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സബ്മമിഷന

തടമിപ്പുകകേസമില് മുഖഖ്യമനമിയുടടെ നമിയകമമോപകദേശകേന ഹമോജരമോയതത
സസംബനമിചത

പ്രതമിപക്ഷ കനതമോവത  (ശശ  .    രകമശത ടചെനമിത്തല):  സര,  ഏറ്റവസം ഗഗൗരവമുള

ഒരു കേമോരഖ്യസം സഭയുടടെ ശദ്ധയമില്ടപ്പെടുത്തമോന ഞമോന ആഗ്രഹമിക്കുകേയമോണത. 5  കകേമോടെമി

രൂപയുടടെ തടമിപ്പെത നടെത്തമി എന പരമോതമിയമില് സസംസമോന ഡയറക്ടര ജനറല് ഓഫത

കപ്രമോസമികേക്യൂഷന  അഡഡ.  ശശധരന  നമോയര  രണമോസം  പ്രതമിയമോയമി  കകേമോഴമികകമോടെത

ജൂഡശഷഖ്യല്  ഒനമോസം  കമോസത  മജമികസ്ട്രേറ്റത  കകേമോടെതമി  കകേസത  എടുകമോനുള  നമിരകദ്ദേശസം

നല്കേമിയമിരമിക്കുകേയമോണത.  അഡഡ.  മകഞ്ചേരമി  ശശധരന നമോയടര ഡയറക്ടര ജനറല്

ഓഫത കപ്രമോസമികേക്യൂഷനമോയമി ഇഗൗ ഗവണ്ടമനമോണത നമികയമോഗമിചതത.  മകഞ്ചേരമി ശശധരന

നമോയര  ഉള്ടപ്പെടടെ  7  കപര  ഡയറക്ടര  ആയമിരുന  നമിലമ്പൂര  ഇനസമിറ്റക്യൂടത  ഓഫത

ടമഡമികല് സയനസത പപ്രവറ്റത ലമിമമിറ്റഡത കേമ്പനമിയുടടെ 6 ഏകര 12 ടസനത സലസം

കേമ്പനമിയുടടെ  മറ്റത  ഡയറക്ടരമമോര  അറമിയമോടത  ഇഗൗടെത നല്കേമി  5  കകേമോടെമി  രൂപ

വമോയമോതടമിപ്പെത  നടെത്തമി എന്നുളതമോണത  ഇതമിനകേടത്ത പ്രധമോനടപ്പെട കേമോരഖ്യസം.  റമിയല്

എകസറ്റത ബമിസമിനസമിനുകവണമിയമോണത ഇഗൗ തുകേ വമോയ എടുത്തതത. സലത്തമിടന ജപമി

കനമോടശസത  വനകപ്പെമോഴമോണത  മറ്റുള  ഡയറക്ടരമമോര  ഇങ്ങടന  വമോയ  എടുത്തുടവന്നുള

വമിവരസം അറമിയുനതത. അതമില് മുന ഡമി.എസം.ഒ.യുസം മടറ്റമോരു ഡയറക്ടറുമമോയ   കഡമോ. ടകേ.
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ആര. വമോസുകദേവന  ഇതമിടനതമിടര കകേമോഴമികകമോടെത സമിറ്റമി കപമോലശസത കേമശഷണരക്കുസം

കേസബ  കപമോലശസത  കസഷനമിലസം  പരമോതമി  ടകേമോടുക്കുകേയുണമോയമി.  ഒരു  നടെപടെമിയുസം

സഡശകേരമിചമില. ഇതമിനമിടെയമില് ചെമില മദ്ധഖ്യസ ശമങ്ങള് നടെക്കുകേയുണമോയമി. അതമിടന

വമിദേശമോസംശങ്ങളമികലകത ഞമോന കേടെക്കുനമില. അവമിടടെയുസം ഒരു നടെപടെമി സഡശകേരമികമോത്ത

സമോഹചെരഖ്യത്തമിലമോണത  കകേമോഴമികകമോടെത  ജുഡശഷഖ്യല്  ഒനമോസം  കമോസത  മജമികസ്ട്രേറ്റത

കകേമോടെതമിടയ  അഭയസം  പ്രമോപമികകണ  ഒരു  സമോഹചെരഖ്യമുണമോയതത.  നമ്മുടടെ

സസംസമോനത്തത  നടെക്കുന  കകേസുകേളമില്  ലശഗല്  അപഡഡസത  നല്കകേണ  ഏറ്റവസം

പ്രധമോന  വഖ്യകമി  എന്നുപറയുനതത  ഡമി.ജമി.പമി.  ആണത.  ഈ  ഡമി.ജമി.പമി.ടയ

നമിലനമിരത്തമിടകേമോണത  ഒരു  കകേസത  അകനഡഷമികമോന  കേഴമിയുകമമോ?   പ്രതമിടയ

കകേസകനഡഷണസം  ഏല്പ്പെമിക്കുനതമിനത  തുലഖ്യമകല  ഇഗൗ  നടെപടെമി  എനത

ആകലമോചെമികണസം.  ഒരു  കകേസത  കുഴമിചത  മൂടുനതമിനത  തുലഖ്യമകല  ഇഗൗ  നടെപടെമി?

യു.ഡമി.എഫത.  ഗവണ്ടമനത  അധമികേമോരത്തമില്  ഇരുനകപ്പെമോള്  കകേരളത്തമില്നമിനത

നമോടുകേടെത്തമിയ  കലമോടറമി  മമോഫമിയ  ആയ  സമോനമിയമോകഗമോ  മമോരടമിനുകവണമി

ഹമോജരമോകുനതത മുഖഖ്യമനമിയുടടെ നമിയകമമോപകദേഷമോവമോയ ശശ.  എസം.  ടകേ.  ദേമോകമമോദേരന

ആണത.  ഇങ്ങടന  കപമോയമോല് ജമിഷമോ  വധകകേസമിടല  പ്രതമിയമോയ അനവറമിനുകവണമി

ശശ.  എസം.  ടകേ.  ദേമോകമമോദേരന  ഹമോജരമോകുകമമോ  എന്നുളളതമോണത  സസംശയമികകണതത.



Uncorrected/Not for publication
3

എനമോണത  ഇവമിടടെ  നടെക്കുനതത?  മുഖഖ്യമനമിയുടടെ  നമിയകമമോപകദേഷമോവത  കമിമമിനല്

കകേസുകേളമിടല  പ്രതമികേള്ക്കുകവണമി  ഹമോജരമോകുന്നു,  ഡമി.ജമി.പമി.(  ഡയറക്ടര  ജനറല്

ഓഫത  കപ്രമോസമികേക്യൂഷന)  കമിമമിനല്  കകേസമില്  പ്രതമിയമോയമിരമിക്കുന്നു.  ഇഗൗ

സസംസമോനത്തത  ഗവണ്ടമനത  നമികയമോഗമിചമിട്ടുള  ഉകദേഖ്യമോഗസനമോരുടടെ  സമിതമിടയ

സസംബനമിചമോണത  ഞമോന  പറയുനതത.  ഡമി.ജമി.പമി.  ഒരു  കകേസമില്  പ്രതമിയമോകുനതത

ആര.ബമി.ടഎ. ഗവരണ്ണര കേളകനമോടത കകേസമിടല പ്രതമിയമോകുനതുകപമോടലയകല? അതത

നമള് ഗഗൗരവമമോയമി ആകലമോചെമികകണതമോണത.  എനമികത പറയമോനുളതത,  ഇഗൗ കകേസത

തശരുനതുവടര  മകഞ്ചേരമി  ശശധരന  നമോയര  എന  ഡയറക്ടര  ജനറല്  ഓഫത

കപ്രമോസമികേക്യൂഷടന മമോറ്റമിനമിരത്തമോന ഗവണ്ടമനത  തയമോറമോകേണസം.  അസമോധമോരണമമോയ

ഒരു  സമോഹചെരഖ്യമമോണത  ഇവമിടടെ  ഉണമോയമിരമിക്കുനതത.  ഡയറക്ടര  ജനറല്  ഓഫത

കപ്രമോസമികേക്യൂഷന  ആ  പദേവമിയമിലമിരമികമോന  കയമോഗഖ്യനല  എനത

ടതളമിയമികടപ്പെടമിരമിക്കുന്നു.  ഗവണ്ടമനത  ഇകമോരഖ്യത്തമില്  അടെമിയനര  നടെപടെമി

സഡശകേരമികണടമനത ഞമോന അഭഖ്യരതമിക്കുകേയമോണത.

തടമിപ്പുകകേസമില് മുഖഖ്യമനമിയുടടെ നമിയകമമോപകദേശകേന ഹമോജരമോയതത
സസംബനമിചത

മുഖഖ്യമനമി  (ശശ  .    പമിണറമോയമി  വമിജയന):  സര,  ബഹുമമോനഖ്യനമോയ

പ്രതമിപക്ഷകനതമോവത  ഇവമിടടെ  പ്രസമോവമിച  കേമോരഖ്യങ്ങളമില്  കകേമോടെതമിയമില്  ഒരു  കകേസത
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ഉണത എന കേമോരഖ്യസം ശരമിയമോണത.  എനമോല് ആ കകേസത വരമോന ഇടെയമോയ സമോഹചെരഖ്യസം

അകദ്ദേഹസം 'വശക്ഷണസം' പത്രത്തമിലൂടടെ മനസമിലമോകമിയമിട്ടുണമോകുടമനത ഞമോന കേരുതുന്നു.

നമിലമ്പൂര  ഇനസമിറ്റക്യൂടത  ഓഫത  ടമഡമികല്  സയനസത  എന   സമോപനത്തമിടന

ഡയറക്ടര  കബമോരഡത  അസംഗമമോയമിരുന്നു  ശശധരന  നമോയര.  ആ  ഡയറക്ടരമമോരമില്

ഒരമോളമോണത  ശശധരന  നമോയര. ഡയറക്ടര  കബമോരഡമിടന  തശരുമമോനത്തമിടന

അടെമിസമോനത്തമില്  ടകേ.എഫത.സമി.-യമില്നമിനത  5  കകേമോടെമിരൂപ  വമോയ  എടുകമോന

തശരുമമോനമിച. അങ്ങടന ആ കേടെസം ആ സമോപനസം ഏടറ്റടുത്തു. കേമ്പനമി നമിയമപ്രകേമോരസം

ടചെയരമമോനുസം ഒരു ഡയറക്ടറുസം അതമില് ഒപ്പെത വയ്ക്കണസം എനമോണത.  ടചെയരമമോനുപുറകമ

ഒപ്പെത  വച  ഡയറക്ടര  ശശധരന  നമോയരമോയമിരുന്നു.  ഇങ്ങടനയമോണത  ശശധരന

നമോയരുടടെ  ബമോധഖ്യത  അങ്ങത  പറയുന  തരത്തമില്  ഉണമോകുനതത.  ഇകപ്പെമോള്  പണസം

തമിരമിചടെയ്ക്കമോന  പ്രയമോസമുണമോയകപ്പെമോള്  ഉണമോകുന  പ്രശ്നങ്ങളമോയമിരമിക്കുസം

ഉയരന്നുവനമിട്ടുളതത.  കേമ്പനമി  അറമിയമോടതയമോണത  കലമോണ് എടുത്തടതനത  ഇകപ്പെമോള്

പരമോതമി വനമിട്ടുണത.  കകേമോഴമികകമോടെത ജുഡശഷഖ്യല് ഫസത കമോസത മജമികസ്ട്രേറ്റത കകേമോടെതമിയുടടെ

പരമിഗണനയമിലമോണത  ഇഗൗ  പരമോതമി.  ഇഗൗ  പരമോതമിടയക്കുറമിചത  മറ്റത

അഭമിപ്രമോയങ്ങടളമോടക  ഉണമോകുസം.   അതമികലയ്ടകമോന്നുസം  ഞമോന  ഇകപ്പെമോള്

കേടെക്കുനമില.   ഇതമോണത  വസ്തുത.  അകപ്പെമോള് ഏടതങമിലസം  ഒരു തടമിപ്പെമിനത  അകദ്ദേഹസം
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കപമോയതല, ഒരു സമോപനത്തമിടന ഡയറക്ടര കബമോരഡമിടല  അസംഗമമോയമിരമിക്കുകമ്പമോള്

ആ  സമോപനത്തമിനുകവണമി  എടുത്ത  വമോയയമില്   ടചെയരമമോകനമോടടെമോപ്പെസം  ഒപ്പെത  ഇട്ടു

എനതമോണത വസ്തുത. 

ശശ  .   രകമശത ടചെനമിത്തല:  കബമോരഡമിടല മറ്റത ഡയറക്ടരമമോര ആരുസം ഇഗൗ കകേസത

അറമിയുനമില.  കേമ്പനമി  തശരുമമോനസം  തടന  വഖ്യമോജമമോണത. ജപമി  നടെപടെമി

ഉണമോയകപ്പെമോഴമോണത ഡയറക്ടര കബമോരഡമിടല അസംഗമമോയ മുന ഡമി.എസം.ഒ.  വമോസുകദേവന

ഉള്ടപ്പെടടെയുളവര  കകേസമിനത  കപമോയതത.  അങ്ങത  അകദ്ദേഹടത്ത  സസംരക്ഷമിക്കുനതത

ശരമിയല. ഇതമിടന വസ്തുത മുഖഖ്യമനമി മനസമിലമോകണസം. 

ശശ  .    പമിണറമോയമി  വമിജയന:  കനരടത്ത അങ്ങത പറഞ്ഞതുസം ഇതുതടനയമോണത.

അതമില് അങ്ങത മനസമിലമോകകണ കേമോരഖ്യസം ഒരു സമോപനത്തമിടന ഡയറക്ടര കബമോരഡത

വമോയ എടുകമോന തശരുമമോനമിക്കുന്നു.  ഇതമോണത സസംഭവമിചതത. 

ശശ  .    രകമശത  ടചെനമിത്തല:  അങ്ങടന ഒരു കയമോഗസം  കചെരനതമോയമി  യമോടതമോരു

അറമിവമമില.  

ശശ  .    പമിണറമോയമി  വമിജയന:  വമോയ  എടുകമോന  തശരുമമോനമിചതമിടന

അടെമിസമോനത്തമില്  വമോയ  എടുക്കുകമ്പമോള്  കബമോരഡത  ടചെയരമമോനുപുറകമ  ഒപ്പുവച

ഡയറക്ടര കബമോരഡത അസംഗസം ശശധരന നമോയരമോയമിരുന്നു. ഇതമോണത സസംഭവമിചതത. 
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ശശ  .    രകമശത  ടചെനമിത്തല:  അകദ്ദേഹത്തമിടന  കപരമില്  കകേസത  എടുകമോനമോണത

കകേമോടെതമി പറഞ്ഞതത. 

ശശ  .    പമിണറമോയമി  വമിജയന:  അല.  ഇത്തരസം  ഒരു  പരമോതമിയമോണത  അവമിടടെ

ഉയരന്നുവനമിരമിക്കുനതത.  അതത കകേമോടെതമിയുടടെ പരമിഗണനയമിലമോണത. ..(… ബഹളസം)...

ഉള  വസ്തുത  പറയകണ  ?  വസ്തുതകേള്  പറയമോതമിരമികകണമോ  ?  മകഞ്ചേരമി  ശശധരന

നമോയര  എനത  പറയുന, നമിങ്ങള്  ആകക്ഷപമികമോന  തയമോറമോകുന  ആള്  ഇഗൗ

കകേരളത്തമിടല  ഏറ്റവസം  നല  കമിമമിനല്  ലമോകയഴമില് ഒരമോളമോണത.   ആ

അടെമിസമോനത്തമിലമോണത  അകദ്ദേഹടത്ത  ഞങ്ങള്  ഡമി.ജമി.പമി.  ആയമി  നമിയമമിചതത.

അതുടകേമോണത  അകമോരഖ്യത്തമിടലമോന്നുസം  ഒരുതരത്തമിലള  വശഴ്ചയുസം  ഞങ്ങള്കത

സസംഭവമിചമിടമില.  മകഞ്ചേരമി ശശധരന നമോയര എനത വമിളമിചത  അവര ആകക്ഷപമികമോന

കനമോകമിയ  വഖ്യകമി  കകേരളത്തമിടല  ഏറ്റവസം  പ്രമുഖനമോയ  കമിമമിനല്  വകശലമോണത.

അതമിടന  അടെമിസമോനത്തമിലമോണത  ഞങ്ങള്  അകദ്ദേഹടത്ത  ഡമി.ജമി.പമി.  ആകമിയതത.

ഇഗൗ  പറയുന  ആകക്ഷപത്തമിനത  വഖ്യകമിപരമമോയമി  എടനങമിലസം  തടമിപ്പെത  അകദ്ദേഹസം

നടെത്തമിടയനത  പറയമോന  പറ്റമില.  അത്തരസം  ഒരമോകക്ഷപസം  ഇതമിടന  ഭമോഗമമോയമി

ഉനയമിക്കുനതത ശരമിയല. 

ശശ  .   രകമശത ടചെനമിത്തല: ബഹുമമോനടപ്പെട മുഖഖ്യമനമി, അകദ്ദേഹത്തമിടന കപരമില്
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കകേടസടുകമോന കകേമോഴമികകമോടെത ഫസത കമോസത മജമികസ്ട്രേറ്റത കകേമോടെതമി ഉത്തരവത ഇടമിട്ടുണത. 

ശശ  .    പമിണറമോയമി  വമിജയന:  അതമോണകലമോ  അങ്ങത  പറഞ്ഞുടകേമോണമിരുനതത.

അങ്ങത  പറഞ്ഞ  കേമോരഖ്യടത്തക്കുറമിചമോണത  ഞമോന  പറയുനതത.  ഇതത  കകേമോഴമികകമോടെത

ജുഡശഷഖ്യല്  ഫസത  കമോസത  മജമികസ്ട്രേറ്റത  കകേമോടെതമിയുടടെ  പരമിണഗനയമിലമിരമിക്കുന  ഒരു

വമിഷയമമോണത.  പരമോതമിടയക്കുറമിചത  വഖ്യതഖ്യസ  അഭമിപ്രമോയങ്ങള്  ഉണമോകുസം.  ആ

അഭമിപ്രമോയങ്ങളമികലകത  ഞമോന  കപമോയമിടമില.   പമിടനയുളതത  ശശ.  എസം.  ടകേ.

ദേമോകമമോദേരന മുഖഖ്യമനമിയുടടെ ഉപകദേശകേന ആയമി എനത അകദ്ദേഹസം പറയുകേയുണമോയമി.

എസം.  ടകേ.  ദേമോകമമോദേരന  മുഖഖ്യമനമിയുടടെ  ഉപകദേശകേനമോയമിരമിക്കുനതത  ഏടതങമിലസം

തരത്തമിലള പ്രതമിഫലസം പറ്റമിടകേമോണല, ഒരു പ്രതമിഫലവസം അകദ്ദേഹസം പറ്റുനമില. ആ

നമിലയ്ക്കത  അകദ്ദേഹസം  മുഖഖ്യമനമിയുടടെ  ഉപകദേശകേനമോയമിതടന  തുടെരുകേയമോണത.

ഏടതങമിലസം കകേടസടുക്കുനതമിനത അകദ്ദേഹത്തമിനത ഒരു തരത്തമിലള വമികരമോധവമമില.

ഏതത കകേസത എടുകണടമടനമോടക തശരുമമോനമികകണതത അകദ്ദേഹമമോണത. 

ശശ  .   രകമശത ടചെനമിത്തല: ഏറ്റവസം പ്രധമോനടപ്പെട ഒരു കേമോരഖ്യസം, ഡയറക്ടര ജനറല്

ഓഫത കപ്രമോസമികേക്യൂഷന ആയമിരമിക്കുന ഒരു വഖ്യകമിടകതമിടര കകേമോടെതമി കകേടസടുകമോന

പറയുന്നു.  അകദ്ദേഹസം നമിയകമമോപകദേശസം ടകേമോടുകമോന ബമോദ്ധഖ്യസനമോയ വഖ്യകമിയമോണത.

അകദ്ദേഹത്തമിനത  എങ്ങടന ഇഗൗ സമോനത്തത തുടെരമോന കേഴമിയുസം;  അതത  ശരമിയമോയ ഒരു
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നടെപടെമിയമോകണമോ? 

ശശ  .    പമിണറമോയമി  വമിജയന:  ഏടതമോരു  പരമോതമിയുസം  കകേമോടെതമിയുടടെ  മുനമില്

വനമോല്  അതത കകേമോടെതമി പരമിഗണമിക്കുസം. ആദേഖ്യസം പരമോതമി വലമിടചറമിയുകേയല കകേമോടെതമി

ടചെയ്യുനതത.  പരമോതമി  പരമിഗണമിചതമിനുകശഷമമോണത  ആ  പരമോതമിടയക്കുറമിചള

നമിലപമോടെത എനമോടണനത കകേമോടെതമി എടുക്കുനതത. ഇകപ്പെമോള് ഒരു പരമോതമി കകേമോടെതമിയുടടെ

മുനമില്  വന്നുടവനത  മമോത്രകമയുള.  ആ  പരമോതമി  വന  ഉടെനതടന  കകേമോടെതമി

നമിഗമനത്തമില് എത്തുകേയല ടചെയ്യുനതത. അതമോണത ഇവമിടടെ സസംഭവമിചമിരമിക്കുനതത. 

മമി  .    സശകര:  .........ബഹളസം..........  നമിയമവകുപ്പുമനമി,  അകദ്ദേഹസം

പറയടട...പശസത.....നമിയമവകുപ്പുമനമി  പറയുനതത  നമിങ്ങള്  കകേള്ക.

പശസത......പശസത....... പ്രതമിപക്ഷ കനതമോവത, തമോങള് ഇതത ദേയവമോയമി കകേള്ക.

ശശ  .    പമിണറമോയമി  വമിജയന:  5  കകേമോടെമി  രൂപയുടടെ  തടമിപ്പെത  നടെത്തമി  എന

പരമോതമിയമില് സസംസമോന ഡയറക്ടര ജനറല് ഓഫത കപ്രമോസമികേക്യൂഷന അഡഡ. ശശധരന

നമോയരടകതമിടര  കകേമോടെതമി  കകേടസടുത്തുടവനമോണത  'വശക്ഷണസം'  പത്രസം  റമികപ്പെമോരടത

ടചെയ്തതത.  കകേമോടെതമി  കകേടസടുത്തുടവനത  പറഞ്ഞമോല്  കകേമോടെതമിയുടടെ  മുനമില്  ഒരു

പരമോതമി  വന്നു,  ആ  പരമോതമി  സഡശകേരമിചടവനമോണത.  ആ  പരമോതമിടയക്കുറമിചള

നമിഗമനങ്ങള് വരടട. ............ബഹളസം............ 
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മമി  .    സശകര:  നമിയമകേമോരഖ്യ  വകുപ്പുമനമികൂടെമി  പറയടട.  ബഹുമമോനടപ്പെട

പ്രതമിപക്ഷ  കനതമോവമിനത  നമിയകേമോരഖ്യ  വകുപ്പുമനമി  പറയുന  അഭമിപ്രമോയസം

കകേള്കകണ.  അതുകൂടെമി  കകേടതമിനുകശഷസം  അങ്ങത  സസംസമോരമികണസം  ….

പശസത.....പശസത  ….....(ബഹളസം)........  ഗവണ്ടമനമിനുകവണമി  നമിയമകേമോരഖ്യ

വകുപ്പുമനമി  പറയടട.  ...(… ബഹളസം)......  മനമി  എഴുകനറ്റത  നമില്ക്കുകേയമോണത.

പ്രതമിപക്ഷകനതമോവമിനത  അവസരസം  നല്കേമോസം.  അങ്ങത  സഭയമില്  ഉനയമിച

സബ്മമിഷടന  കേമോരഖ്യത്തമില്  നമിയമകേമോരഖ്യ  വകുപ്പുമനമി  പറയുനതത  ദേയവമോയമി

കകേള്കണസം. ..(… ബഹളസം)......  അങ്ങത അതത കകേള്കമോടത സസംസമോരമിക്കുനതത

ശരമിയമോകണമോ?  ........(ബഹളസം)......  ബഹുമമോനടപ്പെട  പ്രതമിപക്ഷകനതമോവമിനത

എനമോണത പറയമോനുളതത?  ബഹുമമോനടപ്പെട നമിയമകേമോരഖ്യ വകുപ്പുമനമി ദേയവമോയമി

ഇരമികണസം.  

പടമികേജമോതമി  പടമികേവരഗ്ഗ  പമികനമോകസമുദേമോയകക്ഷമവസം  നമിയമവസം

സമോസംസമോരമികേവസം പമോരലടമനറമികേമോരഖ്യവസം വകുപ്പുമനമി  (ശശ  .    എ  .    ടകേ ബമോലന):

Sir, I am on a point of order.....

മമി  .    സശകര  : അകങ്ങയ്ക്കത കപമോയമിനത ഓഫത ഓരഡര അനുവദേമികമോസം.  അങ്ങത
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ഒരു മമിനമിടത ഇരമികണസം. 

ശശ  .   എ  .   ടകേ  .   ബമോലന: സര, ഞമോനമോണത ആദേഖ്യസം കപമോയമിനത ഓഫത ഓരഡര

ഉനയമിചതത. 

മമി  .    സശകര:  ബഹുമമോനടപ്പെട  മനമികത  കപമോയമിനത  ഓഫത  ഓരഡര

അനുവദേമികമോസം. പ്രതമിക്ഷകനതമോവത ഒരു മമിനമിടത പറയടട. 

ശശ  .    രകമശത  ടചെനമിത്തല  : സര,  ബഹുമമോനടപ്പെട  മുഖഖ്യമനമി  ഇവമിടടെ

പറഞ്ഞതത  വമോസവവമിരുദ്ധമമോണത.  ഒനമോസം  കമോസത  മജമികസ്ട്രേടത  കകേമോടെതമി

കകേടസടുകമോന  നമിരകദ്ദേശമിച  എനമോണത  വഖ്യകമമോയമി  പറയുനതത,

കകേടസടുകമോനമോണത  ആവശഖ്യടപ്പെടമിരമിക്കുനതത.  സസംസമോനടത്ത  ഡയറക്ടര

ജനറല് ഓഫത കപ്രമോസമികേക്യൂഷന ഇകപ്പെമോള് പ്രതമിയമോണത. 

മമി  .    സശകര:  ഇനമി  അങ്ങത  ഇരമികണസം.  ബഹുമമോനടപ്പെട മനമി പറയടട.

....(… ബഹളസം) ....  … ഇതത  ശരമിയല.  അങ്ങത  പറഞ്ഞുകേഴമിഞ്ഞു.  ഇനമി  മനമി

പറയുനതത കകേള്കണസം. പശസത.... പശസത....    സമോന്ദരഭമികേമമോയമി ടചെയറമിനത ഒരു

കേമോരഖ്യസം അങ്ങയുടടെ ശദ്ധയമില്ടപ്പെടുത്തമോനുണത.  അങ്ങയുടടെ സബ്മമിഷന ഞമോന

അനുവദേമിച.  ആ സബ്മമിഷനത സകപ്പെമോരടമിസംഗമോയമി അങ്ങത നല്കേമിയ പത്രത്തമിടല

ചെമിത്രസം ശശധരന നമോയരുടടെ ചെമിത്രമല.  അതത  അങ്ങത പരമികശമോധമികണസം.  ഇഗൗ
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ചെമിത്രത്തമിലളതത  മടറ്റമോരു  ശശധരന  നമോയരമോണത.  .........… അങ്ങത  പ്രസസംഗസം

പൂരത്തശകേരമിചമിടമിടലങമില് പൂരത്തശകേരമിക. 

ശശ  .    രകമശത  ടചെനമിത്തല  : സര,  കകേരളസം  കേണ ഏറ്റവസം  വലമിയ തടമിപ്പെത

നടെത്തമിയ  സമോനമിയമോകഗമോ  മമോരടമിനുകവണമി  മുഖഖ്യമനമിയുടടെ  ഉപകദേഷമോവത

ഹമോജരമോയതമിടന അകദ്ദേഹസം നഖ്യമോയശകേരമിക്കുകേയമോണത ടചെയ്യുനതത. 

മമി  .   സശകര: അങ്ങത നല്കേമിയ സബ്മമിഷനമില് അതത പറഞ്ഞമിടമില. 

ശശ  .   രകമശത ടചെനമിത്തല: സര, അതുകപമോടലതടനയമോണത ഇഗൗ കേമോരഖ്യവസം.

ഡയറക്ടര  ജനറല്  ഓഫത  കപ്രമോസമികേക്യൂഷന  ഒരു  കകേസമില്   പ്രതമിയമോണത.

അകദ്ദേഹത്തമിനത  എങ്ങടന  ഇഗൗ  സമോനത്തത  ഇരമികമോന  കേഴമിയുസം  എനതത

മുഖഖ്യമനമി വഖ്യകമമോകണസം. അങ്ങടനയുള ആളമിടന ഇഗൗ കകേസത തശരുനതുവടര

മമോറ്റമിനമിരത്തമോന തയമോറമോവകേയകല കവണതത.  അസമോധമോരണമമോയ സസംഭവമമോണത

ഇവമിടടെ ഉണമോയമിരമിക്കുനതത. 

മമി  .   സശകര: പശസത കേണ്ക്ലൂഡത .....

ശശ  .    രകമശത  ടചെനമിത്തല:  സര,  അകദ്ദേഹസം  എലമോത്തമിടനയുസം

നഖ്യമോയശകേരമിക്കുകേയമോണത.  ശശ.  എസം.  ടകേ.  ദേമോകമമോദേരന  സമോനമിയമോകഗമോ

മമോരടമിനുകവണമി  ഹമോജരമോയതമിടന  അകദ്ദേഹസം  നഖ്യമോയശകേരമിക്കുന്നു.  ഡയറക്ടര
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ജനറല്  ഓഫത  കപ്രമോസമികേക്യൂഷടനതമിടര  കകേസത  വനകപ്പെമോള്  അതമിടനയുസം

നഖ്യമോയശകേരമിക്കുന്നു.  ഇതത  ശരമിയമോയ  നടെപടെമിയമോകണമോ?  ഇഗൗ  സസംസമോനടത്ത

നശതമി  നമിരവഹണത്തമിനുതടന  വലമിയ  കതമോതമിലള  ആഘമോതകമല്പ്പെമിക്കുന

നടെപടെമിയമോണമിതത.  അകദ്ദേഹത്ത  മമോറ്റമിനമിരത്തമോനുള  നടെപടെമി  ഗവണ്ടമനത

സഡശകേരമികണസം.

ശശ  .    എ  .    ടകേ  .    ബമോലന  : സര,  ഞമോന  ശശധരന  നമോയരുടടെ  പ്രശ്നമല

പറയുനതത.  ഒരു  കകേസമിടല  പ്രതമിയമോകുകേയുസം  ചെമോരജ്ഷശറ്റത  ടകേമോടുക്കുകേയുസം

ടചെയ്യുന്നു.  കകേമോടെതമിയുടടെ മുനമില് പ്രതമിയമോയ ഒരമോടള ചെശഫത ടസകടറമിയമോകേമോന

കനതൃതഡസം  നല്കേമിയ  ആളമോണത.......  പമോസം  ഓയമില്  കകേസുമമോയമി

ബനടപ്പെട്ടുടകേമോണത  ചെമോരജത  ഷശറ്റത  ടകേമോടുത്തത  കകേമോടെതമിയമില്  പ്രതമിയമോയമിട്ടുള

ആള്   .....(ബഹളസം)....  ഒരു  ടടപ്രവറ്റത  അനഖ്യമോയത്തമിടന  ഭമോഗമമോയമി  ഒരു

cognizance  എടുകമോന  കകേമോടെതമി  പറഞ്ഞുകേഴമിഞ്ഞമോല്  അയമോടള

ഡമിസത കേഡമോളമിടടഫ  ടചെയണടമനമോടണങമില്  മുനകേമോല  പ്രമോബലഖ്യകത്തമോടുകൂടെമി

ഇവര നമിശ്ചയമിച ചെശഫത ടസകടറമിടയയമോണത ആദേഖ്യസം മമോകറ്റണമിയമിരുനതത. ....…

(ബഹളസം).......  ഇവരുടടെ കേമോലഘടത്തമിലള അഡഡകകറ്റത ജനറല്  ........ ....…

(ബഹളസം).......
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മമി  .   സശകര: ശശ. എ. ടകേ. ബമോലന നമിയമകേമോരഖ്യ വകുപ്പുമനമികൂടെമിയമോണത. 

ശശ  .    എ  .    ടകേ  .    ബമോലന:  സര,  നൂറുകേണകമികനകര  ഭൂമമിയുമമോയമി

ബനടപ്പെടത  കകേമോടെതമിയമിലള  കകേസമില്  സഡകേമോരഖ്യ  വഖ്യകമികത  അനുകൂലമമോയ

നമിയകമമോപകദേശസം  ടകേമോടുത്ത  അഡഡകകറ്റത  ജനറല്  ആരുടടെ

കേമോലത്തമോണുണമോയമിരുനതത. .....(ബഹളസം).....

മമി  .    സശകര  : ഒരു  സബ്മമിഷനത  ഇത്രയുസം  ചെരച  അനുവദേമിക്കുനതമില്

പ്രയമോസമുണത.   അകദ്ദേഹസം  നമിയമകേമോരഖ്യ  വകുപ്പുമനമിയമോണത.  അകദ്ദേഹത്തമിനത

പറയകണ.  ഉനയമിച  സബ്മമിഷനുമമോയമി  ബനടപ്പെട  വകുപ്പെമിടന  മനമിയമോണത

അകദ്ദേഹസം. 

ശശ  .   രകമശത ടചെനമിത്തല: സര, ബഹുമമോനടപ്പെട വമി. എസത. അചതമോനന്ദന

മുഖഖ്യമനമിയുസം അങ്ങത മനമിയുമമോയമിരുനകപ്പെമോള് കകേസമില് പ്രതമിയമോയ ശശ.  പമി.

ടജ.  കതമോമസമിടന  ചെശഫത  ടസകടറമിയമോകമിയതത  മറന്നുകപമോകേരുതത.  ഇകങ്ങമോടത

പറയുകമ്പമോള് അകങ്ങമോട്ടുസം പറയുടമനറമിയണസം. 

മമി  .    സശകര  : സഭയുടടെ ശദ്ധയമില് അങ്ങയുടടെ സബ്മമിഷന ടകേമോണ്ടുവന്നു,

മുഖഖ്യമനമി  അതമിനത  മറുപടെമിയുസം  പറഞ്ഞു.  ഇനമി  എനമോണത  അങ്ങത

ആവശഖ്യടപ്പെടുനതത?
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ശശ  .    രകമശത ടചെനമിത്തല:  സര,  നമിയമകേമോരഖ്യ വകുപ്പുമനമി ശശ.  എ.  ടകേ.

ബമോലന എനത  കപമോയമിനത  ഓഫത  ഓരഡറമോണത  ഉനയമിചതത.  ശശ.  വമി.  എസത.

അചതമോനന്ദന  മുഖഖ്യമനമി  ആയമിരുനകപ്പെമോള്  ശശ.  പമി.  ടജ.  കതമോമസത  ചെശഫത

ടസകടറമിയമോയമിരുന്നു. എനത കപമോയമിനത ഓഫത ഒമോരഡറമോണുളതത. 

ശശ  .    പമിണറമോയമി  വമിജയന:  സര,  ബഹുമമോനടപ്പെട  പ്രതമിപക്ഷകനതമോവത

പറയുനതുകപമോടലയല  കേമോരഖ്യസം.  കകേസമില്  അനഖ്യമോയകമോരടന  ടതളമിടവടുപ്പെത

പൂരത്തമിയമോയമിടമില.  ടതളമിടവടുപ്പെത  പൂരത്തമിയമോയകശഷസം  മമോത്രകമ  കകേസത

കവണകമമോ  എന്നുതടന  കകേമോടെതമി  തശരുമമോനമിക്കുകേയുള.  ഇകപ്പെമോള്  അങ്ങത

പറയുനതുകപമോടല കകേസമിടന കേമോരഖ്യത്തമില് ശശധരന നമോയര പ്രതമിയല. കേമോരഖ്യസം

തശരുമമോനമികമോനമിരമിക്കുനകതയുള. 

മമി  .    സശകര  : പശസത.....  ഇതത  അവസമോനമിപ്പെമികമോസം.  പ്രതമിപക്ഷകനതമോവത

സബ്മമിഷന  ഉനയമിച,  മുഖഖ്യമനമി  മറുപടെമി  പറയുകേയുസം  ടചെയ.  സബ്മമിഷടന

ഭമോഗമമോയമി ചെരചയമിടലന കേമോരഖ്യസം പ്രതമിപക്ഷകനതമോവമിനത അറമിയമോവനതമോണത. 

പടയവസം ഭൂനമികുതമി സഡശകേരമികലസം

ശശ  .    സമി  .    കൃഷ്ണന:  സര,  എടന  മണ്ഡലമമോയ  പയന്നൂര  അസസംബമി

മണ്ഡലത്തമിടല 470 ഓളസം വരുന കുടുസംബമോസംഗങ്ങള് കനരമിട്ടുടകേമോണമിരമിക്കുന ഒരു
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പ്രശ്നസം  സഭയുടടെ  ശദ്ധയമില്ടപ്പെടുത്തമോനമോണത  ഞമോന  ഈ  സബ്മമിഷന

അവതരമിപ്പെമിക്കുനതത.  ആലപ്പെടെമ്പത  വമികലജമില്  ടവളമിചസംകതമോടെത,  കേരകമോടെത,

കൂടപ്പുന  പ്രകദേശങ്ങളമില്  85  ഓളസം കുടുസംബങ്ങള് കേഴമിഞ്ഞ  35  വരഷമമോയമി  50

ടസനത  വടരയുള  ഭൂമമി  ടടകേവശസംവചത  തമോമസമിചവരമികേയമോണത.  ഇവരമില്  52

കുടുസംബങ്ങള്കത  1995-ല്  50  ടസനത  വശതസം  കപമോടത  തമിരമിചവചമിട്ടുടണങമിലസം

ഇവരുള്ടപ്പെടടെ  ആരക്കുസം  പടയസം  ലഭമിചമിടമില.  ടവളമിചസംകതമോടെത,  കൂടപ്പുന,

കേരമിയമോപ്പെത  പ്രകദേശങ്ങളമിടല  152-ഓളസം  കുടുസംബങ്ങളമില്നമിനത  1994-95–

നുകശഷസം  ഭൂനമികുതമി  സഡശകേരമിക്കുനമില.  ടപരമികങ്ങമോസം  വമികലജമില്

മടെകമോസംടപമോയമില്,  ചെമിലകേത,  വണ്ണമോരടപ്പെമോയമില്,  കേരമിനടെസം,  പുകല്,

കൂവടപ്പെമോയമില്,  കകേമോകടമോല്,  അരവഞ്ചേമോല് എനമിവമിടെങ്ങളമിടല

60-ല്പ്പെരസം ടടകേവശകമോരമില്നമിന്നുസം 1996 മുതല് വമികലജത അധമികൃതര നമികുതമി

സഡശകേരമിക്കുനമില. 40 വരഷമമോയമി തമോമസമിക്കുനവരുള്ടപ്പെടടെ                  40-

ല്പ്പെരസം കുടുസംബങ്ങള്കത ടടകേവശകരഖയുസം അനുവദേമിചമിടമില.  എരമസം വമികലജമില്

എരമസം, പുല്ലുപമോറ,  കേണ്ണമോപ്പെളമിടപ്പെമോയമില് പ്രകദേശങ്ങളമില് കരഖപ്രകേമോരസം സലസം

ടടകേവശസം  വയ്ക്കുന  200  ഓളസം  കുടുസംബങ്ങളമില്നമിനത  1997-നുകശഷസം നമികുതമി

സഡശകേരമിക്കുനമില. ടവളമോറ വമികലജമില് ടടകേവശകമോരകത കരഖയുസം പടയവമുള
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7  കുടുസംബങ്ങളമില്നമിന്നുസം  1984-നുകശഷസം  നമികുതമി  സഡശകേരമിക്കുനമില.

അതുകപമോടല കേഴമിഞ്ഞ  30  വരഷത്തമിലധമികേമമോയമി ടവകളമോറ, കേമോയടപ്പെമോയമില്,

കേടെവനമോടെത  പ്രകദേശത്തത  തമോമസമിക്കുനവരമില്  ഭൂരമിഭമോഗവസം  പടമികേജമോതമി

പടമികേവരഗ്ഗത്തമില് ഉള്ടപ്പെടവരമോണത.  ഇങ്ങടനയുള  123  ഓളസം കുടുസംബങ്ങള്കത

ടടകേവശകരഖകയമോ പടയകമമോ ലഭമിക്കുനമില. ഇതുള്ടപ്പെടടെ എടന മണ്ഡലത്തമിടല

470  ഓളസം  കുടുസംബങ്ങള്  കനരമിടുന  ഇഗൗ  ഭൂപ്രശ്നത്തമില്  ഇടെടപടത  അതത

പരമിഹരമിക്കുകേയുസം  അരഹരമോയവരകത  ടടകേവശകരഖ  നല്കേമോന  അടെമിയനര

നടെപടെമി  സഡശകേരമിക്കുകേയുസം  ടചെയണടമനത  ഇഗൗ  സബ്മമിഷനമിലൂടടെ  ഞമോന

അഭഖ്യരതമിക്കുന്നു.

പടയവസം ഭൂനമികുതമി സഡശകേരമികലസം

റവനക്യൂവസം ഭവനനമിരമമോണവസം വകുപ്പുമനമി (  ശശ  .    ഇ  .    ചെന്ദ്രകശഖരന  ):  സര,

പയന്നൂര  എസം.എല്.എ.  ശശ.  സമി.  കൃഷ്ണന   ഉനയമിച  സബ്മമിഷനുള

മറുപടെമിയമോണമിതത.  കേണ്ണൂര  ജമിലയമിടല  തളമിപ്പെറമ്പത  തമോലൂകമിടന  പരമിധമിയമില്

ഉള്ടപ്പെടുന   ടപരമികങ്ങമോസം, ടപരമിനട,  ആലപ്പെടെമ്പത, കേമോകങമോല്, എരമസം,

ടവകളമോറ, കൂറ്റൂര, പുളമികങ്ങമോസം,  രമോമനളമി, ടബളര, പയന്നൂര
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വമികലജുകേളമിലമോയമി തമോമസമിക്കുന ചെമില കുടുസംബങ്ങള്കത  പടയസം ലഭമികമോത്തതുസം

ഭൂമമിയുടടെ പകേവശകമോരമില്നമിനത ഭൂനമികുതമി സഡശകേരമികമോത്തതുമമോയ പ്രശ്നങ്ങള്

നമിലനമില്ക്കുന്നുണത.  ഇവര  25  വരഷത്തമിലധമികേമമോയമി  മമിചഭൂമമി  കേകയറമി

തമോമസമിചവരമോണത.   ഇവരമില്നമിനത  ഭൂനമികുതമി  സഡശകേരമിക്കുവമോകനമോ  പടയസം

അനുവദേമികമോകനമോ  നമിലവമില്   കകേരള  ഭൂപരമിഷ്കരണ  നമിയമപ്രകേമോരസം

നമിരവമോഹമമില.  എങമിലസം  ഇഗൗ  വമിഷയസം  പ്രകതഖ്യകേ  കകേസമോയമി  പരമിഗണമിചത

പ്രസ്തുത  പകേവശകമോരകത പടയസം നല്കുനതമിനത നടെപടെമി സഡശകേരമിചവരുന്നുണത.

ടവകളമോറ  വമികലജമിടല  113  കുടുസംബങ്ങള്കത  പടയസം  നല്കുനതുമമോയമി

ബനടപ്പെടത,  ഭൂമമി  അളന്നുതമിരമിചത  പകേവശകമോരുടടെ   ടസചസം  മഹ്സറുസം

തയമോറമോക്കുന  പ്രവൃത്തമി  പുകരമോഗമമിക്കുന്നുടണനത  കേണ്ണൂര  ജമിലമോ  കേളക്ടര

അറമിയമിചമിട്ടുണത.  കൂടെമോടത  ടപരമികങ്ങമോസം, ടപരമിനട, ആലപ്പെടെമ്പത,  കേമോകങമോല്,

എരമസം, ടവകളമോറ,  കൂറ്റൂര, പുളമികങ്ങമോസം,  രമോമനളമി,  ടബളര,  പയന്നൂര എനശ

വമികലജുകേളമില്  തമോമസമിക്കുന  പടയസം  ലഭമികമോത്തവരുടടെ  വമിശദേവമിവരങ്ങള്

അടെങ്ങമിയ ലമിസത  തയമോറമോക്കുനതമിനത   ബനടപ്പെട വമികലജത  ആഫശസരമമോരകത

കേണ്ണൂര ജമിലമോ കേളക്ടര നമിരകദ്ദേശസം നല്കേമിയതമോയുസം അറമിയമിചമിട്ടുണത. 
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റഗുകലറ്റര-കേസം-ബമിഡ്ജമിടന നമിരമമോണസം

ശശ  .    എന  .    എ  .    ടനലമിക്കുനത:  സര,  ഇകപ്പെമോള് സസംസമോനത്തമിടന എലമോ

ഭമോഗങ്ങളമിലസം  മഴ  ലഭമിക്കുന്നുണത.  കേമോസരകഗമോഡത  ജമിലയമിലസം  മഴ  തമിമരത്തത

ടപയ്യുകേയമോണത.   ഇഗൗ സമയത്തുകപമോലസം കേമോസരകഗമോഡത ജമിലയമിടല ആളുകേള്,

പ്രകതഖ്യകേമിചസം  വശടമമമോര  വമിളമിചപറയുന ഒരു  കേമോരഖ്യമമോണത  കുടെമിടവളക്ഷമോമസം.

ഞമോനമിവമിടടെ  ഉനയമിക്കുന  വമിഷയത്തമിടന  ഗഗൗരവസം  എനമോടണനത

ബഹുമമോനടപ്പെട മനമിടയ കബമോദ്ധഖ്യടപ്പെടുത്തുനതമിനത കവണമിയമോണത   ഇകമോരഖ്യസം

പറഞ്ഞതത.  കേമോസരകഗമോഡത  ജമിലയമില്  മൂളമിയമോര  ഗ്രമോമപഞ്ചേമോയത്തമില്

ചെന്ദ്രഗമിരമിപ്പുഴയ്ക്കത  കുറുടകേയുള  പദ്ധതമിയമോണത  ബമോവമികര  ടറഗുകലറ്റര-കേസം-

ബമിഡ്ജത.   1992-ടല ടപ്രമോകപ്പെമോസലമോണമിതത.  തുടെകത്തമില് ഇഗൗ പ്രവൃത്തമിയുടടെ

അടെങല്  തുകേ  98  ലക്ഷസം  രൂപയമോയമിരുന്നു.  കേമോസരകഗമോഡത  ജമിലയമിടല

പ്രധമോനടപ്പെട  വമിവമികധമോകദ്ദേശഖ്യ  പദ്ധതമിയമോണമിടതനത  ബഹുമമോനടപ്പെട  മനമിക്കുസം

അറമിയമോവനതമോണത.  ഇഗൗ  പദ്ധതമി  യമോഥമോരതഖ്യമമോയമോല്  കേമോസരകഗമോഡത

ജമിലയമിടല  കേമോസരകഗമോഡത  മുനമിസമിപ്പെമോലമിറ്റമി,  മൂളമിയമോര,  ടചെങള,  മധൂര,

ടമമോഗ്രമോല്പുത്തൂര  എനശ  ഗ്രമോമപഞ്ചേമോയത്തുകേളമിടല   407  ഏകര  സലടത്ത
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കൃഷമികമോവശഖ്യമമോയ ജലകസചെനത്തമിനുസം ഇകത പഞ്ചേമോയത്തുകേളമിടല ജനങ്ങള്കത

കുടെമിടവള പദ്ധതമിയമോയുസം  ഉപകയമോഗമികമോസം.  1995-ലമോണത ഇഗൗ പദ്ധതമിക്കുള

അസംഗശകേമോരസം  ലഭമിചതത.  പമിനശടെത  എസമികമറ്റത  തുകേ  258  ലക്ഷസം  രൂപയമോയമി

വരദ്ധമിപ്പെമിക്കുകേയുസം ടചെയ.   രണത  കേരമോറുകേമോര  ഏടറ്റടുടത്തങമിലസം  കുറചപണമി

ടചെയ്തത  ഉകപക്ഷമിചകപമോവകേയമോണത  ടചെയ്തതത.  കേരമോറുകേമോര  ഓകരമോരുത്തരുസം  ടചെയ്ത

പ്രവൃത്തമികേളുസം പകേപ്പെറ്റമിയ തുകേയുസം വഖ്യകമമോകമോകമമോ എന എടന കചെമോദേഖ്യത്തമിനത,

ആദേഖ്യടത്ത  കേരമോറുകേമോരന  277.42  ലക്ഷസം രൂപയുസം  രണമോമടത്ത  കേരമോറുകേമോരന

164.83  ലക്ഷസം രൂപയുസം പകേപ്പെറ്റമിടയനമോണത  സഭയമില് അങ്ങത  തന മറുപടെമി.

രണത  കേരമോറുകേമോരുസം  ഇത്രയുസം  രൂപ  പകേപ്പെറ്റമിടയനലമോടത  കേമോസരകഗമോഡത

ജമിലകമോര  കേഴമിഞ്ഞ  35  വരഷമമോയമി  കുടെമിക്കുനതത  ഉപ്പുടവളമമോണത.

മഴകമോലത്തുകപമോലസം  കുടെമികമോന  ടവളസം  ലഭമികമിടലന്നുളതമോണത  ഇഗൗ

പ്രശ്നത്തമിടന ഗഗൗരവസം.  റശ-ടടെണര വമിളമിക്കുകമ്പമോള് മൂനമോമടതമോരു കേരമോറുകേമോരന

പണമി ഏടറ്റടുക്കുമമോയമിരമിക്കുസം.   അയമോളുസം ഇതുകപമോടല കകേമോടെമികണകമിനത രൂപ

പകേപ്പെറ്റമി  ഉകപക്ഷമിചകപമോകുസം.  ഇഗൗ  പദ്ധതമി  നടെകമിലന്നുളതമിനത  ടതളമിവണത.

ഗവണ്ടമനത ഉത്തരവമില് പറയുനതത, “The Government feel that the field

unit of Irrigation Department failed to examine properly the actual site
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condition and the feasibility of Box type caisson cut of wells before

award of balance work to the contractor and also seen lapses on the part

of officers in planning, investigation and execution of the scheme which

was taken up in  1995.  Therefore  it  is  found necessary  to  conduct  a

departmental enquiry in this case to find out whether there were any

lapses  on  the  part  of  the  officials  in  the  planning,  designing  and

execution  of  work  എനമോണത.  ഇഗൗ  പദ്ധതമി  തുടെങ്ങുകമ്പമോള്  തടന  ചെമില

അപമോകേതകേള്  പറ്റമിയമിട്ടുടണനത  ഇതമില്നമിന്നുസം  വഖ്യകമമോണത.   മൂനമോമടതമോരു

കേരമോറുകേമോരടന  ഏല്പ്പെമിചമോലസം  പദ്ധതമി  നടെപ്പെമിലമോകേമോന  കപമോകുനമില.

കകേമോടെമികണകമിനത   രൂപയമോണത  ഇതുവടര  പമോഴമോകമിയതത.   അതുടകേമോണത,

ബമോവമികര  ടറഗുകലറ്റര-കേസം-ബമിഡ്ജത  ഇകപ്പെമോഴടത്ത  പസറ്റമില്

പൂരത്തശകേരമികമോന കേഴമിയുകമമോ ഇലകയമോ എന്നുള കേമോരഖ്യസം ബഹുമമോനടപ്പെട മനമി

വമിദേഗ്ദ്ധമമോയ  ഒരു സസംഘടത്തടകമോണത പരമികശമോധമിപ്പെമികണസം.  ഒരു വഖ്യകമമോയ

നമിലപമോടെത  ഇകമോരഖ്യത്തമില്  കേടണകത്തണതുണത.   കകേമോടെമികണകമിനത  രൂപ

കേരമോറുകേമോരകത  നല്കുനതലമോടത  കുടെമിടവളസം  ലഭമിക്കുനമിടലനത  മമോത്രമല,

ജനപ്രതമിനമിധമികേളുസം  ടപമോതുപ്രവരത്തകേരുസം  ഗവണ്ടമനസം  പഴമി
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കകേള്കകണമിവരമികേയുസം  ടചെയ്യുന്നു.  അതുടകേമോണത  ഇകമോരഖ്യത്തമില്  വഖ്യകമമോയ

നമിലപമോടെത  ഉണമോകേണസം;  പരമികശമോധമികമോസം  എന്നുള  മറുപടെമി  നല്കേരുടതനത

അഭഖ്യരതമിക്കുകേയമോണത. 

റഗുകലറ്റര-കേസം-ബമിഡ്ജമിടന നമിരമമോണസം

ജലവമിഭവ വകുപ്പുമനമി  (ശശ  .    മമോതത്യു റ്റമി  .    കതമോമസത) :  സര,  ബഹുമമോനടപ്പെട

അസംഗസം  ഇവമിടടെ  പറഞ്ഞതനുസരമിചത  ബമോവമികര  ടറഗുകലറ്റര-കേസം-ബമിഡ്ജമിനത

ആദേഖ്യസം  ഭരണമോനുമതമി  ലഭമിചതത  1995-ലമോണത.  എടന  കേയമിലള

റമികകമോരഡനുസരമിചത  2005-ലമോണത നമിരമമോണസം തുടെങ്ങമിയതത.   കേമോസരകഗമോഡത

നഗരസഭയമിലസം  മൂളമിയമോര,  ടചെങള,  മധൂര,  ടമമോഗ്രമോല്പുത്തൂര  എനശ

ഗ്രമോമപഞ്ചേമോയത്തുകേള്കത  ശുദ്ധജല  വമിതരണത്തമിനത  ടവളസം  സസംഭരമിക്കുകേ,

പയസഡമിനമി,  കേരമികചരമി  നദേമികേളുടടെ  തശരങ്ങളമില്  407  ടഹക്ടര  സലങ്ങളമില്

ജലകസചെനസം  ഒരുക്കുകേ,  ചെന്ദ്രഗമിരമിപ്പുഴയമില്  ഉപ്പുടവളസം  കേയറുനതത  തടെയുകേ

തുടെങ്ങമിയവയമോണത  ഇഗൗ  പദ്ധതമിയുടടെ  ഉകദ്ദേശഖ്യങ്ങള്.   2005-ല്  ആരസംഭമിച

പ്രവൃത്തമി  പുകരമോഗമമിക്കുകമ്പമോള്  പസറ്റമില്  വന  വഖ്യതമിയമോനങ്ങള്കനുസരമിചത

ആദേഖ്യകേരമോറുകേമോരന  അധമികേനമിരകത  ആവശഖ്യടപ്പെടകപ്പെമോള്  ആ  കേരമോര  റദ്ദേമോകമി.
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ബമോകമി  പ്രവൃത്തമി  ഏടറ്റടുത്ത  രണമോമടത്ത  കേരമോറുകേമോരന  പണമി

തുടെരന്നുവനകപ്പെമോള്  ടറഗുകലറ്റര  വരുന  ടപമോഴമിയുടടെ  അടെമിഭമോഗസം

ഒലമിചകപമോയതമോയമി  ശദ്ധയമില്ടപ്പെട്ടു.  ഇതുകേമോരണസം  ഡമിപസനമില്

മമോറ്റസംവരുത്തുകേയുസം എസമികമറ്റത റമിപവസത ടചെകയണമിവരമികേയുസം ടചെയ. ഒറമിജമിനല്

എഗ്രമിടമനത ടഷഡക്യൂള് ഇലമോത്ത സപമിടമനറമി എഗ്രമിടമനത വയ്ക്കമോന രണമോമടത്ത

കേരമോറുകേമോരന  തയമോറമോകേമോത്തതുടകേമോണത  അകദ്ദേഹടത്ത  ഒഴമിവമോകകണമിവന്നു.

ഇതമോണത  പ്രധമോനമമോയുസം  ഉണമോയ  തടെസങ്ങള്.  ഇകപ്പെമോള്  ബഹുമമോനടപ്പെട

എസം.എല്.എ.  സൂചെമിപ്പെമിചതുകപമോടല,  അടെമിത്തടത  കമമോതശതമമോയമി  തമോഴ്ന്നതുമൂലസം

നമിലവമിലള  പസറ്റത  കേണശഷന  അനുസരമിചത  നൂതന  സമോകങതമികേ  വമിദേഖ്യ

ഉപകയമോഗമിചത  പരമിഹരമികമോന  കേഴമിയുകമമോടയന്നുസം    ബഡത ടലവല്

കമമോതശതമമോയമി തമോഴ്ന്നതുകേമോരണസം കേടത ഓഫത ടചെയമോനുള പ്രമോകയമോഗമികേ ബുദ്ധമിമുടത

കേണകമിടലടുത്തുടകേമോണത  പുതമിയ  കലമോകകഷനമില്  ടറഗുകലറ്റര

പണമിയുനതമോകണമോ  അഭമികേമോമഖ്യടമന്നുസം  കൃതഖ്യമമോയമി  പരമികശമോധമിചവരമികേയമോണത.

ഏതത സസംഘമമോണത പരമികശമോധമിക്കുനടതനത  ആകലമോചെമിക്കുനതമോണത. 

ജലവമിതരണത്തമിടല നമിരനര തടെസസം
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ശശ  .    തമിരുവഞ്ചൂര  രമോധമോകൃഷ്ണന:   സര,  കകേമോടയസം  പടണത്തമിടല  കുടെമിടവള

പ്രശ്നസം  വളടര  രൂക്ഷമമോയമിരമിക്കുകേയമോണത.   ടവളമമിലമോത്ത  പ്രശ്നമല,  പടക്ഷ

നമിരനരമമോയമി  പപപ്പെത  ടപമോട്ടുകേയമോണത.   അങ്ങടന  വരുനതുടകേമോണത  ഒരു പടണസം

മുഴുവന  നമിവൃത്തമിയമിലമോത്ത   സമോഹചെരഖ്യത്തമികലയ്ക്കത  കപമോകുകേയമോണത.   അതുടകേമോണത

അവമിടടെ  ഇകപ്പെമോള്  ഏടറ്റടുത്തമിരമിക്കുന  പണമികേള്  അടെമിയനരമമോയമി

തശരക്കുനതമിനുകവണമിയുള  നടെപടെമി  സഡശകേരമിക്കുകേയുസം  ആ  നടെപടെമികേള്

തഡരമിതടപ്പെടുത്തുകേയുസം കവണസം.  ഇകപ്പെമോള്ത്തടന അതമിടന കേരമോറുകേമോരന  ആ പണമി

പകുതമിയമോകമി  നമിരത്തമി  എനമോണത  ഞമോന  മനസമിലമോക്കുനതത.   അകദ്ദേഹസം

കകേമോടെതമിയമില് ഒരു കകേസമിനുസം കപമോയമിട്ടുടണനത എനമികത കതമോന്നുന്നു.  ഏതമോയമോലസം

ഗവണ്ടമനമിടന  സതഡരമമോയ  ഇടെടപടെലണമോയമി  ആ  പ്രശ്നത്തമിനത

പരമിഹമോരമുണമോകണസം.   രണമോമടത്ത  പ്രധമോനടപ്പെട  പ്രശ്നസം,  അവമിടടെ  വമിജയപുരസം

കുടെമിടവള പദ്ധതമിയുണത.  ആ വമിജയപുരസം കുടെമിടവള പദ്ധതമിയുടടെ പ്രവരത്തനങ്ങള്

ഭമോഗമികേമമോയമികപ്പെമോലസം  പൂരത്തശകേരമികമോന  സമോധമിചമിടമില.   അടെമിയനരമമോയമി  ആ

കുടെമിടവള  പദ്ധതമിയുടടെ  പ്രവരത്തനങ്ങള്  ആരസംഭമിക്കുനതമിനുകവണമിയുള  നടെപടെമി

എടുകണസം.   ഇഗൗ  രണത  പ്രധമോനടപ്പെട  കേമോരഖ്യങ്ങള് ടചെയടവങമില്മമോത്രടമ  അവമിടടെ

കുടെമിടവള  വമിതരണസം  റഗുലര  ആകമോന  സമോധമിക്കുകേയുള.   മൂനമോമടത്ത  പ്രശ്നസം,
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ടപമോടമിടകേമോണമിരമിക്കുന പപപ്പുകേളമോണത.  കേഡമോളമിറ്റമി വളടര കമമോശമമോയതുടകേമോണമോണത

പപപ്പുകേള്  ടപമോട്ടുനടതനമോണത  വമിദേഗ്ധര   പറയുനതത.  അതത  മനസമിലമോകമി

കമമോശമമോയ  പപപ്പുകേള്  മമോറ്റുനതമിനുകവണമിയുള  നടെപടെമികേളുണമോകേണസം.  ഇഗൗ

മൂന്നുകേമോരഖ്യങ്ങളുസം  അടെമിയനര  പ്രമോധമോനഖ്യകത്തമോടുകൂടെമി

ടചെയണടമനഭഖ്യരതമിക്കുകേയമോണത.

ജലവമിതരണത്തമിടല നമിരനര തടെസസം

ജലവമിഭവ  വകുപ്പുമനമി  (  ശശ  .    മമോതത്യു  റ്റമി  .    കതമോമസത  ):   സര,  കകേമോടയസം

നഗരത്തമിടല  30  ടകേമോലസം  പഴകമുള  പപപ്പുകേളമില്  ഭൂരമിഭമോഗവസം  എ.സമി.

പപപ്പുകേളമോണത.  അവ  ടപമോട്ടുനതുമൂലസം  ഉപകഭമോകമോകള്കത  ജലസം  ടകേമോടുകമോന

കേഴമിയുനമിലമോടയനത മമോത്രമല വലമിയ കതമോതമില് ജലനഷസം ഉണമോകുകേയുസം ടചെയ്യുന്നുണത.

അവമിടടെ  എ.സമി.  പപപ്പുകേള്  മമോറ്റമി  ടഡപക്ടല്  അയണ്  (ഡമി.ഐ.)  പപപ്പുകേള്

ഘടസംഘടമമോയമി സമോപമിചവരമികേയമോണത.  കപരൂര ടശറ്റതടമനത പമോനമില്നമിനത കകേമോടയസം

ഓഫശസത ജലസസംഭരണമിവടര ഇകപ്പെമോഴുള 600 m.m  എ.സമി. പപപ്പുകേള് മമോറ്റമി 1000

m.m   ഡമി.ടഎ.  പപപ്പുകേള്  സമോപമിക്കുന  പ്രവൃത്തമി  അനമിമഘടത്തമിലമോണത.

വമിജയപുരസം  പദ്ധതമി  എനത  ബഹുമമോനടപ്പെട  അസംഗസം  ഉകദ്ദേശമിചതത  വമിപുലശകേരണ

പദ്ധതമിയമോടണനത എനമികത കതമോന്നുന്നു.
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ശശ  .   തമിരുവഞ്ചൂര രമോധമോകൃഷ്ണന  : സര,  വമിജയപുരസം  പദ്ധതമി  പുതമിയ

പദ്ധതമിയമോണത.  

ശശ  .   മമോതത്യു റ്റമി  .   കതമോമസത  : സര,  അതത  പ്രകതഖ്യകേമമോയമി  എഴുതമിത്തനമോല്

ഞമോന  പരമികശമോധമിചത  മറുപടെമി  പറയമോസം.   വമിജയപുരസം  പദ്ധതമിടയക്കുറമിചത  ഞമോന

കൃതഖ്യമമോയമി  മനസമിലമോകമിയമിടമില.   വമിപുലശകേരണ  പദ്ധതമി  കകേമോടയസം  ജമിലടയ

സസംബനമിചണത.   കകേമോടയസം  ജലവമിതരണ  പദ്ധതമി  വമിപുലശകേരമിക്കുനതമിടന

ഭമോഗമമോയമി  എ.സമി.  പപപ്പുകേള്ക്കുപകേരസം  ഡമി.ടഎ.  പപപ്പുകേള്

സമോപമിക്കുനതുള്ടപ്പെടടെയുള  ഒരു  പദ്ധതമി  കകേരള  വമോടര  അകതമോറമിറ്റമി

തയമോറമോകമിയമിട്ടുണത.   അതുകപമോടലതടന,  കകേമോടയസം  നഗരത്തമിലസം  സമശപ

പഞ്ചേമോയത്തുകേളമിലസം  എ.സമി.  പപപ്പുകേള്  മമോറ്റുനതമിനത  27.64  കകേമോടെമി  രൂപ

ബഹുമമോനടപ്പെട  ധനകേമോരഖ്യ  വകുപ്പുമനമി  അവതരമിപ്പെമിച  ബഡ്ജറ്റമില്  പ്രകതഖ്യകേ

നമികക്ഷപ  പദ്ധതമിയമിലള്ടപ്പെടുത്തമിയമിട്ടുണത.  അതുകപമോടലതടന  ഇഗൗ  പപപ്പുകേള്

ടപമോട്ടുനതത  യഥമോസമയസം  നനമോക്കുനതമിനുസം  ലശക്കുണമോകുനതത

ശരമിയമോക്കുനതമിനുസംകവണമി  ബ്ലൂ  ബമികഗഡത  സസംവമിധമോനവസം  പ്രവരത്തമിചവരുന്നുണത.

അങ്ങുകദ്ദേശമിച  വമിജയപുരസം  പദ്ധതമിയുടടെ  വമിശദേമോസംശങ്ങള്  പരമികശമോധമിചത  നടെപടെമി

സഡശകേരമിക്കുനതമോണത. 
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പവദേത്യുതമി കേണക്ഷനുകേള്ക്കുളള നമിരകത

ശശ  .    കറമോഷമി  അഗസമിന:   സര,   കേമോരഷമികേമോവശഖ്യത്തമിനുകവണമി  കേരഷകേര

എടുത്തമിട്ടുള  ത്രശ  കഫസത  കേണക്ഷന  പവദേത്യുതമി  നമിരകമില്  വന

വരദ്ധനയമോണുണമോയമിട്ടുളതത.   പഴസം,  പചകറമികേള്,  പയര  വരഗ്ഗങ്ങള്,  തമോരമിഫത

വമിളകേള്  എനമിവയുടടെ  കൃഷമികത  പുറടമ  നമോണഖ്യവമിളകേള്കമോവശഖ്യമമോയ

ജലകസചെനത്തമിനുസം  എല്.റ്റമി.  കഫസത  സശമമില്ടപ്പെടുത്തമി  കേരഷകേരകത  സബ്സമിഡമി

നല്കേമിയമിരുന്നു.   എനമോല്  ഏലസം,  കേമോപ്പെമി,  റബര,  കുരുമുളകേത,  ടതങ്ങത  തുടെങ്ങമിയ

കൃഷമികേള്കത  നല്കുന  പവദേത്യുതമി  ഒരു  തമോരമിഫമിലസം  ഉള്ടപ്പെടുത്തമോത്തതമിനമോല്

ഇത്തരസം  കൃഷമികേള്കമോവശഖ്യമമോയ  ജലകസചെനത്തമിനമോയമി  എടുത്തമിട്ടുള  പവദേത്യുതമി

എല്.റ്റമി. IV തമോരമിഫമിലമോണത കേണകമോക്കുനതത. തന്മൂലസം യൂണമിറ്റമിനത 5.20 രൂപയമോണത

കേരഷകേര  അടെയ്കകണമിവരുനതത.   ഇപ്രകേമോരമുള  ഭശമമമോയ  പവദേത്യുതമി  നമിരകത

ടചെറുകേമിടെ  കേരഷകേരകത  അടെയ്ക്കമോനമോകേമോത്തതമിനമോല്  ഇടുകമി  ജമിലയമിടല  നമിരവധമി

കേരഷകേരുടടെ  പവദേത്യുതമി  കേണക്ഷനുകേള്  വമികച്ഛേദേമിക്കുനതമിനത  നടെപടെമി

സഡശകേരമിചവരമികേയമോണത.  സസംസമോന  സരകമോരമിടന  2016-17  ബഡ്ജറ്റത

പ്രസസംഗത്തമില്  5  ടഹക്ടറമില്  തമോടഴ  നമോണഖ്യവമിളകേള്  ഒഴമിടകേയുള

കേമോരഷമികേവമിളകേള്കത  നമിലവമില്  പവദേത്യുതമി  സബ്സമിഡമി  നല്കുടമന്നുസം  ഇഗൗ
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സഗൗജനഖ്യസം നമോണഖ്യവമിളകേള്ക്കുകൂടെമി ലഭഖ്യമമോക്കുടമന്നുസം പറഞ്ഞമിട്ടുണത.  ഏലസം ഉള്ടപ്പെടടെ

5 ടഹക്ടറമില് കൂടുതല് കൃഷമി ടചെയ്യുനവരുടടെ പവദേത്യുതമി ചെമോരജത കുറയ്ക്കുവമോനമോയമി ആ

വമിഭമോഗത്തമിടന  തമോരമിഫത  പമിനവലമിക്കുടമന്നുസം  ഇതുവഴമി  പ്രതമിവരഷമുണമോകുന  30

കകേമോടെമി  രൂപയുടടെ  അധമികേ  ബമോധഖ്യത  ഏടറ്റടുകമോന  ടകേ.എസത.ഇ.ബമി.  ലമിമമിറ്റഡമിനത

സരകമോര സമോമ്പത്തമികേ സഹമോയസം നല്കുടമന്നുസം പ്രഖഖ്യമോപമിചമിരുന്നു. ഇതമിടനതുടെരനത

കേമോരഷമികേവമിളകേളുടടെ  ജലകസചെനത്തമിനമോയമി  കേരഷകേര  എടുത്തമിട്ടുള  പവദേത്യുതമി

കേണക്ഷന  വമികച്ഛേദേമിക്കുനതത  ഒഴമിവമോക്കുനതമിനുസം  വമിലത്തകേരചയുസം  കേമോലമോവസമോ

വഖ്യതമിയമോനവസംമൂലസം  കേഷടപ്പെടുന  കേരഷകേരകത  ആശഡമോസകേരമമോകുനതമിനമോയമി

എല്.റ്റമി.IV  കേണക്ഷനത  നല്കുന  സബ്സമിഡമി  സരകമോര  ടകേ.എസത.ഇ.ബമി.

ലമിമമിറ്റഡമിനത  കനരമിടത  പകേമമോറുനതമിനുസം  പവദേത്യുതമി  നമിരകമിലള ഇളവത  പവദേത്യുതമി

ബമിലമില്ത്തടന ലഭമികത്തക രശതമിയമില് നടെപടെമി സഡശകേരമികണടമന്നുമമോണത എടന

സബ്മമിഷന.

പവദേത്യുതമി കേണക്ഷനുകേള്ക്കുളള നമിരകത

പവദേത്യുതമിയുസം  കദേവസഡവസം  വകുപ്പുമനമി  (  ശശ  .    കേടെകേസംപളമി സുകരന്ദ്രന  ):  സര,

സസംസമോനത്തത പവദേത്യുതമി നമിരക്കുകേള് നമിശ്ചയമിക്കുനതമിനുള അധമികേമോരസം പവദേത്യുതമി

നമിയമസം  2003-ടല  62, 64, 86  എനശ വകുപ്പുകേള് പ്രകേമോരസം സസംസമോന പവദേത്യുതമി
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ടറഗുകലറ്ററമി  കേമശഷനമില്  നമിക്ഷമിപമമോണത.  14-08-2014-ടല  തമോരമിഫത  പരമിഷ്കരണ

ഉത്തരവപ്രകേമോരസം  എലമോ  വമിഭമോഗസം  ഉപകഭമോകമോകളുടടെയുസം  പവ ദേത്യുതമി  നമിരകത

(കേമോരഷമികേമോവശഖ്യത്തമിനുള്ടപ്പെടടെയുളവ)  പരമിഷ്കരമിചമിരുന്നു.  പരമിഷ്കരമിച നമിരക്കുകേള്

16-08-2014  മുതല്തടന പ്രമോബലഖ്യത്തമില് വനമിട്ടുണത.   14-08-2014-ടല തമോരമിഫത

പരമിഷ്കരണ  ഉത്തരവപ്രകേമോരസം  ഭക്ഷഖ്യവമിളകേളമോയ  ധമോനഖ്യങ്ങള്,  പയറുവരഗ്ഗങ്ങള്,

പചകറമികേള്, പഴങ്ങള് മുതലമോയവയുടടെ കൃഷമികേള്കമോവശഖ്യമമോയ പവദേത്യുതമി എല്.റ്റമി.

V എ  കേമോരഷമികേ  തമോരമിഫമിലസം  കകേമോഴമി,  പട്ടുനൂല്പ്പുഴു,  മുയല്,  കേന്നുകേമോലമി,

പനമിവളരത്തല്  കകേന്ദ്രങ്ങള്,  ടചെമശന  കൃഷമി,  അലങമോര  മതഖ്യമുള്ടപ്പെടടെയുള

മതഖ്യവളരത്തല് കകേന്ദ്രങ്ങള്,  അഗ്രമികേള്ചറല് നഴറമികേള്,  കൂണ് കൃഷമി,  പുഷ്പ കൃഷമി,

ടെമിഷക്യൂ കേള്ചര,  അകേഡമോകേള്ചര എനമിവയ്ക്കുള പവദേത്യുതമി എല്.റ്റമി  V ബമി കേമോരഷമികേ

തമോരമിഫമിലമമോണത  നല്കേമിവരുനതത.  16-08-2014  മുതല് എല്.റ്റമി.  V  എ കേമോരഷമികേ

വമിഭമോഗത്തമില്ടപ്പെടുന ഉപകഭമോകമോകളുടടെ എനരജമി ചെമോരജത യൂണമിറ്റമിനത  2  രൂപയുസം

ഫമിക്സഡത  ചെമോരജത  പ്രതമിമമോസസം  8  രൂപയുമമോണത.   നമിലവമില്  ടെമി.  വമിഭമോഗത്തമിലള

കേമോരഷമികേ  ഉപകഭമോകമോകള്കത  ഗവണ്ടമനത  85  പപസ  നമിരകമില്  സബ്സമിഡമി

നല്കേമി  വരുനതമിനമോല്  115  പപസ  നമിരകമില്  ഇവര  പവദേത്യുതമി  ചെമോരജത

നല്കേമിയമോല്  മതമിയമോകുസം.   എല്.റ്റമി.  V  ബമി  തമോരമിഫത  വമിഭമോഗത്തമില്ടപ്പെടുന
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ഉപകഭമോകമോകള്കത  എനരജമി  ചെമോരജമിനത്തമില്  യൂണമിറ്റത  ഒനമിനത  2.50  രൂപയുസം

ഫമിക്സഡത  ചെമോരജത  പ്രതമിമമോസസം ഒരു കേമികലമോ  വമോടമിനത  8  രൂപയുമമോകുന്നു.  എനമോല്

നമോണഖ്യവമിളകേളുടടെ  കൃഷമികമോവശഖ്യമമോയ  പവദേത്യുതമികത  14-08-2014  വടര  ഒരു

പ്രകതഖ്യകേ തമോരമിഫത പവദേത്യുതമി ടറഗുകലറ്ററമി കേമശഷന അനുവദേമിചനല്കേമോത്തതമിനമോല്

ഭക്ഷഖ്യവമിളകേളുടടെ തമോരമിഫമോയ എല്.റ്റമി. V  എ തടന നല്കേമിവനമിരുന്നു.  എനമോല്

എചത.റ്റമി.  വമിഭമോഗത്തമില്ടപ്പെടുന  നമോണഖ്യവമിള  കതമോടങ്ങടള  1983  മുതല്  തടന

എചത.റ്റമി.1  വഖ്യമോവസമോയമികേ  വമിഭമോഗത്തമില്  ഉള്ടപ്പെടുത്തമിയമോണത  ബമില്

ടചെയവനമിരുനതത.   14-08-2014-ടല  തമോരമിഫത  പരമിഷ്കരണ  ഉത്തരകവമോടുകൂടെമി

നമോണഖ്യവമിള  കൃഷമിയ്ക്കുള  പവദേത്യുതമിയുടടെ  തമോരമിഫത  വഖ്യമോവസമോയമികേ  തമോരമിഫത

കേമോറ്റഗറമിയമില് ഉള്ടപ്പെടുത്തമിയതമിനമോല് എല്.റ്റമി. IV എ യൂണമിറ്റത ഒനമിനത  5.20  രൂപ

കമത്തമില്  എനരജമി  ചെമോരജസം  10  കേമികലമോവമോടത  വടര  കേണക്ടഡത  കലമോഡുള

ഉപകഭമോകമോകളമില്നമിനത  പ്രതമിമമോസസം  100  രൂപ  ഫമിക്സഡത  ചെമോരജസം  10

കേമികലമോവമോടമിനുമുകേളമില് കേണക്ടഡത കലമോഡുള ഉപകഭമോകമോകളമില്നമിനത പ്രതമിമമോസസം

കേമികലമോവമോടമിനത  60  രൂപ  കമത്തമില്  ഫമിക്സഡത  ചെമോരജസം  ഇഗൗടെമോകമി  വരുന്നുണത.

എനമോല്  കകേരകേരഷകേരകത  എല്.റ്റമി  V  എ-യമില്ത്തടനയമോണത  പവദേത്യുതമി

നല്കേമിവരുനതത.  നമോണഖ്യവമിള കൃഷമികത ജലത്തമിടന ആവശഖ്യകേത വളടര കുറവമമോത്രസം
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മതമിടയന്നുസം  യനവല്കൃത  കൃഷമിരശതമികേള്  കൂടുതല്  അവലസംബമികമോത്തതമിനമോലസം

പവദേത്യുതമിയുടടെ  ആവശഖ്യകേത  വളടര  കുറചമമോത്രസം  മതമിയമോകുടമന്നുസം

വമിലയമിരുത്തമിയമോണത  നമോണഖ്യവമിളകേള്കത  വഖ്യമോവസമോയമികേ  തമോരമിഫമിടന  നമിരകമില്

പവദേത്യുതമി  നല്കേമിയമോല്  മതമിടയനത  സസംസമോന  റഗുകലറ്ററമി  കേമശഷന

ഉത്തരവമിറകമിയതത.  ഇഗൗ ഉത്തരവമിടന അടെമിസമോനത്തമില് ബുദ്ധമിമുടമിലമോയ ടചെറുകേമിടെ

കേരഷകേടര  സഹമോയമിക്കുനതമിനത  നമോണഖ്യവമിളകേള്,  ഭക്ഷഖ്യവമിളകേകളമോടടെമോപ്പെസം

ഇടെവമിളകേളമോയമി കൃഷമി ടചെയ്യുന സന്ദരഭങ്ങളമില് ഭക്ഷഖ്യവമിളകേള് നമോണഖ്യവമിളകേകളകമോള്

കൂടുതല്  അളവമില്  കൃഷമി  ടചെയ്തമിട്ടുടണങമില്  അത്തരസം  കേരഷകേരകത  കുറഞ്ഞ

തമോരമിഫമോയ  എല്.റ്റമി.  V  എ  തമോരമിഫത  നല്കേമോനുള  ഉത്തരവത  04-06-2015-ല്

ഇറക്കുകേയുസം അതമിനത സസംസമോന ടറഗുകലറ്ററമി കേമശഷടന അനുമതമി 04-02-2016-ല്

വമോങ്ങുകേയുസം ടചെയ്തമിട്ടുണത.   കൂടെമോടത സസംസമോന പവദേത്യുതമി ടറഗുകലറ്ററമി  കേമശഷടന

04-02-2016-ടല  ഉത്തരവപ്രകേമോരസം  കേമോപ്പെമി  കേരഷകേരക്കുകൂടെമി  ഭക്ഷഖ്യവമിളകേള്ക്കുള

തമോരമിഫത പ്രകേമോരസം പവ ദേത്യുതമി നല്കേമിവരുന്നുണത.  ആടകേയുളള  4.75  ലക്ഷസം വരുന

കേമോരഷമികേ  ഉപകഭമോകമോകളമില്  ഏകേകദേശസം  പതമിനമോയമിരത്തമില്  തമോടഴ

ഉപകഭമോകമോകള് മമോത്രടമ നമോണഖ്യവമിള കൃഷമി ടചെയ്യുനവരമോയമി ഉള.  ഇതമില്തടന

ഏറമിയ  പങസം  ഇടുകമി,  വയനമോടെത  ജമിലയമില്ടപ്പെടവരമോണത.  ടതമോടുപുഴ  സരകമിളമിനത
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കേശഴമില്ത്തടന  7500  ഓളസം ഉപകഭമോകമോകള് ഏലസം കേരഷകേരമോണത.   നമോണഖ്യവമിള

ഉപകഭമോകമോകളുടടെ തമോരമിഫത എല്.റ്റമി IV എ യമികലയ്ക്കത മമോറ്റമിയതമിനുകശഷസം കൃഷമിഭവന

മുകഖന ഇവരുടടെ പവദേത്യുതമി ചെമോരജത ഒടുക്കുനതമോയമി കേമോണുനമില.  അതമോണമികപ്പെമോള്

പ്രശ്നമമോയമിരമിക്കുനതത.   ആയതമിനമോല്  ഇവരുടടെ  പവദേത്യുത  ബനസം

വമികച്ഛേദേമികകണതമോയമിട്ടുള സമിതമിവമികശഷസം സസംജമോതമമോയമിരമിക്കുകേയമോണത. പവദേത്യുതമി

ടറഗുകലറ്ററമി  കേമശഷന  നമിശ്ചയമിചനല്കുന  നമിരക്കുകേളമികനല്  ഇളവകേള്

അനുവദേമിക്കുനതമിനത  വമിതരണ  പലസനസമിയമോയ  ടകേ.എസത.ഇ.ബമി.  ലമിമമിറ്റഡമിനത

നമിയമപ്രകേമോരസം അധമികേമോരമമില.  എനമോല് 2003-ടല കകേന്ദ്ര പവദേത്യുതമി നമിയമസം 65-ാ

വകുപ്പെനുസരമിചത ഏടതമോരു വമിഭമോഗത്തമിടല പവദേത്യുതമി ഉപകഭമോകമോവമിനുസം സബ്സമിഡമി

അനുവദേമിക്കുനതമിനത  സസംസമോന  സരകമോര  തശരുമമോനമിക്കുനപക്ഷസം  അത്തരസം

സബ്സമിഡമി  മുനകൂറമോയമി  പവദേത്യുതമി  വമിതരണ  പലസനസമികത  ലഭഖ്യമമോകമോനുസം

അങ്ങടന  വമിവമിധ  ഉപകഭമോകമോകള്കത  നമിലവമിലള  നമിരകമില്  ഇളവകേള്

അനുവദേമിചടകേമോണത പവദേത്യുതമി ചെമോരജത ഇഗൗടെമോകമോനുസം വഖ്യവസ ടചെയ്തമിട്ടുണത.  പടക്ഷ

അങ്ങമിവമിടടെ ചൂണമികമോണമിച 2016-17-ടല ബഡ്ജറ്റത ഞമോന പരമികശമോധമിച. അതമില്

മുഖഖ്യമനമിയുടടെ ബഡ്ജറ്റത പ്രസസംഗത്തമില് നമോണഖ്യവമിള കൃഷമികമോരകത തമോരമിഫത ഇളവത

അനുവദേമികമോന  ടകേ.എസത.ഇ.ബമി.കത  30  കകേമോടെമി  രൂപ  സഹമോയസം  നല്കുടമനത
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പറഞ്ഞമിട്ടുളതലമോടത ബഡ്ജറ്റമിടന ഉളടെകത്തമില് അടതമോന്നുസംതടന കേമോണുനമില.

ഇഗൗ  സമോഹചെരഖ്യത്തമില്  ഇകപ്പെമോള്  നമിരകമിളവത  അനുവദേമികമോന  സമോധമികമിലമോടയന

കേമോരഖ്യമമോണത സഭടയ അറമിയമികമോനുളതത.

സമഗ്ര കുടെമിടവള പദ്ധതമി

ശശ  .   ഷമോഫമി പറമ്പമില് : സര, പമോലകമോടെത നമികയമോജകേമണ്ഡലത്തമില് ഏകേകദേശസം

നല്പ്പെത്തയമോയമിരകത്തമോളസം ആളുകേള് തമോമസമിക്കുന ഒരു പഞ്ചേമോയത്തമോണത പമിരമോയമിരമി

പഞ്ചേമോയത്തത.  ഇരുപത്തയമോയമിരകത്തമോളസം  ആളുകേള്  തമോമസമിക്കുന  മമോത്തൂര

പഞ്ചേമോയത്തത  വലമിയ  ഭൂപ്രകദേശമമോണത.  ഒരു  പഞ്ചേമോയത്തമില്  21  വമോരഡുസം  മടറ്റമോരു

പഞ്ചേമോയത്തമില്  17  വമോരഡുമമോണുളതത.  ഈ രണ്ടുസലകത്തയുസം സമഗ്ര കുടെമിടവള

പദ്ധതമിക്കുകവണമിയുള  പ്രവരത്തനങ്ങള്  കേഴമിഞ്ഞ  ഗവണ്ടമനമിടന  കേമോലത്തത

ആരസംഭമിചമിരുന്നു.  എസമികമടറ്റടുത്തു,  പമോനുസം  ഡമിപസനുസം  ഡമി.പമി.ആര-ഉസം  എലമോസം

തയമോറമോകമി  വമോടര  അകതമോറമിറ്റമി  വഴമി  ഗവണ്ടമനമികലയ്ടകത്തമി,   നബമോരഡമിടന

പരമിഗണനയമികലയ്ക്കത  ആ  പദ്ധതമി  സമരപ്പെമിക്കുന്നുടവനമോണത  ഇലക്ഷന  സമയത്തത

അറമിയമോന  കേഴമിഞ്ഞതത.  കേഴമിഞ്ഞ  ടതരടഞ്ഞടുപ്പെത  സമയത്തത  പമോലകമോടെത  42

ഡമിഗ്രമിയമില്  അധമികേസം  ചൂടെത   അനുഭവടപ്പെടുകേയുസം  കുടെമിടവളത്തമിനത  വലമിയ

പ്രയമോസമുണമോവകേയുസം  ടചെയ്ത   ഒരു  സമോഹചെരഖ്യമുണമോയമി.  എസം.എല്.എ.
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ഫണമില്നമിന്നുസം മറ്റുസം  അനുവദേമിച ടചെറുകേമിടെ  കുടെമിടവള പദ്ധതമിടകേമോണത  ഭൂരമിഭമോഗസം

വരുന അവമിടെടത്ത ജനങ്ങളുടടെ കുടെമിടവളമോവശഖ്യസം മശറ്റത  ടചെയമോന സമോധമിക്കുനമില.

ഒരു  സമഗ്ര  കുടെമിടവള  പദ്ധതമി  അനമിവമോരഖ്യമമോണത.   പമോലകമോടെമിടന  പ്രകൃതമി

പ്രകതഖ്യകേതകേള്കൂടെമി പരമിഗണമിചത അങ്ങത ഈ പദ്ധതമികത അനുമതമി നല്കേണടമനത

അഭഖ്യരതമിക്കുന്നു. 

സമഗ്ര കുടെമിടവള പദ്ധതമി

ജലവമിഭവ  വകുപ്പുമനമി  (ശശ  .    മമോതത്യു  റ്റമി  .    കതമോമസത  ) :  സര,  ബഹുമമോനടപ്പെട

അസംഗസം സൂചെമിപ്പെമിച രണ്ടു പഞ്ചേമോയത്തുകേളമില് പൂരണ്ണമമോയുസം ജലവമിതരണസം നടെത്തമോന

ഇകപ്പെമോഴടത്ത  പദ്ധതമികേള്  പരഖ്യമോപമല.  കസമോതസമിടന  അപരഖ്യമോപതയുസം

ജലവമിതരണടത്ത  പ്രതമികൂലമമോയമി  ബമോധമിക്കുന്നുണത.  അതുടകേമോണത  പമിരമോയമിരമി,

മമോത്തൂര,  കകേമോടമോയമി എനശ പഞ്ചേമോയത്തുകേള്കമോയമി ഒരു സമഗ്ര കുടെമിടവള പദ്ധതമി

ജല അകതമോറമിറ്റമി വമിഭമോവന ടചെയ്തത എഞ്ചേമിനശയര റമികപ്പെമോരടത തയമോറമോകമിയമിട്ടുണത.  ഈ

പദ്ധതമിയുടടെ കസമോതസത കേണ്ണമോടെമിപ്പുഴയമോണത. 12.5  ദേശലക്ഷസം ലമിറ്റര കശഷമിയുള ജല

ശുദ്ധശകേരണശമോലയുസം  മൂനത  പഞ്ചേമോയത്തുകേളമിലസം  ഉനതതല  ജലസസംഭരണമികേളുസം

ഇവയ്ക്കുള  പമ്പമിസംഗത  ടമയമിനുകേളുസം  പമ്പതടസറ്റുസം  ഉള്ടപ്പെടുന  പദ്ധതമിയുടടെ

അടെങല്ത്തുകേ  35  കകേമോടെമി  10  ലക്ഷസം  രൂപയമോണത.  പമോലകമോടെത  ജമിലയുടടെ
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Comprehensive  District  Plan  (CDP)-ല്  ഈ  പദ്ധതമി  ഉള്ടപ്പെടുത്തമിയമിട്ടുണത.

നടെപടെമികേള് സഡശകേരമിചവരുന്നു. 

ടകേമോചമി തുറമുഖസം കനരമിടുന പ്രശ്നങ്ങള് 

ശശ  .    കജമോണ് ടഫരണമോണസത :  സര,  ഇനഖ്യയമിടല  8  കമജര തുറമുഖങ്ങളമില്

ഒനമോണത  ടകേമോചമി  തുറമുഖസം.  കകേരളത്തമിടന  സമ്പദ്ഘടെനയ്ക്കുസം  വഖ്യമോവസമോയമികേ

പുകരമോഗതമിക്കുസം ടകേമോചമി തുറമുഖസം വലമിയ പങവഹമിചമിട്ടുണത.  ഇനത ടകേമോചമി തുറമുഖസം

വലമോത്ത പ്രതമിസനമി കനരമിട്ടുടകേമോണമിരമിക്കുകേയമോണത.  ചെരമിത്രപ്രമോധമോനഖ്യമുള ടകേമോചമി

തുറമുഖത്തമിടന പ്രവരത്തനങ്ങള് ഏടറക്കുടറ നമിലച മടമിലമോണത.  അനമോരമോഷ്ട്ര കേപ്പെല്

ചെമോലമിടന  സമോമശപഖ്യമുളതുടകേമോണമോണത  അനമോരമോഷ്ട്രതലത്തമില്ത്തടന  കേടണയ്നര

ടമോനഷമിപ്ടമനത  ടടെരമമിനല് ആരസംഭമികമോന തശരുമമോനമിചതത.  ഇനഖ്യയമില് ആദേഖ്യമമോയമി

കേടണയ്നര  പകേകേമോരഖ്യസം  ടചെയതുടെങ്ങമിയതത  ടകേമോചമി  തുറമുഖത്തമോണത.  അനമോരമോഷ്ട്ര

കേടണയ്നര  ടടെരമമിനല്  സമോപമിക്കുനതുമമോയമി  ബനടപ്പെടത   ദുബമോയത  കപമോരടത

കവള്ഡുമമോയമി  കേരമോറുണമോകമി.  ആ  കേരമോറമിടന  അടെമിസമോനത്തമിലമോണത  2011  മുതല്

അനമോരമോഷ്ട്ര  കേടണയ്നര  ടടെരമമിനല്  പ്രവരത്തമിചവരുനതത.  എനമോല്  അതമിടന

സമോപമിതകശഷമിയുടടെ  40  ശതമമോനസം  മമോത്രകമ  അവരകത  പകേവരമികമോന

കേഴമിഞ്ഞമിട്ടുള.  അതമിടന  ഫലമമോയമി  ടകേമോചമി  തുറമുഖത്തമിനത  ലഭമികകണ  റവനക്യൂ
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വമിഹമിതസം ഇനത കേമിട്ടുനമില.  എനമോല് കേമിട്ടുനതമിടനകമോള് കൂടുതല് ഓകരമോ വരഷവസം

തുറമുഖത്തമിടന അഴമിമുഖസം ഡ്രഡ്ജത ടചെയ്യുനതമിനുകവണമി ടകേമോടുകകണമിവരമികേയമോണത.

ഇതമിടന  ഫലമമോയമി  ടകേമോചമി  തുറമുഖത്തമിടല  ടപനഷനകേമോരകത  ടപനഷനുസം

ജശവനകമോരകത ശമ്പളവസം ടകേമോടുകമോന കേഴമിയമോടത വരുന്നു. മടറ്റമോരു കേമോരഖ്യസം, ദുബമോയത

കപമോരട്ടുമമോയമിട്ടുള കേരമോറമിടന അടെമിസമോനത്തമില് ഇനഖ്യയമില് ആദേഖ്യമമോയമി പ്രവരത്തനസം

ആരസംഭമിച  രമോജശവത  ഗമോനമി  കേടണയ്നര  ടടെരമമിനല്  ഇനത  പ്രവരത്തന

രഹമിതമമോയമിരമിക്കുകേയമോണത.  ഇതമിടനടയലമോസം  ഫലമമോയമി  ടകേമോചമി  തുറമുഖസം  വലമോത്ത

പ്രതമിസനമി  കനരമിടുകേയമോണത.  ഈ  പ്രതമിസനമി  പരമിഹരമികമോന  ആവശഖ്യമമോയ

നടെപടെമി  ഉണമോകേണസം.  ഒരു  പ്രധമോനടപ്പെട  കേമോരഖ്യസം,  രമോജശവ്ഗമോനമി  കേടണയ്നര

ടടെരമമിനല്  പ്രവരത്തനക്ഷമമമോകമി  കകേരളത്തമിടന  കകേമോസല്  ഷമിപ്പെമിസംഗമിടന  ഒരു

കകേന്ദ്രമമോകമി  മമോറ്റമോന  തയമോറമോകേണസം.  രണമോമടത്ത  കേമോരഖ്യസം,  ദുബമോയത  കപമോരട്ടുമമോയമി

ഉണമോകമിയമിട്ടുള  കേരമോര  പുനനഃപരമികശമോധമിചത  ആവശഖ്യമമോയ  കഭദേഗതമി  വരുത്തമി

സസംസമോന  തമോല്പരഖ്യസംകൂടെമി  സസംരക്ഷമികമോന  കേഴമികയണതുണത.  തുറമുഖത്തമിടന  മറ്റത

പ്രശ്നങ്ങള്  ചെരച  ടചെയ്യുനതമിനുകവണമി  ബഹുമമോനടപ്പെട  മുഖഖ്യമനമിയുടടെയുസംകൂടെമി

സമോനമിദ്ധഖ്യത്തമില് ഒരു ചെരച  ഉണമോകേണടമനമോണത എനമികത അഭഖ്യരതമികമോനുളതത.
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ടകേമോചമി തുറമുഖസം കനരമിടുന പ്രശ്നങ്ങള് 

തുറമുഖവസം മക്യൂസമിയവസം പുരമോവസ്തു സസംരക്ഷണവസം വകുപ്പുമനമി (ശശ  .    രമോമചെന്ദ്രന

കേടെനപ്പെളമി):  സര,  ബഹുമമോനടപ്പെട  ടമമ്പര  ഉനയമിച  കേമോരഖ്യസം  വളടര

പ്രധമോനടപ്പെടതമോണത.  ടകേമോചമി തുറമുഖത്തമിടന സമോമ്പത്തമികേ പ്രതമിസനമികത കേമോരണസം

വലമോരപമോടെസം ഐ.സമി.റ്റമി.റ്റമി.  ടടെരമമിനലമിലമിടന പ്രവരത്തനത്തമിലണമോയ മമോന്ദഖ്യമമോണത.

10  ലക്ഷസം  കേടണയ്നര  കശഷമിയുള  ടടെരമമിനലമിടന  40  ശതമമോനസം  മമോത്രകമ

ഉപകയമോഗടപ്പെടുത്തമിയമിരുന്നുള.  2015  നവസംബര  മുതല്  മറ്റത

സസംസമോനങ്ങളമില്നമിന്നുള  കേയറ്റുമതമി  കേടണയ്നറുകേള്കത  സഹമോയകേമമോകുന

രശതമിയമില്  വമോളയമോറമിടല  നടെപടെമികമങ്ങള്  ചെമിടടപ്പെടുത്തുവമോന  സരകമോര

നടെപടെമികേടളടുത്തകതമോടടെ  ഇകപ്പെമോള്  ഐ.സമി.റ്റമി.റ്റമി.യമില്  15  ശതമമോനസം  വരദ്ധനവത

കേണ്ടുവരുന്നു.  മലബമോര സമിടമനത ഉള്ടപ്പെടടെയുള കേമ്പനമികേളുടടെ വരകവമോടടെ ബള്കത

കേമോരകഗമോ  കമഖലകേളമിലസം  കനരമിയ  വരദ്ധനവത  കേണ്ടുതുടെങ്ങമിയമിട്ടുണത.  ടകമിസംഗത,

ടവയരഹഗൗസമിസംഗത  കമഖലകേളമില്  കൂടുതല്  ടതമോഴമില്  അവസരങ്ങള്  ഉയരുന്നുണത.

ഇനഖ്യയമില്നമിനത  കേയറ്റുമതമി  ടചെയടപ്പെടുന  കേടണയ്നറുകേളമില്  ഭൂരമിഭമോഗവസം

ടകേമോളസംകബമോ,  സമിസംഗപ്പൂര  മുതലമോയ  വനകേമിടെ  ടമോനഷമിപ്ടമനത   കപമോരട്ടുകേളമില്

ടമോനഷമിപത  ടചെയ്യുനതമിനമോല്  ഇനഖ്യയ്ക്കുണമോകുന  സമോമ്പത്തമികേവസം
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സമയബനമിതവമമോയ നഷസം  ഒഴമിവമോക്കുനതമിനത  ടകേമോചമി  വലമോരപമോടെത്തത  2011  -ല്

അനമോരമോഷ്ട്ര ടമോനഷമിപ്ടമനത ടടെരമമിനല് പ്രവരത്തനസം ആരസംഭമിച.  പതമിനമോലര മശറ്റര

ആഴസം  ആവശഖ്യമുള  വന  മദേരഷമിപ്പുകേള്  പകേകേമോരഖ്യസം  ടചെയമോന  കശഷമിയുള  ഈ

ടടെരമമിനല്  ടകേമോചമി  തുറമുഖത്തമിടന  ഉടെമസയമില്  ഡമി.പമി.കവള്ഡത  എന  പ്രമുഖ

അനമോരമോഷ്ട്ര കേമ്പനമി  30  വരഷടത്ത പമിപമിപമി കേരമോര അടെമിസമോനത്തമില് നമിരമമിചത

നടെത്തമിവരമികേയമോണത.  ഏകേകദേശസം  1500  കകേമോടെമി മൂലധനടചലവമില്  10  ലക്ഷസം  ടെമി.യു.

പകേകേമോരഖ്യസം  ടചെയമോനുള  കശഷമികയമോടടെ  ഒനമോസംഘടസം  പൂരത്തശകേരമിച  ഈ  പദ്ധതമി

അഞ്ചുവരഷമമോയമി പുകരമോഗമമിചത കേഴമിഞ്ഞ വരഷസം 4,20,000 ടെമി.യു. പകേകേമോരഖ്യസം ടചെയ.

ഇതത  മുന  വരഷടത്തകമോള്  14.5  ശതമമോനസം  വരദ്ധനവമോണത.  ഈ  ടടെരമമിനലമിടന

പ്രവരത്തനത്തമിനത  സഹമോയകേമമോയമി  കകേരള  സരകമോര  എടുത്തമിട്ടുള  പ്രധമോന

നടെപടെമികേള് തമോടഴകചരക്കുന്നു.

1.  തമമിഴ് നമോടെത-കേരണ്ണമോടെകേ  സസംസമോനങ്ങളമില്നമിന്നുസം  വലമോരപമോടെസം  ടടെരമമിനലമികലയ്ക്കത

കേയറ്റുമതമി അവശഖ്യങ്ങള്കമോയമി  വരുന കേടണയ്നര കലമോറമികേള്കത ഒരു ഗ്രശന ചെമോനല്

പദ്ധതമി  വമോളയമോര  ടചെകതകപമോസമില്  നടെപ്പെമോകമിവരുന്നു.  ഇതമിനമോയമി  വമോണമിജഖ്യ

നമികുതമി,  എപക്സസത,  ഗതമോഗതസം  എനശ  വകുപ്പുകേള്  ഗ്രശന  ചെമോനല്  പദ്ധതമി

നടെപ്പെമോക്കുന്നു. ടകേമോചമി തുറമുഖത്തുനമിന്നുള കേടണയ്നര ടടയ് ലര വമോഹനങ്ങള്കത ഇ-
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ടമോനസമിറ്റത പമോസത വമോണമിജഖ്യ നമികുതമി വകുപ്പെത വമിതരണസം ടചെയ്യുന്നു. കൂടെമോടത വമോളയമോര

ഉള്ടപ്പെടടെയുള  പ്രധമോനടപ്പെട  ടചെകതകപമോസ്റ്റുകേള്  വഴമിയുള  ചെരകത  ഗതമോഗതസം

സുഗമമമോക്കുനതമിനത  പ്രസ്തുത  സലങ്ങളമില്  ആധുനമികേ  സഗൗകേരഖ്യകത്തമോടടെയുള

ഇനകഗ്രറ്റഡത  ടചെകതകപമോസത  ഡമോറ്റമോ  കേളക്ഷന  കേസം  ടഫസമിലമികറ്റഷന  ടസനറുകേള്

സമോപമിക്കുനതമിനത നമികുതമി വകുപ്പെമില് നടെപടെമി സഡശകേരമിചവരമികേയമോണത. ബമോരകകേമോഡത

സശലമിസംഗത  ടമകമോനമിസസം  നമിലവമില് വരുനതുമമോണത.  ടചെകതകപമോസമില് നമിലവമിലള

അശമോസശയമമോയ  ടചെകമിസംഗത  രശതമി  ഒഴമിവമോകമോടമനത  എപക്സസത  വകുപ്പെത  ഉറപ്പെത

നല്കേമിയമിരമിക്കുകേയമോണത.

2.  കകേരള  സരകമോര  വലമോരപമോടെത്തുസം  ടകേമോചമിന  കപമോരടമിനുസം  യഥമോസമയങ്ങളമില്

ടതമോഴമില് തരകങ്ങളമിലസം കേടണയ്നര പമോരകമിസംഗത സസംബനമിച തരകങ്ങളമിലസം കവണ

നടെപടെമികേള് സഡശകേരമിചത  പ്രശ്നപരമിഹമോരസം നടെത്തമിവരുന്നു.

3.  വലമോരപമോടെസം  ടടെരമമിനലമിടന കേകബമോടമോഷത  നമിയമസം  ഇളവത  ടചെയകേമിട്ടുനതമിനമോയമി

കകേന്ദ്രസരകമോരമിനത  കേത്തുനല്കേമിയമിട്ടുണത.  വലമോരപമോടെസം  ടടെരമമിനലമിടന  വളരച

കകേരളത്തമിടനയുസം  ഇനഖ്യയുടടെയുസം  സമ്പദേത വഖ്യവസയ്ക്കുസം  വലമിയ  മുതല്കൂടമോവമോന

സമോധഖ്യതയുള പദ്ധതമിയമോണത.  കകേന്ദ്ര സരകമോരമിടന സഹമോയകത്തമോടടെ ഈ പദ്ധതമി

ഏറ്റവസം കേമോരഖ്യക്ഷമമമോയമി വളരത്തമിടയടുകമോന ആവശഖ്യമമോയ നടെപടെമികേള് സസംസമോന
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സരകമോര  സഡശകേരമിക്കുനതമോണത.  ബഹുമമോനടപ്പെട  അസംഗസം  ചൂണമികമോണമിച  മറ്റത

വമിഷയങ്ങള്കൂടെമി ഗവണ്ടമനത ഗഗൗരവപൂരവസം പരമിഗണമിക്കുനതമോണത.

കുഞ്ഞുണ്ണമിമമോഷത സമോരകേസം

ശശമതമി  ഗശതമോ  കഗമോപമി :  സര,  തൃശ്ശൂര  ജമിലയമില്  ചെമോവകമോടെത  തമോലൂകമില്

വലപ്പെമോടെത  വമികലജമില്  അനരമിച  കേവമി  കുഞ്ഞുണ്ണമിമമോഷത   സമോരകേ  സമമിതമി

രൂപശകേരമിക്കുനതമിനുസം രൂപശകേരമിച സമമിതമിയുടടെയുസം സരകമോരമിടനയുസം കനതൃതഡത്തമില്

കുഞ്ഞുണ്ണമിമമോഷത   സമോരകേസം  പണമിയുനതമിനമോയമി   വലപ്പെമോടെത  വമികലജമില്  പളമിപ്പുറസം

കദേശത്തത റശസരടവ നമ്പര 160/8-ല് ഭമോഗസം 1.35 ടസനസം റശസരടവ നമ്പര 112/1-ല്

ഭമോഗസം  3.65  ടസനസം കൂടെമി  ആടകേ  5  ടസനത  സലമുണത.  ഈ സലത്തത മമോഷമിടന

സരണയ്ക്കമോയമി  സമോരകേസം  നമിരമമികമോന  സതഡര  നടെപടെമിടയടുകണടമനത  ഈ

സബ്മമിഷനമിലൂടടെ ബഹുമമോനടപ്പെട മമിനമിസറുടടെ ശദ്ധയമില് ടകേമോണ്ടുവരമികേയമോണത. 

കുഞ്ഞുണ്ണമിമമോഷത സമോരകേസം 

പടമികേജമോതമി  പടമികേവരഗ്ഗ  പമികനമോകസമുദേമോയകക്ഷമവസം  നമിയമവസം

സമോസംസമോരമികേവസം പമോരലടമനറമികേമോരഖ്യവസം വകുപ്പുമനമി (ശശ  .    എ  .    ടകേ  .    ബമോലന): സര,

പ്രശസ കേവമി കുഞ്ഞുണ്ണമിമമോഷമിനത സമോരകേസം നമിരമമിക്കുനതമിനത  2010  ജൂപല മമോസസം

17-ാ തശയതമി കുഞ്ഞുണ്ണമിമമോഷമിടന കുടുസംബമോസംഗങ്ങള് അനുവദേമിചനല്കേമിയ 5 ടസനത
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സലസം സമോസംസമോരമികേ വകുപ്പെമിനുകവണമി സമോഹമിതഖ്യ അകമോദേമമികത പകേമമോറമിയമിട്ടുണത.

ഇതുസസംബനമിചത  2010  ഒകക്ടമോബര  1-ാ  തശയതമിയമിടല  ഗവണ്ടമനത  ഉത്തരവത

പ്രകേമോരസം ശശ.  ടെമി.  എന.  പ്രതമോപന,  എസം.എല്.എ.  അദ്ധഖ്യക്ഷനമോയമി കുഞ്ഞുണ്ണമിമമോഷത

സമോരകേ  സമമിതമിയുടടെ  ഭരണസമമിതമി  പുനനഃസസംഘടെമിപ്പെമിചമിരുന്നു.  ഈ  സമമിതമിയമോണത

അടുത്തകേമോലസംവടര  സമോരകേത്തമിടന  പ്രവരത്തനങ്ങള്  നടെത്തമിയമിരുനതത.  എങമിലസം

മുനസരകമോര  ടകേടമിടെനമിരമമോണത്തമിനത  തുകേടയമോന്നുസം  വകേയമിരുത്തമിയമിരുനമില.

കുഞ്ഞുണ്ണമിമമോഷത  സമോരകേത്തമിടന  നമിരമമോണസം  എത്രയുസംടപടനത  തുടെങ്ങമോന  സമോരകേ

സമമിതമികത  സമോഹമിതഖ്യ  അകമോദേമമി  അനുമതമി  നല്കേമിയമിരുന്നു.  നമിരമമോണ

പ്രവരത്തനങ്ങള്  ആരസംഭമിക്കുനതമിനത  കേമോലതമോമസസം  കനരമിടുനതത

ശദ്ധയമില്ടപ്പെടതമിടനത്തുടെരനത  കുഞ്ഞുണ്ണമിമമോഷമിടന  സമോരകേസം  കകേരള  സമോഹമിതഖ്യ

അകമോദേമമിയുടടെ  കനതൃതഡത്തമില്  നമിരമമിക്കുനതമിനത  അടെമിയനര  നടെപടെമികേള്

സഡശകേരമികമോനുസം  സമോരകേത്തമിടന  വമിശദേമമോയ  പമോനുസം  എസമികമറ്റുസം  സരകമോരമിനത

ലഭഖ്യമമോകമോനുസം  സരകമോര  അകമോദേമമി  ടസകടറമികത  നമിരകദ്ദേശസം  നല്കേമിയമിരുന്നു.

അതമിടന  അടെമിസമോനത്തമില്  അകമോദേമമി  നമിരവമോഹകേ  സമമിതമി  സമോരകേ

നമിരമമോണത്തമിനുള വമിശദേമമോയ പമോനുസം  എസമികമറ്റുസം  തയമോറമോകമി  നല്കേമോന ജമിലമോ

നമിരമമിതമി  കകേന്ദ്രടത്ത  ഏല്പ്പെമിക്കുകേയുസം  ടചെയ്തമിട്ടുണത.  2016-17  സമോമ്പത്തമികേ
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വരഷടത്ത  പുതുകമിയ  ബഡ്ജറ്റത  പ്രസസംഗത്തമില്  കുഞ്ഞുണ്ണമിമമോഷത  സമോരകേ

നമിരമമോണത്തമിനത  25  ലക്ഷസം  രൂപ  പ്രഖഖ്യമോപമിചമിട്ടുണത.  കുഞ്ഞുണ്ണമിമമോഷത  സമോരകേ

നമിരമമോണത്തമിനുള വമിശദേമമോയ പമോനുസം എസമികമറ്റുസം സരകമോരമില് ലഭഖ്യമമോകുന മുറയ്ക്കത

ബഡ്ജറ്റത പ്രസസംഗത്തമില് പറഞ്ഞമിട്ടുള തുകേ അനുസരമിചത സമോരകേ നമിരമമോണത്തമിനത

നടെപടെമി സഡശകേരമിക്കുനതമോണത.  

   മമോനനവമോടെമി ജമിലമോ ആശുപത്രമി

ശശ  .    ഒ  .    ആര  .    കകേളു:   സര,  കേഴമിഞ്ഞ  5  വരഷമമോയമി  മമോനനവമോടെമി  ജമിലമോ

ആശുപത്രമിയമില്  നമിരനരസം  പ്രശ്നങ്ങളമോണത.  കഡമോക്ടരമമോരുടടെയുസം  മറ്റത  അനുബന

ജശവനകമോരുടടെയുസം  കുറവത  കേമോരണമമോണത  പ്രധമോനമമോയുസം  വമിഷയങ്ങളുണമോകുനതത.

ഇനടലയുസം മമോനനവമോടെമി ആശുപത്രമിയമില് ഒരു ആദേമിവമോസമി സശയുടടെ മരണവമമോയമി

ബനടപ്പെടത  സമരവസം  പ്രകക്ഷമോഭവമുണമോയമി.    രണമോമടത്ത  കേമോരഖ്യസം,  അവമിടെടത്ത

എചത.എസം.സമി.  ഫലപ്രദേമല.   എക്സതകറ  എടുക്കുനതമിനുകവണമിയുള  എക്സതകറ

ഫമിലമിമമിനുകപമോലസം   കേമോശമിടലനമോണത  പറയുനതത.   അകതകപമോടല  തടന  സമി.ടെമി.

സമോന എടുക്കുനതമിനുകവണമിയുള കേമ്പക്യൂടര റമിസള്ട്ടുമമോയമി ബനടപ്പെടത എ.എസം.സമി.

ടചെയമോന 5000 രൂപയമില എനമോണത എചത.എസം.സമി.  പറയുനതത.  എചത.എസം.സമി.-യ്ക്കത

പണയമിലമോത്തതുസം  അവരുടടെ  പ്രവരത്തനസം  കേമോരഖ്യക്ഷമമലമോത്തതുസം  അകതമോടടെമോപ്പെസം



Uncorrected/Not for publication
42

തടന മമോനനവമോടെമി ജമിലമോ ആശുപത്രമികത മറ്റത അടെമിസമോന സഗൗകേരഖ്യങ്ങളമിലമോത്തതുസം

ആശുപത്രമിയുടടെ  പ്രവരത്തനടത്ത  തമോളസം  ടതറ്റമിക്കുന്നുണത.   അവമിടെടത്ത  മരുനത

സൂക്ഷമിക്കുനതമിനുകവണമി ഒരു കസമോര റസം കപമോലമമില.  ടടെറസമിടന മുകേളമിലമോണത മരുനത

സൂക്ഷമിചടകേമോണമിരമികമിരമിക്കുനതത.   ഇത്രയുസം  വമിഷയങ്ങള്  ടകേമോണത

വശരപ്പുമുട്ടുനതമിനമിടെയമിലമോണത  മമോനനവമോടെമി  ജമിലമോ  ആശുപത്രമിയമില്

കഡമോക്ടരമമോരുടടെയുസം  അനുബനജശവനകമോരുടടെയുസം  കുറവളതത.  ഇകമോരഖ്യങ്ങള്

അടെമിയനരമമോയമി പരമിഹരമികമോടത വയനമോടെത ജമിലയമിടല ഏറ്റവസം പ്രധമോനടപ്പെട ജമിലമോ

ആശുപത്രമികത മുകനമോട്ടുകപമോകേമോന  കേഴമിയമില. 

   മമോനനവമോടെമി ജമിലമോ ആശുപത്രമി

ആകരമോഗഖ്യവസം  സമോമൂഹഖ്യനശതമിയുസം  വകുപ്പുമനമി (ശശമതമി  ടകേ  .    ടകേ  .    ടടശലജ

ടെശചര  ):   സര,  വയനമോടെമില്  ആദേമിവമോസമി  ജനവമിഭമോഗമടെകസം  വലമിടയമോരു  വമിഭമോഗസം

ജനങ്ങള്  ആശയമിക്കുന  ഏറ്റവസം  പ്രധമോനടപ്പെട  ആശുപത്രമിയമോണത  മമോനനവമോടെമി

ഗവണ്ടമനത  ജമിലമോ  ആശുപത്രമി.   ഇകപ്പെമോള്  അവമിടടെ  സൂപ്രണത  ഉള്ടപ്പെടടെ  57

കഡമോക്ടരമമോരുടടെ  തസമികേകേളമോണുളതത.   അതമില്  19  തസമികേകേള്

ഒഴമിഞ്ഞുകേമിടെക്കുകേയമോണത.    24  മണമികറുസം  പ്രവരത്തമിക്കുന  കേമോഷഡമോലമിറ്റമി,  ബഡത

ബമോങത,  ടഎ.സമി.യു.,  എന.എന.ടഎ.സമി.യു.,  എക്സതകറ,  ഡയമോലമിസമിസത,  സമി.ടെമി.



Uncorrected/Not for publication
43

സമോന,  NABH  Accredited  Lab  എനമിവ  അവമിടടെ  പ്രവരത്തമിചവരുന്നു.   ജമിലമോ

ടമഡമികല് കബമോരഡുസം  നല നമിലയമില് പ്രവരത്തമിക്കുന ടമഡമികല് ടറകകമോരഡത

ടടലബറമിയുസം  അവമിടടെയുണത.   പ്രസവവമോരഡത  പുതുതമോയമി  നമിരമമികടപ്പെടമിട്ടുണത.

കൂടെമോടത എസം.എല്.എ.-യുടടെ പ്രമോകദേശമികേ വമികേസന ഫണമില് നമിന്നുസം അനുവദേമിച തുകേ

ടകേമോണത  ബഹുനമില  ടകേടമിടെത്തമിടന  നമിരമമോണവസം  അവമിടടെ  നടെക്കുന്നുണത.

കഫമോറനസമികേത സരജടന കസവനകത്തമോടുകൂടെമിയ ഫശസര സഗൗകേരഖ്യമുള കമമോരചറമിയുസം

അവമിടടെയുണത.  61 ഗസ റ്റഡത ജശവനകമോരുണത.   എന.എചത.എസം. വഴമി കഡമോക്ടരമമോടര

നമിശ്ചയമിചമിട്ടുണത.   അഡ്കഹമോകേത  സസംവമിധമോനത്തമില്  കഡമോക്ടരമമോടര

നമിശ്ചയമിക്കുന്നുണത.   അതുകപമോടല  തടന  എചത.എസം.സമി.  വഴമി

നമിശ്ചയമിചമികടപ്പെടമിട്ടുള കഡമോക്ടരമമോരുസം പമോരമോടമഡമികല് ജശവനകമോരുടമമോകയമോണത

അവമിടടെയുളതത.  ഇടതമോടക പറയുകമ്പമോഴുസം വരഷങ്ങളമോയമി 19 തസമികേകേള്  അവമിടടെ

ഒഴമിഞ്ഞുകേമിടെക്കുന്നുടവന്നുളതത  ബഹുമമോനടപ്പെട  അസംഗസം  പറഞ്ഞതുകപമോടല  തടന

വളടരകയടറ  ബുദ്ധമിമുട്ടുള  വസ്തുതയമോണത.  കഹമോസമിറ്റലമില്  ഇഗൗ  പറഞ്ഞ  കുറവകേള്

അടെമിയനരമമോയമി പരമിഹരമികണടമനമോണത ഗവണ്ടമനത കേരുതുനതത.  ബഹുമമോനടപ്പെട

മുഖഖ്യമനമിയുടടെയടെകസം  നമിരകദ്ദേശമനുസരമിചത  ഒഴമിവകേള്  റമികപ്പെമോരടത

ടചെയമോനമോവശഖ്യടപ്പെടുകേയുസം  പമി.എസത.സമി.  ലമിസമില്  നമിനത  നമിയമനസം  നടെത്തമോനുള
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നടെപടെമികേള്  ആരസംഭമിക്കുകേയുസം  ടചെയ്തമിട്ടുണത.     അസമിസനത  സരജനമോരുടടെ  ഒരു

കേഗൗണ്സമിലമിസംഗത  ഇനത  നടെക്കുന്നുണത.    കനരടത്ത നടെന ഒരു കേഗൗണ്സമിലമിസംഗമില്

വയനമോടെത ഭമോഗകത്തയ്ക്കത കപമോകേമോന ആടരയുസം കേമിടമിയമില എന്നുളതമോണത വസ്തുത.  200

കപരുടടെ  കേഗൗണ്സമിലമിസംഗത  നടെനകപ്പെമോള്  54  കപര  മമോത്രമമോണത  കജമോയമിന  ടചെയ്തതത.

അതമില് കേണ്ണൂര, വയനമോടെത, കകേമോഴമികകമോടെത, കേമോസരകഗമോഡത കമഖലകേളമികലയ്ക്കത ആടരയുസം

കേമിടമിയമിടലന്നുളളതമോണത   വസ്തുത.   എനമോല്  ഇനത  നടെക്കുന  കേഗൗണ്സമിലമിസംഗമില്

വയനമോടമികലയ്ക്കത കൂടെമി കഡമോക്ടരമമോടര കേമിട്ടുടമനമോണത കേരുതുനതത.  കപമോസത ടചെയമോനുള

അടെമിയനര  നടെപടെമി  സഡശകേരമിക്കുനതമോണത.   അതുകപമോടല   ഇവമിടടെ  നൂതന

സസംവമിധമോനങ്ങള്  ഏരടപ്പെടുത്തുസം.    എചത.എസം.സമി.-കത  ഫണമിലമോത്തതുടകേമോണത

എക്സതകറ, സമി.ടെമി. സമോന തുടെങ്ങമിയവ  പ്രവരത്തമികമോത്ത അനുഭവമുണമോവരുതത.   അതത

പ്രവരത്തമിപ്പെമികമോനുള  അടെമിയനര  നടെപടെമി  വകുപ്പെത  തടന  സഡശകേരമിക്കുനതമോണത.

എചത.എസം.സമി.  കേമോരഖ്യക്ഷമമമോകമോനുള ഇടെടപടെലസം നടെത്തുനതമോണത.  വയനമോടെത ജമിലമോ

ആശുപത്രമി ഞമോന അടുത്തുതടന സന്ദരശമിക്കുന്നുണത.  ആ സമയത്തത അവമിടെടത്ത

എചത.എസം.സമി.-യുടടെ  പ്രവരത്തനസം  ശകമമോകമോനുള നടെപടെമി  സഡശകേരമിക്കുനതമോണത.

അതുകപമോടല  ഗവണ്ടമനമിടന  നയപ്രഖഖ്യമോപനത്തമില്  ഉള്ടപ്പെടുത്തമിടകമോണത  ജമിലമോ

അശുപത്രമികേടള സൂപ്പെര ടസഷഖ്യമോലമിറ്റമി സഗൗകേരഖ്യമുള കഹമോസമിറ്റലകേളമോകമി മമോറ്റുടമന
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തശരുമമോനടമടുത്തമിട്ടുണത.    പശ്ചമോത്തലസഗൗകേരഖ്യത്തമിനു  കവണ  ഡമി.പമി.ആര.

സമരപ്പെമികമോന  ബനടപ്പെട  ഡമി.എസം.ഒ.-മമോകരമോടെത  ആവശഖ്യടപ്പെടതമിടന  കൂടത്തമില്

വയനമോടെത ഡമി.എസം.ഒ.-കയമോടുസം ആവശഖ്യടപ്പെടമിട്ടുണത.    പൂരണ്ണമമോയമിട്ടുള ഡമി.പമി.ആര.

കേമിടമി പ്രവരത്തനസം തുടെങ്ങുനതമിനു മുമ്പത തടന കേമോത്തത ലമോബത, ടനകഫമോളജമി യൂണമിറ്റത

തുടെങ്ങമിയമിട്ടുള സഗൗകേരഖ്യങ്ങള് അവമിടടെ  ഏരടപ്പെടുത്തമോനുള അടെമിയനര ഇടെടപടെല്

ഗവണ്ടമനമിടന ഭമോഗത്തു നമിന്നുണമോകുസം.  മരുനമിടന കസമോര റസം ഏറ്റവസം പ്രധമോനടപ്പെട

വമിഷയമമോണത.   ഇനത  പല  ആശുപത്രമികേളമിലസം  മരുനത  സൂക്ഷമിചവയ്ക്കമോനുള  കസമോര

റമുകേളമിടലന്നുളതത  ജമിലമോ  ആശുപത്രമികേളുടടെ  ഏറ്റവസം  വലമിടയമോരു  ബുദ്ധമിമുടമോണത.

അതത  പരമിഹരമികമോനുള  അടെമിയനര  നടെപടെമികേളുസം  സഡശകേരമിക്കുസം.   വളടരകയടറ

പ്രമോധമോനഖ്യസം നല്കേമിടകമോണത മലകയമോരകമഖലയമിടല ഇഗൗ ജമിലമോ ആശുപത്രമിടയ എലമോ

സഗൗകേരഖ്യങ്ങളുമുള  ആശുപത്രമിയമോകമി  മമോറ്റമോനുള  നടെപടെമി  സരകമോരമിടന  ഭമോഗത്തു

നമിന്നുസം അടെമിയനരമമോയമി സഡശകേരമിക്കുനതമോണത.     

       വനഖ്യജശവമി ആകമണസം

ശശ  .    എസത  .    രമോകജന്ദ്രന:  സര,  ടപമോതുവമില് മറ്റത വനകമഖലടയകമോള് എടന

മണ്ഡലത്തമില്  വളടരയധമികേസം  പ്രയമോസസം  സൃഷമിക്കുന  ഒരു  വലമിയ  പ്രശ്നമമോണമിതത.

പമോമ്പത  വശടമില്കയറമി  കക്ഷമസം  അകനഡഷമിക്കുന  സമോഹചെരഖ്യമുണത.   കേമിടെകയമില്
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കേമിടെക്കുകേയുസം തലടപമോകമി കനമോക്കുകേയുസം ഞമോന കേമിടെനതമിനുകശഷസം നശ ഉറങ്ങമിയമോല്

മതമിടയനത വശട്ടുകേമോകരമോടെത പറയുന സമോഹചെരഖ്യവമമോണത.  കേടുവയമോടണങമില് പലവമോയ

ടതമോലമിടപമോളമികമോത്ത  ചെമികനുസം  മടനുസം  ബശഫുമുകണമോടയനത  അകനഡഷമിക്കുകേയുസം

അതമിടലങമില്  നശ  വനമോല്  മതമിടയനത  വശട്ടുകേമോടര  വമിളമിക്കുന  സമോഹചെരഖ്യവമുണത.

ആനയമോടണങമില്  വശടെമിനു  ചുറ്റുസം  കേറങ്ങുകേയുസം  മുഴുവന  കൃഷമി  നശമിപ്പെമിക്കുകേയുസം

ടചെയ്യുന്നു.    ടനലമിപ്പെമോറ,  ടകേമോരങ്ങമോടമി  തുടെങ്ങമിയ  പ്രകദേശത്തത  ആളുകേള്കത

ഒളമിചമിരമികകണ സമോഹചെരഖ്യവമുണമോകുന്നു.  വനഖ്യമൃഗമമോണത  എനത  പറഞ്ഞമോല് ഉടെടന

കകേടസടുകമോന  വനസം  വകുപ്പുകേമോര  പുറടകേ  വരുസം.  നശമിപ്പെമിച  കൃഷമിയുടടെ  കേണകത

അവരകത  എഴുതമിടകമോടുത്തത  അവകരമോടെത  കേമോശത  വമോങ്ങമികചമോ  എന  നമിലയമിലമോണത

കേമോട്ടുകപമോത്തമിടന  സമിതമി.    വലമിയ  പ്രശ്നങ്ങളുസം  കേമോരഖ്യങ്ങളുസം  നമില്ക്കുന്നു.

വനഖ്യജശവമികേളുടടെ എണ്ണസം വളടരയധമികേസം കൂടെമിയതുടകേമോണമോയമിരമിക്കുസം ഇത്രയുസം പ്രശ്നസം.

എണ്ണസം  കൂടെമിയമിട്ടുടണങമില്  എണ്ണസം  കുറയ്ക്കമോനുള  തമോലമോലമികേ  എക്സസംപ്ഷന

എടനങമിലസം  വനസം  വകുപ്പെത  ആകലമോചെമിചത  പനമിയുടടെ  കേമോരഖ്യത്തമില്  ടപണ്ണമോകണമോ

ആണമോകണമോ എടനമോന്നുസം കനമോകമോടത  സഹമോയസം ടചെയണസം.  ഇത്തരത്തമിലള ചെമില

ഇടെടപടെലകേള്  നടെത്തമി  സഹമോയമികണസം.  അടലങമില്  നമോടുവമിടത  കപമോകകേണ

സമിതമിയമോണത.   എനമികമോടണങമില്  മൂനമോര  കപമോകേമോന  പറ്റമോത്ത
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സമിതമിയുമുണമോയമിട്ടുണത.   അതുടകേമോണത ബഹുമമോനടപ്പെട വനസം വകുപ്പുമനമി അവമിടടെ

എത്തമികചരുകേയുസം നമോട്ടുകേമോടര വമിളമിചകൂടമി അവരുടടെ ആശങ മനസമിലമോകമിടകമോണത

നടെപടെമി  സഡശകേരമിക്കുകേയുസം  ടചെയണസം.   അങ്ങയുസം  സഹമോയമികണസം,  അങ്ങയുടടെ

നമോടമിനപുറത്തുസം ഇതത എളുപ്പെസം വടനത്തുസം.   വരുനതമിനുമുമ്പത ഒരു കയമോഗസം വമിളമിചകൂടമി

ഇടെടപടെണസം.  ഇതമോണത എടന അഭഖ്യരതന.

   വനഖ്യജശവമി ആകമണസം

വനവസം മൃഗസസംരക്ഷണവസം മൃഗശമോലകേളുസം വകുപ്പുമനമി (ശശ  .    ടകേ  .    രമോജു  ):  സര,

തമമിഴത   ചുവയമില്  ശശ.  എസത.  രമോകജന്ദ്രന  ഇവമിടടെ  ഉനയമിച  സബ്മമിഷനത

എഴുതമിടകമോടുത്തത   ഇങ്ങടനടയമോന്നുമല.   കതമോടസം  കമഖലകേളമിലസം

കേമോരഷമികേകമഖലകേളമിലസം  വനഖ്യജശവമികേള്  ആള്നമോശവസം  കൃഷമിനമോശവസം

വരുത്തുനതമിനമോല്  വകുപ്പുമനമിയുടടെ  സമോനമിദ്ധഖ്യത്തമില്  ഉകദേഖ്യമോഗസനമോരുടടെ  ഒരു

കയമോഗസം  വമിളമിചകൂടമി  ആവശഖ്യമമോയമിട്ടുള  നടെപടെമികേള്  സഡശകേരമികണടമനമോണത

സബ്മമിഷന.  

കകേരളത്തമിടല വനമോതമിരത്തമികയമോടെത  കചെരന്നുകേമിടെക്കുന കതമോടസം  കമഖലകേളമിലസം

മറ്റത കേമോരഷമികേ കമഖലകേളമിലസം വനഖ്യജശവമികേള് വരുത്തുന ആള്നമോശവസം കൃഷമിനമോശവസം

വളടര പ്രമോധമോനഖ്യകമറമിയ ഒരു വമിഷയസം തടനയമോണത.  വനഖ്യജശവമികേളുടടെ ആകമണസം
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തടെയുനതമിനുസം  അവ  കൃഷമിസലങ്ങളമിടലത്തമി  കൃഷമി  നശമിപ്പെമിക്കുനതത

തടെയുനതമിനുമമോയമി പല സലങ്ങളമിലസം സഗൗകരമോരജ കവലമികേളുസം ആനപ്രതമികരമോധ

കേമിടെങ്ങുകേളുസം  നമിരമമിചമിട്ടുണത.   എങമിലസം  ജനവമോസ  കമഖലകേടള  മുഴുവന

സസംരക്ഷമിചനമിരത്തുനതമിനത  അതത  പരഖ്യമോപമമോയമിടമില.   അപകേടെങ്ങളുടടെ  ആവൃത്തമി

പരമികശമോധമിചത  കൂടുതല്  കമഖലകേളമില്  ഇവ  നമിരമമിക്കുനതമിനത  നമിരകദ്ദേശസം

നല്കേമിയമിട്ടുണത.   ഇത്തരത്തമിലള അപകേടെങ്ങള് കുറയ്ക്കുനതമിനമോയമി വനസം വകുപ്പെമിടന

കേശഴമില്  ദ്രുതകേരമകസനയുസം  elephant  depredation  squad-ഉസം  ഉഗൗരജമിതമമോയമി

പ്രവരത്തമിക്കുന്നു.   ഇകമോരഖ്യത്തമില് കൂടുതല് ഫലപ്രദേമമോയമി എടനമോടക ടചെയമോന

കേഴമിയുടമനത  പരമികശമോധമികകണതത  വമിലകയറമിയ  മനുഷഖ്യജശവനുകേളുസം

മനുഷഖ്യമോധഡമോനവസം നഷടപ്പെടുന ഇഗൗ സമോഹചെരഖ്യത്തമില് അതഖ്യമോവശഖ്യമമോണത.   അതമിടന

ആദേഖ്യപടെമി  എന  നമിലയ്ക്കത  ഇഗൗ  കേമോരഖ്യസം  പരമികശമോധമിക്കുനതമിനത  വനസം  വകുപ്പെമിടല

ഉകദേഖ്യമോഗസരുടടെ ഒരു ഉനതതല കയമോഗസം വനസം വകുപ്പുമനമിയുടടെ ഓഫശസമില് വചത

ഇഗൗ മമോസസം 20-നത നടെത്തുനതമിനുകവണമി നമിശ്ചയമിചമികടപ്പെടമിട്ടുണത.  ബഹുമമോനടപ്പെട

അസംഗസം ഉനയമിച പ്രകേമോരസം വനസം വകുപ്പെത ഉകദേഖ്യമോഗസര, പമോകനഷന പ്രതമിനമിധമികേള്,

ബമോങത അധമികൃതര, വമിവമിധ എന.ജമി.ഒ.-കേള്, കേരഷകേ പ്രതമിനമിധമികേള് ഇവരുടടെ ഒരു

സസംയുകകയമോഗസം അതമോതു ജമിലകേളമില് വമിളമിചകൂടമോനുകദ്ദേശമിക്കുന്നുണത.  അതനുസരമിചത
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ഇഗൗ വമിഷയത്തമിടല ആദേഖ്യകയമോഗസം  വയനമോടെത  ജമിലയമിടല  കേല്പ്പെറ്റയമിടല കേളകക്ട്രേറ്റത

കകേമോണ്ഫറനസത ഹമോളമില് ഇഗൗ മമോസസം 25-ാ തശയതമി കൂടുനതമോണത.  ടതമോടടുത്തമോയമി

ബഹുമമോനടപ്പെട  അസംഗത്തമിടന  ജമിലയമോയ  ഇടുകമി  ജമിലയമില്  ഉകദേഖ്യമോഗസരുടടെ

കയമോഗസം  അടെമിയനരമമോയമി  വമിളമിചകൂടമി  ആവശഖ്യമമോയമിട്ടുള  നടെപടെമികേള്  വനസം

വകുപ്പെമിടന ഭമോഗത്തുനമിന്നുമുണമോകുനതമോണത.

   മമോലമിനഖ്യപ്രശ്നസം

ശശ  .    വമി  .  എസത  .    ശമിവകുമമോര:  സര,  തലസമോനനഗരമമോയ തമിരുവനനപുരത്തുസം

പരമിസരപ്രകദേശങ്ങളമിലസം  മുടമ്പങ്ങുമുണമോകേമോത്ത  വമിധത്തമിലള  മമോലമിനഖ്യങ്ങള്

കുമമിഞ്ഞുകൂടുകേയമോണത.   ഇഗൗ  മമോലമിനഖ്യപ്രശ്നങ്ങള്  ടകേമോണത  ഏറ്റവസം  കൂടുതല്

പകേരചവഖ്യമോധമികേള് ഇന്നുളതത തമിരുവനനപുരത്തമോണത.   പത്തത ദേമിവസത്തമിനമിടെയമില്

തടന  50  കപരകത  ടഡങമിപ്പെനമി  ബമോധമിചതമോയമി  പത്രമമോധഖ്യമങ്ങളമിലൂടടെ  നമുകത

മനസമിലമോകമോന  കേഴമിഞ്ഞമിട്ടുണത.   അതത  യമോഥമോരതഖ്യവമമോണത.   അതുകപമോടല

എലമിപ്പെനമി,  ടചെളപ്പെനമി  കപമോലള  പകേരചവഖ്യമോധമികേള്

പടെരന്നുപമിടെമിചടകേമോണമിരമിക്കുകേയമോണത.   ഇതമിനുകവണമിയുള  അടെമിയനരമമോയമിട്ടുള

നടെപടെമികേള്  സഡശകേരമികണടമന്നുളതമോണത  ഞമോന  ആവശഖ്യടപ്പെടുനതത.

ഇതമിനുകവണ നടെപടെമികേള് സഡശകേരമികകണ കകേമോരപ്പെകറഷന ഇതുമമോയമി  ബനടപ്പെടത
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യമോടതമോരു കേമോരഖ്യവസം ടചെയ്യുനമിടലന്നുളതുസം ഇഗൗ കേമോരഖ്യത്തമില് സരകമോര നമിസസംഗത

പമോലമിക്കുന്നുടവന്നുളതുമമോണത  യമോഥമോരതഖ്യസം.   കേഴമിഞ്ഞ  ഗവണ്ടമനമിടന  കേമോലത്തത

ഇകമോരഖ്യങ്ങള്ക്കുകവണമി  പരമമോവധമി   പരമിശമമിചമിരുന്നുടവങമിലസം  ഗവണ്ടമനസം

കകേമോരപ്പെകറഷനുസം  വഖ്യതഖ്യസമമോയമിട്ടുള  നമിലപമോടുകേളുള  ഒരു

സമോഹചെരഖ്യമമോയമിരുനതുടകേമോണത  അതത   വമിജയത്തമിടലത്തമികമോന

കേഴമിഞ്ഞമിടലന്നുളതത  ഒരു  യമോഥമോരതഖ്യവമമോണത.   ഇകപ്പെമോള്  സരകമോരുസം

കകേമോരപ്പെകറഷനുസം  ഒരു  മുനണമിയുടടെ  തടന  ഭമോഗമമോയതുടകേമോണത  അടെമിയനമിര

നടെപടെമികേള് സഡശകേരമികണടമനമോണത എനമികത പറയമോനുളതത.  ഇവമിടടെ സസംസമോന

തലസമോനസം എന്നുള രശതമിയമില് ബഹുമമോനടപ്പെട ധനകേമോരഖ്യവകുപ്പുമനമി,  കഡമോ.  ടെമി.

എസം.  കതമോമസത  ടഎസകേമിടന  കനതൃതഡത്തമില്  തടന  പല  വമികകേന്ദ്രശകൃത

മമോലമിനഖ്യസസംസരണ പദ്ധതമികേള് ഇവമിടടെ നടെപ്പെമിലമോകമോന മുകനമോട്ടുവന്നു.  അകദ്ദേഹസം

തടന  ഇവമിടടെ  ടകേമോണ്ടുവന  ബകയമോഗഖ്യമോസത  പമോനകേള്,  എയ്കറമോബമിനുകേള്,

തുമ്പൂരടമമോഴമി  പദ്ധതമികേള്  അതത  15  സലത്തത  വചമിട്ടുടണങമിലസം  യമോടതമോരു

വമിധത്തമിലള  പ്രകയമോജനവസം  ലഭമിക്കുനമിടലന്നുളതമോണത  വസ്തുത.    ഇടതമോടക

സമോപമിചമിരമിക്കുന  സലസം  മുഴുവന  മമോലമിനഖ്യകമ്പമോരങ്ങളമോയമി  മമോറമിയമിരമിക്കുന്നു.

പകേരചവഖ്യമോധമികേള് അതുകപമോലളള സസംവമിധമോനങ്ങള് തമിരുവനനപുരസം നഗരത്തമിടന
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ജനജശവമിതസം  ദുസഹമമോകമിയമിരമിക്കുന  സമോഹചെരഖ്യമമോണത  ഇന്നുളളതത.  അതുടകേമോണത,

വമികകേന്ദ്രശകൃതമമോയ  മമോലമിനഖ്യ  സസംസരണ  പമോനത  ടകേമോണ്ടുവരുടമനമോണത  ഇഗൗ

ബഡ്ജറ്റമില്  ബഹുമമോനടപ്പെട  ധനകേമോരഖ്യ  വകുപ്പുമനമി  പ്രഖഖ്യമോപമിചമിരമിക്കുനതത.  ഒരു

കേമോരണവശമോലസം അതത വമിജയകേരമമോകേമില.  അതുടകേമോണത അതമികലകത കവണ്ടുന ഒരു

സമോഹചെരഖ്യസം  ഒരുകണടമങമില്......  വമിളപ്പെമില്ശമോലയമില്  പ്രശ്നങ്ങളുണമോയകപ്പെമോള്,

അവമിടടെ  മമോലമിനഖ്യസസംസരണ  പമോനത  പൂടമിയതമിടന  പശ്ചമോത്തലത്തമിലമോണത  ഇവമിടടെ

ബുദ്ധമിമുട്ടുണമോയതത.  അതത അവമിടെടത്ത ജനങ്ങടള ബമോധമിക്കുന പ്രശ്നമമോണത.  അതമിനത

അവടര കുറ്റസം പറഞ്ഞമിടത കേമോരഖ്യമമില. പടക്ഷ, വമികകേന്ദ്രശകൃതമമോയ മമോലമിനഖ്യ സസംസരണ

പമോനകേള് പരമോജയടപ്പെടമിരമിക്കുന ഒരു സമോഹചെരഖ്യത്തമില് തമിരുവനനപുരത്തത രകണമോ

മൂകനമോ സലസം കേടണത്തമി കകേന്ദ്രശകൃതമമോയ മമോലമിനഖ്യ  പമോനകേള് സമോപമിചമിടലങമില്

ഇതമിനത  ശമോശഡതമമോയമിട്ടുളള  പരമിഹമോരമുണമോകമോന  കേഴമിയമിടലന്നുളളതത  പ്രകതഖ്യകേസം

ഞമോന  പറയമോന  ആഗ്രഹമിക്കുകേയമോണത.  വമികകേന്ദ്രശകൃത  മമോലമിനഖ്യത്തമിനത  ബഡ്ജറ്റമില്

തുകേ  ഉള്ടകേമോളളമിചമിരമിക്കുകേയമോണത.  അതുകപമോടല  പമോസമികേത  സസംസരണവമമോയമി

ബനടപ്പെടത  യമോടതമോരു  മുടനമോരുകങ്ങളുമമിലമോത്ത  രശതമിയമിലളള  നടെപടെമികേളമോണത

കകേമോരപ്പെകറഷന  തുടെങ്ങമിയമിരമിക്കുനതത.  അതത  വമിജയമിക്കുകമമോടയന്നുളളതത

എനമികറമിയമില.  പടക്ഷ,  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ടമനമിടന  സഹമോയകത്തമോടുകൂടെമി  പമോസമികേത
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മമോലമിനഖ്യ  നമിരമമോരജനത്തമിനുകവണമിയുളള  പമോസമികേത  പമോരകത  പ്രഖഖ്യമോപമിചമിട്ടുണത.

അതത  തമിരുവനനപുരത്തത സമോപമികണടമനമോണത എനമികത ആവശഖ്യടപ്പെടെമോനുളളതത.

അതത  സമോപമിചമോല്  പമോസമികേത  മമോലമിനഖ്യങ്ങള്  ടശറ്റത  ടചെയ്യുനതമിനുളള  നടെപടെമികേള്

സഡശകേരമികമോന  കേഴമിയുസം.  ഇതത  ഏറ്റവസം  പ്രധമോനടപ്പെട  കേമോരഖ്യടമന്നുളള  രശതമിയമില്....

നഗരത്തമിടന  കേമോരഖ്യസം  മമോത്രമല  ഇവമിടടെയമിരമിക്കുന  മുഴുവന  എസം.എല്.എ.മമോരുസം

തമിരുവനനപുരത്തത വനത തമോമസമിക്കുന ആളുകേളമോണത. ആ ഒരു ബുദ്ധമിമുടത അകങ്ങയ്ക്കുസം

കനരടത  കബമോധഖ്യടപ്പെടമിട്ടുളളതമോണത.  ഇതമിനത  യുദ്ധകേമോലമോടെമിസമോനത്തമില്  തശരുമമോനസം

എടുകണസം.  രമോഷ്ട്രശയ  സമോഹചെരഖ്യസം  അനുകൂലമമോയമിട്ടുണത  എനമോണത  എനമികത

സൂചെമിപ്പെമികമോനുളളതത.  മനമിയുടടെ ശദ്ധ ഇകമോരഖ്യത്തമിലണമോകേണസം.

മമോലമിനഖ്യ പ്രശ്നസം

തകദ്ദേശസഡയസംഭരണവസം  നക്യൂനപക്ഷകക്ഷമവസം  വഖഫത  ഹജത  തശരതമോടെനവസം

വകുപ്പുമനമി  (കഡമോ  .    ടകേ  .    ടെമി  .    ജലശല്):  സര,  തമിരുവനനപുരടത്ത  മമോലമിനഖ്യപ്രശ്നസം

കകേരളത്തമിടല  മകറ്റടതമോരു  പ്രകദേശടത്തയുസം  മമോലമിനഖ്യപ്രശ്നസം  കപമോടലതടന  വളടര

ഗുരുതരമമോണത.  അതത  കേഴമിഞ്ഞ  ഒകനമോ  രകണമോ  മമോസമമോയമിട്ടുണമോയമിട്ടുളള  ഒനല.

കേമോലങ്ങളമോയമി  നമ്മുടടെ  സസംസമോനത്തത  തലസമോന  നഗരമിയമില്  നമിലനമില്ക്കുന

പ്രശ്നമമോണത.  2011  ഡമിസസംബറമില്  വമിളപ്പെമില്ശമോലയമിടല  കകേന്ദ്രശകൃത  മമോലമിനഖ്യ
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സസംസരണ  പമോനത  അടെചപൂട്ടുനതുവടര  തമിരുവനനപുരടത്ത  മമോലമിനഖ്യസസംസരണസം

പ്രസസ്തുത  പമോനമിടന  മമോത്രസം  ആശയമിചമോയമിരുന്നു  നമിലനമിനമിരുനതത.  ബദേല്

സസംവമിധമോനസം  ഒരുകമോടതയമോണത  പമോനത  അടെചപൂടമിയതത.  ഇതത  ഗുരുതര

പ്രതമിസനമിയമോണത തമിരുവനനപുരസം പടണത്തമില് ഉണമോകമിയമിട്ടുളളതത.  നഗരസഭയുസം

ശുചെമിതഡമമിഷനുസം  സന്ദരകഭമോചെമിതവസം  സസംയുകമമോയുസം  ഫലപ്രദേമമോയ  ഇടെടപടെലമോണത

തുടെരനത  നടെത്തമിയതത.  അതുടകേമോണ്ടുതടനയമോണത  മമോലമിനഖ്യപ്രശ്നസം  ഒരു  പരമിധമിവടര

നമിയനണവമികധയമമോക്കുവമോന  കേഴമിഞ്ഞതത.  മുരുക്കുസംപുഴയമിലസം  കവളമിയമിലസം

ടറയമില്ടവ പമോറ്റതകഫമോമുകേള് നമിരമമിക്കുനതമിനത ലമോനത ഫമിലമിസംഗമിനമോയമി നഗരത്തമിടല

മമോലമിനഖ്യങ്ങള്  ഉപകയമോഗടപ്പെടുത്തമിയുസം  വമികകേന്ദ്രശകൃത  മമോലമിനഖ്യ  സസംസരണ

സസംരസംഭങ്ങള്  ആരസംഭമിചമമോണത  നഗരസഭ  ഇകമോരഖ്യത്തമില്  അവരുടടെ  പങത

നമിരവഹമിചതത.  എടന  നഗരസം  സുന്ദര  നഗരസം  പദ്ധതമിയുടടെ  ഭമോഗമമോയമി  83000-

ത്തമിലധമികേസം ടടപപ്പെത  കേകമ്പമോസമിസംഗത  യൂണമിറ്റുകേളുസം  2500  വശടുകേളമില് ബകയമോഗഖ്യമോസത

പമോനകേളുസം  സബ്സമിഡമികയമോടടെ  നഗരസഭ  നടെപ്പെമിലമോക്കുകേയുണമോയമി.  എയ്കറമോബമികേത

ബമിന്നുകേളുസം  കവസത  കേണ്വരടറുകേളുസം  കേമിചന  ബമിന്നുകേളുസം  പടണത്തമിടന  വമിവമിധ

ഭമോഗങ്ങളമില് സമോപമിചടകേമോണ്ടുസം പമോസമികേത  മമോലമിനഖ്യങ്ങള് തരസംതമിരമിചത  കശന കകേരള

കേമ്പനമി കശഖരമിചത  റശ  ടടസകമിസംഗത  നടെത്തുനതമിനത  അയല് സസംസമോനങ്ങളമികലകത
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അയചടകേമോണ്ടുസം തമിരുവനനപുരടത്ത മമോലമിനഖ്യപ്രശ്നസം പരമിഹരമിക്കുനതമിനത തശവ്രമമോയ

യത്നങ്ങള് നടെന്നുടകേമോണമിരമിക്കുകേയമോണത.  തമിരുവനനപുരസം കകേമോരപ്പെകറഷന കേഴമിഞ്ഞ

ഒനമോസം  തശയതമി  മുതല്  50  ടടമകകമോണമില് തമോടഴയുളള  പമോസമികേത  കേമോരമിബമോഗുകേള്

നഗരപരമിധമിയമില് പൂരണ്ണമമോയുസം നമികരമോധമിചടകേമോണ്ടുളള നശകത്തമിനുസം തുടെകമമിടമിട്ടുണത.

ശമോഘനശയമമോയമിട്ടുളള  പ്രവൃത്തമികേളമോണത  നഗരസഭയുടടെ  ഭമോഗത്തുനമിനത

ഉണമോയമിടകമോണമിരമിക്കുനതത.  സസംസമോന  സരകമോരുസം  തമിരുവനനപുരത്തമിടന

കേമോരഖ്യത്തമില്  പ്രകതഖ്യകേമമോയ  പരമിഗണന  തടന  നല്കുസം.   ഒരു  ശരശരകത്തമോടെത

കകേരളടത്ത ഉപമമിചമോല് അതമിടന ഹൃദേയമമോണത തമിരുവനനപുരസം. ഹൃദേയസം നനമോയമോല്

ശരശരസം  നനമോയമിടയനമോണത  പറയുനതത.   തമിരുവനനപുരസം  മമോലമിനഖ്യമുകമമോയമോല്

കകേരളസം തടന മമോലമിനഖ്യമുകമമോയമിടയനത നമുകത പറയമോന സമോധമിക്കുസം. ഇഗൗ സരകമോര

അധമികേമോരത്തമില് വനതമിനുകശഷസം പദ്ധതമി വമിഹമിതത്തമിടന  10  ശതമമോനസം ഏറ്റവസം

ചുരുങ്ങമിയതത  മമോലമിനഖ്യസസംസരണത്തമിനുകവണമി  നശകമിവയ്ക്കണടമനത

നമിഷ്കരഷമിചമിട്ടുണത.   ഇടതലമോസം  തകദ്ദേശസഡയസംഭരണ  സമോപനങ്ങള്ക്കുസം  ഇതമിനകേസം

ടടകേമമോറമി  കേഴമിഞ്ഞു.   കകേരളത്തമില്  വരുന  നവസംബര  മമോസസം  ഒനമോസം

തശയതമികയമോടുകൂടെമി  ഒരു  ഒ.ഡമി.എഫത. സസംസമോനമമോയമി  പ്രഖഖ്യമോപമിക്കുവമോനുളള  തശവ്ര

യത്നത്തമിലമോണത  ഗവണ്ടമനത.  സസംസമോന  മുഖഖ്യമനമി  പ്രധമോനമനമിടയകണ
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സന്ദരഭത്തമില്  ഇത്തരടമമോരു  ഖഖ്യമോതമി  കനടെമിടയടുക്കുനതമിനത  പ്രഥമ  പരമിഗണന

സസംസമോനസം  നല്കുടമന്നുസം  കകേരളപ്പെമിറവമി  ദേമിനമമോയ  നവസംബര  1-നത  മുമ്പത

കകേരളത്തമിടല  മുഴുവന  ഗ്രമോമശണ  കമഖലകേളമിലസം  ഇതത  സമോധഖ്യമമോക്കുടമന്നുസം

ഉറപ്പുടകേമോടുത്തമിട്ടുണത. അതമിടന തശവ്രമമോയ യജ്ഞത്തമിലമോണത സസംസമോന സരകമോരുസം

ശുചെമിതഡമമിഷനുസം  തകദ്ദേശസഡയസംഭരണ  സമോപനങ്ങളുടമലമോസം.  അങ്ങുസം  അങ്ങയുടടെ

ആസമി  വമികേസന  ഫണത  ഉള്ടപ്പെടടെയുളള  വമികേസന  ഫണ്ടുകേള്  ഇകമോരഖ്യത്തമിനത

പ്രകയമോജനടപ്പെടുത്തുവമോന  മുകനമോട്ടുവനമോല്  അതുസം  നമുടകമോരു  വലമിയ

മുതല്കടമോകുടമന്നുകൂടെമി ഇഗൗ സന്ദരഭത്തമില് സൂചെമിപ്പെമിക്കുകേയമോണത.


