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അടടിയന്തര പ്രമമേയയ

ആവടിക്കല്മതതോടട് മേതോലടിനന്യസയസ്കരണ പതോനടിനനതടിനര നടതടിയ ഹര്തതോല് 

മേടി  .    സസ്പീക്കര്:  ഓഡര്.......  ഓര്ഡര്........  ആവടിക്കല്മതതോടട്

മേതോലടിനന്യസയസ്കരണ  പതോനടിനനതടിനര  പ്രതടിമഷേധടിച്ച  പ്രമദേശവതോസടികനള

മേര്ദടിക്കുകയയ  മകനസടുക്കുകയയ  നചെയ്തുനകതോണട്  ജനകസ്പീയ  സമേരങ്ങനള

അടടിനച്ചതോതുക്കതോന്  മപതോലസ്പീസട്  ശ്രമേടിക്കുന്നതതോയടി  പറനപ്പെടുന്നതുമൂലയ

ഉളവതോയടിട്ടുളള  സടിതടിവടിമശഷേയ  ചെര്ച്ചനചെയ്യുന്നതടിനതോയടി  സഭതോനടപടടികള

നടിര്തടിവയ്ക്കണനമേന്ന പ്രമമേയയ പരടിഗണനയ്നക്കടുക്കണനമേന്നട് ആവശന്യനപ്പെടട്

മഡതോ.  എയ.  നക.  മുനസ്പീര്,  സര്വ്വശ്രസ്പീ  എ.  പടി.  അനടില്  കുമേതോര്,  മമേതോന്സട്

മജതോസഫട്,  അനൂപട് മജക്കബട്,  മേതോണടി സടി.  കതോപ്പെന്,  ശ്രസ്പീമേതടി നക.  നക.  രമേ

എന്നസ്പീ  ബഹുമേതോനനപ്പെട  അയഗങ്ങള  റൂള  50  പ്രകതോരയ  മനതോടസ്പീസട്

നല്കടിയടിട്ടുണട്.

തമദശസസ്വയയഭരണയ,  ഗതോമേവടികസനയ,  എകക്സൈസട്  വകുപ്പുമേനടി

(ശ്രസ്പീ  .    എയ  .    വടി  .    മഗതോവടിന്ദന് മേതോസ്റ്റര്):  സര്,  ബഹുമേതോനനപ്പെട മഡതോ.എയ.  നക.

മുനസ്പീര്,  എയ.എല്.എ.  അവതരണതോനുമേതടി  മനടടിയ  അടടിയന്തര

പ്രമമേയതടിനുളള മേറുപടടിയതോണടിതട്.  ഖരമേതോലടിനന്യമതതോനടതോപ്പെയ ദ്രവമേതോലടിനന്യവയ

ശതോസസ്പീയമേതോയടി  സയസ്കരടിക്കുകനയന്നതട്  ഇഇൗ  സര്ക്കതോരടിനന  വടികസന
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ലകന്യങ്ങളടില്  പ്രധതോനനപ്പെടനയതോന്നതോണട്.  തമദശസസ്വയയഭരണ

സതോപനങ്ങളക്കട്  പദ്ധതടി  വടിഹടിതതടിനന  ഭതോഗമേതോയടി  നല്കുന്ന

വടികസനഫണട്  സര്ക്കതോര്  ബഡ്ജറടില്  ഉളനപ്പെടുതടി  നല്കടിയ  ഫണട്,

മലതോകബതോങട് സഹതോയയ മപതോലുളള മേറട് ഏജന്സടികളടില്നടിന്നുളള സതോമ്പതടിക

സഹതോയയ എന്നടിവ വടിനടിമയതോഗടിച്ചട് ശതോസസ്പീയവയ പ്രതോമയതോഗടികവമേതോയ ഖരദ്രവ

മേതോലടിനന്യസയസ്കരണ സതോഹചെരന്യയ മകരളതടില് സതോദ്ധന്യമേതോക്കുകനയന്നതട് ഇഇൗ

സര്ക്കതോരടിനന പ്രഖന്യതോപടിത ലകന്യമേതോണട്.  മേറട്  വടികസന മമേഖലകളടിനലലതോയ

മേതോതൃകകള  സൃഷടിച്ചുനകതോണടിരടിക്കുന്ന  മകരളതടില്

മേതോലടിനന്യസയസ്കരണനമേന്നതട്  കടുത  നവല്ലുവടിളടിയതോയടി  നടിലനടില്ക്കുന്ന

സതോഹചെരന്യമുണട്.  ഇതട്  മകരളതടിനല  നപതോതുജനതോമരതോഗന്യനത  മേതോത്രമേല,

മകരളതടിനന  സതോമ്പതടിക  വന്യവസനയക്കൂടടി  ബതോധടിക്കുന്ന  അതന്യന്തയ

ഗഇൗരവമുളള  വടിഷേയമേതോണട്.  മകരളയ  സന്ദര്ശടിക്കുന്ന  സസ്വമദേശടികളയ

വടിമദേശടികളമേതോയളള ഏനതതോരതോളയ മുമമ്പതോട്ടുവയ്ക്കുന്ന ഒരു പ്രധതോന വടിഷേയമേതോണട്

വലടിനച്ചറടിയനപ്പെടുന്ന  മേതോലടിനന്യങ്ങളയ   അതുവഴടി  മേലടിനസ്പീകരടിക്കനപ്പെടുന്ന

നപതോതുയടിടങ്ങളയ  ജലതോശയങ്ങളയ  സൃഷടിക്കുന്ന  പ്രയതോസങ്ങള.  ഇഇൗ

വടിഷേയതടില്  ഒമടനറ  പ്രവര്തനങ്ങള  കഴടിഞ്ഞ  ആറട്  വര്ഷേക്കതോലമേതോയടി

സര്ക്കതോര്  ഏനറടുതട്  നടതടിവരടികയതോണട്.  ജനകസ്പീയമേതോയ
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ഇടനപടലുകളടിലൂനട  മേതോലടിനന്യ  മശഖരണയ  നടതടി  അവ  പരടിസടിതടിക്കട്

മദേതോഷേകരമേലതോതവടിധയ  സയസ്കരടിക്കുകനയന്നതട്  ഇഇൗ  സര്ക്കതോരടിനന

പ്രവര്തനങ്ങളടിലുളനപ്പെടുന്നു.  നവമകരള  കര്മ്മ  പരടിപതോടടിയനട  ഭതോഗമേതോയടി

ഹരടിത  മകരള  മേടിഷേന്  വഴടി  ധതോരതോളയ  ജനകസ്പീയമേതോയ  ഇടനപടലുകളതോണട്

സര്ക്കതോര് നടതടിവരുന്നതട്. 'നതളടിനസ്പീര് ഒഴുകുയ നവമകരളയ' എന്നതട് അതടില്

ഏറവയ  അവസതോനയ  നടതടിനക്കതോണടിരടിക്കുന്ന  ഒരു  പരടിപതോടടിയതോണട്.

ജലമസതോതസ്സുകളടില് മേതോലടിനന്യയ കലരുന്നതട് തടയന്നതട് മുതല് പച്ചത്തുരുതട്

വനര  അവ  നസ്പീണ്ടുനടില്ക്കുന്നു.  കടലടിനല  പതോസ്റ്റടികട്  ഒഴടിവതോക്കുന്നതടിനുളള

ശുചെടിതസ്വസതോഗരയ  പരടിപതോടടി  ഇമതതോനടതോപ്പെയതനന്ന

മചെര്ത്തുവതോയടിമക്കണനയതോന്നതോണട്.  ഇതരതടിലുളള  ജനകസ്പീയ

ഇടനപടലുകളനക്കതോപ്പെയ  ശതോസസ്പീയമേതോയ  സയവടിധതോനങ്ങള  ഏര്നപ്പെടുതടിയയ

ഖരമേതോലടിനന്യസയസ്കരണതടിനട്  പ്രതോമയതോഗടികവയ  പരടിസടിതടിസഇൗഹൃദേവയ

മകനസ്പീകൃത  പതോന്റുകളയ  സതോപടിമക്കണതട്  ആവശന്യമേതോണട്.  ഏനറ

ജനസതോനതയളളതുയ  ജനങ്ങനളമ്പതോടുയ  പതോര്ക്കുന്നതുമേതോയ  നമ്മുനട  നതോടടില്

കക്കൂസട്  മേതോലടിനന്യയ  ഉളനപ്പെനടയളള  ഖരമേതോലടിനന്യങ്ങള  നമ്മുനട

കുടടിനവളളനതമപ്പെതോലുയ  മേലടിനസ്പീകരടിക്കുന്ന  സതോഹചെരന്യമേതോണടിന്നുളളതട്.  ഏനറ

ആമരതോഗന്യപ്രശ്നങ്ങള  അതുണതോക്കുന്നുണട്.  എനന  മേതോലടിനന്യയ  എനന
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ഉതരവതോദേടിതസ്വയ  എന്നതതോണട്  നതോയ  ഏനറടുക്കുന്നതടിനട്  മുമന്നതോമടയ്ക്കുവച്ച  ഇഇൗ

കതോലതടിനന ഏറവയ പ്രധതോനനപ്പെട കന്യതോമ്പയടിന്.  അതുനകതോണ്ടുതനന്ന നമ്മുനട

നതോടടില്  ഉല്പ്പെതോദേടിപ്പെടിക്കനപ്പെടുന്ന  മേതോലടിനന്യയ  നമ്മുനട  നതോടടിനന

മേലടിനനപ്പെടുതതോതടിരടിക്കതോനുയ  നമ്മുനട  ജനതടിനന  ആമരതോഗന്യനത

ബതോധടിക്കതോതടിരടിക്കതോനുയ  അവ  ശതോസസ്പീയമേതോയടി  സയസ്കരടിമക്കണതുനണന്ന

കതോരന്യതടില്  രതോഷസ്പീയപരമേതോമയതോ  മേമറനതങടിലുയ  തരതടിമലതോ  അഭടിപ്രതോയ

വന്യതന്യതോസയ  ഉണതോകുനമേന്നട്  കരുതുന്നടില.  മകതോഴടിമക്കതോടട്  ആവടിക്കല്മതതോടട്

പ്രമദേശനത  ജനങ്ങളനട  ജസ്പീവടിതനത  സതോരമേതോയടി  ബതോധടിക്കുകയയ

പരടിസടിതടിക്കട്  കനത  ആഘതോതയ  സൃഷടിക്കുകയയ  നചെയ്യുന്ന

ആവടിക്കല്മതതോടട് മേതോലടിനന്യസയസ്കരണ പതോനടിനനതടിനര ഹര്തതോല് നടതടിയ

തമദശവതോസടികനള  ക്രൂരമേതോയടി  മേര്ദടിനച്ചന്നുയ  പ്രതടിമഷേധതോര്ഹമേതോനണന്നുയ

കടുത വകുപ്പുകള ചുമേതടി ജനകസ്പീയ സമേരങ്ങനള അടടിച്ചമേര്തതോന് മപതോലസ്പീസട്

നടത്തുന്ന  ശ്രമേങ്ങളമൂലയ  ജനങ്ങളടില്  ആശങയളവതോക്കുന്നുനണന്നുമേതോണട്

മഡതോ.  എയ.  നക.  മുനസ്പീര്,  എയ.എല്.എ.  അടടിയന്തര പ്രമമേയതടിനട് അനുമേതടി

ആവശന്യനപ്പെട്ടുനകതോണട്  ഉന്നയടിച്ചടിട്ടുളളതട്.  മകതോഴടിമക്കതോടട്  മകതോര്പ്പെമറഷേന്

പരടിധടിയടില് ആവടിക്കല്മതതോടട് പ്രമദേശതട് സതോപടിക്കുന്ന മേതോലടിനന്യസയസ്കരണ

പതോനട്  ഇന്നട്  ലഭന്യമേതോയ  ഏറവയ  മേടികച്ച  സതോമങതടികവടിദേന്യ
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ഉപമയതോഗനപ്പെടുതടിനക്കതോണ്ടുളള  പ്രമദേശനത  ജനങ്ങളനട  ജസ്പീവടിതനത

ഒരുതരതടിലുയ  ബതോധടിക്കതോതതുമേതോയ  പദ്ധതടിയതോണട്.  മേതോത്രമേല  അതന്യന്തയ

മേലടിനസ്പീകരടിക്കനപ്പെട  ആവടിക്കല്മതതോടുളനപ്പെനടയളള  ജലമസതോതസ്സുകളയ

മേലടിനജലവയ  ശതോസസ്പീയമേതോയടി  സയസ്കരടിക്കുന്നതുവഴടി  അവടിടനത ജനങ്ങളനട

ജസ്പീവടിതനത  ആമരതോഗന്യകരമേതോക്കതോന്  സഹതോയടിക്കുന്നതുമേതോണട്   പദ്ധതടി.

ഇവടിനട  ചൂണടിക്കതോണടിച്ചതുമപതോനല  ജനങ്ങളനട  ജസ്പീവടിതനത

ദുസ്സഹമേതോക്കുന്നനയതോന്നല  പരടിസടിതടിക്കട്  കനത  ആഘതോതയ

സൃഷടിക്കുന്നനയതോന്നുമേതോകതോന് സതോദ്ധന്യതയമേടില.  അമൃതട് പദ്ധതടിയടിലുളനപ്പെടുതടി

മകതോഴടിമക്കതോടട്  മകതോര്പ്പെമറഷേന് നടപ്പെതോക്കുന്ന ഇഇൗ പദ്ധതടി,  മകതോര്പ്പെമറഷേനന

കകവശമുളള 74 നസനട് ഭൂമേടിയടിലതോണട് നടപ്പെടിലതോക്കതോന് ഉമദശടിച്ചടിട്ടുളളതട്. 60

മകതോടടി രൂപ നചെലവട് കണക്കതോക്കടിയടിട്ടുളള ഇഇൗ പദ്ധതടി  2023  മേതോര്ച്ചട്  31-നട്

മുമ്പതോയടി  പൂര്തടിയതോമക്കണതതോണട്.  യഥതോര്ത്ഥതടില്  ഇതടിനുമുമ്പുതനന്ന

പൂര്തടിയതോമക്കണ്ടുന്നനയതോന്നതോയടിരുന്നു  ആ  പദ്ധതടി.  അമൃതട്  ഒന്നടിനന

ഭതോഗമേതോയടിടതോണട്   60  മകതോടടി  രൂപ  നചെലവട്  നചെയതോന്  മകന-സയസതോന

സര്ക്കതോര് സഹതോയമതതോടുകൂടടി പദ്ധതടി നടപ്പെടിലതോക്കതോന് തസ്പീരുമേതോനടിച്ചടിരുന്നതട്.

എന്നതോല്  പല  കതോരണങ്ങളനകതോണട്  അമൃതട്  ഒന്നടിനന  ഘടതടില്

പൂര്തടിയതോക്കതോനതോവതോതതടിനന ഫലമേതോയടി മകന ഗവണ്നമേനടിമനതോടട് സമേയയ
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ദേസ്പീര്ഘടിപ്പെടിച്ചട്  വതോങ്ങടിയതോണട്  2023  മേതോര്ച്ചട്  31-നട്  മുമ്പതോയടി  പൂര്തടിയതോക്കുന്ന

പടടികയടില്  ഓണ്മഗതോയടിയഗട്  വര്ക്കതോയടി  ഇതടിനനയളനപ്പെടുതടിയടിട്ടുളളതട്.

അലതോത  പകയ  അമൃതട്  പദ്ധതടിയടില്  ലഭന്യമേതോയ  ഇഇൗ  തുക  നഷനപ്പെടതോന്

ഇടയതോകുനമേന്ന  കതോരന്യവയ  നമ്മള  മേനസ്സടിലതോമക്കണതതോണട്.  കൂടതോനത

മകരളതടിനല  ഖര-ദ്രവ  മേതോലടിനന്യസയസ്കരണ  സയവടിധതോനങ്ങളനട  അഭതോവയ

സയബനടിച്ചട്  ധതോരതോളയ  പരതോതടികളയ  മകസുകളയ  മദേശസ്പീയ  ഹരടിത

ടടിബബ്യൂണലടില്  നടിലനടില്ക്കുന്നുണട്.  വടിവടിധ  മകസുകളടിലതോയടി   ധതോരതോളയ

നടിര്മദശങ്ങള  മദേശസ്പീയ  ഹരടിത  ടടിബബ്യൂണല്  സയസതോന  സര്ക്കതോരടിനുയ

മകരളതടിനല തമദശസസ്വയയഭരണ സതോപനങ്ങളക്കുയ നല്കടിയടിട്ടുണട്.  ഇഇൗ

നടിര്മദശങ്ങള  എലതോയ  തനന്ന  സമേയബനടിതമേതോയടി  നടപ്പെതോക്കതോന്

സര്ക്കതോരടിനട്  ബതോദ്ധന്യതയമുണട്.  ഏറവയ  ആധുനടിക  സതോമങതോതടിവടിദേന്യ

ഉപമയതോഗടിച്ചട് യതോനതതോരു മേലടിനസ്പീകരണ സതോദ്ധന്യതയമേടിലതോനത നടപ്പെടിലതോക്കുന്ന

പദ്ധതടിയതോണട്  ആവടിക്കല്മതതോടട്  മേതോലടിനന്യസയസ്കരണ  പതോനട്.  മേലടിനസ്പീകരണ

നടിയനണ മബതോര്ഡടിനനയയ തസ്പീരമദേശപരടിപതോലന അമതതോറടിറടിയനടയയ മേറട്

നടിയമേപരമേതോയ ഏജന്സടികളനടയയ എലതോവടിധ അനുമേതടികളയ അയഗസ്പീകതോരവയ

മനടടിയതടിനുമശഷേമേതോണട്  പദ്ധതടി  പ്രവര്തനതടിനുമവണടിയളള  ആരയഭയ

കുറടിച്ചടിട്ടുളളതട്.  കരതോറുകതോര്  പ്രവൃതടി  ആരയഭടിക്കതോന്  തുടങ്ങടിയമതതോനട  ചെടില
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ഭതോഗങ്ങളടില്നടിന്നട്  പ്രതടിമഷേധയ  ഉയര്ന്നുവന്നു.  പ്രവൃതടി

ആരയഭടിക്കുന്നതടിനുമുമ്പട്  26-08-2021-നട്  എലതോ  കഇൗണ്സടിലര്മേതോര്ക്കുമേതോയടി

വടിശദേമേതോയ പദ്ധതടി അവതരണയ മകതോര്പ്പെമറഷേന് നടതടി. 22-09-2021-നട്

വതോര്ഡട് തല  കമ്മടിറടി  മയതോഗയ  മചെര്ന്നടിരുന്നു.  അതടിനുമുമ്പട്  20-09-2021-നട്

മമേയര്,  കഇൗണ്സടിലര്മേതോര്,  ഓപ്പെമററര്മേതോര്,  അമൃതട്  പദ്ധതടിയനട

ഉമദേന്യതോഗസര്,  മകതോണ്ടതോക്ടര്മേതോര്  എന്നടിവരുനട  സതോന്നടിദ്ധന്യതടില്

മകതോഴടിമക്കതോടട്  നനഹകലറട്  മേതോളടിക സടിവമറജട്  ടസ്പീറട്നമേനട്  പതോനട്  സന്ദര്ശടിച്ചട്

സമേതോനമേതോയ  സതോഹചെരന്യയ  കണട്  മബതോദ്ധന്യനപ്പെടടിരുന്നു.  ഇതരതടിലുളള

പതോന്റുകള  മകരളതടിനന  വടിവടിധ  മമേഖലകളടില്  ഇമപ്പെതോള

സതോപടിച്ചുവരടികയതോണട്.  അതടിമലറവയ  പ്രധതോനനപ്പെട  ഒരുദേതോഹരണമേതോണട്

തടിരുവനന്തപുരനത  നമേഡടിക്കല്  മകതോമളജട്  ഗഇൗണടിലുള്ളതട്.   അവടിനട

ശ്രസ്പീചെടിത്ര,  ആര്.സടി.സടി.,  നമേഡടിക്കല് മകതോമളജട്  എന്നസ്പീ മൂന്നട്  പ്രധതോനനപ്പെട

ആശുപത്രടികളള്ള  കതോരന്യയ  ഞതോന്  പ്രമതന്യകയ  ചൂണടിക്കതോണടിമക്കണതടില.

യഥതോര്ത്ഥതടില്  അമ്പതട്  വര്ഷേക്കതോലമതയ്ക്കുള്ള  ദ്രവമേതോലടിനന്യ  സയസ്കരണ

പതോനതോണട്   തടിരുവനന്തപുരതട്  ഉദ്ഘതോടനയ  നചെയട്  പ്രവര്തനയ

നടതടിവരുന്നതട്.  നമേഡടിക്കല്  മകതോമളജട്  ഗഇൗണടില്  ആരയഭടിച്ചടിട്ടുള്ള  പതോനട്

ഉദ്ഘതോടനയ  നചെയതോന്മപതോയ  സന്ദര്ഭതടിലതോണട്   അവടിനടയണതോയടിരുന്ന
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മമേയര് ഉളനപ്പെനടയള്ള മകതോര്പ്പെമറഷേന് ഭതോരവതോഹടികമളതോടട് ഞതോനനതോരു കതോരന്യയ

ചൂണടിക്കതോണടിച്ചതട്.  അവടിനട ഒരു മേലടിനസ്പീകരണവമുണതോകുന്നടിനലന്നട് മേതോത്രമേല

നപതോതുജനങ്ങള  അതട്  കതോണതോന്  വരടികയതോണട്.  അങ്ങനന   വരുന്നവനര

ആകര്ഷേടിക്കതോന്  കഴടിയന്ന  വടിധതടില്  നനലതോരു  പൂമന്തതോടയ

വച്ചുപടിടടിപ്പെടിക്കുന്നതടിനട്  പദ്ധതടി  ആവടിഷ്കരടിക്കണനമേന്നട്  പറഞ്ഞമപ്പെതോള,

ഇനക്കതോലനത  പദ്ധതടിയനട  ഭതോഗമേതോയടി   മൂന്നുമകതോടടി  രൂപ  നചെലവഴടിച്ചട്

അനതതോരു  നഡസ്റ്റടിമനഷേന്  നസനറതോക്കടി  മേതോറ്റുന്നതടിനുള്ള  മബതോധപൂര്വ്വമേതോയ

പ്രവര്തനതടിനട്  മകതോര്പ്പെമറഷേന്  തുടക്കയ  കുറടിച്ചടിരടിക്കുകയതോണട്.

മേലടിനജലയ  സയസ്കരടിക്കുന്ന  പ്രമദേശതട്  ഒരുതരതടിലുള്ള  മേതോലടിനന്യപ്രശ്നവയ

ഉത്ഭവടിക്കുന്നടില.   മേതോത്രമേല,  പതട്  വര്ഷേക്കതോലയ അതടിനന നമേയടിനനന്സട്

പൂര്ണ്ണമേതോയയ  കകകതോരന്യയ  നചെയ്യുന്നതുളനപ്പെനടയതോണട്  മകതോണ്ടതോക്ടട്

നല്കുന്നനതന്നുള്ളതതോണട്  സതന്യയ.  

സര്വ്വകകടി മയതോഗങ്ങള മചെര്ന്നട് എലതോ രതോഷസ്പീയ പ്രസതോനങ്ങളനടയയ

പൂര്ണ്ണമേതോയ  പടിന്തുണമയതോനട  അവടിനട  പദ്ധതടി  ആരയഭടിക്കുന്നതടിനുള്ള

പ്രവര്തനങ്ങള  ഓമരതോ  ദേടിവസവയ  സമേയയ  നടിശ്ചയടിച്ചുനകതോണ്ടുതനന്ന

തസ്പീരുമേതോനടിച്ചടിട്ടുള്ളതതോണട്.  സമേയക്കുറവനകതോണട്  അതട്  ഓമരതോമന്നതോമരതോന്നതോയടി

ഞതോന്  വടിശദേസ്പീകരടിക്കുന്നടില.   19-01-2022-നട്  മമേയര്  അവടിടനത
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ജനങ്ങളമേതോയടി ചെര്ച്ച നടത്തുകയണതോയടി.  അതടിനുമശഷേയ മേണ്ണട് പരടിമശതോധന

നടപടടികള   പുനരതോരയഭടിച്ചമപ്പെതോള  ഏതതോനുയ  ചെടില  ആളകള

പ്രതടിമഷേധടിച്ചതടിനനത്തുടര്ന്നട്  പണടി  നടിര്തടിവയ്ക്കുകയതോണട്  അന്നട്  നചെയതട്.

പ്രശ്നയ  പരടിഹരടിക്കുന്നതടിനതോയടി  11-03-2022-നട്  മമേയറുനട  മചെമ്പറടില്

സര്വ്വകകടി മയതോഗയ മചെര്ന്നു.  മയതോഗതടിനല തസ്പീരുമേതോനവയ ജടിലതോ കളക്ടറുനട

നടിര്മദശവയകൂടടി  പരടിഗണടിച്ചട്  നപതോതുജന  മബതോധവല്ക്കരണതടിനതോയടി

മകതോര്പ്പെമറഷേന്  നടിരവധടി  നടപടടികള   സസ്വസ്പീകരടിച്ചടിട്ടുണട്.  പദ്ധതടിനയ

സയബനടിച്ചട്  സയശയങ്ങളയ  മചെതോദേന്യങ്ങളയ  അവയ്ക്കുള്ള  മേറുപടടിയയ

നപതോതുജനങ്ങളക്കടിടയടില്  പ്രചെരടിപ്പെടിക്കുകയയ  നവബ്കസറടില്

പ്രസടിദ്ധസ്പീകരടിക്കുകയയ  നചെയടിട്ടുണട്.  20-03-2022-നട്  തടിരുവനന്തപുരയ

നമേ ഡടിക്കല്  മകതോമളജടില്  അമൃതട്  പദ്ധതടി  പ്രകതോരയ  നടപ്പെടിലതോക്കടിയടിട്ടുള്ള

ദ്രവമേതോലടിനന്യ  സയസ്കരണ  പതോനട്   സമേസ്പീപവതോസടികനള  ഉളനപ്പെടുതടി

സന്ദര്ശടിക്കുകയയ അവര് വസ്പീണ്ടുയ ഇവടിനട വരടികയമുണതോയടി.  ഇതരതടിലുള്ള

മേതോലടിനന്യ  പതോനട്  യതോനതതോരു  പതോരടിസടിതടിക  പ്രശ്നമമേതോ  സമേസ്പീപവതോസടികളക്കട്

പ്രയതോസമമേതോ  ഉണതോക്കുന്നടിനലന്നട്  മനരടിട്ടുകണട്  അവര്ക്കട്  മബതോദ്ധന്യയ

വന്നടിട്ടുള്ളതതോണട്.   ഇതുമപതോനലയതോണട്  കണ്ണൂരടിനല  ഒരു  പതോനടിനന

സയബനടിച്ചുമുണതോയതട്.  അവടിനട എലതോ സര്വ്വകകടികളയ മയതോജടിച്ചട്  പതോനട്
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വരുന്നതടിനനതടിരതോയടി  നടിന്നമപ്പെതോള  അവടിനടയണതോയടിരുന്ന  ആളകളയ

ഇതടിനനതടിരതോനണന്നട് മേനസ്സടിലതോക്കടിയതടിനന അടടിസതോനനപ്പെടുതടി,  അവടിനട

ഉദ്ഘതോടനയ  നടിര്വ്വഹടിക്കതോന്  തസ്പീരുമേതോനടിച്ചടിരുന്നതട്  എനന  മപരതോയടിരുന്നു,

ഞതോനവടിനട  മപതോകുന്നതടിനുപകരയ  നടിങ്ങള  തര്ക്കമുണതോമക്കണ

കതോരന്യമേടിനലന്നുയ  സമേര സമേടിതടിയടിനല ആളകള തടിരുവനന്തപുരമതയ്ക്കുവന്നട്

ഇതുകണട് കതോരന്യങ്ങള മേനസ്സടിലതോക്കടി മപതോയതോല് കുഴപ്പെമുണതോകടിനലന്നുയ ഞതോന്

അവമരതോടട്  പറഞ.  അവര്  ടടിക്കറട്  ബുക്കട്  നചെയട്  ഇവടിനട  വന്നട്

കതോരന്യങ്ങനളലതോയ  മേനസ്സടിലതോക്കടി  തടിരടിച്ചുമപതോയതടിനുമശഷേയ

എതടിര്പ്പെടിനലന്നുമേതോത്രമേല പടിന്നസ്പീടട്  ആ പദ്ധതടിയനട ഉദ്ഘതോടനതടിനനതോന്നുയ

പുറനപ്പെടടില.   അടടിയന്തരമേതോയടി  പണടി  ആരയഭടിക്കതോന്  തസ്പീരുമേതോനടിക്കുകയയ

ഇമപ്പെതോള  പണടി  നടന്നുനകതോണടിരടിക്കുകയമേതോണട്.  ഇതടിനന  ഭതോഗമേതോയടി

യതോനതതോരു  ആഘതോതവയ  പ്രകൃതടിമക്കതോ  ജനങ്ങളമക്കതോ

ഉണതോവടിനലന്നുള്ളതതോണട് ഏറവയ  പ്രധതോനനപ്പെട കതോരന്യയ.  ഏതതോനുയ ആളകള

പദ്ധതടിനയ ഇമപ്പെതോഴുയ എതടിര്ക്കുന്നുനവന്നുള്ളതട് സതന്യമേതോണട്.  ഇക്കതോരന്യങ്ങനള

സയബനടിച്ചട്  ജനങ്ങളക്കട്  നല  ധതോരണയണതോക്കടിനക്കതോണ്ടുയ  അവനര

മുഖവടിലയ്നക്കടുത്തുനകതോണ്ടുയ  മേതോത്രമമേ  ഇതട്   ഫലപ്രദേമേതോയടി

പ്രതോവര്തടികമേതോക്കതോന് സതോധടിക്കുകയള.    
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മപതോലസ്പീസട്  നടപടടിനയ  സയബനടിച്ചട്   ഇവടിനട  പറയകയണതോയടി.

മകതോഴടിമക്കതോടട് മകതോര്പ്പെമറഷേനടില് നവള്ളയടില് ആവടിക്കല്മതതോടടില് മേലടിനജല

സയസ്കരണ പതോനട് സതോപടിക്കുന്നതടിനനതടിനര നടന്ന പ്രതടിമഷേധ പ്രകടനങ്ങളയ

പരടിപതോടടികളമേതോയടി  ബനനപ്പെടട് ആനക 14 മകസുകളതോണട് മപതോലസ്പീസട് രജടിസ്റ്റര്

നചെയടിട്ടുള്ളതട്.   പതോനട്  സതോപടിക്കുന്നതടിനനതടിനര  സമേരസമേടിതടി   02-07-

2022-നട് മകതോര്പ്പെമറഷേനടിനല മൂന്നട് വതോര്ഡുകളടില്  തസ്പീരമദേശ ഹര്തതോലടിനട്

ആഹസ്വതോനയ നചെയടിരുന്നു.  ഹര്തതോല് അനുകൂലടികള   അന്നുരതോവടിനല ബസ്പീച്ചട്

മറതോ ഡടില്  വതോഹന  ഗതതോഗതയ  തടസ്സനപ്പെടുത്തുകയയ  ക്രമേസമേതോധതോന

പ്രശ്നങ്ങളണതോക്കുകയയ  നചെയ്തു.   പടിരടിഞമപതോകതോന്  ആവശന്യനപ്പെനടങടിലുയ

അതുകൂടതോക്കതോനത  ഗതതോഗതതടസ്സയ  സൃഷടിച്ചട്  സലതട്  പ്രതടിമഷേധടിക്കുന്ന

നടിലതുടര്ന്നു.  മപതോലസ്പീസട്  അവനര പടിരടിച്ചുവടിടുന്നതടിനുള്ള നടിലപതോടുകളതോണട്

സസ്വസ്പീകരടിച്ചതട്.   ഇക്കതോരന്യതടില്  വടിവടിധ  വകുപ്പുകള  പ്രകതോരയ  നവള്ളയടില്

മപതോലസ്പീസട്  മസ്റ്റഷേനടില്  കക്രയ  355/2022  നമ്പരതോയടി  മകസട്  രജടിസ്റ്റര്

നചെയടിട്ടുണട്.   മപതോലസ്പീസട്  നല്കടിയ  നടിര്മദശങ്ങള  ധടിക്കരടിച്ചട്  ഇവര്

മപതോലസ്പീസടിനന ആക്രമേടിക്കുകയയ ബതോരടിമക്കഡുകളയ മകതോര്പ്പെമറഷേനന ഇരുമ്പട്

തൂണുകളമുളനപ്പെനട  നപതോതുമുതല്  നശടിപ്പെടിക്കുകയമുണതോയടി.  ഇതടിനനതടിനര

നപതോതുമുതല് നശസ്പീകരണ നടിയമേയ ഉളനപ്പെനടയള്ള വകുപ്പുകള പ്രകതോരയ കക്രയ
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356/2022 നമ്പരതോയടി മേനറതോരു മകസുയ രജടിസ്റ്റര് നചെയടിട്ടുണട്.  സയഭവതടില് 8

മപതോലസ്പീസുമദേന്യതോഗസര്ക്കട്  പരടിമക്കറ്റു.  ഇവര്  മകതോഴടിമക്കതോടട്   ജനറല്

ആശുപത്രടിയടില്  ചെടികടിത്സയടില്  കഴടിയന്ന  നടിലയണതോയടി.   ആ  മകസടില്

ഒരതോനള അറസ്റ്റുനചെയട്  ബഹുമേതോനനപ്പെട മകതോടതടിയടില് ഹതോജരതോക്കടി  റടിമേതോന്ഡട്

നചെയടിട്ടുണട്.   പരടിമക്കറ  ഒരതോള  മകതോഴടിമക്കതോടട്  നമേഡടിക്കല്  മകതോമളജട്

ആശുപത്രടിയടില്  ചെടികടിത്സയടില്  കഴടിയകയതോണട്.  എലതോ  വടിഭതോഗയ

ആളകളനടയയ  പരടിപൂര്ണ്ണമേതോയ  പടിന്തുണമയതോനടമേതോത്രമമേ  ദ്രവമേതോലടിനന്യ

സസ്കരണതടിനുമവണടിയള്ള  പ്രവര്തനതടില്  മുമന്നതോട്ടുമപതോകതോന്

സതോധടിക്കുകയളനവന്നട്  ചൂണടിക്കതോണടിച്ചുനകതോണട്  ഇക്കതോരന്യതടില്

എലതോവരുനടയയ മയതോജടിച്ച പ്രവര്തനമേതോണുണതോമകണതട്.   അതടിനതോല് സഭ

നടിര്തടിവച്ചട്   ചെര്ച്ച  നചെമയണ  ആവശന്യമേടിനലന്നതോണട്  ഇതുസയബനടിച്ചട്

ചൂണടിക്കതോണടിക്കതോനുള്ളതട്.

മഡതോ  .    എയ  .    നക  .    മുനസ്പീര്:  സര്,  മേതോലടിനന്യ സയസ്കരണവമേതോയടി ബനനപ്പെടട്

അവടിനടയള്ള ജനങ്ങളനക്കതോന്നുയ  യതോനതതോരു  അഭടിപ്രതോയ  വന്യതന്യതോസവമേടില.

ഖര-ദ്രവന്യ മേതോലടിനന്യങ്ങള സയസ്കരടിക്കണനമേന്നുള്ളതട് അവടിനട എലതോ സമൂഹവയ

ഒരുമേടിച്ചട്   സമ്മതടിക്കുന്ന  കതോരന്യമേതോണട്.  എന്നതോല്  ഇവടിനട  ഒരു  പടിടടിവതോശടി

എന്തടിനതോണട് എന്നുള്ളതതോണട്.   ഗസ്പീന് ടടിബബ്യൂണലടില് ഇതുമേതോയടി ബനനപ്പെടട്
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നടിര്മദശങ്ങള  നല്കടിയടിട്ടുനണന്നട്  പറയന്നു.  അതട്  ആവടിക്കല്

മതതോടടില്തനന്ന  നടതണനമേന്നട്   അവര്  പറഞ്ഞടിട്ടുമണതോ  എന്നുള്ളതതോണട്

എനന  മചെതോദേന്യയ.   ആവടിക്കല്മതതോടട്  പ്രമദേശയ  അങ്ങട്   വന്നട്  കതോണണയ.

എത്രമയതോ  ജനങ്ങള  ഒരുമേടിച്ചട്  തതോമേസടിക്കുന്ന  ജനനടിബടിഡമേതോയടിട്ടുള്ള

പ്രമദേശമേതോണട്.  അവനരലതോയ  മേത്സന്യനതതോഴടിലതോളടികളതോണട്.   അവര്  ഒരുമേടിച്ചട്

തതോമേസടിക്കുന്ന സലതടിനന നടുവടിലതോണട്  ഈ മേതോലടിനന്യ  സയസ്കരണ പതോനട്

സതോപടിക്കതോന്  മപതോകുന്നതട്.   മേതോത്രമേല,  ഇതടിനന  മേണ്ണട്  പരടിമശതോധനയനട

സമേയതട്  അവടിനടയള്ള  ആളകള അറടിയകമപതോലുയ  നചെയടിടടില.  ജനങ്ങള

ഇളകടിയതടിനുമശഷേമേതോണട് ഇവടിനട പറഞ്ഞ എലതോ ചെര്ച്ചകളടിമലയ്ക്കുയ മപതോയതട്.

അമപ്പെതോമഴയ്ക്കുയ  നടണര്  നടപടടികള  പൂര്തസ്പീകരടിച്ചു.  ഇവടിനട

പറഞ്ഞതുമപതോനല,  ഇതടിനന മകതോണ്ടതോക്ടര്ക്കട് ഇത്ര സമേയയനകതോണട് പണടി

തസ്പീര്ക്കണനമേന്നുള്ള  അവസയടിമലയ്ക്കട്  കതോരന്യങ്ങനളതടിയടിരടിക്കുകയതോണട്.

ആവടിക്കല് മതതോടട് പ്രമദേശമതയ്ക്കട് പല സലത്തുനടിന്നുയ  എലതോ സമേയത്തുയ

നവള്ളയ  എതതോറുണട്.   നടക്കതോവട്,  ചെക്കുയകടവട്,  ഗതോനടിമറതോഡട്,  പണടിക്കര്

മറതോ  ഡട്  എന്നടിവടിടങ്ങളടിനല  നവള്ളയ  ഒഴുകടിനയത്തുന്ന  സലമേതോണടിതട്.

ഇമപ്പെതോള  ഔമദേന്യതോഗടികമേതോയടി  എലതോ  മേതോലടിനന്യവയ  നകതോണടിടുന്നതട്  ഈ

ആവടിക്കല്മതതോടടിലതോണട്.  അതുനകതോണ്ടുതനന്ന  അവടിനടയള്ള  ആളകളക്കട്
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നപതോറുതടിമുടടിയടിരടിക്കുകയതോണട്.   അതടിനുപുറനമേ  ഇതുയകൂടടി വന്നുകഴടിഞ്ഞതോല്

എന്തതോണട്  സടിതടി.  ഇനതതോനക്ക  സതോമങതടികവടിദേന്യയതോണമലതോ?  ഇതടിനന

വതോല്വടിനട്  എനന്തങടിലുയ  മകടട്  സയഭവടിച്ചതോല്  ആ  പ്രമദേശയ  മുഴുവന്

മേതോലടിനന്യതടില്  മുങ്ങുനമേന്നുള്ള  മപടടിയതോണട്  അവടിടനത  ജനങ്ങളക്കട്.

നമേ ഡടിക്കല്  മകതോമളജട്  ഗഇൗണടിനല  സയസ്കരണ  പതോനടിനന  കതോരന്യയ

പറഞ്ഞതുമപതോനല എത്രമയതോ നല പ്രമദേശങ്ങള ഗഇൗണതോയടി  അവടിനടയണട്.

ഇന്ഡസടിയല്  എമസ്റ്ററടിനട്  ഉപമയതോഗടിക്കതോനത  കടിടക്കുന്ന  സലമുണട്.

അതുമപതോനല  നവമങ്ങതോലടിയടില്  ധതോരതോളയ  സലമുണട്.  ഈ

സലങ്ങനളലതോമുണതോയടിട്ടുയ  ആവടിക്കല്മതതോടടില്തനന്ന  ഇതട്

നടപ്പെടിലതോക്കുനമേന്നട്  പറയതോനുള്ള  കതോരണനമേന്തതോണട്?  അതുനകതോണതോണട്

ജനങ്ങള ഇളകടിയതട്. അവടിടനത മേത്സന്യനതതോഴടിലതോളടികള കടലടില് മപതോയടി

ഉപജസ്പീവനയ  കഴടിക്കുന്നവരതോണട്.   കഴടിഞ്ഞ  കുമറദേടിവസങ്ങളതോയടി  അവര്ക്കട്

കടലടില്  മപതോകതോന്  കഴടിയന്നടില.  കതോരണയ,  അവര്  ഈ  സമേരവമേതോയടി

ബനനപ്പെടടിരടിക്കുന്നതുനകതോണട്  അവരുനട കുടുയബയ പടടിണടിയടിലതോണട്.  അവര്

സമേരപന്തല്  നകടടി.  അതടിമപ്പെതോള  മപതോലസ്പീസട്  കയടക്കടിയടിരടിക്കുകയതോണട്.

ഏനതങടിലുയ  സലതട്  സമേരയ  നചെയ്യുന്നവനര  തള്ളടിനസ്പീക്കടി  സമേരപ്പെന്തല്

മപതോലസ്പീസട്  കമയറടിയ  ഒരു  സയഭവയ  മകരളതടിനന
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ചെരടിത്രതടിലുണതോയടിട്ടുമണതോ?  ഇമപ്പെതോള  സമേരപ്പെന്തലടില്

മപതോലസ്പീസുകതോരതോനണന്നട്  മപതോയടി  മനതോക്കടിയതോല്  കതോണതോയ.   മേതോത്രമേല,  എത്ര

സസ്പീകനളയതോണട്  അവര്  ആക്രമേടിച്ചതട്.   നതോലട്  സസ്പീകളക്കട്  പരടിമക്കറടിട്ടുണട്.

ഇവടിനട മേറുപടടി പറഞ്ഞ കൂടതടില് അനതതോന്നുയ  പറ ഞ്ഞടിടടില. 107  വകുപ്പെട്

ചുമേതടിയതോണട്  ഇവരുനട  മപരടില്  മകനസ്സടുതടിരടിക്കുന്നതട്.  എലതോ

സലത്തുമുള്ളതതോണമലതോ  തസ്പീവ്രവതോദേടികള   എന്നുപറഞ്ഞതോല്  രകനപ്പെടുക

എന്നുള്ളതട്.   നക-നറയടിലടില് തസ്പീവ്രവതോദേടികള, ഇമപ്പെതോള ആവടിക്കല് മതതോടടില്

തസ്പീവ്രവതോദേടികള.  നഡപബ്യൂടടി  മമേയര്  അവടിനട  വന്നട്  പറയകയതോണട്   അവര്

തസ്പീവ്രവതോദേടികളതോനണന്നട്.  മകരളതടില് ഇത്രയധടികയ തസ്പീവ്രവതോദേടികള വന്നടിടട്

ഇങ്ങനന  തസ്പീവ്രവതോദേടികളനട  തതോവളമേതോയടി  മകരളയ  മേതോറടിനയന്നട്  പറയതോന്

ഇവടിടനത ബഹുമേതോനനപ്പെട മുഖന്യമേനടിക്കട്  ലജ്ജയടിമല? തസ്പീവ്രവതോദേയ എന്നതട്

എലതോതടില്  നടിന്നുയ  നടിങ്ങളക്കട്   രകനപ്പെടതോനുനള്ളതോരു  ആയധമേതോയടി

പറയകയതോമണതോ;  ഇവരുനട  കയടില്  ആനകയള്ള  ആയധയ  പങതോയമേതോണട്.

അതട്  അവര് കടലടില് മപതോകുമമ്പതോള മേതോത്രമമേ ഉപമയതോഗടിക്കുകയള. (  ഒരു

ചെടിത്രയ  ഉയര്തടിക്കതോടടി).  ഇഇൗ  ചെടിത്രയ  ഒന്നു  ശ്രദ്ധടിക്കണയ.

അടടിച്ചുപരടിമക്കല്പ്പെടിച്ചമശഷേയ അനങ്ങതോന് പറതോനത കടിടക്കുന്ന ഇയതോള ഏതട്

ആയധനമേടുനതന്നതോണട്  നടിങ്ങള  പറയന്നതട്?  മേനറതോരുദേതോഹരണയ  കൂടടി
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സൂചെടിപ്പെടിക്കതോയ.  ആ വന്യകടിയനട മപരട്  നറജസ്പീഷേട് എന്നതോണട്.  അമദഹതടിനട്

കണ്ണട്  കതോണടില.   കണ്ണട  ഉപമയതോഗടിക്കതോനത  അമദഹതടിനട്  കതോണതോന്

സതോധടിക്കടില.  പ്രശ്നയ  നടക്കുന്ന  സമേയയ  ഓടുന്നതടിനടിടയടില്  കണ്ണട  തതോനഴ

വസ്പീണുമപതോയടി.  ഉടന്  തനന്ന  മപതോലസ്പീസട്  അവനന  വളഞ്ഞടിടട്

അടടിക്കുകയതോയടിരുന്നു.  അവന്  ആ  സമേയത്തുയ  കണ്ണട

തപ്പെടിനക്കതോണടിരടിക്കുകയതോണട്.  അവനന അടടിച്ചു പരടിമക്കല്പ്പെടിനച്ചന്നുമേതോത്രമേല,

നൂമറതോ ഇരുന്നൂമറതോ അടടി അവനന പുറതട് കടിടടിയടിട്ടുണതോകുയ. അതടിനട് മശഷേയ

രണട്  മപതോലസ്പീസുകതോര്  അവനന  തൂക്കടിനയടുതട്  വലടിനച്ചറടിയന്ന  ചെടിത്രവയ

നടിങ്ങളക്കട് മവണനമേങടില്  വസ്പീഡടിമയതോ ദൃശന്യങ്ങളടിലൂനട ഞതോന് കതോണടിച്ചുതരതോയ.

എന്തതോണടിതട്; ആ നതോടടിലുള്ള  മുഴുവന് ജനങ്ങളമടയയ പുറത്തുകയറടിയടിടതോമണതോ

അങ്ങനനനയതോരു ടസ്പീറട്നമേനട് പതോനട്  നടപ്പെതോക്കുന്നതട്? 'നതോവടികരതോണട്', 'നമ്മുനട

നതോവടിക  മസന'യതോണട്  എനന്നതോനക്കയതോണട്  മേത്സന്യനതതോഴടിലതോളടികനളക്കുറടിച്ചട്

ബഹുമേതോനനപ്പെട  മുഖന്യമേനടി   സൂചെടിപ്പെടിച്ചടിട്ടുള്ളതട്.  നതോവടികമസനനയ

ഇങ്ങനനയതോണട്  നനകകതോരന്യയ  നചെയ്യുന്നനതങടില്  വതോയമസനയനട

കതോരന്യനമേന്തതോയടിരടിക്കുയ?  നതോവടിക  മസനയടിലുള്ള  ഓമരതോ  പ്രവര്തകമരയയ

നടിങ്ങള  ഇഞടിഞതോയടി ചെതച്ചുനകതോണടിരടിക്കുകയതോണട്.  എന്തുതനന്നയതോയതോലുയ

സയഭവസലമതയ്ക്കട്   വരതോന്  മപതോകുനന്നന്നട്  പറഞനകതോണട്  അവടിടനത
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നഡപബ്യൂടടി  മമേയര്,  സയഘര്ഷേതോവസയള്ള സലനതത്തുകയയ  സയഘര്ഷേയ

വര്ദ്ധടിപ്പെടിക്കുകയമേതോണട്  നചെയതട്.  ഓമരതോ  സമേയവയ  എന്തടിനതോണട്   അവനര

അസസ്വസരതോക്കടിനക്കതോണടിരടിക്കുന്നതട്.  എത്ര  ആളക്കതോര്ക്കതോണട്

പരടിക്കുപറടിയടിട്ടുള്ളനതന്നട്  അറടിവമണതോ;  അവടിനട  തസ്പീവ്രവതോദേടികനളതോന്നുമേല,

എലതോ  രതോഷസ്പീയ  കകടികളമുണട്.  ഇമപ്പെതോള  അടടി  കടിടടിനയന്നു  പറഞ്ഞയതോള

പഴയ  സടി.പടി.നഎ.(എയ)  അനുഭതോവടിയതോയടിരുന്നു.  രകയടിലതോഞ്ഞട്  അമദഹയ

പതോര്ടടി  മേതോറടി  ഇമങ്ങതോമടയ്ക്കട്  വന്നതതോണട്.  സടി.പടി.നഎ.(എയ)

അനുഭതോവടികളനക്കതോന്നുയ അവടിനട നടിലതോന് കഴടിയന്നടില.  അവരുവനര പതോര്ടടി

മേതോറടിനക്കതോണടിരടിക്കുന്ന  ഒരു  കതോലഘടതടിലതോണട്  ആവടിക്കല്മതതോടടില്

എലതോവരുമടയയ  സമ്മതമതതോടുകൂടടിയതോണട്  പദ്ധതടി  നടപ്പെടിലതോക്കുന്നനതന്നട്

പറയന്നതട്.   ആ  പ്രമദേശതട്  ഏതട്  പതോര്ടടിയതോണട്  ഇക്കതോരന്യതടിനട്

സമ്മതടിക്കുന്നതട്;  മകതോഴടിമക്കതോടട്  ജടിലയടിനല  ഏതട്  പതോര്ടടിയതോണട്

സമ്മതടിക്കുന്നതട്?  സയസതോനതല  മനതൃതസ്വവമേതോയയ  ഇവടിനടയടിരടിക്കുന്ന

മനതതോക്കളമേതോയയ   ആമലതോചെടിച്ചട്  മേനറതോരു  സലമതയ്ക്കട്  അതട്  മേതോറ്റുന്നതടില്

ആര്ക്കുയ  ഒരു  തരതടിലുമുള്ള  പ്രശ്നവമേടില.  ടസ്പീറട്നമേനട്  പതോനട്  വരണനമേന്നു

തനന്നയതോണട്  അവരുനട  ആഗഹയ.  പനക  ജനങ്ങള  തടിങ്ങടി  വസടിക്കുന്ന

പ്രമദേശതട്  അവരുനട  തതോല്പരന്യങ്ങളനക്കതടിനര,  ഇതുമേതോയടി  ബനനപ്പെട
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കതോരന്യങ്ങനളതോന്നുയ പറയതോനത മേണ്ണട്  പരടിമശതോധനയടക്കയ നടതടി,  അവരുനട

നനഞതട്  കയറടി   വടിളയതോടയ  നടതതോനമേന്നട്  അവടിടനത  മപതോലസ്പീസുകതോര്

വടിചെതോരടിച്ചതോല്,  അതട്  നടക്കതോന് മപതോകുന്ന കതോരന്യമേനലന്നട്  മേതോത്രമേതോനണനടിക്കട്

പറയതോനുള്ളതട്.  ജനങ്ങള പ്രതടിമരതോധടിക്കുന്ന  അവസയടിലതോണട്.  ഞങ്ങളക്കട്

ജനങ്ങളനട  കൂനട  നടില്മക്കണടിവരുയ.   സൂചെടിപ്പെടിച്ച   എലതോ  കതോരന്യങ്ങളയ

നചെയതോന് ഞങ്ങള തയതോറതോണട്.  നടിങ്ങനളതോരു ചെര്ച്ചയ്ക്കുള്ള വഴടിനയതോരുക്കണയ.

അതടിനുമശഷേയ  മേറട്  പ്രമദേശങ്ങള  കൂടടി  ഇതടിനന  കൂനട  പരടിഗണടിക്കണയ.

പണയ നഷനപ്പെടതോനത നമുക്കട്  മനതോക്കതോയ.  അലതോനത അവരുനട വടികതോരനത

മേതോനടിക്കതോനതയതോണട്  അങ്ങടിതട്  നചെയ്യുന്നനതങടില്  ഒരടിക്കലുയ  അതവടിനട

നടപ്പെടിലതോക്കതോന്  കഴടിയതോത  അവസതോവടിമശഷേമുണതോകുയ.   അവടിനടനത

സസ്പീകളനട  മേതോനസടികതോവസ  ദേയവതോയടി  അങ്ങട്  മേനസ്സടിലതോക്കണയ.

നകതോച്ചുകുടടികമളയയ  നകതോണട്  രതോവയ  പകലുയ  അവര്  സമേരതടിലതോണട്.

വസ്പീടുകളടില്  മപതോകുന്നടില.  വസ്പീടടില്  ആഹതോരയ   ഉണതോക്കുന്നടില.  ഭകണയ

ഉണതോക്കതോന്  മപതോലുയ  കഴടിയതോത  രസ്പീതടിയടില്  അവര്  സമേരമതതോനടതോപ്പെയ

നടില്ക്കുകയതോണട്.  ബഹുമേതോനനപ്പെട  അയഗങ്ങളതോനരങടിലുയ   അവടിനടനത

സസ്പീകമളതോനടതോന്നട്  സയസതോരടിക്കണയ.   നറജസ്പീഷേട്  എന്ന  നചെറുപ്പെക്കതോരനന

ഉമ്മയയ  സമഹതോദേരടിയയ  മനതോക്കടി  നടില്നക്കയതോണട്  അവനന  അടടിക്കുന്നതട്.
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അവനട്  കതോഴ്ചകുറവതോനണന്നുയ  കണ്ണട  തതോനഴ  മപതോയടിട്ടുണട്,  അതുനകതോണതോണട്

അവന്  അവടിനടതനന്നയടിരടിക്കുന്നനതന്നുയ  ആ  സയഘര്ഷേതടിനടിടയടില്

അവനന  ഉമ്മ  ഉറനക്ക  വടിളടിച്ചുപറയന്നുണട്.  അവന്  നടിലതടിരുന്നട്  കണ്ണട

തപ്പെടിനക്കതോണടിരടിക്കുമമ്പതോള  അവനന  അടടിക്കുന്ന  രയഗമുണമലതോ.

ഹൃദേയനമേനന്നതോന്നുനണങടില് കണ്ണടില് നടിന്നട് ഒരടിറട് കണ്ണസ്പീരുവരതോനത  ആ രയഗയ

കതോണതോന് നമുക്കട് കഴടിയടില. ഇതരതടില് ക്രൂരമേതോയടി അവടിടനത  ജനങ്ങനള

തലടിച്ചതച്ചുനകതോണട്  അവരുനട  നനഞതട്  ഒരു  ടസ്പീറട്നമേനട്  പതോന്റുണതോക്കതോന്

ശ്രമേടിക്കുന്നതട്  അമങ്ങയറയ  ദേഇൗര്ഭതോഗന്യകരമേതോണട്.  അതുനകതോണട്  പ്രസ്തുത

വടിഷേയയ സഭ നടിര്തടിവച്ചട് ചെര്ച്ച നചെയണനമേന്നുള്ള അഭടിപ്രതോയതടില് ഞതോന്

ഉറച്ചുനടില്ക്കുകയതോണട്. 

ശ്രസ്പീ  .    മതതോടതടില്  രവസ്പീനന്:  സര്,  എനന  മേണ്ഡലതടിനല  ഒരു

പ്രധതോനനപ്പെട വടിഷേയമേതോണട് .... (ബഹളയ).....

മേടി  .    സസ്പീക്കര്: പസ്പീസട്..  ഒരു മേടിനടിടട്..  ദേയവതോയടി  ശ്രസ്പീ.  പടി.  നക.  ബഷേസ്പീർ

തതോങളനട സസ്പീറടിലടിരടിക്കണയ.  സബ്മേടിഷേനടില് സതോധതോരണ അനുവദേടിക്കതോറടില.

അടടിയന്തരപ്രമമേയതടില്    ബനനപ്പെട   അയഗതടിനന  മേണ്ഡലതടിനല

വടിഷേയയ  അനുവദേടിക്കതോറുണട്.  അതതോണട്  കസ്പീഴ്വഴക്കയ.  കസ്പീഴ്വഴക്കമേനുസരടിച്ചതോണട്

മപതോകുന്നതട്.  നടിങ്ങള കസ്പീഴ്വഴക്കയ മനതോക്കടിയതോല് മേതടി.   നടിങ്ങളതോദേന്യയമപതോയടി
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കസ്പീഴ്വഴക്കനമേന്തതോനണന്നട്  മനതോക്കണയ.   ശ്രസ്പീ.  മതതോടതടില്  രവസ്പീനന്,  അങ്ങട്

സയസതോരടിക്കുന്നുമണതോ? ....(ബഹളയ)......ഞതോന് പറഞ്ഞമലതോ  സബ്മേടിഷേനടില്

സതോധതോരണ അങ്ങനന അനുവദേടിക്കതോറടില. അടടിയന്തരപ്രമമേയതടില് അങ്ങനന

അനുവദേടിക്കതോറുണട്.   എലതോവരുയ  സസ്പീറടിലടിരടിക്കണയ.  ശ്രസ്പീ.  മതതോടതടില്

രവസ്പീനന്...  (ബഹളയ)  അമങ്ങയ്ക്കതോണട്  നനമേക്കട്.  അങ്ങട്

സയസതോരടിക്കുന്നുനണങടില് സയസതോരടിക്കണയ. .....(ബഹളയ)....

ശ്രസ്പീ.  മതതോടതടില് രവസ്പീനന്:  സര്,  എനന മേണ്ഡലതടില് ഉളനപ്പെടുന്ന

ഒരു  പ്രവൃതടിയതോണടിതട്.  (ബഹളയ).....  ഞതോന്  മകതോര്പ്പെമറഷേന്

മമേയറതോയടിരടിനക്ക നകതോണ്ടുവന്നടിട്ടുനള്ളതോരു പദ്ധതടിയതോണടിതട്.   നടപ്പെടിലതോക്കതോന്

ആവടിഷ്കരടിച്ച ഒരു പദ്ധതടിയതോണടിതട്.  അമൃതട് പദ്ധതടിയടില്  120  മകതോടടി രൂപ

വകയടിരുതടി  അന്നനത  മകതോര്പ്പെമറഷേന്  കഇൗണ്സടില്  നഎകകമണന്യന

അയഗസ്പീകരടിച്ചടിട്ടുനള്ളതോരു  പദ്ധതടിയതോണട്.  ഏറവയ  അതന്യതോവശന്യമേതോയ

പദ്ധതടികളടിനലതോന്നതോണതട്.  ബഹുമേതോനനപ്പെട  തമദശസസ്വയയഭരണയ,

ഗതോമേവടികസനയ,  എകക്സൈസട്  വകുപ്പുമേനടി ശ്രസ്പീ.  എയ.  വടി.  മഗതോവടിന്ദന് മേതോസ്റ്റര്

ഇവടിനട  വടിശദേസ്പീകരടിച്ചതുമപതോനല  മകരളതടിലുടനസ്പീളയ  നടപ്പെടിലതോമക്കണ

ഏറവയ നല പദ്ധതടിയതോണടിതട്. അവടിനടയള്ള  ആളകളതോരുയ സസ്പീമവജട് പദ്ധതടി

നടപ്പെടിലതോക്കരുനതന്നട്  പറയനമേന്നട് എനടിക്കട് മതതോന്നുന്നടില. 
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മേടി  .  സസ്പീക്കര്: ദേയവതോയടി തതോങള ചുരുക്കടി സയസതോരടിക്കണയ.

ശ്രസ്പീ  .    മതതോടതടില് രവസ്പീനന്:  സര്,  വളനര  പ്രതോധതോനന്യമേര്ഹടിക്കുനന്നതോരു

പദ്ധതടിയതോണടിതട്.  ആരുനടയയ സലയ കമയറടിയടിമടതോ  ഏനറടുതടിനടതോ അല

ഇഇൗ  പദ്ധതടി  നടപ്പെടിലതോക്കതോനുമദശടിക്കുന്നതട്.  മകതോര്പ്പെമറഷേന്

അധസ്പീനതയടിലുള്ള  74  നസനട്  സലമേതോണട്  ഇതടിനതോയടി

നതനരനഞ്ഞടുതടിരടിക്കുന്നതട്.   നവസ്റ്റട്  ഹടില്  മുതല്  മകതോതടി  വനര  13

എയ.എല്.ഡടി.യനട  പദ്ധതടിയതോണടിതട്.  അതട്  രണതോക്കടി  തടിരടിച്ചട്,  7

എയ.എല്.ഡടി.യനട  പദ്ധതടി  ആവടിക്കലുയ  6  എയ.എല്.ഡടി.  യനട  പദ്ധതടി

മകതോതടിയടിലുമേതോക്കടി  മേതോറടി  നചെയതതോണട്.  കതോരണയ   അത്രയയ  സഇൗകരന്യയ

നചെയ്തുനകതോടുതതതോണട്.    എന്നടിട്ടുമപതോലുയ  അവടിടനത എസട്.ഡടി.പടി.നഎ.-

പ്രവര്തകരുയ  നവല്നഫയര്  പതോര്ടടിക്കതോരുയ  മചെര്ന്നട്  വന്യതോപകമേതോയ

അനതോവശന്യ  പ്രചെരണങ്ങള  നടത്തുകയണതോയടി.  ഇമതത്തുടര്ന്നട്

ബഹുമേതോനനപ്പെട മേനടി പറഞ്ഞടിനന ഭതോഗമേതോയടി  മഡതോ.  എയ.  നക.  മുനസ്പീറടിനന

വസ്പീടടില് മപതോയടി അമദഹനത മനരടില് കണട് പല തവണ പ്രസ്തുത വടിഷേയയ

സയസതോരടിച്ചടിരുന്നു.  എന്നടിനടതോന്നുയ  അമദഹയ  വഴങ്ങതോനത  ഇതുമേതോയടി

ബനനപ്പെട ഒരുപതോടട് പ്രശ്നങ്ങള  സൃഷടിക്കുകയതോണട് യഥതോര്ത്ഥതടില് ഇമപ്പെതോള

നചെയ്തുനകതോണടിരടിക്കുന്നതട്.  നമുക്കതട്  ഒരടിക്കലുയ  അയഗസ്പീകരടിക്കതോന്  കഴടിയടില.
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ഇഇൗ  പദ്ധതടി  മേനറതോരു  സലമതയ്ക്കട്  നകതോണ്ടുമപതോകതോന്  കഴടിയടില.  ഇതു

സയബനടിച്ചട്  ബഹുമേതോനനപ്പെട  മേനടി   ഒന്നുകൂടടി   പരടിമശതോധടിച്ചട്  മനതോക്കനട.

ആര്ക്കുയ  വടിമരതോധമേടില.  എവടിനട  മവണനമേങടിലുയ  നടപ്പെടിലതോക്കടിമക്കതോനട.

പനക  ഇത്രയധടികയ  ആളകളക്കട്  പ്രമയതോജനനപ്പെടുന്ന  ഏറവയ  വലടിനയതോരു

പദ്ധതടി  ഇതതടിലുള്ള  മവണതോത  തര്ക്കങ്ങള  ഉന്നയടിച്ചട്

നഷനപ്പെടുതമണതോനയന്നതോണട്  വതോസ്തവതടില്  ആമലതോചെടിമക്കണതട്.

അവടിനടയള്ള  ജനങ്ങളതോണട്  ഇഇൗ  പദ്ധതടിയനട  ഗുണമഭതോകതോക്കള.

ഇവടിനടയടിരടിക്കുന്ന  അയഗങ്ങനളലതോയ  സസ്പീമവജട്  പദ്ധതടി  എന്തതോനണന്നട്

അറടിയന്നവരതോണട്.  ഒട്ടുയ  ശരടിയതോയ  നടപടടിയല  നടിങ്ങളടിമപ്പെതോള

സസ്വസ്പീകരടിച്ചുനകതോണടിരടിക്കുന്നതട്.  എലതോവനരയയ  മബതോധന്യനപ്പെടുതടിയ  മശഷേയ

ഇഇൗ പദ്ധതടിയടില്  നമുക്കട് എന്തുമവണനമേങടിലുയ നചെയതോയ. 

മേടി  .    സസ്പീക്കര്:  ബഹുമേതോനനപ്പെട  തമദശസസ്വയയഭരണയ,  ഗതോമേവടികസനയ,

എകക്സൈസട്  വകുപ്പുമേനടി ശ്രസ്പീ. എയ. വടി. മഗതോവടിന്ദന് മേതോസ്റ്റര്..

ശ്രസ്പീ  .    എന്  .    ഷേയസുദസ്പീന്:  (നനമേക്കട്  ഓഫട്)  സര്,  മപതോയടിനട്  ഓഫട്

ഓര്ഡര്..

മേടി  .  സസ്പീക്കര്:  മപതോയടിനട്  ഓഫട്  ഓര്ഡര്  ഒന്നുമേടില.  ശ്രസ്പീ.  എ.  പടി.

അനടില്കുമേതോര്,  അങ്ങട്   കസ്പീഴ്വഴക്കയ  പരടിമശതോധടിച്ചതോല്  ഇതുസയബനടിച്ചട്
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കൃതന്യമേതോയടി അമങ്ങയ്ക്കട് കതോരന്യങ്ങള മേനസ്സടിലതോക്കതോന് കഴടിയയ.  ബഹുമേതോനനപ്പെട

ഒരയഗതടിനന  മേണ്ഡലതടിനല  വടിഷേയതടിനട്    മേനറതോരയഗമേതോണട്  മനതോടസ്പീസട്

നലടിയനതങടില് ആ അയഗനത അനുവദേടിക്കതോറുണട്. (...ബഹളയ....)  ശ്രസ്പീ. എ.

നക.  ബഷേസ്പീര്...  അടടിയന്തരപ്രമമേയവയ  സബ്മേടിഷേനുയ  തമ്മടിലുള്ള

വന്യതന്യതോസമേതോണട്  അങ്ങതോദേന്യയ  മേനസ്സടിലതോമക്കണതട്.  ഇന്നനല  സഭയടില്

സബ്മേടിഷേനതോണട്  മചെതോദേടിച്ചതട്.   മനതോടസ്പീസട്  അമദഹയ  നലടിയടിരുന്നടില.

ഇന്നനത  വടിഷേയതടില്,  ഇതുസയബനടിച്ചട്  ബഹുമേതോനനപ്പെട  അയഗയ

മനരനത  സബ്മേടിഷേന്  മനതോടസ്പീസട്  നലടിയടിട്ടുണതോയടിരുന്നു.  അമദഹതടിനന

മേണ്ഡലതടിനല  വടിഷേയമേതോണടിതട്.  ആ  നടിലയടില്  എലതോയ  കസ്പീഴ്വഴക്കയ

മനതോക്കടിയതോണട്  നചെയടിരടിക്കുന്നതട്.  (ബഹളയ)  മപതോയടിനട്  ഓഫട്  ഓര്ഡര്

അനുവദേടിക്കടില...  ബഹുമേതോനനപ്പെട  തമദശസസ്വയയഭരണയ,  ഗതോമേവടികസനയ,

എകക്സൈസട്  വകുപ്പുമേനടി.

ശ്രസ്പീ  .   എയ  .   വടി  .   മഗതോവടിന്ദന് മേതോസ്റ്റര്: സര്, ബഹുമേതോനനപ്പെട എയ.എല്.എ.,

മുന്  മേനടികൂടടിയതോയ  മഡതോ.  എയ.  നക.  മുനസ്പീര്  ഇവടിനട  കതോരന്യങ്ങള

വടിശദേസ്പീകരടിക്കുന്ന  കൂടതടില്  ഗവണ്നമേനടിനട്  എമന്തതോ  പടിടടിവതോശടിയയ

ദുര്വതോശടിയമുനണന്ന  രസ്പീതടിയടില്  പറയകയണതോയടി.   ഗവണ്നമേനടിനട്  ഒരു

പടിടടിവതോശടിയയ  ദുര്വതോശടിയയ  ഇക്കതോരന്യതടിലടില.  എവടിനടയതോയതോലുയ
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മേതോലടിനന്യസയസ്കരണ  പതോനട്  വരുനമേന്നട്  പറയമമ്പതോള  ജനങ്ങള

കകടിരതോഷസ്പീയതടിനതസ്പീതമേതോയടി  എലതോവരുയ  കൂടടിമച്ചര്ന്നട്  അതരയ

പതോന്റുകളനക്കതടിനര  മുമന്നതോട്ടുവരുന്ന  സടിതടിയതോണട്  നപതോതുനവയള്ളതട്.

യഥതോര്ത്ഥതടില്  മബതോധവല്ക്കരണനത  അടടിസതോനനപ്പെടുതടിനക്കതോണട്

മേതോത്രനമേ  നമുക്കട് അതടില് നടിന്നട് ജനങ്ങനള മേതോറടിനയടുക്കതോന് സതോധടിക്കുകയള.

ഇവടിനടയയ  അതുതനന്നയതോണട്  ബഹുമേതോനനപ്പെട  അവതതോരകന്

ചൂണടിക്കതോണടിച്ചതട്.   മഡതോ.  എയ.  നക.  മുനസ്പീര്  പറഞ്ഞതട്  ഞങ്ങളതോരുയ  ഇഇൗ

പതോനടിനനതടിരലതോനയന്നതോണട്.  അവടിനട  ഒന്നടില്  കൂടുതല്  പ്രതോവശന്യയ

സര്വ്വകകടിമയതോഗയ  വടിളടിച്ചുമചെര്തടിരുന്നു.  ഏറവയ  അവസതോനയ

വടിളടിച്ചുമചെര്ത സര്വ്വകകടി മയതോഗതടിലുയ എലതോവരുയ ഏകകണമേതോയടി ഇതട്

മവണനമേന്നുതനന്നയതോണട്  പറഞ്ഞതട്.  അതടിനനത്തുടര്ന്നതോണട്  കളക്ടറുയ

എസട്.പടി.-യയ  ഉളനപ്പെടയള്ളവനരലതോയ  ആമലതോചെടിച്ചട്

നടപ്പെടിലതോക്കുന്നതടിനുമവണടിയള്ള  പ്രവര്തനങ്ങളടിമലയ്ക്കട്  നസ്പീങ്ങടിയതട്.

നടിര്ദടിഷ  മേതോലടിനന്യപതോനട്  മേതോലടിനന്യയ  നസ്പീക്കയനചെയ്യുന്നതടിനുമവണടിയള്ളതതോണട്.

ബഹുമേതോനനപ്പെട എയ.എല്.എ.  പറഞ്ഞതുമപതോനല അവടിനട ഒഴുകടിനയത്തുന്ന

മേലടിനജലയ അവടിനടതനന്ന നകടടിക്കടിടക്കുകയതോണട്. ആ മേലടിനജലമുളനപ്പെനട

ദ്രവ-മേതോലടിനന്യ  സയസ്കരണതടിനന  ഭതോഗമേതോയടി  പതോനട്  വഴടി  സയസ്കരടിക്കതോന്
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സതോധടിക്കുകയതോണട്  നചെയ്യുന്നതട്.   ഇഇൗ  പ്രമദേശതട്  കുമേടിഞകൂടടി  കടിടക്കുന്ന

ദ്രവമേതോലടിനന്യയ  പൂര്ണ്ണമേതോയയ  സയസ്കരടിക്കുന്നതടിനുമവണടി  സതോധടിക്കുന്ന

ഒന്നതോണടിതട്.   അവടിനടനയലതോവരുയ  മചെര്ന്നുനകതോണതോണട്  ഇഇൗ

തസ്പീരുമേതോനനമേടുതതട്.  ഇവടിനട ചൂണടിക്കതോണടിച്ചതുമപതോനല, 74  നസനട് സലയ

പൂര്ണ്ണമേതോയയ  മകതോര്പ്പെമറഷേനന  അധസ്പീനതയടിലുള്ളതതോണട്.  ജനങ്ങള

തടിങ്ങടിപ്പെതോര്ക്കുന്നുനവന്നുള്ളതട്  ശരടിതനന്നയതോണട്.  മകരളതടില്  ഏനതങടിലുയ

പ്രമദേശയ  ജനങ്ങള  തടിങ്ങടിപ്പെതോര്ക്കതോത  സലമേതോമണതോ  ?  ഒരു  ഉദേതോഹരണയ

പറഞ്ഞതോല്,  ഞതോന്  മനരനത  പറഞ്ഞമലതോ,  തടിരുവനന്തപുരയ

എന്നുപറഞ്ഞതോല്  നമേഡടിക്കല്  മകതോമളജട്  ഗഇൗണടിലതോണട്.   ചുറ്റുവടയ  എലതോ

സഇൗകരന്യങ്ങമളതോടുകൂടടിയള്ള  സയവടിധതോനമേതോണട്  രൂപനപ്പെടുതടിയടിട്ടുള്ളതട്.

ഇതടിനന  ഏറവയ  പ്രധതോനനപ്പെട  ഒരു  കതോരന്യയ,  ഒരു  റഇൗണ്ടുകൂടടി

സയസ്കരണതടിനുമവണടി  തയതോറതോയതോല്  ശുദ്ധജലമേതോയടിടട്  ഉപമയതോഗടിക്കതോന്

കഴടിയനമേന്നതോണട്  ശതോസഞ്ജന്മേതോര്   പറഞ്ഞതട്.    ഇമപ്പെതോള  മതതോടതടില്

കൃഷേടിക്കട് ഉപമയതോഗടിക്കതോന് കഴടിയന്ന രസ്പീതടിയടിലുള്ള ജലമേതോയടിടതോണട് അതടിനന

മേതോറ്റുക.  പടിനന്ന എവടിനടയതോണട് അവടിനട മേതോലടിനന്യതടിനന പ്രശ്നയ വരുന്നതട്?

ഒരു  തരതടിലുമുള്ള  യനസതോമേഗടികളനട  തകരതോറുയ  അവടിനടയണതോകതോന്

സതോദ്ധന്യതയടില.  കതോരണയ ഓമരതോ നടിമേടിഷേവയ അതുസയബനടിച്ചട് കൃതന്യമേതോയടി
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മമേതോണടിറര്  നചെയ്യുന്നതടിനുമവണടി  10  നകതോലമതയ്ക്കട്  മകതോണ്ടതോക്ടര്ക്കട്

ബതോദ്ധന്യതയണട്.  ആ  ബതോദ്ധന്യതമയതോടുകൂടടിയതോണട്  നടണര്  നചെയ്യുന്നതട്.

അമപ്പെതോള ഒരു തരതടിലുമുള്ള പ്രശ്നവയ ഉണതോകടില. 3 കടിമലതോമേസ്പീറര് ചുറളവടില്

അവടിനട  സയസ്കരടിക്കുന്ന  ജലയ  കൃഷേടിക്കുമവണടി  ഉപമയതോഗടിക്കതോന്

സതോധടിക്കുന്നതതോണട്.  അനലങടില്  മവനറ

എന്തതോവശന്യതടിനുമവണടിയതോനണങടിലുയ ഉപമയതോഗടിക്കതോന് സതോധടിക്കുന്നതതോണട്.

അമപ്പെതോള  യതോനതതോരുതരതടിലുള്ള  പ്രശ്നവയ  സൃഷടിക്കടില  എന്നുമേതോത്രമേല,

മേതോലടിനന്യപതോനട്  വഴടി  മേതോലടിനന്യയ  ഉണതോകതോത  ഇലതോത  ശുചെടിതസ്വമേതോര്ന്ന  ഒരു

പ്രമദേശമേതോക്കടി മേതോറ്റുകയതോണട് നചെയ്യുന്നതട്.

 ബഹുമേതോനനപ്പെട  എയ.എല്.എ.  ചൂണടിക്കതോണടിച്ചടിട്ടുള്ളതട്,  അവടിനട

സമേരമുണതോയടി  എന്നുള്ളതതോണട്.  യഥതോര്ത്ഥതടില്  സമേരതടിനുപടിന്നടില്

പ്രവര്തടിച്ചതട്   എസട്.ഡടി.പടി.നഎ.-യയ  ജമേതോഅനത  ഇസതോമേടിയയ

തനന്നയതോണട്.  ഒരുസയശയവയ മവണ അവരതോണട് ഇതടിനന പ്രചെതോരകരതോയടി..

(....  ബഹളയ.....)   ബഹുമേതോനനപ്പെട മുനസ്പീര് തനന്ന ചൂണടിക്കതോണടിച്ചതുമപതോനല,

സര്വ്വകകടികള  പൂര്ണ്ണമേതോയയ  അയഗസ്പീകരടിച്ചതടിനുമശഷേയ  അവടിനട

ഇങ്ങനനയള്ള ഒരു കുഴപ്പെമുണതോക്കണനമേങടില് അതടിനന പടിന്നടില് തസ്പീവ്രവതോദേ

പ്രവര്തനങ്ങളനകതോണ്ടുമേതോത്രനമേ  സതോധടിക്കുകയള.  എലതോവരുയ
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അതടിനുപടിന്നടിമലയ്ക്കട്  വരതോന്  സതോദ്ധന്യതയനണന്നുള്ളതട്  മവനറ  കതോരന്യയ.

അതടിനന മനതൃതസ്വപരമേതോയ പങട് വഹടിക്കതോന് ഒരു രതോഷസ്പീയപതോര്ടടിയയ അവടിനട

ഉണതോയടിരുന്നടില.  കതോരണയ  എലതോവരുയ  കൂടടിമച്ചര്ന്നട്  തസ്പീരുമേതോനടിച്ചതതോണട്.

പടിനന്നയണതോയടിരുന്നതട്  ഇഇൗ  പറയന്ന  എസട്.ഡടി.പടി.നഎ.-യയ

അതുമപതോനലതനന്ന  ജമേതോഅനത  ഇസതോമേടിയയ  ഉളനപ്പെനടയള്ള  തസ്പീവ്രവതോദേ

വടിഭതോഗങ്ങള തനന്നയതോണട്.   ആ  തസ്പീവ്രവതോദേ  വടിഭതോഗങ്ങളക്കട്  പടിന്തുണ  (....

ബഹളയ.....)   അനലങടില്  അവര്  ഉപമയതോഗടിച്ച  നതറതോയ  പ്രചെരണതടില്

വശയവദേരതോയടിട്ടുള്ള  ആളകളതോണട്  അതടില്  കുടുങ്ങടിമപ്പെതോയടിട്ടുള്ളതട്.

അവനരനയലതോയ  ശരടിയതോയ  ദേടിശയടിമലയ്ക്കട്  നയടിക്കുന്നതടിനുമവണടിയള്ള

മബതോധപൂര്വ്വമേതോയ പ്രവര്തനതടിനട്  ബഹുമേതോനനപ്പെട  മുനസ്പീര്  ഉളനപ്പെനടയള്ള

എലതോ  രതോഷസ്പീയപതോര്ടടികളടിലുയനപട  പ്രതടിനടിധടികള  സജസ്പീവമേതോയടി

രയഗതടിറങ്ങടിയതോല് ഇഇൗ പ്രശ്നയ പരടിഹരടിക്കതോനതോകുയ.  

ഇവടിനട  മപതോലസ്പീസുകതോരുനട മേര്ദനമമേറ കതോരന്യയ  ചൂണടിക്കതോണടിച്ചടിമല;  8

മപതോലസ്പീസുകതോരതോണട്  ജനറല്  ആശുപത്രടിയടില്  കടിടമക്കണടി  വന്നതട്.

അമപ്പെതോള ഇഇൗ രസ്പീതടിയടിലുള്ള ഒരു സയഭവയ അവടിനടയണതോയടി.  ഇങ്ങനനയള്ള

ഒരു സയഭവയ അവടിനട ഉണതോകണനമേന്നട് ആരുയ ആഗഹടിക്കുന്നടില.  അതതോണട്

ഞതോന്  മനരനത  പറഞ്ഞതട്,  ഒരു  പടിടടിവതോശടിയയ  നമുക്കടില.   പനക,
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സസ്വസ്പീമവജട്  പതോനട്  മപതോലുള്ള  ദ്രവമേതോലടിനന്യ  സയസ്കരണതടിനുമവണടിയള്ള

സയവടിധതോനയ  നമുക്കട്  ഒരുക്കതോനത  മകരളതടിനട്  മുമന്നതോട്ടുമപതോകതോന്

സതോധടിക്കടില.  ഒരു  നവമകരളയ  എന്ന  നമ്മുനട  കതോഴ്ചപ്പെതോടട്  മകരളതടിനന

കതോഴ്ചപ്പെതോടതോണട്.   ആ കതോഴ്ചപ്പെതോടട്  നടപ്പെടിലതോക്കുന്നതടിനുമവണടി ഇതരയ വളനര

പ്രധതോനനപ്പെട  വടികസനപ്രവര്തനതടിനന  ഭതോഗമേതോയടിട്ടുള്ള  പരടിപതോടടികള

ആസൂത്രണയ നചെയ്തുനകതോണ്ടുമേതോത്രനമേ സതോധടിക്കുകയള.  ജനങ്ങനള അതടിനന

ശതോസസ്പീയത  മബതോദ്ധന്യനപ്പെടുത്തുന്നതടിനട്  നമ്മനളലതോവരുയ  കൂടടി

മചെര്ന്നുനകതോണ്ടുള്ള  മബതോധപൂര്വ്വമേതോയ  പ്രവര്തനമുണതോകണനമേന്നുയ

ശതോസസ്പീയമേതോയ  മേതോലടിനന്യസയസ്കരണ  മകനങ്ങളടിലതോനത  നമ്മുനട  നതോടടിനട്

മുമന്നതോട്ടുമപതോകതോനതോവടിനലന്നുമേതോണട്  ഇതുസയബനടിച്ചട്

ചൂണടിക്കതോണടിക്കതോനുള്ളതട്.  

ആവടിക്കല് മതതോടടിനന നടിലവടിനല അവസ കൂടടി  ഇഇൗ മേതോലടിനന്യപതോനട്

സതോപടിക്കുന്നതുവഴടി  മേതോറ്റുന്നതടിനുമവണടിയതോണട്  ശ്രമേടിക്കുന്നതട്.   മേതോലടിനന്യയ

കുന്നുകൂടുന്ന  സടിതടിയല  ഉണതോവക,  അതട്  പൂര്ണ്ണമേതോയടിട്ടുയ  പരടിഹരടിക്കതോന്

സതോധടിക്കുയ,  അതടിനട്  എലതോവരുനടയയ  പടിന്തുണയണതോകണനമേന്നതോണട്

ഇതുസയബനടിച്ചട്  എനടിക്കട്  അഭന്യര്ത്ഥടിക്കതോനുള്ളതട്.  അതടിനന

അനന്തരഫലമേതോയണതോയ  കതോരന്യങ്ങനളലതോയ  നമ്മള  ഗഇൗരവമതതോടുകൂടടി
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തനന്നയതോണട്  കണതട്.  കതോരണയ  8-ഓളയ മപതോലസ്പീസുകതോര് ആശുപത്രടിയടില്

കടിടമക്കണ  അവസ  വന്ന  ആ  പശ്ചതോതലയ  കൂടടി  കണ്ടുനകതോണ്ടുമവണയ

അവടിനടയള്ള  കതോരന്യങ്ങള  മേനസ്സടിലതോക്കതോന്.  എലതോവരുനടയയ

പടിന്തുണമയതോടുകൂടടി ഇഇൗ പദ്ധതടി നടപ്പെടിലതോക്കതോന് സതോധടിക്കണയ.

  മകതോര്പ്പെമറഷേനന  കയടിലുള്ള  74  നസനട്  സലയ,  നമുക്കട്  അവടിനട

മകതോര്പ്പെമറഷേനന ഭതോഗമേതോയടിടട് ഒരു ടൂറടിസ്റ്റട് മകനമേതോക്കതോയ.  മകതോര്പ്പെമറഷേമനതോടട്

എനടിക്കട്  അഭന്യര്ത്ഥടിക്കതോനുള്ളതട്,  ഒരു  ടൂറടിസ്റ്റട്  മകനമേതോയടി  ഇതടിനന

മേതോറതോനമേന്നതോണട്.  തടിരുവനന്തപുരനത  ഒരു  ടൂറടിസ്റ്റട്  മകനമേതോക്കതോന്  അത്രയയ

കൂടടി സലമേടില.  അവര്ക്കട് ചുറ്റുവടത്തുള്ള സലയ എടുമക്കണടിവരടികയതോണട്.

അവടിനട  74  നസനട്  സലമുണട്.  അത്രനയതോന്നുയ  സലയ  ഇതടിനട്

എടുമക്കണടിവരടില.   74  നസനട്  സലതട്  ആളകനള  ആകര്ഷേടിക്കുന്ന

മകതോഴടിമക്കതോടട്  പടണതടിനന  അടുത്തുതനന്നയതോണട്.  ആളകനള

ആകര്ഷേടിക്കുന്ന  ഏറവയ  പ്രധതോനനപ്പെട  ഒരു  പൂമന്തതോടയ  അതുമപതോനലതനന്ന

കുടടികള  ഉലസടിക്കുന്നതടിനുമവണടിയള്ള ഒരു പതോര്ക്കട്  ഉളനപ്പെനട....  എലതോ

അര്ത്ഥതടിലുയ ആധുനടികസമൂഹയ അങ്ങനനയതോണട് നചെയ്തുനകതോണടിരടിക്കുന്നതട്.

അവടിനട  മേതോലടിനന്യപതോനട് എന്നട് മകളക്കുമമ്പതോള നമ്മുനട മബതോധതടിനുതനന്ന

മേതോറയ  വരടികയതോണട്.  അതട്  മേതോറണയ  മനനരമേറടിച്ചട്,  മേതോലടിനന്യപതോനട്
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പരടിഷ്കൃതസമൂഹതടിനന  ഭതോഗമേതോയടി  അതന്യന്തതോധുനടികരസ്പീതടിയടിലുള്ളതതോണട്.

നടമകതോളജടി  ഉപമയതോഗടിച്ചുനകതോണതോണട്  അവടിനട  പ്രവര്തടിക്കതോന്

ഉമദശടിക്കുന്നതട്.   അതുകൂടടി  വന്നതോല്  നമുക്കട്  മകതോഴടിമക്കതോടട്  പടണതടിനന

ഏറവയ  അടുത്തുള്ള  പ്രമദേശതട്  ഒരു  നല  നഡസ്റ്റടിമനഷേനതോയടി  അതടിനന

രൂപനപ്പെടുതതോന്  കഴടിയയ.  അതടിനുമവണടി  മകതോര്പ്പെമറഷേന്  കൂടടി

ശ്രമേടിക്കുനമേന്നുള്ള  പ്രതസ്പീകയതോണട്  എനടിക്കുള്ളതട്.  തടിരുവനന്തപുരയ

മകതോര്പ്പെമറഷേന്  അതടിനുമവണടി  3  മകതോടടിരൂപയതോണട്  മേതോറടിവച്ചടിട്ടുള്ളതട്.

അനതതോരു  നല  പതോര്ക്കതോയടി  പൂമന്തതോടമേതോയടി  മേതോറതോന്മപതോകുകയതോണട്

യതോനതതോരുതരതടിലുള്ള  മേതോലടിനന്യപ്രശ്നവയ  അവടിനട  പടിന്നസ്പീടട്  ഉണതോകതോന്

മപതോകുന്നടില;   ഉള്ള  പ്രശ്നയ  പരടിഹടിക്കനപ്പെടുകയതോണട്  നചെയ്യുക.   ഇതട്  സഭ

നടിര്തടിവച്ചട് ചെര്ച്ച നചെമയണ ആവശന്യമേടില.  

മേടി  .    സസ്പീക്കര്:   ബഹുമേതോനനപ്പെട  തമദശസസ്വയയഭരണ  വകുപ്പുമേനടിയനട

വടിശദേസ്പീകരണതടിനന  അടടിസതോനതടില്  അടടിയന്തരപ്രമമേയതടിനുള്ള

അവതരണതോനുമേതടി നടിമഷേധടിച്ചടിരടിക്കുന്നു.

(അടടിയന്തരപ്രമമേയതോവതരണതടിനട് അനുമേതടി നടിമഷേധടിച്ചു.)

പ്രതടിപകമനതതോവട്  (ശ്രസ്പീ  .    വടി  .    ഡടി  .    സതസ്പീശന്):  സര്,  മകരളതടില്

ഫസ്റ്റട്  പ്രമയതോറടിറടി  നകതോടുമക്കണതട്  ഖര-ദ്രവന്യ-മേതോലടിനന്യസയസ്കരണതടിനതോണട്
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എന്നതടിമനതോടട് ഞങ്ങള പൂര്ണ്ണമേതോയടി മയതോജടിക്കുന്നു.  സര്ക്കതോര് ഇതരതടില്

നചെയ്യുന്ന  എലതോ  പദ്ധതടികളക്കുയ  പ്രതടിപകതടിനന   പൂര്ണ്ണമേതോയ

പടിന്തുണയണതോകുയ.   ഇവടിനടയളള  പ്രശ്നനമേന്തതോണട്?   അങ്ങട്  ആ സലതട്

മപതോയടിട്ടുമണതോ; ഞതോന് ആ സലതട് മപതോയ ആളതോണട്.  ആ സലയ നടിങ്ങള

മപതോയടി  കതോണണയ.   ഇതുമപതോനലതോരു  പദ്ധതടി  നടപ്പെതോക്കതോന്  പറടിയ

സലമേതോമണതോനയന്നട്  മനതോക്കണയ.  അവടിനട  ആയടിരക്കണക്കടിനതോളകളയ

മേത്സന്യനതതോഴടിലതോളടികളയ തടിങ്ങടിപ്പെതോര്ക്കുന്ന ഒരു പ്രമദേശമേതോണട്.  അവടിനടയള്ള

സതോധതോരണക്കതോരതോയ മേനുഷേന്യര്ക്കട്  ഇമപ്പെതോളതനന്ന ജസ്പീവടിക്കതോന് കഴടിയന്നടില.

മേനണ്ണണ്ണയനട  വടില  അറടിയതോയ,  കടലടില്  മപതോകതോന്  കഴടിയന്നടില;  കടലടില്

മേത്സന്യലഭന്യത  കുറവതോണട്.  അവര്  ജസ്പീവടിതതടില്  ഏറവയ  കൂടുതല്  പ്രയതോസയ

അനുഭവടിക്കുന്ന,  ദുരടിതമേനുഭവടിക്കുന്ന  സമൂഹതടിനല  ആളകളതോണട്.

അവടിനടയള്ള വസ്പീടുകള അടുക്കടിയടുക്കടിവച്ചടിരടിക്കുന്നതതോണട്.   അതടിനടിടയടില്

മകതോര്പ്പെമറഷേനട് ഒരു സലമുനണന്നു കരുതടി അവടിനടയതോമണതോ നചെമയണതട്?

അവടിനട  പുഴയ്ക്കട്  സമേതോനമേതോയ  വലടിയ  വസ്പീതടിമയറടിയ  ഒരു  മതതോടുണട്.   ആ

മതതോടടിനന  കരയടിലതോണട്  ഇഇൗ മേതോലടിനന്യപതോനട്  നകതോണ്ടുവരുന്നതട്.  ഒരു  വണടി

അമങ്ങതോട്ടുമപതോയതോല്  എതടിനര  വരുന്ന  ഒരു  വണടിക്കട്  കസഡട്

നകതോടുക്കതോന്മപതോലുയ  സലമേടിലതോനത വളനര  ഇടുങ്ങടിയ  ഒരു പ്രമദേശമേതോണതട്.
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അവടിനട മനരനത തണ്ണസ്പീര്തടമേതോയടിരുന്ന സലയ നടികതടിനയടുതതതോണട്.

നടിങ്ങളക്കട്  ഇത്രയയ  സുതതോരന്യമേതോയടിട്ടുള്ള  പൂമന്തതോടമുണതോക്കതോനുള്ള

പദ്ധതടിയതോയടിരുനന്നങടില്,  മനരനത  ജനങ്ങമളതോടട്  നടിങ്ങള  ഇവടിനട

പൂമന്തതോടയ നകതോണ്ടുവരതോയ;  ഗയഭസ്പീരമേതോക്കതോയ എനന്നതോനക്ക പറയമണ;  നടിങ്ങള

അങ്ങനനയലമലതോ നചെയതട്?  അവടിനട പതോര്ക്കടിയഗട് മസസട്  എന്ന വന്യതോമജന

ഇഇൗ തണ്ണസ്പീര്തടയ നടികത്തുയ; അവടിനടയള്ള ജനങ്ങള അറടിയന്നടില, വതോര്ഡട്

കഇൗണ്സടിലര് അറടിയന്നടില.  ഒരു എസട്.ഡടി.പടി.നഎ.-യയ ഒരു നവല്നഫയര്

പതോര്ടടിയമേല,  യ.ഡടി.എഫടിനന  കഇൗണ്സടിലറതോണട്  അവടിനടയള്ളതട്.

യ.ഡടി.എഫട്.  വലടിയ ഭൂരടിപകതടില്  ജയടിക്കുന്ന സലമേതോണതട്.  അവടിനട

മവനറയതോരുയ മവണ;  ആ കഇൗണ്സടിലര്മപതോലുയ അറടിയതോനത അവടിനടനയതോരു

പദ്ധതടി  വരടികയതോണട്.  ഏതു  പദ്ധതടി  നകതോണ്ടുവരുമമ്പതോഴുയ  അതു

സുതതോരന്യമേതോയടിടട്  നകതോണ്ടുവരമണ.  .(… ബഹളയ) .  … ഞതോന്  മേനടിമയതോടതോണട്

പറയന്നതട്. 

മേടി  .   സസ്പീക്കര്: പ്രതടിപകമനതതോവട് സയസതോരടിക്കനട.

ശ്രസ്പീ  .    വടി  .    ഡടി  .    സതസ്പീശന്:  നമ്മള എത്ര  സയയമേനമതതോടുകൂടടി  എത്ര

മേരന്യതോദേമയതോടുകൂടടിയതോണട്  സയസതോരടിക്കുന്നതട്.  എന്തതോ  നടിങ്ങള

പ്രമകതോപടിപ്പെടിക്കുന്നതട്.  (ബഹളയ...)  പ്രതടിപകമനതതോവട്  പ്രസയഗടിക്കുമമ്പതോള
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നടിരന്തരമേതോയടി ശലന്യനപ്പെടുതണനമേന്നട് നടിങ്ങള തസ്പീരുമേതോനടിച്ചതോല് നടപ്പെതോക്കുക.

ഞങ്ങള  നതോല്പ്പെതടിനയതോന്നട്  മപനര  ഉള.  അമങ്ങതോട്ടുയ  നടപ്പെതോക്കതോയ.

നടിരന്തരമേതോയടി ശലന്യനപ്പെടുത്തുകയതോണട്.  വളനര ഗഇൗരവമതതോടുകൂടടി ഞതോനനതോരു

കതോരന്യയ  അവതരടിപ്പെടിക്കുകയതോണട്.  പതോവനപ്പെട  മേനുഷേന്യരുനട  സങടങ്ങള

പറയകയമല.  അതടിവടിനടയലതോനത  എവടിനടമപ്പെതോയടി  പറയണയ.

അസയബടിയനട  മുമ്പടില്  കമേക്കട്  നകടടിവച്ചട്  പറഞ്ഞതോല്  മേതടിമയതോ.

നടിയമേസഭയടില് പറയമണ. അതടിനമല ഞങ്ങള നതരഞ്ഞടുക്കനപ്പെടട് ഇവടിനട

വന്നു ഇരടിക്കുന്നതട്.  ആരു തടസ്സനപ്പെടുതടിയതോലുയ  ഞങ്ങള അവതരടിപ്പെടിക്കുയ.

ഇനതതോന്നുയ  ശരടിയല.  ഗഇൗരവമുള്ള  കതോരന്യമേതോണട്.  തണ്ണസ്പീര്തടയ  നടികതടി

ആരുമേറടിയതോനത നകതോണ്ടുവരടികയതോണട്. (ബഹളയ).

മേടി  .    സസ്പീക്കര്: ഇങ്ങനന മപതോകതോനതോവടില. അമദഹയ സയസതോരടിക്കനട. .…

(ബഹളയ) ...  … പ്രതടിപകമനതതോവട് തുടരൂ.  നചെയര് മനതോക്കുന്നുണട്.  ഇങ്ങനന

തുടര്ച്ചയതോയടി  ഇടനപ്പെട്ടുനകതോണടിരടിക്കതോന്  പറടില.  പ്രതടിപകമനതതോവട്

സയസതോരടിക്കനട.  നടിങ്ങളടിരടിക്കൂ.  .(… ബഹളയ) ...  … ഇരുകൂടമരതോടുയ

ആവര്തടിച്ചു പറയതോറുള്ളതതോണട്. ഇമപ്പെതോള അമദഹതടിനു സയസതോരടിക്കതോനുള്ള

അവസരമേതോണട്. നടിങ്ങള സമേയയ കവര്നന്നടുക്കരുതട്. .(… ബഹളയ) ... … ശ്രസ്പീ.

പടി. നക. ബഷേസ്പീര് എലതോവരുയ ഇരുന്നതോലുയ അമങ്ങയ്ക്കട് ഇരടിക്കതോന് പറടിമല.
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ശ്രസ്പീ  .    വടി  .    ഡടി  .    സതസ്പീശന്:  വടിളപ്പെടില്ശതോല  ഉളനപ്പെനടയള്ള  അനുഭവ

പതോഠങ്ങള  നമ്മുനട  മുമ്പടിലുണട്.  എലതോവരുയ  തൃക്കതോക്കരയടില്

ഇറങ്ങടിവന്നതതോണമലതോ.  തൃക്കതോക്കരയനട  അതടിര്തടിയടില്  ഒരു  പുഴ

ഒഴുകുന്നുണട്.  കടമ്പ്രയതോര്.  കടമ്പ്രയതോറടിനന  ഇപ്പുറതട്  നടിന്നട്  മനതോക്കടിയതോല്

കതോണതോയ  ബ്രഹ്മപുരയ  പതോനട്.  എന്തതോയടിരുന്നു  പരതോതടി.  ബ്രഹ്മപുരത്തുകതോനര

നടിങ്ങനളതോന്നുയ കണടിടടില.  അക്കനര മപതോയടിടടില.  തൃക്കതോക്കരയടില് അവര്ക്കട്

മവതോടടില.  പമക    അപ്പുറത്തുള്ള  മേതോലടിനന്യങ്ങള  കൂടടിയടിടടിരടിക്കുന്നതടിനന

പ്രയതോസങ്ങള,  ബുദ്ധടിമുട്ടുകള  ഇപ്പുറത്തുള്ള  ഫതോറ്റുകളടിലുയ  വസ്പീടുകളടിലുയ

ഒനക്കയള്ള  ആളകളക്കട്  ആമരതോഗന്യപ്രശ്നങ്ങള  ഉണതോക്കുകയതോണട്.

ഞങ്ങനളതോനക്ക അവടിനടമപ്പെതോയടി.  ഒരുപതോടു  പ്രശ്നങ്ങള അവര് പറയകയതോണട്.

കണതോല്  സഹടിക്കുകയടില. ബ്രഹ്മപുരയ പതോനട് ഞതോനനതോരു ഫതോറടിനന മുകളടില്

കയറടി  മനതോക്കടി.  എങ്ങനനയതോ  കടിടക്കുന്നതട്.  മുഴുവനുയ  ഒഴുകടി  ആ

കടമ്പ്രയതോറടിമലക്കട്  ഒഴുകടി  മപതോകുകയതോണട്.  എലതോ  സതോധനങ്ങളയ  ഒഴുകടി

മപതോകുകയതോണട്.  ഒരു  ശ്രദ്ധയമേടില.  മകതോര്പ്പെമറഷേനുകനളതോനക്ക

തമദശസസ്വയയഭരണ സതോപനങ്ങനളതോനക്ക ഇങ്ങനനയതോണട് മേതോലടിനന്യപതോന്റുകള

കകകതോരന്യയ  നചെയ്യുന്നനതങടില്  നമ്മള  എവടിനടമപ്പെതോനയത്തുയ.

വടിളപ്പെടില്ശതോലയടിനല  അനുഭവയ  ഉണതോയനതന്തതോണട്.  അതരയ
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അനുഭവങ്ങളനട...

നപതോതുവടിദേന്യതോഭന്യതോസ-നതതോഴടില് വകുപ്പുമേനടി (ശ്രസ്പീ  .   വടി  .   ശടിവന്കുടടി  ): സര്,

വടിളപ്പെടില്ശതോല  മേതോലടിനന്യസയസ്ക്കരണ  ഫതോക്ടറടി  സതോപടിക്കുന്നതടിനുമവണടി

പനണട്  ഏക്കര് ആറട്  നസനട്  ഭൂമേടി   ശ്രസ്പീ.  നക.  കരുണതോകരന് മുഖന്യമേനടി

ആയടിരുന്ന  അവസരതടിലതോണട്  വതോങ്ങടിയതട്.  ഞതോന്  തടിരുവനന്തപുരയ

മകതോര്പ്പെമറഷേന്  മമേയറതോയടി  വന്ന  അവസരതടിലതോണട്  ബടി.ഒ.റടി.

അടടിസതോനതടില്  മകതോര്പ്പെമറഷേമനതോ  ഗവണ്നമേനടിമനതോ  യതോനതതോരു

നചെലവമേടിലതോനത  ഇന്നട്  മലതോകനതമ്പതോടുയ  പരസ്പീകടിച്ചുനകതോണടിരടിക്കുന്ന,

വടിജയടിച്ചുനകതോണടിരടിക്കുന്ന  വളനടിര്മ്മതോണ  ഫതോക്ടറടി  അവടിനട  സതോപടിച്ചതട്.

മനരനത  ഇവടിനട  സൂചെടിപ്പെടിച്ച  എലതോ  പതോര്ടടികളയ  സമ്മതടിച്ചു.

വടിജയവതോഡയടില്  ഫതോക്ടറടി  നകതോണ്ടുകതോണടിച്ചു.  പതടിനഞ്ചു  വര്ഷേയ  നന്നതോയടി

മുമന്നതോട്ടുമപതോയടിരുന്നു.  നതരനഞ്ഞടുപ്പെട്  സമേയതട്  ബഹുമേതോനനപ്പെട

യ.ഡടി.എഫട്.-  നന മനതതോക്കനതോര് അവടിനട വന്നട് പ്രസയഗടിച്ചു.  ഞങ്ങള ഈ

പ്രതോവശന്യയ  ജയടിക്കുനമേങടില്  ഈ  വടിളപ്പെടില്ശതോല  പൂട്ടുനമേന്നട്  പറഞ.  ശ്രസ്പീ.

ശകന്  നതോടതോര്  അവടിനട  ജയടിച്ചു.  ആ  വതോക്കു  പതോലടിക്കുന്നതടിനുമവണടി

മേന:പൂര്വ്വയ  മബതോധപൂര്വ്വയ  രതോഷസ്പീയപരമേതോയടി  ആ  സതോപനയ  പൂടടിയതതോണട്.

അതുനകതോണട് വടിളപ്പെടില്ശതോല പറഞ്ഞട് പറഞ്ഞട് വടിളപ്പെടില്ശതോല എമന്തതോ ഒരു
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വലടിയ പ്രശ്നമേതോനണന്നട് പറമയണ ഒരുകതോരന്യവമേടില.

ശ്രസ്പീ  .    വടി  .    ഡടി  .    സതസ്പീശന്:  നമ്മള  മേനടിമേതോര്നക്കതോനക്ക  വഴങ്ങുന്നതട്

ഇതുമേതോയടി  ബനനപ്പെടതോണട്.  വടിളപ്പെടില്ശതോലയനട  കതോരന്യമേല  ഇവടിനട  ചെര്ച്ച

നചെയ്യുന്നതട്.  ഞതോന് സൂചെന തന്നതതോണട്.  ജനങ്ങളനട എതടിര്പ്പെട് എങ്ങനനയതോ

ഉണതോയതട്?  ഒരു  നഗരതടിനല  മുഴുവന്  മേതോലടിനന്യങ്ങളനക്കതോണ്ടുമപ്പെതോയടി

നടിമകപ്പെടിക്കനപ്പെമടണ  ഒരു  സലമേതോമണതോ  ഗതോമേയ.  അങ്ങനനയള്ള

സലമേലമലതോ.  ഒരു  നഗരതടിനന  വടിഴുപ്പുയ  നഗരതടിനന  മുഴുവന്

മേതോലടിനന്യങ്ങളയ  ഏറ്റു  വതോമങ്ങണ  സലമേതോമണതോ  ഒരു  ഗതോമേയ.  നടിങ്ങള

ആമലതോചെടിക്കണയ.  നല  ഉമദശന്യതടിലതോയടിരടിക്കുയ  ഭൂമേടി  വതോങ്ങടിയതട്.  നല

ഉമദശന്യതടിലതോയടിരടിക്കുയ  പതോനട്  തുടങ്ങടിയതട്.  പമക  സതോധനങ്ങള

നചെന്നുകഴടിഞ്ഞമപ്പെതോള ഉണതോയ പ്രശ്നങ്ങള,  അതട്  കകകതോരന്യയ  നചെയ രസ്പീതടി.

നമ്മള  ഏതട്  പദ്ധതടി  തുടങ്ങണനമേങടിലുയ  പദ്ധതടിനക്കതോരു  സുതതോരന്യത

ഉണതോവണയ.  നമ്മള ജനങ്ങളമേതോയടി  ആശയവടിനടിമേയയ നടതണയ.  പദ്ധതടി

ആരയഭടിച്ചു കഴടിഞ്ഞതടിനുമശഷേയ അവടിനട സമേരയ തുടങ്ങടിയമപ്പെതോള ഭതോവടിയടില്

പൂമന്തതോടയ  ആക്കുനമേന്നട്  പറഞ്ഞടിടട്  കതോരന്യമുമണതോ.  ഈ  മതതോടുകളടില്

അനലങടില്തനന്ന  ധതോരതോളയ  മേതോലടിനന്യങ്ങള  വരടികയതോണട്.  അവടിനട  ഒരു  മേഴ

നപയതോല്  നവള്ളയ  നപതോങ്ങുന്ന  സലമേതോണട്.  നൂറു  കണക്കടിനട്  വസ്പീടുകളടില്
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നവള്ളയ നപതോങ്ങുയ.  പതോവനപ്പെടവന് ജസ്പീവടിക്കുന്ന സലമേതോണട്.  ഒരുസലമതയ്ക്കട്

മപതോകതോന്മപതോലുയ  ഇടമേടിലതോത  പതോവങ്ങളതോണട്.  നമ്മുനട  വസ്പീടടില്  നവള്ളയ

കയറടിയതോല്  മവനറതോരു  സലമതയ്ക്കട്  മപതോകതോയ.  മവനറതോരു

സലയമപതോലുമേടിലതോത  സതോധതോരണക്കതോരതോയ  പതോവങ്ങളതോണട്.  ഈ

തണ്ണസ്പീര്തടയ  നടികതടിയമതതോടുകൂടടി  അവടിനട  നവള്ളയ  കൂടുതല്

നപതോങ്ങുകയതോണട്.  അവടിനട  ഒരു  മേതോലടിനന്യ  പതോന്റൂകൂടടി  വരടികയതോനണങടില്....

മനരനതയള്ള  മവസ്റ്റുകനളലതോയ  പ്രമമേയ  അവതതോരകന്  സൂചെടിപ്പെടിച്ച

തരതടിലുള്ള മവസ്റ്റുകനളലതോയ ഒഴുകടിനയത്തുന്ന പ്രമദേശമേതോണട്. അലതോനതതനന്ന

നടിരവധടിയതോയടിട്ടുള്ള ആമരതോഗന്യപ്രശ്നങ്ങള നടിലനടില്ക്കുന്ന സലയകൂടടിയതോണട്.

മേതോത്രമേല  ഇവര്  പറഞ്ഞടിരടിക്കുന്നതട്  എലതോ  ദേടിവസവയ  കസ്പീന്  നചെയനപ്പെടുന്ന

നവള്ളയ  നകതോണ്ടുമപതോകതോന്  അഞ്ഞൂറട്  ടതോങര്  മലതോറടിനയങടിലുയ  മവണടിവരുയ.

അഞട്  ടതോങര്  മലതോറടി  കയറടിയതോല്  പടിനന്ന  അവടിനട  ഒരു

ഇരുചെക്രവതോഹനയമപതോലുയ  മപതോകടില.  അങ്ങനനയള്ള  സലതട്  എലതോ

ദേടിവസവയ  അഞ്ഞൂറട്  ടതോങര്  മലതോറടിനക്കതോണ്ടുമപതോയടിടട്  ടസ്പീറട്  നചെയ  നവള്ളയ

നകതോണ്ടുമപതോകുവതോന് പറ്റുമമേതോ?  ഇയമപതോസടിബടിള ആണട്.  സതോധതോരണക്കതോരതോയ

മേനുഷേന്യര് മചെതോദേടിക്കുന്ന മചെതോദേന്യങ്ങളതോണട്.  ഈ സലമതയ്ക്കട് അഞ്ഞൂറട് ടതോങര്

മലതോറടി  എങ്ങനനവരുനമേന്നട്  നമ്മുനട  മുമ്പടില്നടിന്നട്  മചെതോദേടിക്കുകയതോണട്.  ആ
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ഇടവഴടിയടില്കൂടടി  നമ്മളതനന്ന  ബുദ്ധടിമുടടിയതോണട്  അവടിനട  എത്തുന്നതട്.  ആ

ഒരു സലമതയ്ക്കട് അഞ്ഞൂറട് ടതോങര് മലതോറടി നകതോണ്ടുവന്നട് എങ്ങനന ഈ ടസ്പീറട്

നചെയ  നവള്ളയ  നകതോണ്ടുമപതോകുയ?  അമപ്പെതോള  പടിനന്ന  നചെയതോന്

മപതോകുന്നനതന്തതോ?  ടസ്പീറട്  നചെയ  നവള്ളയ  ഒഴുക്കടി  വടിടതോന്  മപതോകുന്നതട്  ഈ

മതതോടടിമലക്കതോണട്.  ഈ  മതതോടട്  നചെനന്നത്തുന്നതട്  ഹതോര്ബറടിമലക്കതോണട്.

അവടിടുനത  ഹതോര്ബറടിനന  പ്രമതന്യകത  മബ്രക്കട്  വതോടര്  സടിസ്റ്റമേതോണട്.  ഈ

ഒഴുകടിമപ്പെതോകുന്ന  നവള്ളയ  നകടടി  നടില്ക്കുയ.  അവടിനട

മേല്സന്യനതതോഴടിലതോളടികളനട  വഞടികള  അടുക്കുമമ്പതോള  അരയ്നക്കതോപ്പെയ

നവള്ളതടില്നടിന്നടിടതോണട്  വഞടി  അടുപ്പെടിച്ചട്  കരയടിമലക്കട്  കയറ്റുന്നതട്.

ഹതോര്ബറടിമലക്കട് നവള്ളയ ഒഴുകടിനയതടിയതോല് മബ്രക്കട് വതോടര് സടിസ്റ്റമുള്ള ഒരു

സലതട്  ഈ  ടസ്പീറട്  നചെയ  നവള്ളയമുഴുവന്  നകടടി  നടില്ക്കുയ.  അവരുനട

പരതോതടികളതോണട്. അവര് ഗഇൗരവമതതോടുകൂടടി അവതരടിപ്പെടിക്കുന്ന കതോരന്യങ്ങളതോണട്.

ഇനതലതോയ നമുക്കട് മേനസ്സടിലതോകമണ. വന്യതോപകമേതോയടിട്ടുള്ള ഇതരയ പരതോതടികള

അവര്  ഉയര്ത്തുമമ്പതോള,  അവര്  സമേരയ  നചെയ്യുയ.  പ്രമതന്യകടിച്ചട്

നമുക്കറടിയതോമേമലതോ  കടപ്പുറനതതോനക്കയള്ള  ആളകളതോണട്.  അവര്നക്കതോനക്ക

ഒരുപതോടട്  ജസ്പീവടിത  പ്രതോരതോബ്ദങ്ങളയ  പ്രശ്നങ്ങളമുള്ള  മേനുഷേന്യരതോണട്.  അവരുനട

സലമതയ്ക്കട്......  നടിങ്ങള  ഒന്നു  ആമലതോചെടിച്ചു  മനതോക്കൂ  നമ്മനളലതോയ
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തതോമേസടിക്കുന്ന വസ്പീടടിനന അടുതതോണട് ഇങ്ങനനനയതോരു മേതോലടിനന്യപതോനട് വന്നതോല്

എന്തതോയടിരടിക്കുയ നമ്മുനടനയലതോയ പ്രതടികരണയ. നമുക്കട് ഹടിമപ്പെതോക്രസടി പതോടടില.

നമ്മനളതോനക്ക വലടിയ ആളക്കതോരമല.  നമ്മനളതോനക്ക തതോമേസടിക്കുന്ന സലതട്

കക്കൂസട് മേതോലടിനന്യയ നകതോണ്ടുമപ്പെതോയടി ടസ്പീറട് നചെയ്യുന്ന സസ്വസ്പീമവജട് ടസ്പീറട്നമേനട് പതോനട്

ഞതോനുളനപ്പെനട  തതോമേസടിക്കുന്ന വസ്പീടടിനന അരടികടില് നകതോണ്ടുമപതോയടി വച്ചതോല്

നമ്മുനടനയലതോയ  പ്രതടികരണയ  എങ്ങനനയതോയടിരടിക്കുനമേന്നട്  നമ്മനളതോന്നട്

ആമലതോചെടിച്ചു  മനതോക്കടിയതോല്  മേതടി.  ആ  പതോവങ്ങളക്കട്  ഇങ്ങനനയമല

പ്രതടികരടിക്കതോന്  പറ്റുകയള.  മവനറ  സസ്വതോധസ്പീനനമേതോന്നുയ  ഇലമലതോ.  നടിര്തടി

വയ്പ്പെടിക്കതോനുയ  മേതോറടി  വയ്പ്പെടിക്കതോനുമുള്ള സസ്വതോധസ്പീനനമേതോന്നുയ ഇലമലതോ.  അവര്

അവരുനടതതോയ  രസ്പീതടിയടില്  സമേരയ  നചെയ്തു.  കവകതോരടികമേതോയടിട്ടുള്ള

വടിഷേയമേതോനയടുതട് അവര് സമേരയ നചെയ്തു.  എന്തു ക്രൂരതയതോണട് മപതോലസ്പീസുകതോര്

നചെയതട്. ഞതോനടിമപ്പെതോള ചെടില ഉമദേന്യതോഗസനതോര് മുഖന്യമേനടി പറഞ്ഞടിടട് അവനര

മുഴുവന്  തലടിചെതച്ചതതോനണന്നുള്ള  ആമരതോപണയ  ഞതോന്  ഉന്നടിയടിക്കുന്നടില.

രതോജതോവടിനനക്കതോള  രതോജഭകടി  കതോണടിക്കുന്ന  ചെടില  ഉമദേന്യതോഗസനതോരുണട്.

അവര്  അവടിനട  നചെന്നട്  സമേരയ  നചെയ്യുന്നവനര  പ്രമകതോപടിപ്പെടിക്കുകയതോണട്

നചെയ്യുന്നതട്.  നല  ഉമദേന്യതോഗസനതോരതോനണങടില്  പ്രമകതോപടിതരതോയടി  വരുന്ന

ആളകനളമപ്പെതോലുയ കകകതോരന്യയ നചെയതോന് കഴടിയയ.  ഇതട് അതല.  ജനങ്ങള
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കവകതോരടികമേതോയടി  പ്രതടിമഷേധടിക്കുമമ്പതോള  സസ്പീകനളനയതോനക്ക  ആക്രമേടിച്ചട്

ക്രൂരമേതോയടി മേര്ദനയ നടത്തുകയതോണട്.    ലതോതടിചെതോര്ജട്  നടന്നട്  കതോനലതോടടിഞ്ഞട്

കടിടക്കുന്ന ഒരു സസ്പീനയ ഞതോന് അവടിനട കഴടിഞ്ഞ പ്രതോവശന്യയ സന്ദര്ശടിച്ചു.  ആ

വസ്പീടടിമലയ്ക്കട് മപതോകതോന്മപതോലുയ സതോധടിക്കടില. ഒരതോള എതടിനര വന്നുകഴടിഞ്ഞതോല്

നമുക്കട് അമങ്ങതോമടയ്ക്കട് കടക്കതോന് സതോധടിക്കുകയടില.  അയതോള മേതോറടിയടിമട ആ

ഇടവഴടിയടില്കൂടടി  കയറതോന്  സതോധടിക്കുകയള.  മചെരടികള  മപതോലുള്ള

സലങ്ങളതോണട്.   അവടിനട  മേനുഷേന്യര്  എങ്ങനന ജസ്പീവടിക്കുന്നുനവന്നട്  കണതോല്

സങടയ  വരുയ.  അവടിനടയള്ള  പതോവങ്ങളനട  പ്രതടിമഷേധമേതോണട്,

പ്രതടികരണമേതോണട്.  നമ്മള  ഒന്നുകൂടടി  ഗഇൗരവമേതോയടിനടടുക്കണയ.  ഞതോന്

പറയന്നതട്  ബഹുമേതോനനപ്പെട  മേനസ്പീ  ഇനതതോന്നട്  നടിര്തടി  വച്ചട്  ചെര്ച്ച  നചെയ.

മകതോഴടിമക്കതോടട്  ഇതുമപതോനലതോരു പതോനട്  പണടിയതോന് എത്രമയതോ സലങ്ങളണട്.

നടിങ്ങള എന്തുനകതോണട് ഈ പതോവനപ്പെടവരുനട,  ജസ്പീവടിക്കുന്നവരുനട നനഞതട്

ഇങ്ങനനനയതോരു  സയഭവമേതോയടി  നകതോണ്ടുമപതോകുന്നു.  ഇഷയമപതോനല

സലങ്ങളനണന്നട്  പ്രമമേയതോവതരതോകന്  തനന്ന  പറ ഞ്ഞമലതോ.  ആര്ക്കുയ  ഒരു

ബുദ്ധടിമുട്ടുമേടിലതോത, പ്രയതോസമേടിലതോത സലങ്ങളണട്.  നടിങ്ങള ഇതട് നടിര്തടി

വച്ചട് ചെര്ച്ച നചെയട് അവരുനട ആവലതോതടികള പരടിഹരടിച്ചട് അവരുനട പ്രശ്നങ്ങള

തസ്പീര്തട്  അവനരനയതോന്നട്  മേനസ്സടിലതോക്കൂ.  ആനരങടിലുയ  സമേരയ  നചെയ്യുമമ്പതോള
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എസട്.ഡടി.പടി.ഐ. ആണട്, ത്രസ്പീവ്രവതോദേടികളതോണട്, ജമേതോ അനത ഇസതോമേടിയതോണട്,

അര്ബന്  നക്സൈകലറട്  ആനണന്നതോണട്  പറയന്നതട്.  ഇനതതോനക്ക  എന്തതോണട്;

സമേരയ  നചെയ്യുന്നയതോളകനള  മുഴുവന്  ത്രസ്പീവ്രവതോദേടികളയ  അര്ബന്

നക്സൈകലറ്റുകളനമേതോനക്കയതോയടി ചെടിത്രസ്പീകരടിക്കുന്ന രസ്പീതടി ശരടിയല.  ഇതരനമേതോരു

സമേസ്പീപനയ  സതോധതോരണക്കതോരമനതോടട്  പതോര്ശസ്വവല്ക്കരടിക്കനപ്പെട  ജസ്പീവടിതയ

നയടിക്കുന്ന  പതോവനപ്പെടവമനതോടുള്ള  ഈ  ഗവണ്നമേനടിനന  അടടിച്ചമേര്തല്

നയനത  ശകടിയതോയടി  പ്രതടിമഷേധടിച്ചുനകതോണട്  ഞതോനുയ  എനന  പതോര്ടടിയയ

വതോക്കഇൗടട് നചെയ്യുന്നു. 

(ഗവണ്നമേനട്  നടിലപതോടടില്  പ്രതടിമഷേധടിച്ചട്  പ്രതടിപകമനതതോവയ

അമദഹതടിനന പതോര്ടടിയടില്നപ്പെട അയഗങ്ങളയ സഭ വടിടട് പുറത്തുമപതോയടി)

മേടി  .     സസ്പീക്കര്:   മനരനത   അടടിയന്തര  പ്രമമേയതടില്  ഇടനപടട്

സയസതോരടിക്കതോന്  ശ്രസ്പീ.  മതതോടതടില്  രവസ്പീനനട്  അവസരയ  നകതോടുതതടിനന

കുമറയയഗങ്ങള മചെതോദേന്യയ  നചെയ്തു.   കസ്പീഴ്വഴ്ക്കമുനണന്നട് നചെയര് അമപ്പെതോള തനന്ന

വന്യകമേതോക്കടിയതുമേതോണട്.  പതടിനഞതോയ മകരള നടിയസഭയടില്തനന്ന  05-08-

2021-നട്  ശ്രസ്പീ.  എയ.  വടിന്നസനട്  അവതരടിപ്പെടിച്ച  അടടിയന്തരപ്രമമേയതടില്

ഇടനപടട്  സയസതോരടിക്കതോന് ശ്രസ്പീ.  വടി.  ശശടിനയ അനുവദേടിച്ചടിട്ടുണട്.   കഴടിഞ്ഞ

പതടിനതോലതോയ  മകരള  നടിയമേസഭയടില്  നടിരവധടി  ഉദേതോഹരണങ്ങളണട്.
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സബ്മേടിഷേനടില് ഇടനപടട്  സയസതോരടിക്കതോന് അനുവദേടിക്കതോറടില.  അതുനകതോണട്

നതറതോയ ധതോരണ സൃഷടിക്കരുതട്.

ശ്രസ്പീ  .    പടി  .    നക  .    കുഞ്ഞതോലടിക്കുടടി:  സര്,  മഡതോ.  എയ.  നക.  മുനസ്പീറുയ

ബഹുമേതോനനപ്പെട  പ്രതടിപക  മനതതോവയ  അവടിടനത  ദേയനസ്പീയമേതോയ  സടിതടി

വരച്ചുകതോണടിച്ചതുനകതോണട് ഞതോന് ഇനടി അതടിനനക്കുറടിച്ചട് ആവര്തടിക്കുന്നടില.

വളനര ദേയനസ്പീയമേതോനയതോരു സടിതടി അവടിനടയണട്.  നവറുനതനയതോരു പൂമന്തതോടയ

ഉണതോക്കതോനുള്ള  സലയ  തനന്ന  അവടിനടയടില.   അത്ര  thickly

populated ആണട്  ആ  പ്രമദേശയ.   അതതോണട്  പ്രശ്നയ.  നൂറുശതമേതോനയ

സയനടിഫടികട്  ആനണങടിലുയ  മവനറ  മേതോലടിനന്യ  പ്രശ്നങ്ങനളതോന്നുയ

ഉണതോകുന്നടിനലങടിലുയ അവടിനടനയതോരു ടസ്പീറ്റുനമേനട്  പതോനടിനുള്ള സലമേടില.  ആ

പ്രമദേശയ  അത്ര  ജനനടിബടിഡമേതോണട്.   അതുനകതോണട്  ഇവടിനട  ഡടിമേതോനട്

എന്നുപറയന്നതട്  മേതോലടിനന്യയ  സയസ്കരടിക്കണ  എന്നുള്ളതല   wrong  place

ആണട്  മകതോര്പ്പെമറഷേന്  നതരനഞ്ഞടുതടിരടിക്കുന്നതട്.   വളനര   wrong

ആയടിട്ടുള്ള  ഒരു  സലതട്  നകതോണ്ടുമപതോയടി  ഒരു  കതോരണവമേടിലതോനത,  പല

സലത്തുനടിന്നുയ  ഒഴുകടി  വരുന്ന  നവള്ളയ  ഈ  രസ്പീതടിയടില്  ടസ്പീറട്  നചെയതോന്

മകതോഴടിമക്കതോടട് മകതോര്പ്പെമറഷേനടില് മവനറ സലമുണട്.  എവടിനടനയങടിലുയ ഒരു

സലയ പകരയ കണട് ഈ ടസ്പീറ്റുനമേനട് പതോനട് ഏറവയ  wrong ആയടിട്ടുള്ള അത്ര
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thickly populated  ആയടിട്ടുള്ള ഒരു സലതട് നകതോണ്ടുമപതോയടി വയ്ക്കുക.  അതട്

അവനര ചെര്ച്ച നചെയട്  മബതോധന്യനപ്പെടുത്തുകമയതോ അങ്ങനനനയതോന്നുമേടില.  ബലയ

പ്രമയതോഗടിച്ചട് സതോപടിക്കുക എന്നുള്ള പരടിപതോടടിയതോണട് ഇമപ്പെതോള നടക്കുന്നതട്.

അതട്  ശരടിയല.   അവടിനട  നതോനതോ  ജതോതടി  മേതസര്  ജസ്പീവടിക്കുന്ന  ഒരു

പ്രമദേശമേതോണട്,  അവടിനടയള്ളതുയ  മേനുഷേന്യരതോണട്.  വളനര  ദേയനസ്പീയമേതോണട്

കതോരന്യങ്ങള.  അതുനകതോണട് സര്ക്കതോര് ഇക്കതോരന്യതടില് പടിടടിവതോശടി ഒഴടിവതോക്കടി

ചെര്ച്ചയ്ക്കട്  തയതോറതോകണയ.   ഓള  പതോര്ടടി  നലവലടില്  ചെര്ച്ച  നചെയതോയ.   ഓള

പതോര്ടടി  കൂടടി  ചെര്ച്ച  നചെയട്  ഒരു  അന്തടിമേ  തസ്പീരുമേതോനനമേടുതട്  നമുക്കട്

എവടിനടയതോണട്  നലനതന്നട്  തസ്പീരുമേതോനടിക്കതോയ.   മഡതോ.  എയ.  നക.  മുനസ്പീര്

സഹകരടിക്കതോനമേന്നട്  പറ ഞ്ഞമലതോ  ടസ്പീറ്റുനമേനട്  പതോനട്  മവനണന്നട്  പറയന്നടില.

പണടിനയതോന്നുയ  തുടങ്ങടിയടിലമലതോ;   ഒന്നുകൂടടി  ചെര്ച്ച  നചെയണയ.   അതടിനട്

തയതോറതോകണനമേന്നതോണട്  ഈ  സന്ദര്ഭതടില്  എനടിക്കട്  പറയതോനുള്ളതട്.

അവടിനട  അടടിനച്ചതോതുക്കടി  നടപ്പെടിലതോക്കുകനയന്ന  നയയ  തടിരുതതോതതടില്

പ്രതടിമഷേധടിച്ചട് ഞതോനുയ എനന പതോര്ടടിയയ വതോക്കഇൗടട് നടത്തുന്നു.

(ഗവണ്നമേനട്  നടിലപതോടടില്  പ്രതടിമഷേധടിച്ചട്  ശ്രസ്പീ.  പടി.  നക.

കുഞ്ഞതോലടിക്കുടടിയയ അമദഹതടിനന പതോര്ടടിയടില്നപ്പെട അയഗങ്ങളയ സഭ വടിടട്

പുറത്തുമപതോയടി)
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ശ്രസ്പീ  .    പടി  .    നജ  .    മജതോസഫട്:   സര്,  മഡതോ.  എയ.  നക.  മുനസ്പീറുയ

ബഹുമേതോനനപ്പെട  പ്രതടിപക  മനതതോവയ  ബഹുമേതോനനപ്പെട  ഉപമനതതോവയ

പറഞ്ഞടിരടിക്കുന്നതട് ചെര്ച്ച നചെയണനമേന്നതോണട്.  ജനസതോനതയള്ള പ്രമദേശതട്

പ്രമതന്യകടിച്ചട് അവരുനട നതതോഴടിലടിനനക്കൂടടി ബതോധടിക്കുന്ന വടിഷേയമേതോതുനകതോണട്

ചെര്ച്ച നചെയണയ.   ഈ വടിഷേയയ  ചെര്ച്ച  നചെയ്യുനമേന്നതോണട്  എനന പ്രതസ്പീക.

പനക  ഇതടിനന  അടടിച്ചമേര്തടി  നടപ്പെടിലതോക്കതോനുള്ള  നസ്പീക്കതടില്

പ്രതടിമഷേധടിച്ചട് ഞതോനുയ എനന കകടിയയ വതോക്കഇൗടട് നടത്തുന്നു. 

(ഗവണ്നമേനട്  നടിലപതോടടില്  പ്രതടിമഷേധടിച്ചട്  ശ്രസ്പീ.  പടി.  നജ.  മജതോസഫയ

അമദഹതടിനന പതോര്ടടിയടില്നപ്പെട അയഗവയ സഭ വടിടട് പുറത്തുമപതോയടി)

ശ്രസ്പീ  .   അനൂപട് മജക്കബട്: സര്, എനന മേതോലടിനന്യയ എനന ഉതരവതോദേടിതയ

എന്ന  മുദ്രതോവതോകന്യമേതോണട്  മുമന്നതോട്ടുവയ്ക്കുന്നനതന്നട്  ബഹുമേതോനനപ്പെട  മേനടി

പറയകയണതോയടി.   പനക  അതട്  പ്രതോമയതോഗടികതലതടില്  ഉണതോകുന്നടില.

വലടിയ മതതോതടില് പുറന്തള്ളനപ്പെടുന്ന മേതോലടിനന്യങ്ങള ഇന്നുണതോക്കുന്ന സതോമൂഹന്യ

പ്രശ്നയ  ഞതോന് പറയതോനത തനന്ന അമങ്ങയ്ക്കറടിയതോയ.   ബ്രഹ്മപുരയ അടക്കമുള്ള

നടിരവധടി  മേതോലടിനന്യ  പതോന്റുകള  ഉദേതോഹരണമേതോയടി  നമ്മുനട  മുന്പടില്

നടില്ക്കുകയതോണട്.  അതട് കണ്ടുനകതോണ്ടുവരുന്ന ജനങ്ങള സസ്വതോഭതോവടികമേതോയടിട്ടുയ

പ്രതടികരടിക്കുയ.   ജനനടിബടിഡമേതോയ  പ്രമദേശതതോണട്  ഇമപ്പെതോള  ഈ  പതോനട്
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സതോപടിക്കതോന് മകതോര്പ്പെമറഷേന് മുമന്നതോട്ടുവന്നടിരടിക്കുന്നതട്.   അതുതനന്നയതോണട്

അവടിടനത  ഏറവയ  വലടിയ  പ്രശ്നവയ.  അതടിനുപകരയ  സലയ

പരടിമശതോധടിക്കതോനുയ  പരടിഗണടിക്കതോനുയ  ഗവണ്നമേനട്  തയതോറതോകണയ.

മപതോലസ്പീസടിനന അതടിക്രമേതടില് ശകമേതോയടി പ്രതടിമഷേധടിക്കുന്നു.  ഈ വടിഷേയയ

ചെര്ച്ച നചെയതോതതടില് പ്രതടിമഷേധടിച്ചട് ഞതോന് വതോക്കഇൗടട് നചെയ്യുന്നു.

(ഗവണ്നമേനട് നടിലപതോടടില് പ്രതടിമഷേധടിച്ചട് ശ്രസ്പീ.  അനൂപട് മജക്കബട് സഭ

വടിടട് പുറത്തുമപതോയടി)

ശ്രസ്പീമേതടി  നക  .    നക  .    രമേ:  സര്,  സതോധതോരണക്കതോരതോയ

മേത്സന്യനതതോഴടിലതോളടികള തടിങ്ങടിപ്പെതോര്ക്കുന്ന സലമേതോണട് നവള്ളയടില് പ്രമദേശയ,

അവരുനട  പ്രശ്നങ്ങളയ  ആശങകളയ  എന്തതോനണന്നട്  ചെര്ച്ച  നചെയട്

പരടിഹരടിക്കുന്നതടിനുപകരയ മപതോലസ്പീസടിനന ഉപമയതോഗടിച്ചട് സസ്പീകനളയളനപ്പെനട

ക്രൂരമേതോയടി തലടി ചെതയ്ക്കുന്ന കതോരന്യങ്ങളതോണട് നമ്മള കഴടിഞ്ഞ ദേടിവസയ കണതട്.

ഒരു  സര്വ്വകകടി  മയതോഗതടിലുയ  അവടിനട  തസ്പീരുമേതോനമേതോയടിടടില,  ഒരു

കഇൗണ്സടിലര്മപതോലുയ  ഈ  വടിഷേയങ്ങള  അറടിയന്നടില.   ഇതരയ

വടിഷേയങ്ങളടിലുള്ള  ജനങ്ങളനട  ആശങ  പരടിഹരടിക്കുകയതോണട്  മവണതട്.

അതലതോനത  മപതോലസ്പീസടിനന  ഉപമയതോഗടിച്ചട്  ഇതരതടിലുള്ള  ക്രൂരമേതോയ

നടപടടികള  അവസതോനടിപ്പെടിക്കണയ.   ഈ  വടിഷേയയ  ചെര്ച്ച  നചെയതോതതടില്
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പ്രതടിമഷേധടിച്ചട് ഞതോന് വതോക്കഇൗടട് നടത്തുന്നു.

(ഗവണ്നമേനട് നടിലപതോടടില് പ്രതടിമഷേധടിച്ചട് ശ്രസ്പീമേതടി നക.  നക.  രമേ സഭ

വടിടട് പുറത്തുമപതോയടി)

(സഭവടിടട്  പുറത്തുമപതോയ  പ്രതടിപകതോയഗങ്ങള  അല്പസമേയതടിനുളളടില്

വസ്പീണ്ടുയ  സഭയടില് ഹതോജരതോയടി.) 


