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ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കല് 

  1. കകേരള കുടണികയേറ്റതതത്താെഴണിലത്താെളണി കക്ഷമപദ്ധതണി

ശ്രശ  .    തജെയേണിയിംസസ് മത്താെതത:  സര,  നമ്മുതട സയിംസത്താെനതസ്  30  ലക്ഷതണിലധണികേയിം

ഇതരസയിംസത്താെനതതത്താെഴണിലത്താെളണികേളുതണ്ടെനത്താെണസ്  കേണക്കത്താെക്കതപ്പെടുനതസ്.   എനത്താെല്

ഇതുസയിംബനണിചസ്  ഒരു  കൃതത്യമത്താെയേ  കേണക്കസ്  ഗവണ്തമനണിതനകയേത്താെ  തതത്താെഴണില്

വകുപ്പെണിതനകയേത്താെ പക്കലണില.  2010-തല കുടണികയേറ്റതതത്താെഴണിലത്താെളണി കക്ഷമപദ്ധതണി പ്രകേത്താെരയിം

നണിരമത്താെണതതത്താെഴണിലത്താെളണി  കക്ഷമനണിധണി  കബത്താെരഡണിതന എലത്താെ  ഓഫശസുകേളണിലയിം  ഇതര

സയിംസത്താെനതതത്താെഴണിലത്താെളണികേതള  കക്ഷമപദ്ധതണി  അയിംഗങ്ങളത്താെക്കുനതണിനസ്  രജെണിസ്റ്റര

തചെയത്താെനുള്ള  സസൗകേരത്യയിം  ഏരതപ്പെടുതണിയേണിട്ടുള്ളതത്താെണസ്.   എനത്താെല്  ഇസൗ  അഞ

വരഷക്കത്താെലതണിനണിടയേണില്,  ഇകപ്പെത്താെള്  ഏതത്താെണ്ടെസ്  ആറുവരഷയിം  പൂരതണിയേത്താെകുന,

കകേവലയിം  51609  കപര മത്താെത്രമത്താെണസ്  രജെണിസ്റ്റര തചെയതപ്പെടണിട്ടുള്ളതസ്.    ഇതണില് നണിനയിം

വത്യക്തമത്താെകുന  കേത്താെരത്യയിം,  ഇസൗ  കക്ഷമപദ്ധതണി  മുകമത്താെട്ടുവചതുതകേത്താെകണ്ടെത്താെ

ഇതരസയിംസത്താെനതതത്താെഴണിലത്താെളണികേളുതട  രജെണികസ്ട്രേഷന്  സരക്കത്താെരണിനസ്

ഉറപ്പുവരുതണതമനസ്  തത്താെല്പരത്യമുണ്ടെത്താെയേണികടത്താെ  അതസ്  നടപ്പെത്താെക്കത്താെന്  ഇക്കഴണിഞ

ആറുവരഷക്കത്താെലതണിനണിടയേണില് സത്താെധണിചണിടണിതലനള്ളതത്താെണസ്.  1996-തല ബണില്ഡണിയിംഗസ്
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ആനസ്  അദര  കേണ്സ്ട്രേക്ഷന്  വരകക്കഴസ്  തവല്തഫയേര  നണിയേമപ്രകേത്താെരവയിം  1979-തല

ഇതരസയിംസത്താെന  കുടണികയേറ്റതതത്താെഴണിലത്താെളണി  നണിയേമപ്രകേത്താെരവയിം  തതത്താെഴണില്  വകുപ്പെണിതല

ഉകദത്യത്താെഗസനത്താെതര  ഇന്തസ്പെക്ടരമത്താെരത്താെയേണി  നണികയേത്താെഗണിക്കതപ്പെടണിട്ടുണ്ടെസ്.  നമ്മുതട

സയിംസത്താെനതത ഇതരസയിംസത്താെനതതത്താെഴണി ലത്താെളണികേളുതട പ്രവരതനയിം സയിംബനണിചസ്  -

അവരുതട  ആകരത്താെഗത്യപരമത്താെയേ  കേത്താെരത്യങ്ങള്,  കക്ഷമയിം,  പത്താെരപ്പെണിടയിം  ഇതരയിം

കേത്താെരത്യങ്ങതളലത്താെയിം പരണികശത്താെധണിചസ് ഉറപ്പുവരുതത്താെനുള്ള നണിയേമപരമത്താെയേ അവകേത്താെശയിം ഇസൗ

ഇന്തസ്പെക്ടരമത്താെരക്കുണ്ടെസ്.  സസത്താെഡസ്  നടത്തുന  പരണികശത്താെധനയേണില്  ഏതതങണിലയിം

കേത്താെരത്യങ്ങളണില്  വശഴ്ച  വരുനതത്താെയേണി  കേതണ്ടെതണിയേത്താെല്  അതുസയിംബനണിചസ്  നടപടണി

സസശകേരണിക്കത്താെനുള്ള  വകുപ്പുയിം  ഇസൗ  നണിയേമതണിനകേത്തുണ്ടെസ്.   എനത്താെല്  ഇസൗ  നണിയേമയിം

ഒരണിക്കല്കപ്പെത്താെലയിം സയിംസത്താെനതസ് പ്രകയേത്താെജെനതപ്പെടുതണിയേണിടണില. നമ്മുതട സയിംസത്താെനതസ്

ഇക്കഴണിഞ  6  വരഷക്കത്താെലതണിനണിടയേണില്  30  ലക്ഷകതത്താെളയിം  വരുന  ഇതര

സയിംസത്താെനതതത്താെഴണിലത്താെളണികേള്  തതത്താെഴണില് എടുക്കുനതുമത്താെയേണി ബനതപ്പെട കേത്താെരത്യങ്ങളണില്,

സയിംസത്താെന  ഗവണ്തമനസ്  അയിംഗശകേരണിചണിട്ടുള്ള  നണിയേമപ്രകേത്താെരയിം  നടപ്പെത്താെകക്കണ്ടെ

പരണികശത്താെധനകയേത്താെ  രജെണികസ്ട്രേഷകനത്താെ നടപ്പെത്താെക്കതപ്പെടണിടണില.  ഇതസ് നമ്മുതട സയിംസത്താെനതസ്

അതശവ ഗുരുതരമത്താെയേ ഒരു സണിതണിവണികശഷമത്താെണസ് സൃഷണിച്ചുതകേത്താെണ്ടെണിരണിക്കുനതസ്.  ഇസൗ

ആറുവരഷക്കത്താെലതണിനണിടയേണില്  അവരക്കത്താെവശത്യമത്താെയേ  തത്താെമസസസൗകേരത്യയിം,  ആകരത്താെഗത്യയിം,



Uncorructed/Not for publication
3

കക്ഷമയിം ഇതണിതലത്താെനയിം ഒരു വയേകലഷനുമുണ്ടെത്താെ യേണിട്ടുള്ളതത്താെയേണി കേതണ്ടെത്തുകേകയേത്താെ കകേസസ്

രജെണിസ്റ്റര തചെയതപ്പെടുകേകയേത്താെ തചെയ്തതത്താെയേണി കേത്താെണുനണില.  ഇതുമൂലയിം 30 ലക്ഷതണിലധണികേയിം

വരുന  ഇതര  സയിംസത്താെനതതത്താെഴണിലത്താെളണികേളുതട  ജെശവണിതയിം  അകങ്ങയേറ്റയിം

പരണിതത്താെപകേരമത്താെയേ  അവസയേണിലത്താെയേണി  തശരനണിരണിക്കുകേയേത്താെണസ്.  ഇതണിനസ്

പരണിഹത്താെരമുണ്ടെത്താെക്കത്താെന് ഗവണ്തമനസ്  സതസര നടപടണി  സസശകേരണികക്കണ്ടെതുണ്ടെസ്.   കേളവസ്,

സശപശഡനയിം,  തകേത്താെലപത്താെതകേയിം  തുടങ്ങണി  നണിരവധണി  കുറ്റകൃതത്യങ്ങളണില്  ഏരതപ്പെടുന

ഇതരസയിംസത്താെനതതത്താെഴണിലത്താെളണികേള് നമ്മുതട സയിംസത്താെനത്തുണ്ടെസ്.   പല കകേസ്സുകേളണിലയിം

ഇതരസയിംസത്താെനതതത്താെഴണിലത്താെളണികേള്  പ്രതണികേളത്താെകുന  സന്ദരഭതണില്

ഇതരക്കത്താെതരക്കുറണിചസ്  യേത്താെതതത്താെരു  തരതണിലള്ള  പരണികശത്താെധനയയിം  കപത്താെലശസണിനസ്

സത്താെഹചെരത്യമണിലത്താെത  ഒരു  അവസ  നണിലനണില്ക്കുന.   കേത്താെരണയിം  ഇവര

തതത്താെഴണിതലടുക്കുനതസ് സയിംബനണിച യേത്താെതതത്താെരു കരഖയയിം സയിംസത്താെന ഗവണ്തമനണിതന

തതത്താെഴണില് വകുപ്പെണികലത്താെ  തകദ്ദേശസസയേയിംഭരണ വകുപ്പെണികലത്താെ  കപത്താെലശസസ്  വകുപ്പെണികലത്താെ  ഒരു

വകുപ്പെണിനുയിം  കേശഴണികലത്താെ  ഇല.  സസത്താെഭത്താെവണികേമത്താെയേണി  അതശവ  ഗുരുതരമത്താെയേ  ഒരു

സത്താെമൂഹത്യപ്രശ്നവയിം കൂടണിയേത്താെണസ് ഇതുണ്ടെത്താെക്കുനതസ്.  ഏതു സയിംസത്താെനതത ജെനങ്ങള്ക്കുയിം

മകറ്റതസ് സയിംസത്താെനത്തുയിം തതത്താെഴണിതലടുക്കത്താെനുള്ള നത്യത്താെയേമത്താെയേ അവകേത്താെശമുണ്ടെസ്.  എനത്താെല്

ഇതരതണില്  തതത്താെഴണിതലടുക്കുന  ആളുകേതളക്കുറണിചസ്  അതത്താെതസ്  സയിംസത്താെനതത
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ഗവണ്തമനണിനുയിം ഭരണസയിംവണിധത്താെനതണിനുയിം കൃതത്യമത്താെയേ ഒരു ധത്താെരണയേണിലത്താെതത വനത്താെല്

ഉണ്ടെത്താെകേത്താെവന  പ്രതത്യത്താെഘത്താെതയിം  അതശവ  ഗുരുതരമത്താെണസ്.  1979-തല

കുടണികയേറ്റതതത്താെഴണിലത്താെളണി  നണിയേമപ്രകേത്താെരകമത്താെ  2010-തല  കുടണികയേറ്റതതത്താെഴണിലത്താെളണി

കക്ഷമപദ്ധതണി പ്രകേത്താെരകമത്താെ ഇവരുതട രജെണികസ്ട്രേഷന് അടണിയേന്തരമത്താെയേണി ഉറപ്പുവരുതണയിം.

ഇതുസയിംബനണിചസ്  അതത്താെതസ്  തകദ്ദേശസസയേയിംഭരണ  സത്താെപനങ്ങളണിലയിം  അതത്താെതസ്

കപത്താെലശസസ്  കസ്റ്റഷനുകേളണിലയിം  ഇ-രജെണികസ്ട്രേഷന്  നടക്കുനണ്ടെസ്  എനസ്  ഉറപ്പുവരുതത്താെന്

ഗവണ്തമനസ്  തയത്താെറത്താെകേണയിം.  സമയേബനണിതമത്താെയേണി  അതരയിം   കേത്താെരത്യയിം

ഉറപ്പുവരുതണിതക്കത്താെണ്ടെസ്  അവരുതട  കക്ഷമതണിനുയിം  ഇസൗ  കകേരളശയേ

സമൂഹതണിനുണ്ടെത്താെകുന  സത്താെമൂഹത്യപ്രശ്നങ്ങള്ക്കുയിം  ഒരു  പരണിഹത്താെരമുണ്ടെത്താെക്കത്താെന്

ഗവണ്തമനണിതന  ഭത്താെഗത്തുനണിനസ്  അടണിയേന്തരശ്രദ്ധ  പതണിപ്പെണിക്കണതമനത്താെണസ്  ഇസൗ

ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കലണിലൂതട ഞത്താെന് ആവശത്യതപ്പെടുനതസ്.

കകേരള കുടണികയേറ്റതതത്താെഴണിലത്താെളണി കക്ഷമപദ്ധതണി

തതത്താെഴണിലയിം  എതതക്സെെസുയിം  വകുപ്പുമനണി  (ശ്രശ  .    റ്റണി  .    പണി  .    രത്താെമകൃഷ്ണന്  ):   സര,

കകേരളതണിതല  തതത്താെഴണില്  കമഖലയേണില്  ഇനസ്  കനരണിടുന  അതശവഗസൗരവമത്താെയേ  ഒരു

പ്രശ്നമത്താെണസ്  ബഹുമത്താെനതപ്പെട  അയിംഗയിം  തജെയേണിയിംസസ്  മത്താെതത  ഇസൗ  സഭയതട  ശ്രദ്ധയേണില്

തകേത്താെണ്ടുവനതസ്.  കകേരള  സയിംസത്താെനതണിനകേതസ്  കജെത്താെലണി  തചെയ്തുവരുന
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ഇതരസയിംസത്താെനങ്ങളണില്  നണിനള്ള  കുടണികയേറ്റതതത്താെഴണിലത്താെളണികേളുതട  കക്ഷമതണിനത്താെയേണി

ഒരു  നണിധണി  രൂപശകേരണിക്കുനതണിനുയിം  നണിശണിത  ആനുകൂലത്യങ്ങള്  ലഭത്യമത്താെക്കുനതണിനുയിം

കവണ്ടെണി  കേഴണിഞ ഇടതുപക്ഷ മുനണണി  ഗവണ്തമനണിതന കേത്താെലതസ്  29.03.2010-ല്

G.O.(Ms)No.  46/2010/തതത്താെഴണില്  എന  ഉതരവസ്  പുറതപ്പെടുവണിചണിട്ടുണ്ടെസ്.   ഇസൗ

കക്ഷമപദ്ധതണിയതട  നടതണിപ്പെസ്  കകേരള  ബണില്ഡണിയിംഗസ്  ആനസ്  അദര  കേണ്സ്ട്രേക്ഷന്

വരകക്കഴസ് തവല്ഫയേര കബത്താെരഡണിതനയേത്താെണസ് ഏല്പ്പെണിചണിട്ടുള്ളതസ്.  സയിംസത്താെന തതത്താെഴണില്

വകുപ്പെണിതന  നണിരകദ്ദേശപ്രകേത്താെരയിം  തണിരുവനന്തപുരയിം  ആസത്താെനമത്താെയള്ള  ഗുലത്താെതണി

ഇന്സ്റ്റണിറ്ററ്റ്യൂടസ്  ഓഫസ്  ഫണിനത്താെന്സസ്  ആനസ്  ടത്താെകക്സെെഷന്  2013-ല്  യ.ഡണി.എഫസ്.

ഗവണ്തമനണിതന  കേത്താെലതസ്  നടതണിയേ  പഠന  റണികപ്പെത്താെരടണില്  കകേരളതണിതല  വണിവണിധ

തതത്താെഴണിലണിടങ്ങളണിലത്താെയേണി  ഏകേകദശയിം  25  ലക്ഷതണില്  കൂടുതല്  ഇതര

സയിംസത്താെനതതത്താെഴണിലത്താെളണികേള്  കജെത്താെലണി  തചെയ്യുനതത്താെയേണി  കേണക്കത്താെക്കണിയേണിട്ടുണ്ടെസ്.   ഒരു

വസ്തുത  ഇവണിതട  പരണിഗണണികക്കണ്ടെതുണ്ടെസ്.   ഇതരസയിംസത്താെനങ്ങളണില്  നണിനയിം

കകേരളതണില്  കജെത്താെലണി  തചെയ്യുന  തതത്താെഴണിലത്താെളണികേളുതട  എണയിം  കൃതത്യമത്താെയേണി

കരഖതപ്പെടുതണിയേണിടണില.  അവരുതട എണയിം നണിരണയേണിക്കത്താെന് കേഴണിയേത്താെവന നണിലയേണിലളള

രജെണികസ്ട്രേഷനുയിം കകേരളതണില് പ്രത്താെവരതണികേമത്താെയേണിടണില.  കകേരള കുടണികയേറ്റതതത്താെഴണിലത്താെളണി

കക്ഷമപദ്ധതണിയേണിതല കേണക്കസ് പ്രകേത്താെരയിം 53136 കപര, ബഹുമത്താെനതപ്പെട അയിംഗയിം പറഞ
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കേണക്കണില്  ഒരു  തചെറണിയേ  വത്യതത്യത്താെസമുണ്ടെസ്,  53136  കപര  മത്താെത്രമത്താെണസ്  പദ്ധതണിയേണിന്

കേശഴണില്  രജെണിസ്റ്റര  തചെയ്തണിട്ടുള്ളതസ്.   എനത്താെല്  പദ്ധതണിയേണിതല  ആനുകൂലത്യങ്ങള്

ഫലപ്രദമത്താെയേണി  വണിനണികയേത്താെഗയിം  തചെയ്യുനണിതലന  കേത്താെരത്യയിം  സരക്കത്താെരണിതന

ശ്രദ്ധയേണില്തപ്പെടണിട്ടുണ്ടെസ്.   ഇതരസയിംസത്താെനതതത്താെഴണിലത്താെളണികേള്ക്കസ്  നണിരബനണിത

രജെണികസ്ട്രേഷന് നടപ്പെത്താെലണിക്കുനതണില് പ്രത്താെകയേത്താെഗണികേമത്താെയേ ചെണില പ്രയേത്താെസങ്ങളുണ്ടെസ്.  അകത

അവസരതണില്  ഇതരസയിംസത്താെനതതത്താെഴണിലത്താെളണികേളുതട  രജെണികസ്ട്രേഷന്

ഉറപ്പുവരുത്തുനതണിനുയിം  ഇവതര  സയിംബനണിക്കുന  ഡത്താെറ്റത്താെബത്താെങസ്  തയത്താെറത്താെക്കുനതണിനുയിം

ലക്ഷത്യമണിടസ് തതത്താെഴണില് വകുപ്പെസ് സമഗ്രമത്താെയേ ഒരു പദ്ധതണി ഇസൗ സത്താെമതണികേ വരഷയിം തതന

നടപ്പെണിലത്താെക്കത്താെന് ഉകദ്ദേശണിക്കുന. ഇസൗ പദ്ധതണി നടപ്പെണിലത്താെക്കുനതണിനസ് തകദ്ദേശസസയേയിംഭരണ

സത്താെപനങ്ങളുള്തപ്പെതടയളള  വണിവണിധ  വകുപ്പുകേളുതട  സഹത്താെയേയിം  കതടുനതണിനുയിം

ഗവണ്തമനസ്  ആഗ്രഹണിക്കുനണ്ടെസ്.   രജെണികസ്ട്രേഷകനത്താെതടത്താെപ്പെയിം  ഇസൗ  തതത്താെഴണിലത്താെളണികേള്ക്കസ്

വണിവണിധ  കസവനങ്ങള്  ലഭത്യമത്താെക്കുനതണിനുതകുന  കേരമ  പദ്ധതണിയയിം  സരക്കത്താെര

പരണികശത്താെധണിച്ചുവരണികേയേത്താെണസ്.  ഇവരക്കസ് നണിയേമപരമത്താെയേണി ലഭണികക്കണ്ടെ കസവന-കവതന

വത്യവസകേതളക്കുറണിച്ചുയിം  മറ്റസ്  സഹത്താെയേങ്ങള്ക്കസ്  ബനതപ്പെടുവത്താെനുയിം  പരത്താെതണികേള്ക്കസ്

പരണിഹത്താെരയിം  നണിരകദ്ദേശണിക്കുനതണിനുമത്താെയേണി  തതത്താെഴണില്  വകുപ്പെസ്  ഒരു  പ്രകതത്യകേ  തഹല്പ്പെസ്

തതലനുയിം  തുടങ്ങണിയേണിട്ടുണ്ടെസ്.  ഇസൗ  തതത്താെഴണിലത്താെളണികേളുതട  തത്താെമസ  സസൗകേരത്യതണിനസ്  'അപത്താെ
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ഘര'  എന  പദ്ധതണി  പത്താെലക്കത്താെടസ്  ജെണിലയേണില്  ആരയിംഭണിചണിട്ടുണ്ടെസ്.  മറ്റസ്  ജെണിലകേളണില്കൂടണി

പദ്ധതണി  വത്യത്താെപണിപ്പെണിക്കുന  കേത്താെരത്യയിം  സരക്കത്താെര  പരണിഗണണിച്ചുവരണികേയേത്താെണസ്.  ഇസൗ

പദ്ധതണിയേണിലൂതട    ഒരു  വണിഭത്താെഗയിം  തതത്താെഴണിലത്താെളണികേളുതട തത്താെമസതണിതനയയിം  അവരുതട

പുനരധണിവത്താെസ പ്രശ്നവയിം പരണിഹരണിക്കുവത്താെന് കേഴണിയതമനസ് ഗവണ്തമനസ് ഉകദ്ദേശണിക്കുന.  

ശ്രശ  .    തജെയേണിയിംസസ്  മത്താെതത:  സര,  വളതര  സസത്താെഗതത്താെരഹമത്താെയേ  തശരുമത്താെനമത്താെണസ്

ഗവണ്തമനണിതന ഭത്താെഗത്തുനണിനസ് ഉണ്ടെത്താെയേണിട്ടുളളതസ്.  ഇക്കത്താെരത്യതണില് ആറസ് വരഷക്കത്താെലയിം

കേഴണിഞ  സരക്കത്താെരണിതന  ഭത്താെഗത്തുനണിനണ്ടെത്താെയേ  അലയിംഭത്താെവയിം  തണിരുത്തുനതണിനസ്  ഇസൗ

സത്താെമതണികേവരഷയിം തതന ഇതസ് നടപ്പെണിലത്താെക്കത്താെന്  ഉകദ്ദേശണിക്കുനതവനളളതണിനസ് ഒരു

സമയേബനണിതമത്താെയേ  ആക്ഷന്  പത്താെനുയിം  അതുകപത്താെതല  തതന  അതതസ്

നണികയേത്താെജെകേമണ്ഡലതണിതല  എയിം.എല്.എ.-മത്താെരുയിം  തകദ്ദേശസസയേയിംഭരണ

സത്താെപനതണിതല  ഭരണസമണിതണിയേണിതല  ആളുകേള്ക്കുകൂടണി  ഇതണില്  ഇടതപടത്താെന്

തക്കവണമുളള സയിംവണിധത്താെനയിം  ഉറപ്പുവരുത്തുനതണിനസ്  അങ്ങയതട ഭത്താെഗത്തുനണിനസ്  ശ്രദ്ധ

പതണിപ്പെണിക്കുകമത്താെ?

ശ്രശ  .    റ്റണി  .    പണി  .    രത്താെമകൃഷ്ണന്:  സര,  ഇസൗ  പദ്ധതണി  പ്രത്താെവരതണികേമത്താെക്കുനതണിനസ്

സമയേബനണിതമത്താെയേ  പരണിപത്താെടണി  ഗവണ്തമനസ്  തയത്താെറത്താെക്കുയിം.  ഇതസ്  പ്രകയേത്താെഗതണില്

വരുത്തുനതണിനസ്  എയിം.എല്.എ.മത്താെര  ഉള്തപ്പെതടയളള  ജെനപ്രതണിനണിധണികേളുതടയയിം
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തകദ്ദേശസസയേയിംഭരണ സത്താെപനങ്ങളുതടയയിം മറ്റസ് സത്താെദ്ധത്യമത്താെയേ വകുപ്പുകേളുതടയയിം സഹത്താെയേയിം

കതടണി ജെനങ്ങള്ക്കസ് സസശകേത്താെരത്യമത്താെയേ നണിലയേണില് ഇസൗ പദ്ധതണി നടപ്പെണിലത്താെക്കുനതണിനത്താെണസ്

ഗവണ്തമനസ്  ഉകദ്ദേശണിക്കുനതസ്.  ബഹുമത്താെനതപ്പെട  അയിംഗതണിതന  നണിരകദ്ദേശയിം

അയിംഗശകേരണിച്ചുതകേത്താെണ്ടുളള സമശപനയിം തതനയേത്താെണസ് ഗവണ്തമനസ് സസശകേരണിക്കുനതസ്.

ദുരന്തനണിവത്താെരണ സയിംവണിധത്താെനയിം തമചതപ്പെടുതല് 

ശ്രശ  .    വണി  .    ഡണി  .    സതശശന് :  സര,  കകേരളയിം  അതണിതന  ഭൂമണിശത്താെസപരമത്താെയേ

പ്രകതത്യകേതകേള്തകേത്താെണ്ടുയിം  കേത്താെലത്താെവസയതട  സവണികശഷതകേള്  തകേത്താെണ്ടുയിം  ഉയേരന

ജെനസത്താെന്ദ്രതമൂലവയിം  പ്രകൃതണിദതവയിം  മനുഷത്യനണിരമണിതവമത്താെയേ ദുരന്തങ്ങള്ക്കസ്  ഏറ്റവയിം

സത്താെധത്യതയളള  പ്രകദശമത്താെയേണി  മത്താെറണിയേണിരണിക്കുകേയേത്താെണസ്.  ഭൂമണികുലക്കയിം,  മണണിടണിചല്,

തവളളതപ്പെത്താെക്കയിം,  ഇടണിമണിനല്,  വരള്ച,  മലയേണിടണിചല്  തുടങ്ങണിയേ  പ്രകൃതണിദുരന്തങ്ങളുയിം

തറയേണില്,  കറത്താെഡസ്,  കബത്താെടപകേടങ്ങള്,  മുങ്ങണിമരണങ്ങള്,  പകേരചവത്യത്താെധണികേള്,

തകേടണിടങ്ങള്  തകേരനവശണുളള  മരണയിം,  തശപണിടണിതയിം,  തവടണിതക്കടസ്,  ആള്തണിരക്കസ്

മൂലമുളള അപകേടങ്ങള്,  രത്താെസവസ്തുക്കളുതട ടത്താെന്കസ്പെത്താെരകടഷന് മൂലമുളള അപകേടങ്ങള്

തുടങ്ങണിയേ  മുനഷത്യനണിരമണിത  അപകേടങ്ങളുയിം  നമ്മുതട  സയിംസത്താെനതസ്

വരദ്ധണിച്ചുവരണികേയേത്താെണസ്.  ഒരുവരഷയിം  സയിംസത്താെനതസ്  വണിദത്യത്താെരതണികേളുയിം

കുഞ്ഞുങ്ങളുമുള്തപ്പെതട  1500  കപരത്താെണസ്  ജെലത്താെശയേങ്ങളണില്  വശണസ്  മുങ്ങണിമരണിക്കുനതസ്.
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കലത്താെകകേത്താെതര  നണിലവത്താെരമുളള  വണിദഗ്ദ്ധതര  പതങടുപ്പെണിച്ചുതകേത്താെണ്ടെസ്  നടതണിയേ

സുരക്ഷത്താെയേത്താെനയിം  2012  ഉള്തപ്പെതട  ഇസൗ  രയിംഗതസ്  കേഴണിഞ  യ.ഡണി.എഫസ്.  സരക്കത്താെര

ശ്രകദ്ധയേമത്താെയേ  പല  മുകനറ്റങ്ങളുയിം  നടതണി.  കസ്റ്ററ്റസ്  എമരജെന്സണി  ഓപ്പെകറഷന്

തസനറണിതന തുടക്കവയിം ഒരു നണിരണത്താെയേകേമത്താെയേ കേത്താെല്വയ്പ്പെത്താെണസ്.  എങണിലയിം ഇനയിം ഒരു

അപകേടമുണ്ടെത്താെകുകമത്താെള് കൂടുതല് തപ്രത്താെഫഷണലത്താെയേണി അതസ് തതകേകേത്താെരത്യയിം തചെയത്താെനുളള

സയിംവണിധത്താെനങ്ങളുതട  അപരത്യത്താെപ്തത  നണിലനണില്ക്കുകേയേത്താെണസ്.  അപകേടയിം  ഉണ്ടെത്താെകുകമത്താെള്

SOP എനറണിയേതപ്പെടുന ഡണിസത്താെസ്റ്റര മത്താെകനതജ്മെന്റുമത്താെയേണി ബനതപ്പെട Standard Operating

Procedure വണിസ്മരണിച്ചുതകേത്താെണ്ടെസ് അപ്പെകപ്പെത്താെള് കതത്താെനണിയേതുകപത്താെതലയേത്താെണസ് ഓകരത്താെ അപകേട

രയിംഗവയിം  തതകേകേത്താെരത്യയിം  തചെയ്യുനതസ്.  പ്രകൃതണിദതവയിം  മനുഷത്യനണിരമണിതവമത്താെയേ

അപകേടങ്ങതള കനരണിടത്താെന് നമള് ഇകപ്പെത്താെഴയിം കവണ്ടെ തയത്താെതറടുപ്പുകേള് നടതണിയേണിടണില.

ടത്താെങറുകേള്ക്കുണ്ടെത്താെകുന  തശപണിടണിതയിം  തടയേത്താെനുളള  മത്താെരഗ്ഗങ്ങള്  നമള്

സസശകേരണിചണിട്ടുതണ്ടെങണിലയിം  സയിംസത്താെനതത  ഒരു  ഓയേണില്  കേമനണി  കപത്താെലയിം  ആ

മത്താെരഗ്ഗനണിരകദ്ദേശങ്ങള്  ഇകപ്പെത്താെഴയിം  അനുസരണിക്കുനണില.  എലത്താെ  ഓയേണില്

ടത്താെന്കസ്പെത്താെരകടഷനുയിം  തകേമണിക്കല്സുയിം  അതുകപത്താെതല  പത്താെചെകേവത്താെതകേമുള്തപ്പെതടയളള

വത്താെതകേങ്ങളുയിം  ഇസൗ  ജെനസത്താെന്ദ്രതയളള  കറത്താെഡുകേളണിലൂതടയേത്താെണസ്  യേത്താെത്ര

കപത്താെകുനതതനളളതസ്  എത്രമത്താെത്രയിം  വലണിയേ  അപകേടമത്താെണസ്  ഇസൗ  കറത്താെഡുകേളണില്
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പതണിയേണിരണിക്കുനതതനസ്  നമള്  അറണിയേണയിം.  സണിയിംഗണിള്  തതഡ്രെെവറത്താെണസ്  ഇതസ്  handle

തചെയ്യുനതസ്.  HAZMAT എനറണിയേതപ്പെടുന Hazardous  materials,  രത്താെസവസ്തുക്കള്,

അതുകപത്താെതല  oil  spill മൂലയിം ഉണ്ടെത്താെകുന  പ്രശ്നങ്ങള്,  കസത്താെടകേവസ്തുക്കള്  തുടങ്ങണിയേ

പ്രശ്നങ്ങള് ഇതതത്താെനയിം ഒരു അപകേടമുണ്ടെത്താെയേത്താെല് തതകേകേത്താെരത്യയിം തചെയത്താെന് ആവശത്യമത്താെയേ

യേത്താെതതത്താെരു  തടയേണിനണിയിംഗുയിം  ഇനസ്  നമ്മുതട  പക്കലണില.  ഒരു  ദുരന്തമുണ്ടെത്താെയേത്താെല്

അകനസഷണയിം നടക്കുനതസ് കപത്താെലശസസ് മുറയേണിലത്താെണസ്. കപത്താെലശസസ് അതണിതന കുറ്റവത്താെളണിതയേ

അകനസഷണിക്കുകേയേത്താെണസ്.   അതുമത്താെത്രയിം  കപത്താെരത്താെ,  മൂലകേത്താെരണയിം  കേതണ്ടെതണി  നടപടണികേള്

സസശകേരണിക്കുനതണിനുകവണ്ടെണിയളള  അന്തത്താെരത്താെഷ്ട്ര  protocol-ലളള  Root  cause  analysis,

ഏതസ് ദുരന്തമുണ്ടെത്താെയേത്താെലയിം ആ ദുരന്തതണിതന കേത്താെരണയിം കേതണ്ടെതണി, ആ ദുരന്തയിം പണിനശടസ്

ആവരതണിക്കതപ്പെടത്താെതണിരണിക്കത്താെനുളള  സയിംവണിധത്താെനങ്ങള്  ഏരതപ്പെടുകതണ്ടെതുണ്ടെസ്.

അപകേടമുണ്ടെത്താെകുകമത്താെള്  മത്താെത്രയിം  പ്രതണികേരണിക്കുന  ദുരന്തനണിവത്താെരണ  സയിംവണിധത്താെനമത്താെണസ്

നമ്മുകടതസ്. മണണിടണിചല്, തവളളതപ്പെത്താെക്കയിം, വരള്ച തുടങ്ങണിയേവ കനരതത പ്രവചെണിക്കത്താെന്

കേഴണിയനതുതകേത്താെണ്ടെസ് നടപടണിതയേടുക്കത്താെന്  കേഴണിയേത്താെവന  ഒരു  സയിംവണിധത്താെനവയിം  നമുക്കസ്

നണിലവണിലണില.   അസന്തുലണിതമത്താെയേ  തരതണില്   ഭൂഘടനയേണിലണ്ടെത്താെകുന  മത്താെറ്റയിം  വളതര

പ്രധത്താെനതപ്പെട ഒനത്താെണസ്.  Environment  Impact  Assessment  നടതത്താെതത കേസത്താെറണികേള്ക്കസ്

അനുമതണി  തകേത്താെടുക്കുനതസ്  ധത്താെരത്താെളയിം  അപകേടങ്ങള്  ഉണ്ടെത്താെക്കുകേയേത്താെണസ്.  മലയേണിടണിചലയിം
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മണണിടണിചലയിം  ഉള്തപ്പെതടയളള  വലണിയേ  ദുരന്തങ്ങളത്താെണസ്  നമ്മുതട

പശണിമഘടതണിലള്തപ്പെതട  ഉണ്ടെത്താെയേണിതക്കത്താെണ്ടെണിരണിക്കുനതസ്.  പല  ദുരന്തങ്ങളുയിം

ഉണ്ടെത്താെകുനതസ്  കേത്താെലത്താെവസത്താെ  വത്യതണിയേത്താെനയിംമൂലമത്താെണസ്.  കേത്താെലത്താെവസത്താെ  വത്യതണിയേത്താെനയിം

മൂലമുണ്ടെത്താെകുന  ദുരന്തങ്ങതള  കൃതത്യമത്താെയേണി  വണിലയേണിരുതത്താെന്  കവണ്ടെണിയളള

സയിംവണിധത്താെനങ്ങള്  ഇതുവതരതയേത്താെനയിം  ഏരതപ്പെടുതണിയേണിടണില.  8000  കപരത്താെണസ്  കറത്താെഡസ്-

തറയേണില്  അപകേടങ്ങളണില്  ഒരു  വരഷയിം  മരണിക്കുനതസ്.  അതുകൂടത്താെതത  തകേടണിടങ്ങള്

തകേരനവശണുയിം  തകേടണിടങ്ങളുതട  മുകേളണില്നണിനയിം  സുരക്ഷത്താെ  സയിംവണിധത്താെനങ്ങളുതട

അപരത്യത്താെപ്തതമൂലയിം  ധത്താെരത്താെളയിം  ആളുകേള്  മരണിക്കുകേയേത്താെണസ്.  മറ്റസ്  സയിംസത്താെനങ്ങളണില്

നണിനളള  തതത്താെഴണിലത്താെളണികേളത്താെണസ്  മരണിക്കുനതസ്  എനതുതകേത്താെണ്ടെസ്  മരണിക്കുന  ജെശവനസ്

യേത്താെതതത്താെരു  വണിലയേണിലത്താെതത  ആകുന  അവസ  കകേരളതണിലണ്ടെത്താെകേത്താെന്  പത്താെടണില.

മുങ്ങണിമരണിക്കുന  കകേസ്സുകേള്  കൃതത്യമത്താെയേണി  റണികപ്പെത്താെരടസ്  തചെയത്താെന്  കവണ്ടെണിയളള  ഒരു

സയിംവണിധത്താെനവമണില.  എത്രകപരത്താെണസ്  സയിംസത്താെനതസ്  മുങ്ങണിമരണിക്കുനതസ്.  ഇസൗ

മുങ്ങണിമരണങ്ങള്  ആവരതണിക്കതപ്പെടത്താെതണിരണിക്കത്താെന്  എന്തു  നടപടണികേള്  നമള്

സസശകേരണിക്കണയിം,  സുരക്ഷത്താെയേത്താെനയിം-2  എനളളതസ്  ഏറ്റവയിം  അതത്യത്താെവശത്യമത്താെയേണിരണി

ക്കുകേയേത്താെണസ്.   The  Sendai   frame  work  for  Disaster  Risk  Reduction,  March  2015

അന്തത്താെരത്താെഷ്ട്ര  സമൂഹയിം  അയിംഗശകേരണിചതത്താെണസ്.  നത്താെഷണല്  ഡണിസത്താെസ്റ്റര  മത്താെകനജുതമനസ്
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പത്താെന്  ജൂണ്  15-ല്  പുറത്തുവനണിരണിക്കുന. ഇതതലത്താെയിം  വച്ചുതകേത്താെണ്ടെസ്  ദുരന്തനണിവത്താെരണ

സയിംവണിധത്താെനങ്ങള് കകേരളയിം അപ്കഡറ്റസ് തചെകയണ്ടെ സമയേയിം അതണിക്രമണിചണിരണിക്കുകേയേത്താെണസ്.

നമള് ഒരു കസഫണി മത്താെകനജുതമനസ് പത്താെന് നടപ്പെണിലത്താെക്കണി ടത്താെരജെറ്റസ്  50 പ്രഖത്യത്താെപണിക്കണയിം.

ഇകപ്പെത്താെഴളള  അപകേടങ്ങളുതട  50  ശതമത്താെനയിം  കുറച്ചുതകേത്താെണ്ടുവരുതമനളള  തശരുമത്താെനയിം

നമള്  എടുക്കണയിം.  പഴയേ  കേണിണറുകേളണിലയിം  തഡ്രെെയേണിനുകേളണിലയിം  വശഴനവതര

സയിംരക്ഷണിക്കത്താെനുളള തടയേണിനണിയിംഗസ്  കകേത്താെഴസ് ,   working in confined space and safety from

Hydrogen  Sulphide..... ഇസൗ  സയിംവണിധത്താെനങ്ങള്  ഏരതപ്പെടുതണയിം.  കേസത്താെറണികേള്ക്കസ്

എമരജെന്സണി മത്താെസ്റ്റര പത്താെന് നടപ്പെണിലത്താെക്കണയിം.  ഇതരയിം നണിരകദ്ദേശങ്ങളത്താെണസ് ഇതണിലൂതട

മുകനത്താെട്ടുവയനതസ്.  ഇസൗ  ദുരന്തങ്ങള്  ഉണ്ടെത്താെകുകമത്താെള്  നമ്മുതട  ആശുപത്രണികേളണില്

ദുരന്തങ്ങതള കനരണിടത്താെനുളള എന്തസ് സയിംവണിധത്താെനങ്ങളുതണ്ടെനസ് വണിലയേണിരുകതണ്ടെ സമയേയിം

അതണിക്രമണിചണിരണിക്കുന.  പബണികേസ്  തഹല്തസ്  തസനര  മുതല്  തമഡണിക്കല്  കകേത്താെകളജെസ്

വതര  ആവശത്യമത്താെയേ  സയിംവണിധത്താെനങ്ങള്  ഒരുക്കണയിം.  നമുക്കസ്  ഒരു  അന്തത്താെരത്താെഷ്ട്ര

തപ്രത്താെസശ ഡതവറുയിം  കപ്രത്താെകടത്താെകകേത്താെളുയിം  ഒരു സ്റ്റത്താെകനരഡസ്  ഓപ്പെകററ്റണിയിംഗസ്  തപ്രത്താെസശഡതവറുയിം

ഇക്കത്താെരത്യതണിലണ്ടെസ്.  ഇതണിതന ചെടക്കൂടണില് നണിനതകേത്താെണ്ടെസ്  കൃതത്യമത്താെയേ ദുരന്തനണിവത്താെരണ

സയിംവണിധത്താെനങ്ങള്  ഏകകേത്താെപണിപ്പെണിക്കുവത്താെനുയിം  വണിവണിധ  വകുപ്പുകേള്-ആകരത്താെഗത്യയിം,  റവനറ്റ്യൂ,

കപത്താെലശസസ്,  തതവദതതണി,  ഇറണികഗഷന്  തുടങ്ങണിയേ  എലത്താെ  ഡണിപ്പെത്താെരട്ടുതമന്റുകേതളയയിം
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ഏകകേത്താെപണിപ്പെണിച്ചുതകേത്താെണ്ടുളള  ഇസൗ  ദുരന്തനണിവത്താെരണ  സയിംവണിധത്താെനയിം  ഏറ്റവയിം  കൂടുതല്

തമചതപ്പെടുതത്താെനുളള  നടപടണികേള്  സരക്കത്താെര  സസശകേരണിക്കണതമനസ്  ഞത്താെന്

അഭത്യരതണിക്കുന.

ദുരന്തനണിവത്താെരണ സയിംവണിധത്താെനയിം തമചതപ്പെടുതല് 

റവനറ്റ്യൂവയിം  ഭവനനണിരമത്താെണവയിം  വകുപ്പുമനണി  (ശ്രശ  .    ഇ  .    ചെന്ദ്രകശഖരന്)  :സര,

ബഹുമത്താെനതപ്പെട  തമമര  ശ്രശ.  വണി.  ഡണി.  സതശശന്  ഇവണിതട  തകേത്താെണ്ടുവന

ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കലണിനസ്  ഇനസ്  നണിലവണിലളള  സയിംവണിധത്താെനങ്ങതളക്കുറണിച്ചുളള  വളതര

വണിശദമത്താെയേ  കേത്താെരത്യങ്ങളത്താെണസ്  ഞത്താെന്  ശ്രദ്ധയേണില്തപ്പെടുതത്താെന്  ആഗ്രഹണിക്കുനതസ്.

പ്രകൃതണിദുരന്തങ്ങള്ക്കുയിം  മനുഷത്യനണിരമണിത  ദുരന്തങ്ങള്ക്കുയിം  ഏതറ  സത്താെധത്യതയളള

സയിംസത്താെനമത്താെണസ്  കകേരളയിം.  ഉയേരന  ജെനസത്താെന്ദ്രത  അപകേടങ്ങളുതട  ആഴയിം

വരദ്ധണിപ്പെണിക്കുതമന  ആശങയയിം  അസത്താെനതല.  എനത്താെല്  വണിവണിധ  വകുപ്പുകേതള

ഏകകേത്താെപണിപ്പെണിചസ്  ലഭത്യമത്താെയേ  വണിഭവങ്ങളുതട  കേത്താെരത്യക്ഷമമത്താെയേ  വണിനണികയേത്താെഗതണിലൂതട

അങ്ങതനയളള  സത്താെഹചെരത്യങ്ങതള  കനരണിടത്താെന്  നമുക്കസ്  കേഴണിയനണ്ടെസ്.  നണിരവധണി

പരണിപത്താെടണികേള്  ഇതണികനത്താെടകേയിം  സയിംസത്താെനതസ്  ആവണിഷ്കരണിചസ്  നടപ്പെണിലത്താെക്കണി

വരണികേയേത്താെണസ്.  2007-ല്  സത്താെപണിതമത്താെയേ  ദുരന്തനണിവത്താെരണ  അകതത്താെറണിറ്റണിക്കത്താെണസ്

ദുരന്തവമത്താെയേണി  ബനതപ്പെട  പ്രവരതനങ്ങളുതട  ഏകകേത്താെപന  ചുമതല.  കകേന്ദ്ര  ദുരന്ത
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നണിവത്താെരണ നണിയേമതണിതന പശത്താെതലതണില്  2012-ല് സയിംസത്താെന ദുരന്തലഘൂകേരണ

നണിധണി രൂപശകേരണിക്കുകേയയിം പ്രസസ്തുത നണിധണിയേണിതല ഫണ്ടെസ് ഉപകയേത്താെഗണിചസ് കകേന്ദ്ര സരക്കത്താെര

അയിംഗശകേരണിചണിട്ടുളള  ദുരന്തങ്ങള്ക്കസ്  സഹത്താെയേധനയിം  അനുവദണിക്കുകേയയിം  തചെയ്യുനണ്ടെസ്.

കൂടത്താെതത  മുലതപ്പെരണിയേത്താെര തതക്രസണിസസ് മത്താെകനജുതമനസ് പത്താെന് ഓപ്പെകറഷന്, ഓപ്പെകറഷന്

അനന്ത  തുടങ്ങണിയേ  പദ്ധതണികേള്  ഇസൗ  നണിധണിയേണിലൂതട  നടപ്പെണില്  വരുത്തുകേയയിം  തചെയ്തു.

സയിംസത്താെന ദുരന്തനണിവത്താെരണ അകതത്താെറണിറ്റണിയതട കേശഴണില് കപത്താെലശസസ് കസനത്താെയിംഗങ്ങളത്താെയേ

100  കപര  ഉള്തപ്പെടുന  ദുരന്തപ്രതണികേരണ  കസന  2012  മുതല്  പ്രവരതണിച്ചുവരുന.

ദുരന്തനണിവത്താെരണ  പ്രവരതനങ്ങള്  സമയേബനണിതമത്താെയയിം  ശത്താെസശയേമത്താെയയിം

സജശകേരണിക്കുനതണിതന  ഭത്താെഗമത്താെയേണി  പുതണിയേ  സത്താെധത്യതകേള്  ആരത്താെയനതണിതനത്താെപ്പെയിം

നണിലവണിലളള  സയിംവണിധത്താെനങ്ങതള  ശക്തണിതപ്പെടുത്തുകേയയിം  തചെകയണ്ടെതുമുണ്ടെസ്.  സയിംസത്താെന

ഫയേര ആനസ്  റസറ്റ്യൂ സരവശസസണിതന നവശകേരണമത്താെണസ്  ഇതണില് പ്രധത്താെനയിം.  കൂടുതല്

തുകേ  അനുവദണിച്ചുയിം  പുതണിയേ  സത്താെകങതണികേ  മത്താെരഗ്ഗങ്ങള്  കേതണ്ടെതണിയയിം  നവശകേരണയിം

സമയേബനണിതമത്താെയേണി  പൂരതണിയേത്താെക്കുനതണിനുളള  നടപടണികേള്  സസശകേരണിക്കുനതത്താെണസ്.

സയിംസത്താെനതസ് 14 ജെണിലകേളുതടയയിം ജെണിലത്താെതല ദുരന്തനണിവത്താെരണ പദ്ധതണി ദുരന്തനണിവത്താെരണ

അകതത്താെറണിറ്റണി  അയിംഗശകേരണിചണിട്ടുണ്ടെസ്.   അടണിയേന്തരഘട  കേത്താെരത്യനണിരവഹണ  രൂപകരഖ

തയത്താെറത്താെക്കണി ജെണിലത്താെ ഭരണകൂടങ്ങള്ക്കസ് നല്കേണി.  ഇസൗ കസവനകകേന്ദ്രങ്ങള് 24 മണണിക്കൂറുയിം
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പ്രവരതനസജമത്താെണസ്.  സയിംസത്താെനതണിതന ഭസൗമത്താെന്തര ഭത്താെഗതസ്  നടക്കുന വണിവണിധ

ചെലനങ്ങളുയിം  ഭൂകേമ  പ്രഭവ  സത്താെനവയിം  തശവ്രതയയിം  നണിരവഹണിക്കുനതണിനസ്  കസ്റ്ററ്റസ്

എമരജെന്സണി  ഓപ്പെകറഷന്സസ്  തസനറുയിം  തതവദതതണി  കബത്താെരഡുയിം  സഹകേരണിചസ്

അതത്യത്താെധുനണികേ  ഭൂകേമ  മത്താെപണിനണികേളുയിം  ചെലന  നണിരശക്ഷണ  ഉപകേരണങ്ങളുയിം

സത്താെപണിചണിട്ടുണ്ടെസ്.  ഇടുക്കണി  അണതക്കടണിതല  ഭൂകേമ  സത്താെധത്യത  ചെലനങ്ങളുയിം  ഇസൗ

സയിംവണിധത്താെനതണിലൂതട  നണിരശക്ഷണിക്കുന.  മുലതപ്പെരണിയേത്താെര  അണതക്കട്ടുമത്താെയേണി

ബനതപ്പെട്ടുള്ള ആശങയതട പശത്താെതലതണില് മുലതപ്പെരണിയേത്താെര ദുരന്തനണിവത്താെരണ

പദ്ധതണി  പ്രകതത്യകേയിം  തയത്താെറത്താെക്കണി  നടപ്പെത്താെക്കണി  വരുന.   ദുരന്ത  സത്താെദ്ധത്യതത്താെ

കമഖലകേളുതട  ഭൂപടയിം  തയത്താെറത്താെക്കണി  സസനത്യതണിനുയിം  കപത്താെലശസണിനുയിം  ഫയേര

കഫത്താെഴണിനുയിം  ഇതണികനത്താെടകേയിം  നല്കേണിയേണിട്ടുണ്ടെസ്.   കേത്താെലത്താെവസത്താെ  വത്യതണിയേത്താെനവമത്താെയേണി

ബനതപ്പെട  ദുരന്തങ്ങള്  കനരണിടത്താെന്  അതശവ  ജെത്താെഗ്രതകയേത്താെതട  സയിംസത്താെനവയിം

ഒരുകങ്ങണ്ടെതുണ്ടെസ്.   വണിവണിധ  നണിരശക്ഷണ  ഗകവക്ഷണ  പ്രവരതനങ്ങള്

ഇതണിനത്താെയേണി  നടനവരുന.   ഐകേത്യരത്താെഷ്ട്ര  വണികേസന  പദ്ധതണി,  കകേന്ദ്ര

ആഭത്യന്തരവകുപ്പെസ്,  സയിംസത്താെന  ദുരന്ത  നണിവത്താെരണ  അകതത്താെറണിറ്റണി  എനണിവയതട

സയിംയക്ത കനതൃതസതണിലത്താെണസ് ഈ രയിംഗതത പ്രവരതനങ്ങള് നടനവരുനതസ്.

കദശശയേ ചുഴലണിക്കത്താെറ്റസ് പ്രതണികരത്താെധ പദ്ധതണി, ശബരണിമല ദുരന്ത ലഘൂകേരണ പദ്ധതണി,
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മഴതപ്പെത്താെലണിവസ് തുടങ്ങണിയേ നണിരവധണി  പദ്ധതണികേളുയിം  പുകരത്താെഗമണിച്ചുവരണികേയേത്താെണസ്.  ഈ

വരഷതത  കേത്താെലവരഷ  മുതനത്താെരുക്ക  പ്രവരതനങ്ങള്  പഴതണിലത്താെതത

പൂരതണിയേത്താെക്കത്താെന്  കേഴണിഞണിട്ടുണ്ടെസ്.   അടണിയേന്തര  സത്താെഹചെരത്യങ്ങള്  കനരണിടത്താെന്

ജെണിലകേള്ക്കസ് ദുരന്ത പ്രതണികേരണ നണിധണിയേണില്നണിനസ് അമതസ് ലക്ഷയിം രൂപത്താെ വശതയിം

നല്കേണി.  പകേരചവത്യത്താെധണി  വത്യത്താെപന  പ്രതണികരത്താെധതണിനസ്  ആകരത്താെഗത്യ  വകുപ്പെസ്

വത്യക്തമത്താെയേ രൂപകരഖയണ്ടെത്താെക്കണി അതസ് നടപ്പെത്താെക്കണിവരണികേയയിം തചെയ്യുകേയേത്താെണസ്.

ശ്രശ  .    വണി  .    ഡണി  .    സതശശന്:  സര,   കേഴണിഞ  ഗവണ്തമനണിതന  കേത്താെലതസ്

സസശകേരണിച  നടപടണികേതളക്കുറണിചത്താെണസ്   അങ്ങയതട  മറുപടണിയേണില്  സൂചെണിപ്പെണിചതസ്.

2012-ല് ശ്രശ.  തണിരുവഞ്ചൂര രത്താെധത്താെകൃഷ്ണന് റവനറ്റ്യൂ വകുപ്പുമനണിയേത്താെയേണിരുനകപ്പെത്താെള്

നടതണിയേ സുരക്ഷത്താെയേത്താെനയിം 2012-ല് സസശകേരണിച നടപടണികേളുയിം ശ്രശ. അടൂര പ്രകേത്താെശസ്

റവനറ്റ്യൂ  മനണിയേത്താെയേണിരുനകപ്പെത്താെള് പണിനശടസ്  സസശകേരണിച  നടപടണികേളുമത്താെണസ്  ഇവണിതട

വണിശദശകേരണിക്കതപ്പെടതസ്.   ഇതസ്  അപ്കഡറ്റസ്  തചെകയണ്ടെ   സമയേയിം

അതണിക്രമണിചണിരണിക്കുകേയേത്താെണസ്.  സ്റ്റത്താെകനരഡസ്  ഓപ്പെകററ്റണിയിംഗസ്  തപ്രത്താെസശഡതവര

അനുസരണിച്ചുയിം   ഇനരനത്താെഷണല്  കപ്രത്താെകടത്താെകകേത്താെള്  അനുസരണിച്ചുയിം  കകേരളതണിതല

ദുരന്ത നണിവത്താെരണ സയിംവണിധത്താെനങ്ങള് വശണ്ടുയിം തമചതപ്പെടുത്തുനതണിനുകവണ്ടെണി എന്തസ്

പുതണിയേ  നടപടണികേളത്താെണസ്  ഗവണ്തമനസ്  സസശകേരണിക്കത്താെന്  കപത്താെകുനതതനസ്
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വത്യക്തമത്താെക്കത്താെകമത്താെ?

ശ്രശ  .   ഇ  .    ചെന്ദ്രകശഖരന്: സര, ഇവണിതട ചൂണ്ടെണിക്കത്താെണണിച കേത്താെരത്യങ്ങള് അങ്ങസ്

പറഞതുകപത്താെതല  കനരതത  ഇവണിതട  തുടരനവരുന  കേത്താെരത്യങ്ങളത്താെണസ്.

കേത്താെകലത്താെചെണിതമത്താെയേ  പരണിഷ്കത്താെരങ്ങള്  നടപ്പെണില്വരുതത്താെന്  അടണിയേന്തരമത്താെയേണി

എതന്തത്താെതക്ക   തചെയത്താെന്  കേഴണിയതമനള്ളതസ്  തശരചയേത്താെയയിം  ആകലത്താെചെണിചസ്

തശരുമത്താെനണിക്കുനതത്താെണസ്.  


