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 സബ്മമിഷന
കകേനന്ദ്രീയ വമിദദദ്യാലയയ

പ്രതമിപക്ഷകനേതദ്യാവവ്  (ശന്ദ്രീ  .    രകമശവ്  ചചെനമിത്തല):  സര,  എചന

നേമികയദ്യാജകേമണ്ഡലത്തമില്  പ്രവരത്തമിക്കുന  കേദ്യായയകുളയ  എന.റമി.പമി.സമി.

കകേനന്ദ്രീയ  വമിദദദ്യാലയയ  അടച്ചുപൂട്ടുനതമിനേവ്  കകേന  സരകദ്യാര

തന്ദ്രീരുമദ്യാനേചമടുത്തതദ്യായമിടദ്യാണവ്  വമിവരയ.  ആലപ്പുഴ ജമില്ലയമില് പ്രവരത്തമിക്കുന

ഏകേ കകേനന്ദ്രീയ വമിദദദ്യാലയമദ്യാണമിതവ്.  രണദ്യായമിരത്തമിലധമികേയ വമിദദദ്യാരതമികേള

ഇവമിചട പഠമിക്കുന്നുണവ്. ഹരമിപദ്യാടവ് മണ്ഡലത്തമില്നേമിന്നുമദ്യാതയ എണ്ണൂറമിലധമികേയ

വമിദദദ്യാരതമികേള  ഇവമിചട  പഠമിക്കുന്നു.  കകേനന്ദ്രീയ  വമിദദദ്യാലയത്തമിചന

പ്രവരത്തനേത്തമിനേദ്യാവശദമദ്യായ ഫണവ് നേല്കുനതവ് എന.റമി.പമി.സമി. (National

Thermal  Power  Corporation  Limited)  ആണവ്.  സദ്യാമ്പത്തമികേ

പ്രതമിസനമിമൂലയ  ഫണവ്  നേല്കുനതമില്നേമിന്നുയ  എന.റമി.പമി.സമി.

പമിനമദ്യാറുനതദ്യായദ്യാണവ്  വമിവരയ.  അതദ്യാണവ്  ഇകപദ്യാഴചത്ത  പ്രതമിസനമികവ്

കേദ്യാരണയ.  സദ്യാമ്പത്തമികേവയ  സദ്യാമൂഹമികേവമദ്യായമി  പമികനദ്യാകയ  നേമില്ക്കുന

നൂറുകേണകമിനേവ്  വമിദദദ്യാരതമികേളദ്യാണവ്  ഇവമിചട  പഠമിക്കുനതവ്.  ഹരമിപദ്യാടവ്

മണ്ഡലത്തമില്  പ്രവരത്തമിക്കുന  നേമിരവധമി  കകേനസരകദ്യാര  ജന്ദ്രീവനേകദ്യാരുചട

മകളയ  ഇവമിചട  പഠമിക്കുന്നുണവ്.  കകേനന്ദ്രീയ  വമിദദദ്യാലയയ  അടച്ചുപൂട്ടുനതവ്
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ജമില്ലയവ് ക്കുതചന  വലമിചയദ്യാരു  പ്രതമിസനമി  സൃഷമിക്കുനതദ്യാണവ്.  ഈ

വമിദദദ്യാഭദദ്യാസ  സദ്യാപനേയ  നേമിരത്തലദ്യാക്കുനതവ്  വമിദദദ്യാഭദദ്യാസ  കമഖലയമിലയ

കേടുത്ത  പ്രതമിസനമിയുണദ്യാക്കുയ.  ആലപ്പുഴ  ആകേദ്യാശവദ്യാണമി  നേമിലയയ

അടച്ചുപൂടദ്യാചനേടുത്ത  തന്ദ്രീരുമദ്യാനേത്തമിനേവ്  പമിനദ്യാചലയദ്യാണവ്  കകേന  സരകദ്യാര

ആലപ്പുഴ ജമില്ലയമിചല ഏകേ കകേനന്ദ്രീയ വമിദദദ്യാലയയ നേമിരത്തലദ്യാകദ്യാനുള്ള  നേന്ദ്രീകയ

നേടത്തുനതവ്.  ഇതമിചനേതമിചര ഞദ്യാന കകേന വമിദദദ്യാഭദദ്യാസ വകുപ്പുമനമി   ശന്ദ്രീ.

രകമശവ്  ചപദ്യാഖഖയദ്യാലമിനുയ ഊരജ്ജ വകുപ്പുമനമി ശന്ദ്രീ.  ആര.  ചകേ.  സമിയഗമിനുയ

കേത്തവ്  നേല്കേമിയമിട്ടുണവ്.  എനദ്യാല്  ഇതു  സയബനമിചവ്  ആശദ്യാവഹമദ്യായ  ഒരു

പ്രതമികേരണവയ കകേന സരകദ്യാരമില്നേമിന്നുയ ലഭദമല്ല.  ഇകദ്യാരദത്തമില് കകേരള

സരകദ്യാരമിചന  അടമിയന്തര  ഇടചപടല്  ആവശദമുണവ്.  വമിദദദ്യാരതമികേളയ

രക്ഷകേരത്തദ്യാകളയ  അകതദ്യാചടദ്യാപയതചന  അവമിചടയുള്ള  കകേന  സരകദ്യാര

ജന്ദ്രീവനേകദ്യാരുചമല്ലദ്യായ വലമിയ കതദ്യാതമിലള്ള പ്രതമികഷധത്തമിലദ്യാണവ്.  ഇതവ് കകേന

സരകദ്യാരമിചന  ശദ്ധയമില്  ചകേദ്യാണ്ടുവരദ്യാന  കകേരള  സരകദ്യാര

മുനചചകേചയ്യെടുകണചമനവ് ഞദ്യാന അഭദരതമിക്കുന്നു. 

എന.റമി.പമി.സമി.  കകേനന്ദ്രീയ  വമിദദദ്യാലയത്തമിചന   പ്രവരത്തനേയ

തടസ്സമമില്ലദ്യാചത  സുഗമമദ്യായമി...  കേദ്യാരണയ  അവമിചട  അഡമിഷന  നേടക്കുനമില്ല.
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പുതമിയ  വരഷകത്തയ്ക്കുള്ള  അഡമിഷന  കവചണനദ്യാണവ്  അവര

തന്ദ്രീരുമദ്യാനേമിചമിരമിക്കുനതവ്.  അങ്ങചനേ  പടമിപടമിയദ്യായമി  നേമിരത്തലദ്യാക്കുകേ

എനതദ്യാണവ്  ഇവരുചട  സമന്ദ്രീപനേയ.  നേമ്മുചട  ശക്തമദ്യായ  നേമിലപദ്യാടവ്  കകേന

സരകദ്യാരമിചനേ അറമിയമികണയ.  കകേന സരകദ്യാര ഈ തന്ദ്രീരുമദ്യാനേത്തമില്നേമിനവ്

പമിനമദ്യാറണയ.  കേദ്യാരണയ,  ഇകപദ്യാള  എന.റമി.പമി.സമി.കവ്  സയസദ്യാനേ

സരകദ്യാരദ്യാണവ്  പണയ  നേല്കുനതവ്.  നേമ്മള  ചകേദ്യാടുക്കുന  ഗദ്യാന്റുചകേദ്യാണദ്യാണവ്

എന.റമി.പമി.സമി.-യുചട പ്രവരത്തനേയ മുകനദ്യാട്ടുകപദ്യാകുനതവ്. ചപ്രദ്യാഡക്ഷകനേദ്യാ മറവ്

കേദ്യാരദങ്ങകളദ്യാ  ഒന്നുയ  അവമിചടയമില്ല.  പകക്ഷ,  ചമയമിനനേനസമിനേദ്യാവശദമദ്യായ

പണയ സയസദ്യാനേ സരകദ്യാരദ്യാണവ് നേല്കുനതവ്.  അതുചകേദ്യാണവ് ഇകദ്യാരദത്തമില്

നേമുകവ്  ശക്തമദ്യായ  ഒരു  നേമിലപദ്യാചടടുകദ്യാന  കേഴമിയുനതദ്യാണവ്.  കേദ്യായയകുളയ

എന.റമി.പമി.സമി.-യമിചല കകേനന്ദ്രീയ വമിദദദ്യാലയയ അടച്ചുപൂടദ്യാചത ഈ വരഷചത്ത

അഡമിഷന  ആരയഭമിചവ്  അതവ്  മുകനദ്യാടവ്  ചകേദ്യാണ്ടുകപദ്യാകേദ്യാനുള്ള  ഇടചപടല്

സയസദ്യാനേ  സരകദ്യാരമിചന  ഭദ്യാഗത്തുനേമിന്നുയ  ഉണദ്യാകേണചമനവ്  അങ്ങയമിലൂചട

ബഹുമദ്യാനേചപട വമിദദദ്യാഭദദ്യാസ വകുപ്പുമനമികയദ്യാടവ് ഞദ്യാന ആവശദചപടുകേയദ്യാണവ്.

ചപദ്യാതു വമിദദദ്യാഭദദ്യാസ വകുപ്പുമനമി  (ചപ്രദ്യാഫ  .    സമി  .    രവന്ദ്രീനനേദ്യാഥവ്):  സര,

കേദ്യായയകുളയ  എന.റമി.പമി.സമി.-യമില് പ്രവരത്തമിച്ചുവരുന കകേനന്ദ്രീയ വമിദദദ്യാലയയ
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അടച്ചുപൂട്ടുന  വമിഷയയ  ശദ്ധയമില്ചപടമിട്ടുണവ്.  ഈ  വമിഷയയ  ചെരച

ചചെയ്യുനതമിനേദ്യായമി  11-01-2021-ല് ബനചപടവരുചട ഒരു കയദ്യാഗയ ആലപ്പുഴ

ജമില്ലദ്യാ  കേളക്ടര  വമിളമിച്ചുകചെരത്തമിരുന്നു.  എന.റമി.പമി.സമി.-യുചട

കസദ്യാണ്സരഷമികപദ്യാടുകൂടമിയദ്യാണവ്  ഈ  കകേനന്ദ്രീയ  വമിദദദ്യാലയയ

പ്രവരത്തമിക്കുനതവ്.  ഏകേകദശയ  4  കകേദ്യാടമി രൂപകയദ്യാളയ പ്രതമിവരഷയ ചചെലവവ്

വരുനതമിനേദ്യാല് വമിദദദ്യാലയത്തമിചന തുടരന്നുള്ള പ്രവരത്തനേത്തമിനേവ്  സഹദ്യായയ

നേല്കുവദ്യാന  നേമിരവദ്യാഹമമിചല്ലന്നുയ  കസദ്യാണ്സരഷമിപവ്  2022  മദ്യാരകചദ്യാടുകൂടമി

അവസദ്യാനേമിപമിക്കുകേയദ്യാചണന്നുയ എന.റമി.പമി.സമി. അധമികൃതര അറമിയമിച്ചു.

നേമിലവമില്  ഈ  സദ്യാപനേത്തമില്  750-ഓളയ  വമിദദദ്യാരതമികേള

പഠമിച്ചുവരുന്നു.  ആയതമില്  95  ശതമദ്യാനേയകപര  വമിവമിധ  കകേന  സരകദ്യാര

സദ്യാപനേങ്ങളമില് കജദ്യാലമി ചചെയ്യുനവരുചട കുടമികേളയ 35 കപര എന.റമി.പമി.സമി.-

യുമദ്യായമി  ബനചപട  ജന്ദ്രീവനേകദ്യാരുചട  മകളമദ്യാണവ്.  എന.റമി.പമി.സമി.-യുചട

കസദ്യാണ്സരഷമികപദ്യാടുകൂടമി  പ്രവരത്തമിച്ചുവരുന  കകേനന്ദ്രീയ  വമിദദദ്യാലയത്തമിചന

തുടരന്നുള്ള പ്രവരത്തനേത്തമിനേവ് 2022 മദ്യാരചമിനുകശഷയ സദ്യാമ്പത്തമികേ സഹദ്യായയ

നേല്കേദ്യാന  നേമിരവദ്യാഹമമിചല്ലനവ്  എന.റമി.പമി.സമി.  അധമികൃതര  കയദ്യാഗത്തമില്

അറമിയമിച്ചു. ഈ കകേനന്ദ്രീയ വമിദദദ്യാലയത്തമിചന നേടത്തമിപവ് കകേനന്ദ്രീയ വമിദദദ്യാലയ
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സമമിതമി  അവരുചട  ചചെലവമില്  ഏചറടുത്തവ്  നേടത്തുകേയദ്യാചണങമില്  ആയതവ്

കകേനന്ദ്രീയ  വമിദദദ്യാലയ  സമമിതമികവ്  ലന്ദ്രീസമിനേവ്  നേല്കേദ്യാന  തയ്യെദ്യാറദ്യാചണന്നുയ

എന.റമി.പമി.സമി. അധമികൃതര അറമിയമിച്ചു. ഈ സലവയ ചകേടമിടവയ സയസദ്യാനേ

സരകദ്യാര  എന.റമി.പമി.സമി.-യമില്നേമിനവ്  ഏചറടുത്തവ്  കകേനന്ദ്രീയ  വമിദദദ്യാലയ

സമമിതമികവ്  ലന്ദ്രീസമിനേവ്  നേല്കുനപക്ഷയ  വമിദദദ്യാലയയ  കപ്രദ്യാജക്ടവ്

ചസക്ടറമില്നേമിന്നുയ സമിവമില് ചസക്ടറമികലയവ് മദ്യാറമി നേടത്തദ്യാചമന്നുയ കയദ്യാഗത്തമില്

തന്ദ്രീരുമദ്യാനേമദ്യായമി.  കകേനന്ദ്രീയ വമിദദദ്യാലയയ പ്രവരത്തമിക്കുന ഭൂമമിയുയ ചകേടമിടങ്ങളയ

സയസദ്യാനേ  സരകദ്യാരമിനേവ്  ചചകേമദ്യാറുനതമിനേവ്  എന.റമി.പമി.സമി.-കയദ്യാടവ്

ആവശദചപടദ്യാനുയ  തുടരനവ്  കകേനന്ദ്രീയ  വമിദദദ്യാലയ  സമമിതമികവ്  ലന്ദ്രീസമിനേവ്

ചചകേമദ്യാറദ്യാനുമുള്ള നേടപടമികേള സസന്ദ്രീകേരമികദ്യാനുയ കയദ്യാഗത്തമില് ധദ്യാരണയദ്യായമി.

ഭൂമമി  ചചകേമദ്യാറ  നേടപടമികേള  പൂരത്തന്ദ്രീകേരമിക്കുനതുവചര  കകേനന്ദ്രീയ

വമിദദദ്യാലയത്തമിചന  പ്രവരത്തനേയ  തുടരന്നുചകേദ്യാണ്ടുകപദ്യാകുനതമിനേവ്  കകേനന്ദ്രീയ

വമിദദദ്യാലയ  സമമിതമിയുയ  എന.റമി.പമി.സമി.-യുയ  നേടപടമികേള  സസന്ദ്രീകേരമികദ്യാന

തന്ദ്രീരുമദ്യാനേമിചമിട്ടുണവ്.   കകേനന്ദ്രീയ  വമിദദദ്യാലയത്തമില്  ഒനദ്യായ  കദ്യാസ്സമികലയവ്

അഡമിഷന  ആരയഭമിക്കുനതമിനുയ  2022  മദ്യാരചവ്  വചര  കകേനന്ദ്രീയ

വമിദദദ്യാലയത്തമിനുള്ള  എന.റമി.പമി.സമി.  കസദ്യാണ്സരഷമിപവ്  തുടരുവദ്യാനുയ
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തന്ദ്രീരുമദ്യാനേമിചമിട്ടുണവ്.  എങമിലയ  അങ്ങവ്  പറഞ്ഞതുകപദ്യാചല  ഈ  കകേനന്ദ്രീയ

വമിദദദ്യാലയയ നേമിലനേമിരത്തുനതമിനേവ് സദ്യാധദമദ്യായ എല്ലദ്യാ നേടപടമികേളയ സരകദ്യാര

സസന്ദ്രീകേരമിക്കുനതദ്യാണവ്.

കറഷന ചപരമമിറവ്

ശന്ദ്രീ  .    പമി  .    ടമി  .    കതദ്യാമസവ്:  സര,  കറഷന  ചപരമമിറവ്  ഉണദ്യായമിട്ടുയ

കകേരളത്തമിചല  ആയമിരകണകമിനേവ്  കേനേദദ്യാസമി  മഠങ്ങള,  ആശമങ്ങള,

ചസമമിനേദ്യാരമികേള,  ഹമിന്ദു  ആശമങ്ങള,  മുസന്ദ്രീയ  യതന്ദ്രീയഖദ്യാനേകേള,

അനേദ്യാഥദ്യാലയങ്ങള  എനമിവരകവ്  നേല്കേമിയമിരുന  കറഷന  ഇകപദ്യാള

നേല്കുനമില്ല. യു.ഡമി.എഫവ്. സരകദ്യാര നേല്കേമിയമിരുന ഈ ആനുകൂലദയ കകേരള

സരകദ്യാര  നേമിരത്തമിയതവ്  എന്തുചകേദ്യാണദ്യാചണനവ്  വദക്തമദ്യാകണയ.

യു.ഡമി.എഫവ്.-ചന  കേദ്യാലത്തവ്  ഭക്ഷദസുരക്ഷദ്യാ  നേമിയമയ  വനതമിചനേത്തുടരനവ്

അവരക്കുകൂടമി  ഈ  സസൗകേരദയ  ചകേദ്യാടുകണചമനവ്  പറഞ്ഞവ്  കകേനത്തമികലയവ്

അനവ്  കേത്തയയ്ക്കുകേയുയ  അനുഭദ്യാവപൂരവയ  പരമിഹരമികദ്യാചമനവ്  പറയുകേയുയ

അതമിചന  അടമിസദ്യാനേത്തമില്  യു.ഡമി.എഫവ്.  ഇതവ്  ചകേദ്യാടുക്കുകേയുയ  ചചെയ.

കകേരളത്തമിചല ചവല്ചഫയര ഇനസമിററ്റ്യൂഷനേവ് അരമി ചകേദ്യാടുക്കുനമില്ല, കഗദ്യാതമ്പവ്

ചകേദ്യാടുക്കുനമില്ല,  മറവ്  ആനുകൂലദങ്ങള  ചകേദ്യാടുക്കുനമില്ല.  എനദ്യാല്,
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ലക്ഷകണകമിനേവ്  കേസമിനല്  അരമിയുയ  കഗദ്യാതമയ  കഗദ്യാഡസൗണമില്  കകേടദ്യായമി

കേമിടക്കുന വദ്യാരത്ത പതത്തമില് വന്നുചകേദ്യാണമിരമിക്കുകേയദ്യാണവ്.  ബഹുമദ്യാനേചപട

മനമികയദ്യാടവ് ഞദ്യാന പറയുന്നു, കകേരളയ മുഴുവന കേമിറവ് ചകേദ്യാടുത്തു എന്നുപറയുന

നേമിങ്ങള ഈ പദ്യാവങ്ങളകവ് ഒരു ചചെറമിയ സസൗകേരദയ ചചെയചകേദ്യാടുക്കുനതമില്

എന്തദ്യാണവ് തടസ്സയ; ദയവദ്യായമി ബഹുമദ്യാനേചപട മനമി, അചല്ലങമില് ഗവണ്ചമനവ്

ഇകദ്യാരദത്തമില് അനുഭദ്യാവപൂരവമദ്യായ ഒരു നേടപടമി സസന്ദ്രീകേരമികണചമനവ് ഞദ്യാന

അഭദരതമിക്കുന്നു.

ഭക്ഷദവയ സമിവമില് സപപ്ലൈസുയ വകുപ്പുമനമി (ശന്ദ്രീ  .   പമി  .   തമികലദ്യാത്തമന):

സര,  കദശന്ദ്രീയ  ഭക്ഷദഭദ്രതദ്യാ  നേമിയമയ-2013  സയസദ്യാനേത്തവ്

നേടപദ്യാക്കുനതമിനുമുമ്പവ്  എസദ്യാബമിഷവ് ചമനവ്  ചപരമമിറവ്  ഉപകയദ്യാഗമിചദ്യാണവ്

സരകദ്യാര  സഹദ്യായമമില്ലദ്യാത്ത  വമിവമിധ  മത  വമിഭദ്യാഗങ്ങളമില്ചപട

ആശമങ്ങളമിലയ  കേനേദദ്യാസമി  മഠങ്ങളമിലയ  വൃദ്ധസദനേങ്ങളമിലയ

അഗതമിമനമിരങ്ങളമിലയ  കക്ഷമദ്യാശുപതമികേളമിലയ  വസമിക്കുന

അകന്തവദ്യാസമികേളകവ്  കറഷന  വമിതരണയ  നേടത്തമിവനമിരുനതവ്.  എനദ്യാല്

കദശന്ദ്രീയ  ഭക്ഷദഭദ്രതദ്യാ  നേമിയമയ-2013  സയസദ്യാനേത്തവ്  നേടപദ്യാകമിയകതദ്യാചട

സയസദ്യാനേത്തമിനുള്ള  ഭക്ഷദവമിഹമിതയ  14.25  ചമടമികേവ്  ടണ്  ആയമി  കുറച
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സദ്യാഹചെരദത്തമില്  സദ്യാപനേ  ചപരമമിറ്റുകേള  നേമിരത്തലദ്യാകകണമിവന്നു.  നേമുകവ്

അതമിനേവ്  മുനപവ്  പതമിനേദ്യാറവ്,  പതമിനേദ്യാകറ  കേദ്യാല്,  പതമിനേദ്യാറര  എനമിങ്ങചനേ

മുകേളമികലയദ്യാണവ്  കേമിടമിചകദ്യാണമിരുനതവ്.  എനദ്യാല്  NFSA  (The  National

Food  and  Security  Act)  നേടപദ്യാകമിയകപദ്യാള കകേരളത്തമിനേദ്യാണവ്  വമിഹമിതയ

ഏറവയ  നേനദ്യായമി  കുറഞ്ഞതവ്.  അകദ്യാരദയ  ശന്ദ്രീ.  പമി.  ടമി.  കതദ്യാമസമിനേവ്

അറമിയദ്യാത്ത  കേദ്യാരദചമദ്യാന്നുമല്ല.  എനമിരുനദ്യാലയ  ചകേദ്യാവമിഡവ്-19

മഹദ്യാമദ്യാരമിയുമദ്യായമി  ബനചപടവ്  കറഷന  കേദ്യാരഡവ്  ഇല്ലദ്യാത്തവരകവ്  ആധദ്യാര

കേദ്യാരഡമിചന  അടമിസദ്യാനേത്തമില്  ഒരയഗത്തമിനേവ്  5  കേമികലദ്യാ  അരമിവന്ദ്രീതയ

വമിതരണയ  ചചെയ്യുകേയുയ  കൂടദ്യാചത  സരകദ്യാര  അയഗന്ദ്രീകൃതമല്ലദ്യാത്ത

സയസദ്യാനേചത്ത  എല്ലദ്യാ  സദ്യാപനേങ്ങളക്കുയ  ഒരു  സദ്യാപനേത്തമിചല  നേദ്യാലവ്

അകന്തവദ്യാസമികേളകവ്  ഒചരണയ  എനകേണകമിനേവ്  അവശദസദ്യാധനേങ്ങള

അടങ്ങമിയ  ചകേദ്യാവമിഡവ്  അതമിജന്ദ്രീവനേ  കേമിറ്റുകേള  വമിതരണയ  ചചെയ.  തുടരനവ്

2020 നേവയബര, ഡമിസയബര എനന്ദ്രീ മദ്യാസങ്ങളമിലയ നേദ്യാലകപരകവ് ഒനവ് എന

കേണകമില് ടമി സദ്യാപനേങ്ങളമിചല അകന്തവദ്യാസമികേളകവ് കേമിറ്റുകേള വമിതരണയ

ചചെയമിട്ടുണവ്.  ഇതുവചര  56,208  കേമിറ്റുകേള  ടമി  സദ്യാപനേങ്ങളകവ്  വമിതരണയ

ചചെയമിട്ടുണവ്.  ഇത്തരയ സദ്യാപനേങ്ങളചട കറഷന ചപരമമിറവ് പുതുകമി നേല്കേദ്യാന
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കേഴമിയദ്യാത്തതമിനേദ്യാല്  ടമി  സദ്യാപനേത്തമിചല  അകന്തവദ്യാസമികേളക്കുയ

ചപദ്യാതുവമിതരണ  സമ്പ്രദദ്യായ  പ്രകേദ്യാരമുള്ള  കറഷന  വമിഹമിതത്തമിനേവ്

അരഹതയുചണനവ്  പരമിഗണമിചവ്  തദ്യാമസ  സരടമിഫമികറമിനേവ്  പകേരമദ്യായമി

സദ്യാപനേത്തമിചന  തലവന/അധമികേദ്യാരമി  നേല്കുന  സതദപ്രസദ്യാവനേ,

അകന്തവദ്യാസമികേളചട  ആധദ്യാര  കേദ്യാരഡവ്  എനമിവ  അടമിസദ്യാനേമദ്യാകമി  കറഷന

കേദ്യാരഡവ്  അനുവദമിക്കുന  വമിഷയയ  സരകദ്യാര  പരമികശദ്യാധമിച്ചുവരമികേയദ്യാണവ്.

ചവല്ചഫയര സദ്യാപനേങ്ങളകവ് കവചറ വമിഹമിതയ നേല്കുന്നുണവ്. അതവ് പുതമിയ

സന്ദ്രീമദ്യായമിടവ്  ഇകപദ്യാള  വന്നു.  എല്ലദ്യാ  ചവല്ചഫയര  ഇനസമിററ്റ്യൂഷനുയ  നേമ്മള

പ്രകതദകേമദ്യായമി വമിഹമിതയ നേല്കേമിവരുന്നുണവ്.

പദ്യാലയ നേമിരമ്മദ്യാണയ

ശന്ദ്രീമതമി  സമി  .    ചകേ  .    ആശ:  സര,  മദ്യാകകകടവവ്-കനേചരകേടവവ്

പദ്യാലത്തമിചന  നേമിരമ്മദ്യാണയ  തസരമിതഗതമിയമിലദ്യാക്കുനതമിനേവ്  ചപദ്യാതുമരദ്യാമത്തവ്,

റവനേറ്റ്യൂ വകുപ്പുകേള അടമിയന്തര ശദ്ധ ചചെലകത്തണതമിചനേ സയബനമിചദ്യാണവ്

എചന ഈ സബ്മമിഷന.

കകേദ്യാടയയ-ആലപ്പുഴ ജമില്ലകേളചട വമികേസനേത്തമിനേവ് വന കുതമിപവ് നേല്കുന

ഒനദ്യാണവ്  കവമ്പനേദ്യാടവ്  കേദ്യായലമിനേവ്  കുറുചകേ  ഈ  ജമില്ലകേചള  തമ്മമില്
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ബനമിപമിക്കുന  മദ്യാകകകടവവ്-കനേചരകേടവവ്  പദ്യാലയ.  ഈ  സരകദ്യാരമിചന

കേദ്യാലത്തദ്യാണവ്  പ്രസസ്തുത  പദ്യാലത്തമിചന  നേമിരമ്മദ്യാകണദ്യാദ്ഘദ്യാടനേയ  നേടനതവ്.

തുടരനവ് അതമികവഗത്തമില്  പുകരദ്യാഗമമിച പദ്യാലത്തമിചന നേമിരമ്മദ്യാണയ ഇകപദ്യാള

വളചര  മനഗതമിയമിലദ്യാണവ്  നേടക്കുനതവ്.  അകപ്രദ്യാചവ്  കറദ്യാഡമിനുകവണമി  ഭൂമമി

ഏചറടുക്കുനതവ്  സയബനമിചവ്  ചെമിലര  കകേദ്യാടതമിചയ  സമന്ദ്രീപമിചതുമൂലമുണദ്യായ

പ്രശ്നങ്ങളദ്യാണവ്  നേമിരമ്മദ്യാണയ  മനഗതമിയമിലദ്യാകുവദ്യാന  കേദ്യാരണചമന്നുയ

മനേസ്സമിലദ്യാക്കുന്നു. ചചപലമിയഗവ് വരക്കുകേള 70 ശതമദ്യാനേകത്തദ്യാളയ മുകനദ്യാട്ടുകപദ്യായ

ഘടത്തമിലദ്യാണവ്  അവമിചെദ്യാരമിതമദ്യായ  തടസ്സങ്ങള  ഉണദ്യായതവ്.  എനദ്യാല്

ഇതുസയബനമിചവ്  ബഹുമദ്യാനേചപട  ചചഹകകദ്യാടതമി  ഉത്തരവവ്  ഇറകമിയതമിന

പ്രകേദ്യാരയ  ഭൂമമി  ഏചറടുകല്  നേടപടമിക്രമങ്ങള  അവസദ്യാനേഘടത്തമില്

എത്തമിനേമില്ക്കുന ഈ അവസരത്തമില് തുറവൂര-പമ്പ ചചഹകവയുചട ഭദ്യാഗമദ്യായ

പ്രസ്തുത  പദ്യാലയ  നേമിരമ്മദ്യാണത്തമിചന  തുടരഘടങ്ങള  എതയുയകവഗയ

പൂരത്തന്ദ്രീകേരമിക്കുവദ്യാന ആവശദമദ്യായ സതസര നേടപടമി സസന്ദ്രീകേരമികണചമനവ് ഈ

സബ്മമിഷനേമിലൂചട സരകദ്യാരമികനേദ്യാടവ് ആവശദചപടുന്നു.

ചപദ്യാതുമരദ്യാമത്തുയ രജമികസ്ട്രേഷനുയ വകുപ്പുമനമി  (ശന്ദ്രീ  .    ജമി  .    സുധദ്യാകേരന):

സര,  ഒരു  ഭദ്യാഗയ  ചചവകയ  തദ്യാലൂകമിലയ  മറുഭദ്യാഗയ  കചെരത്തല
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തദ്യാലൂകമിലമദ്യായമിടദ്യാണവ്  മദ്യാകകകടവവ്-കനേചരകേടവവ്  പദ്യാലയ

നേമിരമ്മമികകണമിയമിരുനതവ്.   ആലപ്പുഴ  ജമില്ലയമിചല  ചചതകദ്യാട്ടുകശ്ശേരമി

പഞദ്യായത്തുയ  കകേദ്യാടയയ  ജമില്ലയമിചല  ഉദയനേദ്യാപുരയ  പഞദ്യായത്തുമദ്യാണവ്

ഇതമിചന  അതമിരത്തമികേള.  2011-2012-ലദ്യാണവ്  ഇതവ്  ബഡ്ജറമില്

പ്രഖദദ്യാപമിചതവ്.  2014-  ലദ്യാണവ്   98  കകേദ്യാടമി  52  ലക്ഷയ  രൂപയുചട

സദ്യാകങതമികേദ്യാനുമതമി   നേല്കേമിയമിട്ടുളളതവ്.  2015 ഏപ്രമില് മദ്യാസത്തമില്  ചടണര

ചചെയകപദ്യാള,  78  കകേദ്യാടമി  40  ലക്ഷയ  രൂപയവ്  ചചെറമിയദ്യാന  വരകമിചയന

നേമിരമ്മദ്യാണ കേമ്പനേമിയദ്യാണവ് കേരദ്യാറമില് ഏരചപടതവ്.  24 മദ്യാസചത്ത നേമിരമ്മദ്യാണ

കേദ്യാലദ്യാവധമിയദ്യാണവ് എഗമിചമനമില് ഉണദ്യായമിരുനതവ്.   സലയ ഏചറടുക്കുനതവ്

പ്രധദ്യാനേചപട ഒരു കേദ്യാരദമദ്യായമിരുന്നു.  ചചതകദ്യാട്ടുകശ്ശേരമി വമികല്ലജമില് നേമിനവ് 12.28

ആര വസ്തുവയ  കകേദ്യാടയയ  ജമില്ലയമിചല  വടകകമുറമി  വമികല്ലജമില്  നേമിനവ്  8.725

ആര  വസ്തുവയ  ഏചറടുകകണതദ്യായമിട്ടുണദ്യായമിരുന്നു.  അതമിനേവ്  ഭരണദ്യാനുമതമി

ചകേദ്യാടുക്കുകേയുയ ചചെയമിട്ടുണവ്.  2014 ജൂചചല 16-നേവ് ചനേകഗദ്യാകഷദറഡവ് പരകചസവ്

വഴമി സലകമചറടുകദ്യാന സരകദ്യാര ഉത്തരവദ്യായമി.  അതവ് വമിജയമിചമില്ല;  ചെമില

വസ്തു  ഉടമകേള  ചചഹകകദ്യാടതമിയമില്  കകേസ്സമിനുകപദ്യായമി   അതമിചനേ

തടസ്സചപടുത്തുകേയദ്യാണുണദ്യായതവ്.   പല  പല  കേദ്യാരണങ്ങളദ്യാല്  വസ്തു
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ഏചറടുക്കുന  കേദ്യാരദത്തമില്  ഒരു  പുകരദ്യാഗതമിയുണദ്യാക്കുവദ്യാന  കേഴമിഞ്ഞമിടമില്ല.

ഏറവയ  ഒടുവമില്  2013-ചല  എല്.എ.ആര.ആര.  (Land  Acquisition,

Rehabilitation  and  Resettlement  Act)  ആക്ടവ്  പ്രകേദ്യാരയ  ആലപ്പുഴ

കേളക്ടകററമില്  സലയ  ഏചറടുക്കുനതമിനുളള  നേടപടമികേള  പുകരദ്യാഗമമിച്ചു

വരമികേയദ്യാണവ്;   സദ്യാമൂഹമികേ  പഠനേവയ  പൂരത്തന്ദ്രീകേരമിചമിട്ടുണവ്.  അതമിചന

കേണ്വന്ദ്രീനേമിയനസവ്  ചെദ്യാരജജുകേളയ  അടചമിട്ടുളളതദ്യാണവ്.   പദ്യാലത്തമിചന  100

ചചപലകേളമില് 96 എണവയ  23 ചചപല് കേദദ്യാപ്പുകേളമില് 21 എണവയ അതമിചന

പമിയറുകേളയ  പമിയരകേദദ്യാപ്പുകേളചടയുയ  പണമി  കേഴമിഞ്ഞമിട്ടുണവ്.   2016  ജൂണ്

മദ്യാസത്തമിനുകശഷമദ്യാണവ്  പദ്യാലത്തമിചന  പണമി  തുടങ്ങമിയതവ്.   സലത്തമിചന

പ്രശ്നയ  കേദ്യാരണമദ്യാണവ്  ബദ്യാകമിയുളള  ചചപലകേളയ  ചചപല്കേദദ്യാപ്പുകേളയ

നേമിരമ്മമികദ്യാന  കേഴമിയദ്യാത്തതവ്.   രണവ്  നേദ്യാവമികഗഷന  സദ്യാനുകേളമിലളള  8

ബന്ദ്രീമുകേളചടയുയ  നേമിരമ്മദ്യാണയ  പൂരത്തന്ദ്രീകേരമിചമിട്ടുണവ്.   ബന്ദ്രീമുകേള  കേരയമില്വചവ്

കലദ്യാഞവ്  ചചെയ്യുനതമിനുളള  സലസസൗകേരദയ  ഇകപദ്യാള  രണ്ടു  കേരയമിലമമില്ല;

സമമില്ലദ്യാചയന്നു  ചുരുകയ,  ഇതദ്യാണവ്  പ്രശ്നയ.   സലകമചറടുപവ്  നേടപടമിയുചട

ഭദ്യാഗമദ്യായമി  ഇരുഭദ്യാഗത്തുയ  ബമില്ഡമിയഗവ്  വദ്യാലല്യുകവഷനേവ്  ആലപ്പുഴ  (എല്.എ.)

തഹസന്ദ്രീല്ദദ്യാരക്കുയ  പദ്യാലദ്യാ  (എല്.എ.)  തഹസന്ദ്രീല്ദദ്യാരക്കുയ  ചുമതല
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നേല്കേമിയമിട്ടുണവ്.   സലയ  ഏചറടുക്കുന  നേടപടമികേള  അവസദ്യാനേഘടത്തമില്

ആണവ്.   നേഷപരമിഹദ്യാരത്തുകേ  അനുവദമിക്കുനതമിനുളള  എല്.ഒ.സമി.

ചപ്രദ്യാകപദ്യാസല്  ഇകപദ്യാള  ധനേകേദ്യാരദവകുപമിചന  പരമിഗണനേയമിലദ്യാണവ്.

റവനേറ്റ്യൂവകുപ്പുയ  ധനേകേദ്യാരദ  വകുപ്പുയ  വഴമി  ബനചപട  ജനേപ്രതമിനേമിധമികേള

കൂടുതല്  ശക്തമദ്യായമി  ഇടചപടവ്,  എയ.എല്.എ.  ശന്ദ്രീമതമി  സമി.  ചകേ.  ആശ

നേനദ്യായമി  ഇടചപടുന്നുണവ്;  തുടരചയദ്യായമി  ഇടചപടവ്  സലയ  ഏചറടുത്തവ്

ചകേദ്യാടുത്തദ്യാല്  ഒരു  പ്രശ്നവമമില്ല.   കകേരളത്തമിചല പദ്യാലയ  പണമികേചളല്ലദ്യായ

മമികവദ്യാറുയ  പൂരത്തന്ദ്രീകേരമിചമിരമിക്കുകേയദ്യാണവ്.   ഇതവ്  വരഷങ്ങളദ്യായമി  ഇങ്ങചനേ

ഇരമിക്കുകേയദ്യാണവ്,  ഇതദ്യാണവ് പ്രശ്നയ.  പണമി ഏകേകദശയ അന്തമിമഘടത്തമികലയവ്

കേടക്കുന്നു; സലകമചറടുപവ് പൂരത്തമിയദ്യാകേദ്യാന സദ്യാധദതയുചണനദ്യാണവ് ഇകപദ്യാള

കേദ്യാണുനതവ്.  

കറദ്യാഡവ് നേമിരമ്മദ്യാണയ

ശന്ദ്രീ  .   വമി  .   പമി  .   സജന്ദ്രീനന: സര,  എചന  നേമികയദ്യാജകേമണ്ഡലത്തമിചല

രണവ്  കറദ്യാഡുകേളചട  അതമിഗുരുതരമദ്യായ  ഒരു  വമിഷയമദ്യാണവ്  ഞദ്യാന  ഇസൗ

സബ്മമിഷനേമിലൂചട  സഭയുചട  മുനമില്  വയ്ക്കുനതവ്.   ഞദ്യാന  ഇതമിനുമുമ്പവ്

നേമിരവധമിപ്രദ്യാവശദയ സഭയമില് കചെദ്യാദദങ്ങള കചെദ്യാദമിച്ചു. ഒരു പ്രദ്യാവശദയ കേമിഫ്ബമി
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ഫണവ് ആയതുചകേദ്യാണവ്  ബഹുമദ്യാനേചപട ധനേകേദ്യാരദ  വകുപ്പുമനമിയുചട  മുനമില്

സബ്മമിഷന ഉനയമിച്ചു.  അകദ്ദേഹചമല്ലദ്യായ സഭയവ് ഉറപ്പു നേല്കേമിയമിരുനതദ്യാണവ്;

പചക്ഷ  നേമിരമ്മദ്യാണ  പ്രവരത്തനേങ്ങള  എങ്ങുചമത്തദ്യാചത  നേമില്ക്കുകേയദ്യാണവ്.

എചന  നേമികയദ്യാജകേമണ്ഡലത്തമില്  മുഴുവനേദ്യായമി  കേമിടക്കുന  മനേകകടവവ്-

ചനേല്ലദ്യാടവ്-പത്തദ്യായ ചചമല്-പടമിമറയ  കറദ്യാഡുയ എചന നേമികയദ്യാജകേമണ്ഡലത്തമില്

ഭദ്യാഗമികേമദ്യായമിവരുനതുയ  (4.5  കേമികലദ്യാമന്ദ്രീറര)  ബദ്യാകമി  ശന്ദ്രീ.  എല്കദദ്യാസവ്  പമി.

കുനപമിള്ളമിയുചട  ചപരുമ്പദ്യാവൂര  നേമികയദ്യാജകേമണ്ഡലത്തമിലമദ്യായ  മണ്ണൂര-

കപദ്യാഞ്ഞദ്യാകശ്ശേരമി കറദ്യാഡുയ   കേമിഫ്ബമി വരകവ് ഏചറടുത്തതമിനുകശഷയ ഇതുവചര

എങ്ങുചമത്തദ്യാചത  പ്രവൃത്തമി  നേമിലചമിരമിക്കുകേയദ്യാണവ്.  പണമി

നേടക്കുന്നുകണദ്യാചയനവ്  കചെദ്യാദമിചദ്യാല്  നേടക്കുന്നുണവ്,  പചക്ഷ  നേമിരമ്മദ്യാണയ

പൂരത്തന്ദ്രീകേരമികദ്യാന കേഴമിയുനമില്ല.   ഇസൗ കറദ്യാഡവ് നേമിരമ്മദ്യാണവമദ്യായമി ബനചപടവ്

ഞദ്യാന നേമിരവധമി മന്ദ്രീറമിയഗുകേള വമിളമിച്ചുകൂടമി.   കേമിഫ്ബമി,  ചകേ.ആര.എഫവ്.ബമി.,

പമി.ഡബറ്റ്യൂ.ഡമി.  എനമിവയുചട  ചെന്ദ്രീഫവ്  എഞമിനേന്ദ്രീയരമദ്യാര  ഉണദ്യായമിരുന്നു.

അവരുചട  സദ്യാനമിദ്ധദത്തമില്,  ബഹുമദ്യാനേചപട  എറണദ്യാകുളയ  കേളക്ടറുചട

സദ്യാനമിദ്ധദത്തമില്,  ബനചപട  ഡമിപദ്യാരട്ടുചമന്റുകേള  പമി.ഡബറ്റ്യൂ.ഡമി.,  വദ്യാടര

അകതദ്യാറമിറമി,  ഇലകമിസമിറമി  കബദ്യാരഡവ്,  ചടലകഫദ്യാണ്സവ്  ഇതദദ്യാദമി  എല്ലദ്യാ
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വകുപ്പുകേളചടയുയ  കയദ്യാഗങ്ങളയ  കൂടുന്നുണവ്.  എല്ലദ്യാ  കയദ്യാഗത്തമിലയ  വരകവ്

ഇകപദ്യാള തുടങ്ങുചമന ഉറപദ്യാണവ് നേല്കേമിയമിരുനതവ്.  അവസദ്യാനേയ യദ്യാചതദ്യാരു

മദ്യാരഗ്ഗവമമില്ലദ്യാചത,  എയ.എല്.എ.  എന  നേമിലയമില്  ഞദ്യാന  ഗതമിചകേടവ്,

ബഹുമദ്യാനേചപട  ചചഹകകദ്യാടതമിചയ  സമന്ദ്രീപമികകണ  സമിതമി  വന്നു.

നേമിരമ്മദ്യാണയ  ആരയഭമികദ്യാത്തതുചകേദ്യാണവ്  ചചഹകകദ്യാടതമിചയ  സമന്ദ്രീപമികകണ

സമിതമി  വന്നുചവന്നു  പറഞ്ഞദ്യാല്  എചന  സമിതമി  എന്തദ്യാചണനവ്

ബഹുമദ്യാനേചപട  മനമി  ആകലദ്യാചെമിച്ചു  കനേദ്യാകണയ.   ബഹുമദ്യാനേചപട

ചചഹകകദ്യാടതമി  ഇസൗ  കറദ്യാഡമിചന  വമിഷയത്തമില്  ഇടചപട്ടു.  ഇതദ്യായ

ദമിവസത്തമിനുളളമില് ഇതമിചന നേമിരമ്മദ്യാണ പ്രവരത്തനേയ ആരയഭമികണചമനവ്

ചചഹകകദ്യാടതമി തദ്യാകന്ദ്രീതവ് ചകേദ്യാടുത്തു.  തദ്യാകന്ദ്രീതവ് ചകേദ്യാടുത്തുകേഴമിഞ്ഞകപദ്യാഴദ്യാണവ്

ഇതമിചന  നേമിരമ്മദ്യാണ  പ്രവരത്തനേയ  ആരയഭമിചതവ്.   നേമിരമ്മദ്യാണപ്രവരത്തനേയ

ആരയഭമിചമിട്ടുണവ്,  കചെദ്യാദമിച്ചുകേഴമിഞ്ഞദ്യാല്  കുറച്ചുകപചര  വചവ്  അവമിചട  പണമി

നേടക്കുന്നുണവ്.  രണവ് റന്ദ്രീചമിചന പണമി നേടക്കുന്നുണവ്, എതകയദ്യാ മദ്യാസങ്ങളദ്യായമി,

03-11-2020-നേദ്യാണവ്  ഞദ്യാന  കകേദ്യാടതമിയമില്  കകേസ്സവ്  ചകേദ്യാടുത്തതവ്.   കകേദ്യാടതമി

എല്ലദ്യാ  മദ്യാസവയ  ഇതമിചന  പ്രവൃത്തമി  സയബനമിച  റമിവറ്റ്യൂ

നേടത്തമിചകദ്യാണമിരമിക്കുകേയദ്യാണവ്.  കകേദ്യാടതമി  റമിവറ്റ്യൂ  നേടത്തമിചകദ്യാണമിരമിക്കുനതു
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ചകേദ്യാണവ്  സരകദ്യാര അഭമിഭദ്യാഷകേനേവ്  കകേദ്യാടതമിയമില് കബദ്യാധമിപമികദ്യാന കവണമി

ഇതമിചന  പണമി  നേടക്കുന്നുണവ്.   6  കേമികലദ്യാമന്ദ്രീറര  ദൂരമുളള  പത്തദ്യായ  ചചമല്-

പടമിമറയ  കറദ്യാഡമികനയുയ  രണരകേമികലദ്യാമന്ദ്രീറര  വന്ദ്രീഗദ്യാലദ്യാനവ്  ടൂറമിസയ

കകേനത്തമികലയ്ക്കുമുള്ള പണമി  നേടന്നുചകേദ്യാണമിരമിക്കുകേയദ്യാണവ്.   ഇകപദ്യാഴുയ    13

കേമികലദ്യാമന്ദ്രീററമിലധമികേയ  ദൂരമുള്ള  കേമിഴകമ്പലയ-ചനേല്ലദ്യാടവ് കറദ്യാഡമിചന  യദ്യാചതദ്യാരു

നേമിരമ്മദ്യാണ പ്രവൃത്തമിയുയ നേടനമിടമില്ല. ചചപപമിടല് കപദ്യാലയ  പൂരത്തന്ദ്രീകേരമികദ്യാന

സദ്യാധമിചമിടമില്ല.   കഡദ്യാ.  ടമി.  എയ.  കതദ്യാമസവ്  ചഎസകേവ്  ചവളളമിയദ്യാഴ്ച ബഡ്ജറവ്

അവതരമിപമികദ്യാന കപദ്യാകുകേയദ്യാണവ്.  അകദ്ദേഹത്തമിചന ആദദ ബഡ്ജറമിലദ്യാണവ്

ഇതമിനേവ് പണയ അനുവദമിചമിരമിക്കുനതവ്.  പണയ അനുവദമിചമിടവ് കേമിഫ്ബമിചയന്നു

പറയുന  സയവമിധദ്യാനേത്തമില്   കറദ്യാഡവ്  നേമിരമ്മദ്യാണയ  നേടക്കുനമിചല്ലങമില്

ആരദ്യാണവ്  അതമിചന  ഉത്തരവദ്യാദമി?  ആചരങമിലയ  ഉത്തരവദ്യാദമിതസയ

ഏല്കകണതകല്ല?   പമി.ഡബറ്റ്യൂ.ഡമി.കയദ്യാടവ്  കചെദ്യാദമിചദ്യാല്   അവര  പറയുയ

കേമിഫ്ബമിയദ്യാണവ്  കുഴപചമനവ്.   കേമിഫ്ബമികയദ്യാടവ്  കചെദ്യാദമിക്കുകമ്പദ്യാള  ഞങ്ങള

അചതല്ലദ്യായ  പമി.ഡബറ്റ്യൂ.ഡമി.ചയ  ഏല്പമിച്ചുചവനവ്  അവര  പറയുയ.  ഇതമിനേവ്

ആചരങമിലയ  ഒരു  നേദ്യാഥന  കവകണ?  ഞദ്യാനുയ  ശന്ദ്രീ.  എല്കദദ്യാസവ്  പമി.

കുനപമിള്ളമിയുയ:  രണവ്  എയ.എല്.എ.മദ്യാര  നേദ്യാട്ടുകേദ്യാരുചട  പ്രശ്നങ്ങള  കകേടവ്
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മടുത്തമിരമിക്കുകേയദ്യാണവ്.  നേദ്യാട്ടുകേദ്യാചര  കുറയ  പറഞ്ഞമിടവ്  കേദ്യാരദമുകണദ്യാ,  മണ്ണൂര-

കപദ്യാഞ്ഞദ്യാകശ്ശേരമി കറദ്യാഡമില് ഒരു വണമി മറമിഞ്ഞവ് അപകേടവയ മരണവമുണദ്യായമി.

ഇസൗ  കറദ്യാഡമിലയ  നേമിരന്തരയ  അപകേടങ്ങള  ഉണദ്യായമിചകദ്യാണമിരമിക്കുകേയദ്യാണവ്.

വലമിയ  പ്രശ്നങ്ങള  നേടന്നുചകേദ്യാണമിരമിക്കുകേയദ്യാണവ്.  പതങ്ങളമിചലല്ലദ്യായ

നേമിരന്തരമദ്യായമി  വദ്യാരത്തകേള  വന്നുചകേദ്യാണമിരമിക്കുകേയദ്യാണവ്.   ഇസൗ  പ്രശ്നത്തമിനേവ്

എചന്തങമിലയ പരമിഹദ്യാരമുണദ്യാകണയ. ചചഹകകദ്യാടതമി പറഞ്ഞതമിചന കപരമില്

നേമിരമ്മദ്യാണയ  തുടങ്ങമിയമിട്ടുണവ്.  പചക്ഷ  നേമിരമ്മദ്യാണയ  എനവ്  തന്ദ്രീരകദ്യാചമനവ്

പറഞ്ഞമിടമില്ല.   ബഹുമദ്യാനേചപട  ധനേകേദ്യാരദ  വകുപ്പുമനമി  കഡദ്യാ.  ടമി.  എയ.

കതദ്യാമസവ്  ചഎസകേവ്  2020  മദ്യാരചവ്  31-നുളളമില്  ഇതമിചന  നേമിരമ്മദ്യാണ

പ്രവരത്തനേയ  പൂരത്തന്ദ്രീകേരമിക്കുചമനവ്  ഇസൗ  നേമിയമസഭയമില്

ഉറപ്പുനേല്കേമിയതദ്യാണവ്.   ഉറപവ്  കുറുപമിചന  ഉറപ്പുകപദ്യാചലയദ്യാണവ്.  ഇതുവചര

നേമിരമ്മദ്യാണ പ്രവരത്തനേങ്ങള പൂരത്തന്ദ്രീകേരമിചമിടമിചല്ലന്നു മദ്യാതമല്ല,  ഒരു റന്ദ്രീചമില്

നേമിരമ്മദ്യാണ പ്രവരത്തനേയ തുടങ്ങദ്യാനകപദ്യാലയ കേഴമിഞ്ഞമിടമില്ല.  ആരദ്യാണവ് ചചപപവ്

മദ്യാറമിയമികടണതവ്?  മന്ദ്രീറമിയഗവ് വമിളമിക്കുകമ്പദ്യാള എല്ലദ്യാ ഡമിപദ്യാരട്ടുചമന്റുകേളയ നേദ്യാചള

ഇചതല്ലദ്യായ  പൂരത്തന്ദ്രീകേരമികദ്യാചമന്നുപറയുയ.  ഇതമിചന  പമിനമില്  ആകരദ്യാ

പ്രവരത്തമിക്കുകേയദ്യാണവ്.   ഇതമിചന  നേമിരമ്മദ്യാണയ  നേടത്തദ്യാതമിരമികദ്യാന കവണമി
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ആകരദ്യാ  പ്രവരത്തമിച്ചുചകേദ്യാണമിരമിക്കുകേയദ്യാണവ്.   ബഹുമദ്യാനേചപട  ശന്ദ്രീ.  ജമി.

സുധദ്യാകേരന മമിനേമിസചറകപദ്യാചലയുളള ആളകേള നേമിരമ്മദ്യാണയ നേടത്തണചമനവ്

ആഗഹമുളള  ആളകേളദ്യാണവ്.   അങ്ങവ്  മുനകേചയ്യെടുത്തവ്  ഇതമിചന  നേമിരമ്മദ്യാണയ

പൂരത്തന്ദ്രീകേരമികദ്യാന  തയ്യെദ്യാറുകണദ്യാ?  കേമിഫ്ബമിക്കുകവണമി  കകേദ്യാടമികണകമിനേവ്

രൂപ പരസദത്തമിനേദ്യായമി  ചചെലവഴമിച്ചുചകേദ്യാണമിരമിക്കുകേയദ്യാണവ്.   കേമിഫ്ബമിയുചട

കപരമില്  രണവ്  പദ്യാലങ്ങള  നേമിരമ്മമിച്ചുചവനവ്  പറഞ.   പദ്യാലങ്ങള

നേമിരമ്മമിക്കുകമ്പദ്യാള  കറദ്യാഡുകേള  നേമിരമ്മമികദ്യാനുളള  ഉത്തരവദ്യാദമിതസയകൂടമി

ഗവണ്ചമനവ്  ഏചറടുകകകണ,  എയ.എല്.എ.മദ്യാചര  മദ്യാതയ  പഴമിചെദ്യാരമിയമിടവ്

കേദ്യാരദമുകണദ്യാ?   എയ.എല്.എ.  മദ്യാരുചട  കുഴപമദ്യാചണനവ്  ബഹുമദ്യാനേചപട

മനമികവ്  പറയദ്യാന  പറ്റുകമദ്യാ?  എകനയുയ  ശന്ദ്രീ.  എല്കദദ്യാസവ്  പമി.

കുനപമിള്ളമിയുകടയുയ  കുഴപയ  ചകേദ്യാണദ്യാണവ്  പണമി  നേടകദ്യാത്തചതനവ്

ബഹുമദ്യാനേചപട  മനമി   നേമിയമസഭയമില്  പറഞ്ഞദ്യാല്  ഞങ്ങള  അതമിചന

ഉത്തരവദ്യാദമിതസയ  ഏല്കദ്യാന  തയ്യെദ്യാറദ്യാണവ്.   പചക്ഷ  ഞങ്ങളചട  കുഴപയ

ചകേദ്യാണദ്യാകണദ്യാ ഇസൗ പണമി നേടകദ്യാതമിരമിക്കുനതവ്.  ഇതമിചന പമിനമില് ആകരദ്യാ

പ്രവരത്തമിക്കുന്നു.  ഞങ്ങള  എയ.എല്.എ.മദ്യാരദ്യായമികപദ്യായമി  എനതുചകേദ്യാണവ്

ഇസൗ കറദ്യാഡമിചന നേമിരമ്മദ്യാണയ നേടത്തദ്യാതമിരമികദ്യാന കവണമി ആകരദ്യാ പമിനമില്
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പ്രവരത്തമിച്ചുചകേദ്യാണമിരമിക്കുകേയദ്യാണവ്.   എനേമികവ്  പറയദ്യാനുളളതവ്  ഇസൗ  രണവ്

കറദ്യാഡുകേളകടയുയ നേമിരമ്മദ്യാണ പ്രവരത്തനേങ്ങള എതയുയ കവഗത്തമിലദ്യാകദ്യാനുളള

നേടപടമികേള  സസന്ദ്രീകേരമികണയ  എനദ്യാണവ്.   ചചഹകകദ്യാടതമി  വമിധമികപദ്യാലയ

മദ്യാനേമികദ്യാചത  ആരദ്യാണവ്  ഇതമിചന  പമിനമില്  പ്രവരത്തമിക്കുനചതനവ്

മനേസ്സമിലദ്യാകമി  മനേകകടവവ്-കേമിഴകമ്പലയ-ചനേല്ലദ്യാടവ്  കറദ്യാഡമിചനയുയ  മണ്ണൂര-

കപദ്യാഞ്ഞദ്യാകശ്ശേരമി  കറദ്യാഡമികനയുയ  നേമിരമ്മദ്യാണയ  പൂരത്തന്ദ്രീകേരമികദ്യാനുള്ള

അടമിയന്തര  നേടപടമി  സസന്ദ്രീകേരമികണചമനവ്  അങ്ങകയദ്യാടവ്  ബഹുമദ്യാനേപൂരവയ

അഭദരതമിക്കുന്നു.  നേമിരവധമി  പദ്യാലങ്ങളയ  കറദ്യാഡുകേളയ

നേമിരമ്മമിക്കുനതമികനേദ്യാചടദ്യാപയ   ഇതുകൂടമി  ശദ്ധമികദ്യാനുളള  മനേസ്സവ്  അങ്ങവ്

കേദ്യാണമികണചമനവ്  ഞദ്യാന  അഭദരതമിക്കുന്നു.   എചന  വമിഷമമദ്യാണവ്  ഇസൗ

പറഞ്ഞതവ്.  ആ വമിഷമയ  അങ്ങവ്  പരമിഹരമിക്കുചമനവ്  ഞദ്യാന വമിശസസമിക്കുന്നു.

അങ്ങവ് ഇസൗ വമിഷയത്തമില് കവണ നേടപടമിചയടുകണയ.  രണ്ടുകപരചകതമിചര

നേടപടമിചയടുക്കുകമ്പദ്യാള  തന്ദ്രീരുമദ്യാനേമുണദ്യാകുമകല്ലദ്യാ;   വദ്യാടര  അകതദ്യാറമിറമിയുചട

മനമി ഇവമിചടയമില്ല. വദ്യാടര അകതദ്യാറമിറമിയുചട ചചപപവ് ഇതുവചര മദ്യാറമിയമിടമിടമില്ല,

അതമിനേവ് തയ്യെദ്യാറദ്യാകേദ്യാത്തചതന്തുചകേദ്യാണദ്യാണവ്?  വദ്യാടര അകതദ്യാറമിറമിയുചട ചചപപവ്

മദ്യാറമിയമിടരുചതനവ്  ആകരദ്യാ  നേമിരകദ്ദേശയ  ചകേദ്യാടുത്തമിരമിക്കുകേയദ്യാണവ്.   ചചപപവ്
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മദ്യാറമിയമിടദ്യാല് പണമി  നേടക്കുമകല്ലദ്യാ,  അതുചകേദ്യാണവ്  അങ്ങവ്  ഇതവ്  ഗസൗരവത്തമില്

കേദ്യാണണചമനവ് അഭദരതമിക്കുന്നു.  

ശന്ദ്രീ  .    എല്കദദ്യാസവ്    പമി  .    കുനപമിള്ളമില്:  സര,  ശന്ദ്രീ.  വമി.  പമി.  സജന്ദ്രീനന

ഇവമിചട പറഞ്ഞ മണ്ണൂര - കപദ്യാഞ്ഞദ്യാകശ്ശേരമി കറദ്യാഡമിചന നേചല്ലദ്യാരു ഭദ്യാഗയ എചന

മണ്ഡലമദ്യായ  ചപരുമ്പദ്യാവൂരമില്ക്കൂടമിയദ്യാണവ്  കപദ്യാകുനതവ്.  ഇവമിചട  സയഭവമിച

ഒന്നുരണവ് അനേദ്യാസ ഞദ്യാന ചൂണമികദ്യാണമിക്കുകേയദ്യാണവ്. 23  കകേദ്യാടമി രൂപയുചട

എസമികമറദ്യായമിരുന്നു  കറദ്യാഡവ്  നേമിരമ്മദ്യാണത്തമിനേദ്യായമി  തയ്യെദ്യാറദ്യാകമിയതവ്.

അതമിനുകശഷയ  ബനചപട  കേരദ്യാറുകേദ്യാരന  200  ലക്ഷയ  രൂപ  കുറവമിലദ്യാണവ്

പ്രവൃത്തമി ഏചറടുത്തതവ്.  ഇകപദ്യാള ചപദ്യാതുമരദ്യാമത്തവ്  വകുപവ്  പറയുനതവ്,  ഇസൗ

കറദ്യാഡമിചന  നേമിരമ്മദ്യാണയ  മുഴുവനേദ്യായുയ  പൂരത്തമിയദ്യാകണചമങമില്  16  കകേദ്യാടമി

രൂപകൂടമി  കവണചമനദ്യാണവ്.  ഉകദദദ്യാഗസതലത്തമില്  വലമിയ  അനേദ്യാസ  ഇസൗ

കറദ്യാഡുമദ്യായമി  ബനചപട  പ്രവൃത്തമികേളമില്  ഉണദ്യായമിട്ടുണവ്.  ബഹുമദ്യാനേചപട

വകുപ്പുമനമി  രണര  വരഷയ  മുമ്പവ്  വനവ്  ഉദ്ഘദ്യാടനേയ  ചചെയ  11.5  കേമി.മന്ദ്രീ

കറദ്യാഡമിചന കേദ്യാരദമദ്യാണവ്  ഞങ്ങള പറയുനതവ്.  കടദ്യാടല് സരകവയുയ കഡദ്യാണ്

സരകവയുയ രണ്ടുതരത്തമിലദ്യായമിരുന്നു. കേമിഫ്ബമി നേടത്തമിയ കഡദ്യാണ് സരകവയുയ

ചപദ്യാതുമരദ്യാമത്തവ്  വകുപവ്  നേടത്തമിയ  കടദ്യാടല്  കസഷന  സരകവയുയ  തമ്മമില്
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വദതദദ്യാസമുണദ്യായമി.  എങ്ങചനേയദ്യാണവ്  ഇതമില്  മദ്യാറമുണദ്യായതവ്?  ഇസൗ

പ്രവൃത്തമികദ്യായമി  16  കകേദ്യാടമി  രൂപ  അധമികേമദ്യായമി  ആവശദമുണവ്.  ഇകപദ്യാള

ചപദ്യാതുമരദ്യാമത്തവ്  വകുപവ്  എസമികമറവ്  റമിചചവസവ്  ചചെയ്ചതങമിലയ  കനേരചത്ത

തന്ദ്രീരുമദ്യാനേമിച  2.5  കേമി.മന്ദ്രീ.  ചചെയ്യെദ്യാന കേഴമിയമില്ല.   വളചര  ഗുരുതരമദ്യായ പ്രശ്നയ

ഇതുമദ്യായമി  ബനചപട്ടുണവ്.  ഞങ്ങളകവ്  അതുവഴമി  കപദ്യാകേദ്യാന  കേഴമിയദ്യാത്ത

അവസയദ്യാണവ്. ഇതമിനേദ്യായമി ബഹുമദ്യാനേചപട ചചഹകകദ്യാടതമിയമില് കപദ്യാകകേണ

ആവശദമുകണദ്യാ?  കറദ്യാഡവ്  നേമിരമ്മദ്യാണവമദ്യായമി  ബനചപടവ്  ചെന്ദ്രീഫവ്

എഞമിനേന്ദ്രീയറുചട  ഒരു  മന്ദ്രീറമിയഗവ്  രണവ്  മദ്യാസയ  മുമ്പവ്  ചപരുമ്പദ്യാവൂരമില്  ഞദ്യാന

വമിളമിച്ചുകചെരത്തമിരുന്നു.  വരുന മദ്യാരചവ് മദ്യാസയ  15-ാം തന്ദ്രീയതമികകേയ പദ്ധതമി

പൂരത്തന്ദ്രീകേരമിക്കുചമനവ് അകദ്ദേഹയ അനവ് പറഞ്ഞമിരുചനങമിലയ കനേരകത്തയുള്ള

അവസയമില്നേമിന്നുയ  ഒരടമികപദ്യാലയ  മുകമ്പദ്യാട്ടുകപദ്യാകേദ്യാന  കേഴമിഞ്ഞമിടമില്ല.

ഇകദ്യാരദത്തമില്  ഞങ്ങളകവ്  വലമിയ  കതദ്യാതമിലള്ള  പ്രതമികഷധമുണവ്.

ബഹുമദ്യാനേചപട  വകുപ്പുമനമി  പ്രസസ്തുത  സലയ  സനരശമികണചമന്നുയ

അടമിയന്തരമദ്യായമി  ഇസൗ  കേദ്യാരദത്തമില്  ഇടചപടണചമന്നുയ

അഭദരതമിക്കുകേയദ്യാണവ്. 
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ചപദ്യാതുമരദ്യാമത്തുയ രജമികസ്ട്രേഷനുയ വകുപ്പുമനമി  (ശന്ദ്രീ  .    ജമി  .    സുധദ്യാകേരന):

സര,  ഇനേമി ആചരങമിലയ സയസദ്യാരമികദ്യാനുകണദ്യാ?  എന്തദ്യായദ്യാലയശരമി അവമിചട

എകന്തദ്യാ  പ്രശ്നമുണവ്.  അതദ്യാണവ്  ഇങ്ങചനേ  കേദ്യാണമിക്കുനതവ്,  കേദ്യാരദയ

എന്തദ്യാചണനവ്  വദക്തവമല്ല.  എയ.എല്.എ.മദ്യാര  പറയുനതവ്  അവരുചട

ബുദ്ധമിമുടദ്യാണവ്.   ഏചതങമിലയ  കുറുപവ്  അവമിചട  ഉറപവ്  നേല്കേമികയദ്യാചയനവ്

എനേമികറമിയമില്ല.   സഭയമില്  ഉറപവ്  നേല്കേമിയതദ്യായമി  ഞദ്യാന  കകേടമിടമില്ല.

അചതദ്യാചക  ഒരു  പഴയ  പ്രകയദ്യാഗയ  മദ്യാതമദ്യാണവ്,  അതകയയുള.   പ്രസ്തുത

കറദ്യാഡമിചന  'മനേകകടവവ്'  മുതല്  'പള്ളമികടവവ്'  ഭദ്യാഗയവചരയുള്ള ചലവല്സവ്

എടുക്കുന  പ്രവൃത്തമി  നേടന്നുചകേദ്യാണമിരമിക്കുകേയദ്യാണവ്.  'കേമിഴകമ്പലയ'  മുതല്

'പടമിമറയ'  വചരയുള്ള  ഭദ്യാഗചത്ത  ചലവല്സവ്  സമരപമിച്ചുകേഴമിഞ.  കകേദ്യാവമിഡവ്

മഹദ്യാമദ്യാരമിയുചട  പശദ്യാത്തലത്തമില്  മറവ്  പ്രവൃത്തമികേളമിചലനകപദ്യാചല

ഇവമിചടയുയ  കുറചവ്  കേദ്യാലതദ്യാമസമുണദ്യായമിട്ടുണവ്.  'പടമിമറയ'  മുതല്  'ചനേല്ലദ്യാടവ്  '

ഭദ്യാഗയവചരയുള്ള ചലവല്സവ് എടുകല് അടുത്തയദ്യാഴ്ച പൂരത്തന്ദ്രീകേരമിക്കുയ. ഏറവയ

പ്രധദ്യാനേ പ്രശ്നയ  വദ്യാടര  അകതദ്യാറമിറമിയുകടതദ്യാണവ്;  അതവ്  നേമിസ്സദ്യാരമദ്യായമികണമിടവ്

കേദ്യാരദമമില്ല.   അങ്ങചനേയുള്ള  സലങ്ങളമിലദ്യാണവ്  പ്രശ്നയ  വരുനതവ്.

ബന്ദ്രീമമിനേടമിയമിലൂചട  വദ്യാടര  അകതദ്യാറമിറമിയുചട  ചചപപവ്  ഇടരുചതനവ്   കേമിഫ്ബമി
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ഇകപദ്യാള  നേമിരകദ്ദേശയ   നേല്കേമിയമിട്ടുണവ്.   5.5  കേമികലദ്യാമന്ദ്രീറര  ഭദ്യാഗത്തവ്  മറവ്

കകേബമിളകേളയ  ചചപപ്പുകേളയ  കേമിടക്കുന്നുണവ്.  അതുകേദ്യാരണയ  വദ്യാടര

അകതദ്യാറമിറമികവ്  ചചപപമിടദ്യാന  സദ്യാധമിക്കുനമിചല്ലന  കേദ്യാരദയ  അവര

അറമിയമിചമിട്ടുമുണവ്.   ഇവമിചട സയയുക്ത പരമികശദ്യാധനേ നേടത്തമിയമിരുന്നു.  ചെമില

ഭദ്യാഗങ്ങള  ഒഴമിവദ്യാകമി  ചചപപമിടദ്യാന  വദ്യാടര  അകതദ്യാറമിറമി  നേമിരകദ്ദേശയ

നേല്കേമിയമിട്ടുണവ്.  ചചപപവ്  മദ്യാറമി  സദ്യാപമികദ്യാനുള്ള  കേദ്യാലതദ്യാമസയ  വദ്യാടര

അകതദ്യാറമിറമിയുചട  കേദ്യാരദത്തമില്  കകേരളചമദ്യാട്ടുക്കുള്ളതദ്യാണവ്;  അതവ്  ഇവമിചടയുയ

വളചരയധമികേയ  ഉണദ്യായമിട്ടുണവ്.   ഇചതദ്യാചകയദ്യാണവ്  പ്രശ്നങ്ങള  എന്നുള്ളതവ്

ബഹുമദ്യാനേചപട  എയ.എല്.എ.മദ്യാരക്കുയ  അറമിവള്ളതദ്യാണവ്.   ഇചതദ്യാന്നുയ

ചപദ്യാതുമരദ്യാമത്തവ്  വകുപമിനേവ്  പരമിഹരമികദ്യാന  കേഴമിയമില്ല,  അതവ്  ബനചപട

വകുപ്പുതചന  പരമിഹരമികകണതദ്യാണവ്.  അതമിനേദ്യായുള്ള

ചെടങ്ങചളദ്യാചകയുണകല്ലദ്യാ.  ഏതദ്യായദ്യാലയ  നേമിരകദ്ദേശങ്ങള

ചകേദ്യാടുത്തമിരമിക്കുകേയദ്യാണവ്.  വദ്യാടര അകതദ്യാറമിറമിയുചട കേദ്യാലതദ്യാമസയ പരമിഹരമിചവ്

ചചപപ്പുകേളമിടുന  പ്രവൃത്തമി  അടമിയന്തരമദ്യായമി  പൂരത്തന്ദ്രീകേരമികദ്യാന

കേമിഫ്ബമിയമില്  നേമിന്നുയ  നേമിരകദ്ദേശയ  നേല്കേമിയമിട്ടുണവ്.   അവരുചട  പ്രവൃത്തമി

പൂരത്തന്ദ്രീകേരമികദ്യാചത  കറദ്യാഡവ്  നേമിരമ്മദ്യാണയ  നേടത്തമിയദ്യാല്  കറദ്യാഡവ്
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പമിചനകദ്യാണമില്ല.  വദ്യാടര അകതദ്യാറമിറമിയുചട പ്രവൃത്തമികേള പൂരത്തന്ദ്രീകേരമിചദ്യാകല

കറദ്യാഡവ് പണമി ആരയഭമികദ്യാന കേഴമിയുകേയുളചവനതദ്യാണവ് ഒനദ്യാമചത്ത പ്രശ്നയ.

അവമിചട  ഉറച്ചുനേമിന്നുചകേദ്യാണവ്   എല്ലദ്യാവരുയകൂടമി  വദ്യാടര  അകതദ്യാറമിറമിയുചട

പ്രവൃത്തമികേള എതയുയ കവഗയ  പൂരത്തന്ദ്രീകേരമികദ്യാനുള്ള നേചല്ലദ്യാരു കമല്കനേദ്യാടയ

നേല്കേണയ.  നേമിരദ്ദേമിഷ  പ്രവൃത്തമി  ചചെയ്യുനതവ്  പമി.ഡബറ്റ്യൂ.ഡമി.  വകുപല്ല,

കേമിഫ്ബമിയദ്യാണവ്.  പമി.ഡബറ്റ്യൂ.ഡമി.  വകുപമില്  നേമിന്നുയ  നേല്കേമിയ

എഞമിനേന്ദ്രീയരമദ്യാരദ്യാണവ് കേമിഫ്ബമി യൂണമിറമില് ഇരമിക്കുനതവ് എനതുചകേദ്യാണദ്യാണവ്

ഇവമിചട  ഞദ്യാന  മറുപടമി  പറകയണമി  വരുനതവ്,  എനദ്യാല്  കേണ്കടദ്യാള

ചചെയ്യുനതവ് എചന വകുപല്ല.  ഇതദ്യാണവ് വസ്തുത.

ശന്ദ്രീ  .    എല്കദദ്യാസവ്  പമി  .    കുനപമിള്ളമില്:   സര,  ചചഹകകദ്യാടതമി

പറഞ്ഞമിട്ടുണകല്ലദ്യാ...  (ചചമകവ് ഓഫവ്).....

ശന്ദ്രീ  .    ജമി  .    സുധദ്യാകേരന:  സര,  ചചഹകകദ്യാടതമി പറഞചവനതുചകേദ്യാണവ്

വദ്യാടര  അകതദ്യാറമിറമിയുചട  ചചപപവ്  മദ്യാകറകണ?   ഞദ്യാന  പറയകട,   നേമിങ്ങള

ചചഹകകദ്യാടതമി എനവ് പറഞ്ഞവ് കപടമിപമികദ്യാചത;   കറദ്യാഡവ് നേമിരമ്മമിക്കുനതവ്

ചചഹകകദ്യാടതമിയദ്യാകണദ്യാ?  ദയവദ്യായമി അതവ് വമിടൂ..  ചചഹകകദ്യാടതമി അങ്ങചനേ

പലതുയ പറയുയ.   ഇവമിചട  മറുപടമി  ആവശദമമികല്ല;   ഇചതന്തദ്യാണവ്,  മറവ്  വല്ല
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ഉകദ്ദേശദവമുകണദ്യാ?  വദ്യാടര  അകതദ്യാറമിറമിയുചട   ഭദ്യാഗത്തുനേമിന്നുള്ള

കേദ്യാലതദ്യാമസമദ്യാചണനവ് ഞദ്യാന പറഞകേഴമിഞ്ഞകല്ലദ്യാ,  നേമിങ്ങള അവമിചട നേമിനവ്

ചചപപവ്  മദ്യാറ്റുന  പ്രവൃത്തമി  ചചെയ്യെമിക്കൂ,   ഞങ്ങചളദ്യാചക  അങ്ങചനേയദ്യാണവ്

ചചെയ്യുനതവ്. 

ശന്ദ്രീ  .    എല്കദദ്യാസവ്  പമി  .    കുനപമിള്ളമില്:  സര,   എചന മണ്ഡലത്തമിചല

കേദ്യാരദമദ്യാണവ്.... (ചചമകവ് ഓഫവ്)

ശന്ദ്രീ  .    ജമി  .    സുധദ്യാകേരന:  സര,  ശന്ദ്രീ.  എല്കദദ്യാസവ് പമി.  കുനപമിള്ളമിലമിചന

സബ്മമിഷന ഇവമിചടയമില്ല...  ബഹുമദ്യാനേചപട സന്ദ്രീകര  പറഞ്ഞതുചകേദ്യാണദ്യാണവ്

മറുപടമി  പറയുനതവ്,   സബ്മമിഷന  ഒകനയുള,   എന്തമിചനേപറമിയദ്യാണവ്

തരകമുള്ളതവ്;  എവമിചടയദ്യാണവ്  സബ്മമിഷനുള്ളതവ്?  മനുഷദചനേ  ചവറുചത

കബദ്യാറദ്യാകരുതവ്...

മമി  .    ചഡപറ്റ്യൂടമി  സന്ദ്രീകര:  കേത്തവ്  ചകേദ്യാടുത്തതുചകേദ്യാണദ്യാണവ്

പരദ്യാമരശമിക്കുനതവ്... പ്ലൈന്ദ്രീസവ്...പ്ലൈന്ദ്രീസവ്..

ശന്ദ്രീ  .    ജമി  .    സുധദ്യാകേരന:  സര,  ബഹുമദ്യാനേചപട  എയ.എല്.എ.യുചട

സബ്മമിഷന  കനേദ്യാടന്ദ്രീസമിലമില്ല.  കനേദ്യാടന്ദ്രീസമിലമിചല്ലങമിലയ  മറുപടമി  പറയുന്നുണവ്.

സപ്ലൈമിചമനവ് ചചെയകല്ലദ്യാ, ക്ഷമകയദ്യാചടയമിരമിക്കൂ. തദ്യാങള പ്രകതദകേയ സബ്മമിഷന
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ചകേദ്യാടുത്തമിടമില്ല,  അതമിചന  ഭദ്യാഗയ  ഇതമിലള്ളതുചകേദ്യാണവ്  ഞദ്യാന  മറുപടമി

പറയുകേയദ്യാണവ്.  ഞദ്യാന  പ്രശ്നത്തമിചല  വസ്തുതയദ്യാണവ്  പറഞ്ഞതവ്.  വദ്യാടര

അകതദ്യാറമിറമിയുചട  ചചപപവ്  എടുത്തുമദ്യാറദ്യാചത  നേമുകവ്  പണമിതുടങ്ങദ്യാന

സദ്യാധമികമിചല്ലനതമിനേദ്യാല് ഇസൗ കേദ്യാരദത്തമില് ചെരചയുചട ആവശദമമില്ല.  അതവ്

എടുത്തുമദ്യാറദ്യാന നേമിരകദ്ദേശയ നേല്കേമിയമിട്ടുണവ്.   ഇസൗ കേദ്യാരദത്തമില് എല്ലദ്യായമിടത്തുയ

വദ്യാടര  അകതദ്യാറമിറമി  കേദ്യാലതദ്യാമസയ  വരുത്തുന്നുണവ്.   അല്ലദ്യാചത  മനമിയുചട

കുഴപചമദ്യാന്നുമല്ല,  അവരുചട രന്ദ്രീതമി നേമിങ്ങളചകല്ലദ്യായ അറമിയദ്യാമകല്ലദ്യാ.  പ്രസ്തുത

കറദ്യാഡമിചന  ചലവല്  എടുത്തവ്  പൂരത്തമിയദ്യാക്കുന  പ്രവൃത്തമി

നേടന്നുചകേദ്യാണമിരമിക്കുകേയദ്യാണവ്.   ഇതദ്യാണവ് ഒനദ്യാമചത്ത കേദ്യാരദയ. 

അടുത്തതവ്  മണ്ണൂര-കപദ്യാഞ്ഞദ്യാകശ്ശേരമി  കറദ്യാഡദ്യാണവ്;  അതവ്  കേമിഫ്ബമി

ഫണമിലള്ളതദ്യാണവ്.   കറദ്യാഡമിചന ആദദചത്ത  6  കേമികലദ്യാമന്ദ്രീറര  ദൂരയ  കേമിഫ്ബമി

അചചലനചമനമിചന അടമിസദ്യാനേത്തമില് കറദ്യാഡവ് പ്രവൃത്തമി ചചെയവരമികേയദ്യാണവ്.

തുടരന്നുള്ള 6.5 മുതല് 9 കേമികലദ്യാമന്ദ്രീറര വചരയുള്ള 2.5 കേമികലദ്യാമന്ദ്രീറര ദൂരത്തമില്

കേമിഫ്ബമി  മദ്യാനേദണ്ഡപ്രകേദ്യാരമുള്ള  സലമമില്ല.  ഇതവ്  അനേദ്യാവശദമദ്യായമി

കേമിഫ്ബമിയമില്  ഉളചപടുത്തമിയതദ്യാണവ്,  ചചററവ്  ഓഫവ്  ദ  കവ  ഇല്ല.   ഒരു

കേദ്യാരണവശദ്യാലയ  കേമിഫ്ബമിയമില്  ഉളചപടുകത്തണമിയമിരുനമില്ല.  അതദ്യാണവ്
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കേദ്യാലതദ്യാമസത്തമിനേവ്  കേദ്യാരണയ.  അങ്ങചനേയമിരമികചട,   ഇനേമി  മദ്യാറദ്യാന

കേഴമിയമില്ലകല്ലദ്യാ.  മദ്യാനേദണ്ഡ  പ്രകേദ്യാരയ  ചചററവ്  ഓഫവ്  ദ  കവ  ഇല്ലദ്യാത്തതമിനേദ്യാല്

അവമിചട  കറദ്യാഡമിചന  പദ്യാചവ് വരകവ്  ഉളചപടുത്തമിയമിട്ടുണവ്,  അതദ്യാണകല്ലദ്യാ

പറഞ്ഞതവ്.   ആ  പ്രവൃത്തമിയമില്   കേദ്യാലതദ്യാമസമുചണങമില്  നേമുകവ്  ചെരച

ചചെയ്യെദ്യായ.   പമിചനയുള്ളതവ് കേലങവ്,  കേദ്യാനേ തുടങ്ങമിയവയുചട നേമിരമ്മദ്യാണമദ്യാണവ്,

അവ പൂരത്തന്ദ്രീകേരണ ഘടത്തമിലദ്യാണവ്.  9  മുതല്  11.5  വചരയുള്ള  2.5  കേമി.മന്ദ്രീ.

പ്രവൃത്തമിയുയ  പൂരത്തന്ദ്രീകേരമിചമിട്ടുണവ്.   വദ്യാടര  അകതദ്യാറമിറമിയുചട  പ്രവൃത്തമികേള

കവഗയ ചചെയ്യെമികദ്യാനുള്ള നേടപടമികേചളടുകണയ.    മുഴുവന പ്രവൃത്തമികേളയ 2021

മദ്യാരചമില്  പൂരത്തന്ദ്രീകേരമിക്കുനതമിനേദ്യായുള്ള  നേടപടമികേളദ്യാണവ്

സസന്ദ്രീകേരമിചമിരമിക്കുനതവ്. 

ചറയമില്കവ ഓവരബമിഡ്ജുകേളചട നേമിരമ്മദ്യാണയ

ശന്ദ്രീ  .    വമി  .    ടമി  .    ബല്റദ്യായ:  സര,  ഇസൗ വമിഷയയ നേമിയമസഭയമില് ഇതമിനു

മുമയ നേമിരവധമി തവണ ചെരച ചചെയതദ്യാണവ്.  എചന മണ്ഡലത്തമില് ഉളചപട

പരതൂര  പഞദ്യായത്തമിചല  'കേരമിയന്നൂര',  'സുശന്ദ്രീലപടമി'  എനമിവമിടങ്ങളമിചല

ചറയമില്കവ ഓവരബമിഡ്ജുകേളചട കേദ്യാരദമദ്യാണവ്.  പ്രസ്തുത ഓവരബമിഡ്ജുകേള

പൂരത്തന്ദ്രീകേരമിചദ്യാല്  ആ  പ്രകദശത്തമിനേവ്  മദ്യാതമല്ല,  കകേദ്യാഴമികകദ്യാടവ്  -  തൃശ്ശൂര
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കറദ്യാഡമിനേവ്  ഒരു  ബദല്  മദ്യാരഗ്ഗമദ്യായമികപദ്യാലയ   ഉപകയദ്യാഗമികദ്യാന  സദ്യാധമിക്കുന

തരത്തമില്  വലമിയ  വമികേസനേ  സദ്യാദ്ധദതയദ്യാണുള്ളതദ്യാണവ്.   2016-2017

ബഡ്ജറമില്   138-ാം  ബണ്ഡമികേയമില്  5-ാം  നേമ്പറദ്യായമി  ഉളചപടുത്തമിയ

കേരമിയന്നൂര ചറയമില്കവ ഓവരബമിഡ്ജവ് പദ്ധതമികവ്  കേമിഫ്ബമി വഴമി 10 കകേദ്യാടമി

രൂപ  അനുവദമിക്കുചമനവ്  പ്രഖദദ്യാപമിചതദ്യാണവ്.   അതമിനുകശഷയ  പ്രസ്തുത

പദ്ധതമിയുചട എസവ്.പമി.വമി.യദ്യായമി ആര.ബമി.ഡമി.സമി.ചകേ (Roads and Bridges

Development Corporation) -ചയ നേമിയമമിക്കുകേയുയ അവര വനവ് പദ്ധതമിയുചട

ഡമി.പമി.ആര.  തയ്യെദ്യാറദ്യാക്കുന  ഘടത്തമില്  പഞദ്യായത്തുമദ്യായുയ  ഞങ്ങള

ഉളചപചട  എല്ലദ്യാവരുമദ്യായുയ  ആകലദ്യാചെമിചകപദ്യാള  ഇപറഞ്ഞ

കേരമിയന്നൂരമികനേകദ്യാള  ചതദ്യാടടുത്ത  'സുശന്ദ്രീലപടമി'  എന  സലത്തദ്യാണവ്

പ്രധദ്യാനേമദ്യായുയ  ഓവരബമിഡ്ജവ്  കവണചതന  അവരുചട  നേമിരകദ്ദേശത്തമിചന

അടമിസദ്യാനേത്തമില്  പ്രധദ്യാനേചപട  ഓവരബമിഡ്ജവ്  സുശന്ദ്രീലപടമിയമിലയ

കേരമിയന്നൂരമില് ചചെറമിയ ഓവരബമിഡ്ജുയ എന നേമിലയമില് രണവ് പദ്ധതമിയുയ

ഒരുമമിചവ്  കചെരത്തവ് നേടപദ്യാകദ്യാചമനവ് തന്ദ്രീരുമദ്യാനേചമടുക്കുകേയുയ ചമദ്യാത്തത്തമിലള്ള

ഡമി.പമി.ആര.  തയ്യെദ്യാറദ്യാക്കുകേയുയ  ചചെയ.   2017  ചമയവ്  25-ാം  തന്ദ്രീയതമി  ഇസൗ

വമിഷയയ  ഞദ്യാന  നേമിയമസഭയമില്  ചകേദ്യാണ്ടുവനകപദ്യാള  ബഹുമദ്യാനേചപട
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അങ്ങുതചനയദ്യാണവ്  മറുപടമി  നേല്കേമിയതവ്.  “കേരമിയന്നൂര  ചറയമില്കവ

കമല്പദ്യാലത്തമിചന എസവ്.പമി.വമി.യദ്യായമി  ആര.ബമി.ഡമി.സമി.ചകേ  (Roads and

Bridges  Development  Corporation)-ചയ  നേമിശയമിചമിട്ടുണവ്,  പ്രസ്തുത

പദ്ധതമികദ്യായമി  ഉകദ്ദേശമിചമിരമിക്കുന  സലത്തവ്  കമല്പദ്യാലയ

നേമിരമ്മമിക്കുനതമിനുള്ള  പ്രയദ്യാസയ  കേണകമിചലടുത്തവ്  'സുശന്ദ്രീലപടമി'യമില്

കമല്പദ്യാലവയ  'കേരമിയന്നൂരമില്'   ഒരു  ചചെറമിയ  പദ്യാലവയ  നേമിരമ്മമിക്കുനതമിനേവ്

തന്ദ്രീരുമദ്യാനേമിചമിട്ടുണവ്,  ഒരു  മദ്യാസത്തമിനേകേയ  ഡമി.പമി.ആര.  കേമിഫ്ബമിയമില്

സമരപമിക്കുനതമിനേവ്  നേടപടമി  സസന്ദ്രീകേരമിക്കുയ”എനവ്   മൂനര  വരഷയ  മുമ്പവ്

അങ്ങുതചന പറഞ്ഞതദ്യാണവ്.  അതമിനുകശഷയ തുടരനേടപടമികേളമുണദ്യായമി.  2018

കമയവ്  മദ്യാസയ  11-ാം  തന്ദ്രീയതമി  GO(Rt)No.835/2018/PWD  എന

പമി.ഡബല്യു.ഡമി. വകുപമിചന ഉത്തരവവ് പുറത്തമിറങ്ങമി. അതമില് ‘Construction

of  Kariyannoor ROB’   എനതവ്  ‘Construction  of  ROBs  at

Kariyannoor  and  Suseelappady’  എനവ്  മദ്യാറമി  ഗവണ്ചമനവ്  ഉത്തരവവ്

പുറത്തമിറങ്ങമി.  പകക്ഷ  ഈ  ഉത്തരവവ്  കേദ്യാബമിനേറമില്  വയണചമന്നുയ

കേദ്യാബമിനേറമിചന  അയഗന്ദ്രീകേദ്യാരയ  കവണചമന്നുയ  ഭരണവകുപവ്  കനേരമിടവ്

ഉത്തരവമിറകമിയദ്യാല് കപദ്യാരദ്യാചയന്നുമുള്ള തടസ്സവദ്യാദയ പമിനന്ദ്രീടവ്  കേമിഫ്ബമിയുചട
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ഭദ്യാഗത്തുനേമിനവ്  ഉയരനതമിചന  അടമിസദ്യാനേത്തമില്  കേദ്യാബമിനേറമില്  വയ്ക്കുകേയുയ,

കേദ്യാബമിനേറമില്  നേടന  ചെരചകേളചട  വമിശദദ്യായശങ്ങള  എനേമികറമിയമില്ല   ആ

ഘടത്തമില്  ധനേവകുപമിചന  ഭദ്യാഗത്തുനേമിന്നുയ  സയശയനേമിവദ്യാരണകമദ്യാ

സദ്യാകങതമികേ  തടസ്സവദ്യാദകമദ്യാ  ഉനയമികചപടതദ്യായദ്യാണവ്   അറമിയുനതവ്.

കേദ്യാരണയ ഈ ചലവലമില് നേടപദ്യാക്കുകമ്പദ്യാള തുകേ അല്പയ വരദ്ധമിക്കുന്നുണവ്

എന്നുള്ളതദ്യാണവ്.  പമിനന്ദ്രീടവ്  നേമിയമസഭയമില്  അങ്ങകയദ്യാടുയ  ബഹുമദ്യാനേചപട

ധനേകേദ്യാരദ  വകുപ്പുമനമിയുമദ്യായുയ  നേമിരവധമി  തവണ  സയസദ്യാരമിചതദ്യാണവ്.  ഇതവ്

ഏതുവമികധനേയുയ  നേടപദ്യാകമിത്തരദ്യായ,  പണയ  കൂടുനതവ്  സദ്യാരമമില്ല,  പ്രകതദകേ

കകേസദ്യായമി  അയഗന്ദ്രീകേരമികദ്യാചമനവ്  രണവ്  മനമിമദ്യാരുയ  കചെരനവ്

ഉറപ്പുനേല്കേമിയതദ്യാണവ്.  അതനുസരമിചവ്  നേമിരവധമി  തവണ  കേത്തവ്  നേല്കേമി

മുകനദ്യാട്ടുകപദ്യാകുകേയുയ ചചെയ. പകക്ഷ ഏറവയ ഒടുവമില് ഫയലമിലള്ള കേദ്യാരദമദ്യായമി

ധനേകേദ്യാരദ വകുപമിചന എകവ്-ഒഫമികഷദദ്യാ ചസക്രടറമി 19.03.2020-നേവ് നേയ…….

ഇനഫദ്യാ  06.06.2019  എചനദ്യാരു കേത്തവ് എനേമികവ് നേല്കേമിയമിട്ടുണവ്.  അതമില്

പറയുന  വദ്യാചെകേയ  ഞദ്യാന  കേസദ്യാടവ്  ചചെയ്യെദ്യാന  ആഗഹമിക്കുകേയദ്യാണവ്.  'തൃത്തദ്യാല

മണ്ഡലത്തമിചല കേരമിയന്നൂരമിലയ സുശന്ദ്രീലപടമിയമിലയ കേമിഫ്ബമി വഴമി ചറയമില്കവ

ഒദ്യാവരബമിഡ്ജവ്  നേമിരമ്മമിക്കുനതമിനുള്ള  തദ്യാങളചട  അകപക്ഷ
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സൂക്ഷ്മപരമികശദ്യാധനേകേളക്കുകശഷയ  ബഹുമദ്യാനേചപട  ധനേമനമിയുചട

ഉത്തരകവദ്യാചട  ചപദ്യാതുമരദ്യാമത്തവ്  വകുപമിനേവ്  പകേമദ്യാറുകേയുണദ്യാചയങമിലയ  കമല്

പ്രതമിപദ്യാദമിച  പദ്ധതമി  അയഗന്ദ്രീകേരമികദ്യാനേദ്യാവമില്ല  എന  മറുപടമിയദ്യാണവ്

ഭരണവകുപമില്നേമിന്നുയ  ലഭദമദ്യായമിട്ടുള്ളതവ്.  ഭരണവകുപവ്  എന്നുപറയുനതവ്

പമി.ഡബല്യു.ഡമി.  വകുപദ്യാണവ്.   ഈ സദ്യാഹചെരദത്തമില് കേത്തമില് പരദ്യാമരശമിച

തൃത്തദ്യാല  മണ്ഡലത്തമിചല  കേരമിയന്നൂരമിലയ  സുശന്ദ്രീലപടമിയമിലയ  ചറയമില്കവ

ഒദ്യാവരബമിഡ്ജവ്  കേമിഫ്ബമി  വഴമി  നേമിരമ്മമിക്കുനതവ്  പരമിഗണമികദ്യാന

നേമിരവദ്യാഹമമില്ല  എനവ്  അറമിയമിക്കുന്നു'  എന്നുള്ളതദ്യാണവ്  ഏറവയ  ഒടുവമിലചത്ത

ഫയലമിചല  ചപദ്യാസമിഷനേദ്യായമി  കേദ്യാണുനതവ്.  അങ്ങവ്  അറമിയുന്നുണദ്യാവമില്ല,

ഒരുപകക്ഷ  തദ്യാചഴത്തടമിചല  ഉകദദദ്യാഗസര  ആ  ഫയലമില്  എഴുതമിവയ്ക്കുന

കേദ്യാരദത്തമിചന  അടമിസദ്യാനേത്തമിലദ്യായമിരമിക്കുയ  ഇതവ്  വരുനതവ്.  ഏതദ്യായദ്യാലയ

ഒരമികല്കൂടമി  അങ്ങയുചട  കനേരമിട്ടുള്ള  ശദ്ധയമില്ചപടുത്തുകേയദ്യാണവ്.

ധനേമനമിയുയ ഇകദ്യാരദത്തമില് കപദ്യാസമിറന്ദ്രീവദ്യാചണനദ്യാണവ് പറഞ്ഞമിട്ടുള്ളതവ്. രണവ്

മനമിമദ്യാരുയ  അചല്ലങമില്  രണവ്  വകുപ്പുകേളയ  കചെരനവ്  ഈ  വമിഷയത്തമില്

ഏചതങമിലയ  തരത്തമിലള്ള ആശയക്കുഴപങ്ങകളദ്യാ  സദ്യാകങതമികേ തടസ്സങ്ങകളദ്യാ

ഉചണങമില്  അതവ്  പരമിഹരമിചവ്,  ഭരണവകുപദ്യായ  പമി.ഡബല്യു.ഡമി  വകുപമിചന
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കപദ്യാസമിറന്ദ്രീവദ്യായ  ശമിപദ്യാരശകയദ്യാചട,  ഭരണവകുപമിനേവ്  ഇകപദ്യാഴുയ  ഈ

പദ്ധതമിയമില്  തദ്യാല്പരദമുണവ്,  നേടപദ്യാകണചമനദ്യാണവ്  ഭരണവകുപമിചന

ആവശദയ  എന  നേമിരകദ്ദേശകത്തദ്യാടുകൂടമി  ധനേവകുപമികലയ്ക്കുയ  അചല്ലങമില്

കേമിഫ്ബമിയമികലയ്ക്കുയ അയചവ് ഈ പദ്ധതമിയുചട അയഗന്ദ്രീകേദ്യാരയ എതയുയചപചടനവ്

ലഭദമദ്യാകണചമനവ്  അഭദരതമിക്കുകേയദ്യാണവ്.  എതയുയ  ചപചടനവ്

പൂരത്തന്ദ്രീകേരമിചദ്യാല് വലമിയ വമികേസനേ സദ്യാദ്ധദതയുണവ്.  ഒരു നേദ്യാടമിചന മുഴുവന

ആഗഹമദ്യാണവ്.  ഇങ്ങചനേ  സദ്യാകങതമികേ  പ്രശ്നങ്ങളയ  ആശയക്കുഴപങ്ങളയ

കേദ്യാരണവയ  ചതറമിദ്ധദ്യാരണകേളമൂലവയ  മുടന്തമിനേന്ദ്രീങ്ങുന  അചല്ലങമില്

സയഭനേദ്യാവസയമില്  നേമില്ക്കുന  സദ്യാഹചെരദയ  ഒഴമിവദ്യാകമി  കേമിടദ്യാന

വകുപ്പുമനമിയദ്യായ  അങ്ങവ്  പ്രകതദകേമദ്യായ  ഇടചപടല്  അടമിയന്തരമദ്യായമി

നേടത്തണചമനദ്യാണവ് എനേമികവ് അഭദരതമികദ്യാനുള്ളതവ്.

ചപദ്യാതുമരദ്യാമത്തുയ രജമികസ്ട്രേഷനുയ വകുപ്പുമനമി (ശന്ദ്രീ  .    ജമി  .    സുധദ്യാകേരന):

സര,  ബഹുമദ്യാനേചപട  എയ.എല്.എ.  വമി.  ടമി.  ബല്റദ്യായ

ആശയക്കുഴപത്തമിലദ്യാചണനവ്  ഇകപദ്യാള  എനേമികവ്  മനേസ്സമിലദ്യായമി.

പമി.ഡബല്യു.ഡമി.-കദ്യാരുചട  ആശയക്കുഴപത്തമിചന  കേദ്യാരദമല്ല.  ചതറദ്യായ

ചപ്രദ്യാകപദ്യാസല്  നേമിങ്ങള  തചനയദ്യാണവ്  ആദദയ  നേല്കേമിയതവ്.   ആ
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ചപ്രദ്യാകപദ്യാസല് കേദ്യാരണമദ്യാണവ് കേദ്യാലതദ്യാമസമുണദ്യായതവ്.  ധനേകേദ്യാരദ വകുപമിചല

ഏകതദ്യാ  കജദ്യായമിനവ്  ചസക്രടറമി  എഴുതമിയതമിനേവ്  അയദ്യാളദ്യാണവ്  ഉത്തരവദ്യാദമി,

ഞദ്യാനേല്ല.  അചതദ്യാന്നുയ  എചന  മുമ്പമിലമില്ല.  ഞങ്ങള  ഒനമിനുയ  എതമിരല്ല.

എന്തദ്യാണവ്  സയഭവചമനവ്  മുചമ്പദ്യാരു  സബ്മമിഷനേമില്  ഞദ്യാന

വദക്തമദ്യാകമിയതദ്യാണവ്.  ഇകപദ്യാള അതമില്നേമിന്നുയ കുറചവ് മുകനദ്യാട്ടുവന്നു, നേമ്മള

ഇനേമി  അവമിചടനേമിന്നുയ  കപദ്യായദ്യാല്  മതമി.  2016-2017-ചല  ബഡ്ജറവ്

പ്രസയഗത്തമില്  ധദ്യാരദ്യാളയ  ചറയമില്കവ  ഒദ്യാവരബമിഡ്ജുകേള

പ്രഖദദ്യാപമിച്ചുചവനതവ്  ശരമിയദ്യാണവ്.   അതമില്  ഒചരണയകപദ്യാലയ

പൂരത്തന്ദ്രീകേരമിചമിടമില്ല,  നേമിങ്ങളകടതവ്  മദ്യാതമല്ല.   അതമില്  പത്തവ്  ചറയമില്കവ

ഒദ്യാവരബമിഡ്ജുകേളചട  നേമിരമ്മദ്യാകണദ്യാദ്ഘദ്യാടനേയ  ബഹുമദ്യാനേചപട  മുഖദമനമി

ആദദമദ്യായമി  നേടത്തദ്യാന  കപദ്യാകുകേയദ്യാണവ്.  ചറയമില്കവ  ഒദ്യാവരബമിഡ്ജമിനേവ്

ഒരുപദ്യാടവ്  കകേദ്യായപ്ലൈമികകഷനസുണവ്.  ഒചരണയ  കപദ്യാലയ  ആരയഭമിചമിടമില്ല,  ഉടന

ആരയഭമിക്കുയ.   പചത്തണത്തമിചന  നേമിരമ്മദ്യാകണദ്യാദ്ഘദ്യാടനേയ  ബഹുമദ്യാനേചപട

മുഖദമനമി  ഈ  മദ്യാസയ  24-ാം  തന്ദ്രീയതമി  നേടത്തുയ.   ഇകപദ്യാള

നേദ്യാലരവരഷമദ്യായമികല്ല;  ഇതമിലണദ്യായ  പ്രശ്നചമചന്തനദ്യാല്,  നേമിങ്ങള

എഴുതമിത്തനതവ് കേരമിയന്നൂര ഒദ്യാവരബമിഡ്ജവ് എനദ്യാണവ്. പമിനന്ദ്രീടവ് സുശന്ദ്രീലപടമി
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എനവ് മദ്യാറമി എഴുതമിത്തന്നു. അകപദ്യാളത്തചന ഒനര വരഷയ കേഴമിഞകപദ്യായമി.

എഴുതമി  നേല്കേമിയതമില്  കുറചമദ്യാന്നുമമില്ല,  ഒരു  ചപ്രദ്യാകപദ്യാസല്  തന്നു

അതകയയുള.  ഇതവ്  എല്ലദ്യാവരുയ  മനേസ്സമിലദ്യാകകണതദ്യാണവ്,  ഇതമില്  എന്തവ്

കകേദ്യായപ്ലൈമികകഷന;  'കേരമിയന്നൂര ഒദ്യാവരബമിഡ്ജവ്'  എന പ്രവൃത്തമിയുചട കപരവ്

'കേരമിയന്നൂരമിചലയുയ സുശന്ദ്രീലപടമിയമിചലയുയ ഒദ്യാവരബമിഡ്ജവ്' എനദ്യാകണചമനവ്

അങ്ങയുചട കേത്തവ് വന്നു, അതുയ അയഗന്ദ്രീകേരമിച്ചു. അകപദ്യാകഴയ്ക്കുയ 2018-ല് ആയമി.

വരഷങ്ങള  കേടന്നുകപദ്യാകുകേയദ്യാചണനവ്  ഒദ്യാരകണയ.  അതമിനേവ്  ഉത്തരവവ്

പുറചപടുവമിചമിട്ടുണവ്.   കപരവ്  മദ്യാറ്റുനതമിനേവ്  മനമിസഭയുചട അനുവദ്യാദയ കവണയ.

മനമിസഭയുചട  അനുവദ്യാദമമില്ലദ്യാചതയദ്യാണവ്  ചപ്രദ്യാകപദ്യാസല്  വനതവ്.

അതുചകേദ്യാണവ്  മനമിസഭയുചട  അനുവദ്യാദത്തമിനേവ്  അയച്ചു.  അകപദ്യാഴദ്യാണവ്

ധനേകേദ്യാരദ വകുപമിചന അഭമിപ്രദ്യായത്തമിനേവ് വമിടതവ്.  ധനേകേദ്യാരദ വകുപ്പുവഴമിയദ്യാണവ്

മനമിസഭയമികലയവ്  വകരണതവ്.  നേടപടമി  സസന്ദ്രീകേരമികണചമനവ്  അങ്ങയുചട

കേത്തുണദ്യായമിരുന്നു.   കേരമിയന്നൂരുയ  സുശന്ദ്രീലപടമിയുയ  കചെരത്തുചകേദ്യാണവ്

ഭരണവകുപവ്  ഉത്തരവദ്യാകമിചയങമിലയ  പദ്ധതമിയുചട  വദദ്യാപമി  മദ്യാറമിയതമിനേദ്യാല്

മനമിസഭയുചട  അനുമതമികയദ്യാചട  മദ്യാതകമ  ഇതമിനപ്രകേദ്യാരമുള്ള  പദ്ധതമിക്കുള്ള

ഡമി.പമി.ആര.  കേമിഫ്ബമി  അയഗന്ദ്രീകേരമിക്കുകേയുളചവനദ്യാണവ്  ധനേകേദ്യാരദ  വകുപവ്
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പറഞ്ഞതവ്.  ശരമിയദ്യായ കേദ്യാരദമദ്യാണവ് അവര പറഞ്ഞതവ്.  കജദ്യായമിനവ് ചസക്രടറമി

പറഞ്ഞചതദ്യാന്നുമല്ല,  ഇതദ്യാണവ്  കേദ്യാരദയ.  ആയതമിനേദ്യാല്  മനമിസഭയുചട

അയഗന്ദ്രീകേദ്യാരമുചണങമില്  കേരമിയന്നൂരുയ  സുശന്ദ്രീലപടമിയമിലയ  ചറയമില്കവ

ഒദ്യാവരബമിഡ്ജവ്  നേമിരമ്മമിക്കുന പദ്ധതമി  ഏചറടുക്കുനതദ്യാണവ്.  ഞദ്യാന  അതവ്

മനമിസഭയമില് ചകേദ്യാണ്ടുകപദ്യായമി. അകപദ്യാള  10 കകേദ്യാടമി  രൂപ  എനതവ്

40 കകേദ്യാടമി  രൂപയദ്യായമി  മദ്യാറമി.  അതമിനേവ്  പ്രകതദകേ  അനുവദ്യാദയ  കവണയ.  ആ

അനുവദ്യാദത്തമിനുകവണമി  40 കകേദ്യാടമി  രൂപയുചട  ചപ്രദ്യാകപദ്യാസല്

മനമിസഭദ്യാകയദ്യാഗത്തമില്  വയണയ.  അതമിനേവ്  ഫയല്  തമിരമിച്ചുകേമിടമി.

അതമിചനയടമിസദ്യാനേത്തമില്  ഫയല്  തരദ്യാന  ആര.ബമി.ഡമി.സമി.ചകേ.-കയദ്യാടവ്

പറഞ്ഞമിരമിക്കുകേയദ്യാണവ്.  എസവ്.പമി.വമി.  ആണവ്.  അവര പുതുകമിയ എസമികമറവ്

തയ്യെദ്യാറദ്യാകമി  2021  ജനുവരമി  15-നേകേയ  സമരപമികദ്യാചമനവ്

പറഞ്ഞമിരമിക്കുകേയദ്യാണവ്.  അതമില്  യദ്യാചതദ്യാരു  ആശയക്കുഴപവമമില്ല.

ചപ്രദ്യാകപദ്യാസലമില്  വന  പമിശകേദ്യാണവ്.  അതമിനേവ്  പല  കേദ്യാരണങ്ങളണവ്.  കപരവ്

മദ്യാറുന്നു,  മനമിസഭയുചട അയഗന്ദ്രീകേദ്യാരയ ലഭമികദ്യാത്തതമിനേദ്യാല് അയഗന്ദ്രീകേദ്യാരത്തമിനേവ്

നേല്കേണയ, തുകേതചന മദ്യാറുകേയദ്യാണവ്.   10 കകേദ്യാടമി രൂപയുയ 40 കകേദ്യാടമി രൂപയുയ

തമ്മമില്  വദതദദ്യാസമമികല്ല?  കവചറ  യദ്യാചതദ്യാരു  പ്രശ്നവമമില്ല.  പകക്ഷ
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സയസദ്യാരമിക്കുകമ്പദ്യാള  ആചകേചയദ്യാരു  ആശയക്കുഴപയ.   അതമിചനചയദ്യാന്നുയ

ആവശദമമില്ല.  കനേരചത്ത സയസദ്യാരമിച രണവ് യുവ എയ.എല്.എ.മദ്യാരക്കുയ ഇകത

ആശയക്കുഴപമദ്യാണവ്.  അതവ്  ഇങ്ങചനേചയദ്യാന്നുമല്ല,  നേമ്മള  ഇതമിനുകവണമി

നേമില്കണയ. ഒരുപദ്യാടവ് പ്രശ്നങ്ങളണവ്. എചനയടുത്തവ് ഒരുപദ്യാടവ് തവണ ശന്ദ്രീ. വമി.

ടമി.  ബല്റദ്യായ വനമിട്ടുചണനവ് എനേമികറമിയദ്യായ.  ഞദ്യാന ഇതവ്  രണദ്യാമചത്തകയദ്യാ

മൂനദ്യാമചത്തകയദ്യാ തവണയദ്യാണവ് സയസദ്യാരമിക്കുനതവ്.  പമി.ഡബല്യു.ഡമി.  അതമിനേവ്

നേമിയമദ്യാനുസരണയ അനുവദ്യാദയ ചകേദ്യാടുക്കുന്നു.  കേമിഫ്ബമിയുചട വരകദ്യാകുകമ്പദ്യാള

അതമിനേവ്  സദ്യാകങതമികേമദ്യായ  പ്രശ്നമുണവ്.  കേമിഫ്ബമി  കുറച്ചുകേദ്യാലയ  പണമി

നേമിരത്തമിവയമിചമിരുന്നു,  അകപദ്യാള  കേദ്യാലതദ്യാമസയ  വരമികല്ല?  ഏതദ്യായദ്യാലയ

ഒരുപദ്യാടവ്  ചെടങ്ങള  നേമ്മള  പദ്യാലമികണയ.  നേമ്മള  ക്ഷമകയദ്യാടുകൂടമി  കഫദ്യാകളദ്യാ

ചചെയ്യെണയ.  പചയ്യെ  തമിനദ്യാല്  പനേയുയ  തമിനദ്യായ.  അതുചകേദ്യാണവ്  എല്ലദ്യായ

ശരമിയദ്യാകുയ. തദ്യാമസമിയദ്യാചത കേദ്യാബമിനേറവ്  പദ്യാസ്സദ്യാകമി നേമുകവ് വരകവ് തുടങ്ങദ്യായ.

       ഇയഗന്ദ്രീഷവ് ഇന്തദന കക ഫദ്യാക്ടറമി

ശന്ദ്രീ  .    വമി  .    എസവ്  .    ശമിവകുമദ്യാര  : തമിരുവനേന്തപുരത്തവ്  കവളമിയമില്

പ്രവരത്തമിക്കുന ഇയഗന്ദ്രീഷവ് ഇന്തദന കക ഫദ്യാക്ടറമി കേഴമിഞ്ഞ അഞ്ചുമദ്യാസമദ്യായമി

അടചമിടമിരമിക്കുകേയദ്യാണവ്.  ചതദ്യാഴമിലദ്യാളമികേള  കേടുത്ത  ദുരമിതത്തമിലയ
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പടമിണമിയമിലദ്യായതുയ ഒരദ്യാള ആത്മഹതദ ചചെയതുയ കേണകമിചലടുത്തവ് ഫദ്യാക്ടറമി

തുറന്നുപ്രവരത്തമിക്കുനതമിനേദ്യാവശദമദ്യായ  അടമിയന്തരനേടപടമി  സസന്ദ്രീകേരമികണയ

എന്നുള്ളതദ്യാണവ് എചന സബ്മമിഷന.  1953-ല് പ്രവരത്തനേമദ്യാരയഭമിച ഇയഗന്ദ്രീഷവ്

ഇന്തദന  കക  ലമിമമിറ ഡവ്  കേമ്പനേമി  99  വരഷകത്തയവ്  വദവസദ്യായയ

നേടത്തുനതമികലയ്ക്കുകവണമി  സരകദ്യാര  പദ്യാടത്തമിനേവ്  നേല്കേമിയ  ഒനര  ഏകര

സലത്തദ്യാണവ് സമിതമി ചചെയ്യുനതവ്.  കേളമിമണവ് കുഴമിചചടുത്തവ് സയസരമിചവ് മറവ്

വദവസദ്യായങ്ങളകവ്  വമില്ക്കുന  പ്രവൃത്തമിയദ്യാണവ്  ഇവമിചട  നേടക്കുനതവ്.

അഞ്ഞൂകറദ്യാളയ  സമിരയ  ചതദ്യാഴമിലദ്യാളമികേളയ  ആയമിരകത്തദ്യാളയ  കേരദ്യാര

ചതദ്യാഴമിലദ്യാളമികേളമദ്യാണവ്  ഫദ്യാക്ടറമിയമിലള്ളതവ്.  ഭൂരമിപക്ഷയ  ചതദ്യാഴമിലദ്യാളമികേളയ

എചന  തമിരുവനേന്തപുരയ  അസയബമി  നേമികയദ്യാജകേമണ്ഡലത്തമിലള്ളവരദ്യാണവ്.

2020  ആഗസവ്  9  മുതല്  യദ്യാചതദ്യാരുവമിധ  മുനറമിയമിപ്പുമമില്ലദ്യാചത  ഇയഗന്ദ്രീഷവ്

ഇന്തദന കക കേമ്പനേമി അവരുചട പ്രവരത്തനേങ്ങള നേമിരത്തമിവചമിരമിക്കുകേയദ്യാണവ്.

ഇതമിചനേത്തുടരനവ്  കവളമി,  കതദ്യാനയല്  ഫദ്യാക്ടറമികേള ചട  പടമികല്

ചതദ്യാഴമിലദ്യാളമികേള  സമരയ  ആരയഭമിച്ചു.  അഡന്ദ്രീഷണല്  കലബര  കേമ്മന്ദ്രീഷണര

വമിളമിച്ചുകൂടമിയ  ചെരചയമില്  കതദ്യാനയല്  ഫദ്യാക്ടറമി  ആദദയ

പ്രവരത്തമിപമിക്കുനതമിനുയ തുടരനവ് കവളമി ഫദ്യാക്ടറമി തുറക്കുനതമിനുമുള്ള നേടപടമി
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സസന്ദ്രീകേരമിക്കുചമനവ്  അറമിയമിചചങമിലയ  ഫദ്യാക്ടറമി  മദ്യാകനേജവ് ചമനമിചന

നേമിരുത്തരവദ്യാദപരമദ്യായ നേമിലപദ്യാടവ്  കേദ്യാരണയ കേഴമിഞ്ഞ അഞ്ചുമദ്യാസമദ്യായമി ഇതവ്

തുറന്നുപ്രവരത്തമിക്കുനമില്ല.  കേമ്പനേമി  അടചമിടതുമൂലയ  ചതദ്യാഴമിലയ

വരുമദ്യാനേവമമില്ലദ്യാചത  ചതദ്യാഴമിലദ്യാളമികേളചട  ആത്മഹതദയുയ  ആത്മഹതദദ്യാ-

ശമങ്ങളയ  നേടന്നുചകേദ്യാണമിരമിക്കുകേയദ്യാണവ്.  പതമദ്യാധദമങ്ങളമിചലദ്യാചക  നേമ്മള

കേണതദ്യാണവ്. ഒരു ചതദ്യാഴമിലദ്യാളമി ആത്മഹതദ ചചെയ.  രണ്ടുകപര മചണണ ഒഴമിചവ്

ആത്മഹതദയവ്  ശമമിച്ചു.   മറവ്  ചതദ്യാഴമിലദ്യാളമികേള പമിടമിച്ചുമദ്യാറമിയതുചകേദ്യാണദ്യാണവ്

ആ രണവ് ചതദ്യാഴമിലദ്യാളമികേള രക്ഷചപടതവ്. ഇകപദ്യാള അടചമിട ദമിവസങ്ങളമില് കല

ഒദ്യാഫവ്  കകേദ്യാമ്പനകസഷന  നേല്കുനതമിനേവ്  മദ്യാകനേജവ് ചമനവ്  തയ്യെദ്യാറദ്യാകുനമില്ല.

കൂടദ്യാചത  സരകദ്യാരമിചനകയദ്യാ  കകേദ്യാടതമികേളചടകയദ്യാ  നേമിരന്ദ്രീക്ഷണപ്രകേദ്യാരമുള്ള

കകേദ്യാവമിഡവ്  കേദ്യാലചത്ത  സമദ്യാശസദ്യാസ  കവതനേയ  നേല്കുനതമിനുയ  മദ്യാകനേജവ് ചമനവ്

തയ്യെദ്യാറദ്യാകുനമില്ല.   2016  നേവയബര  മദ്യാസയ  മുതല്  നേടപമിലദ്യാകകണതുയ

മദ്യാകനേജവ് ചമനവ്  കേരദ്യാര  വദവസ  ഒപ്പുവചമിട്ടുള്ളതുമദ്യായ  ശമ്പള  വരദ്ധനേ

അടകമുള്ള  ദന്ദ്രീരഘകേദ്യാല  കേരദ്യാര  നേദ്യാകലകേദ്യാല്  വരഷയ  പമിനമിട്ടുയ  ഇതുവചര

നേടപമിലദ്യാകമിയമിടമില്ല.  ഈ ഇനേത്തമില് ഒദ്യാകരദ്യാ  ചതദ്യാഴമിലദ്യാളമിക്കുയ  ലഭമികകണ

ലക്ഷകണകമിനേവ്  രൂപ  മദ്യാകനേജവ് ചമനമിചന  കേയ്യെമിലമിരമിക്കുകമ്പദ്യാഴദ്യാണവ്
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ചതദ്യാഴമിലദ്യാളമികേളയ  കുടുയബവയ  പടമിണമിയമിലദ്യായമിരമിക്കുനതവ്.  ഫദ്യാക്ടറമി  തുറനവ്

പ്രവരത്തമിക്കുനതമിനേവ്  സയസദ്യാനേ  സരകദ്യാരമിചന  ഭദ്യാഗത്തുനേമിന്നുയ  ഇതുവചര

യദ്യാചതദ്യാരു  നേടപടമിയുയ  ഉണദ്യായമിടമില്ല.  കേഴമിഞ്ഞ  150  ദമിവസമദ്യായമി

ചതദ്യാഴമിലദ്യാളമികേള  ആ  ഫദ്യാക്ടറമിയുചട  മുമ്പമില്  സമരത്തമിലദ്യാണവ്.  അതമിനേവ്

രക്തസദ്യാക്ഷമിയദ്യാണവ്  കേമ്പനേമി  വളപമില്  ആത്മഹതദചചെയ  എചന

നേമികയദ്യാജകേമണ്ഡലത്തമിചല  ഒരു  ചതദ്യാഴമിലദ്യാളമിയദ്യായ  പ്രഫുല്ല  കുമദ്യാര.

നേമിരദ്യാലയബരദ്യായ  കുടുയബമദ്യാണവ്.  കേഴമിഞ്ഞ  നേവയബര  30-നേവ്  മചറദ്യാരു

ചതദ്യാഴമിലദ്യാളമി  ഫദ്യാക്ടറമികവ്  മുമ്പമിചലത്തമി  മചണണ  ഒഴമിചവ്  തന്ദ്രീ  ചകേദ്യാളത്തമി

ആത്മഹതദ  ചചെയ്യെദ്യാന  ശമമിചമിരുന്നു.  ഈ  മദ്യാസയ  9-നേവ്  മദ്യാധവപുരയ

സസകദശമിയദ്യായ അരുണ് എനയദ്യാളയ ആത്മഹതദയവ് ശമമിച്ചു. ഗുരുതരമദ്യായ ഈ

സമിതമിവമികശഷയ  കേണകമിചലടുത്തവ്  അഞ്ചുമദ്യാസത്തമികലചറയദ്യായമി  കലദ്യാകവ്

ഔടവ്  ചചെയമിരമിക്കുന  കവളമി  കക  ഫദ്യാക്ടറമി  അടമിയന്തരമദ്യായമി

തുറന്നുപ്രവരത്തമിപമിക്കുനതമിനുയ  അടചമിട  ദമിവസങ്ങളമിചല  കല  ഒദ്യാഫവ്

കകേദ്യാമ്പനകസഷനുയ  ദന്ദ്രീരഘകേദ്യാല  കേരദ്യാര  അനുസരമിച്ചുള്ള  ശമ്പളകുടമിശ്ശേമികേയുയ

ചതദ്യാഴമിലദ്യാളമികേളകവ്  നേല്കേദ്യാനുയ  കവണ  നേടപടമി  സസന്ദ്രീകേരമികണയ.

അകതദ്യാചടദ്യാപയതചന, ആത്മഹതദ ചചെയ പ്രഫുല്ല കുമദ്യാറമിചന നേമിരദ്യാലയബരദ്യായ



12/01/2021
Uncorrected/Not for publication

40

കുടുയബത്തമിചല  ചചമനേറദ്യായ  രണവ്  കുടമികേളചട  വമിദദദ്യാഭദദ്യാസത്തമിനേദ്യായമി

ഇരുപത്തമിയഞവ്  ലക്ഷയ  രൂപ  വന്ദ്രീതയ  ബദ്യാങമില്  ചഡകപദ്യാസമിറവ്  ചചെയ്യെദ്യാനുയ

ഭദ്യാരദയവ്  കജദ്യാലമി ലഭദമദ്യാകുനതമിനുയകവണമിയുള്ള നേടപടമിയുണദ്യാകേണയ. കേമ്പനേമി

ഇസൗ  നേമികഷധദ്യാത്മകേമദ്യായ  നേമിലപദ്യാടവ്  തുടരന്നുചകേദ്യാണവ്  മുകനദ്യാട്ടുകപദ്യാകുന്നു.

ലദ്യാഭത്തമില്  പ്രവരത്തമിക്കുന  കേമ്പനേമിയദ്യാണവ്.  അവരുചട  വദ്യാരഷമികേ

റമികപദ്യാരടമില്ത്തചന,  ഓകരദ്യാ  വരഷവയ പതമിനേഞ്ചുയ  ഇരുപതുയ കകേദ്യാടമി  രൂപ

ലദ്യാഭത്തമിലദ്യാണവ്.  ഗവണ്ചമനമിചന ഉടമസതയമിലള്ള  പതമിചനേദ്യാനര  ഏകര

സലത്തദ്യാണവ്  കേമ്പനേമി  പ്രവരത്തമിക്കുനതവ്.  പദ്യാടത്തമിനേവ്

ചകേദ്യാടുത്തമിരമിക്കുകേയദ്യാണവ്.  അത്തരത്തമിചലദ്യാരു  നേമികഷധദ്യാത്മകേമദ്യായ

നേമിലപദ്യാടുമദ്യായമി  മുകനദ്യാട്ടുകപദ്യാകുകേയദ്യാചണങമില്  സയസദ്യാനേ  സരകദ്യാരതചന

ഇസൗ  കേമ്പനേമി  ഏചറടുത്തവ്  ചതദ്യാഴമിലദ്യാളമികേചള  സയരക്ഷമിക്കുനതമിനുള്ള

നേടപടമിയുണദ്യാകേണയ.   ഇകദ്യാരദത്തമില്  സയസദ്യാനേ  ഗവണ്ചമനവ്  തമികേച്ചുയ

നേമികഷധദ്യാത്മകേമദ്യായ നേമിലപദ്യാടദ്യാണവ്  സസന്ദ്രീകേരമിക്കുനതവ്.   ഇത ദമിവസമദ്യായമിട്ടുയ

അതമില്  ഇടചപടമിടമില്ല,  ഇനവ്  ഇയഗന്ദ്രീഷവ്  ഇന്തദന  കക  ഫദ്യാക്ടറമിയമിചല

ചതദ്യാഴമിലദ്യാളമികേള  നേമിയമസഭദ്യാ  മദ്യാരചവ്  നേടത്തമിചകദ്യാണമിരമിക്കുകേയദ്യാണവ്.

ചതദ്യാഴമിലദ്യാളമികേള ഓകരദ്യാ ദമിവസവയ ആത്മഹതദയമികലയവ്  കപദ്യാകുകമ്പദ്യാള മറവ്
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ചതദ്യാഴമിലദ്യാളമികേളയ  സയഘടനേകേളയ  അവരുചട  ആളകേളയ  ഇങ്ങചനേ

കേദ്യാത്തമിരമിക്കുകേയദ്യാണവ്.  ഫദ്യാക്ടറമിയുചട മുനമില്വനവ് ചതദ്യാഴമിലദ്യാളമികേള മചണണ

ഒഴമിചവ് ആത്മഹതദ ചചെയ്യുന ഗുരുതരമദ്യായ സമിതമിവമികശഷമുണദ്യാകുകേയദ്യാണവ്.

സയസദ്യാനേ  ഗവണ്ചമനവ്  ഇകദ്യാരദത്തമില്  അടമിയന്തരമദ്യായമി  ഇടചപടണയ,

മദ്യാകനേജവ് ചമന്റുമദ്യായമി  ചെരച  നേടത്തണയ,  അടമിയന്തരമദ്യായമി  ഫദ്യാക്ടറമി

തുറന്നുപ്രവരത്തമിക്കുനതമിനുള്ള  നേടപടമിയുണദ്യാകേണയ.  ആത്മഹതദ  ചചെയ

ചതദ്യാഴമിലദ്യാളമിയുചട  കുടുയബത്തമിനേവ്  ഞദ്യാന  ഇവമിചട  സൂചെമിപമിച  തരത്തമിലള്ള

കകേദ്യാമ്പനകസഷന  നേല്കുകേയുയ  കജദ്യാലമി  ലഭദമദ്യാക്കുകേയുയ  കവണചമനവ്

വമിനേയപുരസ്സരയ അഭദരതമിക്കുകേയദ്യാണവ്.

ചതദ്യാഴമിലയ എചചകസുയ വകുപ്പുമനമി (ശന്ദ്രീ  .    റമി  .    പമി  .    രദ്യാമകൃഷ്ണന):  സര,

ഇയഗന്ദ്രീഷവ്  ഇന്തദന  കക  ലമിമമിറഡവ്  എന  സസകേദ്യാരദ  സദ്യാപനേത്തമിനേവ്

തമിരുവനേന്തപുരയ ജമില്ലയമില് കവളമിയമിലയ കതദ്യാനയലമദ്യായമി രണവ് യൂണമിറ്റുകേള

നേമിലവമിലണവ്.  ഇസൗ രണവ് യൂണമിറ്റുകേളമിലമദ്യായമി 270 സമിരയ ചതദ്യാഴമിലദ്യാളമികേളയ

770 കേരദ്യാര ചതദ്യാഴമിലദ്യാളമികേളയ അനുബന ചതദ്യാഴമിലദ്യാളമികേളമടകയ (ചചമനേമിയഗവ്

തുടങ്ങമിയ  കമഖലയുളചപചട)  1500  കപര  പണമിചയടുക്കുന്നു.  ഇസൗ

സദ്യാപനേത്തമിചല ചതദ്യാഴമിലദ്യാളമികേളചട കസവനേ-കവതനേ കേരദ്യാര 01.02.2020-ല്
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പുതുകമി   ഒപ്പുവച്ചു.  31.03.2021  വചര  കേദ്യാലദ്യാവധമിയുള്ള  പ്രസ്തുത  കേരദ്യാര

നേദ്യാളമിതുവചര കേമ്പനേമി നേടപമിലദ്യാകമിയമിടമില്ല. കകേദ്യാവമിഡവ് മഹദ്യാമദ്യാരമിചയത്തുടരനവ്

2020, മദ്യാരചവ് 24 മുതല് കമയവ് 31 വചര സദ്യാപനേയ അടച്ചുപൂടമി. തുടരനവ് ജൂണ്

മദ്യാസത്തമില് തുറന്നുപ്രവരത്തമിച സദ്യാപനേയ  09.08.2020  വചര തുടരചയദ്യായമി

പ്രവരത്തമിക്കുകേയുയ 10.08.2020-ല് അസയസ്കൃത വസ്തുവമിചന അഭദ്യാവമുചണന

കേദ്യാരണത്തദ്യാല്  അടച്ചുപൂട്ടുകേയുയ  ചചെയ.  ഇസൗ  അടച്ചുപൂടല്  നേടപടമികവ്

വദവസദ്യായ  തരക  നേമിയമപ്രകേദ്യാരയ  നേമിയമസദ്യാധുതയുള്ളതദ്യായമി  കേദ്യാണുനമില്ല.

ചതദ്യാഴമിലദ്യാളമികേളകവ്  കബദ്യാണസവ്,  എകവ്കഗഷദദ്യാ,  ശമ്പള  കുടമിശ്ശേമികേ  എനമിവ

നേല്കേദ്യാചത  കേമ്പനേമി  അടച്ചുപൂടമിയതമിചനേത്തുടരനവ്  23.09.2020  മുതല്

23.12.2020  വചര  എടവ്  തവണ  അനുരഞ്ജനേ  ചെരചകേള  നേടത്തമിയമിട്ടുണവ്.

ചതദ്യാഴമില്  വകുപ്പുമനമിയുചട  സദ്യാനമിദ്ധദത്തമില്  24.09.2020-ല്

മദ്യാകനേജവ് ചമന്റുമദ്യായമി  നേടത്തമിയ  ചെരചയമില്  യൂണമിയന  പ്രതമിനേമിധമികേളമദ്യായമി

ചെരച  ചചെയവ്  കേമ്പനേമി  തുറന്നുപ്രവരത്തമിപമികദ്യാനേദ്യാവശദമദ്യായ  നേടപടമി

സസന്ദ്രീകേരമികദ്യാന നേമിരകദ്ദേശയ നേല്കേമിയമിരുന്നു.  തുടരനവ് അഡന്ദ്രീഷണല് കലബര

കേമ്മന്ദ്രീഷണര  (ചഎ.ആര.)-ചന  അദ്ധദക്ഷതയമില്  21.10.2020-ല്  നേടന

കയദ്യാഗതന്ദ്രീരുമദ്യാനേപ്രകേദ്യാരയ  മുഴുവന  ചതദ്യാഴമിലദ്യാളമികേളക്കുയ  2019-2020
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കേദ്യാലയളവമിചല  കബദ്യാണസവ്,  എകവ്കഗഷദദ്യാ,  കവതനേ  കുടമിശ്ശേമികേ  എനമിവ

വമിതരണയ  ചചെയ്യുകേയുണദ്യായമി.   ചതദ്യാഴമില്  വകുപമിചന  ഇടചപടല്മൂലയ

കേമ്പനേമിയുചട  കതദ്യാനയല്  യൂണമിറവ്  26.10.2020  മുതല്  തുറന്നുപ്രവരത്തമിചവ്

തുടങ്ങമി.  എനദ്യാല്  കേമ്പനേമിയുചട  കവളമി  യൂണമിറവ്  തുറന്നുപ്രവരത്തമിപമിക്കുന

കേദ്യാരദത്തമില്  മദ്യാകനേജവ് ചമനമിചന  ഭദ്യാഗത്തുനേമിന്നുയ  അനുകൂല

തന്ദ്രീരുമദ്യാനേമുണദ്യായമിടമില്ല.  അസയസ്കൃത  വസ്തുവമിചന  അഭദ്യാവയമൂലയ  കേമ്പനേമി

അടച്ചുപൂടമിയ  സദ്യാഹചെരദത്തമില്  ചതദ്യാഴമിലദ്യാളമികേളകവ്  കല  ഓഫവ്

കകേദ്യാമ്പനകസഷന  നേല്കേണചമനവ്  04.11.2020-ചല  കയദ്യാഗത്തമില്

അഡന്ദ്രീഷണല്  കലബര  കേമ്മന്ദ്രീഷണര  (ചഎ.ആര.)  നേമിരകദ്ദേശമിചമിരുന്നു.

കേദ്യാലദ്യാവധമി കേഴമിയുനതമിനുമുമ്പവ് കലദ്യായഗവ് കടയ എഗമിചമനവ് നേടപമിലദ്യാകണചമന

നേമിരകദ്ദേശവയ  കേമ്പനേമിയുചട  കവളമി  യൂണമിറവ്  തുറന്നുപ്രവരത്തമിക്കുനതവ്

സയബനമിച്ചുയ മദ്യാകനേജവ് ചമനവ് വദക്തത വരുത്തമിയമില്ല. തുടരനവ് 23.12.2020-നേവ്

നേടന  റമിവറ്റ്യൂ  മന്ദ്രീറമിയഗമില്  മദ്യാകനേജവ് ചമനമിചന  നേമിയമ  ലയഘനേങ്ങളചകതമിചര

നേമിയമനേടപടമി  സസന്ദ്രീകേരമികണചമനവ്  സയയുക്ത  യൂണമിയന  പ്രതമിനേമിധമികേള

ആവശദചപട്ടു. പ്രസ്തുത കയദ്യാഗത്തമിനുകശഷയ 02.01.2021-നേദ്യാണവ് ദുദുഃഖകേരമദ്യായ

സയഭവമുണദ്യായതവ്. കവളമിയമിചല കേരദ്യാര ചതദ്യാഴമിലദ്യാളമി പ്രഫുല്ലകുമദ്യാര ആത്മഹതദ
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ചചെയ.  LTA(Long Term Agreement) നേടപമിലദ്യാകദ്യാചത കേരദ്യാര ലയഘനേയ

നേടത്തമിയതമിനേവ് നേമിയമ നേടപടമി സസന്ദ്രീകേരമികദ്യാനുയ കല ഓഫവ് കകേദ്യാമ്പനകസഷന

നേല്കേദ്യാത്തതമിനുയ  നേമിയമവമിരുദ്ധ  ടദ്യാനസ്ഫര,  നേമിയമവമിരുദ്ധമദ്യായ  അടച്ചുപൂടല്

എനമിവയ്ചകതമിചര  ചതദ്യാഴമില്  വകുപവ്  നേമിയമ  നേടപടമി  സസന്ദ്രീകേരമിച്ചുവരുന്നു.

വമിഷയത്തമില്  ഉനതതല  ഇടചപടല്  ആവശദമദ്യാചണനവ്  യൂണമിയന

പ്രതമിനേമിധമികേള  ആവശദചപടതനുസരമിചവ്  12.01.2021,  അതദ്യായതവ്  ഇനവ്

ചചവകുകനരയ  മനമിമദ്യാരുചട  സദ്യാനമിദ്ധദത്തമില്  പ്രശ്നപരമിഹദ്യാരത്തമിനുള്ള

അടുത്ത  കയദ്യാഗയ  ക്രമന്ദ്രീകേരമിചമിട്ടുണവ്.  പൂടമികമിടക്കുന  കവളമി  യൂണമിറവ്

തുറന്നുപ്രവരത്തമിപമികണചമന്നുയ  ചതദ്യാഴമിലദ്യാളമികേളകവ്  അരഹതചപട  എല്ലദ്യാ

ആനുകൂലദങ്ങളയ ലഭദമദ്യാകണചമനതുമദ്യാണവ് സരകദ്യാര നേമിലപദ്യാടവ്.

ദുരബല കമഖല

ശന്ദ്രീമതമി ഇ  .   എസവ്  .   ബമിജമികമദ്യാള:  സര, നേമ്മുചട സയസദ്യാനേത്തവ് അതന്ദ്രീവ

പരമിസമിതമി  ദുരബല  പ്രകദശങ്ങളദ്യായമി  പ്രഖദദ്യാപമിക്കുനതുമദ്യായമി  ബനചപടവ്

പതമിറദ്യാണ്ടുകേളദ്യായമി ചെരച ചചെയചകേദ്യാണമിരമിക്കുന വമിഷയങ്ങളദ്യാണവ്.  ഇതുമദ്യായമി

ബനചപടവ്  മദ്യാറമിമദ്യാറമി  വന  ഗവണ്ചമന്റുകേള  ഗന്ദ്രീന  ബഞമിനുയ  കകേന

ഗവണ്ചമനമിനുചമദ്യാചക ചകേദ്യാടുത്തമിട്ടുള്ള ധദ്യാരദ്യാളയ റമികപദ്യാരട്ടുകേളണവ്.  എനദ്യാല്
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ഇസൗ  റമികപദ്യാരട്ടുകേളമദ്യായമി  ബനചപടവ്  ചതറദ്യായ  വമിവരങ്ങളദ്യാണവ്

ചപദ്യാതുസമൂഹത്തമില്  പ്രചെരമിച്ചുചകേദ്യാണമിരമിക്കുനതവ്.  ചെമില  പതവദ്യാരത്തകേളചട

അടമിസദ്യാനേത്തമില്  ഉകദദദ്യാഗസര  നേടപടമിയമികലയവ്  കപദ്യാകുന്നുചവന്നുള്ളതവ്

ആളകേളചടയമിടയമില്  വലമിയ  വമിഷമത്തമിനുയ  ആശങയ്ക്കുചമദ്യാചക

കേദ്യാരണമദ്യാകുന  സദ്യാഹചെരദമുണവ്.  അതുചകേദ്യാണവ്  ഇസൗ  ഗവണ്ചമനവ്

വനതമിനുകശഷചമടുത്തമിട്ടുള്ള ഒരു തന്ദ്രീരുമദ്യാനേയ,  ജണയമില്നേമിനവ്,  വനേത്തമിചന

ലമിമമിറമില്നേമിനവ്  25  മന്ദ്രീറര  വചരയദ്യാണവ്  ഇകകദ്യാ  ചസനസമിറന്ദ്രീവവ്  കസദ്യാണദ്യായമി

പ്രഖദദ്യാപമിചമിട്ടുള്ളതവ്.  എനദ്യാല് അതമില്നേമിചനദ്യാചക വദതദസമദ്യായമി ധദ്യാരദ്യാളയ

പ്രചെദ്യാരണങ്ങള  നേടക്കുകേയുയ  മദ്യാധദമങ്ങളമില്  വരുന  വദ്യാരത്തകേളചട

അടമിസദ്യാനേത്തമില്  ഉകദദദ്യാഗസര  പലകപദ്യാഴുയ  നേടപടമി  സസന്ദ്രീകേരമിക്കുന

സദ്യാഹചെരദമുണദ്യാകുന്നു  എന്നുള്ളതദ്യാണവ്  ഇസൗ  സബ്മമിഷചന  ഭദ്യാഗമദ്യായമി

ചൂണമികദ്യാണമിക്കുനതവ്.  ഇതുമദ്യായമി  ബനചപടവ്  കൃഷമികദ്യാരക്കുയ

അകതദ്യാചടദ്യാപയതചന  സദ്യാധദ്യാരണ  കേരഷകേരക്കുയ  ധദ്യാരദ്യാളയ  പ്രയദ്യാസങ്ങളയ

പ്രകദശവദ്യാസമികേളകവ്  ഒടനേവധമി  ബുദ്ധമിമുട്ടുകേളയ  ഉണദ്യാകുന്നുണവ്.  ചചലഫവ്

പദ്ധതമിയമില്  ലഭദമദ്യായ  വന്ദ്രീടുകേളമദ്യായമി  ബനചപടവ്  ആളകേളകവ്

ആശങയുണദ്യാകുന്നുണവ്.  ഇസൗചയദ്യാരു  സദ്യാഹചെരദത്തമില്  ആളകേളചട
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ആശങകേള  പരമിഹരമിക്കുനതമിനുയ  ഇകദ്യാരദത്തമിലള്ള  ഗവണ്ചമനമിചന

സദ്യാനഡവ്  വദക്തമദ്യാക്കുനതമിനുയകവണമിയദ്യാണവ്  ഇസൗ  സബ്മമിഷന  സഭയുചട

മുമ്പമികലയവ്  ചകേദ്യാണ്ടുവനമിട്ടുള്ളതവ്.  അതുമദ്യായമി  ബനചപടവ്  ഗവണ്ചമനമിചന

നേമിലപദ്യാടവ് എന്തദ്യാചണനവ് വദക്തമദ്യാകണചമനവ് അഭദരതമിക്കുന്നു.

വനേവയ മൃഗസയരക്ഷണവയ മൃഗശദ്യാലകേളയ വകുപ്പുമനമി (ശന്ദ്രീ  .   ചകേ  .   രദ്യാജു):

സര,  വനേദജന്ദ്രീവമി  സകങതങ്ങളകവ്  ചുറ്റുയ  പദ്യാരമിസമിതമികേ  പ്രശ്നങ്ങള

സൃഷമിക്കുന പ്രവരത്തനേങ്ങളകവ് നേമിയനണയ കവണചമന്നുള്ള ബഹുമദ്യാനേചപട

സുപ്രന്ദ്രീയകകേദ്യാടതമിയുചട  ഇടകദ്യാല  ഉത്തരവമിചന  അടമിസദ്യാനേത്തമിലദ്യാണവ്

പരമിസമിതമി  സയകവദകേ  കമഖലകേള  പ്രഖദദ്യാപമിക്കുനതമിനുള്ള  നേടപടമികേള

2002  മുതല്  കകേന  സരകദ്യാര  ആരയഭമിചതവ്.  1986-ചല  പരമിസമിതമി

സയരക്ഷണ  നേമിയമത്തമിചന  അടമിസദ്യാനേത്തമിലദ്യാണവ്  ഇകകദ്യാ  ചസനസമിറന്ദ്രീവവ്

കസദ്യാണ് സയബനമിച വമിജദ്യാപനേയ കകേന വനേയ പരമിസമിതമി  മനദ്യാലയയ

പ്രഖദദ്യാപമിക്കുനതവ്. വനേദജന്ദ്രീവമി സകങതങ്ങളചടയുയ കദശന്ദ്രീയ ഉദദദ്യാനേങ്ങളചടയുയ

ചുറ്റുയ  ഇകകദ്യാ  ചസനസമിറന്ദ്രീവവ്  കസദ്യാണ്  പ്രഖദദ്യാപമിക്കുനതമിചന  അടമിസദ്യാനേ

ലക്ഷദയ  ഇവയവ്  ചുറ്റുയ  നേടക്കുന  വകനേതര  പ്രവരത്തനേങ്ങളമൂലയ  ഇസൗ

സകങതങ്ങളക്കുണദ്യാകുന  ആഘദ്യാതയ  പരമദ്യാവധമി  കുറയ്ക്കുകേ  എനതദ്യാണവ്.
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പരമിസമിതമി  മലമിനേന്ദ്രീകേരണയ,  പദ്യാരമിസമിതമികേദ്യാഘദ്യാതയ  എനമിവയമില്നേമിന്നുയ

വനേദജന്ദ്രീവമി  സകങതങ്ങളകവ്  സയരക്ഷണയ  നേല്കേദ്യാന

കേഴമിയുന്നുചവനതമിനുപുറചമ  വനേനേശന്ദ്രീകേരണയ  തടയദ്യാനുയ  മനുഷദ-വനേദജന്ദ്രീവമി

സയഘരഷയ ലഘൂകേരമികദ്യാനുയ കേഴമിയുന്നുചവനതദ്യാണവ് പരമിസമിതമി സയകവദകേ

കമഖല  രൂപന്ദ്രീകേരമിക്കുനതുചകേദ്യാണ്ടുള്ള  പ്രധദ്യാനേ  കനേടങ്ങള.  ശുദ്ധവദ്യായു,

ശുദ്ധജലയ  എനമിവയുചട  ലഭദത,  സയരക്ഷമിത  പ്രകദശങ്ങളകവ്  ചുറ്റുമുള്ള

പദ്യാരമിസമിതമികേദ്യാഘദ്യാതയ  കുറയ്ക്കുനതമിലൂചട  പ്രകൃതമി  ദുരന്തങ്ങളമില്നേമിന്നുയ

കമദ്യാചെനേയ  എനമിവ  ഇകകദ്യാ  ചസനസമിറന്ദ്രീവവ്  കസദ്യാണ്  രൂപന്ദ്രീകേരമിക്കുനതമിചന

പകരദ്യാക്ഷമദ്യായ കനേടങ്ങളദ്യാണവ്.   ഇകകദ്യാ ചസനസമിറന്ദ്രീവവ്  കസദ്യാണ് സയരക്ഷമിത

പ്രകദശങ്ങളകവ്  ഒരു  സുരക്ഷദ്യാകേവചെമദ്യായമി  പ്രവരത്തമിക്കുന്നു.  വനേദജന്ദ്രീവമി

സകങതങ്ങളകവ്  ചുറ്റുയ     0  km  മുതല്  1  km  വചര  (0-1)  ഇകകദ്യാ

ചസനസമിറന്ദ്രീവവ്  കസദ്യാണദ്യായമി  പ്രഖദദ്യാപമിക്കുനതമിനേദ്യായമി  കകേന  വനേയ

പരമിസമിതമി  മനദ്യാലയയ  2020-ല്  ഇറകമിയ  കേരടവ്  വമിജദ്യാപനേത്തമില്

പന്ദ്രീരുകമടവ്  നേമികയദ്യാജകേമണ്ഡലത്തമിചല  ചെമില  ജനേവദ്യാസ  കമഖലകേള

ഉളചപടമിരുന്നു.   വനേദജന്ദ്രീവമി  സകങതങ്ങളകവ്  ചുറ്റുയ  0-1  km  സലമദ്യാണവ്

ഇകകദ്യാ ചസനസമിറന്ദ്രീവവ് കസദ്യാണദ്യായമി പ്രഖദദ്യാപമിക്കുനതമിനുകവണമി സയസദ്യാനേ
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ഗവണചമനവ്  കകേനത്തമികലയവ്  ഏറവയ  അവസദ്യാനേയ  സമരപമിചതവ്.  അതമിചന

അടമിസദ്യാനേത്തമില് കകേന വനേയ പരമിസമിതമി മനദ്യാലയയ 2020-ല് ഇറകമിയ

കേരടവ്  വമിജദ്യാപനേത്തമില്  പന്ദ്രീരുകമടവ്  നേമികയദ്യാജകേമണ്ഡലത്തമിചല  ചെമില

ജനേവദ്യാസ  കമഖലകേള  ഉളചപടമിരുന്നുചവനവ്  കേണ്ടു.  എനദ്യാല്

ഇകദ്യാരദത്തമിലള്ള  കേരഷകേരുചടയുയ  പ്രകദശവദ്യാസമികേളചടയുയ  ആശങകേള

മനേസ്സമിലദ്യാകമി  അതവ്  പരമിഹരമിക്കുനതമിനേദ്യായമി,  വനേദജന്ദ്രീവമി  സകങതങ്ങളകവ്

ചുറ്റുയ  ഇകകദ്യാ  ചസനസമിറന്ദ്രീവവ്  കസദ്യാണ്  രൂപന്ദ്രീകേരമിക്കുകമ്പദ്യാള  പ്രസ്തുത

പ്രകദശത്തുവരുന  ജനേസദ്യാനത  കൂടമിയ  കമഖലകേചളയുയ  സരകദ്യാര,  അരദ്ധ

സരകദ്യാര,  ചപദ്യാതുകമഖലദ്യാ  സദ്യാപനേങ്ങള  എനമിവചയയുചമല്ലദ്യായ

ഒഴമിവദ്യാകമിചകദ്യാണ്ടുള്ള  പുതുകമിയ  കേരടവ്  കഭദഗതമി  നേമിരകദ്ദേശയ  കകേന  വനേയ

പരമിസമിതമി  മനദ്യാലയത്തമിനേവ്  സമരപമികദ്യാന  നേമിരകദ്ദേശമിചതമിചന

അടമിസദ്യാനേത്തമില്  പന്ദ്രീരുകമടവ്  നേമികയദ്യാജകേമണ്ഡലത്തമിചല  പ്രകദശങ്ങള

ഉളചപടുന  ഇടുകമി  വനേദജന്ദ്രീവമി  സകങതത്തമിനേവ്  ചുറ്റുമുള്ള  ഇകകദ്യാ

ചസനസമിറന്ദ്രീവവ്  കസദ്യാണ്  പുനേരനേമിരണയയ  ചചെയവ്  ജനേവദ്യാസ  കമഖലകേചളയുയ

കൃഷമി ഭൂമമിചയയുയ ഒഴമിവദ്യാകമിചകദ്യാണ്ടുള്ള ചപ്രദ്യാകപദ്യാസല് കകേന സരകദ്യാരമിനേവ്

വന്ദ്രീണ്ടുയ  ഇകപദ്യാള  സമരപമിചമിരമിക്കുകേയദ്യാണവ്.  പരമിസമിതമി  ദുരബല
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പ്രകദശങ്ങളമില്  നേടത്തുന  ഖനേനേയ  ഉളചപചടയുള്ള  പ്രവരത്തനേങ്ങള

സയസദ്യാനേത്തവ് മനുഷദ ജന്ദ്രീവന നേഷചപടുനതവ് ഉളചപചടയുള്ള ഗുരുതരമദ്യായ

പദ്യാരമിസമിതമികേ  ദുരന്തങ്ങളണദ്യാക്കുന  സദ്യാഹചെരദത്തമിലദ്യാണവ്  വനേദജന്ദ്രീവമി

സകങതങ്ങളകവ് ചുറ്റുമുള്ള പൂജദയ മുതല് 1 കേമി.മന്ദ്രീ. വചരയുള്ള പ്രകദശയ ഇകകദ്യാ

ചസനസമിറന്ദ്രീവവ്  കസദ്യാണമില്  ഉളചപടുത്തദ്യാന  തന്ദ്രീരുമദ്യാനേമിചതവ്.  കേരഷകേരക്കുയ

മറ്റുയ  ആവശദമദ്യായ  എല്ലദ്യാ  പ്രവരത്തനേങ്ങളയ  നേടത്തുനതമിനേവ്

അനുമതമിയുളളതമിനേദ്യാല്  ഇകകദ്യാ  ചസനസമിറന്ദ്രീവവ്  കസദ്യാണ്

പ്രഖദദ്യാപമിക്കുനതുമൂലയ  പ്രസ്തുത  കമഖലയമിചല  ജനേങ്ങളചട  ഉപജന്ദ്രീവനേ

മദ്യാരഗ്ഗചത്ത കദദ്യാഷകേരമദ്യായമി ബദ്യാധമിക്കുന സദ്യാഹചെരദമുണദ്യാകുനമില്ല. വനേദജന്ദ്രീവമി

സകങതത്തമിനുചുറ്റുയ ഇകകദ്യാ ചസനസമിറന്ദ്രീവവ് കസദ്യാണദ്യായമി കേണകദ്യാകമിയമിട്ടുള്ള

പൂജദയ മുതല് ഒരു കേമികലദ്യാമന്ദ്രീറര വചരയുള്ള സലത്തവ് നേമികരദ്യാധമികചപടമിട്ടുള്ള

പ്രവരത്തനേങ്ങള  എന്നുപറയുനതവ്  വദദ്യാവസദ്യായമികേദ്യാടമിസദ്യാനേത്തമിലള്ള

ഖനേനേയ,  രദ്യാസവളനേമിരമ്മദ്യാണയ  ഉളചപചട  അന്തരന്ദ്രീക്ഷ

മലമിനേന്ദ്രീകേരണമുണദ്യാക്കുന  വദവസദ്യായങ്ങളചട  പ്രവരത്തനേയ,  വനകേമിട

ജലചചവദല്യുത  പദ്ധതമികേള,  മലമിനേജലയ  ഒഴുകല്,  മലമിനേവസ്തുകള

വലമിചചറമിയല്,  കഹദ്യാടവ്  എയര  ബലൂണ്  പറത്തല്  കപദ്യാചലയുള്ള  ടൂറമിസയ
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പ്രവരത്തനേങ്ങള എനമിവയദ്യാണവ്. കേദ്യാരഷമികേ പ്രവരത്തനേങ്ങളചകദ്യാന്നുയതചന

നേമികരദ്യാധനേമമില്ല.  വനകതദ്യാതമിലള്ള  ചകേടമിടനേമിരമ്മദ്യാണത്തമിനേവ്  മദ്യാതമദ്യാണവ്

തടസ്സമുള്ളതവ്.  ഇകപദ്യാള  നേമിരമ്മമിചമിട്ടുള്ള  വന്ദ്രീടുകേള  പുനേരനേമിരമ്മദ്യാണയ

നേടത്തുനതമികനേദ്യാ  അചല്ലങമില്  പുതമിയ  വന്ദ്രീടുകേള  നേമിരമ്മമിക്കുനതമികനേദ്യാ

യദ്യാചതദ്യാരുവമിധ തടസ്സവമമില്ല.  പ്രസ്തുത പ്രകദശത്തവ് കറദ്യാഡുകേള വന്ദ്രീതമികൂട്ടുനതുയ

മരയ  മുറമിക്കുനതുയ  ചചവദല്യുതമി  കേമ്പമികേള  സദ്യാപമിക്കുനതുയ  രദ്യാസവളങ്ങള

ഉപകയദ്യാഗമിക്കുനതുയ  നേമിയനണവമികധയമദ്യായമി  ചചെയ്യെദ്യാവനതദ്യാണവ്.

ഇങ്ങചനേയുള്ള  സദ്യാഹചെരദത്തമില്  ഇസൗ  പ്രകദശചത്ത  കേരഷകേരുചട

ഉപജന്ദ്രീവനേമദ്യാരഗ്ഗചത്ത കദദ്യാഷകേരമദ്യായമി ബദ്യാധമിക്കുചമന്നുള്ള പ്രചെരണയ ശരമിയല്ല

എനദ്യാണവ് എനേമികവ് ഇസൗ അവസരത്തമില് സൂചെമിപമികദ്യാനുള്ളതവ്.  മചറദ്യാന്നുകൂടമി

സൂചെമിപമികദ്യായ,  ശന്ദ്രീമതമി  ഇ.  എസവ്.  ബമിജമികമദ്യാളചട  മണ്ഡലത്തമിലദ്യാണവ്  ഇസൗ

സബ്മമിഷനേമിലൂചട  ഉനയമികചപട  വമിഷയമുള്ളതവ്  എങമിലയ  ഇകകദ്യാ

ചസനസമിറന്ദ്രീവദ്യായമി  പ്രഖദദ്യാപമിക്കുനതമിനുകവണമി  വനേദജന്ദ്രീവമി  സകങതങ്ങളചട

ഇകകദ്യാ കസദ്യാണുകേള നേമിശയമികചപട്ടുകേഴമിഞ്ഞ ചെമില സലങ്ങളമില് ജനേവദ്യാസ

കമഖല ഉളചപട്ടുവനമിട്ടുചണനവ് മനേസ്സമിലദ്യാകമി അചതല്ലദ്യായ തമിരുത്തമി പ്രസ്തുത

ജനേവദ്യാസ  കമഖലകേചളചയല്ലദ്യായ  ഒഴമിവദ്യാകമിചകദ്യാണ്ടുള്ള  ചപ്രദ്യാകപദ്യാസലദ്യാണവ്
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ഇകപദ്യാള  കകേന  സരകദ്യാരമിനേവ്  ചകേദ്യാടുത്തമിട്ടുള്ളതവ്  എനദ്യാണവ്  എനേമികവ്  ഇസൗ

അവസരത്തമില് പറയദ്യാനുള്ളതവ്.  

ശന്ദ്രീ  .    കറദ്യാഷമി  അഗസമിന:  സര,  ഇസൗ  പറയുനചതദ്യാചക

ശരമിയദ്യാചണങമിലയ  ഇതുസയബനമിചവ്  നേമിലനേമില്ക്കുന  ആശങ  അതന്ദ്രീവ

ഗുരുതരമദ്യാണവ്.   ഇകകദ്യാ  ചസനസമിറന്ദ്രീവവ്  കസദ്യാണദ്യായമി  നേമിശയമിക്കുന പൂജദയ

മുതല് ഒരു കേമികലദ്യാമന്ദ്രീറര വചരയുള്ള സലത്തവ് ചെമില restrictions മദ്യാതകമയുള

എനദ്യാണവ് പറയുനതവ്.   ഉദദ്യാഹരണയ പറഞ്ഞദ്യാല് ഇടുകമി ചഹഡ്കേസദ്യാരകടഴവ്,

ചചെറുകതദ്യാണമി  ടസൗണ്  മുതല്  കേളക്ടകററവ്  വചരയുള്ള  പ്രകദശങ്ങചളദ്യാചക

ഇതമിചന പരമിധമിയമില്ചപടുന്നുണവ്. അതുചകേദ്യാണവ് ഇസൗ വമിഷയങ്ങള കുകറക്കൂടമി

ജനേങ്ങളകവ്  അറമിയത്തക  നേമിലയമിലള്ള  ഒരു  പരമിപദ്യാടമി  ഗവണ്ചമനവ്

നേടകത്തണതവ്  അതദദ്യാവശദമദ്യാണവ്.   ഇസൗ  പരമിമമിതമികേചളദ്യാചക  പറയുകമ്പദ്യാഴുയ

ചെമില  ചതറമിദ്ധദ്യാരണകേള കനേരമിടുന അതന്ദ്രീവ ഗുരുതരമദ്യായ ഒരു പ്രശ്നയ  ഇനവ്

ഇടുകമി  ജമില്ലയമിലണവ്.   അതുചകേദ്യാണവ്  ഗവണ്ചമനവ്  ഇകപദ്യാള

ചകേദ്യാടുത്തമിരമിക്കുന  റമികപദ്യാരടവ്  വളചര  വദക്തമദ്യായമിത്തചന  ജനേങ്ങളമില്

എത്തമികദ്യാന  കവണ  നേടപടമി  സസന്ദ്രീകേരമികണയ,  ആശങ

ഒഴമിവദ്യാകദ്യാനേദ്യാവശദമദ്യായ ക്രമന്ദ്രീകേരണമുണദ്യാവണയ.



12/01/2021
Uncorrected/Not for publication

52

ശന്ദ്രീ  .    ചകേ  .    രദ്യാജു:  സര,  അതവ്  ചതറദ്യായ  പ്രചെരണമദ്യാണവ്.  അങ്ങചനേ

ഉളചപടുത്തമിയമിടമില്ല.  ഒരു ചഹക്ടര എടുക്കുകമ്പദ്യാള അവമിചട പത്തവ് വന്ദ്രീചടങമിലയ

ഉചണങമില്  അതമിചനേ  ജനേവദ്യാസകമഖലയദ്യായമി  കേണകദ്യാകമി  അത്തരയ

സലങ്ങചളചയല്ലദ്യായ  ഒഴമിവദ്യാകമിയമിട്ടുണവ്.  മചറദ്യാനവ്,  പൂജദയ  എന്നുപറയുനതവ്

കഫദ്യാറസമിചന  അതമിരത്തമിയദ്യാണവ്.   കഫദ്യാറസമിചന  അതമിരത്തമികവ്  പുറത്തുയ

കഫദ്യാറസമികനേദ്യാടുകചെരനവ്  കതദ്യാടങ്ങളയ  മറ്റുമുണവ്.  അങ്ങചനേയുള്ള  ചെമില

പ്രകദശങ്ങളമിലദ്യാണവ്  ഒരു  കേമികലദ്യാമന്ദ്രീറര  വചര  വരുനതവ്;  ജനേവദ്യാസ

കമഖലയമിലല്ല.  പ്ലൈദ്യാന  തയ്യെദ്യാറദ്യാകമിയകപദ്യാള  ജനേവദ്യാസ  കമഖല

ഉളചപട്ടുവനതമിചനേ  കഭദഗതമി  വരുത്തമിചകദ്യാടുകദ്യാന  തന്ദ്രീരുമദ്യാനേമിചതമിചന

അടമിസദ്യാനേത്തമില് കഭദഗതമി വരുത്തമിയമിട്ടുണവ്.   ഇസൗ പറയുന തരത്തമിലള്ള

ആശങ  ജനേങ്ങളകമിടയമില്  ഒഴമിവദ്യാക്കുനതമിനേദ്യാവശദമദ്യായ  പ്രവരത്തനേവയ

പ്രചെരണവയ  ഞദ്യാനുയ    എയ.എല്.എ.-മദ്യാരുയ  എല്ലദ്യാവരുയ  കൂടമി  ഒരുമമിചവ്

ചചെകയ്യെണതദ്യാണവ്.

ശന്ദ്രീ  .   സണമി കജദ്യാസഫവ്:  സര, എചന നേമികയദ്യാജകേമണ്ഡലത്തമില് ആറളയ,

ചകേദ്യാടമിയൂര എനമിങ്ങചനേ രണവ് വനേദജന്ദ്രീവമി സകങതങ്ങളണവ്.  ബഹുമദ്യാനേചപട

മനമി  ഇവമിചട  പറഞ്ഞതമില്നേമിന്നുയ വദതദസമദ്യായമി  രണവ്  കേമികലദ്യാമന്ദ്രീറര  ദൂരയ
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വചരയുയ  ഇകകദ്യാളജമികലമി  ചസനസമിറന്ദ്രീവവ്  കസദ്യാണ്  (ESZ)  ആയമി

കകേനഗവണ്ചമനമിചന  വനേയ  പരമിസമിതമി  മനദ്യാലയയ  കനേദ്യാടമിചചഫ

ചചെയമിട്ടുണവ്.   ആ  കനേദ്യാടമിഫമികകഷന  പഠമിചമിടദ്യാണവ്  ജനേങ്ങളചട  ആശങ

വനതവ്.  രണവ് കേമികലദ്യാമന്ദ്രീറര എന്നുപറഞ്ഞദ്യാല് ചകേദ്യാടമിയൂര ടസൗണ്,  അമ്പലയ,

പള്ളമി ഉളചപചടയുള്ള വലമിയ ജനേവദ്യാസ കമഖലകേളമികലയവ് വരുയ. ടസൗണുമദ്യായമി

ചതദ്യാട്ടുരുമ്മമിയദ്യാണവ് കഫദ്യാറസവ് നേമില്ക്കുനതവ്.  ഇകകദ്യാളജമികലമി ചസനസമിറന്ദ്രീവവ്

കസദ്യാണ്  വന്ദ്രീണ്ടുയ  രണവ്  കേമികലദ്യാമന്ദ്രീറര  ജനേവദ്യാസ  കകേനത്തമികലകവ്

വന്നുകേഴമിഞ്ഞദ്യാല് കനേരചത്ത കേസ്തൂരമിരയഗന വമിഷയത്തമില് ജനേങ്ങളചട സമരയ

ഉണദ്യായതുകപദ്യാചല  വന്ദ്രീണ്ടുയ  വമിഷയമുണദ്യാകുയ.  കകേരള  ഗവണ്ചമനവ്

ഉകദദദ്യാഗസര  ചകേദ്യാടുത്ത  നേമിരകദ്ദേശമദ്യാണവ്  അകതപടമി  അവര  കനേദ്യാടമിചചഫ

ചചെയമിട്ടുള്ളതവ്.   ആ  കനേദ്യാടമിഫമികകഷനേമില്  ഒബ്ജക്ഷന  കകേദ്യാള  കഫദ്യാര

ചചെയമിട്ടുണവ്.   ഞങ്ങചളല്ലദ്യാവരുയ  ആകക്ഷപങ്ങള  ചകേദ്യാടുത്തമിട്ടുണവ്.  അകപദ്യാള

ആ നേമിരകദ്ദേശത്തമിനേവ് പകേരമദ്യായമി ജനേവദ്യാസകകേനത്തമിചല ഒരമിഞവ് ഭൂമമികപദ്യാലയ

ഇകകദ്യാളജമികലമി ചസനസമിറന്ദ്രീവവ് കസദ്യാണദ്യാവമില്ല എന നേമിലയമില് സയസദ്യാനേ

സരകദ്യാര  ഒരു  നേമിലപദ്യാചടടുത്തവ്  കകേനചത്ത  അറമിയമിക്കുകേയുയ

അതമിനേദ്യാവശദമദ്യായ തുടരനേടപടമികേള സസന്ദ്രീകേരമിക്കുകേയുയ ചചെയ്യെണചമനതദ്യാണവ്
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ഞങ്ങളചട അഭദരതനേ.

ശന്ദ്രീ  .    ചകേ  .    രദ്യാജു:  സര,  സയസദ്യാനേ  സരകദ്യാര  അതമികന്മേല്  നേമിലപദ്യാടവ്

സസന്ദ്രീകേരമിചമിട്ടുണവ്.   ശന്ദ്രീ.  സണമി കജദ്യാസഫവ് പറഞ്ഞതുകപദ്യാചല കഫദ്യാറസമിചന

അതമിരത്തമിവചര  ഇകകദ്യാളജമികലമി  ചസനസമിറന്ദ്രീവവ്  കസദ്യാണ്  തചനയദ്യാണവ്.

നേമ്മള പറഞ്ഞദ്യാല് അതവ് മദ്യാറദ്യാന സദ്യാധമികമില്ല.  അതമികനേദ്യാടവ്  ചതദ്യാട്ടുകചെരനവ്

വലമിയരന്ദ്രീതമിയമിലള്ള  ജനേവദ്യാസ  കമഖലയുചണങമില്  അതവ്  പൂരണമദ്യായുയ

ഒഴമിവദ്യാകമിചകദ്യാണ്ടുതചനയദ്യാണവ്  നേമ്മള  അവസദ്യാനേചത്ത  ചപ്രദ്യാകപദ്യാസല്

ചകേദ്യാടുത്തമിരമിക്കുനതവ്.  അവമിചട  ചെമില  ആശങകേള  ഉയരന്നുവനതമിചന

അടമിസദ്യാനേത്തമില്  കയദ്യാഗങ്ങള  വമിളമിച്ചുകൂടമി  വന്ദ്രീണ്ടുചമദ്യാരു  പരമികശദ്യാധനേ

നേടത്തമി  അതമിചന  അടമിസദ്യാനേത്തമില്  ജനേവദ്യാസ  കമഖലചയ

ഒഴമിവദ്യാക്കുനതമിനു കവണമിയുള്ള ഒരു ചപ്രദ്യാകപദ്യാസല് നേമ്മള ചകേദ്യാടുത്തമിട്ടുണവ്.

അതവ്  കകേന  സരകദ്യാരദ്യാണവ്  അയഗന്ദ്രീകേരമിചവ്  തകരണതവ്.  യു.ഡമി.എഫവ്.

സരകദ്യാരമിചന  കേദ്യാലത്തവ്  ഒരു  കേമികലദ്യാമന്ദ്രീറര  മുതല്  പത്തവ്  കേമികലദ്യാമന്ദ്രീറര

വചരയദ്യായമിരുന്നു  ഇകകദ്യാളജമികലമി  ചസനസമിറന്ദ്രീവവ്  കസദ്യാണമിനുകവണമിയുള്ള

നേമിരകദ്ദേശയ  ചകേദ്യാടുത്തമിട്ടുണദ്യായമിരുനതവ്  എന്നുള്ളതുയ  ശന്ദ്രീ.  സണമി  കജദ്യാസഫവ്

ഓരകണയ.
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മമി  .    സന്ദ്രീകര:  മുന  സകമ്മളനേ  കേദ്യാലഘടത്തമിലളളതുകപദ്യാചല

അയഗങ്ങളക്കുള്ള  ഉചഭക്ഷണയ   ഈ  കഫദ്യാറമില്ത്തചനയുള്ള

കകേദ്യാഫമിഹസൗസമില്  ഏരപദ്യാടദ്യാകമിയമിട്ടുണവ്.  അയഗങ്ങളകവ്  അവമിചട  കപദ്യായമി

ഭക്ഷണയ കേഴമികദ്യാവനതദ്യാണവ്. 

സയയുക്ത പരമികശദ്യാധനേ

ശന്ദ്രീ  .    എസവ്  .    രദ്യാകജനന:  സര,  എചന  സബ്മമിഷന

അവതരമിപമിക്കുനതമിനുമുമ്പവ് ശന്ദ്രീമതമി ഇ.  എസവ്.  ബമിജമികമദ്യാള അവതരമിപമിച

സബ്മമിഷനേമിചല ഒരു കേദ്യാരദയ പറയദ്യാനുണവ്.  ബഫര കസദ്യാണമിചല അകേലയ by

air ആകണദ്യാ by road ആകണദ്യാ എനവ് ഗവണ്ചമനവ് വദക്തമദ്യാകണയ.  ബഫര

കസദ്യാണമില് ഒരു കേമികലദ്യാമന്ദ്രീറര  by air  ആചണങമിലയ  by road  ആചണങമിലയ

ഒരു കേമികലദ്യാമന്ദ്രീറര മുതല് പത്തവ് കേമികലദ്യാമന്ദ്രീററമികലയവ് കേടക്കുകമ്പദ്യാള അതമിയദ്യായ

പ്രയദ്യാസങ്ങളണദ്യാക്കുനതദ്യാണവ്.  അതമിലദ്യാണവ്  ആദദയ  മുതല്കക  ചെരച

നേടക്കുനതവ്.  അകദ്യാരദത്തമില് ഗവണ്ചമനവ് വദക്തത വരുത്തണചമനതദ്യാണവ്

എചന അഭദരതനേ.

 എചന  സബ്മമിഷനേമികലയവ്  വരമികേയദ്യാണവ്.  എചന  മണ്ഡലത്തമില്

രദ്യാഷന്ദ്രീയത്തമിനേതന്ദ്രീതമദ്യായ കേരഷകേരുചട സമരയ അടമിമദ്യാലമി ചറയ്ഞവ് ഓഫന്ദ്രീസവ്
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പടമിയുചട  മുമ്പമില്  അഞദ്യായ  ദമിവസത്തമികലയവ്  കേടക്കുകേയദ്യാണവ്.  അവമിചട

ആദമിവദ്യാസമികേളകവ് ചചകേവശകരഖ നേല്കേമിയമിട്ടുള്ള ഭൂമമിയുയ 1968-നുമുമ്പവ് കേരയ

ഒടുകമി  വരുനതുയ കുത്തകേപദ്യാടയ  ചകേദ്യാടുക്കുനതുമദ്യായ ഏലകൃഷമികത്തദ്യാടങ്ങളയ

2008-ചല  ചചററവ് ആക്ടവ്  അനുസരമിചവ്  ചചകേവശകരഖ  നേല്കേമിയമിട്ടുള്ളതുമദ്യായ

കേടമുടമി,  മചമിപ്ലൈദ്യാവവ്,  ചെദ്യാറ്റുപദ്യാറ,  ചകേദ്യാടകേല്ല ്്, പ്ലൈദ്യാമല,  കുരമിശുപദ്യാറ,  നൂറദ്യാങര,

കകേദ്യാടപദ്യാറ  തുടങ്ങമിയ കമഖലകേളമിചല  ഏലകൃഷമികത്തദ്യാടങ്ങളയ  വനകതദ്യാതമില്

ചവടമിനേശമിപമിക്കുകേയദ്യാണവ്.  അതുമദ്യായമി  ബനചപട  കഫദ്യാകടദ്യാകേള  ഞദ്യാന

അങ്ങയുചട  അനുവദ്യാദകത്തദ്യാചട  കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുകേയദ്യാണവ്.   (കഫദ്യാകടദ്യാകേള

കമശപ്പുറത്തുവച്ചു)  കവചറദ്യാരു  പരമിപദ്യാടമിയുമദ്യായമി  ബനചപടവ്  ബഹുമദ്യാനേചപട

ചചവദല്യുതമി വകുപ്പുമനമി അവമിചട എത്തമികചരനകപദ്യാള അവമിടചത്ത കേരഷകേര

അകദ്ദേഹചത്ത  നേമിരബനമിചവ്  ഇസൗ  സലയ  കേദ്യാണമിക്കുകേയുണദ്യായമി.  അകദ്ദേഹയ

മനേസ്സവ് കേദ്യാണമിചവ്  കേദ്യാടുകേളമില് കേയറമിവനവ് ഇസൗ സലയ കേദ്യാണുകേയുമുണദ്യായമി.

ഇവമിചട  ഇതുമദ്യായമി  ബനചപടവ്  44  ഏകര  ഭൂമമിയുള്ള  വമി.  വമി.  കജദ്യാരജവ്

എചനദ്യാരു  കേരഷകേനേവ്  300  ഏകറുചണനവ്  പറഞ്ഞദ്യാണവ്  ആദദയ  മനമിചയ

ചതറമിദ്ധരമിപമിചമിരുനതവ്.  എനദ്യാല്  അകദ്ദേഹത്തമിനേവ്  2020 നേവയബര  10-ാം

തന്ദ്രീയതമി  ബഹുമദ്യാനേചപട  ചചഹകകദ്യാടതമിയമില്  നേമിന്നുയ  അനുകൂലമദ്യായമി  ഒരു
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ഉത്തരവണദ്യായമി.   കകേദ്യാടതമി  പറഞ്ഞമിരമിക്കുനതവ്.   '......judgment  of  this

Court and it is argued that the petitioner has been permitted to carry

out agricultural operations in  properties covered by Exts. P1 to P4.

According to the learned counsel,  this Court  had also directed the

Cardamom Settlement Officer to settle the disputes and until then the

Forest  Officers  were  ordered  to  refrain  from  initiating  criminal

proceedings.'   കേദ്യാരഡമയ  ചസറമില്ചമനവ്  ഓഫന്ദ്രീസര  പ്രശ്നയ

ഒത്തുതന്ദ്രീരപദ്യാക്കുനതുവചര  കഫദ്യാറസവ്  ഓഫന്ദ്രീസരമദ്യാര  ഒരുതരത്തമിലമുള്ള

ക്രമിമമിനേല് കകേസുകേളയ കേരഷകേരചകതമിചര സസന്ദ്രീകേരമികരുചതനദ്യാണവ് കകേദ്യാടതമി

പറഞ്ഞമിരമിക്കുനതവ്.  അനവ്  കൃഷമി  ചവടമിനേശമിപമിചതവ്  സനരശമികദ്യാനകപദ്യായ

ഞദ്യാനുളചപചടയുള്ള  30  കപരുചട  കപരമിലദ്യാണവ്  കഫദ്യാറസവ്  ഓഫന്ദ്രീസര

നേമിരകദ്ദേശമനുസരമിചവ്  കകേചസടുത്തതവ്.  അകത  കകേദ്യാടതമി  വന്ദ്രീണ്ടുയ

ആവരത്തമിചമിരമിക്കുനതവ്  '.....having  considered  the  submission,  until

further instructions are received the petitioner is directed to restrict

agricultural operations in the properties covered under Ext. P1 to P4

in  Mannamkandam  village'  എനദ്യാണവ്.  ആനേവമിരടമി  വമികല്ലജമിലദ്യാകണദ്യാ
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അകതദ്യാ  മനദ്യായകേണയ  വമികല്ലജമിലദ്യാകണദ്യാ  റവനേറ്റ്യൂ  ബസൗണറമിചയനവ്

നേമിശയമിക്കുനതമിനുകവണമി  കേദ്യാരഡമയ  ചസറമില്ചമനവ്  ഓഫന്ദ്രീസചറ

ചുമതലചപടുത്തമിയമിരമിക്കുന  സദ്യാഹചെരദത്തമില്  കഫദ്യാറസവ്  ഉകദദദ്യാഗസന്മേദ്യാര

ബഹുമദ്യാനേചപട  മനമിചയയുയ  കമലകദദദ്യാഗസന്മേദ്യാചരയുയ

ചതറമിദ്ധരമിപമിക്കുകേയദ്യാണവ്.    നേദ്യാല്പത്തമി  നേദ്യാലവ്  ഏകറുള്ള  ആളമിചനേ

വനകേമിടകദ്യാരനേദ്യായമി  കേണകദ്യാകദ്യായ.  പചക്ഷ  അതമിലധമികേയ,

ആയമിരകണകമിനേവ്  ഏകര  ഭൂമമി  പകേവശയ  വചമിരമിക്കുന  ആളകേളകവ്

ഒത്തദ്യാശ  ചചെയ്യുന  ആളകേളദ്യാണവ്  ബഹുമദ്യാനേചപട  മനമിചയ

ചതറമിദ്ധരമിപമിക്കുനതവ്.    ഇത്തരത്തമിലള്ള  കൃഷമിചയ....,   കകേദ്യാവമിഡവ്

കേദ്യാലഘടത്തമില്  സദ്യാമ്പത്തമികേമദ്യായമി  നേഷയ  നേമില്ക്കുന  സനരഭത്തമില്.......,

ഇകപദ്യാഴദ്യാണവ് കേദ്യാരഡമയ കൃഷമികേദ്യാരകവ് ഇത്തമിരമി ചചപസ കേമിട്ടുനതവ്.  ഇങ്ങചനേ

ഒരദ്യാള ചപദ്യാകത്തമിനുമുകേളമില് കൃഷമി നേമില്ക്കുകേയുയ  കൃഷമി ചചെയ്യുന  അതയുയ

നേദ്യാള കഫദ്യാറസവ് ഉകദദദ്യാഗസര  അനേങ്ങദ്യാചത ഇരമിക്കുകേയുയ  വമിളചവടുക്കുന

സമയത്തവ്   ഇതവ്  ചവടമി  നേശമിപമിക്കുകേയുമദ്യാണവ്.  (ചെമിതയ  ഉയരത്തമികദ്യാടമി).

കൃഷമി  ചചെയ്യെദ്യാനുള്ള   ചചെലവവ്,  അതമിനേവ് ആ  പ്രകദശചത്ത  ആദമിവദ്യാസമി

കകേദ്യാളനേമികേളമിലള്ള  സന്ദ്രീകേളയ  പുരുഷന്മേദ്യാരുമടകമുള്ളവരുചട  ചതദ്യാഴമിലവസരയ,
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അവരകവ്  നേല്കേമിയ  കവതനേയ.....,  23  കൃഷമികദ്യാരദ്യായ  ആളകേള  ആ

പരമിസരത്തുമദ്യാതയ  കേഴമിയുകേയദ്യാണവ്.   അങ്ങചനേ  പത്തഞ്ഞൂകറദ്യാളയ  ആളകേള

കൃഷമിയുമദ്യായമി  ബനചപടവ്   മൂനവ്  വമികല്ലജുകേളമിലദ്യായമി    കേഴമിയുന    ഇസൗ

കമഖലചയ മലയദ്യാറ്റൂര റമിസരവവ് ആചണനദ്യാണവ്  1905-ചല കരഖ പറയുനതവ്.

പചക്ഷ  1978-ചല  അടമിമദ്യാലമി  കറഞവ്  ഓഫന്ദ്രീസര  ചസറമില്ചമനവ്

ഓഫന്ദ്രീസറദ്യായമിരുന സമയത്തവ് അകദ്ദേഹയ ഇതമിചന ചലദ്യാകകഷന മദ്യാപ്പുയ വരചവ്

ചകേദ്യാടുത്തമിട്ടുണവ്.   ഇചതല്ലദ്യായ  ഇന്തദയവ്  സസദ്യാതനദയ  കേമിടമിയതമിനേവ്  കശഷയ,

കഫദ്യാറസവ് റവനേറ്റ്യൂ ഡമിസ്ട്രേമിക്ടവ് അല്ല റവനേറ്റ്യൂ ഡമിപദ്യാരട്ടുചമനമിചന റവനേറ്റ്യൂ ഡമിസ്ട്രേമിക്ടവ്

വനതമിനുകശഷയ  അതമിരത്തമി  തമിടചപടുത്തമിയകപദ്യാള  കഫദ്യാറസവ്  മലയദ്യാറ്റൂര

കപദ്യായതമിനുകശഷയ  കദവമികുളയ  ഡമി.എഫവ്.ഒ.  ആയമിരുന്നു  റവനേറ്റ്യൂ

ഡമിവമിഷനേമിലണദ്യായമിരുനതവ്.   ഇതവ്  വദക്തമദ്യായമി  മനേസ്സമിലദ്യാകദ്യാന  ഇയഗന്ദ്രീഷവ്

വദ്യായമികദ്യാന  അറമിയദ്യാത്ത  ചഎ.എഫവ്.എസവ്.  ഉകദദദ്യാഗസന്മേദ്യാരദ്യാണവ്

അവമിചടയുള്ളചതനവ്  ഞദ്യാന  മനേസ്സമിലദ്യാക്കുനമില്ല.   അവരകവ്  നേല്ലതുകപദ്യാചല

അറമിയദ്യായ.   ഇത്തരത്തമിലള്ള  ആളകേള  എന്തവ്  തദ്യാല്പരദത്തമിചന

അടമിസദ്യാനേത്തമിലദ്യാണവ്  കൃഷമികദ്യാരുചട  കൃഷമി  ഭൂമമി......,  കൃഷമിയമില്

വമിളചവടുകല്.....,    കൃഷമി  നേടകപദ്യാള  തചന.........,   ബഹുമദ്യാനേചപട
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ഉനതരദ്യായമിട്ടുള്ള  ആളകേള പറയുനതുകപദ്യാചല  കേകയ്യെറമദ്യാണവ്  എങമില്  അതവ്

1968-നേവ്  മുമ്പവ്  മുതല്  ചചകേവശയവചവ്  അനുഭവമിച്ചുയ   നേമികുതമി  ഒടുകമി

വരുനതുമദ്യായ   ഭൂമമിചയ  കേകയ്യെറചമനവ്   ഇവര  കേചണത്തുനതമികനേദ്യാടദ്യാണവ്

നേമുകവ്  വമികയദ്യാജമിപ്പുള്ളതവ്.   അതുചകേദ്യാണവ്  ഇകദ്യാരദത്തമില്  ബനചപട

ഉകദദദ്യാഗസനേദ്യായ ഡമി.എഫവ്.ഒ.-യ്ചകതമിചര,   കറഞവ് ഓഫന്ദ്രീസരചകതമിചര

നേടപടമി സസന്ദ്രീകേരമികണയ.  ഒപയ കൃഷമികദ്യാരകവ് നേഷപരമിഹദ്യാരയ ചകേദ്യാടുകണയ.

ചസറമില്ചമനവ്  ഓഫന്ദ്രീസര  കകേദ്യാടതമി  വമിധമി  അനുസരമിചവ്  അതമിരത്തമി

തമിടചപടുത്തുനതുവചര  അവമിചടചയദ്യാരു  കൃഷമിനേദ്യാശവയ   സയഭവമികരുതവ്.

ഇതമിനേവ് ബഹുമദ്യാനേചപട മനമി ഇടചപടവ് ബദ്യാകമി കേദ്യാരദങ്ങള നേമിരത്തമിവചവ് ഒരു

കയദ്യാഗയ  വമിളമിച്ചുകൂടമി  പ്രശ്നപരമിഹദ്യാരമുണദ്യാകണചമനതദ്യാണവ്  എചന

അഭദരതനേ.  വനേവയ മൃഗസയരക്ഷണവയ മൃഗശദ്യാലകേളയ വകുപ്പുമനമി  (ശന്ദ്രീ  .

ചകേ  .   രദ്യാജു): സര, ബഹുമദ്യാനേചപട അയഗയ എഴുതമി തനതമിചനേകദ്യാള ഒരുപദ്യാടവ്

കേദ്യാരദങ്ങള   വമിശദന്ദ്രീകേരമിച്ചു.   മൂനദ്യാര  വനേയ  ഡമിവമിഷനേമിചല  അടമിമദ്യാലമി

കറഞമില്ചപടതുയ  കദവമികുളയ  തദ്യാലൂകവ്  മനദ്യായകേണയ  വമികല്ലജമില്  പ്ലൈദ്യാമല

ഭദ്യാഗത്തവ്  ശന്ദ്രീ.  വമി.  വമി.  കജദ്യാരജവ്,  പദ്യാലയത്തവ്  വന്ദ്രീടവ്,  കേരടമിപദ്യാറ  എനയദ്യാള

മലയദ്യാറ്റൂര  റമിസരവമില്  ഉകദ്ദേശയ  പതമിചനേടവ്  ചഹക്ടര  നേദ്യാല്പത്തമിയഞവ്  ഏകര
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വനേയ കേകയ്യെറമി.  ഏലയ കൃഷമി നേടത്തമിയതമില്ചപട ആറവ് ചഹക്ടര സലമദ്യാണവ്

18.12.2020-നേവ്  മൂനദ്യാര  ഡമിവമിഷന  കഫദ്യാറസവ്  ഓഫന്ദ്രീസറുയ  സയഘവയ

ഒഴമിപമിചമിട്ടുള്ളതവ്.   ബഹുമദ്യാനേചപട  കകേരള  ചചഹകകദ്യാടതമിയമില്  ഫയല്

ചചെയമിട്ടുള്ള റമിടവ് ചപറന്ദ്രീഷന (C) No.19781/2017-ാം നേമ്പര കകേസ്സമില് ഇയദ്യാള

ആവശദചപടമിട്ടുള്ളചതചന്തനദ്യാല്  ടമിയദ്യാളയ അയദ്യാളചട ഭദ്യാരദ, മകള എനമിവര

കുമമിളമി  കേദ്യാരഡമയ  അസമിസനവ്  ചസറമില്ചമനവ്   ഓഫന്ദ്രീസര  15.11.2010-ല്

കദവമികുളയ തദ്യാലൂകമില് ആനേവമിരടമി വമികല്ലജമില് കുത്തകേപദ്യാടയ നേല്കേമിയമിട്ടുള്ള

ഭൂമമിയമിചല  കേദ്യാരഷമികേ  പ്രവരത്തനേങ്ങള  തടസ്സയ  കൂടദ്യാചത  തുടരദ്യാനുള്ള

അനുമതമികദ്യാണവ്  കകേസ്സുചകേദ്യാടുത്തമിരമിക്കുനതവ്.   കദവമികുളയ  തദ്യാലൂകമില്

ആനേവമിരടമി  വമികല്ലജമില്  റമിസരവവ്  വനേയ  ഇല്ലദ്യാത്തതമിനേദ്യാലയ  കുത്തകേപദ്യാടയ

അനുവദമിചമിട്ടുള്ളതവ്  റമിസരവവ്  വനേഭദ്യാഗത്തല്ലദ്യാത്തതമിനേദ്യാലയ  വനേഭൂമമിയമില്

01.01.1977-നേവ്  മുമള്ള  കൃഷമിയദ്യാചണന്നുള്ള  അവകേദ്യാശവദ്യാദയ  ടമിയദ്യാനേവ്

ബദ്യാധകേമദ്യാകുനതല്ല.  വനേയ വകുപവ്  18.12.2020-ല് ഒഴമിപമിച ശന്ദ്രീ.  വമി.  വമി.

കജദ്യാരജമിചന  വനേയ  കേകയ്യെറയ  മനദ്യായകേണയ  വമികല്ലജമിലള്ളതുയ  ആനേവമിരടമി

വമികല്ലജമില്  അല്ലദ്യാത്തതുമദ്യാണവ്.   ശന്ദ്രീ.  വമി.  വമി.  കജദ്യാരജമിചന  കേകയ്യെറങ്ങള

ഒഴമിചകേ മറവ്  കേകയ്യെറങ്ങള ഒന്നുയ  18.12.2020-നേവ്  ഒഴമിപമിചമിടമില്ലദ്യാത്തതുമദ്യാണവ്.
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ശന്ദ്രീ. വമി.  വമി.  കജദ്യാരജമിചന അവകശഷമിക്കുനതദ്യായുള്ള ഏകേകദശയ 12 ചഹക്ടര

വനേയ കൂടമി കകേദ്യാടതമി വമിധമി പ്രകേദ്യാരയ ഒഴമിപമികകണതദ്യായമിട്ടുണവ്.  ശന്ദ്രീ. വമി. വമി.

കജദ്യാരജമിചന  2017-ല്  നേടത്തമിയ  കേകയ്യെറയ  അടമിമദ്യാലമി  കറഞവ്  മചമിപ്ലൈദ്യാവവ്

കഫദ്യാറസവ്  കസഷന  സദ്യാഫുകേള  കേചണത്തമി  10.04.2017-ല്  മചമിപ്ലൈദ്യാവവ്

കഫദ്യാറസവ് കസഷന   OR No. 1/17 ആയമി കകേസവ് രജമിസര ചചെയമിരുനതദ്യാണവ്.

ഇസൗ  കകേസ്സമിചല  തുടര  നേടപടമി  അവസദ്യാനേമിപമികണചമനവ്  ആവശദചപടവ്

ബഹുമദ്യാനേചപട  കകേരള  ചചഹകകദ്യാടതമി  മുമ്പദ്യാചകേ  ഫയല്  ചചെയ  Crl.M.C

No.3672/2017 -ാം നേമ്പര കകേസവ് ചതറദ്യായ വമിവരങ്ങള കേദ്യാണമിചവ് സരകദ്യാര

ഭൂമമി  ചചകേവശചപടുത്തദ്യാന  ശമമിക്കുനതമിചന  ഭദ്യാഗമദ്യാചണനവ്

കേചണത്തമിയതമിചന  അടമിസദ്യാനേത്തമില്  07.06.2017-ല്  ചചഹകകദ്യാടതമി

തള്ളമികളഞ്ഞമിരുനതദ്യാണവ്.   തുടരനദ്യാണവ്  ടമിയദ്യാന  കമല്പറഞ്ഞ  WP(C)

No.19781/2017  ഫയല്  ചചെയതവ്.   ഇസൗ  കകേസ്സമിചല  വമിധമിയുചട

അടമിസദ്യാനേത്തമില്  നേടത്തമിയ  അകനേസഷണത്തമില്  ഇയദ്യാളചട  ഏലയ  കൃഷമി

കുമമിളമി  കേദ്യാരഡമയ  അസമിസനവ്  ചസറമില്ചമനവ്  ഓഫന്ദ്രീസര  ആനേവമിരടമി

വമികല്ലജമില് അനുവദമിച സലത്തല്ലദ്യാചയന്നുയ മറമിചവ്  മനദ്യായകേണയ വമികല്ലജമില്

ഉളചപടവ്  വരുന  മലയദ്യാറ്റൂര  റമിസരവവ്  വനേഭദ്യാഗത്തദ്യാചണന്നുയ
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കേചണത്തമിയതമിചന അടമിസദ്യാനേത്തമിലദ്യാണവ്  ഇസൗ കേകയ്യെറയ  ഒഴമിപമിചമിട്ടുള്ളതവ്.

ജമില്ലദ്യാ  കേളക്ടര  നേമിയമമിച  സരകവ  വമിഭദ്യാഗയ  പ്രസ്തുത  അതമിരത്തമി  പുനേര

നേമിശയമിചമിട്ടുണവ്.   ഇസൗ  ഭൂമമി  കൃഷമി  ചചെയ്യെദ്യാന  നേല്കേണചമനവ്

ആവശദചപട്ടുചകേദ്യാണവ്  WP(C)  24117/2020  -ാംനേമ്പരദ്യായമി  വന്ദ്രീണ്ടുയ

ബഹുമദ്യാനേചപട  ചചഹകകദ്യാടതമിയമില്  കകേസവ്  ഫയല്  ചചെയമിരുന്നുചവങമിലയ

മലയദ്യാറ്റൂര  റമിസരവമിലള്ള  കേകയ്യെറമദ്യാചണനവ്  കബദ്യാധദചപടതമിചന

അടമിസദ്യാനേത്തമില് 10.11.2020-നേവ് തന്ദ്രീരപദ്യാകമിയമിട്ടുള്ളതദ്യാണവ്.  1980-ചല വനേ

സയരക്ഷണനേമിയമത്തമിചനയുയ  റമിസരവവ്  വനേഭൂമമി  കേകയ്യെറങ്ങളമില്ലദ്യാചത

സയരക്ഷമികണചമന  സരകദ്യാര  നേയത്തമിചനയുയ  വനേയകേകയ്യെറങ്ങള

ഒഴമിപമികണചമന  വമിവമിധ  കകേദ്യാടതമികേളചട  ഉത്തരവകേളചടയുയ

അടമിസദ്യാനേത്തമിലദ്യാണവ്  18.12.2020-ചല  കേകയ്യെറയ  ഒഴമിപമികല്

ഉണദ്യായമിട്ടുള്ളതവ്.   പ്രസ്തുത ഒഴമിപമികലമദ്യായമി ബനചപടവ്  മൂനദ്യാര ഡമിവമിഷന

കഫദ്യാറസവ്  ഓഫന്ദ്രീസറുചടയുയ  മറവ്  വനേ  ഉകദദദ്യാഗസരുചടയുയ  ഭദ്യാഗത്തുനേമിനവ്

നേമിയമവമിരുദ്ധമദ്യായമിട്ടുള്ള നേടപടമി ഉണദ്യായതദ്യായമി കതദ്യാന്നുനമില്ല.  ഇസൗ ഭദ്യാഗചത്ത

മലയദ്യാറ്റൂര  റമിസരവവ്  വനേത്തമില്  കുരനേദ്യാടമി  പ്രകദശത്തവ്  കേകയ്യെറയ

ഒഴമിപമികലമിചനേതമിചര വമിവമിധ കകേദ്യാടതമികേളമില് നേടന്നുവരുന OS No. 6/2011
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- 15 ഏകര,  OS No. 7/11 - 20 ഏകര,  OS No. 8/11 - 20 ഏകര,  OS

No. 9/11 - 15 ഏകര,  OS No. 165/10 - 10 ഏകര ഇസൗ കകേസുകേള വനേയ

വകുപമിനേവ്  അനുകൂലമദ്യായമി  വമിധമിചതമിചന  ചവളമിചത്തമില്  13.11.2020-ല്

കേകയ്യെറയ  ഒഴമിപമികദ്യാന  ശമമിചചങമിലയ  കേകയ്യെറകദ്യാര  സയഘടമിതമദ്യായമി

കഫദ്യാറസവ് ഉകദദദ്യാഗസന്മേദ്യാചര തടയുകേയദ്യാണുണദ്യായമിട്ടുള്ളതവ്.  ഇസൗ കേകയ്യെറങ്ങളയ

കകേദ്യാടതമി  വമിധമിയുചട  അടമിസദ്യാനേത്തമില്  നേമിയമപരമദ്യായമി

ഒഴമിപമികകണതദ്യാണവ്.   ഇങ്ങചനേചയദ്യാചകയദ്യാചണങമിലയ  ബഹുമദ്യാനേചപട

എയ.എല്.എ. ഇതുസയബനമിചവ് കുറച്ചുകൂടമി വദക്തത വരുകത്തണ  കേദ്യാരദമുണവ്.

ഒരു  കയദ്യാഗയ  വമിളമികണചമനവ്  അകദ്ദേഹയ  പറഞ.  അതവ്  തന്ദ്രീരചയദ്യായുയ

പരമിഗണമികദ്യായ.  

ശന്ദ്രീ  .    എസവ്  .    രദ്യാകജനന:  സര,  ......(ചചമകവ്  ഓഫവ്)...

നേമിരത്തമിവയണചമനവ് പറഞ്ഞതവ്.   രദ്യാതമി ഒരു മണമിചകദ്യാചകയദ്യാണവ് ......  

മമി  .   സന്ദ്രീകര: അകദ്ദേഹയ കയദ്യാഗയ വമിളമികദ്യാചമനവ് പറഞ്ഞകല്ലദ്യാ.

ശന്ദ്രീ  .    എസവ്  .    രദ്യാകജനന: സര,  ഇനേമിചയങമിലയ രദ്യാതമിയമിലയ  പകേലമിലയ

വരദ്യാതമിരമികകണ?  അതമിചനേദ്യാരു  ഉറപവ്  കേമിട്ടുനതമിനുകവണമിയദ്യാണവ്.

ബഹുമദ്യാനേചപട മനമി അകദ്യാരദത്തമിചലദ്യാനവ് ഇടചപടണയ.  
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വനേദമൃഗ ശലദയ

ശന്ദ്രീ  .    ചകേ  .    കുഞ്ഞമിരദ്യാമന:  സര,  ഇവമിചട  എല്ലദ്യാവരുയ  ചെരച  ചചെയ

ഗസൗരവകമറമിയ  പ്രശ്നയ  തചനയദ്യാണവ്  ഞദ്യാനുയ  അവതരമിപമിക്കുനതവ്.

കേദ്യാസരകഗദ്യാഡവ് ജമില്ലയമില് അടുത്ത കേദ്യാലത്തദ്യായമി അതമിരൂക്ഷമദ്യായ വനേദജന്ദ്രീവമി

ആക്രമണമദ്യാണവ് നേടക്കുനതവ്.   കദലയപദ്യാടമി,  കേദ്യാറഡുക,  മുളമിയദ്യാര,  ചബളര,

കുറമികകദ്യാല്,  കബഡഡുക,  പനേത്തടമി, വളദ്യാല്  പഞദ്യായത്തുകേളമിലദ്യാണവ്

രൂക്ഷമദ്യായ  വനേദജന്ദ്രീവമി  ആക്രമണയ  നേടക്കുനതവ്.   കേരഷകേര  വന്ദ്രീടുയ  കൃഷമി

സലവയ  ഉകപക്ഷമിചവ്  കപദ്യാകകേണ  ദുരദ്യാവസയമിലദ്യാണവ്.   വരഷങ്ങളദ്യായമി

കേഷചപടവ് ഉണദ്യാകമിയ വന്ദ്രീടുയ സലവയ വനേദമൃഗങ്ങള നേദ്യാമദ്യാവകശഷമദ്യാക്കുനതവ്

ഏചറ  കേഷമദ്യാണവ്.   കേദ്യാറഡുക  പഞദ്യായത്തമില്  വനേദമൃഗ  ആക്രമണത്തമില്

ഒരദ്യാള  ചകേദ്യാല്ലചപടുകേയുയ  ചചെയമിട്ടുണവ്.   വനേദമൃഗ  ശലദയ  ഒഴമിവദ്യാക്കുനതമിനേവ്

ഫലപ്രദമദ്യായ  നേടപടമി  അടമിയന്തരമദ്യായമി  സസന്ദ്രീകേരമികണയ  എനതദ്യാണവ്  ഇസൗ

സബ്മമിഷനേമിലൂചട ഞദ്യാന അഭദരതമിക്കുനതവ്.  കേരണദ്യാടകേ വനേത്തമില് നേമിന്നുയ

വരുന  ആനേകേചള  തമിരമിചയയ്ക്കുന  നേടപടമി ആര.ആര.റമി.-യമില് കൂടുതല്

ജന്ദ്രീവനേകദ്യാചര  നേമിയമമിക്കുകേ  ഇതവ്  ജമില്ലയമില്  സമിരയ  സയവമിധദ്യാനേമദ്യാക്കുകേ,

ഒറചപടവ്  തദ്യാമസമിക്കുന  കുടുയബങ്ങചള  റന്ദ്രീ-ചലദ്യാകകഷന  പദ്ധതമിയമില്
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ഉളചപടുത്തമി  മദ്യാറമി  പദ്യാരപമിക്കുകേ,  ചചവദല്യുതമി  ചഫനസമിയഗവ്  കൂടുതല്

സലങ്ങളമില് സദ്യാപമിക്കുകേ,  നേഷപരമിഹദ്യാര തുകേ അടമിയന്തരമദ്യായമി നേല്കുകേ

അതുകപദ്യാചല  പദ്യാണമി  വനേയവകുപവ്  ഓഫന്ദ്രീസമില്  കൂടുതല്  ജന്ദ്രീവനേകദ്യാചര

നേമിയമമിചവ് മറവ് ഉപകേരണങ്ങള നേല്കേമിയുയ ഇസൗ കൃഷമികദ്യാചര സഹദ്യായമികദ്യാന

അടമിയന്തര നേടപടമി സസന്ദ്രീകേരമികണചമനതദ്യാണവ് ഞദ്യാന ഉനയമിക്കുന കേദ്യാരദയ.

വനേവയ മൃഗസയരക്ഷണവയ മൃഗശദ്യാലകേളയ വകുപ്പുമനമി (ശന്ദ്രീ  .   ചകേ  .   രദ്യാജു):

സര,  കേദ്യാസരകഗദ്യാഡവ്  ജമില്ലയമില്  അടുത്ത  കേദ്യാലത്തദ്യായമി  അതമിരൂക്ഷമദ്യായമി

വനേദജന്ദ്രീവമി ആക്രമണയ നേടക്കുന്നുണവ്.  കേരണദ്യാടകേ വനേത്തമില്നേമിന്നുയ വരുന

ആനേകേചള  തമിരമിചകേ  കേദ്യാടമികലയവ്  അയയ്ക്കുനതമിനേവ്  northern  സരകമിള

അസമിസനവ്  കേണ്സരകവററുചട  കനേതൃതസത്തമില്  'ഓപകറഷന  ഗജ'  എന

കപരമില് മറവ് ജമില്ലകേളമില്നേമിനവ് കേദ്യാടദ്യാനേകേചള ഓടമിക്കുനതമില് പ്രദ്യാവന്ദ്രീണദമുള്ള

ജന്ദ്രീവനേകദ്യാചര  തദ്യാല്കേദ്യാലമികേ  വദ്യാചരമദ്യാരദ്യായമി  ഉളചപടുത്തമിചകദ്യാണ്ടുള്ള  ഒരു

ടന്ദ്രീമമിചനേ  നേമികയദ്യാഗമിചമിട്ടുണവ്.   ഇസൗ  ടന്ദ്രീമമിചന  പ്രവരത്തനേ  ഫലമദ്യായമി

കേദ്യാടദ്യാനേകേചള  കേരണദ്യാടകേ  വനേത്തമികലയവ്  ഭദ്യാഗമികേമദ്യായമി  തുരത്തദ്യാന

സദ്യാധമിചമിട്ടുണവ്.   കേദ്യാടദ്യാനേകേള  കേരണദ്യാടകേത്തമിചനതദ്യാകണദ്യാ

കകേരളത്തമിചനതദ്യാകണദ്യാചയനവ്  പലകപദ്യാഴുയ  തമിരമിചറമിയദ്യാന  കേഴമിയമില്ല.
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തദ്യാല്കദ്യാലമികേ  വദ്യാചരമദ്യാചരയുയ  അതമില്  ഉളചപടുത്തമിയമിട്ടുണവ്.   നേമിലവമില്

മൂനവ്  ചസക്ഷന  കഫദ്യാറസവ്  ഓഫന്ദ്രീസരമദ്യാരുചട  തസമികേമദ്യാതമദ്യാണവ്

കേദ്യാസരകഗദ്യാഡവ്  ജമില്ലയമില്  ആര.ആര.റമി-കവ്  കവണമി  അനുവദമിചമിട്ടുള്ളതവ്.

ആവശദമദ്യായ സമയത്തവ് മറവ് ജമില്ലകേളമില്നേമിന്നുയ ആര.ആര.റമി.-യുചട കസവനേയ

ലഭദമദ്യാക്കുന്നുണവ്.   റന്ദ്രീ-ബമില്ഡവ്   കകേരള  പദ്ധതമിയുചട  ഭദ്യാഗമദ്യായമി   വനേയ

വകുപമിനേവ്  ഭൂമമി  നേല്കേദ്യാന  തയ്യെദ്യാറദ്യായ  59  കുടുയബങ്ങളകവ്  തുകേ

നേല്കുനതമിനേദ്യായമി  ചപ്രകപദ്യാസല്   സമരപമിചമിട്ടുണവ്.   അകപക്ഷകേള

പരമികശദ്യാധമിചവ്   വമിലയമിരുത്തുനതമിനേവ്  ഡമിവമിഷനതല  കേമ്മമിറമികേളയ

രൂപന്ദ്രീകേരമിചമിട്ടുണവ്.   കേദ്യാസരകഗദ്യാഡവ്  വനേയ  ഡമിവമിഷനേമില് ഇസൗ സദ്യാമ്പത്തമികേ

വരഷയ   17  കേമികലദ്യാമന്ദ്രീറര  കസദ്യാളദ്യാര  ചഫനസമിയഗവ്  നേമിരമ്മമിക്കുനതമിനേവ്

കകേദ്യാണ്ടദ്യാക്ടരകവ്  പ്രവരത്തനേദ്യാനുമതമി നേദ്യാളമിതുവചരയദ്യായമി നേല്കേമിയമിട്ടുണവ്. 12

കേമികലദ്യാമന്ദ്രീറര  കസദ്യാളദ്യാര  ചഫനസമിയഗമിചന  അറകുറപണമികേള  ചചെയ്യുനതമിനേവ്

നേടപടമിചയടുത്തമിട്ടുണവ്.  ഫണമിചന ലഭദതയനുസരമിചവ് കസദ്യാളദ്യാര ചഫനസമിയഗവ്

കൂടുതല്  സലങ്ങളമികലയവ്  വദദ്യാപമിപമിക്കുനതദ്യാണവ്.  കൂടദ്യാചത  ചവളളരമികയയ

മുതല്  ചവളളമിപദ്യാടമി  വചര  നേദ്യാലവ്  കേമികലദ്യാമന്ദ്രീറര  ആനേ  പ്രതമികരദ്യാധ  കേമിടങ്ങവ്

നേമിരമ്മമിക്കുനതമിനേവ്  29 1/2  ലക്ഷത്തമിചന അടങല് പദ്യാസ്സദ്യാക്കുകേയുയ ചടണര



12/01/2021
Uncorrected/Not for publication

68

വമിളമിക്കുകേയുയ  ചചെയമിട്ടുണവ്.  ഇസൗ  പ്രവൃത്തമിയുയ  എതയുയകവഗയ

പൂരത്തന്ദ്രീകേരമിക്കുനതദ്യാചണനവ്  ബഹുമദ്യാനേചപട  എയ.എല്.എ.-ചയ

അറമിയമിക്കുകേയദ്യാണവ്.   കേദ്യാസരകഗദ്യാഡവ്  വനേയ  ഡമിവമിഷനേമില്  വനേദജന്ദ്രീവമി

ആക്രമണയമൂലമുണദ്യായ  നേഷപരമിഹദ്യാര  തുകേ  അനുവദമിക്കുനതമിനേദ്യായമി  ഇസൗ

സദ്യാമ്പത്തമികേ  വരഷത്തമില്  ഇതുവചരയദ്യായമി  54.82  ലക്ഷയ  രൂപ

അനുവദമിക്കുകേയുയ  ആയതവ്  മുഴുവനേദ്യായമി   അകപക്ഷകേരകവ്  നേല്കുകേയുയ

ചചെയമിട്ടുണവ്.   ഇനേമിയുയ തുടരനവ് നേല്കേദ്യാനുണവ് ഫണവ് ലഭദതയനുസരമിചവ് അതവ്

നേല്കുനതദ്യാണവ്.

ആരട്സവ് ആനവ് സയനസവ് കകേദ്യാകളജവ്

     ശന്ദ്രീ  .    ചഎ  .   സമി  .   ബദ്യാലകൃഷ്ണന: സര, എചന നേമികയദ്യാജകേമണ്ഡലത്തമില് ഒരു

ഗവണ്ചമനവ്  ആരട്സവ്  ആനവ്  സയനസവ്  കകേദ്യാകളജവ്  ആരയഭമിക്കുനതുമദ്യായമി

ബനചപട  സബ്മമിഷനേദ്യാണവ് സഭയമില് ഉനയമിക്കുനതവ്. 2019 ജനുവരമിയമില്

ബഹുമദ്യാനേദനേദ്യായ  മുഖദമനമികവ്  ഇവമിടചത്ത  ചപദ്യാതുജനേങ്ങളചട

ആവശദദ്യാരതയ  ഞദ്യാന   ഒരു  നേമികവദനേയ  സമരപമിചമിരുന്നു.   അതമിചന

ഭദ്യാഗമദ്യായമി,  2019  ജനുവരമി  മദ്യാസത്തമില്  ബഹുമദ്യാനേചപട  മുഖദമനമി  അതവ്

ബഹുമദ്യാനേചപട ഉനത വമിദദദ്യാഭദദ്യാസ  വകുപ്പുമനമികവ് ചചകേമദ്യാറുകേയുയ അകദ്ദേഹയ
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അതവ്  ഉനത  വമിദദദ്യാഭദദ്യാസ  ഡയറക്ടരകവ്  ചചകേമദ്യാറുകേയുയ  ചചെയ.   ഉനത

വമിദദദ്യാഭദദ്യാസ  വകുപവ്  ഡയറക്ടര  09-04-2019-നേവ്  കകേദ്യാഴമികകദ്യാടവ്  ചഡപറ്റ്യൂടമി

ഡയറക്ടരകവ്  ചചകേമദ്യാറുകേയുയ  ചഡപറ്റ്യൂടമി  ഡയറക്ടര  ഒരു  കേത്തവ്  എനേമികവ്

അയച്ചുതരുകേയുയ  ചചെയ.  ചഡപറ്റ്യൂടമി  ഡയറക്ടറുചട  കനേതൃതസത്തമില്

എയ.എല്.എ.-യുയ അവമിടചത്ത ജനേപ്രതമിനേമിധമികേചളയുയ  തഹസമില്ദദ്യാചരയുയ

വമികല്ലജവ് ഓഫന്ദ്രീസചറയുയ ഒരു കയദ്യാഗയ കചെരുനതമിനുകവണമി വമിളമിചമിരുന്നു.  ആ

കയദ്യാഗത്തമിചന ഉകദ്ദേശദചമനവ് പറയുനതവ്,  നേദ്യാലവ് കേദ്യാരദങ്ങളദ്യാണവ് ആ കേത്തമില്

ചഡപറ്റ്യൂടമി  ഡയറക്ടര   ചൂണമികദ്യാണമിചതവ്.  ഒനവ്,  ഓകരദ്യാ  വരഷവയ  ഹയര

ചസകണറമി  വമിദദദ്യാഭദദ്യാസയ  കേഴമിഞ്ഞവ്  ഇറങ്ങുന വമിദദദ്യാരതമികേളചട  എണയ.

രണവ്,  പ്രദ്യാകദശമികേമദ്യായ  കകേദ്യാകളജവ്  ആരയഭമിക്കുനതമിനേവ്  ആവശദമദ്യായ

കകേദ്യാഴ്സുകേള.  മൂനവ്,  തദ്യാല്കദ്യാലമികേമദ്യായമി  കദ്യാസവ്

ആരയഭമിക്കുനതമിനുകവണമിയമിട്ടുളള  സദ്യാപനേയ  (സദ്യാപനേ  ഉടമയുചട

സമ്മതപതമടകയ)  തദ്യാല്കദ്യാലമികേമദ്യായമി  കേചണത്തുകേ.  നേദ്യാലവ്,  സമിരമദ്യായമി

ചകേടമിടയ നേമിരമ്മമിക്കുനതമിനേദ്യാവശദമദ്യായ ഭൂമമി ലഭദമദ്യാക്കുകേ.    അതനുസരമിചവ്

02-11-2019-നേവ് എചന അദ്ധദക്ഷതയമില്  കകേദ്യാഴമികകദ്യാടവ് ചഡപറ്റ്യൂടമി ഡയറക്ടര

ഉളചപചടയുളള ഉകദദദ്യാഗസനമദ്യാചര വമിളമിചവ്  കയദ്യാഗയ നേടത്തുകേയുയ അതമിചന
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ഭദ്യാഗമദ്യായമി  മൂനവ്  സരകദ്യാര  ഭൂമമി   ശമിപദ്യാരശ  ചചെയ്യുകേയുയ  ചചെയ.

അകതദ്യാചടദ്യാപയതചന  തദ്യാല്കദ്യാലമികേമദ്യായമി  സമിരയ  സയവമിധദ്യാനേയ

കേചണത്തുനതുവചര  വദ്യാടകേചയദ്യാന്നുമമില്ലദ്യാചത  ചകേടമിടങ്ങള

കവണചമനദ്യാവശദചപടതനുസരമിചവ്  സുല്ത്തദ്യാന  ബകത്തരമിയമിചല

ഒഴമിഞകേമിടക്കുന  ചസനവ്  കമരന്ദ്രീസവ്  ആശുപതമിയുയ  നേദ്യായടമിയമിചല  മദ്രസ

ചകേടമിടവയ  സുല്ത്തദ്യാന  ബകത്തരമിയമിചല  ചഎശസരദ  ആഡമികറദ്യാറമിയവയ

പരമികശദ്യാധമിച്ചു.   നേദ്യായടമിചയനവ്  പറയുന  സലചത്ത  മദ്രസ  ചകേടമിടയ

എല്.പമി.എസവ്.  സ്കൂള  പ്രവരത്തമിച്ചുചകേദ്യാണമിരുന  ചകേടമിടമദ്യാണവ്.  സ്കൂള

ഒഴമിഞചകേദ്യാടുകദ്യാചമനവ്  അധമികൃതര  പറഞ്ഞമിരുന്നു.  അതമിചന

അടമിസദ്യാനേത്തമില്,  ആവശദമദ്യായ  ആറവ്  കകേദ്യാഴ്സുകേള  ചസലക്ടവ്

ചചെയ്യുനതമിനുകവണമി  തഹസമില്ദദ്യാരുചട  കനേതൃതസത്തമില്  ചഡപറ്റ്യൂടമി

ഡയറക്ടറടകമുളള  സദ്യാഫമിചനേ  ഉളചപടുത്തമിചകദ്യാണവ്

സബ്കേമ്മമിറമിയുണദ്യാക്കുകേയുയ ആറവ് കകേദ്യാഴ്സുകേള ചസലക്ടവ് ചചെയവ് ഗവണ്ചമനമിനേവ്

സമരപമിക്കുകേയുയ ചചെയ. മദ്യാതമല്ല, കേഴമിഞ്ഞ മദ്യാരചമില് നേമിയമസഭദ്യാ സകമ്മളനേയ

നേടക്കുന  സമയത്തവ്  ഇതുമദ്യായമി  ബനചപട  ഒരു  കയദ്യാഗയ  വമിളമികണചമനവ്

ബഹുമദ്യാനേദനേദ്യായ ഉനത വമിദദദ്യാഭദദ്യാസ വകുപ്പുമനമികയദ്യാടവ്  ആവശദചപടുകേയുയ
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ചചെയ.  എനദ്യാല്  കകേദ്യാവമിഡവ്-19  വദദ്യാപനേത്തമിചന പശദ്യാത്തലത്തമില് വളചര

ചപചടനവ്  സഭദ്യാസകമ്മളനേയ നേമിരത്തുകേയുയ ചചെയ.   അതമിചന ഭദ്യാഗമദ്യായമി  ആ

കയദ്യാഗയ  നേടനമിടമില്ല.   എനദ്യാല്   കലദ്യാക്ഡസൗണ്  സമയത്തവ്  എചന

നേമികയദ്യാജകേമണ്ഡലത്തമിചല  വമിദദദ്യാരതമികേളടകയ  കസദ്യാഷദല്  മന്ദ്രീഡമിയ

സയവമിധദ്യാനേത്തമില്കൂടമി  സമരങ്ങള  ഏചറടുക്കുകേയുയ  ആ  കേദ്യാരദങ്ങള

ബഹുമദ്യാനേദരദ്യായ  ഉനത  വമിദദദ്യാഭദദ്യാസ  വകുപ്പുമനമിചയയുയ  മുഖദമനമികയയുയ

അറമിയമിചകപദ്യാള ബഹുമദ്യാനേചപട മുഖദമനമി അതമിലമിടചപടവ്   വളചര കവഗയ

അതമിചന നേടപടമി പൂരത്തന്ദ്രീകേരമിക്കുനതമിനുകവണമി ഉനത വമിദദദ്യാഭദദ്യാസ വകുപവ്

ചസക്രടറമികവ് എചന നേമികവദനേയ അകനരയ ചചകേമദ്യാറുകേയുയ  അതമിചന മറുപടമി

എനേമികവ്  ലഭമിക്കുകേയുയ  ചചെയ.  കൂടദ്യാചത  ഫയല്  വമിളമിപമിക്കുനതമിനുകവണമി

ബഹുമദ്യാനേചപട  ഉനത വമിദദദ്യാഭദദ്യാസ വകുപ്പുമനമികവ്    കേത്തവ്  അയയ്ക്കുകേയുയ

ചചെയ.   തദ്യാല്കദ്യാലമികേമദ്യായമി  ആരട്സവ്  ആനവ്  സയനസവ്  കകേദ്യാകളജവ്

തുടങ്ങുനതമിനേവ് ചപരമനേനവ്  ചകേടമിടയ  ലഭമിക്കുനതുവചര  മറവ്

ചചെലവകേചളദ്യാന്നുമമില്ലദ്യാചത  സസൗജനേദമദ്യായമി  ഒരു  ചകേടമിടയ

വമിട്ടുചകേദ്യാടുക്കുകേയദ്യാണവ്.  കേദ്യാരണയ  രണദ്യായമിരകത്തദ്യാളയ  വമിദദദ്യാരതമികേളദ്യാണവ്

ഓകരദ്യാ വരഷവയ ഹയര ചസകണറമി കകേദ്യാഴ്സുകേള പഠമിചവ് കേഴമിഞ്ഞമിറങ്ങുനതവ്.
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അവമിടചത്ത എയമിഡഡവ് കകേദ്യാകളജുകേളമില്  550  കുടമികേളകദ്യാണവ്  അഡമിഷന

ലഭമിക്കുനതവ്.  മറ്റുളള കുടമികേളകവ് പഠമിക്കുനതമിനേദ്യായമി  മറവ് ജമില്ലകേളമികലയ്ക്കുയ/

സലങ്ങളമികലയ്ക്കുയ  കപദ്യാകകേണ  സദ്യാഹചെരദമദ്യാണുളളതവ്.   ഏറവയ  കൂടുതല്

പടമികേവരഗ്ഗകദ്യാരുളള  നേമികയദ്യാജകേമണ്ഡലയ  എന  നേമിലയവ്  സുല്ത്തദ്യാന

ബകത്തരമിയമില്  ഗവണ്ചമനവ്  ആരട്സവ്  ആനവ്  സയനസവ്  കകേദ്യാകളജവ്

ആരയഭമിക്കുനതമിനുകവണമിയുളള   നേടപടമി,  മദ്യാതമല്ല  ഇചതല്ലദ്യാമടങ്ങമിയ

റമികപദ്യാരടവ്   ഇനവ്  ഉനത  വമിദദദ്യാഭദദ്യാസ  വകുപവ്  ചസക്രടറമിയുചട  പകലണവ്.

അകദ്യാരദത്തമില്  ഗവണ്ചമനവ്  തന്ദ്രീരുമദ്യാനേചമടുത്തവ്  ഇസൗ  കകേദ്യാകളജവ്

ആരയഭമിക്കുനതമിനുകവണമിയമിട്ടുളള  നേടപടമി  സസന്ദ്രീകേരമികണചമനദ്യാണവ്   ഇസൗ

സബ്മമിഷനേമിലൂചട ഉനയമിക്കുനതവ്.

ആരട്സവ് ആനവ് സയനസവ് കകേദ്യാകളജവ്

     ഉനത  വമിദദദ്യാഭദദ്യാസവയ     നേറ്റ്യൂനേപക്ഷകക്ഷമവയ  വഖഫുയ  ഹജ്ജവ്

തന്ദ്രീരതദ്യാടനേവയ  വകുപ്പുമനമി  (  കഡദ്യാ  .    ചകേ  .    ടമി  .    ജലന്ദ്രീല്  ):  സര,  2019-2020

സദ്യാമ്പത്തമികേ  വരഷത്തമിലയ  2020-2021  നേടപ്പുസദ്യാമ്പത്തമികേ  വരഷത്തമിലയ

സുല്ത്തദ്യാന  ബകത്തരമി  ആരട്സവ്  ആനവ്  സയനസവ്  കകേദ്യാകളജമിനേദ്യായമി

സലകമചറടുപവ് ഉളചപചടയുളള കേദ്യാരദങ്ങളകദ്യായമി അടങല് തുകേ  30  കകേദ്യാടമി
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രൂപ അനുബനയ II -ല്  വകേയമിരുത്തമിയമിരുന്നു.  ഇകതതുടരനവ് സുല്ത്തദ്യാന

ബകത്തരമിയമില്  സരകദ്യാര  ആരട്സവ്  ആനവ്  സയനസവ്  കകേദ്യാകളജവ്

ആരയഭമിക്കുനതമിനേദ്യായുളള  സദ്യാദ്ധദതകേള  ചെരച  ചചെയ്യെദ്യാന  സലയ

എയ.എല്.എ.  കൂടമിയദ്യായ  ശന്ദ്രീ.  ചഎ.  സമി.  ബദ്യാലകൃഷ്ണന  മുനകേചയ്യെടുത്തവ്

നേമികയദ്യാജകേമണ്ഡലത്തമിചല  തകദ്ദേശ  ജനേപ്രതമിനേമിധമികേള,  കകേദ്യാകളജവ്

വമിദദദ്യാഭദദ്യാസ വകുപമിചല ഉകദദദ്യാഗസര,  തഹസമില്ദദ്യാര,  വമികല്ലജവ്  ഓഫന്ദ്രീസര

എനമിവര  ഉളചപട  ഒരു   കയദ്യാഗയ  02-11-2019-നേവ്  നേടത്തമിയമിരുന്നു.  ടമി

കയദ്യാഗത്തമിചല  ധദ്യാരണകേള  കകേദ്യാകളജവ്  വമിദദദ്യാഭദദ്യാസ  വകുപവ്   സഗസൗരവയ

പരമികശദ്യാധമിക്കുകേയുണദ്യായമി. ഓകരദ്യാ പ്രകദശത്തമിചനയുയ വമിദദദ്യാഭദദ്യാസ ആവശദയ

പരമിഗണമിചവ്  സരകദ്യാര  കമഖലയമില്  ആരട്സവ്  ആനവ്  സയനസവ്  കകേദ്യാകളജവ്

ആരയഭമിക്കുനതമിനേവ്  സരകദ്യാരമിനേവ്  കയദ്യാജമിപവ്  തചനയദ്യാണുളളതവ്.

സരകദ്യാരമിചന സദ്യാമ്പത്തമികേ സമിതമികൂടമി പരമികശദ്യാധമിചവ് ഉടനേടമി തുടര നേടപടമി

സസന്ദ്രീകേരമിക്കുനതദ്യാണവ്.


