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അടടിയന്തരപ്രമമേയയ

മററോഡുകളുടട അറ്റകുറ്റപ്പണടികള് സമേയബനടിതമേറോയടി
പൂര്തത്തീകരടിമക്കേണ്ടതടിടന്റെ ആവശശ്യകത

മേടി  .    ടഡെപപ്യൂടടി  സത്തീക്കേര്:  സയസറോനടത മററോഡുകളുടട അറ്റകുറ്റപ്പണടികള്

സമേയബനടിതമേറോയടി  പൂര്തടിയറോക്കേറോതതുമൂലയ  മററോഡുകള്

ഗതറോഗതമയറോഗശ്യമേലറോതറോയയ  ജനങ്ങള്ക്കേക്ക്  ബുദടിമുട്ടുണ്ടറോക്കുന്നതറോയയ

പറയടപ്പടുന്ന  സറോഹചരശ്യയ  ചര്ച്ച  ടചയ്യുന്നതടിനറോയടി  സഭറോ  നടപടടികള്

നടിര്തടിവയ്ക്കണടമേന്ന  പ്രമമേയയ  പരടിഗണനയ്ടക്കേടുക്കേണടമേന്നറോവശശ്യടപ്പടക്ക്

സര്വ്വശത്തീ എല്മദറോസക്ക്  പടി.  കുന്നപ്പടിളടില്,  എന.  എ.  ടനലടിക്കുന്നക്ക്,  മമേറോനസക്ക്

മജറോസഫക്ക്,  അനൂപക്ക്  മജക്കേബക്ക്,  മേറോണടി  സടി.  കറോപ്പന,  ശത്തീമേതടി  ടക.  ടക.  രമേ

എന്നത്തീ ബഹുമേറോനടപ്പട അയഗങ്ങള് റൂള് 50 പ്രകറോരയ മനറോടത്തീസക്ക് നല്കടിയടിട്ടുണ്ടക്ക്. 

ടപറോതുമേരറോമേതക്ക്-വടിമനറോദസഞറോരയ,  യവജനകറോരശ്യ  വകുപ്പുമേനടി

(ശത്തീ  .    പടി  .    എ  .    മുഹമ്മദക്ക് റടിയറോസക്ക്):  സര്,  മകരളയ കറോലങ്ങളറോയടി ചര്ച്ച ടചയ്യുന്ന

വടിഷയമേറോണക്ക്  ഇന്നടിവടിടട  സഭയടില്  ഉയര്ന്നുവന്നടിട്ടുളതക്ക്.  ഇഇൗ  വടിഷയയ

പരടിഹരടിക്കുവറോന ആതറോര്ത്ഥമേറോയ ശമേങ്ങളറോണക്ക്  ടപറോതുമേരറോമേതക്ക്  വകുപ്പടിടന്റെ

ഭറോഗത്തുനടിന്നുയ കഴടിഞ്ഞ എല്.ഡെടി.എഫക്ക്.  സര്ക്കേറോരടിടന്റെ കറോലത്തുയ ഇമപ്പറോഴയ
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നടന്നുടകറോണ്ടടിരടിക്കുന്നതക്ക്.  ഇഇൗടയറോരു വര്ഷതടിനടിടയടില് അതടിടന്റെ ഭറോഗമേറോയടി

ഒമടടറ  ശമേങ്ങളറോണക്ക്  നടതടിയടിട്ടുളതക്ക്.  മകരളതടിടന്റെ  കറോലറോവസയടക്കേയ

ചടില പ്രശ്നങ്ങള് ഇതടിനക്ക് കറോരണമേറോണക്ക്.  അതടിനറോയടി പുതടിയ പദതടികള്തടന്ന

ആവടിഷ്കരടിച്ചക്ക്  നടപ്പടിലറോക്കേടിവരുന്നുണ്ടക്ക്.  റണടിയഗക്ക്  മകറോണ്ടറോകക്ക്  സയവടിധറോനയ

മററോഡെക്ക് പരടിപറോലനയ ഉറപ്പറോക്കുന്നതടിമലയ്ക്കുള പ്രധറോന ചുവടുവയ്പ്പറോണക്ക്.  നമ്മുടട

സയസറോനതക്ക്  ആദശ്യമേറോയടിടറോണക്ക്  ഇതക്ക്  നടപ്പറോക്കുന്നതക്ക്.  എലറോവരുയ  നടതടിയ

ചര്ച്ചയടട  സടിരടിറ്റക്ക്  ഉള്ടക്കേറോണ്ടുടകറോണ്ടറോണക്ക്  ഇതരതടിടലറോരു  പദതടി

മുമന്നറോട്ടുടകറോണ്ടുമപറോകുന്നതക്ക്,  അതക്ക്  ഭറോവടിയടില്  നമുക്കേക്ക്  ഏടറ  ഗുണകരമേറോകുയ.

ഒന്നുയ  രണ്ടുയ  ഘടങ്ങളടിടല  റണടിയഗക്ക്  മകറോണ്ടറോകക്ക്  പദതടി  മകരളതടില്

നടപ്പടിലറോക്കേടിടക്കേറോണ്ടടിരടിക്കുകയറോണക്ക്.  ഒന്നറോയ  ഘടതടില്  117,30,00,000/-

രൂപയറോണക്ക്  അനുവദടിച്ചതക്ക്.  അതടിടന്റെ പ്രവൃതടികള് നടപ്പടിലറോക്കേടിവരടികയറോണക്ക്.

രണ്ടറോയ  ഘടതടില്  184,98,60,000/-  രൂപ  അനുവദടിച്ചക്ക്  അതടിടന്റെയയ

പ്രവൃതടികളുയ നടപ്പടിലറോക്കുകയറോണക്ക്.  പരടിപറോലന കറോലറോവധടി പരസശ്യടപ്പടുതല്

എന്ന തത്തീരുമേറോനയ ഇഇൗ മമേഖലയടില് വലടിയ മേറോറ്റതടിനക്ക് സഹറോയകരമേറോയടിട്ടുണ്ടക്ക്.

2606 ഡെടി.എല്.പടി. മബറോര്ഡുകള് നടിരതക്ക് വടിഭറോഗയ മേറോതയ സറോപടിച്ചുകഴടിഞ്ഞ
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വടിവരയ  ഇവടിടട  ഇഇൗ അവസരതടില് പറയറോന ഞറോന ആഗ്രഹടിക്കുകയറോണക്ക്.

എലറോ  വടിയഗുകളടിലുമേറോയടി  3142  ഡെടി.എല്.പടി.  മബറോര്ഡുകള്  ഇതരതടില്

സറോപടിച്ചടിട്ടുണ്ടക്ക്.  പരടിപറോലന  കറോലറോവധടി  പരസശ്യടപ്പടുതടിയമതറോടട

മററോഡുകളുടട  നടിലവറോരയ  വര്ദടിച്ചുടവന്നക്ക്  മേറോതമേല  ഇഇൗ  കറോലയളവടിടല

പരടിപറോലനവയ ഉറപ്പറോക്കേറോനറോയടി. ഭരണ പ്രതടിപക്ഷ കക്ഷടികള് ഒരുമപറോടല ഇഇൗ

നത്തീക്കേടത  പടിന്തുണച്ചക്ക്  അവരുടട  മേണ്ഡലങ്ങളടില്  മബറോര്ഡെക്ക്  പ്രദര്ശന

ഉദ്ഘറോടനയ  നടതടിയടിരുന്നു.  ഇതരയ  മററോഡുകളടില് പരടിഹറോരമേറോകുന്നതക്ക്  ഒരു

ടപറോതു  ഇടടപടലടിടന്റെകൂടടി  ഭറോഗമേറോയടിടറോണക്ക്.  ജനങ്ങള്ക്കേക്ക്  ഇടടപടറോന

സറോധടിക്കുയ,  ഉമദശ്യറോഗസര്,  കരറോറുകറോര്  എന്നടിവര്   ശദടിക്കുന്ന സടിതടിവരുയ

ഇങ്ങടനയള  പരടിപറോലന  കറോലറോവധടിയള  മററോഡുകളടില്  ഇഇൗ  വടിഷയയ

പരടിഹരടിക്കേറോന  ഏടറക്കുടറ  സറോധടിച്ചതക്ക്  ഇഇൗ  പുതടിയ  ചുവടുവയ്പ്പടിടന്റെ

ഭറോഗമേറോയടിടറോണക്ക്.  പ്രത്തീ മേണ്സൂണ് പ്രവൃതടി നടതടി മററോഡുകളുടട പ്രശ്നങ്ങള്ക്കേക്ക്

പരടിഹറോരയ  കറോണറോനുയ  ശമേടിച്ചടിട്ടുണ്ടക്ക്.  മേഴക്കേറോലതക്ക്  മററോഡെക്ക്  പരടിപറോലനതടിനക്ക്

ആസൂതടിതമേറോയ  പ്രവര്തനങ്ങളുയ  ഏര്ടപ്പടുതടി.  അതടിടന്റെ  ഭറോഗമേറോയറോണക്ക്

കണ്മടറോള് റൂയ തുറന്നക്ക് പ്രമതശ്യക ടറോസക്ക് മഫറോഴക്ക് രൂപത്തീകരടിച്ചതക്ക്.  ഇക്കേഴടിഞ്ഞ ഒരു
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വര്ഷയ  സടിരമേറോയടി  കണ്മടറോള്  റൂയ  സയവടിധറോനയ  നമ്മുടട  സയസറോനതക്ക്

പ്രവര്തടിക്കുന്നുണ്ടക്ക്.  കുഴടി  രൂപടപ്പട്ടുകണ്ടറോല്  മേഴ  മേറോറുമമറോള്തടന്ന

തറോല്ക്കേറോലടികമേറോടയങടിലുയ  അതക്ക്  അടയ്ക്കറോനുള  സയവടിധറോനയ

സജ്ജമേറോക്കേടിയടിട്ടുണ്ടക്ക്.  കടിഫ്ബടി പ്രവര്തടികള് ആരയഭടിക്കേറോതടിടതക്ക് ഇതരയ

പ്രശ്നയ  ഉയര്ന്നുവന്നമപ്പറോള്  അവടിടടയയ  പണയ  അനുവദടിച്ചക്ക്  അറ്റകുറ്റപ്പണടി

സറോധശ്യമേറോക്കേറോനറോയടി.  ഇതക്ക്  കടിഫ്ബടിയമേറോയടി  നടതടിയ  ചര്ച്ച  വളടര

മപറോസടിറ്റത്തീവറോയടി  മേറോറടിയതടിടന്റെ  ഭറോഗമേറോയറോണക്ക്.  വകുപ്പുകളുടട  ഏമകറോപനയ

സറോധശ്യമേറോക്കേറോനറോണക്ക് ശമേടിക്കുന്നതക്ക്. വറോടര് അമതറോറടിറ്റടിയടട പ്രവൃതടികള് മററോഡെക്ക്

പ്രവൃതടികടള ബറോധടിക്കേറോതടിരടിക്കേറോനുള ഏമകറോപടിതമേറോയ ശമേയ നടത്തുന്നുണ്ടക്ക്.

മേനടിതല  ചര്ച്ചകളുടടയയ  ടസക്രടറടിതല  സമേടിതടികളുടട  മയറോഗതടിടന്റെയയ

തത്തീരുമേറോനപ്രകറോരയ പ്രമതശ്യക ഉതരവതടന്ന ഇതടിടന്റെ ഭറോഗമേറോയടി പുറടപ്പടുവടിച്ചു.

ജലമസചന  വകുപ്പുമേനടി  വളടര  മപറോസടിറ്റത്തീവറോയ  നടിലപറോടറോണക്ക്  ഇതടില്

സസത്തീകരടിച്ചടിട്ടുളതക്ക്.  മകരളതടിടല  മററോഡുകള്  ഒരു  കുഴടിമപറോലുയ  ഇലറോത

തരതടില് മേറോറണയ എന്നതറോണക്ക് സര്ക്കേറോരടിടന്റെ ലക്ഷശ്യയ.  അതക്ക് ഘടയഘടമേറോയടി

ടടകവരടിക്കേറോന സറോധടിക്കുയ എന്നുതടന്നയറോണക്ക് പ്രതത്തീക്ഷ.  ഒരു കറോരശ്യയ ഉറപ്പടിച്ചക്ക്
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പറയറോനറോകുയ,  മററോഡുകളുടട  കുഴടികളുടട  കറോരശ്യതടില്  കഴടിഞ്ഞ  ജൂടടല

മേറോസമതക്കേറോള് ഇതവണ കുറവറോണക്ക്  എന്ന കറോരശ്യയ  എടുത്തുപറയറോന ഞറോന

ആഗ്രഹടിക്കുകയറോണക്ക്.  എന്നറോല്  ഒരു  കുഴടി  മപറോലുയ  ഇലറോതറോകുക  എന്നതറോണക്ക്

സര്ക്കേറോരടിടന്റെ  ലക്ഷശ്യയ.  ഇതടിനുമവണ്ടടി  ഫലപ്രദമേറോയടി  സടിസ്റ്റടത

ചലടിപ്പടിക്കുകയറോണക്ക്.  മേഴക്കേറോലയ  ഭൂരടിഭറോഗയ  മേറോസങ്ങളുയ  അപഹരടിച്ചുടവന്നതക്ക്

വസ്തുതയറോണക്ക്.  എന്നറോല്  ഫലപ്രദമേറോയ  ആസൂതണതടിടന്റെ  ഭറോഗമേറോയടി

സര്വ്വകറോല  ടറമക്കേറോര്മഡെറോഡുകൂടടി  പദതടികള്  പൂര്തത്തീകരടിക്കേറോനറോയടി

എന്നുളതക്ക് ഇഇൗ സഭടയ അറടിയടിക്കേറോന ഞറോന പ്രമതശ്യകയ ആഗ്രഹടിക്കുകയറോണക്ക്.

ഇഇൗ സഭ ടഎകകമണ്ഠേന കയ്യടടിച്ചക്ക്  പറോസറോക്കേടിയ വര്ക്കേടിയഗക്ക്  കലണ്ടര് ഇതടിനക്ക്

ഗുണയടചയ.  വകുപ്പടിടല  പ്രധറോന  ഉമദശ്യറോഗസരുയ  ചത്തീഫക്ക്

എഞടിനത്തീയര്മേറോരുമുള്ടപ്പടടയള മേടിഷന ടത്തീയ രണ്ടറോഴ്ചയടിടലറോരടിക്കേല് സയസറോന

തലതടില്  മേത്തീറ്റടിയഗക്ക്  മചര്ന്നക്ക് തത്തീരുമേറോനങ്ങള് ടടകടകറോള്ളുന്നുണ്ടക്ക്.  ജടിലകളടില്

പ്രവര്തനയ  ഏമകറോപടിപ്പടിക്കുവറോന  ഡെടി.ടഎ.സടി.സടി.  സയവടിധറോനയ

ശകടിടപ്പടുതടി.  ജടിലകളടില് വകുപ്പുകളുടട ഏമകറോപനയ സറോധശ്യമേറോക്കേറോന നമുക്കേക്ക്

ഇതടിലൂടട  സറോധടിക്കുന്നുണ്ടക്ക്.  മേണ്ഡലങ്ങളടില്  പ്രവൃതടി  വടിലയടിരുത്തുവറോന
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രൂപത്തീകരടിച്ച  മകറോണ്സ്റ്റടിറ്റപ്യൂവനസടി  മമേറോണടിറ്ററടിയഗക്ക്  ടത്തീയ  മേടികച്ച  നടിലയടില്

പ്രവര്തടിക്കുന്നുടവന്നക്ക്  പ്രതടിപക്ഷ  എയ.എല്.എ.മേറോര്  ഉള്ടപ്പടട  എലറോവരുയ

പറഞ്ഞ  കറോരശ്യയ  ഞറോന  ഇവടിടട  ഓര്മ്മടപ്പടുതറോന  ആഗ്രഹടിക്കുകയറോണക്ക്.

മേണ്ഡലങ്ങളടില്  മനരടിടക്ക്  മപറോയടി  പ്രവര്തനങ്ങള്  വടിലയടിരുത്തുവറോനുയ  മേറ്റക്ക്

തടസങ്ങള്  നത്തീക്കേറോനുയ  പരമേറോവധടി  ശമേടിച്ചടിട്ടുണ്ടക്ക്.  ഇഇൗ  പതടിമൂന്നക്ക്

മേറോസങ്ങള്ക്കേടിടയടില്  മകരളതടിടല  140  നടിയമേസഭറോ  മേണ്ഡലങ്ങളടില്  126

മേണ്ഡലങ്ങളടില്  ഇതടിമനറോടകയ  മനരടിടക്ക്  മപറോയടിട്ടുണ്ടക്ക്  എന്നുളതക്ക്

അറടിയടിക്കുകയറോണക്ക്.  ടപറോതുമേരറോമേതക്ക്  വകുപ്പക്ക്  ആകുമമറോള് പരമേറോവധടി  മനരടിടക്ക്

മപറോമകണ്ടതക്ക്  അനടിവറോരശ്യമേറോണക്ക്  എന്നക്ക്  കണ്ടുടകറോണ്ടറോണക്ക്  ഇഇൗ  നടിലയടില്

ഇടടപടുന്നതക്ക്.  ഭരണപക്ഷതടിടന്റെ  മേറോതമേല  പ്രതടിപക്ഷ  എയ.എല്.എ.മേറോര്

ആവശശ്യടപ്പടടിടത്തുയ  മപറോയടിട്ടുണ്ടക്ക്,  അതടിടലറോന്നുയ  ഒരുതരതടിലുമുള

വടിമവചനവമുണ്ടറോയടിടടില. എലറോ നടിലയടിലുയ എയ.എല്.എ.മേറോടര സഹറോയടിക്കേറോന

ഇടടപടുന്നുണ്ടക്ക്.  ഇഇൗ  തരതടില്  മററോഡെക്ക്  പരടിപറോലനയ  സറോധശ്യമേറോക്കേറോന

ടപറോതുമേരറോമേതക്ക്  വകുപ്പക്ക്  സുശകമേറോയടി  മുമന്നറോട്ടുമപറോകുകയറോണക്ക്.  ഇവടിടട

അടടിയന്തരപ്രമമേയ  മനറോടത്തീസടില്  പറഞ്ഞടിട്ടുള  ചടില  മററോഡുകളുണ്ടക്ക്,  ഞറോനതക്ക്
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മുഴവന  വറോയടിക്കുന്നടില.  അടതറോടക്കേ  പരടിഹരടിക്കേറോന  ഇടടപടടിട്ടുണ്ടക്ക്.

ആവശശ്യമുടണ്ടങടില്  പടിന്നത്തീടക്ക്  വറോയടിക്കേറോവന്നതറോണക്ക്.  നമ്മുടട  സയസറോനതക്ക്

ഏടതങടിലുയ  തരതടിലുള  ടതറ്ററോയ  പ്രവണതകള്  കറോണടിച്ചവര്ടക്കേതടിടര

കര്ശനമേറോയ  നടപടടികള്  സസത്തീകരടിച്ചറോണക്ക്  വകുപ്പക്ക്  മുമന്നറോട്ടുമപറോകുന്നതക്ക്.

എകടികപ്യൂടത്തീവക്ക്  എഞടിനത്തീയര്മേറോര്  അടക്കേമുള  ഉന്നത  ഉമദശ്യറോഗസര്ടക്കേതടിടര

നടപടടി  സസത്തീകരടിച്ചടിട്ടുണ്ടക്ക്.  കരറോറുകറോര്ടക്കേതടിടരയയ  നടപടടി  സസത്തീകരടിക്കുവറോന

ഒരു  മേടടിയമുണ്ടറോയടിടടില.  ടതറ്ററോയ  പ്രവണതകള്  കണ്ടറോല്  അതടിടനതടിടര

സനടിയടിലറോടതതടന്ന  മുമന്നറോട്ടുമപറോകുന്ന  നടിലപറോടറോണക്ക്  എല്.ഡെടി.എഫക്ക്.

സര്ക്കേറോര്  എക്കേറോലവയ  സസത്തീകരടിച്ചതക്ക്.  മററോഡെക്ക്  നടിര്മ്മറോണതടിനുയ

പരടിപറോലനതടിനുമേറോയടി  ടപറോതുമേരറോമേതക്ക്  വകുപ്പക്ക്  നടത്തുന്ന  പ്രവര്തനയ

വരുയകറോലങ്ങളടില്ക്കൂടടി  നമുക്കേക്ക്  മുതല്ക്കൂടറോകുന്ന  ഒന്നറോകുയ  എന്നക്ക്  ഉറപ്പുണ്ടക്ക്.

സര്ക്കേറോര്  എടുക്കുന്ന  ശകമേറോയ  നടിലപറോടടിടനറോപ്പയ  പ്രതടിപക്ഷയ

നടിലടകറോളണടമേന്നക്ക്  അഭശ്യര്ത്ഥടിക്കുകയറോണക്ക്.   അതുടകറോണ്ടുതടന്ന  സഭ

നടിര്തടി വച്ചക്ക് ഇഇൗ വടിഷയയ ചര്ച്ച ടചമയ്യണ്ട ആവശശ്യമേടില.
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ശത്തീ  .    എല്മദറോസക്ക്   പടി  .    കുന്നപ്പടിളടില്:  സര്,  1993-ല്  ഇറങ്ങടിയ

'മേണടിചടിതതറോഴക്ക്'  എന്ന  സടിനടിമേയടില്  കുതടിരവടയ  പപ്പു  അഭടിനയടിച്ച

'കറോട്ടുപറമന'  എടന്നറോരു കഥറോപറോതയ നടക്കുമമറോള്  'കുഴടി,  ടവളയ,  ടവളയ,

കുഴടി'  എന്നുപറയന്നുണ്ടക്ക്.  ഇതുമപറോടലയറോണക്ക്  മകരളതടിടല  മററോഡുകളടിലൂടട

ജനങ്ങള് നടന്നുമപറോകുന്നതുയ വറോഹനങ്ങള് മുമന്നറോട്ടുമപറോകുന്നതുയ.  അങ്ങടിവടിടട

പറഞ്ഞതലറോടത  മേടറ്ററോന്നുയ  മകരളതടില്  സയഭവടിച്ചടിടടില  എന്നുളതക്ക്

മകരളതടിടല  ജനങ്ങള്ടക്കേലറോയ  അറടിയറോവന്ന  കറോരശ്യയതടന്നയറോണക്ക്.  അങ്ങക്ക്

പറഞ്ഞമലറോ, എലറോ എയ.എല്.എ.മേറോരുയ അതറോതക്ക് മേണ്ഡലങ്ങളടില് മബറോര്ഡെക്ക് വച്ചു

എന്നക്ക്.  ശരടിയറോണക്ക് മബറോര്ഡെക്ക് വച്ചു.  അതടില് അങ്ങക്ക് പറഞ്ഞ വറോചകയ ഞങ്ങള്

എഴതടി  വച്ചു,  'ജനയ  കറോഴ്ചക്കേറോരല,  കറോവല്ക്കേറോരറോണക്ക്'  എന്നക്ക്.  പടക്ഷ  ആ

വറോക്കുകള് മേറോറ്റണയ.  ഇന്നക്ക് മററോഡുകള് കണ്ടറോല് ജനയ കറോഴ്ചക്കേറോരല,  കുണ്ടടിലുയ

കുഴടിയടിലുയ വത്തീമഴണ്ടവരറോണക്ക് എന്നക്ക് മേറോറ്റടിടയഴതണടമേന്നക്ക് അഭശ്യര്ത്ഥടിക്കുകയറോണക്ക്.

മകരളതടില്  അധടികയ  മേഴ  ലഭടിക്കുന്നതുയ  വറോഹനങ്ങളുടട  അമേടിതഭറോരവയ

മൂലമേറോണക്ക് ഇഇൗ കുഴടികളുണ്ടറോകുന്നതക്ക് എന്നറോണക്ക് അങ്ങക്ക് പറഞ്ഞതക്ക്.  മകരളതടില്

മേറോതമേറോയടി  അമേടിതഭറോരമുള  വറോഹനങ്ങള്  നടിര്മ്മടിക്കുന്നതക്ക്  കമ്മപ്യൂണടിസ്റ്റക്ക്
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സയസറോനമേറോയ  മകരളടത  തകര്ക്കേറോനുള  അന്തറോരറോഷ്ട്ര  കമനടികളുടട

കുടടിലനത്തീക്കേമേറോമണറോടയന്നക്ക്  സയശയടിമക്കേണ്ടടിവരുയ.  ഇവടിടട  മററോഡെടിടല  കുഴടി

അടയ്മക്കേണ്ട  ഉതരവറോദടിതയ  ആര്ക്കേറോണക്ക്?  മകരളവയ  മകന്ദ്രവയ  പരസരയ

പഴടിചറോരടി  മുമന്നറോട്ടുടപറോയ്ടക്കേറോണ്ടടിരടിക്കുകയറോണക്ക്.  കുഴടിയടില് വത്തീണക്ക്  പറോവടപ്പട

ജനങ്ങളുടട  നടുടവറോടടിയന്ന  അവസയറോണക്ക്  ഇവടിടടയളതക്ക്.  അങ്ങടിവടിടട

സൂചടിപ്പടിച്ചമലറോ, എലറോയ ശരടിയറോടണന്നക്ക്. ഇഇൗ കഴടിഞ്ഞ ആഴ്ചകളടിടലറോടക്കേയറോയടി

നവമേറോധശ്യമേങ്ങളടിലൂടട  വരുന്ന  വറോര്തകള്...,  ഏഷശ്യറോടനറ്റടില്  ഒരു  പരമര

തടന്നയണ്ടറോയടിരുന്നു  'വറോ,  കുഴടിടയണറോയ'  എന്നക്ക്,   മേമനറോരമേയടില്  വന്നു

'കുഴടിടയത', മേറോതൃഭൂമേടിയടില് 'കുഴടിടയണയ അടച്ചറോല് മേതടി',  നപ്യൂസക്ക് 18-ല് വറോര്ത

വന്നു....(ബഹളയ)..

മേടി  .   ടഡെപപ്യൂടടി സത്തീക്കേര്: പത്തീസക്ക് .. പത്തീസക്ക്...

ശത്തീ  .    എല്മദറോസക്ക്  പടി  .    കുന്നപ്പടിളടില്:  സര്,  മദശറോഭടിമേറോനടി ഒഴടിടകയള

എലറോ മേറോധശ്യമേങ്ങളടിലൂടടയയ വലടിയ വറോര്തകളറോണക്ക് വന്നതക്ക്. നമ്മുടട ജടിലയടിടല

മേടിക്കേ  മററോഡുകളുയ  തകര്ന്നടിരടിക്കുകയറോണക്ക്.  2021  നവയബര്  മേറോസതടില്

മകരളതടിടല മററോഡുകടളക്കുറടിച്ചക്ക് ടടഹമക്കേറോടതടി വടിമേര്ശനയ ഉന്നയടിച്ചടിരുന്നു.
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പരടിതറോപകരവയ  മവദനറോജനകവമേറോണക്ക്  മകരളതടിടല  മററോഡുകളുടട  അവസ

എന്നറോണക്ക്  പറഞ്ഞതക്ക്.  എന്നറോല്  മകറോടതടിയടട  വടിമേര്ശനങ്ങള്ക്കേക്ക്

പുല്ലുവടിലമപറോലുയ  നടിങ്ങള്  കല്പ്പടിച്ചടില.  എന്തറോണക്ക്  നടിങ്ങള്  പറഞ്ഞതക്ക്?  മേഴ

കൂടുതലറോയതുയ  വറോടര്  അമതറോറടിറ്റടി  മററോഡുകള്  ടവടടിടപ്പറോളടിക്കുന്നതുയമൂലമേറോണക്ക്

മകരളതടിടല മററോഡുകള് ഉപമയറോഗശൂനശ്യമേറോയതക്ക് എന്നമല? അതുമേറോതമേറോമണറോ,

2022  ജൂടടല  മേറോസയ  8-ാംതത്തീയതടി  ടകറോച്ചടി  നഗരതടിടല  മററോഡുകള്

തകര്ന്നതടില്  ടടഹമക്കേറോടതടി  വത്തീണ്ടുയ  രൂക്ഷവടിമേര്ശനയ  ഉന്നയടിച്ചു.  'പശവച്ചക്ക്

ഒടടിച്ചറോമണറോ  മററോഡുകള്  നന്നറോക്കുന്നതക്ക്'  എന്നക്ക്  മചറോദടിച്ചറോയടിരുന്നു  ഇഇൗ

സര്ക്കേറോരടിടന  പരടിഹസടിച്ചതക്ക്.  മകരളതടിടല  നടപ്പറോതകള്

തകര്ന്നുകടിടക്കുന്നതടിലുയ  രൂക്ഷവടിമേര്ശനയ  നടതടി.  ടടഹമക്കേറോടതടിയടട

വടിമേര്ശനങ്ങള് നടിരന്തരമേറോയടി ഏറ്റുവറോങ്ങടിയടിട്ടുയ നടിങ്ങള് നന്നറോവന്ന പ്രശ്നമേടില,

മററോഡുകള് നന്നറോക്കേടില എന്ന രത്തീതടിയടിലറോണക്ക് നടിങ്ങള് മുമന്നറോട്ടുമപറോകുന്നതക്ക്.  ആ

രത്തീതടിയടിലറോണക്ക്  സര്ക്കേറോര്  ടപരുമേറോറുന്നതക്ക്.  നടിയമേങ്ങളുടടയയ  ചടങ്ങളുടടയയ

അഭറോവയടകറോണ്ടറോമണറോ  നമ്മുടട  നടിരത്തുകളടിടല  കുഴടികള്  അടയ്ക്കറോന

സറോധടിക്കേറോടത  വരുന്നതക്ക്?  ഉതരവറോദടിതസമേടില  എന്നുളതുടകറോണ്ടറോണക്ക്,
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സയവടിധറോനങ്ങളുടട  മമേല്മനറോടമേടില  എന്നുളതുടകറോണ്ടറോണക്ക്,  വകുപ്പടിടന്റെ

അനറോസടകറോണ്ടറോണക്ക്  ഇഇൗ  കുഴടികള്  ടപരുകടി  മുമന്നറോട്ടുമപറോകുന്നതക്ക്.  ഇന്നക്ക്

മകരളതടിടല  മററോഡുകടള  കുഴടികള്  എന്നല  'മുതലക്കുഴടികള്'

എന്നുപറമയണ്ടടിവരുയ.  കുഴടിയണ്ടറോയറോല്  ഉടന  അടയ്ക്കറോനുള  സയവടിധറോനമേറോണക്ക്

നമുക്കേക്ക്  മവണ്ടതക്ക്.  മററോഡെക്ക്  കുതടിടപ്പറോളടിച്ചതടിനുമശഷയ  നന്നറോക്കേറോടതയടിടുന്ന

അവസയറോണക്ക്  മകരളതടില്  ഇന്നക്ക്  കണ്ടുവരുന്നതക്ക്.  ദടിനയപ്രതടി  ഇഇൗ

മററോഡുകളടിടല  കുഴടികള്  ടപരുകുകയയ  വലുതറോകുകയയ  ടചയ്യുന്ന

ദുരവസയറോണുളതക്ക്.  ഇഇൗ  കുഴടികള്  ഒരുക്കുന്ന  അപകടടക്കേണടിയടില്നടിന്നുയ

വറോഹനയറോതക്കേറോരുടട  കഷ്ടപ്പറോടടില്നടിന്നുയ  നറോടടിനക്ക്  മമേറോചനയ  ആവശശ്യമേറോണക്ക്,

അതടിനുമവണ്ടടിയള  പരടിശമേമേറോണക്ക്  നമ്മള്  നടമതണ്ടതക്ക്.  മദശത്തീയ

പറോതയറോടണങടിലുയ  ടപറോതുമേരറോമേതക്ക്  പറോതയറോടണങടിലുയ  മററോഡെടിടല കുഴടിയടില്

അപകടതടില്ടപ്പടറോനുളതല  നമ്മുടടടയറോടക്കേ  ജത്തീവടിതടമേന്നക്ക്  പരസരയ

തര്ക്കേടിക്കുന്നവര്  അറടിഞ്ഞടിരടിമക്കേണ്ടതറോണക്ക്.  ആടളടക്കേറോലടി  കുഴടികള്

രറോതടിയടില്  സൃഷ്ടടിക്കുന്ന  അപകടയ  അമങ്ങയ്ക്കക്ക്  അറടിയറോമേമലറോ?

ഇരുചക്രവറോഹനങ്ങള് കുഴടിയടില് വത്തീണക്ക് നടിയനണയ വടിടുന്ന സയഭവമുണ്ടറോകുന്നു.
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വലടിയ  വറോഹനങ്ങള്  കുഴടിയടില്  വത്തീഴറോതടിരടിക്കേറോന  മവണ്ടടി  ടവടടിക്കുന്ന

ശമേതടിനടിടല് പുറകടിലുയ  വശങ്ങളടിലുമുള വറോഹനങ്ങളുമേറോയടി  കൂടടിയടിടടിക്കുന്നു.

ഇതരയ  സന്ദര്ഭങ്ങളടില്  എതടയത  ആളുകളറോണക്ക്  മേരണടപ്പട്ടുമപറോകുന്നതക്ക്.

മേലപ്പുറതക്ക്  ചറോപ്പനങ്ങറോടടി  മററോഡെടില്,  ഒരു  മേടിനടി  മലറോറടി  വന്നടിടടിച്ചക്ക്

അമതടിയഞ്ചുകറോരനറോയ ഇബറോഹടിയ വലടിയ കുഴടിയടിടല ടചളടിയടിമലയ്ക്കക്ക് വത്തീണതക്ക്

മവദനമയറോടയമല  മകരളയ  കറോണുന്നതക്ക്.  തൃപ്പൂണടിത്തുറ  മേറോര്ക്കേറ്റക്ക്  മററോഡെടില്

നടിര്മ്മറോണതടിലടിരടിക്കുന്ന  പറോലതടില്  ടടബക്കേടിടടിച്ചക്ക്  വടിഷ്ണുടവന്ന

ടചറുപ്പക്കേറോരന മേരണടപ്പട്ടു.  പറോലതടിനുയ മററോഡെടിനുമേടിടയടില് വലടിടയറോരു കുഴടി.

ടവളുപ്പറോനകറോലതക്ക്  ടടബക്കേടില്  വന്ന  വടിഷ്ണു  ആ  കുഴടിയടില്  വത്തീണക്ക്

മേരണടപ്പടുകയറോണക്ക്.  ആരറോണക്ക്  ഉതരവറോദടി?  ഒരു  അപറോയസൂചന

മബറോര്ഡുമപറോലുയ  അവടിടട  വച്ചടിരുന്നടില  എന്നതക്ക്  പറയടട.  എതടയത

മേരണങ്ങളറോണക്ക്  മകരളതടിലുണ്ടറോകുന്നതക്ക്.  ടകറോച്ചടിയടില്  ടവളടക്കേടടില്  വത്തീണക്ക്

ഒരു വത്തീടമ്മയടട രണ്ടുകറോലുകളുയ ഒടടിഞ്ഞുമപറോയടി. ടകറോച്ചടി-മുളവകറോടക്ക് സസമദശടിനടി

പ്രമേത്തീള  പ്രകറോശക്ക്  ഒരു  കടയടില്നടിന്നുയ  ടവളയ  കുടടിച്ചടിടക്ക്  തടിരടിയമമറോഴറോണക്ക്

കുഴടിയടില് വത്തീണക്ക്  രണ്ടുകറോലുകളുയ  തകര്ന്നുമപറോയതക്ക്.  സയസറോനടത ഇതരയ
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നടിരവധടി  കറോരശ്യങ്ങള്  സൂചടിപ്പടിക്കേറോന  കഴടിയടമേങടിലുയ  സമേയതടിടന്റെ

പരടിമേടിതടിടകറോണ്ടക്ക്  അതടിമലയ്ടക്കേറോന്നുയ കടക്കുന്നടില.  ഇഇൗ സയസറോനതടിടന്റെ

മുഴവന മററോഡുകളുയ മമേറോശടപ്പട അവസയടിമലയ്ക്കക്ക് മേറോറുകയറോണക്ക്. ടചറടിയ ടചറടിയ

ഉദറോഹരണങ്ങള്  പറയറോയ.  തടിരുവന്തപുരടത  തടിരുവലയ-കമേമലശസരയ  മററോഡെക്ക്

മമേറോശടപ്പട്ടു  മപറോയടിമല?  മകറോവളമതയ്ക്കക്ക്  ടൂറടിസ്റ്റുകള്ക്കേക്ക്  മപറോകറോന

കഴടിയന്നുമണ്ടറോ? ടവളയ വത്തീണറോല്, മേഴ ടപയറോല് യറോത ടചയ്യറോന സറോധടിക്കേറോത

അവസയറോണക്ക്  അവടിടടയളതക്ക്.  ടസക്രടറടിമയറ്റടിനുമുമടിലുള  ജനറല്

മഹറോസടിറ്റലടിമലയ്ക്കക്ക് മപറോകുന്ന മററോഡുയ ടകറോലയ ജടിലയടിടല മററോഡുകളുയ മേലമയറോര

മററോഡുകളുയ ചടിന്നക്കേട മററോഡുയ മമേറോശടപ്പട്ടു. എലറോ മററോഡുകളുയ മമേറോശടപ്പട്ടുടവന്നക്ക്

ഇവടിടടയടിരടിക്കുന്ന മുഴവന അയഗങ്ങള്ക്കുമേറടിയറോയ. തൃശ്ശൂര് ജടിലയടിടല ചറോലക്കുടടി

അടടിപ്പറോത  മമേറോശടപ്പടടിടക്ക്  നറോലുവര്ഷമേറോയടി.  ആലപ്പുഴ  ജടിലയടിടല

മദശത്തീയപറോതയടിലൂടടടയറോന്നക്ക്  മപറോകണയ.  മചര്തലയടില്,  അരൂരടില്

മപറോകുമമറോള്  ഓഫക്ക്  ടടഡ്രെെവക്ക്  ഫത്തീലടിയഗറോണുണ്ടറോകുന്നതക്ക്.  മകറോടയയ-ടവച്ചൂര്

മററോഡെടിടനറോരു പ്രമതശ്യകതയണ്ടക്ക്.  കടിഫ്ബടിടയറോരു പറോലയ നടിര്മ്മടിക്കുന്നു. പറോലയ

നടിര്മ്മടിക്കുന്നതുടകറോണ്ടക്ക്  മററോഡെക്ക്  നന്നറോക്കേടിലറോടയന്നക്ക്  കടിഫ്ബടിയയ  കടിഫ്ബടി
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പറോലയ നടിര്മ്മടിക്കുന്നതുടകറോണ്ടക്ക് മററോഡെക്ക്  നന്നറോക്കേടിലറോടയന്നക്ക്  ടപറോതുമേരറോമേത്തുയ.

ആ  മററോഡെക്ക്  വളടര  മമേറോശടപ്പടടിരടിക്കുന്നു.  എറണറോകുളയ  ജടിലയടിടല  എലറോ

മററോഡുകളുയ  മമേറോശമേറോണക്ക്.  തൃപ്പൂണടിത്തുറ-ടടവക്കേയ  മററോഡെക്ക്,  കുണ്ടന്നൂര്

മമേല്പ്പറോലതടില്  മുഴവന  കുഴടികളറോണക്ക്.  ആലുവ-മൂന്നറോര്  മററോഡെക്ക്

നന്നറോക്കുന്നതടിനറോയടി  നറോലഞക്ക്  എയ.എല്.എ.-മേറോര്  ഒരുമേടിച്ചമചര്ന്നക്ക്  പരറോതടി

നല്കടി.  ആലുവ-മൂന്നറോര്  മററോഡെടിലൂടട  ബഹുമേറോനടപ്പട  മേനടിടയറോന്നക്ക്  യറോത

ടചയ്യണയ.  മുമടിടലറോരു  അനഇൗണ്ടസ്മെന്റെക്ക്  വറോഹനയ  കൂടടി  വയ്ക്കണയ.  ആളുകള്

എങ്ങടന  ടപരുമേറോറുടമേന്നക്ക്  കണ്ടറടിമയണ്ടടി  വരുയ.  ആലുവ-മൂന്നറോര്  മററോഡെക്ക്

എന്തറോയടിടയന്നക്ക്  എടന്റെ  മേണ്ഡലതടിടല  നടിരവധടിയറോളുകള്  എടന്ന

വടിളടിച്ചുമചറോദടിക്കുയ.  ഞറോന  പറഞ്ഞുപറഞ്ഞക്ക്  മേടുത്തു.  ഒടുവടില്  ഞറോന

ബഹുമേറോനടപ്പട  മുഖശ്യമേനടിക്കേക്ക്  പഠടിച്ചടിടക്ക്  'ആമലറോചടിക്കേറോയ,  പരടിമശറോധടിക്കേറോയ'

എന്നുപറഞ്ഞക്ക്  മഫറോണ്  കട്ടുടചയ.  ഇടുക്കേടി  ജടിലയടിടല  മററോഡുകടളലറോയ

മമേറോശമേറോയടിമല?  ടതറോടുപുഴയടിലുയ  കറോഞ്ഞടിരമേറ്റത്തുയ  മൂലമേറ്റത്തുയ  എലറോ

മററോഡുകളുടടയയ  അവസ  മമേറോശമേറോണക്ക്.  മകറോഴടിമക്കേറോടക്ക്  ജടിലയടിടല  കലറോച്ചടി-

വളയയ  മററോഡെക്ക്  2020-ല്  പണടി  പൂര്തത്തീകരടിമക്കേണ്ടതറോയടിരുന്നു.  ഇനടിയയ
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പൂര്തത്തീകരടിച്ചടില.  കരറോറുകറോരടന  സഹറോയടിക്കുന്നു.  കരറോറുകറോരനക്ക്  സമേയയ

നത്തീടടിനത്തീടടിടകറോടുക്കുന്നു.  വയനറോടക്ക്   കല്പ്പറ്റയടിടല  ടടബപറോസക്ക്  ബഹുമേറോനടപ്പട

മുഖശ്യമേനടി  മനരടിടക്ക്  അവടിടയ  സന്ദര്ശടിച്ചു.   എന്നടിട്ടുയ  ഒരു  രത്തീതടിയടിടല

നടപടടികളുമുണ്ടറോയടില.  മകറോഴടിമക്കേറോടക്ക്-കണ്ണൂര്-ചറോല  ജയഗ്ഷന  ടടബപ്പറോസക്ക്

മററോഡെക്ക്..  ഇങ്ങടന  ഒടനവധടി  മററോഡുകളുടട  കറോരശ്യയ  പറമയണ്ടടി  വരുയ.  ഇതക്ക്

യറോഥറോര്ത്ഥശ്യമേറോണക്ക്.  യറോഥറോര്ത്ഥശ്യങ്ങള്  പറയമമറോള്  ഒച്ചടയടുതടിടക്ക്  കറോരശ്യമേടില.

സറോക്ഷരതയടില്  മുന്നടിട്ടുനടില്ക്കുന്ന  സയസറോനടമേന്ന  നടിലയടില്  മകരളതടില്

ഇമപ്പറോഴള  മററോഡെടിടന്റെ  സടിതടി  മേലയറോളടികള്ക്കുതടന്ന  അപമേറോനമേറോണക്ക്.

കുഴടിയടില് വത്തീഴമമറോള്  ചടികടിത്സയ്ക്കുയ വറോഹന റടിപ്പയറടിയഗടിനുമേറോയടി മകറോടടികളുടട

നഷ്ടമേറോണുണ്ടറോകുന്നതക്ക്.  ഒരു  വറോഹനയ  വറോങ്ങുമമറോള് അതടിടന്റെ  ടടലഫക്ക്  ടടടയ

ടറോകക്ക്  അടയ്ക്കുകയറോണക്ക്.  അപ്രകറോരയ ടറോകക്ക്  അടയ്ക്കുന്ന ഒരറോള്ക്കേക്ക് ഇഇൗ മററോഡെടിലൂടട

സഞരടിക്കേറോനുള  സസറോതനശ്യയ  മവമണ്ട?  മററോഡുകള്  മവമണ്ട?  ഭരണഘടന

നല്കുന്ന മേഇൗലടികതതസങ്ങള് പ്രകറോരയ സഞരടിക്കേറോനുള സസറോതനശ്യയ മവമണ്ട?

ഗവണ്ടമേന്റെക്ക്  മററോഡെക്ക്  സുരക്ഷറോവറോരയ  ആചരടിക്കുയ.  തസരടിതഗതടിയടില്

മബറോധവല്ക്കേരണമുണ്ടറോക്കുയ.  പമക്ഷ,  മററോഡെടിടന്റെ  കറോരശ്യയ  സര്ക്കേറോരടിനുമേറോതയ
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മബറോധമേടിലറോടയന്നതറോണക്ക്  യഥറോര്ത്ഥ വസ്തുത.  മററോഡുകളുടട  വടികസനയ വളടര

ആവശശ്യമേറോണക്ക്.  ഇഇൗ  രറോജശ്യതക്ക്  വടികസനയ  വരണടമേങടില്  മററോഡുകള്

വടികസടിക്കേണയ.  സര്ഫസക്ക്  ടറോനമസറോര്ടടിനക്ക്  ഇന്നക്ക്  വളടര  പ്രധറോനടപ്പട  ഒരു

മററോളുണ്ടക്ക്.  പടക്ഷ  ടക-ടറയടിലടിനക്ക്  ഒരു  മററോളുമേടില.  സര്ഫസക്ക്  ടറോനമസറോര്ടക്ക്

രൂപടപ്പട്ടുവന്നറോല്  മേറോതമമേ  സര്ക്കേറോരടിടന്റെ  ഭറോഗത്തുനടിന്നുയ  ഇഇൗ  രത്തീതടിയടിലുള

വടികസനയ സറോദശ്യമേറോക്കേറോന സറോധടിക്കൂ. 

മേടി  .   ടഡെപപ്യൂടടി സത്തീക്കേര്: പത്തീസക്ക്... പത്തീസക്ക്... കണ്ക്ലൂഡെക്ക്.

ശത്തീ  .    എല്മദറോസക്ക് പടി  .    കുന്നപ്പടിളടില്: സര്,  മററോഡെപകടങ്ങളടില് നടിരവധടി

ആളുകള്  മേരണടപ്പട്ടുമപറോകുന്നു.  ടക.എസക്ക്.ആര്.ടടി.സടി.  ആണക്ക്

മററോഡെപകടങ്ങളടില് ഏറ്റവയ മുന്നടില്നടില്ക്കുന്നതക്ക്.  സയസറോനടത മററോഡെടിടല

കുഴടികളടില് വത്തീണക്ക് വര്ഷയ ശരറോശരടി 50 മപര് വടര മേരടിക്കുന്നുണ്ടക്ക്. മകരളതടിടല

മററോഡെടിടല കുഴടികള് മേനുഷശ്യരകയ കുടടിച്ചക്ക് വളരുമമറോള് ടപറോതുമേരറോമേതക്ക് വകുപ്പക്ക്

സറോക്ഷറോല് കറോലടന്റെ ഉറ്റമതറോഴറോനറോയടി മേറോറുകയറോണക്ക്.

മേടി  .   ടഡെപപ്യൂടടി സത്തീക്കേര്: പത്തീസക്ക്... പത്തീസക്ക്... കണ്ക്ലൂഡെക്ക്.

ശത്തീ  .    എല്മദറോസക്ക്  പടി  .    കുന്നപ്പടിളടില്:  സര്,  ഇഇൗ  സറോഹചരശ്യതടില്
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ജനങ്ങളുടട  ജത്തീവനുയ  സസതടിനുയ  സുരക്ഷ  ഉറപ്പറോക്കുന്നതടിനുമവണ്ടടി  മററോഡെക്ക്

നടിര്മ്മടിക്കേണടമേന്ന  പ്രധറോനടപ്പട  വടിഷയയ  സഭ  നടിര്തടിവച്ചക്ക്

ചര്ച്ചടചയ്യണടമേന്നക്ക് ഞറോന ആവശശ്യടപ്പടുകയറോണക്ക്.

ടപറോതുമേരറോമേതക്ക്-വടിമനറോദസഞറോരയ,  യവജനകറോരശ്യ വകുപ്പുമേനടി (ശത്തീ  .    പടി  .

എ  .    മുഹമ്മദക്ക്  റടിയറോസക്ക്):  സര്,  ബഹുമേറോനടപ്പട  അയഗയ  ശത്തീ.  എല്മദറോസക്ക്  പടി.

കുന്നപ്പടിളടില്  ചടില  കറോരശ്യങ്ങള്  സൂചടിപ്പടിച്ചു.  അമദ്ദേഹയ  നല  സടിനടിമേകള്

കറോണുന്നുടണ്ടന്നറടിഞ്ഞതടില്  സമന്തറോഷമുണ്ടക്ക്.  മേണടിച്ചടിതതറോഴക്ക്  മപറോലുള

സടിനടികള് കറോണുന്നതടിടന്റെ തടിരക്കേടിനടിടയടില് സസന്തയ ടഫയ്സക്ക് ബുക്കേക്ക് മപറോസ്റ്റക്ക്

അമദ്ദേഹടമേറോന്നക്ക്  എടുത്തുമനറോക്കുന്നതക്ക്  നന്നറോകുടമേന്നതക്ക്  പ്രമതശ്യകയ

ഓര്മ്മടപ്പടുതറോന  ഞറോന  ആഗ്രഹടിക്കുന്നു.  അമദ്ദേഹതടിടന്റെ  ടഫയ്സക്ക്  ബുക്കേക്ക്

മപറോസ്റ്റുകളുണ്ടക്ക്. 2021 ഒമകറോബര് മേറോസയ 30, ടപരുമറോവൂര്-മകറോതമേയഗലയ മററോഡെക്ക്

ബടി.എയ.  ആനഡെക്ക്  ബടി.  സടി.  നടിലവറോരതടില്  നവത്തീകരണതടിനറോയടി

12,24,00,000 രൂപ അനുവദടിച്ചു. (....ബഹളയ... ) 

മേടി  .    ടഡെപപ്യൂടടി  സത്തീക്കേര്:  പത്തീസക്ക്...  പത്തീസക്ക്...  ബഹുമേറോനടപ്പട  മേനടി

സയസറോരടിക്കേടട. 
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ശത്തീ  .    പടി  .    എ  .    മുഹമ്മദക്ക് റടിയറോസക്ക്:  സര്,  ഞറോന ഓമരറോന്നറോയടി പറയന്നടില.

ഏതറോയറോലുയ  പഴയ  സടിനടിമേകളറോണക്ക്  അമദ്ദേഹയ  കറോണുന്നതക്ക്.  അതുമപറോടല

സടിനടിമേ കറോണുന്നതടിടന്റെ തടിരക്കേടിനടിടയടില് പഴയ ടഫയ്സക്ക് ബുക്കേക്ക് മപറോസ്റ്റുകളുയ

കൂടടി  അമദ്ദേഹടമേറോന്നക്ക്  മനറോക്കേണടമേന്നക്ക്  അഭശ്യര്ത്ഥടിക്കുകയറോണക്ക്.  ടപരുമറോവൂര്

നടിമയറോജകമേണ്ഡലവമേറോയടി ബനടപ്പടക്ക്  അമദ്ദേഹയ ചടിലകറോരശ്യങ്ങള് സയസറോരടിച്ചു.

തടിരടിച്ചക്ക് ഇടടപടടിട്ടുമുണ്ടക്ക്. ആ നടിമയറോജകമേണ്ഡലതടിനുമവണ്ടടി മേറോതയ അനുവദടിച്ച

തുകയയ  മററോഡുയ,  2021-22  ശബരടിമേല  ടഫസ്റ്റടിവലടിടന്റെ  ഭറോഗമേറോയടി

ബടി.എയ.ആനഡെക്ക് ബടി.സടി. ഓവര്മല, ശബരടിമേല ഇയപ്രൂവ്ടമേന്റെക്ക് ടു ആലുവ മൂന്നറോര്

മററോഡെക്ക്,  ബടി.ഡെബബ.ഡെടി.  ഇയപ്രൂവടമേന്റെക്ക്  ടു  ടപരുമറോവൂര്-കൂവപ്പടടി  മററോഡെക്ക്...  ഇഇൗ

സര്ക്കേറോര്  അധടികറോരതടില്  വന്നതടിനുമശഷയ  മേറോതമേറോണക്ക്  പതടിനറോറക്ക്  മകറോടടി

രൂപയറോണക്ക്  ടപരുമറോവൂര്  നടിമയറോജകമേണ്ഡലതടിനുമവണ്ടടി  മേറോതയ

നടിമയറോഗടിച്ചടിട്ടുളതക്ക്.  അമദ്ദേഹയ  എടന്ന  അഭടിനന്ദടിക്കേറോന  മവണ്ടടി  സമേയയ

കടണ്ടത്തുടമേന്നക്ക്  ഞറോന  വടിചറോരടിച്ചു.  ഒരുകറോരശ്യയ  ഉറപ്പറോണക്ക്  അമദ്ദേഹയ

പറഞ്ഞതുമപറോടല  അമദ്ദേഹതടിടന്റെ  മേണ്ഡലതടിലൂടട  മേനടിടയന്ന  നടിലയടില്

ഞറോന മപറോകുമമറോള് ഒരു അനഇൗണ്ടസ്മെന്റെക്ക് വണ്ടടികൂടടി മുന്നടിലുളതക്ക് നലതറോണക്ക്.
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പമക്ഷ,  ഒരു  മേറോലയടട  പത്തീടടികകൂടടി  അവടിടട  തുടങ്ങുന്നതക്ക്  നലതറോണക്ക്.  ഇഇൗ

സര്ക്കേറോരടിടന്റെ  കഴതടില്  മേറോലയടിടക്ക്  അഭടിനന്ദടിക്കേറോന  അവടിടടത  ജനങ്ങള്

തയ്യറോററോകുയ. അതയധടികയ പദതടികളറോണക്ക് നടപ്പടിലറോക്കേടിയതക്ക്. പതടിനറോറക്ക് മകറോടടി

രൂപയടട  പദതടികളറോണക്ക്  നടപ്പടിലറോക്കേടിയതക്ക്.  അമദ്ദേഹതടിടന്റെ  മേണ്ഡലതടില്

റടിടടവസ്ഡെക്ക്  എ.എസക്ക്.  ലഭടിച്ച  വകര്ക്കുകടളക്കുറടിച്ചക്ക്  ഞറോനടിവടിടട

വറോയടിക്കുന്നടില.   ഇതയയ  തുക  അവടിടട  അനുവദടിച്ചടിട്ടുണ്ടക്ക്.  അമദ്ദേഹയ

സര്ക്കേറോരടിടന അഭടിനന്ദടിക്കുടമേന്നക്ക് പ്രതത്തീക്ഷടിച്ചു.  ആ മേണ്ഡലതടില് സന്ദര്ശനയ

നടതടിയതടിനുമശഷയ...  ഒരു  ടക.ആര്.പടി.  മററോഡുമേറോയടി  ബനടപ്പടറോണക്ക്

അമദ്ദേഹയ  പറഞ്ഞതക്ക്.  പടടിമേറ്റയ-ടനലറോടക്ക്  മററോഡെക്ക്,  മൂന്നക്ക്  ടസ്ട്രെച്ചറോയറോണക്ക്

പ്രവൃതടിയണ്ടറോയടിരുന്നതക്ക്.  രണ്ടക്ക്  ടസ്ട്രെച്ചക്ക്  പ്രവൃതടി  കഴടിഞ്ഞു.  ബറോക്കേടി  ഒരു

ടസ്ട്രെച്ചടിനക്ക്  ലറോനഡെക്ക്  ലഭശ്യമേല.  അതടിനറോല്  പ്രവൃതടി  ടടര്മേടിമനറ്റക്ക്  ടചയ.  ഇഇൗ

ടസ്ട്രെച്ചടില് അടടിയന്തര അറ്റകുറ്റപ്രവൃതടികള്ക്കേറോയടി രണ്ടുമകറോടടി രൂപ എ.എസക്ക്.

നല്കടിയ  കറോരശ്യയ  ഇവടിടട  പ്രമതശ്യകയ  സൂചടിപ്പടിക്കുകയറോണക്ക്  എഫക്ക്.ബടി.ആര്.

വര്ക്കേടില്  കടിഫ്ബടിമയറോടക്ക്  ആവശശ്യടപ്പടടിരുന്നു.  അമദ്ദേഹയ  പറഞ്ഞ  മവടററോരു

വടിഷയയ,  എടന്റെ  ഇടതുഭറോഗതടിരടിക്കുന്ന  ബഹുമേറോനടപ്പട  ടപറോതുവടിദശ്യറോഭശ്യറോസ-
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ടതറോഴടില്  വകുപ്പുമേനടി  അമദ്ദേഹതടിടന്റെ  മേണ്ഡലതടിടല  ഒരു  മററോഡുമേറോയടി

ബനടപ്പട കറോരശ്യമേറോണക്ക് ഇവടിടട പരറോമേര്ശടിച്ചതക്ക്.  അമദ്ദേഹയ പറയറോന എഴമന്നറ്റക്ക്

നടിന്നതറോണക്ക്.  പടിടന്ന  അതക്ക്  മവണ്ടറോന്നക്ക്  വച്ചതറോണക്ക്.  അമദ്ദേഹതടിടന്റെ

മേണ്ഡലതടിടല  മററോഡെടിനക്ക്  ഏഴമകറോടടി  രൂപ  അനുവദടിച്ച  വടിവരയ  അമങ്ങയ്ക്കക്ക്

വടിവരയ  തന്നയറോള്  മേനസടിലറോക്കേണയ  എന്നതക്ക്  ഞറോനടിവടിടട  പറയകയറോണക്ക്.

അതടില്  തടിരുവനന്തപുരയ-കമേമലശസരയ  മററോഡെക്ക്,  അവടിടടത  എയ.എല്.എ.

ഇവടിടടയണ്ടക്ക്.  ആ മററോഡെടില് കഴടിഞ്ഞവര്ഷമുണ്ടറോയ കുഴടികടളലറോയ  നടികതടി,

അവടിടട ടടടലുയ പറോകടി.   

മേടി  .   ടഡെപപ്യൂടടി സത്തീക്കേര്: പത്തീസക്ക്... പത്തീസക്ക്... 

ശത്തീ  .    പടി  .    എ  .    മുഹമ്മദക്ക് റടിയറോസക്ക്:  സര്,  എന്നറോല് മററോഡെക്ക് നടിലനടിര്തറോന

ശറോശസതപരടിഹറോരമേറോയ  ടഡ്രെെയടിമനജക്ക്  സടിസ്റ്റതടിനക്ക്  പണമേനുവദടിക്കുടമേന്നക്ക്

മനരമത പ്രഖശ്യറോപടിച്ചക്ക് ഏഴമകറോടടിയടിലധടികയ രൂപ അനുവദടിച്ചടിട്ടുണ്ടക്ക്.  മനമേടത

ജനപ്രതടിനടിധടികൂടടിയറോയ അമദ്ദേഹതടിനടിതക്ക് അറടിയറോവന്നതറോണക്ക്. ബഹുമേറോനടപ്പട

അയഗയ  സൂചടിപ്പടിച്ച  മേറ്റുചടില  മററോഡുകളുണ്ടക്ക്.  കല്പ്പറ്റ-ടടബപ്പറോസക്ക്  മററോഡെക്ക്,

അവടിടടത  അയഗയ  ഇവടിടട  ഇരടിപ്പുണ്ടക്ക്.  എതമതറോളയ  അതടിനക്ക്
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ശമേടിച്ചുടവന്നുളതക്ക് ഞറോനടിവടിടട പറയന്നടില.  വയനറോടക്ക്  ജടിലയടിടല ബത്തീനറോച്ചടി-

പനമേരയ  മററോഡെക്ക്,  എതതവണ  അവടിടയ  സന്ദര്ശടിടച്ചമന്നറോ  എതമതറോളയ

ഇടടപടടമന്നറോ  ഞറോന പറയന്നടില.  ഇപ്രകറോരയ  അമദ്ദേഹയ  ഇവടിടട  സൂചടിപ്പടിച്ച

ഓമരറോ  മേണ്ഡലതടിടലയയ  മററോഡുകടളക്കുറടിച്ചക്ക്  ഞറോന  എടുത്തുപറയറോന

ഉമദ്ദേശടിക്കുന്നടില.  ടപറോതുമേരറോമേതക്ക്  വകുപ്പടിടന  സയബനടിച്ചക്ക്  റടിമക്കേറോര്ഡെക്ക്

പ്രവൃതടി  നടക്കുന്ന  സമേയമേറോണടിടതന്നക്ക്  അഭടിമേറോനമതറോടുകൂടടി  പറയറോന

ആഗ്രഹടിക്കുകയറോണക്ക്.  ടപറോതുമേരറോമേതക്ക് നടിരതക്ക് വകുപ്പടിനുകത്തീഴടില് മേറോതയ  2752

മകറോടടി രൂപയടട 767 പദതടികള് വടിവടിധ ഘടങ്ങളടിലറോയടി പുമരറോഗമേടിക്കുന്നുണ്ടക്ക്.

പരടിമശറോധടിച്ചറോല്  നടിരത്തുവടിഭറോഗതടിനു  കത്തീഴടില്  760  മകറോടടിരൂപയടട

117 പദതടികള് ടടണ്ടറടിയഗക്ക് മസ്റ്റജടിലുമേറോണക്ക്.  കടിഫ്ബടി മുഖറോന്തരയ 5354 മകറോടടി

14  ലക്ഷയ  രൂപയടട  125  പ്രവൃതടികളുയ  ടക.എസക്ക്.ടടി.പടി.  പദതടി  പ്രകറോരയ

5032  മകറോടടി  74  ലക്ഷയ  രൂപയടട  38  പദതടികളുയ  പുമരറോഗമേടിക്കുകയറോണക്ക്.

ഇതയയ പദതടികള് ഒന്നടിച്ചക്ക് നടക്കുന്നതക്ക് സര്വ്വകറോല ടറമക്കേറോര്ഡെറോടണന്നറോണക്ക്

ടപറോതുമവ പറയടപ്പടുന്നതക്ക്.  കഴടിഞ്ഞ എല്.ഡെടി.എഫക്ക്. സര്ക്കേറോരടിടന്റെ കറോലത്തുയ

ഇഇൗ  സര്ക്കേറോരടിടന്റെ  കറോലത്തുമേമല  ഇതയയ  മററോഡെക്ക്  പ്രവൃതടി  നടക്കുന്നതടിനക്ക്
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സയസറോനയ  സറോക്ഷശ്യവഹടിച്ചടിട്ടുളതക്ക്.  ഇഇൗ  പ്രവൃതടികള്  സമേയബനടിതമേറോയടി

പൂര്തടിയറോക്കുന്നതടിനക്ക്  വകുപ്പുയ  വകുപ്പുമദശ്യറോഗസരുയ  കരറോറുകറോരുയ  കഠടിന

പരടിശമേയ  നടത്തുകയറോണക്ക്.   എടന്തങടിലുയ  പ്രതടിസനടിയണ്ടറോയറോല്  ഉടനടടി

ഇടടപട്ടുതടന്നയറോണക്ക്  മുമന്നറോട്ടുമപറോകുന്നതക്ക്.  തടസങ്ങള്  നത്തീക്കേടി  പ്രവൃതടികള്

പൂര്തത്തീകരണതടിമലയ്ക്കറോണക്ക്  മപറോകുന്നതക്ക്.   ഇവടിടട  ബഹുമേറോനടപ്പട  അയഗയ

ചടില  കറോരശ്യങ്ങള്  സൂചടിപ്പടിച്ചടിരുന്നു.   പരമേറോവധടി  മേണ്ഡലങ്ങളടില്  മനരടിടറോണക്ക്

മപറോയടിട്ടുളതക്ക്.  അമദ്ദേഹതടിടന്റെ  മേണ്ഡലമുള്ടപ്പടട  മകരളതടിടല  126

മേണ്ഡലങ്ങളടിലുയ  മനരടിടക്ക്  മപറോയടി.   പടി.ഡെബബ.ഡെടി.  മപറോടലയള  വകുപ്പടിടന

സയബനടിച്ചടിടമതറോളയ  മനരടിടക്ക്  മപറോമകണ്ടതക്ക്  അനടിവറോരശ്യമേറോണക്ക്.  ഓമരറോ

സലത്തുയമപറോയതടിടന്റെ റടിസള്ടക്ക്  എടന്റെ കയ്യടിലുണ്ടക്ക്,  സമേയക്കുറവമൂലയ ഞറോന

അതക്ക്  വറോയടിക്കുന്നടില.   അതടിനക്ക്  മഫറോമളറോ  അപ്പുയ തുടര്ച്ചയറോയടി  നടക്കുന്നുണ്ടക്ക്.

ഇവടിടട  നറോലക്ക്  മേറോസങ്ങള്ടകറോണ്ടക്ക്  പദതടികള്  പൂര്തത്തീകരടിച്ചതടിടന്റെ  കണക്കേക്ക്

പരടിമശറോധടിക്കേറോയ.  ഭൂരടിഭറോഗയ  സത്തീസണുയ  മേഴക്കേറോലയ  അപഹരടിച്ചടിട്ടുയ  നറോലക്ക്

മേറോസയടകറോണ്ടക്ക്  നടിരതക്ക്  വടിഭറോഗതടില്  മേറോതയ  2175  മകറോടടി  രൂപയടട  330

പദതടികള്  പൂര്തത്തീകരടിക്കേറോനറോയടി.  ഒരു  കറോരശ്യയ  ഉറപ്പറോണക്ക്,  ഇതടില്
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പ്രതടിപക്ഷയ-ഭരണകക്ഷടിടയന്ന  ഒരു  വടിമവചനവയ  കറോണടിക്കേറോത

നടിലയടില്തടന്നയറോണക്ക് മപറോയടിട്ടുളതക്ക്.  ഇഇൗ സഭയടിടല എലറോ അയഗങ്ങളുടടയയ

മേണ്ഡലതടില്  പടി.ഡെബബ.ഡെടി.  പ്രവൃതടികള്  നടക്കുന്നുണ്ടക്ക്.   ഇനടിയയ

അങ്ങടനതടന്നയറോയടിരടിക്കുയ,  അതടില്  ഒരു  സയശയവമേടില.   പടക്ഷ  നമുക്കേക്ക്

നമ്മുമടതറോയ രറോഷ്ട്രത്തീയ നടിലപറോടുണ്ടറോകുമേമലറോ;  രറോഷ്ട്രത്തീയ വടിഷയങ്ങളടില് രറോഷ്ട്രത്തീയ

നടിലപറോടക്ക്  തത്തീര്ച്ചയറോയയ  പറയമേമലറോ;  അതക്ക്  എലറോവര്ക്കുയ

ഇഷ്ടടപ്പട്ടുടകറോളണടമേന്നടില.  രറോഷ്ട്രത്തീയ നടിലപറോടടില് അയവവരുതടിടകറോണ്ടുള

നടിലപറോടക്ക്  സസത്തീകരടിക്കുന്നവരലമലറോ  നമ്മടളന്നക്ക്  അറടിയന്നതമല.

ടപറോതുമേരറോമേതക്ക്  വകുപ്പടിടന  സയബനടിച്ച  കറോരശ്യതടില്  ആര്ക്കുയ

എതടിരഭടിപ്രറോയമേടിലറോത നടിലയടില് ഇതരയ  കറോരശ്യങ്ങള് ടചയക്ക്  മപറോകുന്നുണ്ടക്ക്.

ഇവടിടട  പ്രതടിപക്ഷ  ബഞടിടല  പലരുടടയയ  മേനസക്ക്  ഇഇൗ

പ്രമമേയതടിമനറോടടറോപ്പമേടലന്നക്ക്  എനടിക്കേറടിയറോയ.  അവടരറോടക്കേ  പടി.ഡെബബ.ഡെടി.

വകുപ്പടിനുയ  സര്ക്കേറോരടിനുയ  മേനസ്സുടകറോണ്ടക്ക്  ഹസ്തദറോനയ  നല്കുന്നതക്ക്  ഞങ്ങള്

സസത്തീകരടിക്കുന്നു.   ബഹുമേറോനടപ്പട  അയഗയ  സൂചടിപ്പടിച്ച  ഒരു  കറോരശ്യയ  വളടര

ശരടിയറോണക്ക്.  പകുതടി  മററോടഡെങടിലുയ  ബടി.എയ.  ആന്റെക്ക്  ബടി.സടി.
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നടിലവറോരതടിലറോക്കേണടമേന്നതക്ക്  നടിര്ബനമേറോണക്ക്.  ഒരു  സമന്തറോഷവടിവരയ

അറടിയടിക്കേറോന  ആഗ്രഹടിക്കുന്നു.   മകരളതടിടല  പടി.ഡെബബ.ഡെടി.  മററോഡുകളുടട

അനപതക്ക്  ശതമേറോനതടിലധടികയ  നറോലക്ക്  വര്ഷതടിനുളടില്  ബടി.എയ.  ആന്റെക്ക്

ബടി.സടി.  ആക്കേടിമേറോറ്റുടമേന്നുള  വടിവരയ  ഇവടിടട  പ്രമതശ്യകയ  അറടിയടിക്കേറോന

ആഗ്രഹടിക്കുകയറോണക്ക്.   അതടിനക്ക്  കഠടിനശമേമേറോണക്ക്  നടതടിടക്കേറോണ്ടടിരടിക്കുന്നതക്ക്.

കഴടിഞ്ഞ  തവണ  ഇഇൗ  സഭയടിലടിരടിക്കുമമറോള്  പല  അയഗങ്ങളുടടയയ  പരറോതടി

കടിഫ്ബടി പദതടികളുടട കറോലതറോമേസയ സയബനടിച്ചറോയടിരുന്നു.  ഭൂമേടി ഏടറ്റടുക്കേല്

വടിഷയങ്ങള്മൂലയ  കടിഫ്ബടി  പദതടി  തടസടപ്പടുന്നതടിടനക്കുറടിച്ചക്ക്  പലരുയ

പരറോതടി  ഉന്നയടിച്ചു.  ഇന്നക്ക്  അതരയ  പരറോതടികള്  കുറഞ്ഞുടവന്നതക്ക്  ഇഇൗ

സഭറോസമമ്മളനതടില് ഉന്നയടിച്ച വടിഷയങ്ങള് മനറോക്കേടിയറോല് നമുക്കേക്ക്  കറോണറോയ.

അതരയ  മററോഡുകളടില്  അറ്റകുറ്റപ്പണടികള്  നടതടി.  കടിഫ്ബടി

പദതടികളടിലുള്ടപ്പട  131  മററോഡുകളടില്  അറ്റകുറ്റപ്പണടി  സറോധശ്യമേറോക്കേറോന  34

മകറോടടി  46  ലക്ഷയ രൂപ അനുവദടിച്ചു.  ഇതടിടന്റെ പ്രവൃതടികള് നടക്കുകയറോണക്ക്.

പറോച്ചക്ക് വര്ക്കേടിനക്ക്  ഇതയയ  അധടികയ  പണയ  കടിഫ്ബടി  മനരടത

നല്കടിയടിട്ടുമണ്ടറോടയന്നക്ക്  ഇഇൗ  സഭയടിടല  അയഗങ്ങള്  ടനഞതക്ക്  ടടകവച്ചക്ക്
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പരടിമശറോധടിക്കുന്നതക്ക്  നലതറോണക്ക്.   ഇവടിടട  പ്രത്തീ-മേണ്സൂണ്  വര്ക്കേടിനറോയടി

96,49,000  രൂപയടട  പ്രവൃതടിയയ  കടിഫ്ബടി  പദതടിയടട  ഭറോഗമേറോയടി

മററോഡുകളടില് നടത്തുകയണ്ടറോയടി.  ഇതരതടില് ആവശശ്യമേറോയ സലമേടിലറോടത

പ്രവൃതടി തടസടപ്പട മററോഡുകളടില്  Full  Depth  Reclamation  (FDR) എന്ന

സറോമങതടിക  വടിദശ്യയടിലൂടട  നടിര്മ്മറോണ  പ്രവൃതടി  സറോധശ്യമേറോക്കുകയറോണക്ക്.   30

മററോഡുകള്  ഇതരതടില്  പുനര്നടിര്മ്മടിക്കേറോന  തത്തീരുമേറോനടിച്ചുകഴടിഞ്ഞു.   42

എണതടിനുകൂടടി   FDR  സറോധശ്യമേറോക്കേറോനുള പ്രവര്തനയ നടന്നുവരടികയറോണക്ക്.

ഓമരറോ  വടിഷയതടിലുയ  പരടിഹറോരയ  കണ്ടക്ക്  മുമന്നറോട്ടുമപറോകറോനറോണക്ക്  വകുപ്പക്ക്

ശമേടിക്കുന്നതക്ക്.   ഇമത  നടിലപറോടക്ക്  തടന്നയറോണക്ക്  പരടിപറോലന  വടിഷയതടില്

സസത്തീകരടിക്കുന്നതുയ.  ഇഇൗ സഭയടിലറോണക്ക്  Running Contract (RC) സയവടിധറോനയ

നടപ്പടിലറോക്കുടമേന്നക്ക് പ്രഖശ്യറോപടിച്ചതക്ക്.  പലരുയ ഇതക്ക് നടക്കുമമേറോടയന്നക്ക് മചറോദടിച്ചു. ഒരു

വര്ഷതടിനുളടില്തടന്ന Running Contract സയവടിധറോനയ  സയസറോനതടിടന്റെ

ചരടിതതടിലറോദശ്യമേറോയടി യറോഥറോര്ത്ഥശ്യമേറോയ കറോരശ്യയ അറടിയടിക്കേറോന ആഗ്രഹടിക്കുന്നു.

RC-യടട  ക്ലസ്റ്റര്  ഒന്നടിലൂടട  138  പ്രവൃതടികളുയ  ക്ലസ്റ്റര്  രണ്ടടിലൂടട  346

പ്രവൃതടികളുയ  നടപ്പടിലറോക്കുകയറോണക്ക്.   ഇതുകൂടറോടത,  217  മേഴക്കേറോലപൂര്വ്വ
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പ്രവൃതടികളുയ  സയസറോനതക്ക് പുമരറോഗമേടിച്ചു ടകറോണ്ടടിരടിക്കുകയറോണക്ക്.   Running

contract-ലൂടട  12332  കടി.  മേത്തീറ്റര്  മററോഡുകളുയ  പ്രത്തീ-മേണ്സൂണടിലൂടട  9210

കടി.മേത്തീറ്റര്  മററോഡുകളുയ  പരടിപറോലടിക്കേടപ്പടുകയറോണക്ക്.   കൂടറോടത,  കരറോറുകറോരുടട

Defect  Liability  Period  (DLP)-യടട  ഭറോഗമേറോയടി  മററോഡുയ

പരടിപറോലടിക്കേടപ്പടുകയറോണക്ക്.   ടപറോതുമേരറോമേതക്ക്  വകുപ്പടിടന്റെ  29552  കടി.മേത്തീറ്റര്

മററോഡുകളടില്  25479  കടി.മേത്തീറ്റര്  മററോഡുകളുയ  പരടിപറോലടിക്കേടപ്പടുന്നുണ്ടക്ക്.

ഏടതറോടക്കേ മററോഡെക്ക് ആടരറോടക്കേയറോണക്ക്  പരടിപറോലടിക്കുന്നടതന്നക്ക് ടതറോട്ടുടകറോണ്ടക്ക്

പറയറോന സറോധടിക്കുയ.  ബറോക്കേടിയളള പ്രവൃതടികള് നടപ്പറോക്കുന്നതടിടന്റെ ഭറോഗമേറോയടി

മുമന്നറോട്ടുമപറോകുകയറോണക്ക്.  മററോഡുകളുടട ഏഴക്ക് വര്ഷ പരടിപറോലന കറോലറോവധടിയടില്

പരടിപറോലടിക്കുന്നതടിനുള Output and Performance Based Running Contract

(OPBRC) എന്ന പദതടിയയ നടപ്പടിലറോക്കുകയറോണക്ക്.  മേറ്റക്ക് മററോഡുകളടില് ഏടറയയ

പ്രവൃതടികള്  നടന്നുവരടികയറോണക്ക്.  മേഴ  വന്നറോല്  മററോഡുകളടിമലയ്ക്കക്ക്

ടവളടമേത്തുകയയ  മററോഡെക്ക്  തകരറോറടിലറോകുകയയ  ടചയ്യുന്നതക്ക്  വലടിയ

പ്രതടിസനടിയണ്ടറോക്കുന്ന  കറോരശ്യമേറോണക്ക്.   ഇതക്ക്  പരടിഹരടിക്കേറോനറോണക്ക്  ഇതവണ

മേണ്സൂണ് കറോലതക്ക് കണ്മടറോള് റൂയ  പ്രമതശ്യകയ ടറോസക്ക്  മഫറോഴക്ക്  രൂപത്തീകരടിച്ചതക്ക്.
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കണ്മടറോള്  റൂമേടില്  ലഭടിച്ച  74  പരറോതടികളടില്  54  എണതടിനക്ക്  പ്രതടികൂല

കറോലറോവസയ്ക്കടിടയടില്മപ്പറോലുയ  തറോല്കറോലടികമേറോടയങടിലുയ  പരടിഹറോരയ

കടണ്ടതടിയടിട്ടുണ്ടക്ക്.   ടടമകറോളജടി  സയമയറോജടിപ്പടിച്ചുടകറോണ്ടക്ക്  ജനങ്ങടളക്കൂടടി

ഇതടിടന്റെ  ഭറോഗമേറോക്കേടി  പടി.ഡെബബ.ഡെടി.  App  പ്രവര്തടിക്കുന്നു.  App-ല്  ലഭടിച്ച

20661  പരറോതടികളടില് ഇഇൗ വകുപ്പുമേറോയടി ബനടപ്പടതുയ മേറ്റുപല വകുപ്പുകളുമേറോയടി

ബനടപ്പടതുമേടക്കേയ  14628  പരറോതടികള്  മസറോര്ടക്ക്  ടചയക്ക്  പരടിഹരടിച്ചടിട്ടുണ്ടക്ക്.

സടിരയ കണ്മടറോള് റൂയ സയവടിധറോനതടിലൂടട ആറക്ക് ജത്തീവനക്കേറോര് രറോവടിടല മുതല്

ടടവകുമന്നരയവടരയടിരുന്നക്ക് അതടിടന്റെ പ്രവര്തനയ നടത്തുന്നുണ്ടക്ക്.  ബറോക്കേടിയള

പല  പരറോതടികളുയ  മേറ്റക്ക്  വകുപ്പുകളുമേറോയടി  ബനടപ്പട  വടിഷയങ്ങളറോണക്ക്.

പരടിപറോലനതടില് ഏറ്റക്കുറച്ചടിലുകളുണ്ടറോകറോയ; അതടിടലന്നക്ക് പറയന്നടില.   അതക്ക്

പരടിമശറോധടിച്ചക്ക്  പരടിഹരടിച്ചക്ക്  മപറോകുയ.  കുഴടികള്  ഒന്നുയതടന്നയണ്ടറോകറോടത

പരടിഹരടിച്ചുമപറോകുയ.  അമദ്ദേഹയ ഇവടിടട പറഞ്ഞമപ്പറോള് ഞറോന അങ്ങടനടയറോരു

നടിമഷധറോതക  നടിലപറോടക്ക്  സസത്തീകരടിച്ചുടവന്നക്ക്  പറയന്ന  നടിലയടിമലയ്ക്കക്ക്  മപറോയടി.

അതക്ക് ടതറ്ററോണക്ക്.  ഞറോന തുടക്കേതടിലുയ ഇമപ്പറോഴയ പറയന്നു, ബറോക്കേടി കറോരശ്യങ്ങള്

കൂടറോയടി  പരടിഹരടിച്ചക്ക്  മപറോകറോവന്നതറോണക്ക്.  മററോഡുകളുടട  പരടിപറോലനയ
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ഉറപ്പറോക്കുമമറോള്  അതടില്  പ്രധറോനയ  വടിവടിധ  വകുപ്പുകളുടട  ഏമകറോപനമേറോണക്ക്.

ഇതടിനക്ക് പ്രമതശ്യക ശദ  നല്കടി വശ്യതശ്യസ്ത കുടടിടവള പദതടികള്ക്കേറോയടി  90

മററോഡുകളടില്  വറോടര്  അമതറോറടിറ്റടി  പ്രവൃതടി  നടക്കുന്നുണ്ടക്ക്.  അതക്ക്

സമേയബനടിതമേറോയടി തത്തീര്ക്കേറോന ജലവടിഭവ വകുപ്പുമേറോയടി ബനടപ്പടക്ക് നടപടടികള്

സസത്തീകരടിക്കുയ.  അതടിനക്ക് ഇനടിയയ മേനടിതല ചര്ച്ച അനടിവറോരശ്യമേറോടണങടില് അതക്ക്

നടത്തുയ.  ഇഇൗ ബഡ്ജറ്റടില് പ്രഖശ്യറോപടിച്ചതടില് 170 മകറോടടി 47 ലക്ഷയ രൂപയടട

55  പ്രവൃതടികള്ക്കേക്ക്  ജൂണ്  മേറോസതടില്തടന്ന  ഭരണറോനുമേതടി  നല്കടി.   ഇതക്ക്

വളടര മവഗതടിലറോണക്ക്.  ഭരണറോനുമേതടി നല്കടിയ പ്രവൃതടികള് ഉള്ടപ്പട ചടില

മേണ്ഡലങ്ങള് ഇവടിടട വറോയടിക്കേറോയ. വര്ക്കേടിയഗക്ക് കലണ്ടറടിടന്റെ കൂടടി വടിജയമേറോണതക്ക്.

ടപരുമറോവൂർ,  പടിറവയ,  ആലുവ,  എറണറോകുളയ  (3 പ്രവൃതടി),  അങമേറോലടി,  പറവൂര്

(3  പ്രവൃതടി),  ടപരടിന്തൽമേണ,  മേലപ്പുറയ,  ടകറോമണ്ടറോടടി,  കല്പ്പറ്റ,  ഇരടിക്കൂര്,

മപരറോവൂര് എന്നടിവയറോണക്ക്.   എങ്ങടനയറോണക്ക് പടി.ഡെബബ.ഡെടി.  വകുപ്പക്ക്  ടപറോതുമവ

കറോരശ്യങ്ങടള സമേത്തീപടിക്കുന്നടതന്നക്ക് സൂചടിപ്പടിക്കേറോനറോണക്ക് ഞറോന ഇഇൗ മേണ്ഡലങ്ങളുടട

മപരക്ക് വറോയടിച്ചതക്ക്.  എനടിക്കേക്ക് ഉറപ്പറോണക്ക്, ഇവടിടട ഇരടിക്കുന്ന പ്രതടിപക്ഷ ബഞടിടല

ഭൂരടിപക്ഷയ  എയ.എല്.എ.-മേറോരുയ  വളടര  മപറോസടിറ്റത്തീവറോയ  സമേത്തീപനമേറോണക്ക്  ഇഇൗ



Uncorrected/Not for Publication
19-07-2022

29

വടിഷയങ്ങളടില്  സസത്തീകരടിച്ചുവരുന്നതക്ക്.  ടപറോതുമവ  പരടിമശറോധടിച്ചറോല്

ടപറോതുമേരറോമേതക്ക്  വകുപ്പടിടന്റെ വഴടിമയ  മപറോകറോത സയഭവങ്ങടള സയബനടിച്ചുയ

ചടില  പ്രചരണങ്ങള്  നടക്കുന്നുണ്ടക്ക്.   സയസറോനതക്ക്  മൂന്നക്ക്  ലക്ഷയ  കടി.മേത്തീറ്റര്

മററോഡുണ്ടക്ക്.   അതടില്  30,000  കടി.മേത്തീറ്ററടിനടുതറോണക്ക്  പടി.ഡെബബ.ഡെടി.  മററോഡെക്ക്.

പടക്ഷ  പടി.ഡെബബ.ഡെടി.-ക്കേക്ക്  പുറത്തുള  2,70,000  കടി.മേത്തീറ്റര്  മററോഡുകളുടട

പ്രശ്നവയ  ഇമങ്ങറോടക്ക്  തട്ടുന്നതക്ക്  ശരടിയറോമണറോടയന്നക്ക്  സസയയ  പരടിമശറോധടിക്കുന്നതക്ക്

നലതറോണക്ക്.  ഇവടിടട  കഴടിഞ്ഞ  മചറോമദശ്യറോതരതടിടന്റെ  ഭറോഗമേറോയടി

മദശത്തീയപറോതയടട  കുഴടിയമേറോയടി  ബനടപ്പടക്ക്  വന്ന  മചറോദശ്യതടിനക്ക്  വളടര

കൃതശ്യമേറോയ  ഉതരമേറോണക്ക്  നല്കടിയതക്ക്.   ആ  നടിലയടില്തടന്ന  നല്കടി

മുമന്നറോട്ടുമപറോകുകയറോണക്ക്.  ബഹുമേറോനടപ്പട  മകരള  ടടഹമക്കേറോടതടിയടട

പരറോമേര്ശങ്ങടള  ചടിലര്  സമേത്തീപടിക്കുന്നതക്ക്.....  ടടഹമക്കേറോടതടി  പറഞ്ഞ  മുഴവന

മററോഡുയ പടി.ഡെബബ.ഡെടി.   മററോഡെല.   അതടില് പറഞ്ഞടിട്ടുള ആറക്ക്  മററോഡുകള്

മേറോതമേറോണക്ക്  പടി.ഡെബബ.ഡെടി.  മററോഡെക്ക്.   എന്നറോല് അതുള്ടപ്പടട  പരടിഹരടിക്കേറോന

ഇടടപട്ടുടകറോണ്ടടിരടിക്കുകയറോണക്ക്.  അതടിടന്റെ  പ്രവൃതടി  വടിവടിധഘടങ്ങളടില്

പുമരറോഗമേടിക്കുകയറോണക്ക്.  അടുത  വര്ഷയ  അതടില്
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ഒന്നുമപറോലുമുണ്ടറോകറോതടിരടിക്കേറോനുള  ശമേവയ  നടത്തുന്നുണ്ടക്ക്.   മകരളതടിടല

മദശത്തീയ  പറോതയമേറോയടി  ബനടപ്പടക്ക്  നമ്മള്  ചര്ച്ച  ടചയതുടകറോണ്ടക്ക്  ഞറോന

അതടിമലയ്ക്കക്ക്  മപറോകുന്നടില.   നമ്മള്  കഴടിഞ്ഞ  വര്ഷയ  ഇതടില്  നന്നറോയടി

ഇടടപടതറോണക്ക്.   അങ്ങയടട  ബഞടിലുള  സത്തീനടിയര്  മനതറോക്കേനറോമരറോടക്ക്

മചറോദടിച്ചറോല്  മേതടി,  അവര്  ഉള്ടപ്പടട  എങ്ങടനയറോണക്ക്   മകന്ദ്ര  സര്ക്കേറോരടിടന

ഇതടില് സമ്മര്ദ്ദേതടിലറോക്കേറോന ഇടടപടടിട്ടുളടതന്നക്ക് മേനസടിലറോകുയ.  ഇതടിനറോയടി

നടിരന്തരയ ഇടടപടല് നടതടി.  സടി.ആര്.എഫക്ക്.  ഫണ്ടക്ക് ലഭടിക്കേറോനുയ ഇടടപടല്

നടത്തുന്നുണ്ടക്ക്.   നമുക്കേക്ക്  അവകറോശടപ്പട  ഇഇൗ പണയ മനടടിടയടുക്കേറോന മകരളയ

മകന്ദ്രതടില് സമ്മര്ദയ ടചലുത്തുന്നുണ്ടക്ക്. മകന്ദ്ര മേനടിമേറോരടില് വളടര മപറോസടിറ്റത്തീവക്ക്

സമേത്തീപനടമേടുക്കുന്നവരുണ്ടക്ക്.   ശത്തീ.  നടിതടിന  ഗഡ്കരടി  വളടര  മപറോസടിറ്റത്തീവക്ക്

സമേത്തീപനമേറോണക്ക് അതടിടലടുക്കുന്നതക്ക്.  മകന്ദ്ര മേനടിമേറോര് മകരളതടില് വരുന്നതടില്

ആരുയ  എതടിരറോയടി  ഒന്നുയ  പറഞ്ഞടിടടില,  പരസര  മപറോരുമുണ്ടറോയടിടടില.

നശ്യറോയമേറോയ കറോരശ്യയ,  മകന്ദ്ര മേനടിമേറോരുടട ഭറോഗടത വത്തീഴ്ച ചൂണ്ടടിക്കേറോണടിച്ചമപ്പറോള്

രണ്ടുയ  ഒരുമപറോടലടയന്നക്ക്  വരുതടിതത്തീര്ക്കേറോനുള  ശമേടത  ലറോഘവമതറോടട

കറോണറോന  ബഹുമേറോനടപ്പട  അയഗയ  എടുതടിട്ടുള  ശമേയ  ഏതക്ക്  രറോഷ്ട്രത്തീയ
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തറോല്പരശ്യടത  സയരക്ഷടിക്കേറോനറോടണന്നക്ക്  വളടര  വശ്യകമേറോണക്ക്.  അതടില്

ആര്ടക്കേങടിലുയ  തര്ക്കേമുമണ്ടറോ?   ഇതുതടന്നയമല  അന്നക്ക്  ഞറോന  പ്രസയഗടിച്ച

സമേയതക്ക്,  പ്രമകറോപനമുണ്ടറോമകണ്ട ഒരു പ്രശ്നവയ ഇതടിലടില.  ഞറോന പറഞ്ഞതക്ക്

മുഴവന  വളടര  കൃതശ്യമേറോയ  കറോരശ്യങ്ങളറോണക്ക്.  എന്നറോല്  മകരളതടിടല

സര്ക്കേറോരടിടനതടിടര ചടിലര് തുടര്ച്ചറോയടി അപവറോദ പ്രചരണയ നടത്തുന്നു.  അതക്ക്

ചൂണ്ടടിക്കേറോടമണ്ട?  ഇവടിടട  നടത്തുന്ന  പതസമമ്മളനങ്ങളടിടലറോന്നടില്മപറോലുയ

മകരള സയസറോനതടിടന്റെ വടികസനടതക്കുറടിച്ചക്ക് ഒരക്ഷരവയ പറയന്നടില.  ഇഇൗ

സയസറോനതടിടന്റെ  വടികസനടത  തടയറോനുയ  ഇഇൗ  സയസറോനടത

ആമക്ഷപടിക്കേറോനുയ മവണ്ടടിയള നടിലപറോടറോണക്ക് സസത്തീകരടിക്കുന്നതക്ക്.  ഇതക്ക് തുറന്നക്ക്

കറോടടപ്പമടണ്ട പ്രശ്നമേമല.   രണ്ടുയ  കണക്കേറോടണന്നക്ക്  പറയന്നതക്ക്  എതമതറോളയ

ശരടിയറോണക്ക്. കൃതശ്യമേറോയ  രറോഷ്ട്രത്തീയ ലക്ഷശ്യതടിടന്റെ ഭറോഗമേറോയടി തടന്നയറോണക്ക് ഇവടിടട

മകന്ദ്ര  മേനടിമേറോര്  വന്നടതന്നക്ക്  പരടിമശറോധടിച്ചറോല്  കറോണറോയ.  ആ  രറോഷ്ട്രത്തീയ

ലക്ഷശ്യതടിടന്റെ ഭറോഗമേറോയടിതടന്ന അവര് വന്നുമപറോയടി.  കുതടിരറോന തുരങതടിടന്റെ

പ്രശ്നയ  പറഞ്ഞു,  എന്തക്ക്  നടിലപറോടറോണക്ക്  അതടില്  സസത്തീകരടിച്ചതക്ക്.  നമ്മുടട

സയസറോനടത ഏറ്റവയ തടിരമക്കേറടിയ പറോതയറോണക്ക് കുതടിരറോന തുരങയ.   മേനടി
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ശത്തീ. ടക. രറോജടന്റെ മേണ്ഡലതടിലൂടട മപറോകുന്ന എന.എച്ചക്ക്. 544 ആണക്ക്.  2021

മമേയക്ക് 20-നക്ക് ചുമേതല ഏടറ്റടുതമപ്പറോള് പറോലക്കേറോടക്ക്-തൃശ്ശൂര് റൂടക്ക് പ്രധറോന പ്രശ്നമേറോയടി

കണ്ടു.  ബഹുമേറോനടപ്പട മുഖശ്യമേനടി പടങടുതക്ക് 2021 ജൂണ് 8-നക്ക് അതടിനറോയടി ഒരു

മയറോഗയ  മചര്ന്നു.  ആഗസ്റ്റക്ക്  1-നക്ക്  ഒരു  ഇടതുവശ  തുരങ  നടിര്മ്മറോണയ

പൂര്തടിയറോക്കേടി  ടപറോതുജനങ്ങള്ക്കേക്ക്  തുറന്നുടകറോടുക്കേറോന   തത്തീരുമേറോനടിച്ചു.

ടപറോതുമേരറോമേതക്ക്  വകുപ്പുമേനടിടയന്ന  നടിലയടില്  മൂന്നുപ്രറോവശശ്യയ  മനരടിട്ടുമപറോയടി

പ്രവൃതടികള്  വടിലയടിരുതടി  നടിരവധടി  മയറോഗങ്ങള്  വടിളടിച്ചു.  ആ  രണ്ടക്ക്

ജടിലയടിടലയയ എയ.എല്.എ.-മേറോരുയ മേനടിമേറോരുയ എയ.പടി.-മേറോരുടമേലറോയ ഒരു ടത്തീമേറോയടി

പ്രവര്തടിച്ചക്ക്  ജൂടടല  31-നുതടന്ന  ആ  തുരങയ  തുറന്നുടവന്ന  കറോരശ്യയ

ഓര്മ്മടപ്പടുത്തുകയറോണക്ക്.  എന്നറോല്  ജൂടടല  31-നക്ക്  ഉച്ചയ്ക്കക്ക്  മദശത്തീയപറോത

അധടികൃതമരറോടക്ക് നടിങ്ങള് മനരടിടക്ക് തുറക്കേണയ, മേറ്ററോമരറോടുയ പറയണ്ട എന്ന നടിലപറോടക്ക്

മകന്ദ്രയ  സസത്തീകരടിച്ചു.  പടിന്നത്തീടക്ക്  അക്കേറോരശ്യയ  മകന്ദ്ര  മേനടി  പരസശ്യമേറോയടി  പറഞ്ഞു.

അതുസയബനടിച്ചക്ക്  റവനപ്യൂ  വകുപ്പുമേനടിയയ  ഞറോനുയ  മുഖശ്യമേനടിയമേറോയടി  ചര്ച്ച

നടതടി  അതടിമനറോടക്ക്  സഹകരടിക്കേറോനറോണക്ക്  തത്തീരുമേറോനടമേടുതതക്ക്.  തുരങയ

തുറക്കുമമറോള്  ഞങ്ങള്  ഉണ്ടറോകരുടതന്ന  നടിലപറോടറോണക്ക്  മകന്ദ്രയ  സസത്തീകരടിച്ചതക്ക്.
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അതരടമേറോരു ടതറ്ററോയ നടിലപറോടക്ക് മകന്ദ്ര മേനടി സസത്തീകരടിച്ചമപ്പറോള്  അതടിടനതടിടര

ഒരു  വറോക്കേക്ക്  ശബടിക്കേറോന  മകരളതടിടല  പ്രതടിപക്ഷ  മനതറോവള്ടപ്പടട

തയ്യറോററോയടിട്ടുമണ്ടറോ;  മകന്ദ്രമേനടിമേറോര്ടക്കേതടിടര  സയസറോരടിക്കേറോന

തയ്യറോററോയടിടടിടലന്നതക്ക്  ചൂണ്ടടിക്കേറോണടിമക്കേണ്ട  പ്രശ്നമേമല;   അതുസയബനടിച്ചക്ക്

പറഞ്ഞമപ്പറോള് തമ്മടില് തലറോടണന്നക്ക് പറയന്നതക്ക് എന്തടിനറോണക്ക്;   മുമക്ക് അമമേഠടില്

വന്ന മകന്ദ്രമേനടിതടന്ന വയനറോടടില് വന്നമപ്പറോള് നടിങ്ങള്  'ക മേ'  എടന്നറോരക്ഷരയ

മേടിണ്ടടിയടിലമലറോ;  മകറോഴടിമക്കേറോടക്ക്  ഒരു  മകന്ദ്രമേനടി  വന്നമപ്പറോള്  ഇഷ്ടമേറോധശ്യമേങ്ങടള

മേറോതയ  വടിളടിച്ചക്ക്  ഒരു  മയറോഗയ  മചര്ന്നു.  അവടിടടയയ  നടിങ്ങള്  എടന്തങടിലുയ

പറമഞ്ഞറോ;  തടിരുവനന്തപുരതക്ക്  വന്നമപ്പറോഴയ  എടന്തങടിലുയ  പറമഞ്ഞറോ;

എന്തുടകറോണ്ടറോണക്ക് നടിങ്ങള് അതടിടനക്കുറടിച്ചക്ക് മേടിണ്ടറോതതക്ക്;  നടിങ്ങള് ബടി.ടജ.പടി.

മകന്ദ്രമേനടിമേറോരുടട  വരവടിടന്റെ  രറോഷ്ട്രത്തീയയ  തടിരടിച്ചറടിയറോത  പ്രശ്നമേടിലമലറോ;

അമ്മയടട ഒക്കേതക്ക് ഇരടിക്കുകയയ മവണയ അച്ഛമനറോടടറോപ്പയ നടക്കുകയയ മവണയ

എന്നുപറഞ്ഞറോല്  എതമതറോളയ  ശരടിയറോകുയ;  മകറോണ്ഗ്രസക്ക്  പറോര്ടടിയടില്

നടില്ക്കുകയയ  മകരളതടിടല  ഇടതുപക്ഷടത  ദുര്ബലടപ്പടുത്തുന്നതടിനുമവണ്ടടി

ബടി.ടജ.പടി.-യടട  രറോഷ്ട്രത്തീയടത   പടിന്തുണയ്ക്കുകയയ  ടചയ്യുന്നതക്ക്  എന്തക്ക്
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നടിലപറോടറോണക്ക്;  ഇതക്ക്  ടപറോതുമവ  ചൂണ്ടടിക്കേറോടടിയതമല  ഇതടിടല  പ്രശ്നയ.   ഇവടിടട

ബടി.ടജ.പടി.  ഉയര്ത്തുന്ന  അപകടകരമേറോയ  രറോഷ്ട്രത്തീയതടിടന്റെ  പ്രറോധറോനശ്യവയ

ടഫഡെറടിലടിസതടിനുളള  ടവല്ലുവടിളടിയയ  ഉള്ടപ്പടട  ചൂണ്ടടിക്കേറോടടി

മുമന്നറോട്ടുമപറോകുകയറോണക്ക്.  അതക്ക്  ഇനടിയയ  ഞങ്ങള്  ചൂണ്ടടിക്കേറോടടി  മുമന്നറോട്ടുമപറോകുയ.

അതുടകറോണ്ടക്ക്  ബടി.ടജ.പടി.-മയറോടുയ  മകന്ദ്രഗവണ്ടമേന്റെക്ക്  എടുക്കുന്ന  ടതറ്ററോയ

നടിലപറോടടിമനറോടുയ ഞങ്ങള് സമേത്തീപനയ സസത്തീകരടിക്കുമമറോള് അടടിയന്തരപ്രമമേയമേല,

ഞങ്ങളുടട  അടടിയന്തരയ  നടതടിയറോലുയ  ഞങ്ങള്  ബടി.ടജ.പടി.-ടക്കേതടിരറോയ

മപറോരറോടയ തുടര്ന്നക്ക് മുമന്നറോട്ടുമപറോകുടമേന്നതടില് സയശയമേടില.   ആയതടിനറോല് ഇഇൗ

വടിഷയയ സഭറോനടപടടികള് നടിര്തടിവച്ചക്ക് ചര്ച്ച ടചമയ്യണ്ട ആവശശ്യമേടില. ഇമപ്പറോള്

മപറോയതുമപറോടല  എലറോവരുയ  മയറോജടിച്ചുടകറോണ്ടക്ക്  ഒരു  ടത്തീമേറോയടി  മപറോകറോന

തയ്യറോററോണക്ക്. 

മേടി  .   ടഡെപപ്യൂടടി സത്തീക്കേര്: ബഹുമേറോനടപ്പട ടപറോതുമേരറോമേതക്ക്- വടിമനറോദസഞറോരയ,

യവജനകറോരശ്യ  വകുപ്പുമേനടിയടട  വടിശദത്തീകരണതടിന്റെ  അടടിസറോനതടില്

അടടിയന്തരപ്രമമേയതടിനുള അനുമേതടി നടിമഷധടിക്കുന്നു.

(അടടിയന്തരപ്രമമേയറോവതരണതടിനക്ക് അനുമേതടി നടിമഷധടിച്ചു.)
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പ്രതടിപക്ഷമനതറോവക്ക്  (ശത്തീ  .    വടി  .    ഡെടി  .    സതത്തീശന):  സര്,  ഒരു  വടിഷയയ

സഭയടില്  ഉന്നയടിക്കുന്നതക്ക്  സര്ക്കേറോരടിടന്റെയയ  ഉമദശ്യറോഗസരുടടയയ

ശദയടില്ടകറോണ്ടുവന്നക്ക്  ആ  വടിഷയതടിനക്ക്  പരടിഹറോരയ

കടണ്ടത്തുന്നതടിനുമവണ്ടടിയറോണക്ക്.   വടിഷയയ  ചര്ച്ച  ടചയ്യുമമറോള്  അടതറോരു

സയവറോദമേറോകുയ.   അടതമല  നടിയമേസഭയടില്  നടക്കുന്നതക്ക്.  ഇവടിടടത  വടിഷയയ

എന.എച്ചക്ക്.-ടലയയ  പടി.ഡെബബ.ഡെടി.  മററോഡെടിടലയയ  വര്ദടിച്ചുവരുന്ന  കുഴടികള്

ധറോരറോളയ  അപകടങ്ങള്  ഉണ്ടറോക്കുന്നുടവന്നതുമേറോയടി  ബനടപ്പടതറോണക്ക്.  ........

(ബഹളയ)...... 

മേടി  .   ടഡെപപ്യൂടടി സത്തീക്കേര്:  പത്തീസക്ക്..... പത്തീസക്ക്......

ശത്തീ  .    വടി  .    ഡെടി  .    സതത്തീശന:   സര്,   ബഹുമേറോനടപ്പട  മുഖശ്യമേനടിതടന്ന

നടിയമേസഭയടില്  നല്കടിയ  മേറുപടടിയടില്  വലടിയ  മതറോതടിലുളള  അപകടങ്ങള്

മററോഡെടില്  വര്ദടിക്കുന്നുടവന്നക്ക്  സൂചടിപ്പടിച്ചു.  നമ്മളുയ  നമ്മുടട  കുടുയബറോയഗങ്ങളുയ

മവണ്ടടപ്പടവരുടമേലറോയ  മററോഡുകളടിലൂടട  യറോത  ടചയ്യുന്നവരറോണക്ക്.  എതമയറോ

അപകടങ്ങളറോണക്ക്  നടിരന്തരമേറോയടി  ഉണ്ടറോകുന്നതക്ക്.   മററോഡുകളടില്   കുഴടികള്

വര്ദടിക്കുമമറോള്,  പ്രമതശ്യകടിച്ചക്ക്  മേഴക്കേറോലതക്ക്  അപകടങ്ങള്  വര്ദടിക്കുയ.
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ഇമപ്പറോഴടിവടിടട  ചര്ച്ച  ടചയടകറോണ്ടടിരടിക്കുമമറോള്  തൃശ്ശൂര്  തളടിക്കുളയ

മദശത്തീയപറോതയടില്  ശനടിയറോഴ്ച  ടടബക്കേക്ക്  യറോതകറോരനറോയ  സറോനു

അപകടതടില്ടപ്പട്ടു.  ഇന്നക്ക്  അമദ്ദേഹയ  മേരടിച്ചുടവന്ന  വറോര്ത  ടടി.വടി.-യടില്

വരടികയണ്ടറോയടി.   നമ്മുടട  നടിമയറോജകമേണ്ഡലങ്ങളടിടല  പ്രമദശങ്ങളടിടല

മററോഡുകളടിടലലറോയ  കുഴടികളുണ്ടറോകുകയയ  കൂടുതല്  അപകടങ്ങള്  ഉണ്ടറോകുകയയ

ടചയ്യുന്നു.  ആ  കുഴടികള്  നടികതറോന  മവണ്ടടിയളള  സമേയബനടിതമേറോയ

സയവടിധറോനങ്ങള്  ഉണ്ടറോക്കേണടമേന്നതടിടന  സയബനടിച്ചക്ക്   സഭയടില്  ചര്ച്ച

ടചയ്യുന്നതടിനുമവണ്ടടി മനറോടത്തീസക്ക് നല്കടിയമപ്പറോള് ഞങ്ങള്ക്കേക്ക് ബടി.ടജ.പടി.-യമേറോയടി

മചര്ന്നക്ക്.........  ഏടതലറോയ  വടിഷയങ്ങളടിമലയ്ക്കറോണക്ക്  ബഹുമേറോനടപ്പട  മേനടി  കറോടക്ക്

കയറടിമപറോയതക്ക്;   എമങ്ങറോടറോണക്ക്  കറോടക്ക്  കയറടി  മപറോയതക്ക്;  ഇങ്ങടനയറോമണറോ

നടിയമേസഭയടില് അടടിയന്തരപ്രമമേയതടിനക്ക് മേറുപടടി പറമയണ്ടതക്ക്; അനറോവശശ്യമേറോയ

രറോഷ്ട്രത്തീയയ   കലര്തടി  ബഹുമേറോനടപ്പട  മേനടി  എമങ്ങറോടറോണക്ക്  മേറുപടടി  പറഞ്ഞക്ക്

മപറോയതക്ക്;  ഞങ്ങള്  ഇഇൗ  വടിഷയയ  ബഹുമേറോനടപ്പട  മേനടിയടടയയ

ഗവണ്ടമേന്റെടിടന്റെയയ  ശദയടില്ടപ്പടുതടി  ഇഇൗ  കറോരശ്യങ്ങള്ക്കേക്ക്

പരടിഹറോരമുണ്ടറോക്കേറോനറോണക്ക്  ശമേടിക്കുന്നതക്ക്.  എലറോ  ദടിവസവയ  മേറോധശ്യമേങ്ങളടിലൂടട
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വറോര്തകള്  വരടികയറോണക്ക്.  അതടിനക്ക്  പരടിഹറോരയ  കറോമണണ്ടതമല;  ഞങ്ങളുടട

മജറോലടിടയന്നക്ക്  പറയന്നതക്ക്  ഇതരയ  വടിഷയങ്ങള്  ഗവണ്ടമേന്റെടിടന്റെ

ശദയടില്ടകറോണ്ടുവരടികടയന്നതറോണക്ക്.  കഴടിഞ്ഞ  വര്ഷയ  ജൂടടലമേറോസടത

കുഴടികടളക്കേറോള് ഇഇൗ വര്ഷയ ജൂടടലയടിടല കുഴടികളുടട എണയ കുറവറോടണന്നക്ക്

അങ്ങക്ക്  ഇമപ്പറോള്  വലടിടയറോരു  മസ്റ്ററ്റക്ക്ടമേന്റെക്ക്  നടതടി.  ഞറോന  കഴടിഞ്ഞ  വര്ഷയ

ജൂടടലമേറോസതടിടല  കുഴടികളുയ  ഇഇൗ  വര്ഷയ  ജൂടടലമേറോസതടിടല  കുഴടികളുയ

എണടി മനറോക്കേടിയടിടടില.  ബഹുമേറോനടപ്പട മേനടിമയറോടുള എടന്റെ മചറോദശ്യയ,  2021

ജൂടടല  മേറോസതടില്  മകരളതടിടല  മററോഡുകളടില്  എത

കുഴടികളുണ്ടറോയടിരുന്നുടവന്നുയ  2022-ല്  എത  കുഴടികളുടണ്ടന്നുയ  അമങ്ങയ്ക്കക്ക്

അറടിയറോമമേറോ?  കഴടിഞ്ഞവര്ഷടതക്കേറോള് ഇഇൗ വര്ഷയ കുഴടികളുടട എണതടില്

കുറവടണ്ടന്നറോണക്ക്  അങ്ങക്ക്  ഇവടിടട   പ്രസ്തറോവന  നടതടിയതക്ക്.  (ബഹളയ)....

ബഹുമേറോനടപ്പട  മേനടി  ഒരുപറോടക്ക്  സമേയയ  സയസറോരടിച്ചമപ്പറോള്  ഞങ്ങളറോരുയ

ബഹളമുണ്ടറോക്കേടിയടില.  ഇവടിടടത  പ്രശ്നയ,  ഒരു  നടിയമേസഭറോയഗയ  മററോഡെടില്

കുഴടികളുണ്ടക്ക്  അവ  നടികതണടമേന്നക്ക്  പറയമമറോള്  അയറോളുടട  മേണ്ഡലതടില്

അനുവദടിച്ച  പടി.ഡെബബ.ഡെടി.  വര്ക്കുകള്  ചൂണ്ടടിക്കേറോണടിച്ചുടകറോണ്ടറോണക്ക്
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പരടിഹസടിക്കുന്നതക്ക്.   ഇതക്ക്  നടിങ്ങളറോടരങടിലുയ നല്കുന്ന ഒഇൗദറോരശ്യമേറോമണറോടയന്നക്ക്

ഞറോന  കഴടിഞ്ഞ  ദടിവസയ  മചറോദടിച്ചു.  ഏതക്ക്  നടികുതടി  പണതടില്നടിന്നറോണക്ക്

ഇതടിനുള  പണയ  അനുവദടിക്കുന്നതക്ക്.  ജനങ്ങളുടട  നടികുതടിപ്പണമേറോണക്ക്.

ടപരുമറോവൂരടിടലയയ മബപ്പൂരടിടലയയ പറവൂരടിടലയയ ജനങ്ങളുടട നടികുതടിപ്പണയ

ഉപമയറോഗടിച്ചറോണക്ക് അതടിനുള പണയ ടകറോടുക്കുന്നതക്ക്.  നമ്മളറോരുയ വത്തീടടില്നടിന്നുയ

ടകറോണ്ടുവരുന്ന  കറോശക്ക്  ടകറോടുതലമലറോ;  നമ്മുടട  തറവറോടടിടല  സലയ  വടിറ്റ

കറോശുടകറോടണ്ടറോന്നുമേലമലറോ  ടപരുമറോവൂരടിടല  മററോഡെടിനറോയടി  12  മകറോടടി  രൂപ

അനുവദടിച്ചതക്ക്;  മററോഡുകളടില്  കുഴടികളുടണ്ടന്നക്ക്  പറഞ്ഞമപ്പറോള്  അവടിടടയള

മററോഡെടിനക്ക്  പണയ അനുവദടിച്ചതടിനക്ക്  എന്തക്ക് മേറുപടടിയറോണക്ക്  ബഹുമേറോനടപ്പട മേനടി

പറയന്നതക്ക്;  ഇങ്ങടനയറോമണറോ മേറുപടടി  പറമയണ്ടതക്ക്;  ഇതടില് അപകടകരമേറോയ

ഒരു സടിതടിവടിമശഷമുണ്ടക്ക്.

 ശത്തീ  .    പടി  .    വടി  .    ശത്തീനടിജടിൻ:  സര്,  മററോഡുകള്  പുന:സറോപടിച്ചതടിനുമശഷയ

ഡെടി.എല്.പടി. മബറോര്ഡുകള് സറോപടിക്കുന്നുണ്ടമലറോ. 

ശത്തീ  .   വടി  .    ഡെടി  .   സതത്തീശന: സര്, മബറോര്ഡെക്ക് സറോപടിക്കുയ.  എയ.എല്.എ.-മേറോര്

പരറോതടി പറയമമറോള് മബറോര്ഡുകള് സറോപടിക്കേറോറുണ്ടക്ക്.  അതക്ക് ആരുടടടയങടിലുയ
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ഒഇൗദറോരശ്യമേറോമണറോ;  ഇവടിടട  യ.ഡെടി.എഫക്ക്.  ഗവണ്ടമേന്റെക്ക്  ഭരടിക്കുന്ന  സമേയതക്ക്

എല്.ഡെടി.എഫക്ക്.-ടന്റെ  എയ.എല്.എ.-മേറോര്  അവരുടട  മേണ്ഡലങ്ങളടില്

ഇതുസയബനടിച്ച മബറോര്ഡുകള് സറോപടിക്കേറോറടിമല; ...(… ബഹളയ) ... …

മേടി  .   ടഡെപപ്യൂടടി സത്തീക്കേര്:  പത്തീസക്ക്..... പത്തീസക്ക്......

ശത്തീ  .    വടി  .    ഡെടി  .    സതത്തീശന:  സര്,  ഇങ്ങടന നടിരന്തരയ ശലശ്യടപ്പടുത്തുന്നതക്ക്

ശരടിയല…….....(ബഹളയ) .…… ഞറോന  പറയറോനുള  കറോരശ്യങ്ങള്

പറഞ്ഞതടിനുമശഷമമേ  മപറോകൂ.... ...…

മേടി  .   ടഡെപപ്യൂടടി സത്തീക്കേര്: പത്തീസക്ക്..... പത്തീസക്ക്......ദയവറോയടി അയഗങ്ങള് ഇരടിക്കൂ....

ഇരടിക്കൂ............. 

ശത്തീ  .   വടി  .   ഡെടി  .   സതത്തീശന: സര്, ഇവടിടട ബഹുമേറോനടപ്പട മേനടി പറഞ്ഞതക്ക്,

ഞറോന അവടിടട  മപറോകുന്നതടിനക്ക് മുമടില് ഒരു ടടമേക്കേക്ക്  അനഇൗനടസ്മെന്റെക്ക്  മവണയ

എന്നറോണക്ക്. നമ്മള്തടന്ന നമ്മടള പൂമേറോലയടിടുകയയ നമ്മള്തടന്ന നമുക്കേക്ക് മഷക്കേക്ക്

ഹറോന്റെക്ക്  നല്കുകയമേറോണക്ക്  ടചയ്യുന്നതക്ക്.  അടതറോന്നുയ  മവണ്ട…….(ബഹളയ)…

മററോഡുകള്  തകരറോന  കറോരണടമേന്തറോണക്ക്;  അങ്ങക്ക്  ഇവടിടട  പറഞ്ഞതക്ക്  മുഴവന

പടി.ഡെബബ.ഡെടി.-യടില്  അനുവദടിച്ച  പണതടിടന്റെ  കറോരശ്യവയ  പുതടിയ
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മററോഡെടിടനപ്പറ്റടിയമേറോണക്ക്.  അതല  ഇവടിടടത  വടിഷയയ.  ഇവടിടടത  വടിഷയയ

മേറോരുതടി കറോറടില് കുതടിരടയ ടകറോണ്ടുവരുന്നതുമപറോടലയല…..(ബഹളയ) . … അങ്ങക്ക്

വടിഷയതടിമലയ്ക്കക്ക്  വരണയ.  ഞങ്ങള്  ഇഇൗ  കറോരശ്യങ്ങള്  പരടിമശറോധടിച്ചതറോണക്ക്.

ഞറോന  കഴടിഞ്ഞ  21  വര്ഷമേറോയടി  എടന്റെ  നടിമയറോജകമേണ്ഡലതടില്  വളടര

ശദമയറോടട ടചയ്യുന്ന കറോരശ്യമേറോണടിതക്ക്. കഴടിഞ്ഞ പ്രറോവശശ്യടത  ടപറോതുമേരറോമേതക്ക്

വകുപ്പുമേനടി പറഞ്ഞടതന്തറോടണന്നക്ക് അമങ്ങയ്ക്കക്ക് അറടിയറോയ.  മകരളതടില് ഏറ്റവയ

നന്നറോയടി  മററോഡുകള്  ടമേയടിന്റെയടിന  ടചയ്യുന്ന  മേണ്ഡലയ  പരവൂരറോടണന്നറോണക്ക്

അമദ്ദേഹയ പറഞ്ഞതക്ക്. ഞറോന മററോഡുകള് നന്നറോയടി ശദടിക്കുന്ന ആളറോണക്ക്. എലറോ

കറോരശ്യങ്ങളുയ അങ്ങമയറോടക്ക് സയസറോരടിക്കുന്ന ആളുകൂടടിയറോണക്ക്.

ടപറോതുമേരറോമേതക്ക്-വടിമനറോദസഞറോരയ,  യവജനകറോരശ്യ വകുപ്പുമേനടി (ശത്തീ  .    പടി  .

എ  .    മുഹമ്മദക്ക് റടിയറോസക്ക്  ): സര്,  പറവൂരടില്  അങ്ങയടട മേടികവടകറോണ്ടറോടണങടില്

ടപരുമറോവൂരടില്  അമദ്ദേഹതടിടന്റെ  മപറോരറോയ്മടകറോണ്ടറോമണറോ  മററോഡെടില്

കുഴടികളുണ്ടറോകുന്നതക്ക്.  മകരളതടിടല  ചരടിതതടില്  ആദശ്യമേറോയടിടറോണക്ക്

ഡെടി.എല്.പടി. മബറോര്ഡുകള് സറോപടിക്കുന്നതക്ക്. മുമക്ക്  ഡെടി.എല്.പടി. മബറോര്ഡുകള്

സറോപടിച്ചടിടടില. വസ്തുതറോവടിരുദമേറോയടി സയസറോരടിക്കേരുതക്ക്. 
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ശത്തീ  .   വടി  .   ഡെടി  .   സതത്തീശന: സര്,  പറവൂരടില് മമേറോശടമേന്നല ഞറോന പറഞ്ഞതക്ക്.

ഞറോന  വര്ഷങ്ങളറോയടി  ശദടിക്കുന്ന  കറോരശ്യമേറോണതക്ക്.  ഇഇൗ  വര്ഷയ  എന്തറോണക്ക്

കുഴപ്പമുണ്ടറോയടതന്നതക്ക് സയബനടിച്ചറോണക്ക് ഞറോന പറയറോന മപറോകുന്നതക്ക്.  അലറോടത

ടപരുമറോവൂര്  മമേറോശമേറോടണമന്നറോ  പറവൂര്  നലതറോടണമന്നറോ  അല  ഞറോന

പറയന്നതക്ക്.   ഞറോന  21  വര്ഷമേറോയടിമല,  ഇക്കേറോരശ്യയ  വളടരയധടികയ ശദടിക്കുന്ന

ഒരറോളറോയതുടകറോണ്ടറോണക്ക്  പറഞ്ഞതക്ക്.  അതടില്  ഇപ്രറോവശശ്യയ  എന്തറോണക്ക്

സയഭവടിച്ചടതന്നക്ക്  അങ്ങക്ക്  മേനസടിലറോക്കേണയ.  മററോഡുകളുടട  ടമേയടിന്റെനനസറോണക്ക്

വടിഷയയ.  അലറോടത  പടി.ഡെബബ.ഡെടി.-ക്കേക്ക്  മററോഡെക്ക്  അനുവദടിക്കുന്നതല.

മററോഡുകള്ക്കേറോയടി  50  മകറോടടി രൂപ,  100  മകറോടടി രൂപ,  2,000  മകറോടടി  രൂപ

അനുവദടിച്ചു  എന്നതല  വടിഷയയ.  എന്തുടകറോണ്ടറോണക്ക്  മററോഡുകള്

തകര്ന്നുകടിടക്കുന്നുടവന്നക്ക് അങ്ങക്ക് ശദടിക്കേണയ.  ടമേയടിന്റെനനസക്ക് പ്രവൃതടിക്കേക്ക് തുക

അനുവദടിക്കേറോന  ടടവകടിയതുടകറോണ്ടക്ക്  ടടണ്ടര്  നടപടടികളുയ  ടടവകടി.  മേഴ

ആരയഭടിച്ചുകഴടിഞ്ഞതടിനുമശഷമേറോണക്ക്  പറോച്ചക്ക്  വര്ക്കുകള്  തുടങ്ങടിയതക്ക്.  മേഴ

ആരയഭടിച്ചതടിനുമശഷയ  പറോച്ചക്ക്  വര്ക്കുകള്  തുടങ്ങടിയറോല്  പറോച്ചക്ക്  വര്ക്കുകള്

ടപറോളടിഞ്ഞുമപറോകുയ. എന്തുടകറോണ്ടറോണക്ക് ടമേയടിന്റെനനസടിനക്ക് പണയ അനുവദടിക്കേറോനുയ
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ടടണ്ടര്  നടപടടികള്  നടതറോനുയ  ടടവകടിയതക്ക്?  ഇതടിനുകറോരണയ  ഒരു

തര്ക്കേമുണ്ടറോയടി എന്നതറോണക്ക്.   പടി.ഡെബബ.ഡെടി.-യടില് പുതടിടയറോരു ടമേയടിന്റെനനസക്ക്

വടിയഗക്ക്  ഉണ്ടറോക്കേടി.   ആ  ടമേയടിന്റെനനസക്ക്  വടിയഗുയ  പടി.ഡെബബ.ഡെടി.  മററോഡ്സുയ

തമ്മടിലുളള  തര്ക്കേമേറോണക്ക്  പ്രവൃതടികള്  ടടവകടിയതടിനക്ക്  കറോരണയ.

സറോധറോരണയറോയടി  ഒരു  പുതടിയ  പ്രവൃതടി  ടചയറോല്  മൂന്നക്ക്  വര്ഷമതയ്ക്കക്ക്

ഗശ്യറോരന്റെടിയണ്ടറോകുയ.   അതുവടര  പടി.ഡെബബ.ഡെടി.  മററോഡെടിടന്റെ  ടടകയടിലറോണക്ക്

അതടിടന്റെ വര്ക്കുകളുടട ഗശ്യറോരന്റെടി. അവടിടട ഒരു പറോച്ചക്ക് വര്ക്കുയ മൂന്നു വര്ഷമതയ്ക്കക്ക്

അനുവദടിക്കേടില.  പുതടിയ ടമേയടിന്റെനനസക്ക് വടിയഗക്ക് വന്നമപ്പറോള് പുതടിയതറോയടി വര്ക്കേക്ക്

ടചയ,  മൂന്നുവര്ഷയ കഴടിഞ്ഞ മററോഡുകള്ക്കേക്ക് ഒരു വര്ഷയ ഗശ്യറോരന്റെടിമയറോടുകൂടടിയളള

ടമേയടിന്റെനനസക്ക് വര്ക്കേക്ക് അവരുയ ഏടറ്റടുക്കുന്നടില.  ഇതടിടന്റെ വര്ക്കുകള് ആരറോണക്ക്

ടചമയ്യണ്ടടതന്നതക്ക്  സയബനടിച്ചക്ക്  തര്ക്കേമുണ്ടറോയടി.  ചത്തീഫക്ക്  എഞടിനത്തീയറുടട

മനതൃതസതടില്  ടമേയടിന്റെനനസക്ക്  വടിഭറോഗയ  എന്ന  പുതടിടയറോരു  വടിയഗക്ക്

ഉണ്ടറോക്കേടിയടിരടിക്കുന്നു. അവര് എന്തക്ക് പ്രവൃതടിയറോണക്ക് ടചയ്യുന്നതക്ക്; മററോഡുകളടിലറോണക്ക്

വര്ക്കുകള്  മുഴവനുമുളളതക്ക്.  പുതടിയ  ടമേയടിന്റെനനസക്ക്  വടിഭറോഗവയ  പടി.ഡെബബ.ഡെടി.

(മററോഡ്സക്ക്)-യയ  തമ്മടിലുളളള  തര്ക്കേയ  കറോരണമേറോണക്ക്   ടമേയടിന്റെനനസടിനക്ക്  പണയ
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അനുവദടിക്കേറോനുയ  ടടണ്ടര്  നടപടടികള്  പൂര്തടിയറോക്കേറോനുയ  പറോച്ചക്ക്  വര്ക്കുകള്

നടതറോനുയ ഇഇൗ വര്ഷയ ടടവകടിയതക്ക്.  മുമക്ക്  പറോച്ചക്ക് വര്ക്കേടിനുളള  ടറോറടിടന്റെ സടടപ

വകുപ്പടിനക്ക്  ഉണ്ടറോയടിരുന്നു.  അതടിമപ്പറോള്  സര്ക്കേറോര്  നടിര്തലറോക്കേടി.

കരറോറുകറോരനതടന്ന ടകറോണ്ടുവരണയ. 

രണ്ടറോമേതക്ക്,  കുഴടിയടക്കേറോനമവണ്ടടി സര്ക്കേറോര് ടഷല്മേറോക്കേക്ക്  ടകറോടുതടിരുന്നു.

മേഴയടിലറോത  സമേയങ്ങളടില്  ടവളുപ്പടിനക്ക്  രറോവടിടല  മപറോയടി  അവര്  കുഴടിയടയ്ക്കുയ.

അതടിടന്റെ സടടപയയ ഇമപ്പറോള് ഡെടിപ്പറോര്ട്ടുടമേന്റെക്ക് നടിര്തടിയടിരടിക്കുന്നു. അടതലറോയ

ഇമപ്പറോള്  കരറോറുകറോര്  ടകറോണ്ടുവരണയ;  അവരടതറോന്നുയ  ടചയ്യടില.  മകന്ദ്രമേറോണക്ക്

എന.എച്ചക്ക്. മററോഡുകള് നന്നറോക്കേറോനമവണ്ടടി ഫണ്ടക്ക് നല്കുന്നടതങടിലുയ അതടിടന്റെ

പ്രവര്തനങ്ങളുടട  എലറോ  ചുമേതലകളുമുളളതക്ക്  നമ്മുടട  പടി.ഡെബപ്യൂ.ഡെടി.-യടട

കത്തീഴടിലുള  എന.എച്ചക്ക്.-ടല  ഉമദശ്യറോഗസര്ക്കേമല;  അതടിടന്റെ  സൂപ്പര്വടിഷനുയ

കസറോളടിറ്റടിയടമേറോടക്കേ പരടിമശറോധടിക്കുന്നതക്ക്  അവടിടടയറോണക്ക്.  എന.എച്ചക്ക്.  ഇമപ്പറോള്

എന്തറോണക്ക്  ടചയ്യുന്നതക്ക്?  പുതടിയ  എന.എച്ചക്ക്.  നടിര്മ്മറോണതടിനക്ക്  വന്നമപ്പറോള്

ഇമപ്പറോള് പ്രവൃതടി  നടതടിടക്കേറോണ്ടടിരുന്ന മററോഡെടിടന എന.എച്ചക്ക്.  നറോഷണല്

ടടഹമവ അമതറോറടിറ്റടിയടിമലയ്ക്കക്ക് മേറോറടി.  നറോഷണല് ടടഹമവ അമതറോറടിറ്റടി പുതടിയ
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വര്ക്കേക്ക്  നടത്തുമമറോള്  പഴയ  വര്ക്കേടിടന്റെ  പറോച്ചക്ക്  വര്ക്കേടിനുള  ഫണ്ടക്ക്  അവര്

തരുന്നടില.  അവര്  പറയന്നതക്ക്,  ഇഇൗ  മററോഡെക്ക്  പൂര്തടിയറോകടട  എന്നറോണക്ക്;

എന.എച്ചക്ക്.എ.ടഎ.  പറയന്നതക്ക്  ടതറ്ററോയ  കറോരശ്യമേറോണക്ക്.  പുതടിയ  മററോഡെക്ക്

പണടിയന്നതടിനക്ക്  മൂമന്നറോ  നറോമലറോ  അമഞറോ  വര്ഷടമേടുക്കുയ.  അതുവടര

നടിലവടിലുള മററോഡെടിടന്റെ ടമേയടിന്റെനനസക്ക്  നടതറോന അവര് ഫണ്ടക്ക്  തരുന്നടില.

അതക്ക്  മകന്ദ്രഗവണ്മേന്റെടിടന്റെയയ   നറോഷണല്  ടടഹമവ  അമതറോറടിറ്റടിയടടയയ

ഭറോഗത്തുനടിന്നുള  ടതറ്ററോയ  നടപടടിയറോണക്ക്.  അക്കേറോരശ്യയ  ബഹുമേറോനടപ്പട

മേനടിതടന്ന  മുനകടയ്യടുതക്ക്,  ആ  പ്രശ്നയ  പരടിഹരടിച്ചക്ക്,  നടിലവടില്  അവര്

ഏടറ്റടുതടിരടിക്കുന്ന  മററോഡെടില്  ടമേയടിന്റെനനസക്ക്  നടതറോനുള  നടപടടി

സസത്തീകരടിക്കേണയ.  ഞങ്ങള്  ആ  കറോരശ്യതടിടലറോടക്കേ  ഉറപ്പറോയയ  അതടിടന്റെ  കൂടട

നടില്ക്കുയ.  കഴടിഞ്ഞ  യ.ഡെടി.എഫക്ക്.  സര്ക്കേറോരടിടന്റെ  കറോലത്തുയ  ഇഇൗ  കഴടിഞ്ഞ

സര്ക്കേറോരടിടന്റെ  കറോലത്തുയ  എന.എച്ചക്ക്.-മലയ്ക്കക്ക്  പറോച്ചക്ക്  വര്ക്കേക്ക്  നടതറോന

സയസറോനതടിടന്റെ  ഫണ്ടക്ക്  ടകറോടുക്കുമേറോയടിരുന്നു.  ഇപ്രറോവശശ്യയ  മസ്റ്ററ്റക്ക്  ഫണ്ടക്ക്

ടകറോടുതടിടടില.  ഇടതലറോയ  പല  ഘടകങ്ങളറോണക്ക്.  ടമേയടിന്റെനനസക്ക്

നടക്കേറോടതമപറോയടി  എന്നതറോണക്ക്  പ്രശ്നയ.  അതുടകറോണ്ടറോണക്ക്  കുഴടികളുടട  എണയ
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വര്ദടിച്ചതക്ക്.

ടപറോതുമേരറോമേതക്ക്-വടിമനറോദസഞറോരയ,  യവജനകറോരശ്യ വകുപ്പുമേനടി (ശത്തീ  .    പടി  .

എ  .    മുഹമ്മദക്ക്  റടിയറോസക്ക്  ):  സര്,  അതക്ക്  ശരടിയറോണക്ക്.  എന.എച്ചക്ക്.എ.ഐ.-യടട

ഹറോന്റെക്ക്ഓവര്  നടന്നതക്ക്  2020-ലറോണക്ക്.  അന്നുമുതല്  ടമേയടിന്റെനനസടിനക്ക്  ഫണ്ടക്ക്

അനുവദടിച്ചടിടടില. രണ്ടറോമേതറോയടി അങ്ങക്ക്  സൂചടിപ്പടിച്ച,  എന.എച്ചക്ക്.എ.ഐ.-യമേറോയടി

ബനടപ്പടക്ക്  ടമേയടിന്റെനനസക്ക്  ഫണ്ടക്ക്  വറോങ്ങടിടയടുക്കുന്നതടില്

ഒരുമേടിച്ചുനടില്ക്കേറോടമേന്നക്ക് പറഞ്ഞതടിടന ഞറോന സസറോഗതയ ടചയ്യുന്നു. അതടില് ഒരു

സയശയവമേടില,  പമക്ഷ അതടിടലറോരു പ്രശ്നയ,  ഇമപ്പറോള് ടറോറടിടന്റെ സടടപ ഇല,

അതക്ക്  ഡെടിപ്പറോര്ട്ടുടമേന്റെക്ക്  നടിര്തടി  എന്നുളതറോണക്ക്.  ടറോര്  സടടപ  നടിര്തടിയതക്ക്

ഇമപ്പറോഴല,  അതക്ക്  കുറച്ചുനറോളുകളറോയടി.  ഇമപ്പറോള്  ടപടടന്നുവന്ന  ഒരു  പ്രശ്നയ,

അതടിടന്റെ  ഭറോഗമേറോയളള  വടിഷയടമേന്നക്ക്  മതറോന്നുന്നനടിലയടിലുളള  ധസനടിയടില്

പറയന്നതക്ക്  ശരടിയല.  ഞറോന  പടി.ഡെബപ്യൂ.ഡെടി.  വകുപ്പുമേനടിയറോണക്ക്.  എടന്റെ

അറടിവടില്  പടി.ഡെബപ്യൂ.ഡെടി.  ടമേയടിന്റെനനസുയ  മററോഡ്സുയ  തമ്മടില്  ഒരു

വടിഷയമുളതക്ക്  അറടിഞ്ഞടിടടില.  അങ്ങക്ക്  അങ്ങടന  പറഞ്ഞതക്ക്

എന്തുടകറോണ്ടറോടണന്നക്ക്  എനടിക്കേറടിയടില.  റണടിയഗക്ക്  മകറോണ്ടറോകക്ക്  സയവടിധറോനയ
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അങ്ങക്ക്  ഉള്ടപ്പടട  നമ്മുടട  സഭയറോടക  ചര്ച്ച  ടചയ  പ്രശ്നമേറോണക്ക്.  പരടിപറോലന

കറോലറോവധടി  കഴടിഞ്ഞറോല്  പുതടിയ  സയവടിധറോനയ  എന്തറോണക്ക്;  നമ്മടളലറോവരുയ

ഒരുമപറോടല  ചര്ച്ച  ടചയതറോണക്ക്.  ആ  പുതടിയ  സയവടിധറോനടത  അമപ്പറോള്

കണ്ടറോല്മേതടിമയറോ;  മനരടത  കറോണമണ്ട;  ആ  ചര്ച്ചയടട  ഭറോഗമേറോയറോണക്ക്

മകരളതടിടന്റെ  ചരടിതതടിലറോദശ്യമേറോയടി  പരടിപറോലന  കറോലറോവധടികഴടിഞ്ഞറോല്

ടതറോടടുത  ദടിവസയ  മുതല്  എന്തുടചയ്യണടമേന്നുളതടിടനക്കുറടിച്ചക്ക്  മനരടത

തടന്ന ഒരു കരറോര് ഒരുക്കേറോന തത്തീരുമേറോനടിച്ചു.  അതറോണക്ക്  റണടിയഗക്ക്  മകറോണ്ടറോകക്ക്.

അതടിമപ്പറോള് ഫലപ്രദമേറോയടി നടക്കുന്നുണ്ടക്ക്.  

ശത്തീ  .   വടി  .   ഡെടി  .   സതത്തീശന:  സര്, ഏതക്ക് നല സയവടിധറോനയ ടകറോണ്ടുവന്നറോലുയ

ഞങ്ങളതടിടന  സസറോഗതയ  ടചയ്യുയ.  എടന്റെ  നടിമയറോജക  മേണ്ഡലതടില്

ബഹുമേറോനടപ്പട  മേനടി  ടകറോണ്ടുവന്ന  ഒരു  പുതടിയ  സയവടിധറോനയ  ഞറോന

മപറോയടിടമല  റടിലത്തീസക്ക്  ടചയതക്ക്.   ഞറോന  ബഹുമേറോനടപ്പട  അയഗടത

അറടിയടിക്കുകയയ ടചയ.  ഇതടിലല പ്രശ്നയ. എന്നറോല് പ്രശ്നടമേന്നുപറയന്നതക്ക്, ഇഇൗ

വടിഷയടതക്കുറടിച്ചക്ക്   ആവര്തടിച്ചറോവര്തടിച്ചക്ക്  പറയകയറോണക്ക്.  നടിങ്ങള്

പടി.ഡെബപ്യൂ.ഡെടി.  മററോഡെക്ക്  അനുവദടിക്കേറോതമതറോ,  പുതടിയ  പദതടി
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ടകറോടുക്കേറോതമതറോ,  ഞങ്ങളുടട  മേണ്ഡലതടില്  തരറോതമതറോ  കറോരണമേല

ഞങ്ങളടിവടിടട വടിഷയയ ടകറോണ്ടുവന്നതക്ക്.  ടമേയടിന്റെനനസക്ക് നടന്നടില.  സറോധറോരണ

അതക്ക് നടക്കുയ.  പ്രത്തീ മേണ്സൂണ് വര്ക്കേക്ക് എന്നുപറയന്നതക്ക് സയസറോനതക്ക് വളടര

പ്രധറോനടപ്പട  കറോരശ്യമേറോണക്ക്.  ഇതക്ക്  ടഷഡെപ്യൂള്  ടചയക്ക്  കറോലങ്ങളറോയടി  ടചയ്യുന്ന

കറോരശ്യമേറോണക്ക്.  ആ കറോരശ്യതടില് ഇപ്രറോവശശ്യയ ആവശശ്യമേടിലറോത ഡെടിമല ഉണ്ടറോയടി,

ടതറ്ററോയ രത്തീതടിയണ്ടറോയടി.  ഞങ്ങടളറോടക്കേ മുഴവന സലത്തുയ പരടിമശറോധടിക്കുന്ന

ആളുകളറോണക്ക്.  പറോച്ചക്ക്  വര്ക്കേക്ക്  ഇലറോതടിരടിക്കേറോനമവണ്ടടി,  പറോച്ചക്ക്  വര്ക്കേക്ക്  ഇലറോത

മററോഡുകള് ഉണ്ടറോക്കേണടമേന്നക്ക് ആഗ്രഹടിക്കുന്ന ആളുകളറോണക്ക്. ഞറോന നറോലുവര്ഷയ

പറോച്ചക്ക് വര്ക്കേടിനറോയടി ഫണ്ടക്ക് വറോങ്ങടിയടില. ഇതടിടനറോരു കലണ്ടറുണ്ടക്ക് . കറോരണയ ഒരു

മററോഡെടിടന്റെ  വര്ക്കേക്ക്  വന്നു,  വടിജടിലനസടിടന്റെ  പരറോതടി  വന്നതുടകറോണ്ടക്ക്  വര്ക്കേക്ക്

ഇയപടിടമേന്റെക്ക്  ടചയ്യറോന  സറോധടിച്ചടില.  ഒരു  മററോഡെടിനുമേറോതമേറോണക്ക്  പറോച്ചക്ക്  വര്ക്കേക്ക്

ആവശശ്യടപ്പടതക്ക്.  അതടിനുപകരയ  ഏടതലറോയ  കറോരശ്യങ്ങളടിമലയ്ക്കറോണക്ക്  അങ്ങക്ക്

മപറോയതക്ക്.  കുഴടികള്  വര്ദടിക്കുമമറോള്  ഏറ്റവയ  കൂടുതല്  ടൂ  വത്തീലറടില്

മപറോകുന്നവരറോണക്ക്  അപകടതടില്  മേരടിക്കുന്നതക്ക്.  മേറോതമേല,  വലടിയ  വണ്ടടികള്

ടപടടന്നക്ക്  ടവടടിച്ചുമേറോറ്റുമമറോള്  അവടിടട  മവടറ  അപകടങ്ങളുണ്ടറോകുന്നു,  ആ
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വറോഹനങ്ങള്  മേറടിയന്നു.  വശ്യറോപകമേറോയടി  കുഴടികള്  ഉണ്ടറോയതടിടന്റെ  മപരടിലുള

മേരണങ്ങള്  ഇഇൗ  കഴടിഞ്ഞ  ദടിവസങ്ങളടില്  വര്ദടിക്കുന്നു.  മേറോധശ്യമേങ്ങളുടട

മജറോലടിയമല;  അവര് അതക്ക് സത്തീരടിയലലസക്ക് ടചയ്യുയ,  സര്മവ്വ നടത്തുയ,  ധറോരറോളയ

കറോരശ്യങ്ങള്  ടചയ്യുയ,  ഒരുപറോടക്ക്  റടിമപ്പറോര്ടക്ക്  ടചയ്യുയ.  ഇമപ്പറോള്  ഇഇൗ  കമേമലശസരയ

മററോഡെടിടനക്കുറടിച്ചക്ക് പറഞ്ഞമപ്പറോള്തടന്ന പണയ അനുവദടിടച്ചന്നറോണക്ക് പറഞ്ഞതക്ക്,

പണയ  അനുവദടിക്കേറോതതല  നമ്മുടട  മകസക്ക്.  14  ജടിലകളടിലുയ  വശ്യറോപകമേറോയടി

തകര്ന്നുകടിടക്കുന്ന പ്രധറോനടപ്പട മററോഡുകളുടടയയ  കുഴടികളുള മററോഡുകളുടടയയ

മുഴവന  റടിമപ്പറോര്ട്ടുകള്  മശഖരടിച്ചടിടറോണക്ക്  അടടിയന്തരപ്രമമേയവമേറോയടി  ഞങ്ങള്

ഇവടിടട  വന്നതക്ക്.  അതുടകറോണ്ടക്ക്  ഇതക്ക്  അപകടയ  ഇലറോതറോക്കുകയറോണക്ക്.  അതടിനക്ക്

ബടി.ടജ.പടി.-യമേറോയടി എന്തറോ ബനയ; അമങ്ങയ്ക്കക്ക് മവടറ ഏടതങടിലുയ ചര്ച്ചയടില്

പറയറോന  പറോടടിമല?  ഞങ്ങള്ക്കേക്ക്  ബടി.ടജ.പടി.-യമേറോയടി  ബനമുടണ്ടന്നക്ക്;

ഇടതന്തറോ,  ബടി.ടജ.പടി.-ടയ സഹറോയടിക്കേറോന ഞങ്ങള് ടകറോണ്ടുവന്നതുമപറോടല?

ഞറോന  പറഞ്ഞമലറോ,  വടിമദശകറോരശ്യ  വകുപ്പുമേനടി  ഇവടിടട  വന്നതക്ക്  രറോഷ്ട്രത്തീയ

കറോരശ്യങ്ങള്ക്കേറോണക്ക്.   അമദ്ദേഹതടിനക്ക്  മൂന്നുനറോലക്ക്  പറോര്ലടമേന്റെക്ക്  മേണ്ഡലങ്ങളുടട

ചറോര്ജ്ജക്ക്  ടകറോടുതടിരടിക്കുകയറോണക്ക്.  അവര്  ഇവടിടടവന്നക്ക്  രറോഷ്ട്രത്തീയപ്രവര്തനയ
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നടത്തുകയറോണക്ക്.  ഞങ്ങളുയ  അതടിടന  എതടിര്ക്കുകയമല;  ഞങ്ങടളന്തറോ

പറഞ്ഞടിടലന്നക്ക് പറയന്നതക്ക്. 

മേടി  .   ടഡെപപ്യൂടടി സത്തീക്കേര്: പത്തീസക്ക്.....പത്തീസക്ക്....

ശത്തീ  .    വടി  .    ഡെടി  .    സതത്തീശന:  സര്,  ശത്തീമേതടി  സ്മൃതടി  ഇററോനടി  വയനറോടടില്

വന്നതടിടനക്കുറടിച്ചക്ക്  ഞറോന  വയനറോടടില്തടന്ന   പത  സമമ്മളനയ  നടതടി

പറഞ്ഞതറോണക്ക്.  അവര്  വന്നടിടക്ക്  പറഞ്ഞടതന്തറോടണന്നക്ക്  അറടിയറോമമേറോ;  ശത്തീ.

രറോഹുല്ഗറോനടിടയ  വയനറോടടില്നടിന്നക്ക്  തുരതണടമേന്നറോണക്ക്.  ശത്തീമേതടി  സ്മൃതടി

ഇററോനടി വന്നടിടക്ക് പ്രതടിപക്ഷ മനതറോവക്ക് സയസറോരടിച്ചടിടലന്നക്ക് പറഞ്ഞതുടകറോണ്ടറോണക്ക്

ഞറോന സൂചടിപ്പടിച്ചതക്ക്.

മേടി  .   ടഡെപപ്യൂടടി സത്തീക്കേര്: ഇതക്ക് വറോക്കേഇൗടക്ക് പ്രസയഗമേറോണക്ക്. 

ശത്തീ  .    വടി  .    ഡെടി  .    സതത്തീശന:  സര്,  ഞറോന  വയനറോടടില്  പതസമമ്മളനയ

നടതടിയമപ്പറോള്  പറഞ്ഞു.  അവര്  ശത്തീ.  രറോഹുല്ഗറോനടിടയ  തുരതറോന

പറഞ്ഞമപ്പറോള്  ഒരു  മേറോസതടിനുളടില്  ശത്തീ.  രറോഹുല്ഗറോനടിയടട  ഓഫത്തീസക്ക്

ആക്രമേടിച്ചക്ക്,  ശത്തീമേതടി  സ്മൃതടി  ഇററോനടിയടട  ആഹസറോനയ  ഏടറ്റടുത ആളുകളറോണക്ക്

നടിങ്ങടളലറോവരുയ.  ഞങ്ങള്  ബടി.ടജ.പടി.-ടയയയ  ബടി.ടജ.പടി.  മേനടിമേറോടരയയ
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എതടിര്ക്കുയ.  എതടിര്മക്കേണ്ട സലതക്ക് എതടിര്ക്കുയ.  എലറോദടിവസവയ ശത്തീ.  വടി.

മുരളത്തീധരന  എനടിടക്കേതടിരറോയറോണമലറോ  മസ്റ്ററ്റക്ക്ടമേന്റെക്ക്  നടത്തുന്നതക്ക്.

അമതകറോരശ്യമേമല  സടി.പടി.ടഎ.(എയ)-ടന്റെ  എയ.എല്.എ.-മേറോര്  എലറോദടിവസവയ

എനടിടക്കേതടിടര  ഇവടിടടവന്നക്ക്  ആമരറോപണയ  ഉന്നയടിക്കുന്നതക്ക്.  ബടി.ടജ.പടി.-യയ

സടി.പടി.ഐ.(എയ)-ഉയ  തമ്മടില്  വലടിയ  ആശയസയവറോദമേറോണക്ക്  നടത്തുന്നതക്ക്.

എന്തറോടണന്നക്ക്  അറടിയറോമമേറോ?  എന.എച്ചക്ക്.-ലറോമണറോ  പടി.ഡെബപ്യൂ.ഡെടി.-യടിലറോമണറോ

ഏറ്റവയകൂടുതല് കുഴടി?  നടിങ്ങള് ആ ആശയസയവറോദതടിമലയ്ക്കക്ക് ഇടതറോരു വലടിയ

സയഭവമേറോടണന്ന  വടിധതടില്  വലടിയ  വറോര്തയറോക്കേടി  ഒതുക്കേടി.  പ്രധറോനടപ്പട

കറോരശ്യങ്ങളടില് നടിങ്ങള്  വടിട്ടുവത്തീഴ്ച ടചയ്യുകയറോണക്ക്. ഞങ്ങള്ക്കേക്ക് 'No compromise

with  Sangh  Parivar.'  ഒരു  കറോരശ്യതടിലുയ  വടിട്ടുവത്തീഴ്ച  ടചയ്യടില.  ഞങ്ങള് ഉറച്ച

നടിലപറോടടിലറോണക്ക്.  യഥറോര്ത്ഥതടില്  ഇതക്ക്  സര്ക്കേറോരടിടന്റെ  ശദയടില്ടപ്പടുതടി,

സര്ക്കേറോര്  അതക്ക്  ഗഇൗരവതരമേറോയടി  പരടിമശറോധടിക്കുയ.  തത്തീര്ച്ചയറോയയ  നടപടടികള്

സസത്തീകരടിക്കുയ.  നടിങ്ങള്  ഉന്നയടിച്ചടിരുന്ന  കറോരശ്യങ്ങള്ക്കേക്ക്  പരടിഹറോരമുണ്ടറോക്കേറോന

ശമേടിക്കുയ എടന്നറോരു മേറുപടടിയറോണക്ക് പറഞ്ഞടിരുന്നടതങടില് വറോക്കേക്ക്ഒഇൗടക്ക് മപറോലുയ

മവണ്ട  എന്നറോണക്ക്  ഞങ്ങള്  തത്തീരുമേറോനടിച്ചതക്ക്.  ബഹുമേറോനടപ്പട  മേനടിയടട
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പ്രകറോപനപരമേറോയ  വറോക്കുകളുയ  രറോഷ്ട്രത്തീയ  അതടിപ്രസരയ  കലര്ന്ന  വറോക്കുകളുയ...

മററോഡെടിടല  കുഴടികടളക്കുറടിച്ചക്ക്  പറയമമറോള്  എന്തടിനറോണക്ക്  ബടി.ടജ.പടി.-ടയപ്പറ്റടി

പറയന്നതക്ക്; എന്തടിനറോണക്ക് ബടി.ടജ.പടി. വര്തമേറോനയ പറയന്നതക്ക്; അമപ്പറോഴറോമണറോ

മേമതതരതസടതക്കുറടിച്ചക്ക്  പ്രസയഗടിക്കേറോനകണ്ട അവസരയ? ബഹുമേറോനടപ്പട മേനടി

സസയയ അമദ്ദേഹയ ടചയ കറോരശ്യങ്ങള് പുകഴ്ത്തുകയയ ഞങ്ങള് ഉന്നയടിച്ച കറോരശ്യങ്ങള്

ചര്ച്ച  ടചയ്യറോതതടിലുയ പ്രതടിമഷധടിച്ചക്ക്  ഞറോനുയ എടന്റെ പറോര്ടടിയയ വറോക്കേക്ക്ഒഇൗടക്ക്

ടചയ്യുന്നു.  

ശത്തീ  .    പടി  .    എ  .    മുഹമ്മദക്ക്  റടിയറോസക്ക്:  സര്,  നടിങ്ങള്  പറഞ്ഞതക്ക്

മപറോസത്തീറ്റടിവറോടയടുതക്ക് ടചമയ്യണ്ടതക്ക് ടചയ്യറോടമേന്നക്ക് പ്രമതശ്യകമേറോയടി ഇഇൗ സഭമയറോടക്ക്

ഞറോന പറഞ്ഞതക്ക്  ബഹുമേറോനടപ്പട  പ്രതടിപക്ഷ  മനതറോവക്ക്   മകള്ക്കേറോതതടിടന്റെ

പ്രശ്നമേറോണക്ക്. ഞറോനതക്ക് പറഞ്ഞടിട്ടുണ്ടക്ക്. 

(ഗവണ്ടമേന്റെക്ക്  നടിലപറോടടില്  പ്രതടിമഷധടിച്ചക്ക്  ശത്തീ.  വടി.  ഡെടി.  സതത്തീശനുയ

അമദ്ദേഹതടിടന്റെ പറോര്ടടില്ടപ്പട അയഗങ്ങളുയ സഭവടിടക്ക് പുറത്തുമപറോയടി.)
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ശത്തീ  .   പടി  .   ടക  .   കുഞ്ഞറോലടിക്കുടടി: സര്, ബഹുമേറോനടപ്പട പ്രതടിപക്ഷ മനതറോവക്ക്

ഇവടിടട  മപറോസടിറ്റത്തീവറോയടി  പറഞ്ഞതടിടനറോടക്കേ  മപറോസടിറ്റത്തീവറോയടി  തടന്ന

പ്രതടികരടിച്ചടിട്ടുണ്ടക്ക്,  അതടിടന  സസറോഗതയ  ടചയടിട്ടുണ്ടക്ക്.  രറോഷ്ട്രത്തീയയ  പറഞ്ഞതടിനക്ക്

രറോഷ്ട്രത്തീയമേറോയടിതടന്ന  മേറുപടടിയയ  പറഞ്ഞു,  അതമയയള.  ബടി.ടജ.പടി.-മയറോടക്ക്

ടടഫറ്റക്ക്  ടചയ്യുന്ന കറോരശ്യമേറോടണങടില് അതടില് മകറോണ്ഗ്രസടിടന മേറോറ്റടി  നടിര്തടി

മുമന്നറോടക്ക് മപറോകറോനറോകുമമേറോ?  ഇടതുപക്ഷയ ഒറ്റയ്ക്കക്ക് ബടി.ടജ.പടി.-ടക്കേതടിടര ടടഫറ്റക്ക്

ടചയറോല്  ഇന്തശ്യറോരറോജശ്യതക്ക്  വല  ചലനവമുണ്ടറോകുമമേറോ?  പടിടന്ന  ആ  രറോഷ്ട്രത്തീയയ

പറഞ്ഞറോല്  പ്രതടിപക്ഷ  മനതറോവക്ക്  മേറുപടടി  പറയറോതടിരടിക്കുമമേറോ?  ഞറോന

തുടക്കേതടില്തടന്ന അതക്ക് പറഞ്ഞുടവമന്നയള. 

ശത്തീ  .   പടി  .   എ  .   മുഹമ്മദക്ക് റടിയറോസക്ക്: സര്, ബഹുമേറോനടപ്പട അയഗയ ഇഇൗ ക്ലറോസക്ക്

എടുമക്കേണ്ടതക്ക് മകറോണ്ഗ്രസടിനറോടണന്നക്ക് മേറോതമമേ പറയന്നുള, ടവടറടയറോന്നുമേടില.

ശത്തീ  .   പടി  .   ടക  .   കുഞ്ഞറോലടിക്കുടടി: സര്, ഇന്തശ്യറോ രറോജശ്യതക്ക്       ബടി.ടജ.പടി.-

യടട തനയ മേറടികടക്കേറോന വളടര ഗഇൗരവമേറോയടി എലറോവരുയ ആമലറോചടിമക്കേണ്ട

സറോഹചരശ്യമേറോണുളളതക്ക്.  അതക്ക്  ഞങ്ങള് ഒറ്റയ്ക്കക്ക്  നടതടിടക്കേറോളറോടമേന്നക്ക്  നടിങ്ങള്

പറഞ്ഞറോല് അതക്ക് എവടിടടയയ എതടിടലന്നുള വസ്തുത ഞറോന പറഞ്ഞുടവന്നക്ക്
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മേറോതമമേയള. ഇവടിടുടത പ്രശ്നയ  …

മേടി  .    ടഡെപപ്യൂടടി   സത്തീക്കേര്:  അടടിയന്തര  പ്രമമേയറോവതരണതടിനക്ക്  അനുമേതടി

നടിമഷധടിച്ചതടിനറോല് ചര്ച്ച ടചമയ്യണ്ടതടില.  വറോക്കേഇൗടക്ക്  പ്രസയഗയ  നടതടിയറോല്

മേതടി. പത്തീസക്ക്......വറോക്കേഇൗടക്ക് പ്രസയഗയ നടത. 

ശത്തീ  .    പടി  .    ടക  .    കുഞ്ഞറോലടിക്കുടടി:  സര്,  ഞറോന  വടിഷയതടിമലയ്ക്കക്ക്  വരറോയ.

ഇവടിടട കുഴടി എന്നതക്ക് ഇമപ്പറോള് ഒരു സറോമൂഹശ്യ പ്രശ്നമേറോണക്ക്.  സറോമൂഹശ്യ പ്രശ്നടമേന്നക്ക്

പറഞ്ഞറോല് ജനങ്ങളുമേറോയടി ബനടപ്പട വളടര ഗഇൗരവമുള ഒരു പ്രശ്നമേറോണക്ക്.  ശത്തീ.

എല്മദറോസക്ക്  പടി.  കുന്നപ്പടിളടില്  നറോലക്ക്  കുഴടിയടയ്ക്കുന്ന  കറോരശ്യമേല  സൂചടിപ്പടിച്ചതക്ക്.

മകരളതടില്  ഇന്നക്ക്  മേരണയ  നതശ്യസയഭവമേറോണക്ക്.  കൂടമേരണവയ  ഒറ്റ  മേരണവയ

ഇടടിയടട  ആഘറോതതടില്  സ്കൂടറുകള്  വലടിയ  വറോഹനങ്ങളുടട  അടടിയടിമലയ്ക്കക്ക്

മപറോകുന്നതുയ,  അതടിമപ്പറോള്  നറോഷണല്  ടടഹമവയടിലറോമണറോ  പടി.ഡെബബ.ഡെടി.-

യടട  മനരടിട്ടുള  നടിയനണതടിലുള  മററോഡെടിലറോമണറോ  എന്നുളതല  പ്രശ്നയ.

ജനങ്ങള്  മററോഡെടിലടിറങ്ങുന്നതടിനക്ക്  മപടടിയറോകുന്ന  തരതടില്…..  ഇതക്ക്  ഒരു

ദടിവസയടകറോണ്ടുണ്ടറോയടി  എന്ന  നടിലയടിലലമലറോ  ഇവടിടടപ്പറഞ്ഞതക്ക്.  കുഴടി

വലടിടയറോരു  സറോമൂഹടിക  പ്രശ്നമേറോയടി  വന്നടിരടിക്കുകയറോണക്ക്.  അതക്ക്
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നതശ്യസയഭവമേറോണക്ക്.  അതടിദറോരുണമേറോയ  സയഭവങ്ങളറോണക്ക്

ഉണ്ടറോയടിടക്കേറോണ്ടടിരടിക്കുന്നതക്ക്.  കുഴടിയടയ്ക്കുന്ന  കറോരശ്യതടില്  നമ്മള്,  ഏടടിടല

പശുക്കേടളലറോയകൂടടി  ഇറങ്ങടി  പുലക്ക് ല്ല്  തടിന്നടില.  റണടിയഗക്ക്  മകറോണ്ടറോകക്ക്  എന്ന

നടലറോരു  പരടിപറോടടിയളളതടിനറോല്  ബഹുമേറോനടപ്പട  വകുപ്പുമേനടി  അതക്ക്

ഫലപ്രദമേറോയടി നടപ്പടിലറോക്കുകയറോടണങടില് വളടര നലതറോണക്ക്.  പണ്ടക്ക് ഒരു മേനടി

പറഞ്ഞതുമപറോടല  ആയടിമപ്പറോകരുതക്ക്.  ഞറോന  മേനടി  ആരറോടണമന്നറോ  പറോര്ടടി

ഏതറോടണമന്നറോ പറയന്നടില.  കുഴടികടളറോടക്കേ എണ്ണുന്ന പരടിപറോടടിയണ്ടറോയടിരുന്നു.

അതക്ക് വലടിയ ചര്ച്ചയറോയടിരുന്നു. കുഴടി എണടി വന്നമപ്പറോമഴയ്ക്കുയ അഞക്ക് വര്ഷടത

കറോലറോവധടി  കഴടിഞ്ഞുമപറോയടി.  കുഴടി  എണടിതത്തീര്ന്നടില,  അതുടകറോണ്ടക്ക്

കുഴടികടളലറോയ  അവടിടട  കടിടക്കുകയയ  ടചയ.  ടപര്മഫറോര്ടമേനസക്ക്

മമേറോശമേറോയടിരുന്നു.  അതുമപറോടലയറോയടിമപ്പറോകരുതക്ക്.  റണടിയഗക്ക്  മകറോണ്ടറോകക്ക്

ഫലപ്രദമേറോയടി  നടപ്പറോക്കേറോന  സമേയബനടിതമേറോയ  ഒരു  പരടിപറോടടിയടണ്ടങടില്

അടടിക്കേടടി  കുഴടിയണ്ടറോകുന്ന  സടിതടി  ഒഴടിവറോക്കേറോനറോകുയ.  പടി.ഡെബബ.ഡെടി.

മററോഡുകള് അവരവരുടട മേണ്ഡലതടില് നന്നറോയടിക്കേടിടണയ,  നല റബ്ബടടറസ്ഡെക്ക്

മററോഡുകള്  മവണടമേന്നക്ക്  എലറോ  എയ.എല്.എ.-മേറോരുയ  ആഗ്രഹടിക്കുന്നതടില്
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രറോഷ്ട്രത്തീയമേടില.  അങ്ങടന  ഒരു  ടപര്മഫറോര്മേനസക്ക്  മേണ്ഡലതടിലുണ്ടറോയറോല്

അതടിടന്റെ ഗുണയ എയ.എല്.എ.-ക്കുമുണ്ടക്ക്.  അതടില്  യറോടതറോരു സയശയവമേടില.

അതുടകറോണ്ടുതടന്ന  എനടിക്കേക്ക്  മതറോന്നുന്നതക്ക്  ഇഇൗ  വടിഷയതടില്  കുറച്ചുകൂടടി

ഇയപടിടമേന്റെക്ക് ടചയ്യണടമേന്നറോണക്ക്. ഏടടിടല  പശുവറോയടി അവമശഷടിക്കേറോന പറോടടില.

അതുടകറോണ്ടക്ക് പറോനുയ പദതടിയടമേലറോയ ഡെടിപ്പറോര്ടക്ക്ടമേന്റെക്ക് പറയടമേങടിലുയ കുറച്ചുകൂടടി

ഇയപടിടമേമന്റെഷന ആവശശ്യമേറോണക്ക്. കുഴടികള് ഒരു സറോമൂഹടിക പ്രശ്നമേറോയ സടിതടിക്കേക്ക്

അതക്ക്  പരടിഹരടിക്കേണയ.  എന്തുടകറോണ്ടറോണക്ക്  ഇതയധടികയ  ആളുകള്

മേരടിക്കുന്നടതന്നക്ക്  മചറോദടിച്ചറോല്  മകരളതടില്  ഒരുപമക്ഷ  മററോഡെപകടങ്ങള്

വലടിടയറോരു  വടിഷയമേറോയടി  വന്നടിരടിക്കുകയറോണക്ക്.  അതുടകറോണ്ടക്ക്  ബഹുമേറോനടപ്പട

മേനടിയടട  ഉത്സറോഹയ  അക്കേറോരശ്യതടിലുണ്ടറോകണയ.  അതറോണക്ക്  ഇന്നടത

ചര്ച്ചടകറോണ്ടക്ക്  ഉമദ്ദേശടിച്ചതക്ക്.  അതടില്  രറോഷ്ട്രത്തീയടമേലറോയ  കയറടിവന്നക്ക്  വക്കേഇൗടടില്

എതടിയതറോണക്ക്. ഇതടിമനക്കേറോള് നലതക്ക് ചര്ച്ച അനുവദടിക്കേറോമേറോയടിരുന്നുടവന്നറോണക്ക്

എനടിക്കേക്ക്  മതറോന്നുന്നതക്ക്.  ഏതറോയറോലുയ  അതക്ക്  അനുവദടിക്കേറോതതുടകറോണ്ടക്ക്  ഞറോന

വറോക്കേഇൗടക്ക് നടത്തുന്നു.  

(ഗവണ്ടമേന്റെക്ക്  നടിലപറോടടില്  പ്രതടിമഷധടിച്ചക്ക്  ശത്തീ.  പടി.  ടക.
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കുഞ്ഞറോലടിക്കുടടിയയ  അമദ്ദേഹതടിടന്റെ  പറോര്ടടിയടില്ടപ്പട  അയഗങ്ങളുയ  സഭ  വടിടക്ക്

പുറത്തുമപറോയടി.) 

ശത്തീ  .    അനൂപക്ക്  മജക്കേബക്ക്:  സര്,  പ്രതടിപക്ഷ  മനതറോവക്ക്  ഇവടിടട

സൂചടിപ്പടിച്ചതുമപറോടല  ടമേയടിന്റെനനസടിനുള  തുക  അനുവദടിച്ചതടിടല

കറോലതറോമേസമേറോണക്ക്  യഥറോര്ത്ഥതടില് പ്രശ്നമേറോയതക്ക്.  റണടിയഗക്ക്  മകറോണ്ടറോകക്ക്  രണ്ടക്ക്

ലടിസ്റ്റടിലറോയറോണക്ക്  വന്നതക്ക്.  രണ്ടറോമേടത  ലടിസ്റ്റക്ക്  വന്നതക്ക്  മമേയക്ക്  മേറോസതടിലറോണക്ക്.

മമേയക്ക്  മേറോസതടില്തടന്ന  മേഴ  ആരയഭടിച്ചു.  അമതറോടട  വര്ക്കുകടളലറോയ

തറോറുമേറോററോയടി.  ഇനടി  മേഴ  കഴടിഞ്ഞക്ക്  വര്ക്കേക്ക്  ടചയ്യറോടമേന്നുവച്ചറോല്,  നടിങ്ങള്  ഒരു

മററോഡെടിനക്ക്  അഞക്ക്  ലക്ഷയ  രൂപ  അനുവദടിച്ചറോല്  മേഴ  കഴടിയമമറോള്  10  ലക്ഷയ

രൂപയടട  കുഴടികള്  ആ  മററോഡെടില്  രൂപടപ്പടുയ.  യഥറോര്ത്ഥതടില്  റണടിയഗക്ക്

മകറോണ്ടറോകടിടന്റെ  രണ്ടറോമേടത  ലടിസ്റ്റക്ക്  വരറോനുണ്ടറോയ  കറോലതറോമേസയ  കറോരണയ

ഉണ്ടറോയ പ്രശ്നങ്ങളറോണക്ക്. ഞറോന ഇതടിടനക്കുറടിച്ചക്ക് അമനസഷടിച്ചമപ്പറോള് ഫടിനറോനസക്ക്

വകുപ്പടില്  നടിന്നുയ  ക്ലടിയറനസക്ക്  വന്നടിടടിടലന്നറോണക്ക്  അറടിയറോന  കഴടിഞ്ഞതക്ക്.

ടമേയടിന്റെനനസക്ക് വടിഭറോഗതടിലുയ മററോഡ്സക്ക് വടിഭറോഗതടിലുയ ഏടതറോടക്കേ മററോഡുകള്

ടകറോടുക്കേണടമേന്നതടിടന  സയബനടിച്ചുള  വശ്യകതയടിലയ്മയറോണക്ക്

ഫടിനറോനസടിമലക്കേക്ക്  ലടിസ്റ്റക്ക്  നല്കറോന  ടടവകടിയടതന്നക്ക്  അതടിനുമശഷമേറോണക്ക്
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മേനസടിലറോയതക്ക്.  എടന്റെ  നടിമയറോജകമേണ്ഡലതടിടല  അഞക്ക്  പ്രധറോനടപ്പട

മററോഡുകളടില്  കുഴടികള്  നടിറഞ്ഞക്ക്  റണടിയഗക്ക്  മകറോണ്ടറോകക്ക്  ലടിസ്റ്റക്ക്  2-ല്ടപ്പടക്ക്

കടിടക്കുകയറോണക്ക്.  ഇമപ്പറോള് തുക അനുവദടിച്ചക്ക് ടടണ്ടര് ആയടി. പമക്ഷ നടിര്മ്മറോണ

പ്രവര്തനങ്ങള് ടടവകുന്നു.  ഇതരതടില് വലടിയ രത്തീതടിയടിലുള പ്രതടിമഷധയ

മകരളതടിടലമറോടുമുണ്ടറോകുന്നു.  അടുത  പ്രറോവശശ്യടമേങടിലുയ  മേറോര്ച്ചക്ക്

മേറോസതടില്തടന്ന  തുക  അനുവദടിക്കേറോനുയ  പ്രത്തീ-മേണ്സൂണ്  ആയടി  വര്ക്കുകള്

തത്തീര്ക്കേറോനുമുള  നടപടടി  ഗവണ്ടമേന്റെക്ക്  സസത്തീകരടിക്കേണയ.  ധറോരറോളയ  വടിലടപ്പട

ജത്തീവനുകള് നമ്മുടട നടിരത്തുകളടില് നഷ്ടടപ്പടുകയറോണക്ക്.  മററോഡെക്ക് മസഫടിയമേറോയടി

ബനടപ്പട്ടുള  പ്രശ്നയകൂടടി  സൂചടിപ്പടിച്ചക്ക്  ഞറോന  അവസറോനടിപ്പടിക്കേറോയ.  മററോഡെക്ക്

മസഫടിയമേറോയടി  ബനടപ്പട  വടിഷയതടില്  ഒരു  ഏമകറോപനമുണ്ടറോകണയ.

കഴടിഞ്ഞ  ദടിവസയ  എടന്റെ  നടിമയറോജകമേണ്ഡലതടില്  മദശത്തീയ  കറോയടിക  തറോരയ

ജൂബടി  മതറോമേസക്ക്  ഒരു  ടടബക്കേക്ക്  അപകടതടില്  മേരണടപ്പട്ടു.  ബസടിടന്റെ

അമേടിതമവഗതയറോണക്ക്  ഇഇൗ  മേരണതടിനക്ക്  കറോരണടമേന്നുളതറോണക്ക്.

അതുസയബനടിച്ചക്ക്  അമനസഷണയ  നടക്കുകയറോണക്ക്.  ഇവടിടട  സൂചടിപ്പടിച്ചതക്ക്,

ഇതടക്കേയ  എതമയറോ  വടിലടപ്പട  ജത്തീവനുകളറോണക്ക്  കുഴടികളടില്  വത്തീണുയ  അമേടിത
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മവഗത  കറോരണവയ  നഷ്ടടപ്പടുന്നതക്ക്.  ഇവടിടട  മററോഡെക്ക്  മസഫടി  നടിയമേങ്ങള്

ഇലറോതതുടകറോണ്ടല.

മേടി  .   ടഡെപപ്യൂടടി സത്തീക്കേര്: പത്തീസക്ക്…

ശത്തീ  .    അനൂപക്ക്  മജക്കേബക്ക്:  സര്,  നടിയമേങ്ങള്

പറോലടിക്കേടപ്പടുന്നടിടലന്നുളതറോണക്ക്  യറോഥറോര്ത്ഥശ്യയ.  നടിരത്തുകളടില്

ഉണ്ടറോയടിടക്കേറോണ്ടടിരടിക്കുന്ന  അപകടകരമേറോയ  കുഴടികള്  അടടിയന്തരമേറോയടി

നടികതറോന  നടപടടികളുണ്ടറോകണയ.  അടുത  വര്ഷടമേങടിലുയ  ഇതരതടിലുള

പ്രശ്നമുണ്ടറോകറോതടിരടിക്കേറോന ഗവണ്ടമേന്റെക്ക്  ശദടിക്കേണടമേന്നക്ക്  സൂചടിപ്പടിക്കുകയറോണക്ക്.

ഏറ്റവയ  പ്രധറോനടപ്പട  ഇഇൗ  വടിഷയയ  സഭ  നടിര്തടിവച്ചക്ക്  ചര്ച്ച

ടചമയ്യണ്ടതറോയടിരുന്നു.  ചര്ച്ച ടചയ്യറോതതടില് പ്രതടിമഷധടിച്ചക്ക്  ഞറോന വറോക്കേഇൗടക്ക്

ടചയ്യുന്നു.

(ഗവണ്ടമേന്റെക്ക്  നടിലപറോടടില്  പ്രതടിമഷധടിച്ചക്ക്  ശത്തീ.  അനൂപക്ക്  മജക്കേബക്ക്  സഭ

വടിടക്ക് പുറത്തുമപറോയടി)

 ശത്തീമേതടി ടക  .   ടക  .   രമേ: സര്, ഇതക്ക് ഗഇൗരവമമേറടിയ ഒരു വടിഷയമേറോണക്ക്. ഇഇൗ

വടിഷയതടില്  വകുപ്പുമേനടി  വളടര  കറോരശ്യക്ഷമേമേറോയടി  ഇടടപടുന്നുടണ്ടന്നക്ക്
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അറടിയറോയ.  എങടിലുയ  മററോഡുകളടില് വലടിയ ബുദടിമുട്ടുണ്ടക്ക്.  മേണടിക്കൂറുകള് നത്തീണ്ട

കപ്യൂവറോണക്ക്  നറോഷണല്  ടടഹമവയടിടലറോടക്കേ  കറോണുന്നതക്ക്.  മകറോമളജുകളടിമലയ്ക്കുയ

സ്കൂളുകളടിമലയ്ക്കുയ  മജറോലടിസലമതയ്ക്കുടമേലറോയ  മപറോകറോന  എലറോവരുയ  വലടിയ

ബുദടിമുടക്ക് അനുഭവടിക്കുകയറോണക്ക്. തത്തീര്ച്ചയറോയയ ഇഇൗ കുഴടികള് അടയ്ക്കുകയയ ഇതടിനക്ക്

ആവശശ്യമേറോയ  പരടിഹറോരയ  കറോണുകയയ  ടചയ്യുക  എന്നറോണക്ക്  പറയറോനുളളതക്ക്.

ഇതരയ  ഗഇൗരവമേറോയ  വടിഷയയ  ചര്ച്ച  ടചയ്യടപ്പമടണ്ടതറോണക്ക്,  അതടിനക്ക്

പരടിഹറോരമുണ്ടറോമകണ്ടതറോണക്ക്.  ഇഇൗ  വടിഷയയ  സഭ  നടിര്തടിവച്ചക്ക്  ചര്ച്ച

ടചയ്യറോതതടില് പ്രതടിമഷധടിച്ചക്ക് ഞറോന വറോക്കേഇൗടക്ക് നടത്തുന്നു. 

(ഗവണ്ടമേന്റെക്ക് നടിലപറോടടില് പ്രതടിമഷധടിച്ചക്ക് ശത്തീമേതടി ടക. ടക. രമേ സഭ വടിടക്ക്

പുറത്തുമപറോയടി)

(സഭവടിടക്ക്  പുറത്തുമപറോയ  പ്രതടിപക്ഷറോയഗങ്ങള്  അല്പസമേയതടിനുളളടില്

വത്തീണ്ടുയ  സഭയടില് ഹറോജരറോയടി.)


