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അടടിയന്തരപ്രമമേയയ

വവെള്ളക്കരയ വെര്ദ്ധന

മേടി  .    സസ്പീക്കര്:  സയസസ്ഥാനതത്ത് വവെള്ളക്കരയ വെര്ദ്ധടിപടിച്ചതുമൂലയ  ജനങ്ങള്ക്കത്ത്

ബുദ്ധടിമുട്ടുണസ്ഥായടിരടിക്കുന്നതസ്ഥായടി പറയവപടുന്ന സസ്ഥാഹചരരയ ചര്ച്ച വചയ്യുന്നതടിനസ്ഥായടി

സഭസ്ഥാനടപടടികള് നടിര്തടിവെയ്ക്കണവമേന്ന പ്രമമേയയ  പരടിഗണനയ്വക്കടുക്കണവമേന്നത്ത്

ആവെശരവപടത്ത്  സര്വ്വശസ്പീ  എയ.  വെടിന്വസനത്ത്,  മേഞ്ഞളസ്ഥായകുഴടി  അലടി,  മമേസ്ഥാന്സത്ത്

മജസ്ഥാസഫത്ത്,  അനൂപത്ത് മജക്കബത്ത്,  മേസ്ഥാണടി സടി.  കസ്ഥാപന് എന്നസ്പീ  അയഗങ്ങള് റൂള്  50

പ്രകസ്ഥാരയ മനസ്ഥാടസ്പീസത്ത് നല്കടിയടിട്ടുണത്ത്. 

ജലവെടിഭവെ  വെകുപ്പുമേനടി  (ശസ്പീ  .    മറസ്ഥാഷടി  അഗസടിന്):  സര്,  ഇന്നത്ത്

ഇങ്ങവനവയസ്ഥാരു  വെടിഷയയ  അടടിയന്തരപ്രമമേയമേസ്ഥായടി  വകസ്ഥാണ്ടുവെന്നതത്ത്

എന്തുവകസ്ഥാണസ്ഥാവണന്നത്ത്  എനടിക്കത്ത്  മേനസടിലസ്ഥാകുന്നടില.  ഇന്നവല ഇമതവെടിഷയയ

മചസ്ഥാമദരസ്ഥാതരമവെളയടില് പ്രതടിപക്ഷവത സസ്പീനസ്പീമയഴസ്ഥായ എയ.എല്.എ.-മേസ്ഥാര്

മചസ്ഥാദടിച്ചതടിനത്ത്  ഗവെണ്വമേനടിവന  നയയ  വെരക്തമേസ്ഥാക്കുകയയ  വചയ്തതസ്ഥാണത്ത്.

ഗവെണ്വമേനടിവന  ഇമപസ്ഥാഴവത  പ്രവെര്തനയ  സയബനടിച്ചത്ത്  നലരസ്പീതടിയടില്

വെടിലയടിരുത്തുന്നവെരസ്ഥാണത്ത്  മകരള  വപസ്ഥാതുസമൂഹവയ  നടിയമേസഭയടിവല  എലസ്ഥാ

അയഗങ്ങളയ.  നമ്മളടിമപസ്ഥാള്  വെലടിവയസ്ഥാരു  മൂവ്വമേനടിലസ്ഥാണത്ത്.  ജലവെടിതരണ

രയഗത്തുയ ഗസ്ഥാമേസ്പീണ കുടടിവവെള്ള പദ്ധതടി പൂര്തസ്പീകരടിക്കുന്നതടിനയ  ഒരു ദദൗതരയ
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ഏവറ്റെടുതത്ത്  സസ്ഥാക്ഷസ്ഥാത്കരടിക്കുന്നതടിനമവെണടിയള്ള  ഇചസ്ഥാശക്തടിമയസ്ഥാടുള്ള

പ്രവെര്തനങ്ങള്ക്കസ്ഥാണത്ത്  ഗവെണ്വമേനത്ത്  മനതൃതതയ  വകസ്ഥാടുക്കുന്നതത്ത്.  അതടില്

എലസ്ഥാ  വെടിഭസ്ഥാഗയ  ആളകളവടയയ  പടിന്തുണ  ലഭടിച്ചടിട്ടുവണന്നതത്ത്  പറയന്നതടില്

വെളവരമയവറ  നനടിയണത്ത്.  ഇദൗ  ഗവെണ്വമേനത്ത്  അധടികസ്ഥാരതടില്  വെരുമമസ്ഥാള്

പതടിമനഴര  ലക്ഷയ  കുടടിവവെള്ള  കണക്ഷനസ്ഥായടിരുന്നു  ഗസ്ഥാമേസ്പീണ

മമേഖലയടിലുണസ്ഥായടിരുന്നതത്ത്.  എന്നസ്ഥാല്  ശക്തമേസ്ഥായ  പ്രവെര്തനതടിലൂവടയയ

അതുമേസ്ഥായടി  ബനവപടത്ത്  നടതടിയ  ചര്ച്ചകളടിലൂവടയവമേലസ്ഥായ

നടിലവെടിലുണസ്ഥായടിരുന്ന  സയവെടിധസ്ഥാനവത  ശസ്ഥാക്തസ്പീകരടിച്ചുവകസ്ഥാണ്ടുതവന്ന

ഏകമദശയ  പതടിമൂന്നത്ത്  ലക്ഷതടിലധടികയ  കണക്ഷന്കൂടടി  വകസ്ഥാടുക്കസ്ഥാന്

കഴടിഞ. എന്നസ്ഥാല് ഇദൗ രണ്ടുവെര്ഷക്കസ്ഥാലയവകസ്ഥാണത്ത് മശഷടിച്ച കുടുയബങ്ങളടില്

എഴുപതത്ത്  ലക്ഷതടി  എണ്പതടിനസ്ഥായടിരതടില്പരയ  കുടുയബങ്ങളടിമലയ്ക്കത്ത്

കുടടിവവെള്ളയ  എതടിച്ചുവകസ്ഥാടുക്കണയ.  അതടിനസ്ഥാവെശരമേസ്ഥായ  നടപടടി

സതസ്പീകരടിച്ചുവെരുന്ന  ഘടതടിലസ്ഥാണത്ത്  വവെള്ളക്കര  വെര്ദ്ധനയമേസ്ഥായടി  ബനവപട

ചര്ച്ച  ഇവെടിവട  വെരുന്നതത്ത്.  നമ്മുവട  വപസ്ഥാതുസടിതടി  എടുത്തു

പരടിമശസ്ഥാധടിക്കുമമസ്ഥാള്  മകരളതടിവല  എലസ്ഥാ  സസ്ഥാപനങ്ങളയ

കസ്ഥാലസ്ഥാകസ്ഥാലങ്ങളടില്  പണവപരുപതടിനനസരടിച്ചത്ത്  നടിരക്കത്ത്  വെര്ദ്ധന
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വെരുതടിയടിട്ടുവണന്നസ്ഥാണത്ത് കസ്ഥാണസ്ഥാന് കഴടിയന്നതത്ത്. അതസ്ഥാവെശരമേസ്ഥാണത്ത്. അലസ്ഥാവത

എങ്ങവനയസ്ഥാണത്ത്  ഒരു  സസ്ഥാപനയ  മുമന്നസ്ഥാട്ടുമപസ്ഥാകുക.  അതരയ  വെര്ദ്ധനകള്

വെരുന്ന  സനര്ഭതടില്  ഓമരസ്ഥാരുതരുയ/സയഘടനകളവമേസ്ഥാവക്ക  നടതടിയ

ഇടവപടലുകള് മകരളതടില് നമ്മള് നലവെണയ ശദ്ധടിച്ചടിട്ടുണത്ത്.  ജലവെടിതരണ

രയഗത്തുമപസ്ഥാലുയ  ഇദൗ  വെര്ദ്ധനയണസ്ഥായടിട്ടുണത്ത്.  2009-ലുയ  2014-ലുയ

വെര്ദ്ധനയണസ്ഥായടി.  ഇന്നത്ത്  ഏതസ്ഥാണത്ത്  ഒന്പതത്ത്  വെര്ഷങ്ങള്ക്കുമശഷയ

വെസ്പീണ്ടുവമേസ്ഥാരു വെര്ദ്ധനയവട ഘടതടിമലയ്ക്കത്ത് വെന്നവതന്തത്ത്? അതസ്ഥാണമലസ്ഥാ ഇവെടിവട

ചര്ച്ച  വചയ്യവപമടണതസ്ഥായടിട്ടുള്ളതത്ത്.   വെസ്ഥാടര്  അമതസ്ഥാറടിറ്റെടിയവട  പ്രവെര്തനയ

എന്നുപറഞ്ഞസ്ഥാല് കുടടിവവെള്ള വെടിതരണവയ അതടില്നടിന്നുള്ള വെരുമേസ്ഥാനവമേസ്ഥാണത്ത്.

അങ്ങവനവെരുന്ന  പശസ്ഥാതലതടില്  വചലവെസ്ഥാകുന്ന  തുകവയത്രയസ്ഥാണത്ത്?  ഒരു

കടിമലസ്ഥാലടിറ്റെര്  ടസ്പീറ്റെത്ത്  വചയ്യുന്നതടിനത്ത്  22.85  രൂപ  വചലവണത്ത്.  അതടിലൂവട

ലഭടിക്കുന്ന  വെരുമേസ്ഥാനയ  10.92  രൂപയസ്ഥാണത്ത്.  11.93  രൂപ  നഷയ  സഹടിച്ചത്ത്

ഇവതങ്ങവന മുമന്നസ്ഥാട്ടുവകസ്ഥാണ്ടുമപസ്ഥാകസ്ഥാന് കഴടിയയ.  കൂടസ്ഥായടി  ആമലസ്ഥാചടിമക്കണ

വെടിഷയമേമല?  വെസ്ഥാടര്  അമതസ്ഥാറടിറ്റെടിയവട  സഞടിത  നഷയ  4911.42  മകസ്ഥാടടി

രൂപയസ്ഥാണത്ത്.  നടിലവെടിവല ലയബടിലടിറ്റെടി  2567.05  മകസ്ഥാടടി രൂപയസ്ഥാണത്ത്.  ഇതടില്

വക.എസത്ത്.ഇ.ബടി.-ക്കത്ത് മേസ്ഥാത്രയ വകസ്ഥാടുക്കസ്ഥാനള്ള തുക 1263 മകസ്ഥാടടി രൂപയസ്ഥാണത്ത്.
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2019-ല്  സടിതടി  രൂക്ഷമേസ്ഥായ  സമേയതത്ത്  വക.എസത്ത്.ഇ.ബടി.  തുക

ആവെശരവപടമപസ്ഥാള്  ഇതുമേസ്ഥായടി  ബനവപട   ഫയല്  പരടിമശസ്ഥാധടിച്ചമശഷയ

വെസ്ഥാടര്  അമതസ്ഥാറടിറ്റെടിക്കത്ത്  മേറ്റെത്ത്  ഡടിപസ്ഥാര്ടത്ത്വമേന്റുകളടില്നടിന്നുയ  ലഭടിമക്കണ  തുക

അവെരുവട  പസ്ഥാന്  ഫണടില്നടിന്നുയ  കുറവവെരുതടി  നസ്ഥാലുഘടങ്ങളസ്ഥായടി

വക.എസത്ത്.ഇ.ബടി.-ക്കത്ത്  വകസ്ഥാടുക്കസ്ഥാവമേന്ന  തസ്പീരുമേസ്ഥാനവമേടുത്തു.  അങ്ങവന

എത്രകസ്ഥാലയ  മപസ്ഥാകസ്ഥാന്  കഴടിയയ.  മേറ്റെത്ത്  ഡടിപസ്ഥാര്ടത്ത്വമേന്റുകളവട  വെടികസന

കസ്ഥാരരങ്ങവള  തടസവപടുതസ്ഥാന്  മേസ്ഥാത്രമമേ  ഇതത്ത്  ഉപകരടിക്കുകയള.

അങ്ങവനയള്ള മപസ്ഥാക്കത്ത് നമുക്കത്ത് ആമരസ്ഥാഗരകരമേല.  അതുവകസ്ഥാണസ്ഥാണത്ത് ഇതരയ

കസ്ഥാരരങ്ങളടില്  ഒരു  വചറടിയ  വെര്ദ്ധന  രൂപവപടുമതണടിവെന്നതത്ത്.  ഇന്നവല

ഞസ്ഥാനതത്ത്  പറഞ്ഞമപസ്ഥാള്  ഒരു  അനസ്ഥാദരവെസ്ഥായടിക്കണത്ത്  അതടിവന

വെടിലയടിരുതവപടുകയണസ്ഥായടി എന്നത്ത് ഞസ്ഥാന് മേനസടിലസ്ഥാക്കടി.  ഞസ്ഥാന് ഇമപസ്ഥാഴുയ

ആ  സസ്ഥാന്ഡടിലസ്ഥാണത്ത്  നടില്ക്കുന്നതത്ത്.  ഒരു  ലടിറ്റെര്  വവെള്ളതടിനത്ത്  ഒരു  വവപസ

കൂടടി.  അതമല  കണക്കത്ത്?  അതത്ത്  മേനസടിലസ്ഥാക്കസ്ഥാനള്ള  ഭസ്ഥാഷവയ  ഞസ്ഥാന്

പറഞള.  ഒരു  ലടിറ്റെര്  വവെള്ളയ  വെസ്ഥാങ്ങടിച്ചു.  അതടിവന  തുക,  അതടിവനസ്ഥാരു

വവപസയവട  വെര്ദ്ധനമയ  ഉണസ്ഥായടിട്ടുള.  50000 ലടിറ്റെര്  ഉപമയസ്ഥാഗടിച്ചസ്ഥാല്

അതനസരടിച്ചത്ത് വെര്ദ്ധടിക്കുയ.  ഒരുലക്ഷമേസ്ഥാവണങടില് അതനസരടിച്ചത്ത് വെര്ദ്ധടിക്കുയ.
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ജലതടിവന വെടിനടിമയസ്ഥാഗതടില് ചടില സസ്ഥാധരതകളയ ഉപമയസ്ഥാഗതടില് ചടില

കുറവകളയ  വെരുതസ്ഥാന്  വപസ്ഥാതുസമൂഹവത  പഠടിപടിമക്കണ സമേയമേസ്ഥായടിട്ടുണത്ത്.

അത്ര ഭസ്പീകരമേസ്ഥാവയസ്ഥാരു വെര്ദ്ധനയസ്ഥാമണസ്ഥാ? സതസ്ഥാഭസ്ഥാവെടികമേസ്ഥായയ അക്കസ്ഥാരരയ നമ്മള്

ചടിന്തടിക്കണയ.  അതുവകസ്ഥാണത്ത്  അതടിവന  സയബനടിച്ചത്ത്  എനടിക്കത്ത്

ഇക്കസ്ഥാരരങ്ങളസ്ഥാണത്ത് സൂചടിപടിക്കസ്ഥാനള്ളതത്ത്.  തസ്പീര്ച്ചയസ്ഥായയ ഇതുമേസ്ഥായടി ബനവപടത്ത്

ചടിന്തടിക്കുമമസ്ഥാള്  ഒരുകസ്ഥാരരയ  മേസ്ഥാത്രവമേസ്ഥാന്നത്ത്  വെടിലയടിരുത്തുക,  വെസ്ഥാടര്

ടസ്പീറ്റെത്ത്വമേനടിനസ്ഥായടി  മവെണടിവെരുന്ന  രസ്ഥാസപദസ്ഥാര്ത്ഥങ്ങള്ക്കുണസ്ഥായ

വെടിലവെര്ദ്ധനവയസ്ഥാന്നത്ത്  പരടിഗണടിക്കണയ.  മനരവത  ഒരു  വമേടടികത്ത്  ടണ്

ആലതടിനത്ത്  12,200  രൂപയസ്ഥായടിരുന്നു  വെടിലവയങടില്  ഇമപസ്ഥാഴതത്ത്  24,600

രൂപയസ്ഥായയ  വവലയ 8,857 രൂപയസ്ഥായടിരുന്നതത്ത് 16,800 രൂപയസ്ഥായയ  ബസ്പീച്ചടിയഗത്ത്

പദൗഡര്  19,800 രൂപയസ്ഥായടിരുന്നതത്ത്  24,564  രൂപയസ്ഥായയ  വെര്ദ്ധടിച്ചു.

ഇതരതടിലുള്ള  വെര്ദ്ധനകള്  വെരുമമസ്ഥാള്  വെസ്ഥാടര്  അമതസ്ഥാറടിറ്റെടിവയ

നടിലനടിര്തസ്ഥാന്  സതഭസ്ഥാവെടികമേസ്ഥായയ  എങ്ങവന  മുമന്നസ്ഥാട്ടുമപസ്ഥാകണയ?

അനദടിനകസ്ഥാരരങ്ങള് നടതടിവക്കസ്ഥാണ്ടുമപസ്ഥാകസ്ഥാന് കഴടിയന്ന നടിലയടില് ഇതടിവന

ശസ്ഥാക്തസ്പീകരടിക്കസ്ഥാന്  മവെണടിയള്ള  ഒരു  വചറടിയ  നസ്പീക്കയ  മേസ്ഥാത്രമമേയള.

ഇതുവകസ്ഥാണത്ത് അധടികമേസ്ഥായ പ്രതസ്പീക്ഷടിക്കുന്നതത്ത്  400  മകസ്ഥാടടി രൂപ മേസ്ഥാത്രമേസ്ഥാണത്ത്.



Uncorrected/Not for Publication
07.02.2023

6

അതുവകസ്ഥാണത്ത്  ഇക്കസ്ഥാരരങ്ങവളസ്ഥാന്നുയ  നടപസ്ഥാക്കസ്ഥാന്  കഴടിയന്നതല.  എങടിലുയ

സതസ്ഥാഭസ്ഥാവെടികമേസ്ഥാവയസ്ഥാരു  വെര്ദ്ധനയടിലൂവട  ജനങ്ങള്ക്കത്ത്

ബുദ്ധടിമുട്ടുണസ്ഥാകസ്ഥാതടിരടിക്കസ്ഥാന്  പരമേസ്ഥാവെധടി  ശദ്ധമയസ്ഥാവടയസ്ഥാണത്ത്  കസ്ഥാരരങ്ങള്

വചയ്തടിട്ടുള്ളതത്ത്.  അതുവകസ്ഥാണത്ത്  ഇതരയ  കസ്ഥാരരങ്ങള്  സയബനടിച്ചത്ത്

ഗവെണ്വമേനടിനത്ത്  പറയസ്ഥാനള്ളതത്ത്  ജനങ്ങമളസ്ഥാവടസ്ഥാപയ  പ്രതടിപക്ഷവയ

സഹകരടിക്കണയ.  നടിങ്ങളവട  സഹകരണമേസ്ഥാണത്ത്  ഇതടിനസ്ഥാവെശരയ.

കസ്ഥാലസ്ഥാകസ്ഥാലങ്ങളടില്  നടിരക്കത്ത്  വെര്ദ്ധടിപടിമക്കണടിവെരുയ.  എലസ്ഥാകസ്ഥാലഘടതടിലുയ

ഇതത്ത്  ഉണസ്ഥായടിട്ടുണമലസ്ഥാ?  അതടിമനസ്ഥാടത്ത്  സഹകരടിക്കണയ.  എലസ്ഥാ

മേണ്ഡലങ്ങളടിവലയയ  ശുദ്ധജലവെടിതരണ  പദ്ധതടികള്  നലനടിലയടില്

മപസ്ഥാകണവമേന്നത്ത്  ആഗഹടിക്കസ്ഥാത  ഒരു  എയ.എല്.എ.-യയ  ഇദൗ

നടിയമേസഭയടിലുവണന്നത്ത്  ഞസ്ഥാന്  വെടിചസ്ഥാരടിക്കുന്നടില.  അതടിനത്ത്  വെടിഘസ്ഥാതമേസ്ഥായടി

നടില്ക്കുന്നതത്ത് നമ്മുവട സസ്ഥാമതടിക പരടിമേടിതടിയസ്ഥാണത്ത്.  അതുവകസ്ഥാണത്ത് അതരയ

കസ്ഥാരരങ്ങളടില്  ജനകസ്പീയമേസ്ഥായടിട്ടുള്ള  ബുദ്ധടിമുടത്ത്  രൂപവപടുതസ്ഥാത  ഒരു

വെര്ദ്ധനവയ  നഖശടിഖസ്ഥാന്തയ  എതടിര്ക്കുകയല,  വെലടിയ  രസ്പീതടിയടില്  ബുദ്ധടിമുടത്ത്

ഉളവെസ്ഥാകസ്ഥാവത വെന്നടിട്ടുള്ള ഇതടിവന ഒരു കരുതലസ്ഥായടിക്കണത്ത് ഗവെണ്വമേനടിമനസ്ഥാടത്ത്

സഹകരടിക്കുകയസ്ഥാണത്ത്  വചമയ്യണവതന്നത്ത്  മേസ്ഥാത്രമേസ്ഥാണത്ത്  ഇദൗ  ഘടതടില്
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സൂചടിപടിക്കസ്ഥാനള്ളതത്ത്.  

 ശസ്പീ  .    എയ  .    വെടിന്വസനത്ത്:  സര്,  ഇന്നവല  പറഞ്ഞ  കസ്ഥാരരങ്ങളടില്

ഉറച്ചുനടില്ക്കുന്നുവവെന്നസ്ഥാണത്ത്  അങ്ങത്ത്  മേറുപടടിയടില്  പറഞ്ഞതത്ത്.  വെടിലക്കയറ്റെയ

വകസ്ഥാണത്ത് മബസ്ഥാധയ വകട്ടുകടിടക്കുന്ന ആളടിനത്ത് തളടിക്കസ്ഥാനള്ള വവെള്ളതടിനമപസ്ഥാലുയ

വെടില കൂടടിയടിമല, എന്നത്ത്  ബഹുമേസ്ഥാനരനസ്ഥായ ശസ്പീ. പടി. സടി. വെടിഷ്ണുനസ്ഥാഥത്ത് ഇന്നവല

മചസ്ഥാദടിച്ചമപസ്ഥാള്  കൂടുതല് വവെള്ളയ മവെണവമേങടില് എയ.എല്.എ.-മേസ്ഥാരുവട കതത്ത്

മവെണവമേന്നസ്ഥാണത്ത്  അങ്ങത്ത്  പറഞ്ഞതത്ത്.  മേരണക്കടിടക്കയടില്  കടിടക്കുന്ന

ഒരസ്ഥാള്ക്കത്ത്  ഒരടിറ്റെത്ത്  വവെള്ളയ  മചസ്ഥാദടിച്ചസ്ഥാല്  അതടിനയ

എയ.എല്.എ-മേസ്ഥാര്  കതത്ത്  നല്മകണടിവെരുമമേസ്ഥാ;  ചരടിത്രതടില്  ഇലസ്ഥാത

വെടിധതടില്   ജനങ്ങള്ക്കുമനവര സര്ക്കസ്ഥാര് നടതടിയ അതടിക്രൂരമേസ്ഥായ നടികുതടി

ആക്രമേണതടിനത്ത് വെടിമധയമേസ്ഥായടി ജനങ്ങള് വെസ്പീണുകടിടക്കുമമസ്ഥാള്  വതസ്ഥാടടുത

ദടിവെസയ ചരടിത്രതടില് ഇലസ്ഥാതവെടിധയ വവെള്ളക്കരയ  രണര ഇരടടിയടിലധടികയ

വെര്ദ്ധടിപടിച്ചതത്ത്  ചരടിത്രതടില്  സമേസ്ഥാനതകളടിലസ്ഥാത  ക്രൂരതയസ്ഥാണത്ത്.

ആരസ്ഥാച്ചസ്ഥാര്ക്കുമപസ്ഥാലുമുള്ള  ദയ  ഈ  സര്ക്കസ്ഥാരടിനടില.   ആരസ്ഥാച്ചസ്ഥാര്  മപസ്ഥാലുയ

വവെള്ളയ  മചസ്ഥാദടിച്ചസ്ഥാല്  വവെള്ളയ  നല്കുയ.  വവെള്ളയകുടടി  മുടടിക്കുവന്നസ്ഥാരു

സര്ക്കസ്ഥാരസ്ഥാണടിതത്ത്.  ഈ  സര്ക്കസ്ഥാര്  അധടികസ്ഥാരതടില്  വെന്നതടിനമശഷയ
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വവെളടിച്ചയ  തരുന്ന  വവെദദ്യുതടിക്കത്ത്  ചസ്ഥാര്ജത്ത്  വെര്ദ്ധടിപടിക്കുകയയ  സര്ച്ചസ്ഥാര്ജത്ത്

ഏര്വപടുത്തുകയയ  വചയ്തടിരടിക്കുന്നു.  വവെള്ളക്കരവയ  ഇമപസ്ഥാള്

കൂടടിയടിരടിക്കുകയസ്ഥാണത്ത്.  വവെള്ളതടിനയ  വവെളടിച്ചതടിനയ  വെവര  ചസ്ഥാര്ജത്ത്

വെര്ദ്ധടിപടിച്ച  സര്ക്കസ്ഥാര്  ഇനടി  ജനങ്ങളവട  മൂക്കടില്  ഒരു  മേസ്പീറ്റെര്  ഘടടിപടിച്ചത്ത്

ശതസടിക്കുന്ന  വെസ്ഥായവെടിനയ  ചസ്ഥാര്ജത്ത്  ഈടസ്ഥാക്കുമമേസ്ഥാവയന്നത്ത്  മേസ്ഥാത്രമമേ  നമുക്കത്ത്

മചസ്ഥാദടിക്കസ്ഥാനള. 10 യൂണടിറ്റെത്ത് ഉപമയസ്ഥാഗടിക്കുന്ന വവെള്ളതടിനത്ത് മേടിനടിമേയ ചസ്ഥാര്ജത്ത്

44  രൂപയസ്ഥായടിരുന്നു.  ഒരു  ലടിറ്റെര്  വവെള്ളതടിനത്ത്  ഒരു  വപസ  മേസ്ഥാത്രമമേ

കൂട്ടുന്നുളവവെന്നത്ത്  നടിസസ്ഥാരമേസ്ഥായടി  അമദ്ദേഹയ  പറഞ.  പമക്ഷ  നൂറത്ത്  രൂപയവട

അധടിക  ബസ്ഥാധരതയസ്ഥാണടിതത്ത്.  ഈ  ചസ്ഥാര്ജത്ത്  വെര്ദ്ധനയടിലൂവട  44  രൂപയവട

സസ്ഥാനതത്ത് 144 രൂപയസ്ഥായടി വെര്ദ്ധടിക്കുകയസ്ഥാണത്ത്. 2021  മുതല് എലസ്ഥാവെര്ഷവയ

5  ശതമേസ്ഥാനയ  വെസ്പീതയ  ചസ്ഥാര്ജത്ത്  വെര്ദ്ധടിപടിച്ചുവകസ്ഥാണടിരടിക്കുകയസ്ഥാണത്ത്.   വെര്ദ്ധന

ഒരു വപസ മേസ്ഥാത്രമേല,  അതസ്ഥായതത്ത് 10 യൂണടിറ്റെത്ത് വവെള്ളയ ഉപമയസ്ഥാഗടിക്കുന്ന ഒരു

ഉപമഭസ്ഥാക്തസ്ഥാവെടിവന  സയബനടിച്ചടിടമതസ്ഥാളയ  44  രൂപയവട  സസ്ഥാനതത്ത്  144

രൂപയസ്ഥാകുകയയ അതടിവന  5 ശതമേസ്ഥാനയകൂടടി  മചര്ക്കുമമസ്ഥാള് ഏകമദശയ  7.2

രൂപകൂടടി  അധടികമേസ്ഥായടി  ഉപമഭസ്ഥാക്തസ്ഥാവെത്ത്  നല്മകണടിവെരുകയമേസ്ഥാണത്ത്.  44  രൂപ

അടച്ചുവകസ്ഥാണടിരുന്ന  ഒരു  ഉപമഭസ്ഥാക്തസ്ഥാവെത്ത്  107  രൂപ  20  വപസയസ്ഥാണത്ത്



Uncorrected/Not for Publication
07.02.2023

9

അധടികമേസ്ഥായടി നല്കസ്ഥാന് മപസ്ഥാകുന്നവതന്നത്ത് നടിങ്ങള് ഒസ്ഥാര്ക്കണയ.   ഇക്കസ്ഥാലതത്ത്

വവെള്ളക്കരയ  ഒരു  സര്ക്കസ്ഥാരുയ  വെര്ദ്ധടിപടിക്കസ്ഥാന്  പസ്ഥാടടില.

മകസ്ഥാവെടിഡടിവനത്തുടര്ന്നത്ത്  ജനങ്ങളവട  വെരുമേസ്ഥാനവയ  ക്രയമശഷടിയവമേലസ്ഥായ

കുറഞ്ഞടിരടിക്കുന്ന  ഈ  സമേയതത്ത്  വെലടിയ  മതസ്ഥാതടിലുള്ള  നടികുതടി

ഏര്വപടുതടിയടിരടിക്കുന്ന  സസ്ഥാഹചരരതടില്  ഇതരതടിലുള്ള  ചസ്ഥാര്ജത്ത്

ഒരടിക്കലുയ വെര്ദ്ധടിപടിക്കസ്ഥാന് പസ്ഥാടടില.  ജല്ജസ്പീവെന് മേടിഷനടിലൂവട എലസ്ഥാവെര്ക്കുയ

വപപത്ത് കണക്ഷന് നല്കസ്ഥാന് മപകുന്നകസ്ഥാരരവതക്കുറടിച്ചത്ത് അമദ്ദേഹയ പറഞ.

ജല്ജസ്പീവെന്  മേടിഷന്  വെരുന്നതടിനമുമത്ത്  ചസ്ഥാര്ജത്ത്  വെര്ദ്ധടിപടിച്ചടിരുന്നുവവെങടില്

അന്നത്ത് സതന്തമേസ്ഥായടി വപപത്ത് കണക്ഷന് എടുക്കസ്ഥാന് കഴടിവള്ള 1664000 മപവര

മേസ്ഥാത്രവമേ ഇതത്ത് ബസ്ഥാധടിക്കുമേസ്ഥായടിരുന്നുള.  ജല്ജസ്പീവെന് മേടിഷന് വെന്നതടിനമശഷയ

നടിലവെടില്  1440783  മപര്ക്കുകൂടടി കണക്ഷന് നല്കടി.  ഇമപസ്ഥാള് എന്തസ്ഥാണത്ത്

സയഭവെടിച്ചടിരടിക്കുന്നതത്ത്;  സതന്തമേസ്ഥായടി  കണക്ഷന്  എടുക്കസ്ഥാന്  കഴടിവെടിലസ്ഥാത

പതടിനസ്ഥാലര ലക്ഷയ മപര്ക്കുകൂടടി ഈ ചസ്ഥാര്ജത്ത് വെര്ദ്ധന ബസ്ഥാധകമേസ്ഥാകുകയസ്ഥാണത്ത്.

2024  ആകുന്നമതസ്ഥാവട  16  ലക്ഷയ മപര്ക്കുമേസ്ഥാത്രയ ഏതത്ത് ചസ്ഥാര്ജത്ത് വെര്ദ്ധനയയ

ബസ്ഥാധകമേസ്ഥായടിരുന്ന സസ്ഥാനതത്ത് 70 ലക്ഷയ ആളകള്ക്കത്ത് ഈ ചസ്ഥാര്ജത്ത് വെര്ദ്ധന

ബസ്ഥാധകമേസ്ഥാകസ്ഥാന്  മപസ്ഥാകുകയസ്ഥാണത്ത്.  ചസ്ഥാര്ജത്ത്  വെര്ദ്ധനയടിലസ്ഥാവത
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മുമന്നസ്ഥാട്ടുമപസ്ഥാകസ്ഥാന്  സസ്ഥാധടിക്കടിവലന്നത്ത്  മേനടി  ഇവെടിവട   പറയകയണസ്ഥായടി.

നടിലവെടില്  ചസ്ഥാര്ജത്ത്  വെര്ദ്ധടിപടിക്കസ്ഥാവതയയ  ജല്ജസ്പീവെന്   മേടിഷന്പ്രകസ്ഥാരയ

നടിങ്ങള്  കണക്ഷന്  നല്കടിയസ്ഥാലുയ  വെസ്ഥാടര്  അമതസ്ഥാറടിറ്റെടിയവട  വെരുമേസ്ഥാനയ

വെര്ദ്ധടിക്കുന്നതസ്ഥാണത്ത്.   കസ്ഥാരണയ  നടിലവെടില്  പുതടിയ  സസ്പീമുകളടിലസ്ഥാവത,

നടിലവെടിലുള്ള  എസസ്ഥാബടിഷ് വമേനത്ത്  ഉപമയസ്ഥാഗടിച്ചുവകസ്ഥാണത്ത്  16  ലക്ഷയ

മപരടില്നടിന്നുയ  ഈടസ്ഥാക്കുന്ന ചസ്ഥാര്ജത്ത്  70  ലക്ഷയ മപരടിമലയ്ക്കത്ത്  മേസ്ഥാറുമമസ്ഥാള്

വെര്ദ്ധനയടിവലങടിലുയ  സതസ്ഥാഭസ്ഥാവെടികമേസ്ഥായയ  വെസ്ഥാടര്   അമതസ്ഥാറടിറ്റെടിയവട  വെരുമേസ്ഥാനയ

വെര്ദ്ധടിക്കുവമേന്നത്ത്  കസ്ഥാണസ്ഥാന്  ബഹുമേസ്ഥാനവപട  മേനടി  തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകണവമേന്നസ്ഥാണത്ത്

എനടിക്കത്ത്  ഈ  അവെസരതടില്  പറയസ്ഥാനള്ളതത്ത്.  ജല്ജസ്പീവെന്  മേടിഷവന

കസ്ഥാരരവതക്കുറടിച്ചത്ത് ഇവെടിവട  പറഞ.  ഒരു പുതടിയ സസ്പീയ മപസ്ഥാലുയ വെന്നടിടടില.

നടിലവെടിലുള്ള  മസസ്ഥാതസത്ത്  ഉപമയസ്ഥാഗടിച്ചസ്ഥാണത്ത്  വവെള്ളയ  നല്കുന്നതത്ത്.  2024

ആകുമമസ്ഥാള്  16  മപര്ക്കത്ത് നല്കടിയടിരുന്ന വവെള്ളയ  69  മപര്ക്കത്ത് വകസ്ഥാടുക്കസ്ഥാന്

മപസ്ഥാകുകയസ്ഥാണത്ത്.  ആര്ക്കുയ  വവെള്ളയ  ലഭടിക്കുകയമേടില.  പുതടിയ  കുടടിവവെള്ള

പദ്ധതടിയടിലസ്ഥാവത വപപത്ത് വലന് വവെറുവത നല്കുകയസ്ഥാണത്ത്.  മുമത്ത് അയബസ്ഥാനടി

റടിലയന്സത്ത്  സദൗജനരമേസ്ഥായടി  വമേസ്ഥാവബല്  കണക്ഷന്  നല്കടി.  ആ

അവെസയസ്ഥാണത്ത്  സദൗജനരമേസ്ഥായടി വവെള്ളതടിവന   കണക്ഷന് നല്കടിയവെര്ക്കത്ത്
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ബടില് കടിടടിയമപസ്ഥാഴുള്ളതത്ത്.  സദൗജനരമേസ്ഥായടി വപപത്ത് കണക്ഷന് ലഭടിവച്ചങടിലുയ

അതടിവന  മപരടില്  വവെള്ളയ  കടിട്ടുന്നടില.  കടിടസ്ഥാത  വവെള്ളതടിനയ  മേടിനടിമേയ

ചസ്ഥാര്ജത്ത്  ഈ  70  ലക്ഷയ  ആളകള്ക്കുയ  അടയ്മക്കണടിവെരുന്നു.  മമേസ്ഥാദടി

സര്ക്കസ്ഥാരുയ  പടിണറസ്ഥായടി  സര്ക്കസ്ഥാരുയ  ജല്ജസ്പീവെന്  മേടിഷവന  മപരടില്

മകരളതടിവല ജനങ്ങവള വകണടിവെച്ചത്ത് പടിടടിച്ചടിരടിക്കുകയസ്ഥാണത്ത്. അടച്ചടിട വെസ്പീടടിനത്ത്

നടികുതടി ഏര്വപടുതടിയതുമപസ്ഥാവല കടിടസ്ഥാത വവെള്ളതടിനയ അധടിക ചസ്ഥാര്ജത്ത്

ഈടസ്ഥാക്കസ്ഥാനള്ള  ഒരു  സമേസ്പീപനമേസ്ഥാണത്ത്  ഇവെടിവട  സര്ക്കസ്ഥാര്

സതസ്പീകരടിച്ചടിരടിക്കുന്നതത്ത്.  ഇവെടിടവത  ചസ്ഥാര്ജത്ത്  വെര്ദ്ധന  രണത്ത്

കസ്ഥാരരങ്ങള്ക്കുമവെണടിയസ്ഥാണത്ത്.   സര്ക്കസ്ഥാര്  നല്കസ്ഥാനള്ള  പണയ  യഥസ്ഥാസമേയയ

വെസ്ഥാടര്  അമതസ്ഥാറടിറ്റെടിക്കത്ത്  നല്കസ്ഥാതതസ്ഥാണത്ത്  ഒന്നസ്ഥാമേവത  കസ്ഥാരരയ.

അതടില്നടിന്നുയ രക്ഷവപടുന്നതടിനമവെണടിയള്ളതസ്ഥാണത്ത് ഈ ചസ്ഥാര്ജത്ത് വെര്ദ്ധന.

ഒരു  മേസ്ഥാസവത  ശരസ്ഥാശരടി  വെരുമേസ്ഥാനയ  55  മുതല്  60  മകസ്ഥാടടിരൂപയസ്ഥാണത്ത്.

ശമളതടിനയ  വപന്ഷനയകൂടടിയള്ള  ഒരു  മേസ്ഥാസവത  ആവക  വചലവെത്ത്  60

മകസ്ഥാടടി  രൂപയസ്ഥാണത്ത്.   മേറ്റെത്ത്  വചലവകള്ക്കസ്ഥായത്ത്  സര്ക്കസ്ഥാര് മനസ്ഥാണ്പസ്ഥാന് ഗസ്ഥാനത്ത്

നല്കസ്ഥാറുണത്ത്. 
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കഴടിഞ്ഞ  വെര്ഷവത  മനസ്ഥാണ്പസ്ഥാന്  ഗസ്ഥാനത്ത്  353  മകസ്ഥാടടി  രൂപയസ്ഥാണത്ത്.

അതടില് ഇന്നുവെവര  169  മകസ്ഥാടടി രൂപയവട കുടടിശടികയണത്ത്.  ഓമരസ്ഥാ മേസ്ഥാസവയ

വെരവയ വചലവയ തമ്മടിലുള്ള അന്തരയ കുറയ്ക്കുന്നതടിനത്ത്  30-35  ലക്ഷയ രൂപയവട

ബടില് വെസ്ഥാടര് അമതസ്ഥാറടിറ്റെടി വകസ്ഥാടുക്കുയ. അതത്ത് കൃതരമേസ്ഥായടി മനസ്ഥാണ്പസ്ഥാന് ഗസ്ഥാനടില്

നടിന്നസ്ഥാണത്ത്  വകസ്ഥാടുത്തുവകസ്ഥാണടിരടിക്കുന്നതത്ത്.  പമക്ഷ  ഈ  ഗവെണ്വമേനത്ത്

ചരടിത്രതടില് ഇന്നുവെവരയടിലസ്ഥാത വെടിധതടില് കുടടിശടിക വെച്ചടിരടിക്കുകയസ്ഥാണത്ത്.

30  മകസ്ഥാടടി  രൂപ മചസ്ഥാദടിക്കുമമസ്ഥാള്  15  മകസ്ഥാടടി  രൂപയയ  20  മകസ്ഥാടടി  രൂപയയ

നല്കടി  കുടടിശടികയസ്ഥാക്കടി  പ്രതടിസനടിയടില്  എതടിച്ചടിരടിക്കുകയസ്ഥാണത്ത്.

2567 മകസ്ഥാടടി  രൂപ  വെസ്ഥാടര്  അമതസ്ഥാറടിറ്റെടി  വകസ്ഥാടുത്തുതസ്പീര്ക്കസ്ഥാനള്ള

ബസ്ഥാധരതയവണന്നത്ത്  ബഹുമേസ്ഥാനവപട  മേനടി  പറഞ.  1500  മകസ്ഥാടടിയടിമലവറ

തുക വെസ്ഥാടര് അമതസ്ഥാറടിറ്റെടിക്കത്ത്  പടിരടിഞ കടിടസ്ഥാനണത്ത്.   അതടില് ഏറടിയ പങയ

സര്ക്കസ്ഥാര്  സസ്ഥാപനങ്ങളടിവല  കുടടിശടികയസ്ഥാണത്ത്.  തമദ്ദേശസതയയഭരണ

വെകുപ്പുമേനടി ഇവെടിവട ഇരടിപ്പുണത്ത്.  957 മകസ്ഥാടടി രൂപയസ്ഥാണത്ത് തമദ്ദേശസതയയഭരണ

വെകുപത്ത്  വെസ്ഥാടര്  അമതസ്ഥാറടിറ്റെടിക്കത്ത്  വകസ്ഥാടുക്കസ്ഥാനള്ളതത്ത്.  സര്ക്കസ്ഥാര്  വകസ്ഥാടുമക്കണ

മനസ്ഥാണ് പസ്ഥാന് ഗസ്ഥാനത്ത് വകസ്ഥാടുക്കസ്ഥാതടിരടിക്കുകയയ സര്ക്കസ്ഥാര് തടിരടിച്ചടയ്മക്കണ്ടുന്ന

തുക  അടയ്ക്കസ്ഥാതടിരടിക്കുകയയ  വചയ്തടിടത്ത്  ജനങ്ങളവടമമേല്  അധടികഭസ്ഥാരയ
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വകടടിവെയ്ക്കുന്നതടിനത്ത്  എന്തുനരസ്ഥായസ്പീകരണമേസ്ഥാണുള്ളതത്ത്;  ഒരു സടിനടിമേയടില് ദടിലസ്പീപത്ത്

പറഞ്ഞതുമപസ്ഥാവല  'ചടിന്നസ്ഥാടന്  ചടിന്നസ്ഥാടവന  മലസ്ഥാറടിയടില്  സടിരടിറ്റെത്ത്

കടതടിയതടിനത്ത് എവന വമേക്കടിടത്ത്  കയറരുതത്ത്'.  സര്ക്കസ്ഥാര് വകസ്ഥാടുമക്കണ പണയ

സര്ക്കസ്ഥാര്  വകസ്ഥാടുക്കസ്ഥാതതടിനത്ത്  ജനങ്ങളവട  വമേക്കടിടത്ത്  കയറരുവതന്നത്ത്  മേസ്ഥാത്രമമേ

എനടിക്കത്ത് പറയസ്ഥാനള.  

 വെസ്ഥാടര്  അമതസ്ഥാറടിറ്റെടി  പുനനഃസയഘടടിപടിക്കുയ,  തസ്ഥാങ്ങസ്ഥാന്  കഴടിയസ്ഥാത

ബസ്ഥാധരതകള്  ഒഴടിവെസ്ഥാക്കുയ  വെടിതരണ  നഷയ  കുറയ്ക്കുയ  സര്ക്കസ്ഥാരുമേസ്ഥായടി

ധസ്ഥാരണസ്ഥാപത്രമുണസ്ഥാക്കടി  നഷയ  സബ്സടിഡടിയസ്ഥായടി  നല്കുവമേന്നസ്ഥാണത്ത്

249-ാാമേവത മപസ്ഥായടിനസ്ഥായടി ഇടതുപക്ഷ  മുന്നണടിയവട  മേസ്ഥാനടിവഫമസസ്ഥായടില്

പറ ഞ്ഞടിരടിക്കുന്നതത്ത്.   ആ  സബ്സടിഡടിയസ്ഥാമണസ്ഥാ  നടിങ്ങള്  ജനങ്ങളവടമമേല്

അടടിമച്ചല്പടിച്ചടിരടിക്കുന്നതത്ത്;  ജനങ്ങളടില്  നടിന്നുയ  ഈടസ്ഥാക്കുകയമല  നടിങ്ങള്

വചയ്യുന്നതത്ത്; സതന്തയ മേസ്ഥാനടിവഫമസസ്ഥാമയസ്ഥാവടങടിലുയ കൂറുപുലര്തസ്ഥാന് നടിങ്ങള്ക്കത്ത്

സസ്ഥാധടിക്കമണ;  രണസ്ഥാമേമതതത്ത്,  എ.ഡടി.ബടി.-ക്കുമവെണടിയസ്ഥാണത്ത്  ഈ ചസ്ഥാര്ജത്ത്

വെദ്ധടിപടിച്ചവതന്നത്ത്  പറയസ്ഥാന് ആഗഹടിക്കുകയസ്ഥാണത്ത്.  മകരള അര്ബന് വെസ്ഥാടര്

സവപ  ഇയപ്രൂവ്വമേനത്ത്  മപ്രസ്ഥാജകടില്  2511  മകസ്ഥാടടി  രൂപ  തടിരുവെനന്തപുരയ,

വകസ്ഥാച്ചടി  എന്നസ്പീ  മകസ്ഥാര്പമറഷനമവെണടിയള്ളതസ്ഥാണത്ത്.  വകസ്ഥാച്ചടി
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മകസ്ഥാര്പമറഷനടിമലയ്ക്കുള്ളതത്ത്   മപ്രസ്ഥാജകസ്ഥായടി,  ഡടി.പടി.ആറുയ-മേസ്ഥായടി  വടണര്

നടപടടിയടിമലയ്ക്കത്ത്  മപസ്ഥാകുന്നു.  എന്തസ്ഥാണത്ത്  ഈ  മപ്രസ്ഥാജകത്ത്;   51  ശതമേസ്ഥാനയ

മനസ്ഥാണ്  റവെനന്യൂ  വെസ്ഥാടറസ്ഥാണത്ത്.   അതസ്ഥായതത്ത്  മേസ്പീറ്റെറടില്  റസ്പീഡത്ത്  വചയ്യവപടസ്ഥാവത

മപസ്ഥാകുന്ന വവെള്ളയ,  വെടിതരണ നഷവയ വതഫയ ഉള്വപവട  51  ശതമേസ്ഥാനമേസ്ഥാണത്ത്

എ.ഡടി.ബടി.  എസടിമമേറ്റെത്ത്  വചയ്തടിരടിക്കുന്നതത്ത്.  സഖസ്ഥാവെത്ത്  പടി.  കരുണസ്ഥാകരന്

പ്രസടിഡനസ്ഥായടിട്ടുള്ള സടി.ഐ.ടടി.  യൂണടിയന് 27 മപസ്ഥായടിന്റുകളടില് എ.ഡടി.ബടി.

വെസ്ഥായ്പയമേസ്ഥായടിട്ടുള്ള  കരസ്ഥാറടിവനക്കുറടിച്ചുള്ള  ക്രമേമക്കടുകള്  പറഞ്ഞത്ത്  എയ.ഡടി.-

യമേസ്ഥായടി  ചര്ച്ച  നടതടിയടിട്ടുണത്ത്.   അതടിവന  മേടിനടിറ്റെത്ത്സടിവന  മകസ്ഥാപടി  എവന

കയ്യടിലുണത്ത്.   27  ക്രമേമക്കടുകളസ്ഥാണത്ത്  അവെര്  ചൂണടിക്കസ്ഥാണടിച്ചടിരടിക്കുന്നതത്ത്.

എ.ഡടി.ബടി. എകസ്ഥാജടിമററ്റെത്ത്  വചയ്തടിട്ടുള്ള  ഒരു  എസടിമമേറ്റെസ്ഥാണത്ത്

തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കടിയടിരടിക്കുന്നതത്ത്.  51  ശതമേസ്ഥാനയ  എന്.ആര്.ഡബന്യൂ.(non  revenue

water)  ഉവണന്നുപറയന്നു.  സടി.ഐ.ടടി.യ.   വവെറുയ  35  ശതമേസ്ഥാനവമേന്നസ്ഥാണത്ത്

പറയന്നതത്ത്.   വെസ്ഥാടര്  അമതസ്ഥാറടിറ്റെടിയവട  കണക്കുകള്പ്രകസ്ഥാരയ  35  ശതമേസ്ഥാനയ

മേസ്ഥാത്രമേസ്ഥാണത്ത് എന്.ആര്.ഡബന്യൂ. എ.ഡടി.ബടി. അവെകസ്ഥാശവപടുന്നതത്ത് 51 ശതമേസ്ഥാനയ

മനസ്ഥാണ്  റവെനന്യൂ  വെസ്ഥാടറുള്ളതത്ത്  ഞങ്ങള്  നസ്ഥാഷണല്  വലവെലസ്ഥായ  20

ശതമേസ്ഥാനതടിമലയ്ക്കത്ത്  എതടിക്കുവമേന്നസ്ഥാണത്ത്.  യഥസ്ഥാര്ത്ഥതടില്  35
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ശതമേസ്ഥാനമമേയള.   അമപസ്ഥാള്  15  ശതമേസ്ഥാനയ  കുറയ്ക്കുന്നതടിനമവെണടിയസ്ഥാണത്ത്

എകസ്ഥാജടിമററ്റെത്ത്  വചയ്വതസ്ഥാരു  എസടിമമേറ്റെത്ത്  വകസ്ഥാണ്ടുവെന്നടിരടിക്കുന്നതത്ത്.

അതുമപസ്ഥാവലതവന്ന  750  കടിമലസ്ഥാമേസ്പീറ്റെര്  വവപപത്ത്  വവലന്  സസ്ഥാപടിക്കുവമേന്നത്ത്

പറഞ്ഞടിരടിക്കുന്നു.  ഇമപസ്ഥാള്തവന്ന വകസ്ഥാച്ചടി നഗരതടില് അമൃതത്ത് പദ്ധതടിയവട

ഭസ്ഥാഗമേസ്ഥായടി  ഏറക്കുവറ  വവപപ്പുകള്  സസ്ഥാപടിച്ചുവകസ്ഥാണടിരടിക്കുകയസ്ഥാണത്ത്.

ഇന്നവത വകസ്ഥാച്ചടിയവട സസ്ഥാഹചരരതടില്  750  കടിമലസ്ഥാമേസ്പീറ്റെര് കുഴടിച്ചത്ത് വവപപത്ത്

വവലന്  സസ്ഥാപടിക്കസ്ഥാന്  കഴടിയമമേസ്ഥാവയവന്നസ്ഥാരു  പഠനയ  മപസ്ഥാലുയ  നടതസ്ഥാവത

എ.ഡടി.ബടി  നല്കുന്ന  എസടിമമേറ്റെത്ത്  അനസരടിച്ചത്ത്,  എ.ഡടി.ബടി  പറയന്ന

മൂന്നസ്ഥാമേവത കമമസ്ഥാണനടില് പതത്ത് പമത്ത് ഹദൗസുകള് നവെസ്പീകരടിക്കുവമേന്നസ്ഥാണത്ത്. 

മേടി  .   സസ്പീക്കര്: ശസ്പീ എയ. വെടിന്വസനത്ത്....പസ്പീസത്ത്  …

ശസ്പീ  എയ  .    വെടിന്വസനത്ത്:  സര്,  ഒരു  മേടിനടിടത്ത്.  ഇദൗ  പറയന്ന  പതടില്

മൂവന്നണയ  ഇതടിമനസ്ഥാടകയതവന്ന  നവെസ്പീകരടിച്ചു  കഴടിഞ.  എ.ഡടി.ബടി-ക്കസ്ഥാവര

കരടിഓയടില്  ഒഴടിച്ചത്ത്  നടിരന്തരമേസ്ഥായടി  എതടിര്ത്തുവകസ്ഥാണടിരുന്ന  ഇടതുപക്ഷയ

എ.ഡടി.ബടി  തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കടിവയസ്ഥാരു  എസടിമമേറ്റെടിവനയയ  മകസ്ഥാണ്ടസ്ഥാകടിവനയയ

മപരടില്  സടി.വഎ.റ്റെടി.യ-ക്കസ്ഥാര്  മപസ്ഥാലുയ  പറ്റെടിവലന്നത്ത്  പറഞ്ഞടിരടിക്കുന്ന

മകസ്ഥാണ്ടസ്ഥാകടിവന  മപരടില്  അവെരുവട  മുപതത്ത്  ശതമേസ്ഥാനയ  മലസ്ഥാണ്

തടിരടിച്ചടയ്മക്കണ ബസ്ഥാധരത ഏവറ്റെടുക്കുന്നതടിനമവെണടിക്കൂടടിയസ്ഥാണത്ത്  സര്ക്കസ്ഥാര്
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വവെള്ളക്കരയ വെര്ദ്ധടിപടിച്ചവതന്നത്ത് ഞസ്ഥാന് ആമരസ്ഥാപടിക്കുകയസ്ഥാണത്ത്.  ഇവെടിവട എലസ്ഥാ

നടികുതടികളയ  വെര്ദ്ധടിപടിച്ചു.  ഭൂനടികുതടി,  വഫയര്വെസ്ഥാലര,  ഇനന  സര്ച്ചസ്ഥാര്ജത്ത്,

ഇരുചക്രവെസ്ഥാഹനങ്ങളമടയയ  മമേസ്ഥാമടസ്ഥാര്  വെസ്ഥാഹനങ്ങളവടയയ  നടികുതടി,  മകസ്ഥാര്ടത്ത്

ഫസ്പീസത്ത്,  വകടടിട നടികുതടി,  വവവെദദ്യുതടി ചസ്ഥാര്ജത്ത് തുടങ്ങടിയവെവയലസ്ഥായ വെര്ദ്ധടിപടിച്ചു.

ഇനടിവയങടിലുയ  ഇദൗ  പസ്ഥാവെവപട  ജനവത   വവെറുവത  വെടിടണവമേന്നത്ത്  മേസ്ഥാത്രയ

ആവെശരവപട്ടുവകസ്ഥാണത്ത്  വവെള്ളക്കരയ  വെര്ദ്ധടിപടിച്ചതടിവനക്കുറടിച്ചത്ത്  സഭനടിര്തടി

വെച്ചത്ത് ചര്ച്ച വചയ്യണവമേന്നസ്ഥാവെശരവപട്ടുവകസ്ഥാണത്ത് ഞസ്ഥാന് നടിര്ത്തുന്നു. 

ജലവെടിഭവെ വെകുപ്പുമേനടി (ശസ്പീ  .    മറസ്ഥാഷടി  അഗസടിന്):  സര്,  തുക

വെര്ദ്ധടിപടിമക്കണതടിവന സസ്ഥാഹചരരവത സയബനടിച്ചത്ത് പ്രമമേയ അവെതസ്ഥാരകന്

തവന്ന  വെടിശദമേസ്ഥായടി  സയസസ്ഥാരടിച്ചു.  ബഹുമേസ്ഥാനവപട  എയ.എല്.എ  ഇവെടിവട

സൂചടിപടിച്ച കസ്ഥാരരങ്ങള് തവന്നയസ്ഥാണത്ത് നടിരക്കത്ത് വെര്ദ്ധനയ്ക്കസ്ഥാധസ്ഥാരമേസ്ഥായടി എടുതതത്ത്.

പമക്ഷ,  ഇതരയ  കസ്ഥാരരങ്ങള്  നടിയമേസഭയടില്  പറയമമസ്ഥാള്

ശദ്ധടിമക്കണതസ്ഥാണത്ത്. മേരണക്കടിടക്കയടില് കടിടക്കുന്നയസ്ഥാളവട വവെള്ളയ മുടടിക്കുന്ന

പണടിവയസ്ഥാന്നുയ  പടിണറസ്ഥായടി  സര്ക്കസ്ഥാര്  വചയ്തടിടടില.  അവതലസ്ഥായ  ആമലസ്ഥാചടിച്ചു

പറമയണ  കസ്ഥാരരങ്ങളസ്ഥാണത്ത്.  അതുമപസ്ഥാലതവന്ന  അതടിക്രൂരമേസ്ഥായ  നടിലപസ്ഥാടത്ത്;

നമ്മള് നടിലപസ്ഥാടുകള് മമേസ്ഥാശമേസ്ഥാവമമസ്ഥാഴുയ അതടിവന സസ്ഥാബത്ത് നടിശയടിക്കണയ,
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അത്ര  ക്രൂരമേസ്ഥാമണസ്ഥാവയന്നത്ത്  ചടിന്തടിക്കണയ.  ഒരു  വവപസയവട  ക്രൂരതയ്ക്കത്ത്

ആരസ്ഥാച്ചസ്ഥാരുവട  പണടിയടിമലക്കത്ത്  വകസ്ഥാണ്ടുവചവന്നതടിക്കുന്ന സടിതടി  സഭയവട

നല  നസ്പീക്കതടിനത്ത്  ഭൂഷണമേവലന്നത്ത്  മേസ്ഥാത്രമമേ  എനടിക്കത്ത്  പറയസ്ഥാനള.

പടിവന്നക്കവണസ്ഥാരു  പ്രധസ്ഥാന  വെടിഷയയ  5  ശതമേസ്ഥാനതടിവന  വെര്ദ്ധന

അടടിമച്ചല്പടിച്ചു  എന്നത്ത്  പറഞ്ഞതത്ത്,  ഇതത്ത്  അടടിമച്ചല്പടിക്കുന്നതല,  5

ശതമേസ്ഥാനതടിവന  വെര്ദ്ധനവയന്നത്ത്  പറയന്നതത്ത്  നമുക്കത്ത്  നടിലവെടില്

സതസ്ഥാഭസ്ഥാവെടികമേസ്ഥായയ  സയസസ്ഥാനങ്ങള്ക്കത്ത്  ആര്.ബടി.വഎ.  യവട  വെസ്ഥായ്പകള്

സസ്ഥാമതടിക ചടങ്ങള് കണക്കടിവലടുതത്ത് അധടിക മലസ്ഥാണ് എടുമക്കണതസ്ഥായടിടത്ത്

വെരുയ.  അങ്ങവന  മലസ്ഥാണ്  എടുമക്കണടി  വെന്നസ്ഥാല്  സര്ക്കസ്ഥാരടിവന  എലസ്ഥാ

മസവെനങ്ങള്ക്കുയ 5 ശതമേസ്ഥാനയ വെസ്പീതയ അടടിസസ്ഥാന വെര്ദ്ധന വെരുതണവമേന്നത്ത്

മകനയ  കര്ശനമേസ്ഥായടി  നര്മദ്ദേശയ  നല്കടിയടിട്ടുണത്ത്.  അതത്ത്  ഇതടിനത്ത്  മേസ്ഥാത്രമേല

എലസ്ഥാതടിനയ  ബസ്ഥാധകമേസ്ഥാണത്ത്.  അതടിവന  ഭസ്ഥാഗമേസ്ഥായടി  വെന്നതസ്ഥാണത്ത്.  അതടിവന

ഭസ്ഥാഗമേസ്ഥായടി  വെവന്നസ്ഥാരു  കസ്ഥാരരവത  ഇദൗ  വെര്ദ്ധനയമേസ്ഥായടി  ബനവപടുതടി

പറയന്നതത്ത് ശരടിയസ്ഥാവണന്നത്ത് എനടിക്കത്ത് മതസ്ഥാന്നുന്നടില. ഇനടി അറടിഞ്ഞടിരടിമക്കണ

ഒന്നുരണത്ത്  കസ്ഥാരരങ്ങളടിമലക്കത്ത് ഞസ്ഥാന് വെരസ്ഥായ.  ഗവെണ്വമേനത്ത് ഒന്നുയ വചയ്യുന്നടില,

ധനകസ്ഥാരരവെകുപത്ത്  ഒന്നുയ വചയ്യുന്നടില ഇതസ്ഥാണമലസ്ഥാ  പറയന്നതത്ത്.  സസ്ഥാമതടിക
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ബുദ്ധടിമുട്ടുണത്ത്.  അക്കസ്ഥാരരയ  ധനകസ്ഥാരരവെകുപ്പുമേനടി  എത്രമയസ്ഥാ  പ്രസ്ഥാവെശരയ

സഭയടില്   വെരക്തമേസ്ഥാക്കടിയടിട്ടുണത്ത്.  അമദ്ദേഹമേടിതത്ത്  ഒളടിച്ചു  വെച്ചടിടടിലമലസ്ഥാ.

അവതലസ്ഥായ നമുക്കറടിയസ്ഥായ സസ്ഥാമതടിക ബുദ്ധടിമുട്ടുവണന്നത്ത് ഇദൗ സഭയടില്തവന്ന

പറഞ്ഞടിട്ടുണത്ത്.  പമക്ഷ,  ഒരു  കസ്ഥാരരയ  കുടടിവവെള്ളയ  മുടടിക്കുന്ന  കസ്ഥാരരതടില്

ജനങ്ങള്ക്കത്ത്  വവെള്ളയ  വകസ്ഥാടുക്കുന്ന  കസ്ഥാരരതടില്  ഒരു  തരതടിലുയ  പടിശുക്കത്ത്

വെരുതടിയടിടടില.  ജലജസ്പീവെന്  മേടിഷന്  മുഖസ്ഥാന്തരയ  നസ്ഥാളടിതുവെവര  നല്മകണ

കണക്ഷനകളടില് നടപടടി  തസ്പീര്തതനസരടിച്ചത്ത്  2835.44  മകസ്ഥാടടി  ധനസ്ഥാകരര

വെകുപത്ത്  നല്കടിക്കഴടിഞ.  കസ്ഥാരരങ്ങള്  മേനസടിലസ്ഥാക്കണയ.  ഇനടിയയ  നമുക്കത്ത്

എത്രമയസ്ഥാ  തരസ്ഥാനണത്ത്.  ജലജസ്പീവെന്  മേടിഷവന  സടിതടി  എടുക്കസ്ഥായ;  എഴുപതത്ത്

ലക്ഷതടി  അറുപതടിവയടസ്ഥായടിരതടില്പരയ  ഗസ്ഥാമേസ്പീണ  വെസ്പീടുകളണത്ത്.  അതടില്

വജ.വജ.എയ.(ജല്ജസ്പീവെന് മേടിഷന്)-നത്ത് മുമ്പുണസ്ഥായടിരുന്ന കണക്ഷന് പതടിമനഴത്ത്

ലക്ഷതടി നസ്ഥാല്പതടിഒന്പതടിനസ്ഥായടിരയ. ഇതുവെവര നമ്മള് നല്കടിയതത്ത് 53.34

ശതമേസ്ഥാനയ കണക്ഷനസ്ഥാണത്ത്.  ഇതുവെവര ഭരണസ്ഥാനമേതടി നല്കടിയതത്ത്  40  മകസ്ഥാടടി

രൂപയടിലധടികയ.  ഇദൗ  നടിലയടിവലടുക്കുമമസ്ഥാള്  ഇനടി  നമുക്കത്ത്  മുപമതഴത്ത്

ലക്ഷതടി  വതസ്ഥാണ്ണൂറ്റെടി  രണസ്ഥായടിരയ  കണക്ഷന്  കൂടടി  നല്കസ്ഥാനണത്ത്.

അതടിനസ്ഥാവെശരമേസ്ഥായ  വെര്ക്കുകള്  ഇതടിമനസ്ഥാടകയ  തവന്ന  വടണര്  വചയ്തടിട്ടുണത്ത്.
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എലസ്ഥാ  മേണ്ഡലതടിനമുണത്ത്  ആരുയ  എതടിരത്ത്  പറയവമേന്നത്ത്  ഞസ്ഥാന്

വെടിചസ്ഥാരടിക്കുന്നടില.  മേസ്ഥാത്രമേല കമണണ മേവറ്റെസ്ഥാരു പ്രശയ സയസസ്ഥാനവത എലസ്ഥാ

ജടിലകളടിലുയ  ഇദൗ  വെടിഷയതടിവന  ഗദൗരവെയ  മേനസടിലസ്ഥാക്കടി  മേസ്പീറ്റെടിയഗുകള്

സയഘടടിപടിച്ചടിരുന്നു.  എലസ്ഥാവെരുയ  പവങടുത്തു.  പല  പ്രധസ്ഥാനവപട

വെടിഷയങ്ങള്ക്കുയ  പരടിഹസ്ഥാരയ  കവണതസ്ഥാന്  എയ.എല്.എ.-മേസ്ഥാര്  തവന്ന

മുന്വവക  എടുത്തു.  ചടില  അസദൗകരരങ്ങള്  കസ്ഥാരണയ  ചടില  എയ.എല്.എ.

മേസ്ഥാര്ക്കത്ത്  എതടിമച്ചരസ്ഥാന്  സസ്ഥാധടിച്ചടില.  എങടിലുയ  അവെരുവട  മേണ്ഡലതടിവല

കസ്ഥാരരങ്ങളയ  റടിവെന്യൂ  വചയ.  അങ്ങവന റടിവെന്യൂ  വചയ്തതടിവന അടടിസസ്ഥാനതടില്

എതടിമച്ചരസ്ഥാന് സസ്ഥാധടിക്കസ്ഥാത എയ.എല്.എ. മേസ്ഥാര്ക്കുകൂടടി ആ മേണ്ഡലതടിവല

ചുമേതലയള്ള  എ.എകത്ത്.ഇ-വയവക്കസ്ഥാണത്ത്  മനസ്ഥാടത്ത്  തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കടി.  നടിങ്ങള്

ഇക്കസ്ഥാരരങ്ങള്  ശദ്ധടിക്കണയ.  മകരളതടിവല  മുഴുവെന്  പഞസ്ഥായതത്ത്

പ്രസടിഡന്റുമേസ്ഥാര്ക്കുയ  അവെരവെരുവട  പഞസ്ഥായതടിലുള്ള  പ്രശങ്ങള്  കസ്ഥാണടിച്ചത്ത്

ഞസ്ഥാന്  തവന്ന  കതത്ത്  നല്കടി.  അവെവരലസ്ഥായ  സജസ്പീവെമേസ്ഥായടി  ഇക്കസ്ഥാരരതടില്

ശദ്ധടിക്കുകയസ്ഥാണത്ത്. അതുവകസ്ഥാണത്ത് അതരയ കസ്ഥാരരങ്ങളടിവലലസ്ഥായ നലനടിലയടില്

മുമന്നസ്ഥാടത്ത്  മപസ്ഥാകുമമസ്ഥാള്  ഇദൗ  വെടിഷയങ്ങള്കൂടടി  കണക്കടിവലടുക്കണയ.

എന്തസ്ഥാണത്ത്  പ്രമമേയ  അവെതസ്ഥാരകന്  പറഞ്ഞതത്ത്;  പതടിമനഴത്ത്  ലക്ഷമമേ
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ഉണസ്ഥായടിരുന്നുവവെങടില്  ഇദൗ  ബുദ്ധടിമുടത്ത്  അത്രയയമപര്  സഹടിച്ചസ്ഥാല്

മേതടിയമലസ്ഥാവയന്നസ്ഥാണത്ത്;  അതസ്ഥാമണസ്ഥാ  ശരടി?  ആ  പതടിമനഴത്ത്  ലക്ഷയ  മപര്

അങ്ങവന  ബുദ്ധടിമുടത്ത്  സഹടിക്കമണസ്ഥാ?  അതല  ആവെശരയ  ഇവെടിവട  നമുക്കത്ത്

വെന്നടിരടിക്കുന്ന  പ്രശങ്ങള്  സൂചടിപടിച്ചു.  സസ്ഥാധസ്ഥാരണ  മസവെന  വെകുപ്പുമപസ്ഥാവല

വെസ്ഥാടര് അമതസ്ഥാറടിറ്റെടിവയ കണക്കസ്ഥാക്കസ്ഥാന് സസ്ഥാധടിക്കടില.  വെസ്ഥാടര് അമതസ്ഥാറടിറ്റെടിയവട

പ്രശയ  നമുക്കറടിയസ്ഥാവന്നതുമപസ്ഥാവല  ശമളയ,  വപന്ഷന്,  ആനകൂലരങ്ങള്,

ജസ്പീവെനക്കസ്ഥാര് അവെരുവട മേക്കളവട വെടിദരസ്ഥാഭരസ്ഥാസ പ്രശങ്ങള്,  മേക്കളവട വെടിവെസ്ഥാഹ

കസ്ഥാരരങ്ങള്,  റണടിയഗത്ത്  മകസ്ഥാണ്ടസ്ഥാമകഴടിനത്ത്  നല്മകണ തുക ഇവതലസ്ഥായ വെസ്ഥാടര്

അമതസ്ഥാറടിറ്റെടിയസ്ഥാണത്ത്  നല്മകണതത്ത്.  അങ്ങവനയവള്ളസ്ഥാരു  അമതസ്ഥാറടിറ്റെടിയവട

പ്രവെര്തനവത  ശസ്ഥാക്തസ്പീകരടിമക്കമണ;  അതത്ത്  കണടിവലന്നത്ത്  നടടിക്കസ്ഥാന്

പറ്റുമമേസ്ഥാ?  റണടിയഗത്ത്  മകസ്ഥാണ്ടസ്ഥാമകഴടിനത്ത്  നല്കസ്ഥാനള്ള  തുക  137.06

മകസ്ഥാടടിയസ്ഥാണത്ത്.   അതുവകസ്ഥാണത്ത്  അവെര്  സമേരയ  നടതടി.  അവെര്  സമേരയ

നടത്തുമമസ്ഥാള് നമുക്കത്ത് വെസ്ഥാശടിപടടിക്കസ്ഥാന് കഴടിയമമേസ്ഥാ;   തുക നല്മകണതമല?

അങ്ങവന തുക നല്മകണ സമേയതത്ത് ചടില ബുദ്ധടിമുട്ടുകള് വെന്നമപസ്ഥാള് ജല

വെടിതരണതടിനത്ത് തടസയ വെന്നു.  പല എയ.എല്.എ.  മേസ്ഥാരുയ വെടിളടിച്ചു.  ഞങ്ങള്

അവെമരസ്ഥാടത്ത്  മസ്നേഹഭസ്ഥാവെതടില്  പറഞ.  കുറവച്ചലസ്ഥായ  അവെര്  ശരടിയസ്ഥായവെടിധയ
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മകട്ടു.  ഉമദരസ്ഥാഗസര് അക്കസ്ഥാരരതടില് ശദ്ധടിക്കുന്നടിമല.  എനടിക്കത്ത്  മതസ്ഥാന്നതത്ത്

പഴമയതടിമനക്കസ്ഥാള്  സജസ്പീവെമേസ്ഥായടി  ഉമദരസ്ഥാഗസരുവട  ശദ്ധയണസ്ഥാകുന്നുണത്ത്.

വെലടിയ  ആമക്ഷപമുണസ്ഥാകസ്ഥാവത  മപസ്ഥാകസ്ഥാനസ്ഥായടി  ശദ്ധടിച്ചു.  ഇങ്ങവന

വെരുന്നകസ്ഥാരരയ  വകസ്ഥാടുക്കണവമേങടില്  ഒരു വചറടിയ  സഹകരണയ ജനങ്ങളടില്

നടിന്നത്ത്  ആര്ജടിമച്ച  മുമന്നസ്ഥാടത്ത്  മപസ്ഥാകസ്ഥാന്  സസ്ഥാധടിക്കൂ.  വപസ്ഥാതുമമേഖലസ്ഥാ

സസ്ഥാപനങ്ങവളക്കുറടിച്ചത്ത്  പറഞ;  വപസ്ഥാതുമമേഖലസ്ഥാ  സസ്ഥാപനങ്ങള്,  സര്ക്കസ്ഥാര്

ഓഫസ്പീസുകള്,  തമദ്ദേശസതയയഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങവളസ്ഥാവക്ക  1591  മകസ്ഥാടടി  രൂപ

നല്കസ്ഥാനണത്ത്.  അതുവകസ്ഥാണത്ത്  എസന്ഷരല്  ആയടിട്ടുള്ള  സര്വ്വസ്പീസുകള്

നടിര്തസ്ഥാന്  കഴടിയമമേസ്ഥാ?  ഒരു  ഗവെണ്വമേനത്ത്  ആശുപത്രടിക്കത്ത്  വവെള്ളയ

വകസ്ഥാടുക്കുന്നതത്ത്  നടിര്തലസ്ഥാക്കസ്ഥാന്  സസ്ഥാധടിക്കുമമേസ്ഥാ?  ചടില  ബുദ്ധടിമുട്ടുകള്  വെരുയ.

ഇന്നവല  ഇവെടിവട  ബഹുമേസ്ഥാനവപട  അയഗയ  ശസ്പീ.  തടിരുവെഞ്ചൂര്  രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന്

ഉന്നയടിച്ച  മചസ്ഥാദരയ  വെളവര  പ്രസക്തമേസ്ഥായടിരുന്നു.  ഇതരതടിലുവള്ളസ്ഥാരു

സര്വ്വസ്പീസത്ത്  ആയതുവകസ്ഥാണത്ത്  സദൗജനരമേസ്ഥായടി  നല്കടിയസ്ഥാല്മപസ്ഥാവര,  അങ്ങവന

നല്കസ്ഥാന്  കഴടിഞ്ഞടിട്ടുമണസ്ഥാ,  എലസ്ഥാ  കസ്ഥാലഘടതടിലുയ

വെര്ദ്ധനയണസ്ഥാക്കടിയടിടടിമല?  1591  മകസ്ഥാടടി  ലഭടിച്ചസ്ഥാല്  ഇദൗ  പ്രശയ

പരടിഹരടിക്കസ്ഥാന്  കഴടിയമേസ്ഥായടിരുവന്നങടില്  നമുക്കത്ത്  എളപമേസ്ഥായടിരുന്നു.  നമ്മുവട
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ലയബടിലടിറ്റെടി  എന്നുപറയന്നതത്ത് തവന്ന  2567  മകസ്ഥാടടിയസ്ഥാണത്ത്.  അമപസ്ഥാള് ഇതത്ത്

(1591  മകസ്ഥാടടി)  കടിടടിയസ്ഥാല്  പ്രശയ  പരടിഹരടിക്കടിലമലസ്ഥാ.  മേസ്ഥാത്രമേല

ഉല്പസ്ഥാദനവച്ചലവയ വെരവയ തമ്മടിലുള്ള അന്തരയ 11 രൂപയസ്ഥായടി തുടരുകയസ്ഥാണത്ത്.

ഓമരസ്ഥാ വെര്ദ്ധനയയ ഓമരസ്ഥാ തവെണയയ ഒരു കടിമലസ്ഥാ ലടിറ്റെറടില് പതത്ത് രൂപയവട

വെരതരസ്ഥാസയ  വെന്നുവകസ്ഥാമണയടിരടിക്കുയ.  വക.എസത്ത്.ഇ.ബടി  (Kerala  State

Electricity  Board)-ക്കത്ത്  30  മകസ്ഥാടടി  രൂപ  വെസ്പീണ്ടുയ  വെസ്പീണ്ടുയ  വകസ്ഥാടുമക്കണടി

വെരുന്നു.  ഇതത്ത്  എവെടിവടമപസ്ഥായടി  നടില്ക്കുയ.  ആ നടിലയടില് നമുക്കത്ത്  മപസ്ഥാകസ്ഥാന്

കഴടിയസ്ഥാത സടിതടിവെരുയ.  വക.എസത്ത്.ഇ.ബടി കണക്ഷന് കടത്ത്  വചയ്തസ്ഥാല് ഇതത്ത്

എങ്ങവന  ടസ്പീറ്റെത്ത്  വചയ്യസ്ഥാന്  സസ്ഥാധടിക്കുയ,  വവെള്ളവമേങ്ങവന  വകസ്ഥാടുക്കസ്ഥാന്

സസ്ഥാധടിക്കുയ.  അതരതടിലുള്ള  ബുദ്ധടിമുട്ടുകള്വക്കസ്ഥാരു  പരടിഹസ്ഥാരവമേന്ന

നടിലയടിലസ്ഥാണത്ത്  ഞങ്ങള്  ഇതടിവന  കണടിട്ടുള്ളതത്ത്.  വെര്ഷമന്തസ്ഥാറുമുള്ള  അഞത്ത്

ശതമേസ്ഥാനയ വെര്ദ്ധനയടിലൂവട ഒരു വെര്ഷയ നമുക്കത്ത് ലഭടിക്കുന്ന വമേസ്ഥാതയ വെരുമേസ്ഥാനയ

30  മകസ്ഥാടടി  രൂപയസ്ഥാണത്ത്.  അതടിവനവയസ്ഥാരു  വെര്ദ്ധനയസ്ഥായടിക്കണത്ത്  ഒരു

രസ്പീതടിയടിമലക്കത്ത്  ചടിന്തടിമക്കണതസ്ഥായടിട്ടുവണന്നത്ത്  എനടിക്കത്ത്  മതസ്ഥാന്നുന്നടില.

അമതസ്ഥാവടസ്ഥാപയ  തവന്ന  പ്രധസ്ഥാനവപവടസ്ഥാരു  വെടിഷയയ  ഇവെടിവട  സൂചടിപടിച്ചതത്ത്

പുതടിയ സസ്പീമുകള് എടുക്കുന്നടിവലന്നതസ്ഥാണത്ത്.  നമുക്കത്ത് നഷമുണത്ത്.  നബസ്ഥാര്ഡടിവന



Uncorrected/Not for Publication
07.02.2023

23

പുതടിയ അസടിസന്സത്ത് നമുക്കത്ത് ലഭടിക്കണവമേങടില് മസറ്റെത്ത് വെടിഹടിതയ നല്കണയ.

ഡടിപസ്ഥാര്ട്ടുവമേന്റുകള് അതത്ത് നല്കണയ. അങ്ങവന നമുക്കത്ത് നല്കസ്ഥാന് കഴടിയസ്ഥാവത

വെരുന്നു.  പുതടിയ  സസ്പീമുകളയ  പദ്ധതടികളയ  വകസ്ഥാണ്ടുവെരസ്ഥാനസ്ഥായടി  സസ്ഥാധടിക്കസ്ഥാത

അവെസവെരുയ.  അവതലസ്ഥായ  വമേച്ചവപടണവമേങടില്  ഇതരതടിലുള്ള  വചറടിയ

വെര്ദ്ധനവകസ്ഥാണത്ത് ജനങ്ങള് സഹകരടിക്കസ്ഥാന് തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകണയ. നമുക്കത്ത് ഇക്കസ്ഥാരരയ

മുമന്നസ്ഥാടത്ത് വകസ്ഥാണ്ടുമപസ്ഥാമയ കഴടിയൂ.  ജലജസ്പീവെന് മേടിഷവന വവെള്ളയ വകസ്ഥാടുക്കുന്നു,

ചസ്ഥാര്ജത്ത്  ഇദൗടസ്ഥാക്കുന്നു  വവെള്ളയ  കടിട്ടുന്നടിവലന്ന  ആമക്ഷപമുണത്ത്.  ഒരു  കസ്ഥാരരയ

assure വചയ്യുന്നു. വവെള്ളയ ലഭടിക്കസ്ഥാത ഒരസ്ഥാളമപസ്ഥാലുയ ചസ്ഥാര്ജത്ത് നല്മകണതടില.

അങ്ങവന  എവെടിവടവയങടിലുമുവണങടില്  അറടിയടിച്ചസ്ഥാല്  മേതടി.  അങ്ങവന

ഉണസ്ഥായടിട്ടുണസ്ഥാകസ്ഥായ.  ഞസ്ഥാന് അതത്ത്  പരടിമശസ്ഥാധടിച്ചു.  എവന പരടിമശസ്ഥാധനയടില്

ചടില കസ്ഥാരരങ്ങള് മബസ്ഥാധരവപട്ടു.  എയ.എല്.എ-മേസ്ഥാര്,  ബനവപട വെരക്തടികള്

യഥസ്ഥാര്ത്ഥതടില്  അതുമേസ്ഥായടി  ബനവപടകസ്ഥാരരങ്ങള്  പറഞ്ഞസ്ഥാല്  അതത്ത്

പരടിമശസ്ഥാധടിക്കുയ. ആ തുക നല്മകണതടില. വടകടിക്കലസ്ഥായടി ചടില ബുദ്ധടിമുട്ടുകള്

ഉണസ്ഥാവയന്നുവെരസ്ഥായ.  അവതലസ്ഥായ  പരടിമശസ്ഥാധനയ്ക്കത്ത്  വെടിമധയമേസ്ഥാക്കുയ,  ആ  തുക

ഇദൗടസ്ഥാക്കസ്ഥാന് ഗവെണ്വമേനത്ത്  ഉമദ്ദേശടിച്ചടിടടില.  വമേയടിനനന്സടിവന കസ്ഥാരരയ,  ശസ്പീ.

എയ.  വെടിന്വസനത്ത്  സൂചടിപടിച്ചതത്ത്  ജലജസ്പീവെന്  മേടിഷനത്ത്  ഇവതലസ്ഥായ  കൂടടി
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നല്കുമമസ്ഥാള്  അതടില്  നടിന്നുയ  ലഭടിക്കുന്ന  വെരുമേസ്ഥാനയ  വകസ്ഥാണത്ത്  നമുക്കത്ത്

ഇതടിവനവയലസ്ഥായ  കവെര്  വചയ്യസ്ഥായ  കഴടിയയ.  ബഹുമേസ്ഥാനവപട  വമേമര്

ചടിന്തടിമക്കവണസ്ഥാരു  പ്രശയ  17  ലക്ഷമുണസ്ഥായടിരുന്നമപസ്ഥാഴുണസ്ഥായടിരുന്ന

വമേയടിനത്ത്നന്സടിവനക്കസ്ഥാള്  എത്രമയസ്ഥാ  മേടങ്ങത്ത്  വെര്ദ്ധടിക്കുകയസ്ഥാണത്ത്  71

ലക്ഷതടിമലക്കത്ത്  വെരുമമസ്ഥാള്.   ഒമന്നസ്ഥാ  രമണസ്ഥാ  വെര്ഷയ  കഴടിയമമസ്ഥാള്  10

ശതമേസ്ഥാനയ  വമേയടിനനന്സത്ത്  എടുതസ്ഥാല്മപസ്ഥാലുയ  ഇതടിലുയ  വെലടിയ  വെര്ദ്ധന

അക്കസ്ഥാരരതടിലുണസ്ഥാകുയ.  അതുവകസ്ഥാണത്ത്  അക്കസ്ഥാരരവതക്കുറടിവച്ചസ്ഥാരു

ആശങമവെണ. വമേയടിനനന്സത്ത് നടത്തുമമസ്ഥാള് ഉണസ്ഥാമകണ തുക നല്മകണതത്ത്

വെസ്ഥാടര്  അമതസ്ഥാറടിറ്റെടി  തവന്നയസ്ഥാണത്ത്.  അവതലസ്ഥായ  മനരവത  തവന്ന

കണക്കസ്ഥാമക്കണതുണത്ത്. 

ശസ്പീ  .   എയ  .   വെടിന്വസനത്ത്: സര്, ബഹുമേസ്ഥാനവപട ജലവെടിഭവെ വെകുപ്പുമേനടി 5%

വെര്ദ്ധനവെടിവനക്കുറടിച്ചത്ത്  ഇവെടിവട  സൂചടിപടിക്കുകയണസ്ഥായടി.  മേടിനടിമേയ  ചസ്ഥാര്ജത്ത്  44

രൂപയസ്ഥായടിരടിക്കുമമസ്ഥാഴസ്ഥാണത്ത്  30 മകസ്ഥാടടി  രൂപ  ലഭടിക്കുന്നതത്ത്.  അതത്ത്  144

രൂപയസ്ഥായടി വെര്ദ്ധടിക്കുമമസ്ഥാള്  രണര ഇരടടി ലസ്ഥാഭയ അതടിലൂവട ലഭടിക്കുകയസ്ഥാണത്ത്.

മേവറ്റെസ്ഥാരു കസ്ഥാരരയ ചൂണടിക്കസ്ഥാണടിക്കുന്നതത്ത്,  17 ലക്ഷയ ആളകള്ക്കത്ത് ലഭരമേസ്ഥാക്കടിയ

വവെള്ളയ അമത ജസ്പീവെനക്കസ്ഥാരുയ എസസ്ഥാബടിവഷ്മെന്റുയ ഉപമയസ്ഥാഗടിച്ചുവകസ്ഥാണസ്ഥാണത്ത് 70
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ലക്ഷയ ആളകള്ക്കത്ത്  ലഭരമേസ്ഥാക്കുന്നതത്ത്.  അങ്ങത്ത്  പറഞ്ഞതുമപസ്ഥാവല

വമേയടിനനന്സത്ത് ചസ്ഥാര്ജടില് മേസ്ഥാത്രമമേ വെര്ദ്ധനവെത്ത് വെരുന്നുള. 

മേടി  .  സസ്പീക്കര്: ബഹുമേസ്ഥാനവപട മേടിനടിസര് കണ്ക്ലൂഡത്ത് വചയ്യുക.

ശസ്പീ  .    മറസ്ഥാഷടി  അഗസടിന്:  സര്,  വതറ്റെസ്ഥായ വെടിലയടിരുതലുകള് നടതടി

കണക്കുകൂടരുതത്ത്.  അതരതടില്  30  മകസ്ഥാടടി  രൂപയവട  വെര്ദ്ധനവെത്ത്

വകസ്ഥാണ്ടുമേസ്ഥാത്രയ   സഞടിത  നഷവയ  2657 മകസ്ഥാടടി  രൂപയവട  നഷവയ

K.S.E.B.L. -നത്ത് വകസ്ഥാടുക്കസ്ഥാനള്ള തുകയവട നഷവയ നടികതസ്ഥാന് കഴടിയമമേസ്ഥാ?

ഇതുസയബനടിച്ച  കണക്കത്ത്  സമേര്ത്ഥടിച്ചസ്ഥാല്  ഞസ്ഥാന്  വെഴങ്ങസ്ഥായ.  കണക്കത്ത്

പറയമമസ്ഥാള് എലസ്ഥായ പറമയണതസ്ഥാണത്ത്.  70  ലക്ഷയ കുടുയബങ്ങളടില് ടടി  തുക

ഇദൗടസ്ഥാക്കസ്ഥാന്  കഴടിയന്ന  സനര്ഭതടില്  വെസ്ഥാടര്  അമതസ്ഥാറടിറ്റെടിക്കത്ത്  ഇമപസ്ഥാഴുള്ള

പ്രശയ പരടിഹരടിക്കസ്ഥാന് കഴടിയന്ന സസ്ഥാഹചരരയ രൂപവപട്ടുവെരുന്നുമണസ്ഥാ; അതടിനത്ത്

വെരക്തമേസ്ഥായ  കണക്കുമണസ്ഥാ;  കണക്കത്ത്  വെരക്തമേസ്ഥാക്കുകയസ്ഥാവണങടില്  നമുക്കത്ത്

പരടിമശസ്ഥാധടിക്കസ്ഥായ.  ഞങ്ങള്  ഇവതലസ്ഥായ  കണക്കുകൂടടി.  ഒരടിടത്തുയ  എതടില.

മേസ്ഥാത്രമേല,  ഇമപസ്ഥാഴവത സടിതടിവയന്തസ്ഥാണത്ത്?     ശസ്പീ.  എയ.  വെടിന്വസനടിവന

മേണ്ഡലതടില്  മപസ്ഥാലുയ  ഇദൗ  വെര്ക്കുകള്  നടതസ്ഥാന്  ഓവെര്സടിയര്മേസ്ഥാവര

ചുമേതലവപടുതടി.  ഇവതലസ്ഥായ  എങ്ങവനയസ്ഥാണത്ത്  എടുക്കുന്നതത്ത്?   ഇവെരുവട
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ശമളവയ വെസ്ഥാടര് അമതസ്ഥാറടിറ്റെടി  നല്കണയ.  എ.ഇ.-മേസ്ഥാവര നടിയമേടിച്ചു.  അവെരുവട

ശമളവയ  വെസ്ഥാടര്  അമതസ്ഥാറടിറ്റെടി  വകസ്ഥാടുക്കണയ.  ഇദൗ  കസ്ഥാലയളവെടില്

നടിര്മ്മസ്ഥാണപുമരസ്ഥാഗതടിക്കസ്ഥാവെശരമേസ്ഥായ  ശക്തടി  വകസ്ഥാവണതടിക്കുന്നതടിനയ

ആവെശരമേസ്ഥായ  നടപടടികള്  സതസ്പീകരടിച്ചസ്ഥാണത്ത്  സര്ക്കസ്ഥാര്  മുമന്നസ്ഥാട്ടുവെരുന്നതത്ത്.

നബസ്ഥാര്ഡടിവന  പുതടിയ  സസ്പീമുകള്  ഫലപ്രസ്ഥാപടിയടിവലതടിക്കസ്ഥാന്  ഇതരയ

കസ്ഥാരരങ്ങളടില്   മേസ്ഥാറ്റെതടിനത്ത്  ഇടവകസ്ഥാടുക്കസ്ഥാന്  കഴടിയന്ന  രസ്പീതടിയസ്ഥാണത്ത്

അവെലയബടിച്ചടിട്ടുള്ളതത്ത്.   വെസ്ഥാര്ഷടിക  വെര്ദ്ധനവെടിവനക്കുറടിച്ചത്ത്  ഇവെടിവട

സൂചടിപടിക്കുകയണസ്ഥായടി.  ഇതരയ കസ്ഥാരരങ്ങളടിവലലസ്ഥായ  കൂടസ്ഥായ ആമലസ്ഥാചനയയ

നടിലപസ്ഥാടുകളമേസ്ഥാണത്ത്  നമുക്കസ്ഥാവെശരയ.   സര്ക്കസ്ഥാരടിവനക്കുറടിച്ചത്ത്

പരസ്ഥാമേര്ശടിക്കുമമസ്ഥാള്,  സര്ക്കസ്ഥാരടിവന  പുതടിയ  രസ്പീതടിയടിലുള്ള

നടിലപസ്ഥാടുകവളക്കുറടിച്ചത്ത്  പരസ്ഥാമേര്ശടിക്കുമമസ്ഥാള്,   മസസ്ഥാതസടിലസ്ഥാവത   വവെള്ളയ

വകസ്ഥാടുക്കുന്നു  എന്നത്ത്  സൂചടിപടിക്കവപട  കസ്ഥാരരയ  ഞസ്ഥാന്  ശദ്ധടിച്ചു.  അങ്ങവന

വചയ്യുന്നുവണങടില്  അതത്ത്   കടുത  വതറ്റെസ്ഥാണത്ത്.  ഏവതങടിലുയ  മേണ്ഡലതടില്

അങ്ങവന  നടത്തുന്നുവണങടില്  അതത്ത്  പരടിമശസ്ഥാധടിക്കുയ.  നല  ഡസ്ഥാമുകള്,

നദടികള്,  സവസയടിനബടിളസ്ഥായടി  വവെള്ളയ  കടിട്ടുവമേന്നുറപ്പുള്ള  പ്രമദശങ്ങള്

എന്നടിവെടിടങ്ങളടില്  നടിന്നലസ്ഥാവത  വവെള്ളയ  നല്കുന്ന  പദ്ധതടി  നടത്തുന്നടില.



Uncorrected/Not for Publication
07.02.2023

27

വവമേമക്രസ്ഥാ  പദ്ധതടികവളലസ്ഥായ  പരസ്ഥാജയവപടുകയസ്ഥാണത്ത്.  ഏവതങടിലുവമേസ്ഥാരു

നടിമയസ്ഥാജകമേണ്ഡലതടില്  20 വെര്ഷയ മുമ്പുണസ്ഥായടിരുന്ന  ഏവതങടിലുയ പദ്ധതടി

പ്രകസ്ഥാരയ   വവെള്ളയ  ലഭരമേസ്ഥാകുന്നുമണസ്ഥാ;  ഞങ്ങളവട  ഗസ്ഥാമേതടിലടില.    ഒരു

കസ്ഥാലതത്ത്  കുടടിവവെള്ള  ലഭരതയ്ക്കത്ത്  കുറവണസ്ഥായസ്ഥാല്  അലക്കുയ  കുളടിയവമേലസ്ഥായ

മതസ്ഥാടടിമലക്കുയ പുഴയടിമലക്കുയ മേസ്ഥാറ്റെടി ഓലടി കുതടി വവെള്ളയ എടുക്കുമേസ്ഥായടിരുന്നു.

ഇന്നത്ത്  ഓലടികുതടിയടിടത്ത്  കസ്ഥാരരമുമണസ്ഥാ;  വവെള്ളമേടില.  മകരള  മസസ്ഥാണ് എടുത്തു

മനസ്ഥാക്കുമമസ്ഥാള്  തസ്പീരമദശവത  കടലടിവന  ജലനടിരപത്ത്  ഉയരുകയയ  എന്നസ്ഥാല്

ഗദൗണത്ത് വെസ്ഥാടര് വലവെല് തസ്ഥാഴ്ന്നുമപസ്ഥാകുകയയ വചയ്യുന്ന അതരപൂര്വ്വ പ്രതടിഭസ്ഥാസയ

നമ്മുവട മുന്നടിലുണത്ത്.  മലസ്ഥാകവതമസ്ഥാടുമുള്ള ഏതസ്ഥാണത്ത്  267  മകസ്ഥാടടി  ജനങ്ങള്

കുടടിവവെള്ളതടിനമവെണടി ബുദ്ധടിമുട്ടുന്ന സടിതടി നടിലനടില്ക്കുന്ന സനര്ഭതടിലസ്ഥാണത്ത്

നമ്മള്  ഇതരതടിലുള്ള  ചര്ച്ചകള്  നടതവപടുന്നതത്ത്.  അതുവകസ്ഥാണസ്ഥാണത്ത്

ശുദ്ധജലയ  ലഭരമേസ്ഥാക്കസ്ഥാന്  ജല്  ജസ്പീവെന്  മേടിഷന്  പദ്ധതടിയടിലൂവട  സര്ക്കസ്ഥാര്

ലക്ഷരമേടിടുന്നതത്ത്.  സര്ക്കസ്ഥാര്  നടപസ്ഥാക്കുന്ന  മേവറ്റെസ്ഥാരുകസ്ഥാരരയകൂടടി

ശദ്ധയടില്വപടുതസ്ഥാന് ആഗഹടിക്കുന്നു. 

മേടി  .  സസ്പീക്കര്: ബഹുമേസ്ഥാനവപട ജലവെടിഭവെ വെകുപ്പുമേനടിക്കത്ത് ഇനടിയയ സമേയയ

ആവെശരമുമണസ്ഥാ?
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ശസ്പീ  .   മറസ്ഥാഷടി അഗസടിന്: സര്, രണത്ത് മേടിനടിടത്ത് കൂടടി അനവെദടിക്കണയ. ജല്

ജസ്പീവെന്  മേടിഷന്  പദ്ധതടി  നടതടിപ്പുമേസ്ഥായടി  ബനവപടത്ത്  വെലടിയ

പ്രശങ്ങളണസ്ഥായടിട്ടുണത്ത്.  വെടിവെടിധ  വെകുപ്പുകളമേസ്ഥായള്ള  ഏമകസ്ഥാപനയ  നല

രസ്പീതടിയടില്  പുമരസ്ഥാഗമേടിക്കസ്ഥാന്  കഴടിയന്നുവണന്നസ്ഥാണത്ത്  അഭടിപ്രസ്ഥായയ.

ബഹുമേസ്ഥാനവപട മുഖരമേനടിയസ്ഥാണത്ത് ഇക്കസ്ഥാരരങ്ങള് വെടിലയടിരുത്തുന്നതത്ത്. അമദ്ദേഹയ

ഇക്കസ്ഥാരരയ  കൃതരമേസ്ഥായടി  മമേസ്ഥാണടിറ്റെര്  വചയ്യുന്നുണത്ത്.   പ്രസ്തുത  വെടിഷയയ  നസ്ഥാവള

ഉച്ചയ്ക്കത്ത്  മൂന്നത്ത്  മേണടിക്കത്ത്  വെടിവെടിധ  വെകുപ്പുമേനടിമേസ്ഥാരുമേസ്ഥായടി   അവെമലസ്ഥാകനയ

വചയ്യുകയസ്ഥാണത്ത്.  ഇതടിവന  ഗദൗരവെയ  അമത  നടിലയടിലസ്ഥാണത്ത്  സര്ക്കസ്ഥാര്

കസ്ഥാണുന്നതത്ത്.  ഒരു  വപസ  വെര്ദ്ധനവെടിവന  വെടിഷയവമേസ്ഥായടി  ബനവപടത്ത്,

നടിര്ദ്ധനരസ്ഥായവെമരസ്ഥാടുയ  പസ്ഥാവെവപടവെമരസ്ഥാടുയ  പസ്ഥാര്ശതവെല്കരടിക്കവപടവെമരസ്ഥാടുമുള്ള

സര്ക്കസ്ഥാരടിവന  സമേസ്പീപനങ്ങവള  പ്രതടിപക്ഷയ  മചസ്ഥാദരയ  വചയ്തതത്ത്

വതറ്റെസ്ഥായടിമപസ്ഥായടി.  ഒരുപവക്ഷ  നമുക്കത്ത്  കുറച്ചു  കസ്ഥാരരങ്ങള്  ഓര്മ്മയണസ്ഥാകുയ.

മകസ്ഥാവെടിഡത്ത് കസ്ഥാലഘടതടില് എലസ്ഥാവെരുയ ഭയന്നു. മലസ്ഥാക്ഡദൗണ് ഉണസ്ഥായടി. ആ

സസ്ഥാഹചരരതടില്   എലസ്ഥാവെരുയ  ഒരുമപസ്ഥാവലയസ്ഥായടിരുന്നു.  പുറതടിറങ്ങസ്ഥാന്

പറ്റെസ്ഥാത  സസ്ഥാഹചരരയ.  ആഹസ്ഥാര  വെസ്തുക്കള്ക്കുവെവര  കുറവണസ്ഥാകുവമേന്ന

അവെസയണസ്ഥായടി.  അന്നത്ത്  ബഹുമേസ്ഥാനവപട  മുഖരമേനടിയയ  അന്നവത
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ആമരസ്ഥാഗര  വെകുപ്പുമേനടി  ശസ്പീമേതടി  വക.  വക.  വവശലജ  ടസ്പീച്ചറുയ  സൂചടിപടിച്ചതത്ത്

ഞസ്ഥാനടിമപസ്ഥാഴുയ  ഓര്ക്കുന്നുണത്ത്.     'ആരുയ  ഭയവപമടണ;  ആശങവപമടണ;

നടിങ്ങള്  ജസ്ഥാഗത  പുലര്തടിയസ്ഥാല്  മേതടി;  ഞങ്ങള്  നടിങ്ങവള  സയരക്ഷടിക്കുയ'

ഇതരതടിലസ്ഥായടിരുന്നു  സര്ക്കസ്ഥാരടിവന  സമേസ്പീപനയ.  അന്നത്ത്  എ.പടി.എല്.,

ബടി.പടി.എല്. വെരതരസ്ഥാസമേടിലസ്ഥാവത മകരളതടിവല മുഴുവെന് ഭവെനങ്ങളടിമലയ്ക്കുയ....,

ഒരുവെവന  വെസ്പീടടില്മപസ്ഥാലുയ  അന്തടിക്കത്ത്  അടുപടില്  തസ്പീ  അണയരുവതന്നത്ത്

ആഗഹടിച്ചത്ത്  മേസ്ഥാമറസ്ഥാടത്ത്  മചര്ത്തുപടിടടിച്ചതത്ത്  പടിണറസ്ഥായടി  വെടിജയന്

സര്ക്കസ്ഥാരസ്ഥാവണന്ന  കസ്ഥാരരയ  മേറക്കരുതത്ത്.  എവെടിവടവയങടിലുയ

ആമക്ഷപമുണസ്ഥായടിട്ടുമണസ്ഥാ;  ഏവതങടിലുയ  ആമക്ഷപതടിനത്ത്  സര്ക്കസ്ഥാര്   ഇട

നല്കടിമയസ്ഥാ? 

മേടി  .  സസ്പീക്കര്:  ബഹുമേസ്ഥാനവപട മേടിനടിസര്.. പസ്പീസത്ത്.. കണ്ക്ലൂഡത്ത്.

ശസ്പീ  .    മറസ്ഥാഷടി  അഗസടിന്:  സര്,  അതുവകസ്ഥാണത്ത്  സര്ക്കസ്ഥാരടിവന  കരുണ

ഇക്കസ്ഥാരരതടിലുണത്ത്.  കഴടിഞ്ഞ  ദടിവെസയ  മഫസ്ഥാണ്  വചയ്തതുമേസ്ഥായടി  ബനവപട

വെടിഷയയ  ഇവെടിവട സൂചടിപടിക്കുകയണസ്ഥായടി.  എന്നസ്ഥാല്  ഇന്നവല ഉച്ചയ്ക്കുമശഷയ

വെന്ന  രണ്ടുമൂന്നത്ത്  മകസ്ഥാളകള്  ഞസ്ഥാന്  എടുത്തു.   കസ്ഥാരരങ്ങള്  പറഞ്ഞമപസ്ഥാള്

മേനസടിലസ്ഥായടി.  പസ്ഥാവെവപട ഒരസ്ഥാള് എവന്ന വെടിളടിച്ചടിരുന്നു. അമദ്ദേഹതടിവന രണത്ത്
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കുടടികളയ  ഭടിന്നമശഷടിക്കസ്ഥാരസ്ഥാണത്ത്.  ഇതരതടില്  വെര്ദ്ധനവെത്ത്  വെരുന്നതുമേസ്ഥായടി

ബനവപടത്ത്  ബുദ്ധടിമുട്ടുവണന്നുയ   എ.പടി.എല്.  കസ്ഥാര്ഡസ്ഥാണത്ത്

വവകവെശമുള്ളവതന്നുയ അറടിയടിച്ചു.  എ.പടി.എല്.  ഫസ്ഥാമേടിലടിയസ്ഥാവണങടില്മപസ്ഥാലുയ

ഭടിന്നമശഷടിക്കസ്ഥാരസ്ഥായ  കുടടികളള്ള  വെസ്പീടുകളടില്   ഇദൗ  വെര്ദ്ധനവെത്ത്

ബസ്ഥാധകമേസ്ഥാക്കുന്നടിവലന്നത്ത്  ഞസ്ഥാന്  ഇദൗ  സഭയടില്  ഉറപ്പുനല്കുന്നു.

പസ്ഥാര്ശതവെല്കരടിക്കവപട  ഏവതങടിലുയ  വെടിഭസ്ഥാഗവത  ആ  നടിലയടില്

കസ്ഥാമണണതുവണങടില് അവെവര ചസ്ഥാര്ജത്ത് വെര്ദ്ധനവെടില്നടിന്നത്ത് ഒഴടിവെസ്ഥാക്കുയ. അതത്ത്

ഇതടിവന  ഭസ്ഥാഗമേല.  വപസ്ഥാതുവെസ്ഥായടി  നമ്മള്  സതസ്പീകരടിമക്കണ  ഒരു  സമേസ്പീപനയ

ആയടിടസ്ഥാണത്ത്.    തമേടിഴസ്ഥാടടിവന കസ്ഥാരരവമേടുക്കുകയസ്ഥാവണങടില് അവെടിവടവയസ്ഥാവക്ക

ആശുപത്രടി,  വെടിദരസ്ഥാലയയ,  എന്നടിവെടിടങ്ങളടിമലയ്ക്കത്ത്  125  മുതല്  130  രൂപ വെവര

കടിമലസ്ഥാ  ലടിറ്റെറടിനത്ത്  ചസ്ഥാര്ജത്ത്  ഇദൗടസ്ഥാക്കുകയസ്ഥാണത്ത്.  ഹദൗസത്ത്  കണ്സന്യൂമമേഴടിനത്ത്

കുറഞ്ഞടിലമലസ്ഥാവയന്നത്ത്  മചസ്ഥാദരമുണസ്ഥാകുയ.  അങ്ങവന ഒരു വെലടിയ വെടിഭസ്ഥാഗവത

ഒറ്റെവപടുതടിവക്കസ്ഥാണത്ത്  മകരള  വപസ്ഥാതുസമൂഹതടില്  സ്കൂളകളടിലുയ

ആശുപത്രടികളടിലുയ   അധടിക  ഭസ്ഥാരയ  നല്കടി   നടപസ്ഥാക്കസ്ഥാന്  കഴടിയമമേസ്ഥാ?

അതുവകസ്ഥാണത്ത് ഇക്കസ്ഥാരരതടില് ഒരു വചറടിയ വവഹക്കത്ത് മേസ്ഥാത്രമമേയള.  ഭരണ -

പ്രതടിപക്ഷ  വെരതരസ്ഥാസമേടിലസ്ഥാവത  ഇക്കസ്ഥാരരങ്ങള്  കസ്ഥാണണയ.  എ.ഡടി.ബടി.
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സയബനടിച്ച  വെടിഷയങ്ങളടില്  ഇമപസ്ഥാള്  പൂര്ണമേസ്ഥായയ  മേറുപടടി  പറയന്നടില.

അക്കസ്ഥാരരതടില്  ആശങയവട  ആവെശരമേടില.  വവെള്ളക്കരയ  പടിരടിക്കുന്നതുയ

വവെള്ളയ വകസ്ഥാടുക്കുന്നതുയ അതടിവന നടപടടി ക്രമേങ്ങളവമേലസ്ഥായ വെസ്ഥാടര് അമതസ്ഥാറടിറ്റെടി

തവന്ന  നടത്തുയ.  അതടിവന  ഭസ്ഥാഗമേസ്ഥായടി  ഒരു  ജസ്പീവെനക്കസ്ഥാരനമപസ്ഥാലുയ

പ്രശമുണസ്ഥാകടില.   ജലവെടിതരണതടിനത്ത്  ഒരു  ബുദ്ധടിമുട്ടുയ  ഉണസ്ഥാകടില.

മുന്കസ്ഥാലങ്ങളടില്  അനവെദടിച്ച  കസ്ഥാരരങ്ങവളലസ്ഥായ  ലഭരമേസ്ഥാകുയ.  എലസ്ഥായ

സുതസ്ഥാരരമേസ്ഥാണത്ത്.  യസ്ഥാവതസ്ഥാരു ബുദ്ധടിമുട്ടുമേടില. അതരയ ആശങകള്വക്കസ്ഥാന്നുയ ഇട

നല്മകണതടില.  ഇക്കസ്ഥാരരയ മേസ്ഥാത്രമേസ്ഥാണത്ത്  സൂചടിപടിക്കസ്ഥാനള്ളതത്ത്.  മകരളതടിവന

ചരടിത്രതടിവല  ഏറ്റെവയ  സുപ്രധസ്ഥാന   വെടിഷയതടിനത്ത്  നമ്മള്  മനതൃതതയ

വകസ്ഥാടുക്കുമമസ്ഥാള്,  കൂടസ്ഥായ  പരടിശമേതടിനത്ത്  ഒരുമേടിച്ചത്ത്  ശമേടിക്കുമമസ്ഥാള്  'ഒരു

ലടിറ്റെറടിനത്ത്  ഒരു  വവപസ'   നമ്മുവട  വെരുയ  കസ്ഥാല  നടിലനടിലടിനത്ത്

അനടിവെസ്ഥാരരമേസ്ഥാവണന്ന  യസ്ഥാഥസ്ഥാര്ത്ഥര  മബസ്ഥാധമതസ്ഥാവട  എലസ്ഥാവെരുയ  കസ്ഥാണസ്ഥാന്

തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകണയ.  ഓമരസ്ഥാരുതരുമടയയ  നടിമവെദനങ്ങളയ  ആവെലസ്ഥാതടികളവമേലസ്ഥായ

അതരതടില് പരടിമശസ്ഥാധടിച്ചത്ത്  പരടിഹസ്ഥാരമുണസ്ഥാക്കസ്ഥാന് പരമേസ്ഥാവെധടി  ശമേടിക്കുന്ന

വെകുവപന്ന നടിലയടില്  മുമന്നസ്ഥാടത്ത് വകസ്ഥാണ്ടുമപസ്ഥാകസ്ഥാനസ്ഥാണത്ത് ആഗഹടിക്കുന്നതത്ത്. ആ

നടിശയ  ദസ്ഥാര്ഢരമതസ്ഥാടുകൂടടി  നമുക്കത്ത്  ഒരുമേടിച്ചത്ത്  മുമന്നസ്ഥാട്ടുമപസ്ഥാകസ്ഥാന്  കഴടിയവട.
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പ്രസ്തുത വെടിഷയയ ഒരു അടടിയന്തരപ്രമമേയമേസ്ഥായടി ഉന്നയടിവച്ചങടിലുയ  ഇതത്ത് സഭ

നടിര്തടിവെച്ചത്ത് ചര്ച്ച വചയ്യവപമടണ ആവെശരകതയവണന്നത്ത് മതസ്ഥാന്നുന്നടില. 

മേടി  .    സസ്പീക്കര്:  ബഹുമേസ്ഥാനവപട  ജലവെടിഭവെ  വെകുപ്പുമേനടിയവട

വെടിശദസ്പീകരണതടിവന അടടിസസ്ഥാനതടില് അടടിയന്തരപ്രമമേയതടിനത്ത് അനമേതടി

നടിമഷധടിക്കുന്നു.

(അടടിയന്തരപ്രമമേയസ്ഥാവെതരണതടിനത്ത് അനമേതടി നടിമഷധടിച്ചു.)

പ്രതടിപക്ഷമനതസ്ഥാവെത്ത്  (  ശസ്പീ  .    വെടി  .    ഡടി  .    സതസ്പീശന്  ):  സര്,  നടികുതടി

ഇദൗടസ്ഥാക്കുന്നതുയ  ചസ്ഥാര്ജത്ത്  വെര്ദ്ധടിപടിക്കുന്നതുയ  സര്ക്കസ്ഥാരടിവന  അവെകസ്ഥാശമേസ്ഥാണത്ത്.

ഒരു സര്ക്കസ്ഥാരുയ നടികുതടി ഈടസ്ഥാക്കസ്ഥാന് പസ്ഥാടടിവലമന്നസ്ഥാ ചസ്ഥാര്ജത്ത് വെര്ദ്ധടിപടിക്കസ്ഥാന്

പസ്ഥാടടിവലമന്നസ്ഥായള്ള  നടിലപസ്ഥാടത്ത്  ഞങ്ങള്ക്കടില.  പവക്ഷ  ഇവതലസ്ഥായ

ആനപസ്ഥാതടികമേസ്ഥായടിരടിക്കണയ.  ഓമരസ്ഥാ  കസ്ഥാലഘടതടിവന  സസ്ഥാമൂഹടിക–

സസ്ഥാമതടിക  പശസ്ഥാതലയ  പരടിഗണടിച്ചുയ  മേനഷരവന  അവെസ

പരടിഗണടിച്ചുമേസ്ഥായടിരടിക്കണയ  ഇക്കസ്ഥാരരങ്ങള്  വചമയ്യണതത്ത്.  മകരളതടിവന

സടിതടിവയന്തസ്ഥാണത്ത്? മേഹസ്ഥാപ്രളയയ,  മേഹസ്ഥാമേസ്ഥാരടി തുടങ്ങടിയ സസ്ഥാഹചരരങ്ങളടിലൂവട

ജനങ്ങളസ്ഥാവക പ്രയസ്ഥാസതടില് നടില്കുന്ന കസ്ഥാലമേസ്ഥാണത്ത്. സസ്ഥാമതടിക മേസ്ഥാനരതടിനത്ത്

സമേസ്ഥാനമേസ്ഥാവയസ്ഥാരു  കസ്ഥാലഘടമേസ്ഥാണത്ത്  നമ്മുവട  നസ്ഥാടടില്  നടിലവെടിലുള്ളതത്ത്.  ഞസ്ഥാന്
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കഴടിഞ്ഞ ദടിവെസയ ഇവെടിവട സൂചടിപടിച്ചതുമപസ്ഥാവല,  എലസ്ഥാ വെസ്പീടുകളടിമലയ്ക്കുയ ജപടി

മനസ്ഥാടസ്പീസുകള്  പ്രവെഹടിക്കുകയസ്ഥാണത്ത്.  ജനപ്രതടിനടിധടികളസ്ഥായ  നടിങ്ങളവട

ഓഫസ്പീസടിലുയ  വെസ്പീടടിലുയ  നടിങ്ങവള  കസ്ഥാണസ്ഥാന്  വെരുന്നവെരടില്   പകുതടിയടില്

കൂടുതല് ആളകളയ വെടിവെടിധ ബസ്ഥാങകളടില് നടിന്നുകടിടടിയ ജപടി മനസ്ഥാടസ്പീസുമേസ്ഥായടി

വെരുന്നവെരസ്ഥാണത്ത്.  ഇക്കസ്ഥാരരവത  വെളവര  യസ്ഥാനടികമേസ്ഥായസ്ഥാണത്ത്  നടിങ്ങള്

സമേസ്പീപടിച്ചവതങടില്  നടിങ്ങള്ക്കത്ത്  അതസ്ഥാകസ്ഥായ.   മകരളതടിവല  സസ്ഥാധസ്ഥാരണ

ജനങ്ങള് കടവക്കണടിയടിലസ്ഥാണത്ത്.  പ്രസയഗടിക്കസ്ഥാനസ്ഥാകസ്ഥാത വെടിധയ  സഭയ്ക്കകതത്ത്

അയഗങ്ങളവട സയസസ്ഥാരയ മകള്ക്കുകയസ്ഥാണത്ത്.  

മേടി  .  സസ്പീക്കര്:  വചയറടിവന  വെസ്ഥാക്കടിനത്ത്  വെടില  കലടിച്ചത്ത്  ബഹുമേസ്ഥാനവപട

അയഗങ്ങള്  അവെരവെരുവട  സസ്പീറ്റുകളടിലടിരടിക്കണയ.  ഇക്കസ്ഥാരരയ  എമപസ്ഥാഴുയ

ആവെര്തടിമക്കണ ആവെശരമേടിലമലസ്ഥാ.

ശസ്പീ  .    വെടി  .    ഡടി  .    സതസ്പീശന്:സര്,   മകരളയ  ഇന്നത്ത്  കടവക്കണടിയടിലസ്ഥാണത്ത്.

എലസ്ഥാവെരുയ  പ്രയസ്ഥാസയ  നടിറഞ്ഞ  സസ്ഥാഹചരരങ്ങളടിലൂവട  മപസ്ഥാകുകയസ്ഥാണത്ത്.

രൂക്ഷമേസ്ഥായ  വെടിലക്കയറ്റെതടിവന  പശസ്ഥാതലമേസ്ഥാണുള്ളതത്ത്.  കഴടിഞ്ഞ

വെര്ഷമുണസ്ഥായടിരുന്ന  വെടിലയയ  ഇന്നവത  വെടിലയയ  തസ്ഥാരതമേരയ  വചയ്യുമമസ്ഥാള്

നസ്ഥാലത്ത് അയഗങ്ങളള്ള ഒരു കുടുയബതടിനത്ത് അവെര്ക്കത്ത് വചലവെടിലുണസ്ഥായടിരടിക്കുന്ന
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വെര്ദ്ധനവെത്ത്  3500,  4000  രൂപയ്ക്കുയ  ഇടയടിലസ്ഥാണത്ത്.  എവന്തങടിലുയ  വെരുമേസ്ഥാന

വെര്ദ്ധനവെത്ത്  ഉണസ്ഥായടിട്ടുമണസ്ഥാവയന്നു  മചസ്ഥാദടിച്ചസ്ഥാല്  ഇല.  ഉണസ്ഥായടിരുന്ന

വെരുമേസ്ഥാനങ്ങള്  കുറയന്ന  സടിതടിയസ്ഥാണത്ത്.  എലസ്ഥാ  കസ്ഥാര്ഷടിക  ഉലന്നങ്ങള്ക്കുയ

വെടിലയടിടടിവെസ്ഥാണത്ത്.  റബ്ബര്  കര്ഷകരടക്കമുള്ളവെര്  ഉള്വക്കസ്ഥാള്ളുന്ന  മമേഖലവയ

പ്രതടിനടിധസ്ഥാനയ  വചയ്യുന്ന  വെരക്തടി  കൂടടിയസ്ഥാണത്ത്  ബഹുമേസ്ഥാനവപട  മേനടി.

വെസ്ഥാക്കത്ത്ഒദൗടത്ത്  പ്രസയഗയ  മവെണമമേസ്ഥാവയന്നത്ത്  മചസ്ഥാദടിച്ച  വവവെദദ്യുതടി

വെകുപ്പുമേനടിമയസ്ഥാടുയ  ഞസ്ഥാന്  ഇക്കസ്ഥാരരയ  മചസ്ഥാദടിക്കുകയസ്ഥാണത്ത്.  അവങ്ങസ്ഥാരു

കര്ഷകനമല;  കസ്ഥാര്ഷടിക  മമേഖലയടിവല  ഒരു   സസ്ഥാധസ്ഥാരണ  കൃഷടിക്കസ്ഥാരവന

സങടവമേന്തസ്ഥാണത്ത്? ഉലന്നങ്ങള്ക്കത്ത് വെടിലകടിടസ്ഥാവത, കഠടിനസ്ഥാദ്ധതസ്ഥാനയ നടതടിയടിട്ടുയ

ഒന്നുയ  ലഭടിക്കസ്ഥാവത,  രണസ്ഥാമേവത  വെടിളവവെടുക്കസ്ഥാന്  കഴടിയസ്ഥാവത  എലസ്ഥാവെരുയ

പ്രയസ്ഥാസവപടുകയസ്ഥാണത്ത്.   തസ്പീരപ്രമദശങ്ങളടിവല  സങടങ്ങള്  മവെവറയസ്ഥാണത്ത്.

മകരളതടിവല സസ്ഥാധസ്ഥാരണക്കസ്ഥാരസ്ഥായവെരുവട   ദുരടിതങ്ങളയ കഷപസ്ഥാടുകളയ  ഒന്നുയ

മേനസടിലസ്ഥാക്കസ്ഥാവത...,  നടിങ്ങള്ക്കത്ത് പണയ മവെണയ,  സസ്ഥാമതടിക ബുദ്ധടിമുട്ടുണത്ത്,

ആ  സസ്ഥാമതടിക  ബുദ്ധടിമുടടിവന  അടടിസസ്ഥാനതടില്  ഒറ്റെയടടിക്കത്ത്  ഇവതലസ്ഥായ

വചയ്യുകയസ്ഥാണത്ത്.  ഞസ്ഥാന് അങ്ങമയസ്ഥാടത്ത് ഒരു കസ്ഥാരരയ പറയകയസ്ഥാണത്ത്;  ഇവെടിവട ഒരു

ഇയവപ്രസ്ഥാവവപ്രറ്റെടിയടിമല? നടിയമേസഭ  സമമ്മളടിക്കുന്ന  സമേയതത്ത്,   ബഡ്ജറ്റെത്ത്
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അവെതരടിപടിച്ചതടിവന  പടിമറ്റെദടിവെസയ  വവെളളക്കരയ  വെര്ദ്ധടിപടിച്ചതസ്ഥായടി  ഒരു

സര്ക്കസ്ഥാര്  ഉതരവെത്ത്  ഇറക്കുന്നതത്ത്   സഭമയസ്ഥാടുളള  അനസ്ഥാദരവെസ്ഥാവണന്നത്ത്  ഞസ്ഥാന്

ചൂണടിക്കസ്ഥാണടിക്കസ്ഥാനസ്ഥാഗഹടിക്കുകയസ്ഥാണത്ത്.   അതത്ത്  വചയ്യസ്ഥാന് പസ്ഥാടടില;  സഭയവട

അനവെസ്ഥാദമതസ്ഥാടുകൂടടി,  സഭവയ  അറടിയടിച്ചുവകസ്ഥാണസ്ഥാണത്ത്  ആ  ഉതരവെത്ത്

ഇറമക്കണടിയടിരുന്നതത്ത്.  അതത്ത്  ശരടിയസ്ഥായടിവലന്നത്ത്  അങ്ങയവട

ശദ്ധയടില്വപടുത്തുകയസ്ഥാണത്ത്.

മേടി  .    സസ്പീക്കര്:  അങ്ങയവട പസ്ഥാര്ടടിയവട പസ്ഥാര്ലവമേനറടി പസ്ഥാര്ടടി വസക്രടറടി

ഒരു കതത്ത് നല്കടിയടിട്ടുണത്ത്. 

ശസ്പീ  .    വെടി  .    ഡടി  .    സതസ്പീശന്:  സര്,  അതത്ത്  ഗദൗരവെമതസ്ഥാവടയസ്ഥാണത്ത്

കസ്ഥാണുന്നതത്ത്.  അങ്ങവന  ഉതരവെത്ത്  ഇറക്കസ്ഥാന് പസ്ഥാടടില.  ജനങ്ങള് മഷസ്ഥാക്കടില്

ഇരടിക്കുകയസ്ഥാണത്ത്.  ബഡ്ജറ്റെത്ത് അവെതരടിപടിച്ചു,  ബഡ്ജറ്റെടില് നസ്ഥാലസ്ഥായടിരയ മകസ്ഥാടടി

രൂപയവട ഇയപസ്ഥാകത്ത്,  അതത്ത് ജനങ്ങളവടമമേല് ഇരടിക്കുകയസ്ഥാണത്ത്.  ഇനനവെടില

കൂടടിയമപസ്ഥാഴുളള  ജനങ്ങളവട  പ്രതടിമഷധയ   നടിലനടില്ക്കുന്ന  സമേയതസ്ഥാണത്ത്

ഇങ്ങവന  വചയ്തതത്ത്.   എവന്തസ്ഥാരു  വവധരരമേസ്ഥാണത്ത്.   പടിമറ്റെ  ദടിവെസയ  ഒന്നുകൂടടി

ജനങ്ങവള വവെല്ലുവെടിളടിച്ചത്ത്  വവെളളക്കരയ കൂടടിവക്കസ്ഥാടുത്തു.  അതത്ത് വവെല്ലുവെടിളടിയമല?

അതടിനടിടയടില്  വവവെദദ്യുതടി  സര്ചസ്ഥാര്ജത്ത്  വെര്ദ്ധടിപടിച്ചടിട്ടുണത്ത്.
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വവവെദദ്യുതടിമബസ്ഥാര്ഡത്ത്  ലസ്ഥാഭതടിലസ്ഥാവണന്നു  പറയമമസ്ഥാള്തവന്ന  വവവെദദ്യുതടി

ചസ്ഥാര്ജയ കൂട്ടുകയസ്ഥാണത്ത്.   നടിങ്ങള് അവതസ്ഥാവക്ക വചയ്യുയ.  വവവെദദ്യുതടിമബസ്ഥാര്ഡത്ത്

ലസ്ഥാഭതടിലസ്ഥാവണന്നത്ത്  മേനടി  ഒരുവെശതത്ത്  പറയയ;  വവവെദദ്യുതടി  ചസ്ഥാര്ജയ കൂട്ടുയ.

പടിവന്നയയ  വവെദദ്യുതടി  ചസ്ഥാര്ജത്ത്  കൂട്ടുകയണസ്ഥായടി  .    വസസയ  കൂടടി.

എലസ്ഥാതടിവനയയ  ടസ്ഥാര്ഗറ്റെത്ത്  ആരസ്ഥാണത്ത്?  സസ്ഥാധസ്ഥാരണക്കസ്ഥാരസ്ഥായ  ജനങ്ങളമല;

അവെരുവട  തലയടിമലയ്ക്കമല  ഇവതലസ്ഥായ  എടുത്തുവെയ്ക്കുന്നതത്ത്;  അവെരുവട

തലയടിമലയ്ക്കത്ത് ഒരു ഭസ്ഥാരയ എടുതത്ത് വെയ്ക്കുകയമല?      'ഒരു വവപസ കൂടടി',  ഒരു

വവപസ....  .    10  കടി.ലടി.  വവെളളയ  ഉപമയസ്ഥാഗടിക്കസ്ഥാന്  44  രൂപയസ്ഥാണത്ത്

നടിലവെടിവല ചസ്ഥാര്ജത്ത്. 44  രൂപ വകസ്ഥാടുതടിരുന്നവെര്  144  രൂപ വകസ്ഥാടുക്കണയ.

88 രൂപ വകസ്ഥാടുതടിരുന്നവെര് 200 രൂപ കൂടടി മചര്തത്ത് 288 രൂപ വകസ്ഥാടുക്കണയ.

ഒരു  വവപസയസ്ഥാണത്ത്  ....,  ലടിറ്റെറടിനത്ത്  ഒരു  വവപസയസ്ഥാണത്ത്  വെര്ദ്ധടിപടിച്ചതത്ത്.

ഇരുപതടിനയ  മുപതടിനയ  ഇടയടില്  കടിമലസ്ഥാ  ലടിറ്റെര്  വവെളളമേസ്ഥാണത്ത്  വെസ്പീടുകളടില്

ശരസ്ഥാശരടി ഉപമയസ്ഥാഗടിക്കുന്നതത്ത്.  അവെര് 142 രൂപ വകസ്ഥാടുതടിരുന്ന സസ്ഥാനതത്ത്

300  രൂപ കൂടടി  കൂടടി  442  രൂപ വകസ്ഥാടുക്കണയ.  ഒരു വവപസ കൂടടിയതസ്ഥാണത്ത് .

ഒരു വവപസ. ഒറ്റെയടടിക്കസ്ഥാണത്ത് വെടില  കൂടടിയതത്ത്, 142 രൂപ ബടില് വകസ്ഥാടുതടിരുന്ന

ഒരു  കുടുയബതടിനത്ത്  300  രൂപ കൂടടി  442  രൂപ ആയടി വെര്ദ്ധടിക്കുകയസ്ഥാണത്ത്,
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എവന്തസ്ഥാരു  മേരരസ്ഥാദയസ്ഥാണത്ത്?  വപന്ഷന്കസ്ഥാരുവട  വപന്ഷന്  പരടിഷ്കരണ

കുടടിശടിക  വകസ്ഥാടുക്കസ്ഥാനണത്ത്.  ജനങ്ങള്  കഷവപടത്ത്,  വെടിഷമേടിച്ചത്ത്,  പ്രയസ്ഥാസവപടത്ത്

കടങ്ങളയ പ്രശങ്ങളമേസ്ഥായടി ജസ്പീവെടിതയ തളളടിനസ്പീക്കുകയസ്ഥാണത്ത്.   അതടിവന മുകളടില്

നടിങ്ങള്  മേസ്ഥാറടിമേസ്ഥാറടി  അവെരുവട  കരണതത്ത്  അടടിച്ചുവകസ്ഥാണടിരടിക്കുകയസ്ഥാണത്ത്.

അതസ്ഥാണത്ത് പറഞ്ഞതത്ത്, അലസ്ഥാവത   കൂടടിയതടിനല.  എന്നടിടത്ത് ഒരു വവപസയസ്ഥാണത്ത്

കൂടടിയവതന്നുളള  നരസ്ഥായവമേസ്ഥായടി  വെന്നടിരടിക്കുന്നു.   ഇവതസ്ഥാന്നുയ  ജനങ്ങള്ക്കത്ത്

തസ്ഥാങ്ങസ്ഥാന്  പറ്റെസ്ഥാതതസ്ഥാണത്ത്.   പടിവന്ന  ഇവെടിവട  പറഞ്ഞമലസ്ഥാ,  മകന

സര്ക്കസ്ഥാരടിവന വെസ്ഥായ്പസ്ഥാവെരവെസ അനസരടിച്ചത്ത് എലസ്ഥാ വെര്ഷവയ 5 ശതമേസ്ഥാനയ വെച്ചത്ത്

5  വെര്ഷമതയ്ക്കത്ത്  കൂടമണ?   രണത്ത്  ഉതരവെടിറക്കടി,  2021-ലുയ  2022  ലുയ.

അടുത  മൂന്നത്ത്  വെര്ഷവയ  ഉതരവെത്ത്  ഇറക്കുമേമലസ്ഥാ;   25  ശതമേസ്ഥാനയ

വെര്ദ്ധടിക്കുമേമലസ്ഥാ.  500 മകസ്ഥാടടി  രൂപയവട  വെവര  ലസ്ഥാഭമേസ്ഥാണത്ത്  പുതടിയ

വെരുമേസ്ഥാനമേസ്ഥായടി ഇതടില് നടിന്നുയ ലഭടിക്കുന്നതത്ത്.    കണക്ഷനകള് ഇരടടിയസ്ഥായടി

വെര്ദ്ധടിക്കുമമസ്ഥാള്   1000  മകസ്ഥാടടി  രൂപയസ്ഥാകുമേമലസ്ഥാ.  കണക്ഷന്

വെര്ദ്ധടിക്കുന്നതനസരടിച്ചത്ത്  വെരുമേസ്ഥാനവയ  കൂടടിവക്കസ്ഥാണടിരടിക്കുമേമലസ്ഥാ.   ഇമപസ്ഥാള്

കുടടിശടിക  പടിരടിക്കുന്നതടില്  വെസ്ഥാടര്  അമതസ്ഥാറടിറ്റെടി  ഗദൗരവെമേസ്ഥായടി

പരസ്ഥാജയവപടടിരടിക്കുകയസ്ഥാണത്ത്,  അതടിവന  ഭസ്ഥാരവയകൂടടി  ജനങ്ങളവട  തലയടില്
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വെയ്ക്കമണസ്ഥാ? തുക എവെടിവട നടിന്നസ്ഥാണത്ത് കടിടസ്ഥാനളളവതന്നതത്ത് മവെവറ മചസ്ഥാദരമേസ്ഥാണത്ത്.

പഞസ്ഥായത്തുകളടില്  നടിന്നുയ  നടിര്ബനടിതമേസ്ഥായടി  തുക  വെസ്ഥാങ്ങസ്ഥാറുണമലസ്ഥാ,

അവെരുവട പസ്ഥാന് ഫണടില് നടിന്നുയ കടത്ത് വചയ്തത്ത് തുക വെസ്ഥാങ്ങസ്ഥാറുണമലസ്ഥാ. അമപസ്ഥാള്

കുടടിശടിക പടിരടിക്കുന്നതടില് വെസ്ഥാടര് അമതസ്ഥാറടിറ്റെടിക്കത്ത് പരസ്ഥാജയമുണസ്ഥായടി, അതടിവന

ഭസ്ഥാരവയ ജനങ്ങളവട തലയടിലടിരടിക്കവടവയന്നസ്ഥാണത്ത്.  സര്ക്കസ്ഥാര് മലസ്ഥാണ് പസ്ഥാന്

ഗസ്ഥാനത്ത്  353  മകസ്ഥാടടി രൂപ നല്മകണടിയടിരുന്നടിടതത്ത്  183  മകസ്ഥാടടി രൂപ മേസ്ഥാത്രയ

നല്കടിവയന്നുയ  169  മകസ്ഥാടടി രൂപ വകസ്ഥാടുതടിടടിവലന്നുയ ശസ്പീ.എയ.  വെടിന്വസനത്ത്

സൂചടിപടിച്ചമലസ്ഥാ. ജല്ജസ്പീവെന്  മേടിഷനമേസ്ഥായടി  ബനവപടത്ത്  ഞങ്ങവളലസ്ഥാവെരുയ

സഹകരടിക്കുന്നുണത്ത്.    ഇവെടിവട  ശസ്പീ.  എയ.  വെടിന്വസനത്ത്  ഉയര്തടിയതത്ത്,

സസ്ഥാധസ്ഥാരണക്കസ്ഥാരസ്ഥായവെര്ക്കുകൂടടി  കണക്ഷന്  വകസ്ഥാടുത്തുവകസ്ഥാണടിരടിക്കുകയസ്ഥാണത്ത്.

ഇദൗ  ചസ്ഥാര്ജത്ത്  വെച്ചുവകസ്ഥാണസ്ഥാണത്ത്  സസ്ഥാധസ്ഥാരണക്കസ്ഥാര്  കണക്ഷവനടുക്കുന്നതത്ത്.

വവെള്ളയ  ലഭടിക്കസ്ഥാത  ഒരുപസ്ഥാടത്ത്  സലങ്ങളടില്  വെസ്ഥാടര്  അമതസ്ഥാറടിറ്റെടി  ബടില്

വകസ്ഥാടുത്തുവകസ്ഥാണടിരടിക്കുകയസ്ഥാണത്ത്.      വവെള്ളയ  കടിടസ്ഥാത  സലതത്ത്  ബടില്

വകസ്ഥാടുതടിട്ടുവണന്നത്ത്  കഴടിഞ്ഞ  ദടിവെസവയ  അറടിയസ്ഥാന്  കഴടിഞ,   ഇമപസ്ഥാള്

ഇവെടിവട  ഇരുന്ന  സമേയത്തുയ  വമേമസജത്ത്  വെന്നു.   നമുവക്കലസ്ഥാമേറടിയസ്ഥാവന്ന  ഒരു

മസ്നേഹടിതനത്ത് ജല്ജസ്പീവെന് മേടിഷവന  കസ്പീഴടില് കണക്ഷന് ലഭടിച്ചടിടടില,  പവക്ഷ,
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വപപത്ത്  ഇട്ടു.  പവക്ഷ,  നസ്ഥാലുമേസ്ഥാസമേസ്ഥായടി  ബടില്  വെന്നുവകസ്ഥാണടിരടിക്കുകയസ്ഥാണത്ത്.

ജലവെടിതരണതടിലുളള  പസ്ഥാളടിച്ചകള്  വെരസ്ഥാപകമേസ്ഥായണത്ത്.   വവവെദദ്യുതടി

പ്രസരണനഷയ  12  ശതമേസ്ഥാനമേസ്ഥായടി  കുറച്ചു.   വെസ്ഥാടര്  അമതസ്ഥാറടിറ്റെടിയവട

വെടിതരണനഷയ 45 ശതമേസ്ഥാനമേസ്ഥാണത്ത്.  വെസ്ഥാടര് അമതസ്ഥാറടിറ്റെടി ടസ്പീറ്റെത്ത് വചയ്തത്ത് വെടിതരണയ

വചയ്യുന്ന വവെളളതടിവന  45  ശതമേസ്ഥാനവയ  നഷവപടുകയസ്ഥാണത്ത്.    അതടിവന

ഭസ്ഥാരവയ  സസ്ഥാധസ്ഥാരണക്കസ്ഥാരടിലസ്ഥാണത്ത്.    പല സലങ്ങളടിലുയ  പല കസ്ഥാരണങ്ങള്

വകസ്ഥാണ്ടുയ  വവെളളതടിവന  കൃതരമേസ്ഥായ  വെടിതരണയ  നടക്കുന്നടില.   പഴയ

വപപസ്ഥായതടിനസ്ഥാലുയ  ടസ്പീറ്റെത്ത്വമേനത്ത്  പസ്ഥാനടിവല  വവവെദദ്യുതടി  പ്രശങ്ങള്വകസ്ഥാണ്ടുയ

വെടിതരണയ  നടക്കുന്നടില.  ജലക്ഷസ്ഥാമേയ  മവെനല്ക്കസ്ഥാലമേസ്ഥാകുമമസ്ഥാമഴക്കുയ

രൂക്ഷമേസ്ഥാകുകയസ്ഥാണത്ത്.  ദസ്പീര്ഘകസ്ഥാലസ്ഥാടടിസസ്ഥാനതടിലുളള പദ്ധതടികവളസ്ഥാവക്കയളള

എവന നടിമയസ്ഥാജകമേണ്ഡലതടില് അടുത 30  വെര്ഷമതയ്ക്കത്ത് കുടടിവവെളളപ്രശയ

ഉണസ്ഥാകസ്ഥാന് പസ്ഥാടടിലസ്ഥാത വെടിധതടിലുളള പദ്ധതടി നടപസ്ഥാക്കടിയതസ്ഥാണത്ത്.  പമക്ഷ

അവെടിവടവയസ്ഥാവക്ക  വെസ്പീണ്ടുയ  വെടിവെടിധ  കസ്ഥാരണങ്ങള്വകസ്ഥാണത്ത്    കുടടിവവെളള

വെടിതരണയ പസ്ഥാളകയസ്ഥാണത്ത്.  അങ്ങത്ത് ഇത്രയയ പറഞ്ഞതുവകസ്ഥാണത്ത് പറയകയസ്ഥാണത്ത്

വെസ്ഥാടര്  അമതസ്ഥാറടിറ്റെടി  വപ്രസ്ഥാഫഷണലടിസമേടിലസ്ഥാത  ഒരു  വപസ്ഥാതുമമേഖലസ്ഥാ

സസ്ഥാപനമേസ്ഥാണത്ത്.    കസ്ഥാരരങ്ങള്  കൃതരമേസ്ഥായടി  മമേസ്ഥാണടിറ്റെര്  വചയ്യസ്ഥാമനസ്ഥാ  വപപത്ത്
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വപസ്ഥാടടിയസ്ഥാല്   നന്നസ്ഥാക്കുന്നതടിമനസ്ഥാ  യദ്ധകസ്ഥാലസ്ഥാടടിസസ്ഥാനതടില്

പൂര്തടിയസ്ഥാക്കസ്ഥാമനസ്ഥായളള സയവെടിധസ്ഥാനങ്ങളടില. 

ശസ്പീ  .    മറസ്ഥാഷടി  അഗസടിന്:  സര്,  ഞസ്ഥാന്  ഒരു  വവപസ

എന്നുപറഞ്ഞതടിവനയസ്ഥാണത്ത്  ബഹുമേസ്ഥാനവപട  പ്രതടിപക്ഷമനതസ്ഥാവെത്ത്

ഉയര്തടിക്കസ്ഥാണടിച്ചത്ത്  സയസസ്ഥാരടിച്ചതത്ത്.  ശരസ്ഥാശരടി  15000  ലടിറ്റെര്  മവെണടിവെരുന്ന

എത്ര  കുടുയബങ്ങളവണന്നത്ത്  ഞങ്ങള്   വെടിലയടിരുത്തുകയണസ്ഥായടി.

എന്നുപറഞ്ഞസ്ഥാല് നസ്ഥാമലസ്ഥാ അമഞസ്ഥാ മപരടങ്ങുന്ന കുടുയബതടിനത്ത് 100 ലടിറ്റെറടില്

കൂടുതല്  വവെള്ളയ  ഒരു  ദടിവെസയ  മവെണടി  വെരുമമേസ്ഥാ?   ഇവതസ്ഥാരു

ചര്ച്ചയ്ക്കുമവെണടിയസ്ഥാണത്ത്.   15000  ലടിറ്റെര്  വെവര  വവെളളയ  ബടി.  പടി.  എല്.

കുടുയബതടിനത്ത്   സദൗജനരമേസ്ഥാണത്ത്.  അത്രയയ  സദൗജനരമേസ്ഥായടിവക്കസ്ഥാടുക്കുമമസ്ഥാള്

അതടിവന  വപ്രസ്ഥാഡക്ഷന്  മകസ്ഥാസത്ത്  നമ്മള്  സഹടിമച്ച  മേതടിയസ്ഥാകൂ,  അവെര്ക്കതത്ത്

വകസ്ഥാടുമത പറ.  അതടില് കുറവെത്ത് വെരുതസ്ഥാവതയമല വെര്ദ്ധനവെത്ത് വെരുതടിയതത്ത്.

20  കടി.ലടി.  വവെളളയ മവെണവെര് ഉണസ്ഥാവയ,  ഇവലന്നത്ത് പറയന്നടില.  അങ്ങവന

വെരുന്നവെര്  യസ്ഥാഥസ്ഥാര്ത്ഥര  മബസ്ഥാധമതസ്ഥാടുകൂടടി  ചടിന്തടിച്ചസ്ഥാല്   വവെളളതടിവന

ഉപമയസ്ഥാഗയ  കുറയ്ക്കസ്ഥാന്  സസ്ഥാധടിക്കുവമേന്നതടില്  യസ്ഥാവതസ്ഥാരു  സയശയവമേടില.  ഒരു

കസ്ഥാരരയ  കൂടടി  ബഹുമേസ്ഥാനവപട  പ്രതടിപക്ഷമനതസ്ഥാവെടിവന  അറടിയടിക്കുകയസ്ഥാണത്ത്,
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നമുക്കത്ത് ഭസ്ഥാവെടിയടില്  ചടില മേസ്ഥാറ്റെങ്ങള് കൂടടി വെരുതണയ.

1.  മകസ്ഥാഴടിമക്കസ്ഥാടത്ത്,  വകസ്ഥാച്ചടി,  തടിരുവെനന്തപുരയ  മപസ്ഥാവലയളള  സലങ്ങളടില്

ടദൗണ്ഷടിപടില്  തസ്ഥാമേസടിക്കുന്നവെരസ്ഥായതുവകസ്ഥാണത്ത്  ടസ്പീറ്റെത്ത്  വചയ്ത  വവെളളമേസ്ഥാണത്ത്

കുടടിവവെളളമേസ്ഥായയ  മേറ്റെടിതര  ആവെശരങ്ങള്ക്കസ്ഥായയ  ഉപമയസ്ഥാഗടിക്കുന്നതത്ത്.

ഭസ്ഥാവെടിയടില്  മറസ്ഥാ-വെസ്ഥാടര്  സയവെടിധസ്ഥാനയ  പ്രമതരകമേസ്ഥായടി  നല്കസ്ഥാന് കഴടിയമമേസ്ഥാ

എന്നുകൂടടിയസ്ഥാമലസ്ഥാചടിച്ചത്ത്   അവെവര  അതരയ  കസ്ഥാരരങ്ങളടില്നടിന്നത്ത്  മസവെത്ത്

വചയ്യുന്നതടിവനപറ്റെടി ചടിന്തടിക്കസ്ഥായ.

2.  വെസ്ഥാടര്  അമതസ്ഥാറടിറ്റെടിയവട  മമേസ്ഥാണടിടറടിയഗടിനസ്ഥായടി  നമ്മുവട

ഇരുഭസ്ഥാഗത്തുമുളള  യൂണടിയന്കസ്ഥാരുയ  ജസ്പീവെനക്കസ്ഥാരുമേസ്ഥാണുളളതത്ത്.   അവെര്

ഭയഗടിയസ്ഥായടി ഇക്കസ്ഥാരരതടില് സഹകരടിക്കുന്നുവണന്നസ്ഥാണത്ത് എവന അഭടിപ്രസ്ഥായയ.

എനടിക്കത്ത്  അതടിനത്ത്  എതടിരഭടിപ്രസ്ഥായമേടില.   നടിങ്ങളവട  യൂണടിയനയ

സഹകരടിക്കുന്നുണത്ത്,  ഇവലന്നത്ത്  ഞസ്ഥാന്  പറഞ്ഞടില.   അവെവരയസ്ഥാവക

വമേസ്ഥാതതടില്  കുറ്റെക്കസ്ഥാരുയ  കുഴപക്കസ്ഥാരുമേസ്ഥാക്കടി  മേസ്ഥാറ്റെരുവതന്നു  മേസ്ഥാത്രമമേ

പറയസ്ഥാനളള.

ശസ്പീ  .    വെടി  .    ഡടി  .    സതസ്പീശന്:  സര്,  ദുര്വെരസ്ഥാഖരസ്ഥാനങ്ങവളസ്ഥാന്നുയ  മവെണ.

പറയമമസ്ഥാള്  ദുര്വെരസ്ഥാഖരസ്ഥാനടിക്കുന്നതത്ത്  ശരടിയല.   ഒരു
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വപസ്ഥാതുമമേഖലസ്ഥാസസ്ഥാപനതടിവന  പരസ്ഥാജയവതക്കുറടിച്ചത്ത്  നടിയമേസഭയടില്

തടിരുതസ്ഥാന്  മവെണടി  ചൂണടിക്കസ്ഥാണടിക്കുമമസ്ഥാള്   യൂണടിയന്കസ്ഥാവര  എവന

ശത്രുക്കളസ്ഥാക്കസ്ഥാനസ്ഥായടി  ബഹുമേസ്ഥാനവപട  മേനടി   ചതുര  ഉപസ്ഥായയ

ഉപമയസ്ഥാഗടിമക്കണ.    അതത്ത്  ശരടിയസ്ഥായ  രസ്പീതടിയടിലുളള  പ്രതടികരണമേല.

അങ്ങവനവയസ്ഥാന്നുമേല മേനടിമേസ്ഥാര് പ്രതടികരടിമക്കണതത്ത്.  അങ്ങത്ത്  ഇന്നവല ശസ്പീ.

പടി. സടി. വെടിഷ്ണുനസ്ഥാഥത്ത് മചസ്ഥാദടിച്ചതടിനത്ത് മേറുപടടി പറഞ...(..ബഹളയ...)

മേടി  .   സസ്പീക്കര്: പസ്പീസത്ത്..പസ്പീസത്ത്... ബഹുമേസ്ഥാനവപട മേനടി പറഞ്ഞമലസ്ഥാ...

ശസ്പീ  .    വെടി  .    ഡടി  .    സതസ്പീശന്:  സര്,  എനടിക്കറടിയസ്ഥാവന്ന

ഞങ്ങള്ക്കറടിയസ്ഥാവന്ന  ശസ്പീ.  മറസ്ഥാഷടി  അഗസടിന്  ഉണസ്ഥായടിരുന്നു.   അങ്ങത്ത്

അതുമപസ്ഥാവലയളള  മേറുപടടി  പറയന്ന  ആളലസ്ഥായടിരുന്നു.   ഇമപസ്ഥാള്

മേനടിയസ്ഥായമപസ്ഥാമഴസ്ഥാ അപ്പുറത്തുമപസ്ഥായമപസ്ഥാമഴസ്ഥാ ഉളള കുഴപമേസ്ഥാണത്ത്.  ഞങ്ങള്ക്കത്ത്

പരടിചയമുളള  മറസ്ഥാഷടി  അഗസടിന്  ഇമപസ്ഥാള്  പറഞ്ഞതുമപസ്ഥാവലയയ  ഇന്നവല

പറഞ്ഞതുമപസ്ഥാവലയമുളള  മേറുപടടി  പറയടിലസ്ഥായടിരുന്നു.  ഒന്നുകടില്

മേനടിയസ്ഥായതടിവന കുഴപയ അവലങടില് അപ്പുറത്തുമപസ്ഥായതടിവന കുഴപയ. 

മേടി  .   സസ്പീക്കര്: മപഴണല് റടിമേസ്ഥാര്ക്കത്ത്സത്ത് ഒഴടിവെസ്ഥാക്കണയ.

ശസ്പീ  .    വെടി  .    ഡടി  .    സതസ്പീശന്: സര്,  ഞസ്ഥാന് അവെസസ്ഥാനടിപടിക്കുകയസ്ഥാണത്ത്.  ഒരു
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കസ്ഥാരരയ ചൂണടിക്കസ്ഥാണടിച്ചമപസ്ഥാള് വെസ്ഥാടര് അമതസ്ഥാറടിറ്റെടിയവട  ജസ്പീവെനക്കസ്ഥാവര മുഴുവെന്

ഞസ്ഥാന്  മമേസ്ഥാശക്കസ്ഥാരനസ്ഥാക്കടിവയന്നത്ത്  വെരസ്ഥാഖരസ്ഥാനടിക്കണ.  പറയസ്ഥാനളളതത്ത്  പറയയ.

ഏതത്ത്  സയഘടടിതശക്തടിയസ്ഥാവണങടിലുയ  ആരുവട  മുമടിലസ്ഥാവണങടിലുയ

പറയസ്ഥാനളളതത്ത്  പറയയ.  വെസ്ഥാടര്  അമതസ്ഥാറടിറ്റെടിയടില്  ധസ്ഥാരസ്ഥാളയ  കസ്ഥാരരങ്ങള്

തടിരുമതണതസ്ഥായടിട്ടുണത്ത്.  ഒരു  വപ്രസ്ഥാഫണലടിസവമേടിലസ്ഥാത  സസ്ഥാപനമേസ്ഥാണത്ത്.

ജനപ്രതടിനടിധടികള്  എന്നുള്ള  നടിലയടില്  നടിരന്തരമേസ്ഥായടി  അനഭവെടിക്കുന്ന

കസ്ഥാരരങ്ങളസ്ഥാണത്ത്  നടിയമേസഭയടില്  പറയന്നതത്ത്.  അലസ്ഥാവത,   വെസ്ഥാതടിലടിനത്ത്

പുറത്തുമപസ്ഥായടി പറഞ്ഞസ്ഥാല് മേതടിമയസ്ഥാ?  ഇവതസ്ഥാവക്ക നമ്മവളലസ്ഥായ വവദനയദടിനയ

മനരടിടുന്ന  പ്രശങ്ങളസ്ഥാണത്ത്.  ഒരു  വവപപത്ത്  വപസ്ഥാടടിയസ്ഥാല്  രസ്ഥാത്രടി  ഒരു  മേണടിക്കത്ത്

മകസ്ഥാള്  വെരടിമല;  നടിങ്ങവള  വെടിളടിക്കുമമേസ്ഥാവയന്നത്ത്  അ റടിയടില;  എവന്ന

വെടിളടിക്കസ്ഥാറുണത്ത്. 

ശസ്പീ  .   മസവെരര് ചടിറ്റെടിലപടിള്ളടി: സര്, അതത്ത് അസഹടിഷ്ണുതയസ്ഥാണത്ത്.

ശസ്പീ  .    വെടി  .    ഡടി  .    സതസ്പീശന്:  സര്,  അസഹടിഷ്ണുതയവട  കസ്ഥാരരയ  എവന്ന

പഠടിപടിക്കരുതത്ത്.  ഗദൗരവെമേസ്ഥായ  ഒരു  കസ്ഥാരരയ  ശദ്ധയടില്വപടുതടി

ശരടിയസ്ഥാക്കസ്ഥാനസ്ഥാണത്ത്  ഇക്കസ്ഥാരരയ  പറയന്നതത്ത്.  ഇദൗ  ഗവെണ്വമേനടിവന

സമേസ്പീപനവതക്കുറടിച്ചസ്ഥാണത്ത്  ശസ്പീ.  എയ.  വെടിന്വസനത്ത്  സൂചടിപടിച്ചതത്ത്.  സര്ക്കസ്ഥാര്



Uncorrected/Not for Publication
07.02.2023

44

നടിരന്തരമേസ്ഥായടി  ജനങ്ങവള  പ്രഹരടിക്കുകയസ്ഥാണത്ത്.  ജനങ്ങമളസ്ഥാടത്ത്

ശത്രുക്കമളസ്ഥാവടന്നമപസ്ഥാവല   വപരുമേസ്ഥാറുകയസ്ഥാണത്ത്.   നടിരന്തരമേസ്ഥായ  നടികുതടി

വെര്ദ്ധനവെത്ത്  പരമരയ്ക്കടിടയടില്  നടിയമേസഭമപസ്ഥാലുയ  അറടിയസ്ഥാവത  വവെള്ളക്കരയ

കൂട്ടുകയസ്ഥാണത്ത്.  അതടിനത്ത്  മേറുപടടിയസ്ഥായടി  ഒരു  വവപസവയന്നത്ത്  പറഞ്ഞത്ത്

നരസ്ഥായസ്പീകരടിക്കുകയസ്ഥാണത്ത്.   പതടിനയ്യസ്ഥായടിരയ  കടിമലസ്ഥാ  ലടിറ്റെര്  ഉപമയസ്ഥാഗടിക്കുന്ന

ബടി.പടി.എല്. കസ്ഥാര്ഡുടമേകള്ക്കത്ത് വവെള്ളക്കരയ ഫസ്പീയസ്ഥാവണന്നത്ത്  ബഹുമേസ്ഥാനവപട

മേനടി ഇമപസ്ഥാള് പറഞ.  ആരസ്ഥാണത്ത്  പതടിനയ്യസ്ഥായടിരതടില് കൂടുതല് വവെള്ളയ

ഉപമയസ്ഥാഗടിക്കുന്നതത്ത്? നസ്ഥാന്നൂറുയ അഞ്ഞൂറുയ മകസ്ഥാടടി രൂപ ലഭടിക്കസ്ഥാന് മപസ്ഥാകുന്നതത്ത്

ആകസ്ഥാശത്തുനടിന്നസ്ഥാമണസ്ഥാ; ഇവതസ്ഥാവക്ക ആളകള് വവെള്ളയ ഉപമയസ്ഥാഗടിക്കുമമസ്ഥാള്

കടിട്ടുന്ന  പണമേമല;  ഇമപസ്ഥാള്  ലഭടിക്കുന്ന  തുകയവട  മൂന്നടിരടടി

വെര്ദ്ധടിപടിച്ചമശഷയ,  500 മകസ്ഥാടടി രൂപ ആകസ്ഥാശത്തുനടിന്നസ്ഥാമണസ്ഥാ ലഭടിക്കുന്നതത്ത്;

അതത്ത്  ജനങ്ങളടില്  നടിന്നമല  വെസ്ഥാങ്ങസ്ഥാന്  മപസ്ഥാകുന്നതത്ത്.  ഇനടിയയ  കണക്ഷന്

വെര്ദ്ധടിപടിക്കണയ.   സസ്ഥാധസ്ഥാരണ  ടസ്ഥാകത്ത്  പടിരടിക്കുന്നതുമപസ്ഥാവലയല.   വെസ്ഥാടര്

അമതസ്ഥാറടിറ്റെടിയവട  വവപപത്ത്  ഉപമയസ്ഥാഗടിക്കുന്നവെര്  പരടിമേടിതമേസ്ഥാണത്ത്. അതത്ത്

വെര്ദ്ധടിപടിക്കുന്ന  കസ്ഥാരരയ  സമ്മതടിച്ചു.  പമക്ഷ  ഇദൗ  പരടിമേടിതരുവട  കയ്യടില്

നടിന്നസ്ഥാണത്ത്  500  മകസ്ഥാടടി  രൂപ സര്ക്കസ്ഥാര് ഇദൗടസ്ഥാക്കസ്ഥാന് മപസ്ഥാകുന്നതത്ത്.  അവെവര



Uncorrected/Not for Publication
07.02.2023

45

വെസ്പീണ്ടുയ  മദസ്ഥാഹടിക്കസ്ഥാന്  മപസ്ഥാകുകയസ്ഥാണത്ത്.   നടിലവെടില്  വകസ്ഥാടുക്കുന്ന

വവെള്ളക്കരതടിവന മൂന്നടിരടടി തുക ഒരു സുപ്രഭസ്ഥാതതടില് അടുത ബടിലത്ത് ല്ല് വതസ്ഥാടത്ത്

വകസ്ഥാടുമക്കണ  സടിതടിയടിമലയ്ക്കത്ത്  എതടിയടിടത്ത്  ഒരു  വവപസവയന്നത്ത്  പറഞ്ഞത്ത്

നരസ്ഥായസ്പീകരടിക്കുകയസ്ഥാണത്ത്.  ഗവെണ്വമേനടിവന  ഇദൗ  സമേസ്പീപനതടില്  ഞങ്ങള്

അതടിശക്തടിയസ്ഥായടി  പ്രതടിമഷധടിക്കുന്നു.  തുടര്ച്ചയസ്ഥായടി

പ്രതടിമഷധടിമക്കണടിവെരുയ. അതുവകസ്ഥാണത്ത് ഞസ്ഥാനയ എവന പസ്ഥാര്ടടിയയ വെസ്ഥാക്കദൗടത്ത്

വചയ്യുന്നു.

(ഗവെണ്വമേനത്ത്  നടിലപസ്ഥാടടില് പ്രതടിമഷധടിച്ചത്ത്  ശസ്പീ.  വെടി.  ഡടി.  സതസ്പീശനയ

അമദ്ദേഹതടിവന പസ്ഥാര്ടടിയടില്വപട അയഗങ്ങളയ സഭവെടിടത്ത് പുറത്തുമപസ്ഥായടി.)

ശസ്പീ  .    പടി  .    വക  .    കുഞ്ഞസ്ഥാലടിക്കുടടി:  സര്,   ഈ  സര്ക്കസ്ഥാര്

ചസ്ഥാര്ജകവളസ്ഥാവക്ക  വെര്ദ്ധടിപടിച്ചുവക്കസ്ഥാണടിരടിക്കുന്നതടിവനകടികുറടിച്ചുള്ള

വപസ്ഥാതുവെടിമേര്ശനയ  അധടിക  സമേയയനസ്പീടടി  പ്രസയഗടിക്കസ്ഥാവത

ചുരുക്കടിപറഞ്ഞസ്ഥാല്തവന്ന  വെളവര  അര്ത്ഥവെതസ്ഥായടി  പറയസ്ഥാന്

സസ്ഥാധടിക്കുവമേന്ന  കസ്ഥാരരതടില്  ഒരു  സയശയവമേടില,  അതുവകസ്ഥാണത്ത്  വെളവര

ചുരുക്കടിതവന്ന  ഞസ്ഥാന്  പറയസ്ഥായ.  അതസ്ഥായതത്ത്,  നടിങ്ങള്  കസ്ഥാരരക്ഷമേമേസ്ഥായടി

പ്രവെര്തടിക്കുമേസ്ഥായടിരുവന്നങടില്  ഒഴടിവെസ്ഥാക്കസ്ഥാമേസ്ഥായടിരുന്ന  സകല  കുറ്റെതടിനയ
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ജനങ്ങളടില്നടിന്നുയ  പടിഴ  ഈടസ്ഥാക്കുകയസ്ഥാണത്ത്.  ഇമപസ്ഥാള്  നമ്മുവട

സര്ചസ്ഥാര്ജടിവനക്കുറടിച്ചുള്ള  വെടിമേര്ശനയ;  എലസ്ഥാ  ടസ്ഥാകടിവനയയ  ഞങ്ങള്

എതടിര്ക്കുകയസ്ഥാമണസ്ഥാ എന്നത്ത് നടിങ്ങള് വെടിചസ്ഥാരടിക്കുയ.  പവക്ഷ എലസ്ഥാതടിനമുള്ള

പരടിഹസ്ഥാരയ  ചസ്ഥാര്ജത്ത്  വെര്ദ്ധനയസ്ഥാവണന്ന  നടിങ്ങളവട  സമേസ്പീപനവതയസ്ഥാണത്ത്

ഞങ്ങള്  എതടിക്കുന്നതത്ത്.   സര്ചസ്ഥാര്ജസ്ഥായസ്ഥാലുയ   വവെള്ളക്കരമേസ്ഥായസ്ഥാലുയ

വവെദദ്യുതടി  ചസ്ഥാര്ജസ്ഥായസ്ഥാലുയ  മവെണടിവലന്നത്ത്  കരുതടി  കണടച്ചത്ത്  ടസ്ഥാകത്ത്

കൂട്ടുന്നതടിനപകരയ  അലയ  പസ്ഥാഴത്ത് വച്ചലവകള്  കുറച്ചത്ത്,  പടിരടിവച്ചടുക്കസ്ഥാവന്ന

നടികുതടികള്  പടിരടിവച്ചടുതത്ത്  വസന്ടലടി അസടിസഡസ്ഥായടിട്ടുള്ള

സസ്പീമുകളടില്നടിന്നുയ  പരമേസ്ഥാവെധടി  പണയ  വെസ്ഥാങ്ങടിവയടുക്കസ്ഥാന്  മനസ്ഥാക്കണയ.

എത്രമയസ്ഥാ മകസ്ഥാടടി രൂപ നടിങ്ങള് പസ്ഥാഴസ്ഥാക്കടിവക്കസ്ഥാണടിരടിക്കുകയസ്ഥാണത്ത്.  ഇമപസ്ഥാള്

ജടി.എസത്ത്.ടടി.  സര്ചസ്ഥാര്ജടില്നടിന്നുയ  700  മകസ്ഥാടടി  രൂപ കടിട്ടുവമേന്നത്ത് പറഞ.

അതടിവന  കണക്കുണത്ത്,  ഇമപസ്ഥാള്  ശരടിക്കുള്ള  തുക  ഓര്മ്മ  വെരുന്നടില.

ജടി.എസത്ത്.ടടി.  ഇനമഗറ്റെഡത്ത്  ടസ്ഥാകടിനതടിലുയ  മേറ്റെത്ത്  സയസസ്ഥാനങ്ങളടില്നടിന്നുയ

കടിമടണ  നടികുതടിയടിനതടിലുവമേസ്ഥാവക്ക  കടിമടണ  തുക  ഈ  ഗവെണ്വമേനടിവന

മനസ്ഥാടപടിശകുയ  കഴടിവെടിലസ്ഥായ്മയയവകസ്ഥാണത്ത്  നഷവപടുകയസ്ഥാണത്ത്.  അതത്ത്

വെസ്ഥാങ്ങടിയടിരുവന്നങടില്   വപമടസ്ഥാളടിവനവയസ്ഥാവക്ക  സര്ചസ്ഥാര്ജത്ത്  കൂട്ടുന്നതത്ത്
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ഒഴടിവെസ്ഥാക്കസ്ഥാമേസ്ഥായടിരുന്നുവവെന്നസ്ഥാണത്ത്  വെടിദഗ്ദ്ധര്  പറയന്നതത്ത്.   സര്ക്കസ്ഥാരടിവന

കസ്ഥാരരക്ഷമേതയടിലസ്ഥായ്മയ്ക്കത്ത്  ഇമപസ്ഥാള്  പടിഴ  വകസ്ഥാടുമക്കണടിവെരുന്നതത്ത്

ജനങ്ങളസ്ഥാവണന്നസ്ഥാണത്ത്  ഞസ്ഥാന്  പറഞ്ഞതത്ത്.  അതുമപസ്ഥാവല  യ.ജടി.സടി.  ഗസ്ഥാനത്ത്

വെന്മതസ്ഥാതടില് ഈ ഗവെണ്വമേനത്ത് നഷവപടുതടി.  അതുമപസ്ഥാവലതവന്ന മകന

ഗവെണ്വമേനടില്നടിന്നുയ  മുഴുവെനസ്ഥായയ  അസടിസന്സത്ത്  കടിട്ടുന്ന  വസന്ടലടി

മസസ്ഥാണ്മസര്ഡത്ത്  സസ്പീമുകളടില്  പലതുയ  ഈ  ഗവെണ്വമേനത്ത്  സമേയതടിനത്ത്

കസ്ഥാരരങ്ങള്  വചയ്യസ്ഥാതതുവകസ്ഥാണത്ത്  നഷവപട്ടുവക്കസ്ഥാണടിരടിക്കുകയസ്ഥാണത്ത്.

യ.ഡടി.എഫത്ത്.  ഗവെണ്വമേനടിവന  തസ്ഥാരതമേരവപടുതടിവക്കസ്ഥാണത്ത്

പറയകയസ്ഥാവണങടില്  ഇമപസ്ഥാള്  ഈ  രയഗങ്ങളടിവലസ്ഥാവക്ക

ഇന്എഫടിഷരന്സടിയണത്ത്.   ഇന്എഫടിഷരന്സടിവകസ്ഥാണത്ത്   ജടി.എസത്ത്.ടടി.

ഇനമഗറ്റെഡത്ത്  ടസ്ഥാകടിനതടിലുയ  മേറ്റെത്ത്  സയസസ്ഥാനങ്ങളടില്നടിന്നുയ   കടിമടണ

നടികുതടിയടിനതടിലുവമേസ്ഥാവക്ക  സമേയതടിനത്ത്  കസ്ഥാരരങ്ങള്  വചയ്യസ്ഥാതതുമൂലയ

ധസ്ഥാരസ്ഥാളയ  പണയ  സര്ക്കസ്ഥാരടിനത്ത്  നഷവപടുതടിവക്കസ്ഥാണടിരടിക്കുന്നു.  എന്നടിടത്ത്

വപമടസ്ഥാള് സര്ചസ്ഥാര്ജത്ത് ഉള്വപവട വെര്ദ്ധടിപടിച്ചത്ത്  എളപവെഴടി മനസ്ഥാക്കുന്നു.  ആ

സമേസ്പീപനവതയസ്ഥാണത്ത്  ഞങ്ങള്  എതടിര്ക്കുന്നതത്ത്.  ഒരുപസ്ഥാടത്ത്  പസ്ഥാഴ്  വച്ചലവകള്

കുറയ്ക്കസ്ഥാമേസ്ഥായടിരുന്നു.  അതടിനള്ള യസ്ഥാവതസ്ഥാരു നടപടടിയവമേടുക്കുന്നടില.  ഞങ്ങളവട
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ഭരണക്കസ്ഥാലതത്ത്  പസ്ഥാഴ്  വച്ചലവകള്  കുറയ്ക്കസ്ഥാനള്ള  എവന്തലസ്ഥായ  നടപടടികളസ്ഥാണത്ത്

പ്രഖരസ്ഥാപടിച്ചടിരുന്നതത്ത്.  അങ്ങവനവയസ്ഥാരു  സയഗതടിതവന്ന  ഇമപസ്ഥാഴടില.

അതുമപസ്ഥാവല,  വെസ്ഥാടര്  അമതസ്ഥാറടിറ്റെടിവയക്കുറടിച്ചത്ത്  ബഹു.  പ്രതടിപക്ഷമനതസ്ഥാവെത്ത്

പറഞ്ഞ  വെടിമേര്ശനയ  വപസ്ഥാതുവെടിലുള്ളതമല?  കസ്ഥാരണയ,  കസ്ഥാരരക്ഷമേമേസ്ഥായടി

പ്രവെര്തടിച്ചടിരുവന്നങടില്  കുറച്ചുകൂടടി  വമേച്ചമുണസ്ഥാകുമേസ്ഥായടിരുന്നു.  മേടിഷന്

മമേസ്ഥാഡലടില്  വെന്ന  പല  സസ്പീമുകള്ക്കുയ  മുഴുവെസ്ഥാനസ്ഥായയ  മകന ഗവെണ്വമേനടിവന

അസടിസന്സുണത്ത്.  കുറച്ചുകൂടടി  കസ്ഥാരരക്ഷമേത  അവെടിവട  കൂടണവമേന്നത്ത്

പറയന്നതടിവന ആ നടിലയടില് കണസ്ഥാല്മേതടി.  അതടിനപകരയ വെസ്ഥാടര് ചസ്ഥാര്ജത്ത്

വെര്ദ്ധടിപടിച്ചു.  എലതടിവനയയ  ചസ്ഥാര്ജയ  ടസ്ഥാകയ  വെര്ദ്ധടിപടിക്കുകയസ്ഥാണത്ത്.

ഈവയസ്ഥാരു  സമേസ്പീപനമേസ്ഥാണത്ത്  നടിങ്ങളവട  പ്രശയ.  എന്നസ്ഥാല്  പസ്ഥാഴ്  വച്ചലവകള്

കുറയ്ക്കുകയമേടില.  മകന  സസ്പീമുകളവട  കസ്ഥാരരതടില്  യ.ജടി.സടി.  ഗസ്ഥാനത്ത്

ഒരുദസ്ഥാഹരണമേസ്ഥാണത്ത്.  എത്ര  മകസ്ഥാടടി  രൂപയസ്ഥാണത്ത്  അതുവെഴടി  നഷവപടതത്ത്.  ഈ

സടിതടിതവന്നയസ്ഥാണത്ത് എലസ്ഥാ രയഗത്തുമുള്ളതത്ത്.  വവെദദ്യുതടി മബസ്ഥാര്ഡടിവനക്കുറടിച്ചത്ത്

എലസ്ഥാവെര്ക്കുയ  അറടിയസ്ഥാമേമലസ്ഥാ;  കസ്ഥാരരക്ഷമേതയടിലസ്ഥായ്മയ്ക്കുള്ള  മുഴുവെന്  വെടിലയയ

വകസ്ഥാടുമക്കണടി  വെരുന്നതത്ത്  ജനങ്ങളസ്ഥാണത്ത്.  അതസ്ഥാണത്ത്  ഈ  ഗവെണ്വമേനടിവന

കുറടിച്ചുള്ള വെടിമേര്ശനയ. ഇനന സര്ചസ്ഥാര്വജസ്ഥാവക്ക ഏവതങടിലുയ ഗവെണ്വമേനത്ത്
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ഏര്വപടുതടിയടിട്ടുമണസ്ഥാ;  ഇതുവെവര ഏര്വപടുതടിയടിടടില.  ഒരു മേടടിയമേടിലസ്ഥാവത

സര്ക്കസ്ഥാര് സര്ച്ചസ്ഥാര്ജസ്ഥായസ്ഥാലുയ  മവെണടില,  വവെള്ളക്കരമേസ്ഥായസ്ഥാലുയ  മവെണടില

വവെദദ്യുതടി ചസ്ഥാര്ജസ്ഥായസ്ഥാലുയ  മവെണടില  എന്നത്ത്  കരുതടി  എളപവെഴടി  ചസ്ഥാര്ജത്ത്

വെര്ദ്ധനവെസ്ഥാണത്ത്.   ഒന്നടിനപടിറവകവയസ്ഥാന്നസ്ഥായള്ള  ഈവയസ്ഥാരു  സമേസ്പീപനയ

ശരടിയല.  അതുവകസ്ഥാണസ്ഥാണത്ത്  ഇതടിവനതടിരസ്ഥായടി  മകരളതടില്  രൂക്ഷമേസ്ഥായ

പ്രമക്ഷസ്ഥാഭങ്ങള്   ഉയര്ന്നുവെന്നതത്ത്.   നമ്മുവട  എയ.എല്.എ.-മേസ്ഥാവരസ്ഥാവക്ക

സതരസ്ഥാഗഹയ  ഇരടിമക്കണടി  വെന്നതടിനയ  ഇതുതവന്നയസ്ഥാണത്ത്  കസ്ഥാരണയ.  ഇതത്ത്

ചര്ച്ച  വചമയ്യണ  ഒരു  വെടിഷയമേസ്ഥാണത്ത്.  അതടിനത്ത്  അവെസരയ  നല്കസ്ഥാതതടില്

പ്രതടിമഷധടിച്ചത്ത്  ഞസ്ഥാനയ  എവന  പസ്ഥാര്ടടിയടില്വപട  അയഗങ്ങളയ  വെസ്ഥാക്കദൗടത്ത്

വചയ്യുന്നു.

(ഗവെണ്വമേനത്ത്  നടിലപസ്ഥാടടില്  പ്രതടിമഷധടിച്ചത്ത്  ശസ്പീ.  പടി.  വക.

കുഞ്ഞസ്ഥാലടിക്കുടടിയയ അമദ്ദേഹതടിവന പസ്ഥാര്ടടിയടില്വപട അയഗങ്ങളയ സഭവെടിടത്ത്

പുറത്തുമപസ്ഥായടി.)

ശസ്പീ  .    മമേസ്ഥാൻസത്ത്  മജസ്ഥാസഫത്ത്:  സര്,  ജനങ്ങള്ക്കത്ത്  തസ്ഥാങ്ങസ്ഥാനസ്ഥാകസ്ഥാത

നടികുതടിഭസ്ഥാരയ  ബഡ്ജറ്റെടിലൂവട  അടടിമച്ചല്പടിച്ചതടിനത്ത്  വതസ്ഥാട്ടുപടിന്നസ്ഥാവല

വവെള്ളക്കരയ  വെര്ദ്ധടിപടിച്ചമപസ്ഥാള്  ജനങ്ങള്ക്കുണസ്ഥാകുന്ന  ബുദ്ധടിമുടസ്ഥാണത്ത്



Uncorrected/Not for Publication
07.02.2023

50

പ്രതടിപക്ഷയ നടിയമേസഭയടില്  ചൂണടിക്കസ്ഥാണടിച്ചതത്ത്.   വെസ്ഥാടര് അമതസ്ഥാറടിറ്റെടിയവട

പ്രതടിസനടികള്  പരടിഹരടിക്കുവെസ്ഥാന്  ബഹുമേസ്ഥാനരരസ്ഥായ  പ്രതടിപക്ഷമനതസ്ഥാവയ

ഉപമനതസ്ഥാവയ  അവെതസ്ഥാരകനയ  ചൂണടിക്കസ്ഥാണടിച്ചതുമപസ്ഥാവല,  ഗവെണ്വമേനത്ത്

മമേഖലയടില് തവന്നയള്ള വെടിവെടിധ സസ്ഥാപനങ്ങളവട കുടടിശടിക പടിരടിക്കുകയയ

അതരതടിലുള്ള  മേസ്ഥാര്ഗ്ഗങ്ങള്  സതസ്പീകരടിക്കുകയയ  വചയ്യുന്നതസ്ഥായടിരുന്നു

യഥസ്ഥാര്ത്ഥതല്  ഇദൗ  സമേയതത്ത്  അഭടികസ്ഥാമേരമേസ്ഥായടിട്ടുള്ളതത്ത്.  കസ്ഥാരണയ,

മകസ്ഥാവെടിഡടിനമശഷയ  ജനങ്ങള്  ദുരടിതതടില്  നടില്ക്കുവന്നസ്ഥാരു

സമേയമേസ്ഥായതടിനസ്ഥാല്   വെസ്ഥാടര്  അമതസ്ഥാറടിറ്റെടിവയ  നടിലനടിര്മതണതസ്ഥായടിട്ടുണത്ത്.

വെസ്ഥാടര്  അമതസ്ഥാറടിറ്റെടി  മനരടിടുന്ന  പ്രശങ്ങള്  പരടിഹരടിമക്കണതടിനസ്ഥാല്

അതടിവലസ്ഥാന്നുയ തര്ക്കമേടില.  അതടിനള്ള മേസ്ഥാര്ഗ്ഗയ ജനങ്ങളവട മമേല് വവെള്ളക്കരയ

വെര്ദ്ധടിപടിച്ചുവകസ്ഥാണത്ത് ഇടവപടുകവയന്നുള്ളതസ്ഥായടിരുന്നടില. ഇദൗ സമേയതത്ത് അതത്ത്

ഒഴടിവെസ്ഥാമക്കണതസ്ഥായടിരുന്നു.  നടിലവെടിവല  ബഡ്ജറ്റെത്ത്  നടിര്മദ്ദേശങ്ങള് കസ്ഥാരണയ

മകരളവമേസ്ഥാടസ്ഥാവക  വെലടിയ  പ്രതടിമഷധങ്ങള്  ഉയര്ന്നടിരടിക്കുന്നു.  ഒരു

കസ്ഥാലത്തുമേടിലസ്ഥാത  നടികുതടി  നടിര്മദ്ദേശയ  വെരുന്നു.  അതടിവനകൂവട  വവവെദദ്യുതടി

ചസ്ഥാര്ജത്ത് കൂട്ടുകയയ സര്വ്വതടിനയ വെടിലക്കയറ്റെമുണസ്ഥാകുകയയ വചയ്യുന്നു. ഇങ്ങവന

രൂക്ഷമേസ്ഥായ  പ്രതടിസനടി  നടിലനടില്ക്കുമമസ്ഥാള്  ജനങ്ങവള  സഹസ്ഥായടിമക്കണ
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സമേയതത്ത്  സഹസ്ഥായടിച്ചടിവലങടില്മപസ്ഥാലുയ  ഉപദവെടിക്കസ്ഥാതടിരടിക്കസ്ഥാനസ്ഥാണത്ത്  ഇദൗ

ഗവെണ്വമേനത്ത്  ശദ്ധടിമക്കണടിയടിരുന്നതത്ത്.  പ്രതടിസനടി   പരടിഹരടിക്കസ്ഥാന്

ഇമപസ്ഥാള് മേറ്റെത്ത് മേസ്ഥാര്ഗ്ഗങ്ങള് മതമടണതടിനപകരയ എളപതടില് വവെള്ളക്കരയകൂടടി

മകസ്ഥാടടിക്കണക്കടിനത്ത്  രൂപയവട  ബസ്ഥാധരത  ജനങ്ങളവടമമേല്  അടടിമച്ചല്പടിച്ച

സര്ക്കസ്ഥാരടിവന  നടിലപസ്ഥാടത്ത്  ജനദസ്ഥാഹമേസ്ഥാണത്ത്.  ഇതത്ത്  ഒഴടിവെസ്ഥാമക്കണതസ്ഥായടിരുന്നു.

ഇത്രയയ  പ്രതടിസനടിയള്ള  ഘടതടില്  ഗവെണ്വമേനടിവന  മുമടില്  ഇദൗ

വെടിഷയങ്ങള്  സഭ  നടിര്തടിവെച്ചത്ത്  ചര്ച്ച  വചയ്യണവമേന്നത്ത്  പ്രതടിപക്ഷയ

ആവെശരവപടതത്ത്  ജനവെടികസ്ഥാരവത  മേസ്ഥാനടിച്ചതുവകസ്ഥാണസ്ഥാണത്ത്.  അതടിനത്ത്

തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകസ്ഥാവത  ജനമദസ്ഥാഹ നടപടടിയമേസ്ഥായടി മുമന്നസ്ഥാട്ടുമപസ്ഥാകസ്ഥാന് ഗവെണ്വമേനത്ത്

എടുത നടിലപസ്ഥാടടില് പ്രതടിമഷധടിച്ചത്ത് ഞസ്ഥാന്  വെസ്ഥാക്കദൗടത്ത് വചയ്യുന്നു.

(ഗവെണ്വമേനത്ത്  നടിലപസ്ഥാടടില്  പ്രതടിമഷധടിച്ചത്ത്  ശസ്പീ.  മമേസ്ഥാന്സത്ത്  മജസ്ഥാസഫത്ത്

സഭവെടിടത്ത് പുറത്തുമപസ്ഥായടി.)

ശസ്പീ  .   അനൂപത്ത് മജക്കബത്ത്: സര്, വപസ്ഥാതുമമേഖലസ്ഥാ സസ്ഥാപനങ്ങളടക്കയ 1,591

മകസ്ഥാടടി രൂപയവട കുടടിശടിക വെസ്ഥാടര് അമതസ്ഥാറടിറ്റെടിക്കത്ത് ലഭടിക്കസ്ഥാനവണന്നത്ത് ഇവെടിവട

പ്രതടിപസ്ഥാദടിക്കുകയണസ്ഥായടി.  അതരതടിലുള്ള കുടടിശടികകള് പടിരടിവച്ചടുക്കസ്ഥാനയ

ഗവെണ്വമേനടില്നടിന്നത്ത്  ലഭടിക്കുന്ന   ഗസ്ഥാനത്ത്  കൃതരസമേയതത്ത്  ലഭരമേസ്ഥാക്കസ്ഥാനമുള്ള
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നടപടടിയസ്ഥാണുണസ്ഥാമകണതത്ത്.  ഇപ്രസ്ഥാവെശരയ   169  മകസ്ഥാടടി  രൂപയവട  കുറവെത്ത്

ഗസ്ഥാനടില്   വെന്നുവവെന്നസ്ഥാണത്ത്  മേനസടിലസ്ഥാക്കസ്ഥാന്  കഴടിയന്നതത്ത്.  ഇദൗ  രസ്പീതടിയടില്

മുമന്നസ്ഥാടത്ത്  മപസ്ഥായടിരുവന്നങടില്  400  മകസ്ഥാടടി  രൂപയവട  അധടികവെരുമേസ്ഥാനയ

പ്രതസ്പീക്ഷടിക്കുന്ന  തസ്ഥാരടിഫത്ത് വെര്ദ്ധനവെത്ത് ഒഴടിവെസ്ഥാക്കസ്ഥാന് കഴടിയമേസ്ഥായടിരുന്നു. 2023-

24-വല ബഡ്ജറ്റെത്ത് വെലടിവയസ്ഥാരു നടികുതടിഭസ്ഥാരയ ജനങ്ങളവടമമേല് അടടിമച്ചല്പടിച്ചു.

വവവെദദ്യുതടി നടിരക്കത്ത് വെര്ദ്ധടിപടിക്കുന്നമതസ്ഥാവടസ്ഥാപയ വവെള്ളക്കരവയ വെര്ദ്ധടിപടിച്ചതത്ത്

സസ്ഥാധസ്ഥാരണക്കസ്ഥാരവന  ജസ്പീവെടിതയ  ദുസഹമേസ്ഥാകുന്ന  നടിലയടിമലയ്ക്കത്ത്  മേസ്ഥാറുകയസ്ഥാണത്ത്.

ഭടിന്നമശഷടിക്കസ്ഥാരസ്ഥായ കുടടികളള്ള കുടുയബങ്ങവള ഒഴടിവെസ്ഥാക്കുവമേന്നത്ത് അങ്ങടിവെടിവട

പറഞ.  മേസ്ഥാരകമരസ്ഥാഗയ പടിടടിവപട എത്രമയസ്ഥാ കുടുയബങ്ങളണസ്ഥാകുയ.  അവെരുവട

അവെസവയന്തസ്ഥാണത്ത്?  ഓമരസ്ഥാരുതരുവടയയ  ജസ്പീവെടിത  സസ്ഥാഹചരരങ്ങള്

വെരതരസ്തമേസ്ഥായ  നടിലയടില്, മക്ലേശകരമേസ്ഥായ  നടിലയടില്,  ഇന്നത  പ്രമതരക

അന്തരസ്പീക്ഷതടില്  വെന്നുവകസ്ഥാണടിരടിക്കുമമസ്ഥാഴസ്ഥാണത്ത്  വവെള്ളക്കരയ

വെര്ദ്ധടിപടിക്കുന്നതത്ത്.  ഒരു  വവപസവയന്നത്ത്  ലഘൂകരടിച്ചത്ത്  ബഹുമേസ്ഥാനവപട  മേനടി

പറയന്നതടിമനസ്ഥാടത്ത്  ഒരുകസ്ഥാരണവെശസ്ഥാലുയ  മയസ്ഥാജടിക്കസ്ഥാന് കഴടിയടില.   ഇന്നവത

പ്രമതരക  സസ്ഥാഹചരരതടില്  ഇതത്ത്  ഒഴടിവെസ്ഥാക്കവപമടണതുതവന്നയസ്ഥാണത്ത്.

അക്കസ്ഥാരരയ ചര്ച്ച വചയ്യസ്ഥാതതടില് പ്രതടിമഷധടിച്ചത്ത് ഞസ്ഥാന് വെസ്ഥാക്കദൗടത്ത് വചയ്യുന്നു.
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(ഗവെണ്വമേനത്ത് നടിലപസ്ഥാടടില് പ്രതടിമഷധടിച്ചത്ത് ശസ്പീ.  അനൂപത്ത് മജക്കബത്ത് സഭ

വെടിടത്ത് പുറത്തുമപസ്ഥായടി.

സഭ  വെടിടത്ത്  പുറത്തുമപസ്ഥായ  പ്രതടിപക്ഷസ്ഥായഗങ്ങള്  അല്പസമേയതടിനകയ

സഭയടില് തടിരടിവക ഹസ്ഥാജരസ്ഥായടി.)


