
Uncorrected/Not for publication
15

തശരുമകാനമിചമിട്ടുള്ളതവ്. അതമിനകാവൈശര്യമകായ നടപടമികള് സച്വേശകരമിച്ചുവൈരമികയകാണവ്. അക്രമ

സയംഭവൈയം  സയംബനമിചവ്  അനനച്വേഷണയം  നടത്തുനതമിനകാവൈശര്യമകായ  നടപടമി

സച്വേശകരമിക്കുനതമിനകായമി  റമിയകാദമിചല  ഇനര്യന  അയംബകാസമിഡര  മുമ്പകാചക

അഭര്യരതമിചമിട്ടുണ്ടെവ്.  ആവൈശര്യമകായ  സഹകായങ്ങള്  ലഭര്യമകാക്കുനതമിനവ്  നകന്ദ്ര

വൈമിനദശകകാരര്യ  മനകാലയനത്തകാടവ്  ആവൈശര്യചപ്പെടുകയുയം  ചചെയമിട്ടുണ്ടെവ്.  അനതകാചടകാപ്പെയം

മരണചപ്പെട്ട  പ്രവൈകാസമിയുചട  മരണകാനനര  നഷ്ടപരമിഹകാരയം  ലഭര്യമകാക്കുനതമിനകായമി

സഇദമിയമിചല  ഇനര്യന  കഇണ്സമില്  (നലബര  ആന്റെവ്  ചവൈല്ചഫയര)  മുമ്പകാചക

നനകാരക്ക റൂട്ടവ്സവ് മുഖകാനമിരയം അഭര്യരതനയുയം നടത്തമിയമിട്ടുണ്ടെവ്. ബഹുമകാനചപ്പെട്ട അയംഗയം

സൂചെമിപ്പെമിചതുനപകാചല  അനദ്ദേഹത്തമിചന്റെ  കുടുയംബത്തമിനവ്  ലഭമിനക്കണ്ടെ  സരക്കകാര

ധനസഹകായയം സകാനച്വേന പദ്ധതമി പ്രകകാരയം  നല്കുനതകാണവ്.  ആശമിതരകായമിട്ടുള്ളവൈര

അനപക്ഷ  നല്കുന  മുറയവ്  അരഹത  പരമിനശകാധമിചവ്  ആവൈശര്യമകായ  ധനസഹകായയം

നല്കുനതകാണവ്. 

സരക്കകാര പ്രസവ് ആരയംഭമിക്കല്

ശശ  .    എ  .    പമി  .    അനമില്  കുമകാര:  സര,   മലപ്പുറയം  ജമിലയമിചല  എചന്റെ

നമിനയകാജകമണ്ഡലമകായ വൈണ്ടൂരമില് ഒരു സരക്കകാര  പ്രസവ്  ആരയംഭമിക്കുനതമിനവ്  29-1-

2016-ല് തകാതച്വേമിക ഉത്തരവൈവ് ഇറക്കമിയമിരുന്നു.  ആവൈശര്യമകായ  രണ്ടെവ്  ഏക്കര സലയം
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ലഭര്യമകാചണനവ് ജമിലകാ  കളക്ടര  അറമിയമിക്കുകയുയം ചചെയമിട്ടുണ്ടെവ്.  പുതമിയ സകാമ്പത്തമിക

വൈരഷയം  ആരയംഭമിക്കുന  രശതമിയമിലകാണവ്  ഉത്തരവൈവ്  ഇറക്കമിയമിരുനതവ്.   മലപ്പുറയം

ജമിലയമില് ഒരു പ്രസവ് നമിലവൈമിലമില.  ഇനവ് വൈയനകാടവ്, നകകാഴമിനക്കകാടവ്, പകാലക്കകാടവ്, തൃശ്ശൂര

ജമിലകളമില്  പ്രസ്സുകളണ്ടെവ്.   മലപ്പുറയം  ജമിലയമില്  നഫകാറങ്ങള്  അചടമിക്കുനതമിനവ്

അടുത്ത ജമിലകളമിചല  പ്രസ്സുകചളയകാണവ്   ആശയമിക്കുനതവ്.  അതുചകകാണ്ടെവ്  മലപ്പുറയം

ജമിലയമില് അനുവൈദമിച പ്രസവ് സകാമ്പത്തമിക ബകാദ്ധര്യത അധമികയം വൈരകാത്ത  രശതമിയമില്,

നമിലവൈമിലള്ള ജശവൈനക്കകാചര വൈമിനര്യസമിപ്പെമിച്ചുചകകാണ്ടുയം പുതമിയ തസമിക സൃഷ്ടമിക്കകാചതയുയം

ആരയംഭമിക്കുനതമിനവ്  അനുകൂലമകായ  നടപടമി  അങ്ങയുചട  ഭകാഗത്തുനമിന്നുയം

ഉണ്ടെകാകണചമനവ് അഭര്യരതമിക്കുന്നു. 

സരക്കകാര പ്രസവ് ആരയംഭമിക്കല്

മുഖര്യമനമി  (ശശ  .    പമിണറകായമി വൈമിജയന):  സര,  ശശ.  എ.  പമി.  അനമില് കുമകാര

ഉനയമിച   പ്രസമിനവ്  2016  ജനുവൈരമി   19-നകാണവ്  സരക്കകാര  ഉത്തരവൈവ്

പുറചപ്പെടുവൈമിക്കുനതവ്.  പ്രസ്തുത  പ്രസവ്   ആരയംഭമിക്കുനതമിനുള്ള   ചചെലവൈവ്  അടുത്ത

സകാമ്പത്തമിക വൈരഷയം മകാത്രചമ അനുവൈദമിക്കുകയുളചവൈന വൈര്യവൈസയമിലകാണവ് തകാതച്വേമിക

ഭരണകാനുമതമി നല്കമി ഉത്തരവൈവ് പുറചപ്പെടുവൈമിചതവ്.  അതമിചന്റെ അടമിസകാനത്തമില്  ഇഇ

സകാമ്പത്തമിക  വൈരഷത്തമില്  പ്രനതര്യക  നമിരനദ്ദേശചമകാന്നുയം  അചടമി  വൈകുപ്പെവ്
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ലഭര്യമകാക്കമിയമിട്ടമില.   ആ  നമിരനദ്ദേശയം  സരക്കകാരമിനലയവ്  സമരപ്പെമിക്കുനതമിനവ്  നടപടമി

സച്വേശകരമിച്ചുവൈരുനതകായമി അചടമി വൈകുപ്പെവ് ഡയറക്ടര അറമിയമിചമിട്ടുണ്ടെവ്. 

മള്ട്ടമി നസകാരട്സവ് നകകായംപകവ്

ശശ  .    മുലക്കര  രതകാകരന:  സര,  എചന്റെ  നമിനയകാജകമണ്ഡലത്തമില്   2005

മുതലള്ള പ്രശ്നമകാണമിതവ്.    നകകാട്ടുക്കലമില്  വൈനമിതകാ   നസകാരട്സവ്   അക്കകാഡമമിക്കവ്

സലയം കചണ്ടെത്തമിയകാല്  SAI (Sports Authority of India)  അതമിനുനവൈണ്ടെമിയുള്ള

ധനപരമകായ  സഹകായവയം   നകരളത്തമിചല  നസകാരട്സവ്  വൈകുപ്പെവ്   അതമിചന്റെ

ഇയംപമിചമന്റെമിയംഗവ്  ഏജനസമിയകായമിട്ടുള്ള   സയംവൈമിധകാനവയം  ഒരുക്കമിത്തരകാചമനതമിചന്റെ

അടമിസകാനത്തമില് കഴമിഞ്ഞ എല്.ഡമി.എഫവ്.  ഗവൈണ്ചമന്റെമിചന്റെ കകാലത്തവ്  2008-ല്,

20  ഏക്കര ഭൂമമി നകരളത്തമിചല  നസകാരട്സവ് വൈകുപ്പെമിനവ് വകമകാറമിയമിട്ടുണ്ടെവ്.  എനകാല്

കഴമിഞ്ഞ  ഗവൈണ്ചമന്റെമിചന്റെ  കകാലത്തവ്  അതുമകായമി  ബനചപ്പെട്ട

ഇയംപമിചമനന്റെഷമൃനുനവൈണ്ടെമി  മൂനവ്  നയകാഗങ്ങള്  വൈമിളമിചചങമിലയം   പമിനശടതവ്  മുനനകാട്ടവ്

നപകായമിട്ടമില.  ആ  20  ഏക്കര  ഭൂമമി   നവൈലമിചകട്ടമിത്തമിരമിചവ്  നസകാരട്സവ്  വൈകുപ്പെമിചന്റെ

വകവൈശമകാണവ്.  അതുചകകാണ്ടെവ്   ബഹുമകാനചപ്പെട്ട  നസകാരട്സവ്  വൈകപ്പുമനമിയുചട

സകാനമിദ്ധര്യത്തമില്  SAI  -ചല  ഉനദര്യകാഗസചരയുയം  അവൈമിടചത്ത  പഞ്ചേകായത്തവ്

അധമികൃതചരയുയംകൂടമി പചങടുപ്പെമിച്ചുചകകാണ്ടെവ് ഒരു നയകാഗയം വൈമിളമിക്കണചമനകാണവ് എനമിക്കവ്
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