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സബ്മമിഷന

1. സസാമ്പതമിക തടമിപപ

പ്രതമിപക്ഷനനേതസാവപ (ശശ  .    വമി  .   ഡമി  .   സതശശന): സര, നകരളതമില് നേടന

ഏറ്റവവും  വലമിയ  തടമിപ്പുകളമിലലസാനസാണപ  നപസാപ്പുലര  ഫമിനേസാനസപ  തടമിപപ.

ചമിടമിക്കമ്പനേമി  നേടതമിപമില്  2,000  നകസാടമിനയസാളവും  രൂപയുലട  സസാമ്പതമിക

തടമിപസാണപ  നേടനമിരമിക്കുനതപ.  മുപതമിനേസായമിരതമിലധമികവും  ആളുകലളയസാണപ

വഞമിക്കലപടവരസായമി  കണക്കസാക്കമിയമിട്ടുളളതപ.  ഇതമിലനേ  സവുംബനമിച്ചുളള

അനനേന്വേഷണങ്ങള്  നേടക്കുന്നുണപ.  ഇഇൗ  സസാപനേതമിലന്റെ  എവും.ഡമി.-ലയയുവും

മകലളയുലമസാലക്ക അറസപ  ലചയ.   'BUDS Act'  (Banning  of  Unregulated

Deposit  Schemes  Act,  2019)  പ്രകസാരവും  ശശ.  സഞ്ജയപ   എവും.  കഇൗള്

ലഎ.എ.എസപ.-ലനേ നകസാവുംപശറ്റന്റെപ അനതസാറമിറ്റമിയസായമി നേമിനയസാഗമിചമിട്ടുണപ. എനസാല്

വഞമിതരസായ  നേമിനക്ഷപകലര  സഹസായമിക്കുന  തരതമിലുളള

പ്രവരതനേങ്ങലളസാന്നുവും  നകസാവുംപശറ്റന്റെപ  അനതസാറമിറ്റമിയുലട  ഭസാഗത്തുനേമിന്നുവും

ഉണസാകുനമിലസാലയന  കസാരര്യമസാണപ   സരക്കസാരമിലന്റെ  ശദ്ധയമില്ലപടുത്തുനതപ.

ഇതമിലന്റെ  അനനേന്വേഷണതമിനേപ  നമല്നനേസാടവും  വഹമിക്കുനതമിനേസായമി  സമിറ്റമിവുംഗപ
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ജഡ്ജമിയുലടനയസാ/റമിടനയരഡപ  ജഡ്ജമിയുലടനയസാ നനേതൃതന്വേതമിലുളള ഏലതങമിലുവും

സവുംവമിധസാനേവും  ഏരലപടുതണവും.  സസാധസാരണയസായമി ഇത്രയുവും വലമിയ തടമിപ്പുകള്

നേടതമിയസാല്  നകസാടതമികളുലട  നേമിയന്ത്രണതമിലുളള  സവുംവമിധസാനേലതയസാണപ

നകസ്സുകള്  ലലകകസാരര്യവും  ലചയ്യുനതമിനേസായമി  നേമിനയസാഗമിനക്കണതപ.

ഇതരതമിലുളള  14  BUDS  നകസാടതമികളുണപ.  അതമിനലലതങമിലുലമസാര

നകസാടതമിലയ  ഇഇൗ  തടമിപമിലന്റെ  നകസപ   നേടതമിപമിനേസായുളള  ഉതരവസാദമിതവും

ഏല്പമിചസാല്  നേലതസായമിരമിക്കുവും.  Number  of  claims  -ഉളളതുലകസാണസാണപ

ഇങ്ങലനേ സൂചമിപമിക്കസാനുളള കസാരണവും.  അതുനപസാലല  2020  നേവവുംബര  23-ലല

ലലഹനക്കസാടതമി  വമിധമിയമില്    BUDS  -ലന്റെ  റൂള്സപ  ലഫ്രെയമിവും  ലചയ്യണലമനപ

പറഞ.  അതസായതപ  റൂള്സമിനേപ  വര്യക്തതയമില.  അതമിനേസാല്  ഇഇൗ  നകസപ

കൃതര്യമസായമി  നേടപസാക്കസാനുളള  തടസ്സമുണപ.   ലഫ്രെയമിവും  ലചയ്ത   BUDS  റൂള്സപ

പ്രകസാരമസാണപ  ഇഇൗ നകസ്സപ നേടനതണതപ.  അതുനപസാലല എലസാ ലക്ലെയമിമുകള്ക്കുവും

ആകപ  അനുസരമിച്ചുളള  നേമിശമിത  കസാലയളവണപ.   ആ

കസാലയളവമിനുളളമില്നേമിന്നുലകസാണപ  എലസാ  ലക്ലെയമിമുകളുവും  നകസാടതമിയുലട

പരമിഗണനേയമിലലതമിക്കസാന  നവണമിയുളള  സവുംവമിധസാനേവും  ഏരലപടുതണവും.
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പത്രങ്ങള്,   മറ്റുമസാധര്യമങ്ങള്  എനമിവ  വഴമി   അറമിയമിപ്പുകള്

ജനേങ്ങളമിലലതമിക്കസാനുളള സവുംവമിധസാനേവും ഏരലപടുതണവും.  ഇതമില്  31  നകസാടമി

രൂപയുലട  സന്വേത്തുക്കള്  നേമിലവമില്   കണ്ടുലകടമിയമിട്ടുണപ.  എനസാല്  ഇഇൗ

സസാപനേങ്ങളുനടയുവും  അതമിലന്റെ  നേടതമിപ്പുകസാരനടയുവും  ബമിനേസാമമികളസായമി

പ്രവരതമിക്കുനവരനടയുവും  നപരമിലുളള  ബസാങപ  നേമിനക്ഷപങ്ങള്,  സസാവര-ജവുംഗമ

സന്വേത്തുക്കള്,  ബസാഞ്ചുകളമിലുളള  പണവും,  സന്വേരണവും,  ആഢവുംബര  കസാറുകള്,

നേശമിച്ചുനപസാകസാനേമിടയുളള മറ്റുവസ്തുക്കള് എനമിവ  കസാലഹരണലപട്ടുനപസാകുനതമിനേപ

മുമ്പസായമി  കണ്ടുലകടമി  നലലവും  ലചയ്തപ  കസാശപ  നകസാടതമിയമില്  ഏല്പമിക്കണവും.

അങ്ങലനേ  ലഭമിക്കുന  തുക  സസാധസാരണയസായമി  ലചയ്യസാറുളളതപ  നേമിരദ്ധനേരസായ

നേമിനക്ഷപകരക്കപ  തസാലസാലമികസാശന്വേസാസലമന  നേമിലയമില്  സസാധസാരണ

ആനുപസാതമികമസായമി നകസാടതമിയുലട അനുവസാദനതസാടുകൂടമി വമിതരണവും ലചയ്യസാറുണപ.

ഇഇൗ  വമിഷയവും   സവുംബനമിചപ  അടമിയന്തരമസായുവും  ഇതരവും  നേടപടമികള്

സന്വേശകരമിചമിലലങമില്,  വരഷങ്ങളസായമി പ്രവരതമിക്കുന  സസാപനേമസായതുലകസാണപ

അതമില്  വമിശന്വേസാസമരപമിചപ  പലരവും ലപനഷന തുകയുവും  സലവും വമിറ്റുകമിടമിയ

തുകയുവും മക്കളുലട വമിവസാഹതമിനുവും വശടപ വയ്ക്കുനതമിനുവും കരതമിയ തുകയുലമസാലക്ക
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ചമിടമിക്കമ്പനേമിയമില്   നേമിനക്ഷപമിചമിട്ടുണപ.  ഇങ്ങലനേ  സസാധസാരണക്കസാരവും

ഇടതരക്കസാരമസായമിട്ടുളള  ആളുകളസാണപ  ഇഇൗ  തടമിപമില്  കൂടുതല്

കുടുങ്ങമിയമിരമിക്കുനതപ.  അതമിനേസാല്  ഗവണ്ലമന്റെപ   പ്രനതര്യകവും  സവുംവമിധസാനേവും

ഏരലപടുതമി  മുപതമിനേസായമിരതമിലധമികവും  ആളുകള്  വഞമിക്കലപടമിരമിക്കുന

നഫ്രെസാഡപ  നകസസായതുലകസാണപ  അതമില്   നേഷ്ടലപടമിരമിക്കുന  തുക  മുഴുവന

ലഭമിചമിലലങമിലുവും  പരമസാവധമി  തുക  ലഭമിക്കസാനുളള  സവുംവമിധസാനേവും  പ്രനതര്യകമസായമി

ലചയ്യണലമനപ അഭര്യരതമിക്കുന്നു.

മുഖര്യമന്ത്രമി  (  ശശ  .    പമിണറസായമി  വമിജയന  ):  സര,  നപസാപ്പുലര  ഫമിനേസാനസപ

കമ്പനേമി  സവുംസസാനേതപ  നേമിരവധമിനപരമില്നേമിനസായമി  532  നകസാടമിയമില്പരവും

രൂപയുലട  സസാമ്പതമിക  നേമിനക്ഷപ  തടമിപസാണപ  നേടതമിയതപ.  അതുമസായമി

ബനലപട  നകസുകള്  വമിവമിധ  നസഷനുകളമില്  അനനേന്വേഷണതമിലമിരമി

ക്കുകയസാണപ.  നകസുകളുലട  അനനേന്വേഷണവും  CBI  -ക്കപ   കകമസാറുനതമിനേപ

23.11.2020-ല് ബഹുമസാനേലപട നകരള കഹനക്കസാടതമി ഉതരവമിട്ടു.   നകസാടതമി

വമിധമിയുലട  അടമിസസാനേതമില്  സവുംസസാനേ  നപസാലശസപ  നമധസാവമി  പുറലപടുവമിച

12.12.2020-ലല  ഉതരവമിലനേ  തുടരനപ  4,741  നകസുകള്  ഇതമിനേകവും  CBI
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ഏലറ്റടുതമിട്ടുലണനപ  അറമിയമിചമിട്ടുണപ.  നേമിലവമില്  CBI  -യുലട  പ്രനതര്യക

അനനേന്വേഷണ  സവുംഘമസാണപ  ഈ  നകസമിലന്റെ  അനനേന്വേഷണവും  നേടതമിവരനതപ.

30.9.2021-നേപ  CBI  -ല്  നേമിന്നുവും  ലഭമിച  കതമിലല  വമിവരങ്ങള്  പ്രകസാരവും  15

വസാഹനേമടക്കമുള്ള  സസാവര-ജവുംഗമ  വസ്തുക്കള്  ഇതമിനേകവും  കസഡമിയമില്

എടുതമിട്ടുണപ.  കണ്ടുലകടമിയ  ഭൂസന്വേത്തുക്കളുലട  കൂടുതല്  വമിവരവും  പമിനസാലല

അറമിയമിക്കുലമന്നുവും  കതമില്  പറയുന്നു.  സവുംസസാനേതപ  നകസമിലന്റെ

നേടപടമിക്രമങ്ങളുലട  ഭസാഗമസായമി  ബഹുമസാനേലപട  പ്രതമിപക്ഷ  നനേതസാവപ

ചൂണമിക്കസാണമിച രശതമിയമില് നകന്ദ്ര ബഡപ സപ ആകപ  (Banning of Unregulated

Deposit Schemes Act, 2019) പ്രകസാരവും ആഭര്യന്തര വകുപപ മുന ലസക്രടറമി ശശ.

സഞ്ജയപ  എവും.  കഇൗള്  ഐ.എ.എസമിലനേ  നകസാവുംപശറ്റന്റെപ  അനതസാറമിറ്റമി-I  ആയുവും

ധനേകസാരര്യ റമിനസസാഴപ സസപ ഓഫശസര ശശ. നഗസാകുല് ജമി. ആര. ഐ.എ.എസമിലനേ

നകസാവുംപശറ്റന്റെപ  അനതസാറമിറ്റമി-II  ആയുവും  നേമിയമമിചമിട്ടുണപ.  അവലര

സഹസായമിക്കുനതമിനുള്ള  ഓഫശസരമസാരസായമി  ജമിലസാ  കളകരമസാനരയുവും

നേമിയമമിചമിട്ടുണപ.  നപസാപ്പുലര  ഫമിനേസാനസപ  സസാപനേതമിലന്റെ  എലസാ  ശസാഖകളുവും

അടച്ചുപൂടമി  സസാവര-ജവുംഗമ  വസ്തുക്കള്  കണ്ടുലകടമി  എലസാ  ക്രയവമിക്രയങ്ങളുവും
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മരവമിപമിചപ റമിനപസാരടപ  CBI -ക്കപ  കകമസാറമിയമിട്ടുണപ.  എലസാ ജമിലകളമിലുവും ഓനരസാ

അഡശഷണല് ഡമിസമികപ  ആനഡപ   ലസഷനസപ  നകസാടതമിലയ ബഡപ സപ  ആകപ

പ്രകസാരമുള്ള  നകസുകള്  വമിചസാരണ  ലചയ്യുനതമിനുള്ള  നകസാടതമികളസായമി

ലഡസമിഗപ നനേറ്റപ  ലചയ്തപ  വമിജസാപനേവും പുറലപടുവമിചമിട്ടുണപ.   ഇതമിലന്റെ ഭസാഗമസായമി

നകസാടതമികള്  എലസാ  ജമിലയമിലുമസായമിട്ടുണപ.  നകസമിലന്റെ  അനനേന്വേഷണതമിനേപ

ആവശര്യമസായ  എലസാ  സഹകരണവവും  സരക്കസാര  ഉറപ്പുവരത്തുനതസാണപ.

സസാമ്പതമിക നേമിനക്ഷപ തടമിപമിനേപ വമിനധയരസായവരലട പ്രശ്നങ്ങള്ക്കപ പരമിഹസാരവും

കസാണുനതമിനേസാവശര്യമസായ എലസാ നേടപടമികളുവും സരക്കസാര കകലക്കസാള്ളുനതസാണപ.

2. നേഷ്ടപരമിഹസാരവും

ശശ  .    ടമി  .    ഐ  .    മധുസൂദനേന:  സര, 1952-ല് നനേസാടമിഫമിനക്കഷന വരമികയുവും

1953-ല് അകന്വേമിസമിഷന നേടപടമികള് പൂരതശകരമിക്കുകയുവും ലചയ്തതസാണപ ഏഴമിമല

നനേവല് അക്കസാദമമി. തങ്ങളുലട സമ്പസാദര്യവവും ജശവമിചമിട്ടുള്ള മണവും ഏതസാണപ 2800

ഏക്കനറസാളവും ഭൂമമി രസാജര്യതമിനേപ സമരപമിചമിട്ടുള്ളവരസാണപ  100  കണക്കമിനേപ വരന

ജനേങ്ങള്.  രണപ  കസാരര്യങ്ങളമിലസാണപ  വര്യക്തത  നവണതപ.  ഒനപ,   സബപ

നകസാടതമിയമില്  ലകടമിക്കമിടക്കുന  നേമിരവധമിയസായമിട്ടുള്ള  ഇ.പമി.  ഫയലുകള്,
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അതമിലന്റെ  ബസാക്കമി  തുക  നേല്കമി  തശരപ്പുകല്പമിനക്കലണസാര  വമിഷയവും

നേമിലനേമില്ക്കുന്നുണപ.  20  ലകസാലവും  പഴക്കമുള്ള  നകസപ  വലര  തശരപപ

കല്പമിക്കസാലതയുലണന്നുള്ളതസാണപ  ഇനപസാഴലത  സമിതമി.  അനേസാവശര്യ

കസാലതസാമസവും  സരക്കസാരമിനേപ  വലമിയ  ബസാദ്ധര്യതയസാണപ  വരത്തുനതപ.  1983

മുതലുള്ള  37  വരഷലത  പലമിശ  ഇനപസാള്  നേല്നകണമിവരന്നുണപ.  പലമിശ

ആദര്യവരഷവും  9  ശതമസാനേവവും  തുടരനപ  അതപ  15  ശതമസാനേവും  വശതവമസാണപ

കണക്കസാക്കുനതപ.  ആ  നകസപ  പൂരണമസായമിട്ടുവും  എടുതപ  പൂരതശകരമിചപ

നപസാകുനതമിനുള്ള  നേടപടമിയുണസാകുനമിലലന്നുള്ളതസാണപ  പ്രശ്നവും.  രണസാമലത

കസാരര്യവും,   ഏഴമിമല  നനേവല്  അക്കസാദമമി  ഭൂമമി  സവുംബനമസായുള്ള  കസാരര്യങ്ങള്

ലലകകസാരര്യവും  ലചയ്യുനതപ  തലനശ്ശേരമിയമിലുള്ള  നനേവല്  അക്കസാദമമി  ലസാനഡപ

അകന്വേമിസമിഷന തഹസമില്ദസാരസാണപ.  28A  അനപക്ഷ  വഴമിയുള്ള  നകസ്സുവും

സമയബനമിതമസായമി തശരപപ കല്പമിക്കസാത നേമിലയമിലസാണപ നേമിലനേമില്ക്കുനതപ.

അനപക്ഷ  പരമിഗണമിചപ  നേഷ്ടപരമിഹസാരവും  ലഭര്യമസാക്കുനതമിനുനവണമിയുള്ള

അടമിയന്തര നേടപടമികളസാണപ  നവണതപ.  വളലരലചറമിയ തുണ്ടുഭൂമമി  ലലകവശമുള്ള

അനപക്ഷകരസാണപ ഇതമില് മഹസാഭൂരമിപക്ഷവവും.  ലചറമിയ സസാനങതമിക പ്രശ്നങ്ങള്
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പറഞസാണപ  ഇഇൗ  ഭൂമമിയുലട  കസാരര്യതമില്  തഹസമില്ദസാറുലട  ഭസാഗത്തുനേമിന്നുവും

തശരപ്പുണസാകസാതതപ.  ലചറമിയ കസാലതസാമസതമിലന്റെ പ്രശ്നവും അതുനപസാലുള്ളതസാണപ.

ഇവര  നകസുമസായമി  ബഹുമസാനേലപടപ  ലലഹനക്കസാടതമിയമില്  നപസായമി  ഉതരവപ

വസാങ്ങമിലക്കസാണ്ടുവനതമിനുനശഷമസാണപ  നേടപടമികളമിനലക്കപ  നേശങ്ങുനതപ.

ഇങ്ങലനേയുള്ള  നൂറപ  കണക്കമിനേപ  നകസുകള്  ഇനപസാഴുവും  ലപന്റെമിവുംഗമിലസാണപ.  ഇതപ

സവുംബനമിചപ  ഗവണ്ലമന്റെമിലന്റെ  കസാഴ്ചപസാടപ  അറമിയുനതമിനുനവണമിയമിടസാണപ  ഇഇൗ

സബ്മമിഷന.

റവനേന്യൂവവും  ഭവനേനേമിരമസാണവവും  വകുപ്പുമന്ത്രമി  (ശശ  .    ലക  .    രസാജന):  സര,

ബഹുമസാനേലപട  അവുംഗവും  ഉനയമിചതപ  വളലര  പ്രസക്തമസാലയസാര  പ്രശ്നമസാണപ.

ഏഴമിമല  നേസാവമിക  അക്കസാദമമി  സസാപമിക്കുനതമിനുനവണമി  കണ്ണൂര  ജമിലയമിലല

തളമിപറമ്പപ തസാലൂക്കപ രസാമന്തളമി വമിനലജമില്ലപട 850 ലഹകറമില്പരവും ഭൂമമി 1983-

84 കസാലഘടതമില് 1894-ലല ഭൂമമി ഏലറ്റടുക്കല് നേമിയമപ്രകസാരവും ഏലറ്റടുക്കുകയുവും

കുടമിലയസാഴമിപമിക്കലപടവരക്കപ  സലലമടുപപ  കസാലഘടതമില്  ഉചമിതമസായ

നേഷ്ടപരമിഹസാരവും  നേല്കുകയുവും  ലചയ്തമിട്ടുള്ളതസാണപ.  1894-ലല  ഭൂമമി  ഏലറ്റടുക്കല്

നേമിയമവും 18-ാം വകുപപ പ്രകസാരവും വരദ്ധനേവമിനുനവണമി Land Acquisition Officer
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മുഖസാന്തമിരവും  റഫറനസപ  നകസാടതമി  മുനപസാലക  അനപക്ഷ

സമരപമിചമിടമിലസാതവരക്കപ,  ഒനര  നനേസാടമിഫമിനക്കഷനേമില്  ഉള്ലപടതുവും  സമസാനേ

സന്വേഭസാവമുള്ള  തങ്ങളുലട  വസ്തുക്കളമില്  റഫറനസപ  നകസാടതമി  (LAR  Court)

വരദ്ധനേവപ  അനുവദമിച്ചുനേല്കമിയ  വമിധമി  നേര്യസായവും  കസാണമിചപ  LAO  (Land

Acquisition Officer) മുനപസാലക പ്രസ്തുത വരദ്ധനേവപ തങ്ങള്ക്കുവും ബസാധകമസായമി

കമിട്ടുനതമിനേപ  1894-ലല  ഭൂമമി  ഏലറ്റടുക്കല്  നേമിയമവും  വകുപപ  28  A പ്രകസാരവും

അങ്ങമിവമിലട  സൂചമിപമിചതുനപസാലല,  അനപക്ഷ  സമരപമിക്കസാവനതസാണപ.

അപ്രകസാരവും  നേഷ്ടപരമിഹസാരവും  പുനേരനേമിരണയമിക്കുനതമിനുനവണമി

കുടമിലയസാഴമിപമിക്കലപടവര  1894-ലല ഭൂമമി ഏലറ്റടുക്കല് നേമിയമവും  28  A   വകുപപ

പ്രകസാരവും  സമരപമിച  ആയമിരക്കണക്കമിനേപ  അനപക്ഷകള്  പരമിഗണമിചപ

നേഷ്ടപരമിഹസാരവും  വരദ്ധമിപമിചപ  നേല്കമിയമിട്ടുമുണപ.  ലസാനഡപ  അകന്വേമിസമിഷന

ഓഫശസര  28  A  അനപക്ഷ നേമിരസമിക്കുന നകസുകളമിനലസാ  28  A, അവസാരഡപ

കക്ഷമി  സന്വേശകരമിക്കസാത  സസാഹചരര്യതമിനലസാ  28  A  (3)  അനപക്ഷ  കക്ഷമിക്കപ

LAO മുഖസാന്തരവും  നകസാടതമിയമില് സമരപമിക്കസാവനതസാണപ.  വകുപപ  28   A  (3)

പ്രകസാരവും  സമരപമിച  അനപക്ഷകളമിനനമലുണസായ  വമിവമിധ  LAR  വമിധമികളമില്
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പയ്യന്നൂര  സബപ  നകസാടതമി  നേഷ്ടപരമിഹസാരവും  വരദ്ധമിപമിചപ  ഉതരവസാകുകയുവും

ആയതുപ്രകസാരവും വമിധമി തുക LAR നകസാടതമികളമില് നേമിനക്ഷപമിചമിട്ടുള്ളതസാണപ. ഒര

പ്രയസാസമുള്ളതപ  ഇനപസാള്  28  A  അവസാരഡുമസായമി  ബനലപടപ  ഏകനദശവും

ഇരപനതസാളവും അനപക്ഷകള് മസാത്രമസാണപ നേടപടമികളുലട വമിവമിധ ഘടതമിലുള്ളതപ.

28  A  അവസാരഡപ  പസാസസാകുന  മുറക്കപ  തുക  വമിതരണവും  ലചയ്യുകയുവും

ലചയ്യസാവനതസാണപ.  ബഹുമസാനേലപട  ലമമ്പര ഇവമിലട  സൂചമിപമിചതുനപസാലല  223

LAR  നകസുകള്  പയ്യന്നൂര  സബപ  നകസാടതമിയമില്  വമിചസാരണ  ഘടതമിലസാണപ.

നകസാടതമി  വമിധമിയുലട  അടമിസസാനേതമില്  മസാത്രനമ  ഇക്കസാരര്യതമില്

തുടരനേടപടമികള്  സന്വേശകരമിക്കസാന  സസാദ്ധര്യമസാകുകയുള.  എന്തസായസാലുവും

ബഹുമസാനേലപട അവുംഗവും ഇവമിലട ഉനയമിച പ്രശ്നവും വളലര ഗഇൗരവമസായതമിനേസാലുവും,

വളലര  ഗഇൗരവമസായമി  ആ  പ്രശ്നവും  ഉനയമിച  സസാഹചരര്യതമിലുവും  കൂടുതല്

കസാരര്യങ്ങലളലന്തങമിലുവും  നബസാധമിപമിക്കസാനുലണങമില്  അതപ  ചരചലചയ്യസാന  ഇഇൗ

സഭസാ  കസാലയളവമില്തലന  പ്രനതര്യകമസാലയസാര  നയസാഗവും  വമിളമിച്ചുനചരക്കസാവ

നതസാലണനപ ബഹുമസാനേലപട അവുംഗലത അറമിയമിക്കുകയസാണപ.
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3. സല പരമിവരതനേതമിനേപ അനുമതമി

ശശ  .    അനൂപപ  നജക്കബപ:  സര,  പമിറവവും  നേമിനയസാജകമണ്ഡലതമിലല

രസാമമവുംഗലവും-മണശടപ  പഞസായത്തുകലള  ബനമിപമിക്കുന  കമിഴുമുറമിക്കടവപ

പസാലതമിലന്റെ  നേമിരമസാണ  പ്രവരതനേവും  പൂരതമിയസാക്കസാന  സസാധമിക്കസാതതപ

അനപ്രസാചപ  നറസാഡമിനുള്ള  ഭൂമമി  ഏലറ്റടുക്കസാന  സസാധമിക്കസാതതുലകസാണസാണപ.

അനപ്രസാചപ  നറസാഡമിലല  70  ലസന്റെപ  സലവും  പരമിവരതനേലപടുത്തുനതമിനുള്ള

അനുമതമിക്കസായമി  നേല്കമിയമിരമിക്കുകയസാണപ.  ഇഇൗ  പസാലവും  2015-ല്  നേമിരമസാണവും

ആരവുംഭമിചതസാണപ. പസാലവും പൂരതമിയസായമി. അനപ്രസാചപ നറസാഡമിനേസായമിട്ടുള്ള 70 ലസന്റെപ

സലവും   പരമിവരതനേലപടുതസാനുള്ള  അനുമതമി  ലഭമിക്കസാതതമിനേസാല്  അതപ

ഏലറ്റടുക്കസാന  സസാധമിചമിടമില.  അതുലകസാണപ  അതമിലന്റെ  നജസാലമി  സവുംഭമിചപ

നേമില്ക്കുന അവസയസാണമിനപസാഴുള്ളതപ. ഇതുമസായമി ബനലപടപ ഒര ഉനദര്യസാഗസ

ഏതസാനുവും  മസാസങ്ങള്ക്കുമുമ്പപ  അവമിലട  വനപ  സലപരമിനശസാധനേ  നേടതമി  ഇഇൗ

സലവും   പരമിവരതനേലപടുതമിയസാല്  വലമിയ  പസാരമിസമിതമിക

പ്രശ്നങ്ങളുണസാകുലമനപ പറഞപ റമിനപസാരലടഴുതമി.  ഇഇൗ വരന ഉനദര്യസാഗസരക്കപ

നേസാടമിലല രണപ കരകളമിലുള്ള നേസാട്ടുകസാരലട ബുദ്ധമിമുടപ അറമിനയണ ആവശര്യമമില.
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അവരലട ബുദ്ധമിമുടപ മനേസ്സമിലസാക്കുനതപ ജനേപ്രതമിനേമിധമികളസാണപ.  ഇവര അവമിലട

വനപ  ഇതപ  വലമിലയസാര പരമിസമിതമി  പ്രശ്നമുണസാക്കുലമനപ  റമിനപസാരലടഴുതമി.  ആ

റമിനപസാരടമിലന്റെ  പുറകമില്  ഏതസാനുവും  മസാസങ്ങനളസാളവും  നേടനക്കണമിവന്നു.

അതുകസാരണവും  ഇഇൗ  ഫയലമിലന്റെ  വര്യക്തതവരസാതതമിനേസാല്  ഒര

തശരമസാനേലമടുക്കസാന  ഗവണ്ലമന്റെമിനേപ  കഴമിയസാത  സമിതമിയുവുംവന്നു.   ഇനപസാള്

ഇതപ വശണ്ടുവും പരമിസമിതമി വകുപമിനേപ നേല്കമിയമിരമിക്കുകയസാലണനസാണപ എനേമിക്കപ

അറമിയസാന  കഴമിഞതപ.  പരമിസമിതമി  വകുപമില്നേമിന്നുള്ള  റമിനപസാരടപ

ഗവണ്ലമന്റെമിനലക്കപ  വനമിട്ടുണസാകുലമനപ  ഞസാന  കരതുന്നു.  അതമിനേകതപ

എന്തുതലന  അടങ്ങമിയമിരനസാലുവും   ലപസാതു  ആവശര്യതമിനുള്ള  ഭൂമമിലയന

നേമിലയമില്  കണക്കസാക്കമി,   അതപ  പരമിവരതനേലപടുതസാനുള്ള  അവുംഗശകസാരവും

ഗവണ്ലമന്റെപ നേല്കണവും.  അതമിനേപ നേമിയമപരമസായ പരമിരക്ഷ ഗവണ്ലമന്റെമിനുണപ.

അതപ  ബഹുമസാനേലപട  മന്ത്രമിക്കുവും  അറമിവള്ള  കസാരര്യമസാണപ.  ലപസാതു

ആവശര്യതമിനേസായുള്ള  ഭൂമമി  പരമിവരതനേലപടുത്തുവസാനുള്ള  അധമികസാരവും

സരക്കസാരമില് നേമിയമപരമസായമിതലന നേമിക്ഷമിപ്തമസാണപ. ബഹുമസാനേലപട മന്ത്രമി ആ

അധമികസാരമുപനയസാഗമിച്ചുലകസാണപ  ഇഇൗ  ഭൂമമി  പരമിവരതനേലപടുതസാനുള്ള
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അവസരവവും  സസാഹചരര്യവവും  ഒരക്കണവും.  എലന്റെ  നേമിനയസാജകമണ്ഡലതമില്

മസാത്രമല നകരളതമില് പല സലങ്ങളമിലുവും ഇതരതമിലുള്ള നേമിയമ പ്രശ്നങ്ങള്

കസാരണവും പല നജസാലമികളുവും മുടങ്ങമിക്കമിടക്കുകയസാണപ.  അതുലകസാണപ ഇതപ വളലര

ഗഇൗരവമസാലയസാര  വമിഷയമസാണപ.  ഇതപ  ഒര  പ്രനദശലത  മസാത്രവും  ബസാധമിക്കുന

ഒറ്റലപട  വമിഷയമല.  പലസലങ്ങളമിലുവും  ഇതരതമിലുള്ള  വമിഷയങ്ങളുണപ.

അതമിലന്റെ ഗഇൗരവവും  ബഹുമസാനേലപട  മന്ത്രമി  മനേസ്സമിലസാക്കമി  ഇതമിനുള്ള അനുമതമി

നേല്കണലമന്നുവും  ഇഇൗ  പസാലതമിനേപ  അനപ്രസാചപ  നറസാഡമിനുനവണമിയുള്ള  ഭൂമമി

ഏലറ്റടുക്കസാനുള്ള  നേടപടമികള്  പൂരതമിയസാക്കസാനുള്ള

സസാഹചരര്യലമസാരക്കണലമന്നുവും  ഞസാന  ഇഇൗ  സബ്മമിഷനേമിലൂലട

അഭര്യരതമിക്കുകയസാണപ. 

കൃഷമി  വകുപ്പുമന്ത്രമി  (ശശ  .    പമി  .    പ്രസസാദപ):  സര,  എറണസാകുളവും  ജമിലയമില്

പമിറവവും  നേമിനയസാജകമണ്ഡലതമില്  രസാമമവുംഗലവും  -  മണശടപ  പഞസായത്തുകലള

ബനമിപമിച്ചുലകസാണപ  മൂവസാറ്റുപുഴയപ  കുറുലക  നേമിരമമിക്കുന  കമിഴുമുറമിക്കടവപ

പസാലതമിലന്റെ  അനപ്രസാചപ  നറസാഡപ  നേമിരമമിക്കുനതമിനേപ,  പമിറവവും

നേമിനയസാജകമണ്ഡലതമിലല  രസാമമവുംഗലവും  വമിനലജമില്  സരനവ്വേനേമ്പര  749/1,
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749/11,  749/4-ല്  ഉള്ലപട  141.25  ലസന്റെപ  സലവും  നേമികത്തുനതമിനേപ

പമി.ഡബന്യൂ.ഡമി. മൂവസാറ്റുപുഴ നറസാഡപ ഡമിവമിഷന എകമികന്യൂടശവപ എഞമിനേശയര 2017-

ല് സമരപമിച അനപക്ഷ സവുംസസാനേതല സമമിതമി  പരമിനശസാധമിചപ  സരക്കസാരമില്

സമരപമിച  റമിനപസാരടപ  പ്രകസാരവും  പ്രസ്തുത  സലവും  പരമിവരതനേലപടുതമിയസാല്

പസാരമിസമിതമിക  വര്യവസലയ  നദസാഷകരമസായമി  ബസാധമിക്കുലമനപ

നബസാദ്ധര്യലപടതമിനേസാല്  2-11-2019-ലല  സരക്കസാര  ഉതരവപ  ആര.ടമി.  നേമ്പര

1026/2019  കൃഷമി  പ്രകസാരവും  ലപസാതുമരസാമതപ  വകുപപ  മൂവസാറ്റുപുഴ  നറസാഡപ

ഡമിവമിഷണല്  എകമികന്യൂടശവപ  എഞമിനേശയറുലട  മുനപമില്  സമരപമിച  അനപക്ഷ

നേമിരസമിക്കുകയുണസായമി.   നമല്  സൂചമിപമിച  സരക്കസാര  ഉതരവപ

പുനേനഃപരമിനശസാധമിക്കണലമനപ  ശശ.  അനൂപപ  നജക്കബപ  എവും.എല്.എ.

സരക്കസാരമിനനേസാടപ ആവശര്യലപടുകയുമുണസായമി.  പ്രസ്തുത പസാലതമിലന്റെ നേമിരമസാണവും

70%  പൂരതശകരമിചമിട്ടുലണന്നുവും  ഇഇൗ അനപ്രസാചപ  നറസാഡപ  നേമിരമസാണതമിനേസായമി

ലപസാതുആവശര്യതമിനുള്ള  ഭൂമമി  പരമിവരതനേലപടുത്തുനതലസാലത  മറ്റപ

മസാരഗ്ഗമമിലലന്നുവും  ആയതമിനേസാല്  അനുമതമി  നേമിരസമിച  തശരമസാനേവും

പുനേനഃപരമിനശസാധമിചപ  അനപ്രസാചപ  നറസാഡപ  നേമിരമസാണലമന
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ലപസാതുആവശര്യതമിനേസായമി  ഭൂമമി  രൂപസാന്തരലപടുത്തുനതമിനേപ  പ്രനതര്യക അനുമതമി

നേല്കണലമന്നുവും അഭര്യരതമിചമിരന്നു.  കൂടസാലത പരമിവരതനേലപടുനതണ ഭൂമമി

70.2 ലസന്റെപ മസാത്രമസായമി നേമിജലപടുതമിലയന്നുവും ആയതമില് വമിശദമസാക്കമിയമിരന്നു.

ഇപ്രകസാരവും പരമിവരതനേസാനുമതമി കൂടസാലതതലന ലപസാതുമരസാമതപ വകുപപ പസാലവും

നേമിരമസാണവും  പൂരതശകരമിചതസായമി  വര്യക്തമസായ  സസാഹചരര്യതമില്  ഇഇൗ

വമിഷയതമിനന്മേല്  പ്രമിനസമിപല്  കൃഷമി  ഓഫശസര,  ലപസാതുമരസാമതപ

എകമികന്യൂടശവപ  എഞമിനേശയര എനമിവനരസാടപ  പരമിനശസാധമിചപ  റമിനപസാരടപ  നേല്കസാന

ആവശര്യലപടുകയുവും  ലഭര്യമസായ  പ്രസസ്തുത  റമിനപസാരടപ  പരമിനശസാധമിച്ചുവരകയുമസാണപ.

2008-ലല  നകരള  ലനേല്വയല്-തണശരതട  സവുംരക്ഷണ  നേമിയമതമിലല

അന്തനഃസത  ഉള്ലക്കസാണ്ടുവും  വര്യവസകള്  പസാലമിച്ചുവും  പസാരമിസമിതമിക

പ്രസാധസാനേര്യമുള്ള   ലനേല്വയലുകളുവും  തണശരതടങ്ങളുവും   സവുംരക്ഷമിനക്കണതപ

ലപസാതുസമൂഹതമിലന്റെയുവും സരക്കസാരമിലന്റെയുവും കരതവര്യമസായതമിനേസാല് വര്യക്തമസായ

പരമിനശസാധനേയ്ക്കുനശഷവും  മസാത്രനമ  പരമിവരതനേസാനുമതമി  നേല്കസാന

സസാധമിക്കുകയുള.  2008-ലല  നേമിയമതമിലന്റെ  പരമിധമിയമിലുള്ലപടുന  ഭൂമമിയമില്

നേമിരമസാണ  പ്രവരതനേങ്ങള്  പൂരതമിയസാക്കമിയതമിനുനശഷമസാണപ  പലനപസാഴുവും
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ബനലപട  കമമിറ്റമികള്ക്കുവും  അധമികസാരമികള്ക്കുവും  മുമ്പസാലക

പരമിവരതനേസാനുമതമിക്കുള്ള അനപക്ഷ പരമിഗണനേയസായമി എത്തുനതപ.  ഇതരവും

സസാഹചരര്യങ്ങള്  സരക്കസാരമിനേപ  വമിഷമസാവസ  സൃഷ്ടമിക്കുകയുവും

സമരദ്ദതമിലസാക്കുകയുവും  ലചയ്യുനതമിനേസാല്  അതരതമിലുള്ള  അനേധമികൃതവവും

നേമിയമവമിരദ്ധവമസായ  പരമിവരതനേങ്ങള്  ആരവുംഭതമില്തലന  തടയുനതമിനുവും

ഭൂമമിയുലട  തരവും  അനത  നേമിലയമില്  സവുംരക്ഷമിക്കുനതമിനുവും  വശഴ്ചവരത്തുന

ഉനദര്യസാഗസരലക്കതമിലര  വകുപപ  23  പ്രകസാരമുള്ള  നേടപടമികളുവും

അചടക്കനേടപടമികളുവും  സന്വേശകരമിക്കുനതമിനേപ  നേമിയമതമില്  വര്യവസയുണപ.

നമല്പടമി  സസാഹചരര്യതമില് അനുമതമിയമിലസാലത പസാലവും പണമി ആരവുംഭമിചതമില്

നമല് വകുപപ  പ്രകസാരവും നേടപടമി  സന്വേശകരമിനക്കണതുനണസാ എനതപ സവുംബനമിചപ

ലപസാതുമരസാമതപ  വകുപമിനനേസാടുവും  അഭമിപ്രസായവും  ആരസായുകയുണസായമി.  പ്രസ്തുത

വമിഷയതമില്  ലപസാതുമരസാമതപ  (പസാലവും)  വമിഭസാഗവും  ചശഫപ  എഞമിനേശയനറസാടപ

ലപസാതുമരസാമതപ  വകുപപ  റമിനപസാരടപ  ആവശര്യലപലടങമിലുവും  നേസാളമിതുവലരയസായമി

റമിനപസാരടപ  ലഭര്യമസായമിടമില.  നമല്പടമി  വമിഷയതമില്  അന്തമിമ  റമിനപസാരടപ

ലഭമിചതമിനുനശഷവും  പ്രസ്തുത  വമിഷയവും  പരമിനശസാധമിചപ  യുക്തമസായ  തശരമസാനേവും
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ലലകലക്കസാള്ളുനതസാണപ. 

4. വശടമിനേപ സമശപത്തുള്ള വമിദര്യസാലയങ്ങളമിനലയപ മസാറുനതമിനേപ അനുമതമി

ശശ  .    എ  .    എന  .    ഷവുംസശര:  സര,  നകരളപമിറവമി ദമിനേമസായ ഇഇൗ നേവവുംബര 1

വളലരയധമികവും  ശനദ്ധയമസാവകയസാണപ.  അതമിനുകസാരണവും,  18  മസാസക്കസാലലത

ഇടനവളയ്ക്കുനശഷവും നേമ്മുലട സ്കൂളുകള് ആരവുംഭമിക്കുനതമിനേസാലസാണപ. നകസാവമിഡപ എന

മഹസാമസാരമിലയത്തുടരനപ  സ്കൂളുകള് അടച്ചുപൂടമിയമിടപ 18 മസാസവും പമിനമിടുന്നു. സ്കൂളുകള്

തുറക്കസാലത നേമുക്കപ ഏലറക്കസാലവും മുനനസാട്ടുനപസാകസാന സസാധമിക്കുകയമില. കസാരണവും,

വമിദര്യസാരതമികള്ക്കപ  ഓഫപ ലലലനേമിലൂലട  മസാത്രലമ  കസാരര്യങ്ങള്  പഠമിക്കസാന

സസാധമിക്കുകയുള.  ഇതരലമസാര പശസാതലതമിലസാണപ  സവുംസസാനേ സരക്കസാര

സ്കൂളുകള്  പ്രവൃതമിപമിക്കസാന  തശരമസാനേമിചതപ.  വളലരയധമികവും  കരതലുവും

തയ്യസാലറടുപ്പുവും ബഹുമസാനേലപട മന്ത്രമിയുലട നനേതൃതന്വേതമില് നേടക്കുന്നുണപ. അതമിലനേ

അഭമിനേനമിക്കുകയസാണപ.   പല  രക്ഷമിതസാക്കളുവും  പല  ആശങകള്

പ്രകടമിപമിച്ചുലകസാണമിരമിക്കുനതസാണപ  എനേമിക്കമിവമിലട  സൂചമിപമിക്കസാനുള്ള  പ്രധസാനേ

കസാരര്യവും.   സ്കൂളമില്  പഠമിക്കുന  കുടമികള്  പലകസാരണങ്ങളസാല്  വശടമില്നേമിന്നുവും

വളലരയകലലയസാണപ  പഠമിക്കുനതപ.   അവര  സഞരമിക്കുനതപ  ഒന്നുകമില്
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സന്വേകസാരര്യവസാഹനേതമിനലസാ   സ്കൂള്  ബസ്സമിനലസാ/സന്വേകസാരര്യ  ബസ്സമിനലസാ  ആണപ.

ഇതരവും  വസാഹനേങ്ങളമില്  സഞരമിക്കുന  കുടമികളുലട  രക്ഷമിതസാക്കള്

നകസാവമിഡമിലന്റെ  പശസാതലതമില്  അതരലമസാര  യസാത്ര  ഒഴമിവസാക്കസാനനവണമി

കുടമികലള  ലതസാടടുത  ഗസാമതമിലല  സ്കൂളമിനലയപ  മസാറ്റസാന   തശരമസാനേമിചമിട്ടുണപ.

പനക്ഷ,  രക്ഷമിതസാക്കള് ടമി.സമി.  വസാങ്ങസാനേസായമി  സ്കൂളമിനലയപ  നപസാകുനമ്പസാള്  പല

കസാരണങ്ങള്  പറഞപ  ലഹഡമിസസ്സുവും  മറ്റപ  ടശനചഴവും  ടമി.സമി.  ലകസാടുക്കസാത

പശസാതലമുണപ.  ഇതരലമസാര  പശസാതലതമില്,  കുടമികളുലട

ആനരസാഗര്യലതക്കുറമിച്ചുവും  സുരക്ഷലയക്കുറമിച്ചുവും   ആനലസാചമിചപ  ടമി.സമി.  വസാങ്ങസാന

തയ്യസാറസാകുന  രക്ഷമിതസാക്കള്ക്കപ  അവരലട  വശടമിനേടുത്തുള്ള  സ്കൂളമില്

പഠമിക്കസാനേസാവശര്യമസായ  സഇൗകരര്യലമസാരക്കസാന  സരക്കസാര

മുനകലയ്യടുക്കുനമസാലയനസാണപ ഇഇൗ സബ്മമിഷനേമിലൂലട ഞസാന ആവശര്യലപടുനതപ.

ലപസാതുവമിദര്യസാഭര്യസാസ-ലതസാഴമില് വകുപ്പുമന്ത്രമി  (ശശ  .    വമി  .    ശമിവനകുടമി):  സര,

ബഹുമസാനേലപട ശശ.  എ.  എന.  ഷവുംസശര എവും.എല്.എ.  അവതരമിപമിച ഇഇൗ

വമിഷയവും  നകരളതമിലല  നേലലസാര  ശതമസാനേവും  വമിദര്യസാരതമികളുവും  രക്ഷമിതസാക്കളുവും

പ്രതര്യക്ഷമസായുവും   പനരസാക്ഷമസായുവും   അനുഭവമിച്ചുലകസാണമിരമിക്കുന  ഏറ്റവവും
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പ്രധസാനേലപലടസാര  പ്രശ്നമസാണപ.  സഭയുലടയുവും  ലപസാതുസമൂഹതമിലന്റെയുവും  മുനമില്

ശദ്ധയമില്ലപടുത്തുനതമിനുനവണമിയസാണപ  ഇവമിലട  അവതരമിപമിചമിട്ടുള്ളതപ.

ടമി.സമി.  ലകസാടുക്കുന  കസാരര്യതമില്  അണ്  എയ്ഡഡപ/എയ്ഡഡപ/ഗവണ്ലമന്റെപ

സ്കൂളുകളമിലല  പ്രധസാനേ  അദ്ധര്യസാപകര  അവരക്കപ  ഇഷ്ടമുള്ള  ചമില  നേമിലപസാടുകള്

സന്വേശകരമിക്കുന്നുണപ.  നേമിലപസാടപ  സന്വേശകരമിചനശഷവും  പരസാതമിയുമസായമി  വരന

അവസരതമിലസാണപ  മന്ത്രമിതലതമിനലസാ  വമിദര്യസാഭര്യസാസ  ഡയറകര  തലതമിനലസാ

അറമിയുനതപ.  അടുതകസാലത്തുണസായ സവുംഭവമസാണപ,  നകസാവമിഡപ കസാലഘടതമില്

ടമി.സമി. സവുംബനമിച പ്രശ്നവും വനമിരന്നു.  ചമില അണ് എയ്ഡഡപ വമിദര്യസാലയങ്ങള്

സസാധസാരണ  വമിദര്യസാഭര്യസാസ  സസാപനേങ്ങള്  തുറനപ  പ്രവരതമിക്കുന

കസാലഘടതമില് വസാങ്ങുന മുഴുവന ഫശസുവും അടച്ചുതശരതസാല് മസാത്രലമ ടമി.സമി.

നേല്കുകയുളലവന നേമിലപസാടപ സന്വേശകരമിചമിരന്നു.    മലറ്റസാര വമിദര്യസാലയതമിനലയപ

നചരനതമിനേപ  ടമി.സമി.-യുലട  ആവശര്യമമിലലന്നുവും  രക്ഷകരതസാവമിലന്റെ ലസല്ഫപ

ഡമിക്ലെനറഷന ലകസാടുത്തുകഴമിഞസാല് ആ  സ്കൂളമില്  കുടമിലയ നചരക്കണലമന്നുള്ള

ഒര ഡയറക്ഷന ലപസാതുവമിദര്യസാഭര്യസാസ വകുപപ ലകസാടുതമിരന്നു.  അണ് എയ്ഡഡപ

വമിദര്യസാലയതമിലല മസാനനേജുലമന്റെപ ചമില സലങ്ങളമില്  ടമി.സമി. വസാങ്ങസാലത നവലറ
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വമിദര്യസാലയങ്ങളമില്  നചരന  കുടമികള്ലക്കതമിലര  നകസാവമിഡപ  കസാലഘടതമിലല

ഫശസപ ഇഇൗടസാക്കുനതമിനുനവണമിയുള്ള വക്കശല് നനേസാടശസപ  അയചമിരമിക്കുകയസാണപ.

അതപ  വളലര  ഗഇൗരവമസായമിതലന  ഗവണ്ലമന്റെപ   കസാണുന്നുലവന  കസാരര്യവും

സഭലയയുവും  ബഹുമസാനേലപട  ലമമ്പലറയുവും  അറമിയമിക്കസാന  ആഗഹമിക്കുകയസാണപ.

കഴമിഞ  ദമിവസവും  ലക്ഷദന്വേശപമില്നേമിനപ  ഇവമിലട  നചരസാന  വന  ഒര

വമിദര്യസാരതമിക്കപ  പഠമിച  സ്കൂളമിലല  ടമി.സമി.നേല്കസാന  ലവറുവും  സസാനങതമിക

കസാരണങ്ങള്  പറഞപ  നേല്കസാതമിരമിക്കുകയുവും  പ്രനതര്യക  സന്വേഭസാവ

സരടമിഫമിക്കറ്റുകൂടമി  ലക്ഷദന്വേശപമില്നേമിന്നുവും  വസാങ്ങമിലക്കസാണ്ടുവരസാന  പറയുകയുവും

ലചയ.  സ്കൂളമിലന്റെ  നപലരസാന്നുവും  ഞസാനേമിവമിലട  പറയുനമില.  ഇങ്ങലനേലയലസാവും

ലപരമസാറുന  ഉനദര്യസാഗസനമസാര  ഉനദര്യസാഗസവൃനതമിലുലണന  കസാരര്യവും

പറയുകയസാണപ.   നേസാട്ടുകസാലരയുവും  ജനേങ്ങലളയുവും  എങ്ങലനേ  ബുദ്ധമിമുടമിക്കസാലമനപ

ചമിന്തമിക്കുന  ഉനദര്യസാഗസര  വമിരളമസാലയങമിലുവും  നേമ്മുലട

ഡമിപസാരട്ടുലമന്റുകളമിലുലണന  കസാരര്യവും  എലസാവരക്കുവും  അറമിയസാവനതസാണപ.  ഇതപ

ഭരണപക്ഷതമിലന്റെനയസാ  പ്രതമിപക്ഷതമിലന്റെനയസാ  പ്രശ്നമസായമി  കസാനണണതമില.

പ്രസ്തുത വമിഷയതമില് മന്ത്രമിയുലട ആഫശസമില്നേമിനപ ഇടലപടുകയുവും ബനലപട
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ജമിലസാ വമിദര്യസാഭര്യസാസ ഉപഡയറകനറസാടപ അഡമിഷന നേല്കസാന പറയുകയുവും ലചയ.

അതുനപസാലലസാര  പ്രധസാനേലപട  വമിഷയമസാണപ  ശശ.  എ.  എന.  ഷവുംസശര

എവും.എല്.എ. ഇവമിലട ഉനയമിച  വമിഷയവും. ടമി. സമി. ആവശര്യലപടുന ഏലതസാര

കുടമിക്കുവും  വമിദര്യസാഭര്യസാസ  അവകസാശനേമിയമവും  ലസക്ഷന  5,  3,  2

അനുശസാസമിക്കുവുംപ്രകസാരവും സ്കൂളമിലല പ്രധസാനേ അദ്ധര്യസാപകന ടമി.സമി. നേല്നകണതുവും

അതമിനേപ  വമിരദ്ധമസായമി  ഏലതങമിലുവും  ഉനദര്യസാഗസന  ലപരമസാറമിയസാല്  അതപ

നേമിയമവമിരദ്ധവമസാണപ.  അങ്ങലനേ  ലപരമസാറുന  ഉനദര്യസാഗസരലട  നപരമില്

കരശനേമസായ  നേടപടമിലയടുക്കുലമന്നുള്ള  കസാരര്യവും  സഭലയ

അറമിയമിക്കസാനേസാഗഹമിക്കുകയസാണപ.  ക്ലെസാസ്സമിലല  കുടമികളുലട  എണതമിലുവും

പ്രശ്നമുണപ.  നചരവസാന  ഉനദ്ദശമിക്കുന  സ്കൂളമിലന്റെ  ഭഇൗതശക  സസാഹചരര്യവുംകൂടമി

കണക്കമിലലടുതപ  മസാത്രലമ  നചരസാന  ഉനദ്ദശമിക്കുന  സലതപ  അഡമിഷന

ലഭമിക്കുകയുള.  ഇതപ  ടമി.  സമി.  വസാങ്ങുന  രക്ഷകരതസാക്കളുവും  വമിദര്യസാരതമികളുവും

ശദ്ധമിനക്കണകസാരര്യമസാണപ.  ഹയര  ലസക്കണറമി  സ്കൂള്  ടസാനസ്ഫര  സമിവുംഗമിള്

വമിനനഡസാ അഡമിഷന നേടപടമിക്രമവും അനുസരമിചസായമിരമിക്കുവും  നേടത്തുകലയന്നുള്ള

കസാരര്യവും  ഇഇൗ  അവസരതമില്  സൂചമിപമിക്കുന്നു.  വളലര  ഗഇൗരവമുള്ള
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വമിഷയമസായതമിനേസാല്  ഇക്കസാരര്യലത  സവുംബനമിചപ  നകരളമസാലക

അറമിനയണതസാണപ. നേവവുംബര 1-ാം തശയതമി സ്കൂള് തുറക്കുനതമിനേസാല് അതമിനുള്ള

എലസാ  തയ്യസാലറടുപ്പുകളുവും  നേടതമിലക്കസാണമിരമിക്കുകയസാണപ.  ഇതപ  എലസാ

നമഖലയുമസായമി ചരച ലചയലകസാണമിരമിക്കുകയസാണപ. ബഹുമസാനേലപട തനദ്ദശഭരണ

വകുപ്പുമന്ത്രമി,  ആനരസാഗര്യവകുപ്പുമന്ത്രമി,  എസപ.സമി.-എസപ.ടമി  വകുപ്പുമന്ത്രമി,

പമി.ഡബന്യൂ.ഡമി.  വകുപ്പുമന്ത്രമി  എനമിങ്ങലനേ  വമിദര്യസാലയവമസായമി  ബനലപടപ

സഹസായമിക്കുന എലസാ മന്ത്രമിമസാരവും സഹസായങ്ങള് ലചയലകസാണമിരമിക്കുന്നു.  സ്കൂള്

തുറക്കുനമ്പസാള് പസാലമിനക്കണ മസാരഗ്ഗനേമിരനദ്ദശങ്ങള് സവുംബനമിച്ചുള്ള അന്തമിമമസായ

രൂപനരഖ   ബഹുമസാനേലപട  മുഖര്യമന്ത്രമിക്കപ  സമരപമിചമിരമിക്കുകയസാണപ.  ഇഇൗ

അവസരതമില്  ടമി.  സമി.  വസാങ്ങുനതപ  പ്രധസാനേലപലടസാര  വമിഷയമസാണപ.

ഇക്കസാരര്യതമില്  ഗവണ്ലമന്റെപ നേസാലപസാടപ അറമിയമിക്കുകയസാണപ.

5. നക്ഷമനേമിധമി പദ്ധതമി പരമിഷ്കരണവും 

ശശ  .    പമി  .    മമമിക്കുടമി:  സര, 1990-ല് സഖസാവപ നേസായനേസാര ഗവണ്ലമന്റെമിലന്റെ

കസാലതപ  പസാസസാക്കമിയ  നകരള  കരഷക  ലതസാഴമിലസാളമി  നക്ഷമനേമിധമി  പദ്ധതമി

നേടപമിലസാക്കമിയമിടപ  30  വരഷവും കഴമിഞ.  അതമിനേമിടയമില് ആറപ ഗവണ്ലമന്റുകള്
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മസാറമിവന്നു.  അതമില് യു.ഡമി.എഫപ.-ഉവും  എല്.ഡമി.എഫപ.-ഉവും വനമിട്ടുണസായമിരന്നു.

അനപ  ഇഇൗ  പദ്ധതമി  വമിഭസാവനേവും  ലചനയ്യണ  സമയതപ  രണപ  രൂപയസാണപ

അവുംശദസായവും  തശരമസാനേമിചതപ.  പമിനശടുള്ള  അനുഭവതമില്  രണപ  രൂപ

സമസാഹരമിചസാലുവും  കൃഷമിക്കസാരലന്റെ  വമിഹമിതവും  സമസാഹരമിചസാലുവും  ആനുകൂലര്യങ്ങള്

ലകസാടുക്കസാന  കഴമിയമില  എനതമിലന്റെയടമിസസാനേതമില്  നബസാരഡമിലന്റെ

തശരമസാനേപ്രകസാരവും പമിനശടപ  2008-ല് അവുംശദസായവും  5  രൂപയസാക്കമി വരദ്ധമിപമിച്ചു.

അതമിലനേത്തുടരനപ  ആനുകൂലര്യങ്ങളുലട  കുടമിശ്ശേമിക  ധസാരസാളമസായമി  വനനപസാള്

2006-2011-ല് ശശ. വമി. എസപ. അചച്യുതസാനന ഗവണ്ലമന്റെമിലന്റെ കസാലതപ നഡസാ.

ടമി. എവും. നതസാമസപ ലഎസകപ ധനേകസാരര്യ വകുപ്പുമന്ത്രമിയസായമിരന  സമയതപ അന്നു

വലരയുള്ള കുടമിശ്ശേമിക 115 നകസാടമി രൂപ ഇഇൗ നബസാരഡമിനേപ നേല്കുകയുവും കുടമിശ്ശേമിക

തശരക്കുകയുവും ലചയ.  പമിനശടപ  വന യു.ഡമി.എഫപ.  ഗവണ്ലമന്റെപ സമയസാസമയവും

ആനുകൂലര്യങ്ങള്  ലകസാടുക്കുനതമിനുനവണമിയുള്ള  തസാല്പരര്യങ്ങലളടുക്കസാതതമിലന്റെ

ഭസാഗമസായമി  പമിനശടുവും  കുടമിശ്ശേമിക  വരദ്ധമിച്ചു.  2016-ല്   ആദര്യലത  പമിണറസായമി
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ഗവണ്ലമന്റെപ വനനപസാള് ഇതപ ഗവണ്ലമന്റെപ ശദ്ധയമില്ലപടുത്തുകയുവും 100 നകസാടമി

രൂപ  കുടമിശ്ശേമിക  തശരത്തുലകസാടുക്കസാനേസാവശര്യമസായമി  അനുവദമിക്കുകയുവും  ലചയ.

പൂരണമസായുവും  ആ  പണവും  ഉപനയസാഗലപടുതസാന  കഴമിഞമില.  ഇനപസാള്  2020

മുതല് 5  രൂപ എന അവുംശദസായവും  20  രൂപയസാക്കമി വരദ്ധമിപമിചമിട്ടുണപ.  മസാസവും 20

രൂപ,  ഒര  ലകസാലതമില്  240/-  ഇങ്ങലനേ  മൂന്നു  തവണ  അവുംശദസായതമില്

വരദ്ധനേവപ  വരതമിലയങമിലുവും  അതമിനേനുസരമിചപ  അനപ  വമിഭസാവനേവും  ലചയ്ത

ആനുകൂലര്യങ്ങളമില്  വരദ്ധനേവപ  വരതമിയമിടമില.  അവുംശദസായതമില്  ഗണര്യമസായ

വരദ്ധനേവപ  വരതമിയതമിലന്റെ  അടമിസസാനേതമില്  ആനുകൂലര്യങ്ങളുലട  വരദ്ധനേവപ

കസാനലസാചമിതമസാക്കണവും.  അനതസാലടസാപവും  തലന ഇനനവലരയുള്ള കുടമിശ്ശേമിക ഒര

മുന്നൂറപ-മുന്നൂറ്റമിനേസാല്പതപ  നകസാടമിരൂപനയസാളവും  വനമിട്ടുണപ.  സൂപറസാനനേന്വേഷലന്റെ

ആനുകൂലര്യതമിലുവും വമിവസാഹ ധനേസഹസായതമിലുവും അതുനപസാലല തലന ചമികമിതസാ

ധനേസഹസായവവും  നസസാളരഷമിപ്പുമസായമി  ബനലപട്ടുവും   മുന്നൂറ്റമിനേസാല്പനതസാളവും  നകസാടമി

രൂപ  കുടമിശ്ശേമികയസായമിട്ടുണപ.  ഇഇൗ  കുടമിശ്ശേമിക  ഗവണ്ലമന്റെപ  ലകസാടുത്തുതശരക്കസാനുവും
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ഇനപസാള്  വരദ്ധമിപമിച  അവുംശദസായവും  നേമുക്കപ  കളകപ  ലചയ്യസാനുവും  കഴമിഞസാല്

പമിനശടപ കുടമിശ്ശേമിക വരസാലത ലലകകസാരര്യവും ലചയ്യസാന കഴമിയുവും. അതമിനേപ അനുസരമിചപ

ഇഇൗ നക്ഷമനേമിധമി  പദ്ധതമി കസാലസാനുസൃതമസായമി പരമിഷ്കരമിക്കണലമനസാണപ എലന്റെ

സബ്മമിഷനേമിലൂലട ബഹുമസാനേലപട മന്ത്രമിനയസാടപ ഞസാന ആവശര്യലപടുനതപ.

ലപസാതുവമിദര്യസാഭര്യസാസവും-ലതസാഴമില്  വകുപ്പുമന്ത്രമി  (ശശ  .    വമി  .    ശമിവനകുടമി):  സര,

ശശ.  മമമിക്കുടമി  എവും.എല്.എ.  ഇവമിലട  ഉനയമിചമിരമിക്കുന  പ്രശ്നങ്ങള്

നകരളതമിലല  കരഷകലതസാഴമിലസാളമികലള  ബസാധമിക്കുന  ഏറ്റവവും  പ്രധസാനേലപട

വമിഷയങ്ങള്  തലനയസാണപ.  നകരള  കരഷക  ലതസാഴമിലസാളമി  നക്ഷമനേമിധമി

നബസാരഡമിലല  ആനൂകൂലര്യവമിതരണവും,  ഭരണലചലവപ  എനമിവ  വഹമിക്കുവസാന

നബസാരഡമിലന്റെ  നേമിലവമിലുള്ള  സസാമ്പതമികസമിതമി  അപരര്യസാപ്തമസായതമിനേസാല്

ഭൂവടമവമിഹമിതവവും  ലതസാഴമിലസാളമി  വമിഹമിതവവും  വരദ്ധമിപമിച്ചുലകസാണ്ടുവും  സരക്കസാര

വമിഹമിതവും  നേമിലവമിലുള്ള  5  രൂപസാ  നേമിരക്കമില്   നേമിലനേമിരതമിലക്കസാണ്ടുവും  നകരള

കരഷക നക്ഷമനേമിധമി ആകപ നഭദഗതമി വരത്തുനതമിനേപ  2020-ല് ഓരഡമിനേനസപ
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പുറലപടുവമിചമിട്ടുണപ. പ്രസ്തുത ഓരഡമിനേനസപ ബമില് ആക്കുനതമിനുള്ള നേടപടമികള്

പുനരസാഗമമിച്ചുവരമികയസാണപ.  ആയതുപ്രകസാരവും  കരഷക  ലതസാഴമിലസാളമി  നക്ഷമനേമിധമി

നബസാരഡമിലല അവുംഗങ്ങളുലട അവുംശദസായവും പ്രതമിമസാസവും  5  രൂപയമില് നേമിന്നുവും  20

രൂപയസാക്കമി  വരദ്ധമിപമിക്കുനതമിനേസാല്  അവുംശദസായവും  ശരസാശരമി  5  നകസാടമിയമില്

നേമിന്നുവും 12 നകസാടമിയസായമി വരദ്ധമിചമിട്ടുണപ. ഭൂവടമ വമിഹമിതതമിലല വരദ്ധനേവമിനേസാല്

നബസാരഡമിലന്റെ വരമസാനേവും ശരസാശരമി  2.5  നകസാടമിയമില് നേമിന്നുവും  8.5  നകസാടമിയസായമി

വരദ്ധമിപമിചമിട്ടുണപ. നകരള കരഷകലതസാഴമിലസാളമി നക്ഷമനേമിധമി നബസാരഡമില് നേമിന്നുവും

അധമിവരഷസാനുകൂലര്യവും,  വമിവസാഹ  ധനേസഹസായവും,  പ്രസവ  ധനേസഹസായവും,

വമിദര്യസാഭര്യസാസ  ധനേസഹസായവും,  ചമികമിതസാ  ധനേസഹസായവും  മരണസാനേന്തര

ധനേസഹസായവും  എനശ  ആനുകൂലര്യങ്ങളസാണപ  നേല്കമിവരനതപ.  നമല്  സൂചമിപമിച

ബമില് നേമിയമമസാക്കമി പ്രസാബലര്യതമില് ലകസാണ്ടുവനസാല് നക്ഷമനേമിധമി നബസാരഡമിലന്റെ

വരമസാനേവും  വരദ്ധമിക്കുകയുവും  അതമിലൂലട  ലതസാഴമിലസാളമികള്ക്കപ  നേല്കമിവരന

ആനുകൂലര്യങ്ങള്  വരദ്ധമിപമിച  നേമിരക്കമില്  നേല്കുവസാന  സസാധമിക്കുലമനസാണപ
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കരതുനതപ.  16.08.2021-ലല  സരക്കസാര  ഉതരവപ  പ്രകസാരവും  വമിവസാഹ

ധനേസഹസായവും 2000 രൂപയമില് നേമിന്നുവും 5000  രൂപയസായുവും ചമികമിതസാ സഹസായവും

2500  രൂപയമില്  നേമിന്നുവും  4000  രൂപയസായുവും  മരണസാനേന്തര  സഹസായവും  2000

രൂപയമില്  നേമിന്നുവും  5000  രൂപയസായുവും  വരദ്ധമിപമിചമിട്ടുണപ.  കസാലസാനുസൃതമസായ

രശതമിയമില് വരദ്ധമിപമിക്കുനതമിനുള്ള ശമിപസാരശയുവും ധനേകസാരര്യവകുപപ പരമിനശസാധമിച്ചു

വരമികയസാണപ.  കുടമിശ്ശേമികയസായമിട്ടുള്ള  അധമിവരഷസാനുകൂലര്യവും  വമിതരണവും  ലചയ്യസാന

കഴമിഞ സരക്കസാരമിലന്റെ കസാലതപ  130  നകസാടമിരൂപ അനുവദമിചമിരന്നു.  കൂടസാലത

ഇഇൗ  സസാമ്പതമികവരഷവും  20  നകസാടമി  രൂപ  അനുവദമിചമിട്ടുണപ.  ഇപ്രകസാരവും

നബസാരഡമിലന്റെ  സസാമ്പതമികസമിതമി  ലമചലപടുത്തുനതമിനുള്ള  നേടപടമികള്

സജശവമസായമി സന്വേശകരമിച്ചുവരമികയസാണപ. 

6. പസാറപ്പുറവും   -   വലവുംകടവപ പസാലവും നേമിരമസാണവും

ശശ  .    എല്നദസാസപ  പമി  .    കുനപമിള്ളമില്: സര,  ലപരമ്പസാവൂര  നേമിനയസാജക

മണ്ഡലതമിലനേയുവും  ആലുവ  നേമിനയസാജകമണ്ഡലതമിലനേയുവും  പരസ്പരവും
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ബനമിപമിക്കുന  ലപരമ്പസാവൂരമിലല  യസാത്രസാനക്ലെശവും  (കസാലടമിപസാലവും

അപകടകരമസായ  അവസയമില്)  പരമിഹരമിക്കസാന  കഴമിയുന  ഒര  പുതമിയ

പസാലതമിലന്റെ  നേമിരമസാണ  പ്രവരതനേമസാരവുംഭമിചമിടപ  5  വരഷവും  കഴമിഞ.  ആ

പസാലതമിലന്റെ  നപരസാണപ  പസാറപ്പുറവും-  വലവുംകടവപ  പസാലവും.  2016-ല്  നേമിരമസാണവും

ആരവുംഭമിചപ രണ്ടു വരഷവുംലകസാണപ നേമിരമസാണവും പൂരതശകരമിക്കണലമനസായമിരന്നു

ഇതമിലന്റെ എഗമിലമന്റെപ.  പനക്ഷ പലതവണ ഇതമിലന്റെ തശയതമി  നേശടമിലക്കസാടുത്തു.

2019 ആയനപസാനഴയ്ക്കുവും കരസാറുകസാരന ഇഇൗ പ്രവൃതമി നേമിരതമിവയ്ക്കുകയുവും ലചയ്യസാലത

നപസാവകയുവും  ലചയ.  അനദ്ദഹതമിലന്റെ  റമിസപ  &  നകസാസമില് അനദ്ദഹലത

ഒഴമിവസാക്കമി പമിനശടപ മൂന്നു തവണ റശ-ലടണര ലചയ്തതമിനുനശഷമസാണപ ഒരസാള് ഇഇൗ

വരക്കപ ഏലറ്റടുതതപ. 24 നകസാടമി രൂപയസാണപ ഇതമിനേപ ലമസാതതമില് അനലത

യു.ഡമി.എഫപ.  ഗവണ്ലമന്റെപ അനുവദമിചതപ. 289  മശറ്റര നേശളവവും 9  സ്പസാനുകളുമുള്ള

പസാലതമിലന്റെ മൂനപ തൂണുകളുവും  ഫഇൗനണഷനുവും മൂനപ സ്പസാനുവും പൂരതശകരമിച്ചു. ഇനേമി

6  സ്പസാനുവും  അനപ്രസാചപ  നറസാഡുവും  പൂരതശകരമിക്കണവും.  9.63  നകസാടമി  രൂപ  ഇഇൗ
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പദ്ധതമിയമില്   ബസാക്കമിയുണപ.  ഇവമിലട  കരസാറുകസാരന  കൂടമിയ  തുക  കന്വേസാടപ

ലചയ്തമിരമിക്കുന്നു.   ഇതുനപസാലല  സമസാനേമസായ  പസാലങ്ങള്  നേമിരമസാണവും

നേമിരതമിയമിരമിക്കുനതപ  നകരളതമില്  എടമിലധമികമുലണനപ  മനേസ്സമിലസാക്കസാന

കഴമിയുന്നുലവനസാണപ കരസാറുകസാരന പറയുനതപ. രണ്ടു വരഷതമിനലലറയസായമി ഇഇൗ

വരക്കുകലളസാന്നുവും നേടക്കസാലത ലപനഡമിവുംഗസായമി/സസാരകമസായമി ലപരമിയസാറമില് കുനറ

കമിടക്കുന്നുലവന്നുള്ളതപ  യസാഥസാരതര്യമസാണപ.  ഇഇൗ  സനരഭതമില്  ഇലതത്രയുവും

നവഗവും  നേമിരമസാണമസാരവുംഭമിചപ മുനനസാട്ടുനപസാകണവും. പനക്ഷ സസാനങതമിക പ്രശ്നവുംകൂടമി

ഇതമിലുലണന്നുള്ളതപ മന്ത്രമിക്കറമിയസാവും.  കസാരണവും,  അനലത നററ്റമില്  ഇനപ ഇഇൗ

പ്രവരതനേവും  നേടതസാന  കരസാറുകസാര  തയ്യസാറല.  സന്വേസാഭസാവമികമസായുവും

ലപസാതുമരസാമതമിലന്റെ മസാനേന്വേല് അനുസരമിചപ ഇതമിനേപ  10  ശതമസാനേതമില് കൂടസാത

തുകനയസാ പത്തു ശതമസാനേതമില് തസാലഴയുള്ള തുകനയസാ അലലങമില് ഇനപസാഴുള്ള

നലസാക്കല് മസാരക്കറ്റപ  നററ്റപ  (ഏതു തുകയസാനണസാ കുറവപ)  എന്തസാനണസാ ആ തുകയപ

മസാത്രനമ അനുവദമിക്കസാന കഴമിയ. പനക്ഷ കരസാറുകസാര, ഞങ്ങള്ക്കപ ഇനപസാള് അതപ
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നേമിരമമിക്കസാന  കഴമിയമില;  15  ശതമസാനേലമങമിലുവും  കൂടുതല്  തുക  തലനങമില്

മസാത്രനമ  അനലത  ഇഇൗ  വരക്കപ  പൂരതശകരമിക്കസാന  കഴമിയുകയുളലവന്നു

പറയുന്നു.  ഇതപ നേമിരമസാണപ്രവരതനേവും നേമിലച്ചുകമിടക്കുന നകരളതമിലല  എലസാ

വരക്കുകള്ക്കുവും  ബസാധകമസാണപ.  അനപസാള്  ഗവണ്ലമന്റെപ  തലതമില്  ഒര

തശരമസാനേമുണസാനകണതപ  ആവശര്യമസാണപ.  അതുലകസാണപ  എത്രയുവുംലപലടനപ  ഒര

തശരമസാനേമുണസാക്കമി  ഇതപ  നേടപമിലസാക്കസാന  കഴമിയണവും.  ലപരമ്പസാവൂര

ഏഷര്യയമിലല  ഏറ്റവവും  വലമിയ  തടമിവര്യവസസായവവും   ലലപ്ലെെവഡപ  കമ്പനേമികളുവും

ഫരണമിചര  കമ്പനേമികളുവും  അരമിവര്യവസസായവവും  സശല്  വര്യവസസായവമുള്ള

സലമസാണപ.  അവമിടുലത നറസാഡുകലളലസാവും നമസാശമസാണപ.  ബഹുമസാനേലപട മന്ത്രശ,

അതുലകസാണപ അങ്ങപ ഇക്കസാരര്യതമില് ഇടലപടുകയുവും ഇതു നേമിരമമിക്കസാന നവണ

നേടപടമി സന്വേശകരമിക്കുകയുവും ലചയ്യണവും. 

ഒര  കസാരര്യവുംകൂടമി  ഞസാന  ബഹുമസാനേലപട  സ്പശക്കറുലട

ശദ്ധയമില്ലപടുതസാനേസാഗഹമിക്കുന്നു.  അതപ  എലന്റെ  അനപക്ഷയസാണപ.  ഇതപ
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ആലുവ-ലപരമ്പസാവൂര  ബനലപട്ടുവരന ഒര നപ്രസാജകസാണപ.  സന്വേസാഭസാവമികമസായുവും

കഴമിഞകസാലഘടതമില്,  എനേമിക്കപ  അഞ്ചുവരഷലത  പസാരമ്പരര്യനമയുള

ഇവമിലട,  കഴമിഞ നേമിയമസഭയമില് ലപസാതുവസായമി ഒര സബ്മമിഷന വരനമ്പസാള്

അതപ ഉനയമിക്കലപടുനയസാളുലട സബ്മമിഷന അറമിഞപ,  അതുമസായമി ബനലപട

മലറ്റസാര അവുംഗവും ഇവമിലട എഴുതമിതനസാല് അയസാള്ക്കൂടമി ഒര മമിനേമിറ്റപ ലകസാടുക്കുന

പതമിവണപ.  ഇതവണ  അതപ  ഇലസാതസാക്കുന്നു  എനതപ  നഖദകരമസാണപ.  ഇതപ

ഞങ്ങള്ക്കു കമിട്ടുന ലചറമിയലചറമിയ അവകസാശങ്ങളസാണപ.  അതപ ബഹുമസാനേലപട

ലചയര നേമിരസമിക്കരതപ. ആലുവയമില് നേമിന്നുവും ബഹുമസാനേലപട അനവര സസാദതപ

കൂടമിയുണപ.  അനദ്ദഹലതക്കൂടമി ഇതപ പറയസാന അനുവദമിക്കണവും.  ബഹുമസാനേലപട

ലപസാതുമരസാമതപ  വകുപ്പുമന്ത്രമി  ഇക്കസാരര്യതമില്  എത്രയുവും  ലപലടനപ  നേടപടമി

സന്വേശകരമിക്കണലമനപ ഇഇൗ സബ്മമിഷനേമിലൂലട ഞസാന ആവശര്യലപടുകയസാണപ.

  ലപസാതുമരസാമതപ-വമിനനേസാദസഞസാര വകുപ്പുമന്ത്രമി  (ശശ  .    പമി  .    എ  .    മുഹമദപ

റമിയസാസപ):  സര,  എറണസാകുളവും  ജമിലയമിലല  രണപ  മണ്ഡലങ്ങളമിലല  പസാലവും
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നേമിരമസാണവമസായമി  ബനലപട  പ്രശ്നമസാണപ  ബഹുമസാനേലപട  അവുംഗവും  ശശ.

എല്നദസാസപ  പമി.  കുനപമിള്ളമില്  ഇവമിലട  ഉനയമിചമിട്ടുള്ളതപ.  ഇനലല  ആലുവ

അവുംഗവും  ശശ.  അനവര  സസാദതപ  ഇഇൗ  വമിഷയവും  ശദ്ധയമില്ലപടുതമിയമിരന്നു.

ഞങ്ങളതപ  ചരച  ലചയ്തമിരന്നു.  എറണസാകുളവും  ജമിലയമിലല  ലപരമ്പസാവൂര

മണ്ഡലതമിലല  വലലതയുവും  ആലുവ  നേമിനയസാജകമണ്ഡലതമിലല

പസാറപ്പുറലതയുവും  തമമില്  ബനമിപമിക്കുന  ലപരമിയസാറമിനു  കുറുലക  പസാറപ്പുറവും-

വലവുംകടവപ  പസാലവും  നേമിരമസാണതമിനേപ  2016-ല്  ഭരണസാനുമതമിയുവും

സസാനങതമികസാനുമതമിയുവും  നേല്കമിലയങമിലുവും  നേമിശമിതസമയതമിനേകവും

പൂരതമിയസാക്കുവസാന  കരസാറുകസാരന  തയ്യസാറസായമിടമില.   ഇനതത്തുടരനപ

കരസാറുകസാരലനേ നേനഷ്ടസാതരവസാദമിതതമില് നേമിന്നുവും ഒഴമിവസാക്കുകയസാണപ ലചയ്തതപ.

ബസാക്കമിയുള്ള പ്രവൃതമികളുലട എസമിനമറ്റപ തയ്യസാറസാക്കമി ലടണര ലചയ. മൂനസാമലത

ലടണറമില്  കന്വേസാടപ  ലചയ്യലപട  തുക  എസമിനമറ്റമിനനേക്കസാളുവും  16.93%

അധമികമസായതമിനേസാല് ഇതമിനേപ  സരക്കസാരമിലന്റെ അവുംഗശകസാരവും  ആവശര്യമസാണപ.  ആ

സസാഹചരര്യതമില്  ലടണറമിനേപ  അനുമതമി  നേല്കണനമസാ  എന  കസാരര്യവും

ലപസാതുമരസാമതപ  വകുപപ  പരമിനശസാധമിക്കുകയസാണപ.  ധനേപരവവും
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സസാനങതമികപരവമസായ  പരമിനശസാധനേകള്ക്കുനശഷമസാണപ  തശരമസാനേലമടുക്കുക.

അക്കസാരര്യതമില് കൂടുതല് ലലവകസാലതതലന വകുപപ നേടപടമികള് സന്വേശകരമിക്കുവും.

ധനേവകുപമിലന്റെ കൂടമി പരമിനശസാധനേയ്ക്കുനശഷവും മറ്റു നേടപടമികളമിനലയ്ക്കു കടക്കസാവും. രണപ

എവും.എല്.എ.  -മസാരമസായമി  അതമിനുനശഷവും  ഇതുമസായമി  ബനലപടപ  ഒര

ചരചയുമസാകസാവും.  

7. കന്വേസാരനടഴ്  സപ പുതുക്കമി പണമിയല്

ശശ  .    നതസാടതമില്  രവശന്ദ്രന:  സര,  നകസാഴമിനക്കസാടപ  എന.ജമി.ഒ

കന്വേസാരനടഴപ സമിലന്റെ   ദുരവസലയക്കുറമിചപ  സൂചമിപമിക്കസാനേസാണപ  ഈ  സബ്മമിഷന

ഞസാന  ഉനയമിക്കുനതപ.   നകസാഴമിനക്കസാടപ  ഏറ്റവവും  പ്രധസാനേലപട

നറസാഡുകളമിലലസാനസായ നകസാഴമിനക്കസാടപ-ലകസാലഗല് 266 നേസാഷണല് കഹനവയുലട

സമശപത്തുള്ള  പതമിനേസാറപ ഏക്കനറസാളവും സലതപ  അറുപതപ വരഷങ്ങള്ക്കുമുമ്പപ

നേമിരമമിക്കലപടമിട്ടുള്ള    ലചറമിയ  ലകടമിടങ്ങളസാണപ  സമിതമിലചയ്യുനതപ.

പുരഷനമസാരക്കുവും  സശകള്ക്കുവും  നവണമി  നേസാലുനേമില  ലകടമിടമുള്ള  രണപ

നഹസാസലുകളുവും,   അതുവും  ഇരപതമിയഞപ  വരഷങ്ങള്ക്കുമുമ്പപ

നേമിരമമിക്കലപടതസാണപ.   വളലര  പരമിതസാപകരമസായ  അവസയമിലസാണപ    ഈ
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ലകടമിടങ്ങള്  ഇനപ സമിതമിലചയ്യുനതപ.  ഒര ലസന്റെപ സലതമിനേപ ഏകനദശവും

20-25  ലക്ഷവും  രൂപലയങമിലുവും  അവമിലട  ലകസാടുക്കണവും.  ഇനപസാള്  നറസാഡമിലന്റെ

acquisition-നു  നവണമി   മസാത്രവും   25  ലക്ഷവും  രൂപയസാണപ   ഭൂമമി  വമിലയസായമി

നേല്കുനതപ.  ഇത്രയുവും വമിലപമിടമിച സലതപ  പതറുപതപ വരഷങ്ങള്ക്കപ മുമ്പപ

സസാപമിക്കലപടമിട്ടുള്ള  ലചറമിയ  അനങ്ങയറ്റവും  പരമിതസാപകരമസായ  ലകടങ്ങളസാണപ

ഇനപസാഴുള്ളതപ.   ഇതുമസാറ്റമി  പതപ നേമിലലയങമിലുമുള്ള  മള്ടമിനസസാറമി ബമില്ഡമിവുംഗപ

ഫസാറ്റുകള് നേമിരമമിച്ചുലകസാണപ ഇവരലട അവസയപ മസാറ്റമുണസാക്കുവസാന  ഒര ശമവും

നേടതണവും.   അതമിലനേസാര   മസാസരപ്ലെെസാന  തയ്യസാറസാക്കണവും.   ഗവണ്ലമന്റെമിനേപ

കസാശമിനേപ  ബുദ്ധമിമുട്ടുലണങമില്  പമി.പമി.പമി.ഇ.-യമിനലസാ....,   commercial  value

കൂടുതലുള്ള  സലമസാണമിതപ.  അതരലമലന്തങമിലുവും  സവുംരഭങ്ങള്ക്കപ

മുതമിരലനങമില്  മസാത്രലമ  ഈ  പ്രശ്നവും   പരമിഹരമിക്കസാന  കഴമിയുകയുള്ളു.

കഴമിഞ തമിരലഞടുപപ സമയതപ ഞസാന അവമിലട നപസായനപസാള്  അതമിനേകതപ

മുഴുവന  നേടക്കസാനേമിടയസായമി.   പസാമ്പുകളുവും, നേസായളുമുണപ. പല ഭസാഗത്തുവും മതമിലമില.

വലസാലതസാര  അവസയമിലൂലടയസാണപ  അവമിടവും   നപസായമിനക്കസാണമിരമിക്കുനതപ.

മന്ത്രമി  നകസാഴമിനക്കസാട്കസാരനേസായതുലകസാണപ  അനദ്ദഹതമിനനേസാടപ
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ഇതമിലനേക്കുറമിലചസാന്നുവും  പറനയണ  കസാരര്യമമില.   അവമിടലത  ഭൂരമിഭസാഗവും

കസാരര്യങ്ങളുവും അറമിയസാവും.   അവമിലട  ഫയരനസഷനുവും, വമിനലജപ ആഫശസുവും,  ഹയര

ലസക്കണറമി  സ്കൂളുമുണപ.    ഗവണ്ലമന്റെപ  ആവശര്യതമിനേപ   ഒരപസാടപ  ഭൂമമി

ആവശര്യമുലള്ളസാര   കസാലമസാണമിതപ.   acquisition  നേടതസാനുള്ള  സസാമ്പതമിക

പ്രയസാസവും  ലകസാണപ  പലതുവും   നേടതസാന  പറ്റസാലതസാര  അവസയുണപ.

അനഞക്കര സലതപ ഇക്കസാരര്യങ്ങലളലസാവും നേമിരവ്വേഹമിച്ചുലകസാണപ  ബസാക്കമി സലവും

മറ്റസാവശര്യതമിനുകൂടമി  ഉപനയസാഗലപടുതസാവനതസാണപ. അതമിനുള്ള ശമവും നേടതമി

മസാസരപ്ലെെസാന തയ്യസാറസാക്കമി ലകസാണ്ടുനപസാകണലമനപ അഭര്യരതമിക്കുന്നു.  

ലപസാതുമരസാമതപ-  വമിനനേസാദസഞസാര  വകുപ്പുമന്ത്രമി  (ശശ  .    പമി  .    എ  .    മുഹമദപ

റമിയസാസപ  ): സര,  നകസാഴമിനക്കസാടപ  നചവസായര  വമിനലജമിലല  എന.ജമി.ഒ

കന്വേസാരനടഴപ സമിലന്റെ  ദുരവസലയക്കുറമിചസാണപ  ബഹുമസാനേലപട  അവുംഗവും

ശശ.  നതസാടതമില്  രവശന്ദ്രന  ഇവമിലട  സബ്മമിഷനേമില്  ഉനയമിചതപ.

ലപസാതുമരസാമതപ  വകുപമിലന്റെ  അധശനേതയമിലുള്ള  16.65  ഏക്കര  ഭൂമമിയമിലസാണപ

എന.ജമി.ഒ  കന്വേസാരനടഴപ സപ  സമിതമിലചയ്യുനതപ.  207  കന്വേസാരനടഴപ സുകള്

അവമിലടയുണപ.   ഈ  കന്വേസാരനടഴപ സുകളുലട  അറ്റകുറ്റപണമികള് ലപസാതുമരസാമതപ
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ലകടമിടവമിഭസാഗവും   നനേസാണ്പ്ലെെസാന  ഫണപ  ഉപനയസാഗമിചപ   നേമിരവ്വേഹമിക്കുകയുവും

ഇവമിലടയുള്ള  എലസാലകടമിടങ്ങളുവും  ജശരണസാവസയമില്

എതമിനേമില്ക്കുകയുമസാലണന്നുള്ളതപ യസാഥസാരതര്യവമസാണപ. ഈ   കന്വേസാരനടഴപ സുകള്

പുനേരനേമിരമമിക്കണലമന  ആവശര്യവും   അനുഭസാവപൂരണമസായസാണപ  കസാണുനതപ.

ഇതമിനേസായമി  മസാസരപ്ലെെസാന   തയ്യസാറസാക്കുനതമിനുള്ള  നേടപടമികള്

സന്വേശകരമിക്കുനതസാണപ.   സരക്കസാര ഉനദര്യസാഗസരലട നപസാരസായപ മകള് ശക്തമസായമി

വമിമരശമിക്കസാറുണപ.   വമിമരശമിക്കുകയുവും  നവണവും.    എനസാല്  അവരലട

തസാമസമുള്ലപലടയുള്ള  നേര്യസായമസായ  ആവശര്യങ്ങള്  ലപസാതുലവ

പരമിനശസാധമിക്കലപനടണതുമസാണപ.  നേല തസാമസസഇൗകരര്യവും  ഒരക്കണലമനതസാണപ

ലപസാതുമരസാമതപ  വകുപമിലന്റെ  നേമിലപസാടപ.  അതപ  ഘടവും  ഘടമസായമി  ആ  ലക്ഷര്യവും

സസാക്ഷസാത്കരമിക്കുനതമിനുള്ള പ്രവരതനേങ്ങള് സന്വേശകരമിച്ചുവരമികയസാണപ.  

8. നറസാഡപ നേവശകരണ പ്രവൃതമി

ശശ  .   ലക  .   എവും  .   സചമിനനദവപ:  സര, നകസാഴമിനക്കസാടപ ജമിലയമിലല പസാവങ്ങസാടപ

ഉള്ളമിനയരമി-കുറ്റര്യസാടമി  ലചസാവ്വേ  നറസാഡമിലന്റെ  നേവശകരണ  പ്രവരതമിയുമസായമി

ബനലപട   കസാരര്യങ്ങള്  നവഗതമിലസാക്കുനതമിലനേ  സവുംബനമിച
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സബ്മമിഷനേസാണപ   ഞസാന  അവതരമിപമിക്കുനതപ.    നകസാഴമിനക്കസാടപ  ജമിലയമിലല

പ്രധസാനേലപട   നസറ്റപ  കഹനവയമിലലസാനസാണപ  പസാവങ്ങസാടപ  ഉള്ളമിനയരമി-കുറ്റര്യസാടമി

ലചസാവ്വേ   നറസാഡപ.   ജമിലയമിലലതലന  ഏറ്റവവും  കൂടുതല്  വസാഹനേങ്ങള്

കടന്നുനപസാകുന  പ്രസ്തുത  നറസാഡമിനേപ  ബസാലുനശ്ശേരമി  മണ്ഡലതമിതമിലന്റെ

ഭസാഗമസായുള്ള   അനതസാളമിയമിലുവും   നകസാഴമിനക്കസാടപ  നനേസാരതപ  മണ്ഡലതമിലന്റെ

ഭസാഗമസായ പറമ്പത്തൂര ഉള്ലപലട ആവശര്യതമിനേപ വശതമിയമിലസാത പ്രശ്നമുണപ.  ഈ

നറസാഡമിലന്റെ  വശതമി  വരദ്ധമിപമിക്കുനതപ  സവുംബനമിചപ  ഉള്ളമിനയരമി-പസാവങ്ങസാടപ

ഭസാഗങ്ങളമില്  കമിഫ്ബമിയമില്നേമിന്നുവും 82.36 നകസാടമിരൂപയുലട സസാമ്പതമികസാനുമതമി

ലഭമിചമിട്ടുണപ.    തുടര  നേടപടമി  നവഗതമിലസാക്കുനതമിനേസായമി   അടമിയന്തമിര

നേടപടമിയുണസാകണവും.   ഉള്ളമിനയരമി  മുതല്  കുറ്റര്യസാടമി  വലരയുള്ള  26  കമി.മശ.

നേവശകരണതമിനുവും   കമിഫ്ബമിയമില്നേമിനപ   ഫണപ  ഇതമിനനേസാടകവും

അനുവദമിചമിട്ടുണപ.    പ്രസ്തുത   റശചമിലന്റെ  ഡമി.പമി.ആര  തയ്യസാറസാക്കമി

സസാമ്പതമികസാനുമതമിക്കസായമി   കമിഫ്ബമിയമില്  സമരപമിക്കുനതമിനുവും  പ്രവൃതമി

ആരവുംഭമിക്കുനതമിനുമുള്ള  നേടപടമി  നവഗതമിലസാക്കസാന

നേടപടമിയുണസാകണലമനസാണപ സബ്മമിഷനേമിലൂലട  ഞസാന അഭര്യരതമിക്കുനതപ.  
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ലപസാതുമരസാമതപ-  വമിനനേസാദസഞസാര  വകുപ്പുമന്ത്രമി  (ശശ  .    പമി  .    എ  .    മുഹമദപ

റമിയസാസപ):  സര,  ഇവമിലട  ബഹുമസാനേലപട  ബസാലുനശ്ശേരമി  അവുംഗവും

ശശ.  ലക.  എവും.  സചമിനനദവപ   ഉനയമിചതപ  നറസാഡപ  നേവശകരണവമസായമി

ബനലപട  പ്രശ്നമസാണപ.  നകസാഴമിനക്കസാടപ  ജമിലയമിലല  പുതമിയങ്ങസാടമി-പുറക്കസാടടമി-

അണമിനക്കസാടപ-  അനതസാളമി-ഉള്ളമിനയരമി-  നറസാഡപ   പ്രധസാനേലപട  നറസാഡസാണപ.

പറഞതുനപസാലല  ഒരപസാടപ  വസാഹനേങ്ങള്  നപസാകുന  നറസാഡുമസാണപ.  ഈ

പ്രവൃതമിക്കസായപ  കമിഫ്ബമിയമില്നേമിന്നുവും  82.36  നകസാടമിരൂപയുലട  സസാമ്പതമിക

അനുമതമി  കമിഫ്ബമിയമില്നേമിന്നുവും  ലഭമിചമിരന്നു.  ഇതമില്  23.45  നകസാടമിരൂപ

സലവും  ഏലറ്റടുക്കലമിനേസായമി  മസാറ്റമിവചമിട്ടുണപ.  സലവും  ഏലറ്റടുക്കുനതമിനേപ

ലക.ആര.എഫപ.ബമി  പ്രജകപ  മസാനനേജപ ലമന്റെപ  യണമിറ്റമിലന്റെ  ലപ്രസാനപസാലസല്

സരക്കസാരമിലന്റെ  പരഗണനേയമിലസാണപ.  ഈ  നേടപടമികള്  നവഗതമില്

പൂരതമിയസാക്കസാനേസാണപ   ശമമിക്കുനതപ.  ഉള്ളമിനയരമി  മുതല്  കുറ്റര്യസാടമി  വലര

നറസാഡമിലന്റെ  ഇനവസമിനഗഷന  നേടതമി  റമിനപസാരടപ  ഡമികസന  വമിവുംഗമിനേപ

സമരപമിചമിരന്നു.    പ്രവൃതമിയുലട  ഡസാഫപ  അകലയ്ലമന്റെപ   ഫശസമിബമിലമിറ്റമി

പരമിനശസാധമിചപ  സമരപമിക്കുവസാന  ഡമികസന വമിവുംഗമില്നേമിന്നുവും  നകരള നറസാഡപ
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ഫണപ  നബസാരഡമിനേപ  നേമിരനദ്ദശവും  ഇതമിനേകവും  നേല്കമിയമിട്ടുണപ.    അകലനലമന്റെപ

പ്രകസാരവും   നറസാഡമിനേപ  ഡശവമിനയഷനുള്ള  ഭസാഗങ്ങളമില്   അഡശഷണല്  നടസാടല്

നസഷന സരനവ്വേ നേടതസാനുവും നേമിരനദ്ദശമിചമിട്ടുണപ.  ഇവ പൂരതമിയസാക്കമി  അന്തമിമ

ഡമി.പമി.ആര   തയ്യസാറസാക്കമി  കമിഫ്ബമിയുലട   സസാമ്പതമിക  അനുമതമി

ലഭര്യമസാക്കുവസാനുള്ള  നേടപടമി സന്വേശകരമിക്കുനതസാണപ.

9. എസപ  .  എവും  .  എ  .   നരസാഗമികള്ക്കപ സഹസായവും

ശശ  .    വമി  .    ആര  .    സുനേമില് കുമസാര:  കസ്പനേല് മസ്കുലര അനടസാഫമി  (SMA)

മസ്കുലര ഡമിനസസാഫമി (MD) എനശ ജനേതകനരസാഗങ്ങളുലട  വമിവമിധ വകനഭദങ്ങള്

അനുഭവമിചപ  ബുദ്ധമിമുടപ  അനുഭവമിക്കുന  വര്യക്തമികളുലട  പുനേരധമിവസാസതമിനുവും

അവരക്കപ  ആവശര്യമസായ  മരന്നുകളുവും   മറ്റപ  സഹസായ  ഉപകരണങ്ങളുവും

ലഭര്യമസാക്കുനതമിനേപ   നേടപടമി  സന്വേശകരമിക്കണവും.  ജനേസവുംഖര്യയുലട   ലചറമിയ

ശതമസാനേലത മസാത്രവും ബസാധമിക്കുന  നരസാഗമസാണപ അപൂരവ്വേ നരസാഗങ്ങള്.   അപൂരവ്വേ

നരസാഗങ്ങളമില് 80 ശതമസാനേവവും  ജനേതക നരസാഗങ്ങളസാണപ. ചമികമിതയ്ക്കുള്ള  ഭസാരമിച

ചമിലവപ,   നരസാഗ  ബസാധമിതരലട  കണക്കുകളുലട  അഭസാവവും,   ഗനവഷണതമിലല

തടസ്സങ്ങള്  സമയബനമിതവവും കൃതര്യവമസായ  നരഗനേമിരണയതമിലന്റെ അഭസാവവും,
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ദശരഘകസാല  പരമിചരണവും  എനമിവയസാണപ  ഈ  നരസാഗതമിലന്റെ  ഏറ്റവവും  വലമിയ

സങശരണത.  ശരശരതമിലന്റെ  ചലനേതമിനേപ  സഹസായമിക്കുന   നപശമികലള

ബസാധമിക്കുന  നരസാഗമസായതുലകസാണപ  ദുരമിതപൂരണമസായ  ജശവമിതതമിനലയസാണപ

ഒനരസാ  കുഞവും  തള്ളമിലയറമിയലപടുനതപ.  പ്രസായവും  കൂടുവുംനതസാറുവും  നരസാഗതശവ്രത

കൂടുന്നുലവന്നുള്ളതുവും  ഇതമിലന്റെ പ്രനതര്യകതയസാണപ.  2011-ലല കണക്കപ പ്രകസാരവും

3000  കസ്പനേല് മസ്കുലര അനടസാഫമി  (SMA)    മസ്കുലര ഡമിനസസാഫമി  (MD)

അസുഖബസാധമിതര  നകരളതമിലുലണനസാണപ  കണക്കപ.    ഒസാടമിസവും  ബസാധമിച

കുടമികള്ക്കപ   അവരലട  പഠനേതമിനുവും  മസാനേസ്സമിക  ഉലസാസതമിനുവും  നവണമി

സരക്കസാര ഒസാടമിസവും ലസലന്റെറുകള്  തമിറനമിട്ടുണപ.   അതുനപസാലല  ഒരമിടവും നേമള്

തുറനമിടണലമനപ  അഭര്യരതമിക്കുന്നു.   ഏതസാണപ  500  നരസാഗബസാധമിതര

ഉള്ലപടുന തൃശൂര ജമിലയമില്  mind mobility  in dystrophy  എലനസാര ടസപ

രൂപശകരമിചപ   പ്രവരതനേവും  നേടത്തുന്നുണപ.    അവരക്കുനവണമിയുള്ള  പ്രനതര്യക

നപ്രസാജകപ തയ്യസാറസാക്കമിലകസാണപ നേടപടമി  ഉണസാകണലമനപ  അഭര്യരതമിക്കുന്നു. 

ആനരസാഗര്യ-വനേമിത-ശമിശു  വമികസനേ  വകുപ്പുമന്ത്രമി  (ശശമതമി  വശണസാ

നജസാരജപ):  സര,  ശരശരതമിലല  ചലനേതമിനേപ  സഹസായമിക്കുന  നപശമികലള
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ബസാധമിക്കുന  ഒര  ജനേതകനരസാഗമസാണപ  കസ്പനേല്  മസ്കുലര  അനടസാഫമി  എന

അപൂരവ്വേ  നരസാഗവും.  spinal  cord-  ലല   ചലനേതമിനേപ  സഹസായമിക്കുന

motor  nerve  നകസാശങ്ങള്ക്കപ  ആവശര്യമസായ  നപ്രസാടശന  ഉല്പസാദമിപമിക്കുന

ജശനേമിലന്റെകുറവസാണപ  ഈ നരസാഗതമിലന്റെ കസാരണവും.  ഈ  ജശനേമിലന്റെ കുറവമൂലവും

ചലനേതമിനേപ  സഹസായമിക്കുന  മസമിലുകള്  ദുരബലമസാകുകയുവും   നേടക്കസാനുവും,

നേമില്ക്കസാനുവും,  ഇരമിക്കസാനുവും   കഴമിയസാലത  നരസാഗമികള്ക്കപ  ജശവമിതവും

ദുരമിതപൂരണമസായമി  മസാറുകയുവും  പതമിലയ   ജശവമിതവും  വശല്  ലചയറമിലന്റെ

സഹസായനതസാലട  മസാത്രവും  മുനനസാടപ  നേയമിക്കസാന  ഇടയസാക്കുകയുവും   ലചയ്യുന്നു.

അസുഖതമിലന്റെ കസാഠമിനേര്യവും വരദ്ധമിക്കുനതനുസരമിചപ   ശന്വേസനേതമിനുവും ഭക്ഷണവും

ഇറക്കുനതമിനുവും   ബുദ്ധമിമുടപ  അനുഭവലപടുകയുവും   ഇതരവും  നരസാഗമികളമില്

നേച്യുനമസാണമിയ നപസാലുള്ള ശന്വേസാസനകശനരസാഗങ്ങള്  പമിടമിലപടുകയുവും ലചയ്യുന്നു. 

ഇതരവും  നരസാഗമികളമില്  നേച്യുനമസാണമിയ  നപസാലുള്ള  ശന്വേസാസനകസാശനരസാഗങ്ങള്

പമിടമിലപടുകയുവും ലചയ്യുന്നു.  നരസാഗകസാഠമിനേര്യമനുസരമിചപ  പ്രധസാനേമസായുവും ലലടപപ-  I,

ലലടപപ-II,   ലലടപപ-III,  ലലടപപ-IV  എനമിങ്ങലനേ  Spinal  Muscular  Atrophy

നേസാലപ  തരതമിലുണപ.  ഇഇൗ  നരസാഗവും  തലനചസാറമിലല  നേന്യൂനറസാണുകലള
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ബസാധമിക്കസാതതമിനേസാല്  കസാഴ്ച,  നകള്വമി,  രചമി,  ബുദ്ധമിശക്തമി  എനമിവലയ

ബസാധമിക്കസാറമിലസാതതുമസാണപ.   SMA-യപ  നേമിലവമില്  മൂന്നുതരവും  മരന്നുകള്

കണ്ടുപമിടമിക്കലപടമിട്ടുണപ.    Sol  J asma  എന മരനപ    Spinal  Muscular

Atrophy  Type-I-ലന്റെ  ചമികമിതയസായമി  ഇനഡര്യയമില്  അവുംഗമികരമിക്കലപടനതസാ,

ലലലസനസുള്ളനതസാ  ആയ  മരനല.   കൂടസാലത,  Spinal  Muscular  Atrophy

Type-I ബസാധമിചവരവും ഇതമിനേകവും ലവന്റെമിനലറ്ററമിലുള്ളവരമസായ നരസാഗമികളമില് ഇഇൗ

മരനപ ഫലപ്രദമസാനണസാ എനതപ സവുംബനമിചപ വര്യക്തതയുമമില.  അപൂരവ്വേനരസാഗവും

ബസാധമിച  കുടമികള്ക്കപ  ചമികമിത  നേല്കുന  കസാരര്യതമില്

അടമിയന്തരനേടപടമിലയടുക്കസാന  ബഹുമസാനേലപട  ലലഹനക്കസാടതമി

നേമിരനദ്ദശമിചതനുസരമിചപ അപൂരവ്വേനരസാഗവും ബസാധമിച കുടമികളുലട അനപക്ഷ നകരള

സസാമൂഹര്യസാസുരക്ഷ  മമിഷനേമില്  സന്വേശകരമിക്കുനതമിനുവും  ഫണപ  ലഭര്യതയനുസരമിചപ

ചമികമിത  നേല്കുനതമിനുവും  നേമിരനദ്ദശമിചമിരന്നു.    Spinal  Muscular  Atrophy

ഉള്ലപലടയുള്ള അപൂരവ്വേനരസാഗങ്ങളുലട ചമികമിതയസായമി ബനലപട നേടപടമികള്

രൂപശകരമിക്കുനതമിനേസായമി  ഇനപസാള് ശമവും  ആരവുംഭമിചമിട്ടുണപ.  Spinal  Muscular

Atrophy  നപസാലുള്ള  എലസാ  അപൂരവ്വേനരസാഗങ്ങള്ക്കുവും  ക്രഇൗഡപ  ഫണമിവുംഗമിനേസായമി
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നേടപടമിക്രമങ്ങള്  തയ്യസാറസാക്കുനതമിനുവും  ഗുണനഭസാക്തസാക്കസാലള

ലതരഞടുക്കുനതമിനേപ  മസാനേദണ്ഡങ്ങള്  നേമിശയമിക്കുനതമിനുവും

തശരമസാനേമസായമിട്ടുണപ.   പ്രസാനദശമിക  നദശശയ  അന്തരനദ്ദശമിയ  തലതമില്  WE

CARE  പദ്ധതമിയമിലൂലട  ഫണപ  സന്വേരൂപമിക്കുനതമിനേസായമി  നകരള  സസാമൂഹര്യ

സുരക്ഷസാമമിഷന  മുനഖനേ  നസസാഷര്യല്  മശഡമിയ  കര്യസാമ്പയമിനേമിവുംഗമിനുനവണമി  ഒര

ഏജനസമിലയ ലതരഞടുക്കുനതമിനേപ തശരമസാനേമിക്കുകയുവും സസാമൂഹര്യനേശതമി വകുപപ

ഒര  ലടകമിക്കല്  കമമിറ്റമി  രൂപശകരമിക്കുകയുവും  ലചയ്തമിട്ടുണപ.   ആയതമിലന്റെ

അടമിസസാനേതമില്  നകരള  സസാമൂഹര്യ  സുരക്ഷസാമമിഷന  തുടരനേടപടമികള്

സന്വേശകരമിച്ചുവരന്നു.  നേടപടമികള്  പൂരതമിയസാകുന  മുറയപ  ഇതമിനലയസായമി

നസസാഷര്യല് മശഡമിയ കര്യസാമ്പയമിന ആരവുംഭമിക്കുനതസാണപ. കൂടസാലത, അപൂരവ്വേനരസാഗവും

ബസാധമിച  കുടമികളുലട  ചമികമിതയസായമി  മൂനപ  ആശുപത്രമികലള  എവുംപസാനേല്

ലചയ്തമിട്ടുണപ.   SAT,  തമിരവനേന്തപുരവും,  ICH  സരക്കസാര ലമഡമിക്കല് നകസാനളജപ,

നകസാടയവും,   IMCH  സരക്കസാര  ലമഡമിക്കല്  നകസാനളജപ,  നകസാഴമിനക്കസാടപ

എനമിവയസാണതപ.   ഇഇൗ  ആശുപത്രമികലള  അപൂരവ്വേനരസാഗങ്ങള്ക്കസായുള്ള

നദശശയനേയതമില് ഉള്ലപടുത്തുനതമിനുള്ള നേടപടമികള് സന്വേശകരമിച്ചുവരമികയസാണപ.
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സസാമൂഹര്യ  സുരക്ഷസാമമിഷലന്റെ  കണക്കനുസരമിചപ  അപൂരവ്വേനരസാഗവും  ബസാധമിച  42-

ഓളവും  അനപക്ഷകള്  ചമികമിതസാസഹസായതമിനേസായമി  സരക്കസാരമിനേപ  ലഭമിചമിട്ടുണപ.

ഇവരക്കുള്ള ചമികമിതസാസഹസായവും നേല്കുനതമിനേസായമി ഏകനദശവും 250 മുതല് 400

നകസാടമി  രൂപ  വലര  സരക്കസാര  കലണനതണതസായമിട്ടുണപ.   ഇവ  ജനേമിതക

നരസാഗങ്ങളസായതമിനേസാല് ഗരഭസാവസയമില് തലന അസുഖവും കലണത്തുനതപ വളലര

പ്രധസാനേമസാണപ.   ഇഇൗ  ജനേമിതക  പരമിനശസാധനേകള്  സരക്കസാര  നമഖലയമില്

ലഭര്യമസാക്കുനതമിനു നവണമിയുള്ള ശമമസാണപ  നേമ്മുലട  മുനമിലുള്ളതപ.   അതമിനുള്ള

നേടപടമികള് ആരവുംഭമിചമിട്ടുണപ.   തമിരവനേന്തപുരവും എസപ.എ.ടമി.  ആശുപത്രമിയമില്

ഇഇൗ  സഇൗകരര്യവും  കുടുവുംബങ്ങളുലട  ആവശര്യപ്രകസാരവും  അവര

ആവശര്യലപടുനതമിനേനുസരമിചപ  ലഭര്യമസാക്കുനതമിനുള്ള  നേടപടമിക്രമങ്ങള്

ആരവുംഭമിക്കുകയസാണപ.   Spinal  Muscular  Atrophy,  Muscular  Distrophy

എനശ  ജനേമിതകനരസാഗങ്ങളുലട  വമിവമിധ  വകനഭദങ്ങള്  ബസാധമിചപ

ബുദ്ധമിമുടനുഭവമിക്കുന  വര്യക്തമികള്ക്കപ  ആവശര്യമസായ  ഇലനകസാണമികപ  വശല്

ലചയറുകള്  ഉള്ലപലടയുള്ള  സഹസായ  ഉപകരണങ്ങള്  നകരള  സവുംസസാനേ

വമികലസാവുംഗ  നക്ഷമ  നകസാരപനറഷന  മുനഖനേ  സഇൗജനേര്യമസായമി  വമിതരണവും  ലചയ
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വരന്നു.  

10. ലഹല്തപ ലസന്റെറമിലന്റെ പ്രവരതനേവും

ശശ  .    മഞളസാവുംകുഴമി അലമി:  സര,  എലന്റെ നേമിനയസാജകമണ്ഡലതമിലല മങട

കമന്യൂണമിറ്റമി  ലഹല്തപ ലസന്റെര,  മണ്ഡലതമില് കമിടതമി ചമികമിതയുള്ള ഏക

ആശുപത്രമിയസാണപ.   നേമിലവമില്  നകസാവമിഡപ  ആശുപത്രമിയസായമി  പ്രവരതമിക്കുന

ഇവമിലട നകസാവമിഡപ മഹസാമസാരമി ആരവുംഭമിക്കുനതമിനേപ മുമ്പപ പ്രതമിദമിനേവും  500  മുതല്

700  വലര  നരസാഗമികള്  ഒ.പമി.  വമിഭസാഗതമില്  ചമികമിതയസായമി  എതമിയമിരന്നു.

സമശപപ്രനദശലത പടമികവരഗ്ഗ നകസാളനേമിയമില്നേമിന്നുവും നേമിരവധമി നരസാഗമികളസാണപ

ഇവമിലട  ചമികമിതയസായമി  എതസാറുള്ളതപ.   ഇഇൗ  ആശുപത്രമിയുലട  കശഴമില്  8

സബ്ലസന്റെറുകളുവും  പ്രവരതമിക്കുന്നുണപ.   നകസാവമിഡപ  ആശുപത്രമിയസായമി

പ്രഖര്യസാപമിക്കുനതമിനേപ  മുമ്പുതലന  നഡസാകരമസാരനടയുവും  മറ്റപ  ജശവനേക്കസാരനടയുവും

കുറവപ  ഇഇൗ  ആശുപത്രമിയുലട  സുഗമമസായ  പ്രവരതനേലത  ബസാധമിചമിരന്നു.

കൂടസാലത,  ലപരമിമ്പമിലസാവപ-തസാമരനശ്ശേരമി  സവുംസസാനേ  പസാതയമിലസാണപ  ഇഇൗ

ആശുപത്രമി  സമിതമിലചയ്യുനതപ.   നേമിനതര്യനേ  നേമിരവധമി  അപകടങ്ങളസാണപ  ഇഇൗ

നറസാഡമില് സവുംഭവമിക്കുനതപ.  അതുലകസാണപ ഇഇൗ ആശുപത്രമിയമില് 24 മണമിക്കൂറുവും
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പ്രവരതമിക്കുന  അതര്യസാഹമിതവമിഭസാഗവും  നവണലമനതപ  ഇഇൗ  പ്രനദശലത

ജനേങ്ങളുലട  ദശരഘകസാലലത  ആവശര്യമസാണപ.   അനതസാലടസാപവും  കമിടതമി

ചമികമിതസാ  സഇൗകരര്യമുള്ള  ആശുപത്രമിയസായമിട്ടുവും  24X7  എന  രശതമിയമിലുള്ള

നഡസാകറുലട നസവനേവും ലഭര്യമലസാതതുവും നരസാഗമികള്ക്കപ വളലരയധമികവും പ്രയസാസവും

സൃഷ്ടമിക്കുന്നുണപ.   ഇതുകസാരണവും  പലനപസാഴുവും  നേമിരദ്ധരരസായ  നരസാഗമികള്ക്കപ

രസാത്രമികസാലങ്ങളമില്  സന്വേകസാരര്യ  ആശുപത്രമിലയ  ആശമിയമിനക്കണമി  വരന

സസാഹചരര്യമസാണുള്ളതപ.  ഇതപ പരമിഹരമിക്കുനതമിനേപ  24X7  എന രശതമിയമിലുള്ള

നഡസാകറുലട നസവനേവും ലഭര്യമസാക്കുനതമിനേപ  അടമിയന്തര നേടപടമി സന്വേശകരമിക്കണവും.

ഇഇൗ  ആശുപത്രമിലയ   തസാലൂക്കസാശുപത്രമിയസായമി  ഉയരതമിലക്കസാണപ  2014-ലല

ബഡ്ജറ്റമില്  പ്രഖര്യസാപമിചമിരന്നു.  എനസാല്  ഇതമിനേസാവശര്യമസായ  തസമികകള്

അനുവദമിക്കസാത  സസാഹചരര്യതമില്  നഡസാകരമസാര,  നേഴമിവുംഗപ  വമിഭസാഗവും,  മറ്റപ

അതര്യസാവശര്യ  തസമികകള്  എനമിവ  അനുവദമിക്കുനതമിനേപ  വമിശദമസായ

ലപ്രസാനപസാസല് ആശുപത്രമി അധമികൃതര സമരപമിചമിരന്നുലവങമിലുവും ഇതുവലരയുവും

അനുവദമിചമിടമില.   കൂടസാലത,   ലലഗനേനക്കസാളജമി,  പശഡമിയസാടമികപ,  ജനേറല്

ലമഡമിസമിന,  സരജറമി  വമിഭസാഗങ്ങളുലട  ലസ്പഷര്യലമിസപ  യണമിറ്റപ
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സജമസാക്കസാനനവണ  നേടപടമി  സന്വേശകരമിക്കണലമന്നുവും  ആവശര്യലപടമിരന്നു.

എനസാല്  നേസാളമിതുവലരയസായമി  ഇഇൗ  ആവശര്യങ്ങലളസാന്നുവും  സരക്കസാര

പരമിഗണമിചമിടമില.   സമി.എചപ.സമി. മസാസര  പ്ലെെസാന  പ്രകസാരമുള്ള   പദ്ധതമി

നേടപമിലസാക്കലമിനേപ 2021-22-ലല ബഡ്ജറ്റമില് അഞ്ചുനകസാടമി രൂപയുലട എസമിനമറ്റപ

അവുംഗശകരമിചപ  20  ശതമസാനേവും തുകയസായ ഒരനകസാടമി രൂപ വകയമിരമിതമിയമിട്ടുണപ.

ആയതമിലന്റെ  അടമിസസാനേതമില്  ആശുപത്രമിയുലട  നസവനേവും  കൂടുതല്

വമിപുലലപടുതസാനുവും  ലമചലപടുതസാനുവും  കഴമിയുലമനസാണപ  ഇനപസാള്

പ്രതശക്ഷമിക്കുനതപ.   നേമിലവമില് സമിവമില് സരജന-1,  അസമിസന്റെപ   സരജന-2,

ജൂനേമിയര  കണ്സള്ടന്റെപ-2,  ലഹഡപ  നേഴപ-1,  സസാഫപ  നേഴപ-4,  ഫസാരമസമിസപ-1

എനമിവരള്ലപലട  ആലക  35  ജശവനേക്കസാരലട  സസാങ്ഷണപ  നപസാസപ

മസാത്രമസാണുള്ളതപ.   ഇവമിലടയുള്ള  എലസാവരവും  സമയവും  നനേസാക്കസാലത  കൃതര്യമസായമി

കഠമിനേസാധന്വേസാനേവും  ലചയ്തതുലകസാണസാണപ  ഇഇൗ ആശുപത്രമി ഇനപസാഴുവും  നേലനേമിലയമില്

പ്രവരതമിക്കുനതപ.   അതുലകസാണപ  24X7  എന  രശതമിയമില്

പ്രവരതമിക്കുനതമിനേസായമി തസാലഴപറയുവും വമിധവും തസമികകള് അനുവദമിക്കണവും.  

കസാഷന്വേസാലമിറ്റമി  ലമഡമിക്കല്  ഓഫശസര-6,  സസാഫപ  നേഴപ-4,  നഹസാസ്പമിറ്റല്



Uncorrected/Not for Publication
06-10-2021

48

അറ്റനഡപ നഗഡപ.II-4, നേഴമിവുംഗപ അസമിസന്റെപ-4, ഫസാരമസമിസപ-2 ആലക 20 നപര.

ഇഇൗ  സസാഹചരര്യങ്ങള്  കണക്കമിലലടുതപ  24  മണമിക്കൂറുവും  പ്രവരതമിക്കുന

അതര്യസാഹമിതവമിഭസാഗവും  അനുവദമിക്കുനതമിനുവും  ഇതപ  പരമിഹരമിക്കുനതമിനേപ  24X7

എന രശതമിയമിലുള്ള നഡസാകറുലട നസവനേവും ലഭര്യമസാക്കുനതമിനുവും സസാഫപ പസാനറ്റണ്

തസാലൂക്കസാശുപത്രമിക്കപ  സമസാനേമസായമി  പുതുക്കമി  നേല്കുനതമിനുവും  ആവശര്യമസായ

നേടപടമി സന്വേശകരമിക്കണലമനപ അഭര്യരതമിക്കുന്നു.

ആനരസാഗര്യ-വനേമിത-ശമിശു  വമികസനേ  വകുപ്പുമന്ത്രമി  (ശശമതമി  വശണസാ

നജസാരജപ):  സര,   മങട  നേമിനയസാജകമണ്ഡലതമില്  മങട  സസാമൂഹമികസാനരസാഗര്യ

നകന്ദ്രമുള്ലപലട  2  സസാമൂഹമികസാനരസാഗര്യ  നകന്ദ്രങ്ങളുവും  7  പ്രസാഥമമികസാനരസാഗര്യ

നകന്ദ്രങ്ങളുമസാണുള്ളതപ.   മങട  സസാമൂഹമികസാനരസാഗര്യ  നകന്ദ്രതമിനേപ  2.08  ഏക്കര

സലവവും  10000  സന്വേയര ഫശറ്റപ  ബമില്ഡമിവുംഗപ  ഏരമിയയുവും നേമിലവമിലുണപ.   ഇഇൗ

ആശുപത്രമിയമില്  നേമിന്നുവും  ലപരമിന്തല്മണ  ജമില  ആശുപത്രമി  12  കമിനലസാമശറ്റര

ദൂരതമിലുവും  മനഞരമി  ജനേറല്  ആശുപത്രമി  16  കമിനലസാമശറ്റര  ദൂരതമിലുമസാണപ

സമിതമിലചയ്യുനതപ.  നകസാവമിഡമിനേപ മുമ്പലത ശരസാശരമി പ്രതമിദമിനേ ഒ.പമി. 700-ഉവും

ശരസാശരമി  പ്രതമിദമിനേ  ലഎ.പമി.  20-ഉവും  ആണപ.   നേമിലവമിലല  നകസാവമിഡപ
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സസാഹചരര്യതമില്  ശരസാശരമി  പ്രതമിദമിനേ  ഒ.പമി.  300-ഉവും  ശരസാശരമി  പ്രതമിദമിനേ

ലഎ.പമി. 3-ഉവും ആണപ.  ഇഇൗ ആശുപത്രമിക്കസായമി അനുവദമിക്കലപട കമിടക്കകളുലട

എണവും  26  ആണപ.   ഇഇൗ  ആശുപത്രമിയമില്  ഒ.പമി.  സമയക്രമവും  രസാവമിലല  9

മണമിമുതല് ലലവകമിടപ 6 മണമിവലരയസാണപ.  കൂടസാലത ലഎ.പമി., ലസാബപ, ഫസാരമസമി,

കസാഴ്ച  പരമിനശസാധനേ,  ഇമന്യൂലലണനസഷന  സഇൗകരര്യങ്ങള്  എന.സമി.ഡമി.

ക്ലെമിനേമിക്കുകള്,  ആന്റെമി  നനേറ്റല്  ക്ലെമിനേമികപ,  പരമിരക്ഷ  ക്ലെമിനേമികപ,  ലലസകര്യസാടമികപ

ക്ലെമിനേമികപ,  കഇൗമസാര  ആനരസാഗര്യ  കഇൗണ്സമിലമിവുംഗപ,  അനുയസാത്ര,  ലസക്കനഡറമി

പസാലമിനയറ്റശവപ  ലകയര,  നകസാവമിഡപ-19  ലസബമിലലലനസഷന യണമിറ്റപ  തുടങ്ങമിയ

വമിവമിധ  സഇൗകരര്യങ്ങള്  ഇവമിലട  ക്രമശകരമിചമിട്ടുണപ.   മങട

സസാമൂഹര്യസാനരസാഗര്യനകന്ദ്രതമില്  35  സമിരവും  ജശവനേക്കസാരലട  തസമികകള്

നേമിലവമിലുണപ.   സമിവമില്  സരജന-1,  അസമിസന്റെപ  സരജന-2,  ജൂനേമിയര

കണ്സള്ടന്റെപ  ലലഗനേനക്കസാളജമി-1,  ജൂനേമിയര  കണ്സള്ടന്റെപ  പമിഡമിയസാടമികപ-1,

സസാഫപ  നേഴപ-4 ,  ഫസാരമസമിസപ-1,  ലസാബപ  ലടകമിഷന-1,  ഒപ്നറ്റസാലമടമിസപ-1

എനമിങ്ങലനേയസാണപ.   ഇതുകൂടസാലത   എന.എചപ.എവും.  മുനഖനേയുവും

എല്.എസപ.ജമി.ഡമി.  മുനഖനേയുവും  എചപ.എവും.സമി.  മുനഖനേയുവും  13  തസാലസാലമിക
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ജശവനേക്കസാരലട  സഇൗകരര്യവും  ഇവമിലട  ലഭര്യമസാണപ.   ഇതുകൂടസാലത  നകസാവമിഡപ-19

ലസബമിലലലനസഷന യണമിറ്റപ എന.എചപ.എവും.  വഴമി നഡസാകര-3,  സസാഫപ നേഴപ-2,

ജൂനേമിയര ലഹല്തപ ഇനലസ്പകര-1, ക്ലെശനേമിവുംഗപ സസാഫപ-5,  നകസാവമിഡപ-19 നബസാക്കപ

കണ്നടസാള് ലസലമില് എന.എചപ.എവും. വഴമി ജൂനേമിയര ലഹല്തപ ഇനലസ്പകര-3,

നഡറ്റസാ  എനടമി  ഓപനററ്റര-1-ഉവും  ഉള്ലപലട  15  നപര  തസാലസാലമികമസായമി

നേമിയമമിചമിരന്നു.   സസാമൂഹര്യസാനരസാഗര്യ  നകന്ദ്രങ്ങള്ക്കപ  സരക്കസാര  അവുംഗശകരമിച

മസാനേദണ്ഡപ്രകസാരവും  അതര്യസാഹമിത  വമിഭസാഗസഇൗകരര്യവും  അനുവദമിക്കലപടമിടമില.

അതര്യസാഹമിത  വമിഭസാഗനസവനേവും  ലഭര്യമലസാതതമിനേസാല്  തലന  കസാഷന്വേസാലമിറ്റമി

ലമഡമിക്കല്  ഓഫശസറുലട  തസമികയുവും  ഇഇൗ  ആശുപത്രമിയമില്  നേമിലവമിലമില.

2021-22  വരഷലത  സവുംസസാനേ  ബഡ്ജറ്റമില്  മങട

സസാമൂഹമികസാനരസാഗര്യനകന്ദ്രതമിനേപ  മസാസരപ്ലെെസാന  പ്രകസാരമുള്ള

പദ്ധതമിനേടപമിലസാക്കുനതമിനലയസായമി  അഞ്ചുനകസാടമി  രൂപ അടങല് അവുംഗശകരമിചപ

ഒരനകസാടമി രൂപ വകയമിരതമിയമിട്ടുണപ.  ഇതമിലന്റെ ഭസാഗമസായുള്ള തുടരനേടപടമികള്

ആരവുംഭമിചമിട്ടുണപ.  ആരദവും മമിഷന വമിഭസാവനേവും ലചയ്യുന രശതമിയമില് ഒര ജമിലയമില്

ഒര ജമിലസാ ജനേറല് ആശപത്രമിയുവും ഒര തസാലൂക്കമില് ഒര തസാലൂക്കസാശുപത്രമിയുവും
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എലസാവമിധ  ലസ്പഷര്യസാലമിറ്റമി  സഇൗകരര്യങ്ങനളസാടുവുംകൂടമി  വമികസമിപമിക്കുക

എന്നുള്ളതസാണപ  സരക്കസാരമിലന്റെ  നേയവും.   ഒര  റവനേന്യൂ  നബ ബസാക്കമില്  നേമിന്നുവും  ഒര

സസാപനേലത  ആരദവും  മമിഷന  വമിഭസാവനേവും  ലചയ്യുന  രശതമിയമില്  അടമിസസാനേ

സഇൗകരര്യങ്ങളുവും  നരസാഗശസഇൗഹൃദ  അന്തരശക്ഷവവും  ലമചലപട  നസവനേങ്ങളുവും

നേല്കുനതമിനേസായമി  നബ ബസാക്കപ  തല  കുടുവുംബസാനരസാഗര്യ  നകന്ദ്രമസായമി  ഉയരതസാന

തശരമസാനേമിചതമിലന്റെ  ഭസാഗമസായമി  മങട  റവനേന്യൂ  നബ ബസാക്കമില്  നേമിന്നുവും   മങട

സസാമൂഹര്യസാനരസാഗര്യ നകന്ദ്രലതയസാണപ ലതരഞടുതമിരമിക്കുനതപ.  ബഹുമസാനേര്യനേസായ

അവുംഗവും  ഇവമിലട  സൂചമിപമിചതുനപസാലല  ഇഇൗ  പ്രനദശലത  സസാഹചരര്യങ്ങള്കൂടമി

കണക്കമിലലടുതപ  കുടുവുംബസാനരസാഗര്യ  നകന്ദ്രലമന്നുള്ള  രശതമിയമിലുള്ള

പ്രവരതനേങ്ങള് ഇവമിലട പൂരതമിയസാകുന മുറയപ ഇഇൗ ആശുപത്രമിയമില് കൂടുതല്

നസവനേങ്ങള് ലഭര്യമസാക്കസാന കഴമിയുലമനപ പ്രതശക്ഷമിക്കുന്നു.


