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സബ്മമിഷന

വമിഴമിഞഞ്ഞം അനന്താരന്താഷ്ട്ര തുറമുഖ പദ്ധതമി

 ശശ  .    എഞ്ഞം  .    വമിനസസനന:  സര,  വമിഴമിഞഞ്ഞം  അനന്താരന്താഷ്ട്ര  തുറമുഖ  പദ്ധതമി

കകേരളതമിസന സസ്വപ്ന പദ്ധതമിയന്താണന.  ഏഷഷ്യയുസടെ വമികേസന കേവന്താടെമന്തായമി മന്താറുസമനന

നമ്മസളലന്താവരഞ്ഞം പ്രതശകമിക്കുന ആ സസ്വപ്നപദ്ധതമി,  കേഴമിഞ സഎകേഷ്യജനന്താധമിപതഷ്യ

മുനണമി  ഗവണ്സമനമിസന,  പ്രകതഷ്യകേമിചന  മുനമുഖഷ്യമനമി  ശശ  ഉമ്മനചന്താണമിയുസടെ

കേഠമിനന്താദ്ധസ്വന്താനതമിസനയുഞ്ഞം  നമിശ്ചയദന്താരഢഷ്യതമിസനയുഞ്ഞം  വമിയരപമിസനയുഞ്ഞം

ഫലമന്തായമിടന്താണന  യന്താഥന്താരതഷ്യമന്തായമിരമിക്കുനതന.  ആ പദ്ധതമിയമികന്മേല് വലമിയ ആശങ

പരത്തുനതരതമിലന്താണന ഇനന കകേന്ദ്ര ഗവണ്സമനന കുളചല് പദ്ധതമികന മനമിസഭയുസടെ

അനുമതമി  സകേന്താടുതമിട്ടുള്ളതന.  ഇഇൗ  സബ്മമിഷന  തമമിഴന നന്താടെമിസനതമിരന്തായമികടന്താ

തമമിഴ നന്താടെമിനന  ഏസതങമിലുസമന്താര  പദ്ധതമി  സകേന്താടുക്കുനതമിസനതമിരന്തായമികടന്താ  ഉള്ള  ഒര

സബ്മമിഷനല.  കകേരളതമിസന,  വമിഴമിഞതമിസന  ആശങയന്താണന.   ആകരയുഞ്ഞം

കദന്താഹമിക്കുനതമിനുകവണമിയല,  നമ്മള്  കദന്താഹമികസപടെന്താതമിരമിക്കുനതമിനുള്ള  ജന്താഗ്രത

കേന്താട്ടുനതമിനുകവണമിയന്താണന  ഇഇൗ  സബ്മമിഷന  ഇവമിസടെ  അവതരമിപമിക്കുനതന.

പ്രധന്താനമന്തായുഞ്ഞം,  വമിഴമിഞഞ്ഞം   പദ്ധതമികന  30  കേമികലന്താമശറ്റര  മന്താതഞ്ഞം  അകേസലയുള്ള

കുളചലമിനടുത്തുള്ള  ഇനയതന്താണന ഇഇൗ  പദ്ധതമിയന്താരഞ്ഞംഭമിക്കുനതന.   വമിഴമിഞഞ്ഞം
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പദ്ധതമിക്കുകവണമി നമ്മള് കകേന്ദ്ര ഷമിപമിഞ്ഞംഗന മനന്താലയസത സമശപമിചകപന്താള്  ആദഷ്യഞ്ഞം

അവര  പറഞതന  200  കേമികലന്താമശറ്റര  അകേസല  വലന്താരപന്താടെഞ്ഞം  സടെരമമിനലുണന,

അതുസകേന്താണന വമിഴമിഞതമിനന അനുമതമി നല്കേന്താന സന്താധമികമിലന്താസയനന്താണന.  അകത

ഷമിപമിഞ്ഞംഗന  മനന്താലയഞ്ഞം  തസനയന്താണന  ഇനന  വമിഴമിഞഞ്ഞം  പദ്ധതമികന  സവറുഞ്ഞം  30

കേമികലന്താമശറ്റര  മന്താതഞ്ഞം  അകേസലയുള്ള  കുളചലമിനന  അനുമതമി  നല്കേമിയമിരമിക്കുനതന.

അകേലഞ്ഞം മന്താതമല നമുകന വളസരയധമികേഞ്ഞം ആശങയുണന്താക്കുന മറ്റന  ചമില വസ്തുതകേള്

കൂടെമിയുണന.  നമ്മുസടെ  സഞ്ഞംസന്താന  ഗവണ്സമനന  നടെതമിയമിട്ടുള്ള  ഒര  പഠനതമിസന

അടെമിസന്താനതമില്  ഒര  നമിശ്ചമിത  ടന്താഫമികേന  ഉണന.  ആ  ടന്താഫമികമിസന

അടെമിസന്താനതമിലന്താണന  വമിഴമിഞഞ്ഞം  പദ്ധതമി  രൂപകേല്പന  സചയമിരമിക്കുനതന.  ആ

ടന്താഫമികമിലന്താണന വമിഴമിഞഞ്ഞം പദ്ധതമിയുസടെ ബമിസമിനസന  പ്രതശക.   ഇകത ടന്താഫമികേന

ഉപകയന്താഗമിച്ചുതസനയന്താണന  കുളചല്  പദ്ധതമിയുസടെയുഞ്ഞം  മന്താരകറ്റമിഞ്ഞംഗന  കപ്രന്താസസ്പെക്ടസന

നമില്ക്കുനതന.  അതന  നമ്മുസടെ  പദ്ധതമിസയ  ഭന്താവമിയമില്  വളസര  ഗുരതരമന്തായമി

ബന്താധമിക്കുസമന കേന്താരഷ്യതമില് യന്താസതന്താര സഞ്ഞംശയവുമമില.   കകേന്ദ്രഗവണ്സമനന  വളസര

ആസൂതമിതമന്തായമി  വമിഴമിഞഞ്ഞം പദ്ധതമിസയ തകേരകന്താര ശമമിക്കുന്നുണന.   സന്താഗരമന്താല

പദ്ധതമി നടെപന്താകന്താന കവണമി നടെതമിയ ഒര  പഠന റമികപന്താരടമില്  "കകേരളഞ്ഞം സതന്താഴമില്
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സമരങ്ങളുസടെ  ഒര  കകേന്ദ്രമന്താസണന്നുഞ്ഞം  വമിഴമിഞവുഞ്ഞം  വലന്താരപന്താടെവുഞ്ഞം  സകേന്താണന  ഒര

പ്രകയന്താജനമുണന്താവുകേയമിസലന്നുഞ്ഞം  വന്താളയന്താര  സചക്കപന്താസമിലൂസടെ  ചരക്കുകേള്

കേടെന്നുകപന്താകുനതമിനന  വളസരയധമികേഞ്ഞം കേന്താലതന്താമസമുണന്താകുനതുസകേന്താണന തമമിഴന്താടമിസല

വഷ്യവസന്തായമികേള്കന  വലന്താരപന്താടെഞ്ഞം  സടെരമമിനലമിസന  പ്രകയന്താജനഞ്ഞം  ലഭമിക്കുനമില"  എനന

തുടെങ്ങമി  കകേരളതമിനന  വമിരദ്ധമന്തായമിട്ടുള്ള,  യന്താസതന്താര  വസ്തുതകേള്ക്കുഞ്ഞം  നമിരകന്താത

തരതമിലുള്ള  കേസണതലുകേളുസടെ  അടെമിസന്താനതമിലന്താണന  വനമിരമിക്കുനതന.  കുളചല്

പദ്ധതമി  പ്രവരതനമന്താരഞ്ഞംഭമിചമിടമില.  പകക  വമിഴമിഞഞ്ഞം  പദ്ധതമിയുസടെ

നമിരമ്മന്താണപ്രവരതനങ്ങള് ആരഞ്ഞംഭമിച്ചുകേഴമിഞ.  പകക നമിരമ്മന്താണപ്രവരതനങ്ങള്

തുടെങ്ങന്താത  കുളചലമിസന  സന്താഗരമന്താല  പദ്ധതമിയമില്  ഉള്സപടുതമിയമിരമിക്കുന്നു.

നമിരമ്മന്താണപ്രവരതനങ്ങള് ആരഞ്ഞംഭമിച വമിഴമിഞസത അതമില് ഉള്സപടുതമിയമിട്ടുമമില.

മസറ്റന്താര പ്രധന്താനസപട വസ്തുത,  വമിഴമിഞഞ്ഞം പദ്ധതമി  7525   കകേന്താടെമി  രൂപയുകടെതന്താണന.

ഇനന കുളചലമിനന    കകേന്ദ്രഗവണ്സമനന കനരമിടന  നടെത്തുന  25000  കകേന്താടെമി രൂപയുസടെ

പദ്ധതമി  സകേന്താണ്ടുവരനതമിനന്താണന  അവര  ഉകദ്ദേശമിക്കുനതന.   കുളചല്

നമിവന്താസമികേള്ക്കുകപന്താലുഞ്ഞം  ഈ  പദ്ധതമി  ആവശഷ്യമമില.   തകദ്ദേശവന്താസമികേള്  ഇനന
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അവമിസടെ  ഉണന്താവ്രതഞ്ഞം  അഥവന്താ  ഹങര  സസസ്ട്രെെകന  നടെത്തുകേയന്താണന.  2000

കകേന്താടെമിരൂപയുസടെ ഫമിഷമിഞ്ഞംഗന  ഉള്സപസടെയുള്ള വമിവമികധന്താകദ്ദേശ ഹന്താരബറന്താണന   അവര

ആഗ്രഹമിചതന. 

മമി  .   സ്പെശകര: പശസന....പശസന....

ശശ  .    എഞ്ഞം  .    വമിനസസനന:  സര,  ഇതന  വളസര  പ്രധന്താനസപട  വമിഷയമന്താണന.

അല്പസമയഞ്ഞം  നല്കേണഞ്ഞം.  2000  കകേന്താടെമി  രൂപയുസടെ  പദ്ധതമിയന്താണന  അവര

ആഗ്രഹമിചസതങമില്   കകേന്ദ്രഗവണ്സമനന   25000  രൂപയുസടെ  പദ്ധതമിയന്താണന

സകേന്താടുതമിരമിക്കുനതന.  രണന  കപന്താരടന  കപ്രന്താജക്ടുകേള്  ഇനഷ്യയമില്  ഒരമിടെത്തുഞ്ഞം

അടുതടുതന  ഇതുവസരയുഞ്ഞം  ആരഞ്ഞംഭമിചമിടമില.  കബന്താഞ്ഞംസബയഞ്ഞം  മദന്താസമിനുഞ്ഞം  സതന്താടടുത്തു

തസന കപന്താരട്ടുകേള് ഉസണനന്താണന കകേന്ദ്രമനമി ശശ.  സപന്താന രന്താധന്താകൃഷ്ണന പറയുനതന.

നമിലവമിലുള്ള  കപന്താരട്ടുകേള്കന  അതമിസന  കേപന്താസമിറ്റമി  തന്താങ്ങന്താന  കേഴമിയന്താസത

വനതമിനുകശഷഞ്ഞം  മന്താതമന്താണന   അവമിസടെ  മറ്റന  കപന്താരട്ടുകേള്  ആരഞ്ഞംഭമികന്താന  അനുമതമി

സകേന്താടുതമിട്ടുള്ളതന.  ബഞ്ഞംഗന്താളുഞ്ഞം ആനന്താപ്രകദശഞ്ഞം ഉള്സപസടെയുള്ള  പല സഞ്ഞംസന്താനങ്ങളുഞ്ഞം

പുതമിയ തുറമുഖങ്ങളുസടെ അനുമതമികന്തായമി കേന്താത്തുകേമിടെക്കുകേയന്താണന.  അതമിനന മനമിസഭന്താ
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തശരമന്താനഞ്ഞം  അനുവന്താദഞ്ഞം  സകേന്താടുകന്താതമിരമിക്കുന  സന്ദരഭതമിലന്താണന  കകേന്ദ്രഗവണ്സമനന

നമ്മുസടെ സതന്താടടുതന, നമ്മുസടെ എലന്താ പ്രതശകകേളുഞ്ഞം തകേരക്കുന തരതമില് ഒര പദ്ധതമി

സകേന്താണ്ടുവനമിരമിക്കുനതന.  കുളചല് പദ്ധതമി വമിഴമിഞഞ്ഞം പദ്ധതമികന സകേന്താലകയറന്തായമി

മന്താറന്താന  കപന്താകുകേയന്താണന.   അതുസകേന്താണന  ഈ  സകേന്താലചതമിസകതമിരന്തായമി  ഈ  സഭ

ഒനടെങഞ്ഞം  ഒര  നമിലപന്താടെന  സസ്വശകേരമികണസമനന്താണന  എനമികന  പറയന്താനുള്ളതന.

സഞ്ഞംസന്താന  ഗവണ്സമനമികനന്താടെന  എനമികന  അഭഷ്യരതമികന്താനുള്ളതന

സമയബനമിതമന്തായമി  ഇതന  പൂരതമിയന്താകണഞ്ഞം  എനന്താണന.   നമിശ്ചയമികസപട

സമയതമിനുമുമന്തായമിതസന ഈ പദ്ധതമി പൂരതമിയന്താകന്താന സഞ്ഞംസന്താന ഗവണ്സമനന

അടെമിയനരമന്തായമി  നടെപടെമി  സസ്വശകേരമികണഞ്ഞം.   അകതന്താസടെന്താപഞ്ഞം  നമ്മുസടെ   ആശങകേള്

കകേന്ദ്രഗവണ്സമനമിസന  ശദ്ധയമില്സപടുതന്താന   ഒര  സരവ്വകേകമി  കയന്താഗഞ്ഞം

വമിളമിക്കുകേയുഞ്ഞം സരവ്വകേകമി സഡെലമികഗഷന ഡെല്ഹമിയമികലകന കപന്താകുകേയുഞ്ഞം സചയ്യണഞ്ഞം.

ഇതമില്  കകേന്ദ്രഞ്ഞം  ഭരമിക്കുന  ഗവണ്സമനമിസന  രന്താഷ്ട്രശയ  ലകഷ്യങ്ങള്,  കകേരളതമിസന

സസ്വപ്ന പദ്ധതമിസയ തകേരകന്താനുള്ള ലകഷ്യങ്ങള്,  കകേരളതമിനന  ഗുണകേരമന്താകുന ഈ

പദ്ധതമിസകതമിരന്തായമി കേഴമിഞ കുസറകന്താലമന്തായമി  കകേന്ദ്ര ഗവണ്സമനന സസ്വശകേരമിക്കുന

നമിലപന്താടുകേള്സകതമിരന്തായമി  ശക്തമന്തായ  പ്രതമികേരണഞ്ഞം  സഞ്ഞംസന്താന  സരകന്താരമിസന
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ഭന്താഗത്തുനമിനന ഉണന്താകേണഞ്ഞം. 

വമിഴമിഞഞ്ഞം അനന്താരന്താഷ്ട്ര തുറമുഖ പദ്ധതമി

മുഖഷ്യമനമി  (ശശ  .    പമിണറന്തായമി  വമിജയന):  സര,  ബഹുമന്താനഷ്യനന്തായ  അഞ്ഞംഗഞ്ഞം

പ്രകേടെമിപമിച  വമികേന്താരകതന്താടെന  സപന്താതുസവ  കയന്താജമിപന്താണുള്ളതന.  വമിഴമിഞഞ്ഞം  പദ്ധതമി

വമിവമിധ  തലങ്ങളമില്  നന്താഞ്ഞം  ചരച  സചയതന്താണന.  കനരകത  ഈ  പദ്ധതമി  ലന്താനഡെന

കലന്താരഡെന  കപന്താരടന  കമന്താഡെലമിലന്താണന  വമിഭന്താവനഞ്ഞം  സചയമിരനതന.  അതമില്  നമിനന

വഷ്യതമിചലമിചന്താണന  സരകന്താര  മൂലധനഞ്ഞം  സസ്വകേന്താരഷ്യ  കമഖലയന  ലഭഷ്യമന്താകമി  പദ്ധതമി

നടെപമിലന്താക്കുന  സമിതമി  വനതന.  ഇതമിസന  ഫലമന്തായമി  പദ്ധതമിസചലവുഞ്ഞം  പദ്ധതമി

നമിരവ്വഹണതമിനുള്ള  സമയവുഞ്ഞം  അധമികേരമിക്കുസമന  ആശങ  കനരകതതസന

സൂചമിപമികസപടതന്താണന.  ഇവമിസടെ  ലന്താനഡെന  കലന്താരഡെന  കപന്താരടന  കമന്താഡെലമില്  നമിന്നുഞ്ഞം

വഷ്യതമിചലമിച്ചുസവനതുസകേന്താണന   ഗവണ്സമനമിനന  ഉണന്താകകേണമിയമിരന  നമിയനണഞ്ഞം

നഷ്ടസപടമിരമിക്കുന്നുസവന  അവസയുഞ്ഞം  നന്താഞ്ഞം  കേന്താകണണതന്തായമിട്ടുണന.  ഇകപന്താള്

പദ്ധതമിസചലവന  7525  കകേന്താടെമി  രൂപയന്തായന്താണന  കേണകന്താകസപടമിട്ടുള്ളതന.  ഈ  തുകേ

മുടെകമിയുള്ള പദ്ധതമി ലന്താഭകേരമന്താകേമില എന കേസണതലമിസന അടെമിസന്താനതമിലന്താണന
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കകേന്ദ്രഗവണ്സമനന  തസന  816  കകേന്താടെമി  രൂപ  വയബമിലമിറ്റമി  ഗഷ്യന്താപന  ഫണമിഞ്ഞംഗന

ഇനതമില്  പദ്ധതമി  നഷ്ടതമില്  കപന്താകേന്താതമിരമികന്താനന്തായമി  ലഭഷ്യമന്താകമിയമിരമിക്കുനതന.

വമിഴമിഞഞ്ഞം  പദ്ധതമിയുസടെ   പ്രവരതനതമിനന  എലന്താ  അനുമതമിയുഞ്ഞം  ഇതമിനകേഞ്ഞം

ലഭഷ്യമന്താകമി  കേഴമിഞമിട്ടുണന.  പദ്ധതമി  പ്രവരതനഞ്ഞം  ആരഞ്ഞംഭമിക്കുകേയുഞ്ഞം  സചയമിട്ടുണന.

സരകന്താര  പദ്ധതമി  പ്രവരതനഞ്ഞം വമിലയമിരതമിയകപന്താള് ആയമിരഞ്ഞം  ദമിവസതമിനകേഞ്ഞം

പദ്ധതമി  പൂരതമിയന്താകന്താന  കേഴമിയുസമനന  കേസണതമിയമിട്ടുണന.  ഇതമിനന്താവശഷ്യമന്തായമി

സരകന്താര ഒരകകണ അനുബന സഇൗകേരഷ്യങ്ങള് നമിശ്ചമിത സമയതമിനുമുമ്പുതസന

പൂരതമിയന്താക്കുനരശതമിയമില് സരകന്താര സജശകേരണങ്ങള് ഒരക്കുകേ തസന സചയഞ്ഞം.

അതന്തായതന  സമയബനമിതമന്തായമി  വമിഴമിഞഞ്ഞം  തുറമുഖ  പ്രവരതനങ്ങള്

ഏകകേന്താപമിപമിക്കുകേയുഞ്ഞം  പൂരതശകേരമിക്കുകേയുഞ്ഞം  സചയ്യന്താന  സരകന്താര

പ്രതമിജന്താബദ്ധമന്താണന.  എനന്താല്  ഇകന്താരഷ്യതമില്  സരകന്താരമിനന  സചയ്യന്താന

കേഴമിയുനതമിനന പരമിമമിതമിയുസണനന   നന്താഞ്ഞം കേന്താകണണതുണന.   ഇകപന്താള് കേണ്കടന്താള്

അദന്താനമി ഗ്രൂപമിനന്താണന.  അതുസകേന്താണന ഇകന്താരഷ്യതമില് ശമഞ്ഞം നടെകതണതുഞ്ഞം മുനസസകേ

എടുകകണതുഞ്ഞം  അദന്താനമി  ഗ്രൂപന്താണന.  എനന്താല്  അതമിനന  കേന്താത്തുനമില്കന്താസത  തസന
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സഞ്ഞംസന്താന  ഗവണ്സമനന  എലന്താവമിധശമവുഞ്ഞം  നടെത്തുകേതസന  സചയഞ്ഞം.  ഇകപന്താള്

പ്രകേടെമിപമിച വമികേന്താരഞ്ഞം കുളചല് പദ്ധതമിയുമന്തായമി ബനസപടന്താണന.  കുളചല് പദ്ധതമികന

കകേന്ദ്ര  സരകന്താര  തതസ്വതമിലുള്ള  അഞ്ഞംഗശകേന്താരഞ്ഞം  നല്കേമികഴമിഞ.  യഥന്താരതതമില്

ഈ  പദ്ധതമിക്കുഞ്ഞം   വയബമിലമിറ്റമി  ഗഷ്യന്താപന  ഫണമിഞ്ഞംഗന  കവണമിവരഞ്ഞം.  ഒരപകക

വമിഴമിഞതമിനന  ലഭഷ്യമന്താക്കുന  തുകേയമികലസറ  ഫണന  ഇതമിനന  കവണമിവരഞ്ഞം.  ഇവമിസടെ

പ്രസന്താവമിചതുകപന്താസല  30  കേമികലന്താമശറ്റര ദൂരതമില് മസറ്റന്താര അണ്വയബമിള് തുറമുഖഞ്ഞം

ആരഞ്ഞംഭമിക്കുനതമിനന യന്താസതന്താര യുക്തമിയുമമില.    സകേന്താചമിയമില് നമിന്നുഞ്ഞം 250 കേമികലന്താമശറ്റര

അകേസലയുള്ള  വമിഴമിഞഞ്ഞം തുറമുഖതമിനന  അനുമതമി  നല്കുനതമിനന  കകേന്ദ്രഞ്ഞം  കേന്താടമിയ

അമന്താനസമലന്താഞ്ഞം  ഉകപകമിച്ചുസകേന്താണന്താണന  ഇകപന്താള്  30  കേമികലന്താമശറ്റര  അകേസലയുള്ള

കുളചലമിനന  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്സമനന  അനുമതമി  നല്കേമിയമിരമിക്കുനതന.  ഇതരതമില്

യുക്തമിരഹമിതമന്തായമി  സപന്താതുജനങ്ങളുസടെ  നമികുതമിപണഞ്ഞം  അശന്താസശയമന്തായമി

ഉപകയന്താഗമിക്കുന  പ്രവണത   കയന്താജമികന്താന  കേഴമിയന്താത  ഒനന്താണന.    കുളചലമിനന

അനുമതമി  നല്കേമിസയനന  അറമിഞകപന്താള്  തസന  സഞ്ഞംസന്താനതമിസന  ആശങ

വഷ്യക്തമന്താകമി  പ്രധന്താനമനമികന  കേതയചമിട്ടുണന.  അടുതദമിവസഞ്ഞം  പ്രധന്താനമനമിസയ
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കനരമില്  കേന്താണന്താന   സമയവുഞ്ഞം  അവസരവുഞ്ഞം  കചന്താദമിചമിട്ടുമുണന.   ഈ  മന്താസഞ്ഞം  തസന

പ്രധന്താനമനമിസയ കനരമില് കേണന  നമ്മുസടെ സഞ്ഞംസന്താനതമിസന ആശങ അകദ്ദേഹവുമന്തായമി

പങ്കുവയന്താന  കേഴമിയുസമനന്താണന  പ്രതശകമിക്കുനതന.   ഈ  മന്താസഞ്ഞം  17-ാം  തശയതമി

എഞ്ഞം.പമി.-മന്താരസടെ  കയന്താഗഞ്ഞം  നടെക്കുന്നുണന.  ആ  കയന്താഗതമില്  ഇകന്താരഷ്യഞ്ഞം  ചരച

സചയകേയുഞ്ഞം പന്താരലസമനമില് ഇകന്താരഷ്യഞ്ഞം ശക്തമന്തായമി ഉനയമികന്താന അഭഷ്യരതമിക്കുകേയുഞ്ഞം

സചയനതന്താണന.                                                

പ്രവശണമിസന ജയമില്വന്താസഞ്ഞം സഞ്ഞംബനമിചന

ശശ  .    സകേ  .    ബമി  .    ഗകണഷന  കുമന്താര  : സര,  സചയ്യന്താത കുറ്റതമിനന  കേഴമിഞ രണന

വരഷമന്തായമി ആഫമികന രന്താജഷ്യമന്തായ സകേനമിയയമിസല ജയമിലമില് പശഡെനഞ്ഞം അനുഭവമിക്കുന

ശശ. പ്രവശണ് എന സചറുപകന്താരസനക്കുറമിചന്താണന ഞന്താന സബ്മമിഷന ഉനയമിക്കുനതന.

ഇകദ്ദേഹഞ്ഞം കേഴമിഞ രണന വരഷഞ്ഞം മുനപന  മരചനന  കനവമിയമില് കചരന്താന ഡെല്ഹമിയമിസല

ആല്ഫന്താ  മററന  അകന്താദമമിയമില്  ആറന  മന്താസഞ്ഞം  പഠമിച്ചു.   പഠനതമിസന  ഭന്താഗമന്തായമി

പന്താരകന മന്താനഷമിപന മന്താകനജമന സമനന കേമനമി വഴമി  12  മന്താസസത പരമിശശലനതമിനന്തായമി

2013  നവഞ്ഞംബര  13-നന  ദുബന്തായമിയമില്  നമിന്നുഞ്ഞം  ഒര  കേപലമില്  പ്രകവശമിക്കുകേയന്താണന.
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2014 സമയന 1-നന ഇറന്താനമിയന്തായ കേപല് ഉടെമ കേപല് പന്താകേമിസന്താനകേന്താരനന വമിറ. കേപലമില്

നമിന്നുഞ്ഞം  ശശ.  പ്രവശണുഞ്ഞം  സഹപന്താഠമിയന്തായ  ഡെല്ഹമി  സസ്വകദശമി  ശശ.  വമികേന്താസമിസനയുഞ്ഞം

ഒഴമിസകേ  ബന്താകമി  എലന്താവസരയുഞ്ഞം  പമിരമിച്ചുവമിട്ടു.   എഗ്രമിസമനന  തശരനമില  എന

കേന്താരണതന്താലന്താണന  ഇവസര  പമിരമിച്ചുവമിടെന്താതമിരനതന.  ഇറന്താനമില്  നമിനന  സമിമന്റുമന്തായമി

കേപല്  സകേനമിയയമികലയന  കപന്താകുകമന്താള്  സസന്താമന്താലമിയന  കേടെല്സകന്താള്ളകന്താര  കേപല്

റന്താഞമി.  ഏകേകദശഞ്ഞം  ഒനര മന്താസകതന്താളഞ്ഞം അവരസടെ കേസഡെമിയമില് ആയമിരന്നു കേപലുഞ്ഞം

കേപമിലമിസല ആളുകേളുഞ്ഞം.  അതമിനുകശഷഞ്ഞം ഇവമിസര കമന്താചമിപമിച്ചു.  കമന്താചമിപമിചകപന്താള്തസന

ഇവര ഭകണവുഞ്ഞം  സവള്ളവുഞ്ഞം  കേമിടന്താസത വലന്താസത വമിഷമമിചമിരന്നു.  കേപല് സകേനമിയന

തുറമുഖകതന്താടെന അടുക്കുകമന്താള് ഈ കേപലമില് മയക്കുമരനന ഉസണനന രഹസഷ്യവമിവരഞ്ഞം

കേമിട്ടുകേയുഞ്ഞം  ഡെശസല് ടെന്താങമിനകേതന  നമിനന  ഏകേകദശഞ്ഞം  12  മമിലഷ്യന യു.എസന.  കഡെന്താളര

വമിലമതമിക്കുന  373.8  കേമികലന്താഗ്രന്താഞ്ഞം സഹകറന്തായമിന പമിടെമിസചടുക്കുകേയുഞ്ഞം സചയ.  കേപലമില്

ഉണന്തായമിരന ഇനഷ്യന്താകന്താരന്തായ ശശ.  പ്രവശണുഞ്ഞം ശശ.  വമികേന്താസുമടെകഞ്ഞം ഒനപതന കപസര

സകേനമിയന ഗവണ്സമനന തടെവമിലന്താകമി. അവമിടുസത മയക്കുമരനന നമിയമഞ്ഞം അനുസരമിചന

കേപലുഞ്ഞം മയക്കുമരന്നുഞ്ഞം കേടെലമില് സകേന്താണ്ടുകപന്തായമി നശമിപമിച്ചുകേളഞ.  ഇവസര ജയമിലമില്

ഇടമിരമിക്കുകേയന്താണന.   കുടെമികന്താന  സവള്ളകമന്താ  ആഹന്താരകമന്താ  കേമിടന്താസത  അവര

വമിഷമമിക്കുകേയന്താണന.  അവമിടുസത  ഇനഷ്യന  അകസന്താസമികയഷന  പ്രതമിനമിധമികേള്
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എഞ്ഞംബസമി വഴമി  ഇവസര കേന്താണന്താന ശമമിച്ചു.   ഈ പയ്യസന അവര കേണ്ടു.  കുടെമികന്താന

സവള്ളമമില,  ആഹന്താരമമില.   വലകപന്താഴുമന്താണന  ഇസതലന്താഞ്ഞം  സകേന്താടുക്കുനതന.   അത

ദയനശയമന്തായ  സമിതമിയമില്  നമിരപരന്താധമിയന്തായ  ഒര  വമിദഷ്യന്താരതമി  ജയമിലമില്

കേമിടെക്കുകേയന്താണന.  ഈ  സചറുപകന്താരസന  പമിതന്താവന  ശശ.  പ്രഭന്താകേരന  നന്തായര  എസന

മണ്ഡലമന്തായ പതനന്താപുരസത കേറവൂരന്താണന തന്താമസമിക്കുനതന.  ശശ.  പ്രഭന്താകേരന നന്തായര

ഒര റമിടകയരഡെന മമിലമിടറമി ഉകദഷ്യന്താഗസനന്താണന.  മകേന ജയമിലമിലന്തായമി എനറമിഞകപന്താള്

അകദ്ദേഹതമിസന ഭന്താരഷ്യ മന്താനസമികേമന്തായമി തകേരനന കരന്താഗമിയന്തായമി സമഡെമികല് കകേന്താകളജമില്

ചമികേമിത്സയമിലന്താണന.  ഒര മന്താസഞ്ഞം ചമികേമിത്സയന്തായമി  8,000/-  രൂപ ഈ അമ്മയന കവണഞ്ഞം.

അച്ഛനന്താസണങമില് റകേ ഒടെമിഞന സഹവമിയന്തായുള്ള ഒര കജന്താലമിയുഞ്ഞം സചയ്യന്താന പറ്റന്താത

നമിലയമില്   അവശനമിലയമിലന്താണന.   അങ്ങസന  ഇവര  വലന്താത  ബുദ്ധമിമുടമിലന്താണന.

സടയമിനമിഞ്ഞംഗമിനന  കവണമിയന്താണന  കേപലമില്  കേയറമിപറ്റമിയതന.   നമിരപരന്താധമിയുഞ്ഞം

വമിദഷ്യന്താരതമിയുമന്തായ  ഈ  സചറുപകന്താരസന  കമന്താചനതമിനുകവണമിയുള്ള  ഒര  ശമഞ്ഞം

ബഹുമന്താനസപട മുഖഷ്യമനമി കനരമിടന നടെതണഞ്ഞം. ബഹുമന്താനസപട പ്രധന്താനമനമിസയ അങ്ങന

വമിഴമിഞഞ്ഞം  തുറമുഖവുമന്തായമി  ബനസപടന  ഈ  മന്താസഞ്ഞം  കേന്താണുസമനന  സതന്താട്ടുമുമ്പുള്ള

സബ്മമിഷനന  മറുപടെമിയന്തായമി  അങ്ങന  പറയുകേയുണന്തായമി.   പ്രധന്താനമനമികയന്താടുഞ്ഞം

അടെമിയനരമന്തായമി വമികദശകേന്താരഷ്യ വകുപ്പുമനമികയന്താടുഞ്ഞം ബനസപടന്താല് ഇവരസടെ കമന്താചനഞ്ഞം
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സന്താധഷ്യമന്താകന്താന കേഴമിയുഞ്ഞം.  ഒര വകശലമിസന വയന്താനകപന്താലുഞ്ഞം എഞ്ഞംബസമി തയ്യന്താറന്തായമിടമില.

ഈ  പമിതന്താവന  തസന  പുരയമിടെവുഞ്ഞം  ഉള്ളതുസമലന്താഞ്ഞം  വമിറസപറുകമി  സകേനമിയയമിലുള്ള  ഒര

മലയന്താളമി  വഴമി  അവമിടുസത  ഒര  വകശലമിസന  വചന  മകേസന  കകേസന  നടെത്തുകേയന്താണന.

അതമിനുള്ള  സന്താമതമികേമുള്ള  ആളല.  എലന്താഞ്ഞം  തശരന്നു.   ഇനമി  ഒന്നുഞ്ഞം  ബന്താകമിയമില.

അമ്മയുസടെ  ചമികേമിത്സയഞ്ഞം  റപസയമില.  അകദ്ദേഹതമിസന  ചമികേമിത്സയഞ്ഞം  റപസയമില.

ജശവമികന്താന  ഒര  വരമന്താനവുഞ്ഞം  ഇല.   ഉള്ളസതലന്താഞ്ഞം  വമിറസപറുകമി  കകേസന  നടെതന്താന

സകേനമിയയമില്  ഒര  വകശലമിസന  വചമിരമിക്കുകേയന്താണന.   തശരചയന്തായുഞ്ഞം  അതമില്

ഗവണ്സമനന ഇടെസപടുകേയുഞ്ഞം ഇവരകന നശതമി ലഭമികന്താനുള്ള നടെപടെമികേള് ബഹുമന്താനസപട

മുഖഷ്യമനമി വഷ്യക്തമിപരമന്തായമി തസന ഒര തന്താല്പരഷ്യസമടുതന സചയ്യണഞ്ഞം.  പന്താവസപട ഒര

വമിദഷ്യന്താരതമിയുസടെ,  ഒര  സചറുപകന്താരസന  കമന്താചനതമിനന  അങ്ങന  വളസര  ശദ്ധകയന്താടുഞ്ഞം

ആതന്താരതതകയന്താടുഞ്ഞംകൂടെമി  സഹകേരമിക്കുസമനന  ഞന്താന  പ്രതശകമിക്കുകേയന്താണന.

തശരചയന്തായുഞ്ഞം പ്രധന്താനമനമികയന്താടുഞ്ഞം  വമികദശകേന്താരഷ്യ വകുപ്പുമനമികയന്താടുഞ്ഞം അടെമിയനരമന്തായമി

കനരമിടന  കേണന  പറഞന  ഈ  രണന  സചറുപകന്താസരയുഞ്ഞം  (ഒരന്താള്  ഡെല്ഹമി  സസ്വകദശമി)

കമന്താചമിപമികന്താനുള്ള  നടെപടെമി  എടുകണസമനന  വളസര  ബഹുമന്താനകതന്താസടെ

അഭഷ്യരതമിക്കുകേയന്താണന.

പ്രവശണമിസന ജയമില്വന്താസഞ്ഞം സഞ്ഞംബനമിചന
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മുഖഷ്യമനമി  (ശശ  .    പമിണറന്തായമി  വമിജയന):  സര,  ബഹുമന്താനഷ്യനന്തായ  സകേ.  ബമി.

ഗകണഷന  കുമന്താര  ഇവമിസടെ  ഉനയമിച  കേന്താരഷ്യഞ്ഞം  അകങ്ങയറ്റഞ്ഞം  പരമിതന്താപകേരമന്തായ

ഒന്നുതസനയന്താണന.  സകേനമിയയമിസല  ജയമിലമില്  കേഴമിയുന  ശശ.  പ്രവശണമിസന

കമന്താചനവുമന്തായമി  ബനസപടന  അകദ്ദേഹതമിസന  പമിതന്താവന  ശശ.  പ്രഭന്താകേരന  നന്തായര

സമരപമിച അകപകയന്താണന സബ്മമിഷനമിസല വമിഷയഞ്ഞം.  ഇവമിസടെ പ്രസന്താവമിചതുകപന്താസല

ശശ.  പ്രവശണ്  നന്യൂഡെല്ഹമി  ആസന്താനമന്തായുള്ള  കേപല്  കേമനമിയമില്  കജന്താലമികന

കചരകേയുഞ്ഞം അവമിസടെ നമിന്നുഞ്ഞം ഇസന മററന ഷമിപമിഞ്ഞംഗന കേമനമി LCC ഉടെമസതയമിലുള്ള

എഞ്ഞം.  വമി.  ഡെന്താരയ  (M/V  DARYA)  എന  കേപലമില്  ദുബന്തായമിലുള്ള  വന്താടര  കവവന

ഷമിപമിഞ്ഞംഗന  കേമനമിയമില്  ദുബന്തായമിയമില്  നന്താവമികേനന്തായമി  കജന്താലമിയമില്  പ്രകവശമിക്കുകേയുഞ്ഞം

സചയ.   കേപലമില്  സഹകറന്തായമിന  എന  ലഹരമിവസ്തുവുഞ്ഞം  ഡെശസലുഞ്ഞം  കേടെതമിസയനന

ആകരന്താപമിചന 15.07.2014 മുതല് ശശ. പ്രവശണുഞ്ഞം മറ്റന കേപല് ജശവനകന്താരഞ്ഞം സകേനമിയന

കപന്താലശസമിസന കേസഡെമിയമിലന്താവുകേയുഞ്ഞം ജയമിലമില് അടെയസപടുകേയുഞ്ഞം സചയ.

തസന  മകേന  നമിരപരന്താധമിയന്താസണന്നുഞ്ഞം  കേപല്  ഉടെമസര  ഇവരറമിയന്താസത

ലഹരമിവസ്തു കേടെത്തുകേയന്തായമിരന്നുസവന്നുമന്താണന ശശ. പ്രഭന്താകേരന നന്തായര നമികവദനതമില്

ഉനയമിചമിരമിക്കുനതന.  അതുസകേന്താണന  പ്രവശണമിസന  കമന്താചമിപമികണസമന്നുഞ്ഞം

ആവശഷ്യസപടമിട്ടുണന.  ഇതമികന്മേല് അകനസ്വഷണഞ്ഞം നടെതമി അകദ്ദേഹസത കമന്താചമിപമികന്താന
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നടെപടെമി സസ്വശകേരമികന്താനന്തായമി കനന്താരക റൂടനസന സകേനമിയന റഹകമ്മശഷണരകന കേതന

അയയകേയുണന്തായമി.  എനന്താല്,  നന്താളമിതുവസരയന്തായമിട്ടുഞ്ഞം  മറുപടെമി  ലഭമികന്താത

സന്താഹചരഷ്യതമില്  വമിവരങ്ങള്  എതയുഞ്ഞം  സപസടനന  ലഭഷ്യമന്താകണസമനന

സൂചമിപമിച്ചുസകേന്താണന ഒര ഇ-സമയമില് സകന്ദശഞ്ഞം കൂടെമി റഹകമ്മശഷണരകന അയചമിട്ടുണന.

അതമിനുപുറസമ  കനന്താരക  റൂടനസന  ചശഫന  എകമികേന്യൂടശവന  ഓഫശസര  സകേനമിയന

റഹകമ്മശഷണറുമന്തായമി  കഫന്താണമില്  സഞ്ഞംസന്താരമിക്കുകേയുഞ്ഞം  അടെമിയനരമന്തായമി  വമിവരഞ്ഞം

ലഭഷ്യമന്താകന്താന  അഭഷ്യരതമിക്കുകേയുഞ്ഞം  സചയമിട്ടുണന.  ഈ  വമിഷയഞ്ഞം  ബഹുമന്താനസപട

എഞ്ഞം.എല്.എ.  കനരസത എസന ശദ്ധയമില് സകേന്താണ്ടുവനമിരന്നു.  ശശ.  പ്രവശണമിസന

കമന്താചനതമിനന്തായമി  സന്താധഷ്യമന്തായ  എലന്താ  സഹന്തായങ്ങളുഞ്ഞം  നല്കുവന്താന  സകേനമിയയമിസല

ഇനഷ്യന  റഹകമ്മശഷണകറന്താടെന  സരകന്താര  തലതമിലുഞ്ഞം  അഭഷ്യരതമിചന  ഇ-സമയമില്

സകന്ദശവുഞ്ഞം കേത്തുഞ്ഞം നല്കേമിയമിട്ടുണന.   അതമിനുപുറസമ അകദ്ദേഹഞ്ഞം ഉനയമിച രശതമിയമില്

ബഹുമന്താനസപട  വമികദശകേന്താരഷ്യ  മനമിസയയുഞ്ഞം  സഇൗകേരഷ്യഞ്ഞം  ലഭമിക്കുകേയന്താസണങമില്

ബഹുമന്താനസപട പ്രധന്താനമനമിസയയുഞ്ഞം ബനസപടന ഈ കേന്താരഷ്യഞ്ഞം സഞ്ഞംസന്താരമിക്കുനതന്താണന.

ഭൂനമികുതമി

ശശ  .    പുരഷന  കേടെലുണമി  : സര,  ബന്താലുകശ്ശേരമി  മണ്ഡലതമിസല  കൂരന്താച്ചുണന,

കേന്താനലന്താടെന, തകമിടപന്താറ തുടെങ്ങമിയ വമികലജുകേളമിസല ഇരന്നൂകറന്താളഞ്ഞം വരന കേരഷകേരസടെ
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ഭൂനമികുതമി വന്താങ്ങുനതന വനഞ്ഞം വകുപന  ഇടെസപടന  തടെഞവചമിരമിക്കുകേയന്താണന.   അവരസടെ

തന്താമസസലത്തുകപന്താലുഞ്ഞം  ജണസകേട്ടുന്നു.   ഇതന  കുടുഞ്ഞംബങ്ങസള മന്താതമല നന്താട്ടുകേന്താസരയുഞ്ഞം

വലമിയ  പ്രയന്താസതമിലന്താകമിയമിരമിക്കുകേയന്താണന.  1947-കേളമില്  കേമിഴകകടെതന  മല്ലുകശ്ശേരമി

കകേന്താവമിലകേഞ്ഞം വകേ സലഞ്ഞം വമിലയവന്താങ്ങമിയതന്താണന.  പന്താട ശശടന, ആധന്താരഞ്ഞം, നമികുതമി ശശടന

എനമിവ  അവരസടെ  റകേവശമുണന.  1977-ല്  സരകന്താര  നല്കേമിയ  പന്താടവുമുണന.

നമിരവധമി  സമരങ്ങള്,  നമിരന്താഹന്താര  സമരങ്ങള്,  ആതഹതഷ്യവസര  ഇതമിസന  കപരമില്

നടെന്നു.  കേഴമിഞ  സരകന്താരമിസന  കേന്താലതന  മുഖഷ്യമനമിയുസടെ  കനതൃതസ്വതമില്  ഒരപന്താടെന

തവണ  കയന്താഗഞ്ഞം  കചരസനങമിലുഞ്ഞം  തശരമന്താനങ്ങസളന്താന്നുഞ്ഞം  നടെപമിലന്തായമില.  കേരഷകേരസടെ

ഈ  ഭൂനമികുതമി  പ്രശ്നങ്ങള്  പരമിഹരമികന്താന  നടെപടെമികേള്  അങ്ങയുസടെ  ഭന്താഗത്തുനമിന്നുഞ്ഞം

ഉണന്താകേണസമനന ഈ സബ്മമിഷനമിലൂസടെ ആവശഷ്യസപടുന്നു.  

ഭൂനമികുതമി

മുഖഷ്യമനമി  (  ശശ  .    പമിണറന്തായമി  വമിജയന  ): സര,  ബഹുമന്താനസപട  എഞ്ഞം.എല്.എ.

ശശ.  പുരഷന  കേടെലുണമി  ഉനയമിച  പ്രശ്നഞ്ഞം  ഗഇൗരവമന്തായമിതസനയന്താണന  സരകന്താര

കേന്താണുനതന. 1971-സല കകേരള സസ്വകേന്താരഷ്യ വനഞ്ഞം (നമികമിപ്തമന്താകലുഞ്ഞം, പതമിച്ചുസകേന്താടുകലുഞ്ഞം)

നമിയമപ്രകേന്താരഞ്ഞം  10.05.1971-ല്  സഞ്ഞംസന്താനസത  എലന്താ  സസ്വകേന്താരഷ്യ  വനങ്ങളുഞ്ഞം

സരകന്താരമില് നമികമിപ്തമന്തായമിട്ടുള്ളതന്താണന.
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സപരവണന്താമൂഴമി  സറയ്ഞമിസല  കൂരന്താച്ചുണന,  കേന്താനലന്താടെന  എനശ  വമികലജുകേളമിസല

ഉകദ്ദേശഞ്ഞം  62  കപര റകേവശഞ്ഞം വച്ചുകപന്താരന ഭൂമമിയുസടെ നമികുതമി സസ്വശകേരമിക്കുനതുമന്തായമി

ബനസപട  പ്രശ്നഞ്ഞം  നമിലവമിലുണന.   ഈ  ഭൂമമി  പൂരണമന്താകയന്താ  ഭന്താഗമികേമന്താകയന്താ  കമല്

സൂചമിപമിച  നമിയമപ്രകേന്താരഞ്ഞം  സരകന്താരമില്  നമികമിപ്തമന്തായ  വനഭൂമമിയന്താണന.  കമല്

വനഭൂമമിയുസടെ  അതമിര  തമിരമികല്,  സരകവ്വ  എനമിവ  1974-76  കേന്താലതന

പൂരതശകേരമിചമിട്ടുള്ളതുഞ്ഞം വമിജന്താപനഞ്ഞം സചയമിട്ടുള്ളതുമന്താണന.

ഇതുമന്തായമി  ബനസപട  30.08.1989-സല  സരകന്താര  ഉതരവന  പ്രകേന്താരഞ്ഞം  ഈ

പ്രകദശഞ്ഞം അടെകമുള്ള വനഭൂമമി റകേവശഞ്ഞം വചമിട്ടുള്ളതന റവനന്യൂ-വനഞ്ഞം വകുപ്പുകേള് സഞ്ഞംയുക്ത

പരമികശന്താധന  നടെതന്താന  ഉതരവന്തായമി.   ഇതു  പ്രകേന്താരഞ്ഞം  1990-91  കേന്താലഘടതമില്

സപരവണന്താമൂഴമി  സറയ്ഞമിസല  നമികനപത  വനഭൂമമിയമിസല  കേകയ്യറ്റങ്ങള്  റവനന്യൂ-വനഞ്ഞം

വകുപന  സഞ്ഞംയുക്തമന്തായമി  പരമികശന്താധന  നടെതമിയമിരന്നു.   പരമികശന്താധനയമില്  77

അകപകകേളമിലന്തായമി 31.20 സഹക്ടര ഭൂമമി 1977-നന മുമ്പുള്ള കേകയ്യറ്റമന്താസണനന കേസണതമി

അരഹരന്തായവരകന  റകേവശകരഖ നല്കുകേയുണന്തായമി.  ബന്താകമി  117  അകപകകേളമിസല

കേന്താരഷ്യങ്ങള്  വനഞ്ഞം  കേകയ്യറ്റമന്താസണനന  കേസണതമിയമിരന്നു.   ഇതരഞ്ഞം  കേകയ്യറ്റങ്ങള്

ഒഴമിപമിക്കുനതമിനന ബഹുമന്താനസപട റഹകകന്താടെതമിയുസടെ ഉതരവന നലവമിലുണന.

സരകന്താരതല കയന്താഗതമില് കയന്താഗഞ്ഞം കചരകേയുഞ്ഞം ആ കയന്താഗതശരമന്താനപ്രകേന്താരഞ്ഞം 62
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കേരഷകേരസടെ  ഭൂമമിയമിസല  നമികുതമി  സസ്വശകേരമികന്താതതന  സഞ്ഞംബനമിചന  റവനന്യൂ-വനഞ്ഞം

വകുപ്പുകേള്  സഞ്ഞംയുക്ത  പരമികശന്താധന  നടെത്തുനതമിനന  തശരമന്താനമിചമിരന്നു.   കമല്  62

അകപകകേരമില്  17  കപര കമല്പറഞ  117  അകപകകേരമില്സപടവര തസന വശണ്ടുഞ്ഞം

അകപക നല്കേമിയവരന്താണന.  ബന്താകമിയുള്ളവയമില്  29  അകപകകേളമിസല പരമികശന്താധന

പൂരതമിയന്തായമി.  ഇനമി  16  അകപകകേള്  പരമികശന്താധമികന്താന  ബന്താകമിയുണന.

അകപകകേരന്തായ കേരഷകേരസടെ സഹകേരണകതന്താസടെ ഇവയമിലുഞ്ഞം സഞ്ഞംയുക്ത പരമികശന്താധന

നടെത്തുനതന്താണന.

ഇതമില്  വഷ്യക്തമന്താകന്താനുള്ള  ഒര  കേന്താരഷ്യഞ്ഞം,  വസ്തുവമിസന  പടയഞ്ഞം,  ആധന്താരഞ്ഞം,  ലന്താനന

ഏരമിയ  രജമിസര,  റബ്ബര  കബന്താരഡെമിസല  രജമികസ്ട്രെെഷന  സറകകന്താരഡെന  ഇവയമില്

ഏസതങമിലുഞ്ഞം ഒനന റകേവശമുള്ള കേരഷകേരമില് നമിന്നുഞ്ഞം പ്രസ്തുത കരഖകേളമില് ഉള്സപട

വമിസ്തൃതമികനുസരമിചന  കേരഞ്ഞം  സസ്വശകേരമിക്കുനതമിനുള്ള  നമിയമപ്രകേന്താരമുള്ള  നടെപടെമികേളുഞ്ഞം

വനന്താതമിരതമി  നമിശ്ചയമികന്താനുള്ള  സരസവ്വ  നടെപടെമികേളുഞ്ഞം  സമയബനമിതമന്തായമി

പൂരതമിയന്താകന്താന സരകന്താര തയ്യന്താറന്താണന.

                                                                 
മലമിനശകേരണ പ്രശ്നഞ്ഞം

ശശ  .    വമി  .    എസന  .    അച്ചുതന്താനന്ദന:  സര,  മലമ്പുഴ  മണ്ഡലതമിസല  പുതുകശ്ശേരമി

ഗ്രന്താമപഞന്തായതമിസല കേഞമികകന്താടെന  വഷ്യവസന്തായ കമഖലയമില്  42  ഓളഞ്ഞം ഇരമ്പുരക്കു
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കേമനമികേള്  പ്രവരതമിച്ചു  വരന്നു.  ഈ  കേമനമികേള്  പ്രവരതമിച്ചു

വരനതുമൂലമുണന്താകുന  മലമിനശകേരണഞ്ഞം  പ്രകദശസത  ജനങ്ങളുസടെ  ജശവമിതഞ്ഞം

ദുസ്സഹമന്താകമിയമിരമിക്കുകേയന്താണന.  വന്തായു  മലമിനശകേരണഞ്ഞം,  ജലമലമിനശകേരണഞ്ഞം,

എനമിവയന്താണന  പ്രധന്താനമയുഞ്ഞം  കനരമിടുനതന.  ഇതുമൂലമുണന്താകുന ആകരന്താഗഷ്യ  പ്രശ്നങ്ങള്

ഇതമിനുപുറകമയന്താണന.  ആയതമിനന്താല്  ഈ  പ്രകദശത്തുണന്താകുന  മലമിനശകേരണഞ്ഞം

ശന്താസശയമന്തായമി  തടെയുനതമിനന്താവശഷ്യമന്തായ  അടെമിയനര  നടെപടെമികേള്

സസ്വശകേരമികണസമനന ഞന്താന അഭഷ്യരതമിക്കുകേയന്താണന.

മലമിനശകേരണ പ്രശ്നഞ്ഞം

വഷ്യവസന്തായവുഞ്ഞം  കസ്പെന്താരട്സുഞ്ഞം  വകുപ്പുമനമി  (ശശ  .    ഇ  .    പമി  .    ജയരന്താജന):  സര,

കകേരളതമിസല ഏറ്റവുഞ്ഞം  പ്രധന്താനസപട ഒര വഷ്യന്താവസന്തായമികേ കമഖലയന്താണന  പന്താലകന്താടെന

ജമിലയമിസല  മലമ്പുഴ നമികയന്താജകേ മണ്ഡലതമിസല കേഞമികകന്താടെന  വഷ്യവസന്തായ കമഖല.

കേഞമികകന്താടെന  വഷ്യവസന്തായ  കമഖലയമിസലലന്താഞ്ഞംകൂടെമി  ഏതന്താണന  നന്താനൂകറന്താളഞ്ഞം

സന്താപനങ്ങളന്താണന  പ്രവരതമിക്കുനതന.   എനജമിനശയറമിഞ്ഞംഗന  യൂണമിറകേള്,  സ്പെമിനമിഞ്ഞംഗന

ആനന വശവമിഞ്ഞംഗന മമില്ലുകേള്,  ഫുഡെന ഇനഡെസ്ട്രെെശസന,  റബ്ബര അധമിഷമിത വഷ്യവസന്തായങ്ങള്,

പന്താസമികേന,  കസന്താപന നമിരമ്മന്താണഞ്ഞം തുടെങ്ങമി ഡെമിസമിലറമി വസര കേഞമികകന്താടെന കമഖലയമില്
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പ്രവരതമിച്ചുവരന്നുണന.  ഏതന്താണന  പതമിനന്തായമിരതമില്പരഞ്ഞം  സതന്താഴമിലന്താളമികേള്

പ്രവരതമിക്കുസനന്താര കമഖലയന്താണമിതന.  സന്താമതമികേ മന്താന്ദഷ്യഞ്ഞം,  ഇറക്കുമതമി തുടെങ്ങമിയ

കേന്താരഷ്യങ്ങളന്താല്  ഈ  വഷ്യവസന്തായ  കമഖല  സപന്താതുകവ  തകേരചസയ

കനരമിട്ടുസകേന്താണമിരമിക്കുകേയന്താണന.  ഈ  നന്താനൂകറന്താളഞ്ഞം  വഷ്യവസന്തായങ്ങളമില്

മുപതമിയകഞന്താളഞ്ഞം  ഇരമ്പുരകന  വഷ്യവസന്തായ  ശന്താലകേളന്താണന.  അതമില്  ഇകപന്താള്

പ്രവരതമിക്കുനതന  ഏതന്താണന  ഇരപതമില്തന്താസഴ  യൂണമിറകേളന്താണന.  ഇരപതമില്തന്താസഴ

യൂണമിറകേളമിലന്തായമി  ആയമിരകതന്താളഞ്ഞം  സതന്താഴമിലന്താളമികേളന്താണന  ഈ  ഘന  വഷ്യവസന്തായ

കമഖലയമിലുള്ളതന.  അവമിടെസത  ഉല്പന്താദനഞ്ഞം  ആയമിരഞ്ഞം  ടെണമിനന  തന്താസഴയന്താണന.

ബഹുമന്താനഷ്യനന്തായ ശശ. വമി. എസന. അച്ചുതന്താനന്ദന ചൂണമികന്താണമിചതുകപന്താസല അവമിസടെ

നമിറഞനമില്ക്കുന ഒര പ്രശ്നമന്താണന മലമിനശകേരണഞ്ഞം.  ഇരമ്പുരകന വഷ്യവസന്തായതമില്

ഫരണസമിലൂസടെ  പുറത്തുവരന  സപന്താടെമി  കേലരന  വന്താതകേഞ്ഞം  അനരശകതമില്

മലമിനശകേരണമുണന്താക്കുകേയുഞ്ഞം കരന്താഗങ്ങള്കന കേന്താരണമന്തായമി തശരകേയുഞ്ഞം സചയന്നു.  ഇതു

സഞ്ഞംബനമിചന  ഫലപ്രദമന്തായ  നടെപടെമികേള്  സസ്വശകേരമികന്താന  ഓകരന്താ  വഷ്യവസന്തായ

യൂണമിറ്റമിലുഞ്ഞം സഞ്ഞംവമിധന്താനഞ്ഞം ഒരകമിയമിട്ടുണന.   പ്രധന്താനമന്തായമി സപന്താടെമികേലരന വന്താതകേഞ്ഞം

ഫരണസമില്  നമിനന   ആദഷ്യമന്തായമി  റപപമില്  കൂടെമി  കേടെന്നുവരകമന്താള്  ഫന്താന

ഉപകയന്താഗമിചന  അതമിസന തണുപമിക്കുകേയന്താണന സചയനതന.    പമിനശടെന  പുറത്തുവരന
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വന്താതകേസത  ഫമില്ടര  സചയമിരമിക്കുന  ബന്താഗമിലൂസടെ  കേടെതമിവമിടുകേയുഞ്ഞം  സവള്ളഞ്ഞം  കസ

സചയന അതമിസന സപന്താടെമിയമിലന്താത വന്താതകേമന്താകമി മന്താറകേയുഞ്ഞം സചയന്നു. ആ വന്താതകേഞ്ഞം 30

മശറ്റര  ഉയരതമിലുള്ള  പ്രകതഷ്യകേ  കുഴലുകേളമില്  കൂടെമി  അനരശകതമികലക്കുവമിടുഞ്ഞം.

അങ്ങസന  അനരശകതമികലക്കുവമിടുന  വന്താതകേതമില്  സപന്താടെമിയുസടെ  അഞ്ഞംശഞ്ഞം

ഉണന്താകുനമില.   ഇതന്താണന ഏറ്റവുഞ്ഞം ശന്താസശയവുഞ്ഞം ഫലപ്രദവുമന്തായമിട്ടുള്ള സഞ്ഞംവമിധന്താനഞ്ഞം. ആ

സഞ്ഞംവമിധന്താനഞ്ഞം  ഇകപന്താഴുള്ള  എലന്താ  വഷ്യവസന്തായശന്താലകേളമിലുഞ്ഞം

പ്രവരതമിപമിച്ചുസകേന്താണമിരമിക്കുന്നുണന.  സന്താധന്താരണഗതമിയമില്  3

വരഷതമിസലന്താരമികലന്താണന  റലസനസന  പുതുകകണതന.  അതയുഞ്ഞം കേന്താതമിരമികന്താസത

രണ്ടുമന്താസതമിസലന്താരമികല്  മലമിനശകേരണ  നമിയനണ  കബന്താരഡെന  ഇഇൗ

വഷ്യവസന്തായശന്താലകേള്  പരമികശന്താധമിചന  ഇതന  കൃതഷ്യമന്താകണന്താ  എനന  ഉറപ്പു

വരതമിസകേന്താണമിരമിക്കുകേയന്താണന.  വളസര  അപൂരവ്വമന്തായമി  ചമില  പരന്താതമികേള്  അവമിസടെ

വരന്താറുണന.  ആ  പരന്താതമികേള്  പ്രകതഷ്യകേഞ്ഞം  പരമികശന്താധമിചന  അതന  യന്താഥന്താരതഷ്യമന്താകണന്താ

എനന  സമിരമന്തായമി  നമിരശകമിച്ചുസകേന്താണമിരമിക്കുകേയന്താണന.   കഡെന്താ.  സുകുമന്താരന  നന്തായര

കേമ്മശഷന  പറഞമിട്ടുള്ള  അഞ്ചു  കേന്താരഷ്യങ്ങളുഞ്ഞം  ഫലപ്രദമന്തായമി  നടെപമിലന്താകമിയമിട്ടുണന.

ഇരമ്പുരക്കു  വഷ്യവസന്തായ  കമഖലയമില്  മലമിനജലഞ്ഞം  ഉണന്താകുനമില.  പ്രധന്താനമന്തായുഞ്ഞം

അനരശക  മലമിനശകേരണമന്താണുണന്താകുനതന.  അനരശക  മലമിനശകേരണഞ്ഞം
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തടെയുനതമിനുള്ള നടെപടെമി സസ്വശകേരമികണസമനന്താണന ഇഇൗ കേമ്മശഷന പറയുനതന.  ഇഇൗ

വഷ്യവസന്തായശന്താലകേളമിലുണന്താകുന  ഖരമന്താലമിനഷ്യമന്തായ  സന്താഗന  കേമനമി  പറമമില്തസന

സൂകമിക്കുകേയന്താണന. ഇഇൗ ഖരമന്താലമിനഷ്യഞ്ഞം മകറ്റസതങമിലുഞ്ഞം കപ്രന്താഡെക്ടന്തായമി ഉപകയന്താഗമികന്താന

സന്താധമിക്കുകമന്താ  എന്നുള്ളതമിസനക്കുറമിചന  നമിരശകമിച്ചുസകേന്താണമിരമിക്കുകേയന്താണന.

സതന്താഴമിലന്താളമികേളുസടെ  ആകരന്താഗഷ്യപ്രശ്നങ്ങള്  പരമിഹരമിക്കുനതമിനുള്ള  നടെപടെമികേള്

സസ്വശകേരമിചമിട്ടുണന.  കൂടെന്താസത  ഇഇൗ  വഷ്യവസന്തായ  സന്താപനങ്ങളുസടെ  സന്താമൂഹഷ്യ

ഉതരവന്താദമിതസ്വഞ്ഞം  നമിരവ്വഹമിക്കുനതമിനന്തായമി  പരമിസരവന്താസമികേള്കന  ചമില  കകമ

പ്രവൃതമികേള് സചയസകേന്താടുകണസമന നമിരകദ്ദേശഞ്ഞം  സകേന്താടുതമിട്ടുണന.  അതമിനനുസരമിചന

പ്രവരതമിച്ചുവരമികേയന്താണന.  ഇതമിനുകവണമി  പ്രന്താകദശമികേമന്തായമി  ഒര  കമന്താണമിറ്ററമിഞ്ഞംഗന

കേമ്മമിറ്റമിസയ നമികയന്താഗമികണസമന്നുഞ്ഞം ഇഇൗ കേമ്മശഷനമില് ആവശഷ്യസപടമിട്ടുണന.  ശശ. വമി.

എസന.  അച്ചുതന്താനന്ദന ചൂണമികന്താണമിചതുകപന്താസല മലമിനശകേരണഞ്ഞം തടെയന്താന ശക്തമന്തായ

ഇടെസപടെലുകേള്  നടെത്തുകേയുഞ്ഞം  നമിരശകണഞ്ഞം  നടെത്തുകേയുഞ്ഞം  സചയന്നുണന.  ഇനമിയുഞ്ഞം

എസനങമിലുഞ്ഞം പ്രശ്നങ്ങള് ഉകണന്താസയനന പരമികശന്താധമിചന അവകശഷമിക്കുന കേന്താരഷ്യങ്ങള്

പരമിഹരമികന്താനുള്ള  നടെപടെമികേള്  സസ്വശകേരമിക്കുനതന്താണന.  ഇകപന്താള്  ഇരപതമില്തന്താസഴ

കേമനമികേള്  മന്താതമന്താണന  അവമിസടെ  പ്രവരതമിക്കുനതന.   ഇനസത  മന്താരകറ്റമില്

പമിടെമിച്ചുനമില്കന്താന  കേഴമിയന്താത  സമിതമിയമികലയന്താണന  അവയുഞ്ഞം
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സപന്തായ്സകന്താണമിരമിക്കുനതന. 

കകേന്താരമലയുഞ്ഞം വന്താടരടെന്താങ്കുഞ്ഞം സഞ്ഞംരകമികല്

ശശ  .    എല്കദന്താ  എബ്രഹന്താഞ്ഞം:  സര,  മൂവന്താറപുഴ  നഗരതമില്  സവള്ളൂരകുനഞ്ഞം

കേവലയമില്  27.06.2015 -നന  രന്താവമിസല നന്താലുമണമിക്കുണന്തായ വളസര ഗഇൗരവതരമന്തായ

അപകേടെസത സഞ്ഞംബനമിചമിട്ടുള്ള വമിഷയഞ്ഞം സഭയുസടെ ശദ്ധയമില് സകേന്താണ്ടുവരന്താനന്താണന

ഞന്താന ആഗ്രഹമിക്കുനതന.  ഒര വരഷവുഞ്ഞം  18   ദമിവസവുഞ്ഞം  പമിനമിട,  മൂവന്താറപുഴയമിസല

പതമിനന്തായമിരകണകമിനന  മനുഷഷ്യസര  ആശങയമിലന്താഴമിയ  സഞ്ഞംഭവങ്ങളമിസലന്താനന്താണന

ഞന്താനമിവമിസടെ ചൂണമികന്താണമിച കകേന്താരമലയമിലുണന്തായ മണമിടെമിചമില്.  ഒര വരഷവുഞ്ഞം  18

ദമിവസവുഞ്ഞം പമിനമിടുകമന്താഴുഞ്ഞം ബനസപട അധമികേന്താരമികേള് അറമികഞന്താ അറമിയന്താസതകയന്താ

നടെപടെമികേസളന്താന്നുഞ്ഞം സസ്വശകേരമികന്താത ഘടതമിലന്താണന സഭ മുനപന്താസകേ ഇങ്ങസനസയന്താര

സബ്മമിഷന  ഞന്താന  സകേന്താണ്ടുവനമിട്ടുള്ളതന.  രണരകയകകറന്താളഞ്ഞം  വരന  ഭൂമമിയന്താണന

മണമിടെമിചമിലമിസന  തുടെരനന  നഗരമദ്ധഷ്യതമികലയന  ഇറങ്ങമി  വരമികേയുണന്തായതന.  മനുഷഷ്യ

ജശവനന  അപകേടെമുണന്തായമില  എന്നുള്ളസതന്താഴമിചന്താല്  2000  സസ്വയരഫശറ്റന  വലമിപമുള്ള

രണന സകേടമിടെങ്ങള് ഈ മണമിടെമിചമിലമിസന തുടെരനന മണമിനടെമിയമിലന്തായമി. മന്താതവുമല ജല

അകതന്താറമിറ്റമിയുസടെ  ഒര  ലകഞ്ഞം  ലമിറ്റര  ജലഞ്ഞം  സഞ്ഞംഭരമിചന  5000-ല്പരഞ്ഞം  വരന

വശടുകേളമികലയന  ജലവമിതരണഞ്ഞം  നടെതമിയമിരന  ജലസഞ്ഞംഭരണമി  ഇനന
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അപകേടെതമിലന്താണന.  മണമിടെമിചമിലുണന്തായ  പ്രകദശതമിനന  സമശപത്തുള്ള  നമിരവധമി

വശട്ടുകേന്താര  ഇനന  ആശങയമിലന്താണന.  ഒരമന്താസഞ്ഞം  മുനപന  (ഇകഴമിഞ  നമിയമസഭന്താ

സതരസഞടുപമിസന  ഫലഞ്ഞം  പുറത്തുവനതമിനുകശഷഞ്ഞം)  ജനങ്ങള്  കൂടുതല്

കരന്താഷന്താകുലരന്തായതമിസനത്തുടെരനന  4  കുടുഞ്ഞംബങ്ങസള  അപകേടെ  ഭശഷണമിസയത്തുടെരനന

മന്താറ്റമിപന്താരപമികകണതന്തായമി  വന്നു.  ജനങ്ങളുസടെ  ജശവനുഞ്ഞം  സസ്വതമിനുഞ്ഞം  സഞ്ഞംരകണഞ്ഞം

നല്കകേണ  ബന്താധഷ്യത  തശരചയന്തായുഞ്ഞം  ഭരണന്താധമികേന്താരമികേള്ക്കുഞ്ഞം  ഗവണ്സമനമിനുമുണന.

രന്താജശവ്ഗന്താനമി ഇനസമിറ്റന്യൂടന  ഓഫന സടെകകന്താളജമി നടെതമിയ പഠനഞ്ഞം സൂചമിപമിക്കുനതന,

ജലസഞ്ഞംഭരണമി ഏതുനമിമമിഷവുഞ്ഞം തന്താകഴന്താട്ടു കപന്താരസമന സന്താഹചരഷ്യമുസണനന്താണന. ഒപഞ്ഞം

ജനങ്ങളുസടെ  ജശവനുഞ്ഞം  സസ്വതമിനുഞ്ഞം  സഞ്ഞംരകണഞ്ഞം  നല്കകേണതമിസന  അടെമിയനര

സന്താഹചരഷ്യസതക്കുറമിചന പഠന റമികപന്താരട്ടുകേള് സൂചമിപമിക്കുകേയന്താണന. അതുസകേന്താണന ഇഇൗ

പറഞ മണമിടെമിഞ പ്രകദശതന കസന്താപന നമിലനമിരതമി ശന്താസശയമന്തായ റശസടയമിനമിഞ്ഞംഗന

വന്താള്  നമിരമ്മമികകണതന  വളസര  അതഷ്യന്താവശഷ്യമന്താണന.  മന്താതവുമല  ഗവണ്സമനന

ഇകന്താരഷ്യതമില്  യുദ്ധകേന്താലന്താടെമിസന്താനതമില്  നടെപടെമികേള്  സസ്വശകേരമികകണതമിസന

അനമിവന്താരഷ്യതസയയന്താണന ഞന്താനമിവമിസടെ ചൂണമികന്താണമിക്കുനതന. ബഹുമന്താനഷ്യനന്തായ റവനന്യൂ

വകുപ്പുമനമിയുഞ്ഞം  ജലവമിഭവ  വകുപ്പുമനമിയുഞ്ഞം  അടെമിയനരമന്തായമി  മൂവന്താറപുഴയമിസല  ഇഇൗ

അപകേടെഞ്ഞം നടെന സലഞ്ഞം സന്ദരശമിക്കുകേയുഞ്ഞം ജലസഞ്ഞംഭരണമി തല്സന്താനത്തുനമിനന മന്താറ്റമി
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മസറ്റന്താര  കകേന്ദ്രതമില്  പുതമിസയന്താര  ജലസഞ്ഞംഭരണമി  സന്താപമിക്കുനതമിനന്താവശഷ്യമന്തായ

നടെപടെമിയുഞ്ഞം  ഒപഞ്ഞം  ഭൂമമിയുസടെ  സഞ്ഞംരകണവുഞ്ഞം  മലയമിടെമിഞ  സന്ദരഭതമില്

മനുഷഷ്യനമിരമ്മമിതമന്തായ  അപകേടെഞ്ഞം  വരതമിവയന്താനമിടെയന്തായ  സന്താഹചരഷ്യഞ്ഞം  ഒരകമിയ

അകന്താലസത  ജനപ്രതമിനമിധമിക്കുഞ്ഞം  മൂവന്താറപുഴ  നമിയമസഭന്താ  മണ്ഡലസത

പ്രതമിനമിധശകേരമിച  ജനപ്രതമിനമിധമിക്കുഞ്ഞം  റവനന്യൂ  വകുപന  ഉകദഷ്യന്താഗസരക്കുഞ്ഞം

കപന്താലശസമിനുസമതമിരന്തായമി  മന്താതൃകേന്താപരമന്തായ  നടെപടെമി  സസ്വശകേരമിക്കുകേയുഞ്ഞം  ഇഇൗ  അപകേടെ

സന്താധഷ്യത  ഒഴമിവന്താക്കുവന്താനുഞ്ഞം  ജനങ്ങളുസടെ  ജശവനുഞ്ഞം  സസ്വതമിനുഞ്ഞം  ഭശഷണമിയുണന്താകുന

തരതമികലകന കേന്താരഷ്യങ്ങള് കപന്തായതമിസന സഞ്ഞംബനമിചന ഗഇൗരവതരമന്തായമി ഗവണ്സമനന

ആകലന്താചമിക്കുകേയുഞ്ഞം  സചയ്യണസമനന്താണന  ബഹുമന്താനസപട  റവനന്യൂ  വകുപ്പുമനമികയന്താടെന

പറയന്താനുളളതന.  ........(ബഹളഞ്ഞം).....അതുസകേന്താണന  എസന  പ്രമിയസപട  സുഹൃത്തുകള്

ഉയരത്തുന  നഷ്യന്തായവന്താദങ്ങള്,  അവരസടെ  പ്രതമികഷധങ്ങള്  ഞന്താന

തളളമികളയുകേയന്താണന.   മൂവന്താറപുഴ  നഗരമദ്ധഷ്യതമിലുണന്തായ  അപകേടെഞ്ഞം  പത -ദൃശഷ്യ

മന്താധഷ്യമങ്ങളമിസലലന്താഞ്ഞം  വലമിയ   വന്താരതയന്തായതന്താണന.  ഒര  ജനപ്രതമിനമിധമിസയന

നമിലയമില് ജനങ്ങകളന്താടെന മറുപടെമി പറയുവന്താന ബന്താധഷ്യതയുണന എന്നുള്ളതുസകേന്താണന ഇഇൗ

വമിഷയതമില്  ഗവണ്സമനന  അടെമിയനരമന്തായമി  ഇടെസപടെണഞ്ഞം.  ബനസപട  ജലവമിഭവ

വകുപ്പുമനമിയുഞ്ഞം  റവനന്യൂ  വകുപ്പുമനമിയുഞ്ഞം  മൂവന്താറപുഴ  സന്ദരശമിചന  ഇഇൗ
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അപകേടെസമിതമിസയക്കുറമിചന  കബന്താധഷ്യസപടുകേയുഞ്ഞം  അടെമിയനര  നടെപടെമി

സസ്വശകേരമികണസമന്നുമന്താണന ഇഇൗ സബ്മമിഷനമിലൂസടെ എനമികന പറയന്താനുളളതന.

കകേന്താരമലയുഞ്ഞം വന്താടര ടെന്താങ്കുഞ്ഞം സഞ്ഞംരകമികല്

റവനന്യൂവുഞ്ഞം ഭവനനമിരമ്മന്താണവുഞ്ഞം വകുപ്പുമനമി (ശശ  .   ഇ  .   ചന്ദ്രകശഖരന):സര, ശശ.

എല്കദന്താ എബ്രഹന്താഞ്ഞം ബഹുമന്താനഷ്യനന്തായ എഞ്ഞം.എല്.എ കനരകത തസന ഇഇൗ കേന്താരഷ്യഞ്ഞം

ഒര  നമികവദനഞ്ഞം  വഴമി  എസന  ശദ്ധയമില്സപടുതമിയമിരന്നു.   മൂവന്താറപുഴ  ടെഇൗണമില്

സവളളൂരക്കുനഞ്ഞം സമിഗ്നല് ജഞ്ഞംഗ്ഷനു സമശപഞ്ഞം എഞ്ഞം.സമി.  കറന്താഡെരമികേമിലുളള ഏകേകദശഞ്ഞം

30  അടെമികയന്താളഞ്ഞം ഉയരതമില് സമിതമിസചയന സലതമിസന അടെമിഭന്താഗതന  27-6-

2015  -ല്  മണമിടെമിഞന  വന  ദുരനഞ്ഞം  സഞ്ഞംഭവമിചമിട്ടുളളതന്താണന.   അപകേടെതമില്

ആളപന്തായഞ്ഞം സഞ്ഞംഭവമിചമിടമില എനതന ഭന്താഗഷ്യമന്തായമി.  എങമിലുഞ്ഞം കറന്താഡെരമികേമിസല വന്താണമിജഷ്യ

സമുചയഞ്ഞം നമികശ്ശേഷഞ്ഞം തകേരനമിട്ടുള്ളതന്താണന.  കമല്പറഞ സലസത ഏറ്റവുഞ്ഞം ഉയരന

പ്രകദശതന കകേരള വന്താടര അകതന്താറമിറ്റമിയുസടെ പത്തു ലകഞ്ഞം ലമിറ്റര സഞ്ഞംഭരണകശഷമിയുളള

വന്താടര  ടെന്താങന  സമിതമിസചയന്നു.   ഇഇൗ  വന്താടര  ടെന്താങമില്  നമിന്നുമന്താണന  മൂവന്താറപുഴയമിലുഞ്ഞം
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സമശപ  പ്രകദശങ്ങളമിലുഞ്ഞം  സവളളസമതമിക്കുനതന.   സുരകന്താ  മുനകേരതല്

കേണകമിസലടുതന വന്താടര ടെന്താങമിസന സഞ്ഞംഭരണഞ്ഞം നമിരതമിസവപമിചമിരന്നു.   17-5-2016

-ാം  തശയതമി  തുടെരചയന്തായമി  മഴ  സപയതമിനന്താല്  കമല്പറഞ  സലതന  വശണ്ടുഞ്ഞം

മണമിടെമിചമില് ഉണന്താകുകേയുഞ്ഞം നന്താലു വശട്ടുകേന്താസര അവമിസടെനമിനന മന്താറ്റമി തന്താമസമിപമിക്കുകേയുഞ്ഞം

സചയമിട്ടുണന.   ഇഇൗ  നന്താലുകുടുഞ്ഞംബങ്ങസള  സമിരമന്തായമി  മന്താറ്റമി  പന്താരപമിക്കുനതമിനുളള

അനുകയന്താജഷ്യമന്തായ സലഞ്ഞം കേസണത്തുനതമിനന  മൂവന്താറപുഴ തന്താലൂകന  തഹസശല്ദന്താരകന

നമിരകദ്ദേശഞ്ഞം  നല്കേമിയമിരമിക്കുകേയന്താണന.   കേന്താലവരഷഞ്ഞം  ശക്തമി  പ്രന്താപമിചന്താല്  വന്താടരടെന്താങന

അടെകമുളള  ഭന്താഗഞ്ഞം  മണമിടെമിഞന  തന്താകഴയന  വകനകന്താന  ഇടെയുസണന്നുളള  സന്താദ്ധഷ്യത

ചൂണമികന്താണമിചതമിസന  അടെമിസന്താനതമില്,  അതമിനന  തന്താല്കന്താലമികേമന്തായമി

റശസടെനഷന  വന്താള്  നമിരമ്മമിചന്താല്  ഒര  പരമിധമിവസര  മണമിടെമിചമില്  തടെയന്താസമനന

വമിദഗ്ദനമന്താര നമിരകദ്ദേശമിചമിട്ടുണന. എനന്താല് ചമില സന്താകങതമികേ കേന്താരണങ്ങളന്താല് അവമിസടെ

സഞ്ഞംരകണഭമിതമി  സകേടന്താന  സന്താധഷ്യമല  എനന  ജലവമിഭവ  വകുപന

അറമിയമിചമിരമിക്കുകേയന്താണന.   അതമിസന അടെമിസന്താനതമില് മൂവന്താറപുഴ നഗര ശദ്ധജല

പദ്ധതമിയുസടെ  വമിപുലശകേരണതമിനുളള  ഒര  കപ്രന്താജക്ടന  റമികപന്താരടന  തയ്യന്താറന്താകമി

വരമികേയന്താസണന്നുഞ്ഞം പദ്ധതമി പൂരതശകേരമിക്കുന മുറയന സവളളൂരക്കുനഞ്ഞം ടെന്താങമില് നമിന്നുഞ്ഞം
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ജലവമിതരണഞ്ഞം നടെത്തുന സസപപ്പുസസലനുകേള് പൂരണമന്തായുഞ്ഞം മറ സസലനുകേളുമന്തായമി കൂടമി

കയന്താജമിപമിക്കുനതമിലൂസടെ  ടെന്താങമില്നമിന്നുളള  ജല  വമിതരണഞ്ഞം  പൂരണമന്തായുഞ്ഞം

നമിരതലന്താകസപടുസമന്നുഞ്ഞം  പ്രസസ്തുത  ടെന്താങന  പൂരണമന്തായ  കതന്താതമില്  ഡെശകേമ്മശഷന

സചയനതന്താസണന്നുഞ്ഞം  വന്താടര  അകതന്താറമിറ്റമി  അറമിയമിചമിരമിക്കുകേയന്താണന.   ഇതരസമന്താര

സന്താഹചരഷ്യതമില് കേഴമിഞ തവണ സകേന്താലതന ഒര വന്താടരടെന്താങന തകേരന്നുവശണന ഒര

കുടമിക്കുഞ്ഞം  അതമിസന  അമ്മയസമലന്താഞ്ഞം  പരമികകല്കന്താന  ഇടെയന്തായ  സന്താഹചരഷ്യഞ്ഞം  കൂടെമി

കേണകമിസലടുതന എറണന്താകുളഞ്ഞം ജമിലന്താ കേളക്ടകറന്താടെന സലതന ജന്താഗ്രത പുലരതന്താനുഞ്ഞം

ദുരനമുണന്താകേന്താതമിരമികന്താന  ആവശഷ്യമന്തായ  നടെപടെമികേള്  സസ്വശകേരമിക്കുനതമിനുമുളള

പ്രകതഷ്യകേ നമിരകദ്ദേശഞ്ഞം നല്കേമിയമിരമിക്കുകേയന്താണന.  

പ്രതമിപകകനതന്താവന  (ശശ  .    രകമശന  സചനമിതല):  സര,  ബഹുമന്താനസപട

മൂവന്താറപുഴ  എഞ്ഞം.എല്.എ.  ഇവമിസടെ  പറഞ  സന്ദരഭതമില്  ഒര  പദ്ധതമിയുസടെ

തകേരന്താറമില് മുന എഞ്ഞം.എല്.എ.  യുസടെ കപരമില് കകേസസ്സടുകണസമനന പറയുന ഭന്താഗഞ്ഞം

നശകഞ്ഞം സചയ്യണഞ്ഞം,  നമ്മള് ജനപ്രതമിനമിധമികേളന്താണന,  നമ്മള് ചമിലകപന്താള് പദ്ധതമികേള്

ആവശഷ്യസപടുഞ്ഞം,  പദ്ധതമികേള് നടെപമിലന്താക്കുഞ്ഞം നടെപമിലന്താക്കുനതമിനകേതന എഞ്ഞം.എല്.എ.

കകന്താ,  മനമികകന്താ  എനന  പങന്താണുളളതന.   ദയവന്തായമി  അങ്ങന  അതന  പരമികശന്താധമിചന
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അതമില് നടെപടെമിസയടുകണസമനന അഭഷ്യരതമിക്കുകേയന്താണന.

മമി  .  സഡെപന്യൂടമി  സ്പെശകര:  അതന  പരമികശന്താധമിചമിടന  കവണ  നടെപടെമി

സസ്വശകേരമിക്കുനതന്താണന, അതന പരമികശന്താധമികന്താഞ്ഞം.

കഡെന്താക്ടരമന്താരസടെ അഭന്താവഞ്ഞം

ശശ  .   അടൂര പ്രകേന്താശന: സര, കകേന്താനമി തന്താലൂകന ആശപതമിയമില് കഡെന്താക്ടരമന്താരസടെ

കുറവന  പരമിഹരമികണസമന  ആവശഷ്യമന്താണന  എനമികന   ഇവമിസടെ

അവതരമിപമികന്താനുളളതന.   ഇകപന്താഴസത  പ്രകതഷ്യകേ  സന്താഹചരഷ്യതമില്  ഒര  ദമിവസഞ്ഞം

800-850  ആളുകേള്  ശരന്താശരമി  അവമിസടെ  ചമികേമിത്സകതടെമി  വരമികേയന്താണന.   തന്താലൂകന

ആശപതമി  എന  നമിലയമില്  ഇകപന്താള്തസന  കഡെന്താക്ടരമന്താരസടെ  11  ഒഴമിവുകേള്

അവമിസടെ  നമികേതന്താനുണന.   നമികേതമിയമിട്ടുളള  കഡെന്താക്ടരമന്താരമില്തസന  പല

ആളുകേകളയുഞ്ഞം  വരകമിഞ്ഞംഗന  അകറഞ്ചുസമനമില്  മറ്റന  ആശപതമികേളമികലയന

സകേന്താണ്ടുകപന്തായമിരമിക്കുകേയന്താണന.  റന്താനമി തന്താലൂകന ആശപതമിയമികലയന സസഗനകകന്താളജമി

വമിഭന്താഗതമിലുളള  ഒര  കഡെന്താക്ടറുസടെ  കസവനഞ്ഞം  വരകമിഞ്ഞംഗന  അകറഞ്ചുസമനമില്
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സകേന്താണ്ടുകപന്തായമിരമിക്കുകേയന്താണന.  പതനഞ്ഞംതമിട ജനറല് കഹന്താസ്പെമിറ്റലമികലയന സമഡെമിസമിന

വമിഭന്താഗതമിലുളള  കഡെന്താക്ടറുസടെ  കസവനഞ്ഞം  സകേന്താണ്ടുകപന്തായമി.   അടൂര  ജനറല്

കഹന്താസ്പെമിറ്റലമികലയന  അനകസഷഷ്യ  വമിഭന്താഗതമിലുളള  ഒര  കഡെന്താക്ടസറ

മന്താറ്റമിയമിരമിക്കുകേയന്താണന.   കകേന്താഴകഞരമി  ജമിലന്താ  കഹന്താസ്പെമിറ്റലമികലയന  സമി.എഞ്ഞം.ഒ

കപന്താസമിലുളള ഒര കഡെന്താക്ടസറ മന്താറ്റമി.  അങ്ങസന ഏതന്താണന  4  കഡെന്താക്ടരമന്താര വരകമിഞ്ഞംഗന

അകറഞ്ചുസമനമില് കപന്തായമിരമിക്കുന്നു,  11 കഡെന്താക്ടരമന്താരസടെ കവകനസമി കേമിടെക്കുകേയന്താണന.

അതുകൂടെന്താസത മറ വമിഭന്താഗതമിലുളള സഹഡെന നഴന, സഹഡ്കന്താരകന, നഴമിഞ്ഞംഗന അസമിസനന,

കഹന്താസ്പെമിറ്റല്  അറ്റനനന  കഗ്രഡെന  1  ഇങ്ങസനയുളള  ആളുകേളുസടെ  കവകനസമികേള്

പലതുമുണന.  വരകമിഞ്ഞംഗന അകറഞ്ചുസമനമില് ഇഇൗ വമിഭന്താഗതമിലുളള  ഏതന്താണന 11-ഓളഞ്ഞം

ആളുകേസള അവമിസടെനമിനന മന്താറ്റമിയമിരമിക്കുകേയന്താണന.    സന്താഫന നഴന  കഗ്രഡെന-2-ല് ഒരന്താള്

വരകമിഞ്ഞംഗന  അകറഞ്ചുസമനമില്  കപന്തായമിരമിക്കുന്നു.   നന്താലന  നഴമിഞ്ഞംഗന  അസമിസന്റുമന്താര

വരകമിഞ്ഞംഗന  അകറഞ്ചുസമനമില്  കപന്തായമിരമിക്കുന്നു.   കഹന്താസ്പെമിറ്റല്  അറ്റനനന  കഗ്രഡെന  2

അഞ്ചുകപര വരകമിഞ്ഞംഗന  അകറഞ്ചുസമനമില് കപന്തായമിരമിക്കുന്നു.   ഒര ലന്താബന സടെകശഷഷ്യന

വരകമിഞ്ഞംഗന  അകറഞ്ചുസമനമില്  കപന്തായമിരമിക്കുന്നു.   ഇങ്ങസന  വരകമന്താള്  ആ
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അശപതമിയുസടെ  പ്രവരതനഞ്ഞം  നമിശ്ചലമന്താകുന  അവസയമികലയന  കേന്താരഷ്യങ്ങള്

കപന്താകുകേയന്താണന.   വളസര  അടെമിയനരമന്തായമി  ബഹുമന്താനസപട  മനമിതസന

ഇടെസപട്ടുസകേന്താണന  ഇഇൗകേന്താരഷ്യതമില്  ഒര പരമിഹന്താരഞ്ഞം  കേന്താണണസമന്നുഞ്ഞം  കഡെന്താക്ടരമന്താസര

നമികയന്താഗമിക്കുനതമിനുഞ്ഞം  അവമിസടെയുളള  കഡെന്താക്ടരമന്താരകന   മറ്റമിടെങ്ങളമില്

പ്രവരതമികന്താനുള്ള  അനുമതമി  സകേന്താടുതതന  കേഷ്യന്താനസല്  സചയന  അവസര

തമിരമിച്ചുസകേന്താണ്ടുവരന്താനുമുള്ള നടെപടെമികേള് സസ്വശകേരമികണസമന്നുമന്താണന എസന ആവശഷ്യഞ്ഞം.

കഡെന്താക്ടരമന്താരസടെ അഭന്താവഞ്ഞം

ആകരന്താഗഷ്യവുഞ്ഞം  സന്താമൂഹഷ്യനശതമിയുഞ്ഞം  വകുപ്പുമനമി  (ശശമതമി  സകേ  .    സകേ  .  സസശലജ

ടെശചര):  സന്താര,  കകേന്താനമി  തന്താലൂകന  ആശപതമിയമില്  നമിലവമിലുളള  അസമിസനന

ഡെയറക്ടര, സമിവമില് സരജന തസമികേകേളമില് സപ്രന്താകമന്താഷന നടെക്കുന മുറയന നമിയമനഞ്ഞം

നടെത്തുനതന്താണന.   അതമിനുളള  നടെപടെമികേള്  ദ്രുതഗതമിയമില്  നടെന്നു  വരമികേയന്താണന.

അസമിസനന  സരജനമന്താരസടെ  ഒഴമിവുളള മൂനന  തസമികേകേളുഞ്ഞം കേന്താഷസ്വന്താലമിറ്റമി  സമഡെമികല്

ഓഫശസരമന്താരസടെ  ഒഴമിവുളള  മൂനന  തസമികേകേളമിലുഞ്ഞം  പമി.എസന.സമി.യമില്നമിനന

അറഡെസ്വസന  സചയമിട്ടുളള  കഡെന്താക്ടരമന്താരമില്നമിന്നുഞ്ഞം  നമിയമനഞ്ഞം  നടെത്തുനതമിനുളള
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നടെപടെമികേള്  സസ്വശകേരമിച്ചുവരമികേയന്താണന.   ജൂനമിയര  കേണ്സല്ടനന,  പശഡെമിയന്താടമികന,

ഓരകതന്താപശഡെമികേന,   സരജറമി എനശ  തസമികേളമിലുളള ഒഴമിവുകേള് നമികേത്തുനതമിനന

നമിലവമിലുളള  അസമിസനന   സരജന  മന്താരമില്നമിന്നുഞ്ഞം  സസ്പെഷഷ്യന്താലമിറ്റമി

കയന്താഗഷ്യതയുളളവരമില്നമിന്നുഞ്ഞം  കഡെന്താക്ടരമന്താരസടെ  ഓപ്ഷസന  അടെമിസന്താനതമില്

നമിയമനഞ്ഞം  നടെത്തുനതമിനുളള  നടെപടെമികേസളക്കുറമിചന  ആകലന്താചമിക്കുന്നുണന.   ഇതമിസന

നടെപടെമികേള്  അവസന്താനഘടതമിലന്താണന.   തന്താലൂകന  ആശപതമിയന്തായമി

മന്താറമിയതമിനുകശഷഞ്ഞം  അവമിസടെ  ആവശഷ്യമന്തായമിട്ടുളള  മറ  സഇൗകേരഷ്യങ്ങള്

ക്രമശകേരമികസപടമിടമില  എനന്താണന  മനസ്സമിലന്താകന്താന സന്താധമിക്കുനതന.   ബഹുമന്താനസപട

സമമര ഇവമിസടെ പറഞമിട്ടുളള വരകമിഞ്ഞംഗന അകറഞ്ചുസമന്റുകേസളന്താന്നുഞ്ഞം ഇഇൗ ഗവണ്സമനന

വനതമിനുകശഷഞ്ഞം   നടെനതല.   വരകമിഞ്ഞംഗന  അകറഞ്ചുസമനമില്  ഇതയുഞ്ഞം  ആളുകേള്

കപന്തായതമിസന  കേന്താരണഞ്ഞം  പറഞമിട്ടുളളതന  വളസര  ശദ്ധകയമന്തായമിട്ടുളള  കേന്താരഷ്യമന്താണന.

ജൂനമിയര കേണ്സല്ടനന  (സമഡെമിസമിന)   അകദ്ദേഹഞ്ഞം ഒര നന്യൂകറന്താളജമിസന്താണന.  കകേന്താനമി

തന്താലൂകന  ആശപതമിയമില്  ഇകപന്താള്  ഒര  ഫമിസമിഷഷ്യന  അസമിസനന  സരജനന്തായമി

കജന്താലമി സചയന്നുസണന്നുളള കേന്താരണമന്താണന പറഞമിട്ടുളളതന. കേഴമിഞ ഗവണ്സമനമിസന
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സമയതന്താണന  ഇഇൗ  വരകമിഞ്ഞംഗന  അകറഞ്ചുസമനമില്  ആളുകേസള  മന്താറ്റമിയമിട്ടുളളതന.

രണന്താമകതതന,  ജൂനമിയര കേണ്സല്ടനന  (സസഗനകകന്താളജമി) -  അതമിനന കേന്താരണമന്തായമി

പറഞതന റന്താനമി തന്താലൂകന ആശപതമിയമില് കജന്താലമിക്രമശകേരണ അടെമിസന്താനതമില്

23-8-2015  മുതല്  ഇകദ്ദേഹഞ്ഞം  കജന്താലമി  സചയകേയന്താസണനന്താണന.   കകേന്താനമി  തന്താലൂകന

ആശപതമിയമില് കലബര റൂകമന്താ,  ഒന്താപകറഷന തമികയറ്റകറന്താ  ഇല.   എനന്താല് റന്താനമി

തന്താലൂകന  ആശപതമിയമില്  കലബര  റൂമുഞ്ഞം  ഓപകറഷന  തമികയറ്ററുഞ്ഞം  ഉണന.   പ്രസ്തുത

കഡെന്താക്ടര  ലന്താകപ്രന്താസന്താപമികേന  സസറമിസസലകസഷനുഞ്ഞം  സചയന്നുണന.   അതുസകേന്താണന്താണന

അകങ്ങന്താടന  മന്താറ്റമിയതന  എനന്താണന  പറഞതന.   രണന്താമസത  സസഗനകകന്താളജമിസമിനന

തമിരവല തന്താലൂകന ആശപതമിയമികലയന സലഞ്ഞംമന്താറ്റഞ്ഞം സകേന്താടുത്തു.   ഇകപന്താള് അവമിസടെ

ജൂനമിയര കേണ്സല്ടനന സസഗനകകന്താളജമിസന്തായമി അകദ്ദേഹഞ്ഞം കജന്താലമി സചയന്നു,   ഇതന

കനരകതയുളള  റമികപന്താരടന്താണന.   ജൂനമിയര  കേണ്സല്ടനന  (ഓരകതന്താപശഡെമികന)-സന

മന്താറ്റമിയതമിനുഞ്ഞം  കേന്താരണഞ്ഞം  പറഞമിട്ടുണന.   ഓരകതന്താ  ഫമിസമിഷഷ്യന  കജന്താലമി

ക്രമശകേരണന്താടെമിസന്താനതമില്  വരകല  ആശപതമിയമില്  കജന്താലമി  സചയമിരന്നു,

അകദ്ദേഹതമിനന  ജൂനമിയര  കേണ്സല്ടനന്തായമി  സപ്രകമന്താഷനുഞ്ഞം  ടന്താനസ്ഫറുഞ്ഞം
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നല്കേമിയമിരമിക്കുകേയന്താണന,   കേഴമിഞ  തവണസതയന്താണന.   ജൂനമിയര  കേണ്സല്ടനന

(അനകസഷ്യഷഷ്യയുസടെ)  കേന്താരഷ്യതമിലുഞ്ഞം  മന്താറ്റഞ്ഞം  വരതമിയതമിസന  കേന്താരണഞ്ഞം  പറയുന്നുണന.

കകേന്താനമി  തന്താലൂകന  ആശപതമിയമില്  കലബര  റൂകമന്താ,  ഓപകറഷന  തമിയറ്റകറന്താ  ഇല,

കൂടെന്താസത അടൂര ജനറല് ആശപതമിയമില് ഒര അനസസറ്റമിസന മന്താതകമ ഉളളൂ.  അവമിസടെ

രണന ഓപകറഷന തമിയറ്ററുകേള് രണന വഷ്യതഷ്യസ നമിലകേളമിലന്താണന പ്രവരതമിക്കുനതന,

ആയതമിനന്താല്  ഒര  അനസസറ്റമിസമിസന  കജന്താലമി  ക്രമശകേരണന്താടെമിസന്താനതമില്  അടൂര

ആശപതമിയമികലയന  നമിയമമിചമിരമിക്കുന്നു.   ഇസതലന്താഞ്ഞം  കേഴമിഞ  ഗവണ്സമനമിസന

കേന്താലതന്താണന  ഇവസരസയലന്താഞ്ഞം  മന്താറ്റമിയമിരമിക്കുനതന.   ഇവമിസടെ  സഇൗകേരഷ്യമമിസലനതുഞ്ഞം

ഇതമിനകേതന  വഷ്യക്തമന്താകുന്നുണന.   തന്താലൂകന  ആശപതമിയന്തായമി  അപ്കഗ്രഡെന  സചയ

എനലന്താസത,  അതമിനന്താവശഷ്യമന്തായ  ക്രമശകേരണങ്ങള്  വരതമിയമിടമില.   അതുസകേന്താണന

ഇഇൗ ഗവണ്സമനന ഒന്നുഞ്ഞം സചയകേയമിസലനല പറയുനതന,  തന്താലൂകന ആശപതമികേളുസടെ

സമിതമി  സമചസപടുത്തുകേ  എന്നുളളതന  വളസര  അതഷ്യന്താവശഷ്യമന്താണന.   ഗവണ്സമനമിസന

ഇകപന്താഴസത  നയതമിസന  അടെമിസന്താനതമില്  തന്താലൂകന  ജമിലന്താ  ആശപതമികേസള

അപ്കഗ്രഡെന  സചയന  ഭഇൗതമികേ  പശ്ചന്താതലഞ്ഞം  ഒരക്കുഞ്ഞം.  അകതന്താസടെന്താപഞ്ഞം  അവമിസടെ
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ആവശഷ്യമന്തായ  കഡെന്താക്ടരമന്താരസടെ  കസവനഞ്ഞം  ഉറപ്പു  വരത്തുകേയുഞ്ഞം  സചയഞ്ഞം.   കകേന്താനമി

തന്താലൂകന  ആശപതമികന  നല  പരമിഗണന  നല്കേമി  ഭഇൗതമികേ  പശ്ചന്താതലഞ്ഞം

സമചസപടുത്തുനതമിനുഞ്ഞം  അവമിസടെ  ആവശഷ്യമന്തായമിട്ടുളള  കഡെന്താക്ടരമന്താസര

നമിയമമിക്കുനതമിനുമുളള നടെപടെകേള് ഇഇൗ ഗവണ്സമനന സസ്വശകേരമിക്കുനതന്താണന. 

മണ്ണുമന്താനമി കേപല് നശകഞ്ഞം സചയനതന സഞ്ഞംബനമിചന

ശശ  .    എഞ്ഞം  .    നഇൗഷന്താദന :  സര,  എസന  മണ്ഡലതമിസല  തശരപ്രകദശതന

ഹനസമിതസയനന കപരള്ള ഒര കേപല് വനടെമിഞതുമന്തായമി ബനസപട പ്രശ്നങ്ങളന്താണന

ഞന്താന  ശദ്ധയമില്സപടുത്തുനതന.   കൂനമികന്മേല്  കുരവന്തായമി  എന്നുപറയുനതുകപന്താസല

കേടെലന്താക്രണഞ്ഞം  കേന്താരണഞ്ഞം  തശരപ്രകദശഞ്ഞം  സമന്താതഞ്ഞം  കേടെസലടുത്തുസകേന്താണമിരമിക്കുന  ഒര

സന്താഹചരഷ്യതമിലന്താണന ഇഇൗ കേപല് വനടെമിഞമിരമിക്കുനതന.   മൂനന വരഷങ്ങള്ക്കുമുമന

40  ലകഞ്ഞം രൂപ കുടെമിശ്ശേമികേയുസണനന പറഞന തുറമുഖ വകുപ്പുന പമിടെമിചമിട കേപലന്താണന.

കമഘ  എനന  പറയുന  കേമനമിയുസടെ  കേപല്  അവമിസടെ  അറ്റകുറ്റപണമികേള്ക്കുകവണമി

സകേന്താണ്ടുവനകപന്താള്  വന്താടെകേയമിനതമില്  കേമിടന്താനുള്ള  സസപസയകവണമിയന്താണന

പമിടെമിചമിടതന.  മൂനന വരഷതമിനുകശഷഞ്ഞം ബഹുമന്താനസപട കകേന്താടെതമിയുസടെ ഉതരവന വന്നു.

വന്താടെകേ  നമിശ്ചയമിചതമിലുള്ള  വഷ്യതഷ്യന്താസഞ്ഞം   പഴയ  കററവചന  ഇഇൗടെന്താകണസമനന
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പറഞതമിസന  അടെമിസന്താനതമില്  ആ  കേമനമികന  സസപസ  അകങ്ങന്താടന

സകേന്താടുതതമിനുകശഷഞ്ഞം  കേപല് വമിട്ടുസകേന്താടുകകേയുഞ്ഞം  കവണഞ്ഞം  എനന്താണന  കകേന്താടെതമിയുസടെ

ഉതരവമില് പറയുനതന.   കേഴമിഞ മന്താസഞ്ഞം  17-ാം തശയതമിയന്താണന  ഇങ്ങസനസയന്താര

ഉതരവുണന്തായതന.   ആ  ഉതരവമിനന  കശഷഞ്ഞം  25-ാം  തശയതമി  മുതല്  ഇഇൗ  കേപല്

തശരതടെമിഞന അവമിസടെ ഉറചന നമില്ക്കുയന്താണന.  അതമിസന  ഫലമന്തായമി  അവമിസടെ ഒര

ബശചന  രൂപസപടുകേയുഞ്ഞം   സമശപപ്രകദശങ്ങളമില്   കേടെല്  രൂപസപടുകേയുഞ്ഞം

സചയമിരമിക്കുകേയന്താണന.  കേടെല്  രൂപസപടതമിസന  ഭന്താഗമന്തായമി  അവമിസടെ  ഉണന്തായമിരന

കറന്താഡുകേള്  തകേരനന  തശരഞ്ഞം  ഇലന്താതന്താവുകേയുഞ്ഞം   ഏകേകദശഞ്ഞം  പകതന്താളഞ്ഞം  വശടുകേള്

തകേരകേയുഞ്ഞം സചയ.  അവസരസയലന്താഞ്ഞം പുതമിയ ദുരമിതന്താശസ്വന്താസ കേഷ്യന്താമന തുറനന  അവമിസടെ

പുനരധമിവസമിപമിചമിരമിക്കുകേയന്താണന.   ഇനന  ഇരപതു  ദമിവസന്തായമിട്ടുഞ്ഞം  ഇഇൗ  കേപല്

അവമിസടെനമിന്നുഞ്ഞം  മന്താറ്റന്താനുള്ള  ഗഇൗരവപൂരവ്വമന്തായ  യന്താസതന്താര  നടെപടെമിയുഞ്ഞം  ഉണന്തായമിടമില.

അതമിനുകവണമി  സമസസബലമില്  വമിളമിച്ചുകേളഞ  സമയമുണന്തായമിരന്നുസവങമില്

മസറ്റസനങമിലുഞ്ഞം  മന്താരഗഞ്ഞം  സസ്വശകേരമികന്താമന്തായമിരന്നു.  അവമിസടെയുള്ള

മത്സഷ്യസതന്താഴമിലന്താളമികേള് ഭശതമിയമിലന്താണന.  തശരകദശത്തുള്ള ജനങ്ങസള ഇതയുഞ്ഞം ദമിവസഞ്ഞം
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അക്രമന്താസക്തരന്താകേന്താസത പമിടെമിച്ചുനമിരതമി. ഇനമി  അവര അക്രമന്താസക്തരന്തായന്താല് അവസര

നമിയനമികന്താന  കേഴമിയമില.  അവമിസടെ  വലന്താസതന്താര  സമിറകവഷന

രൂപസപടമിരമിക്കുകേയന്താണന.  അതമിനന്താല് അടെമിയനരമന്തായമി ഇഇൗ കേപല് അവമിസടെനമിന്നുഞ്ഞം

മന്താറ്റണഞ്ഞം.   ഇവമിസടെയുള്ള ടെഗന വചന വലമിചന്താല് അതമിസന മന്താറ്റന്താന കേഴമിയമില.  കേന്താരണഞ്ഞം

അതന  മണമില് ഉറചന  നമില്ക്കുകേയന്താണന.    അതമിനന്താല് മണന  ഡ്രജന സചയന  നശകഞ്ഞം

സചയതമിനുകശഷകമ ഇഇൗ കേപല് അവമിസടെനമിന്നുഞ്ഞം മന്താറ്റന്താന കേഴമിയൂ.    ഇകപന്താള് കമഘ

എന കേമനമികന കനന്താടശസന അയചമിട്ടുണന.  അവര അതന സകേന്താണ്ടുകപന്താകുന യന്താസതന്താര

നശകവുഞ്ഞം  കേന്താണുനമില.  മറ്റന  വമിശദന്താഞ്ഞംശങ്ങളമികല  യ്സകന്താന്നുഞ്ഞം  ഞന്താന  കേടെക്കുനമില.

ഇരപതന ദമിവസകതന്താളമന്തായമി അറമിയമിചമിട്ടുഞ്ഞം സരകന്താരമിനന ഇന്നുവസര അതന മന്താറ്റന്താനുള്ള

ഒര നടെപടെമിയുഞ്ഞം  സസ്വശകേരമികന്താന കേഴമിഞമിടമില.  ഒന്താകരന്താദമിവസഞ്ഞം സചല്ലുകനന്താറുഞ്ഞം  തശരഞ്ഞം

നഷ്ടസപടന  വശടുകേള്  കേടെസലടുത്തുസകേന്താണമിരമിക്കുകേയന്താണന.    നന്താല്പതന  ലകഞ്ഞം  രൂപ

ഇഇൗടെന്താകന്താന കവണമി പമിടെമിചമിടകപന്താള് നന്താലന കകേന്താടെമി സചലവന്താകമിയന്താലുഞ്ഞം നമികേതന്താന

കേഴമിയന്താത  നന്താശനഷ്ടങ്ങളന്താണന  ഇകപന്താള്   ഉണന്തായമിട്ടുള്ളതന.   അതുസകേന്താണന

അടെമിയനരമന്തായമി  എനന  ഇഇൗ  കേപല്  അവമിസടെനമിന്നുഞ്ഞം  മന്താറ്റന്താന  കേഴമിയുസമനന്താണന
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അറമികയണതന.    ഇതന  അവമിസടെ  വചന   കലലഞ്ഞം  സചയതമിനുകശഷഞ്ഞം സപന്താളമിച്ചുമന്താറ്റന്താന

കപന്താകുന്നുസവസനന്താസക പുതമിയ വന്താദഗതമികേള് പല സലത്തുനമിന്നുഞ്ഞം കകേള്ക്കുന്നുണന.

അസതന്താന്നുഞ്ഞം അനുവദമികന്താന കേഴമിയമില.   ഇഇൗ കേപല് എനന അവമിസടെനമിന്നുഞ്ഞം മന്താറ്റന്താന

കേഴമിയുസമനന്താണന  അറമികയണതന.   അതമിനുള്ള  അടെമിയനര  നടെപടെമികേള്

സസ്വശകേരമികകണതന്തായമിട്ടുണന.  ഇഇൗ  കേപല്  അവമിസടെനമിന്നുഞ്ഞം  മന്താറ്റമിയമി  സലങമില്

ക്രമസമന്താധന്താന  പ്രശ്നങ്ങളുള്പസടെ   ഉണന്താകേന്താന  സന്താധഷ്യതയുസണനന  അറമിയമി

ക്കുകേയന്താണന. അതമിനന കൃതഷ്യമന്തായമി മറുപടെമി ഉണന്താകേണഞ്ഞം.   

മണ്ണുമന്താനമി കേപല് നശകഞ്ഞം സചയനതന സഞ്ഞംബനമിചന

തുറമുഖവുഞ്ഞം മന്യൂസമിയവുഞ്ഞം പുരന്താവസ്തു സഞ്ഞംരകണവുഞ്ഞം വകുപ്പുമനമി (ശശ  .    രന്താമചന്ദ്രന

കേടെനപള്ളമി)  :  സര,   ബഹുമന്താനസപട എഞ്ഞം.  നഇൗഷന്താദന  എഞ്ഞം.എല്.എ.  ഉനയമിചമിട്ടുള്ള

ഇഇൗ പ്രശ്നഞ്ഞം  വളസര  സങശരണമന്താണന,  ഗുരതരമന്താണന.   സകേന്താചമി  തുറമുഖതന  ഡ്രഡ്ജന

സചയമിരന കമഘസയന വമികദശ ഡ്രഡ്ജര ഇനഷ്യയമില് രജമിസര സചയനതമിനുള്ള

നടെപടെമിക്രമങ്ങള്കന്തായമിടന്താണന  01.04.2013-ല് സകേന്താലഞ്ഞം തുറമുഖസതതമിയതന.   ഇതന

പമിനശടെന  ഹനസമിത എന  കപരമില്  ഇനഷ്യയമില്  രജമിസര  സചയ.   ഇനഷ്യയമില്
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അറ്റകുറ്റപണമികേള് നശണ്ടുകപന്തായതമിസന ഫലമന്തായുഞ്ഞം തുറമുഖ ചന്താരജന ജമി.ഒ.(എഞ്ഞം.എസന)

നഞ്ഞം.  15/2013/മ.തു.വ.  തശയതമി  23.03.2013  പ്രകേന്താരഞ്ഞം പുതുകമി നമിശ്ചയമിചതമിനന്താലുഞ്ഞം

കേമനമി  തുറമുഖ  വകുപമിനന  അടെയ്കകണ  തുകേയന്തായ  36,63,338/-  രൂപ

കുടെമിശ്ശേമികേയമിനതമിലുള്ളതമിനന്താല്   കേപലമിനന  തുറമുഖഞ്ഞം  വമിട്ടുകപന്താകേന്താനുള്ള  അനുമതമി

നല്കേമിയമിരനമില.   പമിനശടെന കമല്പറഞ ഡ്രഡ്ജറമിസന ഉടെമസര ബഹുമന്താനസപട

കകേന്താടെതമിസയ സമശപമിക്കുകേയുഞ്ഞം പഴയ ചന്താരജന ഇഇൗടെന്താകമി കമഘ ഡ്രഡ്ജമിഞ്ഞംഗന കേമനമികന

കേപല്  സകേന്താണ്ടു  കപന്താകുനതമിനുള്ള  അനുവന്താദഞ്ഞം  നല്കുനതമിനന  30.05.2016-നന

കകേന്താടെതമി  വമിധമി  കനടുകേയുഞ്ഞം  സചയ.   ഈ  കകേന്താടെതമി  ഉതരവന  ലഭമിചന  പതമിനന്താലന

ദമിവസതമിനകേഞ്ഞം  കേപല്  സകേന്താണ്ടുകപന്താകേന്താന  അനുമതമി  നല്കേന്താനന  നമിരകദ്ദേശമിച്ചു.

പ്രസ്തുത  ഉതരവന  ഡ്രഡ്ജമിഞ്ഞംഗന  കേമനമി  ലഭഷ്യമന്താകമിയതമിസന  അടെമിസന്താനതമില്

നമിയകമന്താപകദശഞ്ഞം  ലഭഷ്യമന്താക്കുകേയുഞ്ഞം  02.07.2016-സല  സരകന്താര  ഉതരവന

387/16/മ.തു.വ.  ഉതരവന പ്രകേന്താരഞ്ഞം കേപല് തുറമുഖത്തുനമിന്നുഞ്ഞം നശകഞ്ഞം സചയനതമിനന

ആവശഷ്യമന്തായ നടെപടെമികേള് സസ്വശകേരമികന്താന തുറമുഖ വകുപന  ഡെയറക്ടരകന  നമിരകദ്ദേശഞ്ഞം

നല്കുകേയുഞ്ഞം  സചയ.   എനന്താല്  കേന്താറ്റമിലുഞ്ഞം  കകേന്താളമിലുഞ്ഞംസപടന  നങ്കൂരമമിളകേമി  കേപല്
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25.06.2016-ല്  ബഹുമന്താനസപട  എഞ്ഞം.എല്.എ.  പറഞതുകപന്താസല  ഇരവമിപുരത്തുള്ള

കേടെല്തശര കതയന ഒഴുകേമിസയതമി.  കേപല് തശരത്തുനമിന്നുഞ്ഞം മന്താറനതമിനുള്ള ചുമതല

ഉടെമസരകന്താണന.   അതമിനന  ഒനരകകന്താടെമി  രൂപയമിലധമികേഞ്ഞം  കവണമിവരസമനന്താണന

കേണകന്താകമിയമിരമിക്കുനതന.   ഇഇൗ  കജന്താലമി  നമിരവ്വഹമിക്കുവന്താന  സഞ്ഞംസന്താന  തുറമുഖ

വകുപമിനുഞ്ഞം കകേന്ദ്ര ഏജനസമികേളന്തായ കനവമി, കകേന്താസന ഗന്താരഡെന വമിഭന്താഗതമിനുഞ്ഞം കേഴമിയമില.

ഉടെമസര  സസ്വകേന്താരഷ്യവമിദഗ്ദ്ധ  ഏജനസമിസയ  സകേന്താണന്താണന  സചയ്യമിപമികകണതന.

അടെമിയനരമന്തായമി  കേപല്  തശരത്തുനമിന്നുഞ്ഞം  മന്താകറ്റണതമിസന  ഭന്താഗമന്തായമി  കേപലമിസന

ഉടെമസര  തുറമുഖ  വകുപമിസന  സഹന്തായകതന്താസടെ  കേപല്  അവമിസടെ  നമിന്നുഞ്ഞം

മന്താറനതമിനുള്ള  ശമങ്ങളന്താണന  നടെത്തുനതന.   ഇതരഞ്ഞം  കജന്താലമി  നമിരവ്വഹമികന്താന

കേഴമിവുള്ള  സസ്വകേന്താരഷ്യ  ഏജനസമിയുസടെ  സഹന്തായകതന്താസടെ   നടെതമി  വരമികേയുമന്താണന.

മണ്സൂണുഞ്ഞം   കമന്താശമന്തായ  കേന്താലന്താവസയുഞ്ഞം  ശക്തമിയന്തായ  ടെഗന,  കബന്താടന  മുതലന്തായ

യനസന്താമഗ്രമികേളുസടെ  അപരഷ്യന്താപ്തതമൂലവുഞ്ഞം  ഇതുവസര  കമല്പറഞ  പ്രവൃതമി

പൂരതമിയന്താക്കുവന്താന സന്താധമിചമിടമില.  കേഴമിഞ ദമിവസങ്ങളമില് സരകന്താര വകുപന ടെഗഞ്ഞം

സജ.സമി.ബമി.  മുതലന്തായവയുഞ്ഞം കൂടെന്താസത കേമനമി വകേ 20 ടെണ് കശഷമിയുള്ള ടെഗസമതമിച്ചു
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ദമിവസങ്ങകളന്താളഞ്ഞം  നമിരനരഞ്ഞം  രകന്താപ്രവരതനഞ്ഞം  നടെതമിയമിരന്നു.   13.07.2016-ല്

സകേന്താലഞ്ഞം കേളക്ടകററ്റമില് വചന കൂടെമിയ കയന്താഗതമില് കൂറ്റന മണല് ചന്താക്കുകേള് നമിരമ്മമിചന

തടെയണ സകേടമി  ഡ്രഡ്ജറമിസന സവള്ളതമില് സപന്താങ്ങമികമിടെക്കുന അവസയമികലയന

തമിരമിചന സകേന്താണ്ടുവരനതമിനുഞ്ഞം പമിനശടെന ശക്തമിയുള്ള ടെഗന കബന്താടന  ഉപകയന്താഗമിചന വലമിചന

മന്താറ്റന്താന  കേഴമിയുസമന്നുഞ്ഞം  ഡ്രഡ്ജര  ഉടെമയുസടെ  പ്രതമിനമിധമി  അറമിയമിചമിട്ടുണന.   വരന

20-ാം തശയതമിയന്താണന ഏറ്റവുഞ്ഞം ഉയരന കവലമികയറ്റഞ്ഞം.  അതമിനന്താല് കേപല് കേമനമിസയ

ഏല്പമിചന രകന്താപ്രവരതകേരസടെയുഞ്ഞം തുറമുഖ വകുപമിസനയുഞ്ഞം കൂടന്തായ ശമകതന്താസടെ 19,

20,  21  തശയതമികേളമില്  ഡ്രഡ്ജര  തശരത്തുനമിന്നുഞ്ഞം  വലമിച്ചുമന്താറ്റന്താന  കേഴമിയുസമനന

അറമിയമിചമിട്ടുണന.  ഡ്രജറമിസന  സുരകന്താ  ചുമതല  അതമിസന  ഉടെമസനന്താണന.

ഇതരതമില്  കേരയടെമിയുന  കേപലുകേള്  എടെത്തുമന്താറനതമിനന  നടെപടെമിക്രമങ്ങള്

പന്താലമികകണതുണന.  നമിലവമില്  കകേന്താടെതമി  ഉതവന  പ്രകേന്താരഞ്ഞം  കേപല്  തശരഞ്ഞം

വമിട്ടുകപന്താകുവന്താന   അനുമതമി  നല്കേമികഴമിഞ.   ഇഇൗ  കേപല്  അടെമിയനരമന്തായമി

മന്താറ്റണസമനന പല പ്രന്താവശഷ്യഞ്ഞം ബനസപട ഉകദഷ്യന്താഗസസര കരഖന്താമൂലവുഞ്ഞം അലന്താസതയുഞ്ഞം

അറമിയമിചമിട്ടുണന.   രകന്താപ്രവരതനങ്ങള്കമിടെയന  ഉണന്താകയകന്താവുന  അപകേടെവുഞ്ഞം

കേപല്  മുങ്ങന്താന  തസന  സന്താധഷ്യതയുള്ളതമിനന്താലുഞ്ഞം  ഇതരതമിലുള്ള  പ്രവൃതമികേള്കന
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വളസര ഉയരന നമിരകന്താണന കേമനമികേള് ഇഇൗടെന്താക്കുനതന.  പ്രവൃതമി വമിജയകേരമന്തായമി

പൂരതമിയന്താകന്താതപകഞ്ഞം പ്രതമിഫലഞ്ഞം ലഭമികമില എന വഷ്യവസയമിലന്താണന  ഇതരഞ്ഞം

പ്രവൃതമികേള് നടെത്തുനതന.  അതമിനന്താല്  സുരകമിതമന്തായമി ഉടെമസസന ഏല്പമികന്താന

കേഴമിയുസമനന  ഉറപ്പുള്ള  അവസയമില്  മന്താതമന്താണന  രകന്താപ്രവരതനഞ്ഞം  നടെത്തുനതന.

21.07.2016-ല്  നടെത്തുന  ശമതമിസന  വമിജയസന്താധഷ്യത  കേണകമിസലടുതന

അടെമിയനര  തുടെര  നടെപടെമികേള്  സസ്വശകേരമിക്കുനതന്താണന.  കൂടെന്താസത  പ്രസ്തുത  സലതന

ആവശഷ്യമന്തായ  സുരക  നല്കുനതമിനന  കകേന്താസന  ഗന്താരഡെന  കേമന്താനനമിനന  ജമിലന്താകേളക്ടര

അടെമിയനര നമിരകദ്ദേശഞ്ഞം നല്കേമിയമിട്ടുണന. ബഹുമന്താനസപട എഞ്ഞം.എല്.എ. പറഞ പ്രശ്നഞ്ഞം

വളസര  പ്രന്താധന്താനഷ്യകതന്താടുകൂടെമിതസന  സരകന്താര  സസകേകേന്താരഷ്യഞ്ഞം  സചയനതന്തായമിരമിക്കുഞ്ഞം.

ഉതരവന്താദസപടവരകന അതമിനന്താവശഷ്യമന്തായ നമിരകദ്ദേശഞ്ഞം നല്കേമിയമിട്ടുണന. 

 തസമികേ സൃഷ്ടമികല് 

ശശ  .    കകേന്താവൂര  കുഞകമന്താന:  സര,   നമ്മുസടെ  സഞ്ഞംസന്താനതന  ദന

കഡെന്താക്ടരമന്താരസടെ തസമികേ സൃഷ്ടമികണസമനന്താണന ഇഇൗ സബ്മമിഷനമിലൂസടെ  ഞന്താന

ആവശഷ്യസപടുനതന.  കകേരളതമില്  1298  ആശപതമികേള്  നമിലവമിലുണന.   ഇഇൗ
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ആശപതമികേളമില്   സവറുഞ്ഞം  134   ദന  കഡെന്താക്ടരമന്താകര  നമിലവമിലുളളൂ.  1164

ആശപതമികേളമില് ദന കഡെന്താക്ടരമന്താസര നമിയമമികകണതുണന. കവള്ഡെന സഹല്തന

ഓരഗസസനകസഷന  മന്താനദണ്ഡമനുസരമിചന  3,000  ജനങ്ങള്കന   ഒര  ദന

കഡെന്താക്ടര എനന്താണന കേണകന.  ഇവമിസടെ  30,000  ജനങ്ങള്കന  ഒര കഡെന്താക്ടര

വശതകമയുളളൂ.   അതുസകേന്താണന  കേഴമിഞ   മൂനന  വരഷങ്ങള്കമിടെയമില്  നമ്മുസടെ

സഞ്ഞംസന്താനതന ആകരന്താഗഷ്യ  കമഖലയമില് അധമികേമന്തായമി   സൃഷ്ടമിച  തസമികേള്  -

എഞ്ഞം.ബമി.ബമി.എസന.-നന  1710,  സമഡെമികല് ഓഫശസരമന്താര  (ബമി.എ.എഞ്ഞം.എസന.)-

370,  സമഡെമികല് ഓഫശസര (കഹന്താമമികയന്താ)-365  എനമിങ്ങസനയന്താണന.  എനന്താല്

ദന കഡെന്താക്ടരമന്താരസടെ  നമിയമനഞ്ഞം നടെനതന സവറുഞ്ഞം  64  എണഞ്ഞം മന്താതമന്താണന. 134

ദന കഡെന്താക്ടരമന്താര  മന്താതമന്താണന   ഇകപന്താള് കകേരളതമിലുളളതന.   ഇവമിസടെ  ചരച

സചയ്യസപടുന പ്രധന്താന വമിഷയഞ്ഞം ഓറല് കേഷ്യന്താനസര പ്രതമികരന്താധഞ്ഞം,   കുടമികേളുസടെ

ദനസഞ്ഞംരകണഞ്ഞം,  വകയന്താജനങ്ങളുസടെ  ദനല്  പ്രശ്നങ്ങള്  എനമിവയന്താണന.

ഇവസയലന്താഞ്ഞം പരമിഹരമികന്താന സമഡെമികല് കകേന്താകളജുകേസളയന്താണന നന്താഞ്ഞം പലകപന്താഴുഞ്ഞം

ആശയമിക്കുനതന.   അവമിസടെ  ആയമിരകണകമിനന   കരന്താഗമികേളന്താണന

വന്നുസകേന്താണമിരമിക്കുനതന.   ഒ.പമി.-യമില്  ഇതരഞ്ഞം   കരന്താഗമികേള്കന  പലകപന്താഴുഞ്ഞം

ഫലപ്രദമന്തായ ചമികേമിത്സ ലഭമിക്കുനമില.  അതുസകേന്താണന അവര അമമിതമന്തായ ഫശസന
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ഇഇൗടെന്താക്കുന  സസപ്രവറ്റന  ആശപതമികേളമികലയന  കപന്താവുകേയന്താണന  സചയനതന.

ഇതരതമിലുളള  വലമിയ  വമിഷയങ്ങള്  കകേരളതമില്  നമിലനമില്ക്കുകേയന്താണന.

2011-ല്  പമി.എസന.സമി.  നടെതമിയ എഴുത്തുപരശകയമില്  153  കപരസടെ  റന്താങന

ലമിസന  നമിലവമിലുണന.  ആ  റന്താങന  ലമിസന  2012-ല്  പ്രസമിദ്ധശകേരമിചതന്താണന.

അതമില്നമിന്നുഞ്ഞം  41  ദന  കഡെന്താക്ടരമന്താസര  മന്താതകമ  നന്താളമിതുവസരയന്തായമി

നമിയമമിചമിട്ടുളളൂ.  ഇഇൗ  റന്താങന  ലമിസമിസന  കേന്താലന്താവധമി  രണന  മന്താസതമിനുളളമില്

തശരന്താനകപന്താവുകേയന്താണന.  അതുസകേന്താണന  കകേരളതമിസല   ദന  കഡെന്താക്ടരമന്താരസടെ

നമിയമനഞ്ഞം  വളസര  അടെമിയനരമന്തായമി  നടെത്തുനതമിനുകവണമിയുളള

നടെപടെമികേളുണന്താകേണഞ്ഞം.   തസമികേകേള്   ക്രമികയറ്റന  സചകയ്യണതന്തായമിട്ടുണന.  ഇഇൗ

നമിയമനഞ്ഞം  നടെത്തുനതമിലൂസടെ  ഒര  പരമിധമിവസര   സതന്താഴമിലമിലന്തായ്മയന  പരമിഹന്താരഞ്ഞം

കേന്താണന്താന  കേഴമിയുഞ്ഞം.   ദന  കഡെന്താക്ടരമന്താരസടെ  മന്താതമല  മറ്റന  അകനകേഞ്ഞം  റന്താങന

ലമിസ്റ്റുകേളമില്  ആയമിരകണകമിനന  ഉകദഷ്യന്താഗന്താരതമികേള്  കജന്താലമി  ലഭമികന്താന

കേന്താതമിരമിക്കുകേയന്താണന.   അതുസകേന്താണന  നമിലവമിലുളള റന്താങന ലമിസമില്നമിന്നുഞ്ഞം ദന

കഡെന്താക്ടരമന്താരസടെ നമിയമനഞ്ഞം  അടെമിയനരമന്തായമി  നടെത്തുനതമിനുകവണ നടെപടെമികേള്

സസ്വശകേരമികണസമനന്താണന ഞന്താന ആവശഷ്യസപടുനതന. 
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 തസമികേ സൃഷ്ടമികല് 

ആകരന്താഗഷ്യവുഞ്ഞം   സന്താമൂഹഷ്യനശതമിയുഞ്ഞം  വകുപ്പുമനമി  (ശശമതമി  സകേ  .    സകേ  .

സസശലജ ടെശചര):  സര,  സഞ്ഞംസന്താന ആകരന്താഗഷ്യ വകുപമില്  സഡെപന്യൂടമി ഡെയറക്ടര,

സഡെനല്  ഉള്സപസടെ  135  സഡെനല്  സരജന്മേന്താരസടെ  തസമികേകേളന്താണന

നമിലവമിലുളളതന.  ചശഫന  സഡെനല്  കേണ്സള്ടനന-1,  സശനമിയര  സഡെനല്

കേണ്സള്ടനന-2,  സഡെനല് കേണ്സള്ടനന-8,  ജൂനമിയര സഡെനല് കേണ്സള്ടനന-

17,   സഡെനല്  സമിവമില്  സരജന-16,   അസമിസനന  സഡെനല്  സരജന-90

എനമിങ്ങസനയന്താണുളളതന.  സഡെനല് കഡെന്താക്ടരമന്താസര കൂടെന്താസത  ഇഇൗ യൂണമിറകേളുസടെ

ഭന്താഗമന്തായമി  103  സഡെനല്  സസഹജശനമിസ്റ്റുകേളുഞ്ഞം  33  സഡെനല്  സമകന്താനമിക്കുമന്താരഞ്ഞം

ഒര സഡെനല് എകേസ്വമിപ്സമനന സമയമിനനനസന  സടെകശഷഷ്യനുഞ്ഞം കജന്താലമിസചയന്നുണന.

ജനറല് ആശപതമി,  ജമിലന്താ ആശപതമി,  തന്താലൂകന ആശപതമി  എനമിവയമില്

സസ്പെഷഷ്യന്താലമിറ്റമി  സഡെനല് ഡെമിപന്താരട്ടുസമന്റുകേളുസടെ  കസവനഞ്ഞം  ഇഇൗ യൂണമിറകേളുസടെ

ഭന്താഗമന്തായമി  ലഭഷ്യമന്താകമിയമിട്ടുണന.  പുതുതന്തായമി  പദവമി  ഉയരതമിയ  തന്താലൂകന

ആശപതമികേളുള്സപസടെ  നമിലവമിലുളള  79  തന്താലൂകന  ആശപതമികേളമില്  68

എണതമില്  മന്താതകമ  ഇകപന്താള്  സഡെനല്  യൂണമിറകേള്  പ്രവരതമിക്കുന്നുളളൂ.
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മുഴുവന  ദനന്താശപതമികേളമിലുഞ്ഞം  സഡെനല്  യൂണമിറ്റന  ആരഞ്ഞംഭമിക്കുനതുഞ്ഞം  സഡെനല്

സരജനമന്താരസടെ  തസമികേ  സൃഷ്ടമിക്കുനതുഞ്ഞം  ഘടഞ്ഞംഘടമന്തായമി  സരകന്താര

പരമിഗണമിക്കുനതന്താണന.  പുതമിയതന്തായമി  സഡെനല്  യൂണമിറകേള്  ആരഞ്ഞംഭമിക്കുന

കേന്താരഷ്യവുഞ്ഞം ജമിലന്താ/ജനറല് ആശപതമികേളമില് സസ്പെഷഷ്യന്താലമിറ്റമി ദനല് കസവനങ്ങള്

ശക്തമിസപടുത്തുന കേന്താരഷ്യവുഞ്ഞം  കടന്താമന്താസകേയറമിസന  ഭന്താഗമന്തായമി ദനല് കസവനങ്ങള്

ലഭഷ്യമന്താക്കുന കേന്താരഷ്യവുഞ്ഞം  സരകന്താരമിസന പരമിഗണനയമിലുണന.  ഓറല് കേഷ്യന്താനസര

പ്രതമികരന്താധഞ്ഞം,  കുടമികേളുസടെ ദനസഞ്ഞംരകണഞ്ഞം, വകയന്താജനങ്ങളുസടെ ദനസഞ്ഞംരകണഞ്ഞം

തുടെങ്ങമിയവ  പ്രന്താഥമമികേ ആകരന്താഗഷ്യകകേന്ദ്രങ്ങള്വഴമി നടെതമിവരന്നു. കൂടെന്താസത സ്കൂള്

ആകരന്താഗഷ്യപരമിപന്താടെമി,   വകയന്താജന  ആകരന്താഗഷ്യപരമിപന്താടെമി,  കേഷ്യന്താനസര  സകേയര

കപ്രന്താഗ്രന്താഞ്ഞം  തുടെങ്ങമിയവയുഞ്ഞം നടെതമിവരന്നുണന.    മന്താതമല വയനന്താടെന  ജമിലയമില്

ഒര സമന്താസസബല് ദന യൂണമിറ്റന  പ്രവരതമിച്ചുവരന്നുണന.   എന.എചന.എഞ്ഞം.-സന

ഭന്താഗമന്തായമി  14  ജമിലകേളമിലുഞ്ഞം പ്രവരതമിക്കുന ഡെമിസ്ട്രെെമിക്ടന  ഏരളമി ഇനരസവനഷന

സസനറുകേളമില് ഓകരന്താ ദന കഡെന്താക്ടരമന്താര  കജന്താലമിസചയവരന്നുണന.  ഇതുകൂടെന്താസത

എന.എചന.എഞ്ഞം.  വഴമി  35  സഡെനല് കഡെന്താക്ടരമന്താസര തന്താലന്താലമികേമന്തായമി നമിയമമിചന

സഡെനല്  കസവനങ്ങള്   നടെത്തുന്നുണന.  ബഹുമന്താനസപട  അഞ്ഞംഗഞ്ഞം  ഇവമിസടെ

പറഞതന  പുതമിയ  തസമികേകേള്   സൃഷ്ടമിക്കുനതമിസനക്കുറമിചന്താണന.  ആകരന്താഗഷ്യ
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കമഖലയമിസല  എലന്താ  ആശപതമികേളമിലുഞ്ഞം  ധന്താരന്താളഞ്ഞം  തസമികേകേള് പുതമിയതന്തായമി

സൃഷ്ടമികകണതുണന.   തസമികേകേള്  സൃഷ്ടമിക്കുനതമിനന്താവശഷ്യമന്തായ

സപ്രന്താകപന്താസലുകേള്   സമരപമിച്ചുസകേന്താണമിരമിക്കുകേയന്താണന.  എനന്താല്  നമിലവമിലുളള

ലമിസമിസന കേന്താലന്താവധമി  തശരനതമിനുമുമന  തസമികേ സൃഷ്ടമിക്കുകേ എന പ്രക്രമിയ

പൂരതമിയന്താകുസമനന കേരതുനമില.   ഒഴമിവുകേള് റമികപന്താരടന   സചയനതനുസരമിചന

ലമിസമിസന കേന്താലന്താവധമി  തശരനതമിനുമുമന  ആ റന്താങന ലമിസമില്നമിന്നുഞ്ഞം  നമിയമനഞ്ഞം

നടെതന്താവുനതന്താണന.  തസമികേ  സൃഷ്ടമികന്താനുളള  പ്രവരതനഞ്ഞം  ഇഇൗ  ഗവണ്സമനന

നടെത്തുനതന്തായമിരമിക്കുസമന്നുഞ്ഞം  വകുപന  അതമിനുളള  സപ്രന്താകപന്താസലുകേള്

സമരപമിക്കുനതന്തായമിരമിക്കുസമന്നുമന്താണന എനമികന പറയന്താനുളളതന. 

 അണ് എയ്ഡെഡെന കമഖലയമിസല അദ്ധഷ്യന്താപകേരസടെ പ്രശ്നങ്ങള്

ശശ  .    എ  .    എന  .    ഷഞ്ഞംസശര:  സര,  അണ് എയ്ഡെഡെന കമഖലസയ ഞങ്ങള്

കേന്താണുനതന   അനമിവന്താരഷ്യമന്തായ  തമിനമ  എന  നമിലയമിലന്താണന.   നവലമിബറല്

നയങ്ങള്  വനകപന്താള്  വമിദഷ്യന്താഭഷ്യന്താസ  കമഖലയമില്നമിന്നുളള   സരകന്താരമിസന

പമിനമന്താറ്റഞ്ഞം,   അതന്താണന  അണ്-എയ്ഡെഡെന  കമഖലയന  ആധന്താരമന്തായതന.   അണ്

എയ്ഡെഡെന  കമഖലയമിസല   അദ്ധഷ്യന്താപകേര  കനരമിടുന   പ്രശ്നങ്ങസളക്കുറമിചന്താണന
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ഞന്താനമിവമിസടെ  ഉനയമികന്താന  ശമമിക്കുനതന.  കകേരളതമിസന  വമിദഷ്യന്താഭഷ്യന്താസ

കമഖലയമില്  അണ്  എയ്ഡെഡെന  സന്താപനങ്ങള്

ശക്തമിസപട്ടുസകേന്താണമിരമിക്കുകേയന്താസണനന  മന്താതമല  അതന  സജശവ

സന്താനമിദ്ധഷ്യവുമന്താണന. ഇഇൗ അണ് എയ്ഡെഡെന സന്താപനങ്ങസള   സറഗുകലറ്റന സചയ്യന്താന

നമുകന  കേഴമിയണഞ്ഞം.  സറഗുകലറ്റന  സചയ്യണസമങമില്   സസഷകലന്താകനമന്താസരകപന്താസല

പണസകന്താതമികയന്താടുകൂടെമി  കേടെന്നുവരന  മന്താകനജുസമന്റുകേസള  നമിലയന  നമിരതന്താന

ആദഷ്യഞ്ഞം നമുകന സന്താധമികണഞ്ഞം.  ഗവണ്സമനന തലതമില്  ശക്തമന്തായ ഇടെസപടെല്

നടെതമിയന്താല്  അതമിനന  സന്താധമിക്കുസമന  വമിശസ്വന്താസമന്താസണനമിക്കുളളതന.

ബഹുമന്താനസപട  സചയര   കനരസത  നമിയമസഭന്താ  സന്താമന്താജമികേനന്തായമി  ഇരമിക്കുന

ഘടതമില്   അണ്  എയ്ഡെഡെന  കമഖലയമിസല  ടെശചമിഞ്ഞംഗന  സന്താഫമിസന

ചൂഷണതമിസനതമിസര   വലമിസയന്താര സമരതമിനന കനതൃതസ്വഞ്ഞം സകേന്താടുതയന്താളന്താണന.

ഏകേകദശഞ്ഞം രണരലകകതന്താളഞ്ഞം  ടെശചമിഞ്ഞംഗന  സന്താഫന  ഇഇൗ കമഖലയമിലുണന.   ഇഇൗ

അണ്  എയ്ഡെഡെന കമഖലയമിസല ചൂഷണതമിനന അറുതമിവരതന്താന സന്താധമിചന്താല്

അതന അങ്ങയുസടെ തലയമിസല കഗന്താള്ഡെന സഫതറന്തായമിരമിക്കുഞ്ഞം. ഇവമിസടെ ടെശകചഴമിനന

മന്താനഷ്യമന്തായ ശമളമമില.  1957-സല വമിദഷ്യന്താഭഷ്യന്താസ ബമില്  സകേന്താണ്ടുവന്നുസവങമിലുഞ്ഞം

അതമികനകന്താള് കമന്താശസപട സന്താഹചരഷ്യതമിലന്താണന ഇകപന്താഴുഞ്ഞം ഇഇൗ കമഖലയമിസല
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രണര  ലകകതന്താളഞ്ഞം  വരന  അദ്ധഷ്യന്താപകേര  ജശവമിച്ചുസകേന്താണമിരമിക്കുനതന.

ബഹുമന്താനസപട സചയറമിസന വന്താക്കുകേള് കകേന്താടന  സചയന്താല്  'സസമഗ്രനന  കലകബഴന',

അതന്തായതന മറ്റന സഞ്ഞംസന്താനങ്ങളമില്നമിനന വരന സതന്താഴമിലന്താളമികേള്കന ലഭമിക്കുന

കവതനഞ്ഞംകപന്താലുഞ്ഞം   നമ്മുസടെ  അണ്  എയ്ഡെഡെന  സ്കൂളുകേളമിസല  ടെശചരമന്താരകന

ലഭമിക്കുനമില.   അവര യഥന്താരതതമില് വളസര  കേസ്വന്താളമിസസഫഡെന്താണന.   കപന്താസന

ഗ്രന്താജുകവഷന  മന്താതമല   എഞ്ഞം.ഫമില്ലുകേന്താരഞ്ഞം   പമിഎചന.ഡെമികന്താരഞ്ഞം  അവരമിലുണന.

ദഇൗരഭന്താഗഷ്യവശന്താല്  അണ്  എയ്ഡെഡെന  കമഖലയമികലയന  തളളസപടവരന്താണവര.

അതുസകേന്താണന  എനമികന  അഭഷ്യരതമിക്കുവന്താനുളളതന  അണ്  എയ്ഡെഡെന

കമഖലയമിസല  ടെശചരമന്താരസടെ  ശമളഞ്ഞം  നമ്മുസടെ  ഗവണ്സമനന  സ്കൂള്   ടെശകചഴമിനന

ലഭമിക്കുന  രശതമിയമികലയന സകേന്താടുകന്താനന്താവശഷ്യമന്തായ നടെപടെമിസയടുകണഞ്ഞം. ഇതരഞ്ഞം

സ്കൂളുകേള്  നല  രശതമിയമില്  ഫശസന  ഇഇൗടെന്താക്കുന്നുണന.  ഫശസന  മന്താകനജുസമനന

ഇഇൗടെന്താക്കുനതലന്താസത  പലകപന്താഴുഞ്ഞം   ടെശചരമന്താരകന  മന്താനഷ്യമന്തായ  കവതനഞ്ഞം

സകേന്താടുകന്താന തയ്യന്താറന്താകുനമില.  ഏസതങമിലുസമന്താര ടെശചര  ഒര സന്താപനതമില്

പ്രവരതമിചന  മസറ്റന്താര  സന്താപനതമികലയന  ഇനരവന്യൂവമിനുകവണമി  കപന്താകുകമന്താള്

ഏസതന്താര  സന്താപനവുഞ്ഞം  കേന്താണമികകണ  മരഷ്യന്താദയന്താണന  ഒര  എകനപശരമിയനസന

സരടമിഫമികറ്റന സകേന്താടുക്കുകേ എന്നുളളതന.  ഇഇൗ എകനപശരമിയനസന സരടമിഫമികറ്റന
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സകേന്താടുകന്താന പല ഘടങ്ങളമിലുഞ്ഞം  സ്കൂളുകേന്താര തയ്യന്താറന്താകുനമില.  അകപന്താള് കേടുത

ചൂഷണതമിസന  കമഖലയന്തായമി  അണ്  എയ്ഡെഡെന  സ്കൂളുകേള്

മന്താറമിസകന്താണമിരമിക്കുന്നു,  ടെശകചഴന  പശഡെമിപമികസപടുന്നു.  ഇതമിനന

പരമിഹന്താരമുണന്താകന്താന   ശക്തമന്തായ  ശമമുണന്താകേണഞ്ഞം.  അതുസകേന്താണന   ഉനത

വമിദഷ്യന്താഭഷ്യന്താസ കമഖലയമിലുഞ്ഞം  വമിദഷ്യന്താഭഷ്യന്താസതമിലുഞ്ഞം   ഒഇൗനമിതഷ്യതമില് നമില്ക്കുന

ഇഇൗ സഞ്ഞംസന്താനതന   ഏറ്റവുഞ്ഞം  എഡെന്യൂകകറ്റഡെന്തായ ഒര വമിഞ്ഞംഗന  ഇഇൗ രശതമിയമില്

പശഡെമിപമിക്കുനതന  ശരമിയല.  അതുസകേന്താണന  നമ്മുസടെ  ഗവണ്സമനന  അണ്

എയ്ഡെഡെന  സന്താപനങ്ങള്സകതമിരന്താണന.  അണ്  എയ്ഡെഡെന  സന്താപനങ്ങള്

സറഗുകലറ്റന  സചയ്യന്താന  ഒര  കേണശഷന  കൃതഷ്യമന്തായമി  വയകേ,   കപ  സസയമില്

കൃതഷ്യമന്തായമി  അവമിടെസത  ജശവനകന്താരക്കുഞ്ഞം  അദ്ധഷ്യന്താപകേരക്കുഞ്ഞം  ലഭമിക്കുസമനന

ഉറപന്താക്കുകേ.   അങ്ങസന  സകേന്താടുകന്താത  സന്താപനങ്ങസള   റഗുകലറ്റന  സചയ്യന്താനുഞ്ഞം

അതമിസന അഞ്ഞംഗശകേന്താരഞ്ഞം  റദ്ദേന്താകന്താനുഞ്ഞം  സഞ്ഞംസന്താന സരകന്താര മുകനന്താടന  വരണഞ്ഞം.

കേടുത ചൂഷണഞ്ഞം കനരമിടുന  ഒര കമഖല എന നമിലയമില്  ഗവണ്സമനമിസന

ഭന്താഗത്തുനമിന്നുമുളള  ശക്തമന്തായ  ഇടെസപടെല്  ഉണന്താകേണസമനന  ഞന്താന  വളസര

വമിനയകതന്താസടെ ഗവണ്സമനമികനന്താടെന അഭഷ്യരതമിക്കുകേയന്താണന. 
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 അണ് എയ്ഡെഡെന കമഖലയമിസല അദ്ധഷ്യന്താപകേരസടെ പ്രശ്നങ്ങള്

വമിദഷ്യന്താഭഷ്യന്താസ വകുപ്പുമനമി (സപ്രന്താഫ  .    സമി  .    രവശന്ദ്രനന്താഥന) :  സര,  സഞ്ഞംസന്താന

സരകന്താരമിസന മുഖഷ്യ അജണ സപന്താതുവമിദഷ്യന്താഭഷ്യന്താസ സഞ്ഞംരകണമന്താണന.  എങമിലുഞ്ഞം

സഞ്ഞംസന്താനതന  അണ്  എയ്ഡെഡെന  കമഖലയമില്,  സഞ്ഞംസന്താന  സമിലബസമിലുഞ്ഞം

കകേന്ദ്ര  സമിലബസമിലുഞ്ഞം  സ്കൂളുകേള്  പ്രവരതമിക്കുന്നുണന.  ഇഇൗ  സ്കൂളുകേളമിസല

ജശവനകന്താരഞ്ഞം  അദ്ധഷ്യന്താപകേരഞ്ഞം   അതന്താതന  സ്കൂള്  മന്താകനജരസടെ  കേശഴമിലന്താണന

കജന്താലമിസചയനതന.  എനമിരനന്താലുഞ്ഞം  സഞ്ഞംസന്താനതന പ്രവരതമിക്കുനതന്താകേയന്താല്

ഇഇൗ  കമഖലയുസടെ   പ്രന്താധന്താനഷ്യഞ്ഞം  കേണകമിസലടുതന   ഇവരസടെ  കസവന-കവതന

വഷ്യവസകേള്കന  വഷ്യക്തമന്തായ മന്താനദണ്ഡങ്ങളുഞ്ഞം ചടങ്ങളുഞ്ഞം  നമിലവമിലുണന.   അണ്

എയ്ഡെഡെന  സ്കൂളുകേളമിസല  ജശവനകന്താരസടെ  കയന്താഗഷ്യത,  കവതനഞ്ഞം  എനമിവ

സഞ്ഞംബനമിചന  കകേരള വമിദഷ്യന്താഭഷ്യന്താസ ചടങ്ങളമില്  അദ്ധഷ്യന്തായഞ്ഞം  14  എ  (എ)യമില്

തസന പ്രതമിപന്താദമിചമിട്ടുണന.  കൂടെന്താസത 2007-ല്  ഇഇൗ കമഖലസയക്കുറമിചന  പഠമിചന

റമികപന്താരടന  സമരപമിക്കുനതമിനന  സരകന്താര   നമികയന്താഗമിച  രണഞ്ഞംഗ  കേമ്മശഷസന

ശമിപന്താരശയനുസരമിച്ചുളള   നമിലവമിസല  കവതനഞ്ഞം   പുതുകമി  നമിശ്ചയമിക്കുകേയുഞ്ഞം

സചയ.  ഇതുപ്രകേന്താരഞ്ഞം  അഞ്ഞംഗശകേന്താരമുളള  അണ്  എയ്ഡെഡെന  സ്കൂളുകേളമിസല
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പ്രധന്താനന്താദ്ധഷ്യന്താപകേനന  7,000/-  രൂപയുഞ്ഞം  എചന.എസന.എ.-യന  6,000/-  രൂപയുഞ്ഞം

സസപ്രമറമി  ടെശചരകന  5,000/-  രൂപയുഞ്ഞം കന്താരകമിനന   4,000/-  രൂപയുഞ്ഞം  കന്താസന

കഫന്താര ജശവനകന്താരകന  3,500/-  രൂപയുഞ്ഞം  മമിനമിമഞ്ഞം കവതനഞ്ഞം  ഉറപന നല്കുന്നു.

അനദ്ധഷ്യന്താപകേ  ജശവനകന്താരസടെ  കവതനഞ്ഞം  നമിരണയമിക്കുനതമിനുളള   ശമള

സസയമില്   നമിശ്ചയമിച്ചുസകേന്താണന  സതന്താഴമില്   വകുപമില്നമിനന  ജമി.ഒ.  155/2016

കലബര  നമറന്തായമി  12-09-2011-ല്  ഉതരവന  പുറസപടുവമിചമിട്ടുണന.  കൂടെന്താസത

സഞ്ഞംസന്താനസത  സമി.ബമി.എസന.ഇ./സഎ.സമി.എസന.ഇ.  സ്കൂളുകേളമില്

ജശവനകന്താരകടെയുഞ്ഞം  അദ്ധഷ്യന്താപകേരകടെയുഞ്ഞം   ശമള  ഘടെന   സമി.ബമി.എസന.ഇ.

തസന   നമിരണയമിചന  നല്കേണസമന്നുഞ്ഞം  അതുവസര  സസപ്രമറമി-മമിഡെമില്  സ്കൂള്

ടെശകചഴമിനന  10,000/-  രൂപയുഞ്ഞം  സസകനറമി സ്കൂള് ടെശകചഴമിനന  15,000/-  രൂപയുഞ്ഞം

സശനമിയര സസകനറമി സ്കൂള്  ടെശകചഴമിനന   20,000/-  രൂപയുഞ്ഞം  സഹഡെന മന്താസര/

പ്രമിനസമിപല്മന്താരകന  20,000/-  +  അഡെശഷണല്   അലവനസന   പ്രതമിമന്താസ

ശമളഞ്ഞം നല്കേണസമന്നുഞ്ഞം കറമികല് സന്താഫമിനന  6,000/-  രൂപയുഞ്ഞം കന്താസന കഫന്താര

ജശവനകന്താരകന  4,500/-  രൂപയുഞ്ഞം പ്രതമിമന്താസ ശമളഞ്ഞം നല്കേണസമന്നുഞ്ഞം 14-09-

2012-സല   W.A.No.1442/12  വമിധമിനഷ്യന്തായതമില്  ബഹുമന്താനസപട

സസഹകകന്താടെതമി   ഉതരവമിടുകേയുഞ്ഞം   സരകന്താര  അതന  അഞ്ഞംഗശകേരമിക്കുകേയുഞ്ഞം
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സചയമിട്ടുണന.  കൂടെന്താസത  ഇഇൗ  കമഖലയമിസല  കേടുത  ചൂഷണഞ്ഞം

അവസന്താനമിപമിക്കുനതമിനുഞ്ഞം  അണ്  എയ്ഡെഡെന  സ്കൂളമിസല  അദ്ധഷ്യന്താപകേ-

അനദ്ധഷ്യന്താപകേ   ജശവനകന്താസര  മമിനമിമഞ്ഞം  കവതനതമിസന  പരമിധമിയമില്

സകേന്താണ്ടുവരനതമിനുമന്തായമി   നമിയമനമിരമ്മന്താണഞ്ഞം  നടെത്തുനതമിനന്തായമി   സതന്താഴമില്

സസനപുണഷ്യവകുപന   തയ്യന്താറന്താകമിയ  കേരടെന  ബമിലമില്   വമിദഷ്യന്താഭഷ്യന്താസ  വകുപമിസന

അഭമിപ്രന്തായഞ്ഞം നല്കുനകേന്താരഷ്യഞ്ഞം  പരമികശന്താധമിച്ചുവരമികേയന്താണന.  ഇഇൗ കമഖലയമിസല

അദ്ധഷ്യന്താപകേര  കനരമിടുന   പ്രശ്നങ്ങള്  വമിശദമന്തായമി  പരമികശന്താധമിചന   അവരസടെ

കജന്താലമിസന്താഹചരഷ്യഞ്ഞം  സമചസപടുതമി  ചൂഷണഞ്ഞം  തടെയുവന്താനുളള   ശക്തമന്തായ

നടെപടെമികേള് സരകന്താര  സസകേസകന്താളളുനതന്താണന.  

പസന വണ് കന്താസ്സുകേളമില് രണന്താഞ്ഞം ഉപഭന്താഷ പഠമിപമിക്കുനതന സഞ്ഞംബനമിചന

ശശ  .    പമി  .    സകേ  .    അബ്ദു  റബ്ബന:  സര,  പസന  വണ്  വമിദഷ്യന്താരതമികേള്കന  രണന്താഞ്ഞം

ഉപഭന്താഷയന്തായമി സഞ്ഞംസ്കൃതഞ്ഞം, അറബമി, ഉറുദു തുടെങ്ങമിയ ഭന്താഷകേളമില് അദ്ധഷ്യയനതമിനുള്ള

അനുമതമി  2016 ജൂറല  7-നന  ഹയരസസകനറമി  ഡെയറക്ടര  പുറസപടുവമിച

സരക്കുലറമിലൂസടെ  പമിനവലമിചമിരമിക്കുകേയന്താണന.   നമിലവമില്  ഹയര  സസകനറമിയമില്

മലയന്താളഞ്ഞം,  ഹമിന്ദമി  എനശ  ഭന്താഷകേള്കന  പുറസമ  രണന്താഞ്ഞം  ഉപഭന്താഷയന്തായമി  സഞ്ഞംസ്കൃതഞ്ഞം,

അറബമി,  ഉറുദു  തുടെങ്ങമിയ  ഭന്താഷകേളുഞ്ഞം  പസന  വണ്  അഡമിഷന  സമയതന
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വമിദഷ്യന്താരതമികേള്കന തമിരസഞടുക്കുനതമിനുള്ള അവസരഞ്ഞം ഉണന്തായമിരന്നു.  റഹസ്കൂള്

തലതമില് സഞ്ഞംസ്കൃതകമന്താ ഹമിന്ദമികയന്താ ഉറുദുകവന്താ പഠമിച്ചുവരന വമിദഷ്യന്താരതമികേള്കന  ഈ

ഭന്താഷകേള്  തുടെരനന  പഠമിക്കുനതമിനന  ഈ  സരക്കുലര  മൂലഞ്ഞം  അവസരഞ്ഞം

നമികഷധമികസപടമിരമിക്കുകേയന്താണന.   സപസടനന  ഭന്താഷ  മന്താറുനതന  വമിദഷ്യന്താരതമികേള്കന

പ്രയന്താസഞ്ഞം  സൃഷ്ടമിക്കുഞ്ഞം.  ക്രകമണ  റഹസ്കൂള്  തലതമില്തസന  ഈ  ഭന്താഷകേള്

വമിദഷ്യന്താരതമികേള്  തമിരസഞടുകന്താത  അവസ  വരഞ്ഞം.   അതന  ഇതരഞ്ഞം  ഭന്താഷകേള്

അനഷ്യഞ്ഞംനമിനന  കപന്താകേന്താന  കേന്താരണമന്താകുഞ്ഞം.   സരകന്താരമിനന  ഒര  രൂപകപന്താലുഞ്ഞം

ബന്താധഷ്യതയമിലന്താത  വമിധതമിലന്തായമിരന്നു  ഈ  ഭന്താഷകേള്  അദ്ധഷ്യയനതമില്

ഉള്സപടുതമിയമിരനതന.  ഇതരതമില് തസമികേ നമിരണയഞ്ഞം നടെതന്താത സ്കൂളുകേളമില്

പമി.ടെമി.എ.  ആണന  കവതനഞ്ഞം  നലമിയമിരനതന.   പല  സ്കൂളുകേളമിലുഞ്ഞം  അദ്ധഷ്യന്താപകേര

സഇൗജനഷ്യമന്തായുഞ്ഞം  പഠമിപമിചമിരന്നു.   ഹയര  സസകനറമി  ഡെയറക്ടറുസടെ  സരക്കുലര

പ്രകേന്താരഞ്ഞം  തസമികേ  സൃഷ്ടമിച  ഭന്താഷകേള്  മന്താതകമ  വമിദഷ്യന്താരതമികേള്കന

തമിരസഞടുക്കുനതമിനന  സന്താധമിക.   നമിലവമില്  രണന  ഉപഭന്താഷ  എനതമിസന

അടെമിസന്താനതമില് സഞ്ഞംസ്കൃതഞ്ഞം,  അറബമി,  ഉറുദു എനമിവയന തസമികേ  സൃഷ്ടമികന്താതതന

ക്രകമണ  ഈ  ഭന്താഷകേള്  ഇലന്താസതയന്താകുനതമിനന  കേന്താരണമന്താകുഞ്ഞം.   ആയതമിനന്താല്

സരകന്താരമിനന  ഒര  രൂപകപന്താലുഞ്ഞം  സചലവഴമികന്താസത  ഈ  ഭന്താഷകേള്
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പഠമിപമിക്കുനതമിനുണന്തായമിരന  അനുമതമി  പുനനഃസന്താപമിക്കുകേകയന്താ  അസലങമില്  രണന

ഉപഭന്താഷ  എന  വമിഷയഞ്ഞം  മന്താറ്റമി  പ്രശഡെമിഗ്രമി  നമിലവമിലുണന്തായമിരന

കേന്താലഘടസതകപന്താസല  വമിദഷ്യന്താരതമികേള്കന  നന്താലന  ഉപഭന്താഷകേള്

തമിരസഞടുക്കുനതമിനന സഇൗകേരഷ്യഞ്ഞം നല്കുനതമിനുള്ള ഉതരവുകേളുണന്താകേണസമനന്താണന

ബഹുമന്താനസപട വമിദഷ്യന്താഭഷ്യന്താസ വകുപ്പുമനമികയന്താടെന എനമികന അഭഷ്യരതമികന്താനുള്ളതന.  

പസന വണ് കന്താസ്സുകേളമില് രണന്താഞ്ഞം ഉപഭന്താഷ പഠമിപമിക്കുനതന സഞ്ഞംബനമിചന

വമിദഷ്യന്താഭഷ്യന്താസ വകുപ്പുമനമി (സപ്രന്താഫ  .   സമി  .   രവശന്ദ്രനന്താഥന): സര, നമിലവമില് ഹയര

സസകനറമി  തലതമില്  12  ഉപഭന്താഷകേള്  പഠമിപമിക്കുന്നുണന.   ഓകരന്താ  സ്കൂളമിനുഞ്ഞം  4

ഉപഭന്താഷകേള് തമിരസഞടുക്കുവന്താന അവസരഞ്ഞം നല്കേമിയമിട്ടുണന.  നമിലവമില് ഏസതങമിലുഞ്ഞം

സ്കൂളമില്  ഒര  ഉപഭന്താഷ  കൂടെമി  അധമികേമന്തായമി  പഠമിപമികണസമന്നുസണങമില്  ആയതന

സരകന്താര  അനുമതമികയന്താടുകൂടെമി  പഠമിപമികന്താവുനതന്താണന.   ഇതരഞ്ഞം  കകേസുകേളമില്

സരകന്താര  ഓകരന്താ  സ്കൂളമിസനയുഞ്ഞം  ആവശഷ്യകേത,  പ്രകതഷ്യകേത  എനമിവ  പരമികശന്താധമിചന

തശരമന്താനസമടുക്കുന്നുണന.   സഞ്ഞംസ്കൃതഞ്ഞം,  അറബമി,  ഉറുദു  എനശ  ഭന്താഷകേള്

അനുവദനശയമന്തായ  സ്കൂളുകേളമില്  കചരനന  പഠമിക്കുനതമിനുള്ള  സഇൗകേരഷ്യഞ്ഞം

വമിദഷ്യന്താരതമികേള്ക്കുണന.   ഉപഭന്താഷ പഠമിക്കുനതമിനന  വമിദഷ്യന്താരതമികേളുസടെ  നമിലവമിലുള്ള
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സസ്വന്താതനഷ്യഞ്ഞം  ഒര  ഉതരവമിലൂസടെയുഞ്ഞം  തടെസ്സസപടുതമിയമിടമില.  ഭന്താഷ  പഠമിക്കുവന്താന

എസനങമിലുഞ്ഞം തടെസ്സഞ്ഞം ശദ്ധയമില്സപടന്താല്  അതന   പരമിഹരമിക്കുനതന്താണന.  

വനഷ്യമൃഗശലഷ്യഞ്ഞം

ശശ  .    പമി  .    വമി  .    അനവര:  സര,  പ്രസ്തുത  വമിഷയഞ്ഞം  കേഴമിഞ  രണന  മൂനന

ദമിവസങ്ങളന്തായമി  ഈ  സഭയമിസല  അഞ്ഞംഗങ്ങള്  അവതരമിപമിചതന്താണന.   ഇനന

ബഹുമന്താനസപട സണമി കജന്താസഫന എഞ്ഞം.എല്.എ.  സൂചമിപമിചതുഞ്ഞം വനഷ്യമൃഗശലഷ്യവുമന്തായമി

ബനപട വമിഷയങ്ങളന്താണന.   എസന മണ്ഡലഞ്ഞം തന്താങള്കറമിയന്താഞ്ഞം.    തന്താങള് എസന

ജമിലകന്താരനന്താണന,   നമിലമ്പൂരമില്  മത്സരമിക്കുകേയുഞ്ഞം  സചയതന്താണന.    നമിലമ്പൂര

മണ്ഡലതമിസന ഏകേകദശഞ്ഞം  60  ശതമന്താനകതന്താളഞ്ഞം കഫന്താറസന്താണന.  ഏഴന പഞന്തായത്തുഞ്ഞം

ഒര  മുനമിസമിപന്താലമിറ്റമിയുമടെങ്ങുന  ഏകേകദശഞ്ഞം  2,10,000-കതന്താളഞ്ഞം  കവന്താടരമന്താരള്ള

വലമിസയന്താര നമികയന്താജകേമണ്ഡലമന്താണമിതന.  പകക ഈ വനന്താതമിരതമിയുസടെ ബന്താഹുലഷ്യഞ്ഞം

കേന്താരണഞ്ഞം വനഷ്യമൃഗ ശലഷ്യഞ്ഞം  വളസര കൂടുതലന്താണന.    2006  മുതല്  2016  വസരയുള്ള

ഏകേകദശഞ്ഞം  11  വരഷകന്താലയളവമില്  നമിലമ്പൂര  കനന്താരതന-സഇൗതന  ഡെമിവമിഷനമില്

മന്താതഞ്ഞം  32 കപസരയന്താണന ആന ചവമിടമിസകന്താനമിട്ടുളളതന.  ഇകപന്താഴുഞ്ഞം അതന നമിരബന്താധഞ്ഞം

തുടെരകേയന്താണന.   അതമിനന  യന്താസതന്താര  കേണ്കടന്താളുമമില.   കേഴമിഞ  പതമിരപതന

വരഷങ്ങളന്തായമി   മൃഗശലഷ്യഞ്ഞം  നമിയനമിക്കുനതമിനന  പ്രന്താവരതമികേമന്തായമി  പരശകമിചന
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വമിജയമിച  ഒര  കേന്താരഷ്യങ്ങളുഞ്ഞം  നമിലമ്പൂരമില്  നടെനമിടമില.    ഇനമികപന്താള്  ഏറ്റവുഞ്ഞം

വമിജയകേരസമനന  പറയുന  സഞ്ഞംവമിധന്താനഞ്ഞം    ആനപ്രതമികരന്താധമതമിലന്താണന.   ഇനസല

നമിലമ്പൂരമില് പ്രസ്തുത മതമില് തകേരതന ഏകേകദശഞ്ഞം നന്താലഞന വശടുകേളുഞ്ഞം ധന്താരന്താളഞ്ഞം കൃഷമി

സലങ്ങളുഞ്ഞം  നശമികസപടുകേയുണന്തായമി.  നമ്മള് സസ്വശകേരമിക്കുന നടെപടെമികേള് ആനസയ

നമിയനമികതക രശതമിയമിലന്തായമിസലങമില് ഇതുസകേന്താണന യന്താസതന്താര പ്രകയന്താജനവുമമില.

ഇതന പരശകമിചന വമിജയമിച ധന്താരന്താളഞ്ഞം സഞ്ഞംസന്താനങ്ങളുണന.  ആസ്സന്താഞ്ഞം ഉള്സപസടെയുള്ള

സഞ്ഞംസന്താനങ്ങളമില്  സഫനസമിഞ്ഞംഗമിനുകവണമി  ഉപകയന്താഗമിക്കുനതന  സറയമില്കവ

പന്താളങ്ങളന്താണന.  സന്താപന സചയ  സറയമില്കവ  പന്താളങ്ങളുപകയന്താഗമിചന  കേഴമിഞ  പതന

വരഷങ്ങളന്തായമി നടെതമിയ പരശകണഞ്ഞം പരമിപൂരണ വമിജയമന്താണന.   ഇതമില് സചറമിയ

ഇലകമികേന  കഷന്താകനകൂടെമി  നല്കേമിയന്താല്  ഈ  വമിഷയഞ്ഞം   ഇവമിസടെ  അവസന്താനമിക്കുഞ്ഞം.

നമ്മളമിവമിസടെ  പല  പദ്ധതമികേളുഞ്ഞം  നടെപന്താക്കുന്നുസണങമിലുഞ്ഞം  അതന

പൂരതശകേരമികസപടുനമില.   മസറ്റന്താര  വമിഷയഞ്ഞം  സടഞ്ചുകേളന്താണന.   ആ  സടഞ്ചുകേള്

മഴസപയന  മണന  വശണന  നമികേന്നുകപന്താകുകേയന്താണന.   ലകകണകമിനന  രൂപ  ഈ

സടഞമിസന നവശകേരണതമിനുകവണമി കഫന്താറസന ഡെമിപന്താരട്ടുസമനന  സചലവഴമിക്കുന്നുണന.

ഇതമിലുള്ള ഏറ്റവുഞ്ഞം വലമിയ വമിഷയഞ്ഞം  കകേരളതമില് അസലങമില് ഇനഷ്യയമില് സരകന്താര

നടെത്തുന  ഇതരതമിലുള്ള  എനന  പ്രവരതനങ്ങളുഞ്ഞം  പരമികശന്താധമിക്കുനതമിനുഞ്ഞം
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കേന്താണുനതമിനുഞ്ഞം സന്താധമിക്കുഞ്ഞം.  ഒര കറന്താഡെന അസലങമില് ഒര പന്താലഞ്ഞം നമിരമ്മമിചന്താല് അതന

ഏതന  രശതമിയമിലന്താണന  നമിരമ്മമിക്കുനസതനന  മനസ്സമിലന്താകന്താന  സന്താധമിക്കുഞ്ഞം.   നമുകന

ഇതുസഞ്ഞംബനമിച്ചുളള  അറമിവമിസലങമില്  ഒര  എഞമിനശയറുസടെ  സഹന്തായകതന്താസടെ

അതമിസനക്കുറമിചന  പഠമികന്താന  സന്താധമിക്കുഞ്ഞം.   പകക  കഫന്താറസന  ഡെമിപന്താരട്ടുസമന്റുമന്തായമി

ബനസപട  കേന്താരഷ്യങ്ങളമില്  കഫന്താറസമിനകേകതയന  ആരക്കുഞ്ഞം  പ്രകവശനമമില,

'Trespassers will be prosecuted'.  ഇതമിനകേതന നടെക്കുനസതനന്താസണനന ആരക്കുഞ്ഞം

അറമിയമില.   ഏറ്റവുഞ്ഞം കൂടുതല് അഴമിമതമി നടെക്കുനതന കഫന്താറസന ഡെമിപന്താരട്ടുസമനമിലന്താണന.

മനമിക്കുഞ്ഞം ഉതവന്താദസപടവരക്കുഞ്ഞം ഇകന്താരഷ്യങ്ങള് അറമിയന്താന സന്താധമികമില.  കേന്താരണഞ്ഞം

പലതുഞ്ഞം  സചസനതന്താനകപന്താലുഞ്ഞം  സന്താധമികന്താത  സലങ്ങളമിലന്താണന.   ഇതമിസനന്താര

പരമിഹന്താരമുണന്താകമിയമിസലങമില്  ഇതരഞ്ഞം  പ്രവരതമികേള്സകേന്താണന  യന്താസതന്താര

പ്രകയന്താജനവുമമില.   നമില മ്പൂരമിസനക്കുറമിചന   തന്താങള്കന  അറമിയന്താഞ്ഞം,   കലന്താകേതമിസല

തസന ഏറ്റവുഞ്ഞം വലമിയ കതകമിന പ്രകദശമന്താണന നമിലമ്പൂര.  ബകമിഞ്ഞംഗ്ഹന്താഞ്ഞം പന്താലസന

ഉള്സപസടെയുള്ളവ  നമിരമ്മമിക്കുനതമിനന   ഉപകയന്താഗമിച  കതകന  ഇവമിടുസതയന്താണന.

ബ്രമിടശഷുകേന്താര  അവമിസടെ  സറയമില്കവ  നമിരമ്മമിചതുതസന  അവമികടെയന  കതകന

സകേന്താണ്ടുകപന്താകുനതമിനുകവണമിയന്താണന.  കകേന്താടെമികണകമിനന  രൂപ ഇനന  കകേരളതമിസല

സപന്താതു ഖജനന്താവമികലയന  ലഭമിക്കുനതന  നമിലമ്പൂരമി ല് നമിനന്താണന.   പകക ഇവമിടെസത
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ജനങ്ങസള  സഞ്ഞംരകമിക്കുനതമിനന  യന്താസതന്താര  മന്താരഗവുഞ്ഞം  നമിലവമിലമില.     നമിലമ്പൂര

കഫന്താറസമിസന  മസറ്റന്താര  പ്രകതഷ്യകേത  പല  സലങ്ങളമിലുഞ്ഞം  സവസഡെന  കഫന്താറസന്താണന.

സവസഡെന കഫന്താറസന എന്നുപറഞന്താല് സരകന്താര പമിടെമിസചടുത സലങ്ങളമില് അവര

പന്താനന  സചയണന്താകമിയമിട്ടുള്ള  കഫന്താറസന്താണന.   ഇതമിനന  ചുറഞ്ഞം  ജനങ്ങളന്താണന.  ആ

കഫന്താറസമിനകേതന  ഇഇൗ  സവസഡെന  കഫന്താറസന  ഉളളതുസകേന്താണന  വരന  ആനകേസള

അവമിസടെ നമിനന തുരത്തുനതമിനുള്ള സഞ്ഞംവമിധന്താനമുണന.  ഇന്നുവസര അതന സചയനമില.

കഫന്താറസന  സസ്വന്താഡുഞ്ഞം   എലമിഫനന  സസ്വന്താഡുഞ്ഞം  പ്രവരതമിക്കുനമില.   അതുസകേന്താണന

അടെമിയനമിരമന്തായമി  ഈ  വമിഷയതമില്  സരകന്താരമിസന  ശദ്ധയുണന്തായമി  ഇകന്താരഷ്യഞ്ഞം

പരമിഹരമിക്കുനതമിനന്താവശഷ്യമന്തായ  നടെപടെമികേളുണന്താകേണസമനന  വമിനശതമന്തായമി

അഭഷ്യരതമിക്കുന്നു. 

വനഷ്യമൃഗശലഷ്യഞ്ഞം

വനവുഞ്ഞം മൃഗസഞ്ഞംരകണവുഞ്ഞം മൃഗശന്താലകേളുഞ്ഞം വകുപ്പുമനമി  (ശശ  .    സകേ  .    രന്താജു):  സര,

ബഹുമന്താനസപട നമിലമ്പൂര  സമമര സൂചമിപമിചതുകപന്താസല ഇനന  രന്താവമിസല മുതല് വന

കമഖലയമിസല  മനുഷഷ്യരഞ്ഞം  മൃഗങ്ങളുഞ്ഞം  തമ്മമിലുള്ള  സഞ്ഞംഘരഷസത  സഞ്ഞംബനമിച്ചുള്ള

വമിഷയങ്ങളന്താണന  ചരച  സചയനതന.   മലപ്പുറഞ്ഞം  ജമിലയമിസല  നമിലമ്പൂര

നമികയന്താജകേമണ്ഡലതമില്  ഉള്സപടുന  നമിലമ്പൂര  സഇൗതന,  കനന്താരതന
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ഡെമിവമിഷനുകേളുസടെ  പരമിധമിയമില്  വരന  കേരഷകേര  അനുഭവമിക്കുന  വമിഷമങ്ങളന്താണന

ബഹുമന്താനസപട  സമമര  ഇവമിസടെ  ഉനയമിചതന.   ഇതമില്  നമിലമ്പൂര  കനന്താരതന

ഡെമിവമിഷനമില് 7.5 കേമികലന്താമശറ്ററുഞ്ഞം നമിലമ്പൂര സഇൗതന ഡെമിവമിഷനമില് 10 കേമികലന്താമശറ്ററുഞ്ഞം

സഇൗകരന്താരജകവലമി നമിരമ്മന്താണഞ്ഞം ആരഞ്ഞംഭമിചമിട്ടുണന.  നമിലമ്പൂര സഇൗതന ഡെമിവമിഷനമില്

423  മശറ്ററമില്  ആന  പ്രതമികരന്താധ  മതമില്  നമിരമ്മന്താണവുഞ്ഞം  പൂരതമിയന്താകമിയമിട്ടുണന.

നമിരനരമുള്ള  വനഷ്യമൃഗങ്ങളുസടെ  ആക്രമണഞ്ഞം  തടെയുനതമിസന  ഭന്താഗമന്തായമി  നമിലമ്പൂര

കമഖലയമികലയന  എലമിഫനന  സസ്വന്താഡെന  രൂപശകേരമിചന  സരകന്താര  ഉതരവന്തായമിട്ടുണന.

ആയതമിനന്തായമി  രണന  സബന്താകലകറന്താ  കേഷ്യന്താമര  വന്താഹനങ്ങളുഞ്ഞം  അനുവദമിചമിട്ടുണന.

നമിലവമിലുള്ള  ജശവനകന്താസര  വമിനഷ്യസമിചന  എലമിഫനന  സസ്വന്താഡെന  പ്രവരതനഞ്ഞം

നടെതമിവരന്നു.   കൂടെന്താസത  നമിലമ്പൂര  കനന്താരതന  ഡെമിവമിഷനമിസല  പതന

ജശവനകന്താരടെങ്ങുന  ദ്രുതകേരമ്മ  കസനയുസടെ  കസവനവുഞ്ഞം  അവശഷ്യഘടതമില്

ഉപകയന്താഗമിചന വരന്നുണന.  നമിലമ്പൂര നമികയന്താജകേമണ്ഡലതമിസല കേല്ക്കുളഞ്ഞം ഭന്താഗതന

വനഞ്ഞം  വകുപന   1.8  മശറ്റര  ഉയരതമിലുഞ്ഞം  423  മശറ്റര  നശളതമിലുഞ്ഞം  നമിരമ്മമിചമിരന

കേരമിങല് ഭമിതമി 13-7-2016-നന ആന ചവമിടമിതകേരത ഭന്താഗതമിനന മുകേളമിലൂസടെ ഒര

സകേന്താമനന്താന  സതന്താടടുത്തുള്ള  കൃഷമി  സലതമില്  ഇറങ്ങമി  വന  നന്താശനഷ്ടങ്ങള്

ഉണന്താകമിയമിട്ടുണന.  ബഹുമന്താനസപട എഞ്ഞം.എല്.എ.  മുകനന്താട്ടുവചമിട്ടുള്ള ഒര നമിരകദ്ദേശഞ്ഞം,
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ആസ്സന്താഞ്ഞം  കമന്താഡെല്  ഇലകമികേന  സഫനസമിഞ്ഞംഗന  രശതമി  കകേരളതമിസല  ഭൂപ്രകൃതമിക്കുഞ്ഞം

കേന്താലന്താവസയമനുസരമിചന  പ്രന്താകയന്താഗമികേമന്താകണന്താസയനന  പരമികശന്താധമിക്കുകേയുഞ്ഞം  ആ

പരമികശന്താധനയുസടെ  അടെമിസന്താനതമില്  പ്രന്താകയന്താഗമികേമന്താസണനന  കേസണത്തുനപകഞ്ഞം

അതന നടെപമിലന്താക്കുനതമിനുള്ള നടെപടെമി സസ്വശകേരമിക്കുനതുമന്താണന.  നമിലമ്പൂര കനന്താരതന

സഇൗതന ഡെമിവമിഷനമിലന്തായമി വനഷ്യ മൃഗങ്ങള് കൃഷമി നശമിപമിചതമിനന 14,60,516 രൂപയുഞ്ഞം

കേന്നുകേന്താലമികേസള  ആക്രമമിചന  സകേന്താനതമിസന  കപരമില്  58,950  രൂപയുഞ്ഞം  വനഷ്യമൃഗ

ആക്രമണഞ്ഞം മൂലഞ്ഞം  പരമിക്കുപറ്റമിയ തകദ്ദേശവന്താസമികേള്കന  3,23,738  രൂപയുഞ്ഞം വനഷ്യമൃഗ

ആക്രമണഞ്ഞംമൂലഞ്ഞം  ജശവഹന്താനമി  സഞ്ഞംഭവമിച  തകദ്ദേശവന്താസമികേളുസടെ  ആശമിതരകന

14,00,000 രൂപയുഞ്ഞം നഷ്ടപരമിഹന്താരമന്തായമി കേഴമി ഞ വരഷഞ്ഞം നല്കുകേയുണന്തായമി. ഞന്താന

രന്താവമിസല  സഭയമില്  സൂചമിപമിചതുകപന്താസല  ബഹുമന്താനസപട  മുഖഷ്യമനമിയുസടെ

സന്താനമിദ്ധഷ്യതമില്  കകേരളതമിസല  വനകമഖലയമില്  ഇനന  കനരമിടുന  ഈ

വമിഷയതമിനന  പരമിഹന്താരഞ്ഞം  കേന്താണുനതമിനന  ഉനതതല  കയന്താഗഞ്ഞം  വമിളമിക്കുനതന്താണന.

നമിലമ്പൂര  ഉള്സപസടെയു ളള  എലന്താ  ജമിലകേളമിലുഞ്ഞം  ഇതരതമില്   ഉകദഷ്യന്താഗസരസടെ

കയന്താഗഞ്ഞം  വമിളമിച്ചുകൂടമി  ഇനന  അവയമിലബമിളന്തായമിട്ടുള്ള  സമകഷഴന

ഉപകയന്താഗസപടുതമിസകന്താണന  മന്താന  അനമിമല്  കകേന്താണ്ഫമിക്ടന  പരമന്താവധമി

തടെയുനതമിനുള്ള  നടെപടെമികേള്  സസ്വശകേരമിക്കുനതന്താസണനന  ബഹുമന്താനസപട  സമമസറ
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അറമിയമിക്കുന്നു. 


