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സബ്മമിഷന

(1) ഉത്തരമലബബാറമിലല ആചബാരസബാനമികരുടടേയയും ടകബാലധബാരമികളുടടേയയും
ടവേതനയും

ശശ  .    എന  .    എ  .    ലനലമിക്കുനന:  സര,  കബാവുകളബാലയും  സബാനങ്ങളബാലയും

ടകബാട്ടകളബാലയും  അനുഗൃഹശതമബാണന  കബാസരടഗബാഡന  ജമില.  മലയമിറങ്ങമിവേനന

ലലപെെതങ്ങള്കന  ഗുണയുംവേരുത്തുവേബാന  ഉറഞ്ഞുതുളളുന  അമ്മ  ലലദെെവേങ്ങളുടടേയയും

പ്രതമിടരബാധമൂരത്തമികളബായ  ആണ്  ലലദെെവേങ്ങളുടടേയയും  ആവേബാസസബാനമബാണമിവേ.

ലലദെെവേങ്ങള്ക്കുയും  ഭക്തരക്കുമമിടേയമില്  ദുരമിതവേബാരമിധമി  കടേകബാന  സഹബായകമബായമി

പെെലതരത്തമിലളള  ആചബാരകബാര  ഇവേമിലടേയണന.  ലലദെെവേഹമിതമനുസരമിചന

ടദെെവേസബാനങ്ങലള  പെെരമിപെെബാലമികബാന  നമിടയബാഗമികലപ്പെട്ട  ഇഇൗ  സബാനമികരുലടേ

ജശവേമിതയും  ഇനന  ദുരന്തപൂരണ്ണമബാണന.  സരകബാര  നല്കുന  തുച്ഛമബായ  ടവേതനയും

ലകബാണന  നബാളുകള്  തളളമിനശകബാന  വേമിധമികലപ്പെട്ടവേരബാണമിവേര.  സരകബാരുയും

മലറ്റെലബാ  അധമികൃതരുയും  കലയബാഴമിഞ്ഞ  നമിരബാലയുംബരബാണവേര.  അവേരുലടേ

ദെെയനശയബാവേസ  സരകബാരമിലന്റെ  ശദ്ധയമില്ലകബാണ്ടുവേരുനതമിനബാണന  ഇഇൗ

സബ്മമിഷന  ലകബാണന  ഞബാന  ഉടദ്ദേശമിക്കുനതന.  ഉത്തരമലബബാറമിലല

ആചബാരസബാനമികരുയും  ടകബാലധബാരമികളുയും മലബബാര  ടദെെവേസസയുംടബബാരഡമിലന്റെ
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ജശവേനകബാരല.  ഏടഴബാളയും  വേരുന  സമുദെെബായകബാരുലടേ  ടക്ഷേത്രങ്ങളമിടലയയും

കബാവുകളമിടലയയും  സബാനമികരബാണമിവേര.  വേടേടക മലബബാറമിലല  തശയ  സമുദെെബായയും,

യബാദെെവേ  സമുദെെബായയും,  വേബാണമിയ  സമുദെെബായയും,  പെെത്മശബാലമിയ  സമുദെെബായയും,  ധശവേര

സമുദെെബായയും,  മുകയ  സമുദെെബായയും,  വേമിശസകരമ്മ  സമുദെെബായയും,  വേണ്ണബാന/മണ്ണബാന

സമുദെെബായയും,  മലയ  സമുദെെബായയും,  മബാവേമില  സമുദെെബായയും  എനശ

വേമിഭബാഗത്തമില്ലപ്പെടുനവേരബാണന രണബായമിരടത്തബാളയും വേരുന ആചബാരര്യസബാനമികരുയും

ടകബാലധബാരമികളുയും.   2006-ല്  ശശ.  ലക.  സമി.  ടവേണുടഗബാപെെബാല്  ടദെെവേസസയും

വേകുപ്പുമനമിയബായമിരുനടപ്പെബാള് നമിടയബാഗമിച  ടമബാഹന കമ്മശഷന റമിടപ്പെബാരട്ടമിലന്റെ

അടേമിസബാനത്തമിലബാണന ആദെെര്യമബായമി ഇവേരകന ടവേതനയും നല്കബാന തശരുമബാനമിചതന.

അനന  575  രൂപെെയബാണന ടവേതനയും നല്കമിയതന,  പെെമിനശടേന അതന  800  രൂപെെയബായയും

1200  രൂപെെയമബായമി.  ഇടപ്പെബാള്  1400  രൂപെെയബാണന  ടവേതനമബായമി  നല്കുനതന.

സരകബാര നല്കുന ടക്ഷേമ ലപെെനഷനുകടളകബാള് കുറവേബാണന ഇഇൗ സയുംഖര്യലയനന

നമുലകലബാടപെെരക്കുമറമിയബായും. 8 മബാസമബായമി ഇഇൗ ടവേതനയും ഇടപ്പെബാള് ലഭമിക്കുനമില.

ഇഇൗ  ആചബാരസബാനയും  മരുമകത്തബായ  സമ്പ്രദെെബായത്തമിലളളതബാണന.  ടവേതനയും

ലഭമിച്ചുലകബാണമിരമിക്കുന ആചബാരസബാനമികര മരണലപ്പെട്ടബാല് പുതമിയതബായമി കലശയും
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കുളമിചന  ആചബാരസബാനമികരബായമി  വേരുനവേരുലടേ  അടപെെക്ഷേ  2016  മുതല്

സസശകരമികലപ്പെടേബാലത  കമിടേക്കുകയബാണന.  ഇങ്ങലനയളള  മുടനബാടറബാളയും

അടപെെക്ഷേകള്  ഇടപ്പെബാള്  ലപെെനഡമിയുംഗമില്  ഉണന.  എനമികന  ബഹുമബാനലപ്പെട്ട

മനമിടയബാടേന  പെെറയബാനുളളതന  ഇവേരുലടേ  ടവേതനത്തമിനന  ബഡ്ജറ്റെമില്  തുക

വേകയമിരുത്തണയും,  ടവേതനയും  500  രൂപെെയബായമി ഉയരത്തണലമന്നുമബാണന

അടപെെക്ഷേമികബാനുളളതന. ഇവേര അവേഗണമികലപ്പെടടേണ വേമിഭബാഗമല, കളക്ടടററ്റെമിനുയും

തബാലൂകന  ഓഫശസുകളുലടേയയും  മുനപെെമിലയും  ഇഇൗ  ആചബാരസബാനമികരുയും

ടകബാലധബാരമികളുയും  സമരത്തമിനമിരമിക്കുടമബാള്  തശരചയബായയും  നമ്മുലടേലയബാലക

മനസന  ടവേദെെനമിക്കുന്നു.  ആ ഒരു അവേസ കബാസരടഗബാഡന  ജമിലയമില് മബാത്രമല,

ടകരളത്തമിലലവേമിടടേയയും  ഉണബാകബാന  പെെബാടേമിലബാലയനബാണന.  ആചബാരസബാനമികരുയും

ടകബാലധബാരമികളുലമന്നു  പെെറയനതന  നമ്മുലടേ  പെെബാരമരര്യത്തമിടന്റെയയും

ലലപെെതൃകത്തമിടന്റെയയും ഉജസലമബായ പ്രതശകങ്ങളബാണന.  അവേരുലടേ നബാകമില്നമിനന

നമ്മുലടേ ലലമത്രമിക്കുയും സഇൗഹബാരദ്ദേത്തമിനുയും മടതതരതസത്തമിനുയും ഉഇൗനയും തട്ടുന ഒരു

വേബാക്കുടപെെബാലയും  ഉരമിയബാടേബാറമില.  അവേലര  നമ്മള്  സയുംരക്ഷേമികണലമനബാണന

എനമികന പെെറയബാനുളളതന. 
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പെെട്ടമികജബാതമി,  പെെട്ടമികവേരഗ,  പെെമിനബാക  വേമിഭബാഗ  ടക്ഷേമ വുയും  ടദെെവേസസവുയും

പെെബാരലലമന്റെറമികബാരര്യവുയും  വേകുപ്പുമനമി  (ശശ  .    ലക  .    രബാധബാകൃഷ്ണന):  സര,

ബഹുമബാനലപ്പെട്ട  അയുംഗയും  ശശ.  എന.  എ.  ലനലമിക്കുനന പെെരബാമരശമിച  വേമിഷയയും

നമിരവേധമി  തവേണ  സഭയമില്  ഉനയമികലപ്പെട്ടതബാണന.  തൃകരമിപ്പൂര  എയും.എല്.എ.

ശശ. എയും. രബാജടഗബാപെെബാലന, പെെയന്നൂര എയും.എല്.എ. ശശ. ടേമി. ഐ. മധുസൂദെെനന

തുടേങ്ങമിയവേലരലബായും പ്രസ്തുത കബാരര്യയും നമിരന്തരയും ആവേശര്യലപ്പെടേബാറുമുണന.  ഇഇൗയമിലടേ

ഞബാന കബാസരടഗബാഡന ടപെെബായമിരുന്നു. ടക്ഷേത്രബാചബാരസബാനമികള്, ടകബാലധബാരമികള്

എനമിവേരകന  ഇടപ്പെബാള്  പ്രതമിമബാസയും  1400  രൂപെെയബാണന

ലകബാടുത്തുലകബാണമിരമിക്കുനതന.  1811  ആചബാരസബാനമികരുയും

397 ടകബാലധബാരമികളുമബാണന  നമിലവേമിലള്ളതന.   അവേരുലടേ  ധനസഹബായയും

വേരദ്ധമിപ്പെമികണലമനബാണന  ബഹുമബാനലപ്പെട്ട  അയുംഗയും  സൂചമിപ്പെമിചതന.

ടക്ഷേത്രബാചബാരസബാനമികര, ടകബാലധബാരമികള് എനമിവേരകന ടവേതനമബായമി ടനരലത്ത

നല്കമിലകബാണമിരുനതന  800  രൂപെെ,  700  രൂപെെ  എന  രശതമിയമിലബായമിരുന്നു.

പെെമിനശടേന  2020-ലബാണന ടവേതനയും  1400  രൂപെെയബായമി വേരദ്ധമിപ്പെമിചതന. 2010  മുതല്

2017 വേലര ഇഇൗ ആവേശര്യത്തമിനബായമി ബഡ്ജറ്റെമില് ഒടരബാ വേരഷവുയും  ഒരു ടകബാടേമി
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രൂപെെയബാണന  മബാറ്റെമിവേചമിരുനലതങമില്,  2017  മുതല്   ഒടനകബാല്  ടകബാടേമി

രൂപെെയബായമി  വേരദ്ധമിപ്പെമിച്ചു.  ഇഇൗ  സബാമത്തമികവേരഷയും  തുക  വേശണ്ടുയും  വേരദ്ധമിപ്പെമിചന

രണര ടകബാടേമി രൂപെെ വേകയമിരുത്തമിയമിട്ടുണന. ഓടരബാ വേരഷവുയും തുക വേരദ്ധമിപ്പെമിചബാലയും

ആചബാരസബാനമികരക്കുയും  ടകബാലധബാരമികള്ക്കുയും  അവേരുലടേ  പ്രതമിമബാസ  ടവേതനയും

കുടേമിശമികയമിലബാലത  ലകബാടുകബാന  കഴമിയനമിലലന  അവേസ  ഗവേണ്ലമന്റെമിലന്റെ

ശദ്ധയമില്ലപ്പെടുത്തമിയതമിലന്റെ  അടേമിസബാനത്തമില്  ധനകബാരര്യവേകുപ്പെമില്നമിന്നുയും

ആവേശര്യമബായ  അധമികസഹബായങ്ങള്  വേരഷബാവേരഷയും  ലചയ്തുലകബാണമിരമിക്കുന്നുണന.

ഇഇൗ  വേരഷയും  വേകയമിരുത്തമിയ  രണര  ടകബാടേമി   രൂപെെലകബാണ്ടുമബാത്രയും  ടവേതനയും

നല്കബാന  കഴമിയമില.  പുതമിയതബായമി  ലപെെനഷന  നല്ടകണ  കുടറ

അടപെെക്ഷേകള്കൂടേമി  വേനമിട്ടുണന.   അവേരക്കുകൂടേമി  ലപെെനഷന  നല്കണലമങമില്

നമിലവേമിലള്ള രണര ടകബാടേമി രൂപെെ തമികയബാലതവേരുയും. ഏകടദെെശയും 5.5 ടകബാടേമി രൂപെെ

അധമികമബായമി  ടവേണലമന  കബാരര്യയും  സബ്ജക്ടന  കമ്മമിറ്റെമിയമില്  ചരച  ലചയന

പെെബാസബാകമിയമിട്ടുണന.  5.5  ടകബാടേമി രൂപെെ ലഭര്യമബായബാല് മബാത്രലമ നബാളമിതുവേലരയള്ള

കുടേമിശമിക  തശരത്തുലകബാടുകബാനുയും  നമിലവേമില്  ലഭര്യമബായ  അടപെെക്ഷേകൂടേമി

പെെരമിഗണമിച്ചുലകബാണന  അവേരകന  സഹബായയും  ലചയബാനുയും  കഴമിയകയള.
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ടക്ഷേത്രബാചബാരസബാനമികര, ടകബാലധബാരമികള് എനമിവേരക്കുള്ള പ്രതമിമബാസ ടവേതനയും

2000  രൂപെെലയങമിലമബാകണലമനബാണന  സരകബാര  ആഗ്രഹമിക്കുനതന.  2000

രൂപെെയബായമി  വേരദ്ധമിപ്പെമികബാനുള്ള  ഫയല്  ധനകബാരര്യവേകുപ്പെമിലന്റെ

പെെരമിഗണനയമിലബാണന.  നമിലവേമില്  സബാമൂഹര്യടക്ഷേമ  ലപെെനഷന  തുക  1600

രൂപെെയബാണന,  എനബാല് ഇവേരകന ലഭര്യമബാകുനതന  1400  രൂപെെ മബാത്രമബാണന.  അതന

2000  രൂപെെയബാലയങമിലയും വേരദ്ധമിപ്പെമികണലമനബാണന ടദെെവേസസയും വേകുപ്പെന ധനകബാരര്യ

വേകുപ്പെമിടനബാടേന  ആവേശര്യലപ്പെട്ടമിരമിക്കുനതന.  അകബാരര്യയും  തശരചയബായയും

പെെരമിഗണമിക്കുലമനബാണന  പ്രതശക്ഷേമിക്കുനതന.  എന്തബായബാലയും  പുതമിയ

അടപെെക്ഷേകകരുള്ലപ്പെലടേയള്ളവേരകന  കൃതര്യമബായ  ടവേതനയും

നല്കണലമന്നുതലനയബാണന  ഗവേണ്ലമന്റെമിലന്റെ  ധബാരണ.

അതനുസരമിച്ചുലകബാണബാണന കൂടുതല് ഫണന ലഭര്യമബാകബാന ടവേണമിയള്ള ഇടേലപെെടേല്

നടേത്തമിലകബാണമിരമിക്കുനതന.   കൂടുതല്  ഫണന  ലഭര്യമബാകുന  മുറയന  എലബാ

ആചബാരസബാനമികരക്കുയും  ടകബാലധബാരമികള്ക്കുയും  ആവേശര്യമബായ  സഹബായങ്ങള്

ലചയ്യുനതബാണന.   നമിലവേമില്  6 -7  മബാസലത്ത  കുടേമിശമികയണന.     ആ
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കുടേമിശമികയള്ലപ്പെലടേ  ലകബാടുത്തുതശരകബാന  ടവേണ  നടേപെെടേമിയയും  അതമിലന്റെ

ഭബാഗമബായമി സസശകരമിക്കുലമനബാണന അറമിയമികബാനുള്ളതന.  

(2) ലനയബാര ലയണ് സഫബാരമി പെെബാരകന

ശശ  .    സമി  .    ലക  .    ഹരശന്ദ്രന:  സര,  തമിരുവേനന്തപുരയും  ജമിലയമിലല  പ്രധബാന

വേമിടനബാദെെസഞബാര  ടകന്ദ്രമബായ  ലനയബാര  വേനര്യജശവേമി  സടങതത്തമിലല  പ്രധബാന

ആകരഷണടകന്ദ്രങ്ങളമിലലബാനബാണന  ലയണ് സഫബാരമി  പെെബാരകന.   ഇഇൗ പെെബാരകന

പ്രവേരത്തമിക്കുനതമിനന  20  ലഹക്ടര  സലമബാവേശര്യമബാലണനന  central  zoo

authority നമിരടദ്ദേശമിചമിരുന്നു.  ഇഇൗ  പെെബാരകമിനബാവേശര്യമബായ  സലമമിലലന

കബാരണത്തബാല്  13-12-2021-നന  ലയണ്  സഫബാരമി  പെെബാരകമിലന്റെ  അയുംഗശകബാരയും

റദ്ദുലചയ്തുലകബാണന  Central  Zoo  Authority  ഉത്തരവേന

പുറലപ്പെടുവേമിചമിരമിക്കുകയബാണന.  ഇഇൗ ഉത്തരവേമിടന്മേല് വേനയും വേകുപ്പെന വേമിശദെെശകരണയും

സമരപ്പെമിക്കുകയയും  ടനരമിട്ടന  ഹബാജരബായമി  അടതബാറമിറ്റെമി  അധമികബാരമികള്  മുമബാലക

കബാരര്യങ്ങള്  വേമിശദെെശകരമിക്കുകയയും  ലചയ്ലതങമിലയും  ലലലസനസന  പുതുകമി

നല്കുവേബാന  Central  Zoo  Authority  നബാളമിതുവേലര  തയബാറബായമിട്ടമില.

ഏഷര്യയമിലല  ആദെെര്യലത്തടയബാ  രണബാമലത്തടയബാ  ലയണ്  സഫബാരമി  പെെബാരക്കുയും
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ടകരളത്തമിലല  ഒടരലയബാരു  ലയണ്  സഫബാരമി  പെെബാരക്കുമബാണന  ലനയബാറമിടലതന.

സസടദെെശമികളുയും  വേമിടദെെശമികളുമബായമി  ധബാരബാളയും  സന്ദരശകര  ഇഇൗ  പെെബാരകമില്

എത്തുമബായമിരുന്നു.  2015-16 കബാലയളവേമില് ലനയബാര വേനര്യജശവേമി സടങതത്തമിലല

ടൂറമിസയും വേരുമബാനയും 1 ടകബാടേമി 24 ലക്ഷേയും രൂപെെയബായമിരുനതന ഇടപ്പെബാള് ശരബാശരമി  18

ലക്ഷേയും രൂപെെയബായമി ചുരുങ്ങമി.  പെെട്ടമികവേരഗ ടമഖലയമില് നമിന്നുള്ലപ്പെലടേയള്ള  62

ദെെമിവേസടവേതന ജശവേനകബാര ടജബാലമി ലചയ്യുന ഇഇൗ വേനര്യജശവേമി സടങതത്തമിലല

പ്രധബാനവേരുമബാന  ടസബാതസബായമിരുന്നു  ലയണ്  സഫബാരമി  പെെബാരകന.  വേരുമബാനയും

കുറഞ്ഞതമിനബാല്  ദെെമിവേസടവേതന  ജശവേനകബാരുലടേയയും  സമശപെെലത്ത

കചവേടേകബാരുലടേയയും  അവേസ  വേളലരയധമികയും  പെെരമിതബാപെെകരമബാണന.  ലനയബാര

വേനര്യജശവേമി  സടങതത്തമിലല  ലയണ്  സഫബാരമി  പെെബാരകമിനനുബന്ധമബായമി

സമിതമിലചയ്യുന  മബാന  പെെബാരകമിടനബാടേന  ടചരന്നുകമിടേക്കുന  വേനഭൂമമിയമില്നമിനന

ആവേശര്യമബായ  സലടമലറ്റെടുത്തന  നബബാരഡമിലന്റെടയബാ  മടറ്റെലതങമിലയും

ഏജനസമിയടടേടയബാ  സഹബായടത്തബാടുകൂടേമി  ലയണ്  സഫബാരമി  പെെബാരകന

വേമിപുലശകരമിചന  കൂടുതല്  സഇൗകരര്യങ്ങടളബാടുകൂടേമി

പുനരപ്രവേരത്തനമബാരയുംഭമിക്കുനതമിനുള്ള  ഇടേലപെെടേല്  നടേത്തണലമനന
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അഭര്യരതമിക്കുകയബാണന.  മലറ്റെബാരു  വേമിഷയമുള്ളതന  ബഹുമബാനലപ്പെട്ട  വേനയും

വേകുപ്പുമനമിയയും  ഞങ്ങള്  നബാലന  എയും.എല്.എ.-മബാരുമബായമി  ടചരനന  ഗശര

വേനവുമബായമി  ബന്ധലപ്പെട്ടു,  അവേമിലടേ  നമിയമതടേസങ്ങളമില,  അവേര  സമിയുംഹങ്ങലള

തരബാലമനന  സമ്മതമിചമിട്ടുണന.  ഗവേണ്ലമന്റെന  കത്തന  ലകബാടുക്കുകയയും  ഇതമിനബായമി

ഇടേലപെെടേല് നടേത്തുകയയും ലചയണയും.  ടവേണലമങമില്  ഇഇൗ സലത്തുതലന രണന

സമിയുംഹലത്തലകബാണ്ടുവേനന പെെബാരപ്പെമികബാന കഴമിയയും,  ഒരു മമിനമി ലയണ് സഫബാരമി

പെെബാരകബായമി മബാറ്റെമിയബാല് മതമിയബാകുയും.  ഇടപ്പെബാള് അവേമിലടേ രണന കടുവേകളബാണുള്ളതന.

കടുവേ  സമിയുംഹടത്തകബാള്  കൂടുതല്  ആക്രമണകബാരമികളബാണന.  സമിയുംഹത്തമിലന്റെ

ടകജമിലബാണന കടുവേകലള അടേയ്ക്കുനതന.  ആ കടുവേകലള അവേമിലടേനമിനന മബാറ്റെമി രണന

സമിയുംഹങ്ങലള  ഗശര  വേനത്തമില്നമിനന  ലകബാണ്ടുവേരബാനുള്ള  ഇടേലപെെടേല്

അടേമിയന്തരമബായമി  സസശകരമികണലമനബാണന  ഇഇൗ  സബ്മമിഷനമിലൂലടേ

ഉനയമിക്കുനതന.

വേനയും-വേനര്യജശവേമി  വേകുപ്പുമനമി  (ശശ  .    എ  .    ലക  .    ശശശന്ദ്രന):  സര,  ഇനന

ടദെെശശയ വേനര്യജശവേമി സയുംരക്ഷേണ ദെെമിനമബാണന.   ആ ദെെമിവേസയുംതലന ഒരു പെെബാരകന

പുനനഃസബാപെെമിക്കുന  സബ്മമിഷന  ഉനയമിചതന  യബാദൃശമികമല  എന്നുകരുതുന്നു.



Uncorrected/Not for Publication
03.03.2023

10

ബഹുമബാനലപ്പെട്ട അയുംഗയും ഇവേമിലടേ ഉനയമിചതുടപെെബാലല  13-12-2021-ലല ഉത്തരവേന

പ്രകബാരമബാണന ലനയബാര വേനര്യജശവേമി സടങതത്തമിലല ലയണ് സഫബാരമി പെെബാരകമിലന്റെ

പ്രവേരത്തനബാനുമതമി  നമിടഷധമിചതന.  അവേരുലടേ  നമിബന്ധനപ്രകബാരയും  അയുംഗയും

സൂചമിപ്പെമിചതുടപെെബാലല  20  ലഹക്ടര വേമിസ്തൃതമിയബാവേശര്യമബാണന.  എനബാല് അവേമിലടേ  4

ലഹക്ടര വേമിസ്തൃതമി മബാത്രമബാണുള്ളതന. Central Zoo Authority  ഇഇൗ പെെബാരകമിലന്റെ

പ്രവേരത്തനബാനുമതമി  റദ്ദേബാകമിയതമിനന  കബാരണമബായമി  ഇഇൗ  കബാരര്യമബാണന

എടുത്തുപെെറയനതന.   ആ  സബാഹചരര്യത്തമില്  ഇവേമിലടേ  വേമിശദെെശകരമിചടപെെബാലല

വേമിടനബാദെെസഞബാര  ടമഖലലയ  സബാരമബായമി  ബബാധമിക്കുകയയും  മറ്റെന  പ്രശ്നങ്ങള്

സൃഷമിക്കുകയയും  വേരുമബാന  നഷയും   വേരുലമന  വേസ്തുതയയും  കണകമിലലടുത്തന

പെെബാരകമിലന്റെ അയുംഗശകബാരയും പുനനഃസബാപെെമിക്കുനതമിനബായമി ടകന്ദ്ര വേനയും പെെരമിസമിതമി

കബാലബാവേസബാ  വേര്യതമിയബാന  വേകുപ്പെന  ലസക്രട്ടറമിയന  അപ്പെശല്  നല്കുകയയും

തമിരുവേനന്തപുരയും  ലലവേല്ഡന  ലലലഫന  വേബാരഡന  ഹമിയറമിയുംഗമിനന  ടനരമിട്ടന

ഹബാജരബായമി  വേമിശദെെശകരണയും  നല്കുകയയും  ലചയ്ലതങമിലയും  ഇവേമിലടേ

സൂചമിപ്പെമിചതുടപെെബാലല  അവേര  ഇറകമിയ  ഉത്തരവുയും  പുനനഃപെെരമിടശബാധമികബാന

തയബാറലലന  വേമിവേരമബാണന   അറമിയമിചമിട്ടുള്ളതന.   ലനയബാര  ലയണ്  സഫബാരമി
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പെെബാരകന  പുനരബാരയുംഭമിക്കുന  കബാരര്യത്തമില്  വേനയും  വേകുപ്പെമിനന  അനുകൂല

നമിലപെെബാടുള്ളതുലകബാണ്ടുതലന  ലനയബാര  ലയണ്  സഫബാരമി  പെെബാരകന   നമിലവേമില്

സബാപെെമിചമിരമിക്കുന സലയും ലനയബാര  ഡബായും  റമിസരടവേബായറമിലന്റെ ഉള്ളമിലലള്ളബാരു

ദെെസശപെെബായതമിനബാല്  ടകന്ദ്രയും  നമിരടദ്ദേശമിചതുടപെെബാലല  അതമിലന്റെ  വേമിസ്തൃതമി

വേരദ്ധമിപ്പെമികബാന  നമിരവേബാഹമമില.   നമിലവേമില്  വേനര്യജശവേമി  സടങതങ്ങളമിലയും

ടദെെശശടയബാദെെര്യബാനങ്ങളമിലയും  മൃഗശബാലയയും  സഫബാരമി  പെെബാരക്കുയുംകൂടേമിയള്ലപ്പെട്ട

നമിരമ്മബാണപ്രവേരത്തനങ്ങള് നടേത്തുടമബാള് ചമില നമിയമപ്രശ്നങ്ങളുണന,  അത്തരയും

നമിരമ്മബാണപ്രവേരത്തനങ്ങളുമബായമി  ബന്ധലപ്പെട്ട  ടകസുകള്  ബഹുമബാനലപ്പെട്ട

സുപ്രശയുംടകബാടേതമിയലടേ  പെെരമിഗണനയമിലബാണന.  08-02-2023-നന  ബഹുമബാനലപ്പെട്ട

സുപ്രശയുംടകബാടേതമി  ഇത്തരത്തമിലലബാരു  ഉത്തരവേന  പുറലപ്പെടുവേമിചതമിനബാല്

സുപ്രശയുംടകബാടേതമിയലടേ  അന്തമിമവേമിധമിക്കുടശഷയും  മബാത്രടമ  തുടേരനടേപെെടേമികള്

സസശകരമികബാന സബാധമിക.  ഇഇൗ സബാഹചരര്യത്തമില് ഒരു മമിനമി സഫബാരമി പെെബാരകന

സബാപെെമിക്കുനതമിനുള്ള  സബാധര്യത  സയുംബന്ധമിചന  Central  Zoo  Authority-ലയ

സമശപെെമിക്കുന കബാരര്യയും സരകബാരമിലന്റെ സജശവേ പെെരമിഗണനയമിലബാണന.  
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(3) എയ്ഡഡന സ്കൂള് അദ്ധര്യബാപെെകരുലടേ നമിയമനബായുംഗശകബാരയും

ശശ  .    വേമി  .    ആര  .    സുനമില് കുമബാര :  സയുംസബാനത്തന സരകബാര അയുംഗശകൃത

എയ്ഡഡന സ്കൂളുകളമിലല അദ്ധര്യബാപെെകരുലടേ റമിട്ടയരലമന്റെന ഒഴമിവുകളമില് കഴമിഞ്ഞ 5

വേരഷത്തമിലധമികമബായളള  നമിയമനങ്ങള്കന  നബാളമിതുവേലര  അയുംഗശകബാരയും

ലഭമിചമിട്ടമില.  എയ്ഡഡന  സ്കൂളുകളമിലല  അദ്ധര്യബാപെെകനമിയമനത്തമില്  ഭമിനടശഷമി

വേമിഭബാഗകബാരകന  സയുംവേരണയും  ഏരലപ്പെടുത്തണലമന  ടകരള  ലലഹടകബാടേതമി

ഉത്തരവേന  നടേപ്പെമിലബാക്കുനതമില് വേന അവേര്യക്തതയബാണന  നമിയമന അയുംഗശകബാരയും

നല്കുനതമിനന  തടേസമബായമി  നമില്ക്കുനതന.  സയുംസബാനലത്ത  സ്കൂളുകളമിലല

നമിയമനങ്ങള്  പെെമി.ഡബബ.ഡമി.  ആക്ടന   1995  പ്രകബാരയും  07-12-1996  മുതല്

18-02-2017 വേലര  3  ശതമബാനവുയും  RPWD  Act  2016  പ്രകബാരയും

19-04-2017  മുതല്  4  ശതമബാനവുയും  സയുംവേരണയും  പെെബാലമികണലമനബാണന

ലലഹടകബാടേതമിയലടേ  ഉത്തരവേന.  സയുംസബാനത്തബാലക  ലലഹസ്കൂള്  വേമിഭബാഗത്തമില്

മബാത്രയും  9913  അദ്ധര്യബാപെെകര  നമിയമന  അയുംഗശകബാരയും  കബാത്തന  നമില്പ്പുണന.

ഹയരലസകണറമി,  ലവേബാടകഷണല്  ഹയരലസകണറമി  വേമിഭബാഗങ്ങളമിലല

അദ്ധര്യബാപെെകലരകൂടേമി  കൂട്ടമിയബാല്  13,000-ത്തമില്പ്പെരയും  അദ്ധര്യബാപെെകരബാണന  നമിയമന
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അയുംഗശകബാരയും  കബാത്തന  നമില്ക്കുനതന.  ഭമിനടശഷമി  നമിയമനവുമബായമി  ബന്ധലപ്പെട്ടന

എയ്ഡഡന  മബാടനജന ലമന്റെന  സ്കൂളുകള്  ബബാകന  ടലബാഗന  ഉള്ലപ്പെലടേ  കണകബാകമി

ടറബാസ്റ്റര  തയബാറബാകണലമന്നുയും   ഇതുസയുംബന്ധമിചന  ടകബാടേതമി  ഉത്തരവേമിലന്റെ

പെെശബാത്തലത്തമില്  സരകബാര  ഇറകമിയ  ഉത്തരവേമില്  പെെറയന്നുലണങമിലയും

ആയതമിടലയ്ക്കുടവേണമിയളള യബാലതബാരു ക്രമശകരണവുയും ലപെെബാതുവേമിദെെര്യബാഭര്യബാസ വേകുപ്പെന

സസശകരമിചമിട്ടമില.  കൂടേബാലത,  ഭമിനടശഷമി  നമിയമനത്തമിനന  അശബാസശയമബായ

ലറബാടട്ടഷന  ക്രമയും  നമിശയമിചമിരമിക്കുനതമിലൂലടേ  ഭമിനടശഷമി  നമിയമനത്തമിനന

കൂടുതല്  കബാലത്തബാമസയും  വേരുന  സബാഹചരര്യമബാണന  നമിലവേമിലളളതന.  നമിലവേമില്

അദ്ധര്യബാപെെക തസ്തതമികയന ടയബാഗര്യതയളളവേരുലടേ നമിയമനയുംടപെെബാലയും യഥബാസമയയും

നടേത്തബാന  കഴമിയബാത്ത  ലറബാടട്ടഷന  ക്രമമബാണന  നമിലവേമിലല  സരക്കുലറമില്

പെെറയനതന.  ഇതുമൂലമബാണന  നമിയമനങ്ങള്കന  അയുംഗശകബാരയും  നല്കബാന

കബാലതബാമസയും  ടനരമിടുനതന.   നമിലവേമില്  നമിയമന  അയുംഗശകബാരയും  കബാത്തന

കഴമിയനവേരമില്  ആയമിരത്തമിലധമികയുംടപെെര  പ്രബായപെെരമിധമി  കഴമിയബാറബായവേരബാണന.

ആയതമിനബാല്  വേരഷങ്ങളബായമി  ശമളമമിലബാലത  ടജബാലമി  ലചയ്തുവേരുന

പെെതമിമൂവേബായമിരത്തമില് അധമികയും വേരുന അദ്ധര്യബാപെെകരുലടേ നമിയമന അയുംഗശകബാരയും
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നല്കുനതമിനുടവേണ അടേമിയന്തര തുടേരനടേപെെടേമികള് സസശകരമികണലമനന ഞബാന

ഇഇൗ സബ്മമിഷനമിലൂലടേ അഭര്യരതമിക്കുന്നു. 

ലപെെബാതുവേമിദെെര്യബാഭര്യബാസ-ലതബാഴമില് വേകുപ്പുമനമി  (ശശ  .    വേമി  .    ശമിവേനകുട്ടമി):  സര,

ഇഇൗ വേമിഷയലത്ത സയുംബന്ധമിചന കഴമിഞ്ഞ ആഴ്ച ശദ്ധക്ഷേണമികലമില് വേമിശദെെമബായമി

മറുപെെടേമി  പെെറഞ്ഞതബാണന.  എങമിലയും  അതമിലന്റെ  പ്രബാധബാനര്യയും  ഉള്ലകബാണ്ടുലകബാണന

ബഹുമബാനലപ്പെട്ട ശശ.  വേമി.  ആര.  സുനമില് കുമബാര  എയും.എല്.എ.  അവേതരമിപ്പെമിച

സബ്മമിഷനുളള മറുപെെടേമി പെെറയബായും.  ടകരള വേമിദെെര്യബാഭര്യബാസ ചട്ടയും അദ്ധര്യബായയും 14 (എ)-

യമിലല  വേര്യവേസകള്  പെെബാലമിചബാണന  സയുംസബാനലത്ത  എയ്ഡഡന   സ്കൂളുകളമിലല

ജശവേനകബാരുലടേ നമിയമനയും നടേത്തമിവേരുനതന. പ്രസ്തുത വേര്യവേസകള്ക്കുപെെരമിയബായമി

സരകബാരുയും ടകബാടേതമികളുയും കബാലകബാലങ്ങളമില് പുറലപ്പെടുവേമിക്കുന ഉത്തരവുകളുലടേ

അടേമിസബാനത്തമിലയും  നമിയമനയും  നടേത്തുന്നുണന.   2019-2020

അദ്ധര്യയനവേരഷലത്ത  തസ്തമിക  നമിരണ്ണയയും  തലന   2020-2021,

2021-2022 അദ്ധര്യയന  വേരഷങ്ങളമിലയും  ബബാധകമബാകമി  സരകബാര  ഉത്തരവേന

പുറലപ്പെടുവേമിചമിട്ടുണന.  എനബാല് ടകബാവേമിഡന  മഹബാമബാരമി കബാരണയും സ്കൂളുകള് റഗുലര

ആയമി തുറകബാത്തതമിനബാല്  2020-2021  അദ്ധര്യയന വേരഷയും പുതമിയ നമിയമനയും
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നടേത്തമിയമിരുനമില. 2021-2022  അദ്ധര്യയന വേരഷവുയും  2021  ജൂലലല  15  മുതല്

നമിലവേമിലളള  ഒഴമിവുകളമില്   നമിയമനയും  നടേത്തബാന  സരകബാര  ഉത്തരവേന

പുറലപ്പെടുവേമിചമിരുന്നു.  പ്രസ്തുത  സരകബാര   ഉത്തരവുകളുലടേ  അടേമിസബാനത്തമില്

എയ്ഡഡന  നമിയമനങ്ങള് അയുംഗശകരമികബാന നല്കമിയ നമിരടദ്ദേശയും  ഭമിനടശഷമി

സയുംവേരണയും  പെെബാലമികണലമന  വേര്യവേസയമബായമി  ബന്ധലപ്പെട്ടന  ബഹു.

ലലഹടകബാടേതമി ടസ്റ്റ ലചയമിരുന്നു.  തുടേരനന ലലഹടകബാടേതമിയലടേ നമിരടദ്ദേശലത്ത

തുടേരനന  2022  ജൂണ്  25-ല്  സരകബാര  ഉത്തരവേന  പുറലപ്പെടുവേമിച്ചു.  ഭമിനടശഷമി

സയുംവേരണയും സയുംബന്ധമിചന ബഹു.  ലലഹടകബാടേതമിയലടേ  2022  ആഗസ്റ്റന  10-ലല

വേമിധമിനര്യബായത്തമിലന്റെ  അടേമിസബാനത്തമില്  2018  നവേയുംബര  18-ലല  സരകബാര

ഉത്തരവേന, 2022 ജൂണ്  25 -ലല സരകബാര ഉത്തരവേന,  2022 ഒടക്ടബാബര 28-ലല

സരകബാര ഉത്തരവേന,   2022 നവേയുംബര  23-ലല   ഡമി.ജമി.ഇ.-യലടേ  സരക്കുലര

എനമിവേയമിലല  വേര്യവേസകള്  പ്രകബാരയും  സയുംവേരണയും  പെെബാലമിടകണതബാലണന

നമിരടദ്ദേശയും  നല്കമിയമിട്ടുണന.   അതന  ടകബാടേതമി  ഉത്തരവേമിലന്റെ അടേമിസബാനത്തമില്

ലചയമിട്ടുളളതുമബാണന,  അലബാലത   വേകുപ്പെന  ടബബാധപൂരവയും  ഇകബാരര്യത്തമില്  ഒന്നുയും

ലചയമിട്ടമില.  ആയതമിലന്റെ അടേമിസബാനത്തമില് 1996  ലഫഫ്രുവേരമി  7  മുതല്  2016
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ഏപ്രമില്  18 വേലര  3  ശതമബാനവുയും  2017  ഏപ്രമില്  19  മുതല്  4  ശതമബാനവുയും

സയുംവേരണവുയും  പെെബാലമിക്കുന  ക്രമത്തമില്  ടറബാസ്റ്റര  തയബാറബാകമി    അരഹരബായ,

ഭമിനടശഷമികബാരബായ  ഉടദെെര്യബാഗബാരതമികലള  നമിയമമികബാന  നമിരടദ്ദേശയും

നല്കമിയമിരുന്നു.  2018  നവേയുംബര  18-നുടശഷയും  സയുംജബാതമബായ  ഒഴമിവുകളമില്

നമിയമമിതരബായ  ജശവേനകബാരമില്  നമിലവേമില്  അയുംഗശകരമികലപ്പെടേബാലത

തുടേരുനവേരുലടേ  നമിയമനയും  ടകബാടേതമിവേമിധമി  അനുസരമിചന  ഭമിനടശഷമി

വേമിഭബാഗത്തമില്ലപ്പെട്ടവേരുലടേ  നമിയമനയും  അയുംഗശകരമിക്കുന  മുറയ്ക്കുമബാത്രലമ

അയുംഗശകരമിക്കുവേബാന  സബാധമിക്കുകയള.  2022  ആഗസ്റ്റന  10-ലല

ഉത്തരവേമിലനതമിലര  നമിരവേധമി  അപ്പെശലകള്  ഫയല്  ലചയമിട്ടുള്ളതുയും  ആയതന

നമിലവേമില്  ബഹു.  ഹഹടകബാടേതമിയലടേ  പെെരമിഗണനയമിലമബാണന.

ഇതു  സയുംബന്ധമിച  ടകബാടേതമി  നമിരടദ്ദേശങ്ങളുലടേയയും  ബന്ധലപ്പെട്ട  മറ്റെന  സരകബാര

ഉത്തരവുകളുലടേയയും  അടേമിസബാനത്തമില്  ഭമിനടശഷമി  സയുംവേരണയും

നടേപ്പെബാക്കുനതമിനുയും  നമിയമനബായുംഗശകബാരയും  നല്കുനതമിനുയും  സതസര  നടേപെെടേമികള്

സസശകരമിച്ചുവേരുന്നു.  ബഹുമബാനലപ്പെട്ട  അയുംഗയും  സൂചമിപ്പെമിചമിതുടപെെബാലല,  നമിയമനയും

കബാത്തന  നമില്ക്കുന  അദ്ധര്യബാപെെകരകന  നമിയമനബായുംഗശകബാരയും  നല്കുനതമിനന
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ടകബാടേതമിയമബായമബായമി ബന്ധലപ്പെട്ടുമബാത്രടമ തശരുമബാനലമടുകബാന സബാധമിക്കുകയള.

ടകബാടേതമിയലടേ  വേമിധമി  വേടരണതുണന.    ഈ  വേമിഷയയും  വേളലര

ഗഇൗരവേടത്തബാലടേതലന  ബഹു.  ടകബാടേതമിയലടേ  ശദ്ധയമില്ലപ്പെടുത്തമിയമിട്ടുണന.

അടുത്ത  അദ്ധര്യബായന  വേരഷയും  ആരയുംഭമിക്കുടമബാള്  പുതമിയ  അദ്ധര്യബാപെെകലരകടേമി

ഉള്ലകബാള്ളബാന  സബാധമികത്തകതരത്തമില്  ടകബാടേതമിയമില്നമിന്നുയും

ഉത്തരവുണബാകണലമനന  ടകബാടേതമിമുമബാലക  അഭര്യരതമിചമിട്ടുണന.   അതന

നടേക്കുലമനബാണന  പ്രതശക്ഷേമിക്കുനതന.  അതമിനുടവേണമി  നമുലകലബായും  ഒരുമമിചന

അതമിനുടവേണമി പെെരമിശമമികബായും.


