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സബ്മമിഷന

1.വര്ദമിച്ചുവരുന്ന കകകൊലപകൊതകങ്ങളളും നമിയമവമിരുദ പ്രവര്ത്തനങ്ങളളും

ശശ  .    സമി  .    എചച  .    കുഞ്ഞമ:  സര്,  കകൊസര്ഗഗകൊഡച ജമില്ലയമികല വടക്കന

ഗമഖലയമില്  അടുത്തകകൊലത്തകൊയമി  വര്ദമിച്ചുകകകൊണമിരമിക്കുന്ന

കകകൊലപകൊതകങ്ങള,  മദദളും,  മയക്കുമരുന്നച  കടത്തച,  ഗുണകൊപ്രവര്ത്തനങ്ങള

എന്നമിവ കര്ശനമകൊയമി തടയുന്നതമിനകൊയമി പ്രഗതദക അഗനന്വേഷണസളുംഘകത്ത

നമിഗയകൊഗമിഗക്കണതമികന്റെ ആവശദകത സളുംബനമിചകൊണച എകന്റെ സബ്മമിഷന.

ഇക്കഴമിഞ്ഞ  ദമിവസളും  പുത്തമികയമികല  പ്രവകൊസമിയകൊയ  അബൂബക്കര്  സമിദമിഖച

എന്ന  യുവകൊവമികന  ഗളഫമില്നമിന്നച  വമിളമിച്ചുവരുത്തമി  കന്വേഗട്ടേഷന  സളുംഘളും

പപവമിളമിക  അജകൊതഗകന്ദ്രത്തമില്  കകട്ടേമിയമിട്ടേച  അതമിക്രൂരമകൊയമി  മര്ദമിചച

കകകൊലകപ്പെടുത്തമി.   കകകൊലനടക്കുന്നതമിനച  രണ്ടുദമിവസളുംമുമച  അബൂബക്കര്

സമിദമിഖമികന്റെ  സഗഹകൊദരന  അനവറമികനയുളും  സുഹൃ ത്തച  അനസകൊദമികനയുളും

വശട്ടേമില്നമിന്നച  പമിടമിച്ചുകകകൊണ്ടുഗപകൊയമി  ഇഗത  ഗകന്ദ്രത്തമില്വചച  രണ്ടുദമിവസളും

കകട്ടേമിയമിട്ടേച  ക്രൂരമകൊയമി  മര്ദമിക്കുകയുണകൊയമി.  അബൂബക്കര്  സമിദമിഖമികനകൂടമി

ഗളഫമില്നമിന്നച  വമിളമിച്ചുവരുത്തമി  ബനമിയകൊക്കമി  മര്ദമിചച

കകകൊലകപ്പെടുത്തമിയതമിനുഗശഷമകൊണച  മറച  രണ്ടുഗപകരയുളും  വമിട്ടേയചതച.
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കകകൊല്ലകപ്പെട്ടേ സമിദമിഖമികന ഉപ്പെളയമിലുള്ള സന്വേകകൊരദകൊശുപതമിയമികല വരകൊന്തയമില്

കകകൊണ്ടുതള്ളമിയഗശഷളും  അക്രമമികള  രക്ഷകപ്പെടുകയകൊണച  കചെയ്തതച.  ഈ

കകകൊലയളും  അക്രമത്തമിനുളും  പമിന്നമില്  കള്ളക്കടത്തച,  ഗഡകൊളര്  കടത്തച,

മയക്കുമരുന്നച  കടത്തച,  ആകളകകകൊല്ലകൊന കന്വേഗട്ടേഷകനടുക്കല് തുടങ്ങമിയ എല്ലകൊ

നമിയമവമിരുദ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളമുണച.  ഈ  കകകൊലയകൊളമി  സളുംഘളും  നകൊട്ടേമികല

സകൊധകൊരണ  ജനങ്ങകളയുളും  ഭശഷണമികപ്പെടുത്തമി  വരമികയകൊണച.  അവര്ക്കച

എതമിരകൊയമി  നമില്ക്കുന്നവകര  അക്രമമിക്കുന.  നകൊടമികന  വമിറപ്പെമിക്കുന്ന

ഗുണകൊമകൊഫമിയ-കന്വേഗട്ടേഷന  സളുംഘകത്ത  അടമിചമര്ത്തമിയമികല്ലങമില്  നകൊട്ടേമില്

സമകൊധകൊനജശവമിതമുണകൊകമില്ല.  ഇഗപ്പെകൊള  നടന്ന  സളുംഭവളും  ഗകവലകമകൊരു

കകകൊലപകൊതകളും  മകൊതമകൊയമി  അഗനന്വേഷമിചകൊല് ഗപകൊരകൊ.  അതമികന്റെ പമിന്നമിലുള്ള

എല്ലകൊ സകൊമത്തമികബനങ്ങളളും പുറത്തുകകകൊണ്ടുവരണളും. എല്ലകൊ പ്രതമികകളയുളും

നമിയമത്തമിനുമുമമില്  കകകൊണ്ടുവരണളും.  ഈ  ഗുണകൊസളുംഘകത്ത

അടമിചമര്ത്തണളും.  ഇതമിനകൊകയകൊരു  പ്രഗതദക  അഗനന്വേഷണസളുംഘകത്ത

നമിഗയകൊഗമിക്കണളും.  ഇവരുകട  രകൊഷശയബനളുംകൂടമി  അഗനന്വേഷമിക്കണളും.

അതുകകകൊണച  ബഹുമകൊനകപ്പെട്ടേ  മുഖദമനമിഗയകൊടച  ഈ  സളുംഭവകത്ത

ഗഗൗരവമകൊകയടുത്തച  ആവശദമകൊയ  ഇടകപടല്  നടത്തണകമന്നകൊണച  ഈ
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സബ്മമിഷനമിലൂകട ആവശദകപ്പെടുന്നതച.

ശശ  .    എ  .    കക  .    എളും  .    അഷ്റഫച:  സര്,  ഞകൊനുളും  ഇഗത  വമിഷയളും

സളുംബനമിചച കത്തച നല്കമിയമിരുന.

മമി  .    സശക്കര്:  അങ്ങയുകട കത്തുണച,  പഗക്ഷ അങ്ങകന അനുവദമിക്കുന്ന

കശഴ്വഴക്കളും  സകൊധകൊരണയമില്ല.  (.......ബഹളളും......)  അതച  സബ്മമിഷന

അനന്തമകൊയമി നശണ്ടുഗപകൊകുന്നതമിനമിടയകൊക്കുളും. (.......ബഹളളും......)

മുഖദമനമി  (ശശ  .    പമിണറകൊയമി  വമിജയന):  സര്,  കകൊസര്ഗഗകൊഡച

ജമില്ലയമികല  വടക്കനഗമഖലയമില്  മദദ-മയക്കുമരുന്നച,  ഗുണകൊപ്രവര്ത്തനങ്ങള

തടയുന്നതമിനച  കര്ശനമകൊയ  നടപടമികള  സന്വേശകരമിചമിട്ടുണച.  സകൊമൂഹദവമിരുദ

പ്രവര്ത്തനങ്ങളമിഗലര്കപ്പെടുന്നവര്കക്കതമികര  മജമിസശരമിയല്തല  നടപടമികളളും

സകൊമൂഹദവമിരുദ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  തടയുന്നതമിനുള്ള  കകൊപ്പെ നമിയമപ്രകകൊരവളും

നടപടമികള  സന്വേശകരമിച്ചുവരുനണച.  ജമില്ലകൊ  മജമിഗസ്ട്രേറച  സമര്പ്പെമിച

റമിഗപ്പെകൊര്ട്ടേമികന്റെ  അടമിസകൊനത്തമില്  19  ഗപര്കക്കതമികര  കരുതല്  തടങല്

ഉത്തരവച  പുറകപ്പെടുവമിചമിട്ടുണച.  നമിലവമില്  16  ഗപര് കരുതല് തടങലമിലകൊണച.

ഇതമിനുപുറകമ  6 ഗപര്കക്കതമികര നകൊടുകടത്തല് ഉത്തരവളും പുറകപ്പെടുവമിചമിട്ടുണച.

ജമില്ലയമില് മയക്കുമരുനപഗയകൊഗവളും വദകൊപനവളും കര്ശനമകൊയമി തടയുന്നതമികന്റെ
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ഭകൊഗമകൊയമി ഇകക്കകൊല്ലളും ഇതമിഗനകൊടകളും  500 ഗകസുകളമിലകൊയമി  597  പ്രതമികകള

അറസ്റ്റുകചെയ്തമിട്ടുണച. 2021-ല് റമിഗപ്പെകൊര്ട്ടുകചെയ്ത 78 ഭവനഗഭദന ഗകസ്സുകളമില് 23

എണ്ണത്തമിലുളും ഇകക്കകൊല്ലളും റമിഗപ്പെകൊര്ട്ടുകചെയ്ത  49  ഗകസ്സുകളമില്  20 എണ്ണത്തമിലുളും

പ്രതമികകള  പമിടമികൂടമി  നമിയമനടപടമി  സന്വേശകരമിചമിട്ടുണച.  26-06-2022-നച

വമിഗദശത്തുനമിനളും തമിരമികകകയത്തമിയ  കകൊസര്ഗഗകൊഡച സന്വേഗദശമി അബൂബക്കര്

സമിദമിഖച  എന്നയകൊകള തട്ടേമികക്കകൊണ്ടുഗപകൊയമി കകകൊലകപ്പെടുത്തമിയ സളുംഭവത്തമില്

കുമള ഗപകൊലശസച ഗകസച രജമിസര് കചെയ്തച അഗനന്വേഷണളും നടത്തമി വരമികയകൊണച.

അബൂബക്കര്  സമിദമിഖമിനച  പ്രതമികളമില്  ചെമിലരുമകൊയമി  സകൊമത്തമിക

ഇടപകൊടുകളണകൊയമിരുന്നതകൊയുളും  ഇതുസളുംബനമിച  തര്ക്കമകൊണച

കകകൊലപകൊതകത്തമിഗലയച  നയമിചകതനളും  അറമിവകൊയമിട്ടുണച.  മഗഞ്ചേശന്വേരളും

ഗപകൊലശസച  പക്രളും  493/22  നമരകൊയമി  ഗകസച  രജമിസര്  കചെയ്യുകയുളും  6

പ്രതമികകള  അറസ്റ്റുകചെയ്തച  റമിമകൊനഡമില്  പകൊര്പ്പെമിചമിരമിക്കുകയുമകൊണച.  മറച

പ്രതമികകള  തമിരമിചറമിഞ്ഞമിട്ടുണച.  പ്രതമികകള  അറസച  കചെയ്യുന്നതമിനുള്ള

നടപടമികള  ജകൊഗ്രതകപ്പെടുത്തമിയമിട്ടുണച.   പപവമിളമികയമില്നമിന്നച  ഈയമികട

രണ്ടുഗപകര  തട്ടേമികക്കകൊണ്ടുഗപകൊയമി  അനദകൊയ  തടങലമില്  പകൊര്പ്പെമിചച

ഗദഗഹകൊപദ്രവഗമല്പ്പെമിചഗശഷളും ഉഗപക്ഷമിച മകറകൊരു സളുംഭവളും കകൊസര്ഗഗകൊഡച
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ഡമിപവ.എസച.പമി.-യുകട  ഗനതൃതന്വേത്തമില്  പ്രഗതദക  അഗനന്വേഷണസളുംഘളും

അഗനന്വേഷണളും  നടത്തമിവരമികയകൊണച.  ജമില്ലയമില്

സകൊമൂഹദവമിരുദപ്രവര്ത്തനങ്ങള  അമര്ച  കചെയ്യുന്നതമിനച  ശക്തമകൊയ

നടപടമികള തുടര്നളും സന്വേശകരമിക്കുന്നതകൊണച. 

2. മഹകൊതകൊഗകൊനമിയുകട ഗഫകൊഗട്ടേകൊ തകര്ത്ത സളുംഭവളും

ശശ  .    വമി  .    ഗജകൊയമി: സര്,  കഴമിഞ്ഞ  ഒരകൊഴ്ചയമിലധമികമകൊയമി

ഗകരളത്തമിനകത്തുളും  പുറത്തുളും  നടക്കുന്ന  വമിവകൊദപരമകൊയ  ഒരു  പ്രശ്നത്തമികന്റെ

സഷശകരണത്തമിനുഗവണമിയമിട്ടേകൊണച ഞകൊന ഇഗൗ സബ്മമിഷന ഉന്നയമിക്കുന്നതച.

ശശ.  രകൊഹുല്ഗകൊനമിയുകട  വയനകൊട്ടേമിലുള്ള ഓഫശസമിഗലയച  എസച.എഫച.കഎ.

വമിദദകൊര്തമികള  നടത്തമിയ  മകൊര്ചമിഗനകൊടനുബനമിചച  ഇല്ലകൊത്ത  ഒരു  കകൊരദളും

കപകൊതുസമൂഹത്തമികന്റെ  മുനപകൊകക  ഗകകൊണ്ഗ്രസ്സുളും  യു.ഡമി.എഫച.ഉളും

ആവര്ത്തമിചച  പറഞ്ഞമിരുന.  ആ  മകൊര്ചമികന്റെ  ഭകൊഗമകൊയമി  എസച.എഫച.കഎ.

വമിദദകൊര്തമികള മഹകൊതകൊഗകൊനമിയുകട ചെമിതളും വലമികചറമിയുകയുളും ഫയലുകളളും

ഓഫശസച ഉപകരണങ്ങളളും നശമിപ്പെമിക്കുകയുളും കചെയ്തുകവനമകൊണച പ്രചെരമിപ്പെമിചതച.

എന്നകൊല്  തുടര്ന്നച  മകൊധദമങ്ങളമിലൂകടതകന്ന  അതച  കതറകൊകണന്നച

ഗബകൊധദകപ്പെടുകയുളും  കചെയ്തു.  ഇന്നച  ഗകകൊണ്ഗ്രസമിനച  ബുദമി
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ഉപഗദശമിച്ചുകകകൊടുക്കുന്ന,  നകൊളകത്ത  അജണ  എന്നകൊയമിരമിക്കണകമന്നച

തശരുമകൊനമിച്ചുകകകൊടുക്കുന്ന  'മലയകൊള  മഗനകൊരമ'  ദമിനപതത്തമികന്റെ  ഒന്നകൊമകത്ത

ഗപജമില്  തമിരുവനന്തപുരത്തമികന്റെ  പ്രധകൊനകപ്പെട്ടേ  ഗലഖകനകൊരമികലകൊരകൊളകൊയ

ശശ. ജമി. വമിഗനകൊദച 'ഗകൊനമി ചെമിതളും തകര്ത്തതച എസച.എഫച.കഎ. അല്ല' എന്ന

തലകക്കഗട്ടേകൊടുകൂടമി  ഒരു  വകൊര്ത്ത  പ്രസമിദശകരമിചമിട്ടുണച.  അതമിനകത്തച

സൂചെമിപ്പെമിക്കുന്നതച,  എസച.എഫച.കഎ.  പ്രവര്ത്തകര്  ഗപകൊയതമിനുഗശഷളും

കകവകുഗന്നരളും  4.00  മണമിക്കച  എടുത്ത  ചെമിതങ്ങളമില്  മഹകൊതകൊഗകൊനമിയുകട

ചെമിതളും  ഉണകൊയമിരുകന്നനളും  ഗകകൊണ്ഗ്രസ്സുകകൊര്  വന്നതമിനുഗശഷളും  4.30-

ഓടുകൂടമിയകൊണച  ഇതച  അപ്രതദക്ഷമകൊയകതനമകൊണച  പറയുന്നതച.  ഇതുമകൊയമി

ബനകപ്പെട്ടുള്ള  സഷശകരണത്തമിനകൊണച  ഞകൊന  ഇഗൗ  സബ്മമിഷന

അവതരമിപ്പെമിചമിരമിക്കുന്നതച. 

മുഖദമനമി  (  ശശ  .    പമിണറകൊയമി  വമിജയന  ):  സര്,  24-06-2022-നച

വയനകൊടച  എളും.പമി.യുകട  കല്പ്പെറയമിലുള്ള  ഓഫശസമിഗലയച  വമിദദകൊര്തമി

സളുംഘടനകൊ  പ്രവര്ത്തകര്  നടത്തമിയ  മകൊര്ചമിനമികട  ഏതകൊനുളും  പ്രവര്ത്തകര്

എളും.പമി.യുകട  ഓഫശസമിഗലയച  അതമിക്രമമിചച  കയറമി  നകൊശനഷങ്ങള

വരുത്തമിയമിരുന.  ഇഗൗ സളുംഭവത്തമിനച കല്പ്പെറ ഗപകൊലശസച ഗസഷനമില് കകക്രളും
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നമര്  534/22  ആയമി ഒരു ഗകസുളും എളും.പമി.  ഓഫശസമികല ജശവനക്കകൊരകന്റെ

കമകൊഴമിയുകട അടമിസകൊനത്തമില് കകക്രളും നമര് 535/22 ആയമി മകറകൊരു ഗകസുളും

രജമിസര് കചെയ്തമിരുന.  ഇഗൗ ഗകസമികന്റെ അഗനന്വേഷണത്തമില് 24-06-2022-നച

കകവകുഗന്നരളും  3.54-ഓകട  എളും.പമി.യുകട  ഓഫശസമില്  അതമിക്രമമിചച  കടന്ന

പ്രവര്ത്തകകരകയല്ലകൊളും  ഓഫശസമില്നമിനളും  പുറത്തകൊക്കമിയമിരുന  എന്നകൊണച

മനസമിലകൊകുന്നതച.  അതമിനുഗശഷളും  കകവകുഗന്നരളും  4.04-ഒകൊകട  ഗപകൊലശസച

ഡമിപ്പെകൊര്ട്ടുകമന്റെച  ഗഫകൊഗട്ടേകൊഗ്രകൊഫര്  സളുംഭവസലത്തമികന്റെ  ദൃശദങ്ങള

പകര്ത്തമിയതമില്  മഹകൊതകൊഗകൊനമിയുകട  ഗഫകൊഗട്ടേകൊ  യഥകൊസകൊനത്തുതകന്ന

ഉണകൊയമിരുന്നതകൊയമി  ഗപകൊലശസമിനച  കമകൊഴമി  ലഭമിചമിട്ടുണച.  മകൊതൃഭൂമമി

ഉളകപ്പെകടയുള്ള  മലയകൊളളും  ചെകൊനലുകള  ഇഗതസമയത്തച  വശഡമിഗയകൊ

റമിഗക്കകൊര്ഡച  കചെയ്തച  ടമി.വമി.  ചെകൊനലുകളവഴമി  ഇക്കകൊരദളും  സളുംഗപ്രക്ഷണളും

കചെയ്തമിട്ടുള്ളതുമകൊണച.  വമിദദകൊര്തമി  സളുംഘടനകൊ  പ്രവര്ത്തകകര

ഓഫശസമില്നമിനളും  പുറത്തകൊക്കമിയഗശഷളും  ഗകകൊണ്ഗ്രസച  പ്രവര്ത്തകരകൊണച

ഓഫശസമിലുണകൊയമിരുന്നതച.  തുടര്ന്നച  കകവകുഗന്നരളും  4.29-നച  രണകൊമതച

ഗഫകൊഗട്ടേകൊ  എടുക്കുഗമകൊള  എളും.പമി.യുകട  ഓഫശസച  മുറമിക്കകത്തച

മഹകൊതകൊഗകൊനമിയുകട  ചെമിതളും  നമിലത്തച  വശണളും  ചെമില്ലുകള  തകര്ന്ന
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നമിലയമിലുമകൊയമി  കണ്ടുകവനളും  ഗപകൊലശസച  ഡമിപ്പെകൊര്ട്ടുകമന്റെച  ഗഫകൊഗട്ടേകൊഗ്രകൊഫര്

അഗനന്വേഷണ  ഉഗദദകൊഗസനച  കമകൊഴമി  നല്കമിയമിട്ടുണച.  ഇതച  സളുംബനമിചച

ഗപകൊലശസമില് പരകൊതമി ലഭമിചമിട്ടുണച, അതുളും അഗനന്വേഷമിച്ചുവരമികയകൊണച. 

3. സര്ഗവ്വേയര്മകൊര്ക്കച കചെയമിനമകൊന ഗവജസച

ശശ  .    എളും  .    എളും  .    മണമി:  സര്,  സളുംസകൊനത്തകൊകക  സര്ഗവ്വേയര്മകൊര്ക്കച

കചെയമിനമകൊന  ഗവജസച  ആനുകൂലദളും  നല്കുനണച,  പകക്ഷ  ഇടുക്കമി

ജമില്ലയമില്മകൊതളും അതച നമിഗഷധമിക്കുന എകന്നകൊരു പ്രശ്നമുണച.  ബഹുമകൊനകപ്പെട്ടേ

റവനന്യൂ  വകുപ്പുമനമി  ഇഗൗ  വമിഷയത്തമില്  ഇടകപട്ടേച  ഒരു

പരമിഹകൊരമുണകൊക്കണകമന്നച അഭദര്തമിക്കുകയകൊണച. 

റവനന്യൂ-ഭവനനമിര്മകൊണ വകുപ്പുമനമി(ശശ  .    കക  .    രകൊജന):  സര്,  ഇടുക്കമി

ജമില്ലയമികല  വനകൊവകകൊശ  നമിയമളും  2006  പ്രകകൊരമുള്ള  സര്ഗവ്വേ  ഗജകൊലമികള

നമിര്വ്വേഹമിചതമിനുള്ള  കചെയമിനമകൊന  ഗവജസച  ഗകരള  ഭൂഗരഖകൊ  നവശകരണ

മമിഷന  ഗപ്രകൊജകച  ഡയറകറുകട  കകൊരദകൊലയത്തമില്നമിനളും  പ്രഗതദകമകൊയമി

അനുവദമിച്ചുനല്കമിയമിട്ടുള്ള  ഫണമില്നമിനളും  മകൊറമിനല്കമിയമിട്ടുണച,  ഇതമില്

കുടമിശമികയമില്ല.  എന്നകൊല്  ഇടുക്കമി  ജമില്ലയമില്  മറമിതര  പട്ടേയ  സര്ഗവ്വേ

ഗജകൊലമികള നമിര്വ്വേഹമിക്കുന്ന സര്ഗവ്വേയര്മകൊര്ക്കച കചെയമിനമകൊന ഗവജസച ജമില്ലകൊ
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കളകര്  മുഗഖന  അനുവദമിചച  നല്ഗകണതുണച.   ഇടുക്കമി  ജമില്ലയമില്  പട്ടേയളും

ഓഫശസുകളമില് ഗജകൊലമി  കചെയ്യുന്ന സര്ഗവ്വേയര്മകൊര്ക്കച  കചെയമിനമകൊന ഗവജസച

നല്കുന്നമില്ല  എനള്ള  വമിഷയളും  ബഹുമകൊനകപ്പെട്ടേ  അളുംഗളും  ഉന്നയമിചതച

ശരമിയകൊണച,  അതച  ശദയമില്കപ്പെട്ടേമിട്ടുമുണച.   ആയതമിനച  പ്രഗതദകമകൊയമി ഇഗൗ

ഇനത്തമില്  ഫണച  വകയമിരുഗത്തണതുണച.  ഇടുക്കമി  ജമില്ലയമികല  പട്ടേയ

വമിതരണ  നടപടമികളമകൊയമി  ബനകപ്പെട്ടേച  അഞ്ചേച  ലക്ഷളും  രൂപ  ഫണച

അനുവദമിക്കുന്നതമിനച  ലകൊനഡച  റവനന്യൂ കമശഷണര്ക്കച ജമില്ലകൊ  കളകര് കത്തച

നല്കമിയമിരുന.  ഇടുക്കമി ജമില്ലയമില് ഏഴച  പതമിവച  കസഷദല് ഓഫശസുകളളും

അഞ്ചേച  തകൊലൂക്കച  ഓഫശസുകളളും  മുഖകൊന്തമിരളും  വമിവമിധ  ഭൂമമി  പതമിവച  ചെട്ടേങ്ങള

പ്രകകൊരളും  പട്ടേയ  വമിതരണ  നടപടമികളക്കച  അടമിയന്തരമകൊയമി  ഫണച

അനുവദമിക്കുന്നതമിനുള്ള  കത്തകൊണച  ജമില്ലകൊ  കളഗക്ട്രേറമില്നമിനളും

ലഭദമകൊയമിട്ടുള്ളതച.   എന്നകൊല്  പ്രസ്തുത  കത്തമില്  കൂടുതല്  വമിശദകൊളുംശങ്ങള

ലഭദമല്ലകൊത്തതമിനകൊല് വമിശദമകൊയ കപ്രകൊഗപ്പെകൊസല് സമര്പ്പെമിക്കുന്നതമിനച ഇടുക്കമി

ജമില്ലകൊ കളകര്ക്കച നമിര്ഗദശളും നല്കമിയമിട്ടുണച.   ഇതമികന്റെ അടമിസകൊനത്തമില്

പട്ടേയ  വമിതരണ  ഓഫശസുകളമില്  പട്ടേയ  സര്ഗവ്വേയുമകൊയമി  ബനകപ്പെട്ടേച

സര്ഗവ്വേയര്മകൊര്ക്കച കചെയമിനമകൊന ഗവജസച ഇനത്തമില് നകൊളമിതുവകര എത തുക
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ആവശദമുകണനള്ള വമിവരളും വര്ഷളും തമിരമിചച  ലഭദമകൊക്കുന്നതമിനച  ജമില്ലയമികല

ഭൂപതമിവച  കസഷദല്  തഹസശല്ദകൊര്മകൊര്ക്കുളും  സര്ഗവ്വേ  കഡപന്യൂട്ടേമി

ഡയറകര്മകൊര്ക്കുളും സര്ഗവ്വേയര്മകൊരുകട ഡയറമി പരമിഗശകൊധമിചച ഗവജസച ഫമികച

കചെയ്തുതരകൊന ഇടുക്കമി ജമില്ലകൊ കളകര്ക്കുളും നമിര്ഗദശളും നല്കമിയമിട്ടുണച.   അങ്ങച

ഇഗൗ  പ്രശ്നളും  സഭയുകട  ശദയമില്കപ്പെടുത്തമിയ  സകൊഹചെരദത്തമില്  ജമില്ലകൊ

കളകറുകട  റമിഗപ്പെകൊര്ട്ടേച  ലഭദമകൊക്കമി  പട്ടേയ  സര്ഗവ്വേ  ഗജകൊലമികള  കചെയ്യുന്ന

സര്ഗവ്വേയര്മകൊര്ക്കുള്ള  കചെയമിനമകൊന  ഗവജസച  അടമിയന്തരമകൊയമി  നല്കുന്ന

കകൊരദളും സര്ക്കകൊര് പരമിഗണമിക്കുന്നതകൊണച.

4. വമിഴമിഞ്ഞളും തശരഗദശ വമിഗല്ലജുകളമികല മതദകത്തകൊഴമിലകൊളമികളക്കച പട്ടേയളും

ശശ  .    എളും  .    വമിനകസന്റെച:  സര്,  പലതവണ  അങ്ങയുകടയുളും  അങ്ങയുകട

മുനഗകൊമമിയുകടയുളും  മുന്നമില്  ഉന്നയമിച  ഒരു  വമിഷയമകൊണച  ഞകൊനമിഗപ്പെകൊള

പറയുന്നതച.  അങ്ങച ചുമതലഗയറയുടനതകന്ന ഇഗൗ വമിഷയത്തമില് അഗങ്ങയച

നമിഗവദനളും  നല്കുകയുളും അതുഗപകൊകലതകന്ന ഇഗൗ കഴമിഞ്ഞ ദമിവസളും അങ്ങച

വമിളമിച്ചുഗചെര്ത്ത ജമില്ലയമികല എളും.എല്.മകൊരുകട ഗയകൊഗത്തമിലുളും ഇഗൗ വമിഷയളും

ഉന്നയമിക്കുകയുണകൊയമി.  എകന്റെ  നമിഗയകൊജകമണ്ഡലത്തമികല  തശരഗദശകത്ത

പട്ടേയ  പ്രശ്നങ്ങകളക്കുറമിചച  നമിരവധമി  തവണ  സബ്മമിഷനകൊയുളും  അല്ലകൊകതയുളും
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ഇഗൗ സഭയമില് പറഞ്ഞമിട്ടുള്ളതകൊണച. 497  പട്ടേയങ്ങളകൊണച എല്ലകൊ നടപടമികളളും

പൂര്ത്തശകരമിചച  സര്ക്കകൊരമികന്റെ  അനുമതമിക്കകൊയമി  ഇന്നച  കകൊത്തമിരമിക്കുന്നതച.

പത്തുളും  പനണ്ടുളും  വര്ഷളും  പഴക്കമുള്ള  ഫയലുകളമുണച.  ഗകരള  ലകൊനഡച

അകകസനകമന്റെച റൂളസച 1964-കല റൂള 24 അനുസരമിചച തശരഗദശ പട്ടേയങ്ങള

അനുവദമിക്കുന്നതമില് സര്ക്കകൊരകൊണച തശരുമകൊനകമടുഗക്കണതച.  മറച  പട്ടേയങ്ങള

തകൊലൂക്കച ലകൊന്റെച അകകസനകമന്റെച കമമിറമി വഴമി കകകൊടുക്കകൊന സകൊധമിക്കുളും. പകക്ഷ

ഇതമിനച  സര്ക്കകൊരമികന്റെ  അനുമതമി  ഗവണളും.  മകൊതമല്ല,  ഇതമിനുപുറകമ

കളഗക്ട്രേറമിലുളും  തകൊലൂക്കമിലുളും  വമിഗല്ലജമികല  റമിഗപ്പെകൊര്ട്ടുകളക്കുമകൊയമി  ഏകഗദശളും

രണകൊയമിരഗത്തകൊളളും  അഗപക്ഷകളകൊണള്ളതച.  ഇഗപ്പെകൊഴകത്ത  പ്രശ്നളും,  ഇന്നച

കകലഫച  പദതമിയമില് വശടച  ലഭമിക്കണകമങമില് പട്ടേയളും  ഗവണളും.   ഗനരകത്ത

ഫമിഷറശസച  ഡമിപ്പെകൊര്ട്ടുകമന്റുവഴമി  വശടച  കകകൊടുത്തുകകകൊണമിരുന്ന

സമയത്തകൊകണങമില്  അവര്ക്കച  കകകവശകൊവകകൊശ  ഗരഖ  മകൊതളും

മതമിയകൊയമിരുന.  പകക്ഷ കകലഫമില് വന്നഗതകൊടുകൂടമി വശടച ലഭമിക്കണകമങമില്

പട്ടേയളും കൂടമി ഗവണകമന്ന സമിതമി വന്നമിരമിക്കുകയകൊണച.  വളകര സശരമിയസകൊയ

ഇഗൗ  വമിഷയത്തമില്  അടമിയന്തരമകൊയമി  നടപടമി  സന്വേശകരമിക്കണളും,

എന്തുകകകൊണകൊണച ഇതയുളും കകവകുന്നകതന്നച അങ്ങച പറയണളും.
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റവനന്യൂ-ഭവനനമിര്മകൊണ  വകുപ്പുമനമി  (ശശ  .    കക  .    രകൊജന):  സര്,

ബഹുമകൊനകപ്പെട്ടേ അളുംഗളും പറഞ്ഞ വമിഷയളും ഗഗൗരവമുള്ളതകൊകണങമിലുളും അഗദഹളും

കതറമിദരമിച്ചുകകകൊണകൊണച  ഇഗൗ  ചെട്ടേളും  ഉന്നയമിചതച.  ഗകരള  ലകൊനഡച

അകകസനകമന്റെച  റൂളസച  1964-കല  റൂള  24  തശരഗദശകത്ത  ഭൂമമി

പതമിച്ചുകകകൊടുക്കകൊനുള്ളതല്ല,  സര്ക്കകൊരമികന്റെ  പ്രഗതദകമകൊയ

അധമികകൊരമനുസരമിചച  ഗകരളത്തമികല  ഏതച  ഭൂമമിയുളും

പതമിച്ചുകകകൊടുക്കകൊനുള്ളതകൊണച.  പകക്ഷ  തശരഗദശ  ഭൂമമിയമില്  ഒരു  പ്രശ്നമുണച,

അഗങ്ങയച  അറമിയകൊകമന്നച  ഞകൊന  കരുതുന, Kerla  Cadastral  Survey

അതമിര്ത്തമിക്കച  പുറത്തുള്ളതച  കടല്  പുറഗമകൊക്കകൊണച.   കടല്  പുറഗമകൊക്കച

പതമിച്ചുകകകൊടുക്കണകമങമില്  കസനട്രല്  സര്ഗവ്വേ  ഓഫച  ഇന്തദയുകട

അനുമതമിഗയകൊകട സര്ഗവ്വേ കചെയ്തച പ്രഗതദക വമിജകൊപനളും പുറകപ്പെടുവമിക്കണളും.

ഗകരളത്തമില്  അടുത്ത  നകൊലച  വര്ഷക്കകൊലളുംകകകൊണച  സമ്പൂര്ണ്ണ  ഡമിജമിറല്

സര്ഗവ്വേ കചെയ്യുന്നതമിനുള്ള നടപടമികളമകൊയമി സര്ക്കകൊര് മുഗന്നകൊട്ടുഗപകൊകുകയകൊണച.

ഇഗൗ  സനര്ഭത്തമില്  ഇത്തരളും  ഭൂമമികളക്കച  പ്രഗതദക  പ്രകൊധകൊനദളും  നല്കമി

സര്ഗവ്വേ കചെയ്തച ഗരഖകള തയ്യറകൊക്കമി തശരഗദശ പരമിപകൊലന അഗതകൊറമിറമിയുകട

അനുമതമികൂടമി  വകൊങ്ങമി  അര്ഹരകൊയവര്ക്കച  മുഴുവന പട്ടേയളും  നല്കുന്ന കകൊരദളും
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സര്ക്കകൊരമികന്റെ  പരമിഗണനയമിലുണച.  സര്ഗവ്വേ  ലകൊനഡമില്കപ്പെട്ടേതുളും  'കടല്

പുറഗമകൊക്കച'  എന്ന  ഇനത്തമില്കപ്പെട്ടേതുമകൊയ  469  അഗപക്ഷകള

പരമിഗണമിക്കുന്നതമിനച  തശരഗദശ  പരമിപകൊലന  അഗതകൊറമിറമിയുകട  അനുമതമിയുളും

പ്രഗതദക  സര്ക്കകൊര്  ഉത്തരവളും  ആവശദമകൊണച.   ആയതമിനകൊവശദമകൊയ

നടപടമികള  പുഗരകൊഗമമിക്കുനണച.  സകൊധകൊരണ  നമിലയമില്  സര്ക്കകൊരമിനച

കകകൊടുക്കകൊന  കഴമിയുന്നതമിനച  പുറകമയുള്ള  ചെമില  ആവശദങ്ങള  ഇതമികന്റെ

ഭകൊഗമകൊയമി  വന്നതുകകകൊണകൊണച  കകൊലതകൊമസമുണകൊയതച.  തശര്ചയകൊയുളും  അങ്ങച

നമിരവധമി  തവണ  ഇഗൗ  പ്രശ്നങ്ങള  ശദയമില്കപ്പെടുത്തമിയമിട്ടുണച.  അതച

ഗഗൗരവമകൊയമിതകന്ന  കണ്ടുകകകൊണച  ഡമിജമിറല്  സര്ഗവ്വേയമില്  ഗരഖകള

ആവശദമകൊയ  വമിധത്തമില്  സകൊധദമകൊക്കമി,  തശരഗദശ  പരമിപകൊലന

അഗതകൊറമിറമിയുകട  അനുമതമി  ഗനടമി,  എല്ലകൊവര്ക്കുളും  ഭൂമമി  നല്കുക  എന്ന

ലക്ഷദഗത്തകൊടുകൂടമി  അതച  നടപ്പെമിലകൊക്കുളും  എന്ന  കകൊരദളും  അങ്ങകയ

അറമിയമിക്കുകയകൊണച. 

5. റകൊന്നമിയമില് കര്ഷകരുകട കകകവശഭൂമമിക്കച പട്ടേയളും ലഭദമകൊക്കല്

 ശശ  .    പ്രഗമകൊദച  നകൊരകൊയൺ:  സര്,  റകൊന്നമി  നമിഗയകൊജകമണ്ഡലത്തമികല

സങശര്ണ്ണവളും  കകവവമിദദവമകൊര്ന്ന  പട്ടേയപ്രശ്നങ്ങള  പരമിഹരമിക്കകൊന  അങ്ങച
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നടത്തുന്ന  പരമിശമങ്ങകള  വളകര  പ്രതശക്ഷഗയകൊകടയകൊണച  ഞങ്ങള

കകൊണന്നതച.  എന്നകൊല് കപരുകമട്ടേമി ഗമഖല, എകച-സര്വ്വേശസച കമന ഗകകൊളനമി,

പമകൊവകൊലമി,  അരയകൊഞ്ഞമിലമിമണ്,  കകകൊല്ലമുള,  മണ്ണടമി  ശകൊല,  അരയനപകൊറ,

ചെണ്ണ,  അടമിചമിപ്പുഴ,  കചെകൊള്ളനകൊവയല്,  കരമികുളളും,  കണ്ണനമണ്,  കപരുനകൊടച,

കതകൊണമിക്കയളും,  അത്തമിക്കയളും,  കതഗക്ക  കതകൊടമി,  വലമിയ  പതകൊല്,

ഗതകൊണമിക്കടവച,  കപരുകമട്ടേമി,  മുക്കുഴമി,  ഒളമികലചല,  പരുവ,  കക്കുടുക്ക,

കടുമശനചെമിറ,  പണക്കയളും  തുടങ്ങമിയ  പ്രഗദശങ്ങളമികലല്ലകൊളും  സങശര്ണ്ണമകൊയ

പട്ടേയ  പ്രശ്നങ്ങള  തുടരുകയകൊണച.  കപരമിമട്ടേമിയമില്  മമിനമി  സര്ഗവ്വേ  ടശമമികന

നമിഗയകൊഗമിക്കുകമന്നച  പല  തവണ  പ്രഖദകൊപമിച്ചുകവങമിലുളും  ആ  പദതമി

നടന്നമിട്ടേമില്ല.  2021  കസപ്റളുംബറമില്  ഗകന്ദ്ര  വനളും  പരമിസമിതമി

മനകൊലയത്തമികന്റെ  ഗഫകൊറസച  അപഡന്വേസറമി  കമമിറമി  സനര്ശനളും

നടത്തമിയമിരുന.  പകക്ഷ  റകൊന്നമിയമില്  നകൊലകൊയമിരഗത്തകൊളളും  വരുന്ന

കകകവശങ്ങളകട  സര്ഗവ്വേ  പൂര്ത്തശകരമിക്കുന്നതമിനച  ഒരു  കസഷദല്  ടശമമികന

നമുക്കച  ആവശദമുണച.   പട്ടേമികവര്ഗ്ഗ  സഗങതങ്ങളമിലുളകപ്പെകടയുള്ള  പട്ടേയ

പ്രശ്നങ്ങള  പരമിഹരമിക്കുന്നതമിനകൊയമി  വനളും,  റവനന്യൂ,  കകട്രബല്

ഡമിപ്പെകൊര്ട്ടുകമന്റെമിനകൊയമി  ഒരു  ടകൊസച  ഗഫകൊഴച  രൂപശകരമിഗക്കണതച
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അനമിവകൊരദമകൊണച.  അതുഗപകൊകലതകന്ന ഗകന്ദ്ര സര്ക്കകൊരമില് നമുക്കച  കൂടുതല്

സമര്ദളും  കചെലുത്തകൊന  കഴമിഗയണതുണച.   പല  സലങ്ങളമിലുളും  റശസര്ഗവ്വേ

പൂര്ത്തശകരമിക്കകൊത്തതമിനകൊല്  റമിഗക്കകൊര്ഡുകള  ഉളകപ്പെടുത്തകപ്പെടകൊത്ത

പ്രഗദശങ്ങളമില്  അടമിയന്തരമകൊയമി  സര്ഗവ്വേ  ടശമമികന  നമിഗയകൊഗമിഗക്കണതുണച.

1951-ല്  തമിരുവമിതകൊളുംകൂര്-കകകൊചമി  സര്ക്കകൊര്  കകകമകൊറമിയതകൊണച  1500

ഏക്കഗറകൊളളും  വരുന്ന  എകച-സര്വ്വേശസച  കമന  ഗകകൊളനമി.  ആ  പ്രശ്നത്തമിലുളും

സര്ക്കകൊരമികന്റെ  ഇടകപടല്  അനമിവകൊരദമകൊണച.  റകൊന്നമിയമില്  മലഗയകൊര

ഗമഖലയമികല ആദമിവകൊസമി വമിഭകൊഗങ്ങള ഉളകപ്പെകടയുള്ളവരുകട അവകകൊശമകൊയ

പട്ടേയ പ്രശ്നങ്ങള പരമിഹരമിക്കുന്നതമിനച  ഇഗൗ സര്ക്കകൊര്  നടത്തുന്ന ശമങ്ങള

ഗവഗത്തമിലകൊക്കണകമനളും  എതയുളും  ഗവഗളും  പട്ടേയളും  ലഭദമകൊക്കകൊന  ഒരു

കസഷദല് ടശമമികന അനുവദമിക്കണകമനമകൊണച ഇഗൗ സബ്മമിഷനമിലൂകട ഞകൊന

ആവശദകപ്പെടുന്നതച. 

റവനന്യൂ-ഭവനനമിര്മകൊണ വകുപ്പുമനമി  (ശശ  .    കക  .    രകൊജന):സര്,  വളകര

വമിശദമകൊയമിട്ടുള്ള  പ്രശ്നങ്ങളകൊണച  അങ്ങച  ഉന്നയമിചമിട്ടുള്ളതച.   ഇതുമകൊയമി

ബനകപ്പെട്ടേച അങ്ങച  പറയുന്ന എല്ലകൊ പ്രശ്നങ്ങളമിലുളും റവനന്യൂ വകുപ്പുമനമി എന്ന

നമിലയമില്  പലതവണ  ഗനരമിട്ടുവന്നച  ഗയകൊഗങ്ങള  നടത്തമിയതകൊണച.
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ഗകരളത്തമികല മുഴുവന വമിഷയങ്ങളളും പ്രഗതദകമിചച ആദമിവകൊസമി ഗമഖലയമികല

പ്രശ്നങ്ങളളും ബഹുമകൊനകപ്പെട്ടേ വനളും വകുപ്പുമനമിയുളും ബഹുമകൊനകപ്പെട്ടേ പട്ടേമികജകൊതമി-

പട്ടേമികവര്ഗ്ഗ  ഗദവസന്വേളും  വകുപ്പുമനമിയുളും  ഞകൊനുളും   സളുംയുക്തമകൊയമി  ഗചെര്ന്ന

ഗയകൊഗങ്ങളകട  അടമിസകൊനത്തമില്  മുഗന്നകൊട്ടേച  ഗപകൊയതകൊണച.  വളകര

വമിശകൊലമകൊകയകൊരു  മറുപടമിയകൊണള്ളതച  അതച  ഞകൊന  ഗമശപ്പുറത്തച

വയകയകൊണച.+   അങ്ങച ഉന്നയമിചതുഗപകൊകല റകൊന്നമി നമിഗയകൊജകമണ്ഡലത്തമില്

അര്ഹരകൊയവര്ക്കച  പട്ടേയളും  നല്കുന്നതമിനുഗവണമി  റവനന്യൂ  വകുപ്പെച  ഒരു

കസഷദല്  ടശമമികന  നമിഗയകൊഗമിക്കണകമന്ന   ആവശദളും  ഗഗൗരവമകൊയമി

പരമിഗണമിക്കുന്നതകൊകണന്നച അഗങ്ങയച ഞകൊന ഉറപ്പുനല്കുന. ഡബന്യൂ.സമി.സമി.-

യമികലകൊകക്ക   ആവശദകത്തക്കകൊള  കൂടുതല്  ഭൂമമി  പകവശളും

വചമിരുക്കുനകവനള്ളതകൊണച  പ്രശ്നളും.  ഇക്കകൊരദളും  നമുക്കച  കൂട്ടേകൊയമി

പരമിഗശകൊധമിക്കകൊളും.   അക്കകൊരദത്തമില് വലമികയകൊരു മുഗന്നറളും  നമുക്കുണകൊക്കകൊന

സകൊധമിക്കുളും. 

6. മുനയളും കറഗുഗലറര്   -  കളും  -  ബമിഡ്ജച

ശശ  .    സമി  .    സമി  .    മുകുനന:  സര്,  കൃഷമി  ഗമഖലയുമകൊയമി  ബനകപ്പെട്ടേ

വമിഷയമകൊണച  ഇഗൗ  സബ്മമിഷനമിലൂകട  അവതരമിപ്പെമിക്കുന്നതച.  300  ഏക്കര്

+അനുബനമകൊയമി ഗചെര്ക്കുന.
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കൃഷമി സലവളും കുടമികവളള പദതമിയുമകൊയമി ബനകപ്പെട്ടേ വമിഷയമകൊണച. തൃശൂര്

ജമില്ലയമികല  ഗകകൊളപ്പെകൊടങ്ങകള  ഉപ്പുകവളള  ഭശഷണമിയമില്നമിന്നച

സളുംരക്ഷമിക്കുന്നതമിനുളും  കരുവണ്ണൂര്  പുഴയമിഗലയച  ഉപ്പുകവളളളും  കയറമി  സമശപ

പ്രഗദശങ്ങളമില് കുടമികവളളത്തമില് ഉപ്പെച  കലരുന്നതച  തടയകൊനകൊയമി വമിഭകൊവനളും

കചെയ്ത പദതമിയകൊണച മുനയളും കറഗുഗലറര്-  കളും-  ബമിഡ്ജച പദതമി. 82  മശറര്

നശളത്തമില് നമിര്മമിക്കുന്ന കറഗുഗലറര്-കളും-ബമിഡ്ജച നകൊട്ടേമിക,  ഇരമിങ്ങകൊലക്കുട

നമിഗയകൊജകമണ്ഡലങ്ങകള  ബനമിപ്പെമിച്ചുകകകൊണ്ടുളളതകൊണച.  നബകൊര്ഡമികന്റെയുളും

കഎ.ആര്.ഡമി.എഫച.-കന്റെയുളും XXIII-ാം  പദതമിയമിലുളകപ്പെടുത്തമി   03-01-

2018-കല  സര്ക്കകൊര്  ഉത്തരവച  പ്രകകൊരളും  24  ഗകകൊടമി  രൂപയുകട

ഭരണകൊനുമതമിയുളും   22.523 ഗകകൊടമി  രൂപയുകട  സകൊഗങതമിക  അനുമതമിയുളും

പദതമിക്കച  ലഭമിചമിരുന.  29-01-2021-കല  ലകൊനഡച  പകൊന തയ്യകൊറകൊക്കമി

സര്ഗവ്വേ  നടത്തമി  പൂര്ത്തശകരമികചങമിലുളും  ഭൂമമി  ഏകറടുക്കുന്നതമിനകൊവശദമകൊയ

വമിജകൊപനളും  പുറകപ്പെടുവമിക്കകൊനകൊയമിട്ടേമില്ല.  2018-കല  പ്രളകൊയകൊനന്തരളും

പകൊലത്തമികന്റെ ഉയരത്തമില് മകൊറളുംവരമികയുളും 24 ഗകകൊടമി രൂപകയന്ന  എസമിഗമറച

തുക  ഒനപതച  ഗകകൊടമി  രൂപ  കൂടമി  അധമികരമിചച  33  ഗകകൊടമി  രൂപയകൊയമി

മകൊറമിയമിരമിക്കുകയകൊണച.   24  ഗകകൊടമി  രൂപ  മകൊതകമ  നബകൊര്ഡമില്നമിനളും
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അനുവദമിചച ലഭമിക്കുകയുള.  ബകൊക്കമി വരുന്ന ഒനപതുഗകകൊടമി രൂപ സര്ക്കകൊര്

പ്രഗതദകമകൊയമി അനുവദമിഗക്കണതുണച.  2018 കല പ്രളയത്തമിനുഗശഷമുണകൊയ

ബഡ്ജറച നമിരക്കച  കണക്കകൊക്കമി അധമികമകൊയമി  ഒഴമികമിവരുന്ന കവള്ളളും കൂടമി

കടത്തമിവമിടകൊന തയ്യകൊറകൊക്കമിയ  3.21  മശറര് പകൊതഗയകൊടുകൂടമിയ കറഗൂഗലറര് കളും

ബമിഡ്ജമികന്റെ പുതമിയ ഡമിപസന 2020 നവളുംബര് മകൊസത്തമില് (........പമക്കച

ഒകൊഫച... ) …

മമി  .    കഡപന്യൂട്ടേമി  സശക്കര്:   അങ്ങച  അവസകൊനമിപ്പെമിക്കണളും.  പശസച

കണ്കന്യൂഡച 

 ശശ  .    സമി  .    സമി  .    മുകുനന:  സര്,  ഡമിപസന  തയ്യകൊറകൊക്കമി  വന്നതകൊയുളും

ആയതച  ലഭദമകൊക്കുന്ന  മുറയച   എതയുളും  ഗവഗളും  ഈ  പദതമി

നടപ്പെകൊക്കുന്നതമിനകൊവശദമകൊയ  നടപടമികള  സര്ക്കകൊരമികന്റെ  ഭകൊഗത്തമിനമിനളും

ഉണകൊകണകമന്നകൊണച സബ്മമിഷനകൊയമി അവതരമിപ്പെമിക്കകൊനുള്ളതച. 

ജലവമിഭവ വകുപ്പുമനമി  (ശശ  .    ഗറകൊഷമി  അഗസമിന):  സര്,  വളകര

പ്രധകൊനകപ്പെകട്ടേകൊരു  വമിഷയമകൊണച  ബഹുമകൊനകപ്പെട്ടേ  എളും.എല്.എ  ഇവമികട

സൂചെമിപ്പെമിചതച.   2018-ല്  24  ഗകകൊടമി  രൂപയച  ഭരണകൊനുമതമി  നല്കമിയ

പ്രവൃത്തമിയകൊണമിതച.  എസമിഗമറച പ്രകകൊരളും സശല് കമക്കകൊനമിക്കല്,  ഇലക്ട്രേമിക്കല്
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പ്രവൃത്തമികളളും  അഗപ്രകൊചച  ഗറകൊഡമിനച  ഭൂമമി  ഏകറടുക്കുന്ന  പ്രവൃത്തമികളമകൊണച

വമിഭകൊവനളും  കചെയ്യുന്നതച.   2016  ഡമി.എസച.ആര്.  പ്രകകൊരളും  22.593

ഗകകൊടമിരൂപയച  സകൊഗങതമിക  അനുമതമി  നല്കുകയുളും   സശല്  കമക്കകൊനമിക്കല്

കരകൊറുകകൊര്ക്കച  പണമി  സലളും   പകമകൊറുകയുളും  കചെയ്തു.   ഗകകൊവമിഡച  -19

പകര്ചവദകൊധമിയുളും  തുടര്ന്നച  2018-19  -ലുണകൊയ പ്രളയളും കകൊരണവളും പുതമിയ

ഡമിപസന  ആവശദമകൊയമി  വന്ന  സകൊഹചെരദളും  നമിലവമില്വന.

അക്കകൊരണത്തകൊല്  അഗപ്രകൊചച  ഗറകൊഡമിനുള്ള  ഭൂമമി  ഏകറടുക്കകൊനുളും  പദതമി

നമിര്വ്വേഹണളും  പൂര്ത്തമിയകൊക്കകൊനുളും  സകൊധമിചമില്ല.   അഗപ്പെകൊഗഴക്കുളും  2018

ഡമി.എസച.ആര് നമിലവമില് വരുകയുളും കചെയ്തു.  2018  ഡമി.എസച.ആര് പ്രകകൊരളും

എസമിഗമറച  പുതമിക്കമിയഗപ്പെകൊള  അടങല്തുക  33.3 ഗകകൊടമി  രൂപയകൊയമി.

അതകൊയതച  ഭരണകൊനുമതമി  നല്കമിയതമിഗനക്കകൊള  9.3  ഗകകൊടമിരൂപ

കൂടുതലകൊണമിതച.  നബകൊര്ഡച  ഫണച  നഷമകൊകകൊതമിരമിക്കകൊന  ഭരണകൊനുമതമി

നല്കമിയതമിഗനക്കകൊള അധമികരമിച തുകയകൊയമി പ്രഗതദക പദതമി തയ്യകൊറകൊക്കമി.

അതുകകകൊണച  ഇതച  രണച  പദതമികളകൊക്കമി  മകൊറകൊനകൊയമി  തശരുമകൊനമിച്ചു.   24

ഗകകൊടമി രൂപയുകടയുളും. 9.3  ഗകകൊടമി രൂപയുകടയുളും എസമിഗമറ്റുകള തയ്യകൊറകൊക്കമി.

9.3  ഗകകൊടമി  രൂപയുകട  അധമിക  തുകയള്ള  കപ്രകൊഗപ്പെകൊസല്  സര്ക്കകൊര്
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പരമിഗശകൊധമിച്ചുവരമികയകൊണച.  24  ഗകകൊടമി  രൂപയുകട  എസമിഗമറച  കറഗുഗലറര്

പ്രവൃത്തമികള  പൂര്ത്തമിയകൊക്കുന്നതമിനുളും  9.3  ഗകകൊടമി  രൂപയുകട  എസമിഗമറച

പദതമിയുകട പൂര്ണ്ണലക്ഷദളും പകവരമിക്കകൊന കബഡച സകൊബമിഗന്റെയുളും അഗപ്രകൊചച

ഗറകൊഡമികന്റെയുളും  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  പൂര്ത്തശകരമിക്കുന്നതമിനുള്ള  നടപടമിയകൊണച

തുടര്നവരുന്നതച.   ഇതച  വളകര  അനമിവകൊരദമകൊയ  ഒരു  പ്രവൃത്തമിയകൊണച

എനള്ളതകൊണച  ഇതമികന്റെ  പ്രഗതദകത.   ലകൊന്റെച  അകന്വേസമിഷന

നടഗക്കണതകൊയമിട്ടുണച.   അതമിഗനലുള്ള  ചെമില  പരകൊതമികള

നമിലവമിലുണകൊയമിരുന്ന  ആര്.എചച.പമി.  നമിര്മകൊണളുംമൂലളും  പ്രഗവശനളും

ഇല്ലകൊതകൊകുനകവന്നച കകൊണമിചച സലളും പകമകൊറകൊന സമതപതളും നല്കമിയ

വസ്തു ഉടമ വശണ്ടുളും ഒരു പരകൊതമി നല്കമി.  ലകൊന്റെച പകൊന സര്ഗവ്വേ അനുസരമിചച

അഗപ്രകൊചച  ഗറകൊഡമിനച  ഗവണമിവരുന്ന  0.2435  കഹകര്  ഭൂമമികൂടമി  ലകൊന്റെച

അകന്വേസമിഷന നമിയമപ്രകകൊരളും ഏകറടുക്കുന്നതമിനച അനുമതമി നല്കുന്ന വമിഷയളും

സര്ക്കകൊര് പരമിഗശകൊധമിച്ചുവരമികയകൊണച. 9.3 ഗകകൊടമിരൂപയുകട അധമിക തുകയള്ള

കപ്രകൊഗപ്പെകൊസലമിനച  അളുംഗശകകൊരളും  നല്കമി  അഗപ്രകൊചച  ഗറകൊഡമിനച  ലകൊന്റെച

അകന്വേസമിഷന  നമിയമപ്രകകൊരളും  ഭൂമമി  ഏകറടുക്കുന്ന  അവസയുളും  കൂടമി

സളുംജകൊതമകൊക്കമി  പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തമി നടപ്പെമിലകൊക്കകൊന തകന്നയകൊണച ഗവണ്കമന്റെച
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ഉഗദശമിക്കുന്നതച.  

7. പട്ടേമികജകൊതമി ഗകകൊളനമികളകട നവശകരണ പ്രവൃത്തമികള

ശശ  .    ടമി  .    പമി  .    രകൊമകൃഷ്ണന:  സര്,  പട്ടേമികജകൊതമി  ഗകകൊളനമികളകട

നവശകരണത്തമിനച  ബഹുമകൊനകപ്പെട്ടേ  വകുപ്പുമനമിയുളും  ഗവണ്കമന്റുളും

നല്കമിവരുന്ന  പരമിഗണനകയ  ഈ  സനര്ഭത്തമില്  പ്രഗതദകമകൊയമി

അഭമിനനമിക്കുകയകൊണച.   ഗപരകൊമ നമിഗയകൊജകമണ്ഡലത്തമികല  വലമിയ പറമച

ഗകകൊളനമിയുകട  നവശകരണളും  വര്ഷങ്ങളകൊയമി  നടക്കുകയകൊണച.   പ്രവൃത്തമി

ഏകറടുത്തമിട്ടുള്ളതച  നമിര്മമിതമിയകൊണച.  ഈ  പ്രവൃത്തമിക്കച  നമിരവധമി

ആഗക്ഷപങ്ങള  ഉയര്നവന്നമിട്ടുണച.  ഇഗപ്പെകൊഴുളും  പ്രവൃത്തമി

പൂര്ത്തമിയകൊക്കമിയമിട്ടേമില്ല.  ഗപരകൊമ മണ്ഡലത്തമില്  തകന്നയുള്ള  തുറയൂര്

പഞ്ചേകൊയത്തച ആക്കൂര് വയല് ഗകകൊളനമിയുകട പ്രവൃത്തമി 2013-ല് എഫച.ഐ.റമി.

-യകൊണച   ഏകറടുത്തമിട്ടുള്ളതച.    ഇതുവകരയുളും  ഗജകൊലമി

പൂര്ത്തശകരമിച്ചുകഴമിഞ്ഞമിട്ടേമില്ല.   ഇഗപ്പെകൊള  കചെറുവണ്ണൂര്  പഞ്ചേകൊയത്തമികല

കുണ്ടൂര്ത്തറ ഗകകൊളനമിയമില്  ഈ  നവശകരണ  പ്രവൃത്തമി   ആരളുംഭമിക്കകൊന
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തശരുമകൊനമിചമിട്ടുണച.  ഈ ഗജകൊലമി ഏല്പ്പെമിചമിരമിക്കുന്നതച നമിര്മമിതമികയയകൊണച.

ഗകകൊഴമിഗക്കകൊടച ജമില്ലയമികല അനുഭവങ്ങള പരമിഗശകൊധമിക്കുഗമകൊള നമിര്മമിതമികയ

ഏല്പ്പെമിക്കുന്ന  ഒരു  ഗജകൊലമിയുളും  സമയ  ബനമിതമകൊയമി,  സതദസനമകൊയമി

നടപ്പെമിലകൊക്കുന്നമില്ല.  എല്ലകൊ എളും.എല്.എ. -മകൊരുളും  ഈ പ്രശ്നത്തമിനച ആഗക്ഷപളും

ഉന്നയമിക്കുനണച.  തുടര്ചയകൊയമി  ഈ  ഗജകൊലമി  നമിര്മമിതമികയതകന്ന

ഏല്പ്പെമിക്കുന്ന സമിതമി വരുന. ഇക്കകൊരദത്തമില് ഗവണ്കമന്റെച അടമിയന്തരമകൊയമി

ഇടകപഗടണതുണച.   പട്ടേമികജകൊതമി പട്ടേമികവര്ഗ്ഗ വകുപ്പെമികന്റെ കശഴമിലുള്ള  ചെമില

ഗജകൊലമികകളല്ലകൊളും ഗകകൊര്പ്പെസച ഫണച ഉപഗയകൊഗമിചച  തഗദശസന്വേയളുംഭരണ വകുപ്പെച

ചുമതലകപ്പെടുത്തമിയകൊണച  നടത്തുന്നതച.  ഗവണ്കമന്റെമികന്റെ

നമിയനണത്തമില്തകന്ന  ഗകകൊളനമിയുകട  നവശകരണ  കകൊരദവളും  നടത്തകൊന

സകൊധമിക്കുന്നതകൊണച.    ഇക്കകൊരദത്തമില്  ഗവണ്കമന്റെച  ഇഗപ്പെകൊള  എടുക്കുന്ന

നമിലപകൊടച പുനനഃപരമിഗശകൊധനയച വമിഗധയമകൊക്കമി ജനങ്ങളകട അനുഭവങ്ങളകൂടമി

വമിലയമിരുത്തമി തശരുമകൊനകമടുക്കണകമന്നച അഭദര്തമിക്കുന.

പട്ടേമികജകൊതമി,  പട്ടേമികവര്ഗ്ഗ,  പമിന്നകൊക്ക  വമിഭകൊഗ  ഗക്ഷമ വളും  ഗദവസന്വേവളും

പകൊര്ലകമന്റെറമികകൊരദവളും വകുപ്പുമനമി (ശശ  .   കക  .   രകൊധകൊകൃഷ്ണന): സര്,  ഇവമികട

ബഹുമകൊനകപ്പെട്ടേ  അളുംഗളും  ശശ.  ടമി.  പമി.  രകൊമകൃഷ്ണന  ഉന്നയമിചതച  ഏറവളും
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പ്രധകൊനകപ്പെട്ടേ  വമിഷയമകൊണച.   പട്ടേമികജകൊതമി  ഗകകൊളനമികളകട

നവശകരണത്തമിനകൊയമി  2012-13,  2013-14  വര്ഷങ്ങളമില്   നടപ്പെമിലകൊക്കമിയ

സന്വേയളും  പരദകൊപ്തത  ഗ്രകൊമങ്ങള,  അതമിനുഗശഷളും  2016-17  മുതല്  ആരളുംഭമിച

അളുംഗബദ്ക്കര്  ഗ്രകൊമവളും  അതമികന്റെ  നമിര്വ്വേഹണവമകൊയമി  ബനകപ്പെട്ടേ

കകൊരദങ്ങളമകൊണച  ഇവമികട  സൂചെമിപ്പെമിചതച.   സര്ക്കകൊര്  അകക്രഡമിറച

ഏജനസമികള മുഗഖനയകൊണച  പദതമികള ഇഗപ്പെകൊള നടപ്പെമിലകൊക്കമിവരുന്നതച.

കൂടുതല്  ഏജനസമികളക്കച   ഇതമില്  പകങടുക്കകൊനഗവണമി  3-12-2021-ല്

സര്ക്കകൊര്  ഉത്തരവച  പുറകപ്പെടുവമിച്ചു.  അതുകകകൊണച  36   ഏജനസമികളക്കച

ഇതമികന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഏകറടുക്കകൊന  സകൊധമിക്കുളും.   അഗതകൊകടകൊപ്പെളും

ബഹുമകൊനകപ്പെട്ടേ അളുംഗളും സൂചെമിപ്പെമിച ഗപരകൊമ മണ്ഡലത്തമികല വമിവമിധ ഗകകൊളനമി

വമികസനപ്രവര്ത്തനവമകൊയമി ബനകപ്പെട്ടേച പരമിഗശകൊധമിക്കുകയുണകൊയമി.  അങ്ങച

ഇവമികട  ചൂണമിക്കകൊണമിചതുഗപകൊകല  2012-13  -ല്   ഏകറടുത്ത  പദതമികള

പൂര്ത്തമികരമിക്കുന്നതമിനച  സകൊധമിചമിട്ടേമികല്ലന്നച  കകണത്തമിയമിട്ടുണച.   ഇകതല്ലകൊളും

പരമിഗശകൊധനയച  വമിഗധയമകൊക്കുകയുണകൊയമി.   അതമികന്റെ  അടമിസകൊനത്തമില്

പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കൂടുതല്  മുഗന്നകൊട്ടുവരുനണച.   ഗനരകത്ത  ചൂണമിക്കകൊണമിച

മകറകൊരുകകൊരദളും പഞ്ചേകൊയത്തുകളക്കച  ഫണച  നല്കുന്ന  കകൊരദകത്ത
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സളുംബനമിചകൊണച.   പഞ്ചേകൊയത്തച  വകുപ്പുമനമിയുമകൊയമി   ഇക്കകൊരദളും

ചെര്ചകചെയ്യുകയുണകൊയമി.  അവമികട  എഞ്ചേമിനശയറമിളുംഗച  വമിളുംഗച

ഗവണതയകൊയമിട്ടേമില്ല.  അതുകൂടമി  പരമിഗണമിച്ചുകകകൊണകൊണച  പട്ടേമികജകൊതമി-

പട്ടേമികവര്ഗ്ഗ  വമികസനവകുപ്പുളും  സളുംയുക്തമകൊയമി  500  -ഒകൊളളും  അകക്രഡമിറച

എഞ്ചേമിനശയര്മകൊകര  കതരകഞ്ഞടുക്കകൊന  ഗവണമിയുള്ള  നടപടമി

ആരളുംഭമിച്ചുകഴമിഞ്ഞമിട്ടുണച.  അകക്രഡമിറച എഞ്ചേമിനശഗയഴച  ചെകൊര്ജച

എടുത്തുകഴമിഞ്ഞകൊല്  ഗകകൊര്പ്പെസച  ഫണടക്കളും  ഗലകൊക്കല്  ഗബകൊഡമികളക്കച

നല്കുന്ന  കകൊരദകത്ത  സളുംബനമിചച  പരമിഗശകൊധമിചച  തശരുമകൊനകമടുക്കകൊന

സകൊധമിക്കുകമന്നകൊണച കരുതുന്നതച. അഗപ്പെകൊള പ്രവര്ത്തനങ്ങള കകൊരദക്ഷമമകൊയമി

കകൊലതകൊമസളും കൂടകൊകത നടപ്പെമിലകൊക്കകൊന സകൊധമിക്കുളും. 

8. ബദല് സ്കൂളകളകട പ്രവര്ത്തനളും

ശശ  .   എ  .   പമി  .   അനമില് കുമകൊർ: സര്, കഴമിഞ്ഞ 25 വര്ഷമകൊയമി ഏതകൊണച

273  ബദല്  സ്കൂളകളകൊണച  ഗകരളത്തമില്  പ്രവര്ത്തമിച്ചുകകകൊണമിരമിക്കുന്നതച.

1997-ല്  DPEP  (District  Primary  Education  Programme)-യുകട

ഭകൊഗമകൊയമി ഗകന്ദ്ര ഗവണ്കമന്റെച സഹകൊയഗത്തകൊകടയകൊണച ആരളുംഭമിചതച.  പമിന്നശടച

ഗകന്ദ്ര സഹകൊയളും നമിര്ത്തമിയഗശഷളും സളുംസകൊന ഗവണ്കമന്റുകളതകന്നയകൊണച
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ബദല്  സ്കൂളകള  തുടരകൊന  തശരുമകൊനമിച്ചുളും  ഗകരളത്തമില്  273  സ്കൂളകള

തുടരുന്നതുളും.  പകക്ഷ നമിര്ഭകൊഗദകമന്നച പറയഗട്ടേ,  കഴമിഞ്ഞ കമയച മകൊസത്തമില്

കപകൊതുവമിദദകൊഭദകൊസ വകുപ്പെച  ഇറക്കമിയ ഒരു ഉത്തരവമില്  27  ബദല് സ്കൂളകള

ഒഴമികക  ബകൊക്കമി  മുഴുവന  ബദല്  സ്കൂളകളളും  നമിര്ത്തലകൊക്കകൊന

തശരുമകൊനമിചമിരുന.   അന്നച  നമിര്ത്തലകൊക്കകൊന  ബകൊക്കമിയുണകൊയമിരുന്ന  27

സ്കുളകളളും  ഇഗപ്പെകൊള  നമിര്ത്തലകൊക്കകൊന  ധകൊരണയകൊകയന്നകൊണച  ഇഗപ്പെകൊള

മനസമിലകൊകുന്നതച.  അങ്ങകന വന്നകൊല് 25 വര്ഷമകൊയമി പ്രവര്ത്തമിക്കുന്ന 273

സ്കൂളകളളും  നമിര്ത്തലകൊക്കുന്ന  സകൊഹചെരദമകൊണണകൊകുന്നതച.  ഇതമികന്റെ

പ്രഗതദകതകയന്നതച ആദമിവകൊസമി, മലഗയകൊര ഗമഖലയമിലകൊണച ഇവ കൂടുതലകൊയമി

പ്രവര്ത്തമിക്കുന്നതച.  കപകൊതുവമിദദകൊഭദകൊസകത്ത ശക്തമികപ്പെടുത്തുന്നതമിനച ഏറവളും

പ്രധകൊനകപ്പെട്ടേ പങച വഹമിക്കുന്നവയകൊണച ബദല് സ്കൂളകള.  എളും.എല്.എ.-മകൊര്

ഉളകപ്പെകട  ലക്ഷക്കണക്കമിനച  രൂപ  അനുവദമിചകൊണച

കകട്ടേമിടങ്ങളണകൊക്കമിയമിട്ടുള്ളതച.  രണ്ടുളും മൂന്നച കമി.മശറര് കടന്നച അടുത്ത എല്.പമി.

സ്കൂളമില്  ഗപകൊഗകണ  സകൊഹചെരദമുള്ളമിടത്തകൊണച  ഇത്തരളും  സ്കൂളകള

അനുവദമിചമിട്ടുള്ളതച.  കഴമിഞ്ഞ  പത്തച  വര്ഷകമടുത്തുഗനകൊക്കമിയകൊല്  പുതമിയ

വമിദദകൊഭദകൊസ  സകൊപനങ്ങളളും  എല്.പമി.  സ്കൂളകളളും  അനുവദമിചമിട്ടേമില്ല.
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കപകൊതുവമിദദകൊഭദകൊസകത്ത  ശക്തമികപ്പെടുത്തുകമന്നച  ഒരു  ഭകൊഗത്തച  പറയുകയുളും.....

ആദമിവകൊസമി  ഗമഖലയമില്  ഇഗപ്പെകൊഴുളും  ഒരു  ശതമകൊനത്തമില്  തകൊകഴ  സ്കൂളമില്

ഗപകൊകകൊത്ത  കുട്ടേമികളകണന്നകൊണച  പറയുന്നതച.  ആദമിവകൊസമി,  മലഗയകൊര,

പമിഗന്നകൊക്ക  പ്രഗദശങ്ങളമില്  പ്രവര്ത്തമിക്കുന്ന  ഇത്തരളും  വമിദദകൊലയങ്ങള

നമിര്ത്തുന്നതച  നമ്മുകട  കപകൊതുവമിദദകൊഭദകൊസകത്ത  തകര്ക്കകൊഗന

ഉപകരമിക്കുകയുള.  എകന്റെ നമിഗയകൊജകമണ്ഡലത്തമികല രണച വമിദദകൊലയങ്ങള

ഗനരമിട്ടേച  എനമിക്കറമിയകൊവന്നതകൊണച.   മൂന്നച  കമി.മശറര്  ദൂകരയകൊണച  എല്.പമി.

സ്കൂളകളള്ളതച.  അതുകകകൊണച  ഇഗൗ  നടപടമി  പമിനവലമിക്കണകമന്നച

ബഹുമകൊനകപ്പെട്ടേ മനമിഗയകൊടച അഭദര്തമിക്കുകയകൊണച.  

കപകൊതുവമിദദകൊഭദകൊസ-കതകൊഴമില് വകുപ്പുമനമി (ശശ  .   വമി  .   ശമിവനകുട്ടേമി): സര്,

യകൊതകൊസഗൗകരദളും  തശകരയമില്ലകൊത്തതുളും  വമിദദകൊഭദകൊസപരമകൊയമി  പമിന്നകൊക്കളും

നമില്ക്കുന്നതുമകൊയ  ഒറകപ്പെട്ടേ  തശരപ്രഗദശങ്ങളമികലയുളും  വനഗമഖലകളമികലയുളും

ജനങ്ങകള  രകൊജദവമികസനത്തമികന്റെ  മുഖദധകൊരയമിഗലയച

കകകൊണ്ടുവരുന്നതമിനുഗവണമി  1997-ല്  ഡമി.പമി.ഇ.പമി. ആവമിഷ്ക്കരമിച  നൂതന

ആശയമകൊണച  ഏകകൊദദകൊപക  വമിദദകൊലയങ്ങള  അഥവകൊ Multi-Grade

Learning  Centres  (MGLC).   ഒഗൗപചെകൊരമിക  വമിദദകൊഭദകൊസത്തമിനുതകുന്ന
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വമിദദകൊലയങ്ങള  നമിലവമിലമില്ലകൊത്ത  മലഗയകൊര,  ആദമിവകൊസമി  വമിദൂര

പ്രഗദശങ്ങളമിലകൊണച പ്രധകൊനമകൊയുളും ഇതച ആരളുംഭമിചതച.  2009-ല് വമിദദകൊഭദകൊസ

അവകകൊശ നമിയമളും നമിലവമില്വന്നതമികന്റെ ഫലമകൊയമി ആറച മുതല് പതമിനകൊലച

വയസ്സുവകരയുള്ള  കുട്ടേമികളകട  ഒഗൗപചെകൊരമിക  വമിദദകൊഭദകൊസളും  മഗൗലമിക

അവകകൊശമകൊകുകയുളും  പമില്ക്കകൊലത്തച  ഇത്തരളും  പഠന  ഗകന്ദ്രങ്ങള  Sarva

Shiksha Abhiyan (SSA)  പദതമിയുളകപ്പെടുത്തുകയുമുണകൊയമി.  വമിദദകൊഭദകൊസ

അവകകൊശ നമിയമളും നമിലവമില് വന്നതമിനുഗശഷളും ഗകന്ദ്ര  മകൊനവ വമിഭവഗശഷമി

മനകൊലയളും  SSA  പദതമിയമിലൂകട  ഇത്തരളും വമിദദകൊലയങ്ങളക്കച  നല്കമിവന്ന

ധനസഹകൊയളും നമിര്ത്തലകൊക്കമി.  എന്നമിരുന്നകൊലുളും പ്രസ്തുത ഗകന്ദ്രങ്ങള ഉടനടമി

നമിര്ത്തലകൊക്കകൊന  സകൊധമിക്കകൊത്തതമിനകൊല്  തകൊല്കകൊലമികമകൊയമി

കപകൊതുവമിദദകൊഭദകൊസ വകുപ്പെമികന്റെ കശഴമില് തുടരകൊന അനുവദമിച്ചു.   കുട്ടേമികളക്കച

ഗുണഗമനയുള്ള  ഒഗൗപചെകൊരമിക  വമിദദകൊഭദകൊസളും  നല്കുന്നതമിനകൊയമി  ഗമല്

സകൊപനങ്ങളമില്  പഠമിക്കുന്ന  കുട്ടേമികളക്കച  ലഭദമകൊയ  സ്കൂള  സഗൗകരദങ്ങള

കപകൊതുവമിദദകൊഭദകൊസ  വകുപ്പെച  തലത്തമില്  സര്കവ്വേ  നടത്തമി

പരമിഗശകൊധമിക്കുകയുണകൊയമി.  ഒഗൗപചെകൊരമിക  സ്കൂള  സകൊഹചെരദങ്ങളമില്

പരമിശശലനളും സമിദമിച,  മതമിയകൊയ ഗയകൊഗദതയുള്ള അദദകൊപകരുകട കശഴമില്
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കുട്ടേമികളക്കച  ഗുണഗമനയുള്ള  വമിദദകൊഭദകൊസളും  ലഭദമകൊക്കുകകൊകയന്നതച

കണക്കമികലടുത്തച  നമിര്ത്തലകൊക്കകൊവന്ന  MGLC-കളകട  പട്ടേമിക  തയ്യകൊറകൊക്കമി.

സളുംസകൊനത്തച  11  ജമില്ലകളമില്  270  MGLC-കളമിലകൊയമി  3818

വമിദദകൊര്തമികളളും  344  ഗവകൊളന്റെമിയര്മകൊരുളും  മകൊതമകൊണണകൊയമിരുന്നതച.   ഇവ

നമിര്ത്തലകൊക്കുഗമകൊള  വമിദദകൊര്തമികളക്കച  കതകൊട്ടേടുത്തുള്ള  എല്.പമി.

സ്കൂളകളമില്  തുടര്പഠനളും  സകൊധദമകൊകുകമന്നച  കകണത്തമിയ  സര്കവ്വേയുകട

അടമിസകൊനത്തമില്  പുന:പരമിഗശകൊധന  നടത്തമി.   പരമിഗശകൊധനയമില്

നകൊകലണ്ണളും  മകൊതമകൊണച  ഉടനടമി  നമിര്ത്തലകൊക്കകൊന  കഴമിയമികല്ലന്നച  റമിഗപ്പെകൊര്ട്ടേച

കചെയ്യകപ്പെട്ടേതച.   നമിര്ത്തലകൊക്കകപ്പെട്ടേ  ഗകന്ദ്രങ്ങളമികല  വമിദദകൊര്തമികള

കതകൊട്ടേടുത്തുള്ള  കകപ്രമറമി  സ്കൂളകളമില്  ഗചെര്ന്നച  പഠനളും  തുടര്നവരുനണച.

ഇപ്രകകൊരളും  തുടര്പഠനളും  നടത്തുന്ന  സ്കൂളകളമിഗലയച  യകൊതകൊസഗൗകരദളും

ആവശദമകൊകണങമില്  എസച.എസച.കക.  (സമഗ്ര  ശമിക്ഷകൊ  ഗകരള)-യുകട

സഹകൊയഗത്തകൊകട ആയതച ലഭദമകൊക്കുന്നതകൊണച.  ശകൊരശരമികവളും മകൊനസമികവളും

കകവകകൊരമികവമകൊയ  വമികകൊസമകൊണച  സ്കൂള  വമിദദകൊഭദകൊസത്തമികന്റെ  പ്രധകൊന

ലക്ഷദളും.  സ്കൂള  വമിദദകൊഭദകൊസത്തമികന്റെ  അക്കകൊഡമമിക  ലക്ഷദവളും  സകൊമൂഹമിക

ലക്ഷദവളും  ഗനടണകമങമില്  അഭമിലഷണശയമകൊയ  എണ്ണളും  കുട്ടേമികള
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സ്കൂളകളമിലുണകൊകണളും.   സ്കൂളകകള  സളുംബനമിചമിടഗത്തകൊളളും  സകൊര്ട്ടേച  കകൊസച

മുറമികളളും കകഹകടക്കച സ്കൂളകളമകൊയമി. കമചകപ്പെട്ടേ ഭഗൗതമിക സകൊഹചെരദങ്ങഗളകൊകട

മമികവമികന്റെ  ഗകന്ദ്രങ്ങളകൊയമി  സ്കൂളകള  മുഗന്നറമികക്കകൊണമിരമിക്കുഗമകൊള

സഗൗകരദങ്ങള  തകൊരതഗമദന  കുറഞ്ഞ  MGLC-കളമില്  കുട്ടേമികകള

പഠമിപ്പെമിക്കുന്നതച  അവരുകട  വമിദദകൊഭദകൊസത്തമിനുള്ള  അവകകൊശളും

നമിഗഷധമിക്കലകൊണച.   പ്രസ്തുത  സകൊഹചെരദത്തമിലകൊണച  എല്.പമി.  സ്കൂളമില്

എത്തമിഗചരകൊന  സകൊധമിക്കകൊത്ത  MGLC-കളമികല  വമിദദകൊര്തമികകള

തഗദശഭരണ  സകൊപനത്തമികന്റെയുളും  പട്ടേമികവര്ഗ്ഗ  വമികസന  വകുപ്പെമികന്റെയുളും

സഹകൊയഗത്തകൊകട സ്കൂളകളമില് എത്തമിക്കുന്നതമിനച  കപകൊതുവമിദദകൊഭദകൊസ വകുപ്പെച

മുനകകയ്യടുത്തതച.  ഗമല്  സകൊഹചെരദത്തമില്  ബദല്  സ്കൂളകള

നമിര്ത്തലകൊക്കമിയതുമൂലളും  വമിദദകൊര്തമികളക്കുളും  രക്ഷകര്ത്തകൊക്കളക്കുളും

പ്രയകൊസങ്ങള ഉണകൊകുകയമില്ല.  

ശശ  .   പമി  .   കക  .   ബഷശര്: സര്,.... (കകമക്കച ഓഫച).

ശശ  .    വമി  .    ശമിവനകുട്ടേമി:  സര്,  ബഹുമകൊനകപ്പെട്ടേ  കകഹഗക്കകൊടതമിയുകട

03.06.2022-കല  ഇടക്കകൊല  ഉത്തരവമികന്റെ  അടമിസകൊനത്തമില്  മലപ്പുറളും

ജമില്ലയമികല  അരമിമളുംഗലളും,  അരമിമണല്,  മഞ്ഞളപ്പെകൊറ,  തരമിക്കുളളും,
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കകൊളളുംതമിരുത്തമി,  ഗമല്മുറമി എന്നശ  MGLC-കള നമിര്ത്തലകൊക്കകൊനുള്ള നടപടമി

തകൊല്കകൊലമികമകൊയമി  നമിര്ത്തമിവചമിട്ടുണച.  ഏകകൊദദകൊപക  വമിദദകൊലയങ്ങള

വരുന്ന  പ്രഗദശകത്ത  എളും.എല്.എ.-മകൊരുമകൊയമി  ഒരു  ഗയകൊഗളും  ഗചെരകൊളും.

ബനകപ്പെട്ടേ  ഉഗദദകൊഗസനകൊകരകൂകട  പകങടുപ്പെമിച്ചുകകകൊണച  സബ്മമിഷനമിലൂകട

ഉന്നയമിക്കകപ്പെട്ടേ  പ്രശ്നവളും  ഞകൊന  പറഞ്ഞ  പ്രശ്നവളും  ചെര്ച  കചെയ്തച  ഏതകൊണച

ശരമികയന്നച ഗനകൊക്കമി തശരുമകൊനകമടുക്കകൊളും.  

9. കകൊളളുംതമിരുത്തമി   MGLC   സ്കൂളമികന്റെ പ്രവര്ത്തനളും

ശശ  .    കക  .    പമി  .    എ  .    മജശദച:  സര്,  എകന്റെ  നമിഗയകൊജകമണ്ഡലത്തമികല

കകൊളളുംതമിരുത്തമി  MGLC  വമിദദകൊലയളും,  പരപ്പെനങ്ങകൊടമി  ബശചമില്

പ്രവര്ത്തമിക്കുന്ന Aviyil  Beach  School എന്നശ  രണച  സ്കൂളകളളും  മനമി

ഗനരകത്ത പറഞ്ഞഗപകൊകല പൂട്ടുന്ന വക്കമിലകൊണച.  കകൊളളുംതമിരുത്തമികയന്നതച ഒരു

ദന്വേശപകൊണച.   അവമികടനമിന്നച  ഗവകറ  വമിദദകൊലയത്തമികലത്തണകമങമില്  എട്ടേര

കമി.മശറര്  ഗപകൊകണളും.  ഇഗൗ  സ്കൂളമില്  പ്രശ-കകപ്രമറമി,  കകപ്രമറമി

വമിഭകൊഗങ്ങളമിലകൊയമി  കകൊസ്സുകള  പ്രവര്ത്തമിക്കുനണച.  പ്രശ-കകപ്രമറമി

വമിഭകൊഗത്തമില്  35  കുട്ടേമികളളും  കകപ്രമറമി  വമിഭകൊഗത്തമില്  78  കുട്ടേമികളമടക്കളും

ആകക  113  കുട്ടേമികളണച.   2015-കല  സര്ക്കകൊര്  ഉത്തരവച  അനുസരമിചച
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ജലവമിഭവ  വകുപ്പെമികന്റെ  ഒരു  ഏക്കര്  പത്തച  കസന്റെച  സലളും  ഇഗൗ

വമിദദകൊലയത്തമിനച  വമിട്ടുകകകൊടുത്തമിട്ടുണച.   അതുഗപകൊകലതകന്ന  എളും.എല്.എ.-

യുകട  ആസമി  വമികസന  ഫണമില്നമിന്നച  30  ലക്ഷളും  രൂപ  കചെലവകൊക്കമിയുളും

എസച.എസച.എ.  ഫണമില്നമിന്നച  15  ലക്ഷളും  രൂപ  കചെലവഴമിച്ചുളും  സ്കൂളമികന്റെ

കകട്ടേമിടളും  നമിര്മമിചച  കഴമിഞ്ഞമിട്ടുണച.   പഞ്ചേകൊയത്തച  ഫണച  ഉപഗയകൊഗമിചച

ചുറ്റുമതമിലുളും  പണമിതമിട്ടുണച.  ധകൊരകൊളളും  കുട്ടേമികളള്ള  നല്ല  രശതമിയമില്

പ്രവര്ത്തമിക്കുന്ന  ഒരു  വമിദദകൊലയമകൊണച  പൂട്ടുന്ന  സമിതമിയമില്  നമില്ക്കുന്നതച.

ഭൂമമിശകൊസ്ത്രപരമകൊയമി  കകൊളളുംതമിരുത്തമികയന്ന  പ്രഗദശളും  ഒരു  ദന്വേശപകൊയമി

കമിടക്കുകയകൊണച.  കവള്ളത്തകൊല് ചുറകപ്പെട്ടേ സലമകൊണച.  നന്നമ പഞ്ചേകൊയത്തച

ഒരു  ഭകൊഗത്തുളും  മകറകൊരു  ഭകൊഗളും  പരപ്പെനങ്ങകൊടമി,  തമിരുരങ്ങകൊടമി

മുനമിസമിപ്പെകൊലമിറമിയുമകൊണച.  പൂട്ടുകകയന്നതച ഇതമികന സളുംബനമിചച വദക്തമകൊയ

ഒരു  ധകൊരണഗയകൊ  പഠനഗമകൊയമില്ലകൊകത  കചെയ്യുന്നതകൊകണന്നകൊണച  ഞകൊന

മനസമിലകൊക്കുന്നതച.   മനമി  പറഞ്ഞതുഗപകൊകല  ഇതുസളുംബനമിചച

ഗകകൊടതമിയമില്നമിന്നച  തല്ക്കകൊലളും  ഗസ  വകൊങ്ങമിയമിട്ടുകണങമിലുളും  പരപ്പെനങ്ങകൊടമി

ബശചമികല  വമിദദകൊലയത്തമിനുളും  പ്രശ്നളും  വന്നച  നമില്ക്കുകയകൊണച.   ഇഗൗ

കകൊരദത്തമില് ഗവണ്കമന്റെച  അടമിയന്തരമകൊയമി  നടപടമികയടുക്കണളും.   ഗകകൊടതമി
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ഗസ മകൊറകൊന കകൊത്തമിരമിഗക്കണ കകൊരദമമികല്ലന്നകൊണച എനമിക്കച പറയകൊനുള്ളതച.  

കപകൊതുവമിദദകൊഭദകൊസ-കതകൊഴമില് വകുപ്പുമനമി (ശശ  .   വമി  .   ശമിവനകുട്ടേമി): സര്,

ഞകൊന ഗനരകത്ത പറഞ്ഞ മറുപടമി ആവര്ത്തമിചച സമയളും കളയുന്നമില്ല.  അങ്ങച

ഇവമികട  സൂചെമിപ്പെമിച  സ്കൂളമികന  സളുംബനമിചച  ബഹു.  കകഹഗക്കകൊടതമിയമില്

സമര്പ്പെമിക്കകപ്പെട്ടേ  WP(C)  No.  18106/2002-ല്  08.06.2022-ല്

പുറകപ്പെടുവമിച  ഗകകൊടതമി  ഉത്തരവമികന്റെ  അടമിസകൊനത്തമില്  പ്രസ്തുത  MGLC

തകൊല്കകൊലമികമകൊയമി  നമിലനമിര്ത്തമിയമിട്ടുണച.  MGLC-കളമില്  പഠമിക്കുന്ന

വമിദദകൊര്തമികകള സളുംബനമിചമിടഗത്തകൊളളും കപകൊതുവമിദദകൊഭദകൊസ രളുംഗത്തുണകൊയ

മകൊറളും  അവര്ക്കച  അനുഭവമിക്കകൊന  കഴമിയുന്നമില്ല.  പഴയ  രൂപത്തമില്

ഏകകൊദദകൊപകരുളും  പരമിമമിതമകൊയ  സഗൗകരദത്തമിലുമകൊണച  അവര്

പഠമിക്കുകയകൊണച.  യകൊതകൊസഗൗകരദളും ഒരു പ്രശ്നമകൊകണങമില് എസച.എസച.കക.

അതച  ഏര്കപ്പെടുത്തുനണച.   ഏകകൊദദകൊപക സ്കൂളമില് പഠമിക്കുന്ന കുട്ടേമികളക്കച

കപകൊതുവമിദദകൊഭദകൊസത്തമില്  ഇന്നച  ഉണകൊയമികക്കകൊണമിരമിക്കുന്ന

അതമിഗവഗതയമിലുള്ള  അതദന്തകൊധുനമിക  ശകൊസ്ത്ര  സകൊഗങതമിക  വമിദദയുളും

അതുമകൊയമി  ബനകപ്പെട്ടുള്ള  എല്ലകൊ  വമിദദകൊഭദകൊസ  സഗൗകരദങ്ങളളും

പ്രഗയകൊജനകപ്പെടുത്തകൊന  കഴമിയുന്നമില്ല.   അതുകകകൊണകൊണച  ബദല്  സ്കൂളകള
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നമിര്ത്തലകൊക്കമിയമിട്ടേച  കപകൊതുവമിദദകൊലയങ്ങളമിഗലയച  കുട്ടേമികകള

കകകൊണ്ടുഗപകൊകുന്നതമിനുഗവണമി  സഗൗകരദങ്ങള  ഒരുക്കമിയമിട്ടുള്ളതച.  ഗനരകത്ത

സൂചെമിപ്പെമിചതുഗപകൊകല  ഇതച  ബകൊധമിക്കുന്ന  പ്രഗദശകത്ത  എളും.എല്.എ.-

മകൊരുമകൊയമി  ചെര്ച  കചെയ്തച  സ്കൂളകള  നമിലനമിര്ത്തണകമന്നകൊണച

തകൊല്പരദകമങമില്  അതച  ആഗലകൊചെമിചച  കചെയ്യകൊകമന്നകൊണച  എനമിക്കച

പറയകൊനുള്ളതച.

(10)    ഇരമിക്കൂറമികല യകൊതകൊഗകശളും 

ശശ  .    സജശവച  ഗജകൊസഫച:  സര്,  ഗകകൊവമിഡച  കകൊലത്തച  ഇരമിക്കൂര്

നമിഗയകൊജകമണ്ഡലത്തമില് നമിര്ത്തലകൊക്കമിയ കക.എസച.ആര്.ടമി.സമി. ബസ്സുകള

പുനനഃസകൊപമിക്കണകമന്നകൊവശദകപ്പെട്ടുകകകൊണകൊണച  ഞകൊന  ഇഗൗ  സബ്മമിഷന

അവതരമിപ്പെമിക്കുന്നതച.  ഏറവളും  ലളമിതമകൊയമി  ജമില്ലകൊതലത്തമില്

പരമിഹരമിഗക്കകണകൊരു  വമിഷയളും  സഭയമില്  സബ്മമിഷനകൊയമി  ഉന്നയമിഗക്കണ

സകൊഹചെരദമുണകൊയതച  വളകരഗയകറ  ദഗൗര്ഭകൊഗദകരമകൊണച.

പരമിണതപ്രജനകൊയ  ബഹുമകൊനകപ്പെട്ടേ  മനമി  ഇക്കകൊരദത്തമില്  അടമിയന്തര



Uncorrected/Not for Publication
04-07-2022

34

നടപടമി സന്വേശകരമിക്കണകമന്ന അഭദര്തന ഞകൊന മുഗന്നകൊട്ടുവയകയകൊണച. എല്ലകൊ

വമികസന  സമമിതമി  ഗയകൊഗങ്ങളമിലുളും  ഭരണ-പ്രതമിപക്ഷ  ഗഭദമമില്ലകൊകത

വളകരഗയകറ ചെര്ച കചെയ്യകപ്പെടുകന്നകൊരു വമിഷയമകൊണമിതച.  ഗകകൊവമിഡമിനുഗശഷളും

പല  സലങ്ങളമിലുളും  ബസ്സുകള  പുനനഃസകൊപമികചങമിലുളും  നകൊളമിതുവകരയകൊയമി

ഇവമികട  അതമിനച  നടപടമി  സന്വേശകരമിചമില്ല.  കണ്ണൂര്  ഡമിഗപ്പെകൊയമില്  102  ബസച

സര്വ്വേശസുകളണകൊയമിരുന്നതമില്  82  സര്വ്വേശസുകളകൊണച  നമിലവമിലുള്ളതച.  20

സര്വ്വേശസുകള  കവട്ടേമിക്കുറചമിട്ടുണച.  കവട്ടേമിക്കുറച  സര്വ്വേശസുകളമില്  14-ഉളും

ഇരമിക്കൂര്  നമിഗയകൊജകമണ്ഡലത്തമിലൂകട  കടനഗപകൊകുന്നവയകൊയമിരുന.

ബകൊക്കമികയല്ലകൊളും  ഗപരകൊവൂര്  നമിഗയകൊജകമണ്ഡലത്തമികല  മലഗയകൊര  ഗമഖലകൊ

പ്രഗദശങ്ങളമിഗലയള്ള  സര്വ്വേശസുകളകൊയമിരുന.  മലഗയകൊര  ഗമഖലയമികല

നമിഗയകൊജകമണ്ഡലങ്ങഗളകൊടച  കടുത്ത  വമിഗവചെനളും  കകൊണമിക്കുകയകൊണച.

ഇക്കകൊരദളും  ജമില്ലകൊവമികസന  സമമിതമി  ഗയകൊഗത്തമില്  ചെര്ച  കചെയ്തമിട്ടുളും

ഡമിഗപ്പെകൊയമില്  ആവശദമുന്നയമിചമിട്ടുളും  വളകര  നമിരുത്തരവകൊദപരമകൊയ

നമിലപകൊടകൊണച ജമില്ലകൊ ഭരണകൂടവളും കണ്ണൂര് ഡമിഗപ്പെകൊയുളും സന്വേശകരമിചതച. നമിരവധമി

റൂട്ടുകളണച.  അവകയകൊനളും ഞകൊന ഇവമികട വകൊയമിക്കുന്നമില്ല.  പതമിനകൊലച റൂട്ടുകള

ഒരുമമിചച  നമിര്ത്തലകൊക്കമിയതുകകൊരണളും  കതകൊഴമിലകൊളമികളക്കച  ഗജകൊലമി
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സലഗത്തയ്ഗക്കകൊ  കൃഷമിക്കകൊര്ക്കച  കൃഷമിയമിടങ്ങളമിഗലയ്ഗക്കകൊ   ഗപകൊകകൊന

കഴമിയുന്നമില്ല.  കൂടകൊകത  പല  കുട്ടേമികളക്കുളും  ഇഗപ്പെകൊള  സ്കൂളമില്  ഗപകൊകകൊന

സകൊധമിക്കകൊത്ത അവസയുമകൊണള്ളതച. ബഹുമകൊനകപ്പെട്ടേ മനമി അടമിയന്തരമകൊയമി

ഇക്കകൊരദത്തമില്  നടപടമി  സന്വേശകരമിക്കണളും.  കണ്ണൂര്  ഡമിഗപ്പെകൊയുമകൊയമി

ബനകപ്പെടുഗമകൊള  ബസമില്ല,  ജശവനക്കകൊരമില്ല,  ടയര്  ഇല്ല,  ഡന്യൂട്ടേമിയമില്

വന്നമിരമിക്കുന്ന  മകൊറമകൊണച  എകന്നകൊകക്കയകൊണച  മറുപടമി  പറയുന്നതച.  വളകര

വമിചെമിതമകൊയ  കകൊരദങ്ങളകൊണച.  ഇക്കകൊരദത്തമില്  അടമിയന്തര

നടപടമിയുണകൊകണകമനളും  മലഗയകൊരഗമഖലകൊ  പ്രഗദശളും  എന്ന  നമിലയച

അവമിടകത്ത  യകൊതകൊഗകശത്തമിനച  പരമിഹകൊരമുണകൊകണകമനളും

അഭദര്തമിക്കുന. 

ഗതകൊഗത വകുപ്പുമനമി  (ശശ  .    ആന്റെണമി രകൊജു):  സര്,  ബഹുമകൊനകപ്പെട്ടേ

എളും.എല്.എ. ഉന്നയമിച ആവശദളും ഗകരളത്തമികല എല്ലകൊ  ഡമിഗപ്പെകൊകളമികലയുളും

സങശര്ണ്ണ  പ്രശ്നമകൊയമി  മകൊറമികയന്നതച  യകൊഥകൊര്തദമകൊണച.  ഗകകൊവമിഡച  19-

നുഗശഷളും  കപകൊതുഗതകൊഗത  സളുംവമിധകൊനത്തമിലൂകട  യകൊത  കചെയ്യുന്നവരുകട

എണ്ണത്തമില്  ഗണദമകൊയ  കുറവകൊണച  അനുഭവകപ്പെട്ടുകകകൊണമിരമിക്കുന്നതച.

ഗകകൊവമിഡമിനുമുമച കക.എസച.ആര്.ടമി.സമി.  ബസ്സുകളമില് യകൊത കചെയ്യുന്നവരുകട
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എണ്ണകത്തക്കകൊള  ഏതകൊണച  പകുതമി  യകൊതക്കകൊര്  മകൊതഗമ  ഇഗപ്പെകൊള

കക.എസച.ആര്.ടമി.സമി.  ബസ്സുകകള,  കപകൊതുഗതകൊഗത  സളുംവമിധകൊനകത്ത

കപകൊതുകവ  ആശയമിക്കുനളള.  ഇഗൗ  പശകൊത്തലത്തമില്  വരുമകൊനക്കുറവമൂലളും

നഷത്തമിഗലകൊടുന്ന സര്വ്വേശസുകള പുനനഃക്രമശകരമിക്കുകയുളും ചെമില സര്വ്വേശസുകള

നമിര്ത്തലകൊക്കുകയുളും  കചെയ്തമിട്ടുണച.   ഇതമികന്റെ  ഭകൊഗമകൊയമി  ഇരമിക്കൂര്

നമിഗയകൊജകമണ്ഡലത്തമിലുളും  ചെമില  സര്വ്വേശസുകള  പുനനഃക്രമശകരമിക്കുകയുളും

നമിര്ത്തലകൊക്കുകയുളും കചെയ്തമിട്ടുണച.                          കകൊസര്ഗഗകൊഡച-ചെശഗക്കകൊടച,

കകൊഞ്ഞങ്ങകൊടച-തുരുമമി  സര്വ്വേശസുകളളും  കണ്ണൂര്  യൂണമിറമില്നമിനളും  ഇരമിക്കൂര്

നമിഗയകൊജകമണ്ഡലത്തമിലൂകട  സര്വ്വേശസച  നടത്തമിയമിരുന്ന   അഞ്ചേച

സര്വ്വേശസുകളളും  വരുമകൊനക്കുറവമൂലളും  തകൊല്ക്കകൊലമികമകൊയമി

നമിര്ത്തലകൊഗക്കണമിവന്നമിട്ടുണച.  മകൊനന്തവകൊടമി-ചെശക്കകൊടച  സര്വ്വേശസുളും

ഇനനകചെലവഗപകൊലുളും  ലഭമിക്കകൊത്തതമിനകൊല്  നമിര്ത്തലകൊഗക്കണമിവന.

വരുമകൊനക്കുറവമൂലളും പയ്യന്നൂര്-ഗതര്ത്തല്ലമി സര്വ്വേശസച ഗകകൊവമിഡമിനുമുമതകന്ന

നമിര്ത്തമിയമിരുന.  അങ്ങുളകപ്പെകടയുളളവരുകട ആവശദപ്രകകൊരളും വശണ്ടുളും അതച

ഓപ്പെഗററച  കചെയ്കതങമിലുളും  റണ്ണമിളുംഗച  ഗകകൊസ്റ്റുഗപകൊലുളും  ലഭമിക്കകൊത്ത

സകൊഹചെരദത്തമില്  ആ  സര്വ്വേശസച  വശണ്ടുളും  നമിര്ത്തലകൊഗക്കണമിവന.
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കകൊസര്ഗഗകൊഡച,  കണ്ണൂര്,   വയനകൊടച  ജമില്ലകളമില്നമിനളും  പകൊലകൊ

ഡമിഗപ്പെകൊയമില്നമിനമുളകപ്പെകട  ഇരമിക്കൂര്  നമിഗയകൊജകമണ്ഡലത്തമിലൂകട

സര്വ്വേശസച നടത്തമിയമിരുന്ന, കക.എസച.ആര്.ടമി.സമി.ക്കച ഭശമമകൊയ നഷമമില്ലകൊത്ത

മറച  സര്വ്വേശസുകകളല്ലകൊളും  ഓപ്പെഗററച  കചെയ്യുനണച.  ജഗനകൊപകകൊരപ്രദമകൊയതുളും

കക.എസച.ആര്.ടമി.സമി.-ക്കച ഭശമമകൊയ നഷമുണകൊക്കകൊത്തതുമകൊയ സര്വ്വേശസുകള

പുനനഃക്രമശകരമിചച  കൂടുതല്  ട്രമിപ്പുകള  ഓപ്പെഗററച  കചെയ്യുന്ന  കകൊരദളും

പരമിഗണമിക്കകൊന  നമിര്ഗദശളും  നല്കമിയമിട്ടുണച.   കടുത്ത  സകൊമത്തമിക

ബുദമിമുട്ടേമില്  മുഴുവന  നഷവളും  ഏകറടുക്കകൊന  കഴമിയകൊത്ത  സകൊഹചെരദത്തമില്

ഇരമിക്കൂര്  നമിഗയകൊജകമണ്ഡലത്തമികല  തഗദശസന്വേയളുംഭരണ  സകൊപനങ്ങള

'ഗ്രകൊമവണമി'  പദതമിയമില്  പങകൊളമിയകൊകകൊന  തയ്യകൊറകൊയകൊല്  ആഗസച  മകൊസളും

മുതല്  നമിലച്ചുഗപകൊയ  എല്ലകൊ  സര്വ്വേശസുകളളും  നഷളും  ഗനകൊക്കകൊകത  ഓപ്പെഗററച

കചെയ്യകൊന കക.എസച.ആര്.ടമി.സമി. തയ്യകൊറകൊണച.


