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സബ്മമിഷന

 പമിസസസഡമിഡിംഗഗ് ഓഫഫീസസറെ ഭഫീഷണമിസപ്പെടുതമിയതഗ് സഡിംബനമിചഗ്

ശഫീ  .   എന  .   എ  .   സനെലമിക്കുനഗ്: സര, അടമിയന്തരപമമയതമില് പറെമയണ

കകാരരഡിം  എങ്ങസനെയകാണഗ്  സബ്മമിഷനെമില്  പറെമയണസതനഗ്  എനെമിക്കറെമിയമില.

ബഹുമകാനെസപ്പെട്ട  സഫീക്കര  അടമിയന്തരപമമയതമിനെഗ്  അവതരണകാനുമതമി

നെമിമഷധമിചതഗ്  എന്തുസകകാണകാസണനഡിം  മനെസമിലകാകുനമില.  തമദ്ദേശഭരണ

സകാപനെങ്ങളമിമലയ്ക്കുള്ള  സതരസഞ്ഞെടുപ്പെഗ്  നെടനസമയതഗ്  ഇഇൗ  സഭയമിസല

ഒരഡിംഗഡിം  മപകാളമിഡിംഗഗ്  മസ്റ്റേഷനെമില്  കയറെമി  പമിസസസഡമിഡിംഗഗ്  ഓഫഫീസറുസട

കകാലുസവട്ടുസമനഗ്  പറെഞ.  ആ  വമിഷയമകാണഗ്  ഞകാന  ഇഇൗ  സഭയമില്

അടമിയന്തരപമമയമകായമി  സകകാണ്ടുവനതഗ്,  ബഹുമകാനെസപ്പെട്ട  സഫീക്കര  അതമിനെഗ്

അനുമതമി നെമിമഷധമിക്കുകയഡിം സചെയ. ബഹുമകാനെസപ്പെട്ട അഡിംഗഡിം കഴുത്തുസവട്ടുസമനഗ്

പറെയകാതമിരുനതഗ്  എസന്റെ  കുറ്റമലമലകാ,  അങ്ങസനെ  പറെഞ്ഞെമിരുസനങമില്

ബഹുമകാനെസപ്പെട്ട  സഫീക്കര  അടമിയന്തരപമമയതമിനെഗ്  അനുമതമി

തരുമകായമിരുനസവനഗ് മതകാനന.  ബഹുമകാനെസപ്പെട്ട അഡിംഗഡിം കഴുത്തുസവട്ടുസമനഗ്

പറെയകാതമിരുനതഗ്  എസന്റെ  സതറ്റല.  എഡിം.എല്.എ.മകാര  എന  നെമിലയമില്

നെമ്മസളലകാഡിം  ഇമപ്പെകാഴമിരമിക്കുനതഗ്  ശഫീതഫീകരമിച  ഹകാളമിലകാണഗ്.
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ഇതരതമിസലകാരു  സഡിംവമിധകാനെവഡിം  സഇൗകരരവഡിം  നെമുക്കുണകായതഗ്  ഇഇൗ

രകാജരതഗ്  ജനെകാധമിപതരഡിം  നെമിലനെമില്ക്കുനതുസകകാണകാണഗ്.  ഇഇൗ ജനെകാധമിപതര

സഡിംവമിധകാനെഡിം നെമ്മുസട രകാജരതഗ് എങ്ങസനെയകാണുണകായസതനഗ് നെമ്മസളലകാവരുഡിം

മനെസമിലകാക്കണസമനകാണഗ്  എനെമിക്കഗ്  പറെയകാനുള്ളതഗ്.  ഇതമിനുപമിനമില്

മഹകാനകാരുഡിം  ഋഷമിതുലരരുമകായ  ഒരുപകാടഗ്  പൂരവമികരുസട  വമിയരപഡിം

മനെകാവസമകാസക്കയസണനഗ്  നെമുസക്കലകാമറെമിയകാഡിം.   അവര  അങ്ങസനെ

മനെകാവനുഭവമിചഗ്  കഠമിനെകാധധകാനെഡിം  സചെയ്തതമിസന്റെ  ഫലമകായകാണഗ്  നെമുക്കമിനഗ്

എഡിം.എല്.എ.-മകാരുഡിം  രകാഷഫീയമനെതകാക്കനകാരുസമകാസക്കയകായമി  മകാറെകാന

സകാധമിചതഗ്.  ജനെകാധമിപതരഡിം  നെമിലനെമിരത്തുനതഗ്  രകാഷഫീയമനെതകാക്കനകാര

മകാത്രമല, ഇതമില് സകാധകാരണക്കകാരകായ ജനെങ്ങള്ക്കുഡിം വളസരയധമികഡിം പങ്കുണഗ്.

സതരസഞ്ഞെടുപകകാലതഗ് അവര എലകാവരുഡിം,  ഒരുമനെരസത കഞ്ഞെമികുടമിക്കകാന

വകയമിലകാത  ആളുകള്മപകാലുഡിം  മപകാളമിഡിംഗഗ്  മസ്റ്റേഷനെമില്  മപകായമി

മവകാട്ടുസചെയ്യുനതഗ്  ഇഇൗ  രകാജരതഗ്  ജനെകാധമിപതരഡിം  നെമിലനെമില്ക്കണസമനഗ്

ആഗ്രഹമുള്ളതുസകകാണകാണഗ്.  .........(ബഹളഡിം).....  മമി.  ഷഡിംസഫീര,  ഞകാന

സഡിംസകാരമിക്കുമമകാള്  എമപ്പെകാഴുഡിം  ഇങ്ങസനെ  പറെയകാന  നെമിങ്ങള്ക്കഗ്

സകകാസമകാനമമിലമലകാ?   നെമിങ്ങള് അവമിസടനെമിനഡിം കൂവണ....(ബഹളഡിം).....
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മമി  .    സഫീക്കര:  ശഫീ.  എ.  എന.  ഷഡിംസഫീര,  അവമിസടയമിരമിക.

ശഫീ.  എഡിം.  രകാജമഗകാപകാലന,  അവമിസടയമിരമിക.  ശഫീ.  എന.  എ.  സനെലമിക്കുനഗ്,

അങ്ങഗ്  ക്ഷുഭമിതനെകാമകണ,  അമങ്ങയഗ്  ഇഇൗ  സഭയമില്  ഉനയമിക്കകാനുള്ള

കകാരരങ്ങള് ഉനയമിക്കകാഡിം.

ശഫീ  .    എന  .  എ  .    സനെലമിക്കുനഗ്:  സര,  മറ്റുള്ളവര  സഡിംസകാരമിക്കുമമകാള്

കൂവകാന  അയകാള്സക്കന്തകാ  സകകാമ്പുമണകാ?  നെമ്മുസട  രകാജരതഗ്  ജനെകാധമിപതരഡിം

നെമിലനെമില്ക്കുനതഗ്  മനെതകാക്കനകാരുഡിം  രകാഷഫീയപകാരട്ടമികളുഡിം

ഉള്ളതുസകകാണ്ടുമകാത്രമല,  അതഗ്  നെമിലനെമില്ക്കുനതഗ്  സകാധകാരണക്കകാരകായ

ആളുകള് ഉളളതുസകകാണ്ടുകൂടമിയകാസണന കകാരരമകാണഗ് ഞകാന പറെഞവരുനതഗ്.

സതരസഞ്ഞെടുപകകാലതഗ്  എത്രമയകാ  കഷസപ്പെട്ടഗ്,  അനസത  മജകാലമിസയകാസക്ക

ഉമപകമിചഗ്  മവകാട്ടുസചെയകാസനെത്തുനതഗ്,  ജനെകാധമിപതരഡിം  നെമിലനെമില്ക്കണസമന

അവരുസട  അദമരമകായ  ആഗ്രഹഡിംസകകാണകാണഗ്.  അതുമപകാസലതസന

സതരസഞ്ഞെടുപകകാലതഗ്  കഷസപ്പെടുന  ഒരു  വമിഭകാഗമകാണഗ്  സതരസഞ്ഞെടുപ്പെഗ്

മജകാലമിക്കഗ്  നെമിമയകാഗമിക്കസപ്പെട്ട  ഉമദരകാഗസര.   യകാത്രകാസഇൗകരരഡിം

മപകാലുമമിലകാത കുഗ്രകാമങ്ങളമില് സമിതമിസചെയ്യുന മപകാളമിഡിംഗഗ്  മസ്റ്റേഷനുകളമില്

രകാവമിസല  പുറെസപ്പെട്ടകാല്  സസവകുമനരമമ  എതമിമചരുകയള.  അവമിസട
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രകാത്രമിയഡിം  പകലുഡിം  നെമില്മക്കണ  ഉമദരകാഗസരക്കഗ്  സവള്ളമമകാ  ഭകണമമകാ

കമിട്ടുകയമില.  അങ്ങസനെ  അവര  തരകാഗഡിം  സചെയ്യുനതഗ്,  ഇഇൗ  രകാജരതഗ്

ജനെകാധമിപതരഡിം നെമിലനെമില്ക്കകാണഗ്. അതരതമില് മജകാലമിസചെയ്ത ഒരു മപകാളമിഡിംഗഗ്

ഓഫഫീസറുസട  കകാല്സവട്ടുസമനകാണഗ്  ഇഇൗ  സഭയമിസല  ഒരു  എഡിം.എല്.എ.

പറെഞ്ഞെമിരമിക്കുനതഗ്.  അതുസകകാണകാണഗ്  പസ്തുത  വമിഷയഡിം

അടമിയന്തരപമമയമകായമി  ഉനയമിക്കകാന  തഫീരുമകാനെമിചതഗ്.  (പത്രകട്ടമിഡിംഗഗ്

വകായമിച) “കള്ളമവകാട്ടഗ് തടയകാന ശമമിച പമിസസസഡമിഡിംഗഗ് ഓഫഫീസറുസട കകാല്

സവട്ടുസമനഗ്  ഉദുമ  എഡിം.എല്.എ.യഡിം  സമി.പമി.സഎ(എഡിം)  മനെതകാവമകായ  സക.

കുഞ്ഞെമിരകാമന  ഭഫീഷണമിസപ്പെടുതമിയതകായമി  പരകാതമി.  കഴമിഞ്ഞെ  മകാസഡിം  14-നെഗ്

നെടന  തമദ്ദേശ  സതരസഞ്ഞെടുപ്പെമില്  സചെരക്കപ്പെകാറെ  ജമി.എല്.പമി.  സ്കൂള്  കമിഴക്കഗ്

ബൂതമിനുള്ളമിലകാണഗ് സഡിംഭവഡിം. ഇവമിടസത പമിസസസഡമിഡിംഗഗ് ഓഫഫീസറെകായമിരുന

കകാരഷമിക  സരവകലകാശകാല  പഫീലമിമക്കകാടഗ്  മകനഡിം  സപകാഫസര  സക.  എഡിം.

ശഫീകുമകാറെകാണഗ് സതരസഞ്ഞെടുപ്പെഗ് കമ്മഫീഷനെഗ്  പരകാതമി നെല്കമിയതഗ്.  ”  ഞകാനുഡിം

ബഹുമകാനെരനെകായ അങ്ങുസമകാസക്ക    സതരസഞ്ഞെടുപ്പെമില് സകാനെകാരതമികളകായ

ആളുകളകാണഗ്.  സതരസഞ്ഞെടുപ്പെമില്  മത്സരമിക്കുമമകാള്  സകാനെകാരതമിസയന

നെമിലയമില്  നെമ്മുസട  മണ്ഡലതമിസല  എലകാ  മപകാളമിഡിംഗഗ്  മസ്റ്റേഷനെമിലുഡിം  നെമ്മള്
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കയറെമിയമിങ്ങുഡിം.  എനകാല്  നെമ്മള്  മത്സരമിക്കകാത  സമയമകാസണങമില്

എഡിം.എല്.എ.-മയകാ, എഡിം.പമി.-മയകാ, അതല മനമിയകാസണങമില്മപ്പെകാലുഡിം നെമുക്കഗ്

മപകാളമിഡിംഗഗ്  മസ്റ്റേഷനെമില്  സചെലകാന  എന്തധമികകാരമകാണുള്ളതഗ്?  ...(ബഹളഡിം)...

അമദ്ദേഹതമിനെഗ് മവകാട്ടമിലകാത ഒരു മപകാളമിഡിംഗഗ് മസ്റ്റേഷനെമിലകാണഗ്...(ബഹളഡിം)....

മമി  .    സഫീക്കര:  ശഫീ.  എ.  എന. ഷഡിംസഫീര,  നെമിങ്ങള് ഇരമിക.  അമദ്ദേഹഡിം

അസതകാനഗ് പറെഞതഫീരക്കസട്ട.

ശഫീ  .    എന  .    എ  .    സനെലമിക്കുനഗ്:  സര,  ഒരു കകാരരഡിംകൂടമി പറെഞസകകാണഗ്

ഞകാന അവസകാനെമിപ്പെമിക്കകാഡിം.   നെമ്മുസട പഫീപ്പെമിള്സഗ് സറെപസമന്റെഷന ആകമില്

പറെയന ഒരു കകാരരഡിം  "കരതവരങ്ങളുസട നെമിരവഹണതമില് പമിസസസഡമിഡിംഗഗ്

ഓഫഫീസരക്കഗ്  ബകാദരതയള്ളതഗ്  സഡിംസകാനെ  സതരസഞ്ഞെടുപ്പെഗ്  കമ്മഫീഷസന്റെ

നെമിരമദ്ദേശങ്ങമളകാടഗ്  മകാത്രമകാണഗ്.   ഒഇൗമമദരഗമിക  മമധകാവമിയമില്  നെമിമനകാ,

മനമിമകാര  ഉള്സപ്പെസടയള്ള  രകാഷഫീയ  മനെതകാക്കളമില്  നെമിമനകാ  ആജ്ഞകള്

സധഫീകരമിക്കുകമയകാ,  അവമരകാടഗ്  ആനുകൂലരഡിം  കകാട്ടുകമയകാ  സചെയകാന  പകാടമില.

ഇവരമില്നെമിനഡിം  മപകാളമിഡിംഗഗ്  മസ്റ്റേഷനെമിമലയഗ്  പമവശമിക്കകാനുള്ള

അമപകമപകാലുഡിം  സതരസഞ്ഞെടുപ്പെഗ്  കമ്മഫീഷന  നെല്കമിയ  സകാധുതയള്ള

അധമികകാരപത്രഡിം  അവരുസട  സസകവശമുസണങമില്  മകാത്രമമ
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അനുവദമിമക്കണതുള.”ബഹുമകാനെരനെകായ  എഡിം.എല്.എ.-സയ  ഞകാന

കുഞ്ഞെമിരകാമമട്ടന എനകാണഗ് വമിളമിക്കകാറെഗ്,  അത്രമകാത്രഡിം വരകമിബനഡിം എനെമിക്കഗ്

അമദ്ദേഹമതകാടുണഗ്.  ആ കുഞ്ഞെമിരകാമമട്ടന,  അമദ്ദേഹതമിനെഗ്  മവകാട്ടമിലകാത ഒരു

മപകാളമിഡിംഗഗ്  മസ്റ്റേഷനെമില്  മപകായമി  പമിസസസഡമിഡിംഗഗ്  ഓഫഫീസസറെ

ഭഫീഷണമിസപ്പെടുതമി  കകാലുസവട്ടുസമനഗ്   പറെഞ്ഞെതകാണഗ്  പശഡിം.  ബഹുമകാനെസപ്പെട്ട

മുഖരമനമി  ഒരുപമക  ഒരു  രകാഷഫീയ  പകാരട്ടമിയസട  മനെതകാവകായമിരമിക്കകാഡിം,

അമദ്ദേഹഡിം  സമി.പമി.സഎ(എഡിം)  സഡിംസകാനെ  സസക്രട്ടറെമിയകായമിരുന  ആളുമകാണഗ്.

എനകാല്  ഇമപ്പെകാള്  എസന്റെയഡിം  ഇഇൗ  സഭയമിലമിരമിക്കുന  140  എഡിം.എല്.എ.-

മകാരുസടയഡിം  മനെതകാവകാണഗ്,  മകരളതമിസല  മുഴുവനെകാളുകളുസടയഡിം  മനെതകാവകാണഗ്.

പസ്തുത  എഡിം.എല്.എ.  പമിസസസഡമിഡിംഗഗ്  ഓഫഫീസറുസട  കകാല്സവട്ടുസമനഗ്

പറെഞ്ഞെമിരമിക്കുന കകാരരതമില്  ബഹുമകാനെസപ്പെട്ട മുഖരമനമിക്കഗ് മയകാജമിക്കകാന

പറ്റുമമകാസയനകാണഗ്  എനെമിക്കഗ്  മചെകാദമിക്കകാനുള്ളതഗ്.  നെമ്മുസട  ജനെകാധമിപതര

സഡിംവമിധകാനെസത  കശകാപസചെയ്യുന  ഒമരരപ്പെകാടകാണമിതഗ്.   പമിസസസഡമിഡിംഗഗ്

ഓഫഫീസറുസടയഡിം  മറ്റുള്ള  ജഫീവനെക്കകാരുസടയഡിം  കകാരരസമലകാഡിം  ഞകാന

പറെഞകഴമിഞ;  എത്രമകാത്രഡിം  ബുദമിമുട്ടമിയകാണഗ്  ഒരു  സതരസഞ്ഞെടുപ്പെഗ്

നെടത്തുനതഗ്;  നെമ്മുസട രകാജരത്തുള്ളതുമപകാസല ഒരു സതരസഞ്ഞെടുപ്പെഗ് പക്രമിയയഡിം
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സഡിംവമിധകാനെവഡിം മലകാകത്തുതസന എവമിസടസയങമിലുമുമണകാ? അസതലകാഡിം നെമുക്കഗ്

സകാധമിതമകാകുനതഗ് ഇതരഡിം ജഫീവനെക്കകാരുഡിം പമിസസസഡമിഡിംഗഗ് ഓഫഫീസരമകാരുഡിം

ഉള്ളതുസകകാണകാണഗ്.  അതുകകാണഗ്  അവരുസട  വഫീരരഡിം  സകകാടുത്തുന  നെമിലപകാടഗ്

ജനെപതമിനെമിധമികള്  സധഫീകരമിക്കുനതഗ്  ശരമിയകാമണകാസയനകാണഗ്  എനെമിക്കഗ്

ബഹുമകാനെസപ്പെട്ട മുഖരമനമിമയകാടഗ് മചെകാദമിക്കകാനുള്ളതഗ്.  ഇഇൗ എഡിം.എല്.എ.യസട

സചെയ്തമിസയ  അങ്ങഗ്  അപലപമിക്കകാന തയകാറെകാകണസമനകാണഗ്  ഇഇൗ  സഭയമിസല

എലകാവരുസടയഡിം, മകരളതമിസല എലകാവരുസടയഡിം മനെതകാവകായ ബഹുമകാനെസപ്പെട്ട

മുഖരമനമിമയകാടഗ് എനെമിക്കഗ് പറെയകാനുള്ളതഗ്. 

ശഫീ  .    സക  .    കുഞ്ഞെമിരകാമന:  സര,  കഴമിഞ്ഞെ  ഡമിസഡിംബര  മകാസഡിം  14-ാ

തഫീയതമി  തമദ്ദേശഭരണ  സകാപനെങ്ങളമിമലയഗ്  നെടന

സതരസഞ്ഞെടുപ്പെമിനെമിടയമിലുണകായ  ഈ  പശഡിം  ഉനയമിചസകകാണഗ്  ഇവമിസട

സബ്മമിഷന  ഉനയമിചതഗ്,  പതമിപകകാഡിംഗങ്ങള്  ആശയദകാരമിദരതമിസന്റെ

സകകാടുമുടമിയമിസലതമി  എനതകാണഗ്  സൂചെമിപ്പെമിക്കുനതഗ്.  ബഹുമകാനെരനെകായ

കകാസരമഗകാഡഗ് എഡിം.എല്.എ.-സയ ഞകാനുഡിം മനെരമിട്ടറെമിയന ഒരകാളകാണഗ്.  ഞകാന

ഇനവസര  വരകമിപരമകായമി  ഒരകാസളയഡിം  ആമകപമിചസവനഗ്  ആരുഡിം

പറെയസമനഗ്  മതകാനനമില.  ഇഇൗ  സഭയസട  ഇരുഭകാഗങ്ങളമില്
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ഇരമിക്കുനവരകായകാലുഡിം എസന്റെ നെകാട്ടമിലുള്ളവരകായകാലുഡിം  ഞകാന വരകമിപരമകായമി

ഒരകാസള  ഏസതങമിലുഡിം  ഭകാഷ  ഉപമയകാഗമിചഗ്  ആമകപമിചസവനഗ്  ഒരകാളുഡിം

പറെയസമനഗ്  മതകാനനമില.  ആ  ദമിവസഡിം  ഞകാന  മവകാട്ടഗ്  സചെയകാന

മപകായമപ്പെകാഴകാണഗ്  ഈ  സഡിംഭവമുണകായതഗ്.  മപകാളമിഡിംഗഗ്  മസ്റ്റേഷസന്റെ

വരകാന്തയമില്വചഗ്  ഈ  പമിസസഡമിഡിംഗഗ്  ഒകാഫഫീസറുഡിം  മവകാട്ടരമകാരുഡിം  തമ്മമില്

വലമിയ  കശപമിശ  കൂടുനതുകണഗ്  എന്തകാസണനഗ്  അമനെധഷമിക്കകാന

മപകായമപ്പെകാഴകാണഗ് സഡിംഗതമി ഇതകാസണനഗ് മനെസമിലകായതഗ്. ഈ പമിസസസഡമിഡിംഗഗ്

ഓഫഫീസസറെ  എനെമിക്കറെമിയമില,   മകാസഗ്  ധരമിചമിട്ടുള്ളതുസകകാണഗ്  പമതരകമിചഡിം

ആസള  മനെസമിലകാകുമകായമിരുനമില.  വരകാന്തയസട  പുറെതകാണഗ്

ഞകാനുണകായമിരുനതഗ്.   അവര  വരകാന്തയസട  അകതകായമിരുന.

വരകാന്തയമില്വചഗ്  സഡിംസകാരമിചകൂട്ടതമില്,   'നെമിങ്ങള്  നെമിങ്ങളുസട  സഫീറ്റമില്

മപകായമി ഇരമിക സകാമറെ'  എനഗ് ഞകാന പറെഞ.  'സകാമറെ'  എനകാണഗ് ഞകാന

വമിളമിചതഗ്.  ഞകാന എഡിം.എല്.എ.  ആയതുസകകാണഗ് ഉമദരകാഗസസനെ  'നെമിങ്ങള്'

'ഇവര' എസനകാനഡിം വമിളമിചമില. 'നെമിങ്ങള് അവമിസട ഇരമിക സകാമറെ'  എനകാണഗ്

ഞകാന  പറെഞ്ഞെതഗ്.  കകാരരഡിം  എനെമിക്കറെമിയമിലകായമിരുന.  അമപ്പെകാള്  അയകാള്

എമനകാടഗ് വളസര മമകാശമകായ രഫീതമിയമില് സപരുമകാറെമി. അമപ്പെകാള്തസന ഞകാന
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കളകസറെ  വമിളമിചഗ്  ഇക്കകാരരങ്ങള്  പറെയകയഡിം  മവകാസട്ടടുപ്പെഗ്

തടസസപ്പെട്ടമിരമിക്കുകയകാണഗ്,  കളകര  ഒനമിടസപടണസമനഗ്  പറെഞ്ഞെമിട്ടഗ്

മപകാകുകയഡിം  സചെയ.  അത്രമകാത്രമമ   സഡിംഭവമിചമിട്ടുള.   ഞകാന  ഒരകാസളയഡിം

ആമകപമിക്കകാന  നെമിനമിട്ടമില.   കള്ളമവകാട്ടമിസന്റെ  കകാരരസതക്കുറെമിചഗ്  സമമര

ഇവമിസട വകാചെകാലമകായമി പസഡിംഗമിച.  കഴമിഞ്ഞെ നെമിയമസഭകാ സതരസഞ്ഞെടുപ്പെമില്

എനെമിസക്കതമിസര  ഉദുമയമില് മത്സരമിചതഗ്  മകകാണ്ഗ്രസമിസന്റെ പമുഖമനെതകാവകായ

ശഫീ.  സക.  സുധകാകരനെകാണഗ്.  അമദ്ദേഹസതക്കുറെമിചഗ്  നെകാട്ടമിസലലകായമിടത്തുഡിം  ....

(ബഹളഡിം)....  ആ  സുധകാകരന  എനെമിസക്കതമിസര  മത്സരമിക്കുന  ….....

(ബഹളഡിം)........ ആദരമകായമി കകാസരമഗകാഡഗ് നെമിനഗ്.....

മമി  .   സഫീക്കര:  ഇരമിക....... ഇരമിക.......

ശഫീ  .    സക  .    കുഞ്ഞെമിരകാമന  : ഒറ്റ  മമിനെമിട്ടഗ്  സര.  ശഫീ.  സക.  സുധകാകരന

ആദരമകായമി  ഉദുമയമില്  വനമിറെങ്ങമിയ  ദമിവസഡിം  അതമിസനെപ്പെറ്റമി  ഇമത  പത്രഡിം

എഴുതമിയ റെമിമപ്പെകാരട്ടഗ് എന്തകാസണമനകാ,  'പുലമി ഇറെങ്ങമി ഉദുമയമില്'  എനകാണഗ്.

ആ  പുലമി  പമിമറ്റദമിവസഡിം  രകാവമിസല  യ.ഡമി.എഫഗ്.-സന്റെ  മനെതകാക്കനകാരുസടയഡിം

പവരതകരുസടയഡിം  മയകാഗതമില്  പസങടുതഗ്  പറെഞ്ഞെതഗ്,  'ഈ

പട്ടമികയമില്സപ്പെട്ട  മുഴുവന  ആളുകളുഡിം  മവകാട്ടഗ്  സചെയ്തമിരമിക്കണഡിം'  എനകാണഗ്.
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മരമിചമപകായവരകായകാലുഡിം  ഗള്ഫമിലുള്ളവരകായകാലുഡിം  തരമക്കടമില,  അവരുസട

മുഴുവന  മവകാട്ടുഡിം  സചെയ്തമിരമിക്കണസമനഗ്  പരസരമകായമി  ആഹധകാനെഡിം  സചെയ.

അതുസകകാണഗ്  കള്ളമവകാട്ടമിസന്റെ പശമമില.

മമി  .    സഫീക്കര  :  അങ്ങയസട വരകമിപരമകായ കകാരമിഫമിമക്കഷന തനകാല്

മതമി. 

ശഫീ  .    സക  .    കുഞ്ഞെമിരകാമന  : ഒറ്റ മമിനെമിട്ടഗ് സര. അങ്ങസനെ ആഹധകാനെഡിം സചെയ്ത

കകാരരഡിം  ആ  മയകാഗതമില്  പസങടുത  ഒരകാള്  പുറെത്തുവമിടുകയഡിം  സചെയ.

അതമിസന്റെ  മപരമില്  മപകാലഫീസഗ്  മകസസടുത്തു.  ആ  മകസഗ്  സഹകാസ്ദുരഗഗ്

മകകാടതമിയമില്  ഇപ്പെകാഴുഡിം  നെമിലനെമില്ക്കുകയകാണഗ്.    എഡിം.പമി. -യകായതുസകകാണഗ്

ആ  മകസമില്നെമിനഗ്  ഒഴമിവകാക്കമിസക്കകാടുക്കണഡിം  അസലങമില്

ഹകാജരകാകുനതമില്നെമിനഗ്  ഒഴമിവകാക്കണസമനകാവശരസപ്പെട്ടഗ്  അമദ്ദേഹഡിം  ഇമപ്പെകാള്

മകസഗ് സകകാടുതമിരമിക്കുകയകാണഗ്. എനെമിസക്കതമിസര മത്സരമിച  മകകാണ്ഗ്രസമിസല

മനെതകാവഡിം  മുസഫീഡിം  ലഫീഗമിസല മനെതകാവഡിംകൂടമി അങ്ങസനെ കള്ളമവകാട്ടമിനുമവണമി

ആഹധകാനെഡിം  സചെയ്ത  കകാരരഡിം  നെകാട്ടമില്  എലകാവരക്കുമറെമിയകാഡിം.  ഇമപ്പെകാള്

എനെമിസക്കതമിസര പചെരണഡിം നെടതമിസക്കകാണമിരമിക്കുകയകാണഗ്, അതഗ് നെകാട്ടമിലകാരുഡിം

വമിശധസമിക്കമില. സതരസഞ്ഞെടുപ്പെകായതുസകകാണഗ് ഉപമയകാഗമിക്കകാസമനഗ് വമിചെകാരമിചഗ്
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സചെയ്യുനതകാണഗ്.   അതഗ്  ഈ  സഭയമിലുള്ളവരകാരുഡിം  വമിശധസമിക്കുസമനഗ്

മതകാനനമില.  എസന്റെ  നെകാട്ടമിലുള്ള  ആരുഡിം  ഇതഗ്  വമിശധസമിക്കമില.  ഞകാന  ആ

ഉമദരകാഗസസനെ  അപമകാനെമിക്കകാമനെകാ  ആമകപഡിം  പറെയകാമനെകാ  മപകായമിട്ടമില.

അങ്ങസനെയള്ള സഡിംഭവമമ ഉണകായമിട്ടമില.

മുഖരമനമി  (പമിണറെകായമി  വമിജയന):  സര,  ബഹുമകാനെരനെകായ

കകാസരമഗകാഡഗ്  എഡിം.എല്.എ.മയകാടഗ്  ഞകാന  പറെയകാന  കണക്കകാക്കമിയ  ഒരു

കകാരരമകാണഗ് ബഹുമകാനെരനെകായ ഉദുമ എഡിം.എല്.എ. തസന ഇവമിസട പറെഞ്ഞെതഗ്.

അതുസകകാണഗ്  ഇനെമി  ആ  ഭകാഗഡിം  പറെമയണതമിസലനകാണഗ്  മതകാനനതഗ്.

കകാരണഡിം, ഭഫീഷണമിസപ്പെടുത്തുക എനപറെയമമകാള് ഭഫീഷണമിസപ്പെടുതകാന പറ്റുന

ഒരു പകൃതഡിം മവമണ? ആ പകൃതഡിം നെമ്മുസട ഉദുമ എഡിം.എല്.എ.യഗ് ഉസണനഗ്

ഇതുവസര ആരുഡിം പറെഞമകട്ടമിട്ടമില. എനകാല്, ബഹുമകാനെസപ്പെട്ട കകാസരമഗകാഡഗ്

എഡിം.എല്.എ.  ഇവമിസട  സഡിംസകാരമിചസകകാണമിരമിക്കുമമകാള്  ഇപറെത്തുനെമിനഗ്

ഏമതകാ  എഡിം.എല്.എ.  എമന്തകാ  മചെകാദമിചമപ്പെകാള്  വളസര  മരകാഷമതകാസട

തമിരമിചഭഫീഷണമിസപ്പെടുത്തുനതഗ് കകാണുകയഡിം സചെയ. ഭഫീഷണമിക്കഗ് അങ്ങസനെയള്ള

സധരഡിം  മവമണ,  ആ  സധരക്കകാരനെല   'കുഞ്ഞെമിരകാമമട്ടന'  എനഗ്  എലകാവരുഡിം

വമിളമിക്കുന ഉദുമ എഡിം.എല്.എ.യ്ക്കുള്ളസതനഗ് എലകാവരക്കുഡിം മബകാദരമുള്ളതകാണഗ്.
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അതുസകകാണഗ്,   ഇതഗ്   വമിഷയദകാരമിദരതമിസന്റെ  ഭകാഗമകായമി  വന  ഒരു

പശമകാസണണകാണഗ്  ചൂണമിക്കകാണമിക്കകാനുള്ളതഗ്.  ഇഇൗ  വമിഷയഡിം  സഡിംബനമിച

അടമിയന്തരപമമയതമിനെഗ്  അവതരണകാനുമതമി  നെമിമഷധമിചതഗ്  ചെട്ടപകകാരഡിം

തസനയകാണഗ്.  അടുതകകാലത്തുള്ള  ഒരു  സഡിംഭവസതക്കുറെമിചകായമിരമിക്കണഡിം

അടമിയന്തരപമമയഡിം.  ഇതഗ്  തമദ്ദേശഭരണ  സകാപനെങ്ങളമിമലയ്ക്കുള്ള

സതരസഞ്ഞെടുപ്പെഗ്  സമയത്തുണകായ  ഒരു  പശസതക്കുറെമിചകാണഗ്

എനതുസകകാണ്ടുതസന  അതഗ്  നെമിമഷധമിചതഗ്  ശരമിയകായ  നെടപടമിയകാണഗ്.

ബഹുമകാനെരനെകായ  കകാസരമഗകാഡഗ്  എഡിം.എല്.എ.  സഡിംസകാരമിക്കുമമകാള്

മപകാളമിഡിംഗഗ്  ഉമദരകാഗസരുസട  പശങ്ങസളക്കുറെമിചഗ്  ഇവമിസട  പറെയകയണകായമി.

മപകാളമിഡിംഗഗ്  ഉമദരകാഗസരക്കഗ്  ആവശരമകായ  സഇൗകരരങ്ങസളകാരുക്കുനതമില്

നെമ്മസളലകാവരുഡിം,  ഏതഗ്  പകതമിരമിക്കുനവരകായകാലുഡിം   ഈ  നെകാടമിസന്റെ

സഡിംസകാരതമിനെഗ്  അനുസരമിചകാണഗ്  എലകാ  പമദശത്തുഡിം  സപരുമകാറെകാറുള്ളതഗ്.

തമലദമിവസഡിം വനകാല് പമിമറ്റദമിവസഡിം മപകാകുനതുവസര അവരക്കുമവണ എലകാ

സഇൗകരരങ്ങളുഡിം, എലകാ പമദശത്തുഡിം അതതഗ് ബൂതമിസന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളകാണഗ്

സചെയസകകാടുക്കുനതഗ്.  ഭകണവഡിം  കുടമിക്കകാനുള്ള  സവള്ളവഡിം  കമിട്ടുകയമില

എസനകാസക്ക  പറെഞ്ഞെതഗ്  മകരളതമില്  നെടക്കുന  കകാരരമല.  എന്തമിനെകാണഗ്
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അങ്ങസനെസയകാരു കകാരരഡിം പറെഞ്ഞെസതനഗ് എനെമിക്കഗ് മനെസമിലകാകുനമില. ഇവമിസട

പറെയനസതകാസക്ക  മരഖയകായമി  വരുന  കകാരരമകാണഗ്,  മകരളതമില്

ഇങ്ങസനെസയകാരു  പശമുമണകാ  എനഗ്  മതകാനഡിം.  കകാസരമഗകാഡഗ്  മപകാലുഡിം

അങ്ങസനെസയകാരു അവസയണകാകുകയമില.  നെമിങ്ങസളകാസക്ക മവണ സഇൗകരരഡിം

സചെയസകകാടുക്കുനവരമല?

ശഫീ  .    സക  .    സമി  .    മജകാസഫഗ്:  സര,  പരകാതമി  പറെഞ്ഞെ  ശഫീ.  സക.  എഡിം.

ശഫീകുമകാര  എസഗ്.എഫഗ്.സഎ.-യസട  പവരതകനുഡിം  ഇമപ്പെകാള്  സമി.പമി.സഎ.

(എഡിം)  അനുകൂല  അദരകാപക  സഡിംഘടനെയസട  പസമിഡന്റുമകാണഗ്.  അമദ്ദേഹഡിം

മകകാണ്ഗ്രസ്സുകകാരനുമല, ലഫീഗുകകാരനുമല. 

മുഖരമനമി  (പമിണറെകായമി  വമിജയന):  സര,  ഓമരകാ  സകാപനെതമിലുമുള്ള

സഡിംഘടനെകളമില്,  അതഗ്  അദരകാപക  സഡിംഘടനെയമിലകായകാലുഡിം  മമറ്റതഗ്

സഡിംഘടനെയമിലകായകാലുഡിം  വമിവമിധ  തരഡിം  ആളുകളുണകാകുഡിം,  അസതലകാ

രകാഷഫീയക്കകാരക്കുഡിം  പമവശനെമുള്ളതകാണഗ്.  അങ്ങസനെ  ഉണകാകുനതമില്

മസറ്റസന്തങമിലുഡിം നെമ്മള് ചെകാരതമിസക്കകാടുമക്കണതകായമിട്ടമില.  പമിനഫീടഗ് പറെഞ,

ആ  ഭകാഗത്തുനെമിനഗ്  ജയമിചവരുനവസരലകാഡിം  ഇതരതമിലുള്ള  കള്ളമവകാട്ടഗ്

വഴമിയകാസണനഗ്. അതമിസന്റെ വസ്തുത എന്തകാസണനള്ളതഗ് നെമുക്കഗ് രണഗ് കൂട്ടരക്കുഡിം
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അറെമിയകാമമലകാ;  ശരമിയകായ  മവകാട്ടമിനെകാണമലകാ  എലകാവരുഡിം  ജയമിക്കുനതഗ്.

അമദ്ദേഹഡിം  ഇതരസമകാരു  പശഡിം  ഉനയമിക്കുനതമിനെഗ്  ഇടയകാക്കമിയസതന്തകാണഗ്?

എമന്തകാ ഒരു ഉമദ്ദേശരഡിം അതരഡിം ആമരകാപണങ്ങള്ക്കഗ് പമിനമിലുണഗ് എനതഗ്

നെമ്മള് കകാമണണതകായമിട്ടുണഗ്.  ഇവമിസട അമദ്ദേഹഡിം പറെഞ്ഞെകകാരരങ്ങസളക്കുറെമിചഗ്

എനെമിക്കഗ്  വരകത  വരുതകാനുള്ളതഗ്,  തമദ്ദേശഭരണ  സകാപനെങ്ങളമിമലക്കഗ്

നെടന  സതരസഞ്ഞെടുപ്പെമില്  കകാസരമഗകാഡഗ്  പള്ളമിക്കര  ഗ്രകാമപഞകായതമിസല

ആലമക്കകാടഗ്  വകാരഡമില്  നെടനസവനപറെയന  സഡിംഭവമകാണഗ്  ഇനസത

വമിഷയമകായമി  ഉനയമിചമിട്ടുള്ളതഗ്.  സതരസഞ്ഞെടുപ്പെഗ്  കമ്മഫീഷന  നെല്കുന

പരമിശഫീലനെതമിലുഡിം  മകാരഗനെമിരമദ്ദേശങ്ങളമിലുഡിം  പമിസസഡമിഡിംഗഗ്  ഓഫഫീസര,

ഒനകാഡിം  മപകാളമിഡിംഗഗ്  ഓഫഫീസര,  രണകാഡിം  മപകാളമിഡിംഗഗ്  ഓഫഫീസര  എനമിവരക്കഗ്

കൃതരമകായ ചുമതലകള് നെമിശ്ചയമിചഗ്  നെല്കമിയമിട്ടുണഗ്.  ഈ മജകാലമി  വമിഭജനെഡിം

എലകാവരുഡിം  കൃതരമകായമി  പകാലമിക്കുകസയനതഗ്  ഏറ്റവഡിം  പധകാനെമകാണഗ്.

അങ്ങസനെയകായകാല്  മകാത്രമമ  മവകാസട്ടടുപ്പെഗ്  സുഗമമകായമി  നെടക്കുകയള.  മവകാട്ടഗ്

സചെയകാസനെത്തുനവസര തമിരമിചറെമിയല് കകാരഡഗ് പരമിമശകാധമിചഗ്  ഐഡന്റെമിസഫ

സചെയ്യുന ചുമതല ഒനകാഡിം മപകാളമിഡിംഗഗ് ഓഫഫീസരക്കകാണഗ്.  ഇതഗ് പമിസസഡമിഡിംഗഗ്

ഓഫഫീസറുസട  ചുമതലയമില്സപ്പെടുനമില.  മപകാളമിഡിംഗഗ്  സകാമഗ്രമികള്
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ഏറ്റുവകാങ്ങുനതുള്സപ്പെസടയള്ള ഭകാരമിച ഉതരവകാദമിതധങ്ങളകാണഗ് പമിസസഡമിഡിംഗഗ്

ഓഫഫീസരക്കുള്ളതഗ്.  പമിസസഡമിഡിംഗഗ്  ഓഫഫീസര  ബൂതമിമലയ്ക്കുള്ള  കക്യൂവമില്

നെമിന ആളുകളുസട തമിരമിചറെമിയല് മരഖകള് പരമിമശകാധമിചസവനകാണഗ് പരകാതമി

ഉയരനതഗ്.   മപകാളമിഡിംഗഗ്  മസ്റ്റേഷനെമില്  വമിവമിധ  ബൂത്തുകളുണകാകുമമലകാ;

അമപ്പെകാഴകാണഗ്  ആ  മപകാളമിഡിംഗഗ്  മസ്റ്റേഷനെമില്  മവകാട്ടുസചെയകാസനെതമിയ

എഡിം.എല്.എ.  അടക്കമുള്ളവര  ഈ  പശഡിം  കകാണുനതഗ്.  അക്കകാരരഡിം

ശദയമില്സപ്പെട്ടമപ്പെകാള്  അമദ്ദേഹഡിം  ഇടസപടുകയഡിം  ജമിലകാ  കളകസറെ  പരകാതമി

അറെമിയമിക്കുകയഡിം സചെയ.   ഇതമിസനെത്തുടരനഗ്  ജമിലകാ  കളകര പമിസസഡമിഡിംഗഗ്

ഓഫഫീസസറെ  ബനസപ്പെട്ടു.  എലകാവരക്കുഡിം  പരമിശഫീലനെഡിം  സകകാടുക്കുകയഡിം

ചുമതലകമളല്പ്പെമിക്കുകയഡിം  സചെയ്തമിട്ടുണഗ്.  ആ  ചുമതലകളകാണഗ്  നെമിങ്ങള്

നെമിരവഹമിമക്കണസതനഡിം  അതഗ്  കൃതരമകായമി  നെമിരവഹമിക്കണസമനഡിം  കളകര

അമദ്ദേഹമതകാടഗ്  പറെയന സമിതമിയണകായമി.  അതമിനുമശഷഡിം സതരസഞ്ഞെടുപ്പെഗ്

സമകാധകാനെപരമകായമി  നെടന,  ഫലവഡിം  പഖരകാപമിച.  സതരസഞ്ഞെടുപ്പെഗ്

ഫലപഖരകാപനെതമിനുമശഷഡിം  പമിസസഡമിഡിംഗഗ്  ഓഫഫീസര  ഇതഗ്

സഫയ്സ്ബുക്കമിലൂസട  പരസരസപ്പെടുതമി,  ഇക്കകാരരഡിം  ചെരചകാവമിഷയമകായമി.

അമദ്ദേഹതമിസന്റെ ഉമദ്ദേശരഡിം എന്തകായമിരുനസവനഗ് മനെരസത ബഹുമകാനെരനെകായ
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സക.  സമി.  മജകാസഫഗ്  പറെഞ്ഞെതുമപകാസല,  അതമിനുള്ള  മറുപടമിയമില്   ഞകാന

പറെഞ്ഞെതുമപകാസല എനെമിക്കഗ് ഇമപ്പെകാള് പറെയകാന കഴമിയമില.  പമിസസഡമിഡിംഗഗ്

ഓഫഫീസര  സഡിംസകാനെ  സതരസഞ്ഞെടുപ്പെഗ്  കമ്മഫീഷനെഗ്  കതഗ്  നെല്കമിയമിട്ടുണഗ്.

അതമിമനല് സഡിംസകാനെ സതരസഞ്ഞെടുപ്പെഗ് കമ്മഫീഷന കളകമറെകാടഗ് വമിശദഫീകരണഡിം

മചെകാദമിചമിട്ടുണഗ്.  കളകര പമിസസഡമിഡിംഗഗ് ഓഫഫീസറുസട ഭകാഗഡിം മകള്ക്കകാനെകായമി

അമദ്ദേഹതമിനെഗ്  അറെമിയമിപ്പെഗ്  നെല്കമിയമിട്ടുണഗ്.  ഈ  സഡിംഭവതമില്  സഡിംസകാനെ

സതരസഞ്ഞെടുപ്പെഗ്  കമ്മഫീഷന  ജമിലകാ  കളകമറെകാടഗ്  റെമിമപ്പെകാരട്ടഗ്  മതടുന  കകാരരഡിം

പരമിഗണമിചവരമികയമകാണഗ്.   അതുസകകാണ്ടുതസന  കൂടുതല്   കകാരരങ്ങള്

ഇമപ്പെകാള്  പറെയകാന  കഴമിയമില.  ഇവമിസട  ബഹുമകാനെരനെകായ  കകാസരമഗകാഡഗ്

എഡിം.എല്.എ.  പറെഞ്ഞെ  മസറ്റകാരുകകാരരഡിം  സഡിംബനമിചഗ്  പറെയകാനുള്ളതഗ്,

എഡിം.എല്.എ.  ഭഫീഷണമിസപ്പെടുതമിസയന  ആമരകാപണസതക്കുറെമിചഗ്  ഒരു

പരകാതമിയഡിം  മപകാലഫീസഗ്  മസ്റ്റേഷനെമില്  ലഭമിചമിട്ടമില.  എനകാല്  ആലമക്കകാടഗ്

പഞകായതമിസല  12-ാ വകാരഡമിസല  സചെരക്കപ്പെകാറെ ജമി.എല്.പമി.  സ്കൂളമിസല

ഒനകാഡിം നെമര ബൂതമിസല പമിസസഡമിഡിംഗഗ് ഓഫഫീസറെകായ ശഫീകുമകാറെമിസനെ ഉദുമ

എഡിം.എല്.എ.,  ശഫീ.  സക.  കുഞ്ഞെമിരകാമന  ഭഫീഷണമിസപ്പെടുതമിയതകായമി  വന

പത്രവകാരതയസട  അടമിസകാനെതമില്  ഒരു  പകാഥമമികകാമനെധഷണഡിം
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നെടത്തുനതമിനെഗ്  കകാസരമഗകാഡഗ് ജമിലകാ സക്രഡിംബകാഞഗ് ഡമിസവ.എസഗ്.പമി.സയ

ചുമതലസപ്പെടുതമിയമിട്ടുണഗ്,  അമനെധഷണഡിം  നെടനവരമികയകാണഗ്.  അതഗ്

പത്രവകാരതയസട  അടമിസകാനെതമില്  മകാത്രമകാണഗ്.  ആ  ഭകാഗത്തുനെടന  മറ്റഗ്

അക്രമസഡിംഭവങ്ങള്  സഡിംബനമിചഗ്  ചെമില  കകാരരങ്ങള്   അമദ്ദേഹഡിം  ഇമപ്പെകാള്

ഇവമിസട  ഉനയമിചമിസലങമിലുഡിം  മനെരസത  നെല്കമിയ  അടമിയന്തരപമമയ

മനെകാട്ടഫീസമില്  പരകാമരശമിചമിട്ടുണഗ്.  അതുസഡിംബനമിചഡിം  ഇമപ്പെകാള്

പറെയനതകായമിരമിക്കുഡിം  ഔചെമിതരഡിം.  14.12.2020-നെഗ്  പുല്ലൂര  സപരമിയ

പഞകായതമിസല  7,  8  വകാരഡുകളമിസല  മപകാളമിഡിംഗഗ്  ബൂതകായ  അമലതറെ

ഗവ.  ഹയര  സസക്കന്റെറെമി  സ്കൂള്  പരമിസരത്തുവചഗ്  8-ാ  വകാരഡമിസല

സകാനെകാരതമിയകായമിരുന ശഫീ. കൃഷ്ണകുമകാര സമി.-സയ മരദമിച എസനകാരു പശഡിം

പറെഞ്ഞെമിട്ടുണഗ്.  അതമില്, സസക്രഡിം നെമര 207/20 u/s  143, 147, 148, 323,

324  r/w  149   IPC  പകകാരഡിം  മകസഗ്  രജമിസ്റ്റേര  സചെയ്തഗ്  അമനെധഷണഡിം

നെടതമിവരമികയകാണഗ്.  പതമികളകായ  രതഫീഷഗ്,  മജഫീദഗ് എനമിവസര അറെസ്റ്റുസചെയ്തഗ്

നെടപടമികള്  സധഫീകരമിചമിട്ടുണഗ്.  ഒരു  ഓമട്ടകാറെമിക  രകാത്രമി  കതമിചതമിസനെപ്പെറ്റമി

പറെഞ്ഞെമിട്ടുണഗ്.  ആ സഡിംഭവതമില്  ചെമന്തര  മപകാലഫീസഗ്  മസ്റ്റേഷനെമില്  മകസഗ്

രജമിസ്റ്റേര സചെയ്തമിട്ടുണഗ്.  സചെറുവത്തൂരമില് ഒരു ബൂതഗ് ഏജന്റെമിസനെ മരദ്ദേമിചസവനഗ്
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പറെഞ. അങ്ങസനെസയകാരു പരകാതമി മപകാലഫീസമിനെഗ് ലഭമിചമിട്ടമില, മകസഗ് രജമിസ്റ്റേര

സചെയ്തമിട്ടുമമില.  എനകാല് മവകാസട്ടണ്ണല് ദമിവസഡിം സഹകാസ്ദുരഗഗ്  കല്ലൂരകാവമി എന

സലതഗ് ശഫീമതമി  ജസഫീല എന സഫീയസട വഫീടഗ് ആക്രമമിച സഡിംഭവഡിം വലമിയ

മതകാതമില്  ദൃശരമകാധരമങ്ങളമിലുഡിം  നെവമകാധരമങ്ങളമിലുസമകാസക്ക  പചെരമിചമിരുന.

ഇതഗ് ബഹുമകാനെരനെകായ കകാസരമഗകാഡഗ് എഡിം.എല്.എ.-യഡിം കണമിട്ടുണകാകുഡിം. ആ

മകസമില്  ആറെഗ്  സഎ.യ.എഡിം.എല്.  (ഇന്തരന  യൂണമിയന  മുസഫീഡിം  ലഫീഗഗ്)

പവരതകരസക്കതമിസര Cr.No. 1402/2020 ആയമി സഹകാസ്ദുരഗഗ് മപകാലഫീസഗ്

മസ്റ്റേഷനെമില്  മകസഗ്  രജമിസ്റ്റേര  സചെയ്തഗ്  അമനെധഷമിചവരുനണഗ്.  ശഫീമതമി

ജസഫീലയസട ഭരതകാവമിസന്റെ  സമഹകാദരന  ഇടതഗ്  സധതന

സകാനെകാരതമിക്കുമവണമി  പവരതമിചതമിലുള്ള  വമിമരകാധഡിം  കകാരണമകാണഗ്  ഇഇൗ

വഫീട്ടമിമലയഗ്  തള്ളമിക്കയറെമി  ആക്രമണഡിം  നെടതമിയതഗ്.  അമതമപകാസലതസന,

സഹകാസ്ദുരഗഗ് മപകാലഫീസഗ് മസ്റ്റേഷന പരമിധമിയമില്സപ്പെട്ട ഒഇൗഫഗ് അബ്ദുറെഹമിമകാസനെ

സഎ.യ.എഡിം.എല്. പവരതകര  സകകാലസപ്പെടുതമിയ  സഡിംഭവമുണകായതുഡിം

മറെനമപകാകകാന  പകാടമില.  23.12.2020-നെകായമിരുന  അതഗ്.  ഇഇൗ  മകസമിസല

ഒനകാഡിംപതമി  ഇരഷകാദഗ് നെമിലവമില്  അഞഗ്  മകസുകളമില്  പതമിയകായ

വരകമിയകാണഗ്.  ഇതരതമില് സതരസഞ്ഞെടുപ്പെമില് കൃത്രമിമഡിം  കകാട്ടകാനുഡിം അക്രമഡിം
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നെടതകാനുമുള്ള ഇടസപടലുകള് ഏതഗ് തരതമിലുണകായമി എനതഗ് ഇഇൗ പമമയഡിം

അവതരമിപ്പെമിക്കുമമകാള്  മറെനമപകാകകാന  പകാടമിലകായമിരുന.  2020-സല

തമദ്ദേശഭരണ  സകാപനെങ്ങളമിമലയ്ക്കുള്ള  സതരസഞ്ഞെടുപ്പെമില്  കകാസരമഗകാഡഗ്

ജമിലയമിലകാസക  113  മകസുകളകാണഗ്  രജമിസ്റ്റേര  സചെയ്തതഗ്.   അതമില്

എല്.ഡമി.എഫഗ്. പവരതകര പരകാതമിക്കകാരകായമി 38 മകസുകളുഡിം യ.ഡമി.എഫഗ്.

പവരതകര പരകാതമിക്കകാരകായമി  37  മകസുകളുമകാണഗ്  രജമിസ്റ്റേര സചെയ്തമിട്ടുള്ളതഗ്.

ഇഇൗ  സതരസഞ്ഞെടുപ്പെമിലുണകായ  ജനെവമിധമിയമില്  സധകാഭകാവമികമകായഡിം  നെമിങ്ങള്ക്കഗ്

ഒരു അങലകാപണകാകുഡിം,  കുറെചഗ് ജകാളരതയഡിം അനുഭവസപ്പെടുനണകാകുഡിം. അതരഡിം

കകാരരങ്ങള്  മറെചവയകാനുള്ള  ശമതമിസന്റെ  ഭകാഗമകായമി  മകാത്രമമ  ഇസതകാസക്ക

കകാണകാന  സകാധമിക്കുകയള.  സതറ്റകായ  നെടപടമി  ഏസതങമിലുഡിം

ഭകാഗത്തുനെമിനണകായകാല്  അതമിസനെതമിസര  കരക്കശമകായ  നെടപടമി

തസനയണകാകുസമന  കകാരരഡിം  ഉറെപ്പെകായഡിം  പറെയകാഡിം.  അതമില്  ബഹുമകാനെസപ്പെട്ട

കകാസരമഗകാഡഗ് എഡിം.എല്.എ.-യഗ് യകാസതകാരു ആശങയഡിം മവണതമില.

ശഫീ  .    സക  .    സമി  .    മജകാസഫഗ്:   സര,  നെമിരഭകാഗരവശകാല്  ബഹുമകാനെസപ്പെട്ട

മുഖരമനമിയസട  മറുപടമി  വളസര  ഏകപകഫീയമകാണഗ്.  ഉതര  മലബകാറെമില്,

പമതരകമിചഗ്  കണ്ണൂര,  കകാസരമഗകാഡഗ്  ജമിലകളമില്  നെമിരവധമി  യ.ഡമി.എഫഗ്.
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സകാനെകാരതമികള്  അക്രമതമിനെമിരയകാകുകയഡിം  വഫീടകാക്രമമിക്കസപ്പെടുകയഡിം

അവരുസട  വകാഹനെങ്ങളുഡിം  വസ്തുവകകളുഡിം  നെശമിപ്പെമിക്കസപ്പെടുകയഡിം  സചെയ.  ഇഇൗ

മകസുകസളലകാഡിം ഉണകായമിട്ടുഡിം അങ്ങഗ് പറെയനതഗ് 37 മകസുകമള യ.ഡമി.എഫഗ്.-

മന്റെതകായമിട്ടുള  എനകാണഗ്.   38  മകസുകള്  എല്.ഡമി.എഫഗ്.

നെല്കമിയതകാസണനകാണഗ്  പറെയനതഗ്.  ഇതഗ്  വളസര  ഏകപകഫീയമകാണഗ്.

യ.ഡമി.എഫഗ്.  പവരതകസര  മവട്ടയകാടുനസവനതകാണഗ്  അവമിസട

സഡിംഭവമിക്കുനതഗ്.  നെമിരവധമിയകാളുകള്  ആശുപത്രമിയമില്  ചെമികമിത്സയമിലകാണഗ്.

ഇതരഡിം  സഡിംഭവങ്ങളമില്  മപകാലഫീസഗ്  ഏകപകഫീയമകായമി  സപരുമകാറുകയകാണഗ്.

ഞങ്ങളുസട സമരഡിം ശദമിക്കുനമില. ഇതഗ് കകാണകാസത മപകാകരുതഗ്.

ശഫീ  .   പമിണറെകായമി വമിജയന:  സര, കണ്ണൂര, കകാസരമഗകാഡഗ് മമഖലകളമില്

എനപറെഞ്ഞെകാല്,  ഇമപ്പെകാള്  കകാസരമഗകാഡമിസന്റെ കകാരരഡിം  മകാത്രമകാണഗ്  നെമ്മള്

പരമിമശകാധമിചതഗ്,  അവമിടസത  കണക്കകാണഗ്  ഞകാന  പറെഞ്ഞെതഗ്.  ജമിലയമില്

ആസക  113  മകസുകളകാണഗ്  രജമിസ്റ്റേര  സചെയ്തമിട്ടുള്ളതഗ്.  അതമിലകാണഗ്

എല്.ഡമി.എഫഗ്. പവരതകര പരകാതമിക്കകാരകായമി 38 മകസുകളുഡിം യ.ഡമി.എഫഗ്.

പവരതകര പരകാതമിക്കകാരകായമി 37 മകസുകളുമുണകായതഗ്.  ഇതകാണഗ് യഥകാരത

സഡിംഭവങ്ങള്.  ബകാക്കമി  കകാരരങ്ങള് നെമിങ്ങള് പലതുഡിം  മകട്ടമിട്ടുണകാകുഡിം.  പമക
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അസതകാനഡിം മകസകായമി വനമിട്ടമില. ധകാരകാളമകാളുകള് ഇമപ്പെകാഴുഡിം ആശുപത്രമിയമില്

കമിടക്കുനസവനഗ്  പറെയനസതലകാഡിം  ഇലകാത  കകാരരമകാസണനഗ്

നെമിങ്ങള്ക്കുതസന  അറെമിയകാഡിം.   ആ  ഘട്ടതമിലുള്ള  ചെമില  പചെരണങ്ങളുസട

ഭകാഗമകായമി വന എനള്ളതഗ് മകാത്രമമയള. പമക ഒരു കകാരരഡിം ഞകാന ഉറെപ്പെമിചഗ്

പറെയകാഡിം,  ഏസതങമിലുഡിം  സതറ്റകായ  കകാരരഡിം  നെടനസവങമില്  അതമില്

യ.ഡമി.എഫഗ്.-ഓ  എല്.ഡമി.എഫഗ്.-ഓ  ബമി.സജ.പമി.-മയകാ  എന.ഡമി.എ.-മയകാ

എസനകാനമുള്ള കണക്കഗ് മനെകാക്കമില.  ആരഗ് സതറ്റഗ് സചെയ്തകാലുഡിം അവരസക്കതമിസര

കരക്കശ നെടപടമിയണകാകുകയഡിം സചെയ്യുഡിം.

(2) പമതരക ഭൂപതമിവഗ് ചെട്ടങ്ങള്

ശഫീ  .   മറെകാഷമി അഗസ്റ്റേമിന:  സര, ഇടുക്കമി ജമിലയമിസല ഏറ്റവഡിം പധകാനെസപ്പെട്ട

ഒരു  കകാരരമകാണഗ്  ശദയമില്  സകകാണ്ടുവരകാന  ആഗ്രഹമിക്കുനതഗ്.  സസകവശ

ഭൂമമിയമില് പട്ടയഡിം ലഭമിചസകകാണമിരമിക്കുന കരഷകര ഇനഗ് പതഫീകയമിലകാണഗ്.

ഇടുക്കമി  ജമിലയസട  ചെരമിത്രവഡിം,  കുടമിമയറ്റവഡിം  കുടമിമയറ്റ  കരഷകരുസട  ജഫീവത

പശ്ചകാതലവമകാണഗ്.  ഇഇൗ ഗവണ്സമന്റെഗ്  വനതമിനുമശഷഡിം പട്ടയ നെടപടമികള്

തധരമിതസപ്പെടുത്തുന  കകാരരതമില്  ഏസറെ  ശദമിചമിട്ടുണഗ്.   ബഹുമകാനെസപ്പെട്ട

റെവനെക്യൂവഡിം ഭവനെനെമിരമ്മകാണവഡിം വകുപമനമി ജമിലയമില് എതമിമചരനഗ് രമണകാ
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മൂമനകാ  റെമിവക്യൂ  മഫീറ്റമിഡിംഗുകള്  നെടതമി  പട്ടയ  നെടപടമികള്  നെല  നെമിലയമില്

മുമനകാട്ടഗ്  സകകാണ്ടുമപകാകുനതമിനെഗ്  ശമമിചവരുന  കകാരരഡിം  ഏസറെ

സമന്തകാഷമതകാടുകൂടമിയകാണഗ്  ഞകാന  ഇഇൗ  സഭയമില്  ഓരക്കുനതഗ്.  പദതമി

പമദശതഗ് പട്ടയഡിം സകകാടുക്കുന കകാരരതമില് പമതരകമിചഗ്,  ശഫീ.  എഡിം.  എഡിം.

മണമി,  ഇടുക്കമിയമില്നെമിനള്ള  ഒരു  മനമിസയനള്ള  നെമിലയമില്മപകാലുഡിം

സക.എസഗ്.ഇ.ബമി.-യസട  എലകാവമിധ  സഹകായവഡിം  സചെയവരുന  എനള്ളതുഡിം

അരഹരകായവരക്കഗ്  പട്ടയഡിം  സകകാടുക്കകാന നെടപടമി  സധഫീകരമിക്കുകയഡിം സചെയ്യുന

എനള്ളതമില് ഏസറെ സമന്തകാഷമുള്ള ഒരു പമദശമകാണഗ് ഇടുക്കമി. കഞ്ഞെമിക്കുഴമി,

വകാഴമതകാപ്പെഗ്  ഉള്സപ്പെസടയള്ള  പമദശങ്ങളമില്  പട്ടയഡിം  ലഭമിക്കകാന

സകാധരതയമിലകായമിരുനസവനഗ്  വമിചെകാരമിച  സലങ്ങളമിലുഡിം  പമതരക

ഉതരവമിറെക്കമി  പട്ടയഡിം  സകകാടുത്തുവരുനസവനള്ളതഗ്  അഭമിമകാനെമതകാടു

കൂടമിയകാണഗ് ഞകാന ഓരക്കുനതഗ്.  ഇഇൗ ഘട്ടതമില് ജമിലയമിസല സസകവശമുള്ള

ഭൂമമിയമില്  കൃഷമി  സചെയവരുന  കരഷകരക്കഗ്  അവരുസട

വരകാവസകായമികകാവശരങ്ങള്ക്കഗ്  (Commercial  purpose)  മവണമിയള്ള

സകട്ടമിടങ്ങള് ഉള്സപ്പെസടയള്ള കകാരരങ്ങള്,  അഞഡിം എട്ടുഡിം പത്തുഡിം പതമിനെഞഡിം

അമതുഡിം  വരഷങ്ങളകായമി  സസകവശമുള്ള  ഭൂമമിയമില്  നെമിരമ്മകാണ
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നെമിമരകാധനെവമകായമി ബനസപ്പെട്ടഗ്  ഇറെക്കമിയ ഒരു ഉതരവഗ്  വലമിയ തടസങ്ങള്

സൃഷമിക്കുകയണകായമി.  അതമില്  ധകാരകാളഡിം  സമരങ്ങള്  ഉയരന.

ഞകാമനെകാരക്കുന, ഒരു ഘട്ടതമില് കട്ടപ്പെനെയമില് ഞകാനതസന നെമിരകാഹരമമിരുന

17.12.2019-നെഗ്  ബഹുമകാനെസപ്പെട്ട  മുഖരമനമിയസട  സകാനമിദരതമില്തസന

റെവനെക്യൂവഡിം ഭവനെനെമിരമ്മകാണവഡിം വകുപമനമിയഡിം ഉള്സപ്പെട്ട സരവകകമി മയകാഗഡിം

മചെരനമപ്പെകാള് ആ ജമിലയമില്നെമിനഗ്  പസങടുത എലകാ രകാഷഫീയ പകാരട്ടമികളുഡിം

പതമിനെമിധമികളുഡിം ഒമര അഭമിപകായമകാണഗ്  ഉനയമിചതഗ്.  ഗവണ്സമന്റെഗ്  അതമിസന്റെ

സമിരമിറ്റഗ്  ഉള്സക്കകാള്ളുകയഡിം  സചെയ.  എനകാല്  തുടരനഗ്  ഇതുമകായമി

ബനസപ്പെട്ടുതസന  ഇതമിസല  വമിഷയങ്ങളമില്  ചെമില  മകാറ്റങ്ങള്  വരണസമനഗ്

ആഗ്രഹമിചസകകാണകാമണകാ  എസനനെമിക്കഗ്  അറെമിയമില,  ബഹുമകാനെസപ്പെട്ട

സസഹമക്കകാടതമിസയ  ചെമിലര  സമഫീപമിക്കുകയഡിം  മകകാടതമി

ഇടസപടലുകളുണകാകുകയഡിം സചെയ്തതഗ് ആ മുമനകാട്ടുള്ള നെഫീക്കതമിനെഗ് തടസമകായമി

എനകാണഗ്  ഞകാന  മനെസമിലകാക്കുനതഗ്.  ഇനസത  സകാഹചെരരതമില്

അവമിടസത ഇഇൗ ചെട്ടങ്ങളമില് മഭദഗതമി വമരണതഗ് അനെമിവകാരരമകാണഗ്.  മൂനകാര

പമദശസത  സഡിംരകമിക്കുനതമിനെഗ്  പമതരക  നെമിയമമുണകാകണഡിം.

അതമിനുമവണമി  എട്ടഗ്  വമിമലജുകള്  കസണതമി.  എനകാല്  ആനെവമിലകാസഡിം
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മപകാലുള്ള  വമിമലജുകള്മപകാലുഡിം  അതമിസന്റെ  ഭകാഗമകായമി  തുടരുനസവനള്ളതഗ്

അതമില്നെമിനഗ്  ഒഴമിവകാക്കസപ്പെമടണതകാണഗ്.  മൂനകാറെമിസന്റെ  ഉയരചയകാണഗ്

ആവശരഡിം.  ബഹുമകാനെസപ്പെട്ട ധനെകകാരരവഡിം കയറുഡിം വകുപമനമി അവതരമിപ്പെമിച

ബഡ്ജറ്റമില്  മൂനകാറെമിനെഗ്  വലമിയ  പകാധകാനെരഡിം  സകകാടുത്തു.  ടൂറെമിസവമകായമി

ബനസപ്പെട്ടഗ്  നെമ്മുസട സഡിംസകാനെസത ഏറ്റവഡിം പധകാനെസപ്പെട്ട ഒരു മകനമകായമി

മൂനകാര  മകാറുകയകാണഗ്.   മൂനകാറെമില്  വരുനവരക്കഗ്  സഇൗകരരങ്ങള്

ഒരുമക്കണതകായമിട്ടുണഗ്.   ബഹുനെമില  മനമിരങ്ങളല,  പകൃതമിക്കനുമയകാജരമകായ

നെമിരമ്മകാണപവരതനെങ്ങള്  മൂനകാറെമില്  വരമികയഡിം  ടൂറെമിസസത

മപകാത്സകാഹമിപ്പെമിക്കുകയഡിം  സചെയ്യുന  ഒരു  സകാഹചെരരഡിം  നെമിലവമില്വരുന

പശ്ചകാതലമകാണഗ്  കകാണകാന  സകാധമിക്കുനതഗ്.  അതുസകകാണ്ടുതസന  ഇഇൗ

ഭൂപതമിവഗ് ചെട്ടങ്ങളമില്, 1964-സല മകരള ഭൂമമി പതമിവഗ് ചെട്ടപകകാരവഡിം 1993-സല

പമതരക  ഭൂമമി  പതമിവഗ്  ചെട്ടപകകാരവഡിം  നെല്കമിയമിട്ടുള്ള  പട്ടയ  ഭൂമമിയമിസല

നെമിരമ്മകാണ നെമിയനണങ്ങള് ഒഴമിവകാക്കുനതമിനെഗ് 1964-സല മകരള ഭൂമമി പതമിവഗ്

ചെട്ടവഡിം   1993-സല പമതരക ഭൂമമി പതമിവഗ് ചെട്ടവഡിം കകാലകാനുസൃതമകായമി നെമിയമ

മഭദഗതമി  സചെയ്യുക എനള്ളതുമകാത്രമകാണഗ്  അനെമിവകാരരഡിം.  ഇടുക്കമിയമിസല

ജനെങ്ങളുസട സഡിംരകണഡിം ഉറെപവരുതകാന, അവരുസട ജനെജഫീവമിതഡിം ഇനഗ് നെല
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നെമിലയമില്  മുമനകാട്ടുമപകാകുമമകാള്  എലകാ  അടമിസകാനെ  സഇൗകരരങ്ങളുഡിം

സമചസപ്പെടുത്തുകയഡിം  മറെകാഡുകളുസട  നെമിലവകാരമുയരുകയഡിം  അമതകാസടകാപ്പെഡിംതസന

സമഡമിക്കല്  മകകാമളജുള്സപ്പെസട  എലകാ  മമഖലയമിലുഡിം  സമഗ്രമകായ

മകാറ്റമുണകാകുകയഡിം  സചെയ്യുമമകാള്  അവമിടസത  ജഫീവമിത

സകാഹചെരരതമിനെനുസരമിചഗ്  1964-സല  മകരള  ഭൂമമി  പതമിവഗ്  ചെട്ടപകകാരവഡിം

1993-സല  പമതരക  ഭൂമമി  പതമിവഗ്  ചെട്ടപകകാരവഡിം  സകകാടുതമിട്ടുള്ള

പട്ടയങ്ങളമിമനല്  അവരക്കഗ്  എലകാവമിധ  അവകകാശങ്ങളുഡിം  സകകാടുക്കകാന

സകാധമിക്കതക്ക  വമിധതമില്  മൂനകാറെമിസന്റെ  സഡിംരകണതമിനെഗ്  പമതരക

നെമിയമനെമിരമ്മകാണഡിം  നെടത്തുന  രഫീതമിയമില്  ആവശരമകായ  മഭദഗതമി

സകകാണ്ടുവരണസമനഗ്  ഞകാന  ഇഇൗ  സബ്മമിഷനെമിലൂസട  ഗവണ്സമന്റെമിമനെകാടഗ്

ആവശരസപ്പെടുകയകാണഗ്.

റെവനെക്യൂവഡിം  ഭവനെനെമിരമ്മകാണവഡിം  വകുപമനമി  (ശഫീ  .    ഇ  .    ചെനമശഖരന):

സര,  ശഫീ.  മറെകാഷമി  അഗസ്റ്റേമിന  ഇവമിസട  ഉനയമിക്കസപ്പെട്ട  സബ്മമിഷനുമകായമി

ബനസപ്പെട്ട  വമിഷയതമില്,  വമിവമിധ  സനരഭങ്ങളമില്  ഇതമിനുമുനപുതസന

ബഹുമകാനെസപ്പെട്ട  മുഖരമനമി  വമിളമിചമചെരത  മയകാഗങ്ങള്

ഉള്സപ്പെസടയള്ളവയമില്  ഇതമിസന്റെ  വമിശദകാഡിംശങ്ങള്  ഗവണ്സമന്റെഗ്  ചെരച
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സചെയ്തമിട്ടുള്ളതകാണഗ്.  തുടരനണകായ  നെടപടമിസയ  സഡിംബനമിചഡിം  അതുമകായമി

ബനസപ്പെട്ട  മകസമില്  മകകാടതമി  ഇടസപടലുണകായതുമുള്സപ്പെസടയള്ള

കകാരരങ്ങസളലകാഡിം  അമദ്ദേഹഡിം  ഇവമിസട  പരകാമരശമിച.   അമദ്ദേഹഡിം

ആവശരസപ്പെട്ടമിരമിക്കുന വമിഷയതമില് നെമിലവമില് ഗവണ്സമന്റെഗ് സധഫീകരമിക്കകാന

മപകാകുന  കകാരരങ്ങസളക്കുറെമിചഗ്  വളസര  സഡിംകമിപ്തമകായമി  പറെയകാന  ഞകാന

ആഗ്രഹമിക്കുകയകാണഗ്.  

1964-സല ഭൂമമി പതമിവഗ് ചെട്ടപകകാരഡിം പട്ടയഡിം അനുവദമിക്കുനതഗ് കൃഷമിക്കുഡിം

ഗൃഹനെമിരമ്മകാണതമിനുഡിം  ഗുണപരമകായ  ഉപമയകാഗതമിനുഡിം  മകാത്രമകാണഗ്.

എനകാല് 1993-സല ഭൂമമി പതമിവഗ് ചെട്ടപകകാരഡിം സചെറെമിയ മഷകാപകള്കൂടമി പതമിവഗ്

ഭൂമമിയമില്  അനുവദനെഫീയമകാണഗ്.  പതമിവഗ്  വരവസകളുസട

ലഡിംഘനെമതകാടുകൂടമിയള്ള  നെമിരമ്മമിതമികളുഡിം  വകാണമിജര  നെമിരമ്മമിതമികളുഡിം

അനുവദനെഫീയമല.  എനകാല്  പതമിവഗ്  വരവസകളുസട  ലഡിംഘനെമതകാടുകൂടമിയ

വകാണമിജര  വരകാപകാര  സകട്ടമിടങ്ങള് സഡിംസകാനെസതകാട്ടുക്കുഡിം  പതമിവഗ്  ഭൂമമിയമില്

നെമിലവമിലുള്ളതഗ് ഒരു യകാഥകാരതരവമകാണഗ്. ബഹുമകാനെസപ്പെട്ട സസഹമക്കകാടതമിയസട

21-01-2010-സല  റെമിട്ടഗ്  സപറ്റഫീഷന  മകസമിസല  ഇടക്കകാല  വമിധമിനെരകായതമില്

ഇടുക്കമി  ജമിലയമിസല  മൂനകാര മമഖലയമില്  അനെധമികൃത  ഖനെനെങ്ങളുഡിം
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വരകാപകമകായ  ഭൂമമി  കമയറ്റവഡിം  വരകാജ  പട്ടയങ്ങളുഡിം  പരമിസമിതമിസയ

ദുരബലസപ്പെടുത്തുന  രഫീതമിയമിലുള്ള  നെമിരമ്മകാണങ്ങളുമുള്ളതകായമി

നെമിരഫീകമിക്കുകയഡിം  മൂനകാര  മമഖലയമിസല  നെമിരമ്മകാണങ്ങള്ക്കഗ്  റെവനെക്യൂ

വകുപ്പെമിസന്റെ  നെമിരകാമകപപത്രഡിം  നെമിരബനമകാക്കുകയമുണകായമി.  പസ്തുത

ഇടക്കകാല  ഉതരവമിസന്റെ  സവളമിചതമില്  മൂനകാര  ടമിബക്യൂണലമിസന്റെ

പരമിധമിയമിലുണകായമിരുന  ചെമിനക്കനെകാല്,  കണ്ണനമദവന  ഹമില്സഗ്,

ശകാന്തനപകാറെ,  സവള്ളത്തൂവല്,  ആനെവമിലകാസഡിം,  പള്ളമിവകാസല്,  ആനെവമിരട്ടമി,

സസബസണ്വകാലമി  എനഫീ  എട്ടഗ്  വമിമലജുകളമിസല  നെമിരമ്മകാണ

പവരതനെങ്ങള്ക്കഗ്  റെവനെക്യൂ  വകുപ്പെമിസന്റെ  എന.ഒ.സമി.  നെമിരബനമകാക്കമി

ഉതരവഡിം  പുറെസപ്പെടുവമിചമിട്ടുണഗ്.  മൂനകാര  പമദശസത  ഭൂപതമിവഗ്  ചെട്ടങ്ങളുസട

ലഡിംഘനെമതകാടുകൂടമിയള്ള  സചെറെമിയ  നെമിരമ്മമിതമികള്  വരവസകമളകാസട

സകാധൂകരമിചഗ്  നെല്കുനതമിനെഗ്  തതധതമില്  തഫീരുമകാനെഡിം  സസകസക്കകാണഗ്

22-08-2019-ലുഡിം  10-10-2019-ലുഡിം  സരക്കകാര  ഉതരവകള്

പുറെസപ്പെടുവമിചമിട്ടുണഗ്.   ബഹുമകാനെസപ്പെട്ട സസഹമക്കകാടതമിയസട  17983/19  നെമര

മകസമിസല  വമിധമിനെരകായപകകാരഡിം  ബമില്ഡമിഡിംഗഗ്  സപരമമിറ്റുമകായമി  ബനസപ്പെട്ട

സപകാസഷന  സരട്ടമിഫമിക്കറ്റഗ്  അനുവദമിക്കുമമകാള്  നെമിരമ്മകാണഡിം
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നെടത്തുവകാനുമദ്ദേശമിക്കുന ഭൂമമി മകരള ലകാനഡഗ് അസസസനസമന്റെഗ്  ആകഗ്,  1960

പകകാരഡിം ഒരു പമതരക ആവശരതമിനെകായമി പതമിചനെല്കമിയതകാമണകാ എനഗ്

വമിമലജഗ്  ഓഫഫീസര  പരമിമശകാധമിമക്കണതകാസണനഡിം  അപകകാരഡിം  പതമിചഗ്

നെല്കമിയതകാസണങമില്  അക്കകാരരഡിംകൂടമി  സരട്ടമിഫമിക്കറ്റമില്  മരഖസപ്പെടുതമി

നെല്മകണതകാസണനഡിം  വമിധമിക്കുകയണകായമി.  അതമിസനെതമിസര  സരക്കകാര

സസഹമക്കകാടതമിയമിലുഡിം  സുപഫീഡിം  മകകാടതമിയമിലുഡിം  അപ്പെഫീല്  ഫയല്

സചെയ്സതങമിലുഡിം അസതലകാഡിം തള്ളുകയകാണുണകായതഗ്.  തുടരനഗ് മമല്നെമിരമദ്ദേശഡിം

ഉള്സപ്പെടുതമി  02-12-2020-ല് സരക്കകാര ഒരു ഉതരവഗ് പുറെസപ്പെടുവമിക്കുകയഡിം

സചെയ.  1964-സല  ഭൂമമി  പതമിവഗ്  ചെട്ടപകകാരഡിം  പതമിവഗ്  ഭൂമമിയമിസല  പതമിവഗ്

വരവസകളുസട  ലഡിംഘനെമതകാടുകൂടമിയള്ളതുഡിം  എനകാല്

ഉപജഫീവനെകാരതമുള്ളതുമകായമി  മകാറെമിയ  സചെറെമിയ  നെമിരമ്മമിതമികള്  സകാധൂകരമിചഗ്

നെല്കുനതമിനെകായമി  ബനസപ്പെട്ട  ഭൂമമി  പതമിവഗ്  ചെട്ടങ്ങളമില്  മഭദഗതമി

വരുത്തുനതമിനെഗ്  തഫീരുമകാനെഡിം  സസകസക്കകാണമിട്ടുണഗ്.  അതനുസരമിചള്ള  നെടപടമി

നെടനവരമികയമകാണഗ്.

ശഫീ  .   മറെകാഷമി അഗസ്റ്റേമിന: സര,....(സസമക്കഗ് ഓഫഗ്).....

മമി  .    സഡപക്യൂട്ടമി  സഫീക്കര:   പഫീസഗ്..  പഫീസഗ്...   സബ്മമിഷനെഗ്  ഉപമചെകാദരഡിം
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അനുവദമിക്കുനതല.

ശഫീ  .    മറെകാഷമി  അഗസ്റ്റേമിന:  സര,.....(സസമക്കഗ്  ഓഫഗ്).....  തഫീരചയകായഡിം

ഗവണ്സമന്റെഗ് അടമിയന്തരമകായമി ഇടസപടണഡിം.  ഇടുക്കമിയമിസല ഒരു പധകാനെസപ്പെട്ട

വമിഷയമകാണമിതഗ്.  ബഹുമകാനെസപ്പെട്ട  മുഖരമനമികൂടമി  ഇക്കകാരരതമില്

ശദമിക്കണസമനകാണഗ് എസന്റെ അമപക.

(3) മവലമിമയറ്റഡിം മൂലമുണകാകുന പതമിസനമി

ശഫീ  .    മകകാവൂര  കുഞമമകാന:  സര,  ഇന്തരയമിസലതസന  ഏറ്റവഡിം

പരമിസമിതമിമലകാലപമദശമകായ മണ്മറെകാതുരുതമില്  ഏകമദശഡിം  35

വരഷങ്ങള്ക്കുമശഷമകാണഗ്  അതമിരൂകമകായ  മവലമിമയറ്റഡിം

ഉണകായമിസക്കകാണമിരമിക്കുനതഗ്.  രണഗ്  മകാസക്കകാലമകായമി  ഇരുന്നൂറെമിലധമികഡിം

വഫീടുകളമില് സവള്ളഡിംകയറെമി തകാമസമിക്കകാന പറ്റകാത ഒരു സകാഹചെരരഡിം  ഇമപ്പെകാള്

അവമിസട  നെമിലനെമില്ക്കുകയകാണഗ്.  മണ്മറെകാ  തുരുതമിസല  ഒട്ടുമമിക്ക

വഫീടുകളമിസലയഡിം  ജനെങ്ങള്ക്കഗ്  മകാത്രമല,  ആടഗ്,  മകകാഴമി  ഉള്സപ്പെസടയള്ള

അവമിടസത  വളരത്തുമൃഗങ്ങള്ക്കുഡിം  ജഫീവമിക്കകാന  പറ്റകാത  അതമിരൂകമകായ

പതമിസനമിയകാണഗ്  ഇമപ്പെകാള്  നെമിലനെമില്ക്കുനതഗ്.  അവമിടസത  ജനെങ്ങള്ക്കഗ്

പകാഥമമികകാവശരഡിംമപകാലുഡിം  നെമിരവഹമിക്കകാന  കഴമിയകാത  ഒരു
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സകാഹചെരരമകാണുള്ളതഗ്.   നെമ്മുസട  രകാജരതഗ്  ഇറെക്കമിയമിട്ടുള്ള ഒരു  നെമിയമഡിം

ഏറ്റവഡിം  കൂടുതല്  ബകാധമിക്കുന  പമദശമകാണഗ്  മണ്മറെകാതുരുതഗ്

ഗ്രകാമപഞകായതഗ്.  CRZ-IB  ആണഗ്  ഇമപ്പെകാള്  അവമിസട  നെമിലനെമില്ക്കുനതഗ്.

ഓമരകാ  ദമിവസഡിം  കഴമിയമമകാഴുഡിം  അവമിടസത  വഫീടുകസളലകാഡിം  ക്രമമണ

ഭൂമമിക്കടമിയമിമലയഗ്  സപകായ്സക്കകാണമിരമിക്കുകയകാണഗ്.  ഇതമിനെകഡിംതസന  പല

ഘട്ടങ്ങളമിലകായമി  ധകാരകാളഡിം  കുടുഡിംബക്കകാര  വമിവമിധ  മമഖലകളമിമലയഗ്  മകാറെമി

തകാമസമിക്കുകയകാണഗ്.  രണ്ടുമകാസക്കകാലമകായമി  തുടരചയകായമി  സവള്ളഡിം

കയറെമിയതമിസന്റെ  ഫലമകായമി  വഫീടമിസന്റെ  ഭമിതമിമട്ടഡിം  വസര  സവള്ളഡിം

സകട്ടമിനെമില്ക്കുകയകാസണനകാണഗ്  ഇനഗ്  ഞകാന  അവമിസട  വമിളമിചമപ്പെകാഴുഡിം

അറെമിയകാന സകാധമിചതഗ്.   കുട്ടമികള് സവള്ളതമില് നെമില്ക്കുകയകാണഗ്.  അവമിസട

പുനെരധമിവകാസഡിം  ആവശരമകാണഗ്.  മണ്മറെകാതുരുതമിസല  ഉയരന  പമദശമകായ

സപരുങ്ങകാലഡിം ഒനകാഡിം വകാരഡമില് ഏതകാണഗ് ഒമരക്കര റെവനെക്യൂ ഭൂമമിയഡിം അതമിസന്റെ

ചുറ്റുവട്ടതകായമി  നെകാലഗ്  ഏക്കര  ഭൂമമിയമുണഗ്.  അകധമിസമിഷന  നെടപടമികളമിലൂസട

ആ  ഭൂമമി  ഏസറ്റടുതഗ്  സസലഫഗ്  പദതമിയമിലുള്സപ്പെടുതമി  അവമിസട  ഫകാറ്റഗ്

നെമിരമ്മമിചസകകാടുതകാല്       250-ഓളഡിം വഫീട്ടുകകാര ഇഇൗ സവള്ളസക്കട്ടമില്നെമിനഡിം

രകസപ്പെടുഡിം.  അതുമകാത്രമല,  അവമിടസത  ജനെങ്ങളുസട
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ഉപജഫീവനെമകാരഗമകായമിരുന  സനെല്കൃഷമിയഡിം  വരകാപകമകായമി  നെശമിച.

മത്സരകൃഷമിയണകായമിരുനതഗ് സവള്ളഡിം കയറെമി ഒലമിചമപകാകുകയകാണഗ്.  കരമിമഫീന

വളരതല്,  സകകാഞഗ്  വളരതല്  എനഫീ  ഉപജഫീവനെമകാരഗങ്ങസളലകാഡിം  ഇനഗ്

തകരനഗ്  തരമിപ്പെണമകായമിരമിക്കുകയകാണഗ്.  അസതകാരു  സധപ്നഭൂമമിയകായമി

മകാറുകയകാണഗ്.   ബഹുമകാനെസപ്പെട്ട  മുഖരമനമിക്കഗ്  മനെരമിട്ടറെമിയകാവന  ഒരു

പഞകായതകാണഗ് മണ്മറെകാ തുരുതഗ്.  അവമിസട സചെറുതുഡിം വലുതുമകായ ധകാരകാളഡിം

മറെകാഡുകളുണകായമിരുന. അവ സമകാതഡിം നെശമിചഗ് നെമിലവമില് ആ മറെകാഡമില്കടമി

മതകാണമിയമിലൂസടയകാണഗ്  ആളുകള്  യകാത്രസചെയ്യുനതഗ്.  ജമിലകാ  കളകമറെറ്റമിസല

ഉമദരകാഗസരുഡിം തഹസഫീല്ദകാരുഡിം റെവനെക്യൂ ഉമദരകാഗസരുഡിം ജനെപതമിനെമിധമികളുഡിം

ഉള്സപ്പെസട  ഞങ്ങസളലകാവരുഡിം  അവമിസട  എതമിയമിരുന.  ഞകാന  രണ്ടുമൂനഗ്

ദമിവസഡിം  നെമിരന്തരമകായമി  അവമിസട  സനരശമിചമിരുന.  നെമ്മള്

വമിചെകാരമിക്കുനതുമപകാസലയല,  ജഫീവമിക്കകാന  കഴമിയകാത  സകാഹചെരരമകാണഗ്

അവമിസടയള്ളതഗ്.  കഴമിഞ്ഞെ  സവള്ളസപ്പെകാക്കതമില്  എങ്ങസനെയകായമിരുമനകാ

അതമിസനെക്കകാള്  അതമിരൂകമകായകാണഗ്  ഇനഗ്  മണ്മറെകാതുരുതഗ്

ഗ്രകാമപഞകായതമിസല  ജനെങ്ങള്  ജഫീവമിക്കുനതഗ്.  അവമിസട  കയര

സതകാഴമിലകാളമികള്ക്കഗ്  ധകാരകാളഡിം  സഹകരണ  സഡിംഘങ്ങളുണകായമിരുന.   അവ
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സമകാതഡിം പൂട്ടമിക്കമിടക്കുകയകാണഗ്.  കയര  പമിരമിക്കുന സലഡിം  മുഴുവന സവള്ളഡിം

സകട്ടമിനെമില്ക്കുനതമിനെകാല്  അവരക്കഗ്  മജകാലമി  സചെയകാന  സകാധമിക്കുനമില.

അങ്ങസനെയള്ള  ധകാരകാളഡിം  ബുദമിമുട്ടുകളുണഗ്.  കകാരഷമിക  മമഖല,  മത്സരമമഖല

എനമിവസയലകാഡിം  ഇലകാതകായമി.  സനെല്കൃഷമി  ഇലകാതകായമി.  അവമിടസത

ആളുകള്ക്കഗ്  കകാലമില്  സചെകാറെമിചമിലുണകാകുന,  ശരഫീരഡിം

സചെകാറെമിഞസപകാട്ടമിസയകാഴുകുന,  അങ്ങസനെയള്ള  മകാരകമകായ  മരകാഗങ്ങള്ക്കഗ്

അടമിമസപ്പെടുകയകാണഗ്.  അതുസകകാണഗ്  പുനെരധമിവകാസഡിം  അടമിയന്തരമകാണഗ്.  ആ

ഭകാഗത്തുള്ള ജനെങ്ങള്ക്കഗ് സഇൗജനെര മറെഷന സകകാടുക്കകാന കഴമിയസമങമില് അതഗ്

സകകാടുക്കണഡിം.  അവസര മകാറ്റമിതകാമസമിപ്പെമിക്കുനതമിനുമവണമി അടമിയന്തരമകായമി

ഗവണ്സമന്റെഗ്  ഇടസപടണഡിം.  പരമിസമിതമിമലകാല  പമദശസമന  നെമിലയമില്

മണ്മറെകാതുരുതഗ്  ഗ്രകാമപഞകായതമില്  ഒരു  കമ്മമിറ്റമി  നെമിലവമിലുണകായമിരുന.

അവമിസട  CESS  (Centre  for  Earth  Science  Studies)-ഉഡിം  മറ്റഗ് വമിവമിധ

ഏജനസമികളുഡിം  വനഗ്  പഠനെഡിം  നെടതമിസയങമിലുഡിം  ആ  പഠനെങ്ങസളകാനഡിം

ഇതുവസര  പൂരതഫീകരമിക്കസപ്പെട്ടമിട്ടമില.  അതുസകകാണഗ്  ടൂറെമിസഡിം,  റെവനെക്യൂ,

ഫമിഷറെഫീസഗ്  എനഫീ  ഡമിപ്പെകാരട്ടുസമന്റുകള്  മയകാജമിസചങമില്  മകാത്രമമ  ഇതമിനെഗ്

ശകാശധത  പരമിഹകാരഡിം  കകാണകാന  കഴമിയകയള.  രണഗ്  വരഷതമിനുമുനപുഡിം
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മണ്മറെകാതുരുതമിസന്റെ  ദയനെഫീയകാവസ  ഞകാന  ഇഇൗ  സഭയമില്

അവതരമിപ്പെമിചമിരുന.  ബഹുമകാനെസപ്പെട്ട  മുഖരമനമിയഡിം  മറ്റഗ്  മനമിമകാരുഡിം  വളസര

തകാല്പ്പെരരസമടുതഗ് അതമിനെഗ് ഒരു പരമിധമിവസര സഹകായമിചമിട്ടുണഗ്. മലകാകതമില്,

ഇന്തരയമില്,  മകരളതമിസല  മണ്മറെകാതുരുതമില്  മകാത്രമകാണഗ്  ഇത്രയഡിം

രൂകമകായ  മവലമിമയറ്റമുണകാകുന  ദയനെഫീയ  സമിതമി  നെമിലനെമില്ക്കുനതഗ്,

കുട്ടനെകാട്ടമില്മപകാലുഡിം  ഇത്രയഡിം  പശഡിം  ഇമപ്പെകാഴമില.   അതുസകകാണഗ്  അടമിയന്തര

സഹകായഡിം  ഉണകാകണഡിം.  അടമിയന്തരമകായമിട്ടുള്ള  ഇടസപടലുകള്

ഉണകാകണസമനകാണഗ്  എനെമിക്കഗ്  ഇഇൗ  അവസരതമില്  സഭമയകാടുഡിം

ബഹുമകാനെസപ്പെട്ട മനമിമയകാടുഡിം സൂചെമിപ്പെമിക്കകാനുള്ളതഗ്.  

ശഫീമതമി ഷകാനെമിമമകാള് ഉസകാന:  സര,.....(സസമക്കഗ് ഓഫഗ്).....

മമി  .    സഡപക്യൂട്ടമി  സഫീക്കര:  സബ്മമിഷനെഗ്  മനെരസത എഴുതമിസക്കകാടുക്കകാസത

മനമിക്കഗ് മറുപടമി പറെയകാന സകാധമിക്കമില.

റെവനെക്യൂവഡിം  ഭവനെനെമിരമ്മകാണവഡിം  വകുപമനമി  (ശഫീ  .    ഇ  .    ചെനമശഖരന):

സര,  ശഫീ.  മകകാവൂര  കുഞമമകാന  ഇവമിസട  ഉനയമിച  മണ്മറെകാതുരുതമിസല

വളസര  പയകാസകരമകായ  ജഫീവമിതസകാഹചെരരഡിം  പൂരണ്ണമകായ  അരതതമില്

ശരമിയകാസണനഗ്  ഇതുമകായമി  ബനസപ്പെട്ടഗ്  നെടതമിയ  ചെരചകളമിസലലകാഡിം
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മബകാധരസപ്പെട്ടമിട്ടുള്ളതകാണഗ്. 2004 ഡമിസഡിംബറെമിസല സുനെകാമമിക്കുമശഷഡിം മണ്മറെകാ

തുരുതമില്  വരഷകാവരഷഡിം  ആവരതമിചവരുന  മവലമിമയറ്റഡിം  ഒമകകാബര

ആരഡിംഭമിചഗ്  ഏകമദശഡിം  മമയഗ്   വസര  നെഫീണ്ടുനെമില്ക്കുകയകാണഗ്  സചെയ്യുനതഗ്.

മുനവരഷങ്ങമളക്കകാള്  രൂകമകായ  മവലമിമയറ്റമകാണഗ്  ഇഇൗ  വരഷഡിം

അനുഭവസപ്പെടുനതഗ്.  കഴമിഞ്ഞെ  വരഷങ്ങളമില്  സവള്ളഡിം  കയറെകാതമിരുന

സലങ്ങളമില്മപ്പെകാലുഡിം  ഇതവണ  ഉയരന  മവലമിമയറ്റഡിം  കകാരണഡിം  സവള്ളഡിം

കയറെമിയമിട്ടുണഗ്. പമദശസത ഏകമദശഡിം 700-മലസറെ കുടുഡിംബങ്ങള് മവലമിമയറ്റ

ഭഫീഷണമിയമിലകാണഗ്. മവലമിമയറ്റ സമയതഗ് വഫീടുകളമില് സവള്ളഡിം കയറുനതുമൂലഡിം

സകാഡിംക്രമമിക മരകാഗങ്ങളടക്കമുള്ളവയഗ് സകാധരതയഡിം കകാണുനണഗ്.  തുടരനള്ള

മകാസങ്ങളമില് സമിതമി രൂകമകാകകാന സകാധരതയണഗ്. അടമിയന്തര സകാഹചെരരഡിം

സഡിംജകാതമകായകാല്  ഏതുസമയത്തുഡിം  ജനെങ്ങസള  മകാറ്റമിപ്പെകാരപ്പെമിചഗ്  തകാമസഡിം,

ഭകണസഇൗകരരഡിം  എനമിവ  ഏരപ്പെകാടകാക്കകാന  ആവശരമകായ  നെമിരമദ്ദേശങ്ങള്

സകകാലഡിം  തഹസഫീല്ദകാരക്കുഡിം  മണ്മറെകാതുരുതഗ്  വമിമലജഗ്  ഓഫഫീസരക്കുഡിം

നെല്കമിയമിട്ടുണഗ്.  മവലമിമയറ്റ  സമയതഗ്  സവള്ളഡിം  കയറുനതഗ്

പരമിഹരമിക്കകാനെകായമി അവമിടസത പധകാനെ മതകാടുകളകായ ഇടമിയക്കടവഗ് മതകാടഗ്,

കകാരൂത്രക്കടവഗ്  മതകാടഗ്,  മലയനമതകാടഗ്,  മലയമില്  മതകാടഗ്,  ചെമിറെയമില്  മതകാടഗ്,
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പുളമിമുട്ടമില്  മതകാടഗ്  മുതലകായ  മതകാടുകള്  ആഴഡിംകൂട്ടമി  തഫീരസഡിംരകണഡിം

നെടമതണതുസണനഗ്  സചെറുകമിട  ജലമസചെനെ  വമിഭകാഗഡിം  സകകാലഡിം  ഡമിവമിഷന

എകമികക്യൂട്ടഫീവഗ് എഞമിനെഫീയര റെമിമപ്പെകാരട്ടഗ് സചെയ്തമിട്ടുണഗ്. കൂടകാസത ഇഇൗ പമദശസത

74-ഓളഡിം വരുന സചെറെമിയ നെഫീരചെകാലുകള് ആഴഡിംകൂട്ടമി  കയര ഭൂവസഡിം വമിരമിചഗ്

അരമികഗ്  ബലസപ്പെടുമതണതുസണനഡിം  ജലമസചെനെ  വകുപ്പെമിസന്റെ  റെമിമപ്പെകാരട്ടമില്

പറെയനണഗ്.   മണ്മറെകാതുരുതഗ്  പഞകായതമിസല  വമിവമിധ  മതകാടുകളുസട

തഫീരസഡിംരകണഡിം എന മപരമില് സചെറുകമിട ജലമസചെനെ വമിഭകാഗഡിം 300 ലകഡിം

രൂപയസട  ഒരു  പവൃതമി  അഡിംഗഫീകകാരതമിനെകായമി  ചെഫീഫഗ്  എഞമിനെഫീയര

(ജലമസചെനെവഡിം  ഭരണവഡിം),  തമിരുവനെന്തപുരതമിനെഗ് അയചമിട്ടുണഗ്.

ദുരന്തനെമിവകാരണ  പവരതനെങ്ങള്ക്കഗ് ഫണഗ്  ലഭരമകാക്കുനതമിനെഗ്  വമിശദമകായ

മപകാജകഗ് വമിവരങ്ങള്  ഉള്സപ്പെടുതമി ജമിലകാ ദുരന്ത നെമിവകാരണ അമതകാറെമിറ്റമിക്കഗ്

അടമിയന്തരമകായമി റെമിമപ്പെകാരട്ടഗ്  സമരപ്പെമിക്കുനതമിനെഗ് എകമികക്യൂട്ടഫീവഗ്  എഞമിനെഫീയര

നെമിരമദ്ദേശഡിം  നെല്കമിയമിട്ടുണഗ്.  റെമിമപ്പെകാരട്ടഗ്  ലഭമിക്കുന  മുറെയഗ്  അതമിമനല്

അടമിയന്തര  തുടരനെടപടമി  സധഫീകരമിക്കുനതകാണഗ്.  മവലമിമയറ്റവഡിം

ഭൂമമിശകാസപരമകായ  സവമിമശഷതകള്മൂലവഡിം  മത്സര-സചെമ്മഫീന  കൃഷമിക്കഗ്

സകാരമകായ  നെകാശനെഷഡിം  സഡിംഭവമിക്കുനണഗ്.  അതുകകാരണഡിം
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കരഷകരക്കുണകാകുന  സകാമതമിക  നെഷതമില്നെമിനഡിം  അവസര

രകമിക്കുനതമിനെകായമി  പമതരക  നെഷപരമിഹകാര  പകാമക്കജുകള്

മണ്മറെകാതുരുതമിനെകായമി  പഖരകാപമിക്കുനതുള്സപ്പെസടയള്ള കകാരരങ്ങള്  ചെരച

സചെയ്യുനതമിനെഗ്  ഡമിസമികഗ്  സഡവലപ്സമന്റെഗ് കമ്മഫീഷണറുസട അദരകതയമില്

മണ്മറെകാതുരുതഗ് ഗ്രകാമപഞകായതമില്  12.01.2021-ല്,  അതകായതഗ് ഒരു ആഴ

മുമഗ്,  ജനെപതമിനെമിധമികളുസടയഡിം  ബനസപ്പെട്ട  ഉമദരകാഗസരുസടയഡിം  മയകാഗഡിം

വമിളമിചമചെരതഗ്  വമിഷയഡിം  ചെരച  സചെയ്തമിരുന.  ചെരചയമില്  ഉരുതമിരമിഞ്ഞെ

നെമിരമദ്ദേശങ്ങളുസട അടമിസകാനെതമില് ദഫീരഘകകാല- ഹ്രസധകകാല പദതമികളുസട

പകാഥമമിക  രൂപമരഖ  തയകാറെകാക്കമി  ബനസപ്പെട്ട  ജമിലകാ  മമധകാവമികള്ക്കഗ്

നെടപടമികള്ക്കകായമി സസകമകാറെമിയമിട്ടുണഗ്. മണ്മറെകാതുരുതമിസല ദുരന്ത ലഘൂകരണ

മുസനകാരുക്കതമിസന്റെ ഭകാഗമകായമി സഡിംസകാനെ  ദുരന്തനെമിവകാരണ അമതകാറെമിറ്റമിയസട

പങകാളമിതമതകാടുകൂടമി  സകാമൂഹരകാധമിഷമിത ദുരന്തസകാധരതകാനെമിവകാരണ പദതമി

2015-16-ല് ആരഡിംഭമിച. ഇതമിസന്റെ ഭകാഗമകായമി മണ്മറെകാതുരുതഗ് വമിമലജമിനെകായമി

ദുരന്തനെമിവകാരണ  ആസൂത്രണ  മരഖയണകാക്കമിയമിട്ടുണഗ്.  ബഹുമകാനെസപ്പെട്ട

എഡിം.എല്.എ.  ചൂണമിക്കകാണമിചതുമപകാസല  അവസര  മകാറ്റമിപകാരപ്പെമിക്കുനതമിനെഗ്

അനുമയകാജരമകായ  സലഡിം  കസണത്തുനതമിനുളള  സകാധരത  പരമിമശകാധമിചഗ്
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അതുമകായമി  ബനസപ്പെട്ട  കകാരരങ്ങളുള്സപ്പെസട  ആമലകാചെമിക്കകാവനതകാണഗ്,

തഫീരുമകാനെമിചഗ്  നെടപ്പെകാക്കകാവനതകാണഗ്.  ബഹുമകാനെരയകായ  എഡിം.എല്.എ.

ചൂണമിക്കകാണമിച  കകാരരതമില്  പമതരകമകായ  ഒരു  സബ്മമിഷമനെകാ  മമറ്റകാ

ഉനയമിചകാല് മകാത്രസമ അതു സഡിംബനമിചഗ് മറുപടമി പറെയകാന കഴമിയൂ. 

(4) പട്ടമികവരഗ ലമിസ്റ്റേമില് ഉള്സപ്പെടുതല് 

ശഫീ  .    വമി  .    ഡമി  .    സതഫീശന  : സര,  മകരളതമില്  സകാമൂഹമികമകായഡിം

സകാമതമികമകായഡിം  പമിമനകാക്കഡിം  നെമില്ക്കുന  ഒരു  സമുദകായമകാണഗ്  കുടുഡിംബമി

സമുദകായഡിം.  അവരക്കഗ്  സരക്കകാര  സരവഫീസമിമലകാ  മറ്റഗ്

സരവഫീസുകളമിമലകാസയകാനഡിം  ആവശരമകായ  പകാതമിനെമിധരമമില.  വമിദരകാഭരകാസ

രഡിംഗത്തുഡിം ആ കുട്ടമികള്ക്കഗ് സഡിംവരണഡിം കമിട്ടകാതതുസകകാണഗ് അടുത തലമുറെയ്ക്കുഡിം

ഭകാവമിയമിസല  പതഫീകകള്  അറ്റുമപകായമിരമിക്കുകയകാണഗ്.  പലമപ്പെകാഴുഡിം  പല

സലത്തുഡിം ഇഇൗ സമുദകായകാഡിംഗങ്ങള് ജഫീവമിക്കുനതഗ് വളസര പരമിതകാപകരമകായ

സകാമൂഹമികകാവസയമിലുഡിം  സകാമതമികകാവസയമിലുമകാണഗ്.  ജഫീവമിതതമിസന്റെ

രണറ്റവഡിം കൂട്ടമിമുട്ടമിക്കകാനെകായമി വലകാസത പയകാസസപ്പെടുന ഒരു സമൂഹമകാണമിതഗ്.

കഠമിനെകാദധകാനെഡിം നെടത്തുനവരകാസണങമില് മപകാലുഡിം അതമിസന്റെ ഫലഡിം അവരക്കഗ്

കമിട്ടുനമില.  മജകാലമിയമിമലകാ വമിദരകാഭരകാസതമിമലകാ ആവശരമകായ സഡിംവരണമമകാ
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പമിന്തുണമയകാ ഇലകാസത വലകാസത പയകാസസപ്പെടുന ഒരു സമൂഹമകാണഗ്. കുടുഡിംബമി

സമുദകായസത  പട്ടമികജകാതമിയമില്സപ്പെടുതണസമനഗ്  ആവശരസപ്പെട്ടുസകകാണഗ്

ഇതമിനുമുമഗ്  നെമ്മുസട  സരക്കകാര  ശമിപകാരശകള്  അയചമിട്ടുണഗ്,  പസക  അതഗ്

അഡിംഗഫീകരമിക്കസപ്പെട്ടമിട്ടമില.  ഇമപ്പെകാള്  മകന  ഗവണ്സമന്റെമിനെഗ്  നെല്കമിയ  ഒരു

പരകാതമിയസട  അടമിസകാനെതമില്  മമിനെമിസമി  ഓഫഗ്  സസടബല്

അഫമയഴമില്നെമിനഡിം  സഡിംസകാനെ  ഗവണ്സമന്റെമിസന്റെ  ശമിപകാരശ

ആവശരസപ്പെട്ടുസകകാണ്ടുള്ള  ഒരു  കതഗ്  സഡിംസകാനെ  ഗവണ്സമന്റെമിസന്റെ

എസഗ്.സമി./എസഗ്.ടമി.  ഡമിപ്പെകാരട്ടുസമന്റെമിമലയഗ്  അയചമിട്ടുണഗ്.  അതുസഡിംബനമിചഗ്

റെമിമപ്പെകാരട്ടുഡിം  ശമിപകാരശയഡിം  നെല്കകാന  കമിരതകാഡ്സമിസനെ

ചുമതലസപ്പെടുതമിയമിരമിക്കുകയകാണഗ്.  ഇതഗ്  പരകാമരശമിചസകകാടുക്കകാനുള്ള

മകകാഡിംപഫീറ്റന്റെഗ്  ഏജനസമിയകാണഗ്  കമിരതകാഡ്സഗ്.  പസക,  പട്ടമികജകാതമി/

പട്ടമികവരഗ  ലമിസ്റ്റേമിമലയഗ്  ആളുകസള  കയറ്റുനതഗ്  സഡിംബനമിച  ശമിപകാരശ

നെല്കണസമനഗ്  നെമിരവധമി  പകാവശരഡിം  മകന  ഗവണ്സമന്റെഗ്  ആവശരസപ്പെട്ടമിട്ടുഡിം

സഡിംസകാനെ  ഗവണ്സമന്റെഗ്  അതഗ്  ഇതുവസര  നെല്കമിയമിട്ടമില.  അതുസകകാണഗ്

പകാരശധവത്കരമിക്കസപ്പെട്ട  ഒരു  ജനെസമൂഹമകായ  കുടുഡിംബമി  സമുദകായസത

പട്ടമികവരഗ  ലമിസ്റ്റേമില്  ഉള്സപ്പെടുത്തുനതമിനെഗ്  സഡിംസകാനെ  സരക്കകാര  മകന
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സരക്കകാരമിമലയഗ്  അടമിയന്തരമകായമി  ശമിപകാരശ  നെല്കണസമനഗ്  ഞകാന  ഇഇൗ

സബ്മമിഷനെമിലൂസട അഭരരതമിക്കുന.  

പട്ടമികജകാതമി  പട്ടമികവരഗ  പമിമനകാക്കസമുദകായമകമവഡിം  നെമിയമവഡിം

സകാഡിംസകാരമികവഡിം  പകാരലസമന്റെറെമികകാരരവഡിം  വകുപമനമിക്കുമവണമി

സഹകരണവഡിം  വമിമനെകാദസഞകാരവഡിം  മദവസധവഡിം  വകുപമനമി

(ശഫീ  .    കടകഡിംപള്ളമി  സുമരനന  ): സര,  ബഹുമകാനെസപ്പെട്ട  അഡിംഗഡിം  പറെഞ്ഞെ

കുടുഡിംബമി  സമുദകായതമില്സപ്പെട്ട  കുറെചഗ്  ആളുകള്   എസന്റെ  പമദശമകായ

കടകഡിംപള്ളമിയമിലുമുണഗ്.  രകാജഭരണ  കകാലതഗ്  ഒരുവകാതമില്മകകാട്ട  എന

പമദശതഗ് രകാജകാവഗ് തസന കൂട്ടമിസകകാണ്ടുവനഗ് തകാമസമിപ്പെമിച ഒതമിരമിമപര ഇഇൗ

സമുദകായതമില്സപ്പെട്ടവരകായമിട്ടുണഗ്.   അവരുസട  പശഡിം    അങ്ങഗ്

പറെഞ്ഞെതുമപകാസല വളസര ഗഇൗരവമുള്ളതകാണഗ്.  1978-ലകാണഗ്  ആദരഡിം  കുടുഡിംബമി

സമുദകായസത പട്ടമികജകാതമി  ലമിസ്റ്റേമില് ഉള്സപ്പെടുതകാനമവണമി ഒരു ശമിപകാരശ

സഡിംസകാനെ  ഗവണ്സമന്റെഗ്  നെല്കമിയതഗ്.  പസക  അനഗ്  അതഗ്

അഡിംഗഫീകരമിക്കസപ്പെട്ടമില.  1982-ല്  വഫീണ്ടുഡിം ശമിപകാരശ  സകകാടുത്തു,  അതമിമനല്

മകന  സരക്കകാര  അധമിക  വമിവരങ്ങള്  ആവശരസപ്പെട്ടു.  അമപ്പെകാള്  അങ്ങഗ്

സൂചെമിപ്പെമിചതുമപകാസല  മകകാഡിംപഫീറ്റന്റെഗ്  ഏജനസമിയകായ  കമിരതകാഡ്സഗ്
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പതമികൂലമകായ  റെമിമപ്പെകാരട്ടകാണഗ്  അനഗ്  സകകാടുതതഗ്.  പമിനഫീടഗ്  10.12.2014-ല്

വഫീണ്ടുഡിം  മകന  സരക്കകാരമിനെഗ്  ശമിപകാരശ  നെല്കമി.  2014-ല്  സകകാടുത

ശമിപകാരശയഗ്  2017  ആയമപ്പെകാള്  കൂടുതല്  വമിവരങ്ങള്  തയകാറെകാക്കകാന

സഡിംസകാനെ ഗവണ്സമന്റെമിമനെകാടഗ് ആവശരസപ്പെടുകയകായമിരുന. വളസര വമിശദമകായ

സപകാമഫകാരമ  റെമിമപ്പെകാരട്ടകാണഗ്  ആവശരസപ്പെട്ടതഗ്.  അതമിസന്റെ  അടമിസകാനെതമില്

സഡിംസകാനെ  ഗവണ്സമന്റെഗ്  കമിരതകാഡ്സമിമനെകാടഗ്  അധമിക  വമിവരങ്ങള്

ആവശരസപ്പെട്ടുസകകാണഗ്  കതഗ്  സകകാടുസതങമിലുഡിം  അതഗ്  ഇനെമിയഡിം  ലഭമിചമിട്ടമില,

രണഗ്  മകാസതമിനെകഡിം  ലഭരമകാകുസമനകാണഗ്  കരുതുനതഗ്.  കമിരതകാഡ്സമിസന്റെ

പഠനെഡിം  നെടനവരുനസവനകാണഗ്  അവര  അറെമിയമിചമിട്ടുള്ളതഗ്.   രണഗ്

മകാസതമിനുള്ളമില്  റെമിമപ്പെകാരട്ടഗ്  ലഭരമകാകുഡിം.  ലഭമിചകാലുടനതസന  നെമിശ്ചയമകായഡിം

ഇഇൗ  ശമിപകാരശ  മകന  ഗവണ്സമന്റെമിമലയഗ്  അയയ്ക്കുനതമിനെഗ്  സഡിംസകാനെഡിം

തയകാറെകാണഗ്.   

(5) ശബരമിമല ഇടതകാവളഡിം

ശഫീ  .    എല്മദകാ  എബഹകാഡിം  : സര,  പതമിനെകായമിരക്കണക്കമിനെഗ്  ശബരമിമല

തഫീരതകാടകര കടനമപകാകുന നെകാടകാണഗ് മൂവകാറ്റുപുഴ.  മൂവകാറ്റുപുഴ സവളരക്കുനഡിം

ശഫീമഹകാമദവ മകത്രഡിം,  ശഫീകുമകാര ഭജനെ മദവസധഡിം മകത്രഡിം,  പുഴക്കരക്കകാവഗ്
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മദവഫീ  മകത്രഡിം  തുടങ്ങമിയ  സുപധകാനെമകായ  മൂനഗ്  മകത്രങ്ങളകാണഗ്

പതമിറ്റകാണ്ടുകളകായമി  മൂവകാറ്റുപുഴവഴമി  കടനമപകാകുന  വമിശധകാസമികള്ക്കഗ്

ആവശരമകായ ഭകണവഡിം തകാമസസഇൗകരരവഡിം പകാഥമമിക ആവശരങ്ങള്ക്കുള്ള

ക്രമഫീകരണങ്ങളുസമലകാഡിം ഒരുക്കമിസക്കകാണമിരമിക്കുനതഗ്.  മമലഷര ഉള്സപ്പെസടയള്ള

വമിമദശ  രകാജരങ്ങളമില്നെമിനള്ള  തഫീരതകാടകരക്കഗ്  മൂവകാറ്റുപുഴ  പുഴക്കരക്കകാവഗ്

മകത്രതമിലുള്സപ്പെസട  കരകാമഗ്  സചെയ്യുനതമിനുള്ള  സഇൗകരരവഡിം

അമതകാസടകാപ്പെഡിംതസന  വനമചെരുന  ആയമിരക്കണക്കകായമിട്ടുള്ള

വമിശധകാസമികള്ക്കഗ്  അവശരഡിംമവണ  എലകാ  ക്രമഫീകരണവഡിം  മൂവകാറ്റുപുഴയമില്

ഒരുക്കമിസക്കകാണമിരമിക്കുകയകാണഗ്.  മമനെകാഹരമകായമിട്ടുള്ള  മൂവകാറ്റുപുഴ  പുഴയഡിം  ഇഇൗ

മകത്രങ്ങമളകാടഗ്  മചെരനകാണഗ്  കടനമപകാകുനതഗ്.  പകാരക്കമിഡിംഗഗ്  സഇൗകരരവഡിം

ഇഇൗ മകത്രങ്ങളമില് ഒരുക്കമിയമിട്ടുണഗ്.  തഫീരതകാടകരുസട എലകാ ആവശരങ്ങളുഡിം

കണക്കകാക്കമിസകകാണഗ്  ശബരമിമല  തഫീരതകാടകര  കടനമപകാകുന  ഒരു

പധകാനെസപ്പെട്ട മകനസമന നെമിലയമില് മൂവകാറ്റുപുഴയമില് ശബരമിമല ഇടതകാവളഡിം

അതരന്തകാമപകമിതമകാണഗ്.  എനകാല്  ഇഇൗ  വമിഷയതമില്  തഫീരതകാടനെ

ടൂറെമിസതമിസന്റെ ഭകാഗമകായമിട്ടുള്ള സഫസമിലമിമറ്റഷന സസന്റെറെമിസനെക്കുറെമിചള്സപ്പെസട

നെമുക്കഗ്  ആമലകാചെമിമക്കണതകാണഗ്.  ഇഇൗ  വമിഷയഡിം  പരമിഹരമിക്കണസമനഗ്
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സരക്കകാരമിമനെകാടഗ് ഞകാന അഭരരതമിക്കുകയകാണഗ്.  

സഹകരണവഡിം  വമിമനെകാദസഞകാരവഡിം  മദവസധവഡിം  വകുപമനമി

(ശഫീ  .    കടകഡിംപള്ളമി  സുമരനന  ): സര,  ശബരമിമല  ദരശനെതമിസനെത്തുന

തഫീരതകാടകരക്കഗ്  സഡിംസകാനെസത  മദവസധഡിം  മബകാരഡുകളുസട  കഫീഴമില്

സലസഇൗകരരമുള്ള  പധകാനെസപ്പെട്ട  മകത്രങ്ങള്  മകനഫീകരമിചഗ്  ആധുനെമിക

രഫീതമിയമില്  വമിശമസമങതങ്ങള്  ഒരുക്കുനതമിസന്റെ  ഭകാഗമകായകാണഗ്  ശബരമിമല

ഇടതകാവളങ്ങള് നെമിരമ്മമിക്കുനതമിനെഗ് സഡിംസകാനെ ഗവണ്സമന്റെഗ് തഫീരുമകാനെമിചതഗ്.

ഇതുമകായമി ബനസപ്പെട്ടഗ്  കമിഫ്ബമിയസട ധനെസഹകായമതകാസട ആദരഘട്ടസമന

നെമിലയമില്  നെമിലയല്,  എരുമമലമി,  കഴകട്ടഡിം,  സചെങ്ങന്നൂര,  ശുകപുരഡിം,

മണമിയമങകാടഗ്,  ചെമിറെങ്ങര എനമിവമിടങ്ങളമിസല മകത്രങ്ങള് മകനഫീകരമിചഗ്  145

മകകാടമി  രൂപ  സചെലവമില്  ശബരമിമല  ഇടതകാവളങ്ങളുസട  നെമിരമ്മകാണഡിം

നെമിരവഹമിക്കുനതമിനെഗ്  വമിശദമകായ  മപകാജകഗ്  റെമിമപ്പെകാരട്ടഗ്  തയകാറെകാക്കമി

നെല്കമിയമിട്ടുണഗ്.  കമിഫ്ബമിയമില്നെമിനഡിം  അതമിനെഗ്  ആവശരമകായ  അനുമതമിയഡിം

ലഭമിചകഴമിഞ്ഞെമിട്ടുണഗ്. ബഹുമകാനെസപ്പെട്ട അഡിംഗഡിം ചൂണമിക്കകാണമിക്കുനതഗ് സധകകാരര

മകത്രങ്ങളുസട  കകാരരമകാണഗ്.  സധകകാരര  മകത്രങ്ങളമില്  മദവസധഡിം

മബകാരഡമിസന്റെ  ആഭമിമുഖരതമില്  ശബരമിമല  ഇടതകാവളഡിം
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നെമിരമ്മമിക്കുനതമിനുള്ള പദതമി ഇനഗ് നെമിലവമിലമില.  എറെണകാകുളഡിം ജമിലയമിസല

മൂവകാറ്റുപുഴ  സവളരക്കുനഡിം  ശഫീമഹകാമദവ  മകത്രതമിനെഗ്  10  കമിമലകാമഫീറ്റര

അകസലയകായമി തമിരുവമിതകാഡിംകൂര മദവസധഡിം മബകാരഡമിസന്റെ കഫീഴമിലുള്ള കഫീഴമിലഡിം

മഹകാമദവ  മകത്രതമില്  ശബരമിമല  തഫീരതകാടകരക്കഗ്  തമിരുവമിതകാഡിംകൂര

മദവസധഡിം  മബകാരഡഗ്   ശബരമിമല  ഇടതകാവളഡിം  ഒരുക്കുനണഗ്.   എനകാല്

തഫീരതകാടനെ ടൂറെമിസതമിസന്റെ ഭകാഗമകായമി  ടൂറെമിസഡിം വകുപ്പെഗ്  മുമഖനെ നെടപ്പെകാക്കുന

മകത്രങ്ങള്ക്കഗ് അടമിസകാനെ സഇൗകരരവമികസനെ പദതമിയണഗ്. 'തതധമസമി'

എസനകാരു മപകാജകഗ് സഡിംസകാനെ ഗവണ്സമന്റെഗ് ഇമപ്പെകാള് നെടപ്പെമിലകാക്കുകയകാണഗ്.

ആ  മപകാജകമില്  ഉള്സപ്പെടുതമിസക്കകാണഗ്  മൂവകാറ്റുപുഴയമിസല  സധകകാരര

മകത്രങ്ങളകായ  ശഫീകുമകാരഭജനെ  മദവസധഡിം  മകത്രഡിം,  സവളരകുനഡിം

ശഫീമഹകാമദവ  മകത്രഡിം,  പുഴക്കരക്കകാവഗ്  മദവഫീ  മകത്രഡിം  എനമിവസയ

ഉള്സപ്പെടുത്തുനതമിനുള്ള  അമപക  ലഭമിക്കുന  മുറെയഗ്  ഇവമിസട  ശബരമിമല

തഫീരതകാടകരുള്സപ്പെസടയള്ള  ഭകജനെങ്ങള്ക്കഗ്  കൂടുതല്  സഇൗകരരങ്ങള്

ഒരുക്കുനതമിനുള്ള നെമിരമദ്ദേശഡിം പരമിഗണമിക്കുനതകാണഗ്.  

(6) കുടമിസവളള പദതമികള്

ശഫീ  .     എഡിം  .    സധരകാജഗ്:   ബഹുമകാനെസപ്പെട്ട  സഫീക്കര,  എസന്റെ
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നെമിമയകാജകമണ്ഡലതമിസല  രണഗ്  പമദശങ്ങളമില്  അനുഭവസപ്പെടുന

അതമിരൂകമകായ  കുടമിസവളളകകാമഡിം  പരമിഹരമിക്കുനതമിനെകാവശരമകായ  നെടപടമി

സധഫീകരമിക്കണസമനകാണഗ്  സബ്മമിഷനെമിലൂസട   അഭരരതമിക്കുനതഗ്.   സകകാചമി

മകകാരപ്പെമറെഷസന്റെ  ഭകാഗമകായ  പളളുരുതമി-ഇടസക്കകാചമി  ഭകാഗങ്ങളമിലുഡിം

ഉദയഡിംമപരൂര  ഗ്രകാമപഞകായതമിസന്റെ  വമിവമിധ  പമദശങ്ങളമിലുമകാണഗ്

അതമിരൂകമകായ കുടമിസവളളകകാമഡിം അനുഭവസപ്പെടുനതഗ്. ഉയരന മതകാതമിലുളള

ജനെസകാനതയളള  പമദശങ്ങളകാണമിസതലകാഡിം.  ആലുവ  ജല

ശുദഫീകരണശകാലയമിസല  ജലഡിം  ഇളഡിംകുളഡിം  പമഗ്ഹഇൗസമിസലതമിചഗ്

അവമിസടനെമിനഡിം  പമഗ്  സചെയ്തകാണഗ്  ഇടസക്കകാചമി-പളളുരുതമി  പമദശങ്ങളമില്

കുടമിസവളളഡിം  എതമിക്കുനതഗ്.  ഇഇൗ  പമദശതഗ്  പതമിദമിനെഡിം  പസതകാനപതഗ്

ദശലകഡിം ലമിറ്റര  ശുദജലമകാണഗ്  ആവശരമകായമിട്ടുളളതഗ്.  എനകാല് നെമിലവമില്

ഇതമിസന്റെ  അറുപതഗ്  ശതമകാനെഡിംമപകാലുഡിം  ലഭരമകാകുനമില.  ഒരുദമിവസഡിം  മൂനഗ്

പമ്പുകള്  പൂരണ്ണമകായഡിം  പവരതമിചകാല്  മകാത്രമമ  ആവശരമകായ  ജലഡിം

ലഭരമകാകുകയളള.  എനകാല് നെമിലവമില് ഒരു ദമിവസഡിം മൂനഗ് പമ്പുകള് ഇരുപതഗ്

മണമികറുഡിം  അടുത  ദമിവസഡിം  രണഗ്  പമ്പുകള്  പതമിമനെഴഗ്  മണമികറുഡിം

ഇടവമിട്ടകാണഗ്  പവരതമിപ്പെമിചസകകാണമിരമിക്കുനതഗ്.  ഇതഗ്  തമികചഡിം
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അപരരകാപ്തമകാണഗ്.  ഇങ്ങസനെ പവരതമിചകാല് ആവശരമകായ ജലഡിം  ലഭമിക്കമില.

കൂടകാസത  അടമിക്കടമിയണകാകുന  സസവദദ്യുതമി  തടസവഡിം  പമ്പുകള്

മകടകാകുനതുസമലകാഡിം കുടമിസവളള കകാമതമിസന്റെ രൂകത വരദമിപ്പെമിക്കുകയകാണഗ്.

ഇവമിടസത  കുടമിസവളള  കകാമഡിം  പരമിഹരമിക്കുനതമിനുമവണമി  നെടപ്പെമിലകാക്കുന

ഇടസക്കകാചമി  കുടമിസവളള  പദതമിയസട  നെമിരമ്മകാണതമിനെകായമി  ബഹുമകാനെസപ്പെട്ട

മജകാണ്  സഫരണകാണസമിസന്റെയഡിം  എസന്റെയഡിം  എഡിം.എല്.എ.  ഫണ്ടുകള്

ഉപമയകാഗമിക്കുനതകാണഗ്.  എനകാല് ആ പദതമികള്   ഇഴഞനെഫീങ്ങുകയകാണഗ്.

അടമിയന്തരമകായമി  ഇഇൗ  പശതമിനെഗ്  പരമിഹകാരഡിം  കകാണണസമനളളതകാണഗ്

സബ്മമിഷസന്റെ ഒരു ഭകാഗഡിം. 

അതുമപകാസല  രൂകമകായ  കുടമിസവളളകകാമഡിം  നെമിലനെമില്ക്കുന

ഉദയഡിംമപരൂര  പഞകായതമിസല  പൂമതകാട്ട,  മകാമളകകാടഗ്,  സഇൗതഗ്  പറെവൂര,

നെടക്കകാവഗ് എനഫീ പമദശങ്ങളമില്  കുടമിസവളള വമിതരണഡിം നെടത്തുനതഗ് കക്കകാടഗ്

ജല  ശുദഫീകരണശകാലയമില്  നെമിനമകാണഗ്.  നെബകാരഡമിസന്റെ  സഹകായമതകാസട

നെടപ്പെമിലകാക്കമിയ  വകാട്ടര  സസസപ  സഫീഡിം  ടു  ആമല്ലൂര-എടക്കകാട്ടുവയല്-

ഉദയഡിംമപരൂര  എന  പദതമി  പകകാരമകാണഗ്  ഇവമിസടനെമിനഡിം  ജലഡിം

ലഭരമകാകുനതഗ്.  ഇഇൗ പദതമി പകകാരഡിം ഉദയഡിംമപരൂര ഗ്രകാമപഞകായതമിമലയഗ്
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പതമിദമിനെഡിം  25  ലകഡിം  ലമിറ്റര  കുടമിസവളളമകാണഗ്  നെല്മകണതഗ്.  എനകാല്

ഒരമിക്കലുഡിം ഇതഗ് ലഭരമകാകുനമിസലനഗ് മകാത്രമല,  കഴമിഞ്ഞെ  (2020)  ഡമിസഡിംബര

ഒനഗ്  മുതല്  മുപ്പെതമിസയകാനഗ്  വസരയളള  ദമിവസങ്ങളമിസല  ജലലഭരത

പരമിമശകാധമിചകാല്  രണഗ്  ദമിവസഡിം  മകാത്രമകാണഗ്  20  ലകഡിം  ലമിറ്റര  ജലഡിം

ലഭമിചമിട്ടുളളതഗ്.  ഡമിസഡിംബര  മകാസതമില്  പതഗ്  ദമിവസഡിം  ഒരുതുളളമി

ജലഡിംമപകാലുഡിം  ഇഇൗ പമദശങ്ങളമില്  ലഭമിചമിട്ടമില.  അവമിസടനെമിനഡിം വമിതരണഡിം

സചെയ്തമിട്ടുളള ജലതമിസന്റെ ഓമരകാ ദമിവസതമിസന്റെയഡിം അളവഗ് സഡിംബനമിച ലമിസ്റ്റേഗ്

എസന്റെ കയമിലുണഗ്.  അമതകാസടകാപ്പെഡിംതസന,  നെകാലഗ് ദമിവസഡിം ഒരു ലകഡിം ലമിറ്റര

സവളളഡിം മകാത്രമകാണഗ്  ലഭമിചമിട്ടുളളതഗ്.  ലഭരമകാമകണ സവളളഡിം ഒരു മകാസതമില്

രണഗ്  ദമിവസഡിം  മകാത്രമകാണഗ്  ലഭമിക്കുനതഗ്.  അതമിരൂകമകായ  കുടമിസവളള

കകാമമകാണഗ്  മനെരമിടുനതഗ്.  ആഴകമളകാളഡിം  കുടമിസവളളഡിം  ലഭരമകാകകാത

സകാഹചെരരഡിം ഇവമിസട വരുന.  ആമല്ലൂരുഡിം എടക്കകാട്ടുവയലുസമലകാഡിം കൃതരമകായമി

സവളളഡിം  വമിതരണഡിം  സചെയ്യുമമകാഴുഡിം  ഉദയഡിംമപരൂരമില്മകാത്രഡിം  കുടമിസവളളഡിം

വമിതരണഡിം  സചെയകാന  സകാധമിക്കകാതതഗ്  ചെമില  ഉമദരകാഗസരുസട

മബകാധപൂരവമകായ ഇടസപടല്മൂലമകാസണന സഡിംശയഡിം എനെമിക്കുണഗ്.  കഴമിഞ്ഞെ

തമദ്ദേശ  ഭരണ  സകാപനെങ്ങളമിമലയ്ക്കുളള  സതരസഞ്ഞെടുപ്പെഗ്  ദമിവസഡിംമപകാലുഡിം  ആ
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പമദശങ്ങളമില്   കുടമിസവളളഡിം  വമിതരണഡിം  സചെയകാന  തയകാറെകായമില.  ഞകാന

അക്കകാരരഡിം  ഉതരവകാദസപ്പെട്ട  ഉമദരകാഗസസര  വമിളമിചഗ്  സഡിംസകാരമിക്കുമമകാഴുഡിം

ഗഇൗരവതമിസലടുക്കകാന  അവര  തയകാറെകാകുനമില.  അവരുസട  മറുപടമി

നെമിരകാശകാജനെകമകാണഗ്. അവസകാനെഡിം, അവമിസട വനഗ് സതരകാഗ്രഹഡിം ഇരമിക്കുസമനഗ്

പറെഞ്ഞെതമിനുമശഷമകാണഗ്  സതരസഞ്ഞെടുപ്പെഗ്  ദമിവസഡിം  സവളളഡിം  വമിതരണഡിം

സചെയകാന തയകാറെകായതഗ്.  അതുഡിം അനസത ദമിവസഡിം ഒരു ലകഡിം ലമിറ്റര ജലഡിം

മകാത്രമകാണഗ്  ലഭമിചമിട്ടുളളതഗ്.  അതമിനെകാല്  ഇതഗ്  വളസര  ഗഇൗരവതരമകായ

വമിഷയമകാണഗ്.  നെമിരന്തരമകായമി  അഭരരതമിചതമിസന്റെ  ഭകാഗമകായമി  ഉദയഡിംമപരൂര

കുടമിസവളള പദതമി ആവമിഷ്കരമിസചങമിലുഡിം അതമിനെഗ്  അനുമതമി ലഭമിക്കുനതമിനെഗ്

കകാലതകാമസഡിം  മനെരമിടുകയകാണഗ്.  അതമിനെകാല്  ഇക്കകാരരങ്ങള്  ബഹുമകാനെസപ്പെട്ട

മനമിയസട  ശദയമില്സപ്പെടുത്തുന.  ദയവകായമി  ഇഇൗ  കകാരരങ്ങള്

ഗഇൗരവമതകാസടയഡിം   പധകാനെരമതകാസടയഡിം  പരമിഹരമിക്കണസമനഡിം  എസന്റെ

നെമിയമസഭകാ  മണ്ഡലതമില്സപ്പെട്ട  ഇടസക്കകാചമി-പളളുരുതമി  പമദശങ്ങളമിലുഡിം

ഉദയഡിംമപരൂര  ഗ്രകാമപഞകായതമിലുഡിം  കുടമിസവളള  കകാമഡിം

പരമിഹരമിക്കുനതമിനെകാവശരമകായ  നെടപടമി  അടമിയന്തരമകായമി

സധഫീകരമിക്കണസമനഡിം അഭരരതമിക്കുകയകാണഗ്.         
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ജലവമിഭവ വകുപമനമി  (  ശഫീ  .    സക  .    കൃഷ്ണനകുട്ടമി  ):  സര,  ബഹുമകാനെസപ്പെട്ട

എഡിം.എല്.എ.  രണഗ്  പശങ്ങളകാണഗ്  ഇവമിസട  ഉനയമിചതഗ്.  തൃപണമിത്തുറെ

നെമിമയകാജകമണ്ഡലതമിസല  സപരുമടപ്പെഗ്,  പളളുരുതമി,  ഇടസക്കകാചമി

പമദശങ്ങളമില് പധകാനെമകായഡിം ആലുവ ജല ശുദഫീകരണശകാലയമില് നെമിനളള

ജലമകാണഗ്  വമിതരണഡിം  സചെയ്യുനതഗ്.  പതമിദമിനെഡിം  19  ദശലകഡിം  ലമിറ്റര

ശുദജലമകാണഗ്  ആവശരഡിം.  എനകാല്  നെമിലവമില്  ഇഇൗ  പമദശങ്ങളമിമലയഗ്

വമിതരണഡിം സചെയകാന  സകാധമിക്കുന ജലതമിസന്റെ അളവഗ്  12.275  ദശലകഡിം

ലമിറ്ററെകാണഗ്.  6.725  ലകതമിസന്റെ  കുറെവണഗ്.  ഇടസക്കകാചമിയമില്  കുടമിസവളള

വമിതരണഡിം  സമചസപ്പെടുത്തുനതമിനെകായമി  അരൂര,  പൂജപര  ജഡിംഗ്ഷന  മുതല്

ഇടസക്കകാചമി  വകാട്ടര  അമതകാറെമിറ്റമി  ടകാങഗ്സസറ്റഗ്  വസരയളള  സസപപകള്

സകാപമിക്കുനതമിനുളള  പവൃതമികള്  പൂരതഫീകരമിചമിട്ടുണഗ്.  കൂടകാസത  'അമൃതഗ്'

പദതമിയമിലുള്സപ്പെടുതമി ഭരണകാനുമതമി ലഭമിച  13  ലകഡിം ലമിറ്റര മശഷമിയളള

ഉനതതല  ജലസഡിംഭരണമിയസട  പവൃതമി  2021  ജൂസസല  മകാസമതകാടുകൂടമി

പൂരതഫീകരമിചഗ്  കമ്മഫീഷന സചെയ്യുനമതകാടുകൂടമി  ഇടസക്കകാചമിയമിസല കുടമിസവളള

വമിതരണഡിം  സമചസപ്പെടുനതകാണഗ്.  സകകാചമി  മകകാരപ്പെമറെഷനെമിമലയഡിം  സമഫീപ

പഞകായത്തുകളമിമലയഡിം  കുടമിസവളളകകാമഡിം  പരമിഹരമിക്കുനതമിനെകായമി
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ആലുവയമില് സകാപമിക്കകാന വമിഭകാവനെ സചെയ്തതുഡിം കമിഫ്ബമിയമില് ഉള്സപ്പെടുതമി

267.3  മകകാടമി രൂപയസട ഭരണകാനുമതമിക്കകായമി സമരപ്പെമിക്കകാനുമമിരമിക്കുന  143

ദശലകഡിം  ലമിറ്റര  സകാപമിതമശഷമിയളള  ജല  ശുദഫീകരണശകാലയസട

നെമിരമ്മകാണഡിം പൂരതമിയകാകുനമതകാടുകൂടമി പളളുരുതമി പമഗ് ഹഇൗസമില് കൂടുതല്

ജലസമതമിചഗ്  ടമി  പമദശങ്ങളമിസല  ജലദഇൗരലഭരഡിം  ശകാശധതമകായമി

പരമിഹരമിക്കകാന  സകാധമിക്കുഡിം.   ഉദയഡിംമപരൂര  പഞകായതമില്  ചൂണമി

ജലവമിതരണശകാലയമില്  നെമിനമകാണഗ്  പധകാനെമകായഡിം  ജലഡിം  വമിതരണഡിം

സചെയ്യുനതഗ്.  കൂടകാസത കക്കകാടഗ് ജല ശുദഫീകരണശകാലയമില് നെമിനഡിം പതമിദമിനെഡിം

15 ലകഡിം ലമിറ്റര ജലഡിം പഞകായതമില് വമിതരണഡിം സചെയ്യുന. പഞകായതമിസന്റെ

ജല  ആവശരകത  പതമിദമിനെഡിം  ആറെഗ്  ദശലകഡിം  ലമിറ്ററെകാണഗ്.  ആമല്ലൂര,

എടക്കകാട്ടുവയല്,  ഉദയഡിംമപരൂര എനമിവമിടങ്ങളമിമലയ്ക്കുമവണമിയളള കുടമിസവളള

പദതമിയമില്നെമിനഗ്  ഒനമിടവമിട്ട  ദമിവസങ്ങളമില്  ലഭമിക്കുന  2.5  ദശലകഡിം

ശുദജലഡിം  ഉദയഡിംമപരൂര  പഞകായതമിസല  പൂമതകാട്ട,  പരവൂര,  മകാമളകകാടഗ്

എനഫീ പമദശങ്ങസള രണഗ് മസകാണുകളകായമി തമിരമിചഗ് ഓമരകാ മസകാണമിലുഡിം നെകാലഗ്

ദമിവസതമിസലകാരമിക്കലകാണഗ്  പമമിഡിംഗഗ്  നെടതകാന  സകാധമിക്കുനതഗ്.  കക്കകാടഗ്

നെമിനഡിം  ഉദയഡിംമപരൂര  പഞകായതമിമലയഗ്  ജലഡിം  എതമിക്കുനതമിനെഗ്
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നെമിലവമിലുളള  രണഗ്  ജല  ശുദഫീകരണശകാലകളമില്  (9  എഡിം.എല്.ഡമി.,  16

എഡിം.എല്.ഡമി.)  നെമിനഗ്  പകാഴൂര  ജലസഡിംഭരണമിയമിമലയഗ്  സകാപമിചമിരമിക്കുന

കകാലഹരണസപ്പെട്ട  സസപപ്പെഗ്  മകാറ്റമി  സകാപമിക്കുനതമിനുളള  പവൃതമികള്

ആരഡിംഭമിചമിട്ടുണഗ്.  ആയതമിനെകാല് നെമിലവമില്  9 എഡിം.എല്.ഡമി.-യമില് നെമിനളള

ഒരു  സസപപ്പെഗ്  മുമഖനെ  മകാത്രമകാണഗ്  പകാഴൂര  ജലസഡിംഭരണമിയമില്  ജലഡിം

എതമിക്കകാന സകാധമിക്കുനതഗ്. എനകാല് പസ്തുത സസപപ്പെഗ് മകാറ്റമിസകാപമിമക്കണ

സകാനെതഗ് മചെരതല ജമിക്കകാ കുടമിസവളള പദതമിയസട പമഗ് ഹഇൗസമിമലയഗ്

സസവദദ്യുതമി  വഹമിക്കുന  പമതരക  ഭൂഗരഭ  മകബമിള്  കടനമപകാകുനതുമൂലഡിം

പവൃതമി  തടസസപ്പെടുകയണകായമി.  തുടരനഗ്  സക.എസഗ്.ഇ.ബമി.എല്.-മകായമി

നെടതമിയ ചെരചയസട അടമിസകാനെതമില്          11-01-2021 മുതല് പവൃതമി

പുനെരകാരഡിംഭമിചമിട്ടുണഗ്. 28-02-2021-ല് പൂരതഫീകരമിക്കകാന സകാധമിക്കുസമനകാണഗ്

പതഫീകമിക്കുനതഗ്.  'ജലജഫീവന  മമിഷന  2020-2021'-ല്  ഉള്സപ്പെടുതമി

ഉദയഡിംമപരൂര  പഞകായതമില്  1000  ഗകാരഹമിക  കണകനുകള്

നെല്കുനതമിനെകായമി  239 ലകഡിം  രൂപയഗ്  ഭരണകാനുമതമി  നെല്കമിയമിട്ടുണഗ്.

പണമികള്  ആരഡിംഭമിചമിട്ടുളളതുഡിം  78  കുടമിസവളള  കണകനുകള്

നെല്കമിയമിട്ടുളളതുമകാണഗ്.  ഉദയഡിംമപരൂര  പഞകായതമില്  10  ദശലകഡിം ലമിറ്റര
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ശുദജലഡിം  ലഭരമകാക്കുനതമിനെഗ്  ചൂണമി  ശുദജലവമിതരണ  പദതമിയസട

ഭകാഗമകായമി കരമിങ്ങകാചമിറെ പമഗ് ഹഇൗസമില്നെമിനഗ് 100 എചഗ്.പമി. പമഗ്സസറ്റുകൂടമി

സകാപമിക്കുനതമിനുളള അനുബന പവരതനെങ്ങള്, ആവശരമകായ വമിതരണ

ശഡിംഖല  സകാപമിക്കുനതമിനെകായമി  76  മകകാടമി  രൂപയസട  പദതമി  നെമിരമദ്ദേശഡിം

തയകാറെകാക്കമി  വരുന.  ടമി  പദതമി  നെമിരമദ്ദേശഡിം  ജലജഫീവന  മമിഷന

രണകാഡിംഘട്ടതമില്  ഭരണകാനുമതമി  ലഭമിക്കുനതമിനെകായമി  സമരപ്പെമിക്കുനതകാണഗ്.

ഭരണകാനുമതമി  ലഭമിക്കുന  മുറെയഗ്  പദതമിയസട  പവരതനെഡിം

പകാവരതമികമകാക്കകാന  സകാധമിക്കുനതുഡിം  പഞകായതമിസല  ശുദജലകകാമഡിം

ശകാശധതമകായമി പരമിഹരമിക്കകാന സകാധമിക്കുനതുമകാണഗ്. എനെമിക്കഗ് ബഹുമകാനെസപ്പെട്ട

എഡിം.എല്.എ.-മയകാടഗ് പറെയകാനുളളതഗ് അടമിയന്തരമകായമി സചെമയണ കകാരരങ്ങള്

സഡിംബനമിചഗ് ചെരച സചെയ്തഗ് തഫീരുമകാനെമിക്കകാഡിം എനകാണഗ്.  

(7) മറെകാഡഗ് നെവഫീകരണഡിം

ശഫീ  .    മുരളമി സപരുസനെലമി:  സര,  ചെകാവക്കകാട്നെമിനഡിം പല വഴമികളമിലൂസട

തൃശ്ശൂര ജമിലയമിമലയ്ക്കുഡിം  കകാഞ്ഞെകാണമിവഴമി തൃശ്ശൂര ജമിലയമിമലയ്ക്കുഡിം തൃപയകാരക്കുഡിം

ഓമരകാ മമിനെമിട്ടമിലുഡിം നെമിരവധമി വകാഹനെങ്ങള് കടനമപകാകുന ഒരു പധകാനെസപ്പെട്ട

മകനമകാണഗ് പകാവറെട്ടമി സസന്റെര.  മഴ സപയ്തകാല് സവളളസകട്ടഗ് ഇഇൗ സസന്റെറെമിസന്റെ
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ശകാപമകായമി  നെമിലനെമില്ക്കുകയകാണഗ്.  സവളളസക്കട്ടഗ്  ഒഴമിവകാക്കകാനുഡിം

അതമിനെകാവശരമകായ  വമിധതമിലുളള  കകാനെ  നെമിരമ്മമിക്കുനതമിനുഡിം  മറെകാഡമിസന്റെ

നെവഫീകരണതമിനുമകായമി  2019-2020-സല  ബഡ്ജറ്റമില്  രണരമക്കകാടമി  രൂപ

അനുവദമിചമിട്ടുസണനതഗ് സമന്തകാഷകരമകായ കകാരരമകാണഗ്.  എസ്റ്റേമിമമറ്റഗ് തുകയസട

ഇരുപതഗ്  ശതമകാനെവഡിം  ഇതമിനുമവണമി  വകയമിരുതമിയമിട്ടുണഗ്.  ഇതുമകായമി

ബനസപ്പെട്ടഗ്  മണ്ഡല  നെമിലവകാരതമില്തസന  ഒനരണ്ടുപകാവശരഡിം

ബനസപ്പെട്ടവരുസട മയകാഗങ്ങള് വമിളമിചമചരക്കുന സമിതമിവമിമശഷഡിം ഉണകായമി.

എനകാല്  കകാരരമകായ  പുമരകാഗതമി  ഇതമിസന്റെ  നെമിരമ്മകാണ  പവൃതമികള്ക്കഗ്

വനമിട്ടമില. ചുരുക്കമി പറെയകാനുളളതഗ്, ഇഇൗ പവൃതമിയമകായമി ബനസപ്പെട്ട നെടപടമി

അടമിയന്തരമകായമി  മവഗതമില്  ആക്കണസമനകാണഗ്  ഞകാന  ഇഇൗ

സബ്മമിഷനെമിലൂസട   അങ്ങമയകാടഗ് ആവശരസപ്പെടുനതഗ്.

സപകാതുമരകാമത്തുഡിം രജമിമസഷനുഡിം വകുപമനമി  (ശഫീ  .    ജമി  .    സുധകാകരന):

സര,  പകാവറെട്ടമി  സസന്റെറെമിസല  സവള്ളസക്കട്ടഗ്  ഒഴമിവകാക്കുനതമിനുള്ള  കകാനെ

നെമിരമ്മകാണവഡിം  സമിഗ്നലമിഡിംഗഗ്  സഡിംവമിധകാനെവമുള്സപ്പെസടയള്ള  നെവഫീകരണ

പവൃതമികള്ക്കുമകായമി  2019  ഡമിസഡിംബര മകാസതമില് രണ്ടു മകകാടമി  അമതഗ്

ലകഡിം  രൂപയസട  ഭരണകാനുമതമി  നെല്കമിയമിരുന.  2020  മകാരചഗ്  12-നെഗ്
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ബഹുമകാനെസപ്പെട്ട എഡിം.എല്.എ., ശഫീ. മുരളമി സപരുസനെലമിയസട അദരകതയമില്

പകാവറെട്ടമി പഞകായതഗ് സകാഡിംസകാരമിക നെമിലയതമില്  മയകാഗഡിം മചെരുകയണകായമി.

അവമിസട  നെടന  ചെരചയമില്,  പുറെമമകാക്കഗ്  ഭൂമമിയസണങമില്  അതഗ്

കസണത്തുനതമിനെകായമി  തൃപയകാര-കകാഞ്ഞെകാണമി  മറെകാഡമില്  പുളമിമഞരമിപ്പെടമി

മുതല് കകാശഫീര മറെകാഡഗ് വസരയഡിം പകാവറെട്ടമി കള്ചറെല് ആഡമിമറ്റകാറെമിയഡിം മുതല്

മകകാണ്സവന്റെഗ്  സ്കൂള്വസരയഡിം സരമവ നെടതമി നെമിരണ്ണയമിക്കകാനുഡിം തഫീരുമകാനെമിച.

സസചഗ്  ലഭമിചതമിനുമശഷഡിം  സകാമങതമികകാനുമതമി  നെല്കമി  എസ്റ്റേമിമമറ്റഗ്

സമരപ്പെമിക്കകാനുഡിം  തഫീരുമകാനെമിച.  സരമവ  നെടതമി  അതമിരതമിക്കല്ലുകള്

സകാപമിക്കുനതമിനുഡിം  സലഡിം  ഏസറ്റടുതഗ്  പുതമിയ  അസസലനസമന്റെഗ്

തയകാറെകാക്കുനതമിനുമകായമി  1,28,000/-  രൂപയസട  എസ്റ്റേമിമമറ്റുഡിം  പകാരട്ടഗ്

സകാമങതമികകാനുമതമിക്കകായമി  സമരപ്പെമിചഗ്  അനുമതമി  ലഭമിചഗ്  സടണര

നെടതമിസയങമിലുഡിം  കരകാറുകകാരുസട  ഭകാഗത്തുനെമിനഡിം  യകാസതകാരു  പതമികരണവഡിം

ഉണകായമിട്ടമില.  ഇമപ്പെകാള്  റെഫീ-സടണര  നെടപടമികള്  നെടനവരുന.  സരമവ

മജകാലമികള്ക്കകായമി  സരമവയരമകാസര  നെമിമയകാഗമിചമിരുന.  ആ  സമയതഗ്

മകകാവമിഡുമൂലഡിം  പസ്തുത  സലഡിം  കസണയ്നസമന്റെഗ്  മസകാണ്  ആയതമിനെകാല്

സരമവ നെടപടമികള് അമപ്പെകാള് ആരഡിംഭമിക്കകാന കഴമിഞ്ഞെമില.  ഇമപ്പെകാള് പുതമിയ
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ടഫീമമിസനെ  നെമിയമമിചമിട്ടുണഗ്.  സകാമങതമികകാനുമതമിയസട  പവൃതമി  കരകാര

ഉറെപ്പെമിക്കുനമുറെയഗ് പുറെമമകാക്കഗ് സരമവ നെടപടമികളുഡിം അസസലനസമന്റെഗ് കല്ലുകള്

സകാപമിക്കുന  പവൃതമികളുഡിം  പൂരതമിയകാക്കുഡിം.  പധകാനെ  പവൃതമിയസട

സകാമങതമികകാനുമതമിക്കകായമി എസ്റ്റേമിമമറ്റഗ് സമരപ്പെമിക്കുനതകാണഗ്. 

(8) പകാലഡിം നെമിരമ്മകാണഡിം

ശഫീ  .    ബമി  .    സതരന:  സര,  ബഹുമകാനെസപ്പെട്ട  സഡപക്യൂട്ടമി  സഫീക്കര  വമി.

ശശമിയസട  നെമിമയകാജകമണ്ഡലമകായ  ചെമിറെയമിനകഫീഴഗ്

നെമിമയകാജകമണ്ഡലസതയഡിംകൂടമി ബനമിപ്പെമിക്കുന  ഒരു പകാലമകാണഗ്, ആറ്റമിങ്ങല്

നെമിമയകാജകമണ്ഡലതമില്സപ്പെടുന  വക്കവഡിം  ചെമിറെയമിനകഫീഴഗ്

മണ്ഡലതമില്സപ്പെടുന  അഞസതങ്ങഗ്  പഞകായത്തുമകായമി  ബനമിപ്പെമിക്കുന

അതമിപധകാനെമകായ വക്കഡിം-കകായമിക്കര പകാലഡിം.  ഏപമില്           12-നെകാണഗ്

മഹകാകവമി  കുമകാരനെകാശകാസന്റെ  ജനദമിനെഡിം.  1873-ലകാണഗ്  അമദ്ദേഹഡിം  കകായമിക്കര

ഗ്രകാമതമില്  ജനെമിചതഗ്.  ഇനഗ്  അതുമകായമി  ബനസപ്പെസട്ടകാരു  പരമിപകാടമി

ബഹുമകാനെസപ്പെട്ട സഫീക്കര ഇവമിസട സഡിംഘടമിപ്പെമിചമിട്ടുണഗ്.  ബഹുമകാനെസപ്പെട്ട മനമി

ശഫീ.  ജമി.  സുധകാകരന  നെമിരവധമി  പകാവശരഡിം  വക്കതഗ്  വനമിട്ടുള്ളതകാണഗ്.

അസതകാരു  ചെരമിത്രഭൂമമികയകാണഗ്.  സധകാതനര  സമര  മപകാരകാട്ട  ചെരമിത്രതമിസല
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ജധലമിക്കുന  നെകത്രമകായ  വക്കഡിം  അബ്ദുള്  ഖകാദറെമിസന്റെയഡിം  നെകാടകാണതഗ്.

അതുമപകാസലതസന  സകാഡിംസകാരമിക-സകാമൂഹമിക  രഡിംഗങ്ങളമിസല  പധകാനെസപ്പെട്ട

സകാനമിദരമകായ  വക്കഡിം  മഇൗലവമിയസട  നെകാടുമകാണഗ്.  ഇഇൗ  രണഗ്  ചെരമിത്ര

ഭകാഗങ്ങസളയഡിം  തമ്മമില്  ബനമിപ്പെമിക്കുന  ഒരു  പകാലമകാണഗ്.  അങ്ങഗ്

മുനകസയടുതഗ്  കമിഫ്ബമി  ഫണമില്നെമിനഡിം  നെമിരമ്മകാണഡിം  ആരഡിംഭമിക്കകാനുള്ള

അനുമതമിയകാണഗ്  നെല്കമിയതഗ്.  പമക  ഇവമിസടയണകായ  പശഡിം,

രണ്ടുവരഷമകായമി  ഇതുസഡിംബനമിസചകാരു  ഏമകകാപനെമമില.   റെവനെക്യൂ  വകുപ്പെഗ്

സലമമസറ്റടുതഗ് സപകാതുമരകാമതഗ് വകുപമകായമി മചെരനഗ് ഇതമിസന്റെ നെമിരമ്മകാണഡിം

ആരഡിംഭമിക്കുനതമിനുള്ള നെമിരവധമി തടസങ്ങളുണകായമി.  ആ തടസങ്ങള് നെഫീക്കമി

ഇതമിസന്റെ  നെമിരമ്മകാണഡിം  മവഗതമില്  ആരഡിംഭമിക്കുനതമിനുള്ള  നെടപടമികള്

സധഫീകരമിക്കണസമനകാണഗ് എനെമിക്കഗ് വമിനെയപൂരവഡിം അഭരരതമിക്കകാനുള്ളതഗ്.

സപകാതുമരകാമത്തുഡിം രജമിമസഷനുഡിം വകുപമനമി  (ശഫീ  .    ജമി  .    സുധകാകരന):

സര,  ബഹുമകാനെസപ്പെട്ട എഡിം.എല്.എ.,  ശഫീ.  ബമി.  സതരന ഉനയമിച ടമി.എസഗ്.

കനെകാലമിനെഗ്  കുറുസക  വക്കഡിം-കകായമിക്കര  ഭകാഗങ്ങസള  ബനമിപ്പെമിചസകകാണ്ടുള്ള

കകായമിക്കര പകാലതമിനെഗ് 25 മകകാടമി രൂപ 2017-18-സല ബഡ്ജറ്റമില് കമിഫ്ബമി

വകയമിരുതമി,  തതധതമില് ഭരണകാനുമതമി നെല്കമിയമിരുന.  മണ്ണുപരമിമശകാധനെ
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നെടതമി,  രൂപമരഖ  തയകാറെകാക്കമി,  അന്തമിമമകായമി  28.32 മകകാടമി  രൂപയസട

എസ്റ്റേമിമമറ്റുഡിം  തയകാറെകാക്കമി  സകാമതമികകാനുമതമിക്കഗ്  ഫമിനെകാനസമിമലയഗ്

സമരപ്പെമിചമിട്ടുണഗ്.  പസ്തുത പവൃതമിക്കഗ് സലഡിം ഏസറ്റടുക്കുനതമിനുമവണമിയള്ള

5  മകകാടമി  50  ലകഡിം  രൂപയസട  സകാമതമികകാനുമതമി  2020  സഫബ്രുവരമി

11-നുതസന  നെല്കുകയണകായമി.  തുടരനഗ്  സലഡിം  ഏസറ്റടുക്കുനതമിസന്റെ

നെടപടമികള് ആരഡിംഭമിക്കുനതമിനെകായമി റെവനെക്യൂ വകുപ്പെമിനെഗ് കതഗ് നെല്കമി, പകാരഡിംഭ

നെടപടമികള്  മനെകാട്ടമിസസഫ  സചെയ്യുകയഡിം  സചെയ്തമിട്ടുണഗ്.  സലഡിം

ഏസറ്റടുക്കുനതമിമലയ്ക്കുള്ള  അസസലനസമന്റെമില്  അതമിരതമിക്കല്ലുകള്

സകാപമിക്കുനതമിനുമവണമിയള്ള പവൃതമി സടണര സചെയ്തമിരുന.  മപകാജകമിസന്റെ

തുടര നെടപടമി  KRFB (Kerala Road Fund Board)-യമില് പുതുതകായമി രൂപഡിം

നെല്കമിയ  കമിഫ്ബമി  എഞമിനെഫീയറെമിഡിംഗഗ്  വമിഭകാഗതമിമലയഗ്  നെല്കമിയമിട്ടുണഗ്.

കമിഫ്ബമിയമില്  തുടരനെടപടമികള്  സധഫീകരമിചവരമികയകാണഗ്.  നെടപടമികള്

തധരമിതസപ്പെടുത്തുനതകാണഗ്.

(9) സസബപ്പെകാസഗ് വമികസനെഡിം

സപകാഫ  .    ആബമിദഗ് ഹുസസസന തങ്ങള്: സര, മകകാട്ടയല് മണ്ഡലതമിസല

സുപധകാനെമകായ  ഒരു  സസബപ്പെകാസകാണഗ്  മകകാട്ടയല്-പുത്തൂര-സചെനെയല്
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സസബപ്പെകാസഗ്.  ഇമപ്പെകാള്  അതമിസന്റെ  ആദരസത  രണ്ടുഘട്ടഡിം  പൂരതഫീകരമിചഗ്

കഴമിഞ്ഞെമിട്ടുണഗ്.  ബഹുമകാനെസപ്പെട്ട  അങ്ങഗ്  മനെരസത  മചെകാമദരകാതരമവളയമില്

പറെഞ്ഞെ  നെകാടുകകാണമി-പരപ്പെനെങ്ങകാടമി  മറെകാഡമില്നെമിനഗ്  തൃശ്ശൂര-മകകാഴമിമക്കകാടഗ്

സസബപ്പെകാസമിമലയഗ്  വളസര  എളുപ്പെസമത്തുന  ഒരു  സസബപ്പെകാസുകൂടമിയകാണമിതഗ്.

ഇതമിസന്റെ  മൂനകാഡിംഘട്ട  പവൃതമി  ഇതുവസര  തുടങ്ങകാമനെകാ  സലമമസറ്റടുപ്പെഗ്

കഴമിഞ്ഞെഗ് പണഡിം സസകമകാറെകാമനെകാ കഴമിഞ്ഞെമിട്ടമില.  സലഡിം ഏകമദശഡിം അളനഗ്

തമിട്ടസപ്പെടുതമി  അതമിസന്റെ  സഡിംഖര  എത്രയകാസണനഗ്  കണക്കകാക്കമി

അതമിനെകാവശരമകായ  അനുവകാദഡിം  ലഭമിക്കണസമനഗ്  പറെഞസകകാണഗ്  എല്.എ.

ഡമിപ്പെകാരട്ടഗ്സമന്റെഗ്  പമി.ഡബക്യൂ.ഡമി.-യമിമലയഗ്  അനുവകാദതമിനെകായമി

അമപകമിചമിട്ടുണഗ്.  കണമിജനസമി  ചെകാരജകായമി  50 ലകഡിം  രൂപയകാണഗ്

മചെകാദമിചതഗ്.  50,000/-  രൂപയകാണഗ് സകകാടുതമിട്ടുള്ളതഗ്.  ബകാക്കമി  49.50 ലകഡിം

രൂപകൂടമി  സകകാടുതകാല്  അതമിസന്റെ  പവരതനെഡിം  പൂരതഫീകരമിക്കുഡിം.

അമതകാസടകാപ്പെഡിംതസന  ആദരഘട്ടതമില്  10  ലകഡിം  രൂപയഗ്  അനുവകാദഡിം

മചെകാദമിച, അതഗ് ധനെകകാരര വകുപ്പെമില്നെമിനഗ് ഇതുവസരയഡിം ലഭമിചമിട്ടമില.  ഏറ്റവഡിം

മവഗതമില്  അതഗ്  അനുവദമിചഗ്  അതമിസന്റെ  സലതമിനുമവണമിയള്ള

സഡിംഖരയഡിംകൂടമി അനുവദമിചകാല് ഇതമിസന്റെ പവരതമനെകാദ്ഘകാടനെഡിംമപകാലുഡിം ഇഇൗ
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സമയതഗ്  നെടതകാന  സകാധമിക്കുഡിം.  അങ്ങയസട  കകാലഘട്ടതമില്തസന

അതമിസന്റെ പവരതമനെകാദ്ഘകാടനെഡിം നെടതകാനെകാവശരമകായ നെടപടമിയണകായകാല്

വളസര നെനകായമിരുന. സലഡിം ഏസറ്റടുതഗ് നെല്കമി ജനെങ്ങള് വമിട്ടുസകകാടുക്കകാന

തയകാറെകായമി  നെമില്ക്കുന  ഒരു  പമദശഡിംകൂടമിയകാണഗ്.  അതുസകകാണഗ്  എത്രയഡിം

സപസട്ടനഗ്  അതമിസന്റെ  കണമിനജനസമി  ഫണഗ്  അനുവദമിചഗ്  പവരതനെഡിം

തുടങ്ങകാനെകാവശരമകായ നെടപടമിയണകാകണസമനഗ് ആവശരസപ്പെടുകയകാണഗ്.

സപകാതുമരകാമത്തുഡിം രജമിമസഷനുഡിം വകുപമനമി  (ശഫീ  .    ജമി  .    സുധകാകരന):

സര,   സപകാഫ.  ആബമിദഗ്  ഹുസസസന  തങ്ങളുസട  സബ്മമിഷന,  മകകാട്ടയല്-

പുത്തൂര-സചെനെയല്  സസബപ്പെകാസഗ്  മറെകാഡഗ്  മൂനകാഡിംഘട്ട  നെമിരമ്മകാണതമിസന്റെ

സലസമടുപ്പെമിനുളള  നെഷപരമിഹകാര  തുകയകായ  15,81,85,735/-  രൂപ

അനുവദമിക്കുനതമിനെകായള്ള അമപക സരക്കകാരമില് ഇതുവസര ലഭരമകായമിട്ടമില.

കണമിനജനസമി  ചെകാരജകായമി  49.50 ലകഡിം  രൂപ  അനുവദമിക്കുനണഗ്.  ടമി

തുകയമില് ആദരഘട്ടമകായമി 10 ലകഡിം രൂപ അനുവദമിചഗ് ഭരണകാനുമതമി നെല്കമി.

അതമിനപകകാരമുള്ള  സലറ്റര  ഓഫഗ്  സക്രഡമിറ്റഗ്  സപകാമപ്പെകാസല്  ധനെകകാരര

വകുപ്പെമിസന്റെ പരമിഗണനെയമിലുണഗ്.  മലപറെഡിം കളകമറെറ്റമില് നെടന മയകാഗതമില്

നെഷപരമിഹകാരത്തുകയസട  അഞഗ്  ശതമകാനെഡിം  അസലങമില്  50 ലകഡിം  രൂപ
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ഏതകാമണകാ  കുറെവഗ്  ആ  തുക  സസഷരല്  തഹസഫീല്ദകാരുസട  അക്കഇൗണമില്

നെമിമകപമിക്കുനതമിനെഗ്  എകമികക്യൂട്ടഫീവഗ്  എഞമിനെഫീയമറെകാടഗ്  നെമിരമദ്ദേശമിചമിരുന.

നെഷപരമിഹകാരത്തുകയകായമി  ലകാന്റെഗ്  അകധമിസമിഷന  ഓഫഫീസര

കണക്കകാക്കമിയമിട്ടുള്ള  തുകയസട  5  ശതമകാനെഡിം  50 ലകഡിം  രൂപയമില്

കൂടുതലകായതമിനെകാല്  തഹസഫീല്ദകാരക്കഗ്  നെല്മകണതഗ്  50 ലകഡിം  രൂപയകായമി

നെമിജസപ്പെടുമതണമിവന.  അതമിനുമുമഗ്  നെല്കമിയമിട്ടുള്ള തുക കഴമിചഗ്   ബകാക്കമി

തുക  അടയ്ക്കുനതമിനെകായമി  മമല്പവൃതമിയസട  കണമിനജനസമി

ചെകാരജമിനെതമില് മുമഗ് നെല്കമിയമിട്ടുള്ള  50,000/-  രൂപയഡിം ആദരഘട്ടതമില്

അനുവദമിച  10  ലകഡിം  രൂപയഡിം  കഴമിചഗ്  ബകാക്കമി  39.50  ലകഡിം  രൂപ

അനുവദമിക്കുനതമിനെകായമി  പസ്തുത  തുകകൂടമി  മുനഭരണകാനുമതമിമയകാസടകാപ്പെഡിം

ഉള്സപ്പെടുതമി  പുതുക്കമിയ  ഭരണകാനുമതമി  സരക്കകാരമില്നെമിനഡിം  നെല്കകാന

സമരപ്പെമിചമിരമിക്കുകയകാണഗ്.   ഇപകകാരഡിം  ബകാക്കമി  കണമിനജനസമി  ചെകാരജഗ്

അനുവദമിക്കുനതമിമലയ്ക്കുള്ള  പുതുക്കമിയ  ഭരണകാനുമതമിക്കുമവണമിയള്ള

സപകാമപ്പെകാസല് സരക്കകാരമില് ലഭരമകാകുനമുറെയഗ് ഫണമിസന്റെ ലഭരതയനുസരമിചഗ്

നെടപടമികള് സധഫീകരമിക്കകാനെകാണഗ് തഫീരുമകാനെമിചമിട്ടുള്ളതഗ്. 
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(10)  മലപറെഡിം മമഖലകാ മകനഡിം

ശഫീ  .   ടമി  .   വമി  .   ഇബകാഹമിഡിം: സര, SCOLE (State Council for Open and

Lifelong  Education)  മകരളയസട  മലപറെഡിം  ഉപമകനഡിം

ഇലകാതകാക്കമിസക്കകാണമിരമിക്കുന  സകാഹചെരരഡിം  പറെയനതമിനുമുമ്പുതസന,  ഇനഗ്

മകരളതമിസല  സപകാതുവമിദരകാഭരകാസ  ശകാകഫീകരണ  പശഡിം  ചെരച

സചെയസകകാണമിരമിക്കുകയകാണഗ്.   സപകാതുവമിദരകാഭരകാസഡിം  ശകമിസപ്പെടണസമങമില്

അധരകാപക  സമൂഹഡിംകൂടമി  സഡിംതൃപ്തരകായമിരമിക്കണഡിം.  മകരളതമില്

നെകാലകായമിരമതകാളഡിം  അധരകാപകരമിനഗ്  നെമിയമനെകാഡിംഗഫീകകാരഡിം  ലഭമിക്കകാസത

മുമനകാട്ടുമപകാകുകയകാണഗ്.  അവരക്കഗ്  നെമിയമനെകാഡിംഗഫീകകാരഡിം,  ലഭമിക്കകാസത

വമിദരകാഭരകാസ അവകകാശ നെമിയമഡിം 1:30 എനഗ് സസപമറെമിതലതമിലുഡിം 1:45 എനഗ്

സസഹസ്കൂള്  തലതമിലുമുണകാകുമമകാള്  അതനുസരമിചഗ്  മപകാസ്റ്റേഗ്  ക്രമിമയഷന

നെടമക്കണതുണഗ്.  അതഗ്  നെടക്കകാസത  അധരകാപകര  സ്കൂളമില്മപകായമി

പഠമിപ്പെമിക്കകാസത  അവരക്കഗ്  ശമളഡിം  കമിട്ടകാസത  മുമനകാട്ടുമപകാകുസനകാരു

സകാഹചെരരഡിം  ഇവമിസടയണഗ്.  അതഗ്  ബഹുമകാനെസപ്പെട്ട  മനമിയസട  ശദയമില്

ഞകാന  സകകാണ്ടുവരമികയകാണഗ്.  രകാവമിസല  മചെകാമദരകാതരമവളയമില്

ശദയമില്സകകാണ്ടുവരകാന  ശമമിചമിട്ടുഡിം  സകാധമിക്കകാതതുസകകാണകാണഗ്  ഇമപ്പെകാള്
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ഇവമിസട  പറെയനതഗ്.  അവരക്കഗ്  1:1  എനള്ള  നെമിലയഗ്,  ഒനഗ്  സപകാട്ടകടഗ്

അധരകാപകരക്കഗ്  സകകാടുക്കകാഡിം,  നെമിയമനെഡിം  നെടതമിയമിട്ടുള്ള  അധരകാപകരക്കഗ്

നെമിയമനെഡിം  സകകാടുക്കുന  സമിതമിക്കഗ്  എനള്ള  സരട്ടമിഫമിക്കറ്റഗ്

സകകാടുതമിട്ടുമപകാലുഡിം ഇമപ്പെകാള് നെമിയമനെകാഡിംഗഫീകകാരഡിം ലഭമിക്കകാസതകാരു വമിഷയഡിം

ഇവമിസട ബഹുമകാനെസപ്പെട്ട മനമിയസട  ശദയമില് ഞകാന സകകാണ്ടുവരമികയകാണഗ്.

അമതകാസടകാപ്പെഡിം  തസന  SCOLE  KERALA  എനപറെയനതഗ്,  പമതരകമിചഗ്

പസഗ്  വണ്ണമിനെഗ്  കുട്ടമികള്ക്കഗ്  ഗവണ്സമന്റെഗ്,  എയ്ഡഡഗ്  സ്കൂളുകള്ക്കഗ്  റെഗുലര

സ്റ്റേഡമിക്കഗ്  സഇൗകരരമമിലകാതമപ്പെകാള്  അവരക്കഗ്  സസപവറ്റകായമി  പഠമിക്കകാനുള്ള

സഇൗകരരഡിം  ഏരസപ്പെടുത്തുനതമിനുമവണമിയള്ള  സഡിംവമിധകാനെമകാണഗ്.  SCOLE

Kerala-യമില് രജമിസ്റ്റേര സചെയ്യുന കുട്ടമികളമില് മൂനമിസലകാനഗ്  ഭകാഗവഡിം മലപറെഡിം

ജമിലയമില് നെമിനള്ളവരകാണഗ്.  2020-സല കണസക്കടുതകാല് ആസക  രജമിസ്റ്റേര

സചെയ്ത  48618 കുട്ടമികളമില്  18700  കുട്ടമികളുഡിം  മലപറെത്തുകകാരകാണഗ്.  പകാലക്കകാടഗ്

6400  കുട്ടമികള്,  കണ്ണൂര  2180  കുട്ടമികള്,  മകകാഴമിമക്കകാടഗ്  6277  കുട്ടമികള്,

വയനെകാടഗ്  984  കുട്ടമികള്,  കകാസരമഗകാഡഗ്  1730  കുട്ടമികള്.  ഇതരതമില്

ഇവമിസട  സൂചെമിപ്പെമിച  48618  കുട്ടമികളമില്  മുപ്പെതമിയകാറെകായമിരതമില്പ്പെരഡിം

കുട്ടമികളുഡിം  മലബകാര  പമദശത്തുനെമിനമകാണഗ്.   2013-ല്  യ.ഡമി.എഫഗ്.
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ഗവണ്സമന്റെഗ് മലപറെതഗ് ഏരസപ്പെടുതമിയ SCOLE Kerala-യസട റെഫീജമിയണല്

ഉപമകനമകാണഗ് അവരക്കുമവണമി മലപറെത്തുള്ളതഗ്. യ.ഡമി.എഫഗ്. ഗവണ്സമന്റെഗ്

അധമികകാരസമകാഴമിഞ്ഞെഗ്  എല്.ഡമി.എഫഗ്.  അധമികകാരതമിമലറെമിയ  ഉടനതസന

മലപറെഡിം സമിവമില് മസ്റ്റേഷനെമില് പവരതമിക്കുന ഇഇൗ ഉപമകനഡിം പൂട്ടമിസയനഗ്

പറെയകാന  പറ്റമിസലങമിലുഡിം  അവമിസടയണകായമിരുന  ഫയലുകസളലകാഡിം

തമിരുവനെന്തപുരമതയഗ്  സകകാണ്ടുവനസവനഗ്  മകാത്രമല അവമിസടയണകായമിരുന

ജൂനെമിയര  സൂപണടക്കമുള്ള  സപരമനെന്റെഗ്  സ്റ്റേകാഫമിസനെസയലഡിം

പമിനവലമിചകഴമിഞ.  തകാത്ക്കകാലമിക ജഫീവനെക്കകാസരവചസകകാണഗ് മകാത്രമകാണഗ്

ഇമപ്പെകാള്  പസ്തുത  ഉപമകനഡിം  പവരതമിക്കുനതഗ്.  ഒരു  കകാരരവഡിം  അവമിസട

നെടക്കുനമില.   മഹകാഭൂരമിപകഡിം  വരുന  മലബകാറെമിസല  കുട്ടമികള്ക്കഗ്  ഈ

ഓഫഫീസുമകായമി  ബനസപ്പെടണസമങമില്  തമിരുവനെന്തപുരമതയഗ്  വണമി

കയമറെണ  സകാഹചെരരമകാണുള്ളതഗ്.  മൂനമില്  രണഗ്  എനള്ളതുഡിം  കടനഗ്

ഏകമദശഡിം 70 ശതമകാനെഡിം കുട്ടമികളുഡിം മലബകാറെമില് നെമിനള്ളവരകായമിരമിസക്ക ഇഇൗ

ഉപമകനഡിം  പൂട്ടമിയതഗ്  തഫീസര  ശരമിയകായമില.   മലപറെതഗ്  സമിതമി  സചെയ്യുന

മലബകാര മമഖലകാ മകനഡിം വഫീണ്ടുഡിം ശകാകഫീകരമിക്കുനതമിനെകാവശരമകായ നെടപടമി

സധഫീകരമിക്കണഡിം.  അവമിസട  4  തകാത്ക്കകാലമിക ജഫീവനെക്കകാര  മകാത്രമകാണുള്ളതഗ്.
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ഒരു  പമതരക  രകാഷഫീയ  ചെകായഗ് വള്ള  തകാത്ക്കകാലമിക  ജഫീവനെക്കകാസര  മകാത്രഡിം

SCOLE Kerala-യമില് സമിരസപ്പെടുതകാന മപകാകുകയകാണഗ്.  ഒരു വമിഭകാഗസത

മകാറ്റമി  നെമിരത്തുന.  ബഹുമകാനെസപ്പെട്ട  മനമിയസട  കകാലതഗ്  SCOLE Kerala-

യമില്  ഇതരഡിം  കകാരരങ്ങള്  ഉണകാകുനസവനതമില്  ഞങ്ങളുസട  പരമിഭവവഡിം

സങടവഡിം  ഇവമിസട  അറെമിയമിക്കുകയകാണഗ്.  മലപറെഡിം  ഉപമകനഡിം

ശകാകഫീകരമിക്കുനതമിനെകാവശരമകായ  നെടപടമി  സധഫീകരമിക്കണസമന  കകാരരഡിം

ബഹുമകാനെസപ്പെട്ട  മനമിയസട  മുനമില്  സബ്മമിഷനെകായമി  ഞകാന

അവതരമിപ്പെമിക്കുന.     

സപകാതു  വമിദരകാഭരകാസ  വകുപമനമി  (സപകാഫ  .    സമി  .    രവഫീനനെകാഥഗ്):

സര,  SCOLE Kerala-യസട സഡിംസകാനെ മകനതമിലുഡിം മലബകാര മമഖലകാ

മകനതമിലുഡിം മകനഫീകരമിചമിരുന വമിദരകാരതമികള്ക്കഗ് നെല്കുന വമിവമിധ

മസവനെങ്ങള്  അതകാതഗ്  ജമിലകാ  മകനങ്ങളമിമലയഗ്  വമിമകനഫീകരമിചഗ്

നെല്കുനതമിനുള്ള തഫീരുമകാനെഡിം മകാത്രമകാണഗ് സസകസക്കകാണമിട്ടുള്ളതഗ്.  SCOLE

Kerala രൂപഫീകൃതമകാകുനതമിനുമുമഗ്  മകരള  മസ്റ്റേറ്റഗ്  ഓപ്പെണ്  സ്കൂള്  എന

നെമിലയമില്  പവരതമിചമിരുന  കകാലയളവമില്  14  ജമിലകളമിലുഡിം  ഒകാപ്പെണ്

സ്കൂളമിനെഗ്  ജമിലകാ  മകനങ്ങളുണകായമിരുന.  എനകാല്  പരമിമമിതമകായ  ചെമില
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മസവനെങ്ങള്  മകാത്രമകാണഗ്  അനഗ്  ജമിലകാ  മകനങ്ങള്  മുമഖനെ

നെല്കമിയമിരുനതഗ്.   മറ്റഗ്  മസവനെങ്ങസളലകാഡിം  സഡിംസകാനെ  മകനഡിം

മുമഖനെയകാണഗ്  നെല്കമിയമിരുനതഗ്.  അതമിനെകാല്  മലബകാര  മമഖലയമില്

ഉള്സപ്പെട്ട  കകാസരമഗകാഡഗ്,  കണ്ണൂര,  മകകാഴമിമക്കകാടഗ്,  വയനെകാടഗ്,  മലപറെഡിം,

പകാലക്കകാടഗ്  എനഫീ  6  ജമിലകളമിസല  വമിദരകാരതമികളുസട

സഇൗകരരകാരതമകാണഗ്  2014-ല് മലബകാര മമഖലകാ മകനഡിം ആരഡിംഭമിചതഗ്.

SCOLE Kerala രൂപഫീകൃതമകായമശഷഡിം 2016-17 അദരയനെവരഷഡിം മുതല്

SCOLE  Kerala നെടത്തുന  എലകാ  മകകാഴ്സുകള്ക്കുഡിം  ഓണ്സസലന

രജമിമസഷന സമ്പ്രദകായഡിം ഏരസപ്പെടുതമി.  അതമിസനെത്തുടരനഗ് സഡിംസകാനെ

മകനഡിംവഴമിയഡിം  മലബകാര  മകനഡിംവഴമിയഡിം  വമിദരകാരതമികള്ക്കഗ്

നെല്കമിവനമിരുന  വമിവമിധങ്ങളകായ  മസവനെങ്ങള്  അതതഗ്  ജമിലകാ

മകനങ്ങള്വഴമി  ഓണ്സസലനെകായഡിം  മറ്റുഡിം  നെല്കുനതമിനെഗ്  ക്രമഫീകരണഡിം

ഏരസപ്പെടുത്തുകയണകായമി.   മമഖലകാ  മകനഡിംവഴമി  ലഭരമകായമിരുന  എലകാ

മസവനെങ്ങളുഡിം ജമിലകാ മകനങ്ങള്വഴമിതസന നെല്കുന സകാഹചെരരതമില്

മലപറെഡിം  ജമിലയമിസല  വമിദരകാരതമികള്ക്കഗ്  മകാത്രമകാണഗ്  മലബകാര

മകനതമിസന്റെ  മസവനെഡിം  ഇമപ്പെകാള്  ഉപമയകാഗമിമക്കണമിവരുനതഗ്.
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അതമിനെകാല്  കൂടുതല്  സഇൗകരരഡിം  അവരക്കഗ്  ലഭമിചമിരമിക്കുകയകാണഗ്.

വമിദരകാരതമി  സഇൗഹൃദ  സമഫീപനെഡിം  മകാത്രമകാണഗ്  SCOLE  Kerala

സധഫീകരമിചമിട്ടുള്ളതഗ്.  SCOLE Kerala-യസട മുന രൂപമകായ മകരള മസ്റ്റേറ്റഗ്

ഒകാപ്പെണ്  സ്കൂളമില്  നെമിയമമിതരകായമി  ദഫീരഘകകാലമകായമി  തകാത്ക്കകാലമിക

വരവസയമില്  മജകാലമി  സചെയ്യുനവരുസട  മസവനെഡിം

പമയകാജനെസപ്പെടുതമിയകാണഗ്  SCOLE  Kerala നെമിലവമില്

പവരതമിക്കുനതഗ്.   SCOLE Kerala-ക്കുമവണമി സരക്കകാര തസമികകള്

അനുവദമിചഗ്  ഉതരവഗ്  പുറെസപ്പെടുവമിചമിട്ടുണഗ്.   ഓപ്പെണ്  സ്കൂളമില്  നെമിയമനെ

പക്രമിയവഴമി മയകാഗരതകള് അടമിസകാനെമകാക്കമി നെമിയമമിതരകായമി ഇമപ്പെകാള്

SCOLE Kerala-യസട മസവനെതമിലുള്ള ജഫീവനെക്കകാരമില് കുറെഞ്ഞെതഗ്  10

വരഷഡിം സരവഫീസുള്ളവരുസട മസവനെഡിം,  ഇതുസഡിംബനമിചഗ് ബഹുമകാനെസപ്പെട്ട

സസഹമക്കകാടതമിയസട പരമിഗണനെയമിലുള്ള ഹരജമികളുസട അന്തമിമതഫീരപ്പെമിനെഗ്

വമിമധയമകായമി  നെമിയമപകകാരഡിം  ക്രമസപ്പെടുത്തുനതമിനുമവണമി  ഒരു  കരടഗ്

സഫീമമിനെഗ്  23-09-2020-നെഗ് മചെരന ജനെറെല് കഇൗണ്സമില് മയകാഗഡിം രൂപഡിം

നെല്കമിയമിട്ടുണഗ്.  SCOLE         Kerala-യമിസല എലകാ തകാത്ക്കകാലമിക

ജഫീവനെക്കകാരുസടയഡിം  നെമിയമനെരഫീതമി,  മയകാഗരതകള്,  മസവനെകകാലഡിം
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തുടങ്ങമിയവ  നെമിയമനെവമിശദകാഡിംശങ്ങള്  വമിശദമകായമി  പരമിമശകാധമിചഡിം

ഇക്കകാരരതമില്  എലകാ  ജഫീവനെക്കകാരക്കുഡിം  പറെയവകാനുള്ളതഗ്  പറെയവകാനുഡിം

മരഖകാമൂലഡിം  അവ  നെല്കുവകാനുഡിം  അവസരഡിം  നെല്കമി  ഇക്കകാരരങ്ങള്കൂടമി

വമിശദമകായമി  പരമിമശകാധമിചമശഷമകാണഗ്  തല്സമയഡിം  നെമിലവമിലുള്ള

നെമിയമപകകാരഡിം  റെഗുമലഷനസമിനെഗ്  മയകാഗരരകായവസര  കസണതമി  കരടഗ്

സഫീമമിനെഗ് രൂപഡിം നെല്കമിയതഗ്.  സഫീമുഡിം കരടഗ് സരവഫീസഗ് ചെട്ടങ്ങളുഡിം ഇമപ്പെകാള്

സരക്കകാരമിസന്റെ പരമിഗണനെയമിലകാണഗ്.  

അമദ്ദേഹഡിം സൂചെമിപ്പെമിച അദരകാപക പശഡിം സരക്കകാര പരമിമശകാധമിചഗ്

വരമികയകാണഗ്.

(11) കകാട്ടുപനമി ശലരഡിം

ശഫീ  .    രകാജു  എബഹകാഡിം:  സര,  വനെരമൃഗങ്ങളുസട  കടനകാക്രമണഡിം

മകരളതമിസന്റെ  പശമകായമി  മകാറുകയകാണഗ്.   മുമഗ്  മലമയകാര  മമഖലകളമില്

മകാത്രമകായമിരുന വനെരമൃഗങ്ങളുസട,  വമിമശഷമിചഗ്  കകാട്ടുപനമികളുസട  ആക്രമണഡിം

ഉണകായമിരുനതഗ്.  കകാട്ടുപനമികള്  സപറ്റുസപരുകുകയകാണഗ്.  ഇതഗ്

നെമിയനമിക്കകാനെകായമി  കകാട്ടുപനമികസള സവടമിവചഗ്  സകകാലകാന മവണമിയള്ള നെല

നെടപടമി  ഗവണ്സമന്റെമിസന്റെ  ഭകാഗത്തുനെമിനണകായമി.   ബഹുമകാനെസപ്പെട്ട  മനമിസയ
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ഞകാന പമതരകഡിം അഭമിനെനമിക്കുന. അമനെകഡിം കകാട്ടുപനമികസള വനെഡിംവകുപ്പെമിസന്റെ

മനെതൃതധതമില് സവടമിവചസകകാലകാന ഇതുമൂലഡിം സകാധമിച.  ഒരു കകാട്ടുപനമിസയ

കമിട്ടണസമങമില്  ദമിവസങ്ങമളകാളഡിം  കകാതമിരമിക്കണസമനതകാണഗ്  പശഡിം.  അതഗ്

അപകാമയകാഗമികമകായ  കകാരരമകാണഗ്.   ക്ഷുദജഫീവമി  ഇനെതമില്  കകാട്ടുപനമികസള

ഉള്സപ്പെടുതകാനെകായമി സഡിംസകാനെ ഗവണ്സമന്റെഗ് മകനതമിനെഗ് കതയസചങമിലുഡിം

ഇതുവസര അനുകൂലമകായ മറുപടമി ഉണകായമിട്ടമിസലനകാണഗ് അറെമിയകാന സകാധമിചതഗ്.

ഇവസയ  സവടമിവചഗ്  പമിടമിക്കുനമതകാസടകാപ്പെഡിം  മറ്റഗ്  നെമിരവധമി  മകാരഗങ്ങള്

കകാട്ടുപനമികസള  കുരുക്കകാനെകായമി  പകാമയകാഗമികമകായമി  നെമുക്കഗ്  നെടപ്പെകാക്കകാന

സകാധമിക്കുഡിം.  ഇവസയ കുഴമി കുഴമിചഗ്  സകണമിസയകാരുക്കമി പമിടമിക്കുകസയനതകാണഗ്

അതമിസലകാനഗ്.  അതരതമിലുള്ള  നെമിരവധമി  മകാരഗങ്ങള്  കകാട്ടുപനമികസള

പമിടമിക്കുവകാനെകായമിട്ടുണഗ്.  മകരളതമിസല  ഏകമദശഡിം  എഴുപതമിലധമികഡിം

അസഡിംബമി  നെമിമയകാജകമണ്ഡലങ്ങള്  ഇതഗ്  കവര  സചെയകഴമിഞസവനകാണഗ്

വനെഡിം  വകുപ്പെമിസല  ഒരുമദരകാഗസന  കണക്കുകളുദരമിചസകകാണഗ്  എമനകാടഗ്

പറെഞ്ഞെതഗ്.  'സുഭമിക'  പദതമിയസട  ഭകാഗമകായമി  മകരളതമില്  ഉത്പകാദമിപ്പെമിച

കകാരഷമിക  വമിളകളുസട  പകുതമിയമിലധമികഡിം  കകാട്ടുപനമികള്  തമിനകഴമിഞ.

ഇതുവഴമി  നെമ്മുസട നെകാടമിനുണകാകുന സകാമതമിക നെഷഡിം വളസര വലുതകാണഗ്.
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അതമിനെകാല്  ഇതരഡിം  മൃഗങ്ങസള  സവടമിവചഗ്  സകകാലകാനുള്ള  നെടപടമികള്

തധരമിതസപ്പെടുതണഡിം.  അമതകാസടകാപ്പെഡിം  മറ്റഗ്  മകാരഗങ്ങളമിലൂസട  കകാട്ടുപനമികസള

പമിടമിക്കകാനുള്ള  അടമിയന്തര  നെടപടമികള്ക്കുള്ള  തഫീരുമകാനെഡിം  അങ്ങഗ്  ഇഇൗ

സഭയമില് പഖരകാപമിക്കണസമനകാണഗ് ഞകാന അഭരരതമിക്കുനതഗ്. 

വനെവഡിം മൃഗസഡിംരകണവഡിം മൃഗശകാലകളുഡിം വകുപമനമി (ശഫീ  .   സക  .   രകാജു):

സര,  കകാട്ടുപനമികളുസട  ശലരതമില്നെമിനഡിം  കരഷകസര  രകമിക്കണസമന

സരക്കകാര തഫീരുമകാനെമനുസരമിചഗ് കകാട്ടുപനമികസള ഉപകാധമികമളകാടുകൂടമി സവടമിവചഗ്

സകകാലകാന  മകാരഗനെമിരമദ്ദേശഡിം  പഖരകാപമിചസകകാണഗ്  18-05-2020-ല്  G.O.

(Rt)No.111/2020  പകകാരഡിം  സരക്കകാര  ഉതരവഗ്  പുറെസപ്പെടുവമിചമിട്ടുണഗ്.  ഇഇൗ

ഉതരവമിസന്റെ  കകാലകാവധമി  ആറുമകാസമകായമിരുന.  പസ്തുത  ഉതരവമിസന്റെ

കകാലകാവധമി  17-11-2020-നെഗ് അവസകാനെമിച സകാഹചെരരതമില് അനുമതമി ആറെഗ്

മകാസമതയ്ക്കുകൂടമി ദഫീരഘമിപ്പെമിചസകകാണഗ് സരക്കകാര ഉതരവഗ് പുറെസപ്പെടുവമിചമിട്ടുണഗ്.

ഇഇൗ  ഉതരവകള്  ലഭമിചതമിനുമശഷഡിം  നെകാളമിതുവസര  91  പനമികസള  ഇഇൗ

ഉതരവമിസന്റെ  അടമിസകാനെതമില്  സവടമിവചഗ്  സകകാനമിട്ടുണഗ്.  മമല്  സരക്കകാര

ഉതരവമിലുള്ള വരവസകള് ഇവയകാണഗ്, മനുഷരമനെകാ സധതമിമനെകാ കൃഷമിമക്കകാ

നെകാശമുണകാക്കുന കകാട്ടുപനമികസള മകാത്രമമ സകകാലകാന പകാടുള.  ഇതരതമില്
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കകാട്ടുപനമികസള  സകകാല്ലുനതമിനെഗ്  സസലസനസുള്ള  മതകാക്കുകള്

ഉപമയകാഗമിക്കണഡിം.   ജനെജകാഗ്രതകാ  സമമിതമിയസട  ശമിപകാരശ  സഹമിതഡിം

ഡമിവമിഷണല്  മഫകാറെസ്റ്റേഗ്  ഓഫഫീസമറെകാ  സസവല്ഡഗ്  സസലഫഗ്  വകാരഡമനെകാ

ലഭമിക്കുന  പരകാതമിയസട  അടമിസകാനെതമില്  ഡമിവമിഷണല്  മഫകാറെസ്റ്റേഗ്

ഓഫഫീസമറെകാ  അസലങമില്  സസവല്ഡഗ്  സസലഫഗ്  വകാരഡമനെകാ  പനമിശലരഡിം

ഉസണനഗ്  മബകാധരസപ്പെടുന  പമദശതഗ്  ഇഇൗ  ഉതരവഗ്

ബകാധകമകാക്കകാവനതകാണഗ്.  ഇപകകാരഡിം  കകാട്ടുപനമി  ശലരമുള്ള  പമദശസത

കകാട്ടുപനമികസള  സവടമിവചഗ്  സകകാല്ലുനതമിനുള്ള  അനുമതമി  ബനസപ്പെട്ട

ഡമിവമിഷണല് മഫകാറെസ്റ്റേഗ് ഓഫഫീസരമകാരമക്കകാ സസവല്ഡഗ് സസലഫഗ് വകാരഡമനെകാ

മരഖകാമൂലഡിം  നെല്മകണതകാണഗ്.   നെകാട്ടമിമലയമിറെങ്ങുന  ശലരക്കകാരകായ

കകാട്ടുപനമികസള ഉപകാധമികമളകാസട നെശമിപ്പെമിക്കകാന  11-01-2021-സല പുതുക്കമിയ

ഉതരവമിസല  വരവസകള്  തകാസഴപ്പെറെയഡിംപകകാരമകാണഗ്.

മനെരസതയണകായമിരുന  വരവസകളമില്  ഇളവഗ്  വരുതമിയമിട്ടുണഗ്.

അതനുസരമിചഗ്  മനുഷരസന്റെ  ജഫീവനുഡിം  സധതമിനുഡിം  കൃഷമിക്കുഡിം  നെകാശനെഷഡിം

വരുത്തുന  കകാട്ടുപനമികസള  ഉന്മൂലനെഡിം  സചെയകാന  കരഷകരക്കുഡിം

ഉമദരകാഗസരക്കുഡിം നെടപടമി സധഫീകരമിക്കകാവനതകാണഗ്. എനകാല് തകാസഴപ്പെറെയന
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മകാരഗങ്ങളമിലൂസട  ഇതരഡിം  കകാട്ടുപനമികസള  നെശമിപ്പെമിക്കകാന  പകാടമില.   ഇഇൗ

ഉതരവഗ്  ദുരവമിനെമിമയകാഗഡിം  സചെയകാന  പകാടമിസലനള്ളതുസകകാണകാണഗ്

അതരതമില്  തഫീരുമകാനെമിചതഗ്.   വമിഷപമയകാഗഡിം  പകാടമില.   മസകാടകവസ്തു

ഉപമയകാഗമിചഗ്  കകാട്ടുപനമികസള  സകകാലകാനുഡിം  പകാടമില.

സസവദദ്യുതകാഘകാതമമല്പ്പെമിക്കലുഡിം  പകാടമില.   മറ്റഗ്  മകാരഗങ്ങള്  സധഫീകരമിക്കകാഡിം.

ചെഫീഫഗ്  സസവല്ഡഗ്  സസലഫഗ്  വകാരഡന  പുറെസപ്പെടുവമിചമിട്ടുള്ള  കകാട്ടുപനമികളുസട

ആക്രമണഡിം രൂകമകായ പമദശങ്ങളമില് ഇഇൗ ഉതരവപകകാരഡിം കകാട്ടുപനമികസള

നെശമിപ്പെമിക്കകാവനതകാണഗ്.   ശലരക്കകാരകായ  പനമികസള  നെശമിപ്പെമിക്കുനതമിനെകായമി

ഏതഗ്  മുമഖനെയഡിം  ലഭമിക്കുന  ശമിപകാരശകള്  24  മണമികറെമിനെകഡിം

തഫീരപ്പെകാമക്കണതകാണഗ്.  ശലരക്കകാരകായ കകാട്ടുപനമികസള നെശമിപ്പെമിക്കുനതുമകായമി

ബനസപ്പെട്ടഗ് വനെഡിംവകുപ്പെഗ് ഉമദരകാഗസസര ഉള്സപ്പെടുതമി ഓമരകാ ഡമിവമിഷനെമിലുഡിം

ഓമരകാ  ടകാസഗ്  മഫകാഴഗ്  രൂപഫീകരമിമക്കണതകാസണനള്ള  നെമിരമദ്ദേശവഡിം

നെല്കമിയമിട്ടുണഗ്.  ഇഇൗ  നെമിയമതമിസന്റെ  അടമിസകാനെതമില്

കൃഷമിയമിടങ്ങളമിലമിറെങ്ങുന  കൂടുതല്   പനമികസള  വകവരുതകാന  കഴമിയഡിം.

അതുകൂടകാസത,  ശലരക്കകാരകായമി  പഖരകാപമിക്കുനതമിനുമവണമിയള്ള  അമപക

നെമിയമകാനുസരണഡിം  സകകാടുസതങമിലുഡിം  മകനസരക്കകാര  അതഗ്
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അഡിംഗഫീകരമിചമിട്ടമിലകാത  സകാഹചെരരതമിലകാണഗ്  മനെരസതയണകായമിരുന

ഉതരവഗ്  കുറെചകൂടമി  ലഘൂകരമിചസകകാണഗ്  ഇഇൗ  പശതമിനെഗ്  പരമിഹകാരഡിം

കകാണുനതമിനെഗ്  അനുകൂലമകായ  സമഫീപനെഡിം  സധഫീകരമിചസകകാണ്ടുള്ള  ഉതരവഗ്

രണകാമതഗ് പുറെസപ്പെടുവമിചതഗ്. 

കുരുക്കഗ്  ഉപമയകാഗമിചഡിം  പനമികസള  പമിടമിക്കകാന  കഴമിയസമങമിലുഡിം

അതമിസനെകാരു  വരവസമകാത്രമകാണുള്ളതഗ്.  അതകായതഗ്,  വനെതമില്നെമിനഗ്  രണ്ടു

കമിമലകാമഫീറ്റര  അപറെതഗ്,  വനെതമിമനെകാടുമചെരന  പമദശഡിം  മകാത്രമല

നെകാട്ടമിനപമദശങ്ങളമിലുഡിം നെഗരപമദശങ്ങളമിലുസമലകാഡിം പനമി വരുനസവനകാണഗ്

ശഫീ. രകാജു എബഹകാഡിം, എഡിം.എല്.എ. ഇവമിസട സൂചെമിപ്പെമിചതഗ്. അവമിസടസയലകാഡിം

കുരുക്കഗ്  ഉപമയകാഗമിചഗ്  പനമികസള  പമിടമിക്കുനതമിനെഗ്  കുഴപ്പെമമില.   ഞകാന

മനെരസത  പറെഞ്ഞെതുമപകാസല,  വനെമതകാടഗ്  മചെരനള്ള  രണ്ടുകമിമലകാമഫീറ്റര

സലതഗ് മറ്റഗ്  മൃഗങ്ങളുഡിം കുരുക്കമില് വഫീഴകാന സകാധരതയള്ളതമിനെകാല് കുരുക്കഗ്

ഉപമയകാഗമിക്കകാന പകാടമില.  ആ രഫീതമിയമിലുള്ള സമഫീപനെഡിം ഇനഗ് നെമിലവമിലുള്ള

മഫകാറെസ്റ്റേഗ്  കണ്സരമവഷന  ആകമിസന്റെയഡിം  സസവല്ഡഗ്  സസലഫഗ്

കണ്സരമവഷന  ആകമിസന്റെയസമകാസക്ക  ലഡിംഘനെമകാകുനതുസകകാണഗ്

അതരസമകാരു  ഉതരവഗ്  നെമുക്കഗ്  പുറെസപ്പെടുവമിക്കകാന  കഴമിയമില.   കരഷകരുഡിം
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ജനെപതമിനെമിധമികളുസമലകാഡിം  ഇതഗ്  ഫലപദമകായമി  ഉപമയകാഗമിചകാല്  ഇതുവചഗ്

പനമികളുസട എണ്ണഡിം നെമിയനമിക്കകാന കഴമിയഡിം.


