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സബ്മമിഷന

(1) ദദേശശീയ പപാതയ്ക്കുദവേണമി സ്ഥലലം നല്കമിയവേര്ക്കുള്ള നഷ്ടപരമിഹപാരലം

ശശീ  .   പമി  .   ടമി  .    എ  .   റഹശീലം: സര്, ദകപാഴമിദകപാടട,  പപാലകപാടട ഗശീനഫശീല്ഡട

ഹഹഹദവേയുഹട സ്ഥലദമഹറ്റെടുപ്പുമപായമി ബന്ധഹപ്പെടട ബഹുമപാനഹപ്പെട മനമി 2022

ഡമിസലംബര്  23-നട  ദകപാഴമിദകപാടട  ഗസട  ഹഹൗസമില്  ഒരു  ദയപാഗലം

വേമിളമിച്ചുകൂട്ടുകയുലം ചമില തശീരുമപാനങ്ങഹളടുക്കുകയുലം ഹചയമിരുന.  ഹകടമിടതമില്

കച്ചവേടലം  ഹചയ്യുന്ന  വേലമിയ  മുതല്മുടക്കുള്ള  കച്ചവേടകപാരുഹട  ഒരു

വേമിഷയമപാണമിതട.  അതുദപപാഹലതഹന്ന ഇഹൗ ദറപാഡട കടനദപപാകുന്ന സ്ഥലതട

ലകലംവേശീടട  ദകപാളനമിയുമുണട.  ഇവേര്കട  പ്രദതത്യേകമപായ  സലംവേമിധപാനലം

ഏര്ഹപ്പെടുതണഹമന്നട അന്നട പറഞമിരുന്നതമിനപാല് ഇകപാരത്യേതമില് ഒനകൂടമി

അങ്ങയുഹട ശദ്ധകണമിക്കുകയപാണട.  ഇതുസലംബന്ധമിച്ചട എന്തുനടപടമിയപാണട

എടുതഹതന്നട അറമിയമികപാദമപാ?

റവേനന-ഭവേനനമിര്മപാണ  വേകുപ്പുമനമി  (ശശീ  .    ഹക  .    രപാജന):  സര്,

പപാലകപാടട  ജമില്ലയമിഹല  മരുതപാ  ദറപാഡട  മുതല്  ദകപാഴമിദകപാടട  ജമില്ലയമിഹല

ഒളവേണ്ണ  വേഹര  121  കമിദലപാമശീറ്റെര്  ഹഹദേര്ഘത്യേമുള്ള  പപാലകപാടട-ദകപാഴമിദകപാടട

ദദേശശീയപപാത  966  പപാലകപാടട-മലപ്പുറലം-ദകപാഴമിദകപാടട  എന്നശീ
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ജമില്ലകളമിലൂഹടയപാണട കടനദപപാകുന്നതട. ഗശീന ഫശീല്ഡട ഹഹഹദവേയപായമി മൂന്നട

ജമില്ലകളമിലപായമി  ആഹക  545.527  ഹഹക്ടര്  ഭൂമമി  ഏഹറ്റെടുദകണതപായമിട്ടുണട.

എന.എച്ചട.  ആക്ടട  1956  പ്രകപാരലം  പ്രസ്തുത ഹഹഹദവേയ്ക്കുദവേണമി ഏഹറ്റെടുക്കുന്ന

ഭൂമമികട  2013-ഹല  ഭൂമമി  ഏഹറ്റെടുകല്  നമിയമലം  പടമിക  ഒന്നട  പ്രകപാരമുള്ള

നഷ്ടപരമിഹപാരവലം ആ ഭൂമമിയമില് തപാമസമിക്കുന്നവേര്കട പടമിക രണട പ്രകപാരമുള്ള

പുനരധമിവേപാസവലം  നല്കുന്നതപാണട.  ഭൂമമിയുഹട  വേമില  2013-ഹല

ഭൂമമിദയഹറ്റെടുകല് നമിയമലം  വേകുപ്പെട  26  പ്രകപാരമപാണട  മപാര്കറ്റെട  വേമില  (BVR)

കണകപാക്കുന്നതട. 3A  ദനപാടമിഫമിദകഷന തശീയതമിയട  പുറകമിദലയ്ക്കുള്ള മൂന്നട

വേര്ഷകപാലയളവേമില്  ഭൂമമിദയഹറ്റെടുക്കുന്ന  വേമിദല്ലജമിദലപാ  സമശീപ

വേമിദല്ലജുകളമിദലപാ  നടന്ന  സമവലം  സമപാനവമപായ  ഭൂമമികളുഹട  മുഴുവേന

ആധപാരങ്ങളുലം  പരമിദശപാധമിച്ചട  ഏറ്റെവലം  കൂടുതല്  വേമില  കപാണമിച്ച  പകുതമി

ആധപാരങ്ങളുഹട ശരപാശരമി വേമിലയപാണട മപാര്കറ്റെട വേമിലയപായമി കണകപാക്കുന്നതട.

ഇതരതമില്  കണകപാകമിയ  മപാര്കറ്റെട  വേമിലയുഹട  (ബമി.വേമി.ആര്.-ഹന)

ഗുണനഘടകവലം  നഗരപ്രദദേശത്തുനമിന്നട  10  കമിദലപാമശീറ്റെറുള്ള

ഗുണനഘടകതമിനട  1.2-ഉലം  10  മുതല്  20  വേഹരയുള്ള  ഗുണനഘടകതമിനട
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1.4-ഉലം  20  മുതല്  30  വേഹരയുള്ള ഗുണനഘടകതമിനട  1.6-ഉലം എന്നമിങ്ങഹന

മുദന്നപാട്ടുദപപാകുന. 

ഏഹറ്റെടുക്കുന്ന  ഭൂമമിയമിഹല  എല്ലപാ  നമിര്മമിതമികള്ക്കുലം  പമിനട   ഏരമിയ

അടമിസ്ഥപാനതമില്  ഹപപാതുമരപാമതട  വേകുപ്പെട  കണകപാക്കുന്ന  വേമില 6%

സപാല്ദവേജട വേപാലല്യു കുറച്ചുലം മരങ്ങളുഹട വേമിലനമിര്ണ്ണയലം ദസപാഷത്യേല് ദഫപാറസമി

ഡമിപ്പെപാര്ടടഹമനലം  കപാര്ഷമിക  വേമിളകളുഹട  വേമിലനമിര്ണ്ണയലം  അഗമികള്ച്ചര്

ഡമിപ്പെപാര്ടടഹമനലം ഇഹതല്ലപാലം കൂടമികമിട്ടുന്നതമിഹന  100  ശതമപാനലം ഹസപാദലഷത്യേലം

അടകലം കണകപാക്കുന്ന വേമിലയപായമിരമിക്കുലം ഇവേമിഹട നല്കുക.  അദതപാഹടപാപ്പെലം

3A  വേമിജപാപന തശീയതമി മുതല് അവേപാര്ഡട തശീയതമി വേഹര  12% നമിരകമില്

മപാര്കറ്റെട  വേമിലയുഹട  അധമിക  വേര്ദ്ധനവലം  നല്കുന്നതപാണട.

ഭൂമമിദയഹറ്റെടുകല്മൂലലം  ഭൂമമിയുലം  വേശീടുലം  നഷ്ടഹപ്പെടുന്നവേര്കട  പടമിക  രണട

പ്രകപാരമുള്ള  പുനരധമിവേപാസതമിനട  അര്ഹതയുണപായമിരമിക്കുന്നതപാണട.

ഏഹറ്റെടുക്കുന്ന  ഭൂമമിയമിഹല  എല്ലപാവേമിധ  നമിര്മമിതമികള്ക്കുലം  നഷ്ടപരമിഹപാരലം

നമിര്ണ്ണയമിക്കുന്നതട  ഹപപാതുമരപാമതട  നടത്തുന്ന  തറവേമിസശീര്ണ്ണതമിഹന

അടമിസ്ഥപാനതമിലപാണട. എന.എച്ചട. മപാനന്വല് പ്രകപാരലം പമിനട ഏരമിയയുഹടകൂടമി

അടമിസ്ഥപാനതമില്  കണകപാക്കുന്ന  നഷ്ടപരമിഹപാരലം  ഹകടമിട  ഉടമയപാണട
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അനുവേദേമിക്കുന്നതട.  ഹകടമിടങ്ങള്  വേപാടകയ്ഹകടുതട  ഫര്ണമിഷമിലംഗട  നടതമി

കച്ചവേടലം  ഹചയ്യന്നവേര്കട  എന.എച്ചട.  മപാനന്വല്  പ്രകപാരലം

പുന:സ്ഥപാപനതമിനുള്ള  ഒറ്റെതവേണ  അലവേനസപായമി  25000/-  രൂപയുലം

ഒറ്റെതവേണ  സപാമ്പതമിക  സഹപായമപായമി  50000/-  രൂപയുലം  നല്കപാദന

വേത്യേവേസ്ഥയുള.  എന്നപാല്  ഫര്ണമിഷമിലംഗട  നടതമി  കച്ചവേടലം  ഹചയ്യുന്നവേര്കട

ഫര്ണമിഷമിലംഗമിനുള്ള  പ്രദതത്യേക  ഹക്ലെയമിലം  സമര്പ്പെമിക്കുന്നമുറയട  ആയതട

പരമിദശപാധമിച്ചട  നഷ്ടപരമിഹപാരലം  നമിര്ണ്ണയമികപാവന്നതപാണട.  ദകപാപശീറ്റെനട

അദതപാറമിറ്റെമി  ഹക്ലെയമിലം  നമിരസമിക്കുന്ന  പകലം  ആര്ബമിദട്രേഷന  റശീ-

കണ്സമിലമിദയഷന  ആക്ടട  പ്രകപാരലം  ആര്ബമിദട്രേറ്റെറപായമിട്ടുള്ള  ജമില്ലപാ

കളക്ടഹറകണട പരപാതമി സമര്പ്പെമിക്കുകയുലം ഹചയ്യപാലം. 

ബഹുമപാനഹപ്പെട  അലംഗലം  ദയപാഗതമിലുന്നയമിച്ച  ഏറ്റെവലം  പ്രധപാനഹപ്പെട

പ്രശ്നങ്ങളമിഹലപാന്നട  ലകലംവേശീടുമപായമി  ബന്ധഹപ്പെടപാണട.  ലകലംവേശീടട

ദകപാളനമിയമില് പതമിറ്റെപാണ്ടുകളപായമി തര്കരഹമിതമപായമി തപാമസമിച്ചുവേരുന്നവേര്കട

പടയലം  ലഭത്യേമപാകമി  2003  എല്.എ.ആര്.ആര്.  ആക്ടട  പ്രകപാരലം

നഷ്ടപരമിഹപാരവലം  നമിലവേമിഹല  പുന:രധമിവേപാസ  പപാദകജട  പ്രകപാരമുള്ള

നഷ്ടപരമിഹപാരവലം  അനുവേദേമികപാവന്നതപാണട.  ബഹുമപാനഹപ്പെട  അലംഗമുന്നയമിച്ച
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വേമിഷയലം അലംഗമുള്ഹപ്പെഹടയുള്ള ജനപ്രതമിനമിധമികള് ദനരഹത സര്കപാരമിഹന

ശദ്ധയമില്ഹപ്പെടുതമിയമിട്ടുള്ളതപാണട.  ഗശീന  ഫശീല്ഡട  ഹഹഹദവേയുഹട  ഭൂമമി

ഏഹറ്റെടുകലുമപായമി  ബന്ധഹപ്പെടട  ജനങ്ങള്ക്കുണപായ  ആശങ

പരമിഹരമിക്കുന്നതമിനട  എലം.എല്.എ.-മപാരുഹടയുലം  റവേനന

ഉദദേത്യേപാഗസ്ഥനപാരുഹടയുലം  ഒരു  ദയപാഗലം  23-12-2022-ല്  ദകപാഴമിദകപാടട  വേച്ചട

ദചരുകയുണപായമി.  പ്രസസ്തുത  ദയപാഗതമില്  ഉയര്നവേന്ന  ആവേശത്യേങ്ങളുഹട

അടമിസ്ഥപാനതമില് ഭൂമമിവേമില നമിര്ണ്ണയമിക്കുന്ന അവേസരതമില് ഹകടമിടങ്ങളുഹട

ഡമിപ്രശീസമിദയഷന ഫപാക്ടര് ഒഴമിവേപാകണഹമന്ന വേമിഷയതമില് ദദേശശീയപപാതപാ

അദതപാറമിറ്റെമികട  ഇതമിനകലം കത്തുനല്കുകയുലം അവേരുമപായമി പ്രപാഥമമിക ചര്ച്ച

നടത്തുകയുലം  ഹചയമിട്ടുണട.  ഭൂമമിദയഹറ്റെടുകല്  വേമിജപാപനതമിലുള്ഹപ്പെടവേര്

അദപകമിച്ചമിട്ടുള്ള  പടയങ്ങള്  അനുവേദേമിക്കുന്ന  കപാരത്യേതമില്

യുദ്ധകപാലപാടമിസ്ഥപാനതമില്  നടപടമി  സന്വശീകരമിക്കുന്നതമിനുലം  പ്രസ്തുത  സര്ഹവ

നമ്പരമിലുള്ഹപ്പെട  ഹനല്വേയല്-തണ്ണശീര്തട  സലംരകണ  നമിയമപ്രകപാരമുള്ള

തരലംമപാറ്റെ  അദപകകള്കട  മുനഗണന  നല്കമി  അവേ  തശീര്പ്പെപാക്കുന്നതമിനുലം

നമിര്ദദ്ദേശലം  നല്കമിയമിട്ടുണട.  ഇതുമപായമി  ബന്ധഹപ്പെടട  ജനങ്ങളുമപായമി

ഉയര്നവേരുന്ന എല്ലപാ ആശങയുലം നമിയമതമിഹന പരമിധമിയമില് നമിനഹകപാണട
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നടതപാന  സര്കപാര്  പ്രതമിജപാബദ്ധമപാണട.  ഇനത്യേയുഹട

ചരമിത്രതമിലപാദേത്യേമപായമി  ഭൂമമിദയഹറ്റെടുക്കുന്നതമിനട  25%  പണലം  സര്കപാര്

ഹകപാടുക്കുന്ന  ഏക  സലംസ്ഥപാനമപായമി  ദകരളലം  മപാറമിയമിട്ടുണട;  ആ

നമിലവേപാരതമില്തഹന്ന മുദന്നപാട്ടുഹകപാണ്ടുദപപാകുന്നതപാണട. 

(2) ഒഴമിഞ്ഞുകമിടക്കുന്ന വേശീടുകള്കട പ്രദതത്യേക നമികുതമി

ശശീ  .    തമിരുവേഞ്ചൂര്  രപാധപാകൃഷ്ണന:  സര്,  പ്രധപാനഹപ്പെഹടപാരു  കപാരത്യേലം

ബഹുമപാനഹപ്പെട  ധനകപാരത്യേ  വേകുപ്പുമനമിയുഹട

ശദ്ധയമില്ഹപ്പെടുത്തുന്നതമിനുദവേണമിയപാണട  ഇഹൗ സബ്മമിഷന.  പൂടമികമിടക്കുന്ന

വേശീടുകള്കട  ടപാകട  ഏര്ഹപ്പെടുത്തുന്നതമിനുദവേണമി  അങ്ങയുഹട  ബഡ്ജറ്റെട

ഹപ്രപാദപ്പെപാസലമില്  തശീരുമപാനഹമടുത്തു.  നമ്മുഹട  നപാടമിലുള്ള,  അതപായതട

വേമിദദേശതട  തപാമസമിക്കുന്നവേര്ക്കുലം  മറ്റെട  സ്ഥലങ്ങളമിലുള്ളവേര്ക്കുലം

മപാതപാപമിതപാകഹളക്കൂടമി  സന്വനലം  വേശീടമിദലയട  ഹകപാണ്ടുദപപായമിട്ടുള്ളവേര്ക്കുലം

സപാഹചരത്യേങ്ങള്ഹകപാണട  ഇവേമിഹട  തപാമസമികപാന  പറ്റെപാഹത  വേരുന്നതമിനപാല്

അവേ പൂടമികമിടക്കുകയപാണട. അങ്ങഹന പൂടമികമിടക്കുന്ന വേശീടുകള്കട കപാരത്യേമപായ

സുരകമിതതന്വലം   സര്കപാര്  ഹകപാടുകപാറമില്ല.  അവേര്ഹകപാരു  ഇനഷന്വറനസട

കവേദറജുമമില്ല;  ദമപാഷ്ടപാകള്  വേന്നപാല്  അവേര്ക്കുണപാകുന്ന  നഷ്ടതമിനട
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പരമിഹപാരവലം ഹകപാടുക്കുന്നമില്ല.  സര്കപാര് ഹചയ്യുന്നഹതനപാണട?  അവേരുഹടദമല്

ഒരു  ചപാര്ജ്ജുകൂടമി  ഇഹൗടപാക്കുകയപാണട.  ദമപാദടപാര്-ഹവേഹമികമിള്

ഡമിപ്പെപാര്ടടഹമനമിനട  ഒരു  നമിയമമുണട.  ഓടപാത  വേണമികട  ടപാകട  വേപാങ്ങമില്ല.

ട്രേപാനദസപാര്ടട വേകുപ്പുമനമി ശശീ.  ആനണമി രപാജുവേമിനട കൃതത്യേമപായമി അതറമിയപാലം.

ഓടപാത വേണമികട ടപാദക വേപാങ്ങമില്ല....  ഇങ്ങഹന പൂടമികമിടക്കുന്ന വേശീടുകള്കട

ടപാകട  വേപാങ്ങപാനപായമി  എത്ര  ദകപാടമി  രൂപ  ഗവേണ്ഹമനട

ലകത്യേമമിടുനഹവേന്നറമിയമില്ല. ഏതപായപാലുലം ഇതട ഹതറ്റെപാണട; അവേര് ഇവേമിഹടനമിന്നട

വേപാങ്ങമിയ  എല്ലപാ  സപാമഗമികളുലം  ഉരുപ്പെടമികളുലം  വേച്ചപാണട  ആ  ഹകടമിടലം

പണമിതമിട്ടുള്ളതട.  ദേഹൗര്ഭപാഗത്യേവേശപാല് അവേര്കട ആ ഹകടമിടതമില് ജശീവേമികപാന

കഴമിയുന്നമിഹല്ലനള്ളതട  സപാഹചരത്യേങ്ങള്  ഹകപാണപാണട;  അല്ലപാഹത

അവേരുദടതപായ  ഹതറ്റെല്ല.  അതമിനപാല്  ഇഹൗ  വേശീടുകളമിദനല്  ടപാകട

ഏര്ഹപ്പെടുത്തുന്നതമിനുദവേണമി  അഹങ്ങടുത  തശീരുമപാനലം  പമിനവേലമികണഹമന്നട

ഞപാന അഭത്യേര്തമിക്കുകയപാണട. 

ധനകപാരത്യേ  വേകുപ്പുമനമി  (ശശീ  .    ഹക  .    എന  .     ബപാലദഗപാപപാല്):  സര്,

തദദ്ദേശസന്വയലംഭരണ  സ്ഥപാപനങ്ങളുഹട  തനതുഫണമിഹന  ലഭത്യേതക്കുറവേട

അവേയുഹട  സുഗമമപായ  പ്രവേര്തനഹത  ബപാധമികപാതമിരമികപാനുലം
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കപാലങ്ങളപായുള്ള  പരമിഷ്കരണലം  നമികുതമിയമിനതമില്  വേരുദതണതമിനപാലുലം

അതുവേഴമി തദദ്ദേശസന്വയലംഭരണ സ്ഥപാപനങ്ങളുഹട ശപാകശീകരണവലം ലകത്യേമമിടട

നമികുതമി  പരമിഷ്കരണലം  സലംബന്ധമിച്ച  ചമില  നമിര്ദദ്ദേശങ്ങളപാണട  ബഡ്ജറ്റെട

സശീച്ചമില്  പറഞമിരമിക്കുന്നതട.  അതുസലംബന്ധമിച്ചട  ഞപാന  ഒനരണ്ടുതവേണ

പ്രതമികരമിക്കുകയുലം ഹചയമിരുന. അടഞ്ഞുകമിടക്കുന്ന വേശീടുകള്,  പ്രവേപാസമികളുഹട

വേശീടുകള്  എന്നമിവേയ്ഹകല്ലപാലം  വേലമിയ  ടപാകട  വേരുഹമഹന്നപാഹക  ചമില

സലംശയങ്ങളുലം  വേമിവേപാദേങ്ങളുലം  വേന്നദപ്പെപാള്തഹന്ന  ഞപാഹനഹന  അഭമിപ്രപായലം

പറഞമിരുന.  ചമില  നമിര്ദദ്ദേശങ്ങളപാണട  ബഡ്ജറ്റെമില്  വേച്ചമിരമിക്കുന്നതട.

തദദ്ദേശസന്വയലംഭരണ  വേകുപ്പെപാണട  ഇതുദനപാദകണതട.  പദക  ഇതരലം

കപാരത്യേങ്ങഹളപാനലം  ഇദപ്പെപാള്  നടപ്പെമിലപാകപാന  ഉദദ്ദേശമിക്കുന്നമില്ലപാഹയന്നട

പറഞമിരുന.  അടഞ്ഞുകമിടക്കുന്ന  വേശീടുകള്ക്കുലം  ദേശീര്ഘകപാലമപായമി

ഒഴമിഞ്ഞുകമിടക്കുന്ന  വേശീടുകള്ക്കുലം  ടപാകട  ഇഹൗടപാക്കുന്നതു  സലംബന്ധമിച്ചട  ചമില

നമിര്ദദ്ദേശങ്ങള് വേഹച്ചങമിലുലം ഇദപ്പെപാള്  നടപ്പെമിലപാകപാന ഉദദ്ദേശമിക്കുന്നമിഹല്ലന്നതട

ഇഹൗ സഭയമിലുലം പറയുകയപാണട. ഇഹൗ ബഡ്ജറ്റെട കഴമിഞദപ്പെപാഴുലം പറഞമിരുന.

പ്രവേപാസമികളുഹട  ഭപാഗത്തുനമിനലം  ചമില  ദചപാദേത്യേങ്ങള്  വേന്നമിരുന.  അവേദരപാടുലം

പറഞമിരുന.  ഹപപാതുവേമിലുള്ള  ചമില  കപാരത്യേങ്ങള്  ദനപാകപാന  ദവേണമിയുള്ള
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പലനമിര്ദദ്ദേശങ്ങളുഹട ഭപാഗമപായപാണട ഇതരലം നമിര്ദദ്ദേശലം വേച്ചതട. നമികുതമിഹയന്ന

നമിലയമില്  നടപ്പെമിലപാക്കുന്നതല്ല.  തദദ്ദേശസന്വയലംഭരണ  വേകുപ്പെട

പരമിദശപാധമിദകണ  കപാരത്യേങ്ങളപാണട.  അടഞ്ഞുകമിടക്കുന്ന  വേശീടുകള്ക്കുലം

പ്രവേപാസമികളുഹട  വേശീടുകള്ക്കുമുള്ള  നമികുതമി  നമിര്ദദ്ദേശലം  ഇദപ്പെപാള്

നടപ്പെമിലപാകണഹയന്നതപാണട തശീരുമപാനലം.  ബഹുമപാനഹപ്പെട തദദ്ദേശസന്വയലംഭരണ

വേകുപ്പുമനമിയുമപായുലം  ദനരദത സലംസപാരമിച്ചമിരുന.  സഭയമിലുലം  ഞപാനകപാരത്യേലം

വേശീണ്ടുലം പറയുകയപാണട. 

(3) ഹമഡമിഹസപട ആനുകൂലത്യേലം

 ശശീ  .    ഹക  .    ഹജ  .    മപാകട സമി:  സര്,  സര്കപാര് ജശീവേനകപാര്ക്കുലം സര്വശീസട

ഹപനഷനകപാര്ക്കുമപായമി സലംസ്ഥപാന സര്കപാര് നടപ്പെമിലപാകമിവേരുന്ന ആദരപാഗത്യേ

ഇനഷന്വറനസട  പദ്ധതമിയപായ  ഹമഡമിഹസപ്പെട  ജശീവേനകപാഹരയുലം

ഹപനഷനകപാഹരയുലം  സലംബന്ധമിച്ചമിടദതപാളലം  ഏഹറ  ആശന്വപാസകരവലം

മപാതൃകപാപദ്ധതമിയുമപാണട.  ഇഹൗ  പദ്ധതമിയമില്  വേമിശപാല  ഹകപാച്ചമി  വേമികസന

അദതപാറമിറ്റെമി  ജശീവേനകപാരുലം  ഹപനഷനകപാരുലം  ഉള്ഹപ്പെടമിടമില്ല.  തനതുഫണട

ഉപദയപാഗമിച്ചട  പ്രവേര്തമിക്കുഹന്നപാരു സ്ഥപാപനഹമന്ന നമിലയമില് ഹമഡമിഹസപ്പെട

പദ്ധതമിയമില്  ഉള്ഹപ്പെടുത്തുക  വേഴമി  അദതപാറമിറ്റെമിയുഹട  സപാമ്പതമിക
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ബപാദ്ധത്യേതകള്  ഗണത്യേമപായമി  കുറയപാന  സപാധമിക്കുലം.  സപാര്കമില്

ഉള്ഹപ്പെടമിടമില്ലപാത  സ്ഥപാപനതമിഹല  ജശീവേനകപാഹര  ഉള്ഹപ്പെടുത്തുന്നതമിനപായമി

ഹമഡമിഹസപ്പെട  ഹഎ.ഡമി.  നമിലവേമില്വേന്ന  സപാഹചരത്യേതമില്  വേമിശപാല  ഹകപാച്ചമി

വേമികസന  അദതപാറമിറ്റെമിയമിഹല  ജശീവേനകപാഹരയുലം  ഹപനഷനകപാഹരയുലം

ഉള്ഹപ്പെടുത്തുന്നതമിനുള്ള സപാദങതമിക ബുദ്ധമിമുട്ടുകളമിഹല്ലന്നട അറമിയുന.  ഇവേഹര

ഉള്ഹപ്പെടുത്തുന്നതുവേഴമി  സര്കപാരമിനട  യപാഹതപാരുവേമിധ  അധമിക

ബപാദ്ധത്യേതകളമില്ലപാതതുമപാണട.  ഇഹൗ  സപാഹചരത്യേതമില്  വേമിശപാല  ഹകപാച്ചമി

വേമികസന  അദതപാറമിറ്റെമിയമിഹല  ജശീവേനകപാഹരയുലം  ഹപനഷനകപാഹരയുലം

ഹമഡമിഹസപ്പെമില്  ഉള്ഹപ്പെടുതപാദനപാ  അഹല്ലങമില്  സര്കപാര്  വേത്യേവേസ്ഥകള്

പപാലമിച്ചുഹകപാണട  സര്കപാര്  നമിശ്ചയമിച്ച  കമ്പനമിയുമപായമി  ദനരമിടട  കരപാറമില്

ഏര്ഹപ്പെടുത്തുന്നതമിനട  അദതപാറമിറ്റെമികട  അനുമതമി  നല്കമിഹകപാദണപാ  പദ്ധതമി

നടപ്പെമിലപാകപാനുള്ള  തശീരുമപാനലം  സര്കപാരമില്നമിനലം  ഉണപാകണഹമന്നട  ഇഹൗ

സബ്മമിഷനമിലൂഹട ഞപാന ആവേശത്യേഹപ്പെടുന. 

ധനകപാരത്യേ  വേകുപ്പുമനമി  (ശശീ  .    ഹക  .    എന  .     ബപാലദഗപാപപാല്):  സര്,

ഹമഡമിഹസപ്പെട  പദ്ധതമി  നടപ്പെമിലപാകമിത്തുടങ്ങമി.  പ്രധപാന ദപപായമിനകള് മപാത്രലം

പറയപാലം.  വേമിശദേമപായ ദനപാടട ദമശപ്പുറത്തുവേയ്ക്കുന.+ 

+ അനുബന്ധമപായമി ദചര്ക്കുന.
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ഇഹൗ പദ്ധതമി തുടങ്ങമി കുറച്ചുസമയമപായതുഹകപാണ്ടുതഹന്ന ഇതുവേഹരയുലം ഇഹൗ

പദ്ധതമിയമില് ഉള്ഹപ്പെടുതപാത വേമിശപാല ഹകപാച്ചമി വേമികസന അദതപാറമിറ്റെമിയമിഹല

ജശീവേനകപാഹരയുലം  ഹപനഷനകപാഹരയുലം  ഇദപ്പെപാള്  ഇഹൗ  പദ്ധതമിയമില്

ഉള്ഹപ്പെടുത്തുന്നതമിനട  പ്രപാദയപാഗമിക  ബുദ്ധമിമുട്ടുകളുണട.  സര്കപാര്

അഡന്വപാനസപായമി  ഇനഷന്വറനസട  കമ്പനമികട  നല്കുന്ന  പ്രശീമമിയലം  തുക

നമിലവേമില്  പദ്ധതമിയമില്  അലംഗങ്ങളപായ  ജശീവേനകപാരുഹടയുലം

ഹപനഷനകപാരുഹടയുലം  പ്രതമിമപാസ  ശമ്പളതമില്നമിനലം  ഹപനഷനമില്നമിനലം

യഥപാക്രമലം  ഇഹൗടപാകമിവേരുന്ന  സപാഹചരത്യേതമില്  സലംസ്ഥപാന

സര്കപാരമിനുകശീഴമിലുള്ള  വേമിവേമിധ  കമ്പനമി,  ദബപാര്ഡട,  ദകപാര്പ്പെദറഷന,

സന്വയലംഭരണ  സ്ഥപാപനങ്ങളമിഹലയുലം  വേമിശപാലഹകപാച്ചമി  വേമികസന

അദതപാറമിറ്റെമിയമിഹല  ജശീവേനകപാഹരയുലം  ഹപനഷനകപാഹരയുലം  മറ്റെട  സലംഘടമിത

ദമഖലയമിഹല  ജശീവേനകപാര്,  ഹപനഷനകപാര്  എന്നമിവേഹരയുലം  പദ്ധതമിയമില്

ഉള്ഹപ്പെടുതണഹമന്ന ആവേശത്യേതമിദനല് ഇവേരുഹട പകലമില്നമിനലം പ്രശീമമിയലം

ഇഹൗടപാക്കുന്നതമിനുള്ള  പ്രപാദയപാഗമികത  പരമിദശപാധമിച്ചട  പദ്ധതമിയുഹട

അടുതഘടലം  ആരലംഭമിക്കുന്ന  മുറയട  പരമിഗണമികപാവന്നതപാണട.  സര്കപാര്

പരമിഗണമിക്കുന്നതപാണട.



Uncorrected/Not for Publication
01.03.2023

12

(4) വേപാണമിയമ്പലലം ടഹൗണ് സന്വയറമിഹന പ്രവേര്തനലം

ശശീ  .    എ  .    പമി  .    അനമില് കുമപാർ:  സര്,  എഹന നമിദയപാജകമണ്ഡലതമിഹല

വേപാണമിയമ്പലതട വേണ്ടൂര് ഗപാമപഞപായതമിഹന ഉടമസ്ഥതയമിലുള്ള സ്ഥലതട

കഴമിഞ  യു.ഡമി.എഫട.  ഗവേണ്ഹമനമിഹന  കപാലതട  ഡമി.റ്റെമി.പമി.സമി.-യുഹട

ദനതൃതന്വതമില്  ആരലംഭമിച്ച  പദ്ധതമിയപാണട  വേപാണമിയമ്പലലം  ടഹൗണ്  സന്വയര്

പദ്ധതമി.  പ്രസസ്തുത  പദ്ധതമിക്കുദവേണമിയുള്ള  സ്ഥലലം  അനുവേദേമിച്ചതട

ഗപാമപഞപായതപായമിരുന.  പദ്ധതമിയുഹട  പ്രവൃതമി  പൂര്തശീകരമിച്ചു.

പഞപായതട  ഭൂമമിയമിലപാണട  ടൂറമിസലം  വേകുപ്പെട  ഡമി.റ്റെമി.പമി.സമി.-യുഹട

ദനതൃതന്വതമില് ഇഹൗ പദ്ധതമി ആരലംഭമിച്ചതട. പദക പ്രസ്തുത പദ്ധതമി ഏഹറ്റെടുതട

നടതമിഹകപാണ്ടുദപപാകപാനുള്ള ആഗഹലം പഞപായതട പ്രകടമിപ്പെമിച്ചു.  ഇതുമപായമി

ബന്ധഹപ്പെടട  ടൂറമിസലം  വേകുപ്പുലം  ഗപാമപഞപായത്തുലം  തമമില്  ചമില

തര്കങ്ങളുണപായമി.  ഇതുമപായമി ബന്ധഹപ്പെടട ഞപാന മലപ്പുറലം ജമില്ലപാ കളക്ടറുഹട

ദചലംബറമിലുലം  വേണ്ടൂരമിലുലം  ബഹുമപാനഹപ്പെട  മനമിയുഹട  ദചലംബറമിലുലം  വേച്ചട

ദയപാഗങ്ങള്  ദചരുകയുണപായമി.  കഴമിഞ  തവേണ  ബഹുമപാനഹപ്പെട  മനമികട

കത്തുനല്കുകയുലം  ഹചയമിരുന.  ടൂറമിസലം  ഡമിപ്പെപാര്ട്ടുഹമനട  ഹഹപ്രവേറ്റെട

ഹസക്ടറമില്ദപ്പെപാലുലം  ഇതരലം  പദ്ധതമികള്  ആരലംഭമികപാറുണട.  പമില്ഗമിലം
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ടൂറമിസതമിഹന  ഭപാഗമപായമി  ആരപാധനപാലയങ്ങളമില്,  അമ്പലങ്ങളമില്,

പള്ളമികളമിഹലല്ലപാലം  ടൂറമിസലം  ഡമിപ്പെപാര്ട്ടുഹമനട  ഇതരതമിലുള്ള  പ്രവൃതമികള്

മുനകപാലങ്ങളമിലുലം  ഇദപ്പെപാഴുലം  നടപ്പെപാകമിഹകപാണമിരമിക്കുകയപാണട.

തദദ്ദേശസന്വയലംഭരണ  സ്ഥപാപനതമിനുകശീഴമിലുള്ള  സ്ഥലതട  ടൂറമിസലം

ഡമിപ്പെപാര്ട്ടുഹമനട ഒരു പദ്ധതമി പൂര്തശീകരമിച്ചട കഴമിഞപാല് അതമിഹന നടതമിപ്പെട

പഞപായതമിനട ഹകപാടുക്കുന്നതട ഒരു പ്രയപാസവമമില്ലപാത കപാരത്യേമപാണട. കഴമിഞ

ആദറഴട  വേര്ഷകപാലമപായമി  ഇതട  തുറകപാഹത,  പ്രവേര്തമികപാഹത

കമിടക്കുകയപാണട.    അതുഹകപാണട  ബഹുമപാനഹപ്പെട  മനമിദയപാടട  എനമികട

അഭത്യേര്തമികപാനുള്ളതട,  പഞപായതട  ഭരണസമമിതമിഹയ

സലംബന്ധമിച്ചമിടദതപാളലം അവേമിഹടനമിനലം ലഭമിക്കുന്ന വേരുമപാനലം ഒരുപരമിധമിവേഹര

ഡമി.റ്റെമി.പമി.സമി. -കട  നല്കപാനുലം  അവേര്  തയ്യപാറപാണട.  അപ്രകപാരലം

ഡമി.റ്റെമി.പമി.സമി.-യുലം പഞപായത്തുലം വേരുമപാനലം വേശീതമിഹച്ചടുത്തുഹകപാണ്ടുലം എന്നപാല്

നടതമിപ്പെട  പഞപായതമിഹന  ഏല്പ്പെമിച്ചുഹകപാണ്ടുലം  മുദന്നപാട്ടുദപപാകപാനുള്ള  ഒരു

സപാഹചരത്യേലം  ഒരുകണഹമന്നപാണട  ബഹുമപാനഹപ്പെട  മനമിദയപാടട  എനമികട

അഭത്യേര്തമികപാനുള്ളതട. 
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ഹപപാതുമരപാമതട- വേമിദനപാദേസഞപാരലം വേകുപ്പുമനമി (ശശീ  .   പമി  .   എ  .   മുഹമദേട

റമിയപാസട):  സര്,  മലപ്പുറലം ജമില്ലയമിഹല വേണ്ടൂരമില് നപാലരദകപാടമിദയപാളലം രൂപ

ഹചലവേഴമിച്ചട  ടൂറമിസലം  വേകുപ്പെട  നടപ്പെമിലപാകമിവേരുന്ന  വേപാണമിയമ്പലലം  ടഹൗണ്

സന്വയര്  നവേശീകരണ  പദ്ധതമിയുമപായമി  ബന്ധഹപ്പെട  വേമിഷമപാണട

മുനമനമികൂടമിയപായമിരുന്ന ബഹുമപാനഹപ്പെട അലംഗലം ശശീ. എ. പമി. അനമില് കുമപാർ

ഇവേമിഹട  ഉന്നയമിച്ചതട.  വേണ്ടൂര്  പഞപായതമില്നമിനലം  നപാളമിതുവേഹരയപായമി

ഹകടമിട  നമ്പര്  അനുവേദേമിച്ചമിടമില്ലപാതതമിനപാല്  ഹകടമിടലം  ഡമി.റ്റെമി.പമി.സമി.-കട

ഹഹകമപാറമി  ലഭമിച്ചമിടമില്ല  എഹന്നപാരു  പ്രശ്നമുണട.  ഇഹൗ  പ്രശ്നലം

പരമിഹരമിക്കുന്നതമിനപായമി  ജമില്ലപാ  വേമികസന കമശീഷണറുഹട  അദ്ധത്യേകതയമില്

ദയപാഗലം  ദചര്ന്നമിരുന.  ദയപാഗതമിഹന  തശീരുമപാനങ്ങള്  സര്കപാരമിദലയട

ലഭത്യേമപാകപാഹമന്നട  അറമിയമിച്ചമിട്ടുണട.  ഇതുപരമിദശപാധമിച്ചട  ഇവേമിഹട  ഉന്നയമിച്ച

വേമിഷയതമില് എങ്ങഹന പരമിഹപാരലം കപാണപാനപാകുഹമന്നട ദനപാകപാവന്നതപാണട.

ആവേശത്യേമപായ  നടപടമികള്  ഇതുമപായമി  ബന്ധഹപ്പെടട  സന്വശീകരമികപാലം.  ടൂറമിസലം

വേമികസനമപാണട  ലകത്യേഹമങമില്  ഡമി.റ്റെമി.പമി.സമി.-യുഹട  പങപാളമിതദതപാടുകൂടമി

പദ്ധതമി  മുദന്നപാട്ടുദപപാകുന്നതപാണട  ഉചമിതഹമന്ന  അഭമിപ്രപായമപാണട  ടൂറമിസലം

വേകുപ്പെമിനുള്ളതട.  എട്ടുവേര്ഷമപായമി  നമിലനമില്ക്കുന്ന  പ്രശ്നമപാണട.  എന്നപാല്
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മറ്റുകപാരത്യേങ്ങഹളല്ലപാലം പരമിദശപാധമിച്ചട ഇഹതങ്ങഹന പരമിഹരമികപാനപാകുഹമനള്ളതട

ചര്ച്ച ഹചയ്യപാവന്നതപാണട. 

(5) ഹഎരവേണ് പപാലലം നമിര്മപാണലം

ശശീ  .    ഹക  .    യു  .    ജനശീഷട  കുമപാര്:   സര്,  ദകപാന്നമിയുഹട  വേമികസനതമിനട

വേലമിയ  കുതമിദപ്പെകുന്നതപാണട  ഹഎരവേണ്  പപാലലം.  അരുവേപാപ്പുലലം

പഞപായതമിഹന അച്ചനദകപാവേമിലപാര് രണട കരകളപായമി ദവേര്തമിരമിക്കുകയപാണട.

അരുവേപാപ്പുലലം-ഹഎരവേണ് കരകഹള ബന്ധമിപ്പെമിക്കുന്ന ഇഹൗ ഹഎരവേണ് പപാലലം

ആ നപാടമിഹല  ജനങ്ങളുഹട  ദേശീര്ഘകപാലഹത ആഗഹമപാണട.  ഇരുകരകളമിലുലം

തപാമസമിക്കുന്നവേര്  പരസരലം  ബന്ധഹപ്പെടണഹമങമില്  കമിദലപാമശീറ്റെറുകള്തപാണമി

മറ്റു  പഞപായതമിലൂഹട  കടനവേദരണ  സ്ഥമിതമിയപാണുള്ളതട.  ദകപാന്നമി

ഹമഡമികല്  ദകപാദളജമിദലയ്ക്കുള്ഹപ്പെഹട  യപാത്ര  ഹചയ്യുന്ന  ആളുകള്കട  ഏഹറ

ഗുണകരമപായ  ഇഹൗ  പപാലലം  ആ  നപാടമിഹല  ജനങ്ങളുഹട  ദേശീര്ഘകപാലഹത

ആഗഹമപാണട.  സലംസ്ഥപാന  സര്കപാര്  റശീ-ബമില്ഡട  ദകരള

പദ്ധതമിയമിലുള്ഹപ്പെടുതമി  2021  രണപാലംമപാസലം  12.25  ദകപാടമി  രൂപയുഹട

ഭരണപാനുമതമി നല്കമിയമിരുന. പമി.ഡബല്യു.ഡമി. ബമിഡ്ജസട വേമിഭപാഗതമിനപാണട

നമിര്മപാണച്ചുമതല.  ഇതമിഹന  നടപടമിക്രമങ്ങള്  ദവേഗതമില്  പൂര്തശീകരമിച്ചട
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അടമിയനരമപായമി  നമിര്മപാണലം  ആരലംഭമികപാനപാവേശത്യേമപായ  നടപടമി

സന്വശീകരമികണഹമന്നതപാണട സബ്മമിഷനമിലൂഹട ആവേശത്യേഹപ്പെടുന്നതട. 

ഹപപാതുമരപാമതട- വേമിദനപാദേസഞപാരലം വേകുപ്പുമനമി (ശശീ  .   പമി  .   എ  .   മുഹമദേട

റമിയപാസട):  സര്,  ദകപാന്നമി  നമിദയപാജകമണ്ഡലതമിഹല  അരുവേപാപ്പുലലം

ഗപാമപഞപായതമിഹല  ഹഎരവേണ്  പപാലതമിഹന  നമിര്മപാണവമപായമി

ബന്ധഹപ്പെട വേമിഷമപാണട ബഹുമപാനഹപ്പെട അലംഗലം ശശീ. ഹക. യു. ജനശീഷട കുമപാര്

ഇവേമിഹട സബ്മമിഷനമിലൂഹട ഉന്നയമിച്ചതട. 06-02-2021-ല് തദദ്ദേശസന്വയലംഭരണ

വേകുപ്പെട  റശീബമില്ഡട  ദകരള  ഇനമിദഷത്യേറ്റെശീവേമില്  ഉള്ഹപ്പെടുതമി  12.25  ദകപാടമി

രൂപകട  എ.എസട.  നല്കമിയമിരുന.  27-07-2022-ഹല  ഉതരവേമിലൂഹട

പപാലതമിഹന  നമിര്മപാണച്ചുമതല  പമി.ഡബന.ഡമി.  പപാലലം  വേമിഭപാഗതമിനട

ഹഹകമപാറമി  ലഭമിക്കുകയുലം  ഹചയ.  പപാലലം  നമിര്മപാണ  പ്രവൃതമിയുഹട

മണ്ണുപരമിദശപാധന പൂര്തമിയപാകമി അനമിമ രൂപകല്പ്പെന തയ്യപാറപാകമിയമിട്ടുണട.

അനമിമ രൂപകല്പ്പെന അടമിസ്ഥപാനമപാകമി തയ്യപാറപാകമിയ സപാദങതമികപാനുമതമി

എസമിദമറ്റെമിനട  അലംഗശീകപാരലം  നല്കുന്നതപാണട  അടുതഘടലം.  എന്നപാല്

തദദ്ദേശസന്വയലംഭരണ  വേകുപ്പെട  ഹഹകകപാരത്യേലം  ഹചയ്യുന്ന  ശശീര്ഷകതമില്

ഭരണപാനുമതമി ലഭമിച്ചതമിനപാല് ഹഹപ്രസമില് സപാദങതമികപാനുമതമി നല്കുന്നതമിനട
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സന്വയലംഭരണ  വേകുപ്പെമില്നമിനലം  അനുമതമി  നല്ദകണതുണട.  അഹല്ലങമില്

ഹപപാതുമരപാമതട  വേകുപ്പെമില്നമിനലം  ബമില്  തുക  മപാറതകവേമിധതമില്

ഭരണപാനുമതമി  ലഭത്യേമപായ  തദദ്ദേശസന്വയലംഭരണ  വേകുപ്പെമിഹന  ശശീര്ഷകലം

ഹപപാതുമരപാമതട വേകുപ്പെട പപാലങ്ങള് ചശീഫട എഞമിനശീയര്ക്കുകൂടമി ദക്രപാസട മപാപ്പെട

ഹചയട  ലഭമിക്കുകയുലം ഹഹപ്രസട  ദസപാഫട ഹവേയറമില് ഉള്ഹപ്പെടുത്തുകയുലം ദവേണലം.

ശശീര്ഷകലം ദക്രപാസട മപാപ്പെട ഹചയട ലഭമിക്കുന്നതമിനട തദദ്ദേശസന്വയലംഭരണ വേകുപ്പെട

ചമിഫട  എഞമിനശീയര്കട  09-11-2022-ല്  കത്തുനമില്കമിയമിട്ടുണട.  ഇതമിനുള്ള

മറുപടമി  ലഭത്യേമപായമിടമില്ല.  ഇകപാരത്യേലം  ബഹുമപാനഹപ്പെട  തദദ്ദേശസന്വയലംഭരണ

വേകുപ്പുമനമിയുഹട  ശദ്ധയമില്ഹപ്പെടുതമി  തുടര്നടപടമികള് സന്വശീകരമികപാലം.  ഇഹൗ

പ്രവൃതമികപാവേശത്യേമപായ  സ്ഥലലം  വേമിട്ടുനല്ദകണ  ഉടമകളമില്നമിനലം

അഡന്വപാനസട  ഹപപാസഷന  ഒപ്പെമിടട  വേപാങ്ങമിയമിട്ടുണട.  മറ്റുകപാരത്യേങ്ങള്

ദവേഗതമിലപാകപാന എല്ലപാ നമിലയമിലുലം ഇടഹപടപാലം.                              

(6) ദപരപാവൂരമിഹല ദറപാഡുകളുഹട നവേശീകരണലം

ശശീ  .    സണ്ണമി  ദജപാസഫട:  സര്,  ദപരപാവൂര്  നമിദയപാജകമണ്ഡലലം

വേമിസത്യേതമിദയറമിയ നമിദയപാജകമണ്ഡലമപാണട. 340 കമിദലപാമശീറ്റെര് പമി.ഡബന.ഡമി

ദറപാഡമില്  പകുതമി  ദറപാഡുകള്  മപാത്രഹമ  ആധുനമിക  രശീതമിയമില്
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നവേശീകരമിച്ചമിട്ടുളള.  തലദശ്ശേരമി-ഹഹമസൂര് ദറപാഡമിഹന ഭപാഗമപായമി ഹക.എസട.ടമി.പമി

വേര്ക്കുലം  മലദയപാര  ഹഹഹദവേയുലം  റശീ ബമില്ഡട  ദകരളപാ  ഇനമിദഷത്യേറ്റെശീവേട

വേമിമപാനതപാവേള  ദറപാഡമിഹന  പദ്ധതമികളുലം  നമിലവേമിലുണട.  എന്നപാല്

പകുതമിയമിദലഹറ   ദൂരലം  ദറപാഡുകള്  ഇദപ്പെപാഴുലം  ഗതപാഗതദയപാഗത്യേമല്ലപാഹതപാരു

രൂപതമിലുലം  ആധുനമികമപായമി  നവേശീകരമികപാത  തൂപതമിലുലം

അവേദശഷമിക്കുകയപാണട.  അതട  നവേശീകരമികണലം.  ബഡ്ജറ്റെട  വേര്കപായമി

ഇപ്രപാവേശത്യേവലം അഞട ദകപാടമി രൂപ മപാത്രമപാണട ഒരു നമിദയപാജകമണ്ഡലതമില്

കമിട്ടുന്നതട.   അഞട  കമിദലപാമശീറ്റെര്  ദറപാഡട  ഉഹണങമില്  അതമിഹന

ബമി.എലം&ബമി.സമി വേര്കമിനു ദപപാലുലം  അദലപാടട ഹചയ്യുന്ന ബഡ്ജറ്റെട വേമിഹമിതലം

മതമിയപാകുന്നമില്ല.  കഴമിഞ  വേര്ഷലംതഹന്ന  അഞട  കമിദലപാമശീറ്റുളള  ഒരു

ദറപാഡമിഹന  മൂന്നട  കമിദലപാമശീറ്റെര്  പ്രവേര്തമി  മപാത്രഹമ  പൂര്തശീകരമികപാന

സപാധമിച്ചുളള.  അതുദപപാഹല  പണലം  അനുവേദേമികപാതതുഹകപാണട  പല

ഹമയമിനനനസട വേര്ക്കുകളുലം നടക്കുന്നമില്ല.  പുതമിയതപായമിഹടപാരു പരമിഷപാരഹമന്ന

നമിലയമില്  ഹമയമിനനനസട  വേമിലംഗട  ഉണപാക്കുകയുലം  അവേര്  ലമിഹസപാഹക

പ്രഖത്യേപാപമിഹച്ചങമിലുലം   ആ  ലമിസട   അനുസരമിച്ചുളള  പ്രവൃതമി  നടക്കുന്നമില്ല.

അതുഹകപാണട  ചമില  ദറപാഡുകളമില്  വേര്ഷങ്ങളപായമി  മഴയുഹടയുലം
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പ്രകൃതമിദഷപാഭതമിഹനയുലം  ഹകടുതമികളനുഭവേമിച്ചട  നപാശനഷ്ടലം  വേന്നമിട്ടുളള

സ്ഥലങ്ങളമില്  തശീര്ത്തുലം  ഗതപാഗതദയപാഗത്യേമല്ലപാത  സപാഹചരത്യേലം

നമിലനമില്ക്കുകയപാണട.  ദപരപാവൂര്  നമിദയപാജകമണ്ഡലതമിഹല  ദമപാണമിറ്റെറമിലംഗട

കമമിറ്റെമി ദയപാഗലം ദചരപാതതുഹകപാണല്ല, ദചരുനണട. ദനപാഡല് ഓഫശീസറുണട.

കമമിറ്റെമി  ദചര്ന്നട  ചര്ച്ച  ഹചയ്യുനമുണട.  പഹക  കമമിറ്റെമികട  പണലം

അനുവേദേമികപാനുളള  അധമികപാരമമില്ല.  പുതുതപായമി  സ്ഥപാപമിച്ചമിട്ടുളള

ഹമയമിനനനസട  വേമിലംഗട  അതട  ഫലപ്രദേഹമയല്ല.  ഹമയമിനനനസട  വേമിലംഗമിനട

യഥപാര്തതമില്  ദറപാഡട  എഹനന്നട  അറമിയമില്ല.    പമി.ഡബല്യു.ഡമി.-യുഹട

ഹസകന  ഓഫശീസട,  ഹമയമിനനനസട  വേമിലംഗട  എന്നമിങ്ങഹന  രണട  വേമിലംഗപായമി

ദപപാകുകയപാണട.  അവേര്കട  പലര്ക്കുലം  ദറപാഡമിഹന  യഥപാര്തത്യേലം  അറമിയമില്ല,

ദവേണത്ര കപാരത്യേകമതയമില്ല.  അതുഹകപാണട ഇതരതമില് ദറപാഡട ഹഹദേര്ഘത്യേലം

കൂടുതലുളള  പ്രദദേശങ്ങളമില്  അവേമിഹടഹത  ട്രേപാഫമികട  ഹഡനസമിറ്റെമി

ശപാസശീയമപായ  മപാനദേണ്ഡതമിഹന  അടമിസ്ഥപാനതമില്

പരമിദശപാധമിദകണതപായമിട്ടുണട.  ഇരമിടമി  തപാലൂകട  ആസ്ഥപാനദതയ്ക്കുളള മൂന്നട

പ്രധപാനഹപ്പെട  ദറപാഡുകള്,  ദപരപാവൂരമിഹനയുലം  ഇരമിടമിഹയയുലം  ബന്ധമിപ്പെമിക്കുന്ന

ദറപാഡുകളുള്ഹപ്പെഹട  ദകന്ദ്ര  ദറപാഡട  ഫണട  (CRF)   ലമിസമിലുണപായമിരുന.
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അവേസപാനലം  ലമിസട  വേന്നദപ്പെപാള്  സലംസ്ഥപാന  ഗവേണ്ഹമനമിനട  മുനഗണന

കമിടമിയമിഹല്ലനളളതമിഹന  ദപരമില്  അതട  നഷ്ടമപാക്കുകയപാണട  ഹചയമിട്ടുളളതട.

അതുഹകപാണട  ഇഹൗ  പ്രധപാനഹപ്പെട  ദറപാഡുകളുലം  ജനങ്ങളുഹട  യപാത്ര

സഹൗകരത്യേതമിഹന  സപാരമപായമി  ബപാധമിക്കുന്ന  ദറപാഡുകളുലം   അതത്യേപാവേശത്യേമപായമി

ഹമയമിനനനസട   ഉറപ്പെട  വേരുതപാനുലം,  ഘടലം,ഘടങ്ങളപായമി    പുനരുദ്ധരപാണലം

നടതപാനുമപാവേശത്യേമപായമിട്ടുളള  ഫണട  അനുവേദേമികപാന  നടപടമികള്

സന്വശീകരമികണലം.  ബഹുമപാനഹപ്പെട  ഹപപാതുമരപാമതട-വേമിദനപാദേസഞപാരലം

വേകുപ്പുമനമി ഇതമിഹനസലംബന്ധമിച്ചട  പ്രദതത്യേക  ദയപാഗലം  വേമിളമികണഹമന്നട

ഞപാഹനപാരു  കതട  ഹകപാടുതമിരുന.  അദദ്ദേഹലം  വേമിളമികപാഹമന്നട

പറഞമിരുഹന്നങമിലുലം  നടപടമി  സന്വശീകരമിച്ചമിടമില്ല.  അതുഹകപാണട  ദറപാഡട

ഹഹദേര്ഘത്യേതമിഹന അടമിസ്ഥപാനതമില് പ്രദതത്യേക പരമിഗണന നല്കണഹമന്നട

അഭത്യേര്തമിക്കുന.

ഹപപാതുമരപാമതട-വേമിദനപാദേസഞപാരലം വേകുപ്പുമനമി (ശശീ  .   പമി  .   എ  .   മുഹമദേട

റമിയപാസട  ):   സര്,     ദപരപാവൂര്  നമിദയപാജകമണ്ഡലതമിഹല  ദറപാഡുകളുഹട

നവേശീകരണവമപായമി  ബന്ധഹപ്പെടപാണട  ബഹുമപാനത്യേനപായ  അലംഗലം  ശശീ.  സണ്ണമി

ദജപാസഫട  ഇവേമിഹട സബ്മമിഷന ഉന്നയമിച്ചമിട്ടുളളതട.  അദദ്ദേഹലം ദനരഹതയുലം
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സഭയമില്  ഇഹൗ  വേമിഷയലം  ഉന്നയമിച്ചതപാണട.   ഇഹൗ  നമിദയപാജകമണ്ഡലതമില്

ആഹക  344  കമിദലപാമശീറ്റെര്  ഹഹദേര്ഘത്യേതമില്  പമി.ഡബന.ഡമി  ദറപാഡുകളുണട.

ഇതമില്  184  കമിദലപാമശീറ്റെര്  ബമി.എലം&ബമി.സമി  ദറപാഡുകളപായമി

ഉയര്തമിയതപാണട.   ദപരപാവൂര്  നമിദയപാജകമണ്ഡലതമില്

50 ശതമപാനതമിലധമികലം  ദറപാഡുകള്   ബമി.എലം&ബമി.സമി  ആഹണനളളതട

സഭഹയ അറമിയമിക്കുന.  ഇതട  സലംസ്ഥപാന ശരപാശരമിയുഹട  ഇരടമിയപാണട.  160

കമിദലപാമശീറ്റെര്  ദറപാഡപാണട   ബമി.എലം&ബമി.സമി  നമിലവേപാരതമിദലയട   ഇനമി

ഉയര്തപാനുളളതട.  നമിലവേമില്  5  കമിദലപാമശീറ്റെദറപാളലം   ബമി.എലം&ബമി.സമി

പ്രവൃതമികള്  പുദരപാഗമമിച്ചുവേരമികയപാണട.  രണര  കമിദലപാമശീറ്റെര്  ദറപാഡുകൂടമി

നവേശീകരമിക്കുന്നതമിനുളള  ഭരണപാനുമതമി  നല്കമിയമിട്ടുണട.  റണ്ണമിലംഗട

ദകപാണ്ട്രേപാക്ടമിഹന   ആദേത്യേഘടതമില്  129  കമിദലപാമശീറ്റെര്  ദറപാഡുകളുലം

രണപാലംഘടതമില്  49  കമിദലപാമശീറ്റെര്  ദറപാഡുകളുലം  പരമിപപാലമിച്ചുവേരുന.

ബഹുമപാനഹപ്പെട  അലംഗലം  ഇവേമിഹട  സൂചമിപ്പെമിച്ച  ഹമയമിനനനസട

വേമിഭപാഗഹതക്കുറമിച്ചട  പരമിദശപാധമികപാലം.   ഹപപാതുഹവേ  റണ്ണമിലംഗട  ദകപാണ്ട്രേപാക്ടട

സലംവേമിധപാനലം  ദകരളതമില്   പുതമിയ  സലംവേമിധപാനമപാണട.  അതട  സഭയമിഹല

എല്ലപാലം അലംഗങ്ങളുലം മനസമിലപാക്കുഹമന്നട കരുതുന.  പരമിപപാലന കപാലപാവേധമി
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കഴമിഞട   ദറപാഡമിനട  കൂണ്ടുലം കുഴമിയുലം  വേന്നപാല് അദപ്പെപാള് പരപാതമി  പറഞ

എലം.എല്.എ.-മപാഹരപാഹക ഇടഹപ്പെടട  എസമിദമറ്റെട  എടുതട ഹടണര് വേമിളമിക്കുന്ന

രശീതമിയപായമിരുന  ദകരളതമില്.  എന്നപാല്  പരമിപപാലന  കപാലപാവേധമി

കഴമിയുന്നതമിനുമുമ്പട തഹന്ന പരമിപപാലന,  കപാലപാവേധമി കഴമിഞപാല് ഹതപാടടുത

ദേമിവേസലം  മുതല്  ഒരു  വേര്ഷദതയട  ഇഹൗ  ദറപാഡമിഹന  പരമിപപാലനലം  കുഴമി

അടയല്, കപാടട ഹവേടല് തുടങ്ങമിയ കപാരത്യേങ്ങള് ആരട ഹചയ്യണഹമന്നട ദനരഹത

നമിശ്ചയമിച്ചട  ഹടണര്  നല്കുന്ന  പുതമിയ  ദകപാണ്ട്രേപാക്ടട  സലംവേമിധപാനമപാണട

റണ്ണമിലംഗട  ദകപാണ്ട്രേപാക്ടട  സലംവേമിധപാനലം.  ദകരളതമിഹല  30,000  കമിദലപാമശീറ്റെര്

പമി.ഡബന.ഡമി  ദറപാഡുകളമില്  രണട  ഹഫയസുകളപായമി  ഏകദദേശലം  20,000

കമിദലപാമശീറ്റെര്  റണ്ണമിലംഗട  ദകപാണ്ട്രേപാക്ടട   സലംവേമിധപാനതമില്  വേനഹയനളള

വേമിവേരലം  സദനപാഷപൂര്വലം   ഇഹൗ  സഭഹയ  അറമിയമികപാന  ഞപാന

ആഗഹമിക്കുകയപാണട.  റണ്ണമിലംഗട  ദകപാണ്ട്രേപാക്ടട  പരമിദശപാധമിക്കുന്നതമിനട

കൃതത്യേമപായ  സലംവേമിധപാനമുണട.   8  മപാസലം  മുമ്പട  ഇഹൗ  സഭയമില്  വേളഹര

ഗഹൗരവേതമില് ബഹുമപാനഹപ്പെട  പ്രതമിപക ദനതപാവേട ഉള്ഹപ്പെഹട ചര്ച്ച ഹചയ

വേമിഷയമപാണട.  ഹമയമിനനനസട  വേമിഭപാഗഹതക്കുറമിച്ചട  പരമിദശപാധമിച്ചപാല്,

കഴമിഞ  ആറുമപാസമപായമി  45 ദേമിവേസലം  ഇടവേമിടട   14  ജമില്ലകളമിലുലം  ഓദരപാ
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ദനപാഡല്  ഓഫശീസര്മപാരുഹട  ദനതൃതന്വതമില്  ഒരു  ടശീലം  പരമിദശപാധന

നടതമിവേരുനണട.  അദതപാഹടപാപ്പെലം  മപാസതമിഹലപാരമികല്  സൂപ്രണമിലംഗട

എഞമിനശീയറുലം  പരമിദശപാധമിക്കുലം.  ഇങ്ങഹന  ഉദദേത്യേപാഗസ്ഥര്  ഓഫശീസമില്

ഇരമിക്കുന്നതുമപാത്രമല്ല,  ദറപാ ഡമില്  സന്ദര്ശമിച്ചട  പരമിദശപാധമിക്കുന്ന  നമിലപപാടട

എല്.ഡമി.എഫട.  നടപ്പെമിലപാകമിവേരമികയപാണട.  അതമിനമിടയമില്  ദപരപാവൂരമില്

മപാത്രലം  ഇങ്ങഹനഹയപാരു  മപാറ്റെലം  വേന്നൂഹവേനളളതട  പരമിദശപാധമിച്ചട  മുദന്നപാടട

ദപപാകപാലം.  എവേമിഹടഹയങമിലുലം  ആരുഹടഹയങമിലുലം  ഭപാഗതട  വേശീഴ്ചയുഹണങമില്

അതട  പരമിദശപാധമിച്ചട  തമിരുതമി  മുദന്നപാടട  ദപപാകപാവന്നതപാണട.   ദപരപാവൂര്

നമിദയപാജകമണ്ഡലതമിഹല   KSTP  ദറപാഡട  -  മപാനനവേപാടമി-ഹപരമിയ

ദറപാഡമിഹന  നവേശീകരണ  പ്രവൃതമികള് നടനവേരമികയപാണട.  പ്രസ്തുത ദറപാഡട

102 ദകപാടമി  23  ലകലം രൂപ  ഹചലവേഴമിച്ചട  നവേശീകരമിക്കുകയപാണട.  നമിലവേമില്

68.94  ശതമപാനലം  പ്രവൃതമി  പൂര്തമിയപായമിട്ടുണട.  ദപരപാവൂര്

നമിദയപാജകമണ്ഡലതമിഹല  കള  ദറപാഡട,  വേളവപപാറ  ദറപാഡട   KSTP  -യുഹട

OPBRC  പപാദകജട-V  എന്ന  പദ്ധതമിയമിലുള്ഹപ്പെടമിട്ടുണട.  പദ്ധതമിയുഹട

നവേശീകരമിച്ച ഡമി.പമി.ആര് നമിലവേമില്  ഗഹൗണട ഹത്രടമിങ്ങമിനപായമി കണ്ണൂര് ദറപാഡട

ഹമയമിനനനസട  ഡമിവേമിഷനട  ഹഹകമപാറമിയമിട്ടുണട.  റമിദപ്പെപാര്ടട  ദവേഗതമില്
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തയ്യപാറപാകമി  പദ്ധതമി  ഹടണര്  ഹചയ്യപാനുളള  നടപടമികള്  സന്വശീകരമിക്കുലം.

ദപരപാവൂര്  മണ്ഡലവമപായമി  ബന്ധഹപ്പെട  മൂന്നട  കമിഫ്ബമി  പദ്ധതമികള്കപാണട

കഴമിഞ  വേര്ഷലം  സപാമ്പതമികപാനുമതമി  ലഭത്യേമപാഹയഹതന്നട  ബഹുമപാനഹപ്പെട

അലംഗഹത  ഞപാന  ഓര്മഹപ്പെടുതപാന  ഞപാന  ആഗഹമിക്കുകയപാണട.

അതമിഹലപാന്നട  മലദയപാര  ഹഹഹദവേയുമപായമി  ബന്ധഹപ്പെട  അമ്പപായദതപാടട  -

ദബപായസട  ടഹൗണ്  ദറപാഡപാണട.  ഇഹൗ  ദറപാഡമിനപായമി  35.67  ദകപാടമി   രൂപ

കമിഫ്ബമി അനുവേദേമിച്ച കപാരത്യേലം ബഹുമപാനഹപ്പെട അലംഗഹത ഒരമികല്കൂടമി ഞപാന

ഓര്മഹപ്പെടുതപാന ആഗഹമിക്കുകയപാണട. ഇഹൗ സഭയമിലുലം പുറത്തുമപായമി അങ്ങട

ചൂണമികപാടമിയ  പ്രവൃതമിയപാണട  വേകുപ്പെമിഹനകൂടമി   ഇടഹപടലമിഹന  ഭപാഗമപായമി

സപാമ്പതമികപാനുമതമി  ലഭമിച്ചമിട്ടുളളതട.  കണ്ണൂര്  എയര്ദപപാര്ടട

കണക്ടമിവേമിറ്റെമിയമിഹല  മപാനനവേപാടമി-ദബപായസട  ടഹൗണ്  ദപരപാവൂര്-ശമിവേപുരലം

ദറപാഡട റശീച്ചട 3 അമ്പപായദതപാടട-മടന്നൂര് ദറപാഡമിഹന സ്ഥലദമറ്റെടുകലമിനട  964

ദകപാടമി  72  ലകലം രൂപ  കഴമിഞ ദേമിവേസലം കമിഫ്ബമി അനുവേദേമിച്ച വേമിവേരലം

സദനപാഷപൂര്വലം   ഓര്മഹപ്പെടുതപാന  ഞപാന  ആഗഹമിക്കുകയപാണട.

ഹവേള്ളപാര്വേളളമി  മുതല്  അമ്പപായദതപാടട  വേഹരയുളള  ഭപാഗമപാണട  ദപരപാവൂര്

മണ്ഡലതമില്  വേമികസമിപ്പെമിക്കുക.  ദറപാഡട  നപാലുവേരമിയപായമി
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വേമികസമിപ്പെമിക്കുന്നതമിനപാണട ഇദപ്പെപാള് പദ്ധതമി തയ്യപാറപാകമിയമിരമിക്കുന്നതട.  ഇഹൗ

ദറപാഡമിനട  തുക  അനുവേദേമിക്കുന്നതമിനട  ഹപപാതുമരപാമതട  വേകുപ്പെട  ആവേശത്യേമപായ

ഇടഹപടലുകള്  നടതമിയമിരുനഹവേനളളതട  ഞപാന  ഓര്മഹപ്പെടുത്തുകയപാണട.

ഹപരുവേമ്പറമ്പ-കല്ലുവേയല്-ഹനല്ലമികപാലംഹപപായമില്  ദറപാഡട  6.96  കമിദലപാമശീറ്റെര്

ദൂരലം  വേമികസമിപ്പെമിക്കുന്നതമിനപായമി    30 ദകപാടമി  97  ലകലം  രൂപയുഹട

സപാമ്പതമികപാനുമതമി  കമിഫ്ബമി നല്കമിയ സദനപാഷവേമിവേരലം   ഒരമികല്കൂടമി

ഓര്മഹപ്പെടുതപാന  ഞപാന ആഗഹമിക്കുകയപാണട.  ഇഹതപാഹക പറയുദമ്പപാള്

ഇവേമിഹട ഹചയ കപാരത്യേങ്ങള് കുറച്ചട കൂടമിദപ്പെപാദയപാഹയന്നട മറ്റുളള എലം.എല്.എ-

മപാര്  സലംശയമിക്കുദമപാഹയന്നപാണട  എഹന  ഭയലം.  മലദയപാര  ഹഹഹദവേയുഹട

ഭപാഗമപായ  വേള്ളമിദതപാടട-അമ്പപായദതപാടട  ദറപാഡട  വേമികസമിപ്പെമിക്കുന്നതമിനട

52 ദകപാടമി 91  ലകലം രൂപയട സപാദങതമികപാനുമതമി നല്കമിയുലം ഹടണര് നടപടമി

പൂര്തശീകരമിക്കുകയുലം  ഹചയമിട്ടുണട.  കമിഫ്ബമിയുഹട  അനുമതമി  ലഭമിച്ചപാലുടന

അവേമിഹട  പ്രവൃതമി  ആരലംഭമികപാന  കഴമിയുലം.  ദപരപാവൂര്  മണ്ഡലതമിഹനകൂടമി

ഭപാഗമപായമി  1048  ദകപാടമി  60  ലകലം  രൂപയപാണട  കമിഫ്ബമി

അനുവേദേമിച്ചമിട്ടുഹണനളളതട  പ്രദതത്യേകലം   അറമിയമികപാന  ഞപാന

ആഗഹമിക്കുകയപാണട.   ഇതട  പറയുദമ്പപാള്  ഒരു  കപാരത്യേലംകൂടമി  കൂടമിദച്ചര്തട
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പറയപാഹത ദപപാകുന്നതട  നന്ദമിദകടപാകുലം.  36 പദ്ധതമികള്കപായമി 3414 ദകപാടമി

16  ലകലം  രൂപയപാണട  കമിഫ്ബമി  കഴമിഞ  ദേമിവേസലം  പമി.ഡബല്യു.ഡമി.-കട

അനുവേദേമിച്ചമിട്ടുള്ളഹതന്നട പ്രദതത്യേകലം   പറയപാന ഞപാന ആഗഹമിക്കുകയപാണട.

ഈ  സഭയമിഹല  എല്ലപാവേരുലം  കമിഫ്ബമിഹയ  ദസ്നേഹമിക്കുന്നവേരപാഹണന്നട

നമുകറമിയപാലം.  ആ  ദസ്നേഹലം  കൂടുതല്  വേര്ദ്ധമിച്ചുവേരുന്ന  നമിലപപാടപാണട  ഈ

പശ്ചപാതലവേമികസന കപാരത്യേതമിലുണപായമിട്ടുള്ളതട.  ഇതട എല്ലപാ എലം.എല്.എ.-

മപാര്ക്കുലം സദനപാഷമുള്ള കപാരത്യേമപാണട.  ഹപപാതുമരപാമതട വേകുപ്പെമിഹന മലദയപാര

ഹഹദവേ വേമികസനതമിഹന ഭപാഗമപായമി 9 പദ്ധതമികള്കപായമി 582 ദകപാടമി  82

ലകലം  രൂപയുലം  തശീരദദേശ  ഹഹദവേ  വേമികസനതമിഹന  ഭപാഗമപായമി   4

പദ്ധതമികളുഹട  സ്ഥലലം  ഏഹറ്റെടുപ്പെമിനപായമി  139  ദകപാടമി   90  ലകലം  രൂപയുലം

ആലുവേ-ഹപരുമ്പപാവൂര് ദറപാഡമിഹന സ്ഥലദമഹറ്റെടുപ്പെമിനപായമി    262 ദകപാടമി   75

ലകലം  രൂപയുലം  കഴമിഞ  ബഡ്ജറ്റെമില്  പ്രഖത്യേപാപമിച്ച  പ്രധപാനഹപ്പെട

ജലംഗ്ഷനുകളുഹട  വേമികസനഹമന്ന  പദ്ധതമിയുഹട  ഭപാഗമപായമി  5  ഇടങ്ങളമില്

സ്ഥലദമഹറ്റെടുപ്പെമിനപായമി 20 ദകപാടമി 55 ലകലം രൂപയുലം കരമന-കളമിയമികപാവേമിള

പപാതയമിഹല ഹകപാടമിനട-വേഴമിമുകട   ദറപാഡമിഹന സ്ഥലലം ഏഹറ്റെടുപ്പെമിനപായമി  113

ദകപാടമി  90  ലകലം രൂപയുലം കണ്ണൂര് എയര്ദപപാര്ടട കണകമിവേമിറ്റെമി പപാദകജമില്
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ഉള്ഹപ്പെടുന്ന  3  ദറപാഡട  പദ്ധതമികള്കട  സ്ഥലദമഹറ്റെടുക്കുന്നതമിനപായമി  1979

ദകപാടമി  47  ലകലം  രൂപയുലം  ഹകപാടപാരകര  ഹബപ്പെപാസമിനട  സ്ഥലലം

ഏഹറ്റെടുപ്പെമിനപായമി  110  ദകപാടമി   36  ലകലം  രൂപയുലം  മണകപാടട-ആറ്റുകപാല്

ദകത്രലം ദറപാഡമിഹന സ്ഥലലം ഏഹറ്റെടുപ്പെമിനപായമി  52 ദകപാടമി  99 ലകലം രൂപയുലം

അനുവേദേമിച്ചുഹവേനള്ള സദനപാഷ വേമിവേരവലം എല്ലപാവേരുമപായമി പങ്കുവേയപാന ഞപാന

ആഗഹമിക്കുകയപാണട.  കമിഫ്ബമി  ഹപപാതുഹവേ  ഹപപാതുമരപാമതട  വേകുപ്പെമിദനപാടട

എടുക്കുന്ന നമിലപപാടുകള്,  രപാജത്യേലം ദനരമിടുന്ന അതമിഗുരുതരമപായ സപാമ്പതമിക

പ്രതമിസന്ധമിയമിലുലം  ദകന്ദ്ര ബജറ്റെമിലൂഹട  വേശീണ്ടുലം വേശീണ്ടുലം ദകരളഹത കഴുതട

ഹഞരമിച്ചട  ഹകപാല്ലപാന  ശമമിച്ചുഹകപാണമിരമിക്കുദമ്പപാഴുലം  കമിഫ്ബമി  ഒരു

പ്രതമിദരപാധമപാഹണനള്ള പ്രഖത്യേപാപനമപാണട  ഇതരതമിലുള്ള പദ്ധതമികഹളന്നട

ഞപാന ചൂണമികപാണമികപാന ആഗഹമിക്കുന്നതട.    

(7) വേമിദല്ലജട ആഫശീസര്മപാര് നല്കുന്ന വേമിവേമിധ സര്ടമിഫമികറ്റുകള്

ശശീ  .   എലം  .   നഹൗഷപാദേട: സര്, പദ്ധതമി നമിര്വഹണ നമിരശീകണ വേകുപ്പെമിഹന

7-10-2021-ഹല 1/2021  ഉതരവേട  നടപ്പെപാക്കുന്നതുമപായമി ബന്ധഹപ്പെട്ടുള്ളതപാണട

എഹന സബ്മമിഷന.  ടമി  ഉതരവേട  പ്രകപാരലം  വേമിദല്ലജട  ഒപാഫശീസര്മപാര്  ജപാതമി

സര്ടമിഫമികറ്റെട,  ദനറ്റെമിവേമിറ്റെമി  സര്ടമിഫമികറ്റെട,  വേണ്  ആനഡട  ഹസയമിലം
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സര്ടമിഫമികറ്റെട  എന്നമിവേഹയപാനലം  നല്ദകണതമില്ല.  ജപാതമി  സര്ടമിഫമികറ്റെമിനട

പകരലം  എസട.എസട.എല്.സമി.  സര്ടമിഫമികറ്റെട  ഹപാജരപാകമിയപാല്  മതമി.

ദനറ്റെമിവേമിറ്റെമി സര്ടമിഫമികറ്റെമിനുപകരലം ബര്തട സര്ടമിഫമികറ്റെട ഹപാജരപാകമിയപാല്

മതമി.   വേണ്  ആനഡട  ഹസയമിലം  സര്ടമിഫമികറ്റെട   ഗസറ്റെഡട  ഓഫശീസര്മപാര്

സപാകത്യേഹപ്പെടുതമിയപാല്  മതമി.  റസമിഡനഷത്യേല്  സര്ടമിഫമികറ്റെട 

ദകപാര്പ്പെദറഷന/  മുനമിസമിപ്പെല്/പഞപായതട  ഹസക്രടറമിമപാര്

സപാകത്യേഹപ്പെടുതമിയപാല് മതമി.   പദക ഇദപ്പെപാഴുള്ള വേമിഷയലം ഒരു സര്കപാര്

ഒപാഫശീസുകളമിലുലം  ഇതരതമിലുള്ള  സര്ടമിഫമികറ്റുകള്  സന്വശീകരമികപാന

തയ്യപാറഹല്ലന്നതപാണട.   അവേഹരല്ലപാലം  വേമിദല്ലജട  ഓഫശീസര്  നല്കുന്ന

സര്ടമിഫമികറ്റെട  ദവേണഹമന്നട   നമിര്ബന്ധലം പമിടമിക്കുകയുലം ഹചയ്യുന.  വേമിദല്ലജട

ഒപാഫശീസമിദലയട  ദപപാകുദമ്പപാള്  നമിലവേമിഹല  ഉതരവേട  പ്രകപാരലം  ഞങ്ങള്

ഇതരതമിലുള്ള  സര്ടമിഫമികറ്റുകള്  നല്ദകണതമിഹല്ലന്നപാണട  വേമിദല്ലജട

ഒപാഫശീസര്മപാര് പറയുന്നതട.  ജനലം അദങ്ങപാട്ടുലം ഇദങ്ങപാട്ടുലം ഒപാടുന്നതട മപാത്രമല്ല

ഒരുകപാരത്യേവലം  നടക്കുനമമില്ല.   ഇതപാണട  ഇദപ്പെപാഴഹത  സ്ഥമിതമിവേമിദശഷലം.

ഹപ്രപാവേമിഡനട  ഫണട  ഒപാഫശീസുകള്  ദപപാലുള്ള  ദകന്ദ്ര  സര്കപാര്

സ്ഥപാപനങ്ങളമിഹല  ആവേശത്യേങ്ങള്കട   വേമിദല്ലജട  ഓഫശീസര്മപാര്  നല്കുന്ന
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സര്ടമിഫമികറ്റുകള്  മപാത്രഹമ  സന്വശീകരമിക്കുകയുള.    സലംസ്ഥപാന  സര്കപാര്

ഇതരലം  സര്ടമിഫമികറ്റുകള്  സന്വശീകരമിക്കുന്നതുദപപാഹല   അവേര്

സന്വശീകരമിക്കുകയമില്ല.  അതരലം  ഒപാഫശീസുകളമില്  വേമിദല്ലജട  ഒപാഫശീസര്മപാര്

മുഖപാനരലം  സര്ടമിഫമികറ്റുകള്  നല്കപാനുലം  അതുദപപാഹല  എല്ലപാ  സര്കപാര്

വേകുപ്പുകളമിലുലം  ഇതരതമില്  നമിര്ബന്ധമപായമി.....  വേമിദേത്യേപാഭത്യേപാസ

സ്ഥപാപനങ്ങള് ദപപാലുലം നമിലവേമിലുള്ള ഉതരവേട പ്രകപാരമുള്ള സര്ടമിഫമികറ്റുകള്

സന്വശീകരമികപാന  തയ്യപാറപാകുന്നമില്ല.  അവേരുലം  വേമിദല്ലജട  ഓഫശീസര്  നല്കുന്ന

സര്ടമിഫമികറ്റുകള് ദവേണഹമന്നപാണട  നമിര്ബന്ധലം പമിടമിക്കുന്നതട.    ജനങ്ങള്

ഇകപാരത്യേതമില്   വേല്ലപാഹത  ബുദ്ധമിമുട്ടുനണട.   ഒനകമില്  പഴയ  രശീതമിയമില്

സര്ടമിഫമികറ്റുകള്  നല്കുകദയപാ  അതല്ലങമില്  മുഴുവേന  സര്കപാര്

ഒപാഫശീസുകളമിലുലം നമിര്ബന്ധമപായുലം ഈ ഉതരവേട  നടപ്പെമിലപാക്കുന്നതമിനുദവേണ

നമിലപപാടട  സന്വശീകരമിക്കുകദയപാ  ഹചയ്യണലം.  ഈ  ഉതരവേട  സന്വശീകരമികപാന

സപാധമികമിഹല്ലന്നട  നമിലപപാടട എടുക്കുന്ന ഉദദേത്യേപാഗസ്ഥപാനപാര്ഹകതമിഹര കര്ശന

നടപടമികള്  സന്വശീകരമികണലം.   പമി.എഫട.  ദപപാലുള്ള  ദകന്ദ്ര  സര്കപാര്

ഒപാഫശീസുകള്കട  നല്കുന്നതമിനപായമി  പഴയ  രശീതമിയമില്   സര്ടമിഫമികറ്റെട 

നല്കപാനുള്ള നമിര്ദദ്ദേശലംകൂടമി നല്കണലം.  
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റവേനന-ഭവേനനമിര്മപാണ  വേകുപ്പുമനമി  (ശശീ  .    ഹക  .    രപാജന):  സര്,

ബഹുമപാനഹപ്പെട  അലംഗലം ഉന്നയമിച്ചതട   ശദ്ധമികഹപ്പെദടണ പ്രധപാനഹപ്പെഹടപാരു

വേമിഷയമപാണട.   അതമിഹല  ആവേശത്യേവലം  മറുപടമിയുലം  ബഹുമപാനഹപ്പെട  അലംഗലം

പറഞതുഹകപാണട എഹന ദജപാലമി കുറച്ചട കുറയുകയുലം ഹചയമിട്ടുണട.  എങമിലുലം

ഇഹതപാരു  ദഡപാകല്യുഹമനട  ആഹണനള്ളതുഹകപാണട  പ്രധപാനഹപ്പെട  കപാരത്യേങ്ങള്

സൂചമിപ്പെമിക്കുകയപാണട.  ഹപപാതുജനങ്ങള്കട  വേമിവേമിധ  വേകുപ്പുകള്  മുദഖന

സര്കപാര്  ദസവേനങ്ങള്  ലഭത്യേമപാകുദമ്പപാള്  അദപകകഹന  അര്ഹത

ഹതളമിയമിക്കുന്നതമിനപായമി  ദസവേന  ദേപാതപാകളപായ  വേകുപ്പുകള്/സ്ഥപാപനങ്ങള്

വേമിവേമിധ  സര്ടമിഫമികറ്റുകള്  ആവേശത്യേഹപ്പെടപാറുണട.   സര്കപാര്  ദസവേനങ്ങള്

ഹപപാതുജനങ്ങള്കട  ലഭത്യേമപാകുദമ്പപാള്  ഒഴമിവേപാകപാന  സപാധമിക്കുന്ന

സര്ടമിഫമികറ്റുകള്  ഒഴമിവേപാകപാനുലം  സര്ടമിഫമികറ്റുകള്  ഗസറ്റെഡട

ഉദദേത്യേപാഗസ്ഥന/ദനപാടറമി  എന്നമിവേരുഹട  സപാകത്യേഹപ്പെടുതലുകള്  കഴമിയുന്നത്ര

ഒഴമിവേപാകപാനുലം  ദസവേനലം  ലഭത്യേമപാകപാനുള്ള പ്രക്രമിയ  ലഘുകരമികപാനുമപാണട

സലംസ്ഥപാന സര്കപാര്  7-10-2021-ഹല  EOP/1/2021/PIE&MD.  ഉതരവേട

പ്രകപാരലം  മപാര്ഗ്ഗ  നമിര്ദദ്ദേശങ്ങള്  പുറഹപ്പെടുവേമിച്ചമിട്ടുണട.   ഇഹതപാരു  മപാര്ഗ്ഗ

നമിര്ദദ്ദേശലം തഹന്നയപാണട.  റവേനന വേകുപ്പെട നല്കുന്ന സര്ടമിഫമികറ്റെമിനട പകരലം
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ബദേല് ദരഖകള് സന്വശീകരമികപാഹമനലം ആയതമിദലകട ബന്ധഹപ്പെട വേകുപ്പുകള്

നമിലവേമിഹല  വേത്യേവേസ്ഥകളമില്  ആവേശത്യേമപായ  ദഭദേഗതമികള്

വേരുതണഹമനമപാണട  പ്രസ്തുത  ഉതരവേമിഹല  നമിര്ദദ്ദേശലം.  എന്നപാല്  പ്രസ്തുത

നമിര്ദദ്ദേശങ്ങള്കട  വേമിരുദ്ധമപായമി  ബഹുമപാനഹപ്പെട  അലംഗലം

ചൂണമികപാണമിച്ചതുദപപാഹല  പല  സ്ഥപാപനങ്ങളമിലുലം  വേകുപ്പുകളമിലുലം  ഇദപ്പെപാഴുലം

റവേനനവേകുപ്പെട  അനുവേദേമിക്കുന്ന  സപാകത്യേപത്രങ്ങള്തഹന്ന  അദപകകദരപാടട

ആവേശത്യേഹപ്പെടുന്നതപായമി  ശദ്ധയമില്ഹപ്പെടമിട്ടുണട.  വേമിദല്ലജട  ഒപാഫശീസര് നല്കുന്ന

ദനറ്റെമിവേമിറ്റെമി  സര്ടമിഫമികറ്റെട  ദവേണഹമന്ന  നമിബന്ധന  ഒഴമിവേപാക്കുകയുലം

ദകരളതമില്  ജനമിച്ച  ആളുകള്കട  ജനന  സര്ടമിഫമികറ്റെമിദനദയപാ

അഞ്ചുവേര്ഷലം  ദകരളതമിഹല  വേമിദേത്യേപാഭത്യേപാസ  സ്ഥപാപനതമില്  പഠമിച്ചതമിഹന

ദരഖദയപാ  കൂടപാഹത  ഒരു  സതത്യേപ്രസപാവേനയുലം  ഉഹണങമില്  ദനറ്റെശീവേപായമി

പരമിഗണമികപാഹമനലം   ദമല്  പ്രസപാവേമിച്ച  ഉതരവേമില്  മപാര്ഗ്ഗനമിര്ദദ്ദേശലം

പുറഹപ്പെടുവേമിച്ചമിട്ടുള്ളതപാണട.    ജപാതമി  സര്ടമിഫമികറ്റെമിനട  പകരമപായമി

അദപകകഹന  എസട.എസട.എല്.സമി.-  സര്ടമിഫമികദറ്റെപാ,  മറ്റെട  കൃതത്യേമപായ

വേമിദേത്യേപാഭത്യേപാസ  ദരഖദയപാ,  മപാതപാപമിതപാകള്  വേത്യേതത്യേസ

ജപാതമിയമില്ഹപ്പെടവേരപാഹണങമില്  ജപാതമി  അവേകപാശഹപ്പെടുന്ന   രകമിതപാവേമിഹന
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വേമിദേത്യേപാഭത്യേപാസ ദരഖകൂടമി ഹപാജരപാകമിയപാല് ജപാതമി സര്ടമിഫമികറ്റെമിനട പകരമപായമി

പരമിഗണമികപാഹമനലം  ഈ മപാര്ഗ്ഗ നമിര്ദദ്ദേശതമില് സൂചമിപ്പെമിച്ചമിട്ടുണട.   വേണ്

ആനഡട   ഹസയമിലം  സര്ടമിഫമികറ്റെട  സലംബന്ധമിച്ച  ദമല്  ഉതരവേട  ഖണ്ഡമിക

5(E)-ല് അവേത്യേകത ഒഴമിവേപാകപാന സര്കപാര് നടപടമികള് സന്വശീകരമിക്കുകയുലം

ഹചയമിട്ടുണട.  ദകരള സര്കപാരുമപായമി ബന്ധഹപ്പെട ഒപാഫശീസുകളമില് വേത്യേകമിയുഹട

സതത്യേപ്രസപാവേന  ഗസറ്റെഡട  പദേവേമിയമിലുള്ള  ഉദദേത്യേപാഗസ്ഥന  സപാകത്യേഹപ്പെടുതമി

നല്കുന്നതുഹകപാണട  വേണ്  ആനഡട  ഹസയമിലം  സര്ടമിഫമികറ്റെമിനട  പകരമപായമി

ഉപദയപാഗമികപാവന്നതപാണട.   ഇതുകൂടപാഹത  അദപകകന  ആവേശത്യേഹപ്പെടുന്ന

പകലം  വേമിദല്ലജട  ഒപാഫശീസര്  സര്ടമിഫമികറ്റെട  നല്കമിവേരുനമുണട.

ഇതുസലംബന്ധമിച്ചട  പദ്ധതമി  നമിര് വഹണ  വേമിലയമിരുതല്  നമിരശീകണ

വേകുപ്പെമിഹന  3-2-2023-ഹല  GO(MS)  1/2023  ഉതരവേട  പ്രകപാരലം  ചമില

ദഭദേഗതമികള് വേരുത്തുകയുലം ഹചയമിട്ടുണട.   പ്രസ്തുത ഉതരവേമിഹന അവേസപാന

ഖണ്ഡമികയമില്  പരപാമര്ശമിച്ചമിരമിക്കുന്നതുപ്രകപാരലം  ബന്ധഹപ്പെട  വേകുപ്പുകള്

അവേരവേരുഹട  ദസവേനങ്ങളുമപായമി  ബന്ധഹപ്പെട  ചടങ്ങള്,  മപാനുവേലുകള്,

സര്കപാര്  ഉതരവകള്  എന്നമിവേയമില്  ദഭദേഗതമി  വേരുതപാതതുലം

അദപകകള്  ഹകകപാരത്യേലം  ഹചയ്യുന്ന  ഉദദേത്യേപാഗസ്ഥര്കട  ഇകപാരത്യേതമിലുള്ള
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പരമിജപാനക്കുറവലം  സര്ടമിഫമികറ്റുകള്  ആവേശത്യേഹപ്പെടുന്നതമിനുലം

കപാരണമപായമിട്ടുണട.  വേമിവേമിധ  സര്ടമിഫമികറ്റുകള്കട  പകരമപായമി

സമര്പ്പെമികപാവന്ന  ദരഖകള്  സതത്യേപ്രസപാവേന  എന്നമിവേ  ടമി

ദസവേനലം/ആനുകൂലത്യേലം  നല്കുന്നതമിനട  അലംഗശീകരമികപാവന്നതപാഹണന്ന

തരതമില്  ദസവേന  ദേപാതപാകളപായ  വേകുപ്പുകളുഹട  നമിലവേമിലുള്ള  നമിയമങ്ങള്/

ചടങ്ങള്/ഉതരവകള് എന്നമിവേയമില് ആവേശത്യേമപായ ദഭദേഗതമി  വേരുത്തുകദയപാ

അഹല്ലങമില്   പുതമിയ   ഉതരവകള്  പുറഹപ്പെടുവേമിദച്ചപാ  മപാത്രഹമ  പദ്ധതമി

നമിര്വഹണ  വേമിലയമിരുതല്  നമിരശീകണ  വേകുപ്പെട  പുറഹപ്പെടുവേമിച്ച  ഉതരവേട

അതമിഹന ഉദദ്ദേശത്യേ ലകത്യേങ്ങള്കട അനുസൃതമപായമി പരമപാവേധമി ഫലപ്രദേമപായുലം

ഹപപാതുജനങ്ങള്കട  സഹപായകമപായ  വേമിധതമില്  പ്രദയപാജനഹപ്പെടുതപാന

സപാധമിക്കുകയുള.   ബഹുമപാനഹപ്പെട  അലംഗലം  ഉന്നയമിച്ച  ഈ  ആശയലം

ബഹുമപാനഹപ്പെട മുഖത്യേമനമി  ചശീഫട ഹസക്രടറമിദയപാടട നമിര്ദദ്ദേശമിച്ചട ബന്ധഹപ്പെട

വേകുപ്പെട  ഉദദേത്യേപാഗസ്ഥനപാര്കട  ഒരമികല്കൂടമി  പ്രദതത്യേക  നമിര്ദദ്ദേശലം  നല്കപാന

ചുമതലഹപ്പെടുതമിയമിട്ടുണട.   അങ്ങട  സൂചമിപ്പെമിച്ചതുദപപാഹല   റവേനന  വേകുപ്പെട

ദസവേനവേകുപ്പെപാണട.  അതുഹകപാണട  ഗവേണ്ഹമനട  ഉതരവഹണങമിലുലം  ഒരു

വേകുപ്പെട  ഈ  ദസവേനലം  ആവേശത്യേഹപ്പെട്ടുവേന്നപാല്  അതട  ഹകപാടുകമിഹല്ലന്നട
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ആഹരങമിലുലം  പറയുനഹണങമില്  അതട  ഹതറ്റെപായ  കപാരത്യേമപാണട.  അങ്ങഹന

ഹകപാടുകപാന  ആ  വേകുപ്പെട  ബപാദ്ധത്യേതഹപ്പെടതപാണട.  ഹകപാടുകപാത  ഏഹതങമിലുലം

പ്രശ്നമുഹണങമില്  പ്രദതത്യേകമപായമി  പരമിദശപാധമിക്കുലം.  ഈ  സബ്മമിഷഹന

അടമിസ്ഥപാനതമില്  കര്ശനമപായ  നമിര്ദദ്ദേശലം  ബന്ധഹപ്പെട  ഉദദേത്യേപാഗസ്ഥര്കട

നല്കുകയുലം ഹചയ്യുലം.  

മമി  .    ഹഡപനടമി  സശീകര്:  ദപ്രപാവേമിഡനട  ഫണട  ഒപാഫശീസുകളുഹട

വേമിഷയതമിഹന കപാരത്യേതമിദലപാ?

റവേനന-ഭവേനനമിര്മപാണ വേകുപ്പുമനമി  (ശശീ  .    ഹക  .    രപാജന):  സര്,  അതട

ദനരമിടട  ഇടഹപടപാന സപാധമിക്കുന്ന കപാരത്യേമല്ല.  പദക അതുമപായമി ബന്ധഹപ്പെടട

ആവേശത്യേമപായ  നമിര്ദദ്ദേശങ്ങള്  ഹകപാടുകപാന  സര്കപാര്  നമിലയമില്   ഒരു

സലംവേമിധപാനമുണപാക്കുലം.  

(8) അനര് സലംസ്ഥപാന സര്വശീസട നടത്തുന്ന ഹക  .  എസ്   .  ആര്  .  ടമി  .  സമി  .
ബസ്സുകളമില് വേമിദേത്യേപാര്തമികള്കട ടമികറ്റെട ഇളവേട

ശശീ  .    എ  .    ഹക  .    എലം  .    അഷ്റഫട:  സര്,  കപാസര്ദകപാഡട-മദഞശന്വരലം

തപാലൂകമിഹല കുടമികള് എസട.എസ് .എല്.സമി.  കഴമിഞപാല് പമി.യു.സമി  (പ്രശീ-

യൂണമിദവേഴമിറ്റെമി  ദകപാഴട)  -നട  ആശയമിക്കുന്നതട   മലംഗപാലപാപുരഹതയപാണട.

ഡമിഗമി, ഹടകമികല് ദകപാഴട, പപാരപാഹമ  ഡമികല് ദകപാഴ്സുകള് എന്നശീ ദകപാഴ്സുകള്കട



Uncorrected/Not for Publication
01.03.2023

35

അവേര്  ആശയമിക്കുന്നതട  മലംഗലപാപുരഹതയപാണട.  കപാരണലം  മതമിയപായ

വേമിദേത്യേപാഭത്യേപാസ  സ്ഥപാപനങ്ങള്  ഇല്ല.   വേമിജയമിച്ച  കുടമികള്കട  നല്കപാന

സശീറ്റുകളമില്ലപാത  ഒരു  അവേസ്ഥയുമുണട.   ഈ  സന്ദര്ഭതമില്  അവേരുഹട

മപാതപാപമിതപാകള്  മലംഗലപാപുരതട  കപാശട  ഹകപാടുതട  സശീറ്റെട  ഉറപ്പെമിക്കുലം.

വേമിദേത്യേപാര്തമികള്  മലംഗലപാപുരദതയട  ദപപാകുന്നതട  ഹചറുവേത്തൂരമില്നമിനലം

രപാവേമിഹല ആറുമണമികട പുറഹപ്പെടുന്ന ഒരു പപാസഞര് ഹട്രേയമിനമിഹന മപാത്രമപാണട

അവേര്കട ആശയമികപാനുള്ളതട.   കപാസര്ദകപാഡട   ദസഷനമില്  ഏഴുമണമികട

ഹട്രേയമിന എത്തുന.  കുലംബള,  മദഞശന്വരലം,  ഉപ്പെള,  എന്നശീ സ്ഥലങ്ങള് കടന്നട

എട്ടുമണമിക്കുമുമ്പട  മലംഗലപാപുരതട  എത്തുന്ന  ഒരു  അവേസ്ഥയപാണുള്ളതട.  ഈ

ഹട്രേയമിനമിദലയട മദഞശന്വരലം മണ്ഡലതമിലുലം കപാസര്ദകപാഡട മണ്ഡലതമിലുമുള്ള

ഉള്ഗപാമങ്ങളമിഹല കുടമികള് നപാലരമണമിക്കുലം അഞ്ചുമണമിക്കുലം എഴുദന്നറ്റെട  ഈ

ഹട്രേയമിനമിദലയട ദപപാകുന്ന  പ്രയപാസവമുണട.  പലദപ്പെപാഴുലം ആ ഹട്രേയമിനമിഹന പറ്റെമി

കപാസര്ദകപാഡട  പത്രങ്ങളമില്  വേലമിയ  രശീതമിയമില്  വേപാര്ത  നല്കുനണട.

തമിരക്കുഹകപാണട പല കുടമികളുലം അപകടതമില്ഹപ്പെടുന്ന ഒരു അവേസ്ഥയുമുണട.

ഇദപ്പെപാഴുലം  ദമപാഗപാലമില്  ഒരു  കുടമി   ദകപാദളജമിദലയട  ദപപാകുദമ്പപാള്

അപകടതമില്ഹപ്പെടട കപാലട മുറമിച്ചട മപാദറ്റെണ ഒരു അവേസ്ഥ സലംജപാതമപായമിട്ടുണട.
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ഇദത  സമയതപാണട  നമ്മുഹട   ഹക.എസട.ആര്.ടമി.സമി.  മലംഗലപാപുരദതയട

ഹചയമിന  സര്വശീസട  നടത്തുന്നതട.   ഒരുകപാരത്യേലം  മനസമിലപാദകണതട,

കപാസര്ദകപാഡട  ഭപാഷപാ  നനനപകങ്ങള്ക്കുദവേണമി  കര്ണ്ണപാടക  ഗവേണ്ഹമനട

ഒരു വേര്ഷദതയട ദനരഹത  1050  രൂപയട കണ്ഹസകന നല്കമിയമിരുന.

ഇന്നട 1500 രൂപയട പപാസട നല്കുനണട.  കന്നട നനനപക വേമിഭപാഗങ്ങള്കട

മപാത്രഹമ      പപാസട  നല്കുഹവേന്ന  ഉടമ്പടമിദയപാടുകൂടമിയപാണട  ഇവേര്  ഇതട

നല്കുന്നതട.   സന്വഭപാവേമികമപായുലം  എഹന  ജമില്ലയമിഹല  മറ്റെട  കന്നടകപാരല്ലപാത

കുടമികള്കട  ഈ  കണ്ഹസകന  ലഭമിക്കുന്നമില്ല.  ദകരളതമിഹന

ഹക.എസട.ആര്.ടമി.സമി.  ബസമില്   ദപപാകണഹമങമില്  ദേമിവേസലം  100-150

രൂപയപാണട  അവേര്കട ഹചലവേട വേരുന്നതട.  അവേര്കട പഠമികപാന സശീറ്റുകളമില്ല.

നല്കപാന  ദകപാദളജുകളുമമില്ല.   അവേര്  മലംഗലപാപുരദതയട  കപാശട  ഹകപാടുതട

പഠമികപാന ദപപാകുദമ്പപാള്,  കര്ണ്ണപാടക ഗവേണ്ഹമനട നല്കുന്നതുദപപാഹല ഒരു

വേര്ഷലം  1500  രൂപയട  നമ്മുഹട കുടമികള്കട പഠമികപാനുള്ള പപാസട നല്കപാന

നമുകട  സപാധമികണലം.   ബഹുമപാനഹപ്പെട   ഗതപാഗത  വേകുപ്പുമനമിദയപാടട

ഇകപാരത്യേലം   പലദപ്പെപാഴുലം  സലംസപാരമിച്ചദപ്പെപാള്  വേളഹര  ദപപാസമിറ്റെശീവേപായപാണട

അദദ്ദേഹലം എദന്നപാടട  സലംസപാരമിച്ചതട.   പ്രദതത്യേകമിച്ചട  ദകരളതമില് ഗപാമവേണമി
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ദപപാലുള്ള പുതമിയ സലംവേമിധപാനങ്ങള് ഹകപാണ്ടുവേന്നട വേകുപ്പെമില് പല രശീതമിയമിലുലം

പ്രതമിസന്ധമികള് ദനരമിടുദമ്പപാഴുലം വേളഹര മദനപാഹരമപായമി ആ വേകുപ്പെമിഹന ഹക

പമിടമിച്ചട  ഉയര്തപാന  ശമമിക്കുന്ന  ഈ  ഘടതമിലുലം  നമിലവേമില്  ധപാരപാളലം

പ്രതമിസന്ധമികളുള്ള  സന്ദര്ഭതമില്  കപാസര്ദകപാഡട  പരമ്പരപാഗതമപായമി  പല

എലം.എല്.എ.-മപാരുലം ഉന്നയമിച്ചതുദപപാഹല വേമിദേത്യേപാര്തമികള്കട ഇങ്ങഹന പപാസട

അനുവേദേമിക്കുകയപാഹണങമില്  ഒരുപപാടട  കുടമികളുഹട  കണ്ണശീഹരപാപ്പെപാന  കഴമിയുലം.

കപാസര്ദകപാഡുള്ള കുടമികളുഹട പ്രപാര്തന ബഹുമപാനഹപ്പെട മനമികട ലഭമിക്കുലം.

ഇകരത്യേതമില്  അടുത  അദ്ധത്യേപാനവേര്ഷലം  ആരലംഭമിക്കുദമ്പപാള്  നമ്മുഹട

ഹക.എസ് .ആര്.ടമി.സമി.  ബസമില്  ദപപാകപാനുള്ള  അടമിയനര  സലംവേമിധപാനലം

ഒരുകണഹമന്നട  ബഹുമപാനഹപ്പെട  മനമിദയപാടട   ഈ  സബ്മമിഷനമിലൂഹട

അഭത്യേര്തമിക്കുന.

      ഗതപാഗത വേകുപ്പുമനമി (ശശീ  .    ആനണമി രപാജു):  സര്, പതമിറ്റെപാണ്ടുകളപായമി

പരമിഹപാരലം കപാണപാതമിരുന്ന വേമിദേത്യേപാര്തമി കണ്സഷനുമപായമി ബന്ധഹപ്പെട ഒരു

സുപ്രധപാന വേമിഷയമപാണട ബഹുമപാനഹപ്പെട അലംഗലം സബ്മമിഷനപായമി  ഇവേമിഹട

ഉന്നയമിച്ചമിരമിക്കുന്നതട.  സലംസ്ഥപാനതമിനകതട  പഠനലം  നടത്തുന്ന

വേമിദേത്യേപാര്തമികള്കപാണട  നമിലവേമില്  ഹക.എസട.ആര്.ടമി.സമി.  കണ്സഷന
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അനുവേദേമിക്കുന്നതട,  അയല്  സലംസ്ഥപാനഹത  വേമിദേത്യേപാഭത്യേപാസ  സ്ഥപാപനങ്ങളമില്

പഠമിക്കുന്ന  വേമിദേത്യേപാര്തമികള്കട  കണ്സഷന  സഹൗകരത്യേലം  അനുവേദേമിക്കുന്നമില്ല.

അനര്സലംസ്ഥപാന  ഗതപാഗത  കരപാര്  വേത്യേവേസ്ഥ  പ്രകപാരലം  കപാസര്ദഗപാഡട-

മലംഗലപാപുരലം  അനര്സലംസ്ഥപാന  പപാതയമില്  രണട  മണമിക്കൂര്  ഇടദവേളകള്

ക്രമശീകരമിച്ചട ഇരുസലംസ്ഥപാനങ്ങളമിഹലയുലം ആര്.ടമി.സമി. ഹചയമിന സര്വശീസുകള്

നടതമിവേരുനണട. ഹക.എസട.ആര്.ടമി.സമി.-കട അനുവേദേമിച്ചമിട്ടുള്ള നമിലവേമിലുള്ള

സമയക്രമലം  ലലംഘമിച്ചട  കര്ണ്ണപാടക  ബസുകള്കട  പ്രസ്തുത  റൂടമില്  കൂടുതല്

സര്വശീസട  അനുവേദേമിക്കുന്നതട  നമിലവേമിലുള്ള  അനര്സലംസ്ഥപാന  ഗതപാഗത

വേത്യേവേസ്ഥകളുഹട  ലലംഘനമപാണട.  മപാത്രമല്ല  ഇതട  ഹക.എസട.ആര്.ടമി.സമി.-കട

വേലമിയ വേരുമപാന നഷ്ടതമിനട കപാരണമപാകുകയുലം ഹചയ്യുലം. അതുഹകപാണട കൂടുതല്

കര്ണ്ണപാടക ബസുകള് സര്വശീസട നടതപാന അനുവേദേമികണഹമന്ന നമിര്ദദ്ദേശലം

അലംഗശീകരമികപാന  കഴമിയമില്ല.  എന്നപാല്  കപാസര്ദഗപാഡട  ജമില്ലയമിഹല

വേമിദേത്യേപാര്തമികള്  പതമിറ്റെപാണ്ടുകളപായമി  ദനരമിടുന്ന  ഇഹൗ  പ്രശ്നലം

പരമിഹരമിദകണതുണട.  ജമില്ലയമിഹല  എലം.എല്.എ.-മപാരുലം  എസട.എഫട.ഹഎ.-

യുലം  പ്രസ്തുത  ആവേശത്യേലം  ഉന്നയമിച്ചുഹകപാണട  നമിരവേധമി  നമിദവേദേനങ്ങള്

നല്കമിയമിട്ടുണട.  അതമിഹന  അടമിസ്ഥപാനതമിലുലം  ദകരളതമിഹല
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വേമിദേത്യേപാര്തമികളുഹട  നത്യേപായമപായ  ആവേശത്യേമപാഹണന്നട  ദബപാധത്യേഹപ്പെടതമിനപാലുലം

വേമിദേത്യേപാര്തമികള്കട  പ്രദയപാജനപ്രദേമപായ  രശീതമിയമില്  കപാസര്ദഗപാഡട-

മലംഗലപാപുരലം റൂടമില് സര്വശീസട നടത്തുന്ന ഹക.എസട.ആര്.ടമി.സമി. ബസ്സുകളമില്

അടുത അധത്യേയന വേര്ഷലം മുതല് കണ്സഷന അടമിസ്ഥപാനതമില് സശീസണ്

ടമികറ്റെട സലംവേമിധപാനലം നടപ്പെപാക്കുന്നതമിനട ഹക.എസട.ആര്.ടമി.സമി.-കട അനുമതമി

നല്കുന്നതപാണട. എന്നപാല് അദദ്ദേഹലം പറഞതുദപപാഹല ദററ്റെട 1345 രൂപദയപാ

1395  രൂപദയപാ  അഹല്ലന്നട  അദദ്ദേഹതമിനുതഹന്ന  അറമിയപാലം.  ദററ്റെട

പ്രതമിവേര്ഷമല്ല  പ്രതമിമപാസമപാണട.  ബഹുമപാനഹപ്പെട  അലംഗലം  നമിര്ദദ്ദേശമിച്ചമിട്ടുള്ള

തുകയ്ക്കുതഹന്ന ഇഹൗ പ്രശ്നലം പരമിഹരമികപാന കഴമിയുലം.  ആ തുക ഞപാന  ഇവേമിഹട

പറയുന്നമില്ല.  ഏതപായപാലുലം  അങ്ങട  ഉന്നയമിച്ച  വേളഹര  ഗഹൗരവേതരമപായ  ഇഹൗ

പ്രശ്നതമിനട  അടുത  അധത്യേയന  വേര്ഷലം  മുതല്  ശപാശന്വതമപായ  പരമിഹപാരലം

ഉണപാകുന്നതപാണട. 

(9) നൂറനപാടട  ഹലപ്രസമി  സപാനദറ്റെപാറമിയലം സൂപ്പെര് ഹസഷത്യേപാലമിറ്റെമി 
ആശുപത്രമിയപായമി ഉയര്തല്

ശശീ  .    എലം  .    എസട  .    അരുൺ  കുമപാര്:  സര്,  മപാദവേലമികര

നമിദയപാജകമണ്ഡലതമില്  സ്ഥമിതമി  ഹചയ്യുന്ന  നൂറനപാടട  ഹലപ്രസമി

സപാനദറ്റെപാറമിയഹത നബപാര്ഡട പദ്ധതമിയമില് ഉള്ഹപ്പെടുതമി 40.30 ദകപാടമി രൂപ
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വേമിനമിദയപാഗമിച്ചുഹകപാണട  നമിര്മപാണ  പ്രവേര്തനങ്ങള്  നടതമിവേരമികയപാണട.

ഇതമിഹന  ഒന്നപാലംഘട  നമിര്മപാണലം  പൂര്തശീകരമിച്ചമിട്ടുണട.  ഇവേമിഹടയുളള  300

കമിടകകളമിലുലം  ഓകമിജന  സഹഹപ  ഹചയ്യുന്നതമിനുള്ള  സലംവേമിധപാനമുണട.

16  കമിടകകളുള്ള ഹഎ.സമി.യു.,  ഹസഷത്യേപാലമിറ്റെമി റൂമുകള്,  ലപാബുകള്,  ദമജര്  &

ഹഹമനര്  ഓപ്പെദറഷന  തശീദയറ്റെറുകള്,  നഴമിലംഗട  ദസഷന  തുടങ്ങമി  സൂപ്പെര്

ഹസഷത്യേപാലമിറ്റെമി  ആശുപത്രമി  പ്രവേര്തമിപ്പെമിക്കുന്നതമിനട  ആവേശത്യേമപായ  എല്ലപാ

ഭഹൗതമിക  സപാഹചരത്യേങ്ങളുലം  സജശീകരമികപാന  ഇവേമിഹട  സഹൗകരത്യേമുണട.

നമിലവേമില്  ഹഡര്മദറ്റെപാളജമി,  പമി.എലം.&ആര്.,  ഹഡനല്,  ജനറല്  ഒ.പമി.,

ഹഹസകപാട്രേമി,  ഒഫപാല്ദമപാളജമി  എന്നമിവലം  ഫമിസമിദയപാഹതറപാപ്പെമി,

ദഫപാദടപാഹതറപാപ്പെമി,  ആര്ടമിഫമിഷത്യേല്  ലമിമ്പട  ഫമിറ്റെമിലംഗട  ഹസനര്,  ഹട്രേയമിനമിലംഗട

ഹസനര് തുടങ്ങമിയവേയുലം ഇവേമിഹട  പ്രവേര്തമിക്കുകയപാണട.  ആലപ്പുഴ,  ഹകപാല്ലലം,

പതനലംതമിട  ജമില്ലകളമില്  വേസമിക്കുന്നവേര്  അടമിയനര  സപാഹചരത്യേതമിലുലം

പ്രദതത്യേക ചമികമിതപാ സഹൗകരത്യേങ്ങള് ലഭമിക്കുന്നതമിനുമപായമി  70  കമി.മശീ.  മുതല്

100  കമി.മശീ.  വേഹര  ദൂരമുള്ള  ആലപ്പുഴ,  ദകപാടയലം  ഹമഡമികല്

ദകപാദളജമിഹനയപാണട ആശയമിക്കുന്നതട.  ബഹുമപാനഹപ്പെട മനമികട അകപാരത്യേലം

അറമിയപാവന്നതപാണട.  ഏറ്റെവലം  കൂടുതല്  ഗതപാഗതതമിരക്കുള്ളതുലം  കൂടുതല്
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അപകടങ്ങള്  നടക്കുന്നതുമപായ  ദറപാഡപാണട  ഹക.  ഹക.  ദറപാഡട.  ഇവേമിഹട

ദട്രേപാമപാഹകയര്  സലംവേമിധപാനലം  അതത്യേപാവേശത്യേമപാണട.  ഇഹൗ  സപാഹചരത്യേങ്ങഹളല്ലപാലം

പരമിഗണമിച്ചുഹകപാണട   നൂറനപാടട  ഹലപ്രസമി  സപാനദറ്റെപാറമിയഹത   സൂപ്പെര്

ഹസഷത്യേപാലമിറ്റെമി  ആശുപത്രമിയപായമി  മപാറ്റുന്നതമിനട  ആവേശത്യേമപായ  നടപടമികള്

സന്വശീകരമികണഹമന്നട അഭത്യേര്തമിക്കുന.

ആദരപാഗത്യേ-വേനമിത-ശമിശുവേമികസന  വേകുപ്പുമനമി  (ശശീമതമി  വേശീണപാ

ദജപാര്ജട):  സര്,  1934-ലപാണട  കുഷ്ഠദരപാഗമികളുഹട  ചമികമിതയുലം

പുനരധമിവേപാസവലം  ലകത്യേമപാകമി  നൂറനപാടട  പ്രസ്തുത  ചമികമിതപാ  ദകന്ദ്രലം

സ്ഥപാപമികഹപ്പെടതട.      135.3  ഏകര് സ്ഥലമുണപായമിരുന്നതമില് 50  ഏകര്

സ്ഥലലം  ഇദനപാ-ടമിബറ്റെന  ദബപാര്ഡര്  ഹസകനരമിറ്റെമി  ദഫപാഴമിനട  പപാടതമിനട

നല്കമിയമിട്ടുണട.  നമിലവേമില്  85.3  ഏകര്  സ്ഥലലം  ഇവേമിഹടയുണട.

ബഹുമപാനഹപ്പെട  അലംഗലം  അവേമിഹട  നല്കുന്ന  ദസവേനഹതക്കുറമിച്ചട

പറഞതുഹകപാണട ഞപാന അതട വേമിശദേശീകരമിക്കുന്നമില്ല.  ഇഹൗ ആശുപത്രമിയമില്

അനുവേദേമികഹപ്പെട കമിടകകളുഹട എണ്ണലം  767  ആണട.  ഇവേമിടഹത ശരപാശരമി

ജനറല്  ഒ.പമി.  400  മുതല്  500  വേഹരയുലം  ഹലപ്രസമി  വേമിഭപാഗലം  ഒ.പമി.

പ്രതമിവേപാരലം ശരപാശരമി 50 വേഹരയുലം ഫമിസമികല് & റശീഹപാബമിലമിദറ്റെഷന ഒ.പമി.-
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യുലം  പ്രതമിദേമിന ഫമിസമിദയപാഹതറപാപ്പെമി  ഒ.പമി.-യുലം  ശരപാശരമി  100  മുതല്  150

വേഹരയുമപാണട.  ഇവേമിഹട നമിലവേമില്  7  ദഡപാക്ടര്മപാരുഹടയുള്പ്പെഹട  203  സ്ഥമിരലം

ജശീവേനകപാരുഹട ദസവേനമപാണട ലഭത്യേമപാകമിയമിട്ടുള്ളതട.  കുഷ്ഠദരപാഗ നമിര്ണ്ണയവലം

ചമികമിതയുലം ദബപാധവേല്കരണവലം അദനവേപാസമികളപായവേരുഹട ചമികമിതയുലം

പുനരധമിവേപാസവലം  കുഷ്ഠദരപാഗഹതക്കുറമിച്ചട  നഴമിലംഗട  പപാരപാഹമഡമികല്

വേമിദേത്യേപാര്തമികള്ക്കുള്ള  പരമിശശീലന  പരമിപപാടമികളുലം  തന്വകട ദരപാഗ  വേമിദേഗ്ദ്ധരപായ

ദഡപാക്ടര്മപാരുഹട ദസവേനവലം  ഫമിസമികല് ഹമഡമിസമിന ഹസഷത്യേലമിസമിഹനയുലം

ഒരു  ഫമിസമിദയപാഹതറപാപ്പെമിസമിഹനയുലം  ദസവേനവലം  ആലപ്പുഴ  ജനറല്

ആശുപത്രമിയമില്നമിന്നട മപാസതമിഹലപാരമികല് സഞരമിക്കുന്ന ദനത്രചമികമിതപാ

വേമിഭപാഗതമിഹന  ദസവേനവലം  മപാസതമിഹലപാരമികല്  ഹഹസകപാട്രേമിസമിഹന

ദസവേനവലം ജശീവേമിതഹഹശലശീ ദരപാഗ ക്ലെമിനമിക്കുലം പപാസമികട സര്ജഹന ദസവേനവലം

ആഴ്ചയമില്  ഒരു  ദേമിവേസഹമന്ന  നമിലയമില്  ഇവേമിഹട  ലഭത്യേമപാകമി  വേരുനണട.

ബഹുമപാനഹപ്പെട  അലംഗലം  സൂചമിപ്പെമിച്ചതുദപപാഹല  അവേമിഹട  നമിര്മപാണ

പ്രവേര്തനങ്ങള്കപായമി  40.30  ദകപാടമി  രൂപയുഹട  അടങല്  തുക

അടമിസ്ഥപാനമപാകമിയുള്ള  ഹപ്രപാദപ്പെപാസലപാണട  നല്കമിയമിരുന്നതട.  അതമിഹന

ആദേത്യേഘടഹമന്ന  നമിലയമില്  23.53  ദകപാടമി  രൂപയട  നബപാര്ഡട  ഫണമില്
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ഉള്ഹപ്പെടുതമി  തുക  അനുവേദേമിച്ചമിരുന.  അതമിഹന  നമിര്മപാണ  പ്രവൃതമികട

ഭരണപാനുമതമി  നല്കമി  ഒന്നപാലംഘട  നമിര്മപാണലം  പൂര്തമിയപാകമിയമിട്ടുണട.

ഹമയമില് വേപാര്ഡട (4640 സന്വയര് മശീറ്റെര്),  ഫശീഹമയമില് വേപാര്ഡട (4640 സന്വയര്

മശീറ്റെര്)  എന്നമിവേയുഹട  നമിര്മപാണമപാണട  പൂര്തമിയപായതട.  ഇദതപാഹടപാപ്പെമുള്ള

ഓകമിജന  പപാനട,  സബ്ദസഷന  എന്നമിവേയുഹട  നമിര്മപാണവലം

പൂര്തശീകരമിച്ചമിട്ടുണട.  140  കമിടകകളമിദലയട  ഓകമിജന ഹഹപപ്പെട ഹഹലനുലം,  16

ഹഎ.സമി.യു.  കമിടകകളമിദലയട  ഒകമിജന  ഹഹലന  സ്ഥപാപമിച്ചമിട്ടുള്ള  വേപാര്ഡുലം

സജശീകരമിച്ചമിട്ടുണട.  ഇതുകൂടപാഹത  200  ഹക.വേമി.എ.  ജനദററ്റെറുലം

സ്ഥപാപമിച്ചമിട്ടുണട.  രണപാലം  ഘട  നമിര്മപാണതമിനുള്ള  എസമിദമറ്റെട  ഉള്ഹപ്പെഹട

തയ്യപാറപാകമി  അനുമതമി  ലഭത്യേമപാക്കുന്നതമിനുദവേണ  തുടര്  നടപടമി

സന്വശീകരമിച്ചമിട്ടുണട.  ആശുപത്രമിയുഹട  ഹലപാദകഷനുലം  പ്രപാധപാനത്യേവലം

കണകമിഹലടുതട  ഇഹൗ  സപാധത്യേതകള്  പരമിദശപാധമിച്ചട  ഹമച്ചഹപ്പെട  ചമികമിതപാ

ദസവേനങ്ങള്  അവേമിഹട  ലഭത്യേമപാക്കുന്നതമിനുദവേണമിയമിട്ടുള്ള  നടപടമികള്

സര്കപാരമിഹന പരമിഗണനയമിലപാണട. 

(10) പടപാമ്പമി തപാലൂകട ആശുപത്രമിയുഹട പ്രവേര്തനലം

ശശീ  .    മുഹമദേട  മുഹസമിന:  സര്,  പടപാമ്പമി  തപാലൂകട  ഹഹഡ്കന്വപാര്ദടഴട
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ദഹപാസമിറ്റെലമിഹന സമഗ നവേശീകരണലം ആവേശത്യേഹപ്പെട്ടുഹകപാണപാണട സബ്മമിഷന

അവേതരമിപ്പെമിക്കുന്നതട.  ഒരു ദേമിവേസലം ആയമിരതമിലധമികലം ഒ.പമി.-യുലം നൂദറപാളലം

ആളുകള് ഇനദപഷത്യേനടസപായുലം വേരുന്ന ആശുപത്രമിയപാണമിതട. ആശുപത്രമിയുഹട

നവേശീകരണതമിനട ഫണട അനുവേദേമിച്ചമിട്ടുഹണങമിലുലം പല കപാരണങ്ങളപാല് അതട

നടക്കുന്നമില്ല.  കമിഫ്ബമി  15  ദകപാടമി  രൂപ  അനുവേദേമിച്ചുഹവേങമിലുലം

ഹറയമില്ദവേയുഹട അനുവേപാദേലം ലഭമികപാഹത നമിര്മപാണ പ്രവൃതമികള് നടതപാന

കഴമിയപാത സപാഹചരത്യേമുണട. 13 ദകപാടമി രൂപ ഹകടമിടതമിനുട അനുവേദേമിച്ചമിട്ടുണട.

2 ദകപാടമി രൂപ സ്ഥലദമഹറ്റെടുക്കുന്നതമിനട അനുവേദേമിക്കുകയപാഹണങമില് ആ പ്രശ്നലം

പരമിഹരമികപാന സപാധമിക്കുലം.  അവേമിഹട ഇദപ്പെപാഴുലം പഴയ രശീതമിയമിലുളള സപാഫട

പപാദറ്റെണ്  തുടരുന്നതുകപാരണലം  കൂടുതല്  ആളുകള്  വേരുദമ്പപാള്  ദവേണത്ര

ദസവേനലം നല്കപാന കഴമിയപാതതമിനപാല് എല്ലപാ ദേമിവേസവലം വേലമിയ പരപാതമികള്

ഉണപാകുനണട.  അതുഹകപാണട  സപാഫട  പപാദറ്റെണ്  പുതുകപാനകൂടമി  നടപടമി

സന്വശീകരമികണലം.  അദതപാഹടപാപ്പെലം  ഡയപാലമിസമിസട  ഹസനറമിനട  പൂര്ണ്ണമപായുലം

എലം.എല്.എ.  ഫണട  അനുവേദേമിച്ചുഹകപാണട അതമിഹന ഉപകരണങ്ങളടകമുള്ള

കപാരത്യേങ്ങള്കട  ഫണട  അനുവേദേമിച്ചു.  എന്നപാല്  അതമിഹന  ഉപകരണങ്ങള്

വേപാങ്ങപാന ചമില സപാദങതമികതന്വമുണട.  ഫണട മുഴുവേന ലഭമിക്കുന്നമിഹല്ലന്ന കപാരത്യേലം
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പറഞ്ഞുഹകപാണട  സപാധനങ്ങള്  വേപാങ്ങപാഹത  അതുലം  ഹപനഡമിലംഗമിലപാണട.

2016-ല്  എലം.എല്.എ.  ഫണട  അനുവേദേമിച്ച  എകട-ദറ  യൂണമിറ്റുലം

ജനദററ്റെറുമുണപായമിരുന.  ജനദററ്റെര്  അവേമിഹട  യപാഥപാര്തത്യേമപായമി.  മൂന്നട

വേര്ഷമപായമിട്ടുലം  എകട-ദറ  യൂണമിറ്റെട  യപാഥപാര്തത്യേമപാകപാതമിരുന്നദപ്പെപാള്  മുന

ആദരപാഗത്യേ  വേകുപ്പുമനമി  ഇടഹപട്ടുഹകപാണട  അടമിയനരമപായമി  ഒരു  എകദറ

യൂണമിറ്റെട  അവേമിഹട  നല്കുകയുണപായമി.  പദക  2016-ല്  അനുവേദേമിച്ച  ഫണട

ആയതമിനപാല്  എ.എസട.  മപാറ്റെപാന  കഴമിയമില്ല.  ഇഹൗ  എകട-ദറ  യൂണമിറ്റെട

അനുവേദേമിക്കുകയപാഹണങമില് അതട ഹകപാപ്പെലം സമി.എച്ചട.സമി.-കട ആവേശത്യേമപാണട.

എ.എസട. മപാറ്റെമി നല്കപാന സപാധമികപാതതുഹകപാണട തപാലൂകട ആശുപത്രമിയമില്

വേന്നതമിനുദശഷലം  ആദരപാഗത്യേവേകുപ്പെട  അദറഞട  ഹചയ്യുകയപാഹണങമില്  അതട

നടക്കുലം.  ഇതരലം  കപാരത്യേങ്ങളമില്  അടമിയനരമപായമി  ഇടഹപടട  പ്രശ്നങ്ങള്

തശീര്പ്പെപാകണഹമനലം തപാലൂകട ആശുപത്രമിയുഹട സമഗ നവേശീകരണതമിനട ഒരു

പ്രദതത്യേക  ഇടഹപടല്  ഉണപാകണഹമനലം  ഇഹൗ  സബ്മമിഷനമിലൂഹട

ആവേശത്യേഹപ്പെടുകയപാണട.                                 

ആദരപാഗത്യേ-വേനമിത-ശമിശുവേമികസന   വേകുപ്പുമനമി  (ശശീമതമി  വേശീണപാ

ദജപാര്ജട):  സര്,  ബഹുമപാനഹപ്പെട  അലംഗലം  പടപാമ്പമി  തപാലൂകട  ആശുപത്രമിഹയ
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സലംബന്ധമിച്ചപാണട  ഇവേമിഹട  സൂചമിപ്പെമിച്ചതട.  ഇഹൗ  ആശുപത്രമിയുഹട

വേമികസനവമപായമി  ബന്ധഹപ്പെട്ടുലം  ഹഹദേനലംദേമിന  പ്രവേര്തനങ്ങള്

ഹമച്ചഹപ്പെടുത്തുന്നതുമപായമി  ബന്ധഹപ്പെട്ടുലം  ബഹുമപാനഹപ്പെട  അലംഗലം

ആവേശത്യേഹപ്പെടതനുസരമിച്ചട  മശീറ്റെമിലംഗട  വേമിളമിച്ചട  ദചര്തമിരുന.  ബഹുമപാനഹപ്പെട

എലം.എല്.എ.-യുലം  അതമില്  പഹങടുതമിരുന.  ആശുപത്രമിയുഹട  നമിര്മപാണ

പ്രവേര്തനങ്ങളുമപായമി  ബന്ധഹപ്പെടട  കമിഫ്ബമി  തുക  അനുവേദേമിച്ചുഹവേങമിലുലം

ഹറയമില്ദവേയുഹട  എന.ഒ.സമി.  ലഭത്യേമപാകപാതതമിനപാല്  ആ  പദ്ധതമി

നടപ്പെമിലപാകപാന  കഴമിഞമിരുന്നമില്ല.  വേര്ഷങ്ങളപായ  ഒരു  പദ്ധതമിയപാണട.

അന്നഹത  ദയപാഗ  തശീരുമപാനമനുസരമിച്ചട  ആദരപാഗത്യേ  വേകുപ്പെമിഹന  ഹടകമികല്

കമമിറ്റെമി  അവേമിഹട  പരമിദശപാധന  നടത്തുകയുലം  നമിലവേമിഹല  സ്ഥലതട

എന.ഒ.സമി.  ആവേശത്യേമമില്ലപാത  രശീതമിയമില്  നമിര്മപാണലം  നടതപാന

കഴമിയുഹമനമപാണട  ഏറ്റെവമവേസപാനലം  അവേര്  അറമിയമിച്ചതട.  ബഹുമപാനഹപ്പെട

എലം.എല്.എ.-യുഹട  അഭമിപ്രപായ  പ്രകപാരലം  എതമിര്വേശത്തുള്ള  മഹറ്റെപാരു

സ്ഥലതമിഹന  കപാരത്യേവലം  നമള്  പരമിഗണമിച്ചമിരുന.  ഏതപായപാലുലം  അദദ്ദേഹലം

സബ്മമിഷനമില്  ഉന്നയമിച്ച  വേമിഷയലം  കൂടമി  പരമിഗണമിച്ചുഹകപാണട  അതമില്

ഒന്നമിച്ചട  തശീരുമപാനഹമടുകപാവന്നതപാണട.  അദതപാഹടപാപ്പെലം ഇഹൗ ആശുപത്രമിയുഹട
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ചമികമിതപാ  ദസവേനലം  ഹമച്ചഹപ്പെടുത്തുന്നതമിനപായമി  2016-2017-ഹല

എലം.എല്.എ.-യുഹട ആസമി വേമികസന ഫണമില് നമിനലം  26,97,000/-  രൂപ

അനുവേദേമിച്ചട  100  ഹക.വേമി.എ.  ജനദററ്റെര്  അവേമിഹട  സ്ഥപാപമിച്ചു.  ബപാകമി  തുക

ഉപദയപാഗമിച്ചട  ഡമിജമിറ്റെല്  എകട-ദറ  യൂണമിറ്റെട  സ്ഥപാപമിക്കുന്നതട

സലംബന്ധമിച്ചകപാരത്യേലം അദദ്ദേഹലം പറഞ രശീതമിയമില് ഇവേമിഹട വേപാങ്ങമിഹകപാണട

ഹകപാപ്പെലം സമി.എച്ചട.സമി.-കട  നല്കപാന  കഴമിയുദമപാഹയന്നട  നമിര്ദദ്ദേശലം

നല്കപാവന്നതപാണട.  കൂടപാഹത എലം.എല്.എ-യുഹട ആസമി വേമികസന ഫണമില്

നമിനലം  അനുവേദേമിച്ച  ഡയപാലമിസമിസട  യൂണമിറ്റെട  പ്രവേര്തനമപാരലംഭമിക്കുന്നതമിനട

ആവേശത്യേമപായ  9  ഉപകരണങ്ങള്  വേപാങ്ങുന്നതമിനപായമി  സഹഹപ  ഓര്ഡര്

നല്കുകയുലം  അതമില്  8  എണ്ണലം  ലഭത്യേമപാക്കുകയുലം  അതട

സ്ഥപാപമിച്ചുഹകപാണമിരമിക്കുകയുമപാണട. Crash cart,  Defibrillator with cardiac

Monitor,   Emergency  Trolley  (Trauma  Emergency  Cot),  Fire

Extinguisher, ICU cot model B, RO Plant 2000 Ltr. with disinfection

and  distribution  lines,  Suction  Apparatus,  Syringe  Pump  എന്നമിവേ

അവേമിഹട  എതമിക്കുകയുലം  അതമിഹന  പ്രവേര്തനങ്ങള്  നടനവേരമികയുമപാണട.

ആശുപത്രമിയുഹട  പ്രവേര്തനങ്ങള്  ഹമച്ചഹപ്പെടുത്തുന്നതുമപായമി  ബന്ധഹപ്പെടട
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സജശീവേമപായ ഇടഹപടലപാണട വേകുപ്പെട നടതമിവേരുന്നതട. 


