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അടടിയന്തരപ്രമമേയയ

സസെമേടി സസഹെെസസ്പീഡഡ് സക  -  സറെയടില് പദ്ധതടി

മേടി  .    സഡപപ്യൂടടി  സസ്പീക്കര:  യ.ഡടി.എഫഡ്.  സെരക്കക്കാര  വടിഭക്കാവനയ  സചെയ

സെബരബന്  സറെയടില്  പദ്ധതടി  ഉമപകടിചഡ്  തടിരുവനന്തപുരയ-കക്കാസെരമകക്കാടഡ്

റൂടടില്,  സക-സറെയടില്  പദ്ധതടിസയന്ന  മപരടില്  തടികചയ  അശക്കാസസ്പീയമേക്കായ

രസ്പീതടിയടില്,  കൃഷടിയടിടങ്ങളുസടയയ  ജനവക്കാസെ  മകന്ദ്രങ്ങളുസടയയ

നടിലനടില്പ്പുമപക്കാലയ  അപകടതടിലക്കാക്കുന്ന തരതടില്  സസെമേടി  സസഹെെസസ്പീഡഡ്

സറെയടില്  പദ്ധതടി  നടപടിലക്കാക്കക്കാന്  പടിണറെക്കായടി  സെരക്കക്കാര  നടപടടി

സെസസ്പീകരടിചതുമൂലയ  ജനങ്ങള്ക്കുണക്കാകുന്ന  കഷ്ടനഷ്ടങ്ങളുയ  ആശങ്കകളുയ

പക്കാരടിസടിതടിക  പ്രശ്നങ്ങളുയ,  മകന്ദ്ര  സെരക്കക്കാരടിസന്റെ  സസഹെെസസ്പീഡഡ്  സറെയടില്

മകക്കാറെടിമഡക്കാര  പദ്ധതടിയടില്  മകരളത  ഉള്സപടുത്തുവക്കാന്  ശ്രമേങ്ങള്

നടതക്കാത  സടിതടിവടിമശഷവയ  സെഭക്കാനടപടടികള്  നടിരതടിവചഡ്  ചെരച

സചെയ്യണസമേന്നഡ്  ആവശശ്യസപടഡ്  സെരവ്വശ്രസ്പീ  മമേക്കാന്സെഡ്  മജക്കാസെഫഡ്,  സക.  സെടി.

മജക്കാസെഫഡ്,  മേഞ്ഞളക്കായകുഴടി  അലടി,  അനൂപഡ്  മജക്കബഡ് എന്നസ്പീ ബഹുമേക്കാനസപട

അയഗങ്ങള് റൂള് 50 പ്രകക്കാരയ മനക്കാടസ്പീസെഡ് നല്കടിയടിട്ടുണഡ്.

മുഖശ്യമേനടി  (ശ്രസ്പീ  .    പടിണറെക്കായടി  വടിജയന്):  സെര,  സക-സറെയടില്  പദ്ധതടി
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കൃഷടിയടിടങ്ങസള  നശടിപടിക്കുസമേനയ  ജനവക്കാസെ  മകന്ദ്രങ്ങളടില്

തക്കാമേസെടിക്കുന്നവസര  പ്രതടികൂലമേക്കായടി  ബക്കാധടിക്കുസമേന്നക്കാണഡ്  പ്രധക്കാനമേക്കായയ

പറെയന്നതഡ്.  സക-സറെയടില്  പദ്ധതടി  വടിഭക്കാവനയ  സചെയ്യുമമക്കാള്  ഇക്കക്കാരശ്യങ്ങള്

സെരക്കക്കാര  പരടിഗണടിചടിട്ടുണഡ്.  സെക്കാമൂഹെെടിക  പ്രശ്നങ്ങള്  അവഗണടിചസകക്കാണല

വടികസെന  പദ്ധതടി  നടപടിലക്കാക്കുന്നതഡ്.  പ്രമമേയക്കാവതക്കാരകന്

ഉമദ്ദേശടിചതുമപക്കാസലയല  കക്കാരശ്യങ്ങള്.  സനല്പക്കാടങ്ങളുയ  കൃഷടിയടിടങ്ങളുയ

സെയരകടിക്കുക  എന്ന  ലകശ്യയ  മുന്നടിരതടി  ഗസ്പീന്ഫസ്പീല്ഡഡ്  പ്രമദേശങ്ങളടില്

കൃഷടിയടിടങ്ങള്ക്കഡ്  മകക്കാടയ  വരുതക്കാസത  തൂണുകള്ക്കഡ്  മുകളടില്

സറെയടില്പക്കാളങ്ങള് നടിരമടിചക്കാണഡ്  പദ്ധതടി  നടപടിലക്കാക്കുന്നതഡ്.  115  കടി.മേസ്പീറ്റര

പക്കാടമശഖരങ്ങളടില്  88  കടി.മേസ്പീറ്റര  ദൂരവയ  ഇഇൗ  രസ്പീതടിയടിലക്കാണഡ്  പദ്ധതടി

നടപടിലക്കാക്കക്കാന്  ഉമദ്ദേശടിക്കുന്നതഡ്.  ജലക്കാശയങ്ങളുയ  തണസ്പീരതടങ്ങളുയ

സെയരകടിക്കസപടുയ.  നടിരദ്ദേടിഷ്ട  പക്കാത  കടനമപക്കാകുന്ന  11  ജടിലകളടിസല

ആരക്കാധനക്കാലയങ്ങളുയ  പക്കാടങ്ങളുയ  കക്കാവകളുയ  ബക്കാധടിക്കസപടക്കാത

രസ്പീതടിയടിലക്കാണഡ്  പ്രസ്തുത  പദ്ധതടി  വടിഭക്കാവനയ  സചെയടിട്ടുളളതഡ്.  ഇഇൗ  പദ്ധതടി

സെയസക്കാനസതക്കാടക്കാസക  വസ്പീടുകളുള്സപസട  9314  സകടടിടങ്ങസള  മേക്കാത്രമേക്കാണഡ്

ബക്കാധടിക്കുന്നസതന്നഡ്  കസണതടിയടിട്ടുണഡ്.  ബക്കാധടിക്കസപടുന്നവരുസട
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പുനരധടിവക്കാസെയ  ഉറെപക്കാക്കുയ.  നടിരദ്ദേടിഷ്ട  സറെയടില്പക്കാതയസട  ആസക  നസ്പീളമേക്കായ

530  കടി.മേസ്പീറ്ററെടില്  തടിരൂര  മുതല്  കക്കാസെരമഗക്കാഡഡ്  വസരയളള  220  കടി.മേസ്പീറ്റര

നടിരദ്ദേടിഷ്ട പക്കാത നടിലവടിലളള സറെയടില് പക്കാതയസട സെമേക്കാന്തരമേക്കായക്കാണഡ് പദ്ധതടി

വടിഭക്കാവനയ സചെയടിട്ടുളളതഡ്. ഇഇൗ പദ്ധതടി അന്തരസ്പീക മേലടിനസ്പീകരണയ കുറെയക്കാനയ

സെഹെെക്കായടിക്കുയ.  സെയസക്കാനസത  തടിരമക്കറെടിയ  മറെക്കാഡുകളടില്  നടിനയ

ഏകമദേശയ  19000  വക്കാഹെെനങ്ങള്  ഇന്നസത  സടിതടിയടില്    മേക്കാറയ.  ഇഇൗ

പദ്ധതടി  നടപടില്  വരുത്തുന്നതടിനക്കായടി  ഡടി.പടി.ആര.  തയ്യക്കാറെക്കാക്കടിയടിട്ടുണഡ്.

വടിശദേമേക്കായ  സെക്കാമൂഹെെടികക്കാഘക്കാത  പഠനയ  നടത്തുന്നതക്കാണഡ്.  പക്കാരടിസടിതടിക

പഠനയ നടന കഴടിഞ്ഞടിട്ടുണഡ്.   2019  ഡടിസെയബര  17-നഡ്  പദ്ധതടിക്കഡ് മകന്ദ്ര

സെരക്കക്കാരടിസന്റെ തതസതടില് അയഗസ്പീകക്കാരയ ലഭടിചടിട്ടുണഡ്.  വടിശദേമേക്കായ മപ്രക്കാജകഡ്

റെടിമപക്കാരടഡ് മകന്ദ്ര സെരക്കക്കാരടിസന്റെ അയഗസ്പീകക്കാരതടിനഡ് സെമേരപടിചടിരടിക്കുകയക്കാണഡ്.

അനമേതടി  ലഭശ്യമേക്കാകുന്ന  മുറെയഡ്  പ്രവരതനങ്ങള്  ആരയഭടിക്കുവക്കാന്  കഴടിയയ.

മുന്കക്കാലങ്ങളടിസല  വടികസെന  പദ്ധതടികളുസട  ദുരവസ  എന്തക്കായടിരുനസവന്നഡ്

ആമലക്കാചെടിക്കണയ.  അയഗസ്പീകക്കാരയ  ലഭടിചതടിനമശഷമേക്കാണഡ്  എലക്കാ

പദ്ധതടികളുസടയയ  പ്രക്കാരയഭ  പ്രവരതനങ്ങസളക്കുറെടിചഡ്  ആമലക്കാചെടിചടിരുന്നതഡ്.

ഇതടിനക്കായടി  ഏസറെ  കക്കാലതക്കാമേസെവയ  അധടിക  പണസചലവയ  ഉണക്കാകുന.
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വടികസെന  പദ്ധതടികളുസട  കക്കാരശ്യതടില്  ഇതരയ  കക്കാലവടിളയബയ  ഉണക്കാകക്കാന്

പക്കാടടിസലന്ന നടിഷ്കരഷയക്കാണഡ് ഇഇൗ സെരക്കക്കാരടിനളളതഡ്.  അതടിനക്കാലക്കാണഡ്  ലക്കാന്റെഡ്

അകസടിസെടിഷന്  യൂണടിറ്റുകള്  രൂപസ്പീകരടിക്കക്കാനളള  നടപടടി  ആരയഭടിചതഡ്.  ഒരു

കക്കാരശ്യയ വശ്യക്തമേക്കാക്കക്കാനളളതഡ്,  ജനങ്ങളുസട ആശങ്കകള് പരടിഗണടിക്കക്കാത ഒരു

നടപടടിയയ  സെരക്കക്കാരടിസന്റെ  ഭക്കാഗത്തുനടിനയ  ഉണക്കാകടില.  അനക്കാവശശ്യമേക്കായ

ഭയപക്കാടുകള്  ഉയരതടി,  സെയസക്കാനതടിസന്റെ  വടികസെനതടിനഡ്  ഒരു  പുതടിയ

പക്കാത സവടടിത്തുറെക്കുന്ന പദ്ധതടിസയ ഏതഡ് വടിമധനമയയയ തുരങ്കയ വയക്കാനളള

നസ്പീക്കങ്ങള് അയഗസ്പീകരടിക്കക്കാന് കഴടിയടില. മുന്  സെരക്കക്കാര  തുടങ്ങടിവച

സെബരബന്  സറെയടില്  പദ്ധതടി  ഉമപകടിചടിടക്കാണഡ്  നടിരദ്ദേടിഷ്ട  പദ്ധതടി

ആരയഭടിചസതന്നക്കാണഡ്  ഉന്നയടിക്കുന്ന  ആമകപയ.  ഇതഡ്  വസ്തുതക്കാപരമേല.

തടിരുവനന്തപുരയ  മുതല്  സചെങ്ങന്നൂര  വസരയളള  പക്കാത  ഇരടടിപടിക്കല്

പൂരതടിയക്കായ 126 കടി.മേസ്പീ സലതക്കാണഡ് റെക്കാപടിഡഡ് സറെയടില് ടക്കാന്സെടിസഡ് സെടിസയ

വടിഭക്കാവനയ സചെയതഡ്. പസക, മകന്ദ്ര സറെയടില് മേനക്കാലയയ സെബരബന് സറെയടില്

മപക്കാളടിസെടിയടില്  മേക്കാറ്റയ  വരുത്തുകയയ  ഇഇൗ  പദ്ധതടി  നടപടിലക്കാക്കക്കാന്

കഴടിയടിസലന്നഡ്  സെയസക്കാന  സെരക്കക്കാരടിസന  2017  ഡടിസെയബര  7-നഡ്  കതഡ്

മുഖക്കാന്തരയ അറെടിയടിക്കുകയയ സചെയ. തുടരന മകന്ദ്ര സെരക്കക്കാരുമേക്കായടി നടതടിയ
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ഉന്നതതല ചെരചയടിലക്കാണഡ്  സസെമേടി  സസഹെെസസ്പീഡഡ്  സറെയടില് പദ്ധതടി  കുറെചകൂടടി

ഉചെടിതമേക്കായടിരടിക്കുസമേന്ന ആശയയ ഉയരന്നതഡ്. 

ഏസറെ തവണ ഉന്നയടിച മേസറ്റക്കാരു ആമകപയ കൂടടി പ്രമമേയക്കാവതക്കാരകന്

ഉന്നയടിക്കുനണഡ്.  ഇഇൗ  പദ്ധതടി  സെയസക്കാനസത  വലടിയ

കടസക്കണടിയടിലക്കാക്കുസമേന്നക്കാണഡ്  പറെയന്നതഡ്.  ബഡ്ജറ്റഡ്,  നനടിപ്രമമേയ

ചെരചകളടില്  ഇതടിസനപറ്റടി  വടിശദേമേക്കായടി  പറെഞ്ഞതക്കാണഡ്.  പശക്കാതല

സെഇൗകരശ്യങ്ങള് വടികസെടിക്കുമമക്കാള് നടിമകപങ്ങള് ഉണക്കാവകയയ സെക്കാമതടിക

വളരചയഡ്  ആക്കയ  കൂടുകയയ  കൂടുതല്  സതക്കാഴടില്  അവസെരങ്ങള്

സൃഷ്ടടിക്കസപടുകയയ  സചെയ്യുയ.  ഇങ്ങസനയണകുന്ന  സെക്കാമതടിക  വളരച,

പശക്കാതലസെഇൗകരശ്യ  വടികസെനതടിനക്കായടി  എടുക്കുന്ന  കടസത

അതടിജസ്പീവടിക്കക്കാന്  സെഹെെക്കായകമേക്കാകുയ.  മൂലധന  സചെലവകള്ക്കക്കായയ

പശക്കാതലസെഇൗകരശ്യ  വടികസെനതടിനക്കായയ  കടസമേടുക്കക്കാത  ഏസതങ്കടിലയ

സെരക്കക്കാര,  ഏസതങ്കടിലയ  കക്കാലതഡ്  മലക്കാകതടിസന്റെ  ഏസതങ്കടിലയ  ഭക്കാഗതഡ്

ഉണക്കായടിരുമന്നക്കാ  എനകൂടടി  ആമകപയ  ഉന്നയടിക്കുമമക്കാള്

പരടിമശക്കാധടിക്കുന്നതഡ് നലതക്കാണഡ്. 

സസഹെെസസ്പീഡഡ്  സറെയടില്  മകക്കാറെടിമഡക്കാറെടില്  ഉള്സപടുതക്കാന്
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പരടിശ്രമേടിചടിസലന്ന  ആമകപയ  കൂടടി  പ്രമമേയതടില്  ഉന്നയടിചടിട്ടുണഡ്.  സസെമേടി

സസഹെെസസ്പീഡഡ് പദ്ധതടിക്കഡ് ഏകമദേശയ 66000 മകക്കാടടി രൂപയസട സചെലവഡ് വരുയ.

ഇതടിസന്റെ  ഇരടടിമയക്കാളയ  സചെലവക്കാണഡ്  സസഹെെസസ്പീഡഡ്  സറെയടിലടിനഡ്.

പ്രക്കാമയക്കാഗടികമേക്കായ  സെമേസ്പീപനമേക്കാണഡ്  ഇക്കക്കാരശ്യതടില്  സെയസക്കാന  സെരക്കക്കാര

സെസസ്പീകരടിചടിരടിക്കുന്നതഡ്.  മകന്ദ്രതടിസന്റെ സസഹെെസസ്പീഡഡ് സറെയടില് മകക്കാറെടിമഡക്കാറെടില്

ഉള്സപടക്കാന്  സെയസക്കാന  സെരക്കക്കാര  ശ്രമേടിചടിസലന്നതഡ്

അടടിസക്കാനരഹെെടിതമേക്കാണഡ്.  സസഹെെസസ്പീഡഡ്  സറെയടില് മകക്കാറെടിമഡക്കാര  ഇന്തശ്യയടിസല

പ്രധക്കാന പടണങ്ങസള തമടില് ബനടിപടിക്കുന്നതക്കാണഡ്.              ഡല്ഹെെടി-

മുയസസബ,  സചെസസന്ന-ബക്കായഗ്ലൂര  ഇതരയ  വന്  നഗരങ്ങസള  തമടില്

ബനടിപടിക്കുന്ന  പദ്ധതടിയക്കാണഡ്  സസഹെെസസ്പീഡഡ്  സറെയടില്.  ഒരു

സെയസക്കാനതടിനളളടിസല  പ്രധക്കാന  നഗരങ്ങസളയയ  പടണങ്ങസളയയ  തമടില്

ബനടിപടിക്കുന്ന  പദ്ധതടിയല  സസഹെെസസ്പീഡഡ്  സറെയടില്  മകക്കാറെടിമഡക്കാര.  സസെമേടി

സസഹെെസസ്പീഡഡ്  സറെയടില്  മകരളയ  വടിഭക്കാവനയ  സചെയ  തനതക്കായ  പദ്ധതടിയക്കാണഡ്.

മകരള  സറെയടില്  സഡവലപ്സമേന്റെഡ്  മകക്കാരപമറെഷന്  എന്ന  കമനടി

മുഖക്കാന്തരമേക്കാണഡ്  പദ്ധതടി  നടപടിലക്കാക്കുന്നതഡ്.  ഇതടിസന്റെ  പങ്കക്കാളടിതയ  51

ശതമേക്കാനയ മകരള സെരക്കക്കാരുയ 49 ശതമേക്കാനയ മകന്ദ്ര സെരക്കക്കാരടിസന്റെ സറെയടില്മവ
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മേനക്കാലയവമേക്കാണഡ്.  അന്തക്കാരക്കാഷ്ട്ര ധനകക്കാരശ്യ സക്കാപനങ്ങളടില് നടിനയ കുറെഞ്ഞ

പലടിശയഡ്  ലഭടിക്കുന്ന  വക്കായ്പയക്കാണഡ്  ഇഇൗ  പദ്ധതടിക്കക്കായടി  സചെലവഴടിക്കുന്നതഡ്.

അതരസമേക്കാരു  സെക്കാഹെെചെരശ്യതടില്  ചെടില  സെയശയങ്ങള്  മനരസത

ഉണക്കായടിട്ടുസണങ്കടില് അസതക്കാസക്ക ഇമതക്കാസട ദുരസ്പീകരടിക്കസപടടിട്ടുണക്കാകുയ.  ഇതഡ്

ഒരു  അടടിയന്തരപ്രമമേയമേക്കായടി  ചെരച  സചെമയ്യണ  ഒരു  ആവശശ്യകതയയ

വരുന്നടില.

ശ്രസ്പീ  .    മമേക്കാന്സെഡ്  മജക്കാസെഫഡ്:  സെര,  ബഹുമേക്കാനസപട മുഖശ്യമേനടി നല്കടിയ

മേറപടടിയടില്,  ഈ  പദ്ധതടി  നടപടിലക്കാക്കുന്നതടിസന്റെ  ഗുണവശങ്ങള്

ചൂണടിക്കക്കാണടിക്കുകയയ  ആശങ്കകള്  ആവശശ്യമേടിസലന്നഡ്  പറെയകയയ  സചെയ.

ഈ  പക്കാത  കടനമപക്കാകുന്നതടിനഡ്  വടിഭക്കാവനയ  സചെയടിരടിക്കുന്ന  എലക്കാ

പ്രമദേശങ്ങളടിസലയയ  ജനങ്ങള്  ആശങ്കയടിലക്കാണഡ്.  ഈ  പദ്ധതടി

ഉമപകടിക്കണയ,  ജനങ്ങള്ക്കഡ്  ഉപദ്രവമേക്കാകുന്ന  നടിലയടിലക്കാണഡ്  ഈ  പദ്ധതടി

വടിഭക്കാവനയ സചെയടിരടിക്കുന്നസതന്നഡ് പറെഞ്ഞഡ് ജനങ്ങള് പ്രതടിമഷധടിക്കുകയക്കാണഡ്.

മകരളതടിസന്റെ  ഫലഭൂയടിഷ്ഠമേക്കായ  കൃഷടിയടിടങ്ങളടിലൂസടയയ

ഗക്കാമേപ്രമദേശങ്ങളടിലൂസടയസമേലക്കായ  പുതടിസയക്കാരു  സറെയടില്മവ  ലലന്

കടനവരുമമക്കാള്  ജനസെക്കാന്ദ്രതമയറെടിയതുയ  ഭൂവടിസ്തൃതടി  കുറെഞ്ഞതുമേക്കായ
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മകരളതടിസന്റെ സെക്കാമൂഹെെശ്യ രയഗത്തുയ പരടിസടിതടിയമേക്കായടി ബനസപട്ടുയ വലടിയ

ആഘക്കാതങ്ങള്  സൃഷ്ടടിക്കസപടുസമേന്ന  സപക്കാതുപരക്കാതടി ഉയരനവന്നടിരടിക്കുന്നതഡ്

സെരക്കക്കാരടിസന്റെ ശ്രദ്ധയടില്സപടുതക്കാന് ഞക്കാന് ആഗഹെെടിക്കുകയക്കാണഡ്. 

  ഈ  അടടിയന്തരപ്രമമേയതടിലൂസട   ജനങ്ങളുന്നയടിച  വടിഷയങ്ങളക്കാണഡ്

ഞക്കാന്  ചൂണടിക്കക്കാണടിക്കക്കാനക്കാഗഹെെടിക്കുന്നതഡ്.  കക്കാസെരമഗക്കാഡഡ്  മുതല്

തടിരുവനന്തപുരയ  വസര   ഒരു  പുതടിയ  സറെയടില്പക്കാതയസട  നടിരമക്കാണയ

സക-സറെയടില്  പദ്ധതടിസയന്ന  നടിലയടില്  നടപക്കാക്കുമമക്കാള്    കക്കാസെരമഗക്കാഡഡ്

മുതല് തടിരൂര വസര ഇമപക്കാഴുള്ള സറെയടില്മവ ലലനടിനഡ് സെമേക്കാന്തരമേക്കായടിടക്കാണഡ്

ഈ പക്കാത വടിഭക്കാവനയ സചെയടിട്ടുള്ളസതന്നഡ് ബഹുമേക്കാനസപട മുഖശ്യമേനടി ഇവടിസട

ചൂണടിക്കക്കാണടിക്കുകയണക്കായടി.   കക്കാസെരമഗക്കാഡഡ്  മുതല്  തടിരൂര  വസര

നടിലവടിലള്ള  ലലനടിനഡ്  സെമേക്കാന്തരമേക്കായടി  നടിരമടിക്കുന്നതഡ്  ഒരു  പരടിധടിവസര

ആശസക്കാസെവയ സെസക്കാഗതക്കാരഹെെവമേക്കാണഡ്.  പമക തടിരൂര മുതല് തടിരുവനന്തപുരയ

വസര ലലന് മേക്കാറകയക്കാണഡ്.  തടിരൂര മുതല് തടിരുവനന്തപുരയ വസര പുതടിസയക്കാരു

ലലനടിമലയഡ്  മേക്കാറമമക്കാഴക്കാണഡ്  ഈ  പ്രതടിസെനടികളുയ  പ്രതശ്യക്കാഘക്കാതങ്ങളുയ

മുഴുവന്  സെയഭവടിക്കുന്നതഡ്.   കക്കാസെരമഗക്കാഡഡ്  മുതല്  തടിരുവനന്തപുരയ  വസര

ഈസയക്കാരു  സറെയടില്മവ  ലലന്  വടികസെടിപടിക്കണസമേങ്കടില്  നടിലവടിലള്ള
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സറെയടില്മവ  ലലനടിനഡ്  സെമേക്കാന്തരമേക്കായടി   മേനഷശ്യരക്കഡ്  ഉപദ്രവമേടിലക്കാസത

ജനങ്ങസള  കഷ്ടസപടുതക്കാസത  നടിരമടിക്കുന്നതടിസനക്കുറെടിചഡ്  എന്തുസകക്കാണഡ്

സെരക്കക്കാരടിനഡ്  ആമലക്കാചെടിചകൂടക്കാ  എന്നക്കാണഡ്  ജനങ്ങളുയ  ജനപ്രതടിനടിധടികളുയ

മചെക്കാദേടിക്കുന്നതഡ്.     ഇതടിനഡ്  അല്പസെമേയയ  കൂടുതല്  വമന്നയക്കായ.   കുറെചകൂടടി

സെമേയസമേടുതക്കാലയ   ജനങ്ങള്ക്കുള്ള  കഷ്ടപക്കാടുകള്  പരടിപൂരണമേക്കായയ

ഒഴടിവക്കാക്കസപടുക  എനള്ളതക്കാണഡ്   ഏറ്റവയ  പ്രധക്കാനസപട  വടിഷയയ.  തടിരൂര

മുതല്  പുതടിയ   സറെയടില്മവ  ലലനണക്കാക്കുകസയന്നഡ്  പറെയന്നതടിസന്റെ

അശക്കാസസ്പീയത  ഏറ്റവയ ഗഇൗരവമേക്കായടി സെരക്കക്കാര പരടിഗണടിമക്കണതുണഡ്.  ഈ

പദ്ധതടി നടപടിലക്കാക്കുമമക്കാള് മകരളതടിസല നടിലവടിലള്ള സറെയടില്മവ ലലന്

ഇരടടിപടിക്കല്  എവടിസടസയതടിസയനള്ളതഡ്   സെരക്കക്കാര പരടിമശക്കാധടിമക്കണ

വടിഷയമേക്കാണഡ്.  സറെയടില്മവ  ലലന്  ഇരടടിപടിക്കലടിസന്റെ  കക്കാരശ്യതടില്  ഇനയ

എങ്ങുസമേതക്കാത നടിലയടില് നടില്ക്കുകയക്കാണഡ്. കഴടിഞ്ഞ സെരക്കക്കാരടിസന്റെ ഭരണ

കക്കാലതഡ്  സെബരബന് സറെയടില് പദ്ധതടി  തടിരുവനന്തപുരയ മുതല് സചെങ്ങന്നൂര

വസര  വടിഭക്കാവനയ  സചെയതടിസനക്കുറെടിചഡ്  ബഹുമേക്കാനസപട  മുഖശ്യമേനടി

ചൂണടിക്കക്കാണടിക്കുകയണക്കായടി.  ഇവടിസട  പല  പദ്ധതടികളുയ,   പ്രമതശ്യകടിചഡ്

തസ്പീരമദേശ  സറെയടില്മവ  ലലന്  ഇരടടിപടിക്കലടിസന്റെ  കക്കാരശ്യതടില്  നമുക്കഡ്
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മുമന്നക്കാട്ടുമപക്കാകക്കാന്  കഴടിഞ്ഞടിടടില.   കക്കാസെരമഗക്കാഡഡ്  -  തടിരുവനന്തപുരയ

സറെയടില്മവ  ലലനടില്തസന്ന  ഭക്കാഗടികമേക്കായടി  മേക്കാത്രമേക്കാണഡ്  ഡബടിയഗഡ്

നടന്നടിട്ടുള്ളതഡ്.  ഈ വടിഷയതടില്  പ്രക്കാമയക്കാഗടികമേക്കായ  സെമേസ്പീപനയ  സെരക്കക്കാര

എടുക്കണസമേന്നതക്കാണഡ് ജനങ്ങളുയ  ജനപ്രതടിനടിധടികളുയ ചൂണടിക്കക്കാണടിക്കുന്നതഡ്.

പ്രക്കാമയക്കാഗടികമേക്കായ സെമേസ്പീപനമേക്കാണഡ് സെരക്കക്കാര എടുക്കുന്നസതങ്കടില്  നടിലവടിലള്ള

സറെയടില്മവ  പദ്ധതടികളമല  ആദേശ്യയ  പൂരതടിയക്കാമക്കണതഡ്.  നടിലവടിലള്ള

പദ്ധതടികള്  പൂരതടിയക്കാക്കടിയക്കാല്,  നടിലവടിലള്ള  സടയടിനകള്  കൃതശ്യമേക്കായടി

ഓടടിചക്കാല്,  മകന്ദ്ര  സറെയടില്മവ മേനക്കാലയയ  ഉള്സപസട  നടിരമദ്ദേശടിചടിരടിക്കുന്ന

കക്കാരശ്യങ്ങള്  നടപടിലക്കാക്കടിയക്കാല്,  സറെയടില്മവയസട  കക്കാരശ്യതടില്  ഏറ്റവയ

ഫലപ്രദേവയ സമേചസപടതുമേക്കായ  യക്കാത്രക്കാ സെയവടിധക്കാനയ മകരളതടിനണക്കാക്കക്കാന്

കഴടിയസമേനള്ളതഡ്  എന്തുസകക്കാണഡ്  പ്രമയക്കാജനസപടുതക്കാന്  മുമന്നക്കാട്ടുവരുന്നടില?

ഇവടിസട  സെടിഗ്നല്  സെടിസയ  മേക്കാറ്റുകയയ  വളവകള്  നടിവരത്തുകയയ

സചെയ്യുന്നതുള്സപസടയള്ള  കക്കാരശ്യങ്ങള്  നടിലവടിലള്ള  ലലനടില്  സചെയഡ്

ഡബടിയഗഡ്  കൃതശ്യമേക്കായടി   പൂരതടിയക്കാക്കടിയക്കാല്  കൂടുതല്  സടയടിനകള്

ഓടടിക്കക്കാനയ  കൂടുതല് മവഗതടിസലതക്കാനയ കഴടിയയ.  അതടിനള്ള നടിരവധടി

നടിരമദ്ദേശങ്ങള്   മുമന്നക്കാട്ടുവചടിട്ടുണഡ്.  ഇസതക്കാനയ  പരടിഗണടിക്കക്കാസത
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മകരളതടിനമവണടി  മേക്കാത്രമേക്കായടി  പുതടിസയക്കാരു  സറെയടില്മവ  പദ്ധതടി  വന്നക്കാല്

അതഡ്  അപ്രക്കാമയക്കാഗടികമേക്കാസണന്നഡ്  വടിദേഗ്ദ്ധരക്കായ  എലക്കാവരുയ

ചൂണടിക്കക്കാണടിക്കുകയക്കാണഡ്.     മകരളതടില്  ഈ  രയഗസത  ഒരു

അമതക്കാറെടിറ്റടിസയന്നഡ്  പറെയന്നതഡ്  സമേമടക്കാ  ശ്രസ്പീധരന്  എന്നഡ്  വടിമശഷടിപടിക്കുന്ന

ആദേരണസ്പീയനക്കായ  ശ്രസ്പീ.  ഇ.  ശ്രസ്പീധരനക്കാണഡ്.  അമദ്ദേഹെെതടിസന്റെ

അഭടിപ്രക്കായസമേന്തക്കാണഡ്?  സക-സറെയടില് പദ്ധതടിസയക്കുറെടിചഡ്  ശ്രസ്പീ.  ഇ.  ശ്രസ്പീധരന്

പറെഞ്ഞ  അഭടിപ്രക്കായയ  ബഹുമേക്കാനസപട  മുഖശ്യമേനടിയസടയയ  സെരക്കക്കാരടിസന്റെയയ

ശ്രദ്ധയടില്  സകക്കാണ്ടുവരക്കാന്  ഞക്കാനക്കാഗഹെെടിക്കുകയക്കാണഡ്.   ഈ  സക-സറെയടില്

പദ്ധതടി  അശക്കാസസ്പീയമേക്കാണഡ്,  ഇതഡ്  അപ്രക്കാമയക്കാഗശ്യമേക്കാണഡ്,   സെരക്കക്കാര പറെയന്ന

രസ്പീതടിയടില്   ഇതഡ്  നടപക്കാക്കക്കാന്  കഴടിയടില,  അതുസകക്കാണഡ്  ഇതഡ്

പുനനഃപരടിമശക്കാധടിക്കണസമേന്നഡ്  ശ്രസ്പീ.  ഇ.  ശ്രസ്പീധരന് അഭടിപ്രക്കായസപടടിരടിക്കുന്നതഡ്

വളസര  ഗഇൗരവമതക്കാസട  കക്കാണണസമേന്ന  അഭശ്യരത്ഥനയക്കാണഡ്  എനടിക്കഡ്

മുമന്നക്കാട്ടുവയക്കാനള്ളതഡ്.   ഈ പദ്ധതടിക്കഡ് അറപതടിയക്കാറെക്കായടിരമതക്കാളയ മകക്കാടടി

രൂപ സചെലവഡ് വരുസമേന്നഡ് ബഹുമേക്കാനസപട മുഖശ്യമേനടി ഇവടിസട ചൂണടിക്കക്കാണടിച.

നടിയമേസെഭയടില്  മേറപടടി നല്കടിയതുയ ബഡ്ജറ്റടില് പറെഞ്ഞതുയ 63941 മകക്കാടടി

രൂപ  പ്രതസ്പീകടിക്കുന  എന്നക്കാണഡ്.   120000  മകക്കാടടി  രൂപ,   അതക്കായതഡ്
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സെരക്കക്കാര ചൂണടിക്കക്കാണടിച തുകയസട  ഇരടടി തുക മവണസമേന്നക്കാണഡ് ശ്രസ്പീ.  ഇ.

ശ്രസ്പീധരന് പറെഞ്ഞതഡ്.  ലഹെെസസ്പീ ഡഡ് സറെയടില് മകക്കാറെടിമഡക്കാറെടിനഡ് 120000 മകക്കാടടി

രൂപ  മവണടിവരുസമേന്നക്കാണഡ്  ബഹുമേക്കാനസപട മുഖശ്യമേനടി ചൂണടിക്കക്കാണടിചതഡ്.

സെരക്കക്കാര പറെയന്ന അറപതടിയക്കാറെക്കായടിരയ രൂപയടിലയ  അറപതടിമൂവക്കായടിരയ

രൂപയടിലയ  ഇതടിസന്റെ  വരക്കഡ്  തസ്പീരുകയടില,  120000  മകക്കാടടി  രൂപ   ഈ

സക-സറെയടില്  പദ്ധതടിക്കഡ്  മവണടിവരുസമേന്നഡ്  സമേമടക്കാ  ശ്രസ്പീധരന്

ചൂണടിക്കക്കാണടിക്കുന.  ഏതക്കാണഡ്  ഒന്പതടിനക്കായടിരമതക്കാളയ  സകടടിടങ്ങളുയ

ആറെക്കായടിരമതക്കാളയ  കുടുയബങ്ങസളയയ  ഒഴടിപടിമക്കണടിവരുസമേന്നഡ്  സെരക്കക്കാര

പറെയന.   എന്നക്കാല് വടിദേഗ്ദ്ധരക്കായ ആളുകള് നടതടിയ സെരമവ്വയടിലയ സമേമടക്കാ

ശ്രസ്പീധരസന്റെ  മനതൃതസതടില്  നടതടിയ  പഠനതടിലയ

ഇരുപതടിയയ്യക്കായടിരതടിനയ മുപതടിനക്കായടിരതടിനയ ഇടയഡ് കുടുയബങ്ങസള ഈ

പദ്ധതടിയസട  മപരടില്  ഒഴടിപടിമക്കണടിവരുസമേന്നക്കാണഡ്

വശ്യക്തമേക്കാക്കസപടടിരടിക്കുന്നതഡ്.  ആശങ്ക  പരതക്കാന്മവണടി  ഞങ്ങള്

എസന്തങ്കടിലയ  രസ്പീതടിയടിലള്ള  നടിലപക്കാസടടുക്കുകയക്കാസണന്നഡ്  സതറ്റടിദ്ധരടിക്കരുതഡ്.

മകരളതടില്   വടികസെന  രയഗതഡ്  നല  കക്കാരശ്യങ്ങള്  സചെയ്യുന്നതടിനഡ്

കൂസടനടില്ക്കുന്നവരക്കാണഡ്  ഞങ്ങസളലക്കാവരുയ.  ഗവണ്സമേന്റെഡ്   നല  കക്കാരശ്യങ്ങള്
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സചെയക്കാല്  തസ്പീരചയക്കായയ  അതടിസന്റെകൂസട  നടില്ക്കക്കാന്  ഞങ്ങള്  തയ്യക്കാറെക്കാണഡ്.

ജനങ്ങള്ക്കുണക്കാകുന്ന  ആശങ്കകള്  പരടിഹെെരടിക്കുസമേന്നഡ്  പറെഞ.  പമക

ആശങ്ക  പരടിഹെെരടിചസകക്കാണഡ്  ഈ  പദ്ധതടി  മുമന്നക്കാടഡ്  സകക്കാണ്ടുമപക്കാകക്കാന്

കഴടിയക്കാത സടിതടിവടിമശഷയ  ജനങ്ങള് ചൂണടിക്കക്കാണടിക്കുന്നതുസകക്കാണക്കാണഡ്

ഈ പദ്ധതടി ഉമപകടിചഡ്,  നടിലവടിലള്ള സെടിസയ  സമേചസപടതക്കാക്കക്കാന്മവണടി

സെരക്കക്കാര മുമന്നക്കാട്ടുവരണയ എന്ന നടിരമദ്ദേശയ  ഇവടിസട ചൂണടിക്കക്കാണടിക്കുന്നതഡ്.

ഞങ്ങള്  ഇഇൗ  പ്രമമേയതടില്  ഒരു  കക്കാരശ്യയ  ചൂണടിക്കക്കാണടിചതടിസനക്കുറെടിചഡ്

ബഹുമേക്കാനസപട  മുഖശ്യമേനടി  ഇവടിസട  സൂചെടിപടിക്കുകയണക്കായടി.  മകന്ദ്രതടിസന്റെ

ലഹെെസസ്പീഡഡ്  സറെയടില് മകക്കാറെടിമഡക്കാര  പദ്ധതടിയടില് നമുക്കഡ്  ശ്രമേയ  നടതക്കാന്

പക്കാടടിമലസയന്നഡ്  മചെക്കാദേടിചതടിനകക്കാരണയ,  ബഹുമേക്കാനശ്യനക്കായ  പ്രധക്കാനമേനടി

ശ്രസ്പീ.  നമരന്ദ്ര  മമേക്കാദേടി  സകക്കാലയ  ലബപക്കാസെടിസന്റെ  ഉദ്ഘക്കാടന  ചെടങ്ങടില്

പസങ്കടുക്കക്കാന് വന്നമപക്കാള്  ലഹെെസസ്പീഡഡ് സറെയടില് മകക്കാറെടിമഡക്കാര പദ്ധതടിയടില്

മകരളസത  ഉള്സപടുതക്കാന്  മകന്ദ്രഗവണ്സമേന്റെഡ്  തയ്യക്കാറെക്കാസണന്നഡ്  പറെഞ.

മുയലബ-കനശ്യക്കാകുമേക്കാരടി എന്ന നടിലയടില് സപ്രക്കാമപക്കാസെഡ് സചെയ. ബഹുമേക്കാനശ്യനക്കായ

പടി.  സജ.  മജക്കാസെഫഡ്,  എയ.എല്.എ.  കഴടിഞ്ഞ ദേടിവസെയ ബഡ്ജറ്റഡ് ചെരചയടില്

അതടിസന്റെ വടിശദേക്കായശങ്ങള് ഇവടിസട  വടിശദേമേക്കായടി  അവതരടിപടിക്കുകയണക്കായടി.
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ബഹുമേക്കാനശ്യനക്കായ മഡക്കാ.  ടടി.  എയ.  മതക്കാമേസെഡ് സഎസെകഡ് അതുമേക്കായടി ബനസപട

കക്കാരശ്യങ്ങളടില്  മേറപടടിയയ  പറെഞ.  ഞങ്ങള്  ചൂണടിക്കക്കാണടിക്കുന്നതഡ്,

ഗവണ്സമേന്റെഡ് ഓഫഡ് ഇന്ഡശ്യ മുഴുവന് തുകയയ മുതല്മുടക്കക്കാനയ മകരളതടിസന്റെ

ഒരു  സഷയറയ  വചഡ്  ലഹെെസസ്പീഡഡ്  സറെയടില്  മകക്കാറെടിമഡക്കാര  നടപക്കാക്കുമമക്കാള്

മുയലബ-കനശ്യക്കാകുമേക്കാരടി  ദേസ്പീരഘദൂര  യക്കാത്രക്കക്കാരക്കുകൂടടി  പ്രമയക്കാജനകരമേക്കാക്കുന്ന

വടിധതടില്  മേക്കാറ്റക്കാന്  കഴടിയന്ന  ഒരു  പദ്ധതടി  ഇന്നഡ്  മകന്ദ്രഗവണ്സമേന്റെടിസന്റെ

മുന്നടിലണഡ്.  അങ്ങസന നടില്ക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതടിസയക്കുറെടിചഡ് മകന്ദ്രഗവണ്സമേന്റെഡ്

പറെയമമക്കാള്  നമുക്കഡ്  അതടിസന്റെ  സെക്കാധശ്യതകള്  പരടിമശക്കാധടിചക്കാലണക്കാകക്കാവന്ന

ഗുണയ മകരളതടിനഡ് വലടിസയക്കാരു കടബക്കാധശ്യത കുറെഞകടിട്ടുകയക്കാണഡ്.  നമുക്കഡ്

ഇതടില്നടിനയ  ഒതടിരടി  രൂപ  ലക്കാഭയ  കടിട്ടുകയക്കാണഡ്.  മകന്ദ്രഗവണ്സമേന്റെടിസന്റെ

സെഹെെക്കായമതക്കാസട  ആ  പദ്ധതടി  നടപക്കാക്കക്കാന്  കഴടിയന്ന  സെക്കാഹെെചെരശ്യയ  വരുയ.

മേനസടിലക്കാമക്കണ  ഒരു  കക്കാരശ്യയ,  സകക്കാലതഡ്  പ്രധക്കാനമേനടിയസട  പ്രഖശ്യക്കാപനയ

വന്നമശഷയ  ബഹുമേക്കാനസപട  മുഖശ്യമേനടി  ഇടസപടടിട്ടുമണക്കാ  അസലങ്കടില്  ആ

രസ്പീതടിയടില് നസ്പീക്കങ്ങള് നടതടിയടിട്ടുമണക്കാ എന്നഡ് ഞങ്ങള്ക്കറെടിയടില. എന്നക്കാല്

മുയലബ-അഹെെമദേക്കാബക്കാദേഡ്  എന്ന  നടിലയടിലള്ള  ഒരു  പുതടിയ  സറെയടില്

പദ്ധതടികൂടടി  പ്രധക്കാനമേനടി  പ്രഖശ്യക്കാപടിച.  ഇമപക്കാള്  അതടിസന്റെ  നടിരമക്കാണയ
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നടനസകക്കാണടിരടിക്കുകയക്കാണഡ്.  മുയലബ-അഹെെമദേക്കാബക്കാദേഡ്  പദ്ധതടി  ജക്കാപനസ്പീസെഡ്

പ്രധക്കാനമേനടിയയ  ഇന്ഡശ്യന്  പ്രധക്കാനമേനടിയയ  ചെരച  സചെയഡ്

ഒപ്പുവചടിരടിക്കുകയക്കാണഡ്.  സെയസക്കാനങ്ങള്ക്കഡ്  ഇതുമപക്കാലള്ള  പദ്ധതടികള്ക്കഡ്

വക്കായ്പകള് കടിട്ടുമമേക്കാ? ഇവടിസട ഡടിമബറ്റഡ് സചെയ്യസപട ഒരു വടിഷയമേക്കാണടിതഡ്.  30

വരഷയസകക്കാണക്കാണഡ് ജക്കാപനസ്പീസെഡ് പ്രധക്കാനമേനടിയയ ഇന്ഡശ്യന് പ്രധക്കാനമേനടിയയ

ചെരചസചെയഡ്  മുയലബ-അഹെെമദേക്കാബക്കാദേഡ്  എന്ന  ലഹെെസസ്പീഡഡ്  സറെയടില്

മകക്കാറെടിമഡക്കാറെടിസന്റെ പണയ അടചതസ്പീരമക്കണതഡ്.  അതടിസന്റെ സെക്കാമങ്കതടികവടിദേശ്യ

മുഴുവന്  ജപക്കാന്  നല്കുകയക്കാണഡ്.  ഇതരതടിലള്ള  കക്കാരശ്യങ്ങള്  ഗവണ്സമേന്റെഡ്

ഓഫഡ് ഇന്ഡശ്യയയ വടിമദേശരക്കാജശ്യങ്ങളുയ തമടിലണക്കാക്കുന്ന എഗടിസമേന്റെഡ് മപക്കാസല

മകരളതടിനഡ്  ഇങ്ങസനസയക്കാരു  എഗടിസമേന്റെടിമലയഡ്  വരക്കാന്  കഴടിയണസമേങ്കടില്

മകക്കാടക്കാനമകക്കാടടി  രൂപയസട  വലടിയ  കടസക്കണടിയടിമലയഡ്  മകരളസത

സകക്കാണ്ടുമപക്കാകുന്ന ഒരു പദ്ധതടിയക്കായടി ഇതഡ് മേക്കാറയ എന്നഡ് ചൂണടിക്കക്കാണടിചതടിസന്റെ

കക്കാരണയ  അതക്കാണഡ്.  അതുസകക്കാണഡ്  ഇനടി  ലഹെെസസ്പീഡഡ്  സറെയടില്

മകക്കാറെടിമഡക്കാറെടിസന്റെ സെക്കാധശ്യത പരടിമശക്കാധടിക്കക്കാന് കഴടിയമമേക്കാസയന്നഡ് സെയസക്കാന

ഗവണ്സമേന്റെഡ്  പ്രമതശ്യകമേക്കായടി പരടിമശക്കാധടിക്കണയ എന്ന അഭടിപ്രക്കായയ ഇവടിസട

ഞക്കാന് ചൂണടിക്കക്കാണടിക്കക്കാന് ആഗഹെെടിക്കുകയക്കാണഡ്.  
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അതുമപക്കാസല ഇത്രമയസറെ കുടുയബങ്ങള്ക്കഡ് കഷ്ടപക്കാടുകളുയ ബുദ്ധടിമുട്ടുകളുയ

ഉണക്കാക്കുന്ന  ഒരു  സടിതടിവടിമശഷയ,  ഇഇൗ  പദ്ധതടിയസട  കക്കാരശ്യതടില്

നടില്ക്കുമമക്കാള്  ഞക്കാന്  ആദേശ്യയ  ചൂണടിക്കക്കാണടിചതുമപക്കാസല,  നടിലവടിലള്ള

സറെയടില്മവ  ലലനകള്  വടികസെടിപടിചസകക്കാണ്ടുള്ള  കക്കാരശ്യങ്ങള്

തസരടിതസപടുത്തുന്നതടിനമവണടിയള്ള  നടപടടികള്ക്കഡ്  ഗവണ്സമേന്റെഡ്

മുമന്നക്കാട്ടുവമരണതമല?  ഇവടിസട  സക.എസെഡ്.ആര.ടടി.സെടി-യസട യക്കാത്രക്കാ

സെഇൗകരശ്യസതക്കുറെടിചക്കാണമലക്കാ  പറെയന്നതഡ്.  ഇന്നഡ്  മകരളതടില്  പബടികഡ്

ടക്കാന്മസക്കാരടഡ്  സെടിസതടിസന്റെ  അവസസയന്തക്കാണഡ്?   സക.എസെഡ്.ആര.ടടി.സെടി.

ഇന്നഡ്  അടചപൂടല്  ഭസ്പീഷണടിയടില്  നടില്ക്കുന.  ജനവരടി  മേക്കാസെസത

സപന്ഷന്മപക്കാലയ  അവരക്കഡ്  സകക്കാടുക്കക്കാന്  കഴടിയക്കാത  സെക്കാഹെെചെരശ്യതടില്

നടില്ക്കുന്നതക്കായടി പരക്കാതടികള് നടിലനടില്ക്കുന.  എയ.എല്.എ.-മേക്കാരക്കഡ് നല

ഒരു  ബസ്സുമപക്കാലയ  സകക്കാടുക്കക്കാന്  കഴടിയക്കാസത  സക.എസെഡ്.ആര.ടടി.സെടി.-യസട

ദുരവസ നടിലനടില്ക്കുന്ന മകരളതടില് നമുക്കഡ് പക്കാവസപടവര യക്കാത്ര സചെയ്യുന്ന

വക്കാഹെെനങ്ങള്മപക്കാലയ  കൃതശ്യമേക്കായടി  ഓടടിക്കക്കാമനക്കാ  അതഡ്  ഫലപ്രദേമേക്കായടി

നടതക്കാമനക്കാ  ഗവണ്സമേന്റെടിനഡ്  ഏസറ്റടുക്കക്കാമനക്കാ  കഴടിയക്കാത  രൂകമേക്കായ

പ്രതടിസെനടിയസട മുനമടില് നടില്ക്കുന്ന മകരളതടില് ഇതുമപക്കാസലക്കാരു പദ്ധതടി
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പ്രക്കാമയക്കാഗടികമേക്കാമണക്കാ എന്ന മചെക്കാദേശ്യയ ജനങ്ങള് മചെക്കാദേടിക്കുന്നതഡ് നശ്യക്കായമേക്കാണഡ്.

അതുസകക്കാണഡ്  പ്രക്കാമയക്കാഗടികമേലക്കാത,  അശക്കാസസ്പീയമേക്കായ,  നടപക്കാക്കക്കാന്

കഴടിയക്കാത,  ജനങ്ങള്ക്കഡ്  ആശങ്കയണക്കാക്കുന്ന  ഒരു  പദ്ധതടി  എന്ന

നടിലയടിമലയഡ്  ഇതഡ്  മേക്കാറമമക്കാള്  തസ്പീരചയക്കായയ  ജനവടികക്കാരസത

മേക്കാനടിചസകക്കാണഡ്,  മകരളസമേക്കാടക്കാസക  ഉണക്കായടിരടിക്കുന്ന  ആശങ്കകള്

കണക്കടിസലടുത്തുസകക്കാണഡ്  ഇഇൗ  പദ്ധതടി  ഗവണ്സമേന്റെഡ്  ഉമപകടിക്കുന്നതടിനഡ്

തയ്യക്കാറെക്കാകണയ.  ജനങ്ങള്ക്കടിടയടിലണക്കായടിരടിക്കുന്ന  ആശങ്കകള്

കണക്കടിസലടുത്തുസകക്കാണഡ്  സെഭക്കാനടപടടികള് നടിരതടിവചഡ്  ഇഇൗ പ്രശ്നയ  ചെരച

സചെയ്യണസമേന്ന ആവശശ്യയ ഞക്കാന് ഉന്നയടിക്കുകയക്കാണഡ്.

മുഖശ്യമേനടി (ശ്രസ്പീ  .    പടിണറെക്കായടി  വടിജയന്):  സെര,  നമ്മുസട

സെയസക്കാനതടിസന്റെ  സപക്കാതുവക്കായ  ആവശശ്യമേക്കാണഡ്  എടുക്കുന്നസതങ്കടില്

ഇതരസമേക്കാരു  പദ്ധതടിയസട  ആവശശ്യകത  എലക്കാവരക്കുയ  മബക്കാദ്ധശ്യമേക്കാകുയ.

ഇവടിസട  ബഹുമേക്കാനശ്യനക്കായ  അയഗയ  ശ്രസ്പീ.  മമേക്കാന്സെഡ്  മജക്കാസെഫഡ്  ആസരയക്കാണഡ്

പ്രതടിനടിധസ്പീകരടിക്കുന്നസതന്നഡ്  ഇഇൗ  സെയസെക്കാരതടിലൂസട  വശ്യക്തമേല.

ജനങ്ങസളയക്കാസണങ്കടില്  ഇതല  പറെമയണതഡ്.  ജനങ്ങള്ക്കഡ്  ഇതരസമേക്കാരു

പദ്ധതടി  ഒഴടിചകൂടക്കാനക്കാകക്കാതതക്കാണഡ്.  ഇമപക്കാള്  കക്കാസെരമഗക്കാഡഡ്  മുതല്
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തടിരുവനന്തപുരയ വസരയള്ള വടിവടിധ ജടിലകളടിസല ജനങ്ങള് അനഭവടിക്കുന്ന

യക്കാത്രക്കാവടിഷമേയ  മനരസതയള്ളതുമപക്കാസലതസന്ന  തുടരുകയക്കാണഡ്.  നമുക്കഡ്

സറെയടിലടിസന്റെ വടികസെനസമേക്കാസക്ക വന്നടിട്ടുസണങ്കടിലയ സെമേയകക്കാരശ്യതടില് വലടിയ

മേക്കാറ്റയ വന്നടിടടില. മനരസത എടുക്കുന്ന സെമേയതടില്നടിന്നഡ് സചെറെടിയ വശ്യതശ്യക്കാസെയ

മേക്കാത്രമമേ  വന്നടിട്ടുള.  ഇതടില്  അമദ്ദേഹെെമതക്കാടഡ്  വടിദേഗ്ദ്ധര  പറെഞസവന്നക്കാണഡ്

പറെയന്നതഡ്,  അതഡ്  വടിദേഗ്ദ്ധര  ആയടിരടിക്കടില,  നക്കാടന്

വരതമേക്കാനമേക്കായടിരടിക്കക്കാനക്കാണഡ്  സെക്കാധശ്യത.  അമദ്ദേഹെെയ  ധരടിചവചടിരടിക്കുന്നതഡ്

സറെയടില്മവ  ഡബടിള്  ലലനക്കാകുക,  സെടിഗ്നല്  മേക്കാറ്റുക  അമതക്കാസട  പ്രശ്നയ

പരടിഹെെരടിക്കസപടുസമേനയ നല സസ്പീഡടില് മപക്കാകക്കാന് കഴടിയസമേനമേക്കാണഡ്.  അതഡ്

സെക്കാധശ്യമേക്കാകടിസലന്നക്കാണഡ്  സറെയടില്മവതസന്ന  പറെയന്നതഡ്.   സറെയടില്മവയമല

അതടിസന്റെ  വടിദേഗ്ദ്ധര;  അവര  തസന്ന  അതഡ്  നടിരക്കാകരടിക്കുകയക്കാണഡ്.  കക്കാരണയ

നമുക്കഡ്  ഇനള്ള  സെഇൗകരശ്യതടില്  മപക്കാകക്കാന്  കഴടിയന്നതടിനഡ്  ഒരു

പരടിമേടിതടിയണഡ്. അമപക്കാഴക്കാണഡ് നക്കായ പുതടിയ മേക്കാരഗ്ഗങ്ങള് ഉപമയക്കാഗടിമക്കണതഡ്.

നമുക്കഡ്  രണ്ടുമേണടിക്കൂരസകക്കാണഡ് തടിരുവനന്തപുരത്തുനടിന്നഡ് എറെണക്കാകുളമതയഡ്

എതക്കാന്  കഴടിയസമേങ്കടില്  അവടിസടനടിന്നഡ്  രണ്ടുമേണടിക്കൂര  സകക്കാണഡ്

കക്കാസെരമഗക്കാഡഡ്  എതക്കാന് സെക്കാധടിക്കുസമേങ്കടില് ജനങ്ങള്ക്കഡ് അസതക്കാരു വലടിയ
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ആശസക്കാസെമേക്കാണഡ്.   

ഇമപക്കാള് നമ്മുസട നക്കാടടില് പുതടിയതരതടിലള്ള ഒമടസറെ വശ്യവസെക്കായങ്ങള്

വനസകക്കാണടിരടിക്കുന. ഒരു മമേഖല മേക്കാത്രയ ഞക്കാന് പറെയക്കായ,  സഎ. ടടി. മമേഖല.

സഎ.  ടടി.  മമേഖലയടില് എറെണക്കാകുളതഡ് പ്രവരതടിക്കുന്ന എത്രമയക്കാ ആളുകള്

തടിരുവനന്തപുരത്തുണക്കാകുയ;  തടിരുവനന്തപുരതഡ്  പ്രവരതടിക്കുന്നവര

എറെണക്കാകുളത്തുമുണക്കാകുയ;  എറെണക്കാകുളതഡ്  പ്രവരതടിക്കുന്നവര

മകക്കാഴടിമക്കക്കാമടക്കാ  കണ്ണൂമരക്കാ  ഉണക്കാകുയ.  ഇങ്ങസന  ഒരവസ  വരുമമക്കാള്

അവരുസട  ഇന്നസത  നടിലയനസെരടിചഡ്  അവരക്കഡ്  അവടിസടതസന്ന

തക്കാമേസെടിചസകക്കാണഡ്  മജക്കാലടി  സചെയ്യണയ.  അങ്ങസന തക്കാമേസെടിചസകക്കാണഡ്  മജക്കാലടി

സചെയ്യുന്നതടിനപകരയ ഇഇൗസയക്കാരു സടയടിന് ഉസണങ്കടില് രണ്ടുമേണടിക്കൂരസകക്കാണഡ്

എറെണക്കാകുളയ  എത്തുസമേങ്കടില്  ആറമേണടിക്കഡ്  ഇവടിസടനടിന്നഡ്  പുറെസപടക്കാല്

എട്ടുമേണടിക്കഡ്  എറെണക്കാകുളതഡ്  എത്തുയ.  ലവകുമന്നരയ  മജക്കാലടി  കഴടിഞ്ഞഡ്

രണ്ടുമേണടിക്കൂരസകക്കാണഡ്  തടിരുവനന്തപുരത്തുയ  എത്തുയ.  ഇതഡ്  ഒരു

അസെയഭവശ്യമേക്കായ  ഉദേക്കാഹെെരണമേല.  ഇഇൗ  തരതടിലള്ള  സെമേയയ  ലക്കാഭടിക്കല്

വലടിയമതക്കാതടിലക്കാണഡ്  സെയഭവടിക്കുക.  നമുക്കഡ്  സപക്കാതുവടില്  ആവശശ്യമുള്ള  ഒരു

കക്കാരശ്യമേക്കാണടിതഡ്.  എന്നക്കാല് അമദ്ദേഹെെയ പറെഞ്ഞ ഒരു കക്കാരശ്യയ ശരടിയക്കാണഡ്.  ഇഇൗ
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സറെയടില്  പുതുതക്കായടി  വരുമമക്കാള്  അതഡ്  ജനങ്ങള്ക്കഡ്  ബുദ്ധടിമുടഡ്  ഇലക്കാത

രസ്പീതടിയടില് മപക്കാകണയ.  അതടിനഡ് ആദേശ്യമമേതസന്ന സെരക്കക്കാര ആമലക്കാചെടിച ഒരു

കക്കാരശ്യയ  ഇനള്ള  സറെയടിലടിസന്റെ  സെമേക്കാന്തരമേക്കായ  സറെയടില്  ആയടിരടിക്കുക

എന്നതക്കാണഡ്.  അങ്ങസന  മനക്കാക്കുമമക്കാള്  കക്കാസെരമഗക്കാഡഡ്  മുതല്  തടിരൂര

വസരയക്കാണഡ്  ഇഇൗ  തരതടില്  മപക്കാകക്കാന്  സെക്കാധടിക്കുന്നതഡ്.  അവടിസടനടിന്നഡ്

ഇമങ്ങക്കാട്ടുവരുമമക്കാള്  വലടിയമതക്കാതടിലള്ള  തടസങ്ങള്  വരടികയക്കാണഡ്.

അമപക്കാള്  സെമേക്കാന്തരമേക്കായടി  വരക്കാന്  കഴടിയടില.  ചെടില  പടണങ്ങള്  നമള്

മേനസടില്  കണക്കാല്  മേതടി.  അവടിസടസയക്കാസക്ക  സറെയടിലടിസന്റെ  അടുത്തുതസന്ന

കണ്സ്ട്രകന്  വശ്യക്കാപടിചകടിടക്കുകയക്കാണഡ്.  അതുസകക്കാണഡ്  അതുവഴടി  മപക്കാകക്കാന്

മേറ്റഡ്  മേക്കാരഗ്ഗങ്ങളടില.  അതുവഴടി  മപക്കാകക്കാന്  പുറെസപടക്കാല്  ഭയങ്കര  എതടിരപഡ്

ആളുകളടില്  നടിനണക്കാകുയ.  മേക്കാത്രമേല,  പണസചലവയ  കൂടുതലക്കായടി  വരുയ.

അതുസകക്കാണക്കാണഡ് തടിരൂര മുതല് തടിരുവനന്തപുരയ വസര ഇതടിനഡ് സതക്കാട്ടുതസന്ന

എന്നക്കാല് വളസര  അകസലയലക്കാസത ഒരു സറെയടില്പക്കാത ഉണക്കാകുക എന്നതഡ്,

സെമേക്കാന്തരമേക്കായടി  സതക്കാടടുതഡ്  പറ്റടില;  അതക്കാണഡ്  വളസര  വലടിയ  പരടിമശക്കാധന

നടതടി  കസണതടിയതഡ്.  അങ്ങസനവരുമമക്കാള്  അതടില്  മേറ്റഡ്

പ്രയക്കാസെങ്ങളുണക്കാകുയ.  ഒരു  പ്രയക്കാസെയ,  സനല്വയലകളുമേക്കായടി
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ബനസപടതക്കാണഡ്.  അവടിസട തൂണ് ഇടഡ് സറെയടില് സക്കാപടിചഡ് അതടിനമുകളടില്

കൂടടി സടയടിന് മപക്കാകക്കാനള്ള സെയവടിധക്കാനസമേക്കാരുക്കടി. കഴടിയക്കാവന്നത്ര ആളുകസള

ബുദ്ധടിമുടടിക്കക്കാതടിരടിക്കുക എനള്ളതഡ് തസന്നയക്കാണഡ് സെരക്കക്കാരടിസന്റെ സെമേസ്പീപനയ.  

മകരളതടില്  സമേക്കാതയ  മനക്കാക്കുമമക്കാള്  9314  സകടടിടങ്ങള് ഇതടിസന്റെ

ഭക്കാഗമേക്കായടി  വരുനണഡ്.  അതടില്  കടകളുയ  കുമറെ  വസ്പീടുകളുയ  മേറ്റുയ  വരുനണഡ്.

അതടില്  അവരക്കഡ്  വടിഷമേയ  ഉണക്കാകുസമേനള്ളതഡ്  ശരടിയക്കാണഡ്.  ആ  വടിഷമേയ

എങ്ങസന ലഘൂകരടിക്കക്കാന് സെക്കാധടിക്കുയ;  എത്രകണഡ്  അവസര സെഹെെക്കായടിക്കക്കാന്

പറ്റുയ; അവസര പുനരധടിവസെടിപടിക്കക്കാന് എസന്തക്കാസക്ക സചെയ്യക്കാന് സെക്കാധടിക്കുയ; ആ

കക്കാരശ്യങ്ങസളലക്കായ  നമുക്കഡ്  പരടിമശക്കാധടിക്കക്കാവന്നതുയ ചെരച സചെയ്യക്കാവന്നതുമേക്കാണഡ്.

നക്കാട്ടുകക്കാരക്കഡ്  ബുദ്ധടിമുട്ടുണക്കാക്കുക  എന്നതല  ഇതടിസന്റെ  ഭക്കാഗമേക്കായടി

ഉമദ്ദേശടിക്കുന്നതഡ്.  നക്കാടടിസന്റെ സെഇൗകരശ്യതടിനമവണടിയള്ള ഒരു കക്കാരശ്യമേക്കാണടിതഡ്.

ഏതക്കാനയ  ആളുകള്ക്കഡ്  സചെറെടിസയക്കാരു  ബുദ്ധടിമുടഡ്  വരുനസവങ്കടില്

അതടിലക്കാതക്കാക്കക്കാന്  എസന്തക്കാസക്ക  സചെയ്യക്കാന്  സെക്കാധടിക്കുയ  ഇതക്കാണഡ്  സെരക്കക്കാര

ഇക്കക്കാരശ്യതടില്  ആമലക്കാചെടിക്കുന്നതഡ്.  മനരസത  പറെഞ്ഞ  പദ്ധതടികള്

ഇഇൗയടുത  കക്കാലസതക്കാനയ  നമ്മുസട  നക്കാടടില്  പ്രക്കാവരതടികമേക്കാകുന്നതല.

മകന്ദ്രഗവണ്സമേന്റെടിസന്റെ  സറെയടില്മവ  പദ്ധതടിയടില്  ഇതഡ്  ഉള്സപടുതക്കാന്
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കക്കാത്തുനടിന്നക്കാല്  അടുസതക്കാനയ  പൂരതടിയക്കാക്കക്കാന്  കഴടിയടില.

അതുസകക്കാണക്കാണഡ്  ഇതരസമേക്കാരു  പദ്ധതടിസയക്കുറെടിചഡ്  ആമലക്കാചെടിചടിട്ടുള്ളതഡ്.

തതസതടില്  അതഡ്  അയഗസ്പീകരടിചടിട്ടുണഡ്.  അതഡ്  നടപക്കാക്കക്കാന്  നമുക്കഡ്

കഴടിയന്നതക്കാണഡ്.  അമദ്ദേഹെെയ  പ്രകടടിപടിച  ഒരു  ആശങ്ക  ജനങ്ങള്ക്കഡ്

എസന്തങ്കടിലയ  പ്രയക്കാസെമുണക്കാകുമമേക്കാസയന്നതക്കാണഡ്.  ആ  പ്രയക്കാസെയ

ലഘൂകരടിക്കക്കാന്  എസന്തക്കാസക്ക  സചെമയ്യണതുമണക്കാ  അസതക്കാസക്ക  സചെയ്യക്കായ.

അവടിടസത  ആളുകളുമേക്കായടി  ചെരചസചെയസകക്കാണഡ്  മേറ്റഡ്  കക്കാരശ്യങ്ങളടിമലയഡ്

കടക്കുകയയ  സചെയ്യക്കായ.  അതുസകക്കാണഡ്  സെഭ  നടിരതടിവചഡ്  ചെരച  സചെമയ്യണ

ആവശശ്യയ ഇതടിലടില. 

മേടി  .   സചെയരമേക്കാന്  :  ബഹുമേക്കാനസപട മുഖശ്യമേനടിയസട വടിശദേസ്പീകരണതടിസന്റെ

അടടിസക്കാനതടില്  അടടിയന്തരപ്രമമേയതടിനള്ള  അവതരണക്കാനമേതടി

നടിമഷധടിചടിരടിക്കുന.  

(അടടിയന്തരപ്രമമേയക്കാവതരണതടിനഡ് അനമേതടി നടിമഷധടിച.)

പ്രതടിപകമനതക്കാവഡ്  (ശ്രസ്പീ  .    രമമേശഡ്  സചെന്നടിതല):  സെര,  ഞങ്ങളക്കാരുയ

വടികസെന  പദ്ധതടികള്സക്കതടിരല.  ഏറ്റവയ  കൂടുതല്  ജനസെക്കാന്ദ്രതയള്ള

സെയസക്കാനങ്ങളക്കാണഡ്   മകരളവയ   മഗക്കാവയയ.  പലമപക്കാഴുയ  വടികസെനവമേക്കായടി
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ബനസപടഡ്  ഭൂമേടിമയസറ്റടുപഡ്  ഉള്സപസട  വലടിയ  പ്രശ്നയതസന്നയക്കാണഡ്.

സറെയടില്മവയസട  കക്കാരശ്യസമേടുതക്കാല്,  അങ്കമേക്കാലടി-ശബരടിമേല-ശബരടി

സറെയടില്മവ,  എത്രമയക്കാ  വരഷങ്ങളക്കായടി  നമള്  മകട്ടുസകക്കാണടിരടിക്കുന്ന  ഒരു

പദ്ധതടിയക്കാണടിതഡ്.  അതടിമലറ്റവയ  പ്രധക്കാനസപട  തടസെയ,  ഭൂമേടി  ഏസറ്റടുക്കക്കാന്

കഴടിയക്കാത അവസയക്കാണഡ്.  ഗുരുവക്കായൂര-കുറ്റടിപ്പുറെയ സറെയടില്മവ വരുനസവന്നഡ്

എത്രകക്കാലമേക്കായടി  മകള്ക്കുന്നതക്കാണഡ്.  പമക  ഇതുവസരയയ  അതഡ്

യക്കാഥക്കാരത്ഥശ്യമേക്കാകുന്നടില,  അവടിസടയയ  സലസമേടുപക്കാണഡ്  പ്രശ്നമേക്കാകുന്നതഡ്.

തലമശ്ശേരടി-സസമേസൂര,  തലമശ്ശേരടി-നടിലമ്പൂര-നഞയമകക്കാടഡ്  ഇസതലക്കായ  നമള്

മകള്ക്കുന്ന വന്കടിട പദ്ധതടികളക്കാണഡ്.  സെയസക്കാന ഗവണ്സമേന്റെഡ് ഒരു പദ്ധതടി

പ്രഖശ്യക്കാപടിക്കുമമക്കാള്  യക്കാഥക്കാരത്ഥശ്യമബക്കാധയ  മവണയ.  ഒരടിക്കലയ  നടപക്കാക്കക്കാന്

കഴടിയക്കാത  പടുകൂറ്റന്  പദ്ധതടികള്  പ്രഖശ്യക്കാപടിക്കുക,  അതടിനമവണടി

അന്തക്കാരക്കാഷ്ട്ര കണ്സെള്ടടിയഗഡ്  കമനടികസള സകക്കാണ്ടുവരടിക,  കമസ്പീഷന് തട്ടുക

കഴടിഞ്ഞ  അഞ്ചുവരഷമേക്കായടി  നടനസകക്കാണടിരടിക്കുന്നതഡ്  ഇഇൗ  പണടിയക്കാണഡ്.

സെടില്വര സസലന് എന്ന സക-സറെയടില് പദ്ധതടി ഇതുമപക്കാസല വന് അഴടിമേതടിക്കുയ

തടടിപടിനയ  മേറെയക്കായടി  മേക്കാറനസവന്ന  ആശങ്ക  ഇന്നഡ്  സെജസ്പീവമേക്കാണഡ്.  ഇമപക്കാള്

ജയടിലടില്  കടിടക്കുന്ന  ശ്രസ്പീ.  എയ.  ശടിവശങ്കറെക്കാണഡ്  മുഖശ്യമേനടിക്കഡ്  ഇഇൗ
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പദ്ധതടിസയക്കുറെടിചഡ്  പറെഞസകക്കാടുതതഡ്.  അമദ്ദേഹെെയ അടുത കക്കാലസതക്കാനയ

ജയടിലടില്നടിനയ പുറെതടിറെങ്ങക്കാന് മപക്കാകുന്നടില.  ഇന്നഡ് അമദ്ദേഹെെസത വസ്പീണ്ടുയ

അറെസഡ്  സചെയ.  അമദ്ദേഹെെയ  സകക്കാണ്ടുവന്ന  ഓമരക്കാ  പദ്ധതടിയയ

എടുത്തുമനക്കാക്കടിയക്കാല് നമുക്കടിതഡ്  മേനസടിലക്കാകുയ.  സെഡ് പ്രടിയഗ്ലര  ഡക്കാറ്റക്കാ  കചവടയ

തുടങ്ങടി ഓമരക്കാ പദ്ധതടിസയടുതക്കാലയ ഇതടിലണക്കായടിരടിക്കുന്ന അമദ്ദേഹെെതടിസന്റെ

പ്രമതശ്യക  തക്കാല്പരശ്യയ  മേനസടിലക്കാകുയ.  പ്രക്കാമയക്കാഗടികമേക്കായടി  നടപക്കാക്കക്കാന്

കഴടിയന്ന പദ്ധതടികളമല ഗവണ്സമേന്റെഡ്  പ്രഖശ്യക്കാപടിമക്കണതഡ്? ഇഇൗ  പദ്ധതടിക്കഡ്

മകന്ദ്രഗവണ്സമേന്റെടിസന്റെ  അനമേതടിയടില.  മകന്ദ്രധനകക്കാരശ്യ  മേനക്കാലയയ  ഇഇൗ

പദ്ധതടി  നടിരക്കാകരടിച.  ഇഇൗ  പദ്ധതടിയമേക്കായടി  ബനസപടഡ്  സെയസക്കാനതഡ്

പക്കാരടിസടിതടിക ആഘക്കാത പഠനവയ  സെക്കാമൂഹെെടികക്കാഘക്കാത പഠനവയ നടന്നടിടടില.

പ്രക്കാമയക്കാഗടികമേലക്കാത പദ്ധതടിസയന്നഡ് നസ്പീതടി ആമയക്കാഗഡ് പറെഞ. ഞക്കാന് അതഡ്

വക്കായടിക്കക്കായ. ''Ministry of Finance.  Department of Economic Affairs,

Fund Bank & ADB Division'' സസെപയബര 3-ാം തസ്പീയതടി  ഗവണ്സമേന്റെടിനഡ്

സകക്കാടുതതക്കാണഡ്.  മകരളതടിസല  മജക്കായടിന്റെഡ്  സസെക്രടറെടി  ശ്രസ്പീ.  മഗക്കാപകുമേക്കാരന്

നക്കായരക്കഡ്  മകന്ദ്ര  ഫടിനക്കാന്സെഡ്  ഡടിപക്കാരടഡ്സമേന്റെടിസല  അണര  സസെക്രടറെടി

ശ്രസ്പീ.  വക്കാസുമദേവഡ്  തുഡു അയച കതടില്  ''I  am directed to say that  the
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above mentioned project ie., Trivandrum-Kasargod Semi High Speed

Rail corridor, Silver Line, 109th meeting of the screening committee

of the Department of Economic Affairs held on 18th August 2020,

after detailed deliberations, the screening committee decided to drop

the proposal advising the state Government that the existing pipeline

projects  be  concluded  before  taking  up  new  projects''  എന്നക്കാണഡ്

പറെയന്നതഡ്. ധനകക്കാരശ്യ മേനക്കാലയതടിസന്റെ മനതൃതസതടിലള്ള       109- ാാമസത

എക്കമണക്കാമേടികഡ്  അഫമയഴടിസന്റെ  സസ്പീനടിയഗഡ്  കമടിറ്റടി  ഇഇൗ  പദ്ധതടി  മഡക്കാപഡ്

സചെയ്യക്കാന്  തസ്പീരുമേക്കാനടിചഡ്  മകരള  ഗവണ്സമേന്റെടിസന  അറെടിയടിചതക്കാണഡ്.  മഡക്കാപഡ്

സചെയ്യക്കാന്  മകന്ദ്രഗവണ്സമേന്റെഡ്  പറെഞ്ഞടിട്ടുയ  സറെയടില്മവ  മേനക്കാലയതടിസന്റെ

അനമേതടിയടിലക്കാസതയയ  പക്കാരടിസടിതടിക  ആഘക്കാതപഠനയ  നടതക്കാസതയയ

സെക്കാമൂഹെെടികക്കാഘക്കാതപഠനയ  നടതക്കാസതയയ  ഇഇൗ ഗവണ്സമേന്റെടിസന്റെ തക്കാല്പരശ്യയ

ഭൂമേടി  ഏസറ്റടുക്കുക എന്നതടില് മേക്കാത്രമേക്കായടിരുന.  അതടിമലയഡ്  ഞക്കാന് പടിന്നസ്പീടഡ്

വരക്കായ.  സെരക്കക്കാര  അവകക്കാശസപടുന്നതുമപക്കാസല  സമേക്കാതയ  സചെലവഡ്  65,000

മകക്കാടടി രൂപയടിസലക്കാതുങ്ങടില. 1.33 ലകയ മകക്കാടടി വരുസമേന്നഡ് നസ്പീതടി ആമയക്കാഗഡ്

അറെടിയടിചടിട്ടുണഡ്.  1383  സഹെെകര  ഭൂമേടി  ഇഇൗ  പദ്ധതടിക്കക്കായടി  ഏസറ്റടുക്കണയ.
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അതടിനക്കായടി  13,000  മകക്കാടടി  രൂപ  മവണസമേന്നക്കാണഡ്  പദ്ധതടിയസട

രൂപമരഖയടില്  പറെയന്നതഡ്.  അതടിനമവണടിമേക്കാത്രയ  മദേശസ്പീയപക്കാത

സലസമേടുപടിസന്റെ  സചെലവഡ്  കണക്കക്കാക്കടിയക്കാല്  22,000  മകക്കാടടി  രൂപവരുയ.

പദ്ധതടി  രൂപമരഖ  എന്ന  മപരടില്  അവതരടിപടിചതുമപക്കാലയ

വശ്യക്തതയടിലക്കാസതയക്കാസണന്നഡ്  മേനസടിലക്കാകുയ.  എലക്കാ  ചെടങ്ങസളയയ

കക്കാറ്റടില്പറെതടി  അടടിയന്തരമേക്കായടി  സലസമേടുപഡ്  നടപടടികളുമേക്കായടി  സെരക്കക്കാര

മുമന്നക്കാട്ടുമപക്കാകുന. 20-11-2020-ല് ചെസ്പീഫഡ് സസെക്രടറെടിയസട അദ്ധശ്യകതയടില്

ഉന്നതതലമയക്കാഗയ നടക്കുകയയ നസ്പീതടി ആമയക്കാഗഡ്,  റെവനപ്യൂ വകുപഡ്,  ധനകക്കാരശ്യ

മേനക്കാലയയ  തുടങ്ങടിയ  വകുപ്പുകസളതടിരതടിട്ടുയ  ഇതഡ്  ഒഇൗടഡ്മസെക്കാഴടിയഗഡ്

സെമ്പ്രദേക്കായതടിലൂസട,  റെവനപ്യൂ   ഡടിപക്കാരടഡ്സമേന്റെല..,  ഭൂമേടി  ഏസറ്റടുക്കല് നടപടടി

ആരയഭടിക്കക്കാനക്കാണഡ്  ചെസ്പീഫഡ്  സസെക്രടറെടി  തലതടില്  തസ്പീരുമേക്കാനടിചതഡ്.

തടിരുവനന്തപുരയ മുതല് തടിരൂര വസര ഒരു സറെയടില്മവ പക്കാതയയ തടിരൂര മുതല്

കക്കാസെരമഗക്കാഡഡ് വസര നടിലവടിലള്ള സറെയടില്മവ പക്കാതയഡ് സെമേക്കാന്തരമേക്കായ പുതടിയ

പക്കാതയമേക്കാണഡ്  25 മേസ്പീറ്റര വസ്പീതടിയടിലയ 560 കടിമലക്കാമേസ്പീറ്റര നസ്പീളതടിലയ വടിഭക്കാവന

സചെയ്യുന്നതഡ്.  ഇതടിസന്റെ  ഫസ്പീസെടിബടിലടിറ്റടി  റെടിമപക്കാരട്ടുയ  ഡസ്പീസറ്റയടില്ഡഡ്  മപ്രക്കാജകഡ്

റെടിമപക്കാരട്ടുയ  അസസലന്സമേനയ  ഇതുവസര  വശ്യക്തതയടിലക്കാത  കക്കാരശ്യമേക്കായടിരുന.
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അതഡ്  അയഗസ്പീകരടിചസവന്നക്കാണഡ്  പറെയന്നതഡ്.  ഇടുക്കടി,  പക്കാലക്കക്കാടഡ്,  വയനക്കാടഡ്

ഒഴടിസക പതടിസനക്കാന്നഡ്  ജടിലകളടിലൂസട കടനമപക്കാകുന്ന ഇഇൗ പദ്ധതടിക്കഡ്  1383

സഹെെകര  ഭൂമേടി  അകസയര  സചെയ്യണയ.  ഇതടില്  1298  സഹെെകര  ഭൂമേടി  സെസകക്കാരശ്യ

വശ്യക്തടികളുമടതക്കാണഡ്. സറെയടില്മവയസട ഭൂമേടി 185 ഏക്കര മേക്കാത്രമേക്കാണഡ്. സെസകക്കാരശ്യ

വശ്യക്തടികളുസട  ഭൂമേടി  ഏസറ്റടുക്കക്കാന്  എത്ര  മകക്കാടടി  രൂപ  മവണയ?  സെയസക്കാന

ഗവണ്സമേന്റെഡ്  പറെയന്ന  13,000  മകക്കാടടി  രൂപയല,  അതഡ്  സതറ്റക്കാസണന്നക്കാണഡ്

മകന്ദ്രഗവണ്സമേന്റെഡ്  പറെയന്നതഡ്. നടിരദ്ദേടിഷ്ട  പക്കാത  കടനമപക്കാകുന്ന  50

വടിമലജുകളടിസല  ഭൂമേടിവടില  പരടിമശക്കാധടിചമശഷയ,  9000  മകക്കാടടി  രൂപ

മവണടിവരുസമേന്നക്കാണഡ്  മകരള  സെരക്കക്കാര  പറെയന്നതഡ്.  ആരഡ്  പറെയന്നതക്കാണഡ്

ശരടി?  നസ്പീതടി  ആമയക്കാഗഡ്  ഒനപറെയന,  സെയസക്കാന  ഗവണ്സമേന്റെഡ്  മേസറ്റക്കാന്നഡ്

പറെയന.  മകന്ദ്രഗവണ്സമേന്റെഡ്   മവസണനപറെഞ്ഞഡ്  മഡക്കാപഡ്  സചെയ  പദ്ധതടി

ആരയഭടിക്കുന്നതടിനഡ്  എന്തഡ്  മേക്കാനദേണ്ഡമേക്കാണഡ്  ഗവണ്സമേന്റെഡ്

സെസസ്പീകരടിചടിരടിക്കുന്നതഡ്?  ഞക്കാന്  മുഖശ്യമേനടിമയക്കാടഡ്  ഇക്കക്കാരശ്യയ  മനരടിടഡ്

സെയസെക്കാരടിചതക്കാണഡ്.  ഇതടിനമവണടി ഒരു ആള് പക്കാരടടി മേസ്പീറ്റടിയഗഡ്  വടിളടിക്കണയ.

ഞങ്ങളക്കാരുയ  സസഹെെ  സസ്പീഡഡ്  സറെയടില്മവയഡ്  എതടിരല.  പമക

ജനങ്ങളനഭവടിക്കുന്ന ബുദ്ധടിമുടഡ്  ഒരു പ്രശ്നമേക്കാണഡ്.  9000  ആളുകസളയല മേക്കാറ്റടി
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പക്കാരപടിമക്കണടിവരുന്നതഡ്,  കണക്കനസെരടിചഡ്  ഏകമദേശയ

അന്പതടിനക്കായടിരമതക്കാളയ  ആളുകള്  വരുയ  മേക്കാത്രമേല,  സറെയടില്മവ

കടനമപക്കാകുന്നസതലക്കായ  വയലകളടിലൂസടയക്കാണഡ്.  അതടിനമവണടി

പക്കാരടിസടിതടികക്കാഘക്കാതപഠനയ  പ്രമതശ്യകയ  നടതണയ.  സെരക്കക്കാരടിസന്റെ

കണക്കനസെരടിചഡ്  34,000  മകക്കാടടി  രൂപ  വടിമദേശ  ഏജന്സെടികളടില്നടിന്നഡ്

കടസമേടുക്കക്കായ,  മകന്ദ്ര  സെരക്കക്കാര  പറെയന്ന  1.33  ലകയ  മകക്കാടടി  രൂപയക്കാണഡ്

പദ്ധതടി  സചെലസവങ്കടില് കടസമേടുക്കുന്നതടിസന്റെ ഇരടടിയക്കാകുയ,  മകരളയ  വടിറ്റക്കാലയ

ആ  കടയ  വസ്പീടക്കാന്  സെക്കാധടിക്കക്കാത  അവസയണക്കാകുയ.  മകന്ദ്ര  സറെയടില്മവ

മേനക്കാലയയ 2018-ല് തതസതടില് അനമേതടി നല്കടിയതഡ്          Stand alone

elevated railway corridor-നക്കാണഡ്. ശ്രസ്പീ. പസ്പീയൂഷഡ് മഗക്കായലടിസന്റെ കതഡ് എസന്റെ

സസകവശമുണഡ്.  ഇഇൗ  സറെയടില്മവ  സസലനടിനമവണടിയല  മകന്ദ്ര  സറെയടില്മവ

മേനക്കാലയയ  അനമേതടി  നല്കടിയതഡ്.  അതടിമനക്കക്കാള്   രസെകരമേക്കായ  കക്കാരശ്യയ,

ഇതുമേക്കായടി  മുമന്നക്കാട്ടുമപക്കാകരുസതന്നഡ്  റെവനപ്യൂ  വകുപ്പുമേനടിതസന്ന

ഫയലടിസലഴുതടിയടിട്ടുണഡ്.  അസതലക്കായ  കക്കാറ്റടില്പറെതടി  ഭൂമേടിമയസറ്റടുക്കല്

നടപടടിയമേക്കായടി  മുമന്നക്കാട്ടുമപക്കാകുന.  സെഡ് പ്രടിയഗ്ലരമപക്കാസലയയ  പമക്കാ

മേണല്ക്കടത്തുമപക്കാസലയയ   ഇ-ബസെഡ്   മപക്കാസലയയ   വലടിസയക്കാരു
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തടടിപടിനക്കാണടിതഡ്,   ആളുകസള  കളടിപടിക്കക്കാനള്ള  പരടിപക്കാടടിയക്കാണഡ്.

വടികസെനസതക്കുറെടിചഡ്  ബഹുമേക്കാനസപട  മുഖശ്യമേനടി  പറെഞ,  തസ്പീരചയക്കായയ

വടികസെനയ  മവണയ.  ഇന്നസത  ആളുകളുസട  സെങ്കല്പയ  ഇതടില്നടിനയ

മേക്കാറെടിയടിരടിക്കുകയക്കാണഡ്.  സറെയടില്മവ  മസഷനടിലടിറെങ്ങുക,  അവടിസടനടിനയ

അമപക്കാള്തസന്ന സഹെെലടിമകക്കാപ്റ്ററെടില് സെസന്തയ സലമതയഡ് മപക്കാകുക, പതഡ്

മേടിനടിട്ടുസകക്കാണഡ്  ലകശ്യതടിസലതക്കായ. ഇമപക്കാള് അതടിസനപറ്റടിയക്കാണഡ് ജനങ്ങള്

ചെടിന്തടിക്കുന്നതഡ്. എലക്കായടിടത്തുയ എയര സ്ട്രടിപ്പുകളുണക്കാക്കടി കൂടുതല് മവഗതടില്

ആളുകള്ക്കഡ്  എതക്കാന്  കഴടിയന്നതടിസനക്കുറെടിചക്കാണഡ്  ഇമപക്കാള്

ആമലക്കാചെടിക്കുന്നതഡ്. Ms No. 43/2019/ TRANS  dated 26-8-2019 പ്രകക്കാരയ

റെവനപ്യൂ വകുപ്പുമേനടി എഴുതടിയതഡ് ഞക്കാന് വക്കായടിക്കക്കായ. ''സസഹെെസസ്പീഡഡ് സറെയടില്മവ

മപ്രക്കാജകടിനഡ്  തതസതടില്  അയഗസ്പീകക്കാരയ  നല്കടിയ  ഉതരവഡ്  ക്രമേപ്രകക്കാരമേല.

അതടിനക്കാല്  പദ്ധതടി  നടിരമക്കാണതടിനക്കാവശശ്യമേക്കായ  മകന്ദ്ര  സറെയടില്മവ

മേനക്കാലയതടിസന്റെ  അനമേതടി  കടിടടിയമശഷയ  മേക്കാത്രമമേ  അകസടിസെടിഷന്

നടപടടിയമേക്കായടി  മുമന്നക്കാട്ടുമപക്കാകക്കാവ,''  റെവനപ്യൂ  വകുപ്പുമേനടി  അയഗസ്പീകരടിച  ഇഇൗ

നടിരമദ്ദേശയ  മേറെടികടന്നക്കാണഡ്  ഇമപക്കാള്  ഭൂമേടിസയടുക്കല്  നടപടടിയമേക്കായടി

മുമന്നക്കാട്ടുമപക്കാകുന്നതഡ്.  റെവനപ്യൂ  വകുപ്പുമേനടി  ഇതറെടിയന്നടില.  ഒഇൗടഡ്മസെക്കാഴഡ്
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സചെയ്യുകയക്കാണഡ്.  അവടിടസത  മജക്കായടിന്റെഡ്  കഇൗണ്സെടില്  ഇക്കക്കാരശ്യതടിലള്ള

ശക്തമേക്കായ  എതടിരപഡ്  പറെഞ്ഞടിട്ടുണഡ്.  സമേക്കാതയ  അന്പതടിനക്കായടിരയ  കചവട

സക്കാപനങ്ങള് സപക്കാളടിമക്കണടിവരുയ. 145 സഹെെകര സനല്വയല് നടികതണയ.

1000 മമേല്പക്കാലങ്ങമളക്കാ അടടിപക്കാതകമളക്കാ നടിരമടിക്കണയ. ഇഇൗ  ഭസ്പീമേക്കാകക്കാരമേക്കായ

പദ്ധതടി  ഒരു  പക്കാരടിസടിതടികക്കാഘക്കാത  പഠനവയ  നടതക്കാസത

മുമന്നക്കാട്ടുസകക്കാണ്ടുമപക്കാകുന്നതഡ്  എന്തടിനമവണടിയക്കാസണന്നഡ്  എനടിക്കഡ്

മേനസടിലക്കാകുന്നടില.  ഇതുമേക്കായടി  ബനസപടഡ്  രക്കാഷ്ട്രസ്പീയപക്കാരടടികളുമേക്കായടി

എന്തുസകക്കാണഡ്  ചെരച  നടത്തുന്നടില?  ഇഇൗ  ഗവണ്സമേന്റെഡ്  സതരസഞ്ഞടുപഡ്

അടുതമതക്കാടുകൂടടി  പ്രഖശ്യക്കാപനയ  നടത്തുകയയ  ഇതരതടിലള്ള  വലടിയ

പദ്ധതടികള്  ആമലക്കാചെടിക്കുനസണന്നഡ്  വരുത്തുകയയ  സചെയ്യുനസണന്നലക്കാസത

മേസറ്റക്കാനമേല.  ഇതടിസന്റെ കണ്സെള്ടന്റെഡ്  ആരക്കാണഡ്? SYSTRA  എന്ന മപരുള്ള

ഒരു  ഫ്രഞഡ്  കമനടിയക്കാണഡ്.  ആഫ്രടിക്കന്  രക്കാജശ്യങ്ങളടില്  കരടിമടടികയടില്

സപടുതടിയടിട്ടുള്ള വടിവക്കാദേമേക്കായ ഒരു കമനടിയക്കാണഡ് SYSTRA. ഇവരക്കക്കാണഡ് 27

മകക്കാടടി  രൂപയഡ്  മൂന്നഡ്  വരഷസത  കണ്സെള്ടന്സെടി  കരക്കാര  നല്കടിയതഡ്.

23-09-2020  വസര  നല്കടിയതഡ്  12.5  മകക്കാടടി  രൂപയക്കാണഡ്.  ഇവര  സെരസവ്വ

നടത്തുന്നതഡ്  എങ്ങസനയക്കാസണന്നഡ്  അറെടിയക്കാമമേക്കാ?  ഭൂമേടിയടില്ക്കൂടടിയല,
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ആകക്കാശത്തുകൂടടിയക്കാണഡ്.  നക്കാട്ടുകക്കാസര  മപടടിചഡ്  ഏരടിയല്  സെരസവ്വയക്കാണഡ്  ഇഇൗ

SYSTRA  കമനടി  നടതടിസക്കക്കാണടിരടിക്കുന്നതഡ്.  വലടിയ  തടടിപക്കാണഡ്,  27

മകക്കാടടി  രൂപയക്കാണഡ്  ഇവരക്കഡ്  നല്കുന്നതഡ്.  12.5  മകക്കാടടി  രൂപ

സകക്കാടുത്തുകഴടിഞ.  ഇഇൗ  വടിവക്കാദേ  കമനടിസയ  ഏല്പടിചഡ്  എന്തടിനക്കാണഡ്

സപക്കാറെക്കാടഡ് നക്കാടകയ നടത്തുന്നതഡ്? ഏതക്കായക്കാലയ ഇഇൗ ഗവണ്സമേന്റെടിസന്റെ കക്കാലതഡ്

നടക്കക്കാന്  മപക്കാകുന്നടിസലന്നഡ്  എലക്കാവരക്കുമേറെടിയക്കായ.  അതുസകക്കാണഡ്  ആളുകസള

ബുദ്ധടിമുടടിക്കക്കാസത പരസരയ ചെരചകളടിലൂസട....,  ഞക്കാന് രണ്ടുമൂന്നഡ് സറെയടില്സവ

സസലനകളുസട  കക്കാരശ്യയ  പറെഞ,  ഗുരുവക്കായൂര-കുറ്റടിപ്പുറെയ  സസലനടിസന്റെ  പണടി

നടക്കുനമണക്കാ?  അതുമപക്കാസലയക്കാണഡ്  അങ്കമേക്കാലടി-ശബരടി  സറെയടില്പക്കാത.

എന്തടിമനസറെ,  തടിരുവനന്തപുരയ-ആലപ്പുഴ-സചെങ്ങന്നൂര-ഹെെരടിപക്കാടഡ്  വഴടിയള്ള

സറെയടില്സവ  സസലന്  ഇരടടിപടിക്കക്കാന്  മപക്കാകുന.  അതടിനമപക്കാലയ

ഭൂമേടിസയടുക്കക്കാന് പ്രയക്കാസെമേക്കാണഡ്.  ഇഇൗ സെക്കാഹെെചെരശ്യതടില് ഇഇൗ പദ്ധതടിയമേക്കായടി

മുമന്നക്കാട്ടുമപക്കാകുന്നതടിനമുമഡ്  രണ്ടുവടയ  ആമലക്കാചെടിക്കണയ.  ചെരചകള്

നടതണയ,  ആളുകളുസട  പ്രയക്കാസെങ്ങള്  കസണതണയ,  ജനങ്ങളുസട

ബുദ്ധടിമുട്ടുകള്  കണക്കടിസലടുക്കണയ.  മുഖശ്യമേനടി  കരുതുന്നതഡ്,  വടികസെനയ

വരുമമക്കാള്  കുമറെയക്കാളുകള്  ഒഴടിഞമപക്കാകസടസയന്നക്കാണഡ്.  ഇതടിസന  ഇത്ര
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ലക്കാഘവമതക്കാടുകൂടടി കക്കാണരുതഡ്.  ജനങ്ങളുസട ബുദ്ധടിമുട്ടുകള് മേനസടിലക്കാക്കണയ.

ഇഇൗ  പദ്ധതടിയസട  ഫസ്പീസെടിബടിലടിറ്റടിസയപറ്റടി  പഠടിക്കണയ.  ഇഇൗ  പദ്ധതടി

നടപക്കാക്കുന്നതഡ്  ശരടിയക്കാമണക്കാ;  ഇതുസകക്കാണഡ്  പ്രതസ്പീകടിച  ഗുണമുണക്കാകുമമേക്കാ;

സക്കാന്റെഡ് എമലക്കാണ് ലഹെെലലറ്റഡഡ് സറെയടില്സവ സസലനടിസനപറ്റടി എന്തുസകക്കാണഡ്

ആമലക്കാചെടിചകൂടക്കാ? അതുമപക്കാസല സഹെെലടിമകക്കാപ്ടര സെരവ്വസ്പീസെഡ്..., 

സപക്കാതുമേരക്കാമേത്തുയ രജടിമസ്ട്രഷനയ വകുപ്പുമേനടി  (ശ്രസ്പീ  .    ജടി  .    സുധക്കാകരന്):

സെര,  ഭൂമേടിമയസറ്റടുക്കുന്ന  കക്കാരശ്യസതപറ്റടി  റെവനപ്യൂ  വകുപ്പുമേനടി  മേക്കാത്രമേല,

ഗവണ്സമേനതസന്ന  മകന്ദ്ര  ഗവണ്സമേന്റെടിസന്റെ  അന്തടിമേ  അയഗസ്പീകക്കാരയ

കടിടടിയമശഷയ  മേക്കാത്രമമേ  ഭൂമേടി  ഏസറ്റടുക്കുകയളസവന്നഡ്  ഒഇൗമദേശ്യക്കാഗടികമേക്കായടി

തസ്പീരുമേക്കാനടിചടിട്ടുണഡ്.  സറെയടില്സവയസട  ചുമേതലയള്ള ഞക്കാനയ ഫയലടില് അതഡ്

എഴുതടിയടിട്ടുണഡ്.  അതടിസനപറ്റടി  ആശങ്ക  മവണ.  മകന്ദ്ര  സെരക്കക്കാരടിസന്റെ

അയഗസ്പീകക്കാരയ കടിടടിയക്കാല്മേക്കാത്രമമേ ഭൂമേടി ഏസറ്റടുക്കുകയള.

ശ്രസ്പീ  .   രമമേശഡ് സചെന്നടിതല: സെര, ചെസ്പീഫഡ് സസെക്രടറെടിയസട അദ്ധശ്യകതയടില്

മയക്കാഗയ കൂടടിയമശഷമേക്കാമണക്കാ നടിങ്ങള് തസ്പീരുമേക്കാനടിചതഡ്? അവര പറെഞ്ഞതഡ് ഇഇൗ

അയഗസ്പീകക്കാരസമേക്കാനയ  കടിടടിയടിസലങ്കടിലയ  നമുക്കഡ്  ഭൂമേടിമയസറ്റടുക്കലമേക്കായടി

മുമന്നക്കാട്ടുമപക്കാകക്കായ എന്നക്കാണഡ്. അമങ്ങയക്കാണഡ് അതടിസന്റെ ചുമേതല.
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ശ്രസ്പീ  .    ജടി  .    സുധക്കാകരന്:  സെര,  ഇല,  ഭൂമേടി  ഏസറ്റടുമക്കണതടിസലന്നഡ്

തസ്പീരുമേക്കാനമേക്കായടിട്ടുണഡ്.  മകന്ദ്ര സെരക്കക്കാരടിസന്റെ അയഗസ്പീകക്കാരയ കടിടടിയക്കാല് മേക്കാത്രസമേ

ഭൂമേടി ഏസറ്റടുക്കല് നടപടടികളുമേക്കായടി മുമന്നക്കാട്ടുമപക്കാകുകയള.

ശ്രസ്പീ  .    രമമേശഡ്  സചെന്നടിതല:  സെര,  അങ്ങസനയക്കാസണങ്കടില്  അതഡ്  നല

കക്കാരശ്യമേക്കാണഡ്.  കക്കാരണയ  ഇതരയ  ആശങ്കകള്  ജനങ്ങള്ക്കുസണന്ന  കക്കാരശ്യയ

നമള്  മേനസടിലക്കാക്കണയ.  അതുസകക്കാണഡ്  ഇഇൗ  നടപടടി  വളസര

അവധക്കാനതമയക്കാടുകൂടടി  സചെമയ്യണതക്കാണഡ്.  സക്കാന്റെഡ്  എമലക്കാണ്  എലടിമവറ്റഡഡ്

സറെയടില്സവ സസലനക്കാസണങ്കടില് ആളുകള്ക്കഡ് കുമറെക്കൂടടി പ്രമയക്കാജനമുണക്കാകുയ.

ഇനടിയയ  മകരളതടില്  ഭൂമേടിസയടുക്കല്  വളസര  പ്രയക്കാസെമുള്ള  കക്കാരശ്യമേക്കാണഡ്.

കക്കാരണയ  ആളുകള്  ഇനടി  എമങ്ങക്കാടഡ്  മപക്കാകുയ?  നക്കാഷണല്  സസഹെെമവയഡ്

ഭൂമേടിസയടുക്കുക,  മേറ്റഡ്  വടികസെന  പദ്ധതടികള്ക്കഡ്  ഭൂമേടിസയടുക്കുക,  ഇങ്ങസന

വരുമമക്കാള്  ആളുകള്ക്കുണക്കാകുന്ന  പ്രയക്കാസെമേക്കാണഡ്  ഏറ്റവയ  പ്രധക്കാനസപടതഡ്.

അതഡ്  കണക്കടിസലടുക്കക്കാന്  തസ്പീരുമേക്കാനടിചസവനള്ളതഡ്  സെമന്തക്കാഷകരമേക്കായ

കക്കാരശ്യമേക്കാണഡ്.  ഏതക്കായക്കാലയ  ഇഇൗ  പദ്ധതടിസയപറ്റടി  എനടിക്കഡ്  മേനടിമയക്കാടഡ്

പറെയക്കാനള്ളതഡ്,  എലക്കാ  രക്കാഷ്ട്രസ്പീയകകടികളുമടയയ  ഒരു  മയക്കാഗയ  വടിളടിചഡ്  ഇഇൗ

വടിഷയയ  ചെരച  സചെയ്യണസമേന്നക്കാണഡ്.  എന്തടിനക്കാണഡ്  മേടടിചനടില്ക്കുന്നതഡ്.
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അമങ്ങയക്കാണമലക്കാ സറെയടില്സവയസട ചുമേതല, ഇതടിനക്കായടി ഒരു മയക്കാഗയ വടിളടിചഡ്

ചെരച  സചെയ്യണയ.  അമങ്ങയഡ്  സറെയടില്സവ  പക്കാറ്റഡ്മഫക്കാമേടില്  കയറെണസമേങ്കടില്

സസപസെ  സകക്കാടുതഡ്  ടടിക്കസറ്റടുമക്കണടിവരുയ,  അതക്കാണഡ്  മവസറെക്കാരു  കക്കാരശ്യയ.

സറെയടില്സവയസട  ചെക്കാരസജന്നഡ്  പറെയന്നതഡ്  ഒരു  ആലങ്കക്കാരടികമേക്കായടിട്ടുള്ള

കക്കാരശ്യമേക്കാണഡ്.  എങ്കടില്മപക്കാലയ  ആ  കക്കാരശ്യതടില്  പ്രമതശ്യകയ

ശ്രദ്ധസയടുക്കണസമേന്നതക്കാണഡ്  എസന്റെ അഭശ്യരത്ഥന.  അങ്ങഡ് അതുസെയബനടിചഡ്

തസ്പീരുമേക്കാനസമേടുതടിട്ടുളളതടിനക്കാല്  ഞക്കാന് വക്കാക്കഇൗടഡ്  നടത്തുന്നടില.  മഡക്കാ.  എയ.

സക. മുനസ്പീറെടിനഡ് ഒരു വക്കാക്കഡ് പറെയക്കാനണഡ്, അമദ്ദേഹെെതടിസന്റെ മമേഖലയടില് ഏറ്റവയ

കൂടുതല് പ്രതടിസെനടി സൃഷ്ടടിക്കുന്ന ഒരു കക്കാരശ്യമേക്കാണഡ്.

മേടി  .   സചെയരമേക്കാന്: അങ്ങഡ് വക്കാക്കഇൗടഡ് നടതക്കാതതടിനക്കാല് മഡക്കാ. എയ. സക.

മുനസ്പീറെടിനഡ് സെയസെക്കാരടിക്കക്കാനള്ള അവസെരമേടില. 

ശ്രസ്പീ  .   രമമേശഡ് സചെന്നടിതല: സെര, ഒരു വക്കാക്കഡ് മേക്കാത്രസമേ സെയസെക്കാരടിക്കൂ.

മേടി  .   സചെയരമേക്കാന്:  അങ്ങഡ് വക്കാക്കഇൗടഡ് നടത്തുനമണക്കാ?

ശ്രസ്പീ  .   രമമേശഡ് സചെന്നടിതല: സെര, ഞക്കാന് വക്കാക്കഇൗടഡ് നടത്തുന്നടില. 

മേടി  .    സചെയരമേക്കാന്: വക്കാക്കഇൗടഡ് നടത്തുന്നടിസലങ്കടില് പടിസന്ന സെയസെക്കാരടിക്കുന്ന

കസ്പീഴ്വഴക്കമേടില. ഇസതക്കാരു കസ്പീഴ്വഴക്കമേക്കാകരുതഡ്.
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ശ്രസ്പീ  .    രമമേശഡ്  സചെന്നടിതല:  സെര,  ഞക്കാനയ എസന്റെ പക്കാരടടിയയ വക്കാക്കഇൗടഡ്

നടത്തുന. (...ബഹെെളയ...)

മേടി  .   സചെയരമേക്കാന്: സെയസെക്കാരടിക്കക്കാനള്ള അവസെരയ സകക്കാടുതമലക്കാ...

(ഗവണ്സമേന്റെഡ് നടിലപക്കാടടില് പ്രതടിമഷധടിചഡ് ശ്രസ്പീ. രമമേശഡ് സചെന്നടിതലയയ

അമദ്ദേഹെെതടിസന്റെ കകടിയടില്സപട അയഗങ്ങളുയ സെഭവടിടഡ് പുറെത്തുമപക്കായടി.)

മഡക്കാ  .    എയ  .    സക  .    മുനസ്പീര:  സെര,  ഇഇൗ  പദ്ധതടി  ഏറ്റവയ  കൂടുതല്

ബക്കാധടിക്കുന്നതഡ് മകക്കാഴടിമക്കക്കാടഡ് ജടിലസയയക്കാണഡ്. മകക്കാഴടിമക്കക്കാടഡ് ജടിലയടില് ......

ശ്രസ്പീ  .   പടി  .   സെടി  .   മജക്കാരജഡ്: സെര, മപക്കായടിന്റെഡ് ഓഫഡ് ഓരഡര..

മേടി  .   സചെയരമേക്കാന്: എന്തക്കാണഡ് മപക്കായടിന്റെഡ് ഓഫഡ് ഓരഡര?

ശ്രസ്പീ  .    പടി  .    സെടി  .    മജക്കാരജഡ്:  സെര,  വക്കാക്കഇൗടഡ്  നടത്തുന്നടിസലന്നഡ്

ബഹുമേക്കാനസപട  പ്രതടിപകമനതക്കാവഡ്  ഇവടിസട  പറെഞകഴടിഞ്ഞമശഷയ

വക്കാക്കഇൗടഡ്  നടമതണടിവന്നതഡ്  സചെയറെടിസന്റെ  നടിരബനപ്രകക്കാരമേക്കാസണമന്ന

എനടിക്കഡ് മേനസടിലക്കാകുനള. അലക്കാസത പടിസന്നസയന്തക്കാണഡ് ഇതടിസന്റെയരത്ഥയ?

മേടി  .   സചെയരമേക്കാന്:  സചെയര ആമരയയ നടിരബനടിചടിടടില.

ശ്രസ്പീ  .    പടി  .    സെടി  .    മജക്കാരജഡ്:  സെര,  പടിസന്ന  എന്തടിനഡ്  വക്കാക്കഇൗടഡ്

നടമതണടിവന? അങ്ങഡ് പ്രതടിപക ഉപമനതക്കാവടിസന ഒരു വക്കാക്കഡ് പറെയക്കാന്
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അനവദേടിചടിരുസന്നങ്കടില് ഇഇൗ വക്കാക്കഇൗടഡ് ഒഴടിവക്കാക്കക്കാമേക്കായടിരുന. 

മേടി  .    സചെയരമേക്കാന്:  അമദ്ദേഹെെതടിമനക്കാടഡ്  സെയസെക്കാരടിക്കക്കാന്

ആവശശ്യസപടതക്കാണഡ്. 

ശ്രസ്പീ  .   പടി  .   സെടി  .   മജക്കാരജഡ്:  സെര, വക്കാക്കഇൗടഡ്  നടതടിയക്കാമല പ്രസെയഗടിക്കക്കാന്

അനവദേടിക്കുകയളസവന്നഡ്  അങ്ങഡ്  പറെഞ്ഞതുസകക്കാണക്കാണഡ്  അവര  വക്കാക്കഇൗടഡ്

നടതടിയതഡ്. അതഡ് ശരടിയക്കായ നടപടടിയക്കാസണന്നഡ് മതക്കാനന്നടില.

മേടി  .    സചെയരമേക്കാന്:  കസ്പീഴ്വഴക്കമേനസെരടിചഡ്  സെക്കാധക്കാരണഗതടിയടില്  വക്കാക്കഇൗടഡ്

പ്രസെയഗയ  നടതടിയതടിനമശഷയ  മേക്കാത്രമമേ  പ്രതടിപക  ഉപമനതക്കാവടിനഡ്

അവസെരയ  നല്കുകയള.  ഇതഡ്  വക്കാക്കഇൗടഡ്  പ്രസെയഗമേസലന്നഡ്  അമദ്ദേഹെെയ

പറെഞ്ഞക്കാല്  കസ്പീഴ്വഴക്കമേനസെരടിചഡ്  പടിസന്ന  സെമേയയ  സകക്കാടുമക്കണതടില,

അതുസകക്കാണക്കാണഡ്. അമദ്ദേഹെെയ സെയസെക്കാരടിക്കസട.

മഡക്കാ  .    എയ  .    സക  .    മുനസ്പീര:  സെര,  കസ്പീഴ്വഴക്കമേടിസലങ്കടിലയ  അതക്കാതഡ്

എയ.എല്.എ.-മേക്കാരുസട  പ്രമദേശസത  ബക്കാധടിക്കുന്ന  പ്രശ്നമേക്കാകുമമക്കാള്....,

ഇമപക്കാള്  സെബ്മേടിഷന്തസന്ന  ഒരക്കാള്ക്കഡ്  സകക്കാടുത്തുകഴടിഞ്ഞക്കാല്  ആ

പ്രമദേശത്തുള്ള  രണ്ടുമപരക്കഡ്  ഒമര  വടിഷയതടില്  സെബ്മേടിഷന്

അനവദേടിക്കക്കാറെടിമല?  അതഡ് ചെടപ്രകക്കാരമേലമലക്കാ;  അമപക്കാള് ചെടങ്ങള് മേക്കാത്രമേല,
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ചെടതടിനപ്പുറെയ  ചെടില  കക്കാരശ്യങ്ങളടില്  ഒരു  ഒഇൗദേക്കാരശ്യയ  സചെയര  കക്കാണടിക്കണയ,

അങ്ങസന  കക്കാണടിചടിരുനസവങ്കടില്  ഞങ്ങള്  വക്കാക്കഇൗടഡ്  നടതടിലക്കായടിരുന.

ഇമപക്കാള്  വക്കാക്കഇൗടഡ്  നടമതണ  അവസവന.  ഞങ്ങള്ക്കഡ്  ഇഇൗ

പദ്ധതടിമയക്കാടഡ്...  പദ്ധതടിസയന്ന  നടിലയഡ്  പദ്ധതടിസയ  എതടിരക്കുന്നവരല

ഞങ്ങള്...

വശ്യവസെക്കായവയ  മസക്കാരട്സുയ  യവജനകക്കാരശ്യവയ  വകുപ്പുമേനടി

(ശ്രസ്പീ  .    ഇ  .    പടി  .    ജയരക്കാജന്):  സെര,  അമദ്ദേഹെെയ പറെഞ്ഞതഡ്,  ഞങ്ങള് വക്കാക്കഇൗടഡ്

നടത്തുന്നടില,  ഇനടി  മഡക്കാ.  എയ.  സക.  മുനസ്പീര  സെയസെക്കാരടിക്കുസമേന്നഡ്  പറെഞ്ഞഡ്

അമദ്ദേഹെെയ  ഭകണയ  കഴടിക്കക്കാന്  മപക്കായടി.  ഇങ്ങസനയക്കാമണക്കാ  വക്കാക്കഇൗടഡ്

നടത്തുന്നതഡ്?  അമദ്ദേഹെെതടിസന്റെ  കകടിയടില്സപട  അയഗങ്ങസളലക്കായ  ഇവടിസട

ഇരടിക്കുന്നടിമല? എസന്തങ്കടിലയ സവറസത പറെയകയക്കാണഡ്. 

മഡക്കാ  .   എയ  .   സക  .   മുനസ്പീര: സെര, എലക്കാവരുയ സെഭ വടിടഡ് പുറെത്തുമപക്കായമലക്കാ.

ഇഇൗ പദ്ധതടിസക്കതടിരക്കായടിടല ഞങ്ങള് സെയസെക്കാരടിക്കുന്നതഡ്.  ഇഇൗ പദ്ധതടിയസട

പ്രക്കാമയക്കാഗടികമേക്കായ  പ്രശ്നങ്ങളക്കാണഡ്.  532  കടിമലക്കാമേസ്പീറ്റര  നസ്പീളതടില്

കക്കാസെരമഗക്കാഡഡ്  മുതല്  തടിരുവനന്തപുരയ  വസര  ഒരു  അരദ്ധ  അതടിമവഗ

പക്കാതയമവണടി  സചെലവഴടിമക്കണടിവരുന്നതഡ്  64,000  മകക്കാടടി  രൂപയസട
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അടങ്കലക്കാണഡ്.  അതടില്  33,700  മകക്കാടടി രൂപ വക്കായ്പയക്കായടിടക്കാണഡ് എടുക്കുന്നതഡ്.

വസ്പീണ്ടുയ  33,000  മകക്കാടടി  രൂപ  വക്കായ്പസയടുക്കക്കാന്  മപക്കാകുകയക്കാണഡ്.  എന്നടിടഡ്

അതടിസന്റെ  ബക്കാക്കടി  മകന്ദ്ര-സെയസക്കാന  സെരക്കക്കാരുകള്  സചെലവക്കാക്കുസമേന്നക്കാണഡ്

പറെയന്നതഡ്.   മകന്ദ്ര  ഗവണ്സമേന്റെടിസന്റെ  പണമേക്കാണഡ്,  അവര  തരുമമേക്കാസയന്നഡ്

അറെടിയടില,  എന്നക്കാലയ  എടുക്കുയ.  അതടിനപുറെസമേ  പറെയന്നതഡ്  ബക്കാക്കടി  പണയ

മകരള  സെരക്കക്കാര  എടുക്കുസമേന്നഡ്.  മകരള  സെരക്കക്കാര  എവടിസടനടിനയ

കസണത്തുയ?  വസ്പീണ്ടുയ  കടസമേടുക്കുയ.  അമപക്കാള്  മകരള  സെരക്കക്കാരടിസന്റെ

മപക്കാരഷനയ കടമേക്കായടി വരുയ. അമപക്കാള് 33,000 മകക്കാടടി രൂപയടില് നടില്ക്കടില,

അതടിമനക്കക്കാള്  മുകളടില്  കടയവരുയ.  ഇഇൗ  കടസക്കണടി  വനകഴടിഞ്ഞക്കാല്

മകരളതടിസന്റെ  റെവനപ്യൂ  വരുമേക്കാനതടിസന്റെ  സെടിയഹെെഭക്കാഗവയ  കടയ

തടിരടിചടയക്കാനക്കായടി  ഉപമയക്കാഗടിമക്കണടിവരുയ,  അതഡ്  ഏതഡ്  കക്കാലതഡ്

തസ്പീരുസമേനള്ളതക്കാണഡ്  ഒരു മചെക്കാദേശ്യയ.  അതുമപക്കാസല ഫ്രക്കാന്സെടിസല  'SYSTRA'

എന്ന  കമനടിയക്കാണഡ്  ഇതടിനള്ള  ഉപകരണങ്ങളുയ  സെക്കാമങ്കതടികവടിദേശ്യയയ

നല്കുന്നതഡ്.  ആ  സെക്കാമങ്കതടികവടിദേശ്യ  കക്കാലഹെെരണസപട്ടു,  അവരുസട  നക്കാടടില്

ഇമപക്കാള് 500  കടിമലക്കാമേസ്പീറ്റര മവഗതടില് ഓടുന്ന സടയടിനകള് ഓടടിത്തുടങ്ങടി.

അമപക്കാഴക്കാണഡ്  നമള് സമേക്കാതയ നക്കാമലക്കാ അമഞക്കാ മേണടിക്കൂരസകക്കാണഡ്  ഓടുന്ന
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ആ  പഴയ  കക്കാലസത  SYSTRA-യസട  കക്കാലഹെെരണസപട  ഉപകരണങ്ങള്

വക്കാങ്ങക്കാന്  മപക്കാകുന്നതഡ്.  അങ്ങസനയക്കാസണങ്കടില്  എന്തുസകക്കാണഡ്  500

കടിമലക്കാമേസ്പീറ്ററെടില് ഓടുന്നവ വക്കാങ്ങടിക്കൂടക്കാ? ഇഇൗ മപ്രക്കാജകഡ് പ്രക്കാമയക്കാഗടികമേസലനയ

ഇതഡ്  ലക്കാഭകരമേസലനയ ശ്രസ്പീ.  ഇ.  എയ.  ശ്രസ്പീധരന് പറെയക്കാനണക്കായ കക്കാരണയ

എന്തക്കാണഡ്? അമദ്ദേഹെെയ പറെഞ, കക്കാരണയ ആകടില് മലക്കാഡടിസന്റെ മശഷടി ഇതടിനഡ്

17  ടണ്  മേക്കാത്രമമേയള.  17  ടണ്  മേക്കാത്രമേക്കാസണങ്കടില്  യക്കാത്രക്കക്കാരക്കഡ്

സെഞരടിക്കക്കാനള്ള  സടയടിന്  മേക്കാത്രസമേ  ഉപമയക്കാഗടിക്കക്കാന്  കഴടിയൂ.  അതഡ്

ലക്കാഭകരമേക്കാകടില.  ചെരക്കുകൂടടി  വഹെെടിക്കക്കാനള്ള  മശഷടിയസണങ്കടിമല  അതഡ്

ലക്കാഭകരമേക്കാകൂ, ചെരക്കുകൂടടി വഹെെടിക്കണസമേങ്കടില് ആകടില് മലക്കാഡഡ് കപക്കാസെടിറ്റടി 25

ടണ്  ആയടിരടിക്കണയ.  അതടിവടിസടയടില.  2800  ഏക്കര  ഭൂമേടി

ഏസറ്റടുക്കുന്നതടിനയ ടഇൗണ്ഷടിപ്പുകള്  നടിരമടിക്കുന്നതടിനമേക്കായടി പതടിമൂവക്കായടിരയ

മകക്കാടടി രൂപ മവണസമേന്നഡ് പറെയന.  ഇഇൗ സറെയടില്സവ പക്കാലയ മപക്കാകുമമക്കാള്

എലക്കാ  മറെക്കാഡുകളുയ  മുറെടിചസകക്കാണക്കാണഡ്  മപക്കാകുന്നതഡ്.  അവടിസടസയലക്കായ

മമേല്പക്കാലങ്ങള്  നടിരമടിമക്കണതുണഡ്.  500  മേസ്പീറ്ററെടില്  മമേല്പക്കാലയ

നടിരമടിക്കണസമേങ്കടില്  ആയടിരയ  മമേല്പക്കാലങ്ങളുയ  ഇതടിസന്റെകൂസട

നടിരമടിമക്കണടിവരുയ. ഇതടിനഡ് പക്കാരടിസടിതടികക്കാഘക്കാത പഠനയ നടതടിയടിടടില.



21/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

40

അതുമപക്കാസലതസന്ന  സെക്കാമൂഹെെടികക്കാഘക്കാത  പഠനയ  നടതടിയടിടടില.  ഏകമദേശയ

പതടിനക്കായടിരയ ആളുകള്... കക്കാരണയ ഇപ്പുറെതഡ് കടലയ അപ്പുറെതഡ് പുഴയമേക്കാണഡ്.

നടുവടിലക്കാണഡ് ആള്ക്കക്കാര തക്കാമേസെടിക്കുന്നതഡ്.  അതുവഴടിയക്കാണഡ് ഇഇൗ സറെയടില്സവ

സസലന്  കടനമപക്കാകുന്നതഡ്.  അമപക്കാള്  ജനങ്ങള്  തടിങ്ങടിപക്കാരക്കുന്ന

പതടിനക്കായടിരക്കണക്കടിനഡ്  കുടുയബങ്ങസള  വഴടിയക്കാധക്കാരമേക്കാക്കുന്ന  ഒരു

പദ്ധതടിയക്കായടി  ഇതഡ്  മേക്കാറയ.  അതുസകക്കാണഡ്  ബഹുമേക്കാനസപട

സപക്കാതുമേരക്കാമേതടിസന്റെയയ  സറെയടില്സവയസടയയ  ചെക്കാരജ്ജുള്ള  മേനടിമയക്കാടഡ്

പറെയക്കാനള്ളതഡ് ഇസതക്കാരു ചെരചയഡ് വടിമധയമേക്കാക്കണയ എന്നക്കാണഡ്.  ആദേശ്യയ ഒരു

പദ്ധതടി  നടപക്കാക്കുമമക്കാള്  പദ്ധതടിപ്രമദേശതഡ്  നടമതണതഡ്  ആകക്കാശ

സെരസവ്വയല,  അവടിസട  വന്നഡ്  ആദേശ്യയ  ജനങ്ങളുമേക്കായടി  സെയസെക്കാരടിക്കുകയക്കാണഡ്

മവണതഡ്.  ആരക്കക്കാമണക്കാ  ഇഇൗ  ആഘക്കാതമമേല്ക്കുന്നതഡ്  അതടില്

ഇരകളക്കാകുന്നവമരക്കാടഡ്  സെയസെക്കാരടിചഡ്  മയക്കാഗങ്ങള്കൂടടി  അവസരക്കൂടടി

മബക്കാദ്ധശ്യസപടുതടിസക്കക്കാണലക്കാസത  ആരുയ  പദ്ധതടികള്  നടപക്കാക്കക്കാറെടില.

അതുസകക്കാണക്കാണഡ് ഞങ്ങള് എകഡ്പ്രസെഡ് സസഹെെസവ മേക്കാറ്റടിയതഡ്. അന്നഡ് ഇഇൗ കക്കാരശ്യയ

ജനങ്ങളുസട  അറെടിവടിമലയക്കായടി  സവബ്സസസെറ്റടില് സകക്കാടുക്കുകയക്കാണഡ്  സചെയതഡ്.

സവബ്സസസെറ്റഡ് തസന്ന ചെരചയക്കായടി, അവസെക്കാനയ സവബ്സസസെറ്റടില് സകക്കാടുതതഡ്
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യഥക്കാരത്ഥതടിലള്ള  മറെക്കാഡക്കാസണന്നഡ്  കരുതടിയക്കാണഡ്  ചെടില  ആളുകള്

പ്രതടികരടിചതഡ്.   സകക്കായടിലക്കാണടി  എയ.എല്.എ.  പ്രസെയഗടിക്കുന്നതഡ്  മകട്ടു

സക-സറെയടില്  ഞക്കാന്  സകക്കാണ്ടുവന്ന  പദ്ധതടിയക്കാസണന്നഡ്.  അതഡ്  മറെക്കാഡക്കാണഡ്,

മറെക്കാഡുയ  സറെയടിലയ  തമടില്  തടിരടിചറെടിയക്കാസത  പ്രടിയസപട  എയ.എല്.എ.,

അവടിസട  മപക്കായടി  പ്രസെയഗയ  നടതരുമതസയന്നക്കാണഡ്  പറെയക്കാനള്ളതഡ്.  ആദേശ്യയ

മറെക്കാഡഡ്  ഏതക്കാണഡ്,  സറെയടില് ഏതക്കാസണന്നഡ്  തടിരടിചറെടിയക്കാസനങ്കടിലയ  അമങ്ങയഡ്

സെക്കാധടിക്കണസമേന്നക്കാണഡ്  ഇതുസെയബനടിചഡ്  എനടിക്കഡ്  പറെയക്കാനള്ളതഡ്.

ഏതക്കായക്കാലയ  ഇതഡ്  പ്രക്കാമയക്കാഗടികമേക്കായടി  എങ്ങസന  നടപടിലക്കാക്കക്കാന്

സെക്കാധടിക്കുസമേനള്ളതടിസനപറ്റടി  എലക്കാ  കകടിമനതക്കാക്കളുമേക്കായടി  ഗവണ്സമേന്റെഡ്

ചെരച  നടതണയ.  പസക,  ചെടില  കക്കാരശ്യങ്ങളടില്  കുറെച  നല  സെമേസ്പീപനമുള്ള

ആളക്കാസണന്ന  നടിലയഡ്  ശ്രസ്പീ.  ജടി.  സുധക്കാകരന്  അതടിനഡ്  സെമതടിക്കടില.

അതുമപക്കാസലതസന്ന  റെവനപ്യൂ  വകുപ്പുമേനടിയയ  സെമതടിക്കടില.  അവര  മകന്ദ്ര

ഗവണ്സമേന്റെടിസന്റെ  അനമേതടിസയലക്കായ  കടിടടിയതടിനമശഷമമേ  സലസമേടുപഡ്

നടപടടികള് തുടങ്ങുകയളസവന്ന നടിലപക്കാടഡ്  സെസസ്പീകരടിചടിട്ടുസണങ്കടില് ഞങ്ങള്

പറെഞ്ഞ  അമത  വക്കാക്കുകള്തസന്നയക്കാണഡ്  അമദ്ദേഹെെമേടിവടിസട

ആവരതടിചടിട്ടുള്ളതഡ്.  പസക,  മുഖശ്യമേനടിക്കഡ്  അതഡ്  മേനസടിലക്കായടിടടില.
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അമദ്ദേഹെെയ 'ഞക്കാന് പടിടടിച മുയലടിനഡ് മൂന്നഡ് സകക്കാമഡ്' എന്നഡ് പറെഞസകക്കാണഡ് ഇതഡ്

നടപടിലക്കാക്കടിമയ  അടങ്ങൂസവന്നഡ്  ഒരു  ധക്കാരഷ്ടശ്യമതക്കാടുകൂടടിതസന്നയക്കാണഡ്

അമദ്ദേഹെെയ  നടില്ക്കുന്നതഡ്.  ഇമപക്കാള്  മേനസടിലക്കായടി  ആസള  കബളടിപടിക്കക്കാന്

മവണടിയക്കാണഡ്  പദ്ധതടി  നക്കാസളതസന്ന  വരുസമേന്നഡ്  പറെയന്നതഡ്.  അതഡ്

സതരസഞ്ഞടുപടില്  ഗുണയ  സചെയ്യുസമേനസണങ്കടില്  കുഴപമേടില.  പസക,

യക്കാഥക്കാരത്ഥശ്യമേതല.  അതഡ്  മകന്ദ്രയകൂടടി  അയഗസ്പീകരടിചഡ്  മകന്ദ്രതടിസന്റെ

വടിഹെെടിതയകൂടടിയസണങ്കടില്  അവരുസട  അയഗസ്പീകക്കാരയ  കടിടടിയതടിനമശഷയ

മേക്കാത്രമമേ  സലസമേടുപ്പുമപക്കാലയ  ആരയഭടിക്കക്കാന്  പക്കാടുളസവന്നഡ്  പറെയന്ന

തതസമതക്കാടഡ്  ഞങ്ങള്  മയക്കാജടിക്കുന,  അമതസെമേയയ  ഇമപക്കാള്  ഇതഡ്

നടപടിലക്കാക്കുസമേന്നഡ്  പറെഞ്ഞ  മുഖശ്യമേനടിയസട  മേറപടടിയടില്  പ്രതടിമഷധടിചഡ്

ഞക്കാനയ എസന്റെ കകടിയയ ഇറെങ്ങടിമപക്കാകുന.

(ഗവണ്സമേന്റെഡ്  നടിലപക്കാടടില്  പ്രതടിമഷധടിചഡ്  മഡക്കാ.  എയ.  സക.  മുനസ്പീറയ

അമദ്ദേഹെെതടിസന്റെ കകടിയടില്സപട അയഗങ്ങളുയ സെഭവടിടഡ് പുറെത്തുമപക്കായടി)

ശ്രസ്പീ  .    മമേക്കാന്സെഡ്  മജക്കാസെഫഡ്:  സെര,  ബഹുമേക്കാനസപട  പ്രതടിപകമനതക്കാവഡ്

ആവശശ്യസപടതുമപക്കാസല  എലക്കാ കകടികസളയയ അടടിയന്തരമേക്കായടി വടിളടിചഡ് ഒരു

സെരവ്വകകടിമയക്കാഗയ മചെരന്നഡ് ഇക്കക്കാരശ്യയ ചെരച സചെമയ്യണതുണഡ്.  സലസമേടുപഡ്
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നടപടടിക്രമേങ്ങള് ഇനടി  മകന്ദ്ര അനമേതടിക്കഡ്  മശഷമമേയള എനപറെഞ്ഞതഡ്

സെസക്കാഗതക്കാരഹെെമേക്കാണഡ്.  ഗവണ്സമേന്റെഡ് ഇക്കക്കാരശ്യങ്ങള് ബനസപടവരുമേക്കായടി ചെരച

സചെയ്യണയ.  സെക്കാധക്കാരണക്കക്കാരക്കായ  ആമരക്കാ  പറെഞ്ഞ  കക്കാരശ്യമേക്കാസണന്ന

രസ്പീതടിയടിലക്കാണഡ് ബഹുമേക്കാനസപട മുഖശ്യമേനടി പറെഞ്ഞതഡ്.  സമേമടക്കാ ശ്രസ്പീധരനക്കാണഡ്

മകരളതടില് സറെയടില്മവയസട  ഒരു അമതക്കാറെടിറ്റടി  എനതസന്നയക്കാണഡ്  നമുക്കഡ്

കണക്കക്കാക്കക്കാന്  കഴടിയകയള.  അമദ്ദേഹെെമുള്സപസട  പറെഞ്ഞ  കക്കാരശ്യങ്ങള്

ഗവണ്സമേന്റെഡ്  പ്രമതശ്യകമേക്കായടി  പരടിഗണടിക്കുകയയ  പരടിമശക്കാധടിക്കുകയയ

സചെയ്യണസമേനകൂടടി  അഭശ്യരത്ഥടിക്കുന.  അതടിനഡ്  തയ്യക്കാറെക്കാകക്കാതതടില്

പ്രതടിമഷധടിചസകക്കാണഡ് ഞക്കാന് വക്കാക്കഇൗടഡ് സചെയ്യുന.

(ഗവണ്സമേന്റെഡ്  നടിലപക്കാടടില്  പ്രതടിമഷധടിചഡ്  ശ്രസ്പീ.  മമേക്കാന്സെഡ്  മജക്കാസെഫഡ്

സെഭവടിടഡ് പുറെത്തുമപക്കായടി)

ശ്രസ്പീ  .    അനൂപഡ്  മജക്കബഡ്:  സെര,  ഇവടിസട  സറെയടില്  പദ്ധതടിസയ

സെയബനടിചഡ് വലടിയ ആശങ്ക ഇന്നഡ് സപക്കാതുസെമൂഹെെതടിലണഡ്. പ്രമതശ്യകടിചഡ് ഈ

സറെയടില്  കടനമപക്കാകുന്ന  പ്രമദേശസത  ജനങ്ങള്ക്കുണഡ്.  ബഹുമേക്കാനസപട

മുഖശ്യമേനടി  ഒന്പതടിനക്കായടിരതടില്പരയ  ആളുകളുസട  സകടടിടങ്ങളുയ

സക്കാപനങ്ങളുയ  മേക്കാറസമേന്നഡ്  പറെഞ.  അതഡ്  9,000  ആകുസമേന്നഡ്  ഞക്കാന്
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കരുതുന്നടില.  അതടിസന്റെ  രണടിരടടിസയങ്കടിലയ  ആകുസമേനമവണയ

അനമേക്കാനടിക്കക്കാന്. അതഡ്  9,000 ആസണങ്കടിലയ 50,000 ആസണങ്കടിലയ ഓമരക്കാ

മേനഷശ്യസന്റെയയ ആഗഹെെങ്ങളുയ സെസപ്നങ്ങളുമേക്കാണഡ് അവടിസട പടുത്തുയരതടിയതഡ്.

വടികസെന  പദ്ധതടികസള  എതടിരക്കുസന്നക്കാരു  സെമേസ്പീപനയ  ഞങ്ങസളക്കാരടിക്കലയ

സെസസ്പീകരടിക്കക്കാറെടില.  പമക ഇവടിസട  ഇതഡ്  വളസര  അശക്കാസസ്പീയമേക്കാണഡ്.  നമ്മുസട

ഒടനവധടി പക്കാടമശഖരങ്ങളുയ നസ്പീരചക്കാലകളുസമേക്കാസക്ക നടികതടിയയ പ്രധക്കാനസപട

പല  പ്രമദേശങ്ങളടിസല  ഭവന  സെമുചയങ്ങള്  ഇടടിചനടിരതടിയസമേക്കാസക്ക

മപക്കാകുന്ന സെക്കാഹെെചെരശ്യതടിമലയഡ്  വരടികയക്കാണഡ്.  ഇതഡ്  ഒഴടിവക്കാക്കക്കാന് കഴടിയന്ന

ഒനതസന്നയക്കാണഡ്  എന്നതടില്  ഞങ്ങള്  ഉറെചനടില്ക്കുകയക്കാണഡ്.  ഇതടിസന്റെ

അടുത  പദ്ധതടികള്  എന്തക്കാസണന്നതടിസനക്കുറെടിചഡ്  ആമലക്കാചെടിക്കണയ.

പ്രമമേയക്കാവതക്കാരകന്തസന്ന  ഇവടിസട  പറെഞ്ഞതുമപക്കാസല  നമുക്കഡ്  നടിലവടിലള്ള

സറെയടില്മവസയ  കൂടുതല്  ക്രമേസ്പീകരടിക്കുവക്കാന് കഴടിയമമേക്കാ;  അതടിസന്റെ  സെടിഗ്നല്

സെടിസയസെഡ്  നവസ്പീകരടിക്കക്കാന്  കഴടിയമമേക്കാ  തുടങ്ങടിയ  സെക്കാഹെെചെരശ്യങ്ങസളക്കുറെടിചഡ്

നമള്  ചെടിന്തടിക്കണയ.  ഇവടിസട  എകഡ്പ്രസെഡ്  സസഹെെമവസയക്കുറെടിചഡ്  ചെടിന്തടിചടിടഡ്

അതഡ്  പടിന്നസ്പീടഡ്  മേക്കാറ്റടിവച  സെയസക്കാനമേക്കാണഡ്  മകരളയ.  അതടിസന്റെ  കക്കാരണയ,

മകരളയമപക്കാസല  വലടിയ  ജനസെക്കാന്ദ്രതയള്ള  പ്രമദേശതഡ്  ഇതടിസന്റെസയക്കാസക്ക
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പ്രക്കാമയക്കാഗടികമേക്കായ പ്രശ്നങ്ങളുസണന്നതക്കാണഡ്. ഇതടിസന്റെ കരക്കാറകസളക്കുറെടിചയ മേറ്റുയ

ആമരക്കാപണങ്ങളുയ  ആമകപങ്ങളുയ  ധക്കാരക്കാളമുണഡ്.  ഞക്കാന്  അതടിമപക്കാള്

പറെയക്കാന്  ആഗഹെെടിക്കുന്നടില.  ഈ  പദ്ധതടിയസട  ഭൂമേടി  ഏസറ്റടുക്കല്  നടപടടി

തല്ക്കക്കാലമതയഡ്  നടിരതടിവചടിരടിക്കുനസയന്നക്കാണഡ്  ബഹുമേക്കാനസപട

സപക്കാതുമേരക്കാമേതഡ്  വകുപ്പുമേനടി  ഇമപക്കാള്  നടിയമേസെഭസയ  അറെടിയടിചതഡ്.

അസതന്തക്കായക്കാലയ  തല്ക്കക്കാലയ  ആശസക്കാസെമേക്കാണഡ്.  ഈ  പദ്ധതടി  മുമന്നക്കാടഡ്

മപക്കാകരുതഡ്. ഇതടിനഡ് സെമേക്കാന്തരമേക്കായ മേമറ്റസതങ്കടിലയ സസ്പീമേടിമലയഡ് മപക്കാകണയ.

ഇമപക്കാള് മലക്കാകതഡ് ഇലകടികഡ്  കക്കാറകള് വനസകക്കാണടിരടിക്കുകയക്കാണഡ്.

നമ്മുസട  നടിരത്തുകള്  അടുത  അഞ്ചുവരഷയസകക്കാണഡ്  ഇലകടികഡ്  കക്കാറകളക്കാല്

നടിറെയസപടുയ.  അമപക്കാള്  മേക്കാറന്ന  കക്കാലതടിമലയഡ്  അതടിസന  foresee സചെയഡ്

മപക്കാകക്കാന്  കഴടിയണയ.  ഇതല  ഇമപക്കാള്  ആവശശ്യയ.  സസഹെെസസ്പീഡഡ്

സറെയടിലകസളക്കാസക്ക ഇരുപതടിയഞഡ് വരഷയമുമഡ് വന്ന സെയഭവങ്ങളക്കാസണങ്കടില്

ഇന്നസത  മേക്കാറന്ന  കക്കാലഘടതടിനഡ്  അനസൃതമേക്കായ  പുതടിയ  ചെടിന്തകളുയ

ആശയങ്ങളുയ  മുമന്നക്കാട്ടുവയണസമേനള്ളതക്കാണഡ്  ഞങ്ങള്ക്കഡ്

സൂചെടിപടിക്കുവക്കാനള്ളതഡ്.  ഈ വടിഷയയ ചെരച സചെയ്യക്കാതതടില് പ്രതടിമഷധടിചഡ്

ഞക്കാന് വക്കാക്കഇൗടഡ് സചെയ്യുന.
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(ഗവണ്സമേന്റെഡ്  നടിലപക്കാടടില്  പ്രതടിമഷധടിചഡ്  ശ്രസ്പീ.  അനൂപഡ്  മജക്കബഡ്

സെഭവടിടഡ് പുറെത്തുമപക്കായടി)

(സെഭ  വടിടഡ്  പുറെത്തുമപക്കായ  അയഗങ്ങള്  അല്പസെമേയതടിനമശഷയ

സെഭയടില് തടിരടിസക പ്രമവശടിച.)


