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ശ്രദ്ധ ക്ഷണണിക്കല് 

1.  തതാമരശശ്ശേരണി ചുരര

ശ്രശ  .    ശജതാര്ജജ്  എര  .    ശതതാമസജ്:   സര്,  മലബതാറണിലല  ഏറ്റവര  പ്രധതാനലപ്പെട

ശദേശശയപതാതകളണിലലതാനതാണജ്  767  -  ശകതാഴണിശക്കതാടജ്  നണിനജ്  ലകതാല്ലഗലണിശലയ്ക്കുള്ളതജ്.

766-ാം  നമ്പര്  ശദേശശയപതാതയണില്  വരുന  തതാമരശശ്ശേരണി  ചുരര  12  കണി.മശ.

ദദേര്ഘഘ്യമുള്ളതതാണജ്.   ഇശപ്പെതാള് ഒരു ദേണിവസര ശരതാശരണി  15,000  വതാഹനങ്ങളതാണജ്

അതുവഴണി  കടന്നുലപതായ്ലക്കതാണണിരണിക്കുനതജ്.  വതാഹനങ്ങളുലട  ലപരുപ്പെര

കണക്കണിലലടുതതാല് വര്ഷരപ്രതണി 10% വര്ദ്ധനവണതാകുലമനതാണജ് കണക്കതാക്കുനതജ്.

അതതായതജ് ഏതതാനര വര്ഷങ്ങള്ക്കുള്ളണില് അവണിടലത വതാഹന ലഡെന് സണിറ്റണി 25,000

കവണിയര. നണിലവണില് ഇശപ്പെതാള് 7 മശറ്റര് വശതണിയണിലുള്ള ടതാറണിരഗജ് ശറതാ  ഡെജ് മതാത്രമതാണുള്ളതജ്.

നണിലവണിലുള്ള  വതാഹനതണിലന്റെ  ലഡെന്സണിറ്റണി  കണക്കതാക്കണിയതാല്തലന  14  മശറ്റര്

ശറതാഡര  3  മശറ്റര്  മശഡെണിയനമുണതാകണലമനതാണജ്  ശതാസശയമതായ  ധതാരണ.   ഈ

ശറതാ ഡെണിലന്റെ  വശതണി  വര്ദ്ധണിപ്പെണിക്കുകലയനതജ്  അസതാദ്ധഘ്യമതായ  കതാരഘ്യമതായതുലകതാണജ്

ബദേല്  മതാര്ഗ്ഗങ്ങള്  കണ്ടുപണിടണിശക്കണതുണജ്.  ഇശപ്പെതാള്  അവണിടലത  3,  5,  6,  7

ലഹയര്പണിന് ലബന്റുകള് വശതണികൂട്ടുനതണിനജ് വനര വകുപ്പെണില്നണിനജ്  0.92 ലഹക്ടര് ഭൂമണി

വണിട്ടുകണിട്ടുനതണിനതായണി  പണി.ഡെബബ.ഡെണി  32  ലക്ഷര  രൂപ  ലകടണിവചണിരണിക്കുകയതാണജ്.
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എനതാല് ലകടണിവച പണതണിലന്റെ അക്കക്കൗണജ് മതാറണിശപ്പെതാലയനതണിലന്റെ ശപരണില് പണര

മടക്കണിവതാങ്ങണി വശണ്ടുര തണിരണിചടയ്ക്കണലമനജ് ശകന്ദ്ര മണിനണിസണി ഓഫജ് എന്വശയതാണ്ലമന്റെജ്

ആന്റെജ്  ശഫതാറസജ്  (എര.ഒ.ഇ.എഫജ്.)  ആവശഘ്യലപ്പെടണിരണിക്കുകയതാണജ്.  ലതറ്റതായ

അക്കക്കൗണണില് നണിശക്ഷപണിച പണര  തണിരണിലക  കണിടതാതതുലകതാണജ്  പണര അടയ്ക്കതാന്

ഇതുവലര  സതാധണിചണിട്ടുമണില്ല  നതാളണിതുവലര  ഭൂമണി  വണിട്ടുകണിടണിയണിട്ടുമണില്ല.  ലഹയര്പണിന്

ലബന്റുകളണിലല  വളവജ്  നണിവര്ത്തുനതണിനര  വശതണി  കൂട്ടുനതണിനമതാവശഘ്യമതായ  പ്രവൃതണി

ഇശപ്പെതാള്  മുടങ്ങണിക്കണിടക്കുകയതാണജ്.  കൂടതാലത  അടണിയന്തര  റണിപ്പെയര്ലമന്റെജ്  പണണികള്

നടന്നുലകതാണണിരണിക്കുന സമയതജ്  ബഹുമതാനലപ്പെട മനണി മുന്കലയ്യെടുതജ്  79  ലക്ഷര

രൂപ  അവണിലട  അനവദേണിചണിരണിക്കുകയതാണജ്.   മൂന്നുതവണ  ലടണര്  വണിളണിച.  മൂനതാര

തവണയതാണജ് ലടണര് ഉറപ്പെണിക്കതാന് സതാധണിചതജ്.  29  ശതമതാനര കൂടണിയതാണജ് ലടണര്

വണിളണിചതജ്.  പ്രസ്തുത ലടണര് അരഗശകതാരതണിനതായണി ഗവണ്ലമന്റെജ് മുമ്പതാലക വലനങണിലുര

അതണിനജ്   ഇതുവലരയര  അരഗശകതാരര  ലകതാടുതണിടണില്ല.   പ്രസ്തുത  ലടണര്

അരഗശകരണിചതാല്  മതാത്രശമ  ബണി.എര.  &  എ.സണി.  വര്ക്കജ്  പൂര്തശകരണിക്കതാന്

സതാധണിക്കുകയള.  നണിലവണിലുള്ള  ടതാഫണികജ്  സരവണിധതാനര  തടഞ്ഞുലകതാണ്ടുമതാത്രശമ

ബണി.എര.  &  എ.സണി.  വര്ക്കജ്  പൂര്തശകരണിക്കതാന്  സതാധണിക.  അതണിനതാവശഘ്യമതായ

ശബതാധവല്ക്കരണര  ലപതാതുവണിലുണതാക്കതാന്  സതാധണിചണിട്ടുമണില്ല.   വലണിയ  ശതതാതണിലുള്ള
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ടതാഫണികജ് ജതാമതാണജ് അവണിലട ഉണതായണിലക്കതാണണിരണിക്കുനതജ്.  2017 ഡെണിസരബര് മതാസര

23-ാം തശയതണി ഒരു സതാനണിയ ബസജ് ആറതാര വളവണില് വനജ് കുടുങ്ങുകയര ഏതതാണജ്

നതാലഞ്ചു മണണികര് ടതാഫണികജ്  ശബതാക്കുണതാകുകയമുണതായണി.   അതണിനടുത ദേണിവസവര

ഇതുതലന ആവര്തണിച.  അതണിലന്റെ ഫലമതായണി ആയണിരക്കണക്കണിനജ് യതാത്രക്കതാര്ക്കജ്

ദുരണിതര  അനഭവണിശക്കണണിവന്നു.   ഈ  സതാഹചരഘ്യര  കണക്കണിലലടുതജ്  ഇവണിലട

അടണിയന്തര  അറ്റകുറ്റപ്പെണണികള്  നടതണിയതാല്  നനതായണിരുന്നു.  ഈ  പ്രശദേശങ്ങളണില്

ശഗ്രേഡെണിയന്റെജ്  വളലര കുറവതാണജ്. ഇശപ്പെതാള് റണിപ്പെയര് നടക്കുന പ്രശദേശലത ശഗ്രേഡെണിയന്റെജ്

1:6  എന അനപതാതതണിലതാണുള്ളതജ്.   അതുള്ളതുലകതാണ്ടുതലന ശകതാണ്കശറ്റജ്  ഇടജ്

ശബതാക്കജ് ലചയജ് വശണ്ടുര            ബണി.എര. & എ.സണി. ലചശയ്യെണ സണിതണിയതാണുള്ളതജ്.

ടതാഫണിക്കതാലക  തടസ്സലപ്പെടുതണി  ഇക്കതാരഘ്യങ്ങള്  ലചയ്യെതാന്  കഴണിശയണതുണജ്.

അതുമതാത്രമല്ല, വയനതാടജ് ചുരതണിലല നതാലതാര വളവജ് മുതല് ഒന്പതതാര വളവവലരയള്ള

ഭതാഗതജ്  കറണണില്ല.   രതാത്രണികതാലങ്ങളണില്  അപകടങ്ങശളതാ  മശറ്റതാ  ഉണതായതാല്

ലവളണിചരശപതാലുര  ലഭഘ്യമല്ലതാതതുലകതാണജ്   ദുരന്തനണിവതാരണ  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കജ്

വളലരയധണികര  പ്രയതാസര  ശനരണിടുകയതാണജ്.  അവണിലട  ദവദേബതണി

എതണിക്കതാനതാവശഘ്യമതായ  നടപടണിയണതാകണര.   ഒന്പതതാര  വളവണില്  ഒരു  വവ

ശപതായണിന്റുണജ്.  ചണില സമയതജ് നൂറുകണക്കണിനജ് ആളുകള് വതാഹനങ്ങളണില് അവണിലട



Uncorrected/Not for Publication
4

വനണിറങ്ങണി  കതാഴ്ച  കതാണതാന്  നണില്ക്കുനതുലകതാണജ്  ഗതതാഗതര  തടസ്സലപ്പെടുകയതാണജ്.

വയനതാടജ്  ജണില്ലയണിലല  ദവതണിരണി  ഗ്രേതാമപഞതായതണില്  പതാര്ക്കണിരഗണിനതാവശഘ്യമതായ

സലര നല്കതാലമനജ് പറഞണിട്ടുണജ്.  പ്രസ്തുത സലതജ്  പതാര്ക്കണിരഗണിനതാവശഘ്യമതായ

സരവണിധതാനമുണതാക്കണി   വവ  ശപതായണിന്റെണില്  വതാഹനര  നണിര്ത്തുന  നടപടണി

അവസതാനണിപ്പെണിക്കുനതണിനള്ള  നടപടണി  സസശകരണിക്കണര.   ഈ  ചുരതണിലന്റെ  വശതണി

കൂട്ടുകലയനതജ്  അസതാദ്ധഘ്യമതായതുലകതാണജ്  ചണിപ്പെണിനണിശതതാടജ്  -  മരുതണിനതാവജ്  -  തലപ്പുഴ

വഴണിയള്ള ശറതാഡെജ്,  ആനക്കതാരലപതായണില്-കള്ളതാടണി-ശമപ്പെതാടണി എനശ ശറതാഡകള്  ബദേല്

ശറതാഡകളതായണി  പൂര്തശകരണിക്കതാനതാവശഘ്യമതായ  നടപടണി  സസശകരണിക്കണര.

വയനതാടണിശലയ്ക്കുള്ള  നണിര്മതാണസതാമഗ്രേണികള്   മുക്കര-കതാരശശ്ശേരണി  പ്രശദേശത്തുനണിനതാണജ്

ലകതാണ്ടുലപതായ്ലക്കതാണണിരണിക്കുനതജ്.  വലണിയ  വതാഹനങ്ങള്,  പ്രശതഘ്യകണിചജ്  25 ടണണില്

കൂടുതലുള്ള  മള്ടണി  ആകണില്  വതാഹനങ്ങളുലട  ഗതതാഗതര  പ്രസ്തുത  ശറതാഡെണില്

നണിശരതാധണിചണിരണിക്കുനതണിലന്റെ  ഫലമതായണി  വയനതാടണിലല  നണിര്മതാണ  ശമഖലയതാലക

സരഭണിചണിരണിക്കുകയതാണജ്.  ഇശപ്പെതാള്  അലതല്ലതാര  പകരതളര  ചുരര  വഴണിയതാണജ്

ലപതായ്ലക്കതാണണിരണിക്കുനതജ്.  ആ ശറതാഡെണിനര വശതണി കുറവതായതുലകതാണജ്  അവണിലടയര

വലണിയ  ബുദ്ധണിമുടജ്  അനഭവണിക്കുകയതാണജ്.  ഈ  സതാഹചരഘ്യതണില്  അടണിയന്തരമതായണി

ശറതാഡെജ്  റണിപ്പെയര്  പണണികള്  പൂര്തശകരണിക്കതാനര  ശകന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെണില്നണിനജ്
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0.92 ലഹക്ടര് സലര വണിട്ടുകണിട്ടുനതണിനതാവശഘ്യമതായ   നടപടണി പൂര്തശകരണിക്കുനതണിനര

പ്രസ്തുത സലര ലഭഘ്യമതാകുലമന്നുള്ള  പ്രതശക്ഷയണില്   ഇന്ലവസണിശഗഷന് എസണിശമറര

ഡെണി.പണി.ആര്.-ഉര  തയ്യെതാറതാക്കതാന്  വനര  വകുപ്പുര  പണി.ഡെബബ.ഡെണി.-യര  ഒനണിചജ്

തശരുമതാനലമടുതജ് മുശനതാട്ടുശപതാകുകയതാണജ് ശവണതജ്.  അതണിനജ് ബഹുമതാനലപ്പെട മനണി

മുന്കലയ്യെടുക്കണലമനതാണജ് എനണിക്കജ് ഇതുമതായണി ബന്ധലപ്പെടജ് അഭഘ്യര്തണിക്കതാനള്ളതജ്.  

ലപതാതുമരതാമത്തുര രജണിശസഷനര വകുപ്പുമനണി  (  ശ്രശ  .    ജണി  .    സുധതാകരന്  ):   സര്,

ശദേശശയപതാത 766-ലന്റെ ഭതാഗമതായണിടതാണജ് തതാമരശശ്ശേരണി ചുരതണിലന്റെ 44 കണി.മശ. മുതല് 57

കണി.മശ.  വലരയള്ള  ഭതാഗര  സണിതണിലചയ്യുനതജ്.  കഴണിഞ  കതാലവര്ഷലക്കടുതണിയണില്

തകര്ന  വളവകളുലടയര  മറര  ഭതാഗതജ്  പുനരുദ്ധതാരണ  പ്രവര്തനങ്ങള്

ദ്രുതഗതണിയണില് ഇശപ്പെതാള് നടന്നുവരണികയതാണജ്.  കതാലവര്ഷലക്കടുതണിയണില് തകര്ന 3, 5

ലഹയര്പണിന്  വളവകള്  ഉള്ലപ്പെലടയള്ള  ഭതാഗങ്ങളണില്  അടണിയന്തരമതായണി  റണിപ്പെയര്

നടത്തുനതണിനജ്  79  ലക്ഷര  രൂപയലട  ഭരണതാനമതണി  കഴണിഞ  ഒരു

മതാസതണിനമുമ്പുതലന  നല്കുകയണതായണിട്ടുണജ്.   പശക്ഷ  രണ്ടുതവണ  ലടണര്

വണിളണിചശപ്പെതാഴര  ലടണര്  പണിടണിക്കതാന്  ആളുണതായണിരുനണില്ല.   മൂനതാരതവണ  ഞതാനര

അവണിടലത പണി.ഡെബബ.ഡെണി.  എഞണിനശയര്മതാരുരകൂടണി മുന്കലയ്യെടുതതണിലന്റെ ഫലമതായണി
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നണിയമപ്രകതാരര ഒരു ലടണര് ലഭണിക്കുകയണതായണി.  ആ കരതാറുകതാരനതാണജ് ഇശപ്പെതാള് ഇതജ്

ലചയ്തുവരുനതജ്.   പ്രശമയര  അവതരണിപ്പെണിച  ബഹുമതാനലപ്പെട  എര.എല്.എ.     ശ്രശ.

ശജതാര്ജജ്  എര.  ശതതാമസജ്  ഇക്കതാരഘ്യതണില്  നല്ല  ഇടലപടല്  നടത്തുകയണതായണി.

പ്രവൃതണി  നടന്നുവരണികയതാണജ്.  രണജ്  ജണില്ലതാ  കളക്ടര്മതാര്  സരയക്തമതായണിശചര്നജ്

അവണിലട  ഗതതാഗതര  പൂര്ണമതായണി  നണിര്തണിവയ്ക്കതാന്  പ്രയതാസമുലണനജ്

പറയനതുലകതാണജ്  ഭതാഗണികമതായണി  ഗതതാഗതര  നണിര്തണിവചലകതാണജ്  വളലരയധണികര

പ്രയതാസലപ്പെടതാണജ്  പണണികള്  നടതണിലക്കതാണണിരണിക്കുനതജ്.   കരതാറുകതാരുര

എഞണിനശയര്മതാരുര  ലതതാഴണിലതാളണികളുര  വളലര  തഘ്യതാഗപൂര്വ്വമതായതാണജ്  അവണിലട

പ്രവര്തണിചലകതാണണിരണിക്കുനതജ്.  എങണിലുര  ഈ  പ്രവൃതണി  സമയബന്ധണിതമതായണി

പൂര്തശകരണിക്കതാന്  സര്ക്കതാര്  ശ്രമണിക്കുനതതാണജ്.   അതജ്  വണിജയണിക്കുലമനജ്

പ്രതശക്ഷണിക്കുകയതാണജ്.  തതാമരശശ്ശേരണി  ചുരവര  ശറതാഡര  പണിണറതായണി  ഗവണ്ലമന്റെജ്

വനതണിനശശഷര  ഉണതായതതാലണന  മടണിലതാണജ്  പല  ആളുകളുലടയര  സരസതാരര.

എത്രശയതാ കതാലമതായള്ള ചുരമതാണജ്.  പുതണിയ ഒരു പ്രശ്നമുണതായതല്ല.  ബഹുമതാനലപ്പെട

എര.എല്.എ.-യശടതജ്  ശരണിയതായ നണിലപതാടതാലണങണിലുര  കുലറ കുബുദ്ധണികള് അവണിലട

സര്വ്വത്ര  ബഹളമതാണജ്.   ചണില  വസ്തുതകളണിശലയ്ക്കജ്  നമള്  കടക്കണര.   കഴണിഞ

ഗവണ്ലമന്റെണിലന്റെ കതാലതജ്  ഒരു ലടണറണിനശവണണി പണര വചശശഷര  കഘ്യതാന്സല്
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ലചയ്യുകയതാണജ് ലചയതജ്.  ഈ ഗവണ്ലമന്റെതാണജ്  79 ലക്ഷര രൂപ വചജ് ഈ പ്രവൃതണി

നടതണിവരുനതജ്.   ലഹയര്പണിന്  വളവകളുലട  വണികസനവമതായണി  ബന്ധലപ്പെടജ്  വനര

വകുപ്പെണില്നണിന്നുര ഏകശദേശര ഒരു ലഹക്ടര് സലര വണിട്ടുകണിട്ടുനതണിനതായണി  32,04,999/-

രൂപ  07.03.2017-ല്തലന  അടചണിരുന്നു.  ഒനതാര  ഘട  അനമതണി  ലഭണിലചങണിലുര

രണതാര  ഘട  അനമതണി  ലഭണിചണില്ല.  ശകന്ദ്ര-വനര-പരണിസണിതണി  മനതാലയതണിനജ്

നല്കണിയ തുക ഓണ്ദലനതായണി  വശണ്ടുര  നല്കണലമനജ്  കതാണണിചജ്  അടച പണര

തണിരണിലക  എകണികവടശവജ്  എഞണിനശയര്ക്കജ്  നല്കതാലമനജ്  അറണിയണിലചങണിലുര

ഇതുവലരയര നല്കണിയണിടണില്ല.  ഈ പ്രശ്നവമതായണി ബന്ധലപ്പെടജ് ജനവരണി  17-നജ്  ഞതാനര

പണി.ഡെബബ.ഡെണി.  ലസകടറണിയര  ഡെല്ഹണിയണില്  ശപതായണി  ശകന്ദ്ര-വനര  പരണിപതാലന

ലസകടറണിയമതായണി  വണിശദേമതായണി  സരസതാരണിക്കുകയണതായണി.   പ്രസ്തുത  പ്രശ്നര

പരണിഹരണിക്കതാലമന്നുര  പണര  ഓണ്ദലനണിശലയ്ക്കജ്  മതാറ്റണിയടയ്ക്കതാലമന്നുര  അതജ്  ഞങ്ങള്

ലചശയ്യെണ  കതാരഘ്യമതാലണന്നുര  ഞങ്ങള്  ലചയ്തുലകതാള്ളതാലമന്നുര  പറയകയണതായണി.

ഇതരര കതാരഘ്യങ്ങളണില് പതാര്ലലമന്റെജ്  അരഗങ്ങലളതാന്നുര ഇടലപടതതായണി  കതാണുനണില്ല.

അവര്  ഇടലപശടണ  ഒരു  കതാരഘ്യമതാണജ്.    സരസതാന  വനര  വകുപ്പെജ്  എന്തജ്

അഭണിപ്രതായമതാണജ്  അറണിയണിചലതനജ്  എനണിക്കജ്  വഘ്യക്തമല്ല.   ശകന്ദ്ര വനര  വകുപ്പുമനണി

പറയനതജ്,  ലവറുലത  ഫയല്  അയചലകതാടുതണിടജ്  കതാരഘ്യമണിലല്ലന്നുര   സരസതാന
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വനരവകുപ്പെജ്  അഭണിപ്രതായര അറണിയണിചലകതാണ്ടുശവണര കതയയ്ശക്കണതജ് എന്നുമതാണജ്.

സരസതാന  വനര  വകുപ്പെജ്  അവരുലട  അഭണിപ്രതായര  അറണിയണിക്കണര.  ബഹുമതാനലപ്പെട

മനണി  ശ്രശ.  രതാജുവമതായണി  സരസതാരണിക്കതാനണിരണിക്കുകയതാണജ്.  എന്തജ്  അഭണിപ്രതായമതാണജ്

അറണിയണിചലതനജ് എനണിക്കറണിയണില്ല.  ശകന്ദ്ര ഉപരണിതല ഗതതാഗത മനതാലയര അനമതണി

നല്കണിയതാല് ടതാഫണികജ് ശസഫണി പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കതായണി 19.75 ശകതാടണി രൂപയണജ്.  3,

5 ലഹയര്പണിന് വളവകള് കൂടണി വശതണികൂടണി സരരക്ഷണ ഭണിതണി നണിര്മണിക്കതാനര ശറതാഡെജ്

ഉപരണിതലതണില്  ടതാറണിരഗജ്  പ്രവൃതണി  നടത്തുനതണിനമുള്ള  നടപടണികള്  സസശകരണിചജ്

ശസഫണി  പ്രവര്തനങ്ങള്  നടത്തുനതണിനതാണജ്  പ്രസ്തുത  തുക

നണിലനണിര്തണിയണിരണിക്കുനതജ്.  ഒനതാര വളവണില് ചുരര വശതണികൂട്ടുനതണിനജ് സസകതാരഘ്യ ഭൂമണി

വണിട്ടുകണിശടണതതായണിട്ടുണജ്.   ഇതണിനതായണി  ജനപ്രതണിനണിധണികളുലട  ആഭണിമുഖഘ്യതണില്

നടപടണികള് ആരരഭണിചണിട്ടുണജ്.  അതജ് കണിട്ടുലമനജ് പ്രതശക്ഷണിക്കുന്നു.  മറ്റജ് ലഹയര്പണിന്

വളവകളണില്  2,  4,  9 എനണിവ  നണിലവണില്  വശതണി  കൂടണി  ഇന്റെര്ശലതാക്കജ്  ലചയണിട്ടുണജ്.

വനതാതണിര്തണി പങണിടുന  6, 7,  8  ലഹയര്പണിന് വളവകളണില് വനര വകുപ്പെണില്നണിന്നുര

സലര ലഭഘ്യമതാകുന ഉടന്തലന വശതണികൂടണി പുനരുദ്ധരണിക്കതാനള്ള എല്ലതാ നടപടണികളുര

സസശകരണിചലകതാണണിരണിക്കുകയതാണജ്.   എന്.എചജ്.  766-ലല  5  മുതല്  117  വലര

അതതായതജ്  മതാലതാപ്പെറമ്പു മുതല് സരസതാന ദഹശവയതായ മുതങ്ങ വലരയള്ള  112
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കണി.മശ.-ലന്റെ  വണിപുലശകരണതണിനശവണണി  വണിശദേമതായ  പദ്ധതണി  രൂപശരഖ

തയ്യെതാറതാക്കുനതണിനള്ള പ്രവൃതണി നടന്നുവരുന്നു.  അതജ് ലഭഘ്യമതായതാല് അതണില് പറയന

കതാരഘ്യങ്ങളുര കൂടണി ഉള്ലപ്പെടുതണി തതാമരശശ്ശേരണി ചുരതണിലന്റെ നവശകരണര നടതണി പ്രശ്നര

ശതാശസതമതായണി  പരണിഹരണിക്കതാന്  കഴണിയലമനതാണജ്  പ്രതശക്ഷണിക്കുനതജ്.   ശമപ്പെതാടണി  -

ചൂരല്മല  –ആനക്കതാരലപതായണില് വഴണി  ഒരു  ബദേല്  ശറതാഡെജ്  വണികസണിപ്പെണിക്കുനതണിനജ്

2016-17-ലല  കണിഫ്ബണിയണില്  20 ശകതാടണി  രൂപ  വകയണിരുതണിയണിട്ടുണജ്.  പ്രസ്തുത

പതാതയ്ക്കുശവണണി പതാലവര  6  1/2  കണി.മശ.  തുരങപ്പെതാതയര ആവശഘ്യമതാണജ്.   17  കണി.മശ.

ശറതാഡെജ്  നണിര്മണിശക്കണതതായണിട്ടുണജ്.   തുരങപതാതയലട  സതാധഘ്യതതാ  പഠനതണിനജ്

ലകതാങണ്  ലറയണില്ശവ  ശകതാര്പ്പെശറഷലന  ഏല്പ്പെണിക്കുനതണിനള്ള  നടപടണികള്

സസശകരണിചവരണികയതാണജ്.  ഇക്കതാരഘ്യവമതായണി   ബന്ധലപ്പെട്ടു  തലന  നണിയമസഭയണില്

ശനരലത നല്കണിയ ഒരു  ശചതാശദേഘ്യതാതണിലന്റെ  മറുപടണിയണില് ഇക്കൗ  ചുരതണിലന്റെ  കതാരഘ്യര

വഘ്യക്തമതാക്കണിയണിട്ടുണജ്.    വയനതാടജ്  ചുരര  ലപതാതുമരതാമതജ്  വകുപ്പെജ്  ശദേശശയപതാത

വണിഭതാഗതണിലന്റെ  അധശനതയണിലതാണജ്.    പ്രസ്തുത ശറതാഡെണിലല  ഗതതാഗത  തടസ്സതണിന

പരണിഹതാരമതായണി വയനതാടജ് ചുരര ശറതാഡെണിനജ് ബദേലതായണി പടണിഞതാലറതറ - പൂഴണിശതതാടജ്

ശറതാഡര ശനരലത സൂചണിപ്പെണിച ചൂരല്മല - ആനപ്പെതാടജ് ശറതാഡര നണിര്മണിക്കുന കതാരഘ്യവര

പരണിഗണനയണിലുണജ്.    പടണിഞതാലറതറ  -  പൂഴണിശതതാടജ്  ശറതാഡെജ്,  ശകതാഴണിശക്കതാടജ്
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ജണില്ലയണിലല  കടണിയങ്ങതാടു  നണിന്നുര  ആരരഭണിചജ്  ലപരുവണതാമൂഴണി  -  പൂഴണിശതതാടു  വഴണി

വയനതാടജ് ജണില്ലയണിലല പടണിഞതാലറതറയണില് എതണിശചരുന നണിര്ദണിഷ്ട വയനതാടണിലന്റെ

ബദേല് ശറതാഡെണിനജ് ഏതതാണജ് 44 കണി.മശറ്റര് നശളമുണജ്.  കടണിയങ്ങതാടജ് - പൂഴണിശതതാടുവലര

17  കണി.മശറ്റര്  നശളമുള്ള  ശറതാഡെജ്  വതാഹന  ഗതതാഗത  ശയതാഗഘ്യമതാണജ്.   ബതാക്കണി

ശകതാഴണിശക്കതാടജ് ജണില്ലയണില് 8 കണി.മശറ്ററുര വയനതാടജ് ജണില്ലയണില് 18  ½ കണി.മശറ്ററുമതാണുള്ളതജ്.

ശകതാഴണിശക്കതാടജ്  ജണില്ലയണില്  ഏകശദേശര  9  കണി.മശറ്റര്  നശളമുള്ളതണില്  ആദേഘ്യലത

മൂശനകതാല്  കണി.മശറ്റര്  സസകതാരഘ്യ  ഭൂമണിയണിലൂലടയര  ബതാക്കണി  ദൂരമതായ  അഞര

കണി.മശറ്ററണിശലലറ വനഭൂമണിയണില് കൂടണിയമതാണജ് കടന്നുശപതാകുനതജ്.  വയനതാടജ് ജണില്ലയണില്

പതണിലനതാശനകതാല്  കണിശലതാമശറ്റര്  റണിസര്വജ്  വനതണില്കൂടണി  കടന്നുശപതാകണര.

അതണിനതാല് വയനതാടജ് ചുരര ശറതാഡെണിനജ് ബദേലതായള്ള പടണിഞതാലറതറ  -  പൂഴണിശതതാടജ്

ശറതാഡെജ്  യതാഥതാര്തഘ്യമതാകതാന്  17  കണി.മശറ്റശറതാളര  വനഭൂമണി  ലഭഘ്യമതാശക്കണതതായണിട്ടുണജ്.

ശമപ്പെതാടണി  -  ചൂരല്മല  -  ആനക്കതാരലപതായ്കയണില്  ശറതാഡെജ്  വണികസനതണിനശവണണി

കണിന്ഫ്രയലട  കതാരഘ്യര  പറയകയണതായണി.    ഇതജ്  ഗക്കൗരവമതായണിതലന

പരണിഗണണിചവരണികയതാണജ്.   തതാമരശശ്ശേരണി  ചുരതണിനജ്  ബദേലതായണി  ഉപശയതാഗണിക്കതാവന

ആനക്കതാരലപതായ്കയണില്  -  കല്ലതാടണി  -  ശമപ്പെതാടണി  ശറതാഡെണിനശവണണി  20  ശകതാടണി  രൂപ

കണിഫ്ബണിയണില്  വചണിട്ടുണജ്,  അതണിലന്റെ  ഇന്ലവസണിശഗഷന്  പ്രവര്തനങ്ങള്



Uncorrected/Not for Publication
11

നടക്കുകയതാണജ്.    ഇതണിനജ്  6  കണി.മശറ്റര്  തുരങര  ആവശഘ്യമതാണജ്.    ആയതണിനതാല്

ശകതാഴണിശക്കതാടജ് ശറതാഡ്സജ് ഡെണിവണിഷന് എകണികവടശവജ് എഞണിനശയര് ഉള്ലപ്പെലടയള്ളവലര

ഉള്ലപ്പെടുതണി എര.എല്.എ.  ശയതാഗര വണിളണിചണിട്ടുണജ്.   ശകരളതണില് ഇത്രയര വലണിയ

ടണല്  വര്ക്കജ്  ലചയജ്  പണി.ഡെബബ.ഡെണി.-ക്കജ്  പരണിചയമണില്ല.    മണ്ണുതണിയണില്  നണിന്നുര

വതാളയതാറണിശലയ്ക്കുള്ള  ശറതാഡെണിലല  ടണല്  വര്ക്കുലപതാലുര  ലടണര്  വണിളണിചജ്

ആന്ധ്രയണിലുള്ളവരതാണജ്  ലചയ്തുവരുനതജ്.    ഇത്രയര  വലണിയ  ടണല്  വര്ക്കജ്  ലചയജ്

പരണിചയമണില്ലതാതതണിനതാല്  ഡെണി.എര.ആര്.  സണി.  ലയ  ഇന്ലവസണിശഗഷന്

ഏല്പ്പെണിക്കുനതജ് സരബന്ധണിചജ്  ആശലതാചണിചണിരുന്നു.   എനതാല് ലകതാങണ് ലറയണില്ശവ

ശകതാര്പ്പെശറഷനതാണജ്  കുലറ  കൂടണി  നല്ലലതനജ്  അവണിലട

ലപതാതുജനങ്ങളുലടയണിടയണില്നണിന്നുര  അഭണിപ്രതായര  വരണികയര  അതണിനജ്

ധതാരണയതാവകയര ലചയതതായണി  എകണികവടശവജ്  എഞണിനശയര് അറണിയണിചണിട്ടുണജ്.   ഇതു

സരബന്ധണിചള്ള  ലപ്രതാശപ്പെതാസല്  സര്ക്കതാരണിശലയ്ക്കജ്  വശരണതതായണിട്ടുണജ്.

ഇന്ലവസണിശഗഷന്  നടതണി  ഫശസണിബണിലണിറ്റണി  പരണിശശതാധണിചജ്  ഡെണി.പണി.ആര്.

തയ്യെതാറതാക്കുനതണിനതായണി  ഏതജ്  ഏജന്സണിലയ  ഏല്പ്പെണിക്കണലമന  കതാരഘ്യര

പരണിശശതാധണിക്കുനതതാണജ്.  ഏതതായതാലുര വനഭൂമണിയണില് കൂടണി ശപതാകുനതണിനജ് അവരുലട

അനവതാദേവര ആവശഘ്യമതാണജ്.  ഗവണ്ലമന്റെജ് വളലര പ്രധതാനഘ്യശതതാലട കതാണുന ഒരു



Uncorrected/Not for Publication
12

കതാരഘ്യമതാണജ്  ഈ  തതാമരശശ്ശേരണി  ചുരര.   ഇശപ്പെതാള്  അവണിലട  അടണിയന്തരമതായണി

അറ്റക്കുറ്റപ്പെണണികള്  നടത്തുകയതാണജ്.  അതുലകതാണ്ടുമതാത്രര  പ്രശ്നര  തശരുനണില്ല.

അടണിസതാനപരമതായണിതലന  ഇതണിനജ്  മതാറ്റര  വശരണതതായണിട്ടുണജ്.   വയനതാടണിലന്റെ

വണികസനതണിനജ്  വലണിയ പണിന്തുണയതാണജ് ഈ രണജ് ബഡ്ജറകളണിലുര  ഗവണ്ലമന്റെജ്

ലചയതജ്,   പണി.ഡെബബ.ഡെണി.  ലചയ്തു  ലകതാണണിരണിക്കുനലതനജ്  എല്ലതാവര്ക്കുമറണിയതാര.

അവണിലട  വണികസനതണിലനതണിരതായണി  നടക്കുന  നശക്കങ്ങള്  സരശയതാസ്പദേമതാണജ്.

ലറയണില്ശവയ്ക്കുശവണണി ശകരളര  ശ്രമണിക്കുശമ്പതാള് അതണിലനതണിരതായണി കര്ണതാടകതണില്

സമരര  നടക്കുകയതാലണന വതാര്ത ഇനലത  പത്രതണില് ഉണജ്.     ദമസൂര്  -

കര്ണതാടകര,  നണിലമ്പൂര്  -കര്ണതാടകര  ലറയണില്ശവപ്പെതാതകള്  സതാക്ഷതാത്കരണിക്കതാന്

ഭരണ-പ്രതണിപക്ഷ ശഭദേലമശനഘ്യ ഒരുമണിച നണില്ക്കണര.   അവണിലട ചണില പ്രശ്നങ്ങളുണജ്.

ഇക്കൗ  കതാരഘ്യതണില്  ഗവണ്ലമന്റെജ്  സശ്രദ്ധര  കതാരഘ്യങ്ങള്  ലചയ്യുകയതാണജ്.  ഇതണില്

തടസ്സമതായണി  നണില്ക്കുനതജ്  അവണിലടയള്ള  കുറചജ്  ആളുകളതാണജ്.   ഇതുമതാത്രമതാണജ്

എനണിക്കജ് പയറതാനള്ളതജ്.  ശക്തമതായ  ബദേല് സരവണിധതാനവര, നണിലവണിലുള്ള വയനതാടജ്

ചുരതണിലന്റെ  വളവകളണില്  ദടല്സജ്  ഇടജ്   ശറതാഡെജ്  പരമതാവധണി  വശതണി  കൂടണി  പണണി

ലചയ്യെതാനള്ള ദേശര്ഘകതാല പദ്ധതണിയമുണജ്.   അതുലകതാശണ പരണിഹതാരമുണതാകുകയള.

ശ്രശ.  പണിണറതായണി  വണിജയന്  ഭരണതണില്  വനശപ്പെതാഴണതായ  ചുരമല്ല  ഇതജ്.
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പ്രതണിപക്ഷതണിലന്റെ  വര്തമതാനര  ശകടതാല്   അങ്ങലനയതാലണന്നു  ശതതാന്നുര.

അങ്ങലനയല്ല.   ഇശപ്പെതാള്  അതജ്  ഗവണ്ലമന്റെജ്  ലചയ്തുലകതാണണിരണിക്കുകയതാണജ്.

ഇതുലകതാണ്ടു മതാത്രര ആകണില്ല.   ബഹുമതാനലപ്പെട ലമമ്പര് പറഞതുശപതാലല ശതാശസത

പരണിഹതാരര കതാണതാനള്ള നടപടണികളണിശലക്കജ് നശങ്ങുകയതാണജ്.  

ശ്രശ  .    ശജതാര്ജജ്  .  എര  .    ശതതാമസജ് :  സര്,  ബഹുമതാനലപ്പെട മനണി പറഞതുശപതാലല

ഇക്കൗ വര്ക്കജ് ലടണര് ലചയജ് അവതാര്ഡെജ് ലചയതണിനശശഷമതാണജ് പഴയ എര.എല്.എ.-

ക്കജ്  ശബതാശധതാദേയമുണതായണി  സമരമതാരരഭണിചതജ്.   യ.ഡെണി.എഫജ്.ലന്റെ  സരസതാന

ശനതതാക്കളതായ  സര്വ്വശ്രശ  ഉമന്  ചതാണണി,  പണി.  ലക.  കുഞതാലണിക്കുടണി,  രശമശജ്

ലചനണിതല  തുടങ്ങണിയവര്  യഥതാര്തതണില്  വര്ക്കജ്  അവതാര്ഡെജ്  ലചയതണിനശശഷര

അവണിലട  വനജ്  സമരതണിനജ്  വലണിയ പണിന്തുണ പ്രഖഘ്യതാപണിച.       അതജ്  ശകതാടതണി

പണിരണിഞതണിനശശഷര   നഘ്യതായര  ശതതാന്നുനതുശപതാലലയതാണജ്.    പശക്ഷ,  വയനതാടജ്

ചുരതണിനജ്  ശതാശസതമതായ  ഒരു  ബദേല്  സരവണിധതാനര  ഉണതാകണലമങണില്  നണിര്ദണിഷ്ട

ആനക്കതാരലപതായ്കയണില് -  കള്ളതാടണി  -  ശമപ്പെതാടണി ടണല് ശറതാഡര ഉണതാവണര.   ടണല്

ശറതാഡെണിലന്റെ  ഇന്ലവസണിശഗഷലന്റെ  എസണിശമറ്റജ്സജ്  തയ്യെതാറതാക്കതാനര  ഡെണി.പണി.ആര്.

തയ്യെതാറതാക്കതാനര  ലകതാങണ്  ലറയണില്ശവ  മുശനതാട്ടു  വനണിട്ടുണജ്.   പശക്ഷ,  അതണിലന്റെ

കണശഷന്  നണിശ്ചയണിചജ്  ലകതാടുശക്കണതജ്  പണി.ഡെബബ.ഡെണി.  ആണജ്.    Terms  and
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Conditions  എലന്തതാലക്കയതാലണനജ്   ഇതുവലര   പണി.ഡെബബ.ഡെണി.  ക്കജ്  ലകതാങണ്

ലറയണില്ശവലയ  അറണിയണിക്കതാന്  കഴണിഞണില്ല.    അതുലകതാണതാണജ്  അവരണിശപ്പെതാള്

തയ്യെതാറതാകതാതതജ്.   അതജ്  അതണിശവഗര  ലചയ്യുനതണിനജ്  ആവശഘ്യമതായ  നടപടണി

ബഹുമതാനലപ്പെട മനണി സസശകരണിക്കണലമനതാണജ് എനണിക്കജ് പറയവതാനള്ളതജ്.

ശ്രശ  .    ജണി  .    സുധതാകരന് :  സര്,  പണി.ഡെബബ.ഡെണി.  സസശകരണിശക്കണ  എല്ലതാ

നടപടണികളുര  സസശകരണിച  വരണികയതാണജ്.  അതണിനജ്  അതണിശന്റെതതായ  സമയലമടുക്കുര.

അങ്ങജ്  പറഞ  കതാരഘ്യര  കൂടണി  പരണിഗണണിക്കതാര.   സമരലതക്കുറണിചജ്

പ്രതണിപക്ഷശനതതാവമതായണി  സരസതാരണിചണിരുന്നു.   സമരര  തലതാലര  പരണിഹരണിച.

അതണിലനപ്പെറ്റണി  കൂടുതലലതാന്നുര  പറയനണില്ല.   ഇക്കൗ  ഗവണ്ലമന്റെജ്  വനതണിനശശഷര

ഉണതാക്കണിയതല്ല ഇക്കൗ ചുരര.  മുന് എര.എല്.എ. ആയതാലുര ഇശപ്പെതാഴള്ള എര.എല്.എ.

ആയതാലുര  എല്ലതാവരുര  കൂടണി  ശയതാജണിചജ്  ശതാശസത  പരണിഹതാരര

കതാണണലമന്നുതലനയതാണജ്  എലന്റെ  അഭണിപ്രതായര.   എത്രയര  ശവഗര  നടപടണി

സസശകരണിക്കതാന് ഗവണ്ലമന്റെജ് തയ്യെതാറതാണജ്.     

കുടണിലവള്ള പദ്ധതണികള്

ശ്രശ  .    സണി  .    മമ്മൂടണി:  സര്,  വളലര  ഗുരുതരവര  പ്രതാധതാനഘ്യവമുള്ള  ഒരു

വണിഷയതണിശലയ്ക്കതാണജ്  മുഖഘ്യമനണിയലട  ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കുനതജ്.  ശകന്ദ്ര
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സഹതായശതതാടുകൂടണി  2015-ല് കുടണിലവള്ള പദ്ധതണി   ആരരഭണിച.   ലടണര് കഴണിഞജ്

പണണി  ആരരഭണിചജ്  അന്തണിമഘടതണില്  എതണിനണില്ക്കുന  സമയതജ്  ശകന്ദ്രതണിലന്റെ

ഫണജ് നണിര്തല് ലചയ്തു എന കതാരണതതാല് ആ പദ്ധതണി സരഭണിചണിരണിക്കുകയതാണജ്.

ഏതതാണജ് 80 ശതമതാനര പണണി കഴണിഞ്ഞു.     തശരശദേശ ശമഖലയണില്  ലടണര് ലചയ

കുടണിലവള്ള   പദ്ധതണികളുര   ലടണര്  ലചയജ്  പണണി  ആരരഭണിക്കുന  ഘടതണില്

ശകന്ദ്രതണിലന്റെ  ഫണജ്  നണിന്നുശപതായണി  എന  കതാരണതതാല്  നണിര്തണി

വചണിരണിക്കുകയതാണജ്. ഇക്കൗ രണ്ടു വണിഷയങ്ങള്ക്കുര പുറലമ  വതാടര് അശതതാറണിറ്റണിയലട ചണില

വര്ക്കുകളുര  പണി.ഡെബബ.ഡെണി.  യലടയര  ജലവണിഭവ  വകുപ്പെണിലന്റെയര  ചണില  പ്രശ്നങ്ങളതാല്

മുടങ്ങണിക്കണിടക്കുകയതാണജ്.   അതണിലതാണജ്  ബഹുമതാനലപ്പെട  മുഖഘ്യമനണി   രണ്ടു

വകുപ്പുകലളയര  ശയതാജണിപ്പെണിചലകതാണജ്  വളലര  ഗക്കൗരവമതായ  ചണില  തശരുമതാനങ്ങള്

എടുശക്കണതുള്ളതജ്.    കതാരണര  ഇശപ്പെതാള്  ശറതാഡകള്  ബണി.എര  ആന്റെജ്  ബണി.സണി.

ലചയ്യുനതണിനജ് പണി.ഡെബബ.ഡെണി ലടണര് ലചയണിട്ടുണജ്.  ഇതണില്തലന ദപപ്പുദലനര

ശല  ലചയ്യെതാനണജ്.  ശകതാണ്ടതാക്ടര്മതാര്  പണണി  തുടങ്ങതാന്  കതാത്തുനണില്ക്കുകയതാണജ്.

എനതാല്  വതാടര്  അശതതാറണിറ്റണിയലട  ദപപ്പെജ് ദലനര  ഇതണില്തലന  ശല

ലചശയ്യെണതുണജ്.   ദപപ്പുകള് ശല ലചയ്തു കഴണിഞജ് ലറലസതാശറഷലന്റെ ഫണജ് വതാടര്

അശതതാറണിറ്റണി ലകടണിവലചങണില് മതാത്രശമ ലടണര് ലചയജ് ഇക്കൗ പണണി പൂര്തണിയതാക്കതാന്
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കഴണിയകയള.  ശറതാഡെജ്  ലവടണിലപ്പെതാളണിചക്കഴണിഞതാല്  ലറലസതാശറഷന്  വര്ക്കജ്  നശണ്ടു

ശപതാകുനതുമൂലര വലണിയ പ്രശ്നമുണതാകുര.  അതുലകതാണജ്  റബദറസ്ഡെജ് ലചയ ഉടലന

മലറ്റതാരു  ദപപ്പെജ്  ദലനണിലന്റെ  വര്ക്കജ്  നടതതാന്  നതാട്ടുകതാര്  സമതണിക്കണില്ല.   ഇക്കൗ

സതാഹചരഘ്യതണില്   ഒരു  ശതാശസത  പരണിഹതാരര  ആവശഘ്യമതായണിട്ടുണജ്.  സര്ക്കതാരതാണജ്

ഇതണിനതാവശഘ്യമതായ ഫണജ്  ലകതാടുശക്കണതജ്. ഏറ്റവര പ്രതാശയതാഗണികമതായ ഒരു നണിര്ശദശര

സര്ക്കതാരണിലന്റെ മുനണില് വയ്ക്കതാനള്ളതജ്,  വര്ക്കജ് അലറയണിഞജ് ലചയണിട്ടുള്ള ബണി.എര.ആന്റെജ്

ബണി.സണി.  ലചയ്യുന ശറതാഡകളുലട  പണണി  ഏതജ്  ശകതാണ്ടതാക്ടര്ക്കതാശണതാ  ലകതാടുതതജ്

അശദഹതണിനതലന  ലറലസതാശറഷന്  ലചയ്യെതാനള്ള  വര്ക്കജ്  കൂടണി  നല്കുക.  വര്ക്കജ്

അലറയണിഞജ്  ലചയ്യെതാത  പണി.ഡെബബ.ഡെണി.  ശറതാഡെതാലണങണില്  ദപപ്പെജ്  ദലന്

സതാപണിക്കതാനതായണി കുഴണിക്കുന സമയതജ് ആ ശകതാണ്ടതാക്ടര് തലന ലറശസതാശറഷന്

വര്ക്കജ് കൂടണി നടത്തുക.  ഇതജ് രണ്ടുര കൂടണി ആകുശമ്പതാള് കുടണിലവള്ളര തടസ്സലപ്പെടുനതുര

ശറതാഡെജ് കുഴണിക്കുനതുമൂലമുണതാകുന പ്രശ്നങ്ങളുര പരണിഹരണിക്കതാന് കഴണിയര. എര.എല്.എ.

എന്നുള്ള നണിലയണില് ഇതണിനതായണി രണജ്  വകുപ്പെണിലന്റെയര ബന്ധലപ്പെട ഉശദേഘ്യതാഗസരുലട

ശകതാ-ഓര്ഡെണിശനഷന്  മശറ്റണിരഗുകള്  വണിളണിചകൂടണി.  എസണിശമറ്റജ്  ലഭണിചതാല്  അങ്ങലന

ലചയ്യെതാന് കഴണിയണില്ല എലനതാലക്കയതാണജ് ഉശദേഘ്യതാഗസര് പറയനതജ്. സസതാഭതാവണികമതായര

ശറതാഡെണിലന്റെ  സൂപ്പെര്വണിഷന്  നടശതണതജ്  പണി.ഡെബബ.ഡെണി.  ഉശദേഘ്യതാഗസരതാണജ്.
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നണിങ്ങളുലട  രശതണിയണില്  ഞങ്ങള്ക്കജ്  എങ്ങലനയതാണജ്  ലചയ്യെതാന്  പറക

എലനതാലക്കയതാണജ്  വതാടര്  അശതതാറണിറ്റണി  ഉശദേഘ്യതാഗസര്  പറയനതജ്.

ഇങ്ങലനലയതാലക്കയള്ള  തര്ക്കങ്ങള്  നണിലനണില്ക്കുന്നുണജ്.  ആയതണിനതാല്

ബണി.എര.ആന്റെജ്ബണി.സണി.  അശറഞജ്  ലചയണിട്ടുള്ള  ശറതാഡകളുലട  പണണി  ലചയ്യുന

ശകതാണ്ടതാക്ടര്ക്കുതലന  ലറലസതാശറഷന്  വര്ക്കുര  നല്കുകയര  വര്ക്കജ്  അശറഞജ്

ലചയ്യെതാത   ശറതാഡെണിലന്റെ  ലറലസതാശറഷന്  വര്ക്കജ്  ദപപ്പെജ്  ദലന്  സതാപണിക്കുന

കരതാറുകതാര്ക്കുതലന ഏല്പ്പെണിച ലകതാടുക്കുകയര ലചയതാല് ആ പ്രശ്നര പരണിഹരണിക്കതാന്

കഴണിയര.   വതാടര്  അശതതാറണിറ്റണിയതാണജ്  ഫണജ്  നല്ശകണതജ്.   ഉദേതാഹരണമതായണി,

ആതവനതാടജ് പഞതായതണില് ദപപ്പെജ് ദലന് മതാറ്റണി സതാപണിക്കതാന്ശവണണി  30  ലക്ഷര

രൂപ പണി.ഡെബബ.ഡെണി.  വതാടര് അശതതാറണിറ്റണിക്കജ് ലകതാടുക്കണര.  എനതാല് 5 ശകതാടണി രൂപ

ജണില്ലയണില്  വതാടര്  അശതതാറണിറ്റണി  പണി.ഡെബബ.ഡെണി.ക്കജ്  ലകതാടുക്കണര.   5  ശകതാടണി  രൂപ

ലകതാടുക്കതാനള്ളതണില്  30  ലക്ഷര  രൂപ  അഡ്ജസജ്  ലചയ്യെതാന്  പണി.ഡെബബ.ഡെണി.

തയ്യെതാറതാണജ്.  പശക്ഷ  വതാടര്  അശതതാറണിറ്റണി  സമതണിക്കുനണില്ല.   ഇക്കൗലയതാരു  പ്രശ്നര

അവസതാനണിചതാല് ശറതാഡപണണി സുഗമമതായണി നടക്കുകയര ആ പഞതായതണിലല മുഴവന്

കുടണിലവള്ള പ്രശ്നതണിനര  പരണിഹതാരമതാകുകയര  ലചയ്യുര.   നണിസ്സതാര  പ്രശ്നമതാണജ്.  വതാടര്

അശതതാറണിറ്റണി  5  ശകതാടണി  രൂപ പണി.ഡെബബ.ഡെണി.-ക്കജ്  ലകതാടുക്കതാനണജ്.  30  ലക്ഷര രൂപ



Uncorrected/Not for Publication
18

പണി.ഡെബബ.ഡെണി.  വതാടര്  അശതതാറണിറ്റണിക്കുര  ലകതാടുക്കതാനണജ്.  വതാടര്  അശതതാറണിറ്റണി

ലകതാടുക്കുവതാനള്ള 5 ശകതാടണിയണില്  30 ലക്ഷര രൂപ അഡ്ജസജ് ലചയതാല് മതണിയതാകുര.

എനതാല് വതാടര് അശതതാറണിറ്റണിക്കജ് പണണി പൂര്തണിയതാക്കതാനര ശറതാഡെജ് പണണി സുഗമമതായണി

നടതതാനര സതാധണിക്കുര.  ഇക്കൗ രണജ് പണണികളുര അവണിലട സരഭണിചജ്  നണില്ക്കുകയതാണജ്.

മൂടതാല്  ദബ പ്പെതാസണിലന്റെ  ഭതാഗതതാണജ്  ഇക്കൗ  പ്രശ്നമുള്ളതജ്.  പണി.ഡെബബ.ഡെണി.യര  വതാടര്

അശതതാറണിറ്റണിയര  തമണിലുള്ള  വണിഷയതണില്  സുതതാരഘ്യമതായ,  ശതാശസതമതായ

പരണിഹതാരമുണതാകണര. 

26  ശകതാടണി രൂപയലട പദ്ധതണി വചണിടജ്,  ലറലസതാശറഷന് വര്ക്കണിനജ് ഒരു ശകതാടണി

എണ്പതണിനതാലജ് ലക്ഷര രൂപ അടചതാല് കല്പകശഞരണി-വളവന്നൂ ര് പഞതായതണിലല

കുടണിലവള്ള  പ്രശ്നതണിനജ്  പരണിഹതാരമതാകുര.   ഇതജ്  സരബന്ധണിചജ്  ഞതാന്  മനണിശയതാടജ്

പറയകയര എര.എല്.എ.  എന്നുള്ള നണിലയണില് ആസണിവണികസന ഫണണില്നണിന്നുര  3

ശകതാടണി  രൂപ  ലകതാടുക്കുകയമുണതായണി.  ഇക്കൗ  ഫണജ്  ലകതാടുക്കതാതതണിനതാല്  ലമതാതര

സരഭനതാവസയണിലതാണജ്.  85  ശതമതാനര  പണണി  കഴണിഞ്ഞു.  മതാര്ചണില്  കമശഷന്

ലചശയ്യെണതതാണജ്.  സരസതാനതണിനജ്  ഫണണിലല്ലനജ്  പറഞ്ഞു.  കണിഫ്ബണി

ധനസഹതായശതതാലട  1257  ശകതാടണി രൂപയലട  23  കുടണിലവള്ള പദ്ധതണികള്  2014-ല്

ലടണര്  ലചയജ് പണണി തുടങ്ങണി, ഇശപ്പെതാള് അന്തണിമ ഘടതണില് നണില്ക്കുന ലചറണിലയതാരു
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വര്ക്കണിലന്റെ ശപരണില് കുടണിലവള്ളര സരഭണിചശപതാകുന സതാഹചരഘ്യവര  ശനരലത ലടണര്

ലചയജ്  കഘ്യതാന്സല്  ലചയ  വര്ക്കുകളുര  കണിഫ്ബണി  മുശഖനശയതാ  സരസതാന  ഫണജ്

ഉപശയതാഗണിശചതാ  പരണിഗണണിക്കണര  എന്നുമുള്ള  ഇക്കൗ  രണജ്  വണിഷയങ്ങള്  അങ്ങയലട

ശ്രദ്ധയണില്ലപ്പെടുത്തുകയതാണജ്. ഇതണിനജ് പരണിഹതാരര കതാണണലമനജ് അഭഘ്യര്തണിക്കുന്നു.

കുടണിലവള്ള പദ്ധതണികള്

 മുഖഘ്യമനണി  (ശ്രശ  .    പണിണറതായണി വണിജയന്):  സര്,  വതാടര് അശതതാറണിറ്റണി കുടണിലവള്ള

പദ്ധതണികളുലട ദപപ്പെജ് ദലനകലളല്ലതാരതലന ലപതാതുമരതാമതജ്, തശദശസസയരഭരണര,

ശദേശശയ  പതാത  അശതതാറണിറ്റണി  തുടങ്ങണിയ  വകുപ്പുകളുലട  നണിയനണതണിലുള്ള

ശറതാഡകളണിലൂലടയതാണജ് സതാപണിക്കുനതജ്. ഇശപ്പെതാള് സരസതാനലത മണിക്ക ശറതാഡകളുര

ഉയര്ന  നണിലവതാരതണില്  രൂപലപ്പെടുതണിയണിട്ടുള്ളതതാണജ്.  ഇക്കൗ  ശറതാഡകളുലട  അരണികജ്

ഉള്ലപ്പെലട  ടതാര്  ലചയണിരണിക്കുനതണിനതാല്  ദപപ്പെജ്  ദലനകള്  സതാപണിക്കതാന്

എല്ലതായ്ശപ്പെതാഴര ടതാര് ശറതാഡകള് കുഴണിശക്കണതതായണി വരുന്നുണജ്.  ഗഘ്യതാരന്റെണി കതാലതാവധണി

നണിശ്ചയണിചജ് പൂര്തണിയതാക്കണിയണിട്ടുള്ള ശറതാഡകളണില് കതാലതാവധണിക്കജ് മുമ്പജ് ശറതാഡെജ് കടണിരഗജ്

അനമതണി  നല്കുനതണിനജ്  ലപതാതുമരതാമതജ്  വകുപ്പെണിനജ്  പലശപ്പെതാഴര

പ്രയതാസമുണതാകുന്നുലണങണിലുര  കുടണിലവള്ളതണിലന്റെ  പ്രതാധതാനഘ്യര  കണക്കണിലലടുതജ്

കുടണിലവള്ള  പദ്ധതണികളുലട  ദപപ്പെജ്  ദലന്  സതാപണിക്കതാന്  ലമയണിന്റെനന്സണിനതായണി
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അനമതണി  നല്കുകതലന  ലചയ്യുര.   മഴക്കതാലതജ്  ശറതാഡെജ്  മുറണിചജ്  പ്രവൃതണികള്

ലചയ്യുനതണിനജ്  കര്ശനമതായ  നണിശരതാധനര  ഏര്ലപ്പെടുതണിയണിട്ടുണജ്.   ശകരളതണില്

സജശവമതായ  രണജ്  മണ്സൂണ്  കതാലയളവണില്  കുടണിലവള്ള  പദ്ധതണികളുലട  ദപപ്പെജ്

ദലന്  സതാപണിക്കല്  പ്രവൃതണികലളതാന്നുരതലന  നടപ്പെണിലതാക്കതാന്  സതാധണിക്കതാത

സണിതണിയര നണിലവണിലുണജ്.  ശറതാഡകളണില് ദപപ്പെജ് ദലന് സതാപണിക്കല് സരബന്ധണിചജ്

ലപതാതുമരതാമതജ്  വകുപ്പെജ്  05-01-2018-ലല  ഉതരവണില്  ആവശഘ്യമതായ  മതാര്ഗ്ഗ

നണിര്ശദശങ്ങള്  പുറലപ്പെടുവണിചണിട്ടുണജ്.  ശറതാഡകള്ക്കജ്  യൂടണിലണിറ്റണി  ശകതാറണിശഡെതാര്

നണിര്മണിക്കതാനതാവശഘ്യമതായ  സലസക്കൗകരഘ്യര  ലഭഘ്യമല്ലതാതതതാണജ്  പ്രധതാന  പ്രശ്നര.

ശകന്ദ്രസഹതായശതതാലടയള്ള  പദ്ധതണികള്ക്കുള്ള  വണിഹണിതതണില്  ശകന്ദ്രസര്ക്കതാര്

ഗണഘ്യമതായ കുറവജ്  വരുതണിയതജ്  ശറതാഡെജ്  പുന:സതാപനതണിനള്ള തുക യഥതാസമയര

അടയ്ക്കുനതണിനജ് തടസ്സമതാകുന്നുണജ്. ഗ്രേതാമശണ ശമഖലയണിലല കുടണിലവള്ള വണിതരണതണിനജ്

ശകന്ദ്രസഹതായശതതാലട  നടപ്പെണിലതാക്കുന ശദേശശയ ഗ്രേതാമശണ കുടണിലവള്ള പദ്ധതണിയലട

ധനസഹതായര  50:50  അനപതാതതണിലതാണജ് ശകന്ദ്രവര സരസതാനവര വഹണിക്കുനതജ്.

2014-15  സതാമ്പതണിക  വര്ഷര  മുതല്  പദ്ധതണിക്കുള്ള  ശകന്ദ്രസഹതായര  ഗണഘ്യമതായണി

ലവടണിക്കുറച.  ഇതജ്  പദ്ധതണി നണിര്വ്വഹണലത പ്രതണികൂലമതായണി  ബതാധണിചണിട്ടുണജ്.  2016

ഏപ്രണില് ഒനണിലല കണക്കനസരണിചജ് ശകരളതണില് ഗ്രേതാമശണ കുടണിലവള്ള പദ്ധതണിയണില്
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ഉള്ലപ്പെടുതണി  2075.4  ശകതാടണി  രൂപയലട  188  പദ്ധതണികള് വതാടര് അശതതാറണിറ്റണിയണില്

നണിലവണിലുണതായണിരുന്നു.              2012-13-ലല ശകന്ദ്രസഹതായര  245.65  ശകതാടണി

രൂപയതായണിരുനതജ്  2015-16-ല് 45.8 ശകതാടണി രൂപയതായര 2016-17-ല് 69.77 ശകതാടണി

രൂപയമതായണി  കുറഞ്ഞു.  ഗ്രേതാമശണ കുടണിലവള്ള പദ്ധതണികള് രണജ്  വര്ഷതണിനള്ളണില്

പൂര്തശകരണിക്കതാനള്ള നടപടണികള് പുശരതാഗമണിക്കുന്നു.  2017-18  സതാമ്പതണിക വര്ഷര

ശദേശശയ ഗ്രേതാമശണ കുടണിലവള്ള പദ്ധതണിയലട ശകന്ദ്രവണിഹണിതമതായണി സരസതാനതണിനജ് 70

ശകതാടണി  രൂപ  ലഭണിചണിട്ടുണജ്.   ഇക്കൗ  പദ്ധതണികള്ക്കജ്  സരസതാനര  100  ശകതാടണി  രൂപ

അനവദേണിചണിട്ടുണജ്.   ശകന്ദ്രവണിഹണിതര  കുറഞ പ്രതണികൂല സതാഹചരഘ്യതണിലുര  ശദേശശയ

ഗ്രേതാമശണ  കുടണിലവള്ള  പദ്ധതണിയലട  നണിര്വ്വഹണതണില്  സരസതാനര  പുശരതാഗതണി

ദകവരണിചണിട്ടുണജ്.   ഇതജ്  ശകന്ദ്രസര്ക്കതാരണിലന്റെ  ശ്രദ്ധയണില്ലപ്പെടുതണി  തുടര്  ചര്ചകള്

നടതണിയതണിലന്റെ അടണിസതാനതണില് പദ്ധതണി നണിര്വ്വഹണതണിലല മണികവജ് പരണിഗണണിചജ്

ഇന്തഘ്യയണിലല  മണികച  സരസതാനങ്ങളണിലലതാനതായണി  ശകരളലത

പരണിഗണണിക്കുകയണതായണി. ഇതണിലന്റെ അടണിസതാനതണില് സരസതാനതണിനജ് ശബതാണസജ്

ഫണജ് ലഭണിക്കതാനള്ള സതാധഘ്യതയണജ്.  ബഹുമതാനലപ്പെട അരഗതണിലന്റെ  നണിര്ശദശങ്ങള്

സര്ക്കതാര് ഗക്കൗരവമതായണി പരണിഗണണിചജ് ആവശഘ്യമതായ നടപടണി സസശകരണിക്കുനതതാണജ്. 

ശ്രശ  .    സണി  .    മമ്മൂടണി:  സര്,   ശറതാഡെജ്  കടണിരഗുമതായണി ബന്ധലപ്പെട വണിഷയര വളലര
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പ്രതാധതാനഘ്യശതതാലട കതാണണര.  കതാരണര,  ശറതാഡകള് റബ്ബദറസജ് ലചയ്യുന   പണണി

ആരരഭണിക്കതാന് ശകതാണ്ടതാക്ടര്മതാര് കതാത്തുനണില്ക്കുകയതാണജ്.   ആ ശറതാഡെണിലൂലടയതാണജ്

ദപപ്പെജ് ദല ന് സതാപണിശക്കണതജ്.   വര്ക്കജ് അലറയണിഞജ് ലചയണിട്ടുള്ള ശറതാഡകളണില്

അശത  ശകതാണ്ടതാക്ടര്ക്കജ്   വര്ക്കജ്  ലകതാടുതജ്   ലറശസതാര്  ലചയ്യെതാന്  നടപടണി

സസശകരണിചണിലല്ലങണില് ശറതാഡെജ്  പണണിയര നടക്കണില്ല,  ആ ശറതാഡെണിലൂലട ദപപ്പെജ്  ദലന്

ലകതാണ്ടുശപതാകതാതണിരണിക്കതാന്  സതാധണിക്കുകയമണില്ല,  അതജ്  കുഴണിശക്കണണി  വരുര,  വശണ്ടുര

പ്രശ്നമതാകുര.  ആയതണിനതാല്  അടണിയന്തരമതായണി  ഈ  പ്രശ്നര  പരണിഹരണിക്കുനതണിനജ്

ആവശഘ്യമതായ ഇടലപടലുണതാകണലമനതാണജ് അഭഘ്യര്തണിക്കതാനള്ളതജ്.

ശ്രശ  .    പണിണറതായണി  വണിജയന്:   സര്,  ഈ വണിഷയര  ഉള്ലപ്പെലട   പരണിഗണണിചജ്

ആവശഘ്യമതായ നടപടണി സസശകരണിക്കതാര. 

(സബ്മണിഷന്) 


