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സബ്മമിഷന

(1) ബ്രഹ്മപുരരം മമാലമിനന്യ പമാനമിലല തതീപമിടുതരം

പ്രതമിപക്ഷനനതമാവവ്  (ശതീ  .    വമി  .    ഡമി  .    സതതീശന):  സര,  ലകമാചമി

നകമാരപ്പനറേഷലന  നമിയന്ത്രണതമിലുള്ള  ബ്രഹ്മപുരരം  ഖരമമാലമിനന്യ  സരംസ്കരണ

പമാനമില്   മമാരചവ്  2-നവ്  ലലവകുനന്നേരരം  തുടങമിയ  വനതതീപമിടുതരം  ഇതുവലര

പൂരണ്ണമമായമി  നമിയന്ത്രമികമാന  കഴമിയമാത  ഗുരുതരമമായ  സമാഹചരന്യരം

നമിലനമില്ക്കുകയമാണവ്. എത്ര ടണ് ആണവ് എന്നുനപമാലുരം അറേമിയമാന പമാടമിലമാത,

കഴമിഞ്ഞ കുനറേ വരഷങളമായമി പമാസമികവ് അടകമുള്ള മമാലമിനന്യങളമാണവ് അവമിലട

നശഖരമിചമിട്ടുള്ളതവ്.   15  ഏകനറേമാളരം   മലനപമാലല കൂടമിയമിടമിരമിക്കുന്നേ പമാസമികവ്

മമാലമിനന്യങള്കമാണവ് തതീപമിടമിചമിരമിക്കുന്നേതവ്. ജമിലമാ കളക്ടര ഇന്നേലല, അതമായതവ്

05-03-2023,  ഞമായറേമാഴ്ച  ആരുരം  വതീടമില്നമിന്നേവ്  പുറേതമിറേങരുതലതന്നേമാണവ്

പ്രഖന്യമാപനരം നടതമിയതവ്.  ഇന്നേവ് സ്കൂളുകള്കവ് അവധമി ലകമാടുതമിരമിക്കുകയമാണവ്.

ഒരുപമാടവ്  ആളുകള്  തലചുറ്റലുരം  ഛരദമിയുമമായമി  വതീണുകമിടക്കുകയമാണവ്.

ഹ്രസസ്വകമാലനതയരം  ദതീരഘകമാലനതയമുള്ള  ഗുരുതരമമായ

ആനരമാഗന്യപ്രശ്നങളമാണവ്  ഒരു  പ്രനദശരം  മുഴുവന  ബമാധമിചമിട്ടുളളതവ്.  ലകമാചമി
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നഗരസഭയുലട  പരമിസരപ്രനദശതവ്  മമാത്രമല,  പമിറേവരം,  കുന്നേത്തുനമാടവ്,

തൃപ്പൂണമിത്തുറേ നമിനയമാജകമണ്ഡലങളുള്ലപ്പലടയുളള നമിരവധമി പ്രനദശങളമിനലയവ്

കഴമിഞ്ഞ  നമാലവ്  ദമിവസമമായമി  കതമിലകമാണമിരമിക്കുന്നേ  പുക  പടരുകയമാണവ്.

ഇതമിലന  പ്രതമിനരമാധമികമാനനവണമിയുള്ള  ഒരു  സരംവമിധമാനവരം  സരകമാര

ലചയ്യുന്നേമില. തതീലകടുത്തുന്നേതമിനുനവണമി ഇനപ്പമാഴുരം ഒന്നുരം ലചയമാന സമാധമിചമിടമില.

നനരനതതലന്നേ  മമാധന്യമങളുരം  മലറ്റലമാവരുരം  പുറേത്തുലകമാണ്ടുവന്നേമിട്ടുള്ള

വമിഷയങളമാണവ്  അവമിലട  നടക്കുന്നേതവ്.  ബ്രഹ്മപുരലത  മമാലമിനന്യ

സരംസ്കരണതമില്  രണവ്  കരമാറുകമാരമാണുള്ളതവ്.  ഒന്നേവ്,  പമാസമികവ്  മമാലമിനന്യങള്

നവരതമിരമിക്കുന്നേവരുരം  മലറ്റമാന്നേവ്, ലലജവമമാലമിനന്യങള് നവരതമിരമിക്കുന്നേവരുരം. ഈ

രണ്ടുനപരുരം  കരമാറേനുസരമിച്ചുള്ള  കമാരന്യങള്  ലചയ്യുന്നേമിലലന്നുള്ളതമാണവ്  ഏറ്റവരം

പ്രധമാനലപ്പട കമാരന്യരം.   നതീകരം ലചനയണ പമാസമികവ് മമാലമിനന്യങള് ഒരു സ്ഥലതവ്

മലനപമാലല  കൂടമിയമിടമിരമിക്കുന്നു.  ലലജവമമാലമിനന്യങള്  മമാത്രമമാണവ്

സരംസ്കരമിക്കുന്നേതവ്. സരംസ്കരമികമാനുള്ള പ്രനതന്യക സരംവമിധമാനങലളമാന്നുമമില. അതവ്

മണ്ണമിട്ടുമൂടുകയമാണവ്  ലചയ്യുന്നേതവ്.  അങലന  മണ്ണമിട്ടുമൂടമാലത  ലലജവമമാലമിനന്യങളുരം

അലലജവമമാലമിനന്യങളുരം   സരംയുക്തമമായമി  കൂടമികമിടക്കുന്നേ   സ്ഥലതമാണവ്
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തതീപമിടമിചമിരമിക്കുന്നേതവ്.  ഒരു  കരമാറുകമാരലന  കരമാര  കമാലമാവധമി  മമാരചവ്  3-നവ്

തതീരുകയമാണവ്.  അനദഹരം  ഇനപ്പമാള്  കരമാര  എകവ്റ്റനഷന

ലചയണലമന്നേമാവശന്യലപ്പടമിരമിക്കുകയമാണവ്.  ഇങലന  എകവ്റ്റനഷന  നചമാദമിക്കുന്നേ

സമയതവ്  വതീണ്ടുരം  പരമിനശമാധന  നടനതണ  ഒരു  ഘടമുണവ്.  പരമിനശമാധന

നടതമാന  വരുനമമാള്  ഇഇൗ  മമാലമിനന്യങലളമാന്നുരം  നതീകരം  ലചയലപ്പടമിടമിലലന്നേവ്

കൃതന്യമമായമി  വന്യക്തമമാകുരം.  അതുലകമാണവ്  പരമിനശമാധമികമാന  വരുനമമാള്

ലതറ്റമിദ്ധരമിപ്പമികമാനനവണമി  മന:പൂരവ്വമമായുണമാകമിയ  തതീപമിടുതമമാലണന്നേവ്  ആ

നഗരതമിലല   ലകമാച്ചുകുടമികള്ക്കുവലര  അറേമിയമാരം.  ആദന്യരം  തതീപമിടുതമുണമായ

സ്ഥലത്തുനമിന്നുരം  800  മതീറ്റര  അകലലയമാണവ്  മലറ്റമാരു  തതീപമിടുതമുണമായതവ്.

മന:പൂരവ്വമമായുണമാകമിയ  തതീപമിടുതമമാണമിതവ്.  ഇതവ്   വളലര  അപകടകരമമായ

ആനരമാഗന്യപ്രശ്നങള്കവ്  വഴമിലതളമിക്കുന്നേ  ഒന്നേമാണവ്.  മമാത്രമല,  ലകമാചമി

നഗരതമില്  തതീപമിടുതമുണമായതമിനുനശഷരം  മമാലമിനന്യനതീകരം  പൂരണ്ണമമായുരം

സരംഭമിചമിരമിക്കുകയമാണവ്. അതവ് മറ്റുതരതമിലുള്ള ആനരമാഗന്യപ്രശ്നങളമിനലയവ് വതീണ്ടുരം

നപമാകുരം.  പമാസമികവ്  മമാലമിനന്യങള് കത്തുനമമാഴുണമാകുന്നേ വമിഷപ്പുക ഉണമാക്കുന്നേ

പ്രശ്നങള്  ഗുരുതരമമായമി  മമാറേമിയമിരമിക്കുകയമാണവ്.  ജതീവമികമാന  കഴമിയമാത
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സമാഹചരന്യമമാണവ്.  വതീടമില്നമിന്നുരം  പുറേതമിറേങമിയമിലലങമിലുരം  വതീടമിനകനതയവ്

പുക  കയറുന്നേ  സമാഹചരന്യമമാണവ്.  കമാകനമാടവ്  തുടങമിയ  പ്രനദശങളമിലല

ഫമാറ്റുകളമില്നമിന്നുരം ആളുകള് സ്ഥലരംവമിട്ടുനപമാകുകയമാണവ്.  ഇത്രയുരം ഗുരുതരമമായ

പ്രശ്നമമായമിട്ടുരം ഇഇൗ വമിഷയരം അതമിലന ഗഇൗരവനതമാടുകൂടമി സരകമാര ലലകകമാരന്യരം

ലചയമിലലന്നേ  പരമിഭവവരം  പ്രതമിനഷധവരം  ഞമാനതീ  അവസരതമില്

നരഖലപ്പടുത്തുകയമാണവ്.  ഹ്രസസ്വകമാലനതയവ് ലചനയണ അടമിയന്തര കമാരന്യങള്,

ആനരമാഗന്യപ്രശ്നങളുള്ലപ്പലട  ലലകകമാരന്യരം  ലചയ്യുന്നേതമിനുള്ള  നടപടമി  നവണരം.

ദതീരഘകമാലനതയവ്  ലചനയണ  കമാരന്യങള്  ലചയണരം.  മമാത്രമല,  ഇതമിലന

പമിന്നേമില്  നടന്നേമിരമിക്കുന്നേതവ്  നകമാടമികണകമിനവ്  രൂപയുലട  അഴമിമതമിയമാണവ്.

അതവ്  അനനസ്വഷമിക്കുന്നേതമിനുനവണമിയുള്ള  ഫലപ്രദമമായ  സരംവമിധമാനരം  നവണരം.

ഇഇൗ  തതീപമിടുതലതക്കുറേമിചവ്  ബഹുമമാനലപ്പട  ലലഹനകമാടതമിയുലട

നമല്നനമാടതമിലുള്ള  അനനസ്വഷണരം  നടതമാന  സരകമാര  തയമാറേമാകണലമന്നേവ്

അഭന്യരതമിക്കുകയമാണവ്.

തനദശസസ്വയരംഭരണരം,  എകകസവ് വകുപ്പുമന്ത്രമി (ശതീ  .    എരം  .    ബമി  .    രമാനജഷവ്):

സര,  ബഹുമമാനലപ്പട  പ്രതമിപക്ഷനനതമാവവ്  ബ്രഹ്മപുരലത  തതീപമിടുതരം
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സരംബനമിച  പ്രശ്നരം  ഇവമിലട  ഉന്നേയമിക്കുകയുണമായമി.  പ്രശ്നരം  വളലര

ഗഇൗരവമുള്ളതമാണവ്.  ബഹുമമാനലപ്പട  പ്രതമിപക്ഷനനതമാവവ്  പറേഞ്ഞതവ്  ഒരു

നടപടമിയുരം  സസ്വതീകരമിചമിടമിലലന്നേമാണവ്,  അതവ്  വസ്തുതമാപരമല.

02-03-2023-നമാണവ്  തതീപമിടുതമുണമായതവ്.  അന്നുതലന്നേ ലകമാചമി  നമയറുമമായുരം

ശതീ. ടമി. ലജ. വമിനനമാദവ്, എരം.എല്.എ.-യുമമായുരം ഞമാനുരം എറേണമാകുളത്തുനമിന്നുള്ള

മന്ത്രമി  ശതീ.  പമി.  രമാജതീവരം  ബനലപ്പടമിരുന്നേതമാണവ്.  നമിരന്തരമമായമി

നകമാരപ്പനറേഷനുമമായുരം  നമയറുമമായുരം  ബനലപ്പടവ്  സ്ഥമിതമിഗതമികള്

വമിലയമിരുതമിലകമാണമിരുന്നു.  05-03-2023-നവ്  രമാവമിലല  ബഹുമമാനലപ്പട

നമിയമരം,  വന്യവസമായരം,  കയര  വകുപ്പുമന്ത്രമി,  ആനരമാഗന്യ  വകുപ്പുമന്ത്രമി  എന്നേമിവര

നനരമിട്ടുരം  ഞമാന  ഒമാണ്ലലലനമിലൂലടയുരം  പലങടുത്തുലകമാണവ്

ജനപ്രതമിനമിധമികളുനടയുരം  ഉനദന്യമാഗസ്ഥരുനടയുരം  ഉന്നേതതല  നയമാഗരം  നചരന്നേവ്

കമാരന്യങള്  വമിലയമിരുതമി  യുദ്ധകമാലമാടമിസ്ഥമാനതമിലുള്ള  നടപടമികള്

സരകമാരുരം  നകമാരപ്പനറേഷനുരം  ജമിലമാ  ഭരണകൂടവരം  സസ്വതീകരമിചമിട്ടുണവ്,  അതമാണവ്

വസ്തുത.  05-03-2023-ല്  കൂടമിയ  നയമാഗതമിലന  വമിലയമിരുതലമിലന

അടമിസ്ഥമാനതമില്  ഇനപ്പമാള്  പരമിഭമാന്തമിയുണമാക്കുന്നേ  ഒരു  സമാഹചരന്യരം
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ലകമാചമിയമിലമില.  തതീ  അണയന്നേതമില്  ഏലറേക്കുലറേ  പൂരണ്ണമമായുരം  വമിജയമികമാന

കഴമിഞ്ഞമിട്ടുണവ്.  എന്നേമാല്  ഒറ്റലപ്പട  ചമില  സ്ഥലങളമില്  ഇനപ്പമാഴുരം  തതീ

നമിലനമില്ക്കുന്നുണവ്.  ഇന്നേനതമാടുകൂടമി  തതീ  പൂരണ്ണമമായുരം  അണയമാന

കഴമിയുലമന്നേമാണവ്  കരുതുന്നേതവ്.  സ്ഥമിതമിഗതമികള്  നമിയന്ത്രണവമിനധയമമാണവ്.

രണമാമലത  കമാരന്യരം,  അവമിടുലത  എയര  കസ്വമാളമിറ്റമി  നമിരന്തരമമായമി  നമമാണമിറ്റര

ലചയ്തുലകമാണമിരമിക്കുന്നുണവ്.  അതവ്  2-ാം   തതീയതമിയമിലല  സ്ഥമിതമിയമില്നമിന്നുരം

ലമചലപ്പട്ടുവരമികയമാണവ്.  മൂന്നേമാമതവ്,  ഗുരുതര  ആനരമാഗന്യപ്രശ്നങള്  ഇതുവലര

റേമിനപ്പമാരടവ്  ലചയലപ്പടമിടമില.   ലഹല്തവ്  എമരജനസമിലയന്നേ  സമാഹചരന്യരം

അവമിലട നമിലനമില്ക്കുന്നേമില. 05-03-2023-നവ് നടന്നേ നയമാഗ തതീരുമമാനതമിലന

അടമിസ്ഥമാനതമില് അടമിയന്തര നടപടമികള് സസ്വതീകരമിചമിട്ടുണവ്.  അവമിലട ഏറ്റവരം

പ്രധമാനലപ്പട  പ്രമാനയമാഗമിക  പ്രശ്നരം  മമാലമിനന്യ  കൂമമാരരം  കമിടക്കുന്നേ സ്ഥലനതയവ്

ഫയര  നഫമാഴവ്  വമാഹനങള്കവ്  എതമിനചരമാന  കഴമിയമാതമിരുന്നേ

സമാഹചരന്യമുണമായമിരുന്നു  എന്നേതമാണവ്.  ഇനപ്പമാള്  വമാഹനങള്കവ്

അടമിയന്തരമമായമി   എതമിനചരമാനുള്ള  നറേമാഡവ്  സരംവമിധമാനലമമാരുകമിയമിട്ടുണവ്.

അതുനപമാലലതലന്നേ ഏനകമാപനതമിനുള്ള സരംവമിധമാനലമമാരുക്കുന്നേതമിനവ് ഇന്നേലല
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നചരന്നേ  നയമാഗതമില്  തതീരുമമാനമമായമിട്ടുണവ്.  ഭമാവമിയമില്  ഇതരരം

സമാഹചരന്യങളുണമായമാല്  ലലകകമാരന്യരം  ലചയ്യുന്നേതമിനവ്  വമിവമിധ  വകുപ്പുകളുലട

ഓനരമാ  ആളുകലള  ചുമതലലപ്പടുതമിലകമാണവ്  ഒരു  ഏനകമാപന

സരംവമിധമാനലമമാരുകമിയമിട്ടുണവ്.  ഒപ്പരം  ജമിലമാതലതമില്  ജമിലമാ  ഭരണകൂടരം,

നകമാരപ്പനറേഷന,  ബനലപ്പട  ഗമാമ  പഞമായതവ്,  മുനമിസമിപ്പമാലമിറ്റമി

അദ്ധന്യക്ഷനമാരടങ്ങുന്നേ  ഒരു  നമമാണമിറ്ററേമിരംഗവ്  സമമിതമി  നയമാഗരം  നചരന്നേവ്  റേമിവവ

നടതണലമന്നുരം  തതീരുമമാനമിചമിട്ടുണവ്.  ആനരമാഗന്യ  വകുപ്പവ്  ഫലപ്രദമമായ

നടപടമികള് സസ്വതീകരമിചമിട്ടുണവ്.  കളമനശ്ശേരമി ലമഡമികല് നകമാനളജമിലുരം ഡമി.എരം.ഒ.

ഓഫതീസമിലുമമായമി  24  മണമിക്കൂറുരം  പ്രവരതമിക്കുന്നേ  രണവ്  നകമാള്  ലസനറുകള്

ആരരംഭമിചമിട്ടുണവ്.  അതുനപമാലല അധമിക പശമാതല സഇൗകരന്യലമന്നേ നമിലയമില്

എറേണമാകുളരം  ഗവണ്ലമനവ്  ആശുപത്രമിയമില്  100  ലബഡ്ഡുകള്,  തൃപ്പൂണമിത്തുറേ

തമാലൂകമാശുപത്രമിയമില്  20  ലബഡ്ഡുകള്  എന്നേമിങലന  ക്രമതീകരമിചമിട്ടുണവ്.

കളമനശ്ശേരമി  ഗവണ്ലമനവ്  ലമഡമികല്  നകമാനളജമില്  സവ് നമമാകവ്  കമാഷസ്വമാലമിറ്റമി

സരംവമിധമാനരം  ഏരലപ്പടുതമിയമിട്ടുണവ്.  പതീഡമിയമാടമികവ്  ലലഹ  ഡമിപ്പനഡനസമി

യൂണമിറ്റവ്  സജതീകരമിചമിട്ടുണവ്.  ബ്രഹ്മപുരതമിനവ്  ലതമാട്ടുമുമ്പുള്ള   വടവനകമാടവ്
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സമാമൂഹമികമാനരമാഗന്യ  നകന്ദ്രതമില്  24  മണമിക്കൂറുരം  നഡമാക്ടറുലട  നസവനരം

ഉറേപ്പമാകമിയമിട്ടുണവ്.  മറ്റവ്  ലമഡമികല്  നകമാനളജുകളമിലുള്ലപ്പലടയുള്ള

പള്മനണമാളജമിസ്റ്റുകളുലട  നസവനവരം  ലഭന്യമമാകമിയമിട്ടുണവ്.  ബ്രഹ്മപുരതവ്  രണവ്

ഓകമിജന പമാരലറുകള് 4-ാം തതീയതമി ലലവകുനന്നേരരം മുതല് സജതീകരമിചമിട്ടുണവ്.

പനക്ഷ  ഓകമിജന  പമാരലറുകളുലട  നസവനരം  ആരുരം

ഉപനയമാഗലപ്പടുതമിയമിടമിലലന്നുള്ളതമാണവ്  ലഭന്യമമായ  വമിവരരം.  ഗുരുതരമമായ

സമാഹചരന്യമല  നമിലവമിലുള്ളതവ്,  അവമിലട  സ്ഥമിതമിഗതമികള്

നമിയന്ത്രണവമിനധയമമാണവ്. തതീ ലകടുത്തുന്നേതമിനവ് ഫയര നഫമാഴമിനുപുറേലമ ഇന്തന്യന

നനവമിയുലട  ലഹലമിനകമാപ്റ്ററുരം  പ്രവരതനരരംഗത്തുണമായമിരുന്നു.  ഇതമിനുപുറേലമ

ബമി.പമി.സമി.എല്.,  എചവ്.പമി.സമി.എല്.,  ലകമാചമിന  നപമാരടവ്  ടസവ്,

എഫവ്.എ.സമി.ടമി.  തുടങമിയ  സ്ഥമാപനങളുലട  സരംവമിധമാനങള്കൂടമി

പ്രനയമാജനലപ്പടുതമാന തതീരുമമാനമിക്കുകയുരം അതവ് നടപ്പമിലമാക്കുകയുരം ലചയമിട്ടുണവ്.

നമിലവമില്  250-ഓളരം  ജതീവനകമാര,  32  ഫയര  യൂണമിറ്റുകള്,  നമിരവധമി

ഹമിറ്റമാചമികള്,  ഉയരന്നേ  നശഷമിയുള്ള  നമമാനടമാര  പമ്പുകള്  എന്നേമിവ

ഉപനയമാഗമിചമാണവ്  ഇഇൗ  പ്രവരതനങള്  നടതമിയമിട്ടുള്ളതവ്.  ഇതമിലനലയലമാരം
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പ്രവരതനഫലമമായമാണവ്  തതീ  വനനതമാതമില്  നമിയന്ത്രമികമാന  കഴമിഞ്ഞതവ്.

വരഷങളമായമി  നമിനക്ഷപമിച  വമിവമിധതരതമിലുള്ള  മമാലമിനന്യങള്കമാണവ്

തതീപമിടമിചമിട്ടുള്ളതവ്.  മമാലമിനന്യങള്  പല  അടുക്കുകളമായമിട്ടുള്ളതമാണവ്.  തതീ

പൂരണ്ണമമായുരം ലകടുത്തുന്നേതമിനവ് കുറേചവ് സമയലമടുതമിട്ടുലണന്നുള്ളതവ് ശരമിയമാണവ്.

മമാത്രമല,  നനരലത  പറേഞ്ഞതുനപമാലല  ആ  പ്രനദശനതയവ്  യന്ത്രങള്ക്കുരം

വമാഹനങള്ക്കുരം  കടന്നുലചലമാനുള്ള  ബുദ്ധമിമുട്ടുകളുണമായമിട്ടുണവ്.  2018-ലല

പ്രളയകമാലതവ്  ഓടകളമിലല  ലവള്ളരം  വറ്റമിക്കുന്നേതമിനമായമി  ലകമാചമിയമില്

ഉപനയമാഗമിച ഉയരന്നേനശഷമിയുള്ള നമമാനടമാര പമ്പുകള് ഉപനയമാഗമിക്കുന്നേതമിനുള്ള

നടപടമിയുരം  സസ്വതീകരമിചമിട്ടുണവ്.  തതീ  അണയന്നേ  പ്രവരതനതമില്

ഏരലപ്പടമിട്ടുള്ളവരുലട ആനരമാഗന്യ സരംരക്ഷണതമിനുള്ള നടപടമികളുരം ഡമി.എരം.ഒ.-

യുലട  നനതൃതസ്വതമില്  സസ്വതീകരമിചമിട്ടുണവ്.  കഴമിഞ്ഞ  നമാലവ്  വരഷങളമിലുരം

ബ്രഹ്മപുരതവ്  ഇതരതമിലുള്ള  തതീപമിടുതരം  ഉണമായമിട്ടുലണന്നേ  കമാരന്യരം

ബഹുമമാനലപ്പട  പ്രതമിപക്ഷനനതമാവമിനുരം  അവമിലടനമിന്നുള്ള

ജനപ്രതമിനമിധമികള്ക്കുലമലമാരം  അറേമിയമാവന്നേ  കമാരന്യമമാണവ്.  ഇന്നേലല  നടന്നേ

നയമാഗതമിലുരം  അകമാരന്യങള്  ചൂണമികമാണമികലപ്പട്ടു.  അതുലകമാണ്ടുതലന്നേ
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ഭമാവമിയമില് ഇതരതമിലുള്ള അപകടങള് ഉണമാകമാതമിരമികമാനുള്ള മുനകരുതല്

നടപടമികള്  സസ്വതീകരമിനകണതുണവ്.  ഇനപ്പമാള്  സസ്വതീകരമിച  ഹ്രസസ്വകമാല

നടപടമികള്ക്കുപുറേലമ  ദതീരഘകമാല  നടപടമികള്  സസ്വതീകരമിക്കുന്നേതമിനവ്  നമുകവ്

കൂടമായമി  പരമിശമമികമാരം.  ഗവണ്ലമനമിലന  ശക്തമമായ  ഇടലപടലുകളുണമാകുരം.

ബഹുമമാനലപ്പട പ്രതമിപക്ഷനനതമാവവ് എറേണമാകുളരം ജമിലയമില്നമിന്നുള്ള ആളമാണവ്.

അനദഹതമിലനയുരം അവമിടലത ജനപ്രതമിനമിധമികളുലടയുരം നകമാരപ്പനറേഷലനയുരം

ജമിലമാ  ഭരണകൂടതമിലനയുലമലമാരം  നനതൃതസ്വതമില്   ഇഇൗ  അനുഭവതമിലനകൂടമി

അടമിസ്ഥമാനതമില്  ദതീരഘകമാല  നടപടമികലളക്കുറേമിചവ്  നമുകവ്  ആനലമാചമികമാരം.

പ്രനതന്യകമമായമിതലന്നേ അവമിലട  നയമാഗരം നചരന്നേവ്  വളലര ഗഇൗരവമമായ നടപടമി

സരകമാര  സസ്വതീകരമിക്കുരം.  അനദഹരം  വളലര  പ്രധമാനലപ്പട  കമാരന്യമമാണവ്

ഉന്നേയമിചലതന്നുള്ളതുലകമാണവ് ഒന്നുരണവ് പ്രധമാനലപ്പട കമാരന്യങള്കൂടമി  പറേയമാരം.

തതീപമിടുതതമിലന കമാരണരം സരംബനമിചവ്  ഒരു ആനരമാപണരം അനദഹമമിവമിലട

ഉന്നേയമിക്കുകയുണമായമി.   കമാരണരം  കലണത്തുന്നേതമിനവ്  നപമാലതീസമിലനയുരം

ഏജനസമികളുലടയുരം  നനതൃതസ്വതമില്  അനനസ്വഷണരം  നടക്കുന്നുണവ്.  ഇഇൗ

അനനസ്വഷണരം  പൂരതമിയമാകുന്നേനതമാലടമമാത്രനമ  തതീപമിടുതതമിലന  യഥമാരത
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കമാരണരം  കലണതമാനമാകൂ.  ഇനപ്പമാള്  നകരളതമില്  വന്യമാപകമമായമി

തതീപമിടുതമുണമായമിലകമാണമിരമിക്കുന്നേ  കമാരന്യരം  നമുലകലമാവരക്കുരം

അറേമിയമാവന്നേതമാണവ്. കമാസരനഗമാഡവ്, കണ്ണൂര  തുടങമി പല ജമിലകളമിലുരം ഇനപ്പമാള്

തതീപമിടുതരം  റേമിനപ്പമാരടവ്  ലചയലപ്പടമിട്ടുണവ്.  ഉയരന്നേ  അന്തരതീക്ഷ  തമാപനമില

ഇതമിലനമാരു  കമാരണമമാണവ്.  ബ്രഹ്മപുരലത  തതീപമിടുതതമിലന  തതീവ്രത

മുനകമാലങളമിനലതമിനനകമാള് കൂടുന്നേതമിനവ് ഉയരന്നേ അന്തരതീക്ഷ തമാപനമില ഒരു

കമാരണമമായമിട്ടുലണന്നേമാണവ്  മനസമിലമാക്കുന്നേതവ്.  മമാലമിനന്യ  സരംസ്കരണവമമായമി

ബനലപ്പട്ടുള്ള നടപടമികള് യുദ്ധകമാലമാടമിസ്ഥമാനതമില് സസ്വതീകരമിനകണതമിലന,

അതമില്  കക്ഷമിരമാഷതീയതമിനതതീതമമായമി  ഒരുമമിചവ്  നമില്നകണതമിലന

പ്രമാധമാനന്യരംകൂടമി  ഇഇൗ അനുഭവരം  നബമാദ്ധന്യലപ്പടുത്തുന്നുണവ്.  നമിലവമില്  500  ടണ്

മമാലമിനന്യരം  സരംസ്കരമികമാന  നശഷമിയുള്ള  ഒരു  നവസവ്  ടു  എനരജമി  പമാനവ്

ബ്രഹ്മപുരതവ്  വമിഭമാവനരം  ലചയമിട്ടുണവ്.  അതമിനുപുറേലമ   200  ടണ്  ലലജവ

മമാലമിനന്യരം  പ്രതമിദമിനരം  സരംസ്കരമികമാന  നശഷമിയുള്ള  ലലജവവളരം  നമിരമമാണ

യൂണമിറ്റവ്,  പുതമിയ  വളരം  നമിരമമാണ യൂണമിറ്റുരം  ഇഇൗ നവസവ്  ടു  എനരജമി  പമാനരം

സജമമാകുന്നേനതമാലട  ലകമാചമിയമിലല  മമാലമിനന്യ  പ്രശ്നതമിനവ്  ശമാശസ്വത
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പരമിഹമാരമുണമാകുലമന്നേമാണവ്  കണകമാകമിയമിട്ടുള്ളതവ്.  എത്രയുലണന്നേവ്

കണകമാകമാന കഴമിയമാത മമാലമിനന്യലമന്നേവ് ബഹുമമാനലപ്പട പ്രതമിപക്ഷനനതമാവവ്

പറേഞ. പനക്ഷ അവലയപ്പറ്റമി കൃതന്യമമായ കണക്കുണവ്, 559103 കവബമികവ് മതീറ്റര

ലഗസമി  നവസമാണവ്  ബ്രഹ്മപുരതവ്  40.24  ഏകര  ഭൂമമിയമിലമായമി  വന്യമാപമിചവ്

കമിടക്കുന്നേതവ്.  ഇതമിനകരം 30 ശതമമാനരം ലഗസമി നവസവ് ബനയമാ ലലമനമിരംഗമിലൂലട

നതീകരം  ലചയമാന  സമാധമിചമിട്ടുണവ്.  അനദഹരം  പറേഞ്ഞതവ്  കമാലമാവധമി

കഴമിഞലവന്നുള്ളതമാണവ്.  യഥമാരതതമില്  ബനയമാ  ലലമനമിരംഗവ്

പൂരതമിയമാനകണമിയമിരുന്നേതവ്  ലസപ്റ്റരംബര  മമാസതമിലമായമിരുന്നു.  പനക്ഷ

നകരളതമില്  മഴയുലട  അളവവ്  കൂടമിയതുരം  നകമാവമിഡവ്  മഹമാമമാരമിമൂലമുണമായ

ലകടുതമികളുരംകമാരണരം  ഇലതലമാരം  പൂരതമിയമാക്കുന്നേതമിനവ്  കമാലതമാമസമുണമായമി.

ഇതുമമായമി  ബനലപ്പടവ്   ഞമാനതലന്നേ  നകമാരപ്പനറേഷന  നമയറുരം  ബനലപ്പട

അധമികമാരമികളുരം എലമാവരുരം പലങടുത്തുലകമാണ്ടുളള നയമാഗരം തമിരുവനന്തപുരതവ്

വമിളമിച്ചുനചരതമിരുന്നു.  അതമില്  സമയബനമിതമമായമി  ഇതവ്

പൂരതതീകരമിക്കുന്നേതമിനുള്ള കരശന നമിരനദശരം നല്കമിയമിട്ടുണവ്.  24  മണമിക്കൂറുരം

ബനയമാ ലലമനമിരംഗവ് നടതമാനുരം  അതമിനുള്ള സജതീകരണങനളരലപ്പടുതമാനുരം
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ആ  നയമാഗതമില്  തതീരുമമാനമിചമിട്ടുണവ്.  അകമാരന്യതമില്

കുറേവണമായമിട്ടുനണമാലയന്നേതവ്  ഗഇൗരവമമായമിതലന്നേ  സരകമാര

പരമിനശമാധമിക്കുന്നേതമാണവ്.  ബനയമാ  ലലമനമിരംഗവ്  നടപടമികള്

പൂരതമിയമാക്കുന്നേതമിനമായമി  2023 ജൂണ്  30  വലരയമാണവ്   ഇനപ്പമാള്  സമയരം

അനുവദമിചമിട്ടുള്ളതവ്.  ആ  സമയതമിനുള്ളമില്  ബനയമാ  ലലമനമിരംഗവ്

പൂരതമിയമാക്കുന്നേതമിനമാണവ്  24  മണമിക്കൂറുരം ബനയമാ ലലമനമിരംഗവ്  നടതണലമന്നേവ്

കരശനമമായമി നമിരനദശമിചമിട്ടുള്ളതവ്.  അവസമാനമമായമി പറേയമാനുള്ളതവ്,  ഇഇൗ പമാഠരം

നമുകവ്  നല്കുന്നേ  സനന്ദേശലമലന്തന്നേമാല്,   മമാലമിനന്യ  സരംസ്കരണരം  അടമിയന്തര

പ്രമാധമാനന്യനതമാലട അഭമിസരംനബമാധന ലചനയണതമാലണന്നുള്ളതമാണവ്. സരകമാര

അടമിയന്തര  പ്രമാധമാനന്യരം  ലകമാടുക്കുന്നേ  ഒരു  കമാരന്യമമാണവ്  മമാലമിനന്യ  സരംസ്കരണരം.

ബഹുമമാനലപ്പട  പ്രതമിപക്ഷനനതമാവരം  ലകമാചമിയമില്  നടന്നേ  നകമാണ്നക്ലേവമില്

പലങടുതമിരുന്നു.  ഇകമാരന്യതമില്  പ്രതമിപക്ഷതമിലനകൂടമി

സഹകരണമുണമാകണലമന്നേവ്  അഭന്യരതമിക്കുകയമാണവ്.  കമാരണരം  ഇലതമാരു

കക്ഷമിരമാഷതീയ  പ്രശ്നമല.  നകരളതമിലല  തനദശസസ്വയരംഭരണ  സ്ഥമാപനങളമില്

ഭരണപക്ഷവരം  പ്രതമിപക്ഷവരം  മമാറേമിമമാറേമി  ഭരണരം  നടത്തുന്നുണവ്.   അതമിനമാല്
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കൂടമായമി  തനദശസസ്വയരംഭരണ സ്ഥമാപനങള്,  സരകമാര,  ജനങള് എലമാവരുരം

ഒറ്റലകടമായമി  ഇഇൗ  പ്രശ്നരം  പരമിഹരമികണരം.  2026-ഓടുകൂടമി  സമ്പൂരണ്ണമമായുരം

മമാലമിനന്യമുക്തമമാക്കുകലയന്നേ  ലക്ഷന്യനതമാലട  നമുകവ്  കൂടമായമി  മുനന്നേമാട്ടുനപമാകമാരം,

അതമിനുള്ള പമിന്തുണകൂടമിയുണമാകണലമന്നേവ് അഭന്യരതമിക്കുകയമാണവ്.

(2) ആശമാ വരകരമമാരുലട പ്രശ്നങള്കവ് പരമിഹമാരരം

ശതീ  .    രനമശവ്  ലചന്നേമിതല  : സര,  നകരളതമിലല  ആശമാ  വരകരമമാര

നനരമിടുന്നേ  പ്രശ്നങളമാണവ്  ഗവണ്ലമനമിലന  ശദ്ധയമില്ലപ്പടുതമാന  ഞമാന

ആഗഹമിക്കുന്നേതവ്.   31200  ആശമാ  വരകരമമാര  ഇവമിലട  പ്രവരതമിക്കുന്നുണവ്.

വതീടമില്  കഴമിയുന്നേ  നരമാഗമികള്കവ്  മരുന്നേവ്  എതമികല്,  വമിവരനശഖരണരം,

റേമിനപ്പമാരടവ് തയമാറേമാകല് മുതല് നമിശമിത ദമിവസരം സരകമാര ആശുപത്രമികളമിലല

നസവനരം വലര ഇവരുലട ഉതരവമാദമിതസ്വമമാണവ്.  ആയമിരരം നപരകവ് ഒരു ആശമാ

വരകര എന്നേമായമിരുന്നു നനരലത സങല്പ്പലമങമിലുരം ഒരു വമാരഡമില് ഒരു ആശമാ

വരകറേമാണവ്  ഇനപ്പമാള്  പ്രവരതമിക്കുന്നേതവ്.   ദമിവസവരം  8  മണമിക്കൂറേമിലധമികരം

നജമാലമി  ലചയ്യുന്നേ  ഇവരുലട  ജതീവമിതരം  വളലര  ദുരമിതപൂരണ്ണമമാണവ്.

സന്നേദ്ധനസവകരമായമി  പരമിഗണമിചവ്  ഇവരകവ്  ഓണനറേറേമിയരം  മമാത്രമമാണവ്
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നല്കമിവരുന്നേതവ്.   എന്നേമാല്  ഇവലരലകമാണവ്  നമിരവധമി  നജമാലമികള്

ലചയമിപ്പമിക്കുകയമാണവ്.  6000  രൂപയമാണവ്  ഓണനറേറേമിയരം  നല്കുന്നേതവ്.

ലതമാഴമിലുറേപ്പവ്  ലതമാഴമിലമാളമികള്ക്കുനപമാലുരം  ദമിവസരം  311  രൂപ  ലഭമിക്കുന്നുണവ്.

സരനവ്വ  അടകമുളള  കമാരന്യങള്  ലചനയണമിവരുന്നേ  അവസരതമില്  തുച്ഛമമായ

തുകയമാണവ് ഇനലസനതീവമായമി നല്കുന്നേതവ്.      മഴയുരം ലവയമിലുരം നനമാകമാലത

ഗമാമ-നഗര  പ്രനദശങളമില്  യമാത്ര  ലചയ്തുരം  ഭവന സന്ദേരശനരം  നടതമിയുമമാണവ്

ഇവര പ്രവരതമിക്കുന്നേതവ്.  യമാത്രമാപ്പടമിയമായമി ഒരു രൂപനപമാലുരം ലകമാടുക്കുന്നേമില.

ലമമാലലബല്  നഫമാണമിലൂലടയമാണവ്  പല  വമിവരങളുരം  നശഖരമിക്കുന്നേതവ്.

ലമമാലലബല്  നഫമാണമിനുളള  ഒരു  സഇൗകരന്യവരം  ഗവണ്ലമനവ്  ലകമാടുക്കുന്നേമില.

ധമാരമാളരം കൃതന്യങള് ആനരമാഗന്യ വകുപ്പവ് ഇവരകവ് നല്കമിവരുന്നുണവ്.  നമിലവമില്

ആശമാ വരകരമമാര 30 വയസവ് കഴമിഞ്ഞ എലമാ വന്യക്തമികളുനടയുരം ജതീവമിതലലശലതീ

നരമാഗനമിരണ്ണയതമിലന ഭമാഗമമായമി  വമിവരനശഖരണരം നടത്തുകയമാണവ്.   ഒമാനരമാ

ആളമിനനയുരം  വമിവരരം  ലമമാലലബല്  നഫമാണമില്  നശഖരമികണരം,  ലമമാലലബല്

നഫമാണ്  ചമാരജമായമി  ഒരു  സഹമായവരം  ലകമാടുക്കുന്നേമില.  സരകമാര

പരമിപമാടമികള്കവ്  ആലളകൂട്ടുന്നേ  നജമാലമിയുരം  ഇവരുലട  ഉതരവമാദമിതസ്വമമാണവ്.
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കടുത നവനല്കമാലത്തുരം മഴയത്തുരം വതീടുകള് കയറേമിയമിറേങമി നസവനരം ലചയ്യുന്നേ

ഒരുകൂടരം  ആളുകളമാണവ്  ഇവര.   വമിവമിധ  നമഖലകളമില്  ലതമാഴമിലമാളമികള്കവ്

നവനലമിലന  കമാഠമിനന്യരം  കണകമിലലടുതവ്  ലതമാഴമില്  സമയങള്

പുന:ക്രമതീകരമിചമിട്ടുലണങമിലുരം ആശമാ വരകരമമാരകവ് ആശസ്വമാസരം നല്കുന്നേ ഒരു

തതീരുമമാനവമുണമായമിടമില.   ചുട്ടുലപമാളളുന്നേ  ലവയമിലമില്  അവര  ഇനപ്പമാഴുരം

പ്രവരതമിക്കുകയമാണവ്.  നകമാവമിഡമിലന കമാലഘടതമില് ഇവര ലചയ നസവനരം

നകരളകരയവ് ഒരമികലുരം മറേകമാന കഴമിയമാതതമാണവ്. നകമാവമിഡവ് ഉള്ലപ്പലടയുളള

ഏതവ്  മഹമാമമാരമിയമിലുരം  നകരളതമിനവ്  പമിടമിച്ചുനമില്കമാന  കഴമിയുന്നേതവ്

ഇവലരനപ്പമാലലയുളള ആളുകളുലട പ്രവരതനരംലകമാണമാണവ്.  ഇവരുലട നസവന-

നവതന വന്യവസ്ഥകള് കമാനലമാചമിതമമായമി പരമിഷ്കരമിനകണതമായമിട്ടുണവ്.  രണ്ടുമൂന്നേവ്

നമിരനദശങള് ഞമാന മുനന്നേമാട്ടുവയകയമാണവ്.   ആശമാവരകരമമാരുലട പ്രശ്നങള്

പഠമിക്കുന്നേതമിനവ്  പ്രനതന്യക സമമിതമിലയ നമിനയമാഗമികണരം.   ഇവരുലട  നസവന-

നവതന  വന്യവസ്ഥകള്  കമാനലമാചമിതമമായമി  പരമിഷ്കരമികണരം.   ആനരമാഗന്യ

വകുപ്പമിലല ജതീവനകമാരകവ്  ലഭന്യമമാകുന്നേ ഏറ്റവരം  കുറേഞ്ഞ ശമള ലസ്കയമിലമിനവ്

തുലന്യമമായ  ഓണനറേറേമിയലമങമിലുരം  ഇവരകവ്  ഉറേപ്പുവരുതണരം.   സരകമാര
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ജതീവനകമാരകവ്  പ്രഖന്യമാപമിക്കുന്നേ  ക്ഷമാമബതയവ്  ആനുപമാതമികമമായ

ഓണനറേറേമിയരം  വരദ്ധനവവ്  ആശമാ  വരകരമമാരകവ്  അനുവദമികണരം.

നകരളതമിലല  സരകമാര  നമഖലയമിലല  കരമാര  ജതീവനകമാരകവ്  ഇതവ്

കമിടമിവരുന്നുണവ്.   ആശമാ  വരകരമമാരുലട  നജമാലമികള്  ഓനരമാന്നുരം  കൃതന്യമമായമി

നമിരവ്വചമിനകണമിയമിരമിക്കുന്നു.  ഇവരുലട  നജമാലമികവ്  നമിരന്തരമമായമി

യമാത്രലചനയണമി വരുന്നേതുലകമാണവ് അതമിനവ്  കണ്നസമാളമിനഡറ്റഡമായ ഒരു തുക

അവരുലട  പ്രവൃതമി  ഫലപ്രദമമായമി  നടപ്പമിലമാകമാന  നല്കണരം.   ആശമാ

വരകരമമാലര  ഇ.എസവ്.ലഎ.-യുലട  പരമിധമിയമില്  ഉള്ലപ്പടുതമാന  വലമിയ

പ്രയമാസമമില,  അതവ് ഗവണ്ലമനവ് ശദ്ധമികണരം.  ആശമാ വരകരമമാരകവ് എലമാ

മമാസവരം നമിശമിതതുക ലപരമനനവ് കണ്ലവയനസവ് അലവനസമായമി നല്കണരം.

മുഴുവന  ആശമാ  വരകരമമാനരയുരം  എരംനപമായതീസവ്  നപ്രമാവമിഡനവ്  ഫണമിലന

ഭമാഗമമാകണരം.  അവര ലചയ്യുന്നേ നസവനതമിലന മമാഹമാതന്യരം കണകമിലലടുതവ്

അവരക്കുനവണ  സഹമായങള്  ലചയ്തുലകമാടുകണലമന്നേവ്     അങയമിലൂലട

ബഹുമമാനലപ്പട ആനരമാഗന്യ വകുപ്പുമന്ത്രമിനയമാടവ് ഞമാന ആവശന്യലപ്പടുന്നു.
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ആനരമാഗന്യ-വനമിത-ശമിശുവമികസന വകുപ്പുമന്ത്രമി (ശതീമതമി വതീണമാ നജമാരജവ്):

സര,  ബഹുമമാനന്യനമായ  മുന  പ്രതമിപക്ഷനനതമാവവ്  ശതീ.  രനമശവ്  ലചന്നേമിതല

ഉന്നേയമിച  വമിഷയരം  ആശമാ  വരകരമമാരുമമായമി  ബനലപ്പട്ടുളളതമാണവ്.   ഇന്നേവ്

നമ്മുലട ലപമാതുജനമാനരമാഗന്യനമഖലയമിലല ഏറ്റവരം  അഭമിവമാജന്യമമായ ഘടകമമാണവ്

ആശമാ വരകരമമാര  എന്നുളളതവ്  ഒരു യമാഥമാരതന്യമമാണവ്.  നകരളതമില് ആശമാ

പദ്ധതമി 2007 മുതലമാണവ് നടപ്പമിലമാകമിയതവ്. 2016-17-ല് പ്രതമിമമാസരം അവരകവ്

നല്കമിയമിരുന്നേ  ഓണനറേറേമിയരം  1500  രൂപയമായമിരുന്നു.   എല്.ഡമി.എഫവ്.

സരകമാരമാണവ്  ഇതവ്  ഘടരംഘടമമായമി  വരദ്ധമിപ്പമിചവ്  6000  രൂപയമാകമിയതവ്.

ഇന്തന്യയമില്തലന്നേ  ആശമാ  വരകരകവ്  സരംസ്ഥമാന  വമിഹമിതമമായമി  ഏറ്റവരം

കൂടുതല്  ഓണനറേറേമിയരം  നല്കുന്നേ  സരംസ്ഥമാനമമാണവ്  നകരളരം.  ഇതമിനുപുറേനമ

ആശമാ വരകരമമാരുലട പ്രവരതനങളുമമായമി ബനലപ്പടവ് നകന്ദ്ര സരകമാരമിലന

വമിഹമിതമമായ  ഇനലസനതീവകള്  വരദ്ധമിപ്പമിചവ്  നല്കമാനമായമി  നകന്ദ്ര

സരകമാരമിനലയവ്  സമരദരം  ലചലുത്തുന്നുമുണവ്.   നകരളതമില്  അരംഗതീകൃത

സമാമൂഹന്യ  ആനരമാഗന്യ  പ്രവരതകരമായമി  സരംസ്ഥമാനത്തുടനതീളരം  ആശമാ

പ്രവരതകലര  ലതരലഞ്ഞടുക്കുകയുരം  വമിവമിധ  ഘടങളമിലമായമി  പരമിശതീലനരം
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നല്കമിവരമികയുരം  ലചയ്യുന്നുണവ്.  14  ജമിലകളമിലമായമി  നമിലവമില്  21694  നപര

ഗമാമപ്രനദശങളമിലുരം  4205  നപര നഗരപ്രനദശങളമിലുരം  549  നപര ലലടബല്

നമഖലയമിലുമമായമി  ആലക  26448  നപരമാണവ്  ആശമാ  പ്രവരതകരമായമി  നജമാലമി

ലചയ്തുവരുന്നേതവ്.  ആനരമാഗന്യനമഖലയുമമായമി  ബനലപ്പട  വമിവമിധ

പ്രവരതനങളുണവ്.  നമിലവമില്  ആശമാ  വരകര,  ലജ.പമി.എചവ്.എന.,

ലജ.എചവ്.ലഎ. മുതലമായ ആനരമാഗന്യപ്രവരതകരുലട roles and responsibility-

ലയ  സരംബനമിചവ്  ചരചലചയവ്  ആശമാ  വരകരമമാരകവ്  പ്രവരതമിക്കുന്നേതമിനവ്

എളുപ്പമമാകുലന്നേമാരു സമാഹചരന്യമുണമാകമാന കഴമിയുനമമാലയന്നേ കമാരന്യരം  സരകമാര

പരമിനശമാധമിചവ് അതമിലന നടപടമികള് സസ്വതീകരമിചമിട്ടുണവ്.  ആശമാ പ്രവരതകരകവ്

2022  ഡമിസരംബര, 2023  ജനുവരമി,  ലഫബ്രുവരമി മമാസങളമിലല ഓണനറേറേമിയരം

അനുവദമിചവ്  ഉതരവവ്  പുറേലപ്പടുവമിചമിട്ടുണവ്.   2023  ജനുവരമി  വലരയുളള  എലമാ

ഓണനറേറേമിയവരം  ഇനലസനതീവകളുരം  വമിതരണരം  ലചയമിട്ടുണവ്.  02-03-2023-ലല

സരകമാര  ഉതരവപ്രകമാരരം  ആശമാ  പ്രവരതകരുലട  നജമാലമികള്  കൃതന്യമമായമി

നമിരവ്വചമിക്കുകയുരം നയമാഗന്യത, ലതരലഞ്ഞടുപ്പവ്, പരമിശതീലനരം, നസവന കമാലമാവധമി,

ഓണനറേറേമിയരം,  പ്രശ്നപരമിഹമാര  സരംവമിധമാനങള്,  നസവനതമില്  നമിന്നേവ്
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മമാറേമിനമില്കല്  എന്നേമിവ  സരംബനമിചവ്  സമഗമമായ  ആശമാ  പദ്ധതമിയുലട

മമാരഗ്ഗനരഖ പരമിഷ്കരമിചവ്  ഉതരവവ്  പുറേലപ്പടുവമിചമിട്ടുണവ്.   2022  ഏപ്രമില് മുതല്

ആശമാ വരകരമമാരകവ്  പ്രതമിമമാസരം  200  രൂപ ലടലമിനഫമാണ് അലവനസമായമി

നല്കമിവരുന്നുണവ്.  നകമാവമിഡവ്  മഹമാമമാരമിയുലട  പശമാതലതമില്  ആശമാ

വരകരമമാരകവ്  ജതീവന  നഷ്ടലപ്പടമിരുന്നു.  ഇഇൗ  പ്രവരതനങളമില്  ജതീവന

നഷ്ടമമായ  12  ആശമാ  വരകരമമാരുലട  കുടുരംബങള്കവ്  സരംസ്ഥമാനതമിലന

സമാമതമിക  പരമിമമിതമികള്കമിടയമിലുരം  കഴമിയുന്നേരതീതമിയമില്  സഹമായരം

ഉറേപ്പുവരുതമാന  സരകമാര  നടപടമികള്  സസ്വതീകരമിചമിട്ടുണവ്.  ഇഇൗ

പ്രവരതനങള്ലകമാപ്പരം സരംസ്ഥമാന സരകമാരമിലന നവനകരള കരമ പദ്ധതമി-

2-ലന ഭമാഗമമായമി ആരദരം മമിഷനമിലൂലട ജതീവമിതലലശലതീ നരമാഗങള് കലണത്തു,ക

അതമിലന  സതീനമിരംഗവ്,  ഇനപ്പമാള്  ആരരംഭമിചമിട്ടുളള  അനതീമമിയയ്ലകതമിലരയുളള

നകരളതമിലന  നപമാരമാടരം,  വമിളരചയമില്നമിന്നേവ്  വളരചയമിനലയവ്  എന്നേ  'വമിവ

നകരള'തമിലന  പരമിപമാടമി  സതീകള്കമിടയമില്  നടത്തുന്നേതമിനവ്  ആശമാ

പ്രവരതകനരയുരം ഉള്ലകമാളളമിചമിട്ടുണവ്.  ബഹുമമാനലപ്പട ധനകമാരന്യ വകുപ്പുമന്ത്രമി

ബഡ്ജറ്റവ് പ്രസരംഗതമിനുളള മറുപടമിയമില് ആശമാ വരകരമമാരുലട ഓണനറേറേമിയരം
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വരദ്ധമിപ്പമിചവ്  നല്കുലമന്നേവ് പറേഞ്ഞമിട്ടുണവ്.  അതവ്  നമിശയമമായുരം എല്.ഡമി.എഫവ്.

സരകമാരമിനവ്  ആശമാ  വരകരമമാനരമാടുളള  സമതീപനവരം  പ്രതമിബദ്ധതയുരം

വന്യക്തമമാക്കുന്നേതമാണവ്.  അതമിനനുസരമിച്ചുളള നടപടമികള് സസ്വതീകരമിക്കുരം.   

(3) ചകമിടപ്പമാറേ ലഎ  .  ടമി  .  ലഎ  .   ലകടമിട നമിരമമാണരം

ശതീ  .    ടമി  .    പമി  .    രമാമകൃഷ്ണന:  സര,  നപരമാമ്പ്ര  മണ്ഡലതമിലല  ചകമിടപ്പമാറേ

പഞമായതമില് മുതുകമാടവ് നപരമാമ്പ്ര ഗവണ്ലമനവ് ലഎ.ടമി.ലഎ.-യനവണമി റേവനവ

വകുപ്പവ് 4 ഏകര സ്ഥലരം അനുവദമിചമിട്ടുണവ്.  ലഎ.ടമി.ലഎ.-യുലട പ്രവൃതമി ലടണര

ലചയവ്  എഗമിലമനവ്  വചമിട്ടുരം  ഭൂമമിയമിലല  മരരം  മുറേമിച്ചുമമാറ്റമാതതമിനമാല്  പ്രവൃതമി

ആരരംഭമികമാന  ഇതുവലര  കഴമിഞ്ഞമിടമില.   ഇഇൗ  ഭൂമമിയമിലല  മരങള്

മുറേമിച്ചുമമാറ്റമാനമായമി  നമിശയമിച  അടമിസ്ഥമാനവമില  വളലര  ഉയരന്നേതമായതമിനമാല്

നലലതമില് പലങടുകമാന ആരുരം തയമാറേമാകമാത സ്ഥമിതമിയമാണുളളതവ്.  പ്രസ്തുത

സ്ഥലത്തുളള  റേബ്ബര  മരങള്കവ്  വമില  നമിശയമിചമിട്ടുമമില.   കരമാര  ഏലറ്റടുത

നകമാണ്ടമാക്ടര  പ്രവൃതമിയമില്നമിന്നേവ്  പമിനമാറുകയമാലണന്നേവ്  കമാണമിചവ്  കതവ്

നല്കമിയമിരമിക്കുന്നു.  മൂന്നേവ്  പ്രമാവശന്യരം  ലടണര ലചയ്ലതങമിലുരം  ആരുരം ലടണര

ഏലറ്റടുതമിടമില.  ഇഇൗ  സമാഹചരന്യതമില്  റേവനവ  വകുപ്പമിനവ്  ലഎ.ടമി.ലഎ.
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അധമികൃതര  കതവ്  നല്കമിയമിട്ടുണവ്,  എന്നേമിട്ടുരം  ഒരു  നടപടമിയുരം  ഇതുവനരയുരം

സസ്വതീകരമിചമിടമില.   മരരം  മുറേമിച്ചുമമാറ്റമാന  കരമാറുകമാലര  കമിടമാത  സമാഹചരന്യമമാണവ്

നമിലനമില്ക്കുന്നേതവ്.  മരരം മുറേമിച്ചുമമാറ്റമാന വമിനലജവ് ഓഫതീസലറേനയമാ,  പഞമായതവ്

ലസക്രടറേമിലയനയമാ  ചുമതലലപ്പടുതമി  നമിരനദശരം  നല്കണരം.   നമിലവമില്

ലഎ.ടമി.ലഎ.-യനവണമി  ലലകമമാറേമികമിടമിയ  ഭൂമമിയമിലല  മരങള്  മുറേമിച്ചുമമാറ്റമി

ലഎ.ടമി.ലഎ.-യവ്  അടമിയന്തരമമായമി ലകടമിടരം  പണമിയമാനമാവശന്യമമായ നടപടമികള്

സസ്വതീകരമികണലമന്നേഭന്യരതമിക്കുന്നു.  ലടണറേമായമിട്ടുതലന്നേ രണവ് വരഷരം കഴമിഞ.

രണ്ടുമൂന്നേവ്  വരഷനതമാളമമായമി  കമാതമിരുന്നേമിട്ടുരം  വരകവ്  ആരരംഭമികമാന

കഴമിയുന്നേമിലലന്നേവ്  പറേയുന്നേതവ്  ഏറ്റവരം  ഗഇൗരവമുളള  പ്രശ്നമമാണവ്.   ഇഇൗ  പ്രശ്നരം

അടമിയന്തരമമായമി  പരമിഹരമിക്കുന്നേതമിനുളള  അടമിയന്തര  ഇടലപടലമാണവ്  റേവനവ

വകുപ്പുമന്ത്രമിയുലട ഭമാഗത്തുനമിന്നുണമാനകണതവ്. 

റേവനവ-ഭവനനമിരമമാണ വകുപ്പുമന്ത്രമി  (ശതീ  .    ലക  .    രമാജന):   സര,  വളലര

പ്രധമാനലപ്പട  ഒരു  പ്രശ്നമമാണവ്  ബഹുമമാനലപ്പട  അരംഗരം  ടമി.  പമി.  രമാമകൃഷ്ണന

ഉന്നേയമിചമിട്ടുള്ളതവ്.  നകമാഴമികമാടവ്  ജമിലയമിലല  ലകമായമിലമാണമി തമാലൂകമില്ലപ്പട

ചകമിടപമാറേയമിലല  മുതുകമാടവ്  എന്നേ  സ്ഥലതവ്  ഗവണ്ലമനവ്  ലഎ.ടമി.ലഎ.യവ്
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ലകടമിടരം   നമിരമമികമാനമായമി  അനുവദമിച  ഭൂമമിയമിലല  29  മരങള്

മുറേമിച്ചുമമാറ്റുന്നേതമിനമായമി  അസമിസനവ്  നഫമാറേസവ്  കണ്സരനവറ്ററുലട  ഉതരവവ്

പ്രകമാരരം  അടമിസ്ഥമാനവമിലയമായ  6,13,367/-  രൂപ  നമിശയമിചവ്  നലലരം

നടതമിലയങമിലുരം  അടമിസ്ഥമാനവമില  ഉയരന്നേ  തുകയമാലണന്നേ  കമാരണതമാല്

ആരുരംതലന്നേ നലലതമില് പലങടുകമാലത നലലനടപടമികള് പൂരതതീകരമികമാന

കഴമിഞ്ഞമില. പുറേനമമാകവ് ഭൂമമിയമിനലമാ മമിചഭൂമമിയമിനലമാ നമില്ക്കുന്നേ ഉണങമിയതുരം

നകടുവന്നേതുമമായ മരങള്കവ് നമിലവമിലല സതീനമിയനറേജവ് പ്രകമാരമുള്ള ലപമാതുവമായ

വമിലയവ്  നലലരംലകമാള്ളമാന  ആരുരം  തയമാറേമാകമാതതവ്  സരകമാരമിനവ്  കനത

സമാമതമിക  നഷ്ടമുണമാക്കുലമന്നേവ്   കലണതമിയതമിലന  അടമിസ്ഥമാനതമില്

05-07-2019-ലല  ഗവണ്ലമനവ്  ഉതരവവ്  1802/2019/റേവനവ  പ്രകമാരരം

ലപമാതുജനതമാത്പരന്യമുള്ള  വമിഷയങളമായമി  പരമിഗണമിചവ്   ടമി  മരങള്കവ്

നമിശമിത  വമിലനയകമാള്  കുറേഞ്ഞ  വമിലയമാണവ്  ലഭമിക്കുന്നേലതങമില്   ലഭമിക്കുന്നേ

പരമമാവധമി വമിലയവ് അവ നലലരം നടത്തുവമാന ബനലപ്പട ജമിലമാ കളക്ടരമമാരകവ്

അനുമതമി  നല്കമിയമിരുന്നു.  എന്നേമാല്  ബഹുമമാനലപ്പട  അരംഗരം  ഉന്നേയമിച

വമിഷയതമില്  പ്രതമിപമാദമിചമിട്ടുള്ള  മരങള്  നമിലവമില്  ഉണങമാത  നല
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മരങളമായതമിനമാല് 05-07-2019-ലല ഉതരവവ് പ്രകമാരരം നടപടമി സസ്വതീകരമികമാന

സമാധമികമാലതവന്നേ  സമാഹചരന്യമമാണുള്ളതവ്.   പനക്ഷ  ഉന്നേയമികലപ്പട  പ്രശ്നരം

വളലരയധമികരം  ഗുരുതരവരം  പലയമിടങളമിലുരം  നമിരമമാണ  പ്രവരതനങലള

ബമാധമിക്കുന്നേതുമമാണവ്.  നനരലത  സമാരടവ്  വമിനലജുകളുലട  നമിരമമാണവമമായമി

ബനലപ്പടവ്   ഇതരരം  പ്രശ്നരം  വളലര  ഗഇൗരവമമായമി  ഉയരന്നുവന്നേമിരുന്നു.  ഇഇൗ

പ്രതമിസനമിയുലട  സമാഹചരന്യതമില്  പദ്ധതമി  നമിരവ്വഹണ  ഏജനസമിതലന്നേ

തനതവ് നപ്രമാജക്ടമിലന ഫണമില്നമിന്നുള്ള പണരം കലണതമി മരരം മുറേമിക്കുന്നേമിതമിനുരം

ആയതവ്  2005-ലല  നകരള  വനനതര  പ്രനദശങളമില്   വൃക്ഷരം  വളരതല്

നപ്രമാതമാഹന നമിയമതമിലല വന്യവസ്ഥകള്കവ് വമിനധയമമായമി വനരം വകുപ്പമിലന

തടമി ഡമിനപ്പമായമില് എതമിചവ് രസതീതവ്  വമാങമി വനരംവകുപ്പമിനവ്  ലലകമമാറുന്നേതമിനവ്

അനുമതമി  നല്കമിലകമാണവ്  07-01-2021-ല്  8/2022/വനരം  എന്നേ  പ്രനതന്യക

ഉതരവവ്  വനരംവകുപ്പവ്  പുറേലപ്പടുവമിചമിരുന്നു.  ലഎ.ടമി.ലഎ.-യുലട  നമിരമമാണ

പ്രവതനങള് തുടങമി രണവ് ലകമാലമമായ സമാഹചരന്യതമില് വളലര നവഗതയമില്

ആരരംഭമിനകണതുണവ് എന്നുള്ളതമിനമാല് മരങള് അടമിയന്തരമമായമി മുറേമിച്ചുമമാനറ്റണ

സമാഹചരന്യമുലണന്നേതുരം  യമാഥമാരതന്യമമാണവ്.  ഇതമിനമായമി  നമല്  പരമാമരശമിച
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ഉതരവമിലല  വന്യവസ്ഥകള്  ബഹുമമാനലപ്പട  അരംഗരം  ഉന്നേയമിചമിരമിക്കുന്നേ

വമിഷയതമില്ക്കൂടമി  ബമാധകമമാകമാന  കഴമിയുനമമാലയന്നേതവ്  സരംബനമിചവ്

പരമിനശമാധമികമാനമായമി  ബനലപ്പട  വനരം,  ലതമാഴമില്  വകുപ്പുമന്ത്രമിമമാരുലട

സമാന്നേമിദ്ധന്യതമില് ബഹുമമാനലപ്പട അരംഗരം ഉള്ലപ്പലടയുള്ളവരുലട ഒരു ഉന്നേതതല

നയമാഗരം  വമിളമിച്ചുനചരത്തുലകമാണവ്  അടുത  ആഴ്ചതലന്നേ  ഇതുമമായമി  ബനലപ്പട

തുടരനടപടമികള് സസ്വതീകരമിക്കുന്നേതമായമിരമിക്കുരം.  

(4) ആയമിരവലമി പമാറേ ഖനനരം

ശതീ  .   ജമി  .   എസവ്  .   ജയലമാല്: സര,  എകമാലവരം  സരംരക്ഷമികലപ്പനടണ

അതന്യധമികരം  പമാരമിസ്ഥമിതമിക പ്രമാധമാനന്യമുള്ള ലകമാലരം  ജമിലയമിലല ആയമിരവലമി

പമാറേഖനനതമിനവ്  നല്കമിയ  എന.ഒ.സമി.യുമമായമി  ബനലപ്പടമാണവ്  ഇഇൗ

സബവ്  മമിഷന. ലകമാലരം ജമിലയമിലല ലകമാടമാരകര തമാലൂകമില് ഇളമമാടവ് വമിനലജമില്

നബമാകവ് നമര 27-ല്  റേതീസരനവ്വ 130/3-ല് ഉള്ലപ്പട 12.7726 ലഹക്ടര വരുന്നേ

ആയമിരവലമി  പമാറേയമിലല  ഏതമാണവ്  7  ലഹക്ടനറേമാളരം  സ്ഥലരം  പമാറേഖനനരം

ലചയ്യുന്നേതമിനമായമി  ഒരു  സസ്വകമാരന്യ  കമനമികവ്  എന.ഒ.സമി.  നല്കമിയ  വമിവരരം

അനങയരം  അറേമിയമാമനലമാ.  അതുമമായമി  ബനലപ്പടവ്   അവമിലട  നടക്കുന്നേ
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ബഹുജനസമരരം,  ജനങളുലട  അതമിജതീവന  സമരരം  അങയുലട

ശദ്ധയമില്ലപ്പടമിട്ടുണമാകുരം.  പ്രസ്തുത  പ്രനദശരം  അപൂരവ്വമമായ

തരുപക്ഷമിമൃഗമാദമികളുരം  സസന്യലതമാദമികളുരം  നമിറേഞ്ഞ  ഒരു  ലലജവലലവവമിധന്യ

നകന്ദ്രമമാണവ്.   നഗമാത്രവരഗ്ഗ സരംസ്കമാരമൂലന്യമുള്ള ആചമാരവമിശസ്വമാസങള് നമിറേഞ്ഞ

നമിബമിഢവരം  വമിപുലവമമായ  കമാവരം  നക്ഷത്രവരം  മറ്റവ്  നമിരവധമി

ആരമാധനമാലയങളുമുള്ള  ഇഇൗ  സ്ഥലരം  'ലചറേമിയ  വമിളലനല്ലൂരമിലന' പ്രധമാനലപ്പട

ഒരു  ജലനസമാതസ്സുകൂടമിയമാണവ്.  പരമിസ്ഥമിതമി  പ്രമാധമാനന്യമുള്ള  ഇഇൗ  പ്രനദശരം

സരംരക്ഷമിനകണതവ്  ഇഇൗ  തലമുറേയുലട  ചുമതലയമാണവ്.  എന്നേമാല്  ഇഇൗ

പ്രനദശതമിലന  പരമിസ്ഥമിതമിലയയുരം  ജനജതീവമിതലതയുരം  ഗുരുതരമമായമി

ബമാധമിക്കുന്നേ  തരതമില്  ആയമിരവലമിപ്പമാറേ  ഖനനരംലചയ്യുന്നേതമിനവ്  അനുമതമി

നല്കമിയമിരമിക്കുകയമാണവ്.  പ്രസസ്തുത  അനുമതമി  ഉടന  റേദമാകണലമന്നേമാവശന്യലപ്പടവ്

ഇളമമാടവ്-വമിളലനല്ലൂര  പഞമായത്തുകളമിലല  ജനങലളമാന്നേമാലക  ഒനര  മനനസമാലട

അതമിജതീവന  സമരരം  നടതമാന  തുടങമിയമിടവ്  ഇനപ്പമാള്  ഇരുനൂറ്റമി

അനപതമിലധമികരം  ദമിവസമമായമി.  സമരതമിനവ്  എലമാ  വമിഭമാഗരം  ജനങളുലടയുരം

പമിന്തുണ വരദ്ധമിച്ചുവരമികയമാണവ്.  ഇഇൗ തലമുറേയുലടതലന്നേ ഒരമാവശന്യമമായമി  അതവ്
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മമാറേമിയമിരമിക്കുകയമാണവ്.  പ്രസ്തുത വമിഷയരം ഇതമിനുമുമ്പുരം ബഹുമമാനലപ്പട പുനലൂര

എരം.എല്.എ.,  പമി.എസവ്.  സുപമാല്  സബ്മമിഷനമിലൂലട  അവതരമിപ്പമിക്കുകയുരം

ആവശന്യമമായ പരമിനശമാധന നടതമി എന.ഒ.സമി.  സരംബനമമായ വമിഷയതമില്

നടപടമിയുണമാകുലമന്നേവ്  അങവ്  മറുപടമി  നല്കുകയുരം  ലചയതമാണവ്.

അതമിലനത്തുടരന്നേവ് ബഹുമമാനലപ്പട  മൃഗസരംരക്ഷണ-ക്ഷതീരവമികസന വകുപ്പുമന്ത്രമി

ലജ. ചമിഞ്ചുറേമാണമി അവരകളുലട സമാന്നേമിദ്ധന്യതമില് അങ്ങുരം ബനലപ്പടവരുലമലമാരം

ചരച  നടത്തുകയുരം  ലചയതമാലണങമിലുരം  തതീരുമമാനരം  ഇതുവലര  ആയമിടമില.

ബഹുജനസമരരം  ഇനപ്പമാള്  കൂടുതല്  ശക്തവരം  സജതീവവമമാകുകയമാണവ്.  ഇഇൗ

സമാഹചരന്യതമില്  ആയമിരവലമി  പമാറേഖനനതമിനവ്  നല്കമിയ  എന.ഒ.സമി.

അടമിയന്തമിരമമായമി റേദവ്  ലചയണലമന്നേമാണവ് ആവശന്യലപ്പടുന്നേതവ്.  എന.ഒ.സമി.യുലട

കമാലമാവധമി  അവസമാനമിച്ചുലവന്നേമാണവ്  മനസമിലമാക്കുന്നേതവ്,  അതവ്  വതീണ്ടുരം

പുതുകമിനല്കമാലത  പൂരണ്ണമമായുരം  റേദവ്ലചയ്തുലകമാണവ്  പരമിസ്ഥമിതമിലയ

സരംരക്ഷമിക്കുന്നേ  നമിലപമാലടടുതവ്  സമരരം  അവസമാനമിപ്പമികമാനുള്ള  നടപടമി

സസ്വതീകരമികണലമന്നേവ് ഇഇൗ സബവ് മമിഷനമിലൂലട അഭന്യരതമിക്കുകയമാണവ്.
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റേവനവ-ഭവനനമിരമമാണ  വകുപ്പുമന്ത്രമി  (ശതീ  .    ലക  .    രമാജന):   സര,

ബഹുമമാനലപ്പട  അരംഗരം  ഉന്നേയമിചതവ്  വളലര  പ്രസക്തമമായമിട്ടുള്ള  വമിഷയമമാണവ്.

നനരനതതലന്നേ  ഇവമിലട  സൂചമിപ്പമികലപ്പടനപമാലല  ലകമാടമാകര  തമാലൂകമിലല

ഇളമമാടവ്  വമിനലജമില്ലപ്പട  ആയമിരവലമി  പമാറേ  ജമാതമിമതനഭദലമനനന്യ  എലമാ

പ്രനദശവമാസമികളുരം  വളലര  പ്രമാധമാനന്യനതമാലട  കമാണുന്നേ

ലലജവലലവവമിധന്യങളുലട  ഒരു ഇടമമാണവ്.   പമാരമിസ്ഥമിതമിക പ്രമാധമാനന്യമുള്ള ഒരു

പ്രനദശരം  സരംരക്ഷമികമാനുള്ള  എലമാ  നടപടമികളുരം  ഇഇൗ  സരകമാരമിലന

ഭമാഗത്തുനമിന്നുമുണമാകുരം.  ബഹുമമാനലപ്പട  അരംഗരം  സൂചമിപ്പമിചതുനപമാലല

ആയമിരവലമി  പമാറേ  സ്ഥമിതമിലചയ്യുന്നേ  ലകമാലരം  ജമിലയമിലല  ലകമാടമാരകര

തമാലൂകമിലല  ഇളമമാടവ്  വമിനലജമില്  നബമാകവ്  നമര  27-ല്  റേതീസരലവ്വ  നമര

130/3-ല്  ഉള്ലപ്പട  പമാറേപുറേനമമാകമില്നമിന്നുരം  ഖനനനമിരമാനക്ഷപപത്രരം

ലഭമിക്കുന്നേതമിനമായമി  Tesla  Inc.  ലലമനമിരംഗവ്  കമനമി മമാനനജമിരംഗവ്  പമാരടവ്ണര

ലകമാലരം  ജമിലമാ  കളക്ടര  മുമമാലക  അനപക്ഷ  സമരപ്പമിചമിരുന്നേതുരം

അനപക്ഷയമിനനല്  രണമാഴ്ചക്കുള്ളമില്  തതീരുമമാനലമടുകണലമന്നേ  നകരള  നസറ്റവ്

സമിരംഗമിള്  വമിനനഡമാ  ക്ലേമിയറേനസവ്  നബമാരഡവ്  നയമാഗതമിലന  നമിരനദശതമിലന
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അടമിസ്ഥമാനതമില്  6.9033  ലഹക്ടര  സ്ഥലതമിനവ്  23-01-2020-ല്

നമിരമാനക്ഷപപത്രരം നല്കുകയുരം ലചയമിരുന്നു. എന്നേമാല് ടമി സ്ഥലത്തുനമിന്നുരം പമാറേ

ഖനനരം  ലചയ്യുന്നേതമിലനതമിലര   പ്രനദശവമാസമികളുരം  വമിവമിധ  സരംഘടനകളുരം

പരമാതമികളുന്നേയമിക്കുകയുരം  പമാറേഖനനതമിലനതമിലര  പ്രനദശവമാസമികള്

ദതീരഘകമാലമമായമി  സമരരം  സരംഘടമിപ്പമിക്കുകയുരം  ലചയ  സരംഭവമുണമായമി.

ബഹുമമാനലപ്പട  ക്ഷതീരവമികസന  വകുപ്പുമന്ത്രമിയുരം  പ്രസ്തുത  മണ്ഡലതമിലല

എരം.എല്.എ.യുമമായ  ഞങളുലട  സഹപ്രവരതക  ശതീമതമി  ലജ.  ചമിഞ്ചുറേമാണമി

ഇഇൗ വമിഷയരം ഉന്നേയമിചമിരുന്നു.  നനരലത സൂചമിപ്പമിചതുനപമാലല ബഹുമമാനലപ്പട

പുനലൂര എരം.എല്.എ.  പമി.എസവ്.  സുപമാല് ഒരു സബവ് മമിഷനമായുരം  ഇഇൗ പ്രശ്നരം

ഉന്നേയമിചമിരുന്നു.   ബനലപ്പട  സമരസമമിതമിയുലട  ആളുകള്  ഞങലളലയലമാരം

സമതീപമിക്കുകയുരം ലചയമിരുന്നു. ഇഇൗ സമാഹചരന്യതമില് ആയമിരവലമി പമാറേ ഖനനരം

ലചയ്യുന്നേതുമമായമി ബനലപ്പട വമിഷയരം ചരചലചയമാനുരം നമാട്ടുകമാരുലട ആവശന്യരം

പരമിനശമാധമിചവ് പരമിഹരമികമാനുമമായമി റേവനവ വകുപ്പുമന്ത്രമിയുലട അദ്ധന്യക്ഷതയമിലുരം

ബഹുമമാനലപ്പട  മൃഗസരംരക്ഷണ-ക്ഷതീരവമികസന  വകുപ്പുമന്ത്രമി

ലജ.  ചമിഞ്ചുറേമാണമിയുലടയുരം  ശതീ.  പമി.എസവ്.  സുപമാല്  എരം.എല്.എ.യുലടയുരം
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സമാന്നേമിദ്ധന്യതമിലുരം  ഒരു  നയമാഗരം  02-11-2022-നവ്  നചരന്നേമിരുന്നു.

ഇതമിലനത്തുടരന്നേവ്  ലപമാതുവമികമാരരം  കണകമിലലടുത്തുരം  പ്രനദശവമാസമികള്

ഉന്നേയമിചമിട്ടുള്ള  വമിവമിധവമിഷയങള്  കണകമിലലടുത്തുരം  പ്രനദശതവ്

ഖനനപ്രവരതനരം നടത്തുന്നേതമിനുള്ള അനുമതമി  നല്കമാനുണമായ സമാഹചരന്യരം

പരമിനശമാധമികമാന  തതീരുമമാനമിചമിരുന്നു.  ഇതനുസരമിചവ്  ആയമിരവലമി  പമാറേ

സരംരക്ഷമിനകണതമിലന  ആവശന്യകത,  ടമി  പമാറേയുലട  സമാരംസ്കമാരമികവരം

പമാരമിസ്ഥമിതമികപരവമമായ പ്രമാധമാനന്യരം,   ടമി  പമാറേ ലപമാടമിക്കുന്നേതമിലനതമിലരയുള്ള

ലപമാതുജനവമികമാരരം  എന്നേമിവ  വന്യക്തമമാക്കുന്നേ  ഒരു  റേമിനപ്പമാരടവ്  സരകമാരമിനവ്

സമരപ്പമിക്കുന്നേതമിനവ്  02-11-2022-ല്  നചരന്നേ  നയമാഗതതീരുമമാനപ്രകമാരരം  ജമിലമാ

കളക്ടരകവ്  നമിരനദശരം  നല്കുകയുരം ആയതമിലന അടമിസ്ഥമാനതമില് റേമിനപ്പമാരടവ്

സമരപ്പമിക്കുകയുരം  ലചയ്തു.   സമരപ്പമിച  റേമിനപ്പമാരടമില്  പ്രസ്തുത  സ്ഥലതമിലന

ലലജവലലവവമിധന്യ  പ്രമാധമാനന്യവരം  പമാരമിസ്ഥമിതമിക  വമിഷങലള  സരംബനമിച്ചുരം

വതീണ്ടുരം  റേമിനപ്പമാരടവ്  ലഭന്യമമാക്കുന്നേതമിനവ്  പരമിസ്ഥമിതമി-കമാലമാവസ്ഥമാ  വന്യതമിയമാന

നകന്ദ്ര  ഡയറേക്ടനറേമാടുരം  ടൂറേമിസരം  സമാദ്ധന്യതകള്  പരമിനശമാധമിചവ്  റേമിനപ്പമാരടവ്

ലചയ്യുന്നേതമിനവ് ടൂറേമിസരം വകുപ്പവ് ലഡപവടമി ഡയറേക്ടനറേമാടുരം ആവശന്യലപ്പടമിട്ടുലണന്നുരം



Uncorrected/Not for Publication
06.03.2023

31

ആയതവ്  അടമിയന്തരമമായമി  ലഭന്യമമാക്കുന്നേതമിനുള്ള  നടപടമികള്

സസ്വതീകരമിച്ചുവരുന്നേതമായുരം  അറേമിയമിചമിരുന്നു.   അന്തമിമ  റേമിനപ്പമാരടവ്  സരകമാരമിനവ്

ലഭന്യമമായമിടമില.  പമാറേഖനനതമിനമായമി  എന.ഒ.സമി.  നല്കമിയമിരുലന്നേങമിലുരം

പമാറേഖനനതമിനവ്  ആവശന്യമമായ  മറ്റവ്  അനുമതമികള്  നല്കമാതതുമൂലരം

ഖനനവമമായമി ബനലപ്പട യമാലതമാരു നടപടമികളുരം നമാളമിതുവലര ആരരംഭമിചമിടമില.

മമാത്രമല  ജമിലമാ  കളക്ടര  നല്കമിയ  നമിരമാനക്ഷപപത്രതമിലന  കമാലമാവധമി

23-02-2023-ഓടുകൂടമി  അവസമാനമിക്കുകയുരം  ലചയമിട്ടുണവ്.  അതമിലനത്തുടരന്നേവ്

എന.ഒ.സമി.  ഇതുവലരയുരം  പുതുകമി  നല്കമിയമിടമില,  അങലനലയമാരു

ആനലമാചനയുമമില.  ഇതുമമായമി  ബനലപ്പടവ്  എടുക്കുന്നേ  എന്തുതതീരുമമാനവരം

പ്രനദശതമിലന  പമാരമിസ്ഥമിതമിക  പ്രമാധമാനന്യവരം  പ്രനദശവമാസമികളുലട

അഭമിപ്രമായവരം  കണകമിലലടുത്തുമമാത്രനമ  തതീരുമമാനലമടുകമാന  പമാടുള്ളൂലവന്നേവ്

ജമിലമാ  കളക്ടനറേമാടവ്  നമിരനദശമിചമിട്ടുണവ്.  എന.ഒ.സമി.  പുതുകമിലകമാടുകമാത

സമാഹചരന്യതമില്  നപടമിനകണതമായ  മറ്റുപ്രശ്നങലളമാന്നുമമിലലന്നേവ്  സഭയുലട

ശദ്ധയമില്ലപ്പടുത്തുകയമാണവ്.
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(5) കമാനരമാടവ്   -   കുളത്തൂര  കുടമിലവള്ള പദ്ധതമി

ശതീ  .    ലക  .    ആനസലന  : സര, ലനയമാറ്റമിനകര മണ്ഡലതമില് 2016-17-ലല

ബഡ്ജറ്റമിലൂലട  അനുവദമിച  കമാനരമാടവ്  കുടമിലവള്ള  പദ്ധതമിയുമമായമി  ബനലപ്പട

വമിഷയമമാണവ് സബ്മമിഷനമായമി ഉന്നേയമിക്കുന്നേതവ്.  അന്നേവ്  89  നകമാടമി രൂപയമാണവ്

അടങല് തുക പ്രഖന്യമാപമിചതവ്.  അതമിനമാവശന്യമമായ രണവ് ഏകറേമിലധമികരം വരുന്നേ

ഭൂമമി  നമിശയമിച  സ്ഥലതവ്  ഏലറ്റടുതമിട്ടുണവ്.   ടതീറ്റവ്ലമനവ്  പമാനമിനമാവശന്യമമായ

ഏകനദശരം  50  നകമാടമിയമിലധമികരം  രൂപയുലട  ലടണര  നടപടമികള്

പൂരതതീകരമികലപ്പടമാത അവസ്ഥയമാണവ് നമിലവമിലുള്ളതവ്.  ലടണര കസ്വമാടവ് ലചയ

ഏജനസമി ഏകനദശരം  27  ശതമമാനതമില് കൂടുതല് തുകയമാണവ് കസ്വമാടവ് ലചയതവ്.

നനരലതയുണമായമിരുന്നേ  എസമിനമറ്റവ്  നമിരകമില്  ഇനപ്പമാള്  വരകവ്  ലചയമാന

കഴമിയമാതതമിലന  പ്രശ്നമുണവ്.    മൂന്നേവ്  പഞമായതവ്  പ്രനദശങളമിലമാണവ്

കുടമിലവള്ളതമിലന ഗുണരം ലഭമിനകണതവ്.  കുളത്തൂര-കമാനരമാടവ്  പഞമായതമിലല

തതീരനദശമുള്ലപ്പടുന്നേ  ലപമാഴമിയൂര  അടകമുള്ലപ്പടുന്നേ  പ്രനദശങളമില്

അതമിരൂക്ഷമമായ കുടമിലവള്ളപ്രശ്നമുണവ്.  വമാടര  അനതമാറേമിറ്റമിയുലട  പദ്ധതമിയുമമായമി

ബനലപ്പടവ്  കുറേചവ്  പ്രനദശങളമില്  മമാത്രനമ  കുടമിലവള്ളരം  ലഭന്യമമാകമാന
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കഴമിയുന്നുള്ളൂ.   ഇതമിനമാവശന്യമമായ  ജലരം  ലനയമാറേമില്നമിന്നുരം  ടതീറ്റവ്ലമനവ്

പമാനമിലലതമിചവ്  സരവ്വതീസവ്  ലചയ്യുന്നേതമിലനക്കുറേമിചമാണവ്  ആനലമാചമിചമിട്ടുള്ളതവ്.

ജല്ജതീവന  മമിഷലന  ലചങല്  പഞമായതമിലല  പ്രവൃതമികള്  ഏകനദശരം

പൂരതതീകരമികലപ്പടമിട്ടുണവ്.  കമാനരമാടവ്-കുളത്തൂര  പഞമായത്തുകളമിലല  ജല്ജതീവന

മമിഷലന  പ്രവരതനങള്  നടപ്പമാക്കുന്നേതമിനവ്  ലടണര

നടപടമികളമിലലതമിയമിട്ടുണവ്.  നമാലഞവ് മമാസരം കഴമിയുനമമാള് മുഴുവന വതീടുകളമിലുരം

കപപ്പവ്  കണക്ഷലനത്തുന്നേ  പ്രവൃതമികള്   പൂരതതീകരമികലപ്പടുനമമാള്

ആവശന്യതമിനവ്  ജലലമതമിച്ചുലകമാടുനകണതവ് നമിരദമിഷ്ട പദ്ധതമിയമില്നമിന്നേമാണവ്.

അതവ് അനന്തമമായമി കവകുന്നേതവ് സമാനങതമികമമായ ചമില തടസങള്ലകമാണമാണവ്.

പദ്ധതമി കവകുനന്തമാറുരം ലചലവവ് അധമികരമിക്കുന്നേ നമിലയമിനലയവ്  നപമാകുന്നുണവ്.

ബഹുമമാനലപ്പട മന്ത്രമി ഈ വമിഷയതമില് നനരമിടവ്  ഇടലപടല് നടതമിയമിട്ടുണവ്.

അധമികരം  കവകമാലത  സതസ്വരമമായമി  ഈ  പ്രശ്നരം  പരമിഹരമിക്കുന്നേതമിനുരം

അടമിയന്തരമമായമി  അതമിലന  പ്രവൃതമികള്  ഏലറ്റടുതവ്  നടതമാനുരം  കഴമിയുന്നേ

ക്രമതീകരണരം  വകുപ്പമിലന  ഭമാഗത്തുനമിന്നുമുണമാകണലമന്നേമാണവ്  ഈ

സബ്മമിഷനമിലൂലട എനമികവ് അഭന്യരതമികമാനുള്ളതവ്.
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ജലവമിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രമി (ശതീ  .   നറേമാഷമി അഗസമിന  ): സര, കമാനരമാടവ്-കുളത്തൂര

ജലവമിതരണവമമായമി  ബനലപ്പട  പ്രധമാന  വമിഷയമമാണവ്  ബഹുമമാനലപ്പട

എരം.എല്.എ.  ഇവമിലട  സൂചമിപ്പമിചതവ്.    ലനയമാറ്റമിനകര

നമിനയമാജകമണ്ഡ ലതമിലുള്ലപ്പട  കമാനരമാടവ്,  കുളത്തൂര,  ലചങല്

പഞമായത്തുകള്ക്കുനവണമിയുള്ള  സമഗ  കുടമിലവള്ള  പദ്ധമിയുലട  ഒന്നേമാരംഘട

പ്രവൃതമികവ്  86  നകമാടമി രൂപയുലട ഭരണമാനുമതമിയുരം  07-09-2019-ല് കമിഫ്ബമി

വഴമി  89.189  നകമാടമി  രൂപയുലട  ഫണമിരംഗവ്  അനുമതമിയുരം  നല്കമിയമിരുന്നു.  ഈ

പദ്ധതമിയുലട ഭമാഗമമായ ജലശുദ്ധതീകരണശമാലയമാവശന്യമമായ രണവ് ഏകര സ്ഥലരം

ലപമാനവമിളയമില്  റേവനവ  വകുപ്പവ്  നകരള  ജലഅനതമാറേമിറ്റമികവ്  കകമമാറേമിയമിട്ടുണവ്.

കമിണറുരം  പമ്പുഹഇൗസുരം  നമിരമമിക്കുന്നേതമിനുള്ള  സ്ഥലരം  മമാവമിളകടവമില്

ലഭന്യമമാകമിയമിട്ടുണവ്.  ഉപരമിതല  ജലസരംഭരണമികള്  നമിരമമിക്കുന്നേതമിനവ്  വമിവമിധ

സ്ഥലങളമില് ഭൂമമി ലഭന്യമമാകമിയമിട്ടുണവ്. ഈ പദ്ധതമിയുമമായമി ബനലപ്പട വമിവമിധ

ഘടകങള്  നമിരമമിക്കുന്നേതമിനുള്ള  സ്ഥലങള്  ലഭന്യമമായതമിലനത്തുടരന്നേവ്

വമിശദമമായ എസമിനമറ്റവ്  തയമാറേമാകമി  61.51  നകമാടമി  രൂപയവ്  സമാനങതമികമാനുമതമി

നല്കുകയുരം തുടരന്നേവ് തടയണ ഒഴമിലകയുള്ള എലമാ ഘടകങളുലടയുരം ദരഘമാസവ്
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ക്ഷണമിക്കുകയുരം ലചയ്തു. 54.85  നകമാടമി രൂപയമായമിരുന്നു അടങല്ത്തുക.  പ്രസ്തുത

ദരഘമാസമില്  3  കരമാറുകമാര  പലങടുലതങമിലുരം  ഒരു  കരമാരുകമാരനവ്  മമാത്രമമാണവ്

സമാനങതമികവരം  സമാമതമികവമമായ  ദരഘമാസവ്  വന്യവസ്ഥകള്  അനുസരമിചവ്

നയമാഗന്യത നനടമാന കഴമിഞ്ഞതവ്. തുടരന്നേവ് പ്രസ്തുത ദരഘമാസവ് റേദമാക്കുകയുരം 22-03-

2022  അവസമാന  തതീയതമിയമായമി  നമിശയമിചവ്  അനത  അടങല്ത്തുകയവ്

പുനരദരഘമാസവ് ക്ഷണമിക്കുകയുരം 24-03-2022-നവ് ദരഘമാസവ് തുറേക്കുകയുരം ലചയ്തു.

ആദന്യ ദരഘമാസമില് നയമാഗന്യത നനടമിയ കരമാറുകമാര നതലന്നേ പുനര ദരഘമാസമില്

പലങടുക്കുകയുരം  അടങല്ത്തുകലയകമാളുരം  27.63  ശതമമാനരം  തുക

വരദ്ധമിപ്പമിക്കുകയുരം ലചയ്തു.  എന്നേമാല് നമിലവമിലല നമിയമമനുസരമിചവ്  കസ്വമാടവ് ലചയ

തുക വമിപണമി നമിരകവ്/എസമിനമറ്റവ്  നമിരകമിലനകമാളുരം പതവ് ശതമമാനരം കൂടമിയ

തുക ഇതമില് ഏതമാനണമാ  കുറേവവ്  അതമിനുമമാത്രനമ  കരമാര  അനുമതമി  നല്കമാന

കഴമിയൂലവന്നുള്ളതമിനമാല്   വമിപണമി  നമിരകവ്  കരമാര  നല്കുന്നേതമിനവ്

തതീരുമമാനമിക്കുകയുരം  പ്രസ്തുത  പ്രവൃതമി  27-04-2022-ല്  കരമാറുകമാരനവ്

നല്കുകയുരം ലചയ്തു.  വരകവ് ഒമാരഡര നല്കമിയ തുക എസമിനമറ്റവ് തുകലയകമാളുരം

9.76  ശതമമാനരം  കൂടുതലമായമിരുന്നു.   എന്നേമാല്  കരമാറുകമാര  പ്രസ്തുത  വരകവ്
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ഒമാരഡര നമിരസമിക്കുകയുരം കസ്വമാടവ്  ലചയ തുകയതലന്നേ പ്രവൃതമി നല്കുന്നേതമിനവ്

അഭന്യരതമിക്കുകയുരം  ലചയ്തു.   പ്രസ്തുത  പ്രവൃതമിയുലട   എസമിനമറ്റവ്   PRICE  3

നസമാഫവ് ലവയറേമില്  പുതുകമി  നമിരണ്ണയമിചവ്  പുതമിയ  ദരഘമാസവ്

ക്ഷണമിക്കുന്നേതമിനുള്ള  നടപടമിയമാണവ്  സസ്വതീകരമിച്ചുവരുന്നേതവ്.  മൂന്നേവ്

മമാസതമിനുള്ളമില്  നടപടമികള്  പൂരതതീകരമിചവ്  അവമാരഡവ്  ലചയമാന

കഴമിയുലമന്നേമാണവ് പ്രതതീക്ഷമിക്കുന്നേതവ്.  ധമാരമാളരം പദ്ധതമികള് ഇങലന മുടങ്ങുകയുരം

അനതമാലടമാപ്പരം  പ്രശ്നരം  പരമിഹരമികമാന  സമാധമികമാലതയുരം  വരുന്നേ  സ്ഥമിതമി

നമിലവമിലുണവ്.  അതുലകമാണവ്  ലപമാതുവമായമി  ഇതരരം  കമാരന്യങളമില്  ഒരു

പരമിനശമാധന നടതമാനുരം  ദതീരഘമമായമി  നതീണ്ടുനപമാകുന്നേ ഇതരരം വമിഷയങള്

പരമിഹരമിചവ്  ഉതമമമായ  തതീരുമമാനരം  കകലകമാള്ളുന്നേതമിനുരം  ഗവണ്ലമനവ്

അടമിയന്തരമമായമി ശദ്ധമിക്കുന്നേതമാണവ്. 

(6) നടതീകടവവ് ലറേഗുനലറ്റര  -  കരം  -   ബ്രമിഡ്ജവ്

ശതീ  .    എരം  .    വമിജമിന  : എലന മണ്ഡലതമിലല ലചറുതമാഴരം  പഞമായതമിലല

നടതീകടവമില്   ലപരുമപ്പുഴയവ്  കുറുലക  ലറേഗുനലറ്റര-കരം-ബ്രമിഡ് ജവ്

നമിരമമിക്കുന്നേതമിനവ്  2020-2021 സമാമതമികവരഷലത ബഡ്ജറ്റമില് 8 നകമാടമി
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രൂപ  വകയമിരുതമിയമിട്ടുണവ്.  കലന്യമാനശ്ശേരമി  മണ്ഡലതമിലല  ലചറുതമാഴരം,

കടന്നേപ്പള്ളമി,  പമാണപ്പുഴ ഗമാമപഞമായത്തുകളമിലലയുരം പയന്നൂര മണ്ഡലതമിലല

പയന്നൂര  മുനമിസമിപ്പമാലമിറ്റമിയമിലലയുരം  ഉപ്പുലവള്ളരം  കമാരണരം  ബുദ്ധമിമുട്ടുന്നേ

ജനങള്കവ്  ഈ പദ്ധതമി  വലമിലയമാരു അനുഗഹമമാകുരം.  ആ പ്രനദശങളമിലല

കൃഷമി,  ജലനസചനമാവശന്യങള്,  കുടമിലവള്ളരം,  ഗതമാഗതരം  എന്നേമിവയുള്ലപ്പലട

ജനങള്കവ്  പ്രനയമാജനപ്രദമമാകുരം.  നടതീകടവവ്  ലറേഗുനലറ്റര-കരം-ബ്രമിഡ്ജമിലന

പരന്യനവക്ഷണ പ്രവൃതമി നനരനതതലന്നേ പൂരതതീകരമിചമിട്ടുണവ്.  എത്രയുരംനവഗരം

IDRB  (Irrigation  Design  and  Research  Board)-യമില്നമിന്നേവ്  ഡമികസന

തയമാറേമാകമി  വമിശദമമായ  എസമിനമറ്റുരം  ഭരണമാനുമതമിയുരം  ലഭന്യമമാകമി  ലടണര

നടപടമി  സസ്വതീകരമികമാനമാവശന്യമമായ നടപടമിക്രമങള് സസ്വതീകരമികണലമന്നേവ്  ഈ

സബ്മമിഷനമിലൂലട ആവശന്യലപ്പടുന്നു.

ജലവമിഭവ  വകുപ്പുമന്ത്രമി  (ശതീ  .    നറേമാഷമി  അഗസമിന  ): സര,  8  നകമാടമി

രൂപയമാണവ് ഈ പ്രവൃ തമിക്കുനവണമി അനുവദമിചമിട്ടുള്ളതവ്.   ജലനസചനതമിനുരം

കുടമിലവള്ളതമിനുരം  ഗതമാഗതതമിനുലമലമാരം  നയമാഗന്യമമായമി  പ്രവൃതമി

നടപ്പമിലമാനകണതവ്  അനമിവമാരന്യവമമാണവ്.  എന്നേമാല്  ഇതമിലന  പ്രവൃതമികള്
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മുനന്നേമാട്ടുനപമാകമാന  സമാധമികമാലത  വന്നേമിട്ടുള്ളതവ്  സ്ഥലനതയവ്

എതമിനചരുന്നേതമിനുനവണമി  നമിലവമിലുള്ള  അനുബന  നറേമാഡുകള്

സരംബനമിച്ചുള്ള വമിഷയമമാണവ്.  ഒരു കസഡമില് പഞമായത്തുരം ഒരു കസഡമില്

മുനമിസമിപ്പമാലമിറ്റമിയുമമാണവ്  അനപ്രമാചവ്  നറേമാഡവ്  ക്രമലപ്പടുതമാനമാവശന്യമമായ  സ്ഥലരം

കലണനതണതവ്  എന്നേതമിനമാല്   നടപടമികളുമമായമി  മുനന്നേമാട്ടുനപമാകുന്നേതമിനവ്

സമാധമികമാലത വന്നേമിട്ടുണവ്. ബഹുമമാനലപ്പട എരം.എല്.എ. തമാല്പ്പരന്യലമടുതവ് 09-

03-2023-നവ്  ഒരു നയമാഗരം നചരുന്നുലണന്നേറേമിയമാന കഴമിഞ.  ആ നറേമാഡ സ്തുകലള

സരംബനമിച തതീരുമമാനലമടുകമാന കഴമിഞ്ഞമാല് എത്രയുരം ലപലടന്നേവ്  പുനരമാഗതമി

കകവരമിചവ്   മുനന്നേമാട്ടുനപമാകമാനമാവശന്യമമായ  നടപടമി  സസ്വതീകരമികമാനുരം

തയമാറേമാകുന്നേതമായമിരമിക്കുരം. 

(7) കടുവ ആക്രമണരം

ശതീ  .   ലഎ  .   സമി  .   ബമാലകൃഷ്ണന: സര,  വയനമാടവ്  ജമിലയമില്  കടുവകളുലട

സമാന്നേമിദ്ധന്യരം  വരദ്ധമിച്ചുവരമികയമാണവ്.  6  നപലരയമാണവ്  കടുവ  ആക്രമമിചവ്

ലകമാലലപ്പടുതമിയതവ്,  അതമില്  5  നപലര പൂരണ്ണമമായുരം കടുവ ഭക്ഷമിക്കുകയമാണവ്

ലചയമിട്ടുള്ളതവ്.  അവസമാനമമായമി  ലകമാലലപ്പടുതമിയതവ്  മമാനന്തവമാടമിയമിലല
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നതമാമസമിലനയമാണവ്.   മമാത്രമല,  കടുവയുരം  ആനയുരം  ലകമാലലപ്പടുത്തുന്നേ

കുടുരംബങളമിലല  അരംഗതമിനവ് ഗവണ്ലമനമില് തമാല്കമാലമികമമായമിടമാണവ് നജമാലമി

നല്കമാറുള്ളതവ്.  ആ  നജമാലമി  സ്ഥമിരലപ്പടുതമാനുള്ള  സമാഹചരന്യമമാണവ്

ഗവണ്ലമനണമാനകണതവ്.  നഫമാറേസവ്  ഉനദന്യമാഗസ്ഥനമാരകവ് മമാസതമില് മൂനന്നേമാ

നമാനലമാ അലലങമില് അ നഞമാ പനതമാ  ദമിവസങള് മമാത്രരം നജമാലമി ലകമാടുക്കുന്നേ

പ്രവണത  നമിലനമില്ക്കുകയമാണവ്.   ജനവമാസനകന്ദ്രങളമിനലയമിറേങമിയ  5

കടുവകലള  പമിടമിചവ്  കൂടമിലടചവ്  പരമിചരമിച്ചുവരുന്നു.  എലന

നമിനയമാജകമണ്ഡലതമില്  ഒരു  കടുവ  കഴമിഞ്ഞദമിവസരം   കമിണറ്റമില്  വതീണവ്

മരണലപ്പടുകയുണമായമി.  മലറ്റമാരു  കടുവ  ജനവമാസനകന്ദ്രതമിലമിറേങമി  ഒരു

കുടുകമില് കുരുങമി മരണലപ്പടുകയുണമായമി.  മൂന്നേമാമലത കടുവ വനതമിനുള്ളമില്

അസുഖരം  ബമാധമിച്ചുരം   മരണലപ്പട്ടു.  ഇന്നേവ്  എലന  നമിനയമാജകമണ്ഡലതമിലല

എടയല്  ഗുഹയമിലമാണവ്  ഒരു  കടുവ  കുരുകമില്ലപ്പടവ്   മരണലപ്പടതവ്.  അവമിലട

മലറ്റമാരു  കടുവ  ഒരു  വമിദന്യമാരതമിലയ  ആറേവ്  മണമികവ്  അക്രമമികമാന  ശമമിച്ചു.

ആക്രമമികലപ്പട  വമിദന്യമാരതമികവ്  ഇന്നുരം  ആ  ഭയരം  വമിട്ടുമമാറേമിയമിടമില.  ഒരു

കരഷകന  നജമാലമി  കഴമിഞവരുനമമാള്  ആറേവ്  മണമികവ്  അനദഹലത
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ആക്രമമിചമിരമിക്കുകയമാണവ്.  നമിരവധമി  വളരത്തുമൃഗങലള  പമിടമികലപ്പട്ടു.   130

ദമിവസമമായമിട്ടുരം    ആ കടുവലയ പമിടമികമാന കഴമിഞ്ഞമിടമില.  ടൂറേമിസവ്  നകന്ദ്രമമായ

എടയല് ഗുഹ ഇതമിലന പരമിസരതമാണവ്. ആയമിരകണകമിനവ് ആളുകള് വരുന്നേ

ടൂറേമിസരം  നമഖലയമായ  ഈ  പ്രനദശതമാണവ്  130  ദമിവസമമായമി  കടുവയുലട

സമാന്നേമിദ്ധന്യമുള്ളതവ്.  ഇന്നുരം  ആ  കടുവലയ  പമിടമികൂടമാനുള്ള  നമിലപമാടുകള്

സസ്വതീകരമിചമിടമില.   മമാത്രമല,  നമിരവധമി  കരഷകരുലട  നപരമില്

കള്ളനകലസടുതമിരമിക്കുകയമാണവ്.  ഒരു  കടുവ  കുടുകമില്കുരുങമി  ചതതമിലന

നപരമില്  അവമിടലത   വൃദ്ധനമായ  ഭൂവടമയുലട  നപരമില്  കള്ളനകസവ്

ചുമതമിയമിരമിക്കുകയമാണവ്.   നമിരവധമി  പ്രശ്നങള് ഇന്നേവ്  വയനമാടവ്  ജമിലയമിലുണവ്.

ആനകളുലട സമാന്നേമിദ്ധന്യവരം കൂടമിവരമികയമാണവ്.  ബഹുമമാനലപ്പട വനരം വകുപ്പുമന്ത്രമി

വയനമാടവ്  ജമിലയുലട  ചമാരജവ്  വഹമിക്കുന്നേ  മന്ത്രമിയമാണവ്.   ഇകമാരന്യതമില്

ശമാശസ്വതമമാലയമാരു  പരമിഹമാരമുണമാകണരം.  ആന  ലകമാലലപ്പടുതമിയമാലുരം  കടുവ

ലകമാലലപ്പടുതമിയമാലുരം  മരണലപ്പട  ആളുലട  കുടുരംബതമിലല  ആശമിതനവ്

സ്ഥമിരനജമാലമി  ലകമാടുകമാനുള്ള  സരംവമിധമാനമുണമാകണരം.  മമാത്രമല,  മരണലപ്പട

നതമാമസമിലന  മകനവ്  തമാല്കമാലമിക  നജമാലമിയമാണവ്  ലകമാടുതതവ്.  ഇതരരം
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കമാരന്യങളമില്  ഗവണ്ലമനവ് വളലര ശക്തമമായമി ഇടലപനടണതുണവ്.  സ്ഥമിരമമായ

നജമാലമിയമാണവ്  അവരകമാവശന്യരം.  ഇകമാരന്യരം  വളലര  ഗഇൗരവമമായമി

കമാനണണതുണവ്.  കടുവയുലടയുരം  ആനയുലടയുരം  അക്രമരം  കൂടമി  വരുന്നേ

സമാഹചരന്യതമില്, കൃഷമിയമിടങളമിനലയമിറേങമി കൃഷമി നശമിപ്പമിക്കുകയുരം കരഷകര

വലമിയ  പ്രതമിസനമിയമിലമാകുകയുരം  ലചയ്യുന്നേ  സമാഹചരന്യതമില്,  ജമിലയുലട

ചമാരജ്ജുള്ള മന്ത്രമിലയന്നേ നമിലയവ്  അങയുലട  നനതൃതസ്വതമില്   ബഹുമമാനലപ്പട

മുഖന്യമന്ത്രമിലയയുരം ഉന്നേത ഉനദന്യമാഗസ്ഥനമാലരയുരം പലങടുപ്പമിച്ചുലകമാണവ്, സരംസ്ഥമാന

തലതമില്തലന്നേ  ഒരു  നയമാഗരം  വമിളമിചവ്  കടുവലയ  പമിടമിചവ്  നതീകരം

ലചയ്യുന്നേതമിനുനവണമിയുരം  ആനയുലട അക്രമവരം കൃഷമിനമാശരം സരംഭവമിചതമിലനയുരം

സ്ഥമിതമിഗതമികള്  വമിലയമിരുതമി  ജനങള്ക്കുനവണമി  ശക്തമമായ

തതീരുമമാനലമടുകണലമന്നേവ് ഈ സബ്മമിഷനമിലൂലട  ആവശന്യലപ്പടുകയമാണവ്. 

വനരം-വനന്യജതീവമി  വകുപ്പുമന്ത്രമി   (ശതീ  .    എ  .    ലക  .    ശശതീന്ദ്രന):  സര,

ബഹുമമാനലപ്പട  എരം.എല്.എ.  പറേഞ്ഞതുനപമാലല,  മലനയമാര  നമഖലയമില്

വനന്യമൃഗങള്  കമാടമില്നമിന്നുരം  നമാടമിലമിറേങമി  മനുഷന്യലന  ജതീവനുരം  കൃഷമിക്കുരം

നമാശനഷ്ടങള് ഉണമാക്കുന്നുലവന്നേ വസ്തുത ശരമിയമാണവ്.  വനന്യജതീവമികളുലട എണ്ണരം
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വരദ്ധമിക്കുന്നേതുലകമാണമാണവ് ഇങലന സരംഭവമിക്കുന്നേലതന്നേമാണവ് പരലക പറേഞ്ഞവ്

നകള്ക്കുന്നേതവ്. എന്നേമാല് ആധമികമാരമിക നരഖയുലട അടമിസ്ഥമാനതമിലല അതരരം

പരമാതമികള്  വന്നേമിട്ടുളളതവ്.  അഖമിനലന്തന്യമാ  തലതമില്  നമാലവ്  വരഷരം

കൂടുനമമാഴമാണവ്  വനന്യമൃഗങളുലട  ലസനസസവ്  എടുക്കുന്നേതവ്.  ഏറ്റവരം  ഒടുവമില്

ലസനസസവ് എടുതതവ്  2022-ലമാലണങമിലുരം ആ റേമിനപ്പമാരടവ് ഇതുവലരയുരം നകന്ദ്ര

സരകമാര പ്രസമിദ്ധതീകരമിചമിടമില.  ഇഇൗ സമാഹചരന്യതമില്  2018-ലല കണകമാണവ്

നമിലവമില്  പമിന്തുടരുന്നേ  ആധമികമാരമിക  നരഖ.  എന്നേമാലതവ്  വസ്തുതയുമമായമി

ലപമാരുതലപ്പടുന്നേതലമാലയന്നേവ്  എലമാവരക്കുരം  നബമാദ്ധന്യമമായതമിലന

അടമിസ്ഥമാനതമില്  വയനമാടവ്  നമഖലയമിലല  കടുവകളുലട  ലസനസസവ്

എടുക്കുന്നേതമിനുളള  നടപടമികള്  സരംസ്ഥമാന  വനരം  വകുപ്പവ്  ഇഇൗയമാഴ്ചയമില്

സസ്വതീകരമിക്കുരം. സരംസ്ഥമാനമാടമിസ്ഥമാനതമില് ആനകളുലട ലസനസസവ്  സരംസ്ഥമാന

ഗവണ്ലമനവ്  മുനകലയടുതവ്  നടതമാന  തതീരുമമാനമിചമിട്ടുണവ്.  ഇതമിനവ്

ആനയുലടനയമാ  അലലങമില്  വനന്യമൃഗങളുലടനയമാ  ആക്രമണരംമൂലരം

മരണലപ്പടുന്നേവരുലട കുടുരംബതമിനവ്  ആശമിത നമിയമന വന്യവസ്ഥയമില് നജമാലമി

നല്കണലമന്നേമാണവ്  ബഹുമമാനലപ്പട  എരം.എല്.എ.  ഉന്നേയമിച  ഒരമാവശന്യരം.
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അതമിനവ് ആശമിത നമിയമനരം സരംബനമിച വന്യവസ്ഥകള് പമാലമികമാതമിരമികമാന

വനരം വകുപ്പമിനവ് കഴമിയമിലമാലയന്നേവ് അങലയനപമാലല പരമിചയസമന്നേനമായ ഒരു

എരം.എല്.എ.-യവ്  നബമാദ്ധന്യമുളള  കമാരന്യമമാണവ്.    മരണലപ്പടവരുലട

കുടുരംബങള്ക്കുള്ള  ആശസ്വമാസ  നടപടമികളമാണവ്  സരകമാര  സസ്വതീകരമിക്കുന്നേതവ്.

അന്തമിമമമായമി എലമാ കമാരന്യങളുരം ഏലറ്റടുക്കുന്നേ ഒരു നമിലപമാടമിനലയവ് സരകമാര

എതമിയമിടമില.  എലമാ കമാരന്യങളുരം അങലന നനമാകമാന സമാധമികണലമങമില്

അങവ്  പറേഞ്ഞതുനപമാലല,  ബഹുമമാനലപ്പട  മുഖന്യമന്ത്രമിയുലടയുരം  മറ്റുരം

ശദ്ധയമില്ലപ്പടുതമിലകമാണവ്  മമാത്രനമ  അതരരം  നടപടമികളമിനലയവ്  നപമാകമാന

വനരം  വകുപ്പമിനവ്  സമാധമിക്കുകയുളള.  നമിലവമിലുളള  നമിയമങളുരം  ചടങളുരം

മമാരഗ്ഗനമിരനദശങളുരം  പമാലമിച്ചുലകമാണവ്  വയനമാടമില്  വനരം  വകുപ്പവ്  നമിരവധമി

പ്രവരതനങള്  നടതമിവരുന്നു.   ഇനപ്പമാള്   വലമിയ  നതമാതമില്  ലലനറ്റവ്

പനടമാളമിരംഗവ്  ഏരലപ്പടുതമിയമിട്ടുണവ്.   മലറ്റമാന്നേവ്,  അധമിനമിനവശ  സസന്യങളുലട

ആധമികന്യമമാണവ്  ആനകലളയുരം  വനന്യമൃഗങലളയുരം  കമാടമില്നമിന്നേവ്

പുറേനതയലകമാണ്ടുവരമാന  നപ്രരമിപ്പമിക്കുന്നേലതന്നേ  ഒരുവമാദഗതമി  സമൂഹതമില്

ഉയരന്നുവന്നേമിട്ടുണവ്.  അതമിലന  അടമിസ്ഥമാനതമില്  അതരരം  നടപടമികള്
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സസ്വതീകരമിക്കുന്നേതമിലന  ഭമാഗമമായമി   മഞ്ഞലകമാന്നേ  നമിരമമാരജനരം

ലചയ്യുന്നേതമിനുളള  നടപടമികള്  ഇതമിനകരം  ആരരംഭമിചമിട്ടുണവ്.  മലറ്റമാരു

പരമിഹമാരമമായമി   ലഫനസമിരംഗവ്  നമിരമമിക്കുക,  ഹമാഗമിരംഗവ് ലഫനസമിരംഗവ്

നമിരമമിക്കുക,  മതമില്ലകട്ടുക,   ടഞ്ചുകള് കുഴമിക്കുക തുടങമിയ നടപടമികളമാണവ്

ഇതുവലര  പരതീക്ഷമിച്ചുലകമാണമിരുന്നേതവ്.  എന്നേമാല്  പ്രസ്തുത  നടപടമികള്കവ്

ഒരുനകമാടവരം  വരുതമാലത  തസ്വരമിതഗതമിയമില്  നടപ്പമിലമാക്കുന്നേതമിനുളള

നടപടമികളമാണവ് സസ്വതീകരമിച്ചുവരുന്നേതവ്.   ഏതമാണവ്  നമാല്പ്പതയമായമിരനതമാളരം

കന്നുകമാലമികള്  വയനമാടവ്  വനനമഖലയമില്  ഉലണന്നേമാണവ്  കഴമിഞ്ഞ  ദമിവസരം

പറേഞ്ഞതവ്.  നമാല്പ്പതയമായമിരരം  കന്നുകമാലമികള്  അവമിലടയുളളവരുലടതമാകമാന

ഇടയമില.  അവമിടലത കരഷകര/ആദമിവമാസമികള് ഉപജതീവനമാരതരം നടത്തുന്നേ

പശുപരമിപമാലനനതമാലടമാപ്പരം  മറ്റുളളവരുലട  വളരത്തുമൃഗങലളകൂടമി  അവമിലട

വളരത്തുന്നുലണന്നേമാണവ്  റേമിനപ്പമാരടവ്  കമിടമിയതവ്.  കൃതന്യമമായമി

പരമിനശമാധമിചതമിനുനശഷരം  മമാത്രനമ  ഇതുസരംബനമിച  അന്തമിമ  നമിഗമനതമില്

എതമാന  സമാധമിക്കുകയുളള.  അങലനയുനണമാലയന്നേവ്  ബഹുമമാനലപ്പട

എരം.എല്.എ.-ലയനപമാലലയുളളവര  പരമിനശമാധമിക്കുന്നേതവ്  നലതമാലണന്നേവ്
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കരുതുന്നു. നമിലവമിലുളള മമാരഗ്ഗങള് ഉപനയമാഗമിച്ചുലകമാണവ് പരമമാവധമി ശമങള്

വനരം  വകുപ്പമിലല  ജതീവനകമാരുരം  മറ്റുനദന്യമാഗസ്ഥനമമാരുരം

നമിരവ്വഹമിക്കുന്നുലണന്നേതമിനവ്  അങവ്  തലന്നേ  സമാക്ഷമിയമാണവ്.  അതമിനമാല്

നമിലവമിലുളള  വമിഭവങള്  ഉപനയമാഗമിച്ചുലകമാണവ്  വനന്യമൃഗങളുലട

ഭതീഷണമിയമില്നമിന്നേവ്  ജനങലള രക്ഷമികമാനമാവശന്യമമായ നടപടമികള്കവ് കൂടുതല്

കരുതവ്  നല്കമാനമാവശന്യമമായ  നടപടമികളമാണവ്  സരകമാര  നമിലവമില്

ആനലമാചമിക്കുന്നേതവ്. ഏതമായമാലുരം ഇഇൗ നവദന പങ്കുവയന്നേതമില് ഗവണ്ലമനവ് ഒട്ടുരം

പമിനന്നേമാട്ടുനപമാകുകയമിലമാലയന്നേവ്  ബഹുമമാനലപ്പട  അരംഗതമിലന  അറേമിയമികമാന

ആഗഹമിക്കുന്നു.

(8) തൃശ്ശൂര ജമിലയമില് പുതമിയ വന്യവസമായ സരംരരംഭങള്

ശതീ  .    എ  .    സമി  .    ലമമായതീന:   സര,  വന്യവസമായ  വകുപ്പമിലനയുരം  വകുപ്പമിലന

കതീഴമിലുളള ഏജനസമികളുലടയുരം ലലകവശമുളളതുരം ലഭന്യമമാകുന്നേതുമമായ ഭൂമമിയമില്

സരംരരംഭങള്  ആരരംഭമികണലമന്നുളളതമാണവ്  എലന  ആവശന്യരം.   പുഴയല്

നകമാരപ്പനറേഷന അതമിരതമിയമില് കമിനഫ്രയുലട ലലകവശമുള്ള  40  ഏകര ഭൂമമി

അകസ്വയര ലചയമിടവ്  25  വരഷമമായമി.   ആ  ഭൂമമി  ഇന്നുരം  ഒന്നുരം  ലചയമാന
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സമാധമികമാലത  കമിടക്കുന്നു.  അതമിനനമാടനുബനമമായമി  വന്യവസമായ  വകുപ്പമിലന

കതീഴമിലുളള  പതമിലനമാന്നേര  ഏകര  സ്ഥലതവ്  രണവ്  ബഹുനമില  വന്യവസമായ

സമുചയങള്  ഇഇൗ  ഗവണ്ലമനമിലന  കമാലതവ്  പണമിപൂരതതീകരമിചമിട്ടുണവ്.

ലചറുകമിട  സരംരരംഭകരകവ്  അതവ്  നല്കമാന  സമാധമിക്കുലമന്നേവ്  ഞമാന

പ്രതതീക്ഷമിക്കുന്നു.  അതമിനവഗതമില്  അതമിലന  വമിതരണരം  പൂരതതീകരമിചവ്

അവമിലട സരംരരംഭങള് ആരരംഭമികമാന സമാധമികണരം.  അവമിലടതലന്നേ ബമാകമി

സ്ഥലവമുണവ്.  ലചറുകമിട  വന്യവസമായമികള്  ഉള്ലപ്പലടയുളള  ആളുകള്

അവമിലടലയമാരു  എകമിബമിഷന ലസനറുരം  കണ്ലവനഷന  ലസനറുരം

നവണലമന്നേമാവശന്യലപ്പടുന്നേതമാണവ്.  നറേമാഡമിലനയുരം  നകമാരപ്പനറേഷലനയുരം

സമാമതീപന്യവരം  പ്രധമാനലപ്പട  പടണപ്രനദശവരം  ആലണന്നുളളതുലകമാണവ്  അതവ്

പരമിഗണമികണലമന്നേവ് ഞമാന അഭന്യരതമിക്കുന്നു. മലറ്റമാന്നേവ്,  സമില്കമിലന ലഹഡവ്

ഓഫതീസവ്  നമിലനമില്ക്കുന്നേ  അതമാണമിയമില്   സരകമാരമിലന  ലലകവശരം  ഭൂമമി

ലഭന്യമമാണവ്.  അതമാണമി ഇനഡസമിയല് എനസറ്റമിനനമാടവ് നചരന്നേമാണവ് ആ സ്ഥലരം

കമിടക്കുന്നേതവ്.  ആ  സ്ഥലരം  പ്രനയമാജനലപ്പടുതമാന  സമാധമികണരം.

ലകല്നടമാണമിലന ലറേക്ടമിലലഫനയഴരം  ഡമിലലവസസുരം  നമിലനമിന്നേമിരുന്നേ
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അതമാണമി ഇനഡസമിയല് എനസറ്റമിനനമാടവ്  നചരന്നേമാണവ് കമിടക്കുന്നേ  12  ഏകര

സ്ഥലരം  വരഷങളമായമി  നകസ്സുരം  മറ്റുമമായമി  കമിടക്കുന്നു.   അതുരം

പ്രനയമാജനലപ്പടുതമാന  കഴമിയുന്നേ  ഏറ്റവരം  നല  സ്ഥലങളമില്  ഒന്നേമാണവ്.

ലകമാരടമിയമില് ലലവഗമാ ലത്രഡ്സമിലന   ഏകനദശരം  എണ്പനതമാളരം ഏകര ഭൂമമി

വരുലമന്നേമാണവ് ഞമാന മനസമിലമാക്കുന്നേതവ്.  അവമിലടതലന്നേ ഇനനഫമാ പമാരക്കുരം

കമിനഫ്രയുലട  മറ്റുസരംരരംഭങളുരം  നടക്കുന്നുണവ്.  ഇഇൗ  ഭൂമമിയുലട  ലഭന്യതയുരം

വന്യവസമായ  ഇടനമാഴമിലയന്നേവ്  പറേയുന്നേ  സങല്പ്പതമില്  തൃശ്ശൂര  ജമിലയുലട

പങമാളമിതരംകൂടമി  ഉറേപ്പുവരുതമാനുരം  പുതമിയ  സരംരരംഭങള്  ആരരംഭമികമാനുരം

ഭൂമമിയുലട  ലഭന്യത  പ്രനയമാജനലപ്പടുതമാനുരം  കഴമിയുരം.  അതമിനമാവശന്യമമായ

ഇടലപടല് വന്യവസമായ വകുപ്പമിലന ഭമാഗത്തുനമിന്നേവ്  ഉണമാകണലമന്നേമാണവ് എലന

ആവശന്യരം.

നമിയമരം,  വന്യവസമായരം,  കയര  വകുപ്പുമന്ത്രമി   (ശതീ  .    എ  .    സമി  .    ലമമായതീന  ):

സര,  വളലര പ്രസക്തമമായ കമാരന്യമമാണവ് ബഹുമമാനന്യനമായ അരംഗരം ഉന്നേയമിചതവ്.

പരമമാവധമി  ഭൂമമി  വന്യവസമായ  ആവശന്യങള്ക്കുനവണമി

വമിനമിനയമാഗമികണലമന്നേതമാണവ്  സരകമാരമിലന  കമാഴ്ചപ്പമാടവ്.  ലകമാരടമിയമില്
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കമിനഫ്രയുലട  33.66  ഏകറേമില്  സ്ഥമാപമിച  വന്യവസമായ  പമാരകമില്  എലമാ

അടമിസ്ഥമാന  സഇൗകരന്യങളുരം  വമികസമിപ്പമിചവ്  33  വന്യവസമായ  സരംരരംഭങള്

പൂരണ്ണമമായുരം  പ്രവരതനസജമമാകമിയമിട്ടുണവ്.   അവമിലടതലന്നേ  3  ബഹുനമില

ഫമാക്ടറേമി ലകടമിട സമുചയരം പൂരതതീകരമിചവ് 19 സരംരരംഭങള്കവ് അനുവദമിചമിട്ടുണവ്.

അനദഹരം പ്രതമിപമാദമിച തൃശ്ശൂര ജമിലയമിലല പുഴയല് പമാടതവ് വന്യവസമായ പമാരകവ്

സ്ഥമാപമിക്കുന്നേതമിനവ്  40 ഏകര ഭൂമമിയമാണവ് ലലകമമാറേമിയതവ്.  ഇതമില് 10 ഏകര

ഭൂമമി ലമമാബമിലമിറ്റമി ഹബ്ബമിനുനവണമി ജമിലമാഭരണകൂടതമിനവ് ലലകമമാറേമിയമിട്ടുണവ്. ഇഇൗ

ഭൂമമി റേവനവ നരഖകളമില് നമിലലമന്നേമാണവ് നരഖലപ്പടുതമിയമിരമിക്കുന്നേതവ്.  എന്നേമാല്

വന്യവസമായമികമാവശന്യതമിനവ്  ഏലറ്റടുതതമിനമാല്  ഡമാറ്റമാ  ബമാങമില്

ഉള്ലപ്പടമിടമിലമാതതമിനമാലുരം  അടമിസ്ഥമാന  വമികസന  പ്രവരതനങള്  കമിനഫ്ര

ആരരംഭമിചമിരുന്നു.  2017-ല്  തൃശ്ശേര  ജമിലമാകളക്ടർ  ഇഇൗ  ഭൂമമി  തരരംമമാറ്റുന്നേതമിനവ്

സരകമാരമിലന  അനുമതമി  വമാങണലമന്നേവ്  അറേമിയമിചതമിലനതുടരന്നേവ്  അതരരം

കമാരന്യങള്  നമിരതമിവയകയമാണവ്  ലചയ്യുന്നേതവ്.  കമിനഫ്ര  ഭൂമമി

തരരംമമാറ്റതമിനുനവണമി കളക്ടരകവ് അനപക്ഷ നല്കമിയമിട്ടുണവ്.  അതുസരംബനമിചവ്

റേവനവ  വകുപ്പുമന്ത്രമിയുരം  കൃഷമി  വകുപ്പുമന്ത്രമിയുരംകൂടമി  പലങടുത്തുലകമാണ്ടുളള
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ഉന്നേതതല  നയമാഗരം  നചരമാന  സരകമാര  ഉനദശമിക്കുന്നുണവ്.  അയനന്തമാളമില്

അനദഹരം  പ്രതമിപമാദമിച  11.41  ഏകര  ഭൂമമി  രണ്ടുഘടങളമിലമായമി  261530

ചതുരശ  അടമി  വന്യവസമായ  സമുചയങള്  ഇനപ്പമാള്  നമിരമമിചമിട്ടുണവ്.  രണവ്

മമാസതമിനുളളമില്  അടമിസ്ഥമാന  സഇൗകരന്യങള്  പൂരണ്ണമമായുരം

പൂരതതീകരമിചതമിനുനശഷരം  സരംരരംഭകരകവ്  അനുവദമികമാന  കഴമിയുരം.

മുളങ്കുന്നേത്തുകമാവമില്   ലകല്നടമാണുമമായമി  ബനലപ്പടവ്  പ്രതമിപമാദമിച

വമിഷയതമില്  ബഹുമമാനലപ്പട  ലലഹനകമാടതമിയമില്  നകസവ്

നമിലനമില്ക്കുകയമാണവ്.  ഗവണ്ലമനമിലന  ഭമാഗത്തുനമിന്നുളള  എലമാ  നരഖകളുരം

ലലകമമാറേമികഴമിഞ.  ലലഹനകമാടതമിയമില്  ഒഫമിഷന്യല്  ലമികസ്വമിനഡറ്റര

ലലകവശമാവകമാശരം  ലകല്നടമാണമിനവ്  വമിട്ടുനല്കമിയമാല് ഇഇൗ വസ്തുവമില് പുതമിയ

വന്യവസമായ  സരംരരംഭങള്  ആരരംഭമികമാന  കഴമിയുരം.  ലലവഗമാ  ലത്രഡ്സുമമായമി

ബനലപ്പടവ്  നമിലവമില്  വമിവമിധ  നകമാടതമികളമില്  നകസ്സുകളുളളതമാണവ്.

ബഹുമമാനലപ്പട കരണ്ണമാടക ലലഹനകമാടതമിയുലട ഉതരവപ്രകമാരരം  ഒഫമിഷന്യല്

ലമികസ്വമിനഡറ്റര,  കരണ്ണമാടകയുലട  സരംരക്ഷണയമിലമാലണന്നേമാണവ്  കമാണുന്നേതവ്.

ബഹുമമാനലപ്പട  ലലഹനകമാടതമിയമില്  അവര  നല്കമിയ  നകസ്സുകലളലമാരം
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തളളമിനപമായതമിലന  അടമിസ്ഥമാനതമില്  നമിലവമിലുളള  കുടമിശ്ശേമികയുരം  ഭൂമമി

തമിരമിലചടുക്കുന്നേതമിനുരം കുടമിശ്ശേമിക പമിരമിലചടുക്കുന്നേതമിനുരം ഉതരവമായമിരുന്നു.  ഇഇൗ

ഉതരവമിലന  അടമിസ്ഥമാനതമില്  കമനമിയുലട  ലലകവശതമില്

അവനശഷമിചമിട്ടുളള  30.57  ഏകര  ഭൂമമികൂടമി  റേവനവ  വകുപ്പമിനലയവ്  തമിരമിലക

ഏലറ്റടുതമിട്ടുണവ്.  എന്നേമാല്  കരണ്ണമാടക  ലലഹനകമാടതമിയുലട  ഉതരവമിലന

അടമിസ്ഥമാനതമില്  (ഒഫമിഷന്യല്  ലമികസ്വമിനഡറ്റര  ഓഫവ്  കരണ്ണമാടക

ലലഹനകമാടതമി)  ലലഹനകമാടതമിയുലട  സരംരക്ഷണതമില്  ആയമിരുന്നേ

സമാഹചരന്യതമില്  കമനമിയുലട  നപരമില്  നമിലവമിലുളള  കുടമിശ്ശേമിക

പമിരമിലചടുക്കുലമന്നേവ്  കരണ്ണമാടക  ലലഹനകമാടതമി  ലക്ലേയമിരം  ലപറ്റതീഷന  ഫയല്

ലചയ്യുന്നേതമിനുളള നടപടമി  സസ്വതീകരമിചമിട്ടുണവ്.    സമില്കമിലന കമാരന്യരം  അനദഹരം

പരമാമരശമിചമിരുന്നു. അവമിലട ഒരു ഗമാല്വലലനസമിരംഗവ് പമാനവ് സ്ഥമാപമിക്കുന്നേതമിനുരം

സമില്കമിലന  നകമാരപ്പനറേറ്റവ്  ഓഫതീസുരം  നപ്രമാജക്ടവ്  ഡമിവമിഷനുരം

സ്ഥമാപമിക്കുന്നേതമിനുളള  തതീരുമമാനരം  മമാസരപമാനമില്  ഉള്ലപ്പടുതമിയമിട്ടുണവ്.

സരകമാര  തലതമില്  ലവഹമികമിള്  സമാപ്പമിരംഗവ്  പദ്ധതമി  ലകമാണ്ടുവരുന്നേതമിലന

ഭമാഗമമായമി  സമില്കവ്  ലവഹമികമിള് സമാപ്പമിരംഗവ്  നസഷന അതമാണമിയമിലല ഭൂമമി
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ഉപനയമാഗലപ്പടുതമി  സ്ഥമാപമിക്കുന്നേതമിനുളള  നടപടമിയുരം  ലലകലകമാണ്ടുവരുന്നു.

സതീതമാറേമാരം  മമില്   ഉള്ലപ്പലടയുളള  സ്ഥമാപനങളുലട  അധമിക  ഭൂമമി  വന്യവസമായ

പമാരക്കുകളമായമി  മമാറ്റമാന  കഴമിയുനമമാലയന്നേ  കമാരന്യവരം  സരകമാര

പരമിനശമാധമിച്ചുവരുന്നു.  ഇതുപ്രകമാരരം തൃശ്ശൂര ജമിലയമിലല വന്യവസമായ വകുപ്പമിലന

അധതീനതയമിലുളള  വമിവമിധ  ലപമാതുനമഖലമാ  സ്ഥമാപനങളുലട  ഭൂമമി

ഉപനയമാഗലപ്പടുതമി  വന്യതന്യസ  പദ്ധതമികള്  ആവമിഷ്കരമിചവ്  നടപ്പമിലമാകമാന

സരകമാര നടപടമി സസ്വതീകരമിച്ചുവരുന്നു.

(9) തമിരുവല ലലബപമാസമിലല അപകടങള് കുറേയന്നേതമിനവ് പദ്ധതമി

ശതീ  .    മമാതത്യു ടമി  .    നതമാമസവ്: സര,  തമിരുവല ലലബപമാസവ്  2021  ലഫബ്രുവരമി

മമാസരം  തുറേന്നുലകമാടുതതമാണവ്.  അന്നുമുതല്  ഇഇൗ  ലലബപമാസവ്  ഭമാഗതവ്

നറേമാഡപകടങള് തുടരകഥയമാണവ്. 1996-ല് ഡമിലലസന ലചയതനുസരമിചമാണവ്

ഭൂമമിനയലറ്റടുകല്  നടപടമികള്  നടന്നേതവ്.  ഇതുസരംബനമിചവ്  നകസുകളുരം

സമാനങതമിക  പമിഴവകളുമുണമായമി.  2016-ലല  സരകമാര  വന്നേതമിനുനശഷമമാണവ്

ഇഇൗ നകസുകലളലമാരം  തതീരപ്പമാകമി  സമാനങതമിക പമിഴവകള് പരമിഹരമിച്ചുലകമാണവ്

ഒരു  പുതമിയ  ഡമിലലസനമില്  നമിരമമാണരം  പൂരതതീകരമിചതവ്.  ഇരുപതമിയഞവ്
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ലകമാലരം  മുമവ്  തയമാറേമാകമിയ  ഡമിലലസനുരം  അന്നേലത  കണക്കുമനുസരമിച്ചുള്ള

വമാഹനങളല ഇനപ്പമാഴുള്ളതവ്.  വമാഹനങളുലട എണ്ണരം വളലരയധമികരം വരദ്ധമിച്ചു.

തമിരുവല  ടഇൗണമില്  തുടരചയമായുണമായമിരുന്നേ ടമാഫമികവ്  ജമാരം  ഇഇൗ ലലബപമാസവ്

വന്നേതമിനുനശഷരം   ഇനപ്പമാള്  ഒഴമിവമായമി.  നമിരമമാണരം  പൂരതതീകരമിചനപ്പമാള്,

എരം.സമി. നറേമാഡവ് തുടങ്ങുന്നേതുരം അവസമാനമിക്കുന്നേതുമമായ രമാമഞമിറേയുരം മഴുവങമാടുരം

ഉള്ലപ്പലട മറ്റവ് നമാലവ് ജരംഗ്ഷനുകളുരംകൂടമി നചരതവ് ആറേവ് പുതമിയ ജരംഗ്ഷനുകള്

രൂപലപ്പട്ടു.  ഇഇൗ  ജരംഗ്ഷനുകള്  അപകടങള്കവ്  ഒരു  കമാരണമമാണവ്.

വമാഹനതമിലന  കുഴപ്പമലലങമിലുരം  ഡമിലലസനമില്വന്നേ  പമിഴവകള്മൂലരം

സരംസ്ഥമാനലത  ഒരു  മന്ത്രമിയുലട  വമാഹനമടകരം  ഇവമിലട

അപകടതമില്ലപ്പടമിട്ടുണവ്.  അവമിലട  നമിവരധമി  ആളുകള്  മരണലപ്പടമിട്ടുമുണവ്.

എരം.എല്.എ.-യുലട  ആസമിവമികസ  ഫണമില്നമിന്നേവ്  തുക  ലചലവഴമിചവ്  പ്രധമാന

ജരംഗ്ഷനുകളമില് ലലഹമമാസവ്  ലമാമ്പുകള് സ്ഥമാപമിലചങമിലുരം  ഇനപ്പമാഴുരം  അവമിലട

അപകടങള്  നടന്നുലകമാണമിരമിക്കുകയമാണവ്.  ലക.എസവ്.ടമി.പമി.  (നകരള  നസറ്റവ്

ടമാനനസമാരടവ്  നപ്രമാജക്ടവ്)-യമാണവ്  നമിരമമാണ  പ്രവൃതമികള്  നടതമിയതവ്.

ലക.എസവ്.ടമി.പമി.  നമിരമമാണരം  പൂരതതീകരമിചവ്  അവരുലട
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സരംരക്ഷണയമിലമിരമിക്കുന്നേ  സമയതവ്,  ഞമാന  ആവശന്യലപ്പടതനുസരമിചവ്

ബഹുമമാനലപ്പട  ലപമാതുമരമാമതവ്-വമിനനമാദസഞമാരരം  വകുപ്പുമന്ത്രമി  നമിരനദശമിചവ്,

ലക.എസവ്.ടമി.പമി.-യുലട  നറേമാഡവ്  നസഫമി  വമിരംഗവ്  അവമിലടവന്നേവ്  ഇനലസക്ഷന

നടത്തുകയുരം പ്രനതന്യകമമായ നറേമാഡവ് സുരക്ഷമാ നടപടമികള് സസ്വതീകരമിക്കുന്നേതമിനുള്ള

നമിരമമാണ  പ്രവൃതമികള്കവ്  ചമില  നമിരനദശങള്/പരമിഹമാര  നടപടമികള്

മുനന്നേമാട്ടുവയകയുമുണമായമി.  ഇനപ്പമാള്  നറേമാഡവ്  പമി.ഡബവ.ഡമി.-യുലട

ലലകവശമമാണവ്. ലക.എസവ്.ടമി.പമി. തയമാറേമാകമിയ ഇഇൗ നപ്രമാജക്ടവ് പമി.ഡബവ.ഡമി.-

കവ് ലലകമമാറേമിയമിട്ടുലണന്നേമാണവ്  ഞമാന  മനസമിലമാക്കുന്നേതവ്.

നമിരമമാണപ്രവരതനങള്കമായമി  അറുപതവ്  ലക്ഷരം  രൂപ  ആവശന്യമമായമിവരുരം.

ഇവമിലട  നമിരന്തരമമായുണമാകുന്നേ  അപകടങള്  പരമിഹരമിക്കുന്നേതമിനുരം  അപകട

മരണങള് ഇലമാതമാക്കുന്നേതമിനുരംനവണമി നറേമാഡവ് സുരക്ഷയമായമി ലക.എസവ്.ടമി.പമി.

നറേമാഡവ്  നസഫമി  വമിരംഗവ്  തയമാറേമാകമിയ പദ്ധതമി  നടപ്പമിലമാകമാന തയമാറേമാകണരം.

ഇഇൗ  ലലബപമാസമിലുണമാകുന്നേ  അപകടങള്  ഇലമായ്മ  ലചയ്യുന്നേതമിനുള്ള  സതസ്വര

നടപടമികളുണമാകണലമന്നേവ് ഞമാന അഭന്യരതമിക്കുന്നു.
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ലപമാതുമരമാമതവ്-  വമിനനമാദസഞമാരരം  വകുപ്പുമന്ത്രമിക്കുനവണമി  ആനരമാഗന്യ-

വനമിത-ശമിശുവമികസന  വകുപ്പുമന്ത്രമി  (ശതീമതമി  വതീണമാ  നജമാരജവ്):  സര,

ബഹുമമാനന്യനമായ  അരംഗരം  ഇവമിലട  ഉന്നേയമിച  വമിഷയരം  വളലര  പ്രധമാനലപ്പട

ഒന്നേമാണവ്.  ഇവമിലട  ബഹുമമാനലപ്പട  അരംഗരം  സൂചമിപ്പമിചതുനപമാലലതലന്നേ,

മുഴുവങമാടവ്  നമിന്നേവ്  ആരരംഭമിചവ്  രമാമഞമിറേയമില്  അവസമാനമിക്കുന്നേ  തമിരുവല

ലലബപമാസമിലല ആറേവ് ജരംഗ്ഷനുകളമില് ലക.എസവ്.ടമി.പമി. നറേമാഡവ് സുരക്ഷയുമമായമി

ബനലപ്പടവ്  ഒരു  പഠനരം  നടതമിയമിരുന്നു.  അതമിലന  അടമിസ്ഥമാനതമിലുള്ള

റേമിനപ്പമാരടവ് സമരപ്പമിചമിട്ടുണവ്.  റേമിനപ്പമാരടമിലല ശമിപമാരശകള് ഉള്ലപ്പടുതമിലകമാണവ്

അറുപതവ് ലക്ഷരം രൂപയുലട എസമിനമറ്റമാണവ് തയറേമാകമിയമിരമിക്കുന്നേതവ്. ഇതമിനപ്പമാള്

ഭരണമാനുമതമികമായമി  പരമിനശമാധമിച്ചുവരമികയമാണവ്.  തമിരുവല  ലലബപമാസമില്

അപകടങള്  കുറേയമാനുള്ള  പദ്ധതമി  നടപ്പമിലമാകണലമന്നുള്ളതുതലന്നേയമാണവ്

ലപമാതുമരമാമതവ്  വകുപ്പമിലന  തമാല്പരന്യരം.  നറേമാഡവ്  സുരക്ഷമാ

പദ്ധതമികളമിലുള്ലപ്പടുതമി  ഇതവ്  നടപ്പമിലമാകമാനുള്ള  എലമാ  ശമവരം  വകുപ്പവ്

നടത്തുന്നേതമാണവ്.
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(10) ലപരമിന്തല്മണ്ണ മണ്ഡലതമിലല വമിവമിധ നറേമാഡവ് പ്രവൃതമികള്

ശതീ  .    നജതീബവ്  കമാന്തപുരരം:  സര,  നനരലത  അടമിയന്തരപ്രനമയതമില്

ബഹുമമാനന്യയമായ  ആനരമാഗന്യ-വനമിത-ശമിശുവമികസന  വകുപ്പുമന്ത്രമി  മലപ്പുറേരം

ജമിലയമിലല  നമിരവധമി  കമാരന്യങലളക്കുറേമിചവ്  അകമമിടവ്  പറേയുകയുണമായമി.

എണ്ണതമിലന കമാരന്യതമില് വളലര ഉഷമാറേമാലണങമിലുരം തമാലഴയുള്ള പ്രവരതന

രരംഗതവ്  എലമാ  വകുപ്പുകളുരം  ഒരുനപമാലലയമാലണന്നേതമാണവ്  സങടകരമമായ  ഒരു

കമാരന്യരം.  വകുപ്പുകള്  തമമിലുള്ള  ഏനകമാപനമമിലമായ്മയുലട  നപരമില്

നമിനയമാജകമണ്ഡലങളമില്  നമിരവധമി  പദ്ധതമികള്  മുടങമികമിടക്കുന്നേ

അവസ്ഥയമാണുള്ളലതന്നേതമാണവ്  ഏറ്റവരം  ശനദ്ധയമമായ  കമാരന്യരം.  പ്രധമാനമമായുരം

ലപമാതുമരമാമതവ്,  ജലവമിഭവ വകുപ്പുകളുമമായമി ബനലപ്പടവ് നടക്കുന്നേ തരകങളുരം

പ്രശ്നങളുമമാണവ്  എലന  നമിനയമാജകമണ്ഡലതമില്  ഇനപ്പമാള്  ലപമാതുമരമാമതവ്

പ്രവൃതമി  നടന്നുലകമാണമിരമിക്കുന്നേ  വടപ്പറേമവ്-പമാറേകണ്ണമി  വമിനലജവ്  ഒമാഫതീസവ്

നറേമാഡവ്,  ആനമങമാടവ്-മണലമായ-മുതുകുറേമിശ്ശേമി നറേമാഡവ്,  പമാലകമാടവ്-ലപരമിന്തല്മണ്ണ

നറേമാഡവ്,  പുലമാമനന്തമാള്-നമലമാറ്റൂര  നറേമാഡവ്  തുടങമിയ  നറേമാഡുകലളലമാരം  ഇനപ്പമാള്

പ്രവരതനരം  സരംഭമിചമിരമിക്കുന്നേതമിലന  പ്രധമാനലപ്പട  കമാരണരം.  ഇഇൗ  വകുപ്പുകള്
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തമമില്  ഏനകമാപമിപ്പമിക്കുന്നേതമിനുനവണമി  ജലനസചന  വകുപ്പുമമായമി  ബനലപ്പട

നമിരവധമി  നയമാഗങള്  നമിരന്തരമമായമി  നടക്കുന്നുണവ്.  പനക്ഷ  ലറേലസമാനറേഷന

വരക്കുമമായമി  ബനലപ്പട  തരകങള്  പരമിഹരമികമാന  ഒരു  തരതമിലുരം

കഴമിയമാത  വമിധരം  ഉനദന്യമാഗസ്ഥര  പമിലന്നേയുരം  വലമിയ  പമിടമിവമാശമിയമിനലയവ്

നപമാകുകയമാണവ്. ഉനദന്യമാഗസ്ഥരുലട മതീറ്റരംഗവ് വമിളമിചമാല് നമുകവ് നതമാന്നുന്നേതവ് രണവ്

രമാജന്യങള്  തമമിലുള്ള  യുദ്ധമമാനണമാലയന്നേമാണവ്.  അതരതമിലുള്ള

ഇഇൗനഗമായമിസ്റ്റുകളമായ ഉനദന്യമാഗസ്ഥര  പരസരരം  ഏറ്റുമുട്ടുന്നേ  വലമിയ

പ്രയമാസകരമമായ  ഒരു  സമാഹചരന്യമമാണവ്.  ജനങലള  സരംബനമിചവ്  ലചറേമിയ

പ്രശ്നമല  ഇതുണമാക്കുന്നേതവ്.  ഒന്നുരം  രണ്ടുരം  വരഷങള്  കഴമിഞ്ഞമിട്ടുരം  നറേമാഡവ്

പ്രവൃതമി  യമാലതമാരു  തരതമിലുരം  തുടങമാന  കഴമിയമാലത  ബുദ്ധമിമുട്ടുന്നേ  പല

നറേമാഡുകളുമുണവ്.  അതമിലലമാരു  നറേമാഡമാണവ്  ഞമാന  നനരലത  സൂചമിപ്പമിച

മണലമായ-മുതുകുറേമിശ്ശേമി  നറേമാഡവ്.  ശരമിക്കുരം  രണവ്  വരഷമമായമി  ആ  നറേമാഡവ്

പൂരണമമായുരം  തകരന്നേവ്  ജനങള്കവ്  ഉപനയമാഗമികമാന  കഴമിയമാത

വമിധമമായമിരമിക്കുകയമാണവ്.  ഇനപ്പമാള്  വമാടര  അനതമാറേമിറ്റമിയുലട  പ്രവരതനരം

നടക്കുന്നേ  ഇഇൗ  പ്രനദശങളമിലലലമാരം  വലമിയ  കുഴമികള്  രൂപലപ്പടവ്  ഒരു  മഴ
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ലപയമാല്  ആലക  കുളവരം  ലവയമില്  തുടങമിയമാല്  ലപമാടമിമയവമമാകുന്നേ

സ്ഥമിതമിയമാണുള്ളതവ്.  ആളുകള്കവ്  ജതീവമികമാനനപമാലുരം  കഴമിയമാതമായമിരമിക്കുന്നു.

ഒരുപമാടവ്  ആളുകള്  നരമാഗബമാധമിതരമായമിരമിക്കുകയമാണവ്.  ഇതവ്  ലപമാലമിപ്പമിചവ്

പറേയുന്നേ  കമാരന്യമല.  ഇതമിലന  ഭമാഗമമായമി  ധമാരമാളരം  കുടമികളുരം  വൃദ്ധരുരം

നരമാഗമികളമായമിതതീരുന്നേ  സമാഹചരന്യമുണവ്.  നറേമാഡവ്  പണമി  തുടങമിയമാല്

ആളുകലളലയലമാരം  ആശുപത്രമിയമിനലയവ്  ലകമാണ്ടുനപമാനകണ  ഒരു

സമാഹചരന്യമമാണുള്ളതവ്. ആ തരതമില് ഒരു പരമിഹമാരവമമിലമാലത നതീണ്ടുനപമാകുന്നേ

നമിരവധമി  നറേമാഡവ്  പ്രവരതനങള്  നമ്മുലട  നമാടമിലുണവ്.  അതുലകമാണവ്  ഇഇൗ

കണക്കുകള്ലകലമാമപ്പുറേതവ്  യമാഥമാരതന്യങള്  പ്രവൃതമിയമായമി  രൂപലപ്പടുന്നേ

സമാഹചരന്യമുണമാകണരം.  അതമിനമായമി ഇഇൗ വകുപ്പുകള് ഏനകമാപമിപമിക്കുന്നേതമിനവ്

എലന്തങമിലുരം  ലചയമാന  സമാധമിക്കുനമമാ?  അതുനപമാലലതലന്നേ  പ്രധമാനലപ്പട  ഒരു

കമാരന്യരം, പമി.ഡബവ.ഡമി.-കവ് നകമാ-ഓരഡമിനനറ്റമിരംഗവ് വരകവ് ലചയ്യുന്നേതമിനമായമി ഒരു

നമിനയമാജകമണ്ഡലതമില് ഒരുനദന്യമാഗസ്ഥലന ചുമതലലപ്പടുതമിയമിട്ടുണവ്. എന്നേമാല്

ആ ഉനദന്യമാഗസ്ഥനവ് ആ വകുപ്പമിലന കമാരന്യരം പറേയമാലമന്നേലമാലത ഇഇൗ വകുപ്പുകള്

ഏനകമാപമിപ്പമികമാന  അനദഹതമിനവ്  സമാധമിക്കുന്നേമില.  അങലന  വകുപ്പുകള്
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തമമില് ഏനകമാപമിപ്പമികമാന കഴമിയുന്നേ ഒരുനദന്യമാഗസ്ഥലന ചുമതലലപ്പടുതമി ഇഇൗ

പ്രശ്നങള്കവ് ശമാശസ്വതമമായ പരമിഹമാരമുണമാകമാന സമാധമിക്കുനമമാ?

ലപമാതുമരമാമതവ്-  വമിനനമാദസഞമാരരം  വകുപ്പുമന്ത്രമിക്കുനവണമി  ആനരമാഗന്യ-

വനമിത-ശമിശുവമികസന വകുപ്പുമന്ത്രമി  (ശതീമതമി വതീണമാ നജമാരജവ്):  സര,  നറേമാഡവ്

പ്രവൃതമിയുരം  ജലവമിതരണ  ലലപപ്പവ് ലലലനമിടലുരം  ഒരുമമിചവ്  വരുനമമാഴുണമാകുന്നേ

ചമില  പ്രശ്നങലളക്കുറേമിചമാണവ്  ശതീ.  നജതീബവ്  കമാന്തപുരരം,  എരം.എല്.എ.

സബ്മമിഷനമിലൂലട അവതരമിപ്പമിചതവ്. എരം.എല്.എ. ചൂണമികമാടമിയ നറേമാഡുകളമില്

രണവ്  നറേമാഡുകളുലട  പ്രവൃതമി  പുനരമാരരംഭമികമാന  കഴമിയുന്നേ

ഘടതമിനലയ്ലകത്തുകയമാണവ്.  മണലമായ-മുതുകുറേമിശ്ശേമി  നറേമാഡവ്/ആനമങമാടവ്-

മണലമായ-മുതുകുറേമിശ്ശേമി നറേമാഡവ് ലറേനസമാനറേഷന പ്രവൃതമികള്കവ് ഭരണമാനുമതമിയുരം

സമാനങതമികമാനുമതമിയുരം  നല്കമിയമിട്ടുണവ്.  പ്രവൃതമി  കരമാറുകമാരനവ്

ലലകമമാറേമികഴമിഞ.  ഉടനതലന്നേ പ്രവൃതമി ആരരംഭമിക്കുന്നേതമാണവ്.  ആനമങമാടവ്-

ലപരമിന്തല്മണ്ണ  നറേമാഡവ്/പമാലകമാടവ്-ലപരമിന്തല്മണ്ണ  നറേമാഡവ്  ലറേനസമാനറേഷന

പ്രവൃതമിക്കുള്ള ഭരണമാനുമതമി നല്കമിയമിട്ടുണവ്. സമാനങതമികമാനുമതമി നല്കമി ഉടന

പ്രവൃതമി  ആരരംഭമികമാന  കഴമിയുരം.  2019-20-ലല  ബജറ്റമില്  ഉള്ലപ്പടുതമിയ
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വടപ്പറേമവ്-പമാറേകണ്ണമി  വമിനലജവ്  ഓഫതീസവ്  നറേമാഡവ്  0/000  മുതല്  2/410  വലര

ബമി.എരം.&ബമി.സമി.  ലചയവ് നവതീകരമിക്കുന്നേ പ്രവൃതമികവ് കരമാര നല്കമിയമിട്ടുണവ്.

ഇവമിലടയുരം  വമാടര  അനതമാറേമിറ്റമി  പ്രവൃതമി  നമിരനദശമിചമിട്ടുണവ്.  ലറേനസമാനറേഷന

ചമാരജവ് അടയമാന ആവശന്യലപ്പലടങമിലുരം അടചമിടമില. നറേമാഡവ് പ്രവൃതമി ഉടനതലന്നേ

ആരരംഭമിനകണമിവരുന്നേ  ഒരു  സമാഹചരന്യമമാണവ്  നമിലവമിലുള്ളതവ്.  നമലമാറ്റൂര-

പുലമാമനന്തമാള്  പ്രവൃതമി  ലക.എസവ്.ടമി.പമി.-യമാണവ്  നടത്തുന്നേതവ്.  നകരള  വമാടര

അനതമാറേമിറ്റമിയുമമായമി  കൂടമിയമാനലമാചമിചവ്  എലമാ  പ്രശ്നങളുരം  പരമിഹരമിചവ്  പ്രവൃതമി

മുനന്നേമാട്ടുലകമാണ്ടുനപമാകമാനമാണവ്  ലക.എസവ്.ടമി.പമി.-കവ്  നല്കമിയമിരമിക്കുന്നേ

നമിരനദശരം.  വമാടര അനതമാറേമിറ്റമിയുരം ലപമാതുമരമാമതവ് വകുപ്പുമമായുള്ള ഏനകമാപനരം

ശക്തമിലപ്പടുതമിയമാണവ്  മുനന്നേമാട്ടുനപമാകുന്നേതവ്.  പരസരരം  ചരച ലചയവ്  പരമമാവധമി

പ്രശ്നങള് പരമിഹരമികമാറുണവ്.  കഴമിഞ്ഞ ഒരു  വരഷലത  അനുഭവതമിലനകൂടമി

പശമാതലതമില്  പ്രവൃതമികളമില്  ഏനകമാപനരം  ശക്തമമാകമാനുള്ള

നടപടമികനളമാടുകൂടമിയ ഒരുതരവവ് പുറേലപ്പടുവമിചമിട്ടുമുണവ്.


