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സബ്മമിഷന

1. ഒറ്റപപ്പാലതത്ത് സപ്പാസാംസപ്പാരമിക നമിലയസാം

ശശ  .    കക  .    പപസാംകുമപ്പാര:  സര,  ഒറ്റപപ്പാലസാം  നഗരസഭപ്പാപരമിധമിയമില

സപ്പാസാംസപ്പാരമിക  നമിലയസാം  നമിരമമിക്കുന്നതമിനത്ത്  04-11-2020-നത്ത്  ഭരണപ്പാനുമതമി

ലഭമിച.  എന്നപ്പാല  നപ്പാളമിതുവകരയസാം  പസ്തുത  പവൃതമി  മുപന്നപ്പാട്ടുപപപ്പാകപ്പാന

കഴമിയപ്പാകതപ്പാരു  സപ്പാഹചരര്യമപ്പാണത്ത്.  തപ്പാലൂകത്ത്  ആസപ്പാനസാം  എന്ന  നമിലയമിലസാം

വള്ളുവനപ്പാടമികന്റെ പകന്ദ്രകമന്ന നമിലയമിലസാം ഒറ്റപപ്പാലതത്ത് സപ്പാസാംസപ്പാരമിക നമിലയസാം

നമിരമമിക്കുന്നതത്ത് പുപരപ്പാഗമന മതനമിരപപക്ഷ സസ്വഭപ്പാവമുള്ള പവരതനങ്ങളുകട

പകന്ദ്രകമന്ന  നമിലയമില  ഉപപയപ്പാഗമികപ്പാന  കഴമിയന്ന  ഒന്നപ്പായമി  മപ്പാറസാം.  അതത്ത്

എത്രയസാം  പവഗസാം  നമിരമമിക്കുന്നതമിനപ്പാവശര്യമപ്പായ  നടപടമി

സസ്വശകരമികണകമന്നപ്പാണത്ത് ഇഇൗ സബ്മമിഷനമിലൂകട ഉന്നയമിക്കുന്നതത്ത്. 

തപദ്ദേശസസ്വയസാംഭരണസാം,  ഗപ്പാമവമികസനസാം,  എകക്സൈസത്ത്   വകുപ്പുമനമി

(ശശ  .   എസാം  .   വമി  .   പഗപ്പാവമിന്ദന മപ്പാസ്റ്റര): സര, ബഹുമപ്പാനകപട്ട അസാംഗസാം ശശ. കക.

പപസാംകുമപ്പാര അവതരമിപമിച്ച സബ്മമിഷന പരമിപശപ്പാധമിക്കുകയണപ്പായമി. ഒറ്റപപ്പാലസാം

നഗരസഭയമില ഒരു സപ്പാസാംസപ്പാരമിക നമിലയസാം നമിരമമിക്കുന്നതമിനപ്പായമി സസാംസപ്പാന

ബഡ്ജറ്റമിലള്കപടുതമി  5,38,70,118  രൂപ  അനുവദമിച്ചതമികന്റെ  ഭപ്പാഗമപ്പായമി
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പവൃതമികപ്പാവശര്യമപ്പായ  ഡമി.പമി.ആര.  തയപ്പാറപ്പാക്കുന്നതമിനത്ത്  കസ്വപട്ടഷന

ക്ഷണമിക്കുകയസാം  സ്ട്രക്പച്ചഴത്ത്  ഇനര്യ  എന്ന  സപ്പാപനതമികന്റെ  കസ്വപട്ടഷന

17-12-2021-കല  ഒറ്റപപ്പാലസാം  നഗരസഭപ്പാ  കഇൗണ്സമില  25-ാം  നമ്പര

തശരുമപ്പാനപകപ്പാരസാം അസാംഗശകരമിക്കുകയസാം കചയ. ആയതമികന്റെ ഭപ്പാഗമപ്പായമി പസ്തുത

സപ്പാപനസാം സപ്പാസാംസപ്പാരമിക നമിലയതമിനത്ത്  ആവശര്യമപ്പായ സ്ട്രക്ച്ചറല കവറ്റമിസാംഗത്ത്,

ഇലകമികല ആന്റെത്ത് പസാംബമിസാംഗത്ത് പഡപ്പായമിസാംഗത്ത്,  ഫയല പഡപ്പായമിസാംഗത്ത്,  പസപ്പായമില

കടസ്റ്റത്ത്  ആന്റെത്ത്  കടകമികല  സരവശസത്ത്  എന്നമിവ  നടതമി  ഡമി.പമി.ആര.

തയപ്പാറപ്പാകമി സമരപമിക്കുകയസാം തുടരന്നത്ത് സപ്പാപങ്കേതമികപ്പാനുമതമികപ്പായമി കകപസത്ത് 1

പസപ്പാഫത്ത് കവയര  മുഖപ്പാനരസാം  തപദ്ദേശഭരണ  വകുപത്ത്  ചശഫത്ത്  എഞമിനശയരകത്ത്

സമരപമിക്കുകയസാം  കചയ.  എന്നപ്പാല  15-05-2022-നത്ത്  കകപസത്ത്  1

നമിരതലപ്പാകമിയതമികനത്തുടരന്നത്ത്  കകപസത്ത്  3-ല  ഡമി.പമി.ആര.

സമരപമികപ്പാനപ്പാവശര്യകപട്ടുകകപ്പാണത്ത്  നമിരപദ്ദേശസാം  ലഭമിക്കുകയസാം  ആയതുപകപ്പാരസാം

2018-കല  നമിരകനുസരമിച്ചത്ത്  പകപ്പാസ്റ്റത്ത്  ഇനഡക്സൈത്ത്  34.75%  പകപ്പാരസാം  വശണസാം

ഡമി.പമി.ആര.  തയപ്പാറപ്പാകമി  സപ്പാപങ്കേതമികപ്പാനുമതമി  ലഭമിക്കുന്ന  മുറയത്ത്,

കപ്പാലതപ്പാമസസാം  കൂടപ്പാകത  പവൃതമി  ആരസാംഭമിക്കുന്നതമിനുപവണ  നടപടമികള്

സസ്വശകരമിക്കുന്നതപ്പായമിരമിക്കുസാം. 
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2. കനയപ്പാര ലയണ് സഫപ്പാരമി പപ്പാരകമികന്റെ പവരതനസാം

ശശ  .    സമി  .    കക  .    ഹരശന്ദ്രന:  സര,  തമിരുവനനപുരസാം  വനര്യജശവമി

ഡമിവമിഷനമികല കനയപ്പാര വനര്യജശവമി സപങ്കേതതമില കനയപ്പാര ഡപ്പാമമിനുള്ളമികല

മരക്കുന്നസാം  ദസ്വശപമില  1984-ല  ലയണ്  സഫപ്പാരമി  പപ്പാരകത്ത്,  കനയപ്പാര  എന്ന

പപരമില സമിസാംഹസഫപ്പാരമി പപ്പാരകത്ത് ആരസാംഭമിച. 10  ഏകര ഭൂമമിയമിലപ്പാണത്ത് ഇഇൗ

സഫപ്പാരമി  പപ്പാരകത്ത്  പവരതമിചവന്നതത്ത്.  ആരസാംഭഘട്ടതമില  3

കപണ്സമിസാംഹങ്ങപളയസാം  1  ആണ്സമിസാംഹപതയസാം  തൃശ്ശൂര  മൃഗശപ്പാലയമില

നമിന്നുകകപ്പാണവന്നപ്പാണത്ത് പപ്പാരകത്ത് തുടങ്ങമിയതത്ത്. 1985 ജനുവരമിയമില ടമി പപ്പാരകത്ത്

കപപ്പാതുജനങ്ങളുകട  സന്ദരശനതമിനപ്പായമി  തുറന്നുകകപ്പാടുത്തു.  പകന്ദ്ര  വനസാം

പരമിസമിതമി  മനപ്പാലയതമികന്റെ കശഴമിലള്ള Central Zoo Authority   (CZA)

കനയപ്പാര  ലയണ്  സഫപ്പാരമി  പപ്പാരകമിനത്ത്  കകലസനസസാം  നല്കുകയണപ്പായമി.

പപ്പാരകമികല  സമിസാംഹങ്ങളുകട  സസാംരക്ഷണകചലവത്ത്  അധമികരമിച്ചപപപ്പാള്

സമിസാംഹങ്ങളുകട  വസാംശവരദ്ധനവത്ത്  തടയന്നതമിനപ്പായമി  ആണ്സമിസാംഹങ്ങകള

വനര്യസാംകരണതമിനത്ത് വമിപധയമപ്പാകമി.  ഇപതത്തുടരന്നുണപ്പായ അണുബപ്പാധപയറ്റത്ത്

ആണ്സമിസാംഹങ്ങള്  മരണകപടുകയസാം  തുടരന്നത്ത്  സമിസാംഹങ്ങളുകട  എണസാം

കുറഞ്ഞുവരമികയസാം  കചയ.  2019-ല  ഗുജറപ്പാതമിലനമിന്നത്ത്  ഒരു
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ആണ്സമിസാംഹപതയസാം ഒരു കപണ്സമിസാംഹപതയസാം ഇവമികട കകപ്പാണവരമികയസാം

കപണ്സമിസാംഹസാം  ആദര്യസാം  മരണകപടുകയസാം  നപ്പാഗരപ്പാജത്ത്  എന്ന  ആണ്സമിസാംഹസാം

പമിന്നശടത്ത്  പരപ്പാഗസാം ബപ്പാധമിച്ചത്ത് മരണകപടുകയസാം കചയ.  ഏഷര്യയമികല ആദര്യകത

ലയണ്  സഫപ്പാരമി  പപ്പാരക്കുസാം  പകരളതമികല  ഒപരകയപ്പാരു  ലയണ്  സഫപ്പാരമി

പപ്പാരക്കുമപ്പാണത്ത്  കനയപ്പാറമിലള്ളതത്ത്.  സസ്വപദശമികളുസാം  വമിപദശമികളുമപ്പായമി  ധപ്പാരപ്പാളസാം

സന്ദരശകര ഇഇൗ പപ്പാരകമില വരുമപ്പായമിരുന്നു. 2015-16 കപ്പാലയളവമില കനയപ്പാര

വനര്യജശവമി സപങ്കേതതമിലനമിന്നുള്ള വരുമപ്പാനസാം 1,24,00,000 രൂപയപ്പായമിരുന്നു.

ഇപപപ്പാളതത്ത്  18  ലക്ഷസാം  രൂപയപ്പായമി  ചുരുങ്ങമി.  പട്ടമികവരഗ്ഗ  പമഖലയമില

നമിന്നുള്കപകടയള്ള  62  ദമിവസപവതന  ജശവനകപ്പാര  പജപ്പാലമി  കചയ്യുന്ന ഇഇൗ

വനര്യജശവമി  സപങ്കേതതമികല  പധപ്പാന  വരുമപ്പാന  പസപ്പാതസപ്പായമിരുന്നു  ലയണ്

സഫപ്പാരമി  പപ്പാരകത്ത്.  വരുമപ്പാനസാം  കുറഞ്ഞതമിനപ്പാല  ദമിവസ  പവതന

ജശവനകപ്പാരുപടയസാം  സമശപകത  കച്ചവടകപ്പാരുപടയസാം  അവസ  വളകര

പരമിതപ്പാപകരമപ്പാണത്ത്.  കനയപ്പാര വനര്യജശവമി  സപങ്കേതതമികല ലയണ് സഫപ്പാരമി

പപ്പാരകമിനത്ത്  അനുബനമപ്പായമി  സമിതമികചയ്യുന്ന  മപ്പാന  പപ്പാരകമിപനപ്പാടത്ത്

പചരന്നുകമിടക്കുന്ന  വന  ഭൂമമിയമിലനമിന്നത്ത്  ആവശര്യമപ്പായ  സലസാം  ഏകറ്റടുതത്ത്

നബപ്പാരഡമികന്റെപയപ്പാ  മപറ്റകതങ്കേമിലസാം  ഏജനസമിയപടപയപ്പാ  സഹപ്പായപതപ്പാടുകൂടമി
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ലയണ്പപ്പാരകത്ത്  വമിപുലശകരമിച്ചത്ത്  കൂടുതല  സഇൗകരര്യങ്ങപളപ്പാടുകൂടമി

പുനനഃപവരതനസാം  ആരസാംഭമിക്കുന്നതമിനുള്ള  ഇടകപടല  നടതണകമന്നത്ത്

അഭര്യരതമിക്കുന്നു. 

വനസാം-വനര്യജശവമി  വകുപ്പുമനമി  (ശശ  .    എ  .    കക  .    ശശശന്ദ്രന):  സര,

ബഹുമപ്പാനകപട്ട എസാം.എല.എ.  അപദ്ദേഹതമികന്റെ മണ്ഡലതമിലകപട്ട സഫപ്പാരമി

പപ്പാരകമികന്റെ  പവരതനസാം  തുടരന്നത്ത്  നടതപ്പാന  കഴമിയപ്പാത  സപ്പാഹചരര്യസാം

സസാംബനമിച്ചപ്പാണത്ത്  സബ്മമിഷന  ഉന്നയമിച്ചമിട്ടുള്ളതത്ത്.   അപദ്ദേഹസാം

പറഞ്ഞതുപപപ്പാകല,  കനയപ്പാര  വനര്യജശവമി  സപങ്കേതതമിപലയള്ള  മരക്കുന്നസാം

ദസ്വശപമില   സമിതമികചയ്യുന്ന  കനയപ്പാര  ലയണ്  സഫപ്പാരമി  പപ്പാരകത്ത്  1984-ല

സപ്പാപമിതമപ്പായതപ്പാണത്ത്.     തൃശ്ശൂര മൃഗശപ്പാലയമില നമിന്നത്ത്  നപ്പാലത്ത്  സമിസാംഹങ്ങകള

കകപ്പാണവന്നപ്പാണത്ത്  അന്നത്ത്  പപ്പാരകത്ത്  പവരതനമപ്പാരസാംഭമിച്ചതത്ത്.   ആ പപ്പാരകമിനത്ത്

പരമിമമിതമപ്പായ  ഭൂവമിസ്തൃതമിയപ്പാണുള്ളതത്ത്.   അപദ്ദേഹസാം  പറഞ്ഞതുപപപ്പാകല,  ഇതത്ത്

പകരളതമികല  ഒപരകയപ്പാരു  ലയണ്  സഫപ്പാരമി  പപ്പാരകപ്പാണത്ത്.   പപ്പാരകമികല

സലപരമിമമിതമി  കണകമികലടുതത്ത്  അവയകട  എണസാം

നമിയനമിക്കുന്നതമിപലയപ്പായമി  സമിസാംഹങ്ങകള  വനര്യസാംകരണസാം  നടതമിയമിരുന്നു.

പപ്പായപ്പാധമികര്യവസാം  പരപ്പാഗങ്ങള്മൂലവസാം  മരണകപട്ടത്ത്  സമിസാംഹങ്ങളുകട  എണസാം



Uncorrected/Not for Publication
18-07-2022

6

കുറഞ്ഞതമികനത്തുടരന്നത്ത്  ഇഇൗ  പപ്പാരകമികന്റെ  നമിലനമിലത്ത്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതമിനുസാം

വമിപനപ്പാദസഞപ്പാരമികളുകട  പധപ്പാന  ശദ്ധപ്പാപകന്ദ്രകമന്ന  നമിലയമിലസാം  പപ്പാരകത്ത്

സജശവമപ്പാക്കുന്നതമിനപ്പായമി  2019-ല  ഗുജറപ്പാതമികല  Sakkarbaug  Zoo-ല

നമിന്നത്ത്  രണത്ത്  സമിസാംഹങ്ങകള  എതമിക്കുന്നതമിനുള്ള  നടപടമി  സസ്വശകരമിച്ചതത്ത്.

ഗുജറപ്പാതമില  നമിന്നുസാം  കകപ്പാണവന്ന  രണത്ത്  സമിസാംഹങ്ങളമില  ഒന്നത്ത്

തമിരുവനനപുരസാം  മൃഗശപ്പാലയമിലവചസാം  മകറ്റപ്പാന്നത്ത്   സസ്വകപ്പാരര്യപപ്പാരകമില  വചസാം

2021-ല  മരണകപടുകയണപ്പായമി.  പശഷമിച്ചമിരുന്ന  'ബമിന'  എന്ന സമിസാംഹവസാം

02-06-2021-നത്ത്  മരണകപട്ടു.  ആ  പപ്പാരകമിലമിപപപ്പാള്  നമിലവമില

സമിസാംഹങ്ങകളപ്പാന്നുസാംതകന്ന  അവപശഷമിക്കുന്നമില.   പുതുതപ്പായമി  സമിസാംഹങ്ങകള

കകപ്പാണവരപ്പാനുള്ള  ശമതമിനമികട  1972-കല  വനര്യജശവമി  സസാംരക്ഷണനമിയമസാം

കസക്ഷന 38 (HR) അനുസരമിച്ചത്ത്   13-12-2013-കല ഉതരവപകപ്പാരസാം പകന്ദ്ര

വനസാം-പരമിസമിതമി കപ്പാലപ്പാവസപ്പാ വര്യതമിയപ്പാന വകുപമികന്റെ കശഴമിലള്ള  Central

Zoo  Authority  പപ്പാരകമികന്റെ അസാംഗശകപ്പാരസാം  റദ്ദേപ്പാക്കുകയസാം കചയ.     ബഹു.

എസാം.എല.എ.  പറഞ്ഞതുപപപ്പാകല,  അവമികടയള്ള  വരുമപ്പാനസാംകകപ്പാണപ്പാണത്ത്

കപപ്പാട്ടക്ഷന  വപ്പാച്ചരമപ്പാരക്കുള്കപകട  ശമ്പളസാം  നലകമിയമിരമിക്കുന്നതത്ത്.  Central

Zoo  Authority-യകട  നമിബനനപകപ്പാരസാം  20  കഹക്ടര  വമിസ്തൃതമി
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പവണകമന്നമിരമികക  കനയപ്പാര  ലയണ്  സഫപ്പാരമി  പപ്പാരകമിനത്ത്  4  കഹക്ടര

ഭൂവമിസ്തൃതമി മപ്പാത്രപമയള.  ഇതപ്പാണത്ത് പപ്പാരകമിനത്ത് അസാംഗശകപ്പാരസാം നഷ്ടകപടപ്പാനുള്ള

പധപ്പാന കപ്പാരണങ്ങളമികലപ്പാന്നത്ത്.  തുടരന്നത്ത് അസാംഗശകപ്പാരസാം പുനനഃസപ്പാപമിക്കുന്നതമിനത്ത്

പകന്ദ്ര  വനസാം-പരമിസമിതമി  കപ്പാലപ്പാവസ  വര്യതമിയപ്പാന  വകുപത്ത്  കസക്രട്ടറമികത്ത്

അപശല  നലകുകയസാം  അപദ്ദേഹതമികന്റെ  നമിരപദ്ദേശപകപ്പാരസാം  തമിരുവനനപുരസാം

Wildlife Warden hearing നടതമി ഹപ്പാജരപ്പായമി വമിശദശകരണസാം നലകുകയസാം

കചയമിരുന്നു. എന്നപ്പാല മപ്പാസാംസപഭപ്പാജമികളപ്പായ മൃഗങ്ങള് സവപ്പാരമി നടത്തുന്നതമിനത്ത്,

Central  Zoo  Authority  നമിഷ്കരഷമിക്കുന്ന  മപ്പാനദണ്ഡസാം  കനയപ്പാര  ലയണ്

സഫപ്പാരമി  പപ്പാരകമിനമിലപ്പാകയന്നതപ്പാണത്ത്  ഇപപപ്പാഴുള്ള  പശസാം.  അതമികന്റെ

അടമിസപ്പാനതമിലപ്പാണത്ത് അസാംഗശകപ്പാരസാം റദ്ദേപ്പാകമി  ഇകഴമിഞ്ഞ  22-06-2022-നത്ത്

ഉതരവത്ത് പുറകപടുവമിച്ചമിട്ടുള്ളതത്ത്.   ഡമിയര പപ്പാരകമിപനപ്പാടത്ത് പചരന്നത്ത് കമിടക്കുന്ന

സലതത്ത് ലയണ് സഫപ്പാരമി പപ്പാരകത്ത് ആരസാംഭമികപ്പാന കഴമിയപമപ്പാ എന്നതപ്പാണത്ത്

പമിന്നശടത്ത് ആപലപ്പാചമിപകണതത്ത്.  അതുസസാംബനമിച്ചത്ത് നടത്തുന്ന  പഠനതമികന്റെ

കൂടമി  കവളമിച്ചതമില  അനനരനടപടമികള്  സസ്വശകരമികപ്പാനപ്പാണത്ത്  സരകപ്പാര

ആഗഹമിക്കുന്നതത്ത്.  നമുകത്ത്  ശുഭപതശക്ഷപയപ്പാടുകൂടമി കപ്പാതമിരമികപ്പാകമന്നപ്പാണത്ത്

ബഹുമപ്പാനകപട്ട എസാം.എല.എ.-കയ  അറമിയമികപ്പാന ഞപ്പാന ഉപദ്ദേശമിക്കുന്നതത്ത്.  
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3. വമിപദശപഠനതമിനത്ത് പട്ടമികജപ്പാതമി വമികസന വകുപമികന്റെ ധനസഹപ്പായസാം

ശശ  .    വമി  .    ശശമി:  സര,  പട്ടമികജപ്പാതമി-പട്ടമികവരഗ്ഗ  വമിഭപ്പാഗതമിലകപട്ട

വമിദര്യപ്പാരതമികള്കത്ത്  വമിപദശപഠനതമിനത്ത്  ധനസഹപ്പായസാം  നലകുന്ന  ഒരു

ഗവണ്കമന്റെത്ത്  ഉതരവത്ത്  04-10-2017-ല  പുറകപടുവമിച്ചമിട്ടുണപ്പായമിരുന്നു.   ആ

ഉതരവമികല  മപ്പാരഗ്ഗനമിരപദ്ദേശപകപ്പാരസാം  ഇതമിനപ്പാവശര്യമപ്പായ  ധനസഹപ്പായസാം

വമിദര്യപ്പാരതമികള്കത്ത്  അഡസ്വപ്പാനസപ്പായമി  ലഭമികപ്പാന  അരഹതയകണന്നപ്പാണത്ത്

കപ്പാണുന്നതത്ത്.  ധനസഹപ്പായതമികന്റെ  ഒന്നപ്പാസാംഗഡു  ആണത്ത്  അഡസ്വപ്പാനസപ്പായമി

ലഭമിപകണതത്ത്.  വമിദര്യപ്പാരതമികള്കത്ത്  ലഭമിച്ചമിരമിക്കുന്ന  അവസരസാം  യഥപ്പാരത

രശതമിയമില പപയപ്പാജനകപടുതണകമങ്കേമില ഇഇൗ അഡസ്വപ്പാനസത്ത്  തുക ലഭര്യമപ്പാപയ

മതമിയപ്പാകൂ.  വമിദര്യപ്പാരതമി  തകന്ന  ഒന്നപ്പാസാം  ഗഡു  തുക  കകണതമി

കചലവഴമികണകമന്നപ്പാണത്ത്   ഉപദര്യപ്പാഗസര  സസ്വശകരമിക്കുന്ന  നമിലപപ്പാടത്ത്.  ഇതത്ത്

സരകപ്പാര ഉതരവമികല വര്യവസയത്ത് വമിരുദ്ധമപ്പാണത്ത്.  ഇതുമൂലസാം വമിപദശപഠനസാം

എന്ന  സസ്വപസാം  സപ്പാക്ഷപ്പാത്കരമികപ്പാന  കഴമിയപ്പാകത  മടപങ്ങണമിവരുന്ന  ഒരു

സമിതമിവമിപശഷസാം നമിലവമിലണത്ത്. അതുകകപ്പാണത്ത് ഇഇൗ ഗവണ്കമന്റെത്ത് ഉതരവമികല

നമിരപദ്ദേശപകപ്പാരസാം അഡമിഷന കമിട്ടുന്ന വമിദര്യപ്പാരതമികള്കത്ത് ഒന്നപ്പാസാം ഗഡു തുക

അഡസ്വപ്പാനസപ്പായമി  നലകണകമന്നപ്പാണത്ത്  എനമികത്ത്  ബഹുമപ്പാനകപട്ട  മനമിയകട
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ശദ്ധയമിലകപടുതപ്പാനുള്ളതത്ത്.  ഇതുമപ്പായമി  ബനകപട്ടത്ത്  'വമിനശത'  എന്ന

കപണ്കുട്ടമി  അഡസ്വപ്പാനസപ്പായമി  തുക  നലകപ്പാതതുകകപ്പാണത്ത്   4  ലക്ഷസാം  രൂപ

കടകമടുതത്ത്   വമിപദശ യൂണമിപവഴമിറ്റമിയമില അടച്ചത്ത് unconditional offer letter

വപ്പാങ്ങമി  നലകമിയമിട്ടുപപപ്പാലസാം  ഒന്നപ്പാസാം  ഗഡു തുക കകപ്പാടുകപ്പാതതുകകപ്പാണത്ത്  ആ

കുട്ടമികത്ത് വമിപദശപഠനതമിനത്ത് പപപ്പാകപ്പാന കഴമിയപ്പാത സപ്പാഹചരര്യമുണപ്പായമിട്ടുണത്ത്.

ഇതമികനപ്പാരു  പരമിഹപ്പാരസാം  കപ്പാണണകമന്നപ്പാണത്ത്  ബഹുമപ്പാനകപട്ട  മനമിയകട

ശദ്ധയമിലകപടുതപ്പാനുള്ളതത്ത്.  

പട്ടമികജപ്പാതമി,  പട്ടമികവരഗ്ഗ,  പമിന്നപ്പാക  വമിഭപ്പാഗ  പക്ഷമ വസാം  പദവസസ്വവസാം

പപ്പാരലകമന്റെറമികപ്പാരര്യവസാം  വകുപ്പുമനമി  (ശശ  .    കക  .    രപ്പാധപ്പാകൃഷ്ണന):  സര,

ബഹുമപ്പാനകപട്ട  അസാംഗസാം,  ശശ.  വമി.  ശശമി  ഉന്നയമിച്ചമിരമിക്കുന്ന  വമിഷയസാം

വമിപദശപഠനതമിനപ്പായമി  പട്ടമികജപ്പാതമി-പട്ടമികവരഗ്ഗ  വമിദര്യപ്പാരതമികള്കത്ത്

മുനകൂറപ്പായമി  തുക  അനുവദമികണകമന്നപ്പാണത്ത്.   നമിലവമില  പപപ്പാസ്റ്റത്ത്

ഗപ്പാഡുപവഷന, പമി.എച്ചത്ത്.ഡമി. പകപ്പാഴ്സുകള്കപ്പാണത്ത് വമിപദശ യൂണമിപവഴമിറ്റമികളമില

പഠനതമിനപ്പായമി പപവശനസാം നലകുന്നതത്ത്.  പപവശനസാം ലഭമിച്ചതമികന്റെ പരഖകള്

ഹപ്പാജരപ്പാക്കുന്നവരകത്ത്  അവരുകട  അരഹത  പരമിപശപ്പാധമിച്ചത്ത്  പരമപ്പാവധമി  25

ലക്ഷസാം രൂപ വകര പസപ്പാളരഷമിപത്ത് അനുവദമിക്കുന്നുണത്ത്. പഠമികപ്പാന ഉപദ്ദേശമിക്കുന്ന
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വമിദര്യപ്പാരതമികള്കത്ത്  യൂണമിപവഴമിറ്റമി  ബപ്പാങ്കേത്ത്  ഗര്യപ്പാരന്റെമി

ആവശര്യകപടുകയപ്പാകണങ്കേമില  വമിദര്യപ്പാരതമിയകടയസാം  വകുപത്ത്  ഡയറക്ടറകടയസാം

പപരമില  പജപ്പായമിന്റെത്ത്  അകഇൗണത്ത്  ഓപണ്  കചയത്ത്  ആവശര്യമപ്പായ  തുക

കഡപപപ്പാസമിറ്റത്ത്  കചയപ്പാനുള്ള  നടപടമികളുസാം  സസ്വശകരമിക്കുന്നുണത്ത്.  ഇപപപ്പാള്

കുട്ടമികള്കത്ത്  പശ-കമടമികത്ത്  മുതല  പപപ്പാസ്റ്റത്ത്  കമടമിക്കുസാം

വമിപദശപഠനതമിനുള്കപകട  എലപ്പാ  വമിദര്യപ്പാഭര്യപ്പാസ  പസപ്പാളരഷമിപ്പുകളുസാം

അഡമിഷന  ലഭമിച്ചതമിനുപശഷമപ്പാണത്ത്  ആനുകൂലര്യസാം  നലകമികകപ്പാണമിരമിക്കുന്നതത്ത്.

അതമിനത്ത്  മപ്പാറ്റസാംവരുതണകമന്നപ്പാണത്ത്  ബഹുമപ്പാനകപട്ട  അസാംഗസാം

ആവശര്യകപടുന്നതത്ത്.   വമിപദശപഠനതമിനത്ത്  പപപ്പാകുന്ന  കുട്ടമികള്കത്ത്

അഡസ്വപ്പാനസപ്പായമി  തുക  ലഭമികണകമന്നപ്പാണത്ത്.    ഇഇൗ  ഗവണ്കമന്റെത്ത്

അധമികപ്പാരതമില  വന്നതമിനുപശഷസാം  ഏകപദശസാം  174  കുട്ടമികകളയപ്പാണത്ത്

വമിപദശതത്ത്  പഠമിപമികപ്പാന  വമിട്ടതത്ത്.   അതമില  161  കുട്ടമികള്  എസത്ത്.സമി.

വമിഭപ്പാഗതമിലകപട്ടതുസാം  13  കുട്ടമികള്  എസത്ത്.ടമി.  വമിഭപ്പാഗതമിലകപട്ടതുമപ്പാണത്ത്.

മുനകപ്പാലങ്ങകള അപപക്ഷമിച്ചത്ത് രണസാംമൂന്നുസാം ഇരട്ടമി കുട്ടമികകളയപ്പാണത്ത് വമിപദശതത്ത്

വമിട്ടത്ത്  പഠമിപമികപ്പാനപവണമി  തശരുമപ്പാനമിച്ചമിരമിക്കുന്നതത്ത്.  അവരകത്ത്  ഇതുവകര

അങ്ങകനകയപ്പാരു  തടസമുള്ളതപ്പായമി  ശദ്ധയമിലവന്നമിട്ടമില.   ബഹുമപ്പാനകപട്ട
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കമമ്പര   സൂചമിപമിച്ചതത്ത്  ഒരു  കുട്ടമികത്ത്  പഠനതമിനത്ത്  ആനുകൂലര്യസാം  ലഭമിച്ചമിട്ടമില

എന്നപ്പായമിരുന്നു. വമിപദശപഠനതമിനത്ത് കസലക്ഷന കമിട്ടുന്ന മുഴുവന കുട്ടമികകളയസാം

പഠമിപമിക്കുന്നതമിനപ്പാവശര്യമപ്പായമിട്ടുള്ള  നടപടമികള്  ഗവണ്കമന്റെത്ത്

സസ്വശകരമിക്കുന്നതപ്പാണത്ത്.  വമിപദശ  പഠനതമിനുപവണമി   അഡസ്വപ്പാനസപ്പായമി  തുക

നലകുന്ന  കപ്പാരര്യസാം  പപതര്യകമപ്പായമി  പരമിപശപ്പാധമിച്ചത്ത്  ആവശര്യമപ്പായ  നടപടമി

സസ്വശകരമികപ്പാവന്നതപ്പാണത്ത്. 

4. ചപ്പാവറയച്ചകനക്കുറമിചള്ള പപ്പാഠഭപ്പാഗസാം ഒഴമിവപ്പാകമിയ നടപടമി

ശശ  .    പമി  .    കജ  .    പജപ്പാസഫത്ത്:  സര,  ഏഴപ്പാസാം  കപ്പാസമികല  സപ്പാമൂഹര്യശപ്പാസസാം

പുസ്തകതമില  8-ാം  ഭപ്പാഗതത്ത്  'നവപകരള  സൃഷ്ടമികപ്പായമി  സസാംഭപ്പാവന  കചയ

നപവപ്പാതപ്പാന നപ്പായകനപ്പാരുകട' ലമിസ്റ്റമില   ചപ്പാവറ കുരര്യപ്പാപകപ്പാസത്ത്   പമിതപ്പാവമികന്റെ

പപരത്ത്  വമിട്ടുപപപ്പായതത്ത്  ശരമിയപ്പായമില.  അപദ്ദേഹതമികന്റെ  സസാംഭപ്പാവനകകളകുറമിച്ചത്ത്

ഞപ്പാന   വമിദര്യപ്പാഭര്യപ്പാസ  വകുപ്പുമനമിപയപ്പാടത്ത്  പപതര്യകസാം  പറപയണ  കപ്പാരര്യമമില.

ആരപ്പൂകരയമില  അപദ്ദേഹസാം  സപ്പാപമിച്ച  ഒരു  വമിദര്യപ്പാലയമപ്പാണത്ത്  ആദര്യമപ്പായമി

അവരണരക്കുസാം  സവരണരക്കുസാം  ഒന്നമിച്ചത്ത്  പഠമികപ്പാനുള്ള

അവസരകമപ്പാരുകമിയതത്ത്.   അപദ്ദേഹസാം  പകരള  കപതപ്പാലമിക  സഭയകട

വമികപ്പാരമിയപ്പായമിരമിക്കുപമ്പപ്പാള് 'പള്ളമിപയപ്പാകടപ്പാപസാം പള്ളമിക്കൂടസാം' എന്നുള്ള ആശയസാം
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മുപന്നപ്പാട്ടുവയ്ക്കുകയസാം  ഒരു  സരക്കുലറമികന്റെ  അടമിസപ്പാനതമില  അപനകസാം

വമിദര്യപ്പാലയങ്ങള്  തുടങ്ങുകയസാം  കചയ.  അതുപപപ്പാകലതകന്ന  പപ്പാഠപുസ്തകവസാം

പമിന്റെമിസാംഗുസാം  ഉള്പകടയള്ള  കപ്പാരര്യങ്ങള്  ആരസാംഭമിക്കുന്നതമിനുസാം  വമിപകരമപ്പായ

മപ്പാറ്റങ്ങള്കത്ത്  പപതര്യകമിച്ചത്ത്  അന്നത്ത്  സവരണരുസാം  അവരണരുസാം  ഒന്നമിച്ചമിരുന്നത്ത്

പഠമികപ്പാനുള്ള   വമിദര്യപ്പാലയങ്ങളപ്പാണത്ത്  അപദ്ദേഹസാം  സപ്പാപമിച്ചകതലപ്പാസാം.

നപവപ്പാതപ്പാനതമിനത്ത്  ഉതകുന്ന  സസാംഭപ്പാവനകള്  കചയ  അപദ്ദേഹകത  ഏഴപ്പാസാം

കപ്പാസമികല  പപ്പാഠപുസ്തകതമില  നപവപ്പാതപ്പാന  നപ്പായകനപ്പാരുകട  ലമിസ്റ്റമില

വമിട്ടുപപപ്പായതത്ത്  ശരമിയപ്പായമില.  എലപ്പാ  കപ്പാരര്യങ്ങളുസാം  വമിദര്യപ്പാഭര്യപ്പാസമനമി

കണകകപ്പാള്ളണകമന്നമില;  ഇതത്ത്  അങ്ങയകട  ശദ്ധയമിലകപടുത്തുന്നു.  അടുത

വരഷകമങ്കേമിലസാം  ഇതത്ത്  തമിരുതപ്പാനുള്ള  നടപടമിയണപ്പാകണകമന്നുള്ള  കപ്പാരര്യസാം

അങ്ങയകട ശദ്ധയമിലകപടുത്തുകയപ്പാണത്ത്.   

കപപ്പാതുവമിദര്യപ്പാഭര്യപ്പാസ-കതപ്പാഴമില  വകുപ്പുമനമി  (ശശ  .    വമി  .    ശമിവനകുട്ടമി):

സര, വമിദര്യപ്പാഭര്യപ്പാസ വകുപ്പുമനമിയപ്പായമിരുന്ന അപങ്ങയത്ത് ഇഇൗ വമിഷയകതക്കുറമിച്ചത്ത്

നന്നപ്പായമിട്ടറമിയപ്പാവന്നതപ്പാണത്ത്.  പകരളതമില  2013-ല  പുറകപടുവമിച്ച  സ്കൂള്

പപ്പാഠപുസ്തകങ്ങളമികല നയപരഖയകട അടമിസപ്പാനതമില ഉളളടകതമില മപ്പാറ്റസാം

വരുതമിയമിട്ടുണത്ത്.  2014  മുതല  പസ്തുത  പപ്പാഠപുസ്തകങ്ങളപ്പാണത്ത്
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ഉപപയപ്പാഗമിചവരുന്നതത്ത്.  2019-ല  ഒനപതത്ത്,  പതത്ത്  കപ്പാസ്സുകളമികല

പപ്പാഠപുസ്തകങ്ങളമില  ചമില  കമച്ചകപടുതലകള്  നടതമിയമിട്ടുകണങ്കേമിലസാം

ഉളളടകതമില കപ്പാതലപ്പായ ഒരു മപ്പാറ്റവസാം വരുതമിയമിട്ടമില. 2014 മുതല ഏഴപ്പാസാം

കപ്പാസമികല  സപ്പാമൂഹര്യ  ശപ്പാസസാം  പുസ്തകതമില  ഒരുമപ്പാറ്റവസാം  വരുതപ്പാകത

തുടരുകയപ്പാണത്ത്.  എങ്ങകനയപ്പാണത്ത്  ഇഇൗ  രൂപതമിലള്ള  ചരച്ച

വന്നകതന്നതമികനക്കുറമിച്ചത്ത് പരമിപശപ്പാധമിപകണതപ്പാണത്ത്.   വസ്തുതയമിതപ്പായമിരമികക,

ഏഴപ്പാസാം  കപ്പാസത്ത്   സപ്പാമൂഹര്യശപ്പാസ  ചരമിത്ര  ഭപ്പാഗത്തുനമിന്നുസാം  വമിശുദ്ധ  ചപ്പാവറ

കുരര്യപ്പാപകപ്പാസത്ത്  ഏലമിയപ്പാസത്ത്  പമിതപ്പാവമികന്റെ  സസാംഭപ്പാവനകള്  ഒഴമിവപ്പാകമികയന്ന

വമിധതമിലളള  പചരണസാം  കതറ്റമിദ്ധപ്പാരണജനകമപ്പാണത്ത്.  കഴമിഞ്ഞ  എട്ടത്ത്

വരഷതമിനമിടയത്ത്  ഇഇൗ പപ്പാഠഭപ്പാഗവമപ്പായമി  ബനകപട്ടത്ത്  യപ്പാകതപ്പാരുവമിധ മപ്പാറ്റവസാം

വരുതമിയമിട്ടമില.  ഇഇൗ  പചരണസാം  വസ്തുതകള്കത്ത്  നമിരകപ്പാതതുസാം

അടമിസപ്പാനരഹമിതവമപ്പാണത്ത്.  കൂടപ്പാകത,  നമിലവമില  പതപ്പാസാം  കപ്പാസമികല

സപ്പാമൂഹര്യശപ്പാസസാം  ഭപ്പാഗസാം-II  പുസ്തകതമികല  പപജത്ത്  161-കല

സപ്പാമൂഹര്യപരമിഷ്കരതപ്പാകളുകട പട്ടമികയമില  കുരര്യപ്പാപകപ്പാസത്ത് ഏലമിയപ്പാസത്ത്  ചപ്പാവറ

പമിതപ്പാവമികനക്കുറമിചസാം  അപദ്ദേഹതമികന്റെ  സസാംഭപ്പാവനകകളക്കുറമിചസാം

സൂചമിപമിക്കുന്നുണത്ത്.  ഇതുകൂടപ്പാകത, എസത്ത്.സമി.ഇ.അര.ടമി. തയപ്പാറപ്പാകമിയ രണപ്പാസാം
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വരഷസാം ഹയരകസകണറമി പകരള ചരമിത്രസാം ഭപ്പാഗസാം IV-ല പപജത്ത് 58-ല വമിശുദ്ധ

പമിതപ്പാവത്ത്   കുരര്യപ്പാപകപ്പാസത്ത്  ഏലമിയപ്പാസത്ത്   ചപ്പാവറയകട  പസമിദ്ധശകരണങ്ങളുസാം

പകരളതമികന്റെ സപ്പാമൂഹര്യ പരമിഷ്കരണതമികല അപദ്ദേഹതമികന്റെ സസാംഭപ്പാവനകളുസാം

പഫപ്പാപട്ടപ്പാ  സഹമിതസാം  പതമിപപ്പാദമിച്ചമിട്ടുണത്ത്.   ഇതമിലപരമി  പകരളസാം  സമഗമപ്പായമി

ഇപപപ്പാള് സ്കൂള് പപ്പാഠര്യപദ്ധതമി പരമിഷ്കരണതമിപലയത്ത് കടക്കുകയപ്പാണത്ത്.  പസ്തുത

പരമിഷ്കരണതമികന്റെ  പവരതനങ്ങള്  ആരസാംഭമിച്ചമിട്ടുണത്ത്.  ഒരുവശതത്ത്  പകന്ദ്രസാം

ചരമിത്രകതയസാം  ശപ്പാസ  സതര്യകതയസാം  തമസ്ക്കരമിച്ചത്ത്  മുപന്നപ്പാട്ടുപപപ്പാകുപമ്പപ്പാള്

പകരള  നപവപ്പാതപ്പാന  നപ്പായകരുകട  സസാംഭവപ്പാനകള്കത്ത്  കൂടുതല  പപ്പാധപ്പാനര്യസാം

നലകമി  മുപന്നപ്പാട്ടുപപപ്പാകപ്പാനപ്പാണത്ത്  സരകപ്പാര  ഉപദ്ദേശമിക്കുന്നതത്ത്.   കരണപ്പാടക

പപപ്പാലളള  സസാംസപ്പാനങ്ങളമില  ഭഗതത്ത്  സമിസാംഗമികന്റെയസാം  ശശനപ്പാരപ്പായണ

ഗുരുപദവകന്റെയസാം  ചമിത്രങ്ങളുസാം  വമിവരങ്ങളുകമടുത്തുമപ്പാറ്റുകയസാം  കചയകവന്നത്ത്

പറഞ്ഞത്ത് പത്രവപ്പാരതകള് ധപ്പാരപ്പാളസാം വരുന്നുണത്ത്.  പകരളസാം നപ്പാളമിതുവകര പനടമിയ

സപ്പാമൂഹര്യ-സപ്പാസാംസപ്പാരമിക നപവപ്പാതപ്പാന പുപരപ്പാഗമന ആശയങ്ങള്കത്ത്  ഉഇൗന്നല

നലകമിയപ്പായമിരമിക്കുസാം  സ്കൂള്  പപ്പാഠര്യപദ്ധതമി  പരമിഷ്കരണസാം  നടപമിലപ്പാക്കുന്നതത്ത്.

പപ്പാഠര്യപദ്ധതമി  പരമിഷ്കരമിക്കുന്ന  ഇഇൗ  അവസരതമില  ഏഴപ്പാസാം  കപ്പാസമിലസാം

പവണകമന്നുകണങ്കേമില  നമുകത്ത്  അകപ്പാരര്യസാം  പരമിഗണമികപ്പാസാം.  അതത്ത്



Uncorrected/Not for Publication
18-07-2022

15

പരമിഗണമിക്കുന്നതമില യപ്പാകതപ്പാരു ബുദ്ധമിമുട്ടുമമില.  ഏഴപ്പാസാം കപ്പാസമിലസാംകൂടമി അതത്ത്

ഉള്കപടുത്തുന്നതമിനപ്പാപണപ്പാ  ഇതരതമില  എടുത്തുമപ്പാറ്റമിയകതന്നുളള

നമിലയമിലളള  പചരണസാം  നടത്തുന്നകതന്നത്ത്  എനമികറമിയമില.

അങ്ങകനയപ്പാകണങ്കേമില  അതരതമില  പചരണസാം  നടപതണതമില.  ഏഴപ്പാസാം

കപ്പാസമികലയസാം  പപ്പാഠര്യപദ്ധതമിയമില  ഇതത്ത്  ഉള്കപടുത്തുന്നതമികന  സസാംബനമിച്ചത്ത്

പപ്പാഠര്യപരമിഷ്കരണ കമമിറ്റമിപയപ്പാടത്ത് ആവശര്യകപടപ്പാസാം.

ശശ  .    തമിരുവഞ്ചൂര  രപ്പാധപ്പാകൃഷ്ണന:   നപവപ്പാതപ്പാന  നപ്പായകനപ്പായ

ചപ്പാവറയച്ചകനക്കുറമിചള്ള പപ്പാഠഭപ്പാഗസാം മപ്പാറ്റമിയതമിനത്ത് കപ്പാരണകമനപ്പാണത്ത്?    

ശശ  .    വമി  .    ശമിവനകുട്ടമി:  ചപ്പാവറയച്ചകനക്കുറമിചള്ള  പപ്പാഠഭപ്പാഗസാം

സപ്പാമൂഹര്യശപ്പാസ  പുസ്തകതമില  നമിന്നുസാം  മപ്പാറ്റമിയമിട്ടമില,  മപ്പാറ്റപ്പാകതതകന്ന  ഒരു

പചരണസാം നടത്തുന്നതത്ത് കതറ്റപ്പാണത്ത്. ഇതുവകര മപ്പാറ്റമിയമിട്ടമില. മപ്പാറ്റപ്പാത കപ്പാരര്യകത

എങ്ങകനയപ്പാണത്ത് മപ്പാറ്റമികയന്നത്ത് പറയന്നതത്ത്.  അടുത വരഷതമിനുപവണമിയളള

ഒരു തയപ്പാകറടുപപ്പാണത്ത് ഇപപ്പാവശര്യസാം നടതമികകപ്പാണമിരമിക്കുന്നതത്ത്.  അതമിനപ്പാല

അതുസസാംബനമിച്ചത്ത് ഇത്രയസാം ബഹളസാം ഉണപ്പാപകണതമില.
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5. മൂവപ്പാറ്റുപുഴ  -  കടപ്പാതമി  -  കപ്പാരക്കുന്നസാം കബപപ്പാസത്ത്  ,   മൂവപ്പാറ്റുപുഴ പസ്റ്റഡമിയസാം
എന്നമിവയകട നമിരമപ്പാണസാം

 

പഡപ്പാ  .    മപ്പാതത്യു  കുഴലനപ്പാടന:   സര,  ഒരു  കബപപ്പാസപപപ്പാലമമിലപ്പാത

നഗരമപ്പാണത്ത്  മൂവപ്പാറ്റുപുഴ.   കടപ്പാതമി-കപ്പാരക്കുന്നസാം  കബപപ്പാസത്ത്  ആ

പപദശവപ്പാസമികളുകട  വലമികയപ്പാരു  സസ്വപമപ്പാണത്ത്.  മൂവപ്പാറ്റുപുഴയ്ക്കുമപ്പാത്രമല

പകപ്പാതമസാംഗലതമിനുസാം  ഒരുപപപ്പാകല  പപയപ്പാജനസാം  ലഭമിക്കുകന്നപ്പാരു

കബപപ്പാസപ്പാണമിതത്ത്.   പകന്ദ്ര  സരകപ്പാരമികന്റെ  കഹപവ  കപപ്പാപപപ്പാസലമപ്പായമി

ബനകപട്ടപ്പാണത്ത്  അങ്ങകനകയപ്പാരു  കബപപ്പാസമികന്റെ  സപ്പാധര്യത

കതളമിഞ്ഞുവന്നതത്ത്.  ലപ്പാനഡത്ത് അകസ്വമിസമിഷകന്റെ പകുതമി തുക മപ്പാത്രസാം സസാംസപ്പാനസാം

മുടകമിയപ്പാല  മതമിയപ്പാകുസാം.  ബപ്പാകമി  മുഴുവന  തുകയസാം  പകന്ദ്ര  സരകപ്പാര

മുടക്കുകമന്നതപ്പാണത്ത് അതമികന്റെ ഏറ്റവസാം വലമിയ സവമിപശഷത.  നമിരഭപ്പാഗര്യവശപ്പാല

കഹപവ  കപപ്പാപപപ്പാസല  മപ്പാറമിപപപ്പാകുകയസാം  പവകറപ്പാരു  അകലനകമന്റെത്ത്

വരമികയസാം  കചയ.   എന്നമിരുന്നപ്പാലസാം  ബഹുമപ്പാനര്യനപ്പായ  എസാം.  പമി.  ഡശന

കുരര്യപ്പാപകപ്പാസത്ത്  അടകമുള്ളവരുകട  പരമി ശമതമികന്റെ ഫലമപ്പായമി  stand-alone

പപപ്പാജക്ടപ്പായമി  കബപപ്പാസത്ത്  കചയപ്പാനുള്ള  അനുമതമി  നല കപ്പാകമന്നത്ത്

പകന്ദ്രസരകപ്പാര  പറഞ്ഞമിട്ടുണത്ത്.  അതത്ത്  പപയപ്പാജനകപടുതമി  നമ്മുകട
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സസാംസപ്പാനതമിനത്ത് ഏകപദശസാം  200  പകപ്പാടമി രൂപ മുടകപ്പാന സപ്പാധമിക്കുകമങ്കേമില

600  പകപ്പാടമി  രൂപയത്ത്  മുകളമിലള്ള  ഒരു  പപപ്പാജക്ടത്ത്  പൂരതമിയപ്പാകപ്പാന

കഴമിയകമന്നതപ്പാണത്ത്  കടപ്പാതമി-കപ്പാരക്കുന്നസാം  കബപപ്പാസമികന്റെ  സവമിപശഷത.

സസാംസപ്പാന സരകപ്പാരമികന്റെ മമിനമിമസാം പകപ്പാണ്ടമിബബ്യൂഷനമില നല പപപ്പാജക്ടുകള്

പൂരതമിയപ്പാക്കുന്നതമിനത്ത്  പപയപ്പാറമിറ്റമി  നലകുകമന്നപ്പാണത്ത്  പറഞ്ഞമിരമിക്കുന്നതത്ത്.

അതുകകപ്പാണത്ത് അതമികനപ്പാരു പപയപ്പാറമിറ്റമി നലകണസാം.  

കമിഫ്ബമി  പദ്ധതമിയമിലള്കപടുതമി  മൂവപ്പാറ്റുപുഴ  ചന്ദ്രപശഖരന  നപ്പായര

പസ്റ്റഡമിയവമപ്പായമി ബനകപട്ടത്ത്  32  പകപ്പാടമി രൂപയകട അനുമതമിയണപ്പായമിരുന്നു.

പലപ്പാകല  മപ്പാരകറ്റത്ത്  പററ്റമില  നമിന്നുസാം  7.5  ശതമപ്പാനസാം  കൂടുതല  തുക  കടണര

കചയകവന്നപ്പാണത്ത് ഞപ്പാന മനസമിലപ്പാക്കുന്നതത്ത്.  അതമിനകതത്ത് ഫമിലമിസാംഗത്ത് വരുന്ന

ഭപ്പാഗതത്ത് വലമിയ കചലവത്ത് വരുകമന്നതുകകപ്പാണപ്പാണത്ത് ഏലപ്പാവരുസാം കൂടുതല തുക

കസ്വപ്പാട്ടത്ത് കചയപ്പാനമിടയപ്പായതത്ത്.  ഫമിലമിസാംഗമിനത്ത് പകരകമപ്പാരു ഡമികസന തയപ്പാറപ്പാകമി

തന്നത്ത്  ആ  പസ്റ്റ ഡമിയതമികന്റെ  പവരതനവമപ്പായമി  മുപന്നപ്പാട്ടുപപപ്പാകണകമന്നത്ത്

ഞങ്ങള് ആവശര്യകപട്ടമിരുന്നു.   അതമികന്റെ തുടരനടപടമികള് മുപന്നപ്പാട്ടുനശങ്ങപ്പാത

പശപ്പാതലതമില  ഈ  രണത്ത്  പദ്ധതമികളുസാം  കമിഫ്ബമിയമിലള്കപടുതമി

പവഗതമിലപ്പാകപ്പാന സപ്പാധമിക്കുപമപ്പാകയന്നപ്പാണത്ത് പചപ്പാദമികപ്പാനുള്ളതത്ത്.  
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ധനകപ്പാരര്യ  വകുപ്പുമനമി  (ശശ  .    കക  .    എന  .    ബപ്പാലപഗപ്പാപപ്പാല  ):   സര,

2016-17-കല  പുതുകമിയ  ബഡ്ജറ്റത്ത്  പസസാംഗതമില  കമിഫ്ബമി

പദ്ധതമിലള്കപടുതമി  സരകപ്പാര  പഖര്യപ്പാപമിച്ചതപ്പാണത്ത്  മൂവപ്പാറ്റുപുഴ-കപ്പാകനപ്പാടത്ത്

പറപ്പാഡത്ത്.   പസ്തസ്തുത  പറപ്പാഡമികന്റെ  അകലനകമന്റെമില  തുടകഭപ്പാഗതത്ത്  ചമില

വര്യതമിയപ്പാനസാം വരുതമി സസാംസപ്പാന സരകപ്പാരമികന്റെയസാം പകന്ദ്രസരകപ്പാരമികന്റെയസാം

പരമിഗണനയമിലള്ള  മൂവപ്പാറ്റുപുഴ-കടപ്പാതമി-കപ്പാരക്കുന്നസാം  കബപപ്പാസത്ത്  പറപ്പാഡമികന്റെ

സലകമടുപമിനുപവണമി  വരുന്ന  തുകയകട  സസാംസപ്പാന  വമിഹമിതസാം  കമിഫ്ബമി

പദ്ധതമിയപ്പായമി  പരമിഗണമികണകമന്നുസാം  നമിരദ്ദേമിഷ്ട  കകപ്പാച്ചമി-ധനുപഷ്കപ്പാടമി

എന.എച്ചത്ത്. കബപപ്പാസമിനത്ത് സസാംസപ്പാന സരകപ്പാര വഹമിപകണ 50 ശതമപ്പാനസാം

ലപ്പാനഡത്ത്  അകസ്വമിസമിഷനുള്ള  തുക  വകയമിരുതണകമന്നുസാം  ബഹുമപ്പാനകപട്ട

എസാം.എല.എ. ആവശര്യകപട്ടമിരുന്നു.  അപദ്ദേഹസാം പറഞ്ഞതുപപപ്പാകല എന.എച്ചത്ത്.

അവമികടനമിന്നുസാം  മപ്പാറമിയപപപ്പായതമികന്റെ  പശമുണത്ത്.   കബപപ്പാസമിനത്ത്  ഭൂമമി

ഏകറ്റടുക്കുന്നതമിനുള്ള  50 ശതമപ്പാനസാം  തുക  പുതമിയ

അകലനകമന്റെപ്പാകണങ്കേമിലക്കൂടമി  ഏകപദശസാം  200 പകപ്പാടമി  രൂപ

പവണമിവരുകമന്നപ്പാണത്ത്  അനുമപ്പാനമിക്കുന്നതത്ത്.   അകപ്പാരര്യസാം  സരകപ്പാരമികന്റെ

പരമിഗണനയമിലപ്പാണത്ത്.  പകക്ഷ  കമിഫ്ബമി  ഫണമികന്റെയസാം  കപപ്പാതുവമിലള്ള
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ഫണമികന്റെയസാം പലപ്പാണമികന്റെയസാം ചമില പുതമിയ പശങ്ങള്കൂടമി സപ്പാമ്പതമികമപ്പായമി 

ഉയരന്നുവന്നമിട്ടുണത്ത്.   അകപ്പാരര്യസാംകൂടമി  പരമിഗണമിച്ചത്ത്   അതമിനനുസരമിച്ചത്ത്

കപ്പാരര്യങ്ങള്  തശരുമപ്പാനമികപ്പാസാം.  കമിഫ്ബമി  ഫണത്ത്  ഉപപയപ്പാഗമിചള്ള

പവൃതമികള്കത്ത്  ഇപപപ്പാള്  സപ്പാമ്പതമികമപ്പായമി  കുറചകൂടമി  നമിയനണങ്ങള്

ഏരകപടുതപ്പാന  പകന്ദ്രസരകപ്പാര  ശക്തമപ്പായമി  ശമമിക്കുന്നുണത്ത്.

അതുള്കപകടയള്ള  കപ്പാരര്യങ്ങളുണത്ത്.  അതത്ത്  പരമിഗണമിചകകപ്പാണമിരമിക്കുന്ന

കപ്പാരര്യമപ്പാണത്ത്.

മൂവപ്പാറ്റുപുഴ  പസ്റ്റഡമിയസാം  നമിരമപ്പാണവമപ്പായമി  ബനകപട്ട   ഡശകറ്റയമിലസത്ത്

മുഴുവന  ഞപ്പാന  വപ്പായമിക്കുന്നമില.  വമിശദമപ്പായ  മറപടമി  പമശപ്പുറതത്ത്  വയപ്പാസാം.+

അകപ്പാരര്യതമില  പവകറ  തരകകമപ്പാന്നുമമില.  40  പകപ്പാടമി  രൂപയകട

പപപ്പാജക്ടപ്പായമിരുന്നു.   രണപപ്പാവശര്യസാം  കടണര  കചയ്യുകയസാം  നമിരവഹണ

ഏജനസമികയ ഏലപമിക്കുകയസാം കചയമിരുന്നതപ്പാണത്ത്.  32.55 പകപ്പാടമി രൂപയകട

ധനപ്പാനുമതമി  കമിഫ്ബമി  നലകമിയതപ്പാണത്ത്.  വളകര  വമിപുലമപ്പാകയപ്പാരു

പദ്ധതമിയപ്പാണമിതത്ത്.  രണപപ്പാവശര്യസാം കടണര കചയമിട്ടുസാം പററ്റമികന്റെ കപ്പാരര്യതമിലള്ള

അധമികമപ്പാണത്ത്  അതുസസാംബനമിച്ചത്ത്  ഏറ്റവസാം  അവസപ്പാനസാം  യ.എല.സമി.സമി.

ബമിഡത്ത്  പലപ്പാകല  യൂണമിറ്റത്ത്  നമിരകമികനകപ്പാല  7.42  ശതമപ്പാനസാം  മുകളമിലസാം

+ അനുബനമപ്പായമി പചരക്കുന്നു.
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നമിലവമികല  ഡമി.എസത്ത്.ആര.+10%  പടപ്പാളറനസത്ത്  ലമിമമിറ്റമിനത്ത്  മുകളമിലമപ്പാണത്ത്.

അതുകകപ്പാണപ്പാണത്ത്  ഇപപപ്പാള് എടുകപ്പാന സപ്പാധമികപ്പാതതത്ത്.  പകപ്പാണ്ടപ്പാക്ടരമപ്പാര

കനപഗപ്പാസമിപഷര്യനത്ത് തയപ്പാറലപ്പാതതമിനപ്പാല കടണര രണപ്പാമതുസാം നമിരസമികകപട്ടു.

തുടരന്നത്ത്  എസ്റ്റമിപമറ്റമില  എരതത്ത്  ഫമിലമിസാംഗത്ത്  ഉയരന്നപതപ്പാതമില

ഉള്കപടുതമിയമിരുന്നതമിനപ്പാലസാം  ബമിഡത്ത്  കചയ  തുക  അസപ്പാധപ്പാരണമപ്പായ

പതപ്പാതമില  കൂടമിയതപ്പാലസാം  പുനനഃപരമിപശപ്പാധമികകമന്നുസാം  പവൃതമി  സലസാം

സന്ദരശമിച്ചത്ത് പദ്ധതമി രൂപ പരഖ അനുപയപ്പാജര്യമപ്പായമി പുനനഃക്രമശകരമികണകമന്നുസാം

സപ്പാപങ്കേതമികപ്പാനുമതമി  പരമിഷ്കരമിച്ചത്ത്   ലഭര്യമപ്പാകണകമന്നുസാം  tender  acceptance

സമമിതമി  പദ്ധതമി  നമിരവഹണ  ഏജനസമികത്ത്  14-02-2022-നത്ത്  നമിരപദ്ദേശസാം

നലകമിയമിട്ടുണത്ത്.   തുടരനടപടമികകളപ്പാന്നുസാംതകന്ന  ഇതുവകര  ഏജനസമിയകട

ഭപ്പാഗത്തുനമിന്നുസാം  ഉണപ്പായമിട്ടമില.  അതത്ത്  വരുന്ന  മുറയത്ത്  പസ്റ്റഡമിയതമികന്റെ

കപ്പാരര്യങ്ങള് കചയപ്പാന സപ്പാധമിക്കുസാം.

6. തവനൂര  -  തമിരുനപ്പാവപ്പായ പപ്പാലതമികന്റെ നമിരമപ്പാണസാം

 പഡപ്പാ  .    കക  .    ടമി  .    ജലശല:   സര,   മലപ്പുറസാം  ജമിലയമികല  വളകര

പധപ്പാനകപകട്ടപ്പാരു  കപപ്പാപപപ്പാസലപ്പാണത്ത്  തമിരുനപ്പാവപ്പായ-തവനൂര  പപ്പാലസാം

നമിരമപ്പാണസാം.  അതത്ത് പണമിയന്നതമിനുപവണമി വരഷങ്ങള്ക്കുമുമ്പത്ത്  2010-2011
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സപ്പാമ്പതമിക വരഷകത ബഡ്ജറ്റമില പണസാം വകയമിരുതമിയമിരുന്നുകവങ്കേമിലസാം

സലപമകറ്റടുപമികന്റെ  പശസാം  കപ്പാരണസാം  നശണപപപ്പാകുകയപ്പാണുണപ്പായതത്ത്.

എന്നപ്പാല  ഒന്നപ്പാസാം  പമിണറപ്പായമി  സരകപ്പാര  അധമികപ്പാരതമിലവന്ന  സയതത്ത്

ആവശര്യമപ്പായ സലപമകറ്റടുതത്ത് കമിഫ്ബമിയമില നമിന്നുസാം പണവസാം അനുവദമിച.

5-08-2021-നത്ത്  പവൃതമി കടണര കചയ.   ഇപപപ്പാള് ഏതപ്പാണത്ത്  ഒരു വരഷസാം

കഴമിഞ്ഞമിരമിക്കുകയപ്പാണത്ത്.   കടണര  ഊരപ്പാളുങ്കേല  പലബര  പകപ്പാണ്ടപ്പാക്ടത്ത്

കസപ്പാകസറ്റമി  എടുത്തുകവങ്കേമിലസാം  അവരകത്ത്  ഇതുവകര  വരകത്ത്  ഓരഡര

നലകപ്പാന സപ്പാധമിച്ചമിട്ടമില.   ഇപപപ്പാള് കഷഡബ്യൂള് ഓഫത്ത്  പററ്റത്ത്  മപ്പാറമി.   വരകത്ത്

ഓരഡര  കകപ്പാടുകപ്പാത,  എഗമികമന്റെത്ത്  വയപ്പാത  പശപ്പാതലതമില  കടണര

ഏകറ്റടുത  കമ്പനമി  അതമിലനമിന്നുസാം  പമിനമപ്പാറപ്പാനുള്ള  സപ്പാധര്യത

തള്ളമികളഞ്ഞുകൂടപ്പാ.  വശണസാം  നമള്  കടണര  കചപയണമിവരുസാം.

ഇങ്ങകനപപപ്പായപ്പാല   ഭപ്പാരതപ്പുഴയത്ത്  കുറപകയള്ള  വളകര  പധപ്പാനകപട്ട  ഒരു

ബമിഡ്ജമികന്റെ  പവ വൃതമി  അനനമപ്പായമി  നശണപപപ്പാകുന്ന  സമിതമിയണപ്പാകുസാം.

ലക്ഷകണകമിനത്ത്  രൂപപ്പാ  കചലവഴമിച്ചപ്പാണത്ത്  അതമിനപ്പാവശര്യമപ്പായ  സലസാം

ഏകറ്റടുതതത്ത്.   നവപ്പാമുകുന്ദ പക്ഷത്രവമപ്പായമി  ബനകപട്ടത്ത്  ത്രമിമൂരതമി സസാംഗമസാം

എന്നപ്പാണത്ത് ആ പപദശസാം അറമിയകപടുന്നതത്ത്.  ത്രമിമൂരതമി സസാംഗമ സലങ്ങകള
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പയപ്പാജമിപമിക്കുന്ന ഒരു ബമിഡ്ജത്ത് കൂടമിയപ്പാണത്ത് തമിരുനപ്പാവപ്പായ-തവനൂര ബമിഡ്ജത്ത്.

അതമികന്റെ  നമിരമപ്പാണസാം  എത്രയസാം  കപകട്ടന്നത്ത്  ആരസാംഭമിക്കുന്നതമിനത്ത്

നടപടമിയണപ്പാകണകമന്നഭര്യരതമിക്കുന്നു. 

കപപ്പാതുമരപ്പാമതത്ത്-വമിപനപ്പാദസഞപ്പാരസാം,  യവജനകപ്പാരര്യ  വകുപ്പുമനമി

(ശശ  .   പമി  .   എ  .   മുഹമദത്ത് റമിയപ്പാസത്ത്): സര, ബഹുമപ്പാനകപട്ട എസാം.എല.എ. പഡപ്പാ.

കക.  ടമി.  ജലശല  ഉന്നയമിച്ച സബ്മമിഷന  വളകര പപ്പാധപ്പാനര്യമരഹമിക്കുന്ന ഒരു

പപ്പാലതമികന്റെ  നമിരമപ്പാണവമപ്പായമി  ബനകപട്ടപ്പാണത്ത്.  തമിരുനപ്പാവപ്പായ-തവനൂര

പപ്പാലസാം  കമിഫ്ബമി പദ്ധതമിയമിലള്കപടുതമിയപ്പാണത്ത് നമിരമമിക്കുന്നതത്ത്.  ഇതമികന്റെ

എസത്ത്.പമി.വമി.  ആര.ബമി.ഡമി.സമി.കക.  ആണത്ത്.  2006-കല എല.എഡമി.എഫത്ത്.

സരകപ്പാരമികന്റെ  കപ്പാലതത്ത്  ഈ പപ്പാലതമികന്റെ  നമിരമപ്പാണവമപ്പായമി  ബനകപട്ടത്ത്

നടന്ന  ചമില  നശകങ്ങള് സസാംബനമിച്ചത്ത് ഈ ഗവണ്കമന്റെത്ത്  അധമികപ്പാരതമില

വന്ന സമയത്തുതകന്ന ശദ്ധയമിലകപടുതമിയമിരുന്നു. അന്നത്ത് രപ്പാജര്യസഭപ്പാസാംഗമപ്പായ

ശശ.  എ.  വമിജയരപ്പാഘവന  ഇതുമപ്പായമി  ബനകപട്ട  ചമില  ശമങ്ങള്

നടതമിയതുസാം  ഇപപപ്പാഴുസാം  ശദ്ധയമിലകപടുതമിയമിരുന്നു.  ഈ  ഗവണ്കമന്റെത്ത്

അധമികപ്പാരതമില  വന്ന  ഘട്ടതമില  അപദ്ദേഹസാം  എല.ഡമി.എഫത്ത്.

കണ്വശനറപ്പായമിരുന്നു.  ബഹുമപ്പാനകപട്ട എസാം.എല.എ. പഡപ്പാ. കക. ടമി. ജലശലസാം
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ഈ  വമിഷയസാം  മുപന്നപ്പാട്ടുകകപ്പാണപപപ്പാകണസാം  എന്നുപറഞ്ഞതമികന്റെ

ഭപ്പാഗമപ്പായമിട്ടപ്പാണത്ത്  പദ്ധതമിയകട  മറ്റത്ത്  കപ്പാരര്യങ്ങള്  പവഗതമിലപ്പാകപ്പാന  ഈ

സരകപ്പാര  തുടകതമില  തകന്ന  ശമമിച്ചതത്ത്.  പദ്ധതമിയകട  ഭൂമമിപയകറ്റടുകല

നടപടമികള്  പൂരതമിയപ്പാകമിയപശഷസാം  പദ്ധതമി  നമിരമപ്പാണതമിനത്ത്  കടണര

ക്ഷണമിച്ചമിരുന്നു.  ഇവമികട  സൂചമിപമിച്ചതുപപപ്പാകല  ULCC  Ltd.  കടണറമില

കുറഞ്ഞ  തുക  കസ്വപ്പാട്ടത്ത്  കചയ.   കരപ്പാര  കമ്പനമി  കസ്വപ്പാട്ടത്ത്  കചയ  തുക  കടണര

ക്ഷണമിച്ച ഡമി.എസത്ത്.ആര.  2016  പകപ്പാരസാം  13.88  ശതമപ്പാനസാം  അധമികമപ്പാണത്ത്.

എന്നപ്പാല  ഡമി.എസത്ത്.ആര.  2018-പനകപ്പാളുസാം  പലപ്പാകല  മപ്പാരകറ്റത്ത്

പററ്റമിപനകപ്പാളുസാം  കുറവമപ്പാണത്ത്.  ഇതമികനത്തുടരന്നത്ത് പസ്തുത കമ്പനമികത്ത്  Letter

of  Acceptance  (LoA)  നലകുകയസാം  ഇതത്ത്  കമിഫ്ബമികയ  അറമിയമിക്കുകയസാം

കചയതപ്പാണത്ത്.   എന്നപ്പാല  കമിഫ്ബമി  ഇതമിനത്ത്  സരകപ്പാരമില  നമിന്നുസാം

സപ്പാധൂകരണസാം  ലഭര്യമപ്പാകണകമന്നത്ത്  നമിരപദ്ദേശമിച്ചമിട്ടുണത്ത്.  ഇതനുസരമിച്ചത്ത്

ആര.ബമി.ഡമി.സമി.കക.  സപ്പാധൂകരണതമിനുപവണമി  സരകപ്പാരമില  അപപക്ഷ

സമരപമിച്ചമിട്ടുണത്ത്.   അതത്ത്  നമിലവമില  ധനകപ്പാരര്യ  വകുപമികന്റെ

പരമിഗണനയമിലപ്പാണുള്ളതത്ത്.   ഇതുമപ്പായമി  ബനകപട്ടത്ത്  ധനകപ്പാരര്യ

വകുപ്പുമനമിയമപ്പായമി  ചരച്ച  നടതപ്പാന...പഡപ്പാ.  കക.  ടമി.  ജലശല
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പറഞ്ഞതുപപപ്പാകല വളകര പപ്പാധപ്പാനര്യമരഹമിക്കുന്ന ഒരു പമലപപ്പാലമപ്പാണമിതത്ത്.  ആ

പപദശതമികന്റെ പപതര്യകത നമുകറമിയപ്പാവന്നതപ്പാണത്ത്.  ആ നമിലയമിലതകന്ന

കപപ്പാതുമരപ്പാമതത്ത് വകുപത്ത് ഈ വമിഷയകത കപ്പാണുന്നുണത്ത് എന്നുള്ളതത്ത് സഭകയ

അറമിയമിക്കുകയപ്പാണത്ത്. 

7. കവപങ്ങപ്പാല ശപ്പാപലസാം  -  ഊട്ടമിമറ്റസാം   പറപ്പാഡത്ത്  ,   മണ്ണൂര  -  പപപ്പാഞ്ഞപ്പാപശ്ശേരമി
പറപ്പാഡത്ത് നമിരമപ്പാണസാം

ശശ  .    എലപദപ്പാസത്ത്   പമി  .    കുന്നപമിള്ളമില:  സര,  കപരുമ്പപ്പാവൂര

മണ്ഡലതമികല  പറപ്പാഡുകളുകട  ദുരവസ  ഞപ്പാന  പലതവണ  ബഹുമപ്പാനകപട്ട

മനമിയകട  ശദ്ധയമിലകപടുതമിയമിട്ടുള്ളതപ്പാണത്ത്.  പപക്ഷ  അതമിനപ്പാവശര്യമപ്പായ

പരമിഗണനപയപ്പാ ഭരണപ്പാനുമതമിപയപ്പാ ലഭര്യമപ്പായമിട്ടമില.  കപരുമ്പപ്പാവൂരമില വരുന്ന

ഒരപ്പാള് അവമിടകത കുഴമികള്, പറപ്പാഡത്ത്, ഗതപ്പാഗതക്കുരുകത്ത് കപ്പാണുപമ്പപ്പാള് സതര്യസാം

പറഞ്ഞപ്പാല  എകന്റെ  മുമ്പുള്ള  നപ്പാലഞത്ത്  തലമുറകകള  സ്മരമിചകകപ്പാണപ്പാണത്ത്

പറപ്പാഡമിലൂകട  കടന്നുപപപ്പാകുന്നതത്ത്.   അങ്ങകയ  എത്രമപ്പാത്രസാം  തലമുറകള്

സ്മരമിക്കുകമന്നുള്ളതത്ത്  കപപ്പാതുമരപ്പാമതത്ത്  വകുപ്പുമനമി  ചമിനമിപകണതപ്പാണത്ത്.

അവമികട  കപപ്പാതുമരപ്പാമതത്ത്  വകുപമിനത്ത്   46  പറപ്പാഡുകളപ്പാണുള്ളതത്ത്.  251.735

കമിപലപ്പാമശറ്റര കകദരഘര്യമപ്പാണുള്ളതത്ത്.  പപക്ഷ അതമില 68  കമിപലപ്പാമശറ്റര പറപ്പാഡത്ത്

മപ്പാത്രമപ്പാണത്ത് കപരുമ്പപ്പാവൂരമില  BM&BC  കചയമിട്ടുള്ളതത്ത്. 183  കമിപലപ്പാമശറ്റപറപ്പാളസാം
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പറപ്പാഡത്ത് തകരന്നത്ത് കമിടക്കുന്ന അവസയമിലപ്പാണുള്ളതത്ത്.  അങ്ങത്ത് സസാംസപ്പാനകത

എലപ്പാ നമിപയപ്പാജകമണ്ഡലങ്ങകളയസാം ഒന്നത്ത് പരമിപശപ്പാധമികണകമന്നത്ത് അങ്ങപയപ്പാടത്ത്

ഞപ്പാന പലപപപ്പാഴുസാം പറഞ്ഞമിട്ടുണത്ത്.  എത്ര  ശതമപ്പാനസാം പറപ്പാഡുകള്  BM&BC

നമിലവപ്പാരതമിലപ്പാകമിയമിട്ടുകണന്നത്ത്  പനപ്പാകമിയപ്പാല  അതമിപലറ്റവസാം  തപ്പാകഴ

നമിലക്കുന്ന  ഒരു  മണ്ഡലമപ്പാണത്ത്  കപരുമ്പപ്പാവൂര.  അവമികട  ഒപട്ടകറ  വര്യവസപ്പായ

സപ്പാപനങ്ങളുണത്ത്. കപരുമ്പപ്പാവൂരമില നമിന്നുസാം ഒപട്ടകറ ടപ്പാക്സൈത്ത് ലഭമിക്കുന്നുണത്ത്. അരമി,

തടമി, കകപവഡത്ത് ഉള്കപകടയള്ള കപ്പാരര്യങ്ങള് അവമികട നമിന്നുസാം  ലഭമിക്കുന്നുണത്ത്.

മണ്ണൂര-പപപ്പാഞ്ഞപ്പാപശ്ശേരമി  പറപ്പാഡത്ത്  കമിഫ്ബമിയമില  നമിന്നുസാം   നമിരമപ്പാണസാം

നടത്തുന്നതത്ത്  പനപ്പാക്കുന്നതമിനുപവണമി  അങ്ങത്ത്  വന്നമിട്ടത്ത്  ഇപന്നയത്ത്  10  മപ്പാസസാം

തമികഞ്ഞു.  പപക്ഷ  പറപ്പാഡത്ത്   കഡലമിവറമിയപ്പായമിട്ടമില.  അതപ്പായതത്ത്  പറപ്പാഡത്ത്  ഒരു

കസന്റെമിമശറ്റര പപപ്പാലസാം മുപന്നപ്പാട്ടുപപപ്പായമിട്ടമില.  ഇവമികട ഇരമിക്കുന്ന കുന്നത്തുനപ്പാടത്ത്

എസാം.എല.എ.  ശശ.  പമി.  വമി.  ശശനമിജമിന  കൂടമി  ഉള്കപടുന്ന  മണ്ണൂര-

പപപ്പാഞ്ഞപ്പാപശ്ശേരമി കകബപപ്പാസത്ത് 11 കമിപലപ്പാമശറ്റര കകദരഘര്യമുള്ളതത്ത് 5 വരഷമപ്പായമി

ഈ  വകുപമിനത്ത്  നമിരമപ്പാണസാം  നടതപ്പാന  കഴമിഞ്ഞമിട്ടമില  എന്നുള്ളതത്ത്  വലമിയ

അനപ്പാസയപ്പാണത്ത്.   ഈ പഫപ്പാപട്ടപ്പാ  കപണപ്പാ  (പത്രസാം ഉയരതമികപ്പാട്ടമി),   ഇതത്ത്

കപരുമ്പപ്പാവൂര മണ്ഡലതമികല ഓണസാംകുളസാം-ഊട്ടമിമറ്റസാം പറപ്പാഡപ്പാണത്ത്.  ഈ പറപ്പാഡത്ത്
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നപ്പാലകമിപലപ്പാമശറ്റര  ദൂരപമയള.  അവമികട  വപ്പാഹനങ്ങള്  മറമിഞ്ഞു.

ഇതുപപപ്പാകലയള്ള  ഒപട്ടകറ  പറപ്പാഡുകള്കത്ത്  ഫണത്ത്  അനുവദമിച്ചമികലങ്കേമില

യപ്പാത്രപ്പാപകശസാം  ദുരമിതമപ്പാണത്ത്.  വപ്പാഹനങ്ങള്  മറമിയന്നു,  കുട്ടമികള്കത്ത്  യപ്പാത്ര

കചയപ്പാന  കഴമിയന്നമില.   ഒപട്ടകറ  മരണങ്ങള്  ഉണപ്പാകുന്നുകവന്നുള്ളതത്ത്

അങ്ങയകട ശദ്ധയമിലകപടുത്തുകയപ്പാണത്ത്.  നമ്മുള്ളമി-പതപ്പാട്ടുവ പറപ്പാഡത്ത് പപപ്പാലള്ള

പല  പറപ്പാഡുകളുണത്ത്.   ഇകതലപ്പാസാം  ബഡ്ജറ്റമിലള്കപടുതമി  ലമിസ്റ്റത്ത്

തന്നമിട്ടുള്ളതപ്പാണത്ത്.  പപക്ഷ   ഫണത്ത്  അനുവദമിക്കുന്നമില.   ബഹുമപ്പാനകപട്ട

മനമിപയപ്പാടത്ത് ഞപ്പാന പചപ്പാദമിക്കുകയപ്പാണത്ത്,  നമുകറമിയപ്പാസാം ഒരു എസാം.എല.എ.-കയ

സസാംബനമിച്ചമിടപതപ്പാളസാം   അതമിനത്ത്  ഭരണപ്പാനുമതമി  നലകപ്പാന  കഴമിയകയമില.

റമികസ്വസ്റ്റത്ത്  നലകപ്പാന  മപ്പാത്രപമ  കഴമിയകയള.   ഈ  സപ്പാഹചരര്യതമില  ഈ

പറപ്പാഡുമപ്പായമി  ബനകപട്ടത്ത്  കപ്പാരര്യങ്ങള്  മുപമ്പപ്പാട്ടുപപപ്പാകുപമ്പപ്പാള്  എനമികത്ത്

ഒന്നുരണത്ത് കപ്പാരര്യങ്ങള് സൂചമിപമികപ്പാനുള്ളതത്ത്, ഭരണരസാംഗതത്ത് പപ്പാന കചയ്യുപമ്പപ്പാള്

കൃതര്യമപ്പായമിട്ടുള്ള   മപ്പാറ്റങ്ങള്  വരുതണസാം.  അതപ്പായതത്ത്,  മപ്പാരച്ചമില  ഉണക്കുള്ള

സമയതത്ത്   പദ്ധതമി  കകപ്പാണവരമികയസാം   മഴയള്ളപപപ്പാള്  പദ്ധതമി

നടപമിലപ്പാക്കുകയസാം  കചയ്യുന്ന  രശതമികത്ത്  മപ്പാറ്റമുണപ്പാകമി  ഡമിസസാംബര

മപ്പാസപതപ്പാടുകൂടമി പദ്ധതമി ആരസാംഭമിക്കുന്ന രശതമിയമിപലകത്ത്  പപപ്പായമികഴമിഞ്ഞപ്പാല
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പറപ്പാഡുകള് കപട്ടന്നത്ത് കറഡമിയപ്പാകപ്പാന കഴമിയന്ന സപ്പാഹചരര്യമുണപ്പാകുസാം.  ഞപ്പാന

എകന്റെ വപ്പാക്കുകള്  അവസപ്പാനമിപമിക്കുകയപ്പാണത്ത്.  കപരുമ്പപ്പാവൂര  മണ്ഡലതമികല

പറപ്പാഡുകള് അടമിയനരമപ്പായമി  BM&BC  നമിലവപ്പാരതമില കചയപ്പാന പവണമി

ഫണത്ത്  അനുവദമികണകമന്നുസാം  ആവശര്യമപ്പായ  സഹപ്പായമുണപ്പാകണകമന്നുസാം

അഭര്യരതമിക്കുകയപ്പാണത്ത്. 

കപപ്പാതുമരപ്പാമതത്ത്-വമിപനപ്പാദസഞപ്പാരസാം,  യവജനകപ്പാരര്യ  വകുപ്പുമനമി

(ശശ  .    പമി  .    എ  .    മുഹമദത്ത്  റമിയപ്പാസത്ത്):  സര,  ബഹുമപ്പാനകപട്ട  എലപദപ്പാസത്ത്  പമി.

കുന്നപമിള്ളമില  ഉന്നയമിച്ചമിട്ടുള്ള  വമിഷയസാം  അപദ്ദേഹസാം  പതമിനമിധപ്പാനസാം  കചയ്യുന്ന

നമിപയപ്പാജകമണ്ഡലതമികല  പറപ്പാഡുകളുകട  പരമിപപ്പാലനസാം  ഉറപപ്പാക്കുന്നതുമപ്പായമി

ബനകപട്ട വമിഷയമപ്പാണത്ത്. നമിലവമില പറപ്പാഡുകളമില പരമിപപ്പാലനസാം ഉറപപ്പാകപ്പാന

റണമിസാംഗത്ത്  പകപ്പാണ്ടപ്പാക്ടത്ത്  സമ്പ്രദപ്പായമപ്പാണത്ത്  നടപമിലപ്പാക്കുന്നതത്ത്.   ഒരു

വരഷപതകത്ത്  ഒരു  പറപ്പാഡമികന്റെ  പരമിപപ്പാലന  കപ്പാലപ്പാവധമി  ഉറപപ്പാക്കുന്ന

പദ്ധതമിയപ്പാണമിതത്ത്.  ഇകതപ്പാരു പുതമിയ പദ്ധതമിയപ്പാണത്ത്.  പരമിപപ്പാലന കപ്പാലപ്പാവധമി

കഴമിഞ്ഞത്ത്  പറപ്പാഡുകള്കത്ത്  കുണസാം  കുഴമിയസാം  വന്നപ്പാല  അപപപ്പാള്  ആപലപ്പാചമിച്ചത്ത്

എസ്റ്റമിപമറ്റത്ത്  എടുതത്ത്  കടണര  വമിളമിചവരുപമ്പപ്പാള്  കപ്പാലസാം  കുകറ  കഴമിയസാം.

അതുകകപ്പാണത്ത്  പരമിപപ്പാലന  കപ്പാലപ്പാവധമി  തശരുന്നതമിനത്ത്  മുമ്പുതകന്ന  ഒരു
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പകപ്പാണ്ടപ്പാക്ടത്ത്  സസാംവമിധപ്പാനസാം   നമ്മുകട  സസാംസപ്പാനതത്ത്  കകപ്പാണവരമികയപ്പാണത്ത്.

അതത്ത്  വളകര  ഫലപദമപ്പായമിരമിക്കുസാം.  ഭപ്പാവമിയമില   അതമികന്റെ

ഗുണപഭപ്പാക്തപ്പാകളപ്പായമി മപ്പാറപ്പാന സപ്പാധമിക്കുസാം. ആ പദ്ധതമിയമില കപരുമ്പപ്പാവൂരമികല

പറപ്പാഡുകള് ഉള്കപടുതമിയമിട്ടുണത്ത്.   അതത്ത്  എത്രപതപ്പാളസാം  നടക്കുന്നുകവന്നുള്ള

പരമിപശപ്പാധന നമുകത്ത് നടതപ്പാവന്നതപ്പാണത്ത്. 

കവപങ്ങപ്പാല ശപ്പാപലസാം-ഊട്ടമിമറ്റസാം പറപ്പാഡമികന്റെ പരമിപപ്പാലനതമിനത്ത്  BM&BC

നമിലവപ്പാരതമിപലകത്ത്  ഉയരതണകമന്നപ്പാണത്ത്  സബ്മമിഷനമില  അപദ്ദേഹസാം

ഉയരതമിയ മകറ്റപ്പാരപ്പാവശര്യസാം.  അതത്ത് പപതര്യകമപ്പായമി പരമിപശപ്പാധമിപകണതപ്പാണത്ത്.

BM&BC  ആണത്ത്  ഏറ്റവസാം  ഉയരന്ന  ഗുണനമിലവപ്പാരസാം.  പകരളതമികല

കപപ്പാതുമരപ്പാമതത്ത്  വകുപമികന്റെ  പറപ്പാഡുകള്  29,522  കമിപലപ്പാമശറ്ററപ്പാണത്ത്.  5

വരഷതമിനുള്ളമില അതമികന്റെ 50 ശതമപ്പാനതമിലധമികസാം പറപ്പാഡുകളുസാം BM&BC

നമിലവപ്പാരതമിലപ്പാകമി  തശരകപ്പാനുള്ള   കഠമിനപയത്നതമിലപ്പാണത്ത്  വകുപത്ത്.

പപക്ഷ  അതമിനത്ത്  കചലവത്ത്  കൂടുതലപ്പാണത്ത്.   ഈ  പപതര്യക  പദ്ധതമി,

ധനലഭര്യതയള്കപകട  പരമിപശപ്പാധമിച്ചത്ത്  ഇകപ്പാരര്യതമില  തശരുമപ്പാനകമടുകപ്പാസാം.

നമുകത്ത്  ധനകപ്പാരര്യ വകുപ്പുമപ്പായമി ചരച്ച കചയപ്പാസാം. 

മണ്ണൂര-പപപ്പാഞ്ഞപ്പാപശ്ശേരമി  പറപ്പാഡത്ത്  നവശകരണതമില  79  ശതമപ്പാനസാം
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പവൃതമി  പൂരതശകരമിച്ചമിട്ടുണത്ത്.  340  മശറ്റര  ഭപ്പാഗകത  പവൃതമി

കചപയണതുണത്ത്.  കരപ്പാറകപ്പാരകന്റെ  അനപ്പാസയസാം  വശഴ്ചയസാം  കപ്പാരണസാം   പസ്തുത

പവൃതമി   കരപ്പാറകപ്പാരകന്റെ  നപഷ്ടപ്പാതരവപ്പാദമിതസ്വതമില   കടരമമിപനറ്റത്ത്  കചയത്ത്

ബപ്പാകമി പവൃതമികത്ത് 73.5 ലക്ഷസാം രൂപയകട ഭരണപ്പാനുമതമിയസാം നലകമിയമിട്ടുണത്ത്.

പവൃതമി  കടണര  കചയത്ത്  എഗമികമന്റെത്ത്  വചകഴമിഞ്ഞു.   പവൃതമി

ആരസാംഭമികപ്പാനപ്പാവന്ന  ഘട്ടതമികലതമികഴമിഞ്ഞു.  ഈ  പറപ്പാഡമികന്റെ

അറ്റകുറ്റപണമികള്കപ്പായമി  പപതര്യക  ഫണത്ത്  അനുവദമിക്കുകയസാം  അതത്ത്

പൂരതശകരമിക്കുകയസാം കചയമിട്ടുണത്ത്.   ഇതമില അപദ്ദേഹസാം പറഞ്ഞ ഒരു കപ്പാരര്യസാം

അത്ഭുതകപടുത്തുകയപ്പാണത്ത്.  കപരുമ്പപ്പാവൂര മണ്ഡലതമില  ഒരുപപ്പാടത്ത് കപ്പാരര്യങ്ങള്

ഈ  ഗവണ്കമന്റെത്ത്  വന്നതമിനുപശഷസാം  കചയമിട്ടുണത്ത്.  അപദ്ദേഹസാം  എനപ്പാണത്ത്

അങ്ങകന  പറഞ്ഞകതന്നത്ത്  എനമികറമിയമില.   ഈ  സരകപ്പാര  കപരുമ്പപ്പാവൂര

മണ്ഡലതമികല പറപ്പാഡുകള് നവശകരമിക്കുന്നതമിനപ്പാവശര്യമപ്പായ ക്രമശകരണങ്ങള്

നടതമിയമിട്ടുണത്ത്.  2021-22-ല  ശബരമിമല  പറപ്പാഡത്ത്  പപ്പാപകജത്ത്

പഖര്യപ്പാപമിച്ചപപപ്പാള്   അതമികലപ്പാന്നത്ത്  കപരുമ്പപ്പാവൂര  മണ്ഡലതമിലപ്പായമിരുന്നു

കവന്നുള്ളതത്ത് ഞപ്പാന പപതര്യകസാം  ഇവമികട പറയപ്പാനപ്പാഗഹമിക്കുകയപ്പാണത്ത്. ആലവ-

മൂന്നപ്പാര  പറപ്പാഡമില   നവശകരണതമിനത്ത്   8  പകപ്പാടമി  രൂപ  അനുവദമിച്ചമിട്ടുണത്ത്.
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അതമിനത്ത്  ഭരണപ്പാനുമതമി  നലകമിയ  വമിവരവസാം  ഇവമികട  പപതര്യകസാം

അറമിയമിക്കുകയപ്പാണത്ത്.   ശബരമിമല  വരകത്ത്  നല  പുപരപ്പാഗതമി  ഉണപ്പായമിട്ടുണത്ത്.

2022-23  ബഡ്ജറ്റമിലള്കപടുതമിയ കപരുമ്പപ്പാവൂര-കകപ്പായമിനമുള്ളമി പറപ്പാഡമിനത്ത്

5  പകപ്പാടമി  രൂപ  അനുവദമിച്ചമിട്ടുണത്ത്.   ഈ  പദ്ധതമി  പഖര്യപ്പാപമിച്ചത്ത്  3

മപ്പാസതമിനുള്ളമില   ഭരണപ്പാനുമതമി  നലകപ്പാന  വകുപമിനത്ത്  സപ്പാധമിച്ച  വമിവരസാം

അപദ്ദേഹസാം  അഭമിനന്ദമിക്കുകമന്നത്ത്  ഞപ്പാന  പതശക്ഷമിച്ചമിരുന്നു.   എനപ്പായപ്പാലസാം

അതുണപ്പായമിട്ടമില.   അതുകകപ്പാണത്ത്  അകപ്പാരര്യവസാം  ശദ്ധയമിലകപടുത്തുകയപ്പാണത്ത്.

ഇതമികന്റെ  ഇനകവസ്റ്റമിപഗഷന  തുടരുകയപ്പാണത്ത്.   ഇത്രയസാം  കപ്പാരര്യങ്ങള്

കപരുമ്പപ്പാവൂര  മണ്ഡലതമിനത്ത്  കചയമിട്ടുണത്ത്  എന്നുള്ളതുകകപ്പാണതകന്ന

കപരുമ്പപ്പാവൂര  നമിപയപ്പാജക  മണ്ഡലതമികല  10  തലമുറയമികല  ജനങ്ങള്

സരകപ്പാരമികന പപതര്യകസാം എടുത്തുപറഞ്ഞത്ത് അഭമിനന്ദമിക്കുകമന്നുള്ളതപ്പാണത്ത് ഞപ്പാന

പതശക്ഷമിക്കുന്നതത്ത്.  ഇവമികട  പറഞ്ഞ  മറ്റത്ത്  പശങ്ങള്  നമുകത്ത്  ഗഇൗരവതമില

പരമിപശപ്പാധമികപ്പാസാം.  നമുകത്ത്  ഒരുമമിച്ചത്ത്  കകകപകപ്പാരത്തുനമിന്നുകകപ്പാണത്ത്

പരമിഹരമികപ്പാന  ഇടകപടപ്പാകമന്നുള്ളതത്ത്  സഭകയ  പപതര്യകസാം  അറമിയമികപ്പാന

ഞപ്പാന ആഗഹമിക്കുകയപ്പാണത്ത്.
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8. മൂവപ്പാറ്റുപുഴ  -  കപ്പാകനപ്പാടത്ത് നപ്പാലവരമിപപ്പാത

ശശ  .    പമി  .    വമി  .    ശശനമിജമിന:  സര,  എറണപ്പാകുളസാം ജമിലയമികല മലപയപ്പാര

പമഖലയപ്പായ  മൂവപ്പാറ്റുപുഴ,  കതപ്പാടുപുഴ,  പകപ്പാതമസാംഗലസാം  തുടങ്ങമിയ  പപദശങ്ങകള

ജമിലയകട  ഭരണസമിരപ്പാപകന്ദ്രമപ്പായ  കപ്പാകനപ്പാടുമപ്പായമി  ബനമിപമിക്കുന്ന

പധപ്പാനപപ്പാതയപ്പാണത്ത്  മൂവപ്പാറ്റുപുഴ-കപ്പാകനപ്പാടത്ത്  പറപ്പാഡത്ത്.  മൂവപ്പാറ്റുപുഴയമികല

കശപച്ചരമിപടമിയമില  നമിന്നപ്പാരസാംഭമിച്ചത്ത്   കുന്നത്തുനപ്പാടത്ത്  നമിപയപ്പാജകമണ്ഡലതമികല

വശട്ടൂര,  കനലപ്പാടത്ത്,  മസാംഗലത്തുനട,  പട്ടമിമറ്റസാം,  കമിഴകമ്പലസാം വഴമി  കപ്പാകനപ്പാപടയത്ത്

ഒരു നപ്പാലവരമിപപ്പാത നമിരമമിക്കുന്നതമിനത്ത്  2006 -ല എല.ഡമി.എഫത്ത്.  സരകപ്പാര

അസാംഗശകപ്പാരസാം  നലകുകയസാം   തുടരന്നത്ത്  സപ്പാധര്യതപ്പാപഠനസാം  പൂരതമിയപ്പാകമി

റമിപപപ്പാരട്ടത്ത് സരകപ്പാരമിനത്ത് സമരപമിക്കുകയസാം കചയ.  2016-17-കല ബഡ്ജറ്റമില

ഈ  പപ്പാതയകട  നമിരമപ്പാണതമിനപ്പായമി  ഏകപദശസാം  40  പകപ്പാടമി  രൂപ

വകയമിരുത്തുകയണപ്പായമി.  തുടരന്നത്ത്  സരപവ  നടപടമികള്  ആരസാംഭമിചകവങ്കേമിലസാം

സലപമകറ്റടുകല  ഉള്കപകടയള്ള  നടപടമികള്  ആറവരഷസാം  കഴമിഞ്ഞമിട്ടുസാം

പൂരതശകരമികപ്പാന  കഴമിഞ്ഞമിട്ടമില.  കമിഫ്ബമി  ഫണപപയപ്പാഗമിച്ചത്ത്

നമിരമമിക്കുന്നതുസാം  പകപ്പാതമസാംഗലകത  തങ്കേളത്തുനമിന്നുസാം  ആരസാംഭമിക്കുന്നതുമപ്പായ

തങ്കേളസാം-കപ്പാകനപ്പാടത്ത്  നപ്പാലവരമിപപ്പാത   കുന്നത്തുനപ്പാടത്ത്  മണ്ഡലതമികല
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കമിഴകമ്പലത്തുകൂടമിയപ്പാണത്ത്  കടന്നുപപപ്പാകുന്നതത്ത്.  മൂവപ്പാറ്റുപുഴയമില

നമിന്നപ്പാരസാംഭമിക്കുന്ന  നമിരദ്ദേമിഷ്ട  പപ്പാത  കമിഴകമ്പലത്തുവച്ചത്ത്  തങ്കേളസാം-കപ്പാകനപ്പാടത്ത്

പപ്പാതയമപ്പായമി ബനമിപമികപ്പാവന്നതപ്പാണത്ത്.  23 കമിപലപ്പാമശറ്റര നശളമുള്ള  നമിരദ്ദേമിഷ്ട

പപ്പാത  കടന്നുപപപ്പാകുന്ന  പട്ടമിമറ്റകത  റസ്റ്റത്ത്  ഹഇൗസമില  കപപ്പാജക്ടത്ത്  ഓഫശസത്ത്

ഉള്കപകടയള്ള  അനുബനസഇൗകരര്യങ്ങള്  സജ്ജമപ്പാകമിയപ്പാല  ഈ  പദ്ധതമി

അതമിപവഗതമില  പൂരതമിയപ്പാകപ്പാന  കഴമിയന്നതപ്പാണത്ത്.  പതമിദമിനസാം

ആയമിരകണകമിനപ്പാളുകള്  കപ്പാകനപ്പാപട്ടയ്ക്കുസാം  ജമിലപ്പാ  ആസപ്പാനപതക്കുസാം

കകപ്പാച്ചമിയമിപലക്കുസാം  പപപ്പാകുന്നതമിനത്ത്  ആശയമിക്കുന്ന  മൂവപ്പാറ്റുപുഴ-കപ്പാകനപ്പാടത്ത്

പറപ്പാഡത്ത്   നപ്പാലവരമിപപ്പാതയപ്പായമി  ഉയരത്തുന്നതമിനുള്ള  നടപടമികള്

സസ്വശകരമികണകമന്നപ്പാണത്ത്  എനമികത്ത്  ഈ  സബ്മമിഷനമിലൂകട

അഭര്യരതമികപ്പാനുള്ളതത്ത്.

കപപ്പാതുമരപ്പാമതത്ത്-വമിപനപ്പാദസഞപ്പാരസാം,  യവജനകപ്പാരര്യവകുപ്പുമനമി  (ശശ  .

പമി  .    എ  .    മുഹമദത്ത്  റമിയപ്പാസത്ത്):  സര,  ഇവമികട  ശശ.  പമി.  വമി.  ശശനമിജമിന

ഉന്നയമിച്ച  വമിഷയസാം  മൂവപ്പാറ്റുപ്പുഴ  -  കപ്പാകനപ്പാടത്ത്  നപ്പാലവരമിപപ്പാത  ആക്കുന്നതമിനത്ത്

കമിഫ്ബമി  പദ്ധതമിയമില  ഉള്കപടുതമിയ  വമിഷയമപ്പാണത്ത്.  ഭരണപ്പാനുമതമി

നലകമിയ പദ്ധതമിയപ്പാണത്ത്. 12.02.2021-നത്ത് പുറകപടുവമിച്ച ഉതരവമിലൂകട രണ
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വരഷപതയ്ക്കുകൂടമി പുതുകമി നലകമിയമിട്ടുണത്ത്.  ഇപപപ്പാള് കക.  ആര.  എഫത്ത്.  ബമി

-പമി.  എസാം.  യ.-വമിനപ്പാണത്ത്  ഈ  പദ്ധതമിയകട  നമിരവഹണ  ചുമതല.

വനസാംവകുപ്പുമപ്പായമി  ബനകപട്ട  ഭൂമമിയണത്ത്.  വനസാംവകുപമികന്റെ  ഭൂമമിയമിലകൂടമിയസാം

ഈ പപ്പാത കടന്നു പപപ്പാകുന്നുകയന്നുള്ളതുകകപ്പാണത്ത് ഇതമികന്റെ ഭപ്പാഗമപ്പായമി കവട്ടൂര

ടമിസാംബര ഡമിപപപ്പാ ഉള്കപടുന്ന വന ഭൂമമിയമില കലവലസത്ത് എടുക്കുന്നതമിനപ്പായമി

സരപവ  നടപടമികള്  നടത്തുവപ്പാന  ഡമിവമിഷണല  പഫപ്പാറസ്റ്റത്ത്  ഓഫശസരകത്ത്

13.09.2021,  02.11.2021,  01.02.2022  എന്നശ  തശയതമികളമില

കത്തുനലകമിയമിട്ടുണത്ത്.  വനസാംവകുപത്ത്  ആവശര്യകപട്ടതനുസരമിച്ചത്ത്  അസാംഗശകരമിച്ച

അകലനകമനസാം  ഇനകവസ്റ്റമിപഗഷന  റമിപപപ്പാരട്ടുസാം  22.06.2022-ല

കകമപ്പാറമിയമിട്ടുണത്ത്.  വനസാംവകുപമിലനമിന്നുസാം  അനുവപ്പാദസാം  ലഭമിച്ചതമിനുപശഷസാം

പസ്തുത വനഭൂമമിയമികല കലവലസത്ത് ഇനകവസ്റ്റമിപഗഷന വമിഭപ്പാഗസാം തയപ്പാറപ്പാക്കുസാം.

ഇതുമപ്പായമി  ബനകപട്ടത്ത്  വനസാംവകുപ്പുമനമിയമപ്പായമി  പപതര്യകസാം  ചരച്ച

നടത്തുന്നതപ്പാണത്ത്.  കലവലസത്ത് ആകുപമ്പപ്പാള് നമുകത്ത് അറമിയപ്പാസാം ഈ പറപ്പാഡമികന്റെ

എലപ്പാ നമിരയമിലസാം ഉയരച്ചയസാം തപ്പാഴ്ചയസാം ഒകകതകന്ന കസറ്റമിലനമിന്നുസാം അളന്നത്ത്

കണകപ്പാകമി  ഒരു  പപപറമില  നമള്  പപപ്പാട്ടത്ത്  കചയ്യുന്ന  കലവലസപ്പാണത്ത്. ആ

കലവലസത്ത്  ഇനകവസ്റ്റമിപഗഷന  വമിഭപ്പാഗസാം  തയപ്പാറപ്പാക്കുസാം.  അതമിനുപശഷസാം
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ഡമികസന വമിഭപ്പാഗതമിനത്ത്  ഡശകറ്റയമിലഡത്ത്  കപപ്പാജക്ടത്ത്  റമിപപപ്പാരട്ടത്ത്  തയപ്പാറപ്പാകമി

സമരപമിക്കുവപ്പാനപ്പാകുസാം.  ഈ  പവരതനങ്ങള്  ബഹുമപ്പാനകപട്ട  എസാം.എല.എ.

ശശ.  പമി.  വമി.  ശശനമിജമിന  ഉപദ്ദേശമിക്കുന്നതുപപപ്പാകല  സമയബനമിതമപ്പായമി

പൂരതമിയപ്പാക്കുവപ്പാന  ബനകപട്ട  ഉപദര്യപ്പാഗസരക്കു  പപതര്യക  നമിരപദശസാം

നലകുന്നതപ്പാണത്ത്. 

9. ക്ഷശരപമഖലയമികല പക്ഷമപവരതനങ്ങള്

ശശ  .   കക  .   പമി  .   പമപ്പാഹനന: സര, പകരളതമികല പതമിനപ്പായമിരകണകമിനത്ത്

ക്ഷശരകരഷകരുകട പശമപ്പാണത്ത് ഞപ്പാ ന ഈ സബ്മമിഷനമിലൂകട ഉന്നയമിക്കുന്നതത്ത്.

ഗപ്പാമശണപമഖലയമില  പപതര്യകമിച്ചത്ത്  ക്ഷശരസസാംഘങ്ങള്  മുഖപ്പാനരമപ്പാണത്ത്  പപ്പാല

അളന്നത്ത്  കരഷകരമിലനമിന്നുസാം  ജനങ്ങള്കത്ത്  എതമിചകകപ്പാടുക്കുന്നതത്ത്.  ആ

സസാംഘങ്ങള്  ഇന്നത്ത്  വളകരയധമികസാം  വമിഷമതമിലപ്പാണത്ത്.  അവരകത്ത്  മതമിയപ്പായ

സഇൗജനര്യമപ്പായമിട്ടുള്ള  തശറ്റയസാം  അതുപപപ്പാലള്ള  കപ്പാരര്യങ്ങളുമപ്പായമി  നമുകത്ത്

മുപന്നപ്പാട്ടുപപപ്പാകപ്പാന  സപ്പാധമികണസാം. അപതപ്പാകടപ്പാപസാം  എകന്റെ

നമിപയപ്പാജകമണ്ഡലതമില  മപ്പാത്രമപ്പായമി  എണ്ണൂറ്റമിപയഴത്ത്  കരഷകരുണത്ത്.

അപതപ്പാകടപ്പാപസാംതകന്ന  അമ്പപതപ്പാളസാം  ക്ഷശരകരഷക  സസാംഘങ്ങളുണത്ത്.

മഴകപ്പാലമപ്പായപ്പാല അവരുകട പശങ്ങള് വളകര ഗഇൗരവപതപ്പാടുകൂടമി കപ്പാണണസാം.
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മഴകപ്പാലതത്ത്  തശറ്റ  ലഭമിക്കുന്നമില.  അപതപ്പാകടപ്പാപസാംതകന്ന  നമ്മുകട  പകരള

ഫശഡ്സമില  നമിന്നുസാം  കുകറകയപ്പാകക  സഇൗജനര്യ  നമിരകമില  നലകപ്പാനുള്ള

നടപടമികള് സസ്വശകരമികണസാം. പപ്പാലമികന്റെ സബ്സമിഡമി തുക വരദ്ധമിപമികണസാം.

പപ്പാഥമമിക  ക്ഷശര  സസാംഘങ്ങളമിലനമിന്നത്ത്  സ്കൂള്  അസാംഗനവപ്പാടമികള്കത്ത്  പപ്പാല

വപ്പാങ്ങുന്നതമിനത്ത്  സരകപ്പാര  ഉതരവമിറകമി  അവകര  സഹപ്പായമികപ്പാന

നടപടമിയണപ്പാവണസാം.  ഇപപപ്പാള്  അതമിലപ്പാകയന്നപ്പാണത്ത്  കപ്പാണുന്നതത്ത്.  പപ്പാനൂര,

കുത്തുപറമ്പത്ത്  പബപ്പാകമികല   ക്ഷശരകരഷക  സസാംഘങ്ങളുകടയസാം

കസക്രട്ടറമിമപ്പാരുകടയസാം പയപ്പാഗസാം വമിളമിച.  അവരകത്ത് ഒരപ്പാഗഹമുണത്ത്.  സസ്വനമപ്പായമി

രൂപശകരമിച്ചത്ത്  പപ്പാസ്റ്റകറപസഷന  മമിലകത്ത്  പപ്പാന്റെത്ത്  സപ്പാപമിക്കുകപ്പാകയന്നതത്ത്.

ആനന്ദത്ത്  പമപ്പാഡലമില  വപ്പാലത്യു  ആഡഡത്ത്  പപപ്പാഡക്ടത്ത്സത്ത്  ഉണപ്പാക്കുകപ്പാകയന്നതത്ത്.

ഇതമിനുള്ള  സഹപ്പായസഹകരണങ്ങള്  സരകപ്പാരമില നമിന്നുസാം  ലഭര്യമപ്പാകണസാം.

ക്ഷശര  ഓഫശസകളമില  ഇന്നത്ത്  ഓഫശസറമില,  ജശവനകപ്പാരുമമില.  ഏകപദശസാം

പപ്പാനൂരമില മപ്പാത്രമപ്പായമിട്ടത്ത്  ഡയറമി  എക്സൈത്ത്കറ്റഷന ഓഫശസര,  കപ്പാരകത്ത്,  ഡയറമി

ഫപ്പാസാം  ഇനസ്ട്രക്ടര  രണത്ത്  പപപ്പാസ്റ്റുണത്ത്  അതമില  ഒന്നത്ത്  ഉള്കപകട  പമല

തസ്തമികകളമില  നമിലവമില  ഒഴമിവകളുണത്ത്.  അകതലപ്പാസാം  നലകമികകപ്പാണത്ത്

ക്ഷശരകരഷകകര സഹപ്പായമികപ്പാന മുപന്നപ്പാട്ടുവന്നപ്പാല മപ്പാത്രപമ ക്ഷശരകരഷകരുസാം
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ക്ഷശരസസാംഘങ്ങള്ക്കുസാം രക്ഷകപടപ്പാന സപ്പാധമിക്കുകയള. വളകര നല രശതമിയമില

പവരതമിചകകപ്പാണമിരുന്നതപ്പാണത്ത്.  ഇപപപ്പാള്  മമിലമയമപ്പായമി

ബനകപട്ടുകകപ്പാണള്ള  പശങ്ങള്  ഉള്ളതുകകപ്പാണത്ത്  അതുപരമിഹരമിക്കുന്നതമിനു

പവണമിയള്ള  നടപടമികള്  സസ്വശകരമിച്ചപ്പാല  മപ്പാത്രപമ  അവരകത്ത്  രക്ഷകപടപ്പാന

സപ്പാധമിക്കുകയള.  അപതപ്പാകടപ്പാപസാം  നന്നപ്പായമിട്ടുതകന്ന

രപ്പാത്രമികപ്പാലപസവനങ്ങകളപ്പാകക  തകന്നയണത്ത്.  അകതപ്പാകക  യഥപ്പാവമിധമി

അവരകത്ത് ലഭമിക്കുന്നമില. ലഭമികപ്പാനുള്ള നടപടമികള് ഉണപ്പാവണസാം. ഇന്നത്ത് വളകര

കഷ്ടകപട്ടപ്പാണത്ത്  ക്ഷശരകരഷകരുസാം  ക്ഷശരസസാംഘങ്ങളുസാം  മുപന്നപ്പാട്ടുപപപ്പാകുന്നതത്ത്.

വളകര  നന്നപ്പായമി  പവരതമിച്ചമിരുന്നതപ്പാണത്ത്.  അതമിനുള്ള

നടപടമികളുണപ്പാവണകമന്നതപ്പാണത്ത് ഈ സബ്മമിഷനമിലൂകട ഉന്നയമിക്കുന്നതത്ത്. 

മൃഗസസാംരക്ഷണ-ക്ഷശരവമികസന  വകുപ്പുമനമി  (ശശമതമി  കജ  .

ചമിഞ്ചുറപ്പാണമി):  സര,  ക്ഷശരസസാംഘങ്ങള്  മുപഖന  ക്ഷശരകരഷകര കത്ത്

ഇരുപതുരൂപ  അസാംശപ്പാദപ്പായ  ഇനതമില  ക്ഷശരകരഷക  പക്ഷമനമിധമിയമില

ഒടുക്കുന്ന തുക ഉള്കപകടയള്ള മറ്റത്ത് അസാംശപ്പാദപ്പായ തുകകളപ്പാണത്ത് പക്ഷമനമിധമിയകട

പധപ്പാന വരുമപ്പാന പസപ്പാതസത്ത്.  പക്ഷമനമിധമിയമികല അസാംഗങ്ങള്കത്ത്  1,600  രൂപ

കപനഷന നലകുന്നുണത്ത്.  ഇതമില  1,300  രൂപ സരകപ്പാര വമിഹമിതവസാം  300
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രൂപ പമിരമികച്ചടുക്കുന്ന അസാംശപ്പാദപ്പായ തുകയമിലനമിന്നുള്ള പക്ഷമനമിധമി പബപ്പാരഡത്ത്

വമിഹമിതവമപ്പാണത്ത്. ടമി തുക ഉപപയപ്പാഗമിച്ചത്ത് കപനഷന കൂടപ്പാകത കുടുസാംബകപനഷന,

വമിവപ്പാഹ ധനസഹപ്പായസാം,  മരണപ്പാനനര ധനസഹപ്പായസാം,  ക്ഷശരസരക്ഷ പദ്ധതമി,

വമിദര്യപ്പാഭര്യപ്പാസ  ധനസഹപ്പായസാം,  കകപ്പാവമിഡത്ത്  ധനസഹപ്പായസാം  തുടങ്ങമിയവയസാം

നലകമിവരുന്നു.  2021-2022  വരഷസാം  55,155  അസാംഗങ്ങള്കത്ത്  കപനഷനുസാം

3,890 പപരകത്ത് കുടുസാംബകപനഷനുസാം 1,352 പപരകത്ത് വമിവപ്പാഹ ധനസഹപ്പായവസാം

1,333  പപരകത്ത്  മരണപ്പാനനര  ധനസഹപ്പായവസാം  337  പപരകത്ത്  ക്ഷശരസരക്ഷ

പദ്ധതമിയസാം  413  പപരകത്ത്  വമിദര്യപ്പാഭര്യപ്പാസ  ധനസഹപ്പായവസാം  കകപ്പാവമിഡത്ത്

ധനസഹപ്പായമപ്പായമി  10,000  രൂപ  വശതസാം  725  അസാംഗങ്ങള്ക്കുസാം  കകപ്പാവമിഡത്ത്

നമിരശക്ഷണതമിനുള്ള  അസാംഗങ്ങള്കത്ത്  2,000  രൂപ  വശതവസാം  കകപ്പാവമിഡത്ത്

പപപ്പാസമിറ്റശവപ്പായവരകത്ത് 5,000 രൂപയസാം ധനസഹപ്പായസാം നലകമിയമിട്ടുണത്ത്. പസ്തുത

അസാംശപ്പാദപ്പായ  തുകയമിലനമിന്നുമപ്പാണത്ത്  കപനഷകന്റെ  പക്ഷമനമിധമി  വമിഹമിതസാം

ഉള്കപകടയള്ള  എലപ്പാ  ധനസഹപ്പായങ്ങളുസാം  വമിതരണസാം  കചയവരുന്നതത്ത്.

നമിലവമികല പക്ഷമനമിധമി നമിയമപകപ്പാരസാം അസാംശപ്പാദപ്പായമപ്പായമി അടവപ്പാക്കുന്ന തുക

തമിരമികക നലകുന്നതമിനത്ത്  വര്യവസയമില.  മഹപ്പാതപ്പാഗപ്പാനമി പദശശയ ഗപ്പാമശണ

കതപ്പാഴമിലറപ്പു  പദ്ധതമി  പകന്ദ്രപദ്ധതമി  ആയതമിനപ്പാല  ക്ഷശരപമഖലയമികല
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പവൃതമിദമിനങ്ങള്  കതപ്പാഴമിലദമിനങ്ങളപ്പായമി  പദ്ധതമിയമില

ഉള്കപടുത്തുന്നതമിനുള്ള അധമികപ്പാരസാം പകന്ദ്രസരകപ്പാരമിനപ്പാണത്ത്. ക്ഷശരകരഷകകര

കതപ്പാഴമിലറപ്പുപദ്ധതമിയമില  ഉള്കപടുത്തുന്നതമിനുള്ള  നമിപവദനസാം  പലതവണ

പകന്ദ്രസരകപ്പാരമിനു നലകമിയമിട്ടുണത്ത്. എന്നപ്പാല യപ്പാകതപ്പാരു അനുകൂല നടപടമിയസാം

ഇതുവകര  ഉണപ്പായമിട്ടമില.  എന്നപ്പാല  കപ്പാലമികതപ്പാഴുത്തുനമിരമപ്പാണസാം

തശറ്റപുലകൃഷമി,  അപസപ്പാള ടപ്പാങ്കേത്ത് നമിരമപ്പാണസാം തുടങ്ങമിയവ ക്ഷശരപമഖലയമികല

പവരതനങ്ങള്  നമിലവമില  കതപ്പാഴമിലറപ്പു  പദ്ധതമിയമില  ഉള്കപടുതമി

നടപമിലപ്പാകമി വരുന്നുണത്ത്.  കൂടപ്പാകത  2019-2020  സപ്പാമ്പതമിക വരഷസാം മുതല

നഗരപപദശങ്ങളമില  രണ  കന്നുകപ്പാലമികളമില  കൂടുതലള്ള  അവശത

അനുഭവമിക്കുന്ന  വമിഭപ്പാഗങ്ങളമിലകപടുന്ന  ക്ഷശരകരഷകകര  സസാംസപ്പാന

സരകപ്പാരമികന്റെ  അയങ്കേപ്പാളമി  നഗര  കതപ്പാഴമിലറപ്പുപദ്ധതമിയമില  ഉള്കപടുതമി

പരമപ്പാവധമി  100  ദമിവസകത  പവതനസാം  അയങ്കേപ്പാളമി  നഗര  കതപ്പാഴമിലറപ്പു

ഫണമിലനമിന്നുസാം  നലകുന്നുണത്ത്.  ക്ഷശരസസാംഘങ്ങളമില  പപ്പാല  നലകുന്ന

കരഷകരകത്ത്  ക്ഷശര  വമികസന  വകുപമിന്റെയസാം  തപദ്ദേശസസ്വയസാംഭരണ

സപ്പാപനങ്ങളുകടയസാം ആഭമിമുഖര്യതമില നപ്പാലരൂപവകര പപ്പാലമിനത്ത് ഇനകസന്റെശവത്ത്

നലകുന്നതപ്പാണത്ത്.  തപദ്ദേശസസ്വയസാംഭരണ  വകുപമികന്റെ  കശഴമിലള്ള  പധപ്പാന
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പദ്ധതമികളമികലപ്പാന്നപ്പാണത്ത്  ക്ഷശരസസാംഘങ്ങളമില  അളക്കുന്ന  പപ്പാലമിനത്ത്

ഇനകസന്റെശവത്ത് നലകുന്ന പദ്ധതമി. ഞപ്പാന കഴമിഞ്ഞ ഒരു ദമിവസസാം ഇവമികടതകന്ന

പഖര്യപ്പാപമിച്ചമിട്ടുണത്ത്.  ഈ  മപ്പാസസാം  മുതലതകന്ന  ജൂകലയമില  ഇനകസന്റെശവത്ത്

കകപ്പാടുത്തു തുടങ്ങുസാം. ആഗസ്റ്റത്ത് ഒന്നു മുതല അകതലപ്പാ ക്ഷശരകരഷകരക്കുസാം ക്ഷശര

സസാംഘങ്ങളമില  അളക്കുന്ന  മുഴുവന  കരഷകരക്കുസാം  ഇനകസന്റെശവത്ത്

നലകുന്നതപ്പാണത്ത്.  അസാംഗനവപ്പാടമി കുട്ടമികള്കത്ത് ക്ഷശരസസാംഘങ്ങളമിലനമിന്നത്ത് പപ്പാല

വപ്പാങ്ങുന്നതമിനത്ത്  സരകപ്പാര  നമിരപദ്ദേശസാം  നലകമിയമിട്ടുണത്ത്.  വനമിത-ശമിശു

വമികസനവകുപ്പു  പുറതമിറകമിയ  20.05.2022-കല  സരക്കുലര  പകപ്പാരസാം

അസാംഗനവപ്പാടമിയമില  വമിതരണതമിനപ്പായമി  ആവശര്യമപ്പായ  പപ്പാല

മമിലമയമിലനമിപന്നപ്പാ  മമിലമ  പപ്പാല  ലഭര്യമലപ്പാത  സലങ്ങളമില

ക്ഷശരസഹകരണ  സസാംഘങ്ങളമിലനമിപന്നപ്പാ  വപ്പാങ്ങുന്നതമിനുസാം  നമിരപദ്ദേശസാം

നലകമിയമിട്ടുണത്ത്. 

10. ചടങ്ങമിലനമിന്നുസാം ടശസാം ഫമിസമിപയപ്പാകയ ഒഴമിവപ്പാകമിയ നടപടമി

ശശ  .    എന  .    എ  .    കനലമിക്കുന്നത്ത്: സര, സപനപ്പാഷത്ത് പടപ്പാഫമി പനടമിയ പകരള

ടശമമിനത്ത് സരകപ്പാര സസ്വശകരണസാം ഏരകപടുതമിയമിരുന്നു. ഞപ്പാന ആ കപ്പാരര്യതമില

സരകപ്പാരമികന  അഭമിനന്ദമിക്കുകയപ്പാണത്ത്.  നമ്മുകട  ടശസാം  അസാംഗങ്ങകളയസാം  ഞപ്പാന
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അഭമിനന്ദമിക്കുന്നു.  1941-ലപ്പാണത്ത്  സപനപ്പാഷത്ത്  പടപ്പാഫമി  ഫുട്പബപ്പാള്  ടൂരണകമന്റെത്ത്

ആരസാംഭമിച്ചതത്ത്.  പകരളസാം ഏഴുതവണ പജതപ്പാകളപ്പായമിട്ടുണത്ത്.  എട്ടുതവണ റപണഴത്ത്

അപ്പുസാം.  നമള് മൂന്നപ്പാസാം സപ്പാനതപ്പാണത്ത്.  മുപതമിരണത്ത് തവണ പജതപ്പാകളപ്പായ

ബസാംഗപ്പാള് ഒന്നപ്പാസാം സപ്പാനത്തുസാം എട്ടത്ത് തവണ പജതപ്പാകളപ്പായ പഞപ്പാബത്ത് രണപ്പാസാം

സപ്പാനത്തുസാം  നമള്  മൂന്നപ്പാസാം  സപ്പാനത്തുമപ്പാണത്ത്.  ഇതവണ  മപഞരമിയമില

നമ്മുകട ടശസാം സപനപ്പാഷത്ത് പടപ്പാഫമിയമില മുതമമിട്ടു. നമ്മുകട അഭമിമപ്പാനവസാം യശസ്സുസാം

ഉയരതമിപമിടമിച്ച ടശമസാംഗങ്ങകള തശരച്ചയപ്പായസാം നമുകത്ത്  അഭമിനന്ദമിപകണതുണത്ത്.

സപനപ്പാഷത്ത്  പടപ്പാഫമി  പജതപ്പാകള്കത്ത്  നമിയമസഭയമില  ആര.

ശങ്കേരനനപ്പാരപ്പായണനതമ്പമി കമപമ്പഴത്ത് പലപ്പാഞമിലപ്പാണത്ത് സസ്വശകരണസാം നലകമിയതത്ത്.

ടശമമില 20  കളമികപ്പാരപ്പാണുണപ്പായമിരുന്നതത്ത്.  പകപ്പാച്ചത്ത്-1,  ഒരു അസമിസ്റ്റന്റെത്ത് പകപ്പാച്ചത്ത്,

ഒരു  പഗപ്പാള്  കശപര  പകപ്പാച്ചത്ത്,  ഒരു  മപ്പാപനജര,  ഇത്രയസാം  ടശമസാംഗങ്ങകളയപ്പാണത്ത്

നമിയമസഭയമിലവച്ചത്ത്  ആദരവനലകമിയതത്ത്.  പകക്ഷ,  ആ  ടശമമികല  അസാംഗവസാം

ഫമിസമിപയപ്പാകതറപ്പാപമിസ്റ്റുമപ്പായ  മുഹമദത്ത്  ബടത്ത് ലകയ  ആ   ചടങ്ങമിപലയത്ത്

പകങ്കേടുപമിക്കുകപയപ്പാ  ആദരസാം  നലകുകപയപ്പാ  കചയമില.  ഒരു  ടശമമികന

സസാംബനമിച്ചത്ത്,  ആ ടശമമികല അവമിഭപ്പാജര്യഘടകമപ്പാണത്ത് ഫമിസമിപയപ്പാ കതറപ്പാപമിസ്റ്റത്ത്.

ഒരു  ടശമമിനത്ത്  ഉഇൗരജ്ജസാം  നലകുന്നതത്ത്  ഫമിസമിപയപ്പാ  കതറപ്പാപമിസ്റ്റപ്പാണത്ത്.
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കളമികളതമില  ഏകതങ്കേമിലകമപ്പാരു  കളമികപ്പാരനത്ത്  പരമിക്കുപറ്റുകപയപ്പാ

മകറ്റകനങ്കേമിലസാം  അപകടസാം  സസാംഭവമിക്കുകപയപ്പാ  കചയപ്പാല   തക  സമയതത്ത്

ഇടകപട്ടത്ത്,  ആ  കളമികപ്പാരകന  കളമിയമില  വശണസാം  സജ്ജമപ്പാക്കുന്നതമില

ഫമിസമിപയപ്പാകതറപ്പാപമിസ്റ്റത്ത്  വലമിയ  പങ്കേപ്പാണത്ത്  വഹമിക്കുന്നതത്ത്.  മുഹമദത്ത്  ബടത്ത് ല

എന്ന ഫമിസമിപയപ്പാ  കതറപ്പാപമിസ്റ്റത്ത്  സപനപ്പാഷത്ത്  പടപ്പാഫമി  ടശമസാംഗങ്ങള്കത്ത്  വലമിയ

പപചപ്പാദനമപ്പായമിരുന്നു.  സപനപ്പാഷത്ത്  പടപ്പാഫമി  പകരളസാം  പനടമിയതമിലസാം

അപദ്ദേഹതമികന്റെ  വലമിയ  സസാംഭവനയണപ്പായമിരുന്നുകവന്നത്ത്  നമുകകലപ്പാമറമിയപ്പാസാം.

പകക്ഷ അപദ്ദേഹകത ആ സസ്വശകരണച്ചടങ്ങമില  പകങ്കേടുപമിച്ചമില. ഇഇൗ കപ്പാരര്യസാം,

ബഹുമപ്പാനകപട്ട മനമിയകട ശദ്ധയമില   കകപ്പാണവന്നപപപ്പാള്, അപദ്ദേഹതമിനുസാം

വലമിയ  വമിഷമവസാം  പയപ്പാസവമുണപ്പായമിരുന്നു,  ആ  വമിഷമസാം  അപദ്ദേഹസാം

പകടമിപമിക്കുകയസാം  എവമികടയപ്പാണത്ത്  വശഴ്ച  പറ്റമിയകതന്നത്ത്  അപനസ്വഷമികപ്പാകമന്നത്ത്

അപദ്ദേഹസാം  പറഞ്ഞമിട്ടുണത്ത്.  ഇകതപ്പാരു  വലമിയ  പപ്പാളമിച്ചയപ്പാകണന്ന  കപ്പാരര്യതമില

യപ്പാകതപ്പാരു  സസാംശയവമമില.  ടശമമികല  മറ്റത്ത്  എലപ്പാ  അസാംഗങ്ങകളയസാം

സസ്വശകരണതമില  പകങ്കേടുപമിച്ചപപപ്പാള്,  ഇഇൗകയപ്പാരു

ഫമിസമിപയപ്പാകതറപ്പാപമിസ്റ്റമികനമപ്പാത്രസാം  അവഗണമികപ്പാനുണപ്പായ

കപ്പാരണകമനപ്പാകണന്നത്ത്  അറമിപയണതുണത്ത്.  കപ്പാസരപഗപ്പാഡത്ത്  ജമിലയമിലനമിന്നുള്ള
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ഒരു  ജനപതമിനമിധമികയന്ന  നമിലയമില,  മുഹമദത്ത്  ബടത്ത് ല  എകന്റെ

മണ്ഡലതമിലനമിന്നുള്ള ടശമസാംഗസാം കൂടമിയപ്പാണത്ത്.  കപ്പാസരപഗപ്പാഡത്ത് ജമിലയമിലനമിന്നുസാം

അഞത്ത്  എസാം.എല.എ.മപ്പാരുണത്ത്,  ഞങ്ങളുകടകയലപ്പാസാം   ഒരു  സസാംശയസാം,

ഞങ്ങകളലപ്പാസാം  കപ്പാസരപഗപ്പാഡത്ത്  ജമിലയമില ജനമിചപപപ്പായതുകകപ്പാണപ്പാപണപ്പാ ഇഇൗ

അവഗണനകയന്നുള്ളതപ്പാണത്ത്.  അതുകകപ്പാണത്ത്  ആരകപ്പാപണപ്പാ  വശഴ്ച  പറ്റമിയതത്ത്;

അവരകകതമികര  അപനസ്വഷണസാം  നടതമി,  നടപടമി  സസ്വശകരമികണകമന്നുസാം

മുഹമദത്ത്  ബടത്ത് ലയത്ത്  അരഹമപ്പായ  അസാംഗശകപ്പാരവസാം  പപ്പാരമിപതപ്പാഷമികവസാം

നലകണകമന്നപ്പാണത്ത് ഇഇൗ സബ്മമിഷനമിലൂകട അപപക്ഷമിക്കുന്നതത്ത്. 

മതര്യബനനസാം,  കപ്പായമികസാം,  വഖഫത്ത്,  ഹജ്ജത്ത്  തശരതപ്പാടന വകുപ്പുമനമി

(ശശ  .    വമി  .  അബ്ദുറഹമിമപ്പാന):  സര,  ബഹുമപ്പാനകപട്ട എസാം.എല.എ.,  ശശ.  എന.

എ.  കനലമിക്കുന്നത്ത്  അവതരമിപമിച്ച സബ്മമിഷനുള്ള മറപടമിയപ്പാണത്ത്.  സപനപ്പാഷത്ത്

പടപ്പാഫമി ഫുട്പബപ്പാള് കകഫനല മതരസാം മപഞരമിയമില വളകര നല രശതമിയമില

നടക്കുകയണപ്പായമി.  ആ  മതരതമില  പകരളസാം  പജതപ്പാകളപ്പാവകയസാം  പടപ്പാഫമി

പനടുകയസാം കചയ.  സപനപ്പാഷത്ത് പടപ്പാഫമി ഫുട്പബപ്പാള് കകഫനല  മതരതമില

പകങ്കേടുത  20  കളമികപ്പാരക്കുസാം  ബനകപട്ട  ആളുകള്ക്കുസാം  പപ്പാരമിപതപ്പാഷമികസാം

നലകപ്പാന  സരകപ്പാര  തശരുമപ്പാനമിച്ചതമികന്റെ  അടമിസപ്പാനതമില,  മുഖര്യ
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പരമിശശലകനടകസാം  20  ടശമസാംഗങ്ങള്കത്ത്  അഞ്ചുലക്ഷസാം  രൂപയസാം  അസമിസ്റ്റന്റെത്ത്

പരമിശശലകനുസാം മപ്പാപനജരക്കുസാം മൂന്നുലക്ഷസാം രൂപ വശതവസാം  നലകുകയണപ്പായമി.

മമിഥുന വമി,  ഹജത്ത് മല എസത്ത്,  എന്നശ പഗപ്പാള്കശപരമപ്പാരുസാം പസപ്പായല പജപ്പാഷമി,

സഞ്ചു ജമി, ബമിബമിന അജയന, അജയത്ത് അലക്സൈത്ത്, മുഹമദത്ത് ഹഫശസത്ത്, സലമപ്പാന

കലയതത്ത്,  മുഹമദത്ത്  ബപ്പാസമിതത്ത്  കക.  എന്നശ ഡമിഫന്റെരമപ്പാപരയസാം  അഖമില

പമി.,  ജമിപജപ്പാ പജപ്പാസഫത്ത്  (കര്യപ്പാപ്റ്റന),  അരജുന ജയരപ്പാജത്ത്,  നഇൗഫല പമി.എസാം,

ഷമിജമില,  ജമിപജപ്പാ  ഗമിലബരട്ടത്ത്,  ഫസമിലര  റഹപ്പാന  എന്നശ  മമിഡത്ത് 

ഡമിഫന്റെരമപ്പാപരയസാം മുഹമദത്ത് ഫപ്പാസമില പമി. ടമി.,  മുഹമദത്ത് സവപ്പാദത്ത്,  ജസ്റ്റമിന ടമി.

കക.,  വമിപഗ്നേഷത്ത്,  വമിപനപ്പാദത്ത്  പജപ്പാബത്ത്  എന്നശ  പഫപ്പാരപവഡത്ത്  കളമികപ്പാപരയസാം

പുരുപഷപ്പാതമന  അസമിസ്റ്റന്റെത്ത്  പകപ്പാച്ചത്ത്,  മുഹമദത്ത്  സലശസാം  മപ്പാപനജര,  സമിജമി

പജപ്പാരജ്ജത്ത്  പഗപ്പാള് കശപര കടയമിനമി,  എന്നശ ടശമസാംഗങ്ങളുകട പപരുവമിവരമപ്പാണത്ത്

പപ്പാരമിപതപ്പാഷമികസാം  നലകുന്നതമിനപ്പായമി  ശമിപപ്പാരശ  കചയത്ത്  വന്നമിട്ടുള്ള  ലമിസ്റ്റത്ത്.

ഇത്രയസാം വമിവരമപ്പാണത്ത് ഇഇൗ സബ്മമിഷനുമപ്പായമി  ബനകപട്ടത്ത് നലകപ്പാനുള്ളതത്ത്.


