമിലൂടടെ ആവശദടപടുകയദ്യാണസ.

ജലവമിഭവ വകുപ്പുമനമി (ശശ  .    പറദ്യാഷമി അഗസമിന):  സര്,  ബഹുമദ്യാനേടപട

അഷംഗഷം  സൂചെമിപമിചതസ  വളടര  പ്രധദ്യാനേടപടടദ്യാരു  കദ്യാരദമദ്യാണസ.  പ്രപതദകമിചസ,
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മദ്യാറദ്യാടെമി  ബ്രദ്യാഞസ  കനേദ്യാലമിടന  ടചെയമിപനേജസ  800 മശററമിപനേദ്യാടെടുതദ്യാണസ.

22.5 മശറര് നേശളതമില് മണഷം കല്ലുഷം ടചെളമിയുടമലദ്യാഷം കലര്ടന്നദ്യാരു മമിശമിതഷം

കനേദ്യാല് തകര്ന്നപതദ്യാടുകൂടെമി ഉണ്ടദ്യാകുകയുഷം  ഗതദ്യാഗത തടെസ്സമുള്ടപടടെ വലമിയ

രശതമിയമിലുള്ള  പ്രതമിസനമികസ  കദ്യാരണമദ്യാകുകയുഷം  ടചെയ്തമിട്ടുണ്ടസ.

വളടരടപടനതടന്ന  പപദ്യാലശസുഷം  ഫയര്പഫദ്യാഴ്സുഷം  അപതദ്യാടടെദ്യാപഷം  റവനേറ്റ്യൂ

ഡമിപദ്യാര്ടസടമനസ,  ഇറമിപഗഷന,  എല്.എസസ.ജമി.ഡമി  ഉള്ടപടടെയുള്ള

എലദ്യാവരുടടെയുഷം  സഹെെകരണപതദ്യാടുകൂടെമി  അകദ്യാരദങ്ങടളലദ്യാഷം  ഫലപ്രദമദ്യായമി

രദ്യാത്രമി പതമിടനേദ്യാനമണമിപയദ്യാടുകൂടെമി അതസ ക്രമടപടുതദ്യാനേദ്യായമി സദ്യാധമിചമിട്ടുണ്ടസ.

എന്നദ്യാല് മൂവദ്യാറ്റുപുഴവദ്യാലമി ഇറമിപഗഷന പപ്രദ്യാജക്ടുമദ്യായമി ബനടപട്ടുഷം അതുമദ്യായമി

നേടെനവരുന്ന  ജലവമിതരണ  സഷംവമിധദ്യാനേടതക്കുറമിച്ചുഷം  ഇവമിടടെ

സൂചെമിപമികടപട  കദ്യാരദങ്ങള്  തശര്ചയദ്യായുഷം  പരമിപശദ്യാധമിച്ചുവരമികയദ്യാണസ.

പകരളതമിടല  കനേദ്യാല്  സമിസഷം  എലദ്യാഷംതടന്ന  വളടരപയടറ  വര്ഷഷം

പഴകമുള്ളതദ്യാണസ.  ഇഇൗ  ബ്രദ്യാഞസ  കനേദ്യാല്പപദ്യാലുഷം  മുപതസ  വര്ഷതമിപലടറ

പഴകമുടണ്ടന്നദ്യാണസ  ഞദ്യാന  മനേസ്സമിലദ്യാക്കുന്നതസ.  ജലഷം  ഒഴുകമിപപദ്യാകുപമദ്യാള്

കനേദ്യാലമിനേസ  വന്നമിരമിക്കുന്ന  കദ്യാലദ്യാനുസൃതമദ്യായമി  ഉണ്ടദ്യായ  തടെസ്സങ്ങളുഷം

അതുപപദ്യാടല  ടമയമിനനേനസമില്  വന്നമിരമിക്കുന്ന  കുറവകളുടമലദ്യാഷം  ഒരുപപക്ഷ



Uncorrected/Not for Publication
02.02.2023

33

പൂര്ണമദ്യായുഷം  ജലഷം,  ജലപസചെനേതമിനേസ  ഉപകരമികതകവമിധതമില്

ടകദ്യാടുകദ്യാന സദ്യാധമികദ്യാടത വരുനണ്ടസ.  അതുടകദ്യാണ്ടസ സമഗ്രമദ്യായമി ഇതരഷം

കദ്യാരദങ്ങള്  പരമിപശദ്യാധമിപകണ്ടതസ  ഇന്നടത  അവസയമില്  ആവശദമദ്യായമി

വന്നമിരമിക്കുന.  അതുടകദ്യാണ്ടസ  പകരളതമിടല  ഇതരഷം  കനേദ്യാല്

ശഷംഗലടയക്കുറമിചസ  പബദ്യാദദടപടെദ്യാനുഷം  കൃതദതപയദ്യാടുകൂടെമി  പഠമിചസ  റമിപപദ്യാര്ടസ

ടചെയദ്യാനുഷം  ഡമിപദ്യാര്ട്ടുടമനമിടല  ഒരു  ചെശഫസ  എഞമിനേശയടറ

ചുമതലടപടുതനണ്ടസ.   50-ഉഷം  60-ഉഷം  വര്ഷ  പഴകമുള്ള  കനേദ്യാലുകളുണ്ടസ.

അപപദ്യാള് കദ്യാലദ്യാകദ്യാലങ്ങളമില് ടമയമിനനേനസസ വര്ക്കുടകദ്യാണമദ്യാത്രഷം ഇതരഷം

വമിഷയങ്ങടള  അഡ്രസ്സുടചെയദ്യാനകഴമിയുന്ന  ഒരു  സമിതമി  ഭദ്യാവമിയമിപലയസ

ഉണ്ടദ്യാകദ്യാന സദ്യാധദത കുറവദ്യാണസ.  അതമിനേദ്യാവശദമദ്യായ പണഷം ലഭദമദ്യാകദ്യാനുള്ള

ശമവഷം ആരഷംഭമിചമിട്ടുണ്ടസ.  അപതദ്യാടുകൂടെമി  ഇതരഷം കദ്യാരദങ്ങളമില് കുറടചദ്യാടക

പരമിഹെെദ്യാരഷം  കടണ്ടതദ്യാന  കഴമിയദ്യാടമനള്ളതദ്യാണസ  ഡമിപദ്യാര്ട്ടുടമനസ

വമിചെദ്യാരമിക്കുന്നതസ.  ഇവമിടടെ  ഉണ്ടദ്യായമിട്ടുള്ള  വമിഷയഷം  അടെമിയനരമദ്യായമി

പുനേ:സദ്യാപമിപകണ്ടതസ  അവമിടെടത  ഇറമിപഗഷടന  പ്രവര്തനേങ്ങള്കസ

ആവശദമദ്യായതമിനേദ്യാല് തദ്യാല്കദ്യാലമികമദ്യായമി ടചെയ്യുന്നതമിനുള്ള ഒരു അടെമിയനര

എസമിപമറദ്യാണസ  ഇവമിടടെ  വന്നമിട്ടുളളതസ.  ടെമി  വമിഷയഷം  ബഹുമദ്യാനേടപട
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എഷം.എല്.എ.-യുമദ്യായമി സഷംസദ്യാരമിചമിരുന. ടെമി വമിഷയതമിടന ഗഇൗരവഷം ഒപടടറ

ജനേങ്ങള്  ശദയമില്ടപടുതമിയതമിടന  അടെമിസദ്യാനേതമില്  പൂര്ണമദ്യായുഷം

ടചെയ്യുന്നതമിനുപവണ്ടമി  35 ലക്ഷഷം രൂപയുടടെ എസമിപമറസ സബ്മമിറസ ടചെയ്തമിട്ടുണ്ടസ.

പ്രസ്തുത  പദതമികസ  ഭരണദ്യാനുമതമി  ടകദ്യാടുതസ  യുദകദ്യാലദ്യാടെമിസദ്യാനേതമില്

പ്രവൃതമികള് പൂര്തശകരമികദ്യാനേദ്യാവശദമദ്യായ നേടെപടെമി സസശകരമിക്കുന്നതദ്യാണസ.

(7)   കണ്ണൂര് ചെമിറകലമില് ടചെറുപശരമി സദ്യാരക നേമിര്മ്മദ്യാണഷം

ശശ  .   ടക  .   വമി  .   സുപമഷസ: സര്,  നേമ്മുടടെ മലയദ്യാളതമിടല ലക്ഷണടമദ്യാത

ആദദടത മഹെെദ്യാകദ്യാവദമദ്യാണസ 'കൃഷ്ണഗദ്യാഥ'.  കൃഷ്ണഗദ്യാഥ എഴുതമിയ  ടചെറുപശരമികസ

കഴമിഞ  ബജറമില്  ഒരു  സദ്യാരകഷം  ഗവണ്ടമനമിനേസ  വലമിയ  അഷംഗശകദ്യാരഷം

പനേടെമിയ  മലയദ്യാളതമിടല  പ്രമിയടപട   ടെമി.  പത്മനേദ്യാഭന  ഉള്ടപടടെ  ഒപടടറ

ആളുകള്  അതമിനേസ  അഭമിനേന്ദനേഷം  സര്കദ്യാരമിടനേ  അറമിയമിക്കുകടയദ്യാടക

ടചെയ്തമിരുന.  അതമിടന നേമിര്മ്മദ്യാണവമദ്യായമി ബനടപടസ  ഞദ്യാന സദ്യാഷംസദ്യാരമിക

വകുപസ  ഡയറക്ടടറ  രണമൂന്നസ  തവണ  സമശപമിടചങമിലുഷം  മറസ  നേടെപടെമികള്

നേശങ്ങമിയതദ്യായമി കദ്യാണുന്നമില.  ബഹുമദ്യാനേടപട സദ്യാഷംസദ്യാരമിക വകുപ്പുമനമിപയദ്യാടെസ

അതമിടന  നേടെപടെമികള്  ആരഷംഭമികദ്യാന  അടെമിയനരമദ്യായമി  ഇടെടപടുപമദ്യാ  എന്ന

കദ്യാരദമദ്യാണസ സബ്മമിഷനേമിലൂടടെ ഉന്നയമിക്കുന്നതസ.
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മത്സദബനനേഷം,  സദ്യാഷംസദ്യാരമികഷം,  യുവജനേകദ്യാരദ  വകുപ്പുമനമി

(ശശ  .    സജമി  ടചെറമിയദ്യാന):  സര്,  മഹെെദ്യാകവമി  ടചെറുപശരമിയുടടെ  സരണയദ്യായമി

കണ്ണൂര്  ആസദ്യാനേമദ്യാകമി  സദ്യാഷംസദ്യാരമിക  പകന്ദ്രഷം  നേമിര്മ്മമിക്കുന്നതമിനേദ്യായമി

അനുപയദ്യാജദമദ്യായ സലഷം കടണ്ടതമി നേല്കുന്നതമിനേസ  16-11-2022-ല് ജമിലദ്യാ

കളക്ടര്കസ  സദ്യാഷംസദ്യാരമിക  വകുപസ  ഡയറക്ടര്  കതസ  നേല്കുകയുഷം  തുടെര്ന്നസ

പ്രവൃതമികദ്യായമി കണ്ണൂരമില് രണ്ടസ വമിപലജമില്  55  ടസനസ റവനേറ്റ്യൂ പുറപമദ്യാകസ

ഭൂമമി  കടണ്ടതമിയമിട്ടുടണ്ടനഷം ടെമി സലതസ സദ്യാരകഷം നേമിര്മ്മമിക്കുന്നതമിനേദ്യായമി

ഭൂമമി  ഏടറടുക്കുന്നതമിനുള്ള  നേടെപടെമികള്  സദ്യാഷംസദ്യാരമിക  വകുപമിനേസ

സസശകരമികദ്യാടമനഷം  03-01-2023-ല് കണ്ണൂര് ജമിലദ്യാ കളക്ടര് അറമിയമിചമിട്ടുണ്ടസ.

ഇഇൗ  കദ്യാരദഷം  സദ്യാഷംസദ്യാരമിക  ഡയറക്ടര്  റമിപപദ്യാര്ടസ  ടചെയ്തമിട്ടുണ്ടസ.  ഇഇൗ

സദ്യാഷംസദ്യാരമിക  പകന്ദ്രതമിടന  നേമിര്മ്മദ്യാണഷം  പകരള  സദ്യാഹെെമിതദ  അകദ്യാദമമി

മുപഖനേ  നേമിര്വ്വെഹെെമികദ്യാവന്നതദ്യാടണനഷം  കടണ്ടതമിയ  ഭൂമമി  പകരള

പഫദ്യാകസ പലദ്യാര് അകദ്യാദമമിയുടടെ ആസദ്യാനേതമിടന സമശപതദ്യായതമിനേദ്യാല് തുടെര്

പ്രവര്തനേങ്ങള്കസ  പഫദ്യാകസ പലദ്യാര്  അകദ്യാദമമിയുടടെ  സഹെെകരണഷം

ഉറപദ്യാക്കുന്നതദ്യാടണനഷം പറയദ്യാന ഞദ്യാന ആഗ്രഹെെമിക്കുന. ഇകദ്യാരദഷം തുടെര്ന്നസ

വമിശദമദ്യായമി  പരമിപശദ്യാധമിചസ  ഉചെമിതമദ്യായ  തശരുമദ്യാനേഷം  ഗവണ്ടമനസ
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ടടകടകദ്യാളന്നതദ്യാണസ.

(8) വദ്യാണമിയമലഷം ടറയമില്പവ ഓവര്ബ്രമിഡ്ജസ

ശശ  .    എ  .    പമി  .    അനേമില് കുമദ്യാര്:  സര്,  എടന നേമിപയദ്യാജകമണ്ഡലതമിടല

വണ്ടൂര്,  കദ്യാളമികദ്യാവസ  പറദ്യാഡമിലുള്ള  വദ്യാണമിയമലഷം  ടെഇൗണമിനേസ  സമശപമദ്യാണസ

വദ്യാണമിയമലഷം  ടറയമില്പവ  പസഷന   നേമിലടകദ്യാളന്നതസ.  ടഷദ്യാര്ണ്ണൂര്,

നേമിലമ്പൂര്  ടറയമില്പവ  ടടലന  കടെനപപദ്യാകുന്നതുഷം  വദ്യാണമിയമലഷം

ടെഇൗണമിലൂടടെയദ്യാണസ.  നേമിലവമില്  ഒരുദമിവസഷം  പതതവണടയങമിലുഷം

ടറയമില്പവ  പഗറസ  അടെചമിപടെണ്ട  സദ്യാഹെെചെരദമദ്യാണുള്ളതസ.  ഗതദ്യാഗത  കുരുകസ

എനപറയുന്നതസ  ആപലദ്യാചെമികദ്യാനപപദ്യാലുഷം  കഴമിയദ്യാതരശതമിയമില്  ഇന്നസ

അനുഭവമിച്ചു  ടകദ്യാണ്ടമിരമിക്കുകയദ്യാണസ.  അതുടകദ്യാണതടന്ന  കദ്യാലങ്ങളദ്യായമി  ഒരു

ടറയമില്പവ  ഓവര്  ബ്രമിഡ്ജമിനുപവണ്ടമി  ആവശദമുന്നയമിക്കുകയദ്യാണസ.

ബഹുമദ്യാനേടപട എഷം.പമി.  ശശ. രദ്യാഹുല് ഗദ്യാനമി ടറയമില്പവ മനദ്യാലയവമദ്യായമി

ബനടപടസ   2021-22  പകന്ദ്ര  ടറയമില്പവ  ബഡ്ജറമിടല  പമിങസ  ബുകമില്

ഉള്ടപടുതമി ഏതദ്യാണ്ടസ  21  പകദ്യാടെമിരൂപ പ്രസ്തുത ഓവര് ബ്രമിഡ്ജമിനു പവണ്ടമി

അനുവദമിക്കുകയുണ്ടദ്യായമി.  പ്രസ്തുത പ്രവൃതമി നേടെപമിലദ്യാക്കുന്നതമിനേസ  സഷംസദ്യാനേ

ഗവണ്ടമനസ   പമി.ഡബറ്റ്യൂ.ഡമി.  അതമിപപദ്യാള്  RBDCK-ടയ  (Roads  and
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ചുമതലടപടുതമിയതദ്യായമി  അറമിയമിക്കുകയുഷം  ടചെയ.     പ്രസ്തുത

പ്രവൃതമിക്കുപവണ്ടമി  ഇഇൗ  ഏജനസമി  ഡമി.പമി.ആര്.  എടുകണഷം,

അതമിനേദ്യാവശദമദ്യായ  പണഷം  സഷംസദ്യാനേ  ഗവണ്ടമനസ  അനുവദമിക്കുകയുഷം

പവണഷം.  ഏതദ്യാണ്ടസ ഒരുവര്ഷഷം പമിന്നമിടമിട്ടുഷം അതരഷം നേടെപടെമിക്രമങ്ങടളദ്യാടക

വളടര  സദ്യാവകദ്യാശതമിലദ്യാണസ  നേശങ്ങമിടകദ്യാണ്ടമിരമിക്കുന്നതസ.  അതുടകദ്യാണ്ടസ

എത്രയുഷം ടപടടന്നസ ഇതരഷം നേടെപടെമികള് പൂര്തശകരമിചസ  പകന്ദ്രഗവണ്ടമനസ

അനുവദമിച  ടറയമില്പവ  ഓവര്  ബ്രമിഡ്ജസ  (ROB)  വദ്യാണമിയമലതസ

യദ്യാഥദ്യാര്തദമദ്യാക്കുന്നതമിനുപവണ്ടമിയുള്ള  സതസരനേടെപടെമികള്  ഗവണ്ടമനമിടന

ഭദ്യാഗതനേമിനമുണ്ടദ്യാകണടമന്നസ അഭദര്തമിക്കുകയദ്യാണസ.

ടപദ്യാതുമരദ്യാമതസ-വമിപനേദ്യാദസഞദ്യാരഷം വകുപ്പുമനമി (ശശ  .   പമി  .   എ  .   മുഹെെമ്മദസ

റമിയദ്യാസസ):  സര്,  ഇഇൗ വമിഷയവമദ്യായമി ബനടപടസ ഇവമിടടെ സൂചെമിപമിച കദ്യാരദഷം

ഞദ്യാന  ആവര്തമിക്കുന്നമില.  RBDCK-കസ  ഫണ്ടസ  അനുവദമിക്കുന്നതമിനേസ

തശരുമദ്യാനേഷം  ടടകടകദ്യാണ്ടമിട്ടുണ്ടസ.  കദ്യാരദങ്ങള് പവഗതമിലദ്യാക്കുന്നതമിനേസ  പവണ്ട

നേടെപടെമി  സസശകരമികണടമന്നസ  ബനടപടവടര  അറമിയമികദ്യാഷം.  ഇന്നടല

RBDCK-യുടടെ  പയദ്യാഗഷം  പചെര്ന്ന  ഘടതമില്  ഇകദ്യാരദഷം  പ്രപതദകഷം
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ശദയമില്ടപടുതമിയമിട്ടുണ്ടസ. ഇവമിടടെ ഉന്നയമിചതുപപദ്യാടല വളടര പ്രധദ്യാനേടപട

ഒരു  കദ്യാരദമദ്യായ  മപഞരമി,  വണ്ടൂര്,  കദ്യാളമികദ്യാവസ  പറദ്യാഡമിടല  വദ്യാണമിയമലഷം

ടെഇൗണമിടല  ടറയമില്പവ  പമല്പദ്യാല  നേമിര്മ്മദ്യാണവമദ്യായമി  ബനടപട്ടുള്ള

സബ്മമിഷടനേ  അതമിപനതദ്യായ  ഗഇൗരവതമില്കണ്ടസ   നേടെപടെമികള്

പവഗതമിലദ്യാകദ്യാന സര്കദ്യാര് ശമമിക്കുന്നതദ്യാണസ.

(9) തദ്യാനേദ്യാളര്  ,   പുതനേതദ്യാണമി  ,   മങ്ങദ്യാടമിരമി  -  പൂടടകത  ,   പുല്ലുണമി പറദ്യാഡുകളുടടെ
പൂര്തശകരണഷം

ശശ  .    കുറുപകദ്യാളമി  ടമദ്യായ്തശൻ:  സര്,  എടന  മണ്ഡലതമിടല  ആറസ

പറദ്യാഡുകളുടടെ ദുരവസ കദ്യാരണഷം ജനേങ്ങള്കസ നേടെകദ്യാനപപദ്യാലുഷം പറദ്യാടതദ്യാരു

സദ്യാഹെെചെരദഷംവന്ന  സന്ദര്ഭതമിലദ്യാണസ  ഇങ്ങടനേടയദ്യാരു  സബ്മമിഷന

ഉന്നയമിക്കുന്നതസ.  പ്രസ്തുത മണ്ഡലതമിടല  പറദ്യാഡുകളമില്  കുടെമിടവള്ള  ടടപപസ

ടടലന  സദ്യാപമിക്കുന്നതമിനുപവണ്ടമി  കശറമി  അതമിടന  പൂര്വ്വെസമിതമി

പുനേ:സദ്യാപമിക്കുവദ്യാന  ടടവകുന്ന  ഒരു  സദ്യാഹെെചെരദതമിലദ്യാണസ  ഇഇൗടയദ്യാരു

ദുര്ഗതമി  വനടപടമിട്ടുള്ളതസ.  പുതനേതദ്യാണമി-വടതദ്യാനേമി  പറദ്യാഡസ,  മങ്ങദ്യാടമിരമി-

പൂടടകത  പുല്ലൂണമി  പറദ്യാഡസ,  പടണദ്യാര്കദ്യാവസ  ടടവരപങദ്യാടെസ  പക്ഷത്രഷം  പറദ്യാഡസ,

തമിരൂര്  ടസനടല്  ഏഴൂര്  പദ്യാലഷം  പറദ്യാഡസ,  പടണദ്യാര്കദ്യാവസ  ഏഴൂര്  പറദ്യാഡസ,

പടണദ്യാര്കദ്യാവസ-  കുടമിടയളതദ്യാണമി  പറദ്യാഡസ  ഇഇൗ  ആറസ  പറദ്യാഡുകളുഷം  ഒപര
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അവസയമിലദ്യാണസ ഇപപദ്യാഴുള്ളതസ.  ഇതമില് പടണദ്യാര്കദ്യാവസ ഏഴൂര് പറദ്യാഡമിടന

പുനേ:സദ്യാപനേതമിനുപവണ്ടമി  എസമിപമറസ  സമര്പമിച്ചുടവങമിലുഷം  ഏഴസ  തവണ

അതസ  മടെകമിയച  സദ്യാഹെെചെരദമുണ്ടദ്യായമി.  അതുപപദ്യാടല  മങ്ങദ്യാടമിരമി  പുല്ലൂണമി

പറദ്യാഡമിടന റമിപസദ്യാഴമിനേസ  വദ്യാടര് അപതദ്യാറമിറമിയുഷം ടപദ്യാതുമരദ്യാമതസ വകുപ്പുമദ്യായമി

കൂടെമിയദ്യാപലദ്യാചെമിചസ  അവമിടടെ  85.91 ലക്ഷഷം  രൂപ  അടെയണടമന്ന

നേമിബനനേയുണ്ടദ്യായമിരുന്നതസ  അധമികമദ്യാടണന്ന  വദ്യാദതമിനേദ്യാല്  ജമിലദ്യാ

കളക്ടറുടടെ  സദ്യാന്നമിദദതമില്  ഇരുവകുപമിടനയുഷം  പമധദ്യാവമികടള  എടന

സദ്യാന്നമിദദതമില്  കൂടെമിയമിരമിക്കുകയുഷം  അതനുസരമിചസ  43 ലക്ഷഷം  രൂപ

അടെച്ചുടകദ്യാണ്ടസ  പ്രവൃതമി  പൂര്തമിയദ്യാകദ്യാടമന്ന  ധദ്യാരണയമില്  എതകയുഷം

ടചെയ്തമിരുന.  പമിന്നശടെസ  അതുഷം  ടപദ്യാതുമരദ്യാമതസ  വകുപസ  തടെയുകയുഷം  55.42

ലക്ഷഷം  രൂപ  ഇനേമിയുഷം  അടെയണടമന്ന  നേമിബനനേ  വയ്ക്കുകയുഷം

ടചെയ്തമിരമിക്കുകയദ്യാണസ.  പുതനേതദ്യാണമി-വടതദ്യാനേമി പറദ്യാഡസ പൂര്വ്വെസമിതമിയമില്

പുനേ:സദ്യാപമിക്കുന്നതമിനേസ  3.22  പകദ്യാടെമി  രൂപ  വദ്യാടര്  അപതദ്യാറമിറമി

ടപദ്യാതുമരദ്യാമതസ  വകുപമിനേസ  നേല്കമിയമിട്ടുണ്ടസ.   എസമിപമറസ  സമര്പമിടചങമിലുഷം

പലതവണയദ്യായമി  അതസ  മടെകമി  അയച്ചുടകദ്യാണ്ടമിരമിക്കുകയദ്യാണസ.

മണ്ഡലതമിടല  ഇടെതുപക്ഷ  സുഹൃതകള്  ബഹുമദ്യാനേടപട  ടപദ്യാതുമരദ്യാമതസ
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വകുപ്പുമനമിടയ കദ്യാണുകയുഷം ഇതമിടന ഗഇൗരവഷം പബദ്യാധദടപടുതകയുഷം ടചെയ.

അവര്കസ നേല്കമിയ പ്രസദ്യാവനേ പത്രതമില് വദ്യായമികദ്യാന സദ്യാധമിച്ചു.   ഇതമിടന

അറകുറപണമി ഉടെന പൂര്തമിയദ്യാക്കുടമന്ന മനമിയുടടെ പ്രസദ്യാവനേ കണ്ടപപദ്യാള്

എനേമികസ സപനദ്യാഷഷം പതദ്യാന്നമി.  പടക്ഷ ഇപപദ്യാള് ഒരു മദ്യാസഷം കഴമിഞ്ഞു. പണഷം

അടെചമിടസ  നേദ്യാലസ  മദ്യാസമദ്യാകദ്യാന  പപദ്യാകുകയദ്യാണസ.   ഇഇൗ  പറദ്യാഡുവഴമി  ഗതദ്യാഗത

തടെസ്സമുണ്ടദ്യായതുടകദ്യാണ്ടസ  ബസ്സുടെമകളുഷം  ടതദ്യാഴമിലദ്യാളമികളുഷം  ഇന്നടല  ബസസ

പണമിമുടെകസ നേടെതമി. അവമിടടെ ടപദ്യാടെമിപദ്യാറമിയമിടസ ജനേങ്ങള്കസ നേടെനപപദ്യാകദ്യാന

കഴമിയദ്യാത  അവസയമിലദ്യാണസ.   മണ്ഡലതമിലുഷം  ആടക  പ്രശ്നമദ്യാണസ.   ഇഇൗ

സദ്യാഹെെചെരദതമിലദ്യാണസ  പ്രസസ്തുത  വമിഷയഷം  ഉന്നയമികദ്യാന  രഷംഗതവന്നതസ.

പറദ്യാഡമിടന ഇഇൗ വസ്തുത മനേസ്സമിലദ്യാകദ്യാടത എഷം.എല്.എ.-യ്ടകതമിടര സമരഷം

പ്രഖദദ്യാപമിച  ഘടഷംകൂടെമിയദ്യാണസ  മണ്ഡലതമിലുള്ളതസ.  പറദ്യാഡമിടന  എടസ

കമിപലദ്യാമശററമില് മൂന്നസ കമിപലദ്യാമശറര് മദ്യാത്രപമ എടന മണ്ഡലമദ്യായ തമിരൂരമിലൂടടെ

പപദ്യാകുനള.  അഞസ  കമിപലദ്യാമശറര്  ദൂരഷം  വഖഫസ  വകുപ്പുമനമിയദ്യായ

ശശ. വമി. അബ്ദുറഹെെമിമദ്യാന സദ്യാഹെെമിബമിടന മണ്ഡലതമിലൂടടെയദ്യാണസ പപദ്യാകുന്നതസ.

സമരഷം  എനേമിക്കുപനേടര  മദ്യാത്രപമയുള.  ഇതസ  ടപടടന്നസ  പരമിഹെെരമികദ്യാന

അടെമിയനര നേടെപടെമിയുണ്ടദ്യാകണഷം.  ടപദ്യാതുമരദ്യാമതസ വകുപമില്നേമിനമുണ്ടദ്യാകുന്ന
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കദ്യാലതദ്യാമസമദ്യാണസ  ഇതമിലുണ്ടദ്യായമിട്ടുള്ള  വമിഷയടമന്നസ  ഞദ്യാന

ധരമിപമിപകണ്ടതമിലപലദ്യാ.  അതുടകദ്യാണ്ടസ  ഈ  പറദ്യാഡമിടന  പൂര്വ്വെസമിതമി

പുനേ:സദ്യാപമികദ്യാനുള്ള അടെമിയനരനേടെപടെമികളുണ്ടദ്യാകണടമന്നസ ബഹുമദ്യാനേടപട

ടപദ്യാതുമരദ്യാമതസ വകുപ്പുമനമിപയദ്യാടെസ അഭദര്തമിക്കുകയദ്യാണസ.  

ടപദ്യാതുമരദ്യാമതസ-വമിപനേദ്യാദസഞദ്യാരഷം വകുപ്പുമനമി (  ശശ  .   പമി  .   എ  .   മുഹെെമ്മദസ

റമിയദ്യാസസ  ): സര്, ബഹുമദ്യാനേടപട അഷംഗഷം ശശ. കുറുപകദ്യാളമി ടമദ്യായ്തശന ഉന്നയമിച

വമിഷയഷം  അപദ്ദേഹെെതമിടന  മണ്ഡലതമിടല  തദ്യാനേദ്യാളര്-പുതനേതദ്യാണമി

പറദ്യാഡമിടനയുഷം  മങ്ങദ്യാടമിരമി-പൂടടകത-പുല്ലുണമി  പറദ്യാഡമിടനയുഷം  പ്രവൃതമി

സഷംബനമിചദ്യാണസ.  ഈ വമിഷയഷം പരമിപശദ്യാധമികടപപടെണ്ടതദ്യായതമിനേദ്യാല് ആ

നേമിലയമില്തടന്ന  രണ്ടസ  വകുപ്പുകളുഷം  പരമിപശദ്യാധമിചമിട്ടുണ്ടസ.   ഇവ  രണഷം

നേവശകരണ പ്രവൃതമികള്കദ്യായമി കരദ്യാറുകദ്യാര്കസ ടടകമദ്യാറമിയ പറദ്യാഡുകളദ്യാണസ.

നേവശകരണ പ്രവൃതമികള്കമിടെയമില് രണ്ടസ പറദ്യാഡുകളമിലുഷം വദ്യാടര് അപതദ്യാറമിറമി

പ്രവൃതമി  നേടെക്കുകയുഷം  ടചെയ്തതദ്യാണസ.  തദ്യാനേദ്യാളര്-പുതനേതദ്യാണമി  പറദ്യാഡമിടല

ബഷംഗദ്യാഷംകുന്നസ  മുതല്  പുതനേതദ്യാണമി  വടര  ബമി.എഷം.  ആനഡസ  ബമി.സമി.

നേമിലവദ്യാരതമില് നേവശകരമിക്കുന്നതമിനേസ  2022 പമയസ മദ്യാസതമില് കരദ്യാറുകദ്യാരനേസ

ടടസറസ ടടകമദ്യാറമിയമിട്ടുണ്ടസ. പറദ്യാഡസ പ്രവൃതമിയമിപലയസ നേശങ്ങുന്ന ഘടതമിലദ്യാണസ
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ജല് ജശവന മമിഷന പദതമി വഴമി ടടപപസ സദ്യാപമികദ്യാന വദ്യാടര് അപതദ്യാറമിറമി

അപപക്ഷ  നേല്കമിയതസ.  കുടെമിടവള്ളഷം  വളടര  പ്രധദ്യാനേടപട

കദ്യാരദമദ്യാടണന്നതുടകദ്യാണ്ടസ  ബഹുമദ്യാനേടപട  എഷം.എല്.എ.

ആവശദടപടതനുസരമിചദ്യാണസ  ടടപപസ ടടലന  സദ്യാപമിക്കുന്ന  പ്രവൃതമികസ

അനുമതമി  നേല്കമിയതസ.   അതമിനേസ  അനുമതമി  നേല്കദ്യാടത  ടപദ്യാതുമരദ്യാമതസ

വകുപസ  അതമിടന  പ്രവൃതമിയുമദ്യായമി  പപദ്യായദ്യാല്  ഇപപദ്യാഴുള്ള  പരദ്യാതമിയുടടെ

അത്രപതദ്യാളമുണ്ടദ്യാകുമദ്യായമിരുന്നമില.  കുടെമിടവള്ള  പ്രശ്നതമിനേസ  പരമിഹെെദ്യാരഷം

കദ്യാപണണ്ടതസ അനേമിവദ്യാരദമദ്യാടണന്ന കദ്യാഴ്ചപദ്യാടുള്ളതുടകദ്യാണ്ടദ്യാണസ ഇഇൗ വമിഷയഷം

ആ നേമിലയമില് പരമിഗണമിചമിട്ടുള്ളതസ.  പമിന്നശടെസ ഇതമിനേസ ഭരണദ്യാനുമതമി നേല്കമി

പവഗതമില്  പറദ്യാഡസ  പ്രവൃതമിയമിപലയസ  കടെകദ്യാനുള്ള  കദ്യാരദങ്ങള്  ടചെയ്യുഷം.

ഇപപദ്യാള്  പറഞ  തടെസ്സങ്ങള്  നേശകദ്യാനേമിടെടപടുകതടന്ന  ടചെയ്യുഷം.

മങ്ങദ്യാടമിരമി-പൂടടകത-പുല്ലുണമി  പറദ്യാഡമിടന  വമിഷയഷം  കുറച്ചുകൂടെമി

ഗഇൗരവമുള്ളതദ്യാണസ.   ബമി.എഷം.  ആനഡസ  ബമി.സമി.  നേമിലവദ്യാരതമില്  പറദ്യാഡസ

പുതുകമി  പണമിയദ്യാന  24-06-2021-നേസ  കരദ്യാറുകദ്യാരനേസ  ടടകമദ്യാറഷം  ടചെയ.

ടഡ്രയമിപനേജസ,  കള്ടവര്ടസ  തുടെങ്ങമിയവയുടടെ  പ്രവൃതമികള്  പൂര്തശകരമിചസ

ബമി.എഷം.  ആനഡസ  ബമി.സമി.  പ്രവൃതമിയമിപലയസ  കടെക്കുന്നഘടതമിലദ്യാണസ
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ടടപപസ ടടലന  സദ്യാപമികദ്യാനുള്ള  ആവശദമുയര്ന്നതസ.  ബമി.എഷം.  ആനഡസ

ബമി.സമി. പ്രവൃതമി കഴമിയുന്ന ഘടതമിലദ്യാണസ ടടപപസ ടടലന സദ്യാപമികദ്യാനുള്ള

ആവശദമുയര്ന്നതസ  എന്നസ  ഞദ്യാന  ഒനകൂടെമി  ആവര്തമിക്കുകയദ്യാണസ.

ബഹുമദ്യാനേടപട  എഷം.എല്.എ.  കൂടെമി  ആവശദടപടതനുസരമിചസ  ഇതമിനേസ

അനുമതമി  നേല്കമി.  ജനേങ്ങള്  കുടെമിടവള്ളതമിടന  ആവശദഷം  പറയുപമദ്യാള്

എഷം.എല്.എ.-യസ  പവടറ  നേമിവൃതമിയമില.  പടക്ഷ ആദദഷംതടന്ന ഇതമിടനേദ്യാരു

ക്രമശകരണഷം വരുതമിയദ്യാല് ഇത്രയുഷം പ്രശ്നഷം വരമിലദ്യായമിരുന.  ടപദ്യാതുമരദ്യാമതസ

വകുപസ  റശപസദ്യാപറഷന  എസമിപമറസ  തയദ്യാറദ്യാകമിയമിരുനടവങമിലുഷം

എഷം.എല്.എ. ഉള്ടപടടെയുള്ളവരുടടെ സദ്യാന്നമിദദതമില് പചെര്ന്ന പയദ്യാഗതമില്

ജല അപതദ്യാറമിറമിയുടടെ  കയമില് ലഭദമദ്യായ തുക റശപസദ്യാപറഷന നേല്കമിയദ്യാല്

മതമിടയന്നസ  തശരുമദ്യാനേമിച്ചു.   പറദ്യാഡമിടന ഇരുവശങ്ങളമിലുഷം കുഴമികടളടുതദ്യാണസ

പ്രവൃതമി  നേടെതമിയതസ.  പ്രവൃതമി  പൂര്തശകരമിചതമിനുപശഷഷം  നേടെതമിയ

സഷംയുക്ത പരമിപശദ്യാധനേയമില് അനുമതമി നേല്കമിയതമിനേസ വമിരുദമദ്യായമി കൂടുതല്

വശതമിയമില്  കുഴമികടളടുതതദ്യായമി  കടണ്ടതമി.  തൃപ്തമികരമദ്യായ  രശതമിയമില്

തദ്യാല്കദ്യാലമിക  റശപസദ്യാപറഷന  നേടെതമിയമിടമിടലന്നദ്യാണസ  ടപദ്യാതുമരദ്യാമതസ

വകുപ്പുപദദദ്യാഗസര്  റമിപപദ്യാര്ടസ  ടചെയ്തതസ.   ഇപതദ്യാടടെ  പശദ്യാചെനേശയമദ്യായ
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സദ്യാഹെെചെരദതമിപലയസ  പറദ്യാഡസ   എതമിപചര്ന.   അധമികമദ്യായമി  പറദ്യാഡസ

കുഴമിചതമിടന റശപസദ്യാപറഷന ചെദ്യാര്ജ്ജസ ആവശദടപടടങമിലുഷം ജല അപതദ്യാറമിറമി

ഇതുവടരയുഷം  നേല്കമിയമിടമില.  അകദ്യാരദഷം  വകുപ്പുമനമിയുടടെ

ശദയമില്ടപടുതമിയമിട്ടുണ്ടസ.  ഇതസ  ലഭദമദ്യാകദ്യാനുള്ള  നേടെപടെമികൂടെമി

ബഹുമദ്യാനേടപട  എഷം.എല്.എ.-യുടടെ  പനേതൃതസതമിലുണ്ടദ്യാകണഷം.   പറദ്യാഡസ

തശര്തഷം  പശദ്യാചെനേശയമദ്യായപതദ്യാടടെ  പനേരടത  അനുവദമിച  എസമിപമറസ

തുകടകദ്യാണ്ടസ  പറദ്യാഡസ  പ്രവൃതമി  നേടെതദ്യാന  കഴമിയദ്യാത  സദ്യാഹെെചെരദഷം

നേമിലനേമില്ക്കുകയദ്യാണസ.  ഇതമിടന  അടെമിസദ്യാനേതമില്  എഷം.എസസ.എസസ.

(Mixed  Seal  Surfacing)  രശതമിയമില്  ടെദ്യാറമിഷംഗസ  പ്രവൃതമി

പൂര്തശകരമിക്കുന്നതമിനേസ  സമര്പമിച  റമിടടവസ്ഡസ  എസമിപമറസ

പരമിപശദ്യാധമിച്ചുവരമികയദ്യാണസ.  കുടെമിടവള്ളടമന്നതസ  പരമപ്രധദ്യാനേമദ്യാണസ.

അതുടകദ്യാണ്ടദ്യാണസ  ടപദ്യാതുമരദ്യാമതസ  പറദ്യാഡുകള്  ടവടമിടപദ്യാളമിച്ചുഷം  കുടെമിടവള്ള

പദതമികള് നേടെപമിലദ്യാകദ്യാനുള്ള അനുമതമികള് നേല്കുന്നതസ.   ഇതസ  ഇവമിടടെ

മദ്യാത്രമല  പകരളതമിടല  വദദ്യാപകമദ്യായ  പ്രശ്നഷംതടന്നയദ്യാണസ.  ഇടതലദ്യാഷം

പരമിഹെെരമികടപപടെണ്ടതദ്യാണസ.  പുതമിയ  പറദ്യാഡുകള്

എങ്ങടനേയദ്യായമിരമികണടമന്ന  കദ്യാഴ്ചപദ്യാടെമിടന  ഭദ്യാഗമദ്യായമി  ഇനദയമിലദ്യാദദമദ്യായമി
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പകരളതമിടല  ടപദ്യാതുമരദ്യാമതസ  വകുപസ  ഒരു  ഡമിടടസന  പപദ്യാളമിസമി

വര്കസപഷദ്യാപസ  നേടെതമി.  അതമിടന ചെമില തശരുമദ്യാനേങ്ങള് വരദ്യാന പപദ്യാകുന.

പകരളതമില്  ഇനേമിമുതല്  പുതമിയ  പറദ്യാഡുകളമില്  വദ്യാടര്  അപതദ്യാറമിറമി

ടടപപ്പുകളുള്ടപടടെ  സദ്യാപമികദ്യാന  ഡക്ടുകളുണ്ടദ്യാകുഷം.  പുതമിയ  പറദ്യാഡുകള്

കുതമിടപദ്യാളമിപകണ്ട  ആവശദമുണ്ടദ്യാകമിടലന്നസ  പ്രപതദകമദ്യായമി  സഭടയ

അറമിയമികദ്യാന ഞദ്യാന ആഗ്രഹെെമിക്കുകയദ്യാണസ.  നേമിലവമിലുള്ള പറദ്യാഡുകളുടടെ പ്രശ്നഷം

പരമിഹെെരമികദ്യാനുള്ള  സഷംവമിധദ്യാനേഷം  പവണഷം.   അതസ  നേമ്മള് കുപറ  കദ്യാലമദ്യായമി

ചെര്ച ടചെയ്തതുമദ്യാണസ.   രണ്ടസ മനമിമദ്യാരുഷം വകുപസ  ടസക്രടറമിമദ്യാരുഷം അടെങ്ങമിയ

സമമിതമിയുടടെ ഇടെടപടെലമിടന ഭദ്യാഗമദ്യായമി എണതമില് കുറവവന്നമിട്ടുണ്ടസ.  പടക്ഷ

പരമിപൂര്ണമദ്യായമി  പ്രശ്നഷം  അവസദ്യാനേമിക്കുന്നതമിനുപവണ്ടമിയുള്ള  പപദ്യാര്ടല്

സഷംവമിധദ്യാനേതമിടന പ്രവര്തനേവമദ്യായമി മുപന്നദ്യാട്ടുപപദ്യാകുകയദ്യാണസ.  കുടെമിടവള്ള

പ്രശ്നഷം  വരുപമദ്യാള്  പറദ്യാഡസ  മുറമികണടമനള്ള  അഭമിപ്രദ്യായഷം

ജനേപ്രതമിനേമിധമികള്തടന്ന  പറയുന്നതസ  സസദ്യാഭദ്യാവമികമദ്യാണസ.   പടക്ഷ  ഇതമിനേസ

ശദ്യാശസത  പരമിഹെെദ്യാരഷം  കദ്യാണദ്യാനുള്ള  ഏപകദ്യാപനേ  പ്രവര്തനേങ്ങളുമദ്യായദ്യാണസ

വകുപസ  ശക്തമദ്യായമി മുപന്നദ്യാട്ടുപപദ്യാകുന്നതസ.   തശര്ചയദ്യായുഷം ഇതസ  പരമിപശദ്യാധമിചസ

തുടെര്  നേടെപടെമികള് സസശകരമിക്കുഷം.   ബഹുമദ്യാനേടപട  അഷംഗഷം  പറഞ കദ്യാരദഷം
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വകുപ്പുമനമിയുടടെ  ശദയമില്ടപടുതന്നതദ്യാണസ.  രണ്ടസ  വകുപ്പുപദദദ്യാഗസരുഷം

പനേരടതടയടുത  തശരുമദ്യാനേങ്ങള്  നേടെപമിലദ്യാകദ്യാനുഷം  പമി.ഡബത്യു.ഡമി.-യുടടെ

ഭദ്യാഗതനേമിനഷം ടചെപയണ്ട കദ്യാരദങ്ങള് ടചെയദ്യാനുമുള്ള ഇടെടപടെല് നേടെതടമന്നസ

സഭടയ അറമിയമികദ്യാന ഞദ്യാന ആഗ്രഹെെമിക്കുകയദ്യാണസ.   

(10) കുറദദ്യാടെമി തദ്യാലൂകസ ആശുപത്രമിയമിടല ഒഴമിവകള് നേമികതല്

ശശ  .    ടക  .    പമി  .    കുഞമ്മദസ  കുടമി  മദ്യാസര്:  സര്,  വടെകര  തദ്യാലൂകമിടന

കമിഴകന മലപയദ്യാര പ്രപദശടത ഏക ആതുരദ്യാലയമദ്യാണസ കുറദദ്യാടെമി തദ്യാലൂകസ

ആശുപത്രമി. കുനമ്മല് പബദ്യാകസ പഞദ്യായതമിനുകശഴമിലുള്ള ഏഴസ പഞദ്യായതസ,

പപരദ്യാമ്പ്ര  മണ്ഡലതമിടല  ചെങ്ങപരദ്യാതസ  പഞദ്യായതസ,  വയനേദ്യാടെസ  ജമിലയമിടല

ടതദ്യാണ്ടര്നേദ്യാടെസ,  ടവള്ളമുണ്ട എന്നശ പഞദ്യായതകളമിടലയുഷം ജനേങ്ങള് മുഴുവന

ആശയമിക്കുന്ന സദ്യാപനേമദ്യാണസ കുറദദ്യാടെമി തദ്യാലൂകസ ആശുപത്രമി.  നേമിലവമില് 104

ടബഡ്ഡുകളുള്ള  ആശുപത്രമിയമില്  ദമിനേഷംപ്രതമി  1200  പരദ്യാഗമികള്  ഒ.പമി.-യമില്

എതനണ്ടസ.   മുന്നൂപറദ്യാളഷം  പരദ്യാഗമികള്  കദ്യാഷസദ്യാലമിറമി  പസവനേവഷം  നൂപറദ്യാളഷം

പരദ്യാഗമികള്  ടഎ.പമി.  പസവനേവഷം  പ്രപയദ്യാജനേടപടുതനണ്ടസ.

ആയമിരകണകമിനേസ  ജനേങ്ങളുടടെ  ആശയമദ്യായ ഇഇൗ ആശുപത്രമിയമില് പരദ്യാഗ

ശുശ്രൂഷയദ്യാവശദമദ്യായ  പഡദ്യാക്ടര്മദ്യാരുഷം  മറസ  സദ്യാഫുകളുമമിടലന്നതദ്യാണസ  ഏറവഷം



Uncorrected/Not for Publication
02.02.2023

47

പ്രധദ്യാനേടപട പ്രശ്നഷം. ഇഇൗ ആശുപത്രമിയമില് നേമിലവമില് ടടഗനേപകദ്യാളജമിസമിടന

പസവനേഷം ലഭമിക്കുന്നമില.  രണ്ടസ  ടടഗനേപകദ്യാളജമിസ്റ്റുടണ്ടങമിലുഷം ഒരദ്യാള് നേശണ്ട

ടമഡമികല് ലശവമിലദ്യാണസ.  രണ്ടസ പപരുടണ്ടങമില് മദ്യാത്രപമ പ്രസവഷം അറനഡസ

ടചെയദ്യാന  കഴമിയുകയുളടവന്നദ്യാണസ  നേമിലവമിലുള്ള  പഡദ്യാക്ടര്മദ്യാര്

അറമിയമിചമിട്ടുള്ളതസ.  സദ്യാമതമികമദ്യായമി  വളടര  പമിപന്നദ്യാകഷംനേമില്ക്കുന്ന  ദരമിദ

കൃഷമികദ്യാരുഷം  ഇടെതരകദ്യാരുഷം  കര്ഷക  ടതദ്യാഴമിലദ്യാളമികളുഷം  ഇടെതമിങ്ങമി

തദ്യാമസമിക്കുന്ന ഇഇൗ പ്രപദശടത ഗര്ഭമിണമികള് ഇകദ്യാരണങ്ങള്ടകദ്യാണ്ടസ വമിദൂര

സലങ്ങളമിടല  സസകദ്യാരദ  ആശുപത്രമികടള  അഭയഷം  പ്രദ്യാപമിപകണ്ട

സമിതമിയദ്യാണസ.  സദ്യാമതമികമദ്യായമി  അവര്കതസ  തദ്യാങ്ങദ്യാന  കഴമിയദ്യാത

അവസയദ്യാണസ.  ആയതമിനേദ്യാല് അവധമിയമിലുള്ള ടടഗനേപകദ്യാളജമിസമിനുപകരഷം

അടെമിയനരമദ്യായമി ഒരു ടടഗനേപകദ്യാളജമിസമിടനേ സമിരമദ്യായമി നേമിയമമിച്ചുടകദ്യാണ്ടസ

പസവനേഷം  ലഭദമദ്യാകദ്യാനുള്ള  നേടെപടെമി  സസശകരമികണടമന്നസ

അഭദര്തമിക്കുകയദ്യാണസ.  കൂടെദ്യാടത,  ടഡപറ്റ്യൂടമി നേഴമിഷംഗസ ഓഫശസര്,  സശനേമിയര്

നേഴമിഷംഗസ  ഓഫശസര്,  നേഴമിഷംഗസ  ഓഫശസര്,  നേഴമിഷംഗസ  അസമിസനസ  തുടെങ്ങമിയ

തസമികകളമിടല  ഒഴമിവകളമിലുഷം  അടെമിയനരമദ്യായമി  സമിര  നേമിയമനേഷം

നേടെപതണ്ടതുണ്ടസ.   ഇതരതമില്  കുറദദ്യാടെമി  തദ്യാലൂകസ  ആശുപത്രമിയമില്
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നേമിലനേമില്ക്കുന്ന  ഒഴമിവകള്  അടെമിയനരമദ്യായമി  സമിര  നേമിയമനേഷം  നേടെതമി

ടപദ്യാതുജനേങ്ങള്  പനേരമിടുന്ന  ഗഇൗരവമദ്യായ  പ്രശ്നതമിനേസ

പരമിഹെെദ്യാരമുണ്ടദ്യാകണടമന്നസ  വമിനേയപൂര്വ്വെഷം  ഇഇൗ  സബ്മമിഷനേമിലൂടടെ

അഭദര്തമിക്കുന.                                    

ആപരദ്യാഗദ-വനേമിത-ശമിശുവമികസനേ  വകുപ്പുമനമി  (ശശമതമി  വശണദ്യാ

പജദ്യാര്ജസ):  സര്,  കുറദദ്യാടെമി  നേമിപയദ്യാജകമണ്ഡലതമില്  കുനമ്മല്  പബദ്യാകമില്

സമിതമി ടചെയ്യുന്ന കുറദദ്യാടെമി  തദ്യാലൂകസ ആശുപത്രമി മലപയദ്യാര പമഖല ഉള്ടപട

പ്രപദശടത ജനേങ്ങളുടടെ പ്രധദ്യാനേ ആശയമദ്യാണസ.  ഓര്പതദ്യാ, പശഡമിയദ്യാടമികസ,

ഒഫദ്യാല്പമദ്യാളജമി,  സര്ജറമി,  ജനേറല്  ടമഡമിസമിന,  ടടഗനേപകദ്യാളജമി,

അനേപസഷദ,  ദനല്  തുടെങ്ങമി  11  ടസഷദദ്യാലമിറമി  വമിഭദ്യാഗങ്ങളമില്  ഇവമിടടെ

പസവനേങ്ങള് ലഭദമദ്യാകമി വരുനണ്ടസ.  മദ്യാസതമില് മുപപതദ്യാളഷം പ്രസവങ്ങള്

ഇവമിടടെ  നേടെക്കുനണ്ടസ.  ബഹുമദ്യാനേടപട  അഷംഗഷം  പറഞതുപപദ്യാടല

ഒ.പമി.-യമില്  1200-ഉഷം  കദ്യാഷസദ്യാലമിറമിയമില്  മുന്നൂപറദ്യാളവഷം  പരദ്യാഗമികള്കസ

പസവനേഷം  നേല്കുനണ്ടസ.   എഴുപതസ  പരദ്യാഗമികള്  ഡയദ്യാലമിസമിസസ  പസവനേഷം

പ്രപയദ്യാജനേടപടുതനണ്ടസ.   മുപപതദ്യാളഷം പരദ്യാഗമികള്കസ ടഎ.പമി.  പസവനേവഷം

ലഭദമദ്യാകുനണ്ടസ.  ആശുപത്രമിയുടടെയുഷം  ജനേങ്ങളുടടെയുഷം  സദ്യാഹെെചെരദഷം
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കണകമിടലടുതസ  നേമിലവമിലുള്ള  ടകടമിടെഷം  ഉള്ടപടടെയുള്ള  അടെമിസദ്യാനേ

സഇൗകരദങ്ങള് പരമിമമിതമദ്യായതമിനേദ്യാല് ഇറമിപഗഷന ഡമിപദ്യാര്ടസ ടമനമില്നേമിനഷം

വമിട്ടുകമിടമിയ അനപതസ ടസനസ സലതസ ആശുപത്രമിയുടടെ സമഗ്ര വമികസനേഷം

ലക്ഷദമദ്യാകമി  പുതമിയ  ടകടമിടെഷം  നേമിര്മ്മമിക്കുന്നതമിനേദ്യായമി  നേബദ്യാര്ഡമിടന

സഹെെദ്യായപതദ്യാടടെ  28  പകദ്യാടെമി  രൂപ  അനുവദമിച്ചുടകദ്യാണള്ള  ഭരണദ്യാനുമതമി

നേല്കമിയമിട്ടുള്ളതദ്യാണസ.   ആറസ  നേമിലകളമിലദ്യായുള്ള  ടകടമിടെ  സമുചയഷം

നേമിര്മ്മമികദ്യാനുളള  പദതമിയദ്യാണസ  തയദ്യാറദ്യാകമിയമിട്ടുള്ളതസ.  പദ്യാര്കമിഷംഗസ

 സഇൗകരദഷം,  മമിനേമി  പകദ്യാണ്ഫറനസസ  ഹെെദ്യാള്,  ഡമിജമിറല്  എകസപറ  ലദ്യാബസ,

ടവയ്റമിഷംഗസ ഏരമിയ, ഒബ്സര്പവഷന റഷം, നേഴസസ റഷം, പഡദ്യാപക്ടഴസ റഷം, പലബര്

റഷം,  പകദ്യാഷംപകസ,  വദ്യാര്ഡുകള്,  ഓപപറഷന  തശപയററുകള്  തുടെങ്ങമിയ

സഇൗകരദങ്ങള്  ഉള്ടപടുന്നതദ്യായമിരമിക്കുഷം  പുതമിയ  ആശുപത്രമി  പബദ്യാകസ.

സദ്യാപങതമികദ്യാനുമതമി  ലഭദമദ്യായദ്യാലുടെന  നേമിര്മ്മദ്യാണപ്രവൃതമി  തുടെങ്ങദ്യാന

കഴമിയുടമന്നദ്യാണസ പ്രതശക്ഷമിക്കുന്നതസ. ഇതുകൂടെദ്യാടത 'ആപരദ്യാഗദ പകരളഷം' പദതമി

വഴമി  66  ലക്ഷഷം രൂപയുടടെ ഒ.പമി.  ടദ്യാനസ്ഫര്പമഷന വര്കസ നേടെനവരുനണ്ടസ.

എഷം.എല്.എ.  ഫണ്ടദ്യായമി  ആശുപത്രമികസ  അനുവദമിച  2  പകദ്യാടെമി  രൂപയുഷം

പഞദ്യായതസ ഫണഷം ഉപപയദ്യാഗടപടുതമി പഡദ്യാക്ടര്മദ്യാര്ക്കുഷം ജശവനേകദ്യാര്ക്കുഷം
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കസദ്യാര്പടഴസ  നേമിര്മ്മമിക്കുന്നതമിനുള്ള  എസമിപമറസ  തയദ്യാറദ്യാക്കുന്നതമിനുള്ള  നേടെപടെമി

ആരഷംഭമിചമിട്ടുണ്ടസ.   ഇഇൗ  ആശുപത്രമിയമില്  നേമിലവമില്  സൂപ്രണ്ടസ  ജൂനേമിയര്

കണ്സള്ടനസ  (ജനേറല്  ടമഡമിസമിന)-2,  ജൂനേമിയര്  കണ്സള്ടനസ

(ടടഗനേപകദ്യാളജമി)-2, ജൂനേമിയര് കണ്സള്ടനസ (ഒഫദ്യാല്പമദ്യാളജമി) -1, ജൂനേമിയര്

കണ്സള്ടനസ (സര്ജറമി)-1, ജൂനേമിയര് കണ്സള്ടനസ (ഓര്പതദ്യാ) -1, ജൂനേമിയര്

കണ്സള്ടനസ  (അനേപസഷദ)-1,  ജൂനേമിയര് കണ്സള്ടനസ  (പശഡമിയദ്യാടമികസ)-1,

അസമിസനസ സര്ജന-2, കദ്യാഷസദ്യാലമിറമി ടമഡമികല് ഓഫശസര് - 4, അസമിസനസ

ടഡനല് സര്ജന-1  എന്നശ വമിവമിധവമിഭദ്യാഗഷം  പഡദ്യാക്ടര്മദ്യാരുള്ടപടടെ  സമിരഷം

ജശവനേകദ്യാരുടടെ  93  അഷംഗശകൃത തസമികകളുണ്ടസ.  എന.എചസ.എഷം.  മുഖദ്യാനരഷം

15  പപടരയുഷം  എചസ.എഷം.സമി.,  RSBY,  LSGD  എന്നമിവ  മുഖദ്യാനരഷം  63

പപടരയുമുള്ടപടടെ 78 തദ്യാല്കദ്യാലമിക ജശവനേകദ്യാടര നേമിയമമിചമിട്ടുണ്ടസ. ടമദ്യാതഷം

171 ജശവനേകദ്യാരുടടെ പസവനേഷം ഇഇൗ ആശുപത്രമിയമില് ലഭദമദ്യാണസ. 

കുറദദ്യാടെമി  തദ്യാലൂകസ  ആശുപത്രമിയമില്  ടടഗനേപകദ്യാളജമി  വമിഭദ്യാഗതമില്

അനുവദമിചമിട്ടുള്ള  2  ജൂനേമിയര്  കണ്സള്ടനസ  തസമികകളമില്  നേമിലവമില്

പഡദ്യാക്ടര്മദ്യാര്  പജദ്യാലമി  ടചെയ്യുന്നതമിനേദ്യാല്  ടടഗനേപകദ്യാളജമി  വമിഭദ്യാഗതമില്

ജൂനേമിയര് കണ്സള്ടനമിടന ഒഴമിവമില.  നേമിലവമിലുള്ള ജൂനേമിയര് കണ്സള്ടനസ
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ടടഗനേപകദ്യാളജമി  പഡദ്യാക്ടറുടടെ  അവധമി  റദ്ദുടചെയ്തസ  തമിരമിടക  പജദ്യാലമിയമില്

പ്രപവശമിപമിക്കുന്നതമിനുള്ള  നേടെപടെമി  സസശകരമികദ്യാന  പകദ്യാഴമിപകദ്യാടെസ  ജമിലദ്യാ

ടമഡമികല് ഓഫശസര്കസ നേമിര്പദ്ദേശഷം നേല്കമിയമിട്ടുണ്ടസ. എന.എചസ.എഷം. മുപഖനേ

ടടഗനേപകദ്യാളജമിസമിടനേ ലഭദമദ്യാകുന്നമുറയസ ഇഇൗ ആശുപത്രമിയമില് നേമിയമമികദ്യാന

കഴമിയുപമദ്യാടയന്ന  കദ്യാരദഷം  പരമിപശദ്യാധമിക്കുനണ്ടസ.   ഇഇൗ  ആശുപത്രമിയമില്

ടഡപറ്റ്യൂടമി  നേഴമിഷംഗസ  സൂപ്രണ്ടമിടന  അനുവദനേശയ  തസമിക  ഒന്നദ്യായതമിനേദ്യാല്

നേമിലവമില്  ഇഇൗ  തസമികയമില്  ഒഴമിവമില.  സശനേമിയര്  നേഴമിഷംഗസ  ഓഫശസറുടടെ

അനുവദമികടപട  4  തസമികകളമില്  3  പപര്  പജദ്യാലമി  ടചെയ്യുകയുഷം  ഒരദ്യാള്

പവദ്യാളനറമി  റമിടയര്ടമനമില്  പ്രപവശമിക്കുകയുഷം  ടചെയ.  ഇഇൗ  ഒഴമിവമിപലയസ

സദ്യാനേകയറഷം വഴമി  നേമിയമനേഷം നേടെതന്നതമിനുള്ള നേടെപടെമി  സസശകരമിചമിട്ടുണ്ടസ.

നേഴമിഷംഗസ ഓഫശസറുടടെ അനുവദമികടപട 6 തസമികകളമില് 2 തസമികകള് ഇഇൗ

സര്കദ്യാരമിടന  കദ്യാലതസ  പുതുതദ്യായമി  സൃഷമികടപടവയദ്യാണസ.  നേമിലവമില്  12

പപര് ഇഇൗ തസമികയമില് പജദ്യാലമിടചെയ്യുനണ്ടസ.  ഒഴമിവള്ള  4  തസമികകളമില്  3

എണഷം നേഴമിഷംഗസ ഓഫശസര് പഗ്രഡസ- I തസമികയുഷം ഒടരണഷം നേഴമിഷംഗസ ഓഫശസര്

പഗ്രഡസ-  II  തസമികയുമദ്യാണസ.  നേഴമിഷംഗസ  ഓഫശസര്  പഗ്രഡസ-I   ഒഴമിവകള്

ടപ്രദ്യാപമദ്യാഷനവഴമി  നേമികതന്നതമിനുള്ള  നേടെപടെമികള്  അനമിമഘടതമിലദ്യാണസ.
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നേഴമിഷംഗസ  ഓഫശസര്  പഗ്രഡസ-II  തസമികയമിടല  ഒടരദ്യാഴമിവസ  പജദ്യാലമിയമില്

പ്രപവശമിക്കുന്നതമിനേസ എകസറനഷന വദ്യാങ്ങമിയതുടകദ്യാണണ്ടദ്യായതദ്യാണസ.  കൂടെദ്യാടത

ആശുപത്രമി വമികസനേ സമമിതമി മുപഖനേ 3 തദ്യാല്കദ്യാലമിക സദ്യാഫസ നേഴ്സുമദ്യാടരയുഷം

എന.എചസ.എഷം. മുപഖനേ 5 സദ്യാഫസ നേഴ്സുമദ്യാടരയുഷം നേമിയമമിചമിട്ടുണ്ടസ. എചസ.എഷം.സമി.

മുപഖനേ  2  നേഴമിഷംഗസ  അസമിസന്റുമദ്യാടരയുഷം  RSBY  മുപഖനേ  ഒരദ്യാടളയുഷം

തദ്യാല്കദ്യാലമികമദ്യായമി  നേമിയമമിക്കുകയുഷം  ടചെയ്തമിട്ടുണ്ടസ.  നേഴമിഷംഗസ  അസമിസനസ

തസമികയമിടല നേമിലവമിടല രണ്ടസ ഒഴമിവകളമിപലയസ ടപ്രദ്യാപമദ്യാഷനവഴമി നേമിയമനേഷം

നേടെതമിയമിട്ടുണ്ടസ.  ആശുപത്രമിയമില്  പുതമിയ   പബദ്യാക്കുഷം  സഇൗകരദങ്ങളുഷം

വരുന്നപതദ്യാടടെ  കൂടുതല്  തസമികകള്  അനുവദമിക്കുന്നതസ  സഷംബനമിചസ

സര്കദ്യാരമിടന  സദ്യാമതമിക  സദ്യാഹെെചെരദഷംകൂടെമി  പരമിപശദ്യാധമിചസ

നേടെപമിലദ്യാക്കുന്നതദ്യാണസ.


