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സബ്മമിഷന

1. കകാസര്ഗഗകാഡഡ് വമികസന പകാഗക്കേജഡ്

ശശ  .    സമി  .  എചഡ്  .    കുഞ്ഞമ:  സര്,  കകാസര്ഗഗകാഡഡ്  ജമില്ലയമില്  2013  മുതല്

ആരരംഭമിച ജമില്ലകാ വമികസന പകാഗക്കേജഡ്,  ജമില്ലയുടടെ വമികസനതമിനഡ് വലമിടയകാര

മുഗന്നേറ്റമകാണുണകാക്കേമിയതഡ്.   ഒന്നേകാരം പമിണറകായമി സര്ക്കേകാര് എല്ലകാ ബഡ്ജറ്റമിലരം

ടക.ഡമി.പമി . -ക്കേഡ്  സകാമകാനനരം  നല്ലതുക  തടന്നേ  അനുവദമിക്കുകയുരം  ടചെയമിട്ടുണഡ്.

11,123.07  ഗകകാടെമി  രൂപ  അടെങ്കല്  വരന്നേ  പദ്ധതമികളകാണഡ്  ടക.ഡമി.പമി-യമില്

ഉള്ടപ്പെടമിട്ടുള്ളതഡ്.  ഇതമില് ചെശഗമനമി പവര്പകാനഡ്  5,500  ഗകകാടെമി രൂപ ഇരമ്പയരം

ടപല്ലററ്റഗസഷന  ഗപകായമിനഡ്  1000 ഗകകാടെമി  രൂപ  എന്നേശ  പദ്ധതമികള്

നടെപ്പെമിലകാക്കേകാന  കഴമിയകാടത  ഉഗപകമിക്കുകയുണകായമി.  12-02-2019-ല്  ചെശഫഡ്

ടസക്രടറമിയുടടെ അദ്ധനകതയമില് ഗചെര്ന്നേ എരംപഗവര്ഡഡ് കമമിറ്റമി നമിലവമിലള്ള

റമിഗപ്പെകാര്ടമില്  പ്രതമിപകാദമിക്കേകാത  ജമില്ലയമിടല

സമഗ്രവമികസനതമിനകാവശനമുള്ളതുമകായ  ഏതകാനുരം  പദ്ധതമികള്  തയകാറകാക്കേമി

സമര്പ്പെമിക്കേകാന  നമിര്ഗദ്ദേശമിചമിരന.   അങ്ങടന  തയകാറകാക്കേമിയ  പ്രഗപ്പെകാസല്

ഇഗപ്പെകാഴരം  പകാനമിരംഗഡ്  ഗബകാര്ഡമിടന  പരമിഗണനയമിലകാണഡ്.   ജലസുരക,
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ഭകനസുരക,  സകാമ്പതമികസുരക,  സകാമൂഹനസുരക  എന്നേമിവയഡ്  പ്രകാധകാനനരം

നല്കമിടക്കേകാണഡ്  1579.18  ഗകകാടെമി  രൂപയുടടെ  പുതമിയ  പദ്ധതമികളകാണഡ്

സമര്പ്പെമിചമിട്ടുള്ളതഡ്.   ഗനരഗത സമര്പ്പെമിച റമിഗപ്പെകാര്ടമിടല അടെങ്കല് തുകയഡ് ഒര

മകാറ്റവരം വരകാടത സമര്പ്പെമിച പുതമിയ നമിര്ഗദ്ദേശങ്ങള് അരംഗശകരമിചകാല് ജമില്ലയുടടെ

വമികസനതമിനഡ് ഒര പുതമിയ കുതമിപ്പുണകാകുരം.  അതുടകകാണഡ് ഇഗപ്പെകാള് സമര്പ്പെമിച

പദ്ധതമി നമിര്ഗദ്ദേശങ്ങള് അനുവദമിച്ചുതരണടമന്നേഡ് ബഹുമകാനടപ്പെട മുഖനമനമിഗയകാടെഡ്

അഭനര്തമിക്കുന.

മുഖനമനമി  (ശശ  .    പമിണറകായമി  വമിജയന):  സര്,  അഗദ്ദേഹരം  ഉന്നേയമിച

ആദനഭകാഗങ്ങള് ഗനരടത നടെന്നേമിട്ടുളളതകാണഡ്. ജമില്ലയുടടെ സമഗ്ര വമികസനതമിനഡ്

അതനന്തഗപകമിതമകായ പദ്ധതമികള് ഉള്ടപ്പെടുത്തുന്നേതഡ് സരംബനമിചഡ് വമിശദമകായ

ടപ്രഗപ്പെകാസല്  സമര്ക്കേകാര്  കകാസര്ഗഗകാഡഡ്  ജമില്ല  കളക്ടര്ക്കേഡ്  നമിര്ഗദ്ദേശരം

നല്കമിയമിരന.  കമശഷന  റമിഗപ്പെകാര്ടഡ്  നമിര്ഗദ്ദേശമിച  ചെമില  പദ്ധതമികള്

ഇഗപ്പെഴടത സകാഹചെരനതമില് പ്രകാഗയകാഗമികമല്ല. അതമിനുപകരരം ആ തുകയഡ് ജല

സുരക,  ഭകന സുരക,  സകാമ്പതമിക സുരക,  സകാമൂഹന സുരക എന്നേമിവയഡ്

പ്രകാധകാനനരം  നല്കുന്നേ  പദ്ധതമികളകാണഡ്  ജമില്ല  കളക്ടര്  വമിഭകാവന  ടചെയമിട്ടുളളതഡ്.
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പുതുക്കേമിയ  റമിഗപ്പെകാര്ടമില്  പൂരമിഭകാഗരം  പദ്ധതമികളരം  തഗദ്ദേശസസ്വയരംഭരണ

സകാപനങ്ങളടടെയുരം  മറ്റഡ്  വകുപ്പുകളടടെയുരം  പ്രവര്തന  മണ്ഡലതമിനുളളമില്

വരന്നേവയകാണഡ്.  അതമിനകാല് വമിവമിധ  വകുപ്പുകളരം  നമിര്വ്വഹണ ഏജനസമികളരം

തമമിലളള  ഏഗകകാപന  സകാധനത  ഫലപ്രദമകായമി  ഉപഗയകാഗടപ്പെടുതകാനകാവരം.

നമിലവമില് സരംസകാന സര്ക്കേകാര് വമിഹമിതരം മകാത്രഗമ കകാസര്ഗഗകാഡഡ്  വമികസന

പകാഗക്കേജമിനകായമി  ലഭമിചമിട്ടുളള.  ഗകന്ദ്ര  വമിഹമിതരം  ഉള്ടപ്പെടടെയുളള  തുകയുരം

ഗകന്ദ്രകാവമിഷ്കൃത പദ്ധതമികളകായ  എരം.എന.ആര്.ഇ.ജമി.എ.,  ജലഡ്  ശകമി അഭനകാന

തുടെങ്ങമിയവയമില്  നമിനളള  തുകയുരം  കടണഗതണതുണഡ്.  അടുത

സരംസകാനതല  എരംപഗവര്ഡഡ്  കമമിറ്റമി  ഗയകാഗതമില്  മുഖനഅജണയകായമി

പരമിഗണമിക്കുന്നേതമിനകായമി  പുതമിയ  നമിര്ഗദ്ദേശങ്ങളടടെ  വമിശദമകായ  പ്രസഗനഷന

അവതരമിപ്പെമിക്കുന്നേതമിനഡ്  ജമില്ല  കളക്ടര്ക്കേഡ്  നമിര്ഗദ്ദേശരം  നല്കമിയമിരന.

സരംസകാനതല എരംപഗവര്ഡഡ്  കമമിറ്റമിയുടടെ ശമിപകാര്ശയുടടെ അടെമിസകാനതമില്

പുതുക്കേമിയ പദ്ധതമി നടെപ്പെമിലകാക്കേകാന ആവശനമകായ നടെപടെമി സസ്വശകരമിക്കുന്നേതകാണഡ്.
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2. ഗറകാഡുകളടടെയുരം ടഡ്രെയമിഗനജുകളടടെയുരം ഗശകാചെനകാവസ

ശശ  .    ഷകാഫമി  പറമ്പമില്:  സര്,  പകാലക്കേകാടെഡ്  നഗരതമിടല  ഏറ്റവരം

പ്രധകാനടപ്പെട പ്രശ്നങ്ങളകായമി തകര്നകമിടെക്കുന്നേ മുനസമിപ്പെല് ഗറകാഡുകളരം മകാലമിനന

പ്രശ്നവരം  മകാറുകയകാണഡ്.  അമൃതഡ്  പദ്ധതമിയുടടെ  നടെതമിപ്പെഡ്  അനന്തമകായമി

ടടവകുന്നേതുടകകാണഡ്  അവമിടടെയുളള  ഗറകാഡുകളടടെ  മുക്കേകാല്  ഭകാഗവരം

ടവടമിടപ്പെകാളമിചമിട അവസയമിലകാണഡ്.  മഴക്കേകാലവരം ഗകകാവമിഡമിടന പ്രയകാസങ്ങളരം

പകരന്നേ ഗരകാഗങ്ങളരം എല്ലകാ ബുദ്ധമിമുട്ടുകളരം ഗറകാഡുരം ടഡ്രെയമിഗനജുടമടക്കേയകായമി

കണക്ടഡ് ടചെയ്തു ടകകാണഡ് ജനങ്ങള്ക്കേഡ് ഉണകുകയകാണഡ്.  വകാടര് അഗതകാറമിറ്റമിയുടടെ

പ്രവര്തനങ്ങള്  ടടവകുന  എന്നേ  കകാരണരം  പറയുന.  അതഡ്  പൂര്തമിയകായ

സലങ്ങളമില്ഗപ്പെകാലരം  ഗവണത്ര  ഗവഗതമില്  റശഗസകാഗറഷന  നടെക്കുന്നേമില്ല.

മണല്മന്ത-മകാട്ടുമന്ത  ഗറകാഡഡ്  വര്ഷങ്ങളകായമി  ദയനശയ  അവസയമിലകാണഡ്.

ഒരപകാടെഡ് ആളകള് ആശയമിക്കുന്നേ ധകാരകാളരം ഗറകാഡുകള് പൂര്ണ്ണമകായുരം തകര്ന്നേഡ്

തരമിപ്പെണമകായമി  കമിടെക്കുകയകാണഡ്.  ഗവണ്ടമനഡ്  അടെമിയന്തമിരമകായമി  ഇടെടപടഡ്

നഗരസഭയുമകായമി സരംസകാരമിചഡ് ഏടതങ്കമിലരം തരതമിലളള വണ്ടടടെരം സഹകായരം
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ടകകാടുതമിടകാടണങ്കമിലരം  ഗറകാഡുകള്  എത്രയുരം  ഗവഗതമില്  റശഗസകാര്

ടചെയമിടല്ലങ്കമില് പകാലക്കേകാടട നഗര ജശവമിതരം നരക തുലനമകായ അവസയമിഗലയഡ്

ഗപകാകുരം.

മകാലമിനന  പ്രശ്നരം  പരമിഹരമിക്കേകാനുളള ഒര എഗഫര്ടമിനുരം  വളടര  ടപടടന്നേഡ്

റമിസല്റ്റഡ് ഉണകാക്കുവകാന കഴമിയുന്നേ ഒര നടെപടെമിയുരം കകാണുന്നേമില്ല. അവമിടടെ നമിന്നേഡ്

കളക്ടഡ്  ടചെയകാവന്നേ  മകാലമിനനരം  അവമിടുടത  ഡ്രെഞഡ്  ഗ്രഗ്രൗണമില്

ടകകാണ്ടുഗപകാകുന്നേതമിനഡ്  പരമിമമിതമികള്  ഉണഡ്.  അതമിടന  സരംബനമിച്ചുളള

തശരമകാനങ്ങള്  ഉണകാകുന്നേമില്ല.  നഗരതമിടന  പല  സലങ്ങളമിലരം  മകാലമിനനരം

കുമമിഞ്ഞുകൂടെമി  ദുര്ഗ്ഗന്തരം വമമിചഡ്  ഗരകാഗരം  പടെരകാന കകാരണമകാകുന്നേ തരതമിഗലയഡ്

മകാറുകയകാണഡ്.  ജനപ്രതമിനമിധമി  എന്നേ  നമിലയരം  ടപകാതുപ്രവര്തകന  എന്നേ

നമിലയരം  ഞങ്ങള്ക്കേഡ്  വലമിയ  പ്രയകാസമുണകുന്നേ  അവസയകാണഡ്  നഗരതമില്

ഉണകായമിടക്കേകാണമിരമിക്കുന്നേതഡ്.  ഗസറ്റഡ്  ഗവണ്ടമനഡ്  ഇനഗഷനറ്റശവഡ്  എടുതഡ്

ബനടപ്പെട  ആളകടളടയല്ലകാരം  വമിളമിച്ചുവരതമി  ഗറകാഡുകളടടെ

ടറടറ്റകാഗറഷനുഗവണമിയുരം  അമൃതഡ്  പദ്ധതമിയുടടെ  ഗപ്രകാജക്ടുകള്

പൂര്തമികരമിക്കേമിന്നേതമിനുഗവണമിയുരം  മകാലമിനന  പ്രശ്നരം  ശകാശസ്വതമകായമി
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പരമിഹരമിക്കേകാന  കഴമിയകാവന്നേ  സര്ക്കേകാര്  അരംഗശകൃത  ഏജനസമികളരം

ഗപ്രകാജക്ടുകളരം  നടെപ്പെമിലകാക്കുന്നേതമിനുഗവണമിയുരം  അടെമിയന്തമിര  ഇടെടപടെല്

നടെതടണമന്നേഡ്  വമിനശതമകായമി  അഭനര്തമിക്കുകയകാണഡ്.  നഗരതമിടല  പല

ഗറകാഡുകളമിലരം  സഞരമിക്കേകാന  കഴമിയകാത  അവസയകാണഡ്.  ടടപപ്പെഡ്  ടടലന

സകാപമിക്കുന്നേതമിനുഗവണമി  ചെമില  ഗറകാഡുകള് നടുടവയകാണഡ്  കശറമിയമിരമിക്കുന്നേതഡ്.

വകാടര്  അഗതകാറമിറ്റമിയുടടെ  പുതമിയ  ടെകാങ്കുകള്,  ചെകാര്ജഡ്  ടചെയങ്കമില്  മകാത്രഗമ,

കമമിഷന  ടചെയകാല്  അതുവഴമി  ടവളളരം  ആദനരം  ട്രയല്  ടചെയഡ്  ഗനകാക്കേമിയമിടട

ഗറകാഡഡ്  റശഗസകാര്  ടചെയകാന  പറ്റുകയുളളടയന്നേഡ്  പറയുന.  ഇടതകാടക്കേകൂടെമി

ശരമിയകായമി വരഗമ്പകാള് വര്ഷങ്ങള് എടുക്കുന്നേ അവസയമിഗലയകാണഡ് കകാരനങ്ങള്

ഗപകാകുന്നേതഡ്.  നഗരതമിടല  ചെമില  ഗറകാഡുകളമില്  ഗതകാഗതരം  തടന്നേ

അസകാധനമകാകുന്നേ  തരതമിലകാണഡ്.  അടെമിയന്തമിരമകായമി  മനമിയമിടെടപടഡ്  ഗയകാഗരം

വമിളമിച്ചുഗചെര്തഡ്  ഇതഡ്  സമയബനമിതമകായമി  തശര്ക്കേകാനകായമി   ഫമിനകാഷനല്

സഗപ്പെകാര്ടഡ്  ടകകാടുക്കേകാനുരം  വണ്ടടടെരം  സഗപ്പെകാര്ടഡ്  ടകകാടുക്കേകാനുമുളള  നടെപടെമികള്

സസ്വശകരമിക്കേകാനുരം മകാലമിനനപ്രശ്നരം ശകാശസ്വതമകായമി പരമിഹരമിക്കേകാനുളള നമിര്ഗദ്ദേശങ്ങള്

നല്കകാനുരം  നടെപടെമി  സസ്വശകരമിക്കേണടമന്നേഡ്  ഇഗ്രൗ  സബ്മമിഷനമിലൂടടെ
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അഭനര്തമിക്കുകയകാണഡ്. 

തഗദ്ദേശസസ്വയരംഭരണരം,  ഗ്രകാമവമികസനരം,  എടടക്സെെസഡ്  വകുപ്പുമനമി

(ശശ  .    എരം  .    വമി  .    ഗഗകാവമിന്ദന മകാസര്):  സര്,  ബഹുമകാനടപ്പെട ഷകാഫമി പറമ്പമില്

ഇന്നേടല  ഇവമിടടെ  നടെന്നേ  ചെര്ചയുടടെ  ഭകാഗമകായമിട്ടുരം  ഇതമിടന  മുമതടന്നേ

അവമിടടെയുളള പ്രശ്നങ്ങള് ശദ്ധയമില്ടപ്പെടുതമിയുരം ഇഗപ്പെകാള് സബ്മമിഷനമിലൂടടെയുരം

ഉന്നേയമിച പ്രശ്നങ്ങള് വളടരഗയടറ ഗഗ്രൗരവമുളള കകാരനമകാടണന്നേഡ് ഗവണ്ടമനമിനഡ്

നല്ല  ധകാരണയുണഡ്.  അതമിടന  അടെമിസകാനടപ്പെടുതമി  ഓഗരകാ  സന്ദര്ഭതമിലരം

മുനസമിപ്പെല്  അധമികൃതരമകായമി  ബനടപ്പെടുകയുരം  അതമിനഡ്  ആവശനമകായ

നമിര്ഗദ്ദേശങ്ങള്  ഇതമിനകരം  തടന്നേ  നല്കയുരം  ടചെയമിട്ടുളളതകാണഡ്.  അമൃതഡ്

പദ്ധതമിയുമകായമി  ബനടപ്പെട  പ്രശ്നതമില്  കൃതനമകായമി  സരംസകാന

അടെമിസകാനതമിലരം പ്രഗദശ അടെമിസകാനതമിലരം ഗപ്രകാജക്ടഡ്  സരംബനമിച റമിവവ

ഇതമിനകരം  തടന്നേ  നടെന  കഴമിഞ്ഞു.  അടതല്ലകാരം  ഗചെര്ത്തുടകകാണ്ടുളള

മറുപടെമിയകാണഡ്  ഉഗദ്ദേശമിക്കുന്നേതഡ്.  പകാലക്കേകാടെഡ്  നഗരസഭയമിടല  അനപതഡ്

വര്ഷഗതകാളരം പഴക്കേമുളള ഏകഗദശരം 150 കമിഗലകാമശറ്റര് നശളതമിലളള പ്രധകാന

കുടെമിടവളള ടടപപ്പെഡ്  മകാറ്റുന്നേതമിനഡ്  അമൃതഡ്  പദ്ധതമിയമില് നഗരസഭയഡ് അനുവദമിച



Uncorrected/Not for Publication
05-10-2021

8

110  ഗകകാടെമി  രൂപഗയകാളരം വകയമിരമിതമിട്ടുളള ഗകരള വകാടര് അഗതകാറമിറ്റമി  മുഗഖന

പ്രവര്തമി  ആരരംഭമിചമിരമിക്കുന്നേ  ഒര  പദ്ധതമിയകാണഡ്.  നഗരസഭ  പരമിധമിയമിലളള

എല്ലകാ  വശടുകള്ക്കുരം  സഗ്രൗജനന  നമിരക്കേമിലളള  കുടെമിടവളള  കണകന

ലഭമിക്കുന്നേതമിനുളള പ്രവര്തമികളരം ഇഗതകാടടെപ്പെരം നടെനവരന. നമിലവമില് എല്ലകാ

ഗറകാഡുകളമിലരം  വകാടര്  അഗതകാറമിറ്റമി  ടടപപ്പെഡ്  ടടലന  സകാപമിചഡ്  ചെകാര്ജമിരംഗഡ്

ടചെയതമിനഡ്  ഗശഷടമ  ഗറകാഡഡ്  പുനരദ്ധകാരണ  പ്രവര്തമികള്  ആരരംഭമിക്കേകാന

കഴമിയമികയുളള.  ടടപപ്പെഡ് ടടലന സകാപമിക്കുന്നേ 78  ഗറകാഡുകളടടെ പുനരദ്ധകാരണ

പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുഗവണമി 30 ഗകകാടെമി രൂപയുടടെ എസമിഗമറ്റഡ് തയകാറകാക്കേമി ടടെണര്

നടെപടെമികള് പൂര്തശകരമിചമിട്ടുണഡ്.  ഗകരള വടര് അഗതകാറമിറ്റമി ടടപപ്പെഡ് ടടലനുകള്

സകാപമിച ഗറകാഡുകളടടെ ലമിസഡ് ടടകമകാറുന്നേ മുറയഡ് മകാത്രഗമ നഗരസഭയഡ് ഗറകാഡഡ്

പുനരദ്ധകാതണ  പ്രവര്തമികള്  ആരരംഭമിക്കേകാന  കഴമിയുകയുളള.  2021  മകാര്ചഡ്

അവസകാനവകാരരം  മുതലകാണഡ്  ഇതരതമിലളള  ഗകരള  വകാടര്  അഗതകാറമിറ്റമിയമില്

നമിനരം പ്രവര്തമി പൂര്തശകരമിചതകായമി വനകമകാക്കേമിടക്കേകാണഡ് ലമിസഡ് ലഭനമകായമി

തുടെങ്ങമിയതഡ്.  അപ്രകകാരരം  ആടക  40  ഗറകാഡുകള്  ഇതമിനകരം  ഗകരള  വകാടര്

അഗതകാറമിറ്റമി ഗറകാഡഡ് പുനരദ്ധകാരണതമിനുഗവണമി നഗരസഭയഡ് ടടകമകാറമിയമിട്ടുണഡ്.
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ഗകരള  വകാടര്  അഗതകാറമിറ്റമിയമില്  നമിന്നേഡ്  ലഭമിച  ലമിസഡ്  പ്രകകാരമുളള  ഗറകാഡുകള്

ഇരപതമിയഞഡ്  കമിഗലകാമശറ്ററമില്  അധമികരം  വരന്നേ ഗറകാഡുകള് പുനരദ്ധകാരണ

പ്രവര്തമികള് പൂര്തമിയകാക്കേമി സഞകാര ഗയകാഗനമകാക്കേമിയമിട്ടുളളതകാണഡ്.  എന്നേകാല്

ഗകകാവമിഡഡ് രണകാരം തരരംഗരം രൂകമകായതമിനകാല് സരംസകാനതഡ് ഗലകാക്കേഡ്ഡഗ്രൗണ്

ഏര്ടപ്പെടുതമിയതുമൂലരം  പ്രവര്തമികള്  മന്ദഗതമിയമില്  ആകുകയകായമിരന.

തുടെര്നവന്നേ മഴക്കേകാലവരം ഗറകാഡഡ് പുനരദ്ധകാരണ പ്രവര്തമിടയ പ്രതമികൂലമകായമി

ബകാധമിചമിട്ടുളളതകാണഡ്.  എന്നേമിരന്നേകാലരം  പ്രധകാനടപ്പെട  ഗറകാഡുകളമിടല

ഗക്രകാസമിരംഗുകള്  അടെമിയന്തമിര  പ്രകാധകാനനഗതകാടുതടന്നേ   റമിപ്പെയര്  ടചെയഡ്

സമയബനമിതമകായമി  പ്രവര്തമികള്  പൂര്തമികരമിചഡ്  ടപകാതുജനങ്ങളടടെ

സുഗമമകായ  യകാത്ര  ഉറപ്പുവരത്തുന്നേതമിനു  ഗവണമിയുളള

നടെപടെമികള്സസ്വശകരമിചമിട്ടുളളതകാണഡ്.

മകാലമിനന  സരംസ്കരണവമകായമി  ബനടപ്പെട  പകാലക്കേകാടെഡ്  നഗരസഭയമിലളള

ആറഡ്  ഡമിവമിഷനുകളമിലകായമി  174  ശുചെശകരണ  ടതകാഴമിലകാളമികടള  നമിഗയകാഗമിചഡ്

ശുചെശകരണ പ്രവര്തമികള് നടെതമി വരന. സര്ക്കേകാരമിടന നമിര്ഗദ്ദേശ മനുസരമിചഡ്

ഓഗരകാ വകാര്ഡമിലരം മൂന്നേഡ് ഹരമിത കര്മ ഗസന അരംഗങ്ങള് എന്നേ നമിലയമിലരം 52
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വകാര്ഡുകളമിടല  വശടുകളമില്നമിനരം  സകാപനങ്ങളമില്നമിനരം  അടടജവ

മകാലമിനനങ്ങള്  വകാതമില്പ്പെടെമി  ഗശഖരണരം  നടെത്തുനണഡ്.  ഇതരതമില്

നഗരപരമിധമിയമിലളള  ഏകഗദശരം  54  ശതമകാനരം  വശടുകളമില്നമിനരം  60

ശതമകാനതമിലധമികരം വരന്നേ സകാപനങ്ങളമില്നമിനരം വകാതമില്പ്പെടെമി ഗശഖരണരം

നടെതമിവരന.  നഗരതമില്നമിനരം  ദമിവസരംഗതകാറുരം  നകാലഞഡ്  ടെണ്  ടടജവ

മകാലമിനനങ്ങള്  വമിനഗഡകാ  കരംഗപകാസമിരംഗഡ്  മുഗഖന  വളമകാക്കേമി  മകാറ്റുകയുരം  ഒര

കമിഗലകായഡ്  മൂന്നേഡ്  രൂപ  നമിരക്കേമില്  ടപകാതുജനങ്ങള്ക്കേഡ്  നല്കമി  വരകയുരം

ടചെയ്യുനണഡ്. മകാത്രമല്ല അടടജവ മകാലമിനനമകായമി ലഭമിക്കുന്നേ ഏകഗദശരം 1.52 ടെണ്

മകാലമിനനരം  തരരംതമിരമിചഡ്  പകാസമികഡ്  ഷ്രഡമിരംഗഡ്  യൂണമിറ്റമിഗലയഡ്  മകാറ്റുകയുരം

അവടയല്ലകാരം  തടന്നേ  പ്രഗതനകമിചഡ്  സൂകമിചഡ്  കശന  ഗകരള  കമ്പനമിക്കേഡ്

ടടകമകാറുന്നേതമിനുളള  നടെപടെമികള്  സസ്വശകരമിചമിട്ടുമുണഡ്.  ബഗയകാടമഡമിക്കേല്

മകാലമിനനരം  ഉല്പ്പെകാദമിക്കുന്നേ  സലങ്ങളമില്നമിനരം  ഇഗമജഡ്  എന്നേ

സകാപനതമിഗലയഡ്  ടടകമകാറുന്നേ  സമിതമിയുമുണഡ്.  മകാലമിനനങ്ങള്  ഉറവമിടെതമില്

തടന്നേ  സരംസ്ക്കരമിക്കുന്നേഗതകാ  ദ്രുതകര്മ  ഗസനയഡ്  ടടകമകാറുന്നേഗതകാ  ആയ

വശടുകളമില്  നമിനരം  സകാപനങ്ങളമില്നമിനരം  വകാര്ഡഡ്  കഗ്രൗണ്സമിലര്മകാര്
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ആഗരകാഗനവമിഭകാഗരം  ഉഗദനഗസര്  ഹരമിതകര്മ  ഗസന  അരംഗങ്ങള്  വകാര്ഡഡ്

ശുചെമിതസ്വ  കമമിറ്റമി  അരംഗങ്ങള്  തുടെങ്ങമിയവര്  ഗനരമിടഡ്  സന്ദര്ശനരം  നടെതമി

മകാലമിനനരം ഹരമിതകര്മ ഗസനയഡ് ടടകമകാറണടമന്നേ അറമിയമിപ്പുകള് നല്കുകയുരം

ഗബകാധവല്ക്കേരണരം  നടെത്തുകയുരം  ടചെഗയണതുണഡ്.  ഇതമിനഡ്  നഗരസഭ

അരംഗങ്ങളകാണഡ്  മുനടടക  എടുടക്കേണതഡ്.  മകാലമിനനങ്ങള്  ടകകാണ്ടുവനതളളന്നേ

ടപകാതുസലങ്ങടള  ടറഡഡ്  ഗസകാട്ടുകളകായമി  മകാര്ക്കുടചെയഡ്  ഇഗ്രൗ  സലങ്ങളമില്

മകാലമിനന  നമിഗകപരം  ഒഴമിവകാക്കുന്നേതമിനുളള  നടെപടെമികള്  സസ്വശകരമിക്കേകാനുരം

നഗരസഭ  ജകാഗ്രത  കകാണമിക്കേണരം.  ആവശനമുളള  സലങ്ങളമില്  ഗബകാര്ഡുകള്

സകാപമിച്ചുരം കനകാമറകള് സകാപമിച്ചുരം മകാലമിനനരം നമിഗകപമിക്കുന്നേവടര കടണതമി

പമിഴ  ചുമത്തുന്നേതമിനുളള  നടെപടെമികള്  സസ്വശകരമിഗക്കേണതകാണഡ്.  നഗരസഭ

ആഗരകാഗന  വമിഭകാഗരം  സ്കസ്വകാഡഡ്  രകാത്രമികകാല  പരമിഗശകാധനനടെതമി  രകാത്രമിയമില്

മകാലമിനനരം  ഗറകാഡുകളമില് നമിഗകപമിക്കുന്നേവടര കടണതമി പമിഴ  ചുമത്തുനണഡ്.

എല്ലകാ  വകാര്ഡ ഡുകളമിലരം  ശുചെമിതസ്വ  കമമിറ്റമികടള  സജശവമകാക്കേണരം.  മകാലമിനന

നമിഗകപസലങ്ങളമില്  രകാത്രമികകാല  നമിരശകണരം  നടെത്തുകയുരം  മകാലമിനന

നമിഗകപകടര  കടണതമിയകാല്  വമിവരരം  രകാത്രമികകാല  സ്കസ്വകാഡമിടന
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അറമിയമിക്കുകയുരം ടചെയണരം.  പകാസമികഡ് നമിര്മകാര്ജനതമിനകായമി പ്രഗതനകമകായ

പദ്ധതമികളരം  പമിഴ  ഇഗ്രൗടെകാക്കുന്നേതമിനുളള  നടെപടെമികളരം  സസ്വശകരമിക്കേകാന

നഗരസഭഗയകാടെഡ്  നമിര്ഗദ്ദേശമിചമിട്ടുണഡ്.  നഗരസഭ  പരമിധമിയമില്  മകാലമിനന  പ്രശ്നരം

പരമിഹരമിക്കുന്നേതുമകായമി  ബനടപ്പെടഡ്  സര്ക്കേകാര്  നമിര്ഗദ്ദേശപ്രകകാരരം  ജമില്ലകാ

കളക്ടറുടടെ  ഗനതൃതസ്വതമില്  ഗയകാഗരം  ഗചെരകയുരം  ആകന  പകാന  തയകാറകാക്കേമി

പ്രവര്തമികള്  നടെപ്പെകാക്കേമി  വരകയുരം  ടചെയ്യുന.  ഇതുമകായമി  ബനടപ്പെട

അവഗലകാകന  ഗയകാഗങ്ങള്  മകാസകാമകാസരം  ജമില്ല  കളക്ടറുടടെ  ഗനതൃതസ്വതമില്

നടെത്തുകയുരം നമിര്ഗദ്ദേശമനുസരമിചഡ്  നഗരസഭ മറ്റഡ്  നടെപടെമികള് സസ്വശകരമിക്കുകയുരം

ടചെയ്യുരം. 

3. തകാലൂക്കേഡ് ആശുപത്രമി വമികസനരം

ശശ  .    സജശവഡ്  ഗജകാസഫഡ്  : സര്,  ഇരമിക്കൂര്  നമിഗയകാജകമണ്ഡലതമിടല

ഏറ്റവരം  പരമിമമിതമകായ  സഗ്രൗകരനങ്ങളള്ള  ഒര  കമമ്മ്യൂണമിറ്റമി  ടഹല്തഡ്  ടസനര്

ആയമിരന  ഇരമിക്കൂര്  കമമ്മ്യൂണമിറ്റമി  ടഹല്തഡ്  ടസനര്.  നകാട്ടുകകാരടടെയുരം

ജനപ്രതമിനമിധമികളടടെയുരം നമിരന്തരമകായ നമിഗവദനങ്ങടള തുടെര്ന്നേഡ് 2015-  ല് ഈ

ആശുപത്രമി തകാലൂക്കേഡ് ആശുപത്രമിയകായമി ഉയര്തമിയമിട്ടുണഡ്.  ഇഗപ്പെകാള് ഏതകാണഡ്
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ആറു വര്ഷമകായമിട്ടുരം നമിലവമില് തകാലൂക്കേഡ് ആശുപത്രമിക്കേഡ് ഗവണ ഒര സഗ്രൗകരനവരം

അവമിടടെ  അനുവദമിക്കേടപ്പെടമിടമില്ല.  ആശുപത്രമി  സൂപ്രണഡ്  തസമികയുള്ടപ്പെടടെ

ആവശനമകായ  സകാഫമിടന  നമിയമനരംഗപകാലരം  ഇതുവടര  നടെന്നേമിടമില്ല.

സര്ക്കേകാരമില്നമിനള്ള  കതമിടെപകാടുകളമില്  ഇഗപ്പെകാഴരം  കമമ്മ്യൂണമിറ്റമി  ടഹല്തഡ്

ടസനര് എന്നേകാണഡ് പരകാമര്ശമിക്കുന്നേതഡ്.  ട്രഷറമി ഉള്ടപ്പെടടെയുള്ള ഓഫശസുകളമില്

ആവശനമകായ മകാറ്റങ്ങള്ഗപകാലരം വരതമിയമിടമില്ല.  പരമിമമിതമകാടയങ്കമിലരം ഐ.പമി.

യൂണമിറ്റുള്ള ഏറ്റവരം വമിസ്തൃതമിയുള്ള ഈ മണ്ഡലതമിടല ഏക ആശുപത്രമിയകാണഡ്

ഇരമിക്കൂര്  ആശുപത്രമി.  അതുഗപകാടലതടന്നേ  മടന്നൂര്,  തളമിപ്പെറമ്പഡ്

നമിഗയകാജകമണ്ഡലങ്ങളമിടല  ഏതകാനുരം  പഞകായത്തുകളരം  ഈ ആശുപത്രമിയുടടെ

ഗുണഗഭകാകകാക്കേളകാണഡ്.  ആശുപത്രമി  നവശകരണതമിനഡ്  കഴമിഞ്ഞ  വര്ഷരം

ഒഗക്ടകാബറമില്  നബകാര്ഡഡ്  മുഗഖന  ഫണഡ്  അനുവദമിടചങ്കമിലരം   അതമിടന

നമിര്മകാണ  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുള്ള  പ്രകാഥമമികമകായ  നടെപടെമികള്ഗപകാലരം

ആരരംഭമിചമിടമില്ല.  നബകാര്ഡമില്നമിനള്ള  9.6 ഗകകാടെമി  രൂപയുരം  സര്ക്കേകാര്

വമിഹമിതമകായ  1.69  ഗകകാടെമി  രൂപയുരം  ഗചെര്തഡ്  ആടക  11.29  ഗകകാടെമി  രൂപയഡ്

55000 ചെതുരശ അടെമിയമില് അഞഡ് നമിലകളമിലള്ള ടകടമിടെരം പണമിയകാനകാണഡ് തുക
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അനുവദമിചമിട്ടുള്ളതഡ്.  അതനകാഹമിത  വമിഭകാഗരം,  കണ്സള്ഗടഷന  റരം,

ഡയകാലമിസമിസഡ്  യൂണമിറ്റഡ്,  ഗലബര്  റരം,  വകാര്ഡുകള്,  ഓപ്പെഗറഷന  തമിഗയറ്റര്,

എന.ഐ.സമി.യു.,  എക്സെെഡ്  ഗറ,  ഫകാര്മസമി  തുടെങ്ങമിയ  എല്ലകാ  സഗ്രൗകരനങ്ങളരം

ഉള്ടക്കേകാള്ളമിച  ടകടമിടെ  നമിര്മകാണമകാണഡ്  വമിഭകാവനരം  ടചെയമിട്ടുള്ളതഡ്.  എന്നേകാല്

ഈ  നമിലയഡ്  കകാരനങ്ങള്  ഗപകായകാല്  വര്ഷങ്ങള്  കകാതമിരന്നേകാലരം  ടകടമിടെ

നമിര്മകാണരം നമുക്കേഡ്  പൂര്തശകരമിക്കുവകാന സകാധമിക്കുടമന ഗതകാനന്നേമില്ല.   ആ

നമിലയകാണഡ്  കകാരനങ്ങള്  ഗപകാകുന്നേതഡ്.  ടകടമിടെ  നമിര്മകാണതമിനഡ്

ആവശനമകായമിട്ടുള്ള  രൂപഗരഖയഗപകാലരം  ആവശനമകായമിട്ടുള്ള  അരംഗശകകാരരം

ഇതുവടര  ലഭമിചമിടമില്ല.  പമി.ഡബ്ളവ.ഡമി.  യുടടെ  ആര്ക്കേമിടടെക്ചെര്  വമിരംഗമിലകാണഡ്

ഇഗപ്പെകാള്  അതു  നമില്ക്കുന്നേതഡ്.  ഫണഡ്  ലകാപകായമി  ഗപകാകുന്നേ  സമിതമിവമിഗശഷരം

ഗപകാലരം  ഉണകാകകാനുള്ള  സകാധനത  മനസമിലകാക്കുകയകാണഡ്.  കൂടെകാടത

ആശുപത്രമിയമിടലത്തുന്നേ  ഗരകാഗമികള്ക്കേഡ്  ആഗരകാഗന  ഇനഷുറനസഡ്  കകാര്ഡമിടന

ആനുകൂലനരം  ലഭമിക്കുന്നേമില്ല.  ഈ  പമിന്നേകാക്കേ  പ്രഗദശതഡ്  ഗഡ  ടകയര്,

കശഗമകാടതറകാപ്പെമി  ടസനര്,  ഡയകാലമിസമിസഡ്  ടസനര് എന്നേമിവകൂടെമി  ആരരംഭമിചകാല്

അതഡ് ജനങ്ങള്ക്കേഡ് ഏടറ ഉപകകാരപ്രദമകായമിരമിക്കുരം,  അനുഗ്രഹമകായമിരമിക്കുരം. ഈ
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വമിഷയതമില് ബഹു.  മനമിയുടടെ സതസ്വര നടെപടെമി,  അനുകൂലമകാടയകാര നടെപടെമി

പ്രതശകമിക്കുകയകാണഡ്.  അതമിനുഗവണമി  ഈ  സബ്മമിഷന  ഇവമിടടെ

അവതരമിപ്പെമിക്കുകയകാണഡ്.

ആഗരകാഗന-വനമിത-ശമിശു  വമികസന  വകുപ്പുമനമി  (ശശമതമി  വശണകാ

ഗജകാര്ജഡ്):  സര്,  കണ്ണൂര്  ജമില്ലയമിടല  തളമിപ്പെറമ്പഡ്  തകാലൂക്കേമിടല  ഇരമിക്കൂര്

ഗ്രകാമപഞകായതമിലകാണഡ്  ഇരമിക്കൂര്  തകാലൂക്കേഡ്  ആശുപത്രമി  സമിതമിടചെയ്യുന്നേതഡ്.

ഇരമിക്കൂര്  ഗ്രകാമപഞകായതമിടല  13  വകാര്ഡുകള്ക്കുപുറടമ  സമശപ

പഞകായത്തുകളകായ പടെമിയൂര്, മലപ്പെടരം, കൂടെകാളമി എന്നേശ പഞകായതമിടല ജനങ്ങളരം

ഈ ആശുപത്രമിടയ ആശയമിക്കുനണഡ്. 24  കമിടെക്കേകള് അനുവദമിചമിട്ടുള്ള ഈ

ആശുപത്രമിയമില്  ഗകകാവമിഡഡ്  മഹകാമകാരമിക്കുമുമള്ള  പ്രതമിദമിന  ഒ.പമി.  517-ഉരം

ഐ.പമി. 8-ഉരം ആയമിരന.  നമിലവമിടല സകാഹചെരനതമില് പ്രതമിദമിന ശരകാശരമി

ഒ.പമി.  365-ഉരം   ഐ.പമി.   2-ഉമകാണഡ്.  2006  മുതല്  നമിലവമിലള്ള

ജശവനക്കേകാടരയുരം  അടെമിസകാന  സഗ്രൗകരനങ്ങളരം  ഉപഗയകാഗടപ്പെടുതമി  കമിടെതമി

ചെമികമിത്സ  നല്കമിവരനണകായമിരന.  16.01.2015-  ടല  സര്ക്കേകാര്  ഉതരവഡ്

പ്രകകാരമകാണഡ്  ഇരമിക്കൂര്  സകാമൂഹമികകാഗരകാഗന  ഗകന്ദ്രടത  തകാലൂക്കേഡ്
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ആശുപത്രമിയകായമി  ഉയര്തമിയതഡ്.  4 കകാഷസ്വകാലമിറ്റമി  ടമഡമിക്കേല്  ഓഫശസര്

തസമിക  അന്നേഡ്  സൃഷമിചമിരന.  പശഡമിയകാട്രമിക്സെെഡ്,  റഗനഗക്കേകാളജമി  എന്നേശ

ടസഷനകാലമിറ്റമി ഗസവനങ്ങളരം ഫകാര്മസമി,  ദന്തല്,  ലകാബഡ് എന്നേശ സഗ്രൗകരനങ്ങളരം

ഇവമിടടെ  ലഭനമകാണഡ്.  നമിലവമില്  രണ്ടു  നമിലയുള്ള  ഒ.പമി.  ടകടമിടെരം,  സശകളടടെ

വകാര്ഡഡ്, പുരഷനകാരടടെ വകാര്ഡഡ്, പകാലമിഗയറ്റശവഡ് ടകയര് ടകടമിടെരം ഒടക്കേ അവമിടടെ

പ്രവര്തമിക്കുനണഡ്.  നമിലവമില് ഈ ആശുപത്രമിയമില് അസമിസനഡ് സര്ജന  4,

കകാഷസ്വകാലമിറ്റമി  ടമഡമിക്കേല്  ഓഫശസര്  -4,  ജൂനമിയര്  കണ്സള്ടനഡ്

പശഡമിയകാട്രമിക്സെെഡ്-  1,  ജൂനമിയര്  കണ്സള്ടനഡ്  റഗനഗക്കേകാളജമി  -1,  ദന്തല്

അസമിസനഡ് സര്ജന- 1, ഫകാര്മസമിസഡ് -1, സകാഫഡ് നഴഡ് - 5, ടജ.പമി.എചഡ്.എന- 3,

ടഹല്തഡ്  ഇനടസക്ടര്  -3  ഉള്ടപ്പെടടെ  37  സമിരരം  ജശവനക്കേകാരടടെ

തസമികകളണഡ്.  ഇതമിനുപുറടമ  എന.എചഡ്.എരം.-  ല്  നമിനരം  ഒര  അസമിസനഡ്

സര്ജന  ഉള്ടപ്പെടടെ  3  ഗപര്,  എചഡ്.എരം.സമി.  4  ഗപര്,  അതുഗപകാടല  

എല്.എസഡ്.ജമി.ഡമി.  യമില്  നമിനരം  ഒരകാള്  എന്നേമിങ്ങടന  9  തകാല്ക്കേകാലമിക

ജശവനക്കേകാടരയുരം  അവമിടടെ  നമിയമമിചമിട്ടുണഡ്.  ഈ  സര്ക്കേകാരമിടന  കകാലതഡ്

22.09.2021- ടല ഗവണ്ടമനഡ് ഉതരവഡ് 168/2021 നമ്പര് പ്രകകാരരം സകാഫഡ് നഴഡ്
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3,  ഫകാര്മസമിസഡ്  1,  കകാര്ക്കേഡ്  1  എന്നേമിങ്ങടന  5  പുതമിയ തസമികകള് ഇരമിക്കൂര്

തകാലൂക്കേഡ്  ആശുപത്രമിയമില്  സൃഷമിചമിട്ടുണഡ്.  14.10.2020-ടല  1894/2020

ഉതരവഡ് പ്രകകാരരം നബകാര്ഡമില് ഉള്ടപ്പെടുതമി ഈ ആശുപത്രമിയുടടെ അടെമിസകാന

സഗ്രൗകരന വമികസനതമിനകായമി പുതമിയ ടകടമിടെ നമിര്മകാണതമിനഡ്  11.30  ഗകകാടെമി

രൂപയുടടെ  ഭരണകാനുമതമി  നല്കമിയമിട്ടുണഡ്.  ആയതമിടന  അടെമിസകാനതമില്

ടപകാതുമരകാമതഡ്  വകുപ്പെഡ്  മണ്ണഡ്  പരമിഗശകാധന  പൂര്തമിയകാക്കേമി  ടകടമിടെതമിടന

സ്ട്രക്ചെറല്  ഡമിറസന  തയകാറകാക്കുകയകാണഡ്.  അഞഡ്  നമിലകളമിലകായമി

കകാഷസ്വകാലമിറ്റമി,  ലകാബഡ്,  കണ്സള്ഗടഷന  മുറമികള്,  സശകളടടെയുരം

പുരഷനകാരടടെയുരം ജനറല് വകാര്ഡുകള്, പശഡമിയകാട്രമികഡ് വകാര്ഡഡ്, ഡയകാലമിസമിസഡ്

യൂണമിറ്റഡ്, ഗലബര് വകാര്ഡഡ്, ഗലബര് റരം, ഗലബര് ഒ.ടെമി. റരം (ഓപ്പെഗറഷന തമിഗയറ്റര്

ഉള്ടപ്പെടടെയുള്ള  സഗ്രൗകരനങ്ങള്),  എന.ഐ.സമി.യു.   എന്നേമിങ്ങടനയുള്ള

ആധുനമിക  സഗ്രൗകരനങ്ങള്  ടകടമിടെരം  പൂര്തമിയകായകാല്  ആശുപത്രമിയമില്

ലഭനമകാകുന്നേതകാണഡ്.  ടപകാതുടവ ഡമി.എചഡ്.എസഡ്. -നഡ് കശഴമിലള്ളതുരം ഡമി.എരം.എ.-

യുടടെ കശഴമിലള്ളതുമകായമിട്ടുള്ള  അടെമിസകാന സഗ്രൗകരന വമികസന പ്രവര്തനങ്ങള്

ഒര  ടസഷനല്  ഉഗദനകാഗസടനതടന്നേ  നമിയമമിച്ചുടകകാണകാണഡ്  അതമിടന  മറ്റു
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പ്രവര്തന ഗമല്ഗനകാടങ്ങള് നമിര്വ്വഹമിക്കുന്നേതഡ്.

4. മലഗയകാര കര്ഷകര്ക്കേഡ് പടയരം

ശശ  .   സനശഷഡ് കുമകാര് ഗജകാസഫഡ്  : സര്, "എല്ലകാവര്ക്കുരം ഭൂമമി, എല്ലകാ ഭൂമമിക്കുരം

ഗരഖ,  എല്ലകാ ഗസവനങ്ങളരം സകാര്ടഡ്"  എന്നേ ലകന സകാകകാത്കകാരതമിനകായമി

വമിഷനുരം മമിഷനുരം രൂപശകരമിചഡ് റവനവവകുപ്പെഡ് മുഗന്നേകാട്ടുഗപകാകുകയകാണഡ്.  എനമിക്കേഡ്

ഈ സബ്മമിഷനമിലൂടടെ ആവശനടപ്പെടെകാനുള്ളതുരം വര്ഷങ്ങളകായമി ചെകാലക്കുടെമിയമിടല

ജനങ്ങള്  ജശവമിക്കുന്നേ,   അവര്  കൃഷമി  ടചെയ്യുന്നേ  അവരടടെ  ഭൂമമിക്കേഡ്  ഗരഖ

ലഭനമകാക്കേണടമന്നേകാണഡ്.  ചെകാലക്കുടെമി തകാലൂക്കേമില് വമിവമിധ സര്ക്കേകാര് വകുപ്പുകളടടെ

കശഴമിലള്ള  പുറഗമ്പകാക്കുഭൂമമികളമില്  തകാമസമിച്ചുവരന്നേ  വശട്ടു  നമ്പരരം  റവദവതമി

കണകനുരം  ഉള്ടപ്പെടടെ  ലഭമിചമിട്ടുള്ള  കുടുരംബങ്ങള്  പടയതമിനകായമി

കകാതമിരമിപ്പുതുടെങ്ങമിയമിടഡ്  പതമിറ്റകാണ്ടുകളകായമി.  കനകാല്  പുറഗമ്പകാക്കേമില്

തകാമസമിക്കുന്നേ  232  -ഓളരം  കുടുരംബങ്ങള്ക്കുരം   സരംയുക  പരമിഗശകാധനയുരം

ജമി.പമി.എസഡ്.  സര്ഗവ്വയുരം  പൂര്തശകരമിചമിട്ടുള്ള  1322  മലഗയകാര  കര്ഷകര്ക്കുരം

പടയരം  അനുവദമിഗക്കേണതകായമിട്ടുണഡ്.  കൂടെകാടത  അതമിരപ്പെമിള്ളമി  വമിഗല്ലജമില്

പുളമിയമിലപ്പെകാറയമില് ടപരമിങ്ങല്കുതഡ്  ജലറവദവത പദ്ധതമിക്കേകായമി  റവദവതമി
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വകുപ്പെമിനഡ്  അനുവദമിച  544 ഏക്കേര്  വനഭൂമമിയമില്  റവദവതമി  വകുപ്പെമിടന

ഉപഗയകാഗതമിനഡ്  ഗശഷമുള്ള ഭൂമമിയമില്  1977  നുമുമ്പകായമി  116  കുടുരംബകാരംഗങ്ങള്

തകാമസമിക്കുനണഡ്.  ഇവര്ക്കേഡ്  റകവശകാവകകാശ  ഗരഖ  നല്കുന്നേതുമകായമി

ബനടപ്പെടഡ്  സരംയുക  പരമിഗശകാധനകാ  നടെപടെമികള്  പൂര്തശകരമിചമിട്ടുള്ളതകാണഡ്.

ഇതരതമില്  തൃശ്ശൂര്  ജമില്ലയമില്തടന്നേ  വനഭൂമമി  പടയതമിനകായമി  15,000-

ഗതകാളരം  അഗപകകളകാണുള്ളതഡ്.  വനരം,  റവദവതമി,  ജലരം  വകുപ്പുമനമിമകാരടടെ

സരംയുക  ഗയകാഗരം  വമിളമിച്ചുഗചെര്തഡ്  ഭൂമമി  റവനവ  വകുപ്പെമിനഡ്  നമികമിപ്തമകാക്കേമി

ജമില്ലയമില്  ഒര  ടസഷനല്  ഓഫശസടറ  നമിയമമിചഡ്  അടെമിയന്തരമകായമി  പടയരം

അനുവദമിക്കേകാനുള്ള  നടെപടെമികള്  സസ്വശകരമിക്കേണടമന്നേഡ്  ഞകാന  ഈ

സബ്മമിഷനമിലൂടടെ ആവശനടപ്പെടുകയകാണഡ്.

റവനമ്മ്യൂ-ഭവനനമിര്മകാണ വകുപ്പുമനമി  (ശശ  .    ടക  .    രകാജന):  സര്,   വളടര

പ്രസകമകായ ചെമില പ്രശ്നങ്ങളകാണഡ് ബഹുമകാനടപ്പെട അരംഗരം ഇവമിടടെ ഉന്നേയമിചതഡ്.

സമശപ  ഭൂതകകാലതഡ്  ഏറ്റവരം  കൂടുതല്  പടയങ്ങള്  വമിതരണരം  ടചെയകാനുള്ള

നടെപടെമി  ഗകരളതമിടലടുതതഡ്  കഴമിഞ്ഞ  സര്ക്കേകാരമിടന  കകാലതകാണഡ്.  ആ

നടെപടെമി  വളടര  മകാതൃകകാപരമകായമി   മുഗന്നേകാടഡ്  ടകകാണ്ടുഗപകാകകാന  കഴമിയുകയുരം



Uncorrected/Not for Publication
05-10-2021

20

ടചെയമിട്ടുണഡ്.   ആ  സര്ക്കേകാരമിടന  അനുഭവങ്ങളടടെയുരം  നടെപടെമികളടടെയുരം

തുടെര്ചയകാണഡ് ഈ ഗവണ്ടമടന നള്ളതുടകകാണഡ്,  "എല്ലകാവര്ക്കുരം ഭൂമമി,  എല്ലകാ

ഭൂമമിക്കുരം ഗരഖ, എല്ലകാ ഗസവനങ്ങളരം സകാര്ടഡ്" എന്നേ  തലവകാചെകവമകായമി  'മമിഷന

ആനഡ് മമിഷന (2021-26)'  എന്നേ പദ്ധതമിയുമകായമി മുഗന്നേകാടഡ് ഗപകാകുഗമ്പകാള് റവനമ്മ്യൂ

വകുപ്പെമിടന മുമ്പമിലള്ള ഏറ്റവരം പ്രധകാനടപ്പെട അജണ ഭൂരഹമിതരകായ എല്ലകാവര്ക്കുരം

ഭൂമമിയുണകാക്കുക,  അതമില്  അവകകാശമുണകാക്കുക,  അര്ഹരകായ  എല്ലകാവര്ക്കുരം

പടയരം  നല്കുക  എനള്ളതകാണഡ്.  അതമിടന  ഭകാഗമകായമി   നൂറഡ്

ദമിവസതമിനമിടെയമില്  13530  ഗപര്ക്കേഡ്  പടയരം  വമിതരണരം ടചെയകാന ഇഗപ്പെകാള്

സകാധമിച്ചു. ഭൂമമിയുടടെ വമിനമിഗയകാഗവരം വമിതരണവമകായമി ബനടപ്പെടഡ്  'ജമില്ലകാ റവനമ്മ്യൂ

അസരംബമി'  എന്നേ ഗപരമില് എല്ലകാ  ജമില്ലകളമിടലയുരം  എരം.എല്.എ.-മകാരമകായുള്ള

ഉഗദനകാഗസനകാരടടെ കൂടെമിക്കേകാഴ്ച തശര്ന. ഇതമിടന ഭകാഗമകായമി മനമിതടന്നേ ഗനരമിടഡ്

പടങ്കടുതഡ്  14  ജമില്ലകളമിടലയുരം  ജമില്ലകാ  കളക്ടര്മകാര്  മുതലള്ള

ഉഗദനകാഗസനകാരമകായമി  ആശയവമിനമിമയരം  നടെതമി  സൂക്ഷ്മതലതമിലള്ള  ഒര

പരമിപകാടെമി തയകാറകാക്കേമിവരമികയകാണഡ്.  അഗപക നല്കമിയവരടടെയുരം ഒരമിക്കേലരം

അഗപക  നല്കകാത,  ഭൂമമി  മലയകാളതമില്  ഒര  ടസനഡ്  ഭൂമമിക്കുഗപകാലരം
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അവകകാശമമില്ലകാത,  ഭൂരഹമിതരടടെയുരം ഉള്ടപ്പെടടെ കണടക്കേടുത്തുടകകാണഡ്  മൂന്നേഡ്

മകാസമകായമി  പ്രഗതനകരം  തയകാറകാക്കേമിയ   പരമിപകാടെമിയനുസരമിചഡ്  പടയ

വമിതരണതമിനഡ്  ഒര  ഡകാഷഡ്  ഗബകാര്ഡഡ്  റവനമ്മ്യൂ  വകുപ്പെഡ്  തയകാറകാക്കുകയകാണഡ്.

അതമിനകായമി  മനമിയുടടെ  ഓഫശസമിലരം  ലകാനഡഡ്  റവനമ്മ്യൂ  കമശഷണഗററ്റമിലരം

പ്രഗതനക  ടസകന  ഇതമിനകരം  ആരരംഭമിച്ചുകഴമിഞ്ഞു.  ഗനരടത

സൂചെമിപ്പെമിചതുഗപകാടല,  സമുദ്രതശരഗതകാടെഡ്  ഗചെര്ന്നേഡ്  ചുണ്ണകാമകലഡ്ല്ല്  മകാര്ക്കുടചെയ

പ്രഗദശതമിനുരം വനതമിടല ജണയമിട പ്രഗദശതമിനുരം ഇടെയമിലള്ള സലമകാണഡ്

റവനമ്മ്യൂ  വകുപ്പെമിനഡ്  പടയമകായമി  ടകകാടുക്കേകാന  കഴമിയുക.  ബഹുമകാനടപ്പെട  അരംഗരം

സൂചെമിപ്പെമിചതുഗപകാടല,  ചെകാലക്കുടെമിയമില്  മകാത്രമല്ല,  ഗകരളതമില്  എല്ലകായമിടെത്തുരം

ഈ  പ്രശ്നങ്ങളള്ളതുടകകാണഡ്   തഗദ്ദേശസസ്വയരംഭരണരം,  വനരം,  ജലവമിഭവരം,

ടപകാതുമരകാമതഡ്,  റവദവതമി  എന്നേശ  വകുപ്പുമനമിമകാരമകായമി  ഇക്കേകാരനതമില്

ആശയവമിനമിമയരം  നടെതകാനുള്ള  തയകാടറടുപ്പെമിലകാണഡ്  റവനമ്മ്യൂ  വകുപ്പെഡ്

ഏര്ടപ്പെടമിരമിക്കുന്നേതഡ്. അതമില് ഏറ്റവരം പ്രധകാനരം മലഗയകാര പടയമകാണഡ്.   1993-

ടല  ചെടമനുസരമിചഡ്  ഗജകായമിനഡ്  ടവരമിഫമിഗക്കേഷന  പൂര്തമിയകാക്കേമി   ടസനട്രല്

ഗവണ്ടമനമിടനകൂടെമി  അനുവകാദഗതകാടടെ  മകാത്രഗമ  ആ  പടയരം  വമിതരണരം
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ടചെയകാന  കഴമിയുകയുള.   ഈ  പ്രവര്തനങ്ങളമില്  വളടര  ഗവഗതയമിലള്ള

നടെപടെമികളകാണഡ്  ഗവണ്ടമനഡ്  എടുക്കുന്നേതഡ്.  ചെകാലക്കുടെമി  തകാലൂക്കേമിടല

പടയവമിതരണവമകായമി  ബനടപ്പെടഡ്  വളടര  ക്രമിയകാത്മകമകായ  നടെപടെമികളകാണഡ്

സര്ക്കേകാര്  ഇഗപ്പെകാള്   സസ്വശകരമിക്കുന്നേതഡ്.    01-06-2016  മുതല്  31-08-2021

വടരയുള്ള കകാലയളവമില്  1964, 95  ചെടങ്ങള് പ്രകകാരരം  48 പടയങ്ങളരം  1993-

ടല ചെടപ്രകകാരരം  65  പടയങ്ങളരം  45  ഗകകാളനമി പടയങ്ങളരം  ഇനകാരം,  കകാണരം

ഭൂമമികളടടെ ജനകാവകകാശരം നല്കമിയ  645  ഗകസുകളരം ഉള്ടപ്പെടടെ  822  ഗപര്ക്കേഡ്

പടയരം നല്കമിയമിട്ടുണഡ്.  ഈ സര്ക്കേകാരമിടന നൂറഡ് ദമിന പദ്ധതമിയമിലള്ടപ്പെടുതമി

81  പടയങ്ങള്  വമിതരണരം  ടചെയകാനുരം    സകാധമിചമിട്ടുണഡ്.  തൃശ്ശൂര്  ജമില്ലയമിടല

ചെകാലക്കുടെമി  തകാലൂക്കേമില്   തഗദ്ദേശസസ്വയരംഭരണരം,  ജലവമിഭവരം,  ടപകാതുമരകാമതഡ്,

വനരം  എന്നേശ  വകുപ്പുകളടടെ  ഉടെമസതയമിലള്ള  പുറഗമ്പകാക്കേഡ്  ഭൂമമികളമില്

വര്ഷങ്ങളകായമി  തകാമസമിച്ചുവരന്നേതുരം  വശട്ടുനമ്പരരം   റവദവതമി  കണകനുമുള്ള

കുടുരംബങ്ങള്ക്കേഡ്   പ്രസ്തുത  വകുപ്പുകളമില്നമിന്നേഡ്   എന.ഒ.സമി.  ലഭമിക്കുന്നേമുറയഡ്

പടയരം ലഭനമകാക്കേകാന കഴമിയുന്നേവരടടെ വമിവരരം  തകാടഴപ്പെറയുരം പ്രകകാരമകാണഡ്. 

തഗദ്ദേശസസ്വയരംഭരണ സകാപനങ്ങള്  - 94
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ഇറമിഗഗഷന പുറഗമ്പകാക്കേഡ്    - 22
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 ചെട രൂപശകരണതമിനുഗശഷരം വനഭൂമമി പടയ വമിതരണതമിനുരം വലമിയ

പുഗരകാഗതമിയുണകാക്കേകാന  കഴമിഞ്ഞമിട്ടുണഡ്.    826  ഗകസ്സുകളമിലകായമി   264.1516

ടഹക്ടര്  വനഭൂമമിക്കേഡ്  നകാളമിതുവടര  സര്ക്കേകാരകള്  പടയരം  നല്കമിയമിട്ടുണഡ്.

ചെകാലക്കുടെമി  തകാലൂക്കേഡ്  പരമിധമിയമില്   വനഭൂമമി  പടയതമിനഡ്  അര്ഹരകായവരമില്

ഗകന്ദ്രകാനുമതമി  ലഭമിചവര്ക്കേഡ്  പടയരം  നല്കുന്നേതമിനുള്ള  നടെപടെമികള്  ഇഗപ്പെകാള്

സസ്വശകരമിച്ചുവരമികയകാണഡ്.   റവനമ്മ്യൂ,  വനരം വകുപ്പുകളടടെ സരംയുക പരമിഗശകാധന

പൂര്തമിയകാക്കേമി  ടജ.വമി.ആര്.  ലമിസമിലള്ടപ്പെടുതമിയമിട്ടുള്ള  1322  ഗപരടടെ

ഭൂമമികളമില്   ജമി.പമി.എസഡ്.  സര്ഗവ്വ,  കഴമിഞ്ഞ  കുറച്ചുകകാലതമിനമിടെയമില്

പൂര്തമിയകാക്കേമി   ഗകന്ദ്രകാനുമതമിക്കേഡ്  അയയന്നേതമിനുഗവണമി  ഗടെകാഗപകാഷശറ്റമില്

ഡകാറ്റകാ  എനട്രമി  ടചെയ്യുന്നേ  ഗജകാലമികള്  അന്തമിമഘടതമിലകാണഡ്.   അര്ഹരകായ

എല്ലകാവര്ക്കുരം  നമിയമകാനുസൃതമകായമി എത്രയുരംഗവഗരം പടയരം നല്കണടമന്നേകാണഡ്

സര്ക്കേകാരമിടന  നയരം.   ഗമല്  പ്രസകാവമിച  1993-ടല  ചെടപ്രകകാരമുള്ള

നടെപടെമിക്രമങ്ങള് പൂര്തശകരമിചഡ്   ഗകന്ദ്രകാനുമതമി ലഭമിചകാലടെടന വനഭൂമമി പടയ
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വമിതരണതമിനുള്ള നടെപടെമികള് സസ്വശകരമിക്കുന്നേതകാണഡ്.  ബഹുമകാനടപ്പെട അരംഗരം

ആവശനടപ്പെടതുഗപകാടല   ടസഷനല്  ഓഫശസഡ്  അടെക്കേമുള്ള  നടെപടെമികളമിഗലയഡ്

സര്ക്കേകാര് ഇടെടപടഡ് വരമികയകാണഡ്. 

5. പകാലതമിടന പുനര്നമിര്മകാണരം

ശശ  .    ഗജകാബഡ്  റമക്കേമിള്:  സര്,  ചെങ്ങനകാഗശ്ശേരമി  നഗരസഭയുടടെയുരം

പകായമിപ്പെകാടെഡ്  പഞകായതമിടനയുരം  അതമിര്തമിയമില് ഗമജര് ഇറമിഗഗഷന വകുപ്പെഡ്

മുഖകാന്തരരം  ലകാപ്പെകാലരം  കനകാലമിനഡ്  കുറുടക  നമിര്മമിച  ടപരമഴക്കേടെവഡ്

പകാലതമിടന അഗപ്രകാചഡ്  ഗറകാഡഡ്   തകാഴ്ന്നുഗപകായതുകകാരണരം  12  മശറ്റര്  നശളമുള്ള

പകാലരം ഉപഗയകാഗമിക്കേകാന കഴമിയകാത അവസയമിലകാണഡ്.   2010-ല്  ലകാപ്പെകാലരം

കനകാലമിനഡ് കുറുടക  ഒര തകാലകാലമിക ഗറകാഡഡ് നമിര്മമിചതുമൂലരം  കനകാലമിടല ഒഴക്കേഡ്

തടെസടപ്പെടുകയുരം  സമശപപ്രഗദശങ്ങളമില് ടവള്ളടപ്പെകാക്കേമുണകാവകയുരം ടചെയ്യുന.

തകാലകാലമിക  ഗറകാഡഡ്  നമിര്മമിചതുമൂലരം   ജലഗതകാഗതവരം

തടെസടപ്പെടമിരമിക്കുകയകാണഡ്.  പ്രസ്തുത പകാലരം ചെങ്ങനകാഗശ്ശേരമിയുരം  പൂവവരം തമമില്

ബനമിപ്പെമിക്കുന്നേ ഒര മകാര്ഗ്ഗമകാണഡ്.   കൂടെകാടത ഈ പകാലതമില്  അധമിക ഭകാരരം

കയറ്റകാന പകാടെമിടല്ലനള്ള  IDRB (Irrigation Design and Research Board)-
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യുടടെ  നമിര്ഗദ്ദേശവമുണഡ്.  ഇതുകകാരണരം  സമശപമുള്ള  വമിവമിധ

പകാടെഗശഖരങ്ങളമിഗലയള്ള  ടകകായഡ്  യനങ്ങള്  എതമിക്കുന്നേതമിനുരം  ടനലഡ്ല്ല്

ടകകാണ്ടുഗപകാകുന്നേതമിനുള്ള  ഗലകാറമികള്,  ബസഡ്  സര്വ്വശസുകള്  എന്നേമിവ

നടെത്തുന്നേതമിനുരം  ബുദ്ധമിമുട്ടുകയകാണഡ്.  ഈ  സകാഹചെരനതമില്   പ്രസ്തുത  പകാലരം

ഇരടപ്പെകാത  ഗതകാഗതരം  ഉള്ടക്കേകാള്ളകാന  പകാകതമില്  വശതമികൂടമി

പുനര്നമിര്മമിക്കുന്നേതമിനഡ്  നടെപടെമി  സസ്വശകരമിക്കേണരം.  ഇന്തനന  നകാവമിഗഗഷടന

റഗഡഡ് റലന പകാലമിച്ചുടകകാണഡ്  പുതമിയ പകാലരം നമിര്മമിക്കേകാന എത്രയുരംഗവഗരം

നടെപടെമിടയടുക്കേണടമന്നേഡ്  ഈ  സബ്മമിഷനമിലൂടടെ  ബഹുമകാനടപ്പെട  ജലഗസചെന

വകുപ്പുമനമിഗയകാടെഡ്   അഭനര്തമിക്കുന. 

ജലവമിഭവ  വകുപ്പുമനമി  (ശശ  .    ഗറകാഷമി  അഗസമിന):  സര്,  ആലപ്പുഴ  –

ചെങ്ങനകാഗശ്ശേരമി  കനകാലമിടന  ഫശഡര്  കനകാലകായ  ലകാപ്പെകാലരം  കനകാലമിനഡ്  കുറുടക

2010-ല് നമിലവമിലള്ള ടപരമഴക്കേടെവഡ് പകാലവരം  അതമിടന അഗപ്രകാചഡ് ഗറകാഡുരം

ഗകകാടയരം ഗമജര് ഇറമിഗഗഷന വകുപ്പെമിടന ഗമല്ഗനകാടതമില് പൂര്തശകരമിക്കുകയുരം

26-02-2010-ല്  ഗതകാഗതതമിനഡ്  തുറനടകകാടുക്കുകയുരം  ടചെയ്തു.   എന്നേകാല്

പകാലതമിടന  അഗപ്രകാചഡ്  ഗറകാഡഡ്   തകര്നഗപകായ  സകാഹചെരനമകാണഡ്
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പമിന്നേശടുണകായതഡ്.  പകാലരം ഉപഗയകാഗമിക്കേകാന കഴമിയകാത അവസയമില് പമിന്നേശടെഡ്

കനകാലമിനഡ് കുറുടക  ഒര തകാലകാലമിക ഗറകാഡഡ് നമിര്മമിക്കുകയുരം  അതഡ് കനകാലമിടല

സുഗമമകായ  നശടരകാഴക്കേമിടന  സകാരമകായമി  ബകാധമിക്കുകയുരം  മഴക്കേകാലതഡ്

സമശപപ്രഗദശങ്ങളമില്  ടവള്ളടപ്പെകാക്കേമുണകാകുന്നേതമിനഡ്  കകാരണമകാവകയുരം

ടചെയമിട്ടുണഡ്.   പ്രശ്നപരമിഹകാരതമിനകായമി  കനകാലമിടന  പൂര്ണ്ണവശതമി

ഉള്ടക്കേകാണ്ടുടകകാണഡ്   ഒര  പുതമിയ  അഗപ്രകാചഡ്  ഗറകാഡഡ്   IDRB  (Irrigation

Design and Research Board)  രൂപകല്പന ടചെയതമിനപ്രകകാരരം  4.25  ഗകകാടെമി

രൂപയുടടെ ഭരണകാനുമതമി നല്കുകയുരം  തുടെര്ന്നേഡ് ടടെണര് നടെപടെമി പുഗരകാഗമമിടക്കേ

അഗപ്രകാചഡ് ഗറകാഡമിടന  അളവകള് സരംബനമിചഡ്  ഐ.ഡമി.ആര്.ബമി.-യമില്നമിന്നേഡ്

ലഭനമകായ  ഡമിറസന  അളവകളമില്  വനകത  വരത്തുന്നേതമിനകായമി   2019-ല്

ഐ.ഡമി.ആര്.ബമി.-യുമകായമി  ബനടപ്പെടുകയുരം   ഐ.ഡമി.ആര്.ബമി.  ഗനരമിടഡ്

ഗകകാടയരം  എക്സെെമികമ്മ്യൂടശവഡ്  എഞമിനശയര്ക്കേഡ്  തുടെര്നമിര്ഗദ്ദേശരം  നല്കമിയതമില്

ഭകാരമുള്ള വകാഹനങ്ങള് പകാലതമില് കയറുന്നേതഡ് നമിയനമിക്കേണടമനരം  സമിരംഗമിള്

റലന ട്രകാഫമികഡ് മകാത്രഗമ അനുവദമിക്കേകാവൂ എനരം  50 ടെണ്ണമില്തകാടഴ  ഭകാരമുള്ള

വകാഹനങ്ങള്  മകാത്രഗമ  കടെതമിവമിടെകാവൂ  എനരം  നമിര്ഗദ്ദേശമിചമിരന.
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എന്നേമിരന്നേകാലരം  ബഹുമകാനടപ്പെട  എരം.എല്.എ.  സൂചെമിപ്പെമിച കകാരനങ്ങള് വളടര

പ്രസകമകാണഡ്.  അടതല്ലകാരം  വളടര വനകമകായമി മനസമിലകാക്കുനണഡ്.  അവമിടടെ

രണ്ടുവരമി പകാതയള്ള വകാഹന ബകാഹുലനമുഗണകാടയന്നേഡ്  പരമിഗശകാധമിഗക്കേണതുണഡ്.

രണ്ടുവരമിപ്പെകാത  ഗവണടമന്നേകാണഡ്  ബഹുമകാനടപ്പെട  എരം.എല്.എ.

ആവശനടപ്പെടമിട്ടുള്ളതഡ്.   ഇഗപ്പെകാള്   പ്രസ്തുത  സലതഡ്   ടവള്ളടപ്പെകാക്കേ

നമിര്മകാര്ജനതമിനകായമി  അടെമിയന്തരമകായമി  തകാലകാലമിക  റപപ്പെഡ്  കള്വര്ടഡ്

നമിര്മമിക്കുന്നേതമിനഡ്  ഭരണകാനുമതമി  നല്കമിയമിട്ടുണഡ്.    എരം.എല്.എ.-യുടടെ

നമിര്ഗദ്ദേശകാനുസരണരം അതമിടന ഗഗ്രൗരവരം മനസമിലകായതമിടന പശകാതലതമില്

2018-ടല  DCR  (Design  Concern  Report)  പ്രകകാരരം  രണ്ടുവരമിപ്പെകാതയള്ള

പുതമിയ  എസമിഗമറ്റഡ്  തയകാറകാക്കേമി  നല്കകാന  ഐ.ഡമി.ആര്.ബമി.  ചെശഫഡ്

എഞമിനശയടറ ചുമതലടപ്പെടുത്തുന്നേതകാണഡ്. 

6. ടഭല്   -   ഇ  .  എരം  .  എല്  .   കമ്പനമിയുടടെ പ്രവര്തനരം

ശശ  .    എന  .    എ  .    ടനല്ലമിക്കുന്നേഡ്: സര്, സബ്മമിഷനഡ് ഗനകാടശസഡ് നല്കുഗമ്പകാള്

അതമിഗനകാടടെകാപ്പെരം വമിശദശകരണക്കുറമിപ്പെഡ് നല്കകാറുണഡ്.  ഞകാന ഈ സബ്മമിഷന

നല്കുഗമ്പകാള്   അതമിഗനകാടടെകാപ്പെരം  വമിശദശകരണക്കുറമിപ്പെഡ്  വചമിരന്നേമില്ല.
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ഉന്നേയമിക്കുന്നേ  കകാരനങ്ങടളക്കുറമിചഡ്  മനമിമകാര്ക്കേഡ്

അവഗബകാധമുണകാകുന്നേതമിനുഗവണമിയകാണഡ്  സകാധകാരണ  വമിശദശകരണക്കുറമിപ്പെഡ്

വയന്നേതഡ്. ഞകാനമിവമിടടെ ഉന്നേയമിക്കുന്നേ വമിഷയതമില് ബഹുമകാനടപ്പെട വനവസകായ

വകുപ്പുമനമിക്കേഡ് നല്ല അവഗബകാധമുണഡ്. ചുരങ്ങമിയ ദമിവസതമിനുള്ളമില്  അഗദ്ദേഹരം

കകാരനങ്ങള്  മനസമിലകാക്കേമി   ഫലപ്രദമകായ  നടെപടെമികള്  സസ്വശകരമിചമിട്ടുണഡ്.

അതുടകകാണകാണഡ് ഞകാന വമിശദശകരണക്കുറമിപ്പെഡ്  വയകാതതഡ്. ഈ വമിഷയതമില്

ഫലപ്രദമകായ  നടെപടെമി  സസ്വശകരമിച  ബഹുമകാനടപ്പെട  വനവസകായ  വകുപ്പുമനമിടയ

ഞകാന അഭമിനന്ദമിക്കുന. 

ടഭല്-ഇ.എരം.എല്.  കമ്പനമിയുടടെ  51  ശതമകാനരം ഓഹരമികള് വകാങ്ങകാനുള്ള

എഗ്രമിടമനഡ്  ഓഫഡ്  ടസയമില്/ടഷയര്  07-09-2019-നകാണഡ്  ഗകരള  സര്ക്കേകാര്

അരംഗശകരമിചതഡ്.   2021 ഗമയഡ്  11-നകാണഡ്  ടഭല്-ഇ.എരം.എല്.  കമ്പനമിയുടടെ  51

ശതമകാനരം  ഓഹരമി   സരംസകാന  സര്ക്കേകാരമിനഡ്  റകമകാറകാന  ഡല്ഹമിയമിടല

BHEL  ഹഗ്രൗസമില്നമിന്നേഡ്  തശരമകാനമുണകായതഡ്.  കകാസര്ഗഗകാഡഡ്  ടകല്  യൂണമിറ്റഡ്

2011  മകാര്ചഡ്  28-നകാണഡ്  ടഭല് ആയമി  മകാറമിയതഡ്.   കകാസര്ഗഗകാഡഡ്  ജമില്ലയമിടല

എക  ടപകാതുഗമഖലകാ  സകാപനമകാണമിതഡ്.   1987-ല്  അന്നേടത  വനവസകായ
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വകുപ്പുമനമിയകായമിരന്നേ ഇ.  അഹമദഡ് സകാഹമിബഡ് ആണഡ് അതമിനഡ് തറക്കേല്ലമിടതഡ്.

1990-ല് അന്നേടത മുഖനമനമിയകായമിരന്നേ ഇ.  ടക.  നകായനകാരകാണഡ്  അതമിടന

ഉദ്ഘകാടെനരം നമിര്വ്വഹമിചതഡ്.   2020  മകാര്ചഡ്  20  മുതല് കമ്പനമി അടെചമിട്ടു.  156

ടതകാഴമിലകാളമികള്ക്കേഡ്  34  മകാസമകായമി  ശമ്പളരം  ലഭമിചമിടമില്ല.   ഓണരം,   വമിഷു,

ക്രമിസ്തുമസഡ്,  ടപരന്നേകാള്  ഇടതല്ലകാരം  വന്നേഗപ്പെകാഴരം  ടതകാഴമിലകാളമികള്

പടമിണമിയമിലകായമിരന.  ഒര ഓണതമിനുമകാത്രരം സര്ക്കേകാര് 10,000/- രൂപവശതരം

ടതകാഴമിലകാളമികള്ക്കേഡ്  ടകകാടുതമിട്ടുണഡ്.   ഗകകാവമിഡഡ്-19  കകാലഘടതമില്

സമൂഹതമിടല എല്ലകാ ഗമഖലകളമിലമുള്ള ആളകള്  പ്രഗതനകമിചഡ് ടതകാഴമിലകാളമികള്

ദുരമിതപൂര്ണ്ണമകായ ജശവമിതമകാണഡ് നയമിചതഡ്.  ആ സമയത്തുഗപകാലരം മകാസങ്ങളകായമി

ശമ്പളരം  കമിടകാടത  കഷടപ്പെടുന്നേ,   പ്രയകാസടപ്പെടുന്നേ  ഇഗ്രൗ  കമ്പനമിയമിടല

ടതകാഴമിലകാളമികള്ക്കേഡ്  ഒര  നയകാറപസഗപകാലരം  ടകകാടുതമില്ലകാടയനള്ളതകാണഡ്

പരമകാര്തരം.   വര്ഷങ്ങള്ക്കുമുനപഡ്  പ്രഖനകാപമിച  വര്ദ്ധനവഡ്  പ്രകകാരമുള്ള

കുടെമിശ്ശേമികയുരം  ജശവനക്കേകാര്ക്കേഡ്  ടകകാടുത്തുതശര്ക്കേകാനുണഡ്.   ശമ്പളപരമിഷ്കരണ

കുടെമിശ്ശേമികയുടടെ  ഭകാഗമകായുള്ള  കമ്പനമിയുടടെ  ബകാദ്ധനത  428.51  ലകരം

രൂപയകാടണന്നേഡ്  05.11.2019-ല്  അന്നേടത  വനവസകായ  വകുപ്പുമനമി
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നമിയമസഭയമില് പറഞ്ഞമിട്ടുള്ള കകാരനമകാണഡ്.  ശമ്പള കുടെമിശ്ശേമിക തശര്ക്കേകാനഗവണമി

മകാത്രരം  14  ഗകകാടെമി  രൂപ  നശക്കേമിവചമിട്ടുള്ളതകായമി  ബഹുമകാനനനകായ  മുഖനമനമി

പ്രഖനകാപമിചമിട്ടുണഡ്.  ആ  പ്രഖനകാപനരം  പ്രകാവര്തമികമകാക്കേണടമന്നേകാണഡ്  എനമിക്കേഡ്

അഭനര്തമിക്കേകാനുള്ളതഡ്.  അതുഗപകാടലതടന്നേ  സര്വ്വശസമില്നമിനരം

പമിരമിഞ്ഞുഗപകായവര്ക്കേഡ്  ഒര  നയകാറപസയുടടെ  ആനുകൂലനരംഗപകാലരം  നല്കകാന

കഴമിഞ്ഞമിടമില്ല.  അവര്ക്കേഡ് അതഡ് നല്കണരം.  

കഴമിഞ്ഞയകാഴ്ച വനവസകായവകുപ്പെഡ്  പ്രമിനസമിപ്പെല് ടസക്രടറമി,  ശശ.  മുഹമദഡ്

ഹനശഷഡ്   കകാസര്ഗഗകാഡഡ്  വരമികയുരം  ടതകാഴമിലകാളമി  ഗനതകാക്കേളമകായമി

സരംസകാരമിക്കുകയുരം ടചെയ്തു.  കകാസര്ഗഗകാഡഡ് എരം.എല്.എ എന്നേനമിലയമില് ഞകാന

അഗദ്ദേഹവമകായമി  ബനടപ്പെടമിരന.  ഞകാന  അന്നേഡ്  സലതഡ്  ഉണകായമിരന്നേമില്ല.

വളടര ഗപകാസമിറ്റശവകായ അഗപ്രകാചകാണഡ് അഗദ്ദേഹതമിടന ഭകാഗത്തുനമിനണകായതഡ്.

ഇഗപ്പെകാള് മനസമിലകാക്കേകാന സകാധമിചതഡ്,  ടകല്-ടന ഒര സബ്സമിഡമിയറമിയകായമി

അവമിടടെ പ്രവര്തനരം തുടെങ്ങുടമന്നേകാണഡ്.  ബഹുമകാനടപ്പെട മനമിഗയകാടെഡ് എനമിക്കേഡ്

അഭനര്തമിക്കേകാനുള്ളതഡ്,  ടകല്  നമള്  ടഭല്-ടന  ഏല്പമിക്കുഗമ്പകാള്

കയ്യുരംകകാലമുണകായമിരന,   നല്ല  സഗ്രൗന്ദരനമുണകായമിരന.   ടകല്-ടന  ആ
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സഗ്രൗന്ദരനഗതകാടടെ കയ്യുരം കകാലമുള്ള ടകല് തടന്നേ കകാസര്ഗഗകാഡഡ് പ്രവര്തനരം

തുടെങ്ങണടമനതടന്നേയകാണഡ്  ബഹുമകാനടപ്പെട  മനമിഗയകാടെഡ്  എനമിക്കേഡ്

അഭനതമിക്കുവകാനുള്ളതഡ്.  

ഇന്നേടല ബഹുമകാനനനകായ തഗദ്ദേശസസ്വയരംഭരണ വകുപ്പുമനമി ശശ. എരം. വമി.

ഗഗകാവമിന്ദന  മകാസറുടടെ  ആഗവശകരമകായ  പ്രസരംഗരം  നമള്  സഭയമില്  ഗകട്ടു.

അഗദ്ദേഹരം  പറഞ്ഞതഡ്  ടപകാതുഗമഖലകാസകാപനടത  നശമിപ്പെമിക്കുകടയന്നേതഡ്

മുതലകാളമിതടത  ഗപ്രകാത്സകാഹമിപ്പെമിക്കുന്നേതമിനഡ്  തുലനമകാടണന്നേകാണഡ്.

ബഹുമകാനനനകായ  വനവസകായ  വകുപ്പുമനമിയുരം  മുതലകാളമിതടത

ഗപ്രകാത്സകാഹമിപ്പെമിക്കുകയമില്ലകാടയന്നേഡ്  എനമിക്കേഡ്  നല്ലതുഗപകാടല  അറമിയകാരം.

കകാസര്ഗഗകാഡുള്ള ഏക ടപകാതുഗമഖലകാ സകാപനമകായ  ടഭല്  ഇഗപ്പെകാള് ടകല്

ആയമി മകാറമിയമിരമിക്കുകയകാണഡ്.  ആ ടപകാതുഗമഖലകാസകാപനടത രകമിക്കുവകാനുരം

സരംരകമിക്കുവകാനുമുള്ള ഒര നടെപടെമി അങ്ങയുടടെ ഭകാഗത്തുനമിനണകാകണരം.  അങ്ങഡ്

ഇന്നേഡ്  ഒര  പ്രഖനകാപനരം  നടെതണരം.   ഇഗ്രൗ  പ്രഖനകാപനരം  ഗകടഡ്  ഇന്നേഡ്

കകാസര്ഗഗകാഡഡ്  ജമില്ല  മുഴവനുരം  സഗന്തകാഷരംടകകാണഡ്  തുള്ളമിചകാടെടട  എന്നേകാണഡ്

എനമിക്കേഡ് പറയകാനുള്ളതഡ്.  അതരതമിലള്ള ഒര പ്രഖനകാപനരം അങ്ങയമില്നമിനരം
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പ്രതശകമിച്ചുടകകാണഡ് ഞകാന അവസകാനമിപ്പെമിക്കുന.  

നമിയമരം,  വനവസകായരം,  കയര്  വകുപ്പുമനമി   (  ശശ  .    പമി  .    രകാജശവഡ്  ):  സര്,

ബഹുമകാനനനകായ  എരം.എല്.എ  ഇഗ്രൗ  പ്രശ്നരം  പലതവണ

ശദ്ധയമില്ടപ്പെടുതമിയമിട്ടുണഡ്.   അഗതകാടടെകാപ്പെരംതടന്നേ  മുന  എരം.പമി.,  പമി.

കരണകാകരന   ഇഗ്രൗ  പ്രശ്നതമില്  ഗകന്ദ്രതമിലരം  ഗകരളതമിലരം  തുടെര്ചയകായമി

ഇടെടപട്ടുടകകാണമിരന്നേതകാണഡ്.  അഗദ്ദേഹരം  ഇവമിടടെ  പറഞ്ഞതുഗപകാടല,

ടപകാതുഗമഖലടയ  സരംരകമിക്കുകടയന്നേ  നയരംതടന്നേയകാണഡ്  ഗകരള

സര്ക്കേകാരമിനുള്ളതഡ്.  അക്കേകാരനതമില്  ഒര  സരംശയവരം  അഗങ്ങയഡ്

ഗവണകാടയന്നേകാണഡ്  എനമിക്കേഡ്  ഉറപ്പുനല്കകാനുള്ളതഡ്.   അതുടകകാണകാണഡ്  ടഭല്

സസ്വകകാരനവത്കരമിക്കേകാന  ഗകന്ദ്രരം  തശരമകാനമിചഗപ്പെകാള്  ടഭല്-ഗനകാടെഡ്  ഗചെര്ന്നേ

ടകല്-ടന  യൂണമിറ്റഡ്  തമിരമിചഡ്  ഏടറ്റടുക്കുന്നേതമിനഡ്  സരംസകാനസര്ക്കേകാര്

തയകാറകായതഡ്.  ലകാഭതമില്  പ്രവര്തമിച്ചുടകകാണമിരന്നേ  ഒര

സകാപനമകായമിരനടവന്നേതഡ്  ശരമിയകാണഡ്.   എന്നേകാല്  ടഭല്  ഏടറ്റടുതഡ്

പ്രവര്തനരം ആരരംഭമിചതമിനുഗശഷരം നഷതമിലകാണഡ്  നമില്ക്കുന്നേതഡ്.   എന്നേകാല്

ഒര  ആഗവശതമിടന  പുറതഡ്  കയടെമി  കമിട്ടുന്നേതമിനുള്ള  പ്രഖനകാപനരം  നടെത്തുക
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എനള്ള രശതമി ഇഗ്രൗ സര്ക്കേകാര് സസ്വശകരമിക്കുന്നേമില്ല.  കകാരണരം ഒര ആഹകാദരം ഇന്നേഡ്

പ്രകടെമിപ്പെമിച്ചുകഴമിഞ്ഞകാല്  രണ്ടുവര്ഷരം  കഴമിഞ്ഞഡ്  വശണ്ടുരം

കണ്ണശരണകാകകാതമിരമിക്കേകാനുള്ള  ജകാഗ്രത  ഒര  ഗവണ്ടമനമിനഡ്

എഗപ്പെകാഴമുണകായമിരമിക്കേണരം.  അതുടകകാണഡ്  നഷതമില്തടന്നേ  പ്രവര്തമിക്കുന്നേ

ഒര  ടപകാതുഗമഖലകാസകാപനരം  ഉണകാക്കേണടമന്നേ  ഒര  കകാഴ്ചപ്പെകാടെഡ്  എനമിക്കേമില്ല.

പുതുതകായമി  ഏടറ്റടുക്കുഗമ്പകാള്  ലകാഭകരമകായമി  പ്രവര്തമിക്കേകാന  കഴമിയുന്നേ

സകാപനമകാക്കുകടയന്നേതകാണഡ് ഗവണ്ടമനമിടന ലകനരം.  പഴയതുഗപകാലള്ള ഒര

സകാപനരം എന്നേ കകാഴ്ചപ്പെകാടെല്ല സര്ക്കേകാരമിനുള്ളതഡ്.  അതമിടന ഭകാഗമകായമി ഇവമിടടെ

പറഞ്ഞതുഗപകാടല,  ടഭല് ഏടറ്റടുക്കേകാന തതസ്വതമില് തശരമകാനമിച്ചു.  എഗ്രമിടമനഡ്

ഓഫഡ്  ടസയമില്  ഒപ്പുവച്ചു.   കഴമിഞ്ഞ  ടസപ്റ്റരംബര്  8-നഡ്  ബഹുമകാനടപ്പെട

മുഖനമനമി  ഏടറ്റടുക്കേല്  പ്രഖനകാപനരം  നടെതമിയമിട്ടുണഡ്.   77  ഗകകാടെമി  രൂപയുടടെ

അധമികടചെലവഡ്  വരന്നേ  ഒര  വമികസന  പദ്ധതമി  സര്ക്കേകാര്  ഇഗപ്പെകാള്

ആവമിഷ്കരമിചമിട്ടുണഡ്.   കമ്പനമിയുടടെ  നമിലവമിലള്ള  യനസകാമഗ്രമികള്

പുനരദ്ധരമിക്കുന്നേഗതകാടടെകാപ്പെരം  റവവമിധനവത്കരണതമിടന  ഭകാഗമകായമി  പുതമിയ

യനസകാമഗ്രമികള്കൂടെമി  ഉള്ടപ്പെടുതമി  കമ്പനമി  നവശകരമിക്കേകാനകാണഡ്
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ആഗലകാചെമിക്കുന്നേതഡ്.   ആള്ടര്ഗനറ്ററുകളടടെയുരം  ഡശസല്  ജനഗററ്ററുകളടടെയുരം

ഉല്പകാദനതമിനഡ്  പുറടമ,  ട്രകാകന  ഗമകാഗടകാര്  കണ്ഗട്രകാള്സഡ്

പ്രതമിഗരകാധഗമഖലയകാവശനമകായ  ആള്ടര്ഗനറ്റശവ്സഡ്,   റവദവതമി

ഗമഖലയകാവശനമകായ  സ്ട്രശറ്റഡ്  റലറ്റഡ്,  കണ്ഗട്രകാഗളഴഡ്  തുടെങ്ങമിയവ

നമിര്മമിക്കുന്നേതമിലൂടടെ  കൂടുതല്  വമിപണമി  സകാധനത  കടണതകാനകാകുടമന്നേകാണഡ്

സര്ക്കേകാര്  പ്രതശകമിക്കുന്നേതഡ്.   കമ്പനമി  ഏടറ്റടുതഗശഷരം  തകാടഴപറയുന്നേ

നടെപടെമികള് സര്ക്കേകാര്  ഇതുവടര  സസ്വശകരമിചമിട്ടുണഡ്.    കമ്പനമിയുടടെ  ഡയറക്ടര്

ഗബകാര്ഡഡ് പുനനഃസരംഘടെമിപ്പെമിച്ചു,    കമ്പനമിയുടടെ കുടെമിശ്ശേമികയകായമിട്ടുള്ള ഓഡമിറ്റമിരംഗഡ്

പൂര്തമിയകാക്കേകാനുള്ള നടെപടെമി സസ്വശകരമിച്ചു,   2019-20  വടരയുള്ള  ഓഡമിറ്റുകള്

ഇതുവടര  പൂര്തശകരമിചമിട്ടുണഡ്.    2020-21  ഓഡമിറ്റമിരംഗഡ്  പ്രക്രമിയ

ആരരംഭമിചമിരമിക്കുന.   കൂടെകാടത  കമ്പനമിയുടടെ  പുനരദ്ധകാരണ  പകാഗക്കേജഡ്

തയകാറകാക്കേമി അതമിടന എല്ലകാവശങ്ങളരം പഠനതമിനഡ് വമിഗധയമകാക്കേമി.  കമ്പനമിടയ

ഗകരള  ഇലകമിക്കേല്  ആനഡഡ്  അറലഡഡ്  എഞമിനശയറമിരംഗഡ്  കമ്പനമി

ലമിമമിറ്റഡമിടന  ഒര  സബ്സമിഡമിയറമി  യൂണമിറ്റകായമി  നമിലനമിര്തമി

മുഗന്നേകാട്ടുടകകാണ്ടുഗപകാകുകടയന്നേതകാണഡ്  ഇഗപ്പെകാള്  ഗവണ്ടമനഡ്  കണമിട്ടുള്ളതഡ്.



Uncorrected/Not for Publication
05-10-2021

35

അതമിടന പരമിവര്തനഘടതമിലൂടടെ സകാപനടത ടമചടപ്പെട രൂപതമിലകാക്കേമി

മകാറ്റമിയതമിനുഗശഷരം  അങ്ങഡ്  പറയുന്നേതുഗപകാടല,  ടകല്-ടന  തടന്നേയകാക്കേഗണകാ

പ്രഗതനക  യൂണമിറ്റകാക്കേഗണകാ  എനള്ള  കകാരനരം  ആ  ഘടതമില്  നമുക്കേഡ്

പരമിഗണമിക്കേകാവന്നേതകാണഡ്.  ടകല്-ല് ഗനരടത  58  വയസകായമിരന.  ഇഗപ്പെകാള്

ബമി.ഇ.എല്.സമി-യമില്  60  വയസകാണഡ്.  അങ്ങടനയുള്ള  ചെമില  പ്രശ്നങ്ങള്

നമിലനമില്ക്കുനണഡ്.  അതുടകകാണഡ്  ഗട്രഡഡ്  യൂണമിയനുകളമകായമി  മനമി

എന്നേനമിലയമില് ഞകാന തടന്നേ ആദനരം ഒര ചെര്ച നടെതമിയമിരന.  എല്ലകാ ഗട്രഡഡ്

യൂണമിയനുകളടടെയുരം എക്സെെഡ്ഗറ്റണല് ലശഡര്മകാര്  ഉണകായമിരന.   അതമിനുഗശഷരം

കമ്പനമിയുടടെ  ടചെയര്മകാന  എന്നേ  നമിലയമില്  പ്രമിനസമിപ്പെല്  ടസക്രടറമി

അവമിടടെഗപകായമി  അവരമകായമി  ചെര്ച  നടെതമിയമിരന.   എങ്ങടന  ഇതഡ്

മുഗന്നേകാട്ടുടകകാണ്ടുഗപകാകണടമനള്ളതഡ്  സരംബനമിചഡ്  എല്ലകാ  ഗട്രഡഡ്

യൂണമിയനുകളമകായമി ഒര എരം.ഒ.യു ഒപ്പുവയണടമന്നേകാണഡ് സര്ക്കേകാര് കരതുന്നേതഡ്.

പുതമിയ  സകാപനതമിഗലയഡ്  ജശവനക്കേകാടര  റമിക്രൂടഡ്  ടചെയണരം,   കകാരണരം

ഗനരടത നമ്മുടടെ സകാപനരം അഗങ്ങകാട്ടുമകാറമിയഗപ്പെകാള് അവര് പുതമിയതകായമിടകാണഡ്

റമിക്രൂടഡ്  ടചെയതഡ്.   നമളരം  നമ്മുടടെ  വനവസകഗളകാടടെ  റമിക്രൂടഡ്
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ടചെഗയണതകായമിട്ടുണഡ്.  അങ്ങടന  ടചെയ്യുഗമ്പകാള്  ടതകാഴമിലകാളമികളടടെ

ഇഗതവടരയുള്ള  സര്വ്വശസഡ്  പൂര്ണ്ണമകായമി  പരമിഗണമിച്ചുടകകാണ്ടുള്ള  പകാഗക്കേജഡ്

തയകാറകാക്കുനണഡ്.  അവരടടെ  കുടെമിശ്ശേമിക  ശമ്പളരം  യഥകാര്തതമില്

ഗകന്ദ്രസകാപനമകായ ബമി.എചഡ്.ഇ.എല് നല്ഗകണതകായമിരന.   എന്നേകാല് ആ

നനകായരം പറഞ്ഞഡ്  കടയകാഴമിയകാന സര്ക്കേകാര് ഉഗദ്ദേശമിക്കുന്നേമില്ല.  കഴമിയകാവന്നേത്ര

ഏതഡ്  രൂപതമില്  നല്കകാന  കഴമിയുടമന്നേതഡ്  സരംബനമിച്ചുള്ള  ഒര  പഠനരം

അവരരംകൂടെമി  ഉള്ടപ്പെടുന്നേ  കമമിറ്റമി  നടെതമിടക്കേകാണമിരമിക്കുകയകാണഡ്.   ഗട്രഡഡ്

യൂണമിയന പ്രതമിനമിധമികടളയുരം അതമിനകതഡ് ഉള്ടപ്പെടുതമിയമിട്ടുണഡ്.  അവരടടെ

ടപ്രകാഗപ്പെകാസല്  ഗവണ്ടമനഡ്  പരമിഗണമിച്ചുടകകാണഡ്  നടെപടെമികള്

സസ്വശകരമിക്കുന്നേതകാണഡ്.   കമ്പനമിയുടടെ  തുടെര്പ്രവര്തനതമിനകാവശനമകായ  ഫണഡ്

കടണത്തുന്നേതമിടന  ഭകാഗമകായമി  ഉപധനകാഭനര്തനയമിലൂടടെ  ബഡ്ജറ്റമില്  നമ്മ്യൂ

സര്വ്വശസസമിനഡ് കശഴമില്  ഗടെകാക്കേണ് ടപ്രകാവമിഷന അനുവദമിക്കുകയുരം  ഇതമിഗലയഡ്

കൂടുതല്  ഫണഡ്  അനുവദമിക്കുന്നേതമിനുള്ള  നടെപടെമി  സര്ക്കേകാര്തലതമില്

സസ്വശകരമിച്ചുവരമികയുമകാണഡ്.  അങ്ങഡ് ഒര കകാരനരം പറഞ്ഞഗപ്പെകാള് വമിട്ടുഗപകായമിടയന്നേഡ്

ഗതകാനന.   അങ്ങഡ്  ആവശനടപ്പെടതമിടനയുരം  ഗട്രഡഡ്  യൂണമിയനുകള്



Uncorrected/Not for Publication
05-10-2021

37

ആവശനടപ്പെടതമിടനയുരം  അടെമിസകാനതമില്  ഇതവണ  പ്രഗതനക  അനുമതമി

നല്കമിടക്കേകാണഡ്  RIAB-ല്   നമിനതടന്നേ  പണരം  നല്കമി  ഓണതമിനഡ്

ടതകാഴമിലകാളമികള്ക്കേഡ്  സഹകായരം  നല്കമിയമിട്ടുണഡ്.   അതഡ്  അങ്ങഡ്

വമിട്ടുഗപകായമിരമിക്കേകാനകാണഡ്  ഇടെയുള്ളതഡ്.  ഇപ്രകകാരരം  പരമിഗശകാധമിച്ചുടകകാണഡ്

ഗകരളസര്ക്കേകാരമിടന  കശഴമില്  എത്രയുരം  ടപടടനതടന്നേ  കമ്പനമി

തുറനപ്രവര്തമിക്കേകാന കഴമിയുടമന്നേകാണഡ് പ്രതശകമിക്കുന്നേതഡ്.

7. ഉദനകാനരം നവശകരമിക്കേല് 

ശശ  .    എ  .    പ്രഭകാകരന:  സര്,  ദകമിഗണന്തനയമിടല  ഏറ്റവരം പ്രധകാന ടൂറമിസഡ്

ഗകന്ദ്രമകാണഡ്  മലമഴ.   ലകക്കേണക്കേമിനഡ്  വമിഗനകാദസഞകാരമികള്  അവമിടടെ

വനഗപകായമിരന്നേതകാണഡ്.   മലമഴ  ഡകാമമിഗനകാടെനുബനമിചഡ്  128  ഏക്കേര്

വമിസ്തൃതമിയുള്ള  ഉദനകാനമകാണുള്ളതഡ്.   ഇനഡനകാരകാജനതഡ്  ഒര

ഡകാമമിഗനകാടെനുബനമിച്ചുരം ഇത്രയുരം വമിസ്തൃതമിയുള്ള ഉദനകാനമുള്ള സലരം ഗവടറയമില്ല.

നമുക്കേറമിയകാരം,  സുപ്രസമിദ്ധമകായ  റമസൂരമിടല  വൃന്ദകാവനരം  ഇതമിന

നകാലമിടലകാനഗപകാലരം  വമിസ്തൃതമിയമില്ല.   എന്നേകാല്  ഇഗ്രൗ  ഉദനകാനരം  മകാത്രമല്ല,

കുടമികള്ക്കേകായുള്ള പ്രഗതനക പകാര്ക്കേഡ്, തൂക്കുപകാലരം, ഗറകാപഡ് ഗവ, ഗറകാക്കേഡ് ഗകാര്ഡന,
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സസ്വമിമമിരംഗഡ്  പൂള്,  ഗസ്നേക്കേഡ്  പകാര്ക്കേഡ്,  ഫമിഷഡ്  അഗകസ്വറമിയരം,  കകാനകായമി

കുഞ്ഞമിരകാമടന  യകമി  പ്രതമിമ  ഇടതകാടക്കേ  ജനങ്ങടള  ആകര്ഷമിക്കുന്നേ

ഗസകാട്ടുകളകാണഡ്.   നമിരവധമി  ഹമിന്ദമി,  മലയകാളരം,  തമമിഴഡ്  സമിനമിമകള്  ഇവമിടടെ

ചെമിത്രശകരമിചമിട്ടുണഡ്.  എടന കുടമിക്കേകാലതഡ് ധര്ഗമന്ദ്ര, ഗഹമമകാലമിനമി, ശശമികപൂര്,

ആശകാപഗരഖഡ് തുടെങ്ങമിയവര് അഭമിനയമിച 'ഹരം കമിസമിഗസ കരം നഹമിരം',  'ആയകാ

സകാവന  ജുരം  ടക'  തുടെങ്ങമിയ  ഹമിന്ദമി  സമിനമിമകള്,   സുപ്രസമിദ്ധനകായ  നടെമികര്

തമിലകരം ശമിവകാജമി ഗഗണശനുരം സഗരകാജകാഗദവമിയുരം അഭമിനയമിച  'ആഗലയമണമി'

സമിനമിമ  ഇവടയകാടക്കേ   അവമിടടെയകാണഡ്  ഷൂടഡ്  ടചെയതഡ്  '  പണഗമകാ  പകാശഗമകാ'

സമിനമിമ അവമിടടെയകാണഡ് എടുതതഡ്.  അതുഗപകാടല 'പടെഗയകാടരം'  മുതല് നമിരവധമി

മലയകാള സമിനമിമകള് ഷൂടഡ്  ടചെയ സലമകാണഡ്  മലമഴ.  ഇഗപ്പെകാള് അടതകാടക്കേ

മങ്ങുന്നേ  ഒരവസയമിഗലയകാണഡ്  ടപകായ്ടക്കേകാണമിരമിക്കുന്നേതഡ്.   ഗകകാവമിഡഡ്-19

മഹകാമകാരമി  വരന്നേതമിനുമുനപഡ്  2019-ല്  മകാത്രരം  18  ലകരം  സഞകാരമികളകാണഡ്

അവമിടടെ ഉദനകാനരം കകാണകാടനതമിയതഡ്.  ടെമിക്കേറ്റഡ് വരമകാനരം മകാത്രരം നകാലരഗക്കേകാടെമി

രൂപയകാണഡ്.  ഇതമിനുപുറടമ,  ഇഗ്രൗ ഡകാമമിനഡ് ചുറ്റുരം ബഹുമകാനടപ്പെട പമി.ഡബവ.ഡമി

മമിനമിസര്  കൂടെമിയകായ  ടൂറമിസരം  വകുപ്പുമനമിതടന്നേ  മുനകടയടുത്തുടകകാണഡ്  32
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കമിഗലകാമശറ്റര്  ദൂരരം  റമിരംഗഡ്  ഗറകാഡഡ്   നമിര്മമിക്കുന്നേതമിനഡ്  ഇഗപ്പെകാള്   ടടെണര്

കഴമിഞ്ഞമിട്ടുണഡ്.  അതുകൂടെമി  പൂര്തമിയകായകാല്  ഇഗ്രൗ  വനഭരംഗമി  കൂടുരം.

അതുഗപകാടലതടന്നേ  ഗവനല്ക്കേകാലത്തുഗപകാലരം  ഒഴകുന്നേ  നദമികള്,  മലയഴകഡ്

ഇടതകാടക്കേ  കകാണകാന  ആയമിരങ്ങള്  അവമിടടെ  വരരം.    പ്രധകാന  ഗകന്ദ്രമകായ

ഉദനകാനതമിടന  കകാരനരം  വളടര  ദയനശയകാവസയമിലകാണഡ്.   കകാലകാനുസൃതമകായ

നവശകരണവരം  ആധുനമികസഗ്രൗകരനങ്ങളരം  ഇവമിടടെ  ഏര്ടപ്പെടുഗതണതഡ്  വളടര

അതനകാവശനമകാണഡ്.  സതനതമില് അവമിടെടത വമികസനതമിനഡ് പ്രധകാനതടെസരം

വകുപ്പുകള്  തമമിലള്ള  ഏഗകകാപനമമില്ലകായ്മയകാണഡ്.   മലമഴ  ഉദനകാനടമന്നേഡ്

പറയുന്നേതഡ്  ഇറമിഗഗഷന  വകുപ്പെമിടന  കശഴമിലകാണഡ്.   ടൂറമിസരം  വകുപ്പെമിടന

പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കേഡ്  ഇറമിഗഗഷന  ഉഗദനകാഗസരടടെ  സഹകരണരം

ലഭമിക്കുന്നേമില്ലകാടയന്നേതകാണഡ് പ്രധകാന പ്രശ്നരം.  ഞകാടനകാര ഉദകാഹരണരം പറയകാരം,

2018-19  -ല്  സരംസകാന  ബഡ്ജറ്റമില്  മലമഴ  ഉദനകാന  നവശകരണതമിടന

ഒന്നേകാരംഘട പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കേഡ് 10 ഗകകാടെമിരൂപ അനുവദമിചമിരന.  നകാളമിതുവടര

അതമിടന എസമിഗമറ്റുഗപകാലരം തയകാറകാക്കേമിയമിടമില്ല.  അതുമകാത്രമല്ല, ഗവള്ഡഡ് കകാസഡ്

ഗടെകായഡ് ടലറ്റഡ്  നമിര്മകാണതമിനഡ്  ടൂറമിസരം  വകുപ്പെഡ്  1.36  ഗകകാടെമി  രൂപ
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അനുവദമിച്ചുടവങ്കമിലരം  ഇറമിഗഗഷന വകുപ്പെഡ്  എന.ഒ.സമി  ടകകാടുക്കേകാതതുടകകാണഡ്

ഒര നടെപടെമിയുരം സസ്വശകരമിചമില്ല.  അഗപ്പെകാള് ഇറമിഗഗഷന വകുപ്പെമിന എന.ഒ.സമി.

ലഭനമകാക്കേമി  ടൂറമിസരം  വകുപ്പെഡ്  ഒര  മകാസര്പകാന  തയകാറകാക്കേമി  ഫണമിടന

ലഭനതയനുസരമിചഡ്  മുനഗണനകാക്രമതമില്  പ്രവൃതമികള്  ടൂറമിസരം  വകുപ്പുതടന്നേ

നടെത്തുന്നേതകാണഡ്  മലമഴയുടടെ  വമികസനതമിനഡ്  ഏറ്റവരം  അഭമികകാമനരം.

മടറ്റകാനകൂടെമി  സൂചെമിപ്പെമിചഡ്  ഞകാന അവസകാനമിപ്പെമിക്കേകാരം.   ഇറമിഗഗഷന  -  ടൂറമിസരം

വകുപ്പുകളടടെ  ഏഗകകാപനതമിനുരം  പദ്ധതമികളടടെ  സമയബനമിതമകായ

പൂര്തശകരണതമിനുരം  മനമിതലതമില്  തടന്നേ  ഗയകാഗരം  ഗചെരണരം.

ഉഗദനകാഗസനകാര്  ഗചെര്ന്നേഡ്  സതസ്വരനടെപടെമികള്  സസ്വശകരമിക്കേണടമനരം

മലമഴയുടടെ  നഷടപ്പെട  പ്രഭകാവരം  വശടണടുക്കുന്നേതമിനഡ്  സകാധനമകായടതല്ലകാരം

ടചെയണടമനരം ഞകാന ഇഗ്രൗ സബ്മമിഷനമിലൂടടെ അഭനര്തമിക്കുകയകാണഡ്.  

 ടപകാതുമരകാമതഡ്- വമിഗനകാദസഞകാര  വകുപ്പുമനമി (ശശ  .    പമി  .    എ  .    മുഹമദഡ്

റമിയകാസഡ്): സര്,  ഗകരളതമിടല  ഏറ്റവരം  പ്രധകാനടപ്പെടടകാര  വമിഗനകാദ  സഞകാര

ഗകന്ദ്രമകാണഡ്  മലമഴ എന്നേ കകാരനതമില് യകാടതകാര സരംശയവമമില്ല.  അഗദ്ദേഹരം

ഹരം  കമിസമി  ടസ  കരം  നഹമിരം  എന്നേ  സമിനമിമയുടടെ  ഗപരഡ്  പറഞ്ഞതുഗപകാടല,
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മലമഴ ഒന്നേമിനുരം കുറവള്ളതല്ല.  ആഭനന്തര വമിഗനകാദസഞകാരമികളടടെ ഇഷടപ്പെട

ഗകന്ദ്രമകായ  മലമഴ  ഡകാമുരം  ഉദനകാനവരം  ഗകരളതമിടല  ടൂറമിസതമിടന  ആരരംഭ

കകാലഘടതമില് തടന്നേ സഞകാരമികളടടെ ശദ്ധയകാകര്ഷമിച ടൂറമിസരം ഗകന്ദ്രമകാണഡ്.

അതമില് ആര്ക്കുരം തര്ക്കേമമില്ല.   വലമിയ വമികസന സകാദ്ധനത നമിലനമില്ക്കുന്നേ

ടൂറമിസരം  ഗകന്ദ്രമകായകാണഡ്  ടൂറമിസരം  വകുപ്പെഡ്  മലമഴടയ  കകാണുന്നേതഡ്.   2018-19

വര്ഷടത സരംസകാന ബഡ്ജറ്റമില്  10  ഗകകാടെമി രൂപ അടെങ്കല് തുകയകായുരം  20

ശതമകാനരം  തുക  വകയമിരതമിയതനുസരമിചഡ്  പദ്ധതമി  തയകാറകാക്കേണടമന്നേഡ്

ബഹുമകാനടപ്പെട  എരം.എല്.എ.  ടൂറമിസരം  വകുപ്പെമിഗനകാടെഡ്  ആവശനടപ്പെടമിരന.

ഇവമിടടെ  ചെമില  വമിഷയങ്ങള്  അഗദ്ദേഹരം  സൂചെമിപ്പെമിചമിട്ടുണഡ്.   ഞകാനതഡ്

ആവര്തമിക്കുന്നേമില്ല.   ഇതമിടന  അടെമിസകാനതമില്  ടൂറമിസരം  വകുപ്പെഡ്

സകാദ്ധനതകാപഠനരം  നടെതമി  പദ്ധതമിയുടടെ  ഡമി.പമി.ആര്.  തയകാറകാക്കുന്നേതമിനുള്ള

നടെപടെമികള്  സസ്വശകരമിച്ചുവരനണഡ്.   മലമഴയമില്  അനുവദമിച   ഒര  ഗകകാടെമി

മുപ്പെതമിയകാറഡ് ലകരം രൂപയുടടെ ഗവള്ഡഡ് കകാസഡ് ഗടെകായഡ് ടലറ്റഡ് നമിര്മകാണവമകായമി

ബനടപ്പെടഡ്  ഇറമിഗഗഷന  വകുപ്പുമകായമി  ഗനരമിടുന്നേ  തടെസങ്ങള്  മകാറ്റുന്നേതമിനുള്ള

അടെമിയന്തരനടെപടെമികള് ടൂറമിസരം വകുപ്പെഡ് സസ്വശകരമിക്കുരം.  സരംസകാനടത പ്രധകാന
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ടൂറമിസഡ് ഗകന്ദ്രരം എന്നേ നമിലയമില് മലമഴയമിടല വമികസനരം സര്ക്കേകാര് മുനഗണന

നല്കുന്നേ  ഒനതടന്നേയകാണഡ്.   മലമഴ   ഡകാരം  ഉള്ടപ്പെടടെയുള്ള  ഡകാമുകളമിടല

ടൂറമിസരം വമികസനരം സരംബനമിചഡ്  പ്രകാഥമമിക കൂടെമിയകാഗലകാചെനകള് നടെന്നേമിട്ടുണഡ്.

ഇതഡ് പരമിഗശകാധമിക്കേകാന ബഹുമകാനടപ്പെട ജലവമിഭവ വകുപ്പുമനമിയുമകായമി ഗചെര്ന്നേഡ്

വമിശദഗയകാഗരം  വമിളമിച്ചു  ഗചെര്ക്കേകാന  ആഗലകാചെമിചമിട്ടുണഡ്.   ഇതമിനകരം  തടന്നേ

ഇറമിഗഗഷന  വകുപ്പുമനമിയുമകായമി  മലമഴ  പ്രശ്നരം  പ്രഗതനകരം

ശദ്ധയമില്ടപ്പെടുതമിയ കകാരനരംകൂടെമി ഇവമിടടെ അറമിയമിക്കുകയകാണഡ്.   ഗകരളതമിടല

ഡകാമുകളമകായമി ബനടപ്പെട ഇറമിഗഗഷന ടൂറമിസരം സകാദ്ധനതയുമകായമി  ബനടപ്പെടഡ്

വമിളമിച്ചുഗചെര്ക്കുന്നേ ഗയകാഗതമില് മലമഴ ഒര പ്രധകാന അജണയുമകായമിരമിക്കുരം. 

8. റപതൃക ടൂറമിസരം പദ്ധതമിയമില് ഉള്ടപ്പെടുതല്

  ശശ  .    ടക  .    വമി  .    സുഗമഷഡ്: സര്,  ആയമിരതമിഗലടറ വര്ഷരം പഴക്കേമുള്ള

പ്രധകാനടപ്പെടടകാര പള്ളമിയകാണഡ്  കക്കുളങ്ങര പള്ളമി.   വളപ്പെടണരം പുരകാതനമകായ

വകാണമിജനനഗരമകാടണന്നേഡ് എല്ലകാവര്ക്കുരം അറമിയകാരം.   അവമിടടെ മുഹമദഡ്  ഖകാസമി

എന്നേയകാളകാണഡ് ഈ പള്ളമി സകാപമിചതഡ്.  ഒരപകാടെഡ് വമിശസ്വകാസമികളരം ആരകാധകരരം

വരടന്നേകാര വളടര പ്രധകാനടപ്പെട ആരകാധനകാ ഗകന്ദ്രമകാണഡ്.  ഗകരളതമില് ഏറ്റവരം
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പഴക്കേമുള്ള മുസശരം പള്ളമികളമില് ഒന്നേകാണമിതഡ്.  ഇതമിനഡ് കഴമിഞ്ഞ ഗവണ്ടമനമിടന

കകാലതഡ്  ഒര  ഗകകാടെമി  രൂപ  ടൂറമിസരം  ഡമിപ്പെകാര്ട്ടുടമനമിനഡ്  തലഗശ്ശേരമി  റപതൃക

പദ്ധതമിയുടടെ  ഭകാഗമകായമി  അനുവദമിക്കുകയുരം  ടചെയമിരന.   പടക  അതമിടന

പമിന്നേശടുള്ള  കകാരനങ്ങള്  മുഗന്നേകാടഡ്  ഗപകായമിടമില്ല.   മകാത്രമല്ല  ചെമിറയല്  അറയല്

രകാജവരംശ മതസഗ്രൗഹകാകാര്ദ്ദേതമിടന വളടര പ്രധകാനടപ്പെടടകാര ഗകന്ദ്രരം കൂടെമിയകാണഡ്.

ചെമിറയല്  രകാജകാവകാണഡ്  ഖകാസമിക്കേഡ്  അധമികകാരപടരം  നല്കമിയതഡ്.   കക്കുളങ്ങര

പള്ളമിയുടടെ റപതൃക സരംരകണതമിനുഗവണമിയുള്ള പദ്ധതമി എത്രയുരംടപടടന്നേഡ്

പൂര്തശകരമിക്കുന്നേതമിനകാവശനമകായ നടെപടെമി സസ്വശകരമിക്കേണടമന്നേഡ് ബഹുമകാനടപ്പെട

ടൂറമിസരം വകുപ്പുമനമിഗയകാടെഡ് സബ്മമിഷനമിലൂടടെ ആവശനടപ്പെടുകയകാണഡ്.

 ടപകാതുമരകാമതഡ്- വമിഗനകാദസഞകാര  വകുപ്പുമനമി (ശശ  .    പമി  .    എ  .    മുഹമദഡ്

റമിയകാസഡ്): സര്,  ടൂറമിസരം  വകുപ്പെഡ്  കമിഫ്ബമി  ഫണ്ടുപഗയകാഗമിചഡ്  നടെപ്പെമിലകാക്കുന്നേ

പദ്ധതമിയകാണഡ്  തലഗശ്ശേരമി  റപതൃക  പദ്ധതമി.   രണഡ്  ഘടങ്ങളമിലകായമി  28

വമികസന  പദ്ധതമികള്ക്കേകാണഡ്  കമിഫ്ബമി  അരംഗശകകാരരം  നല്കമിയമിട്ടുള്ളതഡ്.

ബഹുമകാനടപ്പെട  എരം.എല്.എ.  സൂചെമിപ്പെമിച  കക്കുളങ്ങര  പള്ളമി  വളടരഗയടറ

പഴക്കേരം ടചെന്നേ മുസശരം  പള്ളമിയകാണഡ്.   വളപ്പെടണടത കക്കുളങ്ങര പള്ളമിയുടടെ
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നവശകരണതമിനഡ്  ഒര  ഗകകാടെമി  രൂപ  കമിഫ്ബമി  അനുവദമിചമിട്ടുണഡ്.    ഗകരള

ഇറമിഗഗഷന ഇനഫകാസ്ട്രക്ചര് ടഡവലപ്ടമനഡ് ഗകകാര്പ്പെഗറഷനകാണഡ് നമിര്മകാണ

ചുമതല.   പദ്ധതമി  4  പ്രകാവശനരം  ടടെണര്  ടചെയ്തുടവങ്കമിലരം  കരകാറുകകാടര

കടണത്തുവകാന ടക.ഐ.ഡമി.സമി.-യഡ് കഴമിഞ്ഞമിടമില്ല.  ഇഗതത്തുടെര്ന്നേഡ് കസ്വഗടഷന

വനവസയമില്  കരകാറുകകാരടന  ടതരടഞ്ഞടുക്കേകാന  നമിര്വ്വഹണ  ഏജനസമി

തശരമകാനമിക്കുകയകായമിരന.  ഇതനുസരമിച്ചുള്ള കുറഞ്ഞ കസ്വഗടഷനഡ് 15-09-2021-

ടല  ഗബകാര്ഡഡ്  ഗയകാഗരം  അരംഗശകകാരരം  നല്കമിയതകായമി  ടക.ഐ.ഡമി.സമി.

അറമിയമിചമിട്ടുണഡ്.   പദ്ധതമിയുടടെ  പ്രവൃതമി  ആരരംഭമിക്കുന്നേതമിനുള്ള  നടെപടെമികള്

ആരരംഭമിചമിട്ടുണഡ്.

9. തൂക്കുപകാലരം നമിര്മകാണരം

 ശശ  .    ടക  .    ഗപ്രരംകുമകാര്: സര്,  ഒറ്റപ്പെകാലരം പകാലപ്പുറതഡ് മശറ്റഡ്നയമില് നമിന്നേഡ്

ഗചെലക്കേര  മണ്ഡലതമിടല  റകതറമി  ഗ്രകാമമകായ  കുതകാമള്ളമിടയയുരം

ബനമിപ്പെമിക്കുന്നേ മശറ്റഡ്ന-കുതകാമള്ളമി തൂക്കുപകാലരം നമിര്മമിക്കേണടമന്നേകാണഡ് ഈ

സബ്മമിഷനമിലൂടടെ ഉന്നേയമിക്കുന്നേതഡ്.  വള്ളുവനകാടെമിടന സകാരംസ്കകാരമിക ഗകന്ദ്രമകാണഡ്

ഒറ്റപ്പെകാലരം.   നമിരവധമി  സമിനമിമകളടടെ  ഷൂടമിരംഗഡ്  ഗലകാഗക്കേഷനുമകാണഡ്.   തകാലൂക്കേഡ്
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ആസകാനരം എന്നേ നമിലയമിലരം  കലകാ-സകാരംസ്കകാരമിക ഗകന്ദ്രരം എന്നേ നമിലയമിലരം

പ്രകാധകാനനരം  അര്ഹമിക്കുന്നേ  ഒറ്റപ്പെകാലതഡ്  പകാലപ്പുറരം  ടനയ്ത്തുഗ്രകാമവരം  ഗചെലക്കേര

മണ്ഡലതമിടല കുതകാമള്ളമി ഗ്രകാമവരം ഇന്തനയമിടല ഏറ്റവരം പ്രശസമിയകാര്ജമിച

റകതറമി ഗ്രകാമമകാണഡ്.  ഈ രണഡ് ഗമഖലടയയുരം ബനമിപ്പെമിക്കുന്നേ തൂക്കുപകാലരം

യകാഥകാര്തനമകായകാല് ടൂറമിസരം രരംഗടത വമിപുലമകായ സകാദ്ധനകടളയകാണഡ് നമുക്കേഡ്

ലഭനമകാകുക.  മശറ്റഡ്നയമില് ഒര ടചെക്കേഡ് ഡകാരം ഉണഡ്.  അവമിടടെ ജലടൂറമിസതമിടന

സകാധനതകടള  പ്രഗയകാജനടപ്പെടുത്തുന്നേതമിനുരം  സകാഹസമിക  ടൂറമിസരം  ഉള്ടപ്പെടടെ

ഗപ്രകാല്സകാഹമിപ്പെമിക്കുന്നേതമിനുരം സകാധമിക്കുരം.  നമിലവമില് ടൂറമിസരം വകുപ്പെഡ് നടെത്തുന്നേ

നല്ല  നമിലയമിലള്ള  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കേഡ്  സഹകായകരമകാകുന്നേ  ഒര

സമശപനമകായമിരമിക്കുരം ഉണകാകുക.  ഭകാരതപ്പുഴയഡ് കുറുടകയുള്ള മശറ്റഡ്ന-കുതകാമള്ളമി

തൂക്കുപകാലരം  യകാഥകാര്തനമകാക്കുന്നേതമിനുള്ള  നടെപടെമി  സസ്വശകരമിക്കേണടമന്നേകാണഡ്

എനമിക്കേഡ് സബ്മമിഷനമിലൂടടെ ഉന്നേയമിക്കേകാനുള്ളതഡ്.

 ടപകാതുമരകാമതഡ്- വമിഗനകാദസഞകാര  വകുപ്പുമനമി (ശശ  .    പമി  .    എ  .    മുഹമദഡ്

റമിയകാസഡ്): സര്,  ബഹുമകാനടപ്പെട  അരംഗരം  ടക.  ഗപ്രരംകുമകാര്  സബ്മമിഷനമിലൂടടെ

ആവശനടപ്പെടതഡ്  നമിരവധമി  സന്ദര്ശകര്  എതകാറുള്ള  പഗ്രൗരകാണമിക  ടനയഡ്
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ഗകന്ദ്രമകായ  കുതകാമള്ളമിടയയുരം  മശറ്റഡ്നടയയുരം  ബനമിപ്പെമിക്കേണടമന്നേ

വമിഷയമകാണഡ്.  ഇതുതടന്നേ ബഹുമകാനടപ്പെട ഗചെലക്കേര നമിഗയകാജകമണ്ഡലതമിടല

അരംഗരം  കൂടെമിയകായ  ശശ.  ടക.  രകാധകാകൃഷ്ണന  മനമിയുരം  ടെമി  വമിഷയരം  എടന

ശദ്ധയമില്ടപ്പെടുതമിയമിട്ടുണഡ്.   ഒറ്റപ്പെകാലടതയുരം  പരമിസരങ്ങളമിടലയുരം

ടലകാഗക്കേഷനുകളമിഗലയഡ്  മറ്റു  ഗദശങ്ങളമില്  നമിനരം  എത്തുന്നേവര്ക്കേഡ്

തമിരവമിലസ്വകാമല  വഴമി  കമിഗലകാമശറ്ററുകള്  ചുറ്റമിമകാത്രഗമ  ഇഗപ്പെകാള്  എതകാന

സകാധമിക്കുകയുള.   മശറ്റഡ്നടയയുരം  കുതകാമള്ളമിടയയുരം  ബനമിപ്പെമിക്കുന്നേ

മഗനകാഹരമകായ ഒര തൂക്കുപകാലരം നമിര്മമിക്കുകയകാടണങ്കമില് ഷൂടമിരംഗഡ്  റസറ്റമില്

നമിനരം  വരന്നേവര്ക്കേഡ്  ടനയഡ്  ഗ്രകാമരം  സന്ദര്ശമിക്കേകാനകാകുകയുരം  ഉല്പ്പെന്നേങ്ങള്

വകാങ്ങുന്നേതമിനുരം  സകാധമിക്കുടമന്നേ  കകാരനരം  വസ്തുതയകാണഡ്.   കകാലക്രഗമണ  ഇതഡ്

ടൂറമിസഡ്  ടഡസമിഗനഷനകായമി  മകാറ്റുവകാനുരം  സകാധമിക്കുരം.   ബഹുമകാനടപ്പെട

എരം.എല്.എ.  ഗപ്രരംകുമകാര്  നമിര്ഗദ്ദേശമിച  പദ്ധതമിടയ  സരംബനമിചഡ്

പരമിഗശകാധമിചഗപ്പെകാള്  പകാലപ്പുറരം  ടറയമില്ഗവ  ഗസഷനുസമശപരം  ടറയമില്ഗവ

ഗക്രകാസഡ്  ആവശനമകായമി  വരരം.   പകാലതമിടന  പകാലപ്പുറരം  റസഡമിലരം

കുതകാമള്ളമി  റസഡമിലരം  അഗപ്രകാചഡ്  ഗറകാഡമിനുള്ള  സലവരം  ഗവണരം.
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അഗപ്രകാചഡ്  ഗറകാഡമിനുള്ള  സലവരം  ടറയമില്ഗവ  ഗക്രകാസമിനകാവശനമകായ

പകാലതമിനുള്ള അനുമതമിയുരം ലഭമിക്കുകയകാടണങ്കമില് നടെപ്പെകാലരം നമിര്മമിക്കുവകാന

സകാധമിക്കുരം.   ടപകാതുമരകാമതഡ്  വകുപ്പെഡ്  തൂക്കുപകാലതമിടന  സകാഗങ്കതമിക  വമിദന

ഉപഗയകാഗമിചഡ് പകാലങ്ങള് നമിര്മമിക്കേകാറമില്ല.  ഇതരരം സന്ദര്ഭങ്ങളമില് നമിര്മകാണ

സകാഹചെരനങ്ങള് അനുകൂലമകാടണങ്കമില് സലലഭനത ഉറപ്പുവരതമി ഗകകാണ്ക്രശറ്റഡ്

ഫൂടെഡ് ബമിഡ്ജഡ്  (നടെപ്പെകാലരം)  ആണഡ് ടപകാതുമരകാമതഡ് വമിഭകാവനരം ടചെയ്തുവരന്നേതഡ്.

ടൂറമിസതമിനഡ്  ഗുണകരമകാകുടമങ്കമില്  തൂക്കുപകാലതമിടന  സകാധനത  കൂടെമി

പരമിഗശകാധമിക്കുവകാന പ്രഗതനകരം നമിര്ഗദ്ദേശരം നല്കകാരം.

10. മടെമിറക്കേ ഗപ്രകാജക്ടഡ്

ശശ  .    ഇ  .    ചെന്ദ്രഗശഖരന: സര്,  എടന  നമിഗയകാജകമണ്ഡലമകായ

കകാഞ്ഞങ്ങകാടെഡ്  മടെമിറക്കേ പഞകായതഡ് ഏറ്റവരം വലമിയ കര്ഷക പ്രദകാനമകായ ഒര

പ്രഗദശമകാണഡ്.   ഈ  പഞകായതമില്  പ്രഗതനക  മൃഗസരംരകണ  ഗമഖല

സകാപമിക്കുന്നേതമിടന  ഭകാഗമകായമി  കഴമിഞ്ഞ  സര്ക്കേകാരമിടന  കകാലത്തുതടന്നേ

ആവശനമകായ ആഗലകാചെനകള് നടെത്തുകയുരം അതരടമകാര നമിര്ഗദ്ദേശരം മുഗന്നേകാടഡ്

വയകയുരം  ടചെയമിരന്നേതകാണഡ്.   മൃഗസരംരകണ  വകുപ്പെമിടന  കശഴമിലകാണഡ്  ഈ
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പദ്ധതമി  നടെപ്പെകാക്കുന്നേതമിനുഗവണമി  തശരമകാനമിചമിരമിക്കുന്നേതഡ്.   അന്നേടത

ആഗലകാചെനയുടടെ അടെമിസകാനതമില് 15-02-2021-നഡ് അന്നേടത ബഹുമകാനടപ്പെട

വകുപ്പുമനമി  അതമിനഡ്  ഭരണകാനുമതമി  നല്കുന്നേതമിനഡ്  നമിര്ഗദ്ദേശമിക്കുകയുരം

ടചെയമിരന്നേതകാണഡ്.   ആവശനമകായ  20  ഏക്കേഗറകാളരം  റവനമ്മ്യൂ  ഭൂമമി  പഞകായതഡ്

കടണതമിയമിട്ടുണഡ്.  മൃഗസരംരകണതമിനഡ്ഏറ്റവരം അനുഗയകാജനമകായ പ്രഗദശവരം

കര്ഷക  പ്രദകാനമകായ  പ്രഗദശവമകാണഡ്.   ഇതമിടന  അടെമിസകാനതമില്

അടെമിയന്തരമകായുരം  ഈ  പദ്ധതമി  നടെപ്പെകാക്കുന്നേതമിനുഗവണ  നടെപടെമികളമകായമി

മുഗന്നേകാട്ടുഗപകാകണടമന്നേ  ഒര  സബ്മമിഷനകാണഡ്  ഞകാന  ഇതമിടന  ഭകാഗമകായമി

മുഗന്നേകാട്ടുവയന്നേതഡ്.   

മൃഗസരംരകണ -കശരവമികസന വകുപ്പുമനമി (ശശമതമി  ടജ  .   ചെമിഞ്ചുറകാണമി):

സര്,  കകാസര്ഗഗകാഡഡ്   ജമില്ലയമിടല  മടെമിടക്കേ  പഞകായതഡ്  ആസകാനമകാക്കേമി

സമഗ്രമകായ  കകാര്ഷമിക  വമികസനതമിനകായമി  ഗകരള  ടവറ്ററമിനറമി  ആനഡഡ്

ആനമിമല്  സയനസഡ്  സര്വ്വകലകാശകാലയുടടെ  കശഴമില്  ടവറ്ററമിനറമി

സര്വ്വകലകാശകാലയുരം  മൃഗസരംരകണ  വകുപ്പുരം  ഗചെര്ന്നേഡ്  ഒര  പ്രഗതനക

മൃഗസരംരകണഗമഖല  സകാപമിക്കുന്നേതമിനകായമി   ആവമിഷ്കരമിച  പദ്ധതമിയകാണഡ്
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മടെമിടടക  പദ്ധതമി.  ഇഗ്രൗ   പദ്ധതമിക്കേകായമി  ഗഹകാസ്ദുര്ഗഡ്  തകാലൂക്കേമില്  മടെമിടടക്കേ

പഞകായതമില്  അമ്പലതറ  വമിഗല്ലജമില്   20  ഏക്കേര്  റവനമ്മ്യൂഭൂമമി

കടണതമിയമിട്ടുടണന്നേഡ്  മൃഗസരംരകണ  വകുപ്പെഡ്  ഡയറക്ടര്  ഗനരടതതടന്നേ

റമിഗപ്പെകാര്ടഡ്  ടചെയമിട്ടുണകായമിരന.  പദ്ധതമിക്കേകായമി  2019-20

സകാമ്പതമികവര്ഷടത  ബഡ്ജറ്റമില്   വര്ക്കേഡ്  അപ്പെനമിക്സെെഡ്  ഗവകാളനരം  II

പമി.ഡബമ്മ്യൂ.ഡമി.  ടഎറ്റരം  നമ്പര്  1527  പ്രകകാരരം  10   ഗകകാടെമി  രൂപ

വകയമിരതമിയമിട്ടുണകായമിരന.  എന്നേകാല് ഇഗ്രൗ പദ്ധതമി നടെപ്പെമിലകാക്കുന്നേതമിനകായമി

ടെമി പദ്ധതമിയുടടെ ഇരംപമിടമനമിരംഗഡ് ഓഫശസര് സമര്പ്പെമിചതഡ്  36  ഗകകാടെമി രൂപയുടടെ

പദ്ധതമിയകാണഡ്.   പ്രസ്തുത  പദ്ധതമി  നടെപ്പെമിലകാക്കുന്നേതുമകായമി  ബനടപ്പെടഡ്

മനമിതലതമിലരം ടസക്രടറമി തലതമിലരം  ബനടപ്പെട  ഉഗദനകാഗസരമകായമി പല

പ്രകാവശനരം  നടെന്നേ  ചെര്ചകള്ടക്കേകാടുവമില്  മടെമിടടക  പദ്ധതമിയുമകായമി  ബനടപ്പെടഡ്

ആദനഘടടമന്നേ  നമിലയമില്  മൃഗസരംരകണ  വകുപ്പെഡ്  ഡയറക്ടര്  322  ലകരം

രൂപയുടടെ  ടപ്രകാഗപ്പെകാസല്  സര്ക്കേകാരമിഗലയഡ്  സമര്പ്പെമിക്കുകയുണകായമി.  മടെമിടടക

പദ്ധതമി നടെപ്പെമിലകാക്കുന്നേതുമകായമി ബനടപ്പെടഡ്   19-01-2021-ല് ബഹുമകാനനനകായ

മുന  മൃഗസരംരകണ  വകുപ്പുമനമിയുടടെ  അദ്ധനകതയമില്   ഗചെര്ന്നേ  ഗയകാഗരം
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മൃഗസരംരകണ  വകുപ്പെഡ്  ഡയറക്ടര്  ലഭനമകാക്കേമിയ  ടപ്രകാഗപ്പെകാസലമിടല

ആടുവളര്തല്  പദ്ധതമി,  കമിടെകാരമി  വളര്തല്,  തശറ്റപ്പുല്കൃഷമി  തുടെങ്ങമിയവ

പ്രകാരരംഭഘടരം  എന്നേ  നമിലയമില്  നടെപ്പെമിലകാക്കേകാനുരം  അതമിനകായമി  ഭരണകാനുമതമി

നല്കകാനുരം തശരമകാനടമടുതമിരടന്നേങ്കമിലരം  2019-20  സകാമ്പതമികവര്ഷതമില്

ടപകാതുമരകാമതഡ് വകുപ്പെമിടന  ബഡ്ജറ്റഡ് വമിഹമിതതമില് മടെമിടടക പദ്ധതമിക്കേകായമി

വകയമിരതമിയമിരന്നേ  10  ഗകകാടെമി  രൂപ  കനകാരമിഓവര്  ടചെയകാന  കഴമിയകാത

സകാഹചെരനതമില്  ഫണഡ്  സരംബനമിചഡ്  അവനകത  നമിലനമില്ക്കുന്നേതമിനകാല്

മടെമിടടക പദ്ധതമിക്കേഡ് ഭരണകാനുമതമി നല്കകാന കഴമിഞ്ഞമിരന്നേമില്ല. 1000 ഗപര്ക്കേഡ്

ടതകാഴമില്  നല്കകാന കഴമിയുന്നേ  സരംരരംഭടമന്നേ  നമിലയമില്  മടെമിടടക  പദ്ധതമിക്കേഡ്

പ്രകാധകാനനരം  നല്കമി    നടെപ്പെമിലകാക്കുന്നേതുമകായമി   ബനടപ്പെടഡ്  24-09-2021-ല്

മൃഗസരംരകണ  വകുപ്പുമനമിയുടടെ  അദ്ധനകതയമിലരം  ബഹുമകാനനനകായ

എരം.എല്.എ ശശ. ഇ. ചെന്ദ്രഗശഖരടന സകാന്നേമിദ്ധനതമിലരം ഗചെര്ന്നേ ഗയകാഗതമില്

പദ്ധതമി  നടെപ്പെമിലകാക്കേകാന  ഉഗദ്ദേശമിക്കുന്നേ  നമിലവമില്   റവനമ്മ്യൂ  വകുപ്പെമിടന

ടടകവശമുള്ള  20  ഏക്കേര്  ഭൂമമിയുടടെ  കകാരനതമില്  വനകത   വരതകാന

കകാസര്ഗഗകാഡഡ്  ഡമിസ്ട്രമികഡ്  ആനമിമല്  ഹസ്ബനറമി  ഓഫശസറമിനഡ്  നമിര്ഗദ്ദേശരം
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നല്കുകയുരം  പദ്ധതമിയുടടെ  നടെതമിപ്പെമിനഡ്   ഗമല്ഗനകാടരം  വഹമിക്കേകാന ടഡപമ്മ്യൂടമി

ഡയറക്ടര്  കകാസര്ഗഗകാഡമിടന  ചുമതലടപ്പെടുത്തുകയുരം  പദ്ധതമിയുടടെ

ആദനഘടമകായമി  ഗഹകാസ്ദുര്ഗ്ഗഡ്  തകാലൂക്കേമിടല   മൂന്നേഡ്  ഗബകാക്കുകളമിലകായമി

ആടുവളര്തല്,  കമിടെകാരമിവളര്തല്,  തശറ്റപ്പുല്കൃഷമി എന്നേമിവ ഉള്ടപ്പെടുതമി ഒര

ടടലവഡ് ലമിഹുഡഡ്  ഗപ്രകാജക്ടഡ്  നടെപ്പെമിലകാഗക്കേണതകാടണന്നേഡ്  തശരമകാനമിക്കുകയുരം

അതമിഗലയഡ്  ആവശനമകായ റമിടടവസ്ഡഡ് ടപ്രകാഗപ്പെകാസല് മൃഗസരംരകണ വകുപ്പെഡ്

ഡയറക്ടര്  സമര്പ്പെമിഗക്കേണതകാടണനരം  അതമിഗനകാടടെകാപ്പെരം  ഇതമിനകാവശനമകായ

ഫണഡ് ഏതഡ് രശതമിയമില് കടണതകാനകാകുടമന്നേഡ് മൃഗസരംരകണ വകുപ്പെഡ് ഡയറക്ടര്

വനകമകാക്കേകാനുരം നമിര്ഗദ്ദേശമിചമിട്ടുണഡ്.  അതമിനപ്രകകാരരം പുതുക്കേമിയ ടപ്രകാഗപ്പെകാസല്

മൃഗസരംരകണ  വകുപ്പെഡ്  ഡയറക്ടര്  ലഭനമകാക്കുന്നേ  മുറയഡ്  ഇഗ്രൗ  പദ്ധതമിക്കേഡ്

അടെമിയന്തര  പ്രകാധകാനനരം  നല്കമി  നടെപ്പെമിലകാക്കേകാന  കഴമിയുഗമകാടയന്നേകകാരനരം

പരമിഗശകാധമിക്കേകാവന്നേതകാണഡ്. 


