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സബ്മമിഷന

എനഡഡഡോസള്ഫഡോന ദുരമിതബഡോധമിതരുടടെ വമിഷമങ്ങള്

ശശ  .    എഎ  .    രഡോജഡഗഡോപഡോലന:  സര,  എനഡഡഡോസള്ഫഡോന  ദുരമിതബഡോധമിതര

അനുഭവമിച്ചുടകഡോണമിരമിക്കുന്ന  വമിഷമതകള്കക്ക്  സമഗ്രവഎ  ശഡോശശ്വതവമഡോയമിട്ടുള

പരമിഹഡോരഎ  കഡോണുന്നതമിനക്ക്  സരകഡോരമിടന്റെ  അടെമിയനമിര  ശദ്ധ  പതമിയണടമന്നഡോണക്ക്

ഞഡോന  ഇഇൗ  സബ്മമിഷനമിലൂടടെ  ആവശശ്യടപ്പെടുന്നതക്ക്.   കഴമിഞ്ഞ  5  വരഷകഡോലഎ

യ.ഡമി.എഫക്ക്.  ഗവണ്ടമന്റെമിടന്റെ  വഡോഗഡോന  ലഎഘനതമിടന്റെ  ഇരകള്  കൂടെമിയഡോയമിരുന

ഇവര.  എനഡഡഡോസള്ഫഡോന  ദുരമിതഎമൂലഎ  ജശവജഡോലങ്ങള്ക്കുഎ  പ്രകൃതമിക്കുഎ

മനുഷശ്യരക്കുമുണഡോയ  നഷ്ടങ്ങടളെകുറമിചക്ക്  വമിലയമിരുതഡോനുഎ  ബന്ധടപ്പെട

കമ്പനമികളെമില്നമിന്നക്ക്  ഇരകള്കക്ക്  കമിഡടണ  അരഹമഡോയ  നഷ്ടപരമിഹഡോരഎ  ഉറപ

വരുത്തുതമിനക്ക്  പ്രഡതശ്യക  ടമിബബ്യൂണല്  സഎവമിധഡോനടതക്കുറമിചക്ക്  ആഡലഡോചമിചമിരുന.

ഇഇൗ  സഎവമിധഡോനഎ  കഴമിഞ്ഞ  ഗവണ്ടമന്റെക്ക്  നടെപ്പെഡോകമിയമില.  ടമഗഡോ  ടമഡമികല്

കശ്യഡോമ്പമിടന്റെ കഡോരശ്യതമില് തശരത അലഎഭഡോവമഡോണക്ക് കഡോണമിചതക്ക്. 2013-ലഡോണക്ക് ടമഗഡോ

ടമഡമികല്  കശ്യഡോമ്പക്ക്  അവസഡോനമഡോയമി  നടെന്നതക്ക്.  നമിരനരമഡോയ  നമിരഡദ്ദേശമുണഡോയമിട്ടുഎ

ഇകഴമിഞ്ഞ  2015  ഡമിസഎബറമില് അഡപക്ഷ സശ്വശകരമിചമിട്ടുഎ  ഇതുവടര  ആ കശ്യഡോമ്പക്ക്

കഡോസരഡഗഡോടക്ക്  നടെതഡോന കഴമിഞ്ഞമിടമില.  2010  ഡമിസഎബര  31-ടല മനുഷശ്യഡോവകഡോശ
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കമശഷടന്റെ  നമിരഡദ്ദേശപ്രകഡോരഎ  എനഡഡഡോസള്ഫഡോന  ഇരകള്കക്ക്  ചമികമിത

വമിപുലശകരമിക്കുന്നതമിടന്റെ ഭഡോഗമഡോയമി ഇതമിടന്റെ         അഫക്റ്റഡക്ക് ഏരമിയഡോയമിട്ടുള 11

ഗ്രഡോമപഞഡോയത്തുകളെഡോണക്ക്.  ചമികമിതഡോ  സഇൗകരശ്യടമഡോരുക്കുന്നതമിനുഡവണമി  ഇഇൗ

പഞഡോയത്തുകളെമിടല  പമി.എചക്ക്.സമി.കള്  അപ്ഡഗ്രഡക്ക്  ടചയക്ക്  സമി.എചക്ക്.സമി.  ആയമി

മഡോറ്റണടമന്ന തശരുമഡോനമുണഡോയമിരുന. അതക്ക് കഴമിഞ്ഞ 5 വരഷതമില് നടെപ്പെമിലഡോകഡോന

കഴമിഞ്ഞമിടമില.  അതുഡപഡോടല  നബഡോരഡക്ക്  പദ്ധതമിയമില്  ഉള്ടപ്പെടമിരുന്ന  ഒരു

ഡപ്രഡോജകഡോയമിരുന പുനരധമിവഡോസ ഗ്രഡോമഎ.  ഇതമിനക്ക് യഥഡോസമയഎ സ്ഥലഡമടറ്റടുകഡോന

തയഡോറഡോയമില.  ഡപ്രഡോജകക്ക് സമരപ്പെമികഡോന തയഡോറഡോയമില.  ടകടുകഡോരശ്യസ്ഥതയഡോണക്ക് ഇഇൗ

ഡമഖലയമില് കഴമിഞ്ഞ ഗവണ്ടമന്റെക്ക് കഡോണമിചതക്ക്.  ഡദേശശയ മനുഷശ്യഡോവകഡോശ കമശഷന

പ്രഖശ്യഡോപമിച  ദുരമിതഡോശശ്വഡോസഎ  ലഭമികഡോത  സ്ഥമിരവഎ   ഗുരുതരവമഡോയമിട്ടുള

അസുഖമുളവരകക്ക് 3 ലക്ഷഎ രൂപയഎ മറ്റുളവരകക്ക് 2 സഡോബഡോയമി തമിരമിചക്ക് രണക്ക് ലക്ഷഎ

രൂപ,  ഒരു ലക്ഷഎ രൂപ എന്നമിങ്ങടന ധനസഹഡോയഎ നല്കഡോന തശരുമഡോനമിചമിരുന.

ഇഇൗ ധനസഹഡോയഎ ഇതുവടരയഎ നല്കഡോന കഴമിഞ്ഞമിടമില.  ഡദേശശയ മനുഷശ്യഡോവകഡോശ

കമശഷന  റമിഡപ്പെഡോരടക്ക്  പ്രകഡോരഎ  സഎസ്ഥഡോന  സരകഡോരമിഡനഡോടെക്ക്  ശമിപഡോരശ

ടചയതുഡപഡോടല  തടന്ന  പ്രഡതശ്യകമിചക്ക്  ഇരകള്ക്കുള  ധനസഹഡോയഎ  സമഗ്ര

പഡോലമിഡയറ്റശവക്ക്  ടകയര  സഎവമിധഡോനഎ  തുടെങ്ങമിയ  നടെപടെമികള്കക്ക്  സഡോമ്പതമിക
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പമിനതുണ  നല്കഡോന  ഡകന്ദ്രസരകഡോരമിനുഎ  നമിരഡദ്ദേശഎ  നല്കമിയമിരുന.  ഇതക്ക്

പഡോലമികഡോന  ഡകന്ദ്രഗവണ്ടമന്റെക്ക്  തയഡോറഡോയമില.   ഇതക്ക്  നടെപ്പെമില്  വരുതഡോന

ആവശശ്യമുള  സമരദ്ദേഎ  ടചലുതഡോന  കഴമിഞ്ഞ  യ.ഡമി.എഫക്ക്.  ഗവണ്ടമനഎ

തയഡോറഡോയമിടമില. 

മമി  .   ടഡപബ്യൂടമി സശകര: ബഹുമഡോനടപ്പെട ടമമ്പര ചുരുകണഎ.

ശശ  .   എഎ  .   രഡോജഡഗഡോപഡോലന: സര, ആശുപതമി വമിപുലശകരണതമിടന്റെ ഭഡോഗമഡോയമി

നബഡോരഡക്ക് പദ്ധതമിയമില് ഉള്ടപ്പെടുതമിയ കഡോസരഡഗഡോഡക്ക് ജനറലഡോശുപതമികക്ക് 8 ഡകഡോടെമി

രൂപയഎ ജമിലഡോ ആശുപതമികക്ക് 5 ഡകഡോടെമി രൂപയഎ അനുവദേമിചമിരുന. 4 വരഷമഡോയമിട്ടുഎ

ഇതമിടന്റെ  പ്രഡോരഎഭ  നടെപടെമികള്ഡപഡോലുഎ  സശ്വശകരമികഡോന  കഴമിഞ്ഞ  ഗവണ്ടമന്റെക്ക്

തയഡോറഡോയമിടമില.  ടടജവ ജമില ടവറഎ പ്രഖശ്യഡോപനതമിടലഡോതുങ്ങമി. എനഡഡഡോസള്ഫഡോന

വമിക്റ്റമിഎസക്ക്  ആന്റെക്ക്  ടറമഡഡഷന  ടസല്  (ഇ.വമി.ആര.ആര.സമി)  പ്രവരതനഎ

യ.ഡമി.എഫക്ക്.  മരവമിപ്പെമിച്ചു.  ഇതമിടന്റെ  സഎവമിധഡോനമഡോടക  അടമിമറമികടപ്പെട്ടു.

എനഡഡഡോസള്ഫഡോന ദുരമിതബഡോധമിതരുടടെ കടെങ്ങള് എഴുതമിതള്ളുന്നതമിനക്ക് അനഡോസ്ഥ

കഡോണമിച്ചു.  ജമിലഡോ  ആശുപതമിയമില്  ഫമിസമിയഡോടമിസമിടന  നമിയമമിക്കുന്നതമിനുള

തശരുമഡോനഎ  നടെപ്പെമിലഡോയമില.  മനുഷശ്യഡസ്നേഹതമില്  അധമിഷമിതമഡോയമിട്ടുള

പ്രതശ്യയശഡോസ്ത്രതമിടന്റെ  പമിനബലമുള  ഇടെതുപക്ഷ  ജനഡോധമിപതശ്യ  മുന്നണമി
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ഗവണ്ടമന്റെമിനക്ക്  മഡോതഡമ  ഇഇൗ  രഎഗതക്ക്  ശഡോശശ്വതമഡോയ  പരമിഹഡോരഎ  കഡോണഡോന

കഴമിയടമന്ന  ശുഭഡോപമി  വമിശശ്വഡോസമഡോണുളതക്ക്.  പുനരധമിവഡോസഗ്രഡോമ  പദ്ധതമി

നടെപ്പെമിലഡോകഡോനുഎ  ദുരമിതബഡോധമിതരുടടെ  നഷ്ടപരമിഹഡോരഎ,  സഇൗജനശ്യ  ചമികമിത,

കടെടമഴുതമിതളല്,  ടമഡമികല്  കശ്യഡോമ്പുകള്  ഇവ  നടെപ്പെമില്  വരുതഡോനഡോവശശ്യമഡോയ

നടെപടെമികള്  സശ്വശകരമികഡോന  ബഹുമഡോനടപ്പെട  മുഖശ്യമനമിഡയഡോടുഎ  സരകഡോരമിഡനഡോടുഎ

സവമിനയപുരസ്സരഎ അഭശ്യരതമിക്കുകയഡോണക്ക്.

മുഖശ്യമനമി  (ശശ  .    പമിണറഡോയമി  വമിജയന):  സര,  എനഡഡഡോസള്ഫഡോന

ദുരമിതബഡോധമിതരുടടെ  പുനരധമിവഡോസപ്രവരതനങ്ങള്  റവനബ്യൂ,  ആഡരഡോഗശ്യഎ,

സഡോമൂഹശ്യനശതമി,  ഭക്ഷശ്യടപഡോതുവമിതരണഎ,  വമിദേശ്യഡോഭശ്യഡോസഎ  തുടെങ്ങമിയ  വകുപകള്

മുഖഡോനമിരമഡോണക്ക്  നടെപ്പെമിലഡോകമിവരുന്നതക്ക്.  പ്രസ്തുത  പ്രവരതനങ്ങള്

ഏഡകഡോപമിപ്പെമിക്കുന്നതമിനുഎ  ഡമല്ഡനഡോടഎ  വഹമിക്കുന്നതമിനുഎ  പരഡോതമികള്

പരമിഹരമിക്കുന്നതമിനുമഡോയമി  കളെഡക്ട്രേറ്റമില്  ടഡപബ്യൂടമി  കളെകറടടെ  ഡനതൃതശ്വതമില്  ഒരു

പ്രഡതശ്യക ടസല് പ്രവരതമിച്ചുവരുനണക്ക്.  കൂടെഡോടത ജമിലയമിടല എനഡഡഡോസള്ഫഡോന

ദുരനനമിവഡോരണ  പ്രവരതനങ്ങള്  ഏഡകഡോപമിപ്പെമിക്കുന്നതമിനുഎ  അവഡലഡോകനഎ

ടചയ്യുന്നതമിനുമഡോയമി  ജമിലയടടെ  ചുമതലയള  മനമി  ടചയരമഡോനുഎ  ജമിലഡോകളെകര

കണ്വശനറമഡോയമി  ഒരു  ജമിലഡോതല  ടസല്  പ്രവരതമിച്ചുവരുന.
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ഇടതഡോടകയഡോടണങമിലുഎ  അവമിടടെ  നമിലനമില്ക്കുന്ന  പരഡോതമിയഡോണക്ക്  ബഹുമഡോനടപ്പെട

അഎഗഎ  ഇവമിടടെ  ഉന്നയമിചമിരമിക്കുന്നതക്ക്.  അതമില്  പ്രഡതശ്യക  ടമഡമികല്  കശ്യഡോമ്പക്ക്,

അതമിടന്റെ  പ്രഡോഡയഡോഗമികത  ഡവണരശതമിയമില്  വന്നമില  എനളതഡോണക്ക്

അഡദ്ദേഹഎ  ഉന്നയമിച  ഒരു  പ്രശഎ.  അതുസഎബന്ധമിചക്ക്  പരമിഡശഡോധമിചക്ക്  ആവശശ്യമഡോയ

നടെപടെമികള്  സശ്വശകരമിക്കുന്നതഡോണക്ക്.  അഡതഡോടടെഡോപ്പെഎ  പുനരധമിവഡോസഗ്രഡോമഎ

പൂരണ്ണഡതഡോതമില്  ആകുന്നതമിനുള  നടെപടെമികളെമിഡലയക്ക്  സരകഡോര  നശങഎ.

ധനസഹഡോയഎ  കുഡറഭഡോഗഎ  നല്കമിയമിട്ടുണക്ക്.  എന്നഡോല്  നലഡതഡോതമില്  പരഡോതമി

നമിലനമില്ക്കുനടണന്നഡോണക്ക്  അഡദ്ദേഹഎ  ചൂണമികഡോണമിചതക്ക്.  അകഡോരശ്യതമില്

ആവശശ്യമഡോയ  ഇടെടപടെല്  സഎസ്ഥഡോന  ഗവണ്ടമന്റെക്ക്  നടെത്തുഎ.  അവമിടടെയള  ജമിലഡോ

ആശുപതമിയടെകഎ  വമികസമിപ്പെമികഡോനുഎ  കഡോരശ്യക്ഷമമഡോയ  രശതമിയമില്  ചമികമിത

ലഭശ്യമഡോകുന്നതമിനുളെളെ,  സഇൗകരശ്യടമഡോരുക്കുന്നതമിനുമുള  നടെപടെമികള്  ഗവണ്ടമന്റെക്ക്

സശ്വശകരമിക്കുഎ.  ഡകന്ദ്രഗവണ്ടമന്റെക്ക്  അടെകഎ  ഇകഡോരശ്യതമില്  ചമില  സഹഡോയങ്ങള്

ടചഡയണതഡോയമിട്ടുണക്ക്.  അതമിലുഎ  ആവശശ്യമഡോയ  സമരദ്ദേഎ  സഎസ്ഥഡോന  ഗവണ്ടമന്റെക്ക്

ടചലുത്തുഎ.  സഎസ്ഥഡോന ഗവണ്ടമന്റെക്ക്  ടചഡയണ എലഡോ കഡോരശ്യങ്ങളഎ ഇകഡോരശ്യതമില്

ടചയ്യുന്നതമിനക്ക്  മുനഗണന  നല്കുഎ.  അഡതഡോടടെഡോപ്പെഎ  കഡോസരഡഗഡോഡക്ക്  ദുരനബഡോധമിത

പ്രഡദേശടത  ഇന്നടത  അവസ്ഥ   പൂരണ്ണമഡോയമി  പഠമികഡോന  തയഡോറഡോഡകണതമിഡല
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എനകൂടെമി നഡോഎ ആഡലഡോചമിഡകണതുണക്ക് എന്നഡോണക്ക് ഡതഡോനന്നതക്ക്. ഇന്നടത മണ്ണമിടന്റെ

അവസ്ഥ എനഡോടണനഎ ഇഡപ്പെഡോഴുളെളെ  നമില എനഡോടണനമുളതമിടന  കുറമിച്ചുഎകൂടെമി

ഒരു പഠനഎ ആവശശ്യമഡോടണന്നഡോണക്ക് ഡതഡോനന്നതക്ക്. 

മുങ്ങമിമരണഎ

ശശ  .    പമി  .    സമി  .    ഡജഡോരജക്ക് പഡോഡതഡോടഎ:  സര,  ഇഇൗരഡോറ്റുഡപട വമിഡലജമില് മചകഡോടക്ക്

പനപളമി അലമിയഡോരുടടെ  മകന അ  ജക്ക് മല് ഷഡോ  19  വയസ്സക്ക്,  ഇഇൗരഡോറ്റുഡപട നരമിപ്പെഡോറ

ടഷരശഫമിടന്റെ  മകന  സഡോജമിതക്ക്  18  വയസ്സക്ക്  -  ഇഇൗ  രണക്ക്  കുടമികളഎ   കൂടടെ  നഡോലക്ക്

സുഹൃത്തുകളമഡോയമി ഡചന്നഡോടെക്ക് മഡോളെമികയമില് ഡവങ്ങതഡോനഎ അരുവമി കഡോണഡോന ഇന്നടല

ഡപഡോയതഡോണക്ക്.  ഇന്നടല  വവകുഡന്നരഎ  മൂനമണമി  സമയതക്ക്  സഡോജമിത്തുഎ

അ ജക്ക് മല്ഷഡോയഎ  ടവളെളെതമില്  വശണക്ക്  മുന്നൂറടെമി  തഡോഴ്ചയമിഡലയക്ക്  വശണക്ക്  തല

തലമിതകരന്നക്ക്  മരമിക്കുകയണഡോയമി.  വളെടര  ദു:ഖകരമഡോയ  സഎഭവഡോണക്ക്  അവമിടടെ

നടെന്നതക്ക്.  ഡപഡോലശസമിടന്റെയഎ  ഫയര  ഡഫഡോഴമിടന്റെയഎ  ഭഡോഗത്തുനമിന്നക്ക്  മഡോനശ്യമഡോയ

സഹഡോയമഡോണക്ക്  ലഭമിചമിരുന്നതക്ക്.  നഡോട്ടുകഡോരുഎകൂടെമി  ഡചരന്നക്ക്  ഇഇൗ  രണക്ക്  കുടമികളടടെ

ശരശരങ്ങള്  പഡോലഡോ  തഡോലൂകക്ക്  ആശുപതമിയമില്  വവകുഡന്നരഎ  5  മണമിക്കുമുമ്പക്ക്

എതമിചമിരുന. പഡക്ഷ ഡപഡോസ്റ്റുഡമഡോരടഎ ടചയക്ക് കമിടമിയമില.  ഇഇൗ രണക്ക് കുടുഎബതമിനുഎ

ആശശ്വഡോസഫണക്ക്  ടകഡോടുക്കുന്ന  നടെപടെമിടയ  ഞഡോന  സശ്വഡോഗതഎ  ടചയ്യുന.  പഡക്ഷ
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അതമിനപറതക്ക് ഒരു കഡോരശ്യഎ ഇവമിടടെ ചരച ടചഡയണതഡോയമിട്ടുണക്ക്. ശശ. ഉമന ചഡോണമി

ഗവണ്ടമന്റെമിടന്റെ കഡോലതക്ക് ഇഇൗ സഭയമില് പലപ്രഡോവശശ്യഎ ചരച ടചയ്ടതടുടതഡോരു

തശരുമഡോനമഡോണക്ക്   ഡപഡോസ്റ്റുഡമഡോരടടത  സഎബന്ധമിചക്ക്.  പണ്ടുകഡോലതക്ക്  വലറ്റമിടന്റെ

സഇൗകരശ്യമമിലഡോതമിരുന്ന  കഡോലതഡോണക്ക്  ഡപഡോസ്റ്റുഡമഡോരടഎ  രഡോതമികഡോലതക്ക്  നടെതഡോന

കഴമിയമിടലന്ന  തശരുമഡോനഎ  ഉണഡോയമിരുന്നതക്ക്.  ഏതക്ക്  സമയത്തുഎ  നല  വല റ്റുളെളെ

സഡോഹചരശ്യതമില്  ഡപഡോസ്റ്റുഡമഡോരടഎ  നടെതഡോന  കഴമിയടമന്നക്ക്  ശശ.  ഉമന  ചഡോണമി

ഗവണ്ടമന്റെക്ക് ഉതരവമിടതഡോണക്ക്.  പഡക്ഷ ബഹുമഡോനടപ്പെട ഉമന ചഡോണമി ഗവണ്ടമന്റെക്ക്

ഇറകമിയ  ഉതരവക്ക്  ഡഡഡോകരമഡോര  നടെപ്പെഡോകമിയമില.  ശശ.  പമിണറഡോയമി  ഗവണ്ടമന്റെക്ക്

അധമികഡോരതമില് വന്നമിരമിക്കുകയഡോണക്ക്.  ഇഇൗ  ഗവണ്ടമന്റെമിടന്റെ കഡോലടതങമിലുഎ  ഇഇൗ

സഭയടടെ  അന്നടത  വമികഡോരഎ  മഡോനമിച്ചുടകഡോണക്ക്  ഡപഡോസ്റ്റുഡമഡോരടഎ  ഏതുസമയത്തുഎ

നടെതഡോനുള  ഉതരവക്ക്  നല്കഡോനുഎ  ഇതക്ക്  ഡകള്കമില  എന്നക്ക്  നമിരബന്ധമിക്കുന്ന

ഡഡഡോരമഡോടരടകഡോണക്ക് ഡകള്കമിപ്പെഡോനുമുള തഡന്റെടെഎ ഇഇൗ ഗവണ്ടമന്റെക്ക് പ്രകടെമിപ്പെമിക്കുഡമഡോ

എന്നഡോണക്ക്  എനമികക്ക്  അറമിഡയണതക്ക്.  നഷ്ടപരമിഹഡോര  തുക  നല്കുന്നതമിഡനകഡോള്

കൂടുതല്  പ്രഡോധഡോനശ്യഎ  നല്ഡകണതക്ക്  ഡപഡോസ്റ്റുഡമഡോരടഎ  നടെത്തുക  എനളതമിനഡോണക്ക്.

അതഡോണക്ക് ഞഡോന ഇഇൗ സബ്മമിഷന ഉന്നയമികഡോനുള പ്രധഡോന കഡോരണഎ.   ഇഇൗ രണക്ക്

കുഞ്ഞുങ്ങള്  മുസശഎ  സമൂഹതമിലുളവരഡോണക്ക്.  ഡപഡോസ്റ്റുഡമഡോരടഎ  ടചഡയണ  സ്ഥമിതമി
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ഉണഡോകുമഡലഡോ  എന്നക്ക്  ഡകള്ക്കുഡമ്പഡോള്  ആ  കുടുഎബങ്ങള്കക്ക്  ദുഖ:മഡോണക്ക്.  ആ  രണക്ക്

കുടമികളടടെ ഉമയഎ വഡോപ്പെയഎ ബന്ധുകളഎ കരഞ്ഞുടകഡോണമിരമിക്കുകയഡോണക്ക്.  ഇഡപ്പെഡോഴുഎ

ആ  രണ്ടുകുടമികളടടെ  ഡപഡോസ്റ്റുഡമഡോരടഎ  കഴമിഞ്ഞമിടമില.  അവരുടടെ  ടഡഡക്ക്  ഡബഡോഡമി

ഇഇൗരഡോറ്റുഡപടയമില്  എതമിയമിടമില.  ഡഡഡോകരമഡോരകക്ക്  സന്മനസ്സുടണങമില്  ഇതക്ക്

നമിസഡോരമഡോയമി  ടചയഡോവന്ന  കഡോരശ്യമഡല?  ടമഡമികല്  ഡകഡോഡളെജമില്  വലറ്റക്ക്  ഇഡല;

ടവടമമിഡല;  പഡോതമിരഡോസമയതക്ക്  വലറ്റക്ക്  ഇഡല;  പകല്  ടവളെമിചഡതകഡോള്  കൂടുതല്

പ്രകഡോശഎ  രഡോതമി  സമയതമിഡല?   ഡഡഡോകരമഡോരകക്ക്  അതക്ക്  നടെതമിയഡോല്  എനഡോണക്ക്

കുഴപ്പെഎ;  അതക്ക്  അഹങഡോരമഡല?  ഇതമിടനഡോരു  തശരുമഡോനമുണഡോകഡോന  ഇഇൗ

ഗവണ്ടമന്റെമിനക്ക് സഡോധമിക്കുഡമഡോ എനളതഡോണക്ക് എനമികക്ക് ഡചഡോദേമികഡോനുളതക്ക്.  കഴമിഞ്ഞ

ഗവണ്ടമന്റെമിടന്റെ  കഡോലടതടുത  തശരുമഡോനഎ  നടെപ്പെഡോയമില.  ഇഇൗ  ഗവണ്ടമന്റെമിടന്റെ

കഡോലടതങമിലുഎ  ഇഇൗ  സഭയടടെ  വമികഡോരഎ  അഎഗശകരമിപ്പെമികഡോന,

ഡഡഡോകരമഡോടരടകഡോണക്ക് സമതമിപ്പെമികഡോന കഴമിയഡമഡോ എന്നക്ക് ബഹുമഡോനടപ്പെട മനമിയഎ

മുഖശ്യമനമിയഎ ചരച ടചയക്ക് തശരുമഡോനമുണഡോകണടമന്നക്ക് ഞഡോന അഭശ്യരതമിക്കുകയഡോണക്ക്.

റവനബ്യൂവഎ  ഭവനനമിരമഡോണവഎ  വകുപമനമി  (ശശ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രഡശഖരന):  സര,

ഇവമിടടെ ബഹുമഡോനടപ്പെട പമി.  സമി.  ഡജഡോരജക്ക് അവതരമിപ്പെമിച സബ്മമിഷനമില് അഡദ്ദേഹഎ

തടന്ന  കഡോരശ്യങ്ങള്  വമിശദേശകരമിചമിട്ടുണക്ക്.  വളെടര  ദു:ഖകരമഡോണക്ക്  സഎഭവഎ.
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ഇതുസഎബന്ധമിചക്ക്  എനമികക്ക്  കമിടമിയ  ഒരു  വമിവരഎ  അനുസരമിചഡോണക്ക്  ഞഡോന  സഭ

മുമ്പഡോടക  പറയന്നതക്ക്.   പൂഞ്ഞഡോര  നമിഡയഡോജകമണ്ഡലതമില്ടപ്പെട  ഇഇൗരഡോട്ടുഡപട

വമിഡലജമില്  നരമിപ്പെഡോറ  ടഷരശഫമിടന്റെ  മകന  സഡോജമിതക്ക്,  ഇഇൗരഡോറ്റുഡപട  മചകഡോടക്ക്

പനപ്പെളമി വമിടശല് അലമിയഡോരുടടെ മകന അജക്ക് മല് എന്നമിവര  11-07-2016  തമിങളെഡോഴ്ച

വവകമിടക്ക് ഏകഡദേശഎ മൂനമണമിഡയഡോടുകൂടെമി ഡവങ്ങതഡോനഎ മഡോളെമിക അരുവമിയമില് വശണക്ക്

മുങ്ങമിമരമിക്കുകയണഡോയമി.  കഡോഞ്ഞമിരപ്പെളമി തഡോലൂകമിടന്റെയഎ മശനചമില് തഡോലൂകമിടന്റെയഎ

അതമിരതമിയമില്  ഡവങ്ങതഡോനഎ  എഡസറ്റമിനുളമില്  ടമയമിനഡറഡോഡമില്നമിനഎ  രണക്ക്

കമിഡലഡോമശറ്റര മഡോറമി  മനുഷശ്യവഡോസമമിലഡോത വമിജനമഡോയ പ്രഡദേശമഡോണക്ക്  സഎഭവസ്ഥലഎ.

ഇഇൗരഡോറ്റുഡപടയമില്നമിനഎ  വന്ന  ആറകുടമികള്  ഉള്ടപ്പെടുന്ന  സഎഘതമിടല  രണക്ക്

കുടമികളെഡോണക്ക്  മരണടപ്പെടതക്ക്.  കുളെമികഡോനമിറങ്ങമിയ  കുടമികളടടെ  കഡോല്  വഴുതമി

ഒഴുകമില്ടപ്പെടക്ക്  പഡോറടകട്ടുകളെമില് തടമി  ഒരു കുടമിയടടെ  ശമിരസ്സക്ക്  മുഖഎ  തമിരമിചറമിയഡോന

പറ്റഡോതവമിധഎ തകരനഡപഡോയമി.  മഡറ്റ  കുടമി  പഡോറടകടമില് തലയമിടെമിചഡോണക്ക്  മരമിചതക്ക്.

കൂടടെ  ഉണഡോയമിരുന്ന  കുടമികളടടെ  നമിലവമിളെമിഡകടക്ക്  മഡോളെമികഭഡോഗത്തുനമിനഎ  ആളകള്

ഓടെമിടയത്തുകയഎ ഇഇൗരഡോറ്റുഡപടയമില്നമിനഎ ഫയര ഡഫഡോഴഎ  റവനബ്യൂ  ഉഡദേശ്യഡോഗസ്ഥരുഎ

ഡപഡോലശസുഎ നഡോട്ടുകഡോരുഎ ഡചരന്നക്ക് രക്ഷഡോപ്രവരതനഎ നടെതമി മൃതഡദേഹഎ വശടണടുത്തു.

ഉഡദ്ദേശഎ  വവകുഡന്നരഎ  5  മണമിഡയഡോടുകൂടെമി  മൃതഡദേഹങ്ങള്  പഡോലഡോ  സരകഡോര
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ആശുപതമിയമില്  എതമിച്ചു.  അവമിടടെ  ശശതശകരണസഇൗകരശ്യഎ  ലഭശ്യമലഡോതതമിനഡോല്

കമിടെങ്ങൂര  എല്.എല്.എഎ.  ആശുപതമിയമില്  മൃതഡദേഹഎ  സൂക്ഷമിചമിരമിക്കുനടവനഎ

ഇന്നക്ക്  രഡോവമിടല  ഇനകശ്വസക്ക്  പൂരതമിയഡോകമി  ഡകഡോടയഎ  ടമഡമികല്  ഡകഡോഡളെജമില്

ഡപഡോസ്റ്റുഡമഡോരടതമിനഡോയമി  എതമിക്കുടമനള  വമിവരമഡോണക്ക്   ലഭമിചമിരമിക്കുന്നതക്ക്.

അടെമിയനര  ധനസഹഡോയമഡോയമി  പതമിനഡോയമിരഎ  രൂപ  വശതഎ  നല്കഡോന  നമിരഡദ്ദേശഎ

നല്കമിയമിട്ടുണക്ക്. ഇതഡോണക്ക് അതുമഡോയമി ബന്ധടപ്പെടക്ക് നല്കഡോനുള വമിവരഎ. 

ശശ  .    എന  .    എ  .    ടനലമിക്കുന്നക്ക്:  സര,  രഡോതമികഡോലങ്ങളെമിലുഎ  ഡപഡോസ്റ്റുഡമഡോരടഎ

നടെതണഎ. 

 പടമികജഡോതമി  പടമികവരഗ്ഗ  പമിഡന്നഡോകസമുദേഡോയഡക്ഷമവഎ  നമിയമവഎ

സഡോഎസഡോരമികവഎ പഡോരലടമന്റെറമികഡോരശ്യവഎ വകുപമനമി (ശശ  .    എ  .    ടക  .    ബഡോലന): സര,

ഡപഡോസ്റ്റുഡമഡോരടതമിടന്റെ  കഡോരശ്യതമില്  ബഹുമഡോനടപ്പെട  അഎഗഎ  പറഞ്ഞ  കഡോരശ്യഎ

ശരമിയഡോണക്ക്.  വളെടര  ഡകഡോഎപമിഡകറ്റഡക്ക്  ആയമിട്ടുള  ഡകസ്സുകളെമില്  ഡപഡോസ്റ്റുഡമഡോരടഎ

രഡോതമികഡോലങ്ങളെമില് പറ്റമില.  ഇതക്ക് ആദേശ്യഎ മനസ്സമിലഡോകണഎ.  സഡോധഡോരണനമിലയമിലുള

ഡകസുകളെമിലഡോടണങമില് സഡോധമിക്കുഎ. 

പുനരധമിവഡോസഎ

ശശ  .    ഡജഡോരജക്ക്  എഎ  .    ഡതഡോമസക്ക്:  സര,  2012 ആഗസക്ക്  മഡോസഎ  ആറഡോഎ  തശയതമി
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തമിരുവമ്പഡോടെമിയമിടല പുല്ലൂരഡോനപഡോറയമില് നടെന്ന ഉരുള്ടപഡോടലമില് ഏതഡോണക്ക്  8  ഡപര

മരമിക്കുകയഎ 25 കുടുഎബങ്ങള് പൂരണ്ണമഡോയമി വശടുകള് തകരന്നക്ക് അഭയഡോരതമി കശ്യഡോമ്പമില്

കഴമിയകയമഡോണക്ക്.  175  വശടുകള്  ഭഡോഗമികമഡോയമി  തകരനടവന്നഡോണക്ക്

കണകഡോകടപ്പെടുന്നതക്ക്.  700-ഓളെഎ  ഏകര  കൃഷമിഭൂമമി  ഒലമിച്ചുഡപഡോയമി.

ഡകഡോടെമികണകമിനക്ക് രൂപയടടെ നഷ്ടമഡോണക്ക് സഎഭവമിചതക്ക്.  സഎഭവഎ നടെന്നക്ക് രണക്ക് ദേമിവസഎ

കഴമിഞ്ഞക്ക് അന്നടത മുഖശ്യമനമി അവമിടടെ സന്ദരശമിചഡപ്പെഡോള് വശടുകള് നശമികടപ്പെട

എലഡോവരക്കുഎ പുതമിയ വശടെക്ക് നമിരമമിച്ചുനല്കുടമനഎ  കൃഷമിഭൂമമി നഷ്ടടപ്പെടവരകക്ക് ഒരു

ഏകറമില് കുറയഡോത സ്ഥലഎ വഡോങ്ങമി നല്കുടമനഎ ഡറഡോഡക്ക്  ഉള്ടപ്പെടടെയള എലഡോ

പ്രശങ്ങളഎ  പരമിഹരമിക്കുടമനള  എലഡോ  വഡോഗഡോനങ്ങളഎ  നല്കമി  ഡപഡോയതഡോണക്ക്.

കഴമിഞ്ഞ നഡോലക്ക് വരഷമഡോയമി പൂരണ്ണമഡോയമി വശടെക്ക് നഷ്ടടപ്പെട 25 കുടുഎബങ്ങള് കശ്യഡോമ്പമില്

കഴമിയകയഡോണക്ക്.  തഡോല്കഡോലമികമഡോയമി,  6  മഡോസഡതയ്ക്കുമഡോതഎ  നമിരമമികടപ്പെട  ആ

കശ്യഡോമ്പമില്  ഒറ്റമുറമി  വശടമിലഡോണക്ക്  ഇഇൗ  25  കുടുഎബങ്ങളഎ  കഴമിയന്നതക്ക്.  അവടര

പുനരധമിവസമിപ്പെമിക്കുന്നതമിനുള  യഡോടതഡോരു  നടെപടെമിയഎ  കഴമിഞ്ഞ

മൂന്നരവരഷകഡോലമഡോയമി  ഉണഡോയമിടമില.   തഡോല്കഡോലമികമഡോയമി  നമിരമമിച  ടഷഡമിടന്റെ

ധനസഹഡോയഎ  ഊരഡോളങല്  ഡലബര  ഡകഡോണ്ടഡോകക്ക്    ടസഡോവസറ്റമിയഡോണക്ക്  അന്നക്ക്

അടെമിയനരസഹഡോയടമന്ന നമിലയമില് ആ പ്രവൃതമി പൂരതമിയഡോകമിയതക്ക്.  അവരക്കുള
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ധനസഹഡോയവഎ  നല്കമിയമിടമില.  കൃഷമിഭൂമമി  ഒലമിച്ചുഡപഡോയവരകക്ക്  പകരഎ  കൃഷമിഭൂമമി

ടകഡോടുതമിടമില.  വഡോസഡയഡോഗശ്യമലഡോതഡോയമി  മഡോറമിയ  വശടുകള്കക്ക്  ഒരു  ധനസഹഡോയവഎ

നഡോളെമിതുവടര  ടകഡോടുതമിടമില.  ഇതരടമഡോരു  പരമിസ്ഥമിതമിയമില്,  ഇഇൗ  ദുരനതമില്

മരമിച്ചുഡപഡോയ  ഡഗഡോപഡോലന  എന്ന  ആളെമിനക്ക്  ഇതുവടരയഎ  നഷ്ടപരമിഹഡോര  തുക

നല്കമിയമിടമില.  8  ഡപര  മരമിചഡപ്പെഡോള്  7  ഡപരക്കുമഡോതമഡോണക്ക്  നഷ്ടപരമിഹഡോരഎ

ടകഡോടുതതക്ക്.  അതുടകഡോണക്ക്  പുല്ലൂരഡോനപഡോറ  ഉരുള്ടപഡോടല്  ദുരമിതബഡോധമിതകരകക്ക്

അടെമിയനരസഹഡോയഎ  എതമിഡചമതമിയഡോകൂ.  അവടര  പുനരധമിവസമിപ്പെമികണഎ.

സഡോഡങതമിക  തടെസ്സങ്ങള്  പറഞ്ഞക്ക്  അതക്ക്  മഡോറ്റമിവയ്ക്കുന്നതക്ക്  മനുഷശ്യതശ്വപരമഡോയ

സമശപനമഡോയമിരമികരുതക്ക്.  അതുടകഡോണക്ക് ഇഇൗ  25  കുടുഎബങ്ങള്ക്കുഎ അടെമിയനരമഡോയമി

വശടെക്ക്  നമിരമമികഡോനുഎ  വഡോസഡയഡോഗമലഡോതഡോയമി  മഡോറമിയ  വശടുകള്  റമിടപ്പെയര

ടചയ്യുന്നതമിനുള  ധനസഹഡോയവഎ  കൃഷമിഭൂമമി  നഷ്ടടപ്പെടവരകക്ക്  പകരഎ  കൃഷമിഭൂമമിയഎ

നല്കഡോന  ഗവണ്ടമന്റെക്ക്  അടെമിയനര  നടെപടെമി  സശ്വശകരമികണഎ.  അതമില്

നമിയമതടെസ്സങ്ങള്  പറഞ്ഞക്ക്  ഒഴമിവകഴമിവകള്  പറയന്നതക്ക്  ശരമിയലഡോടയന്നഡോണക്ക്

എനമികക്ക് ഇഇൗ സബ്മമിഷനമിലൂടടെ പറയഡോനുളതക്ക്. 

     റവനബ്യൂവഎ ഭവനനമിരമഡോണവഎ വകുപമനമി (ശശ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രഡശഖരന): സര,

2012  ആഗസക്ക്  6-നക്ക്  ഡകഡോഴമിഡകഡോടെക്ക്  ജമിലയമിടല  തമിരുവമ്പഡോടെമിയമിലുഎ
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പൂല്ലൂരഡോഎപഡോറയമിലുമുണഡോയ  ഉരുള്ടപഡോടലമിലുഎ  പ്രകൃതമിഡക്ഷഡോഭതമിലുഎ

ഇരയഡോയവരകക്ക്  10.08.2012-ടല  സരകഡോര  ഉതരവക്ക്  4678/12  പ്രകഡോരഎ

ആശശ്വഡോസ  ധനസഹഡോയഎ  അനുവദേമിചമിരുന.  പ്രസ്തുത  ഉതരവപ്രകഡോരഎ

മരണമടെഞ്ഞ ഓഡരഡോ വശ്യകമിയടടെയഎ കുടുഎബതമിനക്ക് 3 ലക്ഷഎ രൂപ വശതവഎ വശടെക്ക്

പൂരണ്ണമഡോയമി  നഷ്ടടപ്പെടവരകക്ക്  1  ലക്ഷഎ  രൂപ  വശതവഎ  കടെകള്  പൂരണ്ണമഡോയഎ

തകരന്നവരകക്ക്  2  ലക്ഷഎ  രൂപ  വശതവഎ  അനുവദേമിചമിരുന.  കൂടെഡോടത

പ്രകൃതമിഡക്ഷഡോഭതമില്  മഡോറ്റമിപ്പെഡോരപ്പെമികടപ്പെട  ആളകള്കക്ക്  ഒരു  മഡോസഡതയക്ക്

സഇൗജനശ്യ  ഡറഷനുഎ  ദുരമിതഡോശശ്വഡോസ  കശ്യഡോമ്പുകളെമില്  തഡോമസമിക്കുന്നവരകക്ക്

തഡോല്കഡോലമികഡോവശശ്യതമിനഡോയമി  ഒരു കുടുഎബതമിനക്ക്  5000  രൂപ വശതവഎ  തുക

അനുവദേമിചമിരുന.  ഭൂമമി  നഷ്ടടപ്പെടവരകക്ക്  ഏറ്റവഎ  ചുരുങ്ങമിയതക്ക്  5  ടസനഎ

പരമഡോവധമി  ഒഡരകര  എന്ന  പരമിധമിക്കുളമില്  നമിരതമി  നഷ്ടടപ്പെട  ഭൂമമികക്ക്

തുലശ്യമഡോയ നമിരകമില് ഭൂമമി നല്കുന്നതമിനുഎ വശടെക്ക്  പൂരണ്ണമഡോയഎ നഷ്ടടപ്പെടവരകക്ക്

ഉചമിതമഡോയ  പദ്ധതമിയമില്  ഉള്ടപ്പെടുതമി  വശടെക്ക്  നമിരമമികഡോനുള  ധനസഹഡോയഎ

ലഭശ്യമഡോക്കുവഡോനുഎ  ജമിലഡോ  കളെകരമഡോടര  ചുമതലടപ്പെടുതമി  സരകഡോര  ഉതരവക്ക്

പുറടപ്പെടുവമിചമിരുന.  പ്രസ്തുത  ദുരനതമില്  കചവടെകഡോരക്കുണഡോയ

നഡോശനഷ്ടതമിനക്ക്  നഷ്ടപരമിഹഡോരഎ  നല്കുന്നതമിനഡോയമി  ബന്ധടപ്പെട  വശടുകള്
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പൂരണ്ണമഡോയഎ  നഷ്ടടപ്പെടവരകക്ക്  ഇന്ദമിരഡോ  ആവഡോസക്ക്  ഡയഡോജനയമില്  ഉള്ടപ്പെടുതമി

വശടുഎ  1  ലക്ഷഎ  രൂപ  നഷ്ടപരമിഹഡോരവഎ  നല്കഡോനുഎ  ഇപ്രകഡോരഎ  വശടെക്ക്

ഡവണഡോതവരകക്ക്  2  ലക്ഷഎ രൂപ നഷ്ടപരമിഹഡോരമഡോയമി നല്കഡോനുഎ ഡകടെക്ക് പറ്റമിയ

വശടുകളടടെ  അറ്റകുറ്റപ്പെണമികള്കക്ക്  ജമിലഡോ  കളെകറടടെ  റമിഡപ്പെഡോരടമിടന്റെ

അടെമിസ്ഥഡോനതമില് മഡോനദേണ്ഡങ്ങള്കക്ക് വമിഡധയമഡോയമി പരമഡോവധമി  35000  രൂപ

വടര  നല്കുന്നതമിനുഎ  അന്നക്ക്  ഉതരവക്ക്  നല്കമിയമിരുന.  ഇതക്ക്  മതമിയഡോകഡോടത

വരുന്ന ഡകസുകളെമില്  15000  രൂപ കൂടെമി അനുവദേമിക്കുന്നതമിനുഎ ആശുപതമിയമില്

കമിടെതമി ചമികമിതമിഡകണമിവന്ന ഡരഡോഗമികള്കക്ക്  പരമഡോവധമി  5000  രൂപ വടര

അനുവദേമിക്കുന്നതമിനുഎ വശട്ടുപകരണങ്ങളഎ മറ്റുഎ നശമിചവരകക്ക് 10000 രൂപ വടര

നഷ്ടപരമിഹഡോരഎ  അനുവദേമിക്കുന്നതമിനുഎ  ജമിലഡോ  കളെകടറ

ചുമതലടപ്പെടുതമിയമിരമിക്കുന.  പ്രസ്തുത ദുരനതമില് കൃഷമിനഡോശഎ സഎഭവമിച  518

കരഷകരകക്ക്  5402980  രൂപ  (അമ്പതമിനഡോലക്ക്  ലക്ഷതമി  രണഡോയമിരതമി

ടതഡോളഡോയമിരതമി  എണ്പതക്ക്  രൂപ)ആശശ്വഡോസ  ധനസഹഡോയമഡോയമി  വമിതരണഎ

ടചയമിട്ടുണക്ക്. പ്രസ്തുത ഉരുള്ടപഡോടലമില് വശടുകള് നഷ്ടടപ്പെടക്ക് തഡോല്കഡോലമികഡോശശ്വഡോസ

ഡകന്ദ്രതമില് തഡോമസമിച്ചുവരുന്ന 23 ഡപരമില് 5 ഡപരകക്ക് വശടെക്ക് വച്ചുനല്കമിയമിട്ടുണക്ക്.

ഡശഷമിക്കുന്നവരകക്ക്  ഭൂമമിഡയഡോ  വശഡടെഡോ  നല്കമിയമിടമില.  പ്രസ്തുത  വമിഷയഎ
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പരമിഡശഡോധമിച്ചുവരമികയഡോണക്ക്. 

കടെല്ഭമിതമി പുനനഃസ്ഥഡോപമികല് 

ശശ  .    റ്റമി  .    വമി  .    രഡോഡജഷക്ക്:  സര,  എടന്റെ  മണ്ഡലതമിടല  മഡോടെഡോയമി,  മഡോട്ടൂല്

പഞഡോയത്തുകളെമിടല തശരഡദേശഡമഖലയമില് കടെലഡോക്രമണഎമൂലഎ ജനങ്ങള് വളെടര

പ്രയഡോസതമിലഡോണക്ക്.  മഡോടെഡോയമി  പഞഡോയതമിടല  നശടരഡോഴുകുഎചഡോല്,  മഡോട്ടൂലമിടല

കകഡോടെനചഡോല്, മഡോട്ടൂല് സഇൗതക്ക് എന്നമിവമിടെങ്ങളെമില് കടെല്ഭമിതമി പൂരണ്ണമഡോയഎ

തകരന്നക്ക്  തശരഡദേശ  ഡറഡോഡക്ക്  കടെടലടുക്കുകയഎ  നമിരവധമി  വശടുകള്  തകരുകയഎ

കടെല്  കവമിഞ്ഞക്ക്  ഉപടവളഎ  കയറമിയതമിടനത്തുടെരന്നക്ക്  കമിണറകള്

ഉപഡയഡോഗശൂനശ്യമഡോയമി   തശരന്നമിരമിക്കുകയമഡോണക്ക്.  കടുത  ടവളടകട്ടുമൂലഎ

അവമിടടെയള  ആളകള്കക്ക്  പുറതമിറങ്ങഡോന  കഴമിയഡോത  അവസ്ഥയഡോണുളതക്ക്.

കഴമിഞ്ഞ  അഞക്ക്  വരഷമഡോയമി  നമിരവധമി  തവണ  ഇഇൗ  വമിഷയഎ  സഭയമില്

ഉന്നയമിക്കുകയഎ  എസമിഡമറ്റക്ക്  സമരപ്പെമിക്കുകയഎ  ടചയ്ടതങമിലുഎ  യഡോടതഡോരു

പരമിഗണനയഎ  ഉണഡോയമിടമില.  കഴമിഞ്ഞ  വരഷഎ  29  ഡകഡോടെമിയടടെ

17 പ്രവൃതമിക്കുള എസമിഡമറ്റക്ക്  തയഡോറഡോകമി നല്കമിയതഡോണക്ക്.  ടഎ.ടഎ.ടെമി  യടടെ

പഠനഎ  നടെതമിയതമിനുഡശഷഎ  കഡോരശ്യങ്ങള്  ആഡലഡോചമികഡോഎ  എന്നഡോണക്ക്  അന്നക്ക്

പറഞ്ഞതക്ക്. എന്നഡോല് ഇകഡോരശ്യതമില് യഡോടതഡോരു നടെപടെമിയഎ കഴമിഞ്ഞ സരകഡോര
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സശ്വശകരമിചമിടമില.  ഇഡപ്പെഡോള്  13  ഡകഡോടെമിയടടെ  എസമിഡമറ്റക്ക്  ബന്ധടപ്പെട

ഉഡദേശ്യഡോഗസ്ഥഡോനമഡോര  തയഡോറഡോകമിയമിരമിക്കുകയഡോണക്ക്.  തശരഡദേശതക്ക്

കടെലഡോക്രമണഭശതമിയമില് കഴമിയന്നവരകക്ക് സുരക്ഷ ഉറപവരുതഡോന ഗവണ്ടമന്റെക്ക്

നടെപടെമി  സശ്വശകരമികണഎ.  കഴമിഞ്ഞ  ഗവണ്ടമന്റെക്ക്  50  ഡകഡോടെമി  രൂപയഡോണക്ക്

മഡോറ്റമിവചടതങമില്  ഇതവണ  300  ഡകഡോടെമി  രൂപ  തശരഡദേശ  സുരക്ഷയ്ക്കുഡവണമി

മഡോറ്റമിവചമിട്ടുണക്ക്.  മഡോട്ടൂരമില് മഡോതമല ഡകരളെതമിടന്റെ പല ഭഡോഗങ്ങളെമിലുഎ രൂക്ഷമഡോയ

കടെലഡോക്രമണമഡോണുണഡോകുന്നതക്ക്.  ഇഇൗ കടെലഡോക്രമണഎ തടെയഡോന അടെമിയനരമഡോയമി

കടെല്ഭമിതമി  നമിരമമിചക്ക്  തശരഡദേശവഡോസമികളടടെ  സുരക്ഷ

ഉറപവരുതഡോനഡോവശശ്യമഡോയ  നടെപടെമി  സശ്വശകരമികണടമന്നക്ക്

അഭശ്യരതമിക്കുകയഡോണക്ക്. 

ജലവമിഭവ വകുപമനമി  (ശശ  .    മഡോതത്യു റ്റമി  .    ഡതഡോമസക്ക്):  സര,  ബഹുമഡോനടപ്പെട

അഎഗഎ അഡദ്ദേഹതമിടന്റെ മണ്ഡലതമിടല തശരഡദേശഡമഖലയമില് അനുഭവടപ്പെടുന്ന

പ്രശമഡോണക്ക്  ചൂണമികഡോണമിചടതങമിലുഎ  ഡകരളെതമിടന്റെ തശരഡദേശഡമഖലയമിലഡോടക

ടപഡോതുടവ അനുഭവടപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രശമഡോണമിതക്ക്.  ചൂടഡോടെക്ക് പുതമിയങ്ങഡോടെമി ഭഡോഗതക്ക്

പുതമിയ കടെല്ഭമിതമി നമിരമമികഡോനഡവണമി രണക്ക് പ്രവൃതമികളെമിലഡോയമി 297 ലക്ഷഎ

രൂപയടടെയഎ  നശടരഡോഴുകുഎചഡോല്,  കകഡോടെനചഡോല്, വഡോവവളെപ്പെമില്ഡതഡോടെക്ക്,  മഡോട്ടൂല്
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സഇൗതക്ക്  എന്നമിവമിടെങ്ങളെമില്  5  പ്രവൃതമികളെമിലഡോയമി  949  ലക്ഷഎ  രൂപയടടെയഎ

ഉള്ടപ്പെടടെ 12 ഡകഡോടെമി 46 ലക്ഷഎ രൂപയടടെ എസമിഡമറ്റക്ക് തയഡോറഡോയമിട്ടുണക്ക്. അതമിനക്ക്

ഭരണഡോനുമതമി  നല്കഡോനുള  എലഡോ  ശമങ്ങളഎ  നടെത്തുന്നതഡോണക്ക്.

നശടരഡോഴുകുഎചഡോലമിടല രൂക്ഷമഡോയ കടെല്ഡക്ഷഡോഭഎ  -  ടചയമിഡനജക്ക്  100/400  മുതല്

100/500  വടരയളമിടെതക്ക്  കടെല്ഭമിതമികളടടെ  പുനരുദ്ധഡോരണ

പ്രവരതനങ്ങള്കക്ക്  40  ലക്ഷഎ രൂപയടടെ ഭരണഡോനുമതമി നല്കുകയഎ അതമിനക്ക്

എഗ്രമിടമന്റെക്ക്  വയ്ക്കുകയഎ  ടചയ.  ടചയമിഡനജക്ക്  100/200  മുതല്  100/264

വടരയളമിടെതക്ക്   25  ലക്ഷഎ  രൂപയടടെ  ഭരണഡോനുമതമി  നല്കമി  മൂന്നക്ക്  തവണ

സരകമിള് ഓഫശസമില്നമിന്നക്ക് ടടെനഡര വമിളെമിക്കുകയഎ രണക്ക് തവണ കശ്വഡടഷന

വചമിട്ടുഎ  കരഡോറകഡോരമില്നമിന്നക്ക്  പ്രതമികരണടമഡോനമുണഡോയമില.  പമിന്നശടെക്ക്

ടനഡഗഡോഡഷശ്യറ്റഡക്ക്  ടടെണര വമിളെമിചഡപ്പെഡോള് വളെടര  ഉയരന്ന ഡററ്റമിഡലയക്ക്  ഡപഡോയമി.

അതുടകഡോണക്ക്  ഒരമികല്ക്കൂടെമി  ടടെണര  ടചയക്ക്  പ്രവൃതമി  പൂരതശകരമികഡോന

ശമമിക്കുന്നതഡോണക്ക്.  മഡോടെഡോയമി  പഞഡോയതമിടല നശടരഡോഴുകുഎചഡോല് - ടചയമിഡനജക്ക്

100/265  മുതല് 100/325  വടര  15  ലക്ഷഎ രൂപയക്ക് ഭരണഡോനുമതമി നല്കമി രണക്ക്

തവണ ടടെണര വമിളെമിചമിട്ടുഎ ഡകഡോണ്ടഡോകരമഡോരമില്നമിന്നക്ക് പ്രതമികരണമുണഡോയമില.

മൂന്നഡോമതക്ക് ടടെണര വമിളെമിചഡപ്പെഡോള് 25 ശതമഡോനഎ അധമികനമിരകക്ക് വന്നമിട്ടുണക്ക്. അതക്ക്
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പരമിഡശഡോധമിചക്ക്  അതമിനക്ക്  അഎഗശകഡോരഎ  നല്കഡോനുള  നടെപടെമികളെഡോണക്ക്

സശ്വശകരമിച്ചുവരുന്നതക്ക്.  ബഹുമഡോനടപ്പെട അഎഗഎ ഇഇൗ സഭയമില് നമിരവധമി തവണ

ഉന്നയമിച ഒരു വമിഷയതമിനക്ക് പരമിഹഡോരമുണഡോകഡോനുള നടെപടെമികള് സതശ്വരമഡോയമി

സശ്വശകരമിക്കുന്നതഡോണക്ക്. 

സമഗ്ര പദ്ധതമി

ശശ  .    എഎ  .    വമിനടസന്റെക്ക്:  സര,  എടന്റെ  നമിഡയഡോജകമണ്ഡലമഡോയ

ഡകഡോവളെതമില് ഉള്ടപ്പെടുന്ന വമിഴമിഞ്ഞഎ - അടെമിമലത്തുറ മുതല് പൂവഡോര വടരയള

തശരപ്രഡദേശങ്ങളെമിടല ജനങ്ങള്കക്ക് സഡോധഡോരണ ജശവമിതഎ ആറക്ക്  മഡോസഎ മഡോതഡമ

അനുവദേമിചമിട്ടുള. ബഡോകമി ആറക്ക് മഡോസവഎ മൂന്നക്ക് തവണയഡോയമി ടപയ്യുന്ന മഴമൂലമുള

ദുരമിതതമിലുഎ  ദുരനതമിലുമഡോണക്ക്  അവര  കഴമിയന്നതക്ക്.  ഏഷശ്യയമിടല  തടന്ന

ഏറ്റവഎ  കൂടുതല്  ജനസഡോന്ദ്രതയള  പ്രഡദേശമഡോയ  കരമിങ്കുളെഎ ഉള്ടപ്പെടടെയള

പ്രഡദേശങ്ങളെമിടല ജനങ്ങളടടെ  ജശവമിതഎ  ദുരമിതപൂരണ്ണമഡോവകയഡോണക്ക്.  മഴടപയഡോല്

അവരുടടെ  വശടുകളഎ  കക്കൂസുകളഎ  ടവളതമിലഡോവകയഎ  പ്രഡോഥമമിക

കൃതശ്യങ്ങള്ഡപഡോലുഎ  നമിരവഹമികഡോന  കഴമിയഡോത  തരതമില്  കക്കൂസക്ക്

മഡോലമിനശ്യങ്ങള്  ഒഴുകമിനടെക്കുന്ന  ദുരമിതഭൂമമിയഡോയമി  മഡോറന്ന  അവസ്ഥയഡോണക്ക്.  മഴ
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ടപയ്ടതഡോഴമിഞ്ഞഡോലുഎ മഡോസങ്ങഡളെഡോളെഎ ടവളഎ അവമിടടെ ടകടമിനമില്ക്കുകയഡോണക്ക്.

മതശ്യബന്ധന  ഉപകരണങ്ങടളെലഡോഎ  ടവളതമില്കമിടെന്നക്ക്  നശമിക്കുന്ന  വളെടര

ഗഇൗരവതരമഡോയ  ഒരു  സഡോഹചരശ്യമഡോണുളതക്ക്.  കരമിങ്കുളെത്തുള  ശമിവഡക്ഷതഎ

മഴകഡോലതക്ക് ടവളതമില്മുങ്ങമി മഡോസങ്ങഡളെഡോളെഎ നമിതശ്യപൂജകള്ഡപഡോലുഎ മുടെങന്ന

അവസ്ഥഡോയഡോണുളതക്ക്.  ഞങ്ങടളെലഡോഎ പലപ്രഡോവശശ്യഎ അവമിടെഎ സന്ദരശമിചമിരുന.

ടതരടഞ്ഞടുപ്പെക്ക് ഫലഎ വന്നതമിടന്റെ അടുത ദേമിവസഎ പുലരടച മൂന്നക്ക് മണമിമുതല്

ഞങ്ങടളെലഡോഎ  അവമിടടെയഡോയമിരുന.  കളെകറഎ  ഉഡദേശ്യഡോഗസ്ഥനമഡോരുടമഡോടക

അവമിടടെ  വനടവങമിലുഎ  ജനങ്ങളടടെ  ദുരമിതതമിനുമഡോതഎ  ഒരു

പരമിഹഡോരവമുണഡോകുന്നമില.  കലുങ്കുകളഎ ഓടെകളഎ നമിരമമിചക്ക് കടെലമിഡലയക്ക് ടവളഎ

ഒഴുകമിവമിടുന്ന  ഒരു  സമഗ്ര  പദ്ധതമിയണഡോയഡോല്  മഡോതഡമ  ഇതമിടനഡോരു

പരമിഹഡോരമുണഡോവകയള.  ഇകഡോരശ്യതമില്  ഗവണ്ടമന്റെക്ക്  അടെമിയനരമഡോയ ശദ്ധ

ടചലുതമി  സമഗ്രമഡോയ  ഒരു  പദ്ധതമിയണഡോകമി  അവമിടടെയള  ജനങ്ങളഎ

മനുഷശ്യരഡോടണന്ന  പരമിഗണനഡയഡോടുകൂടെമി  ഒരു  വരഷതമില്  എലഡോ  ദേമിവസവഎ

അവരകക്ക്  സഡോധഡോരണ  ജശവമിതഎ  നയമികഡോനുള  സഡോഹചരശ്യമുണഡോകണഎ

എന്നഡോണക്ക് എനമികക്ക് അഭശ്യരതമികഡോനുളതക്ക്. 
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ജലവമിഭവ  വകുപമനമി  (ശശ  .    മഡോതത്യു  റ്റമി  .    ഡതഡോമസക്ക്):  സര,  ഡകഡോവളെഎ

നമിഡയഡോജകമണ്ഡലതമില്  ഉള്ടപ്പെടുന്ന  പൂവഡോര  മുതല്  അടെമിമലത്തുറ  വടരയള

ഭഡോഗടത ടവളടകടക്ക് പരമിഹരമിക്കുന്നതമിനഡോയമി തമിരുവനനപുരഎ ജമിലഡോ കളെകര

അഞമിന നമിരഡദ്ദേശങ്ങള് സമരപ്പെമിചമിട്ടുണക്ക്.  ഡറഡോഡമിനക്ക്  സമഡോനരമഡോയമി  ഓടെകളഎ

ചഡോലുകളഎ  ചപ്പെഡോത്തുകളഎ  നമിരമമിക്കുക  എന്നതഡോണക്ക്  പ്രധഡോന  നമിരഡദ്ദേശഎ.

നമിരഡദ്ദേശമികടപ്പെടമിരമിക്കുന്ന  പ്രവരതനങ്ങളെമില്  ജലഡസചന  വകുപ്പെമിനക്ക്

നമിരവഹമികഡോനുള  പങക്ക്  ഞങ്ങള്  നമിരവഹമിക്കുഎ.  കഴമിഞ്ഞ  വരഷഎ  ജമിലഡോ

കളെകര  നമിരഡദ്ദേശമിച  പ്രകഡോരഎ  പൂവഡോര  ടപഡോഴമി  മുറമിചക്ക്  ജലഎ  ഒഴുകമികളെയഡോന

ജലഡസചന  വകുപ്പെക്ക്  നടെപടെമി  സശ്വശകരമിചമിരുന.  തഡദ്ദേശസശ്വയഎഭരണഎ,

ജലഡസചനഎ, ടപഡോതുമരഡോമതക്ക് എന്നശ വകുപകളടടെ ഏഡകഡോപനതമിലൂടടെ സമഗ്ര

പദ്ധതമി  നടെപ്പെമിലഡോകഡോനഡോണക്ക്  ജമിലഡോ  കളെകറടടെ  ശമിപഡോരശ.  ഇതരഎ

പ്രവരതനങ്ങളെമില്  ജലഡസചന  വകുപ്പെമിഡനഡോടെക്ക്  ആവശശ്യടപ്പെടുന്ന  പ്രവൃതമികള്

നമിരവഹമിക്കുന്നതഡോണക്ക്.  ആ പ്രവൃതമികള് ഏഡകഡോപമിപ്പെമികഡോന ജമിലഡോ കളെകരകക്ക്

നമിരഡദ്ദേശഎ നല്കഡോഎ. 

ഡറഡോഡക്ക് പണമി

ശശ  .    അനൂപക്ക്  ഡജകബക്ക്:  സര,   ടക.എസക്ക്.ടെമി.പമി.  യടടെ  നമിരമഡോണ
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പ്രവൃതമിയഡോണക്ക് ഞഡോന ഗവണ്ടമന്റെമിടന്റെ ശദ്ധയമില് ടകഡോണ്ടുവരുന്നതക്ക്.  എഎ.സമി.

ഡറഡോഡമിടന്റെ  നവശകരണ  പ്രവൃതമികള്  ടക.എസക്ക്.ടെമി.പമി.

ഏടറ്റടുതമിരമിക്കുകയഡോണക്ക്.  എന്നഡോല് ഇന്നതക്ക് നഡോഥനമിലഡോ കളെരമിഡപഡോടല മുഡന്നഡോടക്ക്

ഡപഡോവകയഡോണക്ക്.   എടന്റെ  നമിഡയഡോജകമണ്ഡതമിടല   കൂതഡോട്ടുകുളെഎ  എഎ.സമി.

ഡറഡോഡക്ക്  കടെനഡപഡോകുന്ന  പ്രഡദേശമഡോണക്ക്.    അവമിടടെ  നമിരമഡോണ  പ്രവൃതമികള്

ജനുവരമി  മഡോസഎ   തുടെങ്ങമിയതഡോണക്ക്.   അന്നവമിടെടത  എഎ.എല്.എ.  എന്ന

നമിലയമില്  ഡയഡോഗഎ  വമിളെമിച്ചുഡചരക്കുകയഎ   മൂന്നക്ക്  മഡോസതമിനുളമില്  ടെഇൗണമിടല

വരക്കുകള്  പൂരതമിയഡോക്കുടമന്നക്ക്  ഉറപനല്കുകയഎ  ടചയമിരുന്നതഡോണക്ക്.   ഇന്നക്ക്

ഏഴക്ക്  മഡോസഎ  കഴമിഞ്ഞമിട്ടുഎ  ഒരു  ജഎഗ്ഷന  പരമിപൂരണ്ണമഡോയമി

സഎഭനഡോവസ്ഥയമിലഡോകമിടകഡോണക്ക്  നമിരമഡോണ  പ്രവൃതമികള്

ഇഴഞ്ഞുനമിങകയഡോണക്ക്.  400-ഒഡോളെഎ  വശ്യഡോപഡോര  സ്ഥഡോപനങ്ങളടടെ    മുമ്പമില്

ഒഡോടെയ്ക്കുഡവണമിയള  കുഴമികള്  രൂപടപ്പെടുതമി  പ്രവൃതമി  പകുതമി  വഴമിയമിലഡോണക്ക്.

ഇഇൗ  ഡജഡോലമി  പൂരതമിയഡോകഡോതതുകഡോരണഎ  വശ്യഡോപഡോര  സ്ഥഡോപനങ്ങളെമിഡലയക്ക്

ജനങ്ങള്കക്ക് കടെനവരഡോന  കഴമിയഡോത സഡോഹചരശ്യമഡോണക്ക്.   ഉതരവഡോദേമിതടപ്പെട

എഞമിനശയരമഡോഡരഡോ  മറ്റക്ക്  ഉഡദേശ്യഡോഗസ്ഥഡരഡോ   വരകക്ക്  നടെക്കുന്ന  സ്ഥലതക്ക്

ഇലഡോത്തുടകഡോണഡോണക്ക്  നഡോഥനമിലഡോകളെരമിടയന്നക്ക്  പറയഡോന  കഡോരണഎ.    ഇതക്ക്
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അവമിടടെ  മഡോതമുള  വമിഷയമഡോടണന്നക്ക്  ഞഡോന കരുതുന്നമില.   ടക.എസക്ക്.ടെമി.പമി.

യടടെ വരകക്ക് നടെക്കുന്ന മറ്റക്ക്  പ്രഡദേശങ്ങളെമിലുഎ ഇതരതമിലുള ബുദ്ധമിമുട്ടുകളണക്ക്.

വരകക്ക്  വളെടര  ഡസഡോ  ആയമി  നടെക്കുന്നതക്ക്  ടപഡോതുജനങ്ങള്കക്ക്,  പ്രഡതശ്യകമിചക്ക്

വഡോഹന  യഡോതകഡോരകക്ക്  വളെടര  ബുദ്ധമിമുടക്ക്  ഉണഡോക്കുനടണനളതക്ക്

ബഹുമഡോനടപ്പെട  മനമിയടടെയഎ ഗവണ്ടമന്റെമിടന്റെയഎ ശദ്ധയമില്ടപ്പെടുത്തുകയഡോണക്ക്.

നമിരമഡോണ  പ്രവൃതമികള്  എതയഎഡവഗഎ   പൂരതമിയഡോകഡോനുള  നടെപടെമി

ഗവണ്ടമന്റെമിടന്റെ  ഭഡോഗത്തുനമിനഎ   ഉണഡോകണടമന്നക്ക്  അഭശ്യരതമിക്കുന.

അഡതഡോടടെഡോപ്പെഎ  എറണഡോകുളെഎ  ജമിലയടടെ  കമിഴകന  ഡമഖലയമിലൂടടെ  എഎ.സമി.

ഡറഡോഡക്ക് കടെനഡപഡോവകയഡോണക്ക്.  എടന്റെ നമിഡയഡോജകമണ്ഡലതമിടല കൂതഡോട്ടുകുളെഎ

ഉള്ടപ്പെടടെ   പല  പ്രധഡോനടപ്പെട  ജഎഗ്ഷനുകളെമിലുഎ  വബപ്പെഡോസ്സുകള് ഇലഡോതതക്ക്

ഏടറ  പ്രശങ്ങള്  സൃഷ്ടമിക്കുനണക്ക്.    കൂതഡോട്ടുകുളെഎ  കഴമിഞ്ഞഡോല്   മൂവഡോറ്റുപുഴ,

ടപരുമ്പഡോവൂര,  കഡോലടെമി,  അങമഡോലമി  തുടെങ്ങമിയ പ്രധഡോനടപ്പെട   ജഎഗ്ഷനുകളണക്ക്.

ഡകഡോടയഎ,  ഇടുകമി  തുടെങ്ങമിയ  ജമിലകളെമില്  നമിനഎ  ടനടുമ്പഡോഡശ്ശേരമിയമിഡലയക്ക്

ഡപഡോകുന്നതക്ക്   ഇതുവഴമിയഡോണക്ക്.   എഎ.സമി.  ഡറഡോഡമില് വഡോഹനങ്ങള് പലഡപ്പെഡോഴുഎ

ഡബഡോകഡോയമി  കമിടെക്കുകയഡോണക്ക്.    എഎ.സമി.  ഡറഡോഡമില്  കൂതഡോട്ടുകുളെഎ

ഉള്ടപ്പെടടെയള  പ്രധഡോന  ജഎഗ്ഷനുകളെമില്  വബപ്പെഡോസക്ക്   നമിരമമികഡോനുള
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സമഗ്രമഡോയ പദ്ധതമിയഎ ഗവണ്ടമന്റെമിടന്റെ ഭഡോഗത്തുനമിനഎ ഉണഡോകണടമന്നക്ക് ഞഡോന

അഭശ്യരതമിക്കുകയഡോണക്ക്. 

ടപഡോതുമരഡോമത്തുഎ രജമിഡസ്ട്രേഷനുഎ വകുപമനമി (ശശ  .   ജമി  .    സുധഡോകരന): സര,

ഡലഡോകബഡോങക്ക് ധനസഹഡോയഡതഡോടടെ നടെപ്പെമിലഡോകമിവരുന്ന 2403 ഡകഡോടെമി രൂപയടടെ

ടക.എസക്ക്.ടെമി.പമി.-II  പദ്ധതമിയമില്  ഉള്ടപ്പെടുതമിയ,   ഏറ്റുമഡോനൂര-  മഡോവഡോറ്റുപുഴ

40.96 കമിഡലഡോമശറ്റര വദേരഘശ്യതമില് എഎ.സമി. ഡറഡോഡമിടന്റെ നമിരമഡോണ പ്രവൃതമി

171.49  ഡകഡോടെമി  രൂപയക്ക്  കരഡോര  എടുതക്ക്  പ്രവരതമിച്ചുവരമികയഡോണക്ക്.  പണമികള്

പലഘടങ്ങളെമിലഡോയമി  പുഡരഡോഗമമിച്ചുവരുന.  ബഹുമഡോനടപ്പെട  എഎ.എല്.എ.

സബ്മമിഷനമില്  ഉന്നയമിച,  എഎ.സമി.  ഡറഡോഡമിടല   ഡചഡോരക്കുഴമി  മുതല്

അമ്പല എകുന്നക്ക്  വടരയള  ഭഡോഗതക്ക്  ഇഡപ്പെഡോള്  നമിരമഡോണപ്രവൃതമികള്

നടെനവരമികയഡോണക്ക്.  പ്രധഡോനമഡോയഎ  ഓടെകളഡടെയഎ  കലുങ്കുകളടടെയഎ

നമിരമഡോണമഡോണക്ക് ഇഡപ്പെഡോള് നടെക്കുന്നതക്ക്.  കടുത മഴകഡോലമഡോയതമിനഡോല്  ഡറഡോഡക്ക്

ടെഡോര ടചയ്യുന്ന പണമികള് ഇഡപ്പെഡോള് പൂരതമിയഡോകഡോന പ്രയഡോസമഡോണക്ക്.   എഎ.സമി.

ഡറഡോഡമിടല  ഡചഡോരക്കുഴമി മുതല് അമ്പല എകുന്നക്ക് വടരയള ഡറഡോഡമില് കൂതഡോട്ടുകുളെ എ

ടെഇൗണമിഡലതക്ക്  ഉള്ടപ്പെടടെ  സമയബന്ധമിതമഡോയമി  പണമി  പൂരതശകരമികഡോന
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കരഡോറകഡോരനക്ക്   കരശന  നമിരഡദ്ദേശ എ  നല്കമിയമിട്ടുണക്ക്.  ടചവന്നയമിലുള

സ്ഥഡോപനമഡോണക്ക്  കരഡോര  എടുതമിരമിക്കുന്നതക്ക്.  മഴ  മഡോറമിയഡോലുടെന ഈ ഡറഡോഡമിടന്റെ

ടെഡോറമിഎഗക്ക് ഉള്ടപ്പെടടെയള പണമികള് പൂരതമിയഡോക്കുഎ. 2016  ഡമിസ ബര 31-നക എ

പ്രവൃതമികള് പൂരതമിയഡോകഡോനഡോണക്ക് ഇഡപ്പെഡോള് ലക്ഷശ്യമമിടമിരമിക്കുന്നതക്ക്.

ഫണക്ക് അനുവദേമികല്

ശശ  .    വമി  .    റ്റമി  .    ബല്റഡോഎ :  സര,  എടന്റെ നമിഡയഡോജകമണ്ഡലതമിടല   പല

പ്രധഡോനടപ്പെട  ഡറഡോഡുകളഎ  തശരത്തുഎ  ഗതഡോഗതഡയഡോഗശ്യമലഡോതഡോയമിരമിക്കുകയഡോണക്ക്.

അതരതമിലുള പ്രധഡോനടപ്പെട ഡറഡോഡമിനക്ക്  ഇടെകഡോല ബഡ്ജറ്റമില് ഒരു പദ്ധതമി

പ്രഖശ്യഡോപമിചമിരുന.  കുറ്റമിപറഎ  എഞമിനശയ റമിഎഗക്ക്  ഡകഡോഡളെജക്ക്  മുതല്  എടന്റെ

മണ്ഡലതമിടല കുമ്പമിടെമി,  തൃതഡോല,  വമി.ടക.  കടെവക്ക്,  പടഡോമ്പമി വഴമി പടഡോമ്പമിയമില്

പുതമിയ  പഡോലമടെകഎ  ടഷഡോരണ്ണൂരമിഡലയ്ക്കുള  ഡറഡോഡമിടന്റെ  ടപ്രഡോഡപ്പെഡോസല്

ഉണഡോയമിരുന.  പ്രസ്തുത  ഡറഡോഡമിനക്ക്  ഡവണമി  ഡമി.പമി.ആര.  അടെകമുള

പ്രവൃതമികള് തയഡോറഡോയമി ഗവണ്ടമന്റെമിടന്റെ മുന്നമിലുണക്ക്. ബഹുമഡോനടപ്പെട ധനകഡോരശ്യ

വകുപമനമിയ ടടെയഎകൂടെമി  ശദ്ധ  ഈ  വമിഷയതമിലുണഡോകണ എ.   പുതുകമിയ

ബഡ്ജറ്റമില്  2800  ഡകഡോടെമി  രൂപയടടെ  137  ഡറഡോഡുകള്  പ്രഖശ്യഡോപമികടപ്പെടമിട്ടുഎ
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എടന്റെ  മണ്ഡലതമിടല   ഒരു  ഡറഡോഡു ഡപഡോലുഎ  അതമില്  ഉള്ടപ്പെട്ടുകഡോണുന്നമില.

കഴമിഞ്ഞ  ബഡ്ജറ്റമിടല  ഡറഡോഡുകളഎ  പദ്ധതമികളളഎ  മഡോറ്റുന്നമിടലന്നക്ക്  ധനകഡോരശ്യ

വകുപമനമി  പറഞ്ഞതുടകഡോണക്ക്   ആവരതമികടപ്പെടുടമന്നക്ക്  ഞഡോന

പ്രതശക്ഷമിക്കുകയഡോണക്ക്.  കുറ്റമിപറ എ,  കുമ്പമിടെമി,  തൃതഡോല,  പടഡോമ്പമി,  പടഡോമ്പമിയമില്

പുതമിയ പഡോല എ ഉള്ടപ്പെടടെ ടഷഡോരണ്ണൂരമിഡലയ്ക്കുള ഡറഡോഡഡോണമിതക്ക്.   ശശ.  ടക.  ടെമി.

ജലശല്,  ശശ. മുഹമദേക്ക് മുഹഡോസമിന,  ശശ. പമി. ടക. ശശമി എന്നശ  എഎ.എല്.എ.

മഡോരുടടെയഎ  എടന്റെയഎ   ഉള്ടപ്പെടടെ  4  മണ്ഡലങ്ങളെമില്ക്കൂടെമി  കടെനഡപഡോകുന്ന

പ്രധഡോനടപ്പെട  ഇന്റെര  ഡമിസ്ട്രേമിക്റ്റക്ക്  ഡറഡോഡഡോണമിതക്ക്.   കഴമിഞ്ഞ  ഗവണ്ടമന്റെമിടന്റെ

കഡോലതക്ക് ജമിലഡോ ഫഡോഗ്ഷമിപക്ക് പദ്ധതമിയമില് ഉള്ടപ്പെടുതമി പഡോലകഡോടെക്ക്  ജമിലയമില്

ഏടറ്റടുതമിരുന്നതഡോണക്ക്.  അതമിടന്റെ പ്രവരതനങ്ങളഎ  പ      ഠനങ്ങളഎ ഡമി.പമി.ആര.

തയഡോറഡോക്കുന്ന  ഡജഡോലമിയടമലഡോഎ  പൂരതമിയഡോയ  സ്ഥമിതമികക്ക്  ഈ  ബഡ്ജറ്റമില്

ഉള്ടപ്പെടുതമി ഫണക്ക് അനുവദേമികണടമന്നഡോണക്ക് എനമികക്ക് അഭശ്യരതമികഡോനുളതക്ക്.

മഡോന്ദശ്യവമിരുദ്ധ  പഡോഡകജമില്  നമിന്നക്ക്  നശകമിവയഡോടത,   ബഡ്ജറ്റമില്   തുക

വകയമിരുത്തുന്ന  പ്രവൃതമിയഡോയമി  മഡോറ്റമി  ഈ  വരഷഎതടന്ന  ഏടറ്റടുകണടമന്നക്ക്

അഭശ്യരതമിക്കുകയഡോണക്ക്.  അതുഡപഡോടല,  ചഡോലമിഡശ്ശേരമി-ടപരമിഡങ്ങഡോടെക്ക്-കറകപുത്തൂര

ഡറഡോഡക്ക്, കറകപുത്തൂര-അകമികഡോവക്ക് ഡറഡോഡക്ക്, കൂട്ടുപഡോത-തമിരുമുറ്റഡകഡോടെക്ക് ഡറഡോഡമിടന്റെ
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രണഡോഎഭഡോഗമടെകമുള  പ്രധഡോനടപ്പെട  ഡറഡോഡുകളടടെ  ഡമി.പമി.ആര.  സഹമിതഎ

വകുപ്പെമിടന്റെ മുന്നമിലുളതഡോണക്ക്.   ഈ ബഡ്ജറ്റമിലൂടടെ  അതമിനക്ക്  മതമിയഡോയ  തുക

അനുവദേമികഡോന തയഡോറഡോകണടമന്നക്ക് അഭശ്യരതമിക്കുകയഡോണക്ക്.  കൂടെഡോടത വഡടഡോളെമി-

ചഡോതന്നൂര  അടെകമുള  പല  ഡറഡോഡുകളഎ

ഗതഡോഗതഡയഡോഗശ്യമലഡോതഡോയമിരമിക്കുകയഡോണക്ക്.  അവമിടടെ   ടമയമിന്റെനനസക്ക്

ടചയ്യുന്നതമിനക്ക് അടെമിയനര നടെപടെമി സശ്വശകരമികണടമന്നക്ക് അഭശ്യരതമിക്കുകയഡോണക്ക്.

ബഹുമഡോനടപ്പെട  ടപഡോതുമഡോരഡോമതക്ക്  വകുപമനമിയഎ  ധനകഡോരശ്യ  വകുപമനമിയളഎ

ഈ വമിഷയതമില് ഉചമിതമഡോയ  തശരുമഡോനടമടുകണടമന്നക്ക് അഭശ്യരതമിക്കുന. 

ടപഡോതുമരഡോമത്തുഎ രജമിഡസ്ട്രേഷനുഎ വകുപമനമി  (ശശ  .    ജമി  .    സുധഡോകരന) : 2015-

16-ടല  സഡോമ്പതമിക  ബഡ്ജറ്റമില്  14  ജമിലകളെമിലുഎ  ഓഡരഡോ  അടെമിസ്ഥഡോന  സഇൗകരശ്യ

പദ്ധതമികള്  നടെപ്പെമിലഡോക്കുടമന്നക്ക്  പ്രഖശ്യഡോപമിചമിരുന.   അതമിടന്റെ  അടെമിസ്ഥഡോനതമില്

ജമിലഡോതല  'പതഡോകനഇൗക അടെമിസ്ഥഡോന സഇൗകരശ്യ പദ്ധതമി'  പ്രഖശ്യഡോപമിക്കുകയഎ ടചയ.

ഇതുപ്രകഡോരഎ  10-6-2015-ല് 21  പ്രവൃതമികള്കക്ക് 3771.47  ഡകഡോടെമി രൂപ തതശ്വതമില്

അഎഗശകഡോരഎ  നല്കമി.  ഇതമില്  കുറ്റമിപറഎ  എഞമിനശയറമി ഗക്ക്  ഡകഡോഡളെജക്ക്,  കുമ്പമിടെമി,

തൃതഡോല, വമി.ടക. കടെവക്ക്, പടഡോമ്പമി, ടചങ്ങന്നഡോനഡോഎകുന്നക്ക്, ടഷഡോരണ്ണൂര ഡറഡോഡക്ക്, പടഡോമ്പമി
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പഡോല എ ഉള്ടപ്പെടടെയള നവശകരണ പ്രവൃതമികള് ഉള്ടപ്പെടമിട്ടുണക്ക്. അതമിനക്ക് 120 ഡകഡോടെമി

രൂപ  വകയമിരുതമിയമിട്ടുണക്ക്.  പഡോലകഡോടെക്ക് ജമിലയമിടല തൃതഡോല, ടഷഡോരണ്ണൂര, പടഡോമ്പമി

എന്നശ  നമിഡയഡോജകമണ്ഡലങ്ങളെമില്  കൂടെമിയഡോണക്ക്   ഡറഡോഡക്ക്  കടെനഡപഡോകുന്നതക്ക്.  ഇഇൗ

ഉതരവപ്രകഡോരഎ  പ്രവൃതമിയടടെ  ഡമി.പമി.ആര.  തയറഡോകമി  ഡകരളെ  ഡറഡോഡക്ക്  ഫണക്ക്

ഡബഡോരഡുവഴമി സമരപ്പെമികഡോന ആവശശ്യടപ്പെടമിട്ടുണക്ക്.  അതമിനപ്രകഡോര എ  40  കമിഡലഡോമശറ്റര

നശളെഎ  വരുന്ന  പ്രസളത  ഡറഡോഡമിടന്റെ  ഒന്നഡോഎഘട  പ്രവൃതമിയഡോയമി,  കുറ്റമിപറഎ

എഞമിനശയറമിഎഗക്ക്  ഡകഡോഡളെജക്ക്  ജഎഗ്ഷന  മുതല്  പടഡോമ്പമിവടര  21.6  കമിഡലഡോമശറ്റര

വദേരഘശ്യമുള പ്രവൃതമികക്ക്  87  ഡകഡോടെമി  രൂപയടടെ ഡമി.പമി.ആര.  തയഡോറഡോകമി  22-1-

2016-നക്ക്  ഡകരളെ ഡറഡോഡക്ക് ഫണക്ക് ഡബഡോരഡമിനക്ക്  സമരപ്പെമിച്ചു.  ഈ പ്രവൃതമിയടടെ  19.3

കമിഡലഡോമശറ്റര (തൃകണ്ണഡോപുരഎ മുതല് പടഡോമ്പമി വടര) തൃതഡോല എ .എല്.എ. ശശ.  വമി.

റ്റമി.  ബല്റഡോമമിടന്റെ  മണ്ഡലതമിലഡോണക്ക്  ഉള്ടപ്പെടുന്നതക്ക്.  ടചങ്ങനഡോഎകുനമുതല്

ടഷഡോരണ്ണൂരവടരയള  ദൂര ടത  സ്ഥലടമടുപ്പെക്ക്  ഉള്ടപ്പെടടെയള  പ്രവൃതമികള്

രണഡോഎഘടതമില്  ഉള്ടപ്പെടുതഡോനഡോണക്ക്  ഉഡദ്ദേശമിക്കുന്നതക്ക്.   21  എണ്ണതമില്  10

പ്രവൃതമികളടടെ ഭരണഡോനുമതമിയഡോണക്ക്        20-2-2016-ല് പ്രഡതശ്യക അനുമതമിയമില്

ലഭമിചതക്ക്.  എന്നഡോല്  കുറ്റമിപറഎ  എഞമിനശയറമി ഗക്ക്  ഡകഡോഡളെജക്ക്  -  ടഷഡോരണ്ണൂര  ഡറഡോഡക്ക്,

പടഡോമ്പമി പഡോല എ ഉള്ടപ്പെടടെയള പ്രവൃതമികള്കക്ക് ഭരണഡോനുമതമി നല്കമിയമിടമില.  ഈ
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പ്രവൃതമി രണഡോഎഘടമഡോയമി നടെപ്പെമിലഡോക്കുന്നതഡോടണന്നക്ക് പ്രസളത സരകഡോര ഉതരവമില്

പറഞ്ഞമിട്ടുണക്ക്.  അതമിനഡോല് പ്രസ്തുത പ്രവൃതമിയടടെ ഡമി.പമി.ആര.  പ്രകഡോര എ  87  ഡകഡോടെമി

രൂപയടടെ  ഭരണഡോനുമതമി  ലഭശ്യമഡോകമിയഡോല്  മഡോതഡമ  ഈ  പ്രവൃതമി  ഏടറ്റടുതക്ക്

നടെപ്പെമിലഡോകഡോന  കഴമിയകയള്ളു.  കൂടെഡോടത  ധനസമഡോഹരണതമിനഡോയമി  ഡറഡോഡക്ക്  ഫണക്ക്

ഡബഡോരഡമിടന  ഏല്പ്പെമിചമിരമിക്കുകയഡോണക്ക്.  30-1-2015-ടല  ഉതരവപ്രകഡോരഎ

സഎസ്ഥഡോനതക്ക്  വമില്കടപ്പെടുന്ന ഡശസല്,  ടപഡടഡോള് മുതലഡോയവയക്ക്  ചുമതമിയ ഒരു

രൂപയടടെ  അധമിക  വമില്പന  നമികുതമിയടടെ  50  ശതമഡോനഎ  തുകയഡോണക്ക്  ഫഡോഗ്ഷമിപക്ക്

പദ്ധതമി  നടെപ്പെഡോക്കുന്നതമിനക്ക്  ഡകരളെ  ഡറഡോഡക്ക്  ഫണക്ക്  ഡബഡോരഡമിനക്ക്  ലഭശ്യമഡോകഡോന

ഉതരവഡോയമിട്ടുളതക്ക്.  എന്നഡോല്   പദ്ധതമി  നടെപ്പെമിലഡോക്കുന്നതമിനക്ക്    ഈയമിനതമില്

തുകടയഡോനഎ  ഇതുവടര  ലഭശ്യമഡോയമിടമില.   അതമിനഡോല്  ഇകഡോരശ്യങ്ങള്  പരമിഗണമിചക്ക്

ഭരണഡോനുമതമി നല്കുന്ന കഡോരശ്യഎ വശണ്ടുഎ ഗഇൗരവമഡോയമി പരമിഡശഡോധമിക്കുന്നതഡോണക്ക്. 

ടവളടകടക്ക്

ശശ  .    ടക  .    രഡോജന:   സര,  ഡദേശശയ  പഡോത  എന.എചക്ക്  47  അതമിടന്റെ

നമിരമഡോണ  പ്രവരതനങ്ങള്കമിടെയമില്  രണഡോഎഘടഎ  എന്ന  നമിലയമില്

മണ്ണൂതമി മുതല് വടെകഡോഡഞരമി  വടരയള ഡമഖലകളെമില് ഇഡപ്പെഡോള് പണമി
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ആരഎഭമിച്ചുവരമികയഡോണക്ക്.   തമികച്ചുഎ  അശഡോസ്ത്രശയമഡോയ  നമിരമഡോണമഡോണക്ക്

കരഡോറകഡോരുടടെയഎ നഡോഷണല് വഹഡവ അഡതഡോറമിറ്റമിയടടെയഎ ഡനതൃതശ്വതമില്

നടെക്കുന്നതക്ക്  എനളതുടകഡോണക്ക്  വളെടര  ഭശകരമഡോയ  ടവളടകടഡോണക്ക്

ഇഡപ്പെഡോള് ഇഇൗ ഡമഖലയമില് ഉണഡോയമിടകഡോണമിരമിക്കുന്നതക്ക്.   വരഷങ്ങളെഡോയമി

അവമിടടെ നമിലനമില്ക്കുന്ന, ഡറഡോഡമിടന്റെ ഇരുവശവമുള സശ്വഡോഭഡോവമിക കഡോനകള്

പൂരണ്ണമഡോയഎ  മൂടെടപ്പെട്ടു.   ഇഡപ്പെഡോള്  കഡോന  നമിരമമിചതഡോടണങമില്  ആറവരമി

പഡോതഡയഡോടെക്ക്  ഡചരന്നക്ക്  വളെടര  ഉയരതമിലഡോണക്ക്.  അതുടകഡോണക്ക്

മലയമില്നമിനവരുന്ന  ടവളമമിറങ്ങമിഡപഡോകഡോന  കഴമിയഡോടത  അവമിടടെ

നമിലനമില്ക്കുകയഎ  ഏകര  കണകമിനക്ക്  ഭൂമമിയമിടല  കൃഷമികക്ക്

നഡോശമുണഡോകുകയഎ ടചയ്യുന്ന തരതമില് അശഡോസ്ത്രശയമഡോയ ഇഇൗ നമിരമഡോണഎ

വലമിയ  ടവളടകടഡോണക്ക്  അവമിടടെ  സൃഷ്ടമിച്ചുടകഡോണമിരമിക്കുന്നതക്ക്.

ഡകരളെതമിടല ഗവണ്ടമന്റെക്ക് പുതമിയ കൃഷമിയമിടെങ്ങള് സൃഷ്ടമിക്കുന്നതമിനുഡവണമി

ശമമിക്കുഡമ്പഡോള്  ലക്ഷകണകമിനക്ക്  രൂപ  നഷ്ടപരമിഹഡോരമഡോയമി

കരഡോറകമ്പനമിതടന്ന ടകഡോടുകണടമന്നക്ക് കളെകര നമിരഡദ്ദേശമിക്കുന്ന തരതമില്

വളെടര  ഭശകരമഡോയ  ടവളടകടഡോണക്ക്  ഇഇൗ  ഡമഖലകളെമിടലലഡോഎ
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സൃഷ്ടമികടപ്പെടുന്നതക്ക്.   ടവളടകടമിടന്റെ  പ്രശഎ  മഡോതമല,  വഹഡവ

വശതമികൂട്ടുന്നതമിനുഡവണമി  എടുത  വശടുകളടടെ  ഭഡോഗമഡോയമിട്ടുള  36

കമിണറകളണക്ക്.   അതമില്  18  എണ്ണഎ  മൂടെമിയതക്ക്  വശണ്ടുഎ  മഴ  വന്നഡപ്പെഡോള്

തഡോഴ്ന്നുഡപഡോയമി.   അതുഡപഡോടലതടന്ന  ഡറഡോഡമിടന്റെ  ഇരുവശവമുള

സ്ഥലങ്ങളെമിഡലയക്ക്  കടെനഡപഡോകഡോന  കഴമിയഡോത  തരതമില്

സഞഡോരഡയഡോഗശ്യമലഡോത  രശതമിയമില്  ടവളടകട്ടുകള്

സൃഷ്ടമികടപ്പെടമിരമിക്കുകയഡോണക്ക്.   വഹഡവയമിലുള  മുഴുവന  ഇലക്ട്രേമിസമിറ്റമി

ബന്ധങ്ങളഎ  വമിഡച്ഛേദേമിചതമിടന്റെ  ഭഡോഗമഡോയമി  വശ്യഡോപകമഡോയമി  ആകമിഡനകളഎ

ഉണഡോകുന.   ഇഇൗ  കഡോരശ്യതമില്  ഉണഡോയമിടകഡോണമിരമിക്കുന്ന  കരഷകരുടടെ

ദുരമിതങ്ങള്  പരമിഹരമികഡോന  അടെമിയനരമഡോയമി  നഷ്ടപരമിഹഡോരഎ

ടകഡോടുകണടമന്നക്ക് കളെകര നമിരഡദ്ദേശമിചതഡോണക്ക്.  ഞഡോനുഎ ബഹുമഡോനടപ്പെട ബമി.

ഡമി.  ഡദേവസ്സമി എഎ.എല്.എ.യഎ കളെകറഎ ഡചരന്നക്ക് ഇഇൗ സ്ഥലങ്ങള് മുഴുവന

സന്ദരശമിക്കുകയഎ  അവമിടടെ  ഡയഡോഗഎ  നടെത്തുകയഎ  ടചയമിട്ടുളതഡോണക്ക്.

അതമിനുഡശഷഎ  ബഹുമഡോനടപ്പെട  ടപഡോതുമരഡോമതക്ക്  വകുപമനമിയടടെ

ഡചഎബറമില്  ഇതുമഡോയമി  ബന്ധടപ്പെട  ഡയഡോഗഎ  നടെതമി.   ആ
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നമിരഡദ്ദേശങ്ങടളെഡോനഎ ഇഇൗ കഡോലയളെവമില് പഡോലമികടപ്പെടമിടമില.  ഡദേശശയപഡോതഡോ

അധമികൃതരുടടെയഎ  കരഡോറകഡോരുടടെയഎ  ദേശരഘവശക്ഷണമമിലഡോതതുഎ

അശഡോസ്ത്രശയവഎ  അനഡോസ്ഥയഎമൂലമുള  പ്രശങ്ങളെഡോണക്ക്  ഇഡപ്പെഡോഴടത  എലഡോ

പ്രശങ്ങളടടെയഎ  പ്രധഡോനടപ്പെട  കഡോരണഎ.   മഴയഎ  ഡരഡോഗങ്ങളഎ

നമിറഞ്ഞുനമില്ക്കുന്ന ഘടതമില് ഇഇൗ ടവളെളെടകടക്ക് കൃഷമിനഡോശതമിനുമഡോതമല

വലമിയ  അസുഖങ്ങളഎകൂടെമി  സമഡോനമികഡോന  ഇടെയഡോക്കുകയഡോണക്ക്.   ഒല്ലൂര

മണ്ഡലതമില്  ഇഡപ്പെഡോള്തടന്ന  ടഡങമിപ്പെനമി  കടണതമിയ

സഡോഹചരശ്യതമില് ഇഇൗ ടവളടകടക്ക് ഒഴമിവഡോകഡോന അടെമിയനരമഡോയമി നടെപടെമി

സശ്വശകരമികണടമന്നഭശ്യരതമിക്കുന.

ടപഡോതുമരഡോമത്തുഎ രജമിഡസ്ട്രേഷനുഎ വകുപമനമി  (  ശശ  .    ജമി  .    സുധഡോകരന  ):

സര,  ഡദേശശയ  പഡോത  47-ടല  മണ്ണൂതമി-അങമഡോലമി  ഭഡോഗടത  നഡോലുവരമി

പഡോതയടടെ  അനുബന്ധ  നമിരമഡോണ  പ്രവരതനങ്ങള്

വമിലയമിരുത്തുന്നതമിനഡോയമി  ഗവണ്ടമന്റെക്ക്  സതശ്യപ്രതമിജ്ഞ  ടചയ  അടുത

ദേമിവസഎതടന്ന  അതഡോയതക്ക്  27-06-2016 -ല്  ബഹുമഡോനടപ്പെട  ടമമ്പര  ഇതക്ക്

പറയകയണഡോയമി.   ഉന്നത  ഉഡദേശ്യഡോഗസ്ഥന്മഡോരുടടെ  ഡയഡോഗഎ
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വമിളെമിച്ചുഡചരക്കുകയഎ പ്രവരതനങ്ങളമഡോയമി ബന്ധടപ്പെടക്ക് പ്രഡദേശവഡോസമികളടടെ

പ്രയഡോസങ്ങള്  പരമിഹരമികഡോന  നടെപടെമി  വക ടകഡോളണടമന്നക്ക്  ഡദേശശയ

പഡോതഡോ  അഡതഡോറമിറ്റമിക്കുഎ  മരഡോമതക്ക്  വകുപ്പെമിനുഎ  നമിരഡദ്ദേശഎ

ടകഡോടുതമിട്ടുളതുമഡോണക്ക്.   ഇതക്ക്  പരമിഹരമിക്കുന്നതമിനഡോയമി  ഡദേശശയ  പഡോതഡോ

അഡതഡോറമിറ്റമി  ഉഡദേശ്യഡോഗസ്ഥരക്കുഎ  കണ്സ്ട്രേഡകഴമിനുഎ  പ്രഡതശ്യകഎ  നമിരഡദ്ദേശഎ

നല്കമിയമിട്ടുണക്ക്.   ഇഇൗ  ആറവരമി  പഡോതയടടെ  ഇരുപഡോരശശ്വങ്ങളെമിലുഎ

വസമിക്കുന്നവരകക്ക്  സുഗമമഡോയ  ഡറഡോഡക്ക്  പ്രഡവശനതമിനഡോവശശ്യമഡോയ

തഡോല്കഡോലമിക  സഎവമിധഡോനഎ  ഏരടപ്പെടുതഡോനുഎ  പ്രസ്തുത  ഡയഡോഗതമിടന്റെ

തശരുമഡോനപ്രകഡോരഎ ബന്ധടപ്പെട ഉഡദേശ്യഡോഗസ്ഥരകക്ക് നമിരഡദ്ദേശഎ നല്കമിയമിട്ടുണക്ക്.

കൂടെഡോടത  മണ്ണുതമി-വഡോണമിയമ്പഡോറ  ആറവരമി  പഡോതയടടെ  ഇരുവശങ്ങളെമിലുഎ

ടവളടകടക്ക്  ഒഴമിവഡോക്കുന്നതമിനുഎ  ആവശശ്യമഡോയ  വവദേത്യുത  വമിളെക്കുകള്

സ്ഥഡോപമികഡോനുഎ  നമിരഡദ്ദേശഎ  നല്കമിയമിട്ടുണക്ക്.   ഇതമിടന്റെ അടെമിസ്ഥഡോനതമില്

ഡദേശശയ  പഡോതഡോ  അഡതഡോറമിറ്റമി  നടെപടെമികള്  സശ്വശകരമിച്ചുവരമികയഡോണക്ക്.  അതക്ക്

തശ്വരമിതടപ്പെടുതഡോന വശണ്ടുഎ നമിരഡദ്ദേശഎ നല്കുന്നതഡോണക്ക്. 
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ഡറഡോഡക്ക് നവശകരണഎ

ശശ  .    സണ്ണമി ഡജഡോസഫക്ക്:  സര,  നമ്മുടടെ മരഡോമതക്ക് ഡറഡോഡുകളടടെ കുടറ

ഭഡോഗങ്ങടളെങമിലുഎ  കുണ്ടുഎ  കുഴമിയമഡോയമി  ഗതഡോഗതഡയഡോഗശ്യമലഡോത

അവസ്ഥയമിലഡോണക്ക്.   ഇഇൗ കഴമിഞ്ഞ സഡോമ്പതമിക വരഷതമില് വലമിയ ഒരു

ഭഡോഗഎ  സമയഎ  അസഎബമി  ഇലക്ഷനുഎ  അതുഡപഡോടലതടന്ന

തഡദ്ദേശസശ്വയഎഭരണ  ടതരടഞ്ഞടുപഎ  എന്ന  രണക്ക്  ഇലക്ഷനുകള്ക്കുഡവണമി

ടചലവഴമിച  സമയമഡോണക്ക്.    അസഎബമി  ടതരടഞ്ഞടുപ്പെമിടല  ടപരുമഡോറ്റചടഎ

മൂനമഡോസകഡോലഡതയഡോണക്ക്  നമിലനമിന്നമിരുന്നതക്ക്.   അതുടകഡോണക്ക്

മഴകഡോലപൂരവ്വമഡോയമി നടെഡതണ  പല മരഡോമതക്ക് പണമികളഎ ഭരണഡോനുമതമി

ലഭമിച  പ്രവൃതമികള്ഡപഡോലുഎ  സമയതക്ക്  നടെതഡോന  സഡോധമിചമില.

അതമിനഡോടരയഎ  കുറ്റടപ്പെടുതമിയമിടക്ക്  കഡോരശ്യമമില,  ഇലക്ഷടന്റെ

ടപരുമഡോറ്റചടഎടകഡോണ്ടുതടന്ന  സഡോധമികഡോടത  വന്നമിട്ടുണക്ക്.   മഴ  ഇതവണ

ഡനരടത വരമികയഎ ടചയ.  അതുടകഡോണക്ക് മരഡോമത്തുഡറഡോഡുകളെമില് നടലഡോരു

ഭഡോഗഎ  തഡോറമഡോറഡോയ  അവസ്ഥയമില്തടന്ന  തുടെരുകയഡോണക്ക്.   അതമിനഡോയമി
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എസ്സക്ക്.എല്.റ്റമി.എഫക്ക്.-ല്  നമിന്നക്ക്  ഉഡദേശ്യഡോഗസ്ഥ  ലവലമില്  അനുവദേമികഡോവന്ന

ചമില  സഎഖശ്യകള്  അനുവദേമിച  ഡകസുകളണക്ക്.   എന്നഡോല്  അവമിടടെഡപഡോലുഎ

വരകക്ക്  നടെന്നമിടമില.   അതുടകഡോണക്ക്  ഇഇൗ  തഡോറമഡോറഡോയ  ഡറഡോഡുകള്

ഗതഡോഗതഡയഡോഗശ്യമഡോക്കുന്നതമിനക്ക്  അടെമിയനരമഡോയ  നടെപടെമികള്

മരഡോമത്തുവകുപമനമി മുനകടയടുതക്ക് സശ്വശകരമികണടമന്നഭശ്യരതമിക്കുന.

ടപഡോതുമരഡോമത്തുഎ രജമിഡസ്ട്രേഷനുഎ വകുപമനമി  (  ശശ  .    ജമി  .    സുധഡോകരന  ):

സര,  01-01-2016-നുഡശഷഎ  ഡസറ്റക്ക്  ലവല്  ടെഡോസക്ക്  ഡഫഡോഴക്ക്  കമമിറ്റമി  വഴമി

വളെടരയധമികഎ വരക്കുകളടടെ ഭരണഡോനുമതമി നല്കമിയമിട്ടുണക്ക്.   അതമിടനപ്പെറ്റമി

പല ആഡക്ഷപങ്ങളഎ വന്ന സ്ഥമിതമികക്ക് കശ്യഡോബമിനറ്റമിടന്റെ ഒരു സബ്കമമിറ്റമി

പരമിഡശഡോധമിചകൂടതമില്  ഇഇൗ  വരക്കുമുണക്ക്.   എങമിലുഎ  മഴകഡോല  പൂരവ്വ

പണമികള്കഡോയമി സരകഡോര വന്നഡശഷഎ ഇഇൗ ടെഡോസക്ക് ഡഫഡോഴക്ക് വഴമി 19  ഡകഡോടെമി

രൂപ  അനുവദേമിക്കുകയഎ  അതമിനക്ക്  ഭരണഡോനുമതമി  നല്കുയഎ  അതമിടന്റെ

പ്രവരതനഎ  നടെനവരമികയമഡോണക്ക്.   അങ്ങയടടെ  മണ്ഡലതമിടല  ഇഇൗ

നമിരഡദ്ദേശമികടപ്പെട  സ്ഥലതക്ക്  എസക്ക്.എല്.റ്റമി.എഫക്ക്.  വഴമി  ഭരണഡോനുമതമി
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നല്കുന്നതമിനുള നടെപടെമികള് സശ്വശകരമിക്കുന്നതഡോണക്ക്.

പഡോയലുകള് നശകഎ ടചയഡോന നടെപടെമി

ശശമതമി  യ  .    പ്രതമിഭ  ഹരമി:   സര,  2005-ല്  ടപഡോതു  മമിനമിമഎ

പരമിപഡോടെമിയടടെ  അടെമിസ്ഥഡോനതമില്   പഡോസ്സഡോകമിയ  ഡദേശശയ  ഗ്രഡോമശണ

ടതഡോഴമിലുറപപദ്ധതമിയടടെ  അനന  സഡോധശ്യതകള്  ഉപഡയഡോഗമിച  ഒരു

ജമിലയഡോണക്ക്  ആലപഴ.   ചമികനഗുനമിയ  ഡപഡോലുള  പകരചവശ്യഡോധമികള്

ആലപഴയമില്  ടപഡോടമിപുറടപ്പെടഡപ്പെഡോള്  ഡപഡോളെകള്  തമിങ്ങമിയ

ജലഡോശയങ്ങളെമിടല പഡോയലുകള് നശകമി ഇടെഡതഡോടുകടളെ മഡോലമിനശ്യ മുകമഡോകമി

പകരചവശ്യഡോധമിയടടെ  ഒഇൗടക്ക്ഡബ്രേകമിടന  നന്നഡോയമി  പ്രതമിഡരഡോധമികഡോന

ഞങ്ങളടടെ ജമിലയക്ക് അന്നക്ക് കഴമിഞ്ഞമിട്ടുണഡോയമിരുന.   എന്നഡോല് ടതഡോഴമിലുറപ

പദ്ധതമിയടടെ മഡോനദേണ്ഡങ്ങടളെ വളെടചഡോടെമിചക്ക് ഇതരഎ പദ്ധതമികള് ടചയഡോന

ഡകന്ദ്രതമില്നമിന്നക്ക്  അനുവഡോദേമമിലഡോടയന്നഡോണക്ക്  ബന്ധടപ്പെട

ഉഡദേശ്യഡോഗസ്ഥരമിഡപ്പെഡോള്  പലഡപ്പെഡോഴുഎ  ഡരഖഡോമൂലഎ  ആവശശ്യടപ്പെടുഡമ്പഡോള്

മറപടെമിയഡോയമി നല്കുന്നതക്ക്.  ആലപഴ ജമിലയമിടല ഇടെഡതഡോടുകടളെ മഡോലമിനശ്യ
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മുകമഡോക്കുന്നതമിനക്ക് എഎ.ജമി.എന.ആര.ഇ.ജമി.എസക്ക്.-ല് പ്രഡതശ്യക പരമിഗണന

നല്ഡകണതുഎ  പ്രഡതശ്യകമിചക്ക്  ജലതഡോല്  ചുറ്റടപ്പെട  ആ  ജമിലയടടെ

ഇഡപ്പെഡോഴടത  ഒരു  പ്രഡതശ്യക  സഡോഹചരശ്യതമില്  അനുവഡോദേഎ

നല്ഡകണതുമഡോണക്ക്.   അതമിനുഡവണമി തശരചയഡോയഎ ഡകന്ദ്ര ഗവണ്ടമന്റെമിടന്റെ

ഇഇൗ  മഡോനദേണ്ഡതമില്  ആലപഴ  ജമിലയക്ക്  പ്രഡതശ്യക  ഇളെവക്ക്

നല്കുന്നതമിനുഡവണമിയളെളെ ഇടെടപടെലുണഡോകണടമന്നക്ക് അഭശ്യതമിക്കുകയഡോണക്ക്.

തഡദ്ദേശസശ്വയഎഭരണവഎ  നബ്യൂനപക്ഷഡക്ഷമവഎ  വഖഫക്ക്  ഹജക്ക്

തശരതഡോടെനവഎ വകുപമനമി (  ഡഡഡോ  .   ടക  .   ടെമി  .   ജലശല്  ):  സര, മഹഡോത്മഗഡോന്ധമി

ഡദേശശയ  ടതഡോഴമിലുറപപദ്ധതമി  ഒരു  ഡകന്ദ്രഡോവമിഷ്കൃത  പദ്ധതമിയഡോണക്ക്.   എലഡോ

ഡകന്ദ്രഡോവമിഷ്കൃത  പദ്ധതമികള്ക്കുമുളതുഡപഡോടല  വശ്യകമഡോയമിട്ടുളെളെ  ചമില

നമിയമങ്ങളഎ വശ്യവസ്ഥകളഎ അതമിടന്റെ നമിരവ്വഹണവമഡോയമി ബന്ധടപ്പെടക്ക് ഇഇൗ

പദ്ധതമിക്കുഎ  ഡകന്ദ്രസരകഡോര  നമിരഡദ്ദേശമിചമിട്ടുണക്ക്.   നമിലവമിലുള

നമിയമമനുസരമിചക്ക്  അളെന്നക്ക്  തമിടടപ്പെടുതഡോന  കഴമിയഡോതതുഎ  ആവരതന

സശ്വഭഡോവമുളതുമഡോയമിട്ടുളെളെ  പ്രവൃതമികള്  ഇഇൗ  പദ്ധതമിയടടെ
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നമിരവ്വഹണവമഡോയമി  ബന്ധടപ്പെടക്ക്  നടെതഡോന  കഴമിയമിലഡോടയനളതഡോണക്ക്

സഡോഹചരശ്യഎ.   എന്നഡോല്  ആലപഴ  ജമിലഡപഡോലുള  ഒരു  പ്രഡദേശഎ,  ആ

പ്രഡദേശതമിടന്റെ സശ്വഡോഭഡോവഎ നമുടകഡോരമികലുഎതടന്ന വമിസ്മരമികഡോന കഴമിയമില.

ജലഡോശയങ്ങളെഡോല്  ചുറ്റടപ്പെട  ഒരു  ജമിലയഡോണക്ക്.   ഇവമിടടെ  ബഹുമഡോനശ്യയഡോയ

ടമമ്പര സൂചമിപ്പെമിചതുഡപഡോടല കഡോയലുകളെമില്നമിനഎ പഡോയല് നശകഎടചയ്യുക

എനളതക്ക്  വളെടര  പ്രധഡോനടപ്പെട  ഒരു  വമിഷയമഡോയമി  ഉയരനവന്നമിട്ടുണക്ക്.

തഡദ്ദേശസശ്വയഎഭരണ  സ്ഥഡോപനങ്ങള്കക്ക്  അവരുടടെ  പഡോന  ഫണ്ടുഎ  തനതക്ക്

ഫണ്ടുഎ  പ്രഡയഡോജനടപ്പെടുതമി  കഡോയലുകളെമില്നമിന്നക്ക്  പഡോയല്  നശകഎ

ടചയഡോവന്നതഡോണക്ക്.   നമിലവമില്  എത  നമള്  ശമമിചഡോലുഎ  ഡകന്ദ്രഡോവമിഷ്കൃത

പദ്ധതമിയഡോയമിട്ടുള ഡദേശശയ ടതഡോഴമിലുറപ പദ്ധതമിയമില്നമിന്നക്ക് ഇഇൗ വശ്യവസ്ഥ

മഡോറ്റമികമിടഡോനുള  സഡോഹചരശ്യഎ  ഇലഡോടയനളെളെതഡോണക്ക്  പലകഡോരശ്യങ്ങളെമിലുഎ

ഞങ്ങള്  ഡകന്ദ്ര  ഗവണ്ടമന്റെമിടന  സമശപമിചഡപ്പെഡോഴുണഡോയ  അനുഭവഎ

എനകൂടെമി അറമിയമിക്കുന.


