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സബ്മമിഷന

(1) പടമികജജാതമി കകജാളനമികളമിലലെ കഹജാമമികയജാ ഡമിലസ്പെനസറമികള

കഡജാ  .    എഎ  .    ലക  .    മുനനീര:  സര,  സഎസജാനലത്തെ  പടമികജജാതമി

കകജാളനമികളമില്  പത്തുവരഷമജായമി  പ്രവരത്തെമിച്ചുവരുന്ന  29  കഹജാമമികയജാ

ഡമിലസ്പെനസറമികള   നമിലെവമിലുണണ.   ഈ  കഹജാമമികയജാ  ഡമിലസ്പെനസറമികള

പടമികജജാതമി   കകജാളനമികളമിലലെ  പജാവലപ്പെട  മനുഷഷ്യരകണ  നല്കുന്ന  കസവനഎ

വളലരെ  വലുതജാണണ.   കമിടപ്പുകരെജാഗമികലളയഎ  ശജാരെനീരെമിക-മജാനസമിക  ലവല്ലുവമിളമി

കനരെമിടുന്നവലരെയഎ  ജനീവമിതശശലെനീ  കരെജാഗങ്ങളുള്ളവലരെയലമജാലക

ഗൃഹസന്ദരശനഎ നടത്തെമി ചമികമിതമിച്ചുവരുന്ന ഡമിലസ്പെനസറമികളജാണമിവ.      24-

07-2019-ല്  അന്നലത്തെ  പടമികജജാതമി  വമികസന  വകുപ്പുമനമിയഎ  ആകരെജാഗഷ്യ

വകുപ്പുമനമിയഎ  സഎയക്തമജായമി  നടത്തെമിയ  കയജാഗതനീരുമജാന  പ്രകജാരെഎ  ഈ  29

കഹജാമമികയജാ  ഡമിലസ്പെനസറമികലളയഎ  ആയഷണ  വകുപ്പെണ  എത്രയഎകവഗഎ

ഏലറ്റെടുകണലമന്നണ തനീരുമജാനമിചമിട്ടുണണ.  അതമിലന്റെ മമിനമിടണസണ എലന്റെ കയമിലുണണ.

ഇതണ  ആയഷണ  വകുപ്പെണ  ഏലറ്റെടുക്കുന്നതുവലരെ  മജാത്രമജാണണ  പടമികജജാതമി  വകുപ്പെണ

ഇതമിലന്റെ  മറ്റെണ  ലചലെവുകള  നമിരവ്വഹമിക്കുക  എന്നുള്ളതണ  അതമില്   കൃതഷ്യമജായമി
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പറയന്നുണണ.   ഈ  29  ഡമിലസ്പെനസറമികളുലട  കജാരെഷ്യത്തെമില്  ഇതുവലരെ  ഒരു

തനീരുമജാനവുമജായമിടമില.  തതത്വത്തെമില്  അഎഗനീകരെമിച്ചുലകജാണണ   തസമികകള

വരദമിപ്പെമിക്കുന്നതമിനുകവണമി  ആകരെജാഗഷ്യ വകുപ്പെണ  ഉത്തെരെവണ  ഇറകമിയമിരുന്നതമില്

ആയഷണ  വകുപ്പെമിനുകവണമി  മുന്നൂകറജാളഎ  തസമികകള  സൃഷമികജാന

തനീരുമജാനമിചമിട്ടുണണ.  പടമികവരഗ്ഗ  വമിഭജാഗത്തെമില്ലപ്പെടുന്ന  ആയരകവദമികണ

ഡമിലസ്പെനസറമികള  ആയഷണ  വകുപ്പെണ  ഏലറ്റെടുത്തെമിട്ടുണണ.  ഈ  കഹജാമമികയജാ

ഡമിലസ്പെനസറമികള  മുകന്നജാടണ  ലകജാണ്ടുകപജാകജാന  കഴമിയജാത്തെ  അവസയജാണണ.

ഇതമിലലെ  പ്രധജാനലപ്പെട  തസമികകളമിലലെ  കഡജാക്ടരമജാരുലടയഎ  മറ്റെണ  അനുബന

ജനീവനകജാരുലടയഎ    കജാരെഷ്യത്തെമില്  തനീരുമജാനലമടുകകണതുണണ.  ആകരെജാഗഷ്യ

വകുപ്പുമനമിയജാണണ  ഇതമിനണ  മറുപടമി  നല്കകണമിയമിരുന്നതണ.   ആകരെജാഗഷ്യ

വകുപ്പുമനമികജാണണ ഞജാന കനജാടനീസണ ലകജാടുത്തെമിരുന്നതണ.  എന്നജാല് പടമികജജാതമി

വമികസന വകുപ്പുമനമികജാണണ മജാരകണ ലചയമിരെമിക്കുന്നതണ.  ശനീ. എ. ലക. ബജാലെന

പടമികജജാതമി  വമികസന വകുപ്പുമനമിയഎ   ശനീമതമി  ലക.  ലക.  ശശലെജ ടനീചര

ആകരെജാഗഷ്യ  വകുപ്പുമനമിയഎ  ആയമിരുന്നകപ്പെജാള  എടുത്തെ  തനീരുമജാനഎ

നടപ്പെമിലെജാക്കുന്നതമിനുള്ള നടപടമികള സത്വനീകരെമിക്കുകമജാ? 
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പടമികജജാതമി,  പടമികവരഗ്ഗ,  പമിന്നജാക  വമിഭജാഗ  കക്ഷേമ വുഎ  കദവസത്വവുഎ

പജാരലെലമന്റെറമികജാരെഷ്യവുഎ  വകുപ്പുമനമി  (ശനീ  .    ലക  .    രെജാധജാകൃഷ്ണന):  സര,  2012-13

കജാലെഘടത്തെമിലെജാണണ  പടമികജജാതമി  വമിഭജാഗങ്ങള  കൂടുതലെജായമി  തമിങ്ങമിപ്പെജാരക്കുന്ന

പ്രകദശങ്ങള  കകനനീകരെമിചണ  29-ഓളഎ  കഹജാമമികയജാ  ഡമിലസ്പെനസറമികള

ആരെഎഭമികജാന തനീരുമജാനമിചതണ.  നമ്മുലട സഎസജാനത്തെണ  9  ജമിലകളമിലെജായമിടജാണണ

29  ഡമിലസ്പെനസറമികള  പ്രവരത്തെമിക്കുന്നതണ.  ഇഇൗ  ഡമിലസ്പെനസറമികളുലട

പ്രവരത്തെനഎലകജാണണ  പടമികജജാതമി  വമിഭജാഗങ്ങളകണ  ഒകടലറ  സഹജായങ്ങള

ആകരെജാഗഷ്യരെഎഗത്തെണ  നല്കമിവരുന്നുണണ.  അതമിലന്റെ  പ്രവരത്തെനത്തെമിനജാവശഷ്യമജായ

മുഴുവന സജാമ്പത്തെമികസഹജായവുഎ നല്കുന്നതണ പടമികജജാതമി വമികസന വകുപ്പെജാണണ.

അതമിലന്റെ  നടത്തെമിപ്പെണ  ചുമതലെ  ആകരെജാഗഷ്യവകുപ്പെമിനജാണണ.

ആകരെജാഗഷ്യവകുപ്പെമിനുതലന്ന  ഇതണ  വമിട്ടുലകജാടുകണലമന്നജാണണ  ബഹുമജാനലപ്പെട

അഎഗഎ  ഇവമിലട  ചൂണമികജാണമിചതണ.  അതുസഎബനമിചണ  മുനഗവണ്ലമന്റെമിലന്റെ

കജാലെത്തെണ  ചരച  നടന്നമിട്ടുലണന്നുള്ളതണ   ഇവമിലട  ചൂണമികജാണമിക്കുകയണജായമി.

ആകരെജാഗഷ്യവകുപ്പുമനമിയഎ  പടമികജജാതമി  വമികസന  വകുപ്പുമനമിയഎ

അതുസഎബനമിചണ  ചരച നടത്തുന്നുലണങമിലുഎ അനമിമ തനീരുമജാനലമടുത്തെമിടമില.
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തുടരന്നുഎ  ആയഷണ  വകുപ്പുമജായമി  ചരച  ലചയ്തുലകജാണണ  ആവശഷ്യമജായ

തനീരുമജാനലമടുകജാഎ.   കഹജാമമികയജാ  ഡമിലസ്പെനസറമികളുലട  പ്രവരത്തെനഎ കൂടുതല്

കജാരെഷ്യക്ഷേമമജാകജാന    ആകരെജാഗഷ്യവകുപ്പുതലന്ന  ശകകജാരെഷ്യഎ  ലചയ്യുന്നതജാകണജാ

നലതണ  അകതജാ  എസണ.സമി.  ഡമിപ്പെജാരട്ടുലമന്റെമില്നമിന്നണ  ധനസഹജായഎ  മജാത്രഎ

ലകജാടുത്തുലകജാണ്ടുള്ള  പദതമിയമജായമി  മുകന്നജാട്ടുകപജാകകണജാ  എന്ന  കജാരെഷ്യഎ

ആകരെജാഗഷ്യവകുപ്പുമജായമി ചരച ലചയണ തനീരുമജാനലമടുകജാഎ. 

(2) ലചരപ്പുളകശ്ശേരെമി കുടമിലവള്ള പദതമി

ശനീ  .    പമി  .    മമമിക്കുടമി:   സര,  ലഷജാരണ്ണൂര  നമികയജാജകമണ്ഡലെത്തെമിലലെ

ലചരപ്പുളകശ്ശേരെമി  മുനമിസമിപ്പെജാലെമിറ്റെമിക്കുഎ  ചളവറ,  അനങ്ങനടമി,  തൃകടനീരെമി

പഞജായത്തുകളക്കുമജായമി കസ്റ്റേറ്റെണ പജാനമിലുഎ ജല്ജനീവന പദതമിയമിലുമജായമി 207.81

കകജാടമി  രൂപയലട  കുടമിലവള്ള  പദതമിയലട  പ്രവരത്തെനഎ  അവമിലട

ആരെഎഭമിചമിട്ടുണണ.   പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തെമികണ  13-10-22-നജാണണ  വരകണ  ഓരഡര

ലകജാടുത്തെതണ.  എഗമിലമന്റെണ  വചതണ  21-10-22-നജാണണ.  ജല്ജനീവന  പദതമിയലട

കജാലെജാവധമി  2024-ല്  അവസജാനമിക്കുലമന്നജാണണ  പറയന്നതണ.  ഇതമിനമിടയമില്

പദതമിയലട  നമിരമജാണപ്രവരത്തെനഎ  പൂരത്തെമിയജാക്കുന്നതമിനുള്ള  ചമിലെ
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പ്രജാകയജാഗമിക  തടസ്സങ്ങളുഎ  വരുന്നുണണ.  ബമി.എഎ.  ലചയ

മൂന്നുകറജാഡുകളമില്ക്കൂടമിയജാണണ  പ്രധജാനലപ്പെട  പമ്പമിഎഗണ  ശലെനമികലെയണ,  ടനീറ്റെണലമന്റെണ

പജാന്റെമികലെയണ  ലവള്ളഎ  എത്തുന്നതണ.  ഡമിസമിബബ്യൂഷന  ശലെനുമജായമി

ബനലപ്പെട്ടുലകജാണ്ടുഎ  ചമിലെ  തടസ്സങ്ങളുണണ.  വമിവമിധ  പദതമികളുലട

നമിരമജാണപ്രവരത്തെനഎ  നടക്കുന്ന  കറജാഡുകളമിലൂലടയജാണണ  ശപപ്പെണ ശലെന

എകണറ്റെനഡണ  ലചകയണതണ.  സമയബനമിതമജായമി  ഇഇൗ  പ്രവൃത്തെമി

പൂരത്തെമിയജാകജാനജാവശഷ്യമജായ നടപടമി സത്വനീകരെമികണലമന്നജാണണ ബഹുമജാനഷ്യനജായ

മനമികയജാടണ ആവശഷ്യലപ്പെടുന്നതണ.

ജലെവമിഭവ വകുപ്പുമനമി (  ശനീ  .    കറജാഷമി  അഗസ്റ്റേമിന):  സര,  പ്രമിയലപ്പെട

എഎ.എല്.എ.  സൂചമിപ്പെമിച  കജാരെഷ്യങ്ങള  ഏലറ  ശകദയമജായമിട്ടുള്ളതജാണണ.

ലഷജാരണ്ണൂര  നമികയജാജകമണ്ഡലെത്തെമിലലെ  ലചരപ്പുളകശ്ശേരെമി  മുനമിസമിപ്പെജാലെമിറ്റെമി,

അനങ്ങനടമി,  ചളവറ,   തൃകടനീരെമി  എന്നനീ  ഗജാമപഞജായത്തുകളക്കുള്ള  സമഗ

കുടമിലവള്ള  പദതമിക്കുകവണമി  157.81  കകജാടമിരൂപയലട  ഭരെണജാനുമതമിയജാണണ

നല്കമിയമിട്ടുള്ളതണ.  ലഷജാരണ്ണൂര  നമികയജാജകമണ്ഡലെത്തെമിലലെ  ലചരപ്പുളകശ്ശേരെമി

മുനമിസമിപ്പെജാലെമിറ്റെമി,  അനങ്ങനടമി,  തൃകടനീരെമി,  ചളവറ  ഗജാമപഞജായത്തുകള
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എന്നമിവയജായള്ള  ഒരു  സമഗ  കുടമിലവള്ള  പദതമിയമില്  ലചരപ്പുളകശ്ശേരെമി

സത്വജാമമിയജാരകുന്നമില്  22  ദശലെക്ഷേഎ  ലെമിറ്റെര   സജാപമിതകശഷമിയള്ള

ജലെശുദനീകരെണശജാലെ,  തൂതപ്പുഴയമില്-പജാപ്പെറമ്പമില് 9  മനീറ്റെര വഷ്യജാസമുള്ള കമിണര,

3000  മനീറ്റെര  നനീളത്തെമില്  റജാ  വജാടര  പമ്പമിഎഗണ  ലമയമിന,  250  എചണ.പമി.

ലവരടമികമിള  ടരശബന,  റജാ  വജാടര  പമ്പണലസറ്റുകള  മൂലന്നണഎ,   മൂന്നണ

ഗജാമപഞജായത്തുകളമികലെയ്ക്കുള്ള  കമിയര  വജാടര  പമ്പമിഎഗണ  ലമയമിനുകള,  കമിയര

വജാടര  പമ്പണ  ലസറ്റുകള,  ഉന്നതതലെ/ഭൂതലെജലെ  സഎഭരെണമികള,

വമിതരെണശഎഖലെകള,  15364  ഗജാരഹമിക  കുടമിലവള്ള  കണക്ഷേനുകള

എന്നമിവയജാണണ പ്രധജാന ഘടകങ്ങള.  ഇതുകൂടജാലത കസ്റ്റേറ്റെണ പജാനമില് ഉളലപ്പെടുത്തെമി

ലചരപ്പുളകശ്ശേരെമി  മുനമിസമിപ്പെജാലെമിറ്റെമിയലട  കുടമിലവള്ള  പദതമികജായമി  10  കകജാടമി

രൂപയലടയഎ ഭരെണജാനുമതമി നല്കമിയമിട്ടുണണ.  കമിയര വജാടര പമ്പമിഎഗണ ലമയമിന,

കമിയര  വജാടര  പമ്പണലസറ്റുകള,  സത്വജാമമിയജാരകുന്നമില്  22  ലെക്ഷേഎ  ലെമിറ്റെര

സഎഭരെണകശഷമിയള്ള ഉന്നതതലെ ജലെസഎഭരെണമി, 9275 മനീറ്റെര വമിതരെണശഎഖലെ

എന്നമിവയജാണണ  ഇതമിലുളലപ്പെടമിട്ടുള്ളതണ.  ജല്ജനീവന  മമിഷന,  കസ്റ്റേറ്റെണ  പജാന

പദതമികള  സഎകയജാജമിപ്പെമിചണ  നജാലെണ  പജാകകജുകളമിലെജായമിടജാണണ
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നമിരമജാണപ്രവരത്തെനഎ ഏരപ്പെജാടജാകമിയമിട്ടുള്ളതണ.  പജാപ്പെറമ്പമില്  ചളവറ

പഞജായത്തെമിനുകവണമി  12  ലെക്ഷേഎ  ലെമിറ്റെര,  തൃകടനീരെമി  പഞജായത്തെമിനുകവണമി  5

ലെക്ഷേഎ ലെമിറ്റെര,  ലചരപ്പുളകശ്ശേരെമി മുനമിസമിപ്പെജാലെമിറ്റെമികജായമി  27  ലെക്ഷേഎ ലെമിറ്റെര എന്നനീ

ഉന്നതതലെ ജലെ സഎഭരെണമികള,  അനങ്ങനടമി പഞജായത്തെമിനുകവണമി  5  ലെക്ഷേഎ

ലെമിറ്റെര  ഉപരെമിതലെ  സഎഭരെണമി  എന്നമിവയലട  നമിരമജാണഎ  ഉളലപ്പെലടയള്ള

പ്രവൃത്തെമികളകണ  22-7-2022-നണ  ലടണര  ലചയണ  19-10-2022-നണ  എഗമിലമന്റെണ

വചണ പ്രവൃത്തെമി ആരെഎഭമിച്ചു.  അനങ്ങനടമി  പഞജായത്തെമില്  139.58  കമികലെജാമനീറ്റെര

നനീളത്തെമില് വരുന്ന വമിതരെണ ശഎഖലെ സജാപമിക്കുന്ന പ്രവൃത്തെമി  17-5-2022-നണ

ലടണര ലചയണ   5-9-2022-നണ  എഗമിലമന്റെണ  വചണ  പ്രവൃത്തെമി ആരെഎഭമിച്ചു.  ചളവറ

പഞജായത്തെമില്  185.93  കമികലെജാമനീറ്റെര  നനീളത്തെമില്  വമിതരെണ  ശഎഖലെ

സജാപമിക്കുന്ന  പ്രവൃത്തെമി  17-5-2022-നണ  ലടണര  ലചയണ  13-9-2022-നണ

എഗമിലമന്റെണ  വചണ  പ്രവൃത്തെമി  ആരെഎഭമിച്ചു.   തൃകടനീരെമി  പഞജായത്തെമില്  138.35

കമികലെജാമനീറ്റെര  നനീളത്തെമില്  വമിതരെണ  ശഎഖലെ  സജാപമിക്കുന്ന  പ്രവൃത്തെമി

16-8-2022-നണ  ലടണര  ലചയണ   21-10-2022-നണ  എഗമിലമന്റെണ  വചണ  പ്രവൃത്തെമി

ആരെഎഭമിച്ചു. 
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ലക.ആര.എഫണ.ബമി.-യലട  അധനീനതയമിലുള്ള  ഒറ്റെപ്പെജാലെഎ-ലപരെമിനല്മണ

കറജാഡമില്  5  കമികലെജാമനീറ്റെര  കറജാഡണ  കടമിഎഗമിനണ  അനുമതമി  ലെഭമിക്കുവജാനുണണ.

ആയതമിനുള്ള  അകപക്ഷേ  ലക.ആര.എഫണ.ബമി.-കണ  ഓണ്ശലെന  ആയമി

27-10-2022-നണ സമരപ്പെമിചമിട്ടുണണ.  സഎയക്ത സലെ പരെമികശജാധന 1-2-2023-നണ

നടന്നു.  4-2-2023-നണ കമിഫ്ബമി ഇനലസ്പെക്ഷേന വമിഎഗമിലന്റെ സലെപരെമികശജാധന

നമിശ്ചയമിചമിട്ടുണണ.   ഇഇൗ  സലെപരെമികശജാധനകൂടമി  കഴമിഞജാല്  മജാത്രകമ  കറജാഡണ

കടമിഎഗണ സഎബനമിചണ വഷ്യക്തത വരെമികയള.  പമി.ഡബ്ളബ്യൂ.ഡമി. അധനീനതയമിലുള്ള

കുളപ്പുള്ളമി-എലെമിയപറ്റെ കറജാഡണ ടജാര കടമിഎഗമിനജായമി 4-1-2023-നണ പമി.ഡബ്ളബ്യൂ.ഡമി.

കറജാഡ്സണ  ഡമിവമിഷനണ  (പജാലെകജാടണ)  അനുമതമികജായമി  ഓണ്ശലെനമില്

അകപക്ഷേമിചമിട്ടുണണ.   പ്രസ്തുത  കറജാഡണ  15-4-2022  മുതല്  14-4-2022  വലരെ

ഡമി.എല്.പമി.  ആയതമിനജാല്  കറജാഡണ  കടമിഎഗമിനുള്ള  അനുമതമി

നമികഷധമിചമിരെമിക്കുകയജാണണ. 

പമി.ഡബ്ളബ്യൂ.ഡമി.  അധനീനതയമിലുള്ള  കകജാതക്കുരശ്ശേമി-കചറുമ്പറ്റെകജാവണ

കറജാഡമിലന്റെ  ടജാര  കടമിഎഗമിനജായമി  4-1-2023-നണ  ഓണ്ശലെനജായമി  അകപക്ഷേ

സമരപ്പെമിച്ചു.  പ്രസ്തുത കറജാഡണ 15-4-2022 മുതല് 14-4-2024 വലരെ ഡമി.എല്.പമി.-
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ആയതമിനജാല്     അനുമതമി      നമികഷധമിചമിരെമിക്കുന്നു.   പമി.ഡബ്ളബ്യൂ.ഡമി.

അധനീനതയമിലുള്ള  വജാണമിയഎകുളഎ-വലപ്പുഴ  കറജാഡമില്  20-12-22-നണ  കറജാഡണ

കടമിഎഗണ അനുമതമികജായമി ഓണ്ശലെനജായമി അകപക്ഷേ സമരപ്പെമിച്ചു.  വകുപ്പുകളുലട

സഎയക്തപരെമികശജാധന  നടത്തെമിയമിട്ടുണണ.   പമി.ഡബ്ളബ്യൂ.ഡമി.  (എന.എചണ.)  ഇഇൗ

കറജാഡമില്  പ്രവൃത്തെമി  ലചയണ  പമി.ഡബ്ളബ്യൂ.ഡമി.  കറജാഡ്സമിനണ

ശകമജാറമിയമിട്ടുള്ളതജാണണ.  ആയതമിനജാല് പമി.ഡബ്ളബ്യൂ.ഡമി. കറജാഡ്സണ ഡമിവമിഷന

കറജാഡണ  കടമിഎഗമിനണ  അനുമതമി  നല്കണലമങമില്  പമി.ഡബ്ളബ്യൂ.ഡമി.  എന.എചണ.

വമിഭജാഗത്തെമില്നമിന്നുഎ എന.ഒ.സമി. ലെഭഷ്യമജാകകണതുണണ.  

പമി.ഡബ്ളബ്യൂ.ഡമി.  കറജാഡ്സണ ഡമിവമിഷലന്റെ  (പജാലെകജാടണ)  അധനീനതയമിലുള്ള

കൃഷ്ണപ്പെടമി-കയമിലെമിയജാടണ  കറജാഡണ  ടജാര  കടമിഎഗമിനജായമി  4-1-2023-നണ

ഓണ്ശലെനജായമി അകപക്ഷേ സമരപ്പെമിചമിട്ടുണണ.  കജജായമിന്റെണ ഇനലസ്പെക്ഷേന കഴമിഞണ

പമി.ഡബ്ളള.ഡമി.-യമില് നമിന്നുഎ അനുമതമി ലെഭമികജാനുണണ.    കമല്പ്പെറഞ കറജാഡണ

കടമിഎഗമിനജായള്ള  അനുമതമിയഎകൂടമി  ലെഭഷ്യമജായജാല്  മജാത്രകമ  ഇഇൗ

മൂന്നുപഞജായത്തുകളമിലുഎ  15364  എഫണ.എചണ.ടമി.സമി.-കള നല്കുവജാനുഎ  സമഗ

കുടമിലവള്ള  പദതമി  പൂരത്തെനീകരെമികജാനുഎ  സജാധമിക്കുകയള.
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ഇകജാരെഷ്യഎലകജാണ്ടുതലന്ന  ഇഇൗ  വമിഷയഎ  ഏലറ  ഗഇൗരെവകത്തെജാലട

പരെമിഗണമികകണതുണണ.  ഇകജാരെഷ്യത്തെമില് അടമിയനരെമജായമി  എനജാണണ  ലചയജാന

കഴമിയകലയന്നതണ  സഎബനമിചണ  ബഹുമജാനലപ്പെട  ലപജാതുമരെജാമത്തെണ

വകുപ്പുമനമിയമജായമി    കൂടമിയജാകലെജാചന  നടത്തുന്നതജായമിരെമിക്കുഎ.

(3) കതജാട്ടുമുഖഎ ലെമിഫണ ഇറമികഗഷന

ശനീ  .    ലക  .    ലക  .    രെജാമചനന:  സര,  പുതുകജാടണ  മണ്ഡലെത്തെമില്

നമിരമജാണജാനുമതമി  ലെഭമിചണ  17  വരഷഎ പമിന്നമിട വരെനരെപ്പെമിള്ളമി പഞജായത്തെമിലലെ

കതജാട്ടുമുഖഎ  ലെമിഫണ  ഇറമികഗഷന  പദതമിയലട  നമിരമജാണഎ  ഇതുവലരെയഎ

പൂരത്തെമിയജാകമിയമിടമില.  അഞണ  പഞജായത്തുകളുലട  കുടമിലവള്ളത്തെമിനുഎ

ജലെകസചനത്തെമിനുഎ  ഏലറ  സഹജായകരെമജായ  കതജാട്ടുമുഖഎ  ലെമിഫണ  ഇറമികഗഷന

പദതമിയലട  ഒന്നജാഎഘടഎ  ഉടന  പൂരത്തെമിയജാകമി  ജനങ്ങളകണ

പ്രകയജാജനകരെമജാകകണതുണണ.  ശപപ്പുകള  സജാപമിക്കുന്നതമിനജാവശഷ്യമജായ

സലെഎ  വമിട്ടുകമിട്ടുന്നതമിനണ  ഉണജായമിരുന്ന  തടസ്സങ്ങള  ജനപ്രതമിനമിധമികളുലടയഎ

ലപജാതുപ്രവരത്തെകരുലടയഎ  സജനീവമജായ  ഇടലപടലുകകളജാലട  നനീക്കുന്നതമിനുഎ

അനുമതമി  ലെഭഷ്യമജാക്കുന്നതമിനുഎ  സജാധമിചമിട്ടുണണ.   ശപപ്പുകള  പൂരണമജായഎ
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സജാപമിച്ചുഎ    ഇലെകമികല്  വരക്കുകള  പൂരത്തെനീകരെമിച്ചുഎ  കതജാട്ടുമുഖഎ  ലെമിഫണ

ഇറമികഗഷന  പദതമിയലട  ഒന്നജാഎഘടഎ  പൂരത്തെമിയജാക്കുന്നതമിനജാവശഷ്യമജായ

അടമിയനരെ നടപടമികള സത്വനീകരെമികണലമന്നണ അഭഷ്യരതമിക്കുന്നു.  ജമി.എസണ.ടമി.

അനുവദമിചണ  നല്കുന്നതണ  സഎബനമിച്ചുഎ  പുതുകമിയ  എസ്റ്റേമികമറ്റെമിനണ  അനുമതമി

ലെഭമിക്കുന്നതണ  സഎബനമിച്ചുഎ  ചമിലെ  തടസ്സവജാദങ്ങള  ഉണജായമിരെമിക്കുന്നതുമൂലെഎ

കരെജാറുകജാരെന  പ്രവൃത്തെമി  നമിരത്തെമിവചമിരെമിക്കുകയജാണണ.   ഇഇൗ  വമിഷയത്തെമില്

അടമിയനരെമജായമി  ഇടലപടുന്നതമിനുഎ  പ്രവൃത്തെമി  ഉടന  പൂരത്തെനീകരെമിചണ  പദതമി

ഉദ്ഘജാടനഎ നടത്തെമി ജനങ്ങളകണ സമരപ്പെമികണലമന്നുഎ ഇഇൗ സബ്മമിഷനമിലൂലട

അഭഷ്യരതമിക്കുന്നു.  അകതജാലടജാപ്പെഎ  രെണജാഎഘട  പ്രവരത്തെനങ്ങളകണ  അനുമതമി

നല്കുന്നതമിനുഎ  ഇതമിനജായമി  സമരപ്പെമിചമിട്ടുള്ള  അകപക്ഷേ  പരെമിഗണമിചണ  ഫണണ

അനുവദമിക്കുന്നതമിനുമജാവശഷ്യമജായ  നടപടമികള  സത്വനീകരെമികണലമന്നണ

അഭഷ്യരതമിക്കുന്നു.

ജലെവമിഭവ വകുപ്പുമനമി (  ശനീ  .    കറജാഷമി  അഗസ്റ്റേമിന):  സര,  ബഹുമജാനഷ്യനജായ

എഎ.എല്.എ.  ശനീ.  ലക.  ലക.  രെജാമചനന  കതജാട്ടുമുഖഎ  ലെമിഫണ  ഇറമികഗഷന

പദതമിയമജായമി ബനലപ്പെട വമിഷയങ്ങളജാണണ സൂചമിപ്പെമിചമിട്ടുള്ളതണ.  വരെനരെപ്പെമിള്ളമി



Uncorrected/Not for Publication
07.02.2023

12

പഞജായത്തെമിലലെ  കതജാട്ടുമുഖഎ  എല്.ലഎ.സനീഎ  സമിതമിലചയ്യുന്നതണ  കുറുമജാലെമി

നദമിയമില്നമിന്നുഎ  ലവള്ളഎ  പമ്പണ  ലചയണ  പനീചമി  സനീമമിലന്റെ  ആമ്പല്ലൂര  ബജാഞണ

കനജാലെമിലന്റെ  അറ്റെകത്തെയ്ക്കുഎ  പജാലെജാമ്പ്രകുന്നണ  ഭജാഗകത്തെയ്ക്കുഎ  ലവള്ളഎ

എത്തെമിക്കുന്നതമിനുകവണമിയജാണണ  ഇഇൗ പദതമി  ആസൂത്രണഎ ലചയമിട്ടുള്ളതണ.   ടമി

പദതമികണ  22-5-2014-ല് 11.18  കകജാടമി രൂപയലട പുതുകമിയ ഭരെണജാനുമതമിയഎ

10.17  കകജാടമി  രൂപയലട  സജാകങതമികജാനുമതമിയഎ  നല്കുകയണജായമി.  ഇതമിലന്റെ

അടമിസജാനത്തെമില്  ബജാലെനസണ  സമിവമില്  പ്രവൃത്തെമികളുലട   ലടണര  ക്ഷേണമിച്ചു.

06-1-2020-ല്   ശനീ.  കടജാജമി  കുരെഷ്യന  എന്ന  കരെജാറുകജാരെന  സൂപ്രണമിഎഗണ

എഞമിനനീയറുലട  കജാരെഷ്യജാലെയത്തെമില്  ഉടമ്പടമി  വചണ  5-01-2020-നണ  പ്രവൃത്തെമി

ആരെഎഭമിലചങമിലുഎ  ടമി  പദതമിയലട  ദനീരഘമിപ്പെമിച  പൂരത്തെനീകരെണ  കജാലെജാവധമി

31-03-2023  വലരെയജാണണ.   പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തെമിയമില്  Item  No.1  –Trough-

നമിരമജാണഎ,  നമിലെവമിലുള്ള  പനീചമി  കനജാലെമിലന്റെ  ശലെനമിഎഗണ,  കമജാകടജാര

ഫഇൗകണഷന  നമിരമജാണഎ  എന്നമിവയലട  പൂരത്തെനീകരെണഎ  ഉളലപ്പെലട  92

ശതമജാനഎ പ്രവൃത്തെമികള പൂരത്തെനീകരെമിചമിട്ടുണണ.  പമ്പണ ഹഇൗസമിനുള്ളമിലലെ സക്ഷേന

ലഡലെമിവറമി  ശപപ്പുകള  സജാപമികല്,  570  മനീറ്റെര  ഡമി.ലഎ.  ശപപ്പുകളുലട



Uncorrected/Not for Publication
07.02.2023

13

പണമികള,  ലസപ്റ്റെമികണ  ടജാങണ  നമിരമജാണഎ  എന്നമിവ  മജാത്രമജാണണ  ഇനമി

നമിരവ്വഹമികജാനുള്ള പ്രവൃത്തെമികള. നമിലെവമിലലെ സജാകങതമികജാനുമതമി എസ്റ്റേമികമറ്റെമില്

കമജാകടജാറുഎ  പമ്പണ  ലസറ്റുഎ  സജാപമിക്കുന്നതമിനുള്ള  പ്രവൃത്തെമി

ഉളലപ്പെടമിടമിലജാത്തെതമിനജാലുഎ  പദതമി  നമിരവ്വഹണത്തെമിനണ  തടസ്സഎ വരെജാത്തെവമിധഎ

നമിലെവമില് ആവശഷ്യമജായമിട്ടുള്ള അശലെനലമന്റെമില് മജാറ്റെഎ അനമിവജാരെഷ്യമജായതമിനജാലുഎ

പുതുകമിയ  എസ്റ്റേമികമറ്റെണ  ജലെകസചനവുഎ  ഭരെണവുഎ  ചനീഫണ  എഞമിനനീയറുലട

കജാരെഷ്യജാലെയത്തെമില് ലെഭമിചമിട്ടുണണ.  കൂടജാലത ടമി പ്രവൃത്തെമിയലട 1 മുതല്  5 വലരെയള്ള

പജാരടണ  ബമില്ലുകളകണ  കരെജാര  ഉടമ്പടമിയമിലലെ  വഷ്യവസ  അനുസരെമിചണ  12%

ജമി.എസണ.ടമി.  അടകഎ  ഡമിവമിഷന  കജാരെഷ്യജാലെയത്തെമില്നമിന്നുഎ  കപലമന്റെണ

നടത്തെമിയമിട്ടുണണ.  എന്നജാല്  ബമില്  തുകകയജാലടജാപ്പെഎ   12%  ജമി.എസണ.ടമി.  കൂടമി

നല്കമിയതണ  സഎബനമിചണ  അകഇൗണന്റെണ  ജനറലെമിലന്റെ  ഓഡമിറ്റെണ  ഒബ്ജക്ഷേന

ഉണജായതമിനജാല്,  കശഷമുള്ള  6,  7  പജാരടണ  ബമില്ലുകളകണ  ജമി.എസണ.ടമി.  തുക

നല്കമിയമിടമില.  അകഇൗണന്റെണ  ജനറലെമിലന്റെ  ഓഡമിറ്റെണ  ഒബ്ജക്ഷേകന്റെയഎ

കരെജാറുകജാരെലന്റെ അകപക്ഷേയകടയഎ  അടമിസജാനത്തെമില് ജമി.എസണ.ടമി.  നല്കകണ

കജാരെഷ്യത്തെമില്  നമിരകദ്ദേശഎ  നല്കണലമന്നണ  അകഇൗണന്റെണ  ജനറലെമിലന്റെ
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കജാരെഷ്യജാലെയത്തെമികലെയണ,  ജലെകസചനവുഎ  ഭരെണവുഎ  ചനീഫണ  എഞമിനനീയറുലട

കജാരെഷ്യജാലെയത്തെമില്നമിന്നുഎ  ആവശഷ്യലപ്പെടമിരുലന്നങമിലുഎ  നജാളമിതുവലരെ  മറുപടമി

ലെഭമിചമിടമില.   നമിരകദ്ദേശഎ  ലെഭഷ്യമജാകുന്ന  മുറയണ  ടമി  കപലമന്റെണ  നടത്തുന്നതജാണണ.

പദതമിയമില്  ഉളലപ്പെട  ഇലെകമികല്  പ്രവൃത്തെമികളുലട  ലടണര  നടപടമികള

പൂരത്തെമിയജാകമിയമിട്ടുള്ളതുഎ  കരെജാറുടമ്പടമി  വചണ  പ്രവൃത്തെമി  ആരെഎഭമിക്കുകയഎ

ലചയമിട്ടുണണ.  ടമി പ്രവൃത്തെമികള മജാരചണ  31-നകഎ പൂരത്തെനീകരെമികജാന കഴമിയലമന്നണ

പ്രതനീക്ഷേമിക്കുന്നു.  ലമകജാനമികല്  പ്രവൃത്തെമികള  പൂരത്തെനീകരെമിചമിട്ടുമുണണ.   ഇഇൗ

പദതമി കമനീഷന ലചയ്യുന്നതമിനജായമി ടജാനകസജാരമര യജാരഡണ,  പമ്പണ ഹഇൗസമിനണ

മുകളമിലുള്ള  ടസ്സണ വരകണ,  കകജാമ്പഇൗണണ  വജാള  എന്നനീ  പ്രവൃത്തെമികള  കൂടമി

പൂരത്തെനീകരെമികജാനുണണ.  കമല് പ്രവൃത്തെമികള ഉളലപ്പെട 50 ലെക്ഷേഎ രൂപ അടങല്

തുകയള്ള  എസ്റ്റേമികമറ്റെണ  ഭരെണജാനുമതമികജായമി  ജലെകസചനവുഎ  ഭരെണവുഎ  ചനീഫണ

എഞമിനനീയറുലട  കജാരെഷ്യജാലെയത്തെമില്  ലെഭഷ്യമജായമിട്ടുണണ.   ആയതണ  പരെമികശജാധമിചണ

വരെമികയജാണണ.   നമിലെവമിലുള്ള പദതമികള പൂരത്തെനീകരെമിചതമിനുകശഷഎ അതമിലന്റെ

പ്രവരത്തെനഎ വമിലെയമിരുത്തെമി സജാധഷ്യതജാപഠനഎ നടത്തെമി തുടരപദതമി ആസൂത്രണഎ

ലചയ്യുവജാനജാവശഷ്യമജായ നടപടമിയജാണണ സത്വനീകരെമിച്ചുവരുന്നതണ.
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(4) കകജാകണജാത്തുപുഴ പുനരുദജാരെണഎ
 

ശനീ  .    ലക  .    ബജാബു    (  തൃപ്പൂണമിത്തുറ  ):  സര,  എറണജാകുളഎ  ജമിലയമിലലെ

കകജാകണജാത്തുപുഴ  നവനീകരെണത്തെമിനജായമി  26  കകജാടമി  രൂപയലട  ഭരെണജാനുമതമി

07-03-2022-നണ നല്കമിയമിട്ടുലണന്നണ അകങ്ങയറമിയജാഎ.  പുഴയലട പുത്തെനകജാവണ

മുതല്  ലവട്ടുകവലെമികടവണ  വലരെയള്ള  17  കമി.മനീ.  ദൂരെമജാണണ  നവനീകരെമികകണതണ.

ഇത്രയഎ  ദൂരെത്തെമില്  പുഴ  ശുദനീകരെമിക്കുക,  ഡനീസമില്റ്റെണ  ലചയ്യുക,  ബണണ

നമിരമമിക്കുക,  പുഴയലട  സഎരെക്ഷേണഭമിത്തെമി  നമിരമമിക്കുക  തുടങ്ങമിയ

പ്രവൃത്തെമികളജാണണ ഇതമില് ഉളലപ്പെടുന്നതണ.  ഇതമിനുകവണമി  17  കകജാടമി രൂപയലട

എസ്റ്റേമികമറ്റെജാണണ  ആദഷ്യഎ  തയജാറജാകമിയമിരുന്നതണ.  എന്നജാല്  പലെ

കജാരെണങ്ങളലകജാണണ  ഭരെണജാനുമതമി  നല്കുന്നതണ  നനീണ്ടുകപജാകുകയഎ  2018-ലലെ

ഡമി.എസണ.ആര.  പ്രകജാരെഎ  എസ്റ്റേമികമറ്റെണ  തയജാറജാകമിയകപ്പെജാള  അതണ  26  കകജാടമി

രൂപയജായമി  മജാറുകയഎ  ലചയ്തു.   ഭരെണജാനുമതമി  ലെഭമിചണ  ഏകകദശഎ  ഒരു  വരഷഎ

പൂരത്തെമിയജാകജാന കപജാകുന്ന ഈ പ്രവൃത്തെമികണ  ഇതുവലരെയഎ സജാകങതമികജാനുമതമി

നല്കമിയമിടമില.  പ്രവൃത്തെമി  ആരെഎഭമികജാന  ഇനമിയഎ  കജാലെതജാമസഎ

വരെമികയജാലണങമില്  വനീണ്ടുഎ കററ്റെണ റമിവമിഷന വരെമികയഎ അടങല്ത്തുക 26 കകജാടമി
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രൂപയമില് നമിന്നുഎ ഉയരെജാനുഎ ഇടയജാകുഎ.  അതുമജാത്രമല ഇത്തെരെഎ പ്രവൃത്തെമികള

മഴയമിലജാത്തെ  സമയത്തുമജാത്രകമ  ലചയജാന  സജാധമിക്കുകയളലവന്നണ

അകങ്ങയറമിയജാലമന്നണ  ഞജാന  കരുതുന്നു.   ഇലതലജാഎ  കണകമിലലെടുത്തുലകജാണണ

എത്രയഎകവഗഎ  ഈ  പ്രവൃത്തെമി  ആരെഎഭമിക്കുന്നതമിനണ  സജാകങതമികജാനുമതമി

നല്കണലമന്നണ അഭഷ്യരതമിക്കുന്നു. 

ജലെവമിഭവ  വകുപ്പുമനമി  (ശനീ  .    കറജാഷമി  അഗസ്റ്റേമിന):   സര,  വളലരെ

പ്രധജാനലപ്പെലടജാരു  കജാരെഷ്യമജാണണ  ബഹുമജാനലപ്പെട  എഎ.എല്.എ.  സൂചമിപ്പെമിചതണ.

എറണജാകുളഎ  ജമിലയമിലലെ  കകജാകണജാത്തുപുഴ  പുത്തെനകജാവണ  മുതല്

ലവട്ടുകവലെമികടവണ  വലരെ  17 കമി.മനീ.  പുനരുദജാരെണത്തെമിനജായമി  07-03-2022-ലലെ

സ.ഉ.  (സജാധജാ)  നഎ.  171/2022/ജവമിവ  പ്രകജാരെഎ  12  ശതമജാനഎ  ജമി.എസണ.ടമി.

ഉളലപ്പെലട 26 കകജാടമി രൂപയണ ഭരെണജാനുമതമി നല്കമിയമിരുന്നു.

ഐ.ഡമി.ആര.ബമി.-യമില്  നമിന്നുഎ  ലെഭമിച  tentative  design  അനുസരെമിചണ

സ്പെജാനുകളുലട  എണഎ  വരദമിചതമിനജാലുഎ  നമിലെവമിലലെ  ജമി.എസണ.ടമി.  തുക  18

ശതമജാനമജായതമിനജാലുഎ എസ്റ്റേമികമറ്റെണ  തയജാറജാകമിയകപ്പെജാള ഏകകദശഎ  35  കകജാടമി

രൂപ ആവശഷ്യമജായമി വന്നു.  ഭരെണജാനുമതമി ലെഭമിച തുകയ്ക്കുള്ളമില് അടമിയനമിരെമജായമി
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പൂരത്തെമിയജാകകണ്ടുന്ന പ്രവൃത്തെമികലള കഫസണ-1,  കഫസണ  -2  എന്നജാകമി വമിഭജമിചണ

18 ശതമജാനഎ ജമി.എസണ.ടമി. ഉളലപ്പെലട 18 കകജാടമി രൂപ കഫസണ- 1,  8 കകജാടമി രൂപ

കഫസണ-  2  എന്നമിങ്ങലന  ജലെകസചനവുഎ  ഭരെണവുഎ  ചനീഫണ  എഞമിനനീയര

എസ്റ്റേമികമറ്റെണ  സമരപ്പെമിചതമിലന്റെ  അടമിസജാനത്തെമില്  ലനടുങ്ങജാപ്പുഴ  പജാലെത്തെമിലന്റെ

നമിരമജാണഎ  ഒഴമിവജാകമി  രെണണ  കഫസുകളജായമി  പ്രവൃത്തെമി  നടപ്പെമിലെജാക്കുന്നതമിനണ

30-01-2023-ലലെ സ.ഉ  (സജാധജാ)  നഎ. 118/2023/ജ വമിവ പ്രകജാരെഎ  26  കകജാടമി

രൂപയണ  പുതുകമിയ  ഭരെണജാനുമതമി  നല്കമിയമിട്ടുണണ.   ടമി  ഉത്തെരെവമിലലെ

സജാകങതമികജാനുമതമി നല്കുകമ്പജാള പജാലെമികകണ നമിബനനകള അനുസരെമിച്ചുഎ

ഐ.ഡമി.ആര.ബമി.യമില്  നമിന്നുഎ  ലെഭമിക്കുന്ന  അനമിമ  രൂപകരെഖയലട

അടമിസജാനത്തെമിലുഎ  സജാകങതമികജാനുമതമി  നല്കമി  കകജാകണജാത്തുപുഴയലട

പുനരുദജാരെണ പ്രവൃത്തെമികള എത്രയഎ ലപലടന്നണ ആരെഎഭമിക്കുന്നതമിനജാവശഷ്യമജായ

നടപടമി സത്വനീകരെമിക്കുഎ. 

(5) പയന്നൂരെമിലലെ വമിദഷ്യജാലെയങ്ങളുലട അടമിസജാന സഇൗകരെഷ്യഎ
 

ശനീ  .   ടമി  .   ഐ  .   മധുസൂദനന:  സര, ആയമിരെത്തെമിലെധമികഎ കുടമികള പഠമിക്കുന്ന

വമിദഷ്യജാലെയങ്ങളുലട  അടമിസജാന  സഇൗകരെഷ്യഎ  ലമചലപ്പെടുത്തുന്നതമിനജായമി  കഴമിഞ
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എല്.ഡമി.എഫണ.  സരകജാരെമിലന്റെ കജാലെത്തെണ കമിഫ്ബമി പദതമിയമിലുളലപ്പെടുത്തെമി  3

കകജാടമി രൂപജാവനീതഎ ഓകരെജാ വമിദഷ്യജാലെയങ്ങളക്കുഎ അനുവദമിക്കുകയഎ ലചയമിരുന്നു.

ആദഷ്യഘടത്തെമില്  ലതരെലഞടുത്തെ  സ്കൂളുകളുലട  നമിരമജാണ  പ്രവരത്തെനങ്ങള

ഏതജാണണ  പൂരത്തെമിയജായമി  കഴമിഞമിട്ടുലണന്നജാണണ  മനസ്സമിലെജാകുന്നതണ.   അതമില്

പയന്നൂര മണ്ഡലെത്തെമിലലെ മജാതമഎഗലെഎ ഹയരലസകണറമി സ്കൂളുഎ ഉളലപ്പെടുന്നുണണ.

രെണജാഎ  ഘടത്തെമില്  ലതരെലഞടുത്തെ  സ്കൂളുകളുലട  ലെമിസ്റ്റേമില്  പയന്നൂല്

മണ്ഡലെത്തെമില്നമിന്നുഎ കഷണജായമി സജാരെക ഗവണ്ലമന്റെണ ഹയരലസകണറമി സ്കൂള,

കണങ്ങജാടമി;  ലവളര ജമി.എചണ.എസണ.എസണ.,  മജാത്തെമില് ജമി.എചണ.എസണ.എസണ.,

വയല്കരെ ജമി.എചണ.എസണ.എസണ.,  എന്നനീ നജാലെണ സ്കൂളുകള ഉളലപ്പെടമിട്ടുണണ.  ഈ

പദതമിയലട  എസണ.പമി.വമി.  കമിലെയജാണണ.  ഈ  നജാലെണ  സ്കൂളുകളക്കുഎ

കമിഫ്ബമിയമില്നമിന്നുഎ  ധനജാനുമതമി  ലെഭമിക്കുകയഎ  എസണ.പമി.വമി.  ആയ  കമിലെ

സജാകങതമികജാനുമതമി  നല്കുകയഎ  ലചയമിട്ടുണണ.   സജാകങതമികജാനുമതമികണ

കമിഫ്ബമിയമില്നമിന്നുഎ  അഎഗനീകജാരെഎ  ലെഭമിചജാല്  മജാത്രകമ  പ്രവൃത്തെമികള  ലടണര

ലചയജാന  സജാധമിക്കുകയള.  കമിഫ്ബമിയമില്നമിന്നുഎ  അഎഗനീകജാരെഎ

ശവകുന്നതമിനജാല്  പ്രവൃത്തെമി  ആരെഎഭമികജാന  കഴമിയജാത്തെ  അവസയജാണണ.
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ഇനമിയഎ  കജാലെതജാമസഎ  വരെജാലത  ലടണര  നടപടമി  പൂരത്തെമിയജാകമി  നമിരമജാണ

പ്രവൃത്തെമികള  എത്രയഎകവഗഎ  ആരെഎഭമികജാനജാവശഷ്യമജായ  നടപടമി

സത്വനീകരെമികണലമന്നണ ഈ സബ്മമിഷനമിലൂലട അഭഷ്യരതമിക്കുകയജാണണ. 

ലപജാതുവമിദഷ്യജാഭഷ്യജാസ-ലതജാഴമില് വകുപ്പുമനമി  (ശനീ  .    വമി  .    ശമിവനകുടമി):  സര,

പയന്നന്നൂര  നമികയജാജകമണ്ഡലെത്തെമിലലെ  നജാലെണ  സ്കൂളുകളകണ  ഭഇൗതമിക  സഇൗകരെഷ്യ

വമികസനത്തെമിനജായമി  കമിഫ്ബമി  ഫണമില്  ഉളലപ്പെടുത്തെമി  മൂന്നൂകകജാടമി  രൂപ

അനുവദമിച്ചു.  നമിലെവമിലുള്ള  നമിരമജാണങ്ങളകണ  2018-ലലെ  പുതുകമിയ

ഡമി.എസണ.ആര./ജമി.എസണ.ടമി.  നമിരെകണ  ബജാധകമജാകമിയതമിനജാല്  3.90  കകജാടമി

രൂപ  വനീതമുള്ള  ഭരെണജാനുമതമിയജാണണ  നല്കമിയമിട്ടുള്ളതണ.   ഇതനുസരെമിചണ

എസ്റ്റേമികമറ്റെണ കഭദഗതമി ലചയമിട്ടുണണ. പ്രസ്തുത നമിരമജാണങ്ങളുലട നമിലെവമിലലെ സമിതമി

ചുവലട കചരക്കുന്നു.

കഷണജായമി സജാരെക ഗവണ്ലമന്റെണ എചണ.എസണ.എസണ. സ്കൂളമിലന്റെ ഡമി.പമി.ആര.

തയജാറജാകമി  കമിലെയമില്നമിന്നുഎ  സജാകങതമികജാനുമതമി  നല്കമിയമിട്ടുണണ.

കമിഫ്ബമിയമില്നമിന്നുള്ള  അനുമതമികജായമി  സമരപ്പെമിചമിട്ടുണണ.  കമിഫ്ബമിയമില്

നമിന്നുഎ  ലപ്രജാടക്ടനീവണ  എകമികബ്യൂടനീവണ  കഡജാകളലമന്റെണ  (PED)  അഎഗനീകജാരെഎ
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ലെഭഷ്യമജാകുന്ന മുറയണ  നമിരമജാണത്തെമിനുള്ള തുടരനടപടമികള സത്വനീകരെമിക്കുന്നതജാണണ.

ലവളര  ഗവണ്ലമന്റെണ  എചണ.എസണ.എസണ.-ലന്റെ  ഡമി.പമി.ആര.  തയജാറജാകമി

കമിലെയമില്നമിന്നുഎ  സജാകങതമികജാനുമതമി  നല്കമിയമിട്ടുണണ.   സബണ  കപ്രജാജക്ടണ

റമിവമിഷന നടത്തെമി സജാകങതമികജാനുമതമികജായമി കമിഫ്ബമിയമില് സമരപ്പെമിചമിട്ടുണണ.

കമിഫ്ബമിയമില്നമിന്നുള്ള  പമി.ഇ.ഡമി.  അഎഗനീകജാരെഎ  ലെഭഷ്യമജാകുന്ന  മുറയണ

നമിരമജാണത്തെമിനുള്ള തുടരനടപടമികള സത്വനീകരെമിക്കുന്നതജാണണ.

മജാത്തെമില് ഗവണ്ലമന്റെണ  എചണ.എസണ.എസണ.-ലന്റെ ഡമി.പമി.ആര.  തയജാറജാകമി

കമിലെയമില്നമിന്നുഎ  സജാകങതമികജാനുമതമി  നല്കമിയമിട്ടുണണ.  കമിഫ്ബമി

അനുമതമികജായമി സമരപ്പെമിചമിട്ടുണണ. 

വയല്കരെ ഗവണ്ലമന്റെണ എചണ.എസണ.എസണ.-ലന്റെ ഡമി.പമി.ആര. തയജാറജാകമി

കമിലെയമില്നമിന്നുഎ  സജാകങതമികജാനുമതമി നല്കമിയമിട്ടുണണ.  കമിഫ്ബമിയഎ അനുമതമി

നല്കമിയമിട്ടുണണ.  ലടണര  നടപടമികളമികലെയണ  കടക്കുന്നതമിനണ  പ്രസ്തുത

പ്രവൃത്തെമികളുലട പമി.ഇ.ഡമി.  കമിഫ്ബമി അഎഗനീകരെമികകണതജായമിട്ടുണണ.  പമി.ഇ.ഡമി.

കഡജാകളലമന്റെണ  കമിഫ്ബമികണ  സമരപ്പെമിക്കുന്നതമില്  ചമിലെ  തമിരുത്തെലുകള

നമിരകദ്ദേശമിചമിട്ടുള്ളതണ   ചരച ലചയണ  പരെമിഹരെമിച്ചുവരുന്നു.  ഇതജാണണ    നമിലെവമിലലെ
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സമിതമി.  പലെ പണമികളുഎ ആരെഎഭമിക്കുന്നതമിനണ  കഴമിഞമിടമില.  നജാലെണ  സ്കൂളുകളുലട

വമിഷയഎ ചരച ലചയ്യുന്നതമിനണ  കമിലെയലടയഎ കമിഫ്ബമിയലടയഎ മറ്റെണ  ബനലപ്പെട

ഉകദഷ്യജാഗസരുലടയഎ  കയജാഗഎ  നമിയമസഭജാ  സകമളനഎ  കചരുന്ന  സമയത്തെണ

വമിളമിച്ചുകചരത്തെണ  പ്രശ്നത്തെമിനണ  പരെമിഹജാരെഎ  കജാണജാന  കഴമിയകമജാലയന്ന  കജാരെഷ്യഎ

പരെമികശജാധമികജാഎ. 

(6) പുതുമണ് പജാലെഎ പുനരനമിരമജാണഎ

ശനീ  .    പ്രകമജാദണ  നജാരെജായണ്:   സര,  മലെകയജാരെ  കമഖലെയലട  കവജാടവുഎ

കകനവുമജായ  റജാന്നമിയമിലലെ  സുപ്രധജാന  സഞജാരെമജാരഗ്ഗമജായ  റജാന്നമി-കകജാഴകഞരെമി

പജാതയമിലലെ  പുതുമണ്  പജാലെഎ  അപകടജാവസയമിലെജായതമിനജാല്

പുനരനമിരമമികണലമന്നുഎ  നമിലെവമിലുള്ള  ഗതജാഗതസഎഭനഎ  പരെമിഹരെമികജാന

തജാല്കജാലെമിക  പജാലെഎ  നമിരമമികജാന  അടമിയനരെ  നടപടമി

സത്വനീകരെമികണലമന്നുമജാണണ  ഈ സബ്മമിഷനമിലൂലട  ഞജാന അഭഷ്യരതമിക്കുന്നതണ.

റജാന്നമിയമിലലെ  ജനങ്ങലള  കകജാഴ കഞരെമി-തമിരുവല-ലചങ്ങന്നൂര  ടഇൗണുകളുമജായഎ

ലറയമില്കവ  കസ്റ്റേഷന,  വമിമജാനത്തെജാവളങ്ങളമികലെയ്ക്കുള്ള  പജാതകളുമജായമി

ബനമിപ്പെമിക്കുന്ന  പജാതയമിലലെ  ഈ  പജാലെഎ  1957-നുമുനപണ  നമിരമമിചതജാണണ.
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കരെമിങല്ലുലകജാണണ  നമിരമമിച  പജാലെത്തെമിലന്റെ  രെണണ  ഭജാഗകത്തെയ്ക്കുള്ള  സജാബുകളുലട

നമിരമജാണഎ മജാത്രമജാണണ  2008-ല് നടന്നതണ.   നമിലെവമിലുള്ള ഈ പജാലെത്തെമിലന്റെ

ബനീമുകള  കജാലെപ്പെഴകത്തെജാല്  അപകടജാവസയമിലെജായതമിനജാല്  അതണ

കണ്ടുപമിടമിക്കുകയഎ ഗതജാഗതഎ പൂരണമജായഎ നമികരെജാധമിക്കുകയഎ ലചയമിരെമിക്കുന്നു.

എഴുപതമികലെലറ  സരവ്വനീസുകള  നടത്തെമിയമിരുന്ന  ബസ്സുകള  പൂരണമജായഎ

ഗതജാഗതഎ  നമിരത്തുകയഎ  വമിദഷ്യജാരതമികളുളലപ്പെലടയള്ള  യജാത്രകജാര  റജാന്നമി-

കകജാഴകഞരെമി പജാതയമില്  12  കമി.  മനീ.  അധമികമജായമി യജാത്ര ലചകയണമിവരെമികയഎ

ലചയ്യുന്നു.   ഈ  പജാതയലട  വനീതമി  കുറവജായതമിനജാല്  പൂരണമജായ  ഗതജാഗത

സഎഭനമജാണണ ഇകപ്പെജാള ഉണജായമിരെമിക്കുന്നതണ.  ശബരെമിമലെ തനീരതജാടന കജാലെത്തെണ

ഈ  പജാതയ്ക്കുള്ള  സവമികശഷത  ബഹുമജാനഷ്യനജായ  ലപജാതുമരെജാമത്തെണ

വകുപ്പുമനമിക്കുതലന്ന  കനരെമിടറമിയജാഎ.   ശബരെമിമലെ  തനീരതജാടനത്തെമിലന്റെ

ചരെമിത്രത്തെമില് ആദഷ്യമജായമിടജാണണ ഒരു ലപജാതുമരെജാമത്തെണ വകുപ്പുമനമി കനരെമിലടത്തെമി

കറജാഡുകളുലട കുറവണ/അവസലയലനന്നണ കണണ കബജാധഷ്യലപ്പെടജാന രെണണ ദമിവസഎ

അഞ്ഞൂറണ  കമികലെജാമനീറ്റെറമികലെലറ  യജാത്ര  ലചയണ  ആ  കുറവുകള  പരെമിഹരെമികജാന

അടമിയനരെ  നടപടമി  സത്വനീകരെമിച്ചുലവന്നതണ  ശബരെമിമലെ  സമിതമി  ലചയ്യുന്ന
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മണ്ഡലെത്തെമിലലെ  എഎ.എല്.എ.  എന്ന  നമിലെയമില്  ആഹജാദകത്തെജാലട  ഈ

സജാഹചരെഷ്യത്തെമില്  പരെജാമരശമികജാനുഎ   ഞജാന  ആഗഹമിക്കുകയജാണണ.   ഈ

പജാതയമിലൂലടയജാണണ  ശബരെമിമലെ  തനീരതജാടനഎ  കപജാലലെതലന്ന  നൂറ്റെജാണ്ടുകളുലട

തനീരതജാടന  പജാരെമ്പരെഷ്യമുള്ള  മജാരെജാമണ്  കണ്ലവനഷന  ലസന്റെറമികലെയ്ക്കുഎ

ലചറുകകജാല്പ്പുഴ  ഹമിന്ദുമത  കകനങ്ങളമികലെയ്ക്കുഎ  ജനങ്ങള  എത്തുന്നതണ.   24

മണമിക്കൂറമിനുള്ളമില്  ഈ  സലെഎ  സന്ദരശമികണലമന്ന  ബഹുമജാനലപ്പെട

വകുപ്പുമനമിയലട  നമിരകദ്ദേശപ്രകജാരെഎ  ചനീഫണ  എഞമിനനീയറുളലപ്പെലടയള്ളവര

അവമിലട സന്ദരശനഎ നടത്തുകയണജായമി.  പുതുമണ് പജാലെത്തെമിലന്റെ നമിരമജാണഎ

ഏറ്റെവുഎ  കവഗത്തെമിലെജാകജാന  നടപടമിയണജാകണഎ.   നമിലെവമില്  ഗതജാഗതഎ

സഎഭമിചമിരെമിക്കുന്നതമിനജാല്  അവമിലടയള്ള  ലപരുഎകതജാടമിനണ  കുറുലക  ഒരു

തജാല്കജാലെമിക  പജാലെഎ  നമിരമമികജാനുഎ  അടമിയനരെ  നടപടമിയണജാകണലമന്നുഎ

സബ്മമിഷനമിലൂലട അഭഷ്യരതമിക്കുകയജാണണ. 

ലപജാതുമരെജാമത്തെണ-വമികനജാദസഞജാരെഎ  വകുപ്പുമനമി  (ശനീ  .    പമി  .    എ  .    മുഹമദണ

റമിയജാസണ):   സര,   പുതുമണ്  പജാലെത്തെമിനണ  13  ½ മനീറ്റെര  നനീളവുഎ  10.20  മനീറ്റെര

വനീതമിയമുണണ.  കജാലെപ്പെഴകഎമൂലെഎ ഇരു ബനീമുകളക്കുഎ abutment-ല്നമിന്നുഎ രെണണ
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മനീറ്റെകറജാളഎ  മജാറമി  ഒടമിവണ  സഎഭവമിചമിട്ടുണണ.  റജാന്നമി  തജാലൂകമിലലെ പുതുമണ് പജാലെഎ

ശനീ.  പ്രകമജാദണ  നജാരെജായൺ ജനമിക്കുന്നതമിനണ  23  വരഷഎ മുമ്പുള്ളതജാണണ,  ഏതജാണണ

70  വരഷകത്തെജാളഎ പഴകമുണണ.  നമിലെവമില് ഇതമിലന്റെ സജാബണ തജാഴ്ന്നുകപജായമിട്ടുണണ.

ഇഇൗ  പജാലെത്തെമിലൂലടയള്ള ഗതജാഗതഎ  നമികരെജാധമിചണ  കവലെമിലകടമി  കപജാലെനീസമിലന്റെ

സഹജായകത്തെജാടുകൂടമി വജാഹനങ്ങള വഴമിതമിരെമിച്ചുവമിടമിരെമിക്കുകയജാണണ.  4.20  മനീറ്റെര

വനീതമിയണജായമിരുന്ന  പജാലെഎ  ഏകകദശഎ  10  വരഷങ്ങളക്കുമുമ്പണ  3  മനീറ്റെരവനീതഎ

ഇരുവശങ്ങളമികലെയ്ക്കുഎ  വനീതമികൂടമി  നമിരമമിചമിട്ടുള്ളതജാണണ.  ബഹുമജാനലപ്പെട

എഎ.എല്.എ. ഇഇൗ വമിഷയഎ ശദയമില്ലപ്പെടുത്തെമിയ ഘടത്തെമില്തലന്ന പജാലെങ്ങള

വമിഭജാഗഎ  ചനീഫണ  എഞമിനനീയറുലട  കനതൃതത്വത്തെമിലുള്ള   പ്രകതഷ്യക  സഎഘലത്തെ

പരെമികശജാധനയണ  നമികയജാഗമിക്കുകയഎ  അവര  സലെഎ  സന്ദരശമിചണ  മധഷ്യഭജാഗലത്തെ

പഴയപജാലെഎ  അറ്റെകുറ്റെപ്പെണമികള  നടത്തെമി  ബലെലപ്പെടുത്തെജാന  കഴമിയജാത്തെവമിധഎ

ബനീമുകളകണ  ഒടമിവണ  സഎഭവമിചതമിനജാല്  പജാലെഎ  വളലരെ

അപകടജാവസയമിലെജാലണന്നണ  റമികപ്പെജാരടണ ലചയ്യുകയഎ ലചയ്തു. പജാലെഎ പൂരണമജായമി

ലപജാളമിചണ  പുനരനമിരമമികകണ  സമിതമിയജാണുള്ളതണ.  പജാലെഎ

പുനരനമിരമജാണത്തെമിനജായള്ള  മണണ  പരെമികശജാധന  നടത്തുന്നതമിനണ
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തനീരുമജാനമിചമിട്ടുണണ.  അതമിനണ  ഉടന  ഭരെണജാനുമതമി  നല്കമി  മറ്റെണ

പ്രവരത്തെനങ്ങളമികലെയണ കടക്കുലമന്ന വമിവരെഎ ഇഇൗ സഭലയ അറമിയമികജാന ഞജാന

ആഗഹമിക്കുകയജാണണ.  അവമിലട  തജാല്കജാലെമിക  ലലഡകവരഷന  കറജാഡണ

നമിരമമികജാനുള്ള സജാധഷ്യതയഎ പരെമികശജാധമിച്ചുവരുന്നുണണ.   

(7) സനീകപജാരടണ  -  എയരകപജാരടണ കറജാഡണ 

ശനീ  .    അനവര  സജാദത്തെണ:  സര,  പലെപ്രജാവശഷ്യഎ  സഭയലട

ശദയമില്ലപ്പെടുത്തെമിയ  വമിഷയഎതലന്നയജാണണ   ഞജാന  ഇന്നുഎ

ആവരത്തെമിക്കുന്നതണ.  എറണജാകുളലത്തെ  പ്രധജാനലപ്പെട  കപ്രജാജക്ടജാണണ

എയരകപജാരടണ-സനീകപജാരടണ  കറജാഡണ.  അതമിലന്റെ  എന.എ.ഡമി.  ജഎഗ്ഷന  മുതല്

മഹമിളജാലെയഎ വലരെയള്ള കറജാഡണ നമിരമജാണത്തെമിനണ ഭൂമമി ഏലറ്റെടുക്കുന്നതമിനുകവണമി

ഏകകദശഎ  437  കകജാടമി  രൂപകയജാളഎ  അനുവദമിലചങമിലുഎ  ആ  പ്രവൃത്തെമി

സമയബനമിതമജായമി തനീരകജാന സജാധമിക്കുന്നമില.  ബനലപ്പെട അധമികജാരെമികളുലട

ഭജാഗത്തുനമിന്നുഎ നമിരെനരെമജായ വനീഴ്ചയജാണണ  സഎഭവമിച്ചുലകജാണമിരെമിക്കുന്നതണ.  അവര

ഭൂമമിലയലറ്റെടുക്കുന്നതമിനണ  സതത്വരെ നടപടമി സത്വനീകരെമികജാത്തെതമിനജാല് ഇഇൗ പദതമി

തുടങ്ങമി  20  വരഷകത്തെജാളമജായമിട്ടുഎ  അവമിടലത്തെ  ജനങ്ങള  വലെമിയ
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ദുരെമിതമനുഭവമിക്കുകയജാണണ.   ജനങ്ങളകണ   ഭൂമമി  വമില്കജാനുഎ  സജാധമിക്കുന്നമില,

സരകജാരെമിനതണ  ഏലറ്റെടുകജാനുഎ  സജാധമിക്കുന്നമില.  അതുലകജാണ്ടുതലന്ന

കലെഷ്യജാണമുളലപ്പെലടയള്ള പലെ പ്രധജാനലപ്പെട ആവശഷ്യങ്ങളക്കുഎ സജാമ്പത്തെമികമജായമി

വളലരെ  പ്രതമിസനമി  അനുഭവമിക്കുകയജാണണ  അവമിടലത്തെ  സജാധജാരെണകജാരെജായ

ജനങ്ങള. പദതമിപ്രകദശലത്തെ ജനങ്ങളുലട ദുരെമിതമജാണമിതണ. അവര ലചകുത്തെജാനുഎ

കടലെമിനുഎ  ഇടയമില്ലപ്പെട  അവസയമിലെജാണണ.  സരകജാര  തുക

അനുവദമിചമിട്ടുലണങമിലുഎ  അതണ  ജനങ്ങളകണ   വമിതരെണഎ  ലചയജാന

സജാധമികജാത്തെതമിനജാല്   ഇഇൗ  പ്രവൃത്തെമി  സമയബനമിതമജായമി  തനീരപ്പെജാകജാന

സജാധമിക്കുന്നമില.  എയരകപജാരടണ-സനീകപജാരടണ  കറജാഡുമജായമി   ബനലപ്പെട  കയജാഗഎ

ബഹുമജാനലപ്പെട  മനമി   കനരെമിടണ  വമിളമിചണ  ഇഇൗ  പ്രവൃത്തെമി  സമയബനമിതമജായമി

തനീരകണലമന്നജാണണ എനമികണ ഓരമമികജാനുള്ളതണ. അകതജാലടജാപ്പെഎ മഹമിളജാലെയഎ

മുതല്  എയരകപജാരട്ടുവലരെയള്ള   ബജാകമിഭജാഗത്തെമിലന്റെ  പ്രവൃത്തെമികളകണ  160

കകജാടമി രൂപകയജാളഎ ഇനമി ലചലെവണ വരുഎ.  അതുഎകൂടമി പൂരത്തെമിയജാല് മജാത്രമജാണണ

സനീകപജാരടണ-എയരകപജാരടണ എന്ന നമ്മുലട സത്വപഎ യജാഥജാരതഷ്യമജാകുകയള.  ഇഇൗ

വമിഷയഎകൂടമി  ഇഇൗ  ബഡ്ജറ്റെമില്  ഉളലപ്പെടുത്തെണലമന്നണ
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എഴുതമിലകജാടുത്തെമിട്ടുണജായമിരുന്നു.   ബഡ്ജറ്റെണ  സ്പെനീചമിലന്റെ  അവസജാനഘടത്തെമില്

ബഹുമജാനലപ്പെട  ധനകജാരെഷ്യ  വകുപ്പുമനമി  ഇകജാരെഷ്യഎ  പരെമിഗണമികണലമന്നണ

അഭഷ്യരതമിക്കുന്നു.    ഇതമിനുകവണതണ   160  കകജാടമി  രൂപയജാണണ.  അത്രയഎ

ഇലലങമിലുഎ  കുറച്ചുതുക  അനുവദമിചണ  ഭൂമമി  ഏലറ്റെടുകജാനുള്ള  നടപടമി

സത്വനീകരെമികണഎ.  ഇതണ  ആലുവയലട  മജാത്രഎ  കപ്രജാജക്ടല.  ധനകജാരെഷ്യ

വകുപ്പുമനമിയലട  ബഡ്ജറ്റെമിലനകുറമിച്ചുള്ള  ലപജാതുചരചയ്ക്കുള്ള  മറുപടമി

പ്രസഎഗത്തെമില്  വളലരെ  പ്രധജാനലപ്പെട  ഈലയജാരു  കപ്രജാജക്ടണ  കൂടമി

ഉളലപ്പെടുത്തെണലമന്നണ അഭഷ്യരതമിക്കുന്നു. 

നബജാരഡണ  സനീഎ  പ്രകജാരെഎ  ലെഭമിചതജാണണ  ലനടുമ്പജാകശ്ശേരെമി  പഞജായത്തെമിലലെ

ആലുങല്കടവണ പജാലെഎ.   പജാലെഎപണമി പൂരത്തെനീകരെമിചല ങമിലുഎ അകപ്രജാചണ കറജാഡണ

പൂരത്തെമിയജായമിടമില.  ആനലയ  വജാങഎ  എന്നജാല്  ലകടജാന  ചങ്ങലെയമില  എന്ന

അവസയജാണണ.  അന്നണ ചമിലെ റവനബ്യൂ ഉകദഷ്യജാഗസരുലട അനജാസ ലകജാണജാണണ

ഭൂമമികയറ്റെടുകജാതമിരുന്നതണ.  നബജാരഡണ സനീമമിലന്റെ സമയഎ കഴമിഞകപ്പെജാള ഫണണ

കകജാസണ  ലചയ്തുകഴമിഞ.  ഇനമി  2  കകജാടമി  രൂപയജാണണ  അകപ്രജാചണ

കറജാഡമിനുകവണതണ.    അകപ്രജാചണ  കറജാഡമിനണ  ഫണണ  അനുവദമിചമിടമില.   ഇഇൗ
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കറജാഡമിനണ  ഫണണ  അനുവദമിചമിട്ടുകണജാ  ഇലകയജാ  എന്നതമിനുള്ള  മറുപടമി

ബഹുമജാനലപ്പെട  മനമി പറയണഎ.   അകപ്രജാചണ കറജാഡമിനണ ഫണണ അനുവദമിചമിട്ടുഎ

എഎ.എല്.എ.  തജാല്പ്പെരെഷ്യലമടുത്തെണ  ആ  കറജാഡുപണമി പൂരത്തെനീകരെമിക്കുന്നമിലലന്ന

ആകക്ഷേപഎ നജാടമിലുണണ. രെണണ കകജാടമിരൂപ അനുവദമിചണ ഇഇൗ പജാലെഎ നമിരമമിചജാല്

പറമ്പുകശ്ശേരെമി,  മള്ളുകശ്ശേരെമി   പ്രകദശവജാസമികളകണ പ്രളയഎ വന്നജാല്കപജാലുഎ അതണ

വളലരെ  ഗുണകരെമജാകുഎ.   അതുലകജാണണ   ബഹുമജാനലപ്പെട  മനമി  ഇടലപടണ

ഇതമിനജാവശഷ്യമജായ  രെണണ  കകജാടമി  രൂപ  അനുവദമികണഎ.  ഇങ്ങലനയള്ള

കള്ളപ്രചരെണങ്ങള  ഭരെണപക്ഷേലത്തെയഎ  പ്രതമിപക്ഷേലത്തെയഎ

ജനപ്രതമിനമിധമികളകണ  കനലരെയണജാകുന്നുണണ.  ഇതമിനജായമി  ഫണണ

അനുവദമിചമിടമിലലങമില്  അതണ  അനുവദമികണലമന്നണ  അഭഷ്യരതമിക്കുന്നു.  ഇഇൗ

വമിഷയഎ ഗവണ്ലമന്റെമിലന്റെ പരെമിഗണനയമിലുലണന്നജാണണ അറമിയജാന സജാധമിചതണ.

ലപജാതുമരെജാമത്തെണ-വമികനജാദസഞജാരെഎ വകുപ്പുമനമി  (ശനീ  .    പമി  .    എ  .    മുഹമദണ

റമിയജാസണ):   സര,  സനീകപജാരടണ-എയരകപജാരടണ  കറജാഡണ,  ആലുങല് കടവണ  പജാലെഎ

നമിരമജാണഎ എന്നനീ വമിഷയങ്ങളജാണണ ശനീ. അനവര സജാദത്തെണ   സബ്മമിഷനജായമി

ഉന്നയമിചമിട്ടുള്ളതണ.  കമിഫ്ബമി പദതമിയമിലുളലപ്പെടുത്തെമി സനീകപജാരടണ-എയരകപജാരടണ
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കറജാഡണ കഫസണ  2  പജാകകജണ  I & II NAD ജഎഗ്ഷന മുതല് മഹമിളജാലെയഎ വലരെ

നമിരമജാണഎ  നടത്തെജാന  എ.എസണ.  നല്കമിയമിട്ടുണണ.   പദതമി  നടത്തെമിപ്പെമിലന്റെ

ചുമതലെ  RBDCK-ലയ  ഏല്പ്പെമിക്കുകയഎ  സലെലമടുപ്പെമിനുളലപ്പെലട  പദതമി

നടത്തെമിപ്പെമിനജായമി  437,28,00,000  രൂപ  അനുവദമിക്കുകയഎ  ലചയ്തു.

പദതമികജാവശഷ്യമജായ സലെഎ ഏലറ്റെടുകല് നടപടമികള അനമിമഘടത്തെമികലെയണ

നനീങകയജാണണ.  ഇതമിനജായമി  11(1)  കനജാടമിഫമികകഷന  പുറലപ്പെടുവമിചമിട്ടുണണ.

ലെജാനഡണ  സബ്ഡമിവമിഷന  സരകവ്വ  പ്രവൃത്തെമികള  എല്.എ.  ഓഫനീസമില്

നടന്നുവരെമികയജാണണ.  ആര.ആര. പജാകകജണ ഹമിയറമിഎഗണ നടത്തുകയഎ ലചയമിട്ടുണണ.

19(1)  കനജാടമിഫമികകഷന  പ്രസമിദനീകരെമിക്കുന്നതമിനുള്ള  നടപടമികള

സത്വനീകരെമിച്ചുവരുന്നു.  സലെലമടുപ്പെണ നടപടമികള പൂരത്തെനീകരെമിചണ സലെഎ ലലകമജാറമി

ലെഭമിചജാലുടനതലന്ന  ലടണര  നടപടമികള  സത്വനീകരെമികജാനജാകുഎ.

മജാഞജാലെമികത്തെജാടമിനുകുറുലകയള്ള  ആലുങല്കടവണ  പജാലെഎ  നമിരമജാണമജാണണ

മലറ്റെജാരു  വമിഷയഎ.   ആലുവ  നമികയജാജകമണ്ഡലെത്തെമില്  കമയജാടമിലനയഎ

പറമ്പമികശ്ശേരെമിലയയഎ  തമമില്  ബനമിപ്പെമിക്കുന്നതമിനജായമി

മജാഞജാലെമികത്തെജാടമിനുകുറുലകയജാണണ ആലുങല്കടവണ പജാലെഎ നമിരമമിചമിരെമിക്കുന്നതണ.
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2017-ല്   ഇഇൗ  പജാലെത്തെമിലന്റെ  നമിരമജാണഎ  പൂരത്തെമിയജായതജാണണ.  എന്നജാല്

സലെഎ  ഏലറ്റെടുത്തെണ  ലെഭമികജാത്തെതുമൂലെഎ  അകപ്രജാചണ  കറജാഡണ  നമിരമജാണഎ

പൂരത്തെനീകരെമികജാന കഴമിഞമിരുന്നമില.  ഇകപ്പെജാള ഭൂമമി വമിട്ടുകമിടമിയമിട്ടുണണ.  ബജാകമി

പ്രവൃത്തെമികളുലട  എസ്റ്റേമികമറ്റെണ  പരെമികശജാധമിക്കുകയജാണണ.  അതണ  പരെമികശജാധമിചണ

ആവശഷ്യമജായ  നടപടമികള  സത്വനീകരെമിക്കുഎ.  സഎസജാനത്തെണ  ചമിലെയമിടങ്ങളമില്

ഭൂമമികയലറ്റെടുകല്  ഉളലപ്പെലടയള്ള  പ്രശ്നങ്ങളുലട  കപരെമില്  അകപ്രജാചണ  കറജാഡണ

നമിരമമികജാനജാകജാത്തെ  പജാലെങ്ങള  നമിലെവമിലുണണ.   അത്തെരെത്തെമിലുള്ള  നമിരെവധമി

വമിഷയങ്ങള ശദയമിലുണണ.  ഇഇൗ സരകജാര അധമികജാരെത്തെമില് വന്നതമിനുകശഷഎ

അതമിനണ  പ്രകതഷ്യകഎ  പരെമിഗണന  നല്കമി  നമിരമജാണഎ  സജാധഷ്യമജാകജാന

ശമമിക്കുകയജാണണ. രെണണ ROB അകപ്രജാചണ കറജാഡമിനണ അനുമതമി നല്കമികഴമിഞ.

ഘടഎഘടമജായമി  ഇതണ  സജാധഷ്യമജാകജാനുള്ള  പ്രവരത്തെനഎ

സഎഘടമിപ്പെമിച്ചുവരെമികയജാണണ.

(8) ഇരെമിക്കൂര പജാലെഎ പുനരനമിരമജാണഎ

ശനീ  .    സജനീവണ കജജാസഫണ:  സര,  കണ്ണൂര ജമിലയമില്തലന്ന ഏറ്റെവുഎ പഴകഎ

ലചന്നതുഎ ഏറ്റെവുഎ വലുതുഎ പ്രജാധജാനഷ്യമുള്ളതുമജായ പജാലെങ്ങളമിലലെജാന്നജായ ഇരെമിക്കൂര
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പജാലെഎ  പുനരനമിരമമികണലമന്നണ  ആവശഷ്യലപ്പെട്ടുലകജാണജാണണ  ഇഇൗ  സബ്മമിഷന

ഉന്നയമിക്കുന്നതണ. ഇരെമിക്കൂര  പഞജായത്തെമിലന മജാത്രമല, മലെകയജാരെകമഖലെലയ പുറഎ

കലെജാകവുമജായമി ബനമിപ്പെമിക്കുന്ന  പ്രകവശന കവജാടഎ കൂടമിയജാണണ ഇരെമിക്കൂര പജാലെഎ.

ഇരെമിക്കൂര-മടന്നൂര  നമികയജാജകമണ്ഡലെങ്ങളുലട  സഎഗമകകനഎ  കൂടമിയജാണമിതണ.

പ്രസമിദമജായ  മജാമജാനഎ  കക്ഷേത്രഎ,  നമിലെജാമുറ്റെഎ  പള്ളമി   തുടങ്ങമി  മലെകയജാരെ

കമഖലെയമിലലെ  ടൂറമിസഎ  കകനങ്ങളുമജായമി  ബനമിപ്പെമിക്കുന്ന,

ആയമിരെകണകമിനജാളുകള  യജാത്ര  ലചയ്യുന്ന  ഒരു  പ്രധജാനലപ്പെട  പജാലെമജാണണ

ഇരെമിക്കൂര  പജാലെഎ.  നജാകളലറയജായമി  ഇഇൗ  പജാലെഎ  അപകടജാവസയമിലെജാണണ.

നമിരെവധമി  വരഷങ്ങളജായമി  പുതമിയ  പജാലെത്തെമിനുകവണമിയള്ള   മുറവമിളമി

ഉയരുകയജാണണ.  വകുപ്പെമിലലെ  ഉകദഷ്യജാഗസര  ആ  പ്രകദശഎ  പരെമികശജാധമികജാന

തയജാറജാകുകയഎ  ഇവമിലട  പജാലെഎ  അനമിവജാരെഷ്യമജാലണന്നണ  കബജാധഷ്യലപ്പെടുകയഎ

ലചയമിട്ടുണണ.  പജാലെത്തെമിലന്റെ  ലലകവരെമികള  തകരന്നണ  ദ്രവമിചണ

തനീരെജാറജായമിരെമിക്കുകയജാണണ. പജാലെത്തെമിലന്റെ കകജാണ്കനീറ്റെണ സജാബുകള തകരന്നണ പലെ

സലെത്തുഎ വമിള്ളലുകള സഎഭവമിച്ചു.  പജാലെത്തെമിലന്റെ തൂണുകള,  കകജാണ്കനീറ്റുകള

അടരന്നുവനീണണ  അടമിഭജാഗത്തെണ  വമിള്ളല്  സഎഭവമിചമിരെമിക്കുകയജാണണ.  ഇനമിലയജാരു



Uncorrected/Not for Publication
07.02.2023

32

കജാലെവരഷലത്തെക്കൂടമി  അതമിജനീവമികജാന  പജാലെത്തെമിനണ  സജാധമിക്കുകമജാലയന്ന

ആശങയമിലെജാണണ  നജാട്ടുകജാര.  ഭജാരെഎ  കയറ്റെമിയ  വജാഹനങ്ങളകണ   നമിയനണഎ

ഏരലപ്പെടുത്തെണലമന്നജാണണ   ഡമിപ്പെജാരടണലമന്റെണ  ഇകപ്പെജാള  നമിരകദ്ദേശമിചമിരെമിക്കുന്നതണ.

പജാലെത്തെമിലന്റെ അറ്റെകുറ്റെപ്പെണമികളകജായമി  6  ലെക്ഷേഎ രൂപ അനുവദമിക്കുകയഎ അതണ

പൂരത്തെനീകരെമിക്കുകയഎ ലചയമിട്ടുണണ.  പജാലെത്തെമിലന്റെ ഇനലവസ്റ്റേമികഗഷന നടത്തെജാന

എസ്റ്റേമികമറ്റെണ  തയജാറജാകമി  അനുമതമികജായമി  ചനീഫണ  എഞമിനനീയരകണ

സമരപ്പെമിചമിട്ടുമുണണ.  ഇഇൗ  പജാലെഎ  നമിരമജാണ  പ്രവൃത്തെമി  ബഡ്ജറ്റെമില്

ഉളലപ്പെടുത്തെണലമന്നണ  ആവശഷ്യലപ്പെടമിരുന്നുലവങമിലുഎ  കടജാകണ്  ലപ്രജാവമിഷന

മജാത്രമജാണണ  അനുവദമിചമിട്ടുള്ളതണ.  മണ്ഡലെത്തെമിലലെ  മൂന്നണ  കറജാഡുകള  കമിഫ്ബമി

ഏലറ്റെടുത്തെമിരുലന്നങമിലുഎ  നവനീകരെമിക്കുക  എന്നതണ  പ്രജാകയജാഗമികമലലന്ന

കജാരെണത്തെജാല് ഒഴമിവജാകമിയമിരുന്നു.  ഇഇൗ കറജാഡുകളകണ പകരെമജായമി  ഇരെമിക്കൂര

പജാലെഎ  കമിഫ്ബമി  ഏലറ്റെടുകണലമന്നജാവശഷ്യലപ്പെട്ടുലകജാണണ  ബഹുമജാനലപ്പെട

ധനകജാരെഷ്യ  വകുപ്പുമനമിക്കുഎ  ലപജാതുമരെജാമത്തെണ  വകുപ്പുമനമിക്കുഎ  നമികവദനഎ

നല്കമിയമിരുന്നുലവങമിലുഎ   ഇതുവലരെയഎ നടപടമി  ആയമിടമില. ഇഇൗ പജാലെത്തെമിലന്റെ

ഒരു വശഎ മടന്നൂര നമികയജാജകമണ്ഡലെത്തെമിലന്റെ ഭജാഗമജായതമിനജാല് മടന്നൂര അഎഗഎ
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ശനീമതമി ലക. ലക. ലലശലെജ ടനീചറുഎ ഇഇൗ വമിഷയഎ ബഹുമജാനലപ്പെട മനമിമജാരുലട

ശദയമില്ലപ്പെടുത്തെമിയതജായമി ഞജാന മനസ്സമിലെജാക്കുന്നു. ഇഇൗ പജാലെത്തെമില്  ഇനമിയഎ

അറ്റെകുറ്റെപ്പെണമികള  നടത്തെമി  പണഎ  പജാഴജാകജാലത,  പഴയ  പജാലെത്തെമിനണ

സമജാനരെമജായമി  ഒരു  പുതമിയ  പജാലെഎ  നമിരമമിക്കുന്നതമിനണ  അടമിയനരെ  നടപടമി

സത്വനീകരെമികണലമന്നജാണണ  ഇഇൗ  സബ്മമിഷനമിലൂലട  എനമികണ

അഭഷ്യരതമികജാനുള്ളതണ. 

ലപജാതുമരെജാമത്തെണ-വമികനജാദസഞജാരെഎ  വകുപ്പുമനമി

(ശനീ  .    പമി  .    എ  .    മുഹമദണ റമിയജാസണ):  സര,  ഇരെമിക്കൂര പജാലെത്തെമിലന്റെ ബലെക്ഷേയഎ

പരെമിഹരെമികജാന  പുതമിയ  പജാലെഎ  നമിരമമികണലമന്ന  ആവശഷ്യഎ  മടന്നൂര

എഎ.എല്.എ.  കൂടമിയജായ മുന മനമി ശനീമതമി ലക.  ലക.  ലലശലെജ ടനീചറുഎ ഇഇൗ

സബ്മമിഷന  ഉന്നയമിച  ശനീ.  സജനീവണ  കജജാസഫഎ  വമിവമിധ  രെജാഷനീയ  പജാരടമി

കനതൃതത്വങ്ങളുഎ എലന്റെ ശദയമില്ലപ്പെടുത്തെമിയതജാണണ.  ഇഇൗ വമിഷയത്തെമില്  ഒരു

ഇടലപടല് അനമിവജാരെഷ്യമജാലണന്നണ ഇവമിലട സബ്മമിഷന ഉന്നയമിച്ചുലകജാണണ ശനീ.

സജനീവണ  കജജാസഫണ  പറഞമിരെമിക്കുകയജാണണ.  Kerala  Highway  Research

Institute  (KHRI)-ലന്റെ  വമിദഗ്ദ്ധര  ഇരെമിക്കൂര  പജാലെത്തെമിലന്റെ  ബലെപരെമികശജാധന
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നടത്തെമി റമികപ്പെജാരടണ   സമരപ്പെമിക്കുകയഎ ലചയമിരുന്നു.  പജാലെത്തെമിലന്റെ കജാലെപ്പെഴകഎ

കജാരെണഎ  നമിലെവമിലുള്ള  പജാലെത്തെമിനണ  സമജാനരെമജായമി  പുതമിയ  പജാലെഎ

നമിരമമിക്കുന്നതജാണണ  ഉചമിതലമന്ന  നമിരകദ്ദേശമജാണണ  മുന്നമിലുള്ളതണ.   ഇകപ്പെജാള

ഭജാരെകമറമിയ വജാഹനങ്ങള പജാലെത്തെമിലൂലട കടന്നുകപജാകുന്നതണ നമിയനമികണലമന്ന

നമിരകദ്ദേശഎ കൂടമി  KHRI  മുകന്നജാട്ടുവയ്ക്കുന്നു.  പജാലെത്തെമിലന്റെ ഇരുഭജാഗങ്ങളമിലുഎ  ലലമറ്റെണ

കഗജണ  സജാപമിക്കുന്നതമിനുഎ  എ.ബമി.1,  പമി.1,  പമി.ജമി.എ.ബമി.2  തുടങ്ങമിയ

സ്പെജാനുകളമില് അടമിനരെമജായമി സ്റ്റേനീല് ബനീമുകള സജാപമിക്കുന്നതമിനുഎ പജാലെത്തെമിലന്റെ

എകണപജാനഷന  കജജായമിന്റെണ,  ബമിയറമിഎഗണ എന്നമിവ  മജാറ്റുന്നതമിനുഎ

നമിരകദ്ദേശമിക്കുകയണജായമി.  ലക.എചണ.ആര.ലഎ.  നമിരകദ്ദേശമിച  പ്രകജാരെഎ

ആവശഷ്യമജായ സ്റ്റേനീല് ബനീമുകളുലട ഡമിലലസന ലെഭഷ്യമജാക്കുന്നതമിനജായമി ഡമിലലസന

വമിഭജാഗത്തെമികനജാടണ പ്രകതഷ്യകഎ നമിരകദ്ദേശമിചമിരുന്നു.  ഡമിലലസന ലെഭഷ്യമജാകുന്ന മുറയണ

സ്റ്റേനീല്  ബനീമുകളുഎ   എകണപജാനഷന  കജജായമിന്റുകളുഎ  ഘടമിപ്പെമിക്കുന്നതമിനുമുള്ള

പ്രവരത്തെനഎ  നടത്തെജാനജാകുലമന്നജാണണ  പ്രതനീക്ഷേമിക്കുന്നതണ.  പുതമിയ

പജാലെത്തെമിനുകവണമിയള്ള  ഇനലവസ്റ്റേമികഗഷന  പ്രവൃത്തെമി  ആരെഎഭമിക്കുന്നതമിനുള്ള

നടപടമികള സത്വനീകരെമിക്കുന്ന വമിവരെഎ  സഭലയ പ്രകതഷ്യകഎ അറമിയമികജാന ഞജാന
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ആഗഹമിക്കുകയജാണണ.  നമിലെവമില്  പജാലെത്തെമിലന്റെ  ഉപരെമിതലെഎ  റനീടജാറമിഎഗണ

നടത്തെമിയമിട്ടുമുണണ. 

(9) ലകജാ  ടുങ്ങല്ലൂര തജാലൂകണ ആശുപത്രമിയമില് സത്വനീകവജണ ടനീറ്റെണലമന്റെണ പജാന്റെണ

ശനീ  .    വമി  .    ആര  .    സുനമില്  കുമജാര:  സര,  ലകജാടുങ്ങല്ലൂര  തജാലൂകണ

ആശുപത്രമിയമില്  സത്വനീകവജണ  ടനീറ്റെണലമന്റെണ  പജാന്റെണ  സജാപമിക്കുന്നതമിനണ  2014-2015

സജാമ്പത്തെമിക  വരഷത്തെമില്  55  ലെക്ഷേഎ  രൂപയഎ  2019-2020  സജാമ്പത്തെമിക

വരഷത്തെമില്  55  ലെക്ഷേഎ  രൂപയഎ  കചരത്തെണ  ആലക  110  ലെക്ഷേഎ  രൂപയണ

ഭരെണജാനുമതമി  ലെഭമിചമിട്ടുള്ളതുഎ  പദതമി  നടപ്പെമിലെജാക്കുന്നതമിനണ  പമി.ഡബള.ഡമി.

ബമില്ഡമിഎഗണ  എകമികബ്യൂടനീവണ  എഞമിനനീയര,  തൃശ്ശൂര

ചുമതലെലപ്പെടുത്തെമിയമിരെമിക്കുന്നതുമജാണണ.  എന്നജാല്  പമി.ഡബള.ഡമി.-കണ  സത്വനീകവജണ

ടനീറ്റെണലമന്റെണ  പജാന്റെണ  സജാപമിക്കുന്നതമിനുള്ള  സജാകങതമിക  പരെമിജജാനഎ

ഇലജാത്തെതമിനജാല്  ആയതമിനണ  നമിപുണരെജായ  സരകജാര  അഎഗനീകൃത  ഏജനസമി

Hindustan  PreFab  Limited-ലന  ഏല്പ്പെമിക്കുന്നതമിനണ  09-10-2020-ല്

സരകജാര  ഉത്തെരെവജായമിരുന്നു.  എന്നജാല്  പദതമി  നമിരവ്വഹണത്തെമിനജായമി

അനുവദമിച  110 ലെക്ഷേഎ രൂപ പമി.ഡബള.ഡമി.  ഏതണ അകഇൗണമികലെകണ സറണര
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ലചയണലമന്നണ  നമിരകദ്ദേശഎ  നല്കുകകയജാ  Hindustan  PreFab  Limited-മജായമി

യഥജാസമയഎ  കരെജാര  ഉറപ്പെമിക്കുകകയജാ  ലചയജാലത  പദതമി  അനനമജായമി

നനീടമിലകജാണ്ടുകപജായതമിനജാല്  ഇകപ്പെജാള  2018-ലലെ  പുതുകമിയ  കററ്റെണ  പ്രകജാരെഎ

എസ്റ്റേമികമറ്റെണ  പുതുകകണ സജാഹചരെഷ്യത്തെമിലെജാണണ.  ഇതമിലൂലട ഭജാരെമിച സജാമ്പത്തെമിക

ഭജാരെമജാണണ ഉണജാകജാന കപജാകുന്നതണ.  ഇത്തെരെത്തെമില് ഒരു തജാലൂകണ ആശുപത്രമികണ

വളലരെ  അതഷ്യജാവശഷ്യഎ  കവണ  ശജവ-മജാലെമിനഷ്യ  സഎസരെണ  പജാന്റെമിനണ  തുക

അനുവദമിചമിട്ടുഎ  പ്രവൃത്തെമി  ആരെഎഭമിക്കുന്നതമില്  ഉണജായമിട്ടുള്ള  ഗുരുതരെമജായ  വനീഴ്ച

പരെമികശജാധമികണലമന്നുഎ  അടമിയനരെമജായമി  നമിരമജാണഎ  ആരെഎഭമിക്കുന്നതമിനുള്ള

നടപടമികള സത്വനീകരെമികണലമന്നുഎ ഈ സബ്മമിഷനമിലൂലട അഭഷ്യരതമിക്കുന്നു. 

ആകരെജാഗഷ്യ-വനമിത-ശമിശുവമികസന  വകുപ്പുമനമി

(ശനീമതമി വനീണജാ കജജാരജണ): സര, ബഹുമജാനഷ്യനജായ അഎഗഎ സൂചമിപ്പെമിചതുകപജാലലെ

ലകജാടുങ്ങല്ലൂര  തജാലൂകജാസജാന  ആശുപത്രമിയമില്  സത്വനീകവജണ  ടനീറ്റെണലമന്റെണ  പജാന്റെണ

നമിരമമിക്കുന്നതമിനണ 28-11-2014-ഉഎ  30-06-2019-ലുമജായമി  110  ലെക്ഷേഎ  രൂപ

അനുവദമിക്കുകയഎ ഈ തുക ആകരെജാഗഷ്യവകുപ്പെണ ഡയറക്ടര, ലപജാതുമരെജാമത്തെണ വകുപ്പെണ

തൃശ്ശൂര  ലകടമിട  വമിഭജാഗഎ  എകമികബ്യൂടനീവണ  എഞമിനനീയരകണ  റമിലെനീസണ  ലചയണ
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നല്കുകയഎ തുക പമി.ഡബള.ഡമി.  അകഇൗണമില് കമല് പറഞ പ്രവൃത്തെമികജായമി

നമികക്ഷേപമിക്കുകയഎ  ലചയമിട്ടുണണ.  എന്നജാല്  സത്വനീകവജണ  ടനീറ്റെണലമന്റെണ  പജാന്റെണ

നമിരമമിക്കുന്നതമിനുള്ള ആധുനമിക സജാകങതമിക വമിദഷ്യ ലെഭഷ്യമലജാത്തെതമിനജാല് ഈ

പ്രവൃത്തെമി  നമിരവ്വഹണഎ  അഎഗനീകൃത  ഏജനസമിയജായ  Hindustan  PreFab

Limited  എന്ന  സജാപനത്തെമിനണ  നല്കണലമന്നണ  2020-ല്  പമി.ഡബള.ഡമി.

ആവശഷ്യലപ്പെടതമിലന്റെ അടമിസജാനത്തെമില് ഡമി.എചണ.എസണ. സരകജാരെമിനണ നല്കമിയ

കത്തെമിലന്റെ അടമിസജാനത്തെമില്  09-10-2010-ലലെ  ഉത്തെരെവുപ്രകജാരെഎ  Hindustan

PreFab  Limited  എന്ന  സജാപനലത്തെ  നമിരവ്വഹണ  ഏജനസമിയജായമി

ചുമതലെലപ്പെടുത്തെമിലകജാണണ  ആകരെജാഗഷ്യവകുപ്പെണ  ഉത്തെരെവണ  നല്കമി.  ലപജാതുമരെജാമത്തെണ

വകുപ്പെമിലന്റെ  റസനീപ്റ്റെണ  ലഹഡമില്  ഒരു  കകജാടമി  പത്തുലെക്ഷേഎ  രൂപ  ഇതമിനകഎ

നമികക്ഷേപമിച്ചുകഴമിഞ സജാഹചരെഷ്യത്തെമില് ഈ തുക ആകരെജാഗഷ്യവകുപ്പെമിലന്റെ മലറ്റെജാരു

ശനീരഷകത്തെമികലെകണ  സറണര  ലചയ്യുന്നതമിനുഎ  സറണര  ലചയണ  കമിട്ടുന്ന  തുക

പുതമിയ നമിരവ്വഹണ ഏജനസമിയലട അകഇൗണമികലെകണ ശകമജാറുന്നതമിനജായള്ള

ഉത്തെരെവമില്  ഡമി.എചണ.എസണ.-ലന്റെ  നമിരകദശഎ  സരകജാര  പരെമികശജാധമിക്കുകയഎ

2018 DSR പ്രകജാരെഎ റമിശവസ്ഡണ എസ്റ്റേമികമറ്റെണ സമരപ്പെമികജാന ആകരെജാഗഷ്യവകുപ്പെണ



Uncorrected/Not for Publication
07.02.2023

38

ഡയറക്ടരകണ  നമിരകദ്ദേശഎ  നല്കുകയഎ  ലചയമിട്ടുണണ.  റമിശവസ്ഡണ  പ്രകപ്പെജാസല്

സരകജാരെമികലെകണ  ലെഭമിചമിടമില.  എങ്ങലന  ഒരു  പദതമി  അനജാവശഷ്യമജായ

സജാകങതമിക കജാരെഷ്യങ്ങള പറഞണ തടസ്സലപ്പെടുത്തെജാലമന്നുള്ളതമിലന്റെ ഒരു ടമിപ്പെമികല്

ഉദജാഹരെണമജായമിടണ  ഇതമിലന  കജാണുകയജാണണ.  സത്വനീകവജണ  ടനീറ്റെണലമന്റെണ  പജാന്റെണ

നമിരമജാണത്തെമിനജായമി  വരഷങ്ങളക്കുമുമ്പണ  തലന്ന  സരകജാര  ഭരെണജാനുമതമി

നല്കുകയഎ ഒരു കകജാടമി പത്തുലെക്ഷേഎ രൂപ അനുവദമിക്കുകയഎ ലചയമിട്ടുഎ പ്രവൃത്തെമി

ഇതുവലരെ  ആരെഎഭമികജാന  കഴമിഞമിലജാലയന്നുള്ളതണ  അതനീവ  ഗുരുതരെമജായമിട്ടുള്ള

ഒരു കജാരെഷ്യമജാണണ.  വളലരെ ഗഇൗരെവകത്തെജാലടതലന്ന ഇതമിലന കജാണുന്നു.  സരകജാര

ഭരെണജാനുമതമി നല്കമി തുക റമിലെനീസണ ലചയ്യുന്ന പ്രവൃത്തെമികള സമയബനമിതമജായമി

നടപ്പെമിലെജാകജാലത  സജാകങതമിക  കജാരെണങ്ങള  പറഞണ  അനനമജായമി

നനീടമിലകജാണ്ടുകപജാകുന്ന  പ്രവണത  ഒരുകജാരെണവശജാലുഎ  അഎഗനീകരെമികജാന

കഴമിയമില. ഇത്തെരെത്തെമില് വനീഴ്ച വരുത്തുന്ന ഉകദഷ്യജാഗസരലകതമിലരെ പരെമികശജാധമിചണ

ആവശഷ്യമജായമിട്ടുള്ള  തുടര  നടപടമികള  സത്വനീകരെമിക്കുന്നതജാണണ.  ഞജാന

ബഹുമജാനലപ്പെട  ലപജാതുമരെജാമത്തെണ  വകുപ്പുമനമിയമജായമി  ഇകജാരെഷ്യഎ  സഎസജാരെമിച്ചു.

ഈ  പ്രവൃത്തെമി  സഎബനമിചണ  ആകരെജാഗഷ്യവകുപ്പെണ  ഡയറക്ടകററ്റെമിലലെയഎ
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ലപജാതുമരെജാമത്തെണ ലകടമിട വമിഭജാഗത്തെമിലലെയഎ സനീനമിയര ഉകദഷ്യജാഗസരുമജായമി ചരച

ലചയ്തു.  ലപജാതുമരെജാമത്തെണ  ലകടമിട  വമിഭജാഗഎ  ഇകപ്പെജാള  അറമിയമിചതണ  സത്വനീകവജണ

ടനീറ്റെണലമന്റെണ  പജാന്റെമിലന്റെ  നമിരമജാണ  പ്രവൃത്തെമി  നടത്തുന്നതമിനണ  ലപജാതുമരെജാമത്തെണ

വകുപ്പെമിനണ തടസ്സമമിലലന്നുഎ 2018 DSR പ്രകജാരെഎ പുതുകമിയ എസ്റ്റേമികമറ്റെണ എത്രയഎ

ലപലടന്നണ  സമരപ്പെമിക്കുന്നതുമജാണണ.  ഇപ്രകജാരെഎ  പ്രകപ്പെജാസല്  ലെഭഷ്യമജാകുന്ന  മുറയണ

പുതുകമിയ  ഭരെണജാനുമതമി  നല്കമി  നമിരമജാണഎ  അധമികഎ  ശവകജാലത

ആരെഎഭമിക്കുന്നതമിനണ ബനലപ്പെടവരകണ നമിരകദ്ദേശഎ നല്കുന്നതജാണണ. 

(10) ശസ  കമിള കപജാകളജാ ചജാമ്പഷ്യനഷമിപ്പെമില് പലങടുക്കുന്നതമിനുകപജായ 

കജായമിക തജാരെത്തെമിലന്റെ മരെണഎ

ശനീ  .    എചണ  .    സലെജാഎ:  സര,  ഡമിസഎബര  22-നണ  നജാഗ്പൂരെമില്  കദശനീയ

ശസകമിള  കപജാകളജാ  ചജാമ്പഷ്യനഷമിപ്പെമില്  പലങടുക്കുന്നതമിനണ  കപജായമിരുന്ന

പത്തുവയസ്സുകജാരെമി കജായമികതജാരെഎ നമിദ ഫജാത്തെമിമയലട മരെണഎ നമളമില് സൃഷമിച

ഹൃദയകവദന  വമിവരെണജാതനീതമജാണണ.  എലന്റെ  മണ്ഡലെത്തെമില്  കകജാടണ

തജാമസമിക്കുന്ന  നമിദയലട  കുടുഎബഎ  വജാടകവനീടമിലെജാണണ  കഴമിയന്നതണ.  പമിതജാവണ

ഷമിഹജാബുദ്ദേനീന  ഓകടജാറമിക്ഷേ  ശഡ്രൈവറജാണണ.  എസണ.ഡമി.വമി.ജമി.യ.പമി.എസണ.



Uncorrected/Not for Publication
07.02.2023

40

നനീരക്കുന്നഎ  സ്കൂളമിലലെ  അഞജാഎ  കജാസുകജാരെമിയജായ  നമിദ  ഫജാത്തെമിമ,  ലചറമിയ

പ്രജായത്തെമില്തലന്ന  കജായമികകമഖലെകയജാടണ  ഏലറ  തജാല്പരെഷ്യഎ  കജാടമിയ

കുടമിയജായമിരുന്നു.  കകജാടതമി  വമിധമിയമിലൂലടയജാണണ  കദശനീയ  ലഗയമിഎസമില്

പലങടുക്കുവജാന  കപജായതണ.  ഇവരകണ  തജാമസവുഎ  ഭക്ഷേണവുഎ  കമിടമിയമിലലയന്ന

പരെജാതമി  അന്നുതലന്ന  ഉണജായമിരുന്നു.  നമ്മുലട  കജായമികകമഖലെയമില്  ഒകരെ

ഇനങ്ങളമില്തലന്ന വമിവമിധ അകസജാസമികയഷനുകള പ്രവരത്തെമിക്കുന്നുണണ.  ഇവര

പലെരുഎ  പരെസ്പെരെഎ  കലെഹമിക്കുന്നവരുമജാണണ.  ഈ  കലെഹങ്ങളമില്ലപ്പെടണ

പ്രയജാസലപ്പെടുന്നതണ  നമ്മുലട കജായമികതജാരെങ്ങളജാണണ.  കജായമിക കമഖലെയമില്നമിന്നണ

അകസജാസമികയഷനുകളുലട കമിടമതരെഎ ഒഴമിവജാക്കുന്നതമിനണ സരകജാര നടപടമികള

സത്വനീകരെമികണഎ. നജാഗ്പൂരെമില് കുടമി ആശുപത്രമിയമിലെജായതമിനുകശഷഎ ചമികമിതയ്ക്കുഎ

പമിന്നനീടണ  മൃതകദഹഎ  നജാടമിലലെത്തെമിക്കുന്നതമിനുലമലജാഎ  കജായമികവകുപ്പെണ  നല

സഹജായമജാണണ  നല്കമിയതണ.  ഇതുസഎബനമജായ  രെണ്ടുകത്തുകള  ഞജാന

കനരെലത്തെ  തന്നമിരുന്നു.  ഏലറ  പ്രതനീക്ഷേയണജായമിരുന്ന  കുഞ

കജായമികതജാരെത്തെമിലന്റെ മരെണഎ സഎബനമിചണ അകനത്വഷണഎ സമഗമജാകണലമന്നുഎ

നമിദ  ഫജാത്തെമിമയലട  മരെണത്തെമിലന്റെ  ആഘജാതത്തെമില്നമിന്നുഎ  ഇകപ്പെജാള
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മുക്തരെജാകജാത്തെ  നമിദയലട  കുടുഎബത്തെമിനണ  നല്കജാന  കഴമിയന്ന  പരെമജാവധമി

സഹജായഎ നല്കണലമന്നുഎ ഈ സബ്മമിഷനമിലൂലട ആവശഷ്യലപ്പെടുന്നു. 

കജായമികഎ,  വഖഫണ,  ഹജണ  തനീരതജാടനഎ  വകുപ്പുമനമി

(ശനീ  .    വമി  .    അബ്ദുറഹമിമജാന):  സര,  ശനീ.  എചണ.  സലെജാഎ  അവതരെമിപ്പെമിച

സബ്മമിഷന  വളലരെ  പ്രധജാനലപ്പെടതജാണണ.  കജായമികരെഎഗത്തെണ

അകസജാസമികയഷനുകള  തമമിലുള്ള  കമിടമതരെഎ  നമിരെവധമി  ഇത്തെരെത്തെമിലുള്ള

സഎഭവങ്ങളകണ ഇടയജായമിട്ടുണണ.  കദശനീയ  സബ്ജൂനമിയര  ശസകമിള  കപജാകളജാ

ചജാമ്പഷ്യനഷമിപ്പെമില് പലങടുകജാന മഹജാരെജാഷയമിലലെ നജാഗ്പൂരെമില് എത്തെമിയ കുമജാരെമി

നമിദ  ഫജാത്തെമിമയലട അപ്രതനീക്ഷേമിത വമികയജാഗഎ കകരെളത്തെമിനജാലക കവദനമിപ്പെമിച

സഎഭവമജായമി.  ഈ  വമിവരെഎ  അറമിഞയടന  അകതക്കുറമിചണ  വമിശദമജായമി

അകനത്വഷമികജാനുഎ  നടപടമികള  പൂരത്തെമിയജാകമി  നമിദയലട  മൃതശരെനീരെഎ

വമിട്ടുകമിടജാനുഎ  അടമിയനരെ  നടപടമികള  സത്വനീകരെമികണലമന്നജാവശഷ്യലപ്പെടണ

ബഹുമജാനലപ്പെട  മഹജാരെജാഷ  മുഖഷ്യമനമിക്കുഎ  കജായമികവകുപ്പുമനമിക്കുഎ

ഇവമിലടനമിന്നുഎ  അടമിയനരെ  സകന്ദശഎ  അയചമിരുന്നു.  കുടമിലയ  മതരെത്തെമില്

പലങടുപ്പെമിച കകരെള ശസകമിള കപജാകളജാ അകസജാസമികയഷന ലസകടറമികയജാടണ
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സഎഭവലത്തെക്കുറമിചണ  വമിശദമജായ  റമികപ്പെജാരടണ  സമരപ്പെമികജാന  സഎസജാന

കസ്പെജാരട്സണ  കഇൗണ്സമില്  നമിരകദ്ദേശമിചമിരുന്നു.  അകനത്വഷണഎ

തത്വരെമിതലപ്പെടുത്തെണലമന്നുഎ  കുറ്റെകജാരലകതമിലരെ  മജാതൃകജാപരെമജായ

ശമിക്ഷേജാനടപടമികള സത്വനീകരെമികണലമന്നണ ആവശഷ്യലപ്പെടണ കകന കജായമികമനമിക്കുഎ

ബഹുമജാനലപ്പെട മഹജാരെജാഷ  മുഖഷ്യമനമിക്കുഎ ഈ മജാസഎ വനീണ്ടുഎ കത്തെയചമിട്ടുണണ.

കുടമിയലട  ആശുപത്രമി  ലചലെവമിനുഎ  മൃതശരെനീരെഎ  നജാടമിലലെത്തെമികജാനുഎ  മറ്റെണ

അനുബന  ലചലെവമിനുമജായമി  മൂന്നു  ലെക്ഷേഎ  രൂപ  സഎസജാന  കസ്പെജാരട്സണ

കഇൗണ്സമില്  അടമിയനരെമജായമി  അനുവദമിചമിരുന്നു.  സജാമ്പത്തെമികമജായമി  ഏലറ

പമിന്നജാകഎ  നമില്ക്കുന്ന  നമിദയലട  കുടുഎബഎ  വജാടക  വനീടമിലെജാണണ  കഴമിയന്നതണ.

ഓകടജാ  ശഡ്രൈവറജായ  പമിതജാവമിലന്റെ  വരുമജാനമജാണണ  ഏക  ആശയഎ.

ബഹുമജാനലപ്പെട  മുഖഷ്യമനമിയമജായമി  ആകലെജാചമിചണ  നമിദ  ഫജാത്തെമിമയലട

കുടുഎബത്തെമിനണ  ഉചമിതമജായ  ധനസഹജായഎ  നല്കജാനുള്ള  നടപടമികള

സത്വനീകരെമിക്കുന്നതജാണണ.


