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ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കല

അന്തര്സസംസസ്ഥാന നദദീജല കരസ്ഥാര്

ശ്രദീ  .   കക  .   കൃഷ്ണന്കുടണി:  സര്, നമ്മുകടെ ജലസമ്പതണികന്റെ സണിസംഹഭസ്ഥാഗവസം

നസ്ഥാമറണിയസ്ഥാകതെ നമുക്കക്ക് നഷ്ടമസ്ഥായണികക്കസ്ഥാണണിരണിക്കുകയസ്ഥാണക്ക്.  അന്തര്സസംസസ്ഥാന

നദദീജല  പ്രശ്നതണികന്റെ  പപേരണില  കസ്ഥാപവേരണിയസം  പേറമ്പണിക്കുളവസം  ആളണിയസ്ഥാറസം

മുപഖേന  വേലണിയ  നഷ്ടമസ്ഥാണക്ക്  നമുക്കക്ക്  പനരണിട്ടുകകസ്ഥാണണിരണിക്കുന്നതെക്ക്.

കപേരണിയസ്ഥാറണികല  മുഴുവേന്  കവേള്ളവസം  മുല്ലകപ്പെരണിയസ്ഥാറണികന്റെ  പപേരണില

നഷ്ടകപ്പെടുകയസ്ഥാണക്ക്.   ശണിരുവേസ്ഥാണണി  കരസ്ഥാറണിലനണിനസം  എത്രപയസ്ഥാ  അധണികസം

കവേള്ളമസ്ഥാണക്ക്  തെമണിഴക്ക് നസ്ഥാടെക്ക്  കകസ്ഥാണ്ടുപപേസ്ഥാകുന്നതെക്ക്.   അടപ്പെസ്ഥാടെണി  പേദ്ധതെണിക്കക്ക്

അനുമതെണി  തെരുന്നതെണില  അവേര്  തെടെസസം  സൃഷ്ടണിക്കുകയസം  കചെയ്യുകയസ്ഥാണക്ക്.

അതുപപേസ്ഥാകലതെകന്ന  കനയസ്ഥാര്-  ഒരു  കരസ്ഥാറമണില്ലസ്ഥാകതെ  കവേള്ളസം  അവേര്

കകസ്ഥാണ്ടുപപേസ്ഥാകുകയസ്ഥാണക്ക്.   പേറമ്പണിക്കുളവമസ്ഥായണി  ബന്ധകപ്പെടക്ക്  1970-ലസ്ഥാണക്ക്

കരസ്ഥാറണസ്ഥാക്കണിയതെക്ക്.   1958  മുതെല  മുന്കസ്ഥാല  പ്രസ്ഥാബലല്യമസ്ഥാണക്ക്  ആ

കരസ്ഥാറണിലുണസ്ഥായണിരുന്നതെക്ക്.  ഇഇൗ കരസ്ഥാര് പ്രകസ്ഥാരസം 30 വേര്ഷസം കൂടുപമ്പസ്ഥാള് കരസ്ഥാര്

പുതുക്കണസം എനണക്ക്.  30 കകസ്ഥാല്ലകത ഡസ്ഥാറ്റ എടുതക്ക് അതെനുസരണിചക്ക് കവേള്ള
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വേദീതെസം  വേയ്ക്കണകമന്നസ്ഥാണക്ക്  കരസ്ഥാറണിലുള്ള  വേല്യവേസ.   എന്നസ്ഥാല  ഇപപ്പെസ്ഥാള്  58

കകസ്ഥാല്ലമസ്ഥായണി.   ഇതുകകസ്ഥാണക്ക്  പകരളതണിനുണസ്ഥാകുന്ന  നഷ്ടസം  ഭദീമമസ്ഥാണക്ക്.

ഇങ്ങകന ഒരു കരസ്ഥാര് പ്രകസ്ഥാരസം കവേള്ളതണികന്റെ കണകക്കടുതക്ക് പനസ്ഥാക്കണിയസ്ഥാല

നമുക്കക്ക് ഏകപദശസം  6  റ്റണി.എസം.സണി.  കവേള്ളസം ലഭണിപക്കണതെസ്ഥാണക്ക്.   അക്കസ്ഥാരല്യസം

തെമണിഴക്ക് നസ്ഥാട്തെകന്ന  പജസ്ഥായണിന്റെക്ക്  വേസ്ഥാടര്  റഗുപലഷന്  പബസ്ഥാര്ഡണിലവേചക്ക്  4.5

റ്റണി.എസം.സണി.  ജലസം  തെരസ്ഥാകമന്നക്ക്  തെതെത്വതണില  അസംഗദീകരണിചതെസ്ഥാണക്ക്.

അതുപ്രകസ്ഥാരമസ്ഥാകണങണില  ഒരു  കണിപലസ്ഥാ  ലണിറ്റര്  കവേള്ളതണിനക്ക്  2  രൂപേ  വേചക്ക്

കണക്കസ്ഥാക്കണിയസ്ഥാലതകന്ന 26 പകസ്ഥാടെണി രൂപേ ഒരു വേര്ഷസം നമുക്കക്ക് നഷ്ടകപ്പെടുസം.

ഇങ്ങകന  58  വേര്ഷസംകകസ്ഥാണക്ക്  ഏകപദശസം  1500  പകസ്ഥാടെണി  രൂപേ പേറമ്പണിക്കുളസം

സണിസ്റ്റതണിലനണിന്നക്ക്  മസ്ഥാത്രസം  പകരളതണിനക്ക്  നഷ്ടസംവേനകവേന്നക്ക്  കണക്കസ്ഥാക്കസ്ഥാസം.

കസ്ഥാപവേരണി നദദീജലതണികന്റെ ആയകക്കടണിപലയ്ക്കക്ക് പപേസ്ഥാലുസം പേറമ്പണിക്കുളത്തുനണിനസം

കവേള്ളസം  ഇപപ്പെസ്ഥാള്  അവേര്  ഉപേപയസ്ഥാഗണിച്ചുകകസ്ഥാണണിരണിക്കുകയസ്ഥാണക്ക്.   അതെക്ക്

ഒരണിക്കലുസം  കചെയസ്ഥാന്  പേസ്ഥാടെണില്ലസ്ഥാതതെസ്ഥാണക്ക്.  അതുപപേസ്ഥാകലതെകന്ന  ശണിരുവേസ്ഥാണണി

ഡസ്ഥാമണിലനണിനസം  പകസ്ഥായമ്പത്തൂരണിപലയ്ക്കക്ക്  കവേള്ളസം  കകസ്ഥാണ്ടുപപേസ്ഥാകുകയസ്ഥാണക്ക്.

കസ്ഥാപവേരണി  ടട്രൈബബ്യൂണലണികല വേണിധണി  പ്രകസ്ഥാരസം  പകസ്ഥായമ്പത്തൂരണിപലയ്ക്കക്ക്  കവേള്ളസം



Uncorrected/ Not for publication
3

അവേര്  ഏകറ്റടുത്തുകകസ്ഥാണണിരണിക്കുകയസ്ഥാണക്ക്.  അങ്ങകനയസ്ഥാകണങണില

ശണിരുവേസ്ഥാണണിയണികല  കവേള്ളസം  അവേണികടെ  കകസ്ഥാടുപക്കണ  ആവേശല്യമണില്ല.

ശണിരുവേസ്ഥാണണിയണിലനണിന്നക്ക്  1.3  റ്റണി.എസം.സണി.  ജലമസ്ഥാണക്ക്  അവേര്ക്കക്ക്

അനുവേദണിചകതെങണില  ഇപപ്പെസ്ഥാള്  3-4  റ്റണി.എസം.സണി.  കവേള്ളസംവേകര  അവേര്

ഉപേപയസ്ഥാഗണിച്ചുകകസ്ഥാണണിരണിക്കുകയസ്ഥാണക്ക്.  അതെക്ക്  അടപ്പെസ്ഥാടെണിയണില  കകസ്ഥാണ്ടുവേരസ്ഥാന്

അവേര് സമ്മതെണിക്കുന്നണില്ല.   കസ്ഥാപവേരണിയകടെ പ്രശ്നസം പേറഞ്ഞുകകസ്ഥാണക്ക് അതെണിലുസം

തെടെസസം നണിലക്കുകയസ്ഥാണക്ക്.  കസ്ഥാപവേരണി ടട്രൈബബ്യൂണലണികന്റെ അവേസ്ഥാര്ഡക്ക് പ്രകസ്ഥാരസം

നമുക്കക്ക് കണിടണിയ കവേള്ളസം നമ്മളുപേപയസ്ഥാഗണിക്കസ്ഥാകതെ മുഴുവേന് ഇപപ്പെസ്ഥാള് തെമണിഴക്ക് നസ്ഥാടെക്ക്

ഉപേപയസ്ഥാഗണിച്ചുകകസ്ഥാണണിരണിക്കുകയസ്ഥാണക്ക്.  അതുപപേസ്ഥാകലതെകന്ന  ഒരു

പചെസ്ഥാദല്യതണിനുതരമസ്ഥായണി  ഇന്നക്ക്  ഇഇൗ  സഭയണില  പേണി.എ.പേണി.  കരസ്ഥാര്  ചെര്ച

കചെയസ്ഥാതെണിരണിക്കസ്ഥാന്  ഒരു  പകസണികന്റെ  കസ്ഥാരല്യസം  പേറഞണിരുന.    2012-13-ല

പേറമ്പണിക്കുളത്തുനണിനസം  കവേള്ളസം  ലഭണിക്കസ്ഥാതതെണികന്റെ  പപേരണില

സര്വ്വകക്ഷണിപയസ്ഥാഗസം  കൂടുകയസം  അതെണികനതെണികര  നണിയമനടെപേടെണി

സത്വദീകരണിക്കണകമന്നക്ക്  പേറഞതെണികന്റെ  അടെണിസസ്ഥാനതണില  ഒരു  പകസക്ക്

കകസ്ഥാടുക്കുകയസം  കചെയണിരുന.   ആ  വേര്ഷതണില  കവേള്ളസം
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ലഭണിക്കസ്ഥാതതുകകസ്ഥാണസ്ഥാണക്ക്  പകസക്ക്  കകസ്ഥാടുതകതെന്നതെസ്ഥായണിരുന  അതെണികല

ഒരസ്ഥാപേകതെ.  യഥസ്ഥാര്ത്ഥതണില  കരസ്ഥാര്  ലസംഘനമസ്ഥാണക്ക്  അവേണികടെ  നടെന്നതെക്ക്.

അതെണികനതെണികരയല്ല  അവേണികടെ  പകസ്സുണസ്ഥായതെക്ക്.   അതുകകസ്ഥാണ്ടുള്ള  പദസ്ഥാഷസം

പകരളതണിനുണസ്ഥായണിട്ടുണക്ക്.   ഇപപ്പെസ്ഥാള്  പേറമ്പണിക്കുളതണികന്റെ  ചെര്ച  ഒനസം

നടെക്കുന്നണില്ലസ്ഥാകയന്നക്ക്  മസ്ഥാത്രമല്ല  ആ  കവേള്ളസം  മുഴുവേന്  ഇപപ്പെസ്ഥാള്  തെമണിഴക്ക് നസ്ഥാടെക്ക്

കകസ്ഥാണ്ടുപപേസ്ഥാകുകയസ്ഥാണക്ക്.  പേസ്ഥാലക്കസ്ഥാടെക്ക് ജണില്ലയണിലസ്ഥാകണങണില കുടെണിക്കസ്ഥാന്പപേസ്ഥാലുസം

കവേള്ളസം  കണിടസ്ഥാത  അവേസയസ്ഥാണക്ക്.   കപേണ്കുടണികളസ്ഥാകണങണില

സ്കൂളുകളണിലപപേസ്ഥാലുസം  പപേസ്ഥാകസ്ഥാകതെ  പലസ്ഥാറണിയണില  കവേള്ളസം  കകസ്ഥാണ്ടുവേരുന്നതുസം

പനസ്ഥാക്കണിയണിരണിക്കുന്ന  ഒരവേസയസ്ഥാണക്ക്  വേരുന്നതെക്ക്.   തെമണിഴക്ക് നസ്ഥാടെണികന ആ

ചെര്ചയണില കകസ്ഥാണ്ടുവേരസ്ഥാന് സമ്മര്ദസം കചെലുത്തുകയസം   വേളകര ഗഇൗരവ്വമസ്ഥായണി

ആ പകസണികന്റെ കസ്ഥാരല്യങ്ങള് ചെര്ച കചെയ്യുകയസം പവേണസം.  മുഖേല്യമനണി ഇടെകപേടക്ക്

അടെണിയന്തരമസ്ഥായണി ബന്ധകപ്പെടവേരുകടെ ഒരു പയസ്ഥാഗസം വേണിളണിച്ചുപചെര്തക്ക് എങ്ങകന

നണിയമപേരമസ്ഥായണി  അതെണികന  പനരണിടെസ്ഥാന്  സസ്ഥാധണിക്കുകമനസം  നമ്മുകടെ  അന്തര്

സസംസസ്ഥാന നദദീജല പ്രശ്നങ്ങള് എങ്ങകന പേരണിഹരണിക്കസ്ഥാന് സസ്ഥാധണിക്കുകമനസം

നഷ്ടകപ്പെടുന്ന ജലസം എങ്ങകന വേദീകണടുക്കസ്ഥാന് സസ്ഥാധണിക്കുകമന്നതെണികനക്കുറണിച്ചുസം
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ഒരു  തെദീരുമസ്ഥാനമുണസ്ഥാകണകമന്നസ്ഥാണക്ക്  എനണിക്കക്ക്  ബഹുമസ്ഥാനകപ്പെട

മുഖേല്യമനണിപയസ്ഥാടെഭല്യര്ത്ഥണിക്കസ്ഥാനുള്ളതെക്ക്.

അന്തര്സസംസസ്ഥാന നദദീജല കരസ്ഥാര്

മുഖേല്യമനണി (  ശ്രദീ  .   പേണിണറസ്ഥായണി വേണിജയന്  ): സര്,  സസംസസ്ഥാനകത

സസംബന്ധണിചണിടെപതസ്ഥാളസം  അതെദീവേ ഗഇൗരവേമുള്ള പ്രശ്നമസ്ഥാണക്ക്  ബഹുമസ്ഥാനല്യനസ്ഥായ

കക.  കൃഷ്ണന്കുടണി  ഇവേണികടെ  ഉന്നയണിചതെക്ക്.   പേറമ്പണിക്കുളസം-ആളണിയസ്ഥാര്  പേദ്ധതെണി

കരസ്ഥാറണികനക്കുറണിച്ചുസം  മറ്റക്ക്  കസ്ഥാരല്യങ്ങകളക്കുറണിച്ചുകമസ്ഥാകക്ക  അപദഹസം  സൂചെണിപ്പെണിച

കസ്ഥാരല്യങ്ങള്  ശരണിയസ്ഥാണക്ക്.   ഇവേണികടെ ഇതുമസ്ഥായണി ബന്ധകപ്പെട പുനരവേപലസ്ഥാകന

നടെപേടെണി  1988-ല  തെകന്ന  പകരളസം  ആരസംഭണിചണിട്ടുണക്ക്.   2011  വേകരയള്ള

ഘടതണില മുഖേല്യമനണിതെലതണിലുസം മനണിതെലതണിലുസം ഉപദല്യസ്ഥാഗസതെലതണിലുസം

ഇതെണിനസ്ഥായണി  ചെര്ച നടെന്നണിട്ടുണക്ക്.   എന്നസ്ഥാല അധണികജലലഭല്യതെ പേങ്കുവേയ്ക്കുന്ന

കസ്ഥാരല്യതണില പേരസ്പര ധസ്ഥാരണ ഇപതെവേകര ആയണിടണില്ല.  ഇക്കസ്ഥാരല്യതണില 2009

കഫെബ്രുവേരണി  27-നക്ക്  പ്രശ്നങ്ങള് പേരണിപശസ്ഥാധണിചക്ക്  അന്തണിമ തെദീരുമസ്ഥാനകമടുക്കസ്ഥാന്

പേരല്യസ്ഥാപ്തമസ്ഥായ  സണിസംഗണിള്  പേസ്ഥാപക്കജക്ക്  രൂപേകപ്പെടുതസ്ഥാന്  പകരള-തെമണിഴക്ക് നസ്ഥാടെക്ക്

സര്ക്കസ്ഥാരുകളുകടെ  ഉന്നതെ  ഉപദല്യസ്ഥാഗസകര  സസംയക്തമസ്ഥായണി



Uncorrected/ Not for publication
6

ചുമതെലകപ്പെടുതണിയണിരുന.   ഇതെണികന്റെ  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായണി  2009  ഏപ്രണില  8-നക്ക്

തെണിരുവേനന്തപുരത്തുസം  24-നക്ക്  കചെടന്നയണിലുസം  പയസ്ഥാഗസം  പചെര്ന്നണിട്ടുണക്ക്.   രണക്ക്

സസംസസ്ഥാനങ്ങളുസംകൂടെണി  ചൂണണിക്കസ്ഥാണണിച  പ്രധസ്ഥാന  പ്രശ്നങ്ങള്  ഏകഴണ്ണമസ്ഥാണക്ക്.

അവേകൂടെണി  ഉള്കപ്പെടുതണികകസ്ഥാണക്ക്  2011  ജനുവേരണി  21-നക്ക്  തെണിരുവേനന്തപുരതക്ക്

ചെദീഫെക്ക്  കസക്രടറണിതെലതണില  ചെര്ച  കചെയ.    എന്നസ്ഥാല  2011-നക്ക്  പശഷസം

ഇതുമസ്ഥായണി  ബന്ധകപ്പെട  പുനരവേപലസ്ഥാകന  ചെര്ചകള്  നടെന്നണിടണില്ല

എനള്ളതെസ്ഥാണക്ക് നണിര്ഭസ്ഥാഗല്യകരമസ്ഥായ വേസ്തുതെ.  2013 ഏപ്രണില 28-നക്ക് ജലവേണിഭവേ

വേകുപ്പെമനണിയസം  തെമണിഴക്ക് നസ്ഥാടെണികന്റെ  കപേസ്ഥാതുമരസ്ഥാമതക്ക്  വേകുപ്പെമനണിയസം  തെമ്മണില

നദദീജല  വേണിഷയതണില  ചെര്ച  നടെന്നണിട്ടുണക്ക്.   ഇതെണില  പേണി.എ.പേണി.  കരസ്ഥാര്

പുനരവേപലസ്ഥാകന ചെര്ച തുടെരസ്ഥാന് ധസ്ഥാരണയസ്ഥായണിട്ടുണക്ക്. പേണി.എ.പേണി.  കരസ്ഥാര്

പ്രകസ്ഥാരസം ചെണിറ്റൂര് പുഴയ്ക്കക്ക് പ്രതെണിവേര്ഷസം  7.2 TMC  ജലസം ലഭല്യമസ്ഥാകണസം.  എന്നസ്ഥാല

ചെണില വേര്ഷങ്ങളണില ഈ ജലസം നമുക്കക്ക് ലഭണിചണിടണില്ല. 2013 ജനുവേരണി 30-നക്ക് പകരള

സര്ക്കസ്ഥാര് വേണിളണിച സര്വ്വകക്ഷണി പയസ്ഥാഗതണില …....

ശ്രദീ  .   പേണി  .   സണി  .   പജസ്ഥാര്ജക്ക് പസ്ഥാപതസ്ഥാടസം : സര്, പപേസ്ഥായണിന്റെക്ക് ഓഫെക്ക് ഓര്ഡര്.

മണി  .   കചെയര്പപേഴ്സണ് : എന്തസ്ഥാണക്ക് പപേസ്ഥായണിന്റെക്ക് ഓഫെക്ക് ഓര്ഡര്?
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ശ്രദീ  .    പേണി  .    സണി  .    പജസ്ഥാര്ജക്ക്  പസ്ഥാപതസ്ഥാടസം  : സര്,  കഡപേബ്യൂടണി  സ്പദീക്കര്

സഭയണിലുള്ളപപ്പെസ്ഥാള്  പേസ്ഥാനല  ഓഫെക്ക്  കചെയര്  അദ്ധല്യക്ഷപേദതണിലണിരുന്നക്ക്   സഭ

നണിയനണിക്കസ്ഥാറണില്ല.  ഇതെക്ക്  ക്രമവേണിരുദ്ധമസ്ഥാണക്ക്.  അതുകകസ്ഥാണക്ക്  കഡപേബ്യൂടണി  സ്പദീക്കര്

കചെയറണില  പപേസ്ഥായണിരുന്നണിടക്ക്  പേസ്ഥാനല  ഓഫെക്ക്  കചെയര്  ഇറങ്ങണി  സദീറ്റണില

വേന്നണിരണിക്കണസം. ഇതെസ്ഥാണക്ക് എനണിക്കക്ക് പേറയസ്ഥാനുള്ളതെക്ക്. 

(ബഹുമസ്ഥാനകപ്പെട കഡപേബ്യൂടണി  സ്പദീക്കര് അദ്ധല്യക്ഷപവേദണിയണിലുസം പേസ്ഥാനല ഓഫെക്ക്

കചെയര് അവേരുകടെ സദീറ്റണിലുസം പപേസ്ഥായണിരുന.)

ശ്രദീ  .    പേണിണറസ്ഥായണി  വേണിജയന്:  സര്,  ഞസ്ഥാന്  സസംസസ്ഥാരണിചതുമസ്ഥായണി

ബന്ധകപ്പെട്ടുള്ള വേണിഷയമല്ലതെക്ക്.  

പേണി.എ.പേണി.  കരസ്ഥാര്  പ്രകസ്ഥാരസം  ലഭണിപക്കണ  കവേള്ളസം  നമുക്കക്ക്

ലഭണിക്കുനണസ്ഥായണിരുന്നണില്ല.  2013  ജനുവേരണി  30-നക്ക്  പകരള  സര്ക്കസ്ഥാര്

വേണിളണിച്ചുപചെര്ത  സര്വ്വകക്ഷണി  പയസ്ഥാഗതണില  കരസ്ഥാര്  ലസംഘനങ്ങള്കക്കതെണികര

നണിയമ നടെപേടെണി എടുക്കസ്ഥാന് തെദീരുമസ്ഥാനണിച്ചു. 2013  ഏപ്രണില  16-നക്ക് ബഹുമസ്ഥാനകപ്പെട

സുപ്രദീസംപകസ്ഥാടെതെണിയണില അസല അനല്യസ്ഥായവസം ഇടെക്കസ്ഥാല ഹര്ജണിയസം ഫെയല കചെയ.

ബഹുമസ്ഥാനകപ്പെട  സുപ്രദീസംപകസ്ഥാടെതെണി  ഇതെണിപന്മേല  നടെപേടെണി  എടുക്കസ്ഥാന്

ഇരണിക്കുന്നപതെയള. പേറമ്പണിക്കുളസം - ആളണിയസ്ഥാര് പേദ്ധതെണി കരസ്ഥാര് പുനരവേപലസ്ഥാകനസം
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കചെയസ്ഥാനുള്ള ചെര്ച തുടെരുന്നതെണിനക്ക് പകസക്ക് തെടെസമസ്ഥാവേണില്ല എനതെകന്നയസ്ഥാണക്ക് നസ്ഥാസം

കസ്ഥാപണണതെക്ക്.  പകരള  തെസ്ഥാല്പരല്യങ്ങള്  പൂര്ണ്ണമസ്ഥായസം  സസംരക്ഷണിച്ചുകകസ്ഥാണസ്ഥാവസം

അവേപലസ്ഥാകന  ചെര്ചകള്  നടെത്തുക.  പകസക്ക്  ദദീര്ഘമസ്ഥായണി  പപേസ്ഥാവകയസ്ഥാണക്ക്

കചെയ്യുന്നതെക്ക്.  രണക്ക് സര്ക്കസ്ഥാരുകളുസം തെമ്മണില ചെര്ചയണിലൂകടെ പ്രശ്നസം പേരണിഹരണിക്കസ്ഥാന്

നല്ലതുപപേസ്ഥാകല  ശ്രമണിപക്കണതെസ്ഥായണിട്ടുണക്ക്.  കസ്ഥാപവേരണി  നദദീജല  ട്രൈണിബബ്യൂണല

വേണിധണിപ്രകസ്ഥാരസം  പകരളതണിനക്ക്  30  TMC  ജലസം  അനുവേദണിക്കകപ്പെടണിട്ടുണക്ക്.

ഇതുപേപയസ്ഥാഗണിക്കസ്ഥാന്  മൂന്നക്ക്  പുഴകളണില  കറഗുപലറ്റര്  നണിര്മ്മണിക്കസ്ഥാന്  സര്കവ്വ

പൂര്തണിയസ്ഥാക്കണിയണിട്ടുണക്ക്.  എന്നസ്ഥാല  സലനണിര്ണ്ണയസം  കഴണിഞണിടണില്ല.

സലനണിര് ണ്ണയസം  നടെതണിവേരുന്നപതെയള.  ഒന്പേതെക്ക്  പുതെണിയ  പേദ്ധതെണികളുകടെ

സസ്ഥാധല്യതെസ്ഥാപേഠനസം  പൂര്തണിയസ്ഥായണിട്ടുണക്ക്.  അവേയമസ്ഥായണി  ബന്ധകപ്പെട  സര്പവ്വകളുസം

നടെനവേരണികയസ്ഥാണക്ക്.  ഭവേസ്ഥാനണി  പബസണില അടപ്പെസ്ഥാടെണി  ഇറണിപഗഷന്  പേദ്ധതെണിക്കുള്ള

പേസ്ഥാരണിസണിതെണികസ്ഥാനുമതെണിക്കസ്ഥായണി  അപപേക്ഷ  സമര്പ്പെണിചണിട്ടുണക്ക്.  ഇക്കസ്ഥാരല്യതണില

തെമണിഴക്ക് നസ്ഥാടെണികന്റെ  അഭണിപ്രസ്ഥായസംകൂടെണി  പതെടെണകമന്നസ്ഥാണക്ക്  എകക്ക്പപേര്ടക്ക്  അടപ്രസല

കമ്മണിറ്റണിയകടെ  നണിര്പദശസം.  തെമണിഴക്ക് നസ്ഥാടെക്ക്  അഭണിപ്രസ്ഥായസം  അറണിയണിചണിടണില്ല.  കസ്ഥാപവേരണി

ജലതണികന്റെ  അര്ഹമസ്ഥായ  വേണിഹണിതെസം  കണിടസ്ഥാന്  സുപ്രദീസംപകസ്ഥാടെതെണിയണില

എസക്ക്.എല.പേണി.  ഫെയല  കചെയണിട്ടുണക്ക്.  ശണിരുവേസ്ഥാണണി കുടെണികവേള്ള  പേദ്ധതെണി  കരസ്ഥാര്
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പ്രകസ്ഥാരസം പകസ്ഥായമ്പത്തൂര് പ്രപദശതക്ക് കുടെണികവേള്ളമസ്ഥായണി  1300  മണിലല്യണ് കബ്യൂബണികക്ക്

അടെണിയണില  കുറയസ്ഥാത  പതെസ്ഥാതെണില  നലകണസം.  ഡസ്ഥാമണികന്റെ  നണിയനണസം

പകരളതണിനസ്ഥാണക്ക്.  പകരളതണികല  റണിസര്പവ്വസ്ഥായറണില  നണിനള്ള  കവേള്ളസം

തെമണിഴക്ക് നസ്ഥാടണികല  ട്രൈദീറ്റക്ക്കമന്റെക്ക്  പസ്ഥാന്റെണില  എത്തുന്നതെണിനുമുമ്പസ്ഥായണി  അളന്നസ്ഥാണക്ക്

നലകുന്നതെക്ക്.  ജലസം  അളനനലകസ്ഥാനുള്ള  സസംവേണിധസ്ഥാനസം  പകരളതണിലണില്ല.  ജല

അളവേക്ക്  നണിര്ണ്ണയണിക്കുന്നതെണിനുള്ള  ആധുനണിക  ഡണിജണിറ്റല  സസംവേണിധസ്ഥാനസം

സസ്ഥാപേണിക്കുസം.  അതെണിനുള്ള  നടെപേടെണി  എടുത്തുവേരണികയസ്ഥാണക്ക്.

പകസ്സുകകളസ്ഥാകക്കയകണങണിലുസം  തെമണിഴക്ക് നസ്ഥാടുമസ്ഥായണി  ചെര്ച  കചെയക്ക്  പ്രശ്നസം

പേരണിഹരണിക്കുന്നതെണിനക്ക്  മുന്ടക  എടുപക്കണതുതെകന്നയസ്ഥാണക്ക്.  ബഹുമസ്ഥാനകപ്പെട

അസംഗസം ചൂണണിക്കസ്ഥാണണിചതുപപേസ്ഥാകല ആ ചെര്ചയ്ക്കുസം മുന്ടകകയടുക്കുസം. 

ശ്രദീ  .    കക  .    കൃഷ്ണന്കുടണി :  സര്,  തെമണിഴക്ക് നസ്ഥാടണിലുസം  കര്ണ്ണസ്ഥാടെകതണിലുസം

ഉള്ളതുപപേസ്ഥാകല ഇന്റെര് പസ്റ്ററ്റക്ക് വേസ്ഥാടറണികന്റെ പ്രശ്നങ്ങകളസ്ഥാകക്ക  ചെര്ചകചെയസ്ഥാനുള്ള ഒരു

സണിരസം  സസംവേണിധസ്ഥാനസം  പ്രകടെന  പേത്രണികയണില  പേറഞണിട്ടുണക്ക്.  ആ  സണിരസം

സസംവേണിധസ്ഥാനസം  ഏര്കപ്പെടുത്തുകയസം  അതുമസ്ഥായണി  ബന്ധകപ്പെടവേരുമസ്ഥായണി  ചെര്ച

നടെത്തുകയസം കചെയസ്ഥാല പേരസല്യകപ്പെടുതസ്ഥാത കൂപറകസ്ഥാരല്യങ്ങള് നമുക്കക്ക്  പേറയസ്ഥാന്

അവേസരസം കണിട്ടുസം.  അതുകകസ്ഥാണക്ക് അതെണിനുള്ള ഒരു സസംവേണിധസ്ഥാനസം ഏര്കപ്പെടുതസ്ഥാന്
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തെയസ്ഥാറസ്ഥാകുപമസ്ഥാ?

ശ്രദീ  .    പേണിണറസ്ഥായണി  വേണിജയന് :  സര്,  ഇവേണികടെ  ചൂണണിക്കസ്ഥാണണിച  കുപറ

കസ്ഥാരല്യങ്ങള്  ഇതെണികന്റെ  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായണി  നടെപക്കണതുസം   പൂര്തണിയസ്ഥാപക്കണതുമുണക്ക്.

ഇക്കസ്ഥാരല്യവസം നമുക്കക്ക് നടെപ്പെസ്ഥാക്കസ്ഥാവന്നതെസ്ഥാണക്ക്. 

മയക്കുമരുന്നണികന്റെ ഉപേപയസ്ഥാഗവസം വേല്യസ്ഥാപേനവസം

ശ്രദീ  .    ടഹബണി  ഈഡന് :  സര്,  നമ്മുകടെ  സമൂഹതണില   പ്രപതെല്യകണിചക്ക്

കഇൗമസ്ഥാരക്കസ്ഥാരുകടെയണിടെയണിലുസം  യവേസ്ഥാക്കളുകടെയണിടെയണിലുസം  ഏറ്റവമധണികസം  ബസ്ഥാധണിക്കുന്ന

മയക്കുമരുന്നണികന്റെ  ഉപേപയസ്ഥാഗവസം  വേല്യസ്ഥാപേനവമസ്ഥാണക്ക്  ഞസ്ഥാന്  ഈ  സഭയകടെ

ശ്രദ്ധയണില  കകസ്ഥാണ്ടുവേരസ്ഥാന്  ആഗ്രഹണിക്കുന്നതെക്ക്.  മയക്കുമരുന്നക്ക്

എന്നതെണികനക്കുറണിച്ചുള്ള പുരസ്ഥാതെനമസ്ഥായ സങല്പസം കഞസ്ഥാവേക്ക്  എന്ന ഉലപ്പെന്നമസ്ഥാണക്ക്.

പേലപപ്പെസ്ഥാഴുസം വേലണിയ മസ്ഥാറ്റസം അതെണില ഉണസ്ഥായണിട്ടുണക്ക്.  ഇന്നക്ക് നമ്മുകടെ സമൂഹതണില

most  modern  synthetic  drugs  available  ആണക്ക്.  പ്രപതെല്യകണിചക്ക്  കകസ്ഥാചണി

പപേസ്ഥാലുള്ള  സലങ്ങളണില  ഇന്നക്ക്  road-rail-air  connectivity  മസ്ഥാത്രമല്ല,

ജലഗതെസ്ഥാഗതെവസം  വേളകര  കസ്ഥാരല്യക്ഷമമസ്ഥായണി  ഇതെണിനുപവേണണി  ഉപേപയസ്ഥാഗണിക്കുനണക്ക്.

എല.എസക്ക്.ഡണി,  എസം.ഡണി.എസം.എ,  കകസ്ഥാകക്കയ്ന്,  എകറ്റസണി തുടെങ്ങണിയ വേളകര

എളുപ്പെതണില  ടകകസ്ഥാരല്യസം  കചെയസ്ഥാന്  കഴണിയന്ന  ഡ്രഗ്സക്ക്  ഇന്നക്ക്
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അവേയണിലബണിളസ്ഥാണക്ക്.  ഇതെക്ക്  കപേകടന്നക്ക്  പപേസ്ഥാലദീസണിനക്ക്  കണ്ടുപേണിടെണിക്കസ്ഥാനുസം

സസ്ഥാധണിക്കസ്ഥാത  ഒന്നസ്ഥാണക്ക്.  മദല്യസം  പപേസ്ഥാകല  ഇതെണികന്റെ  മണസം  കപേകടന്നക്ക്

കണ്ടുപേണിടെണിക്കസ്ഥാന് സസ്ഥാധണിക്കണില്ല.  എല.എസക്ക്.ഡണി.  എനപേറയന്ന ഉലപ്പെന്നസം ഒരു

സ്റ്റസ്ഥാമ്പണികന്റെ വേലണിപ്പെതണിലുള്ളതെസ്ഥാണക്ക്.  അതെക്ക് നമ്മുകടെ നസ്ഥാക്കണില ഒടണിചസ്ഥാല ഇരുപേതെക്ക്

മണണിക്കൂപറസ്ഥാളസം അതെണികന്റെ ലഹരണി കണിട്ടുന്ന സസ്ഥാഹചെരല്യമുണക്ക്.  ശക്തമസ്ഥായ മബ്യൂസണികക്ക്

പകള്ക്കുന്ന  ആളുകള്  ഇതെക്ക്  ഉപേപയസ്ഥാഗണിക്കസ്ഥാറണക്ക്.  വേലണികയസ്ഥാരു  കണ്പസര്ടക്ക്

പകള്ക്കുകന്നസ്ഥാരസ്ഥാള്ക്കക്ക്  അതെണില  ഒരു  ഇന്സ്ട്രുകമന്റെക്ക്  മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണക്ക്  പകള്ക്കസ്ഥാന്

സസ്ഥാധണിക്കുന്നതെക്ക്.  ഇങ്ങകന  കപേസ്ഥാലണിഞ്ഞുപപേസ്ഥായ  ഒരുപേസ്ഥാടെക്ക്  ജദീവേണിതെങ്ങള്

കകസ്ഥാചണിയണില മസ്ഥാത്രമല്ല പകരള സസംസസ്ഥാനതക്ക് പേല സലത്തുമുണക്ക്. 'Catch them

young'  എന്നതെസ്ഥാണക്ക്  ഈ  മയക്കുമരുന്നക്ക്  പലസ്ഥാബണിയകടെ  ഏറ്റവസം  വേലണിയ

മുദസ്ഥാവേസ്ഥാകല്യസം. 12 വേയസ്സുമുതെലുള്ള സ്കൂള് കുടണികകള ടെസ്ഥാര്ജറ്റക്ക് കചെയകകസ്ഥാണക്ക് പകസ്ഥാപളജക്ക്

പേരണിസരങ്ങളണിലുസം സ്കൂള് പേരണിസരങ്ങളണിലുസം ഇന്നക്ക് വേല്യസ്ഥാപേകമസ്ഥായണി ഇതരസം ഡ്രഗ്സക്ക്

അവേയണിലബണിളസ്ഥാണക്ക്.  ഒരു വേലണിയ മയക്കുമരുന്നക്ക് പലസ്ഥാബണി നമ്മുകടെ സസംസസ്ഥാനതക്ക്

പ്രവേര്തണിക്കുനണക്ക്.  അതെണില  വേളകര  പ്രധസ്ഥാനകപ്പെട  ഒന്നസ്ഥാണക്ക്  കകസ്ഥാചണിയണില

ദസ്ഥാരുണമസ്ഥായണി  കകസ്ഥാലകചെയകപ്പെട  റണിസ്റ്റണി  പജസ്ഥാണ്  എനപേറയന്ന  ഒരു

പേത്തുവേയസ്സുകസ്ഥാരന്.  കകസ്ഥാചണിയണില  നടെക്കുന്ന  ആയണിരസം   organised  crime-
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കളണില 800 എണ്ണസം മയക്കുമരുനകള്ക്കക്ക് അടെണിമകപ്പെട ആളുകള് നടെത്തുന്നതെസ്ഥാണക്ക്.

അവേണികടെയസ്ഥാണക്ക്  റണിസ്റ്റണി  പജസ്ഥാണണികനപപ്പെസ്ഥാകലയള്ള  കകസ്ഥാച്ചുകുടണികകള

മയക്കുമരുന്നണികന്റെ  അടെണിമകളസ്ഥായണിട്ടുള്ള  ആളുകള്  കകസ്ഥാലപേസ്ഥാതെകസം  മസ്ഥാത്രമല്ല,

പേണിടെണിച്ചുപേറണി  പപേസ്ഥാലുളള മറ്റക്ക്  കുറ്റകൃതെല്യങ്ങളണില ഏര്കപ്പെടുത്തുന്നതെക്ക്.    മദല്യതണികന്റെ

അവേയണിലബണിലണിറ്റണി  ഒരു  പേരണിധണിവേകര  ഡ്രഗ്സണികന്റെ  ഉപേപയസ്ഥാഗസം  കൂടുന്നതെണിനക്ക്

കസ്ഥാരണമസ്ഥായണിട്ടുണക്ക്.  അകതെസ്ഥാരു  യസ്ഥാഥസ്ഥാര്ത്ഥല്യമസ്ഥാണക്ക്.  ഇവേണികടെ  ഞസ്ഥാന്  പനരകത

സൂചെണിപ്പെണിചതുപപേസ്ഥാലതെകന്ന  പകസ്ഥാപളജുകള്  പകനദീകൃതെമസ്ഥായണി  പകസ്ഥാപളജക്ക്

പഹസ്ഥാസ്റ്റലുകള്,  സത്വകസ്ഥാരല്യ  പഹസ്ഥാസ്റ്റലുകള് എന്നണിവേണിടെങ്ങളണികലല്ലസ്ഥാസം  ഈ പലസ്ഥാബണി

വേളകര  ശക്തമസ്ഥാണക്ക്.  സ്റ്റസ്ഥാറ്റണിസ്റ്റണികക്ക്  സൂചെണിപ്പെണിക്കുന്നതെക്ക്  കപേണ്കുടണികളുകടെയണിടെയണില

മയക്കുമരുന്നണികന്റെ ഉപേപയസ്ഥാഗസം വേര്ദ്ധണിച്ചുവേരുന എന്നസ്ഥാണക്ക്.  പേണസം ലഭല്യമസ്ഥാകസ്ഥാത

സസ്ഥാഹചെരല്യതണില  പേണസം  ലഭല്യമസ്ഥാക്കണി  മയക്കുമരുന്നക്ക്  വേസ്ഥാങ്ങണിക്കുന്നതെണിനുപവേണണി

കല്യസ്ഥാരണിയറസ്ഥായണി  ഉപേപയസ്ഥാഗണിക്കുന്ന  ഒരു  സണിതെണിവേണിപശഷസം  ഇന്നക്ക്  സസംസസ്ഥാനതക്ക്

സജ്ജമസ്ഥായണിട്ടുണക്ക്.  1985-കല  NDPS  Act ഇന്നക്ക്  പേരല്യസ്ഥാപ്തമല്ല.  പേരല്യസ്ഥാപ്തമല്ല

എനപേറയന്നതെക്ക്,  ഇതെണികന്റെ കത്വസ്ഥാണണിറ്റണി ഓഫെക്ക് ഡ്രഗ്സക്ക്.....  പേല സന്ദര്ഭങ്ങളണിലുസം

ഒരു  കണിപലസ്ഥായ്ക്കക്ക്  മുകളണില  കഞസ്ഥാവേക്ക്  കല്യസ്ഥാരണി  കചെയ്യുന്ന  ആളുകകള  ശണിക്ഷണിക്കസ്ഥാപന

വേകുപ്പുള.  പേല  രദീതെണിയണില   മസ്ഥാലപ്രസ്ഥാകദീസക്ക്  നടെതണി  ശണിക്ഷ  ഒഴണിവേസ്ഥാക്കുന്ന
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സണിതെണിവേണിപശഷവമുണക്ക്.  അതെണിനസ്ഥാല  NDPS  Act കസ്ഥാപലസ്ഥാചെണിതെമസ്ഥായണി

പേരണിഷ്കരണിപക്കണതുണക്ക്.  ഇകതെസ്ഥാരു  central  law  ആണക്ക്.  എങണിലക്കൂടെണിയസം  ഈ

സഭയ്ക്കക്ക്  ഒറ്റകക്കടസ്ഥായണി  ഒരു  കറസലബ്യൂഷന്  പേസ്ഥാസസ്ഥാക്കണി  പകനഗവേണ്കമന്റെണിപനസ്ഥാടെക്ക്

ആവേശല്യകപ്പെപടെണ പ്രധസ്ഥാനകപ്പെട ഒരു law amendment ആണക്ക്. ഞസ്ഥാന് അതെക്ക് ഈ

സഭയകടെ ശ്രദ്ധയണില കകസ്ഥാണ്ടുവേരണികയസ്ഥാണക്ക്. അതുപപേസ്ഥാകല  NDPS  Act-ല

പേറയന്ന മകറ്റസ്ഥാരു കസ്ഥാരല്യമസ്ഥാണക്ക് കസ്പഷല്യല പകസ്ഥാടെതെണികള് പവേണകമനള്ളതെക്ക്.   ഇതെക്ക്

പൂര്തദീകരണിക്കുന്നതെണിനക്ക് ഫെസ്ഥാസ്റ്റക്ക് ട്രൈസ്ഥാകക്ക് പകസ്ഥാടെതെണികള് പവേണസം.  ഇതു സസംബന്ധണിചക്ക്

കമയക്ക്  വേകര  50779  കറയ്ഡുകള്  നടെന്നണിട്ടുണക്ക്,  14288  പകസ്സുകള്  രജണിസ്റ്റര്

കചെയണിട്ടുണക്ക്, 13810 അറസ്റ്റുകള് നടെന്നണിട്ടുണക്ക്.  പേപക്ഷ  ശണിക്ഷണിക്കുന്ന പകസ്സുകളുകടെ

എണ്ണസം വേളകര കുറവേസ്ഥാണക്ക്.  NDPS Act-ല പേറയന്നതെക്ക് കസ്പഷല്യല പകസ്ഥാടെതെണികള്

പവേണകമന്നസ്ഥാണക്ക്, പേപക്ഷ നമ്മള് കസഷന് പകസ്ഥാടെതെണികയയസ്ഥാണക്ക് ഏലപ്പെണിചണിട്ടുള്ളതെക്ക്.

അതുകകസ്ഥാണ്ടുതെകന്ന  ഇതെക്ക്  കസ്ഥാരല്യക്ഷമമസ്ഥായണി   നടെക്കുന്നണില്ല.  ഇവേകര

ശണിക്ഷണിക്കുന്നതെണിനക്ക് പ്രപതെല്യക പകസ്ഥാടെതെണികള് പവേണണിയണിരണിക്കുന.  United Nations

on  Drugs  and  Crime-കന്റെ  World  Drug  Report  2015-ല  പേറയന്നതെക്ക്

' ..harm caused by illicit drugs has a significant impact on the peace,…

security  and  development'  എന്നസ്ഥാണക്ക്.  ഒരു  രസ്ഥാജല്യതണികന്റെ  വേളകര
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സുപ്രധസ്ഥാനകപ്പെട  സമസ്ഥാധസ്ഥാനകത,  സുരക്ഷകയ,  വേണികസനകത  ബസ്ഥാധണിക്കുന്ന

ഒന്നസ്ഥായണി  മയക്കുമരുന്നക്ക്  മസ്ഥാറണിയണിരണിക്കുകയസ്ഥാണക്ക്.  അതെണിനസ്ഥാല  ഇഇൗ  വേണിഷയകത

വേളകര ഗഇൗരവേപതസ്ഥാടുകൂടെണി  അങ്ങക്ക്  സമദീപേണിക്കുകമന്നക്ക്  എനണിക്കുറപ്പുണക്ക്.   ഇതെണില

ശക്തമസ്ഥായ  നടെപേടെണികള് നമുക്കക്ക്  എടുപക്കണതുണക്ക്.   ഇതെണില  ഞസ്ഥാന് പനരകത

സൂചെണിപ്പെണിച  കസ്പഷല്യല  പപേസ്ഥാലദീസക്ക്  പകഡറ്റക്ക്സണികനവേചക്ക്  മുന്  ഗവേണ്കമന്റെണികന്റെ

കസ്ഥാലതക്ക് നടെപ്പെസ്ഥാക്കണിയ  'കദീന് കല്യസ്ഥാമ്പസക്ക്,  പസഫെക്ക് കല്യസ്ഥാമ്പസക്ക്'  എന്ന  പേദ്ധതെണിക്കക്ക്

കസ്ഥാരല്യക്ഷമമസ്ഥായ  പ്രവേര്തനമുണസ്ഥായണിരുന;  അവേയര്കനസ്സുണസ്ഥാക്കണിയണിരുന.

രക്ഷകര്തസ്ഥാക്കകളയസം  അദ്ധല്യസ്ഥാപേകകരയസം  വേണിദല്യസ്ഥാര്ത്ഥണികകളയസം  പചെര്തണിട്ടുള്ള

ഇഇൗ  സസംഘങ്ങള്  അവേപബസ്ഥാധസം  സൃഷ്ടണിക്കുന്നതെണിപനസ്ഥാകടെസ്ഥാപ്പെസം  തെകന്ന  നമുക്കക്ക്

കൃതെല്യമസ്ഥായ  നടെപേടെണികള്  എടുക്കസ്ഥാനുസം  കഴണിപയണയണിരണിക്കുന.  കകസ്ഥാചണി

പകനദീകൃതെമസ്ഥായണി  ആഡസംബര  പഹസ്ഥാടലുകളണില  നടെക്കുന്ന  പേസ്ഥാര്ടണികളണികലല്ലസ്ഥാസം

വേളകര  വേല്യസ്ഥാപേകമസ്ഥായണി  ഡ്രഗ്സണികന്റെ  ഉപേപയസ്ഥാഗസം  കസ്ഥാണുനണക്ക്.   അതുകകസ്ഥാണക്ക്

തെകന്ന വേണിദല്യസ്ഥാഭല്യസ്ഥാസ വേകുപ്പെക്ക്, എകകകസക്ക് വേകുപ്പെക്ക്, പപേസ്ഥാലദീസക്ക് വേകുപ്പെക്ക് തുടെങ്ങണി മൂന്നക്ക്

വേകുപ്പുകളുകടെയസം  പകസ്ഥാ-ഓര്ഡണിപനഷനുണസ്ഥാക്കണി  പവേണസം  ഇതെണികന  ശക്തമസ്ഥായണി

പനരണിടെസ്ഥാന്.   അതെണിനുപവേണണി  ശക്തമസ്ഥായ  നടെപേടെണികള്  സത്വദീകരണിക്കണകമന്നക്ക്

ഇഇൗയവേസരതണില അഭല്യര്ത്ഥണിക്കുകയസ്ഥാണക്ക്. 
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മയക്കുമരുന്നണികന്റെ ഉപേപയസ്ഥാഗവസം വേല്യസ്ഥാപേനവസം

മുഖേല്യമനണി (ശ്രദീ  .   പേണിണറസ്ഥായണി വേണിജയന്  ):  സര്,  നമ്മുകടെ സമൂഹസം പനരണിടുന്ന

ഒരു  ഗഇൗരവേമസ്ഥായ  പ്രശ്നമസ്ഥാണക്ക്  ബഹുമസ്ഥാനല്യനസ്ഥായ  കകഹബണി  ഇഇൗഡന്  ഇവേണികടെ

ഉന്നയണിചതെക്ക്.  നമ്മുകടെ  യവേജനങ്ങളുകടെ  ഭസ്ഥാവേണികയ  സസ്ഥാരമസ്ഥായണി  ബസ്ഥാധണിക്കുന്ന  ഒരു

പ്രശ്നസം  തെകന്നയസ്ഥാണണിതെക്ക്.  മയക്കുമരുനകളുകടെ  വേണിപേണനവസം  വേല്യസ്ഥാപേനവസം

തെടെയന്നതെണിനക്ക്  അപദഹസം  സൂചെണിപ്പെണിചതുപപേസ്ഥാകല  എകകകസുസം  പപേസ്ഥാലദീസുസം

അപതെസ്ഥാകടെസ്ഥാപ്പെസം വേണിദല്യസ്ഥാഭല്യസ്ഥാസരസംഗവകമല്ലസ്ഥാസം ഒന്നണിച്ചുതെകന്ന നദീപങ്ങണതെസ്ഥായണിട്ടുണക്ക്.

ആപരസ്ഥാഗല്യവസം  സപന്തസ്ഥാഷവസം  അചടെക്കവമുള്ള  ഒരു  ഭസ്ഥാവേണിതെലമുറകയ

വേസ്ഥാര്കതടുക്കുക  എന്ന  ലക്ഷല്യപതസ്ഥാകടെ  വേണിദല്യസ്ഥാഭല്യസ്ഥാസ,  ആഭല്യന്തര,  ആപരസ്ഥാഗല്യ

വേകുപ്പുകള്  സസംയക്തമസ്ഥായണിതകന്ന  ഇക്കസ്ഥാരല്യതണില  പ്രവേര്തണിച്ചുവേരണികയസ്ഥാണക്ക്.

ലഹരണി പേദസ്ഥാര്ത്ഥങ്ങള് വേണിദല്യസ്ഥാര്ത്ഥണികള്ക്കണിടെയണില പ്രചെരണിപ്പെണിക്കസ്ഥാനുള്ള ശ്രമകത

ഇഇൗ മൂന വേകുപ്പുകളുസം പചെര്ന്നക്ക് ശക്തമസ്ഥായണി കചെറപക്കണതെസ്ഥായണിട്ടുണക്ക്.   അതുവേഴണി

നല്ല  ആപരസ്ഥാഗല്യമുള്ള  പകരള  ജനതെകയ  നമുക്കക്ക്  വേണിഭസ്ഥാവേനസം  കചെയസ്ഥാന്  കഴണിയസം.

എകകകസക്ക്, ഗതെസ്ഥാഗതെസം, തെപദശസത്വയസംഭരണസം മുതെലസ്ഥായ വേകുപ്പുകളുകടെയസം അചടെണി,

ദൃശല്യ  മസ്ഥാധല്യമങ്ങളുപടെയസം  അദ്ധല്യസ്ഥാപേകര്,  രക്ഷണിതെസ്ഥാക്കള്,  വേല്യസ്ഥാപേസ്ഥാരണികള്,  ഓപടസ്ഥാ-

ടെസ്ഥാകണി  കകഡ്രവേര്മസ്ഥാര്,  റസണിഡന്റെക്ക്സക്ക്  അപസസ്ഥാസണിപയഷനുകള്  ഇവേകരല്ലസ്ഥാസം  കൂടെണി
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സസംയക്തമസ്ഥായണി  സഹകരണിചക്ക്  ഇക്കസ്ഥാരല്യതണില  പ്രവേര്തണിപക്കണതെസ്ഥായണിട്ടുണക്ക്.

ഇപപ്പെസ്ഥാള്  കുപറ  ഭസ്ഥാഗങ്ങളണില  ഇങ്ങകനയള്ള  പ്രവൃതണി  നടെക്കുനമുണക്ക്.

കറയ്ഡണികന്റെ അനുഭവേസം പേറഞസ്ഥാല ഹസ്ഥാഷണിഷക്ക്,  ബഇൗണ് ഷുഗര്,  കഹപറസ്ഥായ്ന്,

കറപ്പെക്ക്,  മയക്കുമരുന്നക്ക് ഗുളണികകള്,  ആസംപേബ്യൂളുകള്,  കഞസ്ഥാവേക്ക്,  വേണിവേണിധതെരതണിലുള്ള

പേസ്ഥാന്മസസ്ഥാലകള്,  വേണിപദശമദല്യസം,  വേല്യസ്ഥാജകള്ളക്ക്,  സ്പണിരണിറ്റക്ക്,  ചെസ്ഥാരസ്ഥായസം,   നണിപരസ്ഥാധണിതെ

പമഖേലയണില വേണില്പന നടെതസ്ഥാന് സൂക്ഷണിചതെസ്ഥായ സണിഗരറ്റുകള്, ബദീഡണി ഇവേകയല്ലസ്ഥാസം

പേണിടെണികചടുതണിട്ടുണക്ക്.  സ്കൂള്-പകസ്ഥാപളജക്ക്  തെലതണില  മയക്കുമരുനപേപയസ്ഥാഗസം

തെടെയന്നതെണിനക്ക്  ആന്റെണി -നര്പകസ്ഥാടണികക്ക്  കബുകള്,  കസ്പഷല്യകകലസ്ഡക്ക്  ഓപ്പെപറഷന്

ഗ്രൂപ്പെക്ക്, സ്കൂള് കപ്രസ്ഥാടക്ഷന് ഗ്രൂപ്പുകള്, സ്റ്റുഡന്റെക്ക്സക്ക് പപേസ്ഥാലദീസക്ക് പകഡറ്റുകള്, ജസ്ഥാഗ്രതെസ്ഥാ

സമണിതെണികള് തുടെങ്ങണിയ പപ്രസ്ഥാജക്ടുകകളകയല്ലസ്ഥാസം സജദീവേമസ്ഥാക്കണിയസം ഏപകസ്ഥാപേണിപ്പെണിച്ചുസം

മദല്യതണിനുസം  മയക്കുമരുന്നണിനുകമതെണിരസ്ഥായ  പ്രവേര്തനങ്ങള്

ശക്തണികപ്പെടുപതണതുണക്ക്.   ഇപപ്പെസ്ഥാള്  അതരതണിലുള്ള  പ്രവേര്തനങ്ങള്

നടെക്കുനമുണക്ക്.   വേണിദല്യസ്ഥാര്ത്ഥണികകളയസം  രക്ഷണിതെസ്ഥാക്കകളയസം  മുതെണിര്ന്നവേകരയസം

റസണിഡന്റെക്ക്സക്ക്  അപസസ്ഥാസണിപയഷനുകകളയസം  സ്റ്റുഡന്റെക്ക്സക്ക്  പപേസ്ഥാലദീസണികനയസം

പേകങടുപ്പെണിച്ചുകകസ്ഥാണക്ക്  മയക്കുമരുനകളുകടെ  ദൂഷല്യവേശങ്ങകളക്കുറണിചക്ക്  ജനകകമത്രണി

പപേസ്ഥാലദീസക്ക്  സസംവേണിധസ്ഥാനസം  വേഴണി  പബസ്ഥാധവേത്ക്കരണ  കസ്ഥാസ്സുകളുസം  ലഹരണിവേണിരുദ്ധ
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കസമണിനസ്ഥാറകളുസം  നടെതണിവേരുനണക്ക്.    അതെക്ക്  കൂടുതെല  നടെപതണതെസ്ഥായണിട്ടുണക്ക്.

ഇതുമസ്ഥായണി ബന്ധകപ്പെടക്ക് റസ്ഥാലണികളുസം പഡസ്ഥാകക്യുകമന്റെറണി പ്രദര്ശനങ്ങളുസം ലഹരണിവേണിരുദ്ധ

ലഘുനസ്ഥാടെകങ്ങളുസം  നടെതണിവേരുനണക്ക്.  ബഹുമസ്ഥാനകപ്പെട  അസംഗസം

ചൂണണിക്കസ്ഥാണണിചതുപപേസ്ഥാകല  കുടണികകളയസ്ഥാണക്ക്  ഇതെണിനസ്ഥായണി  വേലണിയ  പതെസ്ഥാതെണില

ഉപേപയസ്ഥാഗണിക്കുന്നതെക്ക്.  ഇക്കസ്ഥാരല്യതണില നമ്മുകടെ രക്ഷകര്തസ്ഥാക്കളുകടെ  ഗഇൗരവേമസ്ഥായ

ശ്രദ്ധ  പേതെണിപയണതെസ്ഥായണിട്ടുണക്ക്.  കമസ്ഥാകകബല  പഫെസ്ഥാണ്  വേന്നപതെസ്ഥാകടെ  പേല

രക്ഷകര്തസ്ഥാക്കള്ക്കുസം  അതെണിലൂകടെ  സസംസസ്ഥാരണിക്കസ്ഥാപന  സമയമുള.   കുടണികള്

വേദീടണില  വേന്നസ്ഥാല  അവേരുമസ്ഥായണി  സമയസം  പേങ്കുവേയ്ക്കസ്ഥാന്  കണിട്ടുന്നണില്ല.   കുടണികളുകടെ

പ്രശ്നങ്ങള്  രക്ഷണിതെസ്ഥാക്കളുമസ്ഥായണി  പേങ്കുവേയ്ക്കസ്ഥാന്  കുടണിക്കക്ക്  കഴണിയന്നണില്ല.

ഇങ്ങകനകയല്ലസ്ഥാമുള്ള  പ്രശ്നസം  നമ്മുകടെ  സമൂഹതണില  ഉയര്നവേരുനണക്ക്.

അപപ്പെസ്ഥാള്  രക്ഷണിതെസ്ഥാക്കകള  പബസ്ഥാധവേത്ക്കരണിക്കല  വേളകര  പ്രധസ്ഥാനമസ്ഥാണക്ക്.   ആ

പബസ്ഥാധവേത്കരണസം  കസ്ഥാരല്യമസ്ഥായണി  നടെപക്കണതെസ്ഥായണിട്ടുണക്ക്.   മയക്കുമരുന്നക്ക്,  മറ്റക്ക്

ലഹരണി വേസ്തുക്കള് എന്നണിവേയകടെ ഉല്പസ്ഥാദനസം,  കടെതല,  വേണിതെരണസം,  വേണിപേണനസം

ഇവേകയപ്പെറ്റണി  അപനത്വഷണിക്കുന്നതെണിനുസം  തുടെര്  അപനത്വഷണതണിനക്ക്

സഹസ്ഥായണിക്കുന്നതെണിനുമസ്ഥായണി  കസ്പഷല്യല  ഇന്കവേസ്റ്റണിപഗഷന്  സപപ്പെസ്ഥാര്ടക്ക്  ടെദീമണിനു

കദീഴണില  സസംസസ്ഥാന  പപേസ്ഥാലദീസണികല  പ്രപതെല്യക  ടെദീമണികന  ഉള്കപ്പെടുതണി  പകരള
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ആന്റെണി  നര്പകസ്ഥാടണികക്ക്  സത്വസ്ഥാഡക്ക്  രൂപേദീകരണിചക്ക്  പ്രവേര്തണിച്ചുവേരുന.  കൂടെസ്ഥാകതെ

കകചെലഡക്ക് കകലനുസം  ജണില്ലസ്ഥാ  ജുവേകകനല  ജസ്റ്റണിസക്ക്  പബസ്ഥാര്ഡുസം  സസംയക്തമസ്ഥായണി

നടെപ്പെസ്ഥാക്കുന്ന  'Trapped  Teen Rescue  Alleviation  Programme'  എന്ന

പേദ്ധതെണിയസം  ആരസംഭണിചണിട്ടുണക്ക്.  ജണില്ലകളണിലുള്ള  ലഹരണിമുക്ത  ചെണികണിതസ്ഥാ

പകനങ്ങളണികല  അധണികൃതെരുമസ്ഥായണി  പയസ്ഥാജണിചക്ക്  വേണിദല്യസ്ഥാഭല്യസ്ഥാസ  സസ്ഥാപേനങ്ങളണില

പബസ്ഥാധവേത്കരണ കസ്ഥാസ്സുകള് നടെതണിവേരുന. ഇതരതണിലുള്ള നടെപേടെണികകളല്ലസ്ഥാസം

തുടെരുപമ്പസ്ഥാള് തെകന്ന നമ്മുകടെ സമൂഹതണില ഇഇൗ ഡ്രഗ്സക്ക് മസ്ഥാഫെണിയ......., ഡ്രഗ്സക്ക്

മസ്ഥാഫെണിയ  എന  പേറഞസ്ഥാല  ഒരു  കചെറണിയ  മസ്ഥാഫെണിയ  അല്ല,  സസ്ഥാധസ്ഥാരണ

എന്തണികനയസം മസ്ഥാഫെണിയ എന്നക്ക് വേണിളണിചക്ക് ശദീലണിചവേരസ്ഥാണക്ക് നമ്മള്.  പേപക്ഷ അതെണില

നണിനസം  വേല്യതെല്യസ്തമസ്ഥാണക്ക്  ഡ്രഗക്ക്  മസ്ഥാഫെണിയ.   അവേര്  നമ്മുകടെ  രസ്ഥാജല്യകത  ഏറ്റവസം

കരുത്തുറ്റ ഗവേണ്കമന്റുകകളപപ്പെസ്ഥാലുസം കവേല്ലുവേണിളണിക്കസ്ഥാന് മസ്ഥാത്രസം ശക്തണിയള്ളവേരസ്ഥാണക്ക്.

അപപ്പെസ്ഥാള്  അതെണികന്റെ  പ്രവേര്തനസം  നമ്മുകടെ  നസ്ഥാടണിപലക്കക്ക്  വേല്യസ്ഥാപേണിക്കുന  എന്നക്ക്

കണ്ടുകകസ്ഥാണക്ക്  അതെണികന  തെടെയസ്ഥാനുള്ള  സമൂഹതണികന്റെ  ഒന്നണിച്ചുള്ള  നദീക്കസം

ഇക്കസ്ഥാരല്യതണില  നടെപക്കണതെസ്ഥായണിട്ടുണക്ക്.  പബസ്ഥാധവേത്കരണസം  നല്ല  രദീതെണിയണില

നടെപതണതെസ്ഥായണിട്ടുണക്ക്.  

ശ്രദീ  .    കകഹബണി ഇഇൗഡന്:  സര്,  ഞസ്ഥാന് പനരകത സൂചെണിപ്പെണിച  NDPS Act
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വേളകര പ്രധസ്ഥാനകപ്പെട ഒന്നസ്ഥാണക്ക്.  അതെക്ക് പകന നണിയമമസ്ഥാകണങണിലുസം  ഇഇൗ സഭയ്ക്കക്ക്

കഎകകപണല്യന  തെദീരുമസ്ഥാനണിക്കസ്ഥാന്  സസ്ഥാധണിക്കുസം.   1985-ല  ഇഇൗ  നണിയമതണികല

അപേസ്ഥാകതെകള്മൂലസം  പകരളസം  പപേസ്ഥാലുള്ള  ഒരു  സസംസസ്ഥാനസം  ഏറ്റവസം  കൂടുതെല

അഫെകഡസ്ഥായണി.   പേഞസ്ഥാബണികല ഒരു സസ്ഥാമൂഹണിക വേണിഷയമസ്ഥാണക്ക് അവേണിടെകത എല്ലസ്ഥാ

തെലങ്ങളണിലുസം  അഫെകക്ക്  കചെയ്യുന്ന.....അതെക്ക്  സസംബന്ധണിചക്ക്  കഴണിഞ  ദണിവേസസം

"ഉഡ്തെസ്ഥാ പേഞസ്ഥാബക്ക്"  എന്ന ഒരു സണിനണിമ തെകന്ന പുറതണിറങ്ങണി.   അതുകകസ്ഥാണക്ക്

നമുക്കക്ക്  NDPS Act-ഉസം അതെണികല പകസ്ഥാടെതെണികകള സസംബന്ധണിച്ചുള്ള വേണിഷയങ്ങളുസം

പഭദഗതെണി  കചെയസ്ഥാന്  പവേണണി  ഇഇൗ  സഭ  ഒരു  പ്രപമയസം  പേസ്ഥാസസ്ഥാക്കണകമന്നസ്ഥാണക്ക്

ആവേശല്യകപ്പെടുന്നതെക്ക്.  അതെണിനക്ക് തെയസ്ഥാറസ്ഥാകുപമസ്ഥാ?

ശ്രദീ  .   പേണിണറസ്ഥായണി വേണിജയന്: സര്, ഇതെണികന്റെ വേല്യസ്ഥാപേനസം തെടെയന്നതെണിനക്ക് എന

നടെപേടെണിയസം സത്വദീകരണിക്കസ്ഥാസം.  ഇഇൗ പേറഞ കസ്ഥാരല്യവസം പേരണിപശസ്ഥാധണിചക്ക് ആവേശല്യമസ്ഥായ

കസ്ഥാരല്യങ്ങള് കചെയസ്ഥാസം. 

 


