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 സബ്മമിഷന
(1) റമിമമാനന്റ് പ്രതമിയുടടെ തൂങമി മരണണ

ഡഡമാ  .    എണ  .    ടക  .    മുനനീര:  പനനീരമാങമാവന്റ്  ഡപമാലനീസന്റ്  ഡസ്റ്റേഷടന

പരമിധമിയമില്  മമാങമാവന്റ്  കുറമിയമില്തമാഴണ,  കരമിടമ്പെയമില്,

എ. ടക. ബനീരമാനഡകമായ 06-01-2021 രമാവമിടല ജമിലമാ ജയമിലമില് തൂങമിമരമിച

നമിലയമില്  കമാണുകയുണമായമി.  പനനീരമാങമാവന്റ്  ഡപമാലനീസന്റ്  ഡസ്റ്റേഷടന

പരമിധമിയമില്  പമാനമായമി  പ്രഡദേശതന്റ്  ബനീരമാനഡകമായയുടടെ  വനീടെമിനടുതന്റ്

മദേദ്യപമിക്കുകയുണ മയക്കുമരുനന്റ്  ഉപഡയമാഗമിക്കുകയുണ ടചെയ്യുന കുടറ  ആളുകള

സമിരമമായമി  കൂടെമാറുണന്റ്.  അവമിടടെടചനന്റ്  ബനീരമാനഡകമായ  അതമിടനക്കുറമിചന്റ്

അഡനന്വേഷമിചഡപമാള അഡദ്ദേഹടത അവര മമാരകമമായമി മരദ്ദേമിചന്റ് പരമിഡക്കേല്പമിചന്റ്

തമിരമിച്ചുവമിടുകയുണമായമി.  ഇഇൗ ആളുകളടക്കേതമിടര ബനീരമാനഡകമായ ഒരു ഡകസന്റ്

ടകമാടുക്കേമാന  സമാധദ്യതയുടണനന്റ്  മനസമിലമാക്കേമി  അവര  മുനകൂടമി

അഡദ്ദേഹതമിടന  ഡപരമില്  പനനീരമാങമാവന്റ്  ഡസ്റ്റേഷനമില്  ഒരു  വദ്യമാജ  പരമാതമി

ടകമാടുക്കുകയുണമായമി.  കുറചന്റ്  കഴമിഞന്റ്  രണന്റ്  ഡപമാലനീസുകമാര  മഫന്റ് തമിയമില്

വനന്റ്   ബനീരമാനഡകമായടയ  ഒരു  ഓഡടമാറമിക്ഷയമില്  കയറമിടക്കേമാണ്ടുഡപമായമി.

അനന്റ്  ഞമായറമാഴ്ച  ദേമിവസമമായമിട്ടുഡപമാലണ  മജമിഡസ്ട്രേറമിടനയടുതന്റ്  ഹമാജരമാക്കേമി

റമിമമാനന്റ്  ടചെയന്റ്  ജമിലമാ  ജയമിലമിടലതമിച്ചു.  അഡദ്ദേഹതമിനുണമായ
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മമാനഹമാനമിടകമാണമായമിരമിക്കേണണ  ആ  ജയമിലമില്വചന്റ്  ബനീരമാനഡകമായ

ആത്മഹതദ്യ  ടചെയ.  അഡദ്ദേഹതമിടന  സന്വേഭമാവടതക്കുറമിചന്റ്  അവമിടടെ

അഡനന്വേഷമിചമാല്  എലമാവരക്കുണ  അറമിയമാന  കഴമിയുണ.  എലമാവടരയുണ

ഡസ്നേഹമിക്കുന,  രമാഷനീയണ  ഡനമാക്കേമാടത  എലമാവടരയുണ  സഹമായമിക്കുന

ഒരമാളമായമിരുന.  ഇഇൗ  സണഭവണ  ആ  പ്രഡദേശത്തുള്ളവരക്കേന്റ്  വളടരയധമികണ

മഡനമാവമിഷമമുണമാക്കേമിയമിരമിക്കുകയമാണന്റ്.  അവമിടടെടയമാരു  ആക്ഷന

കമമിറമിയുണമാക്കേമിയമിട്ടുണന്റ്. അതമിടന തലപതമിരമിക്കുനതന്റ് ശനീ. കുഞ്ഞുഡമമാന

എന  മുസനീണ  ലനീഗുകമാരനമാടണങമില്  അതമിടന  കണ്വനീനര  മമാരകമിസ്റ്റേന്റ്

പമാരടമിയുടടെ  ഡനതമാവമായ  ശനീ.  അജയന  എനയമാളമാണന്റ്.

ഡകമാണ്ഗ്രസുകമാരനമായ  ശനീ.  ഡഗമാപമിനമാഥന്റ്,  എല്.ഡമി.എഫന്റ്

കഇൗണ്സമിലരമമാരമായ  ശനീ. ഇഇൗസ അഹമദേന്റ്,  ശനീ. സുഡരഷന്റ്,  യു.ഡമി.എഫന്റ്.

കഇൗണ്സമിലറമായ  ശനീമതമി  കവമിത  അരുണ്  എനമിവര  ആക്ഷന  കമമിറമി

അണഗങളമാണന്റ്.  രമാഷനീയഡഭദേമമിലമാടതയമാണന്റ്  അവമിടെടത  എലമാ  ആളുകളുണ

ഡചെരനന്റ്  ഒരു  ആക്ഷന  കമമിറമിയുണമാക്കേമിയമിരമിക്കുനതന്റ്.   ഇഡപമാള  സമിറമി

ഡപമാലനീസന്റ് ഡമധമാവമി ഒരു ടസ്പെഷദ്യല് ബമാഞന്റ് അസമിസ്റ്റേനന്റ് കമനീഷണടറവചന്റ്

ഡകസന്റ് അഡനന്വേഷമിക്കുനണന്റ്.  പഡക്ഷ, അഡനന്വേഷണണ എവമിടടെയുടമതമിയമിടമില.
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എനമിക്കേന്റ്  പറയമാനുള്ളതന്റ്,  രമാഷനീയഡഭദേടമഡനദ്യ  എലമാ  കക്ഷമികളുണ

ഒരുമമിച്ചുനമിനടകമാണന്റ്  ഇക്കേമാരദ്യതമില്  ഒരു  നനീതമി  കമിടണടമനന്റ്

ആഗ്രഹമിക്കുന  സമാഹചെരദ്യതമില്,  ഒരു  ടസ്പെഷദ്യല്  ഇനടവസ്റ്റേമിഡഗഷന

ടെനീമമിടന വചന്റ്  പനനീരമാങമാവന്റ് ഡപമാലനീസന്റ് ഡസ്റ്റേഷടന ഭമാഗത്തുനമിനണ വനമിട്ടുള്ള

കുറകരമമായ  അനമാസടയക്കുറമിചന്റ്  അഡനന്വേഷമിക്കുകയുണ  അതുമമായമി

ബന്ധടപടവരുടടെ  ഡപരമില്  നടെപടെമിടയടുക്കുകയുണ  ടചെയ്യണടമനള്ളതമാണന്റ്.

ബഹുമമാനടപട  മുഖദ്യമനമിയമില്നമിനന്റ്  അനുകൂലമമായ  ഒരു  മറുപടെമി

പ്രതനീക്ഷമിക്കുന.

മുഖദ്യമനമി  (ശനീ  .    പമിണറമായമി  വമിജയന): സര,  ഡകമാഴമിഡക്കേമാടെന്റ്

പനനീരമാങമാവന്റ്  പമാലമാഴമി  സന്വേഡദേശമിനമിയുണ  സമാമ്പെതമികമമായമി  പമിനമാക്കേണ

നമില്ക്കുനതുണ സണസമാരടടവകലദ്യമുള്ളതുമമായ യുവതമിടയ അവരുടടെ വനീടമിടല

സന്ദരശകനമായ  പനനീരമാങമാവന്റ്  സന്വേഡദേശമി  ബനീരമാന  ഡകമായ  എനയമാള

01.01.2021-നന്റ് മമാനഹമാനമി വരുതമിടയന പരമാതമിയമിഡന്മേല് 02.01.2021-നന്റ്

പനനീരമാങമാവന്റ്  ഡപമാലനീസന്റ്  ഡസ്റ്റേഷനമില്  ടടകണ  നമ്പെര  5/2021  ആയമി

ടഎ.പമി.സമി.  354  വകുപന്റ്  പ്രകമാരണ  ഡകസന്റ്  രജമിസ്റ്റേര  ടചെയ.

മമാനഹമാനമിക്കേമിരയമായ  യുവതമിയുടടെയുണ  ഭരതമാവമിടനയുണ  വനീടെമിടന
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ഉടെമസയമായ  സനീയുടടെയുണ  അയല്വമാസമിയുടടെയുണ  ടമമാഴമിയുടടെ

അടെമിസമാനതമിലമാണന്റ്  03.01.2021-നന്റ്  ബനീരമാന  ഡകമായടയ അറസ്റ്റേന്റ്  ടചെയന്റ്

ഡകമാടെതമിയമില് ഹമാജരമാക്കേമിയതന്റ്.  പ്രതമിടയ ഡകമാടെതമി റമിമമാനന്റ് ടചെയ.  ബനീരമാന

ഡകമായ  ഡകമാഴമിഡക്കേമാടെന്റ്  സബ് ജയമിലമില്  റമിമമാനമില്  കഴമിഞ്ഞുവരടവ

06.01.2021-നന്റ്  രമാതമി  പമാരപമിചമിരുന  ടസലമിടല  ജനല്ക്കേമ്പെമിയമില്

ഡതമാരത്തുപഡയമാഗമിചന്റ്  ആത്മഹതദ്യയന്റ്  ശമമിക്കുകയുണ  തുടെരനന്റ്  ഡകമാഴമിഡക്കേമാടെന്റ്

ടമഡമിക്കേല്  ഡകമാഡളജന്റ്  ആശുപതമിയമില്  ടകമാണ്ടുഡപമാകടവ

മരണടപടുകയുമുണമായമി.  ഇതുസണബന്ധമിചന്റ് കസബ ഡപമാലനീസന്റ് ഡസ്റ്റേഷനമില്

ടടകണ നമ്പെര  20/2021  ആയമി ടഎ.പമി.സമി. 174  പ്രകമാരണ ഡകസന്റ് രജമിസ്റ്റേര

ടചെയന്റ്  അഡനന്വേഷണണ  നടെതമിവരുന.   അഡനദേമിവസണ  സബന്റ്  ജയമിലമില്

ഡഡ്യൂടമിയമിലണമായമിരുന  അസമിസ്റ്റേനന്റ്  പ്രമിസണ്  ഓഫനീസര

ശനീ.  മഡനമാജന്റ് ടെമി.-ടയ  07.01.2021-നന്റ് സടസ്പെനന്റ് ടചെയ.  ടഡപഡ്യൂടമി പ്രമിസണ്

ഓഫനീസര  ശനീ.  കഡലഷന്റ് ടക.-ടയ ചെനീഡമനമി തുറന ജയമിലമിഡലക്കുണ ജയമില്

സൂപ്രണന്റ്  ശനീ.  ടക.  ടക.  റമിനമിലമിടന  ടടവതമിരമി  ടസ്പെഷദ്യല്

സബന്റ് ജയമിലമിഡലക്കുണ  സലണമമാറമി.   ഇതുമമായമി  ബന്ധടപടന്റ്  വമിശദേമമായ

അഡനന്വേഷണണ  നടെത്തുനതമിനന്റ്  ഉതര  ഡമഖല  ജയമില്  ഡമി.ടഎ.ജമി.
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ശനീ.  എണ.  ടക.  വമിഡനമാദേന്റ്  കുമമാറമിടന  ചുമതലടപടുതമിയമിട്ടുണന്റ്.

ഇതമിനുമുമ്പുണമായ  ഒരു  സണഭവടതപറമിയമാണന്റ്  ഇവമിടടെ  ബഹുമമാനദ്യനമായ

അണഗണ  ശനീ.  എണ.  ടക.  മുനനീര  ചൂണമിക്കേമാണമിചതന്റ്.   പ്രസ്തുത  സണഭവമമാണന്റ്

ഇതരടമമാരു  ഡകസന്റ്  ഉത്ഭവമിക്കേമാനമിടെയമായടതനമാണന്റ്  അഡദ്ദേഹണ

പരമാതമിടപടമിട്ടുള്ളതന്റ്.  ആ റമിഡപമാരടന്റ് ഇഡപമാള എടന കയ്യമിലമില.  അതുമമായമി

ബന്ധടപടന്റ് അഡനന്വേഷണണ ഡവണടമനമാണന്റ് അഡദ്ദേഹണ ആവശദ്യടപടതന്റ്.  ഇതന്റ്

ഡകമാഴമിഡക്കേമാടെന്റ്  സമിറമി  അതമിരതമിയമിലമായതുടകമാണന്റ്  സമിറമി  ഡപമാലനീസന്റ്

കമനീഷണറുടടെ  ഡനതൃതന്വേതമിലള്ള  ഒരു  ടെനീണ  ഇക്കേമാരദ്യണ

അഡനന്വേഷമിക്കുനതമിനുള്ള  സണവമിധമാനമുണമാക്കേമാണ.  അഡദ്ദേഹണ

പറഞകമാരദ്യങള  വച്ചുടകമാണന്റ്  അതരടമമാരു  അഡനന്വേഷണ  സണവമിധമാനണ

അവമിടടെ ഉണമാക്കേമാവുനതമാണന്റ്.  

(2) വമിവരമാവകമാശ നമിയമണ

ശനീ  .    എ  .    എന  .    ഷണസനീര: സര,  2004-ല് ഇടെതുപക്ഷണ പമിന്തുണച

ഒനമാമടത യു.പമി.എ.  സരക്കേമാരമിടന ഭരണകമാലതമാണന്റ് ജനമാധമിപതദ്യടത

ശകമിടപടുതമാനമാണന്റ്  Right  to  Information  Act  പമാസമാക്കേമിയതന്റ്.

2005-ല്  അതന്റ്  രൂപനീകരമിച  ഡശഷണ  ജനമാധമിപതദ്യതമിനന്റ്  വലമിയ  ഗുണണ
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ടചെയടവന  അഭമിപ്രമായക്കേമാരനമാണന്റ്  ഞമാന.  ഇഇൗ  ഡമഖലയമില്

പ്രവരതമിക്കുനവടര  പമിനനീടെന്റ്   വമിസമില്  ഡബമാഡവഴന്റ്  എന  ഡപരമില്

വമിളമിക്കേമാന  തുടെങമി.   അതന്റ്  ജനമാധമിപതദ്യ  പ്രകമിയടയ  ശകമിടപടുതമാന

വലമിയ  പങ്കുവഹമിച്ചുടവന  അഭമിപ്രമായക്കേമാരനമാണന്റ്  ഞമാന.  Right  to

Information  വനതമിടന ഭമാഗമമായമി  ജനമാധമിപതദ്യടത മലനീമസടപടുത്തുന

പല ടതറമായ പ്രവണതകളുണ അവസമാനമിപമിക്കേമാന നമുക്കേന്റ് സമാധമിച്ചു.  എനമാല്

ഇഡപമാള  Right  to  Information  Activists  എന  ഗ്രൂപമിടല  ഒരു

ടടമഡകമാഡസമാപമികന്റ്  ടടമഡനമാറമിറമി  ഒരു  മമാഫമിയ  സണഘമമായമി

മമാറമിടക്കേമാണമിരമിക്കുകയമാണന്റ്.  അവര  വമിസമില്  ഡബമാഡവടഴന  ഡപരമില്

അറമിയടപട്ടുടകമാണന്റ്   Right  to  Information  Act  പ്രകമാരണ  പരമാതമികള

നല്കമി  പല  പദ്ധതമികളുണ  മുടെക്കുകയമാണന്റ്.  വലമിയ  നമിരമമാണ

പ്രവരതനങള  നടെക്കുഡമ്പെമാള  അതമിടനതമിടര  പരമാതമി  ടകമാടുതന്റ്

മുടെക്കുനടവനന്റ്  മമാതമല,  വമിവരമാവകമാശ പ്രവരതകടരനന്റ്  നടെമിക്കുന ഒരു

ടചെറമിയ  വമിഭമാഗണ  ജനമാധമിപതദ്യ  പ്രകമിയടയ  ദുരബ്ബലടപടുത്തുന

പ്രവരതനതമിനന്റ്  ഡനതൃതന്വേണ  ടകമാടുക്കുകയുമമാണന്റ്.  ഒരു  ഡകസമിടന

സണബന്ധമിചന്റ് ഇവര ആദേദ്യണ വമിവരമാവകമാശണ നല്കുകയുണ പമിനനീടെന്റ് ആ ഡകസന്റ്
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ടസറമില് ടചെയ്യുകയുണ ടചെയ്യുന സമിതയമാണന്റ് നമിലവമിലള്ളതന്റ്.  ഇതരതമില്

പ്രവരതമിക്കുന  ഒരു  ടചെറമിയ  ഗ്രൂപന്റ്  ഒരു  മമാഫമിയ  സണഘമമായമി  മമാറുന.

ഇങടന  പ്രവരതമിക്കുന  സണഘടതക്കുറമിചന്റ്  ഒരഡനന്വേഷണണ

നടെതണടമനമാണന്റ് ഞമാന സബ്മമിഷനമിലൂടടെ ആവശദ്യടപടുനതന്റ്.  ഇഡപമാള

പടണങള ഡകനനീകരമിചമാണന്റ് ഇവര പ്രവരതമിക്കുനതന്റ്. ടവല് ഫരണമിഷ്ഡന്റ്

ഒമാഫനീസുണ മറന്റ് സണവമിധമാനങളുമടെക്കേമമാണന്റ് ഇവരമിഡപമാള പ്രവരതമിക്കുനതന്റ്.

പടണങളമില്  വലമിയ  മമാളുകള  നമിരമമിക്കേടപടുഡമ്പെമാള  ഇവര

ആവശദ്യപടുനതന്റ്  മൂനനമാലന്റ്  ഷടര  റണ  അവരക്കേന്റ്  നല്കണടമഡനമാ

അതടലങമില് നമിശമിത തുക ടകമാടുക്കേണടമഡനമാ ആണന്റ്.   ഇഇൗ രനീതമിയമില്

ഒരു മമാഫമിയ സണഘമമായമി Right to Information Activists-ടല ഒരു ടചെറമിയ

ഗ്രൂപന്റ് മമാറുകയമാണന്റ്.  ഇതരതമില് Right to Information Act ദുരുപഡയമാഗണ

ടചെയ്യടപടുന  പശമാതലതമില്  സണസമാന  സരക്കേമാര  ഇതമിടനതമിടര

നടെപടെമി  സന്വേനീകരമിക്കേമാന  തയ്യമാറമാകുഡമമാ;  ഇവരുടടെ  സമാമ്പെതമിക

ആസമിയുളടപടടെ അഡനന്വേഷണതമിനന്റ് വമിഡധയമമാക്കുഡമമാ;  ഒരു വമിവരമാവകമാശ

പ്രവരതകനന്റ്  എങടനയമാണന്റ്  ഓഫനീസന്റ്  തുറനപ്രവരതമിക്കേമാന

സമാധമിക്കുനതന്റ്;  എങടനയമാണന്റ്  ഓഫനീസന്റ്  ടമയമിനയമിന  ടചെയ്യമാന
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സമാധമിക്കുനതന്റ്;  അതമിടന സമാമ്പെതമിക ഡസമാതസന്റ്  എങടനയമാണന്റ്;  ഇവര

വമിവരമാവകമാശണ  നല്കുന  ഡകസുകള  പമിനനീടടെങടനയമാണന്റ്  ടസറമില്

ടചെയ്യടപടുനതന്റ്;  അതമിടന  തുടെരഡനന്വേഷണണ  നടെക്കുനഡണമാ  എനനീ

കമാരദ്യങളമില് സമഗ്രമമായ അഡനന്വേഷണണ നടെതണണ അഡതമാടടെമാപണ ഇതരണ

വമിവരമാവകമാശ പ്രവരതകരടക്കേതമിടര നടെപടെമി സന്വേനീകരമിക്കേമാന തയ്യമാറമാകണണ

എനതമാണന്റ് ഇഇൗ സബ്മമിഷനമിലൂടടെ സരക്കേമാരമിഡനമാടെന്റ് അഭദ്യരതമിക്കുനതന്റ്.

മുഖദ്യമനമി  (ശനീ  .    പമിണറമായമി വമിജയന): സര,  ഭരണരണഗണ കൂടുതല്

സുതമാരദ്യമമാക്കുനതുവഴമി  ജനമാധമിപതദ്യ  സണവമിധമാനതമിനന്റ്  കൂടുതല്  കരുതന്റ്

പകരമാന  വമിവരമാവകമാശ  നമിയമണ  നമിലവമില്  വനഡതമാടടെ  സമാധമിചമിട്ടുണന്റ്.

ഭരണനമിരവ്വഹണ  രണഗതന്റ്  ടടകടക്കേമാള്ളുന  തനീരുമമാനങളുണ  നടെപടെമികളുണ

ടപമാതുജനങളക്കേന്റ് ലഭദ്യമമാക്കുനതമിനന്റ് ഇതമിലൂടടെ കഴമിഞ്ഞു.  ഉഡദേദ്യമാഗസരുടടെ

പ്രവരതനങളമില്  സുതമാരദ്യതയുണ  ഉതരവമാദേമിതന്വേവുണ  വരദ്ധമിപമിക്കേമാനുണ

ഡസവനങള  കമാലതമാമസണ  കൂടെമാടത  ടപമാതുജനങളക്കേന്റ്  ലഭദ്യമമാകുടമനന്റ്

ഉറപമാക്കേമാനുണ  നമിയമണ  സഹമായകമമായമിട്ടുണന്റ്.  ഭരണതലതമിടല

ജനകനീയവത്കരണതമിനന്റ്  അതരതമില്  ഇതന്റ്  പുതമിയ  അദ്ധദ്യമായണ

തുറനമിട്ടുണന്റ്.  അഡതസമയണ വമിവരമാവകമാശ നമിയമണ ദുരുപഡയമാഗടപടുത്തുന
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സമാഹചെരദ്യടതയുണ  കമാണമാതമിരമിക്കേരുതന്റ്.   ആ  വശമമാണന്റ്  ബഹുമമാനദ്യനമായ

അണഗണ  ചൂണമിക്കേമാണമിചതന്റ്.   ഒഡര  അഡപക്ഷകര പലതവണ അഡപക്ഷകള

സമരപമിക്കുനതുണ കൃതദ്യമമായ മറുപടെമി  നല്കമാന കഴമിയമാത സങനീരണ്ണമമായ

വമിഷയങള  ഉനയമിക്കുനതുണ  മറുപടെമിയമില്  വദ്യകതയമിടലനന്റ്  ആഡരമാപമിചന്റ്

അപനീല്  നല്കുനതുണ  ശദ്ധയമില്ടപടമിട്ടുണന്റ്.  ദേമാരമിദദ്യഡരഖയന്റ്  തമാടഴയുള്ള

അഡപക്ഷകരക്കുള്ള  സഇൗജനദ്യങള  ദുരുപഡയമാഗണ  ടചെയ്യുന  സമിതമിയുമുണന്റ്.

നമിയമണ കൂടുതല് കുറമറ രനീതമിയമില് നടെപമാക്കുനതമിനമായമി ടസകഡടറമിയറമിലണ

തുടെരനന്റ് മറന്റ് വകുപ്പുകളമിലണ വമിവരമാവകമാശ അഡപക്ഷകള ഓണ്ടടലന വഴമി

സന്വേനീകരമിക്കുനതമിനന്റ്  നടെപടെമി  സന്വേനീകരമിചമിട്ടുണന്റ്.  വമിവരമാവകമാശ  നമിയമണ

ദുരുപഡയമാഗടപടുത്തുനതമായമി  ഡബമാധദ്യടപടുന സമാഹചെരദ്യങളമില് അതരണ

വദ്യകമികളക്കേന്റ് തമാക്കേനീതന്റ് നല്കുകയുണ ടപമാതുശലദ്യക്കേമാരനമായമി പരമാമരശമിച്ചുണ

സണസമാന  വമിവരമാവകമാശ  കമനീഷന  ഉതരവുകള  പുറടപടുവമിക്കേമാറുണന്റ്.

ഇതരണ  അഡപക്ഷകരടക്കേതമിടര  നടെപടെമികള സന്വേനീകരമിക്കേമാന നമിയമതമില്

വദ്യവസയമിടലങമിലണ  ദുരുപഡയമാഗണ  ടചെയ്യുനതമായമി  ഡബമാധദ്യടപടുന

അഡപക്ഷകള  നമിരമാകരമിക്കുനതമിനന്റ്  വദ്യവസയുണന്റ്.  ഇതുസണബന്ധമിചന്റ്

വദ്യകമമായ  മമാനദേണണ  രൂപടപടുത്തുക  സരക്കേമാരമിനന്റ്  എളുപമടലന
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വസ്തുതയുണ  നമിലനമില്ക്കുന.  അതരടമമാരു  സമാഹചെരദ്യതമില്

ബഹുമമാനദ്യനമായ അണഗണ ഉനയമിച പ്രശ്നതമില് എനമാണന്റ് തുടെരനടചെയ്യമാന

കഴമിയുകടയനള്ളതന്റ് പരമിഡശമാധമിക്കേമാണ.  

(3) കമായല്ജലണ കയറുനതുമൂലമുള്ള പ്രശ്നങള

ശനീ  .   ഡജമാണ് ടഫരണമാണസന്റ്: സര, ടകമാചമി നഗരതമിടന ചുറ്റുപമാടുമുള്ള

പള്ളുരുതമി,  ഇടെടക്കേമാചമി,  വടുതല,  പചമാളണ,  തമാഡനമാനമിതുരുതന്റ് തുടെങമിയ

പ്രഡദേശങളമിടലലമാണ  ഓരുടവള്ളണ  (ഉപ്പുടവള്ളണ)  കയറമി  വനീടുകളക്കേന്റ്

നമാശനഷ്ടമുണമാകുകയുണ  അതുഡപമാടല  നടെനീല്വസ്തുക്കേള  നശമിക്കുകയുണ

ടസപ്റമികന്റ് ടെമാങമിനകത്തുണ മറ്റുണ ടവള്ളണ കയറുനതമിടന ഫലമമായമി പ്രമാഥമമിക

കരതവദ്യങളഡപമാലണ  നമിരവ്വഹമിക്കേമാന  കഴമിയമാടത  കഴമിഞ  കുഡറ

നമാളുകളമായമി  വലമാടത  ബുദ്ധമിമുട്ടുകയമാണന്റ്.  ഇഇൗ  സബ്മമിഷനന്റ്  അനുമതമി

ഡചെമാദേമിക്കുഡമ്പെമാള  ഇതന്റ്  ടകമാചമിയമിടല  മമാതണ  പ്രശ്നടമന  നമിലയമാണന്റ്

കണടതങമില്  ഇനന്റ്  സണസമാനതമിടന  പല  ഭമാഗങളമിലണ  ഇഇൗ

പ്രശ്നമുടണനമാണന്റ്  മനസമിലമാക്കുനതന്റ്.  വൃശമിക  മമാസതമില്

സമാധമാരണഗതമിയമില്  ഡവലമിഡയറ  സമയതന്റ്  ഓരുടവള്ളണ  കയറമാറുണന്റ്.

എനമാല്  ഏതമാനുണ  ദേമിവസങള  കഴമിയുഡമ്പെമാള  ആ  പ്രവണത
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അവസമാനമിക്കുന. പഡക്ഷ, ഇതന്റ് വൃശമിക മമാസതമില് മമാതമല, ഇഇൗ മമാസവുണ

ഇതരതമില്  വലമിയ  ഡതമാതമില്  ഡവലമിഡയറതമില്  ടവള്ളണ  കയറുകയുണ

വലമിയ  നമാശനഷ്ടമുണമാകുകയുണ  ജനങള  ബുദ്ധമിമുട്ടുകയുമമാണന്റ്.  ഇഇൗ

പ്രശ്നതമില്  2019-ല് ഒരു സബ്മമിഷന അവതരമിപമിചഡപമാള കമായലകളമില്

എക്കേല് അടെമിഞ്ഞുകൂടുകയുണ കമായലമിടന അടെമിതട്ടുകളമില് പമായലകളുണ  മറ്റുണ

വളരനന്റ്  ജലണ  ആഗനീരണണ  ടചെയ്യമാനുള്ള  ഡശഷമി  കമായലകളക്കുണ  മറ്റുണ

നഷ്ടടപട്ടുടവനമാണന്റ്  ബഹുമമാനടപട  മുഖദ്യമനമി  മറുപടെമി  നല്കമിയതന്റ്.  അതന്റ്

പരമിഹരമിക്കുനതമിനുള്ള ചെമില നമിരഡദ്ദേശങള മുഡനമാട്ടുവയ്ക്കുകയുണ ടചെയമിരുന.

മമാതമല,  സണസമാനടത  കമായലകളമിടല  എക്കേലണ  മറ്റുണ

നനീക്കുനതമിനുഡവണമി,  പ്രഡതദ്യകമിചന്റ്  ടകമാചമി  ഡവമ്പെനമാട്ടുകമായലമിടല  എക്കേല്

നനീക്കുനതമിനുഡവണമി,  ഫണന്റ്  അനുവദേമിചമിട്ടുണന്റ്.  എനമാല്  നനീക്കേണടചെയ്യുന

എക്കേലകള  എവമിടടെ  നമിഡക്ഷപമിക്കുടമനതടെക്കേമുള്ള  പ്രശ്നങളമില്

തനീരപ്പുകല്പമിക്കേമാതതമിടന  ഫലമമായമി,  എക്കേല്  നനീക്കേണടചെയ്യമാന

സമാധമിക്കേമാതതമിടന  ഫലമമായമി  ടചെറമിടയമാരു  മഴ  ടപയമാല്ഡപമാലണ

ടവള്ളടപമാക്കേമുണമാകുന  സമിതമിയുമുണന്റ്.  ഇതന്റ്  വലമിയ  ഡതമാതമില്

ജനജനീവമിതണ ദുസഹമമാക്കുകയമാണന്റ്.  ഇഇൗ സമാഹചെരദ്യതമില് ഇഇൗ വമിഷയടത
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സണബന്ധമിചന്റ് അടെമിയനരമമായമി ഗവണ്ടമനന്റ് കമാലമാവസമാ വദ്യതമിയമാനവുമമായമി

ബന്ധടപട്ടുണമാകുന ഇഇൗ മമാറണ  പഠമിക്കുനഡതമാടടെമാപണതടന ഇതമിലകടപട

ജനങടള സഹമായമിക്കേമാനമായമി എക്കേല് നനീക്കേണടചെയ്യുനതമിനുള്ള അടെമിയനര

നടെപടെമികളുണമാകണടമനണ അതുവഴമി ഇഇൗ പ്രശ്നതമിനന്റ് പരമിഹമാരണ കമാണമാന

ആവശദ്യമമായ തനീരുമമാനമുണമാകണടമനണ അഭദ്യരതമിക്കുകയമാണന്റ്. 

മുഖദ്യമനമി  (  ശനീ  .    പമിണറമായമി വമിജയന  ):  സര,  പശമിമ ടകമാചമിയമിടല

ജനവമാസ  ഡകനങളമിഡലയന്റ്  കമായല്ജലണ  കയറുനതന്റ്  ജനജനീവമിതടത

ദുസഹമമാക്കുനണന്റ്.  നഗരമാതമിരതമിയമിലള്ള  ഏകഡദേശണ  240  ഓടെകള

മഴക്കേമാലപൂരവ്വ  ശുചെനീകരണതമിടന  ഭമാഗമമായമി  എലമാ  വരഷവുണ  എക്കേല്

നനീക്കേണ  ടചെയന്റ്  വൃതമിയമാക്കേമാറുണന്റ്.  പ്രതമിവരഷണ  6  ഡകമാടെമിഡയമാളണ  രൂപ

ഇതമിനമായമി  ടചെലവഴമിക്കുന.  ബഹ്മപുരത്തുള്ള  ഡകമാരപഡറഷടന  മമാലമിനദ്യ

സണസരണ  പമാനന്റ്  സമിതമി  ടചെയ്യുന  സലതന്റ്  മമിചമുള്ള  10  ഏക്കേര  ഭൂമമി

ഉപഡയമാഗടപടുതമി കഇൗണ്സമില്/സരക്കേമാര അനുമതമിഡയമാടടെ എക്കേല്, ടചെളമി

തുടെങമിയവ  ശമാസനീയമമായമി  നമിഡക്ഷപമിക്കേമാനുള്ള  സമാധദ്യതകള

പരമിഡശമാധമിക്കുനതമാണന്റ്.  മൂവമാറ്റുപുഴ, ടപരമിയമാര എനമിവയുടടെ ഡനീസമില്റമിണഗന്റ്

നടെത്തുനതമിനമാവശദ്യമമായ  എലമാ  നടെപടെമികളുണ  ബന്ധടപട  തഡദ്ദേശഭരണ
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സമാപനങള കകടക്കേമാണമിട്ടുണന്റ്. കണ്ണങമാടന്റ് ടവലമിണഗ്ടെണ് ഐലനന്റ്  പമാലണ

മുതല്  അരൂര  പമാലണ  വടരയുള്ള  ഡവമ്പെനമാടെന്റ്  കമായലമിടല  എക്കേല്  നനീക്കേണ

ടചെയ്യുനതമിനുള്ള 13.79 ഡകമാടെമി രൂപയുടടെ എസ്റ്റേമിഡമറന്റ് ഉളനമാടെന ജലഗതമാഗത

വകുപമില് പരമിഡശമാധനയമിലമാണന്റ്. ഈ പ്രവൃതമി നടെപമിലമാക്കുഡമ്പെമാള എക്കേലണ

ടചെളമിയുണ  നമിഡക്ഷപമിക്കുനതമിനമായമി  പള്ളുരുതമി  ഡമഖലയമിടല  മൂഡനക്കേര

ഭൂമമി  ലനീസമിനന്റ്  നല്കണടമനന്റ്  ടകമാചമി  ഡകമാരപഡറഷന  ടസകടറമിഡയമാടെന്റ്

ആവശദ്യടപടമിട്ടുണന്റ്. കൂടെമാടത ഡപമാരടന്റ് ട്രസ്റ്റേമിടന അധനീനതയമിലള്ള രമാഡമശന്വേരണ

വമിഡലജമിടല സരഡവ്വ നമ്പെര  11/66-ല് ഉളടപടുന പ്രഡദേശതന്റ് മമാലമിനദ്യങള

നമിഡക്ഷപമിക്കുനതമിനന്റ്  അനുമതമി  ആവശദ്യടപടമിട്ടുണന്റ്.  സലണ  ലഭദ്യമമാകുന

മുറയന്റ്  പ്രവൃതമികളക്കേന്റ്  അനുമതമി  നല്കുനതമാണന്റ്.  ഡഫമാരടന്റ്  ടകമാചമി

മുതല്  മടമാഡഞരമി  മുതലള്ള  ഡബമാടന്റ്  റട്ടുകളുടടെ  ആഴണകൂടല്

പ്രവൃതമികള ടടെണര ടചെയ്യുനതമിനന്റ് നടെപടെമികള സന്വേനീകരമിച്ചുവരുന. എക്കേലണ

മമാലമിനദ്യങളുണ  നമിഡക്ഷപമിക്കുനതന്റ്  സണബന്ധമിച  പ്രശ്നങള  കകകമാരദ്യണ

ടചെയ്യമാന എറണമാകുളണ ജമിലമാകളക്ടര നടെപടെമി സന്വേനീകരമിചമിട്ടുണന്റ്.

(4) ഉപ്പുടവള്ളണ കയറുനതുമൂലമുള്ള പ്രശ്നങള

ശനീ  .   എണ  .   രമാജഡഗമാപമാലന: സര, എടന സബ്മമിഷനുമമായമി ബന്ധടപടന്റ്
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ചെമില  പ്രധമാനടപട  കമാരദ്യങള  ബഹുമമാനടപട  മുഖദ്യമനമിയുണ  കഴമിഞ

സബ്മമിഷന  അവതമാരകനുണ  ഇവമിടടെ  സൂചെമിപമിച്ചുകഴമിഞ്ഞു.  കമാസരഡഗമാഡന്റ്

ജമിലയമില് എടന മണലതമില് നനീഡലശന്വേരണ  മുനമിസമിപമാലമിറമി,  ടചെറുവത്തൂര

ഗ്രമാമപഞമായതന്റ്,  ടതമാടടുത  പഞമായത്തുകളുളടപടടെ  വമിവമിധ

പ്രഡദേശങളമില്  ഇഇൗ  വമിഷയമുണന്റ്.  കൃഷമിയമിടെങളമിലണ  ശുദ്ധജലമുള്ള

കമിണറുകളമിലമമാണന്റ്  ഉപ്പുടവള്ളണ  കയറമിടക്കേമാണമിരമിക്കുനതന്റ്.  ഏക്കേര

കണക്കേമിനന്റ്  കൃഷമിയമിടെങള  ഇതമിഡനമാടെകണ  നശമിചമിരമിക്കുകയമാണന്റ്.

ഗുരുതരമമായ  കുടെമിടവള്ള  പ്രശ്നമമാണന്റ്  ഡനരമിടുനതന്റ്.  അഡതമാടടെമാപണതടന

ടതമാടടുത്തുള്ള കണ്ണൂര ജമിലയമിലണ ടചെറുകുനന്റ്,  മമാട്ടൂര,  കലദ്യമാഡശരമി  ഡപമാലള്ള

പഞമായത്തുകളമിലണ  ഇഇൗ  വമിഷയമുടണനന്റ്  പതമമാധദ്യമങളമിലൂടടെ

അറമിയുകയുണമായമി.  മറന്റ്  ജമിലകളമിടല  പ്രശ്നങളുണ  ഇവമിടടെ

പരമാമരശമിക്കുകയുണമായമി.  ഇതമിടന  ശമാസനീയമമായ  കമാരണങള

കടണതണടമനതമാണന്റ്  പ്രധമാനടപട  ആവശദ്യണ.  പ്രമാഡയമാഗമികമമായമി

പരമിഡശമാധമിചമാല്  പലയമിടെങളമിലണ  പുഴഡയമാരതന്റ്  ഭമിതമിയമിലമാതതുണ

അതുഡപമാടല  ഉപ്പുടവള്ള  പ്രതമിഡരമാധതമിനുകൂടെമി  സഹമായകമമാകുന

തടെയണകളുടടെ അഭമാവവുണ ഇഇൗ പ്രതമിസന്ധമി രൂക്ഷമമാകുനതമിനമിടെയമാക്കുന.
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ആയതമിനമാല്  കൃഷമിഭൂമമിയമിലണ  ശുദ്ധജലമുള്ള  കമിണറുകളമിലണ  ഉപ്പുടവള്ളണ

കയറുനതുമൂലണ ജനങള ഇനനുഭവമിക്കുന ദുരമിതങള അകറമാന അടെമിയനര

നടെപടെമികള  സന്വേനീകരമിക്കേണടമനണ  ജലവമിഭവ  വകുപമിടന  ഡനതൃതന്വേതമില്

ബന്ധടപട  ഉഡദേദ്യമാഗസരുടടെയുണ  ജനപ്രതമിനമിധമികളുടടെയുണ  ഡയമാഗണ

വമിളമിച്ചുഡചെരതന്റ്  ഇഇൗ  പ്രശ്നണ  ചെരചടചെയന്റ്  പരമിഹമാര  നമിരഡദ്ദേശങള

ആരമായണടമനണ ഇഇൗ സബ്മമിഷനമിലൂടടെ അഭദ്യരതമിക്കുന. 

ജലവമിഭവ  വകുപ്പുമനമി  (  ശനീ  .    ടക  .    കൃഷ്ണനകുടമി  ):  സര,  കമാരദ്യഡങമാടെന്റ്

പുഴയുടടെ  സമനീപപ്രഡദേശങളമായ  നനീഡലശന്വേരണ  മുനമിസമിപമാലമിറമിയമിൽടപട

മുഡണമമാടെന്റ്,  പുറടതകക്കേ,  കടെമിഞമിമൂല,  ടപമാഡടെമാതുരുതമി,  ടചെറുവത്തൂർ

പഞമായതമിടല  കമാവുണചെമിറ,  കമാട്ടുതല,  അചമാണതുരുതമി,  മയ്യമിച  എനനീ

പ്രഡദേശങളമിൽ സമാധമാരണ ഡവലമിഡയറ  സമയതന്റ്  ഉപ്പുടവള്ളണ കയറമാറമില.

എനമാൽ അടുതകമാലതമായമി ശകമമായ ഡവലമിഡയറ സമയതന്റ് ഡമൽപറഞ

പ്രഡദേശങളമിൽ ഉപന്റ് ടവള്ളണ കയറമി കൃഷമി നമാശവുണ കമിണറുകളമിടല ടവള്ളണ

ഉപ്പുകലർനന്റ് ഉപഡയമാഗശൂനദ്യമമാകുകയുണ ടചെയമിട്ടുണന്റ്.  ഉപന്റ് ടവള്ളണ കയറുനതന്റ്

തടെയുനതമിനന്റ്  നമിലവമിൽ  പദ്ധതമികടളമാനണ  നടെപമാക്കുനമില.  ആവശദ്യമമായ

സലങളമിൽ  ഉപ്പുടവള്ള  പ്രതമിഡരമാധ  ബണ്ടുകൾ  നമിർമമിക്കുക,
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കരസണരക്ഷണ  പ്രവൃതമികൾ  നടെത്തുക,  നമിലവമിലള്ള  ബണ്ടുകളമിൽ

ആവശദ്യമമായ  അറകുറപണമികൾ  നടെത്തുക  എനമിവയമിലൂടടെ  പ്രശ്നതമിനന്റ്

ശമാശന്വേത  പരമിഹമാരണ  ഉണമാക്കേമാൻ  കഴമിയുണ.  വമിവമിധ  പ്രവൃതമികൾക്കേമായമി

ഏകഡദേശണ 20.24 ഡകമാടെമി രൂപയുടടെ ടചെലവന്റ് വരുനതമാണന്റ്. അടെമിയനരമമായമി

ടചെഡയ്യണ  പ്രവൃതമികൾ  കടണതമി  ഫണമിടന  ലഭദ്യതയുടടെ

അടെമിസമാനതമിൽ നടെപടെമി സന്വേനീകരമിക്കുനതമാണന്റ്.  ഉപന്റ് ടവള്ളണ കയറുനതുണ

കുടെമിടവള്ള  പ്രശ്നണ  പരമിഹരമിക്കുനതുണ  സണബന്ധമിചന്റ് വമിശദേമമായമി

ചെർചടചെയ്യുനതമിനന്റ്  ബഹുമമാനടപട  എണ.എൽ.എ.-യുടടെ  സമാനമിദ്ധദ്യതമിൽ

ബന്ധടപട ഉഡദേദ്യമാഗസരുടടെ ഡയമാഗണ  18.01.2021-നന്റ് വമിളമിച്ചുഡചെർക്കുനണന്റ്.

ഡയമാഗതമിൽ  ഉരുതമിരമിയുന  തനീരുമമാനങളുടടെ  അടെമിസമാനതമിൽ

ഡമൽനടെപടെമി സന്വേനീകരമിക്കുനതമാണന്റ്.

(5) കുടമികളക്കേന്റ് സഇൗജനദ്യ ചെമികമിത

ശനീ  .    പമാറക്കേല്  അബ്ദുല:  സര,  ഇടതമാരു  ശദ്ധക്ഷണമിക്കേഡലമാ

അടെമിയനരപ്രഡമയഡമമാ  ആയമി  അവതരമിപമിക്കേമാന  എനമിക്കേന്റ്  അവസരണ

ലഭമിക്കേമാതതുടകമാണമാണന്റ്  സബ്മമിഷനമായമി  അവതരമിപമിക്കുനതന്റ്.

എ.പമി.എല്.,  ബമി.പമി.എല്.  വദ്യതദ്യമാസമമിലമാടത  കുടമികളക്കേന്റ്  സഇൗജനദ്യ
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ചെമികമിത  ലഭമിചമിരുന  ഡകരളതമിടല  ഏറവുണ  വലമിയ  ചെമികമിതമാ

ഡകനമമായമിരുന  തമിരുവനനപുരടത  ശനീചെമിതതമിരുനമാള  ഇനസ്റ്റേമിറഡ്യൂടന്റ്

ഡഫമാര ടമഡമിക്കേല് സയനസന്റ് ആനന്റ് ടടെഡകമാളജമി.  എനമാല് ഇഇൗ സഇൗജനദ്യ

ചെമികമിത  ഇഡപമാള  മുടെങമിയമിരമിക്കുകയമാണന്റ്.  ഡരമാഗമികളമായ  കുടമികളുടടെ

നമിലവമിളമി സരക്കേമാര ഡകളക്കേമാടത ഡപമാകരുതന്റ്. 'ശനീചെമിത സഇൗജനദ്യ ചെമികമിത

നമിരതലമാക്കുനതന്റ്  പ്രഖദ്യമാപമിത  ലക്ഷദ്യങള  കമാറമില്പറതമി,  ക്രൂരത

കുടമികഡളമാടെന്റ്,  ശനീചെമിതയമില്  ഇനമി  പമാവടപടവരക്കേന്റ്  ചെമികമിതയമില'

എനമിങടനയമാണന്റ്  ഡകരളതമിടല  മുഖദ്യധമാരമാപതങളമില്  ഇഇൗയമിടടെ

തുടെരചയമായമി വനടകമാണമിരമിക്കുന വമാരതകളുടടെ തലടക്കേട്ടുകള.  എനമാല്

ഒരുതവണഡപമാലണ  സരക്കേമാര  ഇതമിഡനമാടെന്റ്  പ്രതമികരമിചമിടമിടലനതന്റ്  ക്രൂരവുണ

ഡഖദേകരവുമമാടണനന്റ്  ഞമാനമിവമിടടെ  സവമിനയണ  ചൂണമിക്കേമാണമിക്കുകയമാണന്റ്.

എനമമാതമല നവജമാത ശമിശുക്കേള,  ഓടമിസണ  ബമാധമിച  കുടമികള,  അസമി

സണബന്ധമമായ ഡരമാഗണ ബമാധമിച കുടമികള,  തലയമില് രകസമാവണ ബമാധമിച

കുടമികള,  ഹനീഡമമാഡഗമാബമിന  സണബന്ധമമായ  ഡരമാഗണ  ബമാധമിച  കുടമികള

എനമിവഡരമാടടെമാടക്കേയുള്ള  കടുത  അവഗണനയുണ  അവരുടടെ

രക്ഷമിതമാക്കേഡളമാടുള്ള  കടുത  ടവല്ലുവമിളമിയുണ  കൂടെമിയമാണമിതന്റ്.  ഇഇൗ  സമാപനണ
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ഡകനസരക്കേമാരമിനന്റ്  കനീഴമിലമാടണനതമിനമാല്  സണസമാന  സരക്കേമാര

'തമാഡലമാലണ'  എന  ഡപരമില്  തയ്യമാറമാക്കേമിയ  പദ്ധതമിയനുസരമിചമാണന്റ്

ആയമിരക്കേണക്കേമിനന്റ്  കുഞ്ഞുങളക്കേന്റ്  സഇൗജനദ്യ  ചെമികമിത  നല്കമിയമിരുനതന്റ്.

ഇഡപമാള  ആശുപതമിയമില്  സണസമാന  സരക്കേമാര  നല്ഡകണമിയമിരുന

വനതുക  കുടെമിശമികയമായഡതമാടടെയമാണന്റ്  ആശുപതമി  അധമികൃതര  സഇൗജനദ്യ

ചെമികമിത  നമിരതമിവചതന്റ്.  ഇതമിടനതമിടര  ബമാലമാവകമാശ  കമനീഷന

ഡകടസടുതമിരമിക്കുകയമാണന്റ്.  നവണബര  18-നന്റ്  സരക്കേമാര ഇറക്കേമിയ ഉതരവന്റ്

പ്രകമാരണ  സഇൗജനദ്യ  ചെമികമിത  സണസമാനടത  കുടമികളക്കേന്റ്  മമാതമമായമി

പരമിമമിതടപടുതമി.  ഇതന്റ്  ഡകരളതമില്  തമാമസമിക്കുന  നമിരവധമി  പമാവടപട

ഇതര സണസമാന കുടുണബങളമിടല കുടമികളക്കേന്റ് ലഭമിച്ചുടകമാണമിരുന സഇൗജനദ്യ

ചെമികമിത  ഇലമാതമാക്കേമി.  എനമാല്  ഇഡപമാള  സണസമാനടത  കുടമികളക്കുണ

ചെമികമിത നമിഡഷധമിചമിരമിക്കുകയമാണന്റ്.  ഡകമാടെമികള കുടെമിശമിക  വരുത്തുനതമിനന്റ്

മുമ്പെന്റ്  ദേരമിദരമായ  കുടമികളടക്കേങമിലണ  ചെമികമിത  തുടെരമാന  സരക്കേമാര  നടെപടെമി

സന്വേനീകരമിഡക്കേണതമായമിരുന.  അതുണമായമിടലനതന്റ്  നമിരഭമാഗദ്യകരമമാണന്റ്.

കുടമികളക്കേന്റ്  മമാതമല  മുതമിരനവരക്കുണ  നല്കമി  വനമിരുന  ചെമികമിതമാ

ആനുകൂലദ്യങളുണ കരശന നമിബന്ധനകഡളരടപടുതമി തടെഞമിരമിക്കുകയമാണന്റ്.
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ഡരമാഗമി ദേമാരമിദദ്യഡരഖയന്റ് തമാടഴയമാടണങമിലണ ഗഡവണമിണഗന്റ് ഡബമാഡമി നമിശയമിച

മമാനദേണങളുള്ളവരക്കുമമാതഡമ  ഇനമി  സഇൗജനദ്യ  ചെമികമിത  ലഭദ്യമമാകൂ.  ഇഇൗ

നമിബന്ധനകളമാകടട  ഒരമാളുണ  ഇഇൗ  സഇൗജനദ്യണ  പറരുടതന

നമിരബന്ധബുദ്ധമിഡയമാടടെ  ഉണമാക്കേമിയതമാടണനന്റ്  പറയമാടതവയ്യ.

ഉദേമാഹരണതമിനന്റ്  ഡരമാഗമിയുടടെ കുടുണബതമില് ഒരു വമിധവയുണമാകണണ,  ഒരു

മമാറമാഡരമാഗമിടയങമിലണ  ഉണമാകണണ,  ഡരമാഗമികളക്കേന്റ്  സന്വേനമമായമി

വനീടുണമാകരുതന്റ്  എടനമാടക്കേ  നമിബന്ധനകളമില്  ചെമിലതന്റ്  മമാതമമാണന്റ്.  ഇഇൗ

നമിബന്ധനകള  കമാരണണ  ഒഡടടറ  അരഹര  പുറതമായമിട്ടുണ  സരക്കേമാരമിഡനമാ

ശനീചെമിതമാ  അധമികൃതരഡക്കേമാ  ഒരു  കുലക്കേവുമമില.  ശനീചെമിതയുടടെ

ആരണഭകമാലതന്റ്  20  ശതമമാനണ  ഡപരമാണന്റ്  പണണ  നല്കമി  ചെമികമിത

ഡനടെമിയമിരുനതന്റ്.  ഇനതന്റ്  മമാറമി  സഇൗജനദ്യ  ചെമികമിത  ലഭമിക്കുനവര  20

ശതമമാനണ  ഡപമാലമമിടലനതമാണന്റ്  യമാഥമാരതദ്യണ.  സമാപക  ലക്ഷദ്യങടളലമാണ

മമാറമിയഡതമാടടെ  സഇൗജനദ്യ  ചെമികമിത  ലഭമിക്കുനവര  വമിരലമിടലണ്ണമാവുനവര

മമാതമമായമി  മമാറുന  ദേഇൗരഭമാഗദ്യകരമമായ  സമാഹചെരദ്യമമാണന്റ്

വനഡചെരനമിരമിക്കുനതന്റ്.  സരക്കേമാര  അനമാവശദ്യ  ടചെലവുകളക്കേമായമി

ടചെലവഴമിക്കുന  പണതമിടന  ഒരു  ശതമമാനമുണമായമിരുടനങമില്
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ശനീചെമിതയമിടല  കുടെമിശമിക  തനീരക്കേമാമമായമിരുനമിഡല?  ഇഇൗ  കുഞ്ഞുങളുടടെ

ദേയനനീയമാവസ  സരക്കേമാര  മനസമിലമാക്കേണണ.  രക്ഷമിതമാക്കേളുടടെ

ചുടുനമിശന്വേമാസങള  അറമിയമാടതയുണ  കമാണമാടതയുണ  ഡപമാകരുതന്റ്.  എതയുണ

ഡവഗണ  ശനീചെമിതയമിടല  കുടെമിശമികയടെചന്റ്  പമാവടപട  കുടമികളക്കുള്ള

ചെമികമിതമാപദ്ധതമി  ഒട്ടുണ  അമമാനമിക്കേമാടത  പുനരമാരണഭമിക്കേണടമനമാണന്റ്  ഇഇൗ

സബ്മമിഷനമിലൂടടെ എനമിക്കേന്റ് അഭദ്യരതമിക്കേമാനുള്ളതന്റ്. 

 ആഡരമാഗദ്യവുണ  സമാമൂഹദ്യനനീതമിയുണ  വനമിത-ശമിശു  വമികസനവുണ

വകുപ്പുമനമി   (ശനീമതമി  ടക  .    ടക  .    ടടശലജ  ടെനീചര):  സര,

തമിരുവനനപുരത്തുള്ള ശനീചെമിത  തമിരുനമാള ഇനസ്റ്റേമിറഡ്യൂടന്റ്  ഡഫമാര ടമഡമിക്കേല്

സയനസന്റ്  ആനഡന്റ്  ടടെഡകമാളജമി  ഡകനസരക്കേമാരമിടന  ശമാസ  സമാഡങതമിക

വകുപമിടന കനീഴമില് പ്രവരതമിക്കുന സന്വേയണഭരണ സമാപനമമാണന്റ്. രമാജദ്യടത

പ്രധമാനടപട റമിസരചന്റ് സമാപനവുണ ചെമികമിതമാഡകനവുമമാണമിതന്റ്. പ്രധമാനമമായുണ

ഹൃദേയസണബന്ധവുണ  നഡ്യൂഡറമാളജമി  സണബന്ധവുമമായ  അസുഖങളക്കുള്ള

ചെമികമിതയമാണന്റ് ഇവമിടടെ നല്കമിവരുനതന്റ്.  കുടമികളക്കുള്ള വമിദേഗ്ദ്ധ ചെമികമിത

ലഭദ്യമമാക്കുന രമാജദ്യടത പ്രധമാന ചെമികമിതമാഡകനണ കൂടെമിയമാണമിതന്റ്. ശനീചെമിത

തമിരുനമാള  ഇനസ്റ്റേമിറഡ്യൂടമില്  ചെമികമിതയ്ടക്കേത്തുന  ഡകരളതമിടല
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സമാധമാരണക്കേമാരമായ  ഡരമാഗമികളക്കേന്റ്,  പ്രഡതദ്യകമിച്ചുണ  കുടമികളക്കേന്റ്

മുനകമാലങളമില് സരക്കേമാര പദ്ധതമികളമായ തമാഡലമാലണ,  ആര.ബമി.എസന്റ്.ടക.

(രമാഷനീയ  ബമാല്  സന്വേമാസദ്യ  കമാരദ്യകമണ),  വമിവമിധങളമായ  സരക്കേമാര

ഇനഷന്വേറനസന്റ്  പദ്ധതമികള  തുടെങമിയവവഴമി  സണസമാന  സരക്കേമാര  ഇഇൗ

സമാപനതമിനന്റ്  പണണ  അനുവദേമിചന്റ്  നല്കമി  വമിദേഗ്ദ്ധ  ചെമികമിത

ഉറപമാക്കേമിയമിരുന.  2014 ഏപ്രമില്  1  മുതല്  നമാഷണല്  ടഹല്തന്റ്  മമിഷന

ശനീചെമിത  തമിരുനമാള  ഇനസ്റ്റേമിറഡ്യൂട്ടുമമായമി  ഏരടപടമിരുന  കരമാറമിന  പ്രകമാരണ

കുടമികളക്കേന്റ് ആര.ബമി.എസന്റ്.ടക.  പദ്ധതമി പ്രകമാരണ സഇൗജനദ്യമമായമി ചെമികമിത

ലഭദ്യമമാക്കേമി  വരമികയമായമിരുന.  ഇതമിനമായമി  ടചെലവമാകുന  തുക  സരക്കേമാര

നല്കമിവനമിരുനതമിനമാലമാണന്റ്  ശനീചെമിത തമിരുനമാള  ഇനസ്റ്റേമിറഡ്യൂടന്റ്

സഇൗജനദ്യമമായമി ചെമികമിത ലഭദ്യമമാക്കേമിയമിരുനതന്റ്.  എനമാല്  കമാഡലമാചെമിതമമായമി

കരമാറമിടല  നമിബന്ധനകള  പുതുക്കേമി  നമിശയമിചതമിടന  ഭമാഗമമായമി  2020

ഡമിസണബര  1-നന്റ്  ഒപമിട  പുതുക്കേമിയ  കരമാര  പ്രകമാരണ  ശനീചെമിത തമിരുനമാള

ഇനസ്റ്റേമിറഡ്യൂടമില്  187  കുടമികളക്കുള്ള ഹൃദേയ ശസകമിയകള മമാതടമ കരമാറമില്

ഉളടപടുതമാന  തയ്യമാറമായുള. ആര.ബമി.എസന്റ്.ടക.  പദ്ധതമി  പ്രകമാരണ

രമാജദ്യതമാകമമാനണ  നടെപമാക്കേമാനമായമി  തയ്യമാറമാക്കേമിയമിരമിക്കുന  ചെമികമിതമാ
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നമിരക്കുകളമാടണങമിലണ  ശനീചെമിത തമിരുനമാള ഇനസ്റ്റേമിറഡ്യൂടമിനന്റ് ഇഇൗ നമിരക്കുകള

കുറവമാടണനള്ള  കമാരദ്യണ  അണഗനീകരമിക്കേമാന  സമാധമിക്കേമിടലനണ

ആയതമിനമാലമാണന്റ് കരമാറമില് ഇപ്രകമാരതമിലള്ള ടവടമിചുരുക്കേല് നടെഡതണമി

വരുനതുടമനമാണന്റ്  ആശുപതമി  അധമികൃതര  അറമിയമിചതന്റ്.  എനമാല്,

ഡകരളതമിടല  അഞന്റ്  സന്വേകമാരദ്യ  ആശുപതമികളുണ  ഇഡത  നമിരക്കുകളമില്

കരമാറമില്  ഏരടപടമിട്ടുണന്റ്.  സണസമാന  സരക്കേമാരമിടന  വമിവമിധ  ചെമികമിതമാ

പദ്ധതമി  പ്രകമാരമുള്ള  ചെമികമിതമാ  സഇൗജനദ്യണ  ഇഇൗ  ആശുപതമി

അനുവദേമിക്കുനമിടലനതന്റ്  സണബന്ധമിചന്റ്  നമിലവമിടല  പ്രശ്നങള

പരമിഹരമിക്കുനതമിനമായമി  ആഡരമാഗദ്യ  വകുപന്റ്  ഡനരമിടന്റ്  ശനീചെമിത തമിരുനമാള

ഇനസ്റ്റേമിറഡ്യൂടന്റ്  അധമികമാരമികളുമമായുണ  നമാഷണല്  ടഹല്തന്റ്  മമിഷന

ഡയറക്ടറുമമായുണ  ചെരച  നടെത്തുകയുണ  പരമിഹമാരനമിരഡദ്ദേശമമായമി  നമിരക്കുകള

പുനനഃകമനീകരമിചന്റ്  നടെപമിലമാക്കുനതമിനമായമി  ശനീചെമിത  തമിരുനമാള ഇനസ്റ്റേമിറഡ്യൂടന്റ്

അധമികമാരമികടളയുണ മമിഷന ഡയറക്ടഡറയുണ ചുമതലടപടുത്തുകയുണ ടചെയമിട്ടുണന്റ്.

ഇതമിനപ്രകമാരമുള്ള  നടെപടെമികള  ഇഡപമാള  നടെനവരമികയമാണന്റ്.  എനമാല്,

ഡരമാഗമികളക്കുള്ള  ചെമികമിതമാലഭദ്യതയുണ  ചെമികമിതമാസഇൗജനദ്യവുണ  മുടെങമാടത

ഉറപമാക്കുനതമിനുള്ള  നടെപടെമി  എണപമാനല്  ടചെയമിട്ടുള്ള  മറന്റ്  ആശുപതമികള
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മുഖമാനരണ  സരക്കേമാര  ഉറപ്പുവരുതമിയമിട്ടുണന്റ്.  ജനമിക്കുഡമ്പെമാള  തടന

ഹൃദേയസണബന്ധമമായ  അസുഖങളുള്ള  (Congenital  heart  disease)

കുടമികളക്കുഡവണമി  ഇഇൗ  ഗവണ്ടമനന്റ്  ടകമാണ്ടുവനമിട്ടുള്ള  പ്രഡതദ്യക

പരമിപമാടെമിയമാണന്റ്  'ഹൃദേദ്യണ'.  ഹൃദേദ്യവുമമായമി  ബന്ധടപട  ഓപഡറഷന

ടചെയ്യമാനഡവണമി എണപമാനല് ടചെയ സമാപനമമായമിരുന ശനീചെമിത തമിരുനമാള

ഇനസ്റ്റേമിറഡ്യൂടന്റ്.  ഡകരളതമിടല  മറന്റ്  ചെമില  സന്വേകമാരദ്യ  ആശുപതമികടളയുണ

എണപമാനല്  ടചെയമിട്ടുണന്റ്.  ശനീചെമിത തമിരുനമാള  ഇനസ്റ്റേമിറഡ്യൂടമിടന

തനീരുമമാനപ്രകമാരണ കുടമികളുടടെ ഓപഡറഷന നടെക്കേമിടലനന്റ് പറടഞങമിലണ ഒരു

ഓപഡറഷനഡപമാലണ  മുടെങമാന  സരക്കേമാര  ഇടെയമാക്കേമിയമിടമില.  അവടര

എണപമാനല്ടചെയന്റ്  മറന്റ്  ആശുപതമികളമിഡലയന്റ്  വമിട്ടുടകമാണന്റ്  ആ

ഓപഡറഷനുകടളലമാണ  കൃതദ്യമമായമി  നടെപമിലമാക്കേമി  എലമാ  ചെമികമിതയുണ

ഉറപ്പുവരുതമിയമിട്ടുണന്റ്. 'കമാരുണദ്യ ആഡരമാഗദ്യ സുരക്ഷമാ പദ്ധതമി'  വമിപുലമമാക്കേമി

അഷന്വേറനസന്റ്  ഡമമാഡലമിഡലയന്റ്  മമാറമിയതമിടന  ഭമാഗമമായമി  കരമാര

പുതുക്കുനതമിനമായമി ശനീചെമിത തമിരുനമാള ഇനസ്റ്റേമിറഡ്യൂടമിടന ഡസ്റ്റേറന്റ്  ടഹല്തന്റ്

ഏജനസമി  സമനീപമിച  സന്ദരഭതമിലണ  സമമാനമമായ  സമനീപനമമാണന്റ്

ഇനസ്റ്റേമിറഡ്യൂടമിടന  ഭമാഗത്തുനമിനമുണമായമിട്ടുള്ളതന്റ്.  ഡകരളതമിടല  ജനങളക്കേന്റ്
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ഏറവുണ  ഉപകമാരപ്രദേമമായ  പദ്ധതമിയമാണന്റ്  കമാരുണദ്യ  ആഡരമാഗദ്യ  സുരക്ഷമാ

പദ്ധതമി.  അതന്റ്  41  ലക്ഷതമിഡലടറ  കുടുണബങളക്കേമാണന്റ്

സഹമായകരമമാകുനതന്റ്.  അതമിടനക്കുറമിചന്റ്  ഇതമില്  പറയുനണന്റ്.  ഡസ്റ്റേറന്റ്

ടഹല്തന്റ്  അഡതമാറമിറമി  രൂപനീകരമിച്ചുടകമാണന്റ്,  ഡസ്റ്റേറന്റ്  ടഹല്തന്റ്

അഡതമാറമിറമിയമാണന്റ്  കമാരുണദ്യ  സുരക്ഷമാ  പദ്ധതമി  നടെപമിലമാക്കുനതന്റ്.

ഡകരളതമില് ഡനരടത കമാരുണദ്യ ടമഡമിക്കേല് സരവ്വനീസസന്റ് ഡകമാരപഡറഷന

ആരണഭമിചതുഡപമാടല  ഏറവുണ  നല  രനീതമിയമില്  ആഡരമാഗദ്യ  വകുപമിനന്റ്

എലമാകമാലത്തുണ ഗുണണ ടചെയ്യുന കമാരദ്യമമാണന്റ്  ഡസ്റ്റേറന്റ്  ടഹല്തന്റ് അഡതമാറമിറമി

രൂപനീകരമിച്ചുടവനള്ളതന്റ്.  വളടര  നല  രനീതമിയമില്  അതമിടന  പ്രവരതനണ

മുഡനമാട്ടുഡപമാകുനണന്റ്.  ഡസ്റ്റേറന്റ്  ടഹല്തന്റ്  അഡതമാറമിറമി  ഡനരമിടന്റ്  ശനീചെമിത

തമിരുനമാള  ഇനസ്റ്റേമിറഡ്യൂടമിടന  സമനീപമിപമിച്ചു.  ഇനഷന്വേറനസന്റ്  നടെപമിലമാക്കുന

കമാരദ്യതമിലണ  ശനീചെമിത തമിരുനമാള ഇനസ്റ്റേമിറഡ്യൂടന്റ്  അനുകൂലമമായ സമനീപനമല

സന്വേനീകരമിചതന്റ്.  കരമാര  വദ്യവസ  പ്രകമാരണ  ഡദേശനീയ  തലതമില്  തയ്യമാറമാക്കേമി

അണഗനീകരമിചമിട്ടുള്ള  നമിരക്കുകള  ശനീചെമിത  തമിരുനമാള  ഇനസ്റ്റേമിറഡ്യൂടമിനന്റ്

അണഗനീകരമിക്കേമാന  സമാധമിക്കേമിടലന  മറുപടെമിയമാണന്റ്  ലഭമിചമിട്ടുള്ളതന്റ്.  ഇക്കേമാരദ്യണ

സണബന്ധമിചന്റ് ശനീചെമിത തമിരുനമാള  ഇനസ്റ്റേമിറഡ്യൂടന്റ്  ഡകന  സരക്കേമാരമിടന
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സയനസന്റ്  ആനന്റ്  ടടെഡകമാളജമി  മനമാലയടത  സമനീപമിചമിരമിക്കുനടവനമാണന്റ്

മറുപടെമി  നല്കമിയതന്റ്.  ഡസ്റ്റേറന്റ്  ടഹല്തന്റ്  ഏജനസമി  ഇഇൗ  പ്രശ്നണ

പരമിഹരമിക്കുനതമിനുള്ള  നടെപടെമി  നമാഷണല്  ടഹല്തന്റ്  അഡതമാറമിറമിയുമമായമി

ഡചെരനന്റ്  ചെരച ടചെയവരമികയമാണമിഡപമാള.  സണസമാനതന്റ്  1-4-2019  മുതല്

ഏറവുണ  വമിജയകരമമായമി  നടെപമിലമാക്കേമി  വരുന  പദ്ധതമിയമാണന്റ്  കമാരുണദ്യ

ആഡരമാഗദ്യ  സുരക്ഷമാ പദ്ധതമി.  ചെമികമിതമിക്കേമാന പണമമിലമാടത വമിഷമമിക്കുന

പതമിനമായമിരക്കേണക്കേമിനന്റ്  ഡപരക്കേമാണന്റ്  ഇതന്റ്  തുണയമായമിട്ടുള്ളതന്റ്.  കൃതദ്യമമായമി

പറഞമാല്  41,48,000  കുടുണബങളക്കേന്റ്  ഇഇൗ  പദ്ധതമിയമിലൂടടെ  ഇ-കമാരഡന്റ്

നല്കമി  സഇൗജനദ്യ  ചെമികമിത  ഉറപക്കേമിവരമികയമാണന്റ്.  ഡസ്റ്റേറന്റ്  ടഹല്തന്റ്

ഏജനസമി  വഴമിയമാണന്റ്  സരക്കേമാര  ഇഇൗ  പദ്ധതമി  നടെപമിലമാക്കേമി  വരുനതന്റ്.

നമിലവമില്  186  സരക്കേമാര ആശുപതമികളുണ  369  സന്വേകമാരദ്യ  ആശുപതമികളുണ

അഞന്റ്  ഡകന  സരക്കേമാരമിടന  കനീഴമിലള്ള  ആശുപതമികളുമുളടപടടെ  560

ആശുപതമികള  ഇഇൗ  പദ്ധതമിയമിനകനീഴമില്  എണപമാനല്  ടചെയമിട്ടുണന്റ്.

കുറഞകമാലണടകമാണന്റ് സമാധമാരണക്കേമാരമായ 16,24,000 കുടുണബങളക്കേന്റ് ഇഇൗ

പദ്ധതമിയമിലൂടടെ  ചെമികമിത നല്കമാന സമാധമിച്ചു.  KASP (Karunya  Arogya

Suraksha Padhathi) വനതമിനുഡശഷണ 41,48,000 കുടുണബങള എണപമാനല്
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ടചെയ  ഇഇൗ  കമാലയളവമില്തടന  16,24,000  കുടുണബങള  ചെമികമിത

ഡതടെമിവരമികയുണ  അവരക്കേന്റ്  സഇൗജനദ്യ  ചെമികമിത  ടകമാടുക്കുകയുണ  ടചെയമിട്ടുണന്റ്.

ആളുകള  വരുനതമിനനുസരമിചന്റ്  കൃതദ്യമമായമി  ചെമികമിത

ടകമാടുത്തുടകമാണമിരമിക്കുകയമാണന്റ്. ചെമികമിതമായമിനതമിലമായമി 941 ഡകമാടെമി രൂപ

ഇഇൗ  പദ്ധതമിവഴമി  സഇൗജനദ്യ  ചെമികമിതയുടടെ  ഭമാഗമമായമി  സരക്കേമാര

ടചെലവഴമിചമിട്ടുണന്റ്.  ഡകന  സരക്കേമാരമിടന  ആയുഷമാന  പദ്ധതമിയുണകൂടെമി

ഡചെരനടകമാണമാണന്റ്  ഇതന്റ്  നടെപമാക്കുനതന്റ്.  ഒരു  ഡരമാഗമിക്കേമായമി  100  രൂപ

ടചെലവഴമിക്കുനടണങമില്  89  രൂപയുണ  സണസമാന  സരക്കേമാരമാണന്റ്

ടചെലവമിടുനതന്റ്.  11  രൂപയമാണന്റ് ഡകനസരക്കേമാരമിടന വമിഹമിതമമായമി വരുനതന്റ്.

ടചെറമിയ  കമാലയളവമിനുള്ളമില്  ഇതയുണ  തുക  പദ്ധതമിയമിലൂടടെ  സരക്കേമാര

ടചെലവഴമിചമിട്ടുടണനമാണന്റ്  സൂചെമിപമിക്കേമാനുള്ളതന്റ്.  കൂടെമാടത,  കമാരുണദ്യ

ടബനവലനന്റ്  ഫണന്റ്  ഡലമാടറമി  വകുപമാണന്റ്  ഡനരടത  നടെപമിലമാക്കേമി

വനമിരുനതന്റ്.  ചെമില  അണഗങള  ടതറമിദ്ധമാരണയുടടെ  ഭമാഗമമായമി  കമാരുണദ്യ

പദ്ധതമി  നമിരതലമാക്കേമിടയടനമാടക്കേ  പറയുനതന്റ്  ഡകടമിരുന.  അതന്റ്

നമിരതലമാക്കേമിയമിടമിടലനന്റ്  മമാതമല,  ഡനരടത  ഡലമാടറമി  വകുപ്പുവഴമിയമാണന്റ്

നടെപമിലമാക്കേമിയമിരുനതന്റ്.  എനമാല് ഇഡപമാള നമള രൂപനീകരമിചമിട്ടുള്ള ഡസ്റ്റേറന്റ്
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ടഹല്തന്റ്  അഡതമാറമിറമിവഴമി  ഇഇൗ  പദ്ധതമി  കൃതദ്യമമായമി  നടെപമിലമാക്കുകയുണ

അരഹതയുള്ള  എലമാ  ആളുകളക്കുണ  പണണ  അനുവദേമിച്ചുടകമാണന്റ്  സഇൗജനദ്യ

ചെമികമിത  ഉറപ്പുവരുത്തുകയുണ  ടചെയ്യുനണന്റ്.  ശനീചെമിത തമിരുനമാള

ഇനസ്റ്റേമിറഡ്യൂടമിടന  പുതമിയ  ഡയറക്ടര  ചെമാരടജ്ജെടുതഡപമാള  ഇതന്റ്  ടചെയ്യുനതന്റ്

ശരമിയടലനന്റ്  ഞമാന  ഡനരമിടന്റ്  സണസമാരമിചമിട്ടുണന്റ്.  കുടെമിശമികയുടടെ

ഭമാഗമമാടയമാനമല,  നമ്മുടടെ  നമിരക്കേന്റ്  അണഗനീകരമിക്കേമാന  കഴമിയമിടലനന്റ്

പറഞമാണന്റ്  അവര  ഇഇൗ  പദ്ധതമിടയമാടക്കേ  നമിരതലമാക്കേമിയതന്റ്.

എനമിരുനമാലണ  ആരക്കുണ  ചെമികമിത  നമിഡഷധമിക്കേമാന  ഇടെയമാക്കേമാടത  മറന്റ്

ആശുപതമികളമിഡലയന്റ്  വഴമിതമിരമിച്ചുടകമാണന്റ്  ചെമികമിത  ടകമാടുതമിട്ടുണന്റ്.

ശനീചെമിത തമിരുനമാള  ഇനസ്റ്റേമിറഡ്യൂടന്റ്  ഇഇൗ  പദ്ധതമിയുമമായമി

സഹകരമിക്കേണടമനള്ള  കമാരദ്യണ  ഡയറക്ടഡറമാടെന്റ്  ഡനരമിടന്റ്  സണസമാരമിചമിട്ടുണന്റ്.

ഡനരടത  ടസകടറമി  തലതമില്  ധമാരമാളണ  ചെരചകള  നടെനമിട്ടുള്ളതമാണന്റ്.

അതമിനമാല് സരക്കേമാര ഒനണ മമിണമിയമിടമിടലനന്റ് പറയുനതന്റ് ശരമിയല;  അതന്റ്

ശനീ.  പമാറക്കേല്  അബ്ദുല  അറമിയമാതതുടകമാണമാണന്റ്;  ഇഡപമാഴണ  ചെരച

നടെനവരമികയമാണന്റ്.  ശനീചെമിത തമിരുനമാള  ഇനസ്റ്റേമിറഡ്യൂടന്റ്  വനീണ്ടുണ

പഴയതുഡപമാടല  ചെമികമിതമാ  പദ്ധതമികളുമമായമി  സഹകരമിക്കുടമനമാണന്റ്
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പ്രതനീക്ഷമിക്കുനതന്റ്.  നമാഷണല്  ടഹല്തന്റ്  മമിഷടനയുണ  സയനസന്റ്  ആനഡന്റ്

ടടെഡകമാളജമി വമിഭമാഗഡതയുണ ഇക്കേമാരദ്യണ ശദ്ധയമില്ടപടുതമിയമിട്ടുണന്റ്.

(6) മമിമമികമിടയ ഡകരള സണഗനീത അക്കേമാദേമമിയുടടെ ഭമാഗമമാക്കേല് 

ശനീ  .    ബമി  .    ഡമി  .    ഡദേവസമി:  1973  മുതല്  ഡകരള  യൂണമിഡവഴമിറനീ

യുവജഡനമാതവങളമില്  മമിമമികമി  എന  കലമാരൂപടത

ഉളടപടുത്തുകയുണമായമി.  ആലപമി  അഷ്റഫന്റ്,  ടകമാചമിന  ഹനനീഫ,  ടനടുമുടെമി

ഡവണു,  ഫമാസമില്,  ടകമാതുകന്റ്  നമാണപന  തുടെങമിയ  കലമാകമാരനമമാര  ഇഇൗ

കലയമിലൂടടെ പമിനനീടെന്റ് മലയമാള സമിനമിമയമില് അരഡങറണ കുറമിക്കുകയുണ ടചെയ.

1977  മുതല് ടകമാചമിന കലമാഭവനമില് ഗമാനഡമളഡയമാടടെമാപണ  മമിമമികമി  എന

കലമാരൂപണ അവതരമിപമിക്കുകയുണ  1981  ടസപ്റണബര  21-നന്റ്   ശനീ.  സമിദ്ദേമിഖന്റ്,

ലമാല്,  ടക.എസന്റ്.  പ്രസമാദേന്റ്,  റഹ്മമാന  അനസമാര,  വരക്കേമിചന  ഡപട  എനനീ

കലമാകമാരനമമാര  ഡചെരനന്റ്  ആഡബലചടന  ഡനതൃതന്വേതമില്  മമിമമികന്റ്  പഡരഡന്റ്

എന കലമാരൂപണ രണഗതന്റ് അവതരമിപമിക്കുകയുണമായമി. തുടെരനന്റ് എന. എഫന്റ്.

വരഗനീസന്റ്,  ജയറമാണ,  ടടസനുദ്ദേനീന,  സലമിണകുമമാര,  കലമാഭവന  മണമി,  റമാഫമി

ടമക്കേമാരടമിന,  അബമി,  ഹരമിശനീ  അഡശമാകന,  നമാദേമിരഷമാ,  കലമാഭവന

ഷമാഡജമാണ്,  ദേമിലനീപന്റ്,  കലമാഭവന  സഡനമാഷന്റ്,  സമാഗര,  ഷമിയമാസന്റ്,  സലമിണ,
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അഹമദേന്റ്, ഗമിനസന്റ് പക, രഡമശന്റ് പമിഷമാരടെമി, ധരമജന ഡബമാളഗമാടമി, സുരമാജന്റ്

ടവഞമാറമൂടെന്റ്,  ഹരനീഷന്റ്  കണമാരന,  വമിഡനമാദേന്റ്  ഡകമാവൂര,  കലമാഭവന നവമാസന്റ്,

ഹരമിശനീ മമാരടമിന,  സമാജുടകമാടെമിയന,  ഡകമാടയണ നസനീര,  ഡനമാബമി,  ജഗദേനീഷന്റ്,

ജയരമാജന്റ്  വമാരദ്യര  തുടെങമിയ  നൂറുകണക്കേമിനന്റ്  പ്രഗത്ഭരമായ  കലമാകമാരനമമാര

മലയമാള  സമിനമിമയമില്  മമിമമികമി  രണഗത്തുനമിനന്റ്  കടെനവരമികയുണ  അവരുടടെ

പ്രമാഗത്ഭദ്യണ  ടതളമിയമിക്കുകയുണ ടചെയ.  പത്മശനീ,  ഗമിനസന്റ്  അവമാരഡന്റ്,  ഭരതന്റ്

അവമാരഡന്റ്,  മമികച  സണവമിധമായകനുള്ള  ഡദേശനീയ  പുരസമാരണ  തുടെങമിയ

പുരസമാരങള ഇവരമില് പലരുണ  ഡനടെമിയമിട്ടുണ  ഇതുവടരയുണ  ഡകരള  സണഗനീത

നമാടെക അക്കേമാദേമമി അനുകരണകലടയ അണഗനീകരമിചമിടമില.  പത്തുവരഷണ മുമ്പെന്റ്

ശനീ.  എണ.  എ.  ഡബബമി  സമാണസമാരമിക  വകുപ്പുമനമിയുണ  ശനീ.  എണ.  മുഡകഷന്റ്

അക്കേമാദേമമി  ടചെയരമമാനുമമായമിരുനഡപമാള  ശനീ.  ടക.  എസന്റ്.  പ്രസമാദേമിടന

മമിമമികമികലടയ  പ്രതമിനമിധനീകരമിചന്റ്  കഇൗണ്സമില്  ടമമ്പെറമായമി  ഡനമാമമിഡനറന്റ്

ടചെയമിരുനതമാണന്റ്.  എനമാല്  പമില്ക്കേമാലതന്റ്  അനുകരണകലടയ

ഒഴമിവമാക്കുകയമാണുണമായതന്റ്.  സ്കൂള-ഡകമാഡളജന്റ്  യുവജഡനമാതവങളമില്  ഇഇൗ

കലടയ ഉളടപടുത്തുകയുണ വമിജയമികളക്കേന്റ് ഡഗ്രസന്റ് മമാരക്കേന്റ് അനുവദേമിക്കുകയുണ

ടചെയ്യുനണന്റ്.  ഡകരളതമിടല  ഒട്ടുമമിക്കേ  ചെമാനലകളമിടലയുണ  പ്രധമാന
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ഡപ്രമാഗ്രമാമുകളമിടലമാനന്റ്  ഡകമാമഡമി  പരമിപമാടെമികളമാണന്റ്.  മലയമാളതമിടന

ടമഗമാസ്റ്റേമാര ശനീ. മമ്മൂടമി വടര മമിമമികമി കലയമില്നമിനണ മലയമാള സമിനമിമയമില്

എതമിയതമാണന്റ്.  ഏകഡദേശണ  നൂഡറമാളണ  മമിമമികമി  ട്രൂപ്പുകള  ഡകരളതമില്

പ്രവരതമിക്കുനണന്റ്.  തമികച്ചുണ ജനകനീയമമായ മമിമമികമി  എന കലമാരൂപടത

അണഗനീകരമിക്കുനതമിനുണ  ഡകരള  സണഗനീത  നമാടെക  അക്കേമാദേമമിയുടടെ

ഭമാഗമമാക്കുനതമിനുണ  നടെപടെമി  സന്വേനീകരമിക്കേണടമനന്റ്  ഇഇൗ  സബ്മമിഷനമിലൂടടെ

അഭദ്യരതമിക്കുന. 

  പടമികജമാതമി  പടമികവരഗ  പമിഡനമാക്കേസമുദേമായഡക്ഷമവുണ  നമിയമവുണ

സമാണസമാരമികവുണ  പമാരലടമനറമികമാരദ്യവുണ  വകുപ്പുമനമിക്കുഡവണമി

സഹകരണവുണ  വമിഡനമാദേസഞമാരവുണ  ഡദേവസന്വേവുണ  വകുപ്പുമനമി

(ശനീ  .    കടെകണപള്ളമി  സുഡരനന  ):  സര,  സണഗനീത  നമാടെക  അക്കേമാദേമമിയുടടെ

ഭരണഘടെനയുണ  നമിയമമാവലമിയുണ  അണഗനീകരമിചമിട്ടുള്ളതന്റ്

ജമി.ഒ.  നണ.  27/85/സമിഡമി  24-12-1985  അനുസരമിചമാണന്റ്.  ആയതുപ്രകമാരണ

അക്കേമാദേമമിയുടടെ  ഉഡദ്ദേശലക്ഷദ്യങളമിലളടപടുതമിയമിട്ടുള്ളതന്റ്  നൃതണ,  നമാടെകണ,

സണഗനീതണ, മമാജമികന്റ്, നമാടെന കലകള, അതുഡപമാടല ഡകരളതമില് നമിലവമിലള്ള

മറന്റ്  ആവമിഷമാരകലകളുടടെ  ഡപ്രമാതമാഹനണ  അഭമിവൃദ്ധമിടപടുതല്
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തുടെങമിയവയമാണന്റ്.  ഇതുപ്രകമാരണ  മമിമമികമി  എന  കലമാരൂപടത  ഡകരള

സണഗനീത  നമാടെക  അക്കേമാദേമമിയുടടെ  പ്രവരതന  മണലതമില്

ഒഇൗഡദേദ്യമാഗമികമമായമി ഉളടപടുതമിയമിട്ടുള്ളതമായമി കമാണുനമില.  എനമാല്  2010-

11  സമാമ്പെതമിക  വരഷതമില്  ഡകരളതമില്  മമിമമികമിക്കേന്റ്  ഡകരള

സണഗനീതനമാടെക അക്കേമാദേമമി പുരസമാരണ ടകമാടുത്തു.  ആ നടെപടെമി ടതറമാടണനന്റ്

ഓഡമിറന്റ്  ചൂണമിക്കേമാണമിക്കുകയുണമായമി.  മമിമമികമി  എന  ജനകനീയ

കലമാരൂപതമിനന്റ് ആവശദ്യമമായ ഡപ്രമാതമാഹനങള നല്കുനതമിനുണ അതമിടന

ഒഇൗപചെമാരമികമമായമി  അണഗനീകരമിക്കുനതമിനുണ  സരക്കേമാരമിനന്റ്  അനുകൂല

നമിലപമാടെമാണുള്ളതന്റ്.  ബഹുമമാനടപട  എണ.എല്.എ  ആവശദ്യടപട  പ്രകമാരണ

മമിമമികമി  എന  കലമാരൂപടത  ഡകരള  സണഗനീത  നമാടെക  അക്കേമാദേമമിയുടടെ

പ്രവരതന  പടമികയമിലളടപടുത്തുനതമിനമായമി  അക്കേമാദേമമിയുടടെ

നമിയമമാവലമിയമില്  ഡഭദേഗതമി  വരുതമി  അവ  സരക്കേമാരമിനന്റ്

സമരപമിഡക്കേണതുണന്റ്.  അങടന  സരക്കേമാരമിനന്റ്  സമരപമിക്കുനപക്ഷണ

നമിയമമാവലമി  ഡഭദേഗതമിക്കേന്റ്  അനുമതമി  നല്കുന  കമാരദ്യണ  സരക്കേമാര

നമിശയമമായുണ പരമിഡശമാധമിക്കുണ. 
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(7)    ടടപതൃക ഗ്രമാമപദ്ധതമി  

ശനീ  .    സജമി  ടചെറമിയമാന:  സര,  ടചെങന്നൂര  ആറന്മുള  മണലങളുടടെ

പരമ്പെരമാഗത  വദ്യവസമായങളുണ  കരകഇൗശല  നമിരമമാണ  ഡമഖലയുണ

തകരനഡപമായ  സമാഹചെരദ്യതമില്  പഴയകമാല  പ്രതമാപങളമായ

ആരമാധനമാലയങഡളയുണ  ഇഇൗ  ഡമഖലകഡളയുണ  സമാണസമാരമിക

സമാപനങടളയുണ  ബന്ധമിപമിക്കുന  ഒരു  പദ്ധതമി  മമാനമാര-ടചെങന്നൂര-

ആറന്മുള  വമിഡനമാദേസഞമാര  ടടപതൃക  സരകഡ്യൂടന്റ്  പദ്ധതമി  ഗവണ്ടമനമിടന

മുനമില് സമരപമിചമിട്ടുണന്റ്. ആലപ്പുഴ ടടപതൃക പദ്ധതമിയുടടെ തുടെരചയമായമിടമാണന്റ്

ഇഇൗ  പദ്ധതമി  നടെപമിലമാക്കുനതമിനന്റ്  ബഹുമമാനദ്യരമായ  മുഖദ്യമനമി,  ടൂറമിസണ

വകുപ്പുമനമി,  ധനകമാരദ്യ  വകുപ്പുമനമി  തുടെങമിയവരുടടെ  നമിരഡദ്ദേശപ്രകമാരണ

ഡമാഫന്റ്  ഡപ്രമാജക്ടന്റ്  റമിഡപമാരടന്റ്  തയ്യമാറമാക്കേമി  നല്കമിയമിട്ടുള്ളതന്റ്.  ഇഇൗ  പദ്ധതമി

യമാഥമാരതദ്യമമാകുഡമ്പെമാള  മമാനമാറമിടല  പരമ്പെരമാഗത  വദ്യവസമായമമായ  ഓടെന്റ്,

ടവള്ളമി നമിരമമാണ ഡമഖല, ടചെങന്നൂരമിടല ശമില്പ നമിരമമാണ ഡമഖല - ശമില്പ

നമിരമമാണ  ഡമഖലടയപറമി  പറയുഡമ്പെമാള  ശബരമിമല  ശമാസമാവമിടന

വമിഗ്രഹണഡപമാലണ നമിരമമിച ഡമഖലയമാണന്റ് ടചെങന്നൂരമിടല ശമില്പ  നമിരമമാണ

ഡമഖല;  പരമ്പെരമാഗത  വദ്യവസമായമമായ  കളമിമണ്പമാത  വദ്യവസമായഡമഖല,
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ആറന്മുളകണ്ണമാടെമി ഉല്പമാദേനഡമഖല,  പള്ളമിഡയമാടെങള,  എണ്ണയമാടെന്റ്  ടകമാടമാരണ  -

ആദേദ്യടത സ്പെനീക്കേറുമമായമി  ബന്ധടപട ചെരമിതതമിടന ഭമാഗമമാണന്റ്  എണ്ണയമാടെന്റ്

ടകമാടമാരണ,  മണ്മറഞ്ഞുഡപമായതുണ  ഇഇൗ  ഗവണ്ടമനന്റ്  നവനീകരമിചതുമമായ

കുടനഡപരൂര-വരടമാര നദേമികള,  അതമിപ്രസമിദ്ധമമായ  ടചെങന്നൂര

മഹമാഡദേവഡക്ഷതണ, നമിരണണപള്ളമി, പരുമലപള്ളമി, ആറന്മുള ഡക്ഷതണ, വലമിയ

സുറമിയമാനമിപള്ളമി,  മമാനമാര ജമമാ-അതന്റ് പള്ളമി,  പഞപമാണവഡക്ഷതങള,

ബമാഹ്മണമഠണ,  കമാടുടവട്ടൂര  പള്ളമി,  അപര  കുടനമാടെന  കമാരഷമിക  ഡമഖല,

ആയുരഡവദേ  ഡമഖലയടെക്കേണ  ടചെങന്നൂര  -  ആറന്മുള  മണലങടള

ബന്ധമിപമിക്കുന  സമാണസമാരമിക  ആദ്ധദ്യമാത്മമിക  ടടപതൃകങളമായ  ഒഡടഡറ

പദ്ധതമികടള  കൂടമിഡയമാജമിപമിക്കുന  ഒരു  പദ്ധതമിയമാണന്റ്  ടചെങന്നൂര-ആറന്മുള

ടടപതൃക  പദ്ധതമി.  പമ്പെയമാറമിടന  ഉപഡയമാഗമിച്ചുടകമാണമാണന്റ്  ഇഇൗ  ടൂറമിസണ

ഡപ്രമാജക്ടന്റ് തയ്യമാറമാക്കേമിയമിട്ടുള്ളതന്റ്.  ഇതമിലൂടടെ ആയമിരക്കേണക്കേമിനന്റ് ആളുകളക്കേന്റ്

ടതമാഴമില്  നല്കമാന  കഴമിയുണ.  മധദ്യതമിരുവമിതമാണകൂറമിടന  വമികസന

മുഡനറതമിനന്റ്  വലമിയ സമാധദ്യതയുണമാക്കുന ഇഇൗ പദ്ധതമി നടെപമാക്കുനതമിനന്റ്

ബഹുമമാനടപട  ഗവണ്ടമനണ  ബഹുമമാനടപട  ടൂറമിസണ  വകുപ്പുമനമിയുണ

നനമായമി  സഹമായമിക്കുനടണങമിലണ  ഇഇൗ  ഗവണ്ടമനമിടന
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ഭരണകമാലത്തുതടന  അതന്റ്  ഏടറടുതന്റ്  നമിരമമാണ

പ്രവരതനങളമാരണഭമിക്കേമാന  ആവശദ്യമമായ  സമാമ്പെതമിക  സണവമിധമാനണ

ഏരടപടുതമാന  കഴമിയണണ  എനന്റ്  ഇഇൗ  സബ്മമിഷനമിലൂടടെ  ഞമാന

ഗവണ്ടമനമിഡനമാടെന്റ് അഭദ്യരതമിക്കുകയമാണന്റ്. 

സഹകരണവുണ  വമിഡനമാദേസഞമാരവുണ  ഡദേവസന്വേവുണ  വകുപ്പുമനമി

(ശനീ  .    കടെകണപള്ളമി  സുഡരനന  ):  സര,  ഓഡരമാ  നമാടെമിടനയുണ  തനതന്റ്

സമാണസമാരമിക ടടപതൃക സമാരകങള സണരക്ഷമിച്ചുണ തനമിമ  നമിലനമിരതമിയുണ

അതരണ  ടടപതൃക  ഡകനങടള  ടൂറമിസണ  വമികസനതമിനുഡപമാലണ

ഉപഡയമാഗമിക്കുകയുണ   ടചെയ്യുന  ടടപതൃക  ടൂറമിസണ  പദ്ധതമിക്കേന്റ്  ഇനന്റ്

ഡലമാകടമമ്പെമാടുണ  വലമിയ  പ്രമാധമാനദ്യമമാണുള്ളതന്റ്.  ഡകരളതമിടല  ടൂറമിസണ

വമികസനതമിടന  കമാരദ്യതമിലണ  ഇതരണ  ടടപതൃക  സണരക്ഷണ

പദ്ധതമികളുടടെ  പ്രമാധമാനദ്യണ  തമിരമിചറമിഞ്ഞു  ടകമാണ്ടുള്ള  പ്രവരതനങളമാണന്റ്

സരക്കേമാര  നടെപമിലമാക്കേമിവരുനതന്റ്.  നമ്മുടടെ  നമാടമില്തടന  മുസമിരനീസന്റ്

ടടപതൃക  സണരക്ഷണ  പദ്ധതമിയമാണന്റ്  ഇഇൗ  രനീതമിയമില്  ആദേദ്യമമായമി

ആവമിഷരമിചന്റ്  നടെപമിലമാക്കേമിയതന്റ്.  തുടെരനന്റ് തലഡശരമി,  ആലപ്പുഴ എനനീ രണന്റ്

ടടപതൃക  സണരക്ഷണ  പദ്ധതമികളകൂടെമി  സരക്കേമാര  നമ്മുടടെ  സണസമാനതന്റ്
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ഇഡപമാള  നടെപമിലമാക്കേമി  വരുന.  ഇതുകൂടെമാടത  ടതക്കേന  ഡകരളതമിടല

ടടപതൃക  സമാരകങടള  ബന്ധമിപമിച്ചുടകമാണന്റ്  തമിരുവമിതമാണകൂര  ടടപതൃക

സണരക്ഷണ  പദ്ധതമി  എന  ഡപരമില്  ഒരു  ടടപതൃക  സണരക്ഷണ  പദ്ധതമി

നടെപമാക്കേമാനുള്ള  കണ്സളടനമിടന  ടതരടഞടുക്കുകയുണ  പദ്ധതമി

നടെപമിലമാക്കുനതമിനുള്ള  ഡമി.പമി.ആര. തയ്യമാറമാക്കേമി നടെപടെമി സന്വേനീകരമിക്കുകയുണ

ടചെയമിട്ടുണന്റ്. ബഹുമമാനടപട എണ.എല്.എ.-യുടടെ മണലമമായ ടചെങന്നൂരമിലണ

സമനീപ  മണലമമായ  ആറന്മുളയമിലമുളടപടുന  പ്രഡദേശങളമിടല

ആരമാധനമാലയങളുണ  ടകമാടമാരവുണ  അവമിടെടത  പള്ളമിഡയമാടെങളുണ

പരമ്പെരമാഗത  വദ്യവസമായങള,  ആഭരണശമാലകള  എനമിവയുടമലമാണ

സണരക്ഷമിചന്റ്  പരസ്പെരണ  ബന്ധമിപമിച്ചുടകമാണന്റ്  ഒരു  ടടപതൃക  ടൂറമിസണ  പദ്ധതമി

നടെപമാക്കേമാനുള്ള  സമാധദ്യത  വളടരഡയടറയമാണന്റ്.  ഇതുസണബന്ധമിചന്റ്  പ്രശസ

കണ്സരഡവഷന  ആരക്കേമിടടെക്ടന്റ്  ശനീ.  ടബനമി  കുരദ്യമാഡക്കേമാസന്റ്  പദ്ധതമിയുടടെ

വമിശദേമമായ  രൂപഡരഖ  തയ്യമാറമാക്കേമി  കഴമിഞമിട്ടുണന്റ്.  ഇഇൗ  രൂപഡരഖ  ടൂറമിസണ

വകുപന്റ്  പരമിഡശമാധമിച്ചുടകമാണമിരമിക്കുകയമാണന്റ്.  പ്രസ്തുത  പദ്ധതമി

അടെമിയനരമമായമി  ഇഇൗ  സരക്കേമാരമിടന  കമാലത്തുതടന

നടെപമിലമാക്കേമാനമാവശദ്യമമായ നടെപടെമി സന്വേനീകരമിക്കുണ. 
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 (8) ഗവണ്ടമനന്റ് ഡമമായന ഡമമാഡല് എചന്റ്  .  എസന്റ്  .  എസന്റ്  .-  ല്
ഡമിജമിടടറഡസഷന

ശനീ  .    ഷമാഫമി  പറമ്പെമില്:  സര,  ഡകരളതമിടന  അഭമിമമാനമമായ

സമാപനമമാണന്റ്  പമാലക്കേമാടെന്റ്  ഡമമായന  ഡമമാഡല്  ഹയര  ടസക്കേണറമി  സ്കൂള.

4500-ല്  അധമികണ  ടപണ്കുടമികള  പഠമിക്കുന,  രണന്റ്  ഷമിഫമായമി  ആ

പ്രഡദേശടത 90 ശതമമാനണ സമാധമാരണക്കേമാരക്കുണ നമിലവമാരമുള്ള വമിദേദ്യമാഭദ്യമാസണ

ഉറപ്പു വരുതമാന കഴമിയുന ആ സമാപനടത ഇനദ്യയമിടല ആദേദ്യടത fully

digitalize  സ്കൂള  ആക്കേമാനുള്ള  ഒരു  ഡപ്രമാജക്ടന്റ്  സണബന്ധമിചന്റ്  2015-ല്

ഗവണ്ടമനമിടന ഉതരവന്റ് ഇറങമിയതമാണന്റ്.  എണ.എല്.എ.  ആസമി വമികസന

ഫണമില്നമിനണ രണരഡക്കേമാടെമി  രൂപ,  നഗരസഭയുടടെ  പമാന ഫണമില്നമിനണ

ഒഡനകമാല്ഡക്കേമാടെമി  രൂപ,  ടഎ.ടെമി@സ്കൂളമിടന  Interest  Accrued  Fund-

ല്നമിനണ  രണന്റ്  ഡകമാടെമി  രൂപ,  എചന്റ്.എസന്റ്.എസന്റ്.-ടന  രണന്റ്

ഡകമാടെമിരൂപയുളടപടടെ  ഏകഡദേശണ  എടന്റ്  ഡകമാടെമി  രൂപയുണ മൂനന്റ്  എണ.പമി.-മമാര

ബഹുമമാനദ്യരമായ എ. ടക. ആനണമി, വയലമാര രവമി, ഇഇൗ നമാടെമിടന, ഇനദ്യയുടടെ

അഭമിമമാനതമാരണ,   ശനീ.  സചമിന  ടടെണ്ടുല്ക്കേര  എനമിവരുടടെ  രമാജദ്യസഭമാ

ഫണമില്നമിനന്റ്  25  ലക്ഷണ രൂപയുണ വടര പൂള ടചെയന്റ് നമള ആ ഡപ്രമാജക്ടന്റ്
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ആരണഭമിചതമാണന്റ്.  ഹമാബമിറമാറന്റ്  സമിവമില്  വരക്കേന്റ്സുണ  ടകല്ഡട്രമാണ്

ഡമിജമിറടടലഡസഷന  പ്രവരതനങളുടടെ  ഡടെമാടല്  ടസമാലഡ്യൂഷന

ടപ്രമാടടവഡറുമമായമി  ആരണഭമിച  ആ  ഡപ്രമാജക്ടന്റ്  ഇനന്റ്  പൂരതനീകരണതമിനന്റ്

ടവറുണ  നൂറന്റ്  ദേമിവസണ മമാതണ അകടലയമാണന്റ്.  പഡക്ഷ ആ നൂറന്റ്  ദേമിവസടത

വരക്കേന്റ്  നടെതമാന  കഴമിയമാത  സമാഹചെരദ്യമുണമായമിടന്റ്  വരഷങളമായമി

മമാറുകയമാണന്റ്.  ഒനമാമടത  കമാരദ്യണ,  ഇഇൗ  ഡപ്രമാജക്ടന്റ്  ഒരു  യൂണനീകന്റ്

ഡപ്രമാജക്ടമായതുടകമാണന്റ്  അനന്റ്  അതന്റ്  രൂപനീകരമിക്കുനതമിനുണ

നടെപമിലമാക്കുനതമിനുണ  ഇഇൗ  ഫണ്ടുകള  മുഴവന  പൂള  ടചെയന്റ്

നടെത്തുനതമായതുടകമാണ്ടുണ  അനടത  വമിദേദ്യമാഭദ്യമാസതമിടന  അഡനീഷണല്

ചെനീഫന്റ്  ടസകടറമി,  ധനകമാരദ്യ  അഡനീഷണല്  ചെനീഫന്റ്  ടസകടറമി,  പമിനനീടെന്റ്

അഡദ്ദേഹണ  ചെനീഫന്റ്  ടസകടറമിയുണ  ഇഡപമാള  കമിഫ്ബമിയുടടെ

തലപതമിരമിക്കുനയമാളുമമാണന്റ്,  അതുഡപമാടല  ഡമി.പമി.ടഎ.  -  അനന്റ്

ടഎ.എ.എസുകമാരനമാണന്റ്;  ഹയര  ടസക്കേണറമി  ഡയറക്ടറമായമി  അനന്റ്

പ്രവരതമിചതന്റ്  ടഎ.എ.എസന്റ്-കമാരനമാണന്റ്,  പമാലക്കേമാടെന്റ്  ജമിലമാ കളക്ടര എന

തുടെങമി ഒരു ഉനതമാധമികമാര  സമമിതമി  പരമിഡശമാധമിചന്റ്  തനീരുമമാനടമടുത ഒരു

ഡപ്രമാജക്ടമിടന നടെപമിലമാക്കേമാന അനുവദേമിക്കേരുടതന ചെമിലരുടടെ പമിടെമിവമാശമിമൂലണ
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ഇതയുണ കുടമികള ഇതയുണ വരഷങളമായമി പ്രയമാസടപടുന ഒരു സമാഹചെരദ്യണ

പമാലക്കേമാടെന്റ്  ഡമമായന  സ്കൂളമില്  ഉണമാകുനതന്റ്  അതനീവ  ദുനഃഖകരമമായ  ഒരു

സമാഹചെരദ്യമമാണന്റ്. എനമിക്കേന്റ് അങഡയമാടെന്റ് ആദേരവുണ ബഹുമമാനവുണ ഉണന്റ്. ഓഡരമാ

തവണ  ഇഇൗ  വമിഷയടത  സണബന്ധമിചന്റ്  ബന്ധടപടുഡമ്പെമാഴണ  വളടര

ഡപമാസമിറനീവമായ  സ്റ്റേമാനന്റ്  എടുതന്റ്  ആ  ഡപ്രമാജക്ടന്റ്  നടെപമിലമാക്കേമാനുള്ള  എലമാ

എഫരട്ടുണ  എടുതമിട്ടുള്ള  ഒരമാളമാണന്റ്  അങന്റ്.  എനമിട്ടുഡപമാലണ  അതന്റ്

സമയബന്ധമിതമമായമി  നടെപമിലമാകരുടതന  ചെമിലരുടടെ  പമിടെമിവമാശമി

വമിജയമിക്കുനമിടെതന്റ് തനീരചയമായുണ വളടര അടെമിയനരമമായ ഇടെടപടെല് നടെതമി

ഡമമായന  സ്കൂളമിടന  ഡമിജമിറടടലഡസഷന  പ്രവരതനങള

പൂരതനീകരമിക്കേമാനുള്ള  ശകമമായ  ഉതരവന്റ്  ഉണമാകണടമനന്റ്  വമിനനീതമമായമി

അഭദ്യരതമിക്കുകയമാണന്റ്. 

എനമിക്കേന്റ്  രണന്റ്  കമാരദ്യങള സൂചെമിപമിക്കേമാനുണന്റ്.  4500  ടപണ്കുടമികള

പഠമിക്കുന ഒരു സമാപനതമിടന കമാരദ്യമമാണന്റ്.  എലമാ എണ.എല്.എ.-മമാരക്കുണ

ഗവണ്ടമനന്റ്  ഫണ്ടുമമായമി  ബന്ധടപട്ടുണമാകുന  പ്രയമാസടതക്കുറമിചന്റ്  ഞമാന

ടപടടനന്റ്  പറയമാണ.   ഇ-ഡമിജമിറടടലഡസഷന  പ്രവൃതമികളക്കുഡവണമി  ഒരു

ടടെകമിക്കേല്  കമമിറമി  ഇഡനണലമായുണ  എകന്റ്ഡറണലമായുണ  ടകല്ഡട്രമാണ്
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രൂപനീകരമിച്ചു.  അവര  അതന്റ്  മുഴവന  ഓഡമിറന്റ്  ടചെയന്റ്  ആ  ഡപ്രമാജക്ടുമമായമി

മുഡനമാട്ടുഡപമാകമാനുള്ള അനുമതമി തന.  എനമാല് കളക്ടറുടടെ ഡനതൃതന്വേതമില്

ഒരു ടടെകമിക്കേല് കമമിറമി  രൂപനീകരമിക്കേണടമനന്റ്  എണപഡവരഡന്റ്  കമമിറമിയുടടെ

തനീരുമമാനണവന.  മൂനമാര  എഞമിനനീയറമിണഗന്റ്  ഡകമാഡളജമിടന  പ്രമിനസമിപമാളുണ

കുസമാറമിടന ഡയറക്ടറുണ ഡകപമിടന ഡയറക്ടറുടമമാടക്കേയമായമിരുന ഡഡമാ.  ടക.

ജമി. ബമാലകൃഷ്ണടന വടചമാരു ടടെകമിക്കേല് കമമിറമിടയ കളക്ടര നമിഡയമാഗമിച്ചു. ആ

കമമിറമിയുണ ഇതന്റ് പരമിഡശമാധമിച്ചു.   ടകല്ഡട്രമാണമിടന ഇഡനണല്, എകന്റ്ഡറണല്

കമമിറമികളുണ  പരമിഡശമാധമിച്ചു.  മുഡനമാട്ടുഡപമാകമാന  തനീരുമമാനമിചഡപമാള  ഇതന്റ്

സരക്കേമാരമിടന  ഇഡപമാള  പ്രഖദ്യമാപമിച  ടടഹടടെകന്റ്  സ്കൂളമിടന

മമാനദേണപ്രകമാരമല നടെക്കുനടതനണ ഇതന്റ് നമിരതമിവയണടമനണ പറഞന്റ്

ടഎ.ടെമി.@സ്കൂളമില്  നമിടനമാരു  കതന്റ്  വരമികയമാണന്റ്.    ഇതന്റ്  ഡനരടത

തുടെങമിവച ഒരു ഡപ്രമാജക്ടമാണന്റ്,  അതുടകമാണന്റ് ആ നമിലയന്റ് മുഡനമാട്ടുഡപമാകമാന

അനുമതമി ഡവണടമനന്റ് ആവശദ്യടപട്ടു.  അവസമാനണ മനമി ഉളടപടടെ ഇടെടപടന്റ്

ആ  ഡപ്രമാജക്ടന്റ്  മുഡനമാട്ടുടകമാണ്ടുഡപമാകമാനുള്ള  തനീരുമമാനമുണമാക്കേമി.   ഒനര

വരഷടമടുത്തു  ആ  തനീരുമമാനടമടുക്കേമാന.  ആ  തനീരുമമാനടമടുതഡശഷവുണ

ഡപ്രമാജക്ടന്റ്  മുഡനമാട്ടുഡപമാകമാന  നമില്ക്കുഡമ്പെമാള  ഒനരവരഷമമായമി  ഇഇൗ  ഫണന്റ്
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ടചെലവഴമിചമില  എനപറഞന്റ്  കളക്ടറുടടെ  ടെമി.എസന്റ്.പമി.-യമിലണമായമിരുന

ഫണന്റ് മുഴവന ധനകമാരദ്യ വകുപന്റ് തമിരമിടചടുത്തു.  അവസമാനണ മനമി  ഉളടപടടെ

ഇടെടപടന്റ്  ധനകമാരദ്യ  വകുപ്പുമനമിഡയമാടെന്റ്  സണസമാരമിചന്റ്,  ധനകമാരദ്യ

വകുപ്പുമനമിക്കുണ  കമാരദ്യണ  ഡബമാധദ്യടപടന്റ്  ടകല്ഡട്രമാണമിനന്റ്  ടകമാടുക്കേമാനുള്ള

അഡന്വേമാനസന്റ് ഉളടപടടെ 92 ലക്ഷണ രൂപ വനീണ്ടുണ അനുവദേമിച്ചുതന.  ആ ഫണന്റ്

ടകല്ഡട്രമാണമിനന്റ് ടടകമമാറുകയുണ ടചെയ.  ഒരു ഡപ്രമാജക്ടന്റ് അഞ്ചുതവണ ടടെണര

ടചെയ.  അഞ്ചുതവണ ടടെണര ടചെയമിട്ടുണ വരക്കേന്റ് ഓരഡര ടകമാടുക്കേമാതതമിടന

ഡപരമില് പമിനനീടെന്റ് പരമാതമിടപടന്റ് വനസമയതന്റ് ആ പ്രശ്നവുണ മനമി ഉളടപടടെ

ഇവമിടടെ  മനീറമിണഗന്റ്  വമിളമിചന്റ്  ഇടെടപടന്റ്  പരമിഹരമിചന്റ്  മുഡനമാട്ടുഡപമായമി.   ഫണ്ടുണ

ടകമാടുതന്റ്  വരക്കേന്റ്  ഓരഡര  തുടെങമാടമനന്റ്  പറഞ   സമയതന്റ്  പമിടനയുണ

ടടകറമില്നമിനണ കതന്റ് വരമികയമാണന്റ്.  ടടഹടടെകന്റ് സ്കൂളമിടന മമാനദേണങളല,

ഇതന്റ് മമാറമിയമിടമാണന്റ് വരുനടതന ഒനര വരഷണ മുമ്പെന്റ് എഴതമിയ അഡത കതന്റ്.

ഒരു  കമാരദ്യണ  മമാതണ  സൂചെമിപമിക്കേമാണ,  ടടഹടടെകന്റ്  സ്കൂളമിടന  മമാനദേണങളമില്

പറയുനതമിഡനക്കേമാള  വമില  കൂടെമിയ  ടപ്രമാജക്ടറമാണന്റ്  ഇതമിനകതന്റ്

ഉപഡയമാഗമിക്കുനതന്റ്.   ഒരു  ഡഷമാരടന്റ്  ഡതമാ  ടപ്രമാജക്ടറുണ  ഡലമാണഗന്റ്  ഡതമാ

ടപ്രമാജക്ടറുണ തമമിലള്ള വദ്യതദ്യമാസണ ഒരു ടപ്രമാജക്ടര കമാസന്റ് റമമിടന ടസനറമില്
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തൂക്കേമി  ഡബമാരഡമിഡലയന്റ്  അടെമിചമാല്  അതമിടന  മുമ്പെമില്  നമില്ക്കുന

അദ്ധദ്യമാപകടന/അദ്ധദ്യമാപമികയുടടെയുണ  ശരനീരഭമാഗങളമില്  ആ  ടടലറന്റ്

അടെമിക്കുനതുകമാരണണ  ഡബമാരഡന്റ്  മറയുണ.  ഡഷമാരടന്റ്  ഡതമാ  ടപ്രമാജക്ടര

ഡബമാരഡമിടന  ഡനടര  മുകളമില്  വച്ചുകഴമിഞമാല്  അതമിടല  ടടഹടടലറ്റുകള

മമാരക്കേന്റ്  ടചെയ്യമാന  വടര  കഴമിയുന  തരതമില്.....,  ഡകമാവമിഡണ  മറന്റ്

പ്രയമാസവുമമിലമാത കമാലത്തുണ കുടമികളക്കേന്റ് വനീടമിലമിരുനന്റ് കമാസുകള അറനഡന്റ്

ടചെയ്യമാനുണ കമാസുകള ടറഡക്കേമാരഡന്റ് ടചെയ്യമാനുണ തനീ ഡമി കമാസന്റ് റമുണ സ്റ്റുഡമിഡയമാ

കമാസന്റ് റമുണ ടെനീചറുടടെ ഏറവുണ നല പമാഠഭമാഗങള വനീടമില് ഡപമായമാല് വനീണ്ടുണ

റമിടടവസന്റ്  ടചെയ്യമാന  ഡമിജമിറല്  അസണബമിയുണ  ഓഡടമാമമാറഡന്റ്  അറനനസന്റ്

സണവമിധമാനവുടമലമാമുള്ള  ഒരു  ഡപ്രമാജക്ടമിടന  ഇഇൗ  നമാടെമിടന  വമിദേദ്യമാഭദ്യമാസ

വകുപ്പുമനമിയുടടെയുണ  ധനകമാരദ്യ  വകുപ്പുമനമിയുടടെയുണ  അനുമതമിയുണമായമിട്ടുണ

ഫണ്ടുണമായമിട്ടുണ  ഡപ്രമാജക്ടമിനന്റ്  അനുമതമിയുണമായമിട്ടുണ  നടെപമിലമാക്കേരുടതന

ചെമിലരുടടെ  പമിടെമിവമാശമി   ഉഡപക്ഷമിക്കേമാനുള്ള  ഇടെടപടെല്  ബഹുമമാനടപട

മനമിയുടടെ  ഭമാഗത്തുനമിനണമാകണടമനന്റ്  വമിനനീതമമായമി

അഭദ്യരതമിക്കുകയമാണന്റ്.  100 ദേമിവസടത പ്രവൃതമിയമാണന്റ് ബമാക്കേമി.  ഒരുപമാടെന്റ്

ആഡക്ഷപങള  ഡനരമിഡടെണമി  വരമികയമാണന്റ്.   8  ഡകമാടെമി  രൂപ  ഇതമിനന്റ്
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അനുവദേമിചതന്റ്  എവമിടടെയമാണന്റ്  എനന്റ്  ഡചെമാദേമിക്കുകയമാണന്റ്.  2.21  ഡകമാടെമി

രൂപയമാണന്റ് ആടക ഇതുവടര ടചെലവമായതന്റ്.  ബമാക്കേമി കളക്ടറുടടെ ടെമി.എസന്റ്.പമി.-

യമില് കമിടെക്കുകയമാണന്റ്.  ഇതന്റ് ഒരുപമാടെന്റ് കുടമികളുടടെ ഭമാവമിടയ ബമാധമിക്കുന ഒരു

പ്രശ്നമമായതുടകമാണന്റ്  അടെമിയനരമമായമി  ഇതമിടനമാരു  പരമിഹമാരമുണമാക്കേമി

തരണടമനന്റ്  അഭദ്യരതമിക്കുകയമാണന്റ്.   എണ.എല്.എ.  എനള്ള  നമിലയന്റ്

എടനങമിലണ  വനീഴ്ചകള  ഇക്കേമാരദ്യതമില്  എടന  ഭമാഗത്തുനമിനന്റ്

ഉണമായമിട്ടുടണങമില്  മനമി  അതുണ  പറയണടമനണ  അഭദ്യരതമിക്കുന.

ഡമമായന  സ്കൂളമിടന  പ്രവരതനങള  പൂരതനീകരമിക്കുവമാന  ബഹുമമാനടപട

മനമിയുടടെ  ഇടെടപടെലണമാകണടമനന്റ്  ഇഇൗ  സഭയമില്  സബ്മമിഷനമായമി

ആവശദ്യടപടുന.

ടപമാതുവമിദേദ്യമാഭദ്യമാസ  വകുപ്പുമനമി  (ടപ്രമാഫ  .    സമി  .    രവനീനനമാഥന്റ്  ):  സര,

സണസമാനതന്റ്  ടപമാതുവമിദേദ്യമാഭദ്യമാസ  സണരക്ഷണ  യജ്ഞതമിടന  ഭമാഗമമായമി

നടെപമിലമാക്കേമിയ  ടടഹടടെകന്റ്  സ്കൂള,  ടടഹടടെകന്റ്  ലമാബന്റ്  പദ്ധതമികളമിലൂടടെ

പമാലക്കേമാടെന്റ് ഡമമായന ഡമമാഡല് ഡഗളസന്റ് ഹയരടസക്കേനറമി സ്കൂളമിടല ടടപ്രമറമി,

ടടഹസ്കൂള, ഹയര ടസക്കേനറമി വമിഭമാഗങളമിഡലയമായമി 50 ലമാപന്റ് ഡടെമാപുകള, 15

മളടമിമനീഡമിയ  ടപ്രമാജക്ടറുകള,  26  യു.എസന്റ്.ബമി.  സ്പെനീക്കേറുകള,  2
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ഡമി.എസന്റ്.എല്.ആര.  കദ്യമാമറകള,  2  ടടെലമിവമിഷനുകള,  2  പ്രമിനറുകള,  2

ടവബ്കദ്യമാമറകള  എനമിവ  നല്കമിയമിട്ടുണന്റ്.   എണ.എല്.എ.-യുടടെ  ആസമി

വമികസന  ഫണ്ടുണ  എണ.പമി.-മമാരുടടെ  ഫണ്ടുകളുണ  ഉളടപടടെ  ഉപഡയമാഗമിചന്റ്

പമാലക്കേമാടെന്റ്  ഡമമായന  ഡമമാഡല്  ഡഗളസന്റ്  ഹയരടസക്കേനറമി  സ്കൂള

സമ്പൂരണ്ണമമായമി  ഡമിജമിറടടലസന്റ്  ടചെയ്യുനതമിനമായമി  8  ഡകമാടെമി  രൂപയുടടെ

പദ്ധതമിക്കേന്റ്  19.09.2015-ടല  സരക്കേമാര  ഉതരവുപ്രകമാരണ  ഭരണമാനുമതമി

നല്കമിയമിരുന.  സ്കൂളമിടല  സമിവമില്  പ്രവൃതമികള  പൂരതനീകരമിചമിട്ടുടണനണ

നമിലവമില് ഇഇൗ പദ്ധതമിക്കുഡവണമി കടണതമിയമിട്ടുള്ള ഹയര ടസക്കേനറമി പമാന

ഫണന്റ്  1.5  ഡകമാടെമി രൂപ,  ടഎ.ടെമി.@സ്കൂള  2 ഡകമാടെമി രൂപ എനമിവ ഉളടപടടെ

ലഭമിച  3.5  ഡകമാടെമി  രൂപയമില്  2.5  ഡകമാടെമി  രൂപ  സമിവമില്  വരക്കേമിനന്റ്

നല്കമിയമിട്ടുടണനണ  ജമിലമാ  കളക്ടര  അറമിയമിചമിട്ടുണന്റ്.  ഡമമായമിന  സ്കൂളമിടല

ഡമിജമിറടടലഡസഷന പദ്ധതമി  പൂരതനീകരമിക്കുവമാന ശനീ.  ഷമാഫമി  പറമ്പെമില്

എണ.എല്.എ.  എടുക്കുന പ്രഡതദ്യക തമാല്പരദ്യണകൂടെമി  കണക്കേമിടലടുതന്റ് വമിവമിധ

നമിലകളമിലള്ള  സമാഡങതമിക  സമമിതമികളുടടെ  ഉപഡദേശതമിടനകൂടെമി

അടെമിസമാനതമില്  ഉടെനടെമി  പൂരതനീകരമിക്കുവമാനുള്ള  നടെപടെമി

സന്വേനീകരമിക്കുനതമാണന്റ്.
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 (9)   ആനന്ദപള്ളമി മരമടെമി മതരണ

ശനീ  .    ചെമിറയണ  ഡഗമാപകുമമാര:  സര,  ടതക്കേന  ഡകരളതമിടല

ശഡദ്ധയമമായമിരുന പരമ്പെരമാഗത കമാരഷമിക-കമായമിക മതരമമായമിരുന എടന

മണലതമിടല  അടൂര  ആനന്ദപള്ളമി  മരമടെമി  മഡഹമാതവണ  നമിലചമിടന്റ്

ഏഴവരഷമമാവുകയമാണന്റ്.   ഇഇൗ  വമിഷയവുമമായമി  ബന്ധടപടന്റ്  ഇഇൗ  സഭയമില്

രണമാമടത പ്രമാവശദ്യമമാണന്റ് ഞമാന സബ്മമിഷന അവതരമിപമിക്കുനതന്റ്.  ഇഡത

വമിഷയവുമമായമി  ബന്ധടപടന്റ്  ഒരു  സന്വേകമാരദ്യ  ബമിലമിടന  ചെരചയമില്

പടങടുത്തുടകമാണന്റ്  വളടര  ഡവഗണതടന  ഇതമിനന്റ്  ആശന്വേമാസകരമമായമിട്ടുള്ള

സമനീപനണ  സന്വേനീകരമിക്കേണടമനന്റ്  ആവശദ്യടപടഡപമാള  അനന്റ്  ചെരചയമില്

പടങടുത്തുടകമാണന്റ്  നമിയമ  വകുപ്പുമനമിയുണ  കൃഷമി  വകുപ്പുമനമിയുണ  ഇതുമമായമി

ബന്ധടപടന്റ്  ഒരു  നമിയമണ  ഇഇൗ  സഭയമില്  പമാസമാക്കേമാടമനന്റ്

ഉറപ്പുനല്കമിയമിരുന.   എനമാല്  ഇഡതവടര  അതുമമായമി  ബന്ധടപട

നടെപടെമിയുണമായതമായമി  അറമിയമാന  കഴമിയുനമില.   എനമാല്  ഇഇൗ

വമിഷയവുമമായമി ബന്ധടപട നമിയമപരമമായ അവദ്യകതടയ സന്വേമാധനീനമിചന്റ് ചെമില

ഉഡദേദ്യമാഗസവൃന്ദണ  ഇഇൗ  മഡഹമാതവടത  ഡബമാധപൂരവ്വമമായമി

ഒഴമിവമാക്കുനതമിനുള്ള  അവസരണ  മുതലമാക്കുകയമാണന്റ്.  തമമിഴന്റ് നമാടെന്റ്
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ജലമിടക്കേട്ടുമമായമി  ബന്ധടപടന്റ്  ഡകനസരക്കേമാരമിടന  നമിയമനമിരമമാണണ

ടതറമായമി  വദ്യമാഖദ്യമാനമിചന്റ്  ഇഇൗ  കമായമിക  മഡഹമാതവടത  അടൂരമില്  അനദ്യണ

നമിരതമാന  ഡവണമിയമിട്ടുള്ള  പരമിശമമമാണന്റ്  നടെതമിടക്കേമാണമിരമിക്കുനതന്റ്.

ജലമിടക്കേടന്റ്  ഡപമാടലയുള്ള മനുഷദ്യനുണ ഉരുക്കേളുണ തമമിലള്ള അപകടെകരമമായ

മതരമല  മരമടെമി.   മറമിചന്റ്  മനുഷദ്യനുണ  ഉരുക്കേളുണ  അതമായതന്റ്

മനുഷദ്യമാധന്വേമാനതമിടനയുണ  ഉരുക്കേളുടടെ  കമായമികക്ഷമതയുടടെയുണ

സമനന്വേയതമിടനയുണ  ആഡഘമാഷഡവദേമിയമാണന്റ്  ഇഇൗ  മരമടെമി  മഡഹമാതവണ.

ചെരമിതപരമമായ  രണന്റ്  നൂറമാണമിടന  പമാരമ്പെരദ്യമുണമായമിരുന  ആനന്ദപള്ളമി

മരമടെമി  മഡഹമാതവണ ഡകവലണ ടകമായ്ടതമാഴമിഞന്റ് ഉഴതന്റ്  പതണ വരുതമിയ

പമാടെണ  നമിരപമാക്കുന  മനുഷദ്യനുണ  ഉരുക്കേളുണ  സഡമളമിക്കുന

കമാരഷമിഡകമാതവമമാണന്റ്   ആനന്ദപള്ളമി  മരമടെമി  മഡഹമാതവണ.   സമമാനമമായ

മരമടെമി  മതരങള  ഡകരളതമിടല  മമിക്കേ  ജമിലകളമിലണ  നടെനവരുഡമ്പെമാഴണ

നമിലവമില് അടൂര ആനന്ദപള്ളമി  മരമടെമി മമാതണ പുനരമാരണഭമിക്കേമാന കഴമിയമാടത

കമാരഷമിക  കമായമിക  ഡസ്നേഹമികടള  നമിരമാശരമാക്കേമിയമിരമിക്കുകയമാണന്റ്.

ആയതമിനമാല് മനുഷദ്യനുണ ഉരുക്കേളുണ തമമിലള്ള അപകടെകരമമായ മതരമല,

മറമിചന്റ്  അവര  ഹൃദേയപൂരവ്വണ  ആഡവശഡതമാടടെ  സമനന്വേയമിക്കുന  നമ്മുടടെ



13/01/2021
Uncorrected/Not for publication

46

പമാരമ്പെരദ്യതമിടന  കമാരഷമിക  കമായമിഡകമാതവമമാണന്റ്   ആനന്ദപള്ളമി  മരമടെമി

മഡഹമാതവണ  എനന്റ്  മനസമിലമാക്കേമി,  ഉഡദേദ്യമാഗസവൃന്ദങളുടടെ  അജ്ഞതയുണ

അവദ്യകതയുണ  ടവളമിവമാക്കേമി  ആനന്ദപള്ളമി  മരമടെമി  മഡഹമാതവണ

പുനരമാരണഭമിക്കുനതമിനന്റ്  ആവശദ്യമമായ  നടെപടെമി  ഗവണ്ടമനമിടന

ഭമാഗത്തുനമിനണമാകണടമനന്റ്  ഞമാന  അഭദ്യരതമിക്കുന.   അഡതമാടടെമാപണ

ഇതുമമായമി  ബന്ധടപടന്റ്  ഒരു  നമിയമനമിരമമാണണ  നടെക്കുടമനന്റ്

ഉറപ്പുനല്കമിയമിരുന.  അതമിടന  സണബന്ധമിച്ചുകൂടെമി  ഒരു

വദ്യകതയുണമാക്കേണടമനന്റ് ഞമാന അഭദ്യരതമിക്കുന.  

വനവുണ മൃഗസണരക്ഷണവുണ മൃഗശമാലകളുണ വകുപ്പുമനമി (ശനീ  .   ടക  .   രമാജു  ):

സര,  പതനണതമിട  അടൂര  ആനന്ദപള്ളമി  മരമടെമി  മതരണ  വരഷങളമായമി

നടെനവനമിരുനതമാണന്റ്.   എനമാല്  കമാളപൂടന്റ്,  കനപൂടന്റ്,  മരമടെമി,  ഉഴവന്റ്

മതരങള നടെത്തുനതന്റ്  മൃഗങടള അനമാവശദ്യമമായമി  ഡവദേനമിപമിക്കുനതമിനുണ

ദുരമിതതമിലമാക്കുനതമിനുണ  1960-ടല  മൃഗപനീഡ  തടെയല്  നമിയമതമിടനയുണ

ഡകന പരമിസമിതമി-വനണ വകുപമിടന 11.07.2011-ടല G.S.R. 528(E) നമ്പെര

വമിജ്ഞമാപനതമിടനയുണ  ബഹുമമാനടപട  സുപ്രനീണ  ഡകമാടെതമിയമില്  ഭമാരതനീയ

മൃഗഡക്ഷമ  ഡബമാരഡന്റ്  Vs  നമാഗരമാജ  എന  5387/17  നമ്പെര  സമിവമില്
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അപനീലമിഡന്മേല്  7.5.2011-ല് പുറടപടുവമിച വമിധമി ലണഘനമമാകുടമനതമിനമാല്

ഇതരണ  മതരങള  നടെത്തുനതമിടനതമിടര  ഭരണ  വകുപന്റ്  17.01.2015

തനീയതമിയമില്  5460/എ.എചന്റ്.എഫന്റ്.2/15/എ.ഡമി.  എന  സരക്കുലര

പുറടപടുവമിക്കുകയുണ  മൃഗങടള  ഉപദവമിക്കേമാത  വമിധതമില്  കമാളപൂടന്റ്,

കനപൂടന്റ് അനുവദേമിച്ചുടകമാണന്റ് ടെമി സരക്കുലര ഡഭദേഗതമി ടചെയ്യുകയുമുണമായമിട്ടുണന്റ്.

ഇഇൗ  വമിധമി  വനതമിനുഡശഷണ  നമിഡരമാധമിചമിരുനടവങമിലണ  ഇതരടമമാരു

ഡഭദേഗതമി വരുതമിയമിട്ടുണന്റ്.  അതുടകമാണന്റ് കമാളപൂടന്റ്,  കനപൂടന്റ് ഇവ നടെതമാണ.

നമിഡരമാധനതമിടനതമിടര  ബഹുമമാനടപട  മുഖദ്യമനമിക്കേന്റ്  ലഭമിച

അഡപക്ഷയമിഡന്മേല് ടെമി വമിഷയണ വമിശദേമമായമി പരമിഡശമാധമിചന്റ് ആവശദ്യടമങമില്

ഒരു  വമിദേഗ്ദ്ധ  സമമിതമിടയ  നമിഡയമാഗമിചന്റ്  റമിഡപമാരടന്റ്  ഡതടെമാവുനതമാടണനന്റ്

ബഹുമമാനടപട മുഖദ്യമനമി ഉതരവമായതമിടന തുടെരനന്റ് ഇഇൗ വമിഷയണ വകുപന്റ്

ഡമധമാവമികള,  മൃഗഡസ്നേഹമികള,  സമാമൂഹദ്യപ്രവരതകര  എനമിവരുമമായമി

വമിശദേമമായമി ഒരു ചെരച നടെത്തുകയുണമായമി.  ഇഇൗ വമിഷയതമില് സമഗ്രമമായ

ഒരു  നമിയമനമിരമമാണണ  നടെത്തുവമാന  ഡയമാഗണ  തനീരുമമാനമിക്കുകയുണ  നമിയമ

വകുപ്പുമമായമി  കൂടെമിയമാഡലമാചെന നടെതമി കരടെന്റ്  ബമില് തയ്യമാറമാക്കുകയുണ ടചെയ.

കരടെന്റ് ബമിലമിടല ചെമില വദ്യവസകള 1960-ടല മൃഗപനീഡ തടെവന്റ് നമിയമതമിടന
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വദ്യവസകളക്കേന്റ്  വമിരുദ്ധമമാകുടമനതമിനമാല്  സണസമാന  നമിയമസഭ

അതരടമമാരു  ബമില്  പമാസമാക്കേമിയമാല്തടന  ഭമാരത  ഭരണഘടെനയുടടെ

254-ാംഅനുഡച്ഛേദേ  പ്രകമാരണ  ബമില്  രമാഷപതമിയുടടെ  പരമിഗണനയമായമി

അയയ്ഡക്കേണമി  വരുണ.   അനുമതമി  ലഭമിചമാല്  മമാതഡമ  സണസമാനതന്റ്

പ്രമാബലദ്യതമില്  വരമികയുമുള.   ഇഇൗ  സമാഹചെരദ്യതമില്  ബഹുമമാനടപട

എണ.എല്.എ.  സബ്മമിഷനമിലൂടടെ ആവശദ്യടപട ആനന്ദപള്ളമി മരമടെമി മതരണ

പുനരമാരണഭമിക്കുനതന്റ്  നമിലവമിടല  സമാഹചെരദ്യതമില്  മരമടെമി  മതരമമായമി

നടെത്തുനതന്റ്  അഭമികമാമദ്യമമായമിരമിക്കേമില.  ബമില്  അവതരമിപമിചന്റ്  പമാസമാക്കുന

കമാരദ്യണ  സരക്കേമാരമിടന സജനീവ പരമിഗണനയമിലമാണന്റ്.   ബമില് ടറഡമിയമാണന്റ്.

പഡക്ഷ  ഇഡപമാഴടത  സമാഹചെരദ്യതമില്  ഇനമി  ബമില്  പമാസമാക്കേമാന

കഴമിയുഡമമാടയനന്റ്  അറമിയമില.   അങടനയമാടണങമില് ഓരഡമിനനസമാക്കേമാന

കഴമിയുഡമമാടയനള്ളതുണ  പഡക്ഷ  ഗവരണര  പരമിഡശമാധമിക്കുഡമ്പെമാള  ഡകന

നമിയമതമിനന്റ്  വമിരുദ്ധമമായ വകുപ്പുകളുണ കൂടടെ  ഉളടപട്ടുവരുനതമാണന്റ്   നമിയമ

വകുപന്റ് ഇഡപമാള ഉളടക്കേമാള്ളമിചമിരമിക്കുനതന്റ്.  അതരടമമാരു സമാഹചെരദ്യതമില്

ഗവരണര  അനുമതമി  നല്കുഡമമാ  എനറമിയമില.   ഇതന്റ്  എണ.എല്.എ.-യുടടെ

മമാതണ  ആവശദ്യമല.   മരമടെമി  എനളളതന്റ്  കമാരഷമിക  സണസമാരതമിടന
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ഭമാഗമമാണന്റ്.   നമിലടമലമാണ  പൂടമിക്കേഴമിഞതമിനുഡശഷണ നമിലടമമാരുക്കുനതമിടന

ഭമാഗമമായമി ആ പൂടമിയ നമിലണ കൃഷമി ടചെയ്യുനതമിനുഡവണമി മരമടെമിക്കുനതമാണന്റ്.

അതന്റ്  കമാരഷമിക  സണസമാരതമിടന  ഭമാഗമമാണന്റ്.   കനകമാലമികടള

ഉപദവമിക്കേമാടത.....,  മരമടെമിയുടടെ ഭമാഗമമായമി കനകമാലമികളുടടെ വമാല് പമിടെമിചന്റ്

ഒടെമിക്കുകയുണ  അതമിടന  കുത്തുകയുണ  അടെമിഡചമാടെമിക്കുകയുടമമാടക്കേ

ടചെയ്യമാതമിരുനമാല് മതമി.  ഡവടറ കുഴപടമമാനമമില.  കനപൂടമിടന ഭമാഗമമായമി

തടന മരമടെമിയുണ  നടെതമാണ.  മരമടെമി മതരണ ടെമിക്കേറന്റ് വചന്റ് നടെതരുതന്റ്.

(10)  കുറുക്കേനകുണന്റ് പ്രഡദേശതമിടന വമികസനണ

ശനീ  .   എന  .   ഷണസുദ്ദേനീന: സര, എടന മണലതമിടല അടപമാടെമി ഡബമാക്കേമിടല

കുറുക്കേനകുണന്റ് പ്രഡദേശത്തുളള ആളുകളുടടെ വളടര ടടദേനദ്യതയമാരന ചെമിതമമാണന്റ് ഇഇൗ

സബ്മമിഷനമിലൂടടെ  അവതരമിപമിക്കേമാനുളളതന്റ്.  വനണ  വകുപമിടന  ദുശമാഠദ്യണമൂലണ  ഇഇൗ

ഡമഖലയമില്  ഇതുവടര  ടടവദേദ്യുതമി  എതമിക്കേമാന  സമാധമിചമിടമില.  അതുഡപമാടല

അഡങമാട്ടുളള  ഡറമാഡന്റ്  നനമാക്കേമാന  വനണ  വകുപന്റ്  സമതമിക്കുനമില.  സ്കൂളുകള

കഴമിഞ പതന്റ് മമാസക്കേമാലതമിലധമികമമായമി അടെഞ്ഞുകമിടെക്കുകയമാണന്റ്.  കുടമികളുടടെ

വമിദേദ്യമാഭദ്യമാസണ  ഓണ്ടടലനമിലൂടടെയമാണന്റ്  നടെക്കുനതന്റ്.  ടടവദേദ്യുതമി

ഇലമാതതുടകമാണന്റ് ഓണ്ടടലന, ഇനരടനറന്റ് സണവമിധമാനങള അവരക്കേന്റ് ലഭദ്യമല.

പുതുവരഷതമില്  ചൂടന്റ്  കതമിചന്റ്  അവര  നടെതമിയ  പ്രതമിഡഷധണ  ഡകരളമമാടക
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ശദ്ധമിക്കുകയുണമായമി.  ഇഇൗ  സബ്മമിഷന  ബഹുമമാനടപട  മുഖദ്യമനമിക്കേമാണന്റ്

എഴതമിയടതങമിലണ  വനണ  വകുപ്പുമനമി  മറുപടെമി  പറഞമാല്  മതമിടയനമാണന്റ്

ബഹുമമാനടപട സ്പെനീക്കേറുടടെ ഓഫനീസമില്നമിനണ ലഭമിച നമിരഡദ്ദേശണ.  ബഹുമമാനടപട

മുഖദ്യമനമിയുടടെ  ഡകരള  പരദ്യടെനതമിടന  ഭമാഗമമായമി  പമാലക്കേമാടെന്റ്  എതമിയഡപമാള

ഒരു ടടവദേമികന,  അഡദ്ദേഹതമിടന സഡമളനതമിലണ  ആ ഡയമാഗതമിലണ  പ്രസ്തുത

വമിഷയണ  അവതരമിപമിക്കുകയുണമായമി.  ഇക്കേമാരദ്യണ  മുഖദ്യമനമിക്കേന്റ്

ഓരമയുണമാകുടമനന്റ്  കരുതുകയമാണന്റ്.  കളളമല  വമിഡലജമില്ടപട  കുറുക്കേനകുണന്റ്

പ്രഡദേശടത  ആദേമിവമാസമികള  ഉളടപടടെയുളള  ആളുകള  അവമിടടെ

തമാമസമിക്കുനണന്റ്.  അവരമില്  പലരുണ  1977-ടല  ഡജമായമിനന്റ്  ടവരമിഫമിഡക്കേഷന

കഴമിഞന്റ്  പടയണ  ടകമാടുക്കേമാനഡവണമി  തനീരുമമാനമിച  പടമികയമിലളളവരമാണന്റ്.

ചെമിലരക്കേന്റ്  പടയണ  ലഭമിചമിട്ടുണന്റ്.  ഇഇൗ  ഭൂമമി  ഡഫമാറസ്റ്റേമിടന  ഭൂമമിയമാടണനന്റ്

പറഞ്ഞുടകമാണമാണന്റ് അഡങമാടന്റ് ടടവദേദ്യുതമി ടടലന വലമിക്കേമാന അനുവദേമിക്കേമാതതന്റ്.

അതുഡപമാടല അതുവഴമിയുളള ഡറമാഡന്റ് പഞമായതമിഡനതമാണന്റ്. ഇഇൗ ഡറമാഡമിലണ വനണ

വകുപമിടന  ദുശമാഠദ്യണമൂലണ  ഡജമാലമി  ടചെയ്യമാന  കഴമിയമാത  സമിതമി  ഇഡപമാള

നമിലനമില്ക്കുകയമാണന്റ്.  ഇതമില്  വമിവമിധ  വകുപ്പുകളുടടെ  ഏഡകമാപനണ

ആവശദ്യമമായതുടകമാണമാണന്റ്  സബ്മമിഷന  മുഖദ്യമനമിക്കേന്റ്  നല്കമിയതന്റ്.  റവനഡ്യൂ,

വനണ,  ടടവദേദ്യുതമി,  വമിദേദ്യമാഭദ്യമാസണ  എനനീ  വകുപ്പുകളുടടെ  ഏഡകമാപനണ  ഉണമായമാല്
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മമാതഡമ  പ്രശ്നതമിനന്റ്  പരമിഹമാരണ  കമാണമാന  സമാധമിക്കുകയുളള.  ഇഇൗ  വമിഷയണ

അവതരമിപമിക്കുഡമ്പെമാള  വനണ  വകുപന്റ്  പറയുനതന്റ്  ഇതന്റ്  വനമമാണന്റ്,  റമിസരവന്റ്

ഡഫമാറസ്റ്റേമാടണനമാണന്റ്.  പടക്ഷ,  ഇതന്റ്  റമിസരവന്റ്  ഡഫമാറസ്റ്റേല.  ഇതന്റ്

പരമിഡശമാധമിക്കുനതമിനുഡവണമി  ഉഡദേദ്യമാഗസടന  നമിയമമിചന്റ്  ഇഡങമാട്ടുളള  ഡറമാഡണ

ടടവദേദ്യുതമിയുണ  ലഭദ്യമമാക്കേണണ.  അമ്പെഡതമാളണ  കുടുണബങള  ഇഇൗ  നൂറമാണമിലണ

കമാലഘടതമിലണ തലമുറകളമായമി ടടവദേദ്യുതമിയമിലമാടത,  ഇനടത ഡലമാക്കേന്റ്ഡഇൗണ്

കമാലതന്റ്  വമിദേദ്യമാഭദ്യമാസണഡപമാലണ  അനദ്യമമാക്കേമിടക്കേമാണ്ടുളള  സമനീപനതമില്

കഴമിയുകയമാണന്റ്.   എടന അഭദ്യരതന ബഹുമമാനടപട മുഖദ്യമനമിഡയമാടെമാണന്റ്.  ഇഇൗ

വമിഷയതമിടന  ഗഇൗരവണ  ഉളടക്കേമാണ്ടുടകമാണന്റ്,  വനണ,  റവനഡ്യൂ,  ടടവദേദ്യുതമി

വകുപ്പുകടള  ബന്ധമിപമിച്ചുടകമാണന്റ്  ഇഇൗ  പ്രശ്നങളുടടെ  പരമിഹമാരതമിനന്റ്  ഒരു

ഉഡദേദ്യമാഗസടന  ചുമതലടപടുതമി  നമിയമമാനുസൃത  പരമിഹമാരണ

ഉണമാക്കേമിതരണടമനന്റ് ഇഇൗ സബ്മമിഷനമിലൂടടെ ഞമാന അഭദ്യരതമിക്കുകയമാണന്റ്.

വനവുണ മൃഗസണരക്ഷണവുണ മൃഗശമാലകളുണ വകുപ്പുമനമി (ശനീ  .   ടക  .   രമാജു  ): സര,

ഇഇൗ  പ്രഡദേശത്തുളളവര  50  വരഷതമിലധമികമമായമി  ഇവമിടടെ

തമാമസമിക്കുനവരമാടണനണ  ഭൂമമിക്കേന്റ്  പടയമുളടപടടെയുളള  ഡരഖകളുടണനണ

അവകമാശടപടുനടണങമിലണ  അതന്റ്  ശരമിയല.  ബഹുമമാനടപട  ടടഹഡക്കേമാടെതമി

മുമ്പെമാടക പ്രഡദേശവമാസമികള സമരപമിച റമിടന്റ് ടപറനീഷന 37102/2018 ഡകസമില് 41
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ഡപരമില്  11  ഡപര  മമാതമമാണന്റ്  അവമിടടെ  തമാമസമിക്കുനതന്റ്.  യമാടതമാരു

ഡരഖകളുമമിലമാടത,  ഭൂമമിയമിലമാടത  വനഭൂമമി  കഡയ്യറമി  മറന്റ്  ചെമിലരുണ  ഇവമിടടെ

തമാമസമിക്കുനവരുണന്റ്.  ഇഇൗ  വനപ്രഡദേശതന്റ്  ലമാനന്റ്  ടടട്രബഡ്യൂണല്  1974-നുണ

അതമിനുഡശഷവുണ  ധമാരമാളണ  പടയങള  വമിവമിധ  വദ്യകമികളക്കേന്റ്  നല്കമിയതമായമി

വനണ വകുപമിടന അഡനന്വേഷണതമില്നമിനന്റ് മനസമിലമാക്കേമാന സമാധമിചമിട്ടുണന്റ്.  ഇതന്റ്

വനണവകുപമിടന  കക്ഷമി  ഡചെരക്കേമാടതയുണ  നമിയമവമിരുദ്ധമമായുണ  നല്കമിയ

പടയങളമാണന്റ്.  ഡമല്  വനഭൂമമിയമില്  ലമാനന്റ്  ടടട്രബഡ്യൂണല്  അനുവദേമിചതമായമി

കടണതമിയ  22  പടയങള  റദ്ദേന്റ്  ടചെയ്യുനതമിനന്റ്  തൃശ്ശൂര  അപഡലറന്റ്  അഡതമാറമിറമി

മുമ്പെമാടക  അഡപക്ഷ  സമരപമിചമിട്ടുമുണന്റ്.  ബഹുമമാനടപട  ടടഹഡക്കേമാടെതമിയമില്

പ്രഡദേശവമാസമികള സമരപമിച റമിടന്റ് അപനീല് 202/2020 ഡകസമില് ഡമല് പടയങള

സണബന്ധമിചന്റ്  ബഹുമമാനടപട  ടടഹഡക്കേമാടെതമി  വമിശദേമമായമി  പരമിഡശമാധമിക്കുകയുണ

വനഭൂമമിയമില്  ഇതരണ  പടയങള  അനുവദേമിക്കുനതമിനന്റ്  ലമാനന്റ്  ടടട്രബഡ്യൂണലമിനന്റ്

അധമികമാരമമിടലനണ  ആയതമിനമാല്  അവ  നമിലനമില്ക്കുനതടലനണ

നമിരനീക്ഷമിചമിട്ടുണന്റ്.  ഇഇൗ  വനപ്രഡദേശണ  കഡയ്യറമി  ടടകവശണ  വയ്ക്കുനവടര

ഒഴമിപമിക്കുനതമിനന്റ്  ബഹുമമാനടപട ടടഹഡക്കേമാടെതമി വമിധമിയുടടെ അടെമിസമാനതമില്

നടെപടെമികള  സന്വേനീകരമിഡക്കേണതുണന്റ്.  ഡമല്സമാഹചെരദ്യതമില്  നമിയമവമിരുദ്ധമമായമി

നല്കമിയ പടയണ ആടണനതമിനമാല്,  ഇഇൗ വന പ്രഡദേശതന്റ് ഭൂമമിയുടടെ സന്വേതന
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വമിനമിഡയമാഗഡമമാ,  ടടവദേദ്യുതമി,  ഡറമാഡന്റ്  തുടെങമിയ  സഇൗകരദ്യങഡളമാ  ഒരുക്കേമാന

കഴമിയമില.  എനമാല്  ഇഇൗ  പ്രഡദേശടത  വമിദേദ്യമാരതമികളക്കേന്റ്  ഒരു  കമിഡലമാമനീറര

അകടലയുളള ഒമല ഡഫമാറസ്റ്റേന്റ്  ഡസ്റ്റേഷനമില് ഓണ്ടടലന പഠന സഇൗകരദ്യങള

ഒരുക്കുനതമിനന്റ്  വനണ  വകുപന്റ്  തയ്യമാറമാടണനളള  വമിവരണ  പ്രഡദേശവമാസമികടള

അറമിയമിചമിട്ടുണന്റ്.  ആ  വമിവരണ  ബഹുമമാനടപട  എണ.എല്.എ.-ടയയുണ

അറമിയമിക്കുകയമാണന്റ്.  ലമാനന്റ്  ടടട്രബഡ്യൂണല്  നല്കമിയമിട്ടുളള  പടയങളുടടെ

നമിയമസമാധുത റവനഡ്യൂ, ഡഫമാറസ്റ്റേന്റ് അധമികമാരമികള ഒനകൂടെമി സണയുക പരമിഡശമാധന

നടെതമാണ.  ഡനരടത  പരമിഡശമാധന  നടെതമിയതമാണന്റ്,  വനണ  വകുപമിനന്റ്  ഉറപ്പുണന്റ്.

എനമാലണ  ഒരു  പരമിഡശമാധനകൂടെമി  നടെതമിയതമിനുഡശഷണ  മമാതഡമ  ഒഴമിപമിക്കേല്

നടെപടെമിയമിഡലയന്റ് ഡപമാകമാവൂ എന നമിരഡദ്ദേശണ ടകമാടുക്കേമാണ എനമാണന്റ് എനമിക്കേന്റ് വനണ

വകുപ്പുമനമി എന നമിലയമില് പറയമാനുളളതന്റ്.
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