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ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കല

(1) സസംരക്ഷണിത വനങ്ങളളളോടട് ളചേര്ന്നുള്ള ജനവളോസ ളമേഖലകളള ഒഴണിവളോക്കല

ശ്രശ  .    സണി  .    ളക  .    ഹരശന്ദ്രന: സര്, 2022 ജനുവരണിയണില ളകന്ദ്ര സര്ക്കളോര്

പ്രസണിദ്ധശകരണിച്ച  കരടട്  വണിജളോപനതണിലൂളട  ളകരളതണിളല  ഏതളോനുസം

ജനവളോസളകന്ദ്രങ്ങള്  പരണിസണിതണിളലളോല  പ്രളദേശങ്ങളസം  അതണിളന്റെ  ബഫര്

ളസളോണുകളമേളോയണി  പ്രഖഖളോപണിക്കുകയുണളോയണി.  03-06-2022-ല

സുപ്രശസംളകളോടതണിയുളട  വണിധണിയുസം  വരണികയുണളോയണി.   അതണിളന

ചുവടുപണിടണിച്ചുളകളോണട്  ളകന്ദ്രസര്ക്കളോര്  ഇതട്  വളളര  ളവഗതണില

നടപണിലളോക്കളോനുള്ള പരണിശ്രമേതണിലളോണട്.   ഈ കളോരഖതണില ബഹുമേളോനളപട

മുഖഖമേനണി  ഗവ ണ്ളമേന്റെണിളന്റെ  നയസം  വഖക്തമേളോക്കുകയുസം  ളചേയ.  അതണിളന

ഹ  ഹൃദേയസംഗമേമേളോയണി സസളോഗതസം ളചേയ്യുകയളോണട്.  ളകളോടതണിയണില റണിവവ്യൂ ളപറശഷന

ളകളോടുക്കുളമേന്ന  പ്രഖഖളോപനളതയുസം  സസളോഗതസം  ളചേയ്യുന്നു.  എന്നളോല  ചേണില

ആശങ്കകള് നണിലനണിലക്കുന്നുണട്.  2011-ല രണളോസം യു.പണി.എ.  സര്ക്കളോരണിളന്റെ

കളോലതളോണട്  eco  sensitive  zone  സസംബനണിച്ച  ളകന്ദ്ര  വണി ജളോപനസം

പുറളപടുവണിച്ചതട്.  പതട്  കണിളലളോമേശറര്  വളരയുള്ള  പ്രളദേശങ്ങളണില

നണിയനണളമേര്ളപടുതണിളക്കളോണ്ടുള്ളതളോണട്  വണി ജളോപനസം.  കൂടുതല
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സസംരക്ഷണിതളമേഖലയുളണങ്കണില  കൂടുതലുമേളോകളോളമേന്നട്  ആ  വണി ജളോപനതണില

സൂചേണിപണിച്ചണിട്ടുണട്.   2020-ല  സുരക്ഷണിത  വനപ്രളദേശത്തുനണിന്നട്

പൂജഖതണിലനണിന്നട്  ഒരു  കണിളലളോമേശറര്  വളര  പരണിധണിയളോകളോളമേന്ന  നണിര്ളദ്ദേശസം

നലകുകയുണളോയണി.  ജനവളോസളകന്ദ്രങ്ങളള  പൂര്ണ്ണമേളോയുസം  സസംരക്ഷണിക്കളോന

ഉളദ്ദേശണിച്ചുളകളോണ്ടുള്ളതളോണണിളതന്നട് വഖക്തമേളോണട്. അതരളമേളോരു നണിര്ളദ്ദേശസംകൂടണി

വരളോതണിരുളന്നങ്കണില  ളകരളതണില  ഇന്നട്  സുപ്രശസംളകളോടതണിയുളട

വണിധണിയനുസരണിച്ചട് നടപണിലളോക്കളോന തുടങ്ങണിയളോലുണളോകുന്ന അപകടളതക്കുറണിച്ചട്

എത്രമേളോത്രസം ഗഗൗരവതരമേളോളണന്നട് ആളലളോചേണിളക്കണ സന്ദര്ഭമേളോണട്.  ഞളോനണിതട്

സൂചേണിപണിക്കളോനകളോരഖസം, എളന്റെ മേണ്ഡലതണിളല രണട് പഞളോയതട് പൂര്ണ്ണമേളോയുസം

സുരക്ഷണിതവനവസം  സസംരക്ഷണിതളമേഖലയുസം  ഉള്ളക്കളോള്ളുന്നതളോണട്.  ളനയളോര്

വവലഡട്  വലഫട്  സളോങ്ചേസറണിക്കട്  ചുറ്റുമുള്ള  നണിര്ദ്ദേണിഷ

പരണിസണിതണിളലളോലപ്രളദേശസം  നണിരവധണി  പതണിറളോണ്ടുകളളോയണി  കൃഷണിളചേയ്യുന്ന

ജനസളോന്ദ്രതയുള്ളതുസം  ഉയര്ന്ന  ഫലഭൂയണിഷ്ഠവമേളോയ  കൃഷണിഭൂമേണികളളട

പലഭളോഗങ്ങളസം  ഡളോഫട്  ളനളോടണിഫണിളക്കഷനണിലൂളട  ഉള്ളപടുകയളോണട്.  പതണിവട്

കളോര്ഷണിക  പ്രവര്തനങ്ങളണിലുസം  മേറട്  വണികസന  പ്രവര്തനങ്ങളണിലുസം

നണിര്ളദ്ദേശണിച്ചണിരണിക്കുന്ന  കടുത  നണിയനണങ്ങള്കളോരണസം  അതരസം  ഭൂമേണികളസം
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ആവളോസവഖവസകളസം  ഇളക്കളോ  ളസനസണിറശവട്  ളസളോണണിലുള്ളപടുന്നതട്

പ്രളോളയളോഗണികമേളോയണി അതരസം പ്രളദേശങ്ങളണില കഴണിയുന്ന നണിവളോസണികള്ക്കട് ഭളോവണി

ജശവണിതളതക്കുറണിച്ചട്  ഭയവസം  ഭശതണിയുസം  വലണിയളതളോതണില

സൃഷണിച്ചണിരണിക്കുകയളോണട്.  ളകരളതണിളന്റെ ജനസളോന്ദ്രത ളദേശശയ ശരളോശരണിയളോയ

383-ലനണിന്നട്  860  ആളണന്നട് നമുക്കറണിയളോസം.  ളകരളതണില ഇതണിനകസംതളന്ന

സസംരക്ഷണിത  വനമുണട്.  ഇതട്  ളമേളോതസം  ഭൂവണിസ്തൃതണിയുളട  മുപതട്  ശതമേളോനവസം

ളദേശശയ  തലതണില  ഇരുപതട്  ശതമേളോനവമേളോണട്.  ളഫളോറസട്  സര് ളവ്വേ  ഒളോഫട്

ഇനഖയുളട  2021  റണിളപളോര്ട്ടുപ്രകളോരസം  ളദേശശയതലതണില  സസംരക്ഷണിത

വനളമേഖലയുളട  നണിര്ളദ്ദേശസം  മുപതട്  ശതമേളോനമേളോണട്.  ഇതട്

കണക്കണിളലടുക്കുളമളോള്  ളകരളതണിളല  ഇളക്കളോ  ളസനസണിറശവട്  ളസളോണണില

മേനുഷഖവളോസസലങ്ങളസം  കൃഷണിഭൂമേണികളസം  ഉള്ളപടുളതണ  ആവശഖമേണില.

ളനയളോര്  വവലഡട്  വലഫട്  സളോങ്ചേസറണിക്കട്  ചുറ്റുമുള്ള  ഏകളദേശസം  നളോലട്

വണിളലജട്  ളമേഖല  അതളോയതട്  പളോറശളോല  മേണ്ഡലതണിളലയുസം  അരുവണിക്കര

മേണ്ഡലതണിളലയുസം നളോലട് വണിളലജട് ളമേഖല പൂര്ണ്ണമേളോയുസം ജനവളോസളകന്ദ്രങ്ങളസം

ഇതണില  ഉള്ളപട്ടുവരുസം.  പതണിനളോയണിരക്കണക്കണിനളോളകളളട  ജശവണിതമേളോണട്

തളോറുമേളോറളോകളോന ളപളോകുന്നതട്.
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മേണി  .   ളചേയര്മേളോന:  ളയസട്....., അങ്ങട് ചുരുക്കണസം. 

ശ്രശ  .    സണി  .    ളക  .    ഹരശന്ദ്രന:  സര്,  മേണിനണിസണി ഒളോഫട് എനവളയളോണ്ളമേന്റെട്

ആനഡട്  ളഫളോറസട്  പുറളപടുവണിച്ച  ളദേശശയ  പളോര്ക്കുകള്  വനഖജശവണി

സളങ്കതങ്ങള്ക്കുചുറ്റുമുള്ള  പരണിസണിതണി  ളസനസണിറശവട്  ളസളോണുകള്

പ്രഖഖളോപണിക്കുന്നതണിനുള്ള മേളോര്ഗ്ഗനണിര്ളദ്ദേശങ്ങള്  എന്ന ളരഖയണില ളസക്ഷന 6

(2)  പ്രകളോരസം  ബഫര്  ളസളോണ് തണിരണിച്ചറണിയുന്നതണിനട്  പരണിസണിതണി  വണിദേഗ്ദ്ധനുസം

തളദ്ദേശസസയസംഭരണ  സളോപനതണിളന്റെ  പ്രതണിനണിധണികളമേടങ്ങുന്ന  കമണിറണികള്

രൂപശകരണിക്കളോന  നണിര്ളദ്ദേശണിച്ചണിരുന്നു.  ഇതുവളര  ആ  തശരുമേളോനസം

നടപണിലളോയണിടണില.  ഇക്കളോരഖതണില  നണിര്ദ്ദേണിഷ  ESZ (Eco Sensitive Zone)-

നുകശഴണില  വരുന്ന  ഭൂരണിഭളോഗസം  ജനങ്ങളസം  അവരുളട  വദേനസംദേണിന

ഉപജശവനതണിനളോയണി കൃഷണിളയ പൂര്ണ്ണമേളോയുസം ആശ്രയണിക്കുന്നതണിനളോല മേനുഷഖ

ആവളോസവഖവസകളണിലുസം  കൃഷണിയണിടങ്ങളണിലുസം  ESZ  ശക്തമേളോയണി

നടപണിലളോക്കുന്നതട്  ളദേളോഷഫലങ്ങളളോണട്  ഭളോവണിയണിലുണളോക്കളോന  ളപളോകുന്നതട്.

നണിര്ദ്ദേണിഷ  ESZ-നുകശഴണിലവരുന്ന  ഭൂരണിഭളോഗസം   കൃഷണിക്കളോരുസം  അവരുളട

പ്രളോളദേശണിക  ഉപളയളോഗതണിനല,  പുറതട്  വണിലക്കുന്ന  സളോധനങ്ങള്

ഉത്പളോദേണിപണിക്കുന്നവരളോണട്.  ഈ  വണിജളോപനസം  അവരുളട  ജശവണിക്കളോനുള്ള
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അവകളോശതണിളനതണിരളോണട്. ഈ ളമേഖലയണില കൃഷണി ളചേയ്യുന്ന റബ്ബര്, ളതങ്ങട്,

വളോഴ,  കളോപണി  എന്നണിവ  പ്രളോളദേശണികമേളോയണി  വണിറഴണിക്കുന്ന  വളോണണിജഖവണിളകളല.

ഇവ  കയറണി  അയയ്ക്കുന്നവകൂടണിയളോളണന്നുള്ളതുളകളോണട്  അവ  ക ഹൃഷണി

ളചേയളോനുള്ള  അനുവളോദേസം  ഇതുവഴണി  ലഭണിക്കുന്നണില.  അമ്പൂരണി,  കള്ളണിക്കളോടട്

തുടങ്ങണിയ  പഞളോയത്തുകള്  പരണിസണിതണി  സഗൗഹൃദേ  പഞളോയത്തുകളളോണട്.

സുസണിരതയുളട  പ്രധളോനപളോതയളോയ  പരണിസണിതണിളകന്ദ്രശകൃത

പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കട്  ളനതൃതസസം  നലകുന്നുമുണട്.   അവണിളട  കസളോറണികളളളോ  മേറട്

കുഴപങ്ങളളളോ  ഉണളോക്കുന്ന  യളോളതളോരു  സസംഘടണിത  വഖവസളോയങ്ങളമേണില.

അതരളമേളോരു  സളോഹചേരഖതണില  ളകന്ദ്ര  മേനളോലയസം  പുറളപടുവണിച്ചണിട്ടുള്ള

നണിബനനകളണിലനണിന്നട് പണിനണിരണിയണസം.  ജനവളോസളകന്ദ്രങ്ങളള പൂര്ണ്ണമേളോയുസം

ഒഴണിവളോക്കണിളക്കളോണ്ടുള്ള തശരുമേളോനളമേടുക്കുന്നതണിനുളവണണിയുള്ള ഗവണ്ളമേന്റെണിളന്റെ

ശക്തമേളോയ  സമര്ദ്ദേസം  ളകന്ദ്രതണില  ളചേലുതണളമേന്നളോണട്  നണിയമേസഭയുളട

മുമണില എനണിക്കട് ളകളോണ്ടുവരളോനുള്ളതട്. 

ശ്രശ  .    സണ്ണണി ളജളോസഫട്:  സര്,  ഞളോനുസം ഇളത വണിഷയതണിനട് ളനളോടശസട്

ളകളോടുതണിട്ടുണട്.  അതുളകളോണട് എനണിക്കുസം അവസരസം തരണസം. 

മേണി  .    ളചേയര്മേളോന:  നണിരവധണി  എസം.എല.എ.-മേളോര്  ഈ  വണിഷയസം
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ശ്രദ്ധയണിലളപടുതണിയണിട്ടുണട്;  അവര്ളക്കലളോസം അനുവളോദേസം ളകളോടുളക്കണണിവരുസം.

അതുളകളോണട് ബഹുമേളോനളപട വനസം വനഖജശവണി വകുപ്പുമേനണി  മേറുപടണി പറയളട.

വനസം-വനഖജശവണി  വകുപ്പുമേനണി  (ശ്രശ  .    എ  .    ളക  .    ശശശന്ദ്രന):  സര്,

ബഹുമേളോനളപട  എ.എല.എ.  ശ്രശ.  സണി.  ളക.  ഹരശന്ദ്രന ഇവണിളട  ഉന്നയണിച്ച

പ്രശസം  അളദ്ദേഹതണിളന്റെ  നണിളയളോജകമേണ്ഡലതണിളല  ജനങ്ങളള  മേളോത്രമേല

ളകരളതണിളല മേലളയളോര ളമേഖലയണിലളോളക ജശവണിക്കുന്ന, പ്രളതഖകണിച്ചുസം കര്ഷക

സമൂഹതണില വലണിയ ആശങ്കയുണളോക്കണിയ ഒന്നളോണട്.  ബഹുമേളോനളപട അസംഗസം

ഇവണിളട സൂചേണിപണിച്ചതുളപളോളല ബഹുമേളോനളപട സുപ്രശസം ളകളോടതണി പൂജഖസം മുതല

ഒരു കണിളലളോമേശറര് വളരയുള്ള ചുറളവട് ഒഴണിവളോക്കണിളക്കളോണട് ബഫര് ളസളോണുകള്

പ്രഖഖളോപണിക്കളോന  നടപടണി  സസശകരണിക്കണളമേന്ന  വണിധണി  പ്രസളോവന

നടതണിയണിരണിക്കുകയളോണട്.   ഇഗൗ  കളോരഖതണില  വണിധണി  വരുന്നതണിനുമുനപുസം

ളശഷവസം ഒരു ഗവണ്ളമേന്റെണിനട്  സസശകരണിക്കളോന കഴണിയുന്ന എലളോ കളോരഖങ്ങളസം

സമേയബനണിതമേളോയണിതളന്ന  ളകരള  സര്ക്കളോര്

നടപണിലളോക്കണിളക്കളോണണിരണിക്കുകയളോണട്.  ജനസളോന്ദ്രത  കൂടണിയ  ളമേഖലകളളയുസം

സര്ക്കളോര്,  അര്ദ്ധസര്ക്കളോര്,  ളപളോതുളമേഖലളോ  സളോപനങ്ങള് ഉള്ളപടുന്ന

പ്രളദേശങ്ങളളയുസം  ഒഴണിവളോക്കണിളക്കളോണട്  ESZ  (ഇളക്കളോ  ളസനസണിറശവട്
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ളസളോണ്സട്)  പ്രഖഖളോപണിക്കുന്നതട്  നലതളോയണിരണിക്കുളമേന്ന  നണിര്ളദ്ദേശമേളോണട്

സസംസളോന  സര്ക്കളോര്  മുളന്നളോട്ടുവച്ചണിട്ടുള്ളതട്.   മേലബളോര്,  ഇടുക്കണി,  ആറളസം,

ളകളോടണിയൂര്,  ളചേനരുണണി,  തളടക്കളോടട്,  ളപരണിയളോര്,  വയനളോടട്,  ളളസലന്റെട് വളോലണി,

പറമണിക്കുളസം,  ളനയളോര്,  ളപപളോറ,  ചൂളന്നൂര്,  പശച്ചണി  എന്നശ  പതണിനളോലട്

വനഖജശവണി  സളങ്കതങ്ങള്ക്കട്  ചുറ്റുമുള്ള  പരണിസണിതണി  സസംളവദേക

ളമേഖലയണിലുള്ളപടുന്ന  പ്രളദേശങ്ങളളോണട്  ഇതണിലവരുന്നതട്.   ഇവയുളട

പുതുക്കണിയ  ഭൂപടളതളോടുകൂടണിയുള്ള  കരടട്  ളഭദേഗതണി  നണിര്ളദ്ദേശങ്ങള്  2020-

ലതളന്ന സസംസളോന സര്ക്കളോര് ളകന്ദ്ര സര്ക്കളോരണിനട് സമേര്പണിച്ചണിട്ടുള്ളതളോണട്.

ളകന്ദ്ര സര്ക്കളോര് അതട് വളളര ഗഗൗരവതണില പരണിളശളോധണിക്കുകയുസം അതണിളന്മേല

അനണിമേ തശരുമേളോനളമേടുക്കുന്നഘടതണില എതണിനണിലക്കുകയുമേളോണട്.  കഴണിഞ

മേളോസളമേളോടുവണില ളകരളസം സന്ദര്ശണിച്ച ഡയറക്ടര് ജനറല ഓഫട് ളഫളോറസ്റ്റുമേളോയണി

ഇഗൗ  കളോരഖസം  ചേര്ച്ച  ളചേയ്യുകയുസം  എത്രയുസം  ളപളടന്നട്  ളകരളതണിനട്

സസശകളോരഖമേളോസംവണ്ണമുള്ള  ളനളോടണിഫണിളക്കഷന  പുറളപടുവണിക്കളോളമേന്നട്

ഉറപ്പുനലകുകയുസം  ളചേയണിട്ടുള്ളതളോയണിരുന്നു.  പളക്ഷ  അതണിനണിടയണിലളോണട്

ദേഗൗര്ഭളോഗഖവശളോല  2000-ല  ശ്രശ.  ളഗളോദേവര്മന  തണിരുമുലപളോടട്  ളകന്ദ്ര

ഗവണ്ളമേന്റെണിളന  കക്ഷണിയളോക്കണിളക്കളോണട്  സമേര്പണിച്ചണിട്ടുള്ള  പരളോതണിയണിളന്മേല
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ഇതരളമേളോരു  വണിധണിയുണളോയതട്.  അതണിനര്തസം  ഇതുമേളോയണി  ബനളപട

പ്രശങ്ങള് ബളോധണിക്കുന്ന  ളകരളസം  ഉള്ളപളടയുള്ള  സസംസളോനങ്ങള് ഇതണിളല

കക്ഷണിളയളോ  സളോക്ഷണിളയളോ  ആകുന്നണില  എന്നുള്ളതളോണട്.  ഇതട്  ബളോധണിക്കുന്ന

പ്രളദേശങ്ങളള  ളകള്ക്കളോളതയുസം  അവരുളട  അഭണിപ്രളോയസം

പരണിഗണണിക്കളോളതയുമേളോണട് ദേഗൗര്ഭളോഗഖവശളോല ബഹുമേളോനളപട സുപ്രശസംളകളോടതണി

വണിധണി  പ്രഖഖളോപനസം  നടതണിയണിട്ടുള്ളതട്.  സമേയമേണിലളോതതുളകളോണട്  അതണിളന്റെ

മേറുവശളതയട്  ഞളോന  ളപളോകുന്നണില,  ഇതുസം  സുപ്രശസംളകളോടതണിളയ

സമേശപണിക്കളോനുള്ള ളകരളതണിളന്റെ സളോഹചേരഖങ്ങള്ക്കട് ബലസം പകരുന്നതളോണട്

എന്നുമേളോത്രസം  ഞളോന  കൂടണിളച്ചര്ക്കുന്നു.   മേതണിളകടളോന  ളഷളോള  മേളോത്രമേളോണട്

ഇളപളോള്  ഇതരളമേളോരു  വണിജളോപനതണിളന്റെ  സസംരക്ഷണതണില

ഉള്ളക്കളോള്ളുന്നതട്.  ബഹുമേളോനളപട  സുപ്രശസംളകളോടതണി  ഉതരവണിളന്റെ

പശളോതലതണില,  ചേണില  ളകന്ദ്രങ്ങളണില  സര്ക്കളോര്  തളോലപരഖസം

കളോണണിക്കുന്നണില  എന്ന  ഒരു  ളപളോതുവണിമേര്ശനസം  പല

ളമേഖലകളണിലനണിന്നുമുണളോയണിട്ടുള്ളതട്  ഞളോന  കളോണളോതണിരണിക്കുന്നണില.  പളക്ഷ

03-06-2022-നളോണട്  ബഹുമേളോനളപട  സുപ്രശസംളകളോടതണി  ഉതരവട്

പുറളപടുവണിച്ചതട്.   വനസം വകുപ്പുമേനണി എന്നുള്ള നണിലയണില ഇതണിളന്റെ ഗഗൗരവസം
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കണക്കണിളലടുതട്    04-06-2022-നുതളന്ന ബഹുമേളോനളപട മുഖഖമേനണിളയളോടട്

ഇതണിലടങ്ങണിയണിരണിക്കുന്ന  ഗുരുതര  പ്രശങ്ങള്  ശ്രദ്ധയണിലളപടുത്തുകയുണളോയണി.

അളദ്ദേഹസം  അന്നുതളന്ന  അര്ദ്ധശങ്കയണിടയണിലളോതവണിധതണില  ജനവളോസ

ളമേഖലകളള  ഒഴണിവളോക്കുക  എന്നുള്ളതളോണട്  സര്ക്കളോരണിളന്റെ  നയളമേന്നട്

വഖക്തമേളോക്കണി.  ബഹുമേളോനളപട  സുപ്രശസംളകളോടതണി  ഇതരളമേളോരു  വണിധണി

പ്രഖഖളോപണിക്കുളമളോള് പരണിസണിതണി  സസംരക്ഷണിക്കുക എന്ന  ഉളദ്ദേശഖശുദ്ധണിളയളോടട്

ഗവണ്ളമേന്റെണിനട്  വണിളയളോജണിളപളോന്നുമേണില,  പളക്ഷ  അതട്  പ്രളോളയളോഗണികവസം

ശളോസശയവമേളോയണിരണിക്കണസം.  ഇതളോണട്  നടന്നതട്.   ഇഗൗ  ഉപളദേശസം  എനണിക്കട്

ലഭണിച്ചതണിളനത്തുടര്ന്നട്  ബഹുമേളോനളപട  അഡസളക്കറട്  ജനറലുമേളോയുസം

സുപ്രശസംളകളോടതണിയണിളല  സസംസളോന  ഗവണ്ളമേന്റെണിളന്റെ  അഡസളക്കറട്

പ്രതണിനണിധണിയുള്ളപളടയുള്ള  ളസക്രടറണിതല,  ഉളദേഖളോഗസതല  ളയളോഗസം

വണിളണിച്ചുകൂട്ടുകയുണളോയണി.   ആ  ളയളോഗതണില  അക്കളോരഖസം  ചേര്ച്ച  ളചേയ്യുളമളോള്

ളകളോടതണി  ളവളക്കഷനളോയണിരുന്നു.   ഇഗൗ  മേളോസസം  12-ാംതശയതണി  മേളോത്രമേളോണട്

ളകളോടതണി തുറക്കുക. അടച്ചണിട ളകളോടതണിക്കട് മുമളോളക പരളോതണിയുമേളോയണി ളപളോകളോന

ഞങ്ങളളതളോയളോലുസം  ആളലളോചേണിച്ചണിടണില.  ളകളോടതണി  തുറന്നട്

പ്രവര്തണിക്കുളമളോഴളോണട്  ളകളോടതണിളയ  സമേശപണിക്കളോന  കഴണിയുക.  അതട്
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അറണിയളോതവരല  നമ്മുളട  അസംഗങ്ങളളലളോവരുസം  എന്നട്  ഞളോന  കരുതുന്നു.

അളതളോളടളോപസംതളന്ന  പൂജഖസം  കണിളലളോമേശറര്  ചുറളവണിലുള്ള  ജനവളോസ

ളകന്ദ്രങ്ങളള  ഒഴണിവളോക്കണിളക്കളോണ്ടുളവണസം  ളനളോടണിഫണിളക്കഷന

പുറളപടുവണിക്കളോളനന്ന  ആവശഖസം  ളകന്ദ്ര  ഗവണ്ളമേന്റെണിളന്റെ

പരണിഗണനയണിലുള്ളതുളകളോണ്ടുതളന്ന  ബഹുമേളോനളപട  ളകന്ദ്ര  ഗവണ്ളമേന്റെണിളന്റെ

പ്രതണിനണിധണികളളയുസം  മേനണിമേളോളരയുമുള്ളപളട  കളോണണളമേന്നട്

ആഗ്രഹണിച്ചണിരുന്നതളോണട്,  സമേയസം  ളചേളോദേണിച്ചുളകളോണട്  ഞങ്ങള്

കതയച്ചണിരുന്നതുസം  ഡലഹണിയണിളല  റസണിഡന്റെട്  കമശഷണറുമേളോളയളോളക്ക

ബനളപടട്  ളലയ്സണ്  വര്ക്കട്  നടതണിയണിരുന്നതുമേളോളണങ്കണിലുസം  ളകളോവണിഡട്

കളോരണസം  ഇളപളോള്  അങ്ങളനളയളോരു  കൂടണിക്കളോഴ്ചയട്  അസഗൗകരഖമുളണന്നട്

അളദ്ദേഹസം  ഞങ്ങളള  അറണിയണിച്ചണിരുന്നു.  അതുളകളോണളോണട്  ആ  കൂടണിക്കളോഴ്ച

നടക്കളോളതളപളോയതട്.  എന്നളോല കഴണിഞയളോഴ്ച ബഹുമേളോനളപട ളകന്ദ്ര വനസം-

പരണിസണിതണി സഹമേനണി അളദ്ദേഹതണിളന്റെ യളോത്രയണിടയണില തണിരുവനനപുരതട്

എതണിയ  സമേയതട്  അളദ്ദേഹവമേളോയണി  ആശയവണിനണിമേയസം  നടതണിയളപളോള്

തശര്ച്ചയളോയുസം ളകന്ദ്ര ഗവണ്ളമേന്റെട്  ഇതട്  ഗഗൗരവതണിലളോണട്  കളോണുന്നളതന്നുസം

സസംസളോന ഗവണ്ളമേന്റെട് മുളന്നളോട്ടുവച്ചണിട്ടുള്ള ളപ്രളോളപളോസലുമേളോയണി ചേര്ച്ച ളചേയട്
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ളകന്ദ്ര  സര്ക്കളോര്തളന്ന  സുപ്രശസംളകളോടതണിളയ  സമേശപണിക്കളോന

ആളലളോചേണിക്കുന്നുളണന്നുസം   പറയുകയുണളോയണി.   അതട്  നമുക്കട്  പ്രതശക്ഷ

നലകുന്ന ഒരു കളോരഖമേളോണട്.  പളക്ഷ പ്രതശക്ഷണിച്ചട്  മേളോത്രസം ഇരുന്നളോല ളപളോരളോ,

നമള് ളചേളയണ കളോരഖങ്ങളളളോളക്ക അതളോതട്  സമേയതട് ളചേളയണതുമുണട്.

ഇളപളോള്  ഏറവളമേളോടുവണിലളത  വസ്തുതകള്  ഒന്നുകൂടണി

ളബളോധഖളപടുതളോവന്നതളോളണന്നട്  ബഹുമേളോനളപട  സുപ്രശസംളകളോടതണിതളന്ന

നണിര്ളദ്ദേശണിച്ചതണിളന്റെ  അടണിസളോനതണില  ഉപഗ്രഹ  സഹളോയളതളോടുകൂടണി

അടണിയനരമേളോയണി...,  അന്നട്  സര്ളവ്വേ  നടതണിയളപളോള്

ഉണളോയണിരുന്നതണിളനക്കളോള്  കൂടുതല  ളകടണിടങ്ങളസം  കച്ചവട  സളോപനങ്ങളസം

സസളോഭളോവണികമേളോയുസം  വന്നണിട്ടുണളോകുസം,  അതണിളന്റെകൂടണി  കണക്കുകള്

ളചേര്ത്തുളകളോണട്  മൂന്നട്  മേളോസതണിനുള്ളണില  റണിളപളോര്ടട്  സമേര്പണിക്കളോനളോണട്

സര്ക്കളോര് ശ്രമേണിച്ചുളകളോണണിരണിക്കുന്നതട്.  അതുളകളോണ്ടുതളന്ന ഗഗൗരവമുള്ള ഇഗൗ

പ്രശസം  അതശവ  ഗഗൗരവളതളോടുകൂടണിയളോണട്  ഗവണ്ളമേന്റെട്  കളോണുന്നതട്.   ഇഗൗ

കളോരഖതണില  ഗവണ്ളമേന്റെട്  ഒറളക്കടളോണട്.   കര്ഷകരുളടയുസം

പ്രതണിപക്ഷതണിളന്റെയുസം  ഗവണ്ളമേന്റെണിളന്റെയുസം  ആവശഖസം  ഒന്നളോയണിരണിക്കുന്ന

സണിതണിക്കട്  രണട്  അഭണിപ്രളോയമുണട്  എന്നട്  വരുതണിതശര്ക്കളോനുള്ള
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ദേഗൗര്ഭളോഗഖകരമേളോയ ചേണില കളോരഖങ്ങള് ളകള്ക്കളോനണിടയളോയണിട്ടുണട്,  അതട് നമ്മുളട

ലക്ഷഖളത തടസ്സളപടുത്തുക മേളോത്രളമേയുള.  ഇഗൗ കളോരഖതണില ഭരണകക്ഷണി

പ്രതണിപക്ഷളഭദേമേളനഖ  ളകരളസം  ഒറളക്കടളോണട്.  അതുമേളോയണി  ബനളപടട്  വന്ന

ചേണില  കഥകളളക്കുറണിളച്ചളോന്നുസം  ഞളോനണിവണിളട  പറയുന്നണില.  അളതളോളക്ക

പറളയണ ഘടസം  വന്നളോല പറയളോളമേന്നലളോളത ഞളോളനളോരു വണിവളോദേമുണളോക്കണി

ളകരളസം  രണട്  തടണിലളോളണന്നട്  വരുതണിതശര്തട്,  ഇതട്  ഏകകണ്ഠമേളോയ

ആവശഖമേല  എന്ന  ഒരു  പ്രതശതണി  ളകന്ദ്ര  ഗവണ്ളമേന്റെണിളന്റെ  മുനപളോളക

വരുത്തുന്ന സളോഹചേരഖസം എളന്റെ വളോക്കുകള്ളകളോളണളോ പ്രവൃതണികള്ളകളോളണളോ

ഗവണ്ളമേന്റെണിളന്റെ നടപടണിളകളോളണളോ ഉണളോകളോന പളോടണില എന്ന നണിലപളോടുകൂടണി

ഞങ്ങള്  സസശകരണിച്ചണിട്ടുണട്.  അതുളകളോണട്  ബഹുമേളോനളപട  അസംഗങ്ങള്,

പ്രളതഖകണിച്ചട്   ശ്രശ. സണ്ണണി ളജളോസഫട് എളന്നളോടട് കളോരഖങ്ങള് സസംസളോരണിച്ചണിട്ടുണട്.

സബ്ജക്ടട് കമണിറണിയണില അളദ്ദേഹസം ഇക്കളോരഖസം ഉന്നയണിച്ചളപളോള് ഞങ്ങളതട് ചേര്ച്ച

ളചേയട്  ളബളോധഖളപടണിട്ടുളണന്നളോണട്  എനണിക്കട്  ളതളോന്നണിയതട്.   അങ്ങളനയല

എന്നളോണട്  അളദ്ദേഹതണിളന്റെ  ഇളപളോഴുള്ള  ഉത്കണ്ഠ  കളോണുളമളോള്  എനണിക്കട്

ളതളോന്നുന്നതട്.   അന്നട്  പറഞതുതളന്നയളോണട്  സര്ക്കളോര്  സസശകരണിക്കുന്ന

നണിലപളോടട്,  ഒരു  സസംശയവമേണില.  കര്ഷക  ജനതയുളട  തളോലപരഖസം
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സസംരക്ഷണിക്കുന്നതണിനുളവണണിയുള്ള  നണിലപളോടുകളമേളോയണി  ഏതറസംവളര

ളപളോളകണതുളണളോ ആ അറസംവളര ളപളോകളോന സര്ക്കളോര് തയളോറളോളണന്നട് ഇഗൗ

സഭയട് ഉറപ്പുനലകളോന ഞളോന ആഗ്രഹണിക്കുന്നു.

ശ്രശ  .    സണി  .    ളക  .    ഹരശന്ദ്രന:  സര്,  വനളമേഖലയണില  തളോമേസണിക്കുന്ന

ളഗളോത്രവര്ഗ്ഗ  വണിഭളോഗക്കളോരുളട  സഞളോരസം  സുഗമേമേളോക്കുന്നതണിനുളവണണി

അനുവദേണിക്കുന്ന  ഫണ്ടുകളപളയളോഗണിച്ചട്  ളറളോഡട്  നണിര്മളോണസം,

കമവ്യൂണണിളക്കഷന,  വളോടര്  സളളപ,  ഇലകണിസണിറണി  എന്നണിവ  അവര്ക്കട്

ലഭഖമേളോക്കളോനുള്ള  തടസ്സങ്ങള്  സൃഷണിക്കുന്ന  വനസംവകുപണിളന്റെ  രശതണി

അവസളോനണിപണിക്കളോനളോകുളമേളോ;  ഇതുമേളോയണി  ബനളപടട്  ശക്തമേളോയ

നണിലപളോളടടുക്കളോനളോകുളമേളോ?

ശ്രശ  .    എ  .    ളക  .    ശശശന്ദ്രന:  സര്,  വളളര  ശരണിയളോയ  ഒരു  പ്രശമേളോണട്

അങ്ങണിവണിളട സൂചേണിപണിച്ചതട്. മേലളയളോര ളമേഖലയണിളല മേണിക്കവളോറുസം എസം.എല.എ.-

മേളോര്  ഇഗൗ  പ്രശസം  എളന്നളോടുപറഞണിരുന്നു.  കളോരണസം  വനസംവകുപണിനട്

പണ്ടുമുതളലയുള്ള  നണിര്ബനപൂര്വ്വേമേളോയ  ചേണില  നണിലപളോടുകളണട്.   ളതളോടളോല

അതണിനട്  ളകന്ദ്രളതളോടട്  അനുവളോദേസം  ളചേളോദേണിക്കണളമേന്നളോണട്.   അമതട്  മേശറര്

ളറളോഡട് ളനളരയളോക്കളോനുസം ളകന്ദ്രളതളോടട് അനുവളോദേസം ളചേളോദേണിക്കണസം.  ഇതട് ആ
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സണിസതണിളന്റെ  തകരളോറളോണട്.   അതണിളന  ളനളരയളോക്കളോനുള്ള  ശ്രമേങ്ങള്

നടത്തുന്നുണട്.  എന്നളോലുസം  ഇതുളപളോലുള്ള  പ്രശങ്ങള്  ശ്രദ്ധയണിലളപടളോല

അവളരളോടട് പറഞട് ചേണില കളോരഖങ്ങളണില അയവള്ള നണിലപളോടട് സസശകരണിക്കുന്ന

സളോഹചേരഖമുണട്.  വനസംവകുപട് ളളകകളോരഖസം ളചേയണിട്ടുള്ള എലളോവര്ക്കുമേറണിയളോസം,

അവര്  ജനങ്ങളമേളോയണി  ബനമുള്ളവരളോളണന്നുള്ള  ധളോരണ  അവര്ക്കണില.

അതുളകളോണട്  ബഹുമേളോനളപട  മുഖഖമേനണിതളന്ന  അവളരളോടട്  പറഞണിട്ടുണട്,

നണിങ്ങള്  ജനങ്ങള്ക്കുളവണണിയളോണട്  പ്രവര്തണിക്കുന്നതട്,  പരണിസണിതണി

സസംരക്ഷണിക്കുന്നതട്  മേളോനവരളോശണിളയ  സസംരക്ഷണിക്കളോനളോണട്,  അതണിനുള്ള

പ്രവര്തനതണിളന്റെ  ഭളോഗമേളോയണിതളന്നയളോണട്  പരണിസണിതണി  സസംരക്ഷണസം,

അലളോളത  ഒരു  ഫളോഷനുളവണണിയുള്ള  ഏര്പളോടല  എന്നട്  അവളര

ളബളോദ്ധഖളപടുതളോന ശ്രമേണിക്കുന്നുണട്.  

 (2) വണിദൂര വണിദേഖളോഭഖളോസ  -  ളളപ്രവറട് രജണിളസഷന ളകളോഴ്സുകളണിളലയ്ക്കുള്ള
പ്രളവശനസം വണിലക്കണിളക്കളോണ്ടുള്ള സര്ക്കുലര്

ശ്രശ  .    ടണി  .    വണി  .    ഇബളോഹണിസം:  സര്,  സസംസളോനളത ഉന്നത വണിദേഖളോഭഖളോസ

വകുപട്  ളകരള,  കളോലണിക്കറട്,  എസം.ജണി.  സര്വ്വേകലളോശളോലകള്ക്കട്  അയച്ച  ഒരു

സര്ക്കുലര്  ളകരളതണിളല  ലക്ഷക്കണക്കണിനട്  വണിദേഖളോര്തണികളള

ആശങ്കയണിലളോക്കണിയണിരണിക്കുകയളോണട്.  ളകരളതണിളല വണിദേഖളോര്തണികളണിലധണികവസം
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എയ്ഡഡട്/ഗവണ്ളമേന്റെട്/സസളോശ്രയ  ളകളോളളജുകളണില  പഠണിക്കളോന  അവസരസം

കണിടളോതവരളോണട്.  അങ്ങളനയുള്ള കുടണികള്ക്കട് വണിദൂര വണിദേഖളോഭഖളോസ വകുപളോണട്

ഏക ആശ്രയസം.  ളകരളതണിളല എലളോ സര്വ്വേകലളോശളോലകള്ക്കുസം പ്രളതഖകണിച്ചട്

ളകരള,  കളോലണിക്കറട്  സര്വ്വേകലളോശളോലകള്ക്കട്  അഞട്  വര്ഷളതയട്  വണിദൂര

വണിദേഖളോഭഖളോസ ളകളോഴട് നടത്തുന്നതണിനുളവണണി യൂണണിളവഴണിറണി ഗ്രളോന്റെട്സട് കമശഷന

(യു.ജണി.സണി.)  അനുമേതണി  നലകണിയണിട്ടുണട്.   ഇഗൗ  സളോഹചേരഖതണില  പ്രസ്തുത

സര്വ്വേകലളോശളോലകളണിളലളോന്നുസം  ളളപ്രവറട്  രജണിളസഷളനടുക്കരുളതന്നുള്ള

സര്ക്കുലര് ഉന്നത വണിദേഖളോഭഖളോസ വകുപട് അയയ്ക്കുളമളോള് അതട് ളകരളതണിളല

ലക്ഷക്കണക്കണിനട്  വണിദേഖളോര്തണികളളട  ഉപരണിപഠന  സളോധഖതയളോണട്

ഇലളോതളോക്കുന്നതട്.  മേളോത്രമേല, ഇഗൗ കുടണികളള മുഴുവന നമ്മുളട സസംസളോനതണിനട്

പുറത്തുള്ള  സര്വ്വേകലളോശളോലകളണിളലയ്ക്കുസം  അവരുളട  വണിദൂര  വണിദേഖളോഭഖളോസ

ളകളോഴ്സുകളണിളലയ്ക്കുസം അയയ്ക്കുന്ന ഒരു തലതണിരണിഞ നടപടണിയളോണട് നമ്മുളട ഉന്നത

വണിദേഖളോഭഖളോസ  വകുപട്  ഇവണിളടയുണളോക്കണിയണിട്ടുള്ളതട്.   കഴണിഞ  പ്രളോവശഖസം

ആരസംഭണിച്ച ശ്രശനളോരളോയണഗുരു ഓപണ് സര്വ്വേകലളോശളോലയട് വണിദൂര വണിദേഖളോഭഖളോസ

ളകളോഴട്  നടതളോന  യു.ജണി.സണി.  അനുമേതണി  ളകളോടുതണിടണില.   ഇപ്രളോവശഖസം

അനുമേതണി ളകളോടുക്കളോന സളോധഖതയുളണളോ ഇലളയളോളയന്നറണിയണില.   അനുമേതണി
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കണിടളോത  സളോഹചേരഖസം  വന്നുകഴണിഞളോല  കുടണികള്  ളപരുവഴണിയണിലളോകുളമേന്ന

കളോരഖതണില  യളോളതളോരു  തര്ക്കവമേണില.  ശ്രശനളോരളോയണ  ഗുരു  ഓപണ്

സര്വ്വേകലളോശളോലയട്  അനുമേതണി  കണിടണിളയന്നളോലളപളോലുസം  കുടണികള്ക്കട്  ഇഷമുള്ള

സര്വ്വേകലളോശളോലകളണില  ഇഷമുള്ള  ളകളോഴട്  ളതരളഞടുക്കുന്നതണിലനണിന്നുസം

എനണിനളോണട്  അവളര  വണിലക്കുന്നതട്?   അതണിനട്  യളോളതളോരു  സളോസംഗതഖവസം

കളോണുന്നണില.  മേളോത്രമേല,  ഓപണ് സര്വ്വേകലളോശളോലകളണില വണിരലണിളലണ്ണളോവന്ന

ളകളോഴ്സുകള് മേളോത്രമേളോണട് ഓഫര് ളചേയ്യുന്നതട്.  അളതസമേയസം, കളോലണിക്കറട്, ളകരള

സര്വ്വേകലളോശളോലകളണില  വണിദൂര  വണിദേഖളോഭഖളോസതണിലൂളട  ഒരുപളോടട്  ളകളോഴ്സുകള്

കുടണികള്ക്കട്  ഓഫര്  ളചേയ്യുന്നുണട്.  കുടണികള്ക്കട്  ഇഷസംളപളോളല

ഓപ്ഷനുണളോകുളമളോള് അളതളോന്നുസം ളതരളഞടുക്കളോന പറണില.   ഞങ്ങളളട

ഓപണ്  സര്വ്വേകലളോശളോലകളണിളല  ളകളോഴ്സുകള്  മേളോത്രസം  നണിങ്ങള്  എടുതട്

പഠണിച്ചളോല  മേതണിളയന്നുള്ള  നണിലപളോടട്  സസംസളോനളത  ഉന്നത  വണിദേഖളോഭഖളോസ

വകുപട്  എടുക്കുകളയന്നതട്  ഏളറ  സങ്കടകരവസം  വണിദേഖളോര്തണിവണിരുദ്ധവമേളോണട്.

ഇതണിളന്റെ കളോരണസം നമുളക്കലളോവര്ക്കുമേറണിയളോസം.  ശ്രശനളോരളോയണ ഗുരു ഓപണ്

സര്വ്വേകലളോശളോലയുളട  ബണില  നണിയമേസഭ  പളോസ്സളോക്കണിയളപളോള്  അതണിളന്റെ

ഒനപതളോമേളത അദ്ധഖളോയതണില  72-ാം വകുപട് വണിദേഖളോര്തണികള്ക്കട് ളദേളോഷസം
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ളചേയ്യുളമേന്നുസം വണിദേഖളോര്തണി വണിരുദ്ധമേളോളണന്നുസം അന്നട് പ്രതണിപക്ഷസം കൃതഖമേളോയണി

പറഞതളോണട്.   എന്നളോല  അന്നട്  അതട്  ഗവണ്ളമേന്റെണിനട്  ളബളോധഖമേളോയണില.

പളക്ഷ, കഴണിഞ വര്ഷസം അതട് ളബളോധഖമേളോയളപളോള് ഒരു വര്ഷളതയട് ഇളവട്

ളകളോടുത്തു.  ഇഗൗ വര്ഷളതയ്ക്കുസം ഇളവട് ളവണളമേന്നളോണട് പറയുന്നതട്.  വണിദൂര

വണിദേഖളോഭഖളോസ  ളകളോഴണിനട്  യു.ജണി.സണി.  അസംഗശകളോരസം  നലകണിയണിരണിക്കുന്ന

ളകരളതണിളല  ഏതട്  സര്വ്വേകലളോശളോലകളണിലുസം  കുടണികള്ക്കട്  ഇഷമുള്ള  ഏതട്

ളകളോഴണിനുസം  ളപളോകളോനുള്ള  അനുമേതണി  ളകളോടുക്കണളമേന്നുള്ളതളോണട്  ഞളോന

ആവശഖളപടുന്നതട്.  മേളോത്രമേല, ളകളോഴ്സുകളസം ളകളോളളജുകളസം വളളര കുറവള്ള ഒരു

പ്രളദേശമേളോണട്  മേലബളോര്.   അങ്ങളനയുള്ള  പ്രളദേശളത  മേഹളോഭൂരണിപക്ഷസം

കുടണികളസം  കളോലണിക്കറട്  സര്വ്വേകലളോശളോല......,  ഒരു  ഉദേളോഹരണസം

പറയുകയളോളണങ്കണില,  60,000  മുതല  75,000 കുടണികള്  വളര  ഡണിസനസട്

എഡഡ്യുളക്കഷളനയളോണട്  ആശ്രയണിക്കുന്നതട്.   ളളപ്രവറട്  രജണിളസഷന

വഴണിയളോണട്  അവര്  പഠനസം  നടത്തുന്നതട്.   മേളോത്രമേല  സര്വ്വേകലളോശളോലയുളട

വരുമേളോനളതയുസം  ജശവനക്കളോരുളട  ളജളോലണിളയയുസം  ഇതട്  ബളോധണിക്കുന്ന

വണിഷയമേളോണട്.   അതുളകളോണട്  ഇങ്ങളനയുള്ള  ഒരു  വണിളവചേനസം  സസംസളോന

സര്ക്കളോര് അവസളോനണിപണിക്കുകയുസം ഇഗൗ വര്ഷവസം തുടര്ന്നുള്ള വര്ഷങ്ങളണിലുസം
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കുടണികള്ക്കട്  യു.ജണി.സണി.  അസംഗശകളോരമുള്ള  ഇഷമുള്ള  സര്വ്വേകലളോശളോലകളണില

ഇഷമുള്ള  ളകളോഴട്  ളതരളഞടുക്കളോനുള്ള  അവസരവസം  ഉന്നത  വണിദേഖളോഭഖളോസ

വകുപട്  നലകണസം.   സസംസളോന  സര്ക്കളോര്  ഇറക്കണിയണിരണിക്കുന്ന  സര്ക്കുലര്

പണിനവലണിക്കണളമേന്നളോണട്  ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കലണിലൂളട ഞളോന ഉന്നയണിക്കുന്നതട്.  

ഉന്നത വണിദേഖളോഭഖളോസ-സളോമൂഹഖനശതണി വകുപ്പുമേനണി  (ളഡളോ  .    ആര്  .    ബണിന):

സര്,  നമ്മുളട  സസംസളോനതട്  ളദേശശയളോടണിസളോനതണിലുസം  അനര്ളദേശശയ

തലതണിലുമുള്ള  ഉന്നത  വണിദേഖളോഭഖളോസ  സമ്പ്രദേളോയങ്ങളള  അടണിസളോനമേളോക്കണി

ഏറവസം ഗുണനണിലവളോരമുള്ളതുസം മേണികച്ചതുമേളോയണിട്ടുള്ള രശതണിയണില വണിവണിധ പഠന

ളകളോഴ്സുകള്  തയളോറളോക്കണി  വണിദൂര  വണിദേഖളോഭഖളോസ  സമ്പ്രദേളോയതണിലൂളട  ആധുനണിക

ശളോസ സളോളങ്കതണിക സസംവണിധളോനങ്ങള് പ്രളയളോജനളപടുതണി പ്രളോയളഭദേളമേളനഖ

ഏളതങ്കണിലുസം  ളതളോഴണിലണില  ഏര്ളപടണിട്ടുള്ളളതളോ  അലളോതളതളോ  ആയ

ആളകള്ക്കട്  ളബളോധനസം നലകുകയുസം പരശക്ഷയുസം മൂലഖനണിര്ണ്ണയവസം നടതണി

ഡണിളപളോമേ,  ബണിരുദേസം,  ബണിരുദേളോനനര ബണിരുദേസം,  ഗളവഷണ ബണിരുദേസം തുടങ്ങണിയ

അക്കളോഡമേണിക  ബഹുമേതണികള്  നലകുകയുസം  ളചേയ്യുന്നതണിനുളവണണിയളോണട്

ശ്രശനളോരളോയണ  ഗുരു  ഓപണ്  സര്വ്വേകലളോശളോല  സളോപണിതമേളോയതട്.

ളപളോതുസമൂഹതണിളന്റെ  വണിദേഖളോഭഖളോസ  നണിലവളോരമുയര്ത്തുക,  സമൂഹതണിളല
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എലളോ  വണിഭളോഗതണിലളപടവര്ക്കുസം  വണിവണിധ  ളമേഖലകളണിലുള്ള  വണിഷയങ്ങളണില

പഠനസം നടതണി അറണിവട്  ളനടളോനളോയണി അവസരളമേളോരുക്കുക എന്നണിവയുസം ഇഗൗ

സര്വ്വേകലളോശളോലയുളട  സളോപണിത  ലക്ഷഖങ്ങളളോണട്.    2021-ലതളന്ന

യു.ജണി.സണി.  ആക്ടട്  1956  ളസക്ഷന  2     എഫട്-ല  ഉള്ളപടുതണി  ഓപണ്

ഡണിസനസട്  ളലണണിസംഗട്  രശതണികളണിലൂളട  പ്രവര്തണിക്കളോനുള്ള  അനുമേതണി

യു.ജണി.സണി.-ലനണിന്നുസം  07-05-2021  തശയതണിളല  ഓര്ഡര്  പ്രകളോരസം

ശ്രശനളോരളോയണ  ഗുരു  ഓപണ്  സര്വ്വേകലളോശളോലയട്  ലഭണിച്ചണിട്ടുണട്.   12  യു.ജണി.

ളകളോഴ്സുകളസം 5  പണി.ജണി.  ളകളോഴ്സുകളസം ഇഗൗ വര്ഷസം തുടങ്ങുന്നതണിനുള്ള നടപടണികള്

പൂര്തണിയളോയണിരണിക്കുകയളോണട്.   ഓപണ്  ഡണിസനസട്  ളലണണിസംഗട്

സമ്പ്രദേളോയമേനുസരണിച്ചട്  ഓളരളോ  ളകളോഴണിനുസം  പ്രളതഖകസം  യു.ജണി.സണി.  അനുമേതണി

ലഭഖമേളോക്കുന്നതണിനുള്ള നടപടണികള് സസശകരണിളക്കണതുണട്.  അതണിനുള്ള എലളോ

നടപടണികളസം  സര്വ്വേകലളോശളോല  സസശകരണിച്ചുകഴണിഞണിട്ടുണട്.   യു.ജണി.സണി.-യുളട

ഡണിസനസട്  എഡഡ്യുളക്കഷന  ബവ്യൂളറളോയുളട  ളപളോര്ടല  ളമേയട്  മേളോസതണില

ഓപണളോയളപളോള്  എലളോ  അളപക്ഷകളസം  സമേര്പണിച്ചട്  കഴണിഞണിട്ടുള്ളതളോണട്.

യു.ജണി.സണി.-യുളട  ഡണിസനസട്  എഡഡ്യുളക്കഷന ബവ്യൂളറളോയുളട  അനുമേതണി   ഇഗൗ

അക്കളോഡമേണിക  വര്ഷസം  മുതലതളന്ന  ളകളോഴ്സുകള്ക്കട്  ലഭണിക്കുളമേന്നളോണട്
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കരുതുന്നതട്.  യു.ജണി.സണി. അനുമേതണി ലഭണിക്കുന്ന മുറയട് 2022-23 അക്കളോഡമേണിക

വര്ഷസം മുതല വണിദൂര  വണിദേഖളോഭഖളോസ ളകളോഴ്സുകളണിളലയട്  പ്രളവശന നടപടണികള്

ആരസംഭണിക്കുസം.   ഇഗൗ  സളോഹചേരഖതണിലളോണട്  ഇതുസസംബനണിച്ച  സര്ക്കളോര്

നണിര്ളദ്ദേശസം  വരുന്നതുവളര  വണിദൂര  വണിദേഖളോഭഖളോസസം/ളളപ്രവറട്  രജണിളസഷന

വഴണിയുള്ള ളകളോഴ്സുകളണിളലയട്  പ്രളവശന നടപടണികള് ആരസംഭണിളക്കണതണിളലന്നട്

സര്ക്കുലര് മുളഖന സര്വ്വേകലളോശളോലകളള അറണിയണിച്ചതട്.  ശ്രശനളോരളോയണ ഗുരു

ഓപണ് സര്വ്വേകലളോശളോലയണില യു.ജണി.സണി.-യുളട ഡണിസനസട് എഡഡ്യുളക്കഷന

ബവ്യൂളറളോയണിലനണിന്നുസം 2022-23  അദ്ധഖയന വര്ഷസം മുതല വണിദൂര വണിദേഖളോഭഖളോസ

ളകളോഴ്സുകള്  നടതളോന  അനുമേതണി  ലഭണിക്കുന്നണിളലങ്കണില  ഇഗൗ  വര്ഷസം  വണിദൂര

വണിദേഖളോഭഖളോസസം/ളളപ്രവറട് രജണിളസഷന വഴണിയുള്ള ളകളോഴ്സുകള് നടത്തുന്നതണിനട് മേറട്

സര്വ്വേകലളോശളോലകള്ക്കട്  അനുമേതണി  നലകുന്ന  കളോരഖസം  പരണിഗണണിക്കുസം.

നണിലവണില  ഒരു  പ്രളതഖക  ഗസറട്  വണിജളോപനതണിലൂളട  കഴണിഞ  വര്ഷസം

അനുമേതണി  നലകണിയണിട്ടുള്ളതളോണട്.   അതട്  ഇളപളോഴുസം  വളോലണിഡളോണട്.   മേറട്

സര്വ്വേകലളോശളോലകളണില  ളറഗുലര്  പ്രളവശന  നടപടണികള്

ആരസംഭണിച്ചുവരുന്നളതയുള്ളു.  ളറഗുലര്  വണിദേഖളോര്തണികളളട  പ്രളവശനസം

പൂര്തശകരണിച്ചതണിനുളശഷമേളോണട്  സളോധളോരണഗതണിയണില  വണിദൂര  വണിദേഖളോഭഖളോസസം



Uncorrected/Not for Publication
28-06-2022

21

മുഖളോനരമുള്ള  പ്രളവശന  നടപടണികള്  ആരസംഭണിക്കുന്നതട്.   ആയതണിനളോല

വണിദേഖളോര്തണികളളട  ഭളോവണിളയ  ഒട്ടുസംതളന്ന  ളദേളോഷകരമേളോയണി  ബളോധണിക്കളോത

തരതണില സമേയബനണിതമേളോയണി ഉചേണിതമേളോയ നടപടണികള് ഇഗൗ വണിഷയതണില

സസശകരണിക്കുന്നതളോണട്.  

ശ്രശ  .    ടണി  .    വണി  .    ഇബളോഹണിസം:  സര്,  അനുമേതണി  ലഭണിക്കുകയളോളണങ്കണില

കുടണികള്ക്കട്  ഇഗൗ  ഓപ്ഷന  കണിട്ടുന്നണില.   അനുമേതണി  ലഭണിച്ചണിളലങ്കണില  ഇഗൗ

വര്ഷസംകൂളട  ളകളോടുക്കുളമേന്നളോണട്  മേനണി  പറഞതട്.   ളകരള,  കളോലണിക്കറട്

സര്വ്വേകലളോശളോലകളണില  ളകളോടുക്കുന്ന  വണിദൂര  വണിദേഖളോഭഖളോസതണിളന്റെ

സര്ടണിഫണിക്കറണില  ഓപണ്  സര്വ്വേകലളോശളോലയളോളണളന്നളോ  ഡണിസനസട്

ളകളോഴളോളണളന്നളോ  പ്രളതഖകസം  പരളോമേര്ശണിക്കളോതതുകളോരണസം  കുടണികള്ക്കട്

ളജളോലണിക്കളോയുസം  പഠനതണിനളോയുസം  മേറട്  സലങ്ങളണിലുസം  വണിളദേശ  രളോജഖങ്ങളണിലുസം

ളപളോകുളമളോള് ആ സര്ടണിഫണിക്കറട്  ഇളങ്ങളോടട്  അയച്ചട്  genuinity  certificate

ളകളോടുക്കുളമളോള്  അതണിനട്  തുലഖപരണിഗണന  കണിട്ടുന്നുണട്.   അളതസമേയസം,

തുടങ്ങളോന  ളപളോകുന്ന  ഓപണ്  സര്വ്വേകലളോശളോലയണില  അസംഗശകളോരസം

കണിടണിയളോലളപളോലുസം  സസളോഭളോവണികമേളോയുസം  അവണിളട  ഓപണ്  ളകളോഴട്  എന്നട്

ളരഖളപടുതണിയ സര്ടണിഫണിക്കറളോണട് ളകളോടുക്കളോന ളപളോകുന്നതട്. ഇതട് ളതളോഴണില
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അളനസഷണിക്കുന്ന  അളലങ്കണില  ഹയര്  എഡഡ്യുളക്കഷനുളപളോകുന്ന

കുടണികള്ക്കുളപളോലുസം ആശങ്കയുണളോക്കുന്ന കളോരഖമേളോണട്.  ഇഗൗ സളോഹചേരഖതണില

വണിദേഖളോര്തണികള്ക്കട്  ഇഷമുള്ള  സര്വ്വേകലളോശളോലകളണില  വണിദൂര  വണിദേഖളോഭഖളോസ

ളകളോഴട്  ളതരളഞടുക്കുന്നതണിനട്  ഓപ്ഷന  ളകളോടുത്തുകൂളടളയന്നുള്ളതളോണട്

എളന്റെ ളചേളോദേഖസം.   

ഉന്നത വണിദേഖളോഭഖളോസ-സളോമൂഹഖനശതണി വകുപ്പുമേനണി  (ളഡളോ  .    ആര്  .    ബണിന):

സര്,  ളലളോളകളോതര  നണിലവളോരതണിലുള്ള  ഡണിസനസട്  എഡഡ്യുളക്കഷന

സസംവണിധളോനസം  സളോധളോരണക്കളോരളോയ  കുടണികള്ക്കട്  ലഭഖമേളോക്കണളമേന്ന

ഉളദ്ദേശഖളതളോടുകൂടണിതളന്നയളോണട്  ശ്രശനളോരളോയണ  ഗുരു  ഓപണ്

സര്വ്വേകലളോശളോല  സളോപണിതമേളോയതട്.   നമ്മുളട  സസംസളോനളത  വണിവണിധ

സര്വ്വേകലളോശളോലകളണില നടതണിവരുന്നതളോയ ളകളോഴ്സുകളളലളോസംതളന്ന യു.ജണി.-ല

12-ഉസം  പണി.ജണി.-ല  5  ളപ്രളോഗ്രളോമുകളസം  ഉള്ളപളട  എലളോ  സഡണി  ളസലഫട്

ളലണണിസംഗട്  ളമേറശരണിയലസുസം  ഇതണിനകസം  തയളോറളോക്കണി  കഴണിഞണിട്ടുണട്.   46

അദ്ധഖളോപകളര  നളോലട്  സ്കൂളകളണിലളോയണി  നണിയമേണിച്ചട്  അക്കളോഡമേണിക്കട്  വണിഭളോഗസം

പ്രവര്തനസം ആരസംഭണിച്ചുകഴണിഞണിട്ടുണട്.  School of Languages, School of

Humanities  and  Social  Sciences,  School  of  Law  and  Business
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Studies,  School  of  Communication  and  Information  science

അങ്ങളനയുള്ള  എലളോ  പഠന  വകുപ്പുകളണിലുസം  ളമേധളോവണികളള

നണിയമേണിച്ചുകഴണിഞണിട്ടുണട്.   നളോലട്  പ്രളോളദേശണിക  ളകന്ദ്രങ്ങളണിളലയ്ക്കുസം

ഡയറക്ടര്മേളോളര  നണിയമേണിച്ചുകഴണിഞണിട്ടുണട്.  സസംസളോനത്തുടനശളസം  ളലളണഴട്

സളപളോര്ടട്  ളസന്റെറുകള്  കളണത്തുകയുസം  പ്രവര്തനസം  ആരസംഭണിക്കുകയുസം

ളചേയണിട്ടുണട്.   ഇഗൗ  നണിലയണില  സസംസളോനത്തുടനശളമുള്ള  വണിദേഖളോര്തണികള്ക്കട്

ഏറവസം  ഗുണനണിലവളോരമുള്ള  ഡണിസനസട്  എഡഡ്യുളക്കഷന

ലഭഖമേളോക്കുകളയന്നതളോണട്  ശ്രശനളോരളോയണ  ഗുരു  ഓപണ്  യൂണണിളവഴണിറണിയുളട

സളോപണിത  ലക്ഷഖസം.   ആക്ടണില  പറയുന്ന  പ്രകളോരമേളോണട്  കളോരഖങ്ങള്

മുളന്നളോട്ടുളപളോകുന്നതട്. തശര്ച്ചയളോയുസം ളകരളതണിളല വണിദേഖളോര്തണികള്ക്കട് ളലളോകസം

അസംഗശകരണിക്കുന്ന നണിലയണിലുള്ള ഡണിസനസട് എഡഡ്യുളക്കഷന സസംവണിധളോനമേളോണട്

ഇതണിലൂളട ലഭഖമേളോകുക.  


