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സബ്മമിഷന

മമി  .    സസ്പീക്കര:  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  പ്രതമിപക്ഷനനതമാവവ്  എഴുതമിത്തന

അനതവമിഷയവുമമായമി ബന്ധപപ്പെട്ടവ്  ശസ്പീ.  ഒ.  രമാജനഗമാപമാല,  ശസ്പീ.  പമി.  ടമി.  നതമാമസവ്,

ശസ്പീ.  എഎ.  രമാജനഗമാപമാലന   എനസ്പീ  മൂനവ്  അഎഗങ്ങള്കൂടമി  സബ്മമിഷനുകള്

ഉനയമിക്കണപമനവ് ആവശശ്യപപ്പെട്ടമിട്ടുണവ്.  അവരവരുപട മണ്ഡലങ്ങളുമമായമി ബന്ധപപ്പെട്ട

പ്രശ്നങ്ങള  നകനസ്പീകരമിചമാണവ്  അവര  ആവശശ്യപപ്പെട്ടമിരമിക്കുനതവ്.   വമിഷയത്തമിപന

ഗഗൗരവഎ  പരമിഗണമിചവ്  അവരക്കവ്  മൂനവ്  നപരക്കുഎ  ഓനരമാ  വമാചകങ്ങള്

പറയമാവുനതമാണവ്. 

(1) പഎ.എസവ്. റമിക്രൂട്ടവ്പമനവ്

പ്രതമിപക്ഷനനതമാവവ് (ശസ്പീ  .    രനമശവ് പചനമിത്തല): സര, നകരളത്തമിലനമിനഎ 19

നപര  പഎ.എസവ്.  കശ്യമാമമിപലത്തമി  എന   വമാരത്ത  പഞെട്ടനലമാപടയമാണവ്   നകരളഎ

ശവമിചതവ്.   അതസ്പീവ  ഗഗൗരവനത്തമാപട   നമ്മള്  കമാനണണ  ഒരു  വമിഷയമമാണമിതവ്.

നലമാകത്തമിപന  പല  ഭമാഗതഎ   പഎ.എസവ്.  ഉയരതന  അക്രമ  പ്രവരത്തനങ്ങള്

തമികചഎ ആശങമാജനകമമാണവ്.  ജൂപപല  1-നവ്   ധമാക്കയമില  28  നപരുഎ ജൂപപല  3-നവ്

ബമാഗമാദമില  200  നപരുഎ   പകമാല്ലപപ്പെടുകയുണമായമി.  ധമാരമാളഎ  മമിസമിഎഗവ്  നകസുകള്

നമ്മുപട  സഎസമാനത്തവ്  ഉണമാകമാറുണവ്.  എനമാല  ഇവപരല്ലമാവരുഎ  പഎ.എസവ്.-ല
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നചരനതമാണവ്  എനവ്   പറയമാന  കഴമിയമില്ല.  നനരപത്ത  നകരളത്തമിലനമിനഎ

വമിനദശതനപമായ ചമിലര പഎ.എസവ്.-ല നചരനപവന വമിവരങ്ങള്  ഉണമായമിരുന.

വമിനദശരമാജശ്യങ്ങളമില  നജമാലമിപചയ്തുപകമാണമിരുന  ചമില  ആളുകള്ക്കവ്  ഇതുമമായമി

ബന്ധമുണവ്  എനവ്  പറഞ്ഞുപകമാണവ്  അവമിടപത്ത  രമാജശ്യങ്ങള്  നകരളത്തമിനലയവ്

നമാലമിലധമികഎ ആളുകപള എകവ്ട്രഡമിറവ്  പചയ്ത കമാരശ്യവുഎ നമുക്കവ്  അറമിയമാവുനതമാണവ്.

തസ്പീവ്രവമാദഎ ഏതവ്  രസ്പീതമിയമിലമാപണങമിലഎ അതമിപന എതമിരക്കപപ്പെനടണതമാണവ്. എല്ലമാ

മനതതര  വമിശശമാസമികളുഎ  രമാഷസ്പീയ  കക്ഷമികളുഎ  സഎഘടനകളുഎ  വശ്യകമികളുഎ

ഇതമിപനതമിരമായ   ശകമമായ  നമിലപമാടവ്  സശസ്പീകരമിക്കുനണവ്  എനളളതവ്

ആശശമാസജനകമമായ  ഒരു  കമാരശ്യമമാണവ്.   ആഭശ്യന്തര  സുരക്ഷമിതതശഎ  ഏറവുഎ

പ്രധമാനപപ്പെട്ട  ഒരു  കമാരശ്യമമാണവ്.   ഇതവ്  ശകമിപപ്പെടുനത്തണതുമമാണവ്.  നകന

ഇനലമിജനസവ്  ഏജനസമികളുഎ  സഎസമാന ഇനലമിജനസവ്  ഏജനസമികളുഎ  കൂടുതല

നകമാ-ഓരഡമിനനറ്റു പചയ്തുപകമാണവ് ഇത്തരഎ പ്രവരത്തനങ്ങപള  കമാനണണതമായമിട്ടുണവ്.

ഇപതല്ലമാഎ വമാരത്തകളമാണവ്.  ഇതമിപന സമിരസ്പീകരമിക്കപപ്പെട്ട  നമിലയമിലളള കമാരശ്യങ്ങള്

നമ്മുപട  മുമമിലമില്ല.  ഇക്കമാരശ്യത്തമില  നകമാ-ഓരഡമിനനറവ്  പചയ്തവ്  പ്രവരത്തനങ്ങള്

നടക്കുനണനല്ലമാ എനമാണവ് നമ്മള് വമാരത്തകളമിലൂപട വമായമിക്കുനതവ്. ബഹുമമാനപപ്പെട്ട

മുഖശ്യമനമിനയമാടവ്  എനമിക്കവ് പറയുവമാനുളളതവ്  എല്ലമാ കമാരശ്യങ്ങളുഎ  സശമാഭമാവമികമമായുഎ
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ആഭശ്യന്തര വകുപ്പെമിപന  ചുമതലകൂടമി  വഹമിക്കുന അനദ്ദേഹത്തമിനവ്  പുറത്തവ്  പറയമാന

കഴമിയമില്ല.    എനമാല  ഇഗൗ  സഭയുമമായുഎ  ജനങ്ങളുപട  മുമമിലഎ  അവതരമിപ്പെമിക്കമാന

കഴമിയുന കമാരശ്യങ്ങള്  പഷയര പചയ്തമാല നനമായമിരമിക്കുഎ. കമാരണഎ പലവമിധത്തമിലളള

അഭഭ്യൂഹങ്ങളുഎ  വമാരത്തകളുമമാണവ്   പുറതവനപകമാണമിരമിക്കുനതവ്.  അങ്ങപനയുളള

അഭഭ്യൂഹങ്ങളുഎ   ആശങമാജനകമമായ  വമാരത്തകളുഎ  ഒഴമിവമാക്കമാനനവണമി  പഷയര

പചയമാവുന  വമിവരങ്ങള്   ഇഗൗ  സഭയുമമായമി  പഷയര  പചയണപമനമാണവ്  എപന

അഭശ്യരത്ഥന.  ഇഗൗ വമാരത്തകള് ഇതുവപര സമിരസ്പീകരമിക്കപപ്പെട്ടമിട്ടമില്ല എനളളതുഎ ചമില

മമാധശ്യമങ്ങളമിലൂപട പുറതവരുന കമാരശ്യങ്ങളമാണവ്.  നമ്മുപട നമാട്ടമില നടക്കുന എല്ലമാ

മമിസമിഎഗവ്  നകസുകളുഎ   പഎ.എസവ്.-മമായമി  ബന്ധപപ്പെട്ടതമാണവ്   എനവ്  നമുക്കമാരക്കുഎ

പറയമാന കഴമിയമില്ല. ധമാരമാളഎ മമിസമിഎഗവ് നകസുകള് സഎസമാനത്തവ് എല്ലമാ ജമില്ലകളമിലഎ

നടനവരമാറുണവ് എനളളതുഎ ഒരു യമാഥമാരത്ഥശ്യമമാണവ്.   ഇ-പമയമില,  വമാട്ടവ്സവ്  ആപ്പെവ്,

പഫെയ്സ്ബുക്കവ്  എനസ്പീ   നവമമാധശ്യമങ്ങളമിലൂപട   ഇത്തരത്തമിലളള  ധമാരമാളഎ

വമാരത്തകള്  പ്രചരമിക്കുകയുഎ  അതമിപന  ഫെലമമായമി   ഉണമായമിപക്കമാണമിരമിക്കുന

പ്രശ്നങ്ങളുഎ  നമ്മുപട  മുമമിലളള  ഒരു  കമാരശ്യഎതപനയമാണവ്.   ഇനവ്

നവമമാധശ്യമങ്ങളമിലൂപടയുണമാകുന  ഇത്തരഎ   പ്രശ്നങ്ങള്   വളപര  ഗഗൗരവനത്തമാടുകൂടമി

നമ്മള്  കമാനണണ ഒരു കമാരശ്യഎതപനയമാണവ്.   ഏതമായമാലഎ  നമ്മുപട  സഎസമാനഎ
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പപമാതുനവ  സമമാധമാനമാന്തരസ്പീക്ഷവുഎ  മതസഗൗഹമാരദ്ദേവുഎ   നമിലനമിലക്കുന  നമാടമാണവ്.

പുനരമാഗമന  ആശയങ്ങള്ക്കുഎ   മുനതൂക്കഎ  നലകുന  നമാടമാണവ്  നമ്മുനടതവ്.  ഇവമിപട

ഇങ്ങപന ഒരു സഎഭവഎ ഉണമാകുന എനളള വമാരത്തകള് വരുനതുതപന അതസ്പീവ

ഗുരുതരമമായ  ഒരു കമാരശ്യമമാണവ്.  അതമിപന തടയുവമാനുഎ ഇതമിപന യഥമാരത്ഥ വസ്തുത

എന്തമാണവ്; ഇതമിപന നമിജസമിതമി എന്തമാണവ് എനവ്  ജനങ്ങപള നബമാധശ്യപപ്പെടുത്തമാനുഎ

ഗവണ്പമനവ്  തയമാറമാകണഎ.  അങ്ങപനയുപണങമില  അതമിപനതമിപര  ശകമമായ

നടപടമികള്  സശസ്പീകരമിക്കണപമനവ്  അങ്ങയമിലൂപട  ഇഗൗ  ഗവണ്പമനമിനനമാടവ്

അഭശ്യരത്ഥമിക്കുന. 

പഎ.എസവ്. റമിക്രൂട്ടവ്പമനവ്

ശസ്പീ  .    ഒ  .    രമാജനഗമാപമാല  :  സര,  നനമഎ  നമിനയമാജകമണ്ഡലത്തമില  ആറ്റുകമാല

നക്ഷത്രത്തമിനടുതളള  വസ്പീട്ടമിപല  ട്രസമിയുപട  ഏക  മകള്  കമാസരനഗമാഡമിനടുതളള

ദന്തല  നകമാനളജമില  ലമാസവ്  ഇയര  പഠമിക്കുന  അവസരത്തമില  ആ  കുട്ടമിപയ

മതഎമമാറമിപക്കമാണ്ടുനപമായമിരമിക്കുന എനവ് പപപട്ടനവ് വസ്പീട്ടുകമാരക്കവ് വമിവരഎ കമിട്ടമി.  അതവ്

അറമിഞ്ഞ ഉടന, കഴമിഞ്ഞ നവഎബര മമാസത്തമില തപന നപമാലസ്പീസവ് അധമികമാരമികപള

വമിവരഎ അറമിയമിച. പപക്ഷ ഒരു നടപടമിയുഎ എടുത്തമില്ല.  അങ്ങപനയുളള കമാരശ്യങ്ങളമില

തസ്പീരചയമായമിട്ടുഎ  മതഎ  സശസ്പീകരമിക്കമാനുളള  സശമാതനശ്യഎ  എല്ലമാവരക്കുമുണമാകണഎ.
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അതുനപമാപലതപന  ആപര നവണപമങമിലഎ വമിവമാഹഎ കഴമിക്കമാനുളള സശമാതനശ്യവുഎ

എല്ലമാവരക്കുഎ  ഉണമാകണഎ.  പനക്ഷ  ഭമാരതത്തമിപന  ശത്രുവമായമി  കണക്കമാക്കുന

പഎ.എസവ്.-നുനവണമി  പങ്കുനചരനവ്   നപമാരമാടമാനനവണമിയുളള  സമാഹചരശ്യത്തമിനവ്

തടയമിടമാനനവണമി  ശകമമായ  നമിലപമാടവ്,   നവമാട്ടവ്  രമാഷസ്പീയത്തമിപന  പരമിഗണന

മമാറമിവചപകമാണവ്   ശകമമായ  നമിലപമാപടടുക്കമാന  സരക്കമാര  തയമാറമാകണഎ.  വമാക്കവ്

പകമാടുത്തമിട്ടുണവ്. അതവ് പമാലമിക്കുപമനവ് പ്രതസ്പീക്ഷമിക്കുന. 

പഎ.എസവ്. റമിക്രൂട്ടവ്പമനവ്

ശസ്പീ  .    പമി  .    ടമി  .    നതമാമസവ്  :  സര,  എപന  നമിനയമാജകമണ്ഡലത്തമിപല  തമ്മനഎ

പ്രനദശതളള ഒരു പപണ്കുട്ടമിയുഎ ഇതുനപമാലളള ഒരു സഎഘത്തമില അകപപ്പെട്ടതമായമി

അറമിയുനണവ്.   കുട്ടമിയുപട  നപരുഎ  വസ്പീട്ടുനപരുഎ  തുടങ്ങമിയ  എല്ലമാ  കമാരശ്യങ്ങളുഎ

അറമിയമാപമങമിലഎ ഞെമാന അതവ് പവളമിപപ്പെടുതനമില്ല.  തസ്പീരചയമായുഎ  ഞെമാന അതുമമായമി

ബന്ധപപ്പെട്ടവ്  അവരുപട വസ്പീട്ടുകമാരുമമായമി ബന്ധപപ്പെട്ടനപ്പെമാള് എനമിക്കവ് മനസമിലമാക്കമാന

കഴമിഞ്ഞ ഒരുകമാരശ്യഎ  ഇഗൗ  കുട്ടമി  നബമാഎപബയമില  നജമാലമിപചയ്യുന അവസരത്തമില

അവമിപട  ഒരു  ഇസമാമമികവ്   റമിസരചവ്  ഫെഗൗനണഷന  എനപറയുന  ഒരു

സമാപനവുമമായമി ബന്ധപപ്പെടുകയുഎ  അവമിപട അനന്ധരമിയമിലളള  ഒരു ബമിലഡമിഎഗമില
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നമിരന്തരമമായമി   കുനറ  ആളുകള്  ഒതനചരനളള  ചമില  ചരചകളുഎ  ചമില

കമാസ്സുകളുപമമാപക്ക  നടനപകമാണമിരുന  എനളളതമാണവ്.   ഏതമായമാലഎ   വളപര

ഗഗൗരവതരമമായ   ഇഗൗ  വമിഷയഎ   നവണ  രസ്പീതമിയമില   ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  മുഖശ്യമനമി

ഇടപപട്ടവ്   നകരള  സമൂഹത്തമില   ഇനവ്  ഉണമായമിരമിക്കുന  ഭസ്പീതമിജനകമമായ  ഒരു

അന്തരസ്പീക്ഷത്തമിനവ്   അറുതമിവരുത്തണഎ  എനമമാത്രമല്ല   നമ്മുപട  ഒരു  മനതതര

സമൂഹത്തമില മതതസ്പീവ്രവമാദഎ ഇങ്ങപന  ആളമിപ്പെടരുനതമിപനതമിപര  സ്കൂള് തലത്തമില

മുതല  വശ്യമാപകമമായ   പ്രചരണങ്ങള്  ആരഎഭമിക്കമാന  നമ്മള്  എല്ലമാവരുഎ  വളപര

ശകമമായ  നമിലപമാടവ്   സശസ്പീകരമിനക്കണതുണവ്.  അതമിനുനവണമിയമിട്ടുളള

പ്രവരത്തനങ്ങളുഎ ഇനതമാടനുബന്ധമിചവ്  ഉണമാകണപമനവ്  ഞെമാന അഭശ്യരത്ഥമിക്കുന. 

പഎ.എസവ്. റമിക്രൂട്ടവ്പമനവ്

ശസ്പീ  .   എഎ  .   രമാജനഗമാപമാലന: സര, എപന നമിനയമാജകമണ്ഡലമമായ തൃക്കരമിപ്പൂരമില

പടന-തൃക്കരമിപ്പൂര  പഞമായതകളമിലനമിനമാണവ്  3  കുടുഎബങ്ങളമിലനമിനമായമി  3

സസ്പീകളുഎ  2  കുട്ടമികളുഎ   ഉള്പപ്പെപട  13  നപപര  കമാണമാതമായമിട്ടുളളതവ്.  പവല

എജഭ്യൂനക്കറഡവ് ആയമിട്ടുളള പടനകമാക്രമാറ്റുകളുഎ  നഡമാക്ടരമമാരുഎ ഉള്പപ്പെടുനവരമാണമിവര.

സലഎ  എഎ.എല.എ.  എന  നമിലയമില   എനനയുഎ  സലഎ  എഎ.പമി.  പയയുഎ

കുടുഎബമാഎഗങ്ങള് വനവ്  കമാണുകയുണമായമി.   ഇനപ്പെമാഴുഎ  അവര ഉത്കണമാകുലരമാണവ്.
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ഇവരക്കവ്  അറമിയമാവുന  എല്ലമാ  വമിവരങ്ങളുഎ   നപമാലസ്പീസമിനുഎ  അനനശഷണ

ഏജനസമിക്കുഎ  പപകമമാറമാപമനമാണവ്  ഇവരുപട  ശകമമായ  അഭമിപ്രമായഎ.  ഇവമിപട

ബഹുമമാനപപ്പെട്ട പ്രതമിപക്ഷനനതമാവവ് ചൂണമിക്കമാട്ടമിയതുനപമാപല ഇതുമമായമി ബന്ധപപ്പെട്ടവ്

വളപര  ഭസ്പീതമിതമമായമിട്ടുളള  വമാരത്തകളമാണവ്  പത്ര-ദൃശശ്യ  മമാധശ്യമങ്ങളമിലൂപട

പുറതവനപകമാണമിരമിക്കുനതവ്.   മതസരദ്ധ  വളരത്തമാന   ഇതവ്  ഇടയമാക്കുഎ.

ഇതമിപനതമിപര  ജമാഗ്രത  പമാലമിക്കമാന  നമുക്കവ്   കഴമിയണഎ.  അതമിനുളള   നടപടമി

സശസ്പീകരമിക്കമാന  രമാഷസ്പീയ  ഇചമാശകമിയുളള   ഇടതുപക്ഷ  ഗവണ്പമനമിനവ്

കഴമിയുപമനതപനയമാണവ്  എപന  പ്രതസ്പീക്ഷ.   തസ്പീരചയമായുഎ  ഇതമിപനക്കുറമിചവ്

സമഗ്രമമായ  അനനശഷണഎ  നടത്തമാനുളള   ഇടപപടലകള്  സരക്കമാരമിപന

ഭമാഗതനമിനഎ ഉണമാകണപമനമാണവ് ഇഗൗ സബ്മമിഷനമിലൂപട ഞെമാന ഉനയമിക്കുനതവ്. 

 ഐ  .  എസവ്  .   റമിക്രൂട്ടവ്പമനവ്

മുഖശ്യമനമി  (ശസ്പീ  പമിണറമായമി  വമിജയന):   സര,  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  പ്രതമിപക്ഷ

നനതമാവുഎ  ബഹുമമാനശ്യരമായ  മറവ്  അഎഗങ്ങളുഎ  അതസ്പീവ  ഗഗൗരവകരമമായ  വമിഷയഎ

തപനയമാണവ് സഭയമില ഉനയമിചമിരമിക്കുനതവ്.  ഈ പ്രശ്നഎ സമൂഹത്തമിപന ശദ്ധയമില

ആദശ്യഎ  പകമാണ്ടുവനതവ്  ബഹുമമാനശ്യനമായ  എഎ.എല.എ.  എഎ.  രമാജനഗമാപമാലനുഎ

അനദ്ദേഹത്തമിപന  മണ്ഡലത്തമിലള്ള  എഎ.പമി.  ശസ്പീ.  പമി.  കരുണമാകരനുമടക്കമുള്ളവര
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മുഖശ്യമനമിക്കവ്  നലകമിയ  നമിനവദനത്തമിലൂപടയമാണവ്.   ഇവമിപട  പ്രസമാവമിചതുനപമാപല

ബന്ധപപ്പെട്ട  കുടുഎബമാഎഗങ്ങളുപട  ആവശശ്യപ്രകമാരമമായമിരുന  ഇവര  ഇത്തരപമമാരു

നമിനവദനഎ  സമരപ്പെമിചതവ്.    ഇതുവഴമി  എല്ലമാ  വമിവരങ്ങളുഎ  പുറത്തവ്  വരുനതമിനവ്

ഇടയമായമി.  നകരളത്തമില  നമിനഎ  ചമില  യുവതസ്പീയുവമാക്കള്  ഐ.എസവ്.ല

നചരുനതമിനമായമി സമിറമിയയമിലഎ അഫ്ഗമാനമിസമാനമിലമുള്ള ഐ.എസവ്. കശ്യമാമ്പുകളമില

എത്തമിയമിട്ടുള്ളതമായമി  സഎശയമിക്കുന വമിധത്തമിലള്ള വമാരത്തകള് പുറതവനമിട്ടുണവ്.

കമാസരനഗമാഡവ് ജമില്ലയമില നമിനവ് പതമിനനഴവ് നപരുഎ പമാലക്കമാടവ് ജമില്ലയമില നമിനവ് നമാലവ്

നപരുഎ  ഉള്പപ്പെപട  ആപക  ഇരുപപത്തമാനവ്  നപപര  കമാണമാതമായമിട്ടുപണനള്ളതമാണവ്

പ്രമാഥമമിക  അനനശഷണത്തമിലനമിനഎ  വശ്യകമമാകുനതവ്.  ബഹുമമാനശ്യനമായ

എഎ.എല.എ.  രമാജനഗമാപമാലന  സൂചമിപ്പെമിചതുനപമാപല  പമാലക്കമാടവ്  ജമില്ലയമിലനമിനവ്

കമാണമാതമായതമില ഒരു യുവതമി   തമിരുവനന്തപുരഎ സശനദശമിനമിയമാണവ്.   ഇവര ഈസ

(പബകണ്)  എനയമാളുപട  ഭമാരശ്യയമാണവ്.   ഇവര  മതപരമിവരത്തനഎ

പചയ്തതമിനുനശഷമമാണവ്  വമിവമാഹമിതരമായതവ്.   കമാണമാതമായ  എല്ലമാവരുഎ  വശ്യതശ്യസ

ആവശശ്യങ്ങള്  പറഞ്ഞവ്  വസ്പീടുകളമിലനമിനഎ  നപമായവരമാണവ്.     ഇവര സമിറമിയയമില
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എത്തമി ഇസമാമമികവ്  നസറമില നചരനതമായമിട്ടമാണവ്  ഇനപ്പെമാള് ലഭശ്യമമായ റമിനപ്പെമാരട്ടുകള്

സൂചമിപ്പെമിക്കുനതവ്.     കമാസരനഗമാഡവ് നമിനവ് കമാണമാതമായതമില എട്ടവ് നപര യുവമാക്കളുഎ

നമാലവ്  നപര  യുവതമികളുഎ  മൂനവ്  നപര  കുട്ടമികളുമമാണവ്.   പമാലക്കമാടവ്  നമിനവ്

കമാണമാതമായതമില  രണവ്  നപര  യുവമാക്കളുഎ  രണവ്  നപര  യുവതമികളുമമാണവ്.

കമാസരനഗമാഡവ് ജമില്ലയമില നമിനവ് പതമിനനഴവ് നപപര കമാണമാതമായതമായമി എനതമാണവ്

ഇനപ്പെമാള്  പുറത്തവ്  വനമിട്ടുള്ള  വമാരത്തകള്.   ഇതമില   ഫെമിനറമാസവ്   ഖമാന  എന

പചറുപ്പെക്കമാന  മുഎബബയമിലളളതമായമി  റമിനപ്പെമാരട്ടവ്  ലഭമിചതമിപന  അടമിസമാനത്തമില

മുഎബബ എയരനപമാരട്ടമില വചവ് അനദ്ദേഹപത്ത പമിടമിചതമായമി അറമിയുന.    പ്രതമിപക്ഷ

നനതമാവുഎ  ബഹുമമാനശ്യരമായ  മറവ്  അഎഗങ്ങളുഎ  ചൂണമിക്കമാണമിചതുനപമാപല   നമ്മുപട

സഎസമാനഎ ഗഗൗരവമമായമി കമാനണണ ഒരു പ്രശ്നഎ തപനയമാണമിതവ്.   എനമാല ഒരു

കമാരശ്യത്തമില  നമുക്കവ്  വശ്യകത  വരുനത്തണതമായമിട്ടുണവ്.  ഇവമിപട

ഭസ്പീരകരപ്രവരത്തനത്തമിനുഎ  തസ്പീവ്രവമാദത്തമിനുഎ  മതമാടമിസമാനമമില്ല.   എല്ലമാ

മതത്തമിലപപ്പെട്ടവരുഎ  തസ്പീവ്രവമാദമികളമായുഎ  ഭസ്പീരകരവമാദമികളമായുഎ  മമാറുനണവ്.

ഭസ്പീകരപ്രവരത്തനവുഎ  തസ്പീവ്രവമാദവുഎ  ഒരു  തരത്തമിലഎ  നമുക്കവ്  അഎഗസ്പീകരമിക്കമാന
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സമാധമിക്കുനതല്ല.  എനമാല  ചമില സമാപമിത തമാലപരശ്യക്കമാര ഇതുമമായമി ബന്ധപപ്പെട്ടവ്

മുതപലടുപ്പെമിനവ് ശമഎ നടതനണവ്.   ഇത്തരഎ പ്രശ്നങ്ങള് ഉയരനവനനപ്പെമാള് മുസസ്പീഎ

ജനവമിഭമാഗപത്തയമാപക സഎശയത്തമിപന പുകമറയമില നമിറുതനതമിനുള്ള ഒരു ശമഎ

ഉണമായമിട്ടുണവ്.   ഇവമിപട  ഇതമിപന  ഉനദ്ദേശഎ  വളപര  വശ്യകമമാണവ്;   മുസസ്പീഎ  വമിരുദ്ധ

വമികമാരഎ  സമൂഹത്തമില  പടരത്തമാനുള്ള  ഒരു  ശമമമാണവ്  അതമിപന  ഭമാഗമമായമി

സഎഭവമിക്കുനതവ്.    ഭൂരമിപക്ഷമതഎ,  നന്യുനപക്ഷമതഎ  എനമിങ്ങപനയുള്ള  വശ്യതശ്യമാസഎ

നമ്മുപട  നമാട്ടമില  ഇല്ല.     ബഹുഭൂരമിപക്ഷഎ  ജനങ്ങളുഎ  ഭസ്പീകരവമാദത്തമിനുഎ

തസ്പീവ്രവമാദത്തമിനുപമതമിപര  ചമിന്തമിക്കുനവരമാണവ്.   ഇത്തരത്തമില  ഭസ്പീകരവമാദത്തമിനുഎ

തസ്പീവ്രവമാദത്തമിനുപമതമിപര  നമിലപകമാള്ളുന ഒരു നമാടവ് തപനയമാണവ് നമ്മുനടതവ്.  ഇതമില

പചറമിപയമാരു വമിഭമാഗഎ മമാത്രമമാണവ് തസ്പീവ്രവമാദത്തമിനുഎ മറ്റുഎ അടമിമപപ്പെടമാനുള്ള പ്രവണത

കമാണമിക്കുനതവ്.   അതവ്  നമാഎ  ഗഗൗരവമമായമി  കമാനണണതമായമിട്ടുണവ്.   സഎസമാന

സരക്കമാര  മമാത്രമല്ല,  നകന  സരക്കമാരമിപന  വമിവമിധ  ഏജനസമികളുമമായമി

നയമാജമിചപകമാണവ്  ഇക്കമാരശ്യത്തമില  ഗഗൗരവമമായ  നടപടമികള്

സശസ്പീകരമിനക്കണതമായമിട്ടുണവ്.   ഇക്കമാരശ്യത്തമില  സരക്കമാര  നടപടമികള്  മമാത്രഎ
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മതമിയമാകുപമന  നമിലപമാടവ്  നമ്മള്  സശസ്പീകരമിചകൂടമാ.    ഭസ്പീകരവമാദത്തമിനുഎ

തസ്പീവ്രവമാദത്തമിനുപമതമിപര  പപമാതുവമായ  നബമാധഎ  ഉയരത്തമിപക്കമാണ്ടുവരുനതമിനമായമി

ജനങ്ങപളയമാപക ഒനമിചവ് അണമിനമിരനത്തണതമായമിട്ടുണവ്.  അങ്ങപന വനമാല മമാത്രനമ

തസ്പീവ്രവമാദപത്തയുഎ ഭസ്പീകരവമാദപത്തയുഎ പൂരണ്ണമമായുഎ ഒറപപ്പെടുത്തമാന സമാധമിക.  മുസസ്പീഎ

വമിഭമാഗത്തമില  മഹമാഭൂരമിപക്ഷവുഎ  തസ്പീവ്രവമാദപത്തയുഎ  ഭസ്പീകരവമാദപത്തയുഎ

എതമിരക്കുനവരമാപണനതുഎ  നമാഎ  കമാണണഎ.   എല്ലമാ  ജനവമിഭമാഗങ്ങപളയുഎ

വമിശശമാസത്തമില എടുതപകമാണവ് പതറമായ മമാരഗഎ സശസ്പീകരമിക്കുന;  നദശ വമിരുദ്ധമമായ

നമിലപമാടവ് സശസ്പീകരമിക്കുന;  തസ്പീവ്രവമാദത്തമിനുഎ ഭസ്പീകരവമാദത്തമിനുഎ അടമിപപ്പെട്ടവ് നപമാകുന

ആളുകപള  തമിരുതനതമിനുഎ  ഒറപപ്പെടുതനതമിനുമുള്ള  നടപടമികളമാണവ്

സശസ്പീകരമിനക്കണതവ്.    തസ്പീവ്രവമാദപത്തയുഎ  ഭസ്പീകരവമാദപത്തയുഎ  അതസ്പീവ  ഗഗൗരവമമായമി

കണ്ടുപകമാണവ് വമിട്ടുവസ്പീഴ്ചയമില്ലലമാത്ത നടപടമികള് സരക്കമാര സശസ്പീകരമിക്കുഎ. കൂടമാപത നകന

ഏജനസമികപളയടക്കഎ  നയമാജമിപ്പെമിചപകമാണ്ടുള്ള  നടപടമികളുഎ  ഇക്കമാരശ്യത്തമില

സശസ്പീകരമിക്കുഎ.  

ദുരമിതമാശശമാസ നമിധമി കുടമിശമിക
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ശസ്പീ  .    വമി  .    ഡമി  .    സതസ്പീശന  :  സര,  കഴമിഞ്ഞ  ഗവണ്പമനമിപന  കമാലത്തവ്

മുഖശ്യമനമിയുപട  ദുരമിതമാശശമാസ  നമിധമിയമില  നമിനള്ള  തുക  ഗണശ്യമമായ  നതമാതമില

വരദ്ധമിപ്പെമിക്കുകയുഎ  നരമാഗമികള്ക്കവ്,  പ്രനതശ്യകമിചവ്  മമാരക  നരമാഗഎ  ബമാധമിച

സഎസമാനപത്ത പതമിനമായമിരക്കണക്കമിനവ് നരമാഗമികള്ക്കവ് ആശശമാസഎ എത്തമിക്കുകയുഎ

പചയ്തമിട്ടുണവ്.    മുഖശ്യമനമിയുപട  ദുരമിതമാശശമാസ  നമിധമിയമില  നമിനള്ള  തുകയുപട

വമിതരണത്തമിലൂപട ആനരമാഗശ്യ രഎഗത്തവ്  വലമിയനതമാതമിലള്ള മമാറമമാണവ് സൃഷമിക്കമാന

സമാധമിചതവ്.    ഇത്തരത്തമില  മുഖശ്യമനമിയുപട  ദുരമിതമാശശമാസ  നമിധമിയമിലനമിനഎ

അനുവദമിക്കപപ്പെട്ടതമില  നപല്ലമാരു  തുക  ഇനമിനപ്പെമാള്  കുടമിശമികയമായമി

നമിലനമിലക്കുനതമിനമാല  പ്രസ്തുത  തുക  വമിതരണഎ  പചയ്യുനതമിനുള്ള  അടമിയന്തര

നടപടമികള്  സശസ്പീകരമിക്കണഎ.   കമാരണഎ  മമാരക  നരമാഗഎ  ബമാധമിച  പലരുഎ

ഓപ്പെനറഷന നടതനതമിനമായമി കമാത്തമിരമിക്കുകയമാണവ്.   ഇത്തരത്തമില മമാരക നരമാഗഎ

ബമാധമിച പല നരമാഗമികളുഎ ഇനപ്പെമാള്  വല്ലമാപത്തമാരു അവസയമിലമാണവ് നമിലക്കുനതവ്.

കൂടമാപത  മുഖശ്യമനമിയുപട  ദുരമിതമാശശമാസ  നമിധമി  പഴയതുനപമാപല  തപനയമാനണമാ

തുടരുനതവ്;  ഇതമില  എപന്തങമിലഎ  മമാറമുനണമാ  എനമിങ്ങപനയുള്ള  ഒരു  സഎശയഎ

നമിലനമിലക്കുനണവ്.   കമാരണഎ  ധമാരമാളഎ  ആളുകള്   പുതമിയ  അനപക്ഷകളുമമായമി
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ജനപ്രതമിനമിധമികപള  സമസ്പീപമിക്കുനണവ്.   എനമാല  ജനപ്രതമിനമിധമികള്ക്കവ്

ഇക്കമാരശ്യത്തമില  കൃതശ്യമമായ  ഉത്തരഎ  നലകമാന  സമാധമിക്കമാത്ത  അവസ  ഇനപ്പെമാള്

നമിലവമിലണവ്.    നനരപത്ത  ഇതമിപനമാരു  നടപടമിക്രമമുണമായമിരുന;   വമിനല്ലജവ്

ആഫെസ്പീസമില നമിനവ് വരുമമാന സരട്ടമിഫെമിക്കറവ് വമാങ്ങമി,   തമാലൂക്കവ് ആഫെസ്പീസമില നമിനവ്

റമിനപ്പെമാരട്ടവ്  വമാങ്ങമി,  ജമില്ലമാ കളക്ടറുപട റമിനപ്പെമാരട്ടവ്  വമാങ്ങമിയമാല മമാത്രനമ കൂടുതല തുക

നലകുകയുള.  മുമവ് ഇതമിനുള്ള  സ്ക്രൂട്ടമിണമി കൃതശ്യമമായമി നടനമിരുന.  അത്തരത്തമിലള്ള

ഒരു  സ്ക്രൂട്ടമിണമി  തപനയമാനണമാ  ഗവണ്പമനവ്  പുതമിയതമായമി  അവലഎബമിക്കമാന

നപമാകുനതവ്  എനകൂടമി  വശ്യകമമാക്കമിയമാല   ആ  വമിധ  നടപടമി  ക്രമങ്ങള്

പൂരത്തമിയമാക്കമി  അരഹരമായ  അളുകള്ക്കവ്  മുഖശ്യമനമിയുപട  ദുരമിതമാശശമാസനമിധമിയമില

നമിനവ് ധനസഹമായഎ ഉറപ്പുവരുതനതമിനുള്ള നടപടമികള് സശസ്പീകരമിക്കമാന സമാധമിക്കുഎ.

കുടമിശമിക വമിതരണഎ പചയ്യുനതമിനനമാപടമാപ്പെഎതപന ഇനമി ഭമാവമിയമില മുഖശ്യമനമിയുപട

ദുരമിതമാശശമാസ നമിധമിയമില നമിനഎ തുക വമിതരണഎ പചയ്യുനതമിനുള്ള നടപടമിക്രമങ്ങള്

കൂടമി  ഗവണ്പമനമിപന  ഭമാഗതനമിനഎ,  മുഖശ്യമനമിയുപട  ഭമാഗതനമിനഎ

വമിശദസ്പീകരമിക്കണപമനവ് അഭശ്യരത്ഥമിക്കുന. 
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ദുരമിതമാശശമാസ നമിധമി കുടമിശമിക

മുഖശ്യമനമി  (ശസ്പീ  .    പമിണറമായമി  വമിജയന):  സര,  മുഖശ്യമനമിയുപട

ദുരമിതമാശശമാസ  നമിധമിയമില  നമിനവ്  നനരപത്ത  അനുവദമിച  തുകപയ

സഎബന്ധമിചമാണവ്  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  വമി.  ഡമി.  സതസ്പീശന  എഎ.എല.എ.  പ്രശ്നഎ

ഉനയമിചതവ്. മുന സരക്കമാരമിപന കമാലത്തവ്, 18.05.2011 മുതല 24.05.2016 വപര

808,78,08,191  രൂപയുപട  സഹമായഎ  ദുരമിതമാശശമാസ  നമിധമിയമില  നമിനവ്

അനുവദമിചമിട്ടുണവ്.  എനമാല  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  അഎഗഎ  പറഞ്ഞനപമാപല  അതവ്

മുഴുവന പകമാടുത തസ്പീരത്തമിട്ടമില്ല.  ഇഗൗ സരക്കമാര ഇതുവപര  36,58,00,000  രൂപ

വമിവമിധ  ജമില്ലകള്ക്കമായമി  ഇഗൗ  നമിധമിയമില നമിനവ്  അനുവദമിചമിട്ടുണവ്.   അതമില

നപല്ലമാരു  ഭമാഗഎ  ബഹുമമാനശ്യനമായ  അഎഗഎ  തപന  തനമിട്ടുള്ളതമാണവ്.  അനദ്ദേഹഎ

ഇക്കമാരശ്യത്തമില  വളപര  തമാല്പരശ്യപൂരവഎ  പ്രവരത്തമിക്കുന  ഒരമാളമാണവ്.  അതവ്

നല്ലകമാരശ്യഎ തപനയമാണവ്. മറ്റുള്ളവരുഎ അത്തരത്തമില നസ്പീനങ്ങണതുണവ് എനമാണവ്

കമാണമിക്കുനതവ്.  ഇഗൗ  സരക്കമാര  ഒനപതമിനമായമിരത്തമിലപ്പെരഎ  അനപക്ഷകരക്കവ്

7,20,000-ലധമികഎ  രൂപ  അനുവദമിക്കുനതമിനവ്  തസ്പീരുമമാനപമടുത്തമിട്ടുണവ്.  റവനന്യു

വകുപ്പെവ് പുറപപ്പെടുവമിക്കുന ഉത്തരവുകളുപട അടമിസമാനത്തമില ജമില്ലമാ കളക്ടരമമാര

ആവശശ്യപപ്പെടുന  മുറയവ്  ഫെണമിപന  ലഭശ്യത  പ്രകമാരഎ  ധനകമാരശ്യവകുപ്പെമാണവ്
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മുഖശ്യമനമിയുപട  ദുരമിതമാശശമാസ  നമിധമിയമില  നമിനവ്  ധനസഹമായ

വമിതരണത്തമിനമായമി  ഫെണവ്  അനുവദമിക്കുനതവ്.   പപമാതുജനങ്ങളമില  നമിനഎ

സമാപനങ്ങളമില  നമിനഎ  ലഭമിക്കുന  സഎഭമാവന  തസ്പീപര  അപരശ്യമാപ്തമമായ

നമിലയമാണുള്ളതവ്.  അതുപകമാണവ്  സരക്കമാരമിലനമിനവ്  ലഭമിക്കുന  സഎഭമാവനപയ

ആശയമിചമാണവ് ഇഗൗ നമിധമിയമിലനമിനവ് ജമില്ലമാ കളക്ടരമമാരക്കുഎ മറ്റുഎ ധനസഹമായ

വമിതരണത്തമിനമാവശശ്യമമായ  ഫെണവ്  അനുവദമിക്കുനതവ്.  ഇഗൗ  നമിധമിയമിനലയവ്

ഫെപണത്തമിക്കുനതമിനുള്ള  നസ്പീക്കഎ  നമ്മപളല്ലമാവരുഎ  നചരനവ്

നടനത്തണതമായമിട്ടുണവ്.   എനമാല  മമാത്രനമ  ഇഗൗ  നമിധമി  നമിധമിയമായമി

നമിലക്കുകയുള.  ജമില്ലമാ  കളക്ടരമമാരക്കവ്  അനുവദമിക്കുന  ഫെണവ്  തമാലൂക്കവ്  തല

ഓഫെസ്പീസുകള്  മുനഖന  വമിതരണഎ  പചയ്യുന  രസ്പീതമിയമാണവ്  തുടരനവ്  വരുനതവ്.

ധനസഹമായത്തമിനമായുള്ള  അനപക്ഷകരുപട  ബമാഹുലശ്യഎ  വളപര  കൂടുതല

തപനയമാണവ്. അനതസമയഎ ഫെണമിപന അപരശ്യമാപ്തതയുമുണവ്.  അതുപകമാണമാണവ്

ഉത്തരവവ്  പുറപപ്പെടുവമിച  കഴമിഞ്ഞമാലഎ  ഗുണനഭമാകമാക്കള്ക്കവ്   തുക  ലഭമിക്കമാന

കമാലതമാമസമുണമാകുനതവ്.  ജമില്ലമാ  കളക്ടരമമാര  അനുവദമിക്കുന  തുക

പതമിനമാറുദമിവസത്തമിനകവുഎ,  സരക്കമാര  ഗുണനഭമാകമാവമിപന  നപപരടുത്തവ്

പറഞ്ഞുപകമാണവ്  അനുവദമിക്കുന  തുക  ഒരു  മമാസത്തമിനകവുഎ  വമിതരണഎ
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പചയ്യുനതമിനവ്  കരശനമമായ  നമിരനദ്ദേശഎ  നലകമിയമിട്ടുണവ്.   ധനസഹമായഎ

അനപക്ഷകരക്കവ്  ലഭശ്യമമാകുനതമിപല  കമാലതമാമസപമമാഴമിവമാക്കമി  പ്രസ്തുത

ആനുകൂലശ്യഎ  പമാവപപ്പെട്ട  നരമാഗമികള്ക്കവ്  എത്രയുഎ  നവഗഎ  ലഭശ്യമമാക്കുനതമിനവ്

നടപടമിക്രമങ്ങള്  ലഘൂകരമിക്കുനതമിനവ്  സരക്കമാര  ആനലമാചമിക്കുനണവ്.   ചമില

നടപടമികള്  ഇനപ്പെമാള്  തപന  ആരഎഭമിചവ്  കഴമിഞ്ഞമിട്ടുണവ്.   മുഖശ്യമനമിയുപട

മുനപമിപലതന  പരമാതമികള്/അനപക്ഷകള്  അനപ്പെമാള്  തപന  തമാഴനത്തക്കവ്

എത്തമിക്കമാനുള്ള സഎവമിധമാനഎ ഒരുക്കമിക്കഴമിഞ്ഞമിട്ടുണവ്.  തമാഴനത്തക്കവ്  അനപ്പെമാള്

തപന  എതക  തപന,  പനക്ഷ  അവമിടുനവ്  എത്തമാന  കുറചവ്  ദമിവസഎ

തമാമസമിക്കുഎ.  എനമാലഎ  തമാഴനത്തക്കവ്   പപപട്ടനവ്  തപന  എതനതമിനുള്ള

നടപടമിക്രമമമായമി  കഴമിഞ്ഞമിട്ടുണവ്;  ബമാക്കമി  കമാരശ്യങ്ങള്  നവഗഎ  തപന

പൂരത്തമിയമാക്കമാനമാണവ് ഉനദ്ദേശമിക്കുനതവ്.

ഭൂമമി പപകമമാറഎ

ശസ്പീ  .    വമി  .    എസവ്  .    അചതമാനന്ദന:  സര,  എറണമാകുളഎ  കടവനയമിലള്ള

സമിഡ്നകമായുപട 3 ഏക്കര 13 പസനവ് ഭൂമമി ഭസ്പീമമാ ജശല്ലറമിക്കവ് പപകമമാറമാന കഴമിഞ്ഞ

സരക്കമാരമിപന  കമാലത്തവ്  തസ്പീരുമമാനപമടുത്തമിരുന.  എറണമാകുളഎ  നഗരത്തമിപന
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കണ്ണമായ സലത്തവ് സമിതമിപചയ്യുന ഇഗൗ ഭൂമമി പവറുഎ  15  നകമാടമി രൂപ മുനകൂര

വമാങ്ങമി ഭസ്പീമമാ ജശല്ലറമിക്കവ് 50 വരഷനത്തക്കവ് പപകമമാറമാനമാണവ് നസ്പീക്കഎ നടക്കുനതവ്.

അടനക്കണ  തുകയമായ  15  നകമാടമി  രൂപ  ഭസ്പീമമാ  ജശല്ലറമി  10  വരഷഎ  പകമാണവ്

അടചതസ്പീരത്തമാല  മതമി.  കൂടമാപത,  വമാടക  ഇനത്തമില  80  വരഷനത്തക്കവ്

അടനക്കണ തുക  98  നകമാടമി  രൂപയമായുഎ  നമിജപപ്പെടുത്തമിയമിട്ടുമുണവ്.   ഏകനദശ

കണക്കനുസരമിചവ്  ഇഗൗ  ഭൂമമിയുപട  വമില  ആയമിരക്കണക്കമിനവ്  നകമാടമിയമിനലപറ

വരുപമനമാണവ്  ഞെമാന  അറമിഞ്ഞതവ്.   80  വരഷഎ  പകമാണവ്  സമിഡ്നകമായവ്

കമിട്ടുനതമാകപട്ട  113  നകമാടമി  രൂപ  മമാത്രവുഎ.  കടവനയമിപല  പ്രസ്തുത  ഭൂമമി

വശ്യവസമായ നകനഎ തുടങ്ങമാന സമിഡ്നകമാ പടണര വമിളമിചമിരുന.  ഭസ്പീമയുഎ ഗ്രസ്പീന

ടമി.  വമി.  എന ഒരു കമനമിയുഎ മമാത്രമമാണവ് പടണര പകമാടുത്തമിട്ടുള്ളതവ്.  ഇതമില

ഭസ്പീമക്കവ്  കരമാര  നലകുകയമായമിരുന.  പടണറമില പറഞ്ഞ വശ്യവസകള്നപമാലഎ

ലഎഘമിചമാണവ് ഭൂമമി പപകമമാറമാന തയമാറമായമിരമിക്കുനതവ് എനതമാണവ് വമിചമിത്രഎ. 35

വരഷനത്തക്കവ് ഭൂമമി പപകമമാറഎ എനമാണവ് പടണറമില വശ്യകമമാക്കമിയമിരമിക്കുനതവ്;

എനമാല  ഭസ്പീമയവ്  ഭൂമമി  നലകമിയതവ്  80  വരഷക്കമാലനത്തയമാണവ്.  ഭൂമമിയമിപല

നമിരമ്മമാണ പ്രവരത്തനങ്ങള്  2  വരഷഎ  പകമാണവ്  പൂരത്തസ്പീകരമിക്കണപമനമാണവ്

പടണര വശ്യവസ.  എനമാല കരമാറമില ഇതവ്  10  വരഷമമാണവ്.  ഇഗൗ വമിധത്തമില
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കരമാര വശ്യവസകള് ലഎഘമിചഎ പടണര നടപടമികളമില കൃത്രമിമഎ കമാണമിചഎ ഭൂമമി

പപകമമാറുനതമിപനടുക്കുന  തസ്പീരുമമാനഎ  ദുരൂഹമമാണവ്.  ഇതമില  വന  അഴമിമതമി

നടനതമായുഎ  വമാരത്തയുണവ്.  കഴമിഞ്ഞ  യു.ഡമി.എഫെവ്.  സരക്കമാരമിപന  കമാലത്തവ്

നടന ഇഗൗ തട്ടമിപ്പെവ് സഎബന്ധമിചവ് അടമിയന്തരമമായമി വമിജമിലനസവ് അനനശഷണഎ

ഏരപപ്പെടുത്തണപമനവ് ഞെമാന ശകമിമമായമി ആവശശ്യപപ്പെടുന. 

ഭൂമമി പപകമമാറഎ

വശ്യവസമായവുഎ നസമാരട്സുഎ വകുപ്പുമനമി  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    പമി  .    ജയരമാജന):  സര,

ബഹുമമാനശ്യനമായ  വമി.  എസവ്.  അചതമാനന്ദന  ഇവമിപട  ഉനയമിച  പ്രശ്നഎ

ഗവണ്പമനമിപന ശദ്ധയമിലള്ള വമിഷയഎതപനയമാണവ്. ഇതവ് അതസ്പീവ ഗഗൗരവമുള്ള

ഒരു വമിഷയഎ തപനയമാണവ്. എറണമാകുളഎ കടവനയമില ഉള്ള ഈ ഭൂമമിക്കവ്  ഒരു

പസനമിനവ് ഏതമാണവ്  50  ലക്ഷഎ രൂപ വപര വമിലയുള്ളതമാണവ്.  സമിഡ്നകമായുപട

നറമാ-പമറസ്പീരമിയല  ഡമിവമിഷന  പ്രവരത്തമിക്കുന  സലമമാണമിതവ്.  5.13  ഏക്കര

സലമമാണവ്.  അവമിപട  ഒരു  ഇനഫമാസ്ട്രക്ചര  ഹബവ്  നമിരമ്മമിക്കുനതമിനുള്ള

പപ്രമാനപ്പെമാസല  06.03.2013-നവ്  അനപത്ത  സമിഡ്നകമാ  ഡയറക്ടര  നബമാരഡവ്

അഎഗസ്പീകരമിക്കുകയുഎ  അതമിനുനവണമിയുള്ള  നടപടമികളമാരഎഭമിക്കുകയുഎ
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അതനുസരമിചവ് ഇ-പടണര നടപടമികള് സശസ്പീകരമിക്കുകയുഎ പചയ്തു.  ഇതവ് രണ്ടുമൂനവ്

ഘട്ടങ്ങളമിലമായമി  തുടരനവ്  വരുന  ഒരു  പ്രക്രമിയയമാണവ്.  അവസമാനഎ  ഭസ്പീമമാ

ജുവലസവ്  എന  സമാപനവുഎ  ഗ്രസ്പീന  ടമി.  വമി.,  പൂജപ്പുര  എന  മപറമാരു

സമാപനവുമമാണവ്  പടണര  പകമാടുത്തതവ്.  ഗ്രസ്പീന  ടമി.  വമി.,  പൂജപ്പുര  ഭസ്പീമമാ

ജുവനലഴ്സുമമായമിട്ടവ്  ബന്ധമുള്ള  സമാപനമമാണവ്.  അത്തരത്തമിലള്ള  സമാപനഎ

പകമാടുത്തമിട്ടുള്ള  പടണറുഎ  സഎശയമാസദമമാണവ്.  എ.ജമി.  ഇതുസഎബന്ധമിചവ്

വമിശദമമായമി  പരമിനശമാധന  നടത്തമി  ഇതമില  ഗുരുതരമമായമിട്ടുള്ള  പമിശകുകള്

സഎഭവമിചമിട്ടുണവ്  എനവ്  ചൂണമിക്കമാണമിചമിട്ടുണവ്.  ശസ്പീ.  വമി.  എസവ്.  അചതമാനന്ദന

ഉനയമിചതുനപമാപല  നകമാടമിക്കണക്കമിനവ്  രൂപ  വമിലയുള്ള  സമിഡ്നകമായുപട  ഭൂമമി

പകടുവമിലയവ്  സശകമാരശ്യ  വശ്യകമികള്ക്കവ്  പപകമമാറുനതമിനവ്  നവണമിയുള്ള  ഏറവുഎ

പതറമായമിട്ടുള്ള  നടപടമി  ഇതമിലണമായമിട്ടുണവ്.   ഇ-പടണറമില  പപങടുത്ത  രണവ്

കമനമികളുഎ  വളപര  അടുത്ത  ബമിസമിനസവ്  ബന്ധമുള്ളവരമാപണനമാണവ്  എ.ജമി.

ചൂണമിക്കമാണമിചമിട്ടുള്ളതവ്.  ഭസ്പീമമാ ജുവലറമിയുപട പരസശ്യ ഏജനസമിയമാണവ് ഗ്രസ്പീന ടമി.വമി.

എനമിട്ടുഎ ഭസ്പീമയുപട പടണര സശസ്പീകരമിച. രണമാമനത്തതവ്, പുതമിയ നപ്രമാജക്ടവ് വനനപ്പെമാള്

സരക്കമാര  നമിരനദ്ദേശമനുസരമിചള്ള  പടകമിക്കല  കമ്മമിറമി  രൂപസ്പീകരമിക്കുകനയമാ  പ്രസ്തുത

നപ്രമാജക്ടമിനവ്  അഎഗസ്പീകമാരഎ  നലകുകനയമാ  ഒനഎ  പചയ്തമിട്ടമില്ല;  പുതമിയ  നപ്രമാജക്ടവ്
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തയമാറമാക്കുനതമിനുള്ള ഗവണ്പമനമിപന ഒരു നടപടമിക്രമങ്ങളുഎ പമാലമിചമിട്ടമില്ല. അവമിപട

പചയ്തമിരമിക്കുന  മപറമാരു  കമാരശ്യഎ,  പടണര  കരമാര  ഒപ്പു  വചമാല,  ആ  കമാരമാര

അഎഗസ്പീകരമിചതമിപന 90 ദമിവസത്തമിനകഎ  അഞവ് നകമാടമിരൂപ പകമാടുക്കമാനുഎ പമിനസ്പീടവ്

7.5  നകമാടമി പകമാടുക്കമാനുഎ  (ആപക  12.5  നകമാടമി രൂപ)  ഒരു നകമാടമി ഇരുപത്തമിമൂനവ്

ലക്ഷഎരൂപ പ്രതമിമമാസ വമാടകയവ് പകമാടുക്കമാനുമുള്ള വശ്യവസയമാണുള്ളതവ്. പപമാതുമുതല

ദുരുപനയമാഗപപ്പെടുതക  എന  ഏറവുഎ  പതറമായ  നടപടമി  ഇതമില  ഉണമായമിട്ടുണവ്.

ഇക്കമാരശ്യഎ  ഗവണ്പമനമിപന  ശദ്ധയമിലപപ്പെട്ടനപ്പെമാള്  ഇതമില  ഇടപപട്ടവ്  ഇഗൗ  കരമാര

അടമിയന്തരമമായമി റദ്ദേവ് പചയമാന സമിഡ്നകമായവ് നമിരനദ്ദേശഎ പകമാടുത. 31-05-2016-ല

(അതമായതവ്  ഇഗൗ ഗവണ്പമനവ്  ചുമതലനയറവ്  5  ദമിവസഎ കഴമിഞ്ഞനപ്പെമാള്)  ഇക്കമാരശ്യഎ

ശദ്ധയമിലപപ്പെട്ടനപ്പെമാള്ത്തപന  ഇതമില  ഇടപപട്ടുപകമാണവ്  ആ  കരമാര  റദ്ദേവ്

പചയ്യുകയമാണുണമായതവ്.  മമാത്രമല്ല,  50  ലക്ഷഎരൂപ  ഇവരമിലനമിനഎ  അഡശമാനസുഎ

വമാങ്ങമിയമിരുന.   അതവ്  എഗ്രമിപമനവ്  വശ്യവസയനുസരമിചള്ള  നടപടമി

പമാലമിക്കുനതമിനമായമിരുനമില്ല.   ഇഗൗ  വമിഷയഎ  നകമാടതമിയമില  നപമായമാല  ഇഗൗ

കരമാറുകമാരക്കവ്  സഎരക്ഷണഎ  നലകമാന  ഇടയമാക്കത്തക്കരസ്പീതമിയമിലള്ള

പതളമിവുണമാക്കുകയുഎ  അതമിനുള്ള  വശ്യവസയുണമാക്കുകയുഎ  പചയ്യുക  എന

ലക്ഷശ്യനത്തമാടുകൂടമി  50  ലക്ഷഎ രൂപ വമാങ്ങുകയുഎ പചയ്തമിരുന.  ആ  50  ലക്ഷഎ രൂപ
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തമിരമിചപകമാടുക്കുകയുഎ  ഇതമിനവ്  ഉത്തരവമാദമികളമായമിട്ടുള്ളവരക്കുനനപര  ശകമമായ

നടപടമികള്   സശസ്പീകരമിക്കുകയുഎ  പചയ്യുഎ.  ശസ്പീ.  വമി.  എസവ്.  അചതമാനന്ദന

പറഞ്ഞതുനപമാപല,  ഇതുസഎബന്ധമിചള്ള  എല്ലമാകമാരശ്യങ്ങളുഎ  അനനശഷമിക്കമാന

വമിജമിലനസമിപന ഏലപ്പെമിക്കുനതമില ഗവണ്പമനമിനവ് അനശഷഎ മടമിയമില്ല. വശ്യവസമായ

വകുപ്പെമിനനമാടവ്  അടമിയന്തരമമായമി ഇതുസഎബന്ധമിചവ് അനനശഷമിചവ് റമിനപ്പെമാരട്ടവ്  നലകമാന

ആവശശ്യപപ്പെട്ടമിട്ടുണവ്.  ശകമമായമിട്ടുള്ള  നടപടമി  ഇഗൗ  ഗവണ്പമനവ്  സശസ്പീകരമിക്കുഎ.

ഇത്തരത്തമില  സഎസമാനത്തമിപന  പപമാതുസശത്തവ്  ദുരുപനയമാഗപപ്പെടുത്തമാന  ഇഗൗ

ഗവണ്പമനവ് ആനരയുഎ സമ്മതമിക്കമില്ല എന കമാരശ്യഎ വശ്യകമമാക്കമാന ആഗ്രഹമിക്കുന.

കഞമിനക്കമാടവ് ഇനസ്ട്രുപമനനഷന ലമിമമിറഡവ് ഏപറടുക്കല

ശസ്പീ  .    പമി  .    ഉണ്ണമി:  സര,  പമാലക്കമാപട്ട  നകനപപമാതു  നമഖലമാസമാപനമമാണവ്

കഞമിനക്കമാടുള്ള  ഇനസ്ട്രുപമനനഷന  ലമിമമിറഡവ്.  പ്രസ്തുത  സമാപനഎ  1974  മുതല

ലമാഭകരമമായമി  പ്രവരത്തമിക്കുന  ഒനമായമിരുന.  ഇതമിപന  മമാതൃ  സമാപനഎ

രമാജസമാനമിപല നകമാട്ടയമിലമാണവ്  പ്രവരത്തമിക്കുനതവ്.  1993  മുതല  മമാതൃസമാപനഎ

നഷമമായതുപകമാണവ്  കഞമിനക്കമാപട്ട  സമാപനഎ  ഒരു  പസ്പീഡമിത  വശ്യവസമായമമായമാണവ്

കണക്കമാക്കപപ്പെടുനതവ്.   മമാതൃസമാപനഎ  നമിരവധമി  പ്രതമിസന്ധമികള്  നനരമിട്ടമിട്ടുഎ

ലമാഭകരമമായമി  പ്രവരത്തമിക്കുന ഒനമാണവ്  പമാലക്കമാടുള്ള ഇഗൗ യൂണമിറവ്.  നകമാട്ടയമിപല



Uncorrected/Not for publication
22

മമാതൃസമാപനത്തമില  ഉലപ്പെമാദനവുഎ  പ്രവരത്തനവുഎ  രണ്ടുവരഷമമായമി

നമിശ്ചലമാവസയമിലമാണവ്.   ഇതുമൂലഎ  പമാലക്കമാടവ്  യൂണമിറമിപന  നമിലനമിലപ്പുഎ

പ്രവരത്തനങ്ങളുഎ  അനുദമിനഎ  അപകടത്തമിനലയമാണവ്  നസ്പീങ്ങുനതവ്.  ജപ്പെമാന

സമാനങതമിക  വമിദശ്യ  ഉപനയമാഗമിചവ്  ഉലപ്പെമാദനഎ  ആരഎഭമിചവ്  പമിനസ്പീടവ്  സമാനങതമിക

വമിദശ്യയമിലൂപട  സശയഎപരശ്യമാപ്തത ബകവരമിചതമാണവ്  കഞമിനക്കമാടുള്ള ഇഗൗ സമാപനഎ.

നമ്മുപട  രമാജശ്യത്തവ്  ആവശശ്യമമായ  ഉഗൗരജഎ,  എണ്ണ,  ഉരുക്കവ്,  രമാസവളഎ,

ആണനവമാരജഎ,  തമാപബവദന്യുത  നമിലയങ്ങള്  എനമിവയമാവശശ്യമമായ  വമാലവുകള്

ബഹുരമാഷ  കുത്തക  കമനമികനളമാടവ്  മത്സരമിചവ്  ഉലപ്പെമാദമിപ്പെമിക്കുന  സമാപനമമാണവ്

കഞമിനക്കമാടുള്ള ഇനസ്ട്രുപമനനഷന ലമിമമിറഡവ്. കഴമിഞ്ഞ പതവരഷപത്ത അഎശദമായഎ

112 നകമാടമിരൂപയമാണവ്. കഴമിഞ്ഞ ഒരു വരഷപത്ത ലമാഭഎ ഒരു നകമാടമി രൂപയമാണവ്. 400

ഓളഎ പതമാഴമിലമാളമികളമാണവ് അവമിപട നജമാലമിപചയ്തുവരുനതവ്. അവരുപട കുടുഎബങ്ങളുപട

ജസ്പീവമിതമാശയപമനവ് പറയുനതവ് ഇഗൗ സമാപനമമാണവ്. അടചപൂട്ടല ഭസ്പീഷണമി നനരമിടുന

ഇഗൗ വശ്യവസമായ യൂണമിറമിപന രക്ഷമിക്കമാന കഞമിനക്കമാടവ് ഇനസ്ട്രുപമനനഷന ലമിമമിറഡവ്

നകരള  സരക്കമാര  ഏപറടുക്കണപമന  ആവശശ്യഎ  ഇഗൗ  സബ്മമിഷനമിലൂപട  ഞെമാന

ഉനയമിക്കുകയമാണവ്, ആവശശ്യപപ്പെടുകയമാണവ്, അനപക്ഷമിക്കുകയമാണവ്. 

കഞമിനക്കമാടവ് ഇനസ്ട്രുപമനനഷന ലമിമമിറഡവ് ഏപറടുക്കല
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വശ്യവസമായവുഎ  നസമാരട്സുഎ  വകുപ്പുമനമി  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    പമി  .    ജയരമാജന):  സര,

ഇനസ്ട്രുപമനനഷന  ലമിമമിറഡമിപന  ആസമാനഎ  രമാജസമാനമിപല  നകമാട്ടയമിലമാണവ്.

അതമിപന  ഒരു  യൂണമിറമാണവ്  പമാലക്കമാടവ്  പ്രവരത്തമിക്കുനതവ്.  പമാലക്കമാടവ്  യൂണമിറവ്

ലമാഭകരമമായമി  പ്രവരത്തമിക്കുനതമാണവ്.  എനമാല രമാജസമാന  യൂണമിറവ്  1993  മുതല

വലമിയ  നഷത്തമിലമാണവ്  പ്രവരത്തമിക്കുനതവ്.  ഇഗൗ  രണവ്  സമാപനങ്ങളുഎ  നചരത്തവ്

നനമാക്കുനമമാള് പമാലക്കമാടുള്ള യൂണമിറമില വലമിയ നഷമമാണവ് ഉണമാകുനതവ്.  അതമിപന

അടമിസമാനത്തമില  ഇതുസഎബന്ധമിചള്ള  നടപടമികള്ക്കവ്  ബമി.പഎ.എഫെവ്.ആര.-നവ്

റഫെര  പചയ്യുകയുഎ  അവര  നടപടമികളുമമായമി  മുനനമാട്ടുനപമാകുകയുഎ  പചയ്തു.  അനപ്പെമാള്

ലമാഭത്തമില  പ്രവരത്തമിക്കുന  പമാലക്കമാടവ്  യൂണമിറമിപന  മപറമാരു  പപമാതുനമഖലമാ

സമാപനമമായ  ബമി.എചവ്.ഇ.എല.-മമായമി  സഎനയമാജമിപ്പെമിചമാല  അതവ്

പ്രവരത്തമിപ്പെമിക്കമാന  സമാധമിക്കുപമന  നമിലയമില  അവ

സഎനയമാജമിപ്പെമിക്കുനതമിനുനവണമിയുള്ള  നടപടമി  പരമിനശമാധമിക്കണപമനവ്

അഭശ്യരത്ഥമിചപകമാണവ്  നകരള  സരക്കമാര  നകന  ഖന-വശ്യവസമായ  വകുപ്പുമനമി  ശസ്പീ.

ആനന്ദവ് ഗസ്പീപഥ-യവ് ഒരു കത്തവ് അയയ്ക്കുകയുഎ പമാലക്കമാടവ് ഇനസ്ട്രപമനനഷന ലമിമമിറഡവ്

സഎസമാന സരക്കമാര ഏപറടുക്കുനതമിനുനവണമിയുള്ള തമാലപ്പെരശ്യഎ  പ്രകടമിപ്പെമിക്കുകയുഎ

പചയ്തു.  അതമിപന അടമിസമാനത്തമില, നകന സരക്കമാരമിലനമിനഎ അനുകൂല നമിലപമാടവ്
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ഉണമായനപ്പെമാള്  നകരളത്തമിലള്ള  ആസമികള്  പരമിനശമാധമിക്കുനതമിനുനവണമി

റമിയമാബമിപന ചുമതലപപ്പെടുതകയുണമായമി.  റമിയമാബമിപന പഠനറമിനപ്പെമാരട്ടവ്  വമിശദമമായമി

പഠമിചവ്  വമിലയമിരുത്തമി  കമനമി  ഏപറടുക്കുനതവ്  സഎബന്ധമിചവ്  നടപടമികള്

സശസ്പീകരമിനക്കണതമായമിട്ടുണവ്.  അതമിനുനവണമി  ചസ്പീഫെവ്  പസക്രട്ടറമി  അദ്ധശ്യക്ഷനുഎ

ധനകമാരശ്യ വകുപ്പെവ് അഡസ്പീഷണല ചസ്പീഫെവ് പസക്രട്ടറമി,  വശ്യവസമായ വകുപ്പെവ് പ്രമിനസമിപ്പെല

പസക്രട്ടറമി,  റമിയമാബവ് പചയരമമാന എനമിവര അഎഗങ്ങളമായുഎ റമിയമാബമിപന പസക്രട്ടറമി

കണ്വസ്പീനറമായുഎ  ഒരു  കമ്മമിറമി  രൂപസ്പീകരമിചവ്  പ്രവരത്തമിചവരമികയമാണവ്.  കമനമി

ഏപറടുക്കുനതവ്  സഎബന്ധമിചവ്  അടുത്ത  കമാലത്തവ്  വനമിട്ടുള്ള  പത്രവമാരത്തയുഎ  മറ്റുഎ

അടമിസമാനപപ്പെടുത്തമി  ഇഗൗ  പ്രശ്നത്തമില  ഇടപപടുകയുഎ   നകരളത്തമിപല

അനനശഷണവുമമായമി  ബന്ധപപ്പെട്ടവ്  നമിശ്ചയമിചമിട്ടുള്ള  കമ്മമിറമിയുമമായമി  ചരചപചയ്തവ്

ധമാരണയമിപലത്തമാന  ഉനദശ്യമാഗസപര  ചുമതലപപ്പെടുത്തണപമനമാവശശ്യപപ്പെട്ടുപകമാണവ്

നകന ഗവണ്പമനമിനവ്  അയയ്ക്കുകയുഎ പചയ്തമിട്ടുണവ്.  01-07-2016-നവ്  ചസ്പീഫെവ്  പസക്രട്ടറമി

നകന ഖന-വശ്യവസമായ വകുപ്പെവ്  പസക്രട്ടറമിക്കുഎ ഇതവ്  ഏപറടുത്തവ് പ്രവരത്തമിപ്പെമിക്കമാന

സഎസമാന ഗവണ്പമനവ്  സനദ്ധമമാപണനഎ അതമിനവ്  അനുകൂലമമാപയമാരു നമിലപമാടവ്

സശസ്പീകരമിക്കണപമനഎ  ആവശശ്യപപ്പെട്ടുപകമാണവ്  കത്തവ്  അയചമിട്ടുണവ്.  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട

അഎഗഎ  പമി.  ഉണ്ണമി  പറഞ്ഞതുനപമാപല,  നമാനൂറമിലധമികഎ  പതമാഴമിലമാളമികള്
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പണമിപയടുക്കുന  ഇഗൗ  സമാപനഎ  ലമാഭകരമമായമി  നകരളത്തമില  പ്രവരത്തമിക്കമാന

സമാധമിക്കുഎ;  അതമിനുള്ള  നടപടമികള്  സശസ്പീകരമിക്കണഎ;    അതവ്  നകരളഎ

ഏപറടുതപകമാണവ് ആ കടമ നമിരവഹമിക്കമാപമനവ് അഭശ്യരത്ഥമിചപകമാണവ് 25-06-2016-

നവ് ബഹുമമാനപപ്പെട്ട മുഖശ്യമനമിതപന ഖന-വശ്യവസമായ വകുപ്പുമനമിക്കവ് പ്രനതശ്യകമമായമി

ഒരു  കത്തവ്  അയചമിട്ടുണവ്.   വരുന  16-ാം  തസ്പീയതമി  നചരുന  എഎ.പമി.മമാരുപട

നയമാഗത്തമിപന  അജണയമില  ഇനസ്ട്രപമനനഷന  ലമിമമിറഡവ്  നകരള  ഗവണ്പമനവ്

ഏപറടുക്കുനതു  സഎബന്ധമിചവ്  ഒരു  പ്രനതശ്യക  വമിഷയമമായമി  ഉള്പക്കമാള്ളമിചമിട്ടുണവ്.

അതമിപന  അടമിസമാനത്തമില  വമിശദമമായമി  ചരച  പചയ്തവ്  ആവശശ്യമമായ  നടപടമികള്

സശസ്പീകരമിക്കമാന സമാധമിക്കുഎ.  പമാലക്കമാടവ്  ഇനസ്ട്രപമനനഷന ലമിമമിറഡവ് സഎരക്ഷമിക്കുക

എനള്ളതവ് തപനയമാണവ് നകരളത്തമിപന തമാലപ്പെരശ്യഎ. ആ തമാലപ്പെരശ്യഎ വശ്യകമമാക്കമാന

ഞെമാന ആഗ്രഹമിക്കുന.

കുടമിപവള്ളക്ഷമാമഎ

ശസ്പീ  .    പമി  .    പക  .    ശശമി:  സര,  ഇതമിനുമുമ്പുഎ  ഇഗൗ  വമിഷയഎ   ബഹുമമാനപപ്പെട്ട

ജലവമിഭവ  വകുപ്പുമനമിയുപട  ശദ്ധയമിലപപ്പെടുത്തമിയതമാണവ്.  പഷമാരണ്ണൂര  നമിനയമാജക

മണ്ഡലത്തമിപല  പഷമാരണ്ണൂര  മുനമിസമിപ്പെമാലമിറമിയമിപല  ജനങ്ങള്  നനരമിടുന  കടുത്ത

കുടമിപവള്ള പ്രശ്നഎ ഇവമിപട ചരചയവ് വമിനധയമമായതമാണവ്. ഏറവുഎ ഗഗൗരവതരമമാപയമാരു
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വമിഷയഎ നനരപത്ത  ഉണമായമിരുന  എസമിനമറവ്  മമാറമി  റമിവര  മമാനനജവ് പമനവ്

ഫെണമിലനമിനഎ  14.5  നകമാടമിരൂപയുപട  പുതമിയ  എസമിനമറവ്  സമരപ്പെമിചമിട്ടുഎ  അതവ്

2008-ല  ആരഎഭമിചതു  മുതല  അതുനപമാപല  നമിലക്കുകയമാണവ്.  വളപര  ഗഗൗവരമമായ

രൂപത്തമില,   അടമിയന്തരപ്രമാധമാനശ്യനത്തമാടുകൂടമി  പഷമാരണ്ണൂര

നമിനയമാജകമണഡലത്തമിപല  തടയണയുപട  പ്രശ്നഎ  ഏപറടുക്കണപമനമാണവ്  എനമിക്കവ്

സൂചമിപ്പെമിക്കമാനുള്ളതവ്.  അനതമാപടമാപ്പെഎ  പചരപ്പുളനശരമി  മുനമിസമിപ്പെമാലമിറമിയമിപല

കുടമിപവള്ളപ്രശ്നഎ പരമിഹരമിക്കമാന തൂതപ്പുഴയമില ഒരു തടയണ നമിരമ്മമിക്കുനതുമമായമി

ബന്ധപപ്പെട്ടവ് ആവശശ്യമമായ ഫെണവ് അനുദമിക്കണപമനഎ കൂടമി ആഭശ്യരത്ഥമിക്കുകയമാണവ്. 

കുടമിപവള്ളക്ഷമാമഎ

ജലവമിഭവ വകുപ്പുമനമി (ശസ്പീ  .   മമാതന്യു റമി  .   നതമാമസവ്): സര, ബഹുമമാനപപ്പെട്ട അഎഗഎ

പമി. പക. ശശമി ഉനയമിചതവ് രണവ് പ്രധമാനപപ്പെട്ട വമിഷയങ്ങപള സഎബന്ധമിചമാണവ്. ഒനവ്,

പചറുതുരുത്തമി  പമാലത്തമിനുതമാപഴ  തടയണ  നമിരമ്മമിക്കുനതവ്  സഎബന്ധമിചമാണവ്.

ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  അഎഗഎ  സൂചമിപ്പെമിചതുനപമാപല  2008-ല  കരമാര  ഉടമടമി  പചയ്ത

പ്രവൃത്തമിയുപട  25  ശതമമാനഎ  പൂരത്തസ്പീകരമിച  കമാലയളവമില  കരമാറുകമാരപന

മരണഎമൂലവുഎ  കരമാറുകമാരപന  നനമാമമിനമി  പ്രവൃത്തമി  തുടരമാന  വമിസമ്മതമിച

സമാഹചരശ്യത്തമിലഎ  കരമാര  റദ്ദേവ്  പചനയണമിവന.  എനമാല  നമിലവമിലള്ള  പപസറവ്
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കണസ്പീഷനമില  വശ്യതമിയമാനങ്ങള്  ശദ്ധയമിലപപ്പെട്ടു.  പപസറവ്  കണസ്പീഷന  എനമാല

നദമിയുപട  അടമിവശത്തവ്  കൂടുതല  ഇളകമിയ  രസ്പീതമിയമിലള്ള  മണലണവ്  എന

കമാരണത്തമാല നനരപത്ത തയമാറമാക്കമിയ ഡമിപപസനമില മമാറഎ വരുത്തമി പപപലമിഎഗവ്

നടത്തമി, നൂതന സമാനങതമികത ഉപനയമാഗമിചവ് പദ്ധതമി നടപ്പെമിലമാക്കമാനുള്ള നടപടമികള്

സശസ്പീകരമിചവരുന.  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  അഎഗഎ  ഉനയമിച  രണമാമപത്ത  വമിഷയഎ

ആലമിപ്പെറമവ്  പഞമായത്തമില  തൂതപ്പുഴയവ്  കുറുപക  കമാലമിക്കടവമില  തടയണ

നമിരമ്മമിക്കുനതവ് സഎബന്ധമിചമാണവ്. ഇതുമമായമി ബന്ധപപ്പെട്ടവ് വമിശദമമായ പരശ്യനവക്ഷണഎ

നടത്തമികഴമിഞ്ഞു.  തടയണയുപട രൂപകലപ്പെന ലഭശ്യമമായമിട്ടുണവ്.  ഇതമിപന എസമിനമറവ്

തയമാറമാക്കമിപക്കമാണമിരമിക്കുകയമാണവ്.  ഇഗൗ  പദ്ധതമി  നടപ്പെമിലമാക്കമിയമാല  തൂതപ്പുഴയുപട

ഇടതവ്  കരയമില  പചരപ്പുളനശരമി  മുനമിസമിപ്പെമാലമിറമിയമിനലയ്ക്കുഎ

സമസ്പീപപഞമായതകളമിനലയ്ക്കുഎ നമിലവമിലള്ള കുടമിപവള്ള പദ്ധതമിക്കുഎ വലതുകരയമില

ആലമിപ്പെറമവ്  പഞമായത്തമിപല  ജലനമിധമി  കുടമിപവള്ള  പദ്ധതമിക്കുഎ  ഗുണകരമമാകുഎ.

അതുപകമാണവ് ലഭശ്യമമായ രൂപകലപ്പെനയുപട അടമിസമാനത്തമില എസമിനമറവ് തയമാറമാക്കമി

തുടരനടപടമി സശസ്പീകരമിക്കുനതമാണവ്. 

പക.എസവ്.ആര.ടമി.സമി. ഓപ്പെനററമിഎഗവ് പസനര അപ്ഗ്രനഡഷന
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ശസ്പീ  .    ചമിറയഎ  നഗമാപകുമമാര:  സര,  പന്തളഎ  പക.എസവ്.ആര.ടമി.സമി.  ബസവ്

നസഷപന എ.ടമി.  ഓഫെസ്പീസമായമി  ഉയരത്തണപമനള്ളതമാണവ്  ഇഗൗ സബ്മമിഷനമിലൂപട

ഞെമാന  ഉനയമിക്കുനതവ്.  പന്തളഎ  ശബരമിമലയുപട  മൂലസമാനമമാണവ്.  ശബരമിമല

തസ്പീരത്ഥമാടനവുമമായമി  ബന്ധപപ്പെട്ടവ്  വരുന  അയപ്പെഭകനമമാര  പന്തളത്തവ്

എത്തമിയതമിനുനശഷമമാണവ്  ശബരമിമലയമിനലയവ്   നപമാകുനതവ്.  അതുപകമാണ്ടുതപന

ഏറവുഎ  ശദ്ധയമാകരഷമിച  പന്തളത്തവ്  പക.എസവ്.ആര.ടമി.സമി.  ബസവ്  നസഷന

വരഷങ്ങളമായമി  ഓപ്പെനററമിഎഗവ്  നസഷനമായമാണവ്  നമിലനമിലക്കുനതവ്.

തമിരുവനന്തപുരതനമിനവ്  കമാസരനഗമാനഡയവ്   നപമാകുനമമാള്  ഏറവുഎ  കൂടുതല

സലമുള്ള  ബസവ്  നസഷനമാണവ്  പന്തളഎ.  അവമിപട  ചുറ്റുമതമിനലമാ  ഗശ്യമാനരനജമാ  ഇല്ല,

നസഷപന സഗൗകരശ്യങ്ങള്തപന കുറവമാണവ്. വളപര ദുരബലമമായ ഒരു അവസയമാണവ്

പന്തളഎ  പക.എസവ്.ആര.ടമി.സമി.  ബസവ്  നസഷനുള്ളതവ്.  അതുപകമാണവ്  ഒമാപ്പെനററമിഎഗവ്

നസഷന  എനതവ്  അപ്നഗ്രഡവ്  പചയ്തവ്  എ.ടമി.  ഓഫെസ്പീസമായമി  ഉയരത്തമി  പന്തളഎ

പക.എസവ്.ആര.ടമി.സമി.  ഡമിനപ്പെമാപയ  സഎരക്ഷമിക്കണഎ  എനമാണവ്  ഞെമാന

ബഹുമമാനപപ്പെട്ട മനമിനയമാടവ് ആവശശ്യപപ്പെടുനതവ്. 

പക.എസവ്.ആര.ടമി.സമി. ഓപ്പെനററമിഎഗവ് പസനര അപ്ഗ്രനഡഷന
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ഗതമാഗത വകുപ്പുമനമി (ശസ്പീ  .   എ  .   പക  .   ശശസ്പീനന  ): സര,  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട അഎഗഎ

പറഞ്ഞ കമാരശ്യഎ എപന ശദ്ധയമിലപപ്പെട്ടമിട്ടുള്ളതമാണവ്.  പന്തളഎ പക.എസവ്.ആര.ടമി.സമി.

ബസവ്  നസഷന  ഒരു  ഓപ്പെനററമിഎഗവ്  പസനറമായമാണവ്  പ്രവരത്തമിക്കുനതവ്.  ശബരമിമല

തസ്പീരത്ഥമാടന  സസ്പീസണമില  ഏറവുഎ  കൂടുതല  യമാത്രക്കമാര  ആശയമിക്കുന  ഒരു

പക.എസവ്.ആര.ടമി.സമി.  ബസവ്  സമാനമാണവ്.  ഇതമിപനപയല്ലമാഎ  പ്രമാധമാനശ്യഎ

ഗവണ്പമനമിനവ്  നനമായമി  അറമിയമാഎ.  ഇനപ്പെമാള്  പ്രവരത്തമിക്കുന  ഓപ്പെനററമിഎഗവ്

പസനറമിപന  സബവ്  ഡമിനപ്പെമാ  ആയമി  ഉയരത്തണപമന  അങ്ങയുപട  ആവശശ്യവുഎ

ധമാരമാളഎ  സലസഗൗകരശ്യമുള്ള  പ്രസ്തുത  ബസവ്  സമാനമിപന  ആ  സലഎ

ഉപനയമാഗപപ്പെടുത്തമി എങ്ങപന നല്ലരസ്പീതമിയമിലള്ള ഒരു ബസവ്  സമാനമാക്കമി മമാറമാപമന

കമാരശ്യവുഎ  പക.എസവ്.ആര.ടമി.സമി.-യുപട  ആനരമാഗശ്യസമിതമി  പമചപപ്പെടുന  മുറയവ്

ആനലമാചമിചവ്  തസ്പീരുമമാനപമടുക്കമാന ഗവണ്പമനമിനവ്  സനന്തമാഷനമയുള എന കമാരശ്യഎ

ബഹുമമാനപപ്പെട്ട അഎഗപത്ത അറമിയമിക്കമാന ഇഗൗ സന്ദരഭഎ ഉപനയമാഗമിക്കുന. 

കമാലപ്പെഴക്കഎപചന വമാഹനങ്ങളമിലൂപടയുഎ അശദ്ധമമായ

പമാതയമിലൂപടയുമുള്ള അപകടങ്ങള്

ശസ്പീ  .    പപഹബമി ഇഗൗഡന:  സര,  സ്കൂള് കുട്ടമികളുപട ജസ്പീവനവ്  വമിലകലപ്പെമിക്കണഎ
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എനമാവശശ്യപപ്പെട്ടുപകമാണമാണവ് ഇഗൗ സബ്മമിഷന ഉനയമിക്കുനതവ്. മൂനവ് വയസ്സുമുതലള്ള

കുട്ടമികപള,  ഏതവ്  സമിലബസമില  പഠമിക്കുനവരമാപണങമിലഎ,  സ്കൂളമിനലയവ്

അയയ്ക്കുനതമിനമായമി  മമാതമാപമിതമാക്കള്  ആശയമിക്കുനതവ്  സ്കൂള്  ബസുകള്,  സ്കൂള്

വമാനുകള്,  ഓനട്ടമാറമിക്ഷകള്,  നഫെമാര  വസ്പീലര  ഓനട്ടമാറമിക്ഷ  (നമാട്ടമിനപ്രനദശങ്ങളമില

ഇതമിപന  പവള്ളമിമൂങ്ങ  എനമാണവ്  അറമിയപപ്പെടുനതവ്)  എനസ്പീ  വമാഹനങ്ങപളയമാണവ്.

പലനപ്പെമാഴുഎ  വലമിയ  ദുരന്തമുണമായതമിനുനശഷഎ  മമാത്രമമാണവ്  ഇത്തരഎ  വമിഷയങ്ങള്

മമാധശ്യമങ്ങളുള്പപ്പെപട  ഗഗൗരവമമായമി  ചരച  പചയ്യുനതവ്.  യമാപതമാരു  നസഫമി

പമനഷഴ്സുമമില്ലമാപത കനകമാലമികപളനപ്പെമാപല കുട്ടമികപള  കുത്തമിനമിറചപകമാണമാണവ്  ഇഗൗ

വമാഹനങ്ങള് നപമാകുനതവ്.  നസഫമി പമനഷഴവ്  എനനദ്ദേശമിചതവ്  -  നയമാഗശ്യതയമില്ലമാത്ത

പപഡ്രെെവരമമാരുഎ സസ്പീഡവ്  ഗനവരണറമില്ലമാപതയുഎ സസ്പീറവ്  ബലറമിടമാപതയുഎ എമരജനസമി

എകമിറമില്ലമാപതയുഎ ഓനട്ടമാറമിക്ഷകളുപട പമിനവശത്തവ് ഡമിക്കമിപയനവ് വമിനശഷമിപ്പെമിക്കുന

സലത്തമാണവ്  കുട്ടമികപള  ഇരുത്തമിപക്കമാണ്ടുനപമാകുനതവ്.  വമാഹനഎ  ഓടമിക്കുനമമാള്

പചക്കമിഎഗമില കണ്ടുപമിടമിക്കമാന കഴമിയമാത്ത ലഹരമി  വസ്തുക്കള് പല പപഡ്രെെവരമമാരുഎ

ഉപനയമാഗമിക്കമാറുണവ്.  പ്രനതശ്യകമിചവ്  മഴക്കമാലത്തവ്  വലമിയ  ദുരന്തഎ  സൃഷമിക്കമാന

സമാധശ്യതയുള്ള ഇഗൗ പ്രശ്നഎ അതസ്പീവ ഗഗൗരവനത്തമാപട കണവ് കരശനമമായ നടപടമികള്

സശസ്പീകരമിനക്കണതമാണവ്.  ചമില  വകുപ്പുകളുപട  ഏനകമാപനഎ  ഇക്കമാരശ്യത്തമില
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ആവശശ്യമമാണവ്.  വമിദശ്യമാഭശ്യമാസ  വകുപ്പുഎ  നപമാലസ്പീസവ്  വകുപ്പുഎ  ഗതമാഗത  വകുപ്പുഎകൂടമി

നചരനമാണവ്  ഇതമിപനമാരു  തസ്പീരുമമാനപമടുനക്കണതവ്.  അടമിയന്തരമമായമി  ഇഗൗ

വമിഷയത്തമില  ഗവണ്പമനവ്  ഇടപപട്ടവ്  ഇതമിപനമാരു  പരമിഹമാരഎ  കമാണണപമനവ്

അഭശ്യരത്ഥമിക്കുകയമാണവ്. 

കമാലപ്പെഴക്കഎപചന വമാഹനങ്ങളമിലൂപടയുഎ അശദ്ധമമായ പമാതയമിലൂപടയുമുള്ള

അപകടങ്ങള്

ഗതമാഗത വകുപ്പുമനമി (ശസ്പീ  .   എ  .   പക  .   ശശസ്പീനന): സര, നമ്മുപട സമൂഹഎ വളപര

ഗഗൗരവനത്തമാപട  കമാനണണ  ഒരു  വമിഷയമമാണവ്  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  അഎഗഎ  ഇവമിപട

ഉനയമിചതവ്.  സ്കൂള്  ബസുകളുഎ  വമിദശ്യമാരത്ഥമികപള  പകമാണ്ടുനപമാകുന  വമാഹനങ്ങളുഎ

ഏപതമാപക്ക  നമിബന്ധനകള്  പമാലമിചപകമാണമാണവ്  പ്രവരത്തമിനക്കണതവ്  എനതവ്

സഎബന്ധമിചവ്  നമിലവമില വശ്യവസകളുണവ്.  എനമാല ആ വശ്യവസകള് പലനപ്പെമാഴുഎ

പമാലമിക്കപപ്പെടുനമില്ല  എനതമാണവ്  ഇവമിപട  ചൂണമിക്കമാണമിച  പ്രശ്നങ്ങളമില  പ്രസകഎ

എനവ് നതമാനന. ഇതവ് സഎബന്ധമിച വശ്യവസകള് വമായമിക്കമാന കൂടുതലള്ളതമിനമാല

നമശപ്പുറത്തവ്  വയ്ക്കുന.+ ഇഗൗ  വശ്യവസകള്  പമാലമിക്കപപ്പെടമാപത  തമികചഎ

മനുഷശ്യതശരഹമിതമമായമാണവ്  പലരുഎ  പപരുമമാറുനതവ്  എനതവ്  ശദ്ധയമിലപപ്പെട്ടമിട്ടുണവ്.

+ അനുബന്ധമമായമി നചരക്കുന. 
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ഇത്തരഎ  വമാഹനങ്ങപള  കരശനമമായമി  നമിയനമിക്കമാനുഎ  നമിരസ്പീക്ഷമിക്കമാനുഎ

ആവശശ്യമമാപണങമില നടപടമികള് സശസ്പീകരമിക്കമാനുമുള്ള നമിരനദ്ദേശഎ നമമാനട്ടമാര വമാഹന

വകുപ്പെമിലനമിനഎ  നലകമിയമിട്ടുണവ്.  അങ്ങമിവമിപട  സൂചമിപ്പെമിചതുനപമാപല  സ്കൂള്

അധമികൃതരക്കുഎ  രക്ഷമിതമാക്കള്ക്കുഎ  ഇതവ്  സഎബന്ധമിച  അപവയരനസവ്

നലനകണതുണവ്  എനമാണവ്  നതമാനനതവ്.  ആറവ്  നപപര  കയറമാന  കഴമിയുന

ഓനട്ടമായമില  പനണണഎ  പതമിമൂനഎ  കുട്ടമികള്  യമാത്ര  പചയ്യുന  സമിതമിയമാണുള്ളതവ്.

സശന്തഎ  മക്കളുപട  സുരക്ഷയുപട  കമാരശ്യത്തമില  രക്ഷമിതമാക്കള്  കുപറകടമി  ജമാഗ്രത

പുലരനത്തണതവ്  ആവശശ്യമമാണവ്  എന  അഭശ്യരത്ഥന  ഞെമാന  ഇഗൗ  നവദമിയമിലൂപട

രക്ഷമിതമാക്കള്ക്കവ് നലകുകയമാണവ്.  അഭശ്യരത്ഥന മമാത്രമല്ല,  കരശനമമായ വശ്യവസകള്

പമാലമിക്കുന  തരത്തമില  മമാത്രനമ  കമാരശ്യങ്ങള്  നസ്പീക്കമാന  പമാടുള  എന  നമിരനദ്ദേശഎ

ഇതമിനകഎതപന നലകമിയമിട്ടുണവ്. നമ്മുപട കുട്ടമികളുപട സുരക്ഷയമാണവ് പ്രധമാനഎ. അതവ്

അശദ്ധനയമാപട  പപകകമാരശ്യഎ  പചയമാന  ആപരയുഎ  അനുവദമിക്കുകയമില്ല  എനവ്

ബഹുമമാനപപ്പെട്ട അഎഗപത്ത അറമിയമിക്കമാന ഇഗൗ സന്ദരഭഎ ഉപനയമാഗപപ്പെടുതന. 

നമാളമിനകര നകമാഎപ്ലകവ്

ശസ്പീ  .    ബമി  .    സതശ്യന:  സര,  ഇഗൗ  വമിഷയഎ  അങ്ങയുപട  ശദ്ധയമില
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പകമാണ്ടുവനനപ്പെമാള്ത്തപന  അവമിടഎ  സന്ദരശമിക്കുകയുഎ  അതവ്  സഎബന്ധമിചവ്

പഠമിക്കുകയുഎ  അതുമമായമി  ബന്ധപപ്പെട്ട  ഉനദശ്യമാഗസനമമാരുമമായമി  ആശയവമിനമിമയഎ

നടതകയുഎ  പചയ്തതമില  ആറമിങ്ങല  നമിനയമാജകമണ്ഡലത്തമിപലയുഎ  ജമില്ലയമിപലയുഎ

നമാളമിനകര കൃഷമിക്കമാരക്കുഎ കരഷക സഎഘടനകള്ക്കുഎ വളപരനയപറ സനന്തമാഷമുണവ്.

അക്കമാരശ്യഎ  അങ്ങപയ  ഞെമാന  ഇഗൗ  അവസരത്തമില  അറമിയമിക്കുകയമാണവ്.

സഎസമാനപത്ത  നമാളമിനകര  കൃഷമിക്കമാപര  സഹമായമിക്കുനതമിനുനവണമി  നമാളമിനകര

വമികസന  നകമാരപ്പെനറഷപനകസ്പീഴമില  ആരഎഭമിചതമാണവ്  തമിരുവനന്തപുരതഎ

എറണമാകുളതമുള്ള   രണവ്  സമാപനങ്ങള്.  തമിരുവനന്തപുരഎ  ജമില്ലയമില

ആറമിങ്ങലമിനലയവ്  വരുന നദശസ്പീയ പമാതനയമാടവ്  നചരനവ്  ഏകനദശഎ  6  ഏക്കനറമാളഎ

സലത്തമാണവ്  മമാമപത്ത  നമാളമിനകര  നകമാഎപ്ലകവ്  സമിതമി  പചയ്യുനതവ്.   നമാളമിനകര

നകമാഎപ്ലകമില വമിഭമാവനഎ പചയ്തമിട്ടുള്ളതമില ഏറവുഎ പ്രധമാനഎ നമാളമിനകര കരഷകപര

സഹമായമിക്കുക  എനതമാണവ്.  നമാളമിനകര  കരഷകര  പകമാണ്ടുവരുന  നമാളമിനകരഎ

സഎഭരമിചവ് നമാളമിനകര മൂലശ്യമാധമിഷമിത ഉലപ്പെനങ്ങള് ഉണമാക്കുക, അതുവഴമി നമാളമിനകര

കരഷകനവ്  നശ്യമായമമായ  വമില  ലഭമിക്കുക  എനതമാണവ്  ഉനദ്ദേശമിചമിരുനപതങമില

പമിലക്കമാലത്തവ്  ആ  ഉനദ്ദേശ  ശുദ്ധമിപയത്തപന  നചമാദശ്യഎ  പചയ്യുന  നമിലയമിലമായമി

അതമിപന  പ്രവരത്തനങ്ങള്.  ഒരു  സന്ദരഭത്തമില  നകമാരപ്പെനറഷന  ലമികശമിനഡറവ്
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പചയമാന നവണമിയുള്ള നടപടമികള് ആരഎഭമിക്കുകയുഎ ജസ്പീവനക്കമാപര പമിരമിചവമിടുകയുഎ

പചയ്തു.  വസ്പീണ്ടുഎ  നമാളമിനകര  നകമാരപ്പെനറഷന  പല  ഘട്ടങ്ങളമിലമായമി  വമിവമിധ

പദ്ധതമികളമാരഎഭമിക്കമാന ശമമിപചങമിലഎ അതവ് വമിജയമിചമില്ല.  കഴമിഞ്ഞ സരക്കമാരമിപന

കമാലത്തവ് നടന കരഷക പ്രസമാനങ്ങളുപടയുഎ നട്രഡവ് യൂണമിയനുകളുപടയുഎ മുഖശ്യധമാരമാ

പ്രസമാനങ്ങളുപടയുഎ  നനതൃതശത്തമില  മമാമത്തവ്  നമാളമിനകര  നകമാഎപ്ലകവ്  സഎരക്ഷണ

സമമിതമി  എന  നമിലയമില  നസ്പീണകമാലമമായമി  ഒരു  സമരഎ  നടനവരമികയുഎ

തുടരചയമായുള്ള  ഇടപപടലമിപന  ഭമാഗമമായമി   കൃഷമിവകുപ്പുമനമിയുമമായമി  നടത്തമിയ

ചരചയുപട ഭമാഗമമായമി നമാളമിനകര നകമാഎപ്ലകവ് തുറനപ്രവരത്തമിക്കമാന ആരഎഭമിക്കുകയുഎ

പചയ്തു.  അതമിനുനശഷഎ അവമിപട നകന ഗവണ്പമനവ് ഫെണ്ടുപനയമാഗമിചവ് ഒരു പദ്ധതമി

ആരഎഭമിച.  അതമിന  പ്രവരത്തനവുഎ  നവണത്ര  നല്ലനമിലയമില  മുനനമാട്ടവ്

പകമാണ്ടുനപമാകമാന  കഴമിയമാത്ത  സമിതമിയമിലമാണവ്.  ഇക്കമാരശ്യഎ  അങ്ങവ്  അവമിടഎ

സന്ദരശമിചവ്  മനസമിലമാക്കമിയതുമമാണവ്.  അതുപകമാണ്ടുതപന  നമാളമിനകര  നകമാഎപ്ലകമില

ഇനപ്പെമാള്  ആരഎഭമിചമിട്ടുള്ള  നമാളമിനകര  സഎസ്കരണവുഎ  അതമിനനമാടനുബന്ധമിചവ്

ആരഎഭമിചമിട്ടുള്ള  പദ്ധതമിയുഎ  പൂരണ്ണതയമിപലത്തമിക്കുവമാനുഎ  ബഡ്ജറമിലൂപട

പ്രഖശ്യമാപമിചമിട്ടുള്ള  അനഗ്രമാ  പമാരക്കുഎ  നമാളമിനകര  മമാളുഎ  അവമിപട  ആരഎഭമിക്കമാനുമുള്ള

നടപടമി സശസ്പീകരമിക്കണപമനവ് അഭശ്യരത്ഥമിക്കുന.  
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നമാളമിനകര നകമാഎപ്ലകവ്

കൃഷമി  വകുപ്പുമനമി  (  ശസ്പീ  .    വമി  .    എസവ്  .    സുനമില  കുമമാര):   സര,  സഎസമാന

നമാളമിനകര  വമികസന  നകമാരപ്പെനറഷപന  നമിയനണത്തമിലള്ള  ആറമിങ്ങല  മമാമഎ

നമാളമിനകര  നകമാഎപ്ലകവ്  കഴമിഞ്ഞ  കുനറക്കമാലമമായമി  അടഞ്ഞുകമിടക്കുകയമായമിരുന.

നട്രഡവ്  യൂണമിയന  സഎഘടനകളുഎ  അതുനപമാപലതപന  രമാഷസ്പീയ  പമാരട്ടമികളുപമല്ലമാഎ

നടത്തമിയ  സമരപത്തതടരനവ്   തുറനവ്  പ്രവരത്തമിപ്പെമിക്കുനതമിനുനവണമിയുള്ള

തസ്പീരുമമാനപമടുക്കുകയുണമായമി.     ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  അഎഗഎ  ബമി.  സതശ്യന  ഇവമിപട

സൂചമിപ്പെമിചതുനപമാപല,  ഇതവ്  തുറനവ്  പ്രവരത്തമിപ്പെമിക്കണപമന  നമിരന്തരമമായ

ആവശശ്യപത്തതടരനവ്  നകരള  സഎസമാന  നമാളമിനകര  വമികസന  നകമാരപ്പെനറഷപന

അധസ്പീനതയമിലള്ള ആറമിങ്ങല മമാമഎ നമാളമിനകര നകമാഎപ്ലകമിപന പുനരുദ്ധമാരണത്തമിനവ്

04-03-2016-പല  ജമി.ഒ.65/2014  നമര  ഉത്തരവുപ്രകമാരഎ  ഭരണമാനുമതമി

നലകുകയുണമായമി.   തുടരനവ്  നമിരമ്മമാണ  പ്രവരത്തനങ്ങള്ക്കവ്  ആര.പക.വമി.ബവ.

പദ്ധതമിയമിലള്പപ്പെടുത്തമി ആദശ്യ ഗഡുവമായമി  2  നകമാടമി രൂപ അനുവദമിചവ്  നലകുകയുഎ

പചയ്തു.   ഇഗൗ  ഫെണ്ടുപനയമാഗമിചവ്  പകട്ടമിടങ്ങളുപട  പുനരുദ്ധമാരണ  പ്രവരത്തനങ്ങള്

നടതകയുഎ  യനസമാമഗ്രമികള്  സമാപമിക്കുകയുമുണമായമി.   മമാമത്തവ്  അഗ്രമി  മമാള്

സമാപമിക്കുനതമിനുള്ള  10  നകമാടമി  രൂപയുപട  നപ്രമാജക്ടവ്  നമാളമിനകര  വമികസന
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നകമാരപ്പെനറഷന  മമാനനജമിഎഗവ്  ഡയറക്ടര  തയമാറമാക്കമി  കൃഷമി  വകുപ്പെവ്  ഡയറക്ടരക്കവ്

സമരപ്പെമിചമിരുനപവങമിലഎ  സമാമത്തമിക  വരഷമാവസമാനമമായതമിനമാലഎ

ആര.പക.വമി.ബവ.  പദ്ധതമി  പ്രകമാരഎ  50  ശതമമാനഎ  സബ്സമിഡമി  മമാത്രപമ

ലഭമിക്കുകയുളപവനതമിനമാലഎ  ബമാക്കമി  തുക  കപണതവമാന  സമാധമിക്കമാത്ത

സമാഹചരശ്യത്തമില പദ്ധതമിക്കവ് മുനസരക്കമാര അനുമതമി നലകമിയമിരുനമില്ല.  പവരജമിന

നകമാക്കനട്ടവ്  ഒമായമിലമിപന  യൂണമിറമിപന  പ്രവരത്തനഎ  പരസ്പീക്ഷണമാടമിസമാനത്തമില

നടത്തമിപയങമിലഎ  മലമിനസ്പീകരണ  നമിയനണ  നബമാരഡമിപനയുഎ  ഫുഡവ്  നസഫമി

സമാനനഡരഡവ് അനതമാറമിറമി ഒമാഫെവ് ഇനഡശ്യയുപടയുഎ ഫെമാക്ടറസ്പീസവ് ആനവ് നബമായമിനലഴവ്

വകുപ്പെമിപനയുഎ  അനുമതമി  ലഭമിക്കമാത്തതമിനമാല  വശ്യമാവസമായമികമാടമിസമാനത്തമില

ഉലപ്പെമാദനഎ നടത്തമാന സമാധമിചമിട്ടമില്ല.   എനമാലമിനപ്പെമാള് മലമിനസ്പീകരണ നമിയനണ

നബമാരഡമിപന  അനുമതമി  ലഭമിചമിട്ടുണവ്.   യൂണമിറമിപന  പ്രവരത്തനമാനുമതമി

ലഭമിക്കുനതമിനമായമി  ആറമിങ്ങല  മുനസമിപ്പെമാലമിറമിയമില  അനപക്ഷ

സമരപ്പെമിചകഴമിഞ്ഞമിട്ടുണവ്.   പടനഡര നടപടമികളമിലഎ നടത്തമിപ്പെമിലമുള്ള പരമാതമികളുഎ

ആനക്ഷപങ്ങളുഎ  സഎബന്ധമിചഎ  പത്ര-ദൃശശ്യ  മമാധശ്യമങ്ങളമില  വന  വമാരത്തയുപട

അടമിസമാനത്തമിലഎ  ഒരു  സമഗ്ര  അനനശഷണഎ  നടത്തമാനുള്ള  തസ്പീരുമമാനവുഎ

എടുത്തമിട്ടുണവ്.   ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  എഎ.എല.എ.-യുപട  പരമാതമിപയതടരനവ്  ഞെമാന
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തപന  നനരമിട്ടവ്  ഇഗൗ  സമാപനഎ  ഇതമിനമിപട  സന്ദരശമിക്കുകയുണമായമി.   വളപര

വരഷങ്ങളമായമി  അടഞ്ഞുകമിടക്കുന  സമാപനമമാണവ്.   പവരജമിന  നകമാക്കനട്ടവ്

ഓയമിലമിപന  ഉലപ്പെമാദനഎ  ആരഎഭമിചവ്  ഉദ്ഘമാടനഎ  നടത്തമിപയനല്ലമാപത  ഒരു

നടപടമിയുഎ  ഉണമായമിട്ടമില്ല.   അതുപകമാണവ്  ഇതുസഎബന്ധമിചവ്  എപന്തമാപക്ക

നടപടമികളമാണവ്  സശസ്പീകരമിനക്കണപതനഎ  ഇഗൗ  സമാപനഎ

തുറനപ്രവരത്തമിക്കുനതമിനുനവണമി എപന്തമാപക്ക പചയണപമനതമിപന സഎബന്ധമിചഎ

പഠമിക്കുനതമിനമായമി ഉനദശ്യമാഗസനരമാടവ്  റമിനപ്പെമാരട്ടവ്  ആവശശ്യപപ്പെട്ടമിരമിക്കുകയമാണവ്.   ആ

റമിനപ്പെമാരട്ടവ്  കമിട്ടമിയമാലടനതപന  ഇഗൗ  സമാപനഎ

തുറനപ്രവരത്തമിക്കുനതമിനമാവശശ്യമമായ നടപടമി സശസ്പീകരമിക്കുനതമാണവ്.  
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പ്ലസവ്  വണ് സസ്പീറ്റുകള് വരദ്ധമിപ്പെമിക്കല

ശസ്പീ  .    പമി  .    ഉബബദുള്ള:   സര,  നമ്മുപട  സഎസമാനത്തവ്  പ്ലസവ്  വണ്

പ്രനവശത്തമിനുളള  മുഖശ്യ  അനലമാട്ടവ്പമന്റുകള്  പൂരത്തമിയമാക്കമി  ജൂണ്  30-നവ്  കമാസവ്

ആരഎഭമിചമിരമിക്കുകയമാണവ്.   സപ്ലമിപമനറമി  അനലമാട്ടവ്പമനമിനുള്ള  അനപക്ഷമാ  തസ്പീയതമി

ഇനവ് അവസമാനമിക്കുകയമാണവ്.  ഇനപത്ത സപ്ലമിപമനറമി അനലമാട്ടവ്പമനവ് കഴമിഞ്ഞമാലഎ

പ്ലസവ്  വണ്-നവ്  പ്രനവശനഎ  ലഭമിക്കമാപത  പതമിനമായമിരക്കണക്കമിനവ്  വമിദശ്യമാരത്ഥമികള്

ഉനത  പഠന  പ്രനവശന  കവമാടത്തമിനവ്  പുറത്തമിരമിനക്കണ  സമിതമിയമാണവ്  നമ്മുപട

സഎസമാനതണമായമിട്ടുളളതവ്.   ഇഗൗ  വരഷഎ  എസവ്.എസവ്.എല.സമി.  പമാസമായതവ്

4,57,654 വമിദശ്യമാരത്ഥമികളമാണവ്. സമി.ബമി.എസവ്.ഇ., പഎ.സമി.എസവ്.ഇ., നസ പരസ്പീക്ഷമാ

വമിജയമികളുള്പ്പെപട  സഎസമാനത്തവ്  പമമാത്തഎ  പ്ലസവ്  വണ്-നവ്  അനപക്ഷമിചമിട്ടുള്ളതവ്

5,01,171  നപരമാണവ്.   ആപകയുള്ള  പ്ലസവ്  വണ്  സസ്പീറവ്  3,56,730  ആണവ്.

വമി.എചവ്.എസവ്.ഇ.-കളമില  ഒഴമിവുള്ള  സസ്പീറവ്  27,000-ഉഎ  നപമാളമിപടകമിക്കുകളമില

14,500-ഉഎ  പഎ.റമി.പഎ.-കളമില 1800-ഉഎ ആണവ്.  ഇങ്ങപന പരമമാവധമി  4  ലക്ഷഎ

വമിദശ്യമാരത്ഥമികള്ക്കമാണവ് തുടര പഠനത്തമിനവ് അഡമിഷന ലഭമിക്കമാന നപമാകുനതവ്.  ഒരു

ലക്ഷനത്തമാളഎ  വമിദശ്യമാരത്ഥമികള്  തുടരപഠനത്തമിനവ്  സഗൗകരശ്യഎ  ലഭമിക്കമാപത

പുറതനമിലനക്കണമി  വരുപമനതുസഎബന്ധമിചള്ള പത്രവമാരത്തകള്  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട
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മനമിയുപട  ശദ്ധയമിലപപ്പെട്ടുകമാണുപമനമാണവ്  ഞെമാന  മനസമിലമാക്കുനതവ്.

എസവ്.എസവ്.എല.സമി.  വമിജയമികള്  4.57  ലക്ഷത്തമിനലപറനപ്പെര  മറവ്  മമാരഗങ്ങള്

നതനടണമിവരുപമനഎ  പത്രവമാരത്തയമില  പറയുനണവ്.  ഓനരമാ  വരഷവുഎ

എസവ്.എസവ്.എല.സമി.  വമിജയമിചവരുപടയുഎ  പ്ലസവ്  വണ്  സസ്പീറ്റുകളുപട  എണ്ണവുഎ

തമ്മമിലള്ള അന്തരഎ വരദ്ധമിചവരമികയമാണവ്.  പതമിവുനപമാപല ഇഗൗ പ്രമാവശശ്യവുഎ മലപ്പുറഎ

ജമില്ലയമിലമാണവ്  ഇഗൗ  വശ്യതശ്യമാസഎ   പ്രകടമമായമി  കമാണമാന  സമാധമിക്കുനതവ്.   ഇവമിപട

79,506 നപരമാണവ് ഇഗൗ വരഷഎ പ്ലസവ് വണ്-നവ് അനപക്ഷമിചതവ്. 39,904 നപരക്കമാണവ്

ഇനപ്പെമാള്  അനലമാട്ടവ്പമനവ്  ലഭമിചമിട്ടുള്ളതവ്.  39,602  നപര  പുറതനമിലനക്കണ

അവസയമാണവ്.   ഇനമി  നടക്കമാനുള്ള  സപ്ലമിപമനറമി  അനലമാട്ടവ്പമനമില  വരമാന

നപമാകുനതവ്  4889  സസ്പീറ്റുകള്  മമാത്രമമാണവ്.  ഇതുകഴമിഞ്ഞമാലനപമാലഎ

മുപ്പെത്തമിഅയമായമിരത്തമിലപ്പെരഎ  വമിദശ്യമാരത്ഥമികള്ക്കവ്  തുടര  പഠനത്തമിനവ്  അവസരഎ

ലഭമിക്കമാത്ത  സമിതമിയമാണമിവമിപട  ഉണമാകുനതവ്.   വമിജയ  ശതമമാനത്തമിലണമാകുന

ഉയരചയനുസരമിചവ്  തുടരപഠന  സഗൗകരശ്യങ്ങള്  ലഭശ്യമമാക്കണപമനവ്  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട

നകരള  ബഹ നക്കമാടതമി  സരക്കമാരമിനനമാടവ്  ആവശശ്യപപ്പെട്ട  സമാഹചരശ്യത്തമില

സഎസമാനതലത്തമിലഎ  ജമില്ലമാതലത്തമിലഎ  ഹയര  പസക്കനഡറമി  ഡയറക്ടറുപടയുഎ

ആര.ഡമി.ഡമി.-മമാരുപടയുഎ നനതൃതശത്തമില വമിദശ്യമാഭശ്യമാസ ആവശശ്യകതയുഎ സഗൗകരശ്യവുഎ
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പരമിനശമാധമിക്കുനതമിനവ് ഒരു കമ്മമിറമിപയ മുന സരക്കമാര നമിനയമാഗമിചമിരുന.  പ്രസ്തുത

കമ്മമിറമി  റമിനപ്പെമാരട്ടവ്  സരക്കമാരമിനവ്  സമരപ്പെമിചമിരുനപവനമാണവ്  ഞെമാന

മനസമിലമാക്കുനതവ്.  ആ റമിനപ്പെമാരട്ടമിപന അടമിസമാനത്തമില.. 

മമി  .   പചയരമമാന: പയസവ്.. പ്ലസ്പീസവ് കണ്ക്ലൂഡവ്.

ശസ്പീ  .   പമി  .    ഉബബദുള്ള: സര,  വളപര  പ്രധമാനപപ്പെട്ട  സഎഗതമിയമാണവ്.   നമ്മള്

വമിദശ്യമാഭശ്യമാസ രഎഗത്തവ് വലമിയ പരമിഷമാരഎ നടപ്പെമാക്കുമുനമമാള് എസവ്.എസവ്.എല.സമി.

പമാസമായ  കുട്ടമികള്ക്കവ്  തുടര  പഠനത്തമിനവ്  അവസരഎ  ലഭമിക്കമാത്ത  സമിതമിയമാണവ്.

വളപര ഗഗൗരവമുള്ള വമിഷയമമാണവ്.  ഒരു മമിനമിട്ടവ് അനുവദമിക്കണഎ.

മമി  .   പചയരമമാന:  പ്ലസ്പീസവ്  കണ്ക്ലൂഡവ്..  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  അഎഗഎ  എല്ലമാ

കമാരശ്യങ്ങളുഎ അങ്ങവ് പ്രതമിപമാദമിചകഴമിഞ്ഞു.

ശസ്പീ  .   പമി  .   ഉബബദുള്ള  : സര,  ഇഗൗ  കമ്മമിറമിയുപട  ശമിപമാരശയനുസരമിചവ്

ഗവണ്പമനവ്  നടപടമി  സശസ്പീകരമിക്കണഎ.   അല്ലമാത്തപക്ഷഎ  പതമിനമായമിരകണക്കമിനവ്

വമിദശ്യമാരത്ഥമികള്  ഉനതപഠന  പ്രനവശന  കവമാടത്തമിനവ്  പുറത്തമിരമിനക്കണ  സമിതമി

വരുഎ.   മുന  സരക്കമാരമിപന  കമാലത്തവ്  എഎ.എല.എ.-മമാരുഎ  അതുനപമാപല  വമിവമിധ

വമിദശ്യമാഭശ്യമാസ ഏജനസമികളുഎ ആവശശ്യപപ്പെട്ടതമിപന അടമിസമാനത്തമില...

മമി  .   പചയരമമാന: പ്ലസ്പീസവ് കണ്ക്ലൂഡവ്..
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ശസ്പീ  .   പമി  .   ഉബബദുള്ള  : സര,  എറണമാകുളഎ  മുതല  കമാസരനഗമാഡവ്  വപരയുള്ള

ജമില്ലകളമില കൂടുതല പഠനമാവസരങ്ങള് ലഭശ്യമമാക്കുനതമിനവ് ശമമിചമിരുന.  മലബമാറമില

പ്രനതശ്യകമിചഎ പുതമിയ ഹയര പസക്കനഡറമി ബമാചകളുഎ....(ബമക്കവ് ഓഫെവ്)....

മമി  .   പചയരമമാന  :  പയസവ്.. ബഹുമമാനപപ്പെട്ട മനമി സഎസമാരമിക്കപട്ട.. പ്ലസ്പീസവ്.

പ്ലസവ്  വണ് സസ്പീറ്റുകള് വരദ്ധമിപ്പെമിക്കല

വമിദശ്യമാഭശ്യമാസ  വകുപ്പുമനമി  (  പപ്രമാഫെ  .    സമി  .    രവസ്പീനനമാഥവ്  ):   സര,  മലപ്പുറഎ

ജമില്ലയമിപല ആപക  246  സ്കൂളുകളമില  51,736  സസ്പീറ്റുകള് ഹയര പസക്കനഡറമി/  പ്ലസവ്

വണ് പ്രനവശനത്തമിനവ്  മലപ്പുറഎ ജമില്ലയമില ലഭശ്യമമായമിരുനതമിപനകൂപട ഇഗൗ വരഷഎ

എല്ലമാ എയ്ഡഡവ് സരക്കമാര സ്കൂളുകളമിലഎ  20  ശതമമാനഎ മമാരജമിനല സസ്പീറവ്  വരദ്ധന

സരക്കമാര  അനുവദമിചനതമാപട  മലപ്പുറഎ  ജമില്ലയമില  ആപക  59,926  പ്ലസവ്  വണ്

സസ്പീറ്റുകള് ലഭശ്യമമായമിട്ടുണവ്.  ഏകജമാലക സഎവമിധമാനത്തമിലൂപട  ഇഗൗ വരഷപത്ത മുഖശ്യ

രണവ്  അനലമാട്ടവ്പമനമിലൂപട  പ്രനവശന നടപടമികള് പൂരത്തമിയമായനപ്പെമാള് ആപകയുള്ള

39,397  പമറമിറവ്  സസ്പീറ്റുകളമില  34,845  നപരക്കവ്  07-07-2016  വപര  അനലമാട്ടവ്പമനവ്

നലകമിയമിട്ടുണവ്.   മൂനമാഎഘട്ട  അനലമാട്ടവ്പമനവ്  നടപടമികള്  പുനരമാഗമമിചവരുന.

മമാനനജവ് പമനവ്  സസ്പീറ്റുകളമില  പ്രനവശനഎ  നനടമിയവരുപട  കണക്കവ്
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എടുതവരുനനതയുളള.   മുകളമില  സൂചമിപ്പെമിച  59,926  ഹയരപസക്കനഡറമി

സസ്പീറ്റുകള്ക്കുപുറപമ  വമി.എചവ്.എസവ്.സമി.,  പഎ.റമി.പഎ.,  നപമാളമിപടകമികവ്

എനമിവമിടങ്ങളമിപല സസ്പീറ്റുകള് ഉള്പപ്പെപട 68,615 സസ്പീറ്റുകള് ഇഗൗ വരഷഎ പത്തമാഎതരഎ

പരസ്പീക്ഷ  വമിജയമിച  വമിദശ്യമാരത്ഥമികള്ക്കവ്  ഉപരമിപഠനത്തമിനമായമി  മലപ്പുറഎ  ജമില്ലയമില

ലഭശ്യമമാണവ്.   കഴമിഞ്ഞ  അധശ്യയന  വരഷഎ  അതമായതവ്  2015-16-ല  ഹയര

പസക്കനഡറമി/പ്ലസവ്  വണ്  പ്രനവശന  നടപടമികള്  പൂരത്തമിയമായനപ്പെമാള്  മലപ്പുറഎ

ജമില്ലയമില  3,888  സസ്പീറ്റുകള്  ഒഴമിഞ്ഞുകമിടനമിരുനപവനവ്  കപണത്തമിയമിട്ടുണവ്.

എനമിരുനമാലഎ ഇനമിയുള്ള അനലമാട്ടവ്പമനമിലൂപട പ്രനവശന നടപടമികള് പൂരത്തമിയമായ

നശഷഎ വസ്തുത വമിലയമിരുത്തമി പരമിനശമാധമിക്കുനതമാണവ്.

എഎ. രമാനജഷമിപന കുടുഎബത്തമിനവ് സഹമായഎ

ശസ്പീ  .    രമാജു  എബ്രഹമാഎ:   സര,  വനഎവകുപ്പെമിനുനവണമി  പമാമവ്  പമിടുത്ത

നജമാലമിയമിനലരപപ്പെട്ടമിരുന  എഎ.  രമാനജഷവ്  26-06-2016-ല  നകമാട്ടയഎ  പമഡമിക്കല

നകമാനളജമിലവചവ്  മരണപപ്പെടുകയുണമായമി.  മധശ്യ  തമിരുവമിതമാഎകൂറമില

വനഎവകുപ്പെമിനുനവണമിയുഎ  നമാട്ടുകമാരക്കുനവണമിയുഎ  പമാമമിപന  പമിടമിക്കുന  ഏക

വശ്യകമിയമാണവ്  രമാനജഷവ്.   അതമിദമാരുണമമായ  ഒരു  സഎഭവമമാണവ്.   ആ  കുടുഎബഎ

പട്ടമിണമിയമിലമാണവ്.   അവമിടപത്ത  നഫെമാറസവ്  പഡപഭ്യൂട്ടമി  പറയ്ഞറുപട
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അഭശ്യരത്ഥനയനുസരമിചമാണവ് രമാനജഷവ് പമാമ്പുപമിടമിത്തത്തമിനവ് ഇത്തവണ എത്തമിയതവ്.

അതുപകമാണവ്   അനദ്ദേഹത്തമിപന  കുടുഎബത്തമിനവ്  വനഎവകുപ്പെമിപന

പരമിധമിക്കുളളമിലനമിനപകമാണവ്  3  ലക്ഷഎ രൂപയുഎ  ഗവണ്പമനവ്  10  ലക്ഷഎ രൂപയുഎ

ധനസഹമായമമായമി  നലകണപമനഎ  കൂടമാപത അയമാളുപട  ഭമാരശ്യയവ്  വനഎ  വകുപ്പെമില

നജമാലമി  നലകണപമനഎ  അഭശ്യരത്ഥമിക്കുകയമാണവ്.   കമാരണഎ  ഇത്തരത്തമിലപപ്പെട്ട

ആളുകപള  സഎരക്ഷമിപചങമില  മമാത്രപമ  ഇത്തരഎ  അപകടകരമമായ  നജമാലമിയമിനലയവ്

ആളുകള് വരമികയുളള.   ഇനപ്പെമാള് വമാവമാ  സുനരഷവ്  മമാത്രമമാണവ്  ഇഗൗ  രഎഗതള്ളതവ്.

മറമാളുകപള നപ്രമാത്സമാഹമിപ്പെമിക്കണപമനപണങമില ഇത്തരഎ ആളുകള്ക്കവ് സഎരക്ഷണഎ

പകമാടുക്കണഎ.  അതമിനവ് അങ്ങവ് തയമാറമാകണ പമനഭശ്യരത്ഥമിക്കുകയമാണവ്.     

എഎ  .   രമാനജഷമിപന കുടുഎബത്തമിനവ് സഹമായഎ

വനവുഎ മൃഗസഎരക്ഷണവുഎ മൃഗശമാലകളുഎ വകുപ്പുമനമി  (ശസ്പീ  .    പക  .    രമാജു):  സര,

ഇവമിപട  ശസ്പീ.  രമാജു  എബ്രഹമാഎ  സബ്മമിഷനമിലൂപട  ഉനയമിച  വമിഷയവുമമായമി

ബന്ധപപ്പെട്ട  രമാനജഷവ്  എന  ആള്   കഴമിഞ്ഞ  എട്ടവ്  വരഷനത്തമാളമമായമി  ജനവമാസ

നമഖലയമിലനമിനഎ  വമിഷപ്പെമാമ്പുകപള  പമിടമിചവ്  വനത്തമിനലയവ്  വമിടുന

പ്രവരത്തനങ്ങളമില  വനഎ  വകുപ്പെമിപന  സഹമായമിചവരുന  വശ്യകമിയമായമിരുന.

നമിലവമിലള്ള സരക്കമാര ഉത്തരവവ് പ്രകമാരഎ വനപ്രനദശത്തമിനവ് പുറത്തവ് പമാമവ് കടമിനയറവ്
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മരമിക്കുന  വശ്യകമിക്കവ്  ഒരു  ലക്ഷഎ  രൂപ  ധനസഹമായഎ  നലകമാനമാണവ്  കഴമിയുക.

വനശ്യജസ്പീവമി  ആക്രമണഎമൂലഎ  മരണഎ  സഎഭവമിചവരുപട  ആശമിതരക്കവ്

സരക്കമാരമിലനമിനവ്  നലകുന  അരഹമമായ  ധനസഹമായഎ  ലഭമിക്കുനതമിനുനവണമി

രമാനജഷമിപന  ഭമാരശ്യ  ശസ്പീമതമി  നരഖമാ  രമാനജഷവ്  01.07.2016-നവ്  അനപക്ഷ

സമരപ്പെമിക്കുകയുഎ  ആയതമില  04.07.2016-നവ്  സരക്കമാര  ഉത്തരവവ്  പ്രകമാരമുള്ള

നഷപരമിഹമാര  തുകയമായ  ഒരു  ലക്ഷഎ  രൂപ  നലകുനതമിനുള്ള  ഉത്തരവവ്  നകമാട്ടയഎ

ഡമിവമിഷണല നഫെമാറസവ് ഓഫെസ്പീസര നലകമിയമിട്ടുമുള്ളതമാണവ്.  എനമാല ഈ നകസമില

പമാമ്പുകപള  ജനവമാസ  നമഖലയമിലനമിനഎ  പമിടമികൂടമി  തമിരമിപക  അതമിപന  ആവമാസ

വശ്യവസയമില  എത്തമിക്കുന  നടപടമിയമില  ബവദഗശ്യമുള്ള  രമാനജഷമിപന  നസവനഎ

നമിരവധമി  സന്ദരഭങ്ങളമില  വനഎ  വകുപ്പെവ്  പ്രനയമാജനപപ്പെടുത്തമിയമിട്ടുള്ളതമാണവ്.

വനഎവകുപ്പെമിനുഎ  നമാട്ടുകമാരക്കുഎ  അതമിപന  പ്രനയമാജനഎ  ഉണമായമിട്ടുള്ളതമാണവ്.   ഈ

നജമാലമി  പചയ്യുന  സമയത്തവ്  പമാമ്പുകടമിനയറമാണവ്  അനദ്ദേഹഎ  മരമിചതവ്.  ഈ

സമാഹചരശ്യത്തമില ഇപതമാരു പ്രനതശ്യക നകസമായമി പരമിഗണമിചവ് വനത്തമിനുള്ളമിലവചവ്

വനശ്യജസ്പീവമി ആക്രമണഎമൂലഎ ജസ്പീവഹമാനമി സഎഭവമിക്കുന ആള്ക്കമാരുപട ആശമിതരക്കവ്

നലകമാവുന  നഷപരമിഹമാരതകയമായ  അഞ്ചുലക്ഷഎ  രൂപ  ഇനദ്ദേഹത്തമിപന

ആശമിതരക്കവ് നലകുനതമിനമാണവ് ഗവണ്പമനവ് തസ്പീരുമമാനമിചമിട്ടുള്ളതവ്.  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട
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മുഖശ്യമനമിയുമമായമി  ഞെമാന  ഇതമിപനക്കുറമിചവ്  സഎസമാരമിചമിരുന.  അതമിപന

അടമിസമാനത്തമില അഞ്ചുലക്ഷഎ രൂപ നഷപരമിഹമാരമമായമി നലകുനതമാണവ്. കൂടമാപത

അനദ്ദേഹത്തമിപന  ഭമാരശ്യ  ശസ്പീമതമി  നരഖമാ  രമാനജഷമിനവ്  വനഎ  വകുപ്പെമിപന  നകമാട്ടയഎ

ഡമിവമിഷനമില ദമിവസനവതനമാടമിസമാനത്തമില തമാലക്കമാലമികമമായമി  നജമാലമി  നലകമി

സഹമായമിക്കമാനുഎ തസ്പീരുമമാനമിചമിട്ടുണവ്. 


