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(അദദ്ധ്യക്ഷവവേദദിയദില് മദി. ഡഡെപപ്യൂടദി സസ്പീക്കര)

ശ്രദക്ഷണദിക്കല്

വവേതന പരദിഷ്കരണണം 

ശ്രസ്പീ  .    ഇ  .    ഡക  .    വേദിജയന:  സര,   ബഹുമമാനദ്ധ്യനമായ തവദ്ദേശസസ്വയണംഭരണവണം

നപ്യൂനപക്ഷവക്ഷമവണം  വേഖഫഫ്  ഹജഫ്  തസ്പീരതമാടനവണം  വേകുപ്പുമനദിയുഡട

ശ്രദയദിവലേക്കമാണഫ്  ഇഇൗ  വേദിഷയണം  ഞമാന  ഡകമാണ്ടുവേരുന്നതഫ്.  വകരളതദിഡലേ

മുനദിസദിപ്പല്/വകമാരപ്പവറേഷന  ശുചസ്പീകരണ ഡതമാഴദിലേമാളദികളുഡട  വവേതന കരമാര

കമാലേമാവേധദി അവേസമാനദിചദിടഫ്  രണഫ് വേരഷമമായദി.  2014 ജൂഡഡലേ 1 മുതല് പുതദിയ

ശമ്പള  പരദിഷ്കരണവണം   ഡപനഷനണം  നടപ്പദില്വേരുവതണതമായദിരുന.

സമാധമാരണ  സരക്കമാര  ജസ്പീവേനക്കമാരുവടയുണം  അദദ്ധ്യമാപകരുവടയുണം

ശമ്പളപരദിഷ്കരണ  ഉതരവേഫ്  ഇറേങദിയമാല്  കമാലേതമാമസണംവേരമാഡത

നഗരശുചസ്പീകരണ ഡതമാഴദിലേമാളദികളുഡട ശമ്പളപരദിഷ്ക്കരണ ഉതരവണം ഇറേങമാറുണഫ്.

യൂണദിയനകളുഡട ചമാപ്റ്റര  ഓഫഫ് ഡെദിമമാനഡെഫ്  മനദിതലേതദിലണം  ഉവദദ്ധ്യമാഗസ
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തലേതദിലണം  പലേവേടണം  ചരച  നടതദി.  അന്നഡത  നഗരവേദികസന  വേകുപ്പുമനദി

സരക്കമാര  ജസ്പീവേനക്കമാരുഡട  ശമ്പളപരദിഷ്കരണണം  നടപ്പമാക്കുന്ന   ദദിവേസണംതഡന്ന

നഗരശുചസ്പീകരണ ഡതമാഴദിലേമാളദികളുഡട ശമ്പള പരദിഷ്കരണവണം നടപ്പദിലേമാക്കുഡമന്നഫ്

ഡതമാഴദിലേമാളദി സണംഘടനകള്ക്കഫ് ഉറേപ്പഫ്  നല്കദിയതമാണഫ്.   ആ കരമാറേദിഡന്റെ കരടഫ്

യൂണദിയനകള്ക്കഫ്  നല്കുകയുണം   യൂണദിയന  നല്കദിയ  വഭദഗതദികള്

അണംഗസ്പീകരദിക്കമാഡമന്നഫ്  ഉറേപ്പു  നല്കുകയുണം  അതദിന്റെയടദിസമാനതദില്  നല്കദിയ

വഭദഗതദികള്  അണംഗസ്പീകരദിച്ചുഡവേന്നഫ്   മനദി  പറേയുകയുണം  ഡചയ.  പദിന്നസ്പീടഫ്  രണഫ്

മമാസവതമാളണം   വേകുപ്പദില്  കമസ്പീഷനണമായദിരുന്നദില.  അതദിനവശഷണം

ഡതരഡഞ്ഞെടുപ്പഫ്  പ്രഖദ്ധ്യമാപദിച്ചു.  അതദിഡനത്തുടരന്നഫ്  വനരഡത നടപ്പദിലേമാക്കമാഡമന്നഫ്

ഉറേപ്പഫ് നല്കദിയ  ഇഇൗ ശമ്പള പരദിഷ്കരണ നടപടദി നടപ്പദിലേമായദില.  തസ്പീരചയമായുണം

കമാലേതമാമസണം  വേരമാഡത  ഗവേണ്ഡമന്റെദിഡന്റെ  നദിലേയദില്

ആവലേമാചദിച്ചുഡകമാണദിരദിക്കുനഡവേന്നമാണഫ്  ഞമാന  മനസദിലേമാക്കുന്നതഫ്.

അതുഡകമാണഫ് നഗരശുചസ്പീകരണ ഡതമാഴദിലേമാളദികളുഡട ശമ്പളപരദിഷ്കരണ ഉതരവേഫ്

വേളഡരവവേഗണം  ഇറേക്കമാന ഗവേണ്ഡമന്റെദിഡന്റെ ഭമാഗത്തുനദിനണം സതസ്വര നടപടദികള്
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ഉണമാകണഡമന്നഫ്  ബഹുമമാനഡപ്പട   മനദിവയമാടഫ്   ഇഇൗ  ശ്രദക്ഷണദിക്കലേദിലൂഡട

ഞമാന ആവേശദ്ധ്യഡപ്പടുകയമാണഫ്. 

വവേതന പരദിഷ്കരണണം 

തവദ്ദേശസസ്വയണംഭരണവണം  നപ്യൂനപക്ഷവക്ഷമവണം  വേഖഫഫ്  ഹജഫ്

തസ്പീരതമാടനവണം വേകുപ്പുമനദി (വഡെമാ  .   ഡക  .   ടദി  .   ജലേസ്പീല്) : സര, വേളഡര പ്രധമാനഡപ്പട

ഒരു  വേദിഷയമമാണഫ്  ബഹുമമാനഡപ്പട  അണംഗണം  ഇവേദിഡട  ഉന്നയദിചദിരദിക്കുന്നതഫ്.

നമുഡക്കലമാണം നഗരങളദിലൂഡട  മൂക്കുഡപമാതമാഡത നടക്കമാന  കഴദിയുന്നതഫ്  ഇഇൗ

ശുചസ്പീകരണ  ഡതമാഴദിലേമാളദികളുഡട  അശ്രമാന്തമമായ  പരദിശ്രമതദിഡന്റെകൂടദി

ഫലേമമായദിടമാണഫ്  എനളളതഫ്  മറേക്കമാന കഴദിയുകയദില.  കഴദിഞ്ഞെ സരക്കമാരദിഡന്റെ

കമാലേതഫ്   നഗരപ്രവദശങളദില്  ശുചസ്പീകരണ വമഖലേയദില് ഡതമാഴദില്ഡചയ്യുന്ന

ഡതമാഴദിലേമാളദികളുഡട  ശമ്പള  പരദിഷ്കരണവമമായദി  ബന്ധഡപ്പടഫ്   അന്നഡത

നഗരകമാരദ്ധ്യ വേകുപ്പുമനദിയുഡട അദദ്ധ്യക്ഷതയദില്  ഒരു മസ്പീറ്റദിണംഗഫ് കൂടദിയദിരുന.  ആ

മസ്പീറ്റദിണംഗഫ്   പ്രധമാനഡപ്പട   സണംഘടനകളുമമായദി   (വട്രേഡെഫ്  യൂണദിയന
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എണംവപമായസ്പീസദിഡന്റെ സണംഘടനകളുമമായദി) ചരച നടത്തുകയുണം വേദിശദമമായദിട്ടുളള ഒരു

റേദിവപ്പമാരടഫ്  തയമാറേമാക്കമാന  നഗരകമാരദ്ധ്യ  ഡെയറേക്ടഡറേ  ചുമതലേഡപ്പടുത്തുകയുണം

ഡചയദിരുന.   അതദിഡന്റെ  അടദിസമാനതദില്  നഗരകമാരദ്ധ്യ  ഡെയറേക്ടര   ഒരു

റേദിവപ്പമാരടഫ്  തയമാറേമാക്കദി  സരക്കമാരദിനഫ്  സമരപ്പദിക്കുകയുണം  സരക്കമാര  ചദിലേ

വഭദഗതദികവളമാഡട  അതഫ്  ധനകമാരദ്ധ്യവേകുപ്പദിനഫ്  ഡഡകമമാറുകയുണം  ഡചയദിരുന.

ധനകമാരദ്ധ്യവേകുപ്പദില്നദിന്നഫ്  അതുമമായദി  ബന്ധഡപ്പട  തസ്പീരുമമാനണം  ലേഭദിക്കുന്ന

മുറേയ്ക്കുതഡന്ന  അവേരുഡട  ശമ്പളപരദിഷ്കരണണം   നടപ്പദിലേമാക്കമാന  തസ്പീരചയമായുണം

സരക്കമാരദിനഫ്   തമാല്പരദ്ധ്യമുണഫ്.   അതുവപമാഡലേ  പ്രധമാനമമാണഫ്   ആ വമഖലേയദില്

ദദിവേസക്കൂലേദിക്കഫ്   വജമാലേദി  ഡചയ്യുന്ന   ശുചസ്പീകരണ  ഡതമാഴദിലേമാളദികളുഡട  കമാരദ്ധ്യണം.

അവേരക്കഫ്  സണംസമാനതഫ്  ഇന്നഫ്  നല്കുന്നതഫ്  377  രൂപയമാണഫ്.   മദിനദിമണം

വവേജസദിഡന സണംബന്ധദിചഫ് നമ്മുഡട നമാടദില് ഒരു നദിയമണം  നദിലേവേദിലണഫ്.    6-8

മണദിക്കൂര  വജമാലേദി  ഡചയ്യുന്നവേരക്കഫ്  600  രൂപയമാണഫ്  മദിനദിമണം   കൂലേദിയമായദി

നല്വകണതഫ്.  ആ അവേകമാശണം  തമാലമാലേദികമാടദിസമാനതദില് വജമാലേദി ഡചയ്യുന്ന
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ശുചസ്പീകരണ  ഡതമാഴദിലേമാളദികള്ക്കഫ്   ലേഭദിക്കുന്നദില.    നമ്മുഡട  സണംസമാനതഫ്

നദിലേവേദിലളള  മദിനദിമണം  കൂലേദി  അവേരക്കുകൂടദി  ലേഭദ്ധ്യമമാക്കുന്നതദിനഫ്   ഗവേണ്ഡമന്റെഫ്

മുനകഡയടുക്കുഡമന്നഫ് ഇഇൗ സന്ദരഭതദില് അറേദിയദിക്കുന. 

ശ്രസ്പീ  .    ഇ  .    ഡക  .    വേദിജയന  : സര,  ശമ്പള  പരദിഷ്കരണണം  നടപ്പദിലേമാക്കുന്ന

കമാരദ്ധ്യതദില്,   ഏറ്റവണം  അടദിതടദില്  നദില്ക്കുന്ന   ഇതരണം  വേദിഭമാഗങള്ക്കഫ്

മുന്തദിയ പരദിഗണന നല്കണഡമന്ന നദിരവദ്ദേശണം മനദിയുഡട  ഭമാഗത്തുനദിനതഡന്ന

വേന്നദിട്ടുണഫ്.   അഡതമാരു  തസ്പീരുമമാനമമായദി  ഇനദിയവങമാട്ടുളള  കമാലേയളവേദിലണം

ഉണമാകുഡമന്നഫ്  ഉറേപ്പഫ്   നല്കദിയമാല്   നന്നമായദിരദിക്കുഡമന്നമാണഫ്  എനദിക്കഫ്

വതമാനന്നതഫ്. 

ശ്രസ്പീ  .    ഡക  .    ടദി  .    ജലേസ്പീല് :  സര,  കഴദിഞ്ഞെ  വകമാ-ഓരഡെദിവനഷന  കമദിറ്റദി

മസ്പീറ്റദിണംഗദില് ഇതുസണംബന്ധദിചഫ്  വേളഡര ഗഇൗരവേതരമമായ  ചരചകള് നടന്നദിരുന.

ശമ്പള  പരദിഷ്കരണണം  ഉള്ഡപ്പഡട  തമാലമാലേദികമാടദിസമാനതദില്  ശുചസ്പീകരണ

ഡതമാഴദിലേദിനഫ്   നദിവയമാഗദിക്കഡപ്പടുന്നവേരക്കഫ്   നദിലേവേദില് നമ്മുഡട  സണംസമാനതഫ്

മഡറ്റലമാ വമഖലേയദിലണം നല്കുന്നതുവപമാഡലേ  മദിനദിമണം  വവേതനണം  ഉറേപ്പമാക്കുന്നതദിനണം
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ഗവേണ്ഡമന്റെഫ്  പ്രതദിജമാബദമമായദിരദിക്കുണം.  അതഫ്   എത്രയുണം  വവേഗണം

നടപ്പദിലേമാക്കുന്നതദിനഫ് സരക്കമാര  മുനകഡയടുക്കുഡമന്നഫ്  ബഹുമമാനഡപ്പട അണംഗഡത

അറേദിയദിക്കുന. 

അനദ്ധ്യസണംസമാന ഡതമാഴദിലേമാളദികളുള്ഡപ്പട കുറ്റകൃതദ്ധ്യങള്
വേദ്ധ്യമാപകമമാകുന്നതുമൂലേമുള്ള പ്രശ്നങള്

ശ്രസ്പീ  .    വേദി  .    പദി  .    സജസ്പീന്ദ്രന:  സര,  ജനസണംഖദ്ധ്യയുഡട നഡലമാരു ശതമമാനവതമാളണം,

അതമായതഫ് ഏകവദശണം കമാല്ലേക്ഷതദിലേധദികണം ഇതര സണംസമാന ഡതമാഴദിലേമാളദികളുളള

സണംസമാനമമാണഫ്  വകരളണം.  ഇതര   സണംസമാനഡതമാഴദിലേമാളദികളുഡട  വസവേനണം

ഇവേദിടഡത  നദിരമമാണവമഖലേയദിലണം  മറ്റഫ്  ഡചറുകദിട  വേദ്ധ്യവേസമായ  വമഖലേകളദിലണം

ഒഴദിവേമാക്കമാന  സമാധദിക്കമാത  ഒന്നമായദി  മമാറേദിക്കഴദിഞ.   ഡതമാഴദില്  വമഖലേ

വേദ്ധ്യമാപദിക്കുന്നതദിനഫ്  ആനപമാതദികമമായദി  ഡതമാഴദിലേമാളദികഡള  പ്രമാവദശദികമമായദി

ലേഭദിക്കമാത  സമാഹചരദ്ധ്യതദിലേമാണഫ്  ഇതരതദില്   അനദ്ധ്യ

സണംസമാനഡതമാഴദിലേമാളദികഡള  ആശ്രയദിവക്കണദിവേരുന്നതഫ്.     ഇതര

സണംസമാനഡതമാഴദിലേമാളദികവളമാടഫ്  കമാണദിവക്കണ  സമാമമാനദ്ധ്യ  രസ്പീതദി,  ഇതര

സണംസമാനഡതമാഴദിലേമാളദികള്ക്കദിടയദിഡലേ  തദിരദിമറേദികളുണം  തസ്പീവ്രവേമാദ

പശമാതലേമുള്ളവേഡര  കഡണത്തുന്നതദിനമുള്ള  നദിയമസണംവേദിധമാനണം,  നമാട്ടുകമാര
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വനരദിവടണദിവേരുന്ന സമാമൂഹദ്ധ്യ പ്രശ്നങള് പരദിഹരദിക്കുന്നതദിനള്ള സണംവേദിധമാനണം എന്നസ്പീ

മൂന്നഫ്  കമാരദ്ധ്യങളമാണഫ്   ഇതര  സണംസമാനഡതമാഴദിലേമാളദികളുമമായദി  ബന്ധഡപ്പടഫ്

ഭരണസണംവേദിധമാനതദില്  നദിയനദിക്കഡപ്പവടണതമായദിട്ടുള്ളതഫ്.  മഡറ്റവേദിഡടഡചന്നഫ്

വനമാക്കദിയമാലണം  ഏറ്റവണം  കൂടുതല്  ഇതര  സണംസമാനഡതമാഴദിലേമാളദികള്

മലേയമാളദികളമാണഫ്.  ഉദമാഹരണതദിനഫ്   ഡെല്ഹദിയദിലണം  മുണംബബയദിലണം  പതഫ്

ലേക്ഷതദില്  കൂടുതലണം  ഗള്ഫദില്  അറേബദികള്  കഴദിഞ്ഞെമാല്  ഏറ്റവണം  കൂടുതലണം

മലേയമാളദികളമാണുള്ളതഫ്.  ആ നമാടദില് ഡചനകഴദിയുവമ്പമാള് അവേര  നമുക്കഫ് നല്കുന്ന

ദയമാദമാക്ഷദിണദ്ധ്യവണം  കരുതലണം  ഇവേദിഡടഡയത്തുന്ന

അനദ്ധ്യസണംസമാനഡതമാഴദിലേമാളദികള്ക്കുണം  നല്കുവേമാന  നമള്  ബമാധദ്ധ്യസരമാണഫ്.

ആയതദിനമാല്  ഡമചഡപ്പട  ശമ്പളവണം  ജസ്പീവേദിത  സമാഹചരദ്ധ്യവണം  പ്രതസ്പീക്ഷദിചഫ്  ഇവേദിഡട

എത്തുന്നവേവരമാടഫ്  നമള്  നസ്പീതദികമാണദിവച  മതദിയമാകൂ.   ഡതമാഴദിലടമകളമാലണം

കരമാറുകമാരമാലണം ചൂഷണണം ഡചയഡപ്പടമാഡത അവേഡര സണംരക്ഷദിക്കുന്നതദിനള്ള ബമാധദ്ധ്യത

ഡതമാഴദില്  വേകുപ്പദിനണഫ്.   ബസ്പീഹമാറേദികളുണം  ഒറേസ്പീസക്കമാരുണം  ബണംഗമാളദികളുമടക്കമുള്ളവേര

ഉതവരന്തദ്ധ്യന  ഉള്പ്രവദശങളദിഡലേ  ഒരു  സണംസമാരണം  തഡന്നയമാണഫ്  ഇവേദിവടയഫ്

ഡകമാണ്ടുവേരുന്നതഫ്.   അവേരുഡട  വമമാശഡപ്പട  സണംസമാരണം  മമാറ്റദിഡയടുക്കുന്നതദിനള്ള

വബമാധവേല്ക്കരണണം  ഇവേദിഡട  ആവേശദ്ധ്യമമായദി  വേരുന.   ഇക്കമാരദ്ധ്യതദില്
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സമാമൂഹദ്ധ്യപ്രവേരതകരുഡടയുണം  സന്നദസണംഘടനകളുഡടയുണം  വസവേനണം

ഉപവയമാഗഡപ്പടുതദിഡക്കമാണഫ്  തവദ്ദേശസസ്വയണംഭരണ  സമാപനങള്വേഴദി   നമുക്കഫ്

കദിയമാത്മകമമായദി  പ്രവേരതദിക്കമാന  സമാധദിക്കുണം.   ഇവേദിഡട  വേനവപമാകുന്ന

ആളുകഡളക്കുറേദിചഫ്  യമാഡതമാരു  രൂപവണം  വപമാലേസ്പീസദിവനമാ  അഡലങദില്  ബന്ധഡപ്പട

തവദ്ദേശസസ്വയണംഭരണ  സമാപനങള്വക്കമാ  ഇല.   ഓവരമാ  ഡട്രേയദിന  വേരുവമ്പമാഴണം

നൂറുകണക്കദിനഫ് ആളുകള് വേന്നദിറേങ്ങുകയുണം ഓവരമാ കമ്പനദികളദില് വചരുകയുണം ഡചയ്യുന.

ഇവേര  ആഡരവന്നമാ  എഡന്തവന്നമാ  ഏതഫ്  സലേങളദില്  നദിന്നഫ്  വേരുന്നവേരമാഡണവന്നമാ

നമുക്കഫ്  കണ്ടുപദിടദിക്കമാന  സമാധദിക്കുന്നദില.   ഇടനദിലേക്കമാര  അവേഡര  ഏഡതങദിലണം

കമ്പനദികളദില് എതദിക്കുകയുണം പ്രമാവദശദികമമായദി ഏഡതങദിലണം തമാമസസലേങളദില്

തമാമസദിപ്പദിക്കുകയുണം  ഡചയ്യുന.  അതദില്  പലേ  സസ്വഭമാവേമുള്ള  വേദ്ധ്യകദികളുണഫ്.  നമാടദില്

നദില്ക്കമാന  സമാധദിക്കമാഡത  കുറ്റകൃതദ്ധ്യങളദിവലേരഡപ്പടഫ്  രക്ഷഡപ്പടമാന  വവേണദി  ഇവേദിഡട

വേരുന്നവേരുമുണഫ്.   ഏറ്റവണം കൂടുതല് അനദ്ധ്യസണംസമാനഡതമാഴദിലേമാളദികളുള്ള ഒരു ജദില

എറേണമാകുളണം ജദിലയമാണഫ്.  അവേദിഡട ഡപരുമ്പമാവൂരദിലണം കുന്നത്തുനമാടഫ് തമാലൂക്കദിലമമായദി

ലേക്ഷക്കണക്കദിനഫ്  ആളുകളുണഫ്.  ഡപമാതുവമഖലേമാ  സമാപനമമായ  ഡകമാചദിന

റേദിബഫനറേദിയദില്  പതദിനമാറേമായദിരണം  വപരമാണഫ്  ദദിവേസവണം  വജമാലേദി

ഡചയഡകമാണദിരദിക്കുന്നതഫ്.     പതദിനമാറേമായദിരണം  വപരദില് പതദിനമായദിരവതമാളണം വപര
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ഇതര  സണംസമാനഡതമാഴദിലേമാളദികളമാണഫ്.   ഇവേര  എവേദിഡടനദിന്നഫ്  വേരുന,  എങഡന

വേരുന  എന്നതദിഡനക്കുറേദിചഫ്  യമാഡതമാരു  വേദിവേരവമദില.  കൂടമാഡത  ഇവേഡര  കരമാറുകമാര

ഡകമാണ്ടുവേന്നഫ്   ചദിലേ  ഡഷഡ്ഡുകളദില്   തമാമസദിപ്പദിക്കുവമ്പമാള്   അവേരക്കഫ്

പറേഞ്ഞെതുവപമാലള്ള  അടദിസമാന  സഇൗകരദ്ധ്യങള്  നല്കുന്നദിലമാഡയന്ന

ആവക്ഷപങളുമുണഫ്.  പവക്ഷ ഇവേര ഉണമാക്കുന്ന സമാമൂഹദ്ധ്യ പ്രശ്നങള് ഒടനവേധദിയമാണഫ്.

അതമാണഫ് ഞമാന കൂടുതലേമായദി സഭയുഡട ശ്രദയദില്ഡപ്പടുത്തുന്നതഫ്.  ഇതദില് ഡതമാണ്ണൂറേഫ്

ശതമമാനണം  ആളുകളുണം  ജസ്പീവേദിക്കമാനവവേണദി  പമാടുഡപടഫ്  വേരുന്നവേരമാഡണങദില്   പതഫ്

ശതമമാനവതമാളണം  ആളുകള്  കദിമദിനല്  പശമാതലേമുള്ളവേരുണം  അതുവപമാഡലേതഡന്ന

കദിമദിനല്  വകസുകളുമമായദി  ബന്ധഡപ്പടഫ്  നമാടുവേദിടഫ്  വേന്നവേരുമമാണഫ്.   ഈ  പതഫ്

ശതമതമാനണം  ആളുകളമാണഫ്  നമാടദില്  പ്രശ്നങളുണമാക്കദി  മുവന്നമാടഫ്  വപമാകുന്നതഫ്.

ഡപരുമ്പമാവൂരദില് അടുത കമാലേതഫ് നടന്ന ജദിഷയുഡട ഡകമാലേപമാതകതദില് പ്രതദിഡയ

പദിടദികൂടമാന നമുക്കഫ് കമാലേതമാമസണം വനരദിടുകയുണമായദി.  പ്രതദി  എവേദിഡടനദിന്നഫ്  വേന,

എങഡന  വേന  എന്നദിങഡനയുള്ള  വേദിവേരങള്  ഒരു  സമാപന  ഉടമയുണം

ഡവേളദിഡപ്പടുതമാന  തയമാറേമായദിരുന്നദില.   അവദ്ദേഹഡത  വേമാടകയഫ്  തമാമസദിപ്പദിചദിരുന്ന

ഡകടദിട  ഉടമസനവപമാലണം  അവദ്ദേഹണം  അവേദിഡട  തമാമസദിചദിരുനഡവേന്നഫ്

ഡവേളദിഡപ്പടുതമാന  തയമാറേമായദില.   ഇങഡനയുള്ള  കദിമദിനല്  സണംഭവേങളുണം
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ഡകമാലേപമാതകങളുണം  ഉണമാകുവമ്പമാഴമാണഫ്  ഇതദിഡനക്കുറേദിചഫ്  നമള്  പലേവപ്പമാഴണം

ചദിന്തദിവക്കണതമായദി  വേരുന്നതഫ്.    നമുക്കഫ്  ഇതദിഡലേമാരു  നദിയനണമുണമാകണണം.

നദിയനണഡമന്നഫ്  പറേയുവമ്പമാള്  അവേഡര  ഇവേദിഡട  ഡകമാണ്ടുവേരണമാഡയവന്നമാ  വജമാലേദി

നല്കണമാഡയവന്നമാ  അല.   വപമാലേസ്പീസദിഡന്റെയുണം   അതുവപമാഡലേതഡന്ന  വലേബര

ഡെദിപ്പമാരട്ടുഡമന്റെദിഡന്റെയുണം  തവദ്ദേശസസ്വയണംഭരണ  സമാപങളുഡടയുഡമലമാണം  വയമാജദിച

ശ്രമവതമാടുകൂടദി  കുഴപ്പക്കമാരമായ  ആളുകഡള  കഡണതദി  അവേഡര  ഒഴദിവേമാക്കമാനള്ള

സണംവേദിധമാനണം ഉണമാക്കദിയദിഡലങദില്  പലേ സലേങളദിലണം ഇതുവപമാലള്ള ദുരന്തങള്

ഒടനവേധദി  ഉണമാകുണം.   അതുഡകമാണഫ്  ബഹുമമാനഡപ്പട  മുഖദ്ധ്യമനദിതഡന്ന  ഇടഡപടഫ്

ഇതദിനള്ള  സണംവേദിധമാനണം  ഏരഡപ്പടുതണണം.    ഡപരുമ്പമാവൂരദിലണം  കുന്നത്തുനമാടഫ്

നദിവയമാജക  മണ്ഡലേതദിലണം  ഇവേരമാണഫ്  എലമാ  വമഖലേകളദിലണം

വജമാലേദിഡയടുത്തുഡകമാണദിരദിക്കുന്നതഫ്.   ഇവേരദിഡലങദില്  അവേദിഡട  ഒരു  വജമാലേദിയുണം

നടക്കമാന  വപമാകുന്നദിലമാഡയന്നതഫ്  വേമാസ്തവേണം  തഡന്നയമാണഫ്.    ഇവപ്പമാള്  ഡകമാചദിന

റേദിബഫനറേദി  വപമാലള്ള  24,500  വകമാടദി  രൂപയുഡട  വപ്രമാജക്ടഫ്  സമയബന്ധദിതമമായദി

നടപ്പദിലേമാക്കുന്നതുതഡന്ന ഇവേരുഡട വസവേനണം ഉള്ളതുഡകമാണമാണഫ്.   പവക്ഷ ഇവേരുഡട

വസവേനണം  ഇതുവപമാഡലേ  ഉപവയമാഗദിക്കുന്നതദിവനമാഡടമാപ്പണംതഡന്ന  കുഴപ്പക്കമാരമായ

ആളുകഡള  കഡണതദി  അവേഡര  നദിയമതദിഡന്റെ  മുന്നദില്  ഡകമാണ്ടുവേരണണം.   ജദിഷമാ
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വേധവക്കസുകള് വപമാലള്ള ഡകമാലേപമാതകങള് വേസ്പീണ്ടുണം ആവേരതദിക്കമാതദിരദിക്കുവേമാന

അടദിയന്തരമമായദി  സഭയുഡട  ശ്രദയുണമാകണഡമന്നഫ്  ഞമാനദിവേദിഡട

ആവേശദ്ധ്യഡപ്പടുകയമാണഫ്. 

മുഖദ്ധ്യമനദി (  ശ്രസ്പീ  .    പദിണറേമായദി വേദിജയന  ):  സര,  നമ്മുഡട സണംസമാനണം വനരദിടുന്ന

ഒരു  ഗഇൗരവേമമായ  പ്രശ്നമമാണഫ്  ബഹുമമാനദ്ധ്യനമായ  വേദി.പദി.  സജസ്പീന്ദ്രന  എണം.എല്.എ.

ഇവേദിഡട  ഉന്നയദിചദിരദിക്കുന്നതഫ്.   നമ്മുഡട  സണംസമാനതഫ്  ഇതര

സണംസമാനഡതമാഴദിലേമാളദികളുഡട  എണണം  ദദിനണംപ്രതദി  വേരദദിച്ചുവേരദികയമാണഫ്.

ഇതദിഡനക്കുറേദിഡചമാരു  പഠനണം  ഗുലേമാതദി  ഇനസദിറ്റപ്യൂടഫ്  ഓഫഫ്  ഫദിനമാനസഫ്  ആന്റെഫ്

ടമാവക്സേഷന 2013-ല് നടതദിയദിരുന. അവേര നടതദിയ പഠനതദില് ഇരുപതദിയഞഫ്

ലേക്ഷതദില്  കൂടുതല്  ഇതര  സണംസമാനഡതമാഴദിലേമാളദികള്  നമ്മുഡട  സണംസമാനതഫ്

വജമാലേദി  ഡചയ്യുന എന്നമാണഫ്   കഡണതദിയതഫ്.   അതഫ്  വേസ്പീണ്ടുണം  വേരദദിചദിട്ടുണമാകുണം.

കൂടുതല്  വവേതനണം  ലേഭദിക്കുന്നതുണം  സമമാധമാനപരമമായദി  വജമാലേദി  ഡചയമാന

സമാധദിക്കുന്നതുഡമലമാണം മറ്റഫ് സണംസമാനങളദിലള്ള ആളുകള്ക്കഫ് ഇവങമാടഫ് വേരുന്നതദിനഫ്

തമാല്പ്പരദ്ധ്യണം  വേരദദിപ്പദിക്കുന  എന്നതമാണഫ്  വേസ്തുത.   ഇവേരുഡട  എണണം

വേരദദിക്കുന്നതദിവനമാഡടമാപ്പണംതഡന്ന  അവേര  ഉള്ഡപ്പട  കുറ്റകൃതദ്ധ്യങളുഡട  എണവണം

വേരദദിക്കുന്നതമായദിടമാണഫ്  കമാണുന്നതഫ്.   ഇവേദിഡട  ബഹുമമാനഡപ്പട  അണംഗണം  ജദിഷമാ
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വേധവക്കസദിഡന്റെ  കമാരദ്ധ്യണം  ചൂണദിക്കമാണദിക്കുകയുണമായദി.  അരുണംഡകമാലേകള്വപമാഡലേ

തഡന്ന  വേന  കവേരച,  വമമാഷണണം  തുടങദിയ  കമാരദ്ധ്യങളദിലണം  ഇതര

സണംസമാനഡതമാഴദിലേമാളദികള്  ഉള്ഡപ്പടതമായദിട്ടുള്ള  വകസുകള്  ഉയരനവേന്നദിട്ടുണഫ്.

ഇവേദിഡട  ഒരു  കമാരദ്ധ്യണം  നമാണം  പ്രവതദ്ധ്യകമമായദി  കമാണണണം.  ഇതര

സണംസമാനഡതമാഴദിലേമാളദികള്ക്കഫ്  വകരളതദില്  വേന്നഫ്  വജമാലേദി  ഡചയ്യുന്നതദിനഫ്

നദിബന്ധനകള് ഏരഡപ്പടുതമാന നമുക്കഫ് ഒവടഡറേ പരദിമദിതദികളുണഫ്.  ഇവേര സദിരമമായദി

ഒരു സലേതഫ് തമാമസദിക്കമാറേദില,  ഇടയദിഡട മമാറേദിവപ്പമാകുന.  ആയതദിനമാല് ഇവേരുഡട

കൃതദ്ധ്യമമായ വേദിവേരവശഖരണണം എളുപ്പമുള്ള കമാരദ്ധ്യമല.   എങദിലണം വപമാലേസ്പീസഫ്  വസഷന

അതദിരതദിയദില് വജമാലേദി ഡചയ്യുന്ന ഇതര സണംസമാനഡതമാഴദിലേമാളദികളുഡട വഫമാവടമാ,

തദിരദിചറേദിയല് കമാരഡെദിഡന്റെ വകമാപ്പദി,  ബവയമാവഡെറ്റമാ,  വേദിരലേടയമാളണം ഇഡതലമാണം അതതഫ്

വസഷനദില് വശഖരദിചഫ്  ബമഡഗ്രെന്റെഫ്  വലേബര രജദിസര സൂക്ഷദിച്ചുവേരുനണഫ്.   ഇവേഡര

തമാമസദിപ്പദിക്കുന്ന  ഡകടദിട  ഉടമകഡളക്കുറേദിച്ചുണം  അവേരുഡട  ഡതമാഴദിലേദിഡനക്കുറേദിച്ചുമുള്ള

വേദിവേരങളുണം   സൂക്ഷദിക്കുനണഫ്.  ഇതര  സണംസമാനഡതമാഴദിലേമാളദികഡളഡക്കമാണഫ്

ഡതമാഴദിഡലേടുപ്പദിക്കുന്ന വകമാണ്ട്രേമാക്ടരമമാരുണം ഫമാക്ടറേദി ഉടമകളുണം മറ്റഫ് ഡതമാഴദിലടമകളുമുണഫ്.

അവേര  അവേരവേരുഡട  കസ്പീഴദിലള്ള  ഇതര  സണംസമാനഡതമാഴദിലേമാളദികഡള  അതതഫ്

വപമാലേസ്പീസഫ്  വസഷനദിഡലേതദിചഫ്  വേദിവേരങള്  നല്വകണതമായദിട്ടുണഫ്.   ഇവേദിഡട
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സണംശയമാസദമമായദി  കമാണഡപ്പടുന്ന ഇതര സണംസമാനഡതമാഴദിലേമാളദികഡള സമാധമാരണ

നദിലേയഫ് വപമാലേസ്പീസഫ് വചമാദദ്ധ്യണം ഡചയ്യുന്ന നദിലേ സസ്വസ്പീകരദിക്കുനണഫ്.  ഇവേര തമാമസദിക്കുന്ന

സലേങളദിലണം  ഡതമാഴദിലേദിടങളദിലണം  റേസദിഡെന്റെഫ്സഫ്  മമാപ്പദിണംഗഫ്  നടതദി  വേദിവേരങള്

ഡെദിജദിറ്റബലേസഫ്  ഡചയ്യുന്നതദിനള്ള  പ്രമാരണംഭ  നടപടദികളുണം  സസ്വസ്പീകരദിച്ചുവേരുനണഫ്.

ഇവേദിഡട ബഹുമമാനഡപ്പട അണംഗണം ചൂണദിക്കമാണദിചതുവപമാഡലേ ഇവേരദില് ചദിലേര കദിമദിനല്

സസ്വഭമാവേമുള്ളവേരമായതദിനമാല്   അവേരുഡട  കദിമദിനല്  പശമാതലേവണം

പരദിവശമാധദിച്ചുവേരുനണഫ്.   ഈ  വേദിഭമാഗണം  ഡതമാഴദിലേമാളദികളുഡട  ഇടയദില്

തസ്പീവ്രവേമാദദികവളമാ  സമാമൂഹദ്ധ്യവേദിരുദവരമാ  കടന  വേന്നദിട്ടുവണമാഡയന്നഫ്

നദിരസ്പീക്ഷദിക്കുന്നതദിനഫ്  ഡസഷദ്ധ്യല് ബമാ ഞദിനഫ്  പ്രവതദ്ധ്യക നദിരവദ്ദേശവണം  നല്കദിയദിട്ടുണഫ്.

എന്നമാല്  നമാണം  മനസദിലേമാവക്കണ  ഒരു  കമാരദ്ധ്യണം  ഇവേരദില്  മഹമാഭൂരദിപക്ഷണംവപരുണം

ജസ്പീവേദിക്കമാനവവേണദി  ഡതമാഴദില്വതടദി  നമ്മുഡട  നമാടദില്  വേരുന്നവേരമാണഫ്.  അവേര

ഡതമാഴദിലേമാളദികളമാണഫ്.  ഇതരണം ഡതമാഴദിലേമാളദികളമാണഫ് യഥമാരതതദില് വകരളതദിഡന്റെ

വേദിവേദിധ  വമഖലേകളദില് ചുമതലേകള്  നദിറേവവേറ്റുന്നതഫ്.  അക്കമാരദ്ധ്യവണം  അങഫ്  ശരദിയമായ

രസ്പീതദിയദില്  ചൂണദിക്കമാണദിക്കുകയുണമായദി.   അവേരുഡട  ജസ്പീവേദിതസമാഹചരദ്ധ്യണം

നലരസ്പീതദിയദില് ഡമചഡപ്പടുത്തുക,  ഡതമാഴദില് അന്തരസ്പീക്ഷണം നല രസ്പീതദിയദില് ഉയരത്തുക

തുടങദിയവേഡയമാഡക്ക  ഇവതമാഡടമാപ്പണം  നടവക്കണതമായദിട്ടുണഫ്,  അതദിനഫ്  നമുഡക്കമാരു
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ബമാദദ്ധ്യതയുമുണഫ്.  അതദില്  ഏറ്റവണം  പ്രധമാനണം  അവേരക്കദിടയദിലള്ള

വബമാധവേല്ക്കരണമമാണഫ്.  അതദിനമാവേശദ്ധ്യമമായ  പ്രവേരതനങളുണം

സണംഘടദിവപ്പക്കണതമായദിട്ടുണഫ്.  ഇതര സണംസമാനങളദില്നദിനണം വകരളതദില് വേന്നഫ്

ജസ്പീവേദിക്കുന്നവേരുഡട  ജസ്പീവേദിത  സമാഹചരദ്ധ്യവണം  വനമാവക്കണതമായദിട്ടുണഫ്.  അങഫ്  ചദിലേ

ഡഷഡ്ഡുകളുഡട  കമാരദ്ധ്യണം  ഇവേദിഡട  ചൂണദിക്കമാണദിക്കുകയുണമായദി.  അവേരുഡട  തമാമസ

സലേതദിഡന്റെ  ശുചദിതസ്വണം,  സുരക്ഷ,  ഡപമാതു  ആവരമാഗദ്ധ്യ  സദിതദി  തുടങദിയവേ

ഉറേപ്പുവേരുതമാന  കഴദിയണണം.  നമള്  ഒന്നഫ്  മമാറേദി  ചദിന്തദിവക്കണതമായദിട്ടുണഫ്

എന്നമാഡണനദിക്കഫ്  വതമാനന്നതഫ്.  പലേയദിടങളദിലേമായദി  ആയദിരക്കണക്കദിനഫ്

ഡതമാഴദിലേമാളദികളമാണഫ്  വകരളതദില്  വേന്നഫ്  തമാമസദിക്കുന്നതഫ്.  അവേരക്കഫ്  ജസ്പീവേദിക്കമാനണം

അവേരുഡട  ആവരമാഗദ്ധ്യണം  സണംരക്ഷദിക്കമാനണം   പറ്റുന്ന  ഡപമാതുവേമായ ഇടങള്  നദിരമദിചഫ്

നല്കമാന  തവദ്ദേശസസ്വയണംഭരണ  സമാപനങള്   പ്രധമാനപങഫ്  വേഹദിച്ചുഡകമാണഫ്,

സരക്കമാരുഡമലമാണം ഇടഡപട്ടുഡകമാണഫ് ഇക്കമാരദ്ധ്യണം ഡചവയണതമായദിട്ടുണഫ്.  അവതമാഡടമാപ്പണം

ഡവേറുഡത ഇവേരുഡട വേദിവേരങള്  വശഖരദിക്കമാന പുറേഡപ്പടമാല് അതഫ് പ്രവയമാഗദികമമാവേദില.

അതദിവനക്കമാള് നലതഫ് ഒരു ഇനഷസ്വറേനസഫ് പദതദി നടപ്പമാക്കമാന നമാണം തയമാറേമായമാല്

അതദിഡന്റെ ഭമാഗമമായദി ഇതരസണംസമാന ഡതമാഴദിലേമാളദികളുഡട രജദിവസ്ട്രേഷന ഉറേപ്പമാക്കമാന

സമാധദിക്കുണം.  ആവരമാഗദ്ധ്യസണംരക്ഷണണം  ലേക്ഷദ്ധ്യമദിട്ടുഡകമാണ്ടുള്ള  ഇനഷസ്വറേനസഫ്  പദതദി
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'ആവേമാസഫ്' നടപ്പമാക്കുന്ന കമാരദ്ധ്യണം ഡതമാഴദില്വേകുപ്പഫ് പരദിവശമാധദിചഫ് വേരുനണഫ്. അവതമാഡട

അവേരുഡട  രജദിവസ്ട്രേഷന  കൃതദ്ധ്യമമായദി  പൂരതദിയമാക്കമാന  കഴദിയുഡമന്നമാണഫ്

കണക്കമാക്കമാന സമാധദിക്കുന്നതഫ്.

ശ്രസ്പീ  .    വേദി  .    പദി  .    സജസ്പീന്ദ്രന:   സര,  നമ്മുഡട  സണംസമാനത്തുനദിനണം

തുടച്ചുമമാറ്റഡപ്പട്ടുഡകമാണദിരദിക്കുന്ന പലേ വരമാഗങളുണം ഇന്നഫ്  വകരളതദില്,  ഇഇൗ വലേബര

കദ്ധ്യമാമ്പുകള്ക്കുസമസ്പീപമമായദി  വേനഡകമാണദിരദിക്കുകയമാണഫ്.  എഡന്റെ  നദിവയമാജക

മണ്ഡലേതദിഡലേ  വകമാലേവഞരദിക്കടുതഫ്  കടയദിരദിപ്പദില് ആറുമമാസണംമുമ്പഫ്

അനദ്ധ്യസണംസമാന  ഡതമാഴദിലേമാളദിയമായ  ഒരു  സസ്പീ  മരണഡപ്പട്ടു.  അവേര  അവേരുഡട

ഭരതമാവേദിവനമാഡടമാപ്പണം  ജസ്പീവേദിക്കമാന  വേന്നതമാണഫ്.  അവേരക്കഫ്  എയ്ഡ്സഫ്

വരമാഗമമാഡണന്നഫ് ആദദ്ധ്യവമ കണ്ടുപദിടദിക്കുകയുണമായദി. ഇഇൗ സസ്പീ മരണഡപ്പടതദിനവശഷണം

അവേരുഡട  ഭരതമാവേഫ്  അവേദിഡടനദിനണം  എവേദിഡടഡയമാ  വപമായദി.  ഇതുവപമാലള്ള

സണംഭവേങള്  വകരളതദില്  പലേവപ്പമാഴണം  ഉണമാകുനണഫ്.  കദിമദിനല്

പശമാതലേമുള്ളവേഡര  കഡണതമാനള്ള  സണംവേദിധമാനണം  ഒരുക്കുന്നവതമാഡടമാപ്പണം

ഇതുവപമാലള്ള  വരമാഗങള്  വകരളതദില്  വേസ്പീണ്ടുണം  ഉണമാകമാതദിരദിക്കമാന  വവേണദി

വപമാലേസ്പീസഫ്,  വലേബര,  വലേമാക്കല് വബമാഡെസ്പീസഫ്  എന്നസ്പീ വേകുപ്പുകളുഡടഡയലമാണം  കൂടദിയുള്ള

ഒരു വകമാ-ഓരഡെദിവനഷന ഉണമാക്കദിഡക്കമാണ്ടുള്ള   ഒരു സണംവേദിധമാനതദിനഫ് സരക്കമാര
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നടപടദി സസ്വസ്പീകരദിക്കുവമമാ? 

ശ്രസ്പീ  .    പദിണറേമായദി  വേദിജയന:  സര,  വകരള  സമൂഹഡതയമാണഫ്  ഇഇൗ  വരമാഗണം

ബമാധദിക്കുനഡവേന്നതഫ്  നമാണം  കണക്കമാവക്കണതമായദിട്ടുണഫ്.  അതദിനമാവേശദ്ധ്യമമായ

പരദിവശമാധനയമാണഫ്  ആവേശദ്ധ്യണം.  എലമാ  സലേത്തുണം  കമപ്യൂണദിറ്റദി  ഡഹല്തഫ്

ഡസന്റെറുകളുണം  വഡെമാക്ടരമമാരുണം  ഉണഫ്.   എന്തുഡകമാണഫ്  നമുക്കഫ്  മമാറേദി  ചദിന്തദിച്ചുകൂടമാ?

എന്നമാല് ചദിലേ ദദിവേസങളദില് ഇവേര വജമാലേദിക്കഫ് വപമാകുനമദില. ഇവേരുഡട കദ്ധ്യമാമ്പുമമായദി

ബന്ധഡപ്പടഫ്  ഡമഡെദിക്കല് കദ്ധ്യമാമ്പഫ്  സണംഘടദിപ്പദിചഫ്,  അവേഡര പരദിവശമാധദിചഫ്  കൃതദ്ധ്യമമായ

വരമാഗവേദിവേരങള്  അടയമാളഡപ്പടുതദി,  അതദിഡന്റെ  ഭമാഗമമായദി  നടപടദികള്

സസ്വസ്പീകരദിക്കമാന നമാണം നസ്പീവങണതമായദിട്ടുഡണന്നമാണഫ് വതമാനന്നതഫ്.  


