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മമ  .   സസ്പീക്കര: ഓരഡര......... ഓരഡര........ ചചചോദദദ്യം നമ്പര *241

ചദശസ്പീയപചോത വമകസനതമനുള്ള മചോരഗ്ഗ ചരേഖകള

(*241) ശസ്പീ  .   സമ  .   ദമവചോകരേന  :

ശസ്പീമതമ  ഇ  .   എസസ  .   ബമജമചമചോള  :

ശസ്പീ  .   ഇ  .   കക  .   വമജയന  :

ശസ്പീ  .    കക  .    രേചോജന  : തചോകഴെ  കചോണുന്ന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ  കപചോതുമരേചോമതദ്യം

രേജമചസ്ട്രേഷനുദ്യം വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമചോ:

(എ)  സദ്യംസചോനതസ  ഏകതലചോദ്യം  ചദശസ്പീയപചോതകളചോണസ  വമകസമപമക്കുവചോന

തസ്പീരുമചോനമചമട്ടുള്ളതസ;

(ബമ)  എത്ര  മസ്പീറ്റര  വസ്പീതമയമല്  ഈ  പചോതകള  വമകസമപമക്കുന്നതമനചോണസ

തസ്പീരുമചോനമചമട്ടുള്ളതസ;   ഇതമനചോയമ  എകന്തെങമലദ്യം  മചോരഗ്ഗ  ചരേഖകള

തയചോറചോക്കമയമട്ടുചണചോ; എങമല് വമശദമചോക്കുചമചോ;

(സമ)  ഭൂമമ നഷ്ടകപടുന്നവരക്കചോയമ പുതമയ പചോചക്കജുകള പ്രഖദചോപമചമട്ടുചണചോ;

എങമല് വമശദചോദ്യംശങ്ങള കവളമകപടുതചമചോ;

(ഡമ)  ചദശസ്പീയപചോതകളുകട  വമകസനതമനചോയമ  പ്രതസ്പീകമക്കുന്ന  കചലവദ്യം

ഇതമല് ചകന്ദ്രതമല് നമനദ്യം ലഭമക്കുകമന്നസ പ്രതസ്പീകമക്കുന്ന സഹചോയവദ്യം സദ്യംബനമച
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വമശദചോദ്യംശദ്യം ലഭദമചോക്കുചമചോ?

 കപചോതുമരേചോമതദ്യം രേജമചസ്ട്രേഷനുദ്യം വകുപ്പുമനമ (ശസ്പീ  .   ജമ  .   സുധചോകരേന  ): സര, 

(എ)  സദ്യംസചോനകത  പ്രധചോന  ചദശസ്പീയപചോതകളചോയ  എന.എചസ.  17-ഉദ്യം

എന.എചസ.  47-ഉദ്യം  മറ്റസ  ചദശസ്പീയ  പചോതകളചോയ  എന.എചസ.  49  (ചബചോഡമകമടസ  -

കുണന്നൂര), എന.എചസ. 208 (കകചോലദ്യം - കഴുതുരുടമ), എന.എചസ. 212 (ചകചോഴെമചക്കചോടസ

- മുതങ്ങ), എന.എചസ. 213 (ചകചോഴെമചക്കചോടസ - പചോലക്കചോടസ), എന.എചസ. 220 (കകചോലദ്യം

- കുമമളമ),  എന.എചസ. 183 എ (ഭരേണമക്കചോവസ - പതനദ്യംതമട – വണമകപരേമയചോര),

എന.എചസ.  -  185  (അടമമചോലമ  -  പപനചോവസ  -  കുമമളമ  )  എന്നമവയചോണസ

വമകസമപമക്കുവചോന ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതസ. 

(ബമ)  എന.  എചസ.  17,  എന.എചസ.  47  എന്നമവ  45  മസ്പീറ്റര വസ്പീതമയമലദ്യം മറ്റസ

ചദശസ്പീയപചോതകള  ചകന്ദ്ര  സരക്കചോരേമകന്റെ  വചോരഷമക  പദ്ധതമയമല്  ഉളകപടുതമ

ചപവ്ഡസ  ചഷചോളഡചറചോടുകൂടമയ  രേണ്ടുവരേമപചോതയചോയമ  18  മസ്പീറ്റര  വസ്പീതമയമലമചോണസ

വമകസമപമക്കചോന ഉചദ്ദേശമചമരേമക്കുന്നതസ.  ഇതമല് എന.എചസ. 47-കന്റെ വചോളയചോര മുതല്

വടക്കുദ്യംചചരേമ  വകരേയദ്യം  തൃശ്ശൂര  മുതല്  അരൂര  വകരേയമുള്ള  ഭചോഗങ്ങള

നചോലവരേമപചോതയചോയമ  വമകസമപമചമട്ടുണസ.   വടക്കുദ്യംചചരേമ  മുതല്  തൃശ്ശൂര  വകരേയദ്യം

കഴെക്കൂടദ്യം  മുതല്  തമമഴചോടസ  അതമരതമ  വകരേയമുള്ള  ഭചോഗകത  നമരമചോണ
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പ്രവരതനങ്ങള പുചരേചോഗമമച്ചുവരുന.  ചദശസ്പീയപചോതചോ വമകസനവമചോയമ ബനകപടസ

സലചമകറ്റടുപസ  നടതചമ്പചോള  അപലനകമന്റെമലള്ള  പ്രശ്നങ്ങള

പരേമഹരേമക്കുന്നതമനചോയമ  സദ്യംസചോന  ചസ്പീഫസ  കസക്രടറമയകട  ചനതൃതത്വതമലള്ള

ഉന്നതതല  കമമറ്റമ  രൂപസ്പീകരേമചമട്ടുണസ.   പ്രസ്തുത  കമമറ്റമ  അപലന കമന്റെമലള്ള

പരേചോതമകള  പരേമചശചോധമചസ  പുതമയ  ഡമ.പമ.ആര .  കണ്സളടന്റെമനുചവണ

നമരചദ്ദേശങ്ങള നല്കുവചോന നടപടമ എടുതമട്ടുണസ.  ചദശസ്പീയപചോതചോ വമകസനതമനസ

കരണചോടക  അതമരതമ  മുതല്  കവങ്ങളദ്യം  വകരേയള്ള  ഭചോഗകത  ഡമ.പമ.ആര.

പുതുക്കുന്നതമനുള്ള  നടപടമകള  പുചരേചോഗമമച്ചുവരുന.   കവങ്ങളദ്യം  മുതല്  ഇടപള്ളമ

വകരേയദ്യം  ചചരതല  മുതല്  കഴെക്കൂടദ്യം  വകരേയമുള്ള  ഭചോഗതമകന്റെ  ഡമ.പമ.ആര.

കണ്സളടന്റെമകന  കതരേകഞ്ഞെടുക്കുന്നതമനുള്ള  കടണര  നടപടമകള

പൂരതസ്പീകരേമചമട്ടുണസ.   മറ്റസ  ചദശസ്പീയപചോതകള  (എന.എചസ.  49,  എന.എചസ.  208,

എന.എചസ. 212, എന.എചസ. 213, എന.എചസ. 220, എന.എചസ. 183 എ, എന.എചസ.

185  എന്നമവ)  ചപവ്ഡസ  ചഷചോളഡചറചോടുകൂടമയ  രേണ്ടുവരേമപചോതയചോയമ

വമകസമപമക്കുവചോനുള്ള  ഡമ.പമ.ആര.  ഘടദ്യംഘടമചോയമ  ചകന്ദ്രമനചോലയതമകന്റെ

വചോരഷമക  പദ്ധതമയമല്കപടുതമ  കപചോതുമരേചോമതസ  വകുപ്പുവഴെമ  നടപമലചോക്കമവരുന.

ചദശസ്പീയപചോതകള വമകസമപമക്കുന്നതസ ചകന്ദ്ര ഉപരേമതല ഗതചോഗത മനചോലയതമകന്റെ
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മചോരഗ്ഗ നമരചദ്ദേശങ്ങള അനുസരേമചചോണസ.

(സമ)  ചദശസ്പീയപചോതചോ  വമകസനതമനചോയമ  സലദ്യം  ഏകറ്റടുക്കുചമ്പചോള

ചകന്ദ്രതമല് നമലവമല് വന്ന പുതമയ ലചോന്റെസ അകത്വമസമഷന ആകസ  (Right to Fair

Compensation  and  Transparency  in  Land  Acquisition,  Rehabilitation  and

Resettlement  Act  2013)  പ്രകചോരേദ്യം  ആയമരേമക്കുദ്യം  സലതമകന്റെ  വമല

നമശ്ചയമക്കുന്നതുദ്യം  മറ്റസ  നഷ്ടപരേമഹചോരേദ്യം  കണക്കചോക്കുന്നതുദ്യം.  വദവസകള  പ്രസ്തുത

ആകമകന്റെ കസകന 26-32, 38, 105-ലദ്യം അനുബന കഷഡഡ്യൂളുകളചോയ കഷഡഡ്യൂള - 1,

കഷഡഡ്യൂള  -2,  കഷ ഡഡ്യൂള  -  3  -ലദ്യം  ഉളകപടുതമയമരേമക്കുന.   സലവമല

നമശ്ചയമക്കുചമ്പചോള  അടുത  പ്രചദശതസ  ചരേഖകപടുതമയമട്ടുള്ള  ഏറ്റവദ്യം  കൂടമയ

വമലയകട  രേണസ  മടങ്ങസ  മുതല്  നചോലസ  മടങ്ങുവകരേ  (കസചോചലഷദദ്യം  ഉളകപകട)

ലഭമക്കുകമന്നചോണസ ചദശസ്പീയപചോത അചതചോറമറ്റമ അറമയമചമട്ടുള്ളതസ.

(ഡമ)  ചദശസ്പീയപചോതചോ  വമകസനതമകന്റെ  പൂരണമചോയ  കചലവസ  വഹമക്കുന്നതസ

ചകന്ദ്രസരക്കചോരേചോണസ.   ഇതമകന്റെ  ഡമ.പമ.ആര.  പൂരതസ്പീകരേമചചോല്  മചോത്രകമ

നമരമചോണതമനസ പ്രതസ്പീകമക്കുന്ന തുക അറമയചോന കഴെമയ.

ശസ്പീ  .    സമ  .    ദമവചോകരേന:  സര,   ചകരേളതമകല  ജനങ്ങളുകട  ഗതചോഗതകത

സദ്യംബനമക്കുന്ന  അതസ്പീവ  ഗുരുതരേമചോയ  ഒന്നചോണസ  ചദശസ്പീയപചോതയകട  പ്രശ്നദ്യം.
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ആദദമചോയമ  ഞചോന  ബഹുമചോനകപട  മനമകയ  അഭമനനമക്കുകയചോണസ.   കചോരേണദ്യം

കഴെമഞ്ഞെ  ദമവസങ്ങളമല്  അചദ്ദേഹദ്യം  തകന്ന  ചദശസ്പീയപചോതയമകല  കുഴെമയമല്

ഇറങ്ങമകയന്നചോണസ  ഒരു  പത്രതമല്  എഴുതമയമരേമക്കുന്നതസ.   ഞചോന  അതുവഴെമ

ചപചോയമരുന.  കചോയദ്യംകുളദ്യം  മുതല് ചചരതല വകരേ ചറചോഡമല്ക്കൂടമ  സഞ്ചരേമക്കുന്നതസ

മനുഷദസചോദ്ധദമല.   ഇന്നകല ഞചോന തമരേമച്ചുവന്നചപചോള അങ്ങസ  കുഴെമയമല് ഇറങ്ങമ

പരേമചശചോധമചതമകന്റെ ഗുണങ്ങള കണ്ടു.  ചദശസ്പീയപചോതയകട ഗതമ ഇതചോകണങമല്  മറ്റസ

ചറചോഡുകളുകട   സമതമ  എന്തെചോയമരേമക്കുദ്യം.   ഇന്തെദയമകല    ചദശസ്പീയപചോതകളുകട

പുചരേചോഗതമയകട  ശരേചോശരേമ  എടുതചോല്  ചകരേളതമല്   അരഹമചോയ  വമകസനദ്യം

വന്നമട്ടുചണചോ? അചതചോകടചോപദ്യം  ചദശസ്പീയപചോതചോ വമകസനതമകന്റെ പൂരണമചോയ കചലവസ

വഹമക്കുന്നതസ  ചകന്ദ്ര  സര ക്കചോരേചോകണന്നചോണസ  അങ്ങയകട  മറുപടമയമല്

പറഞ്ഞെമരേമക്കുന്നതസ.   ഇതമകന്റെ ഡമ.പമ.ആര.  മചോത്രമചോണസ സദ്യംസചോന സരക്കചോരേമകന്റെ

ചുമതല.     ചചരതല  മുതല്  കഴെക്കൂടദ്യം  വകരേയള്ള  ഭചോഗതമകന്റെ  ഡമ.പമ.ആര.

കണ്സള ടന്റെമകന  കതരേകഞ്ഞെടുക്കുന്നതമനുള്ള  കടണര  നടപടമകള

പൂരതസ്പീകരേമചമട്ടുകണനദ്യം  അങ്ങയകട  മറുപടമയമല്  പറഞ്ഞെമട്ടുണസ.   മൂന്നസ

പതമറ്റചോണചോയമ  ഇതമനുള്ള  നടപടമകള  നടക്കുന.  ഈ  ചദശസ്പീയപചോതയകട  വരക്കസ

സമയബനമതമചോയമ  തസ്പീരക്കചോനുള്ള  എകന്തെങമലദ്യം  നമരചദ്ദേശങ്ങള  ഗവണ്കമന്റെമകന്റെ
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ഭചോഗതചണചോ; അതമകനക്കുറമചസ ഗവണ്കമന്റെസ ഗഗൗരേവമചോയമ ആചലചോചമക്കുനചണചോ?

ശസ്പീ  .    ജമ  .    സുധചോകരേന:  സര,  അങ്ങസ  ഇവമകട  ചൂണമക്കചോണമചതുചപചോകല

ചദശസ്പീയപചോതയസ  ചദശസ്പീയ  നമലവചോരേമമകലന്നസ  മചോത്രമല  പലയമടതദ്യം  പ്രചോചദശമക

ചറചോഡുകളുകട  നമലവചോരേദ്യംചപചോലമമലചോകതയചോണസ  നമരമമച്ചുവരുന്നതസ.   അതമകന്റെ

ഫലമചോയമടചോണസ  ചകചോണ്ടചോകസ  പസ്പീരേസ്പീഡസ  കഴെമയചോന  ഒന്നരേ  വരഷമുണചോയമട്ടുദ്യം  ആ

നമരമചോണതമകല തകരേചോറുദ്യം അഴെമമതമയദ്യം കചോരേണമചോണസ ഓചമറ മുതല് ചചരതല

വകരേയള്ള  സദ്യംഭവമുണചോയമട്ടുള്ളതസ.   അതമകന്റെ  വമശദചോദ്യംശങ്ങളമചലയസ  ഞചോന

കടക്കുന്നമല.   ചദശസ്പീയപചോത  നമരമമക്കുചമ്പചോള  ഇവമടകത  കചോലചോവസ

കണക്കമകലടുചക്കണതുകണനദ്യം ഇതസ വളകരേ നല രേസ്പീതമയമല് നമരമമക്കുന്നതമനുള്ള

നമരചദ്ദേശങ്ങളുദ്യം  ചകന്ദ്രതമനസ  നല്കമയചോല്  അവര  അതസ  അദ്യംഗസ്പീകരേമക്കചോറമല.

ഉപരേമതലദ്യം  പൂശുന്ന  ഒരു  ചപ്രചോജകസ  മചോത്രമചോണസ   അവര  തരുന്നതസ.   അതുതകന്ന

ചവണത്ര  ഭദ്യംഗമയചോയമ  കചയ്യുകയമമല.  ഇതരേദ്യം  കചോരേദങ്ങകളചോകക്ക

ഭൂതകചോലതമലള്ളതചോണസ.    ചരച  കചയസ  ഇതമകനചോകക്ക  പരേമഹചോരേങ്ങള

കചോചണണതചോയമട്ടുണസ.   ഈ  ഗവണ്കമന്റെസ  അധമകചോരേതമല്  വന്ന  ആദദകത

ആഴ്ചയമല്തകന്ന ബഹുമചോനകപട മുഖദമനമ നചോഷണല് പഹചവ അചതചോറമറ്റമ ഓഫസ

ഇന്തെദയകട  ഉതരേവചോദകപട  ആളുകകളയദ്യം  ഇവമടകത  എന.എചസ.
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അധമകചോരേമകകളയദ്യം വമളമചസ  നകലചോരു ചരച നടതകയണചോയമ.  ഞചോനുദ്യം  അതമല്

പകങടുതമരുന.  കചോസരചഗചോഡസ മുതല് തമമഴചോടസ  അതമരതമവകരേയള്ള നചോഷണല്

പഹചവ രേണസ വരഷതമനുള്ളമല് ഗതചോഗതചയചോഗദമചോക്കുകമന്നചോണസ ആ ചരചയമല്

എന .എചസ.എ.ഐ.  പറഞ്ഞെമരേമക്കുന്നതസ.   അതമനചോവശദമചോയ  സലദ്യം  ഏകറ്റടുക്കല്

ഉളകപകടയള്ള എലചോ  സഹചോയങ്ങളുദ്യം  സദ്യംസചോന ഗവണ്കമന്റെസ  കചയ്തുവരേമകയചോണസ.

വകുപസ  മചോത്രമല  ബഹുമചോനകപട  മുഖദമനമയദ്യം  അതമല്  പ്രചതദക  തചോല്പരേദമചോണസ

എടുതമട്ടുള്ളതസ.  രേണസ വരഷതമനുള്ളമല് ചദശസ്പീയപചോത ഗതചോഗതചയചോഗദമചോക്കചോനുള്ള

ശക്തമചോയ  നസ്പീക്കമുണചോകണദ്യം.   ഭൂമമ  എടുക്കുന്നതമനസ  കുറചസ

തരക്കങ്ങളുള്ളതുകകചോണചോണസ  കടണര  നടപടമകളമല്  കടക്കചോന  കഴെമയചോതതസ.

ഓചമറ,  ചചരതല ഭചോഗകതചോകക്ക തരക്കങ്ങളുണസ. ആ തരക്കങ്ങള പരേമഹരേമക്കചോന

ഡമസ്ട്രേമകസ  കളകരമചോര  സചോമരതദപൂരവദ്യം  ഇടകപചടണതചോയമട്ടുണസ.   ആ

കചോരേദങ്ങകളചോകക്ക  ചരച  കചയമട്ടുണസ.  രേണസ  വരഷതമനുള്ളമല്  ഇതസ

പൂരതസ്പീകരേമക്കചോനുള്ള  ഒരു  നല  പരേമശമവദ്യം  കൂടചോയ്മയദ്യം  നടചതണതുണസ.

അതമനുചവണമ  സദ്യംസചോന ഗവണ്കമന്റെമകന്റെ  ശക്തമചോയ നമലപചോടുകളുണചോകുകമന്നസ

സഭകയ അറമയമക്കചോന ഞചോന ആഗ്രഹമക്കുന.  

ശസ്പീ  .    സമ  .    ദമവചോകരേന:  സര,   രേണസ  വരഷതമനകദ്യം  ചകരേളതമകല
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ചദശസ്പീയപചോതകകളലചോദ്യം  സഞ്ചചോരേചയചോഗദമചോകുകമന്ന  മനമയകട  ഉറപസ

പചോലമക്കകപടുന്നതമനചോയമ  നമുക്കസ  കചോതമരേമക്കചോദ്യം.  ഭൂമമ  ഏകറ്റടുക്കുചമ്പചോള  ഭൂ

ഉടമസരക്കസ കമചടണ ആനുകൂലദങ്ങള കചോലതചോമസദ്യം വന്നസ ചകചോടതമ കയറമയചോലദ്യം

ലഭമക്കുന്നമല.   അതുകകചോണചോണസ  ഭൂമമ  സറണര  കചയചോന  ആളുകള

വമസമതമക്കുന്നതസ.  അതമനസ സതത്വരേമചോയ നടപടമ എടുക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .   ജമ  .   സുധചോകരേന: സര, തസ്പീരചയചോയദ്യം നടപടമ എടുക്കുദ്യം.  ഭൂമമ ഏകറ്റടുക്കുന്ന

പ്രചദശതള്ള ഭൂമമയകട വമല ചനചോക്കമയമടസ രേണസ മടങ്ങുമുതല് നചോലസ മടങ്ങുവകരേ വമല

നല്കുകമന്നചോണസ  ചകന്ദ്ര  ചദശസ്പീയപചോതചോ   അചതചോറമറ്റമ  തകന്ന  പറഞ്ഞെമരേമക്കുന്നതസ.

വമലകയ  സദ്യംബനമചസ  തൃപമകരേമചോയ  നമലപചോടസ  വന്നമട്ടുണസ.   എലചോ  മചോനുഷമക

പരേമഗണനകളുദ്യം  നല്കമകക്കചോണ്ടുതകന്ന  ഇതസ  നടപചോക്കുക  എനള്ള  ഉറച

നമലപചോടചോണസ  സത്വസ്പീകരേമക്കുന്നതസ.   തസ്പീരചയചോയദ്യം  ഭൂമമക്കസ  നദചോയവമല  വചമട്ടുണസ.

എകന്തെങമലദ്യം പ്രശ്നമുള്ളയമടതസ കനചഗചോചഷദറ്റസ കചയസ വമല തസ്പീരുമചോനമക്കചോദ്യം.  ഡമചല

ഒഴെമവചോക്കചോനുള്ള നടപടമകയടുക്കചോന ഡമസ്ട്രേമകസ കളകരമചോകരേ ചുമതലകപടുതമയമട്ടുണസ.

അതസ ശക്തമചോയമ ഞങ്ങള നമരേസ്പീകമച്ചുവരേമകയചോണസ.  

ശസ്പീമതമ  ഇ  .    എസസ  .    ബമജമചമചോള:  സര,  മണ്സൂണ് ആരേദ്യംഭമക്കുന്നതമനസ  മുമ്പസ

മനമകയന്ന  നമലയമല്  അങ്ങസ  നടതമയ  തയചോകറടുപ്പുകള  പ്രതദകദ്യം



Uncorrected/ Not for publication
9

പ്രശദ്യംസനസ്പീയമചോണസ.   ഏറ്റവദ്യം കുറഞ്ഞെതസ അഞ്ഞൂറസ ചകചോടമ രൂപയകട ലചോഭകമങമലദ്യം

സദ്യംസചോന സരക്കചോരേമനസ  ഉണചോയമട്ടുണചോകുദ്യം.   മഴെകവള്ളദ്യം ചറചോഡമലൂകട  ഒഴുകമയചോണസ

ചറചോഡ ഡുകള  പ്രധചോനമചോയദ്യം  നഷ്ടകപട്ടുചപചോകുന്നതസ.  അങ്ങയകട  ചനതൃതത്വതമല്

നടതമയ  ഇടകപടല്   മചോതൃകചോപരേദ്യം  തകന്നയചോണസ.   എലചോ  സലങ്ങളമലദ്യം

തൃപമകരേമചോയമ  എതചോന  കഴെമചഞ്ഞെചോ  എന്നസ  ചചചോദമചചോല്  എതചോന  കഴെമ ഞ്ഞെമലചോ

എങമല്ചപചോലദ്യം  അങ്ങസ  നടതമയ  ഇടകപടല്    മചോതൃകചോപരേകമന്ന  നമലയമല്

തകന്നയചോണസ കചോണുന്നതസ.  നചോഷണല് പഹചവ അചതചോറമറ്റമ രൂപകല്പന കചയമട്ടുള്ള

Wayside  Amenities  Centre  ചകരേളതമല്  സചോപമക്കുന്നതമനുചവണമ

ഉചദ്ദേശമക്കുനചണചോ;  അതുമചോയമ  ബനകപട  എകന്തെങമലദ്യം  നമരചദ്ദേശദ്യം  അങ്ങയകട

ഭചോഗതചണചോ?

ശസ്പീ  .    ജമ  .    സുധചോകരേന:  സര,  നമരചദ്ദേശങ്ങള ചനരേകതതകന്നയണസ.  കഴെമഞ്ഞെ

ഗവണ്കമന്റെസ  അതമനസ  ചമല  കചോരേദങ്ങള  കചയമരുന.   അതസ  ഫലപ്രദമചോയമ

നടപമലചോക്കുന്നതമനുള്ള ശക്തമചോയ നമലപചോടുകള  ഇനമയദ്യം ആവശദമചോണസ.  

ശസ്പീ  .    ഇ  .    കക  .    വമജയന:  സര,  ചദശസ്പീയ  പചോതയമല്  മചോഹമ  പചോലദ്യം  അടച

സചോഹചരേദതമല്,  മഴെക്കചോലമചോയതുകകചോണസ  വലമയ  വചോഹനങ്ങള

ഓടമയതമകനതടരന്നസ,  എകന്റെ  മണ്ഡലതമകല  മൂന്നസ  ചറചോഡുകള  പചോകട
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തകരന്നമരേമക്കുകയചോണസ.   ചദശസ്പീയപചോതയമചോയമ  ബനകപട  പ്രശ്നതമല്  വടകരേ

ചമഖലയമല്  ഭൂമമ  അളക്കചോന   കചന്നചപചോള  വലമയ  എതമരപ്പുകള  വന്നമട്ടുണസ.

അതമനസ  ഇരേകളചോയവരുമചോയമ  ഒരു സഗൗഹൃദ ചരച നടതമ  പരേമഹചോരേദ്യം  കചോണചോന

ശമദ്യം നടതചമചോ;  ചനരേകത അവമകട വലമയ പ്രശ്നങ്ങളുണചോയതചോണസ.  അതരേദ്യം ഒരു

ശമദ്യം  അനമവചോരേദമചോകണന്നചോണസ  എനമക്കസ  ചതചോനന്നതസ.  അതമനസ  നടപടമ

സത്വസ്പീകരേമക്കുചമചോ എന്നചോണസ അറമചയണതസ?

ശസ്പീ  .    ജമ  .    സുധചോകരേന:  സര,  ജമലചോ കളകരമചോരക്കചോണസ ജമലകളുകട ചുമതല.

കളകരമചോര അവകരേ വമളമച്ചുകൂടമ ആ പ്രശ്നദ്യം ചരച കചയസ പരേമഹചോരേദ്യം കചോണണകമന്നസ

തസ്പീരുമചോനമചമട്ടുണസ.   അങ്ങസ  പറഞ്ഞെ  മചോഹമ  പചോലവമചോയമ  ബനകപട  പ്രശ്നവദ്യം

അവമടകത  കളകചറചോടുദ്യം  ബനകപടവചരേചോടുദ്യം  ചരച  കചയസ  പരേമഹചോരേദ്യം

കചോണചോവന്നതചോണസ. 

ശസ്പീ  .    കക  .    രേചോജന:  സര,  തൃശ്ശൂര  ജമലയമല്  പചോലമചയക്കരേയമല്  ചടചോള

പമരേമവമകന്റെ  ചപരേമല്  ഇചപചോള  നടനകകചോണമരേമക്കുന്നതസ  യഥചോരതതമല്  ഒരു

പകല് കകചോള്ളയചോണസ.   മണ്ണുതമ മുതല് അങമചോലമ വകരേയള്ള സലമചോണസ കരേചോര

കമ്പനമ ചടചോള പമരേമചക്കണതസ.  പചക അവര മണ്ണുതമ മുതല് ഇടപള്ളമ വകരേയള്ള

ചറചോഡമകന്റെ   ചപരേമലചോണസ  പണദ്യം  പമരേമക്കുന്നതസ.   ആ  ഭസ്പീകരേമചോയ  പകല്
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കകചോള്ളയ്കക്കതമകരേ  കഴെമഞ്ഞെ  ഗവണ്കമന്റെമകന്റെ  കചോലതസ  മുഖദമനമ  ചരച  കചയസ

ജനങ്ങളക്കസ  കകചോടുത  ഒരു  ഉറപ്പുദ്യം  പചോലമക്കകപടമടമല.     അത്രയദ്യം  ദൂരേദ്യം  ചടചോള

പമരേമക്കചോന  ഈ  കമ്പനമക്കസ  അവകചോശമമല.   ഇക്കചോരേദദ്യം  സരക്കചോരേമകന്റെ

ശദ്ധയമല്കപടമട്ടുചണചോ; ഈ പണപമരേമവസ നമയനമക്കചോന സരക്കചോരേമനസ ഏകതങമലദ്യം

തരേതമലള്ള ഇടകപടല് നടതചോന കഴെമയചമചോ?

ശസ്പീ  .   ജമ  .   സുധചോകരേന: സര, ഇതസ ശദ്ധയമല്കപടുകമചോത്രമല ഇതമകനകപറ്റമ ഒരു

ചരചയദ്യം  നടക്കുകയണചോയമട്ടുണസ.   ചടചോളമകന്റെ  നമബനനകളുദ്യം  കചോരേദങ്ങളുകമചോകക്ക

ചകചോണ്ടചോകരമചോര  ഒപ്പുവചമട്ടുള്ളതചോണസ.  അതമകന്റെ  പരേമധമവമടചോണസ

പ്രവരതമക്കുന്നകതങമല് ഗവണ്കമന്റെമനസ  തടയചോവന്നതചോണസ.  ഒപ്പുവച ചകചോണ്ടചോകസ

റദ്ദേസ കചയണകമനള്ള കചോരേദദ്യം നയപരേമചോയതുകകചോണസ ഗവണ്കമന്റെസ തസ്പീരുമചോനമചമടമല.

കപചോതുകവ ചടചോളുകള ധചോരേചോളദ്യം സചോപമക്കുക എന്ന നമലപചോടമചനചോടസ ഈ ഗവണ്കമന്റെസ

നയപരേമചോയമ  ചയചോജമക്കുന്നമല.  നമലവമലള്ളതസ  എന്തെസ  കചയണകമനള്ളതുമചോത്രകമ

ആചലചോചമക്കുനള.  

ശസ്പീ  .    കക  .    മുരേളസ്പീധരേന  :   സര,    കഴെക്കൂടദ്യം  -  ചകശവദചോസപുരേദ്യം  ചറചോഡസ

നചോലവരേമപചോതയചോക്കചോനുള്ള  നമരചദ്ദേശദ്യം  ഗവണ്കമന്റെമകന്റെ  മുന്നമല്  ഉണചോയമരുന.

ഇചപചോള  അതമകന്റെ  സമതമ  എന്തെചോണസ?  അതസ  എത്രനചോളുകകചോണസ
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പൂരതമയചോക്കചോനചോണസ ഗവണ്കമന്റെസ ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതസ?

ശസ്പീ  .    ജമ  .    സുധചോകരേന :   സര,  കഴെക്കൂടദ്യം-ചകശവദചോസപുരേദ്യം  ചറചോഡസ

നചോലവരേമപചോതയചോക്കുന്നതമകനപറ്റമയള്ള  ചരച  ഇചപചോള  നടന്നമടമല.   അക്കചോരേദദ്യം

പരേമചശചോധമചസ  ചവണ തസ്പീരുമചോനങ്ങള എടുക്കുദ്യം.

ശസ്പീ  .    വമ  .    ചജചോയമ:   സര,  ചദശസ്പീയപചോത  വമകസനവമചോയമ  ബനകപടസ

തമരുവനന്തെപുരേദ്യം ജമല ആരേദ്യംഭമക്കുന്ന കടമ്പചോട്ടുചകചോണദ്യം മുതല് നചോവചോയമക്കുളദ്യം വകരേ

വരുന്ന  ഭചോഗതസ  ഒരു  കകസഡമല്  നമന്നസ  മചോത്രമചോണസ   ഭൂമമ  എകറ്റടുക്കുന്നതമനചോയമ

ഇചപചോള കലമടമട്ടുള്ളതസ.   അവമകട ഒരു പ്രധചോനകപട ബചോര ഉണസ.  ആ ബചോറമകന

സദ്യംരേകമക്കചോന  ചവണമയമടചോണസ  അങ്ങകന  കചയ്യുന്നതസ  എന്ന  ആചകപദ്യം

ഉയരനവന്നമരേമക്കുകയചോണസ.     കലമടുന്നതമനസ  ചനതൃതത്വദ്യം നല്കമയ ഉചദദചോഗസന

തചോമസമക്കുന്നതസ  കഴെക്കൂടതചോണസ.   അചദ്ദേഹതമകന്റെ  വസ്പീടസ

ഒഴെമവചോക്കുന്നതമനുചവണമയമട്ടുദ്യം  അവമകട  വലമയ  ശമങ്ങള  നടന്നമട്ടുണസ.

ഇതുസദ്യംബനമചസ  അങ്ങസ പരേമചശചോധമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    ജമ  .    സുധചോകരേന :  സര,  തസ്പീരചയചോയദ്യം.   ഏകതങമലദ്യം തരേതമല് നസ്പീതമ

നമചഷധമച്ചുകകചോണ്ടുള്ള സലദ്യം ഏകറ്റടുചപചോ    മചോനദണ്ഡതമനു വമപരേസ്പീതമചോയമട്ടുള്ള

നമലപചോടുകചളചോ,   ഏകതങമലദ്യം  അധമകചോരേമകളുകട  ഭചോഗതനമന്നസ  ഉണചോയചോല്
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അതുസദ്യംബനമചസ   പരേചോതമ  സമരപമക്കചോദ്യം.  പരേചോതമ  ഗഗൗരേവമചോയമ   പരേമഗണമക്കുദ്യം.

നചോഷണല്  കകഹചവ  വസ്പീതമ  കൂട്ടുചമ്പചോള  ഏകറ്റടുചക്കണ  സലദ്യം  ഏതചോചണചോ  ആ

സലദ്യം  മചോത്രചമ  എടുക്കചോന  പചോടുള.  കഴെമയന്നതുദ്യം  രേണസ  ഭചോഗതനമനദ്യം

തുലദമചോയമതകന്ന സലദ്യം ഏകറ്റടുക്കണദ്യം.  ചമല വലമയ വളവകളുദ്യം തമരുവകളുകമചോകക്ക

ചനകരേയചോക്കുചമ്പചോള  ചമലചപചോള  കചറമയ  വദതദചോസദ്യം  വരുദ്യം.   അതസ   വളകരേ

ലചോഭകരേമചോയമ  നടതന്നതമനു ചവണമയചോണസ.     100  ശതമചോനദ്യം  നസ്പീതമപൂരവമചോയമ

സലദ്യം ഏകറ്റടുക്കല് പൂരതമയചോക്കചോനചോണസ ശമമക്കുന്നതസ.   ശസ്പീ.  സമ.  ദമവചോകരേകന്റെ

ചചചോദദതമനസ   നല്കമയ  ഉതരേദ്യം   ഞചോന  വസ്പീണ്ടുദ്യം  പറയകയചോണസ.  സല

ഉടമകളക്കുള്ള ചകചോമ്പനചസഷന തക്കസമയതസ കകചോടുക്കചോനുദ്യം എലചോ പരേചോതമകളുദ്യം

കളകറുകട  ചനതൃതത്വതമല്  ജമലചോടമസചോനതമല്  തസ്പീരുമചോനമക്കചോനുദ്യം

ജമലചോടമസചോനതമല് നടക്കുന്നമകലങമല് ചസ്പീഫസ കസക്രടറമ കചയരമചോനചോയ കമമറ്റമ

വളകരേ ഉതരേവചോദമചതചോകട പരേചോതമ പരേമഹരേമക്കചോന നമരചദ്ദേശദ്യം കകചോടുതമട്ടുണസ.  ആ

കചോരേദദ്യം  പൂരണമചോയദ്യം  ഉചദദചോഗസനമചോര  ശദ്ധമക്കണകമന്നചോണസ   ഗവണ്കമന്റെമകന്റെ

നമരചദ്ദേശദ്യം.  

കപ്രചോഫ  .    ആബമദസ  ഹുകകസന  തങ്ങള:   സര,  തൃശ്ശൂര  മുതല്  ചകചോഴെമചക്കചോടസ

വകരേയള്ള ചദശസ്പീയപചോത വസ്പീതമകൂട്ടുന്നതുമചോയമ ബനകപടസ  എകന്തെങമലദ്യം നടപടമകള
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ഇഗൗ  സരക്കചോര  വന്നതമനുചശഷദ്യം  സത്വസ്പീകരേമചമട്ടുചണചോ;  സലദ്യം  വമട്ടുകകചോടുക്കുന്ന

ആളുകളക്കസ മചോരക്കറ്റസ  വമല നല്കമ സലദ്യം  ഏകറ്റടുക്കുന്നതമനചോവശദമചോയ നടപടമ

സത്വസ്പീകരേമക്കചോന കഴെമയചമചോ?

ശസ്പീ  .    ജമ  .    സുധചോകരേന:  സര,  തസ്പീരചയചോയദ്യം.  അതമനുള്ള   നടപടമ

സത്വസ്പീകരേമച്ചുവരേമകയചോണസ.  ചനരേകത  പറഞ്ഞെതുചപചോകല  സലതമകന്റെ   വമല

കൃതദമചോയമ  കകചോടുക്കുദ്യം.  എലചോ പരേചോതമകളുദ്യം പരേമഹരേമക്കുദ്യം.  

ശസ്പീ  .   റ്റമ  .   വമ  .   രേചോചജഷസ : സര,  നചോഷണല് കകഹചവയകട ഇരുഭചോഗങ്ങളമലമചോണസ

മമക്കവചോറുദ്യം  എലചോ  കചറുതുദ്യം  വലതുമചോയ  എലചോ  പടണങ്ങളുദ്യം  സമതമകചയ്യുന്നതസ.

അചപചോള പ്രധചോനകപട ജദ്യംഗ്ഷനുകളമല് കകഫ്ലെെ ഓവര നമരമമച്ചുകകചോണസ  കടകള

കപചോളമക്കുന്നതസ  ഒഴെമവചോക്കചോന  കഴെമയദ്യം.     ഗവണ്കമന്റെസ  അതരേദ്യം ഒരു നമലപചോടസ

സത്വസ്പീകരേമക്കുചമചോ;  അചതചോകടചോപദ്യം  ജസ്പീവമചതചോപചോധമകള  നഷ്ടകപടുന്നവരക്കുള്ള

പചോചക്കജുകൂടമ ഇതമല്  ഉളകപടുതചോന ഗവണ്കമന്റെസ തയചോറചോകുചമചോ ?

ശസ്പീ  .    ജമ  .    സുധചോകരേന  :  സര, എലചോ സലങ്ങളമലദ്യം കകഫ്ലെെ ഓവര എനള്ളതസ

എനമക്കസ  പരേമചശചോധമക്കചോകത  പറയചോന  കഴെമയമല.   ഇചപചോള  കകഫ്ലെെഓവറുകള

തസ്പീരുമചോനമചമട്ടുണസ. അതമല് ചമലതസ പൂരതസ്പീകരേണ ഘടതമചലയസ  എതമക്കഴെമഞ.

ഇനമയദ്യം  പുതമയ  കകഫ്ലെെ  ഓവറുകള  എവമകട  ചവണകമനള്ളതസ   ബനകപട
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സചോചങതമക അധമകചോരേമകളുമചോയമ ചരച കചയചോദ്യം.  ജനപ്രതമനമധമകളുകട അഭമപ്രചോയദ്യം

സത്വസ്പീകരേമക്കചോദ്യം.   എലചോ  സലതദ്യം  കകഫ്ലെെഓവര  എനപറയന്നതസ  ഉറപസ  പറയചോന

കഴെമയമല.  എന്നചോലദ്യം  അതസ  പരേമചശചോധമക്കചോവന്നതചോണസ.     സലചമകറ്റടുക്കലമനസ

പചോചക്കജസ തസ്പീരുമചോനമചമട്ടുണസ.  ഒനദ്യം ആചരേചോടുദ്യം പറയചോകത ഇഷ്ടചോനുസരേണദ്യം സലദ്യം

എടുക്കുക,  ആളുകള പരേമഭ്രമമച്ചു നമല്ക്കുക എനള്ള   പ്രശ്നദ്യം ഉണചോകമല.   സലദ്യം

എടുക്കുന്ന പചോത ഏകചദശകമചോകക്ക തമടകപടുതമകഴെമഞ്ഞെമട്ടുണസ.   ചചരതല മുതല്

കഴെക്കൂടദ്യം വകരേയചോണസ തരക്കദ്യം ഉള്ളതസ.  ആദദദ്യം ചറചോഡമകന്റെ വസ്പീതമ  30 മസ്പീറ്റര ആയമ

തസ്പീരുമചോനമചതസ ശസ്പീ.  വമ.എസസ.അച്ചുതചോനനന ഗവണ്കമന്റെമകന്റെ കചോലതചോണസ.   അതസ

അവര അനുവദമചമല.   പമകന്ന  60  മസ്പീറ്റര ആവശദകപട്ടു.  ഒടുവമല് അതസ  45 മസ്പീറ്റര

ആയമ  നമജകപടുതമകകചോണ്ടുള്ള  തസ്പീരുമചോനമചോയമ.   അതുസദ്യംബനമച

ഹമസ്റ്ററമയമചലയ്കക്കചോനദ്യം സമയക്കുറവമൂലദ്യം ഞചോന കടക്കുന്നമല.  ഇചപചോള 45 മസ്പീറ്റര

ആണസ  ചറചോഡമകന്റെ  വസ്പീതമയചോയമ  നമജകപടുതമയമരേമക്കുന്നതസ.   ആ  45 മസ്പീറ്റര

എടുക്കുചമ്പചോള  ഭൂമമ,  കടകള,  സചോപനങ്ങള,  ചദവചോലയങ്ങള  എന്നമവ

നഷ്ടകപടുന്നവരക്കസ  അരഹമചോയ ചകചോമ്പനചസഷന  കകചോടുതകക്കചോണ്ടുള്ള പചോചക്കജസ

തകന്നയചോണസ  നമലവമലള്ളതസ.    അതമകന്റെ  കനചഗചോചഷദഷനചോണസ    ഇചപചോള

നടനകകചോണമരേമക്കുന്നതസ.  ആലപ്പുഴെ  ചപചോലള്ള  ജമലകളമല്   ഡമസ്ട്രേമകസ  കളകര
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ചവണത്ര ഉതചോഹപൂരവദ്യം ഇതസ  നടതന്നമല എകന്നചോരു പരേചോതമ ഒഴെമചചോല് മകറ്റലചോ

ജമലകളമലദ്യം  ശക്തമചോയ  നമലപചോടുകള  സത്വസ്പീകരേമച്ചുവരുനണസ.

തമരുവനന്തെപുരേകതചോകക്ക നല നമലപചോടചോണസ കളകര എടുതകകചോണമരേമക്കുന്നതസ.  

ശസ്പീ  .    അനമല്  അക്കരേ :  സര,  പചോലമചയക്കരേ  ചടചോളുമചോയമ  ബനകപടസ

നമരേവധമയചോയ പരേചോതമകള ഉയരനവരുനണസ.  അതമല്  ഏറ്റവദ്യം പ്രധചോനകപടതസ 10

കമചലചോമസ്പീറ്റര ചുറ്റളവമനകതള്ള ആളുകളകക്കചോകക്ക സഗൗജനദമചോയമ അവമകട പചോസസ

കകചോടുതമട്ടുണസ.  പചക,  പചോലമചയക്കരേയമല്നമനദ്യം ആമ്പല്ലൂരേമചലക്കുദ്യം അതുചപചോകല

പുതുക്കചോടമചലയദ്യം  ആകക 5 കമചലചോമസ്പീറ്ററമല് തചോകഴെ മചോത്രമചോണസ ദൂരേമുള്ളതസ.   അചപചോള

ഇഗൗ  സഗൗജനദതമല്  ഉളകപടചോത  ആളുകളക്കസ  5  കമചലചോമസ്പീറ്റര  ദൂരേചതയസ

കടക്കണകമങമല്  100  രൂപയകട  ചടചോള  അവമകട  കകചോടുചക്കണതചോയമ  വരുനണസ.

ഒരു വണമ വചോടകയസ വമളമചചോല്ചപചോലദ്യം  100  രൂപ കകചോടുചക്കണ സചോഹചരേദദ്യം  ഇല.

അതുകകചോണസ  10 കമചലചോമസ്പീറ്ററമനകതസ ഏറ്റവദ്യം അടുത ജദ്യംഗ്ഷനുകളചോയ ആമ്പല്ലൂര,

പുതുക്കചോടസ  എന്നമവമടങ്ങളമചലയസ  ചപചോകചോന ചവണമ പ്രചതദകമചോയമ സബസ ചവചയചോ

അകലങമല്  അതുമചോയമ  ബനകപട  കരേചോറമല്  എകന്തെങമലദ്യം  ചഭദഗതമ  വരുതചോന

സരക്കചോര തയചോറചോചണചോ? 

ശസ്പീ  .    ജമ  .    സുധചോകരേന :  സര,  ഇഗൗ പ്രശ്നദ്യം അവകരേ വമളമചസ  ചരച കചയമരുന.
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നമലവമലള്ള   കരേചോര  പചോലമക്കണകമന്നസ  അവചരേചോടസ  പറഞ്ഞെമട്ടുണസ.   പുതമയ

ആവശദങ്ങള  അവര  ഉന്നയമക്കുകമന്നസ    അവകചോശകപടുന.   അതമകനപറ്റമ

ഗവണ്കമന്റെമനസ  അറമയമല.   നമലവമലള്ള  കരേചോര  പൂരണമചോയദ്യം  പചോലമക്കുന്നതമനസ

അവര  ബചോധദസരേചോണസ.   ആ  നമലയമല്  തകന്നയള്ള  നമലപചോടചോണസ  ഗവണ്കമന്റെസ

എടുതമട്ടുള്ളതസ. 

ശസ്പീ  .    സമ  .    കക  .    നചോണു :   സര,  വളകരേ  വരഷങ്ങളചോയമ   വടകരേ

നമചയചോജകമണ്ഡലതമകന്റെ  ഒരേറ്റദ്യം  മുതല്  മചറ്റയറ്റദ്യം  വകരേ  ഭൂമമ  അകത്വയര  കചയതസ

സരക്കചോരേമകന്റെ  കയമലചോണസ.   പചക,  ആവശദതമനസ  പണദ്യം  കകചോടുതമടമല.  ഒരു

ഭചോഗതസ  ആളുകള  വളകരേ  ബുദ്ധമമുടമലചോണസ.  ചറചോ ഡമകന്റെ  വസ്പീതമ  45  മസ്പീറ്ററചോയമ

നമജകപടുതന്നതസ  സദ്യംബനമചസ  പല  പ്രചോവശദദ്യം  ചരച  നടതമയമരുന.

ബനകപടവരുമചോയമ  ചരച നടതമ    നഷ്ടപരേമഹചോരേതക നല്കചോന അടമയന്തെരേ

നടപടമ  സത്വസ്പീകരേമക്കണദ്യം.  അവമകട  മൂരേചോടസ  പചോലദ്യം  ബഡ്ജറ്റമല് വന്നമരേമക്കുകയചോണസ.

അവമകട രേണസ പചോലങ്ങളുണസ.  വരഷങ്ങളക്കസ മുമ്പസ കചറമയ പചോലതമകന്റെ ചസചോയമല്

കടസ്റ്റസ  നടതമയതചോണസ.   കപകടന്നസ  നടക്കചോന  ചപചോകുനകവന്നസ

പറഞ്ഞെമരുനകവങമലദ്യം യചോഥചോരതദമചോയമല.      കകഫ്ലെെഓവറമകന്റെ കചോരേദദ്യം ഇവമകട

സൂചമപമച്ചു.   കകഫ്ലെെഓവറമകന  സദ്യംബനമചസ  കഴെമഞ്ഞെ  ഗവണ്കമന്റെമകന്റെ  കചോലതസ
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ചരചകള  നടന്ന  അവസരേതമല്  വടകരേ  മുനമസമപചോലമറ്റമയമല്  അതസ  നടതചോന

സചോധമക്കുചമചോ എന്നതസ  സദ്യംബനമചസ പരേമചശചോധമച്ചു.  കകഫ്ലെെഓവര ഉകണങമല് ഉണസ

ഇകലങമല് ഇല എനപറയണമചോയമരുന.    45 മസ്പീറ്റര സലദ്യം എടുക്കുനകണങമല്

ഇവമകട  ബഹുമചോനകപട  മനമ  പറഞ്ഞെതുചപചോകല  അടമയന്തെരേമചോയമ

എകന്തെചോകക്കയചോണസ  നല്കചോന  ചപചോകുന്നതസ  എന്നസ  വദക്തമചോക്കണദ്യം.    ഇതസ

ചബചോധദകപടുതചോതതുകകചോണചോണസ  പ്രചകചോഭങ്ങളമചലയസ  എതമചചരുന്നതസ.

ഒനകമല്   കകഫ്ലെെഓവര ആകണങമല് കകഫ്ലെെഓവര എനപറയണദ്യം.  വടകരേയകട പല

ഭചോഗതദ്യം  അചനകദ്യം  കടകള  ഉണസ.   ഏകറ്റടുക്കുന്ന  കടകളക്കസ  നഷ്ടപരേമഹചോരേദ്യം

നല്കുന്നതചോചണചോ  അചതചോ     കകഫ്ലെെഓവര  വരുന്നതചോചണചോ  ലചോഭദ്യം  എന്നസ്പീ

കചോരേദങ്ങകളലചോദ്യം  പരേമചശചോധമചസ  അടമയന്തെരേമചോയമ   തസ്പീരുമചോനദ്യം എടുതചോല് ജനങ്ങള

അതുമചോയമ  സഹകരേമക്കുദ്യം.   അകലങമല്   ജനങ്ങളക്കമടയമല്   ഒരു  പരേമഭ്രചോന്തെമ

ഉണചോകുദ്യം.    ഇന്നകത  സചോഹചരേദദ്യം  അതചോണസ.  അതമനസ  അടമയന്തെരേമചോയമ  ഒരു

പരേമഹചോരേദ്യം ഉണചോക്കചോന ബഹുമചോനകപട മനമ സന്നദ്ധനചോകണദ്യം.   

ശസ്പീ  .    ജമ  .    സുധചോകരേന:  സര,  ചകചോഴെമചക്കചോടസ  ഭചോഗകതചോകക്ക ഡമസ്ട്രേമകസ  കളകര

വളകരേ  ശക്തമചോയ  നമലപചോടസ  എടുതമരേമക്കുകയചോണസ.     അഡസ്പീഷണല്  ചസ്പീഫസ

കസക്രടറമ  തകന്ന  ചപചോയമ  ഇക്കചോരേദദ്യം  ചരച  കചയമട്ടുണസ.   ഇഗൗ  സലതമനസ
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വമലകകചോടുതസ ഭൂമമയകട  ബഗൗണറമ തമരേമചമടമടചലയള,  വമല കകചോടുതമട്ടുണചോവമല.

അതമന്റെ വമല കകചോടുക്കചോന ചപചോകുന്നതസ  ഇനമയചോണസ.   അതസ  നമരമചോണതമചലക്കസ

കടക്കുന്ന ഇഗൗ സമയതചോണസ.  പരേചോതമയള്ളവരക്കസ ഡമസ്ട്രേമകസ കളകരക്കസ കകചോടുക്കചോദ്യം.

അവമകട  പരേമഹരേമക്കുന്നമകലങമല്   ഇവമകട  കകചോടുക്കചോദ്യം.  എലചോ  പരേചോതമകളുദ്യം

സതത്വരേമചോയമ  പരേമഹരേമക്കുദ്യം.   സലദ്യം  ഏകറ്റടുതമട്ടുകണങമലദ്യം   കകപസ  കകചോടുതസ

തുടങ്ങമയമടമല.  സലദ്യം  എടുതമടമരേമക്കുകയചോണസ.  നചോഷണല് കകഹചവയമല് വന്ന

പ്രശ്നദ്യം  അതചോണസ.  50  വരഷക്കചോലദ്യം  മുനപസ  തകന്ന  30 മസ്പീറ്റര  ഭൂമമ

എടുതമടമരേമക്കുകയചോണസ.   അതസ  അന്നസ  നമരമമചമരുകന്നങമല്  ഇഗൗ  പ്രശ്നമമല.

അതമചലയസ  ഞചോന  കടക്കുന്നമല.    ഏകറ്റടുത  സലതമനസ     വമല

കകചോടുക്കചോറചോയമടമല.     മുനപസ  പറഞ്ഞെ മറുപടമ   ബഹുമചോനകപട നചോണുചവടചനചോടസ

ഞചോന പറയകയചോണസ, ആ സലതസ എന്തെചോചണചോ വമല അതമകന്റെ രേണസ മടങ്ങസ മുതല്

നചോലസ മടങ്ങസ വകരേ വമല കകചോടുക്കചോന 'നചോഷണല് കകഹചവ അചതചോറമറ്റമ ഓഫസ ഇന്തെദ'

തസ്പീരുമചോനമചമട്ടുണസ.   അതമനപ്രകചോരേദ്യം  ഏകറ്റടുക്കുന്ന  സലതമകന്റെ വമല  കസറ്റമല്

കചയചോവന്നതചോണസ.   ആ  കചോരേദതമല്  ഗവണ്കമന്റെസ  വദക്തമചോയ  നമലപചോടസ

സത്വസ്പീകരേമചമട്ടുണസ.   'നചോഷണല്  കകഹചവ  അചതചോറമറ്റമ'  ഇചപചോള  അതമനസ

അനുകൂലമചോയമ നമല്ക്കുകയചോണസ.  
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ശസ്പീ  .   വമ  .    ഡമ  .    സതസ്പീശന : സര, ഇവമകട സൂചമപമചതുചപചോകല സലകമടുപമനസ

എലചോ ജമലകളമലദ്യം ഒരു കപചോതുമചോനദണ്ഡദ്യം സത്വസ്പീകരേമക്കചോന കഴെമയമല.   35  വരഷദ്യം

മുനപചോണസ ഇടപള്ളമ മുതല് മൂതകുന്നദ്യം വകരേയള്ള സലദ്യം    ഫസ്പീസസ കചയമരുന്നതസ.

അവരക്കചോരക്കുദ്യം  ഭൂമമ   ഒനദ്യം  കചയചോന  കഴെമഞ്ഞെമടമല.   2005-ല്  അവരക്കസ  ഒരു

കസന്റെമനസ ഏറ്റവദ്യം കൂടുതല് കമടമയ തുക  23,000  രൂപ ആണസ.  10  കസന്റെസ സലദ്യം

എടുതചോല്  ചപചോലദ്യം  ഒരു  കസന്റെസ  ഭൂമമ  ചപചോലദ്യം  വചോങ്ങമക്കചോന  കഴെമയചോത

അവസയമലചോണസ.   ഒരുപചോടസ  ആളുകള  ചചരേമയമചലയസ  വലമകചറമയകപട  ഒരു

സദ്യംഭവമചോണസ.   അവര  വസ്പീണ്ടുദ്യം  കടദ്യം  വചോങ്ങമ   ബചോക്കമയണചോയമരുന്ന  സലതസ

വസ്പീടുകള വചചപചോള വസ്പീണ്ടുദ്യം അതസ  എടുക്കചോന ചപചോകുകയചോണസ.   ഇതമകനലചോദ്യം  ഒരു

പ്രചതദക സമസ്പീപനദ്യം ചവണദ്യം.  എലചോ സലങ്ങളമലദ്യം ജമലചോ കളകരമചോകരേ ഏല്പമചസ

യചോനമകമചോയ  ഒരു  കടകസറ്റസ  ബുക്കസ  രേസ്പീതമയമല്  ഇതസ  അകത്വയര  കചയചോന

ചപചോയമക്കഴെമഞ്ഞെചോല്  ഒരുപചോടസ  പ്രതമചഷധങ്ങള  ഉണചോകുദ്യം.   പ്രചതദകമചോയമ

കകകകചോരേദദ്യം  കചചയണ  ചമല  ചകസുകളചോണസ.   ഗവണ്കമന്റെസ  ചനരേമടസതകന്ന

ഇക്കചോരേദതമല് ഇടകപടചോന തയചോറചോകുചമചോ എന്നതചോണസ എകന്റെ ചചചോദദദ്യം.   

ശസ്പീ  .    ജമ  .    സുധചോകരേന  : സര,  കളകരമചോകരേ ഒഴെമവചോക്കമ നമരതമകക്കചോണസ ഇതസ

കചയചോന  പറ്റമല.   അവരുവഴെമ  മചോത്രചമ  ഇതസ  കചയചോന  കഴെമയ.   ജമലയമകല
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റവനഡ്യൂവമകന്റെ  ഹയസ്റ്റസ  അചതചോറമറ്റമ  കളകരമചോരേചോണസ.   മനമമചോരകക്കചോനദ്യം

കനചഗചോഷമചയറ്റസ കചയചോന പറ്റമല.  നമങ്ങള ഉചദ്ദേശമച കചോരേദദ്യം കൃതദമചോയമ കചയചോനുള്ള

നമലപചോടസ  എടുതവരേമകയചോണസ.   മമക്ക  കളകരമചോരുദ്യം  സജസ്പീവമചോയമ  രേദ്യംഗതസ

വന്നമട്ടുണസ.  അങ്ങസ പറഞ്ഞെതുചപചോകല ഭൂമമയകട തുലദ വമലയല കമട്ടുന്നതസ.  ഭൂമമക്കസ

അവമടകത മചോരക്കറ്റസ വമലയകട രേണസ മടചങ്ങചോ നചോലസ മടചങ്ങചോ വമലയചോണസ കമട്ടുന്നതസ.

ഇക്കചോരേദതമല്  ഒരു  തസ്പീരുമചോനദ്യം  സരവകകമചയചോഗദ്യം  എടുതചോല്  അതമല്  നമന്നസ

നമുക്കസ  പമറചകചോട്ടുചപചോകചോന  കഴെമയമല.  അതുസദ്യംബനമചസ   എതമരപ്പുദ്യം  മറ്റസ

കചോരേദങ്ങളുമചോകക്കയകണങമലദ്യം  വമലയകട  കചോരേദദ്യം   പരേമഹരേമക്കചോവന്നചതയള.

അതുചപചോകല   ചദവചോലയങ്ങള മചോറ്റുന്ന  പ്രശ്നദ്യം വരുനണസ.   അവരുമചോയമ സദ്യംസചോരേമചസ

ചദവചോലയങ്ങള  അവര  പറയന്ന  സലതസ  അതുചപചോകല  വച്ചുകകചോടുക്കചോനചോണസ

ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതസ.   അതമകന്റെ  പൂരണമചോയ  കചലവസ  ഇഗൗ  അചതചോറമറ്റമ  വഹമക്കുകമന്നസ

അറമയമചമട്ടുണസ.   എലചോ  കചോരേദങ്ങളമലദ്യം  ഒരു  തസ്പീരുമചോനദ്യം  എടുതമട്ടുണസ.  അതസ

നടപമലചോക്കുന്നതമനുചവണമ  എലചോവരുകടയദ്യം  സഹചോയ  സഹകരേണങ്ങളചോണസ

ആവശദമചോയമട്ടുള്ളതസ.  

ശസ്പീ  .    ആര  .    രേചോമചന്ദ്രന  : സര,  കരുനചോഗപള്ളമ മണ്ഡലതമകല ഓചമറ  മുതല്

കരുനചോഗപള്ളമ  വകരേയള്ള  നചോഷണല്  പഹചവയകട  അശചോസസ്പീയമചോയ
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നമരമചോണദ്യംമൂലദ്യം  അവമകട  അപകടങ്ങള  സമരേമചോയമ

സദ്യംഭവമച്ചുകകചോണമരേമക്കുകയചോണസ.   ഇഗൗ  രേണ്ടുമചോസതമനുള്ളമല്  4  ടചോങര

ചലചോറമകളചോണസ  അവമകട  മറമയകയദ്യം  ഭസ്പീതമജനകമചോയ  അന്തെരേസ്പീകദ്യം  ഉണചോക്കുകയദ്യം

കചയതസ.  അതസ അങ്ങയകട ശദ്ധയമല്കപടമട്ടുചണചോ?

ശസ്പീ  .    ജമ  സുധചോകരേന  : സര,  അതസ  എകന്റെ  ശദ്ധയമല്കപട്ടു.   നചോഷണല്

പഹചവയകട നമരമചോണദ്യം കകചോണചോകണനള്ളതസ എകന്റെ ശദ്ധയമല്കപടമടമല.   ആ

സദ്യംഭവദ്യം  നടക്കുചമ്പചോള  നമകളലചോവരുദ്യം  അവമകടയണചോയമരുന.   ചകരേളതമല്

നചോഷണല്  പഹചവ  നമരമമചമരേമക്കുന്നതസ  ശചോസസ്പീയമചോയമടല.    കമചോതതമല്

പറയകയചോണസ,   അതമല്  എത്രമചോത്രദ്യം  ശചോസസ്പീയമചോക്കചോകമനള്ളതസ  പുതമയ

നമരമചോണവമചോയമ ബനകപടസ കുറച്ചുകൂടമ  ക്രമസ്പീകരേമക്കകപടുദ്യം.  

ശസ്പീ  .    എന  .    ഷദ്യംസുദ്ദേസ്പീന:  സര,  എന.എചസ. 66-ല് ചകചോഴെമചക്കചോടസ  -  പചോലക്കചോടസ

പചോതയമല്  ഏറ്റവദ്യം  കൂടുതല്  ഗതചോഗതക്കുരുക്കസ  അനുഭവകപടുന്ന  പടണമചോണസ

മണചോരക്കചോടസ.   അവമകട  നചോഷണല്  പഹചവയകട  മുമ്പചോകകയള്ള  രേണ്ടു

കപ്രചോചപചോസലകള   ഇഴെഞനസ്പീങ്ങുകയചോണസ.   ഒന്നസ,  മണചോരക്കചോടസ  പബപചോസസ

നമരമചോണദ്യം - 160 ചകചോടമ രൂപ കചലവമലള്ള ഇഗൗ കപ്രചോചപചോസലമകന്റെ അപലകന്മെന്റെസ

തയചോറചോക്കമ അനുമതമക്കുചവണമ അയചമട്ടുണസ എന്നചോണസ അധമകൃതര പറയന്നതസ.  ആ
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അപലകന്മെന്റെമനസ അദ്യംഗസ്പീകചോരേദ്യം കമടമ പ്രവരതമ കപകടന്നസ തുടങ്ങചോനുള്ള നടപടമകള

സത്വസ്പീകരേമക്കുചമചോ;  അചതചോകടചോപദ്യംതകന്ന  മണചോരക്കചോടസ  പടണതമല്  ഓപചറഷന

അനന്തെയമലൂകട  കചയറ്റങ്ങകളചോകക്ക  ഒഴെമപമചസ  ഇചപചോള  ഒരുപചോടസ  സലദ്യം

വസ്പീണ്ടുകമടമയമട്ടുണസ.   അവമകട  ചറചോഡസ  വസ്പീതമകൂട്ടുന്നതമനുള്ള  7  ചകചോടമ  രൂപയകട

കപ്രചോചപചോസലദ്യം  ഇഗൗ  വരഷകത  വചോരഷമക  പദ്ധതമയമല്  ഉളകപടമട്ടുണസ

എനപറയന.   ഇതസ  രേണ്ടുദ്യം  കപകടന്നസ  പ്രചോവരതമകമചോക്കചോന  അങ്ങയകട

ഭചോഗതനമന്നസ ഒരു ഇടകപടല് ഉണചോകുചമചോ?

ശസ്പീ  .    ജമ  സുധചോകരേന  : സര,  തസ്പീരചയചോയദ്യം  അതമകന്റെ  ഫയലകള  വരുതമ

എദ്യം.എല്.എ.കയയദ്യം വമളമചസ ചരച കചയസ എടുത തസ്പീരുമചോനദ്യം എന്തെചോചണചോ അതമകന്റെ

അടമസചോനതമല് തകന്ന മുചന്നചോട്ടുചപചോകുദ്യം.  

ശസ്പീ  .   കക  .   വമ  .   അബ്ദുള ഖചോദര: സര, ഇവമകട പലരുദ്യം ചൂണമക്കചോണമചതുകപചോകല

ചദശസ്പീയപചോതയകട  സലകമടുപ്പുമചോയമ  ബനകപടസ  ആളുകളക്കുള്ള  ആശങ

പരേമഹരേമക്കചോന ഗവണ്കമന്റെസ തയചോറചോകുകമന്നസ പറയകയണചോയമ.  ഒരു പ്രശ്നദ്യം ഇവമകട

ചൂണമക്കചോണമചതസ  പ്രസക്തമചോണസ.   ഇന്നസ  സലകമടുക്കുന്നതസ  1922-കല  ലചോനഡസ

അകത്വമസമഷന  ആകസ  അനുസരേമചചോണസ.   പലയമടതദ്യം  നദചോയമചോയ  വമല

കമട്ടുന്നമലചോകയന്ന  പ്രശ്നമുണസ.   കഴെമഞ്ഞെ  ഗവണ്കമന്റെമകന്റെ  കചോലതസ  മുഖദമനമ
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വമളമച്ചുചചരത  ചയചോഗതമല്  റസ്പീഹചോബമലമചറ്റഷന  ചപ്രചോജകസ  പ്രഖദചോപമക്കുകമന്നസ

പറഞ.  പകക,  അതസ പ്രഖദചോപമക്കുകയണചോയമല.  സദ്യംസചോന ഗവണ്കമന്റെസ ഇഗൗ

നടപടമകളമചലക്കസ  കടക്കുന്നതമനുമുമ്പസ  ബഹുമചോനകപട  മനമ  ഇവമകട

പറഞ്ഞെതുചപചോകല  ഒരു  പുനരേധമവചോസ  പദ്ധതമ  മുനകൂറചോയമ  പ്രഖദചോപമചസ  സലദ്യം

ഏകറ്റടുക്കചോനുള്ള നമലപചോടസ സത്വസ്പീകരേമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    ജമ  സുധചോകരേന  : സര,  അതമകന്റെ  വമലകയ  സദ്യംബനമചസ

പ്രഖദചോപമച്ചുകഴെമഞ.  കടകള,  വസ്പീടുകള ഇവകയചോകക്ക നഷ്ടകപടുന്നവരക്കസ   പണദ്യം

ചവണ,  അവരക്കസ  അതുചപചോകലയള്ള  സലദ്യം  വചോങ്ങമ   വസ്പീടുവചചോല്  മതമ

എനപറയന്നവരുണസ.  ഇഗൗ കചോരേദങ്ങകളചോകക്ക ആ സമയതസ അവര ഉന്നയമക്കുന്ന

പരേചോതമയകട അടമസചോനതമല് ചരച കചയചോണസ പരേമഹരേമക്കുന്നതസ.     വമലയകട

കചോരേദദ്യം  നചോഷണല്  പഹചവ   അചതചോറമറ്റമ  ഏതചോണസ  രേണ്ടുമടങ്ങുമുതല്  നചോല

മടങ്ങുവകരേ നല്കുകമന്നസ  പറഞ.  അതമകനകയചോനദ്യം ആരുദ്യം ചചചോദദദ്യം  കചയമടമല.

ചറചോഡമകന്റെ  രേണ്ടുഭചോഗതനമനദ്യം   ഒരുചപചോകല  സലദ്യം  എടുക്കണകമനള്ളതചോണസ

പ്രധചോനമചോയമട്ടുള്ള  ആവശദദ്യം.     വലമയ  ഡസ്പീവമചയഷന  ഇലചോത  സലകതലചോദ്യം

അങ്ങകനതകന്നയചോണസ  കചയ്യുന്നതസ.   ശചോസസ്പീയമചോയ  രൂപകല്പനയമല്  ഒരു

ഡസ്പീവമചയഷനുള്ളയമടതസ  വളകരേ   വമദൂരേമചോയമ  വളഞവരേണദ്യം  എന്നതസ
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എന്തെചോയചോലദ്യം  കഴെമയമല.   എന്തെചോയചോലദ്യം  അതമകന്റെ  പ്രവരതനങ്ങള

ആരേദ്യംഭമചമരേമക്കുകയചോണസ.    

പചോസ്റ്റമകസ മമശണദ്യം കചയ ബമറ്റുമമന ചറചോഡു നമരമചോണതമനസ
ഉപചയചോഗമക്കചോന നടപടമ 

ചചദദദ്യം *242

ശസ്പീ  .   സമ  .   എഫസ  .   ചതചോമസസ
ശസ്പീ  .   ചറചോഷമ അഗസ്റ്റമന
ശസ്പീ  .   ചമചോനസസ ചജചോസഫസ
ചഡചോ  .    എന  .    ജയരേചോജസ  : തചോകഴെ  കചോണുന്ന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ  കപചോതുമരേചോമതദ്യം

രേജമചസ്ട്രേഷനുദ്യം വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമചോ: 

(എ)  പചോസ്റ്റമകസ  മമശണദ്യം  കചയ  ബമറ്റുമമന  ഉപചയചോഗമചസ  ചറചോഡുകളുകട

നമരമചോണദ്യം നടതചോന പദ്ധതമയചണചോ; വമശദചോദ്യംശങ്ങള നല്കുചമചോ;

(ബമ) ഇപ്രകചോരേദ്യം  ചറചോഡസ  നമരമമക്കുന്നതമനസ  ചകന്ദ്ര  ഉപരേമതല  ഗതചോഗത

മനചോലയതമകന്റെ അദ്യംഗസ്പീകചോരേദ്യം ലഭമചക്കണതുചണചോ;  എങമല് ഇതുമചോയമ ബനകപടസ

കപ്രചോചപചോസലകള ചകന്ദ്രതമനസ സമരപമചമട്ടുചണചോ; വദക്തമചോക്കചമചോ;

(സമ) പചോസ്റ്റമകസ മമശണദ്യം കചയ ബമറ്റുമമന ഉപചയചോഗമച്ചുകകചോണ്ടുള്ള ചറചോഡുകള

പരേസ്പീകണചോടമസചോനതമല്  എവമകടകയലചോമചോണസ  നമരമമചതസ;  ആയതസ

വമജയകരേമചോയമരുചന്നചോ; വമശദചോദ്യംശങ്ങള നല്കുചമചോ;



Uncorrected/ Not for publication
26

(ഡമ)  പചോസ്റ്റമകസ  പചോഴെസ  വസ്തുക്കള  സൃഷ്ടമക്കുന്ന  പചോരേമസമതമക  പ്രശ്നങ്ങള

കണക്കമകലടുതസ  പചോസ്റ്റമക്കസ  മമശണദ്യം  കചയ  ബമറ്റുമമന  ചറചോഡു  നമരമചോണതമനസ

ഉപചയചോഗമക്കചോന നടപടമ സത്വസ്പീകരേമക്കുചമചോ?

കപചോതുമരേചോമതദ്യം രേജമചസ്ട്രേഷനുദ്യം വകുപ്പുമനമ (  ശസ്പീ  .   ജമ  .   സുധചോകരേന  ): സര,

(എ) പചോസ്റ്റമകസ  മമശണദ്യം  കചയ  ബമറ്റുമമന  ഉപചയചോഗമചസ  ചറചോഡുകളുകട

നമരമചോണദ്യം  നടതചോന  ഉചദ്ദേശമക്കുനണസ.   കപചോതുമരേചോമതസ  വകുപമല്

തമരുവനന്തെപുരേദ്യം,  കകചോലദ്യം,  ചകചോടയദ്യം,  പചോലക്കചോടസ,  മലപ്പുറദ്യം,  ചകചോഴെമചക്കചോടസ,  കണ്ണൂര,

വയനചോടസ,  കചോസരചഗചോഡസ  എന്നസ്പീ എടസ  ജമലകളമലചോയമ  27.45  കമ.മസ്പീ.  ശുദ്ധസ്പീകരേമച

പചോസ്റ്റമകസ  മമശണദ്യം  കചയ്തുകകചോണസ  ചറചോഡുകളുകട  ഉപരേമതലദ്യം  നമരമമചമട്ടുണസ.

കപചോതുമരേചോമതസ വകുപസ നമരേതകളുദ്യം പചോലങ്ങളുദ്യം വമഭചോഗതമന കസ്പീഴെമല് 100  കമ.മസ്പീ.

ചറചോഡുകള  ഇതരേതമല്  നമരമമക്കചോനചോയമ  ഉചദ്ദേശമക്കുന.   ഇതമനചോവശദമചോയ

ശുദ്ധസ്പീകരേമച  പചോസ്റ്റമകസ  നല്കുന്നതമനചോയമ  കസ്പീന  ചകരേള  എന്ന  സചോപനദ്യം

തയചോറചോയമട്ടുണസ.   ഇതസ  സദ്യംബനമചസ  തസ്പീരുമചോകനകമടുക്കുന്നതമനുള്ള  നടപടമകള

സത്വസ്പീകരേമച്ചുവരുന.

(ബമ) ഇന്തെദന  ചറചോഡസ  ചകചോണ്ഗ്രസസ  8  P  98-2013  പ്രകചോരേദ്യം  പചോസ്റ്റമകസ

ഉപചയചോഗമചസ  ചറചോഡുകള  നമരമമക്കുന്നതമനുള്ള  നമരചദ്ദേശങ്ങള  അദ്യംഗസ്പീകരേമചസ
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നല്കമയമട്ടുണസ.   പചോസ്റ്റമകസ  മചോലമനദങ്ങളുകട  സുരേകമതമചോയ  നമരമചോരജ്ജനദ്യം  ഒരു

പരേമസമതമ  പ്രശ്നമചോയ  സചോഹചരേദതമല്  ചകന്ദ്ര  ചറചോഡസ  ഗതചോഗത  മനചോലയദ്യം

No.RW/NH-33044/24/2015-S&R(R)  തസ്പീയതമ  09.11.2015  പ്രകചോരേദ്യം  ഒരു

നമശ്ചമത  അളവസ  പചോസ്റ്റമകസ  മചോലമനദങ്ങള  നഗരേപരേമധമയകട  50  കമ.മസ്പീ.

ചുറ്റളവമനകതവരുന്ന  ചറചോഡുകളുകട  റസ്പീസരഫസമദ്യംഗമല്  ഉപചയചോഗമക്കുന്ന

ബമറ്റുമമനസസ ചഹചോടസമമകമല് ചചരക്കുവചോന നമരചദ്ദേശമചമട്ടുണസ.

(സമ & ഡമ) ശുദ്ധസ്പീകരേമച പചോസ്റ്റമകസ  ചവസ്റ്റസ ഉപചയചോഗമചസ  സദ്യംസചോനതസ

എടസ    ജമലകളമലചോയമ  18  ചറചോഡുകള നമരമമചമട്ടുണസ.   ഇതു സദ്യംബനമച ലമസ്റ്റസ

അനുബനമചോയമ  ചചരതമട്ടുണസ.   ശുദ്ധസ്പീകരേമച  പചോസ്റ്റമകസ  ചവസ്റ്റസ  ഉപചയചോഗമചസ

ഉപരേമതലദ്യം  നമരമമചമട്ടുള്ള  ചറചോഡുകള  വമജയകരേമചോയമട്ടുണസ.   ഇതരേതമല്

റമസരഫസമദ്യംഗസ  കചയ  ഭചോഗങ്ങളമല്  ഉപരേമതലതമകന്റെ  നമലവചോരേദ്യം  കൂടുന്നതചോയമ

കകണതമയമട്ടുണസ.   ഇഗൗ  വരഷദ്യം  100  കമ.മസ്പീ.  പദരഘദദ്യം  വരുന്ന  ചറചോഡുകളുകട

ഉപരേമതലദ്യം ശുദ്ധസ്പീകരേമചസ പചോസ്റ്റമകസ ചവസ്റ്റസ ഉപചയചോഗമചസ പുതുക്കുവചോന ഉചദ്ദേശമക്കുന.

ആവശദകമങമല്  സചോമ്പതമക  സമതമ  ശരേമയചോയമ  വരേമകയചോകണങമല്  അതമല്

കൂടുതല് ദൂരേവദ്യം പരേമഗണമക്കചോവന്നതചോണസ.  

ശസ്പീ  .    സമ  .    എഫസ  .    ചതചോമസസ:  സര,  ഇചപചോള  ചരച  കചയ്യുന്ന  മചോലമനദപ്രശ്നദ്യം
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എലചോവരുദ്യം ഗഗൗരേവചതചോകട ചമന്തെമക്കുന്ന വമഷയമചോണസ. ബഹുമചോനകപട    മുഖദമനമ

അതമകനക്കുറമചസ  സൂചമപമക്കുകയണചോയമ.     ഇതസ  വളകരേ  പ്രധചോനകപട  ഒരു

വമഷയമചോയമ  ഗവണ്കമന്റെസ  നടപടമ  സത്വസ്പീകരേമച്ചുവരുന.     കപചോതുമരേചോമതസ  വകുപസ

ഇക്കചോരേദതമനസ  ചനതൃതത്വദ്യം കകചോടുക്കുന.  പചോസ്റ്റമക്കസ ചവസ്റ്റസ കൂടമ ചചരതള്ള മമശണദ്യം

ഉപചയചോഗമചസ  ചറചോഡമകന്റെ സരഫസസ  ടചോറമദ്യംഗസ  നടതന്നതുകകചോണസ  അതസ  കമചകപട

നമലവചോരേമുകണന്നസ  കതളമയമക്കകപടുകയദ്യം കചയമരേമക്കുകയചോണസ.   ചറചോഡസ  കുറച്ചുകൂടമ

കചോലദ്യം  നസ്പീണ്ടുനമലദ്യം.    അതുചപചോകല  നമ്മുകട  പരേമസമതമ,  ആചരേചോഗദരേദ്യംഗദ്യം  ഇഗൗ

ചമഖലകളമകലചോകക്ക ഭസ്പീഷണമയചോയമ വന്നമരേമക്കുന്ന പചോസ്റ്റമക്കമകന  നമരമചോരജ്ജനദ്യം

കചയചോന ഏറ്റവദ്യം  പറ്റമയ ഒരു പദ്ധതമകയനള്ള നമലയമല് അങ്ങസ  ബഹുമചോനകപട

മുഖദമനമയകട  ചനതൃതത്വതമല്   പ്രചതദക  ഡമപചോരട്ടുകമന്റുകളുകടതകന്ന  ഒരു

ചകചോണ്ഫറനസസ  വമളമച്ചുകൂടമ  ഫണസ  ലഭദമചോക്കമ   ഇകതചോരു  വലമയ  വമഷയമചോയമ

എടുതസ മചോലമനദ നമരമചോരജ്ജനതമനുള്ള നടപടമ സത്വസ്പീകരേമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    ജമ  .    സുധചോകരേന  : സര,  തസ്പീരചയചോയദ്യം ബഹുമചോനകപട മുഖദമനമയമചോയമ

ആചലചോചമചസ  ഇക്കചോരേദതമല്  നദചോയമചോയ  ഒരു തസ്പീരുമചോനദ്യം  എടുക്കുന്നതചോണസ.   ഇഗൗ

വരഷദ്യം 100 കമ.മസ്പീറ്റകറങമലദ്യം ചറചോഡസ മമനമമദ്യം നമരമമക്കുകമന്നസ പറഞ.     പചോസ്റ്റമകസ,

കയര,  ജമചയചോകടകസപറ്റയമല്,   റബ്ബര  ഇകതലചോദ്യം  ഉപചയചോഗമചസ  പവവമധദമചോരന്ന
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നമരമചോണരേസ്പീതമകള  ഗവണ്കമന്റെസ നടപമലചോക്കചോനചോണസ ആഗ്രഹമക്കുന്നതസ.  ഇതമകന്റെ

ഒരു സചോചങതമകമചോയ വരക്കസചഷചോപ്പുതകന്ന ഇഗൗ മചോസദ്യം 28-ാം തസ്പീയതമ വമദഗ്ദ്ധന്മെചോകരേ

വമളമച്ചുകൂടമ  സദ്യംഘടമപമക്കുനണസ.   അതമനുള്ള    നടപടമകള  ആരേദ്യംഭമചമട്ടുണസ.

ബഹുമചോനകപട  മുഖദമനമയകട  ചനതൃതത്വതമല്  തകന്ന  സവമചശഷമചോയ  തചോല്പരേദദ്യം

ഇക്കചോരേദതമല്    ആദദദ്യംമുതല്  എടുക്കുനണസ.   ചയചോഗദ്യം  കൂടുന്ന  കചോരേദവദ്യം

അചദ്ദേഹവമചോയമ ആചലചോചമചസ തസ്പീരുമചോനമക്കുന്നതചോണസ.

ശസ്പീ  .    സമ  .    എഫസ  .    ചതചോമസസ:  സര,  ഇക്കചോരേദതമല്  തചദ്ദേശസത്വയദ്യംഭരേണ

വകുപമകന്റെ  നല  സഹകരേണദ്യം  ചവണമ  വരുദ്യം.   അപജവ  മചോലമനദങ്ങള,  പജവ

മചോലമനദങ്ങള  എന്നമങ്ങകന   ചവരതമരേമക്കുന്ന  കചോരേദദ്യം  കഴെമഞ്ഞെ  ദമവസദ്യം  ചരച

കചയതചോണസ.     മുനമസമപചോലമറ്റമകള  ഇഗൗ വമഷയതമല് പ്രചതദകമചോയമ തചോല്പരേദദ്യം

എടുതചോല് മചോത്രചമ ഇതസ കളകസ കചയസ കസ്പീന ചകരേള മമഷനുമചോയമ സഹകരേമച്ചുകകചോണസ

ആവശദമചോയ  പചോസ്റ്റമകസ  ചവസ്റ്റസ  കപചോതുമരേചോമതസ  വകുപമകനയചോണസ

ഏല്പമചക്കണകതങമല് അവകരേ ഏല്പമക്കചോന സചോധമക്കുകയള.  പകക  ശരേമയചോയ

രേസ്പീതമയമലല  കചോരേദങ്ങള  ചപചോകുന്നതസ.   അതുകകചോണസ   കസ്പീന   ചകരേള  മമഷകന്റെ

പ്രവരതനദ്യം  കമചകപടതചോക്കചോനുദ്യം  മചോലമനദരേദ്യംഗകത  പ്രശ്നദ്യം  പരേമഹരേമക്കചോനുദ്യം

കപചോതുമരേചോമതവകുപ്പുകൂടമ ചലചോക്കല് അഡമനമചസ്ട്രേഷനുമചോയമ ചചരന്നസ ആവശദമചോയമ
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നടപടമകള സത്വസ്പീകരേമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    ജമ  .    സുധചോകരേന  : സര,  ചലചോക്കല്  അഡമനമചസ്ട്രേഷകന്റെ  കസ്പീഴെമലചോണസ

ചകരേളതമകല ചറചോഡുകളുകട 85%-വദ്യം വരുന്നതസ.   പമ.ഡബഡ്യൂ.ഡമ. യദ്യം   നചോഷണല്

പഹചവയദ്യം  കൂടമ  ചചരന്നചോല്      15%  മചോത്രചമ  വരുനള.    ചലചോക്കല്

ചബചോഡസ്പീസമകന്റെ  കസ്പീഴെമലള്ള  ചറചോഡുകള  തകരനകമടക്കുന്നതുകകചോണചോണസ  നമ്മുകട

നചോടമകല ഗതചോഗതദ്യം,  കുടമകവള്ളദ്യം ഇകതചോകക്ക മുടങ്ങുന്നതസ.  തസ്പീരചയചോയദ്യം എലചോവമധ

സഹചോയവദ്യം  കചയ്യുകമന്നസ  മചോത്രമല,  അകതചോരു  തസ്പീരുമചോനമചോയമ   എടുക്കചോന

കഴെമയകമങമല്  ഏറ്റവദ്യം നല കചോരേദമചോയമരേമക്കുദ്യം.  

ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    ഉമര  :  സര,  മചോലമനദസദ്യംസ്കരേണതമനസ  ഏറ്റവദ്യം  വമലനചോയമ

നമലന്നതസ പ്രചോചദശമകചോടമസചോനതമല് സദ്യംസ്കരേമക്കചോന കഴെമയചോത  പചോസ്റ്റമക്കചോണസ.

പചോസ്റ്റമക്കസ  ഇങ്ങകന  ഫലപ്രദമചോയമ  ഉപചയചോഗകപടുതമ  18  ചറചോഡുകള

വമജയകരേമചോയമ  പൂരതസ്പീകരേമച്ചുകവനള്ളതസ  വളകരേ  ആഹ്ളചോദകരേമചോണസ.   അതമകന്റെ

കചലവസ മറ്റു ബമറ്റുമമന  ഉപചയചോഗമക്കുന്നതുദ്യം പചോസ്റ്റമക്കസ മമശമതദ്യം കൂടമ ചചരുചമ്പചോള

കചലവസ  കൂടുകയചോചണചോ  കുറയകയചോചണചോ;  ഇതുസദ്യംബനമചസ  സചോമ്പതമകമചോയമ

കബനമഫമറ്റചോചണചോ എന്നസ  ഗവണ്കമന്റെസ ആചലചോചമചമട്ടുചണചോ?  

ശസ്പീ  .   ജമ  .   സുധചോകരേന  : സര,   അഡസ്പീഷണലചോയമട്ടുള്ള ഒരു സദ്യംരേദ്യംഭമചോയതമനചോല്
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അതമകന്റെ കചലവസ കൂടുതലചോണസ. അകതചോരു പ്രധചോനകപട പ്രശ്നമചോകണന്നസ ചതചോനന്നമല.

സചോധചോരേണ  ചചരക്കുന്ന  ബമറ്റുമമന  മമശമതതമകന്റെ  കൂകട  6  ശതമചോനദ്യം  മുതല്  8

ശതമചോനദ്യം  വകരേ  പചോസ്റ്റമക്കമകന്റെ  കടസ  കചയ  ചവസ്റ്റസ   നമരമചോണ

സലതവച്ചുതകന്നയചോണസ  ചഹചോടസ  മമകസ  കചയസ  എടുക്കുന്നതസ.   അല്പദ്യം  കചലവസ

വന്നചോലദ്യം, വളകരേയധമകദ്യം കചലവസ വരുകമന്നസ കരുതുന്നമല.    അതസ നല കചോരേദമചോണസ.

എലചോവരുദ്യം സമതമക്കുനണസ. കചലവസ ഒരു പ്രശ്നമചോയമ കണക്കചോക്കുന്നമല.  

 ശസ്പീ  .    ചമചോനസസ ചജചോസഫസ:  സര,  പചോസ്റ്റമകസ മമശണദ്യം കചയ ബമറ്റുമമന ചറചോഡസ

നമരമചോണതമനസ ഉപചയചോഗമക്കുന്നതസ വമജയകരേമചോയമട്ടുകണന്നസ ബഹുമചോനകപട മനമ

മറുപടമ  പറയകയണചോയമ.  ഇതമനുചവണമ  കസ്പീന  ചകരേള  എന്ന  സചോപനവദ്യം

സജ്ജമചോയമരേമക്കുന്നതമകന  സദ്യംബനമച്ചുദ്യം  മറുപടമയമല്  സൂചമപമക്കുകയണചോയമ.

ഇത്രയദ്യം വമജയകരേമചോകയചോരു പദ്ധതമ  നമുക്കസ വദചോപകമചോയമ നടപചോക്കചോന കഴെമയചോകത

ചപചോകുന്ന  സചോഹചരേദതമനസ  മചോറ്റദ്യം  വരുതണദ്യം.  അങ്ങയകട  മറുപടമയമല്

അനുബനമചോയമ തന്നമട്ടുള്ളതമല്നമനദ്യം വദക്തമചോകുന്നതസ  2006  മുതല്  2014  വകരേ

നമുക്കസ  കചയചോന കഴെമഞ്ഞെമട്ടുള്ളതസ  വളകരേ ചുരുക്കദ്യം ചറചോഡുകള മചോത്രമചോകണന്നചോണസ.

ഇചപചോള  കൂടുതല്  ചറചോഡുകള  കചയചോന  ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതചോയമ  ബഹുമചോനകപട  മനമ
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പറയകയണചോയമ.  നമ്മുകട  സദ്യംസചോനതസ  റബ്ബപറസ്ഡസ  ചറചോഡുകള

ഗുണനമലവചോരേമുള്ളതുദ്യം  ദസ്പീരഘകചോലദ്യം  നമലനമല്ക്കുന്നതുമചോയ  ചറചോഡുകളചോകണന്നസ

കതളമയമക്കകപടമട്ടുണസ.  നമരഭചോഗദവശചോല്  അതുചപചോലള്ള  അധമകദ്യം  ചറചോഡുകള

കചയചോന  സചോധമക്കുന്നമല.  ഇതുദ്യം  അതുചപചോകലതകന്ന  ആയമ  ചപചോകരുതസ.

ബഹുമചോനകപട  സമ.  എഫസ.  ചതചോമസസ  ഇവമകട  സൂചമപമചതുചപചോകല  പചോസ്റ്റമകസ

മചോലമനദങ്ങള  നമരമചോരജ്ജനദ്യം  കചയ്യുന്നതുദ്യം  ചറചോഡ മകന്റെ  നമലവചോരേദ്യം

ഉയരതന്നതുമുളകപകട  ഗുണകരേമചോകുന്ന  ഈ  പദ്ധതമ  കപചോതുമരേചോമത  വകുപമല്

വദചോപകമചോക്കുന്നചതചോകടചോപദ്യം തചദ്ദേശ സത്വയദ്യംഭരേണ വകുപമകല ഗ്രചോമസ്പീണ ചറചോ ഡുകളമല്

കൂടമ  ഇതസ  നടപമലചോക്കുന്നതമനുചവണമ  സദ്യംയക്തമചോയ  നടപടമകളമചലയസ  ചപചോകചോന

ഗവണ്കമന്റെസ തയചോറചോകുചമചോ?

ശസ്പീ  .    ജമ  .    സുധചോകരേന:  സര,  തസ്പീരചയചോയദ്യം.   ഇതുസദ്യംബനമചസ  ചനരേകത

ചചചോദദദ്യം വന്നമരുന.  ചലചോക്കല് ചബചോഡസ്പീസമനസ ഗവണ്കമന്റെസ തസ്പീരുമചോനമക്കുന്ന എലചോ

സചോചങതമക  സഹചോയങ്ങളുദ്യം  കകചോടുചക്കണതസ  നമ്മുകട  ചുമതലയചോണസ.  അതസ

കകചോടുക്കുകമന്നസ  വസ്പീണ്ടുദ്യം  പറയകയചോണസ.  2006-ലചോണസ  ആദദമചോയമടസ  ചറചോ ഡുകളമല്

പചോസ്റ്റമകസ  ആദദമചോയമ  പരേസ്പീകമചതസ.  2013-14 ലദ്യം  അതുകുറച്ചുകൂടമ  മുചന്നചോട്ടുവന.

പചക സചോരവത്രമകമചോക്കചോന  കഴെമഞ്ഞെമല.  അതമനസ  പല കചോരേണങ്ങളുണസ.  നമ്മുകട
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നമരമചോണ വദവസ വളകരേ യചോഥചോസമതമകമചോണസ.  അകതചോകക്ക മചോചറ്റണ സമയദ്യം

കഴെമഞ.  കകടമട  നമരമചോണദ്യം,  ഡമപസനമദ്യംഗസ,  കമറ്റസ്പീരേമയല്സസ  തുടങ്ങമയവയകട

കചോരേദതമകലലചോദ്യം പഴെയ രേസ്പീതമ ആവരതമക്കുകയചോണസ.  എഞ്ചമനസ്പീയരമചോരക്കസ വലമയ

കഴെമവകളചോണുള്ളതസ. ബഹുമചോനകപട ചകരേള പഹചക്കചോടതമയമല് ഒരു ഓഡമചറ്റചോറമയദ്യം

നമരമമചമട്ടുണസ.  ബഹുമചോനകപട  മുഖദമനമയകട  അനുവചോദചതചോടുകൂടമ  ഞചോന

അതമകന്റെ  ഉദ്ഘചോടന  ചയചോഗതമല്  പകങടുതമരുന.  ആ  ചയചോഗതമല്  ഞചോന

അദ്ധദകനുദ്യം  ചസ്പീഫസ  ജസ്റ്റമസസ  ഉദ്ഘചോടകനുമചോയമരുന.  കകടമടതമനസ

ഇന്റെരനചോഷണല്  കത്വചോളമറ്റമയചോകണന്നസ ചസ്പീഫസ  ജസ്റ്റമസസ  പ്രസദ്യംഗമക്കുകയചോണസ.  അതസ

ശരേമയചോകണന്നസ  കണചോലറമയചോദ്യം.  നമ്മുകട  എഞ്ചമനസ്പീയരമചോരക്കസ  നമരമമക്കചോനറമയചോദ്യം.

അവരക്കസ അവസരേദ്യം കകചോടുക്കണദ്യം.  അവരുകട ബുദ്ധമ ഉപചയചോഗമക്കചോന കഴെമയണദ്യം.

അവകരേ അഴെമമതമയമല് കുടുക്കമയമടരുതസ.  ആവശദമചോയ പണദ്യം കകചോടുക്കണദ്യം.  പണദ്യം

കകണതന്ന കചോരേദദ്യം ധനകചോരേദ വകുപ്പുദ്യം ഗവണ്കമന്റുദ്യം കൂടചോയമടചോണസ…. എന്തെചോയചോലദ്യം

ശരേമ  എഞ്ചമനസ്പീയരമചോര  പഠമചതുദ്യം  പ്രചോചയചോഗമകമചോയമ  മനസമലചോക്കമയതുമചോയ എലചോ

കചോരേദങ്ങളുദ്യം ഉപചയചോഗമചസ നവസ്പീനതലതമല് എലചോവമധ നമരമചോണങ്ങളുദ്യം നടതചോന

സത്വചോതനദദ്യം  കകചോടുക്കുകയചോണസ.  അചതചോകടചോപദ്യം  പചോസ്റ്റമക്കമകന്റെ  ഉപചയചോഗദ്യം

വരദ്ധമചോനമചോക്കചോനുദ്യം ഗവണ്കമന്റെസ ആഗ്രഹമക്കുന. 



Uncorrected/ Not for publication
34

   ചഡചോ  .    എന  .    ജയരേചോജസ:  സര,  അങ്ങസ  ഇചപചോള  ഉതരേതമകന്റെ

അവസചോനഭചോഗതസ  പറഞ്ഞെ  കചോരേദവമചോയമ  ബനകപടചോണസ.  ഡമപസന,  റമസരചസ

ഇനകവസ്റ്റമചഗഷന ആന്റെസ കത്വചോളമറ്റമ കണ്ചടചോള വമദ്യംഗസ ഇചപചോള  പമ.  ഡബബ.  ഡമ.

-യകട  കസ്പീഴെമല് പ്രവരതമക്കുനണസ.  യഥചോരതതമല് അവമകട  ഡമപസന വരക്കസ

ഒഴെമചസ  ബചോക്കമകയചോനദ്യം  കചോരേദകമമചോയമ  പ്രവരതമക്കുന്നമലചോകയന്നചോണസ

മനസമലചോക്കചോന  കഴെമഞ്ഞെതസ.  ബമറ്റുമമകന്റെ  കചോരേദതമലള്ള  പ്രധചോനകപട  പ്രശ്നദ്യം,

ഇചപചോള  പസറ്റമനകതസ  വച്ചുതകന്നയചോണസ  മമകസ  കചയ്യുന്നതസ.  അതസ  വലമയ

പചോരേമസമതമക  പ്രശ്നങ്ങളുദ്യം  കതചോഴെമലചോളമകളക്കസ  ബുദ്ധമമുട്ടുമുണചോക്കുദ്യം.  റബ്ബപറസ്ഡസ

ചറചോഡുകളക്കചോകണങമല്  റമപഫനറമയമല്  വച്ചുതകന്നയചോണസ  ലചോറ്റകസ  മമകസ

കചയ്യുന്നതസ.  കഴെക്കൂടതസ  പമ.ഡബഡ്യൂ.ഡമ.-  യകട  കസ്പീഴെമല്  പഹചവ  റമസരചസ

ഇനസ്റ്റമറ്റഡ്യൂടസ  ഉണസ.  പചോസ്റ്റമക്കമകന്റെ  ഉപചയചോഗദ്യം  വദചോപകമചോക്കചോന

ഉചദ്ദേശമക്കുകയചോകണങമല്  ഈ  റമസരചസ  വമദ്യംഗമകനകക്കചോണസ  ഇക്കചോരേദതമല്

ഗഗൗരേവമചോയ  പഠനദ്യം  നടതമ  റമപഫനറമയമല്  വച്ചുതകന്ന  മമകസ  കചയചോനചവണ

സദ്യംവമധചോനകതക്കുറമച്ചുകൂടമ  ഗഗൗരേവമചോയമ  ഗവണ്കമന്റെസ

ആചലചോചമക്കുചമചോകയനള്ളതചോണസ എകന്റെ ചചചോദദദ്യം? 

ശസ്പീ  .   ജമ  .   സുധചോകരേന:  സര,  2006 മുതല് 2014 വകരേ 18 ചറചോ   ഡുകള നമരമമച
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കചോരേദദ്യം ഇവമകട പ്രസചോവമച്ചു.  വലമയ പ്രശ്നങ്ങള അന്നസ ഉണചോയതചോയമ കചോണുന്നമല.

ലചോരജസ കസ്കയമലചോകുചമ്പചോള ചമല പചോരേമസമതമക പ്രശ്നങ്ങള ഉണചോകചോദ്യം.  അകതലചോദ്യം

സചോചങതമകമചോയമ പരേമഹരേമക്കചോനുള്ള ഏരപചോടസ കചയചോദ്യം. 

ശസ്പീ  .    എ  .    പ്രദസ്പീപ്കുമചോര:  സര,  ചറചോഡമകന്റെ  ഉപരേമതലദ്യം  കസ്ട്രേങ്തന

കചയ്യുന്നതമനചോയമ  ബമറ്റുമമന കമക്കചോരഡദ്യം ആന്റെസ ബമറ്റുമമന ചകചോണ്ക്രസ്പീറ്റസ  (ബമ.എദ്യം.&

ബമ.സമ.)  കടചകചോളജമ ഇചപചോള ഉപചയചോഗമച്ചുവരുന. പചോസ്റ്റമകസ മമശണകതക്കുറമചസ

ചരച  കചയ്തു  കഴെമഞ.  ചറചോഡസ  എനപറഞ്ഞെചോല്  ഇതുമചോത്രമലചലചോ?  വളകരേ

സഗൗകരേദപ്രദവദ്യം  സഗൗനരേദവമുള്ള  ചറചോ ഡസ  ജനങ്ങളുകട  അവകചോശമചോണസ.  കചോല്നട

യചോത്രക്കചോര ഉളകപകടയള്ളവരുകട തചോല്പരേദദ്യം സദ്യംരേകമക്കണദ്യം. പമ.ഡബഡ്യൂ.ഡമ.യമല്

ഇചപചോള ഡമപസന മചോത്രദ്യം കചയ്യുനകവന്നസ അചദ്ദേഹദ്യം പറഞ്ഞെതമചനചോടസ ചയചോജമപമല.

ഡമപസനമദ്യംഗസ മചോത്രമചോണസ നടക്കചോതതസ.  പമ.ഡബബ.ഡമ.ക്കുള്ള ആരക്കമകടക്ചറല്

ഡമപചോരട്ടുകമന്റെസ  വളകരേ ദുരബ്ബലമചോണസ. അതുകകചോണസ കഡ്രെയ്ചനജുദ്യം പസചനജുകമലചോദ്യം

ഉളകപടുന്ന,  വമചദശകതചോകക്ക  കചോണുന്നതുചപചോകലയള്ള  വളകരേ  ഭദ്യംഗമയള്ള

ചറചോഡുകള  ഡമപസന  കചയണകമങമല്  ഒനകമല്  നമ്മുകട  ഡമപചോരട്ടുകമന്റെമകന്റെ

ആരക്കമകടകസ വമദ്യംഗമകന കസ്ട്രേങ്തന കചയണദ്യം അകലങമല് ടൂറമസദ്യം ഡമപചോരട്ടുകമന്റെസ

കചയ്യുന്നതുചപചോകല ഔടസ ചസചോഴസ കചയണദ്യം, എദ്യം-പചോനല് കചയണദ്യം.  ഈ നമലയമല്
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കത്വചോളമറ്റമയള്ള  ഭദ്യംഗമയള്ള  ചറചോഡുകള  ഉറപചോക്കുന്നതമനുള്ള  നടപടമ  അങ്ങസ

സത്വസ്പീകരേമക്കുചമചോകയന്നചോണസ അറമചയണതസ?

ശസ്പീ  .   ജമ  .   സുധചോകരേന:  തസ്പീരചയചോയമട്ടുദ്യം.  Engineering  aesthetics-കന്റെ

അഭചോവമചോണസ  ദസ്പീരഘകചോലമചോയമ  ചകരേളതമകല  നമരമചോണ  വദവസയമലള്ളതസ.

ആശുപത്രമകളുദ്യം  രേജമസ്ട്രേചോര  ഓഫസ്പീസുകളുദ്യം  കളകചററ്റുദ്യം  ചകചോചളജുകളുകമലചോദ്യം

പണമയന്നതസ  ഒചരേ തരേതമലചോണസ.  Engineering  aesthetics  വദതദസമചോണസ.  അതസ

ഉപചയചോഗമക്കുന്നമല. ആശുപത്രമ പണമയചമ്പചോള 10, 15 വയര ടഡ്യൂബുകള ഭമതമയമല്

വചമരേമക്കുന്നതസ  ചനചോക്കമയചോണസ  ചരേചോഗമ  കമടക്കുന്നതസ.  ഇതുകണചോല്

സചോധചോരേണഗതമയമല് മരേമക്കചോന കമടക്കുന്ന ചരേചോഗമയചോകണങമല് നചോലദമവസദ്യം മുനപസ

മരേമക്കുദ്യം.  ഇകതചോകക്ക എന്തുകകചോണചോണസ സദ്യംഭവമക്കുന്നകതന്നറമയചോന നമുക്കസ ചവകറ

ചരച  കചയചോദ്യം.  ഇതമനസ  മചോറ്റദ്യം  വരുതണദ്യം.  ഡമപസനമദ്യംഗസ  വമദ്യംഗുദ്യം

ആരക്കമകടക്ചറല് വമദ്യംഗുദ്യം ശക്തമകപടുതചോന തസ്പീരുമചോനമചമരേമക്കുകയചോണസ. ഇകതലചോദ്യം

എഞ്ചമനസ്പീയറമദ്യംഗമകന്റെ അടമസചോനമചോണസ.  എലചോ കചോരേദതമലദ്യം നല നമലവചോരേമുണസ.

1200  ഓളദ്യം വരുന്ന മുഴുവന എഞ്ചമനസ്പീയരമചോകരേയദ്യം കസനറ്റസ ഹചോളമല് വമളമചമരുന.

അഞ്ചുചപര ഒഴെമചസ ബചോക്കമ മുഴുവന ആളുകളുദ്യം വന, അത്ഭുതകരേമചോണസ. പത മണമക്കസ

വരേചോന പറഞ്ഞെമരുന എലചോചപരുദ്യം ഒനപതു മണമചക്ക വന്നമരേമക്കുകയചോണസ.  ശസ്പീ. ഇ.
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ശസ്പീധരേന  ഏകചദശദ്യം  ഒന്നരേമണമക്കൂചറചോളദ്യം  അവചരേചോടസ  സദ്യംസചോരേമച്ചു.  അചദ്ദേഹദ്യം

സദ്യംസചോരേമചചപചോള  ഒരു  വമമരശനകതപറ്റമ  ചകചോണ്ടചോകരമചോര  പറഞ.  ഒരു

വമമരശനവദ്യം  അചദ്ദേഹദ്യം  പറഞ്ഞെമല.  എലചോദ്യം  ചകചോചളജമല്  പഠമചതുചപചോകലയദ്യം

ജനങ്ങളുകട  ആവശദപ്രകചോരേവദ്യം  ബഹുമചോനകപട  കമമ്പര  പറഞ്ഞെതുചപചോകല

സഗൗനരേദചോത്മകമചോയദ്യം  നമരമമക്കണകമചന്ന  പറ ഞള.  ഗവണ്കമന്റെസ  അതമചനചോടസ

ചയചോജമക്കുകയചോണസ.  ഒരു മചോറ്റദ്യം തസ്പീരചയചോയമട്ടുദ്യം വരേണദ്യം. നല കചോരേദങ്ങള നടന്നമട്ടുണസ.

എലചോദ്യം  ചമചോശമചോകണന്നസ  പറയന്നമല.  അതുചപചോകല  ഔടസചസചോഴമകന  സദ്യംബനമചസ

ആചലചോചമക്കചോദ്യം.  1100 ഓളദ്യം  എഞ്ചമനസ്പീയരമചോരുണസ.  ഞചോന  ഓഡമചറ്റചോറമയതമകന്റെ

കചോരേദദ്യം പറഞ്ഞെചലചോ.  ഒരു ഔടസചസചോഴമദ്യംഗമകന്റെയദ്യം ആവശദമമകലന്നസ ബഹുമചോനകപട

കമമ്പര  ചപചോയമ  ചനചോക്കുകയചോകണങമല്  മനസമലചോകുദ്യം.   നമ്മുകട  ഡമപചോരട്ടുകമന്റെമല്

തകന്ന  കഴെമവറ്റ  ആളക്കചോരുണസ.  അതസ  തമകയചോകത  വരേമകയചോകണങമല്  അങ്ങസ

പറയന്നതസ തസ്പീരചയചോയമട്ടുദ്യം സത്വസ്പീകരേമക്കചോദ്യം.  ഇചപചോള തകന്ന ചറചോഡസ ഫണസ ചബചോരഡസ

ഔടസ ചസചോഴസ കചയ്യുനണസ.  സമറ്റമ ഇദ്യംപ്രൂവ്കമന്റെസ ചപ്രചോജകസ തമരുവനന്തെപുരേതസ തകന്ന

രേണ്ടുമചോസതമനുള്ളമല്  ഓപണ്  കചയചോന  ചപചോകുകയചോണസ.  എത്ര  മചനചോഹരേമചോയ

ചറചോഡചോണസ.  ഇവമകട ഇകതലചോദ്യം നടക്കുനണസ.  പകക പണദ്യം കകചോടുക്കണദ്യം.  പണദ്യം

പ്രധചോനകപട  കചോരേദമചോണസ.  അവരുകട  കഴെമവകള  വമനമചയചോഗമക്കണദ്യം.
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ഡമപചോരട്ടുകമന്റെമല്  ആളമലചോകയങമല്  ഔടസചസചോഴസ  കചയചോദ്യം.  ഇകതലചോദ്യം

അദ്യംഗസ്പീകരേമക്കുന.  ഡമപചോരട്ടുകമന്റെമല് കഴെമവള്ള എഞ്ചമനസ്പീയരമചോകരേ കകചോണസ നമള

ചജചോലമ കചയമപമക്കണദ്യം.  അതമനസ മുനഗണന കകചോടുക്കുകയദ്യം തമകയചോകത വരുന്നതസ

അങ്ങസ പറയന്നതുചപചോകല കചയചോദ്യം. ഡമപസന കചയചോന ആളമലചോതതുകകചോണസ ഒരു

പ്രശ്നദ്യം ഉണചോകചോന സമതമക്കുകയമല.   

ശസ്പീ  .    മഞ്ഞെളചോദ്യംകുഴെമ അലമ:  സര,  കസ്പീന ചകരേള കമ്പനമ നല്കമയ ഷ്രഡസ കചയ

പചോസ്റ്റമകസ  ഉപചയചോഗമച്ചുകകചോണസ  കഴെമഞ്ഞെ  കുറച്ചു  വരഷങ്ങളക്കുമുനപസ  കകചോചമന

ചകചോരപചറഷകന്റെയദ്യം പമ.ഡബഡ്യൂ.ഡമ. യകടയദ്യം സഹചോയചതചോടുകൂടമ കുറചസ ചറചോഡ ഡുകള

നമരമമച്ചു.  ആ  ചറചോ  ഡുകകളചോകക്ക  വളകരേ  നല  നമലയമല്  ഇചപചോഴുദ്യം

നമലനമല്ക്കുനണസ.  പകക  പചോസ്റ്റമകസ  എത്ര  ചവണകമങമലദ്യം  നല്കചോകമന്നസ

പറഞ്ഞെമട്ടുകണങമലദ്യം  അവര  കഫയ്സസ  കചയ്യുന്ന  ഏറ്റവദ്യം  വലമയ  പ്രശ്നദ്യം  അതമകന്റെ

സചോമ്പതമകമചോണസ. കചോരേണദ്യം ചവസ്റ്റമല് നമനദ്യം പചോസ്റ്റമകസ എടുതസ കസ്പീന കചയസ ഷ്രഡസ

കചയ്യുന്നതമനസ  കുറചസ  പണദ്യം  ആവശദമചോയമ  വരുനണസ.  അതസ  നല്കചോന

പമ.ഡബഡ്യൂ.ഡമ.  തയചോറചോകചോതതചോണസ  കഴെമഞ്ഞെ  പ്രചോവശദദ്യം  ഉണചോയ  പ്രശ്നദ്യം.  ആ

ചകചോസ്റ്റസ എങമലദ്യം നല്കചോന പമ.ഡബബ. ഡമ. തയചോറചോകുചമചോ?

ശസ്പീ  .    ജമ  .    സുധചോകരേന:  നഗരേസഭകളമകല  ചറചോഡുകളക്കസ  നമുക്കസ  എങ്ങകന
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പപസ  നല്കചോന  സചോധമക്കുദ്യം.  കപചോതുമരേചോമതസ  വകുപസ  ഏകറ്റടുക്കുന്ന

പ്രവരതനങ്ങളക്കലചോകത  ചലചോക്കല്  ചബചോഡസ്പീസമനസ  ചറചോഡുകള  നമരമമക്കചോന

നമ്മുകട  ഫണമല്  നമനദ്യം  കകചോടുക്കചോന  സചോധമക്കുകയമല.  ഇതുസദ്യംബനമചസ

ഗവണ്കമന്റെമനസ  കമചോതതമല്  തചോല്പരേദമുകണങമല്  ഗവണ്കമന്റെമകന്റെ  ഫണമല്

നമനദ്യം നല്കചോവന്നതചോണസ.

ശസ്പീമതമ വസ്പീണചോ ചജചോര ജ്ജസ  : സര, ബമ.എദ്യം &ബമ.സമ. ടചോറമദ്യംഗുമചോയമ ബനകപടസ

വലമയ  അഴെമമതമ  നമ്മുകട  സദ്യംസചോനതസ  നടക്കുന്നതചോയചോണസ  കചോണുന്നതസ.

ഉദചോഹരേണതമനസ  ആറന്മുള  നമചയചോജകമണ്ഡലതമകല  ഏറ്റവദ്യം  പ്രധചോനകപട

ചറചോഡചോയ  തമരുവല-കുമ്പഴെ  ചറചോ ഡമല്  ഇചപചോഴുദ്യം  ബമ.എദ്യം  &ബമ.സമ.  ടചോറമദ്യംഗസ

പൂരതമയചോയമടമല.  ചറചോഡസ  കപചോടമകപചോളമ ഞ്ഞെസ  കഴെമഞ.  ഒരു കമചലചോമസ്പീറ്ററമനസ  ഒരു

ചകചോടമ രൂപയടുതസ കചലവമടസ  നടതന്ന ടചോറമദ്യംഗമനസ ഈ രേസ്പീതമയമല് ചകടുപചോടുകള

നമരമചോണദ്യം  നടക്കുചമ്പചോള  തകന്ന  ഉണചോകുനകവനള്ളതസ  വളകരേ  ഗുരുതരേമചോയ

അവസയചോണസ.  ബമറ്റുമമന മമശമതദ്യം  125  ഡമഗ്രമ കസല്ഷദസമല്  കകചോണ്ടുകചന്നസ

അവമകട  ഇടണകമനള്ളതചോണസ.  ഇതസ  കചക്കസ  കചയ്യുനകണന്നസ  ഉചദദചോഗസര

പറയന, പകക കചയ്യുന്നമല.  ഇതമനുള്ള ഗദചോരേണമ മൂന്നസ വരഷമചോണസ.  സചോധചോരേണ

ടചോറമദ്യംഗചോണസ  ഇതമനുമുകളമല്  നടക്കുന്നതസ.  ഈ  രേസ്പീതമ  മചോറമ  കുറച്ചുകൂടമ
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കറചസചോണ്സമബമളചോയമട്ടുള്ള സമസ്പീപനദ്യം ഉചദദചോഗസരുകട ഭചോഗതനമനദ്യം ഇതസ കചക്കസ

കചയ്യുന്നതുളകപകട ഉണചോകണദ്യം.  ഇതുസദ്യംബനമച്ചുള്ള ബഹുമചോനകപട മമനമസ്റ്ററുകട

അഭമപ്രചോയദ്യം എന്തെചോണസ?

ശസ്പീ  .    ജമ  .    സുധചോകരേന:  ഇകതലചോദ്യം  ഗവണ്കമന്റെമകന്റെ  ശദ്ധയമല്  പൂരണമചോയദ്യം

വന്നമട്ടുണസ.  ഗവണ്കമന്റെസ  ഇതുസദ്യംബനമചസ  ഉചദദചോഗസരുമചോയമ  ചരച  കചയ്തു

വരേമകയചോണസ.  ചമല  പചോളമചകകള  സദ്യംബനമചസ  ഗവണ്കമന്റെസ  പരേസദമചോയമ

പറയനണസ. ഇകതലചോദ്യം വളകരേ ശരേമയചോയ കചോരേദമചോണസ.  സൂപരവമഷന എനപറയന്ന

കചോരേദചമയമല.  ഞചോന തകന്ന ഒരു എഞ്ചമനസ്പീയറുകടചമല് നടപടമകയടുക്കണകമന്നസ...

ഒരു  സലതസ  അരേ  മണമക്കൂര  ഞചോന  നമന്നമട്ടുദ്യം  സൂപരവമഷനസ  അവമകട  ആരുദ്യം

വന്നമല.  കൂലമക്കചോര മചോത്രദ്യം നമന്നസ ചജചോലമ കചയ്യുകയചോണസ.  ഇകതചോകക്ക പതനപതസ

വരഷമചോയമ നടനവരുന്ന പ്രചോകസ്പീസചോണസ.  ഇകതചോകക്ക മചോറ്റദ്യം വരുതചോന തസ്പീരുമചോനമച്ചു

കഴെമഞ. നടപടമകള  ആരേദ്യംഭമചമട്ടുണസ.  കുറചസ സമയകമടുക്കുദ്യം. ഇകതലചോദ്യം ശരേമയചോകുദ്യം.

ഒരു സദ്യംശയവമമല, ഇകതലചോദ്യം ശരേമയചോകുദ്യം.

ശസ്പീ  .    പമ  .    ഉകകബദുള്ള:  സര,  പചോസ്റ്റമകസ  മചോലമനദദ്യം  ഇലചോതചോക്കുന്നതമകന്റെ

ഭചോഗമചോയമ  ചകചോരപചറഷനുകളമല്  പചോസ്റ്റമകസ  മചോലമനദദ്യം  കപചോടമക്കുന്നതമനുള്ള

ഷ്രഡമദ്യംഗസ കമഷസ്പീനുകള സചോപമചമട്ടുണസ. എന്നചോല് പല ചകചോരപചറഷനുകളമലദ്യം ഇതസ
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ചവണ  രേസ്പീതമയമല്  ഉപചയചോഗമക്കകപടുന്നമല.  ഇക്കചോരേദദ്യം  സരക്കചോരേമകന്റെ

ശദ്ധയമല്കപടമട്ടുചണചോ;  ഇഗൗ  സദ്യംവമധചോനദ്യം  മചോലമനദസദ്യംസ്ക്കരേണതമനുദ്യം  ചറചോഡസ

നമരമചോണതമനുദ്യംചവണമ  ഫലപ്രദമചോയമ  വമനമചയചോഗമക്കചോന  സരക്കചോരേമകന്റെ

ഭചോഗതനമനദ്യം എകന്തെങമലദ്യം നടപടമയണചോകുചമചോ?

ശസ്പീ  .   ജമ  .   സുധചോകരേന: സര, പചോസ്റ്റമകസ മചോലമനദകതക്കുറമചചോണസ നമള ഇവമകട

സദ്യംസചോരേമച്ചുകകചോണമരേമക്കുന്നതസ.  ചറചോഡസ  നമരമചോണദ്യം  തുടങ്ങകട  ഇവമകട

പചോസ്റ്റമക്കമലചോത  അവസ  വരുദ്യം.  കയര  ഫചോകറമകള  പുതമയതചോയമ

തുടചങ്ങണമവരുദ്യം.

ശസ്പീ  .    പമ  .    ഉകകബദുള്ള:  ചകചോരപചറഷനുകളമല്  സചോപമചമട്ടുള്ള  ഷ്രഡമദ്യംഗസ

കമഷസ്പീനുകള  ചവണ  രേസ്പീതമയമല്  ഉപചയചോഗമക്കകപടുന്നമകലന്ന  കചോരേദദ്യം  അങ്ങയകട

ശദ്ധയമല്കപടമട്ടുചണചോ?

ശസ്പീ  .    ജമ  .    സുധചോകരേന:  പ്രസ്തുത  ചചചോദദദ്യം  സബ്മമഷനചോയമ  ബഹുമചോനകപട

വകുപ്പുമനമചയചോടസ  ചചചോദമചചോല്  അചദ്ദേഹദ്യം  മറുപടമ  തരുദ്യം.  ഞചോന  അതസ

ഉളകക്കചോള്ളുകയചോണസ.  അതമനുള്ള മറുപടമ ഇചപചോള പറയചോന കഴെമയചോതതുകകചോണസ

അതസ പറയന്നമല. എലചോദ്യം ശരേമയചോകുചമ്പചോള ഇതുദ്യം ശരേമയചോകുദ്യം. 

ശസ്പീ  .    കക  .    സുചരേഷസ  കുറുപസ:  സര,  പമ.ഡബഡ്യൂ.ഡമ  വകുപസ  നമ്മുകട  നചോടമകല
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പ്രഗത്ഭരേചോയ  ആരക്കമകടകസസമകന്റെ  ഒരു  പചോനലണചോക്കുകയദ്യം  ആ  പചോനലമചോയമ  ഒരു

കണ്സളചടഷന ചപ്രചോസസസ തുടങ്ങുകയദ്യം കചയ്യുചമചോ?

ശസ്പീ  .   ജമ  .   സുധചോകരേന: സര, തസ്പീരചയചോയദ്യം, അതസ ഗവണ്കമന്റെമകന്റെ മനസമലള്ള

ഒരു  കചോരേദമചോണസ,  അതസ  ആചലചോചമക്കുന്നതചോണസ.  അതുമചോത്രമല  ഗവരണര

പ്രഖദചോപമചമരേമക്കുന്ന ചസചോഷദല് ഓഡമറ്റസ വരുചമ്പചോള ബഹുമചോനകപട കമമ്പര പറഞ്ഞെ

ഇതരേദ്യം  കചോരേദങ്ങള  ഇതമനകതവരുദ്യം.  അതമകന്റെ  ഡസ്പീകറ്റയമല്സസ  വകുപസ

തയചോറചോക്കമകക്കചോണമരേമക്കുകയചോണസ. 

പ്രകൃതമ ദുരേന്തെദ്യം ചനരേമടചോനുള്ള മുനകരുതലകള

 (*243) ശസ്പീ  .   അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ  .   പമ :
   ശസ്പീ  .   എന  .   എ  .   കനലമക്കുന്നസ :

ശസ്പീ  .   പമ  .   ബമ  .   അബ്ദുല് റസചോക്കസ:
ശസ്പീ  .   കക  .   എദ്യം  .   ഷചോജമ: തചോകഴെ  കചോണുന്ന   ചചചോദദങ്ങളക്കസ

റവനഡ്യൂവദ്യം ഭവനനമരമചോണവദ്യം വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമചോ:

(എ)  സദ്യംസചോനതസ  പ്രകൃതമ  ദുരേന്തെ  സചോദ്ധദതയള്ള  ചമഖലകള

ഏകതചോകക്കയചോകണന്നസ കകണതമയമട്ടുചണചോകയന്നസ വദക്തമചോക്കചോചമചോ;

(ബമ) എങമല് പ്രകൃതമ ദുരേന്തെദ്യം ചനരേമടചോനുദ്യം ദുരേന്തെബചോധമതകരേ സഹചോയമക്കചോനുദ്യം

എകന്തെചോകക്ക മുനകരുതലകള സത്വസ്പീകരേമചമട്ടുകണന്നസ വദക്തമചോക്കചോചമചോ;

(സമ)  പ്രകൃതമ  ദുരേന്തെങ്ങളമല്  വസ്പീടസ  നഷ്ടകപടുന്നവരക്കുദ്യം
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ദുരേന്തെബചോധമതരക്കുദ്യംചവണമ,  ദുരേന്തെ  സചോദ്ധദതചോ  ചമഖലകളമല്  അടമസചോന

സഗൗകരേദങ്ങളുള്ള  ദുരേമതചോശത്വചോസ  കദചോമ്പുകള  ആരേദ്യംഭമക്കുന്ന  കചോരേദദ്യം

പരേമഗണമക്കുചമചോകയന്നസ വദക്തമചോക്കചോചമചോ?

റവനഡ്യൂവദ്യം ഭവനനമരമചോണവദ്യം വകുപ്പുമനമ (ശസ്പീ  .   ഇ  .   ചന്ദ്രചശഖരേന): സര, 

(എ)  ഉണസ.  ഉരുളകപചോടല്,  കവള്ളകപചോക്കദ്യം,  വരേളച,  തസ്പീരേചശചോഷണദ്യം,

ഇടമമമന്നല് എന്നമവയകട ദുരേന്തെസചോദ്ധദതകള ചകന്ദ്ര ഭഗൗമശചോസ പഠനചകന്ദ്രതമകന്റെ

സഹചോയചതചോടുകൂടമ  വമലയമരുതമ  ഓചരേചോ  വമചലജമകലയദ്യം  പ്രസ്തുത  പ്രചദശങ്ങകള

പ്രതമപചോദമച്ചുകകചോണസ ജമലചോതലതമല് പടമക തയചോറചോക്കമ ജമലചോ ഭരേണകൂടങ്ങളക്കസ

നല്കമയമട്ടുണസ.

(ബമ)  പ്രകൃതമദതവദ്യം മനുഷദനമരമമതവമചോയ അപകടങ്ങള ചനരേമടുന്നതമനസ

സജ്ജമചോയ  സദ്യംസചോന  ദുരേന്തെ  നമവചോരേണ  അചതചോറമറ്റമ  (SDMA-State  Disaster

Management  Authority)യകട  കസ്പീഴെമല്  സദ്യംസചോന  അടമയന്തെമരേഘട

കചോരേദനമരവഹണ  ചകന്ദ്രദ്യം  (SEOC-State  Emergency  Operations  Centre)

തമരുവനന്തെപുരേതദ്യം ജമലചോ അടമയന്തെരേഘട കചോരേദനമരവഹണ ചകന്ദ്രങ്ങള  (DEOC-

District  Emergency  Operations  Centre)  14  ജമലചോ  കളകചററ്റുകളമലദ്യം

കളകരമചോരുകട  ചനരേമട്ടുള്ള  ചനതൃതത്വതമല്  24  മണമക്കൂറുദ്യം  പ്രവരതമക്കുനണസ.
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പ്രസ്തുത  ചകന്ദ്രങ്ങളമല്  റവനഡ്യൂ,  ചപചോലസ്പീസസ,  ഫയര  ആന്റെസ  റസ്കഡ്യൂ  തുടങ്ങമയ

വകുപ്പുകളമകല ഉചദദചോഗസര 24  മണമക്കൂറുദ്യം ചസവന സന്നദ്ധരേചോണസ.  സചോദ്ധദതയള്ള

അപകടങ്ങകള മുനകൂടമ കണ്ടുകകചോണസ ഇടമമമന്നല്, തസ്പീരേചശചോഷണദ്യം, ശക്തമചോയ കചോറ്റസ

തുടങ്ങമയവകയ ദുരേന്തെങ്ങളുകട പടമകയമല്കപടുതമ, ചദശസ്പീയ ചുഴെലമക്കചോറ്റസ പ്രതമചരേചോധ

പദ്ധതമ  (NCRMP-  National  Cyclone  Risk  Mitigation  Project)  നടപചോക്കമ

വരുന.  വരേളചചോ  പ്രതമചരേചോധ  പ്രവൃതമയചോയമ  'മഴെകപചോലമമ'  പദ്ധതമ  സദ്യംസചോന

വദചോപകമചോയമ  നടപചോക്കുന്നതമനസ  നടപടമകള  സത്വസ്പീകരേമചമട്ടുണസ.  സദ്യംസചോന  ദുരേന്തെ

പ്രതമകരേണ ചസന  (SDRF-State  Disaster  Response  Force)  രൂപസ്പീകരേമചമട്ടുണസ.

സദ്യംസചോന ഫയര ആന്റെസ റകഡ്യൂ സരവസ്പീസമകന്റെ  നവസ്പീകരേണതമനചോയമ സചോമ്പതമക

സഹചോയദ്യം  അനുവദമച്ചു.  ചകന്ദ്ര  ദുരേന്തെ  പ്രതമകരേണ  ചസനയകട  (NDRF-  National

Disaster  Response  Force)  പ്രചോചദശമക ചകന്ദ്രദ്യം സചോപമക്കുന്നതമനസ  എറണചോകുളദ്യം

ജമലയമല്  സലദ്യം  അനുവദമക്കുകയണചോയമ.  മനുഷദജനദ  ദുരേന്തെങ്ങളുകട  ചനചോഡല്

വകുപചോയമ ആഭദന്തെരേ വകുപമകന നമരണയമചമട്ടുണസ. ചറചോഡസ സുരേകചോ സദ്യംബനമചോയ

വമഷയങ്ങള  ചറചോഡസ  സുരേകചോ  അചതചോറമറ്റമയകട  ചുമതലയചോയമ  നമരണയമചമട്ടുണസ.

കറയമല്ചവയകട അടമയന്തെരേഘട രൂപചരേഖ സദ്യംസചോന സരക്കചോരേമനസ ലഭദമചോയമട്ടുണസ.

ഇനലചോന്റെസ  നചോവമചഗഷന  വകുപമകന്റെ  സഹകരേണചതചോടുകൂടമ  ചദശസ്പീയ  ദുരേന്തെ
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നമവചോരേണ  അചതചോറമറ്റമ  ചബചോടസ  സുരേകചോ  സദ്യംബനമചോയ  വമശദമചോയ

മചോരഗ്ഗനമരചദ്ദേശങ്ങള  തയചോറചോക്കമ  വരുന.  ആചരേചോഗദ  വകുപമനസ  വദക്തമചോയ

പകരചവദചോധമ  പ്രതമചരേചോധ  രൂപചരേഖയണസ.  കൂടചോകത  കൃഷമ,  ആചരേചോഗദദ്യം,

ജലചസചനദ്യം എന്നമവമടങ്ങളമകല ഉചദദചോഗസരുകട ചസവനദ്യം അടമയന്തെരേഘടതമല്

ലഭദമചോക്കുന്നതമനുള്ള  നടപടമകള  സത്വസ്പീകരേമചമട്ടുണസ.  കചോലചോവസചോ  വദതമയചോനവദ്യം

തല്ഫലമചോയണചോകുന്ന ദുരേന്തെങ്ങളുദ്യം ചനരേമടുന്നതമനസ  കഎകദരേചോഷ്ട്ര  വമകനസ പദ്ധതമ

(UNDP-  United  Nations  Development  Programme)  നടപചോക്കമ  വരുന.

ഇപ്രകചോരേദ്യം  റവനഡ്യൂ,  ആചരേചോഗദദ്യം,  ചപചോലസ്പീസസ,  കൃഷമ,  ജലചസചനദ്യം,  കകവദബതമ,

ഗതചോഗതദ്യം എന്നസ്പീ വകുപ്പുകകള ഏചകചോപമപമച്ചുദ്യം ശക്തമകപടുതമയദ്യം ദുരേന്തെ നമവചോരേണ

സദ്യംവമധചോനങ്ങള  കമചകപടുതന്നതമനുള്ള  നടപടമകള  സത്വസ്പീകരേമചമട്ടുണസ.  ദുരേന്തെ

ബചോധമതരക്കസ  മമനമമദ്യം  റമലസ്പീഫസ  ചകചോഡസ  രൂപസ്പീകരേമക്കുന്നതമനുള്ള  പ്രവരതനങ്ങള

നടനവരുന.

(സമ) കവള്ളകപചോക്കദ്യം, കടല്ചകചോഭദ്യം തുടങ്ങമയവ മൂലദ്യം ദുരേമതമനുഭവമക്കുന്നവകരേ

തചോലചോലമകമചോയമ  പുനരേധമവസമപമക്കുന്നതമനചോയമ  അടമസചോന

സഗൗകരേദങ്ങചളചോടുകൂടമയ  ദുരേമതചോശത്വചോസ  കദചോമ്പുകളചോണസ  പ്രവരതമച്ചുവരുന്നതസ.

എന്നചോല്  പ്രസ്തുത  കദചോമ്പുകളമല്  അടമസചോന  സഗൗകരേദദ്യം  ലഭദമചോകചോത
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സചോഹചരേദങ്ങളമല് ആയവ ഏരകപടുതന്നതമനുള്ള നടപടമകള സത്വസ്പീകരേമക്കചോറുണസ.

കടല്ചകചോഭതമല്  ദുരേമതമനുഭവമക്കുന്നവകരേ  തചോലചോലമകമചോയമ

മചോറ്റമപചോരപമക്കുന്നതമനസ  ചദശസ്പീയ  ചുഴെലമക്കചോറ്റസ  പ്രതമചരേചോധ  പദ്ധതമ  (NCRMP-

National  Cyclone  Risk  Mitigation  Project)  പ്രകചോരേദ്യം  27  സമരേദ്യം  കദചോമ്പസ

സദ്യംവമധചോനങ്ങള സചോപമക്കുന്നതമനുള്ള പ്രവരതനദ്യം ആരേദ്യംഭമചമട്ടുണസ.

ശസ്പീ  .   അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ   .   പമ: സര, പ്രകൃതമ ദുരേന്തെദ്യം ചനരേമടചോനുദ്യം ദുരേന്തെബചോധമതകരേ

സഹചോയമക്കുവചോനുദ്യം  ഏരകപടുതമയ  നടപടമകകളക്കുറമചസ  മനമയകട

വമശദസ്പീകരേണതമല്  നമനദ്യം  മനസമലചോകുന.  ഏതസ  ദുരേന്തെചമഖലയമലദ്യം  ആദദദ്യം

ഓടമകയതന്നതസ  സമസ്പീപവചോസമകളചോണസ,  പമന്നസ്പീടചോണസ  അധമകൃതര  അറമയന്നതുദ്യം

ഇടകപടുന്നതുദ്യം.  ഒരു  ദുരേന്തെകത  ചനരേമചടണകതങ്ങകനയചോകണചന്നചോ

രേകചോപ്രവരതനദ്യം  നടതന്നതസ എങ്ങകനയചോകണചന്നചോ ഉള്ള അറമവദ്യം പരേമശസ്പീലനവദ്യം

ലഭമക്കചോതവരേചോണസ  സചോധചോരേണ  ജനങ്ങള.  ഇഗൗ  സചോഹചരേദതമല്

ദുരേന്തെനമവചോരേണകതക്കുറമച്ചുള്ള  അറമവദ്യം  പരേമശസ്പീലനവദ്യം  തചോകഴെതടമല്

ലഭമക്കുന്നതമനുദ്യം  അടമന്തെരേ  സചോഹചരേദതമല്  തചദ്ദേശസ്പീയമചോയമ  രേകചോപ്രവരതനദ്യം

ലഭദമചോക്കുന്നതമനുമചോയമ  പ്രചോചദശമക  തലങ്ങളമല്  സന്നദ്ധസദ്യംഘടനകളക്കസ  രൂപദ്യം

നല്കുന്നതമനസ സരക്കചോര നടപടമ സത്വസ്പീകരേമക്കുചമചോ? 
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ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രചശഖരേന:  സര,  ചകരേളകത  സദ്യംബനമചമടചതചോളമുള്ള  ഒരു

പ്രചതദകതയചോണസ  ബഹുമചോനകപട  കമമ്പര  ഇവമകട  സൂചമപമചതസ.  ഏകതചോരു

ദുരേന്തെമുണചോകുചമ്പചോഴുദ്യം സത്വചോഭചോവമകമചോയദ്യം ആദദദ്യം ഓടമകയതക  സമസ്പീപവചോസമകളചോയ

ജനങ്ങളചോണസ.  ചനരേമടസ  അവര  അതമല്  ഇടകപടുകയദ്യം  എലചോവമധതമലള്ള

രേകചോപ്രവരതനങ്ങള  നടതകയദ്യം  കചയ്യുനകവന്ന  പ്രചതദകത  നമ്മുകട

സദ്യംസചോനതണസ.  സദ്യംസചോന  ദുരേന്തെ  പ്രതമകരേണചസന  സദ്യംസചോനതദ്യം

ജമലചോതലങ്ങളമലദ്യം  രൂപസ്പീകരേമക്കുന്നതമനുള്ള  സദ്യംവമധചോനങ്ങള  നടനവരുന

അകലങമല് അതമകന്റെ പ്രവരതനങ്ങള നടക്കുനണസ. തസ്പീരചയചോയദ്യം പ്രചോചദശമകമചോയമ

നടതചോവന്ന ഇതരേദ്യം സദ്യംവമധചോനങ്ങകളക്കുറമച്ചുകൂടമ ആചലചോചമക്കചോവന്നതചോണസ. 

ശസ്പീ  .    അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ  .    പമ:  സര,  ടചോങര  ചലചോറമ  അപകടങ്ങള ചകരേളതമല്

ഇടയമകട സദ്യംഭവമക്കുനണസ. തചോനൂരേമല് അടുതമകടയണചോയ ടചോങര ചലചോറമ അപകടദ്യം

മനമയകട  ശദ്ധയമല്കപടമട്ടുണചോകുകമന്നസ  വമചചോരേമക്കുന.  ഇതരേതമല്

അപകടങ്ങളമല്കപടുന്ന  ടചോങര  ചലചോറമകളമല്  നമനദ്യം  പുറതവരുന്ന

വമഷവചോതകങ്ങളമൂലമുണചോകുന്ന  അപകടങ്ങള  ചനരേമടചോനുദ്യം  നമയനമക്കചോനുദ്യം

ആവശദമചോയ  സചോചങതമക  സദ്യംവമധചോനങ്ങള  സരക്കചോര  തലതമല്

ഇലചോകയനള്ളതചോണസ  മനസമലചോക്കുന്നതസ,  ഉകണങമല്  തകന്ന  അതസ
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അപരേദചോപവമചോണസ.  കളകചററ്റുകള  ചകന്ദ്രസ്പീകരേമചസ  ജമലചോതലങ്ങളമല്  ഇതരേദ്യം

സചോഹചരേദങ്ങള ചനരേമടചോന ആവശദമചോയ സദ്യംവമധചോനങ്ങളക്കസ സരക്കചോര തലതമല്

നടപടമ സത്വസ്പീകരേമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രചശഖരേന:  സര,  സദ്യംസചോന  തലതമലദ്യം  ജമലചോതലതമലമുള്ള

ദുരേന്തെപ്രതമകരേണ  ചസനചോവമഭചോഗതമനകസ്പീഴെമല്  ഇതരേദ്യം  ആധുനമകമചോയ

സദ്യംവമധചോനങ്ങള  കൂടമ  ഉറപ്പുവരുതന്നതമനുള്ള  നടപടമകളുമചോയമ

മുചന്നചോട്ടുചപചോകചോനചോണസ ആചലചോചമക്കുന്നതസ. 

ശസ്പീ  .    എന  .    എ  .    കനലമക്കുന്നസ:  സര,  ഞചോനുദ്യം  ബഹുമചോനകപട  മനമയദ്യം

ഞങ്ങളുകട  ജമലയമകല  എലചോ  ദുദുഃഖങ്ങളുദ്യം  പങ്കുവയന്ന  ആളുകളചോണസ.  ഞങ്ങളുകട

ജമലയമല്  മചോത്രമല  തസ്പീരേചദശങ്ങളുള്ള  എലചോ  ജമലകളമലമുള്ള  സങടകരേമചോയ  ഒരു

അവസ,  തസ്പീരേചദശ പ്രചദശങ്ങളമല് തചോമസമക്കുന്ന സചഹചോദരേസ്പീ  സചഹചോദരേന്മെചോരുകട

ജസ്പീവമതദ്യം വളകരേ ദുരേമതപൂരണമചോണസ.  കടല് കരേകയ വമഴുങ്ങമകക്കചോണമരേമക്കുകയചോണസ.

ഞചോന കടല്തസ്പീരേതസ തചോമസമക്കുന്ന ഒരേചോളചോണസ.  അവമകട ഇചപചോള കടലചോക്രമണദ്യം

രൂകമചോയമട്ടുദ്യം  ഞചോന  ആ  ഭചോഗചതയസചപചോയമടമല.  ചപചോകചോതതമനസ  കചോരേണദ്യം

ആളുകളുകട  തലസ ല്ല്  ചപടമച്ചുതകന്നയചോണസ.  കഴെമഞ്ഞെ  അഞ്ചുവരഷവദ്യം

കടലചോക്രമണസമയതസ  ആ  പ്രചദശതസ  ഞചോന  ചപചോയമരുന,  എലചോവരഷവദ്യം
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ബഹുമചോനകപട  സസ്പീക്കറുളകപകടയള്ള  ആളുകള  അവമകട  ചപചോയമ

അടുതവരഷമചോകുചമ്പചോള ഇതസ  ശരേമയചോകുകമന്നചോണസ  പറയചോറുള്ളതസ.  ഓചരേചോവരഷവദ്യം

രേണചോഴ്ചകത  സഗൗജനദചറഷന  നല്കുദ്യം,  ആളുകകള  ദുരേമതചോശത്വചോസ  കദചോമ്പുകളമല്

തചോമസമപമക്കുദ്യം, ഇതലചോകത ഒനദ്യം കചയചോന നമുക്കചോയമടമല. എനമക്കസ ബഹുമചോനകപട

മനമചയചോടസ ചചചോദമക്കചോനുള്ളതസ ഇതമനസ സമരേമചോയ ഒരു സദ്യംവമധചോനദ്യം,  ശചോശത്വതമചോയ

സദ്യംവമധചോനമുണചോക്കമക്കൂചട; കചോസരചഗചോഡസ  കനലമക്കുന്നസ കടല്തസ്പീരേതനമനദ്യം മചോറമ

കുചറ  റവനഡ്യൂ  ഭൂമമയണസ.  ഒരു  വരഷദ്യം  മുമ്പസ  കചോസരചഗചോഡസ  കളകചററ്റമല്

തഹസമല്ദചോകരേയകമചോകക്ക  വമളമച്ചുചചരതസ,  ആ  റവനഡ്യൂ  ഭൂമമയമല്   ഒരു  ഫ്ലെെചോറ്റസ

സമുചയദ്യം  പണമതസ  കടല്തസ്പീരേതസ  തചോമസമക്കുന്ന  മതദകതചോഴെമലചോളമകകള

പചോരപമക്കുന്ന  സദ്യംവമധചോനകതക്കുറമചസ  ആചലചോചമചമരുന.  ഇതമനസ  സരക്കചോരേമകന്റെ

ഭചോഗതനമനദ്യം  എന്തെസ  സഹചോയമചോണസ  ലഭമക്കുക  എന്നതമകനക്കുറമചസ  എകന്റെ

നചോട്ടുകചോരേനചോയ  ബഹുമചോനകപട  മനമ  വദക്തമചോക്കണകമന്നചോണസ  എനമക്കസ

അചപകമക്കചോനുള്ളതസ,  മകറ്റചോന്നസ,  ചകന്ദ്രഗവണ്കമന്റെസ  ഇടമമമന്നലമകല  ദുരേന്തെ

നമവചോരേണതമല്   ഉളകപടുതമയമടമല.  സദ്യംസചോന  ഗവണ്കമന്റെസ  ഇക്കചോരേദതമല്

എന്തു തസ്പീരുമചോനമചോണസ കകകകക്കചോണമട്ടുള്ളകതനകൂടമ വദക്തമചോക്കചോചമചോ? 

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രചശഖരേന:  സര,  ബഹുമചോനകപട കമമ്പര എന.  എ.  കനലമക്കുന്നസ
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ഇവമകട  പറഞ്ഞെമട്ടുള്ള  കചോരേദദ്യം  -  കടലചോക്രമണതമകന്റെ  ഭസ്പീഷണമ  കപചോതുകവ

തസ്പീരേചദശജമലകകളലചോദ്യം  ചനരേമടുകയചോണസ.  തസ്പീരേചദശതനമന്നസ  അവകരേ

മചോറ്റമപചോരപമക്കുക എനപറയചമ്പചോള  സചോധചോരേണഗതമയമല് അവമകടയള്ള ആളുകള

ഇഷ്ടകപടുന്ന കചോരേദല. വളകരേ അകചലക്കസ മചോറചോന ഒരേമക്കലദ്യം അവര തയചോറചോകുകയമല.

അവരുകട  ഉപജസ്പീവനദ്യം  തകന്ന  മതദബനനവദ്യം  അതുമചോയമ  ബനകപട

കചോരേദങ്ങളചോണസ.  സത്വചോഭചോവമകമചോയദ്യം  എലചോ  പ്രചദശതദ്യം  ഇതുചപചോകല  ഭൂമമ

ലഭദമചോകുകമന്നസ  പറയചോനുദ്യം  കഴെമയമല.  ഫ്ലെെചോറ്റസ  നമരമമക്കചോന  സഗൗകരേദമുള്ളമടതസ

നമരമമക്കുന്നതമനുദ്യം  അവകരേ  മചോറ്റമപചോരപമക്കുന്നതമകനക്കുറമച്ചുദ്യം

ആചലചോചമക്കുന്നതചോണസ.  തസ്പീരചയചോയദ്യം  ഫമഷറസ്പീസസ  വകുപസ  ഉളകപകടയള്ള

വകുപ്പുകളുമചോയമ ബനകപടസ ഇതസ കചയ്യുന്നതചോണസ. ഭൂമമയമലചോത ചമല പ്രചദശങ്ങളമല്

ഭൂമമകകണതമ അവരക്കസ പ്രചതദകമചോയ  വസ്പീടുവചസ കകചോടുക്കുന്നതമനുള്ള സദ്യംവമധചോനദ്യം

കൂടമ  നടചതണമ  വരുദ്യം.  കടലചോക്രമണകത  ശക്തമചോയമ  ചനരേമടചോന  ഒരുപചോടസ

കചോരേദങ്ങള  ഇവമകട  ചൂണമക്കചോണമക്കുകയണചോയമ.  കലമടുന്നതുകകചോണസ  മചോത്രദ്യം

പ്രശ്നതമനസ ശചോശത്വത പരേമഹചോരേമചോകുന്നമല. കചോറ്റചോടമ വചസ പമടമപമക്കുന്നതുളകപകടയള്ള

കചോരേദങ്ങള   വലമകയചോരേളവമല്   ഇതമകന  പ്രതമചരേചോധമക്കചോന  സചോദ്ധദമചോകുകമന്ന

അഭമപ്രചോയമുണസ.  ചകന്ദ്രഗവണ്കമന്റെസ  അനുവദമക്കുന്നമകലങമലദ്യം  ചകരേള  ഗവണ്കമന്റെസ
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ഇടമമമന്നല്  ഉളകപകടയള്ളവ  ദുരേന്തെനമവചോരേണ  പ്രതമകരേണതമകന്റെ  ഭചോഗമചോയമ

ഉളകപടുതമയമട്ടുണസ എന്നകചോരേദദ്യം കൂടമ അറമയമക്കുകയചോണസ. 

ശസ്പീ  .    പമ  .    ബമ  .    അബ്ദുല്  റസചോക്കസ:  സര,  കടലചോക്രമണദ്യംമൂലദ്യം

ദുരേന്തെമനുഭവമക്കുന്നവര ഇവമകട കദചോമ്പമല് തചോമസമക്കചോറുകണന്നസ അങ്ങസ  സൂചമപമച്ചു.

എങമലദ്യം  എലചോവരഷവദ്യം  കദചോമ്പമനചോയമ  സ്കൂളുകകളയചോണസ  ആശയമക്കുന്നതസ.

സ്കൂളുകളമല്  തചോമസമക്കുന്നവരക്കസ  ശരേമയചോയ  രേസ്പീതമയമല്  ഭകണദ്യം  എതമക്കചോന

കഴെമയചോകത  ചപചോകുന്ന സചോഹചരേദമുണചോകുന.  അതുചപചോകല  രേണചോഴ്ചചയചോളദ്യം  സ്കൂളമല്

തചോമസമചചോല്  കുടമകളുകട  പഠനതമനുദ്യം  ബുദ്ധമമുടചോകുന്ന  ഒരു  സചോഹചരേദമചോണസ

കഴെമഞ്ഞെ  കചോലങ്ങളമല്  കണ്ടുവരുന്നതസ.  ഇതമകനചോരു  മചോറ്റമുണചോക്കചോന  ആധുനമക

രേസ്പീതമയമലള്ള കദചോമ്പുകള, കുടുദ്യംബക്കചോരുകട വസ്പീടമചലക്കസ ചപചോയചോല്  ചറഷന ചപചോലദ്യം

നല്കചോനുള്ള വകുപമല  എന്നചോണസ ജമലചോ അധമകൃതര പറയന്നതസ.  പചക അതമനസ

പ്രചതദകമചോയ,  ആധുനമക  രേസ്പീതമയമലള്ള  ഒരു  കദചോമ്പുതകന്ന  ......  എലചോ  വരഷദ്യം

ഉണചോകുന്ന വമഷയമചോണസ.  ഒരു ഘടതമല് മചോത്രദ്യം നമരതലചോക്കചോന പറ്റുന്ന കചോരേദമല.

അതുകകചോണസ  അങ്ങകനയള്ള ഒരു കദചോമ്പസ  എത്രയദ്യം കപകടന്നസ  ഉണചോക്കുന്ന കചോരേദദ്യം

ഗവണ്കമന്റെസ ആചലചോചമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രചശഖരേന:  സര,  ഞചോന  ഈ  ചചചോദദതമനുള്ള  ഉതരേദ്യം
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നല്കമയതമല്  ഇക്കചോരേദദ്യം  വളകരേ  വദക്തമചോയമ  ചൂണമക്കചോണമചമട്ടുള്ളതചോണസ.

തസ്പീരേചദശതസ  കടല്ചകചോഭതമല്  ദുരേമതമനുഭവമക്കുന്നവകരേ  തചോല്ക്കചോലമകമചോയമ

മചോറ്റമപചോരപമക്കുന്നതമനസ  ചദശസ്പീയ  ചുഴെലമക്കചോറ്റസ  പ്രതമചരേചോധ  പദ്ധതമ  പ്രകചോരേദ്യം  27

സമരേദ്യം  കദചോമ്പസ സദ്യംവമധചോനങ്ങള സചോപമക്കുന്നതമനുള്ള  പ്രവരതനമചോരേദ്യംഭമചമട്ടുണസ.

അതസ  വന്നചോല്  സത്വചോഭചോവമകമചോയദ്യം  അവമകട  ഈ  സഗൗകരേദങ്ങകളചോകക്ക

ഏരകപടുതമകക്കചോടുക്കചോന കഴെമയന്നതചോയമരേമക്കുദ്യം. 

ശസ്പീ  .    കക  .    എദ്യം  .    ഷചോജമ:  സര,  നമ്മുകട  ഡമസചോസ്റ്റര  മചോചനജ് കമന്റെമകന

സ്റ്റചോനചഡരഡസ  ഓപചറഷന  കപ്രചോസസ്പീഡുവര  (SOP)  അനുസരേമച്ചുള്ള

നമലവചോരേതമചലക്കസ  ഉയരചതണതസ  അനമവചോരേദമചോണസ.  ദുരേന്തെങ്ങകളചോകക്ക

വദതദസമചോയ  രേസ്പീതമയമലള്ളതചോണസ.  നചോച്ചുറല്  കലചോമമറ്റസ്പീസസ  ഒന്നചോകണങമല്

മനുഷദരുണചോക്കുന്ന  ദുരേന്തെങ്ങള  ചവകറയമചോണസ.  അതുകകചോണസ  വദതദസമചോയ

രേസ്പീതമയമലള്ള പ്രശ്നങ്ങള ചനരേമടചോന കഴെമയന്ന തരേതമല്, സ്റ്റചോനചഡരഡസ ഓപചറഷന

കപ്രചോസസ്പീഡുവര  (SOP)  അനുസരേമച്ചുള്ള  നമലവചോരേതമചലക്കസ  ഡമസചോസ്റ്റര

മചോചനജ് കമന്റെമകന   ഉയരതന്നതമനസ  എകന്തെലചോദ്യം  ഒരുക്കങ്ങളചോണസ  നമള

നടതമയമട്ടുള്ളതസ.  സത്വചോഭചോവമകമചോയദ്യം  ദുരേന്തെകത   ചനരേമടുന്നതമനസ ഇന്റെരനചോഷണല്

കപ്രചോസസ്പീഡുവറുണസ. ആ അരതതമല് എന്തെസ ഒരുക്കമചോണസ നമള നടതമയമട്ടുള്ളതസ?
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ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രചശഖരേന:  സര,  അക്കചോരേദദ്യം  ഞചോന  ഇവമകട

ചൂണമക്കചോണമക്കുകയണചോയമ. ദുരേന്തെ ലഘൂകരേണവദ്യം കചോലചോവസചോ വദതമയചോനവമചോണസ

UNDP-യകട  കസ്പീഴെമല്  പരേമചശചോധമക്കുന്നതസ.  ഇക്കചോരേദദ്യം  ചനരേമടുന്നതമനുചവണമ

ആധുനമകമചോയ  സദ്യംവമധചോനങ്ങചളചോടുകൂടമ  അതസ  നടപചോക്കചോന  കഴെമയകമന്നചോണസ

എനമക്കസ പറയചോനുള്ളതസ. 

ശസ്പീ  .    ജമ  .    എസസ  .    ജയലചോല്:  സര,  ആചഗചോളതചോപനവദ്യം   കചോലചോവസചോ

വദതമയചോനവദ്യം  ഉണചോകുന്നതുകകചോണസ   പ്രകൃതമ   ദുരേന്തെങ്ങളുദ്യം  വരദ്ധമക്കുകയചോണസ.

ദുരേന്തെദ്യംമൂലദ്യം  കഷ്ടത അനുഭവമക്കുന്ന ആളുകളക്കുള്ള നഷ്ടപരേമഹചോരേദ്യം  നല്കുന്നതമനസ

പഴെയകചോല  ചമല  മചോമൂലകളചോണസ  പമനതുടരുന്നതസ.  ഒരു  പ്രകൃതമ  ദുരേന്തെതമല്  വസ്പീടസ

നഷ്ടകപടചോല്  നഷ്ടപരേമഹചോരേദ്യം  കകണതന്നതസ  വമചലജസ  ഓഫസ്പീസരമചോരേചോണസ.

ബഹുമചോനകപട  ഗവണ്കമന്റെസ  വളകരേ  അഭമനനനചോരഹമചോയ  ഒരു

തസ്പീരുമചോനകമടുതമട്ടുണസ.  48  മണമക്കൂറമനകദ്യം  റമചപചോരടസ  കചയണകമനദ്യം  ഏഴെസ

ദമവസതമനകദ്യം  നഷ്ടപരേമഹചോരേദ്യം  നല്കണകമനമചോണതസ.  പചക  നഷ്ടപരേമഹചോരേദ്യം

കണക്കചോക്കുചമ്പചോള ഭചോഗമകമചോയമ വസ്പീടസ തകരന്നവരക്കസ ഇത്ര രൂപ, പൂരണമചോയമ വസ്പീടസ

തകരന്നവരക്കസ ഇത്ര രൂപ എനപറയന്ന ഒരു പഴെയകചോല സമസ്പീപനമചോണസ ഇചപചോഴുദ്യം

സത്വസ്പീകരേമച്ചുവരുന്നതസ.  അതസ  നചോമമചോത്രമചോണസ.  അക്കചോരേദദ്യം  പമ.ഡബബ.ഡമ.
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ഉചദദചോഗസകരേകക്കചോണസ  പരേമചശചോധമപമചസ  കൃതദമചോയ  നഷ്ടപരേമഹചോരേദ്യം  യഥചോസമയദ്യം

കകചോടുക്കുന്നതമനുള്ള കൃതദമചോയ നടപടമകള ഗവണ്കമന്റെസ സത്വസ്പീകരേമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രചശഖരേന:  സര,  ഇചപചോള തുടരനവരുന്ന രേസ്പീതമകയക്കുറമചചോണസ

ബഹുമചോനകപട  കമമ്പര  ജമ.  എസസ.  ജയലചോല്  ഇവമകട  പറഞ്ഞെതസ.  തസ്പീരചയചോയദ്യം

ഇചപചോള തുടരനവരുന്ന രേസ്പീതമ അനുസരേമചസ ഭചോഗമകമചോയമ തകരന്നതമനസ അതമനുള്ള

നഷ്ടപരേമഹചോരേവദ്യം  പൂരണമചോയദ്യം തകരന്ന വസ്പീടുകളക്കസ  പൂരണമചോയ നഷ്ടപരേമഹചോരേവദ്യം

കണക്കചോക്കുന.  ആ രേസ്പീതമയമല് നമനമചോറമ  ഇതമകന പുതമയ രേസ്പീതമയമല് എങ്ങകന

മചോറ്റമ  എടുക്കചോകമനള്ളതമകനക്കുറമചസ   ആചലചോചമക്കചോദ്യം.  നചോമമചോത്രമചോകണന

പറഞ്ഞെചോല് പ്രചതദക ചമല ചനചോദ്യംസമകന്റെ അടമസചോനതമലചോണസ ഇക്കചോരേദങ്ങകളചോകക്ക

തസ്പീരുമചോനമക്കുന്നതസ.  കൃഷമനചോശദ്യം   സദ്യംഭവമചചോലദ്യം   കകടമടങ്ങളക്കസ  നചോശദ്യം

സദ്യംഭവമചചോലദ്യം വസ്പീടുകളക്കസ നചോശദ്യം സദ്യംഭവമചചോലദ്യം അതസ സദ്യംബനമചസ ഒരു ചനചോദ്യംസസ

ഉണസ.  അതസ  ചകന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റുദ്യം  സദ്യംസചോനഗവണ്കമന്റുദ്യം  പരേമപചോലമചസ  ചപചോരുന്ന

ചനചോദ്യംസമകന്റെ  അടമസചോനതമലചോണസ  തസ്പീരുമചോനമക്കുന്നതസ.  മചോറ്റദ്യം

വരുതന്നതമകനക്കുറമചസ ആചലചോചമക്കചോദ്യം. 

അടമയന്തെരേ ചചചോദദദ്യം

കക  .  എസസ  .  ആര  .  ടമ  .  സമ  .  യമകല വമവമധ തസമകകളമചലക്കുള്ള നമയമനദ്യം
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(1)  ശസ്പീ  .    എ  .    എന  .    ഷദ്യംസസ്പീര:  തചോകഴെ  കചോണുന്ന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ  ഗതചോഗത

വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമചോ:

(എ)  കക.എസസ.ആര.ടമ.സമ.യമകല  വമവമധ  തസമകകളമചലക്കുള്ള

പമ.എസസ.സമ.  നമയമന  ലമസ്റ്റുകളുകട  കചോലചോവധമ  നസ്പീടമയതചോയമ

ശദ്ധയമല്കപടമട്ടുചണചോ;

(ബമ)  പ്രസ്തുത  ലമസ്റ്റുകളമല്  ഉളകപടമട്ടുള്ളതുദ്യം  എന്നചോല്  പമ.എസസ.സമ.  വഴെമ

നമയമനദ്യം  ചനടുന്നതമനുള്ള പ്രചോയപരേമധമ  കഴെമയചോറചോയതുമചോയ ഉചദദചോഗചോരതമകളക്കസ

നമയമനദ്യം  ലഭദമചോകുന്ന  തരേതമല്  നമയമന  നടപടമകള  തത്വരേമതകപടുതന്നതമനസ

എകന്തെലചോദ്യം നടപടമ സത്വസ്പീകരേമക്കുകമന്നസ വമശദമചോക്കുചമചോ?

ഗതചോഗത വകുപ്പുമനമ  (  ശസ്പീ  .   എ  .   കക  .   ശശസ്പീന്ദ്രന  ): സര, 

(എ)  ശദ്ധയമല്കപടമട്ടുണസ.  22-08-2015-ല്  കചോലചോവധമ

അവസചോനമപമക്കുകയദ്യം തുടരന്നസ  30-06-2016 വകരേ  കചോലചോവധമ ദസ്പീരഘമപമക്കുകയദ്യം

കചയ  കക.എസസ.ആര.ടമ.സമ.  കകഡ്രെവരമചോരുകട  നമയമനതമനുള്ള  റചോങസ

പടമകയകടയദ്യം  30-06-2016-നസ  കചോലചോവധമ  അവസചോനമച  കണകരമചോരുകട

നമയമനതമനുള്ള  റചോങസ  പടമകയകടയദ്യം  കചോലചോവധമ  31-12-2016  വകരേ

ദസ്പീരഘമപമചമട്ടുണസ. 
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(ബമ)  കക.എസസ.ആര.ടമ.സമ.യമല്  ചകരേള  പബമകസ  സരവസ്പീസസ  കമസ്പീഷന

നമയമചനചോപചദശദ്യം  നല്കമയ  255  കകഡ്രെവര  ഉചദദചോഗചോരതമകളുണസ.  അതരേദ്യം

ഉചദദചോഗചോരതമകളക്കസ  ഈ  മചോസദ്യം  അവസചോനചതചോടുകൂടമ  നമയമനദ്യം  നല്കചോന

കഴെമയദ്യം.  തുടരനണചോകുന്ന എന.കജ.ഡമ.  ഒഴെമവകളമചലക്കുദ്യം നമയമനദ്യം നല്കുവചോന

കഴെമയദ്യം.  നമലവമലള്ള  823  കണകര ഒഴെമവകളമചലക്കസ  നമയമചനചോപചദശദ്യം ചകരേള

പബമകസ  സരവസ്പീസസ  കമസ്പീഷചനചോടസ  ആവശദകപട്ടുകകചോണസ  28-06-2016-ല്  കതസ

നല്കമയമട്ടുണസ.  പമ.എസസ.സമ.യമല്  നമനദ്യം  നമയമചനചോപചദശദ്യം  ലഭമചചോലടന

ഇവരക്കസ നമയമനദ്യം നല്കചോന കഴെമയന്നതചോണസ. 

ശസ്പീ  .    എ  .    എന  .    ഷദ്യംസസ്പീര:  സര,  കഴെമഞ്ഞെ  യ.ഡമ.എഫസ.  ഭരേണകചോലതസ

ഇടതുപക ജനചോധമപതദ യവജന പ്രസചോനങ്ങള ഉയരതമയ സമരേതമകല ഏറ്റവദ്യം

പ്രധചോനകപട  ഒരു  മുദചോവചോകദമചോയമരുന  കക.എസസ.ആര.ടമ.സമ.  നമയമനവമചോയമ

ബനകപടതസ.  ഏതചോണസ ആയമരേക്കണക്കമനചോളുകള വമവമധ തസമകകളമല് വമവമധ

ലമസ്റ്റമനകതണസ.  അതമല് ഏതചോണസ ഭൂരേമഭചോഗദ്യം ചപരുദ്യം പ്രചോയപരേമധമ ചബചോരഡറമല്

നമല്ക്കുന്നവരേചോണസ.  കകടദ്യം  കഫയമമമനകതനമനകകചോണസ  നമയമനദ്യം  നടതചോന

സരക്കചോരേമനസ  കഴെമയചമചോ;  അങ്ങകന  എങമല്  എത്ര  സമയദ്യം  കകചോണസ  നടതചോന

കഴെമയദ്യം;  പമ.എസസ.സമ.  നമയമനവമചോയമ  ബനകപടസ  പ്രചോയപരേമധമ
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അടുതനമല്ക്കുന്നവരേചോണസ പുരുഷന്മെചോരുദ്യം സസ്പീകളുദ്യം ഉളകപകടയള്ള അധമകദ്യം ചപരുദ്യം.

അതസ  എത്ര  സമയതമനുള്ളമല്  നമരവഹമക്കചോന  സരക്കചോരേമനചോകുദ്യം  എന്നചോണസ

ചചചോദമക്കചോനുള്ളതസ?

ശസ്പീ  .    എ  .    കക  .    ശശസ്പീന്ദ്രന:  സര,  ഇചപചോള പമ.എസസ.സമ.  നമയമചനചോപചദശദ്യം

നല്കമയവരുകടയദ്യം  പമ.എസസ.സമ.ചയചോടസ  നമയമചനചോപചദശദ്യം  നല്കണകമന്നസ

ആവശദകപടതമകന്റെയദ്യം  അടമസചോനതമല്  ലഭമക്കുന്ന  ഒഴെമവകളമചലക്കുദ്യം

രേണ്ടുമചോസതമനകദ്യം  1078  ചപരക്കസ  നമയമനദ്യം  നല്കചോന  കഴെമയകമന്നചോണസ

പ്രതസ്പീകമക്കുന്നതസ.

ശസ്പീ  .    എ  .    എന  .    ഷദ്യംസസ്പീര:   സര,  ഇതസ  ഏകതലചോദ്യം  തസമകകളമലചോകണന്നസ

പറയചോന സചോധമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    എ  .    കക  .    ശശസ്പീന്ദ്രന:  സര,  കകഡ്രെവര തസമകയമചലക്കസ  255  ചപകരേയദ്യം

കണകര  തസമകയമചലക്കസ  823  ചപരക്കുമചോണസ  ഇചപചോള  അങ്ങകന  നമയമനദ്യം

നല്കചോന  കഴെമയക.  ഇതമനുപുറചമ  എന.കജ.ഡമ.  ഒഴെമവകള  റമചപചോരടസ

കചയതമനനുസരേമചസ  358  ജൂനമയര  അസമസ്റ്റന്റുമചോചരേയദ്യം  10  അസമസ്റ്റന്റെസ  ചസ്റ്റചോര

കസ്പീപരമചോകരേയദ്യം  86  കമക്കചോനമക്കുകകളയദ്യം ഉളകപകട  1562  ചപരക്കസ  31-12-2016-

നകദ്യം ചജചോലമ നല്കചോന കഴെമയകമന്നചോണസ പ്രതസ്പീകമക്കുന്നതസ. 
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ശസ്പീ  .    തമരുവഞ്ചൂര  രേചോധചോകൃഷ്ണന:  സര,  ചകരേള  പബമകസ  സരവസ്പീസസ  കമസ്പീഷന

ലമസ്റ്റുണചോക്കുന്നതമല്  അപചോകതയകണനള്ളതസ  ഗവണ്കമന്റെമകന്റെ

ശദ്ധയമല്കപചടണതചോണസ.  1000  ഒഴെമവകളുകണങമല്  6000  ചപരുകട  ലമസ്റ്റസ

ഉണചോക്കുദ്യം.  നമള എത്ര കചോലദ്യം  കകചോണസ  ശമമചചോലദ്യം  6000  ചപരക്കസ   നമയമനദ്യം

കകചോടുക്കചോന  കഴെമയമല.  അവസചോനദ്യം  വരുചമ്പചോള   റചോങസ  ചഹചോളചഡഴസ

അചസചോസമചയഷന എനപറയന്ന സദ്യംഘടന ഉണചോക്കമ ബഹളദ്യം ഉണചോക്കമനടക്കുന്ന

അവസ  ചകരേളതമല്  സചോധചോരേണ  കണ്ടുകകചോണമരേമക്കുന്ന  സമതമവമചശഷമചോണസ.

ഇതസ  പമ.എസസ.സമ.യമചോയമ ചടക്കസ അപസ കചയ്യുചമചോ;  ഇതചോണസ ഒന്നചോമകത ചചചോദദദ്യം.

കഴെഞ്ഞെ  ഗവണ്കമന്റെമകന്റെ  കചോലഘടതമല്  പുതുതചോയമ  എത്ര  കണകരമചോകരേ

നമയമമചമട്ടുണസ; എത്ര കകഡ്രെവരമചോകരേ നമയമമചമട്ടുണസ എനള്ള കചോരേദദ്യം കൂടമ അചങ്ങയസ

പറയചോന കഴെമയചമചോ? 

ശസ്പീ  .    എ  .    കക  .    ശശസ്പീന്ദ്രന:  സര,  ബഹുമചോനകപട  മുന  ടചോനചസചോരടസ

വകുപ്പുമനമയചോണസ  ഈ  ചചചോദദദ്യം  ചചചോദമക്കുന്നകതന്നസ  എലചോവരക്കുദ്യം  അറമവള്ള

കചോരേദമചോണസ.  ചകരേള  പബമകസ  സരവസ്പീസസ  കമസ്പീഷന  റചോങസ  ലമസ്റ്റസ  തയചോറചോക്കുന്ന

കചോരേദതമകല അപചോകത സദ്യംബനമചചോണസ ഒന്നചോമതചോയമ അങ്ങസ പറഞ്ഞെതസ.  തചോങള

നമരചദ്ദേശമചതുചപചോകല  പമ.എസസ.സമ.യമചോയമ  ചരച  കചയസ  പരേമഹരേമചക്കണ
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പ്രശ്നമചോകണന്നസ  സഭയമകല എലചോവരക്കുമറമയചോദ്യം.  അതസ  അങ്ങകന കചയ്യുന്നതുമചോണസ.

കഴെമഞ്ഞെ സരക്കചോരേമകന്റെ അഞ്ചുവരഷക്കചോലദ്യം എത്ര ചപരക്കസ നമയമനദ്യം നല്കമ എന്ന

വമശദചോദ്യംശങ്ങള പ്രചതദകമചോയ ഒരു ചചചോദദദ്യം ചചചോദമചചോല് കൃതദമചോയ മറുപടമ നല്കചോദ്യം.

പചക  അങ്ങസ  തകന്ന  മറുപടമ  പറഞ്ഞെചോല്  ഞങ്ങളകക്കലചോവരക്കുദ്യം  അതസ

മനസമലചോകുകയദ്യം കചയ്യുദ്യം. 

(ചചചോചദദചോതരേസമയദ്യം കഴെമഞ) 


