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സബ്മമിഷന

(1) ചവറ പ്രകൃതമി വവാതക സസംഭരണ കകനസം

 കഡവാ  .    സുജമിതത്  വമിജയനപമിള:  സര,  ഗഗെയമില്  പ്രകൃതമി  വവാതക

വമിതരണതമിനുള നമിരമവാണ പ്രവരതനങ്ങള് കകരളതമില് കവഗെതമിലസം

പുകരവാഗെതമിയമിലമവാണത്  നടക്കുന്നഗതന്നത്  മനസമിലവാക്കുന.  തമിരുവനന്തപുരസം,

ഗകവാലസം,  ആലപ്പുഴ  ജമിലകളമിലൂഗട  ഗഗെയമില്  ഗഗപപത്  ഗഗലന  ഗതക്കന

കകരളതമിലസം  എത്തുനഗവന്നത്  അറമിയുന.  ഇതമിഗന്റെ  ഭവാഗെമവായമി  ചവറയമില്

ഒരു  സസംഭരണകകനസം  നമിരമമിക്കുവവാന  പദ്ധതമിയുണവാകുകമവാ  എന്നതവാണത്

എഗന്റെ സബ്മമിഷന. 

പന്മന പഞവായതമില് കദേശശീയ പവാതയമില്നമിനസം ഒന്നര കമികലവാമശീറ്റര

മവാറമി  നമിരദമിഷ്ട  തശീരകദേശ  ഗഗഹെെകവകയവാടസം  കദേശശീയ  ജലപവാതകയവാടസം

കചരനകമിടക്കുന്ന  38  ഏക്കര  സ്ഥലമുണത്.  ഇവമിടസം  മുമത്  ഹെെമിന്ദുസ്ഥവാന

ഗപകടവാളമിയതമിഗന്റെ  അധശീനതയമില്  ഒരു  സസംഭരണകകനമവായമി

പ്രവരതമിചമിരുനഗവങമിലസം  ഇകപവാള്  ഉപകയവാഗെകയവാഗെഗ്യമലവാഗത

കമിടക്കുന്നതമിനവാല്  ഗഗെയമില്  പ്രകൃതമി  വവാതക  സസംഭരണകകനമവായമി

ഏഗറ്റടക്കവാവുന്നതവാണത്.  ഗെതവാഗെത  സസൗകരഗ്യവുസം  മഗറ്റലവാ  ഭസൗതമിക
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സവാഹെെചരഗ്യങ്ങളസം  ചുറ്റുമതമിലമടക്കമുള  ഇസൗ  പ്രകദേശസം  ഗെവാരഹെെമിക

ആവശഗ്യതമിനുള  പ്രകൃതമിവവാതക  സസംഭരണ  കകനമവായമി  സ്ഥവാപമിക്കുവവാന

കവണ നടപടമി സസശീകരമിക്കുകമവാ? 

 മുഖഗ്യമനമി  (  ശശീ  .    പമിണറവായമി  വമിജയന  ):  സര,  തമിരുവനന്തപുരസം,

ഗകവാലസം,  ആലപ്പുഴ എന്നശീ ജമിലകളമില് പ്രകൃതമി വവാതക വമിതരണതമിനവായമി

ഗഗെയമിലമിഗന്റെ  ആഭമിമുഖഗ്യതമില്  ഗഗപപത്  ഗഗലന  ശസംഖല  സ്ഥവാപമിക്കുന്നമില.

അകതസമയസം  സമിറ്റമി  ഗെഗ്യവാസത്  വമിതരണ  സസംവമിധവാനസം  നടപമിലവാക്കുന്നതമിനത്

AgNP  പ്രദേസം  എന്ന കമനമിഗയ  ഗപകടവാളമിയസം  ആനഡത്  നവാചസറല്  ഗെഗ്യവാസത്

ഗറഗുകലറ്ററമി  കബവാരഡത്  ചുമതലഗപടതമിയമിട്ടുണത്.  സമിറ്റമി  ഗെഗ്യവാസത്  വമിതരണ

സസംവമിധവാനതമിനത്  ലമികസമിഗഗഫെെഡത്  കസംപ്രസ്ഡത്  നവാചസറല്  ഗെഗ്യവാസത്

കസ്റ്റേഷനവാണത്  സ്ഥവാപമികക്കണതത്.  ഇതമിനത്  ഒകരക്കര  സ്ഥലസം  മവാത്രമവാണത്

ആവശഗ്യമവായമി  വരുന്നതത്.    ഗെഗ്യവാസത്  ഗഗപപത്  ഗഗലനമിനത്  സമശീപമുള

സ്ഥലങ്ങളമിലസം  പ്രധവാന  കറവാഡമികനവാടത്  കചരനസം  കസ്റ്റേഷനുകള്

സ്ഥവാപമിക്കുന്നതവാണത്  കൂടതല് പ്രവാകയവാഗെമികസം.  ചവറയമില്  KMML (Kerala

Minerals  and  Metals  Ltd)-ഗന്റെ  ഗഗകവശമുള  ഭൂമമിയവാണത്  കസ്റ്റേഷനുകള്

സ്ഥവാപമിക്കുന്നതമിനത്  അനുകയവാജഗ്യഗമന്നത്  കണമിട്ടുളതത്.  ഇതമിനവായമി  ഭൂമമി
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അനുവദേമിക്കുന്നതമിനത്  KMML-ഗന  സമശീപമിചമിട്ടുണത്.  KMML-നത്  സ്ഥലസം

അനുവദേമിക്കവാന കഴമിയവാത സവാഹെെചരഗ്യമുഗണങമില് ബഹുമവാനഗ്യനവായ അസംഗെസം

ഉന്നയമിച കവാരഗ്യമടക്കസം മറ്റുസ്ഥലങ്ങള് പരമിഗെണമിക്കവാവുന്നതവാണത്.

(2) ഗപരമിന്തല്മണ്ണയമിഗല എസത്  .  സമി  .   കകവാളനമിവവാസമികള്ക്കത് ആധവാരവുസം
പട്ടയവുസം

 ശശീ  .    നജശീബത്  കവാന്തപുരസം:  സര,  നമ്മുഗട  സസംസ്ഥവാനഗത  ഏറ്റവുസം

പ്രധവാനഗപട്ട  ഒരു  വമിഷയസം  ഉന്നയമിക്കവാനവാണത്  ഞവാനശീ  അവസരസം

ഉപകയവാഗെമിക്കുന്നതത്.  എഗന്റെ  നമികയവാജകമണ്ഡലതമിഗല  അസംകബദ്കര

കകവാളനമിയുഗട പ്രവരതനവുമവായമി ബന്ധഗപട്ടത്   ഒരവകലവാകന കയവാഗെതമില്

പഗങടതകപവാള്,  തവാഗഴകക്കവാടത്  അമലക്കുന്നത്  കകവാളനമിയമിഗല

നമിരവധമിയവാളകള്ക്കത്  ഇകപവാഴസം  ഭൂകരഖകകളവാ  ഭൂമമിയുഗട  പട്ടയകമവാ  ഇലവാഗത

ബുദ്ധമിമുട്ടുകയവാണത്.  അവരക്കത്  സരക്കവാര  സസംവമിധവാനതമിലള

ഒരവാനുകൂലഗ്യങ്ങളസം  ലഭമിക്കുന്നമിഗലന  മവാത്രമല;  ഗഗലഫെെത്  ഭവനപദ്ധതമിയമില്

കപവാലസം   അകപക്ഷ  നല്കവാന  കഴമിയവാത  സവാഹെെചരഗ്യവുമുണത്.  സരക്കവാര

ഇകപവാള് "എലവാവരക്കുസം ഭൂമമി, എലവാ ഭൂമമിക്കുസം കരഖ" എന്ന മുദവാവവാകഗ്യവുമവായമി

മുകന്നവാട്ടുകപവാകുന്ന   സമയമവാഗണങമിലസം  നമ്മുഗട  സമൂഹെെതമില്  ഏറ്റവുസം

പുറകമില് നമില്ക്കുന്ന എസത്.സമി കുടസംബങ്ങള്ക്കത് ഏറ്റവുസം അരഹെെതഗപട്ട ഒരു
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സവാഹെെചരഗ്യസം  കപവാലസം  ലഭഗ്യമവാകവാത  ഒരു  സ്ഥമിതമിവമികശഷമുണത്.

ഇക്കവാരഗ്യതമില്   പ്രകതഗ്യകമവായ  ശദ്ധ  പുലരത്തുകയുസം  അതമിനുകവണ

സവാഹെെചരഗ്യമുണവാക്കവാന ശമമിക്കുകയുസം കവണസം.

എഗന്റെ മണ്ഡലതമില്മവാത്രസം 253 എസത്.സമി.  കകവാളനമികളണത്.   ഓകരവാ

കകവാളനമിയമിലസം  ശരവാശരമി  3  കുടസംബങ്ങഗളങമിലസം  ഇതരതമില്  ഭൂമമിക്കത്

കരഖയമിലവാതവരവാണത്.   അതുഗകവാണത്  അവരക്കരഹെെമവായ  പലതുസം

നമികഷധമിക്കഗപടന്ന ഒരു സവാഹെെചരഗ്യമുണത്.  ഇതത്  എസത്.സമി.  കുടസംബങ്ങളമില്

മവാത്രമല;  വനവാവകവാശ  നമിയമപ്രകവാരസം  എസത്.ടമി  കുടസംബങ്ങള്ക്കത്  കപരമിനത്

ചമിലയമിടങ്ങളമില്  വശീടത്  വയവാന  സ്ഥലസം  ഗകവാടതമിട്ടുണത്.  ഒരവാള്ക്കുസം

കയറമിഗയതവാന  കഴമിയവാത  വമിധതമിലള  വളഗര  പ്രയവാസഗപട്ട

സ്ഥലങ്ങളമില് തവാമസമിക്കുന്ന, പ്രകതഗ്യകമിചത്, എഗന്റെ നമികയവാജകമണ്ഡലതമിഗല

ചശീനമിക്കപവാറ കകവാളനമി വളഗര വമിദൂരമവാഗയവാരു സ്ഥലതവാണത് നമില്ക്കുന്നതത്;

അവമിഗട  കയറമികപവാകവാന  കപവാലസം  കഴമിയുന്നമില.  അവമിടഗത  കുട്ടമികള്ക്കത്

വമിദേഗ്യവാഭഗ്യവാസമമില,  കപരമിനത്  അവരക്കത്  ഭൂമമി  ലഭമിച,  ഇനമി  അവരക്കത്  മഗറ്റവാരു

സ്ഥലകതയത്  മവാറവാന  ഭൂമമി  ലഭമിക്കുന്നമില.  ഇതരഗമവാരു  സവാഹെെചരഗ്യതമില്

വളഗര  ദുരബ്ബലരവായ  ജനവമിഭവാഗെങ്ങളഗട  സസംരക്ഷണസം  നമള്  തശീരചയവായുസം
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ഏഗറ്റടകക്കണതുണത്.  അതുകപവാഗല  പട്ടയസം  നല്കുന്നതമിനുളള

മവാനദേണ്ഡങ്ങളമില്   ഇളവത്  നല്കകണ  ആവശഗ്യമുണത്.  കരഖകളമിലവാത

പട്ടമികജവാതമി  കുടസംബങ്ങഗള  കഗണത്തുന്നതമിനുസം  പട്ടയസം  ലഭഗ്യമവാക്കുന്നതമിനുസം

വമികലജത്  ഓഫെെശീസരമവാരക്കത്  പ്രകതഗ്യക  അധമികവാരസം  നല്കുന്ന  കവാരഗ്യസം

ബഹുമവാനഗ്യനവായ  റവനന്യൂ  വകുപ്പുമനമി  ശദ്ധമിക്കണസം.  ഇഗതവാരു  ഗസ്പെഷഗ്യല്

കകസവാഗയടതത്  എഗന്റെ  നമികയവാജകമണ്ഡലതമില്  അനമിവവാരഗ്യമവാഗയവാരു

സമിറ്റമിസംഗെത്  നടതവാനുസം  അടമിയന്തരപ്രവാധവാനഗ്യകതവാഗട  കരഖകളമിലവാത

എസത്.സമി.  കുടസംബങ്ങള്ക്കത്  ഒരു  പ്രകതഗ്യകമവായമിട്ടുള  കഗ്യവാമയമില്  വചത്

അതമിനത്  പരമിഹെെവാരമുണവാക്കവാനുസം  ശമമിക്കണഗമന്നത്  അഭഗ്യരതമിക്കുകയവാണത്.

അതുകപവാഗല വളഗര പ്രധവാനഗപട്ട ഒരു പ്രശസം,  വമികലജത് ഓഫെെശീസരമവാര  Suo-

Moto  നല്കുന്നതുമവായമി  ബന്ധഗപട്ടുളളതവാണത്.   അവരുഗട  ഇക്കവാരഗ്യതമിലസം

പലകപവാഴസം  അവര  പറയുന്നതത്  കവണത്ര  ജശീവനക്കവാരുസം

സസംവമിധവാനങ്ങളമമിഗലന്നവാണത്.  RDO-യുഗട  മുമമില്  കപവാലസം  ഇസൗ

വമിഷയഗമത്തുകമവാഴണവാകുന്ന  ഏറ്റവുസം  വലമിയ  പ്രശസം;  RDO-യ്ക്കുകപവാലസം

ഇതമില് തശീരുമവാനഗമടക്കവാന കഴമിയവാഗത, അകപക്ഷകള് കുനകൂടമി കമിടക്കുന്ന

സവാഹെെചരഗ്യമവാണുളതത്  എന്നതവാണത്.  അതുഗകവാണത്  ഇഗതവാരു  ഗസ്പെഷഗ്യല്
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കകസവായമി   പരമിഗെണമിചത്  എത്രയുസംകവഗെസം  ഈ  പ്രശസം  പരമിഹെെരമിക്കവാന

ബഹുമവാനഗ്യനവായ  റവനന്യൂ  വകുപ്പുമനമി  കനതൃതസസം  നല്കണഗമന്നത്

അഭഗ്യരതമിക്കുന. 

റവനന്യൂ-ഭവനനമിരമവാണ  വകുപ്പുമനമി  (ശശീ  .    ഗക  .    രവാജന):  സര,

ബഹുമവാനഗപട്ട അസംഗെസം ഒരു കുടക്കശീഴമില്  രണത് വമിഷയങ്ങളവാണത് ഉന്നയമിചതത്.

രണസം  ഗെസൗരവമുള  വമിഷയങ്ങളവാഗണങമിലസം  ഉന്നയമിച  വമിഷയതമിനുള

മറുപടമി   പറയവാസം.   ബഹുമവാനഗപട്ട  അസംഗെസം  ഉന്നയമിചതുസം   സരക്കവാര

പരമികശവാധമിചവരുഗന്നവാരു  ഗപവാതുവമിഷയമവാണത്.  ഗപരമിന്തല്മണ്ണ  നമികയവാജക

മണ്ഡലതമില്  മവാത്രമല;  സസംസ്ഥവാനതവാഗക  പട്ടമികജവാതമി  കകവാളനമികളമില്

വരഷങ്ങളവായമി  തവാമസമിചവരുന്ന കുടസംബങ്ങള്ക്കത് പട്ടയസം ലഭഗ്യമലവാത ചമില

സവാഹെെചരഗ്യങ്ങളണത്. 

കഴമിഞ്ഞ  വരഷസം  54535  പട്ടയങ്ങള്  കകരളതമില്  വമിതരണസം

ഗചയവാനവായമി.  ഇസൗ  സവാമതമിക  വരഷസം  മലകയവാര  കമഖലയമിഗലയുസം

പട്ടമികജവാതമി/പട്ടമികവരഗ്ഗ കമഖലകളമിഗലയുസം ആളകള്ക്കത് പൂരണ്ണമവായുസം പട്ടയസം

ഗകവാടക്കവാന  കഴമിയുന്ന  വമിധതമിലള  ഒരു  ഗസ്പെഷഗ്യല്  ഗഗഡ്രെെവമികലയവാണത്

കകരളസം  കപവാകുന്നതത്.  പട്ടയസം  ലഭഗ്യമവാകവാതതമിഗന്റെ  പ്രധവാനഗപട്ട



Uncorrected/Not for Publication
30-06-2022

7

കവാരണങ്ങളമിഗലവാന്നത് പ്രസ്തുത ഭൂമമി പുറസംകപവാകക്കവാ തരമികശവാ അല എന്നതവാണത്.

പട്ടമികജവാതമി  കുടസംബങ്ങഗള  പുനരധമിവസമിപമിക്കുന്നതമിനവായമി

ജന്മമിമവാരമില്നമിനസം പഞവായതത് വമിലഗകവാടത്തുവവാങ്ങമിയ സ്ഥലതത് വശീടവചത്

നല്കമിയ കകസുകളവാണത് ഭൂരമിഭവാഗെവുസം. ഇതരസം ഭൂമമി പഞവായതമിഗന്റെ കപരമില്

യഥവാസമയസം കപവാക്കുവരവത് ഗചയവാതതുമൂലസം പലകപവാഴസം പലതുസം ജന്മമിമവാരുഗട

കപരമിലവായമിരമിക്കുസം  നമിലനമില്ക്കുന്നതത്.  മമിക്ക  പഞവായത്തുകളമിലസം  ഭൂമമി

വവാങ്ങമിയതമിഗന്റെ  ആധവാരങ്ങള്  സൂക്ഷമിചമിട്ടമിലവാതതുമൂലസം  കപവാക്കുവരവത്

നടതവാന  സവാധമിക്കവാത  സ്ഥമിതമിയവാണുളതത്.   പഞവായതമിഗന്റെ

ഉടമസ്ഥതയമിലള  ഭൂമമി  സരക്കവാരമികലയത്  നമിക്ഷമിപ്തമവാക്കമി  ഡമിഗവസ്റ്റേത് ഗചയത്

പുറകമവാക്കവാക്കമിയതമിനുകശഷസം  പട്ടയസം  വമിതരണസം  ഗചയ്യുന്നതവാണത്

നമിലവമിലള ചട്ടങ്ങള്. സസംസ്ഥവാനതവാഗക ഇതരസം കകസുകളമില് ഒരു ഗപവാതു

തശീരുമവാനഗമടക്കവാനവായമി  ബഹുമവാനഗപട്ട  തകദശസസയസംഭരണ

വകുപ്പുമനമിയുമവായമി  കൂടമിയവാകലവാചമിക്കുകയുസം  അകദഹെെതമിഗന്റെ  കൂടമി

നമിരകദശപ്രകവാരസം  ഒരു  കയവാഗെസം  വമിളമിക്കവാന  ഗപവാതുവവായ  കവാരഗ്യങ്ങളമില്

നമിശ്ചയമിക്കുകയുസം  ഗചയമിട്ടുണത്.  മുമത്  പട്ടയസം  നല്കമിയ  കുടസംബങ്ങള്  പട്ടയ

നമിബന്ധന ലസംഘമിചത് ഗവറുസം  എഗമിഗമന്റെമിലൂഗട ഭൂമമി മഗറ്റവാരവാള്ക്കത് കകമവാറ്റസം
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ഗചയ  കകസുകളവാണത്   ഇവയമില്  ചമിലതത്.    ഇങ്ങഗന  പല  കകമറമിഞ്ഞ

കകസുകളസം  ഇകപവാഴണത്.    ഇകപവാഴഗത  കകവശക്കവാരനത്  ഒരു  കരഖയുസം

ചമിലകപവാള്  ഉണവാകമില.    ഒരമിക്കല് പട്ടയസം  നല്കമിയ ഭൂമമിയവായതമിനവാല്

വശീണസം പട്ടയസം അനുവദേമിക്കവാനുസം നമിരവവാഹെെമമില.  ഇതരസം കകസുകളമില് മുമത്

നല്കമിയ പട്ടയസം റദവാക്കമി ഒരു പബമിക്കത് കനവാട്ടശീസത് നല്കമി കകവശക്കവാരന

ആരവാകണവാ അവരക്കത് പുതമിയതവായമി പട്ടയസം നല്കുവവാന സവാധമിക്കുകമവാഗയന്ന

കവാരഗ്യമവാണത് സരക്കവാര പരമികശവാധമിചവരുന്നതത്.  ഏതവായവാലസം ഇതരസം പട്ടയ

പ്രശങ്ങള്  പരമിഹെെരമിക്കുന്നതമിനത്  ലക്ഷഗ്യമമിട്ടവാണത്  സരക്കവാര  പട്ടയ  ഡവാഷത്

കബവാരഡത്  എന്ന  ആശയതമിനത്  രൂപസം  നല്കമിയമിട്ടുളതത്.   പട്ടയ  ഡവാഷത്

കബവാരട്ടമിലൂഗട   ഒവാകരവാ  പ്രകദേശഗതയുസം  ഭൂമമിയുഗട  ലഭഗ്യത,  പട്ടയ

വമിതരണതമിനുള തടസസം എന്നമിവ   മനസമിലവാക്കവാനുസം അതരസം പ്രശങ്ങള്

പരമിഹെെരമിചത്   പട്ടയ  വമിതരണസം  സസംബന്ധമിച  പരമിഹെെവാര  മവാരഗ്ഗങ്ങള്

നമിരകദശമിക്കവാനുസം  ശമമിക്കുനണത്.  ബഹുമവാനഗപട്ട  അകങ്ങയത്  അറമിയവാസം,

ബഹുമവാനഗപട്ട  ഗചയറമിഗന്റെ  നമികയവാജകമണ്ഡലതമിഗല  പട്ടമികജവാതമി

കകവാളനമിഗയയവാണത്  ഈ  ഗെവണ്ഗമന്റെത്  വന്നതമിനുകശഷസം  ഒരു   ഗസ്പെഷഗ്യല്

കകസവായമി  പരമിഗെണമിചതത്.  ബഹുമവാനഗപട്ട കകരള സ്പെശീക്കറുഗട മണ്ഡലതമില്
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അതത് പ്രകതഗ്യകമവായമി പരമിഗെണമിചകപവാള് 332 കകവാളനമി പട്ടയങ്ങള് വമിതരണസം

ഗചയവാന ഗചറമിയ കവാലസം ഗകവാണത്  കഴമിഞ്ഞ അനുഭവസം നമ്മുഗട മുന്നമിലണത്.

ഗപരമിന്തല്മണ്ണ  നമികയവാജകമണ്ഡലതമില്  ഉള്ഗപട്ടുവരുന്ന  12

വമികലജുകളമിലവായമി  253  പട്ടമികജവാതമി  കകവാളനമികള്  നമിലവമിലഗണന്നതത്

യവാഥവാരതഗ്യമവാണത്. എന്നവാല് പ്രസ്തുത കകവാളനമി നമിവവാസമികള് പട്ടയതമിനവായമി

അകപക്ഷ സമരപമിചഗതവാനസം കരഖവാമൂലസം ഒരു കകനതമിലസം കവാണവാനവായമില.

ചമിലകപവാള് ഇതുമവായമി ബന്ധഗപട്ടത് അവമിഗട ജശീവമിക്കുന്ന ആളകളഗട ധവാരണ

പമിശകവായമിരമിക്കവാസം ഇതമിനത് കവാരണസം.  ഏതവായവാലസം ബഹുമവാനഗപട്ട അസംഗെസം

ഉന്നയമിച  ഗെസൗരവമവായ  ഈ  പ്രശസം  പരമികശവാധമിക്കവാന  തകദശസസയസംഭരണ

വകുപത്, പട്ടമികജവാതമി -പട്ടമികവരഗ്ഗ വകുപത് മനമിമവാര ഉള്ഗപഗട എലവാവഗരയുസം

ഉള്ഗപടതമിഗക്കവാണത്  ഒരു പ്രകതഗ്യക കയവാഗെസം ജൂകല മവാസതമില് വമിളമിചത്

കചരക്കുന്നതവാണത്.   അതമിനുകശഷസം   ഇക്കവാരഗ്യങ്ങള്  ഗെസൗരവമവായമി

പരമികശവാധമിക്കവാനുസം  പരമിഹെെരമിക്കവാനുമുള  നടപടമി  സസശീകരമിക്കവാഗമന്നത്

അകങ്ങയത് ഉറപ്പുനല്കുകയവാണത്.
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(3) എയ്ഡഡത് കമഖലയമിഗല ഭമിന്നകശഷമിക്കവാരക്കത് സസംവരണസം

ചശീഫെെത്  വമിപത്  (കഡവാ  .    എന  .    ജയരവാജത്  ):  സര,   സസകവാരഗ്യ കമഖലയമിഗല

വമിദേഗ്യവാഭഗ്യവാസ  സ്ഥവാപനങ്ങളമില്  അസംഗെ  പരമിമമിതരക്കത്  ഉകദേഗ്യവാഗെ  സസംവരണസം

നടപവാക്കുന്നതത്  സസംബന്ധമിചള  തശീരുമവാനസം  കവകുന്നതുമൂലസം  സരക്കവാര

എയ്ഡഡത്  കമഖലയമിഗല  അദ്ധഗ്യവാപന  നമിയമനവുമവായമി  ബന്ധഗപട്ടത്

ഉളവവായമിട്ടുള   പ്രതമിസന്ധമി  പരമിഹെെരമിക്കവാന  അടമിയന്തര  നടപടമി

കകഗകവാളണഗമന്നതവാണത് എഗന്റെ സബ്മമിഷന.

അസംഗെ പരമിമമിതരുഗട  നമിയമനസം  സസംബന്ധമിച  നമിയമസം  7-2-1996  -ല്

നമിലവമില്  വന്നകപവാള്  സസകവാരഗ്യ  എയ്ഡഡത്  വമിദേഗ്യവാഭഗ്യവാസ  സ്ഥവാപനങ്ങഗള

ഇതമിഗന്റെ  പരമിധമിയമില്  ഉള്ഗപടതമിയമിരുന്നമില.  ആയതമിനവാല്  അതരസം

സ്ഥവാപനങ്ങളമില് പ്രസ്തുത സസംവരണസം നടപവാക്കുകയുസം ഗചയമില.   എന്നവാല്

1996 -ല്  നമിലവമില് വന്ന നമിയമസം 2016-ല് റദത് ഗചയ്യുകയുസം, 19-4-2017 -ല്

പുതമിയ  നമിയമസം  നമിലവമില്  വന്നതമിഗനത്തുടരന്നത്  1996  മുതലള   എലവാ

ഒഴമിവുകളമിലസം  അസംഗെ  പരമിമമിതരക്കുള  സസംവരണസം  നടപവാക്കണഗമന്നത്

നമിരകദശമിചഗകവാണത്  18-11-2018 -ല് പുതമിയ ഉതരവത് വമിദേഗ്യവാഭഗ്യവാസ വകുപത്

പുറഗപടവമിച.  1996  മുതല്  നമിലവമില്വന്ന  എലവാ  എയ്ഡഡത്  സ്കൂള്
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നമിയമനങ്ങള്ക്കുസം സരക്കവാര അസംഗെശീകവാരസം ലഭമിച സവാഹെെചരഗ്യതമില് മുനകവാല

പ്രവാബലഗ്യകതവാഗട അസംഗെ പരമിമമിതരക്കത് ഉകദേഗ്യവാഗെ സസംവരണസം നല്കുകഗയന്ന

വഗ്യവസ്ഥ പ്രകയവാഗെമികമവായമി  ബുദ്ധമിമുട്ടുണവാക്കുന്ന കവാരഗ്യവുമവാണത്.   1995  -ഗല

നമിയമ  പ്രകവാരമുള  മുനകവാല  ഒഴമിവുകള്  നമിരണ്ണയമിക്കുവവാകനവാ

നടപവാക്കുവവാകനവാ   പ്രവാകയവാഗെമികമവായമി  ബുദ്ധമിമുട്ടുണത്.  ഇതുമവായമി  ബന്ധഗപട്ടത്

കകവാടതമി  ഉതരവുകളമുണവായമി.   1995-  ഗല  നമിയമസം  റദത്  ഗചയത്  പുതമിയ

നമിയമസം  നമിലവമില്  വന്നകപവാഴസം  സരക്കവാര   അസംഗെ  പരമിമമിതരക്കുകവണമി

ഉകദേഗ്യവാഗെ  സസംവരണസം  നടപവാക്കണഗമന്നത്  മവാകനജത് ഗമന്റുകകളവാകടവാ

സ്കൂളകകളവാകടവാ  ആവശഗ്യഗപട്ടമിരുന്നമില.   ആയതമിനവാല് ഈ കവാലയളവമിഗല

എലവാ തസമികളസം മവാകനജത് ഗമന്റെത് നമികത്തുകയുസം അവയ്ഗക്കലവാസം  ഗെവണ്ഗമന്റെത്

അസംഗെശീകവാരസം നല്കുകയുസം ഗചയ.  മുനകവാല പ്രവാബലഗ്യകതവാഗട ഈ ഉതരവത്

നടപവാക്കണഗമന്നത്  ഇകപവാള് ആവശഗ്യഗപടന്നതത് പ്രകയവാഗെമികമവായമി ഒരുപവാടത്

പ്രശങ്ങളണവാക്കുനണത്.    അതുഗകവാണത്  2017  -ല്  പുതമിയ  ഉതരവത്

വന്നതമിനുകശഷസം,   പമിന്നശീടണവായ 2022  വഗരയുള കവാലയളവമില് മുനകവാല

പ്രവാബലഗ്യകതവാഗട   എയ്ഡഡത്  സ്കൂളകളമിഗല  അദ്ധഗ്യവാപക  നമിയമനതമിനത്

നവാലത്  ശതമവാനസം  നമിലവമിലള  ആര.പമി.ഡബന്യൂ.ഡമി.  ആകത് പ്രകവാരസം
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നല്കുകയുസം  പ്രവാകയവാഗെമികമവാഗയവാരു  സമശീപനസം  ഇക്കവാരഗ്യതമില്

ഗെവണ്ഗമന്റെമിഗന്റെ  ഭവാഗെത്തുനമിനണവായമിഗലങമില്,   കഴമിഞ്ഞ  രണമൂന്നത്

വരഷമവായമി  എയ്ഡഡത്  കമഖലയുമവായമി  ബന്ധഗപട്ട  അദ്ധഗ്യവാപക

നമിയമനങ്ങള്ക്കത്  അസംഗെശീകവാരസം  നല്കുന്നമില.   അതുഗകവാണത്  ഒരുപവാടത്

ബുദ്ധമിമുട്ടുകള്  മവാകനജത് ഗമന്റെമിനുസം  അദ്ധഗ്യവാപകരക്കുസം  ഉണവാകുനണത്.

അതുഗകവാണത്  പ്രവാകയവാഗെമികമവാഗയവാരു  സമശീപനസം  ഇക്കവാരഗ്യതമില്

സസശീകരമിചഗകവാണത്  2017  -നുസം  2022-  നുസം  ഇടയമിലള  കവാലയളവമിഗല

തസമികകള് തശീരുമവാനമിചത്  അതമില് നവാലത് ശതമവാനസം  ഭമിന്നകശഷമിക്കവാരക്കുള

സസംവരണസം  ഏരഗപടതമിഗക്കവാണത്  അതത്  പ്രകയവാഗെമികമവായമി  നടപവാക്കണസം.

1996 മുതലളള മുഴവന ഒഴമിവുകളസം കഗണതമി പ്രകയവാഗെമികമവായമി സസംവരണസം

നടപവാക്കണഗമനള  അപ്രവാകയവാഗെമികമവായ  ഒരു  സമശീപനമവാണത്.

ഇക്കവാരഗ്യതമില്   ഗെവണ്ഗമന്റെത്  അനുകൂലമവാഗയവാരു   തശീരുമവാനമുണവാക്കമി ഈ

പ്രശസം പരമിഹെെരമിക്കണഗമനളതവാണത്   എഗന്റെ             വമിനശീതമവായ

അഭഗ്യരതന.
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ഗപവാതുവമിദേഗ്യവാഭഗ്യവാസ-  ഗതവാഴമില്  വകുപ്പുമനമി  (ശശീ  .    വമി  .    ശമിവനകുട്ടമി):

സര,  Rights  of  persons  with  Disabilities  Act  1995  പ്രകവാരസം  കവാഴ

കുറഞ്ഞവര   ശവണ  കശഷമിയമിലവാതവര,  ചലന  കവകലഗ്യമുളവര

ഗസറമിബ്രല്  പവാള്സമി   എന്നശീ  വമിഭവാഗെതമില്ഗപട്ടവരക്കത്   എലവാ

എസ്റ്റേവാബമിഗഷ്മെന്റുകളമിലസം  മൂന്നത്  ശതമവാനസം  സസംവരണസം  പവാലമിചഗക്കവാണത്

നമിയമനസം  നല്കകണതവാണത്.   കൂടവാഗത  പ്രസ്തുത  ആകമിഗല  ഗസക്ഷന  39

പ്രകവാരസം എലവാ സരക്കവാര വമിദേഗ്യവാഭഗ്യവാസ സ്ഥവാപനങ്ങളമിലസം സരക്കവാരമില്നമിനസം

സഹെെവായസം  ലഭമിക്കുന്ന  എലവാ   വമിദേഗ്യവാഭഗ്യവാസ  സ്ഥവാപനങ്ങളമിഗലയുസം  മൂന്നത്

ശതമവാനസം  സശീറ്റുകള്  ഭമിന്നകശഷമിക്കവാരക്കവായമി  മവാറ്റമിവയണസം.  Rights  of

persons with  Disabilities  Act   2016 ഗസക്ഷന  34(1)  പ്രകവാരസം ഓകരവാ

ഗ്രൂപത്  ഓഫെെത്  ഗസരചകളഗടയുസം  കകഡര  ഗസസംങ്തമിഗന്റെ   ആഗകയുള

ഒഴമിവുകളമില്  നവാലത്  ശതമവാനതമില്  കുറയവാത   ഒഴമിവുകളമില്

ഭമിന്നകശഷമിക്കവാഗര നമിയമമികക്കണതവാണത്.  പ്രസ്തുത ആകമിഗല ഗസക്ഷന  2(k)

പ്രകവാരസം  സരക്കവാരമില്നമിനസം  ഗവാന്റെത്  ലഭമിക്കുന്ന  എലവാ  സ്കൂളകള്ക്കുസം  ഇതത്

ബവാധകമവാണത്.  അദ്ധഗ്യവാപക/അനദ്ധഗ്യവാപക  തസമികകളമിഗല  ഏതത്

വമിഭവാഗെതമില്ഗപട്ട  തസമികക്കവാഗരയുസം  ഭമിന്നകശഷമി  സസംവരണതമില്
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ഉള്ഗപടത്തുഗമന്നത്  07-05-2019, 25-08-2020 എന്നശീ ഉതരവുകള് പ്രകവാരസം

സവാമൂഹെെമിക  നശീതമി  വകുപത്  വഗ്യക്തമവാക്കമിയമിട്ടുണത്.  ആയതമിഗന്റെ

അടമിസ്ഥവാനതമില്  15-02-96  മുതല്  18-04-2017  വഗര  മൂന്നത്  ശതമവാനവുസം

19-04-2017  മുതല്  നവാലത്  ശതമവാനസം  സസംവരണവുസം  പമി.എസത്.സമി.  വഴമി

നമിയമനസം നടതമിവരുന.  ഭമിന്നകശഷമി സസംവരണസം എയ്ഡഡത് സ്കൂളകളമിലസം

നടപവാക്കണഗമന്നത്  കവാണമിചത്  Kerala  Federation  of  the  Blind കകരളവാ

ഗഗഹെെകക്കവാടതമിയമില്  19808/2021  നമര റമിട്ടത്  ഗപറ്റശീഷന സമരപമിക്കുകയുസം

ആയതുപ്രകവാരസം  23-09-2021-ഗല  ഇടക്കവാല  വമിധമി  നഗ്യവായപ്രകവാരസം

സസംസ്ഥവാനഗത  എയ്ഡഡത്  സ്കൂളകളമിഗല  15-07-2021  മുതലള  എലവാ

നമിയമനങ്ങളസം  തടഞ്ഞുവയ്ക്കുകയുസം  ഗചയമിട്ടുണത്.  തുടരന്നത്  18-11-2018-ഗല

സരക്കവാര  ഉതരവമിഗല  ഖണ്ഡമിക  6(1),  6(2)  എന്നമിവയമിഗല

നമിരകദശങ്ങള്ക്കനുസൃതമവായമി  സസംസ്ഥവാനഗത  എയ്ഡഡത്  നമിയമനങ്ങളമില്

07-02-96 മുതല് 18-04-2007 വഗര മൂന്നത് ശതമവാനവുസം    19-04-2017 മുതല്

നവാലത്  ശതമവാനവുസം  സസംവരണസം  ഏരഗപടതമിഗക്കവാണത്  08-11-2021-ല്

ഉതരവത്  പുറഗപടവമിചമിട്ടുണത്.  എന്നവാല്  23-12-2021-ഗല  ഇടക്കവാല  വമിധമി

നഗ്യവായപ്രകവാരസം  25-08-2020-ഗല  ഉതരവമില്  പ്രതമിപവാദേമിക്കുന്ന  എലവാ



Uncorrected/Not for Publication
30-06-2022

15

തസമികകള്ക്കുസം  കസ്റ്റേ  ബവാധകമവാഗണന്നത്  ബഹുമവാനഗപട്ട  ഗഗഹെെകക്കവാടതമി

വഗ്യക്തമവാക്കമി.  പമിന്നശീടത്  07-05-2019  -ഗല  ഉതരവമില്  പ്രതമിപവാദേമിക്കുന്ന

തസമികള്ക്കുകൂടമി  കസ്റ്റേ  ബവാധകമവാഗണന്നത്  ബഹുമവാനഗപട്ട  ഗഗഹെെഗക്കവാടതമി

ഉതരവവായമി.  കൂടവാഗത  ഇടക്കവാല  ഉതരവത്  നമിലനമില്ഗക്ക  15.07.2021

മുമ്പുള   നമിയമനങ്ങളസം  നമിയമനവാസംഗെശീകവാരസം  നല്കുന്നതുമവായമി  ബന്ധഗപട്ട

വമിഷയതമില് ബഹുമവാനഗപട്ട ഗഗഹെെകക്കവാടതമി മുമവാഗക നമിലവമിലള കകസസം

എതമിര  സതഗ്യവവാങ്മൂലസം  ഫെെയല്  ഗചയമിട്ടുണത്.  ഇതുമവായമി  ബന്ധഗപട്ടത്

ബഹുമവാനഗപട്ട ഗഗഹെെകക്കവാടതമിയുഗട അന്തമിമ വമിധമിനഗ്യവായസം വന്നതമിനുകശഷസം

മവാത്രഗമ  07-11-2021  വഗര  മവാകനജരമവാര  നടതമിയ  നമിയമനങ്ങള്

സസംബന്ധമിചത്  തശീരുമവാനസം  എടക്കവാനവാകൂ.  08-11-2021  -നത്  കശഷമുള

നമിയമനങ്ങളമില്  ബവാക്കത്  കലവാഗെത്  07-02-96  മുതല്  07-11-2021

ഉള്ഗപഗടയുള  ഭമിന്നകശഷമി  സസംവരണസം  പവാലമിചമവാത്രസം  മവാകനജരമവാര

നമിയമനസം  നടകതണതുസം  ആയതത്  പരമികശവാധമിചമവാത്രസം  വമിദേഗ്യവാഭഗ്യവാസ

ഓഫെെശീസരമവാര  അസംഗെശീകവാരസം  നല്കകണതുമവാഗണന്നത്  25-06-2022 -ല് ഒരു

ഉതരവത്  പുറഗപടവമിചമിട്ടുണത്.  പ്രസ്തുത  വമിഷയതമില്  കമല്  പരമവാരശമിച

കകസത്  നമിലനമില്ക്കുനഗവന്ന  കവാരഗ്യസംകൂടമി  ഞവാന  സൂചമിപമിക്കുന.
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ബഹുമവാനഗപട്ട  അസംഗെസം  ഇവമിഗട  സൂചമിപമിചതുകപവാഗല  ഒരു  വലമിയ

പ്രതമിസന്ധമി നമിലനമില്ക്കുകയവാണത്.  നമുക്കത് ഭമിന്നകശഷമിക്കവാരവായ ആളകളഗട

അവകവാശങ്ങള്  സസംരക്ഷമിക്കുകയുസം  കവണസം.  സ്ക്കൂളകളമിഗല  നമിയമനങ്ങള്

നടതമിയതമിനത് അസംഗെശീകവാരസം ഗകവാടക്കണസം.  പല സ്കൂളകളമിഗലയുസം എയ്ഡഡത്

മവാകനജുഗമന്റുകള് ശമളസം കമിട്ടവാതതുകപവാലള ബുദ്ധമിമുട്ടുകളനുഭവമിക്കുനണത്.

ഇഗതലവാസം പരമികശവാധമിചത് സവാമൂഹെെഗ്യകക്ഷമ വകുപ്പുമവായമി ആകലവാചമിചത്  ഒരു സശീസം

തയവാറവാക്കമിയമിട്ടുണത്.  അതത്  ബഹുമവാനഗപട്ട  കകവാടതമിയുഗട  മുമവാഗക

സമരപമിചമിട്ടുണത്.  അതുസസംബന്ധമിചത്  കകവാടതമിയുഗട  അന്തമിമ

വമിധമിവരുഗമന്നവാണത്  പ്രതശീക്ഷമിക്കുന്നതത്.  എന്തവായവാലസം  ഇസൗ  പ്രശസം  വളഗര

ഗെസൗരവമവായമിതഗന്ന  ഗെവണ്ഗമന്റെത്  കവാണുനണത്.  അതമിനുള  പരമിഹെെവാരസം

കവാണുന്നതമിനുള പരമിശമതമിലവാണത്.

(4) കലശമല ഇകക്കവാ ടൂറമിസസം പദ്ധതമി

ശശീ  .    എ  .    സമി  .    ഗമവായശീന:  സര,  എഗന്റെ  നമികയവാജകമണ്ഡലതമിഗല

കലശമല ഇകക്കവാ ടൂറമിസസം  പദ്ധതമിയുഗട  ആദേഗ്യഘട്ട നമിരമവാണപ്രവരതനസം

പൂരതശീകരമിചതവാണത്.  പ്രസ്തുത  ടൂറമിസസം  ഗഡസ്റ്റേമികനഷഗന്റെ

വമിപുലശീകരണതമിനുകവണമി  രണവാസംഘട്ട  വമികസനതമിനവായമി  സ്ഥലസം
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ഏഗറ്റടക്കവാന  2019-ല്  പത്തുകകവാടമി  രൂപയുഗട  ഭരണവാനുമതമി

ലഭഗ്യമവായമിട്ടുളതവാണത്.  പകക്ഷ,  ഭൂമമി  ഏഗറ്റടക്കല്  നടപടമികള്

ഇഴഞ്ഞുനശീങ്ങുകയവാണത്.  ഫെെലപ്രദേമവായമി  സ്ഥലകമഗറ്റടക്കല്  നടപടമികള്

പൂരതശീകരമിക്കവാന   കഴമിക്കവാതതമിഗന്റെ  ഭവാഗെമവായമി  രണവാസംഘട്ട

വമികസനപ്രവരതനസം  സമയബന്ധമിതമവായമി  ഗചയവാന  സവാധമിചമിട്ടമില.

ഇക്കവാരഗ്യതമില് ബഹുമവാനഗപട്ട മനമി ഉള്ഗപഗട ഒരു കയവാഗെസം വമിളമിചമിരുന.

ഇകപവാഴസം  ഭൂമമി  ഏഗറ്റടക്കല്  നടപടമികള്  ഒരു  പ്രകതഗ്യക  ഘട്ടതമില്

എതമിനമില്ക്കുകയവാണത്.  അതമിനത്  പരമിഹെെവാരസം  കവാണണഗമനസം  കലശമല

ഇകക്കവാ ടൂറമിസസം കപ്രവാജകമിഗന്റെ രണവാസംഘട്ട വമികസനതമിനത് അനമിവവാരഗ്യമവായ

ഭൂമമി ഏഗറ്റടക്കല് നടപടമികള്ക്കത് ഗെസൗരവമവായ ഇടഗപടലണവാകണഗമനമവാണത്

എഗന്റെ ആവശഗ്യസം. 

ഗപവാതുമരവാമതത്-വമികനവാദേസഞവാര  വകുപ്പുമനമി  (ശശീ  .    പമി  .    എ  .    മുഹെെമദേത്

റമിയവാസത്):  സര,  ബഹുമവാനഗപട്ട  അസംഗെസം  ശശീ.  എ.  സമി.  ഗമവായശീന ഇവമിഗട

സബ്മമിഷനമില് അവതരമിപമിച  വമിഷയസം  കലശമല ടൂറമിസസം  പദ്ധതമിയുമവായമി

ബന്ധഗപട്ടതവാണത്.  തൃശ്ശൂര ജമിലയമിഗല കുനസംകുളസം മണ്ഡലതമില് ഉള്ഗപടന്ന

ഇസൗ  ടൂറമിസസം  കകനതമിഗന്റെ  വമികസനസം  അനമിവവാരഗ്യമവാഗണന്ന  നമിലയമില്
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ആദേഗ്യഘട്ടതമില്  രണകകവാടമി  ഇരുപതത്  ലക്ഷസം  രൂപ  ഗചലവമില്  ഇകക്കവാ

ടൂറമിസസം  പദ്ധതമി  നടപവാക്കമി.  പവാരക്കമിസംഗെത്,  എനടനസത്,  കഗെറ്റത്  കവ,  ടമിക്കറ്റത്

കസൗണര, പവാതത് വന്യൂയമിസംഗെത് ഗെഗ്യവാലറമി, കടവായത് ലറ്റത്,  കഫെെറ്റശീരമിയ, വന്യൂ കപവായമിന്റെത്,

ഗഹെെരബല് ഗെവാരഡന, ചമില്ഡ്രെെനസത് പവാരക്കത്, ഗറയമിന വവാട്ടര ഹെെവാരഗവസ്റ്റേമിസംഗെത്

ടവാങത്,  സശീറ്റത് ഫെെരണമിചര,  ഗഫെെനസമിസംഗെത്,  ഗസയമികനജസത്,  ഇലകമിഫെെമികക്കഷന,

പസംബമിസംഗെത്,  ഫെെയര  ഗഗഫെെറ്റമിസംഗെത്  എന്നമിവയവായമിരുന  ആദേഗ്യഘട്ടതമില്

രണകകവാടമി  ഇരുപതത്  ലക്ഷസം രൂപ ഗചലവമിട്ടത്  നടപമിലവാക്കമിയതത്.  കലശമല

ഇകക്കവാ ടൂറമിസസം പദ്ധതമിയുഗട രണവാസംഘട്ട വമികസനതമിനുസം ടൂറമിസസം വകുപത്

തശീരുമവാനമിചമിട്ടുണത്.  ഇതമികനവാടനുബന്ധമവായുള  സ്ഥകമഗറ്റടക്കുന്നതമിനുസം  ഇസൗ

പ്രകദേശകതയ്ക്കുള കറവാഡത് വമികസമിപമിക്കുന്നതമിനുമവായമി പത്തുകകവാടമി രൂപയുഗട

ഭരണവാനുമതമിയുസം  നല്കമിയമിരുന.  ഇതമിഗന്റെ  അടമിസ്ഥവാനതമില്

പദ്ധതമിക്കവായമി  സ്ഥലകമഗറ്റടക്കുവവാന ഗസ്പെഷഗ്യല് തഹെെസമില്ദേവാര  ജനറലമിഗന

തൃശ്ശൂര  ജമിലവാകളകര  ചുമതലഗപടതമിയമിരുന.  പദ്ധതമിക്കുള  കണമിജനസമി

ചവാരജവായമി  50  ലക്ഷസം  രൂപ  ഗസ്പെഷഗ്യല്  തഹെെസമില്ദേവാര  (എല്.എ.)

ജനറലമിനത് ഗഗകമവാറമിയമിട്ടുണത്. ഇസൗ പദ്ധതമിക്കവായമി ഭൂമമി ഏഗറ്റടക്കലമിനത് 31-03-

2022,    10-06-2022  എന്നശീ  തശീയതമികളമില്  ഗെസറ്റത്  വമിജവാപനവുസം
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പുറഗപടവമിചമിരുന.  എന്നവാല്  ഗചവാവന്നൂര  വമികലജമിഗലയുസം  അഗെതമിയൂര

വമികലജമിഗലയുസം  ചമില  സരകവ  നമറുകള്  അരതനയമികലവാ  സരക്കവാര

ഉതരവമികലവാ  ഉള്ഗക്കവാളമിചമിട്ടമിലവാതതമിനവാല്  ഇസൗ  വമിവരങ്ങള്കൂടമി

കചരതത്  പുതമിയ  അരതനയുസം  സരക്കവാര  ഉതരവുസം  അടമിയന്തരമവായമി

ലഭഗ്യമവാക്കണഗമന്നത്  ഗസ്പെഷഗ്യല്  തഹെെസമില്ദേവാര  (എല്.എ.)  ജനറല്

ആവശഗ്യഗപട്ടമിട്ടുണത്.  ഇതമിനുള  പ്രവരതനങ്ങള്  തുടരുകയവാണത്.

കലശമലയമിഗല രണവാസംഘട്ട വമികസന പദ്ധതമിയുഗട സവാമൂഹെെമികവാഘവാതപഠനസം

നടതവാനവായമി തൃശ്ശൂര ജമിലവാ കളകര രവാജഗെമിരമി  ഒസൗട്ടത്  റമിചത്  ഗസവാഗഗസറ്റമിഗയ

ചുമതലഗപടത്തുകയുസം  തുടരനടപടമികള്  പുകരവാഗെമമിക്കുകയുമവാണത്.

വമികനവാദേസഞവാര  കമഖലയമിഗല  പ്രവൃതമികളഗട  പ്രതമിമവാസ

അവകലവാകനകയവാഗെതമിലസം  ഇവമിഗട  കനരകത  സൂചമിപമിചതുകപവാഗല

കലശമല  വമികസന  പദ്ധതമിയുഗട  പുകരവാഗെതമി  വമിലയമിരുതമി  പ്രവരതനസം

തസരമിതഗപടത്തുനണത്.  കലശമലയമില് സ്ഥലകമഗറ്റടക്കല് നടപടമി കഴമിവതുസം

കവഗെസം  പൂരതമിയവാക്കമി  ഇകക്കവാ ടൂറമിസസം  പദ്ധതമിയുഗട  രണവാസംഘട്ടവമികസനസം

പൂരതമിയവാക്കവാനവാണത്  ലക്ഷഗ്യമമിട്ടമിരമിക്കുന്നതത്.  പ്രസ്തുത  പദ്ധതമി

യവാഥവാരതഗ്യമവാകുന്നകതവാഗട  കലശമല  ഇകക്കവാ  ടൂറമിസസം  കസ്പെവാട്ടത്  തൃശ്ശൂര
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ജമിലയമിഗല പ്രധവാന വമികനവാദേസഞവാര കകനങ്ങളമിഗലവാന്നവായമി മവാറുഗമന്നവാണത്

വകുപത് പ്രതശീക്ഷമിക്കുന്നതത്. 

(5) ഇസൗസ്റ്റേത് ടമിപ്പുസുല്തവാന കറവാഡത് നമിരമവാണസം

ശശീ  .    ഇ  .    ടമി  .    ഗഗടസണ്  മവാസ്റ്റേര:  സര,  കയ്പമസംഗെലസം

നമികയവാജകമണ്ഡലതമിഗല  തമിരകക്കറമിയ  പവാതയവാണത്  ഇസൗസ്റ്റേത്

ടമിപ്പുസുല്തവാന.  ഇസൗ  കറവാഡമിഗന്റെ  3.25  മുതല്  3.90  വഗരയുള  ദൂരസം

തകരന്നതമിഗനത്തുടരന്നത്  റശീ  ടവാറമിസംഗെത്  ഗചയ്യുന്നതമിനത്   പമി.ഡബബ.ഡമി.

ഭരണവാനുമതമിയുസം  സവാകങതമികവാനുമതമിയുസം  ഗടണര  നടപടമികളസം

പൂരതശീകരമിച.  എന്നവാല് കമിഫ്ബമി പദ്ധതമിപ്രകവാരസം  ഇസൗ കറവാഡമിലൂഗടയുള

കുടമിഗവള ഗപപത്  ഗഗലന മവാറ്റുന്ന പദ്ധതമി നടപമിലവാക്കവാന കപവാകുകയവാണത്.

മവാത്രമല നമിലവമില് കറവാഡമിഗന്റെ നടഭവാഗെത്തുകൂടമിയവാണത് പഴയ ഗഗപപത് ഗഗലന

കപവാകുന്നഗതന്നതുഗകവാണത്  ഇടയമിടയത്  അവമിഗട  റമിപയര  ഗചയഗപകടണ

സ്ഥമിതമിയുസം  വരുനണത്.  അതുഗകവാണത്  ബമി.എസം.  ആനഡത്  ബമി.സമി.

ടവാറമിസംഗെമിനുപകരസം  ഗഗടല്  വമിരമിക്കുന്ന  വരക്കത്  നടതണഗമന്നവാണത്

ഡമിപവാരട്ടത്ഗമന്റെത് സൂചമിപമിചതത്.  അതമിഗന്റെ അനുമതമിക്കവായമി ഗെവണ്ഗമന്റെമികലയത്

കപവാഗയങമിലസം അനുമതമി നമികഷധമിക്കുകയവാണുണവായതത്.  ആയമിരക്കണക്കമിനത്
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വമിദേഗ്യവാരതമികള്  പഠമിക്കുന്ന  ആര.എസം.വമി.എചത്.എസത്.  സ്കൂളസം  കമന്യൂണമിറ്റമി

ഗഹെെല്തത്  ഗസന്റെറുസം  ഇസൗ  ഭവാഗെതവാണത്.  ഇടയമിടയത്  അപകടമുണവാകുന്ന

സ്ഥമിതമിയവാണത്.  വലമിയ രശീതമിയമിലള പ്രതമികഷധവുസം ഉണവാകുനണത്.  ഗടണര

ഗചയ  സ്ഥലതത്  മഗറ്റഗന്തങമിലസം  ഗചയവാന  സവാധമിക്കുകമവാ  എനളതത്

വമിഷയമുണത്.  ഇനമി  ബമി.എസം.  ആനഡത്  ബമി.സമി.  ടവാറമിസംഗെത്  വരുകമവാള്

മഴക്കവാലമവായതമിനവാല്  പ്രശമവാണത്.  എന്നവാല്  അപകടസ്ഥമിതമി  മവാറ്റമി

ആളകള്ക്കത്  സുരക്ഷമിതമവായമി  സഞരമിക്കവാന  കഴമിയുന്ന  രശീതമിയമിലഗളവാരു

അടമിയന്തമിര  നടപടമി  സസശീകരമിക്കണഗമന്നവാണത്  സബ്മമിഷനമിലൂഗട  ഞവാന

ഉന്നയമിക്കുന്ന വമിഷയസം.

ഗപവാതുമരവാമതത്- വമികനവാദേസഞവാര വകുപ്പുമനമി (ശശീ  .   പമി  .   എ  .   മുഹെെമദേത്

റമിയവാസത്):  സര,  ബഹുമവാനഗപട്ട  അസംഗെസം  ശശീ.  ഇ.  ടമി.  ഗഗടസണ്  മവാസ്റ്റേര

ഇവമിഗട   ഉന്നയമിചമിട്ടുള വമിഷയസം  അകദഹെെതമിഗന്റെ നമികയവാജകമണ്ഡലമവായ

കയ്പമസംഗെലഗത  ഇസൗസ്റ്റേത്  ടമിപ്പുസുല്തവാന  കറവാഡത്  നമിരമവാണവുമവായമി

ബന്ധഗപട്ടവാണത്.  ഇസൗ കറവാഡമില് ആര.എസം.വമി.എചത്.എസത്.  പരമിസരസം മുതല്

കവാക്കവാത്തുരുതമിപളമി  വളവുവഗര  ബമി.എസം.  ആനഡത്  ബമി.സമി.  പ്രവൃതമി

ഗചയ്യുന്നതമിനവായമി  60  ലക്ഷസം  രൂപയുഗട  ഭരണവാനുമതമിയുസം
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സവാകങതമികവാനുമതമിയുസം നല്കമിയമിരുന. ഗടണര നടപടമികള്ക്കുകശഷസം ആറത്

മവാസക്കവാലവാവധമിക്കത്  കരവാറമികലരഗപട്ടത്  06-09-2021-ല്  ഗഗസറ്റത്

ഗഗകമവാറുകയുസം  ഗചയ.  സവാധവാരണനമിലയമില്  ഇതമിഗന്റെ  പ്രവൃതമി  ഇകപവാള്

പൂരതമിയവാകക്കണതവാണത്.  എന്നവാല്  കമിഫ്ബമി  പദ്ധതമിയമിലള്ഗപട്ട  നവാട്ടമിക

ഫെെരക്ക സമഗ ശുദ്ധജല വമിതരണപദ്ധതമിയുമവായമി  ബന്ധഗപട്ടത്  കറവാഡുമുറമിചത്

ഗഗപപമിടന്നതമിനത് കകരള വവാട്ടര അകതവാറമിറ്റമി അനുമതമി ആവശഗ്യഗപട്ടകതവാഗട

നമിലവമിലള  കറവാഡത്  പ്രവൃതമി  സസവാഭവാവമികമവായുസം  തടസഗപടന്ന

സ്ഥമിതമിയുണവായമി.  രണസം ജനങ്ങളഗട ആവശഗ്യമവാണത്.  ഇതുമവായമി ബന്ധഗപട്ടത്

റമികസ്റ്റേവാകറഷനുള  എസ്റ്റേമികമറ്റത്  തയവാറവാക്കമി  നല്കമിയമിരുനഗവങമിലസം  വവാട്ടര

അകതവാറമിറ്റമിയുഗട  തുടരനടപടമികള്  ഉണവാകകണതുണത്.  അതവഗര

അറമിയമിക്കുകയുസം  ഗചയമിട്ടുണത്.  കവാലഹെെരണഗപട്ട  ജശീരണ്ണവാവസ്ഥയമിലള

ഗഗപപത്  ലശീക്കത്  ഗചയഗകവാണമിരമിക്കുകയവാണത്.  വവാട്ടര  അകതവാറമിറ്റമി  ലശീക്കത്

പരമിഹെെരമിക്കുനഗണങമിലസം  പുതമിയ  ഭവാഗെങ്ങളമില്  ലശീക്കത്

ഉണവായമിഗക്കവാണമിരമിക്കുന.  ഇസൗസ്റ്റേത്  ടമിപ്പുസുല്തവാന കറവാഡമില് ഗചയമികനജത്

3/250  മുതല്  3/900  വഗരയുള  ഭവാഗെതത്  ഗഗടയമിലമിട്ട  ഭവാഗെങ്ങള്  ഇവമിഗട

സൂചമിപമിച  ഭവാഗെങ്ങള്  ഒഴമിഗക  508  മശീറ്റര  നശീളതമില്  ബമി.എസം.  ആനഡത്
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ബമി.സമി.  ഉപകയവാഗെമിചത് ഉപരമിതലസം പുതുക്കുന്നതമിനവാണത് ആദേഗ്യസം ഭരണവാനുമതമി

നല്കമിയമിരുന്നതത്.  എന്നവാല്  ഗഗപപത്  ഗപവാട്ടലസം  ഗഗപപത്  മവാറ്റമിയമിടലസം

പരമിഗെണമിചത്  ബമി.എസം.ആനഡത്  ബമി.സമി.  പ്രവൃതമികള്ക്കുപകരസം  140  മശീറ്റര

നശീളതമില്  ഗപരമമികത്  കവാരഗപറ്റുസം  (ഒ.ജമി.പമി.സമി.)  376  മശീറ്റര  നശീളതമില്

ഇന്റെരകലവാക്കമിസംഗെത്  ഗഗടലസം  പവാകുന്നതവായമിരമിക്കുസം  ഉചമിതഗമന്ന  നമില

ഗപവാതുഗവയുണവായമി.  ഇകതത്തുടരന്നത്  എസ്റ്റേമികമറ്റത്  പുതുക്കമി  നമിരകദശസം

സമരപമിക്കഗപട്ടമിരുന.  പ്രവൃതമിയുഗട  സസഭവാവതമില്  ഗമവാതതമില്  മവാറ്റസം

വന്നതമിനവാല്  ഗഗസറ്റമിഗല  അവസ്ഥയനുസൃതമവായമി  പുതമിയ  എസ്റ്റേമികമറ്റത്

തയവാറവാക്കമി  റശീ-ഗടണര  ഗചയ്യുന്നതമിനുള  നടപടമി  സസശീകരമിക്കണഗമന്ന

നമിരകദശസം നല്കമിയമിട്ടുണത്. കകരള വവാട്ടര അകതവാറമിറ്റമിയുഗട ഗറകമിഫെെമികക്കഷന

പ്രവൃതമി ക്രമശീകരമിചതമിനുകശഷമവായമിരമിക്കുസം തുടര നടപടമികള് സസശീകരമിക്കുക.

നമ്മുഗട സസംസ്ഥവാനഗത എലവാ മണ്ഡലങ്ങളമിഗലയുസം ഗപവാതുവമിഷയമവാണമിതത്.

ഒരു  ഗപവാതുവമിഷയമവായമി  കവാകണണ  പ്രശമവാണത്.  ഇതമില്  വകുപ്പുകളഗട

ഏകകവാപനസം ഒരു പ്രധവാനഗപട്ട പ്രശമവാണത്.  ഒരു പുതമിയ കറവാഡത് വരുകമവാള്

അതമിഗന്റെ  പ്രവൃതമി  പൂരതശീകരമിചയുടഗന   ജനങ്ങളഗട  കുടമിഗവളതമിഗന്റെ

ആവശഗ്യതമിനവായമി കറവാഡത് മുറമിക്കുഗന്നവാരുപ്രശസം നമ്മുഗട സസംസ്ഥവാനതത് ചരച



Uncorrected/Not for Publication
30-06-2022

24

ഗചയഗപട്ടുഗകവാണമിരമിക്കുന്ന വമിഷയമവാണത്.  ഇതമിഗന്റെ ഭവാഗെമവായമി വകുപ്പുകളഗട

ഏകകവാപനസം  ഇതമിലണവായമി.  ബഹുമവാനഗപട്ട  ജലവമിഭവ വകുപ്പുമനമിയുമവായമി

സസംസവാരമിച.  വളഗര  കപവാസമിറ്റശീവവായ  നമിലപവാടത്  അകദഹെെസം  സസശീകരമിച.

അതമിഗന്റെ  ഭവാഗെമവായമി  കയവാഗെസം  കചരന.  പമി.ഡബബ.ഡമി.  ഗസക്രട്ടറമിയുഗട

കനതൃതസതമില്  ഉകദേഗ്യവാഗെസ്ഥതല  സമമിതമിയുണവായമി.  അതമിഗന്റെ  ഭവാഗെമവായമി

വലമിഗയവാരു  ശതമവാനസം  ഇസൗ  പ്രശമമിന്നത്  നമ്മുഗട  സസംസ്ഥവാനതത്

പരമിഹെെരമിക്കവാനവായമി. എന്നവാലസം ഇസൗ പ്രശസം പലയമിടത്തുസം നമിലനമില്ക്കുനണത്.

അതത് പരമിഹെെരമിചത് മുകന്നവാട്ടുകപവാകവാനുള ശമങ്ങള് തുടരുന.

(6) ആറളസം ഫെെവാസം ഹെെയര ഗസക്കനഡറമി സ്കൂളമിഗല അദ്ധഗ്യവാപക തസമികകള് 

ശശീ  .   സണ്ണമി കജവാസഫെെത്: സര, എഗന്റെ നമികയവാജകമണ്ഡലതമിഗല ആറളസം

ആദേമിവവാസമി  കമഖലയമില്  അവമിടഗത  കുട്ടമികള്ക്കവായമി  2019-ല്

അവമിഗടയുണവായമിരുന്ന  ഗെവണ്ഗമന്റെത്  ഗഗഹെെസ്കൂളമിഗന  ഹെെയര  ഗസക്കനഡറമി

സ്കൂളവായമി ഉയരതമി.  എന്നവാല് അവമിഗട ഇതുവഗരയുസം പ്രമിനസമിപവാള് തസമിക

ഒഴമിചത്  മറ്റത്  അദ്ധഗ്യവാപക  തസമികകഗളവാനസംതഗന്ന  സൃഷ്ടമിചമിട്ടമില.

അദ്ധഗ്യവാപകരമില,  ഉണവായമിരുന്ന  പ്രമിനസമിപവാള്  റമിട്ടയര  ഗചയ.  അടത്തുള

ഗഗഹെെസ്കൂളമിഗല ഗഹെെഡമിസസമിനത് ചവാരജത് ഗകവാടതതലവാഗത ഇസൗ അദ്ധഗ്യവാപക



Uncorrected/Not for Publication
30-06-2022

25

തസമികകഗളലവാസം ഒഴമിഞ്ഞുകമിടക്കുകയവാണത്. തസമിക സൃഷ്ടമിചമിട്ടമില, തവാലവാലമിക

നമിയമനവുസം  നടതമിയമിട്ടമില.  പട്ടമികവരഗ്ഗ  കുട്ടമികളവാണത്  പഠമിക്കുന്നതത്.

ഇപ്രവാവശഗ്യസം  104  കുട്ടമികള് ഹെെയരഗസക്കനഡറമി പരശീക്ഷ എഴതമിയതമില്  40

ശതമവാനസം  മവാത്രകമ    വമിജയമിചമിട്ടുള.  കഴമിഞ്ഞ  തവണയുസം  ഞവാന

പറഞ്ഞതവാണത്.  ഇതുവഗരയുസം  നടപടമി  സസശീകരമിചമിട്ടമില.  അതുഗകവാണത്  ഇസൗ

സ്കൂള്  തുറക്കുന്നതമിനുമുനപവായമി  ഇക്കവാരഗ്യതമില്  അടമിയന്തരമവായമി  നടപടമി

സസശീകരമിക്കണഗമന്നത്  ബഹുമവാനഗപട്ട  വമിദേഗ്യവാഭഗ്യവാസ  വകുപ്പുമനമികയവാടത്

അഭഗ്യരതമിക്കുന.

ഗപവാതുവമിദേഗ്യവാഭഗ്യവാസ-ഗതവാഴമില് വകുപ്പുമനമി (ശശീ  .   വമി  .   ശമിവനകുട്ടമി): സര,

ആറളസം  ഫെെവാസം  റമിഹെെവാബമിലമികറ്റഷന  ഗസറ്റമില്ഗമന്റെത്  ഏരമിയയമിഗല

വമിദേഗ്യവാരതമികളഗട  വമിദേഗ്യവാഭഗ്യവാസ  ഉന്നമനസം  ലക്ഷഗ്യമവാക്കമിഗക്കവാണത്

28-01-2019-ഗല  സരക്കവാര  ഉതരവത്  നസം.13/2019  പ്രകവാരസം  ആറളസം  ഫെെവാസം

ഗഗഹെെസ്കൂളമില് ഒരു ഹെെബമവാനമിറ്റമിസത് ബവാചസം ഒരു ഗകവാകമഴത് ബവാചസം അനുവദേമിചത്

പ്രസ്തുത  സ്കൂളമിഗന  ഹെെയര  ഗസക്കനഡറമി  സ്കൂളവായമി  ഉയരത്തുകയുണവായമി.

തുടരന്നത്  26-02-2021-ഗല  ഉതരവുപ്രകവാരസം  പ്രസ്തുത  വമിദേഗ്യവാലയതമില്

പ്രമിനസമിപവാള് തസമിക സൃഷ്ടമിചത് ഉതരവവായമിരുന. കമല് തസമികയമില് 2022
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മവാരചത്  മവാസസംവഗര  പ്രമിനസമിപവാള്  കസവനമനുഷമിചമിരുന.  2022  മവാരചത്

മവാസതമില് ടമി പ്രമിനസമിപവാള് റമിട്ടയര ഗചയതമിഗനത്തുടരന്നത് പ്രമിനസമിപവാള്

തസമിക  ഒഴമിഞ്ഞുകമിടക്കുകയവാണത്.  പ്രമിനസമിപവാള്  നമിയമനതമിനുളള

നടപടമികള്  സസശീകരമിചവരമികയവാണത്.  ആറളസം  ഫെെവാസം  ഹെെയര  ഗസക്കനഡറമി

സ്കൂളമില്  അനുവദേമിചമിട്ടുളള  ഹെെബമവാനമിറ്റമിസത്  ബവാചമിനുസം  (കകവാഴത്  കകവാഡത്  10),

ഗകവാകമഴത്  ബവാചമിനുസം  (കകവാഴത്  കകവാഡത്  39)  തസമികകള് സൃഷ്ടമിക്കവാനവായമിട്ടുളള

ഗപ്രവാകപവാസല് ഗപവാതുവമിദേഗ്യവാഭഗ്യവാസ ഡയറകര സരക്കവാരമിനത് സമരപമിചമിട്ടുണത്.

അതമികന്മല്  ചമില  അധമിക  വമിവരങ്ങള്  ആവശഗ്യമവായതമിനവാല്  അതത്

സമരപമിക്കുവവാന  ഗപവാതുവമിദേഗ്യവാഭഗ്യവാസ  ഡയറകരക്കത്  നമിരകദശസം

നല്കമിയമിട്ടുണത്.  ആയതത്  ലഭഗ്യമവാക്കമി  വമിഷയസം  പരമികശവാധമിചത്

തശീരുമവാനഗമടക്കുന്നതവാണത്.  അകതസമയസം  തസമികകള്  സൃഷ്ടമിക്കവാത

വമിദേഗ്യവാലയങ്ങളമില്  ഗെസ്റ്റേത്  അദ്ധഗ്യവാപകഗര  നമിയമമിക്കുന്നതമിനുളള  അനുമതമി

ആര.ഡമി.ഡമി.-മവാരക്കുസം പ്രമിനസമിപവാള്മവാരക്കുസം നല്കമിയമിട്ടുണത്. ആയതമിനവാല്

നമിലവമില്  അദ്ധഗ്യവാപനതമിനത്  പ്രതമിസന്ധമിയമില.  ഞവാന  ഇവമിഗട  പറഞ്ഞ

മറുപടമിയമില് കൂടതലവായമി എഗന്തങമിലസം നടപടമി സസശീകരമിക്കണഗമങമില് നമുക്കത്

തമമില്  സസംസവാരമിചത്  അതമിഗനവാരു  ക്രമശീകരണസം  നടത്തുന്നതമിഗന
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സസംബന്ധമിചത് ആകലവാചമിക്കവാസം.  

(7) കുറതമികവാടത് കുടമിഗവള പദ്ധതമി

ശശീ  .    എസം  .    എസത്  .    അരുണ് കുമവാര:  സര,  മവാകവലമിക്കര മണ്ഡലതമിഗല

കുടമിഗവളള പ്രശസം പരമിഹെെരമിക്കുന്നതമിനത് അങ്ങയുഗട ഭവാഗെത്തുനമിനസം വകുപമിഗന്റെ

ഭവാഗെത്തുനമിനസം നമിരന്തരമവായ ഇടഗപടലണവായമിട്ടുണത്. അതമിനത് പ്രകതഗ്യകമവായമി

ഇസൗ  അവസരതമില്  അഭമിനനമിക്കുന.  മവാകവലമിക്കര  മണ്ഡലതമിഗല

ഗതകക്കക്കര, വളളമികുന്നസം ഗവാമപഞവായത്തുകളമിലസം കവായസംകുളസം മണ്ഡതമിഗല

കൃഷ്ണപുരസം, ഭരണമിക്കവാവത് ഗവാമപഞവായത്തുകളമിലസം ഗചങ്ങന്നൂര മണ്ഡലതമിഗല

മവാന്നവാര,  പുരട്ടമിക്കവാടത്  വമികലജുകളമിലസം  ശുദ്ധജലഗമതമിക്കുന്ന  പദ്ധതമിയവാണത്

കുറതമികവാടത്-ഭരണമിക്കവാവത്  ശുദ്ധജലപദ്ധതമി.  ഒരു  ലക്ഷതമില്പരസംകപരക്കത്

ഇതമിഗന്റെ ഗുണസം ലഭഗ്യമവാകുനണത്. 32 വരഷമവായമിട്ടുസം ഇസൗ പദ്ധതമി പൂരണ്ണമവായുസം

കമശീഷന  ഗചയവാന  സവാധമിചമിട്ടമില.  അചനകകവാവമിലവാര  കസവാതസവായുസം

പ്രവായമിക്കരയമില് സ്ഥവാപമിച ജലശുദ്ധശീകരണ ശവാലയമില്നമിനസം കുറതമികവാടത്

ജലസസംഭരണമിയമില്  ജലഗമതമിക്കണഗമങമില്  കല്ലുമലയമില്  ഗറയമില്കവ

കക്രവാസുഗചയത്  ഗഗപപത്  ഗഗലന  സ്ഥവാപമിക്കണസം.  അങ്ങത്  നമിരന്തരസം  ഇസൗ

വമിഷയതമില് ഇടഗപട്ടമിട്ടുണത്. 32  വരഷക്കവാലമവായമി കുറതമികവാടത്  സ്ഥവാപമിച
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ഈ  ടവാങമില്  ഒരു  തുളളമി  ഗവളളസംകപവാലസം  ഇതുവഗര  എതമിയമിട്ടമില.  നവാലത്

പഞവായത്തുകളമിഗലയുസം  രണത്  വമികലജുകളമിഗലയുസം  ജനങ്ങള്ക്കത്

ശുദ്ധജലഗമതമിക്കുന്ന  ഇസൗ  പദ്ധതമി  അടമിയന്തരമവായമി  പൂരതശീകരമിചത്

കമശീഷന  ഗചയ്യുന്നതമിനവാവശഗ്യമവായ  നടപടമി  സസശീകരമിക്കണഗമന്നത്  ഇസൗ

സബ്മമിഷനമിലൂഗട അഭഗ്യരതമിക്കുന. 

ജലവമിഭവ  വകുപ്പുമനമി  (ശശീ  .    കറവാഷമി  അഗെസ്റ്റേമിന):  സര,  പ്രമിയഗപട്ട

എസം.എല്.എ. ശശീ.  എസം.  എസത്.  അരുണ്കുമവാര ഇവമിഗട പറഞ്ഞ കവാരഗ്യങ്ങള്

ഏഗറ  ശകദ്ധയമവാണത്.  32  വരഷക്കവാലമവായമി  ഒരു  കുടമിഗവള  പദ്ധതമി

പൂരതശീകരമിക്കവാന സവാധമിക്കവാതതമിഗന്റെ  വമിഷമവുസംകൂടമി അകദഹെെസം സൂചമിപമിച.

ഒരു എസം.എല്.എ.  എനള നമിലയമില് അകദഹെെതമിഗന്റെ പ്രവരതനങ്ങഗള

പ്രകതഗ്യകമവായമി  ശവാഘമിക്കുന.  32  തവണയമികലഗറ  ഇതുമവായമി  ബന്ധഗപട്ടത്

ചരച  ഗചയ്യുന്നതമിനുസം  മറ്റുമവായമി  അകദഹെെസം  കവാണമിച  തവാല്പരഗ്യതമിഗന്റെ

ഫെെലമവായമി  ഇന്നത്  അതമിഗന്റെ  പൂരണ്ണതയമികലയ്ഗക്കതവാന  സവാധമിക്കുന്ന  ഒരു

സവാഹെെചരഗ്യഗമവാരുക്കമിയമിട്ടുണത്.   ഗതകക്കക്കര  പഞവായതമിഗല  കുറതമികവാടത്

2008-ല്  നമിരമമിച  ജല  സസംഭരണമിയമികലയത്  പ്രവായമിക്കര  കല്ലുമലയമില്

ഗറയമില്കവ  കക്രവാസ്ഗചയത്  കപപത്  സ്ഥവാപമികക്കണമിയമിരുന.   ഇതമിനവായമി
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കല്ലുമലയമില് ഗറയമില്കവ ഗചയമികനജത്  105/600-നുസം  105/700-നുസം ഇടയമില്

ഗറയമില്കവ  കക്രവാസത്  ഗചയ്യുന്നതമിനുകവണ അനുമതമിക്കവായമി  12-08-2015-നത്

അകപക്ഷ സമരപമിക്കുകയുസം ഇതമിനുകവണ തുക ഗറയമില്കവയത്  നല്കുകയുസം

ഗചയമിരുന.  എന്നവാല് കപപത് കലന സ്ഥവാപമിക്കുന്നതമിനുകവണമി സസകവാരഗ്യ

വഗ്യക്തമികളഗട  സ്ഥലസം  ഏഗറ്റടക്കുന്നതത്  നടപവാകവാതമിരുന്നതമിനവാല്

കല്ലുമലയമിഗല ഗറയമില്കവ ഓവരബ്രമിഡ്ജമിനത് സമവാന്തരമവായമി കപപത് കലന

സ്ഥവാപമിക്കുന്നതമിനത് അനുമതമി കതടകയുണവായമി.  ഗറയമില്കവ അധമികൃതര ഇസൗ

അനുമതമി  നമിരസമിച.   2020-ല്  ഭരണവാനുമതമി  ലഭമിച  ജലജശീവന  മമിഷന

പദ്ധതമി  ഭരണമിക്കവാവത്,  ഗതകക്കക്കര,  വളമികുന്നസം,  കൃഷ്ണപുരസം

പഞവായത്തുകളമിഗല  കുടമിഗവള  വമിതരണ  പദ്ധതമിയുഗട  നവശീകരണ

പ്രവരതനങ്ങളഗട  ഭവാഗെമവായമി  പദ്ധതമി  പൂരതശീകരമിക്കുന്നതമിനുകവണമി

കല്ലുമലയമിഗല  ഗറയമില്കവ  കക്രവാസമിസംഗെത്  പ്രവരതനങ്ങള്

പൂരതശീകരമികക്കണതുണത്. ഇതമിനവായമി 24-09-2021-ല് ദേക്ഷമിണ ഗറയമില്കവ,

തമിരുവനന്തപുരസം  ഉന്നത  ഉകദേഗ്യവാഗെസ്ഥര  സ്ഥലപരമികശവാധന  നടത്തുകയുസം

കല്ലുമല  ഗറയമില്കവ  ഓവരബ്രമിഡ്ജത്  ഒഴമിവവാക്കമി  അതമിനത്  സമവാന്തരമവായമി

പഴയ  ഒവാവരബ്രമിഡ്ജത്  സ്ഥമിതമിഗചയ്യുന്ന  സ്ഥലത്തുകൂടമി  കപപത്  കലന
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കക്രവാസത്  ഗചയ്യുന്നതമിനുള ഡമികസന തയവാറവാക്കമി  നല്കവാന കകരള വവാട്ടര

അകതവാറമിറ്റമിക്കത്  നമിരകദശസം  നല്കുകയുസം  ഗചയ.   ഇതനുസരമിചത്  കവണ

മണ്ണുപരമികശവാധന നടതമി തയവാറവാക്കമിയ ഡമികസന 17-12-2021-ല് ജനറല്

അകലനഗമന്റെത് കഡ്രെെവായമിസംഗെത് അസംഗെശീകവാരതമിനവായമി ഗറയമില്കവയത് സമരപമിച.

ഗറയമില്കവ  നമിരകദശമിചതനുസരമിചത്  പുതമിയ  ഓണ്കലന  ആപമികക്കഷന

01-02-2022-ല്  സമരപമിക്കുകയുസം  തുടരന്നത്  സമരപമിച  സക്ചറമിഗന്റെ

ഡമികസന  പരമികശവാധമിക്കുന്നതമിനുകവണമി  03-02-2022-ല്  ഗചകന്ന

ഗഎ.ഗഎ.ടമി.-യത്  നല്കുകയുസം  12-05-2022-ല്  ഗറയമില്കവ  ഉന്നയമിച

വമിശദേശീകരണങ്ങള്ക്കത്  26-05-2022-ല്  മറുപടമി  നല്കുകയുസം  തുടരന്നത്

06-06-2022-ല്  ഗറയമില്കവ  തതസവാധമിഷമിത  അനുമതമി  നല്കുകയുസം

വമിശദേമവായ  എസ്റ്റേമികമറ്റത്  സമരപമിക്കുന്നതമിനുകവണ  നമിരകദശസം  ലഭമിക്കുകയുസം

ഗചയ.   വമിശദേമവായ  എസ്റ്റേമികമറ്റത്  18-06-2022-ല്  ദേക്ഷമിണ  ഗറയമില്കവ

ഡമിവമിഷന  മവാകനജരക്കത്  സമരപമിചമിട്ടുണത്.  അസംഗെശീകവാരസം

ലഭമിക്കുഗമനതഗന്നയവാണത്  പൂരണ്ണമവായുസം  വമിശസസമിക്കുന്നതത്.   അതമിഗന്റെ

അടമിസ്ഥവാനതമില്  ഇക്കവാരഗ്യസം  അവമിഗട  വളഗര  ഗപഗട്ടന്നത്

ഗചയ്യുന്നതമിനവാവശഗ്യമവായ  നടപടമി  സസശീകരമിക്കുസം.  അങ്ങഗന  32
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വരഷക്കവാലമവായമി  മുടങ്ങമിക്കമിടന്ന  ഇസൗ  പദ്ധതമി  ജലജശീവന  മമിഷഗന്റെ

പ്രവാധവാനഗ്യസംകൂടമി  കണക്കമിഗലടത്തുഗകവാണത്  കകരളതമിഗല  എലവാ

കുടസംബങ്ങളമിലസം  കുടമിഗവളഗമതമിക്കുന്ന  സവാഹെെചരഗ്യതമില്  ഇസൗ

വമിഷയതമിനത്  ശവാശസത പരമിഹെെവാരസം  കഗണതവാന കഴമിയുഗമനതഗന്നയവാണത്

കരുതുന്നതത്.  അതമിനവാവശഗ്യമവായ നടപടമി സസശീകരമിചവരമികയവാണത്.

(8) ഗുരുവവായൂര സശീകവജത് പദ്ധതമി

ശശീ  .    എന  .    ഗക  .    അക്ബര:  സര,  നവാലത്  പതമിറ്റവാണകള്  പഴക്കമുളള

ഗുരുവവായൂര  അഴക്കുചവാല്  പദ്ധതമി  യവാഥവാരതഗ്യമവായമി.  അതത്

യവാഥവാരതഗ്യമവാക്കുന്നതമിനത്  മുനകഗയടത  സസംസ്ഥവാന  സരക്കവാരമിഗനയുസം

ബഹുമവാനഗപട്ട മനമിഗയയുസം പ്രകതഗ്യകസം അഭമിനനമിക്കുകയവാണത്. എന്നവാല് ഇസൗ

പദ്ധതമി  കമശീഷന  ഗചയകതവാഗട  ഇകപവാള്  ചമില  പ്രശങ്ങള്  കനരമിടനണത്.

അതവാണത്  ഇസൗ  സബ്മമിഷനവാധവാരസം.  ഇസൗ  പദ്ധതമിയുഗട  പല  ഘടകങ്ങളസം

വരഷങ്ങള്ക്കുമുമത്  നമിരമമിക്കഗപട്ടവയവാണത്.  ആയതമിനവാല്  പല

വമിധതമിലളള പ്രശങ്ങള് ഇകപവാള് കനരമിടനണത്.  ഇസൗ പദ്ധതമിയുഗട പ്രധവാന

പമത് ഹെെസൗസമില്നമിനസം സശീകവജത്  ശുദ്ധശീകരണ ശവാലയമികലയത്  പമ്പുഗചയ്യുന്ന

250  എസം.എസം.  സമി.ഗഎ.  പമമിസംഗെത്  ഗമയമിന  കമശീഷന  ഗചയതമിനുകശഷസം
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ആറത്  തവണ  ഗപവാട്ടമിയമിരുന.  സമി.ഗഎ.  കവാസത്  എല്.എ.  ഗഗപപ്പുകളവാണത്

പമമിസംഗെത്  ഗമയമിനവായമി  ഉപകയവാഗെമിക്കുന്നതത്.  ഇടയമിടക്കത്  പമമിസംഗെത്  ഗമയമിന

ഗപവാട്ടുന്നതുകവാരണസം  ആധുനമികരശീതമിയമില്  നമിരമമിച  കറവാഡുകള്

പലയമിടങ്ങളമിലസം  ഗപവാളമികക്കണമിവരുന.  ഇതുമൂലസം  ഗപവാതുജനങ്ങളഗട

എതമിരപത്  പദ്ധതമിക്കത്  കനരമികടണമിവരുനണത്.  ആയതമിനവാല്  1800  മശീറ്റര

നശീളതമിലളള പമമിസംഗെത്  ഗമയമിന മവാറ്റമി  സ്ഥവാപമിക്കുന്നതത്  അതഗ്യവാവശഗ്യമവാണത്.

ഇതമിനവായമി  കസ്റ്റേറ്റത്  പവാന  പദ്ധതമിയമിലള്ഗപടതമി  രണത്  കകവാടമി  രൂപയുഗട

എസ്റ്റേമികമറ്റത്  സമരപമിചമിട്ടുണത്.  ആയതമിനത്  അസംഗെശീകവാരസം  നല്കുന്നതമിനുളള

നടപടമികള്  സസശീകരമിക്കണസം.  നമിലവമിലളള  ഇസൗ  പദ്ധതമിയുഗട  കമല്കനവാട്ടസം

വഹെെമിക്കുന്നതത്  ഗുരുവവായൂര  ഗക.ഡബന്യൂ.എ.  സബ്ഡമിവമിഷനുകശീഴമിലളള

ഗസക്ഷനവാണത്.  നമിലവമിലളള ഗമയമിന്റെനനസത് വമിഭവാഗെതമില് ഇകപവാള്തഗന്ന

കജവാലമിഭവാരമുളളതമിനവാല്  സശീകവജത്  പദ്ധതമിയുഗട  കമല്കനവാട്ടതമിനവായമി  ഒരു

ഗസക്ഷന ഓഫെെശീസത് അനുവദേമിക്കുന്നതമിനത് നടപടമി സസശീകരമിക്കണസം.

ജലവമിഭവ  വകുപ്പുമനമി  (ശശീ  .    കറവാഷമി  അഗെസ്റ്റേമിന):  സര,  ഇസൗ

സബ്മമിഷന  വളഗരകയഗറ  പ്രവാധവാനഗ്യമരഹെെമിക്കുന്ന  ഒരു  കവാരഗ്യമവാണത്.

ഗുരുവവായൂര  സസശീകവജുമവായമി  ബന്ധഗപട്ട  പ്രശമവാണത്.  അര  നൂറ്റവാണമിഗന്റെ
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കവാതമിരമിപമിനുകശഷമവാണത്  ഗുരുവവായൂര  നമിവവാസമികള്ക്കുസം തശീരതവാടകരക്കുസം

ആശസവാസമവായമി  കക്ഷത്രനഗെരമിയമിഗല  സസശീകവജത്  പദ്ധതമി  16-11-2021-ല്

കമശീഷന  ഗചയതത്.  1973-ല്  43.5  ലക്ഷസം  രൂപ  ഭരണവാനുമതമിയമില്

തുടങ്ങമിവച  പദ്ധതമിയുഗട  മവാലമിനഗ്യ  സസംസരണശവാല  ഒഴമിഗകയുളള  എലവാ

ഘടകങ്ങളഗടയുസം  90  ശതമവാനസം പ്രവൃതമികള്  1980-നുമുമത്  പൂരതശീകരമിച.

ചക്കസംകണതത് സ്ഥവാപമിക്കവാനുകദശമിച നമിരമവാണസം ജനങ്ങളഗട എതമിരപ്പുമൂലസം

തുടങ്ങവാന സവാധമിചമില. 5.61  ലക്ഷസം രൂപ ഗചലവമിട്ടത് ആധുനമികരശീതമിയമിലളള

മവാലമിനഗ്യ സസംസരണ ശവാലയത് പ്രവരതനവാനുമതമി നല്കമി. കവാലപഴക്കസംഗചന്ന

കസ്റ്റേവാണ്ഗവയര  ഗഗപപ്പുകള്ക്കുപകരസം  പുതമിയ  പമി.വമി.സമി.  ഗഗപപത്  ഗഗലന

സ്ഥവാപമിക്കുന്നതമിനുസം  മവാലമിനഗ്യ  സസംസരണശവാലയ്ക്കുസം  മറ്റത്  അനുബന്ധ

ഘടകങ്ങള്ക്കുമവായമി  12.5  കകവാടമി രൂപയുഗട ഭരണവാനുമതമി  02-03-2009-ല്

നല്കമി.  പദ്ധതമിയുഗട  പ്രധവാന  ഘടകങ്ങള്  സസംബന്ധമിചത്  ഞവാന

വമിശദേശീകരമിക്കുന്നമില.  ഗുരുവവായൂര  സസശീകവജത്  പദ്ധതമിയുഗട  ഗഗപപത്  ശസംഖല

ഏകകദേശസം  50  വരഷങ്ങള്ക്കുമുമത്  സ്ഥവാപമിചതവാണത്.  പ്രധവാന  സസശീകവജത്

കളക്ഷന ടവാങവായ ഒന്നവാസം  ഗവലമില്നമിനസം  ചക്കസംകണഗത  പവാന്റെമികലയ്ക്കുളള

പ്രധവാന പമമിസംഗെത് ഗഗലനമിലവാണമിതത്. 1800  മശീറ്റര നശീളതമില്  250  എസം.എസം.
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വഗ്യവാസമുളള  സമി.ഗഎ.  കവാസത്  എല്.എ.  ഗഗപപ്പുകളവാണത്  ഇതമിനുകവണമി

സ്ഥവാപമിചമിട്ടുളളതത്.  പദ്ധതമി  കമശീഷന  ഗചയതമിനുകശഷസം  നമിരശീക്ഷണ

കവാലയളവമില് ആറത് ലശീക്കുകള് ശദ്ധയമില്ഗപടകയുസം അതത് പരമിഹെെരമിക്കുകയുസം

ഗചയ.  ഏകകദേശസം  1.5  മശീറ്റര ആഴതമിലവാണത് ഗഗപപ്പുകള് സ്ഥവാപമിചമിട്ടുളളതത്.

ആയതമിനവാല്  ലശീക്കുകള്  സസംഭവമിചവാല്  ആയതത്  പരമിഹെെരമിക്കുന്നതമിനത്

കവാലതവാമസസം  കനരമിടനണത്.  മവാത്രമല,  ആധുനമികരശീതമിയമില്  പണമി

കഴമിപമിചമിട്ടുളള  ഗപവാതുമരവാമതത്  വകുപത്  കറവാഡുകള്  പല  ഭവാഗെങ്ങളമിലസം

ഗവട്ടമിഗപളമികക്കണതവായമിവരുന്നതുമൂലസം  ഗപവാതുജനകരവാക്ഷസം  ഉയരുന്നതമിനുസം

കവാരണമവായമിട്ടുണത്.  ഇതത്  പരമിഹെെരമിക്കുന്നതമിനവായമി  1800  മശീറ്റര  നശീളതമില്

പുതമിയ  ഗഗപപ്പുകള്  സ്ഥവാപമിക്കുന്നതമിനവായമി  ഗപവാതുമരവാമതത്  കറവാഡത്

പുനരുദ്ധവാരണ  തുക  അടക്കസം  2.40  കകവാടമി  രൂപയുഗട  എസ്റ്റേമികമറ്റത്

തയവാറവാക്കമിയമിട്ടുണത്.  നമിരശീക്ഷണ  കവാലയളവമില്  ഇനമിയുസം  ലശീക്കുകള്

ഉണവാകുകയവാഗണങമില്  കസ്റ്റേറ്റത്  പവാന  സസശീകവജത്  ശശീരഷകതമിലള്ഗപടതമി

പ്രസസ്തുത ഗഗപപത്  ഗഗലന മവാറ്റമി  സ്ഥവാപമിക്കുന്നതവാണത്.  കൂടവാഗത പവാന്റെമികലയ്ക്കുസം

പമത് ഹെെസൗസമികലയ്ക്കുസം ഉപകയവാഗെമിക്കുന്ന കവാലപഴക്കമുളള വമിവമിധ കമവാകട്ടവാറുകള്

യഥവാസമയസം പവരകഹെെവാളമിസംഗെത് ഗചയത് ഉപകയവാഗെമിക്കുനഗണങമിലസം ഭവാവമിയമില്
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ഇസൗ  കമവാകട്ടവാറുകളസം  മവാറ്റമിസ്ഥവാപമികക്കണതമിനവാവശഗ്യമവായ  നടപടമി

സസശീകരമിചവരമികയവാണത്. 

(9) കരുനവാഗെപളമി കകരള ഫെെശീഡ്സത് പവാന്റെമിഗല ജശീവനക്കവാരുഗട
ആവശഗ്യങ്ങള്

ശശീ  .    സമി  .    ആര  .    മകഹെെഷത്:  സര,  2009  മുതല്  കരുനവാഗെപളമി

നമികയവാജകമണ്ഡലതമില്  കകലലമിഭവാഗെതത്  പ്രവരതമിക്കുന്ന  ഒരു

ഫെെവാകറമിയവാണത്  കകരള  ഫെെശീഡ്സമിഗന്റെ  കവാലമിതശീറ്റ  ഫെെവാകറമി.  ഇസൗ  കമനമി

ആരസംഭമിക്കവാന  കവണമി  43  കുടസംബങ്ങള്  സ്ഥലവുസം  വശീടസം  ഗകവാടത്തു.

വമിദേഗ്യവാഭഗ്യവാസ  അടമിസ്ഥവാനതമില്  കജവാലമി  നലവാഗമന്ന

വഗ്യവസ്ഥയമികന്മലവായമിരുന  ഇങ്ങഗന  ഗചയതത്.   പഗക്ഷ  വരഷങ്ങള്

കഴമിഞ്ഞമിട്ടുസം  നവാളമിതുവഗരയുസം  അവരമില്  ഒരവാഗളകപവാലസം

സ്ഥമിരഗപടതമിയമിട്ടമില.   അതുഗകവാണതഗന്ന  മറ്റു  ഗപവാതുകമഖലവാ

സ്ഥവാപനങ്ങളമില്  ലഭമിക്കുന്ന  യവാഗതവാരുവമിധ  ആനുകൂലഗ്യങ്ങളസം  ഇവരക്കത്

ലഭമിക്കുന്നമില.   അടതകവാലതത്   ഒരവാളമിഗന   കജവാലമിഗക്കടക്കുകയുണവായമി.

കരുനവാഗെപളമിയമില്  ഭൂമമി  ഗകവാടതതമിനത്  ഗതവാടപുഴയമിലവാണത്  ടമിയവാഗള

കജവാലമിഗക്കടതമിരമിക്കുന്നതത്.  കകരള  ഫെെശീഡ്സമിഗന്റെ  നമിരമവാണഘട്ടസം

മുതല്ക്കുഗതന്ന കജവാലമി ഗചയഗകവാണമിരുന്ന 115 ഗതവാഴമിലവാളമികഗള കയറ്റമിറക്കത്
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വമിഭവാഗെതമില്  കജവാലമിഗക്കടത്തു.  അവരുഗടയുസം  അവസ്ഥ  ഇതുതഗന്നയവാണത്.

ഒരവാളമിഗനകപവാലസം  ഇതുവഗരയുസം  സ്ഥമിരഗപടതമിയമില.  ഇസൗയടതമിഗട  ഒരു

ഗതവാഴമിലവാളമി  മരണഗപട്ടു.  അകദഹെെതമിഗന്റെ  കുടസംബതമിനത്  എഗന്തങമിലസം

തരതമിലള ആനുകൂലഗ്യകമവാ ആശമിത നമിയമനകമവാ നവാളമിതുവഗരയുസം കമനമി

നലമിയമിട്ടമില.  മഗറ്റവാരു  ഗതവാഴമിലവാളമി  വമിരമമിക്കുകയുണവായമി.  ടമി

ഗതവാഴവാലവാളമികക്കവാ  അകദഹെെതമിഗന്റെ  കുടസംബതമികനവാ  യവാഗതവാരുവമിധ

ആനുകൂലഗ്യങ്ങളസം  ഇതുവഗര  നലമിയമിട്ടമില.  ചുരുക്കമിപറഞ്ഞവാല്  കവാലമിതശീറ്റ

ഫെെവാകറമിയമിഗല  മുഴവന  ഗതവാഴമിലവാളമികളസം  അസസസ്ഥരവാണത്,  അവര

നമിരവാശയമിലവാണത്,  അടമിയന്തരമവായമി  പ്രസ്തുത  വമിഷയതമിനത്  പരമിഹെെവാരസം

കവാണണസം.  ഗതവാഴമിലവാളമികള്ക്കത്  കമികട്ടണ  മമിനമിമസം  ശമളസം,  ശതമവാനസം

അടമിസ്ഥവാനതമില് കബവാണസത്,  ചമികമിതവാ സസൗകരഗ്യസം,  ഗഎഡന്റെമിറ്റമി കവാരഡത്,

ലശീവത്  ആനുകൂലഗ്യസം,  എഗമിഗമന്റെത്  പുതുക്കല്,  റമിട്ടയരഗമന്റെത്  ആനുകൂലഗ്യങ്ങള്

എന്നമിവ  ലഭമിക്കുന്നതമിനത്  ഗതവാഴമിലവാളമി  സസംഘടനകളമവായമി  മവാകനജത് ഗമന്റെത്

മശീറ്റമിസംഗെത്  നടതണഗമന്നത്  എസം.എല്.എ.  എന്ന  നമിലയമില്  പലതവണ

ആവശഗ്യഗപട്ടതവാണത്.  ബന്ധഗപട്ട  വകുപ്പുമനമികയവാടസം  ഇക്കവാരഗ്യസം

സൂചമിപമിചതവാണത്.  ബഹുമവാനഗപട്ട  മനമി  ഇടഗപട്ടത്  ഗതവാഴമിലവാളമി  സസംഘടനവാ
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കനതവാക്കന്മവാരുമവായമി ചരച ഗചയത് ഗതവാഴമില് പ്രശങ്ങള്ക്കുസം ഗതവാഴമിലവാളമികള്

അനുഭവമിക്കുന്ന  ബുദ്ധമിമുട്ടുകള്ക്കുസം  പരമിഹെെവാരസം  കവാണണഗമന്നത്

സബ്മമിഷനമിലൂഗട ഞവാന ആവശഗ്യഗപടന.  

മൃഗെസസംരക്ഷണ-ക്ഷശീരവമികസന  വകുപ്പുമനമി  (ശശീമതമി  ഗജ  .

ചമിഞ്ചുറവാണമി):  സര, കകരള ഫെെശീഡ്സത് ലമിമമിറ്റഡത് കമനമിയുഗട കരുനവാഗെപളമി

യൂണമിറ്റമില്  കവാലമിതശീറ്റയുഗട  ഉലവാദേനസം  ആരസംഭമിക്കുന്നതമികനവാടനുബന്ധമിചത്

2012  മവാരചമില്  അന്നഗത  ബഹുമവാനഗ്യനവായ  കൃഷമി-മൃഗെസസംരക്ഷണ

വകുപ്പുമനമിയുഗട അദ്ധഗ്യക്ഷതയമില് കചരന്ന കയവാഗെതമിഗല തശീരുമവാനതമിഗന്റെ

അടമിസ്ഥവാനതമില്  കമനമിയമിഗല  ആറത്  യൂണമിയനുകളമവായമി  ചരചകള്

നടതമി ഒരു നമിശ്ചമിത അനുപവാതതമില്  115  കയറ്റമിറക്കത്  ഗതവാഴമിലവാളമികഗള

കരവാറടമിസ്ഥവാനതമില്  നമിയമമിക്കുന്നതമിനത്  തശീരുമവാനഗമടക്കുകയുണവായമി.

ഓകരവാ  യൂണമിയനുസം  ലഭമിച  ഗതവാഴമിലവാളമികളഗട  എണ്ണസം  ഇപ്രകവാരമവാണത്.

സമി.ഐ.ടമി.യു.  -27,  എ.ഐ.ടമി.യു.സമി.  -25,  ഐ.എന.ടമി.യു.സമി.-25,

ബമി.എസം.എസത്.-17,  യു.ടമി.യു.സമി-13,  എചത്.എസം.എസത്.-8.  പ്രസ്തുത

തശീരുമവാനതമിഗന്റെ  അടമിസ്ഥവാനതമില്  ഓകരവാ  ഗതവാഴമിലവാളമി  യൂണമിയനുസം

അവരുഗട കനവാമമിനമികളവായമി നല്കമിയ ഗതവാഴമിലവാളമികഗളയവാണത് കമനമിയമില്
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കജവാലമിയമില്  ഏരഗപടതമിയമിരമിക്കുന്നതത്.  ഗതവാഴമിലവാളമി  യൂണമിയനുകളഗട

ഡമിമവാനഡത്  കനവാട്ടശീസമിഗല  ആവശഗ്യങ്ങളമികന്മല്  മവാകനജത് ഗമന്റുസം  കടഡത്

യൂണമിയനുകളസം  തമമില്  ചരചഗചയത്  ഒപ്പുവയ്ക്കുന്ന  കരവാറമിഗന്റെ

അടമിസ്ഥവാനതമിലവാണത്  ഇസൗ  ഗതവാഴമിലവാളമികളഗട  കസവന  കവതന

വഗ്യവസ്ഥകള് തശീരുമവാനമിക്കുന്നതത്. 2018 ഡമിസസംബര മവാസതമില് കവാലവാവധമി

കഴമിഞ്ഞ കരവാറമിനവായുള ഡമിമവാനഡത് കനവാട്ടശീസത് യൂണമിയനുകള് 04-01-2020,

13-11-2021  എന്നശീ  തശീയതമികളമിലവായമി  നലമിയമിട്ടുളതുസം  അതമികന്മല്  ചരച

നടനവരമികയുമവാണത്.  പ്രസ്തുത  കരവാറമിഗല  വഗ്യവസ്ഥകള്  പ്രകവാരസം

ഗതവാഴമിലവാളമികളഗട  കബവാണസത്  തശീരുമവാനമിക്കുന്നതത്  സരക്കവാരതലതമില്

വമിളമിചകൂട്ടുന്ന  കയവാഗെതമിഗല  തശീരുമവാനമനുസരമിചവാണത്.  നമിലവമിലള  കരവാര

പ്രകവാരമുള  എലവാ  ആനുകൂലഗ്യങ്ങളസം  ഗതവാഴമിലവാളമികള്ക്കത്  നലമിവരുന.

ഗതവാഴമിലവാളമി  യൂണമിയനുസം  മവാകനജത് ഗമന്റുസം  തമമില്  ഒപ്പുവയ്ക്കുന്ന  കരവാര

പ്രകവാരമുള കൂലമി നമിരക്കുകളവാണത് ഗതവാഴമിലവാളമികള്ക്കത് നലമിവരുന്നതത്.

മമി  .  സ്പെശീക്കര:  ദേശീരഘമുള മറുപടമിയവാഗണങമില് ബഹുമവാനഗപട്ട മനമിക്കത്

കമശപ്പുറത്തുവയവാസം. 

 ശശീമതമി  ഗജ  .    ചമിഞ്ചുറവാണമി:  സര,  കമനമിയമില്  കജവാലമി
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സമയത്തുണവാകുന്ന  അപകടങ്ങള്ക്കത്  പ്രവാഥമമിക  ചമികമിതയവായമി

കരുനവാഗെപളമിയമിഗല എ.  എസം.  കഹെെവാസ്പെമിറ്റലമിഗന ചുമതലഗപടതമിയമിട്ടുളതുസം

അപകടസം  നടക്കുന്ന  ദേമിവസഗത  പ്രവാഥമമിക  ചമികമിതവാ  ഗചലവത്  കമനമി

വഹെെമിക്കുകയുസം ഗചയ്യുനണത്. വമിശദേമവായ മറുപടമി കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.+

(10) ചൂരുപവാറ കമഖലയമിഗല ഗഗകവശഭൂമമിക്കത് പട്ടയസം

ശശീ  .   ഗക  .   ഡമി  .   പ്രകസനന: സര, ആലത്തൂര മണ്ഡതമിഗല കമിഴക്കകഞരമി

ഗസക്കന്റെത് വമികലജമിഗല മനുഷഗ്യര അനുഭവമിക്കുഗന്നവാരു പ്രശതമിനത്  അടമിയന്തര

പരമിഹെെവാരസം കവാണണഗമന്നതവാണത് ഇസൗ സബ്മമിഷന. UTT കമനമിയമില്നമിന്നത്

സരക്കവാര  ഏഗറ്റടത  മമിചഭൂമമിയമില്  തവാമസമിചവരുന്നവരക്കത്  പട്ടയസം

നലണഗമന്നതവാണത്  പ്രധവാന  വമിഷയസം.  931  ഗഗകവശക്കവാരുഗണന്നതവാണത്

റവനന്യൂ  കരഖ.  അതമില്  334  കപരുഗട  ഗഗകവശസം  ഒകരക്കറുസം  413  കപരുഗട

ഗഗകവശസം അകഞക്കറമില് തവാഗഴയുമവാണത് ഭൂമമി.  അകഞക്കറമില് തവാഗഴഗയന്നത്

സൂചമിപമിക്കുന്നതത്  കരഷകഗന്റെ  പഴയ  അവകവാശമികളഗട  കപരമില്

കമിടക്കുന്നതവാണത്.  കുടസംബവാസംഗെങ്ങളമില്  മക്കള്  വമിവവാഹെെമിതരവായമി  കവഗറ

കുടസംബങ്ങളവാണത്.  യഥവാരതതമില്  എലവാവരക്കുസം  ഒകരക്കര  വശീതസം  പട്ടയസം

ലഭഗ്യമവാക്കമിയവാല്തഗന്ന  മഹെെവാഭൂരമിപക്ഷസം  വരുന്ന  ഇസൗ  ഗഗകവശക്കവാരുഗട

+ അനുബന്ധമവായമി കചരക്കുന.
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പ്രശസം  അകതവാടകൂടമി  പരമിഹെെരമിക്കഗപടന്നതവാണത്.  346  കപരക്കത്  കകരള

സരക്കവാര  ഒവാഫെെര  ഓഫെെത്  അഗഗസനഗമന്റെത്  അനുവദേമിചമിട്ടത്  നമിരവധമി

വരഷങ്ങളവായമി.  അതമില്  53  കപരക്കത്  മവാത്രമവാണത്  പട്ടയ  അനുബന്ധ  കരഖ

ഗകവാടതമിട്ടുളതത്. വനസം വകുപമിഗന്റെകയവാ മറ്റമിതര വഗ്യക്തമികളകടകയവാ യവാഗതവാരു

തരക്കവുസം നമിലവമിലമിലവാതതുസം സസംയുക്ത സരകവ പൂരതശീകരമിചമിട്ടുളതുമവായ

ഭൂമമിക്കുകപവാലസം പട്ടയസം നലവാതമിരമിക്കുന്നതത് നമ്മുകടതുകപവാലളള  സരക്കവാരമിനത്

ഭൂഷണമല.   പ്രസസ്തുത  പട്ടയ  വമിതരണസം  തടസഗപടതവാനകവണമി  ചമില

വനകമിടക്കവാര കകസത് ഫെെയല് ഗചയമിട്ടുണത്. പ്രസ്തുത കകസത് പറഞ്ഞുഗകവാണവാണത്

പട്ടയ  വമിതരണസം  തടസഗപടത്തുന്നതത്.  അതുഗകവാണത്  എത്രയുസംകവഗെസം

ബഹുമവാനഗപട്ട  റവനന്യൂ -ഭവനനമിരമവാണ  വകുപ്പുമനമി  കനരമിട്ടമിടഗപട്ടത്

തരക്കരഹെെമിതവുസം  സരകവ  പൂരതശീകരമിചതുമവായ  ഭൂമമിയുഗട  പട്ടയസം

ഗഗകവശക്കവാരക്കുസം  കുടസംബവാസംഗെങ്ങള്ക്കുസം  മൂനമവാസതമിനകസം

ലഭഗ്യമവാക്കണഗമനസം അവകശഷമിക്കുന്ന ഭൂമമിയുഗട സരകവ എത്രയുസം ഗപഗട്ടന്നത്

പൂരതശീകരമിക്കവാന നടപടമി സസശീകരമിക്കണഗമനസം അഭഗ്യരതമിക്കുന. 

റവനന്യൂ-ഭവനനമിരമവാണ  വകുപ്പുമനമി  (ശശീ  .    ഗക  .    രവാജന):  വളഗര

ഗെസൗരവമുഗളവാരു  വമിഷയമവാണത്  ബഹുമവാനഗപട്ട  അസംഗെസം  ഉന്നയമിചതത്.  UTT
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കമനമിയുഗട  ഗഗകവശമുളതുസം സരകവ നമര 1(1)A-ല് ഉള്ഗപട്ടതുമവായമിട്ടുള

2313.55  ഏക്കര ഭൂമമി  മമിചഭൂമമിയവായമി  ഏഗറ്റടക്കവാന ആലത്തൂര  തവാലൂക്കമില്

ലവാനഡത് കബവാരഡത്  2010-ല് പ്രകതഗ്യക ഉതരവുപ്രകവാരസം തശീരുമവാനമിചമിരുന.

അസംഗെസം  സൂചമിപമിചതുകപവാഗല  931  കപര  ഗഗകവശസം  വചമിരമിക്കുന്നതമില്,

ഒകരക്കര ഭൂമമി വഗരയുള  334  കപരുസം ഒകരക്കര മുതല്  5  ഏക്കര വഗര ഭൂമമി

ഗഗകവശമുള  413  കപരുമുണത്.  അകഞക്കറമിനത്  മുകളമില് ഭൂമമി  കകവശമുള

184  കപരുകൂടമികചരന്നവാണത്  931 കപര.  അനഗ്യഗഗകവശകതവാഗടഗയടത ഭൂമമി

മമിചഭൂമമിയവായമി  കണക്കവാക്കുകമവാള്  നമിലവമിഗല  ഗഗകവശക്കവാരക്കത്  ഒകരക്കര

വശീതസം പതമിചനല്കുന്നതമിഗന്റെ ഭവാഗെമവായമി ആദേഗ്യഘട്ടതമില് 151 കപരക്കത് 143.30

ഏക്കര ഭൂമമിയുസം പമിന്നശീടത്  300  കപരക്കവായമി  257.5  ഏക്കര ഭൂമമിയുസം ഓഫെെര

അനുവദേമിക്കുകയുസം  151  കപരമില്  83  കപരക്കത്  ഡശീഡത്  ഓഫെെത്  അഗഗസനഗമന്റെത്

അനുവദേമിക്കുകയുസം  ഗചയമിട്ടുണത്.  കമിഴക്കകഞരമി  1,  2  വമികലജുകളമില്ഗപട്ട

സ്ഥലങ്ങളമില്  വനസം,  റവനന്യൂ,  സരകവ  വകുപ്പുകള്  സസംയുക്ത  പരമികശവാധന

നടതമി  നമിക്ഷമിപ്ത വന ഭൂമമി,  മമിച  ഭൂമമി,  പട്ടയ ഭൂമമി  എന്നമിവ കവരതമിരമിചത്

അതമിരതമി  പുനരനമിരണ്ണയമിക്കവാന  നമിശ്ചയമിചതമിഗന്റെ  അടമിസ്ഥവാനതമില്

സരകവ ടശീമമിഗന നമികയവാഗെമിചമിരുന. പ്രസ്തുത ടശീസം UTT കമനമിയുഗട മമിച ഭൂമമി
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അതമിരതമി  നമിരണ്ണയമിക്കുവവാനുസം  കഫെെവാറസ്റ്റേത്  അതമിരതമി

കവരതമിരമിക്കുവവാനുമവായമി  ശമമിഗചങമിലസം  കുടമികയറമി  ഭൂമമി  ഗഗകവശസം

വചമിരുന്നവരുഗട  സസംഘടമിതമവായ  ഗചറുത്തുനമില്പുണവായമിരുന്നതമിനവാല്

ഒഴമിപമിക്കവാന  കഴമിയവാതവമിധസം  ക്രമസമവാധവാന  പ്രശങ്ങളണവായമി.   WPC

6318/2016  വമിധമിയമില്  പ്രതമിപവാദേമിചമിട്ടുളതുകപവാഗല  122  ഗഗകവശങ്ങള്

പരമികശവാധന  നടതമിയതമില്,  വഗ്യക്തമിയുഗട  ഗഗകവശമുള  സ്ഥലസം

മമിചഭൂമമിയമില്  ഉള്ഗപടന്നതവായുസം  19  ഗഗകവശങ്ങള്  വനഭൂമമിയമില്

ഉള്ഗപടന്നതവായുസം  കഗണതമിയമിട്ടുണത്.  രണകപര  ഹെെവാജരവാക്കവാതതുഗകവാണത്

പൂരതശീകരമിചമില.  എന്നവാല്  UTT  കമനമിയമില്  ഏഗറ്റടത  മമിചഭൂമമിയുഗട

സരകവ  കജവാലമിക്കത്  നമികയവാഗെമിചമിരുന്ന  സരകവയരമവാഗര  മറ്റത്  തവാലൂക്കുകളമില്

LRM  കജവാലമിക്കുസം  വനഭൂമമി  കുടമികയറ്റസം  കഗണതലമവായമി  ബന്ധഗപട്ട

സസംയുക്ത പരമികശവാധനയ്ക്കുസം 2018-ല് നമികയവാഗെമിചതമിനവാല് UTT കമനമിയമില്

കമനമി  മമിചഭൂമമിയമില്  60%  സരകവ  മവാത്രകമ  നടന്നമിട്ടുള.  ഇസൗ

സവാഹെെചരഗ്യതമില് ഗഡപന്യൂട്ടമി കളകര എല്.ആര. -ഗന്റെ കനതൃതസതമില് സരകവ

നടപടമി  പുനരവാരസംഭമിക്കുന്നതമിനുകവണമി  25-09-2021-ല്  ഡമി.എഫെെത്.ഒ  -

ഗനന്മവാറ, സരകവ ഗഡപന്യൂട്ടമി ഡയറകര - പവാലക്കവാടത്, ഭൂകരഖ തഹെെസമില്ദേവാര -
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ആലത്തൂര  എന്നമിവരുമവായമി  ഓണ്ഗഗലന  കയവാഗെസം കചരന്നമിരുന.  സരകവ

ഉപകരണങ്ങളസം  ആളകളസം  ലഭഗ്യമഗലഗന്നവാരു  പ്രശസം  വന്നമിരുന.  ഇസൗ

സവാഹെെചരഗ്യതമില് ഗഗപ്രവറ്റത്  സരകവയരമവാര  ഉള്ഗപടന്ന ഗസ്പെഷഗ്യല് സരകവ

ടശീമമിഗന  നമികയവാഗെമിക്കണഗമന്നവാവശഗ്യഗപട്ടുഗകവാണത്  ജമിലവാ  കളകര  കസ്റ്റേറ്റത്

ലവാനഡത്  കബവാരഡത്  ഗസക്രട്ടറമിക്കത്  കതയചമിട്ടുണത്.  ജമിലവാ  കളകറുഗട

അകപക്ഷയുഗട അടമിസ്ഥവാനതമില് ഗസ്പെഷഗ്യല് ടശീമമിഗന നമികയവാഗെമിചത്  സരകവ

നടപടമികള് ഏറ്റവുസം ഗപഗട്ടന്നത്  പൂരതശീകരമിക്കവാനുസം നടതമിതശീരത  60%

സ്ഥലങ്ങളമില് എസം.എല്.എ.  ഉള്ഗപഗട ഇടഗപട്ടത്  മറ്റുപ്രശങ്ങളമിലവാതവമിധസം

സഹെെവായസം  ലഭഗ്യമവാക്കമിയവാല്  പട്ടയ  വമിതരണസം  നടത്തുവവാന  വളഗര

കപവാസമിറ്റശീവവായ സമശീപനസം സരക്കവാരമിഗന്റെ ഭവാഗെത്തുനമിനണവാകുസം.


