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സബ്മമിഷന

 (1) അഞ്ചരക്കണമി പുഴയയയോര സസംരക്ഷണസം

ശശ്രീമതമി  കക  .    കക  .    ശശൈലജ  ടശ്രീച്ചര:  സര,  എകന

നമിയയയോജകമണ്ഡലതമില്  രണണ്ട്  പുഴകളുകട  കരയമില്  തയോമസമിക്കുന

ആളുകളുകട  ജശ്രീവമിതപ്രയയോസസം ശദ്ധയമില്കപ്പെടുതയോനയോണണ്ട്  ഇഇൗ സബ്മമിഷന

ഞയോന ഉനയമിക്കുനതണ്ട്. അഞ്ചരക്കണമി-ഇരമിക്കൂര പുഴയയയോരതണ്ട് തയോമസമിക്കുന

ഏകയദേശൈസം  നൂയറയോളസം  കുടുസംബങ്ങള്  കരയമിടമിച്ചമില്മൂലസം  രൂക്ഷമയോയ  പ്രശസം

അനുഭവമിക്കുകയയോണണ്ട്.  ചമിറയോരമിപ്പെറമണ്ട്  പഞ്ചയോയതമികല  ചുകണയമില്

പൂവതമിനകശ്രീഴമില്  പ്രയദേശൈകത  ചമില  വശ്രീടുകള്  വശ്രീണുയപയോകുകമന

അവസ്ഥയമില്  നമില്ക്കുകയയോണണ്ട്.  കരയമിടമിഞ്ഞതുകയോരണസം  പുഴ  വശ്രീടമികന

അടുകതതമിയമിരമിക്കുകയയോണണ്ട്.  കണ്ണവസം  യമഖലയമിലസം  മയോങ്ങയോടമിടസം

പഞ്ചയോയതമിലസം  മഴകപയയോല്  വശ്രീടുകള്  പൂരണ്ണമയോയമി

തകരന്നുയപയോകയോനമിടയുണണ്ട്.  അനപതണ്ട് മശ്രീറയറയോളസം പ്രയദേശൈതണ്ട് കരയമിടമിച്ചമില്

വളകര  രൂക്ഷമയോണണ്ട്.  പതണ്ട്  കുടുസംബങ്ങളുകട  ജശ്രീവമിതസം

ഭശ്രീഷണമിയമിലയോയമിരമിക്കുകയയോണണ്ട്.  അഞ്ചരക്കണമിപ്പുഴയുകട  തശ്രീരങ്ങളമിലള

കരയമിടമിച്ചമില്  രൂക്ഷമയോയതമിനയോല്  ഷടറമിടുന  സമയതണ്ട്  കശ്രീഴല്ലൂര

പഞ്ചയോയതമികല പയോലയയയോടണ്ട്,  വളയയോല് പ്രയദേശൈങ്ങളമില് പൂരണ്ണമയോയുസം കവളസം
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കയറമി  കൃഷമി  ഭൂമമി  നശൈമിച്ചുയപയോയമി.  എലയോ  മഴക്കയോലതസം  നമിരവധമി

കുടുസംബങ്ങകള  മയോറമിപ്പെയോരപ്പെമിച്ചുകകയോണമിരമിക്കുകയയോണണ്ട്.  അഞ്ചരക്കണമിപ്പുഴ

കടന്നുയപയോകുന പ്രയദേശൈങ്ങളമികലലയോസം ഇഇൗ പ്രശങ്ങളുണണ്ട്.  ചമില യതയോടുകളുകട

കരയമിടമിച്ചമിലമികന  ഭയോഗമയോയമി  മയോലൂര  യമഖലയമികല  കുയറ  വശ്രീടുകളുസം

ഭശ്രീഷണമിയമിലയോണണ്ട്. ഇതമികന കകസഡണ്ട് കകടമി സസംരക്ഷമിക്കുനതമിനുയവണമിയുള

കപ്രയോയപ്പെയോസല്  തയയോറയോക്കമികകയോടുതമിരുന്നു.  വശ്രീടണ്ട്  വശ്രീണുയപയോകുന

ഭയോഗകമങമിലസം കകസഡണ്ട് കകടമി സസംരക്ഷമിച്ചണ്ട് അവരുകട ജശ്രീവമിതസം രക്ഷമിക്കയോനുള

സമശ്രീപനസം  അടമിയന്തരമയോയമി  സസശ്രീകരമിക്കണകമനയോണണ്ട്  ബഹുമയോനകപ്പെട

മനമിയയയോടണ്ട് അഭഭ്യരതമിക്കുനതണ്ട്.   

ജലവമിഭവ  വകുപ്പുമനമി  (ശശ്രീ  .    യറയോഷമി  അഗസമിന):  സര,  മടന്നൂര

നമിയയയോജകമണ്ഡലതമില്  ഉള്കപ്പെടുന  അഞ്ചരക്കണമി  പുഴയുകട  ചമില

ഭയോഗങ്ങളമില്  പുഴയുകട  വശൈസം  ബലക്ഷയസം  വനണ്ട്  ഇടമിഞ്ഞുയപയോകുനതണ്ട് 

ശദ്ധയമില്കപ്പെടമിട്ടുണണ്ട് .  യമജര  ഇറമിയഗഷന  ഡമിവമിഷന  തലയശ്ശേരമി  മുയഖന

കവളകപ്പെയോക്കകക്കടുതമി/കവളകപ്പെയോക്ക  നമിയനണസം,  സസംസ്ഥയോന  ദുരന്ത

നമിവയോരണ  സഞ്ചമിത  നമിധമി  എനശ്രീ  ഫണ്ടുകള്  ഉപയയയോഗമിച്ചണ്ട്  മൂനണ്ട്

പ്രവൃതമികളമിലയോയമി  89.5  ലക്ഷസം  രൂപ  കചലവഴമിച്ചണ്ട്  പുഴയയയോരസം  കകടമി
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സസംരക്ഷമിച്ചമിട്ടുണണ്ട് .  പ്രവൃതമികളുകട  വമിശൈദേയോസംശൈങ്ങള്  അനുബന്ധമയോയമി

യചരക്കുന്നു.+

 കൂടയോകത  2022-23  സയോമതമിക  വരഷയതയ്ക്കുള  വമിവമിധ

ശൈശ്രീരഷകങ്ങളമിലള  വയോരഷമിക  പദ്ധതമി  നമിരയദ്ദേശൈങ്ങളമില്  (മുനഗണന

പ്രകയോരസം)  മടന്നൂര  നമിയയയോജകമണ്ഡലതമില്  മടന്നൂര  മുനമിസമിപ്പെയോലമിറമി

കശ്രീഴല്ലൂര,  യകയോളയയോടണ്ട് ,  മയോങ്ങയോടമിടസം,  കൂടയോളമി,  ചമിറയോരമിപ്പെറമണ്ട് ,  പടമിയൂര-കലഭ്യയോടണ്ട് 

എനശ്രീ  പഞ്ചയോയതകളമില്  ഉള്കപ്പെട  പുഴകളുകട  സസംരക്ഷണ

പ്രവൃതമികള്ക്കുയവണമി  കവളകപ്പെയോക്ക  കകടുതമി  പദ്ധതമിയമിലള്കപ്പെടുതമി

പുഴയയയോരസം  കകടമി  സസംരക്ഷമിക്കുനതമിനുസം  കചളമി  നശ്രീക്കസം  കചയ്യുനതമിനുസം  8

പ്രവൃതമികളമിയലയയോയമി  320.40  ലക്ഷസം  രൂപയുകടയുസം  കവളകപ്പെയോക്ക

നമിയനണ  പദ്ധതമിയമില്  ഉള്കപ്പെടുതമി  9  പ്രവൃതമികളമിയലയയോയമി  216.40

ലക്ഷസം  രൂപയുകടയുസം  പ്രവൃതമി  നമിരയദ്ദേശൈങ്ങള്  തയയോറയോക്കമിയമിട്ടുണണ്ട്.

അനുബന്ധമയോകയടുത  പ്രവൃതമികളുകട  ലമിസണ്ട്  ഇതമിയനയോകടയോപ്പെസം

യചരതമിട്ടുണണ്ട്.+ 

+ അനുബന്ധമയോയമി യചരതമിട്ടുണണ്ട്.
+ അനുബന്ധമയോയമി യചരതമിട്ടുണണ്ട്.
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മയോത്രമല,  വശ്രീടുകളുകട  സസംരക്ഷണഭമിതമികളുകട കയോരഭ്യമയോണണ്ട്  ഏറവസം

ഗഇൗരവയമറമിയ  വമിഷയമയോയമി  അടമിയന്തരമയോയമി  എടുയക്കണകതനണ്ട്  ശശ്രീമതമി

കക.  കക.  ശശൈലജ  ടശ്രീച്ചര  സൂചമിപ്പെമിച്ചു.  ഫണമികന  ലഭഭ്യതയുകട  പ്രശസം

ഇക്കയോരഭ്യതമിലകണങമിലസം അടമിയന്തര പ്രയോധയോനഭ്യമുള വമിഷയകമന നമിലയമില്

വശ്രീടുകള്  നഷ്ടമയോകയോന  സയോദ്ധഭ്യതയുള  പ്രയദേശൈതമിനണ്ട്  മുനഗണന  കകയോടുതണ്ട്

ഇക്കയോരഭ്യസം നമിരവ്വഹമിച്ചണ്ട് യപയോകുനതമിനയോണണ്ട് തശ്രീരുമയോനമിക്കുനതണ്ട്. 

(2) SBI-  യുകട പ്രശങ്ങളമില് സരക്കയോര ഇടകപടല്

ശശ്രീ  .    പമി  .    എസ്   .    സുപയോല്:  സര,  യകരള സസംസ്ഥയോനതമികല ബയോങമിസംഗണ്ട്

യസവന  യമഖലയമില്  ബൃഹതയോയ  സയോനമിധഭ്യമയോണണ്ട്  യസറണ്ട്  ബയോങണ്ട്  ഓഫണ്ട്

ഇന്തഭ്യ.  ബയോങമിടപയോടുകയോരക്കണ്ട്  അരഹതകപ്പെട  മമികച്ച  യസവനസം  ബയോങണ്ട്

ശൈയോഖകളമില്നമിനണ്ട് ലഭമിക്കുനതമിനുസം ജശ്രീവനക്കയോകര പമിനവലമിച്ചണ്ട്  മയോരക്കറമിസംഗണ്ട്

യജയോലമികള്ക്കണ്ട്  നമിയയയോഗമിക്കുനതമികനതമിരയോയുസം  ബയോങമികന  ശൈയോഖകളമില്

ജശ്രീവനക്കയോരുകട  ഒഴമിവകള്  സ്ഥമിരസം  നമിയമനങ്ങളമിലൂകട  നമികതക

നതമിനുമുള്കപ്പെകടയുള കയോരഭ്യങ്ങളമില് സസംസ്ഥയോന സരക്കയോരമികന ഇടകപടല്

സബ്മമിഷനമിലൂകട  ആവശൈഭ്യകപ്പെടുകയയോണണ്ട്.  2017  മുതല്  2022 വകരയുള

കയോലയളവമില് മൂവയോയമിരസം ജശ്രീവനക്കയോരുകട കുറവണ്ട്  SBI -ല് ഉണയോയമിട്ടുണണ്ട്.  ഇഇൗ
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പശയോതലതമില്  വശ്രീണ്ടുസം  യകരളതമില്  SBI  ശൈയോഖകളമികല  ബയോങമിസംഗണ്ട്

യസവനങ്ങകള  തകമിടസം  മറമിക്കുസംവമിധതമിലള  പുതമിയ വമിപണന  പദ്ധതമി

നടപ്പെയോക്കമി  വരമികയയോണണ്ട്.  20  ശൈതമയോനസം  ജശ്രീവനക്കയോകര  ശൈയോഖകളമില്നമിനണ്ട്

പമിനവലമിച്ചണ്ട്  ബയോങണ്ട്-ബയോങമിതര  സ്ഥയോപനങ്ങളുകട  വമിവമിധ  പദ്ധതമികളുകട

വമില്പ്പെനയ്ക്കുസം വമിപണനതമിനുമയോയമി വമിനമിയയയോഗമിക്കയോനയോണണ്ട് മയോയനജണ്ട് കമനമികന

നശ്രീക്കസം.  ഇതമികന  പ്രതമിയരയോധമിയക്കണതുണണ്ട്.  ബമിസമിനസസം  വരുമയോനവസം

ലയോഭവസം  വരദ്ധമിപ്പെമിക്കുവയോകനന  യപരമില്  ശൈയോഖകളമില്നമിന്നുസം  ജശ്രീവനക്കയോകര

ഗണഭ്യമയോയമി  കുറച്ചണ്ട്  വമിപണന  യജയോലമിയമിയലയണ്ട്  മയോറ്റുയമയോള്  ശൈയോഖകളമികല

യസവനങ്ങള് അവതയോളതമിലയോവകയയോണണ്ട്. 1300-ല് അധമികസം കയോരക്കുമയോരുകട

യസവനസം  ശൈയോഖകളമില്നമിനണ്ട്  പമിനവലമിക്കകപ്പെടുനയതയോകട

കഇൗണറുകളമികലതന  ഇടപയോടുകയോരുകട  കകദേനസംദേമിന  ആവശൈഭ്യങ്ങള്

നമിരവഹമിക്കകപ്പെടയോത സയോഹചരഭ്യസം  സസംജയോതമയോകുകയയോണണ്ട്.  സവമിയശൈഷമയോയ

വമിപണന  യജയോലമികള്ക്കണ്ട്  അനുയയയോജഭ്യവസം  ആവശൈഭ്യവമയോയ  ജശ്രീവനക്കയോകര

നമിയമമിക്കയോകത  ശൈയോഖയോ  കഇൗണറുകളമില്നമിന്നുസം  നമിലവമികല  ജശ്രീവനക്കയോകര

പമിനവലമിച്ചണ്ട്  മയോരക്കറമിസംഗണ്ട്  യജയോലമികള്ക്കണ്ട്  നമിയയയോഗമിക്കുനതമികനതമികരയുസം

പുതമിയ  വമിപണന  പദ്ധതമി  പമിനവലമിക്കുക,  ബയോങമികന  ശൈയോഖകളമികല
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ജശ്രീവനക്കയോരുകട  ഒഴമിവകള്  സ്ഥമിരസം  നമിയമനതമിലൂകട  നമികതക,  യസറണ്ട്

ബയോങണ്ട്  ഇടപയോടുകയോരക്കണ്ട്  തടസ്സരഹമിതവസം  കമച്ചകപ്പെടതുമയോയ  യസവനങ്ങള്

ലഭഭ്യമയോക്കുക  എനശ്രീ  ആവശൈഭ്യങ്ങളുനയമിച്ചണ്ട്  ടയോവനകൂര  യസറണ്ട്  ബയോങണ്ട്

എസംയപയോയശ്രീസണ്ട്  അയസയോസമിയയഷന  (AIBEA-All  India  Bank  Employees

Association) സമരതമിലയോണണ്ട്.  വരുന  കഫബ്രുവരമി  24-നണ്ട്  പണമിമുടക്കമിനണ്ട്

ആഹസയോനസം  കചയമിട്ടുണണ്ട്.  സമശ്രീപകയോലതണ്ട്  സ്ഥയോപമിതമയോയ  യസറണ്ട്  ബയോങണ്ട്

ഓപ്പെയറഷനസണ്ട്   സയപ്പെയോരടണ്ട് സരവ്വശ്രീസണ്ട് ലമിമമിറഡണ്ട് എന സസംവമിധയോനതമിലൂകട

കൂടുതല്  അടമിസ്ഥയോന  ബയോങമിസംഗണ്ട്  യസവനങ്ങള്  കരയോര  നല്കുവയോന  ബയോങണ്ട്

ശമമിക്കുന്നുകവന  ആശൈങകള്  സജശ്രീവമയോണണ്ട്.  ഇതണ്ട്  യയോഥയോരതഭ്യമയോയയോല്

ബയോങമികല  സ്ഥമിരസം  കതയോഴമിലവസരങ്ങള്  എനയനയ്ക്കുമയോയമി  വരുസം

തലമുറകള്ക്കണ്ട്  നമിയഷധമിക്കകപ്പെടുസം.   ബയോങമികന  വമിശൈസയോസഭ്യതകയയുസം  മമികച്ച

യസവനരശ്രീതമികകളയുസം  തകരക്കുനതുസം  വലമിയ  കതയോഴമില്  ചൂഷണതമിനണ്ട്

സഇൗകരഭ്യകമയോരുക്കുനതുമയോയ  ബമിസമിനസ്സണ്ട്  യസവന  മയോതൃകയയോണമിതണ്ട്.

ബയോങമിസംഗണ്ട്  ഇടപയോടുകളുകട  വമിശൈസയോസഭ്യത  യചയോദേഭ്യസം  കചയകപ്പെടയോന  ഇതണ്ട്

കയോരണമയോയയക്കുസം.  യകരളതമികല  യസറണ്ട്  ബയോങണ്ട്  ഇടപയോടുകയോരക്കണ്ട്

അരഹതകപ്പെട  മമികച്ച  യസവനസം  ബയോങണ്ട്  ശൈയോഖകളമില്  ലഭമിക്കുവയോനുസം
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ജശ്രീവനക്കയോരക്കണ്ട്  അന്തയസ്സയോകട യജയോലമികയടുക്കുവയോനുസം  സമയോധയോനയതയോകട

ജശ്രീവമിക്കയോനുസം  കഴമിയുന  സയോഹചരഭ്യസം  സൃഷ്ടമിക്കയോന  സസംസ്ഥയോന  സരക്കയോര

ഇടകപടണകമനണ്ട് ഇഇൗ സബ്മമിഷനമിലൂകട ആവശൈഭ്യകപ്പെടുകയയോണണ്ട്. 

ധനകയോരഭ്യ വകുപ്പുമനമി (ശശ്രീ  .   കക  .   എന  .     ബയോലയഗയോപയോല്): സര, വളകര

ഗഇൗരവമുളള  പ്രശമയോണണ്ട്  ബഹുമയോനകപ്പെട  അസംഗസം  ഇഇൗ  സബ്മമിഷനമിലൂകട

ഉനയമിച്ചതണ്ട്.  സസംസ്ഥയോന  സരക്കയോരമികന  അധമികയോരപരമിധമിയമിലല

യകന്ദ്രസരക്കയോരമികന  കപയോതുനയതമിനണ്ട്  വമിയധയമയോയയോണണ്ട്  ബയോങ്കുകള്

പ്രവരതമിക്കുനകതന  പ്രശമുണണ്ട്.  പുതമിയ  പല  പരമിഷയോരങ്ങളുസം  ഇഇൗ

യമഖലയമികല  ജശ്രീവനക്കയോരക്കുസം  ഇടപയോടുകയോരക്കുസം  പല  ബുദ്ധമിമുട്ടുകളുസം

സൃഷ്ടമിക്കുന്നുകണന  പരയോതമി  ഇയപ്പെയോള്  ഉയരന്നുവരുന്നുണണ്ട്.  ബയോങ്കുകളുമയോയമി

ബന്ധകപ്പെട  പരയോതമികള്  സരക്കയോരമികന  ശദ്ധയമില്കപ്പെടുതയമയോള്  അവ

സസംസ്ഥയോനതല  ബയോയങഴണ്ട്  സമമിതമിക്കണ്ട്  ശകമയോറമി  പരമിഹയോരസം  കയോണുന

രശ്രീതമിയയോണണ്ട്  സയോധയോരണ  ശകകകയോളയോറുളതണ്ട്.  ഇയപ്പെയോള്  നമിലവമിലള

പ്രശങ്ങള്  ഗഇൗരവമയോയമി  ശദ്ധയമില്കപ്പെടുതനതമിനുള  എലയോ  നടപടമികളുസം

സരക്കയോരമികന ഭയോഗതനമിനണ്ട് സസശ്രീകരമിക്കുനതയോണണ്ട്. 



Uncorrected/Not for Publication
08.02.2023

8

(3) യചയോടമിലപ്പെയോറ പയോലസം പുനരനമിരമയോണസം

ശശ്രീ  .    മുരളമി  കപരുകനലമി:  സര,   മണലൂര  നമിയയയോജകമണ്ഡലതമികല

ചൂണല് പഞ്ചയോയതമികല  പതമിനഞ്ചയോസം  വയോരഡമികല  യചയോടമിലപ്പെയോറ  പയോലസം

2018-കല പ്രളയതമില് ഭയോഗമികമയോയുസം  2019-കല പ്രളയതമില് പൂരണ്ണമയോയുസം

തകരന്നുയപയോയതയോണണ്ട്.  പ്രസ്തുത  പയോലസം  റശ്രീബമില്ഡണ്ട്  യകരള

പദ്ധതമിയമിലള്കപ്പെടുതമി  നവശ്രീകരമിക്കയോന  തശ്രീരുമയോനമിക്കുകയുസം  അതമികന

ഭയോഗമയോയമി സ്ട്രക്യച്ചഴണ്ട് ഇന്തഭ്യ എന സ്ഥയോപനസം മണ്ണണ്ട് പരമിയശൈയോധന നടതകയുസം

പയോലതമികന  ഡമികകസനുസം  തുടരനണ്ട്  എസമിയമറ്റുള്കപ്പെകട  തയയോറയോക്കുകയുസം

അനുമതമിക്കയോയമി  സരക്കയോരമിനണ്ട്  സമരപ്പെമിച്ചമിരുനതുമയോണണ്ട്.   ഇഇൗ വരഷസം ഇഇൗ

വമിഷയസം  സസംബന്ധമിച്ചണ്ട്  നമിയമസഭയുകട  3-ാം  സയമളനതമില്  4082-ാം

നമര  യചയോദേഭ്യതമിനുസം   5-ാം  സയമളനതമില്  27-06-2022-കല  328 -ാം

നമര  യചയോദേഭ്യതമിനുസം  ബഹുമയോനകപ്പെട  തയദ്ദേശൈസസയസംഭരണ  വകുപ്പുമനമി

പ്രസ്തുത പ്രവരതമിയുകട അനുമതമി നല്കുന കയോരഭ്യസം സരക്കയോര പരമിയശൈയോധമിച്ചണ്ട്

വരമികയയോകണനയോണണ്ട്  അറമിയമിച്ചമിരുനതണ്ട്.   തുടരനണ്ട്  നടതമിയ

അയനസഷണതമില്  പ്രസ്തുത  പ്രവൃതമിക്കണ്ട്  ഇതുവകര  അനുമതമി

നല്കമിയമിടമികലനണ്ട്  കയോണുകയയോണണ്ട്.  നമിലവമില്  പ്രസ്തുത  പയോലതമിലൂകട
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ഗതയോഗതസം  സയോധഭ്യമലയോതയോയമിരമിക്കുകയയോണണ്ട്.   കകബക്കുകകളയോഴമികക  മറണ്ട്

വയോഹനങ്ങള്  പയോലതമിലൂകട  കയറുനതണ്ട്  പൂരണ്ണമയോയുസം

നമിയരയോധമിച്ചമിരമിക്കുകയയോണണ്ട്.   ഇതുമൂലസം  പ്രസ്തുത പയോലസം  വഴമിയുള ഗതയോഗതസം

വളകര  അസയോധഭ്യമയോയമിരമിക്കുകനയോരു  സ്ഥമിതമിവമിയശൈഷമയോണണ്ട്.   സ്കൂള്

വമിദേഭ്യയോരതമികളടക്കമുളവരക്കണ്ട് നമിതഭ്യആവശൈഭ്യങ്ങള് നമിയവറ്റുനതമിനുസം പുറതണ്ട്

യപയോകുനതമിനുയവണമിയുസം  കമിയലയോമശ്രീററുകള്  വളഞ്ഞണ്ട്  യപയോയകണ

അവസ്ഥയയോണമിയപ്പെയോഴുളതണ്ട്. ഇഇൗ സയോഹചരഭ്യതമില് യചയോടമിലപ്പെയോറ പയോലതമിനണ്ട്

എത്രയുസം  യവഗസം  അനുമതമി  ലഭഭ്യമയോക്കമി  പ്രവൃതമി

യയോഥയോരതഭ്യമയോക്കണകമനയോണണ്ട് ഇഇൗ സബ്മമിഷന വഴമി ഉനയമിക്കുനതണ്ട്.  

തയദ്ദേശൈസസയസംഭരണസം,  എശക്സൈസണ്ട്   വകുപ്പുമനമി  (ശശ്രീ  .    എസം  .    ബമി  .

രയോയജഷണ്ട്):  സര,  22-05-2020-കല  ഉതരവണ്ട്  പ്രകയോരസം  റശ്രീബമില്ഡണ്ട്  യകരള

ഇനമിയഷഭ്യറശ്രീവമില്  ഉള്കപ്പെടുതമി  തയദ്ദേശൈസസയസംഭരണ  വകുപ്പെമികന  യപ്രയോജകണ്ട്

മയോയനജണ്ട് കമനണ്ട്  യൂണമിറണ്ട്  മുയഖന  നമിരവ്വഹമിക്കുനതമിനണ്ട്  കതരകഞ്ഞടുതമിരുന

തയദ്ദേശൈസസയസംഭരണ  വകുപ്പെമികന  53  പയോലങ്ങളുകട  പടമികയമില്  തൃശ്ശൂര

ജമിലയമികല  ചൂണല്  ഗയോമപഞ്ചയോയതമികല  യചയോടമിലപ്പെയോറ  പയോലവസം

ഉള്കപ്പെടമിരുന്നു. 28-01-2021-കല ഉതരവപ്രകയോരസം യചയോടമിലപ്പെയോറ ഉള്കപ്പെകട
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യനരകത  പറഞ്ഞ  പടമികയമികല  46  പയോലങ്ങളുകട  യസയോയമില്

ഇനകവസമിയഗഷന  നടപടമികള്ക്കണ്ട്  അനുമതമി  നല്കമി.  അതനുസരമിച്ചണ്ട്

യപ്രയോജകണ്ട് മയോയനജണ്ട് കമനണ്ട്   യൂണമിറണ്ട് യസയോയമില് ഇനകവസമിയഗഷന നടപടമികള്

പൂരതമിയയോക്കുകയുസം  പയോലസം  നമിരമമിക്കുനതമിനണ്ട്  2.90  യകയോടമിരൂപയുകട

എസമിയമറണ്ട്  തയയോറയോക്കമി  അനുമതമിക്കയോയമി  ആസൂത്രണ  സയോമതമികകയോരഭ്യ

വകുപ്പെമിയലയണ്ട്  സമരപ്പെമിക്കുകയുസം  കചയ.  05-01-2023-നണ്ട്  യചരന

ആര.കക.കഎ.  ഇസംപമികമയനഷന  കമമിറമി  യയയോഗസം  എസമിയമറണ്ട്

പരമിഗണമിച്ചമിരുന്നു. അതമികന അടമിസ്ഥയോനതമില് യനരകത സഭയമില് മറുപടമി

നല്കമിയമിരുന്നു.  എനയോല്  15  മശ്രീറര മയോത്രസം സയോനുള പ്രസ്തുത പയോലതമികന

നമിരമയോണസം തയോരതയമഭ്യന കചറമിയ പ്രവൃതമി ആയതമിനയോല് കൂടുതല് വലമിപ്പെവസം

പ്രയോധയോനഭ്യവമുള പ്രവൃതമികള് മയോത്രസം  റശ്രീബമില്ഡണ്ട്  യകരള  ഇനമിയഷഭ്യറശ്രീവമിനണ്ട്

കശ്രീഴമില്  ഏകറടുതയോല്  മതമികയന്നുള  നമിരയദ്ദേശൈതമികന  പശയോതലതമില്

യമല്  പ്രവൃതമി  നമിലവമില്  റശ്രീബമില്ഡണ്ട്  യകരള  പദ്ധതമിയമില്

പരമിഗണമിയക്കണതമികലനയോണണ്ട് യയയോഗസം തശ്രീരുമയോനമിച്ചമിട്ടുളതണ്ട്.
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(4) കകയോലസം  -  കനലഭ്യയോടമി  -  യമപ്പെയ്യൂര യറയോഡണ്ട് പ്രവൃതമി

ശശ്രീ  .    ടമി  .    പമി  .    രയോമകൃഷ്ണന:  സര,  യപരയോമ,  കകയോയമിലയോണമി

നമിയയയോജകമണ്ഡലങ്ങകള   പരസരസം ബന്ധമിപ്പെമിക്കുന ഒരു പ്രധയോന യറയോഡയോണണ്ട്

കകയോലസം-കനലഭ്യയോടമി-കശ്രീഴരമിയൂര-യമപ്പെയ്യൂര  യറയോഡണ്ട്.   9.59  കമിയലയോ  മശ്രീറര

ദൂരമുളതയോണണ്ട്  ഇഇൗ  യറയോഡണ്ട്.   ഇഇൗ  യറയോഡണ്ട്  പരമിഷരണതമിനണ്ട്  2016-കല

ബഡ്ജറമില് 10 യകയോടമിരൂപ വകയമിരുതമി. പ്രസ്തുത യജയോലമിക്കണ്ട് 01-11-2016-ല്

ഭരണയോനുമതമി ലഭമിച്ചു.  യറയോഡണ്ട് പരമിഷരണതമിനണ്ട് കൂടുതല് തുക ആവശൈഭ്യമയോയമി

വന്നു.  ഇഇൗ  സയോഹചരഭ്യതമില്  പ്രസസ്തുത  പദ്ധതമി  കമിഫ്ബമിയമിലള്കപ്പെടുതമി

യറയോഡണ്ട്  പ്രവൃതമി  KRFB-കയ  ഏല്പ്പെമിച്ചു.   28  -10-2020-നണ്ട്  38.9

യകയോടമിരൂപയുകട  ധനകയോരഭ്യ  അനുമതമി  ലഭമിച്ചു.   ഇകതലയോമയോയമിട്ടുസം

വരഷങ്ങളയോയമി  ഇഇൗ  യറയോഡമികന  പ്രവൃതമി  തുടങ്ങയോന  കഴമിഞ്ഞമിടമില.

കശ്രീഴരമിയൂര,  വമിയ്യൂര,  കകയോഴുക്കല്ലൂര എനശ്രീ വമിയലജുകളമിലയോയമി  1.655  കഹകര

സ്ഥലസം ഏകറടുയക്കണതുണണ്ട്.   ഇതമിനയോയമി  20-04-2022-നണ്ട്  കസക്ഷന  6(1)

യനയോടമിഫമിയക്കഷന  ഗസറമില്  പ്രസമിദ്ധശ്രീകരമിച്ചു.   അതമിരതമി  കല്ലുകള്

സ്ഥയോപമിക്കുനതമിനണ്ട്  പണമി  ആരസംഭമിച്ചമിട്ടുകണങമിലസം  ഇതുവകര

പൂരതമിയയോയമിടമില.   ഇഇൗ  യറയോഡമില്  സസകയോരഭ്യ  കമനമിയുകട  യകബമിള്
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സ്ഥയോപമിക്കുനതമിനയോയമി  പല സ്ഥലതസം കുഴമികയടുക്കുകയുസം ചയോല കശ്രീറുകയുസം

കചയമിട്ടുണണ്ട്.   ഇഇൗ  യമഖല  റശ്രീയസയോര കചയയോന  നടപടമിയുണയോയമിടമില.

യറയോഡമികന  പല  ഭയോഗങ്ങളുസം  ഗതയോഗത  യയയോഗഭ്യമലയോതയോയമി  തശ്രീരനമിട്ടുണണ്ട്.

യദേശൈശ്രീയപയോതയുകട  നന്തമി-കചയങ്ങയോട്ടുകയോവണ്ട്  കകബപ്പെയോസണ്ട്  കടന്നുയപയോകുനതണ്ട്

കകയോലസം-കനലഭ്യയോടമി  യറയോഡണ്ട്  യകയോസണ്ട്  കചയയോണണ്ട്.   യറയോഡുമയോയമി  ബന്ധകപ്പെട

അണര  പയോസ്സണ്ട്  നമിരമമിക്കുനതണ്ട്  നമിലവമികല  യറയോഡമില്നമിന്നുസം  മയോറമിയയോണണ്ട്.

ഇതണ്ട്  യറയോഡമിനണ്ട്  വളവണ്ട്  സൃഷ്ടമിക്കുകയുസം  നയോലണ്ട്  വശ്രീടുകള്  ഒഴമിപ്പെമിക്കുനതമിനുസം

കൂടുതല്  സ്ഥലസം  ഏകറടുക്കുനതമിനുസം  ഇടവരുതന്നു.  യനരകതയുള  ജമില

കളകര  ശശ്രീ.  സശ്രീറയോസം  സയോസംബശൈമിവ  റയോവ  ഉള്കപ്പെകട  സ്ഥലസം  സന്ദരശൈമിച്ചണ്ട്

തയയോറയോക്കമിയ  അകകലനകമനണ്ട്  മയോറ്റുനതമിനുള  ശമമയോണണ്ട്  KRFB

ഉയദേഭ്യയോഗസ്ഥര  സസശ്രീകരമിക്കുനതണ്ട്.   ഇഇൗ   യറയോഡമികന  പരമിസരതള  മറണ്ട്

യറയോഡുകള്  കമച്ചകപ്പെട  ഉയരന  നമിലവയോരസം  പുലരതനതയോണണ്ട്.

അതുകകയോണ്ടുതകന  ഇഇൗ  യറയോഡമികന  പണമി  പൂരതമിയയോകയോതതമില്  വളകര

കകവകയോരമികമയോയയോണണ്ട്  ജനങ്ങള്  സമശ്രീപമിക്കുനതണ്ട്.   ഇകതലയോസം  പരമിഗണമിച്ചണ്ട്

സ്ഥലസം  ഏകറടുക്കല്  നടപടമി  പൂരതശ്രീകരമിച്ചണ്ട്  എത്രയുസം  യവഗസം  കകയോല സം-

കനലഭ്യയോടമി-കശ്രീഴരമിയൂര-യമപ്പെയ്യൂര  യറയോഡണ്ട്  പൂരതമിയയോക്കമി
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ഗതയോഗതയയയോഗഭ്യമയോക്കുനതമിനണ്ട്   ഒരു നയോടമികനയയോകക വമികയോരസം  പരമിഗണമിച്ചണ്ട്

അടമിയന്തരനടപടമി സസശ്രീകരമിക്കണകമനണ്ട് അഭഭ്യരതമിക്കുന്നു.

കപയോതുമരയോമതണ്ട്-വമിയനയോദേസഞ്ചയോരസം,  യുവജനകയോരഭ്യ  വകുപ്പുമനമി  (  ശശ്രീ  .

പമി  .    എ  .    മുഹമദേണ്ട്  റമിയയോസണ്ട്  ):   സര,  യകയോഴമിയക്കയോടണ്ട്  ജമിലയമികല  കകയോലസം-

കനലഭ്യയോടമി-യമപ്പെയ്യൂര  യറയോഡണ്ട്  കകയോയമിലയോണമി,  യപരയോമ  എനശ്രീ

നമിയയയോജകമണ്ഡലങ്ങകള ബന്ധമിപ്പെമിക്കുന യറയോഡയോണണ്ട്.  ബഹുമയോനഭ്യമയോയ മുന

മനമി കൂടമിയയോയ ശശ്രീ.  ടമി.  പമി.  രയോമകൃഷ്ണന  സബ്മമിഷനമില്  ഉനയമിച്ചതണ്ട്

ഇതുമയോയമി  ബന്ധകപ്പെട  വമിഷയമയോണണ്ട്.   2016-കല  ബഡ്ജറമില്  10  യകയോടമി

വകയമിരുതമിയ  പ്രവൃതമിയയോണണ്ട്.   9  കകയോലയതയോളമയോയ  വമിഷയമയോണമിതണ്ട്.

9.59 കമിയലയോമശ്രീറര  നശ്രീളമുള  10  മശ്രീറര  വശ്രീതമിയമില്  നമിരമമിക്കുന  ടമി

പ്രവൃതമിക്കണ്ട്  38 യകയോടമി  95  ലക്ഷസം  രൂപയയോണണ്ട്  സയോമതമികയോനുമതമി

നല്കമിയതണ്ട്.   സ്ഥലസം  ഏകറടുക്കുനതമിനണ്ട്  5 യകയോടമി  98  ലക്ഷസം  രൂപ

വകയമിരുതമിയമിരുന്നു.  ഭൂമമി  ഏകറടുക്കലമിനയോയുള  അതമിരതമി  കല്ലുകള്

സ്ഥയോപമിക്കുന  പ്രവൃതമി  90%  പൂരതമിയയോകുകയുസം  അടമിയന്തരമയോയമി  ഇഇൗ

പ്രവൃതമി  പൂരതമിയയോക്കുവയോന  KRFB-PMU  യപ്രയോജകണ്ട്  ഡയറകരക്കണ്ട്

പ്രയതഭ്യകസം  നമിരയദ്ദേശൈസം  നല്കുകയുസം  കചയമിട്ടുണണ്ട്.  യറയോഡമില്  എച്ചണ്ട്.ഡമി.ഡമി.
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രശ്രീതമിയമില്  യകബമിള്  വലമിക്കുനതമിനണ്ട്  സസകയോരഭ്യകമനമിക്കണ്ട്  അനുമതമി

നല്കമിയമിരുന്നു.  എനയോല്  അനുമതമിക്കണ്ട്  വമിരുദ്ധമയോയമി  ചമിലയമിടങ്ങളമില്

ഓപ്പെണ് കടസംഞ്ചമിസംഗണ്ട് നടതന സയോഹചരഭ്യമുണയോയമി. ആ കമനമിക്കണ്ട് നല്കമിയ

അനുമതമി  റദ്ദേയോക്കമി  കൃതഭ്യമയോയമി  റമിയസയോയറഷന  പ്രവൃതമി  നടതവയോന

നമിരയദ്ദേശൈസം നല്കമിയമിട്ടുണണ്ട്.  യറയോഡമികന അറകുറപണമിക്കയോയമി  20  ലക്ഷസംരൂപ

ഇതമിയനയോടകസം  കചലവഴമിക്കുകയുണയോയമി.  നയോഷണല്  ശഹയവ

അയതയോറമിറമിയുകട അണരപയോസണ്ട് വരുന ഭയോഗതണ്ട് അശലനകമനമില് കചറമിയ

വഭ്യതമിയയോനസം  വനതമികന  അടമിസ്ഥയോനതമില്  ആ  ഭയോഗതണ്ട്  അശലനകമനണ്ട്

പുതുക്കുകയുസം  അവമികട  അതമിരതമിക്കല്ലുകള്  സ്ഥയോപമിക്കുന  പ്രവൃതമി

പൂരതശ്രീകരമിക്കുകയുസം  കചയമിട്ടുണണ്ട്.  ലയോനഡണ്ട്  അകസമിസമിഷന  നടപടമികള്

സസശ്രീകരമിച്ചുവരുന്നു.  ഭൂമമി  ഏകറടുക്കല്  നടപടമികള്  തസരമികപ്പെടുതനതമിനണ്ട്

പ്രയതഭ്യകമയോയമി ഇടകപടയോന KRFB-PMU-നണ്ട് നമിരയദ്ദേശൈസം നല്കമിയമിട്ടുണണ്ട്. 

(5) കപരുവ  -  പമിറവസം അനുബന്ധ യറയോഡണ്ട് പ്രവൃതമികള്

ശശ്രീ  .    അനൂപണ്ട്  യജക്കബണ്ട്:   സര,  റശ്രീ-ബമില്ഡണ്ട്  യകരള

പദ്ധതമിയമില്കപ്പെടുതമി  K.S.T.P.  (Kerala  State  Transport  Project)

നടപ്പെമിലയോക്കുന  രണണ്ട്  വരക്കുകള്  പമിറവസം  നമിയയയോജകമണ്ഡലതമിലണണ്ട്.
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പമിറവസം-കപരുവയോമൂഴമി  യറയോഡണ്ട്,  പമിറവസം-പൂയതയോട-ആരക്കുനസം യറയോഡണ്ട്  എനശ്രീ

രണണ്ട്  യറയോഡുകളമികല  വരക്കുകളയോണണ്ട്  നടക്കുനതണ്ട്.   ഇഇൗ  യറയോഡമികന

ഡമി.പമി.ആര.  സസംബന്ധമിച്ചണ്ട്  ഞയോന  ഇതമിനുമുമസം  സബ്മമിഷനമില്

ഉനയമിച്ചമിട്ടുളതുസം ബഹുമയോനകപ്പെട മനമിക്കണ്ട് കതകള് നല്കമിയമിട്ടുളതുമയോണണ്ട്.

2019-ല്  പ്രളയതമിനുയശൈഷസം  കകയോണ്ടുവന  ഡമി.പമി.ആര.-ല്  നമിന്നുസം

വഭ്യതഭ്യസമയോയനമിലയമില്  വരക്കുകള്  ഇയപ്പെയോള്  കചയയണതയോയമി  വരുന്നു

എനതയോണണ്ട്  വമിഷയസം.  അതയോയതണ്ട്  ഡമി.പമി.ആര.-ല്  ചമില  സ്ഥലങ്ങളമില്

ഉയരതയോന  നമിരയദ്ദേശൈമമികലങമിലസം  കവളകക്കടണ്ട്  ഉണയോകുനതമിനയോല്

ഉയരതമിയയ  മതമിയയോകുകയുള;  ചമില  സ്ഥലങ്ങളമില്  ഓട

നമിരമമിക്കുനതമിനയോയമി  സ്ഥലസം  ഏകറടുയക്കണതയോയമി  വരുന്നു.

യവയോളനറമിയയോയമി   സ്ഥലസം  വമിട്ടുതരയോന  ആള്ക്കയോര  തയയോറയോണണ്ട്.  ചമില

സ്ഥലങ്ങളമില്  വശ്രീതമികൂടമി  പുറയമയോക്കണ്ട്  കഡവലപ്പെണ്ട്  കചയയണതയോയമി  വരുന്നു.

ഇകതയോന്നുസം  ഡമി.പമി.ആര.-ല്  ഇലയോതതമിനയോല്  ഡമി.പമി.ആര.-ല്

അനമിവയോരഭ്യമയോയ  കുയറമയോറങ്ങള്  യവണമി  വരുന്നുകവന്നുളതയോണണ്ട്.

അനമിവയോരഭ്യമയോയ  കുയറമയോറങ്ങള്  പഞ്ചയോയതമില്നമിന്നുസം

നമിരയദ്ദേശൈമിക്കുനതയോയതമിനയോല്  അതുമയോയമി  ബന്ധകപ്പെടണ്ട്  യയയോഗങ്ങള്
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വമിളമിച്ചുയചരക്കുയമയോള്  ഇതമികന  സസംബന്ധമിച്ചണ്ട്  ഇതമിനണ്ട്  എയ്ഡണ്ട്

നല്കുനവരുകട  (ജരമന  ബയോയങയോ  മയറയോ  ആകണനയോണണ്ട്  എകന  അറമിവണ്ട്)

അനുമതമിയമികലനതയോണണ്ട്  K.S.T.P.  ഉയദേഭ്യയോഗസ്ഥര  പറയുനതണ്ട്.

ഡമി.പമി.ആര.-ല്  അനമിവയോരഭ്യമയോയ  മയോറതമിനുള  അനുമതമി  സരക്കയോര

തലതമില്നമിന്നുസം കമിടയോതതമിനയോല് ഇഇൗ രണണ്ട് വരക്കുകള്ക്കുസം വളകര യവഗത

കുറഞ്ഞമിരമിക്കുന്നു.  ഇതണ്ട്  ജനങ്ങള്ക്കണ്ട്  ബുദ്ധമിമുട്ടുണയോക്കുന  നമിലയമിയലയണ്ട്

വരുനതമിനയോല്  അടമിയന്തരമയോയമി  ബഹുമയോനകപ്പെട  മനമിയുകട

അദ്ധഭ്യക്ഷതയമില് ഒരു യയയോഗസം വമിളമിച്ചുയചരക്കുകയയയോ ആവശൈഭ്യമയോയ മയോറങ്ങള്

അനുവദേമിക്കയോനുള  കരശൈനമയോയ  നമിരയദ്ദേശൈങ്ങള്  നല്കുകയയയോ  കചയണ്ട്  ഇഇൗ

രണണ്ട്  വരക്കുകളുസം  എത്രയുസംയവഗസം  പൂരതമിയയോക്കയോനുള

നടപടമിയുണയോകണകമനയോണണ്ട്  എനമിക്കണ്ട്  ഇഇൗ  സബ്മമിഷനമിലൂകട

അഭഭ്യരതമിക്കയോനുളതണ്ട്. 

കപയോതുമരയോമതണ്ട്-വമിയനയോദേസഞ്ചയോരസം,  യുവജനകയോരഭ്യ  വകുപ്പുമനമി  (ശശ്രീ  .

പമി  .   എ  .   മുഹമദേണ്ട് റമിയയോസണ്ട്):  സര, ബഹുമയോനഭ്യനയോയ മുനമനമികൂടമിയയോയ ശശ്രീ.

അനൂപണ്ട്  യജക്കബണ്ട്  2018-കല  പ്രളയതമില്  തകരന  യറയോഡുകള്

പുനരുദ്ധരമിക്കുനതുമയോയമി  ബന്ധകപ്പെടണ്ട്  വമിയദേശൈ  ധനസഹയോയയതയോകടയുള
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പദ്ധതമിയയോയ  റശ്രീ-ബമില്ഡണ്ട്  യകരള  ഇനമിയഷഭ്യറശ്രീവണ്ട്  പദ്ധതമിയമിലള്കപ്പെടുതമി

കുമരകസം-കനടുമയോയശ്ശേരമി,  ആരക്കുനസം-ആമല്ലൂര  എനശ്രീ  യറയോഡുകളുകട

പ്രവൃതമിയുമയോയമി ബന്ധകപ്പെടണ്ട് ചമില  K.S.T.P.  വരക്കുകളുകട വമിഷയങ്ങളയോണണ്ട്

ഇവമികട പറഞ്ഞമിട്ടുണണ്ട്; അതണ്ട് ഞയോന ആവരതമിക്കുനമില.  റശ്രീ-ബമില്ഡണ്ട് യകരള

ഇനമിയഷഭ്യറശ്രീവണ്ട് പദ്ധതമിയമിലള്കപ്പെടുതമിയ കുമരകസം-കനടുമയോയശ്ശേരമി യറയോഡമികന

ഭയോഗമയോയ  കപരുവ-കപരുവയോമൂഴമി  യറയോഡമികന  (21.100  കമി.മശ്രീ.)

പുനരുദ്ധയോരണതമിനണ്ട്  99.20  യകയോടമിരൂപയണ്ട്  സയോയങതമികയോനുമതമി

ലഭമിച്ചമിട്ടുളതയോണണ്ട്. ഇഇൗ യറയോഡമികല കപരുവ ജസംഗ്ഷന മുതല് വളപ്പെമില് പയോലസം

വകരയുള  3 കമി.മശ്രീ.  ഭയോഗസം  യകയോടയസം  ജമിലയമിലസം  വളപ്പെമില്പയോലസം  മുതല്

കപരുവയോമൂഴമി വകരയുള  18.4  കമി.മശ്രീ.  എറണയോകുളസം ജമിലയമിലമുള്കപ്പെടതയോണണ്ട്.

ഇഇൗ യറയോഡണ്ട്  6  മശ്രീറര വശ്രീതമിയമില് ബമി.എസം. & ബമി.സമി.-യുസം കവളസം കയറുന

ഭയോഗങ്ങളമില്   ശൈരയോശൈരമി  50  കസ.മശ്രീ.  ഉയരതമി  യകയോണ്കശ്രീറണ്ട്  കചയണ്ട്

ആവശൈഭ്യമയോയ ഭയോഗങ്ങളമില് കഡ്രെയമിന കള്വരടണ്ട് പയോലങ്ങള്, ടയോഫമികണ്ട് യസഫമി

വരക്കുകള്  മുതലയോയവ  ഉള്കപ്പെടുതമിയുസം  പുനരുദ്ധയോരണസം  നടതയോനയോണണ്ട്

ഉയദ്ദേശൈമിച്ചമിരമിക്കുനതണ്ട്. ഇഇൗ യറയോഡമികന ശൈരയോശൈരമി  വശ്രീതമി 9 മശ്രീറര ആണണ്ട്. 2022

ജൂകകലയമിലണയോയ  മഴയമില്  ഇഇൗ  യറയോഡമില്  കവളസം  കയറമിയ
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സയോഹചരഭ്യമുണയോയമിരുനതമിനയോല്  കവളസം  കയറമിയ  ഭയോഗങ്ങള്  ചശ്രീഫണ്ട്

എഞ്ചമിനശ്രീയറുകട  യനതൃതസതമിലള  സസംഘസം  സന്ദരശൈമിക്കുകയുസം  യറയോഡണ്ട്

ഉയരതനതമിനുസം  വളവണ്ട്  നമിവരതനതമിനുസം  10  മശ്രീററമികന  ഒരു  യബയോക്സൈണ്ട്

കള്വരടണ്ട്  കചയ്യുനതമിനയോവശൈഭ്യമയോയ യവരമിയയഷന നമിരയദ്ദേശൈമിക്കുകയുസം കചയ.

കണ്സള്ടനസമി  തയയോറയോക്കമിയ  യവരമിയയഷനമില്  ആവശൈഭ്യമയോകണനണ്ട്  കണണ്ട്

മയോറങ്ങളുള്കക്കയോളമിക്കയോന  പ്രയതഭ്യകസം  നമിരയദ്ദേശൈമിച്ചു.   ഇയതയോകടയോപ്പെസം  യറയോഡണ്ട്

പ്രവൃതമിയുസം പുയരയോഗമമിക്കുകയുമയോണണ്ട്. 

രണയോമയതതണ്ട്  ആരക്കുനസം-ആമല്ലൂര-പൂയതയോട-പമിറവസം  യറയോഡുകളുകട

പുനരുദ്ധയോരണസം  (7.98  കമി.മശ്രീ.)   സസംബന്ധമിച്ചയോണണ്ട്.  ഇതമില്  ആരക്കുനസം-

ആമല്ലൂര യറയോഡണ്ട്  എറണയോകുളസം  ജമിലയമിലസം  ആരക്കുനസം-പമിറവസം  യറയോഡമികല

ആരക്കുനസം ജസംഗ്ഷനമില് നമിന്നുമയോരസംഭമിച്ചണ്ട്  പമിറവസം നമിയയയോജകമണ്ഡലതമികല

കടമിമുടസം-കചതമിയക്കയോടണ്ട് വഴമി ആമല്ലൂര ജസംഗ്ഷനമില് അവസയോനമിക്കുന്നു. ഇഇൗ

യറയോഡമികന  പുനരുദ്ധയോരണതമിനണ്ട്  31.40  യകയോടമിരൂപയുകട  കരയോര  ഒപ്പുവച്ചണ്ട്

പ്രവൃതമി പുയരയോഗമമിച്ചുവരുന്നുണണ്ട്; വയോടര അയതയോറമിറമിയുകട ഒരു കകപപ്പെണ്ട് കകലന

പ്രവൃതമി  പൂരതശ്രീകരമിയക്കണതുണണ്ട്.  മരങ്ങള്  മുറമിച്ചുമയോറ്റുന  പ്രവൃതമി

പൂരതശ്രീകരമിക്കകപ്പെടമിടമികലങമിലസം  പ്രവൃതമി  തുടരയോന  കഴമിയുന  യമഖലയമില്
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യവഗതമില്  മുയനയോട്ടുയപയോകുവയോനുള  നടപടമികള്  സസശ്രീകരമിക്കയോന  K.S.T.P.

ചശ്രീഫണ്ട് എഞ്ചമിനശ്രീയരക്കണ്ട് പ്രയതഭ്യക നമിരയദ്ദേശൈസം നല്കുനതയോണണ്ട്. 

(6) കവഞ്ഞയോറമൂടണ്ട് കകഫ്ലെെ ഓവര നമിരമയോണസം

ശശ്രീ  .    ഡമി  .    കക  .    മുരളമി:   സര,  യകശൈവദേയോസപുരസം-അങമയോലമി

യദേശൈശ്രീയപയോതയമികല  ഒരു  പ്രധയോനകപ്പെട  ടഇൗണയോയ  എകന

നമിയയയോജകമണ്ഡലതമികല  കവഞ്ഞയോറമൂടണ്ട്  എന  സ്ഥലകത

ഗതയോഗതക്കുരുക്കണ്ട്   അതുവഴമി  യയോത്രകചയ്യുന  എലയോവരുസം

അനുഭവമിക്കുനതയോണണ്ട്.  അതമികനയോരു  പരമിഹയോരകമനനമിലയമില്  കഴമിഞ്ഞ

ഗവണ്കമനമികന  കയോലതമില്  ഒരു  കകഫ്ലെെ  ഓവറമിനണ്ട്  കമിഫ്ബമിയുകട

ഫണനുവദേമിച്ചതമികന  അടമിസ്ഥയോനതമില്  കടണര  നടപടമികകളലയോസം

നടതകയുസം  കചയതയോണണ്ട്.  പയക്ഷ  2016-ല്  DSR-ല്   above  കസയോടണ്ട്

കചയകകയോണയോണണ്ട്  കരയോറുകയോര  എടുതതണ്ട്.  2018-ല്  DSR  പുതുക്കമിയയപ്പെയോള്

അതമിനനുസരമിച്ചണ്ട്  പുതുക്കമിയ  എസമിയമറണ്ട്  കകയോടുതകവങമിലസം  ആ  തുകയണ്ട്

കചയയോന  കരയോറുകയോര  തയയോറയോകയോതതമിനയോല്  റശ്രീ-കടണര  കചയ.  ഒരു

പ്രയോവശൈഭ്യസം  ഉഇൗരയോളുങല് യലബര യകയോണ്ടയോകണ്ട്  കസയോശസറമി  എടുത.  അതണ്ട്

P.A.C  (Probable  Amount  of  Contract)-യനക്കയോള്  39  ശൈതമയോനസം
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കൂടുതലയോയതുകകയോണണ്ട്  അതണ്ട്  അസംഗശ്രീകരമിച്ചമില.  വശ്രീണ്ടുസം  റശ്രീ-കടണര

കചയമിരമിക്കുകയയോണണ്ട്.  ഇയപ്പെയോള്  DSR-കനക്കയോള്  കൂടുതലയോണണ്ട്  ഇതമികന

കമറശ്രീരമിയല്സമികന മയോരക്കറണ്ട് വയോലല്യൂ എനതുകകയോണണ്ട് കരയോറുകയോര അവര കസയോടണ്ട്

കചയ്യുനതമില്നമിന്നുസം  തയോകഴവരയോന  തയയോറല.  ഇനമിയുസം  നശ്രീണ്ടുയപയോയയോല്

നമിലവമിലള  തുകയമിലസം  കചയയോന  കഴമിയയോത  ഒരവസ്ഥ  വരുനതുകകയോണണ്ട്

അങ്ങണ്ട്  അടമിയന്തരമയോയമി  ഇടകപടണ്ട്  കകഫ്ലെെ ഓവറമികന  കടണര  അസംഗശ്രീകരമിച്ചണ്ട്

നല്കയോനുള നടപടമി സസശ്രീകരമിക്കണകമനണ്ട് അഭഭ്യരതമിക്കുന്നു. 

കപയോതുമരയോമതണ്ട്-വമിയനയോദേസഞ്ചയോരസം,  യുവജനകയോരഭ്യ  വകുപ്പുമനമി  (ശശ്രീ  .

പമി  .    എ  .    മുഹമദേണ്ട്  റമിയയോസണ്ട്):   സര,   കവഞ്ഞയോറമൂടണ്ട്   കകഫ്ലെെ  ഓവര

നമിരമയോണവമയോയമി  ബന്ധകപ്പെട  വമിഷയമയോണണ്ട്  അഡസയക്കറണ്ട്  ഡമി.  കക.  മുരളമി

സബ്മമിഷനമിലൂകട  ഉനയമിച്ചമിരമിക്കുനതണ്ട്.   നമ്മുകട  സസംസ്ഥയോനകത

സസംബന്ധമിച്ചമിടയതയോളസം വളകര തമിരയക്കറമിയ  യറയോഡയോണണ്ട്  എസം.സമി.  യറയോഡണ്ട്.

അതമികല ഒരു  പ്രധയോന ജസംഗ്ഷനയോണണ്ട് കവഞ്ഞയോറമൂടണ്ട്.  ഇവമികട കകഫ്ലെെ ഓവര

നമിരമമിച്ചയോല്  എസം.സമി.  യറയോഡമികല   ഗതയോഗതസം  തടസ്സങ്ങളമിലയോകത

സയോധഭ്യമയോക്കുനതമിനണ്ട്  സഹയോയമിക്കുസം.     2020-ല് പദ്ധതമി  ആദേഭ്യസം  കടണര

കചയമിരുന്നുകവനണ്ട്  ഇവമികട  യനരകത  സൂചമിപ്പെമിച്ചു.  അനണ്ട്  25  ശൈതമയോനസം
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അധമികതുകയയോണണ്ട് കടണര നമിരസമിച്ചതണ്ട്.  രണയോമതണ്ട് കടണര കചയ്യുയമയോള് 39

ശൈതമയോനമയോയമിരുന്നു  അധമികനമിരക്കണ്ട്.    മൂനയോമകത  കടണറമില്  36.87

ശൈതമയോനസം  കൂടുതല്  തുക  കസയോടണ്ട്  കചയകപ്പെട്ടു.   കരയോറുകയോരുമയോയമി

കനയഗയോസമിയയഷന നടതമിയമിട്ടുസം  ഇതമില് കുറവണ്ട് വരുതയോന സയോധമിക്കയോത

സയോഹചരഭ്യതമില് ഇഇൗ വമിഷയസം മനമിസഭയോ യയയോഗതമികന അനുമതമിക്കയോയമി

സമരപ്പെമിയക്കണതുണണ്ട്.   ഇതമിനുള  ഫയല്   വളകര  യവഗതമില്തകന

നല്കുനതമിനണ്ട്  പ്രയതഭ്യക  നമിരയദ്ദേശൈസം  നല്കമിയമിട്ടുകണന്നുളതണ്ട്

ബഹുമയോനഭ്യനയോയ എസം.എല്.എ.-കയ അറമിയമിക്കുകയയോണണ്ട്. 

(7) ചയോലക്കുടമിയമികല കപയോതുമരയോമതണ്ട് പ്രവൃതമികള്

ശശ്രീ  .    സനശ്രീഷണ്ട്  കുമയോര  യജയോസഫണ്ട്:   സര,  ചയോലക്കുടമി

നമിയയയോജകമണ്ഡലതമികല  കമിഫ്ബമി  ഫണ്ടുപയയയോഗമിച്ചുള  കപയോതുമരയോമതണ്ട്

പ്രവൃതമികള്  ഇഴഞ്ഞുനശ്രീങ്ങുകയയോണണ്ട്.  33  യകയോടമി  രൂപയുകട  മുരമിങ്ങൂര-

ഏഴയോറ്റുമുഖസം  യറയോഡണ്ട്  പണമി  സസംഭനയോവസ്ഥയമിലയോണണ്ട്.  പൂരതശ്രീകരമിയക്കണ

സമയസം  രണ്ടുതവണ  നശ്രീടമിനല്കമിയമിട്ടുസം  പൂരതശ്രീകരമിക്കയോതതമികനതടരനണ്ട്

കരയോറുകയോരകന കടരമമിയനറണ്ട്  കചയ.  കപയോളമിച്ചമിട യറയോഡമികല കപയോടമിശൈലഭ്യസംമൂലസം

പ്രയദേശൈവയോസമികള് കഷ്ടകപ്പെടുന അവസ്ഥയയോണണ്ട്.  ജനങ്ങള് സമരസം കചയ്യുന
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അവസ്ഥയമിലയോണണ്ട്  മുയനയോട്ടുയപയോകുനതണ്ട്.  25 ശൈതമയോനസം  പണമിയപയോലസം

പൂരതശ്രീകരമിക്കയോനയോയമി  കഴമിഞ്ഞമിടമിലയോതതമിനയോല്  അടമിയന്തരമയോയമി

നമിരമയോണസം  പൂരതശ്രീകരമിക്കുനതമിനുള  നടപടമികള്  സസശ്രീകരമിക്കണസം.  27

യകയോടമിരൂപയുകട  അന്തരസസംസ്ഥയോന  പയോതയയോയമിട്ടുള  ചയോലക്കുടമി-ആനമല-

മലക്കപ്പെയോറ  യറയോഡണ്ട്  12  ശൈതമയോനസം  മയോത്രമയോണണ്ട്  പൂരതശ്രീകരമിക്കയോനയോയമി

കഴമിഞ്ഞമിട്ടുളതണ്ട്.  രണണ്ട്  വരഷമയോയമി  യറയോഡണ്ട്  കപയോളമിച്ചമിടമിരമിക്കുകയയോണണ്ട്.

നമിരവധമി  ടൂറമിസ്റ്റുകള്  വരുന  ഇഇൗ  പയോതയമില്  ഒരു  സമയോന്തര

യറയോഡമിലയോതതമിനയോല്  ജനങ്ങള്  വലമിയ  കഷ്ടപ്പെയോടയോണണ്ട്

സഹമിച്ചുകകയോണമിരമിക്കുനതണ്ട്.  117  യകയോടമി  രൂപയുകട  കവളമിക്കുളങ്ങര-

കവറമിലപ്പെയോറ  മലയയയോരകകഹയവയണ്ട്  ഞയോനടക്കമുള  ജനപ്രതമിനമിധമികള്

വശ്രീടുകളമില്  കയറമിയമിറങ്ങുകയുസം  പ്രയദേശൈവയോസമികള്  സഇൗജനഭ്യമയോയമി  ഭൂമമി

വമിട്ടുനല്കുകയുസം കചയമിടണ്ട് ഒനരവരഷസം കഴമിഞ്ഞു. കടണര കചയമിടണ്ട് എഗമികമനണ്ട്

വയയോനുള  അനുമതമി  നല്കയോതതുകകയോണണ്ട്  പണമി  തുടങ്ങയോനയോയമി

കഴമിഞ്ഞമിടമില. ഏകറടുത ഭൂമമിയമികല നഷ്ടപരമിഹയോരസം  നല്കയോതതമിനയോല് 58

യകയോടമിരൂപയുകട  കുടമികവളപദ്ധതമി  പൂരതശ്രീകരമിക്കയോന  കഴമിയയോകത

അനന്തമയോയമി  നശ്രീണ്ടുകകയോണമിരമിക്കുകയയോണണ്ട്.  35 യകയോടമിരൂപയുകട
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പയോറക്കൂടപയോലസം  17  യകയോടമിരൂപയുകട  ആറങ്ങയോലമിക്കടവണ്ട്  പയോലസം-

കയോഞ്ഞമിരപ്പെളമി-കുനക്കടവണ്ട്  പയോലസം  എനശ്രീ  പണമികളുസം  ആരസംഭമിച്ചമിടമില.

30 യകയോടമി രൂപയുകട ചയോലക്കുടമി-യമയോതമിരക്കണ്ണമി യറയോഡണ്ട്  43  യകയോടമിരൂപയുകട

പൂവതങ്ങല്-യവളൂക്കര യറയോഡണ്ട്  34  യകയോടമിരൂപയുകട ചയോതനമയോസര യറയോഡണ്ട്

തുടങ്ങമി സരകവ നടതമി ലയോനണ്ട് അകസമിസമിഷന നടതയോതതുകകയോണണ്ട് പണമി

കടലയോസമില് മയോത്രസം ഒതുങ്ങമിനമില്ക്കുന അവസ്ഥയമിലയോണണ്ട്.  2018-2019-കല

പ്രളയതമില് സമയോനതകളമിലയോത നയോശൈനഷ്ടങ്ങള് സസംഭവമിച്ച ചയോലക്കുടമിയുകട

വമികസന  സസപ്നങ്ങള്  സമയബന്ധമിതമയോയമി  പൂരതശ്രീകരമിക്കുനതമിനണ്ട്

അടമിയന്തരമയോയ ഇടകപടല് നടതണകമനണ്ട് ഞയോന ഇഇൗ സബ്മമിഷനമിലൂകട

ആവശൈഭ്യകപ്പെടുകയയോണണ്ട്. 

കപയോതുമരയോമതണ്ട്-വമിയനയോദേസഞ്ചയോരസം,  യുവജനകയോരഭ്യ  വകുപ്പുമനമി  (ശശ്രീ  .

പമി  .    എ  .    മുഹമദേണ്ട്  റമിയയോസണ്ട്):   സര,  ബഹുമയോനകപ്പെട  ശശ്രീ.  സനശ്രീഷണ്ട്  കുമയോര

യജയോസഫണ്ട് അയദ്ദേഹതമികന മണ്ഡലമയോയ ചയോലക്കുടമി മണ്ഡലതമികല കമിഫ്ബമി

പ്രവൃതമികളുമയോയമി  ബന്ധകപ്പെട  വമിഷയമയോണണ്ട്  സബ്മമിഷനമിലൂകട

ഉനയമിച്ചമിരമിക്കുനതണ്ട്.  കവളമികുളങ്ങര-കവറമിലപ്പെയോറ  മലയയയോര  കകഹയവ

പദ്ധതമിക്കണ്ട്  സയോയങതമികയോനുമതമി  നല്കമി  കടണര  കചയണ്ട്  കരയോറുകയോകര
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നമിശയമിച്ചമിട്ടുണണ്ട്.   1200  കമി.മശ്രീ.  കകദേരഘഭ്യമുള   മലയയയോര  കകഹയവ

സസംസ്ഥയോനകത  13  ജമിലകളമിലൂകട  കുന്നുയപയോകുനതയോണണ്ട്.   അതണ്ട്

പൂരതശ്രീകരമിക്കുകകയന്നുളതണ്ട്  സരക്കയോരമികന  പ്രധയോനകപ്പെട  ലക്ഷഭ്യമയോണണ്ട്.

ഇന്തഭ്യയമില്  മലയയയോരയമഖലയമിലൂകട  കകഹയവ  ഒരു  യസറമില്  ആദേഭ്യമയോയമി

വരുനതണ്ട് യകരളതമിലയോണണ്ട്. ഇതണ്ട് യകരളതമികന കയോരഷമിക ടൂറമിസസം യമഖലയണ്ട്

വലമിയ  ഉണരവ്വുണയോകുസം.  സരക്കയോര  ആ  നമിലയമില്  മലയയയോര  കകഹയവകയ

കയോണയോനുസം  റമിവല്യൂ  നടതയോനുകമയോകക്ക തയയോറയോണണ്ട്.  ഇവമികട  സഇൗജനഭ്യമയോയമി

വമിട്ടുനല്കമിയ ഭൂമമിയമികല ചമയങ്ങള്ക്കുള നഷ്ടപരമിഹയോരസംകൂടമി ഉള്കപ്പെടുതമി

സയോമതമികയോനുമതമി  പുതുക്കമിനല്കയോന   കമിഫ്ബമിയമില്  നമിരയദ്ദേശൈസം

സമരപ്പെമിച്ചമിരമിക്കുകയയോണണ്ട്.   കമിഫ്ബമിയുകട  അസംഗശ്രീകയോരസം

ലഭഭ്യമയോക്കയോനയോവശൈഭ്യമയോയ  ഇടകപടല്  തശ്രീരച്ചയയോയുസം  നടതനതയോണണ്ട്.

ചയോലക്കുടമി-യമയോതമിരക്കണ്ണമി  യറയോഡണ്ട്,  പൂവതങ്ങല്-യവളൂക്കര  യറയോഡണ്ട്

എനമിവയമികല  സരയവ്വ  നടപടമികള്  കകവകമിയതുമൂലസം   സ്ഥലയമകറടുക്കല്

പ്രകമിയ  പൂരതമിയയോയമിടമില.   മുരമിങ്ങൂര-ഏഴയോറ്റുമുഖസം  യറയോഡണ്ട്  പ്രവൃതമി

ആരസംഭമിച്ചമിരുന്നു.  പതമിനയോലണ്ട്  കലങ്കുകളുകട  പുനരനമിരമയോണസം,   1.3  കമി.മശ്രീ.

കയോന  നമിരമയോണസം,  4.35  കമി.മശ്രീ.  ഡമി.ബമി.എസം.  പ്രവൃതമി,   775  മശ്രീറര
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സസംരക്ഷണ  ഭമിതമി  എനമിവ  പൂരതശ്രീകരമിച്ചമിട്ടുണണ്ട്.   എനയോല്  പമിനശ്രീടണ്ട്

പ്രവൃതമി  പുയരയോഗമമിക്കയോത  സയോഹചരഭ്യതമില്   കരയോറുകയോരകന

നയഷ്ടയോതരവയോദേമിതസതമില്  പ്രവൃതമി  കടരമമിയനറണ്ട്  കചയമിട്ടുണണ്ട്.    അലയോകത

മറ്റുവഴമികകളയോന്നുമമിലയോയമിരുന്നു.  പ്രവൃതമി  പുനനഃകമശ്രീകരമിച്ചണ്ട്

പുനരയോരസംഭമിക്കുനതമിനുള   അടമിയന്തരനടപടമികള് സസശ്രീകരമിക്കയോന പ്രയതഭ്യക

നമിരയദ്ദേശൈസം  നല്കമിയമിട്ടുണണ്ട്.     ഇഇൗ  കയോലയളവമില് കപയോതുകവ  കടരമമിയനറണ്ട്

കചയയോന   പലരുസം  ഭയക്കുകയുസം  മടമി  കയോണമിക്കുകയുസം  കചയ്യുന

സ്ഥമിതമിയയോയമിരുന്നു.   കയോരണസം  കരയോറുകയോര  യകയോടതമിയമില്യപയോയമി  യസ

വയോങ്ങമിയയോല്  പ്രവൃതമി  കുയറക്കയോലയതയണ്ട്  നമിന്നുയപയോകുസം.   എനയോല്

ഇയപ്പെയോള്   പലയമിടങ്ങളമിലസം കടരമമിയനഷന കഴമിഞ്ഞയുടകനതകന റശ്രീകടണര

കചയകകയോണണ്ട്  പ്രവൃതമി  മുയനയോട്ടുയപയോകുന  മയോതൃകയോപരമയോയ   നമിലപയോടണ്ട്

സസശ്രീകരമിക്കയോന  വകുപ്പെമിനണ്ട്  കഴമിഞ്ഞതണ്ട്  ഇവമികട  പ്രയതഭ്യകസം  അറമിയമിക്കയോന

ആഗഹമിക്കുകയയോണണ്ട്.  ഇതണ്ട്  അലസതയുസം  കതറയോയ  പ്രവണതകളുസം

ഇലയോതയോക്കയോന  ഏകറ  സഹയോയകരമയോണണ്ട്.  ചയോലക്കുടമി-ആനമല  യറയോഡണ്ട്

പൂരണ്ണമയോയുസം വനതമിലൂകടയയോണണ്ട് കടന്നുയപയോകുനതണ്ട്.    4.2  മശ്രീറര കഭ്യയോയരജണ്ട്

യവ മയോത്രമയോണണ്ട്  യറയോഡമിനുളതണ്ട്.    നമിലവമികല യറയോഡമിലൂകടയുള ഗതയോഗതസം
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വഴമിതമിരമിച്ചുവമിടുനതമിനണ്ട്  സഇൗകരഭ്യപ്രദേമയോയ  മറണ്ട്   യറയോഡുകകളയോന്നുമമില.

ഇയപ്പെയോള്  ആദേഭ്യറശ്രീച്ചമില്  ഡബബ.എസം.എസം.   വമിരമിക്കുന  പ്രവൃതമി

പൂരതശ്രീകരമിച്ചമിട്ടുണണ്ട്.   രണയോമകത  റശ്രീച്ചമില്   ജമി.എസണ്ട്.ബമി.

പൂരതമിയയോയമിവരുന്നു.   ആദേഭ്യറശ്രീച്ചമില്  ടയോറമിസംഗണ്ട്  ആരസംഭമിക്കുനതമിനയോയമി

സമശ്രീപപ്രയദേശൈങ്ങളമില്  പയോനണ്ട്  സ്ഥയോപമിക്കുനതമിനണ്ട്  സയോധമിക്കയോത

സയോഹചരഭ്യമുണയോയമി. ഇയപ്പെയോള് 60 കമി.മശ്രീ. അകകല പയോനണ്ട് സ്ഥയോപമിച്ചണ്ട് ടയോറമിസംഗണ്ട്

പ്രവൃതമികള്   ആരസംഭമിക്കയോനമിരമിക്കുകയയോണണ്ട്.  നമിലവമികല  ഗതയോഗതസം

വഴമിതമിരമിച്ചുവമിടുനതമിനയോയമി  ജമിലയോകളക്ട്രറുകട  അനുമതമിക്കണ്ട്

അയപക്ഷമിച്ചമിരമിക്കുകയയോണണ്ട്.   പ്രവൃതമി  31-03-2023-നുളമില്

പൂരതശ്രീകരമിക്കുനതമിനുള  തശ്രീവ്രപരമിശമതമിലയോണണ്ട്  എനതണ്ട്

ബഹുമയോനഭ്യനയോയ  എസം.എല്.എ.  അറമിയമിക്കുകയയോണണ്ട്.   പയോറക്കൂടസം

പയോലതമികന അകകലനകമനണ്ട്   പുതുക്കമി നമിശയമിയക്കണമിവന്നു.  പുതുക്കമിയ

അകകലനകമനമിനണ്ട്    23-01-2023-നണ്ട്  അസംഗശ്രീകയോരസം  നല്കമിയമിട്ടുണണ്ട്.

അതനുസരമിച്ചുള  സ്ഥലയമകറടുക്കല്  പ്രകമിയ  നടന്നുകകയോണമിരമിക്കുകയയോണണ്ട്.

ആറങ്ങയോലമിക്കടവണ്ട്   പയോലതമിനണ്ട്    അതമിരതമിക്കല്ലുകള്  സ്ഥയോപമിച്ചണ്ട്

സ്ഥലയമകറടുക്കുനതമിനുള   നടപടമികള്  ആരസംഭമിച്ചമിട്ടുണണ്ട്.



Uncorrected/Not for Publication
08.02.2023

27

നമിരമയോണപ്രവരതനതമിനുള  സയോമതമികയോനുമതമിക്കയോയമി  കമിഫ്ബമിയമില്

പദ്ധതമിയരഖയുസം സമരപ്പെമിച്ചമിട്ടുണണ്ട്.   കയോഞ്ഞമിരപ്പെളമി-കുനപ്പെമിളമി പയോലതമികന

ഡമികകസന  തയയോറയോകുന  പ്രവൃതമിയയോണണ്ട്  ഇയപ്പെയോള്  നടക്കുനതണ്ട്.    അതണ്ട്

തയയോറയോക്കുന  പ്രവൃതമി  യവഗതമിലയോക്കയോന  പ്രയതഭ്യകമമിടകപടല്

നടതന്നുണണ്ട്.  അതമിനുയശൈഷസം   കമിഫ്ബമിയമില്   പദ്ധതമിയരഖ  സമരപ്പെമിച്ചണ്ട്

അനുമതമി  ലഭഭ്യമയോക്കയോനുള  പ്രവരതനങ്ങള്  നടതസം.    ഇഇൗ  പദ്ധതമികള്

പൂരതശ്രീകരമിക്കുകകയനതണ്ട്  വളകര  പ്രധയോനകപ്പെടതയോണണ്ട്.   കകടസംകകലന

വച്ചുതകന പദ്ധതമികള് പൂരതശ്രീകരമിക്കയോനുള നടപടമികള് സസശ്രീകരമിക്കുകമനണ്ട്

സഭകയ പ്രയതഭ്യകസം അറമിയമിക്കയോനയോഗഹമിക്കുന്നു.

(8) തങളസം  -  കയോക്കനയോടണ്ട് നയോലവരമിപ്പെയോത

ശശ്രീ  .    ആനണമി യജയോണ്:  സര,  എറണയോകുളസം  ജമിലയമികല പ്രധയോനകപ്പെട

ഒരു യറയോഡണ്ട് വമികസന പദ്ധതമിയുമയോയമി ബന്ധകപ്പെടയോണണ്ട് എകന സബ്മമിഷന.

എകന നമിയയയോജകമണ്ഡലമയോയ യകയോതമസംഗലതനമിന്നുസം ആരസംഭമിച്ചണ്ട് തൃക്കയോക്കര

നമിയയയോജകമണ്ഡലതമില്  അവസയോനമിക്കുന  തങളസം-കയോക്കനയോടണ്ട്

നയോലവരമിപ്പെയോത  ഏകറ  വരഷങ്ങളയോയമി  മൂന്നുനയോലണ്ട്  നമിയയയോജകമണ്ഡലതമികല

ജനങ്ങള് ഏകറ പ്രതശ്രീക്ഷയയയോടുകൂടമി കയോതമിരമിക്കുകനയോരു പദ്ധതമിയയോണണ്ട്. 27



Uncorrected/Not for Publication
08.02.2023

28

കമിയലയോമശ്രീറര  ദൂരസം  വരുന  ഇഇൗ  പദ്ധതമി  2009-10  എല്.ഡമി.എഫണ്ട്.

ഗവണ്കമനമികന കയോലതയോണണ്ട് യകയോതമസംഗലസം നമിയയയോജകമണ്ഡലതമികല 800

മശ്രീറര  പ്രയദേശൈതണ്ട്  യറയോഡമികന  നമിരമയോണസം  പൂരതശ്രീകരമിച്ചതണ്ട്.  ആ  പ്രയദേശൈസം

കുകറക്കയോലസം എയരയപയോരടമികന റണ്യവ യപയോകല  കമിടനമിരുന്നു. പമിനശ്രീടണ്ട് ആ

യറയോഡുമയോയമി ബന്ധകപ്പെടണ്ട്, കഴമിഞ്ഞ ഗവണ്കമനമികന കയോലതയോണണ്ട് ആദേഭ്യ രണണ്ട്

ബഡ്ജറ്റുകളമില് കമിഫ്ബമിയമില്നമിന്നുസം  30  യകയോടമി  രൂപയുകടയുസം  37  യകയോടമി

രൂപയുകടയുസം  ഫണണ്ട്  അനുവദേമിക്കുകയുണയോയതണ്ട്.  അതമികന  തുടരച്ചയമില്

അവമികട  ഭൂമമി  ഏകറടുക്കുനതുമയോയമി  ബന്ധകപ്പെട  പ്രശങ്ങള്  ഉള്കപ്പെകട

പരമിഹരമിച്ചണ്ട്  യകയോതമസംഗലസം  പടണതമിയലയണ്ട്  പ്രയവശൈമിക്കുന  ഭയോഗതണ്ട്

നമിരമയോണസം  2019-20  സമയതയോണണ്ട്  പൂരതശ്രീകരമിക്കയോന  സയോധമിച്ചതണ്ട്.

അതയോയതണ്ട്  പതവരഷക്കയോലതമിനുയശൈഷമയോണണ്ട്  രണയോമതണ്ട്  വശ്രീണ്ടുസം  ആ

യറയോഡമികന  നമിരമയോണസം  മുയനയോട്ടുകകയോണ്ടുയപയോകയോന  സയോധമിച്ചതണ്ട്.  ആകക

പരമിയശൈയോധമിക്കുയമയോള്  ഏകയദേശൈസം  ഒയനകയോല്  കമിയലയോമശ്രീറര  ദൂരമയോണണ്ട്  ആ

യറയോഡമികന നമിരമയോണസം പൂരതശ്രീകരമിച്ചമിരമിക്കുനതണ്ട്.  ആകക  27  കമിയലയോമശ്രീറര

വരുന  യറയോഡമില്  ഒയനകയോല്  കമിയലയോമശ്രീറര  മയോത്രമയോണണ്ട്  യകയോതമസംഗലസം

നമിയയയോജകമണ്ഡലതമില്  പൂരതശ്രീകരമിച്ചമിട്ടുളതണ്ട്.  എകന
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നമിയയയോജകമണ്ഡലതമില്  7  കമിയലയോമശ്രീറര  ദൂരമയോണണ്ട്  ആ  യറയോഡണ്ട്  വരുനതണ്ട്.

പമിനശ്രീടണ്ട്  കപരുമയോവൂരുസം  കുനതനയോടുസം  തൃക്കയോക്കര  മണ്ഡലതമിലമയോണണ്ട്  ആ

യറയോഡണ്ട്  കടന്നുയപയോകുനതണ്ട്.  വലമിയ  വമികസന  സയോദ്ധഭ്യത  നല്കുനതയോണണ്ട്.

പ്രയതഭ്യകമിച്ചണ്ട്  ജമിലയോ  ആസ്ഥയോനകത  ജമിലയുകട  കമിഴക്കന  യമഖലയുമയോയമി

ബന്ധമിപ്പെമിക്കുന യറയോഡണ്ട് എനതുയപയോകലതകന കഎ.ടമി.  യമഖലയമിലസം ടൂറമിസസം

വമികസന രസംഗതസം വലമിയ സയോദ്ധഭ്യതയുള ഒരു പദ്ധതമിയയോണമിതണ്ട്.  ഇയപ്പെയോള്

യകയോതമസംഗലസം നമിയയയോജകമണ്ഡലതമികല ഇരുമല്ലൂര വമിയലജമിലയോണണ്ട് ഇതുമയോയമി

ബന്ധകപ്പെട  ഭൂമമി  ഏകറടുക്കല്  നടപടമികളുമയോയമി  മുയനയോട്ടുയപയോയമിട്ടുളതണ്ട്.

ബഹുമയോനകപ്പെട  കപയോതുമരയോമതണ്ട്-  വമിയനയോദേസഞ്ചയോരസം  വകുപ്പുമനമി പ്രസ്തുത

പ്രയദേശൈസം  യനരമിടണ്ട്  സന്ദരശൈമിക്കുകയുസം  കയോരഭ്യങ്ങളമില്  ഇടകപടുകയുസം

കചയമിട്ടുളതുതകനയയോണണ്ട്.  ഇയപ്പെയോഴുണയോയ പ്രതമിസന്ധമി പരമിഹരമിച്ചണ്ട്   ഏകറ

വമികസന  സയോദ്ധഭ്യത  നല്കുന  ഇഇൗ  വലമിയ  പദ്ധതമി  വളകര  യവഗതമില്

മുയനയോട്ടുകകയോണ്ടുയപയോകയോന  യവണമിയുള  അടമിയന്തര

ഇടകപടലണയോകണകമനയോണണ്ട്  എനമിക്കണ്ട്  ഇഇൗ  സബ്മമിഷനമിലൂകട

ഉനയമിക്കയോനുളതണ്ട്. 
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കപയോതുമരയോമതണ്ട്- വമിയനയോദേസഞ്ചയോരസം വകുപ്പുമനമി (ശശ്രീ  .   പമി  .   എ  .   മുഹമദേണ്ട്

റമിയയോസണ്ട്):  സര,  ബഹുമയോനകപ്പെട അസംഗസം  ശശ്രീ.  ആനണമി യജയോണ് കയോക്കനയോടണ്ട്-

തങളസം  നയോലവരമിപ്പെയോതയുമയോയമി  ബന്ധകപ്പെട  വമിഷയകതക്കുറമിച്ചയോണണ്ട്

സബ്മമിഷന  ഉനയമിച്ചതണ്ട്.  കക.ആര.എഫണ്ട്.ബമി.-പമി.എസം.യു.-വമികന

പരമിധമിയമില് വരുനതയോണണ്ട്.    മനക്കടവണ്ട്  മുതല് തങളസം വകരയുള പ്രസ്തുത

യറയോഡണ്ട്  നയോലണ്ട്  നമിയയയോജകമണ്ഡലതമിലൂകട   കടന്നുയപയോകന്നുകവനതയോണണ്ട്

ഇതമികന പ്രയതഭ്യകത.    കുനതനയോടണ്ട്  17  കമി.മശ്രീ.,  മൂവയോറ്റുപുഴ  1.74  കമി.മശ്രീ.,

കപരുമയോവൂര  1.26  കമി.മശ്രീ.,  യകയോതമസംഗലസം   7.32  കമിമശ്രീ.  ഇങ്ങകന  നയോലണ്ട്

നമിയയയോജകമണ്ഡലങ്ങളമിലൂകട  കടന്നുയപയോകുന  നയോലവരമിയയോക്കമി

വമികസമിപ്പെമിക്കുനതമിനുയവണമി  കമിഫ്ബമി  പദ്ധതമിയമിലള്കപ്പെടുതമി

ഭരണയോനുമതമി  നല്കമിയതുമയോണണ്ട്.  പദ്ധതമിയുകട ഡമി.പമി.ആര.  തയയോറയോക്കുന

പ്രവരതനമയോണണ്ട്  നടക്കുനതണ്ട്.   ഇതമികന ഭയോഗമയോയമി  ഡമികകസന  വമിഭയോഗസം

സ്ഥലപരമിയശൈയോധന നടതമിയമിരുന്നു.  ഇഇൗ അകകലനകമനണ്ട് പലയമിടങ്ങളമിലസം

പവരഗമിഡണ്ട്  യകയോരപ്പെയറഷന  ഓഫണ്ട്  ലമിമമിറഡമികന  ടവറുകള്

സ്ഥയോപമിച്ചമിരമിക്കുനതമികന ഇടയമിലൂകടയയോണണ്ട് കടന്നുയപയോകുനതണ്ട്.    കൂടയോകത

കഎ.ആര.സമി.  (Indian  Road  Congress)  അനുവദേമിക്കുന  ഏറവസം  കൂടമിയ
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യഗഡമിയനയോയ  8%  പല  സ്ഥലങ്ങളമിലസം   അധമികരമിക്കുനതയോയമി

കകണതകയുസം  കചയകവനതയോണണ്ട്  ഒരു  പ്രശസം.   കചറുവട്ടൂര  മുതല്  തങളസം

വകരയുള ഭയോഗതണ്ട് യഗഡമിയനണ്ട് 18-34 % വകരയയോണണ്ട്.  എടമികന രണണ്ട്, മൂനണ്ട്,

നയോലമിരടമി  ശൈതമയോനമയോണണ്ട്  വരുനതണ്ട്.  ഡമികകസന  വമിഭയോഗതമികന  കകസറണ്ട്

ഇനകസക്ഷന   റമിയപ്പെയോരടണ്ട് കമിഫ്ബമിയമില്   സമരപ്പെമിച്ചമിട്ടുണണ്ട്.  കഎ.ആര.സമി.

മയോനദേണ്ഡങ്ങളനുസരമിച്ചണ്ട്  ഡമികകസന  കചയയോന  കഴമിയമികലനണ്ട്  ഡമികകസന

വമിഭയോഗതമികന  റമിയപ്പെയോരടമില്  സൂചമിപ്പെമിച്ചമിട്ടുണണ്ട്.   എനയോല്     ഇതണ്ട്

കമിഫ്ബമിയുകടകൂടമി  അഭമിപ്രയോയസം  അറമിഞ്ഞതമിനുയശൈഷസം  തുടരനടപടമി

ആയലയോചമിയക്കണതുണണ്ട്.   കമിഫ്ബമിയുമയോയമി   അടമിയന്തരമയോയമി  ഇതുമയോയമി

ബന്ധകപ്പെട ആയലയോചനകള്  നടതയോകമനണ്ട് ഇഇൗ സഭകയയുസം ബഹുമയോനകപ്പെട

എസം.എല്.എ.-കയയുസം പ്രയതഭ്യകസം അറമിയമിക്കയോനയോഗഹമിക്കുന്നു. 

(9) സുല്തയോനബയതരമി തയോലൂക്കയോശുപത്രമിയുകട പ്രവരതനസം

ശശ്രീ  .    ഐ  .    സമി  .    ബയോലകൃഷ്ണന:  സര,  എകന നമിയയയോജകമണ്ഡലതമികല

ബയതരമി തയോലൂക്കയോശുപത്രമിയമില് യപയോസണ്ട് കമിയയഷന നടതയോനുള നടപടമി

സസശ്രീകരമിക്കണകമനയോവശൈഭ്യകപ്പെട്ടുകകയോണയോണണ്ട്  ഇഇൗ  സഭയമില്  ഞയോന

സബ്മമിഷന  ഉനയമിക്കുനതണ്ട്.  1930-ല്  ബമിടശ്രീഷുകയോരുകട  കയോലതണ്ട്
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ഡമികസനസറമിയയോയമി  ആരസംഭമിച്ച  ബയതരമി  ആശുപത്രമി  1995-ല്

തയോലൂക്കയോസ്ഥയോന  ആശുപത്രമിയയോയമി  ഉയരതകയയോണണ്ട്  കചയതണ്ട്.  മയോത്രമല,

കരണയോടക-തമമിഴയോടണ്ട്  അതമിരതമിയമിലയോണണ്ട്  ഇഇൗ  ആശുപത്രമി

സ്ഥമിതമികചയ്യുനതണ്ട്  എനതയോണണ്ട്  ഇതമികന  പ്രയതഭ്യകത.  ആവശൈഭ്യമയോയ

അടമിസ്ഥയോന സഇൗകരഭ്യങ്ങകളലയോസം അവമികടയുണണ്ട്.  എസം.എസണ്ട്.ഡമി.പമി.  പദ്ധതമി

ഉപയയയോഗകപ്പെടുതമി,  അയതയോകടയോപ്പെസം  സരക്കയോര  വമിഹമിതവസം  ഉപയയയോഗമിച്ചണ്ട്

ഏതയോണണ്ട് അഞ്ചണ്ട് നമിലയയയോളമുള മയനയോഹരമയോയ ബമില്ഡമിസംഗണ്ട് പണമികഴമിപ്പെമിച്ചണ്ട്

അതമികന  പ്രവരതനസം  ആരസംഭമിച്ചു.  കഴമിഞ്ഞ  ഗവണ്കമനമികന  കയോലതണ്ട്

ശശ്രീമതമി കക. കക. ശശൈലജ ടശ്രീച്ചറയോണണ്ട് അതമികന ഉദ്ഘയോടനസം നമിരവ്വഹമിച്ചതണ്ട്.

അമയുസം  കുഞ്ഞമിനുമുള  പദ്ധതമിയമില്  ഉള്കപ്പെടുതമി  25  യകയോടമിയുകട

ബമില്ഡമിസംഗമികന പ്രവൃതമി ഏകയദേശൈസം  പൂരതശ്രീകരണതമികന വക്കമിലയോണണ്ട്.

പബമികണ്ട് കഹല്തണ്ട് ലയോബണ്ട്, കകവയറയോളജമി ലയോബണ്ട്, ആറണ്ട് യബയോഡമികള് ഒരുമമിച്ചണ്ട്

സൂക്ഷമിക്കയോന കഴമിയുന ഫശ്രീസയറയോടുകൂടമിയുള യപയോസ്റ്റുയമയോരടസം യൂണമിറണ്ട്,  ബഡണ്ട്

ബയോങണ്ട്,  എക്സൈണ്ട്യറ  യൂണമിറണ്ട്  ഉള്കപ്പെകടയുള  എലയോ  സസംവമിധയോനങ്ങളുസം

അവമികടയുണണ്ട്.  അവമികട ഇന്നുസം പ്രവരതമിക്കുനതണ്ട്  50  കബഡണ്ട് സ്ട്രങ്തയോണണ്ട്.

അതണ്ട്  കൂയടണതുണണ്ട്.  മയോത്രമല  യഡയോകരമയോരുകടയുസം  സയോഫമികനയുസം  കുറവണ്ട്
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വലമിയ  പ്രതമിസന്ധമി  യനരമിട്ടുകകയോണമിരമിക്കുകയയോണണ്ട്.  ബഹുമയോനകപ്പെട  മനമി

രണ്ടുതവണ  അവമികട  സന്ദരശൈമിച്ചണ്ട്  ഇക്കയോരഭ്യങ്ങകളയോകക്ക

വമിലയമിരുതമിയതയോണണ്ട്.  മയോത്രമല  സയോഫണ്ട്  പയോയറണ്  ഉള്കപ്പെകടയുള

സസംവമിധയോനങ്ങള് ആശുപത്രമിയമില് നടതമിയയോല് മയോത്രയമ മുയനയോട്ടുയപയോകയോന

കഴമിയൂ.  കയോരണസം  ദേമിവസവസം  ആയമിരക്കണക്കമിനണ്ട്  യരയോഗമികളയോണണ്ട്  ഇഇൗ

ആശുപത്രമിയമികലതനതണ്ട്.  അവരക്കയോവശൈഭ്യമയോയ യസവനസം നമുക്കണ്ട് നല്കയോന

കഴമിയുനമില.  മയോത്രമല  നമിരവധമി  ഗരഭമിണമിയയോയ  സയഹയോദേരമിമയോര  അവമികട

വനമിടണ്ട്  കകഗനയക്കയോളജമിസമിലയോകത  തമിരമിച്ചുയപയോകുകയയോണണ്ട്.  മയോത്രമല  ഇഇൗ

വമിഷയവമയോയമി  ബന്ധകപ്പെടണ്ട്  ഡമി.എസം.ഒ.-യുകട  യനതൃതസതമിലസം  എകന

സയോനമിദ്ധഭ്യതമില്  എച്ചണ്ട്.എസം.സമി.  യയയോഗവസം യചരനണ്ട്  പലതവണ  യപയോസണ്ട്

കമിയയഷന  നടതനതമിനയോവശൈഭ്യമയോയ  കപ്രയോയപ്പെയോസല്   സമരപ്പെമിക്കുകയുസം

കചയമിട്ടുണണ്ട്.  മയോത്രമല  പടമികവരഗ,  പടമികജയോതമി,  പമിയനയോക്ക  വമിഭയോഗക്കയോര

ഏകറയുകളയോരു  നമിയയയോജകമണ്ഡലമയോണണ്ട്.  കരണയോടകസം-തമമിഴയോടണ്ട്

യമഖലകളമില്നമിന്നുസം  ധയോരയോളസം  ആളുകള്  ഇഇൗ  ആശുപത്രമിയമില്

എതകയയോണണ്ട്. അവമികട യപയോസ്റ്റുയമയോരടസം യൂണമിറണ്ട് ഉകണങമിലസം യഫയോറനസമികണ്ട്

സരജന  ഇല.  അതുകകയോണണ്ട്  പല  ഘടങ്ങളമിലസം  യബയോഡമി  യകയോഴമിയക്കയോടണ്ട്
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കകയോണ്ടുയപയോയമി  യപയോസണ്ട്യമയോരടസം  കചയയണ  സയോഹചരഭ്യമുണയോയമിട്ടുണണ്ട്.

ബഹുമയോനകപ്പെട മനമി അവമിടസം  സന്ദരശൈമിച്ചമിരുന്നു.  നമിലവമില് ആശുപത്രമിക്കണ്ട്

ആവശൈഭ്യമയോയ  ഒയോക്സൈമിജന നമിരമമിക്കുനതമിനുളള  പയോനണ്ട്,  സസശ്രീയവജണ്ട്  ടശ്രീറണ്ട്കമനണ്ട്

പയോനണ്ട്,  തുമ്പൂരമൂഴമി യമയോഡല് മയോലമിനഭ്യ നമിരമയോരജ്ജന പയോനണ്ട് എനമിവകയലയോസം

അവമികടയുണണ്ട്.  ഇങ്ങകന  എലയോ  സഇൗകരഭ്യങ്ങളുമുള  ആശുപത്രമിയമില്

ആവശൈഭ്യമയോയ  യഡയോകരമയോരുസം  മറണ്ട്  ജശ്രീവനക്കയോരുമമില.  പമി.എസണ്ട്.സമി.-ല്

വയനയോടണ്ട് ജമിലയുകട നഴമിസംഗണ്ട്  റയോങണ്ട് ലമിസണ്ട് നമിലവമിലണണ്ട്.  യപയോസണ്ട് കമിയയഷന

നടതമി  ആവശൈഭ്യതമിനണ്ട്  ജശ്രീവനക്കയോകര  നമിയമമിച്ചയോല്  ആശുപത്രമിയമികല

പ്രവരതനങ്ങള്  സുഗമമയോയമി  മുയനയോട്ടുകകയോണ്ടുയപയോകയോന  സയോധമിക്കുസം.

യകയോവമി ഡണ്ട്  കയോലഘടതമില്  പബമികണ്ട്  കഹല്തണ്ട്  ലയോബമിലസം  ശവയറയോളജമി

ലയോബമിലമയോണണ്ട്  എലയോ  കടസ്റ്റുകളുസം  നടതമിയമിരുനതണ്ട്.  അതുകകയോണണ്ട്

ഇക്കയോരഭ്യതമില്  ബഹുമയോനകപ്പെട  മനമി  ഇടകപടണ്ട്  ആവശൈഭ്യമയോയ  സയോഫമികന

നമിയമമിക്കയോന നടപടമി സസശ്രീകരമിക്കണകമനണ്ട് അഭഭ്യരതമിക്കുന്നു.

ആയരയോഗഭ്യ-വനമിത-ശൈമിശുവമികസന  വകുപ്പുമനമി  (ശശ്രീമതമി  വശ്രീണയോ

യജയോരജണ്ട്): സര, ആരദസം മയോനദേണ്ഡപ്രകയോരസം  വയനയോടണ്ട് സുല്തയോന ബയതരമി

ആശുപത്രമി  തയോലൂക്കയോശുപത്രമിയുകട  പടമികയമിലയോണണ്ട്  ഉള്കപ്പെടമിട്ടുളതണ്ട്.
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ബഹുമയോനകപ്പെട അസംഗസം സൂചമിപ്പെമിച്ചതുയപയോകല ഇതണ്ട്  വളകര പ്രധയോനകപ്പെട ഒരു

ആശുപത്രമിയയോണണ്ട്.  കയോരണസം  ബഹുഭൂരമിപക്ഷസം  ആദേമിവയോസമി

യഗയോത്രവമിഭയോഗങ്ങളമില്  ഉള്കപ്പെടവര  അധമിവസമിക്കുന  വയനയോടണ്ട്  ജമിലയമികല

പ്രധയോനകപ്പെട  റഫറല്  ആശുപത്രമികൂടമിയയോണമിതണ്ട്.  ഈ  ആശുപത്രമിയമില്

നമിലവമിലള കമിടക്കകളുകട എണ്ണസം 56-ഉസം  ദേമിനസംപ്രതമിയുള ശൈരയോശൈരമി ഒ.പമി.

880-ഉസം  ഐ.പമി.  25-ഉസം  ആണണ്ട്.  ഇവമികട  മയോസതമില്  അറുപയതയോളസം

പ്രസവങ്ങള്  നടക്കയോറുണണ്ട്.  യമജര-ശമനര  ഉള്കപ്പെകടയുളള  നൂയറയോളസം

ഒയോപ്പെയറഷനുകളുസം  നടതന്നുണണ്ട്.  ഈ  സരക്കയോരമികന  കയോലതണ്ട്  നമിരവധമി

നമിരമയോണ-നവശ്രീകരണ വമികസന പ്രവരതനങ്ങള്  ഇവമികട നടതമിയമിട്ടുണണ്ട്.

1.45  യകയോടമി  രൂപ  കചലവമില്  ഒ.പമി.  യബയോക്കണ്ട്  നവശ്രീകരമിച്ചു.  16  ഒ.പമി.

കണ്സള്യടഷന  മുറമികളയോണണ്ട്  ഇവമികടയുളളതണ്ട്.  രജമിയസ്ട്രഷന  കഇൗണര,

ഫയോരമസമി കഇൗണര, നയോലണ്ട് ഡമികസനസറമി കഇൗണറുകള് എനമിവ വമിപുലമയോയ

രശ്രീതമിയമില്  സജ്ജശ്രീകരമിച്ചമിട്ടുണണ്ട്.  അഞ്ചുയകയോടമി  രൂപ  ഉപയയയോഗമിച്ചണ്ട്

യഹയോസമിറലമികന  അപ്ഗയഡഷന  പ്രവൃതമികള്  നടന്നുവരുന്നുണണ്ട്.  രണണ്ട്

ലമിഫ്റ്റുകള്,  നയോലണ്ട് ഐ.സമി.യു.,  കമഡമിക്കല് ഐ.സമി.യു.,  രണണ്ട് സരജമിക്കല്

ഐ.സമി.യു.,  പശ്രീഡമിയയോടമിക്സൈണ്ട്  ഐ.സമി.യു.,  അഞ്ചണ്ട്  തമിയയററുകള്
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അതമില്തകന  ഒഫയോല്മമികണ്ട്,  ശഗനയക്കയോളജമി,  ഇ.എന.ടമി.,  ജനറല്,

ഒയോരയതയോപശ്രീഡമികണ്ട്  എനമിങ്ങകന  വമിഭയോഗങ്ങളമിലയോയമി  ഓപ്പെയറഷന

തശ്രീയയററുകള്,  കയോഷസല്റമി  ടയയോജണ്ട് സമിസസം,  വയോരഡണ്ട് നവശ്രീകരണസം,  കപയമിന

ആനണ്ട്  പയോലമിയയറശ്രീവണ്ട്  വയോരഡണ്ട്  നവശ്രീകരണസം,  ഹയോനഡണ്ട്  കറയമിലകള്,

യഹയോള്ഡറുകള്  തുടങ്ങമിയവ  സജ്ജശ്രീകരമിച്ചമിട്ടുണണ്ട്.  ഇതമികന  ഭയോഗമയോയ

പ്രവൃതമികള്  മയോരച്ചണ്ട്  അവസയോനയതയോകട  പൂരണ്ണമയോയുസം  പൂരതമിയയോക്കയോന

സയോധമിക്കുകമനണ്ട്  പ്രതശ്രീക്ഷമിക്കുന്നു. ബഹുമയോനകപ്പെട അസംഗസം പറഞ്ഞതുയപയോകല

ഞയോന  ആദേഭ്യമയോയമി  അവമിടസം  സന്ദരശൈമിച്ചയപ്പെയോള്തകന  യറയോഡണ്ട്

ആവശൈഭ്യമയോകണനണ്ട്  കണമിരുന്നു.  1.10  യകയോടമി  രൂപ  അനുവദേമിച്ചുകകയോണണ്ട്

പ്രസസ്തുത  യറയോ ഡമികന  നമിരമയോണ  പ്രവൃതമികള്  പുയരയോഗമമിച്ചുവരമികയയോണണ്ട്.

ജൂണ്  മയോസയതയോകട  അതണ്ട്  പൂരതശ്രീകരമിക്കയോന  സയോധമിക്കുസം.

കക.എസണ്ട്.ഇ.ബമി.എല് .-കന  സഇൗര  പദ്ധതമിപ്രകയോരസം  66,55,000/-  രൂപ

കചലവമില്  യസയോളയോര  പയോനല്  സ്ഥയോപമിക്കുന  പ്രവൃതമികള്

പുയരയോഗമമിച്ചുവരമികയയോണണ്ട്. ഇതമിലൂകട  165  കമിയലയോവയോടണ്ട്  ശവദേബതമിയയോണണ്ട്

ഉല്പയോദേമിപ്പെമിക്കയോന ലക്ഷഭ്യമമിടുനതണ്ട്.  ഒരു യകയോടമി രൂപ ഇ.സമി.ആര.പമി. ഫണണ്ട്

ഉപയയയോഗമിച്ചണ്ട്  കക.എസം.എസണ്ട്.സമി.എല്.  മുഖയോന്തരസം  സ്ഥയോപമിക്കുന



Uncorrected/Not for Publication
08.02.2023

37

എല്.എസം.ഒ.  പയോനമികന  നമിരമയോണസം  മയോരച്ചണ്ട്  മയോസയതയോകട

പൂരതമിയയോകുനതയോണണ്ട്.  സസശ്രീയവജണ്ട്  ടശ്രീറണ്ട്കമനണ്ട്  പയോനമികന  ഉദ്ഘയോടനസം

നടതമിയമിരുന്നു.  24  ലക്ഷസം  രൂപയയോണണ്ട്  സമിവമില്  പ്രവൃതമികള്ക്കയോയമി

അധമികമയോയമി  തുക  വകയമിരുതമിയതണ്ട്.  ഇതുകൂടയോകത  12  ലക്ഷസം  രൂപ

കചലവഴമിച്ചണ്ട്  പതണ്ട്  കമിടക്കകയളയോടുകൂടമിയ  പശ്രീഡമിയയോടമിക്സൈണ്ട്  ഐ.സമി.യു.

സജ്ജമയോക്കമി  ഇയപ്പെയോള്  പ്രവരതനസം  ആരസംഭമിച്ചമിട്ടുണണ്ട്.  25  യകയോടമി  രൂപ

നബയോരഡണ്ട് ധനസഹയോയയതയോടുകൂടമി നമിരമയോണസം നടന്നുവരുന സശ്രീകളുകടയുസം

കുടമികളുകടയുസം  ആശുപത്രമി  യബയോക്കമികന  നമിരമയോണസം  ഏതയോണണ്ട്  95

ശൈതമയോനയതയോളസം  പൂരതശ്രീകരമിച്ചമിട്ടുണണ്ട്.  പ്രധയോനകപ്പെട  കയോരഭ്യസം  അതമികന

എകബപ്കമനസുസം  മറണ്ട്   അനുബന്ധ  കയോരഭ്യങ്ങളുമയോണണ്ട്.  1.40  യകയോടമി  രൂപ

വമിനമിയയയോഗമിച്ചുകകയോണണ്ട്  കക.എസം.എസണ്ട്.സമി.എല്.  മുഖയോന്തരസം  ഒഫയോല്മമികണ്ട്

ഒ.ടമി.  യടബമിള്,  അതഭ്യയോഹമിത  വമിഭയോഗസം,  ഐ.സമി.യു.,  വയോരഡുകള്,  ഒ.പമി.

എനമിവമിടങ്ങളമില്  ഉപയയയോഗകപ്പെടുതനതമിനയോയമി  കവനമിയലററുകള്,

മള്ടമിപയോരയോയമയോണമിററുകള്  ഉള്കപ്പെകടയുള  എകബപ്കമനണ്ട്സുസം  ഫരണമിച്ചറുസം

മറ്റുസം  കുറച്ചണ്ട്  വമിതരണസം  കചയമിട്ടുണണ്ട്,  ബയോക്കമി  വന്നുകകയോണമിരമിക്കുകയയോണണ്ട്.
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യനത്രയരയോഗ വമിഭയോഗതമിയലയണ്ട് സരജമിക്കല് ശമയകയോയസയോപ്പെണ്ട്,  ഒ.ടമി.  യടബമിള്

തുടങ്ങമിയ ഉപകരണങ്ങളുസം ലഭഭ്യമയോക്കമിയമിട്ടുണണ്ട്.  

ഈ  ആശുപത്രമിയമികല  വമിഭയോഗങ്ങള്  ഏകതലയോമയോകണനണ്ട്

കണക്കനുസരമിച്ചണ്ട്  ഞയോന  വയോയമിക്കുനമില.  നമിലവമില്  കസഷഭ്യയോലമിറമി

യഡയോകരമയോരടക്കസം  23  യഡയോകരമയോരുസം  19   സയോഫണ്ട്  നഴ്സുമയോരുമയോണുളളതണ്ട്.

അങ്ങകന  സ്ഥമിരസം  ജശ്രീവനക്കയോരുകട  അസംഗശ്രീകൃത  തസമിക  89  ആണണ്ട്.

ഇതമിനുപുറകമ ഒരു അനയസഭ്യഷഭ്യ യഡയോകര, നയോലണ്ട് കമഡമിക്കല് ഒയോഫശ്രീസരമയോര

ഉള്കപ്പെകട  55  തയോല്ക്കയോലമിക  ജശ്രീവനക്കയോകര  ആയരയോഗഭ്യയകരളസം  വഴമി

നമിയമമിച്ചമിട്ടുണണ്ട്.   കൂടയോകത  എച്ചണ്ട്.എസം.സമി.,  കയോസണ്ട്,   അഡ്യഹയോക്കണ്ട്  തുടങ്ങമി

വമിവമിധ  മയോരഗങ്ങളമിലൂകട  112  തയോല്ക്കയോലമിക  ജശ്രീവനക്കയോരുകട  യസവനവസം

ലഭഭ്യമയോക്കമിയമിട്ടുണണ്ട്.  ആശുപത്രമിയമില്  ആകക  256  ജശ്രീവനക്കയോരുകട

യസവനമയോണണ്ട്  നമിലവമില് ലഭഭ്യമയോക്കമിയമിട്ടുളതണ്ട്. ഈ സരക്കയോരമികന കയോലതസം

കഴമിഞ്ഞ  സരക്കയോരമികന  കയോലതമയോയമി  ഏതയോണണ്ട്  21  തസമികകള്

പുതമിയതയോയമി  സൃഷ്ടമിച്ചമിട്ടുണണ്ട്.  ബഹുമയോനകപ്പെട  അസംഗസം  സൂചമിപ്പെമിച്ചതുയപയോകല

ഈ  കപരമികഫറമിയമില്നമിന്നുസം  യയയോഗഭ്യതയുള  ഒരു  അസമിസനണ്ട്  സരജകന

നമിയയയോഗമിച്ചണ്ട്  യഫയോറനസമികണ്ട് സരജകന യസവനസം അവമികട ലഭഭ്യമയോക്കുന്നുണണ്ട്.
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സരക്കയോരമികന സയോമതമിക സ്ഥമിതമികൂടമി  പരമിഗണമിച്ചണ്ട്  കൂടുതല് തസമികകള്

സൃഷ്ടമിക്കണകമന്നുതകനയയോണണ്ട്  കയോണുനതണ്ട്,  അതണ്ട്  സരക്കയോരമികന

പരമിഗണനയമിലണണ്ട്.   വയനയോടണ്ട്  ജമിലയമികല  ആയരയോഗഭ്യയമഖലയണ്ട്  സരക്കയോര

മുഖഭ്യ  പരമിഗണന  നല്കുന്നുണണ്ട്.  ഉദേയോഹരണതമിനണ്ട്  മയോനന്തവയോടമി

ആശുപത്രമികയ കമഡമിക്കല് യകയോയളജയോയമി കണ്കവരടണ്ട് കചയതമിനുയശൈഷസം 115

അധഭ്യയോപക  വമിഭയോഗസം  യഡയോകരമയോകരയുസം  25  അനധഭ്യയോപക

ജശ്രീവനക്കയോരുകടയുമടക്കസം  140  ജശ്രീവനക്കയോരുകട  തസമികകള്  അധമികമയോയമി

സൃഷ്ടമിച്ചമിട്ടുണണ്ട്.  കമഡമിക്കല്  യകയോയളജയോയമി  മയോറമിയയശൈഷസം  ഏതയോണണ്ട്  17

യകയോടമിയയയോളസം  രൂപ  അവമികട  കചലവഴമിച്ചമിട്ടുണണ്ട്.  കല്പ്പെറ,  ശവതമിരമി

ഉള്കപ്പെകടയുളള  വയനയോടമിനണ്ട്  ജമിലയമികല  ആശുപത്രമികള്ക്കണ്ട്  പ്രയതഭ്യക

പരമിഗണന  നല്കമികക്കയോണയോണണ്ട്  ആയരയോഗഭ്യ  യമഖലയുകട  പ്രവരതനസം

മുയനയോട്ടുയപയോകുനതണ്ട്.  

(10) വഖഫണ്ട് യബയോരഡണ്ട് ഗയോനണ്ട്

ശശ്രീ  .    പമി  .    ഉശബദുള:  സര,  യകരള യസറണ്ട്  വഖഫണ്ട്  യബയോരഡണ്ട്  മുയഖന

വമിവമിധ  സയോമൂഹഭ്യയക്ഷമ  പദ്ധതമികള്ക്കണ്ട്  നല്കമിവരുന  ഗയോനണ്ട്  തുക

വരദ്ധമിപ്പെമിയക്കണതമികനയുസം  നമിലവമില്  കപനമിസംഗുള  അയപക്ഷകള്
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തശ്രീരപ്പെയോക്കുനതമിനണ്ട്  ഫണണ്ട്  അനുവദേമിയക്കണതമികനയുസം  ആവശൈഭ്യകത

സരക്കയോരമികനയുസം  ബഹുമയോനകപ്പെട  മനമിയുകടയുസം  ശദ്ധയമില്

കകയോണ്ടുവരുനതമിനുയവണമിയയോണണ്ട്  ഈ  സബ്മമിഷന  അവതരമിപ്പെമിക്കുനതണ്ട്.

വഖഫണ്ട്  യബയോരഡണ്ട്  മുയഖന  സയോമൂഹഭ്യയക്ഷമ  പദ്ധതമികള്ക്കണ്ട്  2022-23

വരഷകത ബഡ്ജറമില് വകയമിരുതമിയതണ്ട്  1.32  യകയോടമി രൂപ മയോത്രമയോണണ്ട്.

ഈ  തുക  ഇനകത  സയോഹചരഭ്യതമില്  അപരഭ്യയോപ്തമയോയതമിനയോല്  യക്ഷമ

പദ്ധതമികള്ക്കുള  കസഷഭ്യല്  ഗയോനസം  അഡമിനമിയസ്ട്രറശ്രീവണ്ട്  ഗയോനസം

വരദ്ധമിപ്പെമിക്കണസം.  യക്ഷമ കപനഷനുയവണമി  1.20  യകയോടമി  രൂപയുസം  വമിവയോഹ

ധനസഹയോയതമിനണ്ട്  80  ലക്ഷസം  രൂപയുസം  ചമികമിത്സയണ്ട്  60  ലക്ഷസം  രൂപയുസം

യചരതണ്ട്  ആകക  2.60  യകയോടമി  രൂപ  യബയോരഡമിനണ്ട്  ഒരു  വരഷസം  സയോമൂഹഭ്യ

പദ്ധതമികള്ക്കണ്ട്  മയോത്രമയോയമി  യവണമിവരുസം.  നമിരധനരയോയ  കപണ്കുടമികളുകട

വമിവയോഹ ധനസഹയോയസം 10,000/-  രൂപയുസം മയോരക യരയോഗസം ബയോധമിച്ചവരക്കുള

ചമികമിത്സയോ ധനസഹയോയസം  15,000/-  രൂപയുമയോണണ്ട് ഇയപ്പെയോള് നല്കമിവരുനതണ്ട്.

നയോലവരഷമയോയമി  ഇതമിനുള  അയപക്ഷകള്  കപനമിസംഗമിലയോണണ്ട്.  സഹയോയസം

ലഭമിക്കുയമയോയഴയ്ക്കുസം  അയപക്ഷകര  മരണകപ്പെട്ടുയപയോകുന  സ്ഥമിതമിയയോണുളതണ്ട്.

ധനസഹയോയതമിനുള  അയപക്ഷ  ലഭമിച്ചയോലടന  അതമിനണ്ട്  തശ്രീരപ്പുകല്പ്പെമിച്ചണ്ട്
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അരഹരയോയവരക്കണ്ട്  സഹയോയസം നല്കയോന സസംവമിധയോനമുണയോകണസം.  നമിലവമില്

യബയോരഡമിനണ്ട് ലഭമിച്ച അയപക്ഷകള് തശ്രീരപ്പെയോക്കുനതമിനണ്ട്  6  യകയോടമിയയയോളസം രൂപ

ആവശൈഭ്യമയോകണനയോണണ്ട്  മസസ്സമിലയോക്കുനതണ്ട്.   ഇതമിനണ്ട്  ആവശൈഭ്യമയോയ  തുക

അഡശ്രീഷണല്  ഗയോനയോയമി  അനുവദേമിക്കണസം.  തുച്ഛമയോയ  സസംഖഭ്യയയോണണ്ട്

വമിവയോഹതമിനുസം  ചമികമിത്സയ്ക്കുസം   ഇയപ്പെയോള്  നല്കമിവരുനതണ്ട്.  ഈ  തുക

കയോയലയോചമിതമയോയമി വരദ്ധമിപ്പെമിക്കണസം.  തയദ്ദേശൈസസയസംഭരണ സ്ഥയോപനങ്ങള് വഴമി

നല്കമിവരുന  വമിവമിധ  സയോമൂഹഭ്യയക്ഷമ  കപനഷനുകകളലയോസം  മയോസയന്തയോറുസം

1,600/-  രൂപയയോണണ്ട്.  എനയോല്  വഖഫണ്ട്  യബയോരഡമില്  രജമിസര  കചയമിട്ടുള

സ്ഥയോപനങ്ങളമില് യജയോലമി കചയ്യുന ജശ്രീവനക്കയോരക്കണ്ട് 1,000/- രൂപ മയോത്രമയോണണ്ട്

നല്കമിവരുനതണ്ട്.  മറണ്ട് കപനഷനുകള്ക്കണ്ട് സമയോനമയോയമി വഖഫണ്ട് യബയോരഡമില്

രജമിസര  കചയ  സ്ഥയോപനങ്ങളമികല  ജശ്രീവനക്കയോരക്കുകൂടമി  കപനഷന

വരദ്ധമിപ്പെമിക്കയോന  നടപടമി  സസശ്രീകരമിക്കണസം.  അതുയപയോകല  10 യകയോടമി

രൂപയമിയലകറ  വരുന  എടണ്ട്  നല്യൂനപക്ഷ  യസളരഷമിപ്പുകളയോണണ്ട്  ഇയപ്പെയോള്

തടഞ്ഞുവച്ചമിരമിക്കുനതണ്ട്.  നവസംബര-ഡമിസസംബര  മയോസങ്ങളമില്  അയപക്ഷ

ക്ഷണമിയക്കണ ഈ യസയോളരഷമിപ്പുകള്ക്കണ്ട് കഫബ്രുവരമി മയോസമയോയമിട്ടുസം അയപക്ഷ

ക്ഷണമിച്ചമിടമികലനണ്ട് മയോത്രമല കഴമിഞ്ഞ വരഷകത ചമില യസയോളരഷമിപ്പുകളുകട
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തുക  ഇനമിയുസം  വമിതരണസം  കചയമിട്ടുമമില.  യകന്ദ്ര  സരക്കയോര  നല്യൂനപക്ഷ

യസയോളരഷമിപ്പുകള്  ഇലയോതയോക്കുയമയോഴയോണണ്ട് സസംസ്ഥയോന സരക്കയോരുസം നല്യൂനപക്ഷ

യസയോളരഷമിപ്പുകളുകട  കയോരഭ്യതമില്  അലസംഭയോവസം  തുടരുനതണ്ട്.  യജയോസഫണ്ട്

മുണയശ്ശേരമി  യസയോളരഷമിപ്പെണ്ട്,  എ.  പമി.  കജ.  അബ്ദുള്  കലയോസം  യസയോളരഷമിപ്പെണ്ട്,

സമി.  എച്ചണ്ട്.  മുഹമദേണ്ട്  യകയോയ  യസയോളരഷമിപ്പെണ്ട്,  നഴമിസംഗണ്ട്  പയോരയോകമഡമിക്കല്

വമിദേഭ്യയോരതമികള്ക്കുള  മദേര  കതയരസ  യസയോളരഷമിപ്പെണ്ട്  എനമിവയ്കക്കയോന്നുസം

ഇതുവകരയുസം അയപക്ഷ ക്ഷണമിച്ചമിടമില.  ഇതണ്ട്  അനശ്രീതമിയയോണണ്ട്.  അതുകകയോണണ്ട്

വഖഫണ്ട്  യബയോരഡണ്ട്  നല്കമിവരുന  ഗയോനണ്ട്  തുക  വരദ്ധമിപ്പെമിക്കയോനുസം  നല്യൂനപക്ഷ

വമിഭയോഗങ്ങളുകട യസയോളരഷമിപ്പുകള്ക്കുള അയപക്ഷ ഉടന സസശ്രീകരമിച്ചണ്ട് എത്രയുസം

യവഗസം  വമിതരണസം  കചയയോനുസം  സതസരനടപടമി  സസശ്രീകരമിക്കണകമനണ്ട്

അഭഭ്യരതമിക്കുന്നു.

കയോയമികസം,  വഖഫണ്ട്,  ഹജ്ജണ്ട്   തശ്രീരതയോടന  വകുപ്പുമനമി

(ശശ്രീ  .    വമി  .    അബ്ദുറഹമിമയോന  ):  യകരള  സസംസ്ഥയോന  വഖഫണ്ട്  യബയോരഡമികന

'സയോമൂഹഭ്യയക്ഷമ  പ്രവരതനതമിനുയവണമിയുളള  പ്രയതഭ്യക  ധനസഹയോയസം'

എന  പദ്ധതമി  പ്രകയോരസം  വഖഫണ്ട്  യബയോരഡമില്  രജമിസര  കചയമിട്ടുളള
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സ്ഥയോപനങ്ങളമില്നമിന്നുളളവരക്കണ്ട്  ചുവകട  പറയുന  ധനസഹയോയസം

അനുവദേമിച്ചുവരുന്നു.

• പ്രതമിമയോസ ധനസഹയോയസം (കപനഷന)

• മയോരക യരയോഗസം ബയോധമിച്ചവരക്കുളള ചമികമിത്സയോ ധനസഹയോയസം

• നമിരദ്ധനരയോയ മുസശ്രീസം കപണ്കുടമികളുകട വമിവയോഹ ധനസഹയോയസം

• കയോലമിക്കടണ്ട്  യൂണമിയവഴമിറമിക്കുളള ഇസയോമമികണ്ട് കചയര ഗയോനണ്ട്.

വഖഫണ്ട്  വകുപ്പുമനമി കചയരമയോനയോയുളള വഖഫണ്ട്  യബയോരഡണ്ട്  സയോസംഗ്ഷന

കമമിറമിയയോണണ്ട്  അയപക്ഷകള്  പയോസ്സയോക്കുനതണ്ട്.  2022-23  സയോമതമിക

വരഷതമികല  വഖഫണ്ട്  യബയോരഡമികന  സയോമൂഹഭ്യയക്ഷമ

പ്രവരതനതമിനുയവണമി  1.32  യകയോടമി  രൂപ  വകയമിരുതകയുസം

ആദേഭ്യഗഡുവയോയമി  ഒരു  യകയോടമി  രൂപ  അനുവദേമിച്ചുനല്കുകയുസം  കചയമിരുന്നു.

ബയോക്കമി  32  ലക്ഷസം രൂപ കഫബ്രുവരമി  4-ാം തശ്രീയതമി   അനുവദേമിച്ചുകകയോണണ്ട്

ഉതരവയോയമിട്ടുണണ്ട്.  ഈ  പണസം  ഉപയയയോഗമിച്ചണ്ട്  കപനമിസംഗുള കഴമിയുനത്ര

അയപക്ഷകള്  തശ്രീരപ്പെയോക്കമിയമിട്ടുണണ്ട്.  നമിലവമില്  സയോസംഗ്ഷന  കമമിറമി

പയോസ്സയോക്കമിയമിട്ടുളതുസം  ധനസഹയോയസം  നല്കയോന  ബയോക്കമിയുളതുമയോയ

അയപക്ഷകളുകട വമിവരങ്ങള് അടങ്ങമിയ ലമിസണ്ട് യമശൈപ്പുറതവയ്ക്കുന്നു+.

+ അനുബന്ധമയോയമി യചരതമിട്ടുണണ്ട്.
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വമിവമിധ  തശ്രീയതമികളമില്  സയോസംഗ്ഷന  കമമിറമി  പയോസ്സയോക്കമിയ

അയപക്ഷകരക്കണ്ട്  നല്കയോന  കുടമിശ്ശേമികയയോയമിട്ടുള  ധനസഹയോയസം

നല്കുനതമിനയോയമി  6  യകയോടമി  രൂപ  അധമിക  ധനസഹയോയമയോയമി  ഇഇൗ

സയോമതമിക  വരഷതമില്  അനുവദേമിക്കുനതമിനണ്ട്  ധനകയോരഭ്യ  വകുപ്പെമിയനയോടണ്ട്

ആവശൈഭ്യകപ്പെടമിട്ടുകണങമിലസം  തുക  ലഭഭ്യമയോയമിടമില.  പണതമികന

ലഭഭ്യതയനുസരമിച്ചണ്ട്  അയപക്ഷകള്  സമയബന്ധമിതമയോയമി

തശ്രീരപ്പുകല്പ്പെമിക്കുനതയോണണ്ട്.  യകന്ദ്ര  സരക്കയോരമികന  പുതമിയ  ബ ഡ്ജറമില്

നല്യൂനപക്ഷ  വമിഭയോഗങ്ങള്ക്കണ്ട്  ലഭമിയക്കണ  നമിരവധമി  യസളരഷമിപ്പുകള്  റദ്ദേണ്ട്

കചയമിട്ടുണണ്ട്. മഇൗലയോനയോസം ആസയോദേണ്ട് നയോഷണല് കഫയലയോഷമിപ്പെണ്ട് തുടങ്ങമി നമിരവധമി

യസയോളരഷമിപ്പുകള് റദ്ദേണ്ട് കചയതയോയമി പ്രസ്തുത ബഡ്ജറമില് അറമിയമിച്ചമിട്ടുണണ്ട്.  


