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ശ്രദ്ധ ക്ഷണണിക്കല

1. പുനലൂര  -  മൂവവാറ്റുപുഴ കക  .  എസസ  .  ടണി  .  പണി  .   ററവാഡസ ഡണികകസനണികലെ അപവാകത

ശ്രശ  .    കക  .    ബണി  .    ഗറണഷസ  കുമവാര:  സര,  ഇഇൗ  വണിഷയതണില

ബഹുമവാനകപ്പെട്ട  കപവാതുമരവാമതസ  വകുപ്പുമനണിയുകട  അടണിയന്തര

ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കുകയവാണസ  .  റകരളതണികലെ  പുനലൂര-മൂവവാറ്റുപുഴ  അടക്കമുളള

കക.എസസ.ടണി.പണി.  ററവാഡുകളുകട  നണിരമവാണതണില  മനുഷഷവാവകവാശലെലംഘനലം

നടക്കുന്ന  കവാഴ്ചയവാണസ  കവാണുന്നതസ.   ററവാഡസ  നണിരമവാണലം  നടക്കുന്ന

സ്ഥലെങ്ങളണില  പവാന്  വരച്ചതണിറലെവാ,  പദ്ധതണി  നടപ്പെണിലെവാക്കുന്നതണിറലെവാ

പണി.ഡബബ.ഡണി.  ഉറദഷവാഗസ്ഥരക്കസ  യവാകതവാരു  പങ്കുമണിലവാത  അവസ്ഥയവാണസ.

ആരവാണസ,  എറപ്പെവാഴവാണസ  ഇതണികന്റെ  പവാന്  വരച്ചകതന്നസ  ആരക്കുമറണിയണില.

പതനവാപുരലം-  പുനലൂര  മുതല  പതനവാപുരലം-റകവാന്നണിവകരയുളള  ഭവാഗതസ

നണിരമവാണലം  നടന്നുകകവാണണിരണിക്കുകയവാണസ.  ററവാഡസ  നണിരമവാണലം

തശരുന്നതണിനനുസരണിച്ചസ  ഓടകള്  നണിരമണിറക്കണണിടതസ  അവ  നണിരമണിച്ചണിട്ടണില.

പലെ വശടുകളുലം വലെണിയ കുഴണികളണിറലെയവായണിക്കഴണിഞ.  വവാഹനമുളള ആളുകള്..,

കവാര  ഉള്ള  ആളുകറളവാടസ   നണിങ്ങള്  പണണിക്കുറവണണി  വവാഹനലം  ഒന്നസ

പുറതണിട്ടുതരണമന്നസ  പറഞണിട്ടസ  പതസ  മവാസമവായണിട്ടുലം  വവാഹനലം  അകതസ
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കയറവാന്  സവാധണിച്ചണിട്ടണില.  വവാഹനലം  അകത്തുകയറവാനുളള  കഗയ്റസ  അടക്കലം

കകട്ടണിയടച്ചുകഴണിഞ.  ഇതസ  മനുഷഷവാവകവാശലെലംഘനമവാണസ.  പലെരക്കുലം

വശട്ടണിറലെയ്ക്കുറപവാകുവവാന് നണിവൃതണിയണില. എകന്റെ നണിറയവാജകമണ്ഡലെതണികലെ മൂന്നസ

സശകള്  മവാതലം  തവാമസണിക്കുന്ന  വശടസ   കഗയണിറസ  കകട്ടണിയടച്ചതുകവാരണലം

കുഴണിയണിറലെയ്ക്കുമവാറണി.   വശട്ടണിറലെയണിറങ്ങവാന് പടണികകട്ടണികക്കവാടുക്കണകമന്നസ  അവര

പരവാതണി  പറഞറപ്പെവാള് ഞവാന് ഇടകപടുകയുണവായണി.  അവസവാനലം  അവരക്കസ

പവാറകകട്ടണിയതണികന്റെ കകസഡണില  കല്ലുപവാകണികക്കവാടുത്തു.  അവരതണില കമണിവച്ചസ

ഏണണിറപവാകലെവാരു  സവാധനമുണവാക്കണി  അതണിലൂകടയവാണസ  റപവാകുന്നതസ.  ഇഇൗ

വരത  വന്നതണിനുറശഷലം,  ബഹുമവാനകപ്പെട്ട  വകുപ്പുമനണിയുകട

ശ്രദ്ധയണിലകപ്പെടുതണികയന്നസ  അറണിഞതണിനുറശഷലം  ഒരു  അലൂമണിനണിയലം

ഏണണികകവാണസ അവണികട ചവാരണിവച്ചുകകവാടുത്തു.  എഞണിനശയരമവാരക്കസ യവാകതവാരു

പങ്കുമണില.  അവരല ഇഇൗ ഡണികകസന് വരച്ചതസ.  കക.എസസ.ടണി.പണി.  ററവാഡുകളുകട

നണിരമവാണതണില  ബഹുമവാനകപ്പെട്ട  വകുപ്പുമനണി  ശ്രദ്ധണിച്ചുകവാണുലം

ഇതണികന്റെകയലവാലം  ഡണികകസന്   മറവാറരവാ  ഇഇൗ  റലെവാകതണികന്റെ  എവണിടറയവാ

ഇരുന്നുവരയ്ക്കുകയവാണസ  എന്നസ.  വണിറദശബവാങണികന്റെ  സഹവായറതവാകട  നമള്

നണിരമണിക്കുന്നതണികന്റെ  റപരണില  പവാറദശണികമവായ  വണിഷയങ്ങള്
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ചരച്ചകചയവാകതയുലം  മനസണിലെവാക്കവാകതയുലം  ഗഇൗണസ  റണിയവാലെണിറണി

മനസണിലെവാക്കവാകതയുമവാണസ  പലെ  ററവാഡുകളുലം  നണിരമണിച്ചുകകവാണണിരണിക്കുന്നതസ.

അവണികട  സലംഭവണിച്ചതസ  എന്തവാകണന്നസ  ബഹുമവാനകപ്പെട്ട  വകുപ്പുമനണി  സ്ഥലെലം

സന്ദരശണിച്ചവാല മനസണിലെവാക്കവാന് സവാധണിക്കുലം.  അങ്ങസ ആ വഴണിയവാത കചയ്യുന്ന

ആളവാണസ.  അവണികട  കലുങ്കുകള്  പലെതുലം  നണിരമണിച്ചണിട്ടുണസ.  മൂന്നസ  കലുങ്കുകള്

മണണിനടണിയണിലെവാണസ,  കവളളതണിനടണിയണിലെവാണസ.  കവളളലം വരവാറനവാ പുററതയസ

കവളളലം  ഒഴുക്കണിവണിടവാറനവാ  കഴണിയവാത  നണിലെയണിലെവാണസ  ഇഇൗ  മൂന്നസ  കലുങ്കുകള്

നണിരമണിച്ചണിട്ടുളളതസ. അവര പറയുന്നതസ ഡണികകസനണില ഇഇൗ കലുങ്കുകണന്നവാണസ .

അവണികട അങ്ങകനകയവാരു കലുങ്കുണവായണിരുന്നണില.  അതസ  ഏറതവാ സവാറകകലെറസ

വഴണി  ഡണികകസന്  കചയ്തതവാകണന്നുറതവാന്നുന്നു.  ഡണികകസനണില  ഇഇൗ

കലുങ്കുകണന്നസ പറഞസ മൂന്നസ കലുങ്കുകള് നണിരമണിച്ചണിരണിക്കുകയവാണസ.  ഇഇൗ മൂന്നസ

കലുങണിലൂകടയുലം  കവളളലം  വരണികയുമണില,  റപവാകുകയുമണില,  ഭൂമണിക്കടണിയണില

ഒളണിച്ചുവച്ചണിരണിക്കുകയവാണസ.  കടകളുകടകയലവാലം  ഫ്രണണികലെ  ഓടകള്  വലവാകത

ഉയരതണി നണിരമണിച്ചതുകവാരണലം കടകള്ക്കുളളണിറലെയസ ആളുകള്ക്കസ ഇറങ്ങവാന്

സവാധണിക്കുന്നണില.  ററവാഡസ  വളകര  തവാഴസ ന്നവാണസ.  ഓടകള് വലെണിയ ഉയരതണില

നണിരമണിക്കുകയവാണസ.  ഇഇൗ  ഓടകളണിറലെയസ  കവളളലം  റപവാകുറമവാകയന്നതസ
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ഉറപ്പെവാക്കുവവാന്   സവാധണിക്കുന്നണില.  ഇത  മശറര   ഓടകള്

നണിരമണിച്ചുറപവാകുകകയന്നലവാകത അതണിലൂകട  കവളളലം  റപവാകുകമന്നസ  അവരക്കസ

ഉറപ്പുവരുതവാന് സവാധണിക്കുന്നണില. മവാതമല പലെ സ്ഥലെത്തുലം വഴണികള്  കകസഡസ

ററവാഡുകള്,  ഗവാമശണ  ററവാഡുകള്  അതണിറലെയണിറങ്ങവാനുളള  വഴണികളുലം  ഇവര

അടച്ചുകകട്ടണിയണിരണിക്കുകയവാണസ.  ഉയരറതണ ഭവാഗങ്ങള് ഇവര ഉയരത്തുന്നണില.

മണണിട്ടസ  ഉയരതണി  കചറയണ  സ്ഥലെങ്ങളണില   കചയ്തണികലങണില  ഉഇൗറ്റുകവളളലം

വരുലം. പറതഷകണിച്ചസ ഗവണ്കമന്റെണികന്റെ റപവാളണിസണിയവായ മലെറയവാര കകഹറവയുകട

ഭവാഗമവാണസ പുനലൂര-മൂവവാറ്റുപുഴ കക.എസസ.ടണി.പണി. ററവാഡസ.  അതണികന്റെ ഒരു ഭവാഗലം

മലെയവാണസ.  മലെയണിലനണിന്നസ  എറപ്പെവാഴുലം  ഉഇൗറ്റുണവാകുലം.  മണിക്കവവാറലം  എലവാ

സശസണണിലുലം ഉഇൗറ്റുണവാകുലം.  ഒരു കചറണിയ മഴ കപയ്തവാല കവളളലം റപവാകവാനുളള

സലംവണിധവാനങ്ങളണില.  ചണിലെ  പറദശങ്ങള്  തവാണുകണിടക്കുകയവാണസ.  വയലുകള്

പലെതുലം  നണികന്നണിരണിക്കുന്നു.  ഏകറദശലം  പുനലൂര  മുതല  പതനവാപുരലം  വകര

ഏതവാണസ ഒരു വശലം മുഴുവന് വയലെവായണിരുന്നു. ഇന്നസ അതണില ഒകരണലം റപവാലുലം

വയലെവായണിട്ടണില.  എലവാലം  നണികന്നുകഴണിഞ.  അറപ്പെവാള്  കവളളലം

ഒഴുകണിറപ്പെവാകവാനുളള  സലംവണിധവാനങ്ങളണില.  ററവാഡണിലെവാണസ  കവളളലം  കകട്ടണി

നണിലക്കുന്നതസ.  അങ്ങകന  ററവാഡസ  നണിരന്തരമവായണി  കപവാളണിയുകയവാണസ.  18



Uncorrected/Not for Publication
18-07-2022

5

വരഷലംമുമസ  1999-ല  സ്ഥലെകമടുതതവാണസ.  ഏതവാണസ  20 വരഷതണില

അധണികമവായണി  മുടങ്ങണിക്കണിടന്ന ഇഇൗ പദ്ധതണി ഇടതുപക്ഷ ജനവാധണിപതഷ മുന്നണണി

ഒന്നവാലം  സരക്കവാരണികന്റെ  കവാലെതസ  അന്നകത  മനണി  മുന്കകയടുതസ,

ബഹുമവാനകപ്പെട്ട മുഖഷമനണി മുന്കകയടുതസ റവള്ഡസ ബവാങ്കുമവായണി ചരച്ച കചയ്തസ

വശണലം  ഇതസ  പുനനഃരവാരലംഭണിക്കുകയവാണുണവായതസ.  നഷ്ടകപ്പെട്ടുറപവാകയവാരു

പദ്ധതണികയ  നമള്  കകവാണവന്നു.  പകക്ഷ  എലവാവകരയുലം

അത്ഭുതകപ്പെടുത്തുന്നതസ  പണി.ഡബബ.ഡണി.-യുകട  ഒരു  എന്ജണിനശയറലം  ഇതണികന്റെ

പവാന്  വരയ്ക്കുന്നവകര  കണണിട്ടണില.  ഇഇൗ  ററവാഡസ  സരറവ്വേ  കചയവാന്വന്നവകര

ആരുലം കണണിട്ടണില, നവാട്ടുകവാരവാരുലം കണണിട്ടണില.   മുന്പഞവായതസ കമമരമവാറരവാ

പഞയതസ പസണിഡന്റുമവാറരവാ,എലം.എല.എ.യവായവാ (കഴണിഞ 20 വരഷമവായണി

ഞവാനവാണസ  എലം.എല.എ.)  ഞവാറനവാ  ഡണികകസന്  വരയവാന്  വന്നവകര

കണണിട്ടണില.  ഒടുവണില  റകവാണ്ട്രക്ടകറ  തശരുമവാനണിച്ചറശഷലം  റകവാണ്ട്രക്ടറലം

എജണിനണിയരമവാരുലം  ഒരുമണിച്ചുവന്നു.  അറപ്പെവാള്  ഞവാനുലം  റപവായണി  പറഞ

ഇന്നയണിന്ന  പണണികള്  കചയണലം,  ആളുകള്ക്കസ  ഇന്ന  ബുദ്ധണിമുട്ടുണസ  എന്നസ.

അന്നസ എലവാലം സമതണിച്ചുകവങണിലുലം ഇതുവകര  ഒന്നുലം കചയ്തണിട്ടണില. ജനങ്ങളവാകക

ആശങയണിലെവാണസ.  വലെണിയ  മനുഷഷവാവകവാശലെലംഘനമവാണസ.  വലെണിയ  ഒരു
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ക്രമറക്കടസ  നടക്കുന്നുകണന്നസ  ബഹുമവാനകപ്പെട്ട  വകുപ്പുമനണിയുകട  ശ്രദ്ധയണില

ഞവാന് കകവാണവര ണികയവാണസ. അടണിയന്തരമവായണി ഇഇൗ വണിഷയതണിലെണിടകപട്ടസ ഇഇൗ

പശലം  അങ്ങസ  പരണിഹരണിച്ചുതരണലം.  ഇതണിലെകലങണില  വലെണിയ  ബുദ്ധണിമുട്ടുകളുലം

ചശതറപ്പെരുലം  ഇഇൗ  നവാടണിനുണവാകുലം.  280  റകവാടണി  രൂപയുകട  പദ്ധതണിയവാണസ.

ഉയരറതണണിടതസ  മണണിട്ടസ  ഉയരതവാകത  നണിരമണിച്ചവാല

ആറമവാസതണിനുളളണില  ററവാഡസ  കപവാളണിയുലം.  ഉഇൗറ്റുളള  സ്ഥലെങ്ങളവാണസ.  അതസ

പറയുറമവാള്  പറയുന്നതസ  ഞങ്ങളുകട  വരക്കണിലെണിതണികലന്നവാണസ,  ഞങ്ങള്

കചയ്യുകയണിലകയന്നവാണഅ.    എന്ജണിനണിയരമവാര പറയുന്നതസ ഞങ്ങള്ക്കസ ഒരു

രക്ഷയുമണില. ഞങ്ങള് പറഞവാല റകവാണ്ട്രവാക്ടര റകള്ക്കണില എന്നവാണസ. ഇതസ

വളകര അപകടകരമവായ കവാരഷമവാണസ, മനുഷഷവാവകവാശലെലംഘനലം ഉണസ, വലെണിയ

ഒരു ദൂരത്തുണസ.  ഒരു കലുങസ നണിരമണിക്കവാന് എതലെക്ഷലം രൂപ റവണലം.  മൂന്നസ

കലുങ്കുകള് കവറകത നണിരമണിച്ചസ  മണണിനടണിയണിലെവാകണങണിലുലം കവാണവാന് റനരണിട്ടസ

സവാധണിക്കുലം,  കവളളലം  ഒഴുകുന്നതല.  ഓടറവണ  സ്ഥലെങ്ങളണില  അതണില.

ഇകതവാന്നസ  പരണിറശവാധണിക്കവാനുലം  അതണിനസ  അടണിയന്തരമവായണി

നടപടണികയടുക്കുന്നതണിനസ   ബഹുമവാനകപ്പെട്ട  വകുപ്പുമനണിയുകട

ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കുകയവാണസ.
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കപവാതുമരവാമതസ-വണിറനവാദസഞവാരലം,  യുവജനകവാരഷ വകുപ്പുമനണി

(ശ്രശ  .    പണി  .    എ  .    മുഹമദസ റണിയവാസസ):  സര,  ശ്രദ്ധറക്ഷണണിക്കലെണികന്റെ ഭവാഗമവായണി

ബഹുമവാനകപ്പെട്ട  കക.  ബണി.  ഗറണഷസ  കുമവാര  ഉന്നയണിച്ച  വണിഷയലം  റകരള

സലംസ്ഥവാന  ഗതവാഗത  പദ്ധതണിയണിലുള്കപ്പെടുതണി  റലെവാക  ബവാങണികന്റെ

ധനസഹവായറതവാടുകൂടണി  നടപ്പെവാക്കുന്ന പദ്ധതണിയവാണസ.  ആ പദ്ധതണി  പുനലൂര-

കപവാന്കുന്നലം ററവാഡണികന്റെ പുനരുദ്ധവാരണ പവരതനമവാണസ. ഇഇൗ പദ്ധതണിയുകട

വണിശദമവായ  ഡണി.പണി.ആര.  (പദ്ധതണി  റണിറപ്പെവാരട്ടസ)  തയവാറവാക്കണിയണിരണിക്കുന്നതസ

എല.എന്.സണി. എകന്നവാരു  ഏജന്സണിയവാണസ.  എഞണിനശയറണിലംഗസ  &

കപവാകകയരകമന്റെസ  കണ്സ്ട്രക്ഷനവാണസ  (EPC).   സവാധവാരണ  കപവാതുമരവാമതസ

വകുപ്പെണികന്റെ  മറസ  പവൃതണികള്  വകുപ്പുതകന്ന  എസണിറമറസ  തയവാറവാക്കണി,

വകുപ്പുതകന്ന  ഡണികകസന്  എന്നണിവ  ഉണവാക്കണി  അപകവാരലം  കടണര

റപവാസശഡകര  നടത്തുകയവാണസ  കചയ്യുന്നതസ.   എന്നവാല  EPC  റമവാഡണില

അങ്ങകനയല. EPC റമവാഡണില വകുപ്പെസ അന്തണിമമവായ ലെക്ഷഷലം എകന്തന്നുളളതസ

പറഞകകവാണസ  കടണര  ക്ഷണിണണിക്കുകയവാണസ.   അതണിനവായണി  ഓറരവാ

കരവാറകമനണിയുലം  അവരുറടതവായ  ഡണികകസന്  പകവാരലം  കടണര  സമരപ്പെണിച്ചസ

അതണിനവാവശഷമവായ  തുക  കകവാട്ടുകചയ്യുകയവാണസ  കചയ്യുന്നതസ.  ഇതവാണസ  രണലം
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തമണിലുളള  വഷതഷവാസലം.  EPC  റമവാഡുലം  നമള്  മഹവാഭൂരണിപക്ഷവലം  കചയ്യുന്ന

നമ്മുകട രശതണിയുലം തമണിലുളള ഒരു വഷതഷവാസലം അതവാണസ.  ഇങ്ങകനയുളള EPC

റമവാഡണില  ഏറവലം  കുറഞ   തുക  കകവാട്ടസ  കചയ്ത  കരവാറകവാകര

നണിശ്ചയണിക്കുകയവാണസ പതണിവസ. EPC റമവാഡസ പകവാരലം എസണിറമറസ തയവാറവാക്കലുലം

അതണില  ഡണികകസന്  തയവാറവാക്കലുകമവാകക്ക   കപവാതുമരവാമതസ  വകുപ്പെല

കചയ്യുന്നതസ.   പുനലൂര  മുതല  റകവാന്നണിവകരയുളള  ററവാഡണികന്റെ  നണിരമവാണ

പവരതനങ്ങള് കരവാറണിലുള്കക്കവാളളണിച്ചണിരണിക്കുന്ന ഡണി.പണി.ആര. പകവാരലം EPC

റമവാഡണില  നണിരമണിക്കുന്നതണിനവായണി  ഏകറടുതണിട്ടുളളതസ  M/S.  Rds-Cvcc

(Jv)ആണസ.  M/s.  Consulting  Engineers  Group  Limited എന്ന

സ്ഥവാപനകതയവാണസ  ഈ  പദ്ധതണിയുകട  നണിരമവാണ  റമലറനവാട്ടതണിനവായണി

ചുമതലെകപ്പെടുതണിയണിരണിക്കുന്നതസ.   കരവാറകവാരന്  തയവാറവാക്കുന്ന  ഡണിസസന്

കണ്സള്ട്ടണിലംഗസ എഞണിനശയരമവാര അലംഗശകരണിച്ചവാണസ പവൃതണി നടപ്പെണിലെവാക്കുക.

ഈ  ററവാഡണികന്റെ  നണിരമവാണ  പവരതനങ്ങള്  നണിലെവണില

പുറരവാഗമണിച്ചുകകവാണണിരണിക്കുന്നു.  ഇക്കവാരഷതണില  ചണിലെ  പരവാതണികള്

ഉയരന്നുവന്നതണികനത്തുടരന്നസ  പരണിറശവാധന  നടതവാന്   പറഞണിരുന്നു.

അതണികന്റെ  ബവാക്കണി  കവാരഷങ്ങളണില  ഇടകപടവാലം.  പുനലൂര,  പതനവാപുരലം,
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റകവാന്നണി,  റവാന്നണി  എന്നശ  നണിറയവാജകമണ്ഡലെങ്ങളണിലൂകടയവാണസ  ഈ  ററവാഡസ

കടന്നുറപവാകുന്നതസ.  പസ്തുത മണ്ഡലെങ്ങളണികലെ എലം.എല.എ.-മവാരുലം ഇതുമവായണി

ബന്ധകപ്പെട്ട  ചണിലെ  കവാരഷങ്ങള്  ശ്രദ്ധയണിലകപ്പെടുതണിയണിരുന്നു.   പുനലൂര

എലം.എല.എ.  ശ്രശ.  പണി.  എസസ.  സുപവാല  ഇതുമവായണി  ബന്ധകപ്പെട്ടസ  ചണിലെ

വണിഷയങ്ങള് ശ്രദ്ധയണിലകപ്പെടുതണിയ ഉടന്തകന്ന ഇടകപടുകയുലം  കതവാട്ടടുത

ദണിവസലംതകന്ന അതണിനസ അടണിയന്തര പരണിഹവാരലം കവാണുന്ന നണിലെയുണവാവകയുലം

കചയ.   അറദ്ദേഹലം ഈ സഭയണിലുണസ.  റകവാന്നണി എലം.എല.എ.  ശ്രശ. കക. യു.

ജനശഷസ കുമവാര ഇതുമവായണി ബന്ധകപ്പെട്ടസ ചണിലെ കവാരഷങ്ങള് ശ്രദ്ധയണിലകപ്പെടുതണിയ

ഉടന്തകന്ന അവണിടലം സന്ദരശണിക്കുകയുലം ചണിലെ കവാരഷങ്ങള് പരണിഹരണിച്ചുറപവാകുന്ന

സ്ഥണിതണിയുമവാണുണവായണിട്ടുള്ളതസ. റവാന്നണി എലം.എല.എ. ശ്രശ. പറമവാദസ നവാരവായണ്

ഇതുമവായണി  ബന്ധകപ്പെട്ടസ  ചണിലെ  വണിഷയങ്ങള്  ശ്രദ്ധയണിലകപ്പെടുത്തുകയുലം  ഞവാന്

എലം.എല.എ.-യ്കക്കവാപ്പെലം ആ സ്ഥലെതസ റപവാകുകയുലം കചയ്തണിരുന്നു.  അവണികട

വലെണിയറതവാടണികന്റെ ആഴവലം വശതണിയുലം വരദ്ധണിപ്പെണിക്കുന്നതണിനസ അടണിയന്തര നടപടണി

സകശകരണിക്കണകമന്നവായണിരുന്നു  എലം.എല.എ.-യുകട  ആവശഷലം.  അതസ  വളകര

ജനകശയമവായ ആവശഷമവായണിരുന്നു. അതണിനസ ശക്തമവായ നണിരറദ്ദേശലം നലകുകയുലം

അതണികന്റെ  ഭവാഗമവായണി  ജനങ്ങളുലം  അവണിടകത  ജനപതണിനണിധണിയുകമവാകക്ക
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ആഗഹണിച്ചതുറപവാകലെ  അതണികന്റെ  പവൃതണി  ആരലംഭണിക്കുകയുലം  കചയ.

ഇതുമവായണി  ബന്ധകപ്പെട്ടസ  റവാന്നണി  മണ്ഡലെതണില  അദവാലെത്തുകള്

സലംഘടണിപ്പെണിക്കണകമന്നസ   നണിരറദ്ദേശണിച്ചതുപകവാരലം  അദവാലെത്തുകള്

സലംഘടണിപ്പെണിക്കുകയുലം  തുടരന്നസ   പഞവായത്തുതലെ  അദവാലെത്തുകളുലം

നടതണിയണിട്ടുണസ. ശ്രശ. കക. ബണി. ഗറണഷസ കുമവാര പറഞതുറപവാകലെ ഇതുമവായണി

ബന്ധകപ്പെട്ടസ  അവണികടയുലം  വണിവണിധ  പരവാതണികള്   വന്നണിരുന്നു.  പസ്തുത

പരവാതണികളണിറന്മേല  അറനകഷണവലം  പറതഷക  സലംവണിധവാനവലം  ഒരുക്കണിയ

കവാരഷവലം ഇതണിറനവാടസ റചരത്തുപറയവാന് ഞവാന് ഉറദ്ദേശണിക്കുകയവാണസ. ററവാഡണില

കവള്ളലം  കയറവാനുള്ള  സവാധഷത  കണക്കണികലെടുതസ  ചണിലെ  ഭവാഗങ്ങളണില

ഡണി.പണി.ആര.-ല  നണിഷ്കരച്ചണിരണിക്കുന്ന  എഫസ.ആര.എല.  (ഫണിനണിഷ്ഡസ  ററവാഡസ

കലെവല)  ഉയരതണി ററവാഡസ  നണിരമണിറക്കണതവായണിട്ടുണസ.  റപവാജക്ടസ  റണിറപ്പെവാരട്ടസ

തയവാറവാക്കുറമവാള്  ഡണി.പണി.ആര.-ല  കപവാതുകവ  കകവാടുക്കുന്നതവാണസ

എഫസ.ആര.എല. ചണിലെ സ്ഥലെങ്ങളണില ററവാഡസ ഉയരതണിലെവായണിരണിക്കുലം. അവണികട

ഉയരലം കുറയ്റക്കണണിവരുലം.   ചണിലെ സ്ഥലെതസ  ററവാഡസ തവാഴ്ചയണിലെവായണിരണിക്കുലം.

അവണികട പറതഷകലം മണണിട്ടസ  കലെവലെവാക്കണലം.  അങ്ങകന കലെവല കചയ്യുന്നതസ

ഡണി.പണി.ആര.-കലെ  ഫണിനണിഷ്ഡസ  ററവാഡസ  കലെവല  ആണസ.  ഡണി.പണി.ആര.-ല
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പറയുന്ന  ആ  ഫണിനണിഷ്ഡസ  ററവാഡസ  കലെവലെണിലുലം  മവാറലം  വരുറതണണിവന്നു.

ഫണിനണിഷ്ഡസ  ററവാഡസ  കലെവല  സവാധവാരണ  ഡണി.പണി.ആര.-ല

വരുന്നതവാകണങണിലുലം  അതണിലുലം  ഉയരതണി  ററവാഡസ  നണിരമണിറക്കണ  സ്ഥണിതണി

ഇവണികടയുണസ. ഡണി.പണി.ആര.-ല  നണിരറദ്ദേശണിച്ചണിരണിക്കുന്ന  കചയണിറനജുകളണികലെ

സലംരക്ഷണ  ഭണിതണികളുകട  ഉയരലം  നണിലെവണികലെ  കകസറസ  കണശഷനുമവായണി

തവാരതമഷലം  കചയ്യുറമവാള്  പരഷവാപ്തമകലന്നസ  കവാണുന്നു.  കൂടവാകത,  നണിലെവണികലെ

സ്ഥണിതണിയനുസരണിച്ചസ  അതഷവാവശഷമവായണി  കചയണിറനജുകളണില  സലംരക്ഷണ

ഭണിതണിയുകടയുലം ഓടകളുകടയുലം നണിരമവാണലം ഉള്കക്കവാള്ളണിച്ചണിട്ടണില. അതസ വളകര

ഗഇൗരവതണിലതകന്ന  അവരുകട  ശ്രദ്ധയണിലകപ്പെടുതണിയണിട്ടുണസ.  ഏകറടുത

സ്ഥലെകത  ററവാഡണികന്റെ  വശതണികൂട്ടുകയുലം  അറതവാകടവാപ്പെലം  ഉയരത്തുകയുലം

കചയ്യുറമവാള് പദ്ധതണി ബവാധഷതരവായ പരണിസരവവാസണികളുകട വശടുകളണിറലെയ്ക്കുള്ള

വഴണികളുകട  നണിരമവാണവലം  കലുങ്കുകളണിലനണിന്നുള്ള  കവള്ളലം  ഒഴുക്കസ

സുഗമമവാക്കുന്നതണിനവായണി ആഴലം കൂടണിയ  ലെശഡണിലംഗസ ചവാനലുകളുകട നണിരമവാണവലം

പവൃതണിയണിലുള്കപ്പെടുറതണതുണസ.  അക്കവാരഷലം  അവകര  അറണിയണിച്ചണിട്ടുണസ.

പവൃതണിയുകട  കരവാര  ഇ.പണി.സണി.  മുഖവാന്തരമവായതണിനവാല  റകവാണ്ട്രവാക്ടറകട

സസറസ  കണശഷന്   അനുസരണിച്ചസ  ആവശഷമവായ  സ്ട്രക്ചറകളുലം  ഡണിസസന്
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കചയ്തസ  റമലറനവാട്ട  ഏജന്സണിയുകട   അലംഗശകവാരലം  ലെഭഷമവാക്കണി  പവൃതണി

നടപ്പെണിലെവാറക്കണതവാണസ.   ഇതണിനുള്ള  നണിരറദ്ദേശങ്ങള്  റകവാണ്ട്രവാക്ടരമവാരക്കുലം

കണ്സള്ട്ടന്റെണിനുലം  അതതസ  സമയതസ  നലകണിവരുന്നുണസ.  എന്നവാല  ഈ

നണിരറദ്ദേശങ്ങള്  പവാലെണിക്കുന്നതണില   റമലറനവാട്ട  ഏജന്സണിയുലം  കരവാറകവാരുലം

വശഴ്ചവരുത്തുന്നുകണന്നുള്ളതസ  ശ്രദ്ധയണിലകപ്പെട്ടണിട്ടുണസ.   അതസ   വളകര

ഗഇൗരവതണികലെടുക്കുലം.  ഇക്കവാരഷതണില  പശങ്ങള്  പരണിഹരണിച്ചസ

നടപ്പെണിലെവാക്കുന്നതണിനുറവണ കരശന നണിരറദ്ദേശങ്ങള് റമലറനവാട്ട ഏജന്സണിക്കുലം

കരവാറകവാരക്കുലം  വശണലം  നലകണിയണിട്ടുണസ.  ഇവ  നടപ്പെവാക്കുന്നുകണന്നസ

നണിരശക്ഷണിക്കവാന്  കക.എസസ.ടണിപണി.-ക്കുലം  കരശന  നണിരറദ്ദേശലം  നലകണിയണിട്ടുണസ.

ഇതണിനുപുറകമ ഈ പറതഷക സസറസ റനരണില കവാണവാനുലം  ഇവണികട സൂചണിപ്പെണിച്ച

മണ്ഡലെങ്ങളണികലെ  എലവാ  വണിഷയങ്ങളുലം  പരണിറശവാധണിക്കവാനുലം  ഒരു   റയവാഗലം

വണിളണിച്ചുറചരക്കവാകമന്നസ സഭകയ അറണിയണിക്കുകയവാണസ. 

ശ്രശ  .    കക  .    ബണി  .    ഗറണഷസ  കുമവാര:  സര,  അങ്ങസ  പറഞതുറപവാകലെ,

ഇ.പണി.സണി.  റമവാഡലെണില പവാന് വരയ്ക്കുറമവാള് കമനണിക്കവാറരവാ കണ്സള്ട്ടറന്റെവാ

റമലറനവാട്ട  കമനണിറയവാ  അവണികട  വന്നണിട്ടണില.  ഇറപ്പെവാഴകത  പശലം,

റകവാണ്ട്രവാക്ടകറക്കവാള്   അപകടലം  ഈ  റമലറനവാട്ട  കമനണിയവാണസ.  ററവാഡസ
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ഉയരതണകമന്നസ  പറയുറമവാള്   അവര  അനുവവാദലം  തരവാതതുകകവാണസ

  ഞങ്ങള് ററവാ ഡസ ഉയരതണികലന്നവാണസ റകവാണ്ട്രവാക്ടര പറയുന്നതസ. ജനങ്ങള്ക്കസ

അവരുകട  വശടുകളണിറലെയണിറങ്ങവാന്  വഴണിറവണകമന്നസ  വളകര

പറകവാപനറതവാകടയവാണസ  പറയുന്നതസ.  ഇങ്ങകന  സരക്കവാരണികന്റെ

പതണിഛവായയ്ക്കുറപവാലുലം  റമവാശമുണവാകുന്ന  തരതണില  ജനങ്ങറളവാടസ  വളകര

റമവാശമവായണി  സകകവാരഷലം  കചയ്യുന്ന  രശതണിയവാണസ.  ബഹുമവാനകപ്പെട്ട  മനണി

പറഞതുറപവാകലെ,  അവണികട  റബവാരഡസ  വച്ചണിട്ടുണസ.  പരവാതണി  കകവാടുക്കവാനുള്ള

അവരുകട  നമരുമുണസ.  പഞവായതസ  പസണിഡന്റുലം  എലം.എല.എ.-യുലം

ഉള്കപ്പെടുന്ന  കമണിറണികള് രൂപശകരണിച്ചണിട്ടുണസ.   ഇകതലവാലം  കൂടണിക്കഴണിയുറമവാള്

എലവാലം ശരണികയന്നുപറഞസ അവര അവണികടനണിന്നുലം ഇറങ്ങണിറപ്പെവാകുലം.  ഞങ്ങള്

പണിരണിഞകഴണിയുറമവാള്  അവര പഴയതുറപവാകലെതകന്ന കചയ്യുലം. ഇങ്ങകന പലെ

പവാവശഷമവായണി. റകവാണ്ട്രവാക്ടര പവാന് വരണിച്ചണിട്ടവാറണവാ വരുന്നകതന്നസ അറണിയണില.

ഈ  റകവാണ്ട്രവാക്ടര  വന്നതണിനുറശഷലം   ഞവാന്  ആ  ററവാഡണിലൂകട  12

കണിറലെവാമശറര   അവറരവാകടവാപ്പെലം  നടന്നസ  ഓറരവാ  കലുങ്കുലം  ഓറരവാ  ഓടയുലം

കവാണണിച്ചുകകവാടുത്തു.   ഇറപ്പെവാള്  ഡണിസസനണിലെണില,  സരക്കവാര  അനുവവാദലം

തരുന്നണില എകന്നവാകക്ക ആളുകളുകട മുമണിലവച്ചസ പറയുകയവാണസ.  അതുകകവാണസ
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തണിരക്കുള്ള പരണിപവാടണികള്ക്കണിടയണിലുലം മനണി  അവകരക്കൂടണി വണിളണിച്ചസ ആ സസറസ

സന്ദരശണിക്കുന്നതണിനസ  ഒരു  മണണിക്കൂര  കചലെവഴണിക്കണലം.   തവാഴ്ന്നുകണിടക്കുന്ന

ഭവാഗങ്ങള് ഉയരതവാനുലം കലുങ്കുകളണിലകൂടണി  കവള്ളലം ഒഴുക്കണിവണിടവാനുലം  കരശന

നടപടണി സകശകരണിക്കണലം.  ലെശഡണിലംഗസ ചവാനല എകന്നവാകക്ക അവര പറയുന്നതസ

കചറണിയ  കവാരഷമല.   ഒന്നര  കണിറലെവാമശറററവാളലം  ദൂരമുണസ.  അവര  മനണികയ

കതറണിദ്ധരണിപ്പെണിക്കുന്നതവാണസ.  ബഹുമവാനകപ്പെട്ട  മനണി  അടണിയന്തരമവായണി  അവണിടലം

സന്ദരശണിക്കവാന്  ഒരു തശയതണി നണിശ്ചയണിക്കുറമവാ?

ശ്രശ  .    പണി  .    എ  .    മുഹമദസ  റണിയവാസസ:  സര,    റലെവാകബവാങണികന്റെ

ധനസഹവായറതവാകട  നടപ്പെണിലെവാക്കുന്ന  പദ്ധതണിയവാണണിതസ.  കപവാതുകവ

സലംസ്ഥവാനകത ററവാഡുകളുകട സ്ഥണിതണി  പരണിറശവാധണിച്ചവാല  ഗഇൗണസ  കലെവല

വറരണതസ  അനണിവവാരഷമവാണസ. യഥവാരത്ഥതണില ററവാ ഡുകള് നണിരമണിക്കുറമവാള്

നല  നണിലെയണില  ഉയരതണി  നണിരമണിറക്കണതവാണസ.   അങ്ങകന  നണിരമണിച്ചവാല

കുററ  പശങ്ങള്  പരണിഹരണിക്കവാന്  കഴണിയുലം.   ദഇൗരഭവാഗഷവശവാല

സലംസ്ഥവാനതണികന്റെ  ഭൂപകൃതണിയുലം  മറസ  പറതഷകതകളുലം  കവാരണലം  അങ്ങകന

നണിരമണിച്ചവാല അതസ  മറസ ചണിലെ പശങ്ങളണിറലെയസ റപവാകുലം.  വശടുകളണില കവള്ളലം

കയറകയുലം  മറ്റുലം  കചയ്യുലം.   സലംസ്ഥവാനകത  ററവാഡുകളണില  ശരണിയവായ
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കഡ്രെയണിറനജസ  സലംവണിധവാനമണിലവാത  പശമുണസ.  ഒരു  ഏറകവാപനറതവാടുകൂടണി

അതസ നടപ്പെവാക്കവാനുള്ള ശ്രമമവാണസ  നടക്കുന്നതസ.  മറസ സലംസ്ഥവാനങ്ങളണിലനണിന്നസ

വഷതഷസ്തമവായണി റകരളതണില വരഷതണില  7  മവാസറതവാളലം മഴയവാണസ.  ഈ

മഴയതസ  ററവാഡുകകളവാകക്ക  നനഞസ  കുതണിരന്നുവരുന്ന  സ്ഥണിതണിയവാണസ.

ഇതണികന്റെ  ഭവാഗമവായണി  പുതണിയ  രശതണികള്  ആവണിഷ്കരണിച്ചസ  മുറന്നവാട്ടുറപവാകവാനുള്ള

ശ്രമമവാണസ  കപവാതുകവ  നടതണികക്കവാണണിരണിക്കുന്നതസ.  സലംസ്ഥവാനകത

ററവാഡുകള്ക്കസ തവാങ്ങവാവന്നതണിനുമപ്പുറലം കനമുള്ള വവാഹനങ്ങളുണസ.  ഇകതവാന്നുലം

പരണിറശവാധണിക്കവാകതയവാണസ കപവാതുകവ റപവാകവാറള്ളതസ.  ഇതരലം പശങ്ങള്ക്കസ

പരണിഹവാരലം  കവാണുക  എന്നുള്ള നണിലെയണിലെവാണസ  ഇതരലം  പദ്ധതണികള് അവര

മുറന്നവാട്ടുവയ്ക്കുന്നതസ.  ബഹുമവാനകപ്പെട്ട എലം.എല.എ.-യുകട മണ്ഡലെതണില  മുമലം

ഞവാന് റപവായണിട്ടുണസ.  ഇനണിയുലം റപവാകുന്നതണില ഒരു വണിറരവാധവമണില.  റനരണിട്ടസ

വന്നുകണസ  ഇക്കവാരഷതണിലെണിടകപടവാലം.   അറതവാകടവാപ്പെലം  ഈ  ററവാഡണികന്റെ  മറസ

മണ്ഡലെങ്ങളണിലുള്ളവകരയുലം  റചരത്തുകകവാണസ   ഇനണിയുലം  എകന്തങണിലുലം

പശമുറണവാകയന്നസ മനസണിലെവാക്കുന്നതണിനസ   അടണിയന്തരമവായണി അവണികടതകന്ന

ഒരു റയവാഗലം  വണിളണിക്കവാവന്നതവാണസ. 

2. മനുഷഷക്കടതസ തടറയണതണികന്റെയുലം വഷവാജ റണിക്രൂട്ടണിലംഗസ ഏജന്സണികളുകട
പവരതനലം അവസവാനണിപ്പെണിറക്കണതണികന്റെയുലം ആവശഷകത
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ശ്രശ  .    അനൂപസ  റജക്കബസ:  സര,  ഇന്നസ  റകന-സലംസ്ഥവാന

സരക്കവാരുകളുകടയുലം  റപവാലെശസണികന്റെയുകമവാകക്ക  മുന്നറണിയണിപ്പുകളുകണങണിലുലം

പലെറപ്പെവാഴുലം  പലെതരതണിലുള്ള  ചതണികളണിലകപ്പെട്ടസ  മനുഷഷക്കടതണിനസ

വണിറധയരവാകുന്ന  അനവധണി  യുവതശ/യുവവാക്കളടക്കലം  നമ്മുകട

സലംസ്ഥവാനത്തുകണന്നുള്ളതസ ഞവാന് ഈ സഭയുകട  ശ്രദ്ധയണില കകവാണവരവാന്

ആഗഹണിക്കുകയവാണസ.  കതവാഴണില ചൂഷണതണിനുലം സലെലംഗണിക ചൂഷണതണിനുലം

നണിരബന്ധണിത  അവയവ  മവാറതണിനുലം  നണിരബന്ധണിത  വണിവവാഹതണിനുകമവാകക്ക

കശഴസകപ്പെട്ടുറപവാകുന്ന  സവാഹചരഷങ്ങള്  ഇന്നുണവാകുന്നുണസ.  രവാജഷകമവാട്ടവാകകയുലം

സലംസ്ഥവാനത്തുകമവാകക്ക  ഇതണികന്റെകയണലം  വരഷലംറതവാറലം  വരദ്ധണിക്കുകയവാണസ.

റകരളതണില  2017-ല  53  റകസുകളവാണസ ഇതരതണില വന്നണിരുന്നകതങണില

2019-ല അതസ 150 ആയണി വരദ്ധണിച്ചണിരണിക്കുന്നു. ഓറരവാ വരഷവലം ഇതരതണില

കൂടുതല റകസുകള് റണിറപ്പെവാരട്ടസ  കചയകപ്പെടുന്നുണസ.  എയരറപവാരട്ടുകളണിലുലം മറ്റുലം

കൂട്ടമവായണി  സശകകള  കവാണുറമവാള്  ഉറദഷവാഗസ്ഥരക്കസ  സലംശയലം  റതവാന്നണി

അവകര  റചവാദഷലം  കചയ്യുറമവാഴവാണസ  പലെറപ്പെവാഴുലം  ഇതസ  തണിരണിച്ചറണിയുന്നതുലം

കുറക്കവാകര  കകണതവാന്  കഴണിയുന്നതുലം.  വണിസണിറണിലംഗസ  വണിസയുകട  മറവണില

അനവധണി  ആളുകകള വണിറദശറതയസ  കടതവാനുള്ള നശക്കമവാണസ  പലെറപ്പെവാഴുലം
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ഇതരതണിലുള്ള  റവാക്കറ്റുകള്  നടത്തുന്നതസ.   കൂട്ടമവായണിട്ടലവാകത

ഒറയ്കക്കവാറയ്റക്കവാ  രണറപകര  വശതറമവാ  വണിസണിറണിലംഗസ  വണിസയണില

കകവാണറപവാകുന്ന  സവാഹചരഷങ്ങളുണസ.  ഇതസ  വലെണിയ  രശതണിയണില

വരദ്ധണിച്ചുവരുന്നു  എന്നുള്ളതവാണസ.  ഇവര  അവണികട  എതണിക്കഴണിയുറമവാള്

അവരക്കസ  വവാഗവാനലം  കചയ്തണിരുന്ന  ശമളലം  പലെറപ്പെവാഴുമുണവാകുന്നണില.  അടുത

ദണിവസങ്ങളണില എകന്റെ മണ്ഡലെതണികലെ രണസ സശകള് ഇതുമവായണി ബന്ധകപ്പെട്ട

ചൂഷണതണിനസ  വണിറധയരവായണി  ഗള്ഫസ  രവാജഷങ്ങളണിലെകകപ്പെട്ട

സന്ദരഭമുണവായണിട്ടുണസ.  അവര അവണികട കചല്ലുറമവാള് വവാഗവാനലം കചയ്ത ശമളലം

അവരക്കസ  നലകുന്നണില.  അവര  റജവാലെണി  കചയവാന്  വണിസമതണിക്കുറമവാള്

അവകര പറതഷക സ്ഥലെങ്ങളണിറലെയസ മവാറ്റുകയുലം അവണികടവച്ചസ  മവാനസണികമവായ

വലെണിയ  പശഡനതണിനസ  വണിറധയരവാവകയുമവാണസ.  അവരക്കസ  ഭക്ഷണലം

കകവാടുക്കുകയണില.   പലെതരതണിലുള്ള  സമരദ്ദേതണിലെവാഴവാനുള്ള

ശ്രമങ്ങളുണവാകുന്നു.  അതുവഴണി  ഏകതങണിലുലം  രശതണിയണില  അവണികടനണിന്നുലം

രക്ഷകപ്പെട്ടവാല  മതണികയന്ന  മവാനസണിക  സ്ഥണിതണിയണിറലെയസ  ഇതരതണിലുള്ള

സശകള് കചകന്നത്തുന്നു. ഇതസ വളകര ഗഇൗരവവലം ഗുരുതരവമവായ  വണിഷയമവായണി

ഇന്നസ  ഉടകലെടുതണിരണിക്കുകയവാണസ. ഗവണ്കമന്റെണികന്റെ  ശ്രദ്ധയണിലുള്ള
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വണിഷയമവാണസ.  ഇക്കവാരഷതണില  കൂടുതല  പവാധവാനഷറതവാകട   ഗവണ്കമന്റെസ

ഇടകപടണകമന്നവാണസ എനണിക്കസ സൂചണിപ്പെണിക്കവാനുള്ളതസ.    ഇതുമവായണി ബന്ധകപ്പെട്ടസ

റകന  ആക്ടസ  വന്നറപ്പെവാള്  അതണില  ധവാരവാളലം  നബനതകളുകണന്നുള്ളതവാണസ

മകറവാരു വണിഷയലം.  അതുകകവാണതകന്ന സലംസ്ഥവാന സരക്കവാര  ഇക്കവാരഷതണില

കൂടുതല  ശ്രദ്ധ  കചലുറതണതവായണിട്ടുണസ.   വണിറദശതസ  റജവാലെണി  കചയവാന്

തവാല്പരഷകപ്പെട്ടസ  വരുന്നവരക്കസ ഓറണിയറന്റെഷന് റപവാഗവാലം നടതവാന് കഴണിയുറമവാ

എന്നുള്ളതസ  സരക്കവാര  പരണിറശവാധണിറക്കണ  കവാരഷമവാണസ.  അറതവാകടവാപ്പെലം

തണിരണിച്ചുവരവാന്  തവാല്പരഷകപ്പെടുന്ന  പവവാസണി    കതവാഴണിലെവാളണികളുകട

പുനരധണിവവാസതണിനസ  കൂടുതല  ഊന്നല   നലറകണതവായണിട്ടുണസ.  ഞവാന്

റനരകത സൂചണിപ്പെണിച്ചതുറപവാകലെ, ചതണിയണിറലെവാ മനുഷഷക്കടതണിറലെവാ അകകപ്പെട്ടസ

മറസ  രവാജഷങ്ങളണില  അകകപ്പെട്ടവകര  തണിരണിച്ചുകകവാണവന്നവാല  അവകര

പുനരധണിവസണിപ്പെണിക്കവാനുള്ള  നടപടണികളുണവാറകണതുണസ.  അറതവാകടവാപ്പെലം

വണിറദശ  റണിക്രൂട്ടസകമന്റെസ  വണിശകവാസഷതയുള്ള  ഏജന്സണികള്ക്കുമവാതമവായണി

പരണിമണിതകപ്പെടുതവാനുലം  അതണികന്റെ  രജണിറസ്ട്രഷകന  സലംബന്ധണിച്ചസ  കൂടുതല

ആധണികവാരണികത  കകവാണവറരണതവായണിട്ടുമുണസ.  അക്കവാരഷതണില  റനവാരക്ക

റൂട്ടസസണികന്റെ    കൂടുതല  ഇടകപടലുണവാറകണതവായണിട്ടുണസ.   എയരറപവാരട്ടുകള്
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വഴണിമവാതമല  തശരറദശലം  വഴണിയുള്ള  മനുഷഷക്കടത്തുലം  ഇന്നുണവാകുന്നുണസ.

വലെണിയ  റകവാളണിളക്കലം  സൃഷ്ടണിച്ച   ഒരു  സലംഭവമവാണസ  2019-ലുണവായ  മുനമലം

മനുഷഷക്കടതസ.   തശരറദശത്തുള്ള  ജവാഗതവാ  സമണിതണികകള  കൂടുതല

കവാരഷപവാപ്തണിയണികലെതണിറക്കണതവായണിട്ടുണസ.   ഏതവായവാലുലം  ഈ  വണിഷയകത

കൂടുതല  ഗഇൗരവമവായണി  കണകകവാണള്ള  ഇടകപടലുകള്  ഗവണ്കമന്റെണികന്റെ

ഭവാഗത്തുനണിന്നുമുണവാകണകമന്നസ   ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കലെണിലൂകട  ഞവാന്

ആവശഷകപ്പെടുകയവാണസ.

മുഖഷമനണി  (ശ്രശ  .    പണിണറവായണി  വണിജയന്):  സര,  സരക്കവാര

അതശവഗഇൗരവമവായണി  കവാണുകന്നവാരു  വണിഷയമവാണസ  ബഹുമവാനഷനവായ  അലംഗലം

ഇവണികട  ഉന്നയണിച്ചണിരണിക്കുന്നതസ.  മനുഷഷക്കടതസ  തടയുന്നതണിനസ

റകനസരക്കവാരുമവായണി  സഹകരണിച്ചസ  കരശനമവായ  നണിരശക്ഷണ  സലംവണിധവാനലം

നമ്മുകട  സലംസ്ഥവാനതസ  ഏരകപ്പെടുതണിയണിട്ടുണസ.  കകക്രലംബവാഞസ  കഎ.ജണി.

റനവാഡല  ഓഫശസറവായണി  ഇതണിനവായണി  റസറസ  കസല  പവരതണിച്ചുവരുന്നു.

റനവാഡല  ഓഫശസറകട  റമലറനവാട്ടതണില  എലവാ  റപവാലെശസസ  ജണിലകളണിലുലം

ആന്റെണി  ഹബമണ്  ട്രവാഫണിക്കണിലംഗസ  യൂണണിറ്റുകളുലം  രൂപശകരണിച്ചണിട്ടുണസ.  തശര റദശലം,

വണിമവാനതവാവളങ്ങള്  എന്നണിവ  മുറഖനയുള്ള  മനുഷഷക്കടതസ  സലംബന്ധണിച്ച
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രഹസഷവണിവരങ്ങള്ക്കനുസൃതമവായണി  സതകര  നടപടണികള്  സകശകരണിക്കുന്നുണസ.

റസവാഷഷല  മശഡണിയ  വഴണിയുള്ള  റണിക്രൂട്ടസകമന്റെസ  തട്ടണിപ്പുകള്  തടയുന്നതണിനസ

റപവാലെശസണികന്റെ  കകസബര  വണിഭവാഗതണികന്റെ  റസവനവലം

പറയവാജനകപ്പെടുതണിവരുന്നു.  വണിറദശതസ  വശട്ടുറജവാലെണിക്കവായണി  റപവാകുന്നതണിനസ

പതവാലംതരലം  വണിദഷവാഭഷവാസറയവാഗഷതയുള്ളവരക്കസ  നണിലെവണില  എമണിറഗഷന്

കണിയറന്സസ ആവശഷമണില. എന്നവാല ഇഇൗ റയവാഗഷതയണിലവാതവരക്കസ ഗവാരഹണിക

കതവാഴണില  കചയ്യുന്നതണിനസ  കണിയറന്സസ  ആവശഷമവാണസ.  ഇവകര  വണിസണിറണിലംഗസ

വണിസയണില  വണിറദശറതയസ  കകവാണറപവാകുകയുലം  അവണികട  നണിന്നുലം  മറ്റു

രവാജഷങ്ങളണികലെതണിക്കുന്നതുമവാണസ  അനധണികൃത  റണിക്രൂട്ടസകമന്റെസ  ഏജന്സണികളുകട

രശതണി.  അതണിനവാല  റസവാണ്സകറക്കുറണിച്ചുലം  മറ്റുമുള്ള  വണിവരലം  ലെഭഷമവാകവാത

സ്ഥണിതണിയുണസ.  എലവാതരലം  വണിറദശ  റണിക്രൂട്ടസകമന്റുകളുലം  ഇ-കകമറഗറസ

സണിസതണിറലെയസ  മവാറവാന് റകനസരക്കവാര തശരുമവാനണിച്ചവാല മവാതറമ ഇതരലം

ചൂഷണങ്ങള്  ഫലെപദമവായണി  തടയവാന്  കഴണിയുകയുള.  വണിറദശത്തുള്ളവരുകട

വണിവര  റശഖരണതണിനുലം  ഇഇൗ  സലംവണിധവാനലം  സഹവായകരമവാണസ.  വഷവാജ

റണിക്രൂട്ടസകമന്റെസ,  മനുഷഷക്കടതസ  എന്നണിവയണിലൂകട  വണിറദശതസ

കുടുങ്ങണിറപ്പെവാകുന്നവകര  ഇന്തഷന്  എലംബസണി,  പവവാസണി  സലംഘടനകള്
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എന്നണിവയുകട  സഹവായറതവാകട  നവാട്ടണില  തണിരണികച്ചതണിക്കുന്നതണിനസ  റനവാരക്ക

വകുപ്പെസ  സതകര  നടപടണികള്  സകശകരണിക്കുന്നുണസ.  നണിയമവാനുസൃതമലവാത

റണിക്രൂട്ടസകമന്റെസ, വണിസവാ തട്ടണിപ്പെസ എന്നണിവയ്കക്കതണികര വണിപുലെമവായ റബവാധവല്കരണ

പരണിപവാടണികള് റനവാരക്ക വകുപ്പെസ സലംഘടണിപ്പെണിച്ചുവരുന്നു. ഇതരലം പരവാതണികളണില

കരശന നടപടണി സകശകരണിക്കുന്നതണിനവായണി ബന്ധകപ്പെട്ടവരുമവായണി ചരച്ച നടതണി

'ഓപ്പെററഷന്  ശുഭ  യവാത'  എന്ന  ദഇൗതഷലം  ആരലംഭണിക്കുന്നതണിനസ  തശരുമവാനലം

കകകകക്കവാണണിട്ടുണസ. അതനുസരണിച്ചുള്ള നടപടണികള് സകശകരണിച്ചുവരുന്നു. 

ശ്രശ  .    അനൂപസ  റജക്കബസ:  സര,   സവാമൂഹണിക  മവാധഷമങ്ങള്  വഴണിയുള്ള

മനുഷഷക്കടതസ നണിയനണിക്കവാനുലം  അതരതണിലുള്ള പചരണങ്ങള്കക്കതണികര

റപവാലെശസസ  കകസബര  വണിലംഗസ  ആവശഷമവായ  നടപടണികള്

സകശകരണിക്കുന്നുകണന്നുലം  അങ്ങണിവണികട  സൂചണിപ്പെണിച്ചു.  പകക്ഷ  ഇറപ്പെവാഴുലം

റസവാഷഷല  മശഡണിയയണില  ഇതുമവായണി  ബന്ധകപ്പെട്ടസ  ധവാരവാളലം  പരസഷങ്ങള്

പചരണിക്കുന്നുണസ.  ഒരു  റഫവാണ്  നമര  മവാതമവായണിരണിക്കുലം

പചരണതണിനുപറയവാഗണിക്കുന്നതസ.  നമറണിറലെയസ  വണിളണിക്കുകയവാകണങണില ഒരു

നണിശ്ചണിത  തുകയടയവാന്  ആവശഷകപ്പെടുലം.   ഇഇൗ  തുക  രറണവാ  മൂറന്നവാ

ഗഡുക്കളവായണി  അടച്ചുകഴണിഞവാലപണികന്ന   നമറലം,  വഷക്തണിയുലം,  അക്കഇൗണലം
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നണിലെവണിലുണവായണിരണിക്കണില.  ഞവാന് ഈ വണിഷയലം സലംസവാരണിക്കുന്ന സമയത്തുലം

കകസബര വണിലംഗസ കവാരഷക്ഷമമവാകണന്നസ അങ്ങസ പറയുറമവാഴുലം ഇതരതണിലുള്ള

തട്ടണിപ്പുകള് ഇറപ്പെവാഴുലം തുടരുന്നു എന്നതവാണസ സതഷലം. ഇതരലം വണിഷയങ്ങളണില

സരക്കവാര  ശ്രദ്ധവാപൂരവ്വേലം  ഇടകപട്ടസ,  റലെവാക്കല  റപവാലെശസണിനസ  തകന്ന

റകകസടുക്കവാനുള്ള  സവാഹചരഷവമുണവാകുന്ന  തരതണിലുള്ള  നടപടണികള്

സകശകരണിക്കണലം. 

ശ്രശ  .    പണിണറവായണി  വണിജയന്:  സര,  തട്ടണിപ്പെണികന്റെ  പറതഷകതയതവാണസ.

തട്ടണിപ്പെണികനതണികര  ജവാഗതകപ്പെടുതണികക്കവാണണിരണിക്കുറമവാള്  തകന്ന

അനവധണിറപര  തട്ടണിപ്പെണിനണിരയവാകുകയവാണസ.  ജവാഗതകപ്പെടുതല

അവസവാനണിപ്പെണിക്കവാന്  കഴണിയണില.  കൂടുതല  ശക്തമവായ  നടപടണികളണിറലെയസ

സരക്കവാര നശങ്ങുകതകന്ന കചയ്യുലം.  


