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(
സബ്മമിഷന
സസ്വകകാരര്യ സൂപ്പര്കകാസസ് സര്വവ്വീസുകള് ഏററ്റെടുക്കല്
ശവ്വീ. വമി. എസസ്. അച്ചുതകാനന്ദന: സര്, കകന്ദ്ര കമകാകടകാര് വകാഹന നമിയമതമില്
1999 -ല് സസംസകാനസം റകകാണ്ടുവന്ന കഭേദഗതമിയനുസരമിചസ് ഓര്ഡമിനറമി ബസ്സുകള്ക്കസ്
പരമകാവധമി 140 കമികലകാ മവ്വീറ്റെര് വറരയകായമി റപര്മമിറ്റെസ് നമിജറപ്പടുതമിയമിരുന.
കമികലകാ

മവ്വീറ്റെറമിനുമുകളമിലുള്ള

റൂട്ടുകള്

ഫകാസസ്,

റപര്മമിറ്റുകളകായമിരമിക്കണറമനസം കഭേദഗതമി റചെയ.

സൂപ്പര്

ഇതമിറനതമിറര

ഫയല് റചെയ്ത കകസ്സുകള് ഹഹകക്കകാടതമി തള്ളമിക്കളഞ.
പുനനഃസസംഘടനയുറട

ഭേകാഗമകായമി

സര്ക്കകാര്

ഫകാസസ്,

നമിയമമിച

140

എകസ്പ്രസസ്
ബസ്സുടമകള്

റക.എസസ്.ആര്.ടമി.സമി.
രണസ്

കമമിറ്റെമികളസം

ഹഹകക്കകാടതമിയമില് നമിനലഭേമിച ഇഇൗ അനുകൂല ഉതരവസ് നടപ്പമിലകാക്കകാന ശുപകാര്ശ
റചെയ്തമിരുന.

ഇതമിറന്റെ അടമിസകാനതമില് മുന ഗതകാഗത വകുപ്പുമനമി 2013-ല്

സസ്വകകാരര്യ ബസ്സുകകളകാടുന്ന റൂട്ടുകള് സൂപ്പര് ഫകാസസ് ബസ്സുകളറട റപര്മമിറ്റെസ് കകാലകാവധമി
കഴമിയുന്ന മുറയസ് റക.എസസ്.ആര്.ടമി.സമി. ഏററ്റെടുക്കകാന ഉതരവമിട്ടു.

ഇതനുസരമിചസ്

ഒരുമകാസസം മുമസ് റപര്മമിറ്റെസ് കകാലകാവധമി അവസകാനമിച സസ്വകകാരര്യ ദവ്വീര്ഘദൂര റൂട്ടുകളമില്
52 റക.എസസ്. ആര്.ടമി.സമി. ബസ്സുകള് സര്വവ്വീസുകള് ആരസംഭേമിച്ചു. എന്നകാല് സസ്വകകാരര്യ
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ബസ്സുടമകളറട സമര്ദ്ദറതത്തുടര്ന്നസ് കഴമിഞ്ഞ ബുധനകാഴ്ച്ച കചെര്ന്ന

മനമിസഭേകാ

കയകാഗസം ഇഇൗ ഉതരവസ് മരവമിപ്പമിചമിരമിക്കുകയകാണസ്. എനമകാത്രമല്ല ബകാക്കമിയുള്ള
ദവ്വീര്ഘദൂര റൂട്ടുകളമില് സര്വവ്വീസസ്

നടതമിവരുന്ന

റപര്മമിറ്റെസ്

നമിര്കദ്ദശസം

പുതുക്കമി

നല്കകാന

എല്ലകാ സസ്വകകാരര്യ ബസ്സുകള്ക്കുസം

നല്കുകകൂടമി

റചെയ്തമിരമിക്കുകയകാണസ് .

നമിയമസഭേയമില് ഇഇൗ വമിഷയസം ഉന്നയമിചതമിറനത്തുടര്ന്നസ് സര്ക്കകാര് വമിളമിച്ചുകചെര്ത
കകമികനതകാക്കളറട

കയകാഗതവ്വീരുമകാനതമിനസ്

തവ്വീരുമകാനറമടുതമിരമിക്കുന്നതസ്.
കരകയറ്റെകാന

ശമസം

വമിരുദ്ധമകായകാണസ്

നഷ്ടതമിലകായ

മനമിസഭേ

ഇഇൗ

റക.എസസ്.ആര്.ടമി.സമി.-റയ

നടക്കുന്നതമിനമിടയമിലകാണസ്

സസ്വകകാരര്യ

ബസ്സുടമകറള

സഹകായമിക്കുന്നതമിനുകവണമി ഇപ്രകകാരസം മനമിസഭേ തവ്വീരുമകാനറമടുതമിരമിക്കുന്നതസ് . ഇഇൗ
തവ്വീരുമകാനസം റക.എസസ്.ആര്.ടമി.സമി.-യുറട വരുമകാനറത സകാരമകായമി ബകാധമിക്കുസം.
വമിദര്യകാര്തമികള്ക്കുള്റപ്പറട
രൂകമകാകുസം.
ആയതമിനകാല്

മലകയകാര,

മലബകാര്

കമഖലയമിറല

യകാത്രകകശസം

അഴമിമതമിയുസം സസ്വജനപകപകാതവുമകാണസ് ഇഇൗ ഉതരവമിനസ് പമിന്നമില്.
നഷ്ടതമിലകായ

റക.എസസ്.ആര്.ടമി.സമി.

റയ

കരകയറ്റുന്നതമിനുസം

വമിദര്യകാര്തമി കളറടയുസം മലബകാര് മലകയകാര പ്രകദശങ്ങളമിറല യകാത്രക്കകാരുറട കകശസം
ഒഴമിവകാക്കുന്നതമിനുസം

ഇഇൗ മനമിസഭേ കയകാഗതവ്വീരുമകാനസം ഉടന പമിനവലമിക്കണറമന്നസ്

ഞകാന ആവശര്യറപ്പടുകയകാണസ്
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വനവുസം പരമിസമിതമിയുസം ഗതകാഗതവുസം കസകാര്ട്സുസം സമിനമിമയുസം വകുപ്പുമനമി
(ശവ്വീ. തമിരുവഞ്ചൂര് രകാധകാകൃഷ്ണന): സര്, ബഹുമകാനറപ്പട പ്രതമിപക കനതകാവസ് പറഞ്ഞ
insinuation

ഞകാന ആദര്യസംതറന്ന നമികഷധമിക്കുകയകാണസ്.

സസ്വകകാരര്യ കസജസ്

കര്യകാകരജുകള് സൂപ്പര് കകാസസ് സര്വവ്വീസുകള് റപര്മമിറ്റെസ് കരസമകാക്കമിയതസ് മുമസ്
നമിലവമിലുണകായമിരുന്ന

സവ്വീമമികന്റെയുസം

കകകാടതമി

വമിധമികളകടയുസം

അടമിസകാനതമിലകായമിരുന. 16-07-2013-ല് പ്രകാബലര്യതമില് വന്ന എസസ്. ആര്.ഒ.
555/2013 പ്രകകാരസം 16-07-2013-കനകാ അതമിനുമുകമകാ തവ്വീരുന്ന സസ്വകകാരര്യ കസജസ്
കര്യകാകരജുകള്ക്കസ് നല്കമിയമിട്ടുള്ള റപര്മമിറ്റുകള് കകാലകാവധമി തവ്വീരുന്നതുവറര തുടരകാന
അനുവദമിചമിരുന. കമകാകടകാര് വകാഹന നമിയമപ്രകകാരസം ഇഇൗ സവ്വീസം റകകാണ്ടുവരുന്നതസ്
ഫലപ്രദവുസം

പരര്യകാപ്തവുസം

റചെലവുകുറഞ്ഞതുസം

ശരമിയകായ

രവ്വീതമിയമില്

ഏകകകാപമിപ്പമിക്കുന്നതുമകായ ഒരു പബമികസ് ടകാനകസകാര്ടസ് സര്വവ്വീസസ് ജനങ്ങളറട
തകാല്പരര്യസം

മുനനമിര്തമി

നടപ്പകാക്കുന്നതമിനകാണസ്.

എന്നകാല്

വകാഹനങ്ങളറട

അപരര്യകാപ്തതമൂലസം നമിലവമിലുള്ള റഷഡഡ്യൂളകള് നമിലനമിര്തമിറക്കകാണസ് റപര്മമിറ്റുകള്
ഏററ്റെടുതസ് സര്വവ്വീസസ് നടതകാന റക.എസസ്.ആര്.ടമി.സമി.-ക്കസ് ഇകപ്പകാള് കഴമിയകാറത
വരമികയകാണസ്.

പതമിനഞ്ചുവര്ഷസം പഴക്കമുള്ള ബസ്സുകള് നമിയമപ്രകകാരസം റവ്വീകപ്ലേസസ്

4
Uncorrected/Not for Publication

റചെകയ്യേണതുണസ്.

ഇകതകാറടകാപ്പസം

ഇകപ്പകാള്തറന്ന

നഷ്ടതമികലകാടുന്ന

2000

റഷഡഡ്യൂളകള് റക.എസസ്.ആര്.ടമി.സമി. ഓപ്പകററ്റെസ് റചെയ്യുനമുണസ്. നഷ്ടതമികലകാടുന്ന
റഷഡഡ്യൂളകള്

ഘടസംഘടമകായമി

ഒഴമിവകാക്കമി

ലകാഭേകരമകായ

റൂടമികലയസ്

റക.എസസ്.ആര്.ടമി.സമി. റയ മകാറ്റെമിറയങമില് മകാത്രകമ ഭേകാരമിച ഋണബകാദ്ധര്യതയമില്നമിനസം
കരകയറകാന

കഴമിയ.

ഇഇൗ

ഭേകാരമിച

പ്രയകാസതമില്നമിനസം

കരകയറകാന

റക.എസസ്.ആര്.ടമി.സമി. ചെമില മകാര്ഗ്ഗങ്ങള് ആരസംഭേമിചമിരമിക്കുകയകാണസ്. ശവ്വീ. പമി. സമി.
കജകാര്ജസ് എസം.എല്.എ. 01-07-2014-ല് ഉന്നയമിച സബ്മമിഷനസ് മറുപടമി നല്കറവ
ഇഇൗ വമിഷയസം സസംബനമിചസ് നമിയമസഭേയമിറല വമിവമിധ കകമി കനതകാക്കളമകായമി ചെര്ച
റചെയ്തസ്
അതമിറന്റെ

ഒരു റപകാതു ധകാരണയമിറലതകാറമന്നസ് നമിയമസഭേയമില് പറഞ്ഞമിരുന.
അടമിസകാനതമില്

02-07-2014ല്

വമിവമിധ

കകമി

കനതകാക്കറള

കയകാഗതമിനസ് കണമിക്കുകയുസം (അകങ്ങയസം കതസ് നല്കമിയമിരുന.) അവമിറടയുണകായ
റപകാതുധകാരണയുറട

അടമിസകാനതമില്

റക.എസസ്.ആര്.ടമി.സമി.-ക്കസ്

ഏററ്റെടുതസ്

നടതകാന പ്രകാപ്തമിയുള്ള റൂട്ടുകളസം റപര്മമിറ്റുകളസം മകാത്രസം കറണതമി അതമിനനുസൃതമകായ
ഒരു പുതമിയ സവ്വീസം റകകാണ്ടുവരുന്നതമിനസ് നടപടമികള് സസ്വവ്വീകരമിച്ചു.

ഇതുവറര

നമിലവമിലുണകായമിരുന്ന റപര്മമിറ്റുകള് തകാല്ക്കകാലമികമകായമി പുതുക്കമി നല്കകാനകാണസ്
തവ്വീരുമകാനമിചമിട്ടുള്ളതസ്.

സൂപ്പര് കകാസസ് സര്വവ്വീസുകള്

നടത്തുന്നതമിനസ് ബസ്സുകള്ക്കസ്
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കസറ്റെസ് ടകാനകസകാര്ടസ്…..............
ശവ്വീ. മകാതഡ്യൂ. റ്റെമി. കതകാമസസ് :

സര്, കകമികനതകാക്കളറട കയകാഗതമില്

അങ്ങറനയല്ല പറഞ്ഞതസ് .
ശവ്വീ. തമിരുവഞ്ചൂര് രകാധകാകൃഷ്ണന: ഞകാറനകാന്നസ് പറകഞ്ഞകാറട. ഇറതനസ്
ഏര്പ്പകാടകാണസ് ; ഞകാനകല്ല സസംസകാരമിക്കുന്നതസ്; എനസ് അകതകാറമിറ്റെമിയമിലകാണമിതസ് ?
ശവ്വീ. പമി. സമി. കജകാര്ജസ് :

ഇഇൗ വമിഷയസം കകമികനതകാക്കളറട കയകാഗതമില്

ചെര്ച റചെയ്തതകാണസ്. …........ ഓകരകാകരകാ വര്തമകാനങ്ങള് ….....(ബഹളസം)...........
നമിങ്ങള്ക്കുമകാത്രകമ പറയകാന പകാടുകള്ളകാ;
ശവ്വീ. സമി. ദമിവകാകരന : സര്, ചെവ്വീഫസ് വമിപ്പസ് ഭേവ്വീഷണമിറപ്പടുത്തുന.

…...

(ബഹളസം)............. മമിണകാതമിരുന്നകാല് മതമി.
ശവ്വീ. പമി. സമി. കജകാര്ജസ് :
കപടമിക്കമില്ല.

എറന്ന ഭേവ്വീഷണമിറപ്പടുതകാകമകാ; ഞകാന അങ്ങറന

നമിങ്ങറളകപ്പകാറലയുള്ള അഭേമിപ്രകായ സസ്വകാതനര്യസം

എനമിക്കുമുണസ്....

ഞകാനുസം കയകാഗതമില് പറങടുതതകാണസ്. …..... (ബഹളസം)
മമി. സവ്വീക്കര് : ശവ്വീ. പമി. സമി. കജകാര്ജസ് ഇരമിക. പ്ലേവ്വീസസ്........ പ്ലേവ്വീസസ്.......
ശവ്വീ. തമിരുവഞ്ചൂര് രകാധകാകൃഷ്ണന: സര്,

ഞകാറനകാന്നസ് പറകഞ്ഞകാറട. സൂപ്പര്

കകാസസ് ബസസ് സര്വവ്വീസുകള് നടത്തുന്നതമിനസ് ബസുകള്ക്കസ് കസറ്റെസ് ടകാനകസകാര്ടസ്
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അകതകാറമിറ്റെമി
സര്വവ്വീസുകള്

കകാലകാവധമി

നമിശ്ചയമിചമിട്ടുണസ്.

ഓപ്പകററ്റെസ്

കഴമിഞ്ഞതമിറനത്തുടര്ന്നസ്

റചെയ്യുന്ന
അവയസ്

റക.എസസ്.ആര്.ടമി.സമി.
119

ബസ്സുകളറട

അഞ്ചുവര്ഷറത

കകാലകാവധമി

കകാലപരമിധമിയമില്നമിന്നസ്

എകസംഷന നല്കുന്നതമിനസ് വമിജകാപനസം പുററപ്പടുവമിചമിട്ടുണസ്.
ലഭേര്യമകാക്കമിയകാല് മകാത്രകമ

ഇതരസം

ഇവ മകാറുന്നതമിനസ് കഴമിയുകയുള.

പുതമിയ ബസ്സുകള്
ഇതസ് കൂടകാറതയകാണസ്

ഹപ്രവറ്റെസ് ഓപ്പകററ്റെര്മകാര് നടതമിറക്കകാണമിരമിക്കുന്ന സര്വവ്വീസുകള് ഏററ്റെടുക്കുന്നതമിനസ്
കവണമിവരുന്ന

പുതമിയ ബസ്സുകള്.

ഇഇൗ സകാഹചെരര്യതമിലകാണസ് പുതമിയ സവ്വീസം

റകകാണ്ടുവരുന്നതുവറര ഹപ്രവറ്റെസ് ഓപ്പകററ്റെര്മകാറര തകാല്ക്കകാലമിക റപര്മമിറ്റെസ് നല്കമി
തുടരകാന

മനമിസഭേ തവ്വീരുമകാനമിചതസ്.

ഇകത സമയസം

ഇതമിറന്റെ എല്ലകാ വശങ്ങളസം

പരമികശകാധമിചസ് സമഗ്രമകായ നമിയകമകാപകദശസംകൂടമി കതടമി ഒരു പകാകക്കജസ് റകകാണ്ടുവരകാന
ഗവണ്റമന്റെസ്

ശമമിക്കുസം.

യകാത്രകാസഇൗകരര്യറമങമിലുസം

ആതര്യനമികമകായമി ഇകപ്പകാള് ജനങ്ങള്ക്കസ് നമിലവമിലുള്ള
ഉറപ്പുവരുതകാന

ഗവണ്റമന്റെസ്

പ്രതമിജകാബദ്ധമകാണസ്.

എന്നകാല് പുതമിയ സര്വവ്വീസുകറളല്ലകാസം ഏററ്റെടുതസ് നഷ്ടതമിലല്ലകാറത നടത്തുന്നതമിനസ്
റക.എസസ്.ആര്.ടമി.സമി.-ക്കസ് ഇകപ്പകാള് കഴമിയുനമമില്ല.

ഇഇൗ സകാഹചെരര്യതമിലകാണസ്

റക.എസസ്.ആര്.ടമി.സമി. ക്കസ് ഏററ്റെടുക്കകാന പ്രകാപ്തമിയുള്ള റൂട്ടുകള് ഏററ്റെടുക്കുന്നതമിനസ്
റക.എസസ്.ആര്.ടമി.സമി.

പുതമിയ

സവ്വീസം

റകകാണ്ടുവരുന്നതുവറര

നമിലവമില്
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ഓടമിറക്കകാണമിരമിക്കുന്ന റപര്മമിറ്റുകള് തകാല്ക്കകാലമികമകായമി പുതുക്കമി നല്കുന്നതമിനസ്
മനമിസഭേ

തവ്വീരുമകാനമിചതസ്.

എറന്റെ

ഇതുകപകാറലകാരു സകാഹചെരര്യമുണകായമി.

അറമിവസ്

ശരമിയകാറണങമില്

അറന്നകാരു കയകാഗസം വമിളമിച്ചുകൂടമി

2009-ല്
അനസം

ഇതുകപകാറല തകാല്ക്കകാലമികമകായ ഒരു ക്രമവ്വീകരണസം റകകാടുത്തു എന്നകാണസ് ഞകാന
മനസമിലകാക്കുന്നതസ്. ഇറതകാരു റപര്മനന്റെകായ ക്രമവ്വീകരണമല്ല.
ആര്.ടമി.സമി.-ക്കസ്

ഏററ്റെടുക്കകാന

കഴമിയുന്നതുവറര,

ഇതസ് റക. എസസ്.

അങ്ങറന

കപകാകതക്ക

വമിധതമിലുള്ള ഒരു റപകാതുധകാരണയുറട അടമിസകാനതമില് മനമിസഭേറയടുത ഒരു
തവ്വീരുമകാനമകാണസ്.
ശവ്വീ. കകകാടമികയരമി ബകാലകൃഷ്ണന: സര്, ഇവമിറട സര്വകകമി കയകാഗറതക്കുറമിചസ്
പരകാമര്ശമിച്ചു. അന്നറത കയകാഗതമിലുണകായ പ്രശസം ആ കകകാടതമി വമിധമിറക്കതമിരകായമി
ഡമിവമിഷന ബഞമിറന്റെ മുമമില് ഒരു അപ്പവ്വീലുണകായമിരുന.
പറഞ

ഡമിവമിഷന

ബഞസ്

അപ്പവ്വീല്

അതുറകകാണസ് ഞങ്ങള്

കകള്ക്കുന്നതുറകകാണസ്

ഇകപ്പകാള്

ഒരു

തവ്വീരുമകാനവുറമടുക്കണ,

കകകാടതമിവമിധമിക്കുകശഷസം

പറഞ്ഞതസ്.

ഞങ്ങകളകാടസ് ഒരു ആകലകാചെനയുസം ഇഇൗ ഗവണ്റമന്റെസ്

അതമിനുകശഷസം

നടതമിയമിടമില്ല.

ഇകപ്പകാള്

ഗവണ്റമന്റെസ്

ഒരു

റക.എസസ്.ആര്.ടമി.സമി.-റയ സസംബനമിചമിടകതകാളസം

ആകലകാചെമിക്കകാറമന്നകാണസ്

തവ്വീരുമകാനറമടുത്തുകഴമിഞ.

ബസ്സുകകളകാടമിക്കകാനകാവശര്യമകായ
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ബസ്സുകളറണങമില് ഓകരകാ റൂട്ടുസം ഇതരതമില് റചെയ്യേകാറമന്ന റപകാതു അഭേമിപ്രകായമകാണസ്
ആ കയകാഗതമില് വന്നതസ്.

അനപറഞ്ഞതസ് 140 ബസ്സുകളറണങമില് ഇഇൗ പ്രശസം

പരമിഹരമിക്കകാന കഴമിയുറമന്നകാണസ്.
എനള്ളതമിറന
ഹഹകക്കകാടതമി

സസംബനമിചസ്

പകക അതമിറന്റെ പ്രകാകയകാഗമികവശറമനകാണസ്

രകാഷവ്വീയ

തവ്വീരുമകാനതമിനുകശഷസം

പകാര്ടമികള്ക്കസ്
നമുക്കസ്

അറമിയുന്ന

കകാരര്യമല്ല.

ആകലകാചെമിക്കകാസം

എനള്ള

തവ്വീരുമകാനതമില് കയകാഗസം പമിരമിഞ എനള്ളതകാണസ് വസ്തുത.
ശവ്വീ. തമിരുവഞ്ചൂര് രകാധകാകൃഷ്ണന: സര്, ആ റപകാതുധകാരണയസ് വര്യതര്യസ്തമകായമി ആ
ചെര്ചയമില് ഉണകായമിരുന്ന ആളകള് ഏകപകവ്വീയമകായമി മകാറുകയകാറണങമില് നമുക്കസ്
പുതമിയതകായമിതറന്ന തവ്വീരുമകാനമികചക്കകാസം. അനണകായ റപകാതുധകാരണ യമില്നമിനസം
വര്യതര്യസ്തമകായമി ഏറതങമിലുസം ഒരു കകമികയകാ അതുമകായമി ബനറപ്പടവകരകാ പുറകകകാടസ്
കപകാകുകയകാറണങമില് നമുക്കസ് പുതമിയതകായമിടസ് ആകലകാചെമിക്കകാസം.
ശവ്വീ. മകാതഡ്യൂ റ്റെമി. കതകാമസസ് : സര്, ശവ്വീ. കകകാടമികയരമി ബകാലകൃഷ്ണന പറഞ്ഞതസ്
ശരമിയകാണസ്. അതകായതസ് ഇകപ്പകാള് ഹഹകക്കകാടതമി ഡമിവമിഷന ബഞമിനുമുമമില് കകസസ്
നമില്ക്കുകമകാള് ധൃതമിവചസ് ഒരു തവ്വീരുമകാനറമടുക്കണ എന്നകാണസ് പറഞ്ഞതസ്.

ആ

തവ്വീരുമകാനതമില്നമിനസം ആറരങമിലുസം പുറകകകാടസ് കപകായമിട്ടുറണങമില് ഗവണ്റമന്റെകാണസ്
പുറകകകാട്ടുകപകായതസ്.

ഹഹകക്കകാടതമിയമില് കകസസ് നമിലനമിക്കുകമകാള്തറന്ന ആ
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റപര്മമിറ്റുകള് മരവമിപ്പമിക്കകാനുള്ള തവ്വീരുമകാനറമടുതതസ് മനമിസഭേകാകയകാഗതമിലകാണസ് .
ഇവമിറട വര്മ ആന്റെസ് വര്മ കമവ്വീഷന റമികപ്പകാര്ടസ് ഉള്റപ്പറട നമിരവധമി കമവ്വീഷനുകള്,
ദവ്വീര്ഘദൂര സര്വവ്വീസുകള് റക.എസസ്.ആര്.ടമി.സമി. ഏററ്റെടുക്കണറമന്ന നമിര്കദ്ദശസം
വചമിട്ടുണസ്.

അകപ്പകാള് സര്വകകമികയകാഗതമിറല തവ്വീരുമകാനസം ഇങ്ങറനയകായമിരുന

എന്നസ് റതറ്റെകായമി വര്യകാഖര്യകാനമിചസ് ഇകപ്പകാള് മനമിസഭേറയടുത തവ്വീരുമകാനതമിറന്റെ
ഉതരവകാദമിതസം ഞങ്ങളറട തലയമില് വച്ചുറകടണ. അറന്നടുത തവ്വീരുമകാനസം ശവ്വീ.
കകകാടമികയരമി ബകാലകൃഷ്ണന പറഞ്ഞതകാണസ്.
മമി. സവ്വീക്കര്: നമിങ്ങള് ഓകരകാരുതരുസം ഇങ്ങറന മമിടുക്കുകകാണമിചകാല് സഭേ
എകപ്പകാഴകാണസ് തവ്വീരുന്നതസ്? പ്ലേവ്വീസസ്....പ്ലേവ്വീസസ്.....
ശവ്വീ. പമി. സമി. കജകാര്ജസ്: സര്, ശവ്വീ. മകാതഡ്യൂ റ്റെമി. കതകാമസമിനസ് കചെകാദര്യസം
കചെകാദമിക്കകാനുള്ള അവസരസം റകകാടുത്തുറകകാണസ് എനമിക്കുസം ഒരു അവസരസം തരണസം.
ഞകാനുസം ഈ സഭേയമിറല ഒരസംഗമകാണസ്.

റതരറഞ്ഞടുപ്പമില് ജയമിചകാണസ് ഞകാനുസം

സഭേയമിറല അസംഗമകായതസ്. ഞകാനകാണസ് സബ്മമിഷന അവതരമിപ്പമിചതസ്. അതുറകകാണസ്
ബഹുമകാനറപ്പട സവ്വീക്കര് എനമിക്കുസം സമയസം അനുക്കണസം.
മമി. സവ്വീക്കര് : ബഹുമകാനറപ്പട മനമി മറുപടമി പറയുന്നതകാണസ്.
ശവ്വീ. തമിരുവഞ്ചൂര് രകാധകാകൃഷ്ണന:

സര്, ഇവമിറട ഒരു പ്രകതര്യക സമിറ്റുകവഷന
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ഉണകായമിട്ടുണസ്. ആ സമിറ്റെറ്റ്യുകവഷനമില് കുകറയധമികസം വണമികള് പുറകകകാടസ് കപകാകകണമി
വരുസം. റക.എസസ്.ആര്.ടമി.സമി. ഏററ്റെടുക്കണറമന്നതസ് സസംബനമിചസ് ഒരു എസസ്.ആര്.ഒ.
ഉണസ്.

അറതകാരു

ഗവണ്റമന്റെസ്

അടമിസകാനതമില്

ഓര്ഡറകാണസ്.

ആ

കനകാടമിഫമികക്കഷറന്റെ

റക.എസസ്.ആര്.ടമി.സമി.

ഏററ്റെടുകക്കണതകാണസ്.

റക.എസസ്.ആര്.ടമി.സമി. ഏററ്റെടുക്കണറമന തറന്നയകാണസ് ഗവണ്റമന്റെമിറന്റെ നമിലപകാടസ്.
അകതസമയസം

മററ്റെകാരു

റക.എസസ്.ആര്.ടമി.സമി.-ക്കസ്

റൂടമില്

ഓടുന്ന

ഒരു

ബസമിറനറയടുതകാല്

മറ്റുചെമില

പ്രശങ്ങള്കൂടമിയുണകാകുസം.

ഒരു

പ്രശസം

പരമിഹരമിക്കകാന മററ്റെകാരു പ്രശസം ഉണകാകക്കണ എന കരുതമിയകാണസ്. നമള് റചെയ്തതസ്
തല്ക്കകാലസം

status

നയപരമകായ

ആ

quo-ല്

തറന്ന

നമില്ക്കറട.

തവ്വീരുമകാനതമില്

തറന്ന

അകതസമയസം

കൃതര്യമകായമി

നമില്ക്കുകയകാണസ്.

ഞകാന

മനസമിലകാക്കമിയമിടകതകാളസം അതകാണസ് അന്നറത കയകാഗതമിലുണകായ ഒരു റപകാതു
ധകാരണ.

ആ

കയകാഗതമില്

തവ്വീരുമകാനതമിറന്റെ

സമിരമിറ്റെമില്

കപകാകുകയകാറണങമില്

ആ

പറങടുത
നമിന്നസ്
തവ്വീരുമകാനസം

ആളകള്

ഏറതങമിലുസം
കവണറമന്നസ്

അതസ്
ഒരു
ഒരു

പറയറട.
കകമി

ആ

പുറകകകാടസ്

നമിര്ബനവുമമില്ല.

ഇതുകപകാറലകാരു സമിറ്റുകവഷന കകരളതമിറല റപകാതുസമൂഹവുസം സഭേയുമറമിയണസം.
ഒരകാളമിറന്റെ തലയമില് ചെകാരമി മററ്റെകാരകാള്ക്കസ് രകറപ്പടകാന സകാധര്യമല്ല. ഇതമിനകതസ്
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വമിപ്ലേവകകാരമിയുസം

പ്രതമിവമിപ്ലേവകകാരമിയുസം

ഇല്ല.

ഈ

പ്രശസം

കസകാള്വസ്

റചെയ്യേണറമങമില്...... ഞകാന മനസമിലകാക്കമിയമിടകതകാളസം 2009-ല് ഇതുകപകാറലകാരു
സമിറ്റുകവഷന ഉണകായമി. ആ സമിറ്റുകവഷന വന്നകപ്പകാള്

ഇതുകപകാറലതറന്നയകാണസ്

അതമിറന കസകാള്വസ് റചെയ്തതസ്. ഇന്നസ് ഒരു സമിറ്റുകവഷന വന്നമിരമിക്കുന. അതസ് കസകാള്വസ്
റചെയ്യുന്നതമിനുകവണമി എല്ലകാവരുറടയുസം അഭേമിപ്രകായസം നമള് കതടമി. ബഹുമകാനറപ്പട
കകകാടമികയരമി ബകാലകൃഷ്ണന പറഞ്ഞ ഒരു കകാരര്യസം കറകകാണസ് . കകകാടതയമില് കകസസ്
നമിലനമില്ക്കുകയകാണസ്. ആ കകസസ് കകകാടതമിയമില് നമിലനമില്ക്കുകമകാള് തറന്ന ഒരു
കകാരര്യസം

പറഞ്ഞമിരുന.

സലറമടുക്കുക

റക.എസസ്.ആര്.ടമി.സമി.-ക്കസ്

അല്ലകാതതമില്

റപകാതുധകാരണയകാണുണകായതസ്.

ബലസം

അതല്ല

ആകുറമങമില്

ഉപകയകാഗമിക്കണ

വര്യതര്യകാസമകാറണങമില്

എന്ന

ആകുന്ന
ഒരു

വര്യതര്യസ്തമകായമി

ആകലകാചെമിക്കകാസം.
ശവ്വീ. സമി. ദമിവകാകരന: സര്, ഈ വമിഷയസം ഗവണ്റമന്റെമിനസ് വമിടതകാണസ്.
അക്കകാരര്യസം ഞങ്ങളറട തലയമില് റകകാണ്ടുവരുന്നതസ് എനമിനകാണസ്.
ശവ്വീ. തമിരുവഞ്ചൂര് രകാധകാകൃഷ്ണന: സര്, ഞങ്ങള് ആരുകടയുസം തലയമില് റവചതല്ല.
ഞങ്ങള് കുറച്ചുകൂടമി റഡകമകാക്രകാറ്റെമിക്കകായമി. തവ്വീരുമകാനറമടുക്കുകമകാള് എല്ലകാവരുമകായുസം
കണ്സള്ടസ് റചെയ്യേകാസം. അങ്ങറന കണ്സള്ടസ് റചെയ. ഗവണ്റമന്റെസ് ആരുകടയുസം
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തലയമില് വയമില്ല. ഗവണ്റമന്റെസ് ഒരു നമിലപകാടസ് സസ്വവ്വീകരമിചകാല് ആ നമിലപകാടമില് തറന്ന
നമില്ക്കുസം. അതമിനകതസ് വര്യതര്യകാസറമകാനമമില്ല. പകക ഗവണ്റമന്റെസ് എല്ലകാവരുകടയുസം
അഭേമിപ്രകായസം കകടസ് അതമിറന്റെ അടമിസകാനതമിലകാണസ് തവ്വീരുമകാനറമടുതതസ് .

ഒരു

കകാരര്യസം കൂടമി പറയകാനുണസ്. ഒരു ഇന്റെറമിസം അകറഞസ്റമന്റെസ് എനളള നമിലയമില്
മകാത്രമകാണസ് മനമിസഭേ തവ്വീരുമകാനമിചമിരമിക്കുന്നതസ്.
ശവ്വീ. കകകാടമികയരമി ബകാലകൃഷ്ണന: സര്, ഹഹകക്കകാടതമിയമിലമിരമിക്കുന്ന കകസമിറന
സസംബനമിചസ് ഇവമിറട ഒരു അഭേമിപ്രകായസം മുണകാകുന്നതസ് ശരമിയല്ല.
ശവ്വീ. പമി. സമി. കജകാര്ജസ്:

സര്, ബഹുമകാനറപ്പട റചെയര് പലര്ക്കുസം

സസംസകാരമിക്കകാന സമയസം അനുദമിച്ചുറകകാടുത്തു. എനമിക്കസ് സസംസകാരമിക്കകാന സമയസം
തന്നമില്ല. അങ്ങസ് ഹവമനസര്യസം കകാണമിചതമില് എനമിക്കസ് ദുഖമുണസ്. ഇവമിറട ഹപ്രവറ്റെസ്
ബസ്സുകകാരമില്നമിന്നസ് അചകാരസം വകാങ്ങമി വന്നതല്ല. അതസ് പറയകാതമിരമിക്കകാന പറ്റെമില്ല.
എറന്റെ

നമികയകാജകമണ്ഡലതമില്

എനമിക്കുണകായ

ഒരനുഭേവസം

ഞകാന

പറയകാസം.

തവ്വീകക്കകായമി-എറണകാകുളസം സര്വവ്വീസസ്, അതസ് റക.എസസ്.ആര്.ടമി.സമി. ഏററ്റെടുക്കറട,
നമുക്കസ് അതമില് എതമിരമില്ല. കയ്പ്പള്ളമിക്കുസം കവററ റുടമിലുസം കപകാകകണ സര്വവ്വീസമിറന
പകരസം വമിടുകയകാണസ്,

ഇറതകാനസം പറ്റെമിറല്ലന്നകാണസ് പറഞ്ഞതസ്. കുമളമി-എറണകാകുളസം

റൂടമിറല ബസസ് മകാറ്റെമിയമിടുകയകാണസ്. റക.എസസ്.ആര്.ടമി.സമി.-ക്കസ് ബസസ് ഉറണങമില്
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ഞങ്ങളകാരുസം എതമിരല്ല. നമിലവമിലമിരമിക്കുന്ന സര്വവ്വീസമിറന കര്യകാനസല് റചെയറകകാണസ്
ഹപ്രവറ്റെസ് ബസമിനസ് പകാര വയന്ന റക.എസസ്.ആര്.ടമി.സമി.-യുറട നടപടമികകളകാടസ്
ഞങ്ങള്ക്കസ് തര്ക്കമുണസ്. അക്കകാരര്യസം തറന്നയകാണസ് ഞകാന പറഞ്ഞതസ്.

മമി.

സവ്വീക്കര്:

ശവ്വീ.

പമി.

സമി.

കജകാര്ജസ്,

അകങ്ങയസ്

ഞകാന

സമയസം

അനുവദമിക്കകാതതസ്, റചെയര് എന്ന നമിലയമില് സഭേ നടതമിറകകാണ്ടുകപകാകകാന
പ്രതമിപകതമിറല

കനതകാക്കനകാര്

എഴുകന്നറ്റെകപ്പകാള്

സസ്വകാഭേകാവമികമകായ

കകാരര്യമകാണസ്.

അങ്ങറനറയകാനസം

സസംസകാരറമകാനസം

സവ്വീക്കകറകാടസ്

കവണ.

അങ്ങസ്

സമയമനുവദമിചതസ്

സസംസകാരമിക്കരുതസ്.
ഭേരണകകമിയുറട

ആ
ചെവ്വീഫസ്

വമിപ്പകായതുറകകാണസ് നല്ല നമിലയമില് സഭേ നടതമിറകകാണ്ടുകപകാകകാന റചെയറമിറന്റെ
പരമിശമങ്ങറള സഹകായമികക്കണ ഒരകാളകാണസ്.

അങ്ങയുറട അവകകാശറത കചെകാദര്യസം

റചെയ്തതല്ല. അതസ് എറന്റെ ഭേകാഗത്തു നമിനള്ള റതറ്റെല്ല. എറന്റെ സമവ്വീപനതമില്
വനകപകായ ഒന്നകാണസ്. ഇവമിറട ഒകാകരകാരുതരുസം എഴുകന്നള്ക്കുകമകാള്..... ഇന്നസ് 48
സബ്മമിഷനുകളണസ്.

ഇതസ്

രണകാമറത

സബ്മമിഷനകായകതയുള.

നമിങ്ങള്

ഓകരകാരുതരുസം ഇങ്ങറന എഴുകന്നറ്റുനമിന്നസ് പറഞ്ഞകാല്.... എനമിക്കസ് ഒനമമില്ല.
റവളക്കുന്നതുവറരയമിരമിക്കകാസം.
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റകകാചമി അനകാരകാഷ വമിമകാനതകാവളതമിനസ് നകാമകരണസം
ശവ്വീ.

അനവര്

സകാദതസ്:

സര്,

റക.

കരുണകാകരന

മുഖര്യമനമി

യകായമിരുന്നകപ്പകാഴുസം അകദ്ദഹസം മുഖര്യമനമി അല്ലകായമിരുന്നകപ്പകാഴുസം കകരളതമില് ഒരുപകാടസ്
വമികസന പ്രവര്തനങ്ങള് സസംഭേകാവന റചെയ്ത

വര്യകമിയകായമിരുന. അതമില്

പ്രധകാനറപ്പട കകാരര്യറമന്നസ് പറയുന്നതസ്, റകകാചമി അനകാരകാഷ കസഡമിയതമിനസ് മുന
പ്രധകാനമനമിയകായമിരുന്ന

ജവഹര്ലകാല്

റനഹ്റുവമിറന്റെ

കപരകാണസ്

നകാമകരണസം

റചെയ്യേറപ്പടതസ്. അതുകപകാറല റകകാണ്ടുവന്ന ഒരു പ്രധകാന പദ്ധതമിയകാണസ് റകകാചമി
അനകാരകാഷ

വമിമകാനതകാളസം

(സമിയകാല്).

ഇതസ്

ഇനര്യയമില്

തറന്ന

നമുക്കസ്

മകാതൃകയകാക്കമിറയടുക്കകാന പറ്റെമിയ ഒരു സകാപനമകാണസ്. ലവ്വീഡര് റക. കരുണകാകരറന്റെ
നമിശ്ചയദകാര്ഢര്യതമികന്റെയുസം

ഇചകാശകമിയുകടയുസം

ദവ്വീര്ഘവമികണതമികന്റെയുസം

ഉദകാഹരണമകായകാണസ് ഈ വമിമകാനതകാവളറത നമള് കനകാക്കമി കകാണുന്നതസ്. ഇന്നസ്
സമിയകാല്

കമകാഡല്

എന

പറഞറകകാണസ്

പല

പദ്ധതമികള്ക്കുസം

തുടക്കസംക്കുറമിക്കുവകാനുസം അതസ് ഇനര്യയമില് കകന്ദ്ര ഗവണ്റമന്റെസ് അടക്കമുള്ളവര്
ചൂണമിക്കകാണമിചമിട്ടുളള ഒരു പദ്ധതമിയുമകാണസ് റകകാചമി അനകാരകാഷ വമിമകാനതകാവളസം.
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വമികദശ ഇനര്യകാക്കകാര്ക്കുസം നമുക്കുസം വലമിയ പ്രകയകാജനസം റചെയ്യുന്ന ഒരു സകാപനമകാണസ്
ഇഇൗ

വമിമകാനതകാവളസം.

അകദ്ദഹതമിറന്റെ

ഓര്മ

നമിലനമിര്ത്തുവകാന

ഈ

വമിമകാനതകാവളതമിനസ് റക. കരുണകാകരറന്റെ കപരസ് നകാമകരണസം റചെയ്യേണറമന്നകാണസ്
ഞകാന ഇഇൗ സബ്മമിഷനമിലൂറട ആവശര്യറപ്പടുന്നതസ്.
മുഖര്യമനമി (ശവ്വീ. ഉമന ചെകാണമി): സര്, റകകാചമി അനകാരകാഷ വമിമകാനതകാവളസം
ഇനര്യയമിറല

ആദര്യറത

ബഹുജനപങകാളമിതകതകാറടയുള്ള

(PPP

കമകാഡല്)

വമിമകാനതകാവളമകാണസ്. ഇഇൗ വമിമകാനതകാവളസം ഇനര്യക്കുതറന്ന മകാതൃകയകാവുകയുസം
അകത

മകാതൃകയമിലുള്ള

വമിമകാനതകാവളങ്ങള്

വനറകകാണമിരമിക്കുകയുമകാണസ്.

ഇഇൗ

സസ്വകകാരര്യ

വമിമകാനതകാവളസം

പങകാളമിതകതകാറട
വന്നതമിറനറ

പൂര്ണ

ഉതരവകാദമിതസ്വസം ബഹുമകാനറപ്പട റമമര് പറഞ്ഞതുകപകാറല റക.കരുണകാകരന എന്ന
ഭേരണകാധമികകാരമിയുറട ഇചകാശകമിയുറട ഫലമകായമിടകാണസ്. അന്നസ് പല എതമിര്പ്പുകളസം
വമിമര്ശനങ്ങളമുണകാറയങമിലുസം അറതകാനസം വകവയകാറത ഇഇൗ വമിമകാനതകാവളസം
കകരളതമിറന്റെ വമികസനതമിനസ് ആവശര്യമകാറണന്നസ് കകാണുകയുസം അതനുസരമിചസ്
അകദ്ദഹറമടുത നമിലപകാടുമകായമി മുകന്നകാട്ടുകപകാവുകയുസം റചെയ്തതമിറന്റെ ഫലമകായമിടകാണസ്
ഇതസ് യകാഥകാര്തര്യമകായതസ്. ഇന്നസ് കലകാകതമിറല അനകാരകാഷ വമിമകാനതകാവളങ്ങളമില്
ഇനറവസസ്റമന്റെസ്

കപ്രകാഫമിറ്റെസ്

കറകഷര്യകാ

പരമികശകാധമിചകാല്

ഏറ്റെവുസം

കുറഞ്ഞ
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ഇനറവസസ്റമനസം കൂടമിയ കപ്രകാഫമിറ്റുമുളള കലകാകതമിറല അഞകാമറത അനകാരകാഷ
വമിമകാനതകാവളമകാണമിതസ്.

ഇന്നസ് ആ വമിമകാനതകാവളതമിറന്റെ കപരസ് റകകാചമിന

അനകാരകാഷ വമിമകാനതകാവളസം ലമിമമിറ്റെഡസ് (സമിയകാല്) എന്നകാണസ് അനകാരകാഷ കദശവ്വീയ
സസംസകാന കവര്യകാമയകാന കരഖകളമിറലല്ലകാസം പ്രസമിദ്ധറപ്പടുതമിയമിരമിക്കുന്നതസ് .

കപരസ്

മകാറ്റുന്ന വമിഷയസം കമനമിയുറട നയപരമകായ കകാരര്യമകായതമിനകാല് സമിയകാല്-റന്റെ
ഡയറകര്

കബകാര്ഡമിറന്റെ

റപകാതുകയകാഗതമിലകാണസ്

ശുപകാര്ശ

പ്രകകാരസം

തവ്വീരുമകാനമികക്കണതസ്.

കമനമിയുറട
കപരസ്

വകാര്ഷമിക

മകാറ്റുവകാന

ഇനര്യകാ

ഗവണ്റമന്റെമിറന്റെ അസംഗവ്വീകകാരവുസം കനകടണതുണസ്. ഇവമിറട പറഞ്ഞ നമിര്കദ്ദശസം കുററ
നകാളകളകായമി

പല

കകന്ദ്രങ്ങളമില്

ശദ്ധയമില്റപ്പടമിട്ടുണസ്.

സഭേയമില്

നമിന്നസ്

വന്നമിട്ടുള്ളതകായമി

ഇങ്ങറനറയകാരു

ഗവണ്റമന്റെമിറന്റെ

സബ്മമിഷനവതരമിപ്പമിച

സകാഹചെരര്യതമില് അടുത ഡയറകര് കബകാര്ഡസ് കയകാഗതമില് ഇഇൗ പ്രശസംമുന്നയമിക്കുസം.
റകകാചമി

അനകാരകാഷ

വന്നമിടമിറല്ലങമിലുസം

വമിമകാനതകാവളതമിനസ്

അകദ്ദഹതമിറന്റെ

വമിമകാനതകാവളസം

റക.

ഇചകാശകമിയുറട

നമിലനമില്ക്കുന്നതസ്.

റക.

കരുണകാകരറന്റെ
പ്രതവ്വീകമകായമിടകാണസ്
കരുണകാകരറന്റെ

കപരസ്
ആ
കപരസ്

വമിമകാനതകാവളതമിനസ് നല്കുന്നതസ് സസംബനമിചസ് അടുത കബകാര്ഡസ് കയകാഗതമില്
ചെര്ച റചെയ്യുന്നതകാണസ്.
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ആര്ക്കമിറടകസ് ആകസ് നടപ്പമിലകാക്കല്

ശവ്വീ. എ. പ്രദവ്വീപ്കുമകാര് : സര്, 1972-ല് ഇനര്യന പകാര്ലറമന്റെസ് പകാസകാക്കമിയ ദമി
ആര്ക്കമിറടകസ്

ആകസ്

ഇതുവറര

കകരളതമില്

നടപ്പമിലകാക്കകാത

പ്രശമകാണസ്

ഉന്നയമിക്കുന്നതസ്. ഏറ്റെവുസം മമികച ആര്ക്കമിറടകമിറനറ മമികവുറ്റെ കസവനസം സര്ക്കകാരമിനുസം
സമൂഹതമിനുസം

ലഭേര്യമകാക്കകാനുകദ്ദശമിചകാണസ്

പകാസകാക്കമിയതസ്.

ഇന്നസ്

ആധുനമിക

1972-ല്

പകാര്ലറമന്റെസ്

കകാലതമിറനറ

ഇഇൗ

സകാകങതമിക

ആകസ്
വമിദര്യയുസം

സഇൗന്ദരര്യകബകാധവുസം സമനസ്വയമിപ്പമിച വമികസന പദ്ധതമികളസം നമിര്മമിതമികളസംവഴമി
ഏറ്റെവുസം

റമചറപ്പട

ജവ്വീവമിതകാനരവ്വീകസം

ലഭേര്യമകാക്കുകറയന്നതസ്

ഒരു

ജനതയുറട

അവകകാശമകായമിടകാണസ് കകാണുന്നതസ്. 1972-റല ആര്ക്കമിറടകസ് ആകസ് വമിഭേകാവനസം
റചെയ്യുന്നതുസം

ഇഇൗ

കകാരര്യസം

തറന്നയകാണസ്.

ആര്ക്കമിറടകമിറന്റെ

കടമകളസം

ഉതരവകാദമിതങ്ങളസം രൂപകല്പനയമില് കവണ മറ്റെസ് മകാര്ഗ്ഗനമിര്കദ്ദശങ്ങളസം ഇഇൗ ആകമില്
വര്യകമകായമി നമിര്വചെമിചമിട്ടുണസ്. ഇതമിറന്റെ ചെടങ്ങളസം മറ്റുസം തുടര്നണകായമിട്ടുമുണസ്.
കകരളതമിനസ് ഇറതകാനസം ബകാധകമറല്ലന്ന രവ്വീതമിയമിലകാണസ് ഇകപ്പകാള് കകാരര്യങ്ങള്
കപകാകുന്നതസ്. നമ്മുറട ആവശര്യങ്ങള് നമിറകവറ്റെകാത വളറര ദുര്ബ്ബലമകായ ആര്ക്കമിറടകസ്
ഡമിപ്പകാര്ട്ടുറമന്റെകാണസ്

പമി.ഡബറ്റ്യു.ഡമി.-ക്കുള്ളതസ്.

പമി.ഡബറ്റ്യു.ഡമി.-യുറമകാറക്ക

ററപ്രവറ്റെസ്

ടൂറമിസസം

ആര്ക്കമിറടകമിറന്റെ

ഡമിപ്പകാര്ട്ടുറമനസം

കസവനസം

ഒഇൗടസ്കസകാഴസ്
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റചെയ്യുനണസ്.

എന്നകാല്

ആര്ക്കമിറടകമിറന

റതരറഞ്ഞടുക്കുകയുസം

ചുമതല

ഏല്പ്പമിക്കുകയുസം റചെയ്യുന്ന പ്രക്രമിയ പകാര്റലറമന്റെസ് പകാസകാക്കമിയ ആകസ് നമിഷ്കര്ഷമിക്കുന്ന
വമിധതമിലല്ല

ഇകപ്പകാള്

നടക്കുന്നതസ്.

കകാലഹരണറപ്പട

വളറര

പ്രകാകൃതമകായ

പമി.ഡബറ്റ്യു.ഡമി. മകാനസ്വലമില് പറയുസംപ്രകകാരസം ഡമിററസന കണമിക്കുകയുസം റടകമിക്കല്
ബമിഡമിലൂറട മമികച ഡമിററസന റതരഞ്ഞടുത്തുകഴമിഞ്ഞകാല്തറന്ന ഇതമിറനകാരു
ഫമിനകാനഷര്യല് ബമില്ഡസ് വരുസം. അകപ്പകാള് റടകമിക്കല് ബമിഡമില് പമിന്നമിലകായമികപ്പകായ
ആളകള് കുറഞ്ഞ നമിരക്കസ് കസ്വകാടസ്റചെയ്തസ് അനകാകരകാഗര്യകരമകായ മത്സരതമിലൂറട വര്ക്കസ്
പമിടമിക്കുകമകാള് മമികച ഡമിററസന സമര്പ്പമിച ആളകള് കപകാവുകയുസം നമുക്കസ് നല്ല
ഡമിററസനുസം

പ്രവൃതമിയുസം

ഇങ്ങറനയുള്ള

ആളകറള

നഷ്ടറപ്പടുന്ന

സകാഹചെരര്യമുണകാകുകയുസം

അകയകാഗര്യരകാക്കണറമന്നസ്

ആകമില്

റചെയ്യുന.
പറയുനണസ് .

മകനകാഹരമകായ ഒരു ഡമിററസന സമര്പ്പമിക്കുക മകാത്രമല്ല, പ്രവൃതമിയുറട ഗുണകമന
ഉറപ്പകാക്കുക എന്നതുകൂടമിയകാണസ് ആര്ക്കമിറടകമിറന്റെ ഉതരവകാദമിതസ്വസം. അതമിനകാണസ്
നമിയമസം നമിഷ്കര്ഷമിക്കുന്ന ഫവ്വീസസ് നമള് റകകാടുക്കുന്നതസ്. ഇഇൗ കകാരര്യങ്ങറളകാനസം
ഇവമിറട നടക്കുന്നമില്ല. ഇറതല്ലകാസം നടക്കണറമങമില് 1972-റല ആകസ് ഇവമിറട
നടപ്പകാക്കണസം.

അതമിനസ്

എല്ലകാ

ഡമിപ്പകാര്ട്ടുറമനകളറടയുസം

എല്ലകാ

നമിര്മകാണ

പ്രവൃതമികളമിലുസം ആര്ക്കമിറടകമിറന്റെ കസവനസം ഉറപ്പു വരുതണസം. ഡമിപ്പകാര്ട്ടുറമനകള്
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ആര്ക്കമിറടകമിറന

റതരറഞ്ഞടുക്കുന്ന

പ്രക്രമിയ

നമിയമപരമകായുസം

സുതകാരര്യമകായുസം

നടക്കണസം. ഇതമിനസ് പ്രതമിബനസം സൃഷ്ടമിക്കുന്ന പമി.ഡബറ്റ്യു.ഡമി. മകാനസ്വലുള്റപ്പറടയുള്ള
വമിവമിധ

ഡമിപ്പകാര്ട്ടുറമനകളറട

ചെടങ്ങള്

1972-റല

ആര്ക്കമിറടകസ്

ആകമിനസ്

വമികധയമകായമി പരമിഷ്കരമിക്കണറമന്ന ആവശര്യമകാണസ് ഞകാന ഉന്നയമിക്കുന്നതസ്.

മുഖര്യമനമി (ശവ്വീ. ഉമന ചെകാണമി): സര്, 1972-റല ആര്ക്കമിറടകസ് ആകമിറന്റെയുസം
ററഗഡ്ററലനസസ്

ഓണ്

കറകാള്

ഓഫസ്

ആര്റക്കമിറടകസ്സസ്

ഇന

പബമികസ്

സര്വവ്വീസസമിറന്റെയുസം അടമിസകാനതമിലകാണസ് റപകാതുമരകാമതസ് വകുപ്പമിനുകവ്വീഴമിലുള്ള
വകാസ്തുശമില്പ വമിഭേകാഗതമിറന്റെ നമിലവമിലുള്ള പ്രവര്തനങ്ങള് നടപ്പമിലകാക്കമി വരുന്നതസ് ,
ഇവമിറട നടപ്പമിലകാക്കമിയമിടമിറല്ലന്നസ് പറയുന്നതസ് ശരമിയമില്ല. ഏതസ് നമിയമതമിറന്റെയുസം
നടതമിപ്പമില് ചെമിലകപ്പകാള് പൂര്ണത കകാണുകയമില്ല, അതമിറന മറമികടക്കുന്നവര്
ഉണകാകകാസം. ഇതമിറന്റെ ഭേകാഗമകായമി കകരളവ്വീയ വകാസ്തുശമില്പ മകാതൃകയുറട തനമിമ കചെകാരകാറത
ആധുനമികസഇൗകരര്യങ്ങറള ഇണക്കമികചര്ത്തുറകകാണസ് സര്ക്കകാര് റകടമിടങ്ങളറടയുസം
അനുബന
വമിഭേകാഗമകാണസ്.

സഇൗകരര്യങ്ങളറടയുസം
കൂടകാറത

രൂപകല്പന

സര്ക്കകാര്

നമിര്വഹമിക്കുന്നതസ്

റകടമിടങ്ങള്

വകാസ്തുശമില്പ

വകാസ്തുശമില്പവമിഭേകാഗതമിറന്റെ
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രൂപകല്പനയനുസരമിചസ്

നമിയമകാനുസൃതമകായകാണസ്

നമിര്മമിചമിരമിക്കുന്നറതന്നസ്

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതമികലയകായമി ചെവ്വീഫസ് ആര്ക്കമിറടകമിറന്റെ കസംപ്ലേവ്വീഷന സര്ടമിഫമിക്കറ്റുസം
നമിര്ബനമകാക്കമിയമിട്ടുണസ്.

വകാസ്തുശമില്പ

രൂപകല്പനയമില്

മതമിയകായ

സകാകങതമിക

കയകാഗര്യതയുള്ളവരുസം നഡ്യൂഡല്ഹമിയമിറല കഇൗണ്സമില് ഓഫസ് ആര്ക്കമിറടക്ചെറമില്
നമിയമകാനുസൃതമകായമി

രജമിസര്

റചെയ്തമിട്ടുള്ളവരുമകാണസ്

വന്നമിട്ടുള്ളതസ്.

1972-റല

ആകനുസരമിചസ് റപകാതുമരകാമതസ് വകുപ്പമിറല ആര്ക്കമിറടക്റ്റുകളറട സര്വവ്വീസസ് ചെടങ്ങളറട
രൂപവ്വീകരണസം ഉടറനതറന്ന നടത്തുന്നതുമകാണസ്.
ജമി.എഫസ്.ആര്.ജമി. വകാള് പകാനലമിനസ് അനുമതമി
ശവ്വീ. ററഹബമി ഇഇൗഡന : സര്,

ഫകാകസ്, രകാഷവ്വീയ റകമമിക്കല്സസ് ആന്റെസ്

റഫര്ടമിററലകസഴസ് ലമിമമിറ്റെഡസ് എന്നമിവയുറട സസംയുക സസംരസംഭേമകായ FACT-RCF
ബമില്ഡമിസംഗസ് കപ്രകാഡകസ്സസ് ലമിമമിറ്റെഡസ് പുറതമിറക്കമിയ GFRG (Glass Fiber
Reinforced Gypsum)-റന സസംബനമിചസ് ഇന്നസ് രകാവമിറലയുസം ചെര്ച നടന്നമിരുന.
ഇന്നസ് വലമിയ കതകാതമില് കകാമസം അനുഭേവറപ്പടുന്ന സമിമന്റെസ്, മണല്, കമമി എന്നമിവയുറട
ഉപകയകാഗസം ഗണര്യമകായമി കുറയകാന വകാള് പകാനല് ഉപകയകാഗമിച്ചുള്ള ഒരു പുതമിയ
റടകകകാളജമിയകാണമിതസ്. വമികദശ രകാജര്യങ്ങളമിറലല്ലകാസം അവലസംബമിചസ് വമിജയമിചമിട്ടുള്ള ഇഇൗ
റടകകകാളജമിയുറട

മകാതൃകയമില്

റകടമിടങ്ങള്

നമിര്മമിക്കകാന

കഴമിഞ്ഞകാല്
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വമിപ്ലേവകരമകായ മകാറ്റെസം ഇഇൗ രസംഗത്തുണകാക്കകാന സകാധമിക്കുസം. ഫകാകമിറന്റെ ററബ
കപ്രകാഡകകാണസ് ജമിപസം. ഏകകദശസം മൂന്നസ് ലകസ് സസ്വയര് ഫവ്വീറ്റെസ് ഇകപ്പകാള്തറന്ന
വമിപണമിയമിലമിറക്കമിക്കഴമിഞ. ഗുജറകാതമിറല ഒരു റഎ.എ.എസസ്. ഓഫവ്വീസര് 15000
അസംഗനവകാടമികള്ക്കസ് ഫകാകമില്നമിന്നസ് ഓര്ഡര് റകകാടുത്തുകഴമിഞ. അതുകപകാറല
നമിരവധമി

റപകാതുകമഖലകാ

റപകാതുകമഖലകാ

സകാപനങ്ങളസം

സകാപനങ്ങളറടയുസംകൂടമി

ഓര്ഡര്

റകകാടുതമിട്ടുണസ്.

കമനമിയകായതുറകകാണസ്

രണസ്
ഇതമിറന്റെ

റടകകകാളജമിയുസം വമിശസ്വകാസവുസം കൂടുതല് വര്ദ്ധമിക്കുകയകാണസ് . അതുറകകാണസ് എസം.എല്.എ.
ഫണ്ടുകള് ഇതമില് വമിനമികയകാഗമിക്കകാനുള്ള അനുവകാദസം ലഭേമിക്കുകയകാറണങമില്

ഒരു

വര്ഷസം കവണമിവരുന്ന കപ്രകാജക്ടുകള് രണ്ടുമൂന മകാസസം റകകാണസ് പൂര്തവ്വീകരമിക്കകാന
സകാധമിക്കുസം. റചെററന്ന റഎ.റഎ.ടമി.-യുറട കകാമസമില് കഹകാസല് നമിര്മമിചമിട്ടുള്ളതസ്
ഇഇൗ കപ്രകാഡകസ് ഉപകയകാഗമിചകാണസ്. 32 ദമിവസസം റകകാണകാണസ് രണസ് നമില റകടമിടമകായ
കഹകാസല് നമിര്മമിചതസ്. ഇതസ് മകാതൃകയകായമി സസ്വവ്വീകരമിചസ് വമിവമിധ ഡമിപ്പകാര്ട്ടുറമനകളറട
സസംകയകാജനസം
ലഭേമിക്കകാനുള്ള

നടതമിറക്കകാണസ്
നടപടമി

ആവശര്യറപ്പടുകയകാണസ്.

വളറര

കവഗതമില്

സസ്വവ്വീകരമിക്കണറമന്നസ്

നമുക്കസ്

ഇഇൗ

ഭേരണകാനുമതമി

സബ്മമിഷനമിലൂറട
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വര്യവസകായവുസം
കുഞ്ഞകാലമിക്കുടമി):

വമിവരസകാകങതമികവുസം
സര്,

കുഴപ്പറമകാനമമില്ല.

ജമിപസം

വകുപ്പുമനമി

ഉപകയകാഗമിചസ്

ഗവണ്റമന്റെസ്

(ശവ്വീ.

കണ്സ്ട്രകന

കണ്സ്ട്രകനസ്

പമി.

റക.

നടത്തുന്നതമില്
എവമിറടറയകാറക്ക

ഇതുപകയകാഗമിക്കകാറമന്നതസ് സസംബനമിചസ് ആധമികകാരമികമകായമി തവ്വീരുമകാനമുണകായമിടമില്ല.
വകാള് പകാനല് വലമിയ പ്രശങ്ങളമില്ലകാത കണ്സ്ട്രകനസ് ഉപകയകാഗമിക്കുനണസ്. അതസ്
കപകാപ്പുലറകാക്കകാനുള്ള നടപടമികറളക്കുറമിചസ് ഗവണ്റമന്റെസ് ആകലകാചെമിക്കുന്നതകാണസ് .
സബ്ടഷറമി ഓഫവ്വീസസ്
ശവ്വീ. റക. അജമിതസ്: സര്, 9 പഞകായത്തുകളസം ഒരു മുനമിസമിപ്പകാലമിറ്റെമിയുസം
ഉള്റപ്പടുന്നതകാണസ് ററവക്കസം നമികയകാജകമണ്ഡലസം. അവമിറട ഒരു സബ്ടഷറമിയകാണസ്
ഇകപ്പകാഴുള്ളതസ്. തലകയകാലപ്പറമമില് ഒരു സബ്ടഷറമി ആരസംഭേമിക്കണറമന്നതകാണസ് ഇഇൗ
സബ്മമിഷനമിലൂറട
വകുപ്പുമനമിക്കസ്

ഞകാന

കനരമിടസ്

ആവശര്യറപ്പടുന്നതസ്.

അറമിയകാവുന്ന

ബഹുമകാനറപ്പട

സലമകാണസ്.

അവമിറടയുള്ള

ധനകകാരര്യ
ആളകള്

ആവശര്യങ്ങള്ക്കകായമി ററവക്കസം ടഷറമിയമികലയകാണസ് കപകാകുന്നതസ്. 6000-ലധമികസം
റപനഷനകകാരകാണസ് ററവക്കസം ടഷറമിയമില് വരുന്നതസ്. ഇതസ് വളറര തമിരക്കുള്ള
ടഷറമിയകാണസ്. അതമിനകാല് ധകാരകാളസം ഓഫവ്വീസുകളസം മറ്റുമുള്ള തലകയകാലപ്പറമമില് ഒരു
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സബ്ടഷറമി ആരസംഭേമിക്കണറമന്നതകാണസ് ഞകാന സബ്മമിഷനമിലൂറട ഉന്നയമിക്കുന്നതസ്.
അവമിറട

മമിനമി

സമിവമില്

സലസഇൗകരര്യമുണസ്.

കസഷറന്റെ

അതുറകകാണസ്

പണമി

പൂര്തമിയകായതമിനകാല്

ബഹുമകാനറപ്പട

ധനകകാരര്യ

ഇകപ്പകാള്
വകുപ്പുമനമി

സബ്ടഷറമി അനുവദമിക്കണറമന്നകാണസ് അഭേര്യര്തമിക്കകാനുള്ളതസ്.
ധനകകാരര്യവുസം നമിയമവുസം ഭേവനനമിര്മകാണവുസം (ശവ്വീ. റക. എസം. മകാണമി): സര്,
കകരളതമിറന്റെ ഭൂപടതമില് തലകയകാലപ്പറമമിനസ് പ്രകതര്യക സകാനമുണസ്. ടഷറമി
വകുപ്പമില്

ആധുനമികവല്ക്കരണതമിറന്റെയുസം

കമഡ്യൂടര്വല്ക്കരണതമിറന്റെയുസം

ഭേകാഗമകായമി കകകാര് ബകാങമിസംഗസ്, റഹകാറമികസകാണല് കണകമിവമിറ്റെമി, ഗ്രകാസസ് മുതലകായ
പുതമിയ പദ്ധതമികള് നടപ്പമിലകാക്കമി വരുന്നതമിനകാല് ടഷറമി ഇടപകാടുകള് കൂടുതല്
സുഗമമകാകുന്നതകാണസ്. ഇഇൗ സകാഹചെരര്യതമില് പുതുതകായമി ടഷറമികള് ആരസംഭേമിക്കുന്ന
കകാരര്യസം

ഇകപ്പകാള്

സര്ക്കകാരമിറന്റെ

പരമിഗണനയമില്

ഇല്ല.

പുതുതകായമി

വരുന്ന

സന്ദര്ഭേതമില് അക്കകാരര്യറതപ്പറ്റെമി ആകലകാചെമിക്കകാവുന്നതകാണസ്.

വമിദര്യകാലയങ്ങളമില് ഹജവ കപകാളമിഹഇൗസുകള്
ശവ്വീ. ഐ. സമി. ബകാലകൃഷ്ണന: സര്, കകരളസം ഒരു കകാര്ഷമിക സസംസകാനമകാണസ്.
കകരളതമില് അമമിതമകായ രകാസവളള്രപകയകാഗവുസം കവ്വീടനകാശമിനമികളറട ഉപകയകാഗവുസം
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കകാരണസം കകാനസര് കപകാലുള്ള കരകാഗങ്ങളറട എണസം കൂടമിവരമികയകാണസ്.

കര്ഷകര്

അവരുറട വവ്വീട്ടുവളപ്പമില്തറന്ന ഹജവവളമുല്പ്പകാദമിപ്പമിചസ് കൃഷമി റചെയ്യുകറയനളളതസ്
ബഹുമകാനറപ്പട മനമിയുറട ആശയമകാണസ്.
കര്ഷകരമില്

എതമിക്കുന്നതമിനുസം

ഹജവ കൃഷമിയുറട
പുതന

തലമുററയ

പ്രകാധകാനര്യസം
ഹജവ

കര്ഷകരകാക്കമിമകാറ്റെമിറയടുക്കുന്നതമിനുസം തകാല്പ്പരര്യമുള്ള വമിദര്യകാലയങ്ങള് റതരറഞ്ഞടുതസ്
അവമിറട കപകാളമി ഹഇൗസസ് പദ്ധതമി ആരസംഭേമിചസ് വമിദര്യകാര്തമികളമില് ഹജവ പചക്കറമി
കൃഷമിയുറട പ്രകാധകാനര്യറതക്കുറമിച്ചുള്ള പരമിശവ്വീലനസം നല്കണറമന്നകാണസ് ഞകാന ഇഇൗ
സബ്മമിഷനമില്കടമി ആവശര്യറപ്പടുന്നതസ്.
കൃഷമിയുസം മൃഗസസംരകണവുസം അചടമിയുസം കസഷനറമിയുസം വകുപ്പുമനമി (ശവ്വീ. റക.
പമി. കമകാഹനന): സര്, ഹജവകൃഷമി കപ്രകാത്സകാഹമിപ്പമിക്കുന്നതമിനുസം വമിദര്യകാര്തമികളമില്
ഹജവകൃഷമിയുറട ആവശര്യകതറയപ്പറ്റെമി അവകബകാധസം വളര്തമിറയടുക്കുന്നതമിനുമകായമി
ഹഹറടകസ് കൃഷമിയുറട ഭേകാഗമകായമി സസംസകാനതസ് കപകാളമിഹഇൗസുകള് വഴമി സസംരകമിത
കൃഷമി കകാരര്യകമമകായമി നടതമിവരുനണസ്. സസംസകാന കഹകാടമികള്ചര് വഴമിയകാണസ്
ഹഹറടകസ് പദ്ധതമി പ്രകകാരസം കപകാളമിഹഇൗസുകള് സകാപമിക്കുന്നതസ്. വമിദര്യകാലയങ്ങളമില്
ഹജവകപകാളമിഹഇൗസുകള്ക്കസ്

രൂപസം

നല്കമിറക്കകാണസ്

വമിദര്യകാര്തമികളമില്

ഹജവകൃഷമി രവ്വീതമിറയക്കുറമിച്ചുള്ള അവകബകാധസം വളര്തമിറയടുക്കുകയകാണസ് റചെയ്യുന്നതസ് .
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വമിദര്യകാര്തമികള്ക്കമിടയമില് ഹജവകൃഷമിയുറട അഭേമിരുചെമി വര്ദ്ധമിപ്പമിക്കകാനുസം അതുവഴമി
ഹജവപചക്കറമികള്

വമിദര്യകാലയങ്ങളമിറല

അകതകാറടകാപ്പസം വമിദര്യകാലയങ്ങളമില്
സസംസരമിക്കുന്നതമിനുസം
ബകയകാഗര്യകാസസ്

നടപ്പമിലകാക്കമിവരുന.

ലഭേര്യമകാക്കകാനുസം

ഉണകാകുന്ന മകാലമിനര്യങ്ങള് അവമിറടതറന്ന

സകാധര്യമകാകുന്ന

പ്ലേകാനകള്

ഉചഭേകണതമിനസ്

തരതമില്

എല്ലകാ

സകാപമിക്കുന്നതമിനസ്

വമിദര്യകാലയങ്ങളമിലുസം

കൃഷമിവകുപ്പസ്

പദ്ധതമി

വമിദര്യകാലയങ്ങളമില്, ബകയകാഗര്യകാസസ് പദ്ധതമിയുറട ഭേകാഗമകായുള്ള

ബകയകാഗര്യകാസസ് പ്ലേകാന്റെമിറന്റെ വമിതരണ ഉദ്ഘകാടനസം ജൂഹല മകാസസം 18-ാം തവ്വീയതമി
കകകാഴമികക്കകാടസ്

വചസ്

നടക്കുകയകാണസ്.

ബഹുമകാനറപ്പട

മുഖര്യമനമി

പദ്ധതമിയുറട

ഉദ്ഘകാടനസം കനരറത നടതമിയമിരുന. ഈ ഒരു ബൃഹതകായ പദ്ധതമിയമിലൂറട
ഉറവമിട മകാലമിനര്യ സസംസരണസം, ഹജവകൃഷമി, ഉചഭേകണതമിനുള്ള പചക്കറമി,
ഉചക്കഞ്ഞമിക്കുള്ള ഗര്യകാസസ് എന്നമിവ ലഭേമിക്കുന്നതകാണസ്.
പ്രവ്വീജയുറട മരണസം
ശവ്വീ. റക. രകാജു:

സര്, എറന്റെ നമികയകാജകമണ്ഡലതമില് ഉള്റപ്പട കുളത്തൂപ്പുഴ

കപകാലവ്വീസസ് കസഷന പരമിധമിയമില് വകാവകാചമി എനവമിളമിക്കുന്ന പ്രവ്വീജ എന്ന സവ്വീ
18-5-2014-നസ് 11 മണമികയകാടുകൂടമി ദുരൂഹ സകാഹചെരര്യതമില് മരണറപ്പടുകയുണകായമി.
ഇവരുറട ഭേര്തകാവസ് കുളത്തൂപ്പുഴ സസ്വകദശമി ബമിജുകുമകാര് ഗള്ഫമിലകാണസ് . എട്ടുസം നകാലുസം
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വയസ്സുള്ള ആണ്കുടമികളറട മകാതകാവുകൂടമിയകായ ഇവര് ആത്മഹതര്യ റചെകയ്യേണ
സകാഹചെരര്യങ്ങറളകാനമമില്ല.

ഇവര്

മരണറപ്പടുന്നതമിനസ്

റതകാട്ടുമുമസ്

കുളത്തൂപ്പുഴ

കചെകാഴമിയകക്കകാടസ് സസ്വകദശമിയുസം അടുത വവ്വീടമില് തകാമസമിക്കുന്ന മററ്റെകാരകാളസം പ്രവ്വീജയുമകായമി
കഫകാണമില് കമകാശറപ്പട രവ്വീതമിയമില് സസംസകാരമിക്കുകയുസം റചെയ്തമിരുന്നതമിനസ് റതളമിവുകളസം
സമവ്വീപവകാസമികള് പറഞ്ഞമിട്ടുള്ളതകാണസ്. ഉചയസ് കഴമിക്കകാനുള്ള ആഹകാരസം പകാകസം
റചെയ്യുന്നതമിനസ് കറമികള്ക്കസ് അരമിഞവയകയുസം ഇറചമി പകാചെകസം റചെയ വയകയുസം
റചെയ്തതമിനുകശഷമകാണസ് മരണമുണകായതസ്. ഇഇൗ മരണമുണകായതമില് വളറര ദുരൂഹത
നമിലനമില്ക്കുകയകാണസ്. പരകാതമിറപ്പടമിട്ടുസം കകാരര്യമകായ അകനസ്വഷണസം നടക്കുന്നമില്ല.
കഫകാണ് റചെയ്ത ആളമിറന്റെയുസം സമവ്വീപവകാസമിയുറടയുസം കപരസ് പറഞറകകാടുറതങമിലുസം
കപകാലവ്വീസസ്

അകനസ്വഷമിക്കുകകയകാ

സസ്വവ്വീകരമിക്കുകകയകാ റചെയ്തമിടമില്ല.

അവറര

കചെകാദര്യസം

റചെയ്യുകകയകാ

നടപടമി

ഇഇൗ ദുരൂഹ മരണതമിറനറ യഥകാര്ത വസ്തുത

റവളമിചതസ് റകകാണ്ടുവരുന്നതമിനകാവശര്യമകായ നടപടമി സസ്വവ്വീകരമിക്കറണമന്നകാണസ് എറനറ
സബ്മമിഷന.
അദ്ധര്യകകവദമിയമില് പകാനല് ഓഫസ് റചെയര്മകാന (ശവ്വീ. റക. മുരളവ്വീധരന)
ആഭേര്യനരവുസം വമിജമിലനസുസം വകുപ്പുമനമി (ശവ്വീ. രകമശസ് റചെന്നമിതല): സര്,
കുളത്തൂപ്പുഴ

കപകാലവ്വീസസ്

കസഷന

പരമിധമിയമിറല

അയ്യേനപമിള്ളവളവസ്
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ഗണപതമിവമിലകാസസം വവ്വീടമില് ബമിജുവമിറനറ ഭേകാരര്യ വകാവചമി എന വമിളമിക്കുന്ന 27
വയസ്സുള്ള പ്രവ്വീജറയ വവ്വീടമിറന്റെ കമിടപ്പുമുറമിയമില് തൂങ്ങമിമരമിച നമിലയമില് 18-5-2014-നസ്
രകാവമിറല 11.30 മണമികയകാറട കകാണറപ്പട്ടു. ഇഇൗ സസംഗതമിക്കസ് പ്രവ്വീജയുറട സകഹകാദരറന്റെ
ഭേകാരര്യ ശകാലമിനമിയുറട റമകാഴമി പ്രകകാരസം സമി.ആര്.പമി.സമി. 174-ാം വകുപ്പനുസരമിചസ്
ഹക്രസം നമര് 521/14 ആയമി കുളത്തൂപ്പുഴ കപകാലവ്വീസസ് കസഷനമില് കകസസ് രജമിസര്
റചെയ.

തുടര്ന്നസ്

കപകാസ്റ്റുകമകാര്ടസം

തമിരുവനനപുരസം

നടതമി

മൃതകദഹസം

റമഡമിക്കല്

കകകാകളജസ്

ആശുപത്രമിയമില്

സസംസരമിക്കുന്നതമിനകായമി

ബന്ധുക്കള്ക്കസ്

വമിട്ടുറകകാടുത്തു. കപകാസ്റ്റുകമകാര്ടസം റമികപ്പകാര്ടമില് പ്രവ്വീജയുകടതസ് തൂങ്ങമിമരണമകാറണന്നസ്
സമിരവ്വീകരമിചമിട്ടുണസ്. ഇഇൗ കകസമിറനറ അകനസ്വഷണസം കുളത്തൂപ്പുഴ സബസ് ഇനറസകര്
നടതമിവരുന. പ്രവ്വീജയുറട ഭേര്തകാവസ് വമികദശതസ് കജകാലമി റചെയ്യുകയകാണസ് . പ്രവ്വീജയുറട
റമകാഹബല്

കഫകാണ്

കകകാള്

വമിവരങ്ങറളപ്പറ്റെമി

ഹസബര്

റസല്

മുകഖന

അകനസ്വഷണസം നടതമിയതമില് മരമിക്കുന്നതമിനുമുമസ് കചെകാഴമിയകക്കകാടസ് കല്ലുകുഴമി വവ്വീടമില്
വമിജയന മകന നമിജമിന 23 വയസസ്, എന്ന ആള് തറന്റെ റമകാഹബല് കഫകാണമില്
നമിനസം നമിരവധമി തവണ പ്രവ്വീജറയ വമിളമിചമിരുന്നതകായമി കറണതമിയമിട്ടുണസ് . ഇഇൗ
റതളമിവമിറന്റെയുസം

മറ്റെസ്

സകാകമിറമകാഴമികളറടയുസം

അടമിസകാനതമില്

നമിജമിറന

പ്രതമിയകാക്കമി ഐ.പമി.സമി. 306-ാം വകുപ്പസ് കചെര്തസ് അകനസ്വഷണസം നടത്തുന്ന
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വമിവരതമിനസ് ബഹുമകാനറപ്പട പുനലൂര് റജ.എഫസ്.സമി.എസം. കകകാടതമി മുമകാറക
റകപ്പകാര്ടസ് സമര്പ്പമിച്ചു. പ്രതമി ഒളമിവമില് കപകായതമിനകാല് അറസസ് റചെയ്യേകാന കഴമിഞ്ഞമിടമില്ല.
ഇയകാള് ബഹുമകാനറപ്പട ഹഹകക്കകാടതമിയമില് സമര്പ്പമിച മുനകൂര് ജകാമര്യകാകപകയമില്
അകനസ്വഷണ

ഉകദര്യകാഗസന

മുമകാറക

കവ്വീഴടങ്ങണറമന്ന

നമിര്കദ്ദശകതകാടുകൂടമി

പ്രതമിക്കസ് ജകാമര്യസം നമിരസമിചമിട്ടുള്ളതകാണസ്. അകനസ്വഷണതമില് പ്രവ്വീജ കമല്പ്പറഞ്ഞ
നമിജമിനുമകായമി എങ്ങറനകയകാ അടുപ്പതമിലകാവുകയുസം നമിരനരസം കഫകാണമിലുസം മറ്റുസം
ബനസം

പുലര്തമിവരറവ

തൂങ്ങമിമരമിചതകാറണന്നകാണസ്

നമിജമിനുമകായമി
പ്രകാഥമമികമകായമി

കലഹമിചതമിറന്റെ
റവളമിവകായമിട്ടുള്ളതസ്.

കപരമില്
പ്രവ്വീജയുറട

അയല്വകാസമിയകായ അനമിയനകുഞ്ഞസ് എന്ന വര്യകമിക്കസ് മരണതമില് എറനങമിലുസം
പങ്കുള്ളതകായമി ഇതുറവര റതളമിവസ് ലഭേമിചമിടമില്ല. കപകാലവ്വീസസ് ഇതുസസംബനമിചസ് കൂടുതല്
അകനസ്വഷണസം നടതമിവരമികയകാണസ്.
കപകാലവ്വീസസ് കസനയമിറല സസംഘടനകാ സസ്വകാതനര്യസം
ശവ്വീ. പമി.

ശവ്വീരകാമകൃഷ്ണന:

സര്, കപകാലവ്വീസസ് കസനയമിറല സസംഘടനകാ

സസ്വകാതനര്യതമിറന്റെ കപരമില് ഉണകാകുന്ന അസസ്വകാരസര്യങ്ങറള സസംബനമിചകാണസ് ഞകാന
ഇഇൗ

സബ്മമിഷന

ജനകാധമിപതര്യതമിറന്റെ

ഉന്നയമിക്കുന്നതസ്.
വമികകാസതമിറന്റെ

കപകാലവ്വീസമിറന്റെ

സസംഘടനകാ

ഭേകാഗമകായമിടകാണസ്

സസ്വകാതനര്യസം

ആരസംഭേമിചതസ്.

അതസ്
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കകമിരകാഷവ്വീയ വല്ക്കരണസം, പകകാകഭേദസം, സസ്വജനപകപകാതസം

എന്നമിവയകാകകാന

പകാടമില്ല. കചെരമിതമിരമികവകാ രകാഷവ്വീയ കകമികളറട ഭേകാഗകമകാ ആകകാനുസം

പകാടമില്ല.

സസ്വതനവുസം നമിഷ്പകവുമകായ കനതൃതസ്വമകാണസ് പരമിഷ്കൃതമകായ കപകാലവ്വീസമിറന്റെ കനതൃതസ്വസം.
എന്നകാല്

ഇന്നസ്

ആ

സമിതമി

കകരളതമില്

മകാറമിയമിരമിക്കുകയകാണസ്.

ആഭേര്യനരവകുപ്പുമനമി ധകാരകാളസം നല്ല കകാരര്യങ്ങള് റചെയ്യേകാന പരമിശമമിക്കുനണസ് .
അകദ്ദഹതമിറന്റെ

അറമികവകാടുകൂടമിയകാകണകാ

നടക്കുന്നറതന്നറമിയമില്ല.

കപകാലവ്വീസസ്

അകസകാസമികയഷന കകരളതമിറല ഗവണ്റമന്റെമിറന്റെ രകാഷവ്വീയ കനതൃതസ്വസം നടത്തുന്ന
സസംഘടനയുറട
മകാറ്റെതമിനസ്
ഭേകാരര്യയുറട

കപകാഷക

സസംഘടനയകായമിടകാണസ്

പ്രവര്തമിക്കുന്നതസ് .

സലസം

യകാറതകാരു മകാനദണ്ഡവുമമില്ല. കപകാലവ്വീസുകകാര്ക്കസ് സസ്വനസം കസഷനമിലുസം
കസഷന

സമി.ഐ.-മകാര്ക്കുസം

പരമിധമിയമിലുസം
ഇതരതമില്

കജകാലമി
കജകാലമി

റചെയ്യേകാന

പകാടമില്ല.

റചെയ്യേകാന

എസസ്.ഐ.,

പകാടമില്ല.

'കകാപ്പ'

അടമിസകാനതമില് ആളകറള നകാടസ് കടത്തുന്നതുകപകാറല കപകാലവ്വീസുകകാകരയുസം നകാടസ്
കടത്തുന്ന അവസയകാണസ്.
ബമിജു,

എന്നകാല് ഇതസ് എല്ലകാവര്ക്കുസം ബകാധകമല്ല. സമി.ആര്.

ചെന്ദ്രകശഖരന നകായര്,

ജമിജു സമി. നകായര്, സജവ്വീര്

എന്നമിവര് മുന

ഭേകാരവകാഹമികളകായമിരുന. കഫസസ് ബുക്കമില് നമിനസം ടകാഗസ് റചെയറവന്നതമിറന്റെ കപരമില്
നടപടമി സസ്വവ്വീകരമിച്ചു.

എ.സമി.പമി. അകനസ്വഷണസം നടതമി നമിയമവമിരുദ്ധമകായ
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പരകാതമിയകാറണന്നസ് കറണതമിയമിട്ടുസം നടപടമി റദ്ദകാക്കമിയമില്ല. അകതസമയസം രകാഷവ്വീയ
പ്രചെരണസം നടത്തുന്ന ആളകളറട കപരമിലുസം നടപടമി സസ്വവ്വീകരമിക്കുന്നമില്ല. കകരളതമിറല
കപകാലവ്വീസസ് സഹകരണ സസംഘങ്ങള്

തമിരുവനനപുരവുസം കണ്ണൂരുസം പടമിറചടുത്തു.

മകനകാജസ് എള്രബഹകാസം ഐ.പമി.എസസ്. പ്രസമിഡന്റെകായമിട്ടുള്ള സസംഘസം പമിരമിച്ചുവമിടസ് കൃതൃമ
കകാര്ഡുകള് ഉണകാക്കുന്നതകായമി മകാധര്യമങ്ങളമില് വകാര്ത വരമികയകാണസ് . കകരളതമിറല
പല

സലത്തുസം കജകാലമിയുള്ള കപകാലവ്വീസുകകാര് എറണകാകുളതസ് കകന്ദ്രവ്വീകരമിചസ്

സഹകരണസസംഘസം പടമിറചടുക്കകാന ശമമിക്കുന.
നമിലനമില്ക്കുന്ന

കചെരമിതമിരമിവമിനസ്

അകസകാസമികയഷനമില്
കസനയുറട
പ്രതവ്വീകയുസം

രകാഷവ്വീയ പകാര്ടമികള്ക്കമിടയമില്

സമകാനമകായ

കചെരമിതമിരമിവസ്

കപകാലവ്വീസസ്

വന്നമിരമിക്കുകയകാണസ്. ഇതസ് കകരളതമിറല കപകാലവ്വീസസ്

വമിശസ്വകാസര്യതയുസം

കപകാലവ്വീസസ്

കസനറയ

തകര്തമിരമിക്കുകയകാണസ്.

സസംബനമിച

ജനങ്ങളറട

ആഭേര്യനരവകുപ്പുമനമിയുറട

അറമികവകാടുകൂടമിയകാണസ് ഇതസ് നടക്കുന്നറതങമില് അങ്ങമിതസ് അവസകാനമിപ്പമിക്കണസം. ഇതസ്
അങ്ങയുറട

അറമികവകാടുകൂടമിയല്ലകാറതയകാണസ്

നടക്കുന്നറതങമില്

ഇതവസകാനമിപ്പമിക്കുന്നതമിനസ് ആവശര്യമകായ നടപടമി സസ്വവ്വീകരക്കണസം.
ആഭേര്യനരവുസം വമിജമിലനസുസം വകുപ്പുമനമി (ശവ്വീ. രകമശസ് റചെന്നമിതല): സര്,
കപകാലവ്വീസസ് അകസകാസമികയഷന പൂര്ണമകായുസം രകാഷവ്വീയമമില്ലകാത സസംഘടനയകായമി
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പ്രവര്തമികക്കണതകാറണന്നസ് അകസകാസമികയഷന ചെടങ്ങളറട ഉകദ്ദശര്യ ലകര്യങ്ങളമില്
തറന്ന വര്യകമകാക്കുനണസ്. കകരള കപകാലവ്വീസസ് ആകമിറന്റെ, 1966-റല

കപകാലവ്വീസസ്

കഫകാഴസസ് (ററസ്ട്രമികന ഓഫസ് ഹററ്റെസ്സസ്) ആകമിറന്റെ പരമിധമിക്കുള്ളമില് നമിന്നകാണസ്
കപകാലവ്വീസസ്

അകസകാസമികയഷന

അകസകാസമികയഷനുകള്
പ്രവര്തനങ്ങളമില്

പ്രവര്തമിച്ചുവരുന്നതസ്.

പ്രതര്യകമകാകയകാ

ഏര്റപ്പടുകകയകാ

മറ്റെസ്

വമിവമിധ

കപകാലവ്വീസസ്

പകരകാകമകാകയകാ
സസംഘടനകളമകായമി

രകാഷവ്വീയ
സസംകയകാജമിചസ്

പ്രവര്തമിക്കുകകയകാ റചെയ്യുന്നതകായമി ശദ്ധയമില്റപ്പടമിടമില്ല. കപകാലവ്വീസസ് കസനയമിറല
വമിവധ

തസ്തമികകളമില്

പ്രവര്തമിക്കുന്നവരമില്

സകാകഹകാദരര്യസം,

ഐകമതര്യസം,

പരസരധകാരണ, അചടക്കസം എന്നമിവ വളര്റതമിയടുക്കകാന കവണമിയകാണസ് കപകാലവ്വീസസ്
അകസകാസമികയഷന രൂപവ്വീകരമിചമിട്ടുളളതസ്.

ബസംഗകാളമിലുസം കകരളതമിലുസം മകാത്രമകാണസ്

അകസകാസമികയഷനുകള് നമിലവമിലുളളറതന്നസ് ഞകാന ഇന്നറല ഇവമിറട സൂചെമിപ്പമിച
കകാരര്യമകാണസ്.

ബസംഗകാളമില്

പുതമിയ

ഗവണ്റമന്റെസ്

വന്നതമിനുകശഷസം

അവര്

അകസകാസമിയഷന നമിര്തലകാക്കമിയമിട്ടുണസ്. ഇവമിറട നമിര്തലകാകക്കണ ആവശര്യകത
വന്നമിടമില്ല. കൂടുതലകായമി രകാഷവ്വീയമകായ കമിടമത്സരസം വന്നകാല് അതമിറന നമിയനമിക്കുന്ന
കകാരര്യസം,

ശവ്വീ.

സദുകദ്ദശപരമകായ

പമി.

ശവ്വീരകാമകൃഷ്ണന

കകാരണങ്ങളകാല്

പറഞ്ഞതുകപകാറല
ആരസംഭേമിച

പരമിഗണമിക്കുന്നതകാണസ്.

കപകാലവ്വീസസ്

അകസകാസമികയഷന
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രകാഷവ്വീയമകായ കചെരമിതമിരമിവമിനസ് വഴമിറതളമിക്കുന്ന രവ്വീതമിയമികലയസ് കപകാവുകയകാറണങമില്
അതമിറന നമിയനമിക്കുന്ന കകാരര്യസം കൂടകായമി ആകലകാചെമിക്കകാസം. സലസംമകാറ്റെതമിനസ് ചെമില
കനകാസംസസ് വരുതമിയമിട്ടുണസ്. ആ കനകാസംസമിറന്റെ അടമിസകാനതമില് കപകാലമിസുകകാര്ക്കസ്
അതകാതസ് കസഷനമില് കജകാലമി റചെയ്യേകാന പകാടമില്ല. എസസ്.ഐ.-മകാര്ക്കസ് അവരുറട
സര്ക്കമിളമില്

കജകാലമി

പകപകാതപരമകായമിട്ടുള്ള

റചെയ്യേകാന
നമിലപകാടസ്

പകാടമില്ല.

അതസ്

പ്രകാകദശമികമകായ

സസ്വവ്വീകരമിക്കകാതമിരമിക്കകാന

കവണമിയുള്ള

കനകാസംസകാണസ്. അതമില് അപകാകത ഉറണന്നസ് പറഞ്ഞകപ്പകാള് ഭേകാരര്യയുറട സലസം
എനള്ളതസ് മകാറ്റെമിയമിട്ടുണസ്.

സസ്വനസം പഞകായതമികലകാ കപകാലവ്വീസസ് കസഷന

പരമിധമിയമികലകാ പകാടമിറല്ലകന്നയുള.

കപകാലവ്വീസസ് അകസകാസമികയഷറന്റെ പ്രവര്തനസം

നമിഷ്പകവുസം നവ്വീതമിപൂര്വവുമകായമി മുകന്നകാടസ് കപകാകണസം. ആഭേര്യനര വകുപ്പുമനമിറയന്ന
നമിലയമില്

ഞകാന

ആഗ്രഹമിക്കുന്നതസ്,

ഒരുതരതമിലുള്ള

ഉണകാകരുറതനമകാത്രമകാണസ്. മകാത്രമല്ല, ജനധമിപതര്യപരമകായ
മത്സരമിക്കകാനുള്ള അവകകാശസം എല്ലകാവര്ക്കുമുണസ്.
പരകാജയറപ്പടുന്നവകരയുസം

കചെരമിതമിരവുസം
റതരറഞ്ഞടുപ്പമില്

റതരറഞ്ഞടുക്കറപ്പടുന്നവകരയുസം

ഒരുകപകാല തറന്ന ആഭേര്യനരവകുപ്പുസം ഗവണ്റമറനസം

കകാണുറമന്നസ് പറയകാന ആഗ്രഹമിക്കുന.
(അദ്ധര്യകകവദമിയമില് പകാനല് ഓഫസ് റചെയര്മകാന ശവ്വീ. റക. മുരളവ്വീധരന)
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നഷ്ടപരമിഹകാരസം
ശവ്വീ. റക. കുഞ്ഞമതസ് മകാസര്:

സര്,

ജനങ്ങളറട ജവ്വീവനുസം സസ്വതമിനുസം

സസംരകണസം റകകാടുകക്കണ ആളകള് അതസ് തകര്തതമിനുകശഷസം പരമിഹകാരസം
കണമില്ലകാറയനള്ള ഏറ്റെവുസം കവദനകാജനകമകായ കകാരര്യസം ശദ്ധയമില്റപ്പടുതകാനകാണസ്
എറന്റെ ഇഇൗ സബ്മമിഷന. എറന്റെ മണ്ഡലതമില് കവ്വീഴരമിയര് ഉറവക്കുന്നസ് മലയമിലകാണസ്
കകകാഴമികക്കകാടസ് റൂറല് എ.ആര് കര്യകാമസ് സമിതമി റചെയ്യുന്നതസ്. കര്യമമികനകാടസ് കചെര്ന്നകാണസ്
രകാജവ്വീവസ് ഗകാനമി കകകാളനമിയുള്ളതസ്. അതുകപകാറല ഒകടററ പടമികജകാതമി റസറ്റെമില്റമന്റെസ്
കകകാളനമികളസം പകാവറപ്പട ആളകള് മകാത്രസം തകാമസമിക്കുന്ന ഒരു കകകാളനമിയുമുണസ് റവറുസം
കശുമകാവസ് മകാത്രസം കൃഷമിറചെയ്യേകാന കഴമിയുന്ന, നകാലുസം അഞ്ചുസം റസന്റെസ് സലസം
സസ്വനമകായുള്ള ആളകള് തകാമസമിക്കുന്ന കകകാളനമിയകാണസ്. ഇഇൗ ഉറവക്കുന്നസ് ഏ.ആര്.
കര്യകാമമിലകാണസ് എറണകാകുളസം മുതല് കകാസര്കഗകാഡസ് വറരയുള്ള പ്രകദശങ്ങളമില്നമിനസം
പമിടമിറചടുത കസകാടക വസ്തുക്കള് കശഖരമിച്ചുവചമിരമിക്കുന്നതസ്. 2012 ഏള്രപമില് 21-നസ്
ഈ കര്യകാമമില് വചസ് കസകാടക വസ്തുക്കള് നശമിപ്പമിക്കുന്നതമിറനറ ഭേകാഗമകായമി കസകാടനസം
നടത്തുകയുണകായമി. അന്നസ് 12 മണമിക്കസ് നടതമിയ കസകാടനതമില് റപകാടമിറതറമിയുറട
ശബസംകകടസ്

ആളകറളല്ലകാസം

കപടമിചസ്

അകങ്ങകാട്ടുറചന്നകപ്പകാള്

ഒനസം

സസംഭേവമിക്കമില്ലകാറയന്നസ് ബനറപ്പട ആളകള് അറമിയമിറചങമിലുസം 1.30 മണമിക്കസ് വവ്വീണ്ടുസം
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കസകാടനസം നടതമിയതമിറന്റെ ഫലമകായമി 162 വവ്വീടുകള് തകര്ന, തകര്നറവന
പറഞ്ഞകാല് ചുമരസ് വമിണ്ടുകവ്വീറമി, കകകാണ്ക്രവ്വീറ്റെസ് വമിണ്ടുകവ്വീറമി ഓടുകള് ഇളകമിവവ്വീണു.
പകാവറപ്പട ആളകളറട വവ്വീടുകള് തകര്ന്നമിടമികപ്പകാള് രണ്ടു റകകാല്ലവുസം മൂനമകാസവുമകായമി.
വവ്വീടമില് ഒരു ടകാര്പകാളമിന ഇടസ് മൂടമിയമിടസ് അവര് തകാമസമിക്കുകയകാണസ് . 22-06-2012-നസ്
ഇഇൗ വമിഷയസം ഞകാന സബ്മമിഷനകായമി അവതരമിപ്പമിചമിരുന. അന്നസ് ശവ്വീ. തമിരുവഞ്ചൂര്
രകാധകാകൃഷ്ണനകായമിരുന

ആഭേര്യനര

വകുപ്പുമനമി.

കളകറുറട

കനതര്യതസ്വതമില്

പമി.ഡബറ്റ്യു.ഡമി. എഞമിനവ്വീയററയുസം ഉള്റപ്പടുതമി ഒരു കമമിറ്റെമിയുണകാക്കുറമനസം ആ
കമമിറ്റെമി റമികപ്പകാര്ടസ് സമര്പ്പമിക്കുന്ന മുറയസ് അവര്ക്കസ് നഷ്ടപരമിഹകാരസം നല്കുറമനസം
അകദ്ദഹസം സബ്മമിഷനസ് മറുപടമിയകായമി പറഞ്ഞമിരുന. ഇകപ്പകാള് രണ്ടു വര്ഷവുസം മൂന
മകാസവുമകായമി. 162 പകാവറപ്പട ആളകളറട വവ്വീടുകള് തകര്ന്നതമിനസ് നഷ്ടപരമിഹകാരമകായമി
ഒറരകാറ്റെ

ററപസ

കപകാലുസം

റകകാടുതമിടമില്ല.

ടകാര്പകാളമിന

ഇടുന്നതമിനുകവണമി

റചെലവകാക്കമിയ തുകറയങമിലുസം വകാങ്ങമിതരണറമന്നകാണസ് ഇകപ്പകാള് അവര് എകന്നകാടസ്
പറയുന്നതസ്. അതുമകാത്രമല്ല, അവമിറടയുള്ള ഒറരകാറ്റെ സലവുസം വമില്ക്കകാന കഴമിയുന്നമില്ല
എന്നതകാണസ് മററ്റെകാരു കവദനകാജനകമകായ വസ്തുത.

ഏകകദശസം 8 റസന്റെസ് സലസം

മകാത്രമുള്ള വവ്വീടമിറന്റെ കകകാണ്ക്രവ്വീറ്റെമിനസ് കപകാറകലറ്റെകാല് ആറരങമിലുസം വവ്വീടസ് വകാങ്ങുകമകാ?
അതുറകകാണസ് അവര്ക്കസ് വവ്വീടസ് വമില്പ്പനനടതമിയമിടസ് കപകാകകാനുസം സകാധമിക്കുന്നമില്ല. ഇഇൗ
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പകാവറപ്പട ആളകള്ക്കസ് പുതമിയ വവ്വീടസ് പഞകായതമില് അനുവദമിക്കകാന സകാധമിക്കുകമകാ?
അതുറകകാണസ് നമ്മുറട ഡമിപ്പകാര്ട്ടുറമന്റെമിനസ് പറ്റെമിയ കുറ്റെതമിനസ് നഷ്ടപരമിഹകാരസം നല്കകാന
തയ്യേകാറകാകണറമന്നകാണസ് എനമിക്കസ് വമിനവ്വീതമകായമി അഭേര്യര്തമിക്കകാനുള്ളതസ്.
ആഭേര്യനരവുസം വമിജമിലനസുസം വകുപ്പുമനമി (ശവ്വീ. രകമശസ് റചെന്നമിതല):

സര്,

റകകായമിലകാണമി കപകാലവ്വീസസ് കസഷന രജമിസര് റചെയ്തമിട്ടുള്ള വമിവമിധ കകസുകളമകായമി
ബനറപ്പടസ് പടക്കുനമിര്മകാണ ശകാലയമില്നമിന്നസ് പമിടമിറചടുതസ് സൂകമിച്ചുവചമിരുന്ന
കസകാടക വസ്തുക്കള് ബഹുമകാനറപ്പട റകകായമിലകാണമി ജുഡവ്വീഷര്യല് ഫസസ് കകാസസ്
മജമികസ്രേറ്റെസ് കകകാടതമിയുറട ഉതരവു പ്രകകാരസം 21-4-2012 ഉചയസ് രണ്ടുമണമികയകാടുകൂടമി
എറണകാകുളത്തുനമിറന്നതമിയ

എകസ്കപ്ലേകാസവ്വീവസ്

കണ്കടകാളറുറട

കനതൃതസ്വതമിലുള്ള

ഉകദര്യകാഗസര് കവ്വീഴരമിയര് ഉള്ള കകകാഴമികക്കകാടസ് റൂറല് എ.ആര്. കര്യകാമമില് വചസ്
നമിര്വവ്വീരര്യമകാക്കുന്ന

സമയതസ്

ഉള്രഗശബകതകാറട

കപകാടമിറതറമിചതമിറന

ത്തുടര്നണകായ ആഘകാതതമില് സമവ്വീപത്തുള്ള അകനകസം വവ്വീടുകള്ക്കസ് കകടുപകാടുകള്
സസംഭേവമിച്ചു.
കമധകാവമി

കകകാഴമികക്കകാടസ് ജമില്ലകാ കളകര്, കകകാഴമികക്കകാടസ് റുറല് ജമില്ലകാ കപകാലവ്വീസസ്
തുടങ്ങമിയ

ഉന്നത

ഉകദര്യകാസര്

സസംഭേവ

സലസം

സന്ദര്ശമിക്കുകയുസം

പമി.ഡബറ്റ്യു.ഡമി. അസമിസന്റെസ് എകമികഡ്യൂടവ്വീവസ് എഞമിനവ്വീയര് ശവ്വീ. രകാജന, നമിര്മമിതമി
കകന്ദ്രസം കപകാജകസ് മകാകനജര് ശവ്വീ. മകനകാജസ് എന്നമിവരുള്റപ്പടുന്ന വമിദഗ്ധ സമമിതമിറയ
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നകാശനഷ്ടതമിറനറ

കണക്കസ്

തമിടറപ്പടുതമി

ചുമതലറപ്പടുത്തുകയുസം

റചെയ.

കസകാടക

റമികപ്പകാര്ടസ്

വസ്തുക്കള്

സമര്പ്പമിക്കകാന

നമിര്വവ്വീരര്യമകാക്കമിയതമിനസ്

ബഹുമകാനറപ്പട കകകാടതമിയുറട...
മമി. റചെയര്മകാന: പ്ലേവ്വീസസ്.. ഓര്ഡര്.. രണ്ടു ഭേകാഗത്തുസം.
ശവ്വീ. രകമശസ് റചെന്നമിതല:

സര്, നമിര്കദ്ദശ പ്രകകാരമകായതമിനകാല് കസകാടനസം

സസംബനമിച്ചുള്ള കകസസ് രജമിസര് റചെയ്തമിടമില്ല. നകാശനഷ്ടങ്ങള് കണക്കകാക്കമി റമികപ്പകാര്ടസ്
സമര്പ്പമിക്കകാന
വവ്വീടുകള്ക്കസ്

ചുമതലറപ്പടുതമിയമിട്ടുള്ളതസ്
കകടുപകാടുകള്

റവനഡ്യൂ

സസംഭേവമിചമിട്ടുറണന്നസ്

വമിഭേകാഗറതയകാണസ് .

റവനഡ്യൂവകുപ്പമില്

കമിടമിയമിട്ടുണസ്, റമികപ്പകാര്ടസ് ഇതുവറര ലഭേര്യമകായമിടമില്ല.

162

പരകാതമികള്

ജമില്ലകാ കളകകറകാടസ് ഉടനടമി

റമികപ്പകാര്ടസ് സമര്പ്പമിക്കകാന ഞകാനകാവശര്യറപ്പടുന്നതകാണസ് .

അതമിനുകശഷസം അനനര

നടപടമികള് ഉടനതറന്ന സസ്വവ്വീകരമിക്കുന്നതകാണസ്.
കപകാലവ്വീസസ് നടത്തുന്ന നമിയമലസംഘനസം
ശവ്വീ. റക. ദകാസന:
നടത്തുന്ന

സര്, റകകായമിലകാണമിയമില് സമവ്വീപകകാലതസ് കപകാലവ്വീസസ്

നമിയമലസംഘനവുസം

നവ്വീതമിനമികഷധവുസം

ശദ്ധയമില്റകകാണ്ടുവരകാനകാണസ് ഇഇൗ സബ്മമിഷന.

സര്ക്കകാരമിറന്റെ

കപകാലവ്വീസമിറന ആക്രമമിറചന്ന

കപരമില് എഞമിനവ്വീയറമിസംഗസ് കകകാകളജമില് പഠമിക്കുന്ന ഒരു വമിദര്യകാര്തമിറയ അറസ്റ്റുറചെയ്തസ്
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നഗരമദ്ധര്യതമിലൂറട

ററകയകാമസംവചസ്

പ്രതമികഷധകാര്ഹമകാണസ്.

ജൂണ്

24-ാം

നടതമിച
തവ്വീയതമി

കപകാലവ്വീസസ്
ററവകമിടസ്

നടപടമി

അഞ്ചുമണമിക്കസ്

റകകായമിലകാണമി ബസസ് സകാന്റെമിനരമിറക കമല്പ്പകാലസം മുതല് മകാര്ക്കറ്റെസ് പരമിസരസംവറര
ഏതകാണസ് ഒരു കമികലകാമവ്വീറ്റെര് ദൂരസം പതമിനകാകറകാളസം കപകാലവ്വീസുകകാരുറടയുസം കപകാലവ്വീസസ്
വണമികളറടയുസം അകമടമികയകാറടയകാണസ് യുവകാവമിറന നടതമിചതസ് .
അവമിടറത

സമി.റഎ.യ്റക്കതമിറര

ഇതമിനുമുമസം

വമിമര്ശനമുണകായമിട്ടുള്ളതകാണസ്.

20

വയസ്സുകകാരനകായ എഞമിനവ്വീയറമിസംഗസ് കകകാകളജസ് വമിദര്യകാര്തമിറയ റപകാതുജനമദ്ധര്യതമില്
അപമകാനമിക്കുന്ന രവ്വീതമിയമിലകാണസ് അകദ്ദഹസം പ്രവര്തമിചതസ്.

ബുധനകാഴ്ച്ചരകാത്രമി

കപകാലവ്വീസമിറന ആക്രമമിച്ചുറവന്നകാണസ് അകദ്ദഹതമിറനതമിറരയുള്ള കകസസ്.

കഴമിഞ്ഞ

ദമിവസസം റചെകങ്ങകാട്ടുകകാവമിറല ഒരു അഡസ്വകക്കറ്റെമിറനതമിറര വധശമസം നടതമിയ
കകസമിറലയുസം മകറന്റെ ഭേകാരര്യറയ പവ്വീഡമിപ്പമിച കകസമിറല പ്രതമിയുമകായ അബുറബക്കററ
റതളമിറവടുപ്പമിനസ്

റകകാണ്ടുകപകായതസ്

ഉകദര്യകാഗസറനതമിറര

അതവ്വീവ

ആകരകാപണമുണസ്.

രഹസര്യമകായമിടകാറണനസം

റകകായമിലകാണമിയമില്വചസ്

ഇകത

കമകാഷണസം

നടതമിയ തമമിഴസ്നകാടസ് സസ്വകദശമികറള റകകാണ്ടുകപകായതുസം രഹസര്യമകായമിടകാണസ് . രകാഷവ്വീയ
പകാര്ടമികറള
കപകാലവ്വീസസ്

അപമകാനമിക്കകാനകായമി
പമിനമകാറണറമന്നസ്

നമിയവമിരുദ്ധമകായ

അവമിറടയുള്ള

എല്ലകാ

പ്രവര്തനങ്ങളമില്നമിന്നസ്
പകാര്ടമികളസം

ശകമകായ
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പ്രതമികഷധസം ഉയര്തമിറക്കകാണമിരമിക്കുകയകാണസ്.

റകകാടുസം കുറ്റെവകാളമികകളകാടുകപകാലുസം

കകാണമിക്കകാത വമിധതമിലകാണസ് കപകാലവ്വീസസ് നടപടമിറയന്നസ് വമിമര്ശനസം ഉയര്ന്നമിട്ടുണസ് .
ഇതമിനുമുമസം യുവകാക്കറള ററകവമിലങ്ങണമിയമിചസ് നടതമിയമിട്ടുണസ് .

ററകയകാമസം വചസ്

നടതമിചസ് കകാപ്പകാടമിലുസം കുറവമിലങ്ങകാടുസം ഇകത രവ്വീതമി അരകങ്ങറമി.

അകതസമയസം

വമിലങ്ങുവയന്നതസ് റതറ്റെകാറണങമില് ററകയകാമസം സര്ക്കകാര് പമിനവലമിക്കറടറയന്നകാണസ്
കപകാലവ്വീസസ് പറയുന്നതസ്.

യകാറതകാരു മകാര്ഗ്ഗവുമമിറല്ലങമില് മകാത്രറമ ററകവമിലങ്ങസ്

വയകാവൂറവന്നസ് സുപ്രവ്വീസം കകകാടതമി പറഞ്ഞമിട്ടുണസ്. വമിലങ്ങണമിയമിചസ് റപകാതുനമിരതമിലൂറട
നടത്തുകമകാള്

ഒരു

വമിലങ്ങുവയകാനുണകായ
കകകാടതമിറയയുസം

വര്യകമിയുറട

മകാനസമികനമിലറയ

സകാഹചെരര്യറതക്കുറമിചസ്

ബനറപ്പട

കബകാദ്ധര്യറപ്പടുതണസം,

മതമിയകായ

ബകാധമിക്കുസം,

ഉകദര്യകാഗസറരയുസം

കകാരണമമിറല്ലന

വമിലങ്ങുവച ഉകദര്യകാഗസന സമകാധകാനസം പറയകാനുസം ബകാദ്ധര്യസനകാണസ്.

കണകാല്
പ്രതമികറള

റപകാതുസലത്തുകൂടമി വമിലങ്ങണമിയമിച്ചു റകകാണ്ടുകപകാകുന്ന കപകാലവ്വീസമിറന്റെ പ്രകടനസം
സസംസകാന

മനുഷര്യകാവകകാശ

റകകായമിലകാണമിയമിറല

കമവ്വീഷറന്റെ

അഭേമിഭേകാഷകര്

ശദ്ധയമില്

ആകലകാചെമിക്കുനണസ്.

റകകാണ്ടുവരകാന
ഇതമിറന്റെകൂറട

മററ്റെകാരുകകാരര്യസം കൂടമി എനമിക്കസ് ശദ്ധയമില് റകകാണ്ടുവരകാനുണസ്.
മമി. റചെയര്മകാന: റയസസ്.. പ്ലേവ്വീസസ്.. രണസ് മമിനമിടസ് അധമികമകായമി ഇന്നസ് 48
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സബ്മമിഷനുകളള്ളതകാണസ്. ഇതസ് പതകാമറത സബ്മമിഷനകാണസ്.
ശവ്വീ. റക. ദകാസന:

സര്, ഇഇൗ സര്ക്കമിള് ഇനറസകര് ജനപ്രതമിനമിധമികറള

അപമകാനമിക്കുന്ന രവ്വീതമിയമില് പത്രകുറമിപ്പുകള് നല്കുകയകാണസ്.

സമി.റഎ. നല്കമിയ

പത്രക്കുറമിപ്പമില് പറയുന്നതസ്, ക്രമിമമിനലുകള്ക്കസ് പമിന്തുണ നല്കുന്ന ഒരു പ്രമുഖ
ജനപ്രതമിനമിധമിയുറണനസം അതസ് കപകാലവ്വീസമിറന്റെ ആത്മവവ്വീരര്യസം നഷ്ടറപ്പടുത്തുന
എനമകാണസ് അകദ്ദഹസം പറഞ്ഞമിരമിക്കുന്നതസ്. ഇങ്ങറന മൂനതവണയകായമി സമി.റഎ.യുറട
കപരമില് പത്രക്കുറമിപ്പമിറക്കമിയമിരമിക്കുന. ജനപ്രതമിനമിധമികറള അപമകാനമിക്കുന്നതമിനുസം
അവറര റപകാതുസമൂഹതമില് ഇകഴമികകാണമിക്കുന്നതമിനുസം കവണമി കപകാലവ്വീസസ് നടത്തുന്ന
ഇതരസം ശമങ്ങള് സര്ക്കകാര് കണമിറല്ലന്നസ് നടമിക്കരുതസ്. കകവലസം ഒരു കപകാലവ്വീസസ്
സര്ക്കമിള്

ഇനറസകര്ക്കസ്

ജനപ്രതമിനമിധമികള്റക്കതമിരകായമി

ഇതരതമിലുള്ള

പത്രവകാര്ത നല്കുന്നതമിനുസം ജനപ്രതമിനമിധമികറള അപമകാനമിക്കുന്ന തരതമില്
നടപടമിറയടുക്കകാനുമുള്ള ഉഇൗര്ജസം എവമിറട നമിന്നകാണസ് ലഭേമിക്കുന്നതസ്. ഇഇൗ നടപടമി
ശകമകായ പ്രതമികഷധമുയര്ത്തുന്നതകാണസ്.

ഇതസ് അടമിയനരമകായമി അകനസ്വഷമിചസ്

നടപടമി സസ്വവ്വീകരമിക്കണസം.
ആഭേര്യനരവുസം വമിജമിലനസുസം വകുപ്പുമനമി (ശവ്വീ. രകമശസ് റചെന്നമിതല):
ഇഇൗ

പറഞ്ഞതമിനകതസ്

രണസ്

ആറസകകാണുള്ളതസ്.

ഒന്നസ്,

സര്,

പത്രവകാര്ത

40
Uncorrected/Not for Publication

നല്കമിയതമിറനപ്പറ്റെമിയകാണസ്.

ചെമില

സന്ദര്ഭേങ്ങളമില്

കപകാലവ്വീസമിനസ്

കകസുകറള സസംബനമിചസ് പത്രവകാര്തകള് റകകാടുകക്കണമിവരുസം.
സര്ക്കമിള്

പരമിധമിയമിലുണകായമിട്ടുള്ള

കളവുകകസുകള്,

പ്രമകാദമകായ

റകകായമിലകാണമി

കബകാസംകബറസ്

കകസസ്,

റപകാതുമുതല് നശമിപ്പമിചതമിനുള്ള കകസുകള്, ഗുരുതരമകായ അടമിപമിടമികകസുകള്,
ബലകാല്സസംഗ

കകസുകള്,

കപകാലവ്വീസമിറന

ആക്രമമിച

കകസുകളമിലുള്റപ്പടുടുുന്ന

പ്രതമികളറട വമിവരസം, റപകാതുജനസുരകയസ് ഭേവ്വീഷണമിയകാകുന്നതരതമില് പ്രവര്തമിചതസ്
സസംബനമിച റമികപ്പകാര്ട്ടുകള്, റപകാതുജനങ്ങളറട ശദ്ധയമില്റപ്പടുത്തുന്നതമിനകായമി പല
തവ്വീയതമികളമിലകായമി വമിവമിധ പത്രവകാര്തകള് നല്കമിയമിട്ടുണസ് .

കമല്പ്പറഞ്ഞ

കകസുകളമില് റകകായമിലകാണമി ടകാഫമികസ് യണമിറ്റെമിറല കപകാലവ്വീസസ് ഉകദര്യകാഗസറര
ആക്രമമിച പ്രതമിറയ സസംബനമിച്ചുസം റകകായമിലകാണമി കപകാലവ്വീസസ് കസഷനമിറല ററക്രസം
279/12, 655/12, 792/12 എന്നവ്വീ 3 കകസുകളമില്കൂടമി ഉള്റപ്പടമിട്ടുള്ളതസ് സസംബനമിച്ചുസം
എയ്ഡ്സസ് കരകാഗമിയകായ പ്രതമി തറന്റെ മകറന്റെ ഭേകാരര്യറയ ബലകാല്സസംഗസം റചെയ്തതസ്
റകകായമിലകാണമി കപകാലവ്വീസസ് കസഷന റമികപ്പകാര്ടകായമി ററക്രസം 403/14 നമര് കകസമിറല
പ്രതമികള് അടുത വവ്വീടമികലയസ് കബകാസംറബറമിഞ്ഞസ് വവ്വീട്ടുകകാരമിറയ പരമികക്കല്പ്പമിചതസ് ,
കളവുകകസമിറലയുസം കഞകാവസ് കകസമിറലയുസം പ്രതമികറള അറസസ് റചെയ്തതസ് തുടങ്ങമിയവ
സസംബനമിച്ചുള്ള പത്രക്കുറമിപ്പകായമി റകകായമിലകാണമി കപകാലവ്വീസസ് വമിവമിധ പത്രങ്ങളമില്
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വകാര്തകള് നല്കമിയമിട്ടുള്ളതകാണസ്. എന്നകാല് ജനപ്രതമിനമിധമികറള അപമകാനമിക്കുന്ന
തരതമിലുള്ള

യകാറതകാരു

പത്രവകാര്തകളസം

നല്കമിയമിടമില്ല.

കൂടകാറത,

റപകാതുജനങ്ങള്റക്കതമിറര നവ്വീതമിനമികഷധ സമവ്വീപനസം റകകായമിലകാണമി കപകാലവ്വീസമിറന്റെ
ഭേകാഗത്തുനമിനമുണകായമിടമില്ല.

പത്രക്കുറമിപ്പസ്

നടത്തുകകയകാ

ഒരു

റചെയ്തമിടമില്ല.

റകകായമിലകാണമി

പഴയ

വകാഹനഗതകാഗതസം

റകകാടുക്കുകകയകാ

വമിദര്യകാര്തമിയുറട

മകാര്ക്കറ്റെമിനസ്

സമവ്വീപസം

പത്രസകമളനസം

കകാരര്യമമിവമിറട

നകാഷണല്

തടസറപ്പടുത്തുന്നവമിധസം

പറഞ.

ററഹകവയമില്

അക്രമകാസകമകായമിനമിന്ന

എഞമിനവ്വീയറമിസംഗസ് വമിദര്യകാര്തമി അജയസ് ചെന്ദ്രറനയുസം മറ്റെസ് രണ്ടുകപറരയുസം ററനറ്റെസ്
റപകടകാളമിസംഗസ്

ഡഡ്യൂടമിയമിലുണകായമിരുന്ന

റകകായമിലകാണമി

ടകാഫമികസ്

യണമിറ്റെമിറല

ഉകദര്യകാഗസരകായ കഗ്രഡസ് എസസ്.റഎ. ചെന്ദ്രന, സമി.പമി.ഒ.മകാരകായ ഹരമിദകാസന,
ശവ്വീധരന

എന്നമിവര്

കചെകാദര്യസം

റചെയ്ത

സമയതസ്

അജയചെന്ദ്രന

കപകാലവ്വീസസ്

ഉകദര്യകാഗസറര അസഭേര്യസം പറയുകയുസം കപകാലവ്വീസസ് സസംഘസം ഉടനതറന്ന അജയ
ചെന്ദ്രറന പമിടമികൂടമി കപകാലവ്വീസസ് ജവ്വീപ്പമില് കയറ്റെകാന ശമമിക്കറവ അക്രമകാസകനകായമി
കപകാലവ്വീസസ് ഉകദര്യകാഗസറര കദകഹകാപദ്രവകമല്പ്പമിച്ചു.

ആ അക്രമതമില് സമി.പമി.ഒ.

ഹരമിദകാസറന്റെ മൂക്കമിലുസം ശവ്വീധരറന്റെ കയ്യേമിലുസം പരമികക്കറ്റു. അതമിനകാല് അജയ ചെന്ദ്രറന
ജവ്വീപ്പമില് കയറ്റെമി റകകായമിലകാണമി കപകാലവ്വീസസ് കസഷനമിറലതമിചസ് പ്രതമിയകാക്കമി 294
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റഎ.പമി.സമി. (ബമി) 332, 352 റക.പമി. ആകസ് റസകന 117 ഇ എന്നവ്വീ വകുപ്പുകള്
പ്രകകാരസം ററക്രസം 612/2014 ആയമി കകസസ് രജമിസര് റചെയ.

ഇഇൗ കകസമിറല

റതളമിറവടുപ്പമിനകായമി അകന്നദമിവസസം ററവകമിടസ് അജയ ചെന്ദ്രറന സസംഭേവസലതസ്
റകകാണ്ടുകപകാകകാന തുടങ്ങമിയകപ്പകാള് ഇയകാള് വവ്വീണ്ടുസം കപകാലവ്വീസസ് ഉകദര്യകാഗസറര
ഭേവ്വീഷണമിറപ്പടുത്തുകയുസം അക്രമസം നടതകാന മുതമിരുകയുസം റചെയ്തകപ്പകാഴകാണസ് പ്രതമിറയ
ററകവമിലങ്ങണമിയമിക്കുകയല്ലകാറത

കപകാലവ്വീസമിനസ്

മററ്റെകാരു

മകാര്ഗ്ഗവുമമില്ലകാത

സകാഹചെരര്യതമില് ററകവലമിങ്ങസ് വചസ് കകകാടതമിയമികലയസ് റകകാണ്ടുകപകാകകണമിവന്നതസ് .
പരമകാവധമി ഇതരസം സന്ദര്ങ്ങളമില് ഹകവമിലങ്ങുകള് വയകാനുള്ള നമിയമങ്ങള് നമ്മുറട
നകാടമിലുണസ്.

അതനുസരമിചസ്

മകാത്രമകാണസ്

പ്രവര്തമിചമിട്ടുള്ളതസ്.

റകകായമിലകാണമി

കപകാലവ്വീസസ് അക്രമപ്രവര്തനങ്ങള് നടത്തുന്ന ആളകറള തടസറപ്പടുത്തുകമകാത്രമകാണസ്
റചെയ്തമിട്ടുള്ളതസ്.
പടയസം ലഭേര്യമകാക്കല്
ശവ്വീ. ബമി. ഡമി. കദവസമി : സര്, ചെകാലക്കുടമി നമികയകാജകമണ്ഡലതമിറല
അതമിരപ്പമിള്ളമി

പഞകായതമില്റപ്പട

റപരമിങ്ങല്കൂതസ്-പുളമിയമിലപ്പകാറയമിറല

റക.എസസ്.ഇ.ബമി.യുറട സലതസ് 60 വര്ഷതമികലററക്കകാലമകായമി തകാമസമിച്ചുവരുന്ന
116

കുടുസംബങ്ങള്ക്കസ്

പടയസം

ലഭേമിക്കകാതതുമൂലസം

അവരുറട

ജവ്വീവമിതകാവശര്യങ്ങള് നമിര്വഹമിക്കകാന കഴമിയകാറത കഷ്ടറപ്പടുകയകാണസ് .

വമിവമിധ
സസ്വനമകായമി
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വവ്വീടസ് നമരുസം, കവകാടര്പ്പടമികയമില് കപരുസം, കറഷനകകാര്ഡുസം, ഹവദറ്റ്യുതമി കണകനുസം
ഉള്ള ഇവരമില് 80 ശതകാമനസംകപരുസം പടമികജകാതമി വമിഭേകാഗതമില്റപ്പടവരകാണസ്.
അവര്ക്കസ് ഇനമിയുസം പടയസം നല്കകാതതസ് കടുത അനവ്വീതമിയകാണസ് . ആയതുറകകാണസ്
പുളമിയമിലപ്പകാറയമിറല

തകാമസക്കകാരകായ

മുഴുവന

കുടുസംബങ്ങള്ക്കുസം

പടയസം

ലഭേമിക്കുന്നതമിനകായമി റക.എസസ്.ഇ.ബമി.യുറട എന.ഒ.സമി. റവനഡ്യൂ വകുപ്പമിനസ് ഹകമകാറമി
പടയസം നല്കുന്നതമിനസ് ആവശര്യമകായ അടമിയനര നടപടമികള് സസ്വവ്വീകരമിക്കണറമന്നസ്
അഭേര്യര്തമിക്കുന.

കൂടകാറത

പുളമിയമിലപ്പകാറ

നമിവകാസമികളറട

കുടമിറവള്ളകകാമസം

പരമിഹരമിക്കുന്നതമിനകായമി റപരമിങ്ങല്കൂതസ് ഡകാമമികനകാടസ് കചെര്ന്നസ് ഹപപ്പസ് ഹലനവഴമി
റവള്ളറമടുക്കുന്നതമിനുള്ള

അനുമതമി

നല്കണറമനസം

ഈ

സബ്മമിഷനമിലൂറട

അഭേര്യര്തമിക്കുന.

ഊര്ജ വകുപ്പുമനമി (ശവ്വീ. ആരര്യകാടന മുഹമദസ്) : സര്, ബഹുമകാനറപ്പട റമമര്
ഇവമിറട ചൂണമിക്കകാണമിചതമിനസ് പടയസം നല്കകണതസ് റവനഡ്യൂ/കഫകാറസസ് വകുപ്പുകളകാണസ്.
പറക

ഇതസ്

ലവ്വീസമിറനടുതസ്

വളറരക്കകാലമകായമി

ഇവമിറട

റക.എസസ്.ഇ.ബമി.യുറട
തകാമസമിക്കുന്നവര്ക്കസ്

ഹകവശമുള്ളതകാണസ്.

എന.ഒ.സമി.

നല്കകാന

റക.എസസ്.ഇ.ബമി. തയ്യേകാറകാണസ്. വലമിയ തകാമസമമില്ലകാറത എന.ഒ.സമി. നല്കുന്നതകാണസ്.
പടയസം

കമികടണ

കകാരര്യസം

ആവശര്യറപ്പകടണതകാണസ്.
അകദ്ദഹസം ഇവമിറട പറഞ.

വനസം

വകുപ്പമികനകാടുസം

റവനഡ്യൂ

വകുപ്പമികനകാടുസം

പുളമിയമിലപ്പകാറ കകകാളനമിയമിറല കുടമിറവള്ളതമിറന്റെ കകാരര്യസം
അതമിനുസം 26-06-2014--ല് റപര്മമിസവ്വീവസ് സകാങ്ഷന
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റകകാടുത്തുകഴമിഞ.
ബമിരുദ പ്രകവശസം നമികഷധമിച സസംഭേവസം
ശവ്വീ. കകകാടമികയരമി ബകാലകൃഷ്ണന : സര്,

തലകശ്ശേരമി ഗവറണ്മെന്റെസ് ഹയര്

റസക്കണറമി സ്കൂളമില് പ്ലേസസ് ടൂവമിനസ് 95.42 % മകാര്ക്കസ് വകാങ്ങമിയ ഷകാഹമിഷ്ണ എറന്നകാരു
വമിദര്യകാര്തമിനമി

തലകശ്ശേരമി

ഗവറണ്മെന്റെസ്

ബ്രണന

കകകാകളജമില്

ബമി.എ.

എക്കകണകാമമികമിനുകവണമി അകപക റകകാടുത്തു. അവമിറട അകപക റകകാടുതവരുറട
കൂടതമില് ഫസസ് റകാങസ് ഈ റപണ്കുടമിക്കസ് കമിടമി.

പറക കകകാകളജമില് കചെരകാന

കപകായ സന്ദര്ഭേതമില് പ്രമിനസമിപ്പല് പറഞ, നമിങ്ങള്ക്കസ് ഈ കകകാകളജമില്
പ്രകവശനസം തരമില്ല.

കകാരണസം, ഇവര് മകാഹമിക്കകാരമിയകാറണന പറഞറകകാണകാണസ്

പ്രകവശനസം നമികഷധമിചമിരമിക്കുന്നതസ്.

പഠമിചതു മുഴുവന കകരളതമിറല ഗവറണ്മെന്റെസ്

സ്കൂളമിലകാണസ്. അവരുറട സസ്വകദശസം മകാഹമിയകാറണന പറഞറകകാണസ് ബ്രണന
കകകാകളജമില് പ്രകവശനസം നമികഷധമിക്കുന. മകാഹമിക്കകാര്ക്കസ് മുമസ് ബ്രണന കകകാകളജമില്
എകപ്പകാഴുസം പ്രകവശനസം കമിടമിയമിട്ടുണസ്.

അവമിടറത എസം.എല്.എ. വല്സരകാജന

ബ്രണന കകകാകളജമില് പഠമിച ആളകാണസ്. ഞകാന മകാഹമി കകകാകളജമില് പഠമിച ആളകാണസ്.
അകങ്ങകാട്ടുസം ഇകങ്ങകാട്ടുസം ഒരു ഡമിസമിമമികനഷന ഇല്ലകാറത നടന്നമിരുന്നതസ് ഇടക്കകാലതസ്
മകാഹമിയമില് കകരളതമിലുള്ളവര്ക്കസ് പ്രകവശനസം റകകാടുക്കകാത ഒരു പ്രശമുണകായമി.
അതമിറന്റെ ഫലമകായമി കുകറ സവ്വീറ്റെസ് അവമിറട ഒഴമിവസ് വന. പമിന്നവ്വീടസ് കപകാണമികചരമിയമിറല
വല്സരകാജനതറന്ന ഇടറപടസ് ഇവമിറട ചെര്ച റചെയ്തസ് ആ സവ്വീറ്റെസ് റകകാടുക്കകാനുള്ള
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അകറഞസ്റമനണകാക്കമി. അതമിറന്റെ ഭേകാഗമകായമിറടകാരു ഉതരവസ് ഇറക്കമി.

കകരളതമിറല

കുടമികള്ക്കസ് മകാഹമിയമില് പഠമിക്കകാന സഇൗകരര്യതമിനുകവണമി ഇറക്കമിയ ഉതരവകാണസ്
അതസ്.

ആ ഉതരവമിറന വര്യകാഖര്യകാനമിച്ചുറകകാണസ് അവമിടറത പ്രമിനസമിപ്പല് ഈ

വമിദര്യകാര്തമിനമിക്കസ് പ്രകവശനസം നമികഷധമിചമിരമിക്കുകയകാണസ്. റമറമിറ്റെമിലുള്ള കുടമികള്ക്കസ്
നമ്മുറട രകാജര്യതസ് ഏതസ് കകകാകളജമിലുസം പഠമിക്കകാസം. റമറമിറ്റെമിലുള്ള കുടമികള് ഇകപ്പകാള്
തമമിഴകാടമില്കപ്പകായമി

പഠമിക്കുനണസ്.

കകരളതമിറല

ഒരു

കകകാകളജമില്

അതസ്

നമികഷധമിക്കറപ്പടകാല് ഇതസ് ദൂരവര്യകാപകമകായ പ്രതര്യകാഖകാതമുണകാക്കുസം. 02-05- 2013- ല്
ഇറക്കമിയ ഉതരവമില് അവര്യകതയുറണങമില് ആ അവര്യകത പരമിഹരമിച്ചുറകകാണസ്
ഇങ്ങറന റമരമിറ്റെസ് പ്രകകാരസം ഫസസ് റകാങസ് കമിട്ടുന്ന കുടമികള്ക്കസ് പ്രകവശനസം നമികഷധമിക്കുന്ന
നടപടമി പുനനഃപരമികശകാധമിക്കണസം.

ബഹുമകാനറപ്പട മനമിക്കസ് ഇന്നറല ഞകാറനകാരു

കനകാടസ് റകകാടുതമിട്ടുണസ്. അകദ്ദഹതമിനസ് അതമില് ഇടറപടകാന കഴമിയുറമന്നസ് കരുതുന.
ബ്രണന കകകാകളജമിനസ് റതകാടടുതകാണസ് ആ കുടമിയുറട വവ്വീടസ് .

ബ്രണന കകകാകളജുസം

മകാഹമിയുസം വളറര വര്യതര്യകാസമമില്ല. ഏറതങമിലുസം തരതമില് ഈ കുടമിക്കസ് അവമിറട സവ്വീറ്റെസ്
റകകാടുതമിടമിറല്ലങമില്

അതസ്

വളറര

പ്രതര്യകാഖകാതമുണകാക്കുസം

എനള്ളതുറകകാണസ്

അടമിയനരമകായമി ഗവറണ്മെന്റെസ് ഇടറപടണറമന്നസ് ഞകാന ആവശര്യറപ്പടുകയകാണസ്.

വമിദര്യകാഭേര്യകാസ വകുപ്പുമനമി (ശവ്വീ. പമി.റക. അബ്ദു റബ്ബസ്) : സര്, തലശ്ശേരമി ബ്രണന
കകകാകളജമില് ബമിരുദ പ്രകവശനതമിനുള്ള കപ്രകാറസകസസ് അനുസരമിചസ് കകരളതമിലുള്ള
വമിദര്യകാര്തമികള്ക്കുമകാത്രറമ

പ്രകവശനസം

നല്കകാന

കഴമിയ.

കപകാണമികചരമി

46
Uncorrected/Not for Publication

ഗവറണ്മെനമകായുണകാക്കമിയ പരസര ധകാരണയുറട അടമിസകാനതമില് 02-05-2013-റല
ജമി.ഒ (എസം.എസസ്) നമര്.113/2013/ഉ.വമി.വ. പ്രകകാരസം മകാഹമിയമിറല മഹകാത്മകാഗകാനമി
ഗവറണ്മെന്റെസ് കകകാകളജമില് കകരളതമില് നമിനള്ള വമിദര്യകാര്തമികള്ക്കസ് വമിവമിധ
വമിഷയങ്ങളമിലകായമി

ബമിരുദ

പ്രകവശനതമിനസ്

70

സവ്വീറ്റുകളസം

ബമിരുദകാനനര

ബമിരുദതമിനസ് 10 സവ്വീറ്റുകളസം നല്കുന്നതമിനസ് പകരമകായമി മകാഹമിയമില്നമിനള്ള
വമിദര്യകാര്തമികള്ക്കുസ് തലകശ്ശേരമി ബ്രണന കകകാകളജസ് ഉള്റപ്പറടയുള്ള നകാലസ് ഗവറണ്മെനസ്
കകകാകളജുകളമില് ബമിരുദകാനനര ബമിരുദതമിനസ് ആറക ആറസ് സവ്വീറ്റുകള് മകാറ്റെമിവചമിട്ടുണസ് .
എന്നകാല്

ബമിരുദ

പ്രകവശനതമിനസ്

കകരളതമിറല

കകകാകളജുകളമില്

മകാഹമിയമില്നമിനള്ള വമിദര്യകാര്തമികള്ക്കുസ് സവ്വീറ്റുകള് അനുവദമിചമിടമില്ല. എന്നമിരുന്നകാലുസം
കകരളതമില്തറന്ന പഠമിചസ് പ്ലേസസ് ടൂവമിനസ് വളറര ഉയര്ന്ന മകാര്ക്കസ് വകാങ്ങമി തലകശ്ശേരമി
ബ്രണന കകകാകളജമില് ബമിരുദ പ്രകവശനതമിനുള്ള റകാങസ് ലമിസമില് ഒന്നകാസം സകാനസം
കനടമിയ വമിദര്യകാര്തമിനമിക്കുസ് സസ്വകദശസം കകരളതമിലല്ല എന്നതമിറന്റെ കപരമില് തുടര്
പഠനസം

നമികഷധമിക്കുന്നതമികനകാടസ്

ഇതുസസംബനമിച

സര്ക്കകാര്

കയകാജമിക്കുന്നമില്ല.

അതമിനകാല്

പരകാതമി ലഭേമിചകാല് തലകശ്ശേരമി ബ്രണന കകകാകളജമില് ബമിരുദ

പ്രകവശനതമിനസ് പ്രകതര്യക അനുമതമി നല്കുന്ന കകാരര്യസം പരമിഗണമിക്കുന്നതകാണസ്.
അദ്ധര്യകാപക നമിയമനസം
ശവ്വീമതമി ഇ. എസസ്. ബമിജമികമകാള് : സര്, ആര്.എസം.എസസ്.എ. പദ്ധതമിപ്രകകാരസം
പവ്വീരുകമടസ് നമികയകാജകമണ്ഡലതമില് പകാമനകാര്, വഞമികവല്, റചെമണ എന്നവ്വീ മൂന്നസ്
സ്കൂളകളകാണസ് അനുവദമിചമിട്ടുളളതസ്.

ഈ പദ്ധതമിയമില് ഉള്റപ്പടുതമി അനുവദമിചമിട്ടുള്ള
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സ്കൂളകളമില് പകാമനകാര് സ്കൂളമില് ഏഴസ് ഡമിവമിഷന മലയകാളവുസം മൂന്നസ് ഡമിവമിഷന തമമിഴുസം
14

അനുവദമിചമിട്ടുണസ്.

തസ്തമികകളസം

14

ഇതരതമില്തറന്ന

അതുകപകാറലതറന്ന
അനുവദമിചമിട്ടുണസ്.

തസ്തമികകള്

യകാറതകാരുവമിധ

അദ്ധര്യകാപക

തസ്തമികയുസം

ഇകതത്തുടര്ന്നസ്

സകാപനസം

വഞമികവലമിലുസം

എന്നകാല്

സൃഷ്ടമിചമിടമില്ലറയനള്ളതകാണസ്

നടതമിറക്കകാണ്ടുകപകാകകാന

കഴമിയകാത

ഇവമിറട
പ്രശസം.
ഒരു

സമിതമിവമികശഷസം അവമിറടയുണസ്. കുമളമിയമില് നടക്കുന്ന തമമിഴസ് ടമി.ടമി.ഐ.യമിലുസം
ആര്.എസം.എസസ്.എ.
ബനറപ്പടസ്

സ്കൂളകളമിലുസം

ആവശര്യമകായ

തമമിഴസ്

അദ്ധര്യകാപക

സസ്വവ്വീകരമിക്കണറമന്നതകാണസ്

ഈ

അകതകാറടകാപ്പസംതറന്ന ഈ വമിഷയസം
ഹമകനകാറമിറ്റെമി

കമമിറ്റെമിയമില്

അദ്ധര്യപകറര
തസ്തമിക

നമിയമമിക്കുന്നതുമകായമി

സൃഷ്ടമിക്കുന്നതമിനുള്ള

സബ്മമിഷനമിലൂറട

നടപടമി

അഭേര്യര്തമിക്കുന്നതസ്.

മുഖര്യമനമി റചെയര്മകാനകായമിട്ടുള്ള ലമിങസ്വസമികസ്

ഗവറണ്മെനതറന്ന

തവ്വീരുമകാനറമടുതസ്

അതസ്

നടപ്പമിലകാക്കുന്നതമിനുള്ള നടപടമി ഗവറണ്മെന്റെമിറന്റെ ഭേകാഗത്തുനമിനമുണകാകണറമനകൂടമി
അഭേര്യര്തമിക്കുകയകാണസ്.
വമിദര്യകാഭേര്യകാസ വകുപ്പുമനമി (ശവ്വീ. പമി. റക. അബ്ദു റബ്ബസ്) :

സര്,

ആര്.എസം.എസസ്.എ. പദ്ധതമിപ്രകകാരസം ഹഹസ്കൂളകായമി അപ്കഗ്രഡസ് റചെയ്തമിരമിക്കുന്ന
യു.പമി.സ്കൂളകളമില് റഹഡകാസര് -1, അധര്യകാപകര്- 5, പഡ്യൂണ് -1 എന്നമിങ്ങറന ഏഴസ്
തസ്തമികകള്ക്കുമകാത്രമകാണസ്

എസം.എചസ്.ആര്.ഡമി.യുറട

അനുവകാദമുള്ളതസ്.

ഇടുക്കമി

ജമില്ലയമിറല പകാമനകാര്, വഞമികവല് എന്നവ്വീ സ്കൂളകള്ക്കുസം ഇകത പകാകറ്റെണ്തറന്നയകാണസ്
ബകാധകസം.

കമല്പ്പറഞ്ഞവയമില്

കൂടുതല്

ജവ്വീവനക്കകാര്ക്കുള്ള

ശമളസം
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ആര്.എസം.എസസ്.എ.യമില് നമിന്നസ് അനുവദമിചസ് കമിട്ടുകയമില്ല. അധമികസം ആവശര്യമകായമി
വരുന്ന അദ്ധര്യകാപക-അനദ്ധര്യകാപക ജവ്വീവനക്കകാരുറട ശമളസം ആര്.എസം.എസസ്.എ.യുറട
നമിയമകാവലമി പ്രകകാരസം സസംസകാന സര്ക്കകാരകാണസ് വഹമികക്കണതസ്. ജമി.യു.പമി.എസസ്.
റചെമണ 2013-2014 വര്ഷസം സസംസകാന സര്ക്കകാരമിറന്റെ റചെലവമില് എടകാസം കകാസസ്
ആരസംഭേമിച

30

സ്കൂളകളമില്

ആര്.എസം.എസസ്.എ.

ഉള്റപ്പടുന്നതകാണസ്.

പദ്ധതമിയമില്

ഉള്റപ്പടുതമി

2014-2015
അപ്കഗ്രഡസ്

വര്ഷസം

റചെയ്യേകാനകായമി

സമര്പ്പമിറചങമിലുസം അതമിനുള്ള അനുമതമി എസം.എചസ്.ആര്.ഡമി. യമില്നമിനസം ലഭേമിചമില്ല.
ആയതമിനകാല്

ആര്.എസം.എസസ്.എ.

പദ്ധതമിയമിലൂറട

ഈ

സ്കൂളകളമിലുള്ള

ജവ്വീവനക്കകാര്ക്കസ് ശമളസം അനുവദമിക്കകാന നമിര്വകാഹമമില്ലകാറത വന. എന്നമിരുന്നകാലുസം
2013-2014 വര്ഷതമില് സസംസകാന സര്ക്കകാര് എടകാസം കകാസസ് ആരസംഭേമിച 30
സ്കൂളകളമില് തുടര്നസം ഒമതകാസം കകാസസ് ആരസംഭേമിക്കകാവുന്നതകാണസ് എന്നസ് 27-05-2014-ല്
വമിദര്യകാഭേര്യകാസ മനമിയുറട അദ്ധര്യകതയമില് കചെര്ന്ന കയകാഗതമില് തവ്വീരുമകാനമിചമിട്ടുണസ്.
ആര്.എസം.എസസ്.എ. പദ്ധതമിപ്രകകാരസം അപ്കഗ്രഡസ് റചെയ്യേറപ്പട സ്കൂളകളമിലുസം അപ്കഗ്രഡസ്
റചെയ്യുന്നതമിനസ് മുകന്നകാടമിയകായമി എടകാസം കകാസസ് ആരസംഭേമിച സ്കൂളകളമിലുസം ഒമതകാസം കകാസസ്
പ്രവര്തമിപ്പമിക്കുന്നതമിനുസം
നമിയമമിക്കുന്നതമിനുസം

പഠനസം
റപകാതുവമിദര്യകാഭേര്യകാസ

മുടങ്ങകാതമിരമിക്കകാന
ഡയറകര്ക്കുസം

അദ്ധര്യകാപകറര
വമിദര്യകാഭേര്യകാസ

ഉപഡയറകര്മകാര്ക്കുസം നമിര്കദ്ദശസം നല്കമിയമിട്ടുണസ്. ഇടുക്കമി ജമില്ലയമില് രണസ് ഗവറണ്മെന്റെസ്
ടമി.ടമി.ഐ.കളകാണസ് നമിലവമിലുള്ളതസ്. ഇവമിറട അദ്ധര്യകാപക തസ്തമികകള് സൃഷ്ടമിചമിടമില്ല.
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ഹഹസ്കൂള് വമിഭേകാഗതമില് അദ്ധര്യകാപകരുസം ദമിവസ കവതനകാടമിസകാനതമില് പമി.ടമി.എ.
നമിയമമിചമിരമിക്കുന്ന അദ്ധര്യകാപകരുമകാണസ് കകാസ്സുകള് ഹകകകാരര്യസം റചെയ്യുന്നതസ്. കുമളമി
ഗവറണ്മെന്റെസ്

ടമി.ടമി.ഐ.

സൃഷ്ടമിക്കുന്നതമിനുള്ള

തമമിഴസ്

ടവ്വീചര്

റപകാതുവമിദര്യകാഭേര്യകാസ

എഡഡ്യൂകക്കറ്റെര്മകാരുറട

ഡയറകറുറട

നമിര്കദ്ദശസം

തസ്തമിക
സര്ക്കകാര്

പരമികശകാധമിച്ചുവരമികയകാണസ്.
കപകാളമിറടകമിക്കസ് അനുവദമിക്കല്
ശവ്വീ. ആര്. രകാകജഷസ്:
ആരസംഭേമികക്കണതമിറന്റെ

സര്, മകാകവലമിക്കരയമില് ഒരു കപകാളമിറടകമിക്കസ്

ആവശര്യകതയമികലയകാണസ്

ഞകാന

ഈ

സബ്മമിഷന

ഉന്നയമിക്കുന്നതസ്. കകരളതമില്തറന്ന ഏറ്റെവുസം ഉയര്ന്ന റമിസല്ട്ടുള്ള

വമിദര്യകാഭേര്യകാസ

ജമില്ലകളമിറലകാന്നകാണസ് മകാകവലമിക്കര വമിദര്യകാഭേര്യകാസ ജമില്ല.

പ്ലേസസ് ടൂ അടക്കമുള്ള

കകകാഴ്സുകളമില് നല്ല മകാര്ക്കസ് വകാങ്ങമി പഠമിച്ചുവരുന്ന കുടമികള്ക്കസ് ഉന്നത വമിദര്യകാഭേര്യകാസ
കമഖലയമിറലകാ സകാകങതമിക വമിദര്യകാഭേര്യകാസകമഖലയമിറലകാ പഠമിക്കകാനുള്ള ഒരു സകാപനസം
മകാകവലമിക്കരയമില് ഇല്ല. ഗ്രകാമവ്വീണ കമഖലയമില്കപകാലുസം നൂറസ് ശതമകാനസം റമിസല്ട്ടുസം നല്ല
വമിദര്യകാഭേര്യകാസ നമിലവകാരവുമുള്ള സ്കൂളകളളള മകാകവലമിക്കരയമില് ഒരു കപകാളമിറടകമികസ്
അനുവദമികക്കണതസ്

വളറര

ആവശര്യമുള്ള

കകാരര്യമകാണസ്.

ആവശര്യമകായ

സലസം

എത്രകവണറമങമിലുസം ഏററ്റെടുതസ് നല്കകാസം. ആസ്തമിവമികസന ഫണസ് അടക്കസം എത്ര
തുകകവണറമങമിലുസം അതമിനുകവണമി വകയമിരുതകാസം. അതുറകകാണസ് മകാകവലമിക്കരയമില്
ഒരു

കപകാളമിറടകമിക്കസ്

ആരസംഭേമിക്കുന്നതമിനുള്ള

നടപടമി

സസ്വവ്വീകരമിക്കണറമന്നസ്
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അഭേര്യര്തമിക്കുകയകാണസ്.
വമിദര്യകാഭേര്യകാസ വകുപ്പുമനമി (ശവ്വീ. പമി. റക. അബ്ദു റബ്ബസ്): സര്, മകാകവലമിക്കര
മണ്ഡലസം ഉള്റപ്പടുന്ന ആലപ്പുഴ ജമില്ലയമില് കചെര്തല ഗവണ്റമന്റെസ് കപകാളമിറടകമിക്കസ് ,
ആലപ്പുഴ കകാര്മല് കപകാളമിറടകമിക്കസ്,

കകായസംകുളസം വനമിതകാ കപകാളമിറടകമിക്കസ് എന്നവ്വീ

മൂന്നസ് കപകാളമിറടകമിക്കുകളമില് വമിവമിധ ബ്രകാഞ്ചുകളമിലകായമി 540 സവ്വീറ്റുകള് നമിലവമിലുണസ്.
മകാകവലമിക്കരയസ് സമവ്വീപമുളള പതനസംതമിട ജമില്ലയമിറല റവണമിക്കുളസം, അടൂര്, റവച്ചൂചമിറ
എന്നവ്വീ

ഗവണ്റമന്റെസ്

കപകാളമിറടകമിക്കുകളമിറലയുസം

പനളസം

എന.എസസ്.എസസ്-കപകാളമിറടകമിക്കമിറലയുസം വമിവമിധ ബ്രകാഞ്ചുകളമിലകായമി 900 സവ്വീറ്റുകള്
നമിലവമിലുണസ്. സര്ക്കകാര് കമഖലയമില് ആലപ്പുഴ ജമില്ലയമിറല ഹരമിപ്പകാടസ് കപകാളമിറടകമിക്കസ്
ആരസംഭേമിക്കുന്നതമിനസ് 2013-14 റല ബഡ്ജറ്റെസ് പ്രസസംഗതമിലുസം തമിരുവനനപുരസം
ജമില്ലയമിറല വമിളപ്പമില്ശകാല, കകകാഴമികക്കകാടസ് ജമില്ലയമിറല മുക്കസം എന്നമിവമിടങ്ങളമില്
കപകാളമിറടകമിക്കുകള്

ആരസംഭേമിക്കുന്നതമിനസ്

2014-15

സകാമതമിക

വര്ഷതമിറല

ബഡ്ജറ്റെസ് പ്രസസംഗതമിലുസം പ്രഖര്യകാപമിചമിരുന. 2014-15 സകാമതമിക വര്ഷതമിറല
ബഡ്ജറ്റെസ് പ്രസസംഗതമില് മകാനനവകാടമി റടകമിക്കല് ഹഹസ്ക്കൂള് കപകാളമിറടക്കസ്നമിക്കകായമി
അപ്കഗ്രഡസ് റചെയ്യേകാന നമിര്കദ്ദശസം ഉണകായമിരുറന്നങമിലുസം സര്ക്കകാരമിറന്റെ സകാമതമിക
സമിതമി

അനുകൂലമല്ലകാതതമിനകാല്

യകാഥകാര്തര്യമകായമിടമില്ല.
ആരസംഭേമിക്കണറമന്ന

മകാകവലമിക്കര
ആവശര്യസം

ഇവറയകാനസം
മണ്ഡലതമില്

സര്ക്കകാരമിറന്റെ

തറന്ന
പുതമിയ

ഇതുവറര

കപകാളമിറടകമിക്കസ്

ശദ്ധയമില്റപ്പടമിട്ടുറണങമിലുസം

നമിലവമിറല സകാമതമിക പരമിമമിതമിയുറട പശ്ചകാതലതമില് സര്ക്കകാര് കമഖലയമില്
കൂടുതല് കപകാളമിറടകമിക്കുകള് ആരസംഭേമിക്കുന്ന കകാരര്യസം ഇകപ്പകാള് പരമിഗണമിക്കകാന
സകാധമിക്കുകയമില്ല. എന്നകാല് സര്ക്കകാരമിറന്റെ സകാമതമികനമില റമചറപ്പടുന്ന മുറയസ്
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പ്രസ്തുത ആവശര്യസം പരമികശകാധമിക്കുന്നതകാണസ്.
സ്കൂള് ബസുകളമില് റപയമിനറസ് മകാറ്റെല്
ശവ്വീ. രകാജു എബ്രഹകാസം: സര്, സ്കൂള് ബസുകള്ക്കസ് നമിലവമില് മഞ്ഞ റപയമിന്റെകാണസ്
അതസ് മകാറ്റെമി കഗകാള്ഡന മഞ്ഞ റപയമിന്റെടമിക്കണറമന്ന തവ്വീരുമകാനറതത്തുടര്ന്നസ് .…
പച റപയമിന്റെടമിക്കണ. ഓകരകാ ബസുകളസം പ്രകതര്യകമിചസ് ഗവണ്റമന്റെസ് സ്കൂളകള്....
മമി. റചെയര്മകാന: മുനപസ് 1972 വറര തമിരുവനനപുരസം സമിറ്റെമി ബസുകളറട നമിറസം
പച നമിറമകായമിരുന.
ശവ്വീ. രകാജു എബ്രഹകാസം: സര്, അങ്ങകയകാടസ് ഞകാന കയകാജമിക്കുന. പറക ഇതസ്
ആള് ഇനര്യ പകാകറ്റെണ് ആണസ്.

ഗവണ്റമന്റെസ് സ്കൂളകള്ക്കുസം യു. പമി. സ്കൂളകള്ക്കുസം

ബസമിറന്റെ കളര് മകാറ്റെകാന കകാശമില്ല. ഒരു ബസമിറന്റെ കളര് മകാറ്റെകാന ഇരുപതമിനകായമിരസം
രൂപ കവണസം.

പഴയ ബസമിറന്റെ റപയമിന്റെസ് കളര് കവണറമങമില് മകാറ്റെകാസം. എന്നകാല്

പുതമിയ ബസസ് അഞസ് വര്ഷസം കഴമിഞ്ഞസ് റവ്വീ-റപയമിന്റെസ് റചെയ്തകാല് മതമി.ഓകരകാ സ്കൂളസം
ഇല്ലകാത പണസം ഉണകാക്കമി റപയമിന്റെസ് മകാറ്റുകയകാണസ് . ഒരു വര്ഷറത സമയസം അങ്ങസ്
പറഞ. എന്നകാല് ആള് ഇനര്യ പകാകറ്റെണ് വരുകമകാള് നമള് ഇകപ്പകാള് തറന്ന മഞ്ഞ
നമിറമകാണസ് റചെയ്തമിരമിക്കുന്നറതന്നസ് അറമിയമിചമിരുറന്നങമില്

സസ്വകാഭേകാവമികമകായമി ഇളവസ്

കമിട്ടുമകായമിരുന. അതുണകായമില്ല. അതുറകകാണസ് റപയമിന്റെസ് മകാറ്റുന്നതനുസരമിചസ് അഞസ്
വര്ഷറമങമില് അഞസ് വര്ഷസം എടസ് വര്ഷറമങമില് എടസ് വര്ഷസം അതനുസരമിചസ്
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കഗകാള്ഡന മഞ്ഞ നമിറതമികലയസ് മകാറ്റെസം റകകാണ്ടു വന്നമിറല്ലങമില് പകാവറപ്പട സ്കൂളകള്
ഗതമികകടമിലകാകുസം അക്കകാരര്യതമില് അടമിയനരമകായ തവ്വീരുമകാനസം ഉണകാക്കണസം.
വനവുസം പരമിസമിതമിയുസം ഗതകാഗതവുസം കസകാര്ട്സുസം സമിനമിമയുസം
(ശവ്വീ.

തമിരുവഞ്ചൂര്

അടമിസകാനതമില്

രകാധകാകൃഷ്ണന):
വന്ന

സര്,

ഇതസ്

മകാറ്റെമകാണസ്.

ആ

ആള്

ഇനര്യകാ

ആകമിറന്റെ

മകാറ്റെതമിനനുസൃതമകായകാണസ്

തവ്വീരുമകാനറമടുതതസ്. അങ്ങസ് പറഞ്ഞ കകാരര്യസം ശരമിയകാണസ്. നമള്
ഇനകഫകാസം റചെയ്തതസ് മകാര്ചസ് മകാസതമിലകാണസ്. അകപ്പകാകഴയസം
റപയമിന്റെസ് തറന്ന റവ്വീ റപയമിന്റെസ് റചെയ്തമിരുന.

വകുപ്പുമനമി

തവ്വീരുമകാനസം

ചെമില ആളകള് പഴയ

പുതമിയ റപയമിന്റെടമിക്കണറമന്നസ്

പറയുകമകാള് ബുദ്ധമിമുടസ് വരുറമന്നതുറകകാണസ് നമള് പറഞ അടുത റടസമിസംഗമിനസ്
റചെല്ലുന്നതമിനസ് മുമസ് ഈ റചെയ്ഞസ് വരുതമിയകാല് മതമി. കകാരണസം ആള് ഇതര്യകാ
പകാകറ്റെണമികലക്കസ്

നമള്

വരമികയകാണസ്.

ഓകരകാ

വര്യകമിക്കുസം

വര്യതര്യസ്തമകായ

ഹടസംമമിങ്ങകാണസ് വരമിക അതുറകകാണസ് അതസ് വരകാതമിരമിക്കകാന കവണമി റടസമിസംഗസ് വറര
നമിലവമിറല രവ്വീതമി തുടരകാന അനുവദമിചമിട്ടുണസ്. അതുറകകാണസ് ബുദ്ധമിമുട്ടുണകാവുകയമില്ല.
ഏറതങമിലുസം പ്രകതര്യക കകാരര്യസം അകങ്ങയസ് കതകാനനറണങമില് എഴുതമി തന്നകാല് മതമി.
നമിബനനകള്ക്കസ് വമിരുദ്ധമകായമി ആറരങമിലുസം ഇടറപടല് നടതമിറയങമില് അതമില്
ഗവണ്റമന്റെമിനുസം ഇന്റെര്ഫമിയര് റചെയ്യേകാന കഴമിയുസം.
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അടമിസകാന അക്കകാദമമികസ് സഇൗകരര്യങ്ങളറട അപരര്യകാപ്തത
ശവ്വീ. എ. റക. ബകാലന: സര്,

റപരമികങ്ങകാട്ടുകുറമിശ്ശേമി പഞകായതമില് എറന്റെ

മണ്ഡലതമില് പ്രവര്തമിക്കുന്ന കുഴല്മന്ദസം കമകാഡല് ററസമിഡനഷര്യല് സ്കൂളമിനസ്
പുതമിയ റകടമിടസം നമിര്മമിചസ് സ്കൂള് പ്രവര്തനസം ആരസംഭേമിച്ചു. സ്കൂളമിറന്റെ സുഗമമകായ
പ്രവര്തനതമിനസ് കവണ അടമിസകാന സഇൗകരര്യങ്ങളസം അക്കകാദമമികസ് സഇൗകരര്യങ്ങളസം
ഇതുവറര

ഒരുക്കമിയമിടമില്ല.

ശദ്ധയമില്റപ്പടുതമിയതകാണസ്.
കഴമിറഞ്ഞങമിലുസം

ഇതുവറരയുസം

ഇക്കകാരര്യസം
സ്കൂള്

ഞകാന

പ്രവര്തനസം

ഹവദറ്റ്യുതവ്വീകരണസം

ബഹുമകാനറപ്പട
ആരസംഭേമിചസ്

മനമിയുറട

ഒരു

വര്ഷസം

പൂര്തവ്വീകരമിചമിടമില്ല,

സമിരസം

ഹവദറ്റ്യുതമി കണകനുസം ലഭേമിചമിടമില്ല. തകാത്കകാലമിക ഹവദറ്റ്യുതമി കണകനകാണസ് ഉളളതസ്.
കഹകാസലമിറന്റെ പ്രവര്തനസം പൂര്ണമകായുസം ആരസംഭേമിചമിടമില്ല. കഹകാസല്, റമസ്ഹകാള്,
സ്കൂള്

എന്നമിവമിടങ്ങളമില്

ഹപപ്പുകള്

സകാപമിചമിടമില്ല.

കഹകാസലമില്

നമിനസം

റമസ്ഹകാളമികലയസം സ്കൂളമികലയസം കപകാകുന്നതമിനസ് നല്ല വഴമി സഇൗകരര്യമമില്ല. സ്കൂള്
കഹകാസല്, റമസസ് ഹകാള്, കകാസസ് റൂസം, പഠന മുറമി എന്നമിവമിടങ്ങളമില് അതര്യകാവശര്യസം
കവണ ഫര്ണവ്വീചര് കപകാലുമമില്ല. നമിലതമിരുന്നകാണസ് കുടമികള് പഠമിക്കുന്നതുസം ഭേകണസം
കഴമിക്കുന്നതുസം. കമഡ്യൂടര് ലകാബസ്, ഹലബ്രറമി, സയനസസ് ലകാബസ് എന്നമിവ ഇതുവറരയുസം
സജവ്വീകരമിചമിടമില്ല. മകാലമിനര്യ സസംസരണസം, റഡ്രെയമികനജസ് സസംവമിധകാനസം എന്നമിവയുസം
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ഏര്റപ്പടുതണസം.
ഉപകരണങ്ങളസം

സലമുറണങമിലുസം
നല്കമിയമിടമില്ല.

കളമിസലസം

ചുറ്റുമതമില്

നമിര്മമിചമിടമില്ല.

നമിര്മകാണവുസം

കസകാര്ട്സസ്

പൂര്തമിയകായമിടമില്ല.

അടുക്കളയമില് ഉപകയകാഗമിക്കുന്ന ഗര്യകാസസ് സമിലമിണറമിറന്റെയുസം ഗര്യകാസസ് സഇൗവമിറന്റെയുസം
എണസം വളറര പരമിമമിതമകാണസ്. 25 കമികലകാമവ്വീറ്റെര് അകറലയുളള ആലത്തുരമിറല ഭേകാരതസ്
ഗര്യകാസസ് ഏജനസമിയമില് നമിന്നകാണസ് ഗര്യകാസസ് സമിലമിണര് എടുക്കുന്നതസ്. സ്കൂളമില് നമിന്നസ്
രണസ് കമികലകാമവ്വീറ്റെര്

അകറല റപരമികങ്ങകാടസ്ക്കുറമിശ്ശേമിയമില് ഐ.ഒ.സമി.യുറട പുതമിയ

ഗര്യകാസസ് ഏജനസമി ആരസംഭേമിചമിട്ടുണസ്. അവമിറട നമിനസം സമിലമിണര് എടുക്കകാവുന്നതകാണസ്.
കമകാഡല് ററസമിഡനഷര്യല് സ്കൂളകളമില് ഏറ്റെവുസം നല്ല സ്കൂളകാണസ് ഇതസ്. 10-12 കകകാടമി
രൂപ

റചെലവഴമിച്ചുറകകാണസ്

അടമിസകാന

നമിര്മമിച

സഇൗകരര്യങ്ങള്

മകനകാഹരമകായ

അവമിറടയമില്ല.

കമിറ്റെസ്കകകാ

റകടമിടമകാണസ് .
എന്ന

എന്നകാല്

റപകാതുകമഖലകാ

സകാപനറതയകാണസ് കരകാര് ഏല്പ്പമിചതസ്. അവര് സബ്കകകാണ്ടകാകററ ഏല്പ്പമിച്ചു.
ഇകപ്പകാള്

കമിറ്റെസ്കകകായുസം

എസം.ആര്.എസസ്-ല്

സബ്കകകാണ്ടകാകറുസം

ആരുമമില്ല.

അടമിസകാനസഇൗകരര്യങ്ങളസം

റപരമികങ്ങകാട്ടുകുറമിശ്ശേമി

അക്കകാദമമികസ്

സഇൗകരര്യങ്ങളസം

ഏര്റപ്പടുതമി നല്ല നമിലയമില് പ്രവര്തമിപ്പമിക്കകാനുളള നടപടമി സസ്വവ്വീകരമിക്കണസം. നൂറസ്
ശതമകാനസം

വമിജയമകാണസ്

ഇവമിറടയുളളതസ്.

പടമികജകാതമി/പടമികവര്ഗ്ഗതമില്റപ്പട

കുടമികളസം മറ്റെസ് പമികന്നകാക്ക വമിഭേകാഗങ്ങളമിറല കുറചസ് കുടമികളസം ഇവമിറട പഠമിക്കുനണസ്.
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ഇതസ്

ബഹുമകാനറപ്പട

മനമിയുറട

ശദ്ധയമില്റപ്പടുതമിയതകാണസ് .

ബനറപ്പട

ഉകദര്യകാഗസനമകാരുറട കയകാഗസം വമിളമിചസ് പണമി പൂര്തവ്വീകരമിചകാല് നല്ല പ്രവര്തനസം
നടതകാന കഴമിയുസം.
പടമികജകാതമി-പമികന്നകാക്ക സമുദകായകകമവുസം വമികനകാദസഞകാരവുസം വകുപ്പുമനമി
(ശവ്വീ. എ. പമി. അനമില്കുമകാര്): സര്, പടമികജകാതമി വമികസന വകുടുുപ്പമിറന്റെ
ആഭേമിമുഖര്യതമില് വകാടക റകടമിടതമില് പ്രവര്തമിചമിരുന്ന കുഴല്മന്ദസം കമകാഡല്
ററസമിഡനഷര്യല് സ്കൂള് പകാലക്കകാടസ് ജമില്ലയമിറല റപരമികങ്ങകാട്ടുകുറമിശ്ശേമി പഞകായതമില്
പുതമിയ

റകടമിടതമില്

1/11/2013

ല്

പ്രവര്തനസം

ആരസംഭേമിചമിട്ടുണസ്.

ഈ

എസം.ആര്.എസസ്-റന്റെ നമിര്മകാണ പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കകായമി ഇതുവറര 8.86 കകകാടമി രൂപ
റചെലവഴമിചമിട്ടുണസ്. വമിദര്യകാര്തമികള്ക്കസ് സഇൗജനര്യ കഹകാസല് സഇൗകരര്യസം, ഭേകണസം,
പഠന സഇൗകരര്യസം എന്നമിവ നല്കമി മമികച വമിദര്യകാഭേര്യകാസസം നല്കമി വരുന. 5 മുതല് 9
വറരയുളള കകാസുകളമിലകാണസ് ഇകപ്പകാള് ഈ വമിദര്യകാലയതമില് അദ്ധര്യയനസം നടന
വരുന്നതസ്.

കുഴല്മന്ദസം

എസം.ആര്.എസസ്-റന്റെ

സുഗമമകായ

പ്രവര്തനതമിനസ്

ആവശര്യമകായ ഗര്യകാസസ് ഇനസകലഷന, എമര്ജനസമി ലകാമസ്, ഹഗ്രന്റെര്, ഫര്ണവ്വീചര്,
റബഡസ്, പമികല്ലകാ, ടമി. വമി, ഫമിഡ്ജസ്, റസബമിഹലസര്, കമകാകടകാറുകള്, കസകാളകാര്
ഹലറ്റെമിസംഗസ് സമിസസം എന്നമിവ ഏര്റപ്പടുതമിയമിട്ടുണസ്. ഇതമിനസ് പുററമ 10.42

ലകസം
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രൂപ വമില വരുന്ന ഫര്ണവ്വീചറുകള് വങ്ങുന്നതമിനുളള നടപടമികളസം സസ്വവ്വീകരമിചമിട്ടുണസ്.
കുഴല്മന്ദസം എസം.ആര്.എസസ്-ല് ആറകയുളള 17 ജവ്വീവനക്കകാരമില് 6 കപര് സമിരസം
ജവ്വീവനക്കകാരകാണസ്. ബകാക്കമിയുളള 11 കപര് കരകാര് ദമിവസ കവതനകാടമിസകാനതമില്
കജകാലമി

റചെയവരുന.

നമിയമനങ്ങള്

നടതകാനുളള

നടപടമികള്

ഗവണ്റമന്റെസ്

നടപ്പകാക്കമി വരമികയകാണസ്. ബഹുമകാനറപ്പട അസംഗസം സൂചെമിപ്പമിച ചുറ്റുമതമില് നമിര്മകാണസം,
കമമികവലമി സകാപമിക്കല്, അഴുക്കുചെകാല് നമിര്മകാണസം, ഗ്രഇൗണസ് സജവ്വീകരമിക്കല്,
കസ്വകാര്കടഴസ് നമിര്മകാണസം, കഹകാസലമിറല കകബകാര്ഡസ് നമിര്മകാണസം, ബകയകാഗര്യകാസസ്
പ്ലേകാന്റെസ്, ഹവദറ്റ്യുതവ്വീകരണസം പൂര്തവ്വീകരമിക്കല് തുടങ്ങമിയ അടമിസകാന സഇൗകരര്യങ്ങള്
ഏര്റപ്പടുത്തുന്നതമിനുസം ഹലബ്രറമി, ലകബകാറടറമി, കമഡ്യൂടറുകള് തുടങ്ങമിയ അക്കകാദമമികസ്
സഇൗകരര്യങ്ങള് ഏര്റപ്പടുത്തുന്നതമിനുമുളള ആവശര്യമകായ നടപടമികള് ഉടറന തറന്ന
സസ്വവ്വീകരമിക്കുന്നതകാണസ്. ആവശര്യറമങമില് ഉകദര്യകാഗസതലതമില് മവ്വീറ്റെമിസംഗസ് നടതമി ഇതസ്
നടപ്പകാക്കുന്നതമിനുളള നടപടമികള് സസ്വവ്വീകരമിക്കുന്നതകാണസ്.
നഗരസഭേകളമിറല ആകരകാഗര്യ പരമികശകാധനകാ വമിഭേകാഗസം ശകമിറപ്പടുതല്
ശവ്വീ. പമി. ഉഹബദുളള: സര്,

ഭേകര്യവസ്തുക്കളറട ശുചെമിതസ്വസം, സുരക

പചക്കറമികള്, പഴവര്ഗ്ഗങ്ങള്, ധകാനര്യവമിഭേവങ്ങള് എന്നമിവയമിറല വമിഷ സകാന്നമിധര്യസം
പകാല്, മുട തുടങ്ങമിയവയമിറല മകായസം കചെര്ക്കല് എന്നവ്വീ കകാരര്യങ്ങളമില് കര്ശന
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പരമികശകാധനകള്

നടത്തുന്നതമിനുസം

ഫലപ്രദമകായ

സുരകകാ

നടപടമികള്

സസ്വവ്വീകരമിക്കുന്നതമിനുമകായമി നഗരസഭേകളമിറല ആകരകാഗര്യപരമികശകാധനകാ വമിഭേകാഗറത
ശകമിറപ്പടുകതണതമിറന്റെ ആവശര്യകത ഈ സഭേയുറട ശദ്ധയമില്റപ്പടുത്തുന്നതമിനസ്
കവണമിയകാണസ് ഈ സബ്മമിഷന അവതരമിപ്പമിക്കുന്നതസ്. നമ്മുറട സസംസകാനതസ്
വമിറ്റെഴമിക്കറപ്പടുന്ന പഴസം പചക്കറമിവര്ഗ്ഗങ്ങള്, മത്സര്യ മകാസംസകാദമികള് തുടങ്ങമിയവ പുറകമ
കകടുകൂടകാറത അധമിക ദമിവസസം സൂകമിക്കുന്നതമിനസ് കവണമി മകാരകമകായ വമിഷവസ്തുക്കള്
കചെര്ക്കുന്നതകായമി
സസംസകാനങ്ങളമില്

വര്യകാപകമകായ
നമിനസം

പരകാതമികള്

റകകാണ്ടു

ഉയര്ന

വരുന്ന

വരമികയകാണസ്.

പചക്കറമികളമില്

അനര്യ

മകാരകമകായ

വമിഷവസ്തുക്കള് ഉപകയകാഗമിക്കുന്നതകായമി പറയറപ്പടുന. അയല്സസംസകാനങ്ങളമില്
നമിനസം

റകകാണ്ടുവരുന്ന

മകാങ്ങയുള്റപ്പറടയുളള

കകടുകൂടകാറതയമിരമിക്കുകയകാണസ്.
ഉപകയകാഗമിക്കുന്നതുറകകാണകാണസ്

അത്രയുസം

പഴവര്ഗ്ഗങ്ങള്

മകാസങ്ങകളകാളസം

മകാരകമകായ

രകാസവസ്തുക്കള്

മകാസങ്ങകളകാളസം

സൂകമിക്കകാന

കഴമിയുന്നതസ്.

പരമിചെയമുളള കടയമില് റചെന്നസ് മകാങ്ങകയകാ മറ്റെസ് പഴവര്ഗ്ഗങ്ങകളകാ കചെകാദമിചകാല്
പരമിചെയമുളളവകരകാടസ് റകകാണ്ടുകപകാകണകാറയന്നസ് ചെമില കടക്കകാര് പറയകാറുണസ് . അതസ്
മകായസം

കചെര്തതകാറണന്നസ്

കചവടക്കകാര്ക്കുകപകാലുസം

അറമിയകാവുന്നതുറകകാണകാണസ്

പരമിചെയകക്കകാകരകാടസ് ഇതരസം സകാധനങ്ങള് റകകാണ്ടുകപകാകണകാ എനപറയുന്നതസ് .
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ജനങ്ങളറട

ആകരകാഗര്യറത

പ്രകയകാഗമകാണസ്

ഇന്നസ്

സകാരമകായമി

ബകാധമിക്കുന്ന

നടനറകകാണമിരമിക്കുന്നതസ്.

പല

തരതമിലുളള

വമിഷ

മകാരകകരകാഗങ്ങള്ക്കുസം

കകാരണമകാകുന്നതസ് മകായസം കചെര്ക്കറപ്പട ഭേകര്യവസ്തുക്കളറട ഉപകയകാഗമകാണസ് . ദൂറര
ദമിക്കുകളമില് നമിനളളവര് വനകപകാകുന്ന നഗര പ്രകദശങ്ങളമിലകാണസ് വമിഷസം കലര്ന്ന
ഭേകര്യ വസ്തുക്കള് കൂടുതല് വമിറ്റെഴമിക്കുന്നതസ്. മമിനറല് വകാടര് എന്ന കപരമില് വമില്ക്കുന്ന
കുപ്പമി റവളളസം കപകാലുസം മലമിനജലമകാറണന്നസ് നമ്മുറട നമിയമസഭേകാ സമമിതമി തറന്ന
ഒരമിക്കല്

നടതമിയ

പരമികശകാധനയമില്

കറണതമിയമിരുന.

ഭേകണ

പദകാര്തങ്ങളമിറല മകായസം കചെര്ക്കുന്നതസ് തടയകാന നമിലവമില് നമിയമമുറണങമില്കപ്പകാലുസം
നമിയമസം നടപ്പകാക്കുന്നതമിനുളള പരകാജയസം ഈ വമിഷയതമിലുളള റപകാതുസമൂഹതമിറന്റെ
അജതയുസം കകാരണസം മകായസം കചെര്ക്കല് ഇനസം വര്യകാപകമകായമി തുടരുകയകാണസ് . മനുഷര്യ
സമൂഹതമിറന്റെ നമിലനമില്പ്പമിനസ് തറന്ന റവല്ലുവമിളമി ഉയര്ത്തുന്ന ഭേകര്യ വസ്തുക്കളമിറല
മകായസം

കചെര്ക്കലുസം

വമിഷസം

കലര്തലുസം

കര്ശനമകായമി

തടകയണതുണസ് .

ആകരകാഗര്യവകുപ്പസ് ഉകദര്യകാഗസര് ററയ്ഡുകളസം മറ്റുസം....
മമി. റചെയര്മകാന: റയസസ്...റയസസ്..
ശവ്വീ. പമി. ഉഹബദുളള: ഇതസ് ഒരു മണ്ഡലതമിറലകയകാ ജമില്ലയമിറലകയകാ പ്രശമല്ല,
മനുഷര്യസമൂഹറത

റപകാതുകവ

ബകാധമിക്കുന്ന

ജവ്വീവല്പരമകായ

പ്രശമകാണസ് ,
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അതുറകകാണകാണസ് അവതരമിപ്പമിക്കുന്നതസ്. ആകരകാഗര്യവകുപ്പസ് ഉകദര്യകാഗസര് ററയ്ഡുകളസം
മറ്റുസം നടത്തുനറണങമിലുസം കവണത്ര ഫലപ്രദമകാകുന്നമില്ല. വമിഷസംകലര്ന്ന ഭേകണ
സകാധനങ്ങള് ഏറ്റെവുസം കൂടുതല് വമിറ്റെഴമിക്കറപ്പടുന്നതസ് നഗരപ്രകദശതകായതുറകകാണസ്
നഗരസഭേകളമിറല ആകരകാഗര്യ വകുപ്പമിറന്റെ പ്രവര്തനസം ശകമിറപ്പടുതകാന നടപടമി
സസ്വവ്വീകരമിക്കണസം.
മമി. റചെയര്മകാന: പ്ലേവ്വീസസ്... കണ്ക്ലൂഡസ്
ശവ്വീ. പമി. ഉഹബദുളള: ഭേകര്യ വസ്തുക്കളമിറല മകായസം കചെര്ക്കല് പൂര്ണമകായുസം
ഇല്ലകാതകാക്കുന്നതമിനസ്

ആകരകാഗര്യ

വകുപ്പമിറലയുസം

റപകാതുവമിതരണ

വകുപ്പമിറലയുസം

നഗരകകാരര്യ വകുടുുപ്പമിറലയുസം ഉന്നത ഉകദര്യകാഗസര് കചെര്ന്നസ് റസഷര്യല് സസ്വകാഡസ്...
മമി. റചെയര്മകാന: അങ്ങസ് എല്ലകാ കപകായമിനകളസം പറഞകഴമിഞ. സമയസം വളറര
കൂടുതലകായമി.അങ്ങസ് പറഞ്ഞതമിറന്റെ ഗഇൗരവസം സഭേ ഉള്റക്കകാളളന. ബഹുമകാനറപ്പട
മനമി.
നഗരകകാരര്യവുസം നഡ്യൂനപകകകമവുസം വകുപ്പുമനമി (ശവ്വീ. മഞ്ഞളകാസംകുഴമി അലമി):
സര്,

1954-റല ഫുഡസ് അഡള്കടറഷന ആകനുസരമിചസ് ഭേകര്യവസ്തുക്കളമിറല മകായസം

കചെര്ക്കല് തടയുന്നതമിനുസം

ശുചെമിതസ്വവുസം സുരകയുസം ഉറപ്പകാക്കുന്നതമിനുസം വമിപുലമകായ

അധമികകാരങ്ങളകാണസ്

നഗരസഭേകള്ക്കുണകായമിരുന്നതസ്.

ഓകരകാ
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നഗരസഭേകളമിലുമുണകായമിരുന്ന
ഭേകര്യവസ്തുക്കളമില്

ഫുഡസ്

ഇനറസകറുറട

മകായസംകചെര്ക്കല്കപകാലുള്ള

കനതൃതസ്വതമില്

കകാരര്യങ്ങളമില്

ശകമകായ

നടപടമികളകാണസ് എടുതമിരുന്നതസ്. പറക കകന്ദ്ര സര്ക്കകാര് 2006-ല് നടപ്പകാക്കമിയ
ഫുഡസ്

ആന്റെസ്

കസഫമി

ഭേകര്യവസ്തുക്കളറട
തടയുന്നതമിനുസം

ആകമിറന

ഗുണനമിലവകാരസം
ഫുഡസ്

കസഫമി

തുടര്ന്നസ്

അഖമികലനര്യകാടമിസകാനതമില്

പരമികശകാധമിക്കുന്നതമിനുസം

കമവ്വീഷണററ

മകായസംകചെര്ക്കല്

ചുമതലറപ്പടുതമി.

നമ്മുറട

കവ്വീഴമിലകാണസ്.

140

നമികയകാജകമണ്ഡലങ്ങളമിലുസം ഭേകര്യസുരകകാ ഓഫവ്വീസുകള് നമിലവമില്വന.

നമ്മുറട

സസംസകാനതസ്

ഇതസ്

ആകരകാഗര്യ

വകുപ്പമിറന്റെ

സസംസകാനറത സകാഹചെരര്യങ്ങള് തമികച്ചുസം വര്യതര്യസ്തമകാണസ്. ഭൂരമിഭേകാഗസം ഭേകര്യവസ്തുക്കളസം
അനര്യസസംസകാനങ്ങളമില്നമിനമകാണസ് വരുന്നതസ്. ഒരു ഉകദര്യകാഗസറനറക്കകാകണകാ ഒരു
ഓഫവ്വീസമിറന്റെ

പ്രവര്തനസംറകകാകണകാ

നമിയനമിക്കകാവുന്ന

സമിതമിവമികശഷമല്ല

ഇക്കകാരര്യതമില് നമിലവമിലുള്ളതസ്. മത്സര്യബനനസം, മൃഗസസംരകണസം, കവ്വീരവമികസനസം,
ഭേകര്യസം, ആകരകാഗര്യസം, തകദ്ദശ സസ്വയസംഭേരണസം, കൃഷമി തുടങ്ങമിയ വകുപ്പുകളറട കൂടകായ
പ്രവര്തനസംറകകാണ്ടുമകാത്രകമ

സസംസകാനതസ്

ഭേകര്യവസ്തുക്കളറട

ഗുണനമിലവകാരസം
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ഉറപ്പുവരുതകാന

കഴമിയുകയുള.

കകകാര്കപ്പറഷനുകളമിലുസം

സസംസകാനതസ്

ഭേകര്യവസ്തുക്കളമില്

മകായസം

നഗരസഭേകളമിലുസം

കചെര്ക്കുന്നതസ്

നമിരവധമി പരകാതമികളകാണസ് ദമിവസവുസം വനറകകാണമിരമിക്കുന്നതസ്.

സസംബനമിച

ഭേകര്യവസ്തുക്കളമില്

മകായസംകചെര്ക്കല് തടയുന്നതമിനുസം ഭേകര്യവസ്തുക്കളറട സുരക, ശുചെമിതസ്വസം എന്നമിവ
ഉറപ്പകാക്കുന്നതമിനുസം

നഗരസഭേകളമിറല

ശകമിറപ്പടുകതണതുണസ്.

ആകരകാഗര്യവമിഭേകാഗസം

കൂടുതല്

ബഹുമകാനറപ്പട റമമര് ഇവമിറട ഉന്നയമിചതസ് വളറര

പ്രധകാനറപ്പട വമിഷയമകാണസ്. ഇക്കകാരര്യസം ഫുഡസ് കസഫമി കമവ്വീഷണറുമകായുസം ആകരകാഗര്യ
വകുപ്പുമകായുസം കൂടമിയകാകലകാചെമിചസ് ഫലള്രപദമകായ നടപടമി സസ്വവ്വീകരമിക്കുന്നതകാണസ് .
വമിദര്യകാഭേര്യകാസ വകായ്പയസ് പലമിശയമിളവസ്
ശവ്വീ. കതകാമസസ് ഉണമിയകാടന:
ലഭേമിക്കകാതതു

സസംബനമിചകാണസ്

കഷ്ടറപ്പടുന്ന

മമിടുക്കരകായ

സര്, വമിദര്യകാഭേര്യകാസ വകായ്പയസ് പലമിശയമിളവസ്
എറന്റെ

സബ്മമിഷന.

വമിദര്യകാര്തമികള്ക്കസ്

സഹകായമിക്കുന്നതകാണസ് വമിദര്യകാഭേര്യകാസ വകായ്പ.

സകാമതമികമകായമി
ഉപരമിപഠനതമിനസ്

വമിദര്യകാഭേര്യകാസ വകായ്പ

തുടക്കതമില് പല ബകാങ്കുകളസം ററവമനസര്യസം കകാണമിച്ചു.

റകകാടുക്കകാന

എന്നകാല് വമിവമിധ

62
Uncorrected/Not for Publication

ഇടറപടലുകള്മൂലസം
മുകന്നകാട്ടുവരമികയുണകായമി.
എന്നതമിറന്റെ

വമിദര്യകാഭേര്യകാസ

വകായ്പ

റകകാടുക്കകാന

ബകാങ്കുകള്

വമിദര്യകാഭേര്യകാസ വകായ്പയള്ള പലമിശ വളറരയധമികമകാണസ്

അടമിസകാനതമില്

പലമിശയമിളവസ്

റകകാടുത്തുറകകാണ്ടുള്ള

പ്രഖര്യകാപനസം സസംസകാന സര്ക്കകാര് നടത്തുകയുണകായമി.

ഒരു

കഴമിഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റെമിലുസം

അതമിറന സസംബനമിചസ് പ്രഖര്യകാപനമുണകായമി, അതമികലയള്ള തുക മകാറ്റെമിവയകയുസം
റചെയ. 2009 മകാര്ചസ് 31-നുമുമസ് വകായ്പറയടുതമിട്ടുള്ള 3 ലകസംരൂപവറര വരുമകാനമുളള
പകാവറപ്പടവര്ക്കകാണസ് ഇഇൗ ആനുകൂലര്യസം പ്രഖര്യകാപമിചതസ്. പമിന്നവ്വീടസ് കകന്ദ്ര ഗവണ്റമന്റെസ്
4.5

ലകസംരൂപയകായമി

വരുമകാനപരമിധമി

ഉയര്തമിയതമിറന്റെ

അടമിസകാനതമില്

സസംസകാന ഗവണ്റമന്റെസ് ഇതമില്നമിന്നസ് പമിനകാറുകയുസം കകന്ദ്രഗവണ്റമന്റെസ് പ്രഖര്യകാപമിച
ആനുകൂലര്യങ്ങള്ക്കുകവണമി വമിദര്യകാര്തമികളസം

രകമിതകാക്കളസം മുകന്നകാട്ടുകപകാകുകയുസം

റചെയ. കകന്ദ്രഗവണ്റമന്റെസ് ഇതമിനകാവശര്യമകായ തുക നവ്വീക്കമിവയകാന തയ്യേകാറകാറണങമിലുസം
പല ബകാങ്കുകളസം വലമിയ നമിബനനകള് ഏര്റപ്പടുതമി കര്ക്കശമകായ നമിലപകാടുകള്
സസ്വവ്വീകരമിക്കുകയകാണസ്.

വമിദര്യകാര്തമികള്ക്കുസം അവരുറട കുടുസംബങ്ങള്റക്കുറമതമിറര

ജപ്തമി നടപടമികളസം കകകാടതമി കകസുകളമകായമി പല ബകാങ്കുകളസം മുകന്നകാട്ടുകപകാകുകയകാണസ്.
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പല കകാരണങ്ങള്പറഞ്ഞസ് ബകാങ്കുകള് ഇഇൗ അനുകൂലര്യങ്ങള് നമികഷധമിക്കുകയകാണസ് .
വര്യതര്യസ്തമകായ

മകാനദണ്ഡങ്ങള്

മകാനദണ്ഡങ്ങറളകാനസം

ബകാങ്കുകള്

കകന്ദ്ര-സസംസകാന

അടമികചല്പ്പമിക്കുകയകാണസ്.

സര്ക്കകാരുകകളകാ

റമിസര്വസ്

ഇഇൗ
ബകാകങകാ

പറഞ്ഞമിട്ടുള്ളതല്ല. ഓകരകാ ബകാങ്കുകളസം അവരുറട ഇഷ്ടസംകപകാറല മകാനദണ്ഡങ്ങള് വചസ്
വകായ്പകാ പലമിശയമിളവസ് റകകാടുക്കകാതമിരമിക്കകാനുള്ള നടപടമികള് സസ്വവ്വീകരമിച്ചു വരുന.
ഇറതകാരു

ഗുരുതരമകായ

കകന്ദ്രഗവണ്റമകന്റെകാ

അവസയകാണസ്.

പ്രഖര്യകാപമിച

ആനുകൂലര്യസം

സസംസകാന
ബകാങ്കുകളറട

ഗവണ്റമകന്റെകാ
നടപടമിമൂലസം

കുടമികള്കക്കകാ രകമിതകാക്കള്കക്കകാ ലഭേമിക്കകാത അവസയകാണസ്. ഇതസ് സസംബനമിചസ്
ഗവണ്റമന്റെസ് അടമിയനരമകായമി ഇടറപടണസം. വളറര കവഗതമില് ബനറപ്പടവരുറട
ഒരു കയകാഗസം വമിളമിച്ചുകൂടമി ഇതമിറനകാരു പരമിഹകാരമുണകാക്കമിതരുവകാന ഗവണ്റമന്റെസ്
മുകന്നകാട്ടുവരണറമന്നകാണസ് ഇഇൗ സബ്മമിഷനമിലൂറട അഭേര്യര്തമിക്കുന്നതസ്.
ഗ്രകാമവമികസനവുസം ആസൂത്രണവുസം സകാസംസകാരമികവുസം കനകാര്ക്കയുസം വകുപ്പുമനമി
(ശവ്വീ. റക. സമി. കജകാസഫസ്):
പലമിശയമിളവസ്

സര്, 2009 വറരയുള്ള വമിദര്യകാഭേര്യകാസ വകായ്പയുറട

കകന്ദ്രഗവണ്റമന്റെസ്

കനരറത

പ്രഖര്യകാപമിക്കുകയുണകായമി.
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അതമിനുകശഷസം 2004 മുതല് 2009 വറരയുള്ള കകാലഘടതമിറല പലമിശയമിളവസ്
സസംസകാന

ഗവണ്റമന്റെസ് വഹമിക്കകാന

2012-13-റല

ബഡ്ജറ്റെസ്

തവ്വീരുമകാനമിക്കുന്നതകായുള്ള പ്രഖര്യകാപനസം

പ്രസസംഗതമില്

ധനകകാരര്യ

വകുപ്പുമനമി

പ്രഖര്യകാപമിച്ചു.

അതമിറന്റെയടമിസകാനതമില് 2004 മുതല് 2009 വറര സസംസകാന ഗവണ്റമനസം
2009-നുകശഷസം കകന്ദ്രഗവണ്റമനമകാണസ് പലമിശയമിളവമിറന്റെ സകാമതമികബകാദ്ധര്യത
വഹമികക്കണതസ്. ഇകപ്പകാള് ആദര്യസംമുതലുള്ള വമിദര്യകാഭേര്യകാസ വകായ്പയ മുഴുവന, അതകായതസ്
4.5 ലകസം രൂപവറരയുള്ള എല്ലകാ വകായ്പകളറടയുസം പലമിശയമിളവമിറന്റെ ആനുകൂലര്യസം
കകന്ദ്രസം

റകകാടുക്കകാറമന്നസ്

ബകാദ്ധര്യതയമില്ല.
പ്രഖര്യകാപമിചമിട്ടുണസ്.

പ്രഖര്യകാപമിച

സകാഹചെരര്യതമില്

കകരളതമിനസ്

ഇനമി

പറക വകായ്പ നല്കകാനുള്ള ചെമില മകാനദണ്ഡങ്ങള് കനരറത
ഒന്നസ്,

ബമി.പമി.എല്.

പലമിശയമിളവമിനസ് അര്ഹതയുണകാവുകയുള.

ലമിസമില്റപ്പടവര്ക്കു

മകാത്രകമ

രണസ്, റഷഡഡ്യൂള്ഡസ്, റകകാകമഴര്യല്

ബകാങ്കുകളമില്നമിനസം ഇനര്യന ബകാകങഴസ് അകസകാസമികയഷന മകാര്ഗ്ഗനമിര്കദ്ദശമനുസരമിചസ്
അനുവദനവ്വീയമകായ
പലമിശയമിളവമിനസ്

കകകാഴ്സുകള്

പഠമിക്കുന്നതമിനുള്ള

അര്ഹതയുള്ളതസ്.

മൂന്നസ്,

വകായ്റപയടുതവര്ക്കകാണസ്

പ്രകവശനതവ്വീയതമിമുതല്

കകകാഴസ്
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പൂര്തമിയകായമി ഒരുറകകാല്ലസംവറര ഇഇൗ ആനുകൂലര്യസം ലഭേമിക്കുസം.
ആനുകൂലര്യസം ലഭേമിക്കുകയമില്ല.

അതമിനുകശഷസം

ഇഇൗ മകാനദണ്ഡങ്ങള് പ്രകകാരസം അകപക കണമിച്ചു.

അകപക സമര്പ്പമിക്കകാനുള്ള തവ്വീയതമി 15-07-2014 ആയമിരുന. ലഭേമിച അകപകകള്
കപ്രകാസസസ്

റചെയറകകാണമിരമിക്കുകയകാണസ്.

ബഹുമകാനറപ്പട

അസംഗസം

ചൂണമിക്കകാണമിചതുകപകാറല ധകാരകാളസം പരകാതമികള് ഗവണ്റമന്റെമിനസ് ലഭേമിക്കുനണസ് .
കകാരണസം

ബകാങ്കുകളറട

വമിമുഖതയുള്ളതകായുസം

ഭേകാഗത്തുനമിന്നസ്

എറനങമിലുസം

ഇഇൗ

കകാരണസംപറഞ്ഞസ്

മകാറുന്നതകായുമുള്ള പരകാതമിയുണകായമിട്ടുണസ്.

വകായ്പ

റകകാടുക്കുന്നതമിനസ്

കബകാധപൂര്വസം

ഒഴമിഞ

ആ കകാരര്യസം പലവടസം സസംസകാനതല

ബകാകങഴസ് കമമിറ്റെമിയുറട കയകാഗതമില് മുഖര്യമനമിയുസം ധനകകാരര്യ വകുപ്പുമനമിയുസം
ഉന്നയമിക്കുകയുണകായമി.

കകന്ദ്രഗവണ്റമന്റെമിറന്റെയുസം

ആര്.ബമി.റഎ.

യുറടയുസം

നമിര്കദ്ദശമനുസരമിച്ചുള്ള വകായ്പ ലഭേമിക്കണറമന്ന നമിര്ബനബുദ്ധമി ഗവണ്റമന്റെമിനുണസ് .
ഏതകായകാലുസം അങ്ങസ് ചൂണമിക്കകാണമിചതുകപകാല ഇഇൗ

വകായ്പയുറട പലമിശയകാണസ്

കകന്ദ്ര-സസംസകാന ഗവണ്റമനകള് വഹമിക്കുന്നതസ്. കര്യകാപ്പമിറ്റെല് എമഇൗണസ് വമിദര്യകാര്തമി
വഹമിക്കണസം. അടയവകാന സകാവകകാശസം ലഭേമിക്കുമകായമിരമിക്കുസം. ഏതകായകാലുസം ഇതുമകായമി
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ബറനറപ്പടസ്

ആര്.ആര്. നടപടമികളണകായകാല് നമിറുതമിവയന്നതമിനുള്ള നമിര്കദ്ദശസം

റകകാടുക്കകാസം. ഇതസ് സസംബനമിചസ് പരകാതമികള് ഉറണങമില് കസറ്റെസ് റലവല് ബകാകങഴസ്
കമമിറ്റെമിയുമകായമി ചെര്ചറചെയ്തസ് പരമിഹരമിക്കുന്നതകാണസ്.
മമി. റചെയര്മകാന:
കജകാസഫകാണസ്.

അടുത സബ്മമിഷന അവതരമിപ്പമികക്കണതസ് ശവ്വീ. സണമി

ഇകത വമിഷയതമില് ബഹുമകാനറപ്പട അസംഗസം ശവ്വീ. റക. റക.

നകാരകായണനുസം കനകാടവ്വീസസ് നല്കമിയമിട്ടുണസ്.
ശവ്വീ. റക. റക. നകാരകായണന: സര്, ഇഇൗ സബ്മമിഷനസ് ഞകാന കനരറത
കനകാടവ്വീസസ് നല്കമിയതകാണസ്.

എറന്റെ കപരസ് ലമിസസ് റചെയ്യേകാറത ശവ്വീ. സണമി

കജകാസഫമിറന്റെ കപരകാണസ് ലമിസസ് റചെയ്തമിട്ടുള്ളതസ്.
മമി. റചെയര്മകാന: റചെയറമിനസ് ലഭേമിച ലമിസസ് വചകാണസ് അനുവദമിചതസ്.

സഭേകാ

ചെടങ്ങള് അനുസരമിചകാണസ് സബ്മമിഷന അനുവദമിക്കുന്നതസ്. …...(ബഹളസം).......ഇഇൗ
സബ്ജക്ടുമകായമി ബനറപ്പട എസം.എല്.എ.മകാര്ക്കകാണസ് പ്രകയകാറമിറ്റെമി. ഇതസ് ശവ്വീ. സണമി
കജകാസഫമിറന്റെ

മണ്ഡലവുവുമകായമി

ബനറപ്പടതകായതുറകകാണകാണസ്

അകദ്ദഹതമിനസ്

അനുവദമിചതസ്. ഇതസ് സസംബനമിചസ് റൂളമിസംഗസ് നല്കമിക്കഴമിഞ. ബഹുമകാനറപ്പട അസംഗസം
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റക.

റക.

നകാരകായണന

കനകാടവ്വീസസ്

നല്കമിയമിട്ടുണസ്.

അതുകൂടമി

ഇവമിറട

കരഖറപ്പടുത്തുന. സബ്മമിഷന അവതരമിപ്പമിക്കുന്നതമിനകായമി ശവ്വീ. സണമി കജകാസഫമിറന
കണമിക്കുന.
ശമള പരമിഷ്ക്കരണസം
ശവ്വീ.

സണമി

കജകാസഫസ്

:

സര്,

എറന്റെ

മണ്ഡലമകായ

കപരകാവൂര്

നമികയകാജകമണ്ഡലതമിറല ആറളസം പഞകായതമിലകാണസ് ആറളസം ഫകാസം സമിതമി
റചെയ്യുന്നതസ്. ആറളസം ഫകാസം കകന്ദ്ര ഫകാമമിസംഗസ് കകകാര്പ്പകറഷനമില്നമിന്നസ്

സസംസകാന

സര്ക്കകാര് ഏററ്റെടുത്തുറവങമിലുസം അവമിടറത റതകാഴമിലകാളമികള്ക്കുസം ജവ്വീവനക്കകാര്ക്കുസം
കകന്ദ്രതമിറന്റെയുസം സസംസകാന ഫകാമുകളറടയുസം ശമള പരമിഷ്ക്കരണറമകാനസം ലഭേര്യമല്ല.
ദവ്വീര്ഘനകാളകായമി

നര്യകായയുകമകായ

ഇഇൗ

ആവശര്യങ്ങള്

ഉന്നയമിച്ചുറകകാണസ്

റതകാഴമിലകാളമികളസം ജവ്വീവനക്കകാരുസം രകാഷവ്വീയവര്യതര്യകാസമമില്ലകാറത എല്ലകാ സസംഘടനകളസം
കയകാജമിച്ചുറകകാണസ് പ്രകകകാഭേസം നടതമിറക്കകാണമിരമിക്കുകയകാണസ്. 225 റതകാഴമിലകാളമികള്
ജൂററല 1 മുതല് അനമിശ്ചമിതകകാല സമരതമില് ഏര്റപ്പടമിരമിക്കുകയകാണസ്. ഫകാമമിറല
നടവ്വീല്വസ്തുക്കള് പുററമ റകകാണ്ടുകപകായമി കചവടസം നടകതണതുസം അതുകപകാറല കൃഷമി
റചെകയ്യേണതുസം

മഴക്കകാലതകാണസ്

.

സമരസംമൂലസം

നടവ്വീല്വസ്തുക്കള്
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റകകാണ്ടുകപകാകുന്നതുള്റപ്പറടയുളള
തടസറപ്പടമിരമിക്കുകയകാണസ്.

ഫകാമമിറന്റെ

പ്രവര്തനങ്ങള്

റതകാഴമിലകാളമികള്

ഉന്നയമിക്കുന്ന

സകാരമകായമി
ആവശര്യങ്ങള്

നര്യകായയുകസംതറന്നയകാണസ്. ഇതുസസംബനമിചസ് ബഹുമകാനറപ്പട മുഖര്യമനമി കഴമിഞ്ഞ
നവസംബര് മകാസതമില് കയകാഗസം വമിളമിച്ചുകചെര്ക്കുകയുസം റതകാഴമിലകാളമികളറട ആവശര്യങ്ങള്
അസംഗവ്വീകരമിക്കകാന

തവ്വീരുമകാനറമടുക്കുകയുസം

റചെയ.

മുഖര്യമനമി

വമിളമിച്ചുകചെര്ത

കയകാഗതമില് ബഹുമകാനറപ്പട പടമികവര്ഗ്ഗ വകുപ്പുമനമിയുസം നമികയകാജകമണ്ഡലസം
എസം.എല്.എ. എന്ന നമിലയമില് ഞകാനുസം അവമിടറത റതകാഴമിലകാളമി പ്രതമിനമിധമികളസം
ഗ്രകാമപഞകായതസ് പ്രസമിഡന്റെസ് ഉള്പ്പറടയുളള എല്ലകാവരുസം ഉണകായമിരുന. സകാമതമിക
തടസങ്ങള് പറഞറകകാണസ്
നടപ്പമിലകാക്കുന്നമില്ല.

സസംസകാന

ആ കയകാഗതമിറലടുത തവ്വീരുമകാനങ്ങള് പലതുസം
സര്ക്കകാരമിറന്റെ

ഫകാമമിറല

റതകാഴമിലകാളമികള്ക്കസ്

ലഭേമികക്കണ ആനുകൂലര്യങ്ങകളകാ കകന്ദ്ര ഫകാമമില് ലഭേമികക്കണ ആനുകൂലര്യങ്ങകളകാ
ലഭേമിക്കകാത സകാഹചെരര്യതമില് അവമിറട സമരസം നടക്കുകയകാണസ്. ആ സമരസം
അവസകാനമിപ്പമിക്കകാനുസം പടമികവര്ഗ്ഗതമില്റപ്പട കകാഷസ്വല് കലകബഴസ് ഉള്പ്പറടയുളള
റതകാഴമിലകാളമികള്ക്കുസം ജവ്വീവനക്കകാര്ക്കുസം അര്ഹമകായ ശമള പരമിഷ്ക്കരണതമിറന്റെ
ആനുകൂലര്യസം എള്രതയുസം കവഗസം നല്കകാന ഗവണ്റമന്റെസ് തലതമില് അടമിയനര നടപടമി
ഉണകാകണറമന്നസ് ഞകാന ആവശര്യറപ്പടുന.
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മമി.റഡപഡ്യൂടമി സവ്വീക്കര്നഃ ഇതസ് ഒരു കവ്വീഴ്വഴക്കമകായമി എടുക്കരുതസ്. ഇന്നറത
പ്രകതര്യക സകാഹചെരര്യതമില് ശവ്വീ. റക. റക. നകാരകായണനസ് ഒരു മമിനമിറ്റെസ് സസംസകാരമിക്കകാസം.
ശവ്വീ. റക. റക. നകാരകായണന: സര്, 2013 നവസംബര് മകാസസം മുഖര്യമനമിയുറട
സകാന്നമിദ്ധര്യതമില്

ഒത്തുതവ്വീര്പ്പുണകായതകാണസ്.

ആ

ഒത്തുതവ്വീര്പ്പസ്

ഉതരവകായമി

വന്നമിരുനറവങമില് അവരുറട ശമളവര്ദ്ധനവസ് നടക്കുമകായമിരുന. അതസ് ധനകകാരര്യ
വകുപ്പസ് തടഞവചമിരമിക്കുകയകാണസ്. അതുറകകാണസ് അക്കകാരര്യതമില് ധനകകാരര്യ വകുപ്പസ്
അനുമതമി റകകാടുക്കണസം, മുഖര്യമനമിയുറട സകാന്നമിദ്ധര്യതമില് എടുത തവ്വീരുമകാനങ്ങള്
നടപ്പമിലകാക്കണസം.
പടമികവര്ഗ്ഗകകമവുസം

യുവജനകകാരര്യവുസം

കകാഴ്ചബസംഗകാവുകളസം

മൃഗശകാലകളസം

വകുപ്പുമനമി (കുമകാരമി പമി. റക. ജയലകമി) : സര്, ആറളസം ഫകാമമിറല റതകാഴമിലകാളമികളറട
കവതന പരമിഷ്ക്കരണസം, കകാഷസ്വല് റതകാഴമിലകാളമികറള സമിരറപ്പടുതല് എന്നമിവ
സസംബനമിചസ് ബഹുമകാനറപ്പട മുഖര്യമനമിയുറട അദ്ധര്യകതയമില് 07-11-2013-ല് കചെര്ന്ന
കയകാഗതമില്

ചെമില

തവ്വീരുമകാനങ്ങള്

ററകറക്കകാണമിരുന.

ഇതമിനകസം

240

പ്രവൃതമിദമിവസസം പൂര്തവ്വീകരമിച ആദമിവകാസമി വമിഭേകാഗതമില്റപ്പട 73 കകാഷസ്വല്
റതകാഴമിലകാളമികറള ഫകാമമില് ഒഴമിവുണകാകുന്ന മുറയസ് സമിരറപ്പടുതകാനുസം കവതന
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പരമിഷ്ക്കരണതമിനുമകായമി
ധനകകാരര്യ

സര്ക്കകാരമില്

വകുപ്പുമകായമി

സമര്പ്പമിചമിട്ടുളള

കൂടമിയകാകലകാചെമിചസ്

റപ്രകാകപ്പകാസലമിനകമല്

എത്രയുസംകവഗസം

തവ്വീരുമകാനസം

ററകറക്കകാളളകാനുസം ധകാരണയകായമിരുന. കകാഷസ്വല് റതകാഴമിലകാളമികറള സമിരറപ്പടുത്തുന്ന
കകാരര്യസം

ധനകകാരര്യ

റതകാഴമിലകാളമികള്ക്കസ്

വകുപ്പമിറന്റെ
കവതന

പരമിഗണനയമിലകാണസ്.

പരമിഷ്ക്കരണസം

ആറളസം

നടപ്പമിലകാക്കുന്നതുവറര

ഫകാമമിറല
നമിലവമിലുളള

ശമളതമിറന്റെ 20 ശതമകാനസം ഇടക്കകാല ആശസ്വകാസമകായമി നല്കുന്നതകാണസ്.
(ഗമിരമിവര്ഗ്ഗ കകകാളനമിയമികലയളള ററവദറ്റ്യുതമിററലന സകാപമിക്കല്
ശവ്വീ. സകാജുകപകാള് : സര്, എറന്റെ നമികയകാജകമണ്ഡലതമിറല കവങ്ങൂര്
ഗ്രകാമപഞകായതസ് കണസംപറമസ് വകാര്ഡമിലുള്റപ്പട കപകാങ്ങനചുവടസ് ഗമിരമിവര്ഗ്ഗ കകകാളനമി
നമിവകാസമികളകായ 106 കുടുസംബങ്ങള് വലമിയ ദുരമിതതമിലകാണസ്. ഇടമലയകാറമില്നമിന്നസ്
പതസ് കമി.മവ്വീറ്റെര് ദൂരമുളള കകകാളനമിയമികലയസ് എതമികചരുന്നതസ് വലമിയ ദുഷ്ക്കരമകാണസ്.
കറകാഡമിലുണകായമിരുന്ന

അഞസ്

കലുങ്കുകള്

തകര്നകമിടക്കുകയകാണസ്.

ഇതുവറര

ററവദറ്റ്യുതമിയുസം ലഭേമിചമിടമില്ല. ഇഇൗ അവസയമില് പ്രതമികഷധമിചസ് ബഹുഭൂരമിപകവുസം
കകകാണ്ഗ്രസസ് അനുഭേകാവമികളകായ
റതരറഞ്ഞടുപ്പമില്

കവകാടസ്

കകകാളനമി നമിവകാസമികള് മുഴുവനുസം കലകാകഭേകാ

ബഹമിഷ്ക്കരമിച്ചു.

ഇനര്യയമില്തറന്ന

റതരറഞ്ഞടുപ്പസ് ബഹമിഷ്ക്കരമിചസ് ഏക ഗമിരമിവര്ഗ്ഗ കകകാളനമി

പൂര്ണമകായുസം

കപകാങ്ങനചുവടകാണസ് .
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വനകമഖലയമിറല

പകാവറപ്പട

ആദമിവകാസമി

സമൂഹറത

അവഗണമിക്കുന്നതസ്

ശരമിയല്ലകാതതുറകകാണസ് ഞകാനുസം മറ്റെസ് ജനപ്രതമിതമിനമിധമികള്, കളകര്, എസസ്.പമി.,
ഡമി.എസം.ഒ., വമിവമിധ വകുപ്പസ് ഉകദര്യകാഗസനകാര് തുടങ്ങമിയ നൂകറകാളസം കപര് കചെര്ന്നസ് ഇഇൗ
കകകാളനമി സന്ദര്ശമിച്ചു. റതകാട്ടുകചെര്ന്നസ് കമിടക്കുന്ന കുടമഴ പഞകായതമിറല തകാളകണസം
കകകാളനമി കകകാതമസംഗലസം നമികയകാജകമണ്ഡലതമില് ഉള്റപ്പടതകാണസ്. ശവ്വീ. റ്റെമി. യു.
കുരുവമിളയുസം

ഞങ്ങകളകാറടകാപ്പസം

കകാരണക്കകാര്

ററടബല്

ഉണകായമിരുന.

ഇവമിടറത

ഡമിപ്പകാര്ട്ടുറമനകകാരകാണസ്.

പ്രശങ്ങളറട

ഇവമിറടയുളള

മുഖര്യ
രണസ്

എസം.എല്.എ.മകാരുസം ഉന്നത ഉകദര്യകാഗസനകാരുസം കകകാളനമി സന്ദര്ശമിചമിട്ടുസം ഇടമലയകാര്
ഐ.ബമി.യമില്

ഞങ്ങള്

കയകാഗസം

കചെര്ന്നകപ്പകാള്

അറവമിറടയുണകാകകാതമിരുന്നതസ്

ററടബല് ഡമിപ്പകാര്ട്ടുറമന്റെമിറല ഉകദര്യകാഗസനകാര് മകാത്രമകാണസ്. സന്ദര്ശന വമിവരസം
അറമിഞ്ഞമിട്ടുസം കപകകാനുളള സസംവമിധകാനങ്ങകളകാ സഇൗകരര്യങ്ങകളകാ അവര് നല്കമിയമില്ല.
ഇക്കകാരര്യസം ഡയറകററ വമിളമിച്ചുപറഞ്ഞമിട്ടുസം യകാറതകാരു പ്രതമികരണവുസം ഉണകായമില്ല.
ബഹുമകാനറപ്പട മകനമികയകാടുസം പറഞ്ഞമിരുടുുന. കജകാലമി റചെയ്യുന്ന ഉകദര്യകാഗസറര
നമുക്കസ്

അസംഗവ്വീകരമിക്കകാസം.

വനമിതകളള്റപ്പറടയുളളവര്

പറക,

കനകാമസ്

ഞങ്ങകളകാറടകാപ്പസം

കകാലമകായമിട്ടുസം

സജവ്വീവമകായമി

മുസവ്വീസം

ഉണകായമിരുന്നമിട്ടുസം

ററടബല് വകുപ്പമിറല ഉകദര്യകാഗസര് മകാത്രസം മകാറമിനമിന്നതസ് ബഹുമകാനറപ്പട മനമി
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അകനസ്വഷമിക്കണസം.

ററടബല്

ഡമിപ്പകാര്ട്ടുറമന്റെമിറല

കണനപൂചകളകാണസ്.

അകരകാര്തതമില്

റകകാടുസം

ക്രമിമമിനലുകള്

അവറര

പുകചസ്

പുറത്തുചെകാടമിക്കണറമന്നകാണസ് ഞകാന പറയുന്നതസ്. അവമിറട രണസ് കലുങ്കുകള്ക്കസ് ജമില്ലകാ
പഞകായതസ് ഫണസ് അനുവദമിചമിട്ടുണസ്.

കറകാഡമിനസ് ബഹുമകാനറപ്പട എസം.പമി.യുറട

ഫണമില്നമിന്നസ് കുകറ തുക ലഭേമിക്കുകയുസം റചെയ. ഒരു കലുങമിനസ് നമികയകാജകമണ്ഡല
ആസ്തമി വമികസന

സവ്വീമമില്നമിന്നസ് ആവശര്യമകായ

പറഞ്ഞമിട്ടുമുണസ്. അതുറകകാണസ് കപകാങ്ങനചുവടസ്,

തുക അനുവദമിക്കകാറമന്നസ് ഞകാന
തകാളകണസം കകകാളനമികളമികലയസ്

ററവദറ്റ്യുതമി എതമിക്കകാന ഫണസ് അനുവദമിക്കകാനുസം മറ്റെസ് അടമിസകാന സഇൗകരര്യങ്ങള്
വമികസമിപ്പമിക്കുന്നതമിനുസം

ആവശര്യമകായ

സസ്വവ്വീകരമിക്കണറമനസം

അകതകാറടകാപ്പസം

നടപടമികള്
സലസം

ബഹുമകാനറപ്പട

മനമി

സന്ദര്ശമിക്കണറമനസം

അഭേര്യര്തമിക്കുകയകാണസ്.
പടമികവര്ഗ്ഗകകമവുസം

യുവജനകകാരര്യവുസം

കകാഴ്ചബസംഗകാവുകളസം

മൃഗശകാലകളസം

വകുപ്പുമനമി (കുമകാരമി പമി. റക. ജയലകമി) : കവങ്ങൂര് ഗ്രകാമപഞകായതമിറല
കപകാങ്ങനചുവടസ് ഗമിരമിവര്ഗ്ഗ കകകാളനമി അണര്ഗ്രഇൗണസ് കകബമിളകള് ഉപകയകാഗമിചസ്
ററവദറ്റ്യുതവ്വീകരമിക്കുന്നതമിനുളള എസമികമറ്റെസ് അടമിയനരമകായമി തയ്യേകാറകാക്കമി നല്കുന്നതമിനസ്
കകരളകാ കസറ്റെസ് ഇലകമിസമിറ്റെമി കബകാര്ഡമിനസ് നമിര്കദ്ദശസം നല്കമിയമിട്ടുണസ്. കകകാളനമിയമില്
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1.90 കകകാടമി രൂപ റചെലവമില് രകാജവ്വീവസ് ഗകാനമി കുടമിറവളള പദ്ധതമി നടപ്പമിലകാക്കുന്നതമിനസ്
ഭേരണകാനുമതമി ലഭേര്യമകായമിട്ടുണസ്. കകകാളനമിയമികലയളള കറകാഡസ് നമിര്മകാണതമിനസ് മുന
എസം.പമി. ശവ്വീ. റക.പമി. ധനപകാലന അവര്കളറട ഫണമില്നമിന്നസ് 80 ലകസംരൂപ
അനുവദമിച്ചുകമിടമിയമിട്ടുണസ്.

കൂടകാറത

കലുങ്കുകളറട

എറണകാകുളസം

നമിര്മകാണസം

എസം.എല്.എ.യുറടയുസം

ഫണമില്

കകകാളനമിയമിറല

നമിന്നസ്

ജമില്ലകാ

തകര്നകമിടക്കുന്ന

പഞകായതമിറന്റെയുസം

നമിര്വഹമിക്കകാറമന്നസ്

രണസ്
സലസം

അറമിയമിചമിട്ടുണസ് .

തവ്വീര്ചയകായുസം ഇക്കകാരര്യങ്ങള് പ്രകതര്യകസം പരമികശകാധമിക്കുന്നതുസം എത്രയുസം റപറടന്നസ്
പ്രസ്തുത സലസം സന്ദര്ശമിക്കുന്നതുമകാണസ്.
കറകാഡുകളറട തകര്ച
ശവ്വീ. എസം. എ. വകാഹവ്വീദസ് : സര്, തമിരുവനനപുരസം നഗരതമിറല ജപ്പകാന
കുടമിറവളള പദ്ധതമി വളറര ദുരമിതസം വമിതച്ചുറകകാണമിരമിക്കുകയകാണസ് . പലയമിടത്തുസം
ററപപ്പസ് റപകാടമി ബമി.എസം & ബമി.സമി. കറഡുകള്വറര തകര്നറകകാണമിരമിക്കുകയകാണസ്.
എറന്റെ നമികയകാജകമണ്ഡലതമില് ഒരു കമി.മവ്വീറ്റെറമിനുളളമില് 50-60 സലതസ് ററപപ്പുകള്
റപകാടമി

കറകാഡുകള്

നകാശമകായമിറക്കകാണമിരമിക്കുകയകാണസ്.

കുടമിറവളള പദ്ധതമിയുറട

അതുകകാരണസം

ജപ്പകാന

വകാല്വസ് അടചമിടുകയുസം റവളളസം റകകാടുക്കകാതമിരമിക്കുകയുസം

റചെയ്യുകയകാണസ്. ഇഇൗ പദ്ധതമിറകകാണസ് റവളളവുസം കമിട്ടുന്നമില്ല കറകാഡുസം തകരുന്ന
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നമിലവമിലുളളതസ്.

സമിതമിവമികശഷമകാണസ്
അറ്റെകുറ്റെപ്പണമി
പദ്ധതമിയുറട

റചെയ്യേകാനുള

ഞകാന

സസംവമിധകാനസം

കകകാണ്ടകാകര്മകാര്

അകനസ്വഷമിചമിടകതകാളസം

അവമിറടയമില്ല.

അവരുറട

ജപ്പകാന

വര്ക്കസ്

ഇതസ്

കുടമിറവളള

പൂര്തമിയകാക്കമി

കപകായമിക്കഴമിഞ്ഞതമിനകാല് റമയമിന്റെനനസസ് റചെയ്യേകാന ആളമില്ലകാത അവസയകാണസ് .
അതുറകകാണസ്

റമയമിന്റെനനസസ്

നടതമി

ജനങ്ങള്ക്കസ്

റവളളസം

റകകാടുക്കകാനുളള

നടപടമികള് സസ്വവ്വീകരമിക്കുകയുസം കറകാഡസ് പുന:സകാപമിക്കുകയുസം റചെയ്യേണറമന്നകാണസ്
എറന്റെ സബ്മമിഷന.
മമി. റചെയര്മകാനനഃ ഇതസ് വളറര ഗഇൗരവമുളള കകാരര്യമകാണസ്. റതകാടടുത എറന്റെ
നമികയകാജകമണ്ഡലതമില് ഇതമികനക്കകാള് ഭേവ്വീകരമകാണസ് കറകാഡുകളറട സമിതമി.
ജലവമിഭേവ വകുപ്പുമനമി (ശവ്വീ. പമി. റജ. കജകാസഫസ്) : സര്, തമിരുവനനപുരസം
നഗരതമില് ജപ്പകാന ധനസഹകായകതകാടുകൂടമി നടപ്പകാക്കമിവരുന്ന ശുദ്ധജല വമിതരണ
വമിപുലവ്വീകരണ പദ്ധതമി ഭേകാഗവ്വീകമകായമി കമവ്വീഷന റചെയ്തമിട്ടുണസ്.
സകാപമിച

74

എസം.എല്.ഡമി.

പൂര്ണകശഷമിയമില്

കശഷമിയുളള

പ്രവര്തമിച്ചുവരമികയകാണസ്.

അരുവമിക്കരയമില്

ശുദ്ധവ്വീകരണശകാല
ഇതുകൂടകാറത

2011

മുതല്

വടമിയര്ക്കകാവസ്,

കുടപ്പനക്കുന്നസ്, പഇൗഡമികക്കകാണസം, മണ്വമിള, കപകാങ്ങുസംമൂടസ് തുടങ്ങമിയ കസകാണുകളമില്
ജലവമിതരണ

ടകാങ്കുകള്

കമവ്വീഷന

റചെയ്തസ്

ററജക്ക-ജനറസം

ററപപ്പുകളമിറല
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ജലവമിതരണസം റമചറപ്പടുതകാന സകാധമിചമിട്ടുണസ്. കുടമിറവളള വമിതരണസം ആരസംഭേമിച
ചെമില സലങ്ങളമില് പമി.വമി.സമി. ററപററപ്പപ്പ്ലെെനുകളമില് കജകായമിന്റെസ് ലവ്വീക്കുകള് വരുന്നതസ്
ശദ്ധയമില്റപ്പടമിട്ടുണസ്. ജപ്പകാന-ജനറസം കുടമിറവളള പദ്ധതമിയുറട കരകാറുകള് പ്രകകാരസം
ഇതരതമിലുളള കചെകാര്ചകള് പരമിഹരമികക്കണതസ് കരകാറുകകാരുറട ചുമതലയകാണസ് .
ററപററപ്പപ്പ്ലെെന

കമവ്വീഷന

റചെയ്തസ്

നമിശ്ചമിത

കകാലയളവുവറര

കരകാറുകകാരകാണസ്

അറ്റെകുറ്റെപ്പണമികള് നമിര്വഹമികക്കണതസ്. കചെകാര്ചമൂലസം കറകാഡമിനുണകായ തകരകാറുകള്
ശരമിയകാക്കുന്നതമിനുളള തുക കരകാറുകകാരമില്നമിന്നസ് ഇഇൗടകാക്കമി ബനറപ്പട ഏജനസമിക്കസ്
നല്കുന്നതകാണസ്. ററജക്ക - ജനറസം പദ്ധതമിയുറട കരകാറുകകാര് സമയബനമിതമകായമി
അറ്റെകുറ്റെപ്പണമികള്

നടത്തുന്നമിറല്ലങമില്

ബനറപ്പട

വകാടര്

അകതകാറമിറ്റെമി

ഓഫവ്വീസമില്നമിന്നസ് പണമികള് നടതമി ജലവമിതരണസം സുഗമമകാക്കകാനുളള നമിര്കദ്ദശസം
നല്കമിയമിട്ടുണസ്.

ഇക്കകാരര്യസം

വളറര

ഗഇൗരവമകായമി

എടുതസ്

നടപടമി

സസ്വവ്വീകരമിക്കുന്നതകാണസ്.
ചെമിതകാരമികടപ്പുററത കടലകാക്രമണസം
ശവ്വീ. ഇ. ചെന്ദ്രകശഖരന : സര്, എറന്റെ നമികയകാജകമണ്ഡലതമില്റപ്പട അജകാനൂര്
പഞകായതമില്

ചെമിതകാരമികടപ്പുറതസ്

രൂകമകായ

കടലകാക്രമണസംമൂലസം

നമിരവധമി

വവ്വീടുകള് കടറലടുക്കുന്ന അവസയമിലകാണസ്. ഇകപ്പകാള്തറന്ന ഒരു വവ്വീടസ് പൂര്ണമകായുസം
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കടലമില് ഉള്റപ്പടുകയുസം 18 എണസം തകര്ചയുറട വക്കമിലുമകാണസ്. നൂറമിലധമികസം
റതങ്ങുകള് കടപുഴകമി വവ്വീഴുകയുസം 500 മവ്വീറ്റെകറകാളസം നവ്വീളതമില് കര കടറലടുക്കുകയുസം
റചെയകഴമിഞ. ഒരുഭേകാഗസം കടലുസം മറുഭേകാഗതസ് പുഴയുമകായമി നമില്ക്കുന്ന ദസ്വവ്വീപസ് കപകാലുളള
പ്രകദശതകാണസ് ഇവമിടറത ആളകള് അധമിവസമിച്ചുവരുന്നതസ്. 640 ഓളസം കുടുസംബങ്ങള്
ഇവമിറട തകാമസമിച്ചുവരമികയകാണസ്. 500 മവ്വീറ്റെകറകാളസം ഇകപ്പകാള് കടല് കയറമിക്കഴമിഞ
ഇനമി അവകശഷമിക്കുന്ന ഏതകാണസ് നൂറമിലധമികസം മവ്വീറ്റെര് മകാത്രസം വരുന്ന പ്രകദശമകാണസ്
ഇവമിറട നമിലനമില്ക്കുന്നതസ്. തവ്വീരകദശതസ് ശകമകായ രവ്വീതമിയമില് കടല്ഭേമിതമി റകടകാന
ഇനമിയുസം തകാമസമിചകാല് അടുത കകാലവര്ഷസം ആകുകമകാകഴയസം ദസ്വവ്വീപസ് പൂര്ണമകായുസം
ഇല്ലകാത അവസയമില് റചെറന്നത്തുസം. അത്രകയററ ഗഇൗരവതരമകായ വമിഷയമകാണസ്
അവമിറട

നമിലനമില്ക്കുന്നതസ്.

ഇഇൗ

സകാഹചെരര്യതമില്,

വവ്വീടസ്

നശമിചവര്ക്കുസം ഭേകാഗമികമകായമി വവ്വീടുകള് തകര്ന്നവര്ക്കുസം അതുകപകാറല
വവ്വീണ

നൂറമിലധമികസം

റതങ്ങുകളറട

അവകകാശമികളകായ

പൂര്ണമകായുസം
കടപുഴകമി

ആളകള്ക്കുറമല്ലകാസം

നഷ്ടപരമിഹകാരസം നല്കകാനുസം, കടല്ഭേമിതമി നമിര്മകാണസം യുദ്ധകകാലകാടമിസകാനതമില്
പൂര്തവ്വീകരമിചസ് ഇഇൗ ദസ്വവ്വീപസ് നമിവകാസമികറള രകമിക്കുന്നതമിനുളള ചുമതല സര്ക്കകാര്
ഏററ്റെടുക്കറണമന്നകാണസ് എറനറ സബ്മമിഷനമിലൂറട സൂചെമിപ്പമിക്കകാനുളളതസ്.
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ജലവമിഭേവ വകുപ്പുമനമി (ശവ്വീ. പമി. റജ. കജകാസഫസ്) : സര്,
ജമില്ലയമിറല

അജകാനൂര്

പഞകായതമിറല

കകാസര്കഗകാഡസ്

ചെമിതകാരമികടപ്പുറതസ്

രൂകമകായ

കടലകാക്രമണസം അനുഭേവറപ്പട്ടുറകകാണമിരമിക്കുകയകാണസ്. ഇതമിറന്റെ ഫലമകായമി ഏതകാനുസം
വവ്വീടുകള് തകര്ചയുറട ഭേവ്വീഷണമിയമിലകാണസ്. കൂടകാറത നമിരവധമി റതങ്ങുകള് കടപുഴകമി
വവ്വീഴുന്ന അവസയമിലുമകാണസ്. ശകമകായ കടലകാക്രമണസംമൂലസം ഇഇൗഭേകാഗതസ് കരയമിടമിചല്
രൂകമകാണസ്. കമിഴക്കുഭേകാഗസം ചെമിതകാരമിപുഴയുസം റതക്കുസം പടമിഞ്ഞകാറുസം ഭേകാഗങ്ങളമില്
കടലുമകായമി സമിതമിറചെയ്യുന്ന ദസ്വവ്വീപസ് പ്രകദശമകായതമിനകാല് ജനങ്ങളറട സസ്വതമിനുസം
ജവ്വീവനുസം ഭേവ്വീഷണമി കനരമിടുന്നതകായമി സര്ക്കകാരമിറന്റെ ശദ്ധയമില്റപ്പടമിട്ടുണസ്. രണര
കമി.മവ്വീറ്റെര്

നവ്വീളമുളള

ചെമിതകാരമി

കടപ്പുററത

കടലകാക്രമണസം

തടയുന്നതമിനകായമി

കമല്പ്പറഞ്ഞ ഭേകാഗങ്ങള് ഉള്റപ്പറട അതര്യകാവശര്യമകായമി ഒരു കമി.മവ്വീറ്റെര് നവ്വീളതമില്
പുതമിയ കടല്ഭേമിതമി നമിര്മമിക്കുന്നതമിനകായമി 595 ലകസംരൂപയുറട ഡമി.പമി.ആര്.
നബകാര്ഡസ്

ആര്.റഎ.ഡമി.എഫസ്.

20-ല്

ഉള്റപ്പടുതകാന

തയ്യേകാറകാക്കമിയമിട്ടുണസ്.

നബകാര്ഡമില് നമിന്നസ് ധനസഹകായസം ലഭേമിക്കുന്നമുറയസ് പ്രവൃതമികള് എള്രതയുസംകവഗസം
ഏററ്റെടുക്കുന്നതകാണസ്.
മുനയസം ററഗുകലറ്റെര് നമിര്മകാണസം
ശവ്വീമതമി ഗവ്വീതകാ കഗകാപമി : സര്, എറന്റെ നമികയകാജകമണ്ഡലതമിറല കരമിവന്നൂര്
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പുഴയസ് കുറുറകയുളള മുനയസം ററഗുകലറ്റെര് നമിര്മമിക്കുന്നതമിനസ് ജമി.ഒ. (ആര്.ടമി.)നസം.
1066/11 ഡബഡ്യൂ.ആര്.ഡമി. തവ്വീയതമി 01-10-2013 നമര് ഉതരവസ് പ്രകകാരസം 21.75 കകകാടമി
രൂപ

അനുവദമിചമിട്ടുണകായമിരുന.

ഇതുസസംബനമിചസ്

ഉതരവസ്

ഇറങ്ങമി

9

മകാസമകാറയങമിലുസം ററഗുകലറ്റെര് നമിര്മമിക്കുന്നതമിനസ് ഇതുവറര സകാകങതമിക അനുമതമി
ലഭേമിചമിടമില്ല. ററഗുകലറ്റെറമിറന്റെ അകപ്രകാചസ് കറകാഡസ് നമിര്മമിക്കുന്നതമിനസ് ഭൂമമി സര്കവ
നടതമി

ആവശര്യമകായമിവരുന്ന

സലതമിറന്റെ

വമിലകൂടമി

ഉള്റപ്പടുതണറമന്നകാണസ് ഒഇൗകദര്യകാഗമിക വമിശദവ്വീകരണസം. ഞകാന

എസമികമറ്റെമില്
പലതവണ കതസ്

റകകാടുതതമിറന്റെ അടമിസകാനതമില് ജലവമിഭേവ വകുപ്പസ് റസക്രടറമി വമിളമിച്ചുകചെര്ത
കയകാഗതവ്വീരുമകാനസം

അനുസരമിച്ചുളള

നടപടമികള്

എവമിടസംവറര

എതമിറയനസം

വര്യകമല്ല. 02-11-2009-ല് 6.50 കകകാടമിരൂപ അനുവദമിചസ് തുടക്കസം കുറമിച പദ്ധതമിയുറട
നമിര്മകാണതമിനസ്
കകാലതകാമസസം

പലതരസം
കനരമിടുന്ന

സകാകങതമിക

അവസയകാണസ്.

തടസങ്ങള്കകാരണസം

ഇനമിയുസം

ലകക്കണക്കമിനസ്

ജനങ്ങള്

കുടമിറവളളതമിനസ് ആശയമിക്കുന്ന കരമിവന്നൂര് പുഴയമില് ഉപ്പുറവളളസം കയറുന്നതസ്
തടയകാന

വര്ഷസംകതകാറുസം

ഖജനകാവമില്നമിന്നസ്

വനതുക

മുടക്കമി

യുദ്ധകകാല

അടമിസകാനതമില് തകാല്ക്കകാലമിക തടയണകള് നമിര്മമിക്കുന്നതുവഴമി കകകാടമികള്
പകാഴകാക്കുകയകാണസ്. ഇതസ് തടയുന്നതമിനുകവണമിയകാണസ് മുനയതസ് ഇങ്ങറനറയകാരു

79
Uncorrected/Not for Publication

റററഗുകലറ്റെര് സമിരസം തടയണ നമിര്മമിക്കകാനകായമി തവ്വീരുമകാനമിചതസ് .
ഭേരണകാനുമതമി

ലഭേമിച്ചുകഴമിഞ്ഞ

സകാകങതമികപ്രശങ്ങളമില്റപ്പടസ്

ററഗുകലറ്റെറമിറന്റെ

വവ്വീണ്ടുസം

തടസറപ്പടുത്തുന്ന

ഇകപ്പകാള്
നമിര്മകാണസം

അവസ

തമികച്ചുസം

ദുരൂഹമകാണസ്. ഇഇൗ സകാഹചെരര്യതമില് 01-10-2013-നസ് ജലവമിഭേവ വകുപ്പസ് ഭേരണകാനുമതമി
നല്കമിയ നമിര്ദ്ദമിഷ്ട എസമികമറ്റുസം പ്ലേകാനുസം അനുസരമിച്ചുതറന്ന മുനയസം ററഗുകലറ്റെര്
നമിര്മകാണ

പ്രവര്തനസം

സസ്വവ്വീകരമിക്കണറമന്നസ്

ആരസംഭേമിക്കുന്നതമിനസ്

ബഹുമകാനറപ്പട

ജലവമിഭേവ

സതസ്വരനടപടമികള്

വകുപ്പുമനമികയകാടസ്

വളറര

വമിനയകതകാറട ഞകാന അഭേര്യര്തമിക്കുന.
ജലവമിഭേവ

വകുപ്പുമനമി

(ശവ്വീ.

പമി.റജ.

കജകാസഫസ്):

സര്,

നകാടമിക

നമികയകാജകമണ്ഡലതമിറല കരുവനര് പുഴയസ് കുറുറകയുള്ള മുനയസം റഗുകലറ്റെര്-കസംബ്രമിഡ്ജസ് നമിര്മകാണതമിനകായമി 01-10-2013-റല ഗവണ്റമനറസ് ഉതരവസ് പ്രകകാരസം
21.75

കകകാടമിരൂപയുറട

ബണ്ടുനമിര്മകാണതമിനസ്
എന്നമിരുന്നകാലുസം

ഭേരണകാനുമതമി
അകപ്രകാചസ്

റപകാതുജനങ്ങളറട

അതമിനകാവശര്യമകായ
തയ്യേകാറകാക്കുകമകാള്തറന്ന

ഭൂമമി

കറകാഡസ്

ലഭേര്യമകാക്കമിയമിട്ടുണസ്.
കവണറമന്ന

ആവശര്യതമിനകായമി

അകസ്വയര്

വര്യകമകാക്കമിയമിരുന.

വര്യവസയമില്ല.

അകപ്രകാചസ്

റചെയ്യുന്നതമിനുള്ള
പ്രകാഥമമിക

സമിരസം

തുക

കറകാഡമിനുസം
എസമികമറ്റെസ്

സര്കവപ്രകകാരസം
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അകപ്രകാചസ് കറകാഡമിനകായമി കറണതമിയ സലസം ഏററ്റെടുക്കുന്നതമിനകായമി എസമികമറ്റെസ്
തയ്യേകാറകാക്കുകമകാള്തറന്ന ഭൂമമിയുറട വമിലകൂടമി ഉള്റപ്പടുതമിയമിരുന. ഈ എസമികമറ്റെസ്
സമി.പമി.ഡബഡ്യൂ.ഡമി.

നമിരക്കമില്

ററഗുകലറ്റെര്-കസം-ബ്രമിഡ്ജമിനസ്

പുതുക്കമി

തയ്യേകാറകാക്കമിവരുന.

മുനയസം

സകാകങതമികകാനുമതമി

ലഭേമിക്കുന്നതുമകായമി

ബനറപ്പട

വമിഷയസം ചെര്ച റചെയ്യുന്നതമിനസ് ശവ്വീമതമി ഗവ്വീതകാ കഗകാപമിയുറട സകാന്നമിദ്ധര്യതമില്
18-02-2014-നസ് ജലവമിഭേവ അഡവ്വീഷണല് റസക്രടറമിയുറട അദ്ധര്യകതയമില് കയകാഗസം
കചെരുകയുസം പ്രസ്തടുുത കയകാഗതമില് അകപ്രകാചസ് കറകാഡമിനസ് കവണമിവരുന്ന സലസം
ലമികതകാ

മകാപ്പുപകയകാഗമിചസ്

കണ്ടുപമിടമിചസ്

അകസ്വയര്

റചെകയ്യേണ

സലതമിറന്റെ

അവകകാശമികളറട സമതപത്രസം വകാങ്ങമിയകശഷസം ലകാന്റെസ്മകാര്ക്കസ് രജമികസ്ട്രഷന ഓഫസ്
അകപ്രകാപ്രമികയറ്റെസ്

ഡമിഹസന

തയ്യേകാറകാക്കകാന

തവ്വീരുമകാനമിക്കുവകാനുള്ള

നമിര്കദ്ദശസം

ബനറപ്പടവര്ക്കസ് നല്കുകയുസം റചെയ്തമിട്ടുണസ്. അകപ്രകാചസ് കറകാഡമിനുകവണമി ഭൂമമി
ഏററ്റെടുക്കുന്ന നടപടമികള് റവനഡ്യൂ വകുപ്പുമകായമി ബനറപ്പടസ് പുകരകാഗമമിച്ചുവരുനണസ് .
ആയതസ് പൂര്തവ്വീകരമിചസ് കമല്പ്പറഞ്ഞ ഡമിഹസന, പുതുക്കമിയ എസമികമറ്റെമിറനകാപ്പസം
ലഭേര്യമകാകുന്ന മുറയസ് സകാകങതമികകാനുമതമി നല്കുന്നതകാണസ്.
ബമി . പമി . എല് . കറഷന കകാര്ഡകാക്കമി മകാറ്റെല്
ശവ്വീ. വമി.എസസ്. സുനമില് കുമകാര്: സര്, നമ്മുറട സസംസകാനറത എ.പമി.എല്.
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കകാര്ഡമില്റപ്പട

ബമി.പമി.എല്. കകാര്ഡമിനസ് അര്ഹതയുള്ള വളറര പകാവറപ്പട

ആളകള്ക്കസ് ബമി.പമി.എല്. കകാര്ഡസ് നല്കുന്നതമിനുകവണമി 27-04-2012-ല് സര്ക്കകാര്
ഉതരവസ് ഇറക്കമിയമിരുന.
മകാനസമിക കരകാഗമികള്,

ആശയ പദ്ധതമിയമില് അസംഗമകായമിട്ടുള്ള ആളകള്,
ശകാരവ്വീരമികമകായ ഹവകലര്യമുള്ള ആളകള്,

ഓടമിസസം

ബകാധമിചവര്, ഭേര്തകാവസ് മരണറപ്പട സവ്വീകള്, എയ്ഡ്സസ് കരകാഗമികള്, കര്യകാനസര്
കരകാഗമികള്,

ഡയകാലമിസമിസമിനസ്

വമികധയരകായമിറക്കകാണമിരമിക്കുന്ന

ആളകള്,

പരസഹകായമമില്ലകാറത ജവ്വീവമിക്കുവകാന കഴമിയകാതവരുസം നമിരകാലസംബരുമകായ ആളകള്,
ശരവ്വീരസം തളര്ന്നസ് ശയ്യേകാവലസംബരകായമിരമിക്കുന്ന ദുരമിതമനുഭേവമിക്കുന്ന പകാവറപ്പട മനുഷര്യര്
ഇങ്ങറനയുള്ള ആളകള് എ.പമി.എല്. കകാര്ഡമിലുറണങമില് അവറര ബമി.പമി.എല്.
ആക്കകാനകവണമിയകാണസ് ഈ ഉതരവസ്. പ്രസ്തുത ഉതരവമിറനറ അടമിസകാനതമില്
നല്കമിയ പതമിനകായമിരക്കണക്കമിനസ് അകപകകള് കകരളതമിറല എല്ലകാ
കളകകറ്റെടുുകളമിലുസം
ആഫവ്വീസുകളമിലുസം

തകാലൂക്കസ് സഹപ്ലേ ആഫവ്വീസുകളമിലുസം കബകാക്കസ്
റകടമിക്കമിടക്കുകയകാണസ്.

കബകാക്കസ്

ജമില്ലകാ

പഞകായതസ്

ആഫവ്വീസമികലക്കസ്

ഈ

അകപകയുമകായമി റചെന്നകാല് അവര് പറയുന്നതസ് കളകകറ്റെമില് റകകാടുക്കണറമന്നകാണസ്.
കളകകറ്റെമില് റചെന്നകാല് സഹപ്ലേ ആഫവ്വീസമില് റകകാടുക്കകാന പറയുകയകാണസ് . ഇങ്ങറന
പല

ആഫവ്വീസുകളമിലുമകായമി

പതമിനകായമിരക്കണക്കമിനസ്

അകപകകള്
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റകടമിക്കമിടക്കുകയകാണസ്. എനമകാത്രമല്ല അകപക റകകാടുതവര്ക്കസ്
റകകാടുക്കുന്നമില്ല.

പമിന്നവ്വീടസ്

അകനസ്വഷമിചസ്

റചെല്ലുകമകാള്

അകപകകപകാലുമമില്ലകാറയന്ന സമിതമിവമികശഷമകാണസ്.
ബമി.പമി.എല്.

ലമിസമില്

ററസവ്വീപ്റ്റുസം

2009-റല

ഉള്റപ്പടുതമിയവരുറട

അവമിറട

സര്കവപ്രകകാരസം

അകപകകള്

കവററയുസം

റകടമിക്കമിടക്കുനണസ്. മുഖര്യമനമിയുറട ജനസമര്ക്ക പരമിപകാടമിയുമകായമി ബനറപ്പടസ്
എ.പമി.എല്. കകാര്ഡുകള് ബമി.പമി.എല്. കകാര്ഡുകളകാക്കമി റകകാടുക്കുറമനള്ളതമിറന്റെ
അടമിസകാനതമില്

റകകാടുത നമിരവധമി അകപകകളമുണസ്.

പമിന്നവ്വീടസ് വന്ന

ഉതരവമിറന്റെ അടമിസകാനതമില് ഈ അര്ഹതറപ്പട മകാനദണ്ഡപ്രകകാരസം റകകാടുകക്കണ
ആളകള്,

അതമിനസ് ഒരു ഉദകാഹരണസം പറയുകയകാറണങമില്

ഡയകാലമിസമിസമിനസ്

വമികധയരകാകുന്നവര്ക്കസ് റപനഷന റകകാടുക്കുനണസ്. ബമി.പമി.എല്. കകാര്ഡുള്ളവര്ക്കസ്
മകാത്രകമ റപനഷന റകകാടുക്കുകയുള.

ഡയകാലമിസമിസമിനസ് വമികധയരകാകുന്ന ആളകള്

എ.പമി.എല്. ആറണങമില് ബമി.പമി.എല്. ആക്കമി
ബമി.പമി.എല്.

ആക്കകാന

അകപകറകകാടുത

റകകാടുക്കണസം.
ആളകള്

അറങ്ങറന

മരമിച്ചുകഴമിഞ്ഞമിട്ടുസം

ബമി.പമി.എല്. ആക്കമി റകകാടുതമിടമില്ല. ഒരു ഉതരവമിറക്കമിയകാല് അതസ് പകാലമിക്കകാന
ഗവണ്റമന്റെസ് ബകാദ്ധര്യസമകാണസ്.

ഈ ഉകദര്യകാഗസനമകാര് ആളകറള

പനസ്

തട്ടുന്നതുകപകാറല അകങ്ങകാട്ടുമമികങ്ങകാട്ടുസം തടമിറക്കകാണമിരമിക്കുകയകാണസ്. ഈ പകാവറപ്പട
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കരകാഗമികകളകാടകാണസ് ഇങ്ങറന റചെയ്യുന്നതസ്. 2012-ല് ഈ ഉതരവമിറക്കമിയതമിനുകശഷസം
എല്ലകാ

ജമില്ലകാ

കളകകറ്റുകള്ക്കുസം

ശതമകാനതമിലധമികസം
അകപകകള്

ഒരു

ബമി.പമി.എല്.

നമിര്കദ്ദശസം

കകാര്ഡുകളറണങമില്

പരമിഗണമികക്കണതമിറല്ലന്ന

റകകാടുതമിരമിക്കുകയകാണസ്.

റകകാടുത്തു,

കളകര്മകാര് പറയുന്നതസ്

നമിശ്ചമിത

പമിന്നവ്വീടസ്

രഹസര്യ

പുതമിയ
സര്ക്കുലര്

ജമില്ലയസ് അനുവദമിചമിരമിക്കുന്ന

ബമി.പമി.എല്. കകാര്ഡുകളറട നമിശ്ചമിത ശതമകാനസം കവര് റചെയ്തമിരമിക്കുന. അതമിനകാല്
ഇനമി

പുതമിയ

അകപകകള്

പറഞ്ഞമിട്ടുറണന്നകാണസ്.

സസ്വവ്വീകരമികക്കണതമിറല്ലന്നസ്

അകതസമയസം

27-04-2012-റല

സര്ക്കകാര്

ഉതരവസ്

പ്രകകാരസം

നമിരകാലസംബരകായ, പകാവറപ്പട ആളകള്ക്കസ് ബമി.പമി.എല്. കകാര്ഡമിനസ് അര്ഹതയുണസ്.
പറക,

അവരുറട

അകപക

പരമിഗണമിക്കുന്നമില്ല.

ഞകാന

തറന്ന

കനരമിടസ്

റകകാടുതമിട്ടുള്ള ഒരുവര്ഷസംകഴമിഞ്ഞ അകപകകളസം അവമിറട റകടമിക്കമിടക്കുകയകാണസ് .
ഇതസ്

മനുഷര്യതസ്വരഹമിതമകായ

ഒരു

കകാരര്യമകാണസ്.

ഗവണ്റമന്റെസ്

എ.പമി.എല്.

വമിഭേകാഗതമില്റപ്പട ആളകറള ബമി.പമി.എല്. ആക്കകാന ഉകദ്ദശമിക്കുനറണങമില്
അവറര ഇങ്ങറന നടതമിക്കകാറത
റകകാടുക്കുന്നതമിനുള്ള
റകകാടുക്കണസം.

നടപടമി

നമിശ്ചമിത

സമയബനമിതമകായമി ബമി.പമി.എല്. കകാര്ഡസ്

സസ്വവ്വീകരമിക്കണസം.

ശതമകാനസം

കളകര്മകാര്ക്കുസം

കഴമിഞ്ഞകായകാല്കപ്പകാലുസം

ഈ

നമിര്കദ്ദശസം
ഓര്ഡറമില്
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പറഞ്ഞമിട്ടുള്ള മകാനദണ്ഡപ്രകകാരസം അര്ഹതറപ്പട ആളകള്ക്കസ് റകകാടുക്കണറമന്നസ് അങ്ങസ്
ഉതരവസ്

ഇറക്കണസം.

അല്ലകാറത

ഏടമിറല

പശുകപകാറല

കമല്പ്പറഞ്ഞ

ഉതരവുറകകാണസ് ഒരു ഗുണവുമുണകാകമില്ല. അതുറകകാണസ് ദയവകായമി അര്ഹതയുള്ള
എ.പമി.എല്.

കകാര്ഡുടമകള്ക്കസ്

നല്കുന്നതമിനസ്

ബമി.പമി.എല്.

കകാര്ഡസ്

സമയബനമിതമകായമി

ഉതരവസ് നല്കണസം. അതസ് നടപ്പകാക്കകാനകായമി ഒരു അദകാലതസ്

നടതകാന തയ്യേകാറകാകണസം. അതമിനകാവശര്യമകായ നടപടമികള് സസ്വവ്വീകരമിക്കണറമന്നകാണസ്
എനമിക്കസ് പറയകാനുള്ളതസ്.
ബമി . പമി . എല് . കറഷന കകാര്ഡകാക്കമി മകാറ്റെല്
റവനഡ്യൂവുസം കയറുസം വകുപ്പുമനമി (ശവ്വീ. അടൂര് പ്രകകാശസ്): സര്, സസംസകാനതസ്
14,89,977

ബമി.പമി.എല്.

കകാര്ഡുകളസം

5,89,233

എ.എ.ഹവ.

കകാര്ഡുകളമകാണുള്ളതസ്. 1996-ല് അന്നസ് നമിലവമിലുണകായമിരുന്ന കകാര്ഡുകളറട 25
ശതമകാനസം

ബമി.പമി.എല്.

തവ്വീരുമകാനമിക്കുകയുസം
എന്നകാല്

വമിഭേകാഗതമികലക്കസ്

മകാറ്റുന്നതമിനസ്

കകന്ദ്ര

സര്ക്കകാര്

അതമിനകായുള്ള കറഷന വമിഹമിതസം അനുവദമിക്കുകയുസം റചെയ.

സസംസകാന

സര്ക്കകാര്

പതമികനഴസ്

ശതമകാനസം

കകാര്ഡുടമകറളകടമി

ഉള്റപ്പടുത്തുന്നതമിനസ് തവ്വീരുമകാനമിക്കുകയുസം അങ്ങറന 42 ശതമകാനസം കകാര്ഡുടമകറള
ബമി.പമി.എല്.

വമിഭേകാഗതമികലക്കസ്

മകാറ്റുകയുസം

റചെയ്തമിട്ടുണസ്.

2009-ല്

തകദ്ദശ
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സസ്വയസംഭേരണ വകുപ്പസ് കകന്ദ്ര നമിര്കദ്ദശങ്ങള്ക്കസ് അനുസൃതമകായമി ബമി.പമി.എല്. പടമിക
തയ്യേകാറകാക്കമി പ്രസമിദ്ധവ്വീകരമിച്ചു.
ബമി.പമി.എല്.

പടമികയമില്

ഈ പടമികപ്രകകാരസം 32,29,823 കുടുസംബങ്ങളകാണസ്
ഉള്റപ്പടമിട്ടുള്ളതസ്.

എന്നകാല്

പ്രസ്തുത

പടമികറയ

സസംബനമിചസ് വര്യകാപകമകായ പരകാതമികള് ഉണകാറയങമിലുസം പരകാതമിയമില് തവ്വീര്പ്പസ്
കല്പ്പമിചസ് ടമി പടമിക അസംഗവ്വീകരമിചമിടമില്ല.

തകദ്ദശ സസ്വയസംഭേരണ വകുപ്പമിറന്റെ

04-01-2011-റല ഉതരവമിറല മകാനദണ്ഡങ്ങള് 27-04-2012-ല് പുനര്നമിര്ണയമിച്ചു.
അതസ്

പ്രകകാരസം

സകാപനങ്ങളമിറല

സര്ക്കകാര്
ജവ്വീവനക്കകാര്,

ജവ്വീവനക്കകാര്,

അദ്ധര്യകാപകര്,

ആദകായനമികുതമിറയകാടുക്കുന്നവര്,

റപകാതുകമഖലകാ
സസ്വനമകായമി

ഒകരക്കറമിനുകമല് ഭൂമമിയുള്ളവര്, സസ്വനമകായമി ആയമിരസം ചെതുരശ അടമിക്കുകമല്
വമിസ്തവ്വീര്ണമുള്ള വവ്വീകടകാ ഫ്ളകാകറ്റെകാ ഉള്ളവര്, നകാലസ് ചെക്ര വകാഹനങ്ങള് സസ്വനമകായുള്ളവര്
എന്നമിവര് ഉള്റപ്പടുന്ന കുടുസംബങ്ങറള ബമി.പമി.എല്. പടമികയമില്നമിന്നസ് ഒഴമിവകാക്കുകയുസം
ആശയ പദ്ധതമിയമില് അസംഗങ്ങളകായമിട്ടുള്ളവര്, മകാനസമികവുസം ശകാരവ്വീരമികവുമകായമി
ഹവകലര്യമുള്ളവര്, ഓടമിസസം ബകാധമിചവര്, ഭേര്തകാവസ് മരണറപ്പടവര്,

എയ്ഡ്സസ്,

കര്യകാനസര് കരകാഗമികള്, ഡയകാലമിസമിസമിനസ് വമികധയരകായവര്, പരസഹകായമമില്ലകാറത
ജവ്വീവമിക്കുവകാന കഴമിയകാതവര്, ശരവ്വീരസം തളര്ന്നസ് ശയ്യേകാവലസംബരകായവര് എന്നമിവറര
ബമി.പമി.എല്. പടമികയമില് ഉള്റപ്പടുത്തുന്നതമിനസ് ഉതരവകാകുകയുസം റചെയ.

ഈ
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സര്ക്കകാരമിറന്റെ കകാലഘടതമില് 80873 എ.പമി.എല്. കകാര്ഡുകള് ബമി.പമി.എല്.
കകാര്ഡുകളകാക്കമി മകാറ്റെമി നല്കമിയമിട്ടുണസ്.

നമിലവമില് 70125 അകപകകളകാണസ് ജമില്ലകാ

കളകകറ്റുകളമില് തവ്വീര്പ്പുകല്പ്പമിക്കുവകാനകായമിട്ടുള്ളതസ്. മകാരകമകായ കരകാഗസം ബകാധമിചവരുറട
അകപകകള്ക്കസ്
അനര്ഹമകായ

മുനമിയ

പരമിഗണന

ബമി.പമി.എല്.

കളകര്മകാരുറട കനതൃതസ്വതമില്

നല്കമി

കകാര്ഡുകള്

തവ്വീര്പ്പുകല്പ്പമിക്കുനമുണസ്.

കറണത്തുന്നതമിനകായമി

ജമില്ലകാ

പ്രകതര്യക സസ്വകാഡുകള് രൂപവ്വീകരമിചസ് ശകമകായ

പരമികശകാധനകള് നടതമിവരുനണസ്.

ഈ നടപടമികള് പൂര്തമിയകാകുന്ന മുറക്കസ്

അര്ഹതയുള്ളവര്റക്കല്ലകാസം ബമി.പമി.എല്. കകാര്ഡസ് നല്കകാന നടപടമി സസ്വവ്വീകരമിക്കകാന
കഴമിയുന്നതകാണസ്. ഇന്നസ് അനര്ഹരകായമിട്ടുള്ള ധകാരകാളസം ആളകള് ബമി.പമി.എല്. കകാര്ഡസ്
ഹകവശസം വചമിട്ടുണസ്.

അറതകാരു സതര്യകാവസയകാണസ്.

റകകാണകാണസ് ഇങ്ങറനയുണകാകുന്നതസ്.
പറയുന്നമില്ല.

പലകപ്പകാഴുസം

പല കകാരണങ്ങള്

ആ കകാരണങ്ങറളക്കുറമിചസ് ഞകാനമിവമിറട

മകാറമിമകാറമിവരുന്ന

സര്ക്കകാരുകള് ഏറതങമിലുറമകാരു

വമിഭേകാഗറത മുഴുവനകായമി ഇതമില് ഉള്റപ്പടുതകാനുള്ള തവ്വീരുമകാനറമടുക്കുസം. അങ്ങറന
തവ്വീരുമകാനറമടുക്കുന്ന അവസരതമില്
ബമി.പമി.എല്.

ലമിസമികലക്കസ്

ഒഴമിവകാക്കമിറക്കകാണ്ടുകവണസം

ഇനമി

അനര്ഹരകായമിട്ടുള്ള നമിരവധമി ആളകള്

കടനവന്നമിട്ടുണസ്.
ബകാക്കമിയുള്ള

അങ്ങറനയുള്ളവറര

ആളകറളകടമി

ബമി.പമി.എല്.
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ലമിസമില് ഉള്റപ്പടുതകാന. അതമിനകാവശര്യമകായ നടപടമികള് സസ്വവ്വീകരമിക്കുന്നതകാണസ്.
നഷ്ടപരമിഹകാരസം
ശവ്വീ. റ്റെമി.യു. കുരുവമിള: സര്, കകകാതമസംഗലസം നമികയകാജക മണ്ഡലതമിറല കുടമഴ
ഗ്രകാമപഞകായതമില്റപ്പട വടകാട്ടുപകാറ പ്രകദശതസ് കഴമിഞ്ഞ ശനമിയകാഴ്ചയുണകായ കനത
മഴയമിലുസം

റകകാടുങകാറ്റെമിലുസം

കദവകാലയതമിനുതറന്നയുസം

വവ്വീടുകളസം
വലമിയ

കൃഷമിയുസം
നഷ്ടസം

നശമിക്കുകയുസം

സസംഭേവമിചമിരമിക്കുകയുമകാണസ്.

കദവകാലയതമിറന്റെ കമല്കര പൂര്ണമകായുസം തകര്ന്നമിരമിക്കുകയകാണസ്.
റകടമിടങ്ങള്

തകരുകയുസം

വലമിയ

മരങ്ങള്

ഒരു

മരങ്ങള്വവ്വീണസ്

റകടമിടതമിറന്റെ

മുകളമില്

തങ്ങമിനമില്ക്കുകയുമകാണസ്. മറമിഞവവ്വീണതകായ വലമിയ മരങ്ങളമില് പ്ലേകാവസ്, മകാവസ്, കതക്കസ്
തുടങ്ങമിയ

മരങ്ങളണസ്.

പ്രസ്തുത

മരങ്ങള്

അവമിറടനമിനസം

മുറമിചസ്

റകകാണ്ടുകപകാകുന്നതമിനുസം അടമിയനരമകായമി അനുമതമി നല്കണസം. കൂടകാറത റബ്ബര്, വകാഴ,
ജകാതമി,

കകകാഴമി

അടമിയനരമകായമി

ഫകാസം

തുടങ്ങമിയവ

നഷ്ടപരമിഹകാരസം

നശമിച്ചുകപകായമിട്ടുണസ്.

നല്കണസം.

ഇക്കകാരര്യങ്ങള്ക്കസ്

അവമിടറത

മരങ്ങള്

മുറമിച്ചുറകകാണ്ടുകപകാകുന്നതമിനസ് തുണസം ററയ്ഞമില് പടയ ലകാന്റെമില് മകാത്രറമ അനുവകാദസം
റകകാടുക്കകാതുള. ആ പടയ ലകാന്റെമിറല മരങ്ങള് മുറമിച്ചുറകകാണ്ടുകപകായകാല് മകാത്രറമ ഈ
മരങ്ങള് മുറമിചസ് മകാറ്റുവകാന കഴമിയുകയുള. അതുറകകാണസ് അതമിനുസം അടമിയനരമകായമി
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വനസംവകുപ്പമില്നമിനസം

നമിര്കദ്ദശസം

റകകാടുക്കണറമനകൂടമി

അഭേര്യര്തമിക്കുകയകാണസ്.

മററ്റെല്ലകാ ററയ്ഞ്ചുകളമിലുമുള്ള പടയ ലകാന്റെമിലുസം മരസംമുറമിക്കുന്നതമിനസ് അനുവദമിക്കുനണസ് .
തുണസം

ററയ്ഞമില്മകാത്രസം

അനുവകാദസം

റകകാടുക്കുന്നമില്ല.

ഇതമിനസ് അടമിയനര

പരമിഹകാരമുണകാകണസം. അതുകപകാറല വകാഴ തുടങ്ങമിയ കൃഷമികള് നശമിച്ചുകപകായതമിനസ്
കൃഷമി

ഡമിപ്പകാര്ട്ടുറമന്റെമില്നമിനസം

ഡമിപ്പകാര്ട്ടുറമന്റെമില്നമിനസം

റകടമിടങ്ങള്

അടമിയനരമകായമി

നശമിച്ചുകപകായതമിനസ്

ധനസഹകായസം

റവനഡ്യൂ

നല്കുന്നതമിനുള്ള

നടപടമിറയടുക്കണസം.
റവനഡ്യൂവുസം കയറുസം വകുപ്പുമനമി (ശവ്വീ. അടൂര് പ്രകകാശസ്): സര്, കകകാതമസംഗലസം
തകാലൂക്കമിറല കുടമഴ വമികല്ലജമില്റപ്പട വടകാട്ടുപകാറ ഭേകാഗതസ് 12.07.2014-ലുണകായ
ശകമകായ കകാറ്റെമിലുസം മഴയമിലുസം 3 വവ്വീടുകള് ഭേകാഗമികമകായുസം ഒരു വവ്വീടമിനസ് വലമിയ
കതകാതമിലുസം നകാശനഷ്ടസം സസംഭേവമിചമിട്ടുണസ്. ഒരു കകകാഴമിഫകാസം തകര്ന്നതു കൂടകാറത ഈ
ഭേകാഗതസ് വനകതകാതമിലുള്ള കൃഷമിനകാശസം ഉണകായമിട്ടുണസ്.

വടകാട്ടുപകാറ ഭേകാഗതസ്

അരവ്വീക്കകാസമിറ്റെമിയമിലുള്ള റസനറസ് കമരവ്വീസസ് കകതകാലമിക്കകാ പള്ളമിയുറട മുകളമില്
കകാറ്റെതസ് സമവ്വീപമുള്ള മകാവസ് ചെരമിഞവവ്വീഴുകയുസം പള്ളമിക്കസ് നകാശനഷ്ടസം സസംഭേവമിക്കുകയുസം
റചെയ്തമിട്ടുണസ്.

പ്രകദശറത കകാര്ഷമികവമിളകള്ക്കസ് ഉകദ്ദശസം 7,62,000/- രൂപ നഷ്ടസം
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ഉണകായമിട്ടുണസ്. പ്രകൃതമികകകാഭേ ദുരമിതകാശസ്വകാസ പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കകായമി ജമില്ലയസ് കസറ്റെസ്
ഡമിസകാസര് ററകസകാണ്സസ് ഫണമില് നമിനസം ഈ സകാമതമികവര്ഷസം 13 കകകാടമി 13
ലകസം രൂപ അനുവദമിച്ചുറകകാടുതമിട്ടുണസ്.
നകാശനഷ്ടങ്ങള്ക്കസ്
അനുസരമിച്ചുള്ള

സസംസകാനറത
അര്ഹമകായ

പ്രകൃതമികകകാഭേസം മുകഖനയുണകായമിട്ടുള്ള

ദുരന

ആശസ്വകാസ

പ്രതമികരണനമിധമി
ധനസഹകായസം

മകാനദണ്ഡങ്ങള്

അനുവദമിക്കുന്നതമിനസ്

അടമിയനരനടപടമികള് സസ്വവ്വീകരമിച്ചുവരമികയകാണസ്.
ഹബപ്പകാസസ് കറകാഡമിനസ് സലസം ഏററ്റെടുക്കല്
ശവ്വീ. വമി. എസം. ഉമര് മകാസര്: സര്, റകകാടുവള്ളമി മണ്ഡലതമില്
ഉള്റപ്പടതുസം കകകാഴമികക്കകാടസ് ജമില്ലയമില് ഏറ്റെവുസം പ്രധകാനറപ്പട ടഇൗണമിറലകാനമകാണസ്
നരമിക്കുനമി. പടനമിലസം നനണ കറകാഡുസം, കൂനൂരസ് കുമകാരസസ്വകാമമി കറകാഡുസം, കകാപ്പകാടസ്
തുഷകാരഗമിരമി കസറ്റെസ് ഹഹകവയുസം ഈ ടഇൗണമിലൂറടയകാണസ് കടനകപകാകുന്നതസ് .
ബമി.എസം. ആന്റെസ്. ബമി.സമി. നമിര്മകാണപ്രവര്തനസം പൂര്തമിയകാക്കമിയ ഈ
കറകാഡമിലൂറട ധകാരകാളസം വകാഹനങ്ങളകാണസ് കടനകപകാകുന്നതസ്. നരമിക്കുനമി ടഇൗണ്
പലകപ്പകാഴുസം മണമികറുകകളകാളസം ഗതകാഗതക്കുരുക്കുമൂലസം സ്തസംഭേമിക്കകാറുണസ് .

വളറര
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രൂകമകായ ഗതകാഗതപ്രശമകാണസ് ഇവമിറടയുള്ളതസ്.

ഈ പ്രശസം മനസമിലകാക്കമി

ഇവമിറട റമിസംഗസ് കറകാഡസ് നമിര്മമിക്കുന്നതമിനസ് തവ്വീരുമകാനമിചമിട്ടുണസ് .

ബഡ്ജറ്റെമില്

ആവശര്യമകായ തുക വകയമിരുത്തുകയുസം സലസം ഏററ്റെടുക്കുന്നതമിനുള്ള പ്രകാഥമമിക
നടപടമികള് സസ്വവ്വീകരമിക്കുകയുസം റചെയ്തമിട്ടുണസ്. ഊരകാളങല് റസകാഹസറ്റെമി സലസം
സന്ദര്ശമിചസ് സര്കവ നടതമി മകാര്ക്കസ് റചെയ്തമിട്ടുണസ്. എന്നകാല് പ്രസ്തുത സലസം
ഏററ്റെടുക്കുന്നതമിനുള്ള നടപടമി എവമിറടയുസം എതമിയമിടമില്ല. ഏററ്റെടുക്കുന്ന ഭൂമമിക്കസ്
കകന്ദ്രഗവണ്റമന്റെസ്
വരുന്നതമിനുമുനപസ്

പുതുതകായമി
തറന്ന

പൂര്തമിയകാക്കമിയമിട്ടുണസ്.

ഏര്റപ്പടുതമിയമിട്ടുള്ള
ആവശര്യമകായ

നമിയമസം

ക്രമവ്വീകരണങ്ങള്

നമിലവമില്
ഇവമിറട

ആയതമിനകാല് നമിലവമിലുള്ള നമിയമസം അനുസരമിചസ്

സലസം ഏററ്റെടുതസ് റപകാതുമരകാമതമിനസ് ഹകമകാറുന്നതമിനസ് അടമിയനരനടപടമി
സസ്വവ്വീകരമിക്കണറമന്നസ് ഈ സബ്മമിഷനമിലൂറട ഞകാന ആവശര്യറപ്പടുന.
റവനഡ്യൂവുസം കയറുസം വകുപ്പുമനമി (ശവ്വീ. അടൂര് പ്രകകാശസ്): സര്, കകകാഴമികക്കകാടസ്
ജമില്ലയമിറല നരമിക്കുനമി ഹബപ്പകാസസ് കറകാഡമിനുകവണമി 1.853 റഹകര് സലസം
ഏററ്റെടുക്കുന്നതമിനസ്

അര്തനകാധമികകാരമിയകായ

റപകാതുമരകാമതസ്

വകുപ്പസ്
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28.06.2013-ല്

നല്കമിയമിട്ടുണസ്.

അര്ഹത

അര്തനകാധമികകാരമിയുസം

റവനഡ്യൂ

ഉകദര്യകാഗസരുസം

07.09.2013-ല്
സലസം

പരമികശകാധന

നടത്തുകയുസം 30.01.2013-ല് അഹലനറമന്റെസ് കസകാണ് സകാപമിക്കുന്നതമിനസ്
അര്തനകാധമികകാരമിക്കസ്

കതസ്

നല്കുകയുസം

റചെയ.

28.03.2014-ല്

അര്തനകാധമികകാരമി അഹലനറമന്റെസ് കസകാണ് സപമിചതകായമി അറമിയമിചമിട്ടുണസ് .
01.01.2014- മുതല് പുതമിയ ലകാനഡസ് അകസ്വമിസമിഷന ആകസ് നമിലവമില്
വന്നതമിനകാല്

കമല്പ്പടമി ആകമിറല ചെടങ്ങള് രൂപവ്വീകരമിചതമിനുകശഷസം മകാത്രകമ

സലറമടുപ്പു നടപടമികള് തുടങ്ങുവകാന നമിര്വകാഹമുള. ബഹുമകാനറപ്പട അസംഗസം
ഇതസ് കനരറതതറന്ന ആരസംഭേമിചമിരുന്ന കജകാലമികളകാറണന്നസ് ഇവമിറട പ്രകതര്യകസം
എടുത്തുപറയുകയുണകായമി.
കകാരര്യങ്ങള്

നമിറകവറ്റെകാന

അതമിറന്റെ

അടമിസകാനതമില്

എത്രയുസംകവഗസം

കഴമിയുകമകാറയന്നതമിറനക്കുറമിചസ്

തവ്വീര്ചയകായുസം

പരമികശകാധമിക്കുന്നതകാണസ്.
ഭൂനമികുതമി സസ്വവ്വീകരമിക്കല്
ശവ്വീ.

സമി.

കൃഷ്ണന: സര്, എറന്റെ

മണ്ഡലതമില്

ആയമിരകതകാളസം
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കുടുസംബങ്ങള് കനരമിടുന്ന ഭൂപ്രശസം സഭേയുറട ശദ്ധയമില്റപ്പടുതകാനകാണസ് ഞകാന ഈ
സബ്മമിഷന അവതരമിപ്പമിക്കുന്നതസ്.
കൂടപ്പുന്ന, കരമിയകാതസ്

ആലപ്പടമസ് വമികല്ലജമില് റവളമിചസംകതകാടസ്,

പ്രകദശങ്ങളമില്

152-ഓളസം

1994-95-നുകശഷസം ഭൂനമികുതമി സസ്വവ്വീകരമിയന്നമില്ല.

കുടുസംബങ്ങളമില്

നമിന്നസ്

റപരമിങ്ങസം വമികല്ലജമില്

മടക്കകാസംറപകായ്കയമില് ചെമിലകസ്, വണകാരറപകായമില് കരമിനടസം, കൂവറപ്പകായമില്,
കകാകടകാള് അരവമിഞകാല് എന്നമിവമിടങ്ങളമിറല 60-ല്പ്പരസം ഹകവശക്കകാരമില് നമിന്നസ്
1996-മുതല് നമികുതമി സസ്വവ്വീകരമിക്കുന്നമില്ല. എരമസം വമികല്ലജമില്, എരമസം പുല്ലുപകാറ
കണകാപ്പള്ളമിപ്പകായമില്

പ്രകദശങ്ങളമില്

കരഖപ്രകകാരസം

ഹകവശസംവച്ചുവരുന്ന

200-ഓളസം കുടുസംബങ്ങളമില് നമിന്നസ് 1997 -നുകശഷസം ഭൂനമികുതമി സസ്വവ്വീകരമിക്കുന്നമില്ല.
റവകള്ളകാറ വമികല്ലജമില് ററകവശഭൂമമിക്കസ് കരഖയുസം പടയവുമുള്ള നമിരവധമി
കുടുസംബങ്ങളമില് നമിന്നസ് 1984-നുകശഷസം നമികുതമി സസ്വവ്വീകരമിക്കുന്നമില്ല. ആലപ്പടമസ്
വമികല്ലജമില് റവളമിചകനകാടസ്, കരക്കകാടസ്, കൂടപ്പുന്ന പ്രകദശങ്ങളമില് 85-ഓളസം
കടുസംബങ്ങള് 37 വര്ഷമകായമി ഭൂമമി ഹകവശസം വചസ് വരുന്നവരകാണസ്. 1995-ല് 50
റസന്റെസ്

വവ്വീതസം

പ്കളകാടസ്

തമിരമിചസ്

ഇതമില്

52 കപര്ക്കസ്

റകകാടുക്കുറമന
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പറഞ്ഞമിരുനറവങമിലുസം ഇവര്ക്കസ് ആര്ക്കുസം പടയസം ലഭേമിചമിടമില്ല.

റപരമിങ്ങസം

വമികല്ലജമില് 6 മകാസതമിലധമികമകായമി തകാമസമിക്കുന്ന 40-ല്പ്പരസം കുടുസംബങ്ങള്ക്കസ്
ഹകവശകരഖ ലഭേമിചമിടമില്ല. അതുകപകാറല റപരമിങ്ങസം വമികല്ലജമില് ആറകാട്ടുകടവസ്
പ്രകദശതസ്

50

വര്ഷതമിലധമികമകായമി

തകാമസമിക്കുന്ന

ഉള്റപ്പറടയുള്ള 33 കുടുസംബങ്ങള്ക്കസ് പടയസം ലഭേമിചമിടമില്ല.

ആദമിവകാസമികള്
ഇവര് കര്ണകാടക

വനകാതമിര്തമിയമില് തകാമസമിക്കുന്ന കര്ണകാടക സര്ക്കകാരമിറന്റെ കുടമിയമിറക്കസ്
ഭേവ്വീഷണമി കനരമിട്ടുറകകാണമിരമിക്കുകയകാണസ്.

പയ്യേന്നൂര്-രകാമനളമി വമികല്ലജുകളമില്

കദവസസ്വസം കബകാര്ഡസ് വക നമിരവധമി കുടുസംബങ്ങള്ക്കസ് പടയസം നല്കകാത
പ്രശങ്ങള്............ ഈ ഒരു പ്രകതര്യകഘടതമില്.................(ഹമക്കസ് ഓഫസ്)
റവനഡ്യൂവുസം കയറുസം വകുപ്പുമനമി (ശവ്വീ. അടൂര് പ്രകകാശസ്): സര്, കണ്ണൂര്
ജമില്ലയമിറല തളമിപ്പറമസ് തകാലൂക്കമില് പയ്യേന്നന്നൂര് നമികയകാജകമണ്ഡലതമില് മമിചഭൂമമി
കകയ്യേറമിയതുസം മമിചഭൂമമിയകാറണന്നറമിയകാറത വകാങ്ങമിയ ഏകകദശസം 1050-ളസം
ഹകവശക്കകാരമില്നമിന്നസ്

ഭൂനമികുതമി

സസ്വവ്വീകരമിക്കുന്നമില്ല.

ഈ

വമിഷയസം

സസംബനമിചസ് വമിവമിധ കകകാടതമികളമിലകായമി നമിരവധമി കകസുകളസം ലകാനഡസ്
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കബകാര്ഡസ് മുമകാറക കഫകാറസം 6 ഹര്ജമികളസം നമിലവമിലുണസ്.
തവ്വീര്പ്പകാക്കുന്ന

മുറയസ്

അര്ഹത

കകസുകള്

പരമികശകാധമിചതമിനുകശഷസം

മകാത്രകമ

ഹകവശക്കകാരമില് നമിനസം നമിലവമിലുള്ള നമിയമപ്രകകാരസം ഭൂനമികുതമി സസ്വവ്വീകരമിക്കകാന
നമിര്വകാഹമുള.

ബഹുമകാനറപ്പട

അസംഗസം, ഇവമിറട

പല

കമഖലകളമിലുസം

വര്ഷങ്ങള്റകകാണസ് തകാമസമിക്കുന്നവര്ക്കസ് പടയവുസം ഭൂമമിയുറട അവകകാശവുസം
ഉറണങമിലുസം നമികുതമി പമിരമിക്കുന്നമില്ലകാറയന്ന കകാരര്യസം പറഞ.

ഇതരസം

കകാരര്യങ്ങളമില്

ഉകദര്യകാഗസനമകാറരകടമി വമിളമിചസ് കൂടകായ ഒരു കയകാഗസം

കചെരുന്നതമിനുള്ള

നടപടമികള്

സസ്വവ്വീകരമിചസ്

കസകാര്ടസ്ഔടസ്

റചെയ്യേകാന

നടപടമിയുണകാകുന്നതകാണസ്.
കടകാമകാ റകയര് യണമിറ്റെസ് സകാപമിക്കല്
ശവ്വീ. സമി. റക. സദകാശമിവന: സര്, കകായസംകുളസം

തകാലൂക്കകാശുപത്രമിയമില്

കടകാമകാ റകയര് യണമിറ്റെസ് സകാപമിക്കണറമനസം സര്ജനടക്കമുള്ള കഡകാകര്മകാറരയുസം
മറ്റെസ്

നഴസുമകാരടക്കമുള്ള

ആശുപത്രമിയുറട

പകാരകാറമഡമിക്കല്

പ്രവര്തനസം

സകാഫമിറനയുസം

കകാരര്യകമമകാക്കണറമനമകാണസ്

നമിയമമിചസ്
എറന്റെ

സബ്മമിഷന. കദശവ്വീയപകാത 45-റന്റെയുസം റക.പമി. കറകാഡമിറന്റെയുസം സമവ്വീപത്തുള്ള
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കകായസംകുളസം

ആശുപത്രമിയമില്

അപകടതമില്റപ്പടസ്

ആശുപത്രമിയമിറലതമി

മരമിക്കുന്നവരുറട എണസം ഏറമി വരമികയകാണസ്. കഴമിഞ്ഞ മൂനവര്ഷതമിനുള്ളമില്
കറകാഡപകടതമില്റപ്പടസ് അതര്യകാഹമിത വമിഭേകാഗതമിറലതമിയതസ് 8162 കപരകാണസ്.
ഇതമില് 5000-ഓളസം കപര്ക്കസ് കവണത്ര ചെമികമിത്സ നല്കകാന കഴമിയകാറത ആലപ്പുഴ
റമഡമിക്കല്

കകകാകളജസ്

അടക്കമുള്ള

റചെയ്യുകയകാണുണകായതസ്.
കകായസംകുളറത

മറ്റെസ്

ഈ

ആശുപ്രതമികളമികലക്കസ്

സഭേകാസകമളനസം

കരമിയമിലകുളങ്ങരയമില്

റഫര്

നടക്കുകമകാഴകാണസ്
കദശവ്വീയപകാതയമില്

വകാഹനകാപകടതമില്റപ്പടസ് രണ്ടുകുടമികളടക്കസം 6 കപര് മരണറപ്പടുകയുണകായതസ്.
ഇവറര ആദര്യസം എതമിചതസ് കകായസംകുളസം തകാലൂക്കകാശുപത്രമിയമിലകാണസ് . അവമിറട
കഡകാകര്മകാരമില്ല.

ആധുനമിക സസംവമിധകാനങ്ങളമില്ല.

കകകാകളജമികലക്കസ് റഫര് റചെയ.
റചെന്നസ് 4 കപര് മരമിച്ചു.
നകാമകാവകശഷമകായമി.

കപകാകുന്ന വഴമിക്കസ് 2 കപര് മരമിച്ചു.

അങ്ങറന
കകായസംകുളസം

സസംവമിധകാനമുണകായമിരുനറവങമില്

അവറര റമഡമിക്കല്
അവമിറട

6 കപരുള്ള കുടുസംബസം പൂര്ണമകായമി
ആശുപത്രമിയമില്

കുററചങമിലുസം

മൂനനകാലുകപറരറയങമിലുസം

രകമിക്കകാന
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കഴമിയുമകായമിരുന.

പ്രതമിദമിനസം 1800 മുതല് 2000 വറര കരകാഗമികള് ഒ.പമി.
250-ഓളസം കരകാഗമികള് ഐ.പമി. വമിഭേകാഗതമിലുറമത്തുനണസ്.

വമിഭേകാഗതമിലുസം

എന്നകാല് ഇകപ്പകാഴുസം 125 എന്ന റബഡ്റസ്ട്രങ്തമിറന്റെ അടമിസകാനതമിലകാണസ്
കഡകാകര്മകാരുസം, മറ്റെസ് നഴസുസം, പകാരകാറമഡമിക്കല് സകാഫുസം ഉള്ളതസ്.
തസ്തമിക

സകാപമിക്കകാറമന്നസ്

ബഹുമകാനറപ്പട

മനമി

കകകാണ്ഫറനസമില് വചസ് ഉറപ്പു നല്കമിയതകാണസ്.
ബഡ്കസകാകറജമിനുള്ള

എല്ലകാ

സസംവമിധകാനങ്ങളസം

സര്ജറന്റെ

രണ്ടുവര്ഷതമിനുമുനപസ്

അതമിതുവറര നടന്നമിടമില്ല.
ഒരുക്കമിയമിട്ടുസം

ഇതമിറന്റെ

പ്രവര്തനസം നടക്കുന്നമില്ല. കഴമിഞ്ഞ 10 മകാസതമിനുള്ളമില് 82 കപരമില് നമിന്നസ്
കശഖരമിച

27

ലമിറ്റെര്

രകമകാണസ്

ഒഴുക്കമിക്കളകയണമി

റക.എചസ്.ആര്.ഡബ്ളറ്റ്യു.എസസ്.-റന്റെ 18 കപവകാര്ഡുകളണസ്.

വന്നതസ്.

15 എണവുസം

പൂടമിക്കമിടക്കുകയകാണസ്. കൂടകാറത വൃതമിഹവ്വീനവുമകാണസ്; അതസ് നവവ്വീകരമിക്കണസം.
ഡയകാലമിസമിസസ്

യണറ്റെകാരസംഭേമിക്കണസം.

അടമിയനരമകായമിട്ടുള്ള

നടപടമികള്

കടകാമകാ

റകയര്

യണമിറ്റെമിനുള്ള

സസ്വവ്വീകരമിക്കണസം.

സര്ജറന

നമിയമമിക്കുന്നതമിനുള്ള നടപടമിയുസം സസ്വവ്വീകരമിചസ് സഹകായമിക്കണസം.
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ആകരകാഗര്യവുസം കുടുസംബകകമവുസം കദവസസ്വവുസം വകുപ്പുമനമി (ശവ്വീ. വമി. എസസ്.
ശമിവകുമകാര്):

സര്,

കകായസംകുളസം

തകാലൂക്കസ്

ആശുപത്രമി

2008-ലകാണസ്

തകാലൂക്കകാശുപ്രതമിയകായമി ഉയര്തമിയതസ്. ഇവമിറട 125 കമിടക്കകള് അനുവദമിചമിട്ടുണസ്.
ഈ ആശുപത്രമിയുറട ശരകാശരമി ഒ.പമി. 1700 ഉസം ഐ.പമി. 190 ഉസം ആണസ്. നമിലവമില്
ജനറല്

റമഡമിസമിന,

പവ്വീഡമിയകാടമികസ്,

ഇ.എന.റ്റെമി.,

ഹഗനകക്കകാളജമി,

ഓര്കതകാപവ്വീഡമികസ്,

ഒഫകാല്കമകാളജമി, ദനല് എന്നവ്വീ റസഷര്യകാലമിറ്റെമി സഇൗകരര്യങ്ങള്

ലഭേര്യമകാണസ്.

കഡകാകര്മകാരുള്റപ്പറട

17

104

തസ്തമികകളകാണസ്

ഇവമിറട

അനുവദമിചമിട്ടുളളതസ്. കൂടകാറത എന.ആര്.എചസ്.എസം. മുകഖന നമിയമമിക്കറപ്പട 4
കഡകാകര്മകാരുറട

കസവനവുസം

അനുവദമിചമിടമില്ല.

ഇവമിറട

കകാഷസ്വകാലമിറ്റെമിയുളള

ഇവമിറട

ലഭേര്യമകാണസ്.

ചൂണമിക്കകാണമിച

ഇവമിറട

പ്രധകാനറപ്പട

തകാലൂക്കകാശുപ്രതമിയകാണസ്.

കടകാമകാറകയര്
കകാരര്യസം,

കകാഷസ്വകാലമിറ്റെമി

തകാലൂക്കകാശുപത്രമികളമില് രകാത്രമിയമില് ഒരു കഡകാകറുറട കസവനസം

ഇതസ്
ഉളള

ഉണകായമിരമിക്കുസം.

കരമിയമിലക്കുളങ്ങരയമിലുണകായ കകാറപകടതമില് രണ്ടുകപറര മരമിച നമിലയമിലുസം 6
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കപറര ഗുരുതരകാവസയമിലുമകാണസ് ആശുപത്രമിയമില് റകകാണ്ടുവന്നതസ് . ഡഡ്യൂടമി കഡകാകര്
ഫസസ് എയ്ഡസ് നല്കമി ആലപ്പുഴ റമഡമിക്കല് കകകാകളജമികലക്കസ് റഫര് റചെയ. വളറര
റപടനതറന്ന സമവ്വീപത്തുണകായമിരുന്ന രണസ് കഡകാകര്മകാരുസം അവമിറട എതമിയമിരുന.
പകക അവമിറട സര്ജന ഇല്ലകായമിരുന എനളളതസ് ശരമിയകാണസ് . നഡ്യൂകറകാസര്ജനമകാര്
നമ്മുറട

റഹല്തസ്

ഡമിപ്പകാര്ട്ടുറമനകളമിലമില്ല.

റമഡമിക്കല്

കകകാകളജുകളമില്

മകാത്രകമയളള. അവറര അടമിയനമിരമകായമി റഫര് റചെയ്തസ് റമഡമിക്കല് കകകാകളജസ്
ആശുപത്രമിയമികലയസ്

അയക്കുകയകാണുണകായതസ്.

അവമിടറത

ആശുപത്രമിയമിലുണകായമിരുന്ന സഇൗകരര്യങ്ങളസം അടമിയനരമകായമി അവമിറട കഡകാകര്മകാര്
ഉണകായമിരുന. കൂടകാറത രണ്ടു കഡകാകര്മകാര് അവമികടയസ് എതമികചെര്ന. എന്നകാല്
വളറര ഗുരുതരമകായ ഒരു സമിതമിവമികശഷമകായമിരുന. എനകായകാലുസം ബഹുമകാനറപ്പട
റമമര് പറഞ്ഞ ഒരു കകാരര്യമുണസ്.

അതസ് നകാഷണല് ഹഹകവയുറട അടുതകാണസ്,

കടകാമകാറകയര് സകാപമികക്കണതസ് ആവശര്യമകാണസ്.

നകാഷണല് ഹഹകവയുമകായമി

ബനറപ്പടമിട്ടുളള ഇരുപകതകാളസം ആശുപത്രമികളമില് കടകാമകാറകയര് സകാപമിക്കുന്നതമിനസ്
ആദര്യഘടമകായമി നമള് നടപടമി സസ്വവ്വീകരമിച്ചു. കരുനകാഗപ്പളളമി ആശുപത്രമിയമിലുസം
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ആലപ്പുഴ ആശുപത്രമിയമിലുസം സകാപമിക്കുകയകാണസ്. എനകായകാലുസം കടകാമകാറകയര് യണമിറ്റെസ്
അടുത ഘടതമില് ഇവമിറട സകാപമിക്കുന്നതമികലക്കസ് കവണമിയമിട്ടുളള നടപടമികള്
സസ്വവ്വീകരമിക്കുന്നതകാണസ്. അകതകാറടകാപ്പസം
വളറര

റപടനതറന്ന

ഇവമിറട പമി.ജമി. കഴമിഞ്ഞ കുടമികള് ഉണസ്.

സര്ജറന

അവമിറട

നമിയമമിക്കുന്നതമിനുകവണമി

ഡമി.എചസ്.എസമിനസ് നമിര്കദ്ദശസം റകകാടുതമിട്ടുണസ്. ഉടന തറന്ന അവമിറട സര്ജറന
നമിയമമിക്കുന്നതകാണസ്.
വമിഴമിഞ്ഞസം പ്രകാഥമമിക ആകരകാഗര്യകകന്ദ്രതമിറന്റെ നമിലവകാരസം ഉയര്തല്
ശവ്വീമതമി ജമവ്വീലകാ പ്രകകാശസം: സര്, കകരളതമിറന്റെ റതക്കന തവ്വീരപ്രകദശങ്ങളമില്
പമിടമിക്കകാറുണസ് .

വര്ഷകാ വര്ഷസം പല തരതമിലുളള പകര്ചവര്യകാധമികള് പടര്ന

പലകപ്പകാഴുസം നമിലവധമി കപരുറട മരണതമിനുസം അതസ് ഇടയകാക്കകാറുണസ് . കകാലകാവസ
വര്യതമിയകാനവുസം
പലതരതമിലുളള

കൂടുതല്

കരകാഗങ്ങള്ക്കസ്

പകര്ചപ്പനമികള്

വഴമിറയകാരുക്കകാറുണസ്.

ഇഇൗ

പടര്നപമിടമിക്കുകയുണകായമി.

പനമിയുകടയുസംമറ്റുസം രൂകകാവസയമില് ചെമിലര് മരണറപ്പടുകയുസം റചെയ.
വമിഴമിഞ്ഞതസ് ഡമിഫവ്വീരമിയ ബകാധമിചസ്

വര്ഷവുസം
ഈ
ഈയമിറട

ഒരു ആറകാസം കകാസസ് വമിദര്യകാര്തമിനമി മരമിച്ചു.
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വര്ഷങ്ങള്ക്കുമുമസ്

നമിര്മകാര്ജനസം

റചെയ്തതകായമി

ബനറപ്പട

കരഖകളമില്

കകാണുന്നതകാണസ് ഈ കരകാഗസം. അങ്ങറന പകാറട നമിര്മകാര്ജനസം റചെയ്യേറപ്പട്ടു എന
കരുതുന്ന

പല

കരകാഗങ്ങളസം

മടങ്ങമിവനറകകാണമിരമിക്കുനറവന്നതസ്

ആശങകാജനകമകാണസ്. വളറരയധമികസം ജനസകാന്ദ്രതയുളള കകരളതമിറന്റെ റതക്കന
തവ്വീരപ്രകദശങ്ങളമില് പൂവകാര്,

പുല്ലുവമിള, വമിഴമിഞ്ഞസം എന്നവ്വീ കമഡ്യൂണമിറ്റെമി റഹല്തസ്

റസന്റെറുകളസം

കകകാട്ടുകകാല്

പ്രകാഥമമിക

ഇവമിടങ്ങളമില്

ആവശര്യതമിനസ്

സഇൗകരര്യങ്ങളമമില്ല

കഡകാകര്മകാരുസം

എന്ന

ഓപ്പകറഷന

മരുനകളസം

കമിടക്കകളസം

പരകാതമി

ഉന്നയമിക്കറപ്പട്ടുറകകാണമിരമിക്കുകയകാണസ്.
പ്രസവമുറമി,

മകാത്രമകാണുളളതസ് .

ആകരകാഗര്യകകന്ദ്രവുസം

വമിഴമിഞ്ഞസം

തവ്വീകയറ്റെര്,

എകസ്കറ

മറ്റു

വളറരക്കകാലമകായമി
സകാമൂഹര്യകാകരകാഗര്യകകന്ദ്രതമില്

റൂസം

എന്നവ്വീ

സഇൗകരര്യങ്ങള്

നമിലവമിലുറണങമിലുസം ഇവറയകാനസം സകാഫസ് ഇല്ലകാതതമിനകാല് ഉപകയകാഗമിക്കറപ്പടുന്നമില്ല.
ഈ സകാഹചെരര്യതമില് വമിഴമിഞ്ഞസം ആകരകാഗര്യകകന്ദ്രറത തകാലൂക്കസ് ആശുപത്രമിയുറട
നമിലവകാരതമികലയ്കക്കകാ

ജമില്ലകാ

ആശുപത്രമിയുറട

നമിലവകാരതമികലയ്കക്കകാ

ഉയര്തകാന നടപടമി സസ്വവ്വീകരമിക്കണറമന്നസ് ഞകാന അഭേര്യര്തമിക്കുന.
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ആകരകാഗര്യവുസം കുടുസംബകകമവുസം കദവസസ്വവുസം വകുപ്പുമനമി (ശവ്വീ. വമി. എസസ്.
ശമിവകുമകാര്) :
കവ്വീഴമിലുളള

സര്, തമിരുവനനപുരസം അതമിയന്നൂര് കബകാക്കസ് പഞകായതമിറന്റെ

പുല്ലുവമിള,

പഞകായതമിറന്റെ

വമിഴമിഞ്ഞസം

ആശുപ്രതമികളമിലുസം

പകാറശകാല

കബകാക്കസ്

നമിയനണതമിലുളള പൂവകാര് സകാമൂഹര്യ ആകരകാഗര്യകകന്ദ്രതമിലുസം

ആവശര്യതമിനസ് കഡകാകര്മകാരുസം അനുബന സകാഫുസം

നമിലവമിലുണസ്. സകാഫസ് പകാകറ്റെണ്

അനുസരമിച്ചുളള മുഴുവന സകാഫുമുണസ്. അനുവദമിക്കറപ്പട തസ്തമികകള്ക്കു പുറകമ പുല്ലുവമിള
ആശുപത്രമിയമില്

3

കഡകാകര്മകാറരയുസം

4

ആശുപത്രമിയമില്

2

കഡകാകര്മകാകരയുസം

സകാഫസ്

ഒരു

കനഴ്സുമകാകരയുസം

സകാഫസ്

വമിഴമിഞ്ഞസം

കനഴമികനയുസം

പൂവകാര്

ആശുപത്രമിയമില് 3 കഡകാകര്മകാകരയുസം 5 സകാഫസ് കനഴ്സുമകാകരയുസം എന.ആര്.എചസ്.എസം.
മുകഖന കൂടുതലകായമി നമിയമമിചമിട്ടുണസ്.
പ്രവര്തമിച്ചുവരുന.

ഈ 3 ആശുപ്രതമികളസം 24 മണമികറുസം
24

മണമികറുസം

സവ്വീകരമിചമിട്ടുണസ്.

കകകാട്ടുകകാല്

തവ്വീരകദശകമഖലയകായതുറകകാണസ്

പ്രവര്തമിക്കുന്നതമിനുകവണമിയുളള

നടപടമികള്

പ്രകാഥമമിക ആകരകാഗര്യകകന്ദ്രതമില് നമിലവമിലുളള എല്ലകാ തസ്തമികകളമിലുസം നമിയമനസം
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നടതമിയമിട്ടുണസ്. എല്ലകാ ആശുപ്രതമികളമിലുസം മരുന്നമിറന്റെ ലഭേര്യത ഉറപ്പുവരുതമിയമിട്ടുണസ്.
തവ്വീരകദശറമന്നനമിലയമില് ഈ പ്രകദശറത ആശുപത്രമികള്ക്കസ് സര്ക്കകാര് പ്രകതര്യക
പരമിഗണന നല്കുനണസ്. ഓകരകാ കബകാക്കുപഞകായതമികലയുസം ഒരു ആശുപത്രമിയമില്
ജനറല്

റമഡമിസമിന,

സര്ജറമി,

ഹഗനകക്കകാളജമി,

പവ്വീഡമിയകാടമികസ്

എന്നവ്വീ

റസഷര്യകാലമിറ്റെമി യണമികറ്റെകാടുകൂടമിയ ചെമികമിത്സകാ സസംവമിധകാനസം ഏര്റപ്പടുത്തുന്ന പദ്ധതമി
154

ആശുപത്രമികളമില്

ഉതരവകായമിട്ടുണസ്.

ഏര്റപ്പടുത്തുന്നതമിനസ്

വമിഴമിഞ്ഞസം

സകാമൂഹര്യകാകരകാഗര്യകകന്ദ്രസം ഈ ലമിസമില് ഉള്റപ്പടമിട്ടുണസ്. 96 റസനറസ് സലതസ്
സമിതമിറചെയ്യുന്ന

വമിഴമിഞ്ഞസം

സമി.എചസ്.സമി.-ക്കസ്

സലപരമിമമിതമിയുറണങമിലുസം

വമിഴമിഞ്ഞസം സമി.എചസ്.സമി-റയ തകാലൂക്കസ് ആശുപത്രമിയകായമി തവ്വീരകദശകമഖല എനളള
പ്രകതര്യക

പരമിഗണന

പരമികശകാധമിക്കുന്നതകാണസ്.

നല്കമി

ഉയര്ത്തുന്ന

തമിരുവനനപുരസം

കകാരര്യസം

സര്ക്കകാര്

ജമില്ലയമിറല

മുകക്കകാല

പ്രകാഥമമികകാകരകാഗര്യകകന്ദ്രതമിറന്റെ പരമിധമിയമില് വരുന്ന കടകുളസം കകകാളനമിയമിറല
വയസ്സുളള

റപണ്കുടമി

ഡമിഫവ്വീരമിയ

കരകാഗസംമൂലസം

10

23.06.2014 നസ്

മരണറപ്പടുകയുണകായമി. സസംസകാനതസ് ഇറതകാരു ഒറ്റെറപ്പട സസംഭേവമകായമിരുന. ടമിനു
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എന്ന

ഈ

കുടമിക്കസ്

പ്രതമികരകാധ

ചെമികമിത്സ

കൃതര്യമകായമി

എടുതമിരുന്നമില്ല.

ആകരകാഗര്യവകുപ്പമിറല ബനറപ്പട ഫവ്വീല്ഡസ് ജവ്വീവനക്കകാര് പല പ്രകാവശര്യസം കുടമിയുറട
വവ്വീടുസം

പരമിസരവുസം

സന്ദര്ശമിചസ്

ആകരകാഗര്യകബകാധവത്ക്കരണ

പ്രവര്തനസം

നടതമിയമിരുന. എന്നകാല് പ്രതമികരകാധ കുതമിവയ്പസ് എടുക്കുന്നതമിനസ് മകാതകാപമിതകാക്കള്
തകാല്പരര്യസം

കകാടമിയമിരുന്നമില്ല.

പ്രതമികരകാധകുതമിവയ്പസ്

തവ്വീരകദശഗ്രകാമസം

ഉള്റപ്പട

ശകാകവ്വീകരമിക്കുന്നതമിറന്റെ

ജമില്ലയമില്

ഭേകാഗമകായമി

സര്കവ,

കബകാധവത്ക്കരണ പരമിപകാടമികള്, പ്രതമികരകാധ കുതമിവയ്പുകള്, കര്യകാമകള് എന്നമിവ
നടതമിവരുന.
പ്രതമികരകാധ

പ്രതമികരകാധ

കുതമിവയ്പസ്

കുതമിവയ്പസ്

വകാരസം

കര്യകാമകള്

ആചെരമിക്കുന്നതമിനുസം

വമിജയമിപ്പമിക്കുന്നതമിനുസം
ആവശര്യമകായ

ഫണ്ടുസം

വകാകമിനുകളസം ലഭേര്യമകാക്കുന്നതമിനുസം നടപടമികള് സസ്വവ്വീകരമിചമിട്ടുണസ്.
(അദ്ധര്യകകവദമിയമില് മമി.സവ്വീക്കര്)

അഹഡസ്വസസ് റചെയ്തവര്ക്കസ് നമിയമനസം ലഭേര്യമകാക്കല്
ശവ്വീ. എന. ഷസംസുദ്ദവ്വീന : സര്, ആകരകാഗര്യ വകുപ്പമില് തമിരുവനനപുരസം ജമില്ലയമില്
സകാഫസ് നഴസ് തസ്തമികയമിറല റകാങസ് ലമിസമില് സസംവരണ അടമിമറമി സഭേയുറട ശദ്ധയമില്
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റകകാണ്ടുവരുന്നതമിനുകവണമിയകാണസ് ഈ സബ്മമിഷന ഉന്നയമിക്കുന്നതസ്. ആകരകാഗര്യ
വകുപ്പമില് തമിരുവനനപുരസം ജമില്ലയമില് സകാഫസ് നഴസ് തസ്തമികയമില് എന.സമി.എ.
വമിഭേകാഗതമില്

14.10.2009-നസ്

കകാറ്റെഗറമി

നമര്.

എസം.

391/2009

പ്രകകാരസം

പമി.എസസ്.സമി. അകപക കണമിചമിരുന. ഇതമിറന്റെ റകാങസ് ലമിസസ് നമിലവമില് വന്നതസ്
വര്ഷങ്ങള്ക്കുകശഷസം 28.01.2014-ലകാണസ്. വമിജകാപനസം കണമിക്കുകമകാള് ധവ്വീവര
വമിഭേകാഗതമിനസ് 11 ഒഴമിവുസം മുസവ്വീസം വമിഭേകാഗതമിനസ് 67 ഒഴമിവുസം ഉണകായമിരുന.
30.04.2014-ല്

എന.സമി.എ.

131 ഒഴമിവമികലയസം

ഉകദര്യകാഗകാര്തമികള്ക്കസ്

ഒഴമിവുളളതകായമി

റമികപ്പകാര്ടസ്

പമി.എസസ്.സമി.അഹഡസ്വസസ്

റചെയ്തമിട്ടുളള
റമകമകാ

നല്കമി. ആദര്യറത 86 കപര്ക്കസ് റഹല്തസ് സര്വവ്വീസമിലുസം, 40 കപര്ക്കസ് റമഡമിക്കല്
എഡഡ്യൂകക്കഷനമിലുസം, 5 കപര്ക്കസ് റമഡമിക്കല് കകകാകളജമികലക്കുമകാണസ്
നല്കമിയതസ്.

റമകമകാ

ഇതമില് റകാങസ് ലമിസമില് തകാറഴയുളള 45 കപര് ഡമി.എസം.ഇ.-യുറട

കവ്വീഴമിലുളള റമഡമിക്കല് കകകാകളജമില് നമിയമനസം കനടമി. ഉയര്ന്ന റകാങസ് കനടമിയ 86
കപര്ക്കസ് ഇതുവറരയുസം റഹല്തസ് സര്വവ്വീസമില് നമിന്നസ് നമിയമനസം ലഭേമിചമിടമില്ല. ഇതമിനസ്
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കകാരണമകായമി ഡമി.എസം.ഒ. പറയുന്നതസ് അഹഡസ്വസസ് റമകമകാ ലഭേമിചവര്ക്കസ് നമിയമനസം
നല്കുവകാന നമിലവമില് ഒഴമിവമില്ലകാറയന്നകാണസ്.

അഹഡസ്വസസ് റമകമകാ ലഭേമിചവര്ക്കസ്

നമിയമനസം നല്കകാന ഒഴമിവമില്ലകാറയന്നതസ് വളറര വമിചെമിത്രമകാണസ്. എന്നകാല് സസംവരണ
സമുദകായകാസംഗങ്ങളറട നമിയമനതമില് മകാത്രസം നമികതറപ്പടുകതണ ഒഴുവമില് 2013-ല്
നമിലവമില് വന്ന സകാഫസ് നഴസ് ജനറല് കകാറ്റെഗറമി റകാങസ് ലമിസമില് നമിനസം നമിയമനസം
നടതമിയതുമൂലമകാണസ് ഇകപ്പകാള് പമി.എസസ്.സമി-യമില് നമിനസം അഹഡസ്വസസ് ലഭേമിച
എന.സമി.എ. ധവ്വീവര/മുസവ്വീസം വമിഭേകാഗങ്ങള്ക്കസ് നമിയമനസം ലഭേമിക്കകാതതസ്. അതമിനകാല്
പ്രസ്തുത ലമിസമില് നമിനസം പമി.എസസ്.സമി അഹഡസ്വസസ് ലഭേമിചമിട്ടുസം നമിയമനസം ലഭേമിക്കകാത
86

കപര്ക്കസ്

നമിയമനസം

നല്കുവകാന

ആവശര്യമകായ

അടമിയനമിര

നടപടമി

സസ്വവ്വീകരമിക്കണറമന്നകാണസ് ആവശര്യറപ്പടകാനുളളതസ്. റമകമകാ ലഭേമിചമിട്ടുസം കജകാലമിക്കകായമി
കകാതസ് നമില്ക്കുകറയന്നതസ് നഗ്നമകായ നവ്വീതമി നമികഷധമകാണസ്. ഇകപ്പകാള് പറയുന്നതസ്
അവര്ക്കസ് നമിയമനസം നല്കകാന കപകാസമില്ല എന്നകാണസ് .
നവ്വീതമിനമികഷധസം അടമിയനമിരമകായമി പരമിഹരമിക്കണസം.

അതുറകകാണസ് ഈ
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ആകരകാഗര്യവുസം കുടുസംബകകമവുസം കദവസസ്വവുസം വകുപ്പുമനമി (ശവ്വീ. വമി. എസസ്.
ശമിവകുമകാര്): സര്, തമിരുവനനപുരസം ജമില്ലയമിറല സകാഫസ് നഴസ് കഗ്രഡസ് 2 എന.സമി.എ
തസ്തമികയമിറല റകാങസ് ലമിസമിനസ് നമിയമനസം ലഭേമിക്കുന്നമില്ല എന്ന പരകാതമി സര്ക്കകാര്
പരമികശകാധമിക്കുകയുസം ഇകപ്പകാള് നമിലവമിലുളള സകാഫസ് നഴസ് കഗ്രഡസ് -2 -റന്റെ മുഴുവന
ഒഴമിവമികലക്കുസം

എന.സമി.എ.

റകാങസ്

സവ്വീനമികയകാറമിറ്റെമിയനുസരമിചസ്

നമിയമനസം

നല്കണറമനസം കശഷമിക്കുന്നവറര നമിയമമിക്കുന്നതമിനസ് സൂപ്പര് നഡ്യൂമററമി തസ്തമികകള്
സൃഷ്ടമിക്കുന്നതമിനകായമി
ആകരകാഗര്യവകുപ്പസ്
നമിര്കദ്ദശസം

അടമിയനമിരമകായമി

ഡയറകകറകാടസ്
അടമിയനമിരമകായമി

റപ്രകാകപ്പകാസല്

08.07.2014-ല്
ലഭേര്യമകാക്കമി

സമര്പ്പമിക്കുവകാന

ആവശര്യറപ്പടമിട്ടുണസ്.
നമിയമന

പ്രസ്തുത

നടപടമികള്

തസ്വരമിതറപ്പടുത്തുന്നതകാണസ്.
ജനറല് ആശുപത്രമിയുറട കശകാചെനവ്വീയകാവസ
ശവ്വീ. എന.എ. റനല്ലമിക്കുന്നസ്: സര്, കകാസര്കഗകാഡസ് ജനറല് ആശുപത്രമി നമിതര്യ
കരകാഗമിയകാണസ്. ഈ സബ്മമിഷന റകകാകണകാ മനമിയുറട മറുപടമി റകകാകണകാ മകാറുന്നതല്ല
ആ കരകാഗസം.

മനമി തറന്ന കനരമിടസ് വന്നസ് കയകാഗസം വമിളമിചസ്

യഥകാര്ത പ്രശസം

എനകാറണന്നസ് ബനറപ്പടവരമില് നമിനസം മനസമിലകാക്കമിയകാല് മകാത്രകമ എറനങമിലുസം
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ഗുണസം ഉണകാകുകയുള.
ചെകാരമിതകാര്തര്യവുസം

ഈ സബ്മമിഷന ഫലസം കണ്ടു എനള്ള സസംതൃപ്തമിയുസം

ലഭേമിക്കണറമങമില്

കകാസര്കഗകാഡസ്

ജനറല് ആശുപത്രമിയുറട

പ്രശങ്ങള് മനസമിലകാക്കുകറയന്ന ഏക അജണകയകാടുകൂടമി കകാസര്കഗകാഡസ് ജനറല്
ആശുപത്രമി സന്ദര്ശമിക്കകാന വരുന്ന തവ്വീയതമി ബഹുമകാനറപ്പട ആകരകാഗര്യവകുപ്പുമനമി
ഇകപ്പകാള് തറന്ന പ്രഖര്യകാപമിക്കണറമന്നകാണസ് എനമിക്കസ് അഭേര്യര്തമിക്കകാനുള്ളതസ് .
പ്രഖര്യകാപനസം ഉണകാകുറമനതറന്നയകാണസ് പ്രതവ്വീകമിക്കുന്നതസ്.

ആ

7 നമില റകടമിടമകാണസ്

കകാസര്കഗകാഡസ് ജനറല് ആശുപത്രമി. അവമിറടറയകാരു റകാമമില്ല. തകാലൂക്കസ് ആശുപത്രമി
ജനറല്

ആശുപത്രമിയകായമി

ഉയര്തമിയകപ്പകാള്

കഡകാകര്മകാരുറടയുസം

സകാഫസ്

നഴ്സുമകാരുറടയുസം കപകാസ്റ്റുകളമില് നമിയമനസം നടനറവന്നല്ലകാറത കവ്വീനമിസംഗസ് സകാഫസ്
അടക്കസം കപകാസസ് ക്രമികയഷന നടതമിയമിടമില്ല.
തവ്വീരകാ

കവദനയമിലുമകാണസ്

ആശുപത്രമിയുറട

മുനപമില്

കകാസര്കഗകാഡസ്
സമരമകാണസ്.

ചുരുക്കതമില് മകാറകാ വര്യകാധമിയമിലുസം

ജനറല്

ആശുപത്രമി.

റസക്രകടറമിയറ്റെമിനുമുനപമില്

ദമിവസവുസം
കപകാലുസം

ഇത്രയധമികസം സമരങ്ങള് ഉണകാകമില്ല. കവണത്ര കഡകാകര്മകാരമില്ല. റഡന്റെല് വമിസംഗമിറല
കഡകാകര് റഡപഡ്യൂകടഷനമിലകാണസ്.
കഫകാറനസമികസ് സര്ജനമില്ല.

ശമളസം കകാസര്കഗകാഡുസം കജകാലമി മററ്റെകാരമിടത്തുസം.

എകസ്കറ റമഷവ്വീന സകാപമിക്കകാന മുറമിയമില്ല.

സകാന പ്രവര്തമിപ്പമിക്കകാന ജവ്വീവനക്കകാരമില്ല.

സമി. റ്റെമി

ദമിവസവുസം മുന്നൂറമിലധമികസം ഇന
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കപഷര്യന്റെസ്സസ് ഉണസ്.

പകക 212 കരകാഗമികറള കമിടതകാനുളള സഇൗകരര്യകമയുള.

പകാവറപ്പട കരകാഗമികള്ക്കസ് മരുന്നസ് ലഭേര്യമല്ല.

പുററമയുള്ള റമഡമിക്കല് കസകാറുകളമില്

നമിന്നസം മരുന്നസ് വകാങ്ങകാന കഡകാകര്മകാര് ചെവ്വീടസ് റകകാടുക്കുകയകാണസ്. അതരറമകാരു ചെവ്വീടസ്
ഇകപ്പകാള്

എറന്റെ

ഹകയമിലുണസ്.

പരമിഹരമിക്കുന്നതമിനുകവണ

ബഹുമകാനറപ്പട

നടപടമികള്

മനമി

സസ്വവ്വീകരമിക്കണറമന്നകാണസ്

ഇതസ്
എനമിക്കസ്

അഭേര്യര്തമിക്കകാനുള്ളതസ്. അങ്ങസ് കകാസര്കഗകാഡസ് ജനറല് ആശുപത്രമി സന്ദര്ശമിക്കുന്ന
ഒരു കഡറ്റെസ് കൂടമി ഇവമിറട പ്രഖര്യകാപമിക്കണറമന്നസ് ഞകാന അകപകമിക്കുന.
മമി.സവ്വീക്കര്:

മനമി

വമിചെകാരമിചകാല്

നടക്കമിറല്ലനള്ള

വകാചെകസം

ആദര്യസം

പറഞ്ഞമിടകാണസ് തുടങ്ങമിയതസ്, അങ്ങറനറയകാനസം പറകയണ.
ആകരകാഗര്യവുസം കുടുസംബകകമവുസം കദവസസ്വവുസം വകുപ്പുമനമി (ശവ്വീ. വമി. എസസ്.
ശമിവകുമകാര്): സര്, 2008-ല് ജനറല് കഹകാസമിറ്റെലകായമി ഉയര്തമിയ കകാസര്കഗകാഡസ്
ജനറല് കഹകാസമിറ്റെലമിറല ശരകാശരമി ഒ.പമി. 800 ഉസം അനുവദമിച കമിടക്കകള് 212 ഉസം
ആണസ്. 39 കഡകാകര്മകാര് ഉള്റപ്പറട 206 തസ്തമികകള് അനുവദമിചമിട്ടുണസ്. ഒഴമിവുള്ള 12
കഡകാകര്മകാരുറട
നമിയമമിചമിട്ടുണസ്.

തസ്തമികയമില്

10

കപറര

അഡ്കഹകാക്കസ്

വര്യവസയമില്

എനകഡകാസള്ഫകാന ദുരമിത ബകാധമിതതരുറട ചെമികമിത്സകാ കകന്ദ്രവുസം

ഈ ആശുപത്രമിയകാണസ്. റമഡമിസമിന, സര്ജറമി, ഹഗനകക്കകാളജമി, പവ്വീഡമിയകാടമികസ്,
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ഓര്കതകാപവ്വീഡമികസ്, ഇ.എന.റ്റെമി., ഒഫകാകമകാളജമി, അനകസ്തഷര്യ,

കറഡമികയകാളജമി,

റഡര്മകറ്റെകാളജമി, ഫമിസമിക്കല് റമഡമിസമിന, കഫകാറനസമികസ് റമഡമിസമിന ദന കരകാഗ
വമിഭേകാഗസം, ററസമികററ്റെറമി റമഡമിസമിന എന്നവ്വീ വമിഭേകാഗങ്ങള് ഈ ആശുപത്രമിയമില് മമികച
രവ്വീതമിയമില് പ്രവര്തമിക്കുനണസ്.

24 മണമികറുസം പ്രവര്തമിക്കുന്ന ബഡസ് ബകാങസ്,

ലകാബസ് എന്നമിവ ഈ ആശുപത്രമിയമിലുണസ് . കറഡമികയകാളജമിസമിറന്റെ തസ്തമിക ഒഴമിഞ
കമിടക്കുന്നതമിനകാല് അള്ടകാ സഇൗണസ് സകാനമിസംഗസ് പ്രവര്തമിക്കുന്നമില്ല.

സസ്വകകാരര്യ

കഡകാകര്മകാറര കരകാടമിസകാനതമില് നമിയമമിചസ് സമി.റ്റെമി. സകാന പ്രവര്തമിപ്പമിച്ചു വരുന.
നബകാര്ഡസ് പദ്ധതമിയമിലുള്റപ്പടുതമി എടര കകകാടമി രൂപ റചെലവഴമിചസ് പുതമിയ റകടമിടസം
നമിര്മമിക്കുന്നതമിനുള്ള

ഭേരണകാനുമതമി

റജ.എസസ്.എസസ്.റക,

ആകരകാഗര്യ

നല്കമിയമിട്ടുണസ്.
കമിരണസം,

ആര്.എസസ്.ജമി,ഹവ,

എനകഡകാസള്ഫകാന

ബകാധമിതര്ക്കുളള ചെമികമിത്സ, എന്നമിവ നല്ല രവ്വീതമിയമില് നടനവരുന.

ദുരമിത
ഇതുമകായമി

ബനറപ്പടസ് ബഹുമകാനറപ്പട റമമര് ചൂണമിക്കകാണമിച കകാരര്യങ്ങള് വമിലയമിരുത്തുന്നതമിനസ്
ആഗസസ് മകാസതമില്
ആവശര്യങ്ങള്

ഒരു മവ്വീറ്റെമിസംഗസ് വമിളമിച്ചു കൂട്ടുന്നതകാണസ് .

എനകാറണന്നസ്

സസ്വവ്വീകരമിക്കുന്നതകാണസ്.

പരമികശകാധമിചസ്

ഇവമിറട ഉയര്തമിയ

അതമിനുകവണ

നടപടമികള്
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ഹബപ്പകാസസ് സര്വവ്വീസസ് കറകാഡസ് യകാഥകാര്തര്യമകാക്കല്
ശവ്വീ. റ്റെമി.എന. പ്രതകാപന:

സര്, നമ്മുറട കദശവ്വീയപകാത 17-ല്, റകകാടുങ്ങല്ലൂര്

ഹബപ്പകാസസ് കഴമിഞ്ഞ മൂന്നസ് പതമിറ്റെകാണ്ടുകകാലമകായമി ജനങ്ങളറട ഏറ്റെവുസം വലമിയ
ആവശര്യമകായമിരുന. അവമിറട ഹബപ്പകാസസ് നമിര്മമിക്കുന്നതമിനുകവണമി ജനങ്ങള് 45
മവ്വീറ്റെര് സലസം യകാറതകാരു പ്രകകകാഭേവുമുണകാകകാറത ഗവണ്റമന്റെസ് പറഞ്ഞ സസംഖര്യയസ്
വമിട്ടുറകകാടുതതകാണസ്. ഹഹകക്കകാടതമിയമിലുസം സുപ്രവ്വീസം കകകാടതമിയമിലുസം ഉള്റപ്പറട കകസസ്
വന, കകകാടതമിയലകര്യതമിനസ് ഉകദര്യകാഗസനകാര്ക്കസ് എതമിറര കനകാടവ്വീസസ് വന്നമിടകാണസ്
അവമിറട നകാഷണല് ഹഹകവ അകതകാറമിറ്റെമി ഓഫസ് ഇനര്യ ഹബപ്പകാസമിനസ് അനുമതമി
നല്കമിയതസ്. അങ്ങസ് ഉള്റപ്പറടയുള്ള ആളകള് ഗുരുവകായരമികലയസം മലബകാറമികലയസം
കപകാകുന്നതസ്

റകകാടുങ്ങല്ലൂര്

വഴമിയകാണസ്.

അതമിനുകവണമിയകാണസ്

റകകാടുങ്ങല്ലൂര്

ഹബപ്പകാസസ് എന്ന റപ്രകാകപ്പകാസല് തറന്ന ഉണകായതസ്. ഹബപ്പകാസസ് റപ്രകാകപ്രകാസല്
വന്ന സന്ദര്ഭേതമില് 350

മവ്വീറ്റെര് സര്വവ്വീസസ് കറകാഡുകൂടമി ഉണകായമിരുന.

സലമകാണസ് ജനങ്ങള്

കറകാഡമിനുകവണമി സസ്വയസം വമിട്ടു റകകാടുതതസ്.

കമികലകാമവ്വീറ്റെര് വരുന്ന ഹബപ്പകാസമിറന്റെ 350
നമിര്മമിചമിടമില്ല.
നമിര്മമിചതസ്.

150 മവ്വീറ്റെര്

45 മവ്വീറ്റെര്
മൂന്നര

മവ്വീറ്റെറമിലുള്ള സര്വവ്വീസസ് കറകാഡസ്

സലതസ് മകാത്രമകാണസ് ഇകപ്പകാള് സര്വവ്വീസസ് കറകാഡസ്

ഹബപ്പകാസമിറന്റെ പണമി പൂര്തമിയകായമി.

പകക കറകാഡസ് തുറന
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റകകാടുക്കകാന

സകാധമിക്കുന്നമില്ല.

ജനങ്ങള്

വളറര

പ്രകകകാഭേതമിലകാണസ്.

അവകശഷമിക്കുന്ന 200 മവ്വീറ്റെര് സര്വവ്വീസസ് കറകാഡുകൂടമി പൂര്തമിയകാക്കമിയകാല് മകാത്രകമ
ഇകപ്പകാള്

പണമി

പൂര്തമിയകായ

കറകാഡസ്

തുറനറകകാടുക്കകാന

സകാധമിക്കുകയുള.

ബഹുമകാനറപ്പട മനമി ഇക്കകാരര്യതമില് തകാല്പ്പരര്യറമടുക്കണസം. അകതകാറടകാപ്പസം തറന്ന
പമി.ഡബഡ്യൂ.ഡമി. പ്രവ്വീ മണ്സൂണ് വര്ക്കുകള് കറകാഡുകളമില് റചെയ്തമിടമില്ല. കുഴമികറളകാനസം
അടചമിടമില്ല.

മഴക്കകാലമകാറണങമില് കപകാലുസം, പമി.ഡബഡ്യൂ.ഡമി. മണ്സൂണ് വര്ക്കസ്

റചെയ്യേകാതതമിറന്റെ
പണമികള്

ഫലമകായമി

വന്നമിട്ടുള്ള

നടത്തുന്നതമിനുകവണ

കുഴമികള്

നടപടമികള്

നമികത്തുന്നതമിനുസം,
സസംസകാന

അറ്റെകുറ്റെ

വര്യകാപകമകായമി

ഉണകാകണറമനകൂടമി അഭേര്യര്തമിക്കുന.
റപകാതുമരകാമതസ് വകുപ്പുമനമി (ശവ്വീ. വമി. റക. ഇബ്രകാഹമിസം കുഞ്ഞസ്): സര്, ഇതസ്
വളറര പ്രധകാനറപ്പറടകാരു സബ്മമിഷനകാണസ്. 3.58

കമികലകാമവ്വീറ്റെര് ഹദര്ഘര്യമുള്ള

റകകാടുങ്ങല്ലൂര് ഹബപ്പകാസമിനസ് 38 കകകാടമി 80 ലകസം രൂപയകാണസ് റചെലവഴമിചമിട്ടുള്ളതസ്.
നമിര്ഭേകാഗര്യവശകാല്, ആദര്യഘടതമില് ഡമി.പമി.ആര് എടുത അവസരതമില് സര്വവ്വീസസ്
കറകാഡസ് നമിര്മമിക്കുന്നതമിനുള്ള പണസം വകറകകാള്ളമിചമിട്ടുണകായമിരുന്നമില്ല.

ഈ

കറകാഡമിറന്റെ പണമി പൂര്തവ്വീകരമിക്കുന്നതമിനസ് ബഹുമകാനറപ്പട എസം.എല്.എ. വളറര
വലമിയ കസവനസം അര്പ്പമിചമിട്ടുണസ്. അതസ് പറയകാതമിരമിക്കകാന കഴമിയുകയമില്ല. എറന്ന
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തറന്ന കപ്രരമിപ്പമിചസ് ചുരുങ്ങമിയതസ് ഒരു ഡസണ് റമിവഡ്യൂ മവ്വീറ്റെമിസംറഗങമിലുസം നടതമിയമിട്ടുണസ് .
കറകാഡമിറന്റെ പണമി പൂര്തമിയകായമിട്ടുണസ്. പകക കറകാഡസ് തുറനറകകാടുക്കകാന സലസം
വമിട്ടുതന്ന ജനങ്ങള് സമതമിക്കുന്നമില്ല.
എസം.എല്.എ.യമുണസ്.

അതമിറന്റെ കനതൃതസ്വസം ബഹുമകാനറപ്പട

ബഹുമകാനറപ്പട

അഭേര്യര്തമിക്കകാനുള്ളതസ്,

കറകാഡസ്

എസം.എല്.എ.-കയകാടസ്

ഉപകയകാഗമിക്കകാറത

എനമിക്കസ്

കമിടന്നകാല്

കമകാശമകായമി

കപകാകകാനുള്ള സകാധര്യതയുറണന്നസ് റപകാതുമരകാമതസ് വകുപ്പസ് റമികപ്പകാര്ടസ് റചെയ്തമിട്ടുണസ് .
ഇകപ്പകാള് നമുറക്കകാരു സകനകാഷ വകാര്തയുള്ളതസ് റസനടല് ഗവണ്റമന്റെമിറന്റെ
അനസ്വല് പ്ലേകാനമില് ഇതുള്റപ്പടുതമി ഇതസ് സസംബനമിച്ചുള്ള ഒരു കടലകാസസ് രണ്ടു
ദമിവസതമിനുള്ളമില്

കമിടമിയമിട്ടുണസ്.

അതസ്

സഭേയുറട

കമശപ്പുറതസ്

വയകാനുസം

അകദ്ദഹതമിനസ് റകകാടുക്കകാനുസം ഞകാന തയ്യേകാറകാണസ്. അകദ്ദഹതമിറന്റെ ഗുഡസ് ഓഫവ്വീസസ്
ഉപകയകാഗമിച്ചുറകകാണസ് ജനങ്ങറള സമകാധകാനറപ്പടുതമി കറകാഡസ് തുറനറകകാടുക്കകാനുള്ള
ഒരു

സസംവമിധകാനസം

ഉണകാക്കണസം.

സഭേ

കഴമിഞ്ഞകാല്

ചെവ്വീഫസ്

എഞമിനവ്വീയര്

ഡല്ഹമിയമില് കപകായമി അനുവകാദസം വകാങ്ങമിക്കകാനുള്ള നടപടമി സസ്വവ്വീകരമിക്കുന്നതകാണസ് .
അകതകാറടപ്പസം തറന്ന അതസ് സകാധമിചമിറല്ലങമില് സസംസകാന റപകാതു മരകാമത്തുവകുപ്പസ്
ഇതമിറന്റെ കുകറ ഐറ്റെസംസസ് ഒഴമിവകാക്കമിറക്കകാണസ് ഏറ്റെവുസം അതര്യകാവശര്യമുള്ള സര്വവ്വീസസ്
കറകാഡസ്

നമിര്മമിക്കുന്നതകാണസ്.

കുഴമികള്

അടയന്നതമിനുള്ള

സസംവമിധകാനങ്ങള്
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റചെയ്തമിട്ടുണസ്. റപകാതുമരകാമതസ് വകുപ്പമിറന്റെ കരകാറുകകാര് മുഴുവന കരകാറുസം ഏററ്റെടുക്കകാത
ഒരു

സമിതമിവമികശഷമുണസ്.

അതകാണസ്

പ്രധകാന

പ്രശസം.

അതമിറന്റെ

വമിശദ

വമിവരതമികലയസ് കപകാകുന്നമില്ല. കകാരണസം ശവ്വീ. മകാതറ്റ്യു റ്റെമി. കതകാമസസ് ഒരു സബ്മമിഷന
നല്കമിയമിട്ടുണസ് അതമില് ഇക്കകാരര്യസം സസംബനമിച്ചുസം മറുപടമി പറയകാസം. ബഹുമകാനറപ്പട
എസം.എല്.എ

ഇക്കകാരര്യതമിന

മുനഹക

എടുതസ്

വളറര

ചെരമിത്രപ്രസമിദ്ധമകായ

നഗരതമിറല ഹബപ്പകാസസ് തുറനറകകാടുക്കകാന ഒരു സസംവമിധകാനസം റചെയ്യേണറമന്നസ്
അഭേര്യര്തമിക്കുന.
മമി. സവ്വീക്കര്:

ഈ

സബ്മമിഷന ബഹുമകാനറപ്പട മനമി എസം.എല്.എ.യുറട

മുനപമില് വചതകാകണകാ അകതകാ എസം.എല്.എ. മനമിയുറട മുനപമില് സബ്മമിഷന
അവതരമിപ്പമിചതകാകണകാ?
മൂവകാറ്റുപുഴ ഹബപ്പകാസസ് നമിര് മകാണസം
ശവ്വീ.

കജകാസഫസ്

വകാഴക്കന:

സര്,

റകകാചമി

ധനുകഷ്കകാടമി

നകാഷണല്

ഹഹകവയമിറല മൂവകാറ്റുപുഴ ഹബപ്പകാസമിനുകവണമി കടകാതമി മുതല് പുന്നമറ്റെസം വറരയുള്ള
സലസം വര്ഷങ്ങള്ക്കുമുനകപ അഹലനറമന്റെസ് ഫമികസ് റചെയ്തസ് ഭൂമമി മകാര്ക്കസ് റചെയ്തസ്
മകാറ്റെമിയമിടമിരമിക്കുകയകാണസ്. എന്നകാല് ഹബപ്പകാസമിറന്റെ നമിര്മകാണസം വര്ഷങ്ങളകായമി
അനമിശ്ചമിതതസ്വതമിലകായമിരമിക്കുകയകാണസ്.

ഈ അഹലനറമന്റെമില്റപ്പട

ഭൂമമിയുറട
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ഉടമസര്ക്കസ്

ഭൂമമി

ഹകമകാറ്റെസം

നടതകാന

ലഭേമിക്കകാറതയുസം നടസം തമിരമിയുകയകാണസ്.
എന്നവ്വീ

മൂന്നസ്

ഇതമിനമിടയമില്

സകാധമിക്കകാറതയുസം

നഷ്ടപരമിഹകാരസം

തൃപ്പൂണമിത്തുറ, മൂവകാറ്റുപുഴ, കകകാതമസംഗലസം

ഹബപ്പകാസുകള്

നമിര്മമിക്കുറമന്നകാണസ്

പ്രഖര്യകാപമിചമിട്ടുള്ളതസ് .

പമി.പമി.പമി.

അടമിസകാനതമികലകാ

കകന്ദ്ര-സസംസകാന

ഗവണ്റമനകളറട സസംയുക സസംരസംഭേറമന്ന നമിലയമികലകാ ഇതസ് പണമിയുറമന്നകാണസ്
വകാര്തകള് കകള്ക്കുന്നതസ്.
പകാലമിക്കുകയകാണസ്.

എന്നകാല് ഇകപ്പകാള് ബനറപ്പടവറരല്ലകാസം മഇൗനസം

മൂവകാറ്റുപുഴ നഗര മധര്യതമിലൂറട കടനകപകാകുന്ന നകാഷണല്

ഹഹകവക്കസ് ഹബപ്പകാസസ് നമിര്മമിക്കുകറയന്നതസ് ഏറ്റെവുസം അനമിവകാരര്യമകായ കകാരര്യമകാണസ് .
അതുകപകാറല തറന്ന ഭൂമമി നല്കകാന സന്നദ്ധരകായ അകനകസം ആളകള് അനുഭേവമിക്കുന്ന
ജവ്വീവമിത പ്രതമിസനമിക്കസ് പരമിഹകാരമുണകാകക്കണതകാണസ്.

നകാഷണല് ഹഹകവ

അകതകാറമിറ്റെമിയുമകായമി ബനറപ്പടസ് സസംസകാന ഗവണ്റമന്റെസ് അടമിയനരമകായമി പ്രശസം
പരമിഹരമിക്കകാനുസം

കറകാഡസ്

നമിര്മമിക്കകാനുസം

ആവശര്യമകായ

നടപടമികള്

സസ്വവ്വീകരമിക്കണറമന്നസ് ഈ സബ്മമിഷനമിലൂറട ആവശര്യറപ്പടുകയകാണസ്.
റപകാതുമരകാമതസ് വകുപ്പുമനമി (ശവ്വീ.വമി. റക. ഇബ്രകാഹമിസം കുഞ്ഞസ്):

സര്,

മൂവകാറ്റുപുഴ ടഇൗണമില് കദശവ്വീയപകാത 49-ല് കകാരക്കുന്നസം മുതല് കടകാതമി വറരയുള്ള 6
കമികലകാമവ്വീറ്റെറകാണസ് മൂവകാറ്റുപുഴ ഹബപ്പകാസമിറന്റെ അസംഗവ്വീകരമിക്കറപ്പട അഹലനറമന്റെസ് .
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ഇതമിനകായമി 45

മവ്വീറ്റെര് വവ്വീതമിയമില് സലസം ഏററ്റെടുക്കുന്നതമിനസ് ഏകകദശസം 22.81

റഹകര് സലസം ആവശര്യമകാണസ്. കകന്ദ്ര മനകാലയതമിറന്റെ ഈ വര്ഷറത വകാര്ഷമിക
പദ്ധതമിയമില് മൂവകാറ്റുപുഴ ഹബപ്പകാസമിനസ് സലസം ഏററ്റെടുക്കുന്നതമിനകായമി 10 കകകാടമി രൂപ
വകയമിരുതമിയമിട്ടുണസ്.

സലസം ഏററ്റെടുക്കുന്നതമിനുള്ള ശുപകാര്ശ ഉടന കകന്ദ്ര

മനകാലയതമിറന്റെ അനുമതമിക്കകായമി സമര്പ്പമിക്കുന്നതകാണസ്.
കകകാണ്റവന്റെസ് ബവ്വീചസ് പകാലസം നമിര്മകാണസം
ശവ്വീ.

എസസ്.

ശര്മ:

സര്,

ഹവപ്പമിന

മണ്ഡലതമിറല

പള്ളമിപ്പുറസം

പഞകായതമിലുള്ള കടകലകാരവകാസമികളറട ദവ്വീര്ഘകകാല ആവശര്യമകാണസ് കകകാണ്റവന്റെസ്
ബവ്വീചമികനകാടസ് കചെര്ന്നസ് പകാലസം നമിര്മമിക്കുക എനള്ളതസ്. അവര്ക്കസ് കരബനസം
സകാപമിക്കുന്നതമിനുസം

ഹവപ്പമിന

മുനമസ്

സസംസകാനപകാതയമികലയസ്

പ്രകവശമിക്കുന്നതമിനുമുള്ള ഏറ്റെവുസം പ്രധകാനറപ്പട മകാര്ഗ്ഗമകാണമിതസ് . ഇവമിറട 2004-ല്
സുനകാമമി

വന്നതമിറനത്തുടര്ന്നസ്

ഭേയവമിഹസ്വലരകായ

ജനങ്ങറള

റപറടന്നകാണസ്

അപ്പുറകതക്കസ് എതമിചസ് തകാമസമിപ്പമിക്കുന്നതമിനുളള സസംവമിധകാനസം ഉണകാക്കമിയതസ്.
അന്നസ് എസം.എല്.എ. ആയമിരുന്ന ശവ്വീ. പുരുകഷകാതമന മുനകറയ്യേടുതസ് പകാലതമിനസ്
അനുവകാദസം വകാങ്ങമിയമിരുന.

അതമിനസ് റടണര് വമിളമിച്ചു, എള്രഗമിറമനറസ് വച്ചു. സലസം
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ഹകമകാറകാന കകാലതകാമസസം വന്നതമിറനത്തുടര്ന്നസ് ഫണസ് ലകാപകായമികപ്പകായമി. അന്നറത
എ.എസസ് നമിലവമിലുണകായമിരുന. ഇകപ്പകാള് പുതുക്കമിയ എ.എസസ്. എസമികമറ്റെസ് അപ്രൂവസ്
റചെയ്യുന്നതമിനസ് ഗവണ്റമന്റെമിറന്റെ മുമമില് വന്നമിട്ടുണസ്. തകദ്ദശവകാസമികള് ഓകരകാ
പകാര്ടമിക്കകാരുമകായമി
ഇതുസസംബനമിചസ്
അനുകൂലമകായ
കപകായതകായമി

വമിവമിധ

രൂപതമിലുള്ള

ബഹുമകാനറപ്പട

തവ്വീരുമകാനസം

മനമി

എടുക്കുകയുസം

കകകാണ്ഫറനസസ്

റചെയ്റതങമിലുസം

കകാണുന്നമില്ല.

പലവടസം

ശദ്ധയമില്റപ്പടുതമിയമിട്ടുള്ളതുസം

അനുഭേകാവപൂര്വസം

ഇക്കകാരര്യറതക്കറമിചസ്

അടമിയനരമകായമി

സമരതമിറനകാരുങ്ങുകയകാണസ്.
വമിളമിക്കുകയുസം,

പമിന്നവ്വീടസ്

ബഹുമകാനറപ്പട
മറുപടമി

മുകമകാട്ടു
മനമിയുറട

നല്കമിയമിട്ടുള്ളതുമകായ

തവ്വീരുമകാനറമടുക്കണറമന്നസ്

പ്രകതര്യകസം

അഭേര്യര്തമിക്കുകയകാണസ്.
റപകാതുമരകാമതസ് വകുപ്പുമനമി (ശവ്വീ. വമി.റക ഇബ്രകാഹമിസം കുഞ്ഞസ്):

സര്,

പള്ളമിപ്പുറസം പഞകായതമില് കകകാണ്റവനറസ് ജസംഗ്ഷകനയുസം ബവ്വീചസ് കറകാഡമികനയുസം
ബനമിപ്പമിക്കുന്ന കകകാണ്റവന്റെസ് ബവ്വീചസ് പകാലസം നമിര്മമിക്കുന്നതമിനകായമി 14.8.2009-റല
ഉതരവസ് പ്രകകാരസം ഭേരണകാനുമതമി നല്കമിയമിരുന്നതകാണസ്. പകക അന്നസ് പ്രവര്തമി
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ആരസംഭേമിക്കകാന കഴമിഞ്ഞമില്ല. പകാലതമിന്റെ ഡമിഹസന അസംഗവ്വീകരമിചമിട്ടുണസ്. പകാലസം
നമിര്മമിക്കുന്നതമിനകാവശര്യമകായ ഭൂമമി മുനകൂര് ലഭേര്യമകാക്കുന്നതമിനസ് സലമുടമയമില്നമിനസം
സമതപത്രസം വകാങ്ങമിയമിട്ടുണസ്. ഇഇൗ പ്രവര്തമികള്ക്കകായമി ഇകപ്പകാള് 19,50,00,000
രൂപയുറട പുതുക്കമിയ എസമികമറ്റെസ് സര്ക്കകാരമിനസ് ലഭേമിച്ചു. ബഡ്ജറ്റെമില് ലഭേര്യമകായ തുക
പരമിമമിതമകായതമിനകാല് നബകാര്ഡമിറന്റെ ആര്.റഎ.ഡമി.എഫസ് - 20 പദ്ധതമിയമില്
ഉള്റപ്പടുതമി

പകാലസം

നമിര്മകാണതമിനസ്

ഭേരണകാനുമതമി

നല്കുന്ന

കകാരര്യസം

പരമിഗണമിക്കുന്നതകാണസ്.
റമിസംഗസ് കറകാഡസ് യകാഥകാര്തര്യമകാക്കല്
ശവ്വീ. ബകാബു എസം. പകാലമികശ്ശേരമി:

സര്, തൃശ്ശൂര് ജമില്ലയമില് ഏറ്റെവുസം കൂടുതല്

ഗതകാഗതക്കുരുക്കസ് അനുഭേവറപ്പടുന്ന സലമകാണസ് കുന്നസംകുളസം ടഇൗണ്. കകാസര്കഗകാഡു
മുതല് വടക്കന ജമില്ലകളമില് നമിനമുള്ള ആയമിരക്കണക്കമിനസ് വകാഹനങ്ങളകാണസ്
തൃശ്ശൂരമികലയസം റതക്കന ജമില്ലകളമികലയസം ഇതുവഴമി കടന്നസ് കപകാകുന്നതസ് . തമമിഴകാടസ്,
കര്ണകാടക സസംസകാനങ്ങളമില് നമിനസം ഗുരുവകായരമികലയസം ശബരമിമലയമികലയസം
തവ്വീര്തകാടതമിറനത്തുന്ന ആയമിരക്കണക്കമിനസ് വകാഹനങ്ങളസം ചെരക്കസ് കലകാറമികളസം ഇഇൗ
ടഇൗണമിലൂറടയകാണസ് കടന്നസ് കപകാകുന്നതസ്. ഇഇൗ വകാഹനങ്ങറളല്ലകാമകാകുകമകാള് ടഇൗണമില്
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എല്ലകാസമയത്തുസം

വലമിയ

ഗതകാഗതക്കുരുക്കസ്

അനുഭേവറപ്പടുന.

കുന്നകുളറത

ഗതകാഗതക്കുരുക്കമിനസ് പരമിഹകാരസം കകാണുന്നതമിനസ് കുന്നസംകുളസം ടഇൗണമിനസ് ചുറ്റുമകായമി ഒരു
റമിസംഗസ് കറകാഡസ് നമിര്മമിക്കുന്നതമിനസ് 2011- 2012 വര്ഷറത ബഡ്ജറ്റെസ് പ്രസസംഗതമില്
അന്നറത ധനകകാരര്യ വകുപ്പുമനമി കഡകാ. കതകാമസസ് റഎസകസ് 4 കകകാടമി രൂപ
പ്രഖര്യകാപമിചമിരുന.

തുടര്വര്ഷങ്ങളമില്

യകാറതകാരു

നടപടമിയുസം

ഉണകായമിടമില്ല.

2014-2015 ബഡ്ജറ്റെമില് റമിസംഗസ് കറകാഡസ് നമിര്മമിക്കുന്നതമിനസ് 8 കകകാടമി രൂപ
വകയമിരുതണറമന്നസ് ഞകാന കതസ് മുകഖന അഭേര്യര്തമിചമിരുന. 100 രൂപയുറട
കടകാക്കണ് തുകയല്ലകാറത മതമിയകായ തുക വകയമിരുതമിയമിടമില്ല. വലമിയ ഗതകാഗത
പ്രകാധകാനര്യമുള്ള കുന്നസംകുളസം ടഇൗണമിറല ഗതകാഗതക്കുരുക്കസ് ഒഴമിവകാക്കുന്നതമിനസ് റമിസംഗസ്
കറകാഡസ്

അതര്യനകാകപകമിതമകാണസ്.

ഇതസ്

യഥകാര്തര്യമകാക്കകാനുള്ള

നടപടമിയുണകാകണറമന്നസ് അഭേര്യര്തമിക്കുന.
റപകാതുമരകാമതസ് വകുപ്പുമനമി (ശവ്വീ. വമി. റക ഇബ്രകാഹമിസം കുഞ്ഞസ്):

സര്,

ബഹുമകാനറപ്പട ബകാബു എസം. പകാലമികശ്ശേരമി ഇവമിറട ഉന്നയമിച വമിഷയസം വളറര
പ്രധകാനറപ്പടതകാണസ്. കുന്നസംകുളസം ടഇൗണമില് റമിസംഗസ് കറകാഡസ് നമിര്മമിക്കുന്നതസ് ഒരു പ്രധകാന
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പദ്ധതമിയകാണസ്.

ബഡ്ജറ്റെമില് ഇതമിനകാവശര്യമകായ തുക വകയമിരുതമിയമിടമില്ല. ഇതസ്

എങ്ങറന നടപ്പമിലകാക്കകാന സകാധമിക്കുറമന്നതമിറന സസംബനമിചസ് ബഹുമകാനറപ്പട
എസം.എല്.എ-യുസം മറ്റെസ് ഡമിപ്പകാര്ടസ്റമന്റെസ് ഉകദര്യകാഗസരുമകായമി ഒരു മവ്വീറ്റെമിസംഗസ് നടതകാന
ഗവണ്റമന്റെസ്

ഉകദ്ദശമിക്കുകയകാണസ്.

അതമിനുകശഷസം

അറതങ്ങറന

പ്രകാകയകാഗമികമകാക്കകാറമന്നതമിറന സസംബനമിചസ് തവ്വീരുമകാനറമടുക്കകാവുന്നതകാണസ്.
റചെങ്കുളസം-കല്ലുവകാതുക്കല്-കവളമകാനൂര് കറകാഡസ് ഗതകാഗതകയകാഗര്യമകാക്കല്
ശവ്വീ. ജമി. എസസ്. ജയലകാല് : സര്, റകകാല്ലസം ജമില്ലയമിറല ഏറ്റെവുസം പ്രധകാനറപ്പട
കറകാഡകാണസ്

റചെങ്കുളസം-കല്ലുവകാതുക്കല്-കവളമകാനൂര്

കറകാഡസ്.

എന.എചസ്.-66

ഉസം

റകകാല്ലസം-കുളത്തൂപ്പുഴ റക.എസസ്.റ്റെമി.പമി. കറകാഡുമകായമി ബനമിപ്പമിക്കുന്ന കറകാഡകാണമിതസ്.
ഇഇൗ കറകാഡസ് ദവ്വീര്ഘനകാളകായമി റപകാളമിഞകമിടക്കുകയകാണസ്. കഴമിഞ്ഞ വര്ഷസം കചെര്ന്ന
റകകാല്ലസം ജമില്ലയമിറല എസം.എല്.എ-മകാരുറട മവ്വീറ്റെമിസംഗമിലൂറടയുസം പത്രവകാര്തയമി ലൂറടയുസം
അങ്ങയുറട ശദ്ധയമില്റക്കകാണ്ടുവന്ന കറകാഡകാണമിതസ്. മകനകാരമ ചെകാനല് ഉയര്തമിയ
ഒരു വകാര്തയുമകായമി ബനറപ്പടസ് പരകാമര്ശങ്ങള് വന്നതകാണസ്. ആ കറകാഡമിറന്റെ
ഇകപ്പകാഴറത സമിതമി വളറര ദയനവ്വീയമകാണസ് . കല്ലുവകാതുക്കല്, റവളമിനല്ലൂര്, പൂയപ്പള്ളമി,

120
Uncorrected/Not for Publication

റകകാടകാരക്കര, ചെടയമസംഗലസം
ആളകള്ക്കസ്

പ്രകദശങ്ങറള ബനമിക്കുന്ന പതമിനകായമിരക്കണക്കമിനസ്

പ്രകയകാജനറപ്പടുന്ന

കറകാഡകാണസ്.

റകകാടകാരക്കരയമില്

നമിന്നസ്

തമിരുവനനപുരകതയസ് വരുന്നതമിനുസം ആളകള് കൂടുതല് ആശയമിക്കുന്നതസ് ഈ
കറകാഡകാണസ്

പകാരമിപ്പള്ളമി

സലങ്ങളമികലയസം

ഇ.എസസ്.റഎ

റഎ.ഒ.സമി.

റമഡമിക്കല്

പ്ലേകാന്റെമികലയമുള്ള

വലമിയ

കകകാകളജുള്റപ്പറടയുള്ള
വകാഹനങ്ങളള്റപ്പറട

കടനകപകാകുന്ന കറകാഡകാണമിതസ്. ആ കറകാഡസ് ശരമിയകാക്കുന്നതമിനുകവണമി നമിരവധമി
അകപകകള് നല്കമിയമിട്ടുണസ്. അതമില് 7 കകകാടമി രൂപയുറട ഡമി.പമി.ആര്. തയ്യേകാറകാക്കമി
ഗവണ്റമന്റെമിനസ്

സമര്പ്പമിചമിട്ടുണസ്.

നടനറകകാണമിരമിക്കുകയകാണസ്.

ഇതമിനസ്

വലമിയ

അതമിനസ്

പ്രതമികഷധങ്ങള്

ഭേരണകാനുമതമി

ഇവമിറട

തരണറമന്നസ്

അകപകമിക്കുകയകാണസ്.
റപകാതുമരകാമതസ് വകുപ്പുമനമി (ശവ്വീ. വമി. റക. ഇബ്രകാഹമിസം കുഞ്ഞസ്):

സര്,

റചെങ്കുളസം-കല്ലുവകാതുക്കല്-കവളമകാനൂര് കറകാഡസ് ഉപരമിതലസം ഉയര്തമി ബമി.എസം ആന്റെസ്
ബമി.സമി റചെയ്തസ് നവവ്വീകരമിചസ് ഗതകാഗതകയകാഗര്യമകാക്കുന്നതമികലയകായമി 7 കകകാടമി രൂപയുറട
വമിശദമകായ എസമികമറ്റെസ് ഭേരണകാനുമതമിയകായമി 15.7.2014-ല് സര്ക്കകാരമിനസ് ലഭേമിചമിട്ടുണസ്.
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ഫണമിറനറ ലഭേര്യത കൂടമി കണക്കമിറലടുതസ് ഭേരണകാനുമതമി നല്കുന്ന കകാരര്യസം
പരമിഗണമിക്കുന്നതകാണസ്.
ശവ്വീ. എ.റ്റെമി. കജകാര്ജസ്:

സര്, എറനറ നമികയകാജകമണ്ഡലതമിറല അമ്പൂരമി

ഗ്രകാമപഞകായതമില് റനയ്യേകാര് റമിസര്കവകായറമിനസ് കുറുറക ഒരു പകാലസം കവണറമന്ന
ആവശര്യതമിനസ് ഏകകദശസം എറന്റെ പ്രകായകതക്കകാള് പഴക്കമുണസ്. ചെങ്ങകാടക്കടവസ്
പ്രകദശസം

അമ്പൂരമി

പ്രകദശമകാണസ്.

ഗ്രകാമപഞകായതമില്

കുന്നത്തുമല,

റതനല,

റനയ്യേകാര്

റമിസര്കവകായര്

ശസംഖുകക്കകാണസം,

റകകാമ,

ഉള്റപ്പട
പുലയമിമല,

അയ്യേനവമിളകാകസം, ഹകപ്പനപ്ലേകാവമിള, ചെകാക്കപ്പകാറ, കണ്ണുമകാമൂടസ്, വളകകാടസ്, കകാരമിക്കുഴമി
എന്നമിങ്ങറന

പതമിറനകാന്നസ്

ആദമിവകാസമി

റസറ്റെമില്റമന്റെസ്

കകകാളനമിയമിറല

ആദമിവകാസമികള്ക്കസ് പുറസം കലകാകവുമകായമി ബനറപ്പടകാനുള്ള ഏക ആശയസം ഇകപ്പകാള്
നമിര്മമിക്കകാന ഉകദ്ദശമിക്കുന്ന ചെങ്ങകാടക്കടവസ് പകാലസം മകാത്രമകാണസ് . സ്കൂള് കുടമികള്
ഉള്റപ്പറട ധകാരകാളസം ആളകള് ദമിവകസന റനയ്യേകാര് റമിസര്കവകായറമിലൂറട യകാത്ര
റചെയ്യുന്നതസ്

സസ്വനമകായമി

റകടമിയുണകാക്കമിയ

ചെങ്ങകാടങ്ങള്

ഉപകയകാഗമിചകാണസ് .

കകാലവര്ഷസം ആരസംഭേമിചകാല് യകാത്ര വളറര അപകടസം പമിടമിചതകാണസ് . കഴമിഞ്ഞ
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കകാലങ്ങളമില് സ്കൂള് കുടമികള്ക്കസ് മരണസം വറര സസംഭേവമിചമിട്ടുണസ് . ദവ്വീര്ഘനകാളകായുള്ള
ആദമിവകാസമികളറട

ആവശര്യമകാണസ്

ഇഇൗ

ചെങ്ങകാടക്കടവസ്

പകാലസം

നമിര്മകാണസം.

ചെങ്ങകാടക്കടവസ് പകാലസം നമിര്മമിക്കുന്നതമിനസ് മണസ് പരമികശകാധനയുസം മറ്റു പ്രകാഥമമിക
നടപടമികളസം

പൂര്തമിയകാക്കമി

ഡമി.പമി.ആറുസം

12 കകകാടമി

ബ്രമിഡ്ജസസ്

ചെവ്വീഫസ്

90

ലകസം

രൂപയുറട

എഞമിനവ്വീയര്

എസമികമറ്റുസം

മകാസങ്ങള്ക്കുമുമസ്

സമര്പ്പമിചമിരമിക്കുകയകാണസ്. 08.03.2012-ല് ഇഇൗ വമിഷയസം ഞകാന ഇഇൗ സഭേയമില്
ഉന്നയമിചമിരുന.
സമൂഹതമിറന്റെ

വവ്വീണ്ടുസം

ഒരു

ദുരനസം

മുഖര്യധകാരയമികലയസ്

ഉണകാകുന്നതമിനുമുമസ്

റകകാണ്ടുവരുന്നതമിനസ്

ആദമിവകാസമികറള

ചെങ്ങകാടക്കടവസ്

പകാലസം

നമിര്മമിക്കുന്നതമിനസ് അനുമതമി നല്കണറമന്നസ് ബഹുമകാനറപ്പട റപകാതുമരകാമതസ്
വകുപ്പുമനമികയകാടസ് ഞകാന അഭേര്യര്തമിക്കുന.
റപകാതുമരകാമതസ് വകുപ്പുമനമി (ശവ്വീ. വമി. റക ഇബ്രകാഹമിസം കുഞ്ഞസ്):

സര്,

പകാറശ്ശേകാല നമികയകാജകമണ്ഡലതമില് കരമിപ്പുഴയകാറമിനസ് കുറുകക ചെങ്ങകാടക്കടവമില് പകാലസം
നമിര്മമിക്കുന്നതമിനസ് നബകാര്ഡസ് ആര്.റഎ.ഡമി.എഫസ്-18-ല് ഉള്റക്കകാള്ളമിച്ചുറകകാണസ്
ഭേരണകാനുമതമി ലഭേമിക്കുന്നതമിനസ് 890 ലകസം രൂപയുറട എസമികമറ്റെസ് സര്ക്കകാരമില്
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ലഭേമിചമിരുന. എന്നകാല് ആര്.റഎ.ഡമി.എഫസ്-18-ല്

റപകാതുമരകാമതസ് വകുപ്പമിനുള്ള

റസകര് അകലകാകക്കഷനമിറല തുക പരമിമമിതമകായതമിനകാല് ഇതസ് പരമിഗണമിക്കകാന
സകാധമിചമില്ല. 2014-15-ല്

ആര്.റഎ.ഡമി.എഫസ്- 20 ല് മതമിയകായ റസകര്

അകലകാക്കഷന തുക റപകാതുമരകാമതസ് വകുപ്പമിനസ് ലഭേര്യമകാകുന്ന മുറയസ് ഇഇൗ പകാലസം പണമി
നബകാര്ഡസ് ധനസഹകായകതകാറട റചെയ്യുന്ന കകാരര്യസം പരമിഗണമിക്കുന്നതകാണസ്.
കറകാഡുകളറട അറ്റെകുറ്റെപണമികള്
കഡകാ. റക. ടമി. ജലവ്വീല്: സര്, സകാകങതമികമകായമി എറന്റെ നമികയകാജക
മണ്ഡലതമില്റപ്പടുന്ന

ഒരു

കകാരര്യമകാറണങമിലുസം

സസംസകാനറത

140

നമികയകാജകമണ്ഡലങ്ങളമിലുസം നമിലനമില്ക്കുന്ന ഒരു വമിഷയസം കൂടമിയകാണമിതസ് . റമിലയനസസ്
ഉള്റപ്പറടയുള്ള സസ്വകകാരര്യകമനമികളറട കകബമിള് പമി.ഡബഡ്യൂ.ഡമി. കറകാഡുകളമിലുസം
റബ്ബഹറസ്ഡസ്

കറകാഡുകളമിലുമമിടസ്

സമിതമിയകാണസ്

സസംസകാനതസ്

പ്രതമികഷധമിക്കകാതതസ്
സസംവമിധകാനങ്ങളറടകയകാ

കറകാഡുകള്

മുഴുവന

നമിലവമിലുള്ളതസ്.

സര്ക്കകാര്
കകബമിളകളകാണസ്

തകരകാറുകളമിലകാകുന്ന

ആളകള്

കമനമികളകടകയകാ
ഇതസ്

എന്നസ്

ഇതമികനകാടസ്
സര്ക്കകാര്

വമിചെകാരമിചമിടകാണസ് .

സസ്വകകാരര്യകമനമികള് കറകാഡസ് റവടമിമുറമിക്കുകമകാള് അതസ് നന്നകാക്കകാനുള്ള പണസം
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അവര്തറന്ന സസംസകാന പമി.ഡബഡ്യൂ.ഡമി. ഡമിപ്പകാര്ടസ്റമന്റെമില് റകടമിവയനറണന്നകാണസ്
പറയുന്നതസ്. എന്നകാല് നമ്മുറട റബ്ബഹസസ്ഡസ് കറകാഡുകള് കുഴമിചസ് കകബമിള് ഇടുന്നതസ്
നന്നകാക്കകാന അവര് റകടമിവയന്ന തുകകയക്കകാള് എള്രതകയകാ ഇരടമിയകാണസ് ഇതമിനകായമി
റചെലവസ് വരുന്നതസ്. പ്രകതര്യകസം പ്രകതര്യകസം കകബമിളകള് ഇടുന്ന കറകാഡുകളറട
അറ്റെകുറ്റെപണമികള്ക്കസ്

കകബമിളമിട

പമി.ഡബഡ്യൂ.ഡമി.യുസം

ഉടറന

വകുപ്പുമനമിയുസം

പണസം

അനുവദമിക്കുന്നതമിനസ്

തയ്യേകാറകാകണസം.

എറനറ

നമികയകാജകമണ്ഡലതമിറല വളറര പ്രധകാനറപ്പെൃട ചെമ്രവടസം, പുറത്തൂര്, ആലത്തൂര്
പള്ളമിക്കടവസ് കറകാഡുകളമില് സസ്വകകാരര്യ കമനമികളറട കകബമിള് സകാപമിചസ് കറകാഡുകള്
മുഴുവന

ഗതകാഗത

അറ്റെകുറ്റെപണമി

കയകാഗര്യമല്ലകാതകായമിരമിക്കുകയകാണസ്.

നടതമി

ഇഇൗ

ഗതകാഗതകയകാഗര്യമകാക്കുന്നതമിനസ്

കറകാഡുകള്
ആവശര്യമകായ

മുഴുവന
തുക

അനുവദമിക്കണറമന്നകാണസ് എനമിക്കസ് അഭേര്യര്തമിക്കകാനുള്ളതസ്.
റപകാതുമരകാമതസ് വകുപ്പുമനമി (ശവ്വീ. വമി.റക ഇബ്രകാഹമിസം കുഞ്ഞസ്): സര്,
റപകാതുമരകാമതസ് വകുപ്പമിറനറ കറകാഡുകളമില് കകബമിളകള് ഇടുന്ന കകാരര്യതമില്
ഗവണ്റമന്റെസ് അള്രത വലമിയ തകാല്പ്പരര്യസം കകാണമിചമിരുന്നമില്ല. പകക 4 ജമി കപകാലുള്ള
അതര്യനകാധുനമിക സഇൗകരര്യങ്ങള് ലഭേര്യമകാക്കുന്നതമില് നമിന്നസ് കകരളറത തടയുറമന്നസ്
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പലരുസം ചൂണമിക്കകാണമിചതുറകകാണകാണസ് അതരതമിലുള്ള കകബമിളകള് ഇടുന്നതമിനസ്
പമിന്നവ്വീടസ് അനുവകാദസം റകകാടുതതസ്. അനുവകാദസം റകകാടുതകപ്പകാള്തറന്ന അതമിറന്റെ
restoration

കകബമിളകള്

സകാപമിചകാലുടന

നടതണറമനസം

സസംവമിധകാനസം റചെയ്യേണറമനസം പ്രകതര്യകസം പറഞ്ഞമിരുന.
മണ്ഡലതമിറല

തമിരൂര്,

ചെമ്രവടസം,

ആലതമിയര്,

അതമിനുള്ള

ഏതകായകാലുസം തവന്നൂര്
മസംഗലസം,

കുടകായമിക്കടവസ്,

പള്ളമിക്കടവസ്, ടമിപ്പുസുല്തകാല്, പുറത്തൂര് തുടങ്ങമിയ കറകാഡുകളമില് കുഴമിറയടുതതമിറന്റെ
restoration ശരമിയകായ രവ്വീതമിയമില് റചെയ്തമിട്ടുകണകാ എന്നസ് പരമികശകാധമിക്കകാനുള്ള
നടപടമികള് സസ്വവ്വീകരമിക്കുന്നതകാണസ്.
ശവ്വീ. മകാതറ്റ്യു.റ്റെമി. കതകാമസസ് : സര്, ഇന്നറല രകാവമിറല എറന്റെ മണ്ഡലതമിറല
മല്ലപ്പളളമിയമില് വചസ് പമി.ഡബറ്റ്യു.ഡമി. കറകാഡമിറന്റെ നടുക്കുണകായ ഗടറമില് വവ്വീണസ് ഒരു
വവ്വീടമ മരമിക്കകാനമിടയകായ സസംഭേവമകാണസ് സബ്മമിഷനമിലൂറട അവതരമിപ്പമിക്കുന്നതസ് .
പമി.ഡബറ്റ്യു.ഡമി. കറകാഡമിറന്റെ നടുക്കസ് രൂപറപ്പട ഗടറമില് വവ്വീണസ് 38 വയസ്സുളള ബവ്വീനകാ
ഷകാജമി എന്ന വവ്വീടമ മരമിക്കകാനമിടയകായമി. കറകാഡമിനസ് നടുവമില് ഇഇൗ കുഴമി രൂപറപ്പടമിടസ്
കുറച്ചുദമിവസങ്ങളകായമി. അതസ് മൂടണറമന്നസ് അധമികകാരമികളറട മുമമില് പലയകാളകളസം
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ശദ്ധയമില്പ്പടുതമിയമിട്ടുസം

അനക്കമുണകായമില്ല

പ്രതമികഷധമുണസ്.

വണ്-നസ്

പ്ലേസസ്

എന്നസ്

പ്രകവശനസം

ലഭേമിച

നകാട്ടുകകാര്ക്കമിടയമില്
കുടമിറയ

സ്കൂളമില്

റകകാണ്ടുറചെന്നകാക്കമി സകനകാഷകതകാറട മടങ്ങുകമകാഴകാണസ് സ്കൂടര് യകാത്രമികയകായ വവ്വീടമ
ഇന്നറല

വവ്വീണതസ്.

തലയമില്

റഹല്മറ്റെസ്

ഉണകായമിട്ടുസം

തലയസ്

പരമികക്കറ്റെസ്

മരമിക്കുകയകാണുണകായതസ്. അതവ്വീവ ദകാരുണമകായ ഇഇൗ അപകട മരണറതപ്പറ്റെമി വളറര
ഗഇൗരവകതകാറടകൂടമി ഗവണ്റമന്റെസ് അകനസ്വഷമിക്കറണമനസം മരണറപ്പട ആളമിറന്റെ
കുടുസംബതമിനസ് നഷ്ടപരമിഹകാരസം നല്കണറമനസം

മരണസം വമിതയന്ന തരതമില്

അപകടകരമകായമിക്കകാണുന്ന പമി.ഡബറ്റ്യു.ഡമി. കറകാഡമിറല കുഴമികള്, പ്രകതര്യകമിചസ് ആ
പ്രകദശത്തുളള കറകാഡുകള്, യുദ്ധകകാലകാടമിസകാനതമില് മൂടമി കൂടുതല് അപകടങ്ങള്
ഒഴമിവകാക്കകാന സതസ്വര നടപടമികള് സസ്വവ്വീകരമിക്കണറമനസം അഭേര്യര്തമിക്കുന.
റപകാതുമരകാമതസ് വകുപ്പുമനമി (ശവ്വീ. വമി. റക. ഇബ്രകാഹമിസം കുഞ്ഞസ്): സര്, വളറര
ദഇൗര്ഭേകാഗര്യകരമകായ ഒരു സസംഭേവമകാണസ് ബഹുമകാനറപ്പട
ശദ്ധയമില്റക്കകാണ്ടുവന്നതസ്.

മകാതറ്റ്യു .റ്റെമി. കതകാമസസ് സഭേയുറട

തവ്വീര്ചയകായുസം അതസ് ദഇൗര്ഭേകാഗര്യകരമകാണസ്. നമ്മുറട

സസംസകാനറത കറകാഡുകള് തകാരതകമര്യന വളറര റമചറപ്പടതുസം കുഴമിയമില്ലകാതതുമകാണസ് .
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ചെമില സലങ്ങളമില് മഴയകശഷസം കുഴമി രൂപറപ്പടസ് വന്നമിട്ടുണസ്. ആ കുഴമികള്
അടയന്നതമിനസ്
നല്കമിയമിട്ടുണസ്.

ഗവണ്റമന്റെസ് ഓകരകാ
അതുകപകാറല

ഡമിവമിഷനമിലുസം

13-ാം

ധനകകാരര്യ

ഒരു

കകകാടമിരൂപ

കമവ്വീഷനമില്

വവ്വീതസം

ഉള്റപ്പടുതമി

സസംസകാനറതകാടകാറക 257 കകകാടമിരൂപയുസം നല്കമിയമിട്ടുണസ്. പകക നമിര്ഭേകാഗര്യവശകാല്
പല കരകാറുകളസം ഏററ്റെടുക്കകാന ആളമില്ലകാത ഒരു സമിതമിവമികശഷമുണസ് . കുഴമിമൂടുന്നതസ്
ഉള്റപ്പറടയുളള കരകാറുകള് ഏററ്റെടുക്കകാന

കരകാറുകകാര് മുകന്നകാട്ടുവരുന്നമില്ല. അങ്ങറന

ഒരു ദഇൗര്ഭേകാഗര്യകരമകായ ഒരവസയുസം കൂടമിയുണസ്. ഏതകായകാലുസം ഇന്നറല ഇഇൗ സസംഭേവസം
ശദ്ധയമില്റപ്പടകതകാടുകൂടമി

സസംസകാനത്തുളള

എല്ലകാ

റപകാതുമരകാമതസ്

വകുപ്പുകദര്യകാഗസറര അലര്ടസ് ആക്കമിയമിട്ടുണസ്. ഏറതങമിലുസം വമിധതമില് കരകാറുകകാര്
ഏററ്റെടുക്കുന്നമിറല്ലങമില് കുഴമി രൂപറപ്പടമിട്ടുളള എല്ലകാഭേകാഗങ്ങളസം പരമികശകാധമിചസ് കനരമിടസ്
കുഴമി

അടയന്നതമിനുളള

സസംഭേവതമില്

സസംവമിധകാനസം

ഡമിപ്പകാര്ട്ടുറമന

റചെയ്യേകാന

തലതമില്

ഏര്പ്പകാടസ്

ഒരകനസ്വഷണസം

റചെയ്തമിട്ടുണസ് .

ഇഇൗ

നടത്തുന്നതകാണസ് .

അതമിനുകവണമിയുളള നടപടമി സസ്വവ്വീകരമിക്കുന്നതകാണസ് . നഷ്ടപരമിഹകാരറത സസംബനമിചസ്
ബഹുമകാനറപ്പട മുഖര്യമനമിയകാണസ് തവ്വീരുമകാനറമടുകക്കണതസ്.
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മുഖര്യമനമി (ശവ്വീ. ഉമന ചെകാണമി): സര്,

വളറര നമിര്ഭേകാഗര്യകരമകായ ഒരു

സസംഭേവമകായമികപ്പകായമി. ആ സമയത്തുതറന്ന വകുപ്പുമനമി ഉകദര്യകാഗസനകാര്റക്കല്ലകാസം
ഡയറകന
കറകാഡുകളമിറല

റകകാടുതമിട്ടുണസ്. അവമിടറത
കുഴമി

അടയന്നതമിനുളള

നമിര്ഭേകാഗര്യറമനപറഞ്ഞകാല്
സലങ്ങളമിറലകാറക്ക

നടന

കുഴമി

മകാത്രമല്ല

കകരളതമിറലകാടകാറകയുളള

നമിര്കദ്ദശസം

അടയന്ന

റകകാടുത്തുകഴമിഞ.

വര്ക്കുകള്

റകകാണമിരമിക്കുകയകായമിരുന.

റതകാടടുത
സസംഭേവമിക്കകാന

പകാടമില്ലകാതതസ് സസംഭേവമിച്ചു. അവര്ക്കസ് സഹകായസം റകകാടുക്കുന്ന കകാരര്യസം ഗവണ്റമന്റെസ്
നമിശ്ചയമകായുസം പരമിഗണമിക്കുസം.

