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സബ്മമിഷന

1.   മുങമിമരണണ

പ്രതമിപക്ഷ  നനേതതാവവ (ശശ  .    രനമശവ  ചചെനമിത്തല  ):   സര,  ഇനചല

ചകതാല്ലത്തുണതായ   ഒരു  ധതാരുണമതായ  സണഭവത്തമിനലകവ  സഭയുചടെ  ശദ

ക്ഷണമിക്കുകയതാണവ.   ഇനചല  ശകമികുളങരയമില്  നേമിരദനേരതായ  രണവ

മതത്സ്യചത്തതാഴമിലതാളമികള്  മരമികതാനേമിടെയതായ  സണഭവണ  സരകതാര

ഏജനസമികളുചടെയുണ  മറവ  സണവമിധതാനേങളുചടെയുണ  നേമിരുത്തരവതാദപരമതായ

സമശപനേണമൂലമതാണുണതായതവ.   തശരത്തുനേമിനവ  ഒരു  വമിളമിപതാടെകചലയതാണവ

അപകടെമുണതായചതങമിലണ  മചചറെെന  എനനഫതാഴവ സവ ചമനനതാ  നകതാസവ  ഗതാരനഡതാ

നകതാസല് നപതാലശസവ നസഷന അധമികൃതനരതാ നവണത്ര ജതാഗ്രത പുലരത്തതാത്തത

മൂലമതാണവ  അതമിദതാരുണമതായ  ഇഇൗ  സണഭവമുണതായതവ.   നകതാസല്  നപതാലശസവ

നസഷചന  ചതതാട്ടടുത്തു  കൂടെമിയതാണവ  ഇഇൗ വള്ളത്തമില്  ആളുകള് നപതായതണ  ആ

വള്ളമതാണവ തമിരയമില്ചപട്ടവ അപകടെത്തമില്ചപട്ടതണ.  നകതാസല് നപതാലശസുകതാരുണ

മചചറെെന  എനനഫതാഴവ സവ ചമന്റുകതാരുണ  നനേതാകമിനേമില്ക്കുകയതായമിരുന.  പമിനശടെവ

മതത്സ്യചത്തതാഴമിലതാളമികള്  നപതായമിട്ടതാണവ  രണ്ടുമൂന  മണമിക്കൂര  കഴമിഞ്ഞനശഷണ
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ബതാകമിയുള്ളവചര  രക്ഷചപടുത്തമി  ചകതാണ്ടുവനതവ.  നടതാളമിണഗവ

നേമിനരതാധനേമതായതമിനേതാല്  ഫമിഷറെെശസവ  ഓഫശസറണ  അധമികൃതരുണ

തശരത്തുണതായമിരുന.   മരണമടെഞ്ഞ  കമിസഫര  വതാടെക  വശട്ടമിലതാണവ

തതാമസമിക്കുനതവ.  ഡതാനേമിനമതാന  6  മതാസണ  പ്രതായമുള്ള  ഒരു  കുഞ്ഞമിചന

പമിതതാവതാണവ.  സരകതാര  സണവമിധതാനേങളുചടെയുണ  നകതാസവ  ഗതാരഡമിചനയുണ

സമനയതാജമിതമതായ  ഇടെചപടെലണതായമിരുചനങമില്  ഇഇൗ  ദതാരുണമതായ  സണഭവണ

ഒഴമിവതാകതാമതായമിരുന.   ഇതനപതാചലതാരു  സണഭവണ  മൂവതാറ്റുപുഴയമിലമുണതായമി.

മൂവതാറ്റുപുഴയമില്  ഒരു  കുട്ടമി  കമിണറമില്  വശണു.   ഫയരനഫതാഴവ  ഓകമിജന

സമിലമിണറമതായമി വനമിരുചനങമില് ആ കുട്ടമി രക്ഷചപടുമതായമിരുന.  ഗവണ്ചമനവ

ചമഷമിനേറെെമി,  ഇഇൗ  ഏജനസമികള്  പലനപതാഴണ  കതാരത്സ്യക്ഷമമതായമി

പ്രവരത്തമികതാത്തതചകതാണതാണവ  ഇത്തരണ  അപകടെങളുണതാകുനതവ.

സമനയതാജമിതതായ  ഇടെചപടെലണതായമിരുചനങമില്  ഇഇൗ  അപകടെണ

ഒഴമിവതാകതാമതായമിരുന.   മരണമടെഞ്ഞവരുചടെ  നേമിരതാലണബരതായ  കുടുണബത്തമിനേവ

ആവശത്സ്യമതായ  ധനേസഹതായണ  നേല്കണചമനണ  കുടുണബത്തമിചല  ഒരു  വത്സ്യകമികവ

വശതണ  പ്രനദശചത്ത  ഫമിഷറെെശസുമതായമി  ബന്ധചപട്ട  ഓഫശസമില്  ചതതാഴമില്

നേല്കണചമനണ ഞതാന അഭത്സ്യരതമിക്കുന.
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മുങമിമരണണ

മതത്സ്യബന്ധനേവണ ഹതാരബര എഞമിനേശയറെെമിണഗണ വകുപ്പുമനമി (ശശമതമി ചജ  .

നമഴമിക്കുട്ടമിഅമ):  സര,  ബഹുമതാനേചപട്ട  പ്രതമിപക്ഷനനേതതാവവ  ഇവമിചടെ

വമിശദശകരമിച്ചതനപതാചല  ഇനചല ഡതാനേമി (40 വയസവ), കമിസഫര (58 വയസവ)

എനശ  രണവ  മതത്സ്യചത്തതാഴമിലതാളമികള്  ദതാരുണമതായമി  ചകതാല്ലത്തവ

മരണചപടുകയുണതായമി. വളളത്തമിലണതായമിരുന മറവ രണ്ടുനപചര ചതതാഴമിലതാളമികള്

രക്ഷചപടുത്തമി.  ശകമതായ കടെല്നക്ഷതാഭണ കതാരണണ നകതാസല് നപതാലശസമിചനയുണ

മചചറെെന  എനനഫതാഴവചമനമിചനയുണ  കടെല്  സുരക്ഷതാ  നബതാട്ടുകള്കവ

അപകടെസ്ഥലത്തവ  ഉടെനേടെമി  എത്തമിനച്ചരുനതമിനേവ  തടെസണ  നനേരമിട്ടു.

വമിവരമറെെമിഞ്ഞയുടെന  തചന  നകതാസല്  നപതാലശസുണ  മചചറെെന  എനനഫതാഴവചമനവ

വമിഭതാഗവണ  രക്ഷതാപ്രവരത്തനേണ  ആരണഭമിചച്ചങമിലണ  ശകമതായ  കടെല്നക്ഷതാഭണ

രക്ഷതാപ്രവരത്തനേചത്ത തടെസചപടുത്തമിചയനതാണവ എനേമികവ  കമിട്ടമിയ റെെമിനപതാരട്ടവ.

ഇനചല  നേമിയമസഭയമിടെക്കുണ  ഇഇൗ  വതാരത്തയറെെമിഞ്ഞയുടെന  തചന   ഞതാന

ചകതാല്ലത്തവ എത്തമിയമിരുന. ജമില്ലതാ കളക്ടര, അസമിസനവ കമശഷണര, നപതാലശസവ,

മറവ  ബന്ധചപട്ടവര,  മതത്സ്യചത്തതാഴമിലതാളമി  നടഡവ  യൂണമിയന നനേതതാകള്,  ചെവറെെ

എണ.എല്.എ.  അടെകമുളളവരുമതായമി  കളക്ടനറെെറമില്  നയതാഗണ  നചെരനവ  ഇഇൗ
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സണഭവത്തമില്  ബന്ധചപട്ടവരകവ  എല്ലതാ  ആശശതാസവണ  നേല്കതാന  തശരുമതാനേണ

എടുത്തമിട്ടുണവ.  രക്ഷതാപ്രവരത്തനേത്തമില്  എചന്തെങമിലണ  കതാലവമിളണബണ

ഉണതായമിട്ടുചണങമില്  അതവ  പരമിനശതാധമിച്ചവ  റെെമിനപതാരട്ടവ  നേല്കതാന

ആവശത്സ്യചപട്ടമിട്ടുണവ.  ഇവമിടെചത്ത  പ്രശ്നചമനവ  പറെെയുനതവ,  കഴമിഞ്ഞ

ഗവണ്ചമനമിചന  കതാലത്തവ  രക്ഷതാപ്രവരത്തനേത്തമിനേവ  മൂനവ  നബതാട്ടുകള്

വതാങമിയമിരുന. മൂനണ പ്രവരത്തമിക്കുനമില്ല. അതമതായമി ബന്ധചപട്ടവ വമിജമിലനസവ

എനകശയറെെമി  നേടെക്കുകയതാണവ.  ഇഇൗ  നമഖലകളമില്  ഉത്തരവതാദമിതശപൂരണ്ണമതായമി

നേമിലവതാരമുളള  ഉപകരണങചളതാനണ  നേമള്  വതാങ്ങുനമില്ലതാചയനളളതവ  പ്രശ്നണ

തചനയതാണവ.  ഇനപതാള്  നബതാട്ടുകള്  വതാടെകയവ  എടുകതാനേതാണവ

തശരുമതാനേമിച്ചമിരമിക്കുനതവ. എനതാല് വതാടെകയവ എടുക്കുന നബതാട്ടുകള് ഇത്തരചമതാരു

അടെമിയന്തെര  സതാഹചെരത്സ്യങളമില്,  വലമിയ  നക്ഷതാഭമുണതാകുനമതാള്  നപതാകതാന

നശഷമിയുളളതല്ലതാചയന  പ്രശ്നമുണവ.   ഇത്തരണ  പ്രശ്നങള്  അടെമിയന്തെരമതായമി

ഇടെചപട്ടവ പരമിഹരമിക്കുനതമിനേവ ഒരു മചചറെെന ആണബുലനസവ തചന വതാങ്ങുനതമിനേവ

തശരുമതാനേചമടുത്തമിട്ടുണവ.  ഇഇൗ ഗവണ്ചമനവ  വനമിട്ടവ  ഒനര മതാസനമ ആയമിട്ടുളള.

ഉടെചനേ  ഇചതല്ലതാണ  വതാങമിവയതാനുളള  സമയമതായമിട്ടമില്ല.  മചചറെെന  ആണബുലനസവ

വതാങ്ങുനതമിനുളള  തശരുമതാനേണ  എടുത്തമിട്ടുണവ.  കതാലവമിളണബണ  കൂടെതാചത  വതാങ്ങുണ.
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മതത്സ്യചത്തതാഴമിലതാളമി  കുടുണബങള്കവ  സഹതായണ  നേല്കതാന,   ഏകനദശണ  10

ലക്ഷനത്തതാളണ  രൂപ  വരുന  മതത്സ്യചഫഡമിചനയുണ  ഫമിഷറെെശസവ

ഡമിപതാരട്ടുചമനമിചനയുണ  ഇനഷശറെെനസവ  തക  ചകതാടുകതാന  കഴമിയുചമനതാണവ

കരുതനതവ.  അതവ  ചകതാടുക്കുണ.  വളളത്തമിനേവ  ഇനഷശറെെനസമില്ല.  അതമിചനേതാരു

സണവമിധതാനേണ  ഇനവചര  ഫമിഷറെെശസവ  ഡമിപതാരട്ടുചമനമിനലതാ  മനറചതങമിലണ

രശതമിയമിനലതാ  ഇല്ലതാത്തതചകതാണവ  മുഖത്സ്യമനമിയുമതായമി  ബന്ധചപട്ടവ  വളളത്തമിചന

നേഷ്ടപരമിഹതാരത്തമിനുളള  സണവമിധതാനേണ  ഒരുക്കുണ.   ആ  കുടുണബത്തമിനേവ  വശടു

ചകതാടുകതാനുളള  അടെമിയന്തെരമതായ  നേടെപടെമി  സശശകരമിക്കുണ.  ആവശത്സ്യമതായ  എല്ലതാ

സഹതായവണ ഉറെെപതാക്കുന തരത്തമില് ഇനചല ഇടെചപട്ടമിട്ടുണവ.   അങവ പറെെഞ്ഞ

പ്രശ്നങളുചണനളളതചകതാണവ അടെമിയന്തെരമതായമി ഇടെചപട്ടവ പരമിഹരമിക്കുണ.

(2) കൃഷമിനേതാശണ

ശശ  .    വമി  .    എസവ  .    അച്ചുതതാനേന്ദന:  സര,  എചന മണ്ഡലമതായ മലമ്പുഴയമിചല

കഞമിനകതാടെവ,  പുളമിയതാനപറ,  ചചെമറ,  അറണകുടെമി,  മതാമളളണ,  വടെളമികതാടെവ,

ചകതാചചട്ടകതാടെവ  തടെങമിയ  പ്രനദശങളമില്  വനേത്സ്യമൃഗങള്  വനനതതാതമില്

കൃഷമിനേതാശണ  വരുത്തുകയുണ  ജശവനുണ  സശത്തമിനുണ  ഭശഷണമി  സൃഷ്ടമിക്കുകയുമതാണവ.
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കഴമിഞ്ഞ  കുനറെെ  നേതാളുകളതായമി  പകല്  സമയങളമില്നപതാലണ  കതാട്ടതാനേകൂട്ടണ  ഇഇൗ

പ്രനദശങളമില്  സസശരവമിഹതാരണ  നേടെത്തമി  വനനതതാതമില്  നേതാശനേഷ്ടങള്

ഉണതാക്കുന.  ഇഇൗ  പ്രനദശചത്ത  ജനേങളതാചക  ഭശതമിയുചടെ  നേമിഴലമിലതാണവ

ജശവമിച്ചുനപതാകുനതവ.  ഏകനദശണ  100  ഏകനറെെതാളണ  വരുന  ഇഇൗ  പ്രനദശചത്ത

കതാരഷമിക വമിളകചളല്ലതാണ തചന ഇതമിനേകണ വനേത്സ്യമൃഗങള് നേശമിപമിച്ചു.  ഇതമില്

വതാഴ,  ചതങവ,  കമുകവ  മുതലതായവചയല്ലതാണ  ഉള്ചപടുനണവ.  ആയതമിനേതാല്

ബഹുമതാനേചപട്ട  കൃഷമി  വകുപ്പുമനമിയുണ  വനേണ  വകുപ്പുമനമിയുണ  അടെമിയന്തെരമതായമി

ഇഇൗ വമിഷയങളമില് ഇടെചപനടെണതതാണവ.  വനേത്സ്യമൃഗങള് നേശമിപമിച്ച  കതാരഷമിക

ഇടെങളുചടെയുണ  വമിളകളുചടെയുണ  കണചകടുത്തവ  തകതതായ  നേഷ്ടപരമിഹതാരണ

കരഷകരകവ  നേല്കുവതാനുളള  നേടെപടെമി  എത്രയുണ  ചപചട്ടനവ  സശശകരമികണണ.

കൂടെതാചത കതാട്ടതാനേകളുചടെയുണ മറവ വനേത്സ്യമൃഗങളുചടെയുണ ശലത്സ്യണ ശതാശശതമതായമി തടെഞ

നേമിരത്തുവതാന ചഫനസമിണഗവ,  കമിടെങവ  തടെങമിയ നേമിരമതാണ പ്രവൃത്തമികള് ഇഇൗ

പ്രനദശത്തവ  അടെമിയന്തെരമതായമി  നേടെപമിലതാകമി  കതാട്ടതാനേ  ശലത്സ്യത്തമില്  നേമിനവ

ശതാശശതമതായ പരമിഹതാരമുണതാകണചമനവ അഭത്സ്യരതമിക്കുന.
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കൃഷമിനേതാശണ

വനേവണ മൃഗസണരക്ഷണവണ മൃഗശതാലകളുണ വകുപ്പുമനമി  (ശശ  .    ചക  .    രതാജ):

സര,  മലമ്പുഴ  നേമിനയതാജകമണ്ഡലത്തമില്ചപട്ട  വതാളയതാര  മുതല്  കല്ലടെമിനകതാടെവ

വചരയുളള വനേപ്രനദശണ  ഉള്ചപടുന പതാലകതാടെവ  ഡമിവമിഷനേമിചല ഒലവനകതാടെവ-

വതാളയതാര നറെെഞ്ചുകളമില് വനേത്സ്യമൃഗങള് ധതാരതാളമതായമി നേതാട്ടമിലമിറെെങമി കൃഷമിയുണ മറ്റുണ

നേശമിപമിച്ചതവ  ഗവണ്ചമനമിചന  ശദയമില്  വരമികയുണതായമി.  ഇതവ

തടെയുനതമിനുനവണമി  Elephant-proof  trench-കള്,  നസതാളതാര  പവര

ചഫനസമിണഗവ  എനമിവ  നേമിരമമിച്ചവ  ഫലപ്രദമതായ  രശതമിയമില്  നേടെപടെമികള്

സശശകരമിക്കുനണവ.  പതാലകതാടെവ  നഫതാറെെസവ ഡമിവമിഷചന കശഴമിലളള ഒലവനകതാടെവ

നഫതാറെെസവ നറെെഞമില് 16.4 കമി.മശ. ദൂരണ നസതാളതാര പവര ചഫനസമിണഗണ 3.3 കമി.മശ.

ദൂരണ ആനേപ്രതമിനരതാധ കമിടെങ്ങുകളുണ നേമിരമമിച്ചമിട്ടുണവ. കൂടെതാചത വതാളയതാര നഫതാറെെസവ

നറെെഞമില്  43.6  കമി.മശ.  ദൂരണ  നസതാളതാര  പവര  ചഫനസമിണഗണ  നേമിരമമിച്ചമിട്ടുണവ.

ഇതമിനുപുറെെനമ  ഇകതാരത്സ്യത്തമില്  11  ജശവനേകതാരടെങമിയ  ദ്രുതകരമ  നസനേയുചടെ

നസവനേണ 24 മണമിക്കൂറണ വമിനേമിനയതാഗമിച്ചുവരുന. പതാലകതാടെവ ഡമിവമിഷനേവ കശഴമില്

ഒലവനകതാടെവ, മുണ്ടൂര എനമിവമിടെങളമിലതായമി രണവ ദ്രുതകരമ നസനേതാ യൂണമിറ്റുകള്

പ്രവരത്തമിച്ചുവരുനണവ.  ഇഇൗ  യൂണമിറ്റുകളുചടെ  കതാരത്സ്യക്ഷമമതായ
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പ്രവരത്തനേത്തമിനേതായമി  രണവ  വതാഹനേങള്  കൂടുതലതായുണ

ഉപനയതാഗമിക്കുനതമിനുനവണമി അനുവദമിച്ചമിട്ടുണവ. ഇഇൗ സശതാഡമിചന കതാരത്സ്യക്ഷമമതായ

പ്രവരത്തനേത്തമിനുനവണമിയതാണവ  ഇഇൗ  വതാഹനേണ  നേല്കമിയമിട്ടുളളതവ.  വനേത്സ്യജശവമി

ആകമണണ,  കൃഷമിനേതാശണ  എനമിവയതായമി  കഴമിഞ്ഞ  വരഷത്തമില്  ആചക

8,78,557  രൂപ  നേഷ്ടപരമിഹതാരമതായമി  നേല്കുകയുണതായമി.  കൃഷമിനേതാശണ

സണഭവമിച്ചവരകവ  5,31,288  രൂപയുണ  സശത്തുവകകളുചടെ  നേതാശനേഷ്ടത്തമിനേതായമി

46,822  രൂപയുണ കനകതാലമികള്കവ ജശവഹതാനേമി സണഭവമിച്ച വകയമില്  26,900

രൂപയുണ പരമിക്കുപറമിയവരകവ 73,547 രൂപയുണ മരണചപട്ടവരുചടെ ആശമിതരകവ

2,00,000  രൂപയുണ  ഇതമിനേകത്തവ  ഉള്ചപടുന.  വനേത്സ്യമൃഗ  ആകമണണ

തടെയുനതമിനേതായമി പതാലകതാടെവ വനേണ ഡമിവമിഷനേമിചല പ്രശ്നബതാധമിത നമഖലകളമില്

കൂടുതലതായമി എലമിചഫനവ പ്രൂഫവ ടഞ്ചുകള്, നസതാളതാര പവര ചഫനസമിണഗവ എനമിവ

നേമിരമമിക്കുനതമിനുണ  പരമിപതാലമിക്കുനതമിനുമതായമി  15  ലക്ഷണ  രൂപ  ഇഇൗ

സതാമത്തമിക വരഷത്തമില് വകയമിരുത്തമിയമിട്ടുണവ.  ഇതകൂടെതാചത ബഹുമതാനേചപട്ട

അണഗണ  ഇഇൗ  വമിഷയത്തമിചന  രൂക്ഷത  പ്രനതത്സ്യകമതായമി  അറെെമിയമിച്ചതമിചന

അടെമിസ്ഥതാനേത്തമില്, അതകണകമിചലടുത്തുചകതാണവ അടെമിയന്തെരമതായമി  20 ലക്ഷണ

രൂപകൂടെമി  ഇഇൗ  ആകമണ  നേമിനരതാധനേ  പ്രവരത്തനേങള്  നേടെത്തുനതമിനുനവണമി
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അനുവദമിക്കുനതതാചണനളളതണ അങചയ അറെെമിയമിക്കുന. 

(3) യുചചണറഡവ ഇലകമികല്സവ  ഇനഡസശസവ ലമിമമിറഡമിചന

ആധുനേമികവല്കരണണ

ശശ  .    എണ  .    നേഇൗഷതാദവ:  സര,  എചന നേമിനയതാജകമണ്ഡലത്തമിലളള  ഏറവണ

പ്രധതാനേചപട്ട  ചപതാതനമഖലതാ  സ്ഥതാപനേമതാണവ  യുചചണറഡവ  ഇലകമികല്സവ

ഇനഡസശസവ  എന  മശറര  കമനേമി.  നകരളത്തമിചല  ഗണനഭതാകതാകള്കവ

ആവശത്സ്യമതായ  മുഴവന  മശററണ  നേല്കമിചകതാണമിരുനതവ  ആ  കമനേമിയമില്

നേമിനമതാണവ.  അതവ  ചമകതാനേമികല്  മശററെെതായമിരുന.  എനതാല്  പമിനശടെവ

ഇലനകതാണമികവ  മശറര  സണവമിധതാനേമതായനപതാള്  അതമിനേവ  അവമിചടെ

സഇൗകരത്സ്യമമില്ലതാചയനളള തരത്തമില് മറവ  സശകതാരത്സ്യ  കമനേമിയമില് നേമിനണ മശറര

എടുകതാന  തടെങമി.  ഇനപതാള്  ആ  കമനേമിയമില്  ഇലനകതാണമികവ  മശറര

തയതാറെെതാകതാന നവണമിയമിട്ടുളള സജശകരണങചളല്ലതാമുണവ.  1951-ല് ആരണഭമിച്ചവ

65  വരഷണ കഴമിഞ്ഞതതാണവ ആ കമനേമി. 700 -ല്പരണ ചതതാഴമിലതാളമികള് നജതാലമി

ചചെയ്തുചകതാണമിരുന  ആ  കമനേമിയമില്  ഇനവ  ചവറണ  82  ചതതാഴമിലതാളമികള്

മതാത്രമതാണവ  നേമിലവമിലളളതവ.  ഇലകമിസമിറമി  നബതാരഡവ  അവമിചടെ  നേമിനവ  മശറര
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വതാങമിചച്ചങമില് മതാത്രനമ കമനേമികവ മുനനതാട്ടുനപതാകതാന സതാധമിക്കൂ.  അതനപതാചല

വതാട്ടരമശററണ  അവര  ഉണതാക്കുനണവ.  വതാട്ടര  അനതതാറെെമിറമിയുണ  ആ  മശററകള്

വതാങമിച്ചതാല്  കമനേമിചയ രക്ഷചപടുത്തതാന കഴമിയുണ.  അതനപതാചല വരകമിണഗവ

കത്സ്യതാപമിറലമിചന നപതാരതായ്മയതാണവ  ഇനവ  ആ കമനേമി നനേരമിടുന പ്രധതാനേ പ്രശ്നണ.

ചകതാല്ലണ  പട്ടണത്തമിചന  ഹൃദയഭതാഗത്തവ  ആറെെവ  ഏകര  പതമിനേതാലവ  ചസനവ

സ്ഥലത്തതാണവ  കമനേമി  സ്ഥമിതമി  ചചെയ്യുനതവ.  ആ  മശറര  കമനേമിചയ

നേവശകരമിക്കുനതമിനുണ  ആ  സ്ഥലണ  കൂടുതല്  ഫലപ്രദമതായമി

വമിനേമിനയതാഗമിക്കുനതമിനുണ  ആവശത്സ്യമതായ നേടെപടെമികള് വത്സ്യവസതായണ,  ജലവമിഭവണ,

ചചവദദ്യുതമി തടെങമിയ വകുപ്പുകചളല്ലതാണകൂടെമി നചെരനവ നേടെപമിലതാനകണതതായമിട്ടുണവ.

അതമിനുളള നേമിലപതാടെവ സശശകരമിക്കുനമതാചയനതാണവ അറെെമിനയണതവ.  

യുചചണറഡവ ഇലകമികല്സവ  ഇനഡസശസവ ലമിമമിറഡമിചന

ആധുനേമികവല്കരണണ

വത്സ്യവസതായവണ നസതാരട്സുണ വകുപ്പുമനമി  (ശശ  .    ഇ  .    പമി  .    ജയരതാജന):  സര,

1950-ല്  സ്ഥതാപമിച്ച  ഒരു  വത്സ്യവസതായ  സ്ഥതാപനേമതാണവ  ചകതാല്ലണ  യുചചണറഡവ

ഇലകമികല്  ഇനഡസശസവ  ലമിമമിറഡവ.  ഏതതാണവ  133  ചതതാഴമിലതാളമികളുണ

ജശവനേകതാരുചമല്ലതാമതായമി  പ്രവരത്തമിച്ചുവരമികയതാണവ.  ഇഇൗ  സ്ഥതാപനേത്തമിചന
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പ്രധതാനേ  ഉത്പനണ  ഇലകമിസമിറമി  നബതാരഡമിനേവ  ആവശത്സ്യമുളള  മശററെെതാണവ.  ഇഇൗ

ഉപകരണത്തമിനേവ  മതമിയതായ  ആവശത്സ്യകതാരമില്ലതാത്തതകതാരണവണ  അനതതാചടെതാപണ

തചന  കതാനലതാചെമിതമതായമിട്ടുളള  സതാനങതമികവമിദത്സ്യ  ഉപനയതാഗചപടുത്തമി

പ്രവരത്തമികതാന  കഴമിയതാത്തതമിചനയുണ  ഫലമതായമി  ഇഇൗ  മശററെെമിനേവ  മതാരകറവ

നേഷ്ടചപട്ടു. ഇഇൗ മശറര വതാങമിചകതാണമിരുനതവ പ്രധതാനേമതായുണ ചക.എസവ.ഇ.ബമി.-

യതാണവ.  ഇടെതപക്ഷ  ഗവണ്ചമനവ  ഭരമിക്കുന  കതാലത്തവ  ആറെെവ  ലക്ഷണ  മശററെെമിനേവ

ഓരഡര  നേല്കമിയതമില്  മൂനവ  ലക്ഷണ  മശറര  ഉത്പതാദമിപമിച്ചുചകതാടുകതാന

കമനേമികവ കഴമിഞ. പമിചന കനമണ മശററെെമിചന ഗണനേമിലവതാരണ കുറെെവതാചണനവ

പറെെഞ്ഞവ  ചക.എസവ.ഇ.ബമി.  ഇഇൗ  കമനേമിചയ  ഉനപക്ഷമിച്ചു.  എനതാല്  കമനേമി

പമിനശടെവ  നകന്ദ്ര  ഗവണ്ചമനമിചന  സ്ഥതാപനേമതായമിട്ടുളള  സമി.പമി.ആര.ചഎ.

(ചസനടല്  പവര  റെെമിസരച്ചവ  ഇനസമിററ്റ്യൂട്ടവ)-യുചടെ  സഹതായനത്തതാടുകൂടെമി

പരമിനശതാധമിച്ചനപതാള് ഏതതാണവ ഒരു ദമിവസണ 2000 മശറര ഉത്പതാദമിപമികതാനുളള

കഴമിവണവ,  ചമച്ചചപട്ട  ഗണനേമിലവതാരത്തമില്  തചന  ഉത്പതാദമിപമികതാന

സതാധമിക്കുചമനതാണവ  അവര  നേല്കമിയമിട്ടുളള  റെെമിനപതാരട്ടവ.  ചപതാതചവ  ചമച്ചചപട്ട

കമനേമിയതാണവ. മതാസത്തമില് 60000 മശറചറെെങമിലണ ഉത്പതാദമിപമികതാന സതാധമിക്കുണ.

ബഹുമതാനേത്സ്യനേതായ  എണ.  നേഇൗഷതാദവ,  എണ.എല്.എ.  പറെെഞ്ഞമിട്ടുളളതനപതാചല
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അതമിചന  യഥതാരത  ലക്ഷത്സ്യങളമില്  നേമിനവ  കനമണ  വത്സ്യതമിചെലമിച്ചവ

ഫരണമിച്ചറകള് ഉണതാക്കുക, നഹതാസമിറല് ഫരണമിച്ചറകള് ഉണതാക്കുക, നസതാളതാര

നപ്രതാജക്ടവ ഉണതാക്കുക,  നസതാളതാര പവര പതാനവ ഇനസനലഷന തടെങമി മറവ പല

സണരണഭങളമിനലക്കുണ  നപതായമി.  ഇങചനേചയതാചക  ആ  കമനേമിയുചടെ  ചപതാത

നേമിലയമില്  നേമിനവ  മതാറെെമിമതാറെെമി  കനമണ  കമനേമി  വലമിയ  നേഷ്ടത്തമിലതായമി.  കുനറെെ

വരഷങളതായമി  കമനേമി  വലമിയ  നേഷ്ടത്തമിലതാണവ.  ആ  കമനേമി   അടെച്ചുപൂട്ടതാന

ഗവണ്ചമനവ  ഉനദ്ദേശമിക്കുനമില്ല.  സജശവമതായമി  പ്രവരത്തമിപമികതാനേതാണവ

ഉനദ്ദേശമിക്കുനതവ.  മശറര  കമനേമി  ഉത്പതാദമിപമിക്കുന  മശറര  പൂരണ്ണമതായുണ

വതാങതാനുളള ആവശത്സ്യണ ഇലകമിസമിറമി നബതാരഡമിനുണവ.  ചക.എസവ.ഇ.ബമി.  മശറര

വതാങ്ങുകയുണ  ഓപണ്  മതാരകറമില്  മശററെെമിചന  പ്രചെരണണ  ശകമിചപടുത്തുകയുണ

കതാനലതാചെമിതമതായ മതാറണ  വരുത്തമി അതമിചന ഗണനേമിലവതാരണ വരദമിപമിക്കുകയുണ

ചചെയ്തുചകതാണവ  മതാരകറമില്  ഇടെചപടെതാന  കഴമിയണചമനതാണവ  ഉനദ്ദേശമിക്കുനതവ.

അതമിനുനവണമിയുളള നേടെപടെമി ആരണഭമിച്ചമിട്ടുണവ. ആ കമനേമിചയ പൂരണ്ണമതായമി

സണരക്ഷമിക്കുനതമിനുനവണമി  ഇനവ  നേമിയമസഭ  പമിരമിയുനതമിനേമിടെയമില്ത്തചന

ബഹുമതാനേചപട്ട  ഇലകമിസമിറമി  വകുപ്പുമനമിയുമതായമി  ഇതമിചന  കതാരത്സ്യങള്  ചെരച്ച

ചചെയ്യുനതമിനേവ  പ്രനതത്സ്യക  മശറമിണഗവ  വമിളമിച്ചുനചെരത്തമിട്ടുണവ.   ഇനപതാള്  അവര



Uncorrected/Not for publication
13

ഉലതാദമിപമിച്ചുചകതാണമിരമിക്കുന  നപ്രതാഡക്ടവ  കുനറെെക്കൂടെമി  നമതാഡസണസവ  ചചെയണണ.

പഴയതനപതാചല  ചവറണ  മശറര  മതാത്രണ  ഉലതാദമിപമിച്ചതാല്  നപതാര,   അതവ

ഇലനകതാണമികവ മശററെെതായമിരമികണണ.  മശററകള് ഗണനഭതാകതാകള് തചന വതാങമി

ഉപനയതാഗമികണചമന   രശതമിയമില്  ചക.എസവ.ഇ.ബമി.  ആനലതാചെമിക്കുനണവ.

അതതായതവ  വയറെെമിണഗവ   നേടെത്തുനതനപതാചല  മശററണ  ഗണനഭതാകതാകള്  തചന

ഘടെമിപമികണണ  എചനതാരു  കണശഷനേമിനലയവ  വരുനണവ.   മതാത്രമല്ല  മശറര,

ചമയമിന  സശമിച്ചവ,  മറവ  സശമിച്ചുകള്,  ഫറ്റ്യൂസവ  എല്ലതാണകൂടെമി  നചെരത്തുചകതാണവ

മതാരകറമിലമിറെെകതാന സതാധമികത്തക നേമിലയമില്  നമതാഡസണസവ ചചെയ്ത  മശറര

നബതാകവ   നേമിരമമിക്കുകയതാചണങമില്  അതവതാങമി  കണക്ഷന  ചകതാടുത്തതാല്

വശടുകള്ക്കുണ കച്ചവടെസ്ഥതാപനേങള്ക്കുണ ഗണകരമതായമി തശരുണ.   അത്തരചമതാരു

നപ്രതാജക്ടവ നേടെപമിലതാക്കുനതമിനുനവണമി പ്രതാഥമമികമതായ ചെരച്ചകള് നേടെത്തമിയമിട്ടുണവ.

ഈ  സ്ഥതാപനേണ  നേമിലനേമിരത്തമിചകതാണ്ടുനപതാകതാനുള്ള  എല്ലതാ  ശമങളുണ

നേടെത്തമിചകതാണമിരമിക്കുകയതാണവ.   ത്രമിതല  പഞതായത്തുകളമില്  ഫരണമിച്ചറകള്

വമിലനേ  നേടെത്തതാനേതാണവ   അവര  ഇനപതാള്  ആനലതാചെമിച്ചുചകതാണമിരമിക്കുനതവ.

അതമില്നേമിനണ മതാറെെമി  അതമിചന തനേമിസശഭതാവത്തമില് മശറര ഉലതാദമിപമിച്ചുചകതാണവ

ഇലകമികല്  രണഗത്തുണ  ഇലനകതാണമികവ  രണഗത്തുമുള്ള  ഒരു  സ്ഥതാപനേചമനള്ള
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നേമിലയമില് ചകതാല്ലണ മശറര കമനേമിചയ പ്രവരത്തമിപമികതാന കഴമിയുണ.  അതമിനുള്ള

നേടെപടെമികള്  സശശകരമിച്ചമിട്ടുണവ.  അതമില്  ഉത്കണ്ഠചപനടെണ  കതാരത്സ്യമമില്ല.

അതമിനുള്ള എല്ലതാ ഇടെചപടെലകളുണ നേടെത്തമിചകതാണമിരമിക്കുകയതാണവ. 

ചചെകവ നപതാസവ നേമിരമതാണണ

ശശ  .   പമി  .   ബമി  .   അബ്ദുല്  റെെസതാകവ: സര, എചന നേമിനയതാജക മണ്ഡലത്തമിചല

മനഞശശരണ  വതാണമിജത്സ്യനേമികുതമി  ചചെകവ  നപതാസമിചന  സ്ഥമിതമി  വളചര

ദയനേശയമതാണവ.   സണസ്ഥതാനേത്തവ  ഏറവണ  കൂടുതല്  വരുമതാനേ  മതാരഗ്ഗമുണതാക്കുന

പ്രധതാനേ ചചെകവ നപതാസ്റ്റുകളമിചലതാനതാണവ മനഞശശരണ ചചെകവ നപതാസവ.  എനതാല്

ഈ  ചചെകവ  നപതാസമിചന  നേവശകരണത്തമിനേവ  ഇതവചര  യതാചതതാരു  നേടെപടെമിയുണ

സശശകരമിച്ചമിട്ടമില്ല.    ചചെകവ  നപതാസമിനേവ  അടുത്തവ  നേതാഷണല്

സഹനവയമിലണതാകുന ഗതതാഗതകുരുക്കുണ വതാഹനേതാപകടെങളുമതാണവ ഇവമിടെചത്ത

ഏറവണ വലമിയ പ്രശ്നണ.   മുപത്തമിയതാനറെെതാളണ നപര മരണചപട്ടമിട്ടുമുണവ.   പയന്നൂര

മുതലള്ള  നരതാഗമികള് കടെനനപതാകുന വഴമിയുണകൂടെമിയതാണമിതവ.   ദമിവനസനേ  നൂറെെവ

കണകമിനേവ  അണബുലനസുകള് കടെനനപതാകുന ഈ വഴമി  എനനനേതാകമിയതാലണ

വതാഹനേക്കുരുകവ അനുഭവചപട്ടുചകതാണമിരമിക്കുന ഒരവസ്ഥയമിലതാണവ.   അങചനേ
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പല നരതാഗമികളുണ  മരണചപട്ട  സണഭവണ  ഇതമിനുമുമ്പുണതായമിട്ടുണവ.   അതനപതാചല

തടെരപഠനേത്തമിനുനവണമി  കതാസരനഗതാഡവ  ജമില്ലയമില്നേമിനള്ള കൂടുതല് കുട്ടമികളുണ

മണഗലതാപുരചത്തയതാണവ  ആശയമിക്കുനതവ.   രതാവമിചല  ഏഴവ  മണമികവ  കുട്ടമികള്

നപതായതാല് തമിരമിച്ചുവരതാന ചെമിലനപതാള് രതാത്രമി 12, 1 മണമിവചര കതാത്തുനേമില്നകണ

ഒരു സ്ഥമിതമിവമിനശഷമതാണവ   രക്ഷമിതതാകള്ക്കുണതാകുനതവ.    നകരളത്തമിനലയവ

പ്രനവശമിക്കുന  ചെരകവ  വതാഹനേങള്കവ  പതാരകവ  ചചെയതാന

സഇൗകരത്സ്യമമില്ലതാത്തതതാണവ  ഈ  പ്രശ്നത്തമിനേവ  കതാരണണ.   വതാഹനേങള്  പതാരകവ

ചചെയതാന സഇൗകരത്സ്യണ ഏരചപടുത്തുനതമിനുനവണമി കഴമിഞ്ഞ ഏഴവ വരഷണ മുമവ  9

ഏകര സ്ഥലണ ഏചറടുത്തമിട്ടുണവ.   പനക്ഷ നേവശകരണ പ്രവരത്തനേണ ഇതവചര

നേടെനമിട്ടമില്ല.   ഈ ഗഇൗരവമതായ വമിഷയണ കണകമിചലടുത്തവ പ്രശ്ന പരമിഹതാരത്തമിനേവ

അടെമിയന്തെര  നേടെപടെമി   സശശകരമികണചമനവ  ഈ  സബ്മമിഷനേമിലൂചടെ

ആവശത്സ്യചപടുകയതാണവ.

ചചെകവനപതാസവ നേമിരമതാണണ

ധനേകതാരത്സ്യവണ കയറണ വകുപ്പുമനമി  (നഡതാ  .    ടെമി  .    എണ  .    നതതാമസവ  ഐസകവ  ):

സര,  കഴമിഞ്ഞ സരകതാരമിചന കതാലത്തവ മനഞശശരത്തവ പുതമിയ ചചെകവ നപതാസവ

നേമിരമമിക്കുനതമിനുനവണമി  9.37  ഏകര  സ്ഥലണ  സരകതാര  അകശയര
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ചചെയ്തമിട്ടുണവ.  എനതാല്  പമിനശടെവ  പുനരതാഗതമിചയതാനണ  ഉണതായമിട്ടമില്ല.

അടെമിയന്തെരമതായമി  ഈ  സ്ഥലനത്തയവ  ചചെകവ  നപതാസവ  മതാറ്റുനതമിനേവ  നേടെപടെമി

സശശകരമിക്കുണ.  പൂരണ്ണമതായമി നേമിരമതാണണ പൂരത്തമിയതാകതാന കതാത്തുനേമില്കതാചത

നേമിരമതാണണ  നേടെക്കുനമതാള്തചന  ചചെകവ  നപതാസവ  മതാറമി  ഗതതാഗതക്കുരുകവ

പരമതാവധമി ഒഴമിവതാക്കുണ.  ഇതവ സണനയതാജമിത ചചെകവ നപതാസതായമിരമിക്കുണ,  എല്ലതാ

വകുപ്പുകളുചടെയുണ  ചചെകവ  നപതാസ്റ്റുകള്  ഒരുമമിച്ചതായമിരമിക്കുണ.  ആധുനേമികമതായ

ഉപകരണങളുണ  സജശകരണങളുമുണതാകുണ.   കഴമിയുചമങമില്

പരശക്ഷണതാടെമിസ്ഥതാനേത്തമില്  സതാനേമിണഗവ  ചമഷശനുണകൂടെമി  വയ്ക്കുനതമിനേവ

പരമിശമമിക്കുണ.     എല്ലതാ  വകുപ്പുകളുണകൂടെമി  ഒരുമമിച്ചവ  വരുക,  പരമിചെയമമില്ലതാത്ത

സതാനങതമിക  വമിദത്സ്യകള്  ചകതാണ്ടുവരമിക   എനള്ളതവ  വളചര  സങശരണ്ണമതായ

നേടെപടെമികമമതാണവ.  അതചകതാണവ  ഇതവ  നേമിരമമിക്കുനതമിനുണ  എകദ്യുപ്ചമനവ

ചപ്രതാകദ്യുവര ചചെയ്യുനതമിനുണ   സരകതാര  ഒരു  ഏജനസമിചയ  തശരുമതാനേമിക്കുണ.

ഇതമിനുള്ള നനേതാഡല് ഏജനസമിയതായമി വതാണമിജത്സ്യ വകുപമിചനേയതാണവ വച്ചമിട്ടുള്ളതവ.

ആഗസവ മതാസത്തമില് ഞതാന അവമിചടെ സന്ദരശമികതാണ. എണ.എല്.എ. അടെകമുള്ള

ജനേപ്രതമിനേമിധമികനളതാചടെല്ലതാണ ചെരച്ച ചചെയ്തവ അവസതാനേ രൂപണ നേല്കതാണ.   രനണതാ

മൂനനതാ  മതാസത്തമിനുള്ളമില്  പുതമിയ  സ്ഥലനത്തയവ  ചചെകവ  നപതാസ്റ്റുകള്
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മതാറ്റുനതമിനുള്ള നേടെപടെമികള് സശശകരമിക്കുണ.

ജമില്ലതാ ആശുപത്രമിയമില് സഇൗകരത്സ്യങള് ഏരചപടുത്തല്

ശശ  .    സമി  .    ദമിവതാകരന:  സര,  എചന  മണ്ഡലത്തമിചല  സരകതാര  ജമില്ലതാ

ആശുപത്രമിയമില്  1961-ല്  അണഗശകരമിച്ച  സതാഫവ  പതാനറണ്  പ്രകതാരമുള്ള

ജശവനേകതാരതാണവ  നേമിലവമിലള്ളതവ.   ആ  ജശവനേകതാരമില്തചന  16  നപരുചടെ

കുറെെവണവ.   ജമില്ലതാ ആശുപത്രമികവ തതാലൂകതാശുപത്രമിയുചടെ സഇൗകരത്സ്യങള് നപതാലണ

നേമിലവമിലമില്ല.  പ്രതമിദമിനേണ  1500  മുതല്  2000-ല്പരണ നരതാഗമികള് വരുന ഒരു

മലനയതാരപ്രനദശമതാണവ.   അരുവമികര,  പതാനലതാടെവ,  ചനേടുമങതാടെവ  എനശ  മൂനവ

വമിപുലമതായ  മലനയതാര  മണ്ഡലങളമിചല  നരതാഗമികളുചടെ  ഏക  ആശയണ  ഈ

ആശുപത്രമിയതാണവ.   ഈ  ആശുപത്രമിയമില്  ഒരു  ബ്ലഡവ  ബതാങമില്ല,   അവമിചടെ

ഓപനറെെഷന  തമിനയറര  സ്ഥമിരമതായമി  പ്രവരത്തമിക്കുനമില്ല,    ആവശത്സ്യമതായ

നഡതാക്ടരമതാര കതാഷശതാലമിറമിയമില് ഇല്ല. നേതാലവ നഡതാക്ടരമതാചര അനുവദമിച്ചതമില് ഒരു

നഡതാക്ടറെെതാണവ  ഇനപതാള്  അവമിചടെയുള്ളതവ.   ചുരുകത്തമില്  അവമിചടെചയതാരു

നമതാരച്ചറെെമി  നപതാലണ  ഫലപ്രദമതായമി  പ്രവരത്തമികതാന  കഴമിയുനമില്ല.   അത്ര

ദതാരുണമതായ  ഒരവസ്ഥയതാണവ.   പതാവചപട്ട  നരതാഗമികള്  വനതാല്  അവരകവ

ചമഡമികല്  നകതാനളജമില്  നപതാകതാനുള്ള  ശമിപതാരശയതാണവ  ചകതാടുക്കുനതവ.
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നേഗരത്തമില്  തതാമസമിക്കുനമില്ല  എന  ഒറകതാരണണ  ചകതാണവ  ഇതനപതാചലയുള്ള

മലനയതാരപ്രനദശചത്ത കതാരഷമിക നമഖലയമിചല വളചര പതാവചപട്ട ആളുകള്കവ

നേഗരവതാസമികളുചടെ  ഒരതാനുകൂലത്സ്യങളുണ  കമിട്ടതാത്ത  ദതാരുണമതായ  അവസ്ഥ

എങചനേയതാണുണതാകുനതവ? ഈ വമിഷയണ സഭയുചടെ ശദയമില് ചകതാണ്ടുവരതാന

ഞതാന  നേമിരബന്ധമിതനേതായമിരമിക്കുകയതാണവ.   സതാധതാരണ

സബ്മമിഷനുകളമിചലതാനണ ഞതാന പ്രതാനദശമികമതായ കതാരത്സ്യങള് ഉനയമികതാറെെമില്ല.

പനക്ഷ അവമിചടെ തശചര ഗതമിയമില്ല.  എനേമികവ ആ മണ്ഡലത്തമില് നപതാകതാനനേതാ

ആശുപത്രമിയുചടെ  നേടെ  വഴമി  നപതാകതാനനേതാ  നേമിവൃത്തമിയമില്ല.    ഗവണ്ചമനവ

അടെമിയന്തെരമതായമി  രണവ  കതാരത്സ്യങള്  ചചെയണണ.   ഒനവ  ഈ  ചമഡമികല്

സരവശസമില്  1961-ചല  സതാഫവ  പതാനറണ്  പുതകണണ.  നകരളത്തമിചല  ഒരു

ഗവണ്ചമന്റുണ  ഇതവ പുതകമിയമിട്ടമില്ല.  55 വരഷത്തമിനേവ മുമ്പുള്ള സതാഫവ പതാനറണ്

വച്ചതാണവ  ഇനപതാഴണ  സരകതാര  ആശുപത്രമികള്  പ്രവരത്തമിക്കുനതവ.

എനമിട്ടുനപതാലണ  16  ആളുകളുചടെ    ഒഴമിവവ  ഇനപതാഴണ  അവമിചടെയുണവ.

ബഹുമതാനേചപട്ട  ആനരതാഗത്സ്യ  വകുപ്പുമനമി  ദയവചചെയ്തവ  ഈ  കതാരത്സ്യത്തമില്

സജശവമതായ ഒരു ഇടെചപടെല് നേടെത്തമി സഹതായമികണചമനവ അഭത്സ്യരതമിക്കുന.
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ജമില്ലതാ ആശുപത്രമിയമില് സഇൗകരത്സ്യങള് ഏരചപടുത്തല് 

 ആനരതാഗത്സ്യവണ  സതാമൂഹത്സ്യനേശതമിയുണ  വകുപ്പുമനമി  (ശശമതമി  ചക  .    ചക  .    സശലജ

ടെശച്ചര  ): സര,  ബഹുമതാനേചപട്ട  അണഗണ  ഇവമിചടെ  സൂചെമിപമിച്ചമിട്ടുള്ള  കതാരത്സ്യങള്

ഗഇൗരവനമറെെമിയ  പരമിഗണനേ  അരഹമിക്കുനതതാണവ.  നകരളത്തമിചല

ആനരതാഗത്സ്യനമഖലയമില്  1961-ചല  സതാഫവ  പതാനറണ്  അനുസരമിച്ചതാണവ  ഇനപതാഴണ

കതാരത്സ്യങള് സകകതാരത്സ്യണ ചചെയ്യുനതവ.  ഇതവ വലമിയ ബുദമിമുട്ടുണതാക്കുനണവ.  സതാഫവ

പതാനറണ്  കതാനലതാചെമിതമതായമി  പരമിഷ്ക്കരമിനകണതവ  ആവശത്സ്യമതാണവ.   ഇതമിചനേക്കുറെെമിച്ചവ

ആനലതാചെമിച്ചു  വരുനണവ.   2013-ചല  സരകതാര  ഉത്തരവപ്രകതാരമതാണവ  ചനേടുമങതാടെവ

തതാലൂകവ  ആശുപത്രമിചയ  ജമില്ലതാ  ആശുപത്രമിയതായമി  ഉയരത്തമിയതവ.   അവമിചടെ  225

കമിടെകകളതാണുള്ളതവ. ഇഇൗ ആശുപത്രമിയമില് ചമഡമിസമിന, സരജറെെമി, സഗനേനകതാളജമി,

കുടുണബനക്ഷമ നസവനേണ,  ശമിശുനരതാഗ വമിഭതാഗണ,  അനേനസ്തേഷത്സ്യ,  നനേത്രവമിഭതാഗണ,  തശകവ

നരതാഗ  വമിഭതാഗണ,  ഫമിസമികല്  ചമഡമിസമിന,  ഇ.എന.റമി.,  ഓരനത്തതാ,  സസകത്സ്യതാടമി,

ദന്തെനരതാഗണ  തടെങമിയ  വകുപ്പുകള്  പ്രവരത്തമികണണ  എനളളതതാണവ

തശരുമതാനേമതായമിട്ടുള്ളതവ.   ഇഇൗ  ആശുപത്രമിയമില്  ഇനപതാള്  സൂപ്രണവ,  നഡതാക്ടരമതാര

എനമിവരടെകണ  27  തസ്തേമികകളതാണവ നേമിലവമിലള്ളതവ.  കൂടെതാചത എന.എച്ചവ.എണ.-ചന

ഭതാഗമതായമി രണവ നഡതാക്ടരമതാരുണ അഡ്നഹതാകവ വത്സ്യവസ്ഥയമില് ഒരു നഡതാക്ടറണ നജതാലമി
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ചചെയ്തുവരുന.  വമിവമിധ വമിഭതാഗങളമിലതായമി ചമയമില് ചമഡമികല് വതാരഡവ, ഫശചമയമില്

ചമഡമികല്  സരജമികല്  വതാരഡവ,  ചമനറണമിറമി  വതാരഡവ,  പശഡമിയതാടമികവ  വതാരഡവ,

നേഴറെെമി,  ചഎചസതാനലഷന  വതാരഡവ  എനമിവയുണ  പ്രവരത്തമികണചമനതാണവ

നേമിശ്ചയമിച്ചമിരമിക്കുനതവ.  എനതാല്  ഇവമിചടെ  ബഹുമതാനേചപട്ട  മുനമനമി

ചൂണമികതാണമിച്ചതനപതാചല  സതാഫവ  പതാനറണ്  അനുസരമിച്ചുള്ള  സതാഫവ  തചന

പൂരണ്ണമതായമിട്ടമില്ല.   ഇവമിചടെ  സതാഫമിചന കുറെെവണവ.   നകരളത്തമിചല മഹതാഭൂരമിപക്ഷണ

ആശുപത്രമികളമിലണ  സതാഫവ  പതാനറണ്  അനുസരമിച്ചുള്ള  നഡതാക്ടരമതാരമില്ലതാത്ത

പ്രശ്നങളുണവ.  ചസഷത്സ്യതാലമിറമി  നഡതാക്ടരമതാരമില്ലതാത്ത  പ്രശ്നമുണവ.   അചതല്ലതാണ

പരമിഹരമികതാന ഇഇൗ ഗവണ്ചമനവ അടെമിയന്തെര നേടെപടെമികള് സശശകരമിച്ചുവരമികയതാണവ.

എനേമികവ പറെെയതാനുള്ളതവ,  ഇഇൗ സരകതാരമിചന നേയത്തമിചന ഭതാഗമതായമി നേയപ്രഖത്സ്യതാപനേ

പ്രസണഗത്തമിലണ   ബഡ്ജറവ  പ്രസണഗത്തമിലണ   സൂചെമിപമിച്ചതനപതാചല  ജമില്ലതാ

ആശുപത്രമികചള  സൂപര  ചസഷത്സ്യതാലമിറമി  സഇൗകരത്സ്യമുള്ള  ആശുപത്രമിയതായമി  മതാറ്റുക

എനതതാണവ  ഗവണ്ചമനമിചന  അടെമിയന്തെര  ലക്ഷത്സ്യണ.  അതമിനേതാവശത്സ്യമതായ

നേടെപടെമികമങള്  ആരണഭമിച്ചമിട്ടുണവ.  അതമിനേവ  ആവശത്സ്യമതായ  പദതമിനരഖയുണ  എല്ലതാ

ജമില്ലതാ  ആശുപത്രമികളുചടെയുണ  ഡശചറയമില്ഡവ  നപ്രതാജക്ടവ  റെെമിനപതാരട്ടുണ  തയതാറെെതാകതാന

ഡമി.എണ.ഒ.  മതാരകവ നേമിരനദ്ദേശണ ചകതാടുത്തമിട്ടുണവ.  ബഹുമതാനേചപട്ട അണഗവണകൂടെമി അതവ
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ശദമിച്ചതാല്  അത്തരത്തമിലള്ള റെെമിനപതാരട്ടവ  തയതാറെെതായമി വരുനതതാണവ.   ഇഇൗ പദതമി

അനുസരമിച്ചവ  ആരതാനണതാ  ആദത്സ്യണ  എല്ലതാണ  തയതാറെെതാകമി  തരുനതവ  അവരകവ

ഭഇൗതമികസതാഹചെരത്സ്യണ  ചമച്ചചപടുത്തുനതമിനുള്ള എല്ലതാ സഇൗകരത്സ്യവണ  ചചെയ്യുണ.   സതാഫവ

പതാനറണ്  അനുസരമിച്ചവ  നേമിയമനേണ  നേടെത്തുനതമിനേവ  അടെമിയന്തെര  നേടെപടെമികള്

സശശകരമിച്ചുവരുനണവ.  ചസഷത്സ്യസലസ്ഡവ  നഡതാക്ടരമതാചര  കമിട്ടതാനുള്ള  പ്രയതാസമതാണവ

തടെസമതായമി നേമില്ക്കുനതവ. അതമിനേവ ചെമില അടെമിയന്തെര നേടെപടെമികള് സശശകരമിച്ചുവരുനണവ.

എന്തെതായതാലണ ചനേടുമങതാടെവ ജമില്ലതാ ആശുപത്രമിയുചടെ നേമില ചമച്ചചപടുത്തതാന അടെമിയന്തെര

ഇടെചപടെലകള് ഉണതാകുണ. 

സമി  .  എച്ചവ  .  സമി  .   അപ്നഗ്രഡവ ചചെയലണ തസ്തേമിക അനുവദമികലണ 

ശശ  .    ചക  .    വമി  .    വമിജയദതാസവ:  സര,  നകതാങതാടെവ നേമിനയതാജകമണ്ഡലത്തമിചല ഏക

സമി.എച്ചവ.സമി.  ആണവ  നകതാങതാടെവ  സമി.എച്ചവ.സമി.   ഏതതാണവ  20  കമിനലതാമശറര

ചുറളവമിലള്ള  നരതാഗമികള്ക്കുള്ള  ഏക  ആശയണ  കൂടെമിയതാണവ  ഇഇൗ  സമി.എച്ചവ.സമി.

നകതാങതാടെവ മണ്ഡലണ ഒരു മലനയതാര മണ്ഡലണ കൂടെമിയതാണവ.  ദമിവനസനേ 300 മുതല് 500

വചര  ഒഇൗട്ടവ  നപഷത്സ്യനവസവ   ചെമികമിതയതായമി  ആശുപത്രമിയമില് എത്തതാറണവ.  ഇവമിചടെ

കമിടെത്തമി  ചെമികമിതയ്ക്കുള്ള  സഇൗകരത്സ്യണ  ഇല്ലതാത്തത  കതാരണണ  ഗരഭമിണമികള്ക്കുണ
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സശകള്ക്കുണ കുട്ടമികള്ക്കുണ വലമിയ ബുദമിമുട്ടതാണവ  അനുഭവമിനകണമി വരുനതവ.   ഇതവ

പരമിഹരമിക്കുനതമിനുനവണമി  കമറ്റ്യൂണമിറമി  ചഹല്ത്തവ  ചസനറകള്കവ

അനുവദനേശയമതായ  സതാഫമിചനേ  നേമിയമമിച്ചുതരണചമനണ  കമിടെത്തമി  ചെമികമിത

ആരണഭമിക്കുവതാനേതാവശത്സ്യമതായ  നേടെപടെമികള്  സശശകരമികണചമനണ  സരകതാരമിനനേതാടെവ

അഭത്സ്യരതമിക്കുന.

സമി  .  എച്ചവ  .  സമി  .   അപ്നഗ്രഡവ ചചെയലണ തസ്തേമിക അനുവദമികലണ 

ആനരതാഗത്സ്യവണ  സതാമൂഹത്സ്യനേശതമിയുണ  വകുപ്പുമനമി  (ശശമതമി  ചക  .    ചക  .    സശലജ

ടെശച്ചര  ): സര,  2008-ചല  ഉത്തരവപ്രകതാരമതാണവ  നകതാങതാടെവ  സമി.എച്ചവ.സമി.ചയ

തതാലൂകതാശുപത്രമിയതായമി ഉയരത്തമിയതവ.  എനതാല് അതമിനേനുസരമിച്ചുള്ള തസ്തേമികകള്

ഇനപതാഴണ  സൃഷ്ടമികചപട്ടമിട്ടമില്ല.   ഇതപ്രകതാരണ  സഗനേനകതാളജമി,  പശഡമിയതാടമികവ

തടെങമിയ  ചസഷത്സ്യതാലമിറമി  യൂണമിറ്റുകള്  ആരണഭമിനകണതതായമിട്ടുണവ  എനവ

പ്രഖത്സ്യതാപമിചച്ചങമിലണ  അതമിനേതാവശത്സ്യമതായമിട്ടുള്ള  തസ്തേമികകള്

സൃഷ്ടമികചപടെതാത്തതചകതാണവ  ഇഇൗ  കതാരത്സ്യങള്  ഭണഗമിയതായമി  നേടെത്തതാന  കഴമിയതാത്ത

സതാഹചെരത്സ്യണ  ഇനപതാള്  നകതാങതാടെവ  സമി.എച്ചവ.സമി.യമിലണവ.   ഇവമിചടെ  ഒ.പമി.

വമിഭതാഗത്തമില്  ശരതാശരമി 177 നപഷത്സ്യനവസവ വരുനതതായമിട്ടതാണവ നരഖകള് കതാണുനതവ.
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അതനപതാചല  18 കമിടെകകളതാണുള്ളതവ.   പതാലകതാടെവ  ജമില്ലയമിചല ഏക സമി.എച്ചവ.സമി.

ആണവ നകതാങതാടെവ.  സമി.എച്ചവ.സമി.യമില് നേമിനവ ജമില്ലതാ ആശുപത്രമിയമിനലയ്ക്കുള്ള ദൂരണ 20

കമിനലതാമശററെെതാണവ.  അനപതാള്  സമി.എച്ചവ.സമി.യുചടെ  ഒ.പമി.  നലതാഡവ  ശരതാശരമി

പമി.എച്ചവ.സമി.നയകതാള് തതാചഴയതാണവ.  പതാലകതാടെവ ജമില്ലതാ ആശുപത്രമി 20 കമിനലതാമശറര

അകചലയതാണവ  എനതമിനേതാല്  ഇവമിചടെ  നബസമികവ  ചസഷത്സ്യതാലമിറമി  സഇൗകരത്സ്യങള്

മതാത്രണ  മതമിചയനതാണവ  കണകതാനകണതവ.   ചമഡമിസമിന,  പശഡമിയതാടമികവ,

സഗനേനകതാളജമി  സഇൗകരത്സ്യങള്  ഇവമിചടെ  പരമിഗണമിനകണതതായമിട്ടുണവ.   നകതാങതാടെവ

സമി.എച്ചവ.സമി.യുചടെ സതാഫവ  പതാനറണ് അനുസരമിച്ചവ  സതാഫമിചനേ നേമിശ്ചയമിക്കുനതമിനുണ

ആവശത്സ്യമതായമിട്ടുള്ള തസ്തേമികകള് സൃഷ്ടമിക്കുനതമിനുണ   സരകതാര അടെമിയന്തെര നേടെപടെമി

സശശകരമിക്കുനതതാണവ.  

കമറ്റ്യൂണമിറമി ചഹല്ത്തവ ചസനറെെമിചന പ്രവരത്തനേണ

ശശ  .    ചക  .    ചജ  .    മതാകമി  : സര,  ചകതാച്ചമി  കുമളങമി  കമറ്റ്യൂണമിറമി  ചഹല്ത്തവ

ചസനറെെമില് സരകതാര അണഗശകരമിച്ച സതാഫവ പതാനറണ് ഇതവചര നേടെപമിലതാകമിയമിട്ടമില്ല.

കുമളങമി പഞതായത്തമില് പ്രവരത്തമിക്കുന ഇഇൗ കമറ്റ്യൂണമിറമി ചഹല്ത്തവ ചസനറെെമില്

പ്രതമിദമിനേണ ശരതാശരമി  9,000  ഒഇൗട്ടവ നപഷത്സ്യനവസുണ  50  ഇനനപഷത്സ്യനവസുണ  150-ല്പരണ

നരതാഗമികള് രതാത്രമികതാലങളമിലണ ചെമികമിത നതടെതാറണവ.  2010-ല് തചന ആവശത്സ്യമതായ
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ചകട്ടമിടെ ഭഇൗതമിക സഇൗകരത്സ്യങള് സജമതാകമിയമിട്ടുണവ.  മതമിയതായ സജശകരണങള്

ഒരുകതാത്തതണ  ആശുപത്രമിയുചടെ  പ്രവരത്തനേചത്ത  പമിനനതാട്ടടെമിച്ചമിരമിക്കുകയതാണവ.

സതാഫവ  പതാനറണ്  തശരത്തുണ  അപരത്സ്യതാപ്തമതായതചകതാണവ  സരകതാര  അണഗശകരമിച്ച

ചപ്രതാനപതാരഷന പ്രകതാരണ 4 സതാഫവ നനേഴ്സുമതാര, ഒരു ഫതാരമസമിസവ, ഒരു ചഹഡവ നനേഴവ, 2

നനേഴമിണഗവ അസമിസന്റുമതാര, 2 അറനഡരമതാര കൂടെതാചത 5 ചസഷത്സ്യതാലമിറമി നഡതാക്ടരമതാര, 4

അസമിസനവ  സരജനമതാര  എനമിവചര  അടെമിയന്തെരമതായമി  നേമിയമമികണചമനവ

ആവശത്സ്യചപടുന.  

കമറ്റ്യൂണമിറമി ചഹല്ത്തവ ചസനറെെമിചന പ്രവരത്തനേണ

ആനരതാഗത്സ്യവണ  സതാമൂഹത്സ്യനേശതമിയുണ  വകുപ്പുമനമി  (ശശമതമി  ചക  .    ചക  .    സശലജ

ടെശച്ചര  ): സര,  കുമളങമി  പമി.എച്ചവ.സമി.ചയ  1988-ലതാണവ  സതാമൂഹമിക  ആനരതാഗത്സ്യ

നകന്ദ്രമതാകമി  മതാറമിയതവ.   2014-ല്  സഗനേനകതാളജമി,  പശഡമിയതാടമികവ   ചെമികമിതതാ

സണവമിധതാനേണ ഏരചപടുത്തുചമനവ പ്രഖത്സ്യതാപമിചച്ചങമിലണ അതമിനേതാവശത്സ്യമതായ തസ്തേമികകള്

സൃഷ്ടമികചപട്ടമിട്ടമില്ല.   സമി.എച്ചവ.സമി.  യുചടെ  സതാഫവ  പതാനറണ്  ഇതവചര  കമിനയറവ

ചചെയചപട്ടമിട്ടമില്ല. അവമിചടെ ചെമില തതാലതാലമിക അനറെെഞ്ചുചമന്റുകള് നേടെത്തതാനനവണമിയുള്ള

തശരുമതാനേണ എടുത്തമിരുന. അതവ നവണത്ര ഫലപ്രദമതായമിട്ടമില്ല.  കതാരണണ നേമിലവമിലള്ള

ചതതാട്ടടുത്ത പമി.എച്ചവ.സമി.കളമില് നേമിനവ  ചെമില  നപതാസ്റ്റുകള് കുമളങമിയമിനലയവ  മതാറമി
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കതാരത്സ്യങള്  കമശകരമികതാനേതാണവ  ശമമിച്ചതവ.  അതകതാരണണ  ആ  പമി.എച്ചവ.സമി.യമില്

പ്രവരത്തനേതടെസണ ഉണതാകുചമനവ  വനതമിനേതാല് അനവ  ഇഇൗ നപതാസ്റ്റുകള് അനങതാട്ടു

മതാറതാനുണ സതാധമിച്ചമിട്ടമില്ല.  അവമിചടെ ഇനപതാള് എന.എച്ചവ.എണ.  വഴമി പതാരതാചമഡമികല്

സതാഫമിചന നസവനേണ ലഭത്സ്യമതാകതാന നേമിരനദ്ദേശണ നേലമിയമിട്ടുണവ. 08.06.2016-നേവ നചെരന

എച്ചവ.എണ.സമി.യുചടെ  തശരുമതാനേപ്രകതാരണ   അവമിചടെ  നേമിലവമില്  ഒരു  ആണബുലനസവ

അനുവദമികചപട്ടമിരുന.  അതവ  ഓടെമികതാന  സഡ്രൈവറെെമില്ല.   എനതാല്  ഇനപതാള്

സഡ്രൈവചറെെ  നേമിശ്ചയമിച്ചവ  ആണബുലനസവ  ഓടെമികതാനുള്ള  തശരുമതാനേണ  എടുത്തമിട്ടുണവ.

നേമിലവമില്  ഒരു സമിവമില് സരജനുണ, 3 അസമിസനവ സരജനമതാരുണ 2 എന.എച്ചവ.എണ.

നഡതാക്ടരമതാരുമതാണവ ഇവമിചടെ നജതാലമി ചചെയ്യുനതവ.  കുമളങമി സമി.എച്ചവ.സമി.യുചടെ  15

കമിനലതാമശറര  ചുറളവമിലതായമി  നഫതാരട്ടവ  ചകതാച്ചമി  തതാലൂകതാശുപത്രമി,  ഗവണ്ചമനവ

മഹതാരതാജതാസവ ആശുപത്രമി, കരമിനവലമിപടെമി  സശകളുചടെയുണ കുട്ടമികളുചടെയുണ ആശുപത്രമി,

മട്ടതാനഞരമി  എനശ  ആശുപത്രമികളുണ  നേമിലവമിലണവ.   5  നഡതാക്ടരമതാരുള്ള  ഇഇൗ

ആശുപത്രമിയമില്  ശരതാശരമി  300  ഒ.പമി.   പ്രതമിദമിനേണ  ഉചണനതാണവ  കണക്കുകള്

സൂചെമിപമിക്കുനതവ.  കുമളങമി  ആശുപത്രമിയുചടെ  സ്ഥമിതമി  ചമച്ചചപടുത്തതാന

നേമിരന്തെരമതായമി  സമരങളുണ  കതാരത്സ്യങളുചമല്ലതാണ  നേടെനവനതതാണവ.   ചെമില  നകതാടെതമി

ഉത്തരവകള്തചന  ഇതമിചനചയല്ലതാണ  ഭതാഗമതായമിട്ടുണവ.     അതനപതാചല
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മതത്സ്യചത്തതാഴമിലതാളമികള്  അടെകമുള്ള  സതാധതാരണകതാര  ചെമികമിത  നതടെമിചയത്തുന

ആശുപത്രമിയതാണവ.  അതചകതാണ്ടുതചന സമി.എച്ചവ.സമി. സതാഫവ പതാനറണ് അനുസരമിച്ചവ

സതാഫവ  പതാനറണ്  ഒരുക്കുനതമിനുണ  അതനപതാചല  നേമിലവമിലള്ള  സമി.എച്ചവ.സമി.യുചടെ

സഇൗകരത്സ്യങള്  ഉപനയതാഗചപടുത്തമിചകതാണവ  ആശുപത്രമിയുചടെ  പ്രവരത്തനേണ

ചമച്ചചപടുത്തതാനുണ അടെമിയന്തെര നേടെപടെമികള് സശശകരമിക്കുനതതാണവ. 

നറെെതാഡവ പുനേരുദതാരണണ

ശശ  .    ഡമി  .    ചക  .    മുരളമി:  സര,  വതാമനേപുരണ  നേമിനയതാജകമണ്ഡലത്തമിചല ഏറവണ

സദരഘത്സ്യനമറെെമിയതണ  വളചര  പ്രധതാനേചപട്ടതമതായ  നറെെതാഡതാണവ  വമി.സമി.  നറെെതാചഡനവ

അറെെമിയചപടുന  വതാമനേപുരണ-ചെമിറതാര  നറെെതാഡവ.  വതാമനേപുരണ,  കല്ലറെെ,  പതാനങതാടെവ,

നേന്ദമിനയതാടെവ ,  ചപരമിങമല  എനശ  അഞ്ചു  പഞതായത്തുകചളയുണ  നകശവദതാസപുരണ-

അങമതാലമി-ചചെനങതാട്ട നറെെതാഡുകചളയുണ ബന്ധമിപമിക്കുന കല്ലറെെ-പതാനങതാടെവ വമിപവ സ്മൃതമി

മന്ദമിരത്തമിനേവ മുനമിലൂചടെയുണ വമി.ബമി.ചഎ. (ചവററെെമിനേറെെമി ബനയതാളജമികല് ഇനസമിററ്റ്യൂട്ടവ)

എന  പ്രശസ്തേ  സ്ഥതാപനേത്തമിചന  മുനമിലൂചടെയുണ  നപതാകുന  ഒരു  പ്രധതാനേചപട്ട

നറെെതാഡുകൂടെമിയതാണമിതവ.   ഇഇൗ  നറെെതാഡമിലടെനേശളണ  നേശരുറെെവകളുണ   ഓടെയുചടെ

അപരത്സ്യതാപ്തതയുമുണവ.   ഇഇൗ നറെെതാഡവ  എനപതാഴണ പരമിതതാപകരമതായ അവസ്ഥയമിലതാണവ

നപതാകുനതവ.   കഴമിഞ്ഞ  കതാലത്തവ  ഏകനദശണ  18  പ്രവൃത്തമികളമിലതായമി  മൂനര
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നകതാടെമിനയതാളണ  രൂപ  ഇതമിനേവ   ചചെലവതാകമിയമിട്ടുണവ.   യതാചതതാരു  പ്രനയതാജനേവണ

കമിട്ടമിയമിട്ടമില്ല.   BM&BC  ചമനത്തഡമില്  ഇഇൗ  നറെെതാഡവ  നേവശകരമിക്കുക  മതാത്രമതാണവ

പരമിഹതാരമതായമി കതാണതാനുള്ളതവ. കഴമിഞ്ഞ കതാലചത്ത ജനേപ്രതമിനേമിധമിയതായമിരുന ശശ.

നകതാലമിയനകതാടെവ  എന.  കൃഷ്ണന  നേതായരുചടെ  അഞ്ചു  വരഷകതാലചത്ത  കഠമിനേമതായ

പരമിശമത്തമിചന ഫലമതായമി 01.10.2015-ല് 1470/2015/പമി.ഡബ്ളദ്യു.ഡമി.  നേമരതായമി

ഗവണ്ചമനവ ഓരഡര ഇറെെകമി.  അതമില്  16.65  നകതാടെമി രൂപ ആവശത്സ്യമതായമി വരുന

പ്രവൃത്തമിയുചടെ   ഒനതാണഘട്ടത്തമില്  ഏഴവ  നകതാടെമി  രൂപ  മതാത്രമതാണവ  അനുവദമിച്ചതവ.

രണതാണഘട്ടണ സണബന്ധമിച്ചവ ആ ഉത്തരവമില് യതാചതതാനണ തചന പറെെയുനമമില്ല.  ഇഇൗ

നറെെതാഡമിചന  നേവശകരണത്തമിനേതാവശത്സ്യമതായ  മുഴവന  തകയുണ  അനുവദമിക്കുനതമിനുണ

അനുവദമിച്ച തകയ്ക്കുള്ള നേടെപടെമികള് പൂരത്തമിയതാകമി എത്രയുണനവഗണ പ്രസ്തുത നറെെതാഡമിചന

നേമിരമതാണപ്രവൃത്തമികള്  ആരണഭമികണചമനവ  ഇഇൗ  സബ്മമിഷനേമിലൂചടെ  ഞതാന

അഭത്സ്യരതമിക്കുന.

നറെെതാഡവ പുനേരുദതാരണണ

ചപതാതമരതാമത്തുണ  രജമിനസഷനുണ  വകുപ്പുമനമി  (ശശ  .    ജമി  .    സുധതാകരന):  സര,

ഇഇൗ സഭയമില് 11.7.2016-ല് ബഹുമതാനേചപട്ട എണ.എല്.എ. തചന നചെതാദമിച്ച 737-ാ

നേമര  നേക്ഷത്രചെമിഹ്നമമിടെതാത്ത  നചെതാദത്സ്യത്തമിനുള്ള  ഉത്തരത്തമില്   എല്ലതാ  വമിവരവണ
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വമിശദമതായമി  നേല്കമിയമിട്ടുണവ.  സബ്മമിഷന  ഉനയമിച്ചമിരമിക്കുനതചകതാണവ  അതവ

ആവരത്തമിക്കുകയതാണവ.    അങയുചടെ  മണ്ഡലത്തമിചല  വതാമനേപുരണ-ചെമിറതാര  നറെെതാഡവ

പുനേരനേമിരമമിക്കുനതമിനേവ 18.8 നകതാടെമി രൂപയുചടെ എസമിനമറതാണവ തയതാറെെതാകമിയമിട്ടുള്ളതവ.

ഇതമിചന  ഒനതാണ  ഘട്ട പ്രവ വൃത്തമികതായമി  7  നകതാടെമി  രൂപയതാണവ  നവണമിയമിരുനതവ.

അതമിനേവ  ഭരണതാനുമതമി  നേല്കമിയമിട്ടുണവ.   നറെെതാഡവ  പ്രവൃത്തമിയുചടെ  ഒനതാണ  ഘട്ടണ

പൂരത്തമിയതാകുന  മുറെെയവ  ബതാകമി  തക   അനുവദമിക്കുന  കതാരത്സ്യണ  സരകതാരമിചന

പരമിഗണനേയമിലതാണവ.  ഒനതാണ  ഘട്ടപ്രവൃത്തമികവ   ആദത്സ്യതവണ  ദരഘതാസവ

ക്ഷണമിച്ചതമില്  കരതാറകതാരതാരുണ   കശതാളമിചചഫ  ചചെയ്തമിട്ടമില്ല.   ചതരചഞ്ഞടുപവ

ചപരുമതാറചെട്ടണ നേമിലവമിലമിരുനതമിനേതാല് ചതരചഞ്ഞടുപവ കഴമിഞ്ഞതാണവ രണതാണ തവണ

ദരഘതാസവ  തറെെനതവ.  കരതാറകതാരന  കശതാട്ടവ  ചചെയ്ത  തക  എസമിനമറവ  തകനയകതാള്

അധമികമതായതമിനേതാല് അണഗശകതാരത്തമിനുള്ള  നേടെപടെമികമങള്  നേടെനവരമികയതാണവ.

സരകതാരമിചന ഭതാഗത്തുനേമിനണ ഇകതാരത്സ്യത്തമില് വശഴ്ചകചളതാനമുണതാകുകയമില്ല.       

പുതമിയ പതാലണ

ശശ  .   ചക  .  എസവ  .   ശബരശനേതാഥന: സര, തമിരുവനേന്തെപുരണ ജമില്ലയമിചല കുടെമിചവള്ള

നസതാതസണ  പ്രധതാനേചപട്ട  ടൂറെെമിസണ  നകന്ദ്രവമതാണവ  അരുവമികര  ഡതാണ.  2015-ല്

അരുവമികര  നക്ഷത്രനത്തതാടെനുബന്ധമിച്ചവ  നേമിരമമിച്ച  ബലമിമണ്ഡപവണ  ബലമികടെവണ
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വനനതതാടുകൂടെമി  വലമിയ  പമിതൃതരപണ  നകന്ദ്രമതായമി  അരുവമികര

മതാറെെമിചകതാണമിരമിക്കുകയതാണവ.  അരുവമികരചയ  മറ്റുപ്രധതാനേചപട്ട   തതാലൂകവ

നകന്ദ്രങളുമതായുണ  സമിറമിയുമതായുണ ബന്ധചപടുത്തുന നറെെതാഡുകള്കവ വശതമിയുചണങമിലണ

കരമനേ ആറെെമിനേവ കുറചകയുള്ള പതാലണ ഒരു  കുപമികഴത്തതായമി (Bottleneck) ഇരമിക്കുന

സ്ഥമിതമിവമിനശഷമതാണവ  ഇനള്ളതവ.  ബമിട്ടശഷുകതാരുചടെ  കതാലത്തവ  നേമിരമമിച്ച

തൂണുകള്ക്കുനമല്  1980-ല്  ഉണതാകമിയ ഒരു ഇടുങമിയ പതാലമതാണവ അതവ.  ഇനപതാള്

ഇഇൗ  പതാലണ  ടതാഫമികവ  കുരുക്കുകളുണ  ഗതതാഗതപ്രശ്നങളുണ   സൃഷ്ടമിച്ചുചകതാണമിരമിക്കുന.

അവമിചടെ  വരുന  ഭകജനേങള്ക്കുണ  ടൂറെെമിസ്റ്റുകള്ക്കുണ  വലമിയ  ബുദമിമുട്ടതായമി

മതാറെെമിയമിരമിക്കുകയതാണവ.  ഇഇൗ  പ്രനദശത്തമിചന  വമിനനേതാദസഞതാര  പ്രതാധതാനേത്സ്യവണ

കുടെമിചവള്ള  വമിതരണവണ   ഭകജനേത്തമിരക്കുണ  കണ്ടുചകതാണവ  കരമനേയതാറെെമിനേവ  മശചത

പുതമിയ ഒരു പതാലണ നേമിരമമിക്കുനതമിചനേക്കുറെെമിച്ചതാണവ എചന സബ്മമിഷന.

പുതമിയപതാലണ

ചപതാതമരതാമത്തുണ  രജമിനസഷനുണ  വകുപ്പുമനമി  (ശശ  .    ജമി  .    സുധതാകരന):  സര,

അരുവമികരയമില് കരമനേ നേദമികവ കുറചക നേമിരമമിച്ചമിട്ടുള്ള നേമിലവമിലള്ള പതാലത്തമിനേവ

64  മശറര  നേശളവണ  5  മശറര  വശതമിയുമതാണുള്ളതവ.  ഇഇൗ  പതാലണ  ഇനപതാള്  വതാട്ടര

അനതതാറെെമിറമിയുചടെ  കശഴമിലള്ള  അരുവമികര  ചഹഡവ വരകവസവ ഡമിവമിഷചന
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അധമികതാരപരമിധമിയമിലതാണവ.  അഞവ  മശറര  മതാത്രണ  വശതമിയുള്ളതമിനേതാല്

ഇരുവശങളമിനലയ്ക്കുമുള്ള  വതാഹനേ  ഗതതാഗതണ  സുഗമമതായമിട്ടല്ല  ഇനപതാള്  നേടെക്കുനതവ.

നേമിലവമിചല  പതാലത്തമിനേവ  ഇരുവശത്തുമുള്ള  നറെെതാഡുകള്  ചപതാതമരതാമത്തവ  വകുപമിചന

അധശനേതയമിലതാണവ.  ഇഇൗ പതാലത്തമിനേവ സമതാന്തെരമതായമി പുതമിയ ഒരു പതാലണ നേമിരമമിച്ചവ

ഇനപതാഴചത്ത  ഗതതാഗത  പ്രതമിസന്ധമികവ  പരമിഹതാരണ  കതാണതാവനതതാണവ.  എനതാല്

ഇതമിനേതായുള്ള  സതാദത്സ്യതതാപഠനേചമതാനണ  ഇതവചര  നേടെത്തമിയമിട്ടമില്ല.  വമിശദമതായ

ഇനചവസമിനഗഷന  ആവശത്സ്യമതാണവ.  ഇനചവസമിനഗഷന  നേടെത്തതാന  അടെമിയന്തെര

നേടെപടെമി സശശകരമിക്കുനതതാണവ. 

പതാലണ പുതകമി പണമി

ശശ  .    അനേമില് അകര:  സര,  തൃശ്ശൂര ജമില്ലയമിചല ഏറവണ ജനേത്തമിരനകറെെമിയതണ

ഗതതാഗതക്കുരുക്കുള്ളതമതായ നറെെതാഡതാണവ തൃശ്ശൂര-കുനണകുളണ നറെെതാഡവ.  തൃശ്ശൂരമില് നേമിനണ

ഗരുവതായൂരമിനലയ്ക്കുണ  നകതാഴമിനകതാനട്ടയ്ക്കുണ  കൂടുതല്  വതാഹനേങള്  കടെനനപതാകുന

നറെെതാഡതാണമിതവ.  പൂങ്കുനണ  മുതല് മുണ്ടൂര വചര നേതാലവരമിപതാതയതാണവ.  അതമിനേമിടെയമില്,

തൃശ്ശൂര  പട്ടണത്തമില്നേമിനണ  അടെതാട്ടവ  പഞതായത്തമിനലയവ  കടെക്കുന,  ഏതതാണവ  150

വരഷണ  പഴകമുള്ള  പതാലമതാണവ പുഴയല്  പതാലണ.   ആ  പതാലണ പുതകമി

പണമിയതാത്തതചകതാണവ  അവമിചടെമതാത്രണ  നേതാലവരമിപതാതയമില്ലതാത്ത  അവസ്ഥയതാണവ.
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കൂടുതല് ഗതതാഗതത്തമിരക്കുണതാകുന സമയത്തവ  ഇഇൗ പതാലത്തമിനേവ മുകളമിലൂചടെ ചചെറെെമിയ

വതാഹനേങള്  കടെത്തമിവമിട്ടമിരുന.  കഴമിഞ്ഞ  രണതാഴ്ച  മുമവ  ഇഇൗ  പതാലണ  പൂരണ്ണമതായമി

തകരനവ  ചവള്ളത്തമിനേടെമിയമില്  കമിടെക്കുകയതാണവ.   അതചകതാണ്ടുതചന  പുഴയല്

നതതാടെമിലൂചടെയുള്ള  ജലത്തമിചന  ഒഴകവ  പൂരണ്ണമതായമി  നേമിലച്ചു.  രണവ  ഗ്രതാമങള്

ചവള്ളത്തമിനേടെമിയമിലതാകതാനുള്ള സതാദത്സ്യത നേമിലനേമില്ക്കുകയതാണവ. ഇനപതാള് ബഡ്ജറമില്

പ്രഖത്സ്യതാപമിച്ച 10  നകതാടെമി രൂപ ചകതാണവ ഇഇൗ പതാലണ പൂരണ്ണമതായുണ പുതകമി പണമിയതാന

കഴമിയമില്ല.   അനപ്രതാച്ചവ നറെെതാഡവ കൂടെമി വരുനമതാള് ഏതതാണവ 20 നകതാടെമി രൂപ ചചെലവവ

വരുണ. ഇതവ പൂരത്തശകരമിച്ചതാല് മതാത്രനമ തൃശ്ശൂര നേഗരത്തമിനലയ്ക്കുള്ള  ഗതതാഗതക്കുരുകവ

ഒഴമിവതാകതാന  കഴമിയുകയുള.   അടെമിയന്തെരമതായമി  ഇഇൗ  പതാലണ  പുനേരനേമിരമമികതാന

ആവശത്സ്യമതായ ഫണവ വകയമിരുത്തണചമനവ അഭത്സ്യരതമിക്കുകയതാണവ. 

പതാലണ പുതകമി പണമി

ചപതാതമരതാമത്തുണ  രജമിനസഷനുണ  വകുപ്പുമനമി  (ശശ  .    ജമി  .    സുധതാകരന):  സര,

ബമിട്ടശഷുകതാരുചടെ  കതാലത്തവ  നേമിരമമിച്ച  പുഴയല്  പഴയ  പതാലണ  നേമിലവമില്

ഗതതാഗതത്തമിനേവ  ഉപനയതാഗമിക്കുനമില്ല. ഇഇൗ  പതാലണ  24.6.2016-നേവ  ചചവകമിട്ടവ  4

മണമിനയതാടുകൂടെമി  തകരനവശണതതായമി  പരമിസരവതാസമികള് അറെെമിയമിച്ചതമിചനേത്തുടെരനവ

പമി.ഡബ്ലറ്റ്യൂ.ഡമി.  ഉനദത്സ്യതാഗസ്ഥര  സ്ഥലണ  സന്ദരശമിച്ചു.  പഴയപതാലണ  തകരനവശണ
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സ്ഥലണ  പരമിനശതാധമിച്ചനപതാള്  ചവട്ടുകല്ലമില്  നേമിരമമിച്ച  തൂണുകള്  ദ്രവമിച്ചവ  ഇരുമവ

ഗട്ടറകള് ചവള്ളത്തമിചന  ഒഴകമിനേവ  തടെസമതാനയകതാവന  രശതമിയമില്

മറെെമിഞവശണതതായമി  കതാണചപട്ടു.  ഉപനയതാഗമികതാത്ത  പതാലമതാചണങമിലണ

ചപതാതജനേങളുണ  കതാല്നേടെയതാത്രകതാരുണ  അനങതാട്ടവ  പ്രനവശമിച്ചവ

അപകടെത്തമില്ചപടെതാതമിരമികതാന  ഉടെനതചന  വതാണമിണഗവ  നടെപവ  ചകട്ടമി  മുനകരുതല്

എടുത്തമിട്ടുണവ.  പഴയ  പതാലത്തമിചന  അചചലനചമനമില്  കൂടെമി  പുതമിയ  പതാലണ

നേമിരമമിക്കുനതമിനുനവണ  സരനവ  വരക്കുകളുണ  ഇനചവസമിനഗഷന  വരക്കുകളുണ

നേടെനവരുന.  പതാലണ  തകരനവശണമിരമിക്കുന  സതാഹചെരത്സ്യത്തമില്  ഇരുമവ  ഗട്ടറകള്

ചവള്ളത്തമിചന  ഒഴകമിചനേ  പ്രതമികൂലമതായമി  ബതാധമികതാത്ത  തരത്തമില്  നേശകണ

ചചെയ്യുനതമിനുണ  ചവള്ളത്തമിചന  സശതാഭതാവമികമതായ  ഒഴകവ  തടെസചപടെതാതമിരമികതാനുണ

തകരനവ  കമിടെക്കുന  തൂണുകളുചടെ  അവശമിഷ്ടങള്  നേശകണ  ചചെയ്യുനതമിനുണ

ചപതാതജനേങളുണ  വളരത്തുമൃഗങളുണ  അപകടെത്തമില്ചപടെതാതമിരമികതാനുമതായമി

തകരനവശണ  പതാലത്തമിചന  ഇരുവശങളുണ  അടെച്ചുചകട്ടുനതമിനുള്ള  നേടെപടെമി

സശശകരമിച്ചുവരുന. 

ചപരുമതാവൂര ചചബപതാസവ നേമിരമതാണണ

ശശ  .    എല്നദതാസവ   കുനപമിള്ളമി:  സര,  ചപരുമതാവൂര  ചചബപതാസവ
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നേമിരമതാണചത്ത  സണബന്ധമിച്ചുള്ളതതാണവ  എചന  സബ്മമിഷന.  കഴമിഞ്ഞ  ഏതതാനുണ

വരഷങളതായമി  ചപരുമതാവൂര  ടെഇൗണമില്  അനുഭവമിച്ചുവരുന  ഗതതാഗതക്കുരുകവ  ഇനവ

അതമിരൂക്ഷമതായമിരമിക്കുകയതാണവ.  പലനപതാഴണ  ചമയമിനനറെെതാഡുകളമില്നപതാലണ  ഒരു

മണമിക്കൂര  വചര  ഗതതാഗത  സ്തേണഭനേണ  അനുഭവചപടുന.  ശബരമിമലയമിനലയ്ക്കുണ

മൂനതാറെെമിനലയ്ക്കുണ  ചകതാച്ചമി  അന്തെതാരതാഷ്ട്ര വമിമതാനേത്തതാവളത്തമിനലയ്ക്കുണ  നപതാകുന എണ.സമി.

നറെെതാഡുണ  എ.എന.  നറെെതാഡുണ  ടെഇൗണമില്  കൂടെമിയതായതചകതാണതാണവ  ഇത്രനയചറെെ

തമിരക്കുണതാകുനതവ.  ഇതമിചനേതാരു  പരമിഹതാരചമന  നേമിലയമില്  ഒരു  ചചബപതാസവ

നറെെതാഡമിനുള്ള  നേമിരനദ്ദേശമുണതായമി,  10  നകതാടെമി  രൂപ  അനുവദമിച്ചവ  നകരള  നസറവ

കണ്സക്ഷന  നകതാരപനറെെഷചനേ  നേമിരമതാണ  ചുമതലനയല്പമിച്ചമിരുന.  എനതാല്

ഇതമിചന   അചചലനചമനവ  ഫമികവ  ചചെയ്തവ  6(i)  നനേതാട്ടമിഫമിനകഷന  കഴമിചഞ്ഞങമിലണ

ഫണമിചന  അപരത്സ്യതാപ്തതമൂലണ  ഭൂമമി  ഏചറടുകല്  നേടെനമിട്ടമില്ല.  കൂടെതാചത  ഇതമിനേവ

നേല്കമിയ അനുമതമി കതാലതാവധമി തശരനതമിചനേത്തുടെരനവ ഗവണ്ചമനവ ഓരഡറെെമിലൂചടെ

15.4.2013-ല് ദശരഘമിപമിച്ചവ നേല്കമിയമിരുന.  ആ കതാലതാവധമിയുണ  2014  മതാരച്ചവ  31-നേവ

തശരനമിരമിക്കുകയതാണവ.  ഇഇൗ  സതാഹചെരത്സ്യത്തമില്  ചപരുമതാവൂര  ചചബപതാസവ

യതാഥതാരതത്സ്യമതാകണചമങമില്  പുതമിയ  ഭരണതാനുമതമി  ആവശത്സ്യമുണവ.  അതമിനേതാല്

ബഡ്ജറമില് ഉള്ചപടുത്തമി ചപരുമതാവൂര ചചബപതാസവ  നേമിരമതാണത്തമിനേവ  40  നകതാടെമി
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രൂപയുചടെ  പുതകമിയ   ഭരണതാനുമതമി  നേല്കമി  ചപരുമതാവൂര  ചചബപതാസവ

യതാഥതാരതത്സ്യമതാക്കുനതമിനേവ ആവശത്സ്യമതായ നേടെപടെമി സശശകരമിക്കുവതാന ഇഇൗ സബ്മമിഷന

മുനഖനേ സരകതാരമിനനേതാടെവ  അഭത്സ്യരതമിക്കുന.

ചപരുമതാവൂര ചചബപതാസവ നേമിരമതാണണ

ചപതാതമരതാമത്തുണ  രജമിനസഷനുണ  വകുപ്പുമനമി  (ശശ  .    ജമി  .    സുധതാകരന):  സര,

2010  ഏപ്രമില്  29-ചല ഉത്തരവപ്രകതാരണ ചപരുമതാവൂര ചചബപതാസമിചന നേമിരമതാണ

ചുമതല നകരള നസറവ കണ്സക്ഷന നകതാരപനറെെഷചനേയതാണവ ഏല്പമിച്ചമിട്ടുള്ളതവ.  ഇഇൗ

നേമിരമതാണപ്രവൃത്തമിയുചടെ സ്ഥലചമടുപ്പുമതായമി ബന്ധചപട്ട നേടെപടെമികള് പൂരത്തശകരമിച്ചവ

അതമിരത്തമികല്ലുകള്  സ്ഥതാപമിച്ചു.  2014  ഏപ്രമില്  30-ചല  ഉത്തരവപ്രകതാരണ

ചനേനഗതാനഷത്സ്യറഡവ  പരനച്ചസവ  വത്സ്യവസ്ഥയമില്  ഭൂമമി  ഏചറടുക്കുനതമിനുള്ള നേടെപടെമികള്

സശശകരമിക്കുനതമിനുണ  ഭരണതാനുമതമി  റെെശവതാലമിനഡറവ   ചചെയ്യുനതമിനുമുള്ള  അടെമിയന്തെര

നേടെപടെമി സശശകരമിക്കുനതമിനുണ മുന ചപതാതമരതാമത്തവ വകുപ്പുമനമിയുചടെ അദത്സ്യക്ഷതയമില്

2015  ജൂചചല  21-നേവ  നചെരന  നയതാഗത്തമില്  തശരുമതാനേമുണതായതപ്രകതാരണ

2015 നേവണബര  9-നേവ  വശണ്ടുണ  നചെരന  നയതാഗത്തമില്  അധമികമതായമി

സ്ഥലനമചറടുക്കുനതമിനുള്ള നേടെപടെമികള് ചപതാതമരതാമത്തവ വകുപ്പുമുനഖനേ നേടെപതാകതാന

നേമിരനദ്ദേശമുണവ.  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തമിയുമതായമി  ബന്ധചപട്ടവ  ഭൂമമി  ഏചറടുക്കുനതമിനുള്ള
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ഭരണതാനുമതമിയുചടെ  കതാലതാവധമി  2017  മതാരച്ചവ  31  വചര  നേശട്ടുനതമിനുണ

സ്ഥലനമചറടുകനതമിനലയതായമി  നേമിലവമിചല  പ്രതാനദശമിക  നേമിരകമില്  പുതകമിയ

തകയതായ  27.4 നകതാടെമി  രൂപയവ  ഭരണതാനുമതമി  നേല്കുനതമിനുള്ള  ചപ്രതാനപതാസല്

കണ്സക്ഷന  നകതാരപനറെെഷനനേതാടെവ   സമരപമികതാനുണ  നേമിരനദ്ദേശമിച്ചമിട്ടുണവ.  പ്രസ്തുത

ചപ്രതാനപതാസല്  സരകതാരമില്  ലഭത്സ്യമതാകുന  മുറെെയവ  ഭരണതാനുമതമി  നേല്കുന  വമിഷയണ

പരമിനശതാധമിക്കുനതതാണവ 


