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സബ്മമിഷന

(1) തുണ്ടുഭൂമമികളുടടെ ഇനനം മമാറനം

ശശ  .    ടസബമാസസ്റ്റ്യൻ  കുളത്തുങ്കല:  സര,  വളടരെ  ഗഗൗരെവമുളള  ഒരു  ഭൂ

പ്രശ്നമമാണണ്  എനമികണ്  സബ്മമിഷനമായമി  ഉന്നയമികമാനുളളതണ്.  കകരെള  ലമാനഡണ്

റമികഫമാനംസണ്  ആകണ്  1963-ടന്റെ  ടസക്ഷന  81  (i)  പ്രകമാരെനം  കതമാട്ടഭൂമമികള

എകനംപ്റഡണ്  ലമാനഡമാണണ്.  അത്തരെനം  ഭൂമമികള  ടടകവശനംവചമിരുന്ന

ആളുകളമിലനമിനനം സമാമൂഹമിക മമാറത്തമിടന്റെ അടെമിസമാനത്തമില കൂട്ടുകുടനംബങ്ങള

അണുകുടനംബങ്ങളമായമി  മമാറമിയതമിടന്റെയനം  മുമണ്  ഭൂരെഹമിതരെമായമിരുന്ന  ആളുകള

ടചെറമിയ  തുണണ്  ഭൂമമികളുടടെ  ഉടെമകളമായമി  മമാറമിയ  സമാഹചെരെസ്റ്റ്യത്തമിലനം  ഭൂമമികള

മുറമിച്ചുവമിലകടപ്പെട്ട  സമാഹചെരെസ്റ്റ്യമുണണ്.   മുറമിച്ചുവമിലകടപ്പെട്ട  ഭൂമമികള  ഒരു

നമിലയമിലനം റവനന്യൂ അവകമാശങ്ങള തടെസ്സടപ്പെടന്നതടല്ലെന്ന LR4013/2022 dated

12-12-2022  ഉത്തരെവണ്  റവനന്യൂ  വകുപ്പെണ്  പുറടപ്പെടവമിചമിട്ടുണണ്.  അതുപ്രകമാരെനം

ബമി.ടെമി.ആര.-ല കരെഖടപ്പെടത്തമിയമിരെമിക്കുന്ന കതമാട്ടങ്ങടളല്ലെമാനം 81 (i) വകുപ്പെമില ഇഗൗ

വമിഭമാഗത്തമില  ഒഴമിവമാകമിയമിട്ടുളള  കതമാട്ടങ്ങളടല്ലെനനം  81  (i)  വകുപ്പെമില  ഇഗൗ

വമിഭമാഗത്തമില  ഒഴമിവമാകമിയമിട്ടുളള  ഭൂമമികളമാടണങ്കമിലത്തടന്ന  തരെനംമമാറനം
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പമാടെമിടല്ലെന്നണ്  നമിയമത്തമില  വമിലകമിയമിട്ടമിടല്ലെനനം  ഭൂപരെമിധമിക്കുളളമിലളള  വസ്റ്റ്യകമി

ടടകവശനം  വയ്ക്കുന്ന  ഭൂമമി  അകദ്ദേഹത്തമിനണ്  യകഥേഷനം  വമിനമികയമാഗമിക്കുന്നതമിനണ്

യമാടതമാരു  തടെസ്സവനം  1963-ടല  കകരെള  ഭൂപരെമിഷ്കരെണ  നമിയമത്തമില  വസ്റ്റ്യവസ

ടചെയമിട്ടമില്ലെ.  എന്നമാല ചെമില ഉകദസ്റ്റ്യമാഗസര ഇകമാരെസ്റ്റ്യങ്ങള അവഗണമിച്ചുടകമാണണ്

അത്തരെനം  ഭൂമമികള  ടടകവശനംവയ്ക്കുന്നവരുടടെ  റവനന്യൂ  അവകമാശങ്ങള

നമികഷധമികടപ്പെടന്ന സമാഹചെരെസ്റ്റ്യമുണണ്.  അതമിലപരെമി  പുതമിയതമായമി  ഒരു മറുപടെമി

1963-ടല കകരെള ഭൂപരെമിഷ്കരെണ ആകമിടല 81-ാം വകുപ്പുപ്രകമാരെനം ഭൂമമി ഇളവലഭമിച

ആവശസ്റ്റ്യത്തമിനല്ലെമാടത  തരെനംമമാറനം  ടചെയ്യുകകയമാ  വമിലക്കുകകയമാ  ടചെയ്യുന്നപക്ഷനം

അപ്രകമാരെനം  തരെനംമമാറമിയകതമാ  വമിലപ്പെന  നടെത്തമിയകതമാ  ആയ ഭൂമമി  തരെനം  മമാറമി

വമിലപ്പെന നടെത്തമിയ തശയതമി മുതല പ്രസ്തുത ഭൂമമിയനം അതമിലളള സമാവരെജനംഗമ

വസ്തുകളുമുളടപ്പെടടെ  സരകമാരെമില  നമിക്ഷമിപ്തമമാക്കുന്ന  തരെത്തമില  87(a)  എന്ന

പുതമിയ  വകുപ്പെണ്  ഉളടപ്പെടത്തമി  കകരെള  ഭൂപരെമിഷ്കരെണ  ആകണ്  കഭദഗതമി

വരുത്തുന്നതമിനണ്  23-10-2009-ടല  മനമിസഭമാ  കയമാഗനം  തശരുമമാനമിചമിട്ടുളള

(....ടടമകണ് ഓഫണ്.. )…
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റവനന്യൂ-ഭവനനമിരമമാണ  വകുപ്പുമനമി  (ശശ  .    ടക  .    രെമാജന):  സര,

ബഹുമമാനടപ്പെട്ട അനംഗനം ഉന്നയമിചതണ് വളടരെ പ്രസകമമായ കമാരെസ്റ്റ്യമമാണണ്. സരകമാര

അതമിടന്റെ  ഗഗൗരെവനം   കണകമിടലടക്കുനണണ്.   കകരെള  ഭൂപരെമിഷ്കരെണ

നമിയമപ്രകമാരെനം ഇളവലഭമിച കതമാട്ടഭൂമമിയമിലനമിന്നണ് മുറമിച്ചുവമാങ്ങമിയ ഭൂമമിയടടെ തരെനം

പുരെയമിടെടമന്നമാകമി  മമാറമിനലകുന്നതമിനണ്  നമിലവമിടല  നമിയമപ്രകമാരെനം

നമിരവമാഹമമില്ലെമാത്തതമാണണ്.    എന്നമാല ഭൂമമിയടടെ  ഇനനം  ടതറമായമി  കതമാട്ടടമന്നണ്

റവനന്യൂ  കരെഖകളമില  കരെഖടപ്പെടത്തമിയമിട്ടുള്ളതണ്  തമിരുത്തുന്നതമിനണ്  അതതണ്  ഭൂകരെഖ

തഹസമിലദമാരമമാരകണ്  അധമികമാരെനം  നലകമിയമിട്ടുള്ളതുനം   ഇകമാരെസ്റ്റ്യത്തമില  ലഭമിച

അകപക്ഷകളമികന്മേല നടെപടെമി സസശകരെമിചമിട്ടുള്ളതുമമാണണ്.  കകമാട്ടയനം ജമില്ലെയമില ഈ

പ്രശ്നനം  ധമാരെമാളമമായമിട്ടുണണ്.  കബസമികണ്  ടെമാകണ്  രെജമിസറമില  (ബമി.ടെമി.ആര.)

കതമാട്ടടമന്നണ്  കരെഖടപ്പെടത്തമിയമിരെമിക്കുന്നവടയല്ലെമാനം  കകരെള  ഭൂപരെമിഷ്കരെണ

നമിയമപ്രകമാരെനം  ഒഴമിവമാകമിയ  കതമാട്ടങ്ങളല്ലെ.   കകരെള  ഭൂപരെമിഷ്കരെണ  നമിയമനം

ബമാധകമല്ലെമാത്ത  വമിളകടള  (കവങ്ങണ്,  ടതങ്ങണ്,  ടവറമില  തുടെങ്ങമിയവ)

കതമാട്ടങ്ങളമായമി ബമി.ടെമി.ആര.-ല കരെഖടപ്പെടത്തമിയമിട്ടുണണ്.   കകവശനം വയമാവന്ന

അളവമില  കുറഞ്ഞ  ഭൂമമി  കകവശമുള്ളവരുടടെ  ഭൂമമിയമില  കമലപ്പെറഞ്ഞ



Uncorrected/Not for Publication
02.03.2023

4

കതമാട്ടവമിളകള കൃഷമി ടചെയ്യുനടണങ്കമില അതണ് ബമി.ടെമി.ആര.-ല കതമാട്ടമമായമാണണ്

കരെഖടപ്പെടത്തമിയമിട്ടുള്ളതണ്. എന്നമാല അത്തരെനം കരെഖടപ്പെടത്തലമില അപമാകതയമില്ലെ.

ബമി.ടെമി.ആര.-ല  കതമാട്ടടമന്നണ്  കമാണുന്നവടയല്ലെമാനം  കകരെള  ഭൂപരെമിഷ്കരെണ

നമിയമപ്രകമാരെനം മമിചഭൂമമി കകസുള്ളവരകണ് ഒഴമിവമാകമി നലകമിയ കതമാട്ടമമാടണന്നണ്

വസ്റ്റ്യമാഖസ്റ്റ്യമാനമിക്കുന്നതമാണണ് പ്രശ്നങ്ങള സൃഷമിക്കുന്നതണ്.  ബമി.ടെമി.ആര.-ല കതമാട്ടടമന്നണ്

കരെഖടപ്പെടത്തമിയമിരെമിക്കുന്ന   ഭൂമമികളമാടണങ്കമില  അവയമില   ടകട്ടമിടെ  ടപരമമിറണ്,

കവദദ്യുതമി കണക്ഷന, വമാട്ടര കണക്ഷന എന്നമിവടയമാനനം അനുവദമികരുടതന്നണ്

വമിലകമി  കകമാട്ടയനം  ജമില്ലെമാ  കളകര  17-08-2017-ല  5/13984/2015  നമര

സരക്കുലര  തകദ്ദേശസസയനംഭരെണ  സമാപനങ്ങളകണ്  നലകുകയണമായമി.  ഈ

ഉത്തരെവമിടല  അവസ്റ്റ്യകതകളമാണണ്  പ്രശ്നങ്ങള  സൃഷമിചതണ്.  ഇകമാരെസ്റ്റ്യത്തമില

അടെമിയന്തരെമമായമി സ്പഷശകരെണനം പുറടപ്പെടവമികമാന സരകമാര തശരുമമാനമിചമിട്ടുണണ്.

ഈ  വമിഷയനം  സനംബനമിചണ്  സരകമാര  നമിരെവധമി  തവണ  മശറമിനംഗുകള

നടെത്തുകയനം  നടെപടെമി  സസശകരെമികമാന  ലമാനഡണ്  കബമാരഡമികനമാടെണ്

നമിരകദ്ദേശമിക്കുകയനം ടചെയ. ബമി.ടെമി.ആര.-ല കതമാട്ടടമന്നണ് കരെഖടപ്പെടത്തമിയമിരെമിക്കുന്ന

ഭൂമമികടളല്ലെമാനം  കകരെള  ഭൂപരെമിഷ്കരെണ  നമിയമപ്രകമാരെനം  ഒഴമിവമാകമിയ  ഭൂമമികളമായമി
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വസ്റ്റ്യമാഖസ്റ്റ്യമാനമിചണ്  നമിയമപരെമമായമി  ലഭമികകണ  അവകമാശങ്ങള  വമിലകമാന

പമാടെമിടല്ലെന്നനനം  ഒഴമിവകള  ലഭമിച  ഭൂമമിയമില  തരെനംമമാറനം  വരുത്തമിയമാല  ആയതണ്

പരെമികശമാധമിചണ്  തുടെരനടെപടെമി  സസശകരെമികമാന  തമാലൂകണ്  ലമാനഡണ്  കബമാരഡമിനണ്

മമാത്രകമ അധമികമാരെമുള്ളൂടവനനം കതമാട്ടടമന്നണ്  കരെഖടപ്പെടത്തമിയ ഭൂമമിയടടെ റവനന്യൂ

അവകമാശങ്ങള  ഏകപക്ഷശയമമായമി  വമിലകമാന  വമികല്ലെജമാഫശസരകകമാ

തകദ്ദേശസസയനംഭരെണ  സമാപനങ്ങളമിടല  ടസക്രട്ടറമികകമാ  അധമികമാരെമമിടല്ലെനനം

കമാണമിചണ്  കസറണ്  ലമാനഡണ്  കബമാരഡണ്    23-10-2021-ല  (ഈ  ഗവണ്ടമന്റെണ്

വന്നതമിനുകശഷനം)  എല.ബമി.എ.  3-5423/2021-ാം  നമര  സരക്കുലര

പുറടപ്പെടവമിചമിട്ടുണണ്.    ഭൂപരെമിഷ്കരെണ  നമിയമപ്രകമാരെനം  ഒഴമിവമാകമിയ  കതമാട്ടഭൂമമി

എന്നനമിലയമില  കരെഖകള  പ്രകതസ്റ്റ്യകമമായമി  കരെഖടപ്പെടത്തമാന  കഴമിയകമമാടയനനം

പരെമികശമാധമിച്ചുവരെമികയമാണണ്.   കകരെള  ഭൂപരെമിഷ്കരെണ  നമിയമടത്ത  ശരെമിയമായമി

വസ്റ്റ്യമാഖസ്റ്റ്യമാനമിച്ചുടകമാണ്ടുനം  ഉകദസ്റ്റ്യമാഗസര  സസശകരെമികകണ  നടെപടെമികടളക്കുറമിച്ചുനം

ലമാനഡണ്  കബമാരഡണ്  ഒരു  കരെടെണ്  സരക്കുലര  തയമാറമാകമി  സരകമാരെമില

സമരപ്പെമിചമിരുന.  സരക്കുലറമിടല  വസ്റ്റ്യവസകള  നമിയമപരെമമായമി

നമിലനമിലക്കുന്നതമാകണമാ  എന്നതമിനണ്  അഡസകകറണ്  ജനറലമിടന്റെ  അഭമിപ്രമായനം
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ലഭമിചകശഷനം  പ്രസ്തുത  സരക്കുലര  അടെമിയന്തരെമമായമി

പുറടപ്പെടവമിക്കുന്നതമായമിരെമിക്കുനം.   അങ്ങണ്  പറഞ്ഞ  കമാരെസ്റ്റ്യങ്ങള  സരകമാര

ഗഗൗരെവമമായമി പരെമികശമാധമിച്ചുവരെമികയമാണണ്.

(2) കയ്പമനംഗലനം തശരെപ്രകദശത്തണ് ടടെകടമാപമാഡണ് നമിരമമാണനം 

ശശ  .    ഇ  .    ടെമി  .    കടെസണ്  മമാസര:  സര,  കയ്പമനംഗലനം  തശരെപ്രകദശത്തണ്

കഹമാട്ടണ്കസ്പമാട്ടമിലളടപ്പെട്ട  പ്രകദശത്തണ്  അടെമിയന്തരെമമായമി  ടടെകടമാപമാഡണ്

നമിരമമികണടമന്നമാണണ് ഈ സബ്മമിഷനമിലൂടടെ ആവശസ്റ്റ്യടപ്പെടന്നതണ്.   കഴമിഞ്ഞ

15  വരഷകമാലമമായമി  നമിരെന്തരെനം  കടെലകക്ഷമാഭവനം  കടെകലറവമുണമാകുന്ന

കദരഘസ്റ്റ്യകമറമിയ തശരെകദശ മണ്ഡലമമാണണ് കയ്പമനംഗലനം.   ഒരെമായസ്സമിടന്റെ മുഴുവന

വമിയരപ്പെണ്  ഉപകയമാഗമിചണ്  പടത്തുയരത്തമിയ  നൂറുകണകമിനണ്  വശടകള

തകരനകപമാകുന, ജശവകനമാപമാധമികള നശമിക്കുന. തശരെകശമാഷണനം സനംഭവമിചണ്

സലനം  നഷടപ്പെട്ടതമിടന്റെ  അതമിദയനശയമമായ  വമിവരെങ്ങള  കഴമിഞ്ഞ

സരകമാരെമിടന്റെയനം  ഈ  സരകമാരെമിടന്റെയനം  കമാലത്തണ്  ഒട്ടനവധമി  കത്തുകള

മുകഖനയനം  കനരെമിട്ടുനം  വകുപ്പുമനമിക്കുനം  ഉകദസ്റ്റ്യമാഗസരക്കുനം  നലകമിയമിട്ടുണണ്.

അതമിടന്റെ  ഭമാഗമമായമാണണ്  കയ്പമനംഗലനം  മണ്ഡലടത്ത  കഹമാട്ടണ്കസ്പമാട്ടണ്
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പദ്ധതമിയമിലളടപ്പെടത്തമിയമിട്ടുള്ളതണ്.  വളടരെ സകന്തമാഷകത്തമാടടെയമാണണ്  ഇകമാരെസ്റ്റ്യനം

ഞങ്ങള അറമിഞ്ഞതണ്.  എന്നമാല ഇതുവടരെ കഹമാട്ടണ്കസ്പമാട്ടമിലളടപ്പെട്ട പ്രകദശത്തണ്

ടടെകടമാപമാഡണ്  പണമിയന്നതമിനുള്ള  നടെപടെമി  ആരെനംഭമിചമിട്ടമില്ലെ.  കകന്ദ്രസരകമാര

ഏജനസമിയമായ  നമാഷണല  ടസന്റെര  കഫമാര  കകമാസല  റമിസരചണ്

(എന.സമി.സമി.ആര.)-ടനയമാണണ്  ഇതുസനംബനമിചണ്  പഠനനം  നടെത്തുന്നതമിനണ്

നമികയമാഗമികടപ്പെട്ടമിട്ടുള്ളതണ്.  ഒരു  വരഷനം  കഴമിഞ്ഞമിട്ടുനം   അവരുടടെ  പഠനനം

ആരെനംഭമികമാനുള്ള  തശയതമി  അനന്തമമായമി  നശണ്ടുകപമാകുകയമാണണ്.  മമാരചണ്

മമാസത്തമില ആരെനംഭമിക്കുടമന്നമാണണ് ഇകപ്പെമാള ഉകദസ്റ്റ്യമാഗസര പറയന്നതണ്.  അടത്ത

ജൂണ്  മമാസനം  മുതല  വശണ്ടുനം  കടെലകക്ഷമാഭനം  ആരെനംഭമിക്കുടമനള്ളതണ്  വളടരെ

ടനഞമിടെമികപ്പെമാടടെയമാണണ്  ഞങ്ങള  കമാണുന്നതണ്.    എന.സമി.സമി.ആര.  പഠന

റമികപ്പെമാരട്ടണ്  പ്രകമാരെനം  ഡമികസന  തയമാറമാകമി  എസമികമറ്റുണമാകമി  ടടെണര

ക്ഷണമിചണ്  ജൂണ്  മമാസത്തമിനുമുമണ്  നമിരമമാണ  പ്രവൃത്തമികള

ആരെനംഭമികണടമങ്കമില  ബഹുമമാനടപ്പെട്ട  ജലകസചെന  വകുപ്പുമനമിയടടെയനം

വകുപ്പെമിടന്റെയനം കൃതസ്റ്റ്യമമായ ഇടെടപടെല അനമിവമാരെസ്റ്റ്യമമാണണ്.  'കകരെളത്തമിടന്റെ കസന'

എന്നറമിയടപ്പെടന്ന  മതസ്റ്റ്യടത്തമാഴമിലമാളമികളക്കുകവണമി  ബഹുമമാനടപ്പെട്ട  മനമി
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അടെമിയന്തരെമമായമി  കയമാഗനം  വമിളമിച്ചുകചെരത്തണ്  നമിരമമാണപ്രവരത്തനങ്ങള

ആരെനംഭമികമാനുള്ള അതമികവഗ നടെപടെമികളുണമാകണടമന്നണ് അഭസ്റ്റ്യരതമിക്കുന.

ജലവമിഭവ വകുപ്പുമനമി  (ശശ  .    കറമാഷമി  അഗസമിന):  സര,  ബഹുമമാനടപ്പെട്ട

അനംഗനം  സൂചെമിപ്പെമിചതണ്  വളടരെ  പ്രധമാനടപ്പെട്ട  കമാരെസ്റ്റ്യമമാണണ്.   നമാഷണല  ടസന്റെര

കഫമാര  കകമാസല  റമിസരചണ്  (എന.സമി.സമി.ആര.)-ടന്റെ  പഠനനം

നടെത്തുന്നതമിനമാവശസ്റ്റ്യമമായ  നടെപടെമികള  സസശകരെമിചമിട്ടുണണ്.

അതമിടന്റെയടെമിസമാനത്തമില കയ്പമനംഗലനം നമികയമാജകമണ്ഡലത്തമിടല എറമിയമാടെണ്,

എടെവമിലങ്ങണ്  പഞമായത്തുകളമില  ടടെകടമാപമാഡണ്  ഉപകയമാഗമിച്ചുള്ള

സനംരെക്ഷണഭമിത്തമി ഒരുക്കുന്നതമിനണ് എന.സമി.സമി.ആര.  ടെശനം  2022  ആഗസണ്  10,

12  തശയതമികളമില സന്ദരശനനം നടെത്തമിയമിരുന.   ആ ടെശനം ഇനടവസമികഗഷന

പൂരത്തശകരെമിചതമിടന്റെ  പഠന  റമികപ്പെമാരട്ടണ്  ഇതുവടരെ  ലഭമിചമിട്ടമില്ലെ.   റമികപ്പെമാരട്ടണ്

ലഭസ്റ്റ്യമമാകമാനുള്ള  നടെപടെമികള  സസശകരെമിക്കുന.  റമികപ്പെമാരട്ടണ്  ലഭസ്റ്റ്യമമായമാല

ഡമി.പമി.ആര.  തയമാറമാകമി   പ്രവരത്തനനം  നടെത്തമാന  കഴമിയനം.   പ്രസ്തുത

നമികയമാജകമണ്ഡലത്തമില  ഏകകദശനം  19  കമികലമാമശറകറമാളനം  ദൂരെനം

കടെലത്തശരെമുണണ്.   അതമിടന്റെ   പ്രധമാനടപ്പെട്ട  പല  സലങ്ങളമിലനം   പല
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പ്രവരത്തനങ്ങളുനം  നടെനവരുനണണ്.    8   പ്രവരത്തനങ്ങളകമായമി   104.17

ലക്ഷനം രൂപയടടെ ഭരെണമാനുമതമി നലകമി പ്രവരത്തനങ്ങള പൂരത്തശകരെമിചമിട്ടുണണ്.

2022-23-ല രെണണ്  പ്രവൃത്തമികളകമായമി  15.8  ലക്ഷനം രൂപയടടെ ഭരെണമാനുമതമി

നലകമി,  ഒരു പ്രവൃത്തമി പൂരത്തശകരെമിക്കുകയനം ഒരു  പ്രവൃത്തമി പുകരെമാഗമമിക്കുകയനം

ടചെയ്യുന.  ബഹുമമാനടപ്പെട്ട അനംഗനം സൂചെമിപ്പെമിചതുകപമാടല എന.സമി.സമി.ആര.-ടന്റെ

പഠനനം  പൂരത്തമിയമാകമാന  ഇനമിയനം  തമാമസനം  കനരെമിടകയമാടണങ്കമില  അവമിടെനം

സനംരെക്ഷമികകണ  ചുമതല  ഗവണ്ടമന്റെമിനുള്ളതുടകമാണണ്  അത്തരെനം

പ്രവരത്തനങ്ങളക്കുകവണമി  ആവശസ്റ്റ്യടമങ്കമില  ഒന്നരെകകമാടെമി  രൂപ  അനുവദമിചണ്

നലകുന്നതമിനണ്  ഗവണ്ടമന്റെണ്  തയമാറമാണണ്.  അതമിനുപുറടക

എന.സമി.സമി.ആര.-ടന്റെ നമിരമമാണവനം നടെത്തമാനം.

(3) ഗവണ്ടമന്റെണ് വനമിത റസമിഡനഷസ്റ്റ്യല കപമാളമിടടെകമികമിടന്റെ പ്രവരത്തനനം

ശശ  .   ടെമി  .   ഐ  .   മധുസൂദനന: സര, കകരെളത്തമിടല ഏക ഗവണ്ടമന്റെണ് വനമിത

റസമിഡനഷസ്റ്റ്യല  കപമാളമിടടെകമികമാണണ്  1991-ല  പയന്നൂരെമില  സമാപമിച

കപമാളമിടടെകമികണ് കകമാകളജണ്.   പയന്നൂര നഗരെസഭയമില കകമാകറമാത്തണ്  22  ഏകര

സലത്തമാണണ്  കകമാകളജണ്  പ്രവരത്തമിച്ചുവരുന്നതണ്.   കമന്യൂട്ടര  എഞമിനശയറമിനംഗണ്,
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ഇനസ്ട്രുടമകന്റെഷന  എഞമിനശയറമിനംഗണ്,  ഇലകകമാണമികണ്  &  കമന്യൂണമികകഷന

എഞമിനശയറമിനംഗണ്, കമന്യൂട്ടര ആപമികകഷന & ബമിസമിനസണ് മമാകനജ് ടമന്റെണ് എന്നശ

നമാലണ്  ബമാഞ്ചുകളമാണണ്  ഇത്രയനം  കമാലങ്ങളമായമി  ഇവമിടടെയള്ളതണ്.  240

കുട്ടമികളകമാണണ് പ്രകവശനനം നലകുന്നതണ്. തമിരുവനന്തപുരെനം മുതല കമാസരകഗമാഡണ്

വടരെയള്ള  കമഖലകളമിലനമിനനം  കുട്ടമികള  ഈ  കകമാകളജമില  പ്രകവശനനം

കനടനണണ്.  400  കുട്ടമികളകണ് തമാമസമികമാന കഴമിയന്ന കഹമാസല സഗൗകരെസ്റ്റ്യനം

കകമാകളജമിലണണ്.   കകമാഴണ്  കഴമിഞ്ഞമിറങ്ങുന്നവരെമില  84  ശതമമാനനം  കപരകണ്

കപസ് ടമന്റെണ്  ലഭമിക്കുനണണ്.  എന്നമാല   കമാലത്തമിനനുസരെമിചണ്  സമഗ്രമമായ

വമികസനനം ടകമാണ്ടുവരെമാനുനം പുതമിയ കകമാഴ്സുകള ആരെനംഭമികമാനുനം സമാധമിക്കുന്നമില്ലെ

എനള്ളതമാണണ് ഇന്നണ് കകമാകളജണ് കനരെമിടന്ന ഏറവനം പ്രധമാനടപ്പെട്ട പ്രശ്നനം.  2024-

ഓടകൂടെമി  All  India  Council  for  Technical  Education (AICTE)-യടടെ

അഫമിലമികയഷന  കനടെമാന  കഴമിയന്നമിടല്ലെങ്കമില  സമാപനത്തമിടന്റെ  ഭമാവമിതടന്ന

കചെമാദസ്റ്റ്യചെമിഹ്നമമാകുന്ന  നമിലയമികലയ്ടകത്തുനം.  കമാലത്തമിനനുസരെമിച്ചുള്ള

കകമാഴ്സുകളുണമാകുന്നമില്ലെ  എനള്ളതമിനമാല  പ്രകവശനത്തമില  കുട്ടമികള

കുറഞ്ഞുവരുന്ന  സമിതമിയനം  നമിലനമിലക്കുനണണ്.  കപമാളമിടടെകമികണ്
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കമാകലമാചെമിതമമായമി  മമാറമിടയടക്കുന്നതമിനുനം  ടപമാതുജനങ്ങളക്കുകൂടെമി  ടതമാഴമില

പരെമിശശലനനം, ഇനകുകബഷന ടസന്റെര എന്നമിവ ആരെനംഭമിക്കുന്നതമിനുനം നടെപടെമികള

സസശകരെമികകണതുണണ്.   50  ശതമമാനനം  സശറണ്  വനമിതകളകണ്  നമിലനമിരത്തമി

ജനറല കപമാളമിടടെകമികണ് കകമാകളജമായമി മമാറ്റുന്നകമാരെസ്റ്റ്യനം പരെമിഗണമികണടമന്നമാണണ്

ഈ സബ്മമിഷനമിലൂടടെ ആവശസ്റ്റ്യടപ്പെടന്നതണ്. 

ഉന്നത  വമിദസ്റ്റ്യമാഭസ്റ്റ്യമാസ-സമാമൂഹസ്റ്റ്യനശതമി  വകുപ്പുമനമി  (കഡമാ  .    ആര  .    ബമിന):

സര,  പയന്നൂര വനമിത റസമിഡനഷസ്റ്റ്യല കപമാളമിടടെകമികണ്  കകമാകളജമില കമന്യൂട്ടര

എഞമിനശയറമിനംഗമിനണ്  60 സശറ്റുകള, ഇനസ്ട്രുടമകന്റെഷന എഞമിനശയറമിനംഗമിനണ്  60

സശറ്റുകള,  ഇലകകമാണമികണ്  &  കമന്യൂണമികകഷന  എഞമിനശയറമിനംഗമിനണ്  60

സശറ്റുകള,   കമന്യൂട്ടര  ആപമികകഷന  &  ബമിസമിനസണ്  മമാകനജ് ടമന്റെമിനണ്  50

സശറ്റുകള  എന്നമിങ്ങടന  നമാലണ്  വമിഷയങ്ങളമിലള്ള  ഡമികപമാമ  കപ്രമാഗ്രമാമമാണണ്

നമിലവമിലള്ളതണ്.   230   വമിദസ്റ്റ്യമാരതമികളകമാണണ്   ഒരു  വരഷനം  പ്രകവശനനം

നലകമാന സമാധമിക്കുന്നതണ്.  സമാപനത്തമില 80 ശതമമാനത്തമിലധമികനം വമിജയവനം

90  ശതമമാനത്തമിലധമികനം കപസ് ടമനനം  നമിലവമിലണണ്.   കകരെളത്തമിടല  ചെമില

വനമിത  കപമാളമിടടെകമികണ്  കകമാകളജുകളമില  അഡമിഷന  കുറഞ്ഞുവരുനണണ്.
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ആദസ്റ്റ്യവരഷനം  ഒഴമിവള്ള  സശറ്റുകളമില   ലമാററല  എനടമി  വഴമി  ഒഴമിവകള

നമികത്തമിവരുന. സമാപനങ്ങളമിടല 2022-23 അഡമിഷനമില  കുറവണ് വന്നമിട്ടുണണ്.

അതമിനണ്  പരെമിഹമാരെമമായമി  50  ശതമമാനനം  സശറണ്  വനമിതകളകണ്  നമിലനമിരത്തമി

ജനറല കപമാളമിടടെകമികണ് ആക്കുന്നതണ് സനംബനമിച വമിഷയനം എ.ഐ.സമി.ടെമി.ഇ.-

യടടെ  അനംഗശകമാരെത്തമിനണ്  വമികധയമമായമി  നടെപ്പെമിലമാക്കുന്ന  കമാരെസ്റ്റ്യനം

പരെമികശമാധമികമാവന്നതമാണണ്.  നമിലവമില പ്രസ്തുത സമാപനനം  എ.ഐ.സമി.ടെമി.ഇ.-

യടടെ  അനംഗശകമാരെകത്തമാടടെയമാണണ്  പ്രവരത്തമിക്കുന്നതണ്.  സമാപനത്തമിനണ്

എന.ബമി.എ.   അടക്രഡമികറഷന   കനടെമിടയടക്കുന്നതമിനുള്ള  നടെപടെമികള

സസശകരെമിച്ചുവരെമികയമാണണ്.  പ്രസനത  സമാപനത്തമില  കൂടതല  കകമാഴ്സുകള

ആരെനംഭമിക്കുന്നതണ്  സനംബനമിച  ടപ്രമാകപ്പെമാസലകടളമാനനം  ലഭമിചമിട്ടമില്ലെ.

എ.ഐ.സമി.ടെമി.ഇ.  നമിലവമില  പരെമരെമാഗത  കകമാഴ്സുകള  അനുവദമിക്കുന്നതമിനണ്

ടമമാറകട്ടമാറമിയനം  ഏരടപ്പെടത്തമിയമിരെമിക്കുന്ന  സമാഹചെരെസ്റ്റ്യത്തമില  എ.ഐ.സമി.ടെമി.ഇ.

അനംഗശകരെമിചമിട്ടുള്ള പുതുതലമുറ കകമാഴ്സുകള ആരെനംഭമിക്കുന്നതമിനുനം സമാപനത്തമിനണ്

സസന്തമമായള്ള  സലസഗൗകരെസ്റ്റ്യനം  പരെമിഗണമിചണ്  സമാപനത്തമിടന്റെ
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ഉന്നമനത്തമിനമായള്ള  ടപ്രമാകപ്പെമാസലകള   ലഭസ്റ്റ്യമമാകുന്നമുറയണ്   പുതുതലമുറ

കകമാഴ്സുകള തുടെങ്ങുന്നകമാരെസ്റ്റ്യനം പരെമികശമാധമികമാവന്നതമാണണ്.  

(4) എല  .  ബമി  .  എസണ്  .   ടസന്റെര കഫമാര സയനസണ് ആനഡണ് ടടെകകമാളജമിയടടെ
നവശകരെണനം

ശശ  .    ടഎ  .    ബമി  .    സതശഷണ്:   സര,  സനംസമാന സരകമാരെമിടന്റെ കശഴമിലള്ള

സസയനംഭരെണസമാപനമമായ  LBS  Centre  for  Science  &  Technology-ടയ

പ്രതമിസനമിയമില  നമിനനം  കരെകയറണടമന്നതമാണണ്  ഇഗൗ  സബ്മമിഷനമിടല

വമിഷയനം.   LBS  Centre  for  Science  &  Technology-യടടെ  കശഴമില  5

റശജമിയണല യൂണമിറ്റുകളുനം സബ്ടസന്റെറുകളുനം 2 എഞമിനശയറമിനംഗണ് കകമാകളജുകളുനം

ഒരു  അകപഡണ്  സയനസണ്  കകമാകളജുമമാണുള്ളതണ്.   ഇകപ്പെമാഴുനം  പഴയ  പല

കകമാഴ്സുകളുമമാണണ്  LBS-ടന്റെ  കശഴമില  നടെനവരുന്നതണ്.  കമാകലമാചെമിതമമായ

പുത്തനതലമുറ  കകമാഴ്സുകള  ആരെനംഭമിക്കുകയനം  അതുവഴമി  വമിദസ്റ്റ്യമാരതമികടള

ആകരഷമിക്കുകയനം  ടചെയമാന  കഴമിഞ്ഞമാല  LBS-നണ്  മുകന്നമാട്ടുകപമാകമാനമാകുനം.

അകതമാടടെമാപ്പെനം  ടപമാതുകമഖലമാ  സമാപനങ്ങളുളടപ്പെടടെയള്ള  വമിവമിധ

സമാപനങ്ങളുടടെ  പരെശക്ഷകള,  അകലമാട്ടണ്ടമന്റെണ്  ഇകമാരെസ്റ്റ്യങ്ങളമില  വളടരെ
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സുതമാരെസ്റ്റ്യമമായ  സമശപനവനം  പ്രവരത്തനവനം  ടപരകഫമാമനസുമമാണണ്  LBS

കമാഴ്ചവചമിട്ടുള്ളതണ്.  ഇഗൗ പശമാത്തലത്തമില ലമാല ബഹദൂര ശമാസമി ടസന്റെര കഫമാര

സയനസണ്  &  ടടെകകമാളജമി  എത്തമികചരന്നമിരെമിക്കുന്ന  പ്രതമിസനമിയമില  നമിന്നണ്

കരെകയറ്റുന്നതമിനണ്  സരകമാര  കണ്സളട്ടനസമികള  ഏലപ്പെമിക്കുകയനം

അസമാപ്പെമിടന്റെ  സമാരട്ടപണ്  സനംരെനംഭങ്ങളകണ്  LBS-ടന  ചുമതലടപ്പെടത്തുകയനം

ടപമാതുകമഖലയമിടല  നമിയമന  പരെശക്ഷകള  ഏലപ്പെമിക്കുകയനം  ടചെയ്യുന്നതണ്

ഉചെമിതമമാകുനം.  സമിവമില  കണ്സളട്ടനസമി, ഹമാരഡണ്  ടവയര  ഇനഫരകമഷന

വമിനംഗുകള എന്നമിവ ഇന്നണ് നമിരജശവമമാണണ്. ഇഗൗ വമിനംഗുകള സജശവമമാക്കുകവഴമി

കൂടതല  വമിദസ്റ്റ്യമാരതമികടള  ആകരഷമികമാനമാകുനം.  ചുരുകത്തമില

പ്രതമിസനമിയമിലമായമിരെമിക്കുന്ന  ഒരു  സമാപനടത്ത  കരെകയറമാന

സനംകയമാജമിതമമായ ഇടെടപടെല ഉണമാകണടമന്നണ് അഭസ്റ്റ്യരതമിക്കുന.

ഉന്നതവമിദസ്റ്റ്യമാഭസ്റ്റ്യമാസ-സമാമൂഹസ്റ്റ്യനശതമി  വകുപ്പുമനമി  (കഡമാ  .    ആര  .    ബമിന):

സര,  ഉന്നതവമിദസ്റ്റ്യമാഭസ്റ്റ്യമാസ  വകുപ്പെമിനുകശഴമില  പ്രവരത്തമിക്കുന്ന  സസയനംഭരെണ

സമാപനമമായ  LBS  Centre  for  Science  &  Technology-യടടെ  കശഴമില

തമിരുവനന്തപുരെനം  LBS Institute  of  Technology  for  Women,  Kasargode



Uncorrected/Not for Publication
02.03.2023

15

LBS  College  of  Engineering  എന്നശ  എഞമിനശയറമിനംഗണ്  കകമാകളജുകളുനം

മലപ്പുറനം പരെപ്പെനങ്ങമാടെമിയമില ഒരു കമമാഡല ഡമിഗ്രമി കകമാകളജുനം  5  റശജമിയണല

ടസന്റെറുകളുനം  18  സബ്ടസന്റെറുകളുനം  ഭമിന്നകശഷമികമാരുടടെ  കക്ഷമത്തമിനുനം  ഇഗൗ

കമഖലയമിടല   ഗകവഷണത്തമിനുമമായനം   Centre  for  Excellence  for

Disabilities  Studies  എന്ന സമാപനവനം പ്രവരത്തമിക്കുന.  വമിവമിധ ടഎ.ടെമി.

കകമാഴ്സുകള,  സമിവമില  കണ്സളട്ടനസമി,  ടഎ.ടെമി.  കണ്സളട്ടനസമി,

എഞമിനശയറമിനംഗണ്  രെനംഗടത്ത  ഗകവഷണനം,  വമിവമിധ  സരകമാര

സമാപനങ്ങളമികലയ്ക്കുള്ള  റമിക്രൂട്ടണ്ടമന്റെണ്,  വമിവമിധ  കകമാഴ്സുകളമികലയ്ക്കുള്ള  പ്രകവശന

പരെശക്ഷ,  അകലമാട്ടണ്ടമന്റെണ്  എന്നമിവയമാണണ്  ടസന്റെറമിടന്റെ  മുഖസ്റ്റ്യ

പ്രവരത്തനകമഖലകള.   ടമഡമികല  വമിദസ്റ്റ്യമാഭസ്റ്റ്യമാസ  വകുപ്പെമിനുകശഴമിടല

ബമി.എസണ്.സമി.  കനഴമിനംഗണ്,  ബമി.എസണ്.സമി.  പമാരെമാടമഡമികല ഡമിഗ്രമി കകമാഴ്സുകള,

എനം.എസണ്.സമി.,  എനം.എല.റമി.,  എനം.എസണ്.സമി.  സ്പശചണ് ലമാനംകഗസജണ്  പകത്തമാളജമി,

ഡമികപമാമ  ഫമാരമസമി,  പമാരെമാടമഡമികല  ഡമികപമാമ  കകമാഴ്സുകള,  ആയരകവദ

കകമാകളജണ്,  ഫമാരമസമി കകമാഴ്സുകള, കഹമാമമികയമാ ഡമികപമാമ കകമാഴ്സുകള തുടെങ്ങമി 15-

ഓളനം  കകമാഴ്സുകളുടടെ  അകലമാട്ടണ്ടമനകള  LBS  വഴമിയമാണണ്  നടെത്തമിവരുന്നതണ്.
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കൂടെമാടത,  ഉന്നതവമിദസ്റ്റ്യമാഭസ്റ്റ്യമാസ  വകുപ്പെമിനുകശഴമിടല  എനം.സമി.എ  പ്രകവശന

പരെശക്ഷയടടെ അകലമാട്ടണ്ടമന്റെണ്   LBS  ടസന്റെറമാണണ്  നടെത്തമിവരുന്നതണ്.   ബമി.ടടെകണ്

ലമാററല  എനടമി  കകമാഴണ്,  ബമി.ഡമി.എസണ്.,  ബമി.എചണ്.എനം., സമി.ടെമി.എനം.  എന്നശ

കകമാഴ്സുകളുടടെ  അകലമാട്ടണ്ടമനനം  2022-23  അദ്ധസ്റ്റ്യയനവരഷനം  മുതല   LBS

ഏടറടത്തമിട്ടുണണ്.   LBS  ടസന്റെറമിനണ്  2  എഞമിനശയറമിനംഗണ്  കകമാകളജുകളുനം  ഒരു

കമമാഡല  ഡമിഗ്രമി  കകമാകളജുനം  നടെത്തുകവഴമി  സമാമത്തമിക  ബമാധസ്റ്റ്യത

ഉണമാകുനണണ്.   പൂജപ്പുരെ  LBS  വനമിതമാ  എഞമിനശയറമിനംഗണ്  കകമാകളജണ്

പ്രതമിവരഷനം  നമാലകകമാടെമി  രൂപയടടെ  ബമാദ്ധസ്റ്റ്യതയനം  കമാസരകഗമാഡണ്

എഞമിനശയറമിനംഗണ് കകമാകളജണ്  4  കകമാടെമി രൂപയടടെ ബമാധസ്റ്റ്യതയനം കമമാഡല ഡമിഗ്രമി

കകമാകളജണ്  35  ലക്ഷനം  രൂപയടടെ  ബമാധസ്റ്റ്യതയനം  വരുത്തുനണണ്.  രെണണ്

എഞമിനശയറമിനംഗണ്  കകമാകളജുകളുനം  കണ്സളട്ടനസമി  ഉളടപ്പെടടെയള്ള

പ്രവരത്തനങ്ങള  ഏടറടത്തണ്  നടെത്തുനടണങ്കമിലനം  വരുമമാനനഷനം

നമികത്തമാനമാകുന്നമില്ലെ.  കഹകകമാടെതമി  ഉളടപ്പെടടെയള്ള  സമാപനങ്ങളമികലയ്ക്കുള്ള

റമിക്രൂട്ടണ്ടമന്റെണ്,  ടസറണ്  പരെശക്ഷ, വമിവമിധ  കകമാഴ്സുകളമികലയ്ക്കുള്ള  അകലമാട്ടണ്ടമന്റെണ്

സമിവമില,  ടഎ.ടെമി.  കണ്സളട്ടനസമി എന്നമിവ വഴമിയള്ള വരുമമാനത്തമിടന്റെ ഒരു
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ഭമാഗനം  എഞമിനശയറമിനംഗണ്  കകമാകളജുകളുടടെ  നടെത്തമിപ്പെമിനമായമി

ഉപകയമാഗമികകണമിവരുന.  ഇഗൗ പ്രതമിസനമി മുനകൂട്ടമി കണണ്  LBS ടസന്റെര 40-

ലപ്പെരെനം  അതമിനൂതനമമായ  പുതമിയ  കകമാഴ്സുകളകണ്  രൂപനം  നലകമിയമിട്ടുണണ്.

കറമാകബമാട്ടമികണ്,  ആരട്ടമിഫമിഷസ്റ്റ്യല  ഇന്റെലമിജനസണ്,  ഡമാറമാ  അനലറമികണ്  തുടെങ്ങമിയ

ആധുനമിക  സമാകങ്കതമികവമിദസ്റ്റ്യയമിലധമിഷമിതമമായ  കകമാഴ്സുകടളല്ലെമാനം  ഇതമില

ഉളടപ്പെടത്തമിയമിട്ടുണണ്.  വരുമമാനവരദ്ധനവമിനമായമി ഇഗൗ നൂതന കകമാഴ്സുകള കൂടതല

വസ്റ്റ്യമാപമിപ്പെമിക്കുന്നതമിടന്റെ  ഭമാഗമമായമി  'LBS  ഫമാകഞസമി'  എന്ന പദ്ധതമി

നടെപ്പെമിലമാക്കുന്ന വമിഷയനം സരകമാരെമിടന്റെ പരെമിഗണനയമിലമാണണ്.  കൂടെമാടത, പൂജപ്പുരെ

വനമിതമാ  എഞമിനശയറമിനംഗണ്  കകമാകളജമില  ഒരു  കമമാകട്ടമാര  ടവഹമികമിള

കസവനമാധമിഷമിത  കകന്ദ്രവനം കമാസരകഗമാഡണ്  എഞമിനശയറമിനംഗണ്  കകമാകളജമില

അരെകനട്ടണ്  കപറണ്  കമകമിനംഗണ്  യൂണമിറ്റുനം ആരെനംഭമിക്കുന്നതമിനണ്  അനുമതമി

നലകമിയമിട്ടുണണ്.   പൂജപ്പുരെ  വനമിത  എഞമിനശയറമിനംഗണ്  കകമാകളജമില  കമിഫ്ബമി

ഉളടപ്പെടടെയള്ള  സമാപനങ്ങളമിടല  കണ്സളട്ടനസമി  കജമാലമികള  ഏടറടത്തണ്

നല്ലെരെശതമിയമില നടെത്തമിവരുന.  കൂടെമാടത, റമിസരചണ് ആനഡണ് എഡന്യൂകകഷണല

എനഹമാനടസ്മെന്റെണ് വഴമി  അവധമികമാല  കകമാഴ്സുകള,  ടമഷശന  കലരണമിനംഗണ്,
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കമന്യൂട്ടര-ഹമാരഡണ്  ടവയരകകമാഴ്സുകളുനം  നടെത്തമി  വരുമമാനമുണമാക്കുനണണ്.   LBS

ടസന്റെറമിടന്റെ  സമഗ്രവനം   കമാരെസ്റ്റ്യക്ഷമവമമായ  പ്രവരത്തനനം  ഉറപ്പുവരുത്തമാടനന്ന

രെശതമിയമില  നവശകരെണ  പ്രവൃത്തമികള  ആവമിഷ്കരെമിക്കുന്ന  വമിഷയനം

പരെമികശമാധമിക്കുന്നതമാണണ്.

(5) തമിരുവനന്തപുരെനം മൃഗശമാലയമില പകരചവസ്റ്റ്യമാധമിമൂലമുള്ള മൃഗങ്ങളുടടെ മരെണനം

ശശ  .    വമി  .    ടക  .    പ്രശമാന്തണ്:  സര,  ഇനഡസ്റ്റ്യയമിടല  ഏറവനം  പഴകനംടചെന്ന

മൃഗശമാലകളമില ഒന്നമാണണ് തമിരുവനന്തപുരെനം മൃഗശമാല.  മൃഗങ്ങളുടടെ കവവമിധസ്റ്റ്യനം,

സഗൗകരെസ്റ്റ്യങ്ങള,  അവമിടടെയള്ള  പരെമിപമാലനത്തമിടന്റെ  കമന്മേ  എന്നമിവയടടെ

അടെമിസമാനത്തമില ടസനടല സൂ അകതമാറമിറമി  'ലമാരജണ്  -200'  ഇനത്തമിലമാണണ്

തമിരുവനന്തപുരെനം  സുകവമാളജമികല  ഗമാരഡടന  ഉളടപ്പെടത്തമിയമിരെമിക്കുന്നതണ്.

അവമിടടെ  ഇഗൗയടത്തകമാലത്തണ്  മമാന  മൃഗങ്ങളമിലടപ്പെട്ടവയണ്  ക്ഷയകരെമാഗബമാധ

കമാണുകയണമായമി.   അതമിടനത്തുടെരന്നണ്  നമിരെവധമി  മൃഗങ്ങള  മരെണടപ്പെടന്ന

സമാഹചെരെസ്റ്റ്യവമുണമായമി.   ബഹുമമാനടപ്പെട്ട  മമിനമിസര  അവമിടടെ  വസ്റ്റ്യകമിപരെമമായമി

തടന്ന സന്ദരശമിചണ് കമാരെസ്റ്റ്യങ്ങള വമിലയമിരുത്തുകയണമായമി. അതുമമായമി ബനടപ്പെട്ടണ്

പലവമിധ  ആശങ്കകളുനം  ടപമാതുസമൂഹത്തമില  ഉയരനവരുനണണ്.
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പത്രമമാധസ്റ്റ്യമങ്ങളമില അടെകനം അതണ് റമികപ്പെമാരട്ടണ് ടചെയ്യുകയമാണണ്.  ജന്തുജനസ്റ്റ്യകരെമാഗനം

തടെയന്നതമിനമാവശസ്റ്റ്യമമായമിട്ടുള്ള  നടെപടെമികള  അങ്ങണ്  സസശകരെമിചമിട്ടുകണമാ;

മൃഗസനംരെക്ഷണ  വകുപ്പെമിടന്റെ  കശഴമിലള്ള  പമാകലമാടെണ്  മൃഗസനംരെക്ഷണ  പഠനകകന്ദ്രനം

സന്ദരശമിചണ്  കവണ്ടുന്ന  നടെപടെമികടള  സനംബനമിച്ചുള്ള  റമികപ്പെമാരട്ടുകള

നലകമിയമിട്ടുണണ്.   ജനങ്ങളുടടെ  ആശങ്കകള പരെമിഹരെമികമാനുനം  ടെമി  റമികപ്പെമാരട്ടമിടല

ശമിപമാരശകള  നടെപ്പെമാക്കുന്നതമിനുനം  ആവശസ്റ്റ്യമമായമിട്ടുള്ള  നടെപടെമികള

സസശകരെമിക്കുകമമാടയനള്ളതമാണണ് സബ്മമിഷനമിലൂടടെ ഞമാന ഉന്നയമിക്കുന്നതണ്.

മൃഗസനംരെക്ഷണ-ക്ഷശരെവമികസന വകുപ്പുമനമി  (ശശമതമി ടജ  .    ചെമിഞ്ചുറമാണമി):

സര,  തമിരുവനന്തപുരെനം മൃഗശമാലയമില ഒരുവരഷകമാലയളവമില 64  മൃഗങ്ങളമാണണ്

ക്ഷയകരെമാഗബമാധയമാല  മരെണടപ്പെട്ടമിട്ടുള്ളതണ്.   മരെണടപ്പെട്ട  മൃഗങ്ങളുടടെ

ആന്തരെമികമാവയവങ്ങളുടടെ  സമാമമിളുകള  കസറണ്  ഇനസമിറന്യൂട്ടണ്  കഫമാര  ആനമിമല

ഡമിസശസമില  പരെമികശമാധമിചതമിലനമിന്നമാണണ്  ക്ഷയകരെമാഗബമാധയള്ളതമായമി

സമിരെശകരെമിചതണ്. ക്ഷയകരെമാഗബമാധ സമിരെശകരെമിചതമിടനത്തുടെരന്നണ് മൃഗസനംരെക്ഷണ

വകുപ്പെമിനുകശഴമിലള്ള കസറണ്  ഇനസമിറന്യൂട്ടണ്  കഫമാര  ആനമിമല ഡമിസശസസണ്  എന്ന

സമാപനടത്ത  അകനസഷണത്തമിനണ്  ചുമലടപ്പെടത്തമിയതുപ്രകമാരെനം  സമരപ്പെമിച
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റമികപ്പെമാരട്ടമിടല  കടണത്തലകളുനം  മറണ്  ശമിപമാരശകളുനം  സരകമാര

പരെമികശമാധമിച്ചുവരുന.  മൃഗശമാലയമില  ക്ഷയകരെമാഗബമാധയണമായതമിടനത്തുടെരന്നണ്

കരെമാഗബമാധയണമായ  കൂടകളമിടല  മമാലമിനസ്റ്റ്യങ്ങള  മറണ്  കൂടകളമികലയണ്

വസ്റ്റ്യമാപമിക്കുന്നതണ്  തടെയന്നതമിനമായമി  പ്രകതസ്റ്റ്യക  ടഡ്രെയമികനജണ്  സനംവമിധമാനനം

ഏരടപ്പെടത്തമിയമിട്ടുണണ്.   മൃഗശമാലയമിടല  എല്ലെമാ  കൂടകളുനം  ദമിവകസന

അണുനശശകരെണനം  നടെത്തമിവരുന.  മൃഗങ്ങളുടടെ  പ്രതമികരെമാധകശഷമി

വരദ്ധമിപ്പെമിക്കുന്നതമിനുനം  ബമാകശരെമിയല  ഇനടഫക്ഷന  തടെയന്നതമിനുമമായമി

മരുനകള നലകമിവരുന.  ജശവനകമാരകണ്  മമാസണ്,  ഗഗൗസണ്,  ഗനംബൂട്ടണ് എന്നമിവ

വമിതരെണനം  ടചെയ്യുകയനം  അവ  ധരെമിച്ചുമമാത്രനം  കജമാലമി  നമിരവഹമിക്കുനടവന്നണ്

ഉറപ്പുവരുത്തുകയനം  ജമില്ലെമാ  ക്ഷയകരെമാഗനമിവമാരെണ  കകന്ദ്രനം  മുകഖന  ടമഡമികല

കസ്റ്റ്യമാമണ്  സനംഘടെമിപ്പെമിക്കുകയനം  ആയതമിനണ്  അനുബനമമായമി  നടെന്ന  ടെമി.ബമി.

സശനമിനംഗണ്  പരെമികശമാധനയമില  ജശവനകമാരകണ്  ആരക്കുനംതടന്ന  ക്ഷയകരെമാഗനം

ബമാധമിചമിട്ടമിടല്ലെന്നണ്  കടണത്തുകയനം  ടചെയമിട്ടുണണ്.   തുടെരന്നണ്,  ക്ഷയകരെമാഗ

നമിരണ്ണയത്തമിനുനം  മറണ്  ടപമാതുവമായ  അസുഖങ്ങളുടടെ  നമിരണ്ണയത്തമിനുനം  08-02-

2023-ല  രെണമാമടത്ത  ടമഡമികല  കസ്റ്റ്യമാമണ്  സനംഘടെമിപ്പെമിക്കുകയനം  ടചെയമിട്ടുണണ്.
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കസറണ്  ഇനസമിറന്യൂട്ടണ്  കഫമാര ആനമിമല  ഡമിസശസസമിടന്റെ കനതൃതസത്തമില

കബമാധവലകരെണ  കമാസുകള  സനംഘടെമിപ്പെമിക്കുകയനം  ടചെയമിട്ടുണണ്.

അസുഖബമാധമിതരെമായ  മൃഗങ്ങടള  പമാരപ്പെമിചമിരെമിക്കുന്ന  പരെമിബനനത്തമില

കരുതല  നടെപടെമിയമായമി ഫുട്ടണ്  ടമിപ്പുകള  സമാപമിചമിട്ടുണണ്.  പ്രസ്തുത

പരെമിബനനങ്ങളമില  കപമാകുന്ന  ജശവനകമാടരെ  മറണ്  മൃഗങ്ങടള  പരെമിപമാലമികമാന

നമികയമാഗമിക്കുന്നതല്ലെ.  മൃഗശമാലയമിടല  മൃഗങ്ങളുമമായമി  അടത്തണ്  ടപരുമമാറമാനുള്ള

സമാഹചെരെസ്റ്റ്യനം സന്ദരശകരകമില്ലെ.  ടെമി സമാഹചെരെസ്റ്റ്യനം ഒഴമിവമാകമാനുള്ള സമാനകഡരഡണ്

ഓഫണ് ബമാരെമിയര സമാപമികടപ്പെട്ടമിട്ടുള്ളതമാണണ്.  ഒപ്പെനം മൃഗശമാലമാ സന്ദരശകരകണ്

മുഖമാവരെണനം  നമിരബനമമാകമിയമിട്ടുണണ്.   തമിരുവനന്തപുരെനം  മൃഗശമാലയമിടല

ക്ഷയകരെമാഗ  ബമാധടയത്തുടെരന്നണ്  സസശകരെമിച  പ്രതമികരെമാധ  പ്രവരത്തനങ്ങളുടടെ

പുകരെമാഗതമി  വമിലയമിരുത്തുന്നതമിനണ്  കസറണ്  ഇനസമിറന്യൂട്ടണ്  കഫമാര  ആനമിമല

ഡമിസശസസമിടന്റെ വമിദഗ്ദ്ധ  സനംഘവമമായമി  20-02-2023-നണ്  കയമാഗനം  കചെരുകയനം

നമിലവമില  സസശകരെമിച  പ്രതമികരെമാധ  നടെപടെമികള  തുടെരെമാന

തശരുമമാനമിക്കുകയമുണമായമി.   ഇകപ്പെമാള  മരെണനമിരെകണ്  വളടരെ  കുറഞ്ഞമിട്ടുണണ്.

സമിതമിഗതമികള നമിയനണവമികധയമമാണണ്. 
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(6) വഖഫണ് കബമാരഡണ് ഭൂമമിയമിലള്ള സ്കൂളുകളുടടെ നവശകരെണനം

ശശ  .    ടക  .    വമി  .    സുകമഷണ്:  സര,  ഗവണ്ടമന്റെമിടന്റെ  ശദ്ധയമിലനം  വഖഫണ്

മമിനമിസറുടടെ  ശദ്ധയമിലനംടപടത്തുന്ന  പ്രധമാനടപ്പെട്ട  ഒരു  പ്രശ്നനം,  വഖഫണ്

കബമാരഡമിടന്റെ  കശഴമില  പ്രവരത്തമിക്കുന്ന  വമിദസ്റ്റ്യമാഭസ്റ്റ്യമാസ

സമാപനങ്ങടളക്കുറമിചമാണണ്.  അതമില  116  വരഷനം പഴകമുള്ള പമാപ്പെമിനമികശ്ശേരെമി

ഗവണ്ടമന്റെണ്  മമാപ്പെമിള  എല.പമി.  സ്കൂളുനം 104  വരഷനം  പഴകമുള്ള  അഴശകകമാടെണ്

മണ്ഡലത്തമിടല  ഉഗമാദമി ഗവണ്ടമന്റെണ്  യ.പമി.  സ്കൂളുമുണണ്.  ഇവമിടടെ  ഗവണ്ടമന്റെണ്

ഫണണ്  അനുവദമിച്ചു.  ആ  ഫണണ്  അനുവദമിചതുപ്രകമാരെനം  നവശകരെണ

പ്രവരത്തനങ്ങള നടെത്തുന്നതമിനുള്ള അനുമതമി ലഭസ്റ്റ്യമമാകുന്നമില്ലെ.  ടെമി സ്കൂള കവടറ

ഏടതങ്കമിലനം സകലത്തയണ് മമാറമി  സമാപമിക്കുകമാടയന്നതണ്  എളുപ്പെനം സമാധമിക്കുന്ന

കമാരെസ്റ്റ്യമല്ലെ.   ഉഗമാദമി   സ്കൂളമിടന്റെ  നവശകരെണ പ്രവരത്തനത്തമിനമായമി  ഗവണ്ടമന്റെണ്

ഒരു കകമാടെമി രൂപ അനുവദമിചമിട്ടുണണ്. ടെമി സ്കൂളമിടന്റെ നവശകരെണ പ്രവരത്തനങ്ങളകണ്

അനുമതമി  ലഭസ്റ്റ്യമമാക്കുന്നതമിനമാവശസ്റ്റ്യമമായ  നടെപടെമി  സസശകരെമികണടമന്നമാണണ്  ഇഗൗ

സബ്മമിഷനമിലൂടടെ  ബഹുമമാനടപ്പെട്ട  മമിനമിസറുടടെയനം  ഗവണ്ടമന്റെമിടന്റെയനം

ശദ്ധയമിടപ്പെടത്തമാന ആഗ്രഹമിക്കുന്നതണ്.                     
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നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമനം,  കമായമികനം,  വഖഫണ്,  ഹജണ് തശരതമാടെനനം വകുപ്പുമനമി

(ശശ  .    വമി  .    അബ്ദുറഹമിമമാന):   സര,  വളടരെ  പ്രധമാനടപ്പെടട്ടമാരു  കമാരെസ്റ്റ്യമമാണണ്

ബഹുമമാനടപ്പെട്ട   ടക.  വമി.  സുകമഷണ്  എനം.എല.എ.  സബ്മമിഷനമിലൂടടെ

ആവശസ്റ്റ്യടപ്പെട്ടമിരെമിക്കുന്നതണ്.  2019-ടല വഖഫണ് ചെട്ടനം 81 പ്രകമാരെനം വഖഫണ് വസ്തുവമില

ഏടതങ്കമിലനം വമിധത്തമില മമാറനം, നമിരമമാണനം മുതലമായവയണ് കബമാരഡമിടന്റെ മൂനകൂര

അനുമതമി  ആവശസ്റ്റ്യമമാണണ്.   വഖഫണ്  വസ്തുവമില  ടപമാതുടവ  നടെത്തുന്ന

നമിരമമാണപ്രവരത്തനങ്ങളുടടെ  പമാന,  എസമികമറണ്  എന്നമിവ  സഹമിതനം  വഖഫണ്

മുതവല്ലെമികയമാ  വഖഫണ്  കമമിറമികകളമാ  മുകഖന  വഖഫണ്  കബമാരഡമില  അകപക്ഷ

സമരപ്പെമികകണതുണണ്.   ഇപ്രകമാരെനം ലഭമിക്കുന്ന അകപക്ഷകളമികന്മേല ബനടപ്പെട്ട

ഡമിവമിഷനമിടല  ഓഫശസണ്  മുഖമാന്തരെനം  സല  പരെമികശമാധന  നടെത്തമി  റമികപ്പെമാരട്ടണ്

ലഭസ്റ്റ്യമമാകമിയകശഷമമാണണ് വഖഫണ് ചെട്ടപ്രകമാരെമുള്ള മൂനകൂര അനുമതമി നലകുന്നതണ്.

കകരെളത്തമില  വഖഫണ്  ഭൂമമിയടടെ  ഉടെമസത  അതതണ്  പ്രമാകദശമിക  വഖഫണ്

കമമിറമികളുടടെ  പകല  നമിക്ഷമിപ്തമമാണണ്.   വഖഫണ്  കമമിറമികളമാണണ്  അതമിടന്റെ

പരെമിപമാലനനം നടെത്തുന്നതണ്.  വഖഫണ് വസ്തുകളുടടെയനം അതണ് കകകമാരെസ്റ്റ്യനം ടചെയ്യുന്ന

കമമിറമികളുടടെയനം  കമലകനമാട്ടവനം  നമിയനണവമമാണണ്  വഖഫണ്  കബമാരഡമില
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നമിക്ഷമിപ്തമമായമിട്ടുള്ളതണ്.  1995-ടല വഖഫണ് നമിയമനം വകുപ്പെണ്  56  പ്രകമാരെനം വഖഫണ്

വസ്തുകള വമിവമിധ ആവശസ്റ്റ്യങ്ങളകമായമി ലശസമിനണ്  നലകമാവന്നതമാണണ്.   2014-

ടല വഖഫണ് കപ്രമാപ്പെരട്ടശസണ് ലശസണ് റൂളസണ് പ്രകമാരെനം വമിദസ്റ്റ്യമാഭസ്റ്റ്യമാസ സമാപനങ്ങള

നടെത്തുന്നതമിനമായമി പരെമമാവധമി 30 വരഷകത്തയണ് ലശസമിനണ് നലകമാന സമാധമിക്കുനം.

കമലവമിവരെമിച  സമാഹചെരെസ്റ്റ്യത്തമില  വഖഫണ്  വസ്തുവമില  പ്രവരത്തമിക്കുന്ന  സ്കൂള

ടകട്ടമിടെത്തമിടന്റെ  നവശകരെണ  പ്രവൃത്തമികള  സരകമാര  ഫണ്ടുപകയമാഗമിചണ്

നടെത്തുന്നതമിനണ്  വഖഫണ്  മുതവല്ലെമി  മുകഖന  കബമാരഡമില  അകപക്ഷ  സമരപ്പെമിചണ്

വഖഫണ്  ചെട്ടപ്രകമാരെമുള്ള  മുനകൂര  അനുമതമി  ലഭസ്റ്റ്യമമാകമി  വഖഫണ്  ഭൂമമിയടടെ

ഉടെമസമാവകമാശനം  വഖഫമില  തടന്ന  നമിലനമിരത്തമി  നടെപടെമികള

സസശകരെമികമാവന്നതമാണണ്.    

(സരവശശ പമി.  അബ്ദുല ഹമശദണ്,  സമി.  ആര.  മകഹഷണ്,  എനം.  വമിനടസന്റെണ്,

എലകദമാസണ്  പമി.  കുന്നപ്പെമിള്ളമില  എന്നശ  പ്രതമിപക്ഷമാനംഗങ്ങള  സശറമില

ഇല്ലെമാതമിരുന്നതമിനമാല സബ്മമിഷനുകള അവതരെമിപ്പെമിചമില്ലെ.)


