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സബ്മമിഷന

(1) വടകര കകകാേസ്റ്റല് കപകാേലലീസസ് കസ്റ്റഷനന്റെ പ്രവര്ത്തനന

ശലീമതമി നക  .    നക  .    രമ:  സര്,  കഴമിഞ്ഞ ആറുമകാേസത്തമിനുളമില് വടകര

തലീരനത്ത കടലമില് മകാേതന നപകാേലമിഞ്ഞുകപകാേയതസ്  5  ജലീവനുകളകാേണസ്.  ഇതമില്

22  വയസ്സുമകാേതന  പ്രകാേയമുള  ഫഫൈജകാേസന  ഏറ്റവന  ഒടുവമില്  ഇഇൗ  19-ാ

തലീയതമി  കടല്ത്തലീരത്തസ്  കളമിച്ചുനകകാേണമിരുന്ന  14  വയസ്സുള  അനുചനന

ഉള്നപ്പെടുന.  ഒരു  മതത്സ്യനത്തകാേഴമിലകാേളമി  അപകടത്തമില്നപ്പെടകാേല്

നനഞമിനുളമിനല  കകാേളലുമകാേയമി  സസ്വനന  ജലീവനകപകാേലുന  മറന്നസ്  മറ്റസ്

മതത്സ്യനത്തകാേഴമിലകാേളമികള്  കടലമികലയസ്  എടുത്തുചകാേടമി  തമിരചമില്  നടത്തുന്നതസ്

പതമിവകാേണസ്.  ജലീവന രകകാേപ്രവര്ത്തനങ്ങള്കകാേയമി ആശയമികകാേന കഴമിയുന്ന

ആനകയുള സര്കകാേര് സനവമിധകാേനന വടകരയമിനല കകകാേസ്റ്റല് കപകാേലലീസകാേണസ്.

എന്നകാേല് കടലമില് ജലീവന രകകാേപ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടത്തുന്നതമിനകാേവശത്സ്യമകാേയ

ഉപകരണങ്ങകളകാേ  മറ്റസ്  ഭഇൗതമികസകാേഹചരത്സ്യങ്ങകളകാേ  പരമിശലീലനന  ലഭമിച

ഉകദത്സ്യകാേഗസ്ഥകരകാേ  ഒനന  കകകാേസ്റ്റല്   കപകാേലലീസമിനന്റെ  ഫകവശമമില.

വടകരയമിനല  കകകാേസ്റ്റല്  കപകാേലലീസസ്  കസ്റ്റഷനമില്  ഒരു  ഫഫൈബര്  കബകാേടസ്

മകാേതമകാേണുളതസ്.   അതമില് തനന്ന ഇന്ധനന നമിറയണനമങമില് നകാേട്ടുകകാേകരകാേ
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കപകാേലലീസകകാേകരകാേ ആനരങമിലുന സസ്വനന കപകാേകറ്റമില് നമിനന പണന മുടകണന.

ഡലീസല്  വകാേങ്ങമിയ  ഇനത്തമില്  കകകാേസ്റ്റല്  കപകാേലലീസമിനസ്  ഏകകദശന

രണ്ടുലകകത്തകാേളന രൂപ കടമകാേയമിട്ടുനണന്നകാേണസ് മനസമിലകാേക്കുന്നതസ്.   വടകര

മണ്ഡലത്തമിനല പ്രധകാേനനപ്പെട ഹകാേര്ബറകാേയ കചകാേമകാേല ഹകാേര്ബര് കകനലീകരമിചസ്

ഒരു സ്ഥമിരന റസസ്ക്യൂ കബകാേടസ് സനവമിധകാേനന ഏര്നപ്പെടുത്തണനമന്നസ് നകാേട്ടുകകാേരുനട

കകാേലങ്ങളകാേയുള  ആവശത്സ്യമകാേണസ്.  മടപ്പെളമി  കഗകാേസകാേയമി  കുന്നമിനടുത്തസ്

കടല്ത്തലീരത്തസ് കളമിച്ചുനകകാേണമിരുന്ന 14 വയസ്സുകകാേരനകാേയ അനുചനസ് കടലമില്

വലീണസമയത്തസ്  രകയകാേയമി  നതകാേടടുത്തുള കചകാേമകാേല  കകനലീകരമിചസ്  ഒരു

റസസ്ക്യൂ  കബകാേടസ്  ഉണകാേയമിരുനന്നങമില്  ആ  കുരുന്നമിനന്റെ  ജലീവന  രകമികകാേന

കഴമിയുമകാേയമിരുന.  കബപ്പൂരമില് നമിനന മറ്റസ് കകനങ്ങളമില് നമിനന കബകാേട്ടുകളന

മറ്റസ്  രകകാേപ്രവര്ത്തന ഉപകരണങ്ങളന എത്തമിയകപ്പെകാേകഴയന ആ കുരുന്നമിനന

നഷ്ടനപ്പെടമിരുന.   അതുകപകാേനലതനന്ന  കടലമില്  അപകടങ്ങളണകാേകുകമകാേള്

സര്കകാേര് സനവമിധകാേനങ്ങള് എത്തമികചരുന്നതമിനസ് കകാേലതകാേമസമുണകാേകുനണസ്.

എന്നകാേല്  തകദ്ദേശലീയരകാേയ  മതത്സ്യനത്തകാേഴമിലകാേളമികള്കമിടയമില്  കക  വകാേരല്

കപകാേലുള  നതകാേഴമില്കമഖലകളമില്  ഏര്നപ്പെടമിട്ടുള  മുങ്ങല്  വമിദഗ്ദ്ധരകാേയ

നമിരവധമി നതകാേഴമിലകാേളമികളണസ്.  അടമിയനരഘടങ്ങളമില് അപകടസ്ഥലകത്തയസ്



Uncorrected/Not for Publication
28.02.2023

3

നപനടന്നസ്  എത്തമികചരകാേന  കഴമിയുന്ന  ഇവര്കസ്  നചറുകമിട  രകകാേപ്രവര്ത്തന

ഉപകരണങ്ങള്  ലഭത്സ്യമകാേകമി  റസസ് കസ്ക്യൂ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളമില്  പരമിശലീലനന

നല്കമിയകാേല് ഒകാേകരകാേ പ്രകദശനത്തയുന ഓകരകാേ റസസ് കസ്ക്യൂ കവകാേളണമിയര് ടലീമമിനന

ഉണകാേകകാേന സകാേധമിക്കുന.  നവളത്തമിനടമിയമിനല കകാേഴ്ചകള് കകാേണകാേന കഴമിയുന്ന

കത്സ്യകാേമറകകളകാേ  കടലമില്  തമിരചമില്  നടത്തുന്നതമിനുള  മറ്റസ്  ഉപകരണങ്ങകളകാേ

ഇലകാേത്തതകാേണസ്  കകകാേസ്റ്റല്  കപകാേലലീസമിനന്റെ  ഫകവശമുള  കബകാേടസ്.   ഒരു

സകാേധകാേരണ  ഫഫൈബര്  കബകാേടമില്  നമിനന  ചുറന  കകണകാേടമിചസ്

കനകാേകകാേനമന്നലകാേനത  രകകാേപ്രവര്ത്തനത്തമിനകാേയമി  ഒനന  നചയകാേന

സകാേധമികമില. കകകാേസ്റ്റല് കപകാേലലീസസ് കസനയുനട യശസസ് ഉയര്ത്തുന്ന തരത്തമില്

പ്രവര്ത്തമികകാേന നമ്മുനട കകകാേസ്റ്റല് കസനനയ പ്രകാേപ്തമകാേകണന. ഇതമികലയകാേയമി

കപകാേലലീസകകാേര്കസ്  സ്കൂബകാേ  ഫഡവമിനഗമിലുന  റസസ് കസ്ക്യൂ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളമിലുന

ആവശത്സ്യമകാേയ  പരമിശലീലനന  ലഭത്സ്യമകാേക്കുക,  അപകടന  പറ്റമിയവനര  വലമിയ

കബകാേട്ടുകളമില്നമിനന തലീരകത്തയസ് എത്തമികകാേന കഴമിയുന്ന ഡമിങമി കബകാേട്ടുകള്

അനുവദമിക്കുക, അതത്സ്യകാേധുനമിക റസസ് കസ്ക്യൂ ഉപകരണങ്ങള് ഘടമിപ്പെമിച കബകാേട്ടുകള്

സജലീകരമിക്കുക,  കബകാേട്ടുകള്  നമിയനമിക്കുന്നതമിനുന  പരമിപകാേലമിക്കുന്നതമിനുന

പരമിചയസമന്നരകാേയ  സ്ഥമിരന  ജലീവനകകാേനര  നമിയമമിക്കുക,  ജലീവന
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രകകാേപ്രവര്ത്തനങ്ങള്കകാേയമി  ഉപകയകാേഗമിക്കുന്ന  ഇന്ധനന  ലഭത്സ്യമകാേക്കുക,

കചകാേമകാേല  ഹകാേര്ബര്  കകനലീകരമിചസ്  ഒരു  റസസ് കസ്ക്യൂ  കബകാേടസ്  അനുവദമിക്കുക,

രകകാേപ്രവര്ത്തനങ്ങള്  കകകാേസ്റ്റല്  കസനയുനട  ഉത്തരവകാേദമിതസ്വന  കൂടമിയകാേകമി

മകാേറക  തുടങ്ങമിയ  കകാേരത്സ്യങ്ങള്  അടമിയനരമകാേയമി  നടപ്പെമിലകാേകകണതുണസ്.

ഇനമിനയകാേരു  മതത്സ്യനത്തകാേഴമിലകാേളമിയുനട  ജലീവനകൂടമി  നമുകസ്

നഷ്ടനപ്പെടുത്തകാേനകാേകമില.  അതുനകകാേണസ്  ഇഇൗ  വമിഷയങ്ങളമില്  അടമിയനരമകാേയ

നടപടമികള്  സര്കകാേരമിനന്റെ  ഭകാേഗത്തുനമിനണകാേകണനമന്നകാേണസ്  ഞകാേന

അഭത്സ്യര്തമിക്കുന്നതസ്. 

മുഖത്സ്യമനമി  (ശലീ  .    പമിണറകാേയമി  വമിജയന):  സര്,  ഒരു  പ്രശ്നവമകാേയമി

ബന്ധനപ്പെടസ്  ഒകടനറ  ആവശത്സ്യങ്ങളകാേണസ്  ബഹുമകാേനത്സ്യയകാേയ  അനഗന

ഉന്നയമിചമിരമിക്കുന്നതസ്.   കകാേലകാേവസ്ഥകാേവത്സ്യതമിയകാേനന  ഉള്നപ്പെനടയുള  വമിവമിധ

കകാേരണങ്ങളകാേല്  കടലമില്  അകനപ്പെടസ്  ജലീവന  നപകാേലമിയുന്ന  ദ:ഖകരമകാേയ

സനഭവങ്ങള്  ചമിലകപ്പെകാേള്  ഉണകാേകകാേറുണസ്.  കടലമിനല  പ്രക്ഷുബ്ധമകാേയ

അനരലീകന  നമിലവമിലുള  സനവമിധകാേനങ്ങനള  മകാേതന  ആശയമിചസ്

രകകാേപ്രവര്ത്തനന  നടത്തുന്നതമിനസ്  പ്രതമിബന്ധമകാേകകാേറുണസ്.

അര്പ്പെണകബകാേധമുള  മതത്സ്യനത്തകാേഴമിലകാേളമികളനട  സനകയകാേജമിതമകാേയ
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ഇടനപടലുകളകാേണസ്  അപകടത്തമില്നപ്പെടുന്നവരുനട  ജലീവന  രകമിക്കുന്നതമിനസ്

പലകപ്പെകാേഴന  സഹകാേയകരമകാേകുന്നതസ്.  ഇത്തരന  ഘടങ്ങളമില്

പരമിചയസമന്നരകാേയ  മതത്സ്യനത്തകാേഴമിലകാേളമികളനടയുന  തലീരകദശ

കപകാേലലീസമിനന്റെയുന  കകകാേസ്റ്റല്  വകാേര്ഡനമകാേരുനടയുന കകകാേസ്റ്റസ്  ഗകാേര്ഡമിനന്റെയുന

കനവമിയുനടയുന  അടകമുള  കസവനങ്ങള്  സമനസ്വയമിപ്പെമിചകാേണസ്

രകകാേപ്രവര്ത്തനന  നടത്തമിവരുന്നതസ്.  ഏകകകാേപമിതമകാേയ  ഇഇൗ

രകകാേപ്രവര്ത്തനങ്ങള്  സനസ്ഥകാേനത്തകാേനക  സകാേധത്സ്യമകാേക്കുന്നതമിനുള

ഉഇൗര്ജമിത നടപടമികള് സര്കകാേര് സസ്വലീകരമിച്ചുവരമികയകാേണസ്.  സനസ്ഥകാേനത്തസ്

നമിലവമില്  18  തലീരകദശ  കപകാേലലീസസ്  കസ്റ്റഷനുകളകാേണുളതസ്.

രണകാേനഘടത്തമിലുള്നപ്പെട വടകര തലീരകദശകപകാേലലീസസ് കസ്റ്റഷനന്റെ പ്രവര്ത്തനന

ആരനഭമിക്കുന്നതമിനകാേവശത്സ്യമകാേയ  തസമികകള്  2017-ല്  സര്കകാേര്

അനുവദമിചമിരുന. ഒരു ഇനനസ്പെക്ടര് ഉള്നപ്പെനട 29 കപകാേലലീസസ് ഉകദത്സ്യകാേഗസ്ഥരുന

5  കബകാേടസ്  ജലീവനകകാേരുന  നമിലവമിലുണസ്.  ഇതമിനുപുറനമ  തലീരകദശനത്ത

മതത്സ്യനത്തകാേഴമിലകാേളമികളമില് നമിനന നതരനഞ്ഞടുകനപ്പെട  6  കപനര കകകാേസ്റ്റല്

വകാേര്ഡനമകാേരകാേയമി നമിയമമിചമിട്ടുണസ്.  വമികശഷകാേല് ചടന രൂപലീകരമിക്കുന്നകതകാേനട

കബകാേടസ്  ജലീവനകകാേരുനട  തസമികയമില്  സ്ഥമിരന  നമിയമനന  നടത്തകാേനകാേകുന.



Uncorrected/Not for Publication
28.02.2023

6

വടകര കസ്റ്റഷനന്റെ കസവന ആവശത്സ്യങ്ങള്കകാേയമി  12  ടണ് കശഷമിയുള ഒരു

Interceptor  boat  അനുവദമിചമിട്ടുണസ്.  നമിലവമില്  കകനമനകാേലയന

അനുവദമിചമിട്ടുള  നകാേലസ്  കബകാേടസ്  നജടമികളമില്  വടകര  ഉള്നപ്പെടമിടമില.

നമിലവമിനല  സനവമിധകാേനങ്ങള്  പ്രകയകാേജനനപ്പെടുത്തമി  കസ്റ്റഷന

പരമിധമിയമില്വരുന്ന കടലമിലുന മറ്റസ് പ്രകദശങ്ങളമിലുന നവഹമികമിള് പകടകാേളമിനഗന

ബലീറ്റസ്  പകടകാേളമിനഗന  കകാേരത്സ്യകമമകാേയമി  നടത്തമിവരുനണസ്.   സനസ്ഥകാേനനത്ത

തലീരകദശ  കപകാേലലീസസ്  കസ്റ്റഷനുകള്കസ്  കൂടുതല്  ആധുനമിക  ജലീവന

രകകാേഉപകരണങ്ങള് ലഭത്സ്യമകാേക്കുന്നതമിനസ് 2.43 കകകാേടമി രൂപ അനുവദമിചമിട്ടുണസ്.

അകതകാേനടകാേപ്പെന  തലീരകദശ  കസ്റ്റഷനമിനല  ഉകദത്സ്യകാേഗസ്ഥര്ക്കുന  കകകാേസ്റ്റല്

വകാേര്ഡനമകാേര്ക്കുന  പരമിശലീലനന  നല്കുന്നതമിനസ്  വമിപുലമകാേയ  പദ്ധതമികള്

ആവമിഷ്കരമിചസ്  നടപ്പെമിലകാേകമി  വരുന്നതുള്നപ്പെനട  സനസ്ഥകാേനനത്ത  തലീരകദശ

കപകാേലലീസസ്  കസ്റ്റഷനുകനള  മമികവറ്റതകാേകമി  മകാേറന്നതമിനകാേണസ്  സര്കകാേര്

ലകത്സ്യമമിടുന്നതസ്.

(2)   കുടമിനവളകകാേമന

ശലീ  .    നക  .    ബകാേബു    (  തൃപ്പൂണമിത്തുറ  ):  സര്,  കഴമിഞ്ഞ  ഒരു  മകാേസമകാേയമി

മരടസ്-കുമളന  പഞകാേയത്തസ്,   മരടസ്  മുനമിസമിപ്പെകാേലമിറ്റമി,  പശമിമ  നകകാേചമി
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പ്രകദശങ്ങളമില് കുടമിനവള വമിതരണന മുടങ്ങമിയമിരമിക്കുകയകാേനണനള കകാേരത്സ്യന

അകങ്ങയറമിയകാേന.  രണസ്  നവര്ടമികല്  ടര്നനബന  പമ്പുകള്

കകടകാേയതമിനനത്തുടര്ന്നകാേണസ്  കുടമിനവള  വമിതരണന  മുടങ്ങമിയതസ്.  ഇതമിനന്റെ

ഗഇൗരവന  ഉള്നകകാേണ്ടുനകകാേണസ്  അങ്ങസ്  വത്സ്യവസകാേയ  വകുപ്പുമനമികയകാേനടകാേപ്പെന

കഴമിഞ്ഞ  മകാേസന  18-ാതലീയതമി  ഒരു  കയകാേഗന  വമിളമിക്കുകയുന  ആ

കയകാേഗത്തമില്വചസ് വകാേടര് അകതകാേറമിറ്റമി വമിതരണന നചയമിരുന്ന അകത അളവമില്

നവളന ടകാേങര്  കലകാേറമികളമില്  വകാേടര്  അകതകാേറമിറ്റമി  തനന്ന  വമിതരണന

നചയ്യുനമന്നസ്  ഉറപ്പെസ്  നല്കുകയുന  നചയ.   എന്നകാേല് ആ രലീതമിയമില് നവളന

വമിതരണന  നചയകാേന  സകാേധമിചമില  എന്നസ്  അകങ്ങയന  അറമിയകാേനമന്നസ്  ഞകാേന

കരുതുകയകാേണസ്.  നമയമിന  കറകാേഡുകളമിനലലകാേന  വലമിയ  ടകാേങറുകളമില്

നവളനമത്തമികകാേന  സകാേധമിനചങമിലുന   ഇടകറകാേഡുകളമില്  തകാേമസമിക്കുന്ന

ആളകള്കസ്  നവളന  കമിടകാേത്ത  അതമിരൂകമകാേയ  സകാേഹചരത്സ്യമുണകാേയമി.  ഒരു

നവര്ടമികല് ടര്നനബന പമസ്  റമിപ്പെയര് നചയസ്  പമമിനഗസ്  ആരനഭമിനചന്നകാേണസ്

ഞകാേന മനസമിലകാേക്കുന്നതസ്.  രണകാേമനത്ത പമസ്  നസറ്റമിനന്റെ റമിപ്പെയറമിനഗസ്  8-ാ

തലീയതമി  മകാേതകമ  പൂര്ത്തമിയകാേകൂ.  അതുനകകാേണസ്   എനമികസ്

അഭത്സ്യര്തമികകാേനുളതസ്,  ഇഇൗ  പ്രശ്നങ്ങള്  പരമിഹരമിക്കുന്നതുവനര   ഇകപ്പെകാേള്
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നല്കമിനകകാേണമിരമിക്കുന്ന  കുടമിനവള  വമിതരണന  മുടങ്ങകാേനത  നടത്തകാേന

ഗവണ്നമന്റെസ് നടപടമി സസ്വലീകരമികണന. രണകാേമനത്ത കകാേരത്സ്യന, അങ്ങസ് അന്നസ് ആ

കയകാേഗത്തമില്  ഉറപ്പുനല്കമിയതുകപകാേനല  ഒരു  സ്റ്റകാേനഡസ്  ഫബ  നവര്ടമികല്

ടര്നനബന  പമസ്  അടമിയനരമകാേയമി  വകാേങ്ങണന.   ഇകപ്പെകാേള്  ഓര്ഡര്

നകകാേടുത്തകാേലുന  നടണര്  വമിളമിചസ്  പമസ്  നസറ്റസ്  കമിട്ടുകമകാേള്  ആറു  മകാേസന

കഴമിയുനമന്നകാേണസ് ഞകാേന മനസമിലകാേക്കുന്നതസ്.  അതുനകകാേണസ് ഈ കകാേരത്സ്യത്തമില്

ഒരു ദമിവസനകപകാേലുന നഷ്ടനപ്പെടുത്തകാേനത ഭരണകാേനുമതമി നല്കമി പുതമിയ  പമസ്

നസറ്റസ്  വകാേങ്ങുന്നതമിനുള  നടപടമി  അടമിയനരമകാേയമി  സസ്വലീകരമികണനമന്നസ്

അഭത്സ്യര്തമിക്കുന.  മൂന്നകാേമനത്ത  കകാേരത്സ്യന,  നകകാേചമിയമിനല  കുടമിനവളകകാേമന

പരമിഹരമിക്കുന്നതമിനുള  പദ്ധതമി  അടമിയനരമകാേയമി  ആരനഭമികണന.

നകകാേചമിയമില് ഇന്നസ് പ്രധകാേനനപ്പെട ഫപപ്പെസ് ഫലന നപകാേടമി തകരകാേറമിലകാേയമിട്ടുണസ്.

അതമിനന്റെ റമിപ്പെയറമിനഗന അടമിയനരമകാേയമി നടത്തണന.  

ജലവമിഭവ വകുപ്പുമനമി  (ശലീ  .   കറകാേഷമി അഗസ്റ്റമിന):  സര്, ബഹുമകാേനനപ്പെട

എന.എല്.എ.  ഇവമിനട സബ്മമിഷനമിലൂനട സൂചമിപ്പെമിചതസ് വളനര പ്രധകാേനനപ്പെട

ഒരു  കകാേരത്സ്യമകാേണസ്.  ഇനരകാേവമിനല  മുതലുള  കകാേരത്സ്യങ്ങള്  ഇവമിനട  റമികപ്പെകാേര്ടസ്

നചയമിട്ടുണസ്.  അതമില് ഏറ്റവന പ്രധകാേനനപ്പെടതസ്,  പകാേഴൂര് പമസ് ഹഇൗസമില് കറകാേ
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വകാേടര്  പമസ്  നചയ്യുന്നതമിനകാേയമി  804  എചസ്.പമി.  കശഷമിയുള മൂന്നസ്  കമകാേകടകാേര്

പമസ്  നസറകളകാേണുളതസ്.  രനണണന  ഒകരസമയന  പ്രവര്ത്തമിക്കുന്നതുന

ഒനരണന  സ്റ്റകാേനഡസ്  ഫബ  ആയമിട്ടുമകാേണസ്  വമിഭകാേവന  നചയമിട്ടുളതസ്.

കുടമിനവളത്തമിനന്റെ ആവശത്സ്യകത കൂടമിയതമിനകാേലുന  ജലശുദ്ധലീകരണശകാേലയുനട

സ്ഥകാേപമിതകശഷമി  പൂര്ണപഥത്തമിനലത്തുന്നതമിനുമകാേയമി  01-03-2022  മുതല്

സ്റ്റകാേനഡസ്  ഫബ  ഉള്നപ്പെനട  മൂന  പമസ്  നസറകളന  ഒകരസമയന

പ്രവര്ത്തമിപ്പെമിക്കുകയുന  ജലത്തമിനന്റെ  ഉത്പകാേദനന  82  എന.എല്.ഡമി-യമില്

നമിന്നസ്  96  എന.എല്.ഡമി.-യമികലയസ്  ഉയര്ത്തുകയുന നചയ.  28-01-2023-നസ്

മൂന്നകാേന  നമര്  കമകാേകടകാേര്  പമസ്  നസറ്റസ്  പ്രവര്ത്തനരഹമിതമകാേവകയുന

അറ്റകുറ്റപ്പെണമികള് നചയസ്  13-02-2023-നസ് പ്രവര്ത്തമിപ്പെമിച്ചുതുടങ്ങുകയുന നചയ.

09-02-2023-നസ്  രണകാേന  നമര്  കമകാേകടകാേര്  പമസ്  നസറ്റസ്

പ്രവര്ത്തനരഹമിതമകാേയമി.  അതുന അറ്റകുറ്റപ്പെണമികള് നടത്തമി കമകാേകടകാേര് പമസ്

നസറ്റസ് പുന:സ്ഥകാേപമിചസ് ഇന്നനല രകാേതമികയകാേനട പമമിനഗസ് പുന:രകാേരനഭമിചമിട്ടുണസ്.

14-02-2023-ല്  തകരകാേറമിലകാേയ  ഒന്നകാേന  നമര്  പമസ്  നസറ്റമിനന്റെ

അറ്റകുറ്റപ്പെണമികള് 08-03-2023-നസ് പൂര്ത്തമിയകാേകുന.  അകതകാേടുകൂടമി ആ പമ്പുന

പ്രവര്ത്തമിപ്പെമികകാേന കഴമിയുന.   മരടസ് മുനമിസമിപ്പെകാേലമിറ്റമി,  നചലകാേനന,  കുമളങ്ങമി,
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കുമളന  ഗകാേമപഞകാേയത്തുകള്,  നകകാേചമി  കകകാേര്പ്പെകറഷന,  പശമിമ  നകകാേചമി,

കതവര,  കപട,  നപകാേനതുരുത്തമി,  ഗകാേന്ധമി സസ് കസ്വയര്,  വടുതല,  പചകാേളന എന്നലീ

കമഖലകളമില്  ഇതുമൂലന  ശുദ്ധജലവമിതരണത്തമിനന്റെ  അളവമില്  കുറവസ്

കനരമിടുനണസ്.   20-02-2023-നസ്  ജലവമിതരണന  നടത്തകാേനുള  ടകാേങര്

കലകാേറമികളനട  കസ്വകടഷന  കണമിചമിരുനന്നങമിലുന  ആരുനടയുന  പ്രതമികരണന

ഉണകാേയമില.   അകതത്തുടര്ന്നസ്  ജമിലകാേഭരണകൂടത്തമിനന്റെ ഇടനപടലുണകാേകുകയുന

ടകാേങര്  കലകാേറമി  അകസകാേസമികയഷനുകളനട  സഹകാേയകത്തകാേനട  ജലവമിതരണന

ആരനഭമിചമിട്ടുമുണസ്.  കൂടകാേനത, നകകാേചമി കകകാേര്പ്പെകറഷന സസ്വനന നമിലയമിലുന ജല

അകതകാേറമിറ്റമി  നവനഡമിനഗസ്  കപകാേയമിന്റെമില്  നമിനന  ജലവമിതരണന

നടത്തമിവരുനണസ്.  അമൃതസ്-2 പദ്ധതമിപ്രകകാേരന  മരടസ്  ജല

ശുദ്ധലീകരണശകാേലയുനട  ഉല്പ്പെകാേദനകശഷമി  വര്ദ്ധമിപ്പെമിക്കുന്നതമിനസ്  പകാേഴൂര്  പമസ്

ഹഇൗസമില്  നമിലവമിലുള  മൂന്നസ്  പമസ്  നസറകള് മകാേറ്റമി  കശഷമികൂടമിയ  പുതമിയ

കമകാേകടകാേര്  പമസ്  നസറകള്  സ്ഥകാേപമിക്കുന്നതമിനസ്  4.25  കകകാേടമി  രൂപയുനട

ഭരണകാേനുമതമി ലഭമിചമിട്ടുളതുന പ്രസസ്തുത പ്രവൃത്തമി നടണര് നചയമിട്ടുളതുമകാേണസ്.

അവമിനട  96  MLD  ജലമകാേണസ്  വമിതരണന  നചയനകകാേണമിരുന്നതസ്.   പമസ്

നസറകള്  കകടകാേയകതകാേടുകൂടമി  ജലവമിതരണത്തമില്  കുറവസ്  വന്നമിട്ടുണസ്.   ആ
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കുറവസ് പരമിഹരമികകാേന ബഹുമകാേനനപ്പെട അങ്ങുന ബഹുമകാേനനപ്പെട എന.എല്.എ.-

മകാേരുന  ബഹുമകാേനനപ്പെട  എന.പമി.യുന  അവമിടനത്ത  മനമിനയന്ന  നമിലയമില്

ശലീ.പമി.  രകാേജലീവന പനങടുത്തസ് ഒരു തലീരുമകാേനന ഫകനകകാേണമിട്ടുണസ്.  അവമിനട

20-ാതലീയതമി  മുതല്  ജലവമിതരണന  തുടങ്ങമി.   പനക  വലമിയ  ടകാേങര്

കലകാേറമികള് ഓകരകാേ കമഖലയമിലുന കയറമി നചല്ലുക അപ്രകാേകയകാേഗമികമകാേനണങമിലുന

ലഭത്സ്യമകാേയ എലകാേ വണമികളന പ്രകയകാേജനനപ്പെടുത്തമി കഴമിയുന്നത കമഖലകളമില്

നവളന  എത്തമികണനമന  തനന്നയകാേണസ്  നമിര്കദ്ദേശന  നല്കമിയമിരമിക്കുന്നതസ്.

മുനകകാേലങ്ങളമില്  ഇത്തരത്തമിനലകാേരു  നടപടമി  ഉണകാേയമിട്ടുകണകാേനയന്നസ്

സനശയമകാേണസ്.   വകാേടര്  അകതകാേറമിറ്റമി  തനന്ന  ടകാേങര്  കലകാേറമികളനട

എകസ്നപനസനകൂടമി വഹമിചസ് കഴമിയുന്നത നവളന നകകാേടുകകാേനമന്ന നമിലയമില്

മുകന്നകാേട്ടുകപകാേകുകയകാേണസ്.  ഈ നമിലയമില് കഴമിഞ്ഞ ഒരകാേഴ്ചകകാേലന നകകാേണസ്  46

ലകകത്തകാേളന ലമിറ്റര് നവളന വമിതരണന നചയകാേന കഴമിഞ്ഞമിട്ടുണസ്.  എന്നകാേല്

ഇവമിനട  പറഞ്ഞതുകപകാേനല പൂര്ണമകാേയുന  ജനങ്ങനള തൃപ്തരകാേകകാേന കഴമിയുന്ന

സ്ഥമിതമിയല.  കകാേരണന  എലകാേ  കമഖലയമിലുന  നവളന  എത്തമിക്കുകനയന്നതസ്

അപ്രകാേകയകാേഗമികമകാേനണന്നതസ്  നമുകറമിയകാേവന്ന  കകാേരത്സ്യമകാേണസ്.   ഒരു  പമസ്

കകടകാേയകാേല് നചയകാേന സകാേധമിക്കുന്ന കകാേരത്സ്യങ്ങനളലകാേന നചയകാേന സകാേധമിചമിട്ടുണസ്.
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അതമിനസ് എലകാേവരുനടയുന സഹകാേയവന പമിന്തുണയുന ലഭമിചമിട്ടുണസ്.   നമിലവമില്

രണസ്  പമസ്  നസറകള്  പ്രവര്ത്തമിപ്പെമികകാേന  കഴമിയുന.  പഴയ  സ്റ്റകാേറ്റസസ്

അനുസരമിചസ് ഈ രണസ് പമസ് നസറകള് പ്രവര്ത്തമിക്കുകമകാേള് മൂന്നകാേമനതകാേരു

പമസ് നസറ്റസ് സ്റ്റകാേനഡസ് ഫബ ആയമി ഉണകാേയമിരുന.  പമിന്നലീടകാേണസ് മൂന്നസ് പമസ്

നസറകളന  ഒരുമമിചസ്  പ്രവര്ത്തമിപ്പെമിചസ്  തുടങ്ങമിയതസ്.   ഈ  മൂന്നസ്  പമസ്

നസറകളമിലൂനട  ഏതകാേണസ്  85  MLD  ജലന  വമിതരണന  നചയകാേന

സകാേധമിക്കുന്നതമിലൂനട  കുകറകയനറ  പരമിഹകാേരന  കകാേണകാേന  കഴമിയുന.  ഇവമിനട

സൂചമിപ്പെമിചതുകപകാേനല  8-03-2023  വനര,  മൂന്നകാേമനത്ത  പമസ്  നസറനകൂടമി

പ്രവര്ത്തകമമകാേകുന്നതുവനര  ജല  വമിതരണത്തമിനസ്  തടസന  കനരമിടുന്ന

ഭകാേഗങ്ങളമില്   ഇകപ്പെകാേഴനത്തകപ്പെകാേനലതനന്ന  നവളന

എത്തമിക്കുന്നതമിനകാേവശത്സ്യമകാേയ നടപടമി  തുടരകാേന.  മൂന്നസ് പമസ് നസറകള് ഒരുമമിചസ്

പ്രവര്ത്തമിപ്പെമികകാേന  തലീരുമകാേനനമടുത്തകാേല്  ഒരു  സ്റ്റകാേനഡസ്  ഫബയുനട

കുറവണകാേകുനമന്നതകാേണസ്  മനറ്റകാേരു  പ്രധകാേന  വമിഷയന.   ആ  കുറവസ്

ഉണകാേകകാേതമിരമികകാേന  പുതമിനയകാേരു  പമസ്  വകാേങ്ങമിക്കുന്നതമിനുള  നമിര്കദ്ദേശന

നല്കമിയമിട്ടുണസ്.   തകാേമസമിയകാേനത അതമിനസ്   നസ്പെഷത്സ്യല്  സകാേങ്ഷന നല്കമി

നടണര്  നടപടമികള്  പൂര്ത്തലീകരമിചസ്  ഒരു  പമസ്  നസറ്റസ്  നകകാേചമിക്കുകവണമി



Uncorrected/Not for Publication
28.02.2023

13

വകാേങ്ങമിക്കുന്നതമിനകാേവശത്സ്യമകാേയ  നടപടമി  സസ്വലീകരമികകാേന.   ഇന്നസ്  രകാേവമിനല

നകകാേചമിയമില്  നപകാേടമിയ  ഫപപ്പെമിനനക്കുറമിചസ്  മനസമിലകാേകമിയമിടമില.

എവമിനടയകാേനണങമിലുന വളനര നപനടനതനന്ന അതസ് റമിപ്പെയര് നചയ്യുന്നതമിനസ്

നമിര്കദ്ദേശന  നല്കകാേന.  കുടമിനവള  വമിതരണന  നല  നമിലയമില്

നകകാേണ്ടുകപകാേകുന്നതമിനസ്  കൂടകാേയ പരമിശമന ആവശത്സ്യമകാേണസ്.    നകകാേചമികസ് ഒരു

പുതമിയ പദ്ധതമി ഉണകാേകയ പറ.  അകകാേരത്സ്യന ഞകാേന കഴമിഞ്ഞ ദമിവസന സഭനയ

കബകാേധത്സ്യനപ്പെടുത്തമിയമിരുന.   അതമിനസ്  നമുനകകാേരു  കൂടകാേയ

ആകലകാേചനയുണകാേകുന.   ആലുവയമില്  പുതമിനയകാേരു  പദ്ധതമി  രൂപനപ്പെടകാേല്

മകാേതകമ നകകാേചമിയമിനല പ്രശ്നന പരമിഹരമികകാേന സകാേധമിക്കുകയുള. അതമിനനകാേരു

തലീരുമകാേനന  നമുനകലകാേവര്ക്കുനകൂടമി  എടുകകണതകാേയമിട്ടുണസ്.   അതുമകാേയമി

ബന്ധനപ്പെടസ്  ബഹുമകാേനനപ്പെട  ധനകകാേരത്സ്യവകുപ്പുമനമിയുന  ബഹുമകാേനനപ്പെട

വത്സ്യവസകാേയ വകുപ്പുമനമിയുമകാേയമി  ഒന്നകാേനഘട ആകലകാേചന നടത്തമിയമിട്ടുണസ്.  ആ

നമിലയമില്  നകകാേചമിയമിനല  സമഗമകാേയ  കുടമിനവള  പ്രശ്നന

പരമിഹരമികകാേനകാേവശത്സ്യമകാേയ പുതമിനയകാേരു പദ്ധതമികസ് കനതൃതസ്വന നല്കുന.

(3) ഗകാേര്ഹമിക കണകനുകളമിലൂനടയുള ജലവമിതരണന

ശലീ  .   ജമി  .   സ്റ്റലീഫൈന:  സര്, വരള്ച ആരനഭമിചകതകാേടുകൂടമി കുടമിനവള പ്രശ്നന
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രൂകമകാേയമിനകകാേണമിരമിക്കുന്ന  സകാേഹചരത്സ്യന  പരമിഹരമിക്കുന്നതമിനുകവണമിയുള

നമിര്കദ്ദേശമടങ്ങുന്ന  സബ്മമിഷനകാേണസ്  ഞകാേന  സഭയമില്  ഉന്നയമിക്കുന്നതസ്.

കകരളത്തമിനന്റെ പ്രകതത്സ്യക ഭൂപ്രകൃതമിമൂലന നൂറ്റകാേണ്ടുകകളകാേളന ജലസഭമികതയമില്

കഴമിഞ്ഞവരകാേണസ്  നകാേന.   പകക  ഇന്നസ്  ജലന  തമികച്ചുന  ദര്ലഭമകാേനയകാേരു

വസ്തുവകാേയമി മകാേറമിയമിരമിക്കുന.  മകാേറമി വന്ന കകാേലകാേവസ്ഥകാേക്രമന നകകാേടമിയ വരള്ച

നമുകസ്  സമകാേനമിചകപ്പെകാേഴകാേണസ്  ജലന  അമൂലത്സ്യമകാേനണന്ന  തമിരമിചറമിവസ്  വന

തുടങ്ങമിയതസ്.   ഈ  മകാേറ്റന  ഉള്നകകാേള്ളുവകാേന  കകരളലീയര്കസ്  ഇനന

കഴമിഞ്ഞമിടമില.   ജലത്തമിനന്റെ  കകാേരത്സ്യത്തമില്   കുറ്റകരമകാേയ  പകാേഴകാേകലുന

അമമിതമകാേയ ഉപകയകാേഗവന  നകാേന  ഇനന തുടര്നകപകാേരുനണസ്.   അതമിനകാേല്

ജലന  ഉപകയകാേഗമിക്കുന്ന  നകാേനകാേരനഗങ്ങളമിലുന  അമമിത  ഉപകയകാേഗവന  നതറ്റകാേയ

ഉപകയകാേഗവന  വത്സ്യകാേപകമകാേയുണസ്.   ലഭത്സ്യമകാേയ ജലനത്ത നമചനപ്പെട  രലീതമിയമില്

എങ്ങനന ഉപകയകാേഗമികകാേനമന്ന അടമിസ്ഥകാേന മകാേകനജുനമന്റെസ്  സങല്പ്പെന നകാേന

പലകപ്പെകാേഴന  മറനകപകാേകുനണസ്.   വമിവമിധ  ഏജനസമികള്  നടത്തമിയമിട്ടുള

പഠനത്തമില്  ഗകാേര്ഹമിക  കണകനുകളമില്  നമിനള  കചകാേര്ചയകാേണസ്

കണകമില്നപ്പെടകാേത്ത  ജല  നഷ്ടത്തമിനസ്  പ്രധകാേന  കകാേരണങ്ങളമിനലകാേന്നകാേയമി

കനണത്തമിയമിട്ടുണസ്. ജല അകതകാേറമിറ്റമി സനഭരമിക്കുകയുന വമിതരണകശഷന ബമില്
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നചയ്യുകയുന  നചയ്യുന്ന നവളത്തമിനന്റെ വത്സ്യതത്സ്യകാേസന  അടമിസ്ഥകാേനനപ്പെടുത്തമിയുള

കണകമിലൂനടയകാേണസ്  ജലനഷ്ടത്തമിനന്റെ  വമിവരങ്ങള്  ലഭത്സ്യമകാേക്കുന്നതസ്.

ഇത്തരത്തമില് ജലനഷ്ടന ഉണകാേകുന്നതമിനകാേല് കമകാേഷ്ടമികനപ്പെടുന്ന ജലത്തമിനന്റെ

അളവസ്  കനണത്തകാേന  കഴമിയുന്നമില.   വരുമകാേനരഹമിത  ജലത്തമിനന്റെ  അളവസ്

കുറയകാേന പലതലങ്ങളമിലുള നടപടമികള് ആവമിഷ്കരമിചമിട്ടുനണങമിലുന മമികതുന

കകാേരത്സ്യകമമല.   ഇതമിനസ്  പരമിഹകാേരമകാേയമി  മലീറ്റര് കപകാേയമിന്റെമിനടുത്തുതനന്ന തറ

നമിരപ്പെമില്  വകാേടര്  ടകാേങസ്  സ്ഥകാേപമിക്കുകയുന  അവമിനടനമിനന  ഉപകഭകാേകകാേവമിനന്റെ

ആവശത്സ്യപ്രകകാേരന  ഏതസ്  പ്രതലത്തമികലയകാേകണകാേ അവമികടയസ്  പമ്പുപകയകാേഗമിചസ്

ജലന  എത്തമിക്കുന്നതമിനുള  സകാേധത്സ്യതകള്  വമിശദമകാേയ  പഠനത്തമിനസ്

വമികധയമകാേകകണതുണസ്.  ഉപകഭകാേകകാേവമിനന്റെ  തകാേല്പ്പെരത്സ്യമനുസരമിചസ്

നമകകാേനമികല്  പമസ്,  ഇലകമികല്  പമസ്,  കസകാേളകാേര്  പമസ്  എന്നമിവ

ഉപകയകാേഗമികകാേവന്നതകാേണസ്.  ഇപ്രകകാേരന  നചയ്യുകമകാേള്

ഉപകഭകാേകകാേകള്ക്കുണകാേകുന്ന  ഫവദദ്യുതമി  നചലവസ്,  വരുമകാേനരഹമിത

ജലത്തമിനന്റെ  കുറവസ്,  ലഭത്സ്യമകാേകുന്ന  ഫവദദ്യുതമികയകകാേള്  കുറവകാേകണകാേ

കൂടുതലകാേകണകാേനയനന  ശകാേസലീയമകാേയ  പഠനന  നടകത്തണതുണസ്.   ഇതമിലൂനട

വമിതരണശനഖലയുനട  പ്രഷര്കററ്റസ്  കുറയന്നതമിനുന  തനമൂലന
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വമിതരണശനഖലയമിലുണകാേകുന്ന  വരുമകാേനരഹമിത  ജലത്തമിനന്റെ  അളവസ്

കുറയകാേനുന  കഴമിയുനമന്നസ്  മകാേതമല  കൂടുതല്  ഉയര്ന്ന  പ്രകദശങ്ങളമില്

തകാേമസമിക്കുന്ന  ഉപകഭകാേകകാേകള്കസ്  തുടര്ചയകാേയ  കുടമിനവള  ലഭത്സ്യത

ഉറപ്പുവരുത്തകാേനുന  കഴമിയുന.   ഗകാേര്ഹമികരനഗനത്ത  ഉപകഭകാേഗന  ആനക

ഉപകയകാേഗത്തമിനന്റെ ശതമകാേന കണകമില് വളനര കുറവകാേനണങമിലുന രൂകമകാേയ

ജലപ്രതമിസന്ധമി കനരമിടകാേന ഓകരകാേ തുളമിയുന അമൂലത്സ്യമകാേയമി കരുകതണതകാേണസ്.

അപ്രകകാേരന സനരകമികനപ്പെടുന്ന ഓകരകാേ തുളമി നവളവന വലമിയ അളവകാേയമി

തലീരുകയുന പ്രശ്നപരമിഹകാേരത്തമിനസ് വലമിയ സനഭവന നല്കുകയുന നചയ്യുന.  ഈ

സകാേഹചരത്സ്യത്തമില്  ഗകാേര്ഹമിക  കണകനുകളമിലൂനടയുള  വരുമകാേനരഹമിത

ജലത്തമിനന്റെ  അളവസ്  കുറയന്നതമിനുന  അതമിലൂനട  കൂടുതല്  ജനങ്ങള്കസ്

കുടമിനവളന  ലഭത്സ്യമകാേക്കുന്നതമിനുന  നടപടമി  സസ്വലീകരമികണനമന്നസ്

അഭത്സ്യര്തമിക്കുന.

ജലവമിഭവ വകുപ്പുമനമി  (ശലീ  .    കറകാേഷമി  അഗസ്റ്റമിന):   സര്,   സഭയമില്

നലനമിലയമില് ചമിനമികകണ പ്രധകാേനനപ്പെനടകാേരു വമിഷയമകാേണസ് ബഹുമകാേനനപ്പെട

എന.എല്.എ.  സബ്മമിഷനമിലൂനട ഉന്നയമിചമിരമിക്കുകയകാേണസ്.  ഇന്നസ് കകരള ജല

അകതകാേറമിറ്റമിയുനട ജലവമിതരണ സനവമിധകാേനന മുഴവനകാേയുന മര്ദ്ദേകാേധമിഷമിതമകാേയ
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ഫപപ്പെസ് സനവമിധകാേനത്തമിലൂനടയകാേണസ് നടക്കുന്നതസ്. ഇതമിനന്റെ രൂപകല്പ്പെന ഒരു

നമിശമിത  മര്ദ്ദേന  തകാേങ്ങകാേവന്ന  വമിധത്തമിലകാേണസ്  നചയകാേറുളതസ്.  നമിലവമില്

ഇത്തരത്തമിലുള  ജലനഷ്ടമുണകാേകുന്നതസ്  പരമിഹരമികകാേന  നമള്

സസ്വലീകരമിച്ചുവരുന്ന  നടപടമികള്  ശകദ്ധയമകാേണസ്.  നമിലവമില്  ഫപപ്പുകള്

നപകാേട്ടുന്നതുമൂലമുണകാേകുന്ന ജലനഷ്ടമകാേണസ് കൂടുതലകാേയുന  കകാേണുന്നതസ്.  റണമിനഗസ്

കകകാേണ്ടകാേക്ടസ് മുകഖനയുന ബ്ലൂ ബമികഗഡസ് സനവമിധകാേനന ഉപകയകാേഗമിച്ചുന നപകാേടമിയ

ഫപപ്പെമിനന്റെ ഭകാേഗന  അടമിയനരമകാേയമി  മകാേറ്റമി  സ്ഥകാേപമിചസ്  ജലനഷ്ടന ഒഴമിവകാേകമി

വരുന.  ബ്ലൂ  ബമികഗഡസ്  സനവമിധകാേനന  ഇകപ്പെകാേള്  സനസ്ഥകാേനത്തസ്  എലകാേ

ഡമിവമിഷന  ഓഫൈലീസകളമിലുന  നടപ്പെമിലകാേകമിയമിട്ടുണസ്.  ഇത്തരത്തമിലുള

അടമിയനര  ഇടനപടലുകളമിലൂനട  ജലനഷ്ടന  കുറയവകാേന  സകാേധമിക്കുനമന്നകാേണസ്

കരുതുന്നതസ്.   റണമിനഗസ്  കകകാേണ്ടകാേക്ടര്മകാേര്കസ്  ഫൈണമിനന്റെ അഭകാേവന കകാേരണന

പണന  നല്കുവകാേന  കകാേലതകാേമസന  കനരമിടമിട്ടുളതസ്  ചമില  സമയങ്ങളമില്

അറ്റകുറ്റപ്പെണമികനള  ബകാേധമിക്കുകയുന ജലനഷ്ടമുണകാേകുവകാേന കകാേരണമകാേകുകയുന

നചയമിട്ടുണസ്.  വകാേടര്  അകതകാേറമിറ്റമി  വമിതരണന  നചയ്യുന്ന  ജലത്തമിനന്റെ  40%

വരുമകാേനരഹമിത  ജലമകാേയകാേണസ്  ഏകകദശന  കണകകാേക്കുന്നതസ്.   ഇതമില്

ഫപപ്പുകളമിലൂനടയുന  മറമുള  കചകാേര്ച  മൂലമുള  നഷ്ടവന  മലീറ്റര്  തകരകാേര്,
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കമകാേഷണന  തുടങ്ങമിയ  കകാേരണങ്ങള്നകകാേണസ്  ജലത്തമിനന്റെ  ശരമിയകാേയ

ഉപകയകാേഗന  തമിടനപ്പെടുത്തകാേന   കഴമിയകാേത്തതുമൂലമുള  നഷ്ടവന  ഉള്നപ്പെടുന.

വരുമകാേനരഹമിത ജലത്തമിനന്റെ അളവസ്  കുറയന്നതമിനന്റെ ആദത്സ്യപടമിയകാേയമി നഷ്ടന

കൃതത്സ്യമകാേയമി  കണകകാേകകണതുണസ്.  ആയതമിനകാേല്  ഉല്പ്പെകാേദന  കകനത്തമിലുന

പ്രധകാേന വമിതരണഫലനുകളമിലുന ബള്കസ്  വകാേടര് മലീറ്റര് സ്ഥകാേപമികകണതുണസ്.

ആയതസ്  ഘടന  ഘടമകാേയമി  പൂര്ത്തമിയകാേകകാേനുള  നടപടമി  സസ്വലീകരമിച്ചുവരുന.

പ്രധകാേന ഫപപ്പെസ് ഫലനുകളമിലുന ഉപഫലനുകളമിലുന ഭൂമമിയുനട മുകള്തടമികലയസ്

വരകാേനത  മണമിനടമിയമിലുണകാേകുന്ന  കചകാേര്ച  കനണത്തുന്നതമിനകാേയമി  ലലീകസ്

ഡമിറ്റകന  ഉപകരണങ്ങള്  ഉപകയകാേഗനപ്പെടുത്തമി  വരുന  കൂടകാേനത  പ്രധകാേന

ഫലനുകളമില് കഫകാേമലീറ്റര് ഉപകയകാേഗമിചസ് ജലത്തമിനന്റെ അളവസ് നമിശയമിചസ് ലലീകസ്

കണ്ടുപമിടമിക്കുന്ന  മകാേര്ഗ്ഗവന  സസ്വലീകരമികകാേറുണസ്.  നപകാേതുജനങ്ങളമില്നമിനന

ലഭമിക്കുന്ന  ലലീക്കുകളനട  വമിവരങ്ങള്  രജമിസ്റ്റര്  നചയ്യുവകാേനുന  ലലീക്കുകള്

പരമിഹരമികനപ്പെടുന്നതസ് നമിരലീകമിക്കുന്നതമിനുമകാേയമി കകനകകാേരത്സ്യകാേലയത്തമില് 24

മണമിക്കൂറുന  പ്രവര്ത്തമിക്കുന്ന  പരകാേതമിപരമിഹകാേര  കകനന  പ്രവര്ത്തമിക്കുനണസ്.

വകാേണമിജത്സ്യ   നഷ്ടത്തമിനന്റെ കതകാേതസ്  കുറയകനയന്ന ലകത്സ്യകത്തകാേനട  ഒരു മലീറ്റര്

കപകാേളമിസമിയുന രൂപലീകരമിചമിട്ടുണസ്. കൂടകാേനത കണ്സസ്ക്യൂമര് ഫപപ്പെമിനല ജലനഷ്ടന
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ഉടനടമി കനണത്തുന്നതമിനസ്  സഹകാേയകമകാേകുന്ന ഓകടകാേമകാേറ്റമികസ്  മലീറ്റര് റലീഡമിനഗസ്

സനവമിധകാേനന  പഠമിചസ്  ഫൈണമിനന്റെ  ലഭത്സ്യതയനുസരമിചസ്  ഘടനഘടമകാേയമി

നടപ്പെകാേക്കുന്നതമിനകാേണസ്  നമിലവമില്  ആകലകാേചമിക്കുന്നതസ്.  വളനര  ഗരുതരമകാേയ

വമിഷയമകാേണസ്.   ജലനഷ്ടന  കുറച്ചുനകകാേണ്ടുവകരണതസ്  അതത്സ്യകാേവശത്സ്യമകാേണസ്.

അതമിനുകവണ  തുടര്നടപടമികള്  ഇന്നനത്ത  പ്രകാേകയകാേഗമിക  സമലീപനത്തമിനന്റെ

പശകാേത്തലത്തമില്  സകാേകങതമികമകാേയമി  ഉണകാേയമിട്ടുള  മകാേറ്റത്തമിനന്റെകൂടമി

പശകാേത്തലന  പരമിഗണമിചസ്   എനനലകാേന  മകാേര്ഗ്ഗന

സസ്വലീകരമികകാേനമനളതമിനനക്കുറമിച്ചുന ഗവണ്നമന്റെസ് ആകലകാേചമിച്ചുവരുന.

(4) സര്വ്വകലകാേശകാേലകളമിനല ഗകവഷണ വമിഷയങ്ങള്

നപ്രകാേഫൈ  .    ആബമിദസ്  ഹുഫസന  തങ്ങള്:  സര്,  കകരളത്തമിനല

സര്വ്വകലകാേശകാേലകളമില്  ശകാേസ-സകാേകങതമിക-മകാേനവമിക  മുകന്നറ്റത്തമിനുതകുന്ന

ജകനകാേപകകാേരപ്രദമകാേയ  വമിഷയങ്ങളമിലുള  ഗകവഷണങ്ങള്കസ്

കപ്രകാേല്സകാേഹനന  നല്കുന്നതമിനുന  കപ്ലേജറമിസന  തടയുന്നതമിനുന  ഗകവഷണ

പ്രബന്ധങ്ങളനട  നമിലവകാേരന  ഉറപ്പെകാേക്കുന്നതമിനുന  നടപടമി

സസ്വലീകരമികകണതമിനന്റെ  ആവശത്സ്യകതനയക്കുറമിചകാേണസ്  ഞകാേന  സബ്മമിഷന

ഉന്നയമിക്കുന്നതസ്.   ഗകവഷണ  പ്രബന്ധങ്ങളമിനല  പമിഴവകളന  കപ്ലേജറമിസവന
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അടുത്തമിനട  ഏനറ  ചര്ച  നചയനപ്പെടുന്ന  വമിഷയങ്ങളകാേണസ്.  സനസ്ഥകാേനത്തസ്

സര്വ്വകലകാേശകാേലകള്   ഗകവഷണ  പഠനത്തമിലുന  ബമിരുദകാേനനര  ബമിരുദ

പഠനത്തമിനുന  വളനര  ഉദകാേസലീനതയകാേണസ്  കകാേണമിക്കുന്നതസ്.   കകരള

സര്വ്വകലകാേശകാേല  പ്രതമിവര്ഷന  മൂന്നൂറമിലധമികന  ഗകവഷണ  ബമിരുദങ്ങളകാേണസ്

നല്കുന്നതസ്.   സനസ്ഥകാേനനത്ത  മുഴവന  സര്വ്വകലകാേശകാേലകളനടയുന

കണനകടുക്കുകമകാേള്  അതസ്  പ്രതമിവര്ഷന  മൂവകാേയമിരത്തമിലധമികമകാേയമി  വരുന.

ഗകവഷണന ചമിലര്കസ് ഫൈകാേഷനകാേയമി മകാേറമിയകതകാേനട ഗകവഷണ വമിഷയങ്ങള്

നവറുന തടമിക്കൂട്ടുന പ്രഹസനവമകാേയമി മകാേറുകയകാേണസ്.  മുനപസ് മൂലത്സ്യനമിര്ണയത്തമിനസ്

അയയന്ന  പല  പ്രബന്ധങ്ങളന  നമിലവകാേരക്കുറവമിനന്റെ  കപരമില്

തമിരമിചയയമകാേയമിരുന.   എന്നകാേല് ഇന്നസ്  അത്തരന സനഭവങ്ങളണകാേകുന്നമില.

പ്രബന്ധ പരമികശകാേധനയള വമിഷയ വമിദഗ്ദ്ധരുനട പകാേനല്, പരകാേതമി പരമിഹകാേരന

എന്നമിവയമിനലകാേനക  സമിനഡമികകറകളനട  അധമികകാേരന   ദരപകയകാേഗന

നചയനപ്പെടുനനണന്നതകാേണസ്  ആകകപന.  പ്രബന്ധന  വമിലയമിരുത്തനപ്പെകടണ

വമിദഗ്ദ്ധരുന  ഫഗഡുന  നതറകള്  കനണത്തകാേന  നമനനകടകാേത്ത

സകാേഹചരത്സ്യത്തമില്  ഗകവഷണന  നവറുന  പ്രഹസനമകാേയമി  മകാേറുകയകാേണസ്.

സനസ്ഥകാേനത്തസ് ഗകവഷണ കകനങ്ങളമില് റമിസര്ചസ് നമത്തകഡകാേളജമി കപകാേലുന
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കകാേരത്സ്യമകാേയമി  പരമിഗണമിക്കുന്നമില.  ഗകവഷണ  പുകരകാേഗതമിയുന  നമിലവകാേരവന

വമിലയമിരുത്തകാേന  നജ.എന.യു.  കപകാേലുള  സ്ഥകാേപനങ്ങളമില്  അകകാേഡമമിക

സമമിതമികളളകപ്പെകാേള്  ഇവമിനട  ഫഗഡമിനന്റെ  കമല്കനകാേടത്തമിനപ്പുറന  മനറ്റകാേരു

സനവമിധകാേനവമമിനലന്നതകാേണസ്  യകാേഥകാേര്തത്സ്യന.   നജ.എന.യു.  കപകാേലുള  മറ

സനസ്ഥകാേനങ്ങളമിനല  സര്വ്വകലകാേശകാേലകളമില്  അഞസ്  വര്ഷത്തമിനുളമില്

പ്രബന്ധന  സമര്പ്പെമിചമിനലങമില്  ബമിരുദന  ലഭമികമിനലന്നതകാേണസ്  നമിയമന.

എന്നകാേല്  ഇവമിനട  കകാേലകാേവധമി  അനനമകാേയമി  നലീടമി  നല്കുകയകാേണസ്.

ഒരുതവണ  രജമികസ്ട്രേഷന  മുടങ്ങമിയകാേല്  നമിശമിത  ഫൈലീസസ്  അടചകാേല്  എത

വര്ഷകത്തയസ്  കവണനമങമിലുന  ഗകവഷണന  തുടരകാേനമന്ന  അവസ്ഥയകാേണസ്.

പത്തുന  പതമിനഞന  വര്ഷനമടുത്തസ്  ഗകവഷണന  പൂര്ത്തമിയകാേക്കുന്നവരുണസ്.

ഗകവഷണ  പ്രബന്ധങ്ങളമിനല  കമകാേഷണവന  നതറകളന  കനണത്തകാേന

കകരളത്തമിനല  ഒരു  സര്വ്വകലകാേശകാേലയന  ഫൈലപ്രദമകാേയ  സനവമിധകാേനമമില.

പകര്ത്തുന്ന  ഭകാേഗത്തമിനന്റെ  ഫശലമിയുന  ഭകാേഷയുന  മകാേറകകയകാേ  ആശയവന

കനണത്തലുന കടനമടുക്കുകകയകാേ നചയകാേല് കസകാേഫസ്  നവയര് പരമികശകാേധനയമില്

കനണത്തകാേന  സകാേധമിക്കുകയമില.   മലയകാേളവന  സനസ്കൃതവന  ഉള്നപ്പെനടയുള

പ്രകാേകദശമിക  ഭകാേഷകളമകാേയമി  ബന്ധനപ്പെട  പ്രബന്ധങ്ങളമിനല  കമകാേഷണന
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കനണത്തകാേന  മതമിയകാേയ  കസകാേഫസ്  നവയര്  നമിലവമിലമില.   വത്സ്യകാേപകമകാേയ

കമകാേഷണവന പകര്ത്തമിനയഴത്തുന നടത്തുന്നതസ്  പ്രകാേകദശമിക ഭകാേഷകളമിലകാേണസ്.

യു.ജമി.സമി.  ചടമനുസരമിചസ്  ഗകവഷണ  പ്രബന്ധത്തമില്  പരമകാേവധമി  10

ശതമകാേനന  മകാേതമകാേണസ്  മറളവയമില്  നമിനന  നമുകസ്  എടുകകാേന

സകാേധമിക്കുന്നതസ്.   എന്നകാേല്  ഇവമിനട  ഈ  പരമിധമി  വത്സ്യകാേപകമകാേയമി

ലനഘമികനപ്പെടുകയകാേണസ്.  ഈയമിനട പമി.എചസ്.ഡമി. നല്കമിയ പ്രബന്ധത്തമിനന്റെ

95  ശതമകാേനന  വകാേകത്സ്യങ്ങളന  പകര്ത്തമിനയഴതമിയതകാേനണന്ന  ആകകപന

നമിലനമില്ക്കുകയകാേണസ്.  കപ്ലേജറമിസന  അനുവദനലീയമകാേയ

പരമിധമിക്കുളമിലകാേകണകാേനയന്ന  സര്ടമിഫൈമികറകൂടമി  വചകാേണസ്  ഗകവഷണ

പ്രബന്ധന  മൂലത്സ്യനമിര്ണയത്തമിനകാേയമി  സമര്പ്പെമിക്കുന്നതസ്.  എന്നകാേല്  നതറകള്

ചൂണമികകാേണമികനപ്പെകടണവരുനടയുന  കണ്ടുപമിടമികനപ്പെകടണവരുനടയുന

ഒത്തകാേശയുന പരമികശകാേധന നവറുന ചടങ്ങകാേയമി മകാേറുകയുന നചയകാേല് കമകാേഷണവന

നതറകളന  ഉനണങമിലുന  പ്രബന്ധങ്ങള്  അനഗലീകരമികനപ്പെടുകയകാേണസ്.

സനസ്ഥകാേനനത്ത  എലകാേ  സര്വ്വകലകാേശകാേലകളമിലുന  കപ്ലേജറമിസന  തടയുന്നതമിനസ്

സകാേകങതമിക  സഹകാേയമടകമുള  കൂടുതല്  ഫൈലപ്രദമകാേയ  നടപടമികള്

സസ്വലീകരമികകണതസ് അതത്സ്യകാേവശത്സ്യമകാേണസ്.  
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ലകങ്ങളകാേണസ്  യു.ജമി.സമി.യുന  സര്വ്വകലകാേശകാേലകളന  ഇതമിനുകവണമി

നചലവഴമിക്കുന്നതസ്.  വമികദശ  വമിദത്സ്യകാേര്തമികനളയുന  വമികദശ

സര്വ്വകലകാേശകാേലകനളയുന  ഇവമികടയസ്  ആകര്ഷമികകാേന  ശമമിക്കുന്ന  ഈ

കവളയമില്  നമ്മുനട  സര്വ്വകലകാേശകാേലകളമില്  നമിനന  കനടുന്ന  ഗകവഷണ

പ്രബന്ധങ്ങളനട  നമിലവകാേരവന  സകാേധത്സ്യതയുന  മൂലത്സ്യവന  ഉറപ്പെകാേകകണതസ്

അതത്സ്യകാേവശത്സ്യമകാേണസ്.   ജകനകാേപകകാേരപ്രദമകാേയ  വമിഷയങ്ങളമിലുള

ഗകവഷണങ്ങള്കസ്  കപ്രകാേല്സകാേഹനന  നല്കുന്നതമിനുന  ശകാേസ-സകാേകങതമിക-

മകാേനവമിക മുകന്നറ്റത്തമിനുതകുന്ന വമിഷയങ്ങളമില് ഗകവഷണന നടത്തുന്നതമിനുന

സഹകാേയകരമകാേയ അനരലീകന സൃഷ്ടമിക്കുന്നതമിനുന കപ്ലേജറമിസന തടയുന്നതമിനുന

ഗകവഷണ  പ്രബന്ധങ്ങളനട  നമിലവകാേരവന  ആധമികകാേരമികതയുന

ഉറപ്പെകാേക്കുന്നതമിനുള  നടപടമികള്  സസ്വലീകരമികണനമന്നകാേണസ്  ഞകാേന  ഈ

സബ്മമിഷനമിലൂനട ഉന്നയമിക്കുന്നതസ്.    

ഉന്നതവമിദത്സ്യകാേഭത്സ്യകാേസ-സകാേമൂഹത്സ്യനലീതമി  വകുപ്പുമനമി  (കഡകാേ  .    ആര്  .    ബമിന):

സര്, ഗകവഷണ പ്രബന്ധങ്ങള്കസ് കപ്രകാേതകാേഹനന നല്കുന്നതമിനുന അവയുനട

നമിലവകാേരന  ഉറപ്പെകാേക്കുന്നതമിനുന  കപ്ലേജറമിസന  തടയുന്നതമിനുന  കകരളത്തമിനല

വമിവമിധ സര്വ്വകലകാേശകാേലകളമില് നമിരവധമി നടപടമികള് സസ്വലീകരമിച്ചുവരുനണസ്.
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ഗകവഷണ  വമിദത്സ്യകാേര്തമിയുന  മകാേര്ഗ്ഗദര്ശമിയുന  കചര്ന്നസ്  ചര്ച  നചയകാേണസ്

ഗകവഷണ  വമിഷയന  തലീരുമകാേനമിക്കുന്നതസ്.  ഗകവഷണ  വമിഷയത്തമിനന്റെ

പ്രകാേധകാേനത്സ്യന,  രലീതമിശകാേസന  എന്നമിവ  വമിലയമിരുത്തമി  പരമിഷ്കരമിക്കുനനണന്നസ്

ഗകവഷണ ഉപകദശക സമമിതമി ഉറപ്പുവരുത്തുന.  ഗകവഷണ ആരനഭന മുതല്

ഓകരകാേ  ആറുമകാേസന കൂടുകമകാേഴന  ഗകവഷണ പുകരകാേഗതമി  വമിലയമിരുത്തുനണസ്.

കൃതത്സ്യമകാേയമി  നമിര്വ്വചമികനപ്പെട  കപ്രകാേഗസസ്  കമമിറ്റമിയകാേണസ്  അത്തരന

പരമികശകാേധന  നടത്തുന്നതസ്.  യൂണമികവഴമിറ്റമി  ഫലബറമികളമില്നമിനന

കപ്ലേജറമിസന  പരമികശകാേധന  സനബന്ധമിച  സര്ടമിഫൈമികറകള്നകകാേപ്പെമകാേണസ്

ഗകവഷകര്  തങ്ങളനട  ഗകവഷണ  പ്രബന്ധങ്ങള്  സര്വ്വകലകാേശകാേലകളമില്

സമര്പ്പെമികകണതസ്. ഇതമിനകാേയമി വമിവമിധ സര്വ്വകലകാേശകാേലകളമില് iThenticate,

Ouriginal,  Urkund,  Turnitin  തുടങ്ങമിയ  കസകാേഫസ് നവയറുകള്

ഉപകയകാേഗമിക്കുനണസ്. മലയകാേളന, ഹമിനമി, സനസ്കൃതന, സമിറമിയകസ് തുടങ്ങമിയ ഭകാേഷ

വമിഷയങ്ങളമില്  plagiarism  പരമികശകാേധനയസ്  കസകാേഫസ് നവയര്

ലഭത്സ്യമലകാേത്തതമിനകാേല്  plagiarism percentage അനുവദനലീയമകാേയ പരമിധമികസ്

ഉളമിലകാേനണന്ന  ഗകവഷണ  മകാേര്ഗ്ഗദര്ശമിയുനട  സകാേകത്സ്യപതന

ഹകാേജരകാേകകണതുണസ്.  കദശലീയ അനര്കദശലീയതലത്തമിനല വമിഷയ വമിദഗ്ദ്ധര്
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ഉള്നപ്പെട പകാേനലകാേണസ്  പ്രബന്ധങ്ങളനട മൂലത്സ്യനമിര്ണയന നടത്തുന്നതസ്.  തുറന്ന

വകാേചകാേ പരലീകയമില് മൂലത്സ്യനമിര്ണയ കമമിറ്റമികസ്  പുറനമ നപകാേതുജനങ്ങള്ക്കുന

പനങടുത്തസ്  കചകാേദത്സ്യങ്ങള്  കചകാേദമികകാേവന്നതകാേണസ്.  ഗകവഷകരുനട

കനണത്തലുകള്  സ്റ്റകാേര്ടപ്പെസ്  മമിഷനുമകാേയമി  സനകയകാേജമിപ്പെമിചസ്  ഇനഡസ്ട്രേമിയല്

തലങ്ങളമികലകസ്  എത്തമികകാേനുള  സനരനഭങ്ങളന  ഈ  അവസരത്തമില്

കപ്രകാേതകാേഹമിപ്പെമിച്ചുവരുന. ഗകവഷണങ്ങളമിനല കനണത്തലുകള് പ്രകാേകയകാേഗമിക

ജലീവമിതത്തമിനസ്  ഉതകുന്ന  വമിധത്തമില്  രൂപനപ്പെടുത്തുന്നതമിനകാേയമി

സര്വ്വകലകാേശകാേലകളമില്  translational  research  centre-കള്

ആരനഭമിക്കുന്നതമിനസ്  സര്കകാേര്  നടപടമികള്  സസ്വലീകരമിച്ചുവരമികയകാേണസ്.

അവകാേര്ഡസ്  നചയനപ്പെട  Ph.D  തലീസലീസകള്  Shodhganga  കപകാേലുള

നവബ്ഫസറകളമില്  ലഭത്സ്യമകാേണസ്.  നവകകരള  സൃഷ്ടമികസ്  അനുകയകാേജത്സ്യമകാേയ

ഗകവഷണങ്ങള്കസ് കപ്രകാേതകാേഹനന നല്കുന്നതമിനസ് മുഖത്സ്യമനമിയുനട നവകകരള

കപകാേസ്റ്റസ്  കഡകാേക്ടറല്  നഫൈകലകാേഷമിപ്പെസ്  പദ്ധതമി  നടപ്പെകാേകമി  വരമികയകാേണസ്.

രകാേജത്സ്യത്തമിനകത്തുന  പുറത്തുമുള  കകരളലീയരകാേയ  പ്രഗത്ഭ  ഗകവഷകനര

ആദരമിക്കുന്നതമിനുന  നൂതനവന  വത്സ്യതത്സ്യസവമകാേയ ഗകവഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

കപ്രകാേതകാേഹമിപ്പെമിക്കുന്നതമിനുമകാേയമി  സര്കകാേര്  പുരസകാേരങ്ങള്
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ഏര്നപ്പെടുത്തമിയമിട്ടുണസ്. സര്വ്വകലകാേശകാേലകള്ക്കുളമില് Centers of Excellence

ആരനഭമിക്കുന്നതമിനകാേയമി രൂപലീകരമിച  advisory committee-യമില് സമര്പ്പെമിച

ശമിപകാേര്ശകള് സര്കകാേര് പരമികശകാേധമിച്ചുവരമികയകാേണസ്.  പുതുതകാേയമി അദ്ധത്സ്യകാേപക

കമഖലയമികലകസ്  കടനവരുന്ന  അദ്ധത്സ്യകാേപകര്കസ്  ഗകവഷണത്തമില്

കപ്രകാേതകാേഹനന  നല്കുന്നതമിനുന  ഗകവഷക  വമിദത്സ്യകാേര്തമികള്കസ്  ഉയര്ന്ന

ഗണനമിലവകാേരന  പുലര്ത്തുന്ന  കജര്ണലുകളമില്  ആര്ടമികമിള്

പ്രസമിദ്ധലീകരമിക്കുന്നതമിനുന   ധനസഹകാേയന  നല്കമിവരുന.  Affiliated

കകകാേകളജുകള്കസ്  കജര്ണല്  പബമികകഷനുകവണമി   ഗകാേന്റെസ്  നല്കമിവരുന.

ഭകാേരതസ്  എഡസ്ക്യൂകകഷന  കഇൗണ്സമിലമിനന്റെ  ആഭമിമുഖത്സ്യത്തമില്  ഇ-കജര്ണല്

കണ്കസകാേര്ഷത്സ്യന  ഇതമിനകന  രൂപലീകരമിചമിട്ടുണസ്.  കപറ്റന്റുകള്കസ്  അകപക

സമര്പ്പെമികകാേനുന അവ കനടമിനയടുകകാേനുന സര്വ്വകലകാേശകാേലതലത്തമില് കപറ്റന്റെസ്

നസല്ലുകള്  പ്രവര്ത്തമിക്കുനണസ്.  കദശലീയ  അനര്കദശലീയതലത്തമില്  മമികച

സര്വ്വകലകാേശകാേലകളമകാേയുന  ഗകവഷണ  സ്ഥകാേപനങ്ങളമകാേയുന  വത്സ്യവസകാേയ

സനഘടനകളമകാേയുന  അവമിടുനത്ത  വമിദഗ്ദ്ധരുമകാേയുന  കചര്ന്നസ്  വമിവമിധ

കമഖലകളമില്  നസമമിനകാേറുകളന  വര്കസ്കഷകാേപ്പുകളന  നടത്തമിവരുനണസ്.

കനരനത്ത  ബഹുമകാേനത്സ്യനകാേയ  നപ്രകാേഫൈസര്  ഇവമിനട  ഉന്നയമിച്ചു  ജവഹര്ലകാേല്
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നനഹ്റു  സര്വ്വകലകാേശകാേലയമില്  ഗകവഷണ  പ്രബന്ധന  സമര്പ്പെമിക്കുന്നതമിനസ്

അഞവര്ഷമകാേണസ്  പരമിധമിനയന്നസ്.  അഞവര്ഷത്തമിനസ്  കശഷന  Re-register

നചയ്യുന്ന  വമിദത്സ്യകാേര്തമികള്കസ്  എകപ്പെകാേള്  കവണനമങമിലുന  പ്രബന്ധന

സമര്പ്പെമികകാേവന്നതകാേണസ്  എന്നതകാേണസ്  അവമിടനത്ത  നമിയമന.  കകരളത്തമിനല

സമര്പ്പെമികനപ്പെടുന്ന  പ്രബന്ധങ്ങളമില്  ഭൂരമിപകവന  ഉന്നതനമിലവകാേരന

പുലര്ത്തുന്നവയകാേണസ്.  സകാേമകാേനത്സ്യവല്കരമിചസ് അടചകാേകപകമിചസ് ഗകവഷകരുനട

മകനകാേവലീരത്സ്യന തകര്കരുതസ് എന്നസ് അഭത്സ്യര്തമിക്കുകയകാേണസ്. 

(5)   സകാേകരത കപ്രരകകാേരുനട ഓണകററമിയന 

ശലീ  .    പമി  .    പമി  .    ചമിത്തരഞ്ജന:  സര്,  കഴമിഞ്ഞ  ഇരുപത്തമിനകാേലു

വര്ഷമകാേയമി  തുടര്  വമിദത്സ്യകാേഭത്സ്യകാേസ  രനഗത്തസ്  പ്രവര്ത്തമിച്ചുവരുന്ന  സകാേകരത

കപ്രരകകാേരുനട ജലീവമിതന ഇന്നസ് ദരമിതപൂര്ണമകാേണസ്. 1713 കപ്രരകകാേരകാേണസ് നമ്മുനട

സനസ്ഥകാേനത്തസ്  പ്രവര്ത്തമിക്കുന്നതസ്.  അവര്  നസക്രകടറമിയറ്റമിനുമുന്നമില്

സമരത്തമിലകാേയമിടസ്  ഇന്നസ്  നൂറസ്  ദമിവസന  പൂര്ത്തമിയകാേകുകയകാേണസ്.  2009-ല്

കകനസര്കകാേരമിനന്റെ  ഫൈണസ്  നമിലചകതകാേനട  ഈ  പദ്ധതമിതനന്ന

അവതകാേളത്തമിലകാേയതകാേണസ്. എന്നകാേല് അന്നനത്ത ഇടതുപക ഗവണ്നമന്റെസ് ഈ

കമഖലനയ സനരകമിച്ചു നമിര്ത്തമി. 2017-വനരയുള കകാേലത്തസ് വളനര കുറഞ്ഞ
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ഓണകററമിയമകാേണസ്  കപ്രരകകാേര്കസ്  ലഭമിച്ചുനകകാേണമിരുന്നതസ്.  എന്നകാേല്

പ്രകാേരനഭഘടത്തമില്നമിനന  വത്സ്യതത്സ്യസമകാേയമി  ഇവര്  മുഴവന  സമയ

പ്രവര്ത്തകരകാേയമി  മകാേറമിയ  പശകാേത്തലത്തമില്  അവരുനട  വമിഷമതകനളലകാേന

കണറമിഞ്ഞ 2016-നല എല്.ഡമി.എഫൈസ്. ഗവണ്നമന്റെസ്  2017 ജനുവരമി 7 മുതല്

കവതന  വര്ദ്ധന  നടപ്പെമിലകാേകമി.  10500,  12000,  15000  എന്നലീ  മൂന

തലത്തമിലകാേണസ്  അവരുനട  കവതനന  തകദ്ദേശസസ്വയനഭരണ  സ്ഥകാേപനങ്ങളമില്

നമിനന  ലഭമിചമിരുന്നതസ്.  എന്നകാേല്  2017  ഏപ്രമില്  മുതല്  കവതന

വമിതരണത്തമിനന്റെ  ചുമതല  സകാേകരത  മമിഷന  കനരമിടസ്  ഏനറ്റടുത്തകതകാേടുകൂടമി

കപ്രരകകാേരുനട സ്ഥമിതമി പരമിതകാേപകരമകാേയമി മകാേറുകയകാേണസ് ഉണകാേയതസ്.  കവതന

തുക സകാേകരത മമിഷനസ് നല്കകാേന ആകകാേനത വരമികയുന അവര് അതസ് ദമിവസ

കവതനമകാേകമി  അവധമി  ദമിവസങ്ങളമിനല  കവതനന  നവടമിക്കുറചസ്   ഓകരകാേ

മകാേസവന  1,750  മുതല്  2,500  രൂപവനര  അവധമി  ദമിവസനത്ത  കവതനന

നവടമിക്കുറച്ചു.  സകാേകരത തുലത്സ്യത രജമികസ്ട്രേഷനമില് അശകാേസലീയമകാേയ ടകാേര്ജറ്റസ്

വത്സ്യവസ്ഥയമില്  അടമികചല്പ്പെമിചതമിനന്റെ  ഫൈലമകാേയമി  ഇവരുനട  കവതനത്തമില്

ഭലീമമകാേയ നവടമിക്കുറവകാേണസ് വന്നതസ്. 2,500 രൂപ മുതല് 6,000 രൂപവനരയകാേണസ്

ഇന്നസ്  അവര്കസ്  കവതനമകാേയമി  ലഭമിച്ചുനകകാേണമിരമിക്കുന്നതസ്.  ഈ  കമഖലയമില്
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പ്രവര്ത്തമിക്കുന്നവരുനട  2022  ഏപ്രമില്  1  മുതല് പ്രകാേബലത്സ്യത്തമില് വരത്തക

വമിധത്തമില്  തകദ്ദേശസസ്വയനഭരണ  വകുപ്പെമികലക്കുള  പുനര്വമിനത്സ്യകാേസ  ഉത്തരവസ്

നടപ്പെമിലകാേക്കുകയുണകാേയമി.  തതസ്വത്തമില്  അതസ്  അനഗലീകരമിചതകാേണസ്.  എന്നകാേല്

2022  മകാേര്ചസ്  31-നസ്  ഈ  ഉത്തരവസ്  ഇറങ്ങമി.  പകക  മൂനമകാേസത്തമിനകന

കസവന  കവതന  വത്സ്യവസ്ഥ  തയകാേറകാേക്കുന്നതമിനുന  നടപ്പെമിലകാേക്കുന്നതമിനുന

ഉണകാേയമിട്ടുള  വലീഴ്ച  തുടര്  വമിദത്സ്യകാേഭത്സ്യകാേസ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുന  കവതനന

ലഭത്സ്യമകാേകകാേത്തതുവഴമി കപ്രരകകാേരുനട ജലീവമിതത്തമിനുന ഏനറ പ്രതമിസന്ധമിയകാേണസ്

സൃഷ്ടമിചമിട്ടുളതസ്.  മൂനമകാേസത്തമിനകന സമര്പ്പെമിചസ്  നടപ്പെമിലകാേകകാേന ഉത്തരവമിട

റമികപ്പെകാേര്ടസ്  പത്തുമകാേസന  പമിന്നമിടമിട്ടുന  ഇതുവനര  അനഗലീകരമിചസ്

നടപ്പെമിലകാേകമിയമിടമില.  ഈ  ഉത്തരവസ്  നടപ്പെമിലകാേക്കുന്നതമിനസ്  ഉണകാേയമിട്ടുള

കകാേലതകാേമസത്തമിനന്റെ  ഭകാേഗമകാേയകാേണസ്  മകാേസങ്ങളകാേയമി  കവതനനകപകാേലുന

ലഭമികകാേനത  ഈ  തുച്ഛവരുമകാേനകകാേരകാേയമിട്ടുള  കപ്രരകകാേര്  സമരത്തമിനസ്

തയകാേറകാേകകണ  സകാേഹചരത്സ്യമുണകാേയതസ്.  92  ശതമകാേനവന  വനമിതകളകാേയമിട്ടുള

കപ്രരകകാേര്  നടത്തമിനകകാേണമിരമിക്കുന്ന  സമരന  നൂറുദമിവസന

പൂര്ത്തമിയകാേകുകയകാേണസ്. ഈ കമഖലയമില് പ്രവര്ത്തമിക്കുന്ന പകാേവങ്ങളകാേയമിട്ടുള,

തുച്ഛവരുമകാേനകകാേരകാേയമിട്ടുള  കപ്രരകകാേരുനട  തകദ്ദേശവകുപ്പെമികലക്കുള
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പുനര്വമിനത്സ്യകാേസ  ഉത്തരവസ്  അടമിയനരമകാേയമി  നടപ്പെമിലകാേക്കുന്നതമിനുകവണമി

ഗവണ്നമന്റെസ് നടപടമികള് സസ്വലീകരമികണനമന്നസ്  അഭത്സ്യര്തമിക്കുന. 

നപകാേതുവമിദത്സ്യകാേഭത്സ്യകാേസ-നതകാേഴമില് വകുപ്പുമനമി (ശലീ  .   വമി  .   ശമിവനകുടമി): സര്,

2023 ജനുവരമി 17-നല കണക്കുപ്രകകാേരന സനസ്ഥകാേനനത്തകാേടകാേനക 1699 വമിദത്സ്യകാേ

കകനങ്ങളമിലകാേയമി  1698  സകാേകരതകാേ  കപ്രരകസ് മകാേര്  പ്രവര്ത്തമിക്കുകയകാേണസ്.

ഗകാേമപഞകാേയത്തസ്,  കബകാേകസ്  പഞകാേയത്തസ്,  കകകാേര്പ്പെകറഷന,  മുനമിസമിപ്പെകാേലമിറ്റമി

തലങ്ങളമിലകാേണസ് ഇവര് പ്രവര്ത്തമിച്ചുവരുന്നതസ്.  ആദത്സ്യഘടത്തമില് ഒരു വമിഭകാേഗന

കപ്രരകസ് മകാേര്  മകാേതകമ  ഉണകാേയമിരുനള.  അവര്കസ്  300/-  രൂപയകാേയമിരുന

ഓണകററമിയന  നല്കമിയമിരുന്നതസ്.  ഒരുഘടത്തമില്  ഇവനര  മൂനവമിഭകാേഗമകാേയുന

പമിന്നലീടസ്  നകാേലുവമിഭകാേഗമകാേയുന  തരനതമിരമിക്കുകയുണകാേയമി.  കനകാേഡല്  കപ്രരകസ്,

അസമിസ്റ്റന്റെസ്  കപ്രരകസ്,  തുടര്വമിദത്സ്യകാേകകനന  കപ്രരകസ്,  അസമിസ്റ്റന്റെസ്

തുടര്വമിദത്സ്യകാേകകനന  കപ്രരകസ്  എന്നലീ  വമിഭകാേഗത്തമിലകാേണസ്  ഇവനര

ഉള്നപ്പെടുത്തമിയമിട്ടുളതസ്.  നമിലവമില്  ഇവരുനട  കവതന  വത്സ്യവസ്ഥ

ഇപ്രകകാേരമകാേണസ്.  കനകാേഡല് കപ്രരകമിനസ് 15,000/-രൂപ,  അസമിസ്റ്റന്റെസ് കപ്രരകമിനസ്

12,000/-  രൂപ,  തുടര്വമിദത്സ്യകാേകകനന കപ്രരകമിനസ്  12,000/-  രൂപ,  അസമിസ്റ്റന്റെസ്

തുടര്വമിദത്സ്യകാേകകനന  കപ്രരകമിനസ്  10,500/-  രൂപ  എന്ന  വത്സ്യവസ്ഥയമിലകാേണസ്
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ഓണകററമിയന  നല്കമിവരുന്നതസ്.  2017  മകാേര്ചസ്  വനര  കപ്രരകസ് മകാേരുനട

ഓണകററമിയന  അതതസ്  തമിതല  പഞകാേയത്തുകളമില്നമിന്നസ്  അനുവദമിക്കുകയുന

പ്രസസ്തുത  തുക  സകാേകരതകാേ  മമിഷന  തമിരമിനക  പഞകാേയത്തുകള്കസ്

അനുവദമിക്കുകയുന നചയവന. 2019-ല് ഓണകററമിയന  അനുവദമിക്കുന്നതമിനസ്

ടകാേര്ജറ്റസ്  നമിശയമിക്കുകയുന അതമിനപ്രകകാേരന  നല്കുന്ന ഓണകററമിയത്തമിനന്റെ

60  ശതമകാേനന സനസ്ഥകാേന സര്കകാേരുന  40  ശതമകാേനന  സകാേകരതകാേ മമിഷന

തനതുഫൈണമില്നമിന്നസ്  വഹമിക്കുവകാേനുന  നമിശയമിച്ചു.  2021  ഏപ്രമില് മകാേസന  1

മുതല്  സകാേകരതകാേ  മമിഷനതനന്ന  കനരമിടസ്  ഓണകററമിയന  കപ്രരകസ് മകാേരുനട

ബകാേങസ്  അകഇൗണ്ടുകളമികലയസ്  നല്കമിവന.   2022  മകാേര്ചസ്  31-നല

തകദ്ദേശസസ്വയനഭരണ  വകുപ്പെമിനന്റെ  ഉത്തരവപ്രകകാേരന  സനസ്ഥകാേന  സകാേകരതകാേ

മമിഷനന്റെ  കലീഴമില്  കജകാേലമിനചയ്യുന്ന  സകാേകരതകാേ  കപ്രരകസ് മകാേനര

തകദ്ദേശസസ്വയനഭരണ  വകുപ്പെമികലയസ്  പുനര്വമിനത്സ്യസമിചതസ്  തതസ്വത്തമില്

അനഗലീകകാേരന  നല്കമി.   പ്രസ്തുത  ഉത്തരവമില്  ഇവരുനട  കസവന  കവതന

വത്സ്യവസ്ഥകള് സനബന്ധമിചസ് ഭരണപരവന സകാേമത്തമികപരവമകാേയ കകാേരത്സ്യങ്ങള്

തലീരുമകാേനമിക്കുന്നതമിനുന  കവതന ഇനത്തമിലുണകാേകുന്ന ബകാേധത്സ്യത സനബന്ധമിചസ്

പരമികശകാേധമിചസ്  സര്കകാേരമികലയസ്  റമികപ്പെകാേര്ടസ്  സമര്പ്പെമിക്കുന്നതമിനുമകാേയമി
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തകദ്ദേശസസ്വയനഭരണ  വകുപ്പെസ്  അഡലീഷണല്  ചലീഫൈസ്  നസക്രടറമി,   ഓഫൈലീസര്

ഓണ് നസ്പെഷത്സ്യല് ഡസ്ക്യൂടമി  ധനകകാേരത്സ്യ (റമികസകാേഴസസ്) വകുപ്പെസ്,  നപകാേതുവമിദത്സ്യകാേഭത്സ്യകാേസ

വകുപ്പെസ്  നസക്രടറമി  എന്നമിവരുള്നപ്പെടുന്ന മൂന്നനഗ കമമിറ്റമി  രൂപലീകരമിക്കുകയുന

കമമിറ്റമി  സമര്പ്പെമിക്കുന്ന  ശമിപകാേര്ശയമികന്മേല്  തകദ്ദേശസസ്വയനഭരണ  വകുപ്പെസ്

ഉത്തരവസ്  പുറനപ്പെടുവമിക്കുന്നതകാേനണനന  പ്രസ്തുത  ഉത്തരവസ്

പുറനപ്പെടുവമിക്കുന്നതുവനര നമിലവമിനല വത്സ്യവസ്ഥയമിനല കപ്രരകസ്  ഓണകററമിയന

അനുവദമിക്കുവകാേന ഉകദ്ദേശമിച്ചുമകാേണസ് സര്കകാേര് ഉത്തരവസ് പുറനപ്പെടുവമിചമിരുന്നതസ്.

കപ്രരകസ് മകാേരുനട  കവതനത്തമില്  2021 നസപ്റ്റനബര്മുതല്

കുടമിശമികയുണകാേയമിരുന.  പ്രസ്തുത  കുടമിശമിക  നകകാേടുത്തുതലീര്ക്കുന്നതമിനസ്

ധനകകാേരത്സ്യ വകുപ്പെസ്  4  കകകാേടമി  78  ലകന രൂപ അനുവദമിചമിട്ടുണസ്.   ഈ തുക

ഉപകയകാേഗമിച്ചുനകകാേണസ്  2022  ഡമിസനബര്  മകാേസന വനരയുള ഓണകററമിയന

തുക  പൂര്ണമകാേയുന  വമിതരണന  നചയ.  ജനുവരമി  മകാേസനത്ത  ഓണകററമിയന

വമിതരണന  നചയകാേനുള  നടപടമികള്  സസ്വലീകരമിച്ചുവരമികയകാേണസ്.

പുനര്വമിനത്സ്യകാേസവമകാേയമി  ബന്ധനപ്പെട്ടുള  വമിഷയത്തമില്  കനരകത്ത  സൂചമിപ്പെമിച

കമമിറ്റമി  പരമികശകാേധമിചസ്  റമികപ്പെകാേര്ടസ്  സമര്പ്പെമിക്കുന്നമുറയസ്  സര്കകാേര്

തലീരുമകാേനനമടുക്കുന്നതകാേണസ്.   ബഹുമകാേനനപ്പെട അനഗന പമി.  പമി.  ചമിത്തരഞ്ജന
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സൂചമിപ്പെമിചതുകപകാേനല  അവരുനട  സമരന  നടനവരമികയകാേണസ്.  രണ്ടുപ്രകാേവശത്സ്യന

അവനര  ചര്ചയസ്  കണമിക്കുകയുണകാേയമി.  പകക  അതമില്

ഒത്തുതലീര്പ്പുണകാേകകാേന  കഴമിഞ്ഞമിടമില.  അടമിയനരമകാേയമി  അവനര

ചര്ചയവമിളമിചസ്  ബഹുമകാേനനപ്പെട  പമി.പമി.  ചമിത്തരഞ്ജന  ഉന്നയമിചതുകപകാേനല

അവരുനട  പുനര്വമിനത്സ്യകാേസന  പ്രകാേവര്ത്തമികമകാേക്കുന്നതമിനുള  നടപടമികള്

സസ്വലീകരമിക്കുന്നതകാേണസ്. 

(6) വകാേരണമി പകാേലന പുനര്നമിര്മകാേണന

ശലീ  .    എ  .    പ്രഭകാേകരന:  സര്,  എനന്റെ  മണ്ഡലത്തമിനല  മലമ്പുഴ

ഗകാേമപഞകാേയത്തമില്  വമിശകാേലമകാേയ  സ്ഥലത്തസ്  അധമിവസമിക്കുന്ന  ജനങ്ങളനട

ദയനലീയകാേവസ്ഥ  പരമിഹരമിക്കുന്നതമിനുകവണമിയുള  ഒരു  വമിഷയമകാേണസ്  ഞകാേന

ഈ  സബ്മമിഷനമിലൂനട  ഉന്നയമിക്കുന്നതസ്.  മലമ്പുഴ  ഗകാേമപഞകാേയത്തമിനല

മലമ്പുഴ  പുഴയകുറുനകയുളള  പകാേലമകാേണസ്  വകാേരണമിപകാേലന.  ഇതസ്  പണസ്

സകാേകങതമികവമിദത്സ്യനയകാേനന  ഉപകയകാേഗമിചസ്  നമിര്മമിചതല.  കകാേലപ്പെഴകത്തകാേല്

ദര്ബ്ബലകാേവസ്ഥയമിലകാേണസ്  ആ പകാേലന  ഇകപ്പെകാേഴളതസ്.  2018-നല പ്രളയത്തമില്

പകാേലത്തമിനന്റെ ഒരു തൂണ് തകര്ന. അതുകഴമിഞ്ഞസ് പകാേലന പുന:സ്ഥകാേപമികകാേന

സകാേധമികകാേത്തതമിനകാേല്  പകാേലത്തമിലൂനടയുളള  ഗതകാേഗതന  തടസനപ്പെട്ടു.  ഞകാേന
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എന.എല്.എ.  ആയകശഷന  എന.എല്.എ.  ഫൈണ്ടുപകയകാേഗമിചസ്  അതമിനന്റെ

അറ്റകുറ്റപ്പെണമികള്  പൂര്ത്തമിയകാേകമി.  ഇകപ്പെകാേള്  അടുത്ത  തൂണുനതകര്ന.

കുടമികനള സ്കൂളമില് നകകാേണ്ടുകപകാേകകാേനുന നതകാേഴമിലകാേളമികള് കജകാേലമിക്കുകപകാേകകാേനുന

ടഇൗണമികലയസ്  കപകാേകകാേനുനമകാേനക  ഉപകയകാേഗമിചമിരുന്ന  പകാേലമകാേണമിതസ്.

എഞമിനലീയര്മകാേര്  പരമികശകാേധന  നടത്തമിയകപ്പെകാേള്  ഇതസ്  കകാേലപ്പെഴകത്തകാേല്

ദര്ബ്ബലനപ്പെടതകാേണസ്,  പുതമിയ പകാേലന നമിര്മമിക്കുകയലകാേനത കവനറ മകാേര്ഗ്ഗമമില

എന്നരലീതമിയമിലകാേണസ് പറഞ്ഞതസ്.  ഏകകദശന  100  മലീറ്റകറകാേളന നലീളമുള ഈ

പകാേലത്തമിനസ്  12  കകകാേടമികയകാേളന  രൂപ  നചലവവരുനമന്നകാേണസ്  അവരുനട

അഭമിപ്രകാേയന.  ബസസ്  സര്വ്വലീസസ്  നമിര്ത്തമിയതുകകാേരണന  കമികലകാേമലീറ്ററുകള്

ചുറ്റമിയകാേണസ്  കുടമികള്  സ്കൂളമികലയസ്  കപകാേകുന്നതസ്.  ഇതസ്  നകാേടമില്  വലകാേനത്തകാേരു

പ്രശ്നമകാേയമി  മകാേറമിയമിരമിക്കുകയകാേണസ്.    ദയവനചയസ്  അവമിടനത്ത  ജനങ്ങളനട

ദയനലീയകാേവസ്ഥ മകാേറ്റമിനയടുക്കുന്നതമിനുകവണമി ഏനതങമിലുന  ഫൈണ്ടുപകയകാേഗമിചസ്

അടമിയനരമകാേയമി ഈ പ്രശ്നന പരമിഹരമികകാേന സഹകാേയമികണനമന്നകാേണസ് ഈ

സബ്മമിഷനമിലൂനട ഞകാേന അഭത്സ്യര്തമിക്കുന്നതസ്. 

നപകാേതുമരകാേമത്തസ്  -  വമികനകാേദസഞകാേരന  വകുപ്പുമനമി

(ശലീ  .    പമി  .    എ  .    മുഹമദസ്  റമിയകാേസസ്):  സര്,  ബഹുമകാേനനപ്പെട  മലമ്പുഴ  അനഗന
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ഇവമിനട  ഉന്നയമിച  പ്രശ്നന  അകദ്ദേഹത്തമിനന്റെ  മണ്ഡലത്തമിനല  വളനര

കകാേലപ്പെഴകത്തകാേലുള  ബലകയനമൂലന  അപകടകാേവസ്ഥയമിലകാേയ  വകാേരണമി

പകാേലത്തമിനന്റെ വമിഷയമകാേണസ്.  നമിലവമില് ആ പകാേലന  ജമിലകാേ  പഞകാേയത്തമിനന്റെ

ആസമിയമിലകാേണസ്  ഉള്നപ്പെടുന്നതസ്.  ഈ പകാേലത്തമിലൂനടയുള വകാേഹനഗതകാേഗതന

പൂര്ണമകാേയുന  നമികരകാേധമികനപ്പെടമിട്ടുണസ്.  നമിലവമിലുള  പകാേലന  നപകാേളമിച്ചുമകാേറ്റമി

പുതമിയപകാേലന  അകത  അനനലനനമന്റെമില്ത്തനന്ന  നമിര്മമികകാേന

സകാേധമിക്കുകമകാേനയന്നസ്  പമി.ഡബദ്യു.ഡമി.  ഡമിനനസന  വമിനഗസ്

പരമികശകാേധമിച്ചുവരമികയകാേണസ്.  അതസ്  കവഗത്തമിലകാേകകാേന.  ഡമിനനസന

ലഭത്സ്യമകാേയകാേല്  തുടര്നടപടമികള്  സസ്വലീകരമികകാേനകാേകുന.  ഏനതങമിലുന

പദ്ധതമിയമിലുള്നപ്പെടുത്തമി  പകാേലന  നമിര്മകാേണന  സകാേധത്സ്യമകാേകകാേനകാേകുകമകാേനയന്ന

കകാേരത്സ്യന പരമികശകാേധമികകാേന.      

(7) ശബരമിമലയമികലയള സമകാേനരപകാേത പൂര്ത്തലീകരമികല്

ശലീ  .    വകാേഴൂര്  കസകാേമന:  സര്,  കഴമിഞ്ഞ  ശബരമിമല  സലീസണമില്

വടക്കുഭകാേഗത്തുനമിന്നസ്  എന.സമി.  കറകാേഡുവഴമിയുള  ഗതകാേഗതന  വളനര

ദഷ്കരമകാേയമിരുന. അതുകപകാേനലതനന്നയകാേണസ് കുമമിളമിവഴമി എരുകമലമിയമികലയള

പകാേതയമിനല  ഗതകാേഗതവന.  വകാേഹനങ്ങള്  തമിങ്ങമിനമിറഞ്ഞസ്  കപകാേകുന്ന
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സ്ഥമിതമിവമികശഷമുണകാേയമിരുന.  അതസ്  പരമിഹരമികകാേന ശബരമിമലയമികലയള

ഒരു  സമകാേനരപകാേത  എനന്റെയുന  ശലീ.  പമി.  നജ.  കജകാേസഫൈസ്,

ശലീ.  കറകാേഷമി  അഗസ്റ്റമിന  എന്നമിവരുനട  മണ്ഡലത്തമിലൂനടയുന

കടനകപകാേകുനണസ്. അതസ് വമികസമിപ്പെമികണനമന്നതകാേണസ് വമിഷയന. നതകാേടുപുഴ

കകാേഞ്ഞകാേറമില് നമിന്നകാേരനഭമിചസ് ജലവമിഭവ വകുപ്പുമനമി ശലീ. കറകാേഷമി അഗസ്റ്റമിനന്റെ

മണ്ഡലത്തമിലൂനട ഇടുക്കുപകാേറ, പുളമികകാേനന വഴമി കചകാേറപകാേറവനരയുള കറകാേഡസ്

പമി.ഡബദ്യു.ഡമി.  ഏനറ്റടുത്തസ്   ബമി.എന.&ബമി.സമി.   നമിലവകാേരത്തമില്  പണമി

പൂര്ത്തമിയകാേകമിയമിട്ടുണസ്.  തുടര്ന്നസ്  ഉളപ്പൂണമി-കകകാേടമല-ഉണമിനചടമികകാേടസ്-

വടപ്പെതകാേല്-നവളപ്പെതകാേല്  വനരയുള  കറകാേഡസ്  ഗതകാേഗതകയകാേഗത്സ്യമലകാേതകാേയമിടസ്

വര്ഷങ്ങളകാേയമി.  നവളപ്പെതകാേല് മുതല് ഏലപ്പെകാേറവനരയുള ഭകാേഗന  നസനടല്

കറകാേഡസ്  ഫൈണ്ടുപകയകാേഗമിചസ്  ബമി.എന.&ബമി.സമി.  നമിലവകാേരത്തമില്  പണമി

പൂര്ത്തമിയകാേകമിയമിട്ടുണസ്.  തുടര്ന്നസ്  കകകാേഴമികകാേനന  -  കമിഴകകപുതുവല്  -

കതങ്ങകാേകല്  -  പളമികട  -  വണമിനപ്പെരമിയകാേര്  വനരയുള  കറകാേഡസ്

ഗകാേമപഞകാേയത്തമിനന്റെയുന  ജമിലകാേപഞകാേയത്തമിനന്റെയുന  കനതൃതസ്വത്തമില്

പമി.എന.ജമി.എസസ്.നനവ. പദ്ധതമിയമിലുള്നപ്പെടുത്തമി പണമി നടത്തമിയമിട്ടുളതകാേണസ്.

എന്നകാേല്  ഈ  ഭകാേഗനത്ത  കറകാേഡസ്  കഴമിഞ്ഞ  10  വര്ഷമകാേയമി
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അറ്റകുറ്റപ്പെണമികനളകാേനന  നടകകാേനത  തകാേറുമകാേറകാേയമി  കുണ്ടുനകുഴമിയുമകാേയ

അവസ്ഥയമിലകാേണസ് നമിലവമിലുളതസ്.  ബകാേകമിയുള ഭകാേഗമകാേയ വണമിനപ്പെരമിയകാേര്-

ശബരമിമല-സതനവനരയുള  കറകാേഡസ്  പമി.ഡബദ്യു.ഡമി.  ഏനറ്റടുത്തസ്

നക.എസസ്.ടമി.പമി.  മുകഖന  8  വര്ഷങ്ങള്ക്കുമുമസ്  പണമി  പൂര്ത്തമിയകാേകമി.

എന്നകാേല്  നമയമിന്റെനനസസ്  കജകാേലമികള്  നടകകാേത്തതമിനകാേല്  ഈ  ഭകാേഗനത്ത

കറകാേഡുന  തകര്നകപകാേകുന്ന  അവസ്ഥയമിലകാേണസ്.  ഈ  പകാേത  കമിഫ്ബമി

പദ്ധതമിയമിലുള്നപ്പെടുത്തമി  ആദത്സ്യ  റലീചമിനന്റെ  ഡമി.പമി.ആര്.

തയകാേറകാേകമിയമിട്ടുളതുമകാേണസ്. ആയതമിനകാേല് പുതമിയ കറകാേഡുകള് പമി.ഡബദ്യു.ഡമി.

ഏനറ്റടുക്കുന്നമിനലനള തലീരുമകാേനന മകാേറ്റമി നതകാേടുപുഴ, ഇടുകമി, പലീരുകമടസ് എന്നലീ

നമികയകാേജകമണ്ഡലങ്ങനള  ബന്ധമിപ്പെമിക്കുന്നതുന  ശബരമിമലയമികലയള

സമകാേനരപകാേതയകാേയ,  പമി.ഡബദ്യു.ഡമി. പണമിനടത്തമിനകകാേണമിരമിക്കുന്ന പുതമിയ

എയര്സ്ട്രേമിപ്പെമികലയള  ഈ  പകാേതയുനട  പണമി  പൂര്ത്തമിയകാേകകാേന  ഉചമിതമകാേയ

നടപടമി  സസ്വലീകരമികണനമന്നതകാേണസ്  പ്രധകാേന  ആവശത്സ്യന.  അകതകാേനടകാേപ്പെന

ബഹുമകാേനനപ്പെട  മനമി  ശബരമിമല  മുനന്നകാേരുകങ്ങളനട  ഭകാേഗമകാേയമി  അവമിടന

സനര്ശമികകാേനമന്നസ്  ഏറ്റമിരുന.  എന്നകാേല്  മനറ്റകനകാേ  കകാേരണത്തകാേല്

അകദ്ദേഹത്തമിനസ്  വരകാേന സകാേധമിചമില.   വളനര ടൂറമിസന നപകാേടനഷത്സ്യലുള ഈ
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പ്രകദശന  എതയുനകവഗന  ബഹുമകാേനനപ്പെട  മനമിതനന്ന  കനരമിട്ടുവനകണസ്

ഇതമിനന്റെ ആവശത്സ്യകത കബകാേധത്സ്യനപ്പെടണനമന്നസ് വമിനലീതമകാേയമി അകപകമിക്കുന.

നപകാേതുമരകാേമത്തസ്-വമികനകാേദസഞകാേരന വകുപ്പുമനമി (ശലീ  .   പമി  .   എ  .   മുഹമദസ്

റമിയകാേസസ്):  സര്,  നതകാേടുപുഴ,  ഇടുകമി,  പലീരുകമടസ്  എന്നലീ

നമികയകാേജകമണ്ഡലങ്ങനള ബന്ധമിപ്പെമിക്കുന്നതുന ശബരമിമലയമികലയള സമകാേനര

പകാേതയുമകാേയ  കറകാേഡസ്  പമി.ഡബസ്ക്യൂ.ഡമി  ഏനറ്റടുകണനമന്നകാേണസ്

ശലീ.  വകാേഴൂര്  കസകാേമന,  എന.എല്.എ.  സബ്മമിഷനമിലൂനട

ആവശത്സ്യനപ്പെടമിരമിക്കുന്നതസ്.  പരകാേമര്ശമികനപ്പെട  പല  കറകാേഡുകളന

തകദ്ദേശസസ്വയനഭരണ  സ്ഥകാേപനങ്ങളനട  അധലീനതയമില്  വരുന്നതകാേണസ്.

തകദ്ദേശസസ്വയനഭരണ  സ്ഥകാേപനങ്ങളനട  കറകാേഡുകള്  ഏനറ്റടുത്തസ്

വമികസമിപ്പെമികകാേനുള  പദ്ധതമി  സകാേദ്ധത്സ്യമകാേകകാേന  നമിലവമില്  ചമില

പരമിമമിതമികളണസ്.  കകരളത്തമില്  മൂനലകന  കമികലകാേമലീറ്ററുള

കറകാേഡുകളളതമില്  പത്തമിനലകാേന്നസ്  മകാേതമകാേണസ്  പമി.ഡബദ്യു.ഡമി  കറകാേഡസ്.  ആ

പത്തമിനലകാേന്നസ്  വരുന്ന  പമി.ഡബദ്യു.ഡമി  കറകാേഡമിനന്റെ  ഗണനമിലവകാേരന

ഉറപ്പുവരുത്തുകനയനളതകാേണസ്  ഇകപ്പെകാേള്  പ്രധകാേനമകാേയുന  വകുപ്പെസ്

ഉകദ്ദേശമിക്കുന്നതസ്.  ഇകകാേരത്സ്യന  ഇടയമിനട  പറയുന്നതകാേണസ്,  എലകാേവരുന
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കകള്ക്കുന്നതസ് നലതകാേണസ്.  അതമിനന്റെ ഭകാേഗമകാേയമി പരമകാേവധമി ഇന്നസ് ഇനത്സ്യയമില്

ഏറ്റവന ഉയര്ന്ന ഗണനമിലവകാേര  നമിര്മകാേണ രലീതമിയകാേയ ബമി.എന.&ബമി.സമി.

നമിര്മകാേണ  രലീതമിയമില് കറകാേഡുകള്  നമിര്മമിക്കുനമനളള  ലകത്സ്യമകാേണസ്

നപകാേതുനവയുളതസ്.  എല്.ഡമി.എഫൈസ്.  പ്രകടന  പതമികയമില്  അതസ്

വത്സ്യകമകാേകമിയമിട്ടുളതുമകാേണസ്.  15000  കമികലകാേമലീറ്റര്  ബമി.എന.&ബമി.സമി.

ആക്കുകനയന്ന  ലകത്സ്യനവച്ചുനകകാേണസ്  മുകന്നകാേട്ടുകപകാേകുകയകാേണസ്.  അതസ്

നടപ്പെമിലകാേകകാേനുള കഠമിനശമമകാേണസ് നടക്കുന്നതസ്. അതസ് നടപ്പെമിലകാേകുനമന്നകാേണസ്

പ്രതലീകമിക്കുന്നതസ്.  നപകാേതുമരകാേമത്തസ്  വകുപ്പെമിനന്റെ  കറകാേഡുകളനട  നമിലവകാേരന

ഉയര്ത്തമി  നമിര്മമിക്കുന്നതമിനകാേണസ്  ഇകപ്പെകാേള്  മുനതൂകന  നല്കുന്നതസ്.

ഈനയകാേരു  കകാേഴ്ചപ്പെകാേടുമകാേയമി  മുകന്നകാേട്ടുകപകാേകുകമകാേള്  ഇനതകാേരു  പ്രകതത്സ്യക

പദ്ധതമിയകാേയമി  കണകകാേകമി  എനനങമിലുന  നചയകാേന   പറകമകാേനയനളതസ്

പരമികശകാേധമികകാേനമന്നസ്  മകാേതമകാേണസ്  ഇകപ്പെകാേള്  സഭനയ  അറമിയമികകാേന  ഞകാേന

ആഗഹമിക്കുന്നതസ്.

(8) ബകാേലുകശരമി ടൂറമിസന കകകാേറമികഡകാേര്

ശലീ  .    നക  .    എന  .    സചമിനകദവസ്:  സര്,  ബകാേലുകശരമി ടൂറമിസന കകകാേറമികഡകാേര്

യകാേഥകാേര്തത്സ്യമകാേകണനമന്നകാേവശത്സ്യനപ്പെട്ടുള  സബ്മമിഷനകാേണസ്  ഞകാേന സഭയമില്
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ഉന്നയമിക്കുന്നതസ്.

കകകാേഴമികകകാേടസ്  ജമിലയമില്  ഏറ്റവന  മകനകാേഹരമകാേയ  ടൂറമിസന

നഡസ്റ്റമികനഷനുകളള മണ്ഡലമകാേണസ് ബകാേലുകശരമി. ബകാേലുകശരമി മണ്ഡലത്തമിനല

വയലട, കരമിയകാേത്തുനപകാേറ, കകയന എന്നലീ ടൂറമിസന കകനങ്ങളമില് മകാേതമകാേണസ്

നമിലവമില്  വമികനകാേദസഞകാേരമികള്കകാേയമി  സര്കകാേര്  അടമിസ്ഥകാേന

സഇൗകരത്സ്യനമകാേരുകമിയമിട്ടുളതസ്.  മണ്ഡലത്തമിനല  9  ഗകാേമപഞകാേയത്തുകളമിലുന

ഒന്നമിലധമികന  ടൂറമിസന  കകനങ്ങള്  ഇകപ്പെകാേള്  നതരനഞ്ഞടുകനപ്പെടമിട്ടുണസ്.

വമികനകാേദസഞകാേരമികള്കസ്  ഒരുദമിവസനത്ത  യകാേത  പൂര്ണമകാേയുന

ആസസ്വദമികകാേവന്നതരത്തമില്  ബകാേലുകശരമി  ടൂറമിസന  കകകാേറമികഡകാേര്  പദ്ധതമി

നടപ്പെമിലകാേക്കുന്നതമിനുള  നടപടമിയുണകാേകണന.  കണയകങകാേടസ്,

പുത്തകഞരമിനകടസ്,  ബകാേലുകശരമി  കകകാേട,  കകാേടകാേമളമി,  നമമികുളന,

കരമിയകാേത്തുനപകാേറ, കതകാേണമികടവസ്,  കകയന, അയനമികകാേടസ്,  കുനമിയമില്കടവസ്,

മുത്തകാേചമിപ്പെകാേറ  തുടങ്ങമിയ  പ്രകൃതമി  മകനകാേഹരമകാേയ  ടൂറമിസന  കകനങ്ങളമില്

ടൂറമിസന  വകുപ്പെമിനന്റെ  കനതൃതസ്വത്തമില്  ഇനമിയുന  വമികസനന

സകാേധത്സ്യമകാേകകണതുണസ്.  ചമില  ടൂറമിസന  നഡസ്റ്റമികനഷനുകളമില്

ഗകാേമപഞകാേയത്തമിനന്റെയുന  നക.എസസ്.ഇ.ബമി.,  കഫൈകാേറസ്റ്റസ്,  ഇറമികഗഷന
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വകുപ്പുകളനടയുന  സഹകാേയകത്തകാേനടയുന  വമികസനന  സകാേധത്സ്യമകാേകണന.

മണ്ഡലത്തമിനല  ടൂറമിസന  രനഗത്തമിനന്റെ  സമഗതയകാേര്ന്ന  വമികസന

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്കകാേയമി  മകാേസ്റ്റര്  പ്ലേകാേന  തയകാേറകാേക്കുന്നതമിനുന  ടൂറമിസന

കകകാേറമികഡകാേര്  പദ്ധതമി  യകാേഥകാേര്തത്സ്യമകാേക്കുന്നതമിനുമുള  അടമിയനര  നടപടമി

ഉണകാേകണനമനന സബ്മമിഷനമിലൂനട ആവശത്സ്യനപ്പെടുകയകാേണസ്.

നപകാേതുമരകാേമത്തസ്-വമികനകാേദസഞകാേരന വകുപ്പുമനമി (ശലീ  .   പമി  .   എ  .   മുഹമദസ്

റമിയകാേസസ്):  സര്,  ബഹുമകാേനനപ്പെട  ബകാേലുകശരമി  അനഗന  അകദ്ദേഹത്തമിനന്റെ

മണ്ഡലത്തമിനല ഒരു ടൂറമിസന കകകാേറമികഡകാേറമിനന കുറമിചകാേണസ് സബ്മമിഷനമിലൂനട

ഉന്നയമിചമിട്ടുളതസ്.  വയലട  ഗകാേമലീണ  ടൂറമിസന  പദ്ധതമി,  നമമികുളന  ഇകകകാേ

ടൂറമിസന  പദ്ധതമി,  ജലകസചന  വകുപ്പുമകാേയമി  കചര്ന്നസ്  കതകാേണമികടവസ്,

കരമിയകാേത്തുനപകാേറ ടൂറമിസന പദ്ധതമി, കൂരകാേച്ചുണസ് ഗകാേമപഞകാേയത്തുമകാേയമി കചര്ന്നസ്

കകയന  ടൂറമിസ്റ്റസ്  നഫൈസമിലമികറ്റഷന  നസന്റെര്  തുടങ്ങമിയ  പദ്ധതമികളകാേണസ്

നടപ്പെമിലകാേക്കുന്നതസ്.  കകയന  പല  നമിലയമിലുന  പ്രസമിദ്ധമകാേണസ്.

അടമിയനരകാേവസ്ഥയുനട നകാേളകളമില് കകയന കപകാേലലീസസ് കത്സ്യകാേമമില്വചസ് ഭലീകര

മര്ദ്ദേനകമറ്റ  ഒരു  അനഗന  ഇന്നസ്  നമ്മുനട  സഭയമിലുണസ്  എന്നതസ്  ഞകാേന

ചൂണമികകാേണമിക്കുകയകാേണസ്,  സഖകാേവസ്  ടമി.  പമി.  രകാേമകൃഷ്ണന.  പ്രകൃതമി
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രമണലീയമകാേയ  വയലട  മലനമിരകളമില്  ടൂറമിസ്റ്റുകള്കകാേയുള  അടമിസ്ഥകാേന

വമികസന പദ്ധതമികള് നടപ്പെമിലകാേകമികപ്പെകാേകകണതുണസ്.  നമമികുളന പ്രകദശത്തസ്

കകയന  ഡകാേമമിനന്റെ  വൃഷ്ടമിപ്രകദശങ്ങളനടയുന  കകകാേഴമികകകാേടമിനന്റെയുന  വമിദൂര

മകനകാേഹര  ദൃശത്സ്യങ്ങള്  വലീകമിക്കുന്നതമിനകാേയമി  വമിസമികറ്റഴസ്  ഗത്സ്യകാേലറമിയുനടയുന

പകാേര്കമിനഗസ് ഏരമിയയുനടയുന മറ്റസ് അനുബന്ധ സഇൗകരത്സ്യങ്ങളനടയുന നമിര്മകാേണ

പ്രവൃത്തമികള് നടനവരുന. കതകാേണമികടവസ്, കരമിയകാേത്തുനപകാേറ, കകയന ഡകാേന

പരമിസരന  എന്നലീ  മകനകാേഹര  പ്രകദശങ്ങനള  കകകാേര്ത്തമിണകമി  ജലകസചന,

ടൂറമിസന,  റവനസ്ക്യൂ വകുപ്പുകനള ഉള്നപ്പെടുത്തമി ഒരു നഡസ്റ്റമികനഷന മകാേകനജസ് നമന്റെസ്

കഇൗണ്സമില് രൂപലീകരമിചസ് മകനകാേഹരമകാേയ ഉദത്സ്യകാേനന, വസ്ക്യൂവമിനഗസ് ഗത്സ്യകാേലറമി, വകാേചസ്

ടവര്,  കബകാേടസ്  സവകാേരമി,  കുതമിര  സവകാേരമി  തുടങ്ങമിയ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

നടത്തമിവരുന. 

കൂരകാേച്ചുണസ്  ഗകാേമപഞകാേയത്തമില്  ടൂറമിസ്റ്റുകള്കകാേയമി  ഒരു

നഫൈസമിലമികറ്റഷന  നസന്റെര്  പണമികഴമിപ്പെമിചമിട്ടുണസ്.  ചമില  പ്രവൃത്തമികള്കൂടമി

പൂര്ത്തമിയകാേയകാേല് ഈ പദ്ധതമിയുന  ടൂറമിസ്റ്റുകള്കകാേയമി തുറനനല്കുന്നതകാേണസ്.

ടൂറമിസന സകാേധത്സ്യതയുള പ്രകദശങ്ങളകാേയ കണയനകകകാേടസ്,  ഉരതനകഞരമിനകടസ്,

ബകാേലുകശരമി  കകകാേട,  കകാേടകാേമളമി  തുടങ്ങമിയ  പ്രകദശങ്ങനളയുനകൂടമി
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ഉള്നപ്പെടുത്തമിയകാേണസ്  ഒരു  വമിശദമകാേയ  രൂപകരഖ  തയകാേറകാേകകണതസ്.

ഇവമിനടവരുന്ന  സനര്ശകരുനട  തകാേമസ  സഇൗകരത്സ്യങ്ങള്കകാേയമി  കഹകാേന  കസ്റ്റ,

സര്വ്വലീസ്ഡസ്  വമില  എന്നലീ  സനരനഭങ്ങള്  പ്രകാേകദശമിക  ജനങ്ങളനട

സഹകരണകത്തകാേനട  ഒരുകകണതുണസ്.  കൂടകാേനത  ഉത്തരവകാേദമിത്ത  ടൂറമിസന

നസകാേനനസറ്റമിയുമകാേയമി  സഹകരമിചസ്  സനരനഭകര്കസ്  സനരനഭകതസ്വ

വമികസനത്തമിനസ്  നസമമിനകാേറുകളന  ശമില്പ്പെശകാേലകളന  നടത്തുവകാേന

ഉകദ്ദേശമിക്കുന.  ഉത്തരവകാേദമിത്ത ടൂറമിസന മമിഷന ഇകപ്പെകാേള് നസകാേനനസറ്റമിയകാേയമി

മകാേറമിയമിരമിക്കുകയകാേണസ്.  ഇന്നനല  അതമിനന്റെ  ആകഗകാേളതലത്തമിലുള  സമമിറ്റസ്

കുമരകത്തസ് നടക്കുകയുണകാേയമി. 2006-ല് സഖകാേവസ് വമി.  എസസ്.  അച്ചുതകാേനനന

മുഖത്സ്യമനമി  ആയകപ്പെകാേള്  അന്നനത്ത  ടൂറമിസന  വകുപ്പുമനമിയകാേയമിരുന്ന,  ഇന്നസ്

നമുനകകാേപ്പെമമിലകാേത്ത സഖകാേവസ് കകകാേടമികയരമി ബകാേലകൃഷ്ണനകാേണസ് ഉത്തരവകാേദമിത്ത

ടൂറമിസന  മമിഷന  നടപ്പെമിലകാേകമിയനതനകൂടമി  ഞകാേന  ഈ  സഭനയ

ഓര്മനപ്പെടുത്തകാേന ആഗഹമിക്കുകയകാേണസ്. 

ഭകാേവമി  ടൂറമിസന  വമികസനന  മുന്നമില്കണസ്  മകാേസ്റ്റര്  പ്ലേകാേന

തയകാേറകാേകണനമന്ന  ബഹുമകാേനത്സ്യനകാേയ  എന.എല്.എ.-യുനട  ആവശത്സ്യന

പരമിഗണമികകാേവന്നതകാേണസ്.  ടൂറമിസന  കകനങ്ങനള  ബന്ധമിപ്പെമിച്ചുനകകാേണസ്
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ബകാേലുകശരമി ടൂറമിസന കകകാേറമികഡകാേര് യകാേഥകാേര്തത്സ്യമകാേക്കുന. ഇതമിനുള പ്രകാേകദശമിക

പ്രചരണ  പരമിപകാേടമികള്ക്കുന  ടൂറമിസന  വകുപ്പെസ്  കനതൃതസ്വന  നല്കുനമനളതസ്

സഭനയ അറമിയമിക്കുകയകാേണസ്. 

(9) പകാേങ്ങസ് പളമിപ്പെറമസ് വളവമിനന്റെ സരകകാേക്രമലീകരണന

ശലീ  .    മഞ്ഞളകാേനകുഴമി  അലമി:  സര്,  എനന്റെ  മണ്ഡലമകാേയ  മങടയമില്

ഉള്നപ്പെടുന്ന കൂടമിലങ്ങകാേടമി-കകാേടകാേമ്പുഴ കറകാേഡമിനല പകാേങ്ങസ് പളമിപ്പെറമസ് വളവമില്

കറകാേഡസ്  മതമിയകാേയ  വലീതമിയമിലകാേത്തതുകകാേരണവന  സരകകാേഭമിത്തമി

ഇലകാേത്തതുകകാേരണവന  അപകടങ്ങളണകാേകുന്ന  സനഭവങ്ങള്  പതമിവകാേണസ്.

പലകപ്പെകാേഴകാേയമി  നടന്ന  അപകടങ്ങളമില്  ഇതമികനകാേടകന  ഇവമിനട  6  കപര്

മരണനപ്പെടമിട്ടുണസ്.  ധകാേരകാേളന  കപര്കസ്  പരമിക്കുപറ്റമിയമിട്ടുണസ്.  ഭകാേരന  കയറ്റമിയ

കലകാേറമികളള്നപ്പെനട  മറമിഞ്ഞസ്  സമലീപനത്ത  വലീടുകള്ക്കുന  കടകള്ക്കുന

നകാേശനഷ്ടമുണകാേകുന്ന  സനഭവങ്ങള്  ഉണകാേകുനണസ്.  അപകട  സകാേധത്സ്യത

ചൂണമികകാേട്ടുന്ന  മുന്നറമിയമിപ്പെസ്  കബകാേര്ഡുകനളകാേനന  ഇവമിനട  സ്ഥകാേപമിചമിടമില.

അപകടങ്ങളണകാേകുന്ന  സമയത്തസ്  വകുപ്പെമിനല  ഉകദത്സ്യകാേഗസ്ഥര്  വന്നസ്

സ്ഥലപരമികശകാേധന  നടത്തമി  കപകാേകുക  മകാേതമകാേണസ്  പതമിവസ്.  യകാേനതകാേരു

നടപടമിയുന  സസ്വലീകരമികകാേറമില.  അതുനകകാേണസ്  ഭകാേവമിയമില്  ഈ  പ്രകദശത്തസ്



Uncorrected/Not for Publication
28.02.2023

45

അപകടങ്ങള്  ഇലകാേതകാേക്കുന്നതമിനുന  ഈ  പ്രശ്നത്തമിനസ്  ശകാേശസ്വത  പരമിഹകാേരന

കകാേണുന്നതമിനുന  കറകാേഡമിനസ്  വലീതമികൂടമി  സരകകാേഭമിത്തമിയുന  മുന്നറമിയമിപ്പെസ്

കബകാേര്ഡുകളന  സ്ഥകാേപമികണനമനന  മറ്റസ്  പരമിഹകാേര  നടപടമികള്

സസ്വലീകരമികണനമനന  ആവശത്സ്യനപ്പെടുകയകാേണസ്.  ഇനമിനയകാേരു  അപകടന

ഉണകാേകുന്നതുവനര  കകാേത്തമിരമികകാേനത  എതയുനകവഗന  ആവശത്സ്യമകാേയ

നടപടമികള്കസ് ബഹുമകാേനനപ്പെട മനമി വകുപ്പെമിനസ് നമിര്കദ്ദേശന നല്കണന.

അതുകപകാേനലത്തനന്ന,  അങ്ങകാേടമിപ്പുറന-വളകാേകഞരമി  കറകാേഡസ്  മലപ്പുറന

ജമിലയമിനല  ഏറ്റവന  കമകാേശമകാേയ  കറകാേഡകാേണസ്.  ബഹുമകാേനനപ്പെട  മനമിയുനട

ശദ്ധയമില്  ഇതസ്  പലപ്രകാേവശത്സ്യന  നകകാേണ്ടുവന്നതകാേണസ്.  ഇതുവനരയുന  ഒരു

പണവന പകാേസകാേകമിതന്നമിടമില.  ഒരു ദമിവസന പത്തമകതകാേളന ആനബുലനസസ്

വകാേഹനങ്ങള്  കപകാേകുന്ന  കറകാേഡകാേണമിതസ്.  അതമിനുകൂടമിയുള  ഫൈണസ്

അനുവദമികണനമന്നസ് അഭത്സ്യര്തമിക്കുകയകാേണസ്.

നപകാേതുമരകാേമത്തസ്-വമികനകാേദസഞകാേരന വകുപ്പുമനമി (ശലീ  .   പമി  .   എ  .   മുഹമദസ്

റമിയകാേസസ്):  സര്,  ബഹുമകാേനനപ്പെട  മഞ്ഞളകാേനകുഴമി  അലമി  ഇവമിനട  സൂചമിപ്പെമിച

വമിഷയന മങട നമികയകാേജക മണ്ഡലത്തമിനല നവടമിചമിറ-കകാേടകാേമ്പുഴ-കൂടമിലങ്ങകാേടമി

കറകാേഡമില് പകാേങ്ങസ് പളമിപ്പെറമസ് വളവസ് കുത്തനനയുള ഇറകവന വളവകകളകാേടസ്
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കൂടമിയതുമകാേണസ്  എനള  വമിഷയമകാേണസ്.  ഈ  വളവമില്ത്തനന്ന  ഒരു

പഞകാേയത്തസ്  കറകാേഡുന  വനകചരുനണസ്.  നപകാേതുനവ  വലീതമി  കുറവള  ഈ

ഭകാേഗത്തസ്  കറകാേഡമില്  റമമിള്  സ്ട്രേമിപ്പുകളന  സരകകാേ  കബകാേര്ഡുകളന

സ്ഥകാേപമിചമിട്ടുണസ്.  കൂടുതല്  സരക  മുന്നറമിയമിപ്പെസ്  കബകാേര്ഡുകളന  റമമിള്

സ്ട്രേമിപ്പുകളന  സ്ഥകാേപമിക്കുന്നതമിനുള  നടപടമികള്  സസ്വലീകരമിക്കുന.  ഈ  വളവസ്

അപകടരഹമിതമകാേക്കുന്നതമിനസ്  രണസ്  വശങ്ങളമിലുന  കൂടുതല്  സ്ഥലകമനറ്റടുത്തസ്

വലീതമി കൂകടണതകാേയമിട്ടുണസ്.  അപകടങ്ങള് ഒഴമിവകാേക്കുന്നതസ് പഠമികകാേന കറകാേഡസ്

കസഫമി  വമിഭകാേഗനത്ത  ചുമതലനപ്പെടുത്തകാേന.  കറകാേഡസ്  കസഫമി  വമിഭകാേഗത്തമിനന്റെ

റമികപ്പെകാേര്ടമിനന  അടമിസ്ഥകാേനനപ്പെടുത്തമി  തുടര്  നടപടമികള്

സസ്വലീകരമികകാേവന്നതകാേണസ്.

(10) നസ്ക്യൂനപക വകുപ്പെമിനന്റെ കകകാേചമിനഗസ് നസന്റെര്

ശലീ  .    എന  .    നക  .    അക്ബര്:  സര്,  50  ശതമകാേനത്തമിനസ്  മുകളമില്

നസ്ക്യൂനപക  സമുദകാേയങ്ങള്  തകാേമസമിക്കുന്ന  ഗരുവകാേയൂര്  മണ്ഡലത്തമില്

നസ്ക്യൂനപക  ഉകദത്സ്യകാേഗകാേര്തമികള്കസ്  പരമിശലീലന  കകനന  ഗരുവകാേയൂരമില്

അനുവദമികണനമനളതകാേണസ് ഈ സബ്മമിഷനന്റെ ഉളടകന.

നസ്ക്യൂനപക  വകുപ്പെമിനുകലീഴമിലുള  നനമകനകാേറമിറ്റമി  കകകാേചമിനഗസ്  നസന്റെര്
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മമികച രലീതമിയമില് സനസ്ഥകാേനത്തുടനലീളന പ്രവര്ത്തമിച്ചുനകകാേണമിരമിക്കുകയകാേണസ്.

PSC,  UPSC  ഉള്നപ്പെനടയുള  മതര  പരലീകകളനട  കകകാേചമിനഗകള്കസ്

സസ്വകകാേരത്സ്യ  സ്ഥകാേപനങ്ങള് വലമിയ തുക ഫൈലീസസ്  വകാേങ്ങമിനകകാേണമിരമിക്കുകമകാേള്

സഇൗജനത്സ്യമകാേയ  ഈ  സനവമിധകാേനന  നമിരവധമി  വമിദത്സ്യകാേര്തമികള്കസ്

ഉപകകാേരപ്രദമകാേകുനണസ്.  തൃശ്ശൂര്  ജമിലയമില്  നസ്ക്യൂനപകങ്ങള്  ഏനറയുള

ഗരുവകാേയൂര്  മണ്ഡലത്തമില്  നമിലവമില്  ഈ  കകകാേചമിനഗസ്  നസന്റെല്

അനുവദമിചമിടമില.  ഈ  പ്രകദശത്തസ്  സര്കകാേര്  ഉടമസ്ഥതയമില്  ഉന്നത

വമിദത്സ്യകാേഭത്സ്യകാേസ  സ്ഥകാേപനങ്ങള്  ഒനനതനന്നയമില.  നസ്ക്യൂനപകങ്ങള്  ഏനറയുള

മണ്ഡലന  എന്നതസ്  പരമിഗണമിച്ചുന  തലീരകദശനത്ത  പകാേവനപ്പെട  ജനങ്ങള്

തകാേമസമിക്കുന്ന  ഒരു  കകനന  കൂടമിയകാേയ  ഗരുവകാേയൂരമില്  നസ്ക്യൂനപക

വകുപ്പെമിനുകലീഴമില്  നനമകനകാേറമിറ്റമി  കകകാേചമിനഗസ്  നസന്റെര്  അനുവദമികകാേന

ആവശത്സ്യമകാേയ  നടപടമി  സസ്വലീകരമികണന.  നസന്റെര്  അനുവദമിചകാേല്

സഇൗജനത്സ്യമകാേയമി ഭഇൗതമിക പശകാേത്തല സഇൗകരത്സ്യങ്ങളണകാേകകാേന സന്നദ്ധമകാേണസ്

എനകൂടമി  അറമിയമിക്കുകയകാേണസ്.  ആയതമിനകാേല്  നനമകനകാേറമിറ്റമി  പരമിശലീലന

കകനന അനുവദമികകാേന നടപടമി സസ്വലീകരമികണനമന്നസ് അഭത്സ്യര്തമിക്കുകയകാേണസ്.

നസ്ക്യൂനപകകകമന, കകാേയമികന, വഖഫൈസ്, ഹജസ് തലീര്തകാേടന വകുപ്പുമനമി
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(ശലീ  .    വമി  .    അബ്ദുറഹമിമകാേന):  സര്,  ബഹുമകാേനനപ്പെട  ഗരുവകാേയൂര്  അനഗന

ശലീ.  എന.  നക.  അക്ബറമിനന്റെ  സബ്മമിഷനസ്  മറുപടമിയകാേയമി,  നസ്ക്യൂനപക

വമിഭകാേഗത്തമില്നപ്പെട  അഭത്സ്യസവമിദത്സ്യരകാേയ  വമിദത്സ്യകാേര്തമികള്കസ്  PSC,  UPSC,

Railway,  Banking  തുടങ്ങമിയ  കമഖലകളമില്  നതകാേഴമില്  ലഭമിക്കുന്നതമിനുള

പരലീക  പരമിശലീലനമകാേണസ്  നസ്ക്യൂനപക  യുവജനതയകാേയുള  പരമിശലീലന

കകനങ്ങള് മുഖകാേനരന നടപ്പെമിലകാേക്കുന്നതസ്.

നസ്ക്യൂനപക വമിഭകാേഗങ്ങളനട പരലീക പരമിശലീലനത്തമിനസ് പ്രകാേകദശമികമകാേയ

ആവശത്സ്യകതകളനണങമില്  ഉപകകനങ്ങള്  അനുവദമിക്കുനണസ്.  നസ്ക്യൂനപക

യുവജന  പരമിശലീലന  കകനങ്ങള്  നസ്ക്യൂനപക  കകമ  വകുപ്പെമിനന്റെ

നമിയനണത്തമില്  കനരമിടസ്  നടത്തുന്നവയുന  നസ്ക്യൂനപക  ജനതയകാേയുള

പരമിശലീലന  കകനങ്ങള്,  ഉപകകനങ്ങള്  എന്നമിവ  വമിവമിധ

സനഘടനകള്കകാേയമി അനുവദമികകാേവന്നതുമകാേണസ്. 

തൃശ്ശൂര്  ജമിലയമില് നമിലവമില് നകകാേടുങ്ങല്ലൂരമില് ഒരു നസ്ക്യൂനപക യുവജന

പരമിശലീലന  കകനവന  കകകചരമി,  ഈസ്റ്റസ്  കഫൈകാേര്ടസ്  എന്നമിവമിടങ്ങളമില്  രണസ്

ഉപകകനങ്ങളന  പ്രവര്ത്തമിച്ചുവരുന.  തൃശ്ശൂര്  ജമിലയമില്  പുതമിയ  പരമിശലീലന

കകനങ്ങളനട  കകാേരത്സ്യന  ഇകപ്പെകാേള്  പരമിഗണനയമിലമില.  പനക,  അതസ്
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ആവശത്സ്യമകാേകുന്നമുറയസ് പരമികശകാേധമിക്കുന്നതകാേണസ്. 

നസ്ക്യൂനപക കകമ വകുപ്പെസ് അഡലീഷണല് സമില് അകസ്വമിസമിഷന കപ്രകാേഗകാേന

കകരളയുമകാേയമി  കചര്ന്നസ്  നസ്ക്യൂനപക  വമിദത്സ്യകാേര്തമികള്കസ്  നനനപുണത്സ്യ

കമഖലയമില് നനവദഗ്ദ്ധത്സ്യന നല്കുന്നതമിനുള പദ്ധതമികളന ഇകപ്പെകാേള് തയകാേറകാേകമി

വരുന.  ഇകതകാേനടകാേപ്പെന  2023-24-നല  കകന  ബഡ്ജറ്റമില്  നസ്ക്യൂനപക

കകമത്തമിനുള വമിഹമിതത്തമില് നടപ്പുസകാേമത്തമിക വര്ഷകത്തകകാേള്  38.31

ശതമകാേനത്തമിനന്റെ  കുറവസ്  വരുത്തമിയമിട്ടുനണനള  വസ്തുതയുന  അറമിയമിക്കുന.

കൂടകാേനത,  ഗകവഷണ  വമിദത്സ്യകാേര്തമികള്ക്കുള  മഇൗലകാേനകാേ  ആസകാേദസ്  കദശലീയ

കസകാേളര്ഷമിപ്പെസ്,  പ്രലീനമടമികസ് വമിഭകാേഗത്തമില് ഒനമുതല് എട്ടുവനര കകാേസ്സുകളമിനല

കുടമികള്ക്കുള  കസകാേളര്ഷമിപ്പെസ്  എന്നമിവയുന  കകന  സര്കകാേര്

നമിര്ത്തലകാേകമിയമിരമിക്കുകയകാേണസ്.  ബഹുമകാേനനപ്പെട  എന.എല്.എ.-യുനട

ആവശത്സ്യത്തമിനസ്  പരമികശകാേധമിചസ്  ആവശത്സ്യമകാേയ  നടപടമി  സസ്വലീകരമിക്കുനമന്നസ്

അറമിയമിക്കുകയകാേണസ്.


