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മമ  .   സസ്പീക്കര  : ഒഒാരഡര, ഒഒാരഡര........ചചഒാദദദ്യം നമ്പര *61

       ലഹരമക്കടതത്ത് തടയഒാന് നടപടമ

1(*61) ശസ്പീ  .   എദ്യം  .   വമൻസസെനത്ത്:

   ശസ്പീ  .   അനമൽ അക്കര  :

  ശസ്പീ  .   സെണമ ചജഒാസെഫത്ത്   :

 ശസ്പീ  .    എ  .    പമ  .    അനമൽ കുമഒാർ  : തഒാസഴെ  കഒാണുന്ന ചചഒാദദങ്ങൾക്കത്ത്

സതഒാഴെമലദ്യം എകത്ത് സസെസദ്യം വകുപ്പുമനമ സെദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമഒാ?

(എ)   ചകഒാവമഡമസന  മറവമല്  സെദ്യംസഒാനചതക്കത്ത്  വന്ചതഒാതമല്

കഞഒാവദ്യം  മറത്ത്  നമചരഒാധമത  ലഹരമ  വസ്തുക്കളദ്യം  കടതമയതഒായമ

കസണ്ടെതമയമട്ടുചണ്ടെഒാ;

(ബമ)   സറയ്ഡമല്  പമടമസച്ചെടുക്കുന്നതത്ത്  മയക്കുമരുന്നത്ത്  വമപണനതമസന

സചറമസയഒാരദ്യംശദ്യം മഒാത്രമഒാസണനദ്യം ദകമചണനദയമസല മയക്കുമരുന്നത്ത് വമതരണ

ചകന്ദ്രമഒായമ  സെദ്യംസഒാനദ്യം  മഒാറുനസവനമുള്ളതത്ത്  ഗഗൗരവമഒായമ

പരമഗണമച്ചെമട്ടുചണ്ടെഒാ; വമശദമഒാക്കുചമഒാ;

(സെമ)   എസസക്സെെസെത്ത്  വകുപമനത്ത്  ചവണ്ടെത്ര  അദ്യംഗബലദ്യം  ഇലഒാതതത്ത്

പ്രവരതനസത സെഒാരമഒായമ ബഒാധമച്ചെമട്ടുചണ്ടെഒാ;
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(ഡമ) മയക്കുമരുന്നത്ത്- വദഒാജമദദചവട്ടയമല് പ്രചതദക പരമശസ്പീലനദ്യം ലഭമച്ചെ

എസസക്സെെസെത്ത്  ഉചദദഒാഗസര  മമനമസസ്പീരമയല്  ചജഒാലമക്കത്ത്

നമയുക്തരഒായമരമക്കുന്നതു  മൂലമഒാണത്ത്  മയക്കുമരുന്നത്ത്  ചവട്ടയത്ത്  ചവണ്ടെത്ര

ജസ്പീവനക്കഒാസര ലഭമക്കഒാതതത്ത് എന്നതത്ത് വസ്തുതയഒാചണഒാ;

(ഇ)  വകുപമസല ഉചദദഒാഗസ ഘടന പരമഷ്ക്കരമക്കുന്നതമനത്ത്  എസസക്സെെസെത്ത്

കമസ്പീഷണര  2018  ഏപ്രമലമല്  വമശദമഒായ  റമചപഒാരട്ടത്ത്  സെരക്കഒാരമനത്ത്

സെമരപമച്ചെമട്ടുചണ്ടെഒാ;  ഈ  റമചപഒാരട്ടമസന  അടമസഒാനതമല്  ഇതമനകദ്യം

സെസസ്പീകരമച്ചെ നടപടമ എസനഒാസക്കയഒാണത്ത് എന്നറമയമക്കഒാചമഒാ?

സതഒാഴെമലദ്യം     എസസക്സെെസദ്യം   വകുപ്പുമനമ  (  ശസ്പീ  .   റമ  .    പമ  .    രഒാമകൃഷ്ണന്  ):

സെര,  

(എ)  കസണ്ടെതമയമട്ടമല.  ചകഒാവമഡത്ത്  പ്രതമസെനമ  കഒാലതദ്യം  മമകച്ചെ

രസ്പീതമയമലള്ള  എന്ചഫഒാഴത്ത്സമനത്ത്  പ്രവരതനങ്ങളഒാണത്ത്  എസസക്സെെസെത്ത്  വകുപത്ത്

നടതമവരുന്നതത്ത്.  കൂടഒാസത  സചക്കത്ത്  ചപഒാസ്റ്റുകള്  സഹചവ/ചബഒാരഡര

പചടഒാളമദ്യംഗത്ത് യൂണമറ്റുകള്, സസ്ട്രൈക്കമങ്ങത്ത് ചഫഒാഴ്സുകള് എന്നസ്പീ വമഭഒാഗങ്ങളസടയുദ്യം

പ്രവരതനങ്ങള് കഒാരദകമമഒായമ നടതമവരുനണ്ടെത്ത്.  
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(ബമ)  ദകമചണനദയമസല  മയക്കുമരുന്നത്ത്  വമതരണ  ചകന്ദ്രമഒായമ

സെദ്യംസഒാനദ്യം  മഒാറുന്നതഒായമ  ശദ്ധയമല്സപട്ടമട്ടമല.  നമലവമലള്ള  എന്ചഫഒാ

ഴത്ത്സമനത്ത്  സെദ്യംവമധഒാനദ്യം  ഉപചയഒാഗമച്ചെത്ത്  സെദ്യംസഒാനസത   മയക്കുമരുന്നമസന

കടതദ്യം  ചശഖരണവദ്യം  വമപണനവദ്യം  ഉപചഭഒാഗവദ്യം  തടയുന്നതമനദ്യം

മയക്കുമരുനകള് പമടമസച്ചെടുക്കുന്നതമനദ്യം എസസക്സെെസെത്ത് വകുപത്ത് കഒാരദകമമഒായമ

പ്രവരതമക്കുനണ്ടെത്ത്.   എസസക്സെെസെത്ത്  വകുപത്ത്  2020-ല്  സെദ്യംസഒാനതഒാസക

15,860  അബ്കഒാരമ  ചകസകളമലഒായമ  ആസക   23182   ലമറര  സമരമറ്റുദ്യം

7219.905   ലമറര  ചഒാരഒായവദ്യം  30958.35  ലമറര  ഇനദന്  നമരമമത

വമചദശമദദവദ്യം,  531662  ലമറര  വഒാഷദ്യം  കസണ്ടെടുതമട്ടുണ്ടെത്ത്.  3667

എന്.ഡമ.പമ.എസെത്ത്. ചകസകളമലഒായമ ആസക 3209.293 കമ.ഗഒാദ്യം  കഞഒാവത്ത്,

6653.437  ഗഒാദ്യം  ഹഒാഷമഷത്ത്,  38.980 ഗഒാദ്യം  സഹചറഒായമന്,  73.925 ഗഒാദ്യം

ബഗൗണ് ഷഗര,   564.116  ഗഒാദ്യം എദ്യം.ഡമ.എദ്യം.എ.  4927.890 ഗഒാദ്യം ചരസെത്ത്,

696  കഞഒാവത്ത്  സചടമകള്  എന്നമവയുദ്യം  മറത്ത്  ലഹരമ  വസ്തുക്കളദ്യം

കസണ്ടെടുതമട്ടുണ്ടെത്ത്. 52222  ചകഒാട്പ ചകസകളമലഒായമ  33451.496  കമ.ഗഒാദ്യം

പുകയമല  ഉല്പന്നങ്ങള് കസണ്ടെടുക്കുകയുദ്യം  93,34,010/-  രൂപ സഫനഒായമ

ഈടഒാക്കുകയുദ്യം സചയമട്ടുണ്ടെത്ത്.  
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(സെമ)  ഇല.  നമലവമസല അദ്യംഗബലദ്യം ഉപചയഒാഗമച്ചെത്ത് എസസക്സെെസെത്ത് വകുപത്ത്

കഒാരദകമമഒായമ പ്രവരതമച്ചുവരുന. 

(ഡമ)  അല.   എസസക്സെെസെത്ത്  വകുപമസല  മമനമസസ്പീരമയല്  ചജഒാലമകള്

സചയ്യുന്നതമനഒായമ  ചബഒാരഡത്ത്  യൂണമറമല്  പ്രചതദകദ്യം  തസമകകള്

നമലവമലള്ളതഒാണത്ത്.  അപ്രകഒാരദ്യം  നമയമമക്കസപടുന്ന  എസസക്സെെസെത്ത്

ഉചദദഒാഗസരഒാണത്ത് വകുപമസല മമനമസസ്പീരമയല് ചജഒാലമകള് സചയ്തുവരുന്നതത്ത്.  

(ഇ)  എസസക്സെെസെത്ത് വകുപമസല ഉചദദഒാഗസ ഘടന പരമഷ്കരമക്കുന്നതമനത്ത്

17.04.2018-ല്  വമശദമഒായ  സപ്രഒാചപഒാസെല് സെരക്കഒാരമചലയത്ത്

സെമരപമച്ചെമരുന.  പ്രസ്തുത  സപ്രഒാചപഒാസെല് ആ  സെന്ദരഭതമല്  തല്ക്കഒാലദ്യം

പരമഗണമചക്കണ്ടെതമസലന്നത്ത് തസ്പീരുമഒാനമച്ചെമട്ടുണ്ടെത്ത്.

ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    വമന്സസെനത്ത്  :  സെര അങ്ങയുസട  മറുപടമയമല്നമനതസന്ന

ചലഒാകസതമ്പഒാടുദ്യം  ലഭദമഒാകുന്ന  എലഒാതരദ്യം  മയക്കുമരുനകളദ്യം  നമ്മുസട

സെദ്യംസഒാനതദ്യം  സലഭമഒായമ  ലഭമക്കുനസവനതസന്നയഒാണത്ത്  കഒാണഒാന്

സെഒാധമക്കുന്നതത്ത്.   ചകഒാവമഡത്ത്-19  കഒാരണമുള്ള  കടുത  നമയനണങ്ങള്

നമ്മുസട  സെദ്യംസഒാനതത്ത്  നമലനമല്ക്കുചമ്പഒാഴെഒാണത്ത്  കുമരകതത്ത്  മയക്കുമരുന്നത്ത്

പഒാരട്ടമ  നടതമയതത്ത്.   അതമല്  പഒാരട്ടമ  സസെക്രട്ടറമയുസട  മകന്  ഉള്സപസട
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നമല്ക്കുന്ന  ചമത്രങ്ങള്  സെമൂഹമഒാധദമങ്ങളമല്  വന്നമട്ടുള്ളതഒാണത്ത്.  ആ

ചഫഒാചട്ടഒായമല്   കഒാണുന്നവരഒാണത്ത്  ബഒാദ്യംഗ്ലൂര  മയക്കുമരുന്നത്ത്  ചകസെമല്

പ്രതമകളഒായമട്ടുള്ളതത്ത്...(ബഹളദ്യം)...ചചഒാദദദ്യം  ചചഒാദമക്കഒാന്  അനവദമക്കണദ്യം

സെര

മമ  .   സസ്പീക്കര  : അങ്ങത്ത്  ചചഒാദദദ്യം ചചഒാദമക.

ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    വമന്സസെനത്ത്  : സെര,  അതമനചശഷമഒാണത്ത്  വഒാഗമണമല് ഈ

മയക്കുമരുന്നത്ത്   പഒാരട്ടമ  നടതമയമട്ടുള്ളതത്ത്.   ആ മയക്കുമരുന്നത്ത്  പഒാരട്ടമയമല്

പസങ്കെടുതവരക്കത്ത്  ബഒാദ്യംഗ്ലൂര  ചകസെമസല  പ്രതമകളമഒായമ  എസനങ്കെമലദ്യം

ബനമുചണ്ടെഒാ;   മയക്കുമരുന്നത്ത്  പഒാരട്ടമകള്  നടതന്നവരക്കുദ്യം  അതമല്

പസങ്കെടുക്കുന്നവരക്കുദ്യം  കടുത  ശമക  നല്കുന്നതമനള്ള  ശക്തമഒായ

നമയമനമരമഒാണതമനത്ത് സെരക്കഒാര ഉചദ്ദേശമക്കുനചണ്ടെഒാ?

ശസ്പീ  .    റമ  .    പമ  .    രഒാമകൃഷ്ണന്  : സെര,  മയക്കുമരുന്നത്ത്  ഉപചയഒാഗമക്കുന്നതഒായമ

ശദ്ധയമല്സപട്ടഒാല്  അതത്ത്  ഗഗൗരവമഒായമ  പരമചശഒാധമച്ചെത്ത്  ആവശദമഒായ

നടപടമകള്  സെസസ്പീകരമച്ചുവരുനണ്ടെത്ത്.  യു.ഡമ.എഫത്ത്.,  എല്.ഡമ.എഫത്ത്.,

ബമ.സജ.പമ  എന്നമങ്ങസന വമവമധ  പഒാരട്ടമകളമഒായമ  ഏസതങ്കെമലദ്യം  തരതമല്

ബനസപടുതമയല  ഈ  പ്രശ്നസത  കഒാചണണ്ടെതത്ത്.    മയക്കുമരുനദ്യം
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അതുചപഒാലള്ള നമയമവമരുദ്ധ ലഹരമ പദഒാരത്ഥങ്ങളസട ഉപചയഒാഗവദ്യം  നമ്മുസട

സെമൂഹസതയഒാസക  ബഒാധമക്കുന്നതഒാണത്ത്.   അതുസകഒാണ്ടെത്ത്  എലഒാവരുദ്യം

ഒന്നമച്ചുനമന്നത്ത്  ഈ  അപകടസത  തടയുന്നതമനത്ത്  സെഹഒായകരമഒായ  ഒരു

സെമസ്പീപനദ്യം   സെസസ്പീകരമക്കണദ്യം.   നമയമവമരുദ്ധ  ലഹരമപദഒാരത്ഥങ്ങള്

ഉപചയഒാഗമക്കുന്നതത്ത്  തടയുന്നതമനചവണ്ടെമ   ഈ  ഗവണ്സമനമസന  കഒാലതത്ത്

നടതമയതുചപഒാലള്ള  എന്ചഫഒാഴത്ത്സമനത്ത്  പ്രവരതനദ്യം  ചകരളതമസന

ചരമത്രതമല്  ഇതുവസരയുദ്യം  നടന്നമട്ടമല.   ഒരു  ഉദഒാഹരണദ്യം  ഞഒാന്

ചൂണ്ടെമക്കഒാണമക്കഒാദ്യം.  യു.ഡമ.എഫത്ത്.  ഗവണ്സമനമസന  അഞത്ത്

വരഷക്കഒാലയളവമല്   65,117  അബ്കഒാരമ  ചകസകളഒാണത്ത്  എടുതതത്ത്.

എല്.ഡമ.എഫത്ത്.  ഗവണ്സമനമസന   ഈ  നഒാലര  വരഷക്കഒാലതമനമടയമല്

85,515  അബ്കഒാരമ  ചകസകള് രജമസര സചയമട്ടുണ്ടെത്ത്.   എന്.ഡമ.പമ.എസെത്ത്.

ചകസെത്ത്  യു.ഡമ.എഫത്ത്. ഭരണകഒാലതത്ത് 3,928  ആയമരുന്നതത്ത് ഇചപഒാള് 27,270

ആയമ  ഉയരന്നമട്ടുണ്ടെത്ത്,  ചകഒാട്പ  ചകസകള്    6,042  ആയമരുന്നതത്ത്

3,18,835 ആയമ  ഉയരന.  നമയമവമരുദ്ധ  നടപടമകള്സക്കതമസര

അതമശക്തമഒായ എന്ചഫഒാഴത്ത്സമനത്ത്  വരക്കത്ത്  നടക്കുനസവനള്ളതുതസന്നയഒാണത്ത്

ഇതത്ത് സൂചമപമക്കുന്നതത്ത്.  ഏസതങ്കെമലദ്യം പ്രചതദക പ്രശ്നങ്ങളസണ്ടെങ്കെമല് ചനഒാട്ടസ്പീസെത്ത്
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നല്കമ  ചൂണ്ടെമക്കഒാണമച്ചുകഴെമഞഒാല്  അതുസെദ്യംബനമച്ചെ  വദക്തമഒായ  വമവരദ്യം

ഗവണ്സമനമനത്ത് നലഒാന് കഴെമയുദ്യം. 

ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    വമന്സസെനത്ത്  : സെര  ഇതരതമലള്ള  സെഒാമൂഹമക

വമഷയങ്ങളമല്  രഒാഷസ്പീയദ്യം  ചനഒാക്കഒാസത  നടപടമകള്

സെസസ്പീകരമചക്കണ്ടെതഒാസണന്ന   അങ്ങയുസട  പ്രസഒാവനസയ  ഞഒാന്  സെസഒാഗതദ്യം

സചയ്യുകയഒാണത്ത്.  പചക,  അങ്ങുതസന്ന  മറുപടമയുസട  അവസെഒാനതമല്

യു.ഡമ.എഫത്ത്.,  എല്.ഡമ.എഫത്ത്.  ചവരതമരമച്ചെത്ത്  കണക്കുപറഞതത്ത്

ശരമയഒാചയഒാസയന്നത്ത് പരമചശഒാധമക്കണദ്യം.  തമരുവനനപുരദ്യം ജമലയമസല സ്കൂള്

കുട്ടമകളമലഒാണത്ത്  ഏറവമധമകദ്യം  മയക്കുമരുന്നമസനയുദ്യം,  കഞഒാവമസനയുദ്യം

ഉപചയഒാഗദ്യം  വരദ്ധമച്ചുവരുന്നസതന്നഒാണത്ത്  സെമസ്പീപകഒാല  പഠനങ്ങളമല്

സതളമയമക്കസപടുന്നതത്ത്.    കഴെമഞ  സസെപ്റദ്യംബര  മഒാസെതമലഒാണത്ത്

ആറമങ്ങലമനസെമസ്പീപമുള്ള  ചകഒാരഒാണമയമല്  നമന്നത്ത്  ഒരു  വലമയ  ടക്കമല്

സകഒാണ്ടുവന്ന  500  കമ.ഗഒാദ്യം  കഞഒാവത്ത്  പമടമകൂടമയതത്ത്.     എസസക്സെെസെത്ത്

ഉചദദഒാഗസര  പറഞതത്ത്  ഇതത്ത്  സെദ്യംസഒാനസത ഏറവദ്യം വലമയ കഞഒാവത്ത്

ചവട്ടയഒാസണന്നഒാണത്ത്.   ഒചകഒാബര  മഒാസെദ്യം  എട്ടഒാദ്യം  തസ്പീയതമ  100  കമ.ഗഒാദ്യം

കഞഒാവദ്യം  മൂന്നത്ത്  കമ.ഗഒാദ്യം  ഹഒാഷമഷത്ത്  ഒഒായമലദ്യം  പമടമകൂടമയതത്ത്
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തമരുവനനപുരതനമനതസന്നയഒാണത്ത്.  തലസഒാന ജമല മയക്കുമരുനകളസട

തലസഒാനമഒായമ  മഒാറുകയഒാചണഒാസയനള്ള  സെദ്യംശയദ്യം   ജനമപമക്കുന്ന

തരതമലഒാണത്ത്  ഇഗൗ  സെദ്യംഭവങ്ങള്  ഉണ്ടെഒായമരമക്കുന്നതത്ത്.   ബഒാദ്യംഗ്ലൂരമല്

വമപുലമഒായ  ഒരു  സറയ്ഡത്ത്  നടന്നതമസന  തുടരന്നത്ത്  ഇഗൗ  ലഹരമവസ്തുക്കള്

അവമസട  നമന്നത്ത് കടതമസക്കഒാണ്ടുവന്നതഒാസണന്നഒാണത്ത്  എസസക്സെെസെത്ത്

ഉചദദഒാഗസര   മഒാധദമങ്ങചളഒാടത്ത്  പറഞതത്ത്.   ഉന്നത   വദക്തമകളമഒായമ

ബനമുള്ളവരുസട സെസഒാധസ്പീനമഒാണത്ത് അനര സെദ്യംസഒാന  മയക്കുമരുന്നത്ത് കച്ചെവടദ്യം

ഇത്രയധമകദ്യം  വദഒാപകമഒാകഒാനള്ള  കഒാരണമഒായമ  നമുക്കത്ത് കഒാണഒാന്

സെഒാധമക്കുന്നതത്ത്.  മയക്കുമരുന്നത്ത്  കടതമഒായമ  ബനസപട്ടത്ത്  മറ്റു

സെദ്യംസഒാനങ്ങളമഒായമ  ചയഒാജമച്ചെത്ത്  ശക്തമഒായ  അചനസഷണദ്യം  നടതഒാന്

സെരക്കഒാര നടപടമ സെസസ്പീകരമക്കുചമഒാ? 

ശസ്പീ  .    റമ  .    പമ  .    രഒാമകൃഷ്ണന്  : സെര,  ഇനദയമസല എലഒാ സെദ്യംസഒാനങ്ങളദ്യം

പരമചശഒാധമച്ചെഒാല് ചകരളതമല് നടപമലഒാക്കുന്നതുചപഒാലള്ള എന്ചഫഒാഴത്ത്സമനത്ത്

പ്രവരതനദ്യം ഒരു സെദ്യംസഒാനതദ്യം നടക്കുന്നമല എന്നതഒാണത്ത്  യഒാഥഒാരത്ഥദദ്യം.

ബഹുമഒാനസപട്ട അദ്യംഗദ്യം ചൂണ്ടെമക്കഒാണമച്ചെ രസ്പീതമയമല് രണ്ടെത്ത് ഗവണ്സമന്റുകളസട

കഒാലഘട്ടങ്ങളമലള്ള  എന്ചഫഒാഴത്ത്സമനത്ത്  പ്രവരതനങ്ങസളക്കുറമച്ചെത്ത്
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വദക്തമഒാക്കഒാന്  ഇടവന്നതത്ത്  അചദ്ദേഹതമസന  ചചഒാദദതമസന

അടമസഒാനതമലഒാണത്ത്.   ഇവമസട  ചൂണ്ടെമക്കഒാണമച്ചെമട്ടുള്ള  ഏസതഒാരു

പ്രശ്നസതക്കുറമച്ചുദ്യം  പരമചശഒാധമച്ചെത്ത്   നടപടമകള് എടുക്കഒാന് കഴെമയുന്നതഒാണത്ത്.

അചദ്ദേഹദ്യം  സ്കൂളകള്,  ചകഒാചളജുകള്  എന്നമവയുസട   പരമസെരത  നടക്കുന്ന

ഗഗൗരവസമതമസയക്കുറമച്ചെത്ത്  ചൂണ്ടെമക്കഒാണമക്കുകയുണ്ടെഒായമ.   ഈ  കഒാരദങ്ങള്

പരമചശഒാധമച്ചെത്ത്  തമരുതന്നതമനചവണ്ടെമ  ഇചപഒാള്  5741  ലഹരമവമരുദ്ധ

ക്ലബ്ബുകള്  (4842   ക്ലബ്ബുകള്  സ്കൂള്  അടമസഒാനതമലദ്യം,  899   ക്ലബ്ബുകള്

ചകഒാചളജത്ത്  അടമസഒാനതമലദ്യം)  വമദദഒാഭദഒാസെ  സഒാപനങ്ങള്  ചകന്ദ്രസ്പീകരമച്ചെത്ത്

പ്രവരതമക്കുനണ്ടെത്ത്.  ഇസതലഒാദ്യം കുട്ടമകളസട ഇടയമല് ലഹരമയുസട ഉപചയഒാഗദ്യം

തടയുന്നതമനചവണ്ടെമയുള്ള നടപടമകളഒാണത്ത്.   ചകഒാവമഡത്ത്  വദഒാപനദ്യം കഒാരണദ്യം

സ്കൂളകളദ്യം  ചകഒാചളജുകളദ്യം  തുറക്കഒാത  ഒരു  സെഒാഹചരദമഒായമരുന,  ഇചപഒാള്

വസ്പീണ്ടുദ്യം  തുറക്കഒാന്  തുടങ്ങമയമട്ടുണ്ടെത്ത്.  ഏതത്ത്  തരതമലള്ള  പരമചശഒാധന

നടതഒാനദ്യം ഗവണ്സമനത്ത് തയഒാറഒാണത്ത്.  ഒചരഒാ വമദദഒാഭദഒാസെ സഒാപനതമലദ്യം

ഒഒാചരഒാ  എസസക്സെെസെത്ത്  ഉചദദഒാഗസനത്ത്  വസ്പീതദ്യം  ചുമതല  സകഒാടുതമട്ടുണ്ടെത്ത്.

മയക്കുമരുനമഒായമ  ബനസപട്ടത്ത്  ഏസതങ്കെമലദ്യം  വദക്തമകളസട  ബനചമഒാ

മസറസനങ്കെമലദ്യം പ്രശ്നചമഒാ  ബഹുമഒാനസപട്ട അദ്യംഗതമസന ശദ്ധയമലസണ്ടെങ്കെമല്
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അതരദ്യം  കഒാരദങ്ങള്  ചരഖഒാമൂലദ്യം  പരഒാതമയഒായമ  നല്കമയഒാല്  അതത്ത്

പരമചശഒാധമച്ചെത്ത്  ആവശദമഒായ  നടപടമകള്  സെസസ്പീകരമക്കുന്നതഒാണത്ത്.

ഇക്കഒാരദതമല് ഗവണ്സമനമനത്ത് മറച്ചുവയഒാസനഒാനമമല.  ലഹരമക്കടതത്ത് ഒരു

സപഒാതുവമപതഒായമ  കണ്ടെത്ത്  അതമസന ചകന്ദ്രദ്യം കസണ്ടെതമ തകരക്കുക എന്ന

നമലപഒാടഒാണത്ത് ഈ പ്രശ്നതമല് ഗവണ്സമനത്ത് സെസസ്പീകരമക്കുന്നതത്ത്.  അതുസകഒാണ്ടെത്ത്

ഒരു ആശങ്കെയദ്യം അടമസഒാനമമലഒാസയന്നഒാണത്ത്  ഞഒാന് ചൂണ്ടെമക്കഒാണമക്കുന്നതത്ത്.  

ശസ്പീ.  അനമല്  അക്കരയ  ചവണ്ടെമ  (ശസ്പീ  .    അന്വര  സെഒാദതത്ത്  ):  സെര,

ഇവമസട പറഞതത്ത് ശരമയഒാണത്ത്.  കഒാരണദ്യം ഏതത്ത് ഗവണ്സമനത്ത് വന്നഒാലദ്യം ഈ

കഒാരദതമല്  കരശന  നടപടമ  സെസസ്പീകരമച്ചുചപഒാകുനസവന്നതത്ത്  സെതദമഒാണത്ത്.

ചകരളതമസല എസക്സെെസെത്ത് വകുപമസന ഒരു നമലപഒാടഒാണതത്ത്. യു.ഡമ.എഫത്ത്.-സന

കഒാലതത്ത് കുറഞ, എല്.ഡമ.എഫത്ത്.-സന കഒാലതത്ത് കൂടമസയന്നത്ത് ബഹുമഒാനസപട്ട

വകുപ്പുമനമ  പറഞതത്ത്  ശരമയഒാണത്ത്.  കഒാരണദ്യം  യു.ഡമ.എഫത്ത്.-സന  കഒാലതത്ത്

വളസര  കരക്കശമഒായമതസന്ന  അതമസന  നമയനമക്കുസമനള്ള

ചപടമയുണ്ടെഒായതുസകഒാണ്ടെത്ത്  ഇങ്ങസനയുള്ള  ശക്തമകള്  പുറചതയവന്നമല.

അതുസകഒാണ്ടെത്ത്  സെസഒാഭഒാവമകമഒായുദ്യം  ചകസകളസട  എണദ്യം  കുറഞ.  ഈ

ഗവണ്സമനമസന  കഒാലഘട്ടതമല്  സചറമസയഒാരു  ഇളവത്ത്  സകഒാടുതചപഒാഴെഒാണത്ത്
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ഇതരദ്യം ആളകളസട പ്രവരതനദ്യം കൂടുകയുദ്യം അങ്ങസന ചകസകളസട എണദ്യം

കൂടുന്ന സെഒാഹചരദവമുണ്ടെഒായതത്ത്.  എനമക്കത്ത് ചചഒാദമക്കഒാനള്ളതത്ത്,  സെദ്യംസഒാനതത്ത്

ചകഒാവമഡത്ത് വദഒാപനമുണ്ടെഒായചശഷദ്യം എന്.ഡമ.പമ.എസെത്ത്.  ആകത്ത് പ്രകഒാരദ്യം എത്ര

ചകസകള്  രജമസര  സചയ്തു;  അതമസന  കണക്കുകള്  കമട്ടമയഒാല്

സകഒാള്ളഒാസമനണ്ടെത്ത്.  അതുചപഒാസലതസന്ന  എനമക്കത്ത്  പറയഒാനള്ള  ഒരു

സപഒാതുവമഷയദ്യം,  ഈ  ഗവണ്സമനമസന  മഒാത്രമല  എലഒാ  കഒാലഘട്ടതമലദ്യം,

എസക്സെെസെത്ത്  വകുപമല്  സസ്ട്രൈങ്തത്ത്  കുറവമസന  പ്രശ്നമുണ്ടെത്ത്.  അതമനഒാല്  വലമയ

രസ്പീതമയമലള്ള  പ്രതമസെനമയമലദ്യം  മഒാനസെമകസെദ്യംഘരഷതമലമഒാണത്ത്.

ആളകളസട വമളമ വരുചമ്പഒാള് എസക്സെെസെത്ത് ഉചദദഒാഗസരക്കത്ത് എലഒാ സലതദ്യം

ഒഒാടമസയതഒാന്  പലചപഒാഴദ്യം  സെഒാധമക്കുന്നമല.  ഇതമനത്ത്  പരമഹഒാരദ്യം

കസണ്ടെതഒാന് സെഒാധമക്കുചമഒാ?

ശസ്പീ  .   റമ  .   പമ  .   രഒാമക കൃഷ്ണന്:  സെര, ബഹുമഒാനസപട്ട അദ്യംഗദ്യം ആദദദ്യം ഇവമസട

ചൂണ്ടെമക്കഒാണമച്ചെ  കഒാരദദ്യം  വസ്തുതകള്  പരമചശഒാധമക്കഒാന്

സെന്നദ്ധമഒാകഒാതതുസകഒാണ്ടെഒാണത്ത്.  ആ  മചനഒാഭഒാവതമല്നമനദ്യം

മഒാറമയമസലങ്കെമല്   യഥഒാരത്ഥ  സെഒാഹചരദസത  ചനരമടഒാന്  കഴെമയഒാസതവരുദ്യം.

ലഹരമ പദഒാരത്ഥങ്ങളസട ഉപചയഒാഗദ്യം എങ്ങസനസയലഒാദ്യം നടക്കുനസവനള്ളതത്ത്
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ചകരളതമല്  ജസ്പീവമക്കുന്ന  ഏസതഒാരു  മനഷദനദ്യം  അനഭവമുള്ളതഒാണത്ത്.  അതത്ത്

യു.ഡമ.എഫത്ത്.-സന കഒാലതത്ത് കുറവഒായമരുന,  എല്.ഡമ.എഫത്ത്.-സന കഒാലതത്ത്

വസ്പീണ്ടുദ്യം ശക്തമസപട്ടു, എല്.ഡമ.എഫത്ത്. ഇളവത്ത് സകഒാടുത എസന്നഒാസക്ക അചദ്ദേഹദ്യം

പറഞ.  എന്തുകഒാരദതമലഒാണത്ത്  ഇളവത്ത്  സകഒാടുതതത്ത്?  അനധമകൃത  മദദചമഒാ

ലഹരമപദഒാരത്ഥചമഒാ  വദഒാപമപമക്കുന്നതമനത്ത്  ഒരു  തരതമലള്ള  ഇളവദ്യം

ഇടതുപക ജനഒാധമപതദമുന്നണമ ഗവണ്സമനത്ത് സകഒാടുതമട്ടമല.  അതുസകഒാണ്ടെത്ത്

ഞഒാന് ആവരതമക്കുന്നതത്ത്,  സെമൂഹതമല് ഇന്നത്ത് നമലനമല്ക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്

ഏതത്ത്  കഒാലതഒായഒാലദ്യം  വസ്തുതഒാപരമഒായമ  പരമചശഒാധമച്ചെത്ത്  ആ  പ്രശ്നങ്ങസള

കസണ്ടെതമ ഒന്നമച്ചുനസ്പീങ്ങഒാന് നമുക്കത്ത് സെഒാധമചക്കണ്ടെതുണ്ടെത്ത്. ഇതത്ത് സെമൂഹതമസന

ഭഒാവമയുമഒായമ  ബനസപട്ടതഒാണത്ത്.  നമ്മുസട  കുടുദ്യംബതമല്വസര  വരഒാനമടയുള്ള

പ്രശ്നമഒാണമതത്ത്.  അതുസകഒാണ്ടെത്ത്  വളസര  ഗഗൗരവചതഒാസട  ഇടസപട്ടത്ത്  ഇതരദ്യം

പ്രവണതകള്  വരുന്നതമസന  അതമസന  മുളയമചല  തസന്ന

ഇലഒാതഒാക്കുന്നതമനചവണ്ടെമയുള്ള  നമലപഒാടുകളഒാണത്ത്  സെസസ്പീകരമചക്കണ്ടെതത്ത്.  ആ

നമലയമല്  ഈ  പ്രശ്നസത  സെമസ്പീപമച്ചെഒാല്  അചദ്ദേഹദ്യം  പറഞമട്ടുള്ള  എലഒാ

പ്രശ്നങ്ങള്ക്കുദ്യം പരമഹഒാരമഒാകുദ്യം.  അചദ്ദേഹദ്യം ഇവമസട ചൂണ്ടെമക്കഒാണമച്ചെ സസ്ട്രൈങ്തത്ത്

സെദ്യംബനമച്ചെ  പ്രശ്നദ്യം  ശരമയഒാണത്ത്,  അതമനത്ത്  ശഒാശസതപരമഹഒാരദ്യം
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കഒാചണണ്ടെതഒാണത്ത്.  അതത്ത്   പരമചശഒാധമക്കുന്നതമനചവണ്ടെമയുള്ള  നടപടമകള്

സെസസ്പീകരമക്കുനണ്ടെത്ത്. ഇക്കഒാരദദ്യം കൂറച്ചുകൂടമ ശഒാസസ്പീയപരമഒായ നമലപഒാടുകളമലൂസട

പരമചശഒാധമച്ചെത്ത്  ആവശദമഒായ വദക്തത ഉണ്ടെഒാക്കുന്നതമനചവണ്ടെമ  ഗവണ്സമനത്ത്

തുടരനദ്യം പരമശമദ്യം നടതന്നതഒാണത്ത്. 

ശസ്പീ  .    സെണമ  ചജഒാസെഫത്ത്:  സെര,  ബഹുമഒാനസപട്ട  മനമയുസട

മറുപടമയമല്നമന്നത്ത്  രണ്ടെത്ത്  കഒാരദങ്ങള്  മനസമലഒാക്കഒാദ്യം.  ഒന്നത്ത്  ചകസകളസട

എണതമല് വലമയ വരദ്ധനവണ്ടെഒായമട്ടുണ്ടെത്ത്.  പമടമസച്ചെടുത മയക്കുമരുന്നമസന

കസഒാണ്ടെമറമ സപരുകമയമട്ടുണ്ടെത്ത്. തമരുവനനപുരതനമനദ്യം 500 കമചലഒാ കഞഒാവത്ത്

പമടമച്ചുസവന്നഒാണത്ത്  ചനരസത  ശസ്പീ.  എദ്യം.  വമന്സസെനത്ത്  പറഞതത്ത്.  ഈ

പ്രതമകള സട  ഉന്നത  സെസഒാധസ്പീനദ്യം  വളസര  വദക്തമഒാണത്ത്.  ബഒാദ്യംഗ്ലൂര  ജയമലമല്

ആരഒാണത്ത്  ഉള്ളസതന്നത്ത്  നമുസക്കലഒാവരക്കുദ്യം  അറമയഒാദ്യം.  ബഒാഞത്ത്

സസെക്രട്ടറമചപഒാലദ്യം  എസന  നമചയഒാജകമണ്ഡലതമല്  മയക്കുമരുന്നത്ത്

ചലഒാബമയുസട ഭഒാഗമഒായമ പ്രവരതമച്ചെമട്ടുണ്ടെത്ത്. അചദ്ദേഹദ്യം  108 ആദ്യംബുലന്സെമസല

സഡ്രൈവറഒായമരുന.  രണ്ടെത്ത്  ചപഒാസമല്നമനദ്യം  സെരക്കഒാരമനദ്യം  പഒാരട്ടമക്കുദ്യം

അചദ്ദേഹസത  മഒാചറണ്ടെതഒായ  സെഒാഹചരദമുണ്ടെഒായമ.  വലമയ  സെഒാമ്പതമക

സെസഒാധസ്പീനമുള്ള  സെമൂഹതമസല ഉന്നതചശണമയമല് പ്രവരതമക്കുന്ന ആളകള്
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ഇതമസന  പമന്നമല്  പ്രവരതമക്കുന.  ...(… ബഹളദ്യം).......ഞഒാന്  പറഞ

കഒാരദതമല്  ശസ്പീ. എ. എന്. ഷദ്യംസെസ്പീറമനത്ത് സെദ്യംശയമുചണ്ടെഒാ?

മമ  .   സസ്പീക്കര  : അങ്ങത്ത് ചചഒാദമക... അങ്ങത്ത് ചചഒാദമക.....

ശസ്പീ  .    സെണമ  ചജഒാസെഫത്ത്:  ...(… ബഹളദ്യം)......  ബഒാഞത്ത്  സസെക്രട്ടറമസയ

മഒാറമയതത്ത് അറമയുചമഒാ, സെദ്യംശയമുസണ്ടെങ്കെമല് വമശദസ്പീകരമക്കഒാദ്യം.

മമ  .   സസ്പീക്കര  : അങ്ങത്ത് ചചഒാദദദ്യം ഇചങ്ങഒാട്ടുചചഒാദമക....

ശസ്പീ  .    സെണമ  ചജഒാസെഫത്ത്:  ശസ്പീ.  എ.  എന്.  ഷദ്യംസെസ്പീ റമനത്ത്  അ റമയഒാവന്ന

ചകസെഒായതുസകഒാണ്ടെഒാണത്ത്  ഞഒാന്  പറഞതത്ത്.  നമചഷധമക്കഒാന്  കഴെമയമല.

സെമ.പമ.സഎ.(എദ്യം.)-സന  ബഒാഞത്ത്  സസെക്രട്ടറമയഒാണത്ത്,  ഏതത്ത്  പഒാരട്ടമയഒാസണന്നത്ത്

ഞഒാന് ആദദദ്യം പറഞമരുന്നമല.  ബഒാഞത്ത് സസെക്രട്ടറമസയചന്ന പറഞളള. 

മമ  .  സസ്പീക്കര  : അങ്ങത്ത് മനമചയഒാടചല ചചഒാദദദ്യം ചചഒാദമക്കുന്നതത്ത്? മനമചയഒാടത്ത്

ചചഒാദമക.

ശസ്പീ  .    സെണമ  ചജഒാസെഫത്ത്:  സെര,  ടണ്  കണക്കമനത്ത്  കഞഒാവത്ത്  പമടമച്ചെ

ചകസെമസല  പ്രതമയഒാണത്ത്.  പറയുചമ്പഒാള്  പ്രയഒാസെമുണ്ടെഒാകുദ്യം,  ചകട്ടമരമക്കഒാന്

പ്രയഒാസെമുണ്ടെഒാകുദ്യം.  എസന  ചചഒാദദദ്യം,  ചകരളതമല്നമന്നത്ത്  ലഹരമ  വസ്തുക്കള്

പമടമക്കുന.  പചക  അതമസന  ഉറവമടദ്യം  അയല്സെദ്യംസഒാനങ്ങളഒാണത്ത്.
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ഉതചരനദന് സെദ്യംസഒാനങ്ങളമല്നമനചപഒാലദ്യം  വരുനണ്ടെത്ത്.  അവമസടചപഒായമ

ചകസെചനസഷമച്ചെത്ത് പങ്കെഒാളമകളഒായ കുറവഒാളമകസള മുഴവന് നമയമതമസന മുമ്പമല്

സകഒാണ്ടുവരഒാന്   എസക്സെെസെത്ത്  വകുപമനത്ത്  പലചപഒാഴദ്യം  സെഒാധമക്കുന്നമല.

സെഒാചങ്കെതമക  സവദഗദവദ്യം  പരമശസ്പീലനവദ്യം  ചനടമയ  ഉചദദഒാഗസനഒാരുസട

എണതമസല കുറവത്ത്,  മമകവത്ത് ഇസതലഒാദ്യം അതമസല ഘടകങ്ങള് തസന്നയഒാണത്ത്.

അതുസകഒാണ്ടെത്ത്  ചകരളതമചലയത്ത്  ലഹരമ  വസ്തുക്കള്

കടതമസക്കഒാണ്ടുവരുന്നവസരയുദ്യം   അയച്ചുസകഒാടുക്കുന്നവസരയുദ്യം  പമടമകൂടഒാന്

കഴെമയുന്ന തരതമല്  ചകസെചനസഷണദ്യം ശക്തമഒായമ മുചന്നഒാട്ടുസകഒാണ്ടുചപഒാകഒാന്

ഗവണ്സമനത്ത് പ്രചതദകമഒായ നടപടമ സെസസ്പീകരമക്കുചമഒാ?

ശസ്പീ  .    റമ  .    പമ  .    രഒാമക കൃഷ്ണന്:   സെര,  ബഹുമഒാനസപട്ട  അദ്യംഗതമസന

ശദ്ധയമല് ഏസതങ്കെമലദ്യം പ്രചതദക പ്രശ്നങ്ങളസണ്ടെങ്കെമല് അതത്ത് ഗവണ്സമനമസന

ശദ്ധയമല്സപടുതഒാദ്യം.  അതത്ത്  രഹസെദമഒായമ  സൂകമക്കുസമന്നത്ത്  മഒാത്രമല,

ഗഗൗരവമഒായ  പരമചശഒാധന  നടതമ  കുറവഒാളമകള്സക്കതമസര

നടപടമസയടുക്കുകയുദ്യം  സചയ്യുദ്യം.  അതരസമഒാരു  സെമസ്പീപനമഒാണത്ത്  ഗവണ്സമനത്ത്

സെസസ്പീകരമച്ചുസകഒാണ്ടെമരമക്കുന്നതത്ത്.  പല  രഹസെദവമവരങ്ങളദ്യം  ഗവണ്സമനമസന

മുമ്പഒാസകയുദ്യം എസക്സെെസെത്ത് വകുപമസന മുമ്പഒാസകയുദ്യം വരഒാറുണ്ടെത്ത്.  അസതലഒാദ്യം ഒരു
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ചചഒാരച്ചെയുമമലഒാസത  ഗഗൗരവമഒായമ  പരമചശഒാധമച്ചെത്ത്  നടപടമസയടുക്കഒാനഒാണത്ത്

ശമമക്കുന്നതത്ത്.  ചകരളതമല്   വടക്കന്  ചമഖലയമലദ്യം  മധദ  ചമഖലയമലദ്യം

സതക്കന് ചമഖലയമലമഒായമ മൂന്നത്ത് പ്രചതദക സസഒാഡുകള് പ്രവരതമക്കുകയഒാണത്ത്.

എസക്സെെസെത്ത്  കമസ്പീഷണറുസട  ചനരമട്ടുള്ള  നമയനണതമ ല്  ഒരു  സസഷദല്

സസഒാഡുദ്യം  പ്രവരതമക്കുനണ്ടെത്ത്.  അതരദ്യം  സസഒാഡുകളസട  അഭമമഒാനകരമഒായ

പ്രവരതനതമസന  ഭഒാഗമഒായഒാണത്ത്  ഈ  വന്ചവട്ട  നടതമയമട്ടുള്ളസതന്ന

യഒാഥഒാരത്ഥദദ്യം  നമള്  പരമഗണമക്കണദ്യം.  ബഹുമഒാനസപട്ട  അദ്യംഗദ്യം  ഇവമസട

ചൂണ്ടെമക്കഒാണമക്കുചമ്പഒാള് പഒാരട്ടമയുസട  ചപരത്ത്  പറയഒാസത ഏചതഒാ  പഒാരട്ടമയുസട

ബഒാഞത്ത്  സസെക്രട്ടറമ  ഇതമല്  പങ്കെഒാളമയഒാസയനദ്യം  അതരതമല്

പരഒാതമയമല്സപട്ടവസര ആ പഒാരട്ടമ ഒഴെമവഒാക്കമസയനള്ളതുദ്യം അചദ്ദേഹദ്യം തസന്ന

പരഒാമരശമച്ചെമട്ടുണ്ടെത്ത്.   ഇതരദ്യം  സതറ്റുകള്സക്കതമസര  കരശനമഒായ  നമലപഒാടത്ത്

സെസസ്പീകരമക്കുകസയനള്ള  സെമസ്പീപനദ്യം  തസന്നയഒാണത്ത്  സെരക്കഒാര

സെസസ്പീകരമച്ചെമട്ടുള്ളതത്ത്.   കുറദ്യം  ആരത്ത്  സചയഒാലദ്യം  അതത്ത്  കുറമഒായമതസന്നയഒാണത്ത്

ഗവണ്സമനത്ത്  കഒാണുന്നതത്ത്.   ചവസറ  ഏസതങ്കെമലദ്യം  തരതമല്  പചരഒാകമഒായമ

ദദുഃസൂചന  വച്ചുസകഒാണ്ടുള്ള   നമലപഒാടുകള്  ഇതരദ്യം  പ്രശ്നങ്ങളമസലടുക്കുന്നതത്ത്

ശരമയല.  ഇതരദ്യം  പ്രശ്നങ്ങളമല്   ഏസതങ്കെമലദ്യം  തരതമലള്ള  ഒരു  വസ്പീഴ്ചയുദ്യം
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ഗവണ്സമനത്ത്  വരുതന്നമല,   കരശനമഒായ  സെമസ്പീപനദ്യം  തസന്നയഒാണത്ത്

സെസസ്പീകരമച്ചുവരുന്നതത്ത്. 

ശസ്പീ  .    എ  .    പമ  .    അനമല്  കുമഒാര:  സെര,  ബഹുമഒാനദനഒായ  മനമ,

ദകമചണനദയമസല  മയക്കുമരുന്നത്ത്  വമതരണ  ചകന്ദ്രമഒായമ  സെദ്യംസഒാനദ്യം

മഒാറുന്നതഒായമ ശദ്ധയമല്സപട്ടമട്ടമസലന്നത്ത് സൂചമപമക്കുകയുണ്ടെഒായമ. പസക, ഇന്നത്ത്

ഏറവദ്യം  കൂടുതല്  മയക്കുമരുന്നത്ത്  ഉപചയഒാഗമക്കുന്നവരുസട  ചകന്ദ്രമഒായമ   ഇഗൗ

സെദ്യംസഒാനദ്യം മഒാറമസക്കഒാണ്ടെമരമക്കുകയഒാണത്ത്.  മറത്ത് സെദ്യംസഒാനങ്ങസള അചപകമച്ചെത്ത്

പുതമയ  തലമുറ  ഏറവദ്യം  കൂടുതല്  മയക്കുമരുന്നമചലയത്ത്  ചപഒാകുന്നതത്ത്

ചകരളതമലഒാണത്ത്. അതത്ത് നമുസക്കഒാസക്ക ഏറവദ്യം അപമഒാനകരമഒായ കഒാരദമഒാണത്ത്.

ആനഒാപ്രചദശമല് ഒരു കമചലഒാ  കഞഒാവത്ത് രണ്ടെഒായമരദ്യം രൂപയത്ത് കമട്ടുസമന്നഒാണത്ത്

പറയുന്നതത്ത്.  ഇവമസട എതചമ്പഒാചഴെയദ്യം അതത്ത് നഒാല്പതമനഒായമരദ്യം രൂപയഒായമ

വരദ്ധമക്കുനസവന്നത്ത്  പറയുന.  അതുസകഒാണ്ടുതസന്ന  കള്ളചനഒാട്ടത്ത്  അടമക്കുന്ന

ചകസകളമല്ചപഒാലദ്യം  കമട്ടഒാത  ലഒാഭവമഹമതദ്യം  ലഭദമഒാകുന്നതമനഒാല്  ഈ

രദ്യംഗചതയത്ത് ഒരുപഒാടത്ത് ആളകള് വരുന.  എന്.ഡമ.പമ.എസെത്ത്. ആകത്ത് പ്രകഒാരദ്യം

ഒരു കമചലഒായത്ത് തഒാസഴെ കഞഒാവത്ത് സൂകമച്ചെഒാല് സബയമലബമളഒാണത്ത്. അയഒായമരദ്യം

രൂപയഒാണത്ത്  പരമഒാവധമ  പമഴെ.  ഇങ്ങസനയുള്ള  സെഒാഹചരദങ്ങസളഒാസക്ക
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ഉള്ളതുസകഒാണ്ടെഒാണത്ത്  ചകരളതമല്  കഞഒാവദ്യം  ലഹരമമരുനകളസമഒാസക്ക

യചഥഷദ്യം  ഉപചയഒാഗമക്കസപടുന്നതത്ത്.  അതത്ത്  ഈ  കഒാലഘട്ടതമല്  മഒാത്രമല,

കഴെമഞ  കഒാലങ്ങളമലദ്യം  ഉണ്ടെഒായമട്ടുണ്ടെത്ത്.  പചക  ചകഒാവമഡമസന

പശഒാതലതമല്  അതത്ത്  കൂടുതലഒായമ  വനസവനള്ളതത്ത്  യഒാഥഒാരത്ഥദമഒാണത്ത്.

കുചറ  ചകസകസളടുതസവന്നത്ത്  അങ്ങത്ത്  പറഞ,  ഏതത്ത്  ഗവണ്സമനമസന

കഒാലതദ്യം ചകസകസളടുക്കുദ്യം.  പസക,  അതരദ്യം ചകസകളമല് കണ്വമകന്

ചററത്ത് എനപറയുന്നതത്ത് വളസര കുറവഒാണത്ത്. ഉചദദഒാഗസര ചകസെത്ത് രജമസര സചയത്ത്

അചനസഷണ  നടപടമകളമഒായമ  മുചന്നഒാട്ടുചപഒായമ  ചകസെത്ത്  ചഒാരജത്ത്  സചയത്ത്

ചകഒാടതമയമല്  വമചഒാരണ  കഴെമയുചമ്പഒാള്  ഏകചദശദ്യം  സതഒാണ്ണൂറത്ത്  ശതമഒാനദ്യം

ചകസകളമലദ്യം  ചകഒാടതമകള്  പ്രതമകസള  സവറുസത  വമടുന്ന

സെഒാഹചരദമഒാണുള്ളതത്ത്.  എന്തുസകഒാണ്ടെഒാണത്ത്  ഇതത്ത്  സെദ്യംഭവമക്കുന്നതത്ത്;  ഇതരദ്യം

ആളകസള നമയമതമസന മുന്നമല് സകഒാണ്ടുവരുന്ന കഒാരദതമല്  എന്തുസകഒാണ്ടെത്ത്

വസ്പീഴ്ചവരുനസവനള്ളതമസനക്കുറമച്ചെത്ത് ഗവണ്സമനത്ത് അചനസഷമക്കുചമഒാ;  അതരദ്യം

കഒാരദങ്ങള് ലഘൂകരമച്ചെത്ത് കഒാണുന്നതത്ത് പരമഹരമക്കഒാനള്ള ആവശദമഒായ നടപടമ

ഗവണ്സമനത്ത് സെസസ്പീകരമക്കുചമഒാ?

ശസ്പീ  .    റമ  .    പമ  .    രഒാമകൃഷ്ണന്:  സെര,  ബഹുമഒാനസപട്ട അദ്യംഗദ്യം ശസ്പീ.  എ.  പമ.
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അനമല് കുമഒാര ഇവമസട പറഞ ഒരു കഒാരദദ്യം ഞഒാന് ആദദദ്യം വദക്തമഒാക്കഒാദ്യം,

ഒരു  പ്രശ്നസതയുദ്യം  ലഘൂകരമച്ചെത്ത്  കഒാണമല.  ഇവമസട  അയല്

സെദ്യംസഒാനങ്ങളമഒായുള്ള  പ്രശ്നങ്ങസളക്കുറമച്ചെത്ത്  പറഞ.  ഇനദയഒാസക

എടുതകഴെമഞഒാല് ചകരളതമലഒാണത്ത് ഏറവദ്യം കൂടുതല് ലഹരമ പദഒാരത്ഥങ്ങള്

വമപണനദ്യം നടതന്നതത്ത്  എനള്ളതത്ത്  എനടമസഒാനതമലഒാണത്ത്  പറയുന്നതത്ത്?

അതത്ത്  വസ്തുതഒാപരമല.  നമങ്ങള്  ഇനദയമസല  ഏതത്ത്  സെദ്യംസനവദ്യം

എടുതചനഒാക.  ഞഒാനതമസന  എലഒാ  വശങ്ങളദ്യം  ഉഗൗഹദ്യം  വച്ചുപറയുന്നതത്ത്

ശരമയല.  വദക്തമഒായ പഠനതമസനയുദ്യം ശഒാസസ്പീയമഒായ പരമചശഒാധനയുസടയുദ്യം

അടമസഒാനതമല്  മഒാത്രചമ  നമുക്കത്ത്  പറയഒാന്  കഴെമയുകയുള.  ഇനദയമല്

എലഒാ സെദ്യംസഒാനങ്ങളമലദ്യം,  മദദദ്യം  നമചരഒാധമച്ചെ സെദ്യംസഒാനങ്ങളമല്ചപഒാലമുള്ള

ലഹരമയുസട സെസഒാധസ്പീനവദ്യം അതമസന വമപണനവദ്യം മറത്ത്  സെദ്യംഗതമകളസമഒാസക്ക

ഇഗൗ  നഒാടമസന  മുന്നമലമചല?  എന്നഒാല്  ചകരളതമലണ്ടെഒാകുന്ന  കഒാരദദ്യം  ഒരു

കഒാരണവശഒാലദ്യം  നമള്  കുറച്ചുകഒാണുന്നമല.  ഇനദയമല്  ചകരളതമലഒാണത്ത്

ഏറവദ്യം കൂടുതല് ലഹരമ പദഒാരത്ഥങ്ങളസട വമപണനദ്യം നടതന്നതത്ത് എനള്ളതത്ത്

ശരമയല.  ആ ധഒാരണചയഒാടുകൂടമ നമുക്കത്ത് പ്രശ്നസത സെമസ്പീപമക്കഒാന് കഴെമയമല.

ഇവമസട  അയല്  സെദ്യംസഒാനങ്ങളമസലലഒാദ്യം  ലഹരമ  വമപണനതമസന
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ചകന്ദ്രങ്ങളണ്ടെത്ത്.  ചകരളതമചലയത്ത്  അതരദ്യം  സെദ്യംസഒാനങ്ങളമല്നമന്നത്ത്  ലഹരമ

പദഒാരത്ഥങ്ങള്  ധഒാരഒാളദ്യം  വരമകയഒാണത്ത്.  എസസക്സെെസെത്ത്  ഡമപഒാരട്ടുസമനമസന

ശദ്ധയമല്സപട്ട  വമഷയങ്ങളമസലലഒാദ്യം  അയല്  സെദ്യംസഒാനങ്ങളമലള്സപസട

ചപഒായമ  ഇതമസന  വമവരങ്ങള്  ചശഖരമച്ചെത്ത്  അതമസനസയലഒാദ്യം

അടമസഒാനതമലഒാണത്ത്  ഇഗൗ  വന്ചവട്ട  ഇവമസട  നടതമസക്കഒാണ്ടെമരമക്കുന്നതത്ത്.

അയല് സെദ്യംസഒാനങ്ങളമല്നമന്നത്ത് ലഹരമ പദഒാരത്ഥങ്ങള് വരുന്നതമസനക്കുറമച്ചെത്ത്

ഒരുതരതമലമുള്ള അയചവറമയ നമലപഒാടല ഗവണ്സമനത്ത് എടുക്കുന്നതത്ത്.  ഇതത്ത്

ഗഗൗരവതമസലടുതത്ത്  പരമചശഒാധമച്ചെമസലങ്കെമല്  ഇത്രയുദ്യം  ചവട്ട  നടതഒാന്

കഴെമയമല.  അയല്  സെദ്യംസഒാനതള്ള  ചവരുകള്കൂടമ

പരമചശഒാധമച്ചുസകഒാണ്ടെഒാണത്ത്  ഇവമസട  കുറവഒാളമകസള  കസണ്ടെതന്നതുദ്യം

നടപടമകള്  സെസസ്പീകരമക്കഒാന്  ശമമക്കുന്നതുദ്യം.  അയല്  സെദ്യംസഒാനങ്ങളമഒായമ

ചചരന്നത്ത്  പ്രവരതനങ്ങള്  നടതഒാന്  കഴെമയുചമഒാ  എനള്ളതത്ത്  വളസര

ഗഗൗരവപരമഒായ പ്രശ്നമഒാണത്ത്.  പല സെദ്യംസഒാനങ്ങളസടയുദ്യം  നമലപഒാടത്ത്  ഇതരദ്യം

പ്രശ്നങ്ങളമല്  വദതദസമഒാണത്ത്.  ചകരള  ഗവണ്സമനമസന  നമലപഒാടത്ത്  എലഒാ

സെദ്യംസഒാന  ഗവണ്സമന്റുകളദ്യം  സെസസ്പീകരമച്ചുസകഒാള്ളണസമന്നമല.  ഇഗൗ

യഒാഥഒാരത്ഥദങ്ങസളലഒാദ്യം  പരമചശഒാധമച്ചുസകഒാണ്ടുള്ള  നമലപഒാടത്ത്  എടുക്കുനണ്ടെത്ത്.
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അയല് സെദ്യംസഒാനങ്ങള്സക്കഒാപദ്യം ചചരന്നത്ത് സചക്കത്ത് ചപഒാസമലള്ള ചകന്ദ്രങ്ങള്,

അതമരതമ പ്രചദശങ്ങള് എന്നമവ ചജഒായമനത്ത് സറയ്ഡത്ത് നടതന്നതമനചവണ്ടെമ

ശമമക്കുനണ്ടെത്ത്.  ബഹുമഒാനസപട്ട  അദ്യംഗദ്യം  ഇവമസട  ചൂണ്ടെമക്കഒാണമച്ചെതുചപഒാസല

ചനരസത ശസ്പീ.  സെണമ ചജഒാസെഫദ്യം ഇക്കഒാരദങ്ങള് ചൂണ്ടെമക്കഒാണമച്ചെമട്ടുണ്ടെത്ത്.  മറത്ത്

സെദ്യംസഒാനങ്ങളമലദ്യം  നമുക്കത്ത്  ചജഒായമനഒായമ  ഇക്കഒാരദങ്ങളമല്  എസനലഒാദ്യം

നടതഒാന് കഴെമയുദ്യം എനള്ളതത്ത് തസ്പീരച്ചെയഒായുദ്യം പരമചശഒാധമക്കുദ്യം. ചകരളദ്യം തസന്ന

അതമനഒാവശദമഒായ  മുന്കസയടുക്കുദ്യം  എനള്ളതുദ്യം  ഇഗൗ  സെന്ദരഭതമല്

വദക്തമഒാക്കുകയഒാണത്ത്.

ശസ്പീ  .    സെമ  .    സക  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്:   സെര,  ചകരളദ്യം  മയക്കുമരുന്നത്ത്  ചവട്ടയമലദ്യം

അതമസന  ചബഒാധവത്ക്കരണ  പ്രവരതനങ്ങളമലസമലഒാദ്യം  വളസര

മുന്പനമയമലഒാസണന്നത്ത്  എലഒാവരക്കുമറമയഒാദ്യം.  നല  രസ്പീതമയമലള്ള

പ്രവരതനങ്ങളഒാണത്ത്  എസസക്സെെസെത്ത്  ഡമപഒാരട്ടുസമനമസന  ചനതൃതസതമല്

നടക്കുന്നതത്ത്.  കരണഒാടക,  തമമഴെത്ത് നഒാടത്ത്  എന്നസ്പീ  രണ്ടെത്ത്  സെദ്യംസഒാനങ്ങളമഒായമ

അതമരതമ  പങ്കെമടുന്ന  ജമലയഒാണത്ത്  വയനഒാടത്ത്.  വലമയ  രസ്പീതമയമലള്ള

മയക്കുമരുന്നത്ത്  ചവട്ടയഒാണത്ത്  അവമസട  നടനസകഒാണ്ടെമരമക്കുനണ്ടെത്ത്.  ഇചപഒാള്

നമലവമലള്ള   അവസ,  കരണഒാടകയുമഒായമ  ബനസപട്ടത്ത്  മഒാത്രചമ  നമുക്കത്ത്
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സചക്കത്ത്ചപഒാസ്റ്റുകള്  ഉള  എന്നതഒാണത്ത്.  തമമഴെത്ത് നഒാടത്ത്  അതമരതമയമല്

ആവശദമഒായ  സചക്കത്ത്ചപഒാസ്റ്റുകളദ്യം  മറത്ത്  കഒാരദങ്ങളദ്യം  ഇചപഒാള്  നമലവമലമല.

അതത്ത്  സഒാപമച്ചെത്ത്  കൂടുതല്  കഒാരദകമമഒായമ  പ്രവരതമക്കഒാന്  ഇടസപടുചമഒാ

എനള്ളതഒാണത്ത് എസന ചചഒാദദദ്യം.

ശസ്പീ  .    റമ  .    പമ  .    രഒാമകൃഷ്ണന്:  സെര,  കരണഒാടക,  തമമഴെത്ത് നഒാടത്ത്

അതമരതമകളമസല പ്രശ്നദ്യം ബഹുമഒാനസപട്ട അദ്യംഗദ്യം പറയുകയുണ്ടെഒായമ.  അതത്ത്

നമുക്കത്ത്  പരമചശഒാധമക്കഒാദ്യം.  ഇചപഒാള് എസസക്സെെസെത്ത് ഡമപഒാരട്ടുസമനത്ത്  ഒരു പുതമയ

സെദ്യംവമധഒാന ദ്യം  എസസക്സെെസെത്ത്  സസക്രദ്യം  ബഒാഞത്ത്  ചകരളതമല്  രൂപസ്പീകരമച്ചെമട്ടുണ്ടെത്ത്.

അവരക്കത്ത് കമട്ടുന്ന വമവരങ്ങളസട അടമസഒാനതമല് ഇതര സെദ്യംസഒാനങ്ങളമല്

കടമ  പരമചശഒാധന  നടതന്നതമനചവണ്ടെമയുള്ള  ക്രമസ്പീകരണമുണ്ടെത്ത്.  മഒാത്രമല,

ഇഗൗ  പ്രശ്നതമല്  ചപഒാലസ്പീസദ്യം  വലമയ  ചതഒാതമലള്ള  പങ്കെത്ത്  വഹമക്കുനണ്ടെത്ത്.

ചകരളതമല് ചപഒാലസ്പീസമഒായമ ചചരന്നത്ത് സെദ്യംയുക്ത സറയ്ഡുദ്യം മറത്ത് വമവരങ്ങളസട

അടമസഒാനതമലള്ള  പരമചശഒാധനയുദ്യം  നടതമവരുനണ്ടെത്ത്.  ചകന്ദ്ര

ഏജന്സെമകളമഒായമ  ചയഒാജമച്ചെത്ത്  പ്രവരതമക്കുന്നതമനചവണ്ടെമയുദ്യം  സെദ്യംസഒാനദ്യം

ശമമക്കുനണ്ടെത്ത്.   ബഹുമഒാനസപട്ട  അദ്യംഗദ്യം  പറഞ,  തമമഴെത്ത് നഒാടമസന

ചബഒാരഡറമല്  എസനങ്കെമലദ്യം  ക്രമസ്പീകരണമുണ്ടെഒാക്കഒാന്  കഴെമയുചമഒാ  എനള്ള
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നമരചദ്ദേശദ്യം,  ഇചപഒാള്തസന്ന  സചക്കത്ത്ചപഒാസ്റ്റുണ്ടെത്ത്,  എന്നഒാലദ്യം  കൂടുതല്

ക്രമസ്പീകരണങ്ങളണ്ടെഒാക്കുന്ന  കഒാരദസതക്കുറമച്ചെത്ത്  ഗഗൗരവമഒായമ

ആചലഒാചമക്കുന്നതഒാണത്ത്.

ശസ്പീ  .    അബ്ദുല്  ഹമസ്പീദത്ത്  പമ  .:   സെര,  നമ്മുസട  ചകഒാചളജുകളദ്യം  മറത്ത്

വമദദഒാഭദഒാസെ  സഒാപനങ്ങളസമഒാസക്ക  ഇചപഒാള്  തുറന്നത്ത്  പ്രവരതമക്കഒാന്

ആരദ്യംഭമച്ചെമട്ടുണ്ടെത്ത്.  അതമസന  പരമസെരതള്ള  സചറമയ  സപട്ടമക്കടകളമലദ്യം

മറ്റുമഒാണത്ത്  മയക്കുമരുന്നമസനയുദ്യം  ലഹരമ  പദഒാരത്ഥങ്ങളസടയുസമഒാസക്ക

കഒാരദമഒായമട്ടുള്ള വമപണനദ്യം നടക്കുന്നതത്ത്. ഇതുമഒായമ ബനസപട്ടത്ത് എസനങ്കെമലദ്യം

വഒാരത വരുന്ന സെമയതത്ത് ഒരു അചനസഷണദ്യം നടതമ  നടപടമ എടുക്കുകചയഒാ

എടുക്കഒാതമരമക്കുകചയഒാ  സചയത്ത്  നമ്മുസട  എസസക്സെെസെത്ത്  വകുപത്ത്  ഉചദദഒാഗസരുദ്യം

ചപഒാലസ്പീസസമഒാസക്ക  തടമതപ്പുന്നതഒായമട്ടഒാണത്ത്  പലചപഒാഴദ്യം  കഒാണഒാന്

സെഒാധമക്കുന്നതത്ത്.  കഴെമഞ  കുറച്ചെത്ത്  മഒാസെങ്ങള്ക്കുമുമ്പത്ത്  ചകഒാഴെമചക്കഒാടത്ത്

സെരവ്വകലഒാശഒാലഒാ  കഒാമ്പസെമസന  പരമസെരതത്ത്  വന്ചതഒാതമലള്ള

മയക്കുമരുന്നമസന  വമപണനദ്യം  കസണ്ടെതകയുദ്യം  അതത്ത്  ഉതരവഒാദമതസപട്ട

എസസക്സെെസെത്ത്  വകുപ്പുചദദഒാഗസസര  അറമയമക്കുകയുദ്യം  അവര  അചനസഷണദ്യം

നടതകയുദ്യം  കുറസച്ചെഒാസക്ക  അതുമഒായമ  ബനസപട്ട  നടപടമകളമഒായമ
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മുചന്നഒാട്ടുചപഒാകുകയുദ്യം  സചയ്തു.  വമദദഒാലയതമസന  പരമസെരതള്ള  കടകളമല്

മമഠഒായമയുസടയുദ്യം  ഗുളമകയുസടയുസമഒാസക്ക  രൂപതമലഒാണത്ത്  മയക്കുമരുന്നമസന

വമല്പന  നടക്കുന്നതത്ത്.  ഇതത്ത്  അവസെഒാനമപമക്കുന്നതമനത്ത്  എസനങ്കെമലദ്യം

ഗഗൗരവതരമഒായ ഇടസപടലകള് എസസക്സെെസെത്ത് വകുപത്ത്  നടതചമഒാ;   എസസക്സെെസെത്ത്

വകുപ്പുദ്യം  ചപഒാലസ്പീസദ്യം  സെദ്യംയുക്തമഒായമ  ഇടസപട്ടത്ത്  ഇതുചപഒാലള്ള  കടകള്

ഇടയമടയത്ത് പരമചശഒാധമച്ചെഒാല്തസന്ന ഇതത്ത് വമദദഒാരത്ഥമകളമല് എതന്നതമനത്ത്

പരദവസെഒാനമുണ്ടെഒാകുദ്യം.  ഇക്കഒാരദതമല്  എസസക്സെെസെത്ത്  വകുപത്ത്  എസനങ്കെമലദ്യം

അടമയനര നടപടമ സെസസ്പീകരമക്കുചമഒാ? 

ശസ്പീ  .    റമ  .    പമ  .    രഒാമകൃഷ്ണന്:   സെര,  അതത്ത്  ഞഒാന്  ചനരചതതസന്ന

വദക്തമഒാക്കമയമട്ടുണ്ടെത്ത്.  സ്കൂളകളമലദ്യം ചകഒാചളജുകളമലദ്യം ക്ലബ്ബുകള് രൂപസ്പീകരമച്ചെതത്ത്

ഇതരദ്യം  കഒാരദങ്ങള്  പരമചശഒാധമക്കഒാന്  തസന്നയഒാണത്ത്.  അവരക്കത്ത്  ചനരമട്ടത്ത്

നടപടമസയടുക്കഒാന്  കഴെമയമസലങ്കെമലദ്യം  അവര  പരമചശഒാധമച്ചെ  റമചപഒാരട്ടമസന

അടമസഒാനതമല്  നടപടമകള്  സെസസ്പീകരമച്ചുവരുനണ്ടെത്ത്.  ഓചരഒാ  വമദദഒാഭദഒാസെ

സഒാപനതമലദ്യം ഓചരഒാ എസസക്സെെസെത്ത് ഉചദദഒാഗസസന ചുമതലചയല്പമച്ചെമട്ടുണ്ടെത്ത്.

ഏതത്ത്  ഭഒാഗങ്ങളമല്നമന്നത്ത്  വമവരങ്ങള്  കമട്ടമക്കഴെമഞഒാലദ്യം  തസ്പീരച്ചെയഒായുദ്യം

എസസക്സെെസെത്ത്  ഇഗൗ  കഒാരദങ്ങള്  പരമചശഒാധമക്കുന്നതഒാണത്ത്.   വമദദഒാഭദഒാസെ
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സഒാപനങ്ങളസട  പരമസെരങ്ങളമല്  ആസരങ്കെമലദ്യം  കടകളമചലഒാ  മചറസതങ്കെമലദ്യം

സഒാപനങ്ങളമചലഒാ  ലഹരമമരുന്നത്ത്  വമല്പന  നടതനസണ്ടെങ്കെമല്  ആ

സഒാപനങ്ങള്  ഒരു  തരതമലദ്യം  തുറന്നത്ത്  പ്രവരതമക്കഒാന്  അനവദമക്കഒാത

നമലയമല്  അതമസനതമസര  നടപടമയുണ്ടെഒാകുദ്യം  എനള്ളതത്ത്  ഇഗൗ  സെഭയമല്

ബഹുമഒാനസപട്ട  മുഖദമനമതസന്ന  വദക്തമഒാക്കമയമട്ടുള്ളതഒാണത്ത്.  ഞങ്ങളസട

ശദ്ധയമല്  വരുന്ന  കഒാരദങ്ങളമസലലഒാദ്യം  ഇപ്രകഒാരമുള്ള  നമലപഒാടത്ത്

സെസസ്പീകരമച്ചെമട്ടുണ്ടെത്ത്.  ഇനമയുദ്യം ഇതരദ്യം കഒാരദങ്ങള് ചൂണ്ടെമക്കഒാണമച്ചുകഴെമഞഒാല്

നപടപടമകളണ്ടെഒാകുദ്യം. ബഹുമഒാനസപട്ട അദ്യംഗദ്യം പറഞ ചവസറഒാരു കഒാരദദ്യംകൂടമ

ശദ്ധയമല്സപടുതകയഒാണത്ത്,  ഇചപഒാള്  എസസക്സെെസെത്ത്  ഡമപഒാരട്ടുസമനത്ത്

എടുതസകഒാണ്ടെമരമക്കുന്ന  ചകസെമല്  85%-ഉദ്യം  ശമകമക്കസപടുകയഒാണത്ത്.

എങ്ങസനയഒാണത്ത്  ഇഗൗ  മഒാറദ്യം  വന്നതത്ത്;  തടമതപ്പുന്നതമസന  ഭഒാഗമഒാചണഒാ;

ആസരസയങ്കെമലദ്യം  സെഹഒായമക്കുന്നതമസന  ഭഒാഗമഒാചണഒാ?  കുറകൃതദങ്ങചളഒാടത്ത്

കൃതദമഒായ  നമലപഒാടത്ത്  സെസസ്പീകരമക്കുന്നതമസന  ഭഒാഗമഒായഒാണത്ത്  ഇത്രയധമകദ്യം

ചകസകള് ശമകമക്കഒാനമടവന്നമട്ടുള്ളതത്ത്. 

മുഖദമനമ  (ശസ്പീ  .    പമണറഒായമ  വമജയന്):   സെര,  മയക്കുമരുന്നമസന

വദഒാപനദ്യം  അതസ്പീവ  ഗഗൗരവമഒായമതസന്നയഒാണത്ത്  സെദ്യംസഒാന  സെരക്കഒാര
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കഒാണുന്നതത്ത്.  നമ്മുസട സെമൂഹവദ്യം ആ നമലയമല്തസന്നയഒാണത്ത് അതമസനതമസര

പ്രതമകരമക്കുന്നതത്ത്.  വമദദഒാലയങ്ങള്  ഇതമസന  ഒരു  ചകന്ദ്രമഒാക്കഒാന്

മയക്കുമരുന്നത്ത്  ചലഒാബമ  ശമമക്കുന  എന്നതത്ത്  വസ്തുതയഒാണത്ത്.  നമ്മുസട

ഇളദ്യംതലമുറസയ  വഴെമസതറമക്കഒാനള്ള  നസ്പീക്കമഒാണമതത്ത്.  അചതഒാസടഒാപദ്യം

സെമൂഹതമസന വമവമധ ഭഒാഗങ്ങളമചലയത്ത്  ഇതത്ത്  വദഒാപമപമക്കുന്ന നമലയുമുണ്ടെത്ത്.

ഇതമല് ആണ്-സപണ് വദതദഒാസെദ്യം വലമയ ചതഒാതമല് ഉണ്ടെഒാകുന്നമല എസന്നഒാരു

പ്രതമഭഒാസെദ്യം  ഉയരനവരുനണ്ടെത്ത്.  അതസ്പീവ  ഗഗൗരവമഒായമതസന്ന  നമ്മുസട

സെമൂഹദ്യം  കഒാണുന്ന  ഒരു  പ്രശ്നമഒാണമതത്ത്.  ആ  അരത്ഥതമല്  എലഒാ

ഗഗൗരവതമലദ്യംതസന്ന  സെദ്യംസഒാന  സെരക്കഒാരുദ്യം  ഇതമസനതമസര  നടപടമകള്

സെസസ്പീകരമച്ചുസകഒാണ്ടെമരമക്കുകയഒാണത്ത്.  ഇവമസട  ബഹുമഒാനദനഒായ  സതഒാഴെമലദ്യം

എസസക്സെെസദ്യം വകുപ്പുമനമ പ്രസഒാവമച്ചെതുചപഒാസല  വമവമധ  ഏജന്സെമകള്

ഏചകഒാപമതമഒായഒാണത്ത് ഇതമസനതമസര നസ്പീക്കങ്ങള് നടതന്നതത്ത്.  അതമനത്ത് നല

ഫലമുണ്ടെഒാകുനണ്ടെത്ത്.  അചതസെമയദ്യം,  ചമല  വമഭഒാഗങ്ങസള  സെസഒാഭഒാവമകമഒായുദ്യം

ആകരഷമക്കഒാനമടയുള്ള  ചമല  ചകന്ദ്രങ്ങള്  ഇതത്ത്  വലഒാസത  ഉപചയഒാഗമക്കുന്ന

നമല  ശദ്ധയമല്സപടുനണ്ടെത്ത്.  അതുദ്യം  ഗഗൗരവമഒായമതസന്ന

പരമഗണമക്കുകയഒാണത്ത്.  ഇതത്ത്  തടയുന്നതമനഒാവശദമഒായ എലഒാ ഇടസപടലകളദ്യം
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നടതഒാന്  തസന്നയഒാണത്ത്  തസ്പീരുമഒാനമച്ചെമട്ടുള്ളതത്ത്.  അതുസകഒാണ്ടെത്ത്  എനമക്കത്ത്

അഭദരത്ഥമക്കഒാനള്ളതത്ത്,  നമ്മുസട  യുവതസസത  ആകരഷമക്കഒാന്  പറ്റുന്ന  ഒരു

വമഭഒാഗദ്യം  ഇതമനത്ത്  വലഒാസത  അടമസപടുന്ന  ഒരവസ  വരുനണ്ടെത്ത്.  അതരദ്യം

ആളകള് അതമല്നമന്നത്ത് മഒാറമനമല്ക്കണദ്യം.  അതുദ്യം അഭദരത്ഥനസകഒാണ്ടുമഒാത്രദ്യം

നടക്കമല  എന്നറമയഒാദ്യം.  അതമനഒാവശദമഒായ  ചമകമത്സയത്ത്  അവര

സെന്നദ്ധരഒാകണദ്യം.  സെസയചമവ  കഒാരദങ്ങള്  മനസമലഒാക്കമസക്കഒാണ്ടെത്ത്

അതമല്നമന്നത്ത്  പമനമരമയഒാന്  അതരദ്യം  ആളകള്  തയഒാറഒാകണദ്യം.

അചതഒാസടഒാപദ്യം  ആവശദമഒായ  എലഒാ  കരക്കശമഒായ  നടപടമകളദ്യം

സെസസ്പീകരമക്കഒാന്  സെരക്കഒാര  സെന്നദ്ധമഒാകുദ്യം.  പ്രതമപകസമചന്നഒാ

ഭരണപകസമചന്നഒാ  ഉള്ള  വദതദഒാസെമമലഒാസത  ഇതമല്  നഒാദ്യം  ഒന്നമച്ചെത്ത്

നടപടമകള്  സെസസ്പീകരമക്കുകയഒാണത്ത്  ചവണ്ടെതത്ത്.  നമ്മുസട  സെമൂഹമഒാസക  ഒന്നമച്ചെത്ത്

നസ്പീങ്ങമസക്കഒാണ്ടെത്ത് ഇഗൗ ആപതമസന തടയഒാന് നമുക്കത്ത് കഴെമയണദ്യം.

ശസ്പീ  .    ആര  .    രഒാമചന്ദ്രന്:  സെര,  ഇവമസട  ചൂണ്ടെമക്കഒാണമച്ചെതുചപഒാസല

സെമൂഹതമസന  ഭഒാവമസയ  അതസ്പീവ  ഗുരവതരമഒായമ  ബഒാധമക്കുന്ന  ഒരു

വമഷയമഒാണമതത്ത്. അതുസകഒാണ്ടുതസന്ന എലഒാവരുദ്യം ചചരന്നത്ത് നമചരഒാധമത ലഹരമ

വസ്തുക്കളസട  വദഒാപനദ്യം  തടയഒാനള്ള  നടപടമകള്   കരക്കശമഒാചക്കണ്ടെതുണ്ടെത്ത്.
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ഗവണ്സമനത്ത്  ഇചപഒാള്  സെസസ്പീകരമക്കുന്ന  നടപടമകള്  തസ്പീരച്ചെയഒായുദ്യം

അഭമനന്ദനസ്പീയമഒാണത്ത്.  എസന  തഒാലൂക്കമല്  തഒാലൂക്കടമസഒാനതമലള്ള

എസസക്സെെസെത്ത്  സെദ്യംവമധഒാനമഒാണത്ത്  നമലനമല്ക്കുന്നതത്ത്.  വമപുലമഒായ  ഒരു

പ്രവരതന  ചമഖലയഒാണുള്ളതത്ത്  എന്നതുസകഒാണ്ടെത്ത്  ഇതരദ്യം  ചകസകള്

റമചപഒാരട്ടത്ത്  സചയസപട്ടഒാല്  ബനസപട്ട  ഉചദദഒാഗസരക്കത്ത്  ഓടമസയതഒാന്

പലചപഒാഴദ്യം  കഴെമയഒാറമല.  ആ  അസെഗൗകരദദ്യം  ഒഴെമവഒാക്കഒാന്  ഒരു  പുതമയ

സെദ്യംവമധഒാനദ്യം  അവമസട  ഏരസപടുതഒാന്  കഴെമയുചമഒാ,  അതമസനക്കുറമച്ചെത്ത്

ആചലഒാചമക്കുചമഒാ?

ശസ്പീ  .    റമ  .    പമ  .    രഒാമകൃഷ്ണന്:  സെര,  എസസക്സെെസെത്ത്  വകുപമസന  ഇന്നസത

പ്രവരതനങ്ങള്  വമപുലസപടുതന്നതമനചവണ്ടെമയുള്ള  ചമല

ക്രമസ്പീകരണങ്ങസളക്കുറമച്ചെഒാണത്ത്  ബഹുമഒാനസപട്ട  അദ്യംഗദ്യം  ഇവമസട

ചൂണ്ടെമക്കഒാണമച്ചെതത്ത്.  എസസക്സെെസെത്ത്  സെരക്കമള്  ഓഫസ്പീസകള്  നമലവമല്

തഒാലൂക്കടമസഒാനതമലഒാണത്ത്  പ്രവരതമക്കുന്നതത്ത്.  ചമല  തഒാലൂക്കുകളമല്

ഒന്നമല്കടുതല്  സെരക്കമള്  ഓഫസ്പീസകളദ്യം  കഒാണഒാന്  സെഒാധമക്കുദ്യം.

ചകരളതമസല  ഇന്നസത  സെഒാഹചരദദ്യം  പരമചശഒാധമക്കുചമ്പഒാള്  കൂടുതല്

ചമഖലകളമചലയത്ത്  ഇതത്ത്  വദഒാപമപമചക്കണ്ടെതുണ്ടെത്ത്.  ഗവണ്സമനത്ത്  എലഒാ  വശവദ്യം
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ഗഗൗരവമഒായമ  പരമചശഒാധമച്ചെത്ത്  എടുചക്കണ്ടുന്ന  ഒരു  തസ്പീരുമഒാനമഒാണതത്ത്.

ബഹുമഒാനസപട്ട അദ്യംഗദ്യം ചൂണ്ടെമക്കഒാണമച്ചെ വമഷയദ്യം ചകരളതമസനയഒാസക ഒരു

പ്രശ്നമഒായമ  എടുതസകഒാണ്ടുതസന്ന  എങ്ങസന  പരമഹഒാരദ്യം  കസണ്ടെതഒാന്

കഴെമയുസമനള്ളതമസനക്കുറമച്ചെത്ത്  ഗവണ്സമനത്ത്  ആവശദമഒായ  നമലപഒാടത്ത്

സെസസ്പീകരമക്കുന്നതഒാണത്ത്.  

ശസ്പീ  .    ടമ  .    സജ  വമചനഒാദത്ത്:  സെര,  നമ്മുസട  സെദ്യംസഒാനതത്ത്

മയക്കുമരുനകളസട  ഉപചയഒാഗദ്യം  വരദ്ധമക്കുനസവന്നതത്ത്  എലഒാവരുദ്യം

സെമതമക്കുന്ന  ഒരു  വസ്തുതയഒാണത്ത്.  പസക  ഇതത്ത്  ചനരമടുന്നതമനഒാവശദമഒായ

ഉചദദഒാഗസ ഒഴെമവകള് നമകതന്നതമനത്ത് ഗവണ്സമനത്ത് കഒാരദമഒായ ഇടസപടല്

നടതന്നമല  എന്നതഒാണത്ത്  എനമക്കത്ത്  സൂചമപമക്കഒാനള്ളതത്ത്.

അചതഒാസടഒാപദ്യംതസന്ന  എസസക്സെെസെത്ത്  വകുപമസല  പരമശസ്പീലനദ്യം  സെമദ്ധമച്ചെ

ഉചദദഒാഗസസര പലചപഒാഴദ്യം മമനമസസ്പീരമയല് ചജഒാലമകള്ക്കത്ത് ഉപചയഒാഗമക്കുന

എസന്നഒാരു  ആചകപവദ്യം  നമ്മുസട  ഇടയമലണ്ടെത്ത്.  മയക്കുമരുനകളസട

ഉപചയഒാഗവദ്യം  വമതരണ  ചകന്ദ്രവദ്യം  ഏറവദ്യം  കൂടുതലള്ള  സെദ്യംസഒാനമഒായമ

ചകരളദ്യം മഒാറുനസവനള്ള യഒാഥഒാരത്ഥദദ്യം ഉള്സക്കഒാള്ളുചമ്പഒാള്തസന്ന നന്യൂസജന്

പഒാരട്ടമകളമല്  ഡ്രൈഗ്സകളസട  ഉപചയഒാഗദ്യം  വദഒാപകമഒാകുകയുദ്യം  അതമസന
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ഹബഒായമ  സകഒാച്ചെമ  നഗരദ്യം  രൂപഒാനരസപടുകയുദ്യം  സചയ്യുന്ന  ആപത്കരമഒായ

സമതമവമചശഷദ്യം  സെരക്കഒാരമസന  ശദ്ധയമല്സപട്ടമട്ടുചണ്ടെഒാ;  അതത്ത്

ചനരമടുന്നതമനത്ത് എനത്ത് നടപടമ സെസസ്പീകരമക്കുന?

ശസ്പീ  .    റമ  .    പമ  .    രഒാമകൃഷ്ണന്:  സെര,  ഇഗൗ  വമഷയതമല്  ഗവണ്സമനത്ത്

സെസസ്പീകരമക്കുന്ന   സപഒാതുസെമസ്പീപനദ്യം  എനഒാസണനള്ളതുദ്യം  ഇഗൗ

പ്രശ്നങ്ങള്സക്കലഒാമുള്ള  ഉതരവദ്യം  ബഹുമഒാനസപട്ട  മുഖദമനമയുസട

വമശദസ്പീകരണതമലണ്ടെത്ത്.  സെമൂഹസത  ബഒാധമക്കുന്ന  ഒരു  പ്രശ്നമഒാണമതത്ത്.

പുതമയ തലമുറസയ മഒാത്രമല,  എലഒാ വമഭഒാഗദ്യം ആളകസളയുദ്യം ബഒാധമക്കുനണ്ടെത്ത്.

ഇഗൗസയഒാരു  പ്രശ്നതമല്  എസസക്സെെസെത്ത്  വകുപമല്  ചമല  സതറമദ്ധഒാരണകളണ്ടെത്ത്.

എസസക്സെെസെത്ത്  വകുപമല്  ക്ലറമക്കല്  ചജഒാലമകള് സചയ്യുന്നതമനത്ത്  മമനമസസ്പീരമയല്

വമദ്യംഗത്ത്  നമലവമലമല  എന്നതത്ത്  കുചറ  നഒാളകളഒായമ  തുടരുന്ന

സമതമവമചശഷമഒാണത്ത്.  നമലവമല്  എസസക്സെെസെത്ത്  വകുപമസല  യൂണമചഫഒാദ്യം

ഉചദദഒാഗസര  തസന്നയഒാണത്ത്  എസസക്സെെസെത്ത്  സസഷദല്  റൂള്  ചട്ടദ്യം  10  പ്രകഒാരദ്യം

ചബഒാരഡത്ത്  യൂണമറമല്  സറഒാചട്ടഷന്  പ്രകഒാരദ്യം  മൂന്നത്ത്  വരഷദ്യം  ചജഒാലമ

സചയ്തുവരുന്നതത്ത്. അതഒാണത്ത് ഇചപഒാഴെസത അവസ. ഭഒാവമയമല് ഇതത്ത് എങ്ങസന

സസകകഒാരദദ്യം  സചയണസമനള്ളതത്ത്  പമന്നസ്പീടത്ത്  പരമചശഒാധമചക്കണ്ടെ  പ്രശ്നമഒാണത്ത്.



14/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

31

നമലവമലള്ള  സെമ്പ്രദഒായതമല്  മഒാറദ്യം  വരുതഒാസത  ഇചപഒാള്

തുടരനസകഒാണ്ടെമരമക്കുകയഒാണത്ത്.  ജയമലമല് ചജഒാലമ  സചയ്യുന്ന

എക്സെെരവ്വസ്പീസകഒാരുസട നമലപഒാടുദ്യം ഇതമനകതത്ത് ഒരു പ്രധഒാനസപട്ട കഒാരദമഒാണത്ത്.

അസതലഒാദ്യം  പരമചശഒാധമച്ചെത്ത്  എങ്ങസന  ഇഗൗ  കഒാരദതമല്  മഒാറദ്യം  വരുതഒാന്

കഴെമയുസമനള്ളതമസനക്കുറമച്ചെത്ത് ആചലഒാചമച്ചുവരമകയഒാണത്ത്.

ശസ്പീ  .    സക  .    ബമ  .    ഗചണഷത്ത്  കുമഒാര:  സെര,  ബഹുമഒാനസപട്ട  മുഖദമനമ

പറഞതുചപഒാസല  നമ്മുസട  നഒാട്ടമല്  പുരുഷസനചന്നഒാ  സസ്പീസയചന്നഒാ

വദതദഒാസെമമലഒാസത  ഇന്നത്ത്  മയക്കുമരുന്നമനത്ത്  അടമമസപട്ടമരമക്കുകയഒാണത്ത്.

സ്കൂളകളമല്ചപഒാലദ്യം  സചറമയചതഒാതമല്  ഇതത്ത്  സകഒാണ്ടുനടന്നത്ത്  വമപണനദ്യം

സചയ്യുന്ന കഒാഴ്ചയഒാണത്ത് കഒാണഒാന് സെഒാധമക്കുന്നതത്ത്. ആദദദ്യം ഒരു വമദദഒാരത്ഥമ അതത്ത്

ഉപചയഒാഗമക്കുകയുദ്യം  അതമനത്ത്  അഡമകത്ത്  ആയമക്കഴെമയുചമ്പഒാള്  അതത്ത്

വഒാങ്ങുന്നതമനഒാവശദമഒായ  ധനദ്യം  സെമഒാഹരമക്കഒാന്  അവന്തസന്ന  ഇതമസന

കച്ചെവടക്കഒാരനഒായമ  മഒാറുകയുദ്യം  സചയ്യുന.  യുവജന  സെദ്യംഘടനകളസട

സെഹഒായചതഒാസട  ശമമച്ചുചനഒാക്കമയമട്ടുസണ്ടെങ്കെമലദ്യം  മയക്കുമരുന്നത്ത്  പമടമക്കഒാന്

വലമയ പ്രയഒാസെമഒാണത്ത്.  ഇതത്ത്  വമളമച്ചെത്ത്  പറഞതരുന്നവര വളസര  കുറവഒാണത്ത്.

പമടമച്ചെഒാല്തസന്നയുദ്യം  പമടമക്കസപടുന്ന  ആള്  ശമകമക്കസപടുദ്യം  എന്നലഒാസത
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ഇതമനത്ത് തുടരചനസഷണദ്യം ഉണ്ടെഒാകഒാറമല.  ഒരു കമചലഒാ കഞഒാവത്ത് പമടമസച്ചെങ്കെമല്

മഒാത്രചമ  പ്രതമസയ  റമമഒാന്ഡത്ത്  സചയഒാന്  സെഒാധമക,  അതരതമല്

നമയമതമല്  ഒരു  പഴതുണ്ടെത്ത്.  മൂന്നത്ത്  കുപമയമല് കൂടുതല്  മദദദ്യം

സസകവശമമരുന്നഒാല്  ജയമലമലടയദ്യം.  പസക  കഞഒാവത്ത്  ഒരു  കമചലഒായമല്

കൂടുതല് ഉസണ്ടെങ്കെമല് മഒാത്രചമ പ്രതമസയ റമമഒാന്ഡത്ത് സചയ്യുകയുളള.  പ്രതമകസള

അറസത്ത് സചയത്ത് ചപഒാലസ്പീസെത്ത് ചകഒാടതമയമല് ഹഒാജരഒാക്കമയഒാല്ചപഒാലദ്യം സസവകമട്ടത്ത്

അഞത്ത്  മണമക്കത്ത്  ചകഒാടതമ  പമരമയുന്നതമനമുന്പത്ത്  അവസര  പുറതവമടുദ്യം.

നമയമതമസല  ഇഗൗ  അപഒാകത  പലരുദ്യം  ഉപചയഒാഗമക്കുകയഒാണത്ത്.  മഒാത്രമല

ഇവമസട  പറഞതുചപഒാസല,  സകഒാച്ചെമ  ചകന്ദ്രസ്പീകരമച്ചെഒാണത്ത്  മയക്കുമരുന്നത്ത്

സെദ്യംഘങ്ങള്  പ്രവരതമക്കുന്നസതന്നത്ത്  പറയഒാന്  പറമല,  എലഒായമടതമുണ്ടെത്ത്.

ആധുനമക  തലമുറയുസട  പഒാരട്ടമകള്  എന്ന  നമലയമല്  സെമ്പന്നരുദ്യം

പ്രശസരുമഒായ  ആളകള്  ഇന്നത്ത്  രഒാത്രമയമലദ്യം  വളസര  സസവകമയ  സെമയതദ്യം

രഹസെദമഒായമ  വലമയ  ലഹരമ  പഒാരട്ടമകള്  നടതകയഒാണത്ത്.  വമചദശതത്ത്

ലഭമക്കുന്ന  തരതമലള്ള  വസ്പീരദദ്യംകൂടമയ  മയക്കുമരുനകള്ചപഒാലദ്യം  ഇന്നത്ത്

സകഒാച്ചെമയമലദ്യം  ചകരളതമലദ്യം  ലഭദമഒാണത്ത്.  ഇതത്ത്  തടയണസമങ്കെമല്

അടമസഒാനപരമഒായമ  പ്രതമസയ  പമടമച്ചെത്ത്  ചകഒാടതമയമല്
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സകഒാണ്ടുവരുന്നതമനപ്പുറചതയത്ത് ഇതത്ത് എവമടുനവരുന,  ആരത്ത് സകഒാണ്ടുവരുന,

ഇതമസന ഉറവമടദ്യം എവമസടയഒാണത്ത് എന്നത്ത് കസണ്ടെതമ എസസക്സെെസദ്യം ചപഒാലസ്പീസദ്യം

ചചരനസകഒാണ്ടെത്ത്  ഒരു  ഇന്സവസമചഗഷന്  സസലനമല്ചപഒായമ  ഇതമസന

ചവചരഒാസട  പമഴതുമഒാറഒാനള്ള  നടപടമകള്  ഗവണ്സമനത്ത്  സെസസ്പീകരമക്കുചമഒാ?

എസസക്സെെസെത്ത് ഒറയത്ത് ശമമച്ചെഒാല് നടക്കമല, എസസക്സെെസെമല് ജസ്പീവനക്കഒാരുസട എണദ്യം

കൂട്ടമയതുസകഒാണ്ടുദ്യം കഒാരദമമല, 

ശസ്പീ  .    റമ  .    പമ  .    രഒാമകൃഷ്ണന്:  സെര,  ബഹുമഒാനസപട്ട  അദ്യംഗദ്യം

ചൂണ്ടെമക്കഒാണമച്ചെതുചപഒാസല  നമലവമലള്ള  നമയമതമല്  ചമല  കുറവകളണ്ടെത്ത്.

അതത്ത് ഇഗൗ സെഭയമല്തസന്ന പല സെന്ദരഭങ്ങളമല് വദക്തമഒാക്കമയമട്ടുള്ളതഒാണത്ത്.

കഞഒാവത്ത്  ഉള്സപസടയുള്ള  ലഹരമ  വസ്തുക്കള്  തടയുന്നതത്ത്  ചകന്ദ്ര  നമയമമഒായ

എന്.ഡമ.പമ.എസെത്ത്.  (നഒാരചക്കഒാട്ടമകത്ത്  ഡ്രൈഗത്ത് സെത്ത്  ആന്ഡത്ത്  സസെചക്കഒാചടഒാപമകത്ത്

സെബ്സന്സെസെത്ത്) ആകത്ത്  അനസെരമച്ചെഒാണത്ത്.  ചകരളതമസന അനഭവങ്ങള്വച്ചെത്ത്

പ്രസ്തുത  നമയമതമല്  ചഭദഗതമ  വരുതണസമന്നഒാവശദസപട്ടുസകഒാണ്ടെത്ത്  ചകന്ദ്ര

സെരക്കഒാരമനത്ത്  പല  സെന്ദരഭങ്ങളമലഒായമ  നമചവദനങ്ങള്  സെമരപമച്ചെമട്ടുണ്ടെത്ത്.

നമയമതമല്  മഒാറദ്യം  വരുതണനള്ളതഒാണത്ത്  സെദ്യംസഒാന  ഗവണ്സമനമസന

നമലപഒാടത്ത്.  അതമനചവണ്ടെമ  തുടരച്ചെയഒായമ  ഇടസപട്ടുസകഒാണ്ടെമരമക്കുകയഒാണത്ത്.
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ലഹരമ  പദഒാരത്ഥങ്ങളസട   ഉല്പഒാദനചകന്ദ്രദ്യം  ചകരളമല,  അതഒാണത്ത്  നമള്

മനസമലഒാചക്കണ്ടെതത്ത്.  ചകരളതമല്  ഉല്പഒാദന  ചകന്ദ്രമുസണ്ടെങ്കെമല്,

നമശയമഒായുദ്യം അതമസന ചകന്ദ്രദ്യം ഏതഒാസണന്നത്ത് കസണ്ടെതമ തകരതകളയഒാന്

നമുക്കത്ത്  സെഒാധമക്കുദ്യം.  പസക  മറത്ത്  പല  സെദ്യംസഒാനങ്ങളമഒാണത്ത്  ഇതമസന

ചകന്ദ്രങ്ങള്.  ചകരളതമല്  ചനരസത  അതമവമപുലമഒായ  രസ്പീതമയമലള്ള

കഞഒാവത്ത് കൃഷമ ഉണ്ടെഒായമരുന. ഇന്നത്ത് ചകരളതമല് അതരതമലള്ള കഞഒാവത്ത്

കൃഷമയുചണ്ടെഒാ?  ആസരങ്കെമലദ്യം  കഗൗതുകതമനത്ത്  കഞഒാവസചടമ  നടുന്ന  ഒറസപട്ട

സെദ്യംഭവങ്ങളലഒാസത  കഞഒാവത്ത്  സചടമകളസട  എണദ്യം  വളസര  കുറവഒാണത്ത്.

അതുചപഒാലദ്യം  അനവദനസ്പീയമല.  മറത്ത്  സെദ്യംസഒാനങ്ങളമലഒാണത്ത്  ഇതമസന

ഉല്പഒാദന  ചകന്ദ്രങ്ങളള്ളതത്ത്.  സെദ്യംസഒാന  സെരക്കഒാരമസന  ശദ്ധയമല്സപടുന്ന

കഒാരദങ്ങള്  പരമചശഒാധമച്ചുവരുനണ്ടെത്ത്.  ഇതരദ്യം  പ്രശ്നങ്ങളമല്  ചകന്ദ്ര

സെദ്യംവമധഒാനങ്ങള്കൂടമ  ചചരനസകഒാണ്ടുള്ള  ഒരു  നമലപഒാടത്ത്  നമള്

സെസസ്പീകരമക്കുന്നതുസകഒാണ്ടെത്ത് അതത്ത് കൂടുതല് ശക്തമസപടുതഒാനഒാവശദമഒായ നടപടമ

സെസസ്പീകരമക്കഒാദ്യം.  ബഹുമഒാനസപട്ട  അദ്യംഗദ്യം  ഇവമസട  ചൂണ്ടെമക്കഒാണമച്ചെ  ഒരു

സെഒാഹചരദതമചലയത്ത്  എതമക്കണസമങ്കെമല്  ഇതമസന  ഉല്പഒാദനചകന്ദ്രങ്ങള്

തകരക്കണസമന്ന കഒാരദതമല് തരക്കമമല.  അതമനത്ത്  ചകരളതമസനസക്കഒാണ്ടെത്ത്
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സെസസ്പീകരമക്കഒാന് സെഒാധദമഒായ നടപടമകളലഒാദ്യം സചയഒാന് നമള് സെന്നദ്ധമഒാണത്ത്.  

വനവമസ്തൃതമ വർദ്ധമപമക്കഒാനള്ള നടപടമകൾ

2 (*62) ശസ്പീ  .   സെമ  .   ദമവഒാകരൻ:
ശസ്പീ  .   മുലക്കര രതത്ത് നഒാകരൻ:
ശസ്പീ  .     ജമ  .   എസെത്ത്  .   ജയലഒാൽ:
ശസ്പീമതമ സെമ  .   സക  .   ആശ: തഒാസഴെ കഒാണുന്ന ചചഒാദദങ്ങൾക്കത്ത് വനവദ്യം

മൃഗസെദ്യംരകണവദ്യം മൃഗശഒാലകളദ്യം വകുപ്പുമനമ സെദയദ്യം മറുപടമ പറയഒാചമഒാ:

(എ)  ഈ  സെരക്കഒാര  അധമകഒാരതമല്  വന്നചശഷദ്യം  സെദ്യംസഒാനതത്ത്

ഹരമതഒാവരണദ്യം  വരദ്ധമപമക്കുന്നതമനത്ത്  സെസസ്പീകരമച്ചെ  നടപടമകള്

വമശദമഒാക്കഒാചമഒാ;

(ബമ)  ഇക്കഒാലയളവമല് സെദ്യംസഒാനതത്ത് വനഒാവരണതമസന ചതഒാതമല്

വരദ്ധനവത്ത് ഉണ്ടെഒായമട്ടുചണ്ടെഒാ;

(സെമ)  വനഒാവരണ  വരദ്ധനയമല്  രഒാജദതത്ത്  ചകരളതമസന  സഒാനദ്യം

വദക്തമഒാക്കഒാചമഒാ;

(ഡമ)  ഈ  സെരക്കഒാര  അധമകഒാരതമല്  വന്നചശഷദ്യം  സെദ്യംരകമത

വനചമഖലയുസട  വമസ്തൃതമ  വരദ്ധമപമച്ചെമട്ടുചണ്ടെഒാ;  വമശദഒാദ്യംശങ്ങള്

അറമയമക്കഒാചമഒാ;

http://www.niyamasabha.org/codes/14kla/session_22/ans/s00062-140121-770801837873-22-14.pdf


14/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

36

(ഇ)  കചയറമയ  വനഭൂമമ  ഇക്കഒാലയളവമല്  തമരമച്ചുപമടമച്ചെതമസന

വമവരങ്ങള് അറമയമക്കഒാചമഒാ?

വനവദ്യം മൃഗസെദ്യംരകണവദ്യം മൃഗശഒാലകളദ്യം വകുപ്പുമനമ (ശസ്പീ  .   സക  .   രഒാജു):

സെര, 

(എ)  പരമസമതമ  പ്രഒാധഒാനദമുള്ള  കണ്ടെല്ക്കഒാടുകള്,  പുറചമ്പഒാക്കുകള്,

റമസെരവത്ത്സ  വനമഒായമ  പ്രഖദഒാപമക്കഒാത  വനഭൂമമകള്  എന്നമവ  റമസെരവത്ത്

വനമഒായമ  പ്രഖദഒാപമക്കുന്നതമനള്ള  നടപടമകള്  സെസസ്പീകരമച്ചെമട്ടുണ്ടെത്ത്.  ഇഗൗ

സെരക്കഒാരമസന കഒാലതത്ത് കണ്ണൂര ജമലയമല് 237.92 സഹകറുദ്യം തൃശ്ശൂര ജമലയമല്

3.3853  സഹകറുദ്യം  കണ്ടെല്  വനങ്ങള്  വനനമയമദ്യം  സസെകന്  19  പ്രകഒാരദ്യം

റമസെരവത്ത്  ചഫഒാറസഒായമ  അനമമ  വമജഒാപനദ്യം  പുറസപടുവമച്ചെത്ത്

സെദ്യംരകമച്ചുവരുനണ്ടെത്ത്.  കൂടഒാസത,  തൃശ്ശൂര,  മലപ്പുറദ്യം,  ചകഒാഴെമചക്കഒാടത്ത്,

കഒാസെരചഗഒാഡത്ത്  ജമലകളമല്  യഥഒാക്രമദ്യം  3.3853,  20.78,  2.82,  54.6952

സഹകര കണ്ടെല് വനങ്ങള് (ആസക 81.6805 സഹകര) വനനമയമദ്യം സസെകന്

4  പ്രകഒാരദ്യം  "സപ്രഒാചപഒാസ്ഡത്ത്  റമസെരവത്ത്''  ചഫഒാറസഒായമ  വമജഒാപനദ്യം

പുറസപടുവമക്കുകയുദ്യം തുടരനടപടമകള് സെസസ്പീകരമച്ചുവരമകയുദ്യം സചയ്യുനണ്ടെത്ത്.

ഇഗൗ  സെരക്കഒാര  അധമകഒാരതമല്  വന്നചശഷദ്യം  സെദ്യംസഒാനതത്ത്
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ഹരമതഒാവരണദ്യം വരദ്ധമപമക്കുന്നതമസന ഭഒാഗമഒായമ ഇചക്കഒാ സഡവലപ്സമനത്ത് &

സസടബല് സവല്സഫയര വമഭഒാഗദ്യം നടപമലഒാക്കമവരുന്ന ഗസ്പീന് ഇനദ മമഷന്

പദ്ധതമ  പ്രകഒാരദ്യം  വനഒാവരണദ്യം  കുറവഒായ  740  സഹകര  വനതമല്

വനവല്ക്കരണ  പ്രവരതനങ്ങള്  നടതമയമട്ടുണ്ടെത്ത്.  കൂടഒാസത,  റസ്പീബമല്ഡത്ത്

ചകരള സഡവലപ്സമനത്ത് ചപ്രഒാഗഒാമമല് ഉള്സപടുതമ വനതമനള്ളമസല  1450

സഹകര  സെസകഒാരദചതഒാട്ടങ്ങള്  ഏസറടുക്കുന്നതമനദ്യം  218.37  സഹകര

ആദമവഒാസെമയമതര സെസകഒാരദ സസെറമല്സമന്റുകള് സെസയദ്യംസെന്നദ്ധ പുനരധമവഒാസെ

പ്രവരതനതമസന ഭഒാഗമഒായമ ഏസറടുക്കുന്നതമനദ്യം  51.41  സഹകര സെസകഒാരദ

ഉടമസതയമലള്സപട്ട  കണ്ടെല്ക്കഒാടുകള്  ഏസറടുക്കുന്നതമനദ്യം  കമഫ്ബമ

ചപ്രഒാഗഒാമമല്  ഉള്സപടുതമ  വനതമനള്ളമല്  വരുന്ന  142.93  സഹകര

ആദമവഒാസെമയമതര  സസെറമല്സമന്റുകളസട  പുനരധമവഒാസെ  പ്രവരതനങ്ങളദ്യം

നടതന്നതമനള്ള  പദ്ധതമയുസട  പ്രഒാരദ്യംഭ  പ്രവരതനങ്ങള്  നടനവരുന.

ഇതരതമല്  ഏസറടുക്കുന്ന  ഭൂമമ  സെസഒാഭഒാവമക  വനമഒായമ  മഒാറ്റുന്നതമനള്ള

പ്രവരതനങ്ങള് സചയഒാനഒാണത്ത് ഉചദ്ദേശമച്ചെമട്ടുള്ളതത്ത്.

സെഒാമൂഹദവനവല്ക്കരണ വമഭഒാഗദ്യം വനതമനപുറതള്ള ഹരമതഒാവരണദ്യം

വരദ്ധമപമക്കുന്നതമനള്ള പ്രവരതനങ്ങളഒാണത്ത് നടതമവരുന്നതത്ത്.   സെഒാമൂഹമക
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വനവത്കരണ  വമഭഒാഗദ്യം,  പരമസമതമ  ദമനചതഒാടനബനമച്ചുദ്യം

വനമചഹഒാത്സവതമസന ഭഒാഗമഒായുദ്യം 2016 മുതല് നഒാളമതുവസര 335.19 ലകദ്യം

വൃകസസതകള്  വമതരണദ്യം  സചയ്യുകയുദ്യം  നട്ടുപമടമപമക്കുകയുദ്യം  സചയമട്ടുണ്ടെത്ത്.

സ്കൂള് കുട്ടമകള്ക്കഒായമ  'എസനമരദ്യം',  ചകഒാചളജത്ത് കുട്ടമകള്ക്കഒായമ  'നമ്മുസട മരദ്യം',

വഴെമചയഒാരതണല് പദ്ധതമ,  അരബന് ചഫഒാറസ്ട്രൈമ,  പുഴെചയഒാര  സെദ്യംരകണദ്യം,

Institutional  Plantation  തുടങ്ങമയവ  നടപമലഒാക്കമവരുന.

ചലഒാകപരമസമതമ  ദമനമഒായ  ജൂണ്  5-ചനഒാടനബനമച്ചെത്ത്  വമവമധയമനദ്യം

വൃകസസതകള് ഉത്പഒാദമപമച്ചെത്ത്  വമദദഒാരത്ഥമകള്,  സെരക്കഒാര സഒാപനങ്ങള്,

തചദ്ദേശഭരണ  സഒാപനങ്ങള്,  റസെമഡന്സെത്ത്  അചസെഒാസെമചയഷനകള്,

സെരക്കഒാര  ഇതര  സെദ്യംഘടനകള്  തുടങ്ങമയവയത്ത്  സെഗൗജനദമഒായമ  വമതരണദ്യം

സചയ്തുവരുന.  കൂടഒാസത,  പഒാതചയഒാരങ്ങളമലദ്യം  വനതമനത്ത്  പുറതള്ള

സപഒാതുസലങ്ങളമലദ്യം സെരക്കഒാര സഒാപനങ്ങള്, തചദ്ദേശഭരണ സഒാപനങ്ങള്

എന്നമവയുസട  അധസ്പീനതയമലള്ള  സലങ്ങള്,  നദസ്പീതസ്പീരങ്ങള്

എന്നമവമടങ്ങളമല്  വമദദഒാരത്ഥമകള്,  ക്ലബ്ബുകള്,  റസെമഡന്സെത്ത്

അചസെഒാസെമചയഷനകള്,  സെരക്കഒാര  ഇതര  സെദ്യംഘടനകള്,  കുടുദ്യംബശസ്പീ

എന്നമവയുസട  സെഹഒായ സെഹകരണചതഒാസട  ചബഒാക്കുകളഒായുദ്യം  അലഒാസതയുദ്യം
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വമവമധയമനദ്യം  വൃകസസതകള്,  മുളദ്യം  സസതകള്  എന്നമവ  വച്ചുപമടമപമച്ചെത്ത്

പരമപഒാലമച്ചുചപഒാരുന.  സെസകഒാരദ  സലങ്ങളമല്  വൃകവത്കരണദ്യം

ചപ്രഒാത്സഒാഹമപമക്കുന്നതമനദ്യം  കഒാവകളസടയുദ്യം  കണ്ടെലകളസടയുദ്യം

സെദ്യംരകണതമനമുള്ള  പദ്ധതമകള്  നടതനണ്ടെത്ത്.  ഇതമനപുറസമ

വമദദഒാരത്ഥമകള്ക്കുദ്യം  സപഒാതുജനങ്ങള്ക്കുമഒായമ  പരമസമതമ  അവചബഒാധ

ക്ലഒാസകള്,  കദഒാമ്പുകള്,  പ്രദരശനങ്ങള്,  സസെമമനഒാറുകള്  എന്നമവ  നടതമ

വരുനണ്ടെത്ത്.  കൂടഒാസത വനമമത്ര, പ്രകൃതമമമത്ര അവഒാരഡുകള്, സ്കൂള്, ചകഒാചളജത്ത്

ചകന്ദ്രസ്പീകരമച്ചെത്ത്  ചഫഒാറസ്ട്രൈമ  ക്ലബ്ബുകള്  രൂപസ്പീകരമച്ചെത്ത്  പരമസമതമ,  വനശഒാസദ്യം

എന്നസ്പീ  വമഷയങ്ങസള  സെദ്യംബനമച്ചെത്ത്  ചബഒാധവത്കരണ  ക്ലഒാസ്സുകള്,

പരമസമതമ  ദമനഒാചഘഒാഷദ്യം,  വനദജസ്പീവമ  വഒാരഒാചഘഒാഷദ്യം  എന്നമങ്ങസന

പ്രകൃതമസയയുദ്യം  പരമസമതമസയയുദ്യം  സെദ്യംരകമക്കുന്നതമനള്ള  ബഹുമുഖ

പ്രവരതനങ്ങളദ്യം നടതമവരുന. 

(ബമ)ഉണ്ടെത്ത്.

(സെമ) 2017-സല ചഫഒാറസത്ത് സെരചവ്വ ഓഫത്ത് ഇനദയുസട  India State of

Forest  Report  (ISFR)  പ്രകഒാരദ്യം  സെദ്യംസഒാനതത്ത്  20321  ച.കമ.മസ്പീ.

വനഒാവരണദ്യം  ഉണ്ടെഒായമരുന.  ആയതത്ത്  2019-സല  ചഫഒാറസത്ത്  സെരചവ്വ  ഓഫത്ത്
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ഇനദയുസട  India  State  of  Forest  Report  (ISFR)  പ്രകഒാരദ്യം  21,144

ച.കമ.മസ്പീററഒായമ  വരദ്ധമച്ചെമട്ടുണ്ടെത്ത്.  ഇപ്രകഒാരദ്യം  2017  ഡമസെദ്യംബറമനദ്യം  2019

ഡമസെദ്യംബറമനമമടയമല്  വനഒാവരണതമല്  823  ച.കമ.മസ്പീറര  വരദ്ധനവത്ത്

ഉണ്ടെഒായമട്ടുണ്ടെത്ത്.  വനഒാവരണ  വമസ്തൃതമയമലണ്ടെഒായ  ഇഗൗ  വരദ്ധനവത്ത്,

ചദശസ്പീയതലതമല് ചകരളതമനത്ത് മൂന്നഒാദ്യംസഒാനദ്യം നല്കുന.  ഇക്കഒാലയളവമല്

വനഒാവരണ വമസ്തൃതമയമല്  4.05  ശതമഒാനതമസന വരദ്ധനവത്ത് ഉണ്ടെഒായമട്ടുണ്ടെത്ത്.

ഇഗൗ വരദ്ധനവത്ത് ശതമഒാനക്കണക്കമല് ചദശസ്പീയതലതമല് ചകരളതമനത്ത് ഒന്നഒാദ്യം

സഒാനദ്യം  നല്കുന.   ചഫഒാറസത്ത്  സെരചവ്വ  ഓഫത്ത്  ഇനദയുസട  2019-സല

റമചപഒാരട്ടമസല  വനഒാവരണ  വരദ്ധനവത്ത്  സെദ്യംബനമച്ചെ  ചപജമസന  പകരപത്ത്

അനബനദ്യം 1+ ആയമ ചചരക്കുന.  

(ഡമ) ഉണ്ടെത്ത്.  വമശദഒാദ്യംശങ്ങള് ചുവസട ചചരക്കുന.

ഇഗൗ സെരക്കഒാര അധമകഒാരതമല് വരുചമ്പഒാള് 6  ചദശസ്പീയ ഉദദഒാനവദ്യം  17

വനദജസ്പീവമ  സെചങ്കെതവദ്യം  ഒരു  കമന്യൂണമറമ  റമസെരവദ്യം  ഉള്സപസട  സെദ്യംരകമത

വനചമഖലയുസട  വമസസ്പീരണദ്യം  3209.0572  ച.കമ.മസ്പീ.  ആയമരുന.  ഇഗൗ

സെരക്കഒാര  അധമകഒാരതമല്  വന്നതമനചശഷദ്യം,  സെരക്കഒാര  ഉതരവത്ത്  (പമ.)

നമ്പര  9/2019/വനദ്യം  തസ്പീയതമ  17.08.2019  പ്രകഒാരദ്യം  പുറസപടുവമച്ചെ

+ സസലബറമയമല് വച്ചെമട്ടുണ്ടെത്ത്. 
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വമജഒാപനദ്യം  അനസെരമച്ചെത്ത്  മലപ്പുറദ്യം  ജമലയമസല  നമലമ്പൂര  സെഗൗതത്ത്

ഡമവമഷനമല്സപട്ട  227.97  ച.കമ.മസ്പീ.  സലദ്യം  കരമമ്പുഴെ  വനദജസ്പീവമ

സെചങ്കെതസമന്ന  ചപരമല്  സെദ്യംരകമത  വനചമഖലയഒായമ  പ്രഖദഒാപമച്ചെമട്ടുണ്ടെത്ത്.

ആയതത്ത്  പ്രകഒാരദ്യം  നമലവമല്  3437.0272  ച.കമ.മസ്പീ.  സെദ്യംരകമത

വനചമഖലയഒായമ നമലവമലണ്ടെത്ത്.

(ഇ)  ഇഗൗ സെരക്കഒാര അധമകഒാരതമല് വന്നചശഷദ്യം  547.9302  ഏക്കര

കചയറമയ  വനഭൂമമ  തമരമച്ചുപമടമച്ചെമട്ടുള്ളതഒാണത്ത്.  ആയതമസന  സെരക്കമള്

തമരമച്ചുള്ള വമവരങ്ങള് അനബനദ്യം 2+  ആയമ ചചരക്കുന.  

ശസ്പീ  .    സെമ  .    ദമവഒാകരന്:  സെര,  ചകരളതമസന  സെമ്പതഒാണത്ത്  നമ്മുസട

വനവദ്യം വനവമഭവങ്ങളദ്യം.   കഴെമഞ കഒാലങ്ങളമല് ധഒാരഒാളദ്യം ആചകപങ്ങളദ്യം

ആചരഒാപണങ്ങളദ്യം ഉയരനവന്നമട്ടുള്ള ഒരു വകുപഒാണത്ത് വനദ്യം വകുപത്ത്.  ചകരള

കഗൗമുദമ  പത്രദ്യം  ഒരു  സെന്ദരഭതമല്  കഒാട്ടുകള്ളനഒാര  എനപറയുന്ന  ഒരു

എഡമചറഒാറമയല്  വസര  എഴതമയമട്ടുണ്ടെത്ത്.  അതമനചശഷദ്യം  നമ്മുസട  വന

സെദ്യംരകണദ്യം  ഏസറടുക്കുന്ന  ഉചദദഒാഗസരുദ്യം  മനമമഒാരുദ്യം  ഗവണ്സമന്റുദ്യം

സെജസ്പീവമഒായ  ശദ്ധ  സചലതമയമരുന.  ഇന്നമചപഒാള്  ബഹുമഒാനസപട്ട  മനമ

ഇവമസട നല്കമയ വമശദസ്പീകരണമനസെരമച്ചെത്ത് ചദശസ്പീയ നമലവഒാരതമല്തസന്ന

+ സസലബറമയമല് വച്ചെമട്ടുണ്ടെത്ത്. 
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നമ്മുസട  വനദ്യം  വകുപത്ത്  ശദ്ധപമടമസച്ചെടുതമരമക്കുകയഒാണത്ത്.  അതമനത്ത്  ഞഒാന്

മനമസയ  അഭമനന്ദമക്കുകയഒാണത്ത്.  വനഒാതമരതമചയഒാടത്ത്  ചചരനകമടക്കുന്നതുദ്യം

വനദജസ്പീവമ  ശലദദ്യം  അനഭവസപടുന്നതുമഒായ  സലങ്ങള്  വനദ്യം  വകുപത്ത്

ഏസറടുതത്ത്  വനവമസ്തൃതമ  കൂട്ടുന്നതമനള്ള  പദ്ധതമക്കത്ത്  എത്ര  തുകയഒാണത്ത്

വകയമരുതമയമട്ടുള്ളതത്ത്,  നമലവമല്  എത്ര  തുക  ലഭദമഒായമട്ടുണ്ടെത്ത്?  ഇതത്ത്

ഗുരുതരമഒായ  പ്രശ്നമഒാണമചപഒാള്.  എലഒാ  ദമവസെവദ്യം  ഒരു  വലമയ  വമഭഒാഗദ്യം

ആളകള്  വനദജസ്പീവമകളസട  ആക്രമണതമനത്ത്  വമചധയരഒായമ

സകഒാണ്ടെമരമക്കുകയഒാണത്ത് ഗവണ്സമനത്ത്  ഇഗൗ കഒാരദതമല് എനത്ത് നമലപഒാടഒാണത്ത്

എടുതമരമക്കുന്നതത്ത്?

ശസ്പീ  .   സക  .   രഒാജു: സെര, ബഹുമഒാനസപട്ട അദ്യംഗദ്യം ചൂണ്ടെമക്കഒാണമച്ചെതുചപഒാസല

നമ്മുസട വനതമനള്ളമല്നമനദ്യം വനദജസ്പീവമകള് കൃഷമയമടങ്ങളമചലയത്ത് ഇറങ്ങമ

വരുന്നതമസന ഫലമഒായമ കൃഷമ നശമപമക്കസപടുനണ്ടെത്ത്.  അചതഒാസടഒാപദ്യംതസന്ന

വനദജസ്പീവമകളസട  ആക്രമണദ്യം  വരദ്ധമച്ചെത്ത്  വരുനസവനള്ളതത്ത്  ഒരു

യഒാഥഒാരത്ഥദമഒാണത്ത്.  ഇതുകൂടമ  കണക്കമസലടുതസകഒാണ്ടെത്ത്  അങ്ങത്ത്

ചചഒാദമച്ചെതുചപഒാസല  വനഒാതമരതമചയഒാടത്ത്  ചചരനകമടക്കുന്നതുദ്യം  വനദജസ്പീവമ

ശലദദ്യം അനഭവസപടുന്നതുമഒായ സലങ്ങള് വനദ്യം വകുപത്ത് ഏസറടുതത്ത് വമസ്തൃതമ
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കൂട്ടുന്നതുമഒായമ ബനസപട്ടുദ്യം ആളകസള അവമസടനമനദ്യം മഒാറമപഒാരപമച്ചെത്ത് അവസര

രകമക്കുന്നതുമഒായമ  ബനസപട്ടുമുള്ള  പദ്ധതമകള്  വനദ്യം  വകുപത്ത്

നടപമലഒാക്കുനണ്ടെത്ത്.  അതമനചവണ്ടെമ  വനതമനള്ളമലദ്യം  വനഒാതമരതമചയഒാടത്ത്

ചചരനദ്യം  മനഷദ-വനദജസ്പീവമ  സെദ്യംഘരഷദ്യം  നമലനമല്ക്കുന്ന

പ്രചദ ശങ്ങളമല്നമനദ്യം പട്ടമകവരഗ്ഗ വമഭഒാഗക്കഒാസര ഒഴെമച്ചെത്ത് ബഒാക്കമയുള്ളവരുസട,

പട്ടമകവരഗ്ഗ  വമഭഒാഗക്കഒാചരഒാ  പട്ടമകജഒാതമക്കഒാചരഒാ  ആസണങ്കെമല്  അവരുസട

പൂരണമഒായ സെമതമുസണ്ടെങ്കെമല് മഒാത്രചമ വനതമനള്ളമല്നമന്നത്ത് അവസര മഒാറമ

തഒാമസെമപമക്കഒാന് സെഒാധമക്കുദ്യം. പട്ടമകവരഗ്ഗ വമഭഒാഗതമല്സപട്ടവരക്കത്ത് അവമസട

തഒാമസെമക്കഒാനള്ള  അവകഒാശമുണ്ടെത്ത്.  പട്ടമചകതര  വമഭഒാഗക്കഒാസര  അവരുസട

സെമതചതഒാസട  പുനരധമവസെമപമക്കുന്നതമനഒായമ  കമഫ്ബമയുസട  ഫണ്ടെത്ത്

ഉപചയഒാഗമച്ചെത്ത്  ധനസെഹഒായസമന്ന  നമലയമല്  ഒരു  പദ്ധതമ  ഇചപഒാള്

ആരദ്യംഭമച്ചെമട്ടുണ്ടെത്ത്.  സെസയദ്യം  സെന്നദ്ധ  പുനരധമവഒാസെ  പദ്ധതമ  എന്നഒാണത്ത്  ആ

പദ്ധതമയുസട  ചപരത്ത്.  അവര  മഒാറമ  പഒാരക്കഒാന്  സെന്നദ്ധമഒാസണങ്കെമലഒാണത്ത്  ഇഗൗ

പദ്ധതമ നടപമലഒാക്കുന്നതത്ത്,  അലഒാസത അവസര ഒഴെമപമക്കുന്നമല.  ഇഗൗ പദ്ധതമ

നടതമപമനഒായമ  സമഒാതദ്യം  6570  ലകദ്യം രൂപയഒാണത്ത്  അദ്യംഗസ്പീകരമച്ചെമട്ടുള്ളതത്ത്.

എന്നഒാല്  പ്രളയഒാനനരദ്യം  ചകരളതമസന  പുനരുദ്ധഒാരണ  പദ്ധതമയമല്
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ഉള്സപടുതമ  വനതമനള്ളമലദ്യം  വനഒാതമരതമചയഒാടത്ത്  ചചരനദ്യം  മനഷദ-

വനദജസ്പീവമ  സെദ്യംഘരഷദ്യം  നമലനമല്ക്കുന്നതുമഒായ  പ്രചദശങ്ങളമല്നമനദ്യം

പട്ടമചകതര  വമഭഒാഗക്കഒാസര  അവരുസട  സെമതചതഒാസട

പുനരധമവസെമപമക്കുന്നതമനള്ള പദ്ധതമയുദ്യം വനദ്യം വകുപത്ത് നടപമലഒാക്കുനണ്ടെത്ത്.

ഇഗൗ പദ്ധതമക്കഒായമ 1591.76 ലകദ്യം രൂപ ആസക അദ്യംഗസ്പീകരമച്ചെമട്ടുള്ള അടങ്കെല്

തുകയഒാണത്ത്.  ഇതമല് ഇഗൗ വരഷസത പ്രവരതനതമനചവണ്ടെമ 24.56 ചകഒാടമ

രൂപ  അനവദമച്ചെമട്ടുണ്ടെത്ത്.   അതമസന  തുടക്കസമനള്ള  രസ്പീതമയമല്

തമരുവനനപുരദ്യം  ഡമവമഷനമല്  ഉള്സപട്ടുവരുന്ന  വചനതര  പ്രചദശതത്ത്

തഒാമസെമക്കുന്നതുദ്യം സെസയദ്യംസെന്നദ്ധ പുനരധമവഒാസെതമനത്ത് തയഒാറഒായമട്ടുള്ളതുമഒായ

ആളകളസട  ലമസ്റ്റുകള്  തയഒാറഒാക്കമയമട്ടുണ്ടെത്ത്.  അവസര

സതരസഞടുക്കുന്നതമനചവണ്ടെമയുള്ള  കമമറമകള്  ചമല്തട്ടത്ത്  മുതല്  തഒാസഴെ

തട്ടുവസര,  സെദ്യംസഒാനതലതമലദ്യം  ജമലഒാതലതമലദ്യം  പ്രഒാചദശമകമഒായമട്ടുദ്യം,

ഉചദദഒാഗസരുദ്യം  അതുചപഒാസലതസന്ന  ഗുണചഭഒാക്തഒാക്കളദ്യം  അടങ്ങുന്ന  കമമറമ

രൂപസ്പീകരമക്കണദ്യം.   അസതലഒാദ്യം  നടനകഴെമഞ.   സഫബ്രുവരമ  മഒാസെദ്യം

ആദദദ്യംതസന്ന  തമരുവനനപുരദ്യം  ഡമവമഷനമസല  ഒരു  സസെറമല്സമനമല്നമന്നത്ത്

ആളകസള ഒഴെമപമക്കഒാന് കഴെമയുദ്യം.  അവരക്കത്ത് ആവശദമഒായമട്ടുള്ള തുകയുദ്യം ഇഗൗ
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തുക  ഉപചയഒാഗമച്ചെത്ത്  നല്കഒാന്  കഴെമയുസമന്നഒാണത്ത്  പ്രതസ്പീകമക്കുന്നതത്ത്,  ഇഗൗ

നടപടമ തുടരനസകഒാണ്ടുചപഒാകുദ്യം.  

ശസ്പീ  .    സെമ  .    ദമവഒാകരന്:  സെര,  സമഒാതദ്യം എത്ര സഹകര വനഭൂമമയഒാണത്ത്

ലസ്പീസെത്ത് ഒഗൗട്ടത്ത് സചയമരമക്കുന്നതത്ത്,  അതത്ത് ഏസതലഒാദ്യം കമ്പനമകളള്ക്കഒാണത്ത്;  എത്ര

സഹകര  വനഭൂമമ  ഇചപഒാള്  കചയറതമനത്ത്  വമചധയമഒായമട്ടുണ്ടെത്ത്  എന്നത്ത്

വദക്തമഒാക്കഒാചമഒാ?

ശസ്പീ  .   സക  .   രഒാജു: സെര, വലമയ ഒരു ഭഒാഗദ്യം വനചമഖല പഒാട്ടതമനത്ത് നല്കമ

അവമസട  സെസഒാഭഒാവമക  വനദ്യം  നശമപമച്ചെത്ത്  അചക്കഷദ,  സെമല്വര  ഓക്കത്ത്,

യൂക്കഒാലമപ്റസെത്ത്,  ചതക്കത്ത്,  മഒാഞമയദ്യം  തുടങ്ങമയവ  വച്ചുപമടമപമക്കുന്നതത്ത്

പലചപഒാഴദ്യം  നമ്മുസട  വനചമഖലയുസട  സപഒാതുവഒായ  നമലവഒാരസതതസന്ന

കുറയന്നതമനത്ത് ഇടവരുതമയമട്ടുള്ള സെദ്യംഗതമയഒാണത്ത്.  അങ്ങത്ത് ചചഒാദമച്ചെതുചപഒാസല

ഹമന്ദുസഒാന് നന്യൂസെത്ത് പ്രമനത്ത് ലമമമറഡത്ത് കമ്പനമക്കത്ത് കദഒാപ്റസ്പീവത്ത് പഒാചനഷനഒായമ

പഒാട്ടതമനത്ത് നല്കമയതത്ത് 4277.39 സഹകര ഭൂമമയഒാണത്ത്. ഇഗൗ സഒാപനതമസന

പ്രവരതനദ്യം  നമലച്ചെതമസന  അടമസഒാനതമല്  01.04.2020-ചനഒാ  അതമനത്ത്

മുചമ്പഒാ  ആയമ  വനദ്യം  വകുപത്ത്  ഭൂമമ  തമരമസച്ചെടുക്കുകയുദ്യം  സചയമട്ടുണ്ടെത്ത്.  ഇവമസട

ചകരള ചസറത്ത് ഇലകമസെമറമ ചബഒാരഡമനത്ത്  13485.19  സഹകര വനഭൂമമ സപഒാതു
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ആവശദങ്ങളഒായ  ജലസസവദദ്യുത  പദ്ധതമ,  സസവദദ്യുതമ  ചസഷനകള്  എന്നമവ

സഒാപമക്കുന്നതമനസമഒാസക്കയഒായമ   നമയമഒാനസൃതമഒായമ  ചകന്ദ്രഒാനമതമചയഒാടു

കൂടമതസന്ന അവരക്കത്ത് നല്കമയമട്ടുണ്ടെത്ത്.  Plantation Corporation  of  Kerala

(PCK)-ക്കത്ത്  11129  സഹകര  വനഭൂമമ  സകഒാടുതമട്ടുണ്ടെത്ത്;  അവര  ചതഒാട്ടങ്ങള്

നടതകയഒാണത്ത്.  ചകരള  ചഫഒാറസത്ത്  സഡവലപ്സമനത്ത്  ചകഒാരപചറഷനത്ത്  10087

സഹകര,  ചസറത്ത്  ഫഒാമമദ്യംഗത്ത്  ചകഒാരപചറഷന് ഓഫത്ത്  ചകരളയത്ത്  2360  സഹകര,

റസ്പീഹഒാബമലമചറഷന് പഒാചനഷന് ലമമമറഡത്ത്,  ഓയമല് പഒാദ്യം ഇനദ ലമമമറഡത്ത്,

സെരക്കഒാര-അരദ്ധ  സെരക്കഒാര  സഒാപനങ്ങള്,  സെസകഒാരദ  എചസറ്റുകള്,

അവരക്കത്ത്  ചനരസതതസന്ന  7639  സഹകര  സകഒാടുതമട്ടുണ്ടെത്ത്.   സെസകഒാരദ

വദക്തമകള്ക്കുചവണ്ടെമയുദ്യം  571.87  ഏക്കര  സകഒാടുതമട്ടുണ്ടെത്ത്.  അങ്ങത്ത്

ചചഒാദമച്ചെതുചപഒാസല  അങ്ങസന  ആസക  56412  സഹകര  വനഭൂമമ  നമ്മുസട

സെദ്യംസഒാനതത്ത്  വമവമധ ഘട്ടങ്ങളമലഒായമ  നല്കമയമട്ടുണ്ടെത്ത്.   അതമസല ചമജര

പങദ്യം  സപഒാതുചമഖലഒാ  സഒാപനങ്ങള്ക്കുദ്യം   അരദ്ധ  സെരക്കഒാര

സഒാപനങ്ങള്ക്കുമഒാണത്ത് പഒാട്ടതമനത്ത് സകഒാടുതമട്ടുള്ളതത്ത്.  

മമ  .    സസ്പീക്കര:  ചചഒാദദവദ്യം  ഉതരവദ്യം  ഇങ്ങസന  നസ്പീണ്ടുചപഒായഒാല്

ഉപചചഒാദദങ്ങള്ക്കത്ത് സെമയമുണ്ടെഒാകമല.   



14/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

47

ശസ്പീ  .     മുലക്കര  രതഒാകരന്:  സെര,  ചകരളതമല്  വനസതക്കുറമച്ചുദ്യം

പരമസമതമസയക്കുറമച്ചുദ്യം  അവചബഒാധദ്യം  സൃഷമക്കുന്നതമല്  ഒരു  വളരച്ചെ

ഉണ്ടെഒാക്കമയതമല്  ഇഗൗ  ഗവണ്സമനമസനയുദ്യം  അങ്ങചയയുദ്യം

അഭമനന്ദമക്കുകയഒാണത്ത്.   അങ്ങത്ത്  നല്കമയ  ഉതരതമല്  3.57

ചകഒാടമയമലധമകദ്യം  വൃകസസതകള്  വമതരണദ്യം  നടതമയമട്ടുസണ്ടെന്നത്ത്

സൂചമപമച്ചു.  എന്നഒാല്  അതമല്  എത്ര  ശതമഒാനദ്യം  വൃകസസതകസളയഒാണത്ത്

പരമപഒാലമക്കഒാനദ്യം  വളരതഒാനദ്യം  കഴെമഞസതന്ന  ചചഒാദദദ്യം  നമ്മുസട  മുന്നമല്

സവല്ലുവമളമയഒായമ   നമല്ക്കുകയഒാണത്ത്.  അങ്ങയുസട  അടുതതസന്നയഒാണത്ത്

വമദദഒാഭദഒാസെ  വകുപ്പുമനമയമരമക്കുന്നതത്ത്.  വമദദഒാഭദഒാസെ  വകുപ്പുമഒായമ  ചചരന്നത്ത്

ഓചരഒാ  വമദദഒാലയതമലദ്യം സചറമയ വനങ്ങളദ്യം മരകട്ടങ്ങളദ്യം ഉണ്ടെഒാക്കുനണ്ടെത്ത്;

അങ്ങുദ്യം  വമദദഒാഭദഒാസെ  വകുപ്പുമനമയുദ്യം  മുഖദമനമയുമഒായമ  ആചലഒാചമച്ചെത്ത്,

സസസെലനത്ത് വഒാലമ പദ്ധതമ മുതല് ചകരളതമസല പരമസമതമക്കുദ്യം വനതമനദ്യം

മരതമനദ്യംചവണ്ടെമ   ജസ്പീവമതദ്യം  സെമരപമച്ചെ  സഗതകുമഒാരമ  ടസ്പീച്ചെറുസട  ഓരമ

നമലനമരതഒാന്,  ഇചപഒാള് നമലവമലളള  'വനമമത്ര', 'പ്രകൃതമമമത്ര'  തുടങ്ങമയ

അവഒാരഡുകള്ചപഒാസല  മഹതരമഒായ ഒരു അവഒാരഡത്ത് നമ്മുസട രഒാജദതമനത്ത്

മഒാതൃകയഒായ  സഗതകുമഒാരമ  ടസ്പീച്ചെറുസട  ഓരമയുമഒായമ  ബനസപട്ടത്ത്,
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സ്കൂള്വളപ്പുകളമല്  വൃകസതകള്  നട്ടുപമടമപമക്കുന്നചതഒാ  അസലങ്കെമല്

നഒാട്ടമസല  സപഒാതുനമരതകളമല്  വൃകങ്ങള്  പരമപഒാലമക്കുന്നചതഒാ  ആയ

സെദ്യംഘടനകള്ക്കത്ത്  അസലങ്കെമല്  സ്കൂള്  കുട്ടമകളമല്/  എന്.എസെത്ത്.എസെത്ത്.

ചപഒാസലയുളള യൂണമറ്റുകള്ക്കത്ത് നല്കുന്നതമനളള മഒാതൃകഒാപരമഒായ തസ്പീരുമഒാനദ്യം

സസകസക്കഒാളളചമഒാ?

ശസ്പീ  .   സക  .    രഒാജു:  സെര, വളസര നസലഒാരു നമരചദ്ദേശമഒാണത്ത് ബഹുമഒാനസപട്ട

സമമ്പര  മുചന്നഒാട്ടുവച്ചെമട്ടുളളതത്ത്.   ബഹുമഒാനദയഒായമരുന്ന  സഗതകുമഒാരമ  ടസ്പീച്ചെര

ചസറത്ത്  സസവല്ഡത്ത്  സസലഫത്ത്  ചബഒാരഡമസല  അദ്യംഗമഒായമരുന,  ദസ്പീരഘനഒാളഒായമ

അവര  അദ്യംഗമഒായമരുന,  അനരമക്കുചമ്പഒാഴദ്യം   അദ്യംഗമഒായമരുന.

യഥഒാരത്ഥതമല്  നമ്മുസട  കഒാടുദ്യം  പുഴെയുസമലഒാദ്യം  സെദ്യംരകമക്കുന്നതമനചവണ്ടെമ

നടതമയമട്ടുളള  എലഒാവമധ  പ്രവരതനങ്ങളസടയുദ്യം  മുന്നണമ

ചപഒാരഒാളമയഒായമരുന  ടസ്പീച്ചെര  എന്ന  വസ്തുത  നമുസക്കലഒാവരക്കുദ്യം  അറമയഒാദ്യം.

ഇചപഒാള്തസന്ന  വമദദഒാഭദഒാസെ  വകുപ്പുമഒായമ  ബനസപട്ടുസകഒാണ്ടെത്ത്  (ചനരസത

വഒായമച്ചെ  ഉതരതമല്  അതമസന  സെദ്യംബനമച്ചെത്ത്  പറഞമരുന)  മമക്കവഒാറുദ്യം

ഹയരസസെക്കണ്ടെറമ  സ്കൂളകളമസലഒാദ്യം  ചഫഒാറസ്ട്രൈമ  ക്ലബ്ബുകള്  രൂപസ്പീകരമച്ചെമട്ടുണ്ടെത്ത്.

ഞഒാന്  ചനരസത  സൂചമപമച്ചെതുചപഒാസല,  എലഒാ  പരമസമതമ  ദമനതമലദ്യം
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വദകസസതകള്  ഉലഒാദമപമച്ചെത്ത്   ബഹുഭൂരമപകവദ്യം   സ്കൂള്  വമദദഒാരത്ഥമകള്

വഴെമയഒാണത്ത് വമതരണദ്യം സചയ്യുന്നതത്ത്.    പലചപഒാഴദ്യം കുട്ടമകള് അവ  വസ്പീടമസന

പരമസെരങ്ങളമലഒായഒാണത്ത്  നട്ടുവളരതമയമരുന്നസതങ്കെമല്  ഇചപഒാള്

സപഒാതുസലങ്ങളമല്കൂടമ  വൃകസസതകള്  വച്ചുപമടമപമക്കുകസയനളളതമസന

അടമസഒാനതമല് സ്കൂള്വളപമല്തസന്ന അവരുസട ആവശദങ്ങള് കഴെമഞത്ത്

ഒഴെമഞകമടക്കുന്ന  പ്രചദശങ്ങളമല്  മരങ്ങള്  വച്ചുപമടമപമക്കുന്ന  പദ്ധതമയുദ്യം

നമലവമലണ്ടെത്ത്.  അതമനഒാവശദമഒായ  വൃകസസതകള്  വനദ്യം  വകുപമല്നമനദ്യം

നല്കമസക്കഒാണ്ടെമരമക്കുകയഒാണത്ത്.  കൂടഒാസത  നഗരവത്കരണസമന്ന  പദ്ധതമയുദ്യം

നടപമലഒാക്കുനണ്ടെത്ത്.  അതമനത്ത് സ്കൂള് ചകഒാമ്പഗൗണ്ടെമല് ആയഒാലദ്യം മചറസതങ്കെമലദ്യം

സപഒാതുസലങ്ങളമലഒായഒാലദ്യം  സലദ്യം  ലഭമക്കുസമങ്കെമല്  10  സസെനത്ത്  മുതല്,

സലതമസന ലഭദതയനസെരമച്ചെത്ത് മമയഒാവഒാക്കമസയന്ന ചപരമല് അറമയസപടുന്ന

വനദ്യം ചപഒാസലയുളള,  എലഒാതരദ്യം വൃകങ്ങളദ്യം വച്ചുപമടമപമച്ചെത്ത്  സപസട്ടന്നത്ത്  ഒരു

കഒാടഒാക്കമസയടുക്കഒാന്  കഴെമയുന്ന  രസ്പീതമയമല്  വനവത്കരണ  പരമപഒാടമ

നടതനണ്ടെത്ത്.  അങ്ങസന  യഥഒാരത്ഥതമല്  ഇചപഒാള്

വനഒാവരണദ്യം വരദ്ധമച്ചുവരുന്ന കൂട്ടതമല് ചകരളതമനത്ത് രഒാജദതതസന്ന മൂന്നഒാദ്യം

സഒാനമഒാണുളളസതന്നഒാണത്ത്  ഞഒാന്  സൂചമപമച്ചെതത്ത്.  അങ്ങത്ത്  മുചന്നഒാട്ടുവച്ചെ
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നമരചദ്ദേശദ്യം  വളസര  സെസസ്പീകഒാരദമഒായമട്ടുളളതഒാണത്ത്.  വമദദഒാഭദഒാസെ

വകുപ്പുമനമയുമഒായമ  ആചലഒാചമച്ചുസകഒാണ്ടെത്ത്   സഗതകുമഒാരമ  ടസ്പീച്ചെറുസട  ചപരമല്

പുതമയതഒായമ   ഒരു  പദ്ധതമ  ആവമഷ്കരമച്ചെത്ത്  നടപമലഒാക്കുന്നതത്ത്  സെദ്യംബനമച്ചെത്ത്

സെജസ്പീവമഒായമ പരമഗണമക്കുന്നതഒാണത്ത്.

ശസ്പീ  .    ജമ  .    എസെത്ത്  .    ജയലഒാല്:  സെര,  ഇവമസട  സൂചമപമച്ചെതുചപഒാസല

വനസെമ്പതത്ത് സെദ്യംരകമക്കുന്നതമനത്ത് അങ്ങയുസട ചനതൃതസതമല് ഇഗൗ സെരക്കഒാര

നടതന്ന  പ്രവരതനങ്ങസള  ഞഒാന്  അഭമനന്ദമക്കുകയഒാണത്ത്.  വനസെമ്പതത്ത്

സെദ്യംരകമക്കുന്നചതഒാസടഒാപദ്യംതസന്ന  സെഒാമൂഹദവനവത്കരണരദ്യംഗതദ്യം  ഇഗൗ

ഗവണ്സമനത്ത്  ശചദ്ധയമഒായ  ചനട്ടങ്ങള്  സസകവരമക്കുകയഒാണത്ത്.  ഇവമസട

സൂചമപമച്ചെതുചപഒാസല  മൂന്നരചക്കഒാടമ  വൃകസസതകള്  വമതരണദ്യം  സചയത്ത്

സെഒാമൂഹദവനവത്കരണ  പ്രവരതനങ്ങള്  നടതചമ്പഒാള്  അതത്ത്

സെദ്യംരകമക്കസപടുന്നതമനളള  അവചലഒാകനദ്യം  അനമവഒാരദമഒാസണന്നത്ത്

സൂചമപമക്കുചമ്പഒാള്  അതത്ത്  സെദ്യംരകമക്കുന്നതമനഒാവശദമഒായ  അവചബഒാധദ്യം

ജനങ്ങളമല്  ഉചണ്ടെഒാസയന്നത്ത്  പരമചശഒാധമചക്കണ്ടെതുണ്ടെത്ത്.  പലചപഒാഴദ്യം

വച്ചുപമടമപമക്കുന്ന  വൃകസസതകളസട  ഭഗൗതമകചനട്ടദ്യം  അതമല്നമനദ്യം

ഉലഒാദമപമക്കസപടുന്ന  തടമയമചലഒാ  തടമയുസട  ഇഗൗടമചലഒാ  ഉലഒാദമപമക്കസപടുന്ന
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സസതലതമചലഒാ  മറ്റുമഒായമ  ചുരുങ്ങുകയഒാണത്ത്.  ആ  രസ്പീതമ മഒാറമ,  ഒരു  മരദ്യം

നട്ടുപമടമപമക്കുചമ്പഒാള്  അതമസന ആയുസമല് ഉലഒാദമപമക്കസപടുന്ന ഓക്സെെമജസന

അമൂലദമഒായ വമലയഒാണത്ത്  ഒരു മരതമസന യഥഒാരത്ഥ മൂലദസമനളള ചബഒാധദ്യം

വമദദഒാരത്ഥമകള്  മുതലളള  സപഒാതുസെമൂഹതമല്  വളരതമസയടുക്കഒാന്

കഴെമഞഒാല്  നമുക്കത്ത്  സെഒാമൂഹദവനവത്കരണ  പരമപഒാടമകളമല്  മനഷദസന

ശദ്ധയുദ്യം പരമപഒാലന ശമങ്ങളസമലഒാദ്യം വരദ്ധമപമക്കഒാന് കഴെമയമചല;  അതമനത്ത്

ഗവണ്സമനത്ത് മുന്കസയടുക്കുചമഒാ?   

ശസ്പീ  .    സക  .     രഒാജു:  സെര,  ബഹുമഒാനസപട്ട സമമ്പര പറഞതുചപഒാസല,

വൃകസസതകള്  വമതരണദ്യം  നടതമയതമനചശഷദ്യം  അതമസന  സെദ്യംരകണദ്യം

വളസര  പ്രധഒാനസപട്ടതഒാണത്ത്.   ഇഗൗ  വമതരണദ്യം  സചയസപടുന്ന  സസതകസള

എത്രശതമഒാനദ്യം  പ്രചയഒാജനസപടുതന  അസലങ്കെമല്  അതത്ത്  എത്രചതഒാളദ്യം

പരമപഒാലമക്കസപടുനസവനളളതത്ത്  സെദ്യംബനമച്ചുളള  പഠനദ്യം

നടതന്നതമനചവണ്ടെമ  തസ്പീരുമഒാനമച്ചെതമസന  അടമസഒാനതമല്  ചകഒാചളജത്ത്

വമദദഒാരത്ഥമകളമല്  ഇഗൗ  ചമഖലയുമഒായമ  ബനസപട്ടുളള  ചമല  വമദദഒാരത്ഥമ

ഗ്രൂപ്പുകസളയുദ്യം  അദ്ധദഒാപകചരയുദ്യം  ഉള്സപടുതമസകഒാണ്ടെത്ത്  പഠനദ്യം

നടതകയുണ്ടെഒായമ.  അങ്ങസന നടതമയ പഠനതമസന ഫലമഒായമ  കഴെമഞ
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വരഷവദ്യം  അതമനമുമ്പമലളള  വരഷവസമലഒാദ്യം  മരങ്ങള്  പരമപഒാലമക്കഒാന്

ചവണ്ടെമയുളള പരമശമദ്യം നടതകയുദ്യം ഉചദദഒാഗസരക്കത്ത് ചുമതല നല്കുകയുദ്യം

സചയ്തു.  അചതഒാസടഒാപദ്യം  വമദദഒാരത്ഥമകള്സക്കലഒാദ്യം  അവചബഒാധദ്യം

പകരനസകഒാടുക്കുന്നതമനചവണ്ടെമ  ക്ലഒാസ്സുകള്  സെദ്യംഘടമപമച്ചു.

അതമസനസയലഒാദ്യം  അടമസഒാനതമല്  അറുപതമയഞത്ത്  ശതമഒാനദ്യം

പരമപഒാലമക്കസപടുനസവന്നഒാണത്ത്  ഇചപഒാള്  കണ്ടുപമടമച്ചെമട്ടുളളതത്ത്.  ചനരസത

നഒാലതത്ത്,  മുപതമയഞത്ത്,  മുപതമസയട്ടത്ത് ശതമഒാനവസമഒാസക്കയഒായമരുന്നതത്ത് മഒാറമ

ഇചപഒാള്  ഇതരതമല്  വന്നമട്ടുണ്ടെത്ത്.   അത്രയുദ്യം  നലതഒാണത്ത്.  നൂറത്ത്

വൃകസസതകള്  നട്ടുപമടമപമക്കുന്നതമനചവണ്ടെമ  നല്കുചമ്പഒാള്  അതമല്

അറുപതമയസഞണദ്യം  മരമഒായമ  അസലങ്കെമല്  വൃകങ്ങളഒായമ

പരമപഒാലമക്കസപടുനസവനളളതത്ത്  അത്രയുദ്യം  വലമസയഒാരു  മഒാറസതയഒാണത്ത്

സൂചമപമക്കുന്നതത്ത്.  അങ്ങത്ത്  സൂചമപമച്ചെതുചപഒാസല  സെഒാമൂഹദവനവത്കരണദ്യം

സകഒാണ്ടുചദ്ദേശമക്കുന്നതത്ത്  വനതമനത്ത്  പുറതളള  വനഒാവരണദ്യം

വരദ്ധമപമക്കുകസയന്നതഒാണത്ത്.  അതമനത്ത്  ഇചപഒാള്  ജനങ്ങളമല്  സപഒാതുവഒായ

അവചബഒാധദ്യം  ഉണ്ടെഒായമവരുനണ്ടെത്ത്.  പ്രകൃതമചകഒാഭങ്ങളദ്യം  മറ്റുദ്യംവന്ന

സെഒാഹചരദതമല്  ആളകള്  കൂടുതല്  അവചബഒാധമുളളവരഒായമവരുന.  ആ
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ചമഖലയമല്  കൂടുതല്  അവചബഒാധദ്യം  സൃഷമക്കുന്നതമനചവണ്ടെമയുളള

പ്രവരതനങ്ങള് ഏരസപടുതഒാദ്യം.  

ശസ്പീമതമ  സെമ  .    സക  .    ആശ:  സെര,  വനവമസ്തൃതമ വരദ്ധമപമക്കുന്നതുമഒായമ

ബനസപട്ടത്ത്  സെസകഒാരദ  വനവത്കരണസത  ചപ്രഒാത്സഒാഹമപമക്കുന്നതമനദ്യം

നമലവമസല  കുളങ്ങളദ്യം  കഒാവകളദ്യം  നഷസപട്ടുചപഒാകഒാതമരമക്കുന്നതമനദ്യം

സെദ്യംസഒാന  സെരക്കഒാര  പ്രഖദഒാപമച്ചെ  പദ്ധതമകളസട  പ്രവരതന  പുചരഒാഗതമ

വദക്തമഒാക്കഒാചമഒാ;  അതുചപഒാസലതസന്ന എചക്കഒാ സസെന്സെമറസ്പീവത്ത്  ചസെഒാണുകളദ്യം

എചക്കഒാ  സസെന്സെമറസ്പീവത്ത്  ഏരമയകളദ്യം  എന്നതുദ്യം  തരക്കവമഷയമഒാണചലഒാ;

സഒായമയഒായമ ഇതമസന പ്രശ്നപരമഹഒാരതമനത്ത് സെരക്കഒാര ഏതുതരതമലഒാണത്ത്

ഇടസപട്ടമട്ടുള്ളസതന്നത്ത് വദക്തമഒാക്കുചമഒാ?

ശസ്പീ  .    സക  .    രഒാജു:   സെര,  എചക്കഒാ  സസെന്സെമറസ്പീവത്ത്  ചസെഒാണുമഒായമ

ബനസപട്ടത്ത്  ജനങ്ങളസടയമടയമല്  ധഒാരഒാളദ്യം  ആശങ്കെയുദ്യം  അതുചപഒാസലതസന്ന

അഭമപ്രഒായവദതഒാസെങ്ങളദ്യം  നമലവമലസണ്ടെനള്ളതത്ത്  ഒരു  വസ്തുതയഒാണത്ത്.

ബഹുമഒാനദയഒായ അദ്യംഗദ്യം അതുകൂടമ ഉചദ്ദേശമച്ചെഒായമരമക്കുദ്യം ചചഒാദമച്ചെസതന്നത്ത് ഞഒാന്

കരുതുകയഒാണത്ത്.  സപ്രസ്പീദ്യം  ചകഒാടതമ  ഉതരവപ്രകഒാരമഒാണത്ത്,

ചദശസ്പീചയഒാദദഒാനങ്ങള്ക്കുദ്യം  വനദജസ്പീവമ  സെചങ്കെതങ്ങള്ക്കുദ്യംചുറ്റുദ്യം  എചക്കഒാ
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സസെന്സെമറസ്പീവത്ത്  ചസെഒാണ് പ്രഖദഒാപമക്കുന്നതമനള്ള മഒാരഗ്ഗനമരചദ്ദേശങ്ങള് ചകന്ദ്ര

വനദ്യം-പരമസമതമ  മനഒാലയദ്യം  പുറതമറക്കമയമട്ടുള്ളതത്ത്.  എചക്കഒാ

സസെന്സെമറസ്പീവത്ത്  ചസെഒാണ്  മഒാരഗ്ഗനമരചദ്ദേശങ്ങസള  അടമസഒാനമഒാക്കമ

അനചയഒാജദമഒായ  നമയമങ്ങള്  രൂപസപടുതഒാന്  സെദ്യംസഒാന  സെരക്കഒാരമനത്ത്

നമരചദ്ദേശങ്ങള്  നല്കുന്നതമനള്ള  അധമകഒാരമുണ്ടെത്ത്.  ആയതമനഒാല്

31-10-2009-സല  സെരക്കഒാര  ഉതരവത്ത്  പ്രകഒാരദ്യം  സെദ്യംസഒാന  സെദ്യംരകമത

പ്രചദശങ്ങചളഒാടത്ത്  ചചരനകമടക്കുന്ന  മനഷദവഒാസെ  ചകന്ദ്രങ്ങളള്സപസട

സെദ്യംരകമത പ്രചദശങ്ങള്ക്കുചുറ്റുദ്യം പുജദദ്യം മുതല് ഒരു കമചലഒാമസ്പീറര വസരയുള്ള

പ്രചദശമഒാണത്ത്  എചക്കഒാ  സസെന്സെമറസ്പീവത്ത്  ചസെഒാണ്  പ്രഖദഒാപനതമനള്ള  കരടത്ത്

നമരചദ്ദേശങ്ങള്  തയഒാറഒാക്കുന്നതമനഒായമ  തതസതമല്  നമശയമച്ചെമട്ടുള്ളതത്ത്.

അപ്രകഒാരദ്യം സെദ്യംസഒാനസത ഇരുപതമമൂന്നത്ത് സെദ്യംരകമത പ്രചദശങ്ങള്ക്കുചുറ്റുദ്യം

എചക്കഒാ സസെന്സെമറസ്പീവത്ത് ചസെഒാണ് പ്രഖദഒാപമക്കുന്നതമനള്ള കരടത്ത് വമജഒാപന

നമരചദ്ദേശങ്ങള് 03-01-2020-ല് സെരക്കഒാരമല്നമനദ്യം ചകന്ദ്ര വനദ്യം-പരമസമതമ

മനഒാലയതമസന  അദ്യംഗസ്പീകഒാരതമനഒായമ  സെമരപമച്ചെമട്ടുണ്ടെത്ത്.  പ്രസ്തുത  കരടത്ത്

വമജഒാപനങ്ങളമല്  ജനവഒാസെചമഖലകള്  ഉള്സപട്ടതഒായമ  പമന്നസ്പീടത്ത്

പരഒാതമകള്  ഉയരനവന്നചപഒാള്  അതത്ത്  കസണ്ടെതകയുദ്യം  അതമസന
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അടമസഒാനതമല്  അതുകൂടമ  ഒഴെമവഒാക്കമസക്കഒാണ്ടെത്ത്  പുതമയ  വമജഒാപനദ്യം

പുറസപടുവമക്കുന്നതമനള്ള  സപ്രഒാചപഒാസെല്  സെദ്യംസഒാന  ഗവണ്സമനത്ത്  ചകന്ദ്ര

സെരക്കഒാരമനത്ത്  നല്കമയമട്ടുമുണ്ടെത്ത്.  ഒരുകഒാരദദ്യംകൂടമ  സൂചമപമക്കഒാനണ്ടെത്ത്,  കഴെമഞ

സെരക്കഒാരമസന  കഒാലതത്ത്  വനദജസ്പീവമ  സെചങ്കെതങ്ങള്ക്കുദ്യം

ചദശസ്പീചയഒാദദഒാനങ്ങള്ക്കുദ്യം  സെദ്യംരകണ  പ്രചദശങ്ങള്ക്കുദ്യം  ചുറ്റുമഒായമ  പൂജദദ്യം

മുതല് പനണ്ടെത്ത് കമചലഒാമസ്പീറരവസര പഒാരമസമതമക സെദ്യംചവദന ചമഖലകളഒായമ

വമജഒാപനദ്യം  സചയഒാനഒാണത്ത്  അന്നത്ത്  08-05-2003-ല്  കൂടമയ  മനമസെഭഒാ

ചയഒാഗദ്യം  തസ്പീരുമഒാനമച്ചെതത്ത്  എനകൂടമ  ഞഒാന്  ഇഗൗ  അവസെരതമല്  സെഭസയ

അറമയമക്കുകയഒാണത്ത്.  അതമല്നമന്നത്ത്  വദതദസമഒായമ  0-12  എനള്ളതത്ത്  0-1

ആക്കമ ചുരുക്കമയ നമരചദ്ദേശമഒാണത്ത് ഇഗൗ സെരക്കഒാര നല്കമയമട്ടുളളതത്ത്.

 മമ  .    സസ്പീക്കര: ചചഒാചദദഒാതരചവള കഴെമഞമരമക്കുകയഒാണത്ത്.

ശസ്പീ  .    പമ  .    സെമ  .    ചജഒാരജത്ത്:  സെര,  ബഹുമഒാനസപട്ട അദ്യംഗങ്ങള് ചചഒാദദദ്യം

ചചഒാദമക്കുചമ്പഒാള് മനമമഒാര  ദസ്പീരഘമഒായ മറുപടമ പറഞഒാല് എങ്ങസനയഒാണത്ത്;

ഒരു വഒാക്കുസകഒാണ്ടെത്ത് ഉതരദ്യം പറചയണ്ടെ ചചഒാദദതമനത്ത് .......

മമ  .    സസ്പീക്കര:  ഞഒാന് അക്കഒാരദദ്യം പറയഒാനമരമക്കുകയഒാണത്ത്.  മനമമഒാരുസട

പ്രസെദ്യംഗദ്യം  നസ്പീളനണ്ടെത്ത്.  ഒരു  ചചഒാദദതമനത്ത്  രണ്ടുദ്യം  മൂനദ്യം  മമനമട്ടത്ത്  എടുത
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ആളകളണ്ടെത്ത് ഇവമസട. 30  സസെക്കന്റുസകഒാണ്ടുദ്യം ചചഒാദദദ്യം ചചഒാദമക്കഒാദ്യം.  എന്നഒാല്

രണ്ടുമമനമറ്റുദ്യം മൂനമമനമറ്റുദ്യം സെമയസമടുതത്ത് ദസ്പീരഘമഒായമ ചചഒാദദദ്യം ചചഒാദമക്കുന.

ദസ്പീരഘമഒായമ  ഉതരങ്ങള്  പറയുന.  അതമനഒാല്   ഞഒാന്  ഇനമ

അതമസനക്കുറമച്ചെത്ത് പറയുന്നമല.  എനമക്കത്ത് പറ്റുന്നമല. ഞഒാന് പരഒാജയസപട്ടു.

(ചചഒാചദദഒാതര സെമയദ്യം കഴെമഞ.)


