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സബ്മമിഷന

1.   മുങമിമരണണ

പ്രതമിപക്ഷ  നനേതതാവവ (ശശ  .    രനമശവ  ചചെനമിത്തല  ):   സര,  ഇനചല

ചകതാല്ലത്തുണതായ   ഒരു  ധതാരുണമതായ  സണഭവത്തമിനലകവ  സഭയുചടെ  ശദ

ക്ഷണമിക്കുകയതാണവ.   ഇനചല  ശകമികുളങരയമില്  നേമിരദനേരതായ  രണവ

മതത്സ്യചത്തതാഴമിലതാളമികള്  മരമികതാനേമിടെയതായ  സണഭവണ  സരകതാര

ഏജനസമികളുചടെയുണ  മറവ  സണവമിധതാനേങളുചടെയുണ  നേമിരുത്തരവതാദപരമതായ

സമശപനേണമൂലമതാണുണതായതവ.   തശരത്തുനേമിനവ  ഒരു  വമിളമിപതാടെകചലയതാണവ

അപകടെമുണതായചതങമിലണ  മചചറെെന  എനനഫതാഴവ സവ ചമനനതാ  നകതാസവ  ഗതാരനഡതാ

നകതാസല് നപതാലശസവ നസഷന അധമികൃതനരതാ നവണത്ര ജതാഗ്രത പുലരത്തതാത്തത

മൂലമതാണവ  അതമിദതാരുണമതായ  ഇഇൗ  സണഭവമുണതായതവ.   നകതാസല്  നപതാലശസവ

നസഷചന  ചതതാട്ടടുത്തു  കൂടെമിയതാണവ  ഇഇൗ വള്ളത്തമില്  ആളുകള് നപതായതണ  ആ

വള്ളമതാണവ തമിരയമില്ചപട്ടവ അപകടെത്തമില്ചപട്ടതണ.  നകതാസല് നപതാലശസുകതാരുണ

മചചറെെന  എനനഫതാഴവ സവ ചമന്റുകതാരുണ  നനേതാകമിനേമില്ക്കുകയതായമിരുന.  പമിനശടെവ

മതത്സ്യചത്തതാഴമിലതാളമികള്  നപതായമിട്ടതാണവ  രണ്ടുമൂന  മണമിക്കൂര  കഴമിഞ്ഞനശഷണ
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ബതാകമിയുള്ളവചര  രക്ഷചപടുത്തമി  ചകതാണ്ടുവനതവ.  നടതാളമിണഗവ

നേമിനരതാധനേമതായതമിനേതാല്  ഫമിഷറെെശസവ  ഓഫശസറണ  അധമികൃതരുണ

തശരത്തുണതായമിരുന.   മരണമടെഞ്ഞ  കമിസഫര  വതാടെക  വശട്ടമിലതാണവ

തതാമസമിക്കുനതവ.  ഡതാനേമിനമതാന  6  മതാസണ  പ്രതായമുള്ള  ഒരു  കുഞ്ഞമിചന

പമിതതാവതാണവ.  സരകതാര  സണവമിധതാനേങളുചടെയുണ  നകതാസവ  ഗതാരഡമിചനയുണ

സമനയതാജമിതമതായ  ഇടെചപടെലണതായമിരുചനങമില്  ഇഇൗ  ദതാരുണമതായ  സണഭവണ

ഒഴമിവതാകതാമതായമിരുന.   ഇതനപതാചലതാരു  സണഭവണ  മൂവതാറ്റുപുഴയമിലമുണതായമി.

മൂവതാറ്റുപുഴയമില്  ഒരു  കുട്ടമി  കമിണറമില്  വശണു.   ഫയരനഫതാഴവ  ഓകമിജന

സമിലമിണറമതായമി വനമിരുചനങമില് ആ കുട്ടമി രക്ഷചപടുമതായമിരുന.  ഗവണ്ചമനവ

ചമഷമിനേറെെമി,  ഇഇൗ  ഏജനസമികള്  പലനപതാഴണ  കതാരത്സ്യക്ഷമമതായമി

പ്രവരത്തമികതാത്തതചകതാണതാണവ  ഇത്തരണ  അപകടെങളുണതാകുനതവ.

സമനയതാജമിതതായ  ഇടെചപടെലണതായമിരുചനങമില്  ഇഇൗ  അപകടെണ

ഒഴമിവതാകതാമതായമിരുന.   മരണമടെഞ്ഞവരുചടെ  നേമിരതാലണബരതായ  കുടുണബത്തമിനേവ

ആവശത്സ്യമതായ  ധനേസഹതായണ  നേല്കണചമനണ  കുടുണബത്തമിചല  ഒരു  വത്സ്യകമികവ

വശതണ  പ്രനദശചത്ത  ഫമിഷറെെശസുമതായമി  ബന്ധചപട്ട  ഓഫശസമില്  ചതതാഴമില്

നേല്കണചമനണ ഞതാന അഭത്സ്യരതമിക്കുന.
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മുങമിമരണണ

മതത്സ്യബന്ധനേവണ ഹതാരബര എഞമിനേശയറെെമിണഗണ വകുപ്പുമനമി (ശശമതമി ചജ  .

നമഴമിക്കുട്ടമിഅമ):  സര,  ബഹുമതാനേചപട്ട  പ്രതമിപക്ഷനനേതതാവവ  ഇവമിചടെ

വമിശദശകരമിച്ചതനപതാചല  ഇനചല ഡതാനേമി (40 വയസവ), കമിസഫര (58 വയസവ)

എനശ  രണവ  മതത്സ്യചത്തതാഴമിലതാളമികള്  ദതാരുണമതായമി  ചകതാല്ലത്തവ

മരണചപടുകയുണതായമി. വളളത്തമിലണതായമിരുന മറവ രണ്ടുനപചര ചതതാഴമിലതാളമികള്

രക്ഷചപടുത്തമി.  ശകമതായ കടെല്നക്ഷതാഭണ കതാരണണ നകതാസല് നപതാലശസമിചനയുണ

മചചറെെന  എനനഫതാഴവചമനമിചനയുണ  കടെല്  സുരക്ഷതാ  നബതാട്ടുകള്കവ

അപകടെസ്ഥലത്തവ  ഉടെനേടെമി  എത്തമിനച്ചരുനതമിനേവ  തടെസണ  നനേരമിട്ടു.

വമിവരമറെെമിഞ്ഞയുടെന  തചന  നകതാസല്  നപതാലശസുണ  മചചറെെന  എനനഫതാഴവചമനവ

വമിഭതാഗവണ  രക്ഷതാപ്രവരത്തനേണ  ആരണഭമിചച്ചങമിലണ  ശകമതായ  കടെല്നക്ഷതാഭണ

രക്ഷതാപ്രവരത്തനേചത്ത തടെസചപടുത്തമിചയനതാണവ എനേമികവ  കമിട്ടമിയ റെെമിനപതാരട്ടവ.

ഇനചല  നേമിയമസഭയമിടെക്കുണ  ഇഇൗ  വതാരത്തയറെെമിഞ്ഞയുടെന  തചന   ഞതാന

ചകതാല്ലത്തവ എത്തമിയമിരുന. ജമില്ലതാ കളക്ടര, അസമിസനവ കമശഷണര, നപതാലശസവ,

മറവ  ബന്ധചപട്ടവര,  മതത്സ്യചത്തതാഴമിലതാളമി  നടഡവ  യൂണമിയന നനേതതാകള്,  ചെവറെെ

എണ.എല്.എ.  അടെകമുളളവരുമതായമി  കളക്ടനറെെറമില്  നയതാഗണ  നചെരനവ  ഇഇൗ



Uncorrected/Not for publication
4

സണഭവത്തമില്  ബന്ധചപട്ടവരകവ  എല്ലതാ  ആശശതാസവണ  നേല്കതാന  തശരുമതാനേണ

എടുത്തമിട്ടുണവ.  രക്ഷതാപ്രവരത്തനേത്തമില്  എചന്തെങമിലണ  കതാലവമിളണബണ

ഉണതായമിട്ടുചണങമില്  അതവ  പരമിനശതാധമിച്ചവ  റെെമിനപതാരട്ടവ  നേല്കതാന

ആവശത്സ്യചപട്ടമിട്ടുണവ.  ഇവമിടെചത്ത  പ്രശ്നചമനവ  പറെെയുനതവ,  കഴമിഞ്ഞ

ഗവണ്ചമനമിചന  കതാലത്തവ  രക്ഷതാപ്രവരത്തനേത്തമിനേവ  മൂനവ  നബതാട്ടുകള്

വതാങമിയമിരുന. മൂനണ പ്രവരത്തമിക്കുനമില്ല. അതമതായമി ബന്ധചപട്ടവ വമിജമിലനസവ

എനകശയറെെമി  നേടെക്കുകയതാണവ.  ഇഇൗ  നമഖലകളമില്  ഉത്തരവതാദമിതശപൂരണ്ണമതായമി

നേമിലവതാരമുളള  ഉപകരണങചളതാനണ  നേമള്  വതാങ്ങുനമില്ലതാചയനളളതവ  പ്രശ്നണ

തചനയതാണവ.  ഇനപതാള്  നബതാട്ടുകള്  വതാടെകയവ  എടുകതാനേതാണവ

തശരുമതാനേമിച്ചമിരമിക്കുനതവ. എനതാല് വതാടെകയവ എടുക്കുന നബതാട്ടുകള് ഇത്തരചമതാരു

അടെമിയന്തെര  സതാഹചെരത്സ്യങളമില്,  വലമിയ  നക്ഷതാഭമുണതാകുനമതാള്  നപതാകതാന

നശഷമിയുളളതല്ലതാചയന  പ്രശ്നമുണവ.   ഇത്തരണ  പ്രശ്നങള്  അടെമിയന്തെരമതായമി

ഇടെചപട്ടവ പരമിഹരമിക്കുനതമിനേവ ഒരു മചചറെെന ആണബുലനസവ തചന വതാങ്ങുനതമിനേവ

തശരുമതാനേചമടുത്തമിട്ടുണവ.  ഇഇൗ ഗവണ്ചമനവ  വനമിട്ടവ  ഒനര മതാസനമ ആയമിട്ടുളള.

ഉടെചനേ  ഇചതല്ലതാണ  വതാങമിവയതാനുളള  സമയമതായമിട്ടമില്ല.  മചചറെെന  ആണബുലനസവ

വതാങ്ങുനതമിനുളള  തശരുമതാനേണ  എടുത്തമിട്ടുണവ.  കതാലവമിളണബണ  കൂടെതാചത  വതാങ്ങുണ.
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മതത്സ്യചത്തതാഴമിലതാളമി  കുടുണബങള്കവ  സഹതായണ  നേല്കതാന,   ഏകനദശണ  10

ലക്ഷനത്തതാളണ  രൂപ  വരുന  മതത്സ്യചഫഡമിചനയുണ  ഫമിഷറെെശസവ

ഡമിപതാരട്ടുചമനമിചനയുണ  ഇനഷശറെെനസവ  തക  ചകതാടുകതാന  കഴമിയുചമനതാണവ

കരുതനതവ.  അതവ  ചകതാടുക്കുണ.  വളളത്തമിനേവ  ഇനഷശറെെനസമില്ല.  അതമിചനേതാരു

സണവമിധതാനേണ  ഇനവചര  ഫമിഷറെെശസവ  ഡമിപതാരട്ടുചമനമിനലതാ  മനറചതങമിലണ

രശതമിയമിനലതാ  ഇല്ലതാത്തതചകതാണവ  മുഖത്സ്യമനമിയുമതായമി  ബന്ധചപട്ടവ  വളളത്തമിചന

നേഷ്ടപരമിഹതാരത്തമിനുളള  സണവമിധതാനേണ  ഒരുക്കുണ.   ആ  കുടുണബത്തമിനേവ  വശടു

ചകതാടുകതാനുളള  അടെമിയന്തെരമതായ  നേടെപടെമി  സശശകരമിക്കുണ.  ആവശത്സ്യമതായ  എല്ലതാ

സഹതായവണ ഉറെെപതാക്കുന തരത്തമില് ഇനചല ഇടെചപട്ടമിട്ടുണവ.   അങവ പറെെഞ്ഞ

പ്രശ്നങളുചണനളളതചകതാണവ അടെമിയന്തെരമതായമി ഇടെചപട്ടവ പരമിഹരമിക്കുണ.

(2) കൃഷമിനേതാശണ

ശശ  .    വമി  .    എസവ  .    അച്ചുതതാനേന്ദന:  സര,  എചന മണ്ഡലമതായ മലമ്പുഴയമിചല

കഞമിനകതാടെവ,  പുളമിയതാനപറ,  ചചെമറ,  അറണകുടെമി,  മതാമളളണ,  വടെളമികതാടെവ,

ചകതാചചട്ടകതാടെവ  തടെങമിയ  പ്രനദശങളമില്  വനേത്സ്യമൃഗങള്  വനനതതാതമില്

കൃഷമിനേതാശണ  വരുത്തുകയുണ  ജശവനുണ  സശത്തമിനുണ  ഭശഷണമി  സൃഷ്ടമിക്കുകയുമതാണവ.
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