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സബ്മമിഷന
1. വനപപാത പദ്ധതമി

ശശ  .    സമി  .    കൃഷ്ണന:  സര,  കണ്ണൂര  ജമില്ലയുടടെ  സമഗ്രവമികസനതമിനന

ഉപകരമിക്കുന്ന  പയ്യന്നൂര  മണ്ഡലതമിടല  ടചെറുപുഴ  ഗ്രപാമപഞപായതമിടല

പുളമിങങപാത്തുനമിനന്നും  കരണപാടെക  അതമിരതമി  പട്ടണമപായ

ഭപാഗമണ്ഡലതമിങലയ്ക്കുള്ള  (Bhagamandala)  വനപപാത  നമിരമപാണന്നും

അടെമിയന്തര  പരമിഗണനയപായമി  സമരപമിക്കുന.  പ്രസ്തുത  പദ്ധതമി

യപാഥപാരതത്ഥ്യമപായപാല് ഇഇൗ നപാടെമിനുണപാകുന്നതന വലമിയ സപാധത്ഥ്യതകളപാണന.  ഇഇൗ

പദ്ധതമി  പയ്യന്നൂര,  കലത്ഥ്യപാങശ്ശേരമി,  തളമിപറമന,  തൃക്കരമിപ്പൂര  മണ്ഡലങളമിടല

എല്ലപാ  ജനങള്ക്കുന്നും  പ്രങയപാജനടപടുന്നതപാണന.  പുളമിങങപാത്തുനമിനന്നും

ഭപാഗമണ്ഡലതമിങലയന  നമിലവമില്  18  കമി.മശ.  മണ്പപാതയുണന.  പ്രസ്തുത

മണ്പപാതയുടടെ നവശകരണതമിലൂടടെ വനപപാത യപാഥപാരതത്ഥ്യമപാക്കപാന കഴമിയുന്നും.

40  വരഷതമിലധമികമപായമി  ഇതമിനുളള  ശമങള്  നടെനവരുനടണങമിലന്നും

വലമിയ  പുങരപാഗതമി  ഉണപായമിട്ടമില്ല.  ഇഇൗ  പദ്ധതമി  പൂരതമിയപായപാല്  ഏഴമിമല

ങനവല്  അക്കപാദമമി-ബപാന്നുംഗ്ലൂര  അന്തരസന്നുംസപാന  പപാത  യപാഥപാരതത്ഥ്യമപാകുന്നും.

ബപാന്നുംഗ്ലൂരമിങലയ്ക്കുള്ള  ദൂരന്നും  80  കമി.മശ.ലധമികന്നും  കുറയുന്നും.  ടടമസൂര,  ബപാന്നുംഗ്ലൂര

തുടെങമിയ  സലങളമില്  ങജപാലമി  ടചെയ്യുന്നവരക്കുന്നും
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ഉന്നതവമിദത്ഥ്യപാഭത്ഥ്യപാസതമിനപായമി  ങപപായവരക്കുന്നും  ഇഇൗ  പപാത  ഉപകരമിക്കുന്നും.

അങതപാടടെപാപന്നും  വലമിയ  വപാണമിജത്ഥ്യ  സപാധത്ഥ്യതയുന്നും  ഇതുമൂലന്നും  തുറക്കടപടുന്നും.

മപാടെപായമിക്കപാവന,  പരശ്ശേമിനമിക്കടെവന,  തൃചന്നുംബരന്നും  തുടെങമിയ  ങക്ഷേത്രങള്,

പുളമിങങപാന്നും  മഖപാന്നും,  തലക്കപാങവരമി  തുടെങമി  ഇരുസന്നുംസപാനങളമിലമുള്ള

ആരപാധനപാലയങളമിങലയ്ക്കുന്നും  ടൂറമിസന  ങകന്ദ്രങളമിങലയ്ക്കുന്നും  ഇഇൗ  ങറപാഡുമപാരഗന്നും

എളുപതമില്  എതമിങചരപാന  സപാധമിക്കുന്നും.  ഏഴമിമല  നപാവമിക  അക്കപാദമമി,

ടപരമിങങപാന്നും  സമി.ആര.പമി.എഫന.  ങകന്ദ്രന്നും  എന്നശ  തന്ത്രപ്രധപാന

സപാപനങളുടടെ  വമികസനതമിനുന്നും  ഇതന  സഹപായകരമപാകുന്നും.  പരമിസമിതമി

മപാനദണ്ഡങള്  പപാലമിച്ചുടകപാണ്ടുതടന്ന  ങറപാഡന  നമിരമപാണന്നും  സപാദ്ധത്ഥ്യമപാകുന്നും.

നമിലവമില്  മണ്ങറപാഡന  ഉള്ളതമിനപാല്  വനനശശകരണന്നും  ഉണപാകപാനമിടെയമില്ല.

വമിപുലമപായ വമികസന സപാദ്ധത്ഥ്യതകളുന്നും ജനതപാത്പരത്ഥ്യവന്നും പരമിഗണമിചന പ്രസ്തുത

പദ്ധതമി  നടെപമിലപാക്കുവപാന  ശക്തമപായ  ഇടെടപടെലണപാകണടമന്നന  ഇഇൗ

സബ്മമിഷനമിലൂടടെ ഞപാന അഭത്ഥ്യരതമിക്കുകയപാണന.

മുഖത്ഥ്യമന്ത്രമി  (ശശ  .    പമിണറപായമി  വമിജയന):  സര,  കണ്ണൂര  ടചെറുപുഴ

ഗ്രപാമപഞപായതമിടല  പുളമിങങപാത്തുനമിനന്നും  ഭപാഗമണ്ഡലതമിങലയ്ക്കുള്ള  ങറപാഡന

പദ്ധതമിയുടടെ  ഭപാഗമപായമി  2008-ല്  സമി.ആര.എഫന.  ഫണമില്  ഉള്ടപടുതമി
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പുളമിങങപാന്നും  പുഴയന  കുറുടക കരണപാടെക അതമിരതമിയുമപായമി  ബനമിപമിക്കുന്ന

ഒരു  പപാലന്നും  ടപപാതുമരപാമതന  വകുപന  നമിരമമിക്കുകയുണപായമി.  ഇഇൗ  ങറപാഡന

യപാഥപാരതത്ഥ്യമപായപാല്  പയ്യന്നൂരമില്നമിന്നന  ബപാന്നുംഗ്ലൂരമിങലയ്ക്കുള്ള  ദൂരന്നും  80

കമിങലപാമശറ്റങറപാളന്നും കുറവവരുന്നും.

കരണപാടെക  വനങമഖലയമിലൂടടെ  കടെനങപപാകുന്നതപാണന   പുളമിങങപാന്നും  -

ഭപാഗമണ്ഡലന്നും ങറപാഡന.   നമിലവമില് ഇഇൗ ഭപാഗതന  18  കമി.മശ.  മണ്ങറപാഡുണന.

ഇതന കരണപാടെക വനന്നും വകുപമിടന്റെ നമിയന്ത്രണതമിലള്ള പ്രങദശത്തുകൂടെമിയപാണന

കടെനങപപാകുന്നതന.  പപാലന്നും നമിരമപാണഘട്ടതമില്തടന്ന അനുബന ങറപാഡന

നമിരമപാണതമിനന  കരണപാടെക  സന്നുംസപാനവമപായമി  ബനടപട്ടമിരുന.

എന്നപാല്,  പപാരമിസമിതമിക  പ്രശ്നങളുടടെ  ങപരമില്  അനുമതമി

നമിങഷധമിക്കുകയപാണുണപായതന.   കരണപാടെക  സരക്കപാരമിടന്റെ  ഭപാഗത്തുനമിനന്നും

അനുകൂല നടെപടെമിയുണപായപാല് മപാത്രങമ ങറപാഡന പദ്ധതമി യപാഥപാരതത്ഥ്യമപാക്കപാന

കഴമിയ.

മമി  .    സശക്കര:  ബഹുമപാനടപട്ട  പ്രതമിപക്ഷേങനതപാവന്നും  ശശ.  വമി.  ങജപായമി

എന്നും.എല്.എ.-യുന്നും ഒങര വമിഷയതമില് സബ്മമിഷനുകള് നല്കമിയമിട്ടുണന. 



20/01/2021
Uncorrected/Not for publication

4

2. മമ്യൂസമിയതമിടന്റെയുന്നും തശരതപാടെന ഓഡമിങറ്റപാറമിയതമിടന്റെയുന്നും നമിരമപാണന്നും

പ്രതമിപക്ഷേങനതപാവന  (ശശ  .    രങമശന  ടചെന്നമിതല):  സര,  ശമിവഗമിരമി

മഠതമിടല  ങപ്രപാജക്ടുകളുടടെ  നമിരമപാണതടെസന്നും  വലമിയ  ങതപാതമിലള്ള

പ്രതമിസനമിയുണപാക്കമിയമിട്ടുണന.  വരക്കല  ശമിവഗമിരമി  മഠതമിടല  സുപ്രധപാന

ങപ്രപാജക്ടുകള് തടെസതമില്ടപട്ടന മുടെങമിക്കമിടെക്കുകയപാണന.  'നമുക്കന ജപാതമിയമില്ല'

വമിളന്നുംബര  സപാരക  മമ്യൂസമിയതമിടന്റെയുന്നും  ശമിവഗമിരമി  തശരതപാടെന

ഓഡമിങറ്റപാറമിയതമിടന്റെയുന്നും  നമിരമപാണമപാണന  പ്രധപാനമപായുന്നും  മുടെങമിയമിട്ടുള്ളതന.

ശമിവഗമിരമിമഠന്നും  ഉള്ടപടുന്ന  ങബപാക്കന  നമര  187  റശസരങവ്വേ  നമര  91-ല്

ഉള്ടപടുന്ന  സലതപാണന  'നമുക്കന  ജപാതമിയമില്ല'  വമിളന്നുംബര  സപാരക

മമ്യൂസമിയതമിടന്റെ  നമിരമപാണന്നും  നമിശ്ചയമിചമിട്ടുള്ളതന.  അങടനടയപാരു

തശരുമപാനടമടുതമിട്ടന  കപാലന്നും  കുടറയപായമി.  പ്രസ്തുത

നമിരമപാണപ്രവരതനങളുടടെ ശമിലപാസപാപനന്നും നടെതമിയതന  ബഹുമപാനടപട്ട

മുഖത്ഥ്യമന്ത്രമിയപാണന.  സപാന്നുംസപാരമിക വകുപമില്നമിന്നന  5  ങകപാടെമി  രൂപ ഇതമിനപായമി

അനുവദമിച്ചു.  നമിരമപാണതമിനുള്ള ടപരമമിറ്റമിനപായമി ശമിവഗമിരമിമഠന്നും അധമികൃതര

അങപക്ഷേ നല്കമിയമിട്ടന ഇങപപാള് ഒരു വരഷന്നും പമിന്നമിടുന. നമിരദമിഷ്ട മമ്യൂസമിയന്നും

നമിരമപാണതമിനപായമി,  ശശനപാരപായണ  ധരമ  പരമിപപാലന  സന്നുംഘന്നും  ട്രസന
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നമിശ്ചയമിചമിട്ടുള്ള  സലവമപായമി  ബനടപട്ടന  യപാടതപാരുവമിധ  പ്രശ്നങളുന്നും

തടെസങളുന്നും  നമിലവമില്  ഇല്ലപാതമിരമിടക്ക  ഇതുമപായമി  ബനടപട്ട  പ്രതമിസനമി

പരമിഹരമിക്കുന്നതമിനപായമി  സരക്കപാര  അടെമിയന്തര  നടെപടെമി  സസശകരമിക്കണന്നും.

അതുങപപാടല  ശമിവഗമിരമിമഠതമിടല  തശരതപാടെന  ഓഡമിങറ്റപാറമിതമിടന്റെ

നമിരമപാണവമപായമി  ബനടപട്ടുന്നും  ചെമില  തടെസങളുണന.  ശമിവഗമിരമിമഠതമിടന്റെ

ഉടെമസതയമിലള്ള,  മുന  സരങവ്വേ  നമര  193/  39,42  -ല്  ഉള്ടപട്ടതുന്നും

ശമിവഗമിരമി  കുന്നമിടന്റെ  തപാഴ്വരയമില്  ടെമി.എസന.  കനപാലമിടന്റെ  ഏകങദശന്നും

സമപാന്തരമപായമി മഴടവള്ളന്നും ഒഴുകമിങപപാകുന്ന ങതപാടുള്ടപടടെയുള്ള ഭപാഗങളമില്

വമിവമിധ  സരക്കപാരുകളുടടെ  ങനതൃതസതമില്,  വത്ഥ്യതത്ഥ്യസ്ത  കപാലഘട്ടങളമിലപായമി,

ശമിവഗമിരമി  തശരതപാടെന  സങമളനതമിനുന്നും  ശമിവഗമിരമിയമിടല  മറ്റന

ങയപാഗങള്ക്കുന്നും ഉപയുക്തമപാകുന്നുംവമിധന്നും നമിരവധമി  നമിരമപാണപ്രവരതനങള്

നടെതമിയമിട്ടുള്ള  സപാഹചെരത്ഥ്യതമില്,  ഇങപപാള്  ഉയരനവന്നമിട്ടുള്ള

തടെസവപാദങള്ക്കുന്നും  എതമിരഭമിപ്രപായങള്ക്കുന്നും  എടന്തങമിലന്നും

സപാന്നുംഗതത്ഥ്യമുള്ളതപായമി  ങതപാനന്നമില്ല.  ശമിവഗമിരമി  തശരതപാടെനതമിടന്റെ

വത്ഥ്യപാപമിയുന്നും  ജനബപാഹുലത്ഥ്യവന്നും  കണക്കമിടലടുതന  ശമിവഗമിരമി

തശരതപാടെനതമിനപായമി  വലമിയ  തപാത്കപാലമിക  പന്തല്  തയ്യപാറപാക്കമിയ,
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ശമിവഗമിരമി കുന്നമിങനപാടുങചെരന്ന ങതപാടെമിനു സമശപത്തുള്ള സരങവ്വേ നമര.192/25

എന്ന റവനമ്യൂ ഭൂമമിയുന്നും, ശമിവഗമിരമി മഠതമിനന മുമന പതമിച്ചുനല്കമിയമിരുന്നതപാണന.

ഒരു  സമിരന്നും  തശരതപാടെക  ഓഡമിങറ്റപാറമിയതമിടന്റെ  നമിരമപാണതമിനപായമി

ശമിവഗമിരമിമഠന്നും  സമരപമിചമിട്ടുള്ള  അങപക്ഷേയമില്  അനുകൂലമപായ  തശരുമപാനന്നും

ലഭമിക്കപാതതമിനപാല്  സമിരന്നും  ഓഡമിങറ്റപാറമിയതമിടന്റെ

നമിരമപാണപ്രവരതനങള്  പ്രതമിസനമിയമിലപാണന.  ഇക്കപാരത്ഥ്യതമില്

ശശനപാരപായണശയ  സമൂഹതമിനുന്നും  വമിശസപാസമികള്ക്കുന്നും  ശക്തമപായ

പ്രതമിങഷധമുണന.  വരഷന്നുംങതപാറുന്നും  ലക്ഷേക്കണക്കമിനന  തശരതപാടെകര  എത്തുന്ന

ശമിവഗമിരമിമഠതമിടന്റെ  അടെമിസപാന  സഇൗകരത്ഥ്യ  വമികസനങള്ക്കന  സരക്കപാര

പ്രങതത്ഥ്യക പരമിഗണന നല്കണന്നും.  ഇതുമപായമി ബനടപട്ട നമിരവ്വേഹണതമില്

ഏടതങമിലന്നും  സപാങങതമിക  തടെസങള്  നമിലനമില്ക്കുനടണങമില്  അതന

മറമികടെക്കുന്നതമിനുള്ള  ഉചെമിതമപായ  നടെപടെമികള്  സരക്കപാരതലതമില്

സസശകരമിക്കണന്നും.  ങമല് സൂചെമിപമിച രണന ങപ്രപാജക്ടുകളുന്നും സമയബനമിതമപായമി

നടെപമിലപാക്കുന്നതമിനന  സരക്കപാരതടന്ന  പ്രങതത്ഥ്യക  ങനപാഡല്  ഒപാഫശസടറ

നമിയമമിക്കണന്നും.  ഇതുമപായമി  ബനടപട്ട  ഉങദത്ഥ്യപാഗസരുടടെ  ങയപാഗന്നും

അടെമിയന്തമിരമപായമി  വമിളമിച്ചുങചെരക്കണന്നും.  കഴമിഞ്ഞ  ദമിവസന്നും  ഞപാന
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ശമിവഗമിരമിമഠതമില്  ങപപായങപപാള് മഠപാധമിപതമിയുന്നും  ബനടപട്ട  സസപാമമിമപാരുന്നും

ങചെരനനല്കമിയ  ഒരു  നമിങവദനമപാണമിതന.  അവമിടടെ  മുനമിസമിപപാലമിറ്റമിയുന്നും

സരക്കപാരമിടന്റെ  വമിവമിധ  ഏജനസമികളുന്നും  തടെസന്നും  സൃഷ്ടമിക്കുന്നതമിനപാല്

നമിരമപാണപ്രവരതനങള്  മുങമപാട്ടുടകപാണ്ടുങപപാകപാന  കഴമിയപാത

ങശപാചെനശയമപായ  അവസയപാണന.  ആയതമിനപാല്  ഇതമിനന  പരമിഹപാരന്നും

കപാണണടമന്നന ഞപാന അഭത്ഥ്യരതമിക്കുന. 

മമി  .   സശക്കര: ശശ. വമി. ങജപായമിക്കന ഒരു മമിനമിട്ടന സന്നുംസപാരമിക്കപാന്നും. 

ശശ  .    വമി  .    ങജപായമി:  സര,  ഞപാന  വളടര  ങനരങതതടന്ന

ശമിവഗമിരമിയുമപായമി  ബനടപട്ട  ഒരു  സബ്മമിഷന  നല്കമിയമിരുടന്നങമിലന്നും

ബഹുമപാനടപട്ട മന്ത്രമി വരടട്ടടയന്നന പറഞ്ഞന മപാറ്റമിവചതപായമിരുന.  ശമിവഗമിരമി

എടന്റെ  മണ്ഡലതമിലപാണുള്ളതന.  ഇഇൗ  വമിഷയവമപായമി  ബനടപട്ടന

ആങറഴുമപാസന്നും  മുമ്പുതടന്ന  ബഹുമപാനടപട്ട  തങദശ  സസയന്നുംഭരണ

വകുപ്പുമന്ത്രമിടയയുന്നും  ബഹുമപാനടപട്ട  ടൂറമിസന്നും  വകുപ്പുമന്ത്രമിടയയുന്നും

ബനടപടുതമി  ഒരു  ങയപാഗന്നും  ങചെരന്നമിരുന.  അവമിടടെ  കുറചന  പ്രശ്നങളുണന.

അവ പരമിഹരമിക്കുന്നതമിനുള്ള നടെപടെമികള് അന്നന  സസശകരമിചതപാണന.  പടക്ഷേ

ഉങദത്ഥ്യപാഗസതലതമില്  കുറചധമികന്നും  ടടവകമിപമിചമിട്ടുണന.  ബഹുമപാനടപട്ട
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മുഖത്ഥ്യമന്ത്രമിതടന്ന  അടെമിയന്തരമപായമി  ഇടെടപട്ടന  ഇഇൗ  പ്രശ്നങള്

പരമിഹരമിക്കുന്നതമിനപാവശത്ഥ്യമപായ  നടെപടെമികള്  സസശകരമിക്കണടമന്നപാണന

എനമിക്കന വമിനശതമപായമി അഭത്ഥ്യരതമിക്കപാനുള്ളതന.

സഹകരണവന്നും  വമിങനപാദസഞപാരവന്നും  ങദവസസവന്നും  വകുപ്പുമന്ത്രമി

(ശശ  .    കടെകന്നുംപള്ളമി  സുങരന്ദ്രന):  സര,  അങന  സൂചെമിപമിചതുങപപാടല  ചെമില

സപാങങതമികമപായ  പ്രശ്നങള്തടന്നയപാണന  ഇതമിലള്ളതന.  പ്രസ്തുത

നമിരമപാണപ്രവരതനങള്ക്കപായമി ഗവണ്ടമന്റെന  5  ങകപാടെമി രൂപ അനുവദമിച്ചു.

പങക്ഷേ അന്നന ബമില്ഡമിന്നുംഗന ടപരമമിറ്റന എടുതമിരുന്നമില്ല.  ഇതുമപായമി ബനടപട്ടന

ങകപാടെതമിയമില്  ങകസമിനുങപപായതുന്നും  ങസ  ഉതരവന  വപാങമിയതുന്നും

ശശനപാരപായണശയരപായ ആളുകള് തടന്നയപാണന.  ങകപാടെതമിയുടടെ  ങസ ഉതരവന

ടവങക്കറ്റന  ടചെയ്യപാന  സപാധമിചമിട്ടമിടല്ലന്നപാണന  ഞങള്  പരമിങശപാധമിചങപപാള്

കണ  വസ്തുത. ഏതപായപാലന്നും നമിലവമിലള്ള സപാങങതമിക പ്രശ്നങള് പരമിഹരമിചന

അവമിടടെ നമിരമപാണപ്രവരതനങള് നടെങതണതപായമിട്ടുണന.  ബഹുമപാനടപട്ട

മുഖത്ഥ്യമന്ത്രമി  നപാടള  ഇതുമപായമി  ബനടപട്ട  എല്ലപാവരുടടെയുന്നും  ങയപാഗന്നും

വമിളമിചമിട്ടുണന, ആ ങയപാഗതമില് ഒരു തശരുമപാനടമടുക്കപാന സപാധമിക്കുടമന്നപാണന

കരുതുന്നതന.
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മുഖത്ഥ്യമന്ത്രമി  (ശശ  .    പമിണറപായമി  വമിജയന):   സര,  ഇഇൗ  പ്രശ്നവമപായമി

ബനടപട്ടന  ശമിവഗമിരമിമഠതമിടന്റെ  ജനറല്  ടസക്രട്ടറമി  ശശ.  സപാന്ദ്രപാനന

സസപാമമികള് ഇഇൗയടുത ദമിവസന്നും എടന്ന വനകണങപപാള്  ബനടപട്ടവരുടടെ

ഒരു ങയപാഗന്നും  വമിളമിക്കപാടമന്നന  ഞപാന അങദഹങതപാടെന  പറഞ്ഞമിരുന.  നപാടള

11.30-നന  ങയപാഗന്നും  വമിളമിക്കപാനുള്ള  ഏരപപാടുകള്  ടചെയ്തുകഴമിഞ്ഞതപാണന.  ആ

ങയപാഗതമില്  കപാരത്ഥ്യങള്  ചെരച  ടചെയന  സമിതമിഗതമികള്  എന്തപാടണന്നന

ങനപാക്കപാന്നും. 

3. ടഷഫശഖമിടന്റെ മരണന്നും

ശശ  .    തമിരുവഞ്ചൂര  രപാധപാകൃഷ്ണന:  സര,  ങകപാട്ടയന്നും  കപാഞ്ഞമിരപള്ളമി

സസങദശമി   36  വയസ്സുള്ള ടഷഫശഖന  ങപപാലശസന  കസഡമിയമില് ടകപാല്ലടപട്ടു.

മുട്ടക്കചവടെന്നും  നടെതമി  ഉപജശവനന്നും  നടെതമിവരുന്ന  ടഷഫശഖമിടന  ഒരു

ങകസുമപായമി  ബനടപട്ടന  കപാഞ്ഞമിരപള്ളമി  ങപപാലശസന

കസഡമിയമിടലടുതതപാണന.  അറസ്റ്റുവമിവരന്നും  എന്തപാടണന്നറമിയുന്നതമിനുങവണമി

വശട്ടുകപാര  അങനസഷണന്നും  നടെതമിയങപപാള്  എറണപാകുളന്നും  ജമില്ലയമിടല

ഉദയന്നുംങപരൂര  ങസഷനമിടല  ങപപാലശസപാണന  ടകപാണ്ടുങപപായടതന്നന

മനസമിലപായമി. ഇതമിനുങശഷന്നും ടഷഫശഖമിടന അതമിഗുരുതരമപായ അവസയമില്
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ങകപാട്ടയന്നും  ടമഡമിക്കല്  ങകപാങളജമില്  അഡമിറ്റന  ടചെയ്യുകയുന്നും  അവമിടടെവചന

മരണടപടുകയുമപാണുണപായതന. തലയമിങലറ്റ ആഴതമിലള്ള മൂന്നന മുറമിവകളപാണന

മരണകപാരണടമന്നന ങപപാസനങമപാരട്ടന്നും റമിങപപാരട്ടുണന. ടനറ്റമിയമിലന്നും പുരമികതമിലന്നും

പരമിങക്കറ്റമിരുന.  തലയ്ക്കുപമിന്നമില്  ശക്തമപായ  പ്രഹരങമറ്റതമിനപാലപാണന

മരണമുണപായടതന്നന  വമിദഗ്ദ്ധരപായ  ങഡപാക്ടരമപാര  അഭമിപ്രപായടപട്ടമിട്ടുണന.

ങപപാലശസന  അവടന  തല്ലമിടക്കപാനടവന്നന  പമിതപാവന  വപാവമിട്ടന  കരഞ്ഞന

ആവലപാതമിടപടുന്നതന  ഞങടളല്ലപാന്നും  ങകട്ടതപാണന.  സങഹപാദരന   ടഷമശര

ഇടതപാരു  ടകപാലപപാതകമപാടണന്നന  പരപാതമിടപടുകയുന്നും  ടചെയമിട്ടുണന.

ഉതരവപാദമികടള കടണതമിയമിടല്ലങമില് ഞപാന ആത്മഹതത്ഥ്യ ടചെയ്യുടമന്നന ഈ

സങഹപാദരന ടമഡമിക്കല് ങകപാങളജമില്വചന പരസത്ഥ്യമപായമി ജനങളുടടെ മുമമില്

പറഞ്ഞമിട്ടുണന.  ടഷഫശഖമിടന്റെ ഭപാരത്ഥ്യ ഹൃങദപാഗമിയപാണന.  നമിരപാലന്നുംബരപായ രണന

കുട്ടമികളുന്നും  ടപപാട്ടമിടപപാളമിഞ്ഞ  ഒരു  വശടുമപാണന  അവരക്കുള്ളതന.  ഈ

കുടുന്നുംബതമിനന  വശടെന  നല്കണന്നും,  കുട്ടമികടള  ഗവണ്ടമന്റെന  ദടതടുക്കണന്നും,

ഭപാരത്ഥ്യയന   ങജപാലമി  നല്കണന്നും.  എനമിക്കന  ഈ  കൂട്ടതമില്  ഒരു  കപാരത്ഥ്യന്നുംകൂടെമി

പറയപാനുണന.  കസ ഡമി മരണടത സന്നുംബനമിചന ജസമിസന നപാരപായണക്കുറുപന

കമശഷടന്റെ റമിങപപാരട്ടന  ഈ ഗവണ്ടമന്റെമിടന്റെ ടടകവശമുണന.  ഇതുങപപാലള്ള
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സന്നുംഭവങള്  ആവരതമിക്കപാതമിരമിക്കപാനങവണമി  ഈ  റമിങപപാരട്ടമിടല

ശമിപപാരശകള്  നടെപപാക്കുന്നതമിനുള്ള  നടെപടെമിടയടുക്കണടമന്നന  ഞപാന

അഭത്ഥ്യരതമിക്കുകയപാണന. 

മുഖത്ഥ്യമന്ത്രമി  (  ശശ  .    പമിണറപായമി  വമിജയന  ):  സര,  ടഷഫശഫമിടന്റെ

മരണവമപായമി  ബനടപട്ട  വമിഷയതമിടന്റെ  കൂടടെ  അങദഹന്നും  ങവടറപാരു

കപാരത്ഥ്യന്നുംകൂടെമി  ആവശത്ഥ്യടപട്ടമിരമിക്കുകയപാണന.  ഇടതപാരു  കസഡമി

മരണമപാടണങമില്   സപാധപാരണ  നമിലയന  സമി.ബമി.ടഎ.  അങനസഷണമപാണന

സരക്കപാര  പ്രമിഫര  ടചെയ്യുന്നതന.  അതമിനപാവശത്ഥ്യമപായ   നടെപടെമി  സസശകരമിക്കുന്നും.

അങദഹന്നും  സൂചെമിപമിച  രണപാമടത  കപാരത്ഥ്യന്നും  സരക്കപാര

പരമിങശപാധമിച്ചുടകപാണമിരമിക്കുകയപാണന. യുക്തമപായ തശരുമപാനങളുണപാകുന്നും.

4. ആദമിവപാസമി ഭൂമമി പ്രശ്നങള്

ശശ  .   പമി  .    സമി  .   ങജപാരജന: സര, എല്ലപാ ങമഖലയമിലന്നും എസന.സമി./എസന.ടെമി.

വമിഭപാഗങടള  നമടളല്ലപാവരുന്നും  സഹപായമിക്കുന,  അനുഗ്രഹമിക്കുനടവന്നപാണന

ടപപാതുടവ  പറയപാറുള്ളതന. വശടെമില്ലപാതവരക്കന  വശടെന  ടകപാടുക്കുന,  പതന

ശതമപാനന്നും  സന്നുംവരണന്നും  ടകപാടുക്കുന.  ഇടതപാടക്കയുടണങമിലന്നും  ഇനന്നും

എസന.സമി./എസന.ടെമി.  വമിഭപാഗങള്  അനുഭവമിക്കുന്ന  ദുരമിതന്നും  നമുക്കന
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നമിങഷധമിക്കപാന  കഴമിയമില്ല.  എടന്റെ നമിങയപാജകമണ്ഡലമപായ എരുങമലമിയമിടല

എരുതസപാപുഴ  എന്ന  പ്രങദശടത  ങകപാളനമിയമില്  ടചെന്നങപപാള്  നൂങറപാളന്നും

ആദമിവപാസമികള്  നല്ല  വശടുങപപാലമമില്ലപാടത,  യപാടതപാരു  മപാരഗവമമില്ലപാടത

ദുദുഃഖമിച്ചുകഴമിയുന്നതപാണന  കണതന.  ഞപാന  ഈ  സബ്മമിഷന  ബഹുമപാനടപട്ട

പട്ടമികജപാതമി  വകുപ്പുമന്ത്രമിടയക്കൂടെമി  ഉള്ടപടുതമി  ങചെപാദമിക്കണടമന്നപാണന

ഉങദശമിചമിരുന്നതന. പങക്ഷേ അങദഹന്നും വരപാന സപാദ്ധത്ഥ്യതയമില്ലപാതതുടകപാണപാണന

ബഹുമപാനടപട്ട  റവനമ്യൂ  വകുപ്പുമന്ത്രമിങയപാടെന  ങചെപാദമിക്കുന്നതന.  ബഹുമപാനത്ഥ്യനപായ

റവനമ്യൂ  വകുപ്പുമന്ത്രമിയുടടെ  അടുതകപാലടത  ഉതരവമില്  പറയുന്നതന

എസന.സമി./എസന.ടെമി.  വമിഭപാഗതമില്ടപട്ട,  സസന്തമപായമി  ഭൂമമിയുന്നും  വശടുമമില്ലപാത

അങനകന്നുംങപര  സന്നുംസപാനതന  ഇങപപാഴുന്നും  അവങശഷമിക്കുന  എന്നപാണന.

അതുങപപാടല  1993-ടല  ങകരള  ഭൂപതമിവന  പ്രങതത്ഥ്യക  ചെട്ടങള് പ്രകപാരന്നും

പട്ടമികവരഗ  വമിഭപാഗക്കപാര  കകവശന്നും  വച്ചുവരുന്ന  ഭൂമമിക്കന  പട്ടയന്നും

അനുവദമിക്കുന്നതമിനന  നമിരങദശന്നും  നല്കുന്നതമിനുന്നും   സുപ്രശന്നുംങകപാടെതമിയുടടെ

അനുമതമി  ലഭമിച  19,000  ഏക്കര  ഭൂമമി  ഭൂരഹമിതരക്കന  നല്കുന്നതമിനുള്ള

നടെപടെമി  ങവഗതമിലപാക്കുന്നതമിനുന്നും  27.04.2017-ല്  സരക്കപാര  ഉതരവന

പുറടപടുവമിചമിട്ടുള്ളതപാണന.  അതമിടനപാരു  സമമിതമിയുന്നും  രൂപശകരമിചമിട്ടുണന.
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എന്നപാല്  നപാളമിതുവടരയപായമി  ആ  കമമിറ്റമിയുടടെ  പ്രവരതനന്നും  സുഗമമപായമി

നടെക്കുന്നതപായമി  അറമിയുന്നമില്ല.  പുഞവയല്,  ങദവമിയപാര,  ടപരമിഞപാന്നുംകുട്ടമി

തുടെങമിയ പ്രങദശങളമിടല ആദമിവപാസമി  ഭൂമമി  പ്രശ്നങളുന്നും  ങമല്പടെമി  സമമിതമി

പരമിഗണമിങക്കണതപാണന.  19,000  ഏക്കര  ഭൂമമി  പതമിച്ചുനല്കുന്നതമിനന

ബഹുമപാനടപട്ട  സുപ്രശന്നുംങകപാടെതമിയുടടെ  അനുമതമി  ലഭമിചതപാണന.  ഈ  ഭൂമമി

പപാവടപട്ട പട്ടമികജപാതമി/  പട്ടമികവരഗ വമിഭപാഗങള്ക്കപായമി മപാറ്റമി  വയ്ക്കുന്നതമില്

എന്തപാണന  തടെസന്നും?  ഇതന  വളടര  പ്രധപാനടപട്ട  കപാരത്ഥ്യമങല്ല;  നമടളല്ലപാവരുന്നും

എങപപാഴുന്നും   പപാവടപട്ട  ഈ  വമിഭപാഗക്കപാടര  സന്നുംരക്ഷേമിക്കുന്നതമിനപായമി

നമില്ക്കുനടവന്നപാണന പറയുന്നതന. 1957-ല് ടഎകത്ഥ്യ ങകരളന്നും രൂപശകൃതമപായമിട്ടന

അറുപതമിയഞന  വരഷമപാടയങമിലന്നും  ആദമിവപാസമി  വമിഭപാഗങളുടടെ  ജശവമിതന്നും

എത്രങയപാ  ങമപാശമപാണന;  അവടര  സഹപായമിക്കപാനുന്നും  ബപാദ്ധത്ഥ്യത

ഏടറ്റടുക്കപാനുമുള്ള  ഉതരവപാദമിതസന്നും  ടപപാതുപ്രവരതകര  നമിറഞ്ഞുനമില്ക്കുന്ന

ഈ  സഭയമിങല്ല?   19,000  ഏക്കര  ഭൂമമിയുമപായമി  ബനടപട്ട   ഉതരവന

കണതുടകപാണപാണന  ഞപാന പറയുന്നതന,  അങന ഒരു മടെമിയുന്നുംകൂടെപാടത മുഴുവന

ഭൂമമിയുന്നും  ആദമിവപാസമികള്ക്കുന്നും  പട്ടമികജപാതമി  വമിഭപാഗക്കപാരക്കുന്നും  മപാറ്റമിവയണന്നും.

അവരക്കന  വശടെന  വച്ചുടകപാടുക്കപാനുള്ള  നടെപടെമിയുന്നുംകൂടെമി  സസശകരമിച്ചുകഴമിഞ്ഞപാല്
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ആ  പ്രശ്നന്നും  പരമിഹരമിക്കടപടെമിങല്ല;  എന്തമിനുങവണമിയപാണന  ഇനമിയുന്നും

നശട്ടമിടക്കപാണ്ടുങപപാകുന്നതന;  നൂറുടകപാല്ലന്നും  കഴമിഞ്ഞപാലന്നും  പപാവടപട്ട

ആദമിവപാസമികടള  രക്ഷേമിക്കപാന  കഴമിയുങമപാ?  ആദമിവപാസമികടളനപറഞ്ഞപാല്

വനഭൂമമിയമില്  തപാമസമിചമിരുന്നവരപാണന.  ഇങപപാഴുന്നും  ജശവമിക്കുന്നതന

വനവമിഭവങള്ടകപാണപാണന.  ഇങപപാള്  അതമിങനപാടുങചെരന്നന  ഭൂമമി

കമിട്ടമിയമിരമിക്കുന്ന  സപാഹചെരത്ഥ്യതമില്  അതവരക്കന  പതമിച്ചുടകപാടുതന  വശടുന്നും

വച്ചുടകപാടുത്തുകഴമിഞ്ഞപാല്  അവര  നമ്മുടടെ  സമൂഹതമിടന്റെ  ഭപാഗമപാകുന്നും.  ആ

നമിലയമിങലക്കന  ബഹുമപാനടപട്ട  റവനമ്യൂ  വകുപ്പുമന്ത്രമി  ഒരു

തശരുമപാനടമടുക്കണടമന്നപാണന  എനമിക്കന അഭത്ഥ്യരതമിക്കപാനുള്ളതന. 

റവനമ്യൂവന്നും  ഭവനനമിരമപാണവന്നും  വകുപ്പുമന്ത്രമി  (ശശ  .    ഇ  .    ചെന്ദ്രങശഖരന  ):

സര,  ശശ.  പമി.  സമി.  ങജപാരജന  ഇവമിടടെ  ഉന്നയമിച  സബ്മമിഷനുള്ള  മറുപടെമി

ബഹുമപാനടപട്ട  ടചെയറമിടന്റെ  നമിരങദശമനുസരമിചന  ഞപാന

ങമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുകയപാണന.  അങദഹന്നും  ഇവമിടടെ  സൂചെമിപമിചവമിധതമില്,

പട്ടമികവരഗ  വമിഭപാഗക്കപാരപായ  ആളുകള്ക്കന  പതമിച്ചുടകപാടുങക്കണ  ഭൂമമിയുടടെ

കപാരത്ഥ്യതമില്, ഈ ഗവണ്ടമന്റെമിടന്റെ  ഭരണകപാലതപാണന, 01.01.77-നന മുമന

കകവശന്നും  വച്ചുവരുന്ന  ഭൂമമി  പട്ടമികവരഗക്കപാരക്കന  കകവശങരഖ  മപാത്രന്നും
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നല്കമിടക്കപാണമിരുന്നതമിനുപകരന്നും  അവരക്കന  പട്ടയന്നും  ടകപാടുക്കപാനുള്ള

തശരുമപാനടമടുതതുന്നും  അതന  നടെപപാക്കപാന  തുടെങമിയതുന്നും.  അതമിടന്റെ

അടെമിസപാനതമില് ഇങപപാള്   പല പ്രങദശങളമിലന്നും പല ജമില്ലകളമിലന്നും പട്ടയന്നും

നല്കമിയമിട്ടുണന.  അതുങപപാടല  19,000  ഏക്കര  ഭൂമമിടയ  സന്നുംബനമിചന

അങദഹന്നും  സൂചെമിപമിച  കപാരത്ഥ്യങള്,  വമിവമിധ  ജമില്ലകളമില്  നല്കമിയമിട്ടുള്ള

ങകന്ദ്രപാനുമതമി  ലഭമിച  നമിക്ഷേമിപ  വനഭൂമമി  പട്ടമികവരഗ  വമിഭപാഗക്കപാരക്കന

നല്കമിവരമികയപാണന.  പപാലക്കപാടെന  ജമില്ലയമില്  4361  ടഹക്ടര  ഭൂമമിക്കന

ങകന്ദ്രപാനുമതമി ലഭമിചമിരുന.  അതമില് 2686  കുടുന്നുംബതമിനന  879.44  ടഹക്ടര

ഭൂമമി  വമിതരണന്നും  ടചെയമിട്ടുണന.  മലപ്പുറന്നും  ജമില്ലയമില്  203.64  ടഹക്ടറമിനന

ങകന്ദ്രപാനുമതമി  ലഭമിചതമില്  62  ങപരക്കന  40.38  ടഹക്ടര  ഭൂമമി  വമിതരണന്നും

ടചെയമിട്ടുണന.   വയനപാടെന  ജമില്ലയമില്  3008.8   ടഹക്ടറമിനന  ങകന്ദ്രപാനുമതമി

ലഭമിചമിട്ടുണന.  1608  കുടുന്നുംബങള്ക്കന  1217.89  ടഹക്ടര  ഭൂമമി  വമിതരണന്നും

ടചെയമിട്ടുണന.  കണ്ണൂര  ജമില്ലയമില്  53  ടഹക്ടറമിനന  ങകന്ദ്രപാനുമതമി  ലഭമിചമിട്ടുണന.

കപാസരങഗപാഡന ജമില്ലയമില് 37.20 ടഹക്ടറമിനന ങകന്ദ്രപാനുമതമി ലഭമിചമിട്ടുണന. 130

കുടുന്നുംബങള്ക്കന  30.36  ടഹക്ടര  ഭൂമമി  വമിതരണന്നും  ടചെയമിട്ടുണന.

വമിശദപാന്നുംശങള് ഉള്ടപടടെയുള്ള മറുപടെമി ഞപാന ങമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന*.

* അനുബനമപായമി ങചെരതമിരമിക്കുന
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5.   തപാലൂക്കന രൂപശകരണന്നും

ശശ  .    പമി  .    ഉകബദുള്ള: സര, മലപ്പുറന്നും ആസപാനമപായമി പുതമിയ തപാലൂക്കന

രൂപശകരമിങക്കണതമിടന്റെ ആവശത്ഥ്യകതയമിങലക്കന ബഹുമപാനടപട്ട മന്ത്രമിയുടടെയുന്നും

സഭയുടടെയുന്നും ശദ്ധക്ഷേണമിക്കുന്നതമിനുങവണമിയപാണന ഈ സബ്മമിഷന ഞപാന

അവതരമിപമിക്കുന്നതന.  ങകരളതമില് തപാലൂക്കന ആസപാനമമില്ലപാത ഏക ജമില്ലപാ

ഭരണസമിരപാങകന്ദ്രമപാണന  മലപ്പുറന്നും.  പതമിടനപാന്നന  ജമില്ലകളുടടെ  ങപരമില്തടന്ന

തപാലൂക്കുകളുന്നും  ഇടുക്കമി,  വയനപാടെന  ജമില്ലപാഭരണങകന്ദ്രങള്  ആസപാനമപായമി

തപാലൂക്കുകളുണന.  എന്നപാല് മലപ്പുറന്നും  ഉള്ടപടുന്നതന  മങഞരമി  ആസപാനമപായ

ഏറനപാടെന  തപാലൂക്കമിലപാണന.  തസഹമില്ദപാറുടടെ  കപാരത്ഥ്യപാലയവന്നും

ജമില്ലപാആസപാനത്തുനമിന്നന  12  കമിങലപാമശറ്റര   അകടലയപായതമിനപാല്

അടെമിയന്തരഘട്ടങളമില്  വകുപ്പുതല  ഏങകപാപനതമിനന  ബുദ്ധമിമുട്ടന

അനുഭവടപടുനണന.  ജമില്ലപാ  ആസപാനത്തുന്നും  പരമിസരവമിങല്ലജുകളമിലന്നും

തപാമസമിക്കുന്നവരക്കന തപാലൂക്കപാഫശസുകളുമപായമി ബനടപട്ട കപാരത്ഥ്യങള്ക്കന  15

മുതല്  25  കമിങലപാമശറ്റര  വടര  യപാത്ര  ടചെങയ്യണ  സപാഹചെരത്ഥ്യമപാണന

നമിലവമിലള്ളതന.  2011-ടല  ടസനസസന  പ്രകപാരന്നും  മലപ്പുറന്നും  നഗരവന്നും

ടപരമിന്തല്മണ,  തമിരൂര,  തമിരൂരങപാടെമി  തപാലൂക്കുകളുള്ടപടുന്ന  സമശപ
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വമിങല്ലജുകളുന്നും  കൂട്ടമിങചരതന  മലപ്പുറന്നും  തപാലൂക്കന  രൂപശകരമിങക്കണതമിടന്റെ

അനമിവപാരത്ഥ്യത  ചൂണമിക്കപാണമിക്കുനണന.  തപാലൂക്കന  അടെമിസപാനമപാക്കമി

അതമിരതമികള് രൂപശകരമിചമിട്ടുള്ള ആര.ടെമി.ഒ.,  എന്നുംങപപായ്ടമന്റെന എകനങചെഞന,

സമിവമില്  സകപസന  ങപപാടലയുള്ള  ഇതര  സരക്കപാര  സപാപനങളുടടെ

ങസവനന്നും  ലഭമിക്കുന്നതമിനുന്നും  മലപ്പുറന്നും  തപാലൂക്കമിടന്റെ  അഭപാവന്നും  പ്രയപാസങള്

സൃഷ്ടമിക്കുകയപാണന.  അടുതമിടടെ  ആര.ടെമി.  ഒപാഫശസന  അതമിരതമികള്

പുനരനമിരണയമിക്കുകയുണപായമി.  ഇതരന്നും  പ്രപാങയപാഗമിക  ബുദ്ധമിമുട്ടുകള്

കണക്കമിടലടുതപാണന  മലപ്പുറന്നും  ആസപാനമപായമി  തപാലൂക്കന  ങവണടമന്ന

ആവശത്ഥ്യന്നും ഉയരനവരുന്നതന. 2011-ടല ടസനസസന പ്രകപാരന്നും, തപാലൂക്കുകളുടടെ

സന്നുംസപാന  ശരപാശരമിടയക്കപാള്  ജനസന്നുംഖത്ഥ്യ  നമിരദമിഷ്ട  മലപ്പുറന്നും  തപാലൂക്കമില്

ഇങപപാഴുണന.  സന്നുംസപാന  ശരപാശരമി  ജനസപാന്ദ്രത  859.11/ചെതുരശ

കമിങലപാമശറ്ററുണന.  മലപ്പുറന്നും  ജമില്ലയുങടെതന  1158.57/ചെതുരശ

കമിങലപാമശറ്ററപായമിരമിടക്ക  നമിരദമിഷ്ട മലപ്പുറന്നും  തപാലൂക്കമിടന്റെ  ജനസപാന്ദ്രത

കണക്കപാക്കടപടുന്നതന  ഇവ  രണമിങനക്കപാളുന്നും  ഉയരന്ന  1530.10/ചെതുരശ

കമിങലപാമശറ്ററപാണന.  സന്നുംസപാനടത ശരപാശരമി തപാലൂക്കന വമിസ്തശരണടതക്കപാള്

കുറഞ്ഞ വമിസ്തശരണതമില്തടന്ന നമിരദമിഷ്ട മലപ്പുറന്നും തപാലൂക്കമിനപാവശത്ഥ്യമപായ
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ജനസന്നുംഖത്ഥ്യപാ മപാനദണ്ഡന്നും മറമികടെക്കുനണന. നമിരദമിഷ്ട മലപ്പുറന്നും തപാലൂക്കമിടല 16

വമിങല്ലജുകളമില് ആറന വമിങല്ലജുകടള എന.എചന. 966-ഉന്നും  ഏഴന വമിങല്ലജുകടള

SH71, SH72 എന്നമിവയുന്നും ബപാക്കമി മൂന്നന വമിങല്ലജുകടള MDR 113, MDR 142

എന്നശ  ങറപാഡുകളുന്നും  ആസപാന  നഗരമപായ  മലപ്പുറടത  ങനരമിട്ടന

ബനമിപമിക്കുന.  എന്നപാല് ഈ വമിങല്ലജുകള്ക്കന  ഏറനപാടെന,  ടപരമിന്തല്മണ

തപാലൂക്കന  ആസപാനങളുമപായമി  ബനടപടെപാന  പരമിമമിതമപായ  ങറപാഡുകള്

മപാത്രമപാണന  ഇങപപാള്  നമിലവമിലള്ളതന.  അതുടകപാണന  ഭൂരമിപക്ഷേന്നും

വമിങല്ലജുകളമില്നമിനന്നും  മറ്റന  വമിങല്ലജുകളമിങലയന  ങപപാകുന്നതമിനന  മലപ്പുറന്നും  വഴമി

സഞരമിങക്കണ സമിതമിയപാണുള്ളതന.  അതുടകപാണന മലപ്പുറന്നും ആസപാനമപായമി

പുതമിടയപാരു തപാലൂക്കന രൂപശകരമിക്കുന്നങതപാടുകൂടെമി ജനങള്ക്കുന്നും ഭരണപരമപായ

കപാരത്ഥ്യങള്ക്കുന്നും കൂടുതല് എളുപമപാകുന്നും.  അനുകൂലമപായ മറുപടെമി സരക്കപാരമിടന്റെ

ഭപാഗത്തുനമിനമുണപാകണടമന്നന ഞപാന ആവശത്ഥ്യടപടുകയപാണന. 

റവനമ്യൂവന്നും  ഭവനനമിരമപാണവന്നും  വകുപ്പുമന്ത്രമി  (ശശ  .    ഇ  .    ചെന്ദ്രങശഖരന):

സര,  മലപ്പുറന്നും ജമില്ലയുടടെ  പ്രങതത്ഥ്യകതയുന്നും  അവമിടെടത  ഓങരപാ

തപാലൂക്കുകളമിലമുള്ള  വമിങല്ലജുകളുടടെ  എണവന്നും  ജനസന്നുംഖത്ഥ്യപാനുപപാതതമില്

അതമിരുകളമില്  വരുങതണ  പുനര  നമിരണയവമപാണന  അങദഹന്നും
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ചൂണമിക്കപാണമിചതന.   സന്നുംസപാനതന പുതമിയ തപാലൂക്കുകളുടടെ രൂപശകരണവന്നും

അതമിരതമി  പുനദുഃനമിരണയവമപായമി  ബനടപട്ടന  ജമില്ലപാ  കളക്ടരമപാരുടടെ

റമിങപപാരട്ടന  ലഭത്ഥ്യമപായമിട്ടുള്ളതുന്നും  അതമിടന്റെ  അടെമിസപാനതമില്  തപാലൂക്കന

പുനദുഃസന്നുംഘടെന സന്നുംബനമിചന പഠമിചന റമിങപപാരട്ടന തയ്യപാറപാക്കുന്നതമിനപായമി ലപാന്റെന

റവനമ്യൂ  കമശഷണങററ്റന  തലതമില്  ഒരു  ടെശമമിടന  നമിങയപാഗമിചമിട്ടുള്ളതുമപാണന.

അവരുടടെ  റമിങപപാരട്ടന  കമിട്ടുന്ന  മുറയന   ആവശത്ഥ്യമപായ  നടെപടെമി  സസശകരമിക്കുന്നും.

വമിശദപായ മറുപടെമി ഞപാന സഭയുടടെ ങമശപ്പുറതന വയ്ക്കുന*.

6. ട്രപാനസ്ടജനഡറുകളുടടെ പ്രശ്നങള്

ശശമതമി  പമി  .    അയമിഷപാ ങപപാറ്റമി:  സര,  ഭരണഘടെന അനുശപാസമിക്കുന്ന

ലമിന്നുംഗനശതമിയുന്നും  ലമിന്നുംഗസമതസവന്നും  പല  കപാരണങളപാലന്നും  അനുഭവമിക്കപാന

കഴമിയപാടതങപപാകുന്ന  വമിഭപാഗമപാണന  ട്രപാനസ്ടജനഡറുകള്.

പ്രപായപൂരതമിയപാകുങമപാഴപാണന  ഇതരന്നും  ആളുകള്ക്കന  അവരുടടെ  പ്രശ്നങള്

തമിരമിചറമിയപാന  കഴമിയുക.  പടക്ഷേ  അങപപാള്  വലമിയ  മപാനസമിക

സന്നുംഘരഷങളുന്നും  മറ്റുള്ളവരുടടെ  അവങഹളനന്നും  സഹമിക്കപാന  കഴമിയപാടത

വരമികയുന്നും തുടെങമി നമിരവധമി പ്രശ്നങള് അവര അനുഭവമിങക്കണമി വരുനണന.

അതന  അവരുടടെ  തുടെരപഠനന്നും  വടര  അവസപാനമിപമിക്കുന്ന

* അനുബനമപായമി ങചെരതമിരമിക്കുന.
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നമിലയമിങലയ്ടക്കത്തുനണന.  അതുങപപാടല  ഇവരുടടെ  ടഎഡന്റെമിറ്റമി

വശട്ടമില്ങപപാലന്നും  പറയപാന  പറ്റപാത  നമിരവധമി  ങകസ്സുകളുണന.

പറഞ്ഞപാല്തടന്നയുന്നും  വശട്ടുകപാര  അതന  അന്നുംഗശകരമിക്കപാടത  അവടര

വശട്ടമില്നമിനന്നും പുറന്തള്ളുന്ന ഒരു അവസയുമുണന.  ഇതരതമില് വശടെന  വമിട്ടന

ങപപാങകണമി  വരമികയുന്നും  എവമിടടെയുന്നും തപാമസമിക്കപാന  പറ്റപാടത  വരമികയുന്നും

ടതപാഴമിലമില്ലപായ്മ ഉണപാകുകയുന്നും വമിദത്ഥ്യപാഭത്ഥ്യപാസന്നും അവസപാനമിപമിങക്കണമി വരമികയുന്നും

തുടെങമി  നമിരവധമി  പ്രയപാസങളപാണന  അവര  അനുഭവമിച്ചുടകപാണമിരമിക്കുന്നതന.

ങപപാലശസന  ങസഷന,  സ്കൂള്,  വശടെന,  സമൂഹന്നും  തുടെങമി  എവമിടടെ  ടചെന്നപാലന്നും

അവരക്കന  അവഗണനയുന്നും  അവങഹളനവമുണപാകുന.  ഇക്കൂട്ടതമിലള്ള

അഭത്ഥ്യസ്തവമിദത്ഥ്യരപായ  ആളുകള്ക്കുങപപാലന്നും  ടതപാഴമിലവസരന്നും  ലഭത്ഥ്യമപാകപാറമില്ല.

ടതപാഴമില്  കമിട്ടമിയപാല്തടന്നയുന്നും  അവമിടടെയുന്നും  അവര  ഒറ്റടപടെല്

അനുഭവമിക്കുനണന.  ഇക്കപാരത്ഥ്യതമില് നമ്മുടടെ സരക്കപാര ഒരുപപാടെന  കപാരത്ഥ്യങള്

ടചെയ്യുനണന.   പടക്ഷേ  അതന  അവരമിങലയ്ടക്കതമിക്കപാനുന്നും  ടടധരത്ഥ്യമപായമി

അവരുടടെ  ടഎഡന്റെമിറ്റമി  ടവളമിടപടുതപാനുമുള്ള  സപാഹചെരത്ഥ്യമുണപാകുകയുന്നും

ടചെയ്യണന്നും.  ഇവരുടടെ  ഇതരന്നും  നശറുന്ന  പ്രശ്നങടള  പരമിഹരമിക്കപാനുള്ള

ശക്തമപായ  ഇടെടപടെലന്നും  നടെപടെമികളുമുണപാകണന്നും  എന്നതപാണന  ഇഇൗ
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സബ്മമിഷനമിലൂടടെ എനമിക്കന പറയപാനുള്ളതന.

ആങരപാഗത്ഥ്യവന്നും സപാമൂഹത്ഥ്യനശതമിയുന്നും വനമിത-ശമിശുവമികസനവന്നും വകുപ്പുമന്ത്രമി

(ശശമതമി ടക  .    ടക  .    കശലജ ടെശചര):  സര,  ട്രപാനസ്ടജനഡര വമിഭപാഗടത

സമൂഹതമിടന്റെ  മുഖത്ഥ്യധപാരയമില്  ടകപാണ്ടുവരപാന  ശങദ്ധയമപായ  ഒങട്ടടറ

പ്രവരതനങള്  ഇഇൗ  ഗവണ്ടമന്റെന  നടെപമിലപാക്കമിവരമികയപാണന.

സപാമൂഹത്ഥ്യനശതമി  വകുപമിടന്റെ  കശഴമില്  ഇന്തത്ഥ്യയമില്തടന്ന  ആദത്ഥ്യമപായമി

ട്രപാനസ്ടജനഡര  നയന്നും  നടെപമിലപാക്കുന്ന  സന്നുംസപാനമപായമി  ങകരളന്നും

മപാറമിയമിരമിക്കുകയപാണന.  2016  മുതല്  നമള്  ഇഇൗ  നയന്നും

നടെപമിലപാക്കമിത്തുടെങമിയമിട്ടുണന.  അതുങപപാടലതടന്ന  'മഴവമിലനല'  എന്ന ങപരമില്

ഒരു അമ്പ്രല്ല സശന്നും,  ഒരു സമഗ്ര പദ്ധതമി ആവമിഷ്കരമിച്ചുടകപാണന തമിരമിചറമിയല്

കപാരഡന വമിതരണന്നും, നപാലപാന്നുംതരന്നും, ഏഴപാന്നുംതരന്നും, പതപാന്നുംതരന്നും തുലത്ഥ്യതടയപാടക്ക

പപാസപായമിട്ടുള്ള  ട്രപാനസ്ടജനങഡഴമിനന  തുടെരവമിദത്ഥ്യപാഭത്ഥ്യപാസ  പരമിപപാടെമി  തുടെങമി

നമിരവധമി  പദ്ധതമികള്  നടെപമിലപാക്കമിയമിട്ടുണന.  ഉന്നതവമിദത്ഥ്യപാഭത്ഥ്യപാസതമിനപായമി

ഒരു  വരഷതമില്  ഒരു  ലക്ഷേന്നും  രൂപ  വശതന്നും  അവരക്കന  ങസപാളരഷമിപന

നല്കുനണന.     മപാത്രമല്ല,  സ്കൂളുകളമില്  ഏഴപാന്നും  കപാസന  മുതല്  പഠമിക്കുന്ന

കുട്ടമികള്ക്കന ങസപാളരഷമിപന നല്കുന്ന രശതമിയുന്നും സസശകരമിചമിട്ടുണന.  വമിദത്ഥ്യപാഭത്ഥ്യപാസ
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രന്നുംഗതന  അവടരയുന്നും  മുങന്നപാട്ടന  ടകപാണ്ടുവരമികയപാണന.  അതുങപപാടലതടന്ന

ട്രപാനസ്ടജനങഡഴമിനുള്ള  ങഹപാസല്  സഇൗകരത്ഥ്യന്നും,  അവരുടടെ  സന്നുംരന്നുംഭകതസ

വമികസനതമിനപാവശത്ഥ്യമപായമിട്ടുള്ള  ടതപാഴമില്  പരമിശശലനന്നും,  ബമ്യൂട്ടശഷന,

ടടഡ്രെെവമിന്നുംഗന,  തയ്യല്  തുടെങമി  നമിരവധമി  പരമിശശലന  പരമിപപാടെമികള്

അതമിനകത്തുതടന്ന ടകപാടുക്കുനണന.   ലമിന്നുംഗമപാറ്റ ശസ്ത്രക്രമിയയന രണന ലക്ഷേന്നും

രൂപ  വശതന്നും  ധനസഹപായന്നും  ടകപാടുക്കുനണന.  ലമിന്നുംഗമപാറ്റ  ശസ്ത്രക്രമിയടയ

തുടെരനള്ള ആങരപാഗത്ഥ്യപ്രശ്നങള്ക്കന ധനസഹപായന്നും ടകപാടുക്കുനണന.  വനമിതപാ

വമികസന ങകപാരപങറഷന മുങഖന മൂന്നന ലക്ഷേന്നും രൂപ വടര ടതപാഴമിലമിനപായുള്ള

വപായ്പ  പദ്ധതമി  നടെപമിലപാക്കുനണന.  ഒറ്റതവണ  50,000 രൂപ  എനള്ള

നമിലയന അവരക്കന ടതപാഴമിലമിനുള്ള സഹപായവമുണന.  ട്രപാനസ്ടജനങഡഴമിനപായമി

ങഷപാരട്ടന ങസ ങഹപാമുകളുന്നും ഗവണ്ടമന്റെന രൂപശകരമിചമിട്ടുണന. ഇവരക്കപാവശത്ഥ്യമപായ

ങബപാധവത്കരണ  പരമിപപാടെമി  സമൂഹതമിലപാടക  നടെതമിടക്കപാണമി-

രമിക്കുകയപാണന.  
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7. ബമി  .  പമി  .  എല്  .   ങസപാളരഷമിപന

ശശ  .    സമി  .    ദമിവപാകരന:  സര,  ങകരളതമിടല  സസപാശയ  ടമഡമിക്കല്

ങകപാങളജമില്  2018-19-ല്  പ്രങവശനന്നും  ങനടെമിയ  ബമി.പമി.എല്.

കുടുന്നുംബങളമില്ടപടുന്ന  38  എന്നും.ബമി.ബമി.എസന.  വമിദത്ഥ്യപാരതമികള്ക്കന  പഠനന്നും

തുടെരപാന കഴമിയുന്നമില്ല. രണന വരഷമപായമി അവരക്കന അരഹമപായ ങസപാളരഷമിപന

ഗവണ്ടമന്റെന  വമിതരണന്നും  ടചെയ്യുന്നമില്ല.  ഫശസന  അടെചമില്ല  എനള്ള  കപാരണന്നും

പറഞ്ഞന  മപാങനജുടമന്റുകളുടടെ  ഭപാഗത്തുനമിന്നന  വമിദത്ഥ്യപാരതമികടള  തുടെര

പഠനതമിനന  അനുവദമിക്കുന്നമില്ല.  പരശക്ഷേ  എഴുതപാനങപപാലന്നും  അവരക്കന

കഴമിയുന്നമില്ല.  ഇവടര  സഹപായമിക്കുന്നതമിനപാവശത്ഥ്യമപായ  നടെപടെമി

സസശകരമിക്കണടമന്നപാണന ഇഇൗ സബ്മമിഷനമിലൂടടെ ഉന്നയമിക്കപാനുള്ളതന. 

ആങരപാഗത്ഥ്യവന്നും സപാമൂഹത്ഥ്യനശതമിയുന്നും വനമിത-ശമിശുവമികസനവന്നും വകുപ്പുമന്ത്രമി

(ശശമതമി ടക  .    ടക  .    കശലജ ടെശചര):  സര,  2017-18  മുതല്  NEET  ടമരമിറ്റന

അടെമിസപാനതമില് അഡമിഷന നടെങതണതപായമി വന്നങപപാള് ഗവണ്ടമന്റെമിനന

മപാങനജുടമന്റുമപായുള്ള കരപാര ഒഴമിവപാങക്കണതപായമി വന്നമിരുന. അങടനയുള്ള

ടമരമിറ്റന  സശറ്റന  ഇല്ലപാതപായങപപാള്  എല്ലപാ  വമിദത്ഥ്യപാരതമികള്ക്കുന്നും  ഒങര

ഘടെനയമിലള്ള  ഫശസന  നമിശ്ചയമിചന  ടകപാടുങക്കണതപായമി  വന.  ആ

സപാഹചെരത്ഥ്യതമില്  വളടര  പപാവടപട്ട  കുട്ടമികടള  സഹപായമിക്കുന്നതമിനപാണന
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സരക്കപാര  മുനകടയ്യടുത്തുടകപാണന  ങസപാളരഷമിപന  ടകപാണ്ടുവന്നതന.

എന.ആര.ടഎ.  സശറ്റമില് അഡമിഷന നല്കുങമപാള് മപാങനജുടമന്റെമിനന കമിട്ടുന്ന

തുകയമില്നമിനന്നും 5 ലക്ഷേന്നും രൂപ സരക്കപാരമിനന ടകപാടുക്കപാന നമിരങദശമിക്കുകയുന്നും

ആ  ങകപാരപസന  ഫണന  ഉപങയപാഗമിചന  കുറചന  കുട്ടമികള്ക്കന  ങസപാളരഷമിപന

ടകപാടുക്കപാനുമപായമിരുന  നമിശ്ചയമിചമിരുന്നതന.  അതതന  ജമില്ലപാ  കളക്ടരമപാരുടടെ

സരട്ടമിഫമിക്കറ്റനുസരമിചപാണന  കുട്ടമികടള ടതരടഞ്ഞടുക്കുന്നതന.  88  കുട്ടമികള്ക്കന

ആദത്ഥ്യടത  വരഷന്നും  ങസപാളരഷമിപന  ടകപാടുത്തു.  അങപപാള്  മപാങനജുടമന്റെന

ങകപാടെതമിടയ സമശപമിച്ചു. 2017-18-ല് ഇഇൗ ങസപാളരഷമിപന തപാല്ക്കപാലമികമപായമി

നമിരതമിവയപാന  ങകപാടെതമി  ആവശത്ഥ്യടപട്ടമിരമിക്കുകയപാണന.  അതമിടനതമിടര

ഗവണ്ടമന്റെന അപശല് ടകപാടുതമിട്ടുണന.  ങകപാടെതമി വമിധമി വരുന്ന മുറയന മപാത്രങമ

ഇഇൗ ങസപാളരഷമിപന ടകപാടുക്കപാന സപാധമിക്കുകയുള.  

8. മങഞരമി ടമഡമിക്കല് ങകപാങളജന

 ശശ  .    എന്നും  .    ഉമര  : സര,  മങഞരമി  ടമഡമിക്കല് ങകപാങളജന  ആരന്നുംഭമിചമിട്ടന

ഇങപപാള്  8  വരഷന്നും  പൂരതമിയപായമിട്ടുണന.  രണന  ബപാചന  വമിദത്ഥ്യപാരതമികള്

വമിജയകരമപായമി  പഠനന്നും  പൂരതശകരമിചന  വമിവമിധ  സപാപനങളമില്

ങജപാലമിയമില്  പ്രങവശമിച്ചുടകപാണമിരമിക്കുകയപാണന.  മൂന്നപാമടത  ബപാചന  ഹഇൗസന
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സരജനസമി  ടചെയ്തുവരമികയപാണന.  ആശുപത്രമി  വമികസനതമിനപായമി

ബഹുമപാനടപട്ട  മന്ത്രമിതടന്ന  സലന്നും  സനരശമിചന  7  ഏക്കര  സലന്നും

ഏടറ്റടുക്കുന്നതമിനുങവണമിയുള്ള  നമിരങദശന്നും  നല്കമിയമിരുന.  സലന്നും

ഏടറ്റടുക്കുന്നതമിനന  13  ങകപാടെമി  രൂപ  ആവശത്ഥ്യമപാടണന്നപാണന

കണക്കപാക്കടപടുന്നതന.  ഇതമിനപായമി  50 ലക്ഷേന്നും രൂപടയങമിലന്നും കണമിജനസമി

ചെപാരജമിനതമില്  അടെമിയന്തരമപായമി  അനുവദമിങക്കണതപാണന.  പടക്ഷേ,

അതുണപാകപാതതമിനപാല്   സലടമടുപ്പുമപായമി  ബനടപട്ട  കപാരത്ഥ്യതമില്  ഒരു

പുങരപാഗതമിയുമുണപായമിട്ടമില്ല.  അതുങപപാടലതടന്ന  ടമഡമിക്കല്  ങകപാങളജന

പൂരതശകരമിക്കുന്നങതപാടുകൂടെമി  അവമിടടെയുള്ള  ങരപാഗമികള്ക്കന  ഇതമിടന്റെ

പ്രങയപാജനന്നും  ലഭമിക്കണടമങമില്  ഒരു  ടമഡമിക്കല്  ങകപാങളജമിടന്റെ

നമിലവപാരമനുസരമിച്ചുളള  ചെമികമിതപാസഇൗകരത്ഥ്യങള്  അവമിടടെയുണപാകണന്നും.

വലമിയ  പ്രതശക്ഷേങയപാടുകൂടെമി  ജനങള്  ആഗ്രഹമിക്കുന്ന  ഒന്നപാണമിതന.  പുതമിയ

ങഡപാക്ടരമപാര  വരമിക  എന്നതമിനപ്പുറമപായമി  ങരപാഗമികള്ക്കന  വമിദഗ്ദ്ധ  ചെമികമിത

ലഭമിങക്കണതുണന.  അവമിടടെ  സൂപര ടസഷത്ഥ്യപാലമിറ്റമി  ങബപാക്കമിനുങവണമി ഞപാന
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എഴുതമിടക്കപാടുതമിരുടന്നങമിലന്നും  ബജറ്റമില്  100  രൂപ ങടെപാക്കണ് ങപ്രപാവമിഷന

മപാത്രമപാണന  വചമിട്ടുള്ളതന.   അവമിടടെടയപാരു  സൂപര  ടസഷത്ഥ്യപാലമിറ്റമി  ങബപാക്കന

അടെമിയന്തരമപായമി  നമിരമമിങക്കണതുണന.  അതുങപപാടലതടന്ന  നമ്യൂങറപാളജമി,

ടനങഫപാളജമി,  നമ്യൂങറപാ  സരജറമി,  യങറപാളജമി,  ഗത്ഥ്യപാങസപാളജമി,  ഫമിസമിക്കല്

ടമഡമിസമിന ഉള്ടപടടെയുള്ള ചെമികമിതപാ  സഇൗകരത്ഥ്യങളുള്ടപടുതമി  2021-22

സപാമതമിക  വരഷങതയ്ക്കുങവണമി  92  ങകപാടെമി  രൂപയുടടെ  എസമിങമറ്റന

സമരപമിചമിട്ടുണന.  അതുമപായമി  ബനടപട്ടന  യപാടതപാരു

പുങരപാഗതമിയുമുണപായമിട്ടമില്ല.   അതുങപപാടലതടന്ന,  അവമിടടെ  ങകപാവമിഡന

ങഹപാസമിറ്റലപായമി  പ്രഖത്ഥ്യപാപമിചതമിനുങശഷന്നും  ങനപാണ് ങകപാവമിഡന  ങരപാഗമികള്ക്കന

ചെമികമിതമിക്കപാന  യപാടതപാരു  സഇൗകരത്ഥ്യവമമില്ലപാടത  പ്രയപാസടപടുന്ന

സമിതമിയപാണുള്ളതന.   അതന  പലതവണ ബഹുമപാനടപട്ട  മന്ത്രമിയുടടെയുന്നും  മറ്റന

ഉതരവപാദടപട്ടവരുടടെയുന്നും  ശദ്ധയമില്ടപടുതമിയമിട്ടുടണങമിലന്നും  ങനപാണ്

ങകപാവമിഡന  ങരപാഗമികടള  ചെമികമിതമിക്കപാന  സഇൗകരത്ഥ്യമമില്ലപാടത  വളടരങയടറ

പ്രയപാസടപടുകയപാണന.  അങതപാടടെപാപന്നും  അവമിടടെ  പ്രവരതമിചമിരുന്ന
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സ്ത്രശകളുടടെയുന്നും  കുട്ടമികളുടടെയുന്നും  വമിഭപാഗന്നും  പുനദുഃസപാപമിങക്കണതുണന.

അതുങപപാടല മങഞരമിയമില് തടന്നയുള്ള ടചെരണമിയമില്, ആങരപാഗത്ഥ്യ വകുപമിടന്റെ

കശഴമിലള്ള അങഞക്കര സലതന ജനറല് ആശുപത്രമി സപാപമിക്കുന്നതമിനപായമി

2016-17  സപാമതമിക  വരഷതമിടല  ഇടെക്കപാല  ബജറ്റന  പ്രസന്നുംഗതമില്

(293-ാം  ഖണ്ഡമിക)  10  ങകപാടെമി  രൂപ  നശക്കമിവചമിരുന.  എന്നപാല്,  ഞപാന

പ്രങയപാരമിറ്റമി  വചന  എഴുതമിടക്കപാടുടതങമിലന്നും  ഇഇൗ  സരക്കപാരമിടന്റെ  കഴമിഞ്ഞ

അഞന  വരഷടത  ബജറ്റമിലന്നും  ജനറല്  ആശുപത്രമിക്കപായമി  ഫണന

അനുവദമിക്കപാടത 100 രൂപ ങടെപാക്കണ് ടപ്രപാവമിഷന മപാത്രമപാണന അനുവദമിചതന.

അതുടകപാണന  മങഞരമി  ടമഡമിക്കല്  ങകപാങളജമില്  ങരപാഗമികള്ക്കന  കൂടുതല്

ചെമികമിതപാ  സഇൗകരത്ഥ്യങളുണപാക്കുന്നതമിനുങവണമി  ജനറല്  ങഹപാസമിറ്റല്

ടചെരണമിയമിങലയന  മപാറ്റമി  സപാപമിക്കുന്നതമിനുന്നും  ടമഡമിക്കല്  ങകപാങളജമിനന

സലടമടുപ്പുന്നും മറ്റുന്നും പൂരതശകരമിക്കുന്നതമിനുങവണമിയുന്നും അങന അടെമിയന്തരമപായമി

ഇടെടപടെണടമന്നപാണന ഇഇൗ സബ്മമിഷനമിലൂടടെ ആവശത്ഥ്യടപടെപാനുള്ളതന.

ആങരപാഗത്ഥ്യവന്നും  സപാമൂഹത്ഥ്യനശതമിയുന്നും  വനമിത-ശമിശു  വമികസനവന്നും

വകുപ്പുമന്ത്രമി (ശശമതമി ടക  .   ടക  .   കശലജ ടെശചര):  സര, മങഞരമി ടമഡമിക്കല്
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ങകപാങളജമിനന  ഇഇൗ  സരക്കപാര  അധമികപാരതമില്  വന്നതമിനുങശഷന്നും  നല്ല

പരമിഗണനയപാണന  ടകപാടുതമിട്ടുള്ളതന.  2016-ല്  ഇഇൗ  ഗവണ്ടമന്റെന

അധമികപാരതമില്  വരുങമപാള്  ടമഡമിക്കല്  കഇൗണ്സമില്  നമിരങദശമിചമിട്ടുള്ള

ഒങട്ടടറ കപാരത്ഥ്യങളമില്ലപാതതമിനപാല് അന്നുംഗശകപാരന്നും നഷ്ടടപങട്ടക്കുങമപാ എടന്നപാരു

ഭയന്നും  തടന്നയുണപായമിരുന.  പടക്ഷേ  ടപടട്ടനതടന്ന  22  തസ്തമികകള്

സൃഷ്ടമിച്ചുന്നും  ഫപാക്കല്റ്റമി  ഒഴമിവകള്  നമികതമിയുന്നും  നമള്  ആ  പ്രശ്നങള്

പരമിഹരമിക്കപാന  ശമമിച്ചു.  അതുങപപാടലതടന്ന  ടടലബ്രറമിയുന്നും  മറ്റന

ഉപകരണങളുടമല്ലപാന്നും  അവരുടടെ  നമിരങദശതമിലണപായമിരുന.  അടതല്ലപാന്നും

പൂരതമിയപാക്കമിടക്കപാടുതതമിടന്റെ  ഫലമപായമി  ഇങപപാള്  മങഞരമി  ടമഡമിക്കല്

ങകപാങളജമിനന ടമഡമിക്കല് കഇൗണ്സമിലമിടന്റെ സമിരപാന്നുംഗശകപാരന്നും ലഭമിചമിരമിക്കുന

എനള്ളതന  ഏടറ  സങന്തപാഷകരമപായമിട്ടുള്ള  കപാരത്ഥ്യമപാണന.   ബഹുമപാനടപട്ട

അന്നുംഗന്നും സൂചെമിപമിച ഒങട്ടടറ കപാരത്ഥ്യങളമില് ചെമിലതന ടചെയ്തുവരമികയപാണന. മങഞരമി

ടമഡമിക്കല്  ങകപാങളജമില്  ആധുനമിക  ഉപകരണങള്  ഒടന്നപാന്നപായമി

ടകപാണ്ടുവരമികയപാണന.  ആരദന്നും  മമിഷടന്റെ  ഭപാഗമപായമി  ആശുപത്രമി ങരപാഗശ

സഇൗഹൃദമപാക്കമിയമിട്ടുണന.  അതുങപപാടലതടന്ന  പുതുതപായമി  കപാതന  ലപാബന

അനുവദമിചമിട്ടുണന. ഒനപതന നമിലകളമിലപായമി ഒ.പമി. ങബപാക്കന, ലപാബന ങകപാന്നുംപകന,
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ങമപാരചറമി  ങകപാന്നുംപകന,  ങറഡമിങയപാളജമി  ഇനടവസമിങഗഷന  ങകപാന്നുംപകന

തുടെങമിയവയ്ക്കുങവണമി  8.60  ങകപാടെമി  രൂപ  ടചെലവഴമിചമിട്ടുണന.   അതമിടന്റെ

നമിരമപാണ  പ്രവരതനങള്ക്കന  തുടെക്കന്നും  കുറച്ചു.   103  ങകപാടെമി  രൂപ

മുതല്മുടെക്കമിടക്കപാണന  കസപാരങട്ടഴ്സുകള്  നമിരമമിച്ചു,  അതന  ടമഡമിക്കല്

കഇൗണ്സമിലമിടന്റെ  പ്രധപാന  നമിരങദശമപായമിരുന.  ങഹപാസല്,  ഓഡമിങറ്റപാറമിയന്നും

തുടെങമിയവയുടടെ  നമിരമപാണന്നും  ദ്രുതഗതമിയമില്   പുങരപാഗമമിച്ചു

ടകപാണമിരമിക്കുകയപാണന.   സമി.ടെമി.  സപാന,  മപാങമപാഗ്രപാഫമി,  അള്ട്രപാ  സഇൗണന

ടമഷശന തുടെങമിയ ഉപകരണങള് ലഭത്ഥ്യമപാക്കുകയുണപായമി. പമി.ജമി. ങകപാഴ്സുകള്

ആരന്നുംഭമിച്ചു.   ഇങടന  ഒങട്ടടറ  കപാരത്ഥ്യങള്  ടചെയമിട്ടുണന.   ഇനമി  അടുത

ഘട്ടമപായമി  ബഹുമപാനടപട്ട  അന്നുംഗന്നും  പറഞ്ഞതുങപപാലള്ള  ടസഷത്ഥ്യപാലമിറ്റമി

ങബപാക്കുന്നും  സലടമടുപ്പുന്നും  ഗവണ്ടമന്റെമിടന്റെ  പരമിഗണനയമിലപാണന.  മങഞരമി

ടമഡമിക്കല്  ങകപാങളജമില്  സലന്നും  തശടര  പരമിമമിതമപാണന,  അതമിനപാല്

അതത്ഥ്യപാവശത്ഥ്യമപായമി  സലടമടുപന  നടെതമിങയ  മതമിയപാകൂ,  അതുമപായമി

ഗവണ്ടമന്റെന  മുങന്നപാട്ടുങപപാകുന്നും,  യപാടതപാരു  സന്നുംശയവമമില്ല.   ബഹുമപാനടപട്ട

അന്നുംഗന്നും  പറഞ്ഞതുങപപാടല,  പല  ആശുപത്രമികളുന്നും  ങകപാവമിഡന

ആശുപത്രമികളപായമി  മപാറമിയങപപാള്  ങനപാണ്  ങകപാവമിഡന  വമിഭപാഗതമിനന
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പ്രശ്നന്നുംവന്നമിട്ടുണന. അതന മറ്റന ആശുപത്രമികളമിടലപാടക്ക പരമിഹരമിച്ചുവരമികയപാണന.

ഭപാവമിയമില് മങഞരമി ടമഡമിക്കല് ങകപാങളജമിലന്നും ങനപാണ് ങകപാവമിഡന  വമിഭപാഗന്നും

പുനദുഃസപാപമിക്കുന്നും.  ങകപാവമിഡന  പൂരണമപായുന്നും  നമിയന്ത്രണതമിലപാകുന്ന

ഘട്ടതമില് നമുക്കന അങടന ടചെയ്യപാന സപാധമിക്കുന്നതപാണന.  അതുന്നും സരക്കപാര

പരമിങശപാധമിച്ചുവരുനണന.  

9. ആങരപാഗത്ഥ്യ സരവ്വേകലപാശപാലയുടടെ ഗങവണമിന്നുംഗന ങബപാഡമി

ശശ  .    ടക  .    വമി  .    അബ്ദുള്  ഖപാദര:  സര,  ങകരള  ആങരപാഗത്ഥ്യ

സരവ്വേകലപാശപാലയുടടെ  ഗങവണമിന്നുംഗന  ങബപാഡമി  ജനപാധമിപതത്ഥ്യവല്ക്ക-

രമിക്കണടമന്നന  ആവശത്ഥ്യടപടുന്ന  സബ്മമിഷനപാണന  ഞപാനമിവമിടടെ

അവതരമിപമിക്കുന്നതന.  ഏടറക്കപാലടത  ചെരചകള്ക്കുങശഷമപാണന  ങകരള

ആങരപാഗത്ഥ്യ  സരവ്വേകലപാശപാല  രൂപന്നും  ടകപാള്ളുന്നതന.  2006-2011-ടല

ശശ. വമി. എസന. അച്ചുതപാനനന സരക്കപാരമിടന്റെ കപാലഘട്ടതമില് ശശ. പമി. ടക.

ശശമതമി ടെശചര,  ആങരപാഗത്ഥ്യ വകുപമിടന്റെ ചുമതലയമില് ഉണപായമിരുന്നങപപാഴപാണന

Kerala  University  of  Health  Sciences  Act  (KUHS  Act)  ഇഇൗ  സഭ

അന്നുംഗശകരമിചതന.  ഒങട്ടടറ  ബപാലപാരമിഷ്ടതകള് തപാണമിയപാണന  സരവ്വേകലപാശപാല

അതമിടന്റെ പ്രവരതനങള് പുങരപാഗമമിപമിചതന. ഇങപപാഴടത എല്.ഡമി.എഫന.
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ഗവണ്ടമന്റെപാണന  ആങരപാഗത്ഥ്യ  സരവ്വേകലപാശപാലയമില്  കൂടുതല്  തസ്തമികകള്

സൃഷ്ടമിചതുന്നും  നമിരമപാണ  പ്രവരതനങള്  പൂരതശകരമിചതുന്നും.  മുഖത്ഥ്യമന്ത്രമി

ശശ.  പമിണറപായമി വമിജയടന്റെയുന്നും ശശമതമി ടക.  ടക.  ടടശലജ ടെശചറമിടന്റെയുന്നും

ഇടെടപടെലകടളത്തുടെരന്നപാണന  ഇഇൗ  ങനട്ടങടളല്ലപാന്നും  ഉണപായതന.  ആങരപാഗത്ഥ്യ

സരവ്വേകലപാശപാലയുടടെ  നമിയമതമില്  ചെമില  നമ്യൂനതകള്  നമിലനമില്ക്കുനണന.

അധമികപാരന്നും  സമ്പൂരണമപായമി  ടടവസന  ചെപാനസലര  ങകന്ദ്രശകൃതമപാണന

എന്നതപാണതന.  വമി.സമി.-ക്കുന്നും ഗങവണമിന്നുംഗന ങബപാരഡമിക്കുമപാണന സമ്പൂരണമപായ

അധമികപാരന്നും.  ഈ  നമിയമസഭയമിടല  നപാലന  എന്നും.എല്.എ.-മപാര  KUHS

ടസനറ്റമിലണന.  എന്നപാല്,  ജനറല്  ങബപാഡമി  ങയപാഗതമില്  ങപപായമിരുന്നന

തമിരമിടക വരമിക എന്നതല്ലപാടത എന്നും.എല്.എ.-മപാരങക്കപാ,  ടസനറ്റമിങനപാതടന്ന

പ്രങതത്ഥ്യകമപായ  അധമികപാരങളമില്ല.  അതമിനപാല്  ടസനറ്റമിടന്റെ  ഒന്നപാമടത

ങയപാഗന്നും അന്നുംഗശകരമിചന സരക്കപാരമിനന നല്കമിയ ഒരു പ്രങമയമപാണന ഗങവണമിന്നുംഗന

ങബപാഡമി  ജനപാധമിപതത്ഥ്യവല്ക്കരമിക്കണടമന്ന ആവശത്ഥ്യന്നും.  അതന  അന്നുംഗശകരമിചന

അതമിനപാവശത്ഥ്യമപായ നമിയമനമിരമപാണന്നും നടെതണടമന്ന ആവശത്ഥ്യമപാണന ഞപാന

ഇഇൗ സബ്മമിഷനമിലൂടടെ സഭയമില് അവതരമിപമിക്കുന്നതന.
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ആങരപാഗത്ഥ്യവന്നും സപാമൂഹത്ഥ്യനശതമിയുന്നും വനമിത-ശമിശുവമികസനവന്നും വകുപ്പുമന്ത്രമി

(ശശമതമി  ടക  .    ടക  .    ടടശലജ  ടെശചര):  സര,  ബഹുമപാനടപട്ട  അന്നുംഗന്നും

സൂചെമിപമിചതുങപപാടല ആങരപാഗത്ഥ്യ സരവ്വേകലപാശപാല നമിലവമില് വന്നതമിനുങശഷന്നും

ഏറ്റവന്നും പ്രധപാനടപട്ട പ്രശ്നന്നും തസ്തമികകള് സൃഷ്ടമിചമിട്ടമില്ല എനള്ളതപായമിരുന.

ഇഇൗ ഗവണ്ടമന്റെന അധമികപാരതമില് വന്നങപപാള്തടന്ന തസ്തമികകള് സൃഷ്ടമിചന,

ബഹുമപാനടപട്ട ധനകപാരത്ഥ്യ വകുപ്പുമന്ത്രമി അതമിനന വലമിയ മുനഗണന  നല്കമി,

സരവ്വേകലപാശപാലയുടടെ  പ്രവരതനന്നും ശക്തമപാക്കപാനുള്ള നടെപടെമിടയടുതമിട്ടുണന.

ഇതവണടത  ബഡ്ജറ്റമിലന്നും  വളടര  മുന്തമിയ  പരമിഗണനയപാണന

സരവ്വേകലപാശപാലയന  നല്കമിയമിട്ടുള്ളതന.  ബഹുമപാനടപട്ട  അന്നുംഗന്നും  സൂചെമിപമിചതന

വളടര  പ്രധപാനടപട്ട  ഒരു  കപാരത്ഥ്യമപാണന.  ഗങവണമിന്നുംഗന  കഇൗണ്സമിലമില്

എന്നും.എല്.എ.-മപാരുടടെയുന്നും  ടസനറ്റന  അന്നുംഗങളുടടെയുന്നും  പ്രപാതമിനമിധത്ഥ്യന്നും

ഉറപ്പുവരുതമി  ടതരടഞ്ഞടുക്കടപട്ട  സമമിതമിയപായമി  കഇൗണ്സമിലമിടന

പുന:സന്നുംഘടെപമിക്കുന്നതമിനപാവശത്ഥ്യമപായ  ങഭദഗതമികള്  സരവ്വേകലപാശപാലപാ

നമിയമതമില് ടകപാണ്ടുവരണടമന്നന ആവശത്ഥ്യടപട്ടുടകപാണന ഒരു പ്രങമയന്നും ങകരള

ആങരപാഗത്ഥ്യ  സരവ്വേകലപാശപാലയുടടെ  ഒന്നപാമതന  ടസനറ്റന  ങയപാഗതമില്

ശശ.  ടക.  വമി.  അബ്ദുള്  ഖപാദര  എന്നും.എല്.എ.  അവതരമിപമിചമിരുന.  അതന
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ടസനറ്റന  അന്നുംഗശകരമിക്കുകയുന്നും  ടചെയമിരുന.  ആങരപാഗത്ഥ്യ  സരവ്വേകലപാശപാലയുടടെ

ഗങവണമിന്നുംഗന  കഇൗണ്സമില്  ജനപ്രതമിനമിധമികടള  ഉള്ടപടുത്തുന്നതമിനന

2010-ടല ങകരള ആങരപാഗത്ഥ്യ സരവ്വേകലപാശപാല  നമിയമമനുസരമിചന ടപ്രപാവമിഷന

ഉണപായമിരുന്നമില്ല.  ങനപാമമിങനറ്റന  ടചെയ്യടപട്ട  അന്നുംഗങളപാണന

ഇതമിലണപായമിരുന്നതന.  ഇനമി  അതന  മപാറ്റമി  ജനപ്രതമിനമിധമികടളയടെക്കന്നും

ഉള്ടപടുത്തുന്നതമിനുള്ള  സഇൗകരത്ഥ്യന്നും  ഉണപാക്കണടമങമില്  ഇഇൗ  നമിയമതമില്

ങഭദഗതമി  വരുങതണതപാണന.  അതമിടന്റെ  വമിശദമപായ  ടപ്രപാങപപാസല്

തയ്യപാറപാക്കമി  സമരപമിക്കപാന  ആങരപാഗത്ഥ്യ  സരവ്വേകലപാശപാലങയപാടെന

ആവശത്ഥ്യടപട്ടമിട്ടുണന.  അതന  ലഭത്ഥ്യമപാകുന്ന  മുറയന  തുടെരനടെപടെമികള്

സസശകരമിക്കുന്നതപാണന.

10. എല്  .  എസന  .  ജമി  .  ഡമി  .   പ്രവൃതമികള്

ശശ  .    ടക  .    ഡമി  .    പ്രങസനന:  സര,  ഈ ഗവണ്ടമന്റെന  അധമികപാരതമില്

വന്നതമിനുങശഷന്നും  എല്.എസന.ജമി.ഡമി.  വകുപന  മുഖപാന്തരന്നും  നടെപപാക്കണടമന്നന

ആഗ്രഹമിചന  നമിരങദശമിച  ആലത്തൂര  മണ്ഡലതമിടല  ബഡ്ജറ്റന

വരക്കുകടളപാനന്നും  ഇഇൗ  സപാമതമിക  വരഷതമില്ങപപാലന്നും  ആരന്നുംഭമിക്കപാന

കഴമിഞ്ഞമിട്ടമില്ല.  ചുള്ളമിമടെ  മപാരപാക്കപാവന  മലയഭഗവതമി-ചെമിതലമിപപാലന്നും  ങറപാഡന,



20/01/2021
Uncorrected/Not for publication

34

അതുങപപാടല  ഗപായത്രമിപ്പുഴയന  കുറുടക  തൃപപാളൂര  ശമിവങക്ഷേത്രതമിങലക്കുള്ള

തൂക്കുപപാലന്നും,  അരമിയങക്കപാടെന  ടചെക്കന  ഡപാന്നും,  കയറപാന്നുംകുളന്നും-ഇലമനന്നും-

രക്കശരപാന്നുംപറമന കമിഴങക്കതറ-ചെമിമങക്കപാടെന-ടപരുങ്കുന്നന്നും  കനപാല്  ബണന

ങറപാഡന  ആലത്തൂര  ടടബപപാസന  ങറപാഡന,  ആലത്തൂര  പഞപായതമിടല

അകസപാട്ടമികന  അക്കപാദമമി നമിരമപാണന്നും  ഇടതല്ലപാന്നും  പഞപായതമിടന്റെ  സസന്തന്നും

ആസ്തമി  വകകളമിലപാണന  നടെപപാക്കടപങടെണതന.  അതമിനപാവശത്ഥ്യമപായ

നമിരങദശങള്  എല്.എസന.ജമി.ഡമി.-ക്കന  ടകപാടുടതങമിലന്നും  അതമിടന്റെ

പ്രപാഥമമികമപായ  പ്രവരതനങള്ങപപാലന്നും  ആരന്നുംഭമിക്കപാതമിരുന്ന  ഘട്ടതമില്

ഉന്നതതലങയപാഗന്നും  ജമില്ലപാതലതമില്  വമിളമിച്ചുങചെരത്തു.  അങപപാള്  അവര

വമിവമിധ  കപാരത്ഥ്യങള്  ചൂണമിക്കപാണമിച്ചു.  അതമില്  പ്രധപാനമപായുന്നും  അവര

ചൂണമിക്കപാണമിചതന,  ഏടതങമിലന്നും  അക്രഡമിറ്റഡന  ഏജനസമികടളടക്കപാണന

ങസപായമില്  ടടെസന  നടെത്തുന്നതമിനുന്നും  ഡമിടടസനുകള്

ഉണപാക്കമിടയടുക്കുന്നതമിനുള്ള  പണമമില്ല,  അതമിനന  പ്രങതത്ഥ്യകമപായ ഫണന

ലഭമിചമിട്ടമില്ല,  അതന  അങനസഷമിക്കണടമടന്നപാടക്കയപാണന.  ഇതമിനമിടെയമില്

എകമികമ്യൂട്ടശവന  എനജമിനശയര  മപാറുന,  അസമിസന്റെന  എകമികമ്യൂട്ടശവന

എനജമിനശയരമപാര  മപാറുന  അങടനയുള്ള  പല  തടെസങളുമുണപായമി.
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അവസപാനന്നും  ജമില്ലപാ  പഞപായത്തുതടന്ന  ഇതമിനന  ഫണന

വകയമിരുതമിടക്കപാടുത്തു.    ഇങപപാഴുന്നും  എ.എസന.-ഉന്നും  ടെമി.എസന.-ഉന്നും

ങനടുന്നതമിനുള്ള  പ്രപാഥമമിക  പ്രവരതനങള്ങപപാലന്നും  ങവണത്ര  ങവഗതയമില്

നടെന്നമിട്ടമില്ല എന്നതുടകപാണപാണന ഇഇൗ സബ്മമിഷന ഇവമിടടെ അവതരമിപമിചതന.

അതുടകപാണന ഇഇൗ ബഡ്ജറ്റന വരക്കുകള് ശദ്ധമിക്കപാന, വമിവമിധ ഗ്രപാമ-ങബപാക്കന

പഞപായത്തുകടളല്ലപാന്നും ങകന്ദ്രശകരമിചന നടെങക്കണ പ്രവരതനങളപായതുടകപാണന

ഇതമിടന്റെ   ഏങകപാപന  ചുമതല,  ജമില്ലപാതലതമില്  ആരടക്കങമിലന്നും

നല്കണടമന്ന അഭത്ഥ്യരതനകൂടെമി മുങന്നപാട്ടുവച്ചുടകപാണപാണന ഇഇൗ സബ്മമിഷന

അവതരമിപമിക്കുന്നതന. 

തങദശസസയന്നുംഭരണ  വകുപ്പുമന്ത്രമി  (ശശ  .    എ  .    സമി  .    ടമപായശന):  സര,

ബഹുമപാനടപട്ട എന്നും.എല്.എ.  സൂചെമിപമിച ആറന  പ്രവൃതമികള് കപാലതപാമസന്നും

കൂടെപാടത പൂരതശകരമിക്കപാനപാവശത്ഥ്യമപായ നമിരങദശങള് ചെശഫന എഞമിനശയരക്കന

നല്കമിയമിട്ടുണന.  ഇവമിടടെ  സൂചെമിപമിചതുങപപാടല  Land  survey,  Soil

investigation,  Design  എന്നമിവയ്ക്കുള്ള  സന്നുംഖത്ഥ്യ  ങപ്രപാജകമില്

ഉള്ടപടുതമിയമിരുന്നമില്ല.  ഇങപപാള്  ബഹുമപാനടപട്ട  എന്നും.എല്.എ.-യുടടെയുന്നും

മറ്റുന്നും  ശമഫലമപായമി  ആ  ഫണന  ലഭത്ഥ്യമപാക്കുന്നതമിനുങവണമി  ജമില്ലപാ
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പഞപായതമിങനപാടെന ആവശത്ഥ്യടപട്ടമിട്ടുണന.  അതന ലഭത്ഥ്യമപായപാല് അടെമിയന്തരമപായമി

പണമി  നമിരവ്വേഹമിക്കുന്നതമിനുങവണമിയുള്ള  നടെപടെമി  സസശകരമിക്കുന്നും.  പ്രസ്തുത

പ്രവൃതമികളുടടെ ങമല്ങനപാട്ട ചുമതല വഹമിക്കുന്നതമിനന പപാലക്കപാടെന ജമില്ലയമിടല

എല്.എസന.ജമി.ഡമി.  എകമികമ്യൂട്ടശവന  എഞമിനശയടറ  പ്രങതത്ഥ്യകമപായമി

ചുമതലടപടുത്തുന്നതപാണന. 

11. പപാരമിസമിതമിക സന്നുംങവദന ങമഖല

ശശ  .    ടക  .    സമി  .    ങജപാസഫന:  സര,  വനത്ഥ്യജശവമി  സങങതങളുടടെയുന്നും

സന്നുംരക്ഷേണ  വനങമഖലകളുടടെയുന്നും  ബഫര  ങസപാണമിനന  പുറത്തുള്ള

പരമിസമിതമിങലപാല  ങമഖലകളുടടെ  നമിരണയന്നും  സന്നുംബനമിച  ആശയക്കുഴപന്നും

വലമിയ ആശങകളപാണന മലങയപാര ങമഖലകളമില് ഉണപാക്കമിയമിട്ടുള്ളതന.  ഞപാന

ങനരടത ചൂണമിക്കപാണമിച,  പപാലക്കപാടെന-തൃശ്ശൂര ജമില്ലകളമിടല ചൂലന്നൂര,  പശചമി,

വപാഴപാനമി  വനത്ഥ്യജശവമി  സങങതങള്ക്കുപുറങമ  കണ്ണൂര  ജമില്ലയമിടല  ആറളന്നും,

ടകപാട്ടമിയര,  ഇടുക്കമി  ജമില്ലയമിടല  മതമിടകട്ടപാനങചെപാലയടെക്കമുള്ള  നമിരവധമി

ങമഖലകളമില്  ജനങളപാടക  ഭയപാശങയമിലപാണന.  2019  ഒങക്ടപാബര  23-നന

കപാബമിനറ്റന   വനത്ഥ്യജശവമി  സങങതങളുടടെയുന്നും  സന്നുംരക്ഷേമിത  വനങളുടടെയുന്നും

ബഫര  ങസപാണമിനന  പുറങതയ്ക്കുള്ള  ഒരു  കമിങലപാ  മശറ്ററപായമി  പപാരമിസമിതമിക
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സന്നുംങവദന  ങമഖല  ലമിമമിറ്റന  ടചെയ്യപാന തശരുമപാനമിച്ചു. ങകന്ദ്ര  ഗവണ്ടമന്റെമിടന്റെ

സമശപനന്നും  സശങറപായമില്തടന്നയപാണന.  ജനവപാസ  ങകന്ദ്രങളുന്നും

കൃഷമിയമിടെങളുന്നും ഒഴമിവപാക്കമിയതപാണന ങകരളതമിടന്റെ സമശപനന്നും. കസ്തൂരമി രന്നുംഗന

റമിങപപാരട്ടന  ഫലപ്രദമപായമി  നടെപപാക്കുന്നതമിനന  അനുങയപാജത്ഥ്യമപായ

സന്നുംസപാനമപാണന ങകരളന്നും.  കഴമിഞ്ഞ ഗവണ്ടമന്റെമിടന്റെ ഭരണകപാലതന ഉമന

വമി.  ഉമന കമമിറ്റമിടയ വച്ചു,  എല്ലപാ പഞപായത്തുകളമിലന്നും കമമിറ്റമി  ഉണപാക്കമി

പഠനന്നും നടെതമി.  കഴമിഞ്ഞ ഗവണ്ടമന്റുന്നും ഇഇൗ ഗവണ്ടമന്റുന്നും ഇക്കപാരത്ഥ്യതമില്

വളടര  നന്നപായമി  പ്രവരതമിച്ചു.  പങക്ഷേ  ഇങപപാഴുന്നും  E.S.A.(Environmental

Sensitive  Area)-ടയ  സന്നുംബനമിച്ചുള്ള  ആശങകള്  നമിലനമില്ക്കുകയപാണന.

ആശങകള്  ദൂരശകരമിക്കണന്നും.  നമിരബനമപായുന്നും  ജനവപാസ  ങകന്ദ്രങടളയുന്നും

കൃഷമി  ഭൂമമികടളയുന്നും  ഒഴമിവപാക്കണന്നും.  അതുങപപാടല  വനത്ഥ്യജശവമി

സങങതങളുടടെയുന്നും  സന്നുംരക്ഷേമിത  വനങമഖലയുടടെയുന്നും  പുറങതയന  പരമപാവധമി

ഒരു കമിങലപാമശറ്ററമിനപ്പുറങതയന  കണക്കപാക്കപാന പപാടെമില്ല. ഇഇൗ കപാരത്ഥ്യതമിലള്ള

സന്നുംസപാന ഗവണ്ടമന്റെന  നമിലപപാടെന വത്ഥ്യക്തമപാക്കപാന അഭത്ഥ്യരതമിക്കുകയപാണന.

ചെശഫന  വമിപന  (ശശ  .    ടക  .    രപാജന):  സര,  പശചമി-വപാഴപാനമി  വനത്ഥ്യമൃഗ

സങങതന്നും  എടന്റെ  മണ്ഡലതമില്ടപടുന്നതപാണന.  ആ  മണ്ഡലതമിടല
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പശചമി-പപാണങഞരമി  വമിങല്ലജുകളുന്നും  ഇഇൗ  സന്നുംവമിധപാനതമില്  ഉള്ടപട്ടമിട്ടുണന.

യഥപാരതതമില്, ഗവണ്ടമന്റെന ഇഇൗ വമിഷയന്നും ഗഇൗരവമപായമി ചെരച ടചെയ്യുകയുന്നും

പപാരമിസമിതമിക  സന്നുംങവദന  ങമഖല  ഒരുകമിങലപാ  മശറ്ററമിനകതപാക്കണടമന്നന

ങകന്ദ്രങതപാടെന  ആവശത്ഥ്യടപടുകയുന്നും  ടചെയ്തു.  ങകന്ദ്രന്നും  പല  കപാരത്ഥ്യങളമിലന്നും

എതമിരപന പ്രഖത്ഥ്യപാപമിക്കുകയപാണന.  പങക്ഷേ ഇഇൗ  സന്നുംവമിധപാനന്നും ഉണപാകുങമപാള്

പശചമി-വപാഴപാനമി വനത്ഥ്യജശവമി സങങതതമിനന ചുറ്റുമുള്ള  250  ടതപാഴമിലപാളമികളുടടെ

ഏക  വരുമപാനമപായമിട്ടുള്ള  വപാണമിയമപാറ  എങസറ്റന  നമിലനമില്ക്കുകയപാണന.

അതമിനകതപാണന  50  ടതപാഴമിലപാളമികളുടടെ  'ലയന്നും'  എന  വമിളമിക്കടപടുന്ന

വശടുകള്  നമിലനമില്ക്കുന്നതന.  യഥപാരതതമില്  ങനരടത  നമള്  ചെരച

ടചെയമിട്ടുള്ള  പപാലക്കപാടെന-തൃശ്ശൂര  ഭപാഗങതയന  ങപപാകുന്ന  ടടഹങവതടന്ന

കണക്കനുസരമിചന ഇതമിടന്റെ ഒരു കമിങലപാ മശറ്റര ചുറ്റളവമില് വരുന്നും. പ്രധപാനടപട്ട

നമിരവധമി  സ്കൂളുകള്,  400 കുട്ടമികള്  പഠമിക്കുന്ന  വപാണമിയമപാറ  ഇ.ടക.എന്നും.

സ്കൂള്,  ങമരശ മപാതപാ ഹയര ടസക്കണറമി സ്കൂള്,  കല്ലമിന്നുംഗപപാടെടത സരക്കപാര

സ്കൂള്,  നമിരവധമി  പള്ളമികള്,  ആരപാധനപാലയങള്,  ങമപാസന  ഇങടന തുടെങമി

പപാണങഞരമി  പഞപായതമിടന്റെ   ഓഫശസുങപപാലന്നും  നമിലനമില്ക്കുന്നതന  ഇഇൗ

പറയുന്ന അതമിരതമിക്കകതപാണന.  ഇതുമപായമി ബനടപട്ടന  ജനങള് വലമിയ
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ആശങയമിലപാണന.  ഇങക്കപാ ടസനസമിറ്റശവന ങസപാണുമപായമി ബനടപട്ടന ങകന്ദ്ര

സരക്കപാര  എടുത്തുടകപാണമിരമിക്കുന്ന  നമിലപപാടുകള്  വല്ലപാത  വമിധതമില്

ജനങളുടടെ   സപാമൂഹമിക  ജശവമിതടത  ആക്രമമിക്കുന്ന  രശതമിയമിലള്ള  പ്രശ്നന്നും

വരമികയപാണന.  ഇവമിടടെ  സൂചെമിപമിക്കടപട്ടതുങപപാടല,  ങകരളതമിടല  പ്രങതത്ഥ്യക

സപാഹചെരത്ഥ്യതമില്,  ജനവപാസങകന്ദ്രങള്  ഒഴമിവപാക്കമിടക്കപാണന  ഇഇൗ  ങമഖല

നമിരണയമിക്കണടമന്നപാവശത്ഥ്യടപട്ടന ങകന്ദ്രതമിനന സന്നുംസപാന ഗവണ്ടമന്റെന ഒരു

ടപ്രപാങപപാസല്  സമരപമിച്ചുടവന്ന  വപാരത  അറമിയപാന  കഴമിഞ്ഞു,  വളടര

അഭമിനനനപാരഹമപാണന.  പങക്ഷേ  അതുടകപാണന  പ്രശ്നന്നും  തശരുന്നമില്ല.  ഞപാന

പ്രങതത്ഥ്യകമപായമി  പശചമി-വപാഴപാനമി  സങങതന്നും  സശങറപാ  ബഫരങസപാണപാക്കമിയുള്ള

നമിയമന്നും  നടെപമിലപാക്കടപടെപാതമിരുന്നപാല്  വലമിയ  ആശങയമിങലയന  ആളുകള്

ങപപാകുന്നും.  ടതപാഴമിലപാളമികള്,  പഠമിക്കുന്ന  കുട്ടമികള്,  വശടുകള്,  നമിലവമിലള്ള

പഞപായത്തുള്ടപടടെയുള്ള സന്നുംവമിധപാനങള് ഇഇൗ ഭപാഗത്തുണന.  അതുടകപാണന

എനമിക്കന ബഹുമപാനടപട്ട അന്നുംഗങതപാടെന അഭത്ഥ്യരതമിക്കപാനുള്ളതന,  ഇഇൗ ആശങ

പരമിഹരമിക്കപാന  സന്നുംസപാന  സരക്കപാരമിടന്റെ  നമിലപപാടെന  ങകന്ദ്രതമില്  വലമിയ

സമരദമപായമി  അവതരമിപമിക്കപാനുന്നും  ഇഇൗ  കപാരത്ഥ്യങള്  ജനങടള  ങനരമിട്ടന

ങബപാദ്ധത്ഥ്യടപടുതപാനുമുള്ള ഒരു സന്നുംവമിധപാനന്നുംകൂടെമി ഉണപാകണടമന്നപാണന .
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വനവന്നും മൃഗസന്നുംരക്ഷേണവന്നും മൃഗശപാലകളുന്നും വകുപ്പുമന്ത്രമി (ശശ  .   ടക  .   രപാജു):

സര,  2014-ല്  ഹരമിത  ടടട്രബമ്യൂണല്  അന്നുംഗശകരമിചതുന്നും  ഡ്രെെപാഫന

ങനപാട്ടമിഫമിങക്കഷനമില്  ഉള്ടപട്ടതുമപായ  ഇ.എസന.എ.  (Ecologically

Sensitive  Areas)-യുടടെ  അതമിരതമികള്  സന്നുംബനമിചന  ഉതരവകള്

പുറടപടുവമിക്കുന്നതന  ബങയപാടടഡങവഴമിറ്റമി  ങബപാരഡപാണന.  ഇങക്കപാ

ടസനസമിറ്റശവന  ങസപാണുമപായമി  ബനടപട്ട  വനത്ഥ്യജശവമി  സങങതങളുടടെയുന്നും

സന്നുംരക്ഷേമിത വനങമഖലകളുടടെയുന്നും വനന്നുംവകുപ്പുമപായമി ബനടപട്ടുള്ള വമിവരങള്

ഞപാടനടന്റെ മറുപടെമിയമില് ചൂണമിക്കപാണമിക്കുന.  

നമിലവമില് ചൂലന്നൂര, പശചമി-വപാഴപാനമി എന്നശ വനത്ഥ്യജശവമി സങങതങളുടടെ

ചുറ്റുന്നും ഇങക്കപാ ടസനസമിറ്റശവന ങസപാണ് പുതുക്കമി നമിശ്ചയമിച്ചുടകപാണ്ടുള്ള ഡ്രെെപാഫന

വമിജപാപനമപാണന ങകന്ദ്ര വനന്നും പരമിസമിതമി കപാലപാവസപാ വത്ഥ്യതമിയപാന വകുപന

പുറടപടുവമിചമിട്ടുള്ളതന.  ഇതുമപായമി  ബനടപട്ടന  സരക്കപാര  നമിരങദശപ്രകപാരന്നും

ജനവപാസ  ങമഖല  പരമപാവധമി  ഒരു  കമിങലപാമശറ്ററമിനുള്ളമില്തടന്ന

നമിരതമിടക്കപാണപാണന  13-11-2019-ല്  ങമല്പറഞ്ഞ  രണന  വനത്ഥ്യജശവമി

സങങതങളുടടെയുന്നും  അതമിരതമികള്  ഡ്രെെപാഫന  വമിജപാപനമപായമി

സമരപമിചമിട്ടുള്ളതുന്നും  അതമിടനത്തുടെരന്നന  ങകന്ദ്ര  വനന്നും  പരമിസമിതമി
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കപാലപാവസപാ  വത്ഥ്യതമിയപാന  വകുപന  2020  നവന്നുംബറമിടല  ഉതരവകള്വഴമി

ചൂലന്നൂര മയമില് സങങതതമിനുന്നും ഇങത തശയതമിയമിടല മടറ്റപാരു ഉതരവവഴമി

വപാഴപാനമി  വനത്ഥ്യജശവമി  സങങതതമിടന്റെയുന്നും  ഡ്രെെപാഫന  വമിജപാപനന്നും

പുറടപടുവമിചമിട്ടുള്ളതന.   ഇതമില് പശചമി-വപാഴപാനമി  വനത്ഥ്യജശവമി  സങങതതമിടന്റെ

ഇങക്കപാ  ടസനസമിറ്റശവന  ങസപാണ്  വമിജപാപനപ്രകപാരന്നും  വനത്ഥ്യജശവമി

സങങതതമിടന്റെ  അതമിരതമിയമില്നമിനന്നും  ചുരുങമിയതന  പൂജത്ഥ്യന്നും  മുതല്

പരമപാവധമി  6.2  കമിങലപാമശറ്റര  ദൂരതമിലപാണന  നമിലടകപാള്ളുന്നതന.   ജനവപാസ

ങമഖലയമിടല പരമപാവധമി ദൂരന്നും ഒരു കമിങലപാമശറ്ററമിനുള്ളമില് നമിരതമി ടതപാട്ടടുത

വനന്നും ഡമിവമിഷനുകളമിടല വനഭൂമമി  പരമപാവധമി  ങചെരതമിട്ടുള്ള രശതമിയമിലപാണന

ഇങക്കപാ ടസനസമിറ്റശവന ങസപാണ് ഡശമപാരങക്കറ്റന ടചെയമിട്ടുള്ളതന. ചൂലന്നൂര മയമില്

സങങതതമിങന്റെതന  ചുരുങമിയതന   ജനവപാസ  ങമഖലയമില്നമിന്നന  നൂറന  മശറ്റര

മുതല്  പരമപാവധമി   മൂനകമിങലപാമശറ്റര  (വനങമഖല  ഉള്ടപടടെ)  വടരയപാണന

ഡശമപാരങക്കറ്റന  ടചെയമിട്ടുള്ളതന.  ഇവ  രണമിലന്നും  ജനവപാസ  ങമഖല  ഒരു

കമിങലപാമശറ്ററമിലധമികന്നും  ഒരു  സലത്തുന്നും  ഡശമപാരങക്കറ്റന  ടചെയമിട്ടമില്ലപാതതപാണന.

എന്നപാല്  പമിന്നശടെന  പലയമിടെത്തുനമിനന്നും  ജനവപാസങമഖല

ഉള്ടപട്ടുവന്നമിട്ടുടണനള്ള  പരപാതമികള്  വന്നതമിടന്റെ  അടെമിസപാനതമില്
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സരക്കപാര  ഇഇൗ  തശരുമപാനന്നും  പുനദുഃപരമിങശപാധമിക്കുകയുന്നും  ജനവപാസ  ങമഖല

ഇങക്കപാ  ടസനസമിറ്റശവന  ങസപാണമില്നമിന്നന  പൂരണമപായുന്നും  ഒഴമിവപാക്കപാന

നമിരങദശമിക്കുകയുന്നും  ടചെയ്തു.  അതമിടന്റെയടെമിസപാനതമില്  ങമല്പറഞ്ഞ  രണന

വനത്ഥ്യജശവമി സങങതങളമിലന്നും 12-10-2020-ല് ജനവപാസ ങമഖല പൂരണമപായുന്നും

ഒഴമിവപാക്കമിടക്കപാണ്ടുള്ള  ടപ്രപാങപപാസല്  വനന്നും  പരമിസമിതമി  മന്ത്രപാലയതമിനന

സമരപമിചമിട്ടുണന.   പശചമി-വപാഴപാനമി  വനത്ഥ്യജശവമി  സങങതങള്ക്കന  ചുറ്റുമുള്ള

ഇങക്കപാ  ടസനസമിറ്റശവന  ങസപാണ്  മുമന  131.54  ചെതുരശ  കമിങലപാമശറ്റര

ആയമിരുന്നതന  പുനദുഃപരമിങശപാധമിചന  54.9  ചെതുരശ  കമിങലപാമശറ്ററപായമി

കുറച്ചുടകപാണ്ടുള്ള  നമിരങദശമപാണന  പുനദുഃപരമിങശപാധമിചതമിനുങശഷന്നും

നല്കമിയമിട്ടുള്ളതന.  ചൂലന്നൂര  മയമില്  സങങതതമിടന്റെ  ഇ.എസന.എ.  8.86

ചെതുരശ  കമിങലപാമശറ്ററപായമിരുന.   അതന  ജനവപാസ  ങകന്ദ്രങള്  ഒഴമിവപാക്കമി

0.747 ചെതുരശ കമിങലപാമശറ്ററപായമി കുറഞ്ഞമിട്ടുണന.  അങയുന്നും ശശ. ടക. രപാജനുന്നും

ചൂണമിക്കപാണമിചതുങപപാടലയുള്ള  പ്രങദശങളമിലടമല്ലപാന്നും  ജനവപാസ  ങമഖല

പൂരണമപായുന്നും  ഒഴമിവപാക്കണടമന്നപാണന  ടമപാതതമില്

തശരുമപാനടമടുതമിരമിക്കുന്നതന.  അതനുസരമിച്ചുള്ള  നമിരങദശങളപാണന

നല്കമിയമിരമിക്കുന്നതന.   അതമിടന്റെയടെമിസപാനതമില്  കൂടെമിയപായമിരമിക്കുന്നും
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ടടഫനല് ങനപാട്ടമിഫമിങക്കഷന ങകന്ദ്രസരക്കപാര പുറടപടുവമിക്കുന്നതന.    

ശശ  .   എ  .   പമി  .   അനമില് കുമപാര: സര, ....... (ടടമക്കന ഓഫന)

ശശ  .   ടക  .   സമി  .   ങജപാസഫന: സര,  അവസരന്നും  നല്കണന്നും.  (ടടമക്കന

ഓഫന)

മമി  .   ടചെയരമപാന:  എല്ലപാതമിനുന്നും  കൂടെമിയുള്ള  മറുപടെമി  അങദഹന്നും

നല്കമിയമിട്ടുണന.  ശശ. ടക. രപാജന തന്നതുങപപാടല അങദഹന്നും ഇവമിടടെ എഴുതമി

തന്നമിട്ടമില്ല.

12. മപാനന്തവപാടെമി മപാതൃകപാ ഡമിഗ്രമി ങകപാങളജമിടന്റെ പ്രവരതനന്നും

ശശ  .    ഒ  .    ആര  .    ങകളു:  സര,  വയനപാടെന  ജമില്ലയമിടല എടന്റെ മണ്ഡലമപായ

മപാനന്തവപാടെമിയമില് രപാഷശയ ഉചതര ശമിക്ഷേപാ അഭമിയപാന പ്രകപാരന്നും ഒരു മപാതൃകപാ

ങകപാങളജന  അനുവദമിചമിരുന.  പ്രസ്തുത  ങകപാങളജന  പ്രവരതമിക്കപാനപാവശത്ഥ്യമപായ

സലന്നും  ങരഖപാമൂലന്നും  ഉന്നതവമിദത്ഥ്യപാഭത്ഥ്യപാസ  വകുപമിനന  ടടകമപാറമിയമിരുന.

പ്രമിനസമിപലമിടനയുന്നും  നമിങയപാഗമിചമിരുന.  പ്രപാഥമമികമപായമി  ആവശത്ഥ്യമുള്ള

ങകപാഴ്സുകളുന്നും  നമിശ്ചയമിചമിരുന.  എന്നപാല്  ങകപാങളജമിടന്റെ  പ്രവരതനന്നും

ആരന്നുംഭമിക്കപാന  സപാധമിചമില്ല.  ങകപാങളജമിടന്റെ  പ്രവരതനന്നും  എത്രയുന്നുംങവഗന്നും

ആരന്നുംഭമിക്കപാന സപാധമിക്കുങമപാടയന്നപാണന സബ്മമിഷനമിലൂടടെ ങചെപാദമിക്കപാനുള്ളതന.
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ഉന്നതവമിദത്ഥ്യപാഭത്ഥ്യപാസവന്നും  നമ്യൂനപക്ഷേങക്ഷേമവന്നും  വഖഫന്നും  ഹജന

തശരതപാടെനവന്നും വകുപ്പുമന്ത്രമി (ങഡപാ  .    ടക  .   ടെമി  .    ജലശല്): സര, രപാഷശയ ഉചതര

ശമിക്ഷേപാ അഭമിയപാന (റൂസ) രണപാന്നും ഘട്ടതമില് ഘടെകന്നും അഞമില് ഉള്ടപടുതമി

വയനപാടെന ജമില്ലയന അനുവദമിച ങമപാഡല് ഡമിഗ്രമി ങകപാങളജന വയനപാടെന ജമില്ലയമിടല

മപാനന്തവപാടെമി തപാലൂക്കമില് ടപരമിയ വമിങല്ലജമില് സപാപമിക്കുന്നതമിനപാവശത്ഥ്യമപായ

നടെപടെമികളുമപായപാണന  റൂസ  സന്നുംസപാന  ങപ്രപാജക്ടന  ഡയറക്ടങററ്റന

മുങന്നപാട്ടുങപപാകുന്നതന.   2019  ടഫബ്രുവരമി  3-നന  പ്രധപാനമന്ത്രമി  ശശ.  നങരന്ദ്ര

ങമപാദമി  ങകപാങളജമിടന്റെ  ഡമിജമിറ്റല്  ശമിലപാസപാപനന്നും  നടെത്തുകയുന്നും  ടചെയ്തു.

ങമപാഡല് ഡമിഗ്രമി ങകപാങളജന സപാപമിക്കപാന സന്നുംസപാന സരക്കപാര പങതക്കര

ഭൂമമി  റൂസയന  ലഭത്ഥ്യമപാക്കമിയമിട്ടുണന.  ഭൂമമി  ടടകമപാറമി  കമിട്ടമിയ  വമിവരന്നും  റൂസ

സന്നുംസപാന ങപ്രപാജക്ടന ഡയറക്ടങററ്റന ങദശശയ റൂസടയ അറമിയമിക്കുകയുന്നും ടചെയ്തു.

എന്നപാല് ഇതുവടര  ങകന്ദ്ര വമിഹമിതടമപാനന്നും ലഭമിചമിട്ടമില്ല.   ങകന്ദ്ര വമിഹമിതന്നും

ലഭമിക്കുന്നമുറയ്ക്കുതടന്ന  ങകപാങളജന  തുടെങപാനുള്ള  നടെപടെമികള്  അടെമിയന്തരമയമി

ആരന്നുംഭമിക്കുന്നതപാണന.  
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അനുബനന്നും

ആദമിവപാസമി ഭൂമമി പ്രശ്നങള് സന്നുംബനമിചന ശശ  .   പമി  .   സമി  .   ങജപാരജന
എന്നും  .  എല്  .  എ  .  യുടടെ സബ്മമിഷനന റവനമ്യൂവന്നും ഭവനനമിരമപാണവന്നും വകുപ്പുമന്ത്രമി

ശശ  .   ഇ  .   ചെന്ദ്രങശഖരന നല്കമിയ മറുപടെമി

1993-ടല ങകരള ഭൂമമി പതമിവന (01.01.1977-നന മുമന വനഭൂമമി കകവശന്നും

വചമിരമിക്കുന്നതന  ക്രമശകരമിച്ചുനല്കല്)  പ്രങതത്ഥ്യക  ചെട്ടങള്  പ്രകപാരന്നും  പട്ടമിക

വരഗക്കപാര  കകവശന്നും  വച്ചുവരുന്ന  ഭൂമമിക്കന  പട്ടയന്നും  അനുവദമിക്കുന്നതമിനന

നമിരങദശന്നും  നല്കമിടകപാണ്ടുന്നും  പട്ടമികവരഗക്കപാരക്കന  വമിതരണന്നും  ടചെയ്യുന്നതമിനന

സുപ്രശന്നുംങകപാടെതമിയുടടെ  അനുമതമി  ലഭമിച  19,000  ഏക്കര  നമിക്ഷേമിപ  വനഭൂമമി

നല്കുന്നതമിനുള്ള  നടെപടെമി  തസരമിതടപടുത്തുന്നതമിനന  സമമിതമി

രൂപശകരമിച്ചുടകപാണ്ടുന്നും  27.04.2017-ടല  സ.ഉ.(സപാധപാ)  നന്നും  2023/2017/റവ

ഉതരവപായമിരുന.  പ്രസ്തസ്തുത  ഉതരവമിടന്റെ  അടെമിസപാനതമില്  പട്ടമിക

വരഗവമിഭപാഗതമിനന  01.01.1977-നന  മുമ്പുള്ള  വനഭൂമമി  കകമപാറ്റതമിനന

കകവശങരഖ നല്കമിടക്കപാണമിരുന്നതമിനന പകരന്നും പട്ടയന്നും നല്കമി വരുനണന.

പ്രസ്തുത  ഉതരവമിടന്റെ  അടെമിസപാനതമില്  റവനമ്യൂ  വകുപന  പ്രമിനസമിപല്

ടസക്രട്ടറമി,  പ്രമിനസമിപല്  ചെശഫന  കണ്സരങവറ്റര  ഒപാഫന  ങഫപാറസനസന

(ങഫപാറസന  മപാങനജ്  ടമന്റെന)  പട്ടമിക  വരഗ  വമികസന  വകുപന  ഡയറക്ടര
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എന്നമിവരന്നുംഗങളപായ  സമമിതമി  രൂപശകരമിക്കുകയുണപായമി.  പ്രസ്തുത  സമമിതമി

15.05.2017, 15.06.2017 തശയതമികളമില് ങയപാഗന്നും ങചെരുകയുന്നും തപാടഴപറയുന്ന

തശരുമപാനങള് എടുതന നമിരങദശന്നും നല്കമിയമിട്ടുള്ളതുമപാണന.

1. ടപരമിഞപാന്നുംകുട്ടമിയമില്നമിനന്നും  കുടെമിയമിറക്കടപട്ടവരുടടെ  പുനരധമിവപാസന്നും

സന്നുംബനമിചന  സമഗ്രമപായ  റമിങപപാരട്ടന  സമരപമിക്കുവപാന  പ്രമിനസമിപല്

ചെശഫന കണ്സരങവറ്റര ഒപാഫന ങഫപാറസന  (ങഫപാറസന മപാങനജ്  ടമന്റെന)-  ടന

ചുമതലടപടുതമി.

2. ആദമിവപാസമി  വമിഭപാഗങളുടടെ  പുനരധമിവപാസതമിനപായമി,

സുപ്രശന്നുംങകപാടെതമിയുടടെ  അനുമതമി  ലഭമിച  19,000  ഏക്കര വനഭൂമമിയമില്

ങശഷമിക്കുന്ന  ഭൂമമിയുടടെയുന്നും  ഭൂരഹമിത  പട്ടമികവരഗക്കപാരുടടെയുന്നും  ജമില്ല

തമിരമിച്ചുള്ള  റമിങപപാരട്ടന  ബനടപട്ട  അഞന  ജമില്ലകളമില്നമിനന്നും

ലഭത്ഥ്യമപാങക്കണതപാണന. 

3. ബഹുമപാനടപട്ട  കഹങക്കപാടെതമിയുടടെ  08.09.2016-ടല  വമിധമി

നടെപമിലപാക്കുന്നതമിങലയപായമി  ഭൂരഹമിത  പട്ടമിക  വരഗക്കപാരുടടെ

പുനരധമിവപാസതമിനന  ങകന്ദ്ര  സരക്കപാരമിടന്റെ  ങസജന  I&II  കമിയറനസന

ലഭമിച നമിക്ഷേമിപ വനഭൂമമിയമില് ഉള്ടപട്ട ടനല്ലമിയപാമതമിയമില് ഒപാറഞന &
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ടവജമിറ്റബമിള്  ഫപാന്നും  നടെതമിവരുന്ന  ഭൂമമി  റവനമ്യൂ  വകുപമിനന

കകമപാറുകങയപാ പ്രസ്തസ്തുത ഭൂമമി നല്കുവപാന കഴമിയമിടല്ലങമില് കൃഷമി വകുപന

പകരന്നും ഭൂമമി റവനമ്യൂ വകുപമിനന നല്കുകങയപാ ടചെയ്യണന്നും. ഇക്കപാരത്ഥ്യതമില്

സരക്കപാര  തശരുമപാനമുണപാകുന്നതുവടര  ഫപാമമിനന  ഫണന

അനുവദമിക്കുന്നതമിനുള്ള നടെപടെമി നമിരതമിവയ്ങക്കണതപാണന.

4. പട്ടമികവരഗക്കപാരുടടെ  പുനരധമിവപാസതമിനപായമി  ഭൂമമി

കടണത്തുന്നതമിനുള്ള  തശവ്രശമന്നും  ജമില്ലപാകളക്ടറുടടെ  ങമല്ങനപാട്ടതമില്

നടെങതണതപാണന.

5. ങകന്ദ്ര  വനന്നും  പരമിസമിതമി  മന്ത്രപാലയതമിടന്റെ  കമിയറനസന  ലഭമിച

നമിക്ഷേമിപ വനഭൂമമി സരടവ്വേ ടചെയന കടണത്തുന്നതമിനന ജമില്ലപാ കളക്ടറുടടെ

ങമല്ങനപാട്ടതമില് തഹസശല്ദപാര  (എല്.ആര.),  ങഫപാറസന  ടറയ്ഞര,

കട്രബല്  എകനറ്റനഷന  ഒപാഫശസര,  സരങവ്വേയര  എന്നമിവരടെങ്ങുന്ന

ടസഷത്ഥ്യല് ടെശമമിടന നമിങയപാഗമിങക്കണതപാണന.  അപ്രകപാരന്നും കടണത്തുന്ന

ഭൂമമി  അരഹരപായ  ആദമിവപാസമികള്ക്കന  പതമിച്ചുനല്ങകണതുമപാണന.

പ്രസ്തുത  തശരുമപാനങളുടടെ  അടെമിസപാനതമിലള്ള  നടെപടെമി

നടെനവരമികയപാണന.
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ഇടുക്കമി  ജമില്ലയമിടല  ടപരമിഞപാന്നുംകുട്ടമി  ങതക്കന  പപാങന്റെഷനമില്നമിനന്നും

കുടെമിയമിറക്കടപട്ട  158  പട്ടമികവരഗ  കുടുന്നുംബങടള

പുനരധമിവസമിപമിക്കുന്നതമിനപായമി അവരുടടെ അരഹത പരമിങശപാധമിചന ഒങരക്കര

എന്ന  പരമിധമിക്കന  വമിങധയമപായമി  ടപരമിഞപാന്നുംകുട്ടമിയമില്  ഭൂമമി

അനുവദമിക്കുന്നതമിനന  ഉതരവന  നല്കമി.  എന്നപാല്  അപ്രകപാരന്നും  ഭൂമമി

നല്കുന്നതമില് വനന്നും വകുപമിടന്റെ ഭപാഗത്തുനമിന്നന  ചെമില തടെസങള് ങനരമിട്ടതന

പരമിഹരമിക്കുന്നതമിനപായമി ചെശഫന ടസക്രട്ടറമിയുടടെ അധത്ഥ്യക്ഷേതയമില്  16.08.2019  ല്

ങയപാഗന്നും ങചെരുകയുന്നും പ്രസ്തസ്തുത ങയപാഗതമിടല തശരുമപാനതമിടന്റെ അടെമിസപാനതമില്

ഇടുക്കമി ജമില്ലപാ കളക്ടര മുഖപാന്തരന്നും ഭൂമമി നല്കുന്നതമിനന നടെപടെമി സസശകരമിച്ചുവരമികയുന്നും

ടചെയ്യുനണന.  നമിക്ഷേമിപ വനഭൂമമി വമിതരണന്നും സന്നുംബനമിചന  ബനടപട്ട കളക്ടങററ്റന

ഉങദത്ഥ്യപാഗസടര കൂടെമി  ഉള്ടപടുതമി റവനമ്യൂ  വകുപന  പ്രമിനസമിപല് ടസക്രട്ടറമിയുടടെ

അധത്ഥ്യക്ഷേതയമില്  28.11.2019-ല്  ങയപാഗന്നും  ങചെരുകയുന്നും  ജമില്ലപാതലതമില്

സസശകരമിങക്കണ  നടെപടെമി  സന്നുംബനമിചന  വമിശദമപായ  നമിരങദശന്നും

നല്കമിയമിട്ടുള്ളതുമപാണന.

ങകന്ദ്രപാനുമതമി  ലഭമിച  നമിക്ഷേമിപ  വനഭൂമമി  പട്ടമിക  വരഗ  വമിഭപാഗക്കപാരക്കന

നല്കമിവരമികയപാണന.  പപാലക്കപാടെന  ജമില്ലയമില്  4361.3027  ടഹക്ടര  ഭൂമമിക്കന

ങകന്ദ്രപാനുമതമി ലഭമിചമിരുന.  അതമില്  2686  കുടുന്നുംബതമിനു  879.44  ടഹക്ടര ഭൂമമി
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വമിതരണന്നും  ടചെയമിട്ടുണന.  മലപ്പുറന്നും  ജമില്ലയമില്  203.64  ടഹക്ടറമിനു  ങകന്ദ്രപാനുമതമി

ലഭമിചതമില്  62  ങപരക്കന  40.38  ടഹക്ടര ഭൂമമി  വമിതരണന്നും ടചെയമിട്ടുണന.  വയനപാടെന

ജമില്ലയമില് 3008.08 ടഹക്ടറമിനന ങകന്ദ്രപാനുമതമി ലഭമിചമിട്ടുണന, 1608 കുടുന്നുംബങള്ക്കന

1117.89  ടഹക്ടര ഭൂമമി വമിതരണന്നും ടചെയമിട്ടുണന.  കണ്ണൂര ജമില്ലയമില്  83  ടഹക്ടറമിനന

ങകന്ദ്രപാനുമതമി  ലഭമിചമിട്ടുണന.  കപാസരങഗപാഡന  37.20 ടഹക്ടറമിനന  ങകന്ദ്രപാനുമതമി

ലഭമിചമിട്ടുണന. 150  കുടുന്നുംബങള്ക്കന  30.36  ടഹക്ടര ഭൂമമി വമിതരണന്നും ടചെയമിട്ടുണന.  

പട്ടമികവരഗ  വമിഭപാഗക്കപാര  ടടകവശന്നുംവച്ചു  വരുന്ന  കൃഷമി  ഭൂമമി  ഉള്ടപടടെയുള്ള

സരക്കപാര  പുറന്നുംങപപാക്കന  ഭൂമമിക്കന  മറ്റന  വമിഭപാഗങളമില്ടപടുന്നവരക്കന  പട്ടയന്നും

നല്കുന്നതുങപപാടല തടന്ന പട്ടയന്നും നല്കമിവരുനണന. ഇടുക്കമി ജമില്ലയമില് ടതപാടുപുഴ

തപാലൂക്കമില്  കരമിമണ്ണൂരമില്  പട്ടമികവരഗ  വമിഭപാഗക്കപാര  ഉള്ടപടടെ  ടടകവശന്നും

വചമിരുന്ന  വനന്നും  വകുപമിടന്റെ  ജണയന  പുറത്തുള്ള  ഭൂമമി  1964-ടല  ഭൂമമി  പതമിവന

ചെട്ടങള്  പ്രകപാരന്നും  പതമിച്ചുനല്കുന്നതമിനന  സ.ഉ.(സപാധപാ)നന്നും.2019/2020  റവനമ്യൂ

തശയതമി  02.06.2020  പ്രകപാരന്നും ഉതരവന  നല്കമിയമിട്ടുണന.  പ്രസ്തുത ഉതരവമിടന്റെ

അടെമിസപാനതമില്  കരമിമണ്ണൂരമില്  ഭൂമമി  ടടകവശന്നും  വച്ചുതപാമസമിച്ചുവരുന്ന  പട്ടമിക

വമിഭപാഗതമില്ടപട്ട  313  ങപരക്കന  പട്ടയന്നും  നല്കമിയമിട്ടുണന.  ബപാക്കമിയുള്ളവരക്കുന്നും

ഉടെന  തടന്ന  പട്ടയന്നും  നല്കപാന  കഴമിയുന്നതപാണന.  അതമിനുള്ള  നടെപടെമി

തസരമിതഗതമിയമില്  നടെനവരമികയപാണന.  അതുങപപാടല  ഇടുക്കമി,  ങകപാട്ടയന്നും,
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പതനന്നുംതമിട്ട,  എറണപാകുളന്നും  ജമില്ലകളമില്  പട്ടമികവരഗ  വമിഭപാഗക്കപാര  ഉള്ടപടടെ

ടടകവശന്നും വചമിരമിക്കുന്ന വനന്നും വകുപമിടന്റെ ജണയന പുറത്തുള്ള ഭൂമമി 1964-ടല ഭൂമമി

പതമിവന  ചെട്ടങള്  പ്രകപാരന്നും  പതമിച്ചുനല്കുന്നതമിനന  സ.ഉ.

(സപാധപാ)നന്നും.2020/2020/റവ,  തശയതമി  02.06.2020  പ്രകപാരന്നും  ഉതരവന

പൂറടപടുവമിക്കുകയുന്നും  അതനുസരമിചന  പട്ടയന്നും  നല്കുന്നതമിനുള്ള  നടെപടെമി

നടെനവരമികയുമപാണന. 

തപാലൂക്കന രൂപശകരണന്നും സന്നുംബനമിചന ശശ  .   പമി  .   ഉകബദുള്ളയുടടെ സബ്മമിഷനന
ബഹുമപാനടപട്ട റവനമ്യൂവന്നും ഭവനനമിരമപാണവന്നും വകുപ്പുമന്ത്രമി 

(  ശശ  .   ഇ  .   ചെന്ദ്രങശഖരന  )   നല്കമിയ മറുപടെമി  .

മലപ്പുറന്നും  ജമില്ലപാ  ആസപാനവന്നും  മലപ്പുറന്നും  മുനമിസമിപപാലമിറ്റമിയുന്നും  നമിലവമില്

ഏറനപാടെന  തപാലൂക്കമിലപാണന  സമിതമി  ടചെയ്യുന്നതന.  മലപ്പുറന്നും  ജമില്ലപാ

ആസപാനത്തുനമിന്നന  ഏറനപാടെന  തപാലൂക്കമിങലയന  ഏകങദശന്നും  15  കമിങലപാമശറ്റര

ദൂരമുണന.   ഏറനപാടെന  തപാലൂക്കമില്  23  വമിങല്ലജുകളപാണുള്ളതന.  2011-ടല

ടസനസസന പ്രകപാരന്നും  ഏറനപാടെന  തപാലൂക്കമിടല ജനസന്നുംഖത്ഥ്യ  9,10,978  ആണന.

2011-ടല  ടസനസസന  പ്രകപാരന്നും  മലപ്പുറന്നും  മുനമിസമിപപാലമിറ്റമിയമില്  മപാത്രമപായമി

1,01,386  ങപര  അധമിവസമിക്കുനണന.  ഏറനപാടെന  തപാലൂക്കമിങനപാടെന  ങചെരന്നന

സമിതമിടചെയ്യുന്ന  ടപരമിന്തല്മണ  തപാലൂക്കമില്  24  വമിങല്ലജുകളപാണുള്ളതന.

ടപരമിന്തല്മണ തപാലൂക്കമിടല ജനസന്നുംഖത്ഥ്യ  6,06,396  ആണന.  ങകരളതമിടല
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മറ്റന  ജമില്ലകളമിടല  തപാലൂക്കുകളുമപായമി  തപാരതമത്ഥ്യടപടുത്തുങമപാള്  മലപ്പുറന്നും

ജമില്ലയമിടല തപാലൂക്കുകളമില് ജനസന്നുംഖത്ഥ്യ വളടര കൂടുതലപാണന.   ആയതമിനപാല്

ഏറനപാടെന  തപാലൂക്കമിടല മലപ്പുറന്നും  മുനമിസമിപപാലമിറ്റമിയുന്നും  ആയതമിങനപാടെന  ങചെരന്നന

സമിതമിടചെയ്യുന്ന  ഏറനപാടെന,  ടപരമിന്തല്മണ,  തമിരൂര  തപാലൂക്കുകളമിടല

ഏതപാനുന്നും വമിങല്ലജുകളുന്നും ങചെരതന മലപ്പുറന്നും ആസപാനമപായമി പുതമിയ തപാലൂക്കന

രൂപശകരമിക്കുന്നതന  റവനമ്യൂ  ഭരണന്നും  കപാരത്ഥ്യക്ഷേമമപാക്കുന്നതമിനുന്നും  സരക്കപാര

ങസവനങള്  വളടരങവഗന്നും  ജനങളമില്  എത്തുന്നതമിനുന്നും  വളടരങയടറ

സഹപായകരമപാകുടമന്നന മലപ്പുറന്നും ജമില്ലപാ കളക്ടര റമിങപപാരട്ടന ടചെയമിട്ടുണന.

സന്നുംസപാനതന  പുതമിയ  തപാലൂക്കുകളുടടെ  രൂപശകരണവന്നും  അതമിരതമി

പുനദുഃനമിരണയവമപായമി  ബനടപട്ടന  ജമില്ലപാ  കളക്ടരമപാരുടടെ  റമിങപപാരട്ടന

ലഭത്ഥ്യമപായമിട്ടുള്ളതുന്നും  അതമിടന്റെ  അടെമിസപാനതമില്  തപാലൂക്കന  പുനദുഃസന്നുംഘടെന

സന്നുംബനമിചന  പഠമിചന  റമിങപപാരട്ടന  തയ്യപാറപാക്കുന്നതമിനപായമി  ലപാന്റെന  റവനമ്യൂ

കമശഷണങററ്റന തലതമില് ഒരു ടെശമമിടന നമിങയപാഗമിചമിട്ടുള്ളതുമപാണന.  ടെശമമിടന്റെ

പ്രവരതനതമിടന്റെ  ആദത്ഥ്യഘട്ടടമന്ന  നമിലയമില്  Kerala  State  Remote

Sensing  &  Environment  Centre  എന്ന സപാപനതമിടന്റെ ടടകവശമുള്ള

ഡപാറ്റ  ലഭത്ഥ്യമപാക്കുന്നതമിനുള്ള  നടെപടെമികളുന്നും  അതുകൂടെപാടത  എല്ലപാ  ജമില്ലകളമില്
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നമിനന്നും എല്ലപാ വമിങല്ലജുകളുടടെയുന്നും സരക്കപാര ഭൂമമിയുടടെയുന്നും ഭൂമമി ഉടെമകളുടടെയുന്നും

ടടകവശതമിലള്ള ഭൂമമിയുടടെ വമിസ്തശരണന്നും, ആടകയുള്ള ഭൂവടെമകളുടടെ എണന്നും,

വമിങല്ലജന  ഓഫശസന  സമിതമി  ടചെയ്യുന്ന  ടലപാങക്കഷടന്റെ  ങപരന,  വമിങല്ലജമില്

ഉള്ടപടുന്ന  തപാലൂക്കന,  സസയന്നുംഭരണ  സപാപനങളുടടെ  ങപരന,  ങപപാളമിന്നുംഗന

ബൂത്തുകളുടടെയുന്നും  ആടകയുള്ള  ങവപാട്ടരമപാരുടടെയുന്നും  എണന്നും,  2011-ടല

ജനസന്നുംഖത്ഥ്യപാ  നമിരക്കന  എന്നശ  വമിവരങളുന്നും  ങക്രപാഡശകരമിചന

ലഭത്ഥ്യമപാക്കുന്നതമിനുള്ള നടെപടെമികളുന്നും  സസശകരമിച്ചുവരുന.  പ്രസ്തുത വമിവരങളുന്നും

ടസച്ചുന്നും  ഡമിജമിറ്റടടലസന  ടചെയ്യുന്നതമിനുള്ള  നടെപടെമികളുന്നും  സസശകരമിചമിട്ടുണന.

ടെശമമിടന്റെ പഠന റമിങപപാരട്ടന ലഭമിക്കുന്ന മുറയന തുടെരനടെപടെമി സസശകരമിക്കുന്നതപാണന.


