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മന്ത്രനിസഭഭാലാംഗങ്ങള

മുഖവമന്ത്രനി : ശസ്പീ.  പനിണറഭായനി വനിജയന
പടനികേജഭാതനി പടനികേവരഗ്ഗ പനികനഭാക്ക
സമുദഭായകക്ഷേമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം 
പഭാരലഡമന്ററനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമന്ത്രനി : ശസ്പീ. എ. ഡകേ. ബഭാലന
റവനപ്യൂവലാം ഭവനനനിരമ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമന്ത്രനി : ശസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന
ഉനത വനിദവഭാഭവഭാസവലാം നപ്യൂനപക്ഷേകക്ഷേമവലാം 
വഖഫലാം ഹജസ്റ്റ് തസ്പീരതഭാടനവലാം വകുപ്പുമന്ത്രനി : കഡെഭാ. ഡകേ. ടനി. ജലസ്പീല

വവവസഭായവലാം കസഭാരട്സലാം യുവജനകേഭാരവവലാം 
വകുപ്പുമന്ത്രനി : ശസ്പീ. ഇ. പനി. ജയരഭാജന*

വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമന്ത്രനി : ശസ്പീ. എലാം. എലാം. മണനി
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രനി : ശസ്പീ. മഭാതദ്യു ടനി. കതഭാമസസ്റ്റ്
മതവബന്ധനവലാം ഹഭാരബര 
എഞനിനസ്പീയറനിലാംഗലാം കേശുവണനി വവവസഭായവലാം 
വകുപ്പുമന്ത്രനി : ശസ്പീമതനി ഡജ. കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ വകുപ്പുമന്ത്രനി : ശസ്പീ. എ. സനി. ഡമഭായസ്പീന
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷേണവലാം മൃഗശഭാലകേളലാം 
വകുപ്പുമന്ത്രനി : ശസ്പീ. ഡകേ. രഭാജ
തുറമുഖവലാം മപ്യൂസനിയവലാം പുരഭാവസ്തു 
സലാംരക്ഷേണവലാം വകുപ്പുമന്ത്രനി : ശസ്പീ. രഭാമചന്ദ്രന കേടനപ്പളനി
ഡതഭാഴനിലലാം എവക്സൈസലാം വകുപ്പുമന്ത്രനി : ശസ്പീ. റ്റനി. പനി. രഭാമകൃഷ്ണന
ഡപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമന്ത്രനി : ഡപ്രഭാഫ. സനി. രവസ്പീന്ദ്രനഭാഥസ്റ്റ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമന്ത്രനി : ശസ്പീ. എ. ഡകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന
ആകരഭാഗവവലാം സഭാമൂഹവനസ്പീതനിയുലാം വനനിത-

ശനിശുവനികേസനവലാം വകുപ്പുമന്ത്രനി : ശസ്പീമതനി ഡകേ. ഡകേ. വശലജ ടസ്പീച്ചര
ഡപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനലാം വകുപ്പുമന്ത്രനി : ശസ്പീ. ജനി. സധഭാകേരന
കൃഷനി വകുപ്പുമന്ത്രനി : ശസ്പീ. വനി. എസസ്റ്റ്. സനനില കുമഭാര
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം 
കദവസസ്വവലാം വകുപ്പുമന്ത്രനി : ശസ്പീ. കേടകേലാംപളളനി സകരന്ദ്രന
ഭക്ഷേവവലാം സനിവനില സവപ്ലൈസലാം വകുപ്പുമന്ത്രനി : ശസ്പീ. പനി. തനികലഭാത്തമന
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമന്ത്രനി : കഡെഭാ. ടനി. എലാം. കതഭാമസസ്റ്റ് ഐസകേസ്റ്റ്

*14-8-2018—നസ്റ്റ് മന്ത്രനിയഭായനി സതവപ്രതനി ഞ്ജ ഡചയ.



പതനിനഭാലഭാലാം കകേരള നനിയമസഭ 

(അലാംഗങ്ങള)

1. ശസ്പീ. അബ്ദുല ഹമസ്പീദസ്റ്റ്  പനി. (വളനിക്കുനസ്റ്റ്)

2. ശസ്പീ. ഡകേ. വനി. അബ്ദുള ഖഭാദര (ഗരുവഭായൂര)

3. ശസ്പീ. പഭാറക്കല അബ്ദുല്ല (കുറ്റവഭാടനി)

4. ശസ്പീ. പനി. ഡകേ. അബ്ദു റബസ്റ്റ് (തനിരൂരങ്ങഭാടനി)

5. ശസ്പീ. വനി.  അബ്ദുറഹനിമഭാന (തഭാനൂര)

6. ശസ്പീ. പനി. ബനി. അബ്ദുല റസഭാക്കസ്റ്റ് (മകഞശസ്വരലാം)

7. ഡപ്രഭാഫ. ആബനിദസ്റ്റ് ഹുവസന തങ്ങള (കകേഭാടയ്ക്കല)

8. ശസ്പീ. വനി. എസസ്റ്റ്. അച്ചുതഭാനന്ദന (മലമ്പുഴ)

9. ശസ്പീ. അടൂര പ്രകേഭാശസ്റ്റ് (കകേഭാനനി) 

10. ശസ്പീ.  ടനി. എ. അഹമ്മേദസ്റ്റ് കേബസ്പീര (മങ്കട)

11. ശസ്പീമതനി പനി. അയനിഷഭാ കപഭാറ്റനി (ഡകേഭാടഭാരക്കര)

12. ശസ്പീ. മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി അലനി (ഡപരനിന്തലമണ)

13. ശസ്പീ. അനനില അക്കര (വടക്കഭാകഞരനി)

14. ശസ്പീ. എ. പനി. അനനില കുമഭാര (വണ്ടൂര - എസസ്റ്റ്. സനി.)

15. ശസ്പീ. അനൂപസ്റ്റ് കജക്കബസ്റ്റ് (പനിറവലാം)

16. ശസ്പീ. ഡകേ. ആനസലന (ഡനയഭാറ്റനിനകേര)

17. ശസ്പീ. ആന്റണനി കജഭാണ് (കകേഭാതമലാംഗലലാം)

18. ശസ്പീ. പനി. വനി. അനവര (നനിലമ്പൂര)

19. ശസ്പീ. അനവര സഭാദത്തസ്റ്റ് (ആലവ)

20. ശസ്പീ. എ. എലാം. ആരനിഫസ്റ്റ് (അരൂര)

21. ഡപ്രഭാഫ. ഡകേ. യു. അരുണന (ഇരനിങ്ങഭാലക്കുട)

22. ശസ്പീമതനി സനി. ഡകേ. ആശ (വവക്കലാം- എസസ്റ്റ്. സനി.)
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23. ശസ്പീ. ഡകേ. ബഭാബു (ഡനനഭാറ)

24. ശസ്പീ. ഐ. സനി. ബഭാലകൃഷ്ണന (സലത്തഭാന ബകത്തരനി-എസസ്റ്റ്.ടനി)

25. ശസ്പീ. എ. ഡകേ. ബഭാലന (തരൂര - എസസ്റ്റ്. സനി.)

26. ശസ്പീ. വനി. ടനി. ബലറഭാലാം (തൃത്തഭാല)

27. ശസ്പീ. പനി. ഡകേ. ബഷസ്പീര (ഏറനഭാടസ്റ്റ്)

28. ശസ്പീമതനി ഇ. എസസ്റ്റ്. ബനിജനികമഭാള (പസ്പീരുകമടസ്റ്റ്)

29. ശസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന (കേഭാഞ്ഞങ്ങഭാടസ്റ്റ്)

30. ശസ്പീ. ഡകേ. ദഭാസന (ഡകേഭായനിലഭാണനി)

31. ശസ്പീ. ബനി. ഡെനി. കദവസനി (ചഭാലക്കുടനി)

32. ശസ്പീ. സനി. ദനിവഭാകേരന (ഡനടുമങ്ങഭാടസ്റ്റ്)

33. ശസ്പീ. വനി. ഡകേ. ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞസ്റ്റ് (കേളമകശ്ശേരനി)

34. ശസ്പീ. എലകദഭാ എബഹഭാലാം (മൂവഭാറ്റുപുഴ)

35. ശസ്പീ. എലകദഭാസസ്റ്റ് പനി. കുനപ്പനിളനില (ഡപരുമഭാവൂര)

36. ശസ്പീ. ഡകേ. ബനി.ഗകണഷസ്റ്റ് കുമഭാര (പത്തനഭാപുരലാം)

37. ശസ്പീമതനി ഗസ്പീതഭാ കഗഭാപനി (നഭാടനികേ -എസസ്റ്റ്. സനി.)

38. ശസ്പീ. കജഭാരജസ്റ്റ് എലാം. കതഭാമസസ്റ്റ് (തനിരുവമഭാടനി)

39. ശസ്പീ. പനി. സനി. കജഭാരജസ്റ്റ് (പൂഞ്ഞഭാര)

40. ശസ്പീ. ചനിറ്റയലാം കഗഭാപകുമഭാര (അടൂര - എസസ്റ്റ് സനി.)

41. ശസ്പീ. സനി. ഡകേ. ഹരസ്പീന്ദ്രന (പഭാറശ്ശേഭാല)

42. ശസ്പീ. വഹബനി ഈഡെന (എറണഭാകുളലാം)

43. ശസ്പീ. ടനി. വനി. ഇബഭാഹനിലാം (ഡകേഭാകണഭാടനി)

44. കഡെഭാ. ഡകേ.  ടനി. ജലസ്പീല (തവനൂര)

45. ശസ്പീ. ഡജയനിലാംസസ്റ്റ് മഭാതദ്യു (തളനിപ്പറമസ്റ്റ്) 

46. ശസ്പീ. ജനി. എസസ്റ്റ്. ജയലഭാല (ചഭാത്തന്നൂര )
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47. കഡെഭാ. എന. ജയരഭാജസ്റ്റ് (കേഭാഞ്ഞനിരപ്പളനി)

48. ശസ്പീ. ഇ. പനി. ജയരഭാജന (മടന്നൂര)

49. ശസ്പീ. കജഭാണ് ഡഫരണഭാണസസ്റ്റ് (ആലാംകഗഭാ ഇന്തവന പ്രതനിനനിധനി)

50. ശസ്പീ. ഡകേ. സനി. കജഭാസഫസ്റ്റ് (ഇരനിക്കൂര)

51. ശസ്പീ. പനി. ഡജ. കജഭാസഫസ്റ്റ് (ഡതഭാടുപുഴ)

52. ശസ്പീ. വനി. കജഭായനി (വരക്കല)

53. ശസ്പീ. ഒ.ആര. കകേള (മഭാനന്തവഭാടനി-എസസ്റ്റ്. ടനി.)

54. ശസ്പീ.  ഡകേ. എന. എ. ഖഭാദര (കവങ്ങര)

55. ശസ്പീ. സനി. കൃഷ്ണന (പയന്നൂര)

56. ശസ്പീ. ഡകേ. കൃഷ്ണനകുടനി (ചനിറ്റൂര)

57. ശസ്പീ. ഡകേ. കുഞ്ഞനിരഭാമന (ഉദുമ)

58. ശസ്പീ. കകേഭാവൂര കുഞ്ഞുകമഭാന (കുനത്തൂര-എസസ്റ്റ് സനി.)

59. ശസ്പീ. വനി. ഡകേ. സനി. മമ്മേതസ്റ്റ് കകേഭായ (കബപ്പൂര)

60. ശസ്പീ. സനി. മമ്മൂടനി (തനിരൂര)

61. ശസ്പീ. ഡകേ. എലാം. മഭാണനി (പഭാലഭാ)

62. ശസ്പീ. എലാം. എലാം. മണനി (ഉടുമനകചഭാല)

63. ശസ്പീ. മഭാതദ്യു ടനി. കതഭാമസസ്റ്റ് (തനിരുവല്ല)

64. ശസ്പീ. ഡകേ. ഡജ. മഭാക്സൈനി (ഡകേഭാച്ചനി)

65. ശസ്പീമതനി ഡജ. കമഴ് സനിക്കുടനി അമ്മേ (കുണറ)

66. ശസ്പീ. എ. സനി. ഡമഭായസ്പീന (കുനലാംകുളലാം)

67. ശസ്പീ. കമഭാനസസ്റ്റ് കജഭാസഫസ്റ്റ് (കേടുതരുത്തനി)

68. ശസ്പീ. മുഹമ്മേദസ്റ്റ് മുഹസനിന പനി. (പടഭാമനി)

69. ശസ്പീ. എലാം. മുകകേഷസ്റ്റ് (ഡകേഭാല്ലലാം)

70. കഡെഭാ. എലാം. ഡകേ. മുനസ്പീര (കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് സസൗത്തസ്റ്റ്)
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71. ശസ്പീ. ഡകേ. മുരളസ്പീധരന (വടനിയൂരക്കഭാവസ്റ്റ്)

72. ശസ്പീ. ഡെനി. ഡകേ. മുരളനി (വഭാമനപുരലാം)

73. ശസ്പീ. മുരളനി ഡപരുഡനല്ലനി (മണലൂര)

74. ശസ്പീ. സനി. ഡകേ. നഭാണു (വടകേര)

75. ശസ്പീ. എന. എ. ഡനല്ലനിക്കുനസ്റ്റ് (കേഭാസരകഗഭാഡെസ്റ്റ്)

76. ശസ്പീ. എലാം. നസൗഷഭാദസ്റ്റ് (ഇരവനിപുരലാം)

77. ശസ്പീ. ഉമ്മേന ചഭാണനി (പുതുപ്പളനി)

78. ശസ്പീ. യു. ആര. പ്രദസ്പീപസ്റ്റ് (കചലക്കര)

79. ശസ്പീ. എ. പ്രദസ്പീപ്കുമഭാര (കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് കനഭാരത്തസ്റ്റ്)

80. ശസ്പീ. ഡകേ. ഡെനി. പ്രകസനന (ആലത്തൂര)

81. ശസ്പീമതനി യു. പ്രതനിഭ  (കേഭായലാംകുളലാം)

82. ശസ്പീ. പുരുഷന കേടലണനി (ബഭാലകശ്ശേരനി - എസസ്റ്റ്. സനി.)

83. ശസ്പീ. തനിരുവഞ്ചൂര രഭാധഭാകൃഷ്ണന (കകേഭാടയലാം)

84. ശസ്പീ. പനി. ടനി. എ. റഹസ്പീലാം (കുന്ദമലാംഗലലാം)

85. ശസ്പീ. ഒ. രഭാജകഗഭാപഭാല (കനമലാം)

86. ശസ്പീ. എലാം. രഭാജകഗഭാപഭാലന (തൃക്കരനിപ്പൂര)

87. ശസ്പീ. ഡകേ. രഭാജന (ഒല്ലൂര)

88. ശസ്പീ. എസസ്റ്റ്. രഭാകജന്ദ്രന (കദവനികുളലാം-എസസ്റ്റ്. സനി.)

89. ശസ്പീ. ആര. രഭാകജഷസ്റ്റ് (മഭാകവലനിക്കര-എസസ്റ്റ്. സനി.)

90. ശസ്പീ. റ്റനി. വനി. രഭാകജഷസ്റ്റ് (കേലവഭാകശ്ശേരനി)

91. ശസ്പീ. ഡകേ. രഭാജ (പുനലൂര)

92. ശസ്പീ. രഭാജ എബഹഭാലാം (റഭാനനി)

93. ശസ്പീ. ആര. രഭാമചന്ദ്രന (കേരുനഭാഗപ്പളനി)

94. ശസ്പീ. രഭാമചന്ദ്രന കേടനപ്പളനി (കേണ്ണൂര)
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95. ശസ്പീ. റ്റനി. പനി. രഭാമകൃഷ്ണന (കപരഭാമ)

96. ശസ്പീ. രകമശസ്റ്റ് ഡചനനിത്തല (ഹരനിപ്പഭാടസ്റ്റ്)

97. ശസ്പീ. മുല്ലക്കര രതഭാകേരന (ചടയമലാംഗലലാം) 

98. ഡപ്രഭാഫ. സനി. രവസ്പീന്ദ്രനഭാഥസ്റ്റ് (പുതുക്കഭാടസ്റ്റ്) 

99. ശസ്പീ. കേഭാരഭാടസ്റ്റ് റസഭാഖസ്റ്റ് (ഡകേഭാടുവളനി)

100 ശസ്പീ. കറഭാജനി എലാം. കജഭാണ് (അങ്കമഭാലനി)

101. ശസ്പീ. കറഭാഷനി അഗസനിന (ഇടുക്കനി) 

102. ശസ്പീ. ഡകേ. എസസ്റ്റ്. ശബരസ്പീനഭാഥന (അരുവനിക്കര)

103. ശസ്പീ. വനി. പനി. സജസ്പീന്ദ്രന (കുനതനഭാടസ്റ്റ്-എസസ്റ്റ് സനി.)

104. ശസ്പീ. സജനി ഡചറനിയഭാന (ഡചങ്ങന്നൂര)

105. ശസ്പീ. എന. ഷലാംസദ്ദേസ്പീന (മണഭാരക്കഭാടസ്റ്റ്) 

106. ശസ്പീ. എസസ്റ്റ്. ശരമ്മേ (വവപ്പനിന)

107. ശസ്പീ. എ. ഡകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന (എലത്തൂര) 

108. ശസ്പീ. സനി. ഡകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന (കേലപ്പറ്റ)

109. ശസ്പീ. പനി. ഡകേ. ശശനി (ഡഷഭാരണ്ണൂര)

110. ശസ്പീ. വനി. ശശനി (ചനിറയനിനകേസ്പീഴസ്റ്റ്-എസസ്റ്റ്. സനി.) 

111. ശസ്പീ. വനി. ഡെനി. സതസ്പീശന (പറവൂര) 

112. ശസ്പീ. ഐ. ബനി. സതസ്പീഷസ്റ്റ് (കേഭാടഭാക്കട)

113. ശസ്പീ. ബനി. സതവന (ആറ്റനിങ്ങല-എസസ്റ്റ് സനി.) 

114. ശസ്പീ. ഷഭാഫനി പറമനില (പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്) 

115. ശസ്പീ. ഡകേ. എലാം. ഷഭാജനി (അഴസ്പീകക്കഭാടസ്റ്റ്) 

116. ശസ്പീ. എ. എന. ഷലാംസസ്പീര (തലകശ്ശേരനി)

117. ശസ്പീമതനി ഡകേ. ഡകേ. വശലജ ടസ്പീച്ചര (കൂതപറമസ്റ്റ്)

118. ശസ്പീ. വനി. എസസ്റ്റ്. ശനിവകുമഭാര (തനിരുവനന്തപുരലാം) 
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119. ശസ്പീ. പനി. ശസ്പീരഭാമകൃഷ്ണന (ഡപഭാനഭാനനി)

120. ശസ്പീ. ജനി. സധഭാകേരന (അമലപ്പുഴ) 

121. ശസ്പീ. വനി. ആര. സനനില കുമഭാര (ഡകേഭാടുങ്ങല്ലൂര)

122. ശസ്പീ. വനി. എസസ്റ്റ്. സനനില കുമഭാര (തൃശ്ശൂര)

123. ശസ്പീ. സണനി കജഭാസഫസ്റ്റ് (കപരഭാവൂര) 

124. ശസ്പീ. കേടകേലാംപളനി സകരന്ദ്രന (കേഴക്കൂടലാം) 

125. ശസ്പീ. ഡകേ. സകരഷസ്റ്റ് കുറുപ്പസ്റ്റ് (ഏറ്റുമഭാനൂര) 

126. ശസ്പീ. എലാം. സസ്വരഭാജസ്റ്റ് (തൃപ്പുണനിതറ)

127. ശസ്പീ. ഇ. ടനി. വടസണ് മഭാസര (കേയ്പമലാംഗലലാം)

128. ശസ്പീ. പനി. തനികലഭാത്തമന (കചരത്തല) 

129. ശസ്പീ. സനി. എഫസ്റ്റ്. കതഭാമസസ്റ്റ് (ചങ്ങനഭാകശ്ശേരനി) 

130. ശസ്പീ. പനി. ടനി. കതഭാമസസ്റ്റ് (തൃക്കഭാക്കര)

131. ശസ്പീ. കതഭാമസസ്റ്റ് ചഭാണനി (കുടനഭാടസ്റ്റ്) 

132. കഡെഭാ. ടനി. എലാം. കതഭാമസസ്റ്റ് ഐസകേസ്റ്റ് (ആലപ്പുഴ)

133. ശസ്പീ. പനി. ഉവബദുള (മലപ്പുറലാം)

134. ശസ്പീ. എലാം. ഉമ്മേര (മകഞരനി) 

135. ശസ്പീ. പനി. ഉണനി (ഒറ്റപ്പഭാലലാം)

136. ശസ്പീമതനി വസ്പീണഭാ കജഭാരജസ്റ്റ് (ആറന്മുള)

137. ശസ്പീ. ഡകേ. വനി. വനിജയദഭാസസ്റ്റ് (കകേഭാങ്ങഭാടസ്റ്റ് -എസസ്റ്റ് സനി.) 

138. ശസ്പീ. ഇ. ഡകേ. വനിജയന (നഭാദഭാപുരലാം) 

139. ശസ്പീ. പനിണറഭായനി വനിജയന (ധരമ്മേടലാം)

140. ശസ്പീ. എന. വനിജയന പനിള (ചവറ)

141. ശസ്പീ. എലാം. വനിനഡസന്റസ്റ്റ്  (കകേഭാവളലാം)
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വനിവനിധ മന്ത്രനിമഭാര ചുമതല വഹനിക്കുന വനിഷയങ്ങളഡട പടനികേ

ശസ്പീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന  ,   മുഖവമന്ത്രനി

ഡപഭാതുഭരണലാം

അഖനികലന്തവഭാ സരവസ്പീസകേള 

ആസൂത്ര ണവലാം സഭാമത്തനികേകേഭാരവവലാം

ശഭാസലാം, സഭാകങ്കതനികേശഭാസലാം, പരനിസനിതനി

മലനിനസ്പീകേരണ നനിയന്ത്രണലാം

സയന്റനിഫനികേസ്റ്റ് ഇനസനിറ്റപ്യൂടസ്റ്റ്

കപഴണല ആനഡെസ്റ്റ് അഡനിനനികസ്ട്രേറ്റസ്പീവസ്റ്റ്  റനികഫഭാലാംസസ്റ്റ്

ഡതരഡഞ്ഞടുപ്പസ്റ്റ്

ഇന്റകഗ്രേഷന

ഇനഫരകമഷന ഡടകകഭാളജനി

വസനനികേകക്ഷേമലാം

ദുരനിതഭാശസ്വഭാസലാം

കസറ്റസ്റ്റ് കഹഭാസനിറ്റഭാലനിറ്റനി

എയരകപഭാരടസ്റ്റ്സസ്റ്റ്

ഡമകടഭാ ഡറയനില

അന്തര സലാംസഭാന നദസ്പീജലലാം

ഇനഫരകമഷന ആനഡെസ്റ്റ് പബനികേസ്റ്റ് റനികലഷനസസ്റ്റ്

കനഭാരക്ക

ആഭവന്തരലാം

വനിജനിലനസസ്റ്റ്

അഡനിനനികസ്ട്രേഷന ഓഫസ്റ്റ് സനിവനില ആനഡെസ്റ്റ് ക്രനിമനിനല ജസനിസസ്റ്റ്

അഗനിശമനലാം

ജയനിലകേള

അച്ചടനിയുലാം കസഷനറനിയുലാം

ix



ഇനലഭാന്റസ്റ്റ് നഭാവനികഗഷന (ജലപഭാത നനിരമ്മേഭാണലാം)

കകേരള ഷനിപ്പനിലാംഗസ്റ്റ് ആനഡെസ്റ്റ്  ഇനലഭാന്റസ്റ്റ് നഭാവനികഗഷന കകേഭാരപ്പകറഷന

രഭാജസ്പീവ്ഗഭാന്ധനി അക്കഭാദമനി കഫഭാര ഏവനികയഷന ഡടകകഭാളജനി

മഡറ്റങലാം പരഭാമരശനിച്ചനിടനില്ലഭാത്ത വനിഷയങ്ങള

ശസ്പീ  .    എ  .    ഡകേ  .    ബഭാലന  ,    പടനികേജഭാതനി  പടനികേവരഗ്ഗ  പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷേമവലാം
നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാരലഡമന്ററനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമന്ത്രനി

പടനികേജഭാതനികക്ഷേമലാം

പടനികേവരഗ്ഗകക്ഷേമലാം

പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷേമ ലാം

നനിയമലാം

സഭാലാംസഭാരനികേലാം

പഭാരലഡമന്ററനികേഭാരവലാം

കകേരള സലാംസഭാന സഭാലാംസഭാരനികേ  പ്രവരത്തകേ കക്ഷേമനനിധനി കബഭാരഡെസ്റ്റ്

കകേരള കസറ്റസ്റ്റ് ഫനിലനിലാം ഡഡെവലപ്ഡമന്റസ്റ്റ് കകേഭാരപ്പകറഷന

കകേരള ചലച്ചനിത്ര അക്കഭാദമനി

ശസ്പീ  .   ഇ  .   ചന്ദ്രകശഖരന  ,   റവനപ്യൂവലാം ഭവനനനിരമ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമന്ത്രനി

ലഭാന്റസ്റ്റ് റവനദ്യു

സരകവയുലാം ലഭാന്റസ്റ്റ് ഡറകക്കഭാരഡ്സലാം

ലഭാന്റസ്റ്റ് റനികഫഭാലാംസസ്റ്റ്

ഭവനനനിരമ്മേഭാണലാം

കഡെഭാ  .   ഡകേ  .   ടനി  .   ജലസ്പീല  ,   ഉനതവനിദവഭാഭവഭാസവലാം നപ്യൂനപക്ഷേകക്ഷേമവലാം വഖഫലാം ഹജസ്റ്റ്
തസ്പീരതഭാടനവലാം വകുപ്പുമന്ത്രനി

കകേഭാകളജസ്റ്റ് വനിദവഭാഭവഭാസലാം

സഭാകങ്കതനികേ വനിദവഭാഭവഭാസലാം

സരവകേലഭാശഭാലകേള (കേഭാരഷനികേ ഡവറ്ററനിനറനി, ഫനിഷറസ്പീസസ്റ്റ്),
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ഡമഡെനിക്കല സരവകേലഭാശഭാല ഒഴനിഡകേ)

പ്രകവശന പരസ്പീക്ഷേകേള

എന.സനി.സനി.

അസഭാപസ്റ്റ് (ASAP)

നപ്യൂനപക്ഷേകക്ഷേമലാം

വഖഫലാം ഹജസ്റ്റ് തസ്പീരതഭാടനവലാം
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വമനനിലാംഗസ്റ്റ് ആനഡെസ്റ്റ്  ജനികയഭാളജനി

കസഭാരട്സലാം യുവജനകേഭാരവവലാം 

ശസ്പീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി  ,   വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമന്ത്രനി

വനിദദ്യുച്ഛകനി

ശസ്പീ  .   മഭാതദ്യു ടനി  .   കതഭാമസസ്റ്റ്  ,   ജലവനിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രനി   

ജലകസചനലാം

കേമഭാനഡെസ്റ്റ് ഏരനിയ ഡഡെവലപ്ഡമന്റസ്റ്റ് അകതഭാറനിറ്റനി

ഗ്രേസൗണസ്റ്റ് വഭാടര ഡഡെവലപ്ഡമന്റസ്റ്റ്

ശുദ്ധജലവനിതരണവലാം ശുചസ്പീകേരണവലാം

ശസ്പീമതനി  ഡജ  .    കമഴനിക്കുടനി  അമ്മേ  ,    മതവബന്ധനവലാം  ഹഭാരബര  എഞനിനസ്പീയറനിലാംഗലാം
കേശുവണനി വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമന്ത്രനി 

മതവബന്ധനലാം

ഹഭാരബര എഞനിനസ്പീയറനിലാംഗസ്റ്റ്
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കേശുവണനി വവവസഭായലാം

ഫനിഷറസ്പീസസ്റ്റ് സരവകേലഭാശഭാല

ശസ്പീ  .   എ  .   സനി  .   ഡമഭായസ്പീന  ,    തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ വകുപ്പുമന്ത്രനി

പഞഭായതകേളലാം മുനനിസനിപ്പഭാലനിറ്റനികേളലാം കകേഭാരപ്പകറഷനകേളലാം

(തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണലാം)

ഗ്രേഭാമവനികേസനലാം

ടസൗണ് പ്ലൈഭാനനിലാംഗസ്റ്റ്

കേനില

പ്രഭാകദശനികേ വനികേസന അകതഭാറനിറ്റനികേള

ശസ്പീ  .   ഡകേ  .   രഭാജ  ,   വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷേണവലാം മൃഗശഭാലകേളലാം വകുപ്പുമന്ത്രനി 

വനലാം

വനവജസ്പീവനി സലാംരക്ഷേണലാം

മൃഗസലാംരക്ഷേണലാം

ക്ഷേസ്പീരവനികേസനലാം, ക്ഷേസ്പീരസഹകേരണ സഭാപനങ്ങള

മൃഗശഭാലകേള

ശസ്പീ  .    രഭാമചന്ദ്രന  കേടനപ്പളളനി  ,    തുറമുഖവലാം  മപ്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷേണവലാം
വകുപ്പുമന്ത്രനി

തുറമുഖലാം

കേഭാഴ്ചബലാംഗഭാവകേള

പുരഭാവസ്തു

പുരഭാകരഖ

ശസ്പീ  .   റ്റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന  ,   ഡതഭാഴനിലലാം എവക്സൈസലാം വകുപ്പുമന്ത്രനി

ഡതഭാഴനില

വനപുണവലാം

ഡതഭാഴനിലലാം പരനിശസ്പീലനവലാം
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പുനരധനിവഭാസലാം

ഫഭാക്ടറസ്പീസസ്റ്റ് ആനഡെസ്റ്റ് കബഭായനികലഴസ്റ്റ്

ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ് ഡമഡെനിക്കല സരവസ്പീസസ്റ്റ്

ഇനഡെസ്ട്രേനിയല വടബപ്യൂണലസസ്റ്റ്

എവക്സൈസസ്റ്റ്

കലബര കകേഭാരടസ്റ്റ്സസ്റ്റ്

ഡപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവസ്പീന്ദ്രനഭാഥസ്റ്റ്  ,   ഡപഭാതു വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമന്ത്രനി

ഡപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസലാം

സഭാക്ഷേരതഭാ പ്രവരത്തനലാം

ശസ്പീ  .   എ  .   ഡകേ  .   ശശസ്പീന്ദ്രന  ,   ഗതഭാഗത വകുപ്പുമന്ത്രനി

കറഭാഡെസ്റ്റ് ഗതഭാഗതലാം

കമഭാകടഭാര വഭാഹനങ്ങള

ജലഗതഭാഗതലാം

ശസ്പീമതനി ഡകേ  .    ഡകേ  .    വശലജ ടസ്പീച്ചര  ,    ആകരഭാഗവവലാം സഭാമൂഹവനസ്പീതനിയുലാം വനനിത  -  ശനിശു
വനികേസനവലാം വകുപ്പുമന്ത്രനി

ആകരഭാഗവലാം

കുടുലാംബകക്ഷേമലാം

ഡമ  ഡെനിക്കല വനിദവഭാഭവഭാസലാം

ഇനഡെനിജനിനസസ്റ്റ് ഡമഡെനിസനിന

ഡമഡെനിക്കല സരവകേലഭാശഭാല

ഡ്രഗ്സസ്റ്റ് കേണ്കടഭാള

കഹഭാമനികയഭാപ്പതനി

പ്രകൃതനി ചനികേനിത

ആയുഷസ്റ്റ്

സഭാമൂഹവനസ്പീതനി
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കേമനിത്തപഭാല
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ഡവറ്ററനിനറനി സരവകേലഭാശഭാല

ഡവയരഹസൗസനിലാംഗസ്റ്റ് കകേഭാരപ്പകറഷന

ശസ്പീ  .   കേടകേലാംപളനി സകരന്ദ്രന  ,   സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം 
വകുപ്പുമന്ത്രനി

സഹകേരണലാം

വനികനഭാദസഞഭാരലാം

കദവസസ്വലാം

ശസ്പീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന  ,   ഭക്ഷേവവലാം സനിവനില സവപ്ലൈസലാം വകുപ്പുമന്ത്രനി

ഭക്ഷേവവലാം സനിവനില സവപ്ലൈസലാം

ഉപകഭഭാക്തൃകേഭാരവലാം

ലസ്പീഗല ഡമകടഭാളജനി

കഡെഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസസ്റ്റ് ഐസകേസ്റ്റ്  ,    ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമന്ത്രനി 

ധനകേഭാരവലാം

നഭാഷണല കസവനിലാംഗ്സസ്റ്റ്

കസഭാര പരകച്ചസസ്റ്റ്  

വഭാണനിജവനനികുതനി

കേഭാരഷനികേഭാദഭായ നനികുതനി
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ടഷറസ്പീസസ്റ്റ് 

കലഭാടറസ്പീസസ്റ്റ്

കസറ്റസ്റ്റ് ഓഡെനിറ്റസ്റ്റ്

കകേരള ഫനിനഭാനഷവല കകേഭാരപ്പകറഷന
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കസറ്റസ്റ്റ് ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്
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കേയര.
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ഉളടക്കലാം
കപജസ്റ്റ്

I ചരകമഭാപചഭാരലാം

അടല ബനിഹഭാരനി വഭാജ്കപയനി, കസഭാമനഭാഥസ്റ്റ് ചഭാറ്റരജനി, എലാം. കേരുണഭാനനിധനി, 
ഡചരക്കളലാം അബ്ദുള, ടനി. ഡകേ. ആറുമുഖന എനനിവരുഡടയുലാം പ്രളയ 
ദുരന്തത്തനില ജസ്പീവന നഷ്ടഡപ്പടവരുഡടയുലാം നനിരവഭാണലാം ...1

II ചടലാം 130 അനസരനിച്ചുള ഉപകക്ഷേപത്തനികനലള
ചരച്ച 

കേഭാലവരഷഡക്കടുതനി 7…

III ചടലാം 275 പ്രകേഭാരമുള സബ്സഭാന്റസ്പീവസ്റ്റ് കമഭാഷന

മുഖവമന്ത്രനി (ശസ്പീ. പനിണറഭായനി വനിജയന) 197…

IV പ്രകമയലാം 

സഭ അനനിശനിതകേഭാലകത്തയ്ക്കസ്റ്റ് പനിരനിയുനതസ്റ്റ് സലാംബന്ധനിച്ചസ്റ്റ്

—മുഖവമന്ത്രനി (ശസ്പീ. പനിണറഭായനി വനിജയന) ...200



കകേരള നനിയമസഭഭാ നടപടനികേള
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വഭാലവലാം 173]                         ഔകദവഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടസ                      [നമ്പര് 1

പതനിനഭാലഭാലാം  കകേരള നനിയമസഭയുടട പന്ത്രണഭാലാം സകമ്മേളനലാം  2018  ആഗസസ
മഭാസലാം  30-ാം തതീയതനി വവഭാഴഭാഴ്ച്ചരഭാവനിടല  09.00  മണനികസ കദശതീയഗഭാനഭാലഭാപനകതഭാടട
ബഹമഭാനടപട സതീകര് ശതീ.  പനി.  ശതീരഭാമകൃഷ്ണടന്റെ അദവക്ഷതയനില് നനിയമസഭഭാ
ഹഭാളനില് കചേര്ന.

മനി  .   സതീകര്: ഓര്ഡര്... ഓര്ഡര്... കചേഭാദവലാം നമ്പര് *31

I ചേരകമഭാപചേഭാരലാം

അടല് ബനിഹഭാരനി വഭാജ്കപയനി , കസഭാമനഭാഥസ  ചേഭാറ്റര്ജനി ,
എലാം. കേരുണഭാനനിധനി,  ടചേര്കളലാം അബ്ദുള, ടനി. ടകേ. ആറുമുഖന

എനനിവരുടടയുലാം പ്രളയ ദുരന്തതനില് ജതീവന നഷ്ടടപടവരുടടയുലാം
നനിരവഭാണലാം 

മുനപ്രധഭാനമന്ത്രനി  അടല്  ബനിഹഭാരനി  വഭാജ്കപയനി,  മുനകലഭാകേ സസഭഭാ  സതീകര്
കസഭാമനഭാഥസ  ചേഭാറ്റര്ജനി,  തമനിഴസ നഭാടസ  മുനമുഖവമന്ത്രനി   എലാം.  കേരുണഭാനനിധനി,  മുനമന്ത്രനി
ടചേര്കളലാം അബ്ദുള, മുന നനിയമസഭഭാലാംഗലാം ടനി. ടകേ. ആറുമുഖന എനനിവര് അടുതനിടട
നനിരവഭാതരഭായനി. കൂടഭാടത സലാംസഭാനതസ   അടുതകേഭാലത്തുണഭായ പ്രളയദുരന്തതനില്
നനിരവധനികപര് മരണടപടുകേയുണഭായനി.   

അടല് ബനിഹഭാരനി വഭാജ്കപയനി

മുനഇന്തവന പ്രധഭാനമന്ത്രനി അടല് ബനിഹഭാരനി വഭാജ്കപയനി 2018 ആഗസസ 16-ാം
തതീയതനി അന്തരനിച.  

1924  ഡനിസലാംബര്  25-നസ  മധവപ്രകദശനിടല  ഗഗഭാളനികയഭാറനില്  കൃഷ്ണബനിഹഭാരനി
വഭാജ്കപയനിയുടടയുലാം  കൃഷ്ണകദവനിയുടടയുലാം  മകേനഭായനി  അടല്  ബനിഹഭാരനി  വഭാജ്കപയനി
ജനനിച.  ഗഗഭാളനികയഭാറനിടല  വനികകഭാറനിയ  കകേഭാകളജനില്നനിനലാം  ബനിരുദവലാം  തുടര്നസ
കേഭാണ്പൂര്  ഡനി.എ.വനി.  കകേഭാകളജനില്നനിനലാം  രഭാഷ്ട്രതന്ത്രതനില്  ബനിരുദഭാനന്തര
ബനിരുദവലാം  കേരസമഭാകനിയ  അകദ്ദേഹലാം  ആരവസമഭാജതനിലൂടടയഭാണസ  ടപഭാതു
പ്രവര്തനലാം ആരലാംഭനിച്ചതസ.   
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കേഗനിറ്റസ ഇന്തവഭാ സമരതനില് പടങ്കെടുതസ ജയനില്വഭാസലാം  അനുഷനിച്ച അകദ്ദേഹലാം
'ദതീനദയഭാല്  ഉപഭാദവഭായ'-യുടട  കനതൃതഗതനില്  1951-ല്  ഭഭാരതതീയ  ജനസലാംഘ
തനിടന്റെ  രൂപതീകേരണതനില്  പങ്കെഭാളനിയഭായനി.  വഭാജ്കപയനി  1952-ടല  ലകേസ നന
ടസനട്രല് ഉപടതരടഞ്ഞെടുപനില്  മത്സരനിചടവങ്കെനിലലാം പരഭാജയടപട.  തുടര്നസ  1959-ല്
ബല്റഭാലാംപൂരനില്നനിനലാം  കലഭാകേ സസഭയനില്  എതനി.  1968  മുതല്  1972  വടര
ജനസലാംഘതനിടന്റെ കദശതീയ അദവക്ഷനഭായനി  പ്രവര്തനിച.  1972-ടല ടമഭാറഭാര്ജനി
കദശഭായനി  സര്കഭാരനില് വനികദശകേഭാരവ മന്ത്രനിയഭായ അകദ്ദേഹലാം ടഎകേവരഭാഷ്ട്രസഭയനില്
ഹനിനനി ഭഭാഷയനില് പ്രസലാംഗനിച്ചസ ശദയഭാകേര്ഷനിക്കുകേയുണഭായനി.  കലഭാകേ സസഭയനികലയസ
9  തവണയുലാം രഭാജവസഭയനികലയസ  2  തവണയുലാം  ടതരടഞ്ഞെടുകടപട വഭാജ്കപയനി
പ്രഗത്ഭനഭായ ഒരു പഭാര്ലടമകന്റെറനിയനഭായനിരുന. 

1996-ല്  കദശതീയ  ജനഭാധനിപതവസഖവ  സര്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്
എതനിയകപഭാള പ്രധഭാനമന്ത്രനിയഭായ വഭാജ്കപയനി 13 ദനിവസതനിനുകശഷലാം രഭാജനിവച.
തുടര്നസ  1998-1999  കേഭാലയളവനിലലാം  1999  മുതല്  2004  വടരയുലാം   അകദ്ദേഹലാം
പ്രധഭാനമന്ത്രനിയഭായനിരുന.  

അകദ്ദേഹലാം  പ്രധഭാനമന്ത്രനിയഭായനിരുന  കേഭാലതസ  ഇന്തവഭാ-പഭാകേസ  ബനലാം
ടമച്ചടപടുത്തുനതനിനസ  സഗതീകേരനിച്ച  നടപടനികേള  ശകദയമഭാണസ.  മനികേച്ച  പ്രഭാസലാംഗനികേനുലാം
അറനിയടപടുന കേവനിയുമഭായനിരുന വഭാജ്കപയനി  7  കേവനിതഭാ സമഭാഹഭാരങ്ങളുളടപടട
നഭാല്പകതഭാളലാം പുസ്തകേങ്ങള രചേനിച്ചനിടണസ.  

2005-ല് സജതീവ  രഭാഷ്ട്രതീയതനില്നനിനസ  വനിരമനിച്ച  അകദ്ദേഹലാം ദതീര്ഘനഭാളഭായനി
കരഭാഗബഭാധനിതനഭായനിരുന.  2015-ല് രഭാഷ്ട്രലാം അകദ്ദേഹതനിനസ  'ഭഭാരതരത്ന പുരസഭാരലാം'
നല്കേനി ആദരനിച.

അടല്  ബനിഹഭാരനി  വഭാജ്കപയനിയുടട  നനിരവഭാണകതഭാടട  സനമവതയുടട
പ്രതതീകേമഭായനിരുന  ഒരു  രഭാഷ്ട്രതീയ  കനതഭാവനിടനയുലാം  മനികേവറ്റ  ഒരു  ഭരണഭാധനികേഭാരനിടയയുലാം
മഭാത്രമല്ല സര്ഗഭാത്മകേത കേഭാത്തുസൂക്ഷനിച്ച ഒരു മഹതസ വവകനിതഗടതയുലാം കൂടനിയഭാണസ
നമുകസ നഷ്ടമഭായനിരനിക്കുനതസ. 

കസഭാമനഭാഥസ  ചേഭാറ്റര്ജനി   

മുനകലഭാകേ സസഭഭാ  സതീകറുലാം  ഇന്തവകേണ  എകഭാലകതയുലാം  മനികേച്ച
പഭാര്ലടമകന്റെറനിയനമഭാരനിടലഭാരഭാളുമഭായ കസഭാമനഭാഥസ ചേഭാറ്റര്ജനി  2018  ആഗസസ  13-ാം
തതീയതനി  നനിരവഭാതനഭായനി.  ആസഭാമനിടല  കതജ്പൂരനില്  അഭനിഭഭാഷകേനഭായനിരുന
നനിര്മല് ചേന്ദ്ര ചേഭാറ്റര്ജനിയുടടയുലാം   ബതീണഭാപഭാണനി  കദബനിയുടടയുലാം  മകേനഭായനി  1929
ജൂടടല 25-നസ കസഭാമനഭാഥസ ചേഭാറ്റര്ജനി ജനനിച. 
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ടകേഭാല്കതയനിടല  പ്രസനിഡനസനി  കകേഭാകളജസ,  കകേലാംബനിഡ്ജനിടല  ജതീസസസ
കകേഭാകളജസ  എനനിവനിടങ്ങളനിലഭായനിരുന  വനിദവഭാഭവഭാസലാം.  തുടര്നസ  ടകേഭാല്കതയനില്
സനിരതഭാമസമഭാകനിയ  അകദ്ദേഹലാം  1971-ല്  സനി.പനി.ടഎ.  (എലാം.)  പനിന്തുണകയഭാടട
സഗതന്ത്രനഭായനി മത്സരനിച്ചസ ആദവമഭായനി പഭാര്ലടമന്റെസ അലാംഗമഭായനി.

പതസ തവണ കലഭാകേ സസഭഭാലാംഗമഭായനിരുന കസഭാമനഭാഥസ  ചേഭാറ്റര്ജനി  1989-1991,
1999-2004  കേഭാലതസ  സനി.പനി.ടഎ.(എലാം)-ടന്റെ  കലഭാകേ സസഭഭാ  കേക്ഷനികനതഭാവഭായനി
ടതരടഞ്ഞെടുകടപട. 

2004  മുതല്  2009  വടര  കലഭാകേ സസഭഭാ  സതീകറഭായനി  കസവനമനുഷനിച.
എതനിരനില്ലഭാടത  ടതരടഞ്ഞെടുകടപട  അകദ്ദേഹലാം  ആ  സഭാനടതത്തുന  ആദവ
കേമ്മേമ്മ്യൂണനിസ്റ്റുമഭായനിരുന.  സഭ  നനിയന്ത്രനിക്കുനതനില്  അദവക്ഷടനന  നനിലയനില്
അകദ്ദേഹലാം പ്രദര്ശനിപനിച്ച അസഭാധഭാരണ ടടവഭവവലാം ചേരനിത്രപ്രധഭാനമഭായ റൂളനിലാംഗുകേളുലാം
ഇന്തവന പഭാര്ലടമന്റെറനി ജനഭാധനിപതവതനിനസ മഭാര്ഗദതീപങ്ങളഭായനി നനിലനനില്ക്കുന.  

ജനഭാധനിപതവ  ധഗലാംസനങ്ങളടകതനിടര  അകദ്ദേഹലാം  പഭാര്ലടമന്റെനില്
നടതനിയനിടള പ്രഭഭാഷണങ്ങള ശകദയമഭായനിരുന.  ജനഭാധനിപതവ സമൂഹതനില്
നനിയമനനിര്മ്മേഭാണ  സഭകേളുടട  പരമഭാധനികേഭാരലാം  ഉയര്തനിപനിടനികഭാന  എകഭാലത്തുലാം
അകദ്ദേഹലാം ബദശദനഭായനിരുന. കലഭാകേ സസഭഭാ നടപടനികേള തത്സമയലാം വതീക്ഷനികഭാന
ജനങ്ങളകസ  അവസരലാം  നല്കേനിയ  കലഭാകേ സസഭഭാ  ടടലനിവനിഷന  അകദ്ദേഹതനിടന്റെ
സലാംഭഭാവനയഭാണസ. 

പഭാര്ലടമന്റെറനി  ജനഭാധനിപതവതനിടന്റെയുലാം  ഭരണഘടനയുടടയുലാം  മൂലവങ്ങള
ജഭാഗ്രതകയഭാടട  സലാംരക്ഷനിച്ചനിരുന  പ്രതനിഭഭാശഭാലനിയഭായ  ഒരു  രഭാഷ്ട്രതീയ
പ്രവര്തകേടനയഭാണസ  കസഭാമനഭാഥസ  ചേഭാറ്റര്ജനിയുടട  മരണകതഭാടട  നമുകസ
നഷ്ടമഭായനിരനിക്കുനതസ. 

എലാം. കേരുണഭാനനിധനി

മുനതമനിഴസ നഭാടസ മുഖവമന്ത്രനിയുലാം ഡനി.എലാം.ടകേ. അദവക്ഷനുമഭായനിരുന മുത്തുകവല്
കേരുണഭാനനിധനി 2018 ആഗസസ 7-ാം തതീയതനി അന്തരനിച. 

അയഭാതുടടര മുത്തുകവലരുടടയുലാം അഞ്ചുഗതനിടന്റെയുലാം മകേനഭായനി  1924  ജൂണ്
3-ാം  തതീയതനി  നഭാഗപടണലാം  ജനില്ലയനിടല  തനിരുക്കുവടടള  ഗ്രഭാമതനില്
എലാം.  കേരുണഭാനനിധനി  ജനനിച.  1938-ല്  ഹനിനനി  ഭഭാഷ  അടനികച്ചല്പനിക്കുനതനിനസ
എതനിടര  നടന  സമരങ്ങളനില്  വനിദവഭാര്തനികേടള  സലാംഘടനിപനിചടകേഭാണഭാണസ
അകദ്ദേഹലാം  ടപഭാതുരലാംഗകതയസ  പ്രകവശനിച്ചതസ.  ഇന  സമരടതത്തുടര്നസ
ടചേറുപ്രഭായതനില്തടന ജയനില്വഭാസലാം അനുഭവനികകണനിവന. 
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ടപരനിയഭാര്  ഇ.  വനി.രഭാമസഗഭാമനി  നഭായരുടട  ആത്മഭാഭനിമഭാനപ്രസഭാനതനില്

ആകൃഷ്ടനഭായ  കേരുണഭാനനിധനി  ആരലാംഭനിച്ച  മഭാസനികേ  'മുരടശഭാലനി'-യഭാണസ  പനിനതീടസ

ഡനി.എലാം.ടകേ.-യുടട മുഖപത്രമഭായനി വളര്നതസ. 

സനി.  എന.  അണഭാദുടടര  ദഭാവനിഡ  മുകനറ്റ  കേഴകേലാം  രൂപതീകേരനിച്ചകപഭാള

ടപരനിയഭാര്  രൂപതീകേരനിച്ച  ദഭാവനിഡര്  കേഴകേതനില്നനിനസ  വനിടകപഭായനി  കേരുണഭാനനിധനി

അതനിടന്റെ  യുവജന  വനിഭഭാഗമഭായ  'തമനിഴസ  മഭാനവര്  മണ്റ'-തനിടന്റെ  മുനനനിര

പ്രവര്തകേനഭായനി.

തമനിഴനിടല  അറനിയടപടുന  സഭാഹനിതവകേഭാരനഭായനി  കപടരടുത

കേരുണഭാനനിധനിയുടട തൂലനികേയനില്നനിനസ തമനിഴസ ജനതയുടട ആത്മഭാഭനിമഭാനലാം തനിളയ്ക്കുന

വഭാക്കുകേള ഒഴുകേനിവന.  സഭാഹനിതവകേഭാരന, വഭാഗനി, അഭനികനതഭാവസ, തനിരകഥഭാകൃതസ,

ഗഭാനരചേയനിതഭാവസ,  നനിര്മ്മേഭാതഭാവസ  തുടങ്ങനി  വനിവനിധ  കമഖലകേളനില്  തനിളങ്ങനിയ

അകദ്ദേഹടത തമനിഴകേലാം ആദരപൂര്വലാം 'കേടടലഞ്ജര്' എനവനിളനിച്ചനിരുന.  

മുഖവമന്ത്രനിയഭായനിരുന സനി. എന. അണഭാദുടടരയുടട   നനിരവഭാണടത തുടര്നസ

1969-ല് ആദവമഭായനി മുഖവമന്ത്രനിയഭായനി സഭാനകമറ.  അതനിനുകശഷലാം  1971, 1989,

1996,  2006  എനതീ  വര്ഷങ്ങളനിലലാം  അകദ്ദേഹലാം  തമനിഴസ നഭാടനിടന്റെ  മുഖവമന്ത്രനിയഭായനി.

എഴുപതനിയഞനികലടറ  തനിരകഥകേളുലാം  നൂറനികലടറ  പുസ്തകേങ്ങളുലാം  അകദ്ദേഹലാം

രചേനിച്ചനിടണസ.  തമനിഴസ നഭാടസ നനിയമസഭയനില് ആദവമഭായനി 50 വര്ഷലാം പൂര്തനിയഭാകനിയ

സഭാമഭാജനികേനഭായ  അകദ്ദേഹലാം  മരണലാംവടര  തുടര്ച്ചയഭായനി  49  വര്ഷലാം  ഡനി.എലാം.ടകേ.

അദവക്ഷപദവനിയനില് തുടര്ന. 

ദഭാവനിഡ രഭാഷ്ട്രതീയതനിടന്റെ തന്ത്രശഭാലനിയഭായ ഇന അപൂര്വ കനതൃതഗലാം കേവനിത

തുളുമ്പുന വഭാക്കധഭാരണനിയനിലൂടട  തമനിഴസ  ജനതയുടട  മനലാംകേവര്ന.   ഭരണഘടന

അനുശഭാസനിക്കുന  ടഫെഡറല്  മൂലവങ്ങളുടട  കേഭാവലഭാളുലാം  പ്രകഘഭാഷകേനുമഭായനിരുന,

ദഭാവനിഡ ജനതയുടട ആത്മവതീരവലാം കപ്രഭാജഗലനിപനിച്ച, കേലലഞ് ജര് എലാം. കേരുണഭാനനിധനിയുടട

വനികയഭാഗലാം തമനിഴസ  ജനതയുടട മനസനില് സൃഷ്ടനിച്ച ശൂനവത നതീങ്ങഭാന ഏടറകഭാലലാം

കവണനിവരുടമനളതസ  തതീര്ച്ചയഭാണസ.  എലാം.  കേരുണഭാനനിധനിയുടട  മരണകതഭാടട

ദഭാവനിഡ  പ്രസഭാനതനിടന്റെ  അവസഭാനടത  ശകമഭായ  ഒരു  കേണനികയയുലാം

കകേരളതനിടന്റെ  ഒരു  നല്ല  സുഹൃതനികനയുലാം  പ്രതനിഭഭാശഭാലനിയഭായ  ഒരു

ഭരണഭാധനികേഭാരനികയയുമഭാണസ നമുകസ നഷ്ടമഭായനിരനിക്കുനതസ.
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ടചേര്കളലാം അബ്ദുള

മുനതകദ്ദേശസഗയലാംഭരണ  വകുപ്പുമന്ത്രനി  ടചേര്കളലാം  അബ്ദുള  2018  ജൂലല
27-നസ അന്തരനിച. ബഭാരനികഭാടസ മുഹമ്മേദ്ഹഭാജനിയുടടയുലാം ആസവമ്മേയുടടയുലാം മകേനഭായനി
1942 ടസപ്റ്റലാംബര് 15-നസ ടചേര്കളലാം അബ്ദുള ജനനിച.

1957-ല്  സഗതന്ത്ര  വനിദവഭാര്തനി  സലാംഘടനയനിലൂടട  ടപഭാതുരലാംഗകതയസ
വന.  അരനൂറ്റഭാണനികലടറയഭായനി  ഇന്തവന  യൂണനിയന  മുസതീലാംലതീഗസ  കനതൃതഗ
നനിരയനിലണഭായനിരുന.  മുസതീലാംലതീഗസ  കദശതീയ  നനിര്വഭാഹകേ  സമനിതനി  അലാംഗവലാം
സലാംസഭാന ഖജഭാനജനിയുമഭായനിരനികകവയഭാണസ അകദ്ദേഹലാം അന്തരനിച്ചതസ. 

1987  മുതല്  2006  വടര  തുടര്ച്ചയഭായനി  4  തവണ  മകഞശഗരലാം
നനികയഭാജകേമണ്ഡലതനില്നനിനസ  നനിയമസഭയനില്  എതനി.  2001-2004
കേഭാലയളവനില്  ശതീ.  എ.  ടകേ.  ആന്റെണനി  മന്ത്രനിസഭയനില്  തകദ്ദേശസഗയലാംഭരണ
വകുപ്പുമന്ത്രനിയഭായനി  പ്രവര്തനിച്ച  അകദ്ദേഹലാം  കുടുലാംബശതീ  പദതനി  ശകനിടപടു
ത്തുനതനിനസ നനിര്ണഭായകേ  പങ്കുവഹനിച. 

2004 മുതല് 2006 വടര കകേരള നനിയമസഭയുടട പനികനഭാക സമുദഭായകക്ഷമലാം
സലാംബനനിച്ച  സമനിതനിയുടട  അദവക്ഷനഭായനി  പ്രവര്തനിച.  കേഭാസര്കഗഭാഡസ  പ്രഥമ
ജനില്ലഭാ  കേനണ്സനില്  അലാംഗമഭായുലാം  കേഭാലനികറ്റസ  സര്വകേലഭാശഭാലയുടട  ടസനറ്റസ
അലാംഗമഭായുലാം  മുസതീലാംലതീഗസ  സലാംസഭാന  എകനികേമ്മ്യൂടതീവസ  കേമ്മേനിറ്റനി  അലാംഗമഭായുലാം
കേഭാസര്കഗഭാഡസ ജനില്ലഭാ പ്രസനിഡന്റെഭായുലാം പ്രവര്തനിച്ചനിടണസ. 

ടചേര്കളലാം  അബ്ദുളയുടട  നനിരവഭാണകതഭാടട  മനികേച്ച ഒരു ടപഭാതു  പ്രവര്ത
കേടനയുലാം കേഴനിവറ്റ ഒരു ഭരണഭാധനികേഭാരനിടയയുമഭാണസ നമുകസ നഷ്ടമഭായനിരനിക്കുനതസ. 

ടനി . ടകേ. ആറുമുഖന 

മുനനനിയമസഭഭാലാംഗലാം  ടനി.  ടകേ.  ആറുമുഖന  2018 ആഗസസ  22-ാം  തതീയതനി
നനിരവഭാതനഭായനി.  മഭാത്തൂര് തച്ചനകേഭാടസ അയപനകേഭാവസ വതീടനില് കൂപന-തഭായന കേഭാളനി
ദമ്പതനികേളുടട മകേനഭായനി 1947 ആഗസസ 15-നസ ജനനിച. 

1968-ല്  സനി.പനി.ഐ.(എലാം)  അലാംഗമഭായ  ടനി.  ടകേ.  ആറുമുഖന  അടനിയന്തരഭാ
വസയ്ടകതനിരഭായ  സമരതനില്  പടങ്കെടുക്കുകേയുലാം  കേര്ഷകേടതഭാഴനിലഭാളനി
സമരതനിനസ കനതൃതഗലാം നല്കുകേയുലാം ടചേയ.

1980  മുതല്  1991 വടര  6,  7,  8  നനിയമസഭയനില്  കുഴല്മനലാം  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലടത പ്രതനിനനിധതീകേരനിച. 
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1980  മുതല്  2004  വടര സനി.പനി.ഐ. (എലാം.)  ജനില്ലഭാ  കേമ്മേനിറ്റനി  അലാംഗമഭായുലാം

പഭാലകഭാടസ  ജനില്ലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കെസ  ഡയറകറഭായുലാം  തണനിരനകേഭാടസ  സര്വതീസസ

സഹകേരണ ബഭാങ്കെസ  പ്രസനിഡന്റെഭായുലാം മഭാത്തൂര് പഞഭായതസ ലവസസ-പ്രസനിഡന്റെഭായുലാം

ടകേ.എസസ.ടകേ.ടനി.യു.  സലാംസഭാന  കേമ്മേനിറ്റനി  അലാംഗമഭായുലാം  പ്രവര്തനിച്ചനിടണസ.

അക്ഷരഭാര്തതനില്  ജനകേതീയനഭായ  ഒരു  ടപഭാതുപ്രവര്തകേടനയഭാണസ   ടനി.  ടകേ.

ആറുമുഖടന്റെ നനിരവഭാണകതഭാടട നമുകസ നഷ്ടമഭായനിരനിക്കുനതസ.

പ്രളയദുരന്തതനില് ജതീവന നഷ്ടടപടവര്

2018  ആഗസസ   മഭാസലാം  16-ാം  തതീയതനിയഭാണസ  കകേരളടത  ഏതഭാണസ

സമ്പൂര്ണമഭായനി  ദുരനിതതനിലഭാകനിയ  പ്രളയദുരന്തലാം  ഉണഭായതസ.  94

വര്ഷങ്ങളക്കുകശഷലാം  കകേരളലാം  കേണ  ഏറ്റവലാം  ഭയഭാനകേമഭായ  പ്രളയതനിനഭാണസ

തുടര്നള ദനിവസങ്ങളനില് നഭാലാം  സഭാക്ഷവലാംവഹനിച്ചതസ.  സലാംസഭാനതസ നനിലവനിലള

സലാംവനിധഭാനങ്ങളകസ  പരനിഹരനികഭാവനതനിലകമടറ  വവഭാപനിയുലാം  ആഴവകമറനിയ  ഈ

മഹഭാദുരന്തതനില്  കകേരളതനിടല  10  ജനില്ലകേള  ഏകേകദശലാം  പൂര്ണമഭായുലാം

ബഭാകനിയുളവ  ഭഭാഗനികേമഭായുലാം  ടകേടുതനിയനില്  അകേടപട.  നഭാളനിതുവടരയുള

കേണക്കുകേള  പ്രകേഭാരലാം  പ്രളയടകടുതനിയനില്  ഏകേകദശലാം  300-ല്പരലാം  ജതീവനുകേള

നഷ്ടടപടകേഴനി ഞ.  ഒടതഭാരുമനിചള  പ്രവര്തനതനിലൂടട  മരണസലാംഖവ  കൂടുതല്

ഉയരഭാടത കനഭാകഭാന നമുകസ കേഴനിഞടവങ്കെനിലലാം നഷ്ടമഭായ വനിലടപട ജതീവനുകേളകസ

പകേരലാംവയഭാന  മടറ്റഭാനമനില്ല  എനതസ  കവദനനിപനിക്കുന  ഒരു  യഭാഥഭാര്തവമഭാണസ.

ടവളടപഭാകതനിലലാം  വവഭാപകേമഭായ  ഉരുളടപഭാടലനിലലാം  മരനിച്ചവര്,  രക്ഷഭാ

പ്രവര്തനതനിനനിടട ജതീവന ബലനിടകേഭാടുകകണനിവന തവഭാഗസനദരഭായ സനദ

പ്രവര്തകേര് എനനിവര്കസ നമുകസ ബഭാഷഭാഞ്ജലനി അര്പനികഭാലാം. 

അന്തരനിച്ച  മഹതസ  വവകനികേകളഭാടുലാം  മഹഭാപ്രളയതനില്  ജതീവന

നഷ്ടടപടവകരഭാടുലാം  ഉള  ആദരസൂചേകേമഭായനി  നമുകസ  അല്പസമയലാം  എഴുകനറ്റസ

നനില്കഭാലാം.

(പകരതകരഭാടുള ആദരസൂചേകേമഭായനി സഭഭാലാംഗങ്ങള അല്പകനരലാം എഴുകനറനനിനസ

മനനലാം ആചേരനിച.)
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കേഭാലവര്ഷടകടുതനി

മനി  .    സതീകര്:  വളടര  അസഭാധഭാരണമഭാടയഭാരു  സഭാഹചേരവതനിലഭാണസ
നനിയമസഭയുടട  അടനിയന്തര  സകമ്മേളനലാം  കചേരുനതസ  എനസ  നമുടകല്ലഭാവര്ക്കുലാം
അറനിയഭാലാം.  കകേരളലാം  അതനിടന്റെ  ചേരനിത്രതനിടല  ഏറ്റവലാം  ഭയഭാനകേമഭായ  ഒരു
മഹഭാപ്രളയതനില്  അമര്ന.  പ്രളയതനില്  നഷ്ടടപടകപഭായ  സനഭഭാഗവങ്ങടളകയഭാ
സഗപ്നങ്ങടളകയഭാ  ഒഭാര്തസ  വനിലപനിക്കുകേയല്ല  പകേരലാം  എങ്ങടന  കകേരളടത
പുതുകനിപണനിയഭാലാം  എന  കൂടഭായ  ആകലഭാചേനയനിലഭാണസ  നമ്മേള  എല്ലഭാവരുലാം
ഇകപഭാഴുളതസ.  പലതുടകേഭാണലാം വവതവസ്തതകേളുടട  വസന്തലാം സൃഷ്ടനിച്ച കകേരളലാം  ഈ
ദുരന്ത പ്രതനികരഭാധതനിലലാം കലഭാകേടത വനിസ്മയനിപനിച്ച ഒരുമയുടടയുലാം കൂടഭായ്മയുടടയുലാം
മഭാതൃകേ  സൃഷ്ടനിക്കുകേയുണഭായനി.  പ്രളയബഭാധനിത  പ്രകദശങ്ങള   സനര്ശനികഭാന
മുഖവമന്ത്രനിയുലാം പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവലാം ഒരുമനിച്ചസ തുടങ്ങനിയ യഭാത്രയനില്നനിനസ ആരലാംഭനിച്ച
ആ  ഒരുമ  കലഭാകേടതല്ലഭാമുള  മലയഭാളനികേളുടട  ലകേ-ടമയസ  മറനള
സഹഭായപ്രവഭാഹമഭായനി വളര്ന.   അച്ഛന തടന്റെ ഭഭാവനികഭായനി കേരുതനിവച്ച ഒകരകര്
കൃഷനിസലലാം  ദുരനിതഭാശഗഭാസതനിനഭായനി മഭാറ്റനിവച്ച 'സഗഭാഹ' എന വനിദവഭാര്തനി ടതഭാടസ
പഭാടപഭാടനി പ്രളയദുരന്തതനില് സഹഭായനികഭാനുള ധനസമഭാഹരണതനിനസ കനതൃതഗലാം
നല്കേനിയ സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി ജഡ്ജനിമഭാര്,  ചേനികഭാകഗഭായനില്നനിനസ നവമഭാധവമങ്ങളുടട
കൂടഭായ്മയുമഭായനി  10 കകേഭാടനി രൂപയനിലധനികേലാം സമഭാഹരനിച്ചസ കനരനിടടതനിയ സകഹഭാദരനഭാര്,
കകേരളതനിടന്റെ തതീരകദശങ്ങളനില് കസ്നേഹതനിടന്റെ സുരക്ഷഭാവലയലാം തതീര്ത യഥഭാര്ത
സുരക്ഷഭാലസനവമഭായ  മത്സവടതഭാഴനിലഭാളനികേള തുടങ്ങനി ഈ കസ്നേഹവഭായസ മലയഭാള
മനസനിടന്റെ അഭനിമഭാനസ്തലാംഭമഭായനി എല്ലഭാകഭാലത്തുലാം അറനിയടപടുലാം.  ജലദുരന്തതനിടന്റെ
അനുഭവതനില് ചേനില കക്ലേശകേരമഭായ തതീരുമഭാനങ്ങളനികലയസ കപഭാകേഭാനുള ആകരഭാഗവകേ
രമഭായ ചേര്ച്ചകേളക്കുകൂടനി തുടകലാം കുറനികകണതുടണനസ കതഭാനകേയഭാണസ. 

മണസ  സലാംരക്ഷണലാം,  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണതനിലള  നമ്മുടട  പരമ്പരഭാഗതമഭായ
രതീതനികേള,  ജലസമ്പതസ,  ഊര്കജഭാല്പഭാദനടത  സലാംബനനിചള  രതീതനികേള,
അണടകടകേളുടട  സലാംഭരണകശഷനി  തുടങ്ങനിയ  കേഭാരവങ്ങടളല്ലഭാലാം  സലാംബനനിച്ചസ
വവതവസ്ത  അഭനിപ്രഭായങ്ങള  സമൂഹതനില്  ഉയര്നവനനിടണസ.  അടതല്ലഭാലാം
പരനിഗണനികഭാനുലാം  മുഖവനിലയ്ടകടുകഭാനുലാം  സലാംവഭാദതനിനസ  സഭാധവതടയഭാരുകഭാനുലാം
കേഴനിയുടമനസ പ്രതതീക്ഷനിക്കുകേയഭാണസ. 

കകേരളതനിടന്റെ കുറവകേള പരനിഹരനികഭാനുള ഒരു പഭാഠമഭായനി ഈ ദുരന്തടത
അഭനിമുഖതീകേരനികഭാന  ഈ  സഭയഭാകേണലാം.  പ്രളയടത  പ്രതനികരഭാധനികഭാന  കലഭാകേലാം
ടപഭാതുടവയുലാം   മലയഭാളനികേള  പ്രകതവകേനിചലാം  കേഭാണനിച്ച  അനനിതരസഭാധഭാരണമഭായ
കസ്നേഹവഭായ്പനിനുലാം പനിന്തുണയ്ക്കുലാം ഇന സഭ നനനികരഖടപടുത്തുന. 



8       കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ 30, 2018

ആകരഭാഗവകേരമഭായ  തുടര്ചേര്ച്ചയ്ക്കുലാം  സലാംവഭാദങ്ങളക്കുലാം  കവദനിയഭായനി  പ്രകതവകേ
സഭഭാസകമ്മേളനലാം  മഭാറടട  എനഭാഗ്രഹനിക്കുന.  'Ernest  Hemingway'-യുടട
വനിശഗപ്രസനിദമഭായ  ഒരു  കനഭാവലഭാണസ  '  The  Old  Man  and  the  Sea'  .
“Now is no time to think of what you do not  have.   Think of what you
can do with that there is” എന സുപ്രസനിദമഭായ ഒരു വഭാചേകേലാം നമുകസ വളടര
പ്രസകമഭായ സഭാഹചേരവതനിലഭാണസ ഇന സകമ്മേളനലാം  കചേരുനതസ.  സഭാര്തകേമഭായ
ചേര്ച്ചകേളനിലൂടട  നമ്മുടട  അനുഭവടത  പരനികശഭാധനികഭാനുലാം  പുതുജതീവനിതലാം
സൃഷ്ടനികഭാനുലാം  കേഴനിയടടടയനസ ടചേയര് ആഗ്രഹനിക്കുന.

മുഖവമന്ത്രനി  (ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന):  സര്,  "സലാംസഭാനതസ
ടപഭാതുവനിലണഭായ  കേഭാലവര്ഷടകടുതനിമൂലലാം  ഉളവഭായനിരനിക്കുന  ഗുരുതരമഭായ
സനിതനിവനികശഷവലാം പുനര്നനിര്മ്മേഭാണതനിനഭായനി സഗതീകേരനികകണ നടപടനികേളുലാം ഇന
സഭ ചേര്ച്ച ടചേയണലാം" എന ഉപകക്ഷപലാം ഞഭാന അവതരനിപനിക്കുന. 

വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം   വകുപ്പുമന്ത്രനി  (ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .
ജയരഭാജന): സര്, ഞഭാന ഉപകക്ഷപടത പനിന്തഭാങ്ങുന.

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:  സര്,  ഇന  നൂറ്റഭാണസ  കേണ  ഏറ്റവലാം  വലനിയ
കേഭാലവര്ഷടകടുതനികഭാണസ  കകേരളലാം  സഭാക്ഷവലാം  വഹനിച്ചതസ.  മണ്സൂണനിടന്റെ
തുടകതനില്തടന ദുരന്തങ്ങള വനിതച്ച കേഭാലവര്ഷലാം ആഗസസ മഭാസമഭാകുകമ്പഭാകഴയ്ക്കുലാം
മഹഭാപ്രളയതനികലയസ  എത്തുകേയഭാണുണഭായതസ.  ഇന  ദുരനിതതനില്  കകേരളതനിടല
ലക്ഷകണകനിനസ  ജനതയുടട  ജതീവനിതലാം  അതതീവ  ദുരനിതമഭായനി  മഭാറുകേയുലാം  ടചേയ.
കചേഭാര  നതീരഭാകനി  സമ്പഭാദനിച്ചടതല്ലഭാലാം  നഷ്ടടപടുന  സഭാഹചേരവലാം  പലര്ക്കുലാം
അഭനിമുഖതീകേരനികകണനി  വനനിരനിക്കുകേയഭാണസ.  ദുരന്തടത  തഭാങ്ങഭാനഭാകേഭാടത
മരണടപടവരുമുണസ  എനതസ  ദുരന്തതനിടന്റെ  നനിജസനിതനിടയ  പുറത്തുടകേഭാണസ
വരുനതഭാണസ.  കേനത  കേഭാലവര്ഷടത  തുടര്നസ  സലാംസഭാനതനിടന്റെ  വനിവനിധ
ഭഭാഗങ്ങളനിലണഭായ ശകമഭായ ഉരുളടപഭാടലനിലലാം ടവളടപഭാകതനിലലാം മണനിടനിച്ചനിലനിലലാം
483  കപരുടട ജതീവന നഷ്ടടപടുകേയുലാം  14  കപടര കേഭാണഭാതഭായനിടമുണസ.  140  കപര്
ആശുപത്രനിയനില്  പ്രകവശനിപനികടപട.  കേഭാലവര്ഷലാം  ശകമഭായ  ആഗസസ  21-നസ
391494  കുടുലാംബങ്ങളനിലഭായനി  1450707  കപര്  ദുരനിതഭാശഗഭാസ  കേവഭാമ്പുകേളനില്
ജതീവനികകണ  നനിലയനികലകസ  എതനി.  ഇനടത  സനിതനിയനുസരനിച്ചസ  305
കേവഭാമ്പുകേളനിലഭായനി  16767  കുടുലാംബങ്ങളനിടല  59296  ആളുകേളുണസ.  ചേനിലര്
ബന്ധുവതീടുകേളനിലലാം  മറലാം  അഭയലാംപ്രഭാപനിച്ചഭാണസ  ദുരന്തതനില്നനിനസ  രക്ഷ  കനടനിയതസ.
സമഭാനതകേളനില്ലഭാത  രക്ഷഭാപ്രവര്തനതനിടന്റെ  തതീക്ഷ്ണമഭായ  ഇടടപടലകേളഭാണസ
മരണസലാംഖവ  തഭാരതകമവന  കുറയ്ക്കുന  സഭാഹചേരവലാം  രൂപടപടുതനിയതസ.  സഗന്തലാം
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ജതീവനകപഭാലലാം  പണയടപടുതനിടകഭാണള  രക്ഷഭാപ്രവര്തനമഭായനിരുന  നഭാടസ
ദര്ശനിച്ചതസ. രക്ഷഭാപ്രവര്തകേര് കബഭാടസ മറനിഞലാം മറലാം അപകേടതനില്ടപട. എനനിടലാം
രക്ഷഭാപ്രവര്തനതനില്നനിനലാം  പനിനമഭാറഭാടതയുലാം  പതറഭാടതയുലാം സഗന്തലാം സകഹഭാദരനമഭാടര
എനകപഭാടല  രക്ഷടപടുതഭാന  സഭാഹസനികേമഭായ  പരനിശമങ്ങള  നടതനിയ
എല്ലഭാവര്ക്കുലാം  നമുകസ  ബനിഗസ  സലമ്മ്യൂടസ  നല്കേഭാലാം.  വതീടുകേളക്കുലാം  പശഭാതല
സനകേരവങ്ങളക്കുലാം  ഉണഭായനിടള  ടകേടുതനി  സലാംസഭാനതനിടന്റെ  വനികേസന
പ്രകനിയടയതടന  തകേനിടലാംമറനിക്കുന  വനിധതനില്  വനനിരനിക്കുകേയഭാണസ.
വതീടുകേളക്കുണഭായ  തകേര്ച്ച,  ഗൃകഹഭാപകേരണങ്ങളുടട  നഷ്ടലാം,  കേഭാര്ഷനികേ  നഷ്ടലാം,
വളര്ത്തുമൃഗങ്ങളുടട  നഷ്ടലാം,  ജതീവകനഭാപഭാധനികേളുടട  നഷ്ടങ്ങള,  വവഭാപഭാരമടകമുള
സഭാപനങ്ങളുടട  തകേര്ച്ച,  വനിദവഭാലയങ്ങളുലാം  ആശുപത്രനികേളുലാം  സര്കഭാര്
ഓഫെതീസുകേളുലാം ഉളടപടടയുള ടപഭാതുസഭാപനങ്ങളുടട നഷ്ടലാം,  പഭാരനിസനിതനികേമഭായ
മഭാറ്റങ്ങള  ഇവടയല്ലഭാലാം  കേണകനിടലടുക്കുകമ്പഭാള  സലാംസഭാനതനിനുണഭായ  നഷ്ടലാം
വളടര  വലതഭാണസ.  ടൂറനിസലാം  കപഭാലള കമഖലകേളക്കുലാം ഇതസ  തനിരനിച്ചടനിയഭായനിടണസ.
പ്രഭാഥമനികേ  കേണക്കുകേള  സൂചേനിപനിക്കുനതസ  സലാംസഭാനടത  വഭാര്ഷനികേ
പദതനിടയകഭാള കൂടനിയ കതഭാതനിലള നഷ്ടലാം നമുക്കുണഭായനി എനതഭാണസ. 

ഏടതഭാരു  ദുരന്തടതയുലാം  അതനിജതീവനിക്കുനതനിനസ  മൂനസ  ഘടങ്ങളഭാണുളതസ.
ആദവഘടമഭായ  രക്ഷഭാപ്രവര്തനലാം  അവസഭാനനിചകേഴനിഞ.  രണഭാലാം  ഘടമഭായ
പുനരധനിവഭാസലാം  നടനടകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ.  അതസ  വനിജയകേരമഭായനി
പൂര്തനിയഭാക്കുനതനിനുള ഇടടപടലകേള നടനടകേഭാണനിരനിക്കുന.  പുനര്നനിര്മ്മേഭാണ
ടമന  ഏറ്റവലാം  പ്രധഭാനടപട  കേടമ  ഇനനി  നമുകസ  ഏടറ്റടുകഭാനുണസ.  അതസ  ഏതസ
വനിധതനിലഭാകേണടമനതസ  പുതനിയ  കകേരള  സൃഷ്ടനിടയക്കൂടനി  അടനിസഭാനമഭാകനി
യുളതഭാണസ.  അതനിനുതകുന  കനിയഭാത്മകേമഭായ  ചേര്ച്ചകേള  ഇവനിടട  ഉയര്നസ
വകരണതുണസ.  അതനിനുകവണനി  കൂടനിയഭാണസ  ഇതരടമഭാരു  പ്രകതവകേ  സകമ്മേളനലാം
വനിളനിചകചേര്തതസ. 

ഇവനിടട  നനിലനനില്ക്കുന  മഭാനവനികേതയുലാം  അതനിടന്റെ  അടനിതറയനില്
രൂപടപടവന ടഎകേവവമഭാണസ ഇതരടമഭാരു മഹഭാദുരന്തടത മറനികേടക്കുനതനിനുള
നമ്മുടട  കേരുതസ.  കലഭാകേടതമ്പഭാടുമുള  ജനത  ടഎകേവതനില്,  പ്രകചേഭാദനമഭായനി
നനില്ക്കുന സുപ്രധഭാന ഘടകേങ്ങളനിടലഭാനസ ഒറ്റടകടഭായുള നമ്മുടട സമതീപനമഭാണസ.
അതനിടന  കൂടുതല്  കേരുകതഭാടട  മുകനഭാടടകേഭാണകപഭാകുനതനിനുലാം  നഭാടസ  കനരനിടുന
ഇന പ്രതനിസനനിടയ മറനികേടക്കുവഭാനുള കനിയഭാത്മകേമഭായ ചേര്ച്ചകേളുലാം നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം
ഇവനിടട  ഉണഭാകുടമനഭാണസ  സര്കഭാര്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതസ.  ദുരന്തഘടതനില്
സലാംസഭാനതനിടന്റെ  വനിവനിധ  ഭഭാഗങ്ങളനില്  ജനങ്ങളടകഭാപലാം  നനിനസ  പ്രവര്തനിച്ച
വരഭാണസ  ഇന  സഭയനിടല  അലാംഗങ്ങള.  അതനിനസ  കേക്ഷനി  കഭദമുണഭായനിരുനനില്ല.
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രക്ഷഭാപ്രവര്തനങ്ങളനിലലാം  ദുരനിതഭാശഗഭാസ  പ്രവര്തനങ്ങളനിലലാം ഭരണ-പ്രതനിപക്ഷ
വവതവഭാസമനില്ലഭാടത എല്ലഭാവരുലാം ഒനനിച്ചസ അണനിനനിരന.  അവരുടട അഭനിപ്രഭായങ്ങളുലാം
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  രക്ഷഭാപ്രവര്തന  ഘടതനില്  സര്കഭാരനിനസ  ഏടറ  സഹഭായകേരമഭാ
യനിരുന.  പുതനിയ  കകേരളതനിടന്റെ  സൃഷ്ടനികഭായുള  പുനര്നനിര്മ്മേഭാണ   പ്രവര്ത
നതനിനുലാം  ഇതരതനിലള  കനിയഭാത്മകേമഭായ  ഇടടപടലഭാണസ  സര്കഭാര്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതസ. 

സലാംസഭാനതസ  കേഭാലവര്ഷടകടുതനി  ഉണഭാകുടമനള  സൂചേന  കകേന്ദ്ര
കേഭാലഭാവസഭാ വകുപനില്നനിനലാം ഉണഭായകപഭാള അതനിടന കനരനിടഭാനുള കനിയഭാത്മകേ
ഇടടപടലകേള  സര്കഭാര്  നടതനിയനിരുന.  എനഭാല്  പ്രവചേനിച്ചതനികനകഭാള
എത്രകയഭാ വലനിയ കേഭാലവര്ഷമഭാണസ ഏതഭാനുലാം ദനിവസങ്ങളനില് ഇവനിടട ഉണഭായതസ.
അതസ സവനികശഷമഭായ നമ്മുടട ഭൂഘടനയസ തഭാങ്ങഭാവനതനിലലാം അപ്പുറമഭായനിരുന. ഇന
സവനികശഷ  സഭാഹചേരവമഭാണസ  കേഭാലവര്ഷടകടുതനിയുടട  വനിവനിധ  രൂപങ്ങളനികലകസ
സലാംസഭാനടത  എതനിച്ചതസ.  2018  കമയസ  16  മുതല്  ഇകഭാരവതനില്  സര്കഭാര്
തയഭാടറടുപ്പുകേള  തുടങ്ങുകേയുലാം ഇതുമഭായനി ബനടപടസ സലാംസഭാന ദുരന്ത നനിവഭാരണ
അകതഭാറനിറ്റനിയുടട  കയഭാഗലാം  ഉളടപടട  വനിവനിധ  തലങ്ങളനിടല  കയഭാഗങ്ങള  കചേര്നസ
പ്രവര്തനങ്ങള  ആസൂത്രണലാം  ടചേയ്യുകേയുലാം  ടചേയനിരുന.  കേഭാലവര്ഷടകടുതനി
രൂക്ഷമഭായ തരതനില് വരുനതസ കകേഭാഴനികകഭാടസ  ജനില്ലയനിടല മലകയഭാര കമഖലയഭായ
കേടനിപഭാറയനില് ശകമഭായ ഉരുളടപഭാടല് ഉണഭായകതഭാടടയഭാണസ.  വതീടുകേള പലതുലാം
തകേരുനതനിനുലാം  വമ്പനിച്ച  കൃഷനി  നഭാശതനികലക്കുലാം  ഇതസ  നയനിച.  ഭൂമനിയുടട  പ്രതല
ഘടനയ്ക്കുതടന മഭാറ്റമുണഭായനി. മലപ്പുറലാം, കേണ്ണൂര്, കകേഭാഴനികകഭാടസ, പഭാലകഭാടസ തുടങ്ങനിയ
ജനില്ലകേളനില്  വലനിയ  നഭാശനഷ്ടലാം വനിതചടകേഭാണസ  ഉരുളടപഭാടലലാം  ടവളടപഭാകവലാം
വവഭാപകേമഭായനി.  വയനഭാടസ  ജനില്ല  തനികേചലാം  ഒറ്റടപട.   ആലപ്പുഴ,  കകേഭാടയലാം,
ടകേഭാല്ലലാം  ജനില്ലകേളനിടല  വനിവനിധ  പ്രകദശങ്ങളനില്  കേനത  മഴയനില്  ടവളലാം
കേയറനിയതനിടനത്തുടര്നസ  ജനങ്ങടള  കേവഭാമ്പുകേളനികലയസ  മഭാറ്റനിപഭാര്പനികകണ
സനിതനിയുമുണഭായനി.  ആഗസസ  8-ാം തതീയതനി  രഭാവനിടല സലാംസഭാനതനിടന്റെ വനിവനിധ
ഭഭാഗങ്ങളനില്  കേനത  മഴ  ആരലാംഭനിച്ചകതഭാടടയഭാണസ  കേഭാലവര്ഷടകടുതനി  ഇന
നൂറ്റഭാണനിടല ഏറ്റവലാം വലനിയ ദുരന്തമഭായനി മഭാറനിയതസ.  കേഭാലഭാവസഭാ പ്രവചേനതനിടന്റെ
എല്ലഭാ  കേണക്കുകേടളയുലാം  ടതറ്റനിചടകേഭാണഭാണസ  സലാംസഭാനതസ  കേനത  മഴ
തുടര്ച്ചയഭായനി ടപയതസ.  ആഗസസ 9 മുതല് 15 വടരയുള ഘടതനില് സലാംസഭാനതസ
കേണക്കുകൂടനിയ  മഴ  98.5  മനില്ലതീമതീറ്റര്   ആയനിരുന.  എനഭാല്  ടപയതസ  352.2
മനില്ലതീമതീറ്റര് മഴയഭാണസ.  അതഭായതസ കകേരളതനില്  ടപയ്യുടമനസ കകേന്ദ്ര കേഭാലഭാവസഭാ
നനിരതീക്ഷണ  വകുപസ  കേണകസ  കൂടനിയതനികനകഭാള   മൂനനിരടനിയനിലധനികേലാം  മഴയഭാണസ
സലാംസഭാനത്തുണഭായതസ.  മഴ  കേനതകതഭാടട  കകേരളതനിടല  നദനികേളനിടലല്ലഭാലാം
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വനകതഭാതനില്  ടവളലാം  കേയറനി.  ഭഭാരതപ്പുഴ,   ടപരനിയഭാര്,  പമ്പ,  ചേഭാലക്കുടനിപ്പുഴ,
അച്ചനകകേഭാവനിലഭാര് തുടങ്ങനിയ നദനികേള  കേരകേവനിടഞ്ഞെഭാഴുകേനി.   കകേരളതനിടല  82
ഡഭാമുകേളുലാം  നനിറഞകേവനിഞ.  മഴ തഭാങ്ങഭാനഭാകേഭാടത ഉരുളടപഭാടലലാം  മണനിടനിച്ചനിലലാം
വവഭാപകേമഭായനി.  ചേനില സലങ്ങളനില് നദനി വഴനിമഭാറനി  ഒഴുകുന സഭാഹചേരവവമുണഭായനി.
മഴടവളതനിടന്റെ കുടതഭാഴുകനിലലാം  ടവളടപഭാകതനിലലാം  ലക്ഷകണകനിനസ  വതീടുകേളനില്
ടവളലാം  കേയറനി.  പതനിനഭായനിരകണകനിനസ  വതീടുകേള  മുങ്ങനികപഭായനി.   കറഭാഡുകേളുലാം
പഭാലങ്ങളുലാം വവഭാപകേമഭായനി തകേര്ന. 57000-കതഭാളലാം ടഹകര് കൃഷനിഭൂമനി ടവളതനി
നടനിയനിലഭായനി.  ഇവനിടങ്ങളനില്  ജതീവകനഭാപഭാധനികേള  പൂര്ണമഭായുലാം  തകേര്നകപഭായനി.
വളര്ത്തുമൃഗങ്ങളുലാം  പക്ഷനികേളുലാം  ടവളടപഭാകതനില്  ചേത്തുമലച.  സര്കഭാര്
സഭാപനങ്ങള വവഭാപകേമഭായനി ടവളതനിനടനിയനിലഭായനി. വനിലടപട കരഖകേള പലതുലാം
മഴയനില്  കുതനിര്നസ  നശനിച.   ഉരുളടപഭാടലനിലലാം   മലയനിടനിച്ചനിലനിലലാം  ഭൂമനിയുടട
പ്രതലതനിടന്റെ  ഘടനതടന മഭാറനികപഭായനി.  ചുരുകതനില് കേഭാലവര്ഷ ടകടുതനികസ
ഇരയഭായ പ്രകദശങ്ങളനിടല ജനജതീവനിതവലാം സഭാമ്പതനികേകമവലാം പഭാരനിസനിതനികേമഭായ
അവസയുലാം തകേനിടലാംമറനിഞ. കേഭാലവര്ഷടകടുതനിയുലാം ടവളടപഭാകവലാം പതനിനഭായനി
രകണകനിനസ  ജനതയുടട  ജതീവനതടന  പ്രതനിസനനിയനിലഭാക്കുന  സനിതനിയഭായനി
മഭാറനി.  അങ്ങടന  ഇന  നൂറ്റഭാണസ  കേണ  ഏറ്റവലാം  വലനിയ  പ്രളയതനികലയസ  കകേരളലാം
എടുടതറനിയടപട.  സലാംസഭാനത്തുണഭായ  ഇന  പ്രളയടകടുതനിടയ  കനരനിടുനതനിനസ
സര്കഭാര് സലാംവനിധഭാനടത ഫെലപ്രദമഭായനി ചേലനിപനിചടകേഭാണലാം ജനങ്ങടളയഭാകേമഭാനലാം
ദുരനിതഭാശഗഭാസ പ്രവര്തനങ്ങളനില് അണനിനനിരതനിടകഭാണമഭാണസ സര്കഭാര് ഇടടപടതസ.
കപഭാലതീസസ,  ഫെയര്കഫെഭാഴസ  സലാംവനിധഭാനലാം തുടകതനില്തടന സജതീവമഭായനി.  ടവള
ടപഭാകതനിടന്റെ രൂക്ഷത കബഭാധവമഭായയുടന കകേന്ദ്രകസനകേടളയുലാം ലസനവടതയുലാം
അണനിനനിരതനി  ടകഭാണള  സമഭാനതകേളനില്ലഭാത  രക്ഷഭാപ്രവര്തനതനികലകസ
നതീങ്ങനി.  യുദകേഭാലഭാടനിസഭാനതനിലള  ഇന  ഇടടപടലകേളഭാണസ  മരണസലാംഖവ
കുറചടകേഭാണസ വരുനതനിനസ  നനിദഭാനമഭായതസ.  കേഭാലവര്ഷടകടുതനിയുടട  തുടകതനില്
ജനങ്ങളുടട ജതീവന സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുള രക്ഷഭാപ്രവര്തനതനിനഭാണസ സര്കഭാര്
ഊനല്  നല്കേനിയതസ.  രക്ഷഭാപ്രവര്തനങ്ങടള  നനിയന്ത്രനിക്കുനതനിനഭായനി  24
മണനിക്കൂറുലാം  പ്രവര്തനിക്കുന  കേണ്കട്രഭാള  റൂലാം  ടസകകടറനിയറ്റനില്  ആഗസസ  9-ാം
തതീയതനി  ആരലാംഭനിച.  ജനില്ലഭാ  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലലാം  കേണ്കട്രഭാള  റൂമുകേള  പ്രവര്തനികഭാന
തുടങ്ങനി.  ജനില്ലഭാ  കേളകര്മഭാടര  ജനില്ലകേളനിടല  ദുരനിതഭാശഗഭാസ  പ്രവര്തനങ്ങടള
ഏകകേഭാപനിപനിക്കുനതനിനസ നനിശയനിച. ടഎ.എ.എസസ. ഉകദവഭാഗസടര ദുരന്തബഭാധനിത
പ്രകദശങ്ങളനില്  ടസഷവല്  ഒഭാഫെതീസര്മഭാരഭായനി  നനികയഭാഗനിച.  രക്ഷഭാപ്രവര്ത
നതനിടന്റെ   ചുമതല  കപഭാലതീസനിനസ  ലകേമഭാറനി.  ജനില്ലഭാ  കപഭാലതീസസ  കമധഭാവനികേളകസ
പുറടമ  ജനില്ലകേളനില്  ടഎ.പനി.എസസ.  ഉകദവഭാഗസടര  പ്രകതവകേ  ചുമതല  നല്കേനി
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നനികയഭാഗനിച.  ഓകരഭാ  ജനില്ലയനിലലാം  മന്ത്രനിമഭാര്കസ  പ്രകതവകേ  ചുമതല  നല്കുകേയുലാം
അവരുടട  കനതൃതഗതനില്  ജനില്ലകേളനില്  അവകലഭാകേന  കയഭാഗങ്ങള  നടത്തുകേയുലാം
അതനിലൂടട  രക്ഷഭാപ്രവര്തനങ്ങളുടട  ഏകകേഭാപനലാം  നനിര്വഹനിക്കുകേയുലാം  ടചേയ.
സനദ സലാംഘടനകേടളയുലാം ജനങ്ങടളയുലാം ഉളടപടുതനിയുള രക്ഷഭാപ്രവര്തനങ്ങള
ദുരനിതബഭാധനിത  പ്രകദശങ്ങളനില്  തതീവ്രമഭായനി  നടപനിലഭാകനി.  കേടലനിടല  ശകമഭായ
തനിരകേടളയുലാം  ഒഴുകനിടനയുലാം  നനിതവജതീവനിതതനില്  കനരനിടസ  അനുഭവമുള
മത്സവടതഭാഴനിലഭാളനികേടളയുലാം  രക്ഷഭാപ്രവര്തനതനിനസ  അണനിനനിരത്തുനതനിനുള
ഇടടപടല്  സര്കഭാര്  നടതനി.  ദുരന്തവവഭാപനി  കേണകനിടലടുതസ  അടനിയന്തര
പ്രധഭാനവകതഭാടട  കകേന്ദ്രകസനയുടടയുലാം  ലസനനികേവനിഭഭാഗങ്ങളുടടയുലാം  കസവനലാം
ആവശവടപട.  കേഭാലവനിളലാംബലാം കൂടഭാടത അവയുടട വനിനവഭാസലാം ഉറപ്പുവരുതനി.  ഇവര്
രക്ഷഭാപ്രവര്തനങ്ങളനില്  സജതീവമഭായകതഭാടട  ലക്ഷകണകനിനസ  ജനങ്ങടള
ദുരനിതബഭാധനിത പ്രകദശങ്ങളനില്നനിനസ സുരക്ഷനിത സഭാനകതയസ  മഭാറ്റഭാന സഭാധനിച.
ഓകരഭാ  ദനിവസടതയുലാം  പ്രവര്തനങ്ങടള  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുനതനിനസ  സലാംസഭാന
തലതനില് രഭാവനിടലയുലാം ലവകുകനരവലാം അവകലഭാകേന കയഭാഗങ്ങള വനിളനിചകചേര്തസ
സനിതനിഗതനികേള വനിലയനിരുതനി, നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കേനിയതനിടന്റെ അടനിസഭാനതനിലഭാണസ
രക്ഷഭാപ്രവര്തനങ്ങള പുകരഭാഗമനിച്ചതസ.

പ്രളയദുരനിതലാം സൃഷ്ടനിച്ച പ്രശ്നങ്ങടളക്കുറനിച്ചസ ചേര്ച്ച ടചേയ്യുനതനിനസ 2018 ആഗസസ
21-നസ  സര്വകേക്ഷനി  കയഭാഗലാം  വനിളനിചകചേര്ത്തു.  ദുരനിതഭാശഗഭാസ  പ്രവര്തനങ്ങളനില്
കയഭാജനിചനനിനസ  പ്രവര്തനികഭാനുലാം  അവടയ  കൂടുതല്  ശകനിടപടുതനി  മുകനഭാട
ടകേഭാണകപഭാകുനതനിനുലാം കയഭാഗതനില് ഉയര്നവന  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  സഹഭായകേമഭായനി.
പ്രളയലാം സലാംസഭാനടത ബഭാധനിച്ച ഘടതനില്, വനിവനിധ ഘടങ്ങളനിലഭായനി പലതവണ
മന്ത്രനിസഭഭാ കയഭാഗങ്ങള കചേരുകേയുലാം അതതസ ഘടതനിടല പ്രശ്നങ്ങള പരനികശഭാധനിച
ടകേഭാണസ   അടനിയന്തര ഇടടപടലകേളുമുണഭായനി.  ഇകഭാരവതനില് ഇടടപടുനതനിനുലാം
ആവശവമഭായ  തതീരുമഭാനങ്ങള  എടുക്കുനതനിനുലാം  സര്വശതീ  ഇ.  പനി.  ജയരഭാജന,
ഇ. ചേന്ദ്രകശഖരന, മഭാതത്യു ടനി. കതഭാമസസ, എ. ടകേ. ശശതീന്ദ്രന, രഭാമചേന്ദ്രന കേടനപളനി
എനനിവടര അലാംഗങ്ങളഭാകനി മന്ത്രനിസഭഭാ ഉപസമനിതനിടയ നനിശയനിച.  പുനര്നനിര്മ്മേഭാ
ണതനിനുള  അധനികേ  വനിഭവസമഭാഹരണവലാം  അടനിയന്തര  ധനസഹഭായവലാം
ഉളടപടടയുള  തതീരുമഭാനങ്ങടളടുതതസ  മന്ത്രനിസഭഭാ  കയഭാഗങ്ങളനിലഭാണസ.  കൃതവ
സമയത്തുള  ഇതരലാം  ഇടടപടലകേള  ദുരനിതഭാശഗഭാസ  പ്രവര്തനടത  ശരനിയഭായ
പഭാതയനിലൂടട  നയനിക്കുനതനിനസ  വഴനിടതളനിച.  കകേരളലാം  ഇകനവടര  കേണനിടനില്ലഭാത
രക്ഷഭാപ്രവര്തനമഭാണസ സലാംസഭാനതസ നടനതസ. മനുഷവകസ്നേഹതനിടന്റെ മഹതഭായ
സകനശങ്ങള  ഹൃദയതനികലറവഭാങ്ങനി  രക്ഷഭാപ്രവര്തനതനിടന്റെ  പുതനിയ
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അധവഭായങ്ങള ഇതനിടന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  രചേനികടപട.  തവഭാഗസനദതയുടടയുലാം  ആത്മ
സമര്പണതനിടന്റെയുലാം  വഴനികേളനിലൂടട  അതസ  മുകനറനി.  ഇതസ  നമ്മുടട  നഭാടനിടന്റെ
മഭാത്രമല്ല,  കലഭാകേതനിടന്റെ  ആടകേ  അലാംഗതീകേഭാരലാം  കനടനിടയടുതനിരനിക്കുകേയഭാണസ.
തങ്ങകളകഭാള  മറളവരുടട  ജതീവനസ  പ്രഭാധഭാനവലാം  നല്കേനിയ ജനകേതീയ പ്രവര്തന
മഭായനിരുന അതസ.  രക്ഷഭാപ്രവര്തനതനില് സജതീവമഭായ എല്ലഭാവരുടടയുലാം കസവനടത
സര്കഭാര്  മഭാനനിക്കുന.  രക്ഷഭാപ്രവര്തനതനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വതീടുകേളനില്നനിനസ
ജനങ്ങടള സുരക്ഷനിത കകേന്ദ്രങ്ങളനികലയസ  മഭാറ്റനി.  കേവഭാമ്പുകേളനിലളവര്കസ  ഭക്ഷണവലാം
അടനിസഭാനസനകേരവങ്ങളുലാം ഒരുക്കുനതനില് വലനിയ സഹഭായമഭാണസ കകേരളതനിടന്റെയുലാം
രഭാജവതനിടന്റെയുലാം  കലഭാകേതനിടന്റെയുലാം  വനിവനിധ  ഭഭാഗങ്ങളനില്നനിനസ  ഉണഭായതസ.
അതരലാം പ്രവര്തനങ്ങളകസ കനതൃതഗലാം  നല്കേനിയ എല്ലഭാവരുടടയുലാം കസവനടത
സര്കഭാര് ഏടറ വനിലമതനിക്കുന. 

രക്ഷഭാപ്രവര്തനടത മുകനഭാടടകേഭാണകപഭാകുനതനിനസ  സഹഭായകേമഭായ  ചേനില
ഘടകേങ്ങളുണസ.  കപഭാലതീസനിടന  രക്ഷഭാപ്രവര്തനതനിടന്റെ  ചുമതല  ഏല്പനിച്ചതുലാം
ടടസനവടത  കൃതവസമയതസ  ആവശവടപടുകേയുലാം  അവടയ  ഫെലപ്രദമഭായനി
വനിനവസനിപനിച്ചതുലാം  പ്രധഭാനമഭാണസ.  ആര്മനി,  എയര്കഫെഭാഴസ,  നഭാവനികേകസന,  കകേഭാസസ
ഗഭാര്ഡസ,  എന.ഡനി.ആര്.എഫെസ.,  ബനി.എസസ.എഫെസ.,  സനി.ആര്.പനി.എഫെസ.  തുടങ്ങനിയ
കകേന്ദ്രകസനകേളനില് നനിനഭായനി  7443 കപരഭാണസ അണനിനനിരനതസ. നഭാല്പതനിനഭായനിരകതഭാളലാം
വരുന  കപഭാലതീസസ  കസനയുലാം  മൂവഭായനിരതനി  ഇരുന്നൂകറഭാളലാം  വരുന  ഫെയര്കഫെഭാഴസ
അലാംഗങ്ങളുലാം  രക്ഷഭാപ്രവര്തനതനില്  കനതൃതഗപരമഭായ  പങ്കെസ  വഹനിച.  വനലാം,
എടടകസസ,  ജയനില്,  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപ്പുകേളനിടല  ജതീവനകഭാരുലാം  റവനമ്മ്യൂ
വകുപനിടല  ജതീവനകഭാരുലാം  രക്ഷഭാപ്രവര്തനങ്ങളനിടലഭാപലാം  കചേര്ന.  ഇകതഭാടടഭാപലാം
നഭാടകേഭാരുലാം കചേര്നകതഭാടടയഭാണസ രക്ഷഭാപ്രവര്തനലാം സജതീവമഭായതസ.      

കപഭാലതീസനിടന്റെയുലാം  ലസനവതനിടന്റെയുലാം  ജനില്ലഭാ  ഭരണകൂടതനിടന്റെയുലാം
ഏകകേഭാപനലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന  തരതനില്  സലാംസഭാനതലതനില്  രഭാവനിടലയുലാം
ലവ കുകനരവലാം  നടന  അവകലഭാകേന  കയഭാഗങ്ങളുലാം  ഇതരലാം  പ്രവര്തനങ്ങളുടട
കേഭാരവക്ഷമത  ഉറപ്പുവരുതനി.  മത്സവടതഭാഴനിലഭാളനികേടള  രക്ഷഭാപ്രവര്തനതനിനസ
നനികയഭാഗനിക്കുകേടയന  സുപ്രധഭാനമഭായ  തതീരുമഭാനവലാം  രക്ഷഭാപ്രവര്തനടത
ലക്ഷവതനികലടകതനിക്കുനതനിനസ  സുപ്രധഭാന  ഘടകേമഭായനി.   നമ്മുടട  നഭാടനിടല
പ്രളയബഭാധനിത പ്രകദശങ്ങളനിടല രക്ഷഭാപ്രവര്തനതനിനുള കസന എന നനിലയനില്
ഉയരുനതനിനസ  മത്സവടതഭാഴനിലഭാളനികേളകസ  കേഴനിയുന  സനിതനിയുണഭായനി.  സര്കഭാര്
സലാംവനിധഭാനങ്ങടളയുലാം  സനദ  സലാംഘടനകേടളയുലാം  ബഹജനങ്ങടളയുലാം  തമ്മേനില്
വനിളകനികച്ചര്ത്തുടകേഭാണളള ലശലനി രക്ഷഭാപ്രവര്തനതനിടന്റെ കേരുതസ വര്ദനിപനിച.
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ദുരനിതതനിടന്റെ  ഒനഭാലാംഘട  രക്ഷഭാപ്രവര്തനലാം  പൂര്തതീകേരനിച്ചകശഷലാം
പുനരധനിവഭാസതനിനുകവണനിയുള  പ്രവര്തനങ്ങളനികലയസ  നഭാലാം  ഇകപഭാള
കേടനനിരനിക്കുകേയഭാണസ.  വതീടുകേള  തഭാമസകയഭാഗവമഭാക്കുനതനിനുള  പ്രവര്തനങ്ങളുലാം
അടനിസഭാന  സനകേരവങ്ങള  ലഭവമഭാക്കുനതനിനുള  നടപടനികേളുലാം  ലക്ഷവകതഭാടടു
ക്കുകേയഭാണസ.  ഗതഭാഗത സനകേരവങ്ങള,  ലവദത്യുതനി,  കുടനിടവളലാം,  ഭക്ഷണലാം എനനിവ
ലഭവമഭാക്കുനതനിനുള  പ്രവര്തനങ്ങളുലാം  നല്ല  നനിലയനില്  പുകരഭാഗമനിക്കുനണസ.
നഭാടനിടന്റെ വനിവനിധ കമഖലകേളനില് നനിനളവര് ഇന പ്രവര്തനങ്ങളനില് ഒറ്റടകടഭായനി
അണനികചേര്നസ  മുകനഭാടകപഭാകുകേയഭാണസ.  കകേരളതനിടന്റെ വനിവനിധ ഭഭാഗങ്ങളനില്നനിനസ
യുവജനങ്ങള  ഇന  പ്രവര്തനതനില്  ഏടറ  സജതീവമഭായനി  പടങ്കെടുക്കുകേയഭാണസ.
കപഭാലതീസുലാം  ഫെയര് കഫെഭാഴലാം  സര്കഭാരനിടന്റെ ഭരണ സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം  ബഹജനങ്ങ
ളുമഭായനി  ലകേ  കകേഭാര്തസ  പ്രവര്തനരലാംഗതസ  സജതീവമഭായനി  നനിലയുറപനിച്ചനി
രനിക്കുകേയഭാണസ.  വതീടുകേളനില്  തഭാമസലാം  തുടങ്ങുനതനിനസ  അടനിസഭാനപരമഭായ
സനകേരവങ്ങള  ലഭവമഭാക്കുന  നടപടനിയുലാം  പുകരഭാഗമനിക്കുകേയഭാണസ.  പ്രഭാഥമനികേ
ടചേലവനിനസ  10,000  രൂപ  സര്കഭാര്  ഓകരഭാ  കുടുലാംബതനിനുലാം  നല്കുന
നടപടനികേളഭാരലാംഭനിച്ചനിടണസ.   അതനിനുകവണനിയുള  തുകേ  എസസ.ഡനി.ആര്.എഫെസ.,
സനി.എലാം.ഡനി.ആര്.എഫെസ.  എനനിവയനില്നനിനലാം കേളകര്കസ അനുവദനിച്ചനിടണസ.  കകേന്ദ്ര
ദുരന്തനനിവഭാരണ മഭാര്ഗകരഖയനുസരനിച്ചസ ഒരു കുടുലാംബതനിനസ 3,800 രൂപ മഭാത്രമഭാണസ
നല്കേഭാന  കേഴനിയുനതസ.  അതസ  പരനിമനിതമഭായതനിനഭാല്  6,200  രൂപ  വതീതലാം
മുഖവമന്ത്രനിയുടട  ദുരനിതഭാശഗഭാസ  നനിധനിയനില്നനിനമഭാണസ  നല്കുനതസ.  വതീടുകേളനില്
തഭാമസമുറപനിക്കുനതനിനഭായനി  അതവഭാവശവ  വസ്തുകളുടട  കേനിറലാം  സനജനവമഭായനി
നല്കേനിത്തുടങ്ങനിയനിടണസ.  ഇതരലാം  ദുരന്തങ്ങള  ഉണഭാകുനനിടതസ  പകേര്ച്ച
വവഭാധനികേളുടട  വവഭാപനവലാം  സലാംഭവനികഭാന  സഭാധവതയുളതനിനഭാല്  അതസ
തടയുനതനിനസ  ആകരഭാഗവ  പ്രവര്തകേരുടട  സജതീവമഭായ  ഇടടപടലലാം  നടതനി
ടകഭാണനിരനിക്കുന.  പഭാഠപുസ്തകേലാം  നഷ്ടടപട  കുടനികേളകസ  അതസ  തനിരനിച
നല്കുനതനിനുള  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുകേയഭാണസ.  നഷ്ടടപട  കരഖകേള
തനിരനിചനല്കേഭാന ടഎ.ടനി.  സലാംവനിധഭാനതനിടന്റെ സഹഭായകതഭാടടയുള നടപടനികേളുലാം
ശരനിയഭായ  ദനിശയനിലഭാണസ.   പ്രളയദുരനിതതനില്  തകേര്നകപഭായ  ജനജതീവനിതടത
തനിരനിടകേ  ടകേഭാണവരഭാനുള  ഇടടപടലഭാണസ  നടനടകേഭാണനിരനിക്കുനതസ.  വതീടസ
തകേര്നകപഭാള തങ്ങളുടട ജതീവകനഭാപഭാധനിയഭായ കേനകേഭാലനികേകളഭാടടഭാപമഭാണസ ചേനിലര്
കേവഭാമ്പുകേളനിടലതനിയതസ.  കേഭാലനിതതീറ്റ  നല്കേനി  അവടയ  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുള
നടപടനിയുലാം സഗതീകേരനിച്ചനിടണസ.  എല്ലഭാ വനിഭഭാഗങ്ങളുടടയുലാം പനിന്തുണകയഭാടട ഇടതല്ലഭാലാം
നടപഭാക്കുകേയഭാണസ.   അങ്ങടന  ഒരു  വലനിയ  വനിഭഭാഗലാം  ജനതടയ  ജതീവനിതതനിടന്റെ
വഴനിതഭാരകേളനികലയസ തനിരനിചടകേഭാണവരഭാനുള പഭാതയനിലൂടട നഭാലാം മുകനറുകേയഭാണസ.
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ദുരന്തടത  മറനികേടകഭാനുള  പ്രവര്തനതനിടല  സുപ്രധഭാനമഭായ  ഘടമഭാണസ
പുനര്നനിര്മ്മേഭാണതനികന്റെതസ.  കനിയഭാത്മകേമഭായ ചേര്ച്ചയുടടയുലാം ശരനിയഭായ പഠനതനിടന്റെയുലാം
അടനിസഭാനതനില് നടപനിലഭാകകണ ഒനഭാണനിതസ.   അതുസലാംബനനിച്ച വനിശദമഭായ
ചേര്ച്ചകേള ഇന സഭയനില് ഉണഭാകുടമന പ്രതതീക്ഷയഭാണസ സര്കഭാരനിനുളതസ.  നഭാലസ
ഘടകേങ്ങളഭാണസ ഇതുമഭായനി  ബനടപടസ  നനിലനനില്ക്കുനതസ.  ഒനഭാമതഭായനി,  ആവശവമഭായ
സമ്പതസ  കേടണത്തുകേ  എനതഭാണസ.  ഏതുതരതനിലള  പുനര്നനിര്മ്മേഭാണമഭാണസ
നടകതണതസ എനതസ രണഭാമതഭായനി വരുന. പുനര്നനിര്മ്മേഭാണതനിനസ ആവശവമഭായ
അസലാംസ്കൃത  വസ്തുകള  കേടണത്തുകേടയന  ഏടറ  ശമകേരമഭായ  ദനതവവലാം  നമുകസ
ഏടറ്റടുകഭാനുണസ.  അകതഭാടടഭാപലാം ജതീവകനഭാപഭാധനികേള ഉറപ്പുവരുതനിടകഭാണ മഭാത്രകമ
ജനജതീവനിതടത  സഭാധഭാരണ  നനിലയനികലയസ  എതനികഭാനഭാകുകേയുള.  അതരലാം
പ്രവര്തനങ്ങളകസ ഊനല് നല്കുകേ എനതസ പ്രധഭാനമഭാണസ.  ഇതരലാം പ്രവര്ത
നങ്ങള  ഏടതഭാടക  നനിലയനില്  സലാംഘടനിപനികഭാനഭാകുലാം  എന  കേഭാരവലാം  പുനര്
നനിര്മ്മേഭാണതനിടന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  ചേര്ച്ച ടചേയടപകടണതഭാണസ.  ഏറ്റവലാം  അനനിവഭാരവമഭായതസ
അതനിനുള  പണലാം  കേടണത്തുകേ  എനതഭാണസ.  ഇകഭാരവതനില്  ഏറ്റവലാം  കേരുത്തു
പകേരുന  ഘടകേമഭായനിടളതസ  ഓകരഭാ  കകേരളതീയനുലാം  നഭാടനിടന  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനസ
ഇറകങ്ങണതുണസ  എന  ടപഭാതുകബഭാധലാം  ഉയര്നവനനിടണസ  എനതഭാണസ.   ഇന
ജനപനിന്തുണയഭാണസ  പ്രതനിസനനിടയ  അതനിജതീവനികഭാടമന  ആത്മവനിശഗഭാസലാം
സര്കഭാരനിനസ പ്രദഭാനലാം ടചേയ്യുനതസ. സലാംസഭാനതനിനകേത്തുലാം പുറത്തുമുളവരുലാം കലഭാകേതനിടന്റെ
വനിവനിധ  രഭാജവങ്ങളനില്  കേഴനിയുനവരുലാം  ഇന  പ്രതനിസനനിയുടട  ഘടതനില്  നടമ്മേ
സഹഭായനികഭാന മുകനഭാടവനടകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ. ഓണഭാകഘഭാഷവലാം വനിവഭാഹവലാം
ഉളടപടടയുള  ചേടങ്ങുകേള  മഭാറ്റനിവച്ചസ  അതനിടന്റെ  തുകേകപഭാലലാം  മുഖവമന്ത്രനിയുടട
ദുരനിതഭാശഗഭാസനനിധനിയനില്  നല്കേനിയവര്  നനിരവധനിയഭാണസ.   ടചേറനിയ  കുടനികേളുടട
സമ്പഭാദവകുടുകയനിടല  പണലാംമുതല്  മുതനിര്ന  പനരനഭാരുടട  ടപനഷന  തുകേവടര
നല്കേനിയവരുണസ.  സഗന്തമഭായുള  വസ്തു  സര്കഭാരനിടന്റെ  കപരനില്  ലകേമഭാറനിയുലാം
സഹഭായങ്ങള  നല്കേനിയവരുണസ.  ഇതരതനില്  മഭാതൃകേഭാപരമഭായനി  സലാംഭഭാവന
നല്കേനിയ  നനിരവധനി  കപരുണസ.  എല്ലഭാലാം  ഇവനിടട  വനിസ്തരനിക്കുനനില്ല.  പതനിവസ രതീതനികേടള
മറനികേടനടകേഭാണസ  ഇതസ  സലാംഭവനിക്കുന്നൂടവനതസ  നമുടകല്ലഭാലാം  ഏടറ  ആത്മ
വനിശഗഭാസലാം  പകേരുനതഭാണസ.  ഒരു മഭാസടത കവതനലാം  പുനര്നനിര്മ്മേഭാണതനിനഭായനി
ലഭവമഭാകണടമന  നനിര്കദ്ദേശലാം  മുകനഭാടവച്ചകപഭാള  വലനിയ  കതഭാതനിലള
പനിന്തുണയഭാണസ  ഉണഭായതസ.  കലഭാകേതനിടന്റെ  വനിവനിധ  ഭഭാഗങ്ങളനില്നനിനള
മലയഭാളനികേള അനുകൂലമഭായനിതടനയഭാണസ പ്രതനികേരനിച ടകേഭാണനിരനിക്കുനതസ.  ഇതുലാം
ആത്മവനിശഗഭാസലാം പകേരുന സുപ്രധഭാന ഘടകേമഭാണസ. മനിക സര്വതീസസ സലാംഘടനകേളുലാം
ഇന നനിര്കദ്ദേശടത സഗഭാഗതലാം ടചേയടവനതുലാം സലാംസഭാനതസ ഉയര്നവനനിരനിക്കുന
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ഗുണപരമഭായ  അന്തരതീക്ഷതനിടന്റെ  സഭാക്ഷവപത്രമഭാണസ.  മുഖവമന്ത്രനിയുടട
ദുരനിതഭാശഗഭാസനനിധനിയനികലയസ  2018  ആഗസസ  29  വടര  730  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണസ
ലഭനിച്ചതസ.  ടചേകസ,  ഭൂമനി,  ആഭരണങ്ങള,  മറ്റസ വഭാഗഭാനങ്ങള എനനിവയഭായനി ലഭനിച്ചതസ
ഇതനിനസ  പുറടമ വരുലാം.  പ്രധഭാനമന്ത്രനിയുലാം കകേന്ദ്ര ആഭവന്തരമന്ത്രനിയുലാം പ്രളയബഭാധനിത
പ്രകദശങ്ങള സനര്ശനിച്ചകപഭാള അടനിയന്തരഭാശഗഭാസമഭായനി പ്രഖവഭാപനിച്ച  600  കകേഭാടനി
രൂപ  സലാംസഭാനതനിനസ  ലഭനിച്ചനിടണസ.  കകേന്ദ്രസലാംഘതനിടന്റെ  പരനികശഭാധനയ്ക്കുകശഷലാം
ടകേടുതനിയുടട  വവഭാപനികൂടനി  കേണകനിടലടുത്തുടകേഭാണസ  കൂടുതല്  തുകേ  ലഭനിക്കുന
സഭാഹചേരവമുണഭാകുടമനഭാണസ  സര്കഭാരനിടന്റെ  പ്രതതീക്ഷ.   കലഭാകേതനിടന്റെ  വനിവനിധ
ഭഭാഗങ്ങളനില്നനിനസ സഹഭായ വഭാഗഭാനങ്ങള പ്രവഹനിക്കുനണസ.  അവ നനിയമപരമഭായ
രതീതനികേളനിലൂടട ലഭവമഭാക്കുനതനിനുള നടപടനികേളനികലയ്ക്കുലാം സര്കഭാര് നതീങ്ങുകേയഭാണസ.
കലഭാകേതനിടന്റെ  എല്ലഭാ  കമഖലകേളനില്നനിനലാം  നതീണവരുന  സഹഭായഹസ്തങ്ങള
സലാംസഭാനതനിനസ  ആത്മവനിശഗഭാസലാം  പകേരുനതഭാണസ.  സഹഭായനിക്കുനതനിനഭായനി
കലഭാകേടതമ്പഭാടുമുള വനിവനിധ ഏജനസനികേളുലാം രലാംഗത്തുവരുനണസ.  ഇനടല കലഭാകേ
ബഭാങ്കെനിടന്റെ സലാംഘലാം കകേരളതനില് വനസ ചേതീഫെസ ടസകടറനി ഉളടപടടയുളവരുമഭായനി
ചേര്ച്ച നടതനികഴനിഞ.  നമ്മുടട  സലാംസഭാനതനിടന്റെ തഭാല്പരവതനിനനുസൃതമഭായ
സഹഭായങ്ങള ആരുടട ഭഭാഗത്തുനനിനണഭായഭാലലാം അതസ സഗതീകേരനിക്കുകേ എനതഭാണസ
സര്കഭാര് നയലാം.  പ്രവഭാസനികേടള  നമ്മുടട  വനികേസന  പ്രവര്തനങ്ങളുമഭായനി
കേണനികചേര്ക്കുകേ എന ലക്ഷവകതഭാടട രൂപതീകേരനിച്ചനിടളതഭാണസ കലഭാകേ കകേരളസഭ.
ഇന  സഭയുടട  കശഷനി  ഉപകയഭാഗടപടുതനി  ഇന  കമഖലയനിടല  സഹഭായലാം
ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുള സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം  ടകേഭാണവരഭാന  സര്കഭാര്
ആകലഭാചേനിക്കുനണസ.  

പുനര്നനിര്മ്മേഭാണലാം ഏതസ വനിധതനിലഭായനിരനികണടമനതസ ഗനരവതരമഭായ ഒരു
വനിഷയമഭാണസ.  പ്രളയദുരന്തലാം  പഭാരനിസനിതനികേമഭായ  ചേനില  കേഭാരവങ്ങള  മുകനഭാട
ടകേഭാണവനനിടണസ. പ്രളയവലാം മണനിടനിച്ചനിലലാം ഉരുളടപഭാടലലാം എളുപലാം ബഭാധനികഭാവന
സലങ്ങളനില്  പുനരധനിവഭാസലാം  നടതണകമഭാടയനതസ  പ്രധഭാനടപട  പ്രശ്നമഭാണസ.
ഇനടത  ചേര്ച്ചയനില്  ഇകഭാരവതനിടലഭാരു  വവകത  നമുടകല്ലഭാവര്ക്കുലാംകൂടനി
ഉണഭാകഭാനഭാകേണലാം.  പരനിസനിതനി കേഭാരവങ്ങള കേണകനിടലടുത്തുടകേഭാണള നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്തനതനിടന്റെ  സഭാധവതകേള  ആരഭാകയണതുണസ.   കറഭാഡുകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം
ഉളടപടടയുളവ  വലനിയ  കതഭാതനില്  തകേര്നകപഭായനിടണസ.  ഉളനഭാടുകേളനിടല
പശഭാതല  സനകേരവങ്ങള  ഏടറ  പരനിതഭാപകേരമഭാണസ.  അവ  പുനനഃസഭാപനി
ക്കുനതനിലൂടട  മഭാത്രകമ  ജനജതീവനിതടത  സഭാധഭാരണനനിലയനികലയസ  ടകേഭാണ
വരഭാനഭാകുകേയുള.  ഇതനിനുള അസലാംസ്കൃത വസ്തുകള കേടണത്തുകേ എനളളതസ നഭാലാം



ചേടലാം 130 അനുസരനിചള ഉപകക്ഷപതനിനകമലള ചേര്ച്ച 17

മറനികേടകകണ  അതതീവ  ഗനരവമഭായ  മടറ്റഭാരു  പ്രശ്നമഭാണസ.  ഇതസ  സൂക്ഷ്മമഭായനി
പരനികശഭാധനിചടകേഭാണമഭാത്രകമ പുനര് നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്തനങ്ങളുടട കേഭാഴ്ചപഭാടുകേള
പൂര്ണതയനിടലതനികഭാനഭാകുകേയുളള.  

ജനജതീവനിതലാം മുകനഭാടകപഭാകേണടമങ്കെനില് ജതീവകനഭാപഭാധനികേള ഉറപസ വരുതഭാനഭാകേണലാം.

നനിലവനില് പ്രളയബഭാധനിത  പ്രകദശങ്ങളനില്  ഇകഭാരവതനില്  വലനിയ  തകേര്ച്ചയഭാണസ

സലാംഭവനിച്ചനിടളതസ.  കേഭാര്ഷനികേ കമഖല തകേര്നനിരനിക്കുകേയഭാണസ.  വവഭാപഭാര  സഭാപനങ്ങള

നഭാകശഭാന്മുഖമഭായനി.  ടചേറുകേനിട  വവവസഭായങ്ങളുടട  നനിലയുലാം  വവതവസ്തമല്ല.  വളര്ത്തു

മൃഗങ്ങള ചേത്തുകപഭായതുലാം പലരുടടയുലാം ജതീവനിതടത പ്രതനിസനനിയനിലഭാകനിയനിടണസ.

ജനങ്ങള  കനരനിടുന  ഇതരലാം  പ്രശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിച്ചഭാല്  മഭാത്രകമ  അവടര

സഭാധഭാരണ  ജതീവനിതതനികലയസ  മടകനിടകേഭാണ  വരഭാനഭാകുകേയുള.  അതനിനഭായുള

പ്രവര്തനങ്ങള  പുനര്നനിര്മ്മേഭാണതനിടല  പ്രധഭാന  ഉതരവഭാദനിതഗങ്ങളനില്

ഒനഭായഭാണസ  സര്കഭാര്  കേഭാണുനതസ.   ടകേഭാച്ചനി  വനിമഭാനതഭാവളമടകലാം  ഒകടടറ

ടപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളകസ  പ്രവര്തനലാം  നനിര്തനിവയ്കകണനി  വനനിടണസ.

എല്ലഭാ  ആധുനനികേ  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുമുള  അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര  വനിമഭാനതഭാവളലാംകപഭാലലാം

പ്രവര്തനക്ഷമമഭായതസ  രണഭാഴ്ചകയഭാളലാം  കേഴനിഞ്ഞെഭാണസ  എനതസ  പരനിഗണനിച്ചഭാല്

പ്രളയബഭാധനിതമഭായ  ടചേറനിയ  സഭാപനങ്ങള  സഭാധഭാരണഗതനിയനില്  എതഭാന

എത്രകതഭാളലാം  സമയടമടുക്കുടമനസ  ആകലഭാചേനികഭാവനകതയുള.  ഇന  പ്രളയ

ഘടതനില്  സലാംഭവനിച്ചതസ  ടചേറുകേനിട  കേച്ചവടകഭാരുലാം  വവവസഭായ  സഭാപനങ്ങളുലാം

അടങ്ങുന ഒരു വലനിയ സമ്പദസ വവവസ നനിശലഭാവസയനിലഭായനി എനതഭാണസ. ഇതസ

പൂര്വസനിതനിയനിടലതനികഭാന  ബഭാങ്കുകേളുടട  വഭായഭാ  പുനനഃകമതീകേരണലാം  ടകേഭാണലാം

നനിലവനിടല  ദുരന്തനനിവഭാരണ  ചേടക്കൂടനില്  നനിനള  ഇടടപടലകേളടകേഭാണലാം  മഭാത്രലാം

സഭാധവമഭാകുകേയുമനില്ല.  പഭാലനിലലാം  പച്ചകറനിയനിലലാം  ഏകേകദശലാം  സഗയലാംപരവഭാപത

യനികലയടുത്തു നനില്ക്കുകമ്പഭാഴഭാണസ കേഭാലവര്ഷടകടുതനിയനില് നഭാലാം അകേടപടതസ. ഇതസ

അസലാംഖവലാം  കുടുലാംബങ്ങളുടട   ജതീവകനഭാപഭാധനിടയയഭാണസ  തകേര്തനിരനിക്കുനതസ.  ഇവ

എങ്ങടന  പുനരുജതീവനിപനികഭാലാം  എന  കേഭാരവവലാം  വനിശദമഭായ  ചേര്ച്ചയസ

വനികധയമഭാകകണതുണസ. ഓഖനി ദുരന്തടതയുലാം നനിപ ടടവറസനിടനയുലാം അതനിജതീവനിച്ച

നമുകസ  ഇന  വലനിയ  ദുരന്തടതയുലാം  മറനികേടക്കുനതനിനസ  കേഴനിയുന  രതീതനിയനിലള

പ്രവര്തനങ്ങളഭാണസ  ഇകപഭാള  നടനടകേഭാണനിരനിക്കുനതസ.  നമ്മേള  കയഭാജനിച

നനിനഭാല് പ്രളയതനില് തകേര്ന കകേരളടത കൂടുതല് പ്രനകഢഭാജഗലമഭായനി തനിരനിച

പനിടനികഭാനഭാകുലാം.  ദുരന്തങ്ങളനില് തകേരുനവരല്ല അതനിടന അതനിജതീവനിച്ചസ കുതനിക്കുന



18       കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ 30, 2018

വരഭാണസ നഭാലാം. ചേരനിത്രതനില് അതനിജതീവനതനിടന്റെ പുതനിയ അധവഭായലാം രചേനിച്ചവരഭാണസ

കകേരളതീയര്  എന  അഭനിമഭാനകബഭാധകതഭാടട  തലയുയര്തനി  നനില്കഭാന  നമുകസ

കേഴനിയണലാം.  നടമ്മേ  കസ്നേഹനിക്കുനവകരഭാടടഭാപലാം  ടടകേകകേഭാര്ത്തുപനിടനിചടകേഭാണസ

മുകനഭാട കപഭാകേഭാനഭാകേണലാം.  അതനിടന്റെ അടനിസഭാനലാം നമ്മുടട ടഎകേവവലാം കയഭാജനിപ്പുമഭാണസ.

അതഭാണസ അതനിജതീവനതനിടന്റെ അടനിസഭാനപഭാഠലാം എനതഭാണസ സര്കഭാര് നനിലപഭാടസ.

നമ്മുടട  കയഭാജനിപനിടന്റെയുലാം  തവഭാഗതനിടന്റെയുലാം  സഭാകഹഭാദരവകസ്നേഹതനിടന്റെയുലാം

രതീതനികേളഭാണസ കലഭാകേജനതടയ മുഴുവന ആകേര്ഷനിച്ചനിടളതസ.  ടഎകേവകതഭാടട നനിനസ

അതനിജതീവനിക്കുകേടയനതഭാണസ  സര്കഭാരനിടന്റെ  കേഭാഴ്ചപഭാടസ.   പ്രളയ  ദുരനിതതനില്

മുങ്ങനികനിടക്കുന  കകേരളടത  ഉയര്ടതഴുകനല്പനിക്കുനതനിനുള  പ്രയത്നങ്ങളനില്

എല്ലഭാ വനിഭഭാഗലാം ജനങ്ങളുടടയുലാം പനിന്തുണയുലാം സഹകേരണവലാം സര്കഭാര് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

ഒറ്റടകടഭായനി  നമുകസ  നനില്കഭാനഭായനിടണസ.  അവ  കൂടുതല്  കേരുകതഭാടട  മുകനഭാട

ടകേഭാണകപഭാകേഭാനഭായഭാല്  അതനിജതീവനതനിടന്റെ  പുതനിയ  പഭാഠങ്ങള  കലഭാകേതനിനു

സമ്മേഭാനനികഭാന  കേഴനിയുലാം.  അതനിനുള സഹകേരണവലാം പനിന്തുണയുലാം അഭവര്തനിക്കുന.  

മനി  .    സതീകര്:  ബഹമഭാനടപട  മുഖവമന്ത്രനി  ഉപകക്ഷപലാം  അവതരനിപനിച്ചസ

സലാംസഭാരനിച്ചനിരനിക്കുകേയഭാണസ.  ഓകരഭാരുതരുടടയുലാം  അനുഭവങ്ങളുടട  സലാംഭരണനി  ഒരു

ദനിവസലാം പറയഭാനുള അവസയനിലഭാടണനസ എല്ലഭാവര്ക്കുമറനിയഭാലാം.  ബഹമഭാനടപട

പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവനിടന്റെ അഭനിപ്രഭായലാംകൂടനി  പരനിഗണനിചടകേഭാണസ പരമഭാവധനി സമയലാം

ടകേഭാടുതനിടണസ.  ചേര്ച്ച  ആരലാംഭനിക്കുകേയഭാണസ.  ചേര്ച്ചയനില്  സമയനനിഷ  പഭാലനികഭാന

കേര്ശനമഭായനി ശദനികണടമനസ അഭവര്തനിക്കുകേയഭാണസ.  

ശതീ  .    എസസ  .    ശര്മ്മേ:   സര്,  ചേടലാം  130  അനുസരനിചള  ഉപകക്ഷപതനില്
സലാംസഭാന  മുഖവമന്ത്രനി  അവതരനിപനിച്ചനിടള  പ്രകമയടത  ഞഭാന  പൂര്ണമഭായുലാം
പനിന്തുണയ്ക്കുകേയഭാണസ.  കകേരളലാം കേണതനില്വച്ചസ ഏറ്റവലാം വലനിയ ദുരന്തടത കനരനിടതസ
കലഭാകേലാം കേണതനില്വച്ചസ ഏറ്റവലാം മനികേച്ച രക്ഷഭാപ്രവര്തനതനിടന്റെ ദനതവതനിലൂടടയഭാണസ.
അതനില്  നമുകസ  ഏവര്ക്കുലാം  അഭനിമഭാനനികഭാലാം. ആത്മസമതീപനകതഭാടടയുലാം
ചേങ്കൂറ്റകതഭാടടയുലാം ടവല്ലുവനിളനി ഏടറ്റടുത്തുടകേഭാണസ കകേരളതനിടല ജനങ്ങടള നയനിച്ച
പനിണറഭായനി സര്കഭാരനിനസ ഹൃദയലാം നനിറഞ്ഞെ അഭനിനനനങ്ങള അര്പനിക്കുകേയഭാണസ.

വനിശുദ ഖുര്-ആന അഞഭാലാം അദവഭായതനില് പരഭാമര്ശനിക്കുനതസ  'വല്ലവനുലാം

ഒരഭാടള  ടകേഭാലടപടുതനിയഭാല്  അതസ  ഭൂമനിയനിടല  ടമഭാതലാം മനുഷവടരയുലാം

ടകേഭാലടപടുത്തുനതനിനസ തുലവമഭാണസ, ഒരഭാളുടട ജതീവന രക്ഷനിച്ചഭാല് അതസ ഭൂമനിയനിലള

മനുഷവരുടട ജതീവന രക്ഷനിച്ചതനിനു തുലവമഭാകുലാം' എനഭാണസ. ഇന മഹതസ വചേനതനിടന്റെ
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ഹൃദയലാം  കേഭാത്തുസൂക്ഷനിചടകേഭാണഭാണസ  ജതീവനരക്ഷഭാ  പ്രവര്തനങ്ങളനില്  ജനങ്ങള

അണനിനനിരനതസ. ജഭാതനി-മത-രഭാഷ്ട്രതീയ കഭദമനില്ലഭാടത സഹനതനിടന്റെയുലാം തവഭാഗതനിടന്റെയുലാം

ടഎകേവതനിടന്റെയുലാം  മഭാനവനികേതയുടടയുലാം  പ്രതവഭാശയുടടയുലാം  അതനിജതീവനതനിടന്റെയുലാം

വഴനികേളനിലൂടട  മുനനിടനിറങ്ങുവഭാന  നമുകസ  കേഴനിഞ.  ഒരുമയുടട  ഇന  അനുപമമഭായ

കനര്കേഭാഴ്ചയപ്പുറലാം  മടറ്റന്തഭാണസ  ഭഭാവനികകേരളതനിനസ  മുമ്പനില്  നമുകസ  സമര്പനികഭാനുളതസ?

ഏടതഭാരു  ടതഭാഴനില്  കമഖലടയടുതഭാലലാം  നമുകസ  മഹതസ  വവകനിതഗങ്ങളുണസ.

പത്രപ്രവര്തനരലാംഗത്തുലാം  ശഭാസ്ത്രകലഭാകേത്തുലാം  രഭാഷ്ട്രമതീമഭാലാംസയനിലലാം  വനിദവഭാഭവഭാസ

കമഖലയനിലലാം തുടങ്ങനി എല്ലഭാ തലങ്ങളനിലലാം മഹതസ വവകനിതഗങ്ങടള കേഭാണഭാലാം.  

ഇവനിടട ബഹമഭാനടപട മുഖവമന്ത്രനി പറഞ്ഞെതുകപഭാടല കകേരള ചേരനിത്രതനിലലാം

കലഭാകേചേരനിത്രതനിലലാം പുതനിടയഭാരദവഭായലാം എഴുതനികച്ചര്തസ ശരതീരതനിലലാം മനസനിലലാം

കേഭാരനിരുമ്പനിടന്റെ കേരുത്തുനനിറച്ചസ സഗജതീവനുലാം ജതീവകനഭാപഭാധനിയുലാം പണയലാംവച്ചസ മരണ

മുഖത്തുനനിനലാം ജതീവനിതതനികലയസ  തനിരനിചടകേഭാണവനസ,  ആയനിരകണകനിനസ  ആളുകേളുടട

ജതീവന  സലാംരക്ഷനിച്ച  മത്സവടതഭാഴനിലഭാളനികേള  ജതീവനരക്ഷഭാ  ചേരനിത്രതനിടല  മഹതസ

വവകനികേളഭായനി  കേഭാലതനിടന്റെ മുമ്പനില് കേണഭാടനികപഭാടല ടതളനിഞനനില്ക്കുകേതടന

ടചേയ്യുലാം.  

ജതീസസസ  ലകസനിടന്റെ  പന്ത്രണസ  ശനിഷവനമഭാരനില്  പതസ  കപരുലാം

മത്സവടതഭാഴനിലഭാളനികേളഭായനിരുന.  അകദ്ദേഹലാം  വനിശഗസ്തതകയഭാടട  അവരുടടകൂടട

ജതീവനിക്കുകേയഭായനിരുന.  ജതീസസസ ലകസസ കൂടുതല് സമയവലാം  ടചേലവഴനിച്ചനിടളതസ

മത്സവടതഭാഴനിലഭാളനികേകളഭാടടഭാപമഭായനിരുന.  ആ  മത്സവടതഭാഴനിലഭാളനികേള  ഈ

നഭാടനിടന്റെ  ചേരനിത്രതനില്  പുതനിയ  അദവഭായലാം  എഴുതനികച്ചര്ക്കുകമ്പഭാള,  669  മതീന

പനിടുതകബഭാടകേളുലാം  വളങ്ങളുലാം  മറ്റസ  നനകേകേളുലാം  ഉപകയഭാഗടപടുതനി  3525-ല്പരലാം

മത്സവടതഭാഴനിലഭാളനികേള  ഒരു  കസനടയകപഭാടല  തങ്ങളുടട  ധതീരതയുലാം  ലവഭവവലാം

കേര്മ്മേകുശലതയുലാം  പ്രകയഭാഗനിച്ചസ  ദുരന്തമുഖത്തുനനിനലാം  അറുപതനി  അയഭായനിര

തനിലധനികേലാംകപടര  രക്ഷനിടച്ചടുത  സഗഭാത്മപ്രകചേഭാദനിതമഭായ ദനതവനനിര്വഹണലാം

അനനിതരസഭാധഭാരണവലാം  അഭനിനനനഭാര്ഹവമഭാണസ.  രഭാജവരഭാജവഭാന്തരങ്ങളനില്  ശദ

കനടനിയ  പ്രസ്തുത  സലാംഭവലാം  നഭാളനിതുവടര  അവഗണനികടപട  കേനിടനനിരുന

മത്സവടതഭാഴനിലഭാളനികേളുടട  ടതഭാപനിയനില്  ടപഭാനതൂവല്  ചേഭാര്ത്തുന  ചേരനിത്ര

സലാംഭവമഭാണസ.  ബഹമഭാനടപട  കകേരള  മുഖവമന്ത്രനി  ഈ  ടതഭാഴനിലഭാളനികേടള

'കകേരളതനിടന്റെ  കസന'  എനസ  വനികശഷനിപനിച്ചതുലാം  കകേരള  കമഭാഡലനിനസ  ഇണങ്ങുന

തനിലകേച്ചഭാര്തഭാണസ. 
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യുദസമഭാനമഭായ  സഭാഹചേരവങ്ങളനിടലകപഭാടല  ശഭാസ്ത്രതീയമഭായ  സഭാകങ്കെതനി
കേതനികേവള രക്ഷഭാദനതവമഭാണസ  നമ്മുടട  കസനഭാവനിഭഭാഗലാം  നടതനിയതസ.  രഭാപകേല്
കഭദമനില്ലഭാടത ഈ ധതീരദനതവതനില് പങ്കെഭാളനികേളഭായ മുഴുവന ലസനനികേകരഭാടുലാം ഈ
നഭാടുലാം  നഭാടഭാരുലാം  കേടടപടനിരനിക്കുകേയഭാണസ.  കേരുണയുലാം  നനയുലാം  ഉതരവഭാദനിതഗ
കബഭാധവമുള  യുവതയഭാണസ  തങ്ങടളനസ  ടതളനിയനിക്കുന  പ്രവര്തനമഭാണസ
കകേരളതനിടല യുവജനങ്ങള നനിര്വഹനിച്ചതസ. പലതരലാം കൂടഭായ്മകേളനിലൂടട ഒത്തുകചേര്നസ
ലകേകകേഭാര്ത്തുപനിടനിക്കുന,  മഹഭാനഭായ മഭാര്കസ നനിരതീക്ഷനിച്ച യുവജനങ്ങടളക്കുറനിചള,
കസഭാഷവല്  കേവഭാപനിറ്റലനിനുമുനനില്  പ്രളയലാം  സൃഷ്ടനികച്ചകഭാമഭായനിരുന  മഹഭാദുരന്തലാം
ഒഴനിവഭായനികപഭാവകേയഭായനിരുന.  അകതഭാടടഭാപലാം  പ്രളയദുരന്തടത  സലാംബനനിച്ചസ
വഭാര്തകേള  യഥഭാവനിധലാം  കലഭാകേതനിനുമുനനില്  എതനിച്ച  മുഴുവന  മഭാധവമ
പ്രവര്തകേകരയുലാം ഹൃദയതനില്ടതഭാടസ അഭനിവഭാദവലാം ടചേയ്യുകേയഭാണസ. 

പ്രളയലാം ഏതസ  രൂപതനില് വളര്നടവനലാം അതനിനസ  ഭഭാവനിയനില് സഗതീകേരനികകണ
സമതീപനതനിനുലാംകൂടനി  ഈ  ചേര്ച്ചകേള  പ്രകയഭാജനകേരമഭായനി  തതീരുടമനസ  ഞഭാന
കേണകഭാക്കുകേയഭാണസ.  ഞഭാന  ചേനില  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ഇവനിടട  സമര്പനിക്കുകേയഭാണസ.
വവഭാവസഭായനികേ  വനിപ്ലവതനിടന്റെ  ഉകപഭാല്പനമഭായനി  കലഭാകേടമമ്പഭാടുലാം  ഇകപഭാള
അനുഭവനിചടകേഭാണനിരനിക്കുന  ഏറ്റവലാം  വലനിയ  വനിപതസ  കേഭാലഭാവസഭാ  വവതനിയഭാന
തനികന്റെതഭാണസ.  പ്രകൃതനിടയ  വനിസ്മരനിചടകേഭാണള  മനുഷവടന്റെ  വനികവകേരഹനിതമഭായ
പ്രവര്തനലാം,  പ്രകതവകേനിച്ചസ  കേഴനിഞ്ഞെ  ഒരു  നൂറ്റഭാണഭായനി  അന്തരതീക്ഷതനില്
മഭാറ്റനിമറനിച്ചനിലകേള  ഉണഭായനിടകഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ.  ഉനഷഭാവനിടന്റെ  കമഭാതതീതമഭായ
വര്ദനവനിനുലാം  കേഭാര്ബണ്ഡകയഭാലകഡസ  ഉളടപടടയുള  വഭാതകേങ്ങളുടട  അനനിയന്ത്രനി
തമഭായ ടപരുപതനിനുലാം ഇടവരുതനിയനിടണസ. ഹരനിതഗൃഹ വഭാതകേങ്ങളഭായ കേഭാര്ബണ്
ഡകയഭാലകഡസ,  സളഫെര്ഡകയഭാലകഡസ,  മതീടടഥന,  ഓകസഭാണ്,  ഏകറഭാകസഭാളസസ
അഥവഭാ അന്തരതീക്ഷതനിടല ടപഭാടനിപടലങ്ങള, നതീരഭാവനി, ലഹകഡഭാ കക്ലേഭാകറഭാഫ്ലൂകറഭാ
കേഭാര്ബണ്  എനനിവയുടട  കതഭാതസ  ആശരവകേരമഭായ  രതീതനിയനില്  വര്ദനിക്കുകേയുലാം
കേഭാലഭാവസഭാ  വവതനിയഭാനതനിനസ  കവഗത  കൂടകേയുലാം  ടചേയ്യുന.  തുടര്ഫെലമഭായനി
നനിനച്ചനിരനികഭാതവനിധലാം  വരളച്ച,  ഓരു  ടവളതനിടന്റെ  തളനികയറ്റലാം,  കമഘ
വനികസഭാടനലാം,  ടകേഭാടുങ്കെഭാറ്റസ,  കപമഭാരനി,  ടവളടപഭാകലാം,  ധ്രുവപ്രകദശങ്ങളനില്  കപഭാലലാം
ഹനിമപഭാളനികേള ഉരുകേല്, കേടല്നനിരപസ ഉയരല്, ലജവലവവനിധവകശഭാഷണലാം എനതീ
വനിപത്തുകേളകസ  ഇടവരുത്തുകേയുലാം  ടചേയ്യുന.  മനുഷവരഭാശനിയുടട  വനിശപസ
വര്ദനിപനിക്കുനതനിലലാം അവര്കസ സഭാനചേലനലാം വരുത്തുനതനിലലാം അതസ  അനല്പമഭായ
പങ്കുവഹനിക്കുനടണനസ ആകഗഭാള  സലാംഘടനയുടട  2018-ടല  സുസനിര  വനികേസന
റനികപഭാര്ടനില് ടവളനിടപടുത്തുനണസ.
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കൃഷനിനഭാശലാംമൂലലാം  ഭക്ഷവക്ഷഭാമതനിനുലാം  കപഭാഷകേഭാഹഭാരതനിടന്റെ   ലഭവതയ്ക്കുലാം
വല്ലഭാത  കകേഭാടലാം  സലാംഭവനിക്കുനണസ.  കൂടഭാടത  ടവളടകടമൂലലാം  വനിവനിധതരലാം
അണുകളുലാം  ക്ഷുദജതീവനികേളുലാം  അമ്പരനിപനിക്കുലാംവനിധലാം  ടപരുകുകേയുലാം  ആകരഭാഗവ  പ്രശ്നങ്ങളുലാം
തതീരഭാകരഭാഗങ്ങളുലാം നനിതവസലാംഭവമഭായനി  മഭാറുകേയുലാം  ടചേയ്യുന.  ഇതസ  ശദനിച്ചനിടല്ലങ്കെനില്
ഇതരലാം കരഭാഗങ്ങളമൂലലാം  അടുത  25  വര്ഷതനിനുളനില് ശരഭാശരനി  2.50  ലക്ഷലാം
കപര്കസ  ആകഗഭാളവവഭാപകേമഭായനി  ജതീവഹഭാനനി   സലാംഭവനിക്കുടമനസ  അടുതകേഭാലതസ
കലഭാകേഭാകരഭാഗവ സലാംഘടന ചൂണനികഭാണനിക്കുന.

ഈ നൂറ്റഭാണനിടന്റെ പ്രഭാരലാംഭലാം മുതല് ഇനകഡഭാ - പസഫെനികേസ സമുദ കമഖലയനിലലാം
അറ്റസ ലഭാന്റെനികേസ  സമുദ  കമഖലയനിലലാം  അടനികടനി  അനുഭവടപടടകേഭാണനിരനിക്കുന
ടകേഭാടുങ്കെഭാറലാം  കേഭാടതതീയുലാം  ടവളളടപഭാകവലാം  മനുഷവരഭാശനിടയ  നനിരന്തരമഭായനി
ഭതീഷണനിടപടുത്തുകേയുലാം ടവല്ലുവനിളനി ഉയര്ത്തുകേയുലാം ടചേയ്യുന. അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര ഗകവഷണ
പഭാനലനിടന്റെ 2006-ടല റനികപഭാര്ടസ അതനിടന്റെ ഭതീതനിദമഭായ അവസയനികലയസ ടവളനിച്ചലാം
വതീശുനണസ.  പരനിസനിതനി തകേര്ച്ചയുലാം വനനശതീകേരണവലാംമൂലലാം അന്തരതീക്ഷ ഊഷഭാവനില്
കേഭാര്ബണ് സലാംയുകങ്ങളുടട കമഭാതതീതമഭായ വര്ദനവലാം കേഭാലഭാവസഭാ വവതനിയഭാനതനിനസ
ഇടവരുത്തുനടണനസ  റനികപഭാര്ടസ  സഷ്ടമഭാക്കുനണസ.  സലാംഗതനികേള  കവണവനിധലാം
ഉളടകഭാണനിടല്ലങ്കെനില്  2004-ടല  സുനഭാമനിയുലാം  2015-ല്  അകമരനികയനിലണഭായ
ടകേഭാടുങ്കെഭാറലാം  2017  -ടല  ഓഖനി  ചുഴലനികഭാറലാം  വരുതനിയ  വനിനകേള  കൂടടക്കൂടട
അനുഭവനികകണതഭായനി  വരുലാം.  ഇതരലാം  ദുരനിതങ്ങളമൂലലാം  ആളനഭാശലാം  കൂടഭാടത
ഇന്തവയുടട  കദശതീയ വരുമഭാനതനിടന്റെ ശരഭാശരനിയനില്  2.8  ശതമഭാനതനിടന്റെ കുറവ
ണഭാകുടമനസ കേണകഭാകടപടുന.  പരനിസനിതനി സന്തുലനിതഭാവസ നനിലനനിര്തനിയുലാം
ലജവലവവനിദവലാം  സലാംരക്ഷനിചടകേഭാണളള  വനികേസന  തന്ത്രലാം  അനുവര്തനികലമഭാണസ
കൂടുതല്  അഭനികേഭാമവലാം.  ഉപരനിയഭായനി  പ്രകൃതനിയുടട  തഭാങ്ങുകശഷനികനുസൃതമഭായ
പ്രവര്തനങ്ങള നനിര്വഹനികടപടണലാം. ഈ പശഭാതലതനില് കകേരളതനിലണഭായ
മഹഭാപ്രളയടത  അവകലഭാകേനലാം  ടചേയ്യുകേയുലാം  വനിലയനിരുത്തുകേയുലാം  കമഭാചേനതനിടന്റെ
തന്ത്രലാം ആവനിഷ്കരനിക്കുകേയുലാം കവണലാം. സതീസണനിടല നനിരന്തരമഭായ മഴയുലാം ആഗസസ 15,
17  തതീയതനികേളനിലണഭായ  അതനിവൃഷ്ടനിയുലാം  മഹഭാപ്രളയതനിടന്റെ  കതഭാതസ  1924 -ടല
പ്രളയകതകഭാള ഭതീതനിദമഭാകനി.  ലക്ഷകണകനിനുകപര് ഭവനരഹനിതരഭായനി,  ഉകദ്ദേശലാം
483  കപര്കസ  ജതീവഹഭാനനി  സലാംഭവനിച.  കൃഷനി,  മൃഗസലാംരക്ഷണലാം,  മത്സവകമഖല,
അടനിസഭാന സനകേരവലാം,  വവവസഭായലാം,  വഭാണനിജവലാം,  ഊര്ജ കമഖല എനനിവയനില്
പ്രഭാഥമനികേമഭായനി  കേണകഭാകനിയതനികനകഭാള  എത്രകയഭാ  ഇരടനി  നഷ്ടലാം  വരുടമനസ
ഇനടലതടന  ബഹമഭാനടപട  മുഖവമന്ത്രനി  വവകമഭാകനികഴനിഞ്ഞെനിടണസ.
വതീടുകേള,  കറഭാഡസ,  ലവദത്യുതനി,  കുടനിടവളളലാം,  ശുചേനിതഗസലാംവനിധഭാനങ്ങള  എനനിവ
തഭാറുമഭാറഭായനി.  ജനങ്ങള  അക്ഷരഭാര്തതനില്  ഭയനസ  വനിറങ്ങലനിചകപഭായടതല്ലഭാലാം
പരനിഗണനിക്കുകമ്പഭാള കകേരളതനിടന്റെ  നഷ്ടകണകസ  ഉയര്ന  കതഭാതനിലഭായനിരനിക്കുലാം.
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സനര്ഭതനിനനുസരനിച്ചസ  സര്കഭാരുലാം  ജനങ്ങളുലാം  വളടര  ജഭാഗ്രതകയഭാടട  ഉണര്ന
പ്രവര്തനിച്ചതനിനഭാല്  ടപഭാലനിഞകപഭാകയകഭാമഭായനിരുന  പതനിനഭായനിരകണകനിനസ
മനുഷവജതീവനുകേടള  ദുരന്തമുഖത്തുനനിനലാം  അത്ഭുതകേരമഭായനി  രക്ഷടപടുതഭാന
കേഴനിഞ.  ഇകഭാരവതനില്  സര്കഭാരനിടന്റെ  കനതൃതഗതനില്  മത്സവകമഖലയനിടല
ടതഭാഴനിലഭാളനികേളുലാം ആര്മനിയുലാം കനവനിയുലാം കകേഭാസസ ഗഭാര്ഡുലാം ദുരന്തനനിവഭാരണ കസനയുലാം
കപഭാലതീസുലാം  സനദ  പ്രവര്തകേരുലാം  മറളളവരുലാം  അനുഷനിച്ച  കസവനങ്ങള
വനിവരണഭാതതീതവലാം അതനിരുകേളനില്ലഭാത അഭനിനനനമര്ഹനിക്കുനതുമഭാണസ. 

എറണഭാകുളലാം  ജനില്ലയനില്  975-ഓളലാം  കേവഭാമ്പുകേളനിലഭായനി  നഭാലസ  ലക്ഷകതഭാളലാം
കപടരയഭാണസ  മഭാറ്റനിപഭാര്പനിച്ചതസ.  65 -ഓളലാം  മരണലാം  റനികപര്ടസ  ടചേയനിടണസ.
രക്ഷഭാപ്രവര്തനതനിനനിടയനില്  എടന്റെ  മണ്ഡലതനില്  നനിനലാം  കേഭാണഭാതഭായ
ടചേറുപകഭാരടന  ഇനനിയുലാം  കേണകേനിടനിയനിടനില്ല.  അതനിടന്റെ  വനിശദഭാലാംശങ്ങളനികലയസ
സമയക്കുറവമൂലലാം ഞഭാന കേടക്കുനനില്ല.  

മഹഭാപ്രളയലാംമൂലലാം  കകേരള  ഭൂപ്രകൃതനിയുലാം  ആവഭാസകകേന്ദ്രങ്ങളുലാം  അടനിസഭാന
സനകേരവങ്ങളുലാം  ജനജതീവനിതവലാം  തഭാറുമഭാറഭായ  പശഭാതലതനില്  സര്കഭാര്  ഉതര
വഭാദനിതഗതനില്  നവകകേരളലാം  സൃഷ്ടനിടച്ചടുകഭാന  ആസൂത്രനിതമഭായ  രതീതനിയനില്
ഏകകേഭാപനിതവലാം  കേഭാരവക്ഷമവമഭായ  പദതനി  പ്രവര്തനങ്ങള  നനിര്വഹനികകണനി
യനിരനിക്കുന.  പുനനഃസൃഷ്ടനി വനിഭഭാവന ടചേയ്യുന ഭഗതീരഥ യത്നതനില് ശദയൂകനണനി
വരുന  ഘടതനില്  ഇനനി  വനിവരനിക്കുന  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പരനിഗണനിക്കുനതസ
ഉചേനിതമഭായനിരനിക്കുടമനസ ഞഭാന കേണകഭാക്കുന.

1. മഹഭാപ്രളയതനില്  ആകേമഭാനലാം  സലാംഭവനിച്ച  ടവളളടപഭാകതനിടന്റെ
ഉയര്ന ടലവല് അതതനിടതസ അളനസ തനിടടപടുത്തുകേ. 

2. 1991 -ലലാം  2003-ലലാം ബഹമഭാനടപട സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി ആവര്തനിച്ചസ
ഉതരവനിടതുകപഭാടല  കേഭാലഭാവസഭാ  വവതനിയഭാനടത  സലാംബനനിച്ചസ
ഗ്രഭാമതീണ - നഗരവഭാസനികേടള കബഭാധവത്കേരനിക്കുകേ.

3. കേഭാലഭാവസഭാ സഭാക്ഷരതടയക്കുറനിച്ചസ ശരനിയഭായ അറനിവസ നല്കുകേ. 

4. പ്രകൃതനി ദുരന്തങ്ങള അതനിജതീവനികഭാന പരനിശതീലനലാം ടകേഭാടുക്കുകേ.

5. കേഭാലഭാവസഭാ  വവതനിയഭാനതനിടന്റെ  ആഘഭാതലാം  ലഘൂകേരനികഭാന
മഭാര്ഗങ്ങള സഗതീകേരനിക്കുകേ. 

6. പരനിസനിതനി  വവതനിയഭാനവമഭായനി  ടപഭാരുതടപടസ  ജതീവനികഭാന
കപ്രരനിപനിക്കുകേ. 
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7. പരനിസനിതനികനിണങ്ങനിയ സുസനിര വനികേസന രതീതനി അനുവര്തനിക്കുകേ;
സന്തുലനിതമഭായ ആവഭാസവവവസ നനിലനനിര്ത്തുകേ. 

8. കേഭാറ്റഭാടനി-കേണല്  വനവത്കേരണതനിലൂടട  ലജവകേവചേവലാം  ലജവ
കവലനിയുലാം പടുത്തുയര്തനി തതീരകദശങ്ങള സലാംരക്ഷനിക്കുകേ.  

9. മണസ,  വഭായു,  ടവളളലാം  തുടങ്ങനിയവ  ഗുണസവനികശഷതകയഭാടട
പരനിരക്ഷനിക്കുകേ. 

10. കേഭാലഭാവസഭാ  വവതനിയഭാനലാം  മുതല്മുടകനിനുളള  കമഖലകൂടനിയഭായനി
മഭാറ്റനിടയടുകണലാം. 

11. പ്രകൃതനിയുടട  തഭാങ്ങുകശഷനികനുസൃതമഭായ  വനികേസനരതീതനികേള
മഭാത്രകമ പനിന്തുടരഭാവ. 

12. നദനികേളനിലലാം  ജലഭാശയങ്ങളനിലലാം  അടനിഞകൂടനിയ  എകലലാം  മണലാം
നനിശനിത സമയതനിനുളളനില്തടന  നതീകലാംടചേയസ  അവയുടട
ലജകവഭാകതജനകശഷനി  വര്ദനിപനികണലാം.  അഴനിമുഖങ്ങളനിലലാം  തുറ
മുഖങ്ങളനിലലാം  അടനിഞ  കൂടനിയനിടളള  എകലലാം  മണലാം  യുദകേഭാലഭാടനി
സഭാനതനില് നതീകലാം ടചേയ്യുകേ. നതീകലാം ടചേയടപട കപഭാഷകേസമൃദമഭായ
എകല് ഉപകയഭാഗടപടുതനി കൃഷനിരതീതനികേള വനികേസനിപനിക്കുകേ. 

13. കുടനിടവളള കസഭാതസ്സുകേള ഫെലപ്രദമഭായനി സലാംരക്ഷനിക്കുകേ. 

14. നൂതന സഭാകങ്കെതനികേവനിദവകേള ഉപകയഭാഗനിച്ചസ  മഭാലനിനവ  നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം
കേഭാരവക്ഷമമഭായനി നനിര്വഹനിക്കുകേ. 

15. അതനിനൂതനവലാം  മഭാലനിനവരഹനിതവമഭായ  സഭാകങ്കെതനികേ  വനിദവകേള
പ്രകയഭാജടപടുതനി ജനജതീവനിതലാം ഉകനഷദഭായകേമഭാക്കുകേ. 

16. ജഡഭാവസയനിലഭായ കേലയുലാം സലാംസഭാരവലാം ശുഭഭാപനിവനിശഗഭാസവലാം മറ്റസ
മൂലവങ്ങളുലാം വതീടണടുകഭാന ഉചേനിതമഭായ നടപടനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കുകേ.

17. നനിശലഭാവസയനിലഭായ  പ്രതഭാപലാം  പൂര്വസനിതനിയനികലകല്ല  മറനിച്ചസ
നവകകേരളലാം അതനിടന്റെ മഹനതീയമഭായ അര്തതനില് സൃഷ്ടനിടച്ചടുകലഭാണസ
സര്വപ്രധഭാനമഭായ ലക്ഷവടമന കബഭാധലാം ജനങ്ങളനിലണര്ത്തുകേ. 

18. ടവല്ലുവനിളനികേള  സമര്തമഭായനി  തരണലാം  ടചേയഭാന  ആത്മഭാര്തവലാം
സതവസനവമഭായ കസവനലാം സമര്പനികലഭാണസ ദനതവ നനിര്വഹണ
തനിടന്റെ  ആണനികലസ ല്ല് എന മുദഭാവഭാകേവലാം പനരജനങ്ങള ഏടറ്റടുകണലാം.
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19. കസവനസനദരഭായ  യുവജനങ്ങളുടടയുലാം  സര്കഭാരനിതര  കേര്മ്മേ
സലാംഘടനകേളുടടയുലാം  വവകനികേളുടടയുലാം  കേഴനിവലാം  കേര്മ്മേകശഷനിയുലാം
നവകകേരള  സൃഷ്ടനി  എന ദനതവലാം  സഭാക്ഷഭാത്കേരനികഭാന  വനിനനികയഭാ
ഗനിക്കുകേ. 

20. വനിവനിധ  വകുപ്പുകേള,  കുടുലാംബശതീ,  യുവജനകൂടഭായ്മകേള,  സനദ
പ്രവര്തകേര്  എനനിവടര  ഉളടപടുതനി  വനികല്ലജടനിസഭാനതനില്
ഡനിസഭാസര് മഭാകനജസ ടമന്റെസ ടസല് പ്രവര്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുകേ.

ലവപനിന  മണ്ഡലതനില്  78  റനിലതീഫെസ  കേവഭാമ്പുകേളനിലഭായനി  75000  കപടര
മഭാറ്റനിപഭാര്പനിച.  ലവപനിന ഫെനിഷനിലാംഗസ  ഹഭാര്ബര് കകേന്ദ്രതീകേരനിച്ചസ  സലാംഘടനിപനിച്ച  200
വളളങ്ങള ദുരന്തകമഖലയനില് അയച്ചസ പതനിനഭായനിരകണകനിനസ ജനങ്ങളുടട ജതീവന
രക്ഷനിക്കുവഭാന  9  00 -കതഭാളലാം  മത്സവടതഭാഴനിലഭാളനികേള പങ്കുവഹനിച.  ഇവടര  കകേഭാ-
ഓര്ഡനികനറ്റസ  ടചേയഭാന  കേഴനിഞ്ഞെതനില്  സകന്തഭാഷനിക്കുന.  ജനില്ലഭാ  കേളകറുടട
കനതൃതഗതനില് കേണ്കട്രഭാള റൂലാം തുറനസ  ദുരനിതഭാശഗഭാസപ്രവര്തനതനില് നല്ല പങ്കെസ
വഹനിച.   മണ്ഡലതനിടല  മനിഥുന  എന  ടചേറുപകഭാരന  രക്ഷഭാപ്രവര്തനതനില്
പടങ്കെടുക്കുകമ്പഭാള  ഒഴുകനില്  ഒലനിചകപഭായനി.  കകേഭാങ്ങഭാടസ  കറഭാകനി  എനയഭാള
മനലാംടനഭാന്തസ ആത്മഹതവ ടചേയ. 

ടകേഭാല്ലവര്ഷലാം  1099-ല്  അതനിദഭാരുണമഭായ  ടവളളടപഭാകലാം  ഉണഭായകപഭാള
രക്ഷഭാപ്രവര്തനതനിനുകവണനി  കനതൃതഗലാം  ടകേഭാടുതവരനില്  പ്രമുഖസഭാനതീയന
രഭാഷ്ട്രപനിതഭാവഭായ  മഹഭാത്മഭാഗഭാനനിയഭായനിരുന.  അകദ്ദേഹലാം  1099-ടല  ടവളള
ടപഭാകതനിടന്റെ  ടകേടുതനിയനില്  അകേടപടവടര  സഹഭായനികഭാന  കവണനി  ഫെണസ
നല്കേണടമനസ അഭവര്തന നടത്തുകേയുണഭായനി.  ഒരു മഭാസടത ശമ്പളതനിനുലാം മറ്റസ
സഹഭായതനിനുമുളള  അഭവര്തന  ഇനടത  കേഭാലഘടതനിടന്റെ  ചേരനിത്രതനില്
സഖഭാവസ  പനിണറഭായനി  വനിജയടന്റെ  കനതൃതഗതനില്  നടത്തുന.  1099-ല്  ഗഭാനനിജനി
നടതനിയ  അഭവര്തനയുടട  ഫെലമഭായനി  ഒരുലക്ഷലാം  രൂപയഭാണസ  കേനിടനിയതസ.  ഒരു
മഹഭാമുകനറ്റമഭായനിരുന  അതസ.  അനസ  ഗഭാനനിജനിയുലാംകൂടനി  സഹഭായനിച്ചസ  കകേരളടത
ലകേപനിടനിചയര്തനി.  കകേരളടമഭാടഭാടകേ  സഹഭായനിച്ചസ  മുഖവമന്ത്രനിയുടടയുലാം  പ്രതനിപക്ഷ
തനിടന്റെയുലാം മടറ്റല്ലഭാ വനിഭഭാഗലാം ജനങ്ങളുടടയുലാം കനതൃതഗതനില് ലകേപനിടനിചയര്തഭാന
ഒരുമനിച്ചസ  മുകനഭാടസ  കപഭാകേഭാന  നമുകസ  കേഴനിയണലാം.  അകഭാലതസ  ഒരു  പവന
സഗര്ണതനിടന്റെ വനില  15  രൂപയഭായനിരുന. 6542  പവടന്റെ വനിലയഭാണസ  ഗഭാനനിജനി
നടതനിയ  ആഹഗഭാനതനിടന്റെ  ഫെലമഭായനി  ലഭനിച്ചതസ.  ഈ  സര്കഭാരനിടന
സലാംബനനിച്ചനിടകതഭാളലാം  തുറന  മനകസഭാടട  ബഹമഭാനടപട  മുഖവമന്ത്രനി
നടതനിയനിടളള  സഹഭായഹസ്തങ്ങള  വൃഥഭാവനിലഭാകേനില്ല.  അതനിനസ  പൂര്ണ  പനിന്തുണ
പ്രഖവഭാപനിച്ചസ  ഒരു  ജനമുകനറ്റലാം  ജഭാതനി-മത-രഭാഷ്ട്രതീയ  വവതവഭാസങ്ങളകപ്പുറലാം
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ഉയര്നവനനിടണസ.  ഈ  സര്കഭാരനിടന  സലാംബനനിച്ചനിടകതഭാളലാം  കഡഭാ.  മഭാര്ടനിന
ലൂഥര്  കേനിലാംഗസ  പറഞ്ഞെ  കേഭാരവങ്ങളഭാണസ  അനുകയഭാജവമഭായനിടളളടതനസ  ഞഭാന
വനിശഗസനിക്കുന. അകദ്ദേഹലാം പറഞ ''നനിങ്ങളുടട ജതീവനിതതനില് സങ്കെതീര്ണമഭായ ഒരു
സഭാമൂഹവപ്രശ്നലാം  ഉയര്നവരുകമ്പഭാള  നനിങ്ങള  മനനമഭാണസ  സഗതീകേരനിക്കുനടതങ്കെനില്
മരണടത  സഗയലാം  സഗതീകേരനിക്കുനതനിനസ  തുലവമഭായനിരനിക്കുലാം,  നനിങ്ങള  ശകമഭായനി
പ്രതനികേരനിക്കുനടവങ്കെനില്  ജതീവനിതടത  ഇഷ്ടടപടുനതഭായനി  കേണകഭാകഭാലാം.
മരണടത  സഗതീകേരനികണകമഭാ  അകതഭാ  ജതീവനിതടത  സഗതീകേരനികണകമഭാ  എനസ
നനിങ്ങളകസ  നനിശയനികഭാലാം".  കഡഭാ.  മഭാര്ടനിന  ലൂഥര്  കേനിലാംഗസ  പറഞ്ഞെതുകപഭാടല
ജതീവടന  കസ്നേഹനികഭാനുലാം  ജതീവനിതടത  സഗതീകേരനികഭാനുമഭാണസ  ശതീ.  പനിണറഭായനി
വനിജയടന്റെ  കനതൃതഗതനിലളള  ഗവണ്ടമന്റെസ  ഈ  കേഭാലതനില്  മുകനഭാടവനതസ.
അങ്ങടന  മുകനഭാടവനതസ  ഒറ്റടപടതഭായനിരുനനില്ല,  ഒടഭാടകേയുളള  ഒരുമയുടട
സലാംസഭാരമഭായനിരുന.  കേഭാലടതയുലാം  ചേരനിത്രടതയുലാം  സഭാക്ഷനിനനിര്തനി  അതസ  പങ്കെസ
വയ്ക്കുകേയുലാം ടചേയ്യുന. നവകകേരള സൃഷ്ടനികഭായനി ഭനിനനിപനിടന്റെ വഴനികേള മഭാറകേ,  രഭാജവലാം
അസഭാധഭാരണമഭായ  പ്രതനിസനനി  കനരനിടുന  സനര്ഭതനില്  അതനിജതീവനികഭാന
ഒരുമയുടട  കേരുതനില്  വനിശഗഭാസലാം  അര്പനിച്ചസ  ഭനിനനിപനിടന്റെ  വഴനികേള  മറക്കുകേ.
ഒനനിപനിടന്റെ വഴനികേളനിലൂടട സഞരനിക്കുകേ. അതനിനുളള ചേര്ച്ചകേളുലാം തതീരുമഭാനങ്ങളുമഭായനി
കേയ്യുലാംടമയ്യുലാം  മറനസ  നവകകേരള  സൃഷ്ടനിക്കുളള  പ്രതനിജ്ഞയഭാകേടട   ഈ  സകമ്മേളന
ചേര്ച്ച എനഭാഗ്രഹനിചടകേഭാണസ  എടന്റെ വഭാക്കുകേള ചുരുക്കുന.

ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന:  സര്,  ഉപകക്ഷപടത  പനിന്തഭാങ്ങുന.
സഭാധഭാരണകഭാരഭായ  മനുഷവരുടട  ജതീവനിതതനിനുലാം  അവരുടട  സഗപ്നങ്ങളക്കുലാം
മുകേളനില് ഒഴുകേനിടയതനിയ ഒരു മഹഭാപ്രളയതനിനുകശഷമഭാണസ നഭാലാം ഒരുമനിചകൂടുനതസ.
ലക്ഷകണകനിനസ മലയഭാളനികേളുടടകമല് ദുരനിതമഭായനി ടപയനിറങ്ങനിയ ഈ മഹഭാദുരന്തലാം
കകേരളതനിടന്റെ  വലനിടയഭാരു  ഭഭാഗടത  മുഴുവന  തകേര്തസ  തരനിപണമഭാകനി
യനിരനിക്കുകേയഭാണസ.  ഉടുതുണനികസ മറുതുണനിയനില്ലഭാടത ദുരനിതഭാശഗഭാസ കേവഭാമ്പുകേളനികലകസ
ജതീവനുലാംടകേഭാണസ  രക്ഷടപടസ  ഓടനിടയതനിയ  പഭാവടപട  മനുഷവരുടട
ലദനവതയഭാര്ന  മുഖലാം  നമ്മേടളടയല്ലഭാവടരയുലാം  അലടകേയഭാണസ.  നനിസഹഭായരഭായ
മനുഷവരനില്  ചേനിലര് കേവഭാമ്പുകേളനില്നനിനലാം തകേര്ന വതീടുകേളുടട മുനനില്കപഭായനിനനിനസ
മഭാറതടനിച്ചസ നനിലവനിളനിക്കുകേയഭാണസ,  ചേനിലര് നമ്മേടള കേഭാണുകമ്പഭാള വനിതുമ്പുകേയഭാണസ,
ചേനിലരുടട മുഖതസ നനിസലാംഗഭഭാവമഭാണസ,  നടമ്മേ കപടനിടപടുത്തുന മുഖഭഭാവങ്ങളുമഭായനി
ചേനില  ആളുകേള  നനില്ക്കുന.  ഒരു  മനുഷവഭായുസസ  മുഴുവന  കചേഭാരനതീരഭാകനി
പണനിടയടുതസ ഇനസഭാളടമന്റെസ വവവസയനിലലാം കേടലാംവഭാങ്ങനിയുലാം ബഭാങ്കുകേളനില്നനിനസ
കലഭാടണടുത്തുലാം  വഭാങ്ങനിക്കൂടനിയ  വതീടസഭാമഗ്രനികേളുലാം  വതീടുടമല്ലഭാലാം  ടവളളതനില്
ഒഴുകേനികപഭായ ദനര്ഭഭാഗവകേരമഭായ സനിതനിവനികശഷമഭാണുണഭായതസ.



26       കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ 30, 2018

10.00 AM]

കേവഭാമ്പുകേളനില്നനിനസ  തനിരനിച്ചസ  വതീടുകേളനികലയസ  എത്തുകമ്പഭാള  ഭക്ഷണതനിനസ
വകേയനില്ലഭാടത,  കേനിടകഭാന  പഭായയനില്ലഭാടത,  പുതപനിലഭാടത,  വസ്ത്രങ്ങളനില്ലഭാടത,
പഭാത്രങ്ങളനില്ലഭാടത,  അടുപനില്ലഭാടത  എന്തഭാണസ  ടചേകയണടതനറനിയഭാടത  ജതീവനിതലാം
വഴനിമുടനി  നനില്ക്കുന  ലക്ഷകണകനിനസ  ആളുകേളഭാണുളളതസ.   അങ്ങടനയുളള
അമ്പതനിനഭായനിരലാം വതീടുകേടള പ്രതനിനനിധഭാനലാം ടചേയ്യുന എലാം.എല്.എ.  കൂടനിയഭാടണന
ദനര്ഭഭാഗവവമഭായഭാണസ ഞഭാന ഇവനിടട നനില്ക്കുനതസ.

ലഭാവഭാ  പ്രവഭാഹലാംകപഭാടല  ഒഴുകേനിടയതനിയ  മലയുടടയുലാം  ടവളളതനിടന്റെയുലാം
അടനിയനില്ടപടസ  തകേര്നകപഭായ  കുടുലാംബങ്ങള,  രക്ഷഭാപ്രവര്തനതനിനനിടയനിലലാം
രക്ഷടപടുനതനിനനിടയനിലലാം  ജതീവനിതലാം  കഹഭാമനികകണനിവന  പഭാവടപട  മനുഷവര്,
അങ്ങടന  കകേരളലാം  സങ്കെടങ്ങളുടടയുലാം  ദുരനിതങ്ങളുടടയുലാം  ദുരനിതപര്വതനിലഭാണസ
നനില്ക്കുനതസ.  നമുകസ  ഇവടര  ജതീവനിതതനികലയസ  തനിരനിചടകേഭാണവരണലാം.
നനിസഹഭായരഭായുലാം  നനിസലാംഗരഭായുലാം  നനില്കകണവരല്ല  നമ്മേള.   നഷ്ടടപട  വതീടുലാം
ഉപജതീവനമഭാര്ഗങ്ങളുലാം  കുഞങ്ങളുടട  പഠനസഭാമഗ്രനികേളുലാം  വതീടപകേരണങ്ങളുലാം
ജതീവനിതതനിടല  പ്രതതീക്ഷകേളുടമല്ലഭാലാം  അവരുടട  മനസനികലയസ  തനിരനിടച്ചതനിച്ചസ
അവടര  സഭാധഭാരണ  ജതീവനിതതനികലയസ  എതനിക്കുകേ  എന  ഏറ്റവലാം  വലനിയ
ടവല്ലുവനിളനിയഭാണസ കകേരളലാം കനരനിടുനതസ.  അതനിനഭായനി കകേരളലാം ഒനഭാകേണലാം,  ഒരുമനിച്ചസ
നനിനസ നഭാലാം അതസ കനടനിടയടുകണലാം.  അകഭാരവതനില് ഞങ്ങളുടട എല്ലഭാവരുടടയുലാം
പൂര്ണ പനിന്തുണ ഉണഭാകുടമനസ ഞഭാന ഉറപ്പു നല്കുന. ജതീവനിതലാം ആരലാംഭനികഭാനുളള
എല്ലഭാ പനിന്തുണയുലാം അവര്കസ നല്കേണലാം.  ഗവണ്ടമന്റെസ പ്രഖവഭാപനിച്ച പതനിനഭായനിരലാം
രൂപയുടട  അടനിയന്തരസഹഭായലാം  എത്രയുലാംടപടടനസ  വനിതരണലാം  ടചേയഭാനുളള
സലാംവനിധഭാനലാം   ഏര്ടപടുതണലാം.  ഇത്രയുലാം  ദനിവസമഭായനിടലാം  സര്കഭാര്  പ്രഖവഭാപനിച്ച
ഭക്ഷവസഭാധനങ്ങളുടട  കേനിറ്റസ  നൂറനില്  ഒരഭാളക്കുകപഭാലലാം  ടകേഭാടുകഭാന  കേഴനിഞ്ഞെനിടനില്ല.
വനിതരണതനിടല  പഭാളനിച്ചകേള  പരനിഹരനിചടകേഭാണസ  എല്ലഭാ  വതീടുകേളനിലലാം  ഭക്ഷവ
സഭാധനങ്ങളുടട കേനിറ്റസ എതനികഭാനുളള ശമമുണഭാകേണലാം. 

ഡഭാമുകേളനില്നനിനസ  ഇനനിയുലാം  ടവളളലാം  തുറനവനിടുകമഭാ  എനഭാണസ  ഇകപഭാഴുലാം

അവര്  കചേഭാദനിക്കുനതസ.  മഭാനസനികേമഭായുലാം  ശഭാരതീരനികേമഭായുലാം  തകേര്നസ

കേനണ്സനിലനിലാംഗനിനസ വനികധയമഭാകകണ ഒരു മരണഭയലാം അവടര വല്ലഭാടത അലടന.

ഇന മഹഭാദുരന്തലാം ഇനനി  ആവര്തനികടപടരുതസ. It was not a natural calamity, it

was  a  man  made  disaster  എനഭാണസ  ഞഭാന  കേരുതുനതസ.  ഇടതഭാരു
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മനുഷവനനിര്മ്മേനിതമഭായ ദുരന്തമഭാണസ.  മഴ തകേര്തസ ടപയ്യുകമ്പഭാള നദനികേള നനിറയഭാന

കേഭാത്തുനനിനസ  എല്ലഭാ  ഡഭാമുകേളുലാം  ഒരുമനിച്ചസ  തുറനസ  മഹഭാപ്രളയലാം  സൃഷ്ടനിച്ചതനിടന്റെ

ഉതരവഭാദനികേള ആരഭാണസ? രഭാഷ്ട്രതീയമഭായ ആകരഭാപണലാം ഉനയനിച്ചസ ഇന ചേര്ച്ചയുടട ഗനരവലാം

കചേഭാര്തനികളയഭാന  ഞഭാന  ആഗ്രഹനിക്കുനനില്ല.  പടക്ഷ,  ടകേടുകേഭാരവസതയുടട,

ആസൂത്രണമനില്ലഭായ്മയുടട,  കുറ്റകേരമഭായ  അനഭാസയുടട  ബഭാകനിപത്രമഭാണസ  ഇന

മഹഭാദുരന്തടമനസ ചേരനിത്രലാം വനിധനിടയഴുതഭാന കപഭാവകേയഭാണസ.  ഡഭാലാം മഭാകനജസ ടമന്റെനിടന്റെ

ആദവഭാക്ഷരലാംകപഭാലലാം അറനിയഭാത ആളുകേടള അതനിടന്റെ ഉതരവഭാദനിതഗലാം ഏല്പനിച്ചതസ

ആരഭാണസ?  അതനിടന  നനിരതീക്ഷനികഭാന,  ഗനര  വപൂര്ണമഭായ  നടപടനികേള

സഗതീകേരനികഭാന നമുകസ കേഴനിയഭാതതസ എന്തുടകേഭാണഭാണസ? ഡഭാലാം മഭാകനജസ ടമന്റെസ എനസ

പറഞ്ഞെഭാല്, ആ ഡഭാമനികലയസ ഒഴുകേനിടയത്തുന ടവളളലാം,  ഡഭാമനില് ടവളളലാം അധനികേലാം

ആകുകമ്പഭാള  നനിയന്ത്രനിതമഭായനി  പുറകതയസ  വനികടണ  ടവളളതനിനസ  ഒരു  വഭാടര്

മഭാകനജസ ടമനലാം കഫഭാ ചേഭാര്ടമുണസ. രണഭാമടത ഘടകേലാം കേഭാലഭാവസഭാ പ്രവചേനമഭാണസ.

മൂനസ, നദതീതടതനിടന്റെ പ്രകതവകേതകേളഭാണസ. ടടഹകഡഭാളജനികല് ഡഭാറ്റയുലാം മതീറ്റകറഭാള

ജനികല് ഡഭാറ്റയുലാം. നഭാലസ, ടവളളലാം ഒഴുകേനികപഭാകകേണ കേടലനിടല ഒനടസ ടലറ്റഭാണസ. 

ഇടുകനി ഡഭാലാം രഭാത്രനി  തുറനസ  ഏഴസ  മണനിക്കൂര് കേഴനിഞ്ഞെസ ടവളളലാം കേടലനികലയസ

എത്തുകമ്പഭാള കവലനികയറ്റമഭായനിരുന. ഇറകനിവനിട ടവളളലാം മുഴുവന കേടല് കേനിഴകകഭാടസ

തളളനി.  അങ്ങടനയഭാണസ  പറവര്  ഉളടപടടയുളള  സലങ്ങള  മുങ്ങനികപഭായതസ.

ഡഭാമനില്നനിനസ  ടവളളലാം  തുറനവനിടുകമ്പഭാള  കവലനിയനിറകമുളള  സമയതസ  ടവളളലാം

തുറനവനിടണടമനളള  പ്രഭാഥമനികേ  പഭാഠലാംകപഭാലലാം  അറനിയഭാടതയഭാണസ  ടചേയനിരനി

ക്കുനതസ.  എല്ലഭാ  മഭാനകഡറ്ററനി  ടപ്രഭാസതീഡത്യുവറുകേളുലാം  ലലാംഘനിചടകേഭാണസ  രഭാത്രനി

മനുഷവന  വതീടുകേളനില്  കേനിടനസ  ഉറങ്ങുകമ്പഭാള  മുനറനിയനിപനില്ലഭാടത  ടവളളലാം

തുറനവനിടുകേയഭാണുണഭായതസ.  

.....(ബഹളലാം)....

ശതീ  .   എസസ  .   രഭാകജന്ദ്രന :  സര്,......

ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷലാംസതീര്:  സര്, ......

മനി  .    സതീകര്:  ശതീ.  എ.  എന.  ഷലാംസതീര്.....ചേര്ച്ചയനില്  നനിങ്ങള

പടങ്കെടുക്കുകമ്പഭാള  പറയഭാനുളളതസ  പറഞ്ഞെഭാല്  കപഭാടര;  ഇടതഭാനലാം  ശരനിയല്ല.

വവതവസ്ത അഭനിപ്രഭായലാം ഉടണങ്കെനില് അതസ ചേര്ച്ചയനില് പറഞ്ഞെഭാല് മതനി.  അങ്ങയുടട

സമയലാം കേഴനിഞ. അങ്ങസ കേണ്ക്ലൂഡസ ടചേയണലാം.
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ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന:  സര്,  ജൂണ്,  ജൂടടല  മഭാസങ്ങളനില്  കേനത
മഴയഭായനിരുന. ജൂടടല 17-ാംതതീയതനി സലാംസഭാനലാം കേണ second highest record
മഴ ടപയ. 8-ാം തതീയതനി മുതല് 18-ാം തതീയതനി വടര Heavy to very heavy rain
falls എനഭായനിരുന കേഭാലഭാവസഭാ പ്രവചേനലാം. 15 മുതല് 20 ദനിവസലാം വടര ഡഭാമനില്
നനിനസ  നനിയന്ത്രനിതമഭായ  അളവനില്  ടവളളലാം  തുറനവനിടഭാനുളള  സമയലാം  ഉണഭായനിടലാം
നനിഷനിയരഭായനി ഒരുമഭാസകഭാലകതഭാളലാം കനഭാകനി നനിന.  ഇടുകനി ഡഭാലാം  2397  അടനി
ആയഭാല് ഞങ്ങള ട്രയല് റണ് നടത്തുടമനസ ടടവദത്യുതനി വകുപ്പുമന്ത്രനി പറഞ്ഞെകപഭാള
ഒരു  കേഭാരണവശഭാലലാം  ടവളളലാം  തുറനവനിടനിടല്ലനസ  ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമന്ത്രനി
പറഞ.  ഇകഭാരവതനില്  വകുപ്പുകേള  തമ്മേനില്  തര്കമുണഭായനിരുന.  ഇതനിനസ
ഉതരവഭാദനികേളഭായ  ഉകദവഭാഗസര്  ആരഭാണസ?  നൂറുകണകനിനസ  ആളുകേടള  ടകേഭാല
ടചേയ,  എല്ലഭാവര്ക്കുലാം  എല്ലഭാലാം  നഷ്ടടപടതനിനുളള  ഉതരവഭാദനികേള  ആരഭാണസ?
ബഹമഭാനടപട  മുഖവമന്ത്രനിയുടട  പ്രസലാംഗതനില്  കേഭാലഭാവസഭാ  പ്രവചേനടതപറ്റനിയുളള
അബദജടനിലമഭായ കേഭാരവങ്ങള   എഴുതനിതനനിരനിക്കുന.  കൃതവമഭായ  കേഭാലഭാവസഭാ
പ്രവചേനലാം ഉണഭായനിടലാം  നദനികേള നനിറഞ കേവനിഞ്ഞെനിടലാം  ഡഭാമുകേള നനിറയഭാറഭായനിടലാം
ആ  ഡഭാമുകേളനില്നനിനസ  ടവളളലാം  തുറനവനിടഭാന  20  ദനിവസലാം  ഉണഭായനിടലാം
ചേലനമറനനിന  സലാംവനിധഭാനമഭായനിരുന  ഇന  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  കേതീഴനില്
പ്രവര്തനിച്ചടതനസ ദു:ഖകതഭാടട പറയഭാന ഞഭാന ആഗ്രഹനിക്കുകേയഭാണസ. 

ഇവനിടട  എന്തസ  രക്ഷഭാപ്രവര്തനമഭാണസ  നടനതസ?  ആദവടത ദനിവസലാം  ഒരു
രക്ഷഭാപ്രവര്തനവലാം  നടനനില്ല.  രണഭാമടത  ദനിവസലാം  സര്കഭാര്  സലാംവനിധഭാനലാം
അനങ്ങനിയനില്ല.  ടഎ.പനി.എസസ.,  ടഎ.എ.എസസ.  ഉകദവഭാഗസടര  ചുമതലടപടുതനി
എനഭാണസ  ബഹമഭാനടപട  മുഖവമന്ത്രനി  പറഞ്ഞെതസ.  രണസ  സനി.ടഎ.-യുലാം  രണസ
എസസ.ടഎ.-യുലാം അടകലാം ഏഴസ കപഭാലതീസസ ഉകദവഭാഗസടര വചടകേഭാണഭാണസ  25000
കപടര  രക്ഷനികഭാനുളള  രക്ഷഭാപ്രവര്തനലാം  പറവരനില്  നടനതസ.  ടടവപനിന
എലാം.എല്.എ.  ശതീ.  എസസ.  ശര്മ്മേ  ഇവനിടടയുണസ.  അകദ്ദേഹലാം  പറഞവനിട
മത്സവടതഭാഴനിലഭാളനികേളുടട  വളളങ്ങള  രക്ഷഭാപ്രവര്തനതനിനസ  ഇറങ്ങനിയതല്ലഭാടത
ഉകദവഭാഗസര് പറഞവനിട ഒരു മത്സവടതഭാഴനിലഭാളനികേളുടട  വളളങ്ങളുലാം  ഞങ്ങളുടട
പ്രകദശതസ  ഇറങ്ങനിയനിടനില്ല.  ടവളളലാം  ഇറങ്ങനിയകപഭാഴഭാണസ  രക്ഷഭാപ്രവര്തനലാം
തുടങ്ങുനതസ.  60  ശതമഭാനതനിലധനികേലാം  ആളുകേള  രക്ഷടപടതസ  ടവളളലാം
ഇറങ്ങനിയതനിനുകശഷമഭാണസ.  നഭാലസ  ദനിവസകതഭാളലാം  ടവളളമനില്ലഭാടത,  ഭക്ഷണമനില്ലഭാടത,
ഒറ്റടപട  കേവഭാമ്പുകേളനിലഭാണസ  അവര്  കേഴനിഞ്ഞെതസ.  രക്ഷഭാപ്രവര്തനതനിടന്റെ
ആദവഭഭാഗലാം  സുഖമനില്ലഭാത ആളുകേടള രക്ഷടപടുതനി ടകേഭാണവരനികേ എനളളതഭാണസ.
അതനിടനഭാരു ആലാംബുലനസുകപഭാലലാം അവനിടട ഉണഭായനിരുനനില്ല. കേവഭാമ്പനില്വച്ചസ മരനിച്ച
രണസ  കപരുടട  ശവലാം  സലാംസരനികഭാന  പറവരനില്  സലമനില്ലഭാതതുടകേഭാണസ
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എറണഭാകുളത്തുളള  ശ്മശഭാനകതയസ  ടകേഭാണകപഭാകേഭാന  ആലാംബുലനസസ  ഇല്ലഭാത
തനിനഭാല്  ട്രഭാനകസഭാര്ടസ  ബസനില്  ബന്ധുകകളഭാടടഭാപലാം  രണസ  ശവശരതീരങ്ങടളയുലാം
കേയറ്റനിവനിടഭാന  ദനര്ഭഭാഗവമുണഭായ  ജനപ്രതനിനനിധനിയഭാണസ  ഞഭാന.  രക്ഷഭാപ്രവര്ത
നങ്ങളുലാം സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം എവനിടടയഭാണസ ഉണഭായനിരുനടതനസ നനിങ്ങള പറയണലാം.
ആര്മനിടയയുലാം  കനവനിടയയുലാം  ടകേഭാണവന  കേഭാരവലാം  പറഞ.  ആര്മനികസ  കബഭാടസ
അലാംബഭാലയനില് നനിനലാം രഭാജസഭാനനില്നനിനലാം ടകേഭാണവകരണനി വന.  ഇങ്ങടനടയഭാരു
രക്ഷഭാപ്രവര്തനലാം നടകതണനി വരുടമന കൃതവമഭായ മുനറനിയനിപ്പുകപഭാലലാം  കസനഭാ
വനിഭഭാഗങ്ങളകസ നല്കേനിയനില്ല. പഭാവടപട മത്സവടതഭാഴനിലഭാളനികേള, നഭാടകേഭാര്, എല്ലഭാ
പഭാര്ടനിയനിലമുളള  രഭാഷ്ട്രതീയ  പ്രവര്തകേര്,  ടപഭാതുപ്രവര്തകേര്  എനനിവര്  ജതീവന
പണയലാം  വച്ചസ  നടതനിയ  രക്ഷഭാപ്രവര്തനതനിടന്റെ  കപരനില്  ആരുലാം  അഭനിമഭാനലാം
ടകേഭാകളണ കേഭാരവമനില്ല. എടന്റെ പ്രകദശതസ  ഇന രക്ഷഭാപ്രവര്തനങ്ങടള ഏകകേഭാപനി
പനികഭാനുണഭായ  ഏറ്റവലാം  വലനിയ  ഉകദവഭാഗസന  തഹസനില്ദഭാര്  ആയനിരുന.
അതനികനകഭാള വലനിയ ഉകദവഭാഗസരഭാരുലാം ആ പ്രകദശടതങ്ങുലാം ഉണഭായനിരുനനില്ല.
നനിങ്ങള  നനികയഭാഗനിച്ച  ടഎ.എ.എസസ.,  ടഎ.പനി.എസസ.  ഉകദവഭാഗസര്
എവനിടടകപഭായനി?  രക്ഷഭാപ്രവര്തനതനിടന്റെ  ഏകകേഭാപനലാംകപഭാലലാം  എലാം.എല്.എ.-
മഭാര്കസ നനിര്വഹനികകണനി വന സനിതനിയഭായനിരുന.  കുറ്റകേരമഭായ അനഭാസകയഭാടു
കൂടനി  ഡഭാമനിടല  ജലലാം  മുഴുവന  തുറനവനിട.  ഡഭാലാം  തുറനവനിടതു  ടകേഭാണല്ല,  മഴ
ടപയതുടകേഭാണഭാണസ ദുരന്തലാം ഉണഭായടതനഭാണസ മുഖവമന്ത്രനി പറഞ്ഞെസ ഫെലനിപനികഭാന
ശമനിച്ചതസ.  ടസനട്രല്  വഭാടര്  കേമ്മേതീഷടന്റെ  പഴയ  റനികപഭാര്ടഭാണസ  മുല്ലടപരനിയഭാര്
കകേസനില്  നമുടകതനിടരയുണഭായ  എല്ലഭാ  വനിധനികേളക്കുലാം  കേഭാരണലാം.  മുല്ലടപരനിയഭാര്
കകേസനില് കകേരളതനിടന്റെ നടുടവഭാടനികഭാന കപഭാകുനതഭാണസ  അങ്ങയുടട നനിലപഭാടസ.
പ്രളയതനിനസ  ഉതരവഭാദനികേളഭായ  ആളുകേടള,  കുറ്റകേരമഭായ  കൃതവലാം  നനിര്വഹനിച്ച
ആളുകേടള  കപ്രഭാസനികേമ്മ്യൂടസ  ടചേയഭാനുളള  നടപടനികേള  സഗതീകേരനികണലാം.  ദുരനിതഭാശഗസ
പ്രവര്തനങ്ങളനിലലാം  ഇന  നഭാടനിടല  മുഴുവന  ജനങ്ങടളയുലാം  സഭാധഭാരണ
ജതീവനിതതനികലയസ  മടകനി  ടകേഭാണവരഭാനുളള  പ്രവര്തനങ്ങളനിലലാം  ഞങ്ങള
കൂടടയുണഭാകുലാം.  മന്ത്രനി ശതീ. എലാം. എലാം. മണനി എടന പരനിഹഭാസകതഭാടുകൂടനി കനഭാകനി
കചേഷ്ട കേഭാണനിച. അകദ്ദേഹലാം നല്ല ടപഭാതുപ്രവര്തകേനുലാം രഭാഷ്ട്രതീയ പ്രവര്തകേനുമഭാണസ.
അകദ്ദേഹലാം  മന്ത്രനിയഭായകപഭാള  സകന്തഭാഷനിച്ച  ആളഭാണസ  ഞഭാന.  പടക്ഷ,  ടടവദത്യുതനി
വകുപസ  അകദ്ദേഹതനിനസ  ടകേഭാടുതകപഭാള  ഞഭാടനഭാനസ  ടനറ്റനിചുളനിച.  അതസ
ശരനിയഭാടണനസ ഇനസ ഇകഭാരവങ്ങടളല്ലഭാലാം നമ്മേടള കബഭാധവടപടുത്തുന. കകേരളടത
തനിരനിചടകേഭാണവരഭാനുളള എല്ലഭാ ശമങ്ങളുലാം നടതഭാന നമുകസ ഒനനിച്ചനിറങ്ങണടമനസ
മഭാത്രലാം പറഞടകേഭാണസ എടന്റെ വഭാക്കുകേള ചുരുക്കുന.
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മനി  .    സതീകര്:  ശതീ.  വനി.  ഡനി.  സതതീശന  എടുത  അധനികേസമയലാം
അകദ്ദേഹതനിടന്റെ പഭാര്ടനിയനിടല മറ്റസ അലാംഗങ്ങളനില്നനിനസ കമതീകേരനികഭാടമനസ എഴുതനി
നല്കേനിയതുടകേഭാണഭാണസ അകദ്ദേഹതനിനസ സമയലാം ടകേഭാടുതതസ. ഇടതഭാരു ശതീലമഭാകനി
മറളളവര് മഭാറ്റരുതസ.

ശതീ  .   വനി  .   എസസ  .   അചതഭാനനന: സര്, ഉപകക്ഷപടത പനിന്തഭാങ്ങുന. കകേരളലാം
ഇതുവടര  കേണനിടനില്ലഭാതത്ര  വനിപുലമഭായ  ദുരന്തതനിലൂടടയഭാണസ  നഭാലാം  കേടന
കപഭാകുനതസ.  മഴ  കതഭാര്നഭാലലാം  മരലാം  ടപയ്യുടമനസ  പറയുനതുകപഭാടല  പ്രളയ
ദുരനിതങ്ങള അവസഭാനനിച്ചനിടനില്ല.  നമുകസ പരനിചേയമനില്ലഭാത പ്രളയ ദുരന്തടത  കകേരള
ജനത  ഒറ്റമനസഭായനി  കനരനിടുകേയഭാണസ.  നമുകനികപഭാള  രണസ  കേഭാരവങ്ങളനിലഭാണസ
പ്രധഭാനമഭായുലാം  ശദ  പതനിപനികകണതസ.  ആദവകതതസ,  ദുരനിതഭാശഗഭാസ
പ്രവര്തനങ്ങളഭാണസ.  ഒപലാം രണഭാമടത ദനതവവലാം ഏടറ്റടുകത തതീരൂ. ദുരന്തങ്ങള
ആവര്തനികഭാതനിരനികഭാനുളള  മുനകേരുതലകേളഭാണതസ.  ആസുരമഭായ കേഭാലതഭാണസ
നഭാലാം അതനിജതീവനതനിടന്റെ മഭാര്ഗങ്ങള കതടുനതസ. സലാംഘസ പരനിവഭാര് രഭാഷ്ട്രതീയതനിടന്റെ
കുടനിലതകേള ഒരു വശതസ ജനങ്ങടള കവടയഭാടുകമ്പഭാള മറുവശതസ പ്രകൃതനിയഭാണസ
ദുരന്തമഭായനി  ടപയനിറങ്ങുനതസ.  ഇകഴനിഞ്ഞെ  ദനിവസങ്ങളനിലഭാണസ  അഞസ
മനുഷവഭാവകേഭാശ പ്രവര്തകേടര ഭരണകൂട ഭതീകേരത അറസസ ടചേയതസ.  ജനങ്ങകളഭാടസ
സലാംസഭാരനിക്കുന  എനതഭാണസ  അവര്  ടചേയ  കുറ്റലാം.  അതനിടന്റെതടന  മറുവശമഭാണസ
പ്രളയ  ദുരന്തതനില്ടപടസ  നടലാംതനിരനിയുന  ജനങ്ങളുടട  കമഭാചേനമഭാര്ഗങ്ങളടയഭാന
നടത്തുന ശമലാം.  കദശതീയ തലതനില് മഭാത്രമല്ല അന്തര്കദശതീയ തലതനിലലാം വലനിയ
കതഭാതനിലളള  പ്രതനികേരണങ്ങള  ഉയര്നവരുകമ്പഭാഴഭാണസ  ഇതസ  സലാംഭവനിക്കുനതസ.
ഇതനിടന്റെ വനിശദതീകേരണതനികലയസ തല്കഭാലലാം ഞഭാന കേടക്കുനനില്ല.  

കകേരളലാം  കനരനിട  പ്രളയതനിനസ  കേഭാരണലാം  കേനത മഴ  തടനയഭാണസ.  പകക്ഷ
ദുരന്തതനിടന്റെ  ആകലാംകൂടനിയതസ  കുനനിടനിച്ചനിലലാം  ഉരുളടപഭാടലമഭാടണനതസ
തര്കമനില്ലഭാത  സലാംഗതനിയഭാണസ.  ആ  കുനനിടനിച്ചനിലകേളകസ  ആകലാംകൂടനിയതസ  നഭാലാം
പ്രകൃതനിയനില് നടതനിയ ഇടടപടലകേളഭാണസ.  സഗയലാം വനിമര്ശനപരമഭായനി പറഞ്ഞെഭാല്
നമ്മുടട  നയരൂപതീകേരണതനിലഭാണസ  പനിഴവസ  സലാംഭവനിച്ചതസ.   ഇതസ  എടന്റെടയഭാരു
പുതനിയ  ടവളനിടപടുതലല്ല.  എത്രകയഭാ  കേഭാലമഭായനി  ശഭാസ്ത്രതീയമഭായനി  നടതനിയ
പഠനങ്ങളുടട   അടനിസഭാനതനില്  നഭാലാം  കകേടവരുനതഭാണസ.  പകക്ഷ  നനിരവധനി
സങ്കുചേനിതതഭാല്പരവങ്ങളുടട  സമ്മേര്ദ്ദേതനില്  എല്ലഭാലാം  നഭാലാം  അവഗണനിചവരനികേയഭാണസ.
ഇകപഭാള  നമ്മുടട  ശദ  പുതനിടയഭാരു  കകേരളതനിടന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണതനിലഭാണസ.
വനികേസനടമന മന്ത്രലാം വനികേസന ആകകഭാശമഭായനി  മഭാറരുതസ.  വനികേസനതനിടന്റെയുലാം
സുസനിര  വനികേസനതനിടന്റെയുലാം  അതനിര്വരമ്പുകേള  തതീര്ച്ചടപടുതഭാനുളള
അവസരമഭാണനിതസ.  കുനനിടനിചലാം വനലാം കേകയറനിയുലാം വയല് നനികേതനിയുലാം തടയണകേള
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ടകേടനിയുലാം  നടത്തുന അനധനികൃതകമഭാ  അശഭാസ്ത്രതീയകമഭാ  ആയ നനിര്മ്മേഭാണങ്ങളുലാം  മറ്റസ
പ്രര്തനങ്ങളുലാം  ഇനനിയുലാം  കേണനിടല്ലനസ  നടനികഭാനഭാകേനില്ല.  ആയനിരകണകനിനസ
നനിരപരഭാധനികേളഭായ  മനുഷവരുടട  ജതീവനുലാം  ജതീവകനഭാപഭാധനികേളുലാം  വചളള  കേളനിയഭാണനിതസ.
ദുരന്തനനിവഭാരണ  പ്രവര്തനങ്ങളനികലര്ടപടുനതനില്  കേഭാണനിക്കുന  ശുഷ്കഭാന്തനി,
ദുരന്തങ്ങള ഒഴനിവഭാകഭാനുള പ്രവര്തനങ്ങളനിലലാം നഭാലാം കേഭാണനികകണതുണസ. 

ഇകപഭാഴടത  ദുരന്തതനിടന്റെ  പശഭാതലതനില്  വനികേസനടതക്കുറനിചള
കേഭാഴ്ചപഭാടുകേള കുകറക്കൂടനി ശഭാസ്ത്രതീയമഭായനി പുനര്നനിര്വചേനികഭാന സര്കഭാര് തയഭാറഭാകകേണ
സമയമഭാണസ.  വനികേസനടമന  കലബലനില്  പ്രകൃതനിയനിടല  അനനിയന്ത്രനിതമഭായ
ഇടടപടലകേളകസ  നനിയന്ത്രണലാം  വകന തതീരൂ.  നനിയമങ്ങള  കുകറക്കൂടനി  കേര്ശനവലാം
പഴുതടച്ചനിടളതുമഭാകേണലാം.  മൂനഭാറനിലലാം  പരനിസര  പ്രകദശങ്ങളനിലമുള  അനധനികൃത
നനിര്മ്മേഭാണങ്ങള  ടപഭാളനിചമഭാറനതനിനുലാം  അനധനികൃത  കേകയറ്റങ്ങള  ഒഴനിപനിക്കു
നതനിനുലാം  തുടകമനിടതസ  ഇടതുപക്ഷ  മുനണനിയഭാണസ.  മന്ത്രനിസഭ  തതീരുമഭാനനിച്ചഭാണസ
അതനിനുകവണനി  പ്രകതവകേടമഭാരു  ദനതവസലാംഘലാം  രൂപതീകേരനിച്ചതസ.  ആ  പ്രകനിയ
ഇടയ്ക്കുവച്ചസ നനില്കഭാനനിടയഭായ സഭാഹചേരവങ്ങള പുന:പരനികശഭാധനികണലാം.  മൂനഭാറനില്
മഭാത്രമല്ല  കകേരളതനിടലമ്പഭാടുലാം  നടക്കുന  അനധനികൃത  നനിര്മ്മേഭാണങ്ങള  ടപഭാളനിച
കേളയുകേയുലാം  കേകയറ്റങ്ങള  ഒഴനിപനിക്കുകേയുലാം  ടചേയ്യുന  പ്രകനിയ  പുനരഭാരലാംഭനികണലാം.
കുനനിടനിച്ചനിലനിനുലാം  ഉരുള  ടപഭാടലനിനുലാം  കേഭാരണമഭാകുന  അനധനികൃത  കേഗഭാറനികേളുടട
പ്രവര്തനലാം  അവസഭാനനിപനികണലാം.  പരനിസനിതനികലഭാല  പ്രകദശലാം  എനതനിടന്റെ
അര്തലാം പ്രകൃതനി തടന പഠനിപനികഭാന ഇനനിയുലാം ഇടവരുതരുതസ.   കേഗഭാറനികേളകസ
നനിയമപരമഭായനി  നല്കേനിയ  ഇളവകേള  പനിനവലനിചടകേഭാണഭാകേടട  നമ്മുടട  തുടകലാം.
ടനല്വയല്  തണതീര്തട  സലാംരക്ഷണതനിനഭായനി  നനിയമമുണഭാകനിയവരഭാണസ  നഭാലാം.
അതനിടന്റെ സത കചേഭാര്തനികളയഭാനല്ല, ആ നനിയമടത കൂടുതല് കേര്ശനമഭാകഭാനുലാം
അതസ മഭാതൃകേഭാപരമഭായനി പ്രഭാവര്തനികേമഭാകഭാനുമഭാണസ കകേരളലാം മുകനഭാടവകരണതസ. 

മഭാധവസ  ഗഭാഡ്ഗനില്  നടതനിയ  പ്രവചേനങ്ങള  ഇകപഭാള  ടതളനിയനിച
ടകേഭാണനിരനിക്കുന. പകക്ഷ കകേരളലാം ആ റനികപഭാര്ടനിടന ശഭാസ്ത്രതീയമഭായല്ല, രഭാഷ്ട്രതീയമഭായനി
മഭാത്രമഭാണസ പരനിഗണനിച്ചതസ.  പശനിമഘടകതഭാടസ മല്ലനിടഭാന കകേരളതനിനസ ടകേല്പനില്ലഭാടയന
തനിരനിച്ചറനിവസ ഇകപഭാള കകേരളതനിനുണഭായനിടണസ.  നമ്മുടട പഴയ പഠനറനികപഭാര്ടകേള
ഒരനികല്ക്കൂടനി  പഠനവനികധയമഭാകഭാനുള  സമയമഭാണനിതസ.  വനകേനിടകഭാര്  കേഭാടുലാം
കേഭായലലാം കേകയറനി നനിര്മ്മേനിക്കുന ഫഭാറ്റസ സമുച്ചയങ്ങളുലാം അനധനികൃത ഭൂവനിനനികയഭാഗവലാം
നനിസഭാരമഭായനി  പനിഴടയഭാടുകനി  കകേഭാടതനികേളനിലൂടട  സഭാധനിടച്ചടുക്കുനതസ  അങ്ങുലാം
കേഭാണുനനികല്ല? കമലനില് അതനിനുള അവസരമുണഭാകേരുതസ. 
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പരമ്പരഭാഗത ജലനനിര്ഗമന മഭാര്ഗങ്ങള അടചകേളഞ്ഞെതനിനഭാലഭാണസ ടവളടപഭാകലാം
രൂക്ഷമഭായതസ.  മനുഷവനനിര്മ്മേനിതനികേള  തകേര്ത്തുടകേഭാണഭാണസ  പ്രളയജലലാം  ഒഴുകേഭാന
വഴനി  കേടണതനിയതസ.  തകേര്നകപഭായ വതീടുകേള,  പഭാലങ്ങള,  കറഭാഡുകേള എനനിവയുടട
പുനര്നനിര്മ്മേനിതനിയുലാം  അകതഭാടടഭാപലാം  നമ്മുടട  പരമ്പരഭാഗത  ജലനനിര്ഗമന  പഭാതകേളനിടല
പുനരുദഭാരണവലാം  ആരലാംഭനികകണതുണസ.   വനിഴനിഞ്ഞെലാം  തുറമുഖ  പദതനിയടകലാം
ടകേഭാടനികഘഭാഷനിച്ച   മഹഭാവനികേസനങ്ങളനില്  ഏടതല്ലഭാമഭാണസ  മഹഭാദുരന്തങ്ങളകസ
കേഭാരണമഭായടതനള ശഭാസ്ത്രതീയമഭായ വനിലയനിരുതലനിനുലാം ഇതുതടനയഭാണസ പറ്റനിയ
സനര്ഭലാം.  അശഭാസ്ത്രതീയമഭായ  വനികേസന  പ്രവര്തനങ്ങള  ടകല്ലഭാലാം  വനില
ടകേഭാടുകകണനി  വരുനതസ  പശനിമഘടലാം  അടകമുള  നമ്മുടട  ഭൂപ്രകൃതനിയഭാണസ.
വനികേസനലാം കവടണനസ ആരുലാം പറയനില്ല. എനഭാല് കൃതവമഭായ ആസൂത്രണതനിടന്റെയുലാം
മഭാസര്പ്ലഭാനനിടന്റെയുലാം  അടനിസഭാനതനിലല്ലഭാടത  വവകനിഗത  വനികേസന  പദതനികേള
നടപനിലഭാകരുതസ.  

വനികേസനലാം  തടസടപടുത്തുന പ്രകൃതനി സലാംരക്ഷണമല്ല  പ്രകൃതനിടയ നശനിപനികഭാത
വനികേസനമഭാണസ  ഇടതുപക്ഷജനഭാധനിപതവ  മുനണനി  സര്കഭാരനിടന്റെ  മുദഭാവഭാകേവലാം.
ചേനിലര്ക്കു മുനനില് നനിയമലാം വഴനിമഭാറുന സനിതനി ഉണഭാകേരുതസ.  വനികേസനലാം ഒരനിടത്തുലാം
പരനിസനിതനി  സലാംരക്ഷണലാം  മടറ്റഭാരനിടത്തുലാം  ആസൂത്രണലാം  ടചേയ്യുന  ലവരുദവലാം
അവസഭാനനിപനികണലാം. വനികേസനലാം ജനങ്ങളക്കുകമല് നനിരന്തരമഭായനി വതീഴഭാന പഭാടനില്ല.
ഇതരലാം നനിര്കദ്ദേശങ്ങടള വനികേസന വനിരുദടമനലാം കകേവല പരനിസനിതനിവഭാദടമനലാം
പറഞ്ഞെസ കേളനിയഭാക്കുനവര്കസ കവടറ ലക്ഷവങ്ങളഭാണുണഭാവകേ.  

നവകകേരള സൃഷ്ടനികഭായനി ആദവലാം കവണതസ  സമഗ്രമഭായ ഒരു മഭാസര്പ്ലഭാനഭാണസ,
അല്ലഭാടത  വവകനിഗത  പദതനികേളല്ല.  ആ  മഭാസര്പ്ലഭാനനിനസ  രൂപലാം നല്കേഭാന
കകേരളതനിടല യുവജനങ്ങളുടടയുലാം കകേരളതനിനകേത്തുലാം പുറത്തുമുളള വനിദഗ്ദ്ധരുടടയുലാം
വനിപുലമഭായ സഹഭായലാം കതടണലാം. കഡഭാകര്മഭാരുലാം എഞനിനതീയര്മഭാരുലാം നനിയമജ്ഞരുലാം
അദവഭാപകേരുലാം ബമ്മ്യൂകറഭാകഭാറകേളുലാം സഭാമൂഹവപ്രവര്തകേരുലാം ഉളടപടുന വനിപുലമഭായ
ഒരു കേര്മ്മേകസനയസ രൂപലാംനല്കേനി അതനിനസ കടലാംസസ ഓഫെസ റഫെറനസസ തയഭാറഭാകണലാം.
അവനിടട മഭാറ്റനിനനിര്തലകേളനില്ല. തതീരകദശ മത്സവടതഭാഴനിലഭാളനികേളഭാണസ കകേരളലാം കേണ
മഹതഭായ  ദുരനിതഭാശഗഭാസ  പ്രവര്തനങ്ങളനില്   മുനനിടനനിനതസ  എനതസ  നഭാലാം
തനിരനിച്ചറനിയണലാം.  എല്ലഭാ  വനികേസന  പ്രവര്തനങ്ങളുലാം  പുനരുദഭാരണ  പ്രവര്തനങ്ങളുലാം
ആ  മഭാസര്പ്ലഭാനനിടന്റെ  അടനിസഭാനതനിലഭായനിരനിക്കുലാം.   കബഭാധവല്കരണതനിടന്റെ
കേഭാരവതനില്  കകേരളലാം  മുനപന്തനിയനിലഭാടണനസ  കബഭാദവടപടുകതണ  മടറ്റഭാന
കൂടനിയുണസ.  ദുരനിതഭാശഗഭാസ പ്രവര്തനങ്ങളനില് സര്വഭാത്മനഭാ സഹകേരനിച്ച കകേരളതീയ
കേര്മ്മേകശഷനി  ഇനനിയുലാം  വനിനവസനിപനികഭാനുളതസ  ഭഭാവനികകേരളലാം  ടകേടനിപടുക്കുനതനിനു
കവണനിയഭാണസ. ബനദനികേമഭായുലാം ധനപരമഭായുലാം അവര്കതസ സഭാദവമഭാണസ. വവകമഭായ
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പദതനികേകളഭാടട  മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കേനി  സര്കഭാര്  ഒപമുണഭാകുടമനസ
ആശനികഭാലാം.  ദുരനിതഭാശഗഭാസ  പ്രവര്തനങ്ങളനില്  ഏര്ടപടവരുലാം  ഏര്ടപടനിരനിക്കുന
വരുമഭായ  എല്ലഭാവടരയുലാം  നഭാലാം  ഇന  സനര്ഭതനില്  അനുകമഭാദനികകണതുണസ.
കകേന്ദ്രസര്കഭാരനില്നനിനലാം  സഹകേരണമുടണനലാം  കൂടുതല്  സഹഭായലാം  വഭാഗഭാനലാം
ടചേയനിടടണനലാം മുഖവമന്ത്രനി പറഞ്ഞെനിടണസ.  എനഭാലലാം കൂടുതല് സഹഭായതനിനഭായനി
കൂടഭായ  സമ്മേര്ദ്ദേലാം  ടചേലതഭാന  മടറ്റല്ലഭാ  പരനിഗണനകേളുലാം  മഭാറ്റനിവച്ചസ  നഭാലാം
പരനിശമനിക്കുകേയുലാം കവണലാം. 

ശതീ  .   ചേനിറ്റയലാം കഗഭാപകുമഭാര്: സര്, ഉപകക്ഷപടത പനിന്തഭാങ്ങുന. കകേരളലാം കേണ
ഏറ്റവലാം  വലനിയ  പ്രളയടത അതനിജതീവനിച്ചഭാണസ  നഭാലാം  ഇനസ  ഇന സഭ കചേരുനതസ.
കകേരളതനിടല മുഴുവന ജനില്ലകേടളയുലാം പ്രളയലാം ബഭാധനിച.  നദനി ഗതനിമഭാറനി ഒഴുകുകേയുലാം
ഉരുളടപഭാടല്മൂലലാം ധഭാരഭാളലാം നഭാശനഷ്ടങ്ങളുണഭാകുകേയുലാം ടചേയ.  അകനകേലാം വതീടുകേള
കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങളടകഭാപലാം  ഒലനിചകപഭായ  അതനിദഭാരുണമഭായ  സലാംഭവവലാം  നമ്മുടട
നഭാടനിലണഭായനി.  കകേരളലാം  വല്ലഭാടത  പകേചകപഭായ  ഒരവസരമഭായനിരുന  അതസ.
എനഭാല്  ആ  അവസടയ  മഭാറ്റനിടയടുക്കുനതനില്  സലാംസഭാന  ഗവണ്ടമന്റെസ
ബഹമഭാനവനഭായ  മുഖവമന്ത്രനിയുടട  കനതൃതഗതനിടലടുത  നടപടനികേള  അകങ്ങയറ്റലാം
ശഭാഘനതീയമഭാണസ.  

കകേരളതനില്  പ്രളയലാം  ബഭാധനിച്ച  എല്ലഭാ  ജനില്ലകേളനിടലയുലാം  മനിക  വതീടുകേളുലാം
സര്കഭാര്  സഭാപനങ്ങളുലാം  ടവളതനിനടനിയനിലഭായനി.  ആശുപത്രനികേള,  സ്കൂളുകേള
എനനിവ  പൂര്ണമഭായുലാം  പ്രവര്തനികഭാന  പറ്റഭാത  അവസയുണഭായനി.
അതനിടനടയല്ലഭാലാം  കനരനിടഭാന  സലാംസഭാന  ഗവണ്ടമന്റെസ  വളടര  ശദകയഭാടടയുലാം
ജഭാഗ്രതകയഭാടടയുമഭാണസ  എല്ലഭാ  തയഭാടറടുപ്പുകേളുലാം  നടതനിയടതനസ  ഇനവടരയുള
പ്രവര്തനങ്ങള പരനികശഭാധനിച്ചഭാല് നമുകസ മനസനിലഭാകഭാന സഭാധനിക്കുലാം.  

ഞഭാന  വരുനതസ  പതനലാംതനിട  ജനില്ലയനില്  നനിനഭാണസ.  ഒരുപടക്ഷ,
കകേരളതനില്  ഏറ്റവലാം  കൂടുതല്  നഭാശനഷ്ടമുണഭായതസ  പതനലാംതനിട  ജനില്ലയനിലലാം
ടതഭാടടുത്തുള ആലപ്പുഴ ജനില്ലയനിലമഭായനിരനിക്കുലാം.   പതനലാംതനിട ജനില്ലയുലാം  ആലപ്പുഴ
ജനില്ലയനിടല  ടചേങ്ങന്നൂരുലാം  പൂര്ണമഭായനി  ഒറ്റടപട.   ഗുരുതരമഭായ  പ്രളയബഭാധനിത
സമയതസ  അകനകേഭായനിരങ്ങള  കുടുങ്ങനികനിടന  ടചേങ്ങന്നൂരനികലയസ  കപഭാകേഭാന
മത്സവടതഭാഴനിലഭാളനികേള  കബഭാടകേളുമഭായനി  വരുകമ്പഭാള  പന്തളലാം  ടനണനില്
അച്ചനകകേഭാവനിലഭാര്  ഗതനിമഭാറനിടയഭാഴുകേനി  കുടതഭാഴുകനില്ടപടതുമൂലലാം  കപഭാകേഭാന
പറ്റഭാത അവസയുണഭായനി.  വളടര  ഗുരുതരമഭായ ഒരു സനിതനിവനികശഷമഭായനിരുന
പതനലാംതനിട  ജനില്ലയനിലലാം  ടചേങ്ങന്നൂര്,  ആലപ്പുഴ,  കുടനഭാടസ  പ്രകദശങ്ങളനിലലാം
അനണഭായതസ.  പതനലാംതനിട  ജനില്ലയനിടല  ആറന്മുളയനില്  ഏഷവയനിടല  ഏറ്റവലാം
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വലനിയ  കകേഭാളനനിയഭായ  എഴനികഭാട്ടൂര് കകേഭാളനനി  പൂര്ണമഭായുലാം  തകേര്ന.  ഞഭാന
അതനിടന്റെ  എല്ലഭാ  കേണക്കുകേളുലാം  ഇവനിടട  പറയഭാന  ആഗ്രഹനിക്കുനനില്ല.  നനിരവധനി
വതീടുകേള  നശനിച.  ഇകപഭാഴുലാം  വതീടുകേളനില്  തഭാമസനികഭാന  പറ്റഭാത  അവസയുണസ.
ഇന  സനര്ഭങ്ങളനിടലല്ലഭാലാം  സലാംസഭാന  സര്കഭാര്  ഇന  സനിതനിവനികശഷടത
കനരനിടഭാനകവണനി വളടര ജഭാഗ്രതകയഭാടട പ്രവര്തനിച.  

ഇവനിടട ശതീ.  വനി.  ഡനി.  സതതീശന പ്രസലാംഗനിച്ചകപഭാള  സലാംസഭാന സര്കഭാര്
എന്തസ ടചേയടവനസ  കചേഭാദനിച.  സലാംസഭാന സര്കഭാരനിടന്റെ കമല്കനഭാടതനില് കപഭാലതീസസ,
ഫെയര്കഫെഭാഴസ,  കേര-നഭാവനികേ-കവവഭാമകസനഭാ  വനിഭഭാഗങ്ങള,  കകേഭാസസ  ഗഭാര്ഡസ,
എന.ഡനി.ആര്.എഫെസ.,  മത്സവടതഭാഴനിലഭാളനികേള,  നഭാടകേഭാര്  എനനിവടരടയല്ലഭാലാം
കയഭാജനിപനിചടകേഭാണസ  ബഹമഭാനവനഭായ  മുഖവമന്ത്രനിയുലാം  റവനമ്മ്യൂ  വകുപ്പുമന്ത്രനിയു
മടകമുളവര്  കൂടനിയഭാകലഭാചേനിച്ചസ  കൃതവമഭായ  മഭാകനജസ ടമന്റെനിടന്റെ  അടനിസഭാനതനില്
ഓകരഭാ  പ്രകദശത്തുലാം  എന്തസ  ടചേയണടമന  തതീരുമഭാനടമടുതസ  ഉകദവഭാഗസര്കസ
ആവശവമഭായ നനിര്കദ്ദേശലാം ടകേഭാടുക്കുകേയഭാണസ. കൃതവമഭായ മഭാനദണ്ഡതനിടന്റെ അടനിസഭാ
നതനില്  ടഹലനികകേഭാപ്ടര്,  കവവഭാമകസന,  കബഭാടകേള,   ഫെയര്കഫെഭാഴസ  എനനിവ
എവനിടടടയതണടമനള  കൃതവമഭായ  നനിര്കദ്ദേശലാം  ടകേഭാടുക്കുകേയുലാം  അതനിടന്റെയ
ടനിസഭാനതനില്  എല്ലഭാ  പ്രവര്തനങ്ങളുലാം  ഏടറ്റടുതസ  മുകനഭാടകപഭാകുനതനിനസ
മുഖവമന്ത്രനി  തനിരുവനന്തപുരത്തു  മഭാത്രമല്ല  എല്ലഭാ  പ്രകദശങ്ങളനിലലാം  നനിരന്തരമഭായനി
ബനടപടടകേഭാണസ അതനിനഭാവശവമഭായനിടള  എല്ലഭാ നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം ടകേഭാടുക്കുകേയഭാണസ.
അതനിടന്റെയടനിസഭാനതനിലഭാണസ അകനകേഭായനിരലാം മനുഷവ ജതീവനുകേള രക്ഷടപടുതഭാന ഇന
സര്കഭാരനിനസ  കേഴനിഞ്ഞെനിടളതസ.  അതനില്  മത്സവടതഭാഴനിലഭാളനികേളുടട  കസവനലാം
എടുത്തുപറകയണതഭാണസ.  

പന്തളതസ ടവളടപഭാകമുണഭായനി കുടതഭാഴുകസ അനുഭവടപടകപഭാള  കറഭാഡസ
മുറനിചകേടകഭാന  കേഴനിയഭാടത  14  ദനിവസലാം  പ്രഭായമഭായ  ഒരു  ടകേഭാചകുടനിയുലാം
അമ്മേയുമടകമുളവര്  മുകേളനിലടത  നനിലയനില്  ഒറ്റടപടകപഭായനി.  ഞഭാന
ടനയഭാറ്റനിനകേര  എലാം.എല്.എ.  ശതീ. ടകേ.  ആനസലടന  വനിളനിച്ചസ  കബഭാടസ
ഏര്ടപടുതനി കുടനിടയയുലാം അമ്മേടയയുലാം രക്ഷടപടുത്തുകേയഭാണുണഭായതസ.  അങ്ങടന
എല്ലഭാ  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുലാം  രഭാഷ്ട്രതീയ  പ്രവര്തകേരുലാം  സനദ  സലാംഘടനകേളുലാം
മത്സവടതഭാഴനിലഭാളനികേളടകമുളവര് രക്ഷഭാപ്രവര്തനങ്ങളനില് ഏര്ടപട. തനിരുവനന്തപുരതസ
കേഴനിഞ്ഞെ  ദനിവസലാം  ബഹമഭാനടപട  മുഖവമന്ത്രനി  മത്സവടതഭാഴനിലഭാളനികേടള  ആദരനിച.
പന്തളതസ  നഭാടള  ലവകുകനരലാം  മത്സവടതഭാഴനിലഭാളനികേടള  ആദരനികഭാന
തതീരുമഭാനടമടുതനിടണസ.  അവരടകലാം കകേരളതനിടല മുഴുവന ജനങ്ങടളയുലാം ഒരുമനിച്ചസ
നനിര്തഭാനഭായതസ  ബഹമഭാനടപട  മുഖവമന്ത്രനിയുടട  നനിശയദഭാര്ഢവലാംമൂലമഭാടണനസ
പറയഭാന ഈ അവസരതനില് ഞഭാന ആഗ്രഹനിക്കുകേയഭാണസ.
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ഡഭാമുകേള  കൃതവമഭായനി  തുറനവനിടഭാതതനിനഭാലലാം  കൃതവമഭായ  മഭാകനജ് ടമന്റെസ
ഇല്ലഭാതതനിനഭാലമഭാണസ  സലാംസഭാനതസ  ടവളടപഭാകലാം  ഉണഭായടതനഭാണസ
ശതീ.  വനി.  ഡനി.  സതതീശന സൂചേനിപനിച്ചതസ.  എന്തസ  അടനിസഭാനതനിലഭാണസ  അങ്ങടന
പറഞ്ഞെടതനസ എനനികസ മനസനിലഭാകുനനില്ല.  എടന്തങ്കെനിലടമഭാരു ശഭാസ്ത്രതീയമഭായ പഠനതനിടന്റെ
അടനിസഭാനതനിലഭാകണഭാ അങ്ങടനടയഭാരു അഭനിപ്രഭായലാം ഉണഭായതസ?  ടവളടപഭാക
തനിടനഭാപലാം  ഉരുളടപഭാടലമുണഭായനി.  കകേഭാനനിയനില്  ഉരുളടപഭാടലണഭായതനിടന്റെ
ഫെലമഭായനി അച്ചനകകേഭാവനിലഭാര് വഴനിയഭാണസ  പന്തളതസ ടവളലാം കേയറനിയതസ.  അച്ചന
കകേഭാവനിലഭാറനില് ഡഭാമനില്ല.  ഡഭാമുകേള തുറനവനിടതുടകേഭാണഭാണസ പ്രളയമുണഭായടതനസ
പറഞ്ഞെസ  സര്കഭാരനിടന  കുറ്റടപടുത്തുകേയഭാണസ  നനിങ്ങള  ടചേയതസ.  ഡഭാമനില്ലഭാത
മണനിമലയഭാറനിലലാം അച്ചനകകേഭാവനിലഭാറനിലലാം ചേഭാലനിയഭാര് പുഴയനിലടമല്ലഭാലാം ഉരുളടപഭാടലലാം
നനിര്തഭാടത  ടപയ  മഴയുലാം   കേഭാരണലാം  പ്രളയമുണഭായനി.  ഇതരലാം  സനര്ഭങ്ങളനില്
നമ്മേള കബഭാധപൂര്വലാം ടചേകയണടതന്തഭാണസ? കകേരളടത എങ്ങടന രക്ഷടപടുതഭാലാം;
കകേരളതനിടല ജനങ്ങടള എങ്ങടന ഒരുമനിച്ചസ  നനിര്തഭാലാം;  കകേരളടത രക്ഷടപടുതഭാന,
ദുരനിതഭാശഗഭാസ  കേവഭാമ്പുകേളനില്  കേഴനിയുനവടര  തനിരനിച്ചസ  ജതീവനിതതനികലയസ  ടകേഭാണ
വരഭാന  കേഴനിയുന  കേഭാരവങ്ങള  ടചേയ്യുനതനിനുകവണനി  കലഭാകേതനിടല  മുഴുവന
മലയഭാളനികേളുലാം മുഴുവന ജനങ്ങളുലാം മറ്റസ സലാംസഭാനങ്ങളുലാം കകേരളതനിടനഭാപലാം നനില്ക്കുകമ്പഭാള
ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ ടചേറനിയ പനിഴകേള ചൂണനികഭാണനികഭാകനഭാ കുറ്റടപടു തഭാകനഭാ അല്ല
മറനിച്ചസ  കകേരളതനിടന്റെ  പുനനഃസൃഷ്ടനികഭായനി  ഗവണ്ടമന്റെനികനഭാടടഭാപലാം  നനില്കകണ
സമതീപനമഭാണസ  യു.ഡനി.എഫെസ.  സഗതീകേരനികകണതസ.  ജനങ്ങടളല്ലഭാലാം  ഒരുമനിചനനിനസ
കകേരളടത രക്ഷടപടുതഭാന ശമനിക്കുകമ്പഭാള കകേരള ഗവണ്ടമന്റെനിടന കുറ്റടപടുതനി
അതനിടനതനിരഭായനിടള  നനിലപഭാടസ  സഗതീകേരനിക്കുനതസ  ശരനിയടല്ലനഭാണസ  എനനികസ
സൂചേനിപനികഭാനുളതസ. കൃഷനി നശനിച, കേനകേഭാലനികേളക്കുലാം ആളുകേളക്കുലാം ജതീവകനഭാപഭാ
ധനികേളക്കുലാം നഭാശനഷ്ടമുണഭായനി. അതുടകേഭാണസ ഇനനിടയഭാരു ടവളടപഭാകമുണഭായഭാല്, ഒരു
ദുരന്തമുണഭായഭാല് അതനിടന അതനിജതീവനികഭാന കേഴനിയുന തരതനിലള നടപടനികേള
സലാംസഭാന ഗവണ്ടമന്റെസ സഗതീകേരനികണ ടമനഭാണസ എനനികസ നനിര്കദ്ദേശനികഭാനുളതസ. 

ആലപ്പുഴടയകഭാള ഭൂവനിസ്തൃതനി കുറഞ്ഞെ പതനലാംതനിടയനില് ആറസ  മഴമഭാപനിനനി
കേളുണസ. എനഭാല് ആലപ്പുഴയനില് ഒകനഭാ രകണഭാ എണലാം മഭാത്രകമയുള. അതുടകേഭാണസ
മഴമഭാപനിനനികേള  നനിര്ബനമഭാകഭാനുള  നനിര്കദ്ദേശമുണഭാകേണലാം.  എത്ര  ശമനിച്ചഭാലലാം
ടവളടപഭാകലാംമൂലമുണഭാകുന  ദുരനിതങ്ങടള  പൂര്ണമഭായുലാം  നമുകസ  മഭാറ്റഭാന  സഭാധനികനില്ല.
അതുടകേഭാണസ  ഇതരലാം  കമഖലയനില്  തഭാമസനിക്കുനവര്കസ  ഒരു  ഇനഷഗറനസസ
പദതനി ഏര്ടപടുത്തുനതനിടനക്കുറനിച്ചസ ആകലഭാചേനികണലാം. 
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അതുകപഭാടലതടന കൃതവമഭായ ഭൂവനിനനികയഭാഗ നയലാം രൂപടപടുതണലാം.  എല്ലഭാ
പ്രകദശങ്ങളനിലലാം  ശഭാസ്ത്രതീയമഭായ  രതീതനിയനില്  മഴക്കുഴനികേള  നനിര്മ്മേനികഭാനുള
മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കേണലാം.  കദശതീയ  ടകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ  ചേടങ്ങള
കനുസൃതമഭായനി സലാംസഭാന ടകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ ചേടങ്ങള രൂപടപടുത്തുകേയുലാം അവ
നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം കവണലാം. സഗകേഭാരവ വവകനികേളുടട വതീടുകേളുടട തറവനിസ്തതീര്ണതനിനസ
പരനിധനി  ഏര്ടപടുതണലാം.   അതുകപഭാടല   ഒരു  ടകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുകമ്പഭാള  ആ
ടകേടനിടതനിനസ  ഏടതങ്കെനിലലാം  പ്രകൃതനിദുരന്ത  അപകേട  സഭാധവതയുകണഭാടയനലാം  ആ
ടകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതുടകേഭാണസ  ആ  പ്രകദശതനിനസ  ഉരുളടപഭാടല്  കപഭാലള
എടന്തങ്കെനിലലാം ദുരന്തമുണഭാകേഭാനുള സഭാധവതയുകണഭാടയനലാം പരനികശഭാധനികകണതുണസ.  

കുനകേള ഭൂമനിയുടട  തണതീര്ക്കുടങ്ങളഭാണസ.   കുനകേളുലാം  മലകേളുലാം  ഇടല്ലങ്കെനില്
ഭൂമനി ഒരു പരന പ്രകദശലാം കപഭാടലയഭാകുലാം. ടവളലാം ഒഴുകേനികപഭാകേണടമങ്കെനില് ചേരനിവള
കുനകേള കവണലാം.  കുനസ കേയറനിയനിറങ്ങനി ടവളലാം അല്പലാം തഭാമസനികച്ച സമതലതനി
ടലത്തുകേയുള.  അതുടകേഭാണതടന വരുന വഴനിയനില് ഈ ടവളലാം അല്പഭാല്പമഭായനി
ഭൂമനിയനികലയസ  ആഴനിറങ്ങഭാന സമയലാം കേനിടലാം.  പ്രകൃതവഭാലള ടവളടപഭാക നനിയന്ത്ര
ണമഭാണസ  കുനകേളുലാം  മലകേളുലാം  നടത്തുനതസ.  അതനിനഭാല്  ഇനനിയുള  കുനകേളുലാം
മലകേളുലാം  സലാംരക്ഷനികഭാനുള  നനിയമലാം  നടപഭാകണലാം,   അതനിനുകവണനി
തതീരുമഭാനടമടുകണലാം.  നദതീതതീരതസ ഒരു തരതനിലള കേകയറ്റവലാം അനുവദനികഭാന
പഭാടനിടല്ലന  കേഭാരവങ്ങളനികലയസ  തതീരുമഭാനടമടുതസ  നനിയമസഭ  ഒറ്റടകടഭായനി
ബഹമഭാനടപട  മുഖവമന്ത്രനികയഭാടടഭാപലാം  നനിനസ  പ്രകമയലാം  പഭാസഭാകണടമനഭാണസ
എനനികസ അഭവര്തനികഭാനുളതസ.

ശതീ  .    പനി  .    ടകേ  .    ബഷതീര്:  സര്,  ഉപകക്ഷപടത  പനിന്തഭാങ്ങുന.  ഈ
കേഭാലവര്ഷടകടുതനിയനില്  മലപ്പുറതസ  47  ആളുകേളഭാണസ  മരണടപടതസ.  അതനില്
എടന്റെ നനികയഭാജകേമണ്ഡലമഭായ ഏറനഭാടനില്  14 ആദനിവഭാസനികേള ഉരുളടപഭാടല്മൂലലാം
മരണടപടുകേയുണഭായനി.  ചേഭാലനിയഭാര്  പഞഭായതനില്    ആറുകപരുലാം  ഊര്ങ്ങഭാടനിരനി
പഞഭായതനില്  ഏഴുകപരുലാം  എടവണ  പഞഭായതനില്  ഒരഭാളുലാം  മരണടപട.
അതുകപഭാടല ഒരഭാള പ്രളയതനില് ഒലനിചകപഭായനി. 

പുനരധനിവഭാസടത  സലാംബനനിച്ച  ഒരുപഭാടസ  കേഭാരവങ്ങള  ബഹമഭാനവനഭായ
മുഖവമന്ത്രനിയുടട  പത്രസകമ്മേളനങ്ങളനില്  വരഭാറുണസ.  പുതനിടയഭാരു  കകേരളലാം
പുനര്നനിര്മ്മേനികണടമനലാം  വതീടുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനസ  പുതനിയ  നനിയമങ്ങള
ഉണഭാകേണടമനലാം ഇവനിടട  പറഞ.  ഉരുളടപഭാടലണഭായതുമൂലലാം കൃഷനിയുലാം ഭൂമനിയുലാം
നശനിചകപഭായനി.  ആദനിവഭാസനികേളഭായവര്കസ  ടനണനില്  ഫഭാറകേള  നനിര്മ്മേനിച്ചസ
നല്കേനിയഭാല്  അവനിടട  തഭാമസനികഭാ ന  അവര്കസ  സഭാധനിക്കുകേയനില്ല.  അതുടകേഭാണസ
അതഭാതസ പ്രകദശങ്ങളനില് റവനമ്മ്യൂ/വനലാം  വകുപ്പുകേള  സലലാം നല്കേനി അവനിടട വതീടസ
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നനിര്മ്മേനികഭാനുള സലാംവനിധഭാനമുണഭാകണലാം.  അതുകപഭാടല,  നഭാടനില് അഞസ  /പതസ
ടസന്റെനില് സഗന്തലാം വതീടനിടന്റെയടുതസ ഒരു ടചേറനിയ കുനടണങ്കെനില്, അതനിടനിഞവതീണസ
അടുകളയുലാം  ടബഡസ  റൂമുലാം  മറലാം  നശനിച്ചവര്കസ  അവനിടട  ഇനനി  വതീടസ  നനിര്മ്മേനികഭാന
സഭാധനിക്കുകേയനില്ല.  മൂനസ  ടസന്റെസ  /അഞസ  ടസന്റെസ  സലലാം  അടല്ലങ്കെനില്  പകതഭാ
ഇരുപകതഭാ  ആളുകേളകസ  ഒകരകര്  സലകമഭാ  നല്കേഭാന  ചേനിലയഭാളുകേള  തയഭാറഭാ
യനിടണസ.  ആറസ  ലക്ഷലാം രൂപ സലതനിനുലാം നഭാലസ  ലക്ഷലാം രൂപ വതീടസ  വയ്ക്കുനതനിനു
മഭാടണനഭാണസ സര്കഭാര് പ്രഖവഭാപനിച്ചനിടളതസ.  അതനില് മഭാറ്റലാം വരുതണലാം. വതീടനിനുലാം
സലതനിനുലാം കൂടനി പതസ ലക്ഷലാം രൂപ എനള സലാംവനിധഭാനതനികലയസ സര്കഭാര്
വരണടമനഭാണസ ആമുഖമഭായനി എനനികസ പറയഭാനുളതസ. 

എടന്റെ  മണ്ഡലതനില്തടന  ഒകരകര്  സലലാം  തരഭാടമനസ  ഒരഭാള
പറഞ്ഞെനിടണസ.  ഒരു ടസന്റെനിനസ  മഭാര്കറ്റസ കററ്റസ നഭാലസ ലക്ഷലാം രൂപയഭാണസ. ഒരു ലക്ഷലാം
രൂപവച്ചസ  അകദ്ദേഹതനിനസ  ടകേഭാടുതഭാല് ഒകരകര് സലലാം കേനിടലാം. അവനിടട  നമുകസ
ഈ  ആളുകേടള  പുനരധനിവസനിപനികഭാന  സഭാധനിക്കുലാം. ചേഭാലനിയഭാര്  പഞഭായതനിടല
മയനിലഭാടനിയനില്  282  ആളുകേളഭാണസ  ഒരു കേവഭാമ്പനില് കേഴനിയുനതസ.  സഗന്തമഭായനി വതീടുലാം
സലവലാം  ലഭവമഭാകേഭാടത  അവര്കസ  തനിരനിച്ചസ  കപഭാകേഭാന  സഭാധനികഭാത
അവസയഭാണസ.  ഇകഭാരവങ്ങളനിടലഭാടക  ഒരു  സമതീപനമുണഭാകേണലാം.  ആശഗഭാസ
പദതനിയഭായനി  3,800  രൂപ നല്കുടമനലാം പനിനതീടസ  അതസ  6,200  രൂപയഭാടണനലാം
പറഞ.  ഇതുമഭായനി ബനടപടസ ഞഭാന ഒരു മതീറ്റനിലാംഗസ വനിളനിച്ചകപഭാള 3,800 രൂപയ്ക്കുലാം
6200 രൂപയ്ക്കുലാം ടവകവടറ അകപക്ഷകേള നല്കേണടമനഭാണസ റവനമ്മ്യൂ ഉകദവഭാഗസര്
പറയുനതസ.  അതസ  എന്തനിനഭാണസ?  ഇതരലാം  ആളുകേളകസ  പതനിനഭായനിരലാം  രൂപ
ടകേഭാടുതഭാല് കപഭാകര? 

അതുകപഭാടല,  വനികല്ലജസ  ഓഫെതീസടറ കഫെഭാകടഭാ  കേഭാണനികണടമനസ  പറയുന.
മനുഷവര്  ജതീവനുലാംടകേഭാണസ  ഓടുകമ്പഭാള  അവടന്റെ  വതീടനിടന്റെ  കഫെഭാകടഭാ  എടുകഭാന
നനില്ക്കുകമഭാ? ഈടയഭാരു സലാംവനിധഭാനലാം മഭാറ്റകണ? വനികല്ലജസ ഓഫെതീസര് സഭാക്ഷവടപടു
തനിയഭാല്  ഈ  ദുരന്തതനില്ടപടയഭാളുകേളകസ,  കേവഭാമ്പുകേളനില്  അടല്ലങ്കെനില്  ബന്ധു
വതീടനില് തഭാമസനിക്കുനവര്കസ സഭാമ്പതനികേ സഹഭായലാം നല്കേകണ?  ഇതനിടനഭാടക
നമ്മേടളല്ലഭാവരുലാം ഒരുമനിച്ചസ നനില്കണലാം. വയനഭാടനില് ബഭാണഭാസുരസഭാഗര് അണടകടസ
രഭാത്രനി  ടപടടനസ  തുറനതു  ടകേഭാണഭാണസ  ഏഴസ  പഞഭായതനില്  ഒനനിച്ചസ  ടവളലാം
കേയറനിയടതനസ ഇവനിടട പറഞ.  മുനകേഭാലങ്ങളനിലലാം നമ്മുടട നഭാടനില് ഉരുളടപഭാടല്
ഉണഭാകേഭാറുണസ.  ആ ഉരുളടപഭാടലനില് ആളുകേള മരണടപടഭാറുമുണസ.   മലമ്പുഴ ഡഭാലാം
തുറനതു ടകേഭാണകല്ല ഭഭാരതപ്പുഴ നനിറഞ്ഞെസ കേവനിടഞ്ഞെഭാഴുകേനിയതസ.  കവടറ എവനിടടയഭാ
ണുളതസ?  സഭാധഭാരണഗതനിയനില് കേരുവഭാരക്കുണനിലലാം  നനിലമ്പൂര്  കമഖലയനിലലാം
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ഊര്ങ്ങഭാടനിരനി കമഖലയനിലടമഭാടക ഉരുളടപഭാടലണഭാകേഭാറുണസ. അതുകപഭാടല തടന
കേടനിപഭാറയനില് ഉരുളടപഭാടലണഭായനി.  അനസ നമ്മേള ആ ദുരന്തതനില് നനിനലാം ഒരു
പഭാഠവലാം പഠനിച്ചനില്ല.  ശകമഭായ മഴ ടപയ  സമയതസ ഈ ആളുകേടള മഭാറ്റനിപഭാര്പനി
കഭാനുള ഒരു സലാംവനിധഭാനതനികലയസ  നമ്മേള വനനില്ല.   അതഭാണസ  നമുകസ  പറ്റനിയ
തകേരഭാറസ.   അതുകപഭാടലതടന നമ്മുടട  വതീഴ്ചകേള വതീഴ്ചകേളഭായനി  തടന കേഭാണണലാം.
എല്ലഭാ കേഭാരവങ്ങളുലാം സലാംബനനിച്ചസ നമുടകഭാരു പഭാഠമഭാണനിതസ.  ഇതനില് രഭാഷ്ട്രതീയമനില്ല.
രഭാഷ്ട്രതീയമുകണഭാ?    ബഹമഭാനവനഭായ മുഖവമന്ത്രനി പനിണറഭായനി  വനിജയടന്റെ സര്കഭാര്
ആടണനസ  ഇവനിടട  പലരുലാം  പറഞ.   ഇകപഭാള  നമ്മുടട  ബഭാപ  കകേരളതനിടല
പനിണറഭായനിയഭാണസ.  അതുടകേഭാണസ എല്ലഭാവരുലാം പനിണറഭായനി സര്കഭാടരനസ പറകയണനി
വരുലാം.   ഒരു ഗവണ്ടമന്റെകല്ല;  ഒരു മുഖവമന്ത്രനിയകല്ല;  മുഖവമന്ത്രനിയകല്ല ടചേകയണതസ.
ആ ഗവണ്ടമന്റെനിടന നമുകസ  സകപഭാര്ടസ  ടചേയഭാനകല്ല സഭാധനിക്കുകേയുള.   നനിങ്ങള
അങ്ങടന  പറയുനകല്ലഭാ,   പ്രതനിപക്ഷടമനസ  പറയുനതസ  എന്തഭാണസ?  ഇതനില്
എടന്തങ്കെനിലലാം  പഭാളനിച്ചകേള  /അപഭാകേതകേള  ഉടണങ്കെനില്  ചൂണനികഭാണനികകണ;
തനിരുതനി  മുകനഭാടസ  കപഭാകേകണ?  അവനിടടയഭാണസ  നനിങ്ങള  ഈ  ചേര്ച്ച
കപഭാസനിറ്റതീവഭായനി കേഭാകണണതസ.  കകേരളതനില് മലപ്പുറലാം ജനില്ലയനില്  80  ലക്ഷലാം രൂപ
സഭാധനങ്ങള  വഭാങ്ങുനതനിനസ  ടകേഭാടുത്തു.   15  ലക്ഷലാം  രൂപകയ  ടചേലവഭായനിടള.
ബഭാകനിടയഭാടക നഭാടകേഭാര്,  സനദ സലാംഘടനകേള,  മത സലാംഘടനകേള,  രഭാഷ്ട്രതീയ
പഭാര്ടനികേള  എല്ലഭാവരുമഭാണസ  ദുരനിതഭാശഗഭാസ  കേവഭാമ്പുകേളനികലയസ  സഭാധനങ്ങള
എതനിച്ചതസ.   അവസഭാനലാം  എന്തഭായനി;  കേവഭാമ്പസ  കേഴനിഞ്ഞെകപഭാള  നനിങ്ങളുടട  കുറച്ചസ
പഭാര്ടനികഭാര്  അതസ  ഏടറ്റടുക്കുകേയുണഭായനി. ഇടതഭാനലാം  ശരനിയഭായ  രഭാഷ്ട്രതീയമല്ല.
കേവഭാമ്പസ  പനിടനിടച്ചടുക്കുനതസ  ഒരു  രഭാഷ്ട്രതീയമല്ല.  അതസ  വനികല്ലജസ  ഓഫെതീസര്മഭാര്/
ഉകദവഭാഗസര്  അര്ഹരഭായ  ആളുകേളകസ  ടകേഭാടുക്കുകേയഭാണസ  കവണതസ.  എന്തഭാ
ഞങ്ങളകസ അവനിടട ഭൂരനിപക്ഷമനികല്ല?   ഞങ്ങള ആളുകേളകസ ടകേഭാടുതനിടണകല്ലഭാ,
കുറച്ചസ ചേനിഹ്നവലാം കബഭാര്ഡുലാംവച്ചസ നടനഭാല് മതനികയഭാ?  അങ്ങടനയല്ല.  ലകേ മറനസ
എല്ലഭാവരുലാം  ദുരനിതതനില്ടപടയഭാളുകേടള  സഹഭായനിക്കുകേടയനതഭാണസ.  ആ  ഒരു
മകനഭാഭഭാവതനികലയസ  സനി.പനി.ഐ.(എലാം)  വരണടമനഭാണസ  എനനികസ  നനിങ്ങകളഭാടസ
പറയഭാനുളതസ.   അല്ലഭാടത  എല്ലഭാ  കേഭാരവതനിലലാം  രഭാഷ്ട്രതീയലാം  കേഭാണലല്ല.  ഇകപഭാള
ആളുകേളകസ  ഇടതഭാടക  ചേനിരനിയഭാണസ.  നമ്മേടളകഭാളുലാം  ബുദനിയുലാം  വനിവരവലാം
അവര്ക്കുടണനതസ നനിങ്ങള മനസനിലഭാകണലാം.  കേവഭാമ്പനില്നനിനള  സഭാധനങ്ങള
വനികല്ലജസ ഓഫെതീസര് വഭാങ്ങുകേ, കസഭാര് റൂമനിടന്റെ ചേഭാര്ജസ രണഭാള എടുക്കുകേ, അവരുടട
ഒനദഭാരവമഭായനി സഭാധനങ്ങള ടകേഭാടുക്കുനതുകപഭാടല, കപഭാകുനവഴനികസ ഇവരുടട വകേ
കലഭാറനിയനില്ടകേഭാണവന  50  കേനികലഭാ  ഭക്ഷണലാം  ടകേഭാടുക്കുകേ,  എടന്തഭാരു
ഏര്പഭാടഭാണസ? ഇങ്ങടനടയഭാടക ടചേയഭാന നഭാണമുകണഭാ? 
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അനധനികൃത  നനിര്മ്മേഭാണങ്ങടളക്കുറനിച്ചസ  ബഹമഭാനവനഭായ  വനി.  എസസ.

അചതഭാനനന  ഇവനിടട  പ്രസലാംഗനിച.  അനധനികൃതമഭായ  എല്ലഭാ  ടകേടനിടങ്ങളുലാം

ടറഗുലടടറസസ ടചേയസ  2017-ല് നനിയമലാം പഭാസഭാകനിയതസ ഞങ്ങളുടട ഗവണ്ടമന്റെല്ല.

അതസ ടചേയതസ നനിങ്ങളുടട ഗവണ്ടമന്റെഭാടണന കേഭാരവലാം മനസനിലഭാകണലാം.  എല്ലഭാലാം

നനിങ്ങള പറയുലാം, എല്ലഭാലാം നനിങ്ങള തടന ടചേയ്യുകേയുലാം ടചേയ്യുലാം.  അനധനികൃത ടകേടനിട

നനിര്മ്മേഭാണങ്ങളുലാം  കുനനിടനിച്ചതുലാം പഭാടലാം നനികേതനിയതുടമല്ലഭാലാം  2017-ല്  ടടഫെനടച്ചസ

ടറഗുലടടറസസ ടചേയഭാന  പറഞ്ഞെതസ  നനിങ്ങളകല്ല?  ഇന ഗവണ്ടമന്റെകല്ല?  നനിങ്ങള

ഇതനില് നനിടനഭാടക പഠനികണലാം.  ആളുകേടള സഹഭായനികഭാന നഭാടമല്ലഭാലാം  ഒരുമനിച്ചസ

നനില്കണലാം. അതുകപഭാടല കപ്രഭാജക്ടുകേള നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള എലാം.എല്.എ. -മഭാരുലാം

പഞഭായതസ  പ്രസനിഡനമഭാരുലാം  റവനമ്മ്യൂ  ഉകദവഭാഗസരുമഭായനി  ഏകകേഭാപനലാം

ഉണഭാകേണലാം. നഭാടനില് നടക്കുന കേഭാരവങ്ങള ആ വഭാര്ഡനിടന്റെ ജനപ്രതനിനനിധനികേളകസ

മഭാത്രകമ  അറനിയുകേയുള.  ഒരു  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലതനിടല   വനിഷയങ്ങള  പ്രസ്തുത

മണ്ഡലതനിടല  എലാം.എല്.എ.-യുമഭായുലാം  പഞഭായതസ  പ്രസനിഡനമഭായുലാം  മറ്റസ

ജനപ്രതനിനനിധനികേളുമഭായുലാം റവനമ്മ്യൂ ഉകദവഭാഗസരുമഭായുലാം ബനടപട മറ്റസ വകുപ്പുകേളനിടല

ഉകദവഭാഗസരുമഭായുലാം ചേര്ച്ച ടചേയകവണലാം കേഭാരവങ്ങള നടകതണതസ.

മനി  .   സതീകര്: പ്ലതീസസ.........കേണ്ക്ലൂഡസ.

ശതീ  .    പനി  .    ടകേ  .    ബഷതീര്:  സര്, എടന്റെ മണ്ഡലതനില്  ഒരു കതഭാണനി അപകേട

ദുരന്തതനില്  എടസ കുടനികേള  മരണടപടനിരുന. 2008-ല് അവനിടട പുതനിയ പഭാലലാം

നനിര്മ്മേനിച്ചതുലാം  ഒലനിചകപഭായനി.  എടന്റെ  മണ്ഡലതനില്  മഭാത്രമല്ല,  ജനില്ലയനിലലാം

സലാംസഭാനത്തുടമഭാടക  ഇതരതനിലള  ധഭാരഭാളലാം  നഭാശനഷ്ടമുണഭായനിടണസ.

ഇടതഭാടക  യുദകേഭാലഭാടനിസഭാനതനില്  പുനര്നനിര്മ്മേനികണലാം.  ഇതനിടലഭാനലാം

രഭാഷ്ട്രതീയമനില്ല.  ഇതനിടലല്ലഭാവരുലാം  ഒറ്റടകടഭായനി  നനിനടകേഭാണസ  എല്ലഭാവനിധതനിലലാം

എല്ലഭാവടരയുലാം സഹഭായനികണലാം.  കലഭാകേതനിടന്റെ വനിവനിധ ഭഭാഗങ്ങളനില്  സഭാകങ്കെതനികേ

വനിദഗ്ദ്ധരഭായ  ധഭാരഭാളലാം  മലയഭാളനികേളുണസ.   അവടര  വനിളനിചകൂടനി  അഭനിപ്രഭായലാം

കചേഭാദനികണലാം.  അല്ലഭാടത  കലഭാകേ  കകേരളസഭ  വനിളനിചകൂടനി  പനിരനിഞ്ഞെനിടസ  കേഭാരവമനില്ല.

അതരതനിലള   സഭാകങ്കെതനികേ  വനിദഗ്ദ്ധടരക്കൂടനി  വനിളനിച്ചസ   ചേര്ച്ച  ടചേയണടമനസ

അഭവര്തനിക്കുന. 

ശതീ  .    കറഭാഷനി  അഗസനിന:   സര്,  ബഹമഭാനടപട   മുഖവമന്ത്രനി   സഭയനില്

സലാംസഭാരനിച്ചകപഭാള  ഇടുകനി ജനില്ല പരഭാമര്ശനികടപടനില്ല. 
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മനി  .    സതീകര്:  ചേര്ച്ചയനില്   അങ്ങസ  സലാംസഭാരനിക്കുകമ്പഭാള  അതുസലാംബനനിച്ചസ
പറയഭാമകല്ലഭാ? 

ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന: സര്, ഇടുകനി ജനില്ലയനില് 56 മരണലാം സലാംഭവനിക്കുകേയുലാം
ധഭാരഭാളലാം  നഭാശനഷ്ടങ്ങള  സലാംഭവനിക്കുകേയുലാം  ടചേയ.  ചേര്ച്ച  നടക്കുകമ്പഭാള
ബഹമഭാനവനഭായ മുഖവമന്ത്രനി ഇടുകനി ജനില്ലടയക്കുറനിച്ചസ  പരഭാമര്ശനികഭാടത കപഭായതസ
ശരനിയഭായനില്ല.

മനി  .    സതീകര്:  ആ  വനിഷയങ്ങള  നമ്മേള  ചേര്ച്ച  ടചേയകശഷലാം  എല്ലഭാ
അലാംഗങ്ങളുടടയുലാം കയഭാജനികപഭാടുകൂടനി റൂള 275 പ്രകേഭാരലാം നടപടനിടയടുക്കുലാം. 

(അദവക്ഷകവദനിയനില് മനി. ടഡപമ്മ്യൂടനി സതീകര്)

ശതീ  .    ടകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി:  സര്,  ബഹമഭാനടപട  മുഖവമന്ത്രനി  അവതരനിപനിച്ച
ഉപകക്ഷപടത  പരനിപൂര്ണമഭായനി  പനിന്തുണയ്ക്കുകേയഭാണസ.  ഇത്രയുലാം  ധതീരമഭായനി  ഇന
വനിപതനിടന കനരനിടുനതനിനസ കനതൃതഗലാം നല്കേനിയ അകദ്ദേഹടത എത്ര അഭനിനനനിച്ചഭാലലാം
മതനിയഭാവനില്ല.  കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനില്  ഉളടപടട പല നഷ്ടങ്ങടള സലാംബനനിചലാം
ഇവനിടട  സൂചേനിപനിച.  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയുടട  നഷ്ടതനിടന്റെ  കേണടകടുക്കുനതനില്
ഒരു നനിര്കദ്ദേശലാം സഭയ്ക്കുമുനനില് ടകേഭാണവരഭാന ഞഭാന ആഗ്രഹനിക്കുന. ടവളടപഭാകലാം
വനസ ടനല്കൃഷനി മുഴുവന നശനിച്ചതസ കനരഭാണസ.  ഈ മഴയുടട ഫെലമഭായനി പഭാലകഭാടസ
ജനില്ലയനില്  മുഴുവന  ടനല്ടച്ചടനികേളക്കുലാം  ഓലകേരനിച്ചനില്  എന  കരഭാഗലാം  വനനിടണസ.
അതനിടന്റെ ഫെലമഭായനി ഒരു ടനനണനി എനല്ല വയ്കകഭാല് കപഭാലലാം അതനില് നനിനലാം
കേനിടനില്ല.  ഒകരകര് കൃഷനി നശനിച്ചഭാല്  57,000  രൂപ ഒരു കേര്ഷകേനസ നഷ്ടലാം വരുലാം.
അതുകപഭാടല  ഒരു ജഭാതനിമരലാം  കേഭായണടമങ്കെനില്  15  വര്ഷലാം കേഴനിയണലാം.  അതനിടന്റെ
ടചേലവസ കേണക്കുകൂടനിയഭാല്, ഒരു ജഭാതനിമരലാം നശനിച്ചഭാല്  ടമഭാതലാം 30,000 രൂപ ഒരു
കേര്ഷകേനസ നഷ്ടലാം വരുലാം. ടനല്കൃഷനികഭാരന വരുന ആറസ മഭാസടത ടചേലവസ മുഴുവന
കേഭാണുനതസ  ഇന  57,000  രൂപയനിലഭാണസ.   അടുത  കൃഷനി  എങ്ങടന  ഇറക്കുലാം;
ഇകപഭാള  ഉണഭായ  കേടലാം  എഴുതനിതളനിയഭാല്  കപഭാലലാം  അടുത  കൃഷനിക്കുള  തുകേ
ലഭനികഭാതനിരുനഭാല്  അവര്കസ  എന്തസ  ടചേയഭാന  കേഴനിയുലാം;  പന്ത്രണസ  മഭാസടത
വരുമഭാനമഭാണസ  ഒരു  കൃഷനികഭാരനസ  നഷ്ടമഭായനിരനിക്കുനതസ.   അവരുടട  കുടുലാംബലാം
എങ്ങടന  ജതീവനിക്കുലാം?  എങ്ങടന  അവടര  സലാംരക്ഷനികഭാടമനതസ  സലാംബനനിച്ചസ
ഗനരവമഭായനി  ആകലഭാചേനികണലാം. 

അതുകപഭാടല ദതീര്ഘകേഭാലഭാടനിസഭാനതനില് കൃഷനി ടചേയ്യുന നഭാണവവനിളകേളനില്
ഫെലാംഗസസ ബഭാധ ഉണഭായനിരനിക്കുകേയഭാണസ.  ഇന വനിവരലാം ഞഭാന ബഹമഭാനടപട കൃഷനി
വകുപ്പുമന്ത്രനിടയ  വനിളനിചപറഞ.  കുകറ  മരുനകേടളഭാടക  പ്രകയഭാഗനിടച്ചങ്കെനിലലാം
യഭാടതഭാരു  രക്ഷയുമനില്ല.  എല്ലഭാലാം  നശനിചകപഭാകുകേയഭാണസ.  ഒരു  നനിയന്ത്രണവലാം
സഭാധവമഭാകേഭാത   രതീതനിയനിലള  ഇന  ദുരന്തതനില്നനിനലാം  എങ്ങടന  കേരകേയറഭാന
സഭാധനിക്കുടമനതനിടന  സലാംബനനിച്ചസ  വളടര  ഗനരവമഭായനി  ആകലഭാചേനികണലാം.
ഇടല്ലങ്കെനില് നമ്മുടട കേഭാര്ഷനികേ കമഖല തകേര്നസ തരനിപണമഭാകുലാം. ഇതനിനഭാവശവമഭായ
ഫെണസ  എങ്ങടന  കേടണത്തുടമനസ   മുഖവമന്ത്രനി  ഇവനിടട  കചേഭാദനിച.  ആ  ഫെണസ
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കേടണതഭാനുള  സലാംവനിധഭാനങ്ങളനില്   അടനിയന്തരമഭായനി  ഇടടപടണലാം.  World
Bank-ടന  സലാംബനനിച്ചസ  പറഞ്ഞെകപഭാള  വനിടകപഭായ  ഒരു  കേഭാരവലാം  ബഹമഭാനടപട
മുഖവമന്ത്രനിയുടട  ശദയനില്  ടകേഭാണവരഭാന ഞഭാന  ആഗ്രഹനിക്കുന. International
Fund for Agriculture Development,  U.N.-ടന്റെ ഫെണസ ലഭനികഭാനുള നനിര്കദ്ദേശലാം
കകേന്ദ്രഗവണ്ടമന്റെസ നല്കേനിയതനുസരനിച്ചസ സലാംസഭാന ഗവണ്ടമന്റെസ അതനിനുള കേതസ
കമയസ 20-ാം തതീയതനികകേലാം   ടകേഭാടുകണടമനതസ  ജൂണ് 8-ാം തതീയതനി വടര നതീടനി.
ആ  ടകേഭാടുത റനികപഭാര്ടടണങ്കെനില്,  അതനില്  എല്ലഭാ  ഘടകേങ്ങളുലാം   ഉളടപടുതനി
അതനികലയസ  ശദ  കകേന്ദ്രതീകേരനിച്ചഭാല്  യു.എന.-ടന്റെ  40  വര്ഷലാം  പലനിശയനില്ലഭാത
ഫെണഭാണസ  കേനിടഭാന  കപഭാകുനതസ.  ആ  കേതസ  ടകേഭാടുതനിടടണങ്കെനില്  ഇടതല്ലഭാലാം
ഉളടപടുതനി പുതുകനിയ രൂപതനില് ടകേഭാടുകഭാനുള നനിര്കദ്ദേശമഭാണസ,   ബഹമഭാനവരഭായ
കൃഷനി വകുപ്പുമന്ത്രനിയുലാം ധനകേഭാരവ വകുപ്പുമന്ത്രനിയുലാം പ്രകതവകേ തഭാല്പരവടമടുതഭാല് ആ
തുകേ   ലഭനികഭാനുള  സഭാധവതയുണസ.  നബഭാര്ഡനിടന്റെയുലാം  മറ്റസ  ഏജനസനികേളുടടയുലാം
ഫെണസ സലാംബനനിചലാം പരനികശഭാധനികഭാവനതഭാണസ. 

വലനിയ ഡഭാമുകേള Dam Safety Authority സനിരമഭായനി പരനികശഭാധനികഭാറുണസ.
പകക്ഷ ടചേറനിയ ഡഭാമുകേളുലാം കുളങ്ങളുടമഭാടക ടപഭാടനികപഭായനിടണസ.  അവ  ഇകപഭാള
ശരനിയഭാകനിയനിടല്ലങ്കെനില് കൃഷനിയനിറകഭാന സഭാധനികനില്ല.  ഡഭാമനിടന്റെ ജലവനിതരണതനിനുള
കേനഭാലകേള  മുഴുവന  ടപഭാടനികപഭായനി.  എടന്തങ്കെനിലലാം  സഹഭായലാം  ടചേയസ   കൃഷനി
ടചേയഭാല്തടന  കൃഷനികഭാവശവമഭായ  ജലലാം  വനിതരണലാം  ടചേയഭാന  സഭാധനികഭാത
സഭാഹചേരവമഭാണസ.  അടനിയന്തരമഭായനി  കേനഭാലകേള  റനിപയര്  ടചേയഭാനുള  തുകേ
അനുവദനിച്ചനിടല്ലങ്കെനില് ടസകന്റെസ കകഭാപസ കൃഷനിടചേയഭാന സഭാധനികഭാത അവസയുണഭാകുലാം.
ഡഭാമുകേളുടട  സനില്കവ തുറക്കുനതുലാം  പുഴയനിടല  ജലതനിടന്റെ  അളവസ  കൂടുനതുലാം
സലാംബനനിച്ചസ  സനിമുകലഷന സഡനി നടതനി പരമഭാവധനി  പ്രളയനനിരപസ  വവകമഭായനി
കേഭാണതകവനിധലാം ഓകരഭാ പ്രകദശത്തുലാം സഭാപനികണലാം.  ഡഭാമുകേളുടട  Emergency
Action Plan, Operation and Maintenance Manual  എനനിവ അടനിയന്തരമഭായനി
ഉണഭാകണലാം.  ഇകപഭാള ഉകണഭാടയനസ എനനികറനിയനില്ല.  അതുണഭായനിരുനടവങ്കെനില്
നമുകസ ഇങ്ങടനടയഭാരു അപകേടലാം വരനില്ലഭായനിരുന.  അതനില്ലഭാത ഡഭാമുകേളനില് അതസ
നടപഭാക്കുനതനിനുള നടപടനിയുണഭാകേണലാം. സമഗ്രമഭായ റനിസര്കവഭായര് പരനിപഭാലനലാം
വരളച്ചയുലാം  ടവളടപഭാകവലാം  കനരനിടഭാനുള  രതീതനിയനില്  കവണലാം  ടടകേകേഭാരവലാം
ടചേകയണതസ.  അതനിനഭായനി  National  Hydrology  Project  (NHP)  പ്രകയഭാജന
ടപടുതണലാം. അതനിനുകവണനി 82 കകേഭാടനി രൂപ കകേന്ദ്രഗവണ്ടമന്റെസ അനുവദനിച്ചനിടണസ.
ആ തുകേ പരമഭാവധനി ഉപകയഭാഗടപടുതണലാം. ഇത്ര മഴടപയഭാല് ഓകരഭാ ഡഭാമുകേളനില്
എത്ര  ജലടമത്തുലാം,  അതസ എകപഭാള തുറകണടമനളതനിടന്റെ കൃതവമഭായ കേണകസ
കേണപനിടനികഭാന സഭാധനിക്കുലാം.  ജലകസചേനതനിനുലാം  ടടവദത്യുതനിക്കുലാം മഭാത്രമഭാണസ നഭാലാം
ഇകപഭാള ഡഭാലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനതസ.  ഭഭാവനിയനില് ഡഭാമുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുകമ്പഭാള,  ആയതസ
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ടവളടപഭാകതനിനുലാംകൂടനി  സഹഭായകേരമഭാകുന  രതീതനിയനില്  നനിര്മ്മേനികണലാം.
കുരനിയഭാര്കുറ്റനി  പുഴയനില്  ജലലാം  കൂടുതല്  വനതുടകേഭാണഭാണസ  ചേഭാലക്കുടനിപ്പുഴയനില്
ടവളടപഭാകമുണഭായതനിനസ  പ്രധഭാന  കേഭാരണലാം.  കുരനിയഭാര്കുറ്റനിയനില്  ഒരു  ഡഭാലാം
നനിര്മ്മേനിച്ചഭാല്  ടവളടപഭാകടത  നനിയന്ത്രനികഭാലാം;  ലവദത്യുതനി  ഉല്പഭാദനിപനികഭാലാം;
പഭാലകഭാടസ  ജനില്ലയനിടല  വരളച്ചബഭാധനിത  പ്രകദശങ്ങളനില്  ജലകസചേനതനിനുലാം
ഉപകയഭാഗനികഭാലാം.  ഇന മൂനസ കേഭാരവങ്ങളുലാം ആകലഭാചേനിചടകേഭാണള ഡഭാലാം നനിര്മ്മേഭാണ
രതീതനിയഭാണസ ആവശവലാം.  ഇകപഭാള ജലകസചേനതനികനഭാ ടടവദത്യുതനി ഉല്പഭാദനതനികനഭാ
ആണസ ഡഭാലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനതസ. ഇന മൂനസ ആവശവങ്ങളുലാം നനിറകവറന രതീതനിലള ഡഭാലാം
നനിര്മ്മേഭാണമഭാണസ ഇനനി നഭാലാം ആകലഭാചേനികകണതസ. 

പുതനിയ  ദതീര്ഘകേഭാല  പദതനികേള,  കറഭാഡസ  നനിര്മ്മേഭാണതനിനസ  ശഭാസ്ത്രതീയമഭായ
പുതനിയ സഭാകങ്കെതനികേവനിദവ എനനിവ ഉപകയഭാഗനികണലാം.  കകേന്ദ്രഗവണ്ടമന്റെസ  പുതനിയ
കകേഭാണ്കതീറ്റസ  കറഭാഡുകേളഭാണസ  ഇകപഭാള  ഏറ്റവലാം  കൂടുതല്  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതസ.
ഇവനിടട മഴ കൂടുതലള സഭാഹചേരവമഭായതനിനഭാല് ഇതരലാം കകേഭാണ്കതീറ്റസ  കറഭാഡുകേള
നനിര്മ്മേനിക്കുനതഭായനിരനിക്കുലാം  ഉചേനിതലാം.  കുറച്ചസ  ടചേലവസ  കൂടനിയഭാലലാം  ദതീര്ഘകേഭാലലാം
നനിലനനില്ക്കുനവയഭാണനിതസ.  മണസ  പരനികശഭാധനകയഭാ  മണനിടന്റെ  ഘടനകയഭാ
കനഭാകഭാടതയഭാണസ  ബഹനനില  ടകേടനിടങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുനതസ.  അതനിനുള നടപടനി
സഗതീകേരനികണലാം.  ഞഭാന  കനരടത  സൂചേനിപനിച്ചതുകപഭാടല,  കൃഷനി  നനിലനനിര്തണ
ടമങ്കെനില് വലനിയ രതീതനിയനിലള ഇടടപടല് സര്കഭാരനിടന്റെ ഭഭാഗത്തുനനിനണഭാകേണലാം.
ഏടതല്ലഭാലാം സഹഭായലാം എവനിടടനനിടനല്ലഭാലാം കേനിടകമഭാ,  അതസ കനഭാകനി ടചേയനിടല്ലങ്കെനില്
പഭാലകഭാടസ  ജനില്ലയനില്  അടുത  കൃഷനിയനിറകഭാന  പറ്റഭാത  ഒരു  സനിതനിയഭാണസ
നനിലനനില്ക്കുനതസ.  സഹഭായലാം  ലഭനിച്ചനിടല്ലങ്കെനില്  കൃഷനികഭാരന  ആത്മഹതവ
ടചേയ്യുടമന  നനിലയഭാണുളതസ.  ഓകരഭാ  കേര്ഷകേ  കുടുലാംബങ്ങളനിലലാം  കുടനികേളുടട
വനിദവഭാഭവഭാസവലാം  മറലാം  നടത്തുനതസ  കൃഷനിടയ  ആശയനിച്ചഭാണസ.  അതുടകേഭാണസ
ഗവണ്ടമന്റെസ അതരതനിലള ഇടടപടലകേള നടതണടമനസ അഭവര്തനിക്കുകേയഭാണസ.
മുഖവമന്ത്രനി അവതരനിപനിച്ച  പ്രകമയതനിനസ എല്ലഭാ പനിന്തുണയുലാം നല്കുന.

ശതീ  .    ടകേ  .    എലാം  .    മഭാണനി:  സര്,  ഉപകക്ഷപടത  പനിന്തഭാങ്ങുന.  നമ്മുടട
സലാംസഭാനലാം  അഭനിമുഖതീകേരനിച്ച,  ഏറ്റവലാം  വലനിയ  വനിനഭാശലാം  വരുതനിവച്ച  ഒരു
പ്രളയമഭാണസ  സലാംസഭാനത്തുണഭായതസ.  ഇതനിനനിടയനില്  സമഭാശഗഭാസമഭായനിടളതസ
വനിവനിധ  സനദ  സലാംഘടനകേള,  മത-സഭാമൂഹനികേ-രഭാഷ്ട്രതീയ  സലാംഘടനകേള
എനകവണ  കകേരള  ജനതടയഭാനഭാടകേ  ആ  ദുരനിതഭാശഗഭാസ  പ്രവര്തനങ്ങള
ഏടറ്റടുത്തു എനതഭാണസ. പകക്ഷ ഇന പ്രളയടകടുതനിയനില് സലാംസഭാനതസ 1,35,454
ഏകര് സലടത കൃഷനി മുഴുവന നഷ്ടടപടുകേയുണഭായനി. ഒരു കേഭാലത്തുലാം ഉണഭാകേഭാത
ഭതീമമഭായ  നഷ്ടമഭാണസ  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയസ  ഉണഭായനിരനിക്കുനതസ.  25,000  ടഹകര്



ചേടലാം 130 അനുസരനിചള ഉപകക്ഷപതനിനകമലള ചേര്ച്ച 43

ടനല്കൃഷനി  മുഴുവനുലാം  നശനിച.  പകക്ഷ  കേര്ഷകേടര  സഹഭായനികഭാന,  കേയയച്ചസ
സഹഭായനികഭാന ഗവണ്ടമന്റെസ ഒനദഭാരവ മകനഭാഭഭാവകതഭാടുകൂടനി ഇകപഭാള നടപടനികേള
സഗതീകേരനികണലാം,  അടല്ലങ്കെനില് നമ്മുടട നഭാടനിടല ഒരു വലനിയ സമ്പദസ വവവസതടന
തകേരഭാന  കപഭാവകേയഭാണസ.  ഇടുകനിയനില്  278  സലതസ  ഉരുളടപഭാടനിടയനഭാണസ
കേണക്കുകേള സൂചേനിപനിക്കുനതസ.  1800-കലടറ  സലതസ  ഇടുകനിയനില് മണനിടനിച്ചനില്
ഉണഭായനി.  ഇടുകനിയനികലയ്ക്കുള  കറഭാഡുകേള മുഴുവന തകേര്ന, അവനികടകസ കപഭാകേഭാന
സഭാധനികനില്ല.  അതനിടന്റെ  വനിവരങ്ങള  ശതീ.  കറഭാഷനി  അഗസനിന  ഇവനിടട
വനിവരനിക്കുടമനസ  ഞഭാന  വനിശഗസനിക്കുകേയഭാണസ.  70000  വതീടുകേടളങ്കെനിലലാം
വഭാസകയഭാഗവമഭാകനി  തതീര്കകണതഭായനിടണസ.  ഇതനിടനല്ലഭാലാം  യുദകേഭാലഭാടനിസഭാനതനില്
പ്രവര്തനങ്ങള  ആരലാംഭനികകണനിയനിരനിക്കുന.  വതീടസ  കപഭായവര്ടകല്ലഭാലാം  വതീടസ
വചടകേഭാടുകണലാം,  വതീടുലാം സലവലാം നഷ്ടടപടവര്തടന  മൂവഭായനിരതനികലടറയുണസ.
കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനിടല  കതയനില, കേഭാപനി, ഏലലാം, കുരുമുളകേസ, റബ്ബര്, വഭാഴ, പച്ചകറനി
കൃഷനി,  മത്സവകൃഷനി തുടങ്ങനി എല്ലഭാ കൃഷനികേളുലാം പ്രളയതനില് നശനിചകപഭായനി.  കൃഷനി
നഭാശലാം  സലാംഭവനിച്ച  എല്ലഭാ  കേര്ഷകേര്ക്കുലാം  പൂര്ണ  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  ടകേഭാടുകഭാന
ഗവണ്ടമന്റെസ തയഭാറഭാകേണലാം. കേഭാര്ഷനികേ കേടങ്ങള മഭാത്രമല്ല കേര്ഷകേര്  എടുതനിടള
കേടങ്ങള  മുഴുവന  എത്ര  പ്രയഭാസമുടണങ്കെനിലലാം  എഴുതനിതളളഭാന  ബഹമഭാനടപട
മുഖവമന്ത്രനി ശദനികണലാം. പുനരുദഭാരണതനിനസ ദതീര്ഘകേഭാല പലനിശ, പലനിശരഹനിത
വഭായകേള  എനനിവ  അനുവദനികണലാം.  കൃഷനിയനില്നനിനലാം  വരുമഭാനലാം  ലഭനിക്കുലാംവടര
ആറസ  മഭാസകതയ്ടകങ്കെനിലലാം   പഭാവടപട  ജനങ്ങളകസ  ഉപജതീവന  അലവനസസ
നല്കേണലാം. 

അതനിവൃഷ്ടനിയഭാണസ  ദുരന്തതനിനസ  കേഭാരണടമങ്കെനിലലാം  കേഭാരവക്ഷമമഭായ  ഡഭാലാം
മഭാകനജ് ടമന്റെസ  ഉണഭായനിരുനടവങ്കെനില്  പ്രളയടകടുതനിയുടട  രൂക്ഷത  കുറയ്ക്കുവഭാന
കേഴനിയുമഭായനിരുന.  ടചേറുകതഭാണനി,  ഇടമലയഭാര്,  കലഭാവര്  ടപരനിയഭാര്,  കേല്ലഭാര്കുറ്റനി,
ഭൂതതഭാനടകേടസ,  ടപഭാന്മുടനി,  മഭാടടപടനി,  ടചേങ്കുളലാം  തുടങ്ങനിയ  എല്ലഭാ  ഡഭാമുകേളുലാം
കൂടകതഭാടട  തുറനവനിടുകേയുണഭായനി  എനതഭാണസ  പ്രളയ  ദുരനിതതനിടന്റെ  പ്രധഭാന
കേഭാരണങ്ങളനിടലഭാനസ.  ഇതനില്  ഗവണ്ടമന്റെസ  തര്കനിക്കുകേടയഭാനലാം  കവണ.
ഗവണ്ടമന്റെസ  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയനില് ടകേഭാടുതനിടള അഫെനിഡവനിറ്റനില് മുല്ലടപരനിയഭാര്
ഡഭാലാം  144  അടനിവടര  ഉയര്നടവനസ  റനികപഭാര്ടടണനസ  പറഞ്ഞെനിടണസ.  അകപഭാള
ഇതനിനനിടയനില്  എന്തുടകേഭാണസ  ഗവണ്ടമന്റെസ  ഇടടപടനില്ല?  ഗവണ്ടമന്റെസ  ശകമഭായനി
ഇടടപകടണതഭായനിരുനനികല്ല?  അങ്ങടന  ഇടടപടനിരുനടവങ്കെനില്   നമുകസ ഇത്രയുലാം
നഭാശനഷ്ടലാം  ഉണഭാകുകേയനില്ലഭായനിരുന.  ഒനനിച്ചസ  തുറനവനിടഭാടത  ഘടലാംഘടമഭായനി
ഷടറുകേള തുറകകണതഭായനിരുന.  ആഗസസ  15-ാം തതീയതനി  അര്ദരഭാത്രനി  2.40-നസ
മുല്ലടപരനിയഭാറനിടന്റെ  13  ഷടറുകേളുലാം തുറനതഭാണസ  ഇടുകനിയനികലയസ  മുഴുവന ടവളവലാം
ഒഴുകേനിടയതഭാന  കേഭാരണമഭായതസ.  ആ  നനിലയസ  ഡഭാമുകേള  തുറനവനിടതഭാണസ
വലനിടയഭാരു  ദുരന്തതനിനസ  കേഭാരണമഭാകനിയടതനളതസ  നനികഷധനികഭാനഭാകുകമഭാ?
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പമ്പയനില്  9  ഡഭാമുകേള ഒനനിച്ചസ  തുറന.  ഇടുകനി,  എറണഭാകുളലാം  ജനില്ലകേളനിടല  11
ഡഭാമുകേളുലാം  ചേഭാലക്കുടനിയനിടല  6  ഡഭാമുകേളുലാം ഒനനിച്ചസ തുറന.  ഇതനിനസ  ഗവണ്ടമന്റെസ
ഉതരവഭാദനിയഭാണസ.  ഗവണ്ടമന്റെസ തതീര്ച്ചയഭായുലാം ജനങ്ങകളഭാടസ മഭാപസ പറകയണതഭാണസ.
ഡഭാലാം  മഭാകനജ് ടമന്റെസ  യഭാടതഭാരു  തതഗദതീക്ഷയുമനില്ലഭാടത  ഇന  നനിലയനില്
പ്രവര്തനിച്ചതനിടന്റെ  ഫെലമഭായനിടണഭായതഭാണസ  ഈ  ടവളടപഭാകലാം.  കതഭാടപളനി
സനില്കവയനില്ക്കൂടനിയഭാണസ ടവളലാം ഒലനിച്ചസ കേടലനികലയസ കപഭാകകേണതസ.  നനിര്ഭഭാഗവവശഭാല്
സനില്കവ  തുറടനങ്കെനിലലാം  അതനില്ക്കൂടനി  ടവളലാം  ഒഴുകേനിയനില്ല.  ചേഭാനലകേളനില്
മണടനിഞകേനിടക്കുനതുടകേഭാണസ  ടവളലാം  ഒഴുകേനികപഭാകുനനില്ല.  അതുടകേഭാണസ  ആദവലാം
അടനിഞകേനിടക്കുന മടണല്ലഭാലാം എടുത്തുമഭാറ്റനി ടവളടമഭാഴുകസ സുഗമമഭാകണലാം. 

മുല്ലടപരനിയഭാര്  ജലനനിരപസ  144  അടനിയനികലയസ  ഉയര്ന.  തമനിഴസ നഭാടനിടന്റെ
തഭാല്പരവലാം അവര് സലാംരക്ഷനിച. നമ്മുടട കേഭാരവതനില് കകേരളലാം ശകമഭായനി ഇടടപടനി
ടല്ലനളതഭാണസ ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ ഏറ്റവലാം പ്രധഭാനടപട കൃതവ വനികലഭാപമഭായനി ഞഭാന
കേഭാണുനതസ.  സലാംസഭാനതസ  379  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  early  warning  system
സഭാപനിച്ചനിടണസ. ഗവണ്ടമന്റെനിനസ കവണ സമയതസ റനികപഭാര്ടകേള സമര്പനികഭാതതു
ടകേഭാണലാം  റനിപകയഴസ  നടതഭാതതുടകേഭാണലാം  289  ഇനസകലഷനസസ   പ്രവര്തന
രഹനിതമഭായനി കേനിടക്കുകേയഭാടണനസ സനി &എ.ജനി. റനികപഭാര്ടനില് കുറ്റടപടുതനിയനിടണസ. 

ശഭാസ്ത്രതീയമഭായ  പഠനലാം  നടതനിയകശഷകമ   ഇങ്ങടനയുള  കേഭാരവങ്ങടള
സലാംബനനിച്ചനിടകതഭാളലാം അന്തനിമതതീരുമഭാനലാം ഉണഭാകൂടവനസ ഗവണ്ടമന്റെസ പറഞ്ഞെനിരനി
ക്കുനതസ   ആശഗഭാസകേരമഭായ ഒരു കേഭാരവമഭാണസ.  ഉരുളടപഭാടല് ഉണഭായ പ്രകദശത്തുലാം
സമതീപപ്രകദശങ്ങളനിലലാം യഭാടതഭാരു നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്തനവലാം നടത്തുവഭാന പഭാടനില്ല.
അങ്ങടനടയങ്കെനില്  ഇടുകനിയനില്  ഇനനിടയഭാരു  പ്രവര്തനവലാം  നടതഭാന
കേഴനിയുകേയനില്ല.   ചേതീഫെസ  ടസകടറനി  ഇറകനിയ  ഒരു  സര്ക്കുലറഭാണസ,  അവനിടട  ഒരു
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്തനവലാം  നടതഭാന  പഭാടനില്ല  എനളതസ.  ഇങ്ങടന കേര്ഷകേടര
കദഭാഹനികരുതസ.  കേസ്തൂരനിരലാംഗന  റനികപഭാര്ടനിടല  9-ാം  ഖണ്ഡനികേയനില്   ഇതരലാം
പ്രകദശങ്ങളനില്  20,000  സഗയര്  മതീറ്റര്  വനിസ്തൃതനിയനില്  കൂടുതലള  ടകേടനിടങ്ങള
മഭാത്രമഭാണസ  നനികരഭാധനിച്ചനിടളളതസ.  അല്ലഭാടത  ആ  കമഖലയനിടല  മുഴുവന  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്തനങ്ങളുലാം  നനികരഭാധനികഭാന  പറകേയനില്ല.  പകക്ഷ  പ്രളയദുരന്തതനില്
മുഖവമന്ത്രനിയുടട  ഫെണനികലയസ  കേനിടന  തുകേ  പ്രകതവകേലാം  അകനണനില്
സൂക്ഷനികണടമനസ  ടടഹകകഭാടതനി  തടന  നനിരതീക്ഷനിച്ചനിടള  സഭാഹചേരവതനില്
മുഖവമന്ത്രനിയുടട ദുരനിതഭാശഗഭാസ ഫെണസ എനതനിനുപകേരലാം ഒരു പ്രകതവകേ അകനണനില്
ഇന  രൂപ  ടകേഭാടുകണലാം.  ഓഖനി  ഫെണസ  സര്കഭാര്  കേണകനുസരനിച്ചസ  111  കകേഭാടനി
രൂപ  കേനിടനി.  ടചേലവഴനിച്ചതസ  65  കകേഭാടനി  രൂപകയയുള.  ആ  അനുഭവലാം  ഇതനിനസ
ഉണഭാകേഭാന  പഭാടനില്ല.  കേനിടന  തുകേ  മുഴുവന  ദുരനിതഭാശഗഭാസ  പ്രവര്തനതനിനഭായനി
ടചേലവഴനികണടമനസ  മഭാത്രലാം  പറഞടകേഭാണസ  ഞഭാടനടന്റെ  വഭാക്കുകേള
ഉപസലാംഹരനിക്കുകേയഭാണസ. 
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ശതീ  .    കതഭാമസസ ചേഭാണനി:  സര്,  ഉപകക്ഷപടത പനിന്തഭാങ്ങുന. ശതീ.  ടകേ.  എലാം.
മഭാണനി  ഇവനിടട  ഒരു  കേഭാരവലാം  സമ്മേതനിച.  ഇടുകനിയനില്തടന  285  സലതസ
ഉരുളടപഭാടനിടയനസ  അകദ്ദേഹലാം  പറഞ.  ഡഭാമനില്നനിനസ  വരുന  ടവളലാം
തുറനവനിടഭാല് ഒരു മനിനനിറ്റനില്  എത്രയഭായനിരലാം cubic മതീറ്റര് ടവളലാം കപഭാകുടമനസ ഒരു
കേണക്കുണസ.  അതസ  നമുകസ  കേണപനിടനികഭാലാം.  ഉരുളടപഭാടനിയഭാല്  എത്ര  ആയനിരലാം
കകേഭാടനി  cubic  മതീറ്റര്   ജലമഭാണസ  വരുനടതനളതസ  സഗര്ഗ ടടദവതനിനുമഭാത്രകമ
അറനിയൂ;  ഭൂമനിയനിടല  ഒരു  മനുഷവനുലാം  അതറനിയനില്ല.  കുടനഭാടനില്  ഞഭാന  ഒരുപഭാടസ
ടവളടപഭാകലാം  കേണവനഭാണസ.  പകക്ഷ  എടന്റെ  വതീടനിനകേതനികപഭാള  ഒനരയടനി
ടചേളനിയുണസ.  ഇന ടചേളനിടവളലാം എവനിടടനനിനസ വനതഭാണസ.  ഡഭാമനില്നനിനലാം വരുന
ടവളലാം  കേണനതീര്കപഭാടലയഭാണനിരനിക്കുനതസ.  ഇത്രയുലാം  ടചേളനി  അടനിഞ
കൂടണടമങ്കെനില്  നമ്മേള  അറനിഞലാം  അറനിയഭാതതുമഭായനി  ആയനിരകണകനിനസ
ഉരുളുകേള  ടപഭാടനികഭാണുലാം.  ഞങ്ങളകസ  ഒരു  സകന്തഭാഷമുണസ;  അടുത  പ്രഭാവശവലാം
കൃഷനികസ വളലാം ഇടണ.  പഭാടതസ ഒനരയടനി കേനതനില് മലയനിടല നല്ല വളക്കൂറുള
മണസ വനടനിഞ്ഞെനിടണസ.   എനനികസ മുഖവമന്ത്രനികയഭാടസ  പറയഭാനുളതസ,  10,000  രൂപ
ഓകരഭാ കുടുലാംബതനിനുലാം ടകേഭാടുക്കുടമനസ അങ്ങസ ഒരു പ്രസ്തഭാവന നടതനി.  ആളുകേളുടട
ബനി.പനി.  250-ല്നനിനസ  120-കലകസ   തഭാഴസ ന.  അതുടകേഭാണസ  എത്രയുലാം കവഗലാം  ആ
തുകേടയഭാനസ  കേനിടനിയഭാല്  നല്ലതഭായനിരുന.  ഞങ്ങള  കനരനിട  കചേഭാദവങ്ങളനില്  ഒനസ
അതഭായനിരുന.  ഞങ്ങള  വതീടനികലയസ  ടചേനഭാല്  ഉടുതുണനിയസ  മറുതുണനിയനില്ല,
പഭാത്രങ്ങടളല്ലഭാലാം  ഒഴുകേനികപഭായനി,  വതീടനില്  ഒനമനില്ല,  എങ്ങടന,  എവനിടടനനിനസ
തുടങ്ങുലാം?  പഭാവടപടവരഭായ അവര്കസ  രണഭാഴ്ച  പനിടനിചനനില്കഭാന  ഒരഭാശഗഭാസമഭായനിരുന
അങ്ങയുടട വഭാക്കുകേള. അതസ എത്രയുലാംകവഗലാം നടപനിലഭാകണലാം. 

എല്ലഭായനിടത്തുനനിനലാം ടവളലാം ഇറങ്ങനികപഭായനി,  പടക്ഷ കുടനഭാടനിലഭാടണങ്കെനില്
ആയനിരകണകനിനസ  വതീടുകേള  ഇകപഭാഴുലാം  ടവളതനിനടനിയനിലഭാണസ.  കേഭാരണലാം,
ആറ്റനിടല  ജലനനിരപ്പുലാം  പഭാടടത  ജലനനിരപ്പുലാം  തമ്മേനില്  3  അടനി  വവതവഭാസമുണസ.
എത്രയുലാംകവഗലാം  കകേടഭായ കമഭാകടഭാറുകേള റനിപയര്  ടചേയസ അടല്ലങ്കെനില് പമ്പസ ടസറകേള
വഭാങ്ങനിചടകേഭാടുതസ  പഭാടത്തുനനിനലാം  ടവളലാം  വറ്റനികഭാടത   കുടനഭാടനില്  ടവളലാം
ഇറങ്ങുകേയനില്ല.  എനനിക്കുകതഭാനനതസ കകേരളതനില് ആലപ്പുഴയനിടല ദുരനിതഭാശഗഭാസ
കേവഭാമ്പുകേളനിലഭാണസ  ഏറ്റവലാം  കൂടുതല്  ആളുകേള  വസനിക്കുനതസ.  അവര്  വതീടനികലയസ
കപഭാവകേയനില്ല.  ഞഭാന  പലകരയുലാം  കേവഭാമ്പനില്നനിനലാം  വതീടനികലയസ  ടകേഭാണവരഭാന
കബഭാടനില്  കപഭായനി.  പകക്ഷ  വതീടനില്  കേയറഭാനുലാം  കേനിടകഭാനുലാം  കേഴനിയഭാതതനിനഭാല്
ആ  കബഭാടനില്തടന  അവര്  തനിരനിചവന.  അതുടകേഭാണസ  കുടനഭാടനിടല
പഭാടകശഖരങ്ങളനിലള  ടവളതനില്  മുങ്ങനികനിടക്കുന  വതീടുകേള  സലാംരക്ഷനികഭാന
അടനിയന്തര നടപടനിയുലാം പ്രകതവകേ നനിര്കദ്ദേശവലാം നല്കേണടമനസ അഭവര്തനിക്കുകേയഭാണസ.
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എല്ലഭാവരുടടയുലാം  വതീടുകേടളഭാനലാം  കപഭായനിടനില്ല.  അവനിടട  ബലമുള  വതീടുകേളുലാം
കകേഭാണ്കതീറള  വതീടുകേളുലാം  ഉണഭായനിരുന.  പകക്ഷ  നൂറുകേണകനിനസ  വതീടുകേള
കുടനഭാടനില്  വഭാസകയഭാഗവമല്ലഭാതഭായനി.  അവര്  തനിരനിച  ടചേനഭാല്  അവര്കസ
കേനിടകഭാനുള  ഒരു  സലാംവനിധഭാനലാം   അടനിയന്തരമഭായനി   നടപനിലഭാകണലാം.  അതസ
എങ്ങടനയഭാണസ  നടപനിലഭാക്കുനടതനസ എനനികറനിയനില്ല. മുഖവമന്ത്രനിടയ അടടഡഗസസ
ടചേയഭാന  വനിദഗ്ദ്ധനഭാരുലാം  വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനിയുമുണസ,  അങ്ങയുടട  ഒരു  ഇടടപടല്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 

അതുകപഭാടല  പടര്നപനിടനിക്കുന  കരഭാഗങ്ങള  ഒരു  വലനിയ  പ്രശ്നമഭാണസ.
ബഹമഭാനടപട   ആകരഭാഗവ  വകുപ്പുമന്ത്രനി  ഇവനിടടയനില്ല,  ഇനടല  ഞങ്ങളുടട
മുനനില്നനിനസ പ്രവര്തനിച്ച ടനടുമുടനിയനിടല സനി.പനി.ഐ.(എലാം) എല്.സനി. ടസകടറനി,
ശതീ.  ഷനിബു  ഭഭാരവടയയുലാം  കുടനികേടളയുലാം  ദുരനിതഭാശഗഭാസ  കേവഭാമ്പനിലഭാകനി.
അകദ്ദേഹതനിടന്റെ  വതീടനിടല  ടടറസനിലഭാണസ  ഉറങ്ങനിയതസ.  എടന്റെ  ടതീമനിടനഭാപലാം
പ്രവര്തനിച്ചയഭാളഭാണസ.  അകദ്ദേഹലാം  ഇനടല  എലനിപനനി  മൂലലാം  മരണടപട.  ലനിസനി
കഹഭാസസ പനിറ്റലനില് ടകേഭാണകപഭായനിടലാം രക്ഷടപടനില്ല.  അതുടകേഭാണസ ആളുകേള തനിരനിച്ചസ
ടചേനസ  തഭാമസനിക്കുകമ്പഭാള  ഇനനിയുലാം  എലനിപനനി  കപഭാടല  മഭാരകേമഭായ
പകേര്ച്ചവവഭാധനികേള  പടരഭാതനിരനികഭാന  കവണ  മുനകേരുതലകേള  സഗതീകേരനികണലാം.
കേഭാലനില്  മുറനിവണഭായനിരുനതുടകേഭാണഭാണസ   കതഭാടനില്ക്കൂടനി  നതീന്തനി  നടനകപഭാള
എലനിപനനി  ഉണഭായതസ.  അതുടകേഭാണസ  ഇനനിയുലാം  ഇതരതനിലള  മരണങ്ങള
ഉണഭാകേഭാതനിരനികഭാന,  എലനിപനനികഭായനി കുടനഭാടനിടന്റെ വനിവനിധ പ്രകദശങ്ങളനില്നനിനസ
ടചേല്ലുന  കരഭാഗനികേളഭായനിടള ആളുകേളകസ   ഇതരലാം  കരഭാഗങ്ങളുകണഭാടയനസ  ഒരു
ടടസസ നടതണലാം. അതസ അവയവടത ബഭാധനിച്ചസ കേഴനിഞ്ഞെഭാല്പനിടന രക്ഷടപടുകേയനില്ല.
കരഭാഗങ്ങള ഉണഭാകേഭാതനിരനികഭാനുലാം പകേര്ച്ചവവഭാധനികേള പടര്നപനിടനികഭാതനിരനികഭാനുലാം
അടനിയന്തരമഭായനി അങ്ങയുടട  പ്രകതവകേ ശദ ഉണഭാകേണലാം. 

11.00 am]

മുഖവമന്ത്രനി  (ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന):  സര്,  മുറനിവകണഭാ ഇല്ലകയഭാ എനസ
കനഭാകകണ കേഭാരവമനില്ല, എലനിപനനിക്കുള പ്രതനികരഭാധ മരുനസ ഇതുമഭായനി ബനടപട
എല്ലഭാവരുലാം  കേഴനികണലാം.  മരുനസ  കേഴനികഭാതവരഭാണസ  കുഴപതനില്  ടപടുനതസ.
രക്ഷഭാപ്രവര്തനതനില്  ഏര്ടപടവരല്ല,  ടവളലാം  കേണകപഭാള  നതീന്തഭാന
ഇറങ്ങനിയവടര   ബഭാധനിച  എനഭാണസ  വനിവരലാം.  അവര്  ഇതസ  മനസനിലഭാക്കുനനില്ല.
എലനിപനനിക്കുള  പ്രതനികരഭാധ  മരുനസ  സുലഭമഭാണസ.  ഇതുമഭായനി  ബനടപടവരഭാ
ടണങ്കെനില് മരുനസ  കേഴനിക്കുകേ എനളതഭാണസ ഏറ്റവലാം ആവശവലാം.  
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ശതീ  .    കതഭാമസസ  ചേഭാണനി:  സര്,  കവമ്പനഭാടസ  കേഭായലനിലൂടട  കബഭാടനില്

കപഭാകുകമ്പഭാള  ടടഡവര്മഭാര്  കബഭാടസ  ഇടകതഭാടലാം  വലകതഭാടലാം  മഭാറ്റനിമഭാറ്റനി

ടകേഭാണകപഭാകുലാം.  കുമരകേകതയസ  കബഭാടസ  കനടര  ഓടനി  കപഭാകേനികല്ല  എനസ

കചേഭാദനിച്ചകപഭാള  'സര്,  കപഭാകുകേയനില്ല,  അവനിടടടയല്ലഭാലാം   ടപഭാകമഭാണസ'  എനഭാണസ

പറഞ്ഞെതസ.  പമ്പഭാനദനിയുലാം അച്ചനകകേഭാവനിലഭാറുലാം  മണനിമലയഭാറുലാം  മതീനച്ചനിലഭാറുലാം  ഒഴുകേനി

വരുനതസ  ടചേളനിയുമഭായഭാണസ.  അങ്ങടന  ടചേളനി  അടനിഞകൂടനി  ആഴലാം  കുറഞ.

ഒരുകേഭാലതസ കേഴുകകഭാലനിടസ  തഭാഴനി  തളനിയഭാല് മഭാത്രകമ വളലാം കപഭാകുമഭായനിരുനളള.

ഇകപഭാള  കേഴുകകഭാടലഭാനലാം  ഇകടണ,  അടനിതടസ  നമുകസ  കേഭാണഭാന  സഭാധനിക്കുലാം.

അവനിടടനനിനലാം   മടണടുതസ  ജതീവനിക്കുനവരുടട  വളലാം  കപഭാലതീസസ  ടവടനികതീറനിയ

കേഭാലമുണഭായനിരുന.  ആരസ  പറഞ്ഞെനിടഭാണസ  ഇടതഭാടക  ടചേയ്യുനതസ?  അതുടകേഭാണസ

അടനിയന്തരമഭായനി കവമ്പനഭാടസ കേഭായലനിനസ ആഴലാം കൂടണലാം. സര്കഭാര് പണലാം മുടകകണ

കേഭാരവമനില്ല.  അതനിരസ  നനിശയനിച്ചസ  സഗതന്ത്രമഭായനി   അതനില്  നനിനലാം മടണടുകഭാന

അനുവദനിച്ചഭാല്  ടടകേനകേരനി,  ടനടുമുടനി,  കേഭാവഭാലലാം,  നതീലലാംകപരൂര്  പ്രകദശടത

ആളുകേള  അതുടകേഭാണസ  ജതീവനിക്കുകേയുലാം  ടചേയ്യുലാം.  കുടനഭാടനിടല  വരമ്പുകേളകസ

ആവശവതനിനസ  മണസ  കേനിടലാം.  കേനിഴക്കുനനിനസ മലയനിടനിചടകേഭാണസ  വകരണതനില്ല.

മലയനിടനിക്കുനതുടകേഭാണലാം  കേഗഭാറനിയുളതു  ടകേഭാണമഭാണസ  മഴ  ടപയഭാതതസ

എനപറഞ. ഇകപഭാള എന്തഭായനി?  കേഗഭാറനി കവകണ?  കേഗഭാറനി  ഇടല്ലങ്കെനില്  നനിങ്ങള

എങ്ങടനയഭാണസ  കറഭാഡനില്ക്കൂടനി  കേഭാകറഭാടനിച  കപഭാകുനതസ?  കവമ്പനഭാടസ  കേഭായലനിനസ

ആഴലാം  കൂടനതനിനസ  അടനിയന്തര  ശദയുണഭാകേണടമനസ  അഭവര്തനിചടകേഭാണസ

ബഹമഭാനടപട മുഖവമന്ത്രനി  അവതരനിപനിച്ച  പ്രകമയടത പനിന്തുണചടകേഭാണസ ഞഭാന

നനിര്ത്തുന. 

ശതീ  .    അനൂപസ കജകബസ:  സര്,  ഉപകക്ഷപടത പനിന്തഭാങ്ങുന.  കകേരളലാം കേണ

ഏറ്റവലാം  വലനിയ  ഒരു  ദുരന്തടതയുലാം  അതസ  നല്കേനിയ  ദുരനിത  ചേനിത്രങ്ങടളയുലാം

അതനിജതീവനികഭാനുള  നടപടനികേളുമഭായനി  നമ്മേള  മുകനഭാടകപഭാകുകേയഭാണസ.

ഗവണ്ടമന്റെസ സഗതീകേരനിക്കുന അതരതനിലള എല്ലഭാ നടപടനികേളനിലലാം തതീര്ച്ചയഭായുലാം

ഞങ്ങളുടട പനിന്തുണയുണഭാകുലാം. പകക്ഷ ഇതസ പ്രകൃതനി മഭാത്രലാം നമ്മേളനില് ഏല്പനിച്ച ഒരു

ദുരന്തമല്ല.   ദുരന്തതനിടന്റെ  വവഭാപനി  വര്ദനിച്ചതനില്   ഇവനിടട  സൂചേനിപനിച്ചതുകപഭാടല

വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുടട  ഏകകേഭാപനമനില്ലഭായ്മയുണസ  എനതസ  ഞഭാന  ആമുഖമഭായനി

പറയഭാന ആഗ്രഹനിക്കുകേയഭാണസ.  
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ഡഭാലാം മഭാകനജ് ടമന്റെസ/വഭാടര് മഭാകനജ് ടമന്റെസ സനിസലാം നമുക്കുണഭായനിരുനനില്ല എന

സതവലാം  ഗവണ്ടമന്റെസ  അലാംഗതീകേരനികകണതഭായനിടണസ.  എടന്റെ  നനികയഭാജകേ

മണ്ഡലതനിടല  മൂവഭാറപുഴയഭാര്  കേരകേവനിഞ്ഞെസ  പനിറവലാം  മുനനിസനിപഭാലനിറ്റനി  ഉളടപടട

രഭാമമലാംഗലലാം,  മണതീടസ പഞഭായത്തുകേളകസ ശകമഭായ പ്രളയലാം അഭനിമുഖതീകേരനികകണനി

വന.  എകടഭാളലാം പഞഭായത്തുകേടള ഭഭാഗനികേമഭായനി ബഭാധനിച.  ആദവഘടമഭായനി  1600

കപടര   evacuate  ടചേയ.  രണഭാലാം  ഘടതനില്  1000  കപടരക്കൂടനി  സുരക്ഷനിത

സഭാനങ്ങളനികലയസ  മഭാറ്റഭാന കേഴനിഞ.  ഏകേകദശലാം  2500-ല്പരലാം  ആളുകേടള  evacuate

ടചേയകപഭാള 150 കപരഭാണസ കനവനിയുടട സലാംഭഭാവന. സഭാധഭാരണകഭാരഭായ ജനങ്ങള,

ടചേറുപകഭാര്  അവരുടട  ജതീവന  പണയലാംവച്ചസ  രലാംഗതസ  വനതുടകേഭാണഭാണസ

ബഭാകനിയുളവടരടയല്ലഭാലാം സുരക്ഷനിതമഭായനി മഭാറ്റഭാന കേഴനിഞ്ഞെതസ.  മത്സവടതഭാഴനിലഭാളനികേളുടട

കസവനവലാം അവനിടട എതനിടയനളതസ സൂചേനിപനികഭാന ആഗ്രഹനിക്കുകേയഭാണസ.  

ഒനരണസ  കേഭാരവങ്ങള  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  ശദയനില്  ടകേഭാണവരഭാന  ഞഭാന

ആഗ്രഹനിക്കുകേയഭാണസ.  അടനിയന്തര  ധനസഹഭായടമന  നനിലയനില്  ഗവണ്ടമന്റെസ

പ്രഖവഭാപനിച്ചനിരനിക്കുന  10,000  രൂപ  അപരവഭാപമഭാണസ.  പകക്ഷ  ആ  തുകേതടന

ടകേഭാടുകഭാന കേഴനിയുനനില്ല. അതനിടന്റെ കേണടകടുപസ  ആരലാംഭനിച്ചനിടസ 2 ദനിവസലാം മഭാത്രകമ

ആയനിടളള.  305  കേവഭാമ്പുകേളഭാണസ  ബഭാകനിയുളടതനസ  ബഹമഭാനടപട  മുഖവമന്ത്രനി

പറഞ.  ബഭാകനി  അനവധനി  കപര്  വതീടുകേളനികലയസ  എതനികഴനിഞ.  ഈ  തുകേ

എത്രയുലാം  ടപടടനസ  അവരുടട  ടടകേകേളനിടലതഭാനുള  നടപടനി  സഗതീകേരനികണലാം.

ഭഭാഗനികേമഭായുലാം  പൂര്ണമഭായുലാം  നശനിച്ച  വതീടുകേള,  15  ശതമഭാനമഭാണസ  ഭഭാഗനികേ

നഭാശനഷ്ടമഭായനി  ഗവണ്ടമന്റെസ  കേണകഭാക്കുനതസ.  75  ശതമഭാനതനിനസ  മുകേളനിലഭാണസ

പൂര്ണ  നഷ്ടലാം  കേണകഭാക്കുനതസ.  ഭഭാഗനികേമഭായനി  നഷ്ടടപട  വതീടുകേളകസ  5200

രൂപയഭാണസ   ഇകപഭാഴുമുളതസ.  ആ  തുകേ  മഭാറടമനളതസ   സലാംബനനിച്ചസ  ഒരു

പ്രഖവഭാപനലാം  ബഹമഭാനടപട   മുഖവമന്ത്രനിയുടട  ഭഭാഗത്തുനനിനണഭാകുടമനസ  ഞഭാന

കേരുതുകേയഭാണസ.  ഇതസ  നനിര്ണയനിക്കുനതനില്  അശഭാസ്ത്രതീയതയുണസ.  കൃതവമഭായ

നനിലയനില്  ഇനടത  സഭാഹചേരവമനുസരനിച്ചസ  വനിലയനിരുതഭാനുള  നടപടനി

കേളുണഭാകേണലാം.  അകതഭാടടഭാപലാം  മൂവഭാറപുഴയഭാര്,  പമ്പയഭാര്,  ടപരനിയഭാര്  അങ്ങടന

എല്ലഭാ പുഴകേളുടട തതീരങ്ങളുലാം പൂര്ണമഭായുലാം തകേര്നനിരനിക്കുകേയഭാണസ.  പുഴതതീരങ്ങള

ടകേടനി  സലാംരക്ഷനിച്ചനിടല്ലങ്കെനില്  വതീടുകേളുലാം  കൃഷനിയനിടങ്ങളുലാം  ഒലനിചകപഭാകുന

സഭാഹചേരവതനികലയസ  വരുലാം.  സലാംരക്ഷണഭനിതനി  നനിര്മ്മേനികഭാനുള  നടപടനികേള

സഗതീകേരനികണലാം. 
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കേഭാര്ഷനികേ  കലഭാണുകേളുടട  കേഭാരവതനില്  ആശഗഭാസമുളകപഭാള  കേര്ഷകേര്
എടുത കലഭാണുകേളക്കുലാം അകത ആശഗഭാസ പദതനികേള ടകേഭാടുകഭാനുള നടപടനികേള
ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  ഭഭാഗത്തുനനിനണഭാകേണലാം.  സഗന്തലാം  ജതീവന  മറനസ  മുകനഭാടവനസ
രക്ഷഭാപ്രവര്തനലാം നടതനിയ ആളുകേളുണസ.   അവടരഭാടക അവരുടട  വതീടുകേളനില്
നനിനനിരുനടവങ്കെനില് അവര് തടന സുരക്ഷനിതമഭാകുകേയുലാം അവരുടട ജതീവകനഭാപഭാധനി
രക്ഷനികഭാനുലാം കേഴനിയുമഭായനിരുന. സഗയലാം മറനസ രക്ഷഭാപ്രവര്തനതനില് ഏര്ടപടവരുടട
കേഭാരവതനില് ഗവണ്ടമന്റെസ പ്രകതവകേ പരനിഗണന ടകേഭാടുകകണതഭായനിടണസ.  

ഡനണനിലാംഗസ  കകേസ്സുകേളകസ  മഭാത്രമഭാണസ  ദുരന്തതനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
നഷ്ടപരനിഹഭാരകമഭാ ആനുകൂലവങ്ങകളഭാ സര്കഭാര് ടകേഭാടുക്കുനതസ.  ഹഭാര്ടസ അറ്റഭാകകഭാ
പനനികയഭാ വനസ ടവളളടകടസ കേഭാരണലാം ആശുപത്രനിയനില് എതനികഭാന കേഴനിയഭാടത
ജതീവന  നഷ്ടടപട  അകനകേലാം  ആളുകേളുണസ.  അങ്ങടനയുളവടരക്കൂടനി  ഇതനിടന്റെ
പരനിധനിയനില് ടകേഭാണവരഭാനുള നടപടനി ഗവണ്ടമന്റെസ സഗതീകേരനികകണതഭായനിടണസ.  

വനകേനിട  വവവസഭായനികേള/വവഭാപഭാരനികേള  മഭാത്രമഭാണസ  ഇനഷഗറനസസ
എടുതനിടളതസ.  ടചേറുകേനിട  വവഭാപഭാരനികേളകസ  ഇനഷഗറനസസ  ഇല്ല.  ടവളലാം  കേയറനി
ആയനിരകണകനിനസ  ടചേറുകേനിട  വവഭാപഭാരനികേളുടട  ജതീവകനഭാപഭാധനി  നഷ്ടടപട
സഭാഹചേരവമുണസ. അവടരയുലാം പരനിഗണനികകണതഭായനിടണസ. 

വളര്ത്തുമൃഗങ്ങളുടട കേഭാരവലാം ഇവനിടട സൂചേനിപനിച.  ധഭാരഭാളലാം  വളര്ത്തുമൃഗങ്ങള
ഒഴുകനില്ടപടസ  കപഭായനിടണസ.  ആ  മൃഗങ്ങള  പല  കേര്ഷകേരുടടയുലാം
ജതീവകനഭാപഭാധനിയഭാണസ.  അകഭാരവതനില് ലനിബറലഭായ ഒരു സമതീപനലാം ഗവണ്ടമന്റെസ
സഗതീകേരനികകണതഭായനിടണസ.  തകേര്ന  പനി.ഡബത്യു.ഡനി.  കറഭാഡുകേളുടട  കേഭാരവതനില്
ഒരു  തതീരുമഭാനലാം  ഉണഭാകുടമനസ  കേരുതുന.  പകക്ഷ  ഈ  മഴയനില്   ധഭാരഭാളലാം
പഞഭായതസ കറഭാഡുകേള തകേര്നനിടണസ. വണ്ടടടലാം ടമയനിന്റെനനസസ എന നനിലയനില്
അതനിനസ ഗ്രഭാന്റെസ  അനുവദനികകണതുണസ. ഗവണ്ടമന്റെസ രക്ഷഭാപ്രവര്തനങ്ങടളക്കുറനിച്ചസ
ഇവനിടട സൂചേനിപനിച.   എടന്റെ നനികയഭാജകേമണ്ഡലതനില് എനനികസ ഒരനുഭവമുണഭായനി.
രഭാവനിടല  6  മണനി മുതല് കനവനിയുടട സഹഭായതനിനഭായനി  വനിളനിച്ചനിടസ  ടടവകുകനരലാം
3  മണനിയഭായകപഭാഴഭാണസ  അവരുടട സഹഭായലാം ലഭനിക്കുനതസ.  ഞഭാന ബഹമഭാനടപട
റവനമ്മ്യൂ  വകുപ്പുമന്ത്രനിടയ  വനിളനിച്ചകപഭാള  അകദ്ദേഹലാം  അനസ  എകനഭാടസ  പറഞ്ഞെതസ
ചേഭാലക്കുടനിയനില്  കേഴുതറ്റലാം  ടവളതനില്  നനില്ക്കുകേയഭാണസ,  അവടര  രക്ഷനിച്ചതനിനസ
കശഷലാം മഭാത്രകമ ടടറസനിലളവടര രക്ഷനികഭാന കേഴനിയൂ എനഭാണസ. 

മനി  .   ടഡപമ്മ്യൂടനി സതീകര്:....പ്ലതീസസ ...പ്ലതീസസ... രണമനിനനിടസ കൂടുതല് എടുത്തു. 
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ശതീ  .    അനൂപസ  കജകബസ:  സര്,  അകദ്ദേഹതനിടന്റെ  നനിസഹഭായഭാവസ
ടകേഭാണഭാണസ  അകദ്ദേഹതനിനസ  അങ്ങടന പറകയണനിവനതസ.   കൃതവമഭായ നനിലയനില്
രക്ഷഭാപ്രവര്തനങ്ങളനികലയസ  ടകേഭാണവരഭാന  കേഴനിയഭാത  സഭാഹചേരവലാം  അവനിടട
വനടവനളതുടകേഭാണഭാണസ അങ്ങടന പറകയണനി വനതസ.

മനി  .   ടഡപമ്മ്യൂടനി സതീകര്: ശതീ. അനൂപസ കജകബസ....പ്ലതീസസ  കേണ്ക്ലൂഡസ....

ശതീ  .    അനൂപസ  കജകബസ:  സര്,  ഞഭാന  അവസഭാനനിപനിക്കുകേയഭാണസ.
ദുരന്തമുഖതസ ആദവലാം ഓടനിടയത്തുനതസ ഫെയര് കഫെഭാഴഭാണസ.  അവര് ഒടലാം എകേഗനിപ്ഡസ
അല്ല എനളതസ ബഹമഭാനടപട മുഖവമന്ത്രനിയുടട ശദയനില് ടകേഭാണവരനികേയഭാണസ.
6  ഫെയര്കഫെഭാഴസ   ഉകദവഭാഗസര്  4  ടമ്മ്യൂബുമഭായനിവനസ നനിനകേഴനിഞ്ഞെഭാല് എത്രകപടര
രക്ഷനികഭാന  കേഴനിയുടമനളതസ  നമ്മേള  ചേനിന്തനികകണ  കേഭാരവമഭാണസ.  അവടര
പൂര്ണമഭായുലാം  സജതീകേരനികഭാനുള  നടപടനികേള  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  ഭഭാഗതസ
നനിനണഭാകേണലാം. 

കേഭാലഭാവസഭാ  മുനറനിയനിപസ  പൂര്ണമഭായനി  അവഗണനിചടവനളതസ
പരഭാമര്ശനികഭാതനിരനികഭാന  കേഴനിയുകേയനില്ല.  മഴ  കൂടുകമ്പഭാള  ഡഭാമുകേളനിടല  ടവളലാം
ഉയരുടമനലാം  അതസ  തുറനവനികടണതഭായനി  വരുടമനലാം  അങ്ങടന  പ്രളയതനികലയസ
നതീങ്ങുടമനലാം മനസനിലഭാകഭാന വനിദഗ്ദ്ധ ഉപകദശടമഭാനലാം കവണ.  കകേഭാമണ്ടസനസസ
മഭാത്രലാം  മതനി.  ഇകഭാരവതനില്  വലനിടയഭാരു  വതീഴ്ച  സലാംഭവനിച്ചനിടണസ.  ജലകസചേന
വകുപനിടന്റെയുലാം ടടവദത്യുതനി വകുപനിടന്റെയുലാം റവനമ്മ്യൂ വകുപനിടന്റെയുലാം ഏകകേഭാപനമനില്ലഭായ്മ
ഈ  ദുരന്തതനിടന്റെ  വവഭാപനി  കൂടനിയനിടണസ  എനതസ  ഞഭാന  ഈ  സനര്ഭതനില്
സൂചേനിപനികഭാന ആഗ്രഹനിക്കുന. 

ശതീ  .    ടകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷസ  കുമഭാര്  : സര്,  ഇന മഹഭാദുരന്തടതക്കുറനിച്ചസ  ചേര്ച്ച
ടചേയഭാന  സഭഭാസകമ്മേളനലാം  വനിളനിചകചേര്ത  ബഹമഭാനവരഭായ  സഭഭാനഭാഥടനയുലാം
മുഖവമന്ത്രനിടയയുലാം  പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവനിടനയുലാം ഞഭാന അഭനിനനനിക്കുകേയഭാണസ.   ഇന
ഉപകക്ഷപടത ഞഭാന അനുകൂലനിക്കുന.  കേഭാരണലാം,  കകേരളലാംകേണ ഏറ്റവലാം വലനിയ
ഇന  ദുരന്തതനില്  നമ്മേള  കുടറ  പഭാഠങ്ങള  ഉളടകഭാളണമഭായനിരുന.
ബഹമഭാനടപട മുഖവമന്ത്രനി അകദ്ദേഹതനിടന്റെ പ്രകമയതനില് പറയുകേയുണഭായനി,  140
മണ്ഡലടതയുലാം  ബഭാധനിച്ച  ഒരു  വനിഷയമഭാണനിടതനസ.   ഞഭാന  2  ദനിവസലാം  എടന്റെ
സഹപ്രവര്തകേനഭായ  ശതീ.  സജനി  ടചേറനിയഭാകനഭാടടഭാപലാം  ടചേങ്ങന്നൂരനില്
ഉണഭായനിരുന.  അവരുടട  ബുദനിമുടലാം  ശതീ.  സജനി  ടചേറനിയഭാടന്റെടയഭാടക
മഭാനസനികേഭാവസയുലാം കേണടകേഭാണഭാണസ ഞഭാന അവനിടട എത്തുനതസ.  അവനിടടത
സനിതനി  കേണനനില്കഭാന  കേഴനിയഭാതതഭാണസ,  വര്ണനികഭാന  കേഴനിയനില്ല.
വതീടുകേളുടടടയഭാടക ഇടയനില് കൂടനി മലടവളളലാം കുതനി ഒഴുകേനി, നദനി മഭാറനി ഒഴുകുകമ്പഭാള
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ഉണഭാകുന  ഒരു  ഭയഭാനകേമഭായ  അന്തരതീക്ഷമഭായനിരുന.  അതസ  കേഭാണുകമ്പഭാള
ശതീ.  സജനി  ടചേറനിയഭാന  ടപഭാടനികരഞ  കപഭാടയങ്കെനില്  അതനില്  എനനികസ  ടതറ്റസ
പറയഭാന  കേഴനിയനില്ല.  ശതീമതനി  വതീണഭാ  കജഭാര്ജസ,  ശതീ.  രഭാജു  എബഹഭാലാം
ശതീ.  വനി.  ഡനി.  സതതീശന,  ശതീ.  അനവര്  സഭാദതസ  ഇവടരല്ലഭാലാം  അനുഭവനിച്ച
ബുദനിമുടകേള നനിസഭാരമഭായനി കേഭാണരുതസ.  കേഭാരണലാം, അവരുടട ശബ്ദതനിലൂടടയഭാണസ
കലഭാകേലാം മഭാധവമങ്ങളനിലൂടട ഇതസ അറനിയുകേയുലാം അതനിലൂടട ഇനസ കകേഭാടനികണകനിനസ
രൂപയുടട  സഹഭായലാം  നമ്മുടട  നഭാടനികലയസ  ഒഴുകുകേയുലാം  ടചേയ്യുനതസ.  ഇന സഹഭായലാം
കൃതവമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന  എനളളതനില്  ഒരു  തര്കവലാം  ഉനയനികരുതസ.
കേഭാരണലാം,  ബഹമഭാനടപട  മുഖവമന്ത്രനി  ഓഖനി  ദുരന്തതനിടല  ഒരു  ടടപസകപഭാലലാം
വകേമഭാറ്റനി  ടചേലവഴനിച്ചനിടനില്ല.   അകദ്ദേഹലാം  ഇനനിയതസ  ടചേയ്യുകേയുമനില്ല.  സുനഭാമനി  ഫെണസ
കേടല്  ഇല്ലഭാത  കകേഭാടയതസ  ടചേലവഭാകനിടയനളള  അനുഭവലാം  ചേനില
ആളകഭാര്ക്കുണസ. ഇതുമഭായനി അതസ  ബനടപടുതരുതസ.  പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവനിടനറ
നനിലപഭാടനിടന  ഞഭാന  അഭനിനനനിക്കുകേയഭാണസ.  അകദ്ദേഹടതടകഭാണസ  രഭാഷ്ട്രതീയലാം
പറയനികകണ. അകദ്ദേഹലാം ആദവലാം എടുത നനിലപഭാടസ ശരനിയഭാണസ. ഇന നഭാടനിടനറ ഒരു
ദുരന്തതനില്  ഭരണ  പ്രതനിപക്ഷ  വവതവഭാസങ്ങളനില്ല.  നമ്മേള  ഒനനിചനനിനസ
കനടഭാവനടതല്ലഭാലാം  കനടനിടയടുക്കുണലാം.  ബഹമഭാനടപട  മുഖവമന്ത്രനിടയ  ഞഭാന
അഭനിനനനിക്കുനതസ,  ഒരു  സലതസ  ഇരുനടകേഭാണസ  ഒരു  കേണ്കട്രഭാള  റൂമനിടന
ചേലനിപനിച്ചതനിനഭാണസ.  അങ്ങസ  ഓടനിനടനസ  ടഹലനികകേഭാപ്ടറനില്  കേയറനി  അകങ്ങഭാടലാം
ഇകങ്ങഭാടലാം നടനനിരുടനങ്കെനില് ഇടതഭാനലാം നടകനില്ല.  ഒരു സലതനിരുനടകേഭാണസ
ഒരു  ലതീഡര്ഷനിപസ  ടകേഭാടുത  ബഹമഭാനടപട  മുഖവമന്ത്രനിടയ  ഞഭാന
ഇന  അവസരതനില്  അഭനിനനനിക്കുകേയഭാണസ.  ഒരനിടതനിരുനടകേഭാണസ  യന്ത്രലാം
ചേലനിപനികഭാന കേഴനിയണലാം.  ഇവനിടട  ശതീ.  അനൂപസ  കജകബസ പറഞ്ഞെ ഒരു കേഭാരവലാം
ഞഭാന  ആവര്തനിക്കുകേയഭാണസ.  എടന്റെ  അനുഭവതനിടന്റെ  ടവളനിച്ചതനില്  ഞഭാന
പറയുകേയഭാണസ,  ഡനിസഭാസര് മഭാകനജസ ടമന്റെസ എന ഡനിപഭാര്ടസടമനണസ.  സതവതനില്
ധനലാം  കവസഭാകഭാന  അങ്ങടന  ഒരു  ഡനിപഭാര്ടസടമന്റെനിടന്റെ  ആവശവമുകണഭാടയനസ
മുഖവമന്ത്രനി പരനികശഭാധനികണലാം.  ഇവനിടട ഇന ഒഭാപകറഷനസ ഇറങ്ങനിയതസ ആരഭാണസ?
നമ്പര് വണ് ആയനി പ്രവര്തനിച്ചതസ കകേരള കപഭാലതീസഭാണസ. അതുകേഴനിഞ്ഞെഭാല് ഫെയര്
കഫെഭാഴഭാണസ.  പനിടന  നമ്മേടള  സഹഭായനികഭാടനതനിയ  മത്സവടതഭാഴനിലഭാളനികേള,
ഇന്തവന  കനവനി,  എയര്  കഫെഭാഴസ,  ആര്മനി  ഇവടരല്ലഭാലാം  നനഭായനി  പ്രവര്തനിച.
നഭാഷണല് ഡനിസഭാസര് മഭാകനജസ ടമന്റെനിടന്റെ ഒരു ടതീലാം വന. അവര് കേരയനിലനിരനിക്കുന
നഭാലഞസ ബലാംഗഭാളനികേടളയഭാണസ ടചേങ്ങന്നൂരനില് രക്ഷനിചടകേഭാണസ വനതസ. 50  കപടര
കനവനി രക്ഷനിക്കുന സമയതസ ഇവര് 5 കപടരകപഭാലലാം രക്ഷനികനില്ല.  അതുകപഭാടലഭാരു
സഭാപനലാം കകേരളതനില് കവകണഭാ?  ഇനനി ഒരുകേഭാരണവശഭാലലാം പണലാം ടചേലവഴനിച്ചസ
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ഇതരലാം  സഭാപനങ്ങള  തുടങ്ങരുതസ.  ഡനിസഭാസര്  മഭാകനജസ ടമന്റെനിനസ  കകേഭാടനികണകനിനസ
രൂപയുടട  ഫെണമുണസ.  ആ ഫെണപകയഭാഗനിച്ചസ  സഭാധനലാം  വഭാങ്ങനി  ഫെയര് കഫെഭാഴനിനസ
ടകേഭാടുകനില്ല. 10  മണനികസ ഓഫെതീസനില് വനസ  5  മണനികസ കപഭാകുന അവര്കസ ഇന
ആയുധങ്ങള  കേയനില്  കവകണഭാ?  മരലാം  മുറനികഭാനുളള  ടമഷതീന  കപഭാലലാം  ഫെയര്
കഫെഭാഴനിടനറ കേയനിലനില്ല.  ഇവനിടടയുളള എലാം.എല്.എ.-മഭാര് അകഭാരവങ്ങള പറഞ.
വടലാം  കപഭാലലാം  ഇല്ല.  ബഹമഭാനടപട  മുഖവമന്ത്രനി,   ടവളളലാം  കേയറ്റനിയ  ഒരു  ടഭാങ്കെര്
വണനിയുമഭായനി  വരുന  ഫെയര്കഫെഭാഴകേഭാര്കസ  ടവളളടപഭാക  സലതസ  ഇറങ്ങഭാന
ഡനിങ്കെനികേളനില്ല. അതുടകേഭാണസ എന്തഭാണസ നമ്മേള ടചേകയണതസ? നദനികേളുടടയുലാം പുഴകേളുടടയുലാം
കേഭായലകേളുടടയുലാം  കേടലനിടന്റെയുലാം  അടുത്തുളള  എല്ലഭാ  കപഭാലതീസസ  കസഷനുകേളനിലലാം  ഫെയര്
കസഷനുകേളനിലലാം  2  ഡനിങ്കെനികേളുലാം  100  ബനി.എച്ചസ.പനി.  പവറുമുളള എനജനികനഭാടുകൂടനിയ
കബഭാടകേളുലാം നല്കേണലാം. ഇന ഒഴുകനിലൂടട കപഭാകേണടമങ്കെനില് അത്രയുലാം ബനി.എച്ചസ.പനി. കവണലാം. 

നദനികേളനില്  മണല്  വഭാരനിയതനിടന്റെ  പുറകേളുണസ.  ടഎലനകേള  രൂപടപടനി
രനിക്കുനതസ ഭഭാരതപ്പുഴയനിലലാം ടചേങ്ങന്നൂര് പുഴയനിലലാം തനിരുവല്ലയനിലലാം കേഭാണഭാലാം.  ഇന
പുറകേള  ടതഭാഴനിലറപ്പുകേഭാടരടകഭാണസ  നതീകലാം  ടചേയണലാം.   രണസ  വശത്തുനനിനലാം
മണല്  വഭാരനിടകഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ,  മദവതനില്  ടഎലനകേളഭാണസ,  അതനില്
ടവളളലാം തടഞ്ഞെസ ടവളലാം ടപഭാങ്ങുകേയഭാണസ.  ഇതരലാം കേഭാരവങ്ങളനിടലഭാടക നമ്മേള
വളടര ശദ ടചേലതണലാം.  

ഡനിസഭാസര്  മഭാകനജസ ടമന്റെസ  എന  ഡനിപഭാര്ടടമന്റെസ  അവനിടട  ഇരുകനഭാടട.
ഇതനിനസ  ഒരു കേഭാരണവശഭാലലാം  മടറ്റഭാരു കഫെഭാഴനിടന ടട്രയനിന ടചേകയണ കേഭാരവമനില്ല.
ഓകരഭാ  ജനില്ലയനിലലാം  200  റനിടകയര്ഡസ  ആര്മനി  ഉകദവഭാഗസടരയുലാം  കനവനി  ഉകദവഭാഗ
സടരയുലാം ഫെയര്കഫെഭാഴസ എടുതനിടണസ. എനനിടസ അവടര ഉപകയഭാഗനിക്കുനതസ ആരഭാണസ?
ട്രഭാഫെനികേസ  നനിയന്ത്രനികഭാന  കപഭാലതീസനിടന  ഉപകയഭാഗനിച  ടകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ.
അവര്കസ  ടട്രയനിനനിലാംഗസ  ടകേഭാടുതസ  സജമഭാകനിയനില്ല.   ഡനിസഭാസര്  വരുകമ്പഭാള
ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനസ നല്ല ഏണനി ഇല്ല,  ഇലകനിസനിറ്റനി കബഭാര്ഡസ ഉപകയഭാഗനിക്കുന
കപഭാടല  ലനിഫസ  ടചേയഭാന  പറ്റനിയ  ലനിഫലാം  ഫെയര്കഫെഭാഴനിനനില്ല.  ഒടരണലാം  വഭാങ്ങനി
തനിരുവനന്തപുരതസ വയ്ക്കുലാം.  ഒരുപഭാടസ ബഹനനില മനനിരങ്ങളുണസ.  ഈ ദുരന്തലാം നമ്മേള
ഒരു പഭാഠമഭാകണലാം.  അതുടകേഭാണസ പണലാം ദുര്വനിനനികയഭാഗലാം ടചേയ്യുകേയല്ല, കഫെഭാഴനിടന
ശകനിടപടുതണലാം. 

ടചേങ്ങന്നൂരനില്  ടചേനകപഭാള,  മത്സവടതഭാഴനിലഭാളനികേടള  സലാംഘടനിപനിച്ചസ
അയയ്ക്കുനതനില് ടകേഭാല്ലലാം കേളകര് കേഭാണനിച്ച തഭാത്പരവടത അഭനിനനനികഭാതനിരനികഭാന
കേഴനിയനില്ല. റവനത്യു വകുപനിടല ഒരുകൂടലാം ഉകദവഭാഗസര്  വളടര നല്ല പ്രവര്തനങ്ങള
നടതനി.  പടക്ഷ  വടലാം  കേനിടനവരുമുണസ.  അതനിടനക്കുറനിചളള  വനിവരങ്ങള
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ബഹമഭാനടപട  മുഖവമന്ത്രനിയുടട  ഓഫെതീസനില്  അറനിയനിക്കുകേയുലാം  അകപഭാളതടന
നടപടനി വരനികേയുലാം ടചേയ.  ടചേങ്ങന്നൂരനില് ഒരുകദവഭാഗസന വളടര കമഭാശമഭായനിടഭാണസ
പ്രതനികേരനിച്ചതസ.  അതസ  ഞഭാന  അറനിയനിച്ചകപഭാള  മുഖവമന്ത്രനിയുടട  ഓഫെതീസനില്നനിനസ
നടപടനി വന.  അയഭാടള മഭാറ്റനി  സമര്തനഭായ മടറ്റഭാരു ഉകദവഭാഗസടന നനിയമനിച.
ഇതസ ഒരു ഉകദവഭാഗസടന്റെ കജഭാലനിയല്ല  ഇതസ മനസനിടന്റെ തഭാത്പരവമഭാണസ.  നമ്മേള
കസ്നേഹകതഭാടട ഇറങ്ങനി സഹഭായനികഭാനുളള മനസഭാണസ കവണതസ. അതനിനസ കനതൃതഗലാം
ടകേഭാടുതതനില് വലനിയ  പങ്കെസ നമ്മുടട എലാം.എല്.എ.-മഭാര് വഹനിച്ചനിടണസ. അതനില് ഒരു
ടതറലാം പറയഭാന പറ്റനില്ല.  ടനനഭാറ എലാം.എല്.എ. ശതീ. ടകേ. ബഭാബു അടകമുളളവര്
വളടര  നല്ല  പ്രവര്തനങ്ങള  നടതനിയനിടണസ.  ജനപ്രതനിനനിധനികേള  ജനങ്ങകളഭാ
ടടഭാപലാം നനിനനിടണസ.  

ഇന  മഴയനില്  140  മണ്ഡലതനികലയുലാം  കറഭാഡുകേള  തകേര്നസ  കപഭായനിരനി
ക്കുകേയഭാണസ.  കുടനിടവളള പദതനികേള മുഴുവന ടചേളനി  കേയറനിയനിരനിക്കുകേയഭാണസ.  ഇവ
യുദകേഭാലഭാടനിസഭാനതനില് നനഭാകണലാം.  ബഹമഭാനടപട മുഖവമന്ത്രനിയുലാം ധനകേഭാരവ
വകുപ്പുമന്ത്രനിയുലാം  ഒരുമനിച്ചനിരുനസ  പനി.ഡബത്യു.ഡനി.  മഭാനഗലനില്  ചേനില  മഭാറ്റങ്ങള
വരുതണലാം.  ധനകേഭാരവ  വകുപനിടന്റെ  ഭഭാഗത്തുനനിനളള  തടസങ്ങള  നതീകണലാം.
ഒറ്റയടനികസ  കകേരളതനിടല  മുഴുവന  വര്ക്കുകേളുലാം  ടടണര്  ടചേയഭാനുലാം
സമയബനനിതമഭായനി  തതീര്കഭാനുലാം  കേഴനിയണലാം.  കകേഭാണ്ട്രഭാകസ  എടുക്കുനവര്
ഇത്ര  ദനിവസതനിനുളളനില്  തതീര്തനിടല്ലങ്കെനില്  ടപനഭാല്റ്റനി  ക്ലേഭാകസഭാടുകൂടനി
കകേഭാണ്ട്രഭാക്ടുകേള  ടകേഭാടുകതകരതീതനിയനില്  നടപടനിടയടുതഭാല്  ഇന  നഭാടനിടനറ
പുനര്നനിര്മ്മേഭാണതനില്,  മുഖവമന്ത്രനി  ഉകദ്ദേശനിക്കുന  തരതനില്,  ജനങ്ങള
ആഗ്രഹനിക്കുന  തരതനില്  പരനിസനിതനി  സനഹൃദമഭായ  നനിലയനില്  ജനങ്ങളുടട
ജതീവനിതടതയുലാം ഇന നഭാടനിടനയുലാം നമുകസ പുനര്നനിര്മ്മേനികഭാന കേഴനിയുലാം.   അതനിനസ
സമയബനനിതമഭായ പദതനി  കവണലാം.   അതനില് നനിയമങ്ങളനില് കവണ മഭാറ്റങ്ങള
ബഹമഭാനടപട മുഖവമന്ത്രനി തടന മുനകേടയടുതസ നടതണലാം.  നമ്മേള ഒറ്റടകടഭായനി
നനില്ക്കുകേ.   കകേഭാടനികണകനിനസ  രൂപയുടട  സഹഭായലാം  ഇനനിയുലാം  തരഭാന
സനനസ്സുളളവര് കലഭാകേത്തുണസ.  അവര് വരുകമ്പഭാള നമ്മേള കേലഹനിച്ചഭാല്,  നമ്മേള
പരസരലാം കുറ്റലാം പറഞ്ഞെഭാല് ഉളതുകൂടനി ഇല്ലഭാതഭാക്കുലാം. 

മനി  .   ടഡപമ്മ്യൂടനി സതീകര്  :  പ്ലതീസസ ….. കേണ്ക്ലൂഡസ.....

ശതീ  .   ടകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷസ കുമഭാര്  :   സര്, എല്ലഭാ സഹഭായവലാം, എല്ലഭാ കസ്നേഹവലാം
സഗതീകേരനിചടകേഭാണസ കകേരളതനിടന്റെ പുനസൃഷ്ടനിക്കുകവണനി ബഹമഭാനടപട മുഖവമന്ത്രനി
നല്കുന ഇന പ്രവര്തനങ്ങളകസ എല്ലഭാവനിധ പനിന്തുണയുലാം നല്കേനിടകഭാണസ ഇന
പ്രകമയടത ഒരനികല്ക്കൂടനി പനിന്തുണയ്ക്കുന.
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ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല്  : സര്,  ഒകടടറ  കേഭാരവങ്ങടളഭാടക  ശദയനില്
ടപടുതനികഴനിഞ.  ഞഭാന  അതനികലയസ  കേടക്കുനനില്ല.  എടന്റെ  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലമഭായ  കനമതസ  മലയനിടനിച്ചനിടലഭാനലാം  സലാംഭവനിച്ചനിടനില്ല.  പടക്ഷ,  മറ്റസ
ഭഭാഗങ്ങളനിലണഭായ മലയനിടനിച്ചനിലനിടന്റെടയല്ലഭാലാം ഫെലമഭായനി നദനികേളനിടലഭാടക ടവളലാം
കൂടനി   നഗരതനിനകേതസ  ഉണഭാകുന  പ്രകതവകേ  പ്രശ്നങ്ങള,  അതഭായതസ  എടന്റെ
മണ്ഡലതനില്  8  കേവഭാമ്പുകേള  നടകതണനി  വന.  എന്തുടകേഭാണഭാണസ  അതസ
നടകതണനിവനതസ?  കേരമനയഭാറനില്നനിനലാം  കേനിളനിയഭാറനില്നനിനലാം  ധഭാരഭാളലാം
ടവളലാം  കേയറനിയതുടകേഭാണഭാണസ.  സഭാധഭാരണ  തഭാഴ്ന്നുനനില്ക്കുന  സലങ്ങളനില്
പഭാവടപടവരഭാണസ  തഭാമസനിക്കുനതസ.   അവര്ടകല്ലഭാലാം  മഭാറനി  തഭാമസനികകണനിവന.
ആദവലാം  മഴ  തുടങ്ങനിയ  അവസരതനില്  സഹഭായനികഭാന  ഒരു  വവവസയുലാം
ഉണഭായനിരുനനില്ല.  നഭാടകേഭാരുലാം  സനദസലാംഘടനകേളുടമല്ലഭാലാം  മുകനഭാടവനസ
പ്രവര് തനങ്ങള  ആരലാംഭനിച്ചതനിനുകശഷമഭാണസ  സര്കഭാരനിടന്റെ  ആളുകേള  വരനികേയുലാം
അതനിടന  നനിയന്ത്രനികഭാന  മറ്റസ  പഭാര്ടനികഭാര്  വരനികേയുലാം  ടചേയതസ.  കേവഭാമ്പുകേള
പനിടനിടച്ചടുക്കുകേടയന  പുതനിടയഭാരു  രതീതനികൂടനി  ഇകഭാരവതനില്  വനടവനളതസ
നനിര്ഭഭാഗവകേരമഭായ ഒരു വശമഭാണസ. പടക്ഷ കപഭാസനിറ്റതീവഭായ കേഭാരവലാം, എല്ലഭാ ജനങ്ങളുലാം
സഹകേരനിച്ചതുടകേഭാണഭാണസ  അഭനിമഭാനകേരമഭായ  രതീതനിയനില്  ഈ  കനടങ്ങള
ലകേവരനികഭാന സഭാധനിച്ചനിടളതസ  എനതഭാണസ.  ഇടതഭാരു  ഗുണപഭാഠമഭാകേണലാം.  പല
രഭാജവങ്ങളനിലലാം  വലനിയ  രതീതനിയനില്  ഫെയര്  ഉണഭായകശഷലാം  അതനിടന
പുനരുദരനിക്കുനതസ ഒകകഷണലഭായനി മഭാറനി.  അതുകപഭാടല നമുകസ ഈ ഒകകഷടന
പ്രകയഭാജനടപടുതണലാം.  അതസ  രഭാഷ്ട്രതീയകഭാടരടകഭാണസ  ടചേയഭാന  കേഴനിയുന
പണനിയല്ല.  അതനിനസ  എകസടപര്ടസസനിടന  വച്ചസ  വളടര  സനിനസനിയറഭായനിടള
ആളുകേടള  ഉളടപടുതനി  ചേര്ച്ചകേള  നടതനി  ടചേയണലാം.  അതസ  സുതഭാരവ
മഭായനിരനികണലാം.  അതനിനസ വരുന പണലാം അതനിനുകവണനി മഭാത്രകമ ഉപകയഭാഗനികഭാവ.
പണസ  സുനഭാമനി  ഫെണസ  സുനഭാമനി  ഏല്കഭാത  ഭഭാഗതസ  ടചേലവഴനിച്ചതുകപഭാടല
ആകേഭാന  പഭാടനില്ല.   ഓഖനി  ഫെണനില്  പണലാം  നതീകനിവടച്ചങ്കെനിലലാം  ടചേലവഴനിച്ചനില്ല.
അതരതനിടലഭാനലാം വരഭാടത ശഭാസ്ത്രതീയമഭായ യൂടനിലലകസഷന ഉറപ്പുവരുതഭാനുള
വവവസയുണഭാകേണലാം.   ജുഡതീഷവല്  സ്ക്രൂടനിനനി  നടത്തുനതനിനുള  എകസടപര്ടസസസ
അടങ്ങുനതുലാം  ടസപകററ്റസ  അകനണളതുലാം  അകനണസസസ  കസഭാഷവല്
ഓഡനിറ്റസ  ടചേയ്യുനതനിനുമുള  വവവസയുടണങ്കെനികല  ജനങ്ങളകസ  വനിശഗഭാസലാം
ഉണഭാകുകേയുള.  ടവറുലാം  രഭാഷ്ട്രതീയകേളനിക്കുള  ഉപകേരണമഭായനി  കേഭാണഭാടത,
കകേരളതനിടന്റെ പുനര്നനിര്മ്മേഭാണതനിനുള ഒരു സനര്ഭമഭായനി കേണസ അതനികന്റെതഭായ
ഗനരവതനിടലടുകഭാന ശമനികണടമനഭാണസ എനനികസ പറയഭാനുളതസ.  
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എടന്റെ  മണ്ഡലലാം  പ്രധഭാനമഭായുലാം  നഗരതനിലഭാണസ.  കുറച്ചസ  ഭഭാഗതസ
ടനല്കൃഷനിയുണസ.  അടതല്ലഭാലാം  പൂര്ണമഭായുലാം  നശനിച്ചനിരനിക്കുന.  25000  ഏകര്
ടനല്കൃഷനിയഭാണസ  നശനിച്ചടതനസ  പറയുന. അവര്  ഒച്ചപഭാടുണഭാകഭാന  കേഴനിവള
സലാംഘടനിതരല്ല.   അതുടകേഭാണസ  അവരുടട  കേഭാരവലാം  പ്രകതവകേലാം  ശദനികണലാം.
രണഭാമതഭായനി,  നഗരതനിനകേത്തുകൂടനി  കപഭാകുന  നദനികേളനില്  ടവളലാം  വനഭാല്
പ്രശ്നമുണഭാകുനതനിടന്റെ പ്രധഭാന കേഭാരണടമന്തഭാണസ? നദനിയുടട കേര ടകേടനിയനിടനില്ല.  കേര
ടകേടനിയനിടളള ചേനില ഭഭാഗങ്ങളനില് ടവളലാം കേയറനിയനിടനില്ല.  കേര ടകേടഭാത ഭഭാഗങ്ങളനില്
ടവളലാം  കേയറുകേയുലാം  പഭാവടപടവര്ക്കുലാം  കൃഷനിക്കുലാം  കദഭാഷമുണഭാകുകേയുലാം  ടചേയ.
അതുടകേഭാണസ ബഹമഭാനടപട മന്ത്രനികയഭാടസ  പ്രകതവകേനിചലാം നഗരങ്ങളനിലള ആളുകേള
തനിങ്ങനിപഭാര്ക്കുന  സലങ്ങളനില്  നദനികേളുടട  കേര  ടകേടനി  ടവളളലാം  ഓവര്
കഫഭാ  ടചേയഭാതനിരനിക്കുനതനിനുള  പ്രകതവകേ  എഫെര്ടസ  കനമലാം  മണ്ഡലതനില്
ആവശവമഭാടണനളതസ ഊനനിപറഞടകേഭാണസ ഞഭാന അവസഭാനനിപനിക്കുന.

ശതീ  .   കകേഭാവര് കുഞകമഭാന: സര്, മുഖവമന്ത്രനി അവതരനിപനിച്ച    ഉപകക്ഷപടത
പൂര്ണമഭായുലാം പനിന്തുണയ്ക്കുകേയഭാണസ.  കകേരളലാം ഒരു ദുരന്ത ഭൂമനിയഭായനി മഭാറനിയനിരനിക്കുന.
മനുഷവടന മനുഷവനഭായനി, കസ്നേഹകതഭാടട, സഹജതീവനികേടളകപഭാടല  കേണ അപൂര്വ
ദനിനങ്ങളഭായനിരുന അതസ. മുഖവമന്ത്രനിയുടട ദൃഢനനിശയകതഭാടുകൂടനിയുള പ്രവര്തനലാം
കകേരളതനിനസ ഏടറ കേരുകതകേനിടയനസ കേരുതുന ഒരഭാളഭാണസ ഞഭാന.  

എനനികസ  ഒനരണസ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളഭാണസ  വയഭാനുളതസ.  നമ്മുടട  നദനികേളുലാം
ആറുകേളുലാം  കേരകേവനിടഞ്ഞെഭാഴുകേനിയതനിടന്റെ  ഫെലമഭായഭാണസ  ഇത്രയധനികേലാം  ദുരന്ത
മുണഭായനിടളതസ.  ആറുകേളുടട തതീരലാം പ്രധഭാനമഭായുലാം സലാംരക്ഷനികടപടണലാം.  ഇകപഭാള
തകേര്നകപഭായ എല്ലഭാ കറഭാഡുകേളുലാം പുനര്നനിര്മ്മേനികണലാം. ഡഭാമുകേള തുറക്കുനതനിനുലാം
കമല്കനഭാടലാം  വഹനിക്കുനതനിനുലാം  ജലസലാംബനമഭായ  വനിദഗ്ദ്ധരുടട  കസവനവലാം
നനിര്കദ്ദേശവലാം  ലഭനിക്കുന  തരതനിലളള  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ടപടുതണലാം.  മടറ്റഭാനസ
ഓറഞസ  അടലര്ടസ,  ടറഡസ  അടലര്ടസ  എനതീ  മുനറനിയനിപ്പുകേള  ജനങ്ങടള
അറനിയനികഭാനുലാം  അതനിടന്റെ  ആപതസ  ജനങ്ങടള  കബഭാധവടപടുതഭാനുലാം  ഇനടത
സലാംവനിധഭാനതനിനസ  കേഴനിയുനനില്ല.  അതനിനഭായനി  ശഭാസ്ത്രതീയവലാം  ജനകേതീയവമഭായ
സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ടപടുതണലാം.  അതുകപഭാടല  പണലാം  സമഭാഹരനിക്കുനതനിനുലാം
ജനമകനഭാഭഭാവലാം ടഎകേവകതഭാടട നനിലനനിര്ത്തുനതനിനുലാം ഒരു വര്ഷകഭാലടത എല്ലഭാ
ആര്ഭഭാട  ഉദ്ഘഭാടനങ്ങളുലാം  അനഭാവശവടചേലടവനസ  ജനലാം  കേരുതുന  എല്ലഭാ
പരനിപഭാടനികേളുലാം  നനിര്തലഭാകകണതഭാണസ.  നവകകേരളടത  സൃഷ്ടനികഭാന  ഒരു
ടസഷവല്  പഭാകകജ്തടന  തയഭാറഭാകണലാം.  മുഖവമന്ത്രനി  അതുതടനയഭാണസ
ആവര്തനിച്ചസ  പറയുനതസ.  നവകകേരള  സൃഷ്ടനികഭായനി  കകേരളലാം  ഒറ്റടകടഭായനി
നനില്കണലാം.  കകേരളതനിടന്റെ  പൂര്ണപനിന്തുണ  അകഭാരവതനിലണസ.  ഗവണ്ടമനലാം
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മുഖവമന്ത്രനിയുലാം  വളടര കേഭാരവമഭായനി   ഇടടപട.  ബഹമഭാനടപട  ടകേ.  ബനി.  ഗകണഷസ
കുമഭാര്  സൂചേനിപനിച്ചതുകപഭാടല  മുഖവമന്ത്രനികസ  ഒരു  സഭാനതനിരുനസ   പതനിനഭാലസ
ജനില്ലകേടളയുലാം  നനിയന്ത്രനികഭാന  സഭാധനിച.  കകേരളതനിടല  മൂനരകകഭാടനി  ജനങ്ങടള
ഒറ്റടകടഭായനി  കേണടകേഭാണഭാണസ  അകദ്ദേഹലാം  പ്രവര്തനിച്ചതസ.  അകദ്ദേഹതനിടന്റെ
ധതീരതടയ ഞഭാന അഭനിനനനിക്കുന. വകുപ്പുകേളനിടല എല്ലഭാ ഉകദവഭാഗസടരയുലാം ഞഭാന
അഭനിനനനിക്കുന.  എല്ലഭാ  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുലാം  ആത്മഭാര്തമഭായനി  സഹകേരനിച.
കകേരളലാം ടടകേകകേഭാര്ത്തു. ഇതഭാണസ കകേരളലാം. ഒരു നല്ല മനസനിടന്റെ ഉടമയഭായനി കകേരളലാം
മഭാറനി.  അതഭാണസ  വരുലാംനഭാളുകേളനില്  കകേരളലാം  കേഭാണഭാന  കപഭാകുനതസ.   നവകകേരളലാം
ഇവനിടട  സൃഷ്ടനികഭാന  നമുകസ  ഒടതഭാരുമകയഭാടുകൂടനി  പ്രവര്തനികഭാടമനസ
പറഞടകേഭാണസ  മുഖവമന്ത്രനിക്കുലാം  സര്കഭാരനിനുലാം  എല്ലഭാവനിധ  പനിന്തുണയുലാം
അറനിയനിചടകേഭാണസ നനിര്ത്തുന.

ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജസ:  സര്,  ഇന  ടകേഭാടനിയ  ദുരന്തതനില്  കകേഭാടയലാം
ജനില്ലയനില്മഭാത്രലാം പതസ മനുഷവജതീവനുകേളഭാണസ നഷ്ടടപടതസ.  അതനില് ഏടഴണവലാം
കേഷ്ടകേഭാലടമനസ  പറയടട,  എടന്റെ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലമഭായ  പൂഞ്ഞെഭാറനിലഭാണസ
നടനതസ.  7  മരണങ്ങള  കനരനിടസ  കേഭാകണണനിവന  ഗതനിടകേട  സഭാഹചേരവമഭാണസ
ടടദവലാം എനനികസ നല്കേനിയതസ. 

ഇനരഭാറകപട -വഭാഗമണ്  കറഭാഡസ  ടടസഡനില്  ഒടരഭാറ്റ  ഉരുളടപഭാടലനില്  ഒരു
വതീടനിടല നഭാലസ ആളുകേളഭാണസ മരനിച്ചതസ. ഇനരഭാറകപടയനിടല നനകൂടവലാം അതുകപഭാടല
ബഹമഭാനടപട  സണനി  കജഭാസഫെസ  എലാം.എല്.എ.-യുടട  കനതൃതഗതനിലള
രക്ഷഭാപ്രവര്തനവലാം നടതനിയതുടകേഭാണസ 3 ജതീവനുകേള രക്ഷടപടുതഭാന സഭാധനിച.
4  കപരുടട  ജതീവന  രക്ഷനികഭാനഭായനില്ല.  അവനിടട  പനികറ്റ  ദനിവസമുണഭായ
ഉരുളടപഭാടലനില്   കമഭാകടഭാര്  ടടസകനിളനില്  യഭാത്ര  ടചേയ  ഒരു  ടചേറുപകഭാരനുലാം
മരനികഭാനനിടയഭായനി. ഇതനിടന്റെ ടതഭാടടുതഭായുളള പഭാറമടകേടളല്ലഭാലാം നനിയമവനിരുദമഭായനി
പ്രവര്തനിക്കുനവയഭാടണനസ  പറകയണനിവരുലാം.  ഇകഭാരവതനില്  പ്രകതവകേ
ശദയുണഭാകേണടമനസ  ഗവണ്ടമന്റെനികനഭാടസ  അഭവര്തനിക്കുകേയഭാണസ.  പ്രളയവമഭായനി
ബനടപടള  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  നടപടനികേടള  ഞഭാന  ആത്മഭാര്തമഭായനി
അഭനിനനനിക്കുകേയഭാണസ.  അതനില്  ഒരു  തര്കവലാം  കവണ.  ഒറ്റ  മനകസഭാടുകൂടനി
കകേരളതനിടല  ജനങ്ങളകസ  കപഭാകേഭാന  കേഴനിഞടവനതഭാണസ  ഏറ്റവലാം  വലനിയ
ടഎശഗരവലാം.  പടക്ഷ നമ്മുടട  ശഭാസ്ത്രജ്ഞനമഭാരുടട  അഭനിപ്രഭായകതഭാടസ  പൂര്ണമഭായുലാം
കയഭാജനിക്കുവഭാന  കേഴനിയുനനില്ല.  കേഭാരണലാം  മഭാധവസ  ഗഭാഡ്ഗനില്  കേമ്മേതീഷന
പറയുനതസ  എല്ലഭാലാം  കുഴപടമനഭാണസ.  ഗഭാഡ്ഗനില്  പറയുനതസ  ശരനിയഭാടണങ്കെനില്
വനപ്രകദശങ്ങളനില്  എങ്ങടനയഭാണസ  ഇതുകപഭാടല  ഉരുളടപഭാടലണഭാകുനതസ?
അകപഭാള  അതരതനിലള  ശഭാസ്ത്രജ്ഞനമഭാടര  മഭാറ്റനിനനിര്തനി  കേര്ഷകേര്ക്കുണഭായ
ബുദനിമുടകേളകസ പരനിഹഭാരലാം കേഭാണുനതനിടനപറ്റനി ചേര്ച്ച ടചേയണടമനഭാണസ എടന്റെ
അഭനിപ്രഭായലാം.  
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ഇവനിടട പല പദതനികേളുലാം പ്രഖവഭാപനിച്ചനിടണസ. വളടര വനിനയകതഭാടട എനനികസ
പറയഭാനുളതസ  ഇടതല്ലഭാലാം  സുതഭാരവമഭാകേണലാം  എനഭാണസ.  ഉകദവഭാഗസടര
വനിശഗസനിക്കുന  ഒരു  ടചേറനിയ  ലഭാഞന  കേഭാണുനണസ.  നമുകതസ  കവണ.  ഓകരഭാ
നനികയഭാജകേമണ്ഡലതനിടനയുലാം  പ്രതനിനനിധതീകേരനിച്ചസ  എലാം.എല്.എ.-മഭാരുണസ,  ത്രനിതല
പഞഭായതസ  ടമമ്പര്മഭാരുണസ,  അവരുടട  കനതൃതഗതനിലള  ഒരു  കേമ്മേനിറ്റനി
ഇതനിടന്റെ  പണലാം  ടമഭാതമഭായനി  വനിനനികയഭാഗനിക്കുകമ്പഭാള  അതസ  ദുര്വനിനനികയഭാഗലാം
ടചേയഭാതനിരനികഭാന  ഒരു  ജനകേതീയ  കേമ്മേനിറ്റനികസ  രൂപലാംടകേഭാടുതഭാല്   ഗുണകേരമഭാകു
ടമനഭാണസ എടന്റെ അഭനിപ്രഭായലാം.

1924-ല്  ഉണഭായ  വലനിയ  ടവളടപഭാകടതപറ്റനി  ഇവനിടട  പറയുനണസ.
അനസ  മലയഭാള  മകനഭാരമ  പത്രലാം  പ്രസനിദതീകേരനിച്ച  ഒരു  വഭാര്ത  കേഴനിഞ്ഞെ  25-ാം
തതീയതനി  മലയഭാള  മകനഭാരമ  പത്രലാം  പുന:പ്രസനിദതീകേരനിച്ചനിരുന.  1924-ല്
എവനിടടടയഭാടക  ടവളടപഭാകമുണഭാകയഭാ  അകതസലങ്ങളനില്  തടനയഭാണസ
ഇകപഭാഴുലാം ടവളടപഭാകവലാം  ദുരനിതവമുണഭായനിരനിക്കുനതസ. അകപഭാള ആ പ്രതനിഭഭാസലാം
കേണനിടല്ലനസ  നടനിച്ചസ  കപഭാകകേണ കേഭാരവമനില്ല.  അതഭായതസ  ഇനനിവരഭാന കപഭാകുനതുലാം
ഇതുകപഭാടല തടനയഭായനിരനിക്കുടമനഭാണസ ആ ദനിവസടത മലയഭാള മകനഭാരമ പത്രലാം
വഭായനിച്ചഭാല് മനസനിലഭാകുനതസ.  കകേഭാടയലാം ജനില്ലയനിടല രണസ പ്രമുഖ പടണങ്ങളഭാണസ
പഭാലഭായുലാം ഇനരഭാറകപടയുലാം. അവനിടട മതീനച്ചനില് റനിവര് വഭാലനി പദതനി വന, ആ ഡഭാലാം
പണനിയഭാന  പഭാടനിടല്ലനസ  പറഞ്ഞെസ  തടഞ.  അനസ   പഭാലഭാകഭാര്  എടന  കുറ്റലാം
പറഞ.  ഇനസ പഭാലഭാകഭാര് രക്ഷടപടതസ ആ ഡഭാലാം പണനിയഭാതനിരുനതുടകേഭാണഭാണസ.
അതുകപഭാടല  മതീനച്ചനിലഭാറനില്ക്കൂടനി  വരുന  ടവളലാം  തടയുനതനിനഭായനി  2006-ല്
വഴനികടവനില്  ഒരു  ഡഭാലാം  നനിര്മ്മേനിച,  ആ  ഡഭാമനിടല  ടവളവലാം  ഇടുകനിയനികലയസ
വനിടകതഭാടുകൂടനി ഇനരഭാറകപടയുലാം പഭാലഭായുലാം രക്ഷടപടടവനതഭാണസ സതവലാം. 

ടമഭാറകടഭാറനിയലാം പ്രഖവഭാപനിക്കുനതനിടനപറ്റനി ഇവനിടട പറഞ.  ബഹമഭാനടപട
ധനകേഭാരവ  വകുപ്പുമന്ത്രനി  കതഭാമസസ  ടഎസകേനിനസ  അറനിയഭാവന  കേഭാരവമഭാണസ,
ടകേ.എസസ.എഫെസ.ഇ.  എന  സഭാമ്പതനികേ  സഭാപനതനില്  പനിടനിചപറനിയുലാം  ജപനി
നടപടനികേളുലാം ഇകപഭാഴുലാം തുടരുകേയഭാണസ.  ബഹമഭാനടപട മുഖവമന്ത്രനി അകഭാരവതനില്
കപഴണലഭായനി  ഇടടപടണടമനഭാണസ  ഞഭാന  ആവശവടപടുനതസ.  ഒരു
വര്ഷകതടകങ്കെനിലലാം  പൂര്ണമഭായ ടമഭാറകടഭാറനിയലാം ടകേഭാടുകണലാം. കേര്ഷകേര് മഭാത്രമല്ല
ടചേറുകേനിട  കേച്ചവടകഭാരുലാം  തകേര്നതരനിപണമഭായനിരനിക്കുകേയഭാണസ.   അതുടകേഭാണസ
അവടരക്കൂടനി സലാംരക്ഷനികഭാനുള നടപടനിയുണഭാകേണലാം. 

ടടവദത്യുതനി  കബഭാര്ഡസ  ടടവദത്യുതനി  ചേഭാര്ജസ  വര്ദനിപനിക്കുടമനസ  പറഞ്ഞെസ  ചേനില
ചേഭാനലകേളനില്ക്കൂടനി  വഭാര്ത കേഭാണനിചടകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ.  ലദവടത ഓര്തസ
ടടവദത്യുതനി ചേഭാര്ജസ ഇകപഭാള കൂടരുതസ.  ഒരു കേഭാരണവശഭാലലാം ജനങ്ങള സഹനികനില്ല,
അടതഭാഴനിവഭാകണടമനകൂടനി ഞഭാന അഭവര്തനിക്കുകേയഭാണസ.  
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ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ:  സര്,  ബഹമഭാനടപട  മുഖവമന്ത്രനി  അവതരനിപനിച്ച
ഉപകക്ഷപടത  ഞഭാന  പൂര്ണമനകസഭാടട  പനിന്തുണയ്ക്കുന.  കലഭാകേലാംതടന
ശദകയഭാടട  വതീക്ഷനിച്ച  ഒരു  മഹഭാപ്രളയലാം,  അതനിനുകശഷലാം  നടന
ടഎതനിഹഭാസനികേമഭായനിടള  ദുരനിതഭാശഗഭാസ  പ്രവര്തനലാം,  അതനിനഭാണസ  കകേരളലാം
ഇകപഭാള  സഭാക്ഷവലാം  വഹനിച്ചനിടളതസ.   ഇവനിടട  എടുതസ  പറകയണ  ഒരു  കേഭാരവലാം
ഞങ്ങടളഭാടക പറയഭാറുണസ നമ്മുടട മുഖവമന്ത്രനി അധനികേലാം ചേനിരനികഭാറനിടല്ലനസ, പടക്ഷ
കകേരളതനിടന്റെ മുഖവമന്ത്രനി സഖഭാവസ പനിണറഭായനി വനിജയന എന വലനിയ മനുഷവടന
കലഭാകേലാം  അറനിഞ്ഞെ  സമയമഭാണനിതസ.  അചേഞലനഭായനി  നനിനടകേഭാണസ  മന്ത്രനിമഭാരുടട
പ്രവര്തനങ്ങടളയുലാം വനിവനിധ വകുപ്പുകേടളയുലാം ഏകകേഭാപനിപനിചടകേഭാണസ, മഭാധവമങ്ങടള
കേഭാകണണ സമയതസ കേണസ,  ജനങ്ങളുടട ഭയലാം  അകേറ്റനി,  എല്ലഭാതനിനുലാം ധതീരമഭായനി
കനതൃതഗലാം  ടകേഭാടുതനിടള  മുഖവമന്ത്രനിയുടട  കനതൃതഗതനിനു മുനനില്   ഇവനിടട
പ്രതനിപക്ഷലാം  പറഞ്ഞെ  ആശങ്കെയസ  അടനിസഭാനമനില്ല.  ഇവനിടട  കേനിടനിയ  ഒരു
പണലാംകപഭാലലാം  സുനഭാമനി  ഫെണസ  പഭാലഭായനില്  ടചേലവഴനിച്ചതുകപഭാടല  വകേമഭാറ്റനിടല്ലനസ
ടടധരവകതഭാടട  പറയഭാന  ഞങ്ങളകസ  കേഴനിയുലാം.  അതഭാണസ  കകേരളതനിടന്റെ
കനതൃതഗലാം.  എന്തഭായനിരുന   കേഴനിഞ്ഞെ  കുറച്ചസ  കേഭാലമഭായനി  കുടനഭാടസ  അടകലാം
കകേരളതനിടല  പ്രളയബഭാധനിത  പ്രകദശങ്ങളനില്  നമ്മേള  കേണതസ?  കകേരളതനിടല
മുഖവമന്ത്രനി  ആവശവടപടതനുസരനിച്ചസ  നഭാനഭാഭഭാഗങ്ങളനില്നനിനലാം  സഹഭായടമത്തുന,
എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലാം  ഉകദവഭാഗസരുലാം ധതീരമഭായനി കനതൃതഗലാം ടകേഭാടുക്കുന. മുടമ്പങ്ങുലാം
ഇല്ലഭാത  തരതനില്  ദുരനിതഭാശഗഭാസ  കേവഭാമ്പുകേളനില്  എതനിയ  ജനങ്ങളകസ
എല്ലഭാലാം  നല്കേഭാനുള  സനദ  കൂടഭായ്മ  കകേരളതനിലണഭാകുന.  ഇവനിടട  ഡഭാമുകേള
തുറനവനിടതനിടന വനിമര്ശനിചടകേഭാണസ പറഞ, എനഭാല്  മുഖവമന്ത്രനി അവതരനിപനിച്ച
ഉപകക്ഷപതനില്തടന  എത്രയധനികേലാം  മഴയഭാണസ  ഇപ്രഭാവശവലാം  കകേരളതനില്
അധനികേമഭായനി  ലഭനിച്ചടതനസ  പറയുനണസ.   ആ  മഴ   മടറ്റഭാരു  തരതനികലക്കുള
ദുരന്തമഭായുലാം  കപമഭാരനിയഭായുലാം  മഭാറനിയകപഭാഴഭാണസ  ഡഭാമുകേള  നനിറഞ്ഞെതസ.  എങ്ങടനയഭാണസ
നനിങ്ങളകസ  കേണടച്ചസ  ഇരുടഭാകനി  ഇന  അവസരതനില്  രഭാഷ്ട്രതീയലാം  കേഭാണഭാന
സഭാധനിക്കുനതസ?  പ്രതനിപക്ഷ  കനതഭാവടകലാം  ആദവലാം  മുഖവമന്ത്രനികയഭാടടഭാപലാം  യഭാത്ര
ടചേയസ  പ്രശ്നങ്ങളകസ  കൃതവമഭായ  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണഭാന  ശമനിച്ചകപഭാള  ചേനില
കനതഭാകനഭാര്  പ്രതനിപക്ഷ  കനതഭാവനിടന്റെ  ശദ  തനിരനിച്ചസ  ഇന  പ്രശ്നങ്ങളനില്നനിനലാം
കകേരളതനിടല ഗവണ്ടമന്റെനിടന മനനഃപൂര്വമഭായനി വനിമര്ശനിച. 

ഞഭാന കുടനഭാടനില് ജനനിചവളര്ന ആളഭാണസ.  ഇകപഭാള ശരനിക്കുലാം ഒരു ഫഡസ
വനികനിലാം  കൂടനിയഭാണസ.   ബഹമഭാനവനഭായ  ടഡപമ്മ്യൂടനി  സതീകറുലാം  എല്ലഭാ  മന്ത്രനിമഭാരുലാം
ഞങ്ങളുടട  നഭാടനില്  വനനിടണഭായനിരുന.  ഇവനിടട  ഇരനിക്കുന  നനിങ്ങളകറനിയഭാലാം
സര്വതുലാം നശനിച്ചസ,  രണസ  മുറനി  വതീടനില് കേഴനിയുനവര്,  തടന്റെ ജതീവനിതകേഭാലലാം  മുഴുവന
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ഉണഭാകനിയ  സമ്പഭാദവലാം  ഒലനിചകപഭായവര്,  ജതീവനിതതനില്  പ്രതതീക്ഷയനില്ലഭാതവര്,
അങ്ങടനയുളവകരഭാടസ  കേഴനിഞ്ഞെ  ദനിവസലാം  കകേരളതനിടല  യു.ഡനി.എഫെസ.  കനതൃതഗലാം
ഇന അവസരലാം മുതടലടുതസ രഭാഷ്ട്രതീയലാം പറയഭാന കപഭായനി,  എല്ലഭാവരുലാം ഒനനിചനനിനസ
ഇനടയഭാരു മഹഭാപ്രളയടത കനരനിടഭാന  തയഭാടറടുപസ നടത്തുകമ്പഭാള ഇതരതനില്
ഉണഭായതസ   ദനര്ഭഭാഗവകേരമഭാണസ.  കേഴനിഞ്ഞെ  ദനിവസലാം  കുടനഭാടനിലലാം  ആലപ്പുഴയനിലലാം
നടന ഒരു ശുചേതീകേരണ യജ്ഞമുണഭായനിരുന,  എനനികസ കതഭാനന ചേരനിത്രതനില്
ഇടലാം  പനിടനിക്കുന  ഒരു  ശുചേതീകേരണ  യജ്ഞമഭായനിരുന  നടനതസ.  പതനിനഭായനിര
കണകനിനസ  കവഭാളന്റെനിയര്മഭാര്,  സനദ  പ്രവര്തകേര്,  അവര്  നഭാടനിടല  എല്ലഭാ
ഭഭാഗങ്ങളനിലലാം  വനസ  സഗയലാം  സനദരഭായനി  ഇറങ്ങുന  അവസരതനിലഭാണസ
ശതീ.  രഭാഹല്  ഗഭാനനിയുടട  സനര്ശനലാം.  അകദ്ദേഹലാം  വനതനില്  ഞങ്ങളകസ
എതനിര്ടപഭാനമനില്ല.  കകേഭാണ്ഗ്രസസ  കനതഭാകനഭാര്  ശതീ.  രഭാഹല്  ഗഭാനനിയുമഭായനി
ആലപ്പുഴയനിടല  പല  പ്രകദശങ്ങളനിലലാം  വനനിരുന.  അകദ്ദേഹലാം  പ്രതനിപക്ഷ
കനതഭാവമഭായനി ടഹലനികകേഭാപ്റ്ററനിടന്റെ അറ്റതസ പനിടനിചടകേഭാണസ നനില്ക്കുന ചേനിത്രങ്ങള
പല പത്രങ്ങളുലാം  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയുണഭായനി.  കുടനഭാടനിലലാം ആലപ്പുഴയനിലടമഭാടക
നടന പ്രവര്തനങ്ങള ചേരനിത്രതനില് ഇടലാംപനിടനിക്കുനവയഭാണസ.  എല്ലഭാലാം നഷ്ടടപടസ
ഗതനിടകേടസ  നനില്ക്കുന  മനുഷവരഭാണസ  അവനിടടയുളതസ.  ബഹമഭാനടപട  കുടനഭാടസ
എലാം.എല്.എ.  പറഞ്ഞെതുകപഭാടല,  നല്ല  ടപഭാകതനില്  ഉണഭായനിരുന
അകദ്ദേഹതനിടന്റെ  വതീടസ  ഉളടപടട  കചേറനില്  തഭാഴസ നസ  അകങ്ങഭാടസ  കേയറഭാനകപഭാലലാം
കേഴനിയഭാതനിരുനവരുടട  ഇടയനികലയഭാണസ  സനദ പ്രവര്തകേര് ഒഴുകേനിടയത്തുകേയുലാം
എല്ലഭാവരുലാംകചേര്നസ  അവനിടട  പ്രവര്തനിക്കുകേയുലാം  ടചേയതസ.  അവനിടട  രഭാഷ്ട്രതീയമല്ല,
നവകകേരളതനിനുകവണ വലനിയ രൂപതനിലള ഇടടപടലഭാണസ നടക്കുനതസ. 

ആലപ്പുഴകഭാര്കസ അഭനിമഭാനനികഭാന ഏടറയുണസ.  ബഹമഭാനടപട ടചേങ്ങന്നൂര്
എലാം.എല്.എ.  സഹഭായലാം അഭവര്തനിക്കുകമ്പഭാള കനവനി,  ഡനിസഭാസര് മഭാകനജസ ടമന്റെസ,
ആര്മനി  എനനിവകരഭാടടഭാപലാം  ആലപ്പുഴയനിടല  മത്സവടതഭാഴനിലഭാളനികേളഭാണസ
ആദവലാം  അവനികടകസ  എത്തുനതസ.  ടവളതനിടന  ഭയമനില്ലഭാതവരഭാണസ
മത്സവടതഭാഴനിലഭാളനികേള.  അതുടകേഭാണതടന  അവരനില്നനിനസ  സമര്തരഭായ
ടചേറുപകഭാടര  കേടണതനി  കകേരളതനിടന്റെ  സനിരലാം  തതീരകദശകസനയഭാകനി
മഭാറനതനിനുള  പ്രവര്തനടതക്കുറനിച്ചസ  ആകലഭാചേനിക്കുനതസ  നനഭായനിരനിക്കുലാം
എടനഭാരു നനിര്കദ്ദേശലാം ഈ അവസരതനില് ഞഭാന മുകനഭാടവയ്ക്കുകേയഭാണസ.

ടവളതനിടന്റെ  ടകേടുതനി  ഏറ്റവലാം  കൂടുതല്  അനുഭവനിച്ച  പ്രകദശമഭാണസ
ആലപ്പുഴയനിടല  കുടനഭാടസ.  മൂനസ  ടവളടപഭാകമഭാണസ  അടുതടുതഭായനി  അവനിടട
അനുഭവനിച്ചതസ.  ആദവലാം ആറുപങ്കെസ  പഭാടകശഖരതനിടന്റെ  ബണസ  തകേര്നണഭായ
ടവളടപഭാകലാം.  അതനിനുകശഷലാം  മറ്റസ  പഭാടകശഖരങ്ങളുടട  ബണസ  തകേര്നണഭായ
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ടവളടപഭാകലാം.  പനിനതീടസ  ഉരുളടപഭാടലനിലൂടടയുലാം  മറലാം  വന ടവളലാം  കുടനഭാടനിടന
അക്ഷരഭാര്തതനില്  മഹഭാപ്രളയതനില്  മുകനികളയുകേയഭായനിരുന.  അവനിടടയുള
സ്കൂളുകേളുടട  അവസ  വളടര  പരനിതഭാപകേരമഭാണസ.  ബഹമഭാനടപട  വനിദവഭാഭവഭാസ
മന്ത്രനിയടകമുളവര്  സനദ പ്രവര്തനങ്ങളനില് അവനിടട ഉണഭായനിരുന.  മൂനഭാലാം
തതീയതനി  സ്കൂള  തുറക്കുനതുടകേഭാണസ  ഓടസ  വടര  ടവളലാം  കേയറനിയ  സ്കൂളുകേളുടട
ബലക്ഷയലാം  മഭാത്രമല്ല,  അവനിടട  കുടനികേളകസ  ഇരനികഭാന  കേഴനിയുകമഭാ  എനതസ
പരനികശഭാധനികണലാം.  സ്കൂളുകേളനിടല  ലഭാബസ,  ടടലബറനി,  കേമ്പമ്മ്യൂടര്  തുടങ്ങനിയ
സലാംവനിധഭാനങ്ങടളല്ലഭാലാം  തഭാറുമഭാറഭായനിരനിക്കുകേയഭാണസ.  അവര്കസ  പ്രകതവകേ  സഹഭായലാം
ടകേഭാടുക്കുനതനിനുകവണനിയുള ഇടടപടല് നടതണലാം.

'ടടലഫെസ'  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  കകേരളതനിലഭാടകേ  2.50  ലക്ഷലാം  വതീടുകേള
നനിര്മ്മേനിക്കുകേയഭാണസ.  പകക്ഷ നമ്മേള പ്രതതീക്ഷനികഭാടതയുണഭായ ഒരു ദുരന്തമഭാണനിതസ.
അതനിനഭാല് ഈ പദതനിയുടട മഭാനദണ്ഡങ്ങളനില് വലനിയ ഇളവസ നല്കേനി കുടനഭാടനിടന
സഹഭായനികണലാം.  Delhi  Schedule  of  Rates  ആണസ  ഇനസ  കകേരളതനിടലമ്പഭാടുലാം
അനുശഭാസനിചകപഭാരുനതസ.  അതനില്  റനിലഭാകകഷന  വരുതണലാം.  കേഭാരണലാം,
അത്രയധനികേലാം  കറഭാഡുകേള  തകേര്നകപഭായനിടണസ.  ടചേളനി  നനിറഞ്ഞെ  തഭാഴ
പ്രകദശങ്ങളഭായതനിനഭാല്  ആ  കററകേളനിടല  കനഭാലാംസനില്  വലനിയകതഭാതനിലള
റനിലഭാകകഷന  നല്കേഭാനുള  ഇടടപടലണഭാകേണലാം.  പഭാടകശഖരങ്ങളനില്നനിനലാം
ടവളലാം പുറകതയസ പമ്പുടചേയസ  കേളയഭാന സഭാധനികഭാത അവസയുണസ.  ടപടനിയുലാം
പറയുടമല്ലഭാലാം  ടവളതനിലഭാണസ.  എ.സനി.കറഭാഡനിടല  (ആലപ്പുഴ  -  ചേങ്ങനഭാകശ്ശേരനി
കറഭാഡസ)  ടവളലാം കേനിര്കലഭാസര് പമ്പസ ഉപകയഭാഗനിച്ചസ കേളയുനതുകപഭാടല  ടപടനിയനിലലാം
പറയനിലമുള  ടവളവലാം  കേനിര്കലഭാസര്  പമ്പസ  ഉപകയഭാഗനിച്ചസ  കേളയുനതനിനുള
ഇടടപടല്കൂടനി നടകതണതുണസ.

വലനിടയഭാരു  ദുരന്തമഭാണസ  നമ്മേള  കനരനിടതസ.  ബഹമഭാനടപട  മുഖവമന്ത്രനിയുടട
കനതൃതഗതനില് എല്ലഭാ ഡനിപഭാര്ടടമനകേടളയുലാം ഏകകേഭാപനിപനിചടകേഭാണസ ഒറ്റടകടഭായനി,
അചേഞലമഭായനിനനിനസ ആ  ദുരന്തടത  കനരനിടഭാനുലാം  മരണലാം  വലനിയകതഭാതനില്
കുറയഭാനുലാം  കേഴനിഞ.  ഈ  പ്രവര്തനങ്ങളനില്  ആടരഭാടകയഭാണസ  പടങ്കെടുതതസ
എടനഭാനമറനിയനില്ല.  എല്ലഭാവകരഭാടുമുള നനനി  ഈ അവസരതനില് പറയഭാതനിരനികഭാന
കേഴനിയനില്ല.  പലര്ക്കുലാം  ആധഭാര്  കേഭാര്ഡസ  കപഭാടലയുള  വനിലടപട  കരഖകേള
നഷ്ടടപടകപഭായനി.  അകഭാരവങ്ങളനിടലല്ലഭാലാം  കൃതവമഭായനി  ഇടടപടഭാടമനസ  ബഹമഭാനടപട
മുഖവമന്ത്രനി പറഞ്ഞെനിടണസ. അതതസ വഭാര്ഡുകേളനില് അദഭാലത്തുകേള നടതനി, നഷ്ടടപട
കരഖകേള  ടകേഭാടുകഭാനുള  നടപടനികേള  ഉണഭാകേണലാം.   മഭാനസനികേമഭായനി
തകേര്നകപഭായ വലനിടയഭാരു വനിഭഭാഗലാം ജനങ്ങളകസ അവരുടട വതീടപടനികല് അവ
എതനികഭാന  കേഴനിയുന  തരതനികലയ്ക്കുള  ഒരു  ഇടടപടല്  നടതണടമനസ
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ഒരനികല്ക്കൂടനി അഭവര്തനിക്കുന. ബഹമഭാനടപട  മുഖവമന്ത്രനി ഒരു മഭാസടത ശമ്പളലാം
തരഭാന  കേഴനിയുകമഭാ എനസ കചേഭാദനിച്ചകതയുള, പതനിനഭായനിരകണകനിനസ ഉകദവഭാഗസര്
ഒകര  മനകസഭാടുകൂടനി  അതനികലയസ  സലാംഭഭാവന  നല്കേഭാന  തയഭാറഭായനി  എനതുകൂടനി
ഈ  അവസരതനില്  പറയുകേയഭാണസ.  സമഭാനതകേളനില്ലഭാത  ജലദുരന്തടത
കനരനിടുനതനിനുകവണനി  അചേഞലമഭായനി  മുനനില്നനിനസ  നയനിച്ച  ബഹമഭാനടപട
മുഖവമന്ത്രനിടയ ഒരനികല്ക്കൂടനി  ഹൃദയകതഭാടസ  കചേര്ത്തുപനിടനിച്ചസ അഭനിനനനികഭാന ഈ
അവസരലാം ഉപകയഭാഗനിചടകേഭാണസ നനിര്ത്തുന.

ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന:  സര്,  ഉപകക്ഷപടത പനിന്തഭാങ്ങുന. ഇവനിടട
നടക്കുന  ചേര്ച്ചകേള  കകേടകപഭാള  ടപഭാതുവഭായനി  ഗവണ്ടമന്റെസ  എടുക്കുന  നല്ല
കേഭാരവങ്ങളടകല്ലഭാലാം  നല്ല  പനിന്തുണയുണസ  എനകേഭാണഭാലാം.  കകേരളതനിടന്റെ
പുനര്സൃഷ്ടനിക്കുകവണനി  പ്രതനിപക്ഷടത  വനിശഗഭാസതനിടലടുതസ  ഗവണ്ടമന്റെസ  ഏതസ
നതീകലാം നടതനിയഭാലലാം  അതനികനഭാടടഭാപലാം ഞങ്ങളുണഭാകുലാം.  ഒരു മഭാസടത ശമ്പളലാം
ടകേഭാടുകണടമനസ  പറഞ്ഞെ  ബഹമഭാനടപട  മുഖവമന്ത്രനിയുടട  ആഹഗഭാനലാം  ഞങ്ങള
പൂര്ണമഭായനി  ഉളടകഭാള്ളുകേയുലാം  ഒരു  മഭാസടത  ശമ്പളലാം  നല്കുകേയുലാം  ടചേയ്യുലാം.
അങ്ങടന  ഈ  നഭാടനിടന്റെ  പുനര്സൃഷ്ടനിക്കുകവണനിയുള  പ്രവര്തനതനില്  ഒരുമനിച്ചസ
നനില്കഭാലാം.

ഈ  ദുരന്തലാം  വരഭാനുള  കേഭാരവടതക്കുറനിച്ചസ  ആകലഭാചേനിക്കുകമ്പഭാള
സഗഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം  ഈ  ദുരന്തമുണഭായടതങ്ങടനടയനസ  രണസ  രൂപതനിലള
ചേര്ച്ചയുണഭാകുലാം.  മഴയഭാണസ  ഇതനിടല  പ്രധഭാനടപട  കേഭാരണടമന  ബഹമഭാനടപട
മുഖവമന്ത്രനിയുടട  ഓപണ്  കസറ്റസടമന്റെസ  ഞഭാന  കേണ.  കഡഭാ.  എലാം.  രഭാജതീവന
പ്രധഭാനടപടടഭാരു  ഭനമശഭാസ്ത്ര  വനിദഗ്ദ്ധനഭാണസ.  അകദ്ദേഹലാം  ഇന്തവഭാ  ഗവണ്ടമന്റെനിടല
ടസകടറനിയഭാണസ.   സലാംസഭാന  അകതഭാറനിറ്റനികേളകസ  ഇതുസലാംബനനിച്ചസ  പ്രവചേനലാം
ലഭവമഭാകനിയനിടടണനലാം  ഇതവണ  കേനത  മഴയുണഭാകുടമനള  വനിവരലാം
അഡതീഷണല് ചേതീഫെസ ടസകടറനിടയടയഭാടക കനരനിടസ വനിളനിചപറഞ്ഞെനിടടണനമഭാണസ
അകദ്ദേഹലാം  പറഞ്ഞെതസ.  ഇകഭാരവതനില്  കകേരളതനിനസ  മുനറനിയനിപസ  ഉണഭായനിരുന
ടവനസ,  ഇന്റെഗ്രനിറ്റനി  ഇതുവടര  കചേഭാദവലാം  ടചേയടപടഭാത  ഭനമശഭാസ്ത്ര  വനിദഗ്ദ്ധനഭായ
കഡഭാ.  എലാം.  രഭാജതീവന  പരസവമഭായനി  പറഞ്ഞെതസ  പത്രതനിടല  കലഖനതനില്
വനനിടളതഭാണസ.  നമുകസ  അഞസ  ഏജനസനികേളുണസ.  ഒനഭാമതസ,  കേഭാലഭാവസഭാ
പ്രവചേനലാം  IMD  (India  Meteorological  Department)  അതസ  ഇന്തവഭാ
ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ കേതീഴനിലഭാണുളതസ. Central Water Commission എല്ലഭാ കേഭാലത്തുലാം
നമുടകതനിരഭാണസ. മുല്ലടപരനിയഭാര് പ്രശ്നതനില് കകേരളതനിനസ ഏറ്റവലാം കൂടുതല് കദഭാഹലാം
ടചേയനിടളതസ  അവരഭാണസ.  ആ  Central  Water  Commission-ടന  ഒരനികലലാം
സഭാക്ഷനിപടനികേയനില്  കചേര്തസ  കകേരളതനിടന്റെ  കകേസസ  ദുര്ബലടപടുതരുതസ
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എനതഭാണസ  എടന്റെ  അഭവര്തന.  പനിനതീടസ,  Dam  Safety  Authority,  State
Disaster  Management,  State  Emergency  Operation  Centre  എനനിവ
ടയല്ലഭാമുണസ.  ഇടതല്ലഭാലാം  സലാംസഭാന  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  അധതീനതയനിലളതഭാണസ.
നമ്മുടട സമൂഹതനിലണഭാകുന ഓകരഭാ ചേലനങ്ങളുലാം പ്രകതവകേനിച്ചസ വഭാടര് ഇഷമ്മ്യൂസനില്
ഉണഭാകുന  ഓകരഭാ  ചേലനങ്ങളുലാം  പ്രകതവകേമഭായനി  ശദനിച്ചസ  അതനിടന്റെ
അടനിസഭാനതനില് തതീരുമഭാനടമടുകഭാനുള കൃതവമഭായ ഉപകേരണങ്ങളുലാം അതനിനുള
ഏജനസനിയുലാം  നമുക്കുണസ.  തനിരുവനന്തപുരത്തുലാം  ടകേഭാച്ചനിയനിലമഭായനി  രണസ  കഡഭാപ്ലര്
റഡഭാറുകേള കകേരളതനിലണസ.  ഇവ എല്ലഭാ രൂപതനിലലാം വനിദഗ്ദ്ധമഭായനി കേഭാലഭാവസഭാ
പ്രവചേനലാം നടത്തുനതനിനസ കേഴനിവളതഭാണസ. 

ഇടുകനി  ഡഭാലാം  പ്രവര്തനിപനികകണവര് ഇലകനിസനിറ്റനി  കബഭാര്ഡഭാണസ.
ടപരനിങ്ങല്കുതസ  ഡഭാലാം  കേവനിടഞ്ഞെഭാഴുകേനി,  കേകനി  ഡഭാലാം  കേവനിടഞ്ഞെഭാഴുകുന
രൂപതനില്വന.  അവസഭാനലാം  തുറനവനിട.  കേകനി  ഡഭാലാം  മഭാത്രമല്ല,  ശബരനിഗനിരനി
കപ്രഭാജകനിടല ഡഭാമുകേടളല്ലഭാലാം തുറനവനിട. എല്ലഭാ ഡഭാമുകേളുലാം ഒരുമനിച്ചസ തുറന. നമ്മുടട
കകേരളലാം  ടമഭാതതനില് ടവളതനിനടനിയനിലഭായനി.  ഞഭാന ഇടതഭാരു വനിമര്ശനമഭായനി
പറയുനതല്ല.  ഇത്രയുലാം  എകേത്യുപ്ടമന്റെസസുലാം  വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനികേളുലാം  മനിടുകരഭായ
ആളുകേളുമുണഭായനിടലാം ഫെലതനില് ഗുണലാം ടചേയനില്ല എന എടന്റെ പരനിഭവവലാം വനിഷമവലാം
കവദനയുമഭാണസ ഞഭാനനിവനിടട സൂചേനിപനിക്കുനതസ.  ഇടുകനിയനില് 14-ാം തതീയതനി മൂനടനി
ടവളമഭാണസ തുറനതസ.  മൂനടനി തുറനസ സഭാവകേഭാശലാം ടവളലാം ഒഴുകനിടകഭാണനിരുന.
ഒരു ദനിവസതനിടന്റെ ഗവഭാപനില് 16-ാം തതീയതനി 25 അടനി ജലമഭാണസ ഇടുകനിയനില്നനിനസ
തുറനവനിടുനതസ.  25  അടനി  ടവളലാം  ഒരുമനിച്ചസ  ഉയരുകേയഭാണസ.  തഭാഴ
പ്രകദശങ്ങളനിലളളവര്  പനിടന  എങ്ങടനയഭാണസ  രക്ഷടപടുനതസ;  ആളുകേളകസ
എടന്തങ്കെനിലലാം മുനറനിയനിപസ നല്കകേണതകല്ല?  ഇടുകനി ഡഭാമനിടനക്കുറനിച്ചസ പറഞ്ഞെഭാല്
അതനിനസ പ്രകതവകേ സവനികശഷതകേളുണസ. Dam Safety Authority-യുടട ടചേയര്മഭാന
ബഹമഭാനടപട മുഖവമന്ത്രനിയഭാണസ. എനഭാല് അങ്ങല്ല ഇതനിടന്റെ അനുദനിന കേഭാരവങ്ങള
ടചേയ്യുനടതനസ  എനനികസ  കൃതവമഭായനി  അറനിയഭാലാം.  അതനിടനഭാരു  എകനികേമ്മ്യൂടതീവസ
കേമ്മേനിറ്റനിയുണസ. ആ എകനികേമ്മ്യൂടതീവസ കേമ്മേനിറ്റനിയനില് ചേതീഫെസ ടസകടറനിയഭാണസ ടചേയര്മഭാന.
ഇതസ  അനവസരതനിലഭാകണഭാ  തുറനടതനലാം  കനരടത  തുറക്കുനതനിനുകവണനി
നടപടനിയുണഭായനിരുകനഭാ  എനതുലാം  ബഹമഭാനടപട  മുഖവമന്ത്രനി  പരനികശഭാധനികണലാം.
കകേരളതനിടല മണ്സൂണ് കബകനിടനക്കുറനിച്ചസ പലരുലാം ഇവനിടട സലാംസഭാരനിച്ചതനിനഭാല്
ഞഭാന ആവര്തനിക്കുനനില്ല.  ആ മണ്സൂണ് കബകനിടന്റെ സമയതസ കവണടമങ്കെനില്
വളടര  സഭാവകേഭാശലാം  ഒഴുകനികളയഭാമഭായനിരുന  ടവളലാം  ടകേടനി  കേഭാത്തുസൂക്ഷനിച.
ടഡയ്ഞര് ലലനനികലകസ   ഇടുകനി ഡഭാലാം  വനകപഭാള അതനിടല ടവളലാം മുഴുവന
ഒഴുകനിവനിടഭാല്  തഭാഴ  പ്രകദശങ്ങളനില്  എന്തസ  സലാംഭവനിക്കുടമനസ  എല്ലഭാവര്ക്കുലാം
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അറനിയനികല്ല?  ശതീ.  ടകേ.  കൃഷ്ണനകുടനി  സലാംസഭാരനിച്ചകപഭാള  പറമ്പനിക്കുളടതക്കുറനിച്ചസ
പറയുടമനസ  കേരുതനി.  ജൂടടല  24  മുതല് പറമ്പനിക്കുളടത ടവളലാം കകേരളതനിടന്റെ
കേനഭാലനികലയസ തുറനവനിടകപഭാള  ടവളലാം കുടതഭാഴുകകഭാടട വന.  

കകേരളമഭാണസ കജഭായനിന്റെസ വഭാടര് ടറഗുകലറ്ററനി കബഭാര്ഡനിടന്റെ ടചേയര്മഭാന. നമ്മുടട
ടപര്മനിഷന  ഇല്ലഭാടത  തമനിഴഭാടകേഭാര്കസ  അതസ  ടചേയഭാന  പറകമഭാ;  സഭാധവമല്ലകല്ലഭാ?
അധനികേജലലാം ഒഴുക്കുനതനിനുളള കുപടതഭാടനിയഭാകണഭാ കകേരളലാം? അവര് അധനികേജലലാം
ഒഴുകനി,  നമ്മേള  എടന്തങ്കെനിലലാം  പ്രതനികഷധലാം  പറകഞ്ഞെഭാ;  അതനിടന  എതനിര്കതഭാ?
കജഭായനിന്റെസ  വഭാടര്  ടറഗുകലറ്ററനി  കബഭാര്ഡനിടന്റെ  ടചേയര്മഭാന,  അങ്ങയുടട  കേതീഴനിലള
ഉകദവഭാഗസന  ഈ  സമയതസ  എന്തുടചേയടവനസ  കചേഭാദനിച്ചനിടകണഭാ?
ടപരനിങ്ങല്കുതസ  അവനിടട  നനിറടഞ്ഞെഭാഴുകേനി.   ഒരു  ഡഭാലാം  നനിറടഞ്ഞെഭാഴുകേനിയഭാല്
എവനിടടകപഭായനി നനില്ക്കുലാം? 

ഇടതഭാനലാം രഭാഷ്ട്രതീയമല്ല, രഭാഷ്ട്രതീയലാംവച്ചസ വനിമര്ശനിക്കുനതുമല്ല. ടപരനിങ്ങല്കുതസ
ഡഭാലാം  എങ്ങടന  നനിറടഞ്ഞെഭാഴുകേനി,  നഭാടള  ഇതസ  വരഭാതനിരനികകണതകല്ല?
ഉതരവഭാദനിതഗടപട  ആളുകേള  അതസ  ടചേകയണതകല്ല?2005-ടല  ഡനിസഭാസര്
മഭാകനജസ ടമന്റെസ  അകതഭാറനിറ്റനി  ആകനിടല  ടസക്ഷന  22(g)-യനില്  ഒരു  ഡഭാലാം  തുറന
വനിടണടമങ്കെനില്   ഇന ഇന കേഭാരവങ്ങള ടചേയണടമനസ വവവസ ടചേയനിടണസ. അതസ
പഭാലനിച്ചനിടകണഭാടയനസ  നമ്മേള  പരനികശഭാധനികകണതകല്ല?  നമുകസ  പുതനിയ
കകേരളടത  സൃഷ്ടനികഭാലാം.  അതനിനുകവണനി  കകേരളതനിടല  ജനസമൂഹലാം  ഒരുമനിച്ചസ
നനില്കഭാലാം,  എവനിടടവടര കവണടമങ്കെനിലലാം  കപഭാകേഭാലാം,  ഒരു സലാംശയവമനില്ല.  പടക്ഷ
കകേരളടത ടവളളതനില് മുകനിടകഭാന ചേനില ആളുകേള, 358 ആളുകേള മരനിച്ചതനിടന്റെ
vicarious  liability ഇന  ഡഭാലാം  തുറനവനിട  ആളുകേളകനിടല്ലനസ  നമുകസ  പറയഭാന
സഭാധനിക്കുകമഭാ? അതനിടന്റെ ഉതരവഭാദനിതഗലാം അവര് ഏല്കണലാം, ആ ഉതരവഭാദനിതഗലാം
അവരനില്  ഫെനികസ  ടചേയണലാം.  ഞഭാനഭാടരയുലാം  വവകനിപരമഭായനി  ആകക്ഷപനിക്കുകേയല്ല.
രണ  ടവളളടപഭാകമഭാണസ  എടന്റെ  പ്രകദശത്തുണഭായതസ.  പത്തു  ദനിവസലാം  രഭാവലാം
പകേലമനില്ലഭാടത   ടവളളതനില്  നടനസ  കവദനനിച്ചസ  ക്ഷതീണനിച്ച  ഒരു  വവകനിയഭാണസ.
ഞഭാന  ടചേയതസ മഭാത്രലാം ഒരു വലനിയ കേഭാരവലാം എടനഭാനലാം എനനികസ അഭനിപ്രഭായമനില്ല.
പടക്ഷ എല്ലഭാവരുലാം ടചേയതനിടനഭാപലാം നമ്മേളുലാം ടചേയ.  

ഞഭാന  രണസ  നനിര്കദ്ദേശലാം  മഭാത്രലാം  സമര്പനിക്കുകേയഭാണസ.  പ്രളയബഭാധനിതരഭായ
മുഴുവന  ജനങ്ങളക്കുലാം  പണലാം  നല്കുടമനസ  ബഹമഭാനടപട  മുഖവമന്ത്രനി  പറഞ.
അതനില്  ഒരുകൂടലാം  ആളുകേടള  ഒഴനിവഭാകനിയനിരനിക്കുന,  കേവഭാമ്പനില്  തഭാമസനിച്ച
ആളുകേളകസ  മഭാത്രലാം  ടകേഭാടുക്കുടമനസ  ഉകദവഭാഗസര്  പറയുകേയഭാണസ.  മറളളവരുടട
അകപക്ഷകേള വഭാങ്ങുനനില്ല. രണസ ദനിവസലാം ടവളളലാം കേയറനിയ സലത്തു മഭാത്രകമ ഇന
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പണലാം  ടകേഭാടുക്കുകേയുളളടവനസ  ഇനടത  പത്രതനില്  ഒരു  വഭാര്തയുണസ.  അതസ
ശരനിയല്ല,  പ്രളയബഭാധനിതരഭായ  മുഴുവന  ആളുകേകളയുലാം  ഒരുകപഭാടല  കേഭാണണലാം.
ഇകപഭാള  ടമഭാറകടഭാറനിയടതക്കുറനിച്ചസ  പറയുന,  കേര്ഷകേര്ക്കുളള  ടമഭാറകടഭാറനിയലാം
ഇതുമതനികയഭാ? കേടങ്ങള എഴുതനിതളണടമനതഭാണസ കകേരളതനിടല കേര്ഷകേരുടട
ആവശവലാം.  ഇതുകപഭാടലയുളള  സഭാഹചേരവലാം  വനകപഭാള  അങ്ങയുടട  പഭാര്ടനി
മഹഭാരഭാഷ്ട്രയനില്  സമരലാം  ടചേയനിടണസ.  കേടലാം  എഴുതനിതളണടമനസ  പറഞ്ഞെനിടണസ.
സഹകേരണ  വകുപനിടല  കേടങ്ങള  എഴുതനിതളനി  കകേരളടത  രക്ഷനിക്കുനതനിനു
കവണനിയുളള നടപടനികേള എടുകണലാം.  കകേരളലാം ഒരുമനിച്ചസ  നനില്കണലാം,  അതനിനുളള
അന്തരതീക്ഷമുണസ,  ആ  അന്തരതീക്ഷലാം  പൂര്ണമഭായുലാം  വനിനനികയഭാഗനികണലാം,  അതസ
വനിനനികയഭാഗനിക്കുനതനികനഭാടടഭാപലാംതടന  അതനില്നനിനസ  വനിഭനിനമഭായനി  കേഭാരവങ്ങള
പറയുന  ആളുകേളുടട  അഭനിപ്രഭായലാം  കകേളകണലാം.  ഉകദവഭാഗസരനില്  വതീഴ്ച  വനനിട
ടണങ്കെനില്  ജുഡതീഷവല്  അകനഗഷണലാം  നടതനി  അവരുടട  ടറകസഭാണ്സനിബനിലനിറ്റനി
ഫെനികസ ടചേയണടമനതഭാണസ എടന്റെ ആവശവലാം.

ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം:  സര്,  ഉപകക്ഷപടത പനിന്തഭാങ്ങുന.  മുഖവമന്ത്രനി
സഭയനില് പറഞ്ഞെ രണ വഭാചേകേങ്ങള ഞഭാന ഇവനിടട പ്രതനിപഭാദനിക്കുകേയഭാണസ. 2018
മഭാര്ച്ചസ-ഏപ്രനില്  മഭാസങ്ങളനില്  ഇന  നൂറ്റഭാണനിടല  തടന  ഏറ്റവലാം  വലനിയ  കവനല്
ഉണഭായ  സനര്ഭമഭാണസ.  ബഹമഭാനടപട  മുഖവമന്ത്രനി  അനസ  സഭയനില്  പറഞ്ഞെതസ,
നൂറ്റഭാണനിടല  ഏറ്റവലാം  ശകമഭായ  വരളച്ചടയ  കകേരളലാം  കനരനിടുടമനഭാണസ.  ആ
പ്രഖവഭാപനലാം  കകേരളതനില്  നടപനിലഭാകഭാന  ഇന  ഗവണ്ടമന്റെനിനസ  കേഴനിഞ.
സമഭാനമഭായ  സഭാഹചേരവമഭാണസ  ഇനസ  കകേരളതനിലളതസ.  കേഴനിഞ്ഞെ  രണര
മഭാസകഭാലമഭായനി  മഴടയത്തുടര്നണഭായ  ടവളളടപഭാകവലാം  കേഭാലവര്ഷടകടുതനിടയ
തുടര്നണഭായനിടളള  പ്രതവഭാഘഭാതങ്ങടളയുലാം  വളടര മനികേച്ച നനിലയനില് ടടകേകേഭാരവലാം
ടചേയ ബഹമഭാനടപട മുഖവമന്ത്രനിക്കുലാം റവനമ്മ്യൂ വകുപ്പുമന്ത്രനി ശതീ.  ഇ.  ചേന്ദ്രകശഖരനുലാം
ഓകരഭാ ജനില്ലകേളനികലയുലാം വനിവനിധ പ്രകദശങ്ങളനികലയുലാം ചുമതല ടകേഭാടുതകപഭാള ആ
ചുമതല  വളടര  കൃതവതകയഭാടുകൂടനി  നടപനിലഭാകനിയ  ഓകരഭാ  മന്ത്രനിമഭാടരയുലാം  ഇന
ഗവണ്ടമന്റെനികനയുലാം ഞഭാന ഇന അവസരതനില് അഭനിനനനിക്കുകേയഭാണസ. 

സമഭാനതകേളനില്ലഭാതതഭാണസ  കകേരളതനിലണഭായ  ടവളളടപഭാകലാം  എനതനില്
തര്കമനില്ല. 1924-നുകശഷലാം നമ്മുടട നഭാടസ  ദര്ശനിച്ച ഏറ്റവലാം വലനിയ ടവളളടപഭാക
മഭാണനിതസ.  കേഭാസര്കഗഭാഡു ലാം  തനിരുവനന്തപുരവലാം  ടകേഭാല്ലവലാം  ഒഴനിവഭാകനിയഭാല്
സലാംസഭാനതനിടന്റെ  ഭൂരനിപക്ഷലാം വരുന പ്രകദശങ്ങളനിലലാം  ടവളളമുയര്നസ  ഡഭാമുകേള
തുറനവനികടണ സഭാഹചേരവമുണഭായകപഭാള അതനിടന അതനിജതീവനികഭാന കകേരളതനിനസ
കേഴനിഞടവനതഭാണസ ഏടറ സകന്തഭാഷകേരമഭായ കേഭാരവലാം.   ഇവനിടട ശതീ.  വനി.  ഡനി.
സതതീശന  ചേര്ച്ച  തുടങ്ങനിയകപഭാള  സഭടയ  ടതറ്റനിദരനിപനിച്ച  ഒരു  കേഭാരവലാം  ഞഭാന
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സൂചേനിപനിക്കുകേയഭാണസ.  എറണഭാകുളലാം ജനില്ലയനില് ടവളളടപഭാകടതത്തുടര്നസ ഏറ്റവലാം
കൂടുതല് ദുരനിതമനുഭവനികകണനി വന പ്രകദശലാം ആലവയുലാം പറവരുമഭാണസ എനതനില്
സലാംശയമനില്ല.  ആലവയനിലലാം  പറവരനിലലാം  വലനിയ  ദുരനിതമുണഭായകപഭാള  പറവര്
തഭാലൂകനില്  മഭാത്രലാം  81242  വതീടുകേള ടവളളടപഭാകതനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
മഭാറനിയനിടടണനസ  കേണക്കുകേള  നടമ്മേ  പഠനിപനിക്കുകേയഭാണസ.  ഇവനിടട  അകദ്ദേഹലാം
പറഞ്ഞെതസ  യഭാടതഭാരു  സനകേരവവലാം  ഗവണ്ടമന്റെസ  ടചേയടകേഭാടുതനിടനിടല്ലനഭാണസ.
എനനികസ  വളടര  വവകമഭായനി  അറനിയഭാലാം,  എറണഭാകുളലാം  ജനില്ലയനില്   പറവര്
നനികയഭാജകേമണ്ഡലതനിലഭാണസ  ഇന  സര്കഭാരനിടന്റെ  രക്ഷഭാപ്രവര്തനവമഭായനി
ബനടപടസ  ഏറ്റവമധനികേലാം  സനകേരവങ്ങള  കേവഭാമ്പുകേളനില്  നല്കേനിയതസ.  പറവര്,
ആലവ പ്രകദശങ്ങള കൂടുതല് ദുരനിതബഭാധനിത കമഖലകേളഭായകപഭാള,  മുഖവമന്ത്രനിയുടട
കനതൃതഗതനില്  ജനില്ലയുടട  ചുമതല  വഹനിക്കുന  കകേരളതനിടന്റെ  ബഹമഭാനവനഭായ
തകദ്ദേശ  സഗയലാം  ഭരണ  വകുപ്പുമന്ത്രനി  ശതീ.  എ.  സനി.  ടമഭായതീന  ആ  കമഖലകേളനില്
വളടരയധനികേലാം  ശദ  നല്കേനി.  സഭയകേതസ  ഒരു  ടതറ്റനിദരനിപനികലഭാണസ  ചേനിലര്
നടതനിയടതനസ ഈ അവസരതനില് പറയുകേയഭാണസ.

കകേരളതനിടന്റെ  പുനര്നനിര്മ്മേഭാണതനിനുലാം  പുനര്സൃഷ്ടനിക്കുലാം  ഭഭാവനി  കകേരളലാം
സുരക്ഷനിതമഭാക്കുനതനിനുലാംകവണ പ്രവര്തനങ്ങളനില് ഏര്ടപടുകമ്പഭാള അതനികലറ്റവലാം
സുപ്രധഭാനമഭായനി കതഭാനനിയതസ കേഭാലഭാവസഭാ വവതനിയഭാനവമഭായനി ബനടപടസ നമ്മുടട
പ്രവര്തനങ്ങള  കൂടുതല്  ടമച്ചടപടുതനി  മുകനഭാടസ  കപഭാകകേണതുടണനഭാണസ.
50 വര്ഷലാം മുനനില് കേണടകേഭാണസ, കേഭാലഭാവസഭാ വവതനിയഭാനലാം സലാംഭവനിച ടകേഭാണനിരനി
ക്കുകമ്പഭാള  ഉണഭാകുന  പ്രതനിസനനികേടള  അതനിജതീവനികഭാന  കേഴനിയുന  നനിലയ്ക്കുളള
പ്രവര്തനങ്ങളഭാണസ നമ്മുടട സലാംസഭാനതസ ഒരുകകണതസ.  അതനിനനുകയഭാജവമഭായ
കമതീകേരണങ്ങള  സലാംസഭാനതസ  ടകേഭാണവരണടമനഭാണസ  എനനികസ  ഇന
അവസരതനില് അഭവര്തനികഭാനുളളതസ.  ഒഭാകരഭാ നഗരങ്ങളക്കുലാം ഒരു മഭാസര്പ്ലഭാന
തയഭാറഭാകഭാന നമ്മുടട ഗവണ്ടമന്റെനിനസ കേഴനിയണലാം. ഇന ടകേടുതനിയുമഭായനി ബനടപടസ
ഇതര സലാംസഭാന ടതഭാഴനിലഭാളനികേള പശനിമ ബലാംഗഭാളനികലക്കുലാം ബതീഹഭാറനികലക്കുലാം മറ
സലാംസഭാനങ്ങളനികലക്കുലാം  ഒഴനിഞ്ഞെസ  കപഭാകുകമ്പഭാള  കകേരളതനിടന്റെ  വനിവനിധ
കമഖലകേളനില് പണനിടയടുക്കുന ഇതര സലാംസഭാന ടതഭാഴനിലഭാളനികേടള കകേരളതനില്
സലാംരക്ഷനികഭാന  കവണ  നടപടനി  തതീര്ച്ചയഭായുലാം  ഗവണ്ടമന്റെസ  സഗതീകേരനികണലാം.
കകേഭാടനികണകനിനസ  രൂപയുടട  നഷ്ടമഭാണസ  വവഭാപഭാരനികേളകസ  കകേരളതനിലണഭായനിടളളതസ.
വവഭാപഭാരനികേളകസ  ഉണഭായനിടളള  നഷ്ടലാം  അടല്ലങ്കെനില്  ടകേടുതനികേളമൂലലാം  ഇന
രലാംഗത്തുണഭായ  പ്രതനിസനനികേള  പരനിഹരനികഭാന  എന്തഭാണസ  മഭാര്ഗലാം? ദതീര്ഘ
വതീക്ഷണകതഭാടു  കൂടനിയുളള  ആകലഭാചേനകേള നടകതണതഭാണസ.   സലാംസഭാനടത
Flood  Warning  System,   ഡഭാമുകേളുടട  ഷടറുകേള  ഉയര്തനി  ടവളളലാം
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കേടനവരുകമ്പഭാള,  ഷടറുകേള  എത്രമതീറ്റര്  ഉയര്ത്തുനടവനസ  ജനങ്ങളകറനിയഭാലാം.
പകക്ഷ എത്രമഭാത്രലാം ജലലാം ഒഴുകുന, അതസ എവനിടടടയല്ലഭാലാം അഫെകസ ടചേയ്യുന, എത്ര
മതീറ്റര് ജലലാം ഒരു നഗരതനില് ഉയരുന എനതസ സലാംബനനിചളള മുനറനിയനിപ്പുകേള
കുകറക്കൂടനി  ശദഭാപൂര്വലാം  നടതണടമനഭാണസ  എനനികസ  പറയഭാനുളളതസ.  എടന്റെ
നനികയഭാജകേമണ്ഡലമഭായ  മൂവഭാറപുഴ  തഭാലൂകനില്  മഭാത്രലാം  31000  ആളുകേടള
കേവഭാമ്പുകേളനില്  അധനിവസനിപനികകണതഭായനി  വന.   മലങ്കെര  ഡഭാമനിടന്റെ  അഞസ
ഷടറുകേളനില് മൂടനണലാം രണര മതീറ്ററുലാം രണസ ഷടറുകേള രണ മതീറ്ററുലാം  ആഗസസ മഭാസലാം
15-ാം  തതീയതനി  രഭാത്രനി  9.45-നസ  ഉയര്തനിയകപഭാള  അതനിടന്റെ   പ്രതനിധഗനനിയുലാം
പ്രതവഭാഘഭാതവലാം   16-ാം  തതീയതനി  പുലര്ച്ചകയഭാടട  ഉണഭായകപഭാള   ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമന്ത്രനി  ശതീ.  മഭാതത്യു  ടനി.  കതഭാമസനിടന  വനിളനിച്ചതസ  ഞഭാന  ഇകപഭാഴുലാം
ഓര്ക്കുകേയഭാണസ.  ഇനനി ഒരനിഞസ ഷടര് വതീണലാം ഉയര്തനിയഭാല് ആയനിരകണകനിനസ
ആളുകേള മരണടപടഭാനുളള സഭാധവതയുടണനസ ആ സമയതസ ഞഭാന പറഞ്ഞെകപഭാള
ദ്രുതഗതനിയനിലളള ഇടടപടലഭാണസ മന്ത്രനി ശതീ. മഭാതത്യു ടനി. കതഭാമസനിടന്റെ ഭഭാഗത്തുനനിനലാം
ഉണഭായതസ.  മലങ്കെരഡഭാകമഭാ അടല്ലങ്കെനില് മകറ്റടതങ്കെനിലലാം ഡഭാകമഭാ അവയുടട ഷടറുകേള
തുറക്കുകമ്പഭാള  ആ ടവളളലാം  പതനിക്കുന പ്രകദശങ്ങളനില്  എത്രമഭാത്രലാം  ബഭാധനിക്കുന
ടവനസ നമുകസ മുനകൂടനി ജനങ്ങടള അറനിയനികഭാന കേഴനിഞ്ഞെഭാല് തതീര്ച്ചയഭായുലാം അതസ
ഏടറ പ്രകയഭാജനകേരമഭായനി മഭാറുലാം. നമുകസ ആവശവമഭായ മുനകേരുതലകേള എടുകഭാനുലാം
ആളുകേടള  മഭാറ്റനി  പഭാര്പനികഭാനുലാം  സഭാധനിക്കുലാം.  കുറചകൂടനി  ജഭാഗ്രത  ഇതരലാം
കേഭാരവങ്ങളനില് നടതണടമനഭാണസ  ഇന അവസരതനില് എനനികസ  പറയഭാനുളളതസ.
ഇന  കമഖലയുമഭായനി  ബനടപടസ  കകേളതനിടല  ആകരഭാഗവവകുപസ  വളടര  മനികേച്ച
പ്രവര്തനങ്ങളഭാണസ നടതനിയനിടളതസ. 

സഭാധഭാരണ  ഒരു  ടകേടുതനിയുണഭായഭാല്  അതനിടനത്തുടര്നസ  പകേര്ച്ചവവഭാധനി
പടര്ന  പനിടനികഭാറുണസ.  എനഭാല്  പകേര്ച്ചവവഭാധനികേടളഭാനലാം  പടര്ന
പനിടനികഭാതനിരനികഭാനകവണനി  ആകരഭാഗവവകുപസ  മന്ത്രനിയുടട  കനതൃതഗതനില്
സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം  നടതനിയ  പ്രവര്തനങ്ങടള  ഇന  അവസരതനില്  ഞഭാന
അഭനിനനനിക്കുന.  തഭാഴ  പ്രകദശങ്ങളനില്  ടകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണതനിനസ  നമുകസ
നനിയന്ത്രണങ്ങള ഏര്ടപടുകതണതുണസ. പുഴയുടട ഓരങ്ങളനില് തഭാമസനിക്കുനവര്കസ
ഇനസ സുരക്ഷനിതതഗലാം ഇല്ലഭാതഭായനിടണസ. 

മുല്ലടപരനിയഭാര് ഡഭാമനിനസ സമതീപതസ തഭാമസനിക്കുന ഇരുനൂകറഭാളലാം കുടുലാംബങ്ങടള
പുനരധനിവസനിപനികകണതുണസ.  അകഭാരവങ്ങളനില്  നമുകസ  ശദയുണഭാകേണലാം.
വല്ലകപഭാഴുലാം മഴ ലഭനിക്കുന വനികദശ വനികേസനിത രഭാജവങ്ങളനില് കേനത മഴ ടപയഭാല്
ആ  ജലടത  ഉപകയഭാഗടപടുത്തുവഭാനുള  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  നനിലവനിലണസ.
എറണഭാകുളലാം കപഭാലള  നഗരങ്ങളനില്  ഒകടടറ വലനിയ കകേഭാണ്കതീറ്റസ  സനധങ്ങള
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നനിര്മ്മേനിക്കുനണസ.  ഇങ്ങടന  നനിര്മ്മേനികടപടുന  ടകേടനിടങ്ങള  ഭഭാവനിയനില്
എവനിടടയഭാണസ നനിര്മ്മേനികടപകടണതസ എനതസ   മുനനില് കേണടകേഭാണള ടകേടനിട
നനിര്മ്മേഭാണ  സലാംവനിധഭാനവലാം  നമുകസ  ആവശവമഭാണസ.  കൃഷനി  രതീതനി  ഏതു
നനിലയഭായനിരനികണടമന  കേഭാഴ്ചപഭാടസ  കകേരളതനിനുണഭാകേണലാം.  ദൂരകഭാഴ്ചകയഭാടു
കൂടനിയുള  പ്രവര്തനങ്ങളഭാണസ  നഭാലാം  അവലലാംബനികകണതസ.  കലഭാകേനനിലവഭാരതനിലള
ദുരന്തനനിവഭാരണ  പ്രവര്തനങ്ങളകസ  കനതൃതഗലാം  നല്കുന  വവകനിയഭാണസ
എറണഭാകുളലാം  സഗകദശനിയഭായ  ശതീ.  മുരളനി  തുമ്മേഭാരുകുടനി.  അകദ്ദേഹലാം  ബഹമഭാനടപട
സതീകറുടട  നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം  എലാം.എല്.എ.-മഭാര്ക്കുലാം മന്ത്രനിമഭാര്ക്കുലാം  കേഭാലഭാവസഭാ
വവതനിയഭാനടതപറ്റനി    2017  ആഗസസ  മഭാസലാം   ഒരു  ക്ലേഭാസസ  നടതനിയനിരുന.
നഗരസഭഭാ  ടചേയര്കപഴണ്മഭാര്,  ടചേയര്മഭാനമഭാര്,  എനനിവടരടയല്ലഭാലാം  വനിളനിച
കചേര്തസ  ഭഭാവനികകേരളലാം  ടകേടനിപടുക്കുനതനിനഭായനി,  കേഭാലഭാവസഭാ  വവതനിയഭാനലാം
സലാംബനനിചണഭായനിടകഭാണനിരനിക്കുന  മഭാറ്റങ്ങള  തനിരനിച്ചറനിഞ  ടകേഭാണള
ക്ലേഭാസുകേള നല്കേനി അവകബഭാധലാം സൃഷ്ടനിക്കുകേയുലാം ജനങ്ങളകനിടയനില് കബഭാധവത്കരണ
പരനിപഭാടനികേള സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം ടചേകയണതുണസ.

ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജസ:  സര്,  കകേരളതനിടന്റെ വനിവനിധ കമഖലകേളനില് നനിനലാം
പ്രമുഖരഭായ ആളുകേള കകേരളടത സഹഭായനികഭാനഭായനി തയഭാറഭാകുകേയഭാണസ.  പകക്ഷ
നമ്മുടട  ചേനില  സഭാഹനിതവ  നഭായകേനഭാകരയുലാം  ആസഭാന  ഗഭായകേനഭായ  ശതീ.
കയശുദഭാസനിടനയുലാം കേഭാണഭാന കപഭാലമനില്ല.  അവടരകപഭാലളവര് മഭാറനി നനില്ക്കുനതസ
ശരനിയല്ല.

മുഖവമന്ത്രനി  (ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന):  സര്,  ബഹമഭാനവനഭായ

കയശുദഭാസനിടന ഇവനിടട പരഭാമര്ശനിച്ചതുടകേഭാണസ പറയുകേയഭാണസ. അകദ്ദേഹലാം ഇകപഭാള

അകമരനികയനിലഭാണുളതസ,  എടന  വനിളനിച്ചനിരുന,  ഇന  സഭാഹചേരവതനില്  എല്ലഭാ

സഹഭായവലാം  ടചേയഭാന  തയഭാറഭാടണനലാം  കകേരളകതഭാടടഭാപലാം  പൂര്ണമഭായുലാം

ഉണഭാകുടമനലാം അറനിയനിച്ചനിടണസ. 

ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസസ:  സര്,  ബഹമഭാനടപട യുവ കസ്നേഹനിതന മൂവഭാറപുഴ

എലാം.എല്.എ.  ഇവനിടട  ശതീ.  മുരളനി  തുമ്മേഭാരുകുടനിടയ  പരഭാമര്ശനിച്ചതുടകേഭാണസ

പറയുകേയഭാണസ.  അകദ്ദേഹലാം  ടഎകേവരഭാഷ്ട്ര  സഭയുടട  ദുരന്ത  നനിവഭാരണ

പ്രവര്തനങ്ങളുടട ചേതീഫെഭാണസ.  കകേരളതനില് വലനിയ മഴ വരഭാന കപഭാകുന,  വലനിയ

ദുരന്തമുണഭാകേഭാന  കപഭാകുന  എനസ  ജൂണ്  മഭാസലാം  14-ാം  തതീയതനി  അകദ്ദേഹലാം  ഒരു

മുനറനിയനിപസ നല്കേനിയനിരുന. അതനിടന്റെ കകേഭാപനിയഭാണനിതസ.  ആ മുനറനിയനിപസ കകേരളലാം

അവഗണനിച്ചതസ അങ്ങയുടട ശദയനില്ടപടനിടകണഭാ?
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ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം:  സര്,   ഞഭാന  ചുരുക്കുകേയഭാണസ,  കകേരളതനിടന്റെ
ബഹമഭാനവനഭായ മുഖവമന്ത്രനിയുടട കനതൃതഗതനില് കകേരളതനിടന്റെ പുനര് നനിര്മ്മേഭാണ
തനിനഭായുള  പ്രവര്തനങ്ങള  നടത്തുകമ്പഭാള   വനികദശ  രഭാജവങ്ങളനില്  കജഭാലനി
ടചേയ്യുനവരടകലാം  കലഭാകേതഭാകേമഭാനമുള  മലയഭാളനികേളനില്നനിനലാം  വലനിയ  പനിന്തുണ
നമുകസ ലഭനിചടകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ. അങ്ങടന ലഭനിച ടകേഭാണനിരനിക്കുകമ്പഭാള കകേന്ദ്രലാം
അല്പലാം ഉറങ്ങുനകണഭാ എന സലാംശയവലാം ഞഭാന പങ്കുവയ്ക്കുകേയഭാണസ.  പ്രധഭാനമന്ത്രനി
ശതീ.  നകരന്ദ്ര കമഭാദനിയുലാം കകേന്ദ്രമന്ത്രനിമഭാരുലാം ഉളടപടടയുളവര് കകേരളതനിടല പ്രളയ
കമഖലകേളനികലയസ  കേടനവനകപഭാള,  കകേരളതനിലണഭായ പ്രളയലാം അവര് കേണനികല്ല
എനസ ഞഭാന കചേഭാദനിക്കുകേയഭാണസ.  കകേരളതനിടല മൂനസ കകേഭാടനി മനുഷവരുടട ശബ്ദലാം
കകേന്ദ്രലാം ശദനിക്കുനകണഭാ എനള ആശങ്കെകൂടനി ഇന സനര്ഭതനില് പറയുകേയഭാണസ.
രണസ-മൂനസ  പുതനിയ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  കൂടനി  ഇനയവസരതനില്  സൂചേനിപനിക്കുകേയഭാണസ.
നവകകേരളതനിനസ  നനിര്ണഭായകേ സലാംഭഭാവന ടചേയഭാന കേഴനിയുന പ്ലഭാനനിലാംഗസ കബഭാര്ഡസ
വനിപുലതീകേരനികണലാം.  രക്ഷഭാപ്രവര്തനതനില് ഏര്ടപടസ ജതീവന നഷ്ടടപടവര്ക്കുള
നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം   ഉയര്തനി  25  ലക്ഷലാം  രൂപയഭാകണലാം,  പരനിക്കുപറ്റനിയവര്ക്കുള
നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  ഉയര്തണലാം,  വതീടസ  നഷ്ടടപടവര്,  സലലാം  നഷ്ടടപടവര്,  കൃഷനി
നഭാശലാം  സലാംഭവനിച്ചവര്  എനനിവര്കസ   കവണനിയുള  ധനസഹഭായതനിടന്റെ
വനിഷയങ്ങളനില്    ഗനരവതരമഭായ  ഇടടപടല്  നടതണലാം.  ബഭാങ്കെസ  വഭായകേള
എഴുതനിതളഭാന  കേഴനിയുന  തരതനിലള  ആകലഭാചേനകേള  നടതണലാം.  പുതനിയ
വഭായകേള നല്കേണലാം, കേച്ചവടകഭാടര സലാംരക്ഷനികണലാം, കുടനിടവള വനിതരണവമഭായനി
ബനടപട പ്രവര്തനങ്ങളനില് കേഭാരവക്ഷമമഭായ ഇടടപടലണഭാകേഭാനുലാം കേഴനിയണലാം. 

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:  സര്,  ഇകപഭാള  ടകേഭാടുക്കുനതസ
എത്രയഭാടണനറനിയഭാകമഭാ; കകേന്ദ്രലാം അനുവദനിച്ച തുകേ എത്രയഭാണസ; സലാംസഭാനലാം എത്ര
തുകേയഭാണസ വര്ദനിപനിച്ചനിടളതസ എനതനിടനപറ്റനി വല്ല ധഭാരണയുലാം അലാംഗതനിനുകണഭാ;
എന്തഭാണസ സനിതനി?

(അദവക്ഷകവദനിയനില് മനി. സതീകര്)

ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം:  സര്,  കകേന്ദ്രസഹഭായലാം  അപരവഭാപമഭാണസ
എനതനില്  ഒരു  സലാംശയവമനില്ല.  കകേരളതനിടന്റെ  ധനസനിതനിയനില്  ഗുരുതരമഭായ
പ്രതവഭാഘഭാതമുണഭായനിരനിക്കുന ഇകപഭാഴടത സഭാഹചേരവതനില് ടചേയഭാന കേഴനിയുന
കേഭാരവങ്ങളത്രയുലാം ഇന ഗവണ്ടമന്റെസ ടചേയ്യുടമന കേഭാരവതനില് ഉറപ്പുണസ.  നനിയമസഭഭാ
സഭാമഭാജനികേരുടട  ഒരു  മഭാസടത  ഓണകററനിയലാം  മുഖവമന്ത്രനിയുടട  ദുരനിതഭാശഗഭാസ
നനിധനിയനികലയസ  ടകേഭാടുകണടമനഭാണസ എടന്റെ പഭാര്ടനി നനിശയനിച്ചനിടളതസ.  മൂവഭാറപുഴ
എലാം.എല്.എ.  എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം  രണമഭാസകഭാലടത  ഓണകററനിയലാം
മുഖവമന്ത്രനിയുടട ദുരനിതഭാശഗഭാസ നനിധനിയനികലയസ നല്കുലാം എനകൂടനി ഇനയവസരതനില്
പറയുകേയഭാണസ.  കകേരളതനിടല  ഗവണ്ടമന്റെസ  ഇച്ഛഭാശകനികയഭാടട  നടത്തുന  എല്ലഭാ
പ്രവര്തനങ്ങളക്കുലാം  എല്ലഭാവനിധ  പനിന്തുണയുലാം  സഹഭായവലാം  ഉണഭാകുടമനസ
പറഞടകേഭാണസ നനിര്ത്തുന.
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ശതീ  .    പനി  .    ടജ  .    കജഭാസഫെസ:  സര്,  ഉപകക്ഷപടത  പനിന്തഭാങ്ങുന.  ലക്ഷക
ണകനിനസ  ആളുകേളുടട  ജതീവനിതടത  ബഭാധനിച്ച,  അവരുടട  ജതീവകനഭാപഭാധനികേളുലാം
കേനിടപഭാടങ്ങളുലാം നഷ്ടടപട ഇന വലനിയ ദുരന്തലാം കകേരളലാം ഇതുവടര കേഭാണഭാതതഭാണസ.
ഇനയവസരതനില്  ഒകടടറ  വനിദഗ്ദ്ധര്  അഭനിപ്രഭായലാം  പറഞ്ഞെനിടണഭാകുലാം,  അതനിനു
കനടരടയഭാനലാം  കേണടയഭാന  പഭാടനില്ല.  ഭഭാവനിയനില്   എങ്ങടന ഇതനിടന  കനരനിടണ
ടമനതനിനസ ഇന നനിര്കദ്ദേശങ്ങടളഭാടക  സമചേനിതതകയഭാടട കകേളകണലാം എനഭാണസ
പറയഭാനുളതസ.  ഡഭാമുകേളുടട ഫെസസ പ്രകയഭാറനിറ്റനി എന്തനിനഭായനിരനികണടമനതസ കകേന്ദ്ര
ജലകേമ്മേതീഷടന്റെ പ്രതനിനനിധനി ഇനടല പറഞ, അതസ ഇലകനിസനിറ്റനിയഭായനിരനികണകമഭാ
എനതഭാണസ.  അതസ  പഭാടനില്ല;  കകേരളതനിടന്റെ  ഇനടത  അനുഭവതനില്
ടവളടപഭാക  നനിയന്ത്രണതനിനഭായനിരനികണലാം  ഫെസസ  പ്രകയഭാറനിറ്റനി  എനഭാണസ
പറഞ്ഞെതസ.  തുലഭാവര്ഷലാം വരഭാന കപഭാകുന, നമ്മുടട ഡഭാമുകേളുടടടയല്ലഭാലാം ജലനനിരപസ
അതനിനനുസരനിച്ചസ  തഭാഴനി  നനിര്ത്തുനതനിനുള  മുനകേരുതടലടുകണടമനസ  പറയഭാന
ആഗ്രഹനിക്കുകേയഭാണസ.  വളര്ത്തുമൃഗങ്ങള,  കേനിടപഭാടങ്ങള  തുടങ്ങനിയവടയല്ലഭാലാം
നഷ്ടടപടനിടണസ.  സലലാം  നഷ്ടടപടവര്  എവനിടടയഭാണസ  വതീടസ  വയ്ക്കുകേ?  ഇകഭാരവ
ങ്ങടളല്ലഭാലാം  പ്രകതവകേമഭായനി  കേണടകേഭാണള  നടപടനികേള  ഉണഭാകേണലാം.  മുല്ലടപരനി
യഭാറനിടല  ജലനനിരപ്പുയര്ന  കവളയനില്  അതനിടന്റെ  ഗനരവലാം  മനസനിലഭാകഭാടതയല്ല
ഞഭാന  നനിശ്ശേബ്ദത  പഭാലനിച്ചതസ,  ജനങ്ങളകസ  ആശങ്കെയുണഭാകേരുതസ  എന
കേരുതനിയഭാണസ.  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയനില്  ഫെയല്  ടചേയനിരനിക്കുന  ഒരു  കകേസസ
നമ്മുടടടയഭാടക  ശദയനില്ടപടണലാം.  999  ടകേഭാല്ലകഭാലലാം  ഇന  ഡഭാലാം
നനിലനനില്ക്കുകമഭാ  എനതഭാണസ  ആ  കകേസസ.  ഒരു  അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര  വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനി
ഇകഭാരവലാം പരനികശഭാധനികണലാം.  എനകതയസ ഇന ഡഭാലാം  ഡതീ-കേമ്മേതീഷന ടചേയഭാന
സഭാധനിക്കുലാം?  ഏറ്റവലാം പ്രധഭാനടപട കേഭാരവലാം,  ടവളടപഭാകമുണഭായ  മൂനസ ദനിവസലാം
ഇടുകനി  ഡഭാമനിടന്റെ  വൃഷ്ടനി  പ്രകദശതസ  825  മനില്ലതീ  മതീറ്റര്  മഴ  ടപയകപഭാള
മുല്ലടപരനിയഭാറനിടന്റെ  വൃഷ്ടനി  പ്രകദശതസ  250  മനില്ലതീ  മതീറ്റര്  മഴ  മഭാത്രകമ  ടപയനിടള
എനതഭാണസ.  എനനിടലാം  ജലനനിരപസ  144  അടനിടയതനി.  650  മനില്ലതീ  മതീറ്റര് മഴ രണ
ദനിവസലാം  തുര്ച്ചയഭായനി  ടപയഭാല്  മുല്ലടപരനിയഭാറനിടല  ജലനനിരപസ  ഉയര്നസ  187
അടനിയഭാകുലാം,  ഡഭാലാം  ഒഭാവര്  കഫഭാ  ടചേയ്യുലാം,  ആ  ഡഭാമനിനസ  അപകേടമുണഭാകുലാം  എനസ
ഡല്ഹനി ടഎ.ടഎ.ടനി.  വനിദഗ്ദ്ധന ടപ്രഭാഫെ. എ. ടകേ. ടഗഭാടസയനിന  പറഞ്ഞെനിരുന.
ഇടുകനിയനിലണഭായ  മഴ  മുല്ലടപരനിയഭാറനിടന്റെ  വൃഷ്ടനിപ്രകദശതസ  ഉണഭായനിരുടനങ്കെനില്
ഇതവണ തടന ആ അപകേടലാം സലാംഭവനിക്കുമഭായനിരുന,  ടടദവഭാനുഗ്രഹലാം ടകേഭാണസ
അതുണഭായനില്ല. അതുടകേഭാണസ സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയനിടല ആ കകേസനില് ഒരു അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര
വനിദഗ്ദ്ധസമനിതനിടയ  ടകേഭാണവനസ  എനസ   ഡതീ-കേമ്മേതീഷന  ടചേയണടമന  ഒരു
ഉതരവണഭാകണലാം.  തമനിഴസ നഭാടുമഭായുള  ചേര്ച്ച  കവണടമനതനില്  സലാംശയമനില്ല.
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പകക്ഷ വനിദഗ്ദ്ധസമനിതനി അതവഭാവശവമഭാണസ.  ഡഭാലാം കസഫനി  നനിയമലാം പല രഭാജവങ്ങളുലാം
നടപനിലഭാകനിയനിടണസ.  അതുടകേഭാണസ  ഇനയവസരതനില്  പുനര്  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്തനങ്ങള അതനിശകമഭായനി മുകനഭാടടകേഭാണകപഭാകേണലാം. അകതഭാടടഭാപലാം ഡഭാലാം
മഭാകനജസ ടമന്റെനിനുള  പനിശകുകേള  പരനികശഭാധനികണലാം.  ജനങ്ങളക്കുകവണനി  പുനര്
നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രകനിയയനില്  എല്ലഭാവരുലാം  ഒറ്റടകടഭായനി  മുകനഭാടനതീങ്ങണലാം.  വഭാസ
കയഭാഗവമല്ലഭാത മുഴുവന വതീടുകേളുലാം പുനര്നനിര്മ്മേനികണലാം.  

അതുകപഭാടല  കുടനിടവളതനിടന്റെ  പ്രശ്നവലാം  പ്രധഭാനമഭാണസ.  മഭാലനിനവങ്ങള
കുനകൂടനിയനിരനിക്കുനതസ  ഏറ്റവലാം  വലനിയ  പ്രശ്നമഭാണസ.  അവ  കേളകസ  ടചേയസ
എവനിടടടയങ്കെനിലലാം  ടകേഭാണകപഭായനി  നശനിപനികഭാനുലാം  ആകരഭാഗവടത  ബഭാധനികഭാ
തനിരനികഭാനുമുള  അടനിയന്തര  നടപടനികേള  ഉണഭാകേണലാം.   നമുകസ  ഒടതഭാരുമനിച്ചസ
മുകനഭാടകപഭാകേഭാലാം,  ഇകപഭാഴുള പഭാഠങ്ങള പഠനിച്ചസ മുകനഭാട കപഭാകേഭാന കകേരള ജനത
തയഭാറഭാകേണലാം. 

12.00 PM]

ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജസ:  സര്,  ബഹമഭാനടപട മുഖവമന്ത്രനി അവതരനിപനിച്ച
ഉപകക്ഷപടത ഞഭാന പനിന്തുണയ്ക്കുകേയഭാണസ.  പ്രളയ ദുരന്തതനിനുലാം ജതീവനു കവണനിയുള
നനിലവനിളനികേളക്കുലാം  കശഷലാം  ജതീവനിതതനിടന്റെ  ഇരുളടഞ്ഞെ  യഭാഥഭാര്തവങ്ങളനികലയസ,
വതീടസ  പൂര്ണമഭായുലാം  തകേര്ന  അവസയനികലയസ,  വതീടനില്  ഒരു  പഭാത്രലാംകപഭാലലാം
എടുകഭാനനില്ലഭാത  അവസയനികലയസ,  ഒരു  ടമതകയഭാ  ഷതീകറ്റഭാ  ഇല്ലഭാത,  പഭായ
ഇല്ലഭാത അവസയനികലയസ പതനിനഭായനിരങ്ങള തളടപട സഭാഹചേരവതനില്, കകേരള
നനിയമസഭയുടട  പ്രനഢഗലാംഭതീരമഭായ  ഇന  അന്തരതീക്ഷതനില്  ഇങ്ങടന  ഇരനികഭാന
വഭാസ്തവതനില്  എനനികസ  കേഴനിയുനനില്ല.   കേഴനിഞ്ഞെ  16  ദനിവസടത   ഓര്മ്മേകേള
അതനിശകമഭായ ജലഇരമ്പകതഭാടട  മനസനികലയസ  തളനികയറുകേയഭാണസ.  7  മഭാസലാം
മഭാത്രലാം  പ്രഭായമഭായ  കുഞ്ഞെസ,   ജലതനിടന്റെ  കുടതഭാഴുക്കുമൂലലാം  അവനികടയസ  എതഭാന
കേഴനിയഭാത  രക്ഷഭാപ്രവര്തകേര്,  മഴടവളലാം  ചുണനില്  ഇറ്റനിചടകേഭാടുതഭാണസ  ആ
കുഞ്ഞെനിടന്റെ ജതീവന നഭാലദനിവസവലാം നനിലനനിര്തനിയതസ.  വതീടനിടന്റെ രണസ ജനഭാലകേളുടട
ടവന്റെനികലഷനുകേള  തമ്മേനില്   ബനനിപനിച്ചസ  പലകേവചടകേഭാണസ  ടതഭാടതഭാടഴയുള
ടവളതനില് സര്ശനിചടകേഭാണസ  അവനിടടയനിരുനസ  രക്ഷടപട  ജനങ്ങള,  വതീടനിടന്റെ
ഉതരതനില്  തൂങ്ങനികനിടനടകേഭാണസ  എങ്ങടനകയഭാ  രക്ഷടപട  ജനങ്ങള,  ഇന
സലങ്ങളനിടലഭാടക കുടതഭാഴുക്കുമൂലലാം രക്ഷഭാപ്രവര്തകേര്കസ എതഭാന കേഴനിയഭാത
സഭാഹചേരവമുണഭായനിരുന.  അത്ര  തതീവ്രമഭായ,  തതീക്ഷ്ണമഭായ  അനുഭവങ്ങള  നമ്മേനിലലാം
നമുകസ  ചുറ്റനിലമുളകപഭാള ഞഭാന  ദുനഃഖകതഭാടട  അത്ഭുതടപടുകേയഭാണസ.  കേഭാരണലാം
അല്പലാം  മുനപസ  പ്രതനിപക്ഷ  ബഞനില്നനിനലാംകകേട  അടഹഭാസവലാം  കേയടനിയുലാം  എടന
അത്ഭുതടപടുത്തുന.  പ്രതനിപക്ഷതനിടന്റെ വനിമര്ശനതനിനസ പനിനനിടല ആര്ജവവലാം
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സതവസനതയുലാം  ഞഭാന  അലാംഗതീകേരനിക്കുമഭായനിരുന.  പകക്ഷ  കേഴനിഞ്ഞെ  ദനിവസലാം
മഭാധവമങ്ങളനില്  കേണതസ  കകേഭാണ്ഗ്രസനിടന്റെ  അദവക്ഷന  ശതീ.  രഭാഹല്  ഗഭാനനി
കകേരളതനില് എതനിയകപഭാള, ആറന്മുള നനികയഭാജകേ മണ്ഡലതനിലലാം ടചേങ്ങന്നൂരനിലലാം
ടചേനകപഭാള,  കകേരളതനിടല  ഏറ്റവലാം  വലനിയ  രണഭാമടത  കകേഭാളനനിയഭായ
ആറന്മുളയനിടല  എഴനികഭാടസ  ടചേനകപഭാള  അവനിടടത  പഭാവടപടവര്,  ഇത്രയുലാം
ദനിവസലാം  വരഭാത നനിങ്ങള,  കകേഭാണ്ഗ്രസസ  കനതഭാകള ഇനനി  അകങ്ങഭാടസ  വകരണഭാ
എനപറഞ്ഞെസ കേയറഭാന അനുവദനിച്ചനില്ല.*  അതനിനുകശഷലാം .......... (ബഹളലാം)  ...........

മനി  .    സതീകര്:  പ്ലതീസസ.......പ്ലതീസസ.....  ഇരനിക്കൂ.   ഇടതഭാനലാം  ശരനിയല്ല.  അങ്ങസ
പ്രസലാംഗലാം തുടരൂ.  

ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജസ:  സര്,  ഞഭാന പറഞ്ഞെതസ മഭാധവമങ്ങള റനികപഭാര്ടസ
ടചേയ  കേഭാരവമഭാണസ.   ഞഭാന  കേണതല്ല.  മഭാധവമങ്ങള  റനികപഭാര്ടസ  ടചേയതഭാണസ......
(ബഹളലാം)........

മനി  .    സതീകര്:   പ്ലതീസസ.......  ഇടതഭാനലാം  ശരനിയല്ല.  അടുത  ആള
സലാംസഭാരനിക്കുകമ്പഭാള നനിങ്ങളകസ  മറുപടനി  പറയഭാലാം.   പ്ലതീസസ....  ദയവഭായനി  സതീറ്റനില്
ഇരനിക്കൂ. 

ശതീമതനി  വതീണഭാ  കജഭാര്ജസ:  സര്,  ഇതുതടനയഭാണസ  ഞഭാന  പറഞ്ഞെതസ.
പതനിനഭായനിരകണകനിനസ  ആളുകേളുടട  തകേര്ന  സഗപ്നങ്ങളക്കുകമല്  നനിനടകേഭാണസ
അടഹസനികഭാന എങ്ങടനയഭാണസ കേഴനിയുനതസ;  (ബഹളലാം)........

മനി  .    സതീകര്:  പ്ലതീസസ..........  പ്ലതീസസ.......  സതീറ്റനില് ഇരനിക്കൂ.  ഇങ്ങടന ബഹളലാം
ഉണഭാകരുതസ.  പ്ലതീസസ..... അങ്ങസ സലാംസഭാരനിക്കൂ. 

ശതീമതനി  വതീണഭാ  കജഭാര്ജസ:  സര്, നമുകസ  ഒരുമനിച്ചസ  പ്രവര്തനികഭാലാം
എനപറയുകമ്പഭാള  അതസ  പൂര്ണമഭായ  അര്തതനില്  ഒരുമനിച്ചസ  പ്രവര്തനികഭാലാം
എനതടനയഭാകേണലാം.  വനിമര്ശനങ്ങള  ഉളടകഭാളഭാലാം.  എങ്ങടനയഭാണസ  ഇന
സര്കഭാരനിടന  മഭാത്രലാം  നനിങ്ങളകസ  പഴനിക്കുവഭാന  കേഴനിയുനതസ;  കപഭാലതീസസ
കസഷനുകേളനില്,  ഫെയര് ആന്റെസ ടറസമ്മ്യൂ വനിഭഭാഗങ്ങളനില് നനിങ്ങളുടട  ഭരണകേഭാലതസ
ആവശവമഭായ എകേഗനിപ്ടമന്റെസസസ എതനിചടകേഭാടുതനിരുകനഭാ? ഇന മഹഭാ പ്രളയതനില്,
എന്തുടകേഭാണഭാണസ  തതീരകദശങ്ങളനില്നനിനലാം  മത്സവടതഭാഴനിലഭാളനികേളകസ  രക്ഷഭാ
പ്രവര്തനതനിനസ  ഉളനഭാടുകേളനികലയസ  എകതണനിവനതസ?  ഞഭാന  രഭാഷ്ട്രതീയലാം
പറയുനനില്ല.  നമുകസ ഒരുമനിചനനിനസ പ്രവര്തനികഭാലാം.   

* സഭഭാദവക്ഷടന്റെ ഉതരവനിനപ്രകേഭാരലാം (ഫെ.നമ്പര് 4971/ഇ.ബനി.12/9/2018/നനി.ടസ.) കരഖയനില് 
നനിലനനിര്തനി.
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14-ാം  തതീയതനി  രഭാത്രനി   27  ടസ.മതീ.  മഴയഭാണസ  ആറന്മുള-പതനലാംതനിട
ഭഭാഗങ്ങളനില്  ടപയതസ.  അതഭായതസ  കകേരളതനില്  ഒരു  വര്ഷലാം  ആടകേ
ടപകയണതനിടന്റെ  8  ശതമഭാനലാം മഴ അനസ രഭാത്രനി മഭാത്രലാം ടപയ.  കനരടത  അടൂര്
എലാം.എല്.എ.  ഇവനിടട സൂചേനിപനിച,  അച്ചനകകേഭാവനിലഭാറനില് ഡഭാലാം ഇല്ല.  എടന്റെ വതീടസ
ഉളടപടടയുള  പ്രകദശങ്ങളനില് അച്ചനകകേഭാവനിലഭാര്  നനിറഞ കേവനിഞ,  ഓമല്ലൂര്
പ്രകദശങ്ങള  ടവളതനില്  മുങ്ങനി.  നമുകസ  വസ്തുതഭാപരമഭായനി  കേഭാരവങ്ങടള
അവകലഭാകേനലാം ടചേയഭാലാം. 

ഇനയവസരതനില്  നനിയമസഭ  കചേരുകമ്പഭാള,  രക്ഷഭാപ്രവര്തനതനിനസ
കനതൃതഗലാം  നല്കേനിയ  മത്സവടതഭാഴനിലഭാളനികേകളഭാടസ  ഒരു  നനനി  വഭാകസ  പറയഭാടത
സലാംസഭാരനിക്കുനതസ  ശരനിയടല്ലനസ  ഞഭാന  ചേനിന്തനിക്കുകേയഭാണസ.  അവര്  പതനിനഭായനിരലാം
രൂപ ടഷയറനിടലാം  മറലാം കേടലനില്കപഭായനി മത്സവബനനലാം നടത്തുനവരഭാണസ.  അവര്
രക്ഷനിച്ച  ജതീവനുകേളകസ  വനിലയനില്ല.  പകക്ഷ  അവര്  ആറന്മുളയനില്നനിനലാം
മടങ്ങനികപഭാകുകമ്പഭാള,  ആ  നഭാടകേഭാടരല്ലഭാവരുലാം  കചേര്നസ  ഒരു  ടചേറനിയ  തുകേ
സമ്മേഭാനനികഭാന  ശമനിച്ചകപഭാള  വളടര  കസ്നേഹകതഭാടട  'ഞങ്ങള  ഇതസ
സഗതീകേരനിച്ചനിരനിക്കുന'  എനപറഞ്ഞെസ തുകേ തനിരനിടകേതനടകേഭാണസ  'ഇതസ ഇവനിടടത
രക്ഷഭാപ്രവര്തനതനിനസ  എടുത്തുടകേഭാള'  എനഭാണസ  പറഞ്ഞെതസ.    ഫെയര്കഫെഭാഴസ,
കപഭാലതീസസ,  ആര്മനി,  എയര്കഫെഭാഴസ,  യുവഭാകള,  മുങ്ങല്  വനിദഗ്ദ്ധര്, ഇന
യഭാഥഭാര്തവങ്ങടള  പുറലാംകലഭാകേടതതനിക്കുനതനില്  ഊണുലാം  ഉറകവമനില്ലഭാടത
രക്ഷഭാപ്രവര്തകേര്ടകഭാപലാം  കേഷ്ടടപട  മഭാധവമ  പ്രവര്തകേര്  ഇവരുടടടയഭാടക
കസവനലാം ഞഭാന ഇന  അവസരതനില് എടുത്തുപറയഭാന  ആഗ്രഹനിക്കുകേയഭാണസ.  

ആറന്മുളയുടട,  ടചേങ്ങന്നൂരനിടന്റെ,  തനിരുവല്ലയുടട  അതനിരുകേളനിലൂടട  ഒഴുകുന
വരടഭാര്,  ഇന  സര്കഭാര്  വനതനിനുകശഷമഭാണസ  വതീടണടുതതസ.  വരടഭാര്
വതീടണടുതനില്ലഭായനിരുനടവങ്കെനില്  ആ  ഭഭാഗടത  പ്രളയദുരന്തലാം  ഇതനിലലാം
ഭതീകേരമഭാകുമഭായനിരുന.   നമുകസ  ഒരുപഭാടസ  കേഭാരവങ്ങളനില്,  കേഭാഴ്ചപഭാടുകേളനില്  മഭാറ്റലാം
ഉണഭാകകേണതുണസ.  നമ്മുടട പ്രവര്തനങ്ങള പുനനഃകമതീകേരനികകണതുണസ.   നമ്മേള
സലാംസഭാരനികകണതസ  ഡനിസഭാസര്  മഭാകനജസ ടമന്റെനിടനക്കുറനിച്ചഭാടണങ്കെനില്,  ഡനിസഭാസര്
മഭാകനജസ ടമന്റെസ  സലാംവനിധഭാനലാം  പുനനഃകമതീകേരനികകണതനിടന്റെ  ആവശവകേതയഭാണസ
വഭാസ്തവതനില്  ഇന  പ്രളയദുരന്തലാം  നടമ്മേ  പഠനിപനിക്കുനതസ.  “First  Attempt  in
Learning”ആണസ  ഇടതങ്കെനില്  നനിശയമഭായുലാം  ഇന  ദുരന്തതനില്നനിനലാം
ദുരന്തതനിടന്റെ പഭാഠങ്ങളനില്നനിനലാം ഒരുപഭാടസ കേഭാരവങ്ങള നമുകസ ഉളടകഭാകളണതുണസ.
ഹ്രസഗ - ദതീര്ഘകേഭാല അടനിസഭാനതനില് പുനരധനിവഭാസടത നഭാലാം കേഭാണണലാം.  ഇന
പുനരധനിവഭാസ പ്രകനിയയനില് ഹ്രസഗകേഭാലഭാടനിസഭാനതനില്, കേഴുതറ്റലാം ടവളതനില്
അടല്ലങ്കെനില്  മൂകനിനുതഭാടഴവടര  ടവളതനില്  മൂനസ-നഭാലദനിവസലാം  കേനിടനവകരഭാടസ
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'കഫെഭാലാം  വഭാങ്ങനി  ടകേഭാണവരൂ,  കകേഭാപനി  എടുത്തുടകേഭാണവരൂ'  എന  സലാംവനിധഭാനലാം
പഭാടട  മഭാറ്റനി  ഇകപഭാള എല്ലഭാ വകുപ്പുകേളുലാം ഇടടപടസ  ടചേയ്യുനതുകപഭാടല അവരുടട
അടുകതയസ  അകപക്ഷഭാകഫെഭാമുകേടളതനിച്ചസ,  അതസ  ടകേ.എസസ.ഇ.ബനി.  ആടണങ്കെനിലലാം
മകറ്റതസ  വകുപഭാടണങ്കെനിലലാം  പൂരനിപനിചവഭാങ്ങുന  ഒരു  സലാംവനിധഭാനലാം  ഉണഭാകേണലാം.
ദതീര്ഘകേഭാലഭാടനിസഭാനതനില്,  ഇന  പ്രകമയതനില്  ബഹമഭാനടപട  മുഖവമന്ത്രനി
പറഞ്ഞെ  പ്രധഭാനടപട  കേഭാരവലാം  ഞഭാന  ഒരനികല്ക്കൂടനി  ആവര്തനികഭാന  ആഗ്രഹനി
ക്കുകേയഭാണസ.  വതീണലാം പഭാര്പനിടങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുകമ്പഭാള തഭാഴ  പ്രകദശങ്ങളനില്നനിനസ
അടല്ലങ്കെനില്  എകപഭാഴുലാം  ടവളലാം കേയറുന പ്രകദശങ്ങളനില് നനിനലാം  പഭാര്പനിടങ്ങള
മഭാറ്റനി  നനിര്മ്മേനികകണതനിടന്റെ  അനനിവഭാരവത  നമ്മുടട  മുനപനിലണസ.  എഴനികഭാടസ
കകേഭാളനനിയനില്   ഇന വര്ഷലാം നഭാലഭാലാം  തവണയഭാണസ ഇന കകേഭാളനനിയനില് ടവളലാം
കേയറുനതസ.   അവനിടടത  വതീടുകേള  തകേര്നനിടണസ.   അവനിടടനനിനസ   ആളുകേടള
കുറചകൂടനി  ഉയര്ന  പ്രകദശകതയസ  അടല്ലങ്കെനില്   ടവളലാം  കേയറഭാത  സലങ്ങളനി
കലയസ മഭാറ്റനിപഭാര്പനികണലാം എനതുളടപടടയുള, കകേരളതനിടന്റെ ഇന ദുരന്തബഭാധനിത
കമഖലകേളുടടടയല്ലഭാലാം ആവശവങ്ങടള ആ രതീതനിയനില് പരനിഗണനികണടമനസ ഞഭാന
ആവശവടപടുകേയഭാണസ. ഏറ്റവലാം അടനിയന്തരമഭായനി, ഇകപഭാള കകേഭാഴകഞരനി, മഭാരഭാമണ്
ഭഭാഗടതടയഭാടക  വതീടുകേളനില്   99-ടല  ടവളടപഭാകലാം  മഭാര്കസ  ടചേയനിടണസ.
ഇതവണ  അതനിലലാം   ഉയടരയഭാണസ  ടവളതനിടന്റെ  അളവസ  വനതസ.  നമുടകഭാരു
ഫഡസ മഭാപനിലാംഗസ ഉണഭാകേണലാം.  ടടഹകഡഭാളജനി വനിലാംഗനില് ആവശവമഭായ കഡറ്റയുണസ.
ടഎ.ടഎ.റ്റനി.-യുടട  സഹഭായകതഭാടട   ഇറനികഗഷന വകുപ്പുലാം  ടടവദത്യുതനി വകുപ്പുലാം
ഒനനിച കചേര്നസ ഒരു ഫഡസ മഭാപനിലാംഗസ തയഭാറഭാകണലാം. ഇന രതീതനിയനില് ഒരു പ്രളയലാം
ഉണഭാകുകേയഭാടണങ്കെനില്  എവനിടടടയഭാടകയഭാണസ  ടവളലാം  ഒഴുകേനിടയത്തുകേടയനതസ
നനിശയമഭായുലാം നമുകറനിയണലാം.  'കേകനി ഡഭാമനില്നനിനലാം ടവളലാം തുറനവനിടനിരനിക്കുന,
തതീരകദശത്തുളവര്  മഭാറണലാം'  എന  രഭാത്രനിയനിടല  അനനണ്ടസ്മന്റെസ  എല്ലഭാവരുലാം
ശദനികണടമനനില്ല,  പകേരലാം ആധുനനികേ സഭാകങ്കെതനികേവനിദവ ഉപകയഭാഗനിച്ചസ  നമ്മുടട
ടമഭാടടബല് കഫെഭാണനികലയസ ഒരു ടമകസജസ,  റനിഫകസ ഇന്റെനികമഷന,  അയച്ചഭാല് മതനി.
ആ  രതീതനിയനില്   ആളുകേളനികലയസ  ഇന  സകനശലാം  എതനിക്കുനതനിനുള  സലാംവനിധഭാ
നങ്ങള  പുനനഃകമതീകേരനികണലാം.  

ഇകപഭാള  ആകരഭാഗവ  വകുപനില്  കുഞങ്ങളക്കുകവണനി  കേനണ്സനിലനിലാംഗസ,
അവരുടട  മഭാനസനികകേഭാല്ലഭാസതനിനു  കവണനിയുള  കേഭാരവങ്ങള,  സ്ത്രതീകേളക്കുലാം
പുരുഷനമഭാര്ക്കുലാം എല്ലഭാവര്ക്കുലാം കവണനി ഒരുപഭാടസ കേഭാരവങ്ങള ടചേയ്യുനണസ. കേഭാരണലാം
നനിരഭാശയുടട പടുവകനില് നനില്ക്കുന ജനതടയ ജതീവനിതതനിടന്റെ ടവളനിച്ചതനികലയസ
തനിരനിചടകേഭാണവരുനതനിനുകവണനിയുള  വലനിയ  ഇടടപടല്  നടത്തുവഭാന
സലാംവനിധഭാനങ്ങളുണഭാകേണടമനസ  ഞഭാന  അഭവര്തനിക്കുകേയഭാണസ.  അതുകപഭാടല,
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വരടഭാര്  വതീടണടുതതുടകേഭാണഭാണസ  ആ  പ്രകദശതസ  കൂടുതല്  ദുരന്തലാം
ഉണഭാകേഭാഞ്ഞെടതനസ പറഞ.  പുഴകേള സലാംരക്ഷനികടപടണലാം.  ഇന ദുരന്തലാം നടമ്മേ
ഓര്മ്മേനിപനിക്കുനതസ,  സഭാമൂഹവ ഉതരവഭാദനിതഗലാം നനിറകവറനതനിടനഭാപലാം സഭാമ്പതനികേ
വനികേസന  കേഭാരവങ്ങളുലാം  പുനര്നനിര്മ്മേഭാണ  കേഭാരവങ്ങളുലാം  പഭാരനിസനിതനികേമഭായനിടള
ഉതരവഭാദനിതഗവലാംകൂടനി  നനിറകവറ്റണലാം.  പമ്പഭാ  സലാംരക്ഷണ  പദതനിയുളടപടട
എവനിടടകയഭാ  നനിനകപഭായ  കുടറ  കേഭാരവങ്ങള  നഭാലാം  ഏടറ്റടുതസ  ടചേകയണതുണസ
എനകൂടനി പറഞടകേഭാണസ എടന്റെ വഭാക്കുകേള അവസഭാനനിപനിക്കുന. 

ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസസ: സര്, കപഭായനിന്റെസ ഓഫെസ ഓര്ഡര് ..... 

മനി  .   സതീകര്: എന്തഭാണസ  കപഭായനിന്റെസ ഓഫെസ ഓര്ഡര് ?

ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസസ:  സര്,  ശതീ.  രഭാഹല്  ഗഭാനനി  കകേരളതനില്
എതനിയകപഭാള  ഒരു  കകേഭാളനനിയനില്  കേയറ്റനിയനിടല്ലനസ  ബഹമഭാനടപട  ആറന്മുള
എലാം.എല്.എ. പറയുകേയുണഭായനി.  ബഹമഭാനടപട ശതീ. രഭാഹല് ഗഭാനനികയഭാടടഭാപലാം
പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവലാം  ഞഭാനുലാം  മുഴുവനസമയവലാം  ആ  യഭാത്രയനിലണഭായനിരുന.
അങ്ങടനടയഭാരു സലാംഭവലാം  നടനനിടനില്ല.  മടറ്റടന്തങ്കെനിലലാം  പബനിസനിറ്റനി  കേനിടഭാനകവണനി
ഇതരതനിലള പരഭാമര്ശങ്ങള നടതഭാന പഭാടനില്ല.  അതുടകേഭാണസ ആ പരഭാമര്ശലാം
കരഖയനില്നനിനസ നതീകലാംടചേയണലാം.  

മനി  .   സതീകര്  : അതു പരനികശഭാധനിച്ചസ നടപടനി സഗതീകേരനികഭാലാം. *

ശതീ  .    വനി  .    ടകേ  .     ഇബഭാഹനിലാം  കുഞ്ഞെസ:  സര്,   ഉപകക്ഷപടത  പനിന്തഭാങ്ങുന.
വവകനിപരമഭായനി പറഞ്ഞെഭാല് ഇന മഹഭാപ്രളയതനില് ഞഭാനുലാം ഒരു ഇരയഭാണസ. പകക്ഷ
എടന്റെ  സഗകേഭാരവ  ദുനഃഖങ്ങടളകഭാള  എത്രകയഭാ  വലതഭാണസ  കകേരളതനിടല
ലക്ഷകണകനിനസ  ജനങ്ങള  അനുഭവനിച്ച  കവദന.  അതുകപഭാടല  എടന്റെ
നനികയഭാജകേമണ്ഡലതനിടലയുലാം  അടുത  നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനിടലയുലാം  ജനങ്ങള
അനുഭവനിച്ച  കവദനയുലാം  ജതീവന  നഷ്ടടപടവരുടട,  ബന്ധുകളുടട  വവഥയുലാം
എത്രമഭാത്രമഭാടണനസ പറയഭാന സഭാധനിക്കുകേയനില്ല. എറണഭാകുളത്തുലാം ഇടുകനിയനിലമുള
ആളുകേള  ഒരു  വലനിയ  ജലകഗഭാപുരതനിടന്റെ  അടനിയനിലഭാണസ  തഭാമസനിക്കുനതസ.
ദുര്ബലമഭായ കഗഭാപുരമഭാണസ അടതനസ സര്കഭാര് മനസനിലഭാകണലാം. ഏറ്റവലാം മുകേളനില്
മുല്ലടപരനിയഭാറുലാം അതനിനുതഭാടഴ ഇടുകനി ഡഭാമുകേളുലാം അതനിനുലാംതഭാടഴയഭായനി ഇടമലയഭാര്,
ഭൂതതഭാനടകേടസ എനനിങ്ങടനയഭാണസ.  ഇന  ജലകഗഭാപുരലാം  എനഭാണസ
മറനിഞവതീഴുനടതനസ നമുകഭാര്ക്കുലാം നനിശയനികഭാന പറ്റഭാത സനിതനിയഭാണസ.  ഇതസ

* സഭഭാദവക്ഷടന്റെ ഉതരവനിനപ്രകേഭാരലാം (ഫെയല് നമ്പര് 4971/ഇ.ബനി.12/9/2018/നനി.ടസ.) കരഖയനില് 
നനിലനനിര്തനി.
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ഡതീ-കേമ്മേതീഷന  ടചേയ്യുന  കേഭാരവങ്ങടളഭാടക  ബഹമഭാനടപട  പനി.  ടജ.  കജഭാസഫെസ
പറഞ.  ഗവണ്ടമന്റെസ ഇകഭാരവതനില് വളടര ശകമഭായ നനിലപഭാടടടുതസ മുകനഭാടസ
കപഭാകേണലാം.  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയനിലലാം  ടസനട്രല്  വഭാടര്  കേമ്മേതീഷനനിലലാം  ശകമഭായ
നനിലപഭാടുകേള  സഗതീകേരനികണടമനസ  ഞഭാന  ആവശവടപടുകേയഭാണസ.  ഇന
പ്രളയതനിടന്റെ  ഉതരവഭാദനിതഗലാം  ബനടപട  ഡനിപഭാര്ടസടമനകേള  ഏടറ്റടുകണലാം.
ഡഭാമുകേള  യഥഭാസമയലാം  തുറകഭാതതഭാണസ  പ്രളയതനിനസ   കേഭാരണമഭായതസ  എന
കേഭാരവതനില് യഭാടതഭാരു സലാംശയവമനില്ല.  ഒരുവനിധതനില് പറഞ്ഞെഭാല് പണതനിടന്റെ
ആര്തനിയഭാണസ നൂറുകേണകനിനസ  ജനങ്ങളുടട ജതീവന അപഹരനിച്ച,  കകേഭാടഭാനുകകേഭാടനി
രൂപയുടട  നഷ്ടലാം  സലാംഭവനിച്ച  ഇന  ദുരന്തതനിനസ  വഴനിവച്ചതസ.  ടചേറുതുലാം  വലതുമഭായനി
ആടകേ  44  നദനികേള  മഭാത്രമഭാണസ  നമ്മുടട  സലാംസഭാനത്തുളതസ.  ഒകര  സമയതസ
സലാംസഭാനടത 33 ഡഭാമുകേള തുറനവനിടസ പ്രളയലാം വരുതനിവച്ചതനിടന്റെ ടകഡനിറ്റസ ഇന
സര്കഭാരനിനസ മഭാത്രമഭാണസ.  ഡഭാമുകേളനില് ടവളലാം നനിറഞ്ഞെകപഭാള അതസ തുറകകണഭാ
കവണകയഭാ  എനസ  ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമന്ത്രനിയുലാം  ടടവദത്യുതനി  വകുപ്പുമന്ത്രനിയുലാം  തമ്മേനില്
തര്കമുണഭായതസ ഇതനിനുദഭാഹരണമഭാണസ.  ജൂടടല  1-നസ എറണഭാകുളലാം കേളകകററ്റനില്
കചേര്ന അവകലഭാകേന  കയഭാഗതനില്  ഘടലാംഘടമഭായനി  ടവളലാം  തുറനവനിടണടമനസ
ഞഭാന  സൂചേനിപനിച്ചനിരുന.  ബഹമഭാനവരഭായ  പല  എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലാം  ആ
കയഭാഗതനില്  സനനിഹനിതരഭായനിരുന.  ഇടുകനി  ഡഭാലാം  ഉളടപടടയുളള  ഡഭാമുകേള
ഇടവപഭാതനി  മഴയനില്  സഭാധഭാരണഗതനിയനില്  നനിറയഭാറനില്ല.  തുലഭാവര്ഷതനിലഭാണസ
ഡഭാമുകേള സഭാധഭാരണ നനിറയഭാറുളതസ.  ഇടവപഭാതനിയനില് ഡഭാമുകേള നനിറഞ്ഞെകപഭാള
എകന്തഭാ  അസഭാധഭാരണ  സലാംഭവമുണഭാകേഭാന  കപഭാകുനടവന  കേഭാഴ്ചപഭാടസ
ഗവണ്ടമന്റെനിനസ  ഉണഭാകേണമഭായനിരുന.   ഗവണ്ടമന്റെസ  ഇകഭാരവതനില്  യഭാടതഭാരു
നടപടനിയുലാം സഗതീകേരനിച്ചനില്ല. 

എടന്റെ  മണ്ഡലതനിലഭാണസ  പ്രളയടകടുതനി  ഏറ്റവലാം  കൂടുതല്  ബഭാധനിച്ചതസ.
കേളമകശ്ശേരനി  മുനനിസനിപല്  പ്രകദശടമഭാഴനിടകേ  എല്ലഭാ  പ്രകദശങ്ങളുലാം  ടവളതനിന
ടനിയനിലഭായനി. അവനിടട പതനിനഭായനിരതനിലധനികേലാം കേനകേഭാലനികേള നഷ്ടടപട, ആയനിരലാം
വതീടുകേള  പൂര്ണമഭായനി  നശനിക്കുകേയുലാം  20000  വതീടുകേള  വഭാസകയഭാഗവമല്ലഭാ
തഭായനിതതീരുകേയുലാം ടചേയ.  കേളമകശ്ശേരനി മുനനിസനിപല് പ്രകദശത്തുള  അബ്ദുള ജലതീല്
എനയഭാള 3 കപടര രക്ഷനിക്കുനതനിനനിടയനില് മരണടപട. കുതനിയകതഭാടസ ചേര്ച്ചനിടന്റെ
കമട തകേര്നസ  6 കപരുളടപടട 12 കപര്കസ ജതീവന നഷ്ടടപട. 200  ഏകര് കൃഷനി
പരനിപൂര്ണമഭായനി നശനിച.  ടചേറനിയ കേച്ചവട സഭാപനങ്ങളുളടപടടയുള വവവസഭായ
വഭാണനിജവ  സഭാപനങ്ങളുടട  നഷ്ടലാം  കകേഭാടനികണകനിനഭാണസ.  സര്കഭാര്  പ്രഖവഭാപനി
ച്ചനിടള നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം ഉടടന ജനങ്ങളടകതനികണലാം. കേവഭാമ്പുകേളനില് എതഭാടത
കപഭായവര്  നനിരവധനിയഭാണസ.  അവര്കസ  എല്ലഭാ  ആനുകൂലവങ്ങളുലാം  നല്കുടമനസ
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സര്കഭാര് പ്രഖവഭാപനിച്ചനിരുന.  അതസ  ലഭവമഭാകണലാം.  വതീടുകേള പുനര്നനിര്മ്മേനികഭാനുലാം
കകേടുപഭാടുകേള  തതീര്കഭാനുമുള  സഹഭായലാം  ഉടടനയുണഭാകേണലാം.  പഭാഠപുസ്തകേങ്ങളുലാം
പഠകനഭാപകേരണങ്ങളുലാം നഷ്ടടപട വനിദവഭാര്തനികേളകസ അവ എതനികണലാം.  അണ്-
എയ്ഡഡസ  സ്കൂളനില് പഠനിക്കുന എല്ലഭാ വനിദവഭാര്തനികേളുലാം  പണകഭാരുടട  മകളഭാണസ
എന  ധഭാരണ  ശരനിയല്ല.  പല  പഭാവടപടവരുടട  മകളുലാം  ഗ്രഭാമങ്ങളനിലള  അണ്-
എയ്ഡഡസ സ്കൂളുകേളനില് പഠനിക്കുനണസ. അവര്ക്കുലാം സഹഭായലാം ലഭനികണലാം. 

അതുകപഭാടല  നദനികേളനില്  അടനിഞകൂടനിയനിടള  മണല്  അനധനികൃതമഭായനി
ദുരുപകയഭാഗലാം  ടചേയഭാന  സഭാധവതയുണസ.  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളുടട  കനതൃതഗതനില്
മണടലടുതസ വതീടുകേള നനിര്മ്മേനികഭാനുലാം പുതുകനിപണനിയഭാനുലാം  ഉപകയഭാഗനികണടമനസ
ആവശവടപടുകേയഭാണസ.  സലാംസഭാനടത ഫെയര്  ആന്റെസ  ടറസമ്മ്യൂ  ഉകദവഭാഗസര്
വളടരകയടറ  അദഗഭാനനികേളഭാണസ.  പകക്ഷ  അവരുടട  ടടകേവശലാം  ആവശവതനിനസ
എകേഗനിപസ ടമന്റെസസനില്ല. ഇപ്രഭാവശവലാം  ടവളലാം  കേയറനിയകപഭാള  അവരുടട
ടടകേവശമുണഭായനിരുനതസ  എവനിടടടയങ്കെനിലലാം  മുടനിയഭാല്  കേതീറുന  പ്ലഭാസനികേസ  കബഭാടസ
മഭാത്രമഭാണസ.  പ്രളയടത  കനരനിടുനതനിനുള  സജതീകേരണങ്ങള  എല്ലഭാ  ജനില്ലഭാ
ആസഭാനങ്ങളനിലമുള  ഫെയര്  ആന്റെസ  ടറസമ്മ്യൂ  വനിഭഭാഗതനിനസ  നല്കേണലാം.  കൂടഭാടത
സതീഡസ  കബഭാടകേള  നല്കേണടമനലാം  പുതനിയ  എകേഗനിപ്ടമനകേള വനികദശത്തുനനിനസ
ഇറക്കുമതനി ടചേയസ ലഭവമഭാകണടമനലാം ആവശവടപടുകേയഭാണസ.  പ്രതനിപക്ഷഭാലാംഗങ്ങള
പറയുനതസ കപഭാസനിറ്റതീവഭായനി കേണസ ഇന ദുരന്തതനില്നനിനസ പഭാഠമുളടകഭാണടകേഭാണസ
ഇനനിടയഭാരു പ്രളയമുണഭാകേഭാതനിരനികഭാന നമ്മേള ശദനികണലാം.  ഇകപഭാള കലഭാകേതസ
ലഭവമഭായനിടള  എല്ലഭാ  ആധുനനികേവനിദവകേളുലാം  ഉപകയഭാഗനികണലാം.  നഭാസ  (National
Aeronautics  and  Space  Administration)യുടട  സഹഭായവലാം  അതുകപഭാലള
ഉപകദശങ്ങളുലാം  കതടഭാന  നമുകസ  സഭാധനികണലാം.  ഇന  ദുരന്തലാം  നമുടകഭാരു
പഭാഠമഭാകേണലാം.  ഇന  മഹഭാപ്രളയതനിനസ  ഇടയഭാകനിയ  കേഭാരവങ്ങളനില്  സമഗ്ര
അകനഗഷണലാം കവണടമനസ ഞഭാന ആവശവടപടുന. 

ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി:  സര്,  ഉപകക്ഷപടത പനിന്തഭാങ്ങുന.  പ്രളയടത
കനരനിട  അനുഭവങ്ങളുലാം  ഇനനി  നടകതണ  തുടര്പ്രവര്തനങ്ങളുലാം  ചേര്ച്ച
ടചേയ്യുനതനിനുകവണനി  ഇങ്ങടനടയഭാരു  പ്രകതവകേ  സകമ്മേളനലാം  കചേരുനതനിനസ
മുനകേടയടുത  ബഹമഭാനടപട  മുഖവമന്ത്രനിക്കുലാം  ബഹമഭാനടപട  സതീകര്ക്കുലാം
പ്രകതവകേലാം  നനനി  പ്രകേഭാശനിപനിക്കുകേയഭാണസ.  കകേരളലാം  ഇതുവടര  കേഭാണഭാത  ഒരു
ദുരന്തടതയഭാണസ നമ്മേള കനരനിടതസ. ഇന പ്രളയടത കനരനിടഭാന ഒരു സര്കഭാരനിടന
സലാംബനനിച്ചനിടകതഭാളലാം  മനുഷവസഭാധവമഭായ  എല്ലഭാ  കേഭാരവങ്ങളുലാം  സര്കഭാര്
ടചേയനിടണസ  എനതഭാണസ  എടന്റെ  മണ്ഡലതനിടല  ടകേടുതനികേളുമഭായനി  ബനടപടസ
എടന്റെ  അനുഭവലാം.  മുഖവമന്ത്രനിയുടട  കനതൃതഗതനില്  സലാംസഭാനഭാടനിസഭാനതനിലള
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കേണ്കട്രഭാളനിലാംഗുലാം  ജനില്ലഭാ  കേളകര്മഭാരുടട  കനതൃതഗതനില്  ജനില്ലഭാ  തലതനിലള
കേണ്കട്രഭാള റൂമുകേളുലാം കൂടുതല് ടകേടുതനി അനുഭവനിക്കുന പ്രകദശങ്ങളനില് ആര്.ഡനി.ഒ.-
മഭാരുടടയുലാം മറ്റസ ഉകദവഭാഗസരുടടയുലാം കനതൃതഗതനിലള കേണ്കട്രഭാള റൂമുകേളുലാം തുറനസ
ഒനകദവഭാഗനികേ  തലതനിലള  സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണസ  ടപഭാതുടവ  സഗതീകേരനിച്ചതസ.
ഇതനിനുപുറകമ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലഭാടനിസഭാനതനില്  ജനില്ലയനിലലാം  തഭാടഴതടനില്
പഞഭായതസ  അടനിസഭാനതനിലലാം  ഏകകേഭാപനമുണഭാകനി.  അതനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
ദുരനിതഭാശഗഭാസ  കേവഭാമ്പുകേളനികലയ്ക്കുള  പ്രവര്തനലാം  തനികേചലാം  ഒനകദവഭാഗനികേമഭായ
സലാംവനിധഭാനതനിലൂടടയഭാണസ  നനിര്വഹനിച്ചതസ.  ജനില്ലഭാ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  എത്തുന
സഹഭായങ്ങള  ജനില്ലഭാകേളകറുടട  നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനില്
എതനിച.  ആര്.ഡനി.ഒ.-യുടട കനതൃതഗതനിലഭാണസ പനി.ഡബത്യു.ഡനി.  ടറസസ ഹനസനില്
കേണ്കട്രഭാള  റൂമുകേള തുറനതസ.    വനികല്ലജസ  ഓഫെതീസര്,  പഞഭായതസ  പ്രസനിഡന്റെസ,
പഞഭായതസ  ടസകടറനി  എനനിവര്  കേഭാരവങ്ങള  വനിലയനിരുതനി  അവരുടട
ആവശവപ്രകേഭാരമഭാണസ  അവനിടടനനിനലാം  സഭാധനങ്ങള  എതനിച്ചതസ.  അതനില്
ഒരു  വനികവചേനവലാം  കേഭാണനിച്ചനിടനില്ല.  പ്രളയടത  കനരനിടുന  കേഭാരവതനില്  സര്കഭാര്
ഒരുവനിധ  വനികവചേനവലാം  കേഭാണനിച്ചനിടനിടല്ലനതനിനസ  ഒരുദഭാഹരണലാം  പറയഭാന
ആഗ്രഹനിക്കുകേയഭാണസ.  കകേരള സമൂഹടത ഒനഭായനി  കേണടകേഭാണസ  സഹഭായങ്ങള
എതനികഭാന  സഭാധവമഭായ  എല്ലഭാ  കേഭാരവങ്ങളുലാം  ടചേയനിടണസ.  എടന്റെ  മണ്ഡലതനില്
യു.ഡനി.എഫെസ.  ഭരനിക്കുന  ഏകേ  പഞഭായതസ   കേഭാടുകുറ്റനി   ഗ്രഭാമപഞഭായതഭാണസ.
ഏറ്റവലാം  കൂടുതല്  നഭാശനഷ്ടമുണഭായതുലാം  ആ  പഞഭായതനിലഭാണസ.   ബഹമഭാനടപട
മുഖവമന്ത്രനിയുടട  ഒഭാഫെതീസസ  ഇടടപടസ  ഉനരഭാളുങ്കെല് ടസഭാലസറ്റനിയനിടല  കേഭാര്  ടപന്റെര്,
പ്ലലാംബര്,  ഇലകതീഷവന,  ക്ലേതീനനിലാംഗസ കജഭാലനികേള ടചേയ്യുനതനിനഭായനി  250  കപര് തുടങ്ങനി
എല്ലഭാ സനഭാഹങ്ങളുമഭായനി, സനജനവമഭായനി ആ പഞഭായതനില് തങ്ങനി മൂനദനിവസലാം
ടകേഭാണസ 500 വതീടുകേള ശുചേതീകേരനിച്ചസ  പ്രവര്തനങ്ങള  നടത്തുകേയുണഭായനി. അവനിടട
സഞരനിക്കുന മഭാകവലനികസഭാര് ഏര്ടപടുതനി.  സനിവനില് സലപ്ലസസ കകേഭാര്പകറഷന
സനജനവമഭായനി  ഭക്ഷവധഭാനവങ്ങളുലാം  അതുകപഭാലള  സഭാധനങ്ങളുലാം  വനിതരണലാം
ടചേയഭാനുള  നടപടനി  സഗതീകേരനിച.  ഒരു  വനികവചേനവലാം   കേഭാണനിച്ചനിടനില്ല.  ജനില്ലയുടട
ചുമതല  ഉണഭായനിരുന  മൂനസ  മന്ത്രനിമഭാരുലാം  പ്രകതവകേ  അവകലഭാകേന  കയഭാഗങ്ങള
നടത്തുകേയുലാം  ഒരുമനിച്ചസ  പ്രവര്തനങ്ങളടകല്ലഭാലാം  കനതൃതഗലാം  നല്കുകേയുലാം
ടചേയ.   എടന്റെ  മണ്ഡലടത  പ്രതനിനനിധതീകേരനിക്കുന എലാം.  പനി.  ശതീ.  ഇനടസനലാം
ശതീ.  പനി.  ടകേ.  ബനിജു   ഉളടപടടയുള  എലാം.  പനി.-മഭാരുലാം   മണ്ഡലതനില്  വനസ
ദുരനിതഭാശഗഭാസ  പ്രവര്തനങ്ങളകസ  കനതൃതഗലാം  നല്കുകേയുണഭായനി.  സലാംസഭാനടത
പല  എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലാം  എടന  വനിളനിച്ചസ  കേഭാരവങ്ങള  അകനഗഷനിക്കുകേയുലാം
ദുരനിതഭാശഗഭാസ  കേവഭാമ്പുകേളനികലയസ  സഹഭായങ്ങള  എതനികഭാന  നടപടനി
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സഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ടചേയ.  തകദ്ദേശ  സഗയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  നല്ല  ഇടടപടല്
നടതനി  സഭാധവമഭായ  എല്ലഭാ  കേഭാരവങ്ങളുലാം  ടചേയനിടണസ.  എടന്റെ  മണ്ഡലതനില്
ഉളടപടഭാത  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള,  കകേഭാര്പകറഷനുകേള,
മുനനിസനിപഭാലനിറ്റനികേള,  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേള,  ജനില്ലഭാ  പഞഭായത്തുകേള,  കബഭാകസ
പഞഭായത്തുകേള   എനനിവ  കനരനിടസ  ദുരനിതഭാശഗഭാസ  പ്രവര്തനങ്ങള  നടതഭാന
സനദ  കസവകേടര  അറനിയനിക്കുകേയുലാം  അവടരടകഭാണസ  കേഴനിയഭാവന  എല്ലഭാ
സഹഭായങ്ങളുലാം അവനിടട എതനിക്കുകേയുലാം ടചേയനിടണസ.  സലാംസഭാന സര്കഭാരനികനഭാടുലാം
ഇതുമഭായനി  സഹകേരനിച്ചവകരഭാടുലാം,  കേര്ണഭാടകേ,  തമനിഴഭാടസ,  ആന്ധ്രപ്രകദശസ  തുടങ്ങനിയ
സലാംസഭാനങ്ങളനില്  നനിനലാം  സഹഭായവമഭായനി  എതനിയവകരഭാടുലാം  ഞഭാന  നനനി
പറയുകേയഭാണസ.  രക്ഷഭാപ്രവര്തനങ്ങളനില്  ഒറ്റടകടഭായനി  നനിനതുകപഭാടല
പുനരധനിവഭാസ-പുനര്നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്തനങ്ങളനിലലാം  ഒരുമനിച്ചസ  നനില്കകണതുണസ.
അതനിനസ  എങ്ങടന  പുനരധനിവഭാസലാം  സഭാധവമഭാകഭാടമനലാം  കകേരളടത  എങ്ങടന
പുനര് നനിര്മ്മേനികഭാടമനലാം വനിലടപട നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം അഭനിപ്രഭായങ്ങളുമഭാണസ ഇവനിടട
പറകയണതസ.  ഇന  സഭ  കചേര്നതുതടന  അതനിനുകവണനിയഭാടണനഭാണസ  ഞഭാന
മനസനിലഭാക്കുനതസ.   ദുരന്തങ്ങള  ഉണഭായകപഭാള  കേണ  മടറ്റഭാരു  ദുരന്തലാം,  ടഫെയസ
നമ്മ്യൂസുകേള അയച്ചസ ദുരന്തടത ആകഘഭാഷനിക്കുനതഭാണസ.   ടപരനിങ്ങല്ക്കുതസ ഡഭാലാം
ടപഭാടനി,  കഷഭാളയഭാര്  ഡഭാലാം  ടപഭാടഭാന  കപഭാകുന  തുടങ്ങനിയ  ടതറ്റഭായ  വഭാര്തകേള
പ്രചേരനിപനിച്ചസ ജനങ്ങടള പരനിഭഭാന്തരഭാകഭാന  ശമനിക്കുകേയുണഭായനി.  ഇതരതനിലള
വഭാര്തകേള  തടയഭാനുലാം  അവര്ടകതനിടര  നടപടനി  സഗതീകേരനികഭാനുലാം
തയഭാറഭാകേണടമനഭാണസ  എനനികസ  അഭവര്തനികഭാനുളതസ.   ദുരന്തലാം ഉണഭാകുകമ്പഭാള
ജനങ്ങളകസ രക്ഷഭാകബഭാധവലാം  ആത്മവനിശഗഭാസവലാം പകേരുനതനിനുപകേരലാം അവരനില്
പരനിഭഭാന്തനി  ഉണഭാക്കുന  വഭാര്തകേളഭാണസ  പലരുലാം  പ്രചേരനിപനിച്ചടതനളതസ
ഇതരുണതനില്  നനിര്ഭഭാഗവകേരമഭായ  കേഭാരവമഭാണസ.  സലാംസഭാനടതഭാടഭാടകേ
ദുരന്തമുണഭായകപഭാള  അതനികനഭാടസ  സഹകേരനിച്ച  മഭാധവമങ്ങകളഭാടസ  പ്രകതവകേലാം  നനനി
പ്രകേഭാശനിപനിക്കുകേയഭാണസ.  ടപരനിങ്ങല്ക്കുതസ  ഡഭാമനിടനക്കുറനിച്ചസ  അകനഗഷനിച്ചകപഭാള
ആ  ഡഭാമനില്  30  ദശലക്ഷലാം  ഘനമതീറ്റര്  ടവളലാം  ഉളടകഭാളഭാന  സഭാധനിക്കുലാം,
എനഭാല്  രണദനിവസലാം  ടകേഭാണസ  360  എലാം.സനി.എലാം.  ടവളലാം  ഡഭാമനികലയസ  വന.
പറമ്പനിക്കുളലാം, കുരനിയഭാര്കുറ്റനി, കേഭാരപഭാറ ഡഭാമുകേളനില്നനിനസ ടവളലാം തൂണകടവസ വഴനി
ടപരനിങ്ങല്ക്കുതനികലയസ  എതനി.  അപര്  കഷഭാളയഭാര്  തുറനകപഭാള  കകേരള
കഷഭാളയഭാറനിനസ  തഭാങ്ങഭാന  കേഴനിയഭാത  സനിതനി  വരനികേയുലാം  കകേരള  കഷഭാളയര്
തുറക്കുകേയുലാം  ടചേയ.  ടപരനിങ്ങല്ക്കുതനില്  ഇത്രയധനികേലാം  ടവളലാം  വനകപഭാള
അതനിനസ  തഭാങ്ങഭാന  കേഴനിയഭാത  അവസ  വന.  ടപരനിങ്ങല്ക്കുതസ  ഡഭാമനിടന്റെ
ഷടറുകേള മുകമ്പ തുറനടവങ്കെനിലലാം ഡഭാമനിടന്റെ ഉയരലാം കുറഞ്ഞെ  ഭഭാഗത്തുകൂടനി  ടവളലാം
ഒഴുകുന  സനിതനി  ഉണഭായനി.  ഡഭാമനിനസ  കേഭാരവമഭായ  കുഴപടമഭാനലാം  പ്രതവക്ഷതനില്
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ഉണഭായനിടനിടല്ലങ്കെനിലലാം ബലക്ഷയലാം  സലാംബനനിച്ചസ ഒരു പരനികശഭാധന നടകതണതുണസ.
ആ  ഡഭാമനിടന്റെ  ജലനനിരപനിടന്റെ  ഉയരലാം  424  മതീറ്ററഭാണസ.  എനഭാല്  428  മതീറ്റര്
ഉയരതനിലഭായനി ഫഡസ ടലവല്. ഡഭാമനിടന കേവര് ടചേയസ ടവളലാം ഒഴുകേനി. 

ഇവനിടട പ്രചേരനിപനിച്ച മടറ്റഭാരു കേഭാരവലാം,  ഇടമലയഭാറനികലയസ കപഭാകുന വഭാച്ചസമരലാം
കേനഭാല്  അടച്ചനിരുടനങ്കെനില്  ദുരന്തലാം  തടയഭാമഭായനിരുനടവനതഭാണസ.  അകപഭാഴുലാം
കൂടുതല് ടവളലാം ഇന പ്രകദശങ്ങളനികലയസ തടന വരുലാം. അവനിടട അതരതനിടലഭാരു
ഷടറനില്ല.  കേഭാരവങ്ങള  മനസനിലഭാകഭാടതയഭാണസ  പറയുനതസ.  അവനിടട  11
ലപപ്പുകേളനില് കൂടനിയഭാണസ  ടവളലാം ഇടമലയഭാറനികലയസ  കപഭാകുനതസ.  ലപപ്പുകേളനില്
മരങ്ങള വതീണസ  തടസടപടുത്തുന അവസയുണഭായനി.  തമനിഴഭാടനില്നനിനസ  ടവളലാം
ഇവനികടയസ ഒഴുകനിവനിടുനതസ മുനകൂടനി അറനിയനികഭാതതുടകേഭാണഭാണസ നമുകസ തഭാങ്ങഭാന
കേഴനിയഭാത  സനിതനി ഉണഭായതസ. പനിനതീടസ കേളകര്മഭാരുലാം മന്ത്രനിമഭാരുലാം ഇടടപടസ തുറന
ഡഭാമുകേള ഭഭാഗനികേമഭായനി അടച്ചസ ആശഗഭാസമുണഭാകഭാന നടപടനി സഗതീകേരനിച്ച കേഭാരവവലാം
ഇന  സഭാഹചേരവതനില്   നനനികയഭാടട  ഓര്ക്കുകേയഭാണസ.  ടപരനിങ്ങല്ക്കുതസ  ഡഭാലാം
ഭഭാഗനികേമഭായനി  പ്രവര്തനമഭാരലാംഭനിച.  തൃശ്ശൂര്  ജനില്ലയനിലണഭായ  ടകേടുതനി  വളടര
രൂക്ഷമഭാണസ.  മരണലാം  62,  കേവഭാമ്പുകേളനിടല  മരണലാം  ഉളടപടട  78  മരണമഭാണസ
ഉണഭായതസ.  3597  വതീടുകേള പൂര്ണമഭായുലാം  23172  വതീടുകേള ഭഭാഗനികേമഭായുലാം  നശനിച.
67 കേവഭാമ്പുകേളനിലഭായനി 4333 കപര് ഇകപഭാഴുണസ. തുടകതനില് 788 കേവഭാമ്പുകേളനിലഭായനി
2.5  ലക്ഷലാം  ആളുകേളുണഭായനിരുന.  കൃഷനിനഭാശലാം  52.64  കകേഭാടനി  രൂപ,  കറഭാഡസ
നഭാശനഷ്ടലാം 350 കകേഭാടനി രൂപ, ടകേടനിടങ്ങളുടട നഭാശനഷ്ടലാം 1 കകേഭാടനി രൂപ, ഫെനിഷറതീസസ
നഭാശനഷ്ടലാം  33.5  കകേഭാടനി  രൂപ,  മൃഗസലാംരക്ഷണലാം  3.55  കകേഭാടനി  രൂപ,
ടകേ.എസസ.ഇ.ബനി. നഭാശനഷ്ടലാം 10 കകേഭാടനി രൂപ എനനിങ്ങടനയഭാണസ. ഏറ്റവലാം കൂടുതല്
നഭാശനഷ്ടങ്ങളുണഭായതസ  ചേഭാലക്കുടനി  മണ്ഡലതനിലഭാണസ.   മഭാര്കറ്റസ   പൂര്ണമഭായുലാം
തകേര്നസ  കകേഭാടനികണകനിനസ  രൂപയുടട  നഷ്ടമുണഭായനി.  നല്ല  രതീതനിയനില്
പ്രവര്തനിച്ചനിരുന സര്കഭാര് തഭാലൂകഭാശുപത്രനി  പൂര്ണമഭായുലാം  നശനിച. എസസ. എച്ചസ.
(Sacred  Heart)  കകേഭാകളജസ  ഉളടപടട   നനിരവധനി  വനിദവഭാഭവഭാസ   സഭാപനങ്ങള
തകേരുകേയുണഭായനി.  ആനമല കറഭാഡസ  അടനിയന്തരമഭായനി  ഗതഭാഗതകയഭാഗവമഭാകണലാം.
വവഭാപഭാരനികേളുടട  നഷ്ടതനിനസ  പ്രകതവകേ  പഭാകകജസ  കവണലാം.  പുറകമ്പഭാകനില്
തഭാമസനിക്കുനവര്കസ സഹഭായലാം ലഭവമഭാകഭാനുലാം  ആദനിവഭാസനികേളുടട പുനരധനിവഭാസലാം
ഉറപഭാകഭാനുലാം  നടപടനിയുണഭാകേണലാം.  വനിദവഭാഭവഭാസ  സഭാപനങ്ങളുലാം  ആശുപത്രനികേളുലാം
പൂര്വ സനിതനിയനിലഭാകഭാന പഭാകകജസ തയഭാറഭാകണലാം, കപഭാലതീസനിനുലാം ഫെയര് കഫെഭാഴനിനുലാം
ആധുനനികേ  ഉപകേരണങ്ങള  ലഭവമഭാകണലാം,  കരഖകേള  നഷ്ടടപടവര്കസ  അതസ
നല്കേഭാനുള  നടപടനി  സഗതീകേരനികണലാം,  പഞഭായതസ  അടനിസഭാനതനില്  കകേഭാള
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അലര്ടസ  സലാംവനിധഭാനലാം  ഉളടപടട  ദുരന്ത  നനിവഭാരണ  സലാംവനിധഭാനമുണഭാകണലാം.
ടതഭാഴനിലറപസ  പദതനിടയ  പ്രവര്തനങ്ങളുമഭായനി  കകേഭാര്തനിണകഭാന  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ടമന്റെനില്  സമ്മേര്ദ്ദേലാം  ടചേലതനി   കൂടുതല്  കേഭാരവങ്ങള  ടചേയഭാന  കേഴനിയണലാം
എനനിവയഭാണസ  എനനികസ  നനിര്കദ്ദേശമഭായനി  പറയഭാനുളതസ.  ഇവനിടട  സലാംസഭാരനിച്ചവര്,
സലാംസഭാന  ഗവണ്ടമന്റെനിടന  കുറ്റടപടുത്തുകമ്പഭാള   കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ടമന്റെനില്  നനിനസ
സഹഭായലാം  കേനിടനതനിടനക്കുറനിചലാം  അതനില്  വനനിടള  വതീഴ്ചകേടളപറ്റനിയുലാം
സലാംസഭാരനിച്ചനിടല്ലനളതസ  പ്രകതവകേലാം  ശദനികകണ  കേഭാരവമഭാണസ.  ഇന
സഭാഹചേരവതനില് കകേന്ദ്ര ഗവണ്ടമന്റെസ  സലാംസഭാന ഗവണ്ടമന്റെനിടന സഹഭായനികച്ച
മതനിയഭാകൂ.  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃതനികേളകസ   അസലാംസ്കൃത  വസ്തുകള  ആവശവമഭാണസ.
പുഴയനിടല  മണല്,  ടചേളനി  എനനിവ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃതനികേളക്കുലാം  ഇഷ്ടനികേ
നനിര്മ്മേഭാണതനിനുലാം  പ്രകയഭാജനടപടുതണലാം.  പഭാറ,  മണല്  എനനിവ  ലഭനികഭാത
സഭാഹചേരവമുണസ.  വതീടുകേളുടട  പുനര്നനിര്മ്മേഭാണതനിനുലാം  ടകേടനിടങ്ങളുടട
നനിര്മ്മേഭാണതനിനുലാം  റഭാ  ടമറ്റതീരനിയല്സസ  ആവശവമഭാണസ.  അവ  ലഭവമഭാകഭാനുള
കേഭാരവങ്ങള  ടചേയ്യുനകതഭാടടഭാപലാം  പുറടമനനിനലാം  അതനിടന്റെ  ലഭവതയസ  ആവശവമഭായ
നടപടനി സഗതീകേരനികണലാം.  മനുഷവസഭാധവമഭായ എല്ലഭാ കേഭാരവങ്ങളുലാം ടചേയസ,  ജനങ്ങടള
രക്ഷനികഭാന  സഗതീകേരനിച്ച  നടപടനികേടള  പ്രകതവകേലാം  അഭനിനനനിക്കുകേയഭാണസ.  ഏറ്റവലാം
കൂടുതല്  ടകേടുതനി  ഉണഭായ  എടന്റെ  മണ്ഡലതനില്  5  മരണലാം  മഭാത്രകമ
സലാംഭവനിചള്ളുടവന  കേഭാരവതനില്  ആശഗഭാസലാം  ടകേഭാള്ളുകേയഭാണസ.  യഥഭാര്തതനില്
അവനിടടയുണഭായ  നഭാശനഷ്ടലാം   കേണകഭാക്കുകമ്പഭാള  മരണലാം  ഇതനില്  കൂടുതല്
സലാംഭവനികകണതഭാണസ.  എല്ലഭാവരുലാം  ഉണര്നസ  പ്രവര്തനിച.  സലാംസഭാന
ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം  കകേന്ദ്രകസന നനഭായനി സഹഭായനിച.  കപഭാലതീസസ,
ഫെയര്കഫെഭാഴസ  തുടങ്ങനി ഓകരഭാരുതരുലാം അവനിടട രക്ഷകേരഭായനി മഭാറനി.  പഭാത്രങ്ങളനിലലാം
വടലാംടകേടനിയുലാം  ആളുകേടള രക്ഷനിച.   ആബഭാലവൃദലാം ജനങ്ങളുലാം ജഭാതനി-മത-രഭാഷ്ട്രതീയ
വവതവഭാസമനില്ലഭാടത ഒരുമനിച്ചസ നനിനതുടകേഭാണഭാണസ മരണനനിരകസ കുറയഭാനുലാം ഇത്രയുലാം
ആശഗസനികഭാനുലാം കേഴനിഞ്ഞെതസ. അടല്ലങ്കെനില് മരണനനിരകസ കൂടുമഭായനിരുന. സലാംസഭാന
ഗവണ്ടമന്റെസ  അധനികേഭാരതനില്  വനതനിനുകശഷലാം  വരളച്ചയുലാം  ഓഖനി  ചുഴലനികഭാറലാം
നനിപ ലവറസസ  ബഭാധയുലാം  ഉണഭായനി.   അതനിടനടയഭാടക വളടര നല്ല രതീതനിയനില്
ഗവണ്ടമന്റെസ  കനരനിട.   അതുകപഭാടല  ഇന  ദുരന്തടതയുലാം  കനരനിടഭാന  സലാംസഭാന
സര്കഭാര്  ടചേയ  പ്രവര്തനങ്ങള മഭാതൃകേഭാപരമഭാണസ.  തുടര്നള പുനരധനിവഭാസ
പ്രവര്തനങ്ങളനിലലാം   രക്ഷഭാപ്രവര്തനങ്ങളനില്  ഏര്ടപടതുകപഭാടല  എല്ലഭാവരുലാം
ഒരുമനിച്ചസ നനിനസ ജനങ്ങടള രക്ഷനികണലാം.  ജനങ്ങളുടട ജതീവനിതമഭാണസ പ്രധഭാനപ്രശ്നലാം.
സഹഭായങ്ങള  ടചേയ  എല്ലഭാവടരയുലാം  ഒരനികല്ക്കൂടനി  നനനികയഭാടട  ഓര്ത്തുടകേഭാണസ
ഞഭാന നനിര്ത്തുന.
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മനി  .    സതീകര്:  ദുരന്തതനിടന്റെ ആഘഭാതലാം എല്ലഭാവരുലാം ചേര്ച്ചയനില് ഗനരവമഭായനി
ടകേഭാണവരഭാന  ശമനിക്കുനണസ.  നവതീനമഭായ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളകൂടനി  ടകേഭാണ
വരുനതനിനുള തഭാല്പരവലാം കേഭാണനിക്കുനതസ നനഭായനിരുന. 

ശതീ  .    സനി  .    എഫെസ  .    കതഭാമസസ:  സര്,  ഉപകക്ഷപടത  പനിന്തഭാങ്ങുന.  ഇവനിടട
സൂചേനിപനിച്ചതുകപഭാടല  രക്ഷഭാപ്രവര്തനതനില്  ഒരുമനിച  നനിനതുകപഭാടല
പുനരധനിവഭാസ  പുനര്നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്തനങ്ങളനിലലാം  എല്ലഭാവടരയുലാം  കയഭാജനിച
നനിര്തണലാം.  ആര്ക്കുലാം എതനിരഭനിപ്രഭായമനില്ല.  ഇവനിടടയനിരനിക്കുന പ്രതനിപക്ഷഭാലാംഗങ്ങടളല്ലഭാലാം
എങ്ങടന  രക്ഷഭാപ്രവര്തനതനില്  ഒരുമനിച  നനിനകവഭാ  അതുകപഭാടല
അകഭാരവതനിലലാം സഹകേരനിക്കുലാം.  പടക്ഷ ഇതുകപഭാടല അസലാംബനി വനിളനിചകൂടകമ്പഭാള
നമ്മുടട  അനുഭവപഭാഠങ്ങളകൂടനി  ഉളടകഭാളണലാം.  അകഭാരവങ്ങളഭാണസ  ഇവനിടട
സൂചേനിപനിച്ചതസ.  ഇങ്ങടനടയഭാരു  മഹഭാദുരന്തലാം  നമ്മുടട  നഭാടനില്  ഉണഭാകേഭാനനിടയഭായ
സഭാഹചേരവവലാം  കേഭാരണവലാം  ശരനിയഭായനി  പഠനികണലാം.  വനിദഗ്ദ്ധര്  അതനിടനക്കുറനിച്ചസ
പറഞ്ഞെ  അഭനിപ്രഭായങ്ങടളല്ലഭാലാം  പരനികശഭാധനികണലാം.  നനിയന്ത്രനിതമഭായനി  ടവളലാം
തുറനവനിടനിരുനടവങ്കെനില്  ഇങ്ങടനടയഭാരപകേടലാം  ഉണഭാവകേയനില്ലഭായനിരുന  എന
അഭനിപ്രഭായലാം പ്രതനിപക്ഷത്തുനനിനസ  പറഞ്ഞെഭാല് അതനില് രഭാഷ്ട്രതീയമുകണഭാ?  അതുകൂടനി
പഠനികകകണ?  അതഭാണസ  ഇവനിടട  പ്രതനിപക്ഷഭാലാംഗങ്ങള  സൂചേനിപനിച്ചതസ.  എടന്റെ
നനികയഭാജകേമണ്ഡലമഭായ  ചേങ്ങനഭാകശ്ശേരനിയുടട  പടനിഞ്ഞെഭാറന  പ്രകദശങ്ങള
എനപറയുനതസ കുടനഭാടസ പ്രകദശമഭാണസ. ഞങ്ങളക്കുണഭായ ഒരു പ്രകതവകേ അനുഭവലാം,
ചേങ്ങനഭാകശ്ശേരനിയനിടല  എല്ലഭാ  പഞഭായത്തുകേളനിലലാം  ടനണനിലമുണഭായ  ടകേടുതനികേള,
അതനില്  ദുരന്തമനുഭവനിച്ച  ആളുകേളക്കുകവണനി  പ്രവര്തനിച്ചതനികനഭാടടഭാപലാം  കുടനഭാടസ
നനികയഭാജകേ മണ്ഡലതനിടന്റെ  ഭൂരനിപക്ഷലാം ജനങ്ങടളയുലാം  രക്ഷനികഭാന ചേങ്ങനഭാകശ്ശേരനി
നടതനിയ ശമങ്ങളനില് ഞങ്ങളകസ ചേഭാരനിതഭാര്തവമുണസ.  ബഹമഭാനടപട ധനകേഭാരവ
വകുപ്പുമന്ത്രനി,  ബഹമഭാനടപട  ടപഭാതുമരഭാമതസ  വകുപ്പുമന്ത്രനി  എനനിവര്  ആലപ്പുഴ
കകേന്ദ്രതീകേരനിച്ചഭാണസ  പ്രവര്തനിച്ചതസ.  പടക്ഷ  കുടനഭാടനിടന്റെ  ബഹഭൂരനിപക്ഷലാം
ആളുകേടളയുലാം ചേങ്ങനഭാകശ്ശേരനിയനികലയഭാണസ ഞങ്ങള ടകേഭാണവനതസ.  ചേങ്ങനഭാകശ്ശേരനിയനില്
ടകേഭാണവരഭാന ചേങ്ങനഭാകശ്ശേരനി ആലപ്പുഴ കതഭാടസ,  കബഭാടസ  റൂടസ  കേനഭാല് ഇവ ഞങ്ങള
ഉപകയഭാഗനിച.  ഇവനിടടനനിനലാം കടഭാറസസ വഭാഹനങ്ങള ഉപകയഭാഗനിച്ചഭാണസ ആളുകേടള
കേയറ്റനിടകഭാണവനതസ.  അകതഭാടടഭാപലാം  കുടനഭാടനിടല  കബഭാടകേളുലാം  വളങ്ങളുലാം
ഉപകയഭാഗനിച്ചസ  ആളുകേടള  ഇപ്പുറകതയസ  ടകേഭാണവന.  പടക്ഷ  അവനിടട  കേണ
ഒരു  വലനിയ  ബുദനിമുടസ  അശഭാസ്ത്രതീയമഭായനി  നനിര്മ്മേനിച്ച  പഭാലങ്ങള  വലനിയ
തടസമുണഭാകനി  എനളളതഭാണസ.  ബഹമഭാനടപട  ടപഭാതുമരഭാമതസ  വകുപ്പുമന്ത്രനി
ഇകഭാരവങ്ങള  ഒരനികല്  സൂചേനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.  ഞഭാന  അതസ  പറഞ്ഞെനിടല്ലങ്കെനില്
ടതറ്റഭാകുലാം.  കുടനഭാടനില്നനിനസ  പുളനിങ്കുനസ  കേനിഴക്കുവശത്തുള  ജനങ്ങടള  മുഴുവന
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ടകേഭാടണതനികഭാന നടതനിയ ശമതനില് വന കേഭാലതഭാമസതനിടന്റെ പ്രധഭാനടപട
കേഭാരണലാം  കേനിടങ്ങറയനില്  നനിര്മ്മേനിച്ചനിരനിക്കുന  കുപ്രസനിദനി  കനടനിയ ടകേ.  സനി.
പഭാലമഭാണസ. ആ  പഭാലലാം  അടനിയന്തരമഭായനി  ടപഭാളനിചനതീകഭാന  നടപടനി
സഗതീകേരനികണലാം.  ധനകേഭാരവ  വകുപ്പുമന്ത്രനിക്കുലാം  ടപഭാതുമരഭാമതസ  വകുപ്പുമന്ത്രനിക്കുലാം
അവനിടട കബഭാടകേള രണഭായനിടഭാണസ സര്വതീസസ നടതനിയതസ എനറനിയഭാലാം.   ടകേ.സനി.
പഭാലലാം വടര ഒരു സര്വതീസസ, ആ പഭാലതനിനസ തഭാടഴക്കൂടനി കബഭാടസ സഞരനിക്കുകേയനില്ല.
അവനിടടനനിനസ  കവടറ  ഒരു  സര്വതീസസ.   ഇനനി  തുലഭാവര്ഷലാം  വരഭാന  കപഭാകുന.
അതുടകേഭാണസ  ദതീര്ഘകേഭാല പദതനിയനില്ടപടുതഭാടത  ഇകപഭാള ടസകകടറനിയറ്റനില്
ഇരനിക്കുന  ഫെയല്  അടനിയന്തരമഭായനി  വനിളനിചവരുതനി  ടകേ.സനി.  പഭാലലാം  ടപഭാളനിച
പണനിയഭാനുള നടപടനി  സഗതീകേരനികണടമനസ ഞഭാന പ്രകതവകേമഭായനി അഭവര്തനിക്കു
കേയഭാണസ.  150-ഓളലാം  കേവഭാമ്പുകേള  പ്രവര്തനിച്ച  ചേങ്ങനഭാകശ്ശേരനിയനില്  കുടനഭാടനിടല
ഭൂരനിപക്ഷലാം  ജനങ്ങടളയുലാം  ടകേഭാണവനസ  തഭാമസനിപനികഭാന  സഭാധനിചടവനള
സകന്തഭാഷലാം  ഞങ്ങളക്കുണസ.  പടക്ഷ  കേഭാലതഭാമസലാം  വരുതനിയതനിനുകേഭാരണലാം  ഇന
പഭാലമഭാണസ.   പ്രധഭാനടപട  ഒരു  കേഭാരവലാംകൂടനി  പറയഭാനുണസ.  10,000  രൂപയുടട
സഹഭായലാം  അടനിയന്തരമഭായനി  നല്കുനതനിനസ  ബഹമഭാനടപട  മുഖവമന്ത്രനി  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേണലാം.  കേണടകടുപസ ഇനടല തുടങ്ങനിയനികടയുള.  

മടറ്റഭാരു  പ്രധഭാനടപട  പ്രശ്നലാം  കേവഭാമ്പുകേള  ഇകപഭാഴുലാം  പ്രവര്തനിക്കുനണസ
എനതഭാണസ.  സ്കൂളുകേളനിടല കേവഭാമ്പുകേള മഭാറ്റനി.  പടക്ഷ ടനണ് ഹഭാളുകേളുലാം പഭാരനിഷസ
ഹഭാളുകേളുടമഭാടക  ഇകപഭാഴുലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുനണസ.  കേഭാരണലാം  അവര്കസ
തനിരനിചകപഭാകേഭാന സഭാധനിക്കുനനില്ല.  വഭാസകയഭാഗവമല്ലഭാത വതീടുകേള എങ്ങടനയഭാണസ
ടപടടനസ  ശരനിയഭാക്കുനതസ;  കകേടുപഭാടുകേള  എങ്ങടന  മഭാറലാം?  അടനിയന്തരമഭായനി
മന്ത്രനിസഭഭാകയഭാഗലാം  കചേര്നസ  വനിദഗ്ദ്ധടര  വകച്ചഭാ  തകദ്ദേശ  ഭരണ  സഭാപനങ്ങടള
ഏല്പനികച്ചഭാ  ഇതരലാം  വതീടുകേളുടട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്തനിയഭാകനി  കകേടുപഭാടുകേള
തതീര്തസ,  അവരവരുടട  വതീടുകേളനില് ആളുകേടള എതനികണലാം.  ആ ആഗ്രഹമഭാണസ
അവര്ക്കുളതസ.  അതുടകേഭാണസ  ഇന  വതീടുകേളുടട  പുനര്നനിര്മ്മേഭാണവലാം  കകേടുപഭാടുകേള
മഭാറ്റലലാം ഉടടന ടചേയഭാനുള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള ടകേഭാടുകകണതഭായുണസ.  

എടന്റെ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലതനിടല  പടനിഞ്ഞെഭാറന  പ്രകദശങ്ങള  ഉളടപടട
കുടനഭാടനിടല മടറ്റഭാരു പ്രധഭാനടപട പ്രശ്നലാം കുടനിടവളമഭാണസ.  കുടനിടവളലാം ടപടടനസ
എങ്ങടന  നല്കുടമനതഭാണസ  പ്രശ്നലാം.  കേനിണറുകേള  ശുചേതീകേരനികണലാം,  വഭാടര്
അകതഭാറനിറ്റനിയുടട  ലപ പസ ലലനുകേള  പലയനിടത്തുലാം  കകേടഭാണസ.  അതസ  നനഭാകനി
കുടനഭാടനിടല  ജനങ്ങളകസ  കുടനിടവളലാം  നല്കേണലാം.   അതരലാം  നടപടനികേളനികലയസ
അടനിയന്തരമഭായനി നതീകങ്ങണതഭായനിടണസ.
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മനി  .   സതീകര്:  പ്ലതീസസ  കേണ്ക്ലൂഡസ… .

ശതീ  .    സനി  .    എഫെസ  .    കതഭാമസസ:  സര്, പുനര്നനിര്മ്മേഭാണലാം  വളടര
പ്രധഭാനടപടതഭാണസ.   പടക്ഷ  പുനരധനിവഭാസലാം  പൂര്തതീകേരനികഭാനുള  നടപടനി
എത്രയുലാംകവഗലാം സഗതീകേരനികണടമനസ പറഞടകേഭാണസ എടന്റെ വഭാക്കുകേള ചുരുക്കുന.

ശതീ  .    എസസ  .    രഭാകജന്ദ്രന:   സര്,  ബഹമഭാനടപട  മുഖവമന്ത്രനി  അവതരനിപനിച്ച
ഉപകക്ഷപടത  അനുകൂലനിക്കുന.  ഇന  അവസരതനില്  അകദ്ദേഹടത
അഭനിനനനിക്കുകേയുലാം  ടചേയ്യുന.  ചേനില  കേഭാരവങ്ങളക്കൂടനി  ഉളടപടുതണടമനസ
അഭവര്തനിക്കുകേയഭാണസ.  അകതഭാടടഭാപലാം   പ്രതനിപക്ഷടത ബഹമഭാനനിക്കുന.  ഇന
പ്രവര്തനങ്ങളനില്  വളടരകയടറ  സജതീവമഭായനിടള  കപഭാലതീസസ,  ഫെയര്കഫെഭാഴസ,
പനി.ഡബത്യു.ഡനി.  കകേഭാണ്ട്രഭാകര്മഭാര്  എനനിവടരല്ലഭാലാം  വളടര  കേഭാരവക്ഷമമഭായനി
പ്രവര്തനിച്ചതുടകേഭാണഭാണസ  ഒരുപഭാടസ  അപകേടങ്ങള   ഒഴനിവഭാകഭാന  സഭാധനിച്ചതസ.
ബഹമഭാനടപട മുഖവമന്ത്രനി ആദവ സകനശമഭായനി ജതീവന സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുകവണനി
എല്ലഭാവരുലാം  ഇടടപടണടമനസ  അഭവര്തനിച്ചതനിലൂടട  ധഭാരഭാളലാം  കപരുടട  ജതീവന
നഷ്ടടപടഭാതനിരനികഭാനുള  ഇടടപടല്  നടതഭാന  പലര്ക്കുലാം  സഭാധനിചടവനതഭാണസ
ഇതനിടന്റെ  പ്രകതവകേത.  മൂനഭാര്  കമഖലയനില്  വളടരകയടറ  പ്രധഭാനടപട  ചേനില
സലാംഭവ  വനികേഭാസങ്ങള  നടന.  കമഖലകേള  ഇകപഭാഴുലാം  ഒറ്റടപട  കമഖലയഭായനി
കേണകഭാകടപടുന.  വഭാര്തഭാവനിനനിമയ സലാംവനിധഭാനങ്ങകളഭാ വഭാഹന സനകേരവങ്ങകളഭാ
ഉണഭായനിടനില്ല  എനള വസ്തുത ഇകപഭാഴുലാം  നനിലനനില്ക്കുകേയഭാണസ.  മൂനഭാറനില്നനിനലാം
ഉദുമല്കപട  മുതല്  ടചേലനയനികലയസ  കപഭാകുന  പ്രകദശതസ  ഡഭാമുകേള  ഇല്ലഭാത
കമഖലയഭാടണങ്കെനിലലാം  ഇകപഭാഴുലാം  യഭാത്രഭാകയഭാഗവമഭായനിടനില്ല.  പഭാലലാം  അടര്നകപഭായതു
ടമല്ലഭാലാം പ്രശ്നങ്ങളഭായനി നനിലനനില്ക്കുകേയഭാണസ.  അടനിമഭാലനി,  ടവളത്തൂവല്,  മഭാങ്കുളലാം,
പളനിവഭാസല്,  ലബസണ്വഭാലനി  തുടങ്ങനിയ  കമഖലകേളനിടലല്ലഭാലാം  വളടരകയടറ
ദുരനിതങ്ങളുലാം ഏതഭാണസ 18 മരണങ്ങളുലാം ഉണഭായനിടണസ.  മണനിടനിച്ചനിലമഭായനി ബനടപടസ
9  മരണങ്ങളഭാണുണഭായനിടളതസ.  ചേനില  വഭാഹനങ്ങള  കപഭാകേഭാന  സഭാധനികഭാത
സഭാഹചേരവങ്ങളനിലലാം  ടവളടപഭാകതനിലലാം  മരണലാം  ഉണഭായനിടണസ.  28-ാം
തതീയതനിയഭാണസ ജനില്ലഭാ കേളകര് ഉളടപടടയുളവര്ക്കുകപഭാലലാം അവനിടട എതനികച്ചരഭാന
സഭാധനിച്ചതസ. ബഹമഭാനവനഭായ ലവദത്യുതനി വകുപ്പുമന്ത്രനി ശതീ. എലാം. എലാം. മണനി, സലലാം
എലാം.  പനി.  തുടങ്ങനിയവരുടട  സഭാനനിദവവലാം  ഇടടപടലലാം  ഫെലപ്രദമഭായനി
ഉണഭായതനിടനത്തുടര്നസ ധഭാരഭാളലാം അപകേടങ്ങള ഒഴനിവഭാകഭാന സഭാധനിച്ചനിടണസ. 

22  സ്കൂളുകേളകസ  കകേടുപഭാടുകേള  സലാംഭവനിച്ചനിടണസ.  55  കേവഭാമ്പുകേളനിലഭായനി
ഏഴഭായനിരതനിലധനികേലാം കപരഭാണസ ഉണഭായനിരുനതസ.  രണമൂനസ കേവഭാമ്പുകേള ഇകപഭാഴുലാം
നനിലവനിലണസ.  ഒരു സനകേരവവമനില്ലഭാടത വതീടുകേളനില് തനിരനിടച്ചതഭാന സഭാധനികഭാത



84       കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ 30, 2018

ധഭാരഭാളലാം  ആളുകേളുണസ.  നനിലവനില്  ലലഫെസ  സതീമനില്  ഉളടപടുതനിയനിടളവടര
ഫഭാറകേളനികലഭാ മകറ്റടതങ്കെനിലലാം ടകേടനിടങ്ങളനികലഭാ തഭാമസനിപനികഭാനുള ഇടടപടലകേള
ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ ഭഭാഗത്തുനനിനലാം ഉണഭാകേണലാം.  കതഭാടലാം കമഖലയനില് ചേനില ലയങ്ങള,
കതഭാടലാം  ടതഭാഴനിലഭാളനികേള  തഭാമസനിക്കുന  തലയഭാറനിടല  ചേനില  പ്രകദശങ്ങള,  പഴയ
മൂനഭാര്  കമഖലയനിലള  ചേനില  സലങ്ങള  എനനിവനിടങ്ങളനില്  മണനിടനിച്ചനില്
ഉണഭായനിടണസ.  ഇതരതനിലള  സലങ്ങളനില്  കേമ്പനനികേളുമഭായനി  ചേര്ച്ച  നടതനി
ആളുകേളകസ  എത്രയുലാംടപടടനസ  തഭാമസലാം  മഭാറനതനിനുള  നനിലപഭാടുകേള
സഗതീകേരനികകണതുണസ. ആ പ്രകദശങ്ങളനിടലല്ലഭാലാം നനിയമപ്രശ്നമുണസ. അവനിടടത സബസ
കേളകര് എടുക്കുന ചേനില നനിലപഭാടുകേടളത്തുടര്നസ ഇകപഭാഴുലാം ഗതഭാഗത സനകേരവങ്ങള
ഏര്ടപടുതഭാന സഭാധനികഭാത സഭാഹചേരവങ്ങളുണസ.  ഇതരതനിലള പ്രശ്നങ്ങളനില്
നനിയമതനില്  ചേനില എകലാംപ്ഷനസസ നല്കുനതനിനുള നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം
ഉണഭാകകേണതുണസ. അതുകപഭാടല സഗകേഭാരവ ബഭാങ്കുകേളനില്നനിനസ വനിദവഭാഭവഭാസലാം, കൃഷനി,
വഭാഹനലാം  എനനിവയഭായനി  എടുതനിടള  വഭായഭാ  തനിരനിച്ചടവനിനസ  സഭാവകേഭാശലാം
നല്കുനതനിനുള  നനിലപഭാടുലാം  ധനകേഭാരവ  വകുപനില്നനിനസ  ഉണഭാകേണലാം.
എല്.എസസ.ജനി.ഡനി.  ചേതീഫെസ  എഞനിനതീയര്  നല്കേനിയനിടളള  ചേനില  ഉതരവനില്  ചേനില
പ്രകദശങ്ങള ഉളടപടനിടനില്ലഭാതതുടകേഭാണസ അതസ പൂര്തതീകേരനികകണ സഭാഹചേരവങ്ങളുലാം
ഉണഭാകകേണതുണസ.  

ഇവനിടട  പലരുലാം  ആവശവടപടതുകപഭാടല  അടനിമഭാലനിയനിലലാം  മൂനഭാറനിലമുള
ഫെയര്കഫെഭാഴകേള  ശകനിടപടുതഭാനുലാം  ഡനിസഭാസര്  മഭാകനജസ ടമന്റെനികലയ്ക്കുള തുകേ
അവര്കസ  നല്കേഭാനുലാം  നടപടനിയുണഭാകേണലാം.  വഭാസ്തവതനില്  ഡനിസഭാസര്
മഭാകനജസ ടമന്റെനികന്റെതഭായ ഒരു പ്രവര്തനവലാം കേഭാണഭാന സഭാധനിച്ചനില്ല.   ഫെയര്കഫെഭാഴസ
വനിഭഭാഗടത ശകനിടപടുതല് ടകേഭാണമഭാത്രകമ നമുകതസ മുകനഭാടടകേഭാണകപഭാകേഭാന
സഭാധനിക്കുകേയുള.  കദവനികുളലാം  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലതനിടല  ആദനിവഭാസനി-കതഭാടലാം
കമഖലകേളനില് ഒരു മഭാസകതടകങ്കെനിലലാം  സനജനവകറഷന സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ടപടു
തണടമനസ  ആവശവടപടുകേയഭാണസ.  വളടരകയടറ  പ്രയഭാസകേരമഭായ  രതീതനിയനില്
തനിരനിടച്ചതനിയ ആളുകേളക്കുലാം ടതഭാഴനിലവസരങ്ങളനില്ലഭാടത ഇതസ ബുദനിമുടണഭാക്കുന
എനതഭാണസ   വസ്തുത.          

കേഭാലഭാവസയുമഭായനി  ബനടപടസ  ധഭാരഭാളലാം  ചേര്ച്ചകേള  ഇവനിടടയുണഭായനി.
അവനിടട വളര്ത്തുമൃഗങ്ങള,  മനുഷവജതീവനിതങ്ങള എനനിവ ദുരനിതതനിലഭായതസ   100
വര്ഷതനിനസ കശഷമഭാണസ.  1924-നുകശഷലാം ഇകപഭാഴുണഭായനിടള ഇന സഭാഹചേരവലാം
1924-ടന ഓര്മ്മേടപടുത്തുന നനിലയനിലഭാണസ  എനസ പലരുലാം പ്രകതവകേനിച്ചസ  മലയഭാള
മകനഭാരമ  പത്രവലാം   ബഹമഭാനടപട  പനി.  സനി.  കജഭാര്ജസ  ഉളടപടടയുളവരുലാം
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ചൂണനികഭാണനിച.  വഭാര്തഭാ  വനിനനിമയങ്ങളുലാം  പത്രങ്ങളുലാം  ലഭവമഭാകേഭാത
സഭാഹചേരവതനില്കപഭാലലാം  പനിനതീടസ  അതസ ഓര്ക്കുവഭാനുലാം  വഭായനികഭാനുലാം അവസരലാം
ലഭനിച.   96  വര്ഷങ്ങളക്കുകശഷമുണഭായ ഇന സലാംഭവലാം ഓര്ക്കുകേയഭാണസ.  ഇവനിടട
ഗഭാഡ്ഗനിലലാം  കേസ്തൂരനിരലാംഗനുലാം  കേഭാലഭാവസഭാ  നനിരതീക്ഷകേരുലാം  പരനിസനിതനി
വഭാദനികേളുടമല്ലഭാലാം പ്രഖവഭാപനിച്ച പ്രവചേനതനിനപ്പുറലാം പ്രകൃതനി ഒരു സകനശവലാം വനിധനിയുലാം
നല്കേനി.  ഇടതഭാനലാം  അവരുടട  മുമ്പനിലനില്ല.  ഇടതല്ലഭാലാം  ഇകപഭാള  ഉളടകഭാകളണ
ഒരു  കേഭാരവവമനില്ല.  പടക്ഷ,  ഈ  സഭാഹചേരവങ്ങടള  മനസനിലഭാകനി  പരസര
സഹകേരണതനില്  കപഭാകേണലാം  എന  അഭനിപ്രഭായലാം  തടനയഭാണുളതസ.  ഡഭാമുകേള
തുറനതുടകേഭാകണഭാ  കേഭാലഭാവസ  സലാംരക്ഷനിച്ചതുടകേഭാകണഭാ  പ്ലലാം  ജൂഡനി  റനികസഭാര്ടസ
കപഭാലള ഏടതങ്കെനിലലാം കഹഭാടലകേളകസ കസഭാപസ ടമകമ്മേഭാ കനഭാടതീസസ ടകേഭാടുക്കുനതു
ടകേഭാകണഭാ  ഒനലാം  പ്രകൃതനിയുടട  വനിധനിടയ  നമുകസ  അതനിജതീവനികഭാനഭാകേനില്ല.
നനിയമങ്ങളടകേഭാണസ  മഭാത്രമല്ല,  പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭായ  ചേനിന്തഭാഗതനിയനിലൂടട  എങ്ങടന
പ്രവര്തനങ്ങളനില്  ഏര്ടപടഭാടമന  സകനശതനിനസ  പ്രഭാധഭാനവലാം  നല്കകേണതുണസ
എനഭാണസ ചൂണനികഭാണനികഭാനുളതസ. 

ഇവനിടട  നടന  ചേര്ച്ചയനില്  ഇടുകനിയുമഭായനി  ബനടപട  കേഭാരവങ്ങള
ഒനരണകപര്  പറഞ.  1924-ല്  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലാംമൂലലാം  ടവളടപഭാകമുണഭായ
സനര്ഭതനില്  'കേര്കനിടകേലാം  ഒനസ  കദവനികുളലാം'  എന തലടകടനിലഭാണസ  അനടത
പത്രതനില് വഭാര്ത വനതസ.  കദവനികുളതസ കേര്കനിടകേലാം ഒനനിനസ  25  ഇഞസ മഴ ടപയ.
'പനി.ഡബത്യു.ഡനി.-യുടട ഒരു കമസ്തനിരനി ടവളതനില് ഒഴുകേനികപഭായനി,  നൂറനിലധനികേലാംകപര്
മരണടപട,  യഥഭാര്ത കേണകസ എത്രയഭാടണനസ  തനിടടപടുതഭാനഭായനിടനില്ല'  എനസ.
അനസ  പ്രളയലാംടകേഭാകണഭാ  ഡഭാമുകേള  തുറനവനിടതുടകേഭാകണഭാ  അല്ല ടവളടപഭാകമുണഭായതസ.
അനടത സഭാഹചേരവലാംവച്ചസ കേണകഭാകനിയഭാല് ഇകപഭാള മരണസലാംഖവയുടട എണലാം
വളടര കുറവഭാണസ. ഇനസ സഹഭായനിക്കുവഭാനുലാം സഹകേരനിക്കുവഭാനുലാം ഒരുപനിടനി ആളുകേള
ഓടനിടയതനി. 

ഇടുകനി  ഡഭാലാം  തുറനവനിടതസ  രഭാത്രനിയനിലഭാടണടനഭാരു  പരഭാമര്ശലാം  ഇവനിടട
ഉണഭായനി.  ബഹമഭാനടപട  വകുപ്പുമന്ത്രനിയുടടയുലാം  പത്രപ്രവര്തകേരുടടയുലാം
സഭാനനിധവതനില് ആഗസസ  9-ാം തതീയതനി  പകേലഭാണസ  ഡഭാലാം  തുറനവനിടതസ.  10-ാം
തതീയതനിയഭാണസ ബഭാകനി ഷടറുകേള തുറകഭാന തുടങ്ങനിയതസ.  ഇടമലയഭാറനികലയുലാം മറലാം
ടവളലാം  വരുനതുലാം ഇതുലാം ഒകര സമയതഭാകുകമഭാ എനള ആശങ്കെ കേഭാരണമഭാണസ
കുറചകുറച്ചഭായനി  ടവളലാം  തുറനവനിട  സഭാഹചേരവമുണഭായതസ.  ബഹമഭാനടപട
ലവദത്യുതനി വകുപ്പുമന്ത്രനി  മറമന്ത്രനിമഭാരുമഭായുലാം ഉകദവഭാഗസരുമഭായുലാം കൂടനിയഭാകലഭാചേനിചലാം
നനിരതീക്ഷനിചലാം  തടനയഭാണസ ഈ ഇടടപടലകേടളല്ലഭാലാം നടതനിയതസ. അങ്ങടനടയഭാരു
സമതീപനലാം സഗതീകേരനിച്ചതസ ടകേഭാണമഭാത്രമഭായനിരനിക്കുലാം ആലപ്പുഴ,  എറണഭാകുളലാം,  ആലവ
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തുടങ്ങനിയ കമഖലകേളനില് ടവളടപഭാകലാം കൂടഭാതനിരനികഭാനുള സഭാഹചേരവമുണഭായതസ.
നനിര്വചേനതനിനസ അപ്പുറകതയസ എടനഭാരു വസ്തുതകൂടനി ഇകഭാരവതനില് എല്ലഭാവരുലാം
കേഭാകണണതുണസ.  പ്രതനിപക്ഷതനികന്റെതഭായുള  പ്രശ്നങ്ങള  കേണകനിടലടുത്തു
ടകേഭാണഭായനിരനിക്കുലാം ഒരുപടക്ഷ ബഹമഭാനടപട മുഖവമന്ത്രനി പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവനിടനക്കൂടട
ടഹലനികകേഭാപ്റ്ററനില് കേയറ്റനിയടതനസ ഞഭാന കേണകഭാക്കുകേയഭാണസ.   ബഹമഭാനടപട
മുഖവമന്ത്രനിയുലാം മന്ത്രനിമഭാരുലാം പ്രതനിപക്ഷവലാം എല്ലഭാവരുലാം കചേര്നസ ഇകഭാരവതനില് ഒരു
വതീഴ്ചയുലാം  വരഭാതനിരനിക്കുവഭാനുലാം  വളടരകയടറ  പ്രയഭാസങ്ങള  അതനിജതീവനിക്കുവഭാനുലാം
ഒനനിചനനിനടവനതസ വസ്തുതതടനയഭാണസ. 

ഇടുകനി ജനില്ലടയ പ്രകതവകേമഭായനി  കേണകനിടലടുതസ  കയഭാഗലാം  വനിളനിചകചേര്തസ
നനിയമങ്ങളനില്നനിനലാം പ്രഭാകയഭാഗനികേ പ്രവര്തനങ്ങളനികലയസ,   തഭാമസസനകേരവങ്ങളുലാം
മറലാം  ഒരുക്കുനതനിനുകവണ  സഭാഹചേരവടതക്കുറനിചകൂടനി  ആകലഭാചേനികണടമനസ
ഞഭാന   അഭവര്തനിക്കുകേയഭാണസ.  അതുകപഭാടല  അനവ  സലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം
ധഭാരഭാളലാം കപര് നടമ്മേ സഹഭായനിക്കുവഭാന എതനികച്ചര്നനിരുന.  തമനിഴഭാടനിടല കേരൂര്
കമഖലയനില്നനിനലാം  അക്ഷയ  എടനഭാരു  കുടനി  ചേനികേനിത്സയ്ക്കുകവണനി  വച്ചനിരുന
അയഭായനിരലാം  രൂപ  ബഹമഭാനടപട  മുഖവമന്ത്രനിയുടട  ദുരനിതഭാശഗഭാസ  നനിധനിയനികലയസ
നല്കേനിയതുളടപടടയുള  കേഭാരവങ്ങള,  നമ്മേടളടയല്ലഭാലാം  സഹഭായനിക്കുവഭാനുലാം
സഹകേരനിക്കുവഭാനുമുള കപ്രരണയുടട  ഘടകേമഭായനി  കേണകഭാക്കുന.  തതീര്ച്ചയഭായുലാം
ഇതരതനിലള  പ്രവര്തനലാം  സലാംഘടനിപനിച്ച  മുഖവമന്ത്രനിടയ  ഒരനികല്കൂടനി
അഭനിനനനിചടകേഭാണലാം  എല്ലഭാവനിധ  സഹഭായവലാം  പ്രതതീക്ഷനിചടകേഭാണലാം  എടന്റെ
വഭാക്കുകേള ചുരുക്കുന. 

ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേഭാശസ:  സര്,  ഉപകക്ഷപടത  പനിന്തഭാങ്ങുന.
സലാംഹഭാരതഭാണ്ഡവമഭാടനിയ  കതഭാരഭാമഴ  കകേരളലാം  ഇതുവടര  കേഭാണഭാതവനിധലാം
അസഭാധഭാരണമഭായ ദുരന്തസഭാഹചേരവമഭാണസ ഉണഭാകനിയനിടളതസ. സമഭാനതകേളനില്ലഭാത
പ്രളയദുരന്തതനില്നനിനലാം കേരകേയറുന ജനങ്ങളുടട നഭാശനഷ്ടങ്ങളക്കുമുമ്പനില് കേരള
പനിടയുന കേഭാഴ്ചകേളഭാണസ  എവനിടടയുലാം കേഭാണഭാന കേഴനിയുനതസ.  ആയുഷ്കഭാല സമ്പഭാദവലാം
മുഴുവന  ഒറ്റദനിവസലാം  ടകേഭാണസ  തുടചനതീകടപട.  ഏറ്റവലാം  പ്രതനികൂലവലാം  അകങ്ങയറ്റലാം
കക്ലേശകേരവമഭായ സഭാഹചേരവങ്ങടള ലക്ഷവകബഭാധവലാം ഇച്ഛഭാശകനിയുലാംടകേഭാണസ കനരനിട
ലക്ഷകണകനിനസ  ആളുകേളുടട  ജതീവന  തനിരനിടകേ  നല്കേനിയ  വനിവനിധ  കസനഭാ
വനിഭഭാഗങ്ങള,  സഗകമധയഭാ  രക്ഷഭാദനതവതനിനനിറങ്ങനിയ  ടപഭാതുജനങ്ങള,  വനിശനിഷവ
മത്സവടതഭാഴനിലഭാളനികേള,  നഭാവനികേകസനയുടട  കസവനലാം  എനനിവ  എകഭാലവലാം
സ്മരനികടപടുനതഭാണസ.  അകതഭാടടഭാപലാം  കകേഭാനനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലതനില്
ഇനസ  നടപഭാകനിടകഭാണനിരനിക്കുന  കുടവഞനി  സഞഭാരതനിടല  ഇരുപകതഭാളലാം
ടതഭാഴനിലഭാളനികേള  കുടവഞനിയുമഭായനി  എടന്റെ  ജനില്ലയനില്ടപട  റഭാനനി,  ആറന്മുള
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തുടങ്ങനിയ പ്രകദശങ്ങളനില്  നൂറുകേണകനിനസ  ആളുകേടള  രക്ഷടപടുത്തുനതനിനുകവണനി
എതനികച്ചരുകേയുണഭായനി.  അതരലാം ആളുകേടള  അനുകമഭാദനികഭാനുള അവസരമഭായനി
ഇതനിടന  എടുകണടമനസ  ഞഭാന  ഈ  അവസരതനില്  സൂചേനിപനിക്കുകേയഭാണസ.
പ്രളയദുരന്തതനിടന്റെ തതീവ്രതയുലാം വവഭാപനിയുലാം  കേണകനിടലടുതസ  ഗുരുതരസഗഭഭാവമുള
ദുരന്തമഭായനി  കകേന്ദ്രലാം  പ്രഖവഭാപനിക്കുകേയുലാം  പ്രളയമുറനിവകേള  ഉണകഭാന  തകവണലാം
പ്രകതവകേ  പഭാകകജസ  ദുരന്ത  പ്രതനികേരണ  ഫെണനിലൂടട  പ്രഖവഭാപനിക്കുവഭാനുലാം  വനികദശ
സഹഭായലാം  കനടനിടയടുക്കുവഭാനുലാം  കൂടഭായനി  കകേന്ദ്രസര്കഭാരനില്  സമ്മേര്ദ്ദേലാം
ടചേലത്തുനകതഭാടടഭാപലാം  കകേരളതനിനസ  മുനനിലള  അതനിജതീവന  പഭാതയനില്  നമുകസ
ഒരുമനിച്ചസ  ടടകേകകേഭാര്തസ  നതീകങ്ങണതഭായനിടണസ.  കേഴനിഞ്ഞെ  മഭാസതനിലണഭായ
മഴടകടുതനിടയത്തുടര്നസ  ദുരന്തതനിലകേടപട  കുടനഭാടനിടല  ജനങ്ങടള  സര്കഭാര്
ആദവലാം  അവഗണനിച.  ഇകപഭാള  എന്തഭാണസ  സലാംഭവനിച്ചതസ?   പ്രളയടകടുതനിയുടട
രക്ഷഭാപ്രവര്തനങ്ങള സര്കഭാരനിടന്റെ കമല്കനഭാടതനില് പൂര്ണമഭായുലാം ടടസനവടത
ഏല്പനികണടമനസ പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവസ യഥഭാസമയലാം പറയുകേയുണഭായനി.  എനഭാല്
മുഖവമന്ത്രനി  അതനിടന  പുച്ഛനിചതളനി.   പടഭാളലാം  വനഭാല്  യന്ത്രകതഭാക്കുമഭായനി  ദൂടര
കനഭാകനിനനില്കഭാകന കേഴനിയുകേയുളടവനസ ഒരു മന്ത്രനി പറഞ.  ഭരണലാം പടഭാളടത
ഏല്പനികല്  നടപനില്ല  എനസ  സനി.പനി.ഐ  (എലാം)-  ടന്റെ  സലാംസഭാന  ടസകടറനി
പറഞ. അകദ്ദേഹലാം മുടമ്പഭാരനികല് പറഞ്ഞെതസ പടഭാളലാം വനഭാല് അവര്കസ ആടരയുലാം
ടവടനിവയഭാലാം,   അമ്മേ  -  ടപങ്ങമ്മേഭാടര ബലഭാത്സലാംഗലാം ടചേയ്യുലാം,   സലാംസഭാന ഭരണലാം
അവര്   പനിടനിടച്ചടുക്കുലാം  എനഭാണസ.  സനിവനില്  അധനികൃതരുടട  അറനിവലാം  സമ്മേതവ
മനില്ലഭാടത  സനിവനില്  ഭരണകേഭാരവങ്ങളനില്  ടടസനവലാം  ഇടടപടഭാന  പഭാടനില്ല  എന
നനിയമമുണസ.  സലാംസഭാന  ഭരണതനിടന്റെയുലാം  തഭാലൂകസ  ഭരണഭാധനികേഭാരനികേളുടടയുലാം
സഹഭായകതഭാടടയഭാണസ  പടഭാളലാം  ദുരന്തഭൂമനിയനില്  പ്രവര്തനിക്കുനതസ  എനളതസ
നനിങ്ങളക്കുലാം  അറനിവള   കേഭാരവമഭാണസ.   അനസ  തടന  ടടസനവടത  ചുമതല
ഏല്പനിച്ചനിരുനടവങ്കെനില് സലാംഗതനി ഇത്രയുലാം വഷളഭാകുമഭായനിരുനനില്ല.   ഇത്രയധനികേലാം
മരണലാം സലാംഭവനിക്കുമഭായനിരുനനില്ല.  സര്കഭാരനിടന്റെ ദുരഭനിമഭാനവലാം ടമടല്ലകപഭാക്കുമഭാണസ
ഇത്രയധനികേലാം  ദുരനിതലാം  വരുതനിവച്ചതസ.  ഇന  ദുരന്തലാം  നടക്കുകമ്പഭാള  ഇടതഭാനലാം
ശദനികഭാന  നനിങ്ങളകസ  സമയമുണഭായനിരുനനില്ല.  ഒരു  വനനിത  എലാം.എല്.എ.
ഉളടപടട അകനകേലാം ഭരണപക്ഷ എലാം.എല്.എ.  മഭാര് ഭരണകൂടടത നനിശനിതമഭായനി
വനിമര്ശനിചടകേഭാണസ  ദൃശവമഭാധവമങ്ങളനില്  പറഞ്ഞെതസ  എല്ലഭാവരുലാം  കകേടതഭാണസ.
പത്രകഭാടര  കേഭാണഭാന  തതീടര  തഭാല്പരവലാം  ഇല്ലഭാത  മുഖവമന്ത്രനി  തടന
ഇകപഭാള എന്തനിനഭാണസ രണലാം മൂനലാം പ്രഭാവശവലാം പത്രകഭാടര കേഭാണഭാന കപഭാകുനതസ?
അതസ  അകങ്ങയസ  എടന്തഭാടകകയഭാ  മറചവയ്ക്കുവഭാനുലാം  പ്രതനിപക്ഷ  കനതഭാവനിടന
വനിമര്ശനിക്കുനതനിനുലാം അതനില്നനിനലാം എടന്തഭാടകകയഭാ സര്കഭാരനിനസ  ഒളനികഭാനുമുണസ
എനളതനിടന്റെ  ഏറ്റവലാം  പ്രധഭാനടപട  ടതളനിവഭായനി  കേഭാണുകേയഭാണസ.  സര്കഭാര്
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വരുതനിവച്ച മഹഭാദുരന്തമഭാണസ ഇടതനസ പറയഭാതനിരനികഭാന നനിര്വഭാഹമനില്ല.  ഇവനിടട
ഉണഭാകുന  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭങ്ങടള  തടഞനനിര്തഭാനഭാകേനിടല്ലങ്കെനിലലാം  പ്രളയടത
മുനകൂടനി  കേണസ  തയഭാടറടുകഭാന  സര്കഭാര്  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം  കവണത്ര
സജമഭാകുനനില്ല എനകവണലാം അനുമഭാനനികഭാന. ഇടുകനി ഡഭാമനിടന്റെ   5  ഷടറുകേളുലാം
ഒരുമനിച്ചസ തുറനസ ടവളലാം ഒഴുകനിവനിടസ പ്രതനിസനനി മറനികേടക്കുവഭാന സര്കഭാര് ശമനിച.
ഡഭാലാം  നനിറയുന  അവസ  ഒരഭാഴ്ചമുമ്പസ  ഉണഭായതഭാണസ.   അകപഭാള  കുറച്ചസ  ടവളലാം
തുറനസ  ഒഴുകനികളഞ്ഞെനിരുനടവങ്കെനില്  ഇത്ര  വലനിയ  പ്രശ്നലാം  ഉണഭാകുമഭായനിരുനനില്ല.
അനസ  തതീരുമഭാനടമടുക്കുന  കേഭാരവതനില്  ടടവദത്യുതനി  വകുപ്പുലാം  ജലവനിഭവ  വകുപ്പുലാം
തമ്മേനില്  ധഭാരണയുണഭായനില്ല.  പരസരലാം  തര്കനിചനനിന.   ഡഭാലാം  തുറക്കുനതസ
ടടവദത്യുതനി  വകുപ്പുലാം  തുറനഭാല്  മറ  കേഭാരവങ്ങള  കനഭാകകണതസ  ജലവനിഭവവകുപ്പുലാം
റവനമ്മ്യൂ വകുപ്പുമഭാണസ. റവനമ്മ്യൂ-ടടവദത്യുതനി-ജലവനിഭവ വകുപ്പു മന്ത്രനിമഭാടരല്ലഭാലാം പറഞ്ഞെതസ
പണലാം  മഴയുണഭായനിരുന,  പുഴകേടളല്ലഭാലാം  നനിറഞ്ഞെനിരുന,  അകപഭാടഴഭാനലാം  ഷടര്
ഉയര്തനിയനിടനില്ല എനഭാണസ.  ഇതനില്നനിനലാം രക്ഷടപടഭാന ഇനസ ടകേ.എസസ.ഇ.ബനി.-
യുടട  ടചേയര്മഭാന  പറഞ്ഞെതസ  തുറനവനിടുന   ടവളതനില്  നനിനലാം  മണനിക്കൂറനില്
10  ലക്ഷലാം രൂപ വതീതലാം ഉണഭാക്കുവഭാന കേഴനിയുടമനഭാണസ.   ടടവദത്യുതനി ഉല്പഭാദനിപനിച്ചസ
വനിറ്റസ  പണലാം  കനടഭാടമനള  ശമതനിലഭായനിരുന  ടടവദത്യുതനി  വകുപസ.  കകേരള
ജനതയ്ക്കുണഭാകുന വനിപതനിടനക്കുറനിച്ചസ ചേനിന്തനിച്ചകതയനില്ല.  ടടവദത്യുതനി വകുപനികന്റെയുലാം
ജലവനിഭവവകുപനികന്റെയുലാം ഡഭാമുകേള ഒരുമനിച്ചസ തുറനഭാല് സലാംഭവനിക്കുന ദുരന്തതനിടന്റെ
ആഴവലാം  വവഭാപനിയുലാം  നനിര്ണയനിക്കുനതനില്  സര്കഭാരനിനസ  വതീഴ്ച  പറ്റനി.   പമ്പയനിടല
9  ഡഭാമുകേളുലാം ഇടുകനി ജനില്ലയനിടല  11  ഡഭാമുകേളുലാം ചേഭാലക്കുടനി പുഴയനിടല  6  ഡഭാമുകേളുലാം
മുല്ലടപരനിയഭാര്,  ബഭാണഭാസുരസഭാഗര്,  ശബരനിഗനിരനി മുതലഭായ ഡഭാമുകേളുലാം  യഭാടതഭാരു
മുനറനിയനിപ്പുമനില്ലഭാടത  ജനങ്ങള  ഉറങ്ങനികനിടക്കുകമ്പഭാള  തുറനവനിടസ  ജനടത
നനിലയനില്ലഭാകയതനികലയസ  തളനിയനിട ക്രൂരതയഭാണസ ടടകേടകഭാണതസ.  പനിടനിപ്പുകകേടസ
അലങ്കെഭാരമഭായനി  ടകേഭാണനടകരുതസ.  റവനമ്മ്യൂ-ജലവനിഭവ-ലവദത്യുതനി  വകുപ്പുമന്ത്രനിമഭാര്
തമ്മേനില്  തര്കലാം  നനിലനനിനതുലാം  യഥഭാസമയലാം  ഉണര്നസ  പ്രവര് തനികഭാതനിരുന
തുമഭാണസ പ്രശ്നങ്ങള ഇത്രകയടറ രൂക്ഷമഭാകനിയതസ.  മഴ കേനക്കുടമനസ റവനമ്മ്യൂ വകുപസ
ടകേ.എസസ.ഇ.ബനി.-കസ  യഥഭാസമയലാം  മുനറനിയനിപസ  നല്കേണമഭായനിരുന.  അതുണഭാ
യനില്ല. ഇകപഭാള യഭാടതഭാരു പ്രശ്നവമനില്ല, കവണനിവനഭാല് മുനറനിയനിപസ നല്കേനി ട്രയല്
നടത്തുലാം അതനിനുകശഷലാം ഡഭാലാം തുറക്കുലാം.  ഇതഭാണസ സര്കഭാര് തതീരുമഭാനലാം എനഭാണസ
ലവദത്യുതനി  വകുപ്പുമന്ത്രനി  പറഞ്ഞെതസ.   ഷടര്  ഉയര്ത്തുനതുസലാംബനനിച്ചസ  ജനില്ലഭാ
ഭരണകൂടവലാം ടകേ.എസസ.ഇ.ബനി.-യുലാം  തമ്മേനിലള നനിഴല്യുദടതക്കുറനിച്ചസ  സര്കഭാര്
അറനിഞ്ഞെനിരുകനഭാ എനസ വവകമഭാകണലാം.

മനി  .   സതീകര്: ശതീ. അടൂര് പ്രകേഭാശസ.. പ്ലതീസസ...കേണ്ക്ലൂഡസ
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ശതീ  .    അടൂര് പ്രകേഭാശസ:  സര്,  ഞഭാന അവസഭാനനിപനിക്കുകേയഭാണസ.  എല്ലഭാവര്ക്കുലാം
അങ്ങസ  മൂനനഭാലസ  മനിനനിടസ  അധനികേലാം  നല്കേനി.  എല്ലഭാവര്ക്കുമുളള  അവകേഭാശലാം
എനനിക്കുമുണസ.

മനി  .   സതീകര്: അകങ്ങയ്ക്കുലാം അധനികേലാം സമയലാം തനകേഴനിഞ.

ശതീ  .    അടൂര് പ്രകേഭാശസ:  സര്, 1981 -ലലാം  1992-ലലാം മുനറനിയനിപസ നല്കേനിയനിടഭാണസ
ഷടര് ഉയര്തനിയതസ. സര്വനഭാശലാം വനനിടലാം തണതീര്മുകടത മണ്ചേനിറ ഇതുവടരയുലാം
മഭാറ്റനിയനിടനില്ല.  ഇകപഭാള  ബഹമഭാനടപട  മുഖവമന്ത്രനി  പറയുനതസ  വലനിയ  ഡഭാമുകേള
തുറക്കുകമ്പഭാള മഭാത്രലാം മുനറനിയനിപസ  നല്കേനിയഭാല് മതനിടയനഭാണസ.  എല്ലഭാ ഡഭാമുകേളുലാം
തുറനനിടനിരുന ദൃശവങ്ങള ദനിവസങ്ങകളഭാളലാം  കലഭാകേലാംമുഴുവന കേണ ജനങ്ങകളഭാടഭാണസ
മുഖവമന്ത്രനി  ഇതുപറയുനടതനസ  ഓര്കണലാം.  ഷടറുകേള  തുറക്കുനതനിനുമുമ്പസ
ബനടപട  ചേതീഫെസ  എഞനിനതീയര്,  വകുപസ  കമധഭാവനികേള,  ജനില്ലഭാ  കേളകര്മഭാര്
തുടങ്ങനിയര് ബനടപട റവനമ്മ്യൂ തകദ്ദേശ സഭാപനങ്ങളനില് കരഖഭാമൂലലാം അറനിയനികണലാം.
ജനങ്ങളകസ  മുനറനിയനിപസ  നല്കേനി  അവടര  മഭാറ്റനി  പഭാര്പനികണമഭായനിരുന.  ദുരന്ത
നനിവഭാരണ  വകുപസ  ഡഭാമുകേളുമഭായനി  ബനടപടസ  റനിസര്കവഭായര്  പ്ലഭാനനിലാംഗനിടലയുലാം
ടവളളടപഭാക  ദുരന്ത  നനിവഭാരണതനിടലയുലാം  ആധുനനികേ  പഭാഠങ്ങള  ഇനനിയുലാം
പഠനിച്ചനിടനില്ല.  അതനിനസ മഭാറ്റമുണഭാകേണലാം.  ദുരന്തങ്ങള പ്രവചേനിക്കുകേയുലാം കനരനിടുകേയുലാം
ടചേയ്യുനതനില്  ശഭാസ്ത്ര  സഭാകങ്കെതനികേ  രലാംഗതസ  വലനിയ  കുതനിചചേഭാടലാം  ഉണഭായനിടണസ.
ഉപഗ്രഹങ്ങളുടട  ഉപകയഭാഗലാം,  ടസല്കഫെഭാണ്  വഴനി  മുനറനിയനിപസ,  ബനിഗസ  ഡഭാറ്റഭാ
അനഭാലനിസനിസനിലൂടട ദുരന്ത കഹഭാടസ കസഭാടകേള കവഗതനില് കേണപനിടനിക്കുന രതീതനി,
മഭാതമഭാറ്റനികല്  കമഭാഡലനിലാംഗനിലൂടട  ദുരന്തങ്ങള  മുനകൂടനി  പ്രവചേനിക്കുന  രതീതനി
എനനിങ്ങടനയുള ആധുനനികേ മഭാറ്റങ്ങള നമ്മേള സഭാപനികഭാന ശമനിക്കുനനില്ല. 

മനി  .   സതീകര്: ശതീ. അനവര് സഭാദതസ അങ്ങസ സലാംസഭാരനിക്കൂ. 

ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശസ:  സര്,  ഇതരലാം പ്രശ്നങ്ങള നനിലനനില്ക്കുകമ്പഭാള  എടന്റെ
നനികയഭാജകേമണ്ഡലതനിലലാം  ചേനിറ്റഭാര്  പഞഭായതനിലലാം  സതീതകതഭാടസ  പഞഭായതനിലലാം
ഉരുളടപഭാടലണഭായനി.  ചേനിറ്റഭാര് പഞഭായതനില് നഭാലസ  വഭാര്ഡുകേളനില് ഉരുളടപഭാടലണഭായനി.
മണനിടനിച്ചനിലനില്  നഭാലകപര്  മണനിനടനിയനില്ടപട;  ഒരഭാള  മരണടപട;  മൂനകപടര
രക്ഷടപടുതനി. വയഭാറപുഴയനില് കുളങ്ങരവഭാലനി പ്രകദശതസ രണഭാളുകേള മരണതനിനനിരയഭായനി.

മനി  .    സതീകര്:  പ്ലതീസസ.......കേണ്ക്ലൂഡസ.......  മണ്ഡലതനിടല ദുരന്തതനിടന്റെ എല്ലഭാ
കേഭാരവങ്ങളുലാം സലാംസഭാരനികഭാന സഭാധനികനില്ല.

ശതീ  .    അടൂര് പ്രകേഭാശസ:  സര്,  സതീതകതഭാടസ പഞഭായതനില് മുണന പഭാറയനില്
ഉരുളടപഭാടലണഭായനി.
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മനി  .    സതീകര്:  ശതീ.  അടൂര്  പ്രകേഭാശസ  നഭാലസ  മനിനനിടസ  അധനികേ
ടമടുതനിരനിക്കുകേയഭാണസ.  ശതീ. അനവര് സഭാദതസ അകങ്ങയസ സലാംസഭാരനികഭാലാം.

ശതീ  .    അടൂര് പ്രകേഭാശസ:  സര്,  സതീതകതഭാടസ  പഞഭായതനില് മുണന പഭാറയനില്
ഉരുളടപഭാടനി  രണകപര്  മണനിനടനിയനില്ടപട.  ഇതരതനിലളള  പല  സലാംഭവങ്ങളുലാം
കകേരളതനിലണഭായനി.  ഞങ്ങളഭാരുലാം ഗവണ്ടമന്റെനിടനതനിടര പറയുനതല്ല.  പതനലാംതനിട
ജനില്ലയനില്  എഴതീകഭാടസ  കകേഭാളനനിയനില്  ബഹമഭാനവനഭായ  രഭാഹല്  ഗഭാനനി
എതനിയതനിടന ഇവനിടട  ഒരു എലാം.എല്.എ. വനിമര്ശനിക്കുകേയുണഭായനി. ശതീ. രഭാഹല്
ഗഭാനനി ഞങ്ങളുടട പ്രകദശതസ എത്തുനതനിനുമുമ്പുതടന ഒരു വനനിത ആ പ്രകദശതസ
കപഭായനി  ശതീ.  രഭാഹല്  ഗഭാനനി  വരുകമ്പഭാള  അകദ്ദേഹടത  എതനിര്കണടമനസ
ആളുകേകളഭാടസ  പറഞ്ഞെതഭായനി  ഞങ്ങളകസ  മനസനിലഭാകഭാന  കേഴനിഞ.  അവനിടട
ടയഭാടക അതസ അങ്ങഭാടനിപഭാടഭായനി മഭാറനിയനിരനിക്കുന.  ഇകപഭാഴഭാണസ മനസനിലഭാകഭാന
കേഴനിഞ്ഞെതസ.....(ലമകസ ഓഫെസ).....

മനി  .   സതീകര്: ശതീ. അനവര് സഭാദതസ അകങ്ങയസ സലാംസഭാരനികഭാലാം.

ശതീ  .    അനവര്  സഭാദതസ:  സര്,  ഉപകക്ഷപടത  പനിന്തഭാങ്ങുന.  ഇവനിടട
കനരടത  ശതീ.  എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം  സലാംസഭാരനിച്ചകപഭാള  എറണഭാകുളത്തുലാം
ആലവയനിലലാം  തുടകലാം  മുതകല  വന  സനഭാഹമുണഭായനിരുനടവനസ  ശതീ.  വനി.  ഡനി.
സതതീശന പറഞ്ഞെതസ നുണയഭാടണനസ പറഞ. കൂടഭാടത ശതീ. എ. സനി. ടമഭായതീടന
ചുമതലകയല്പനിച്ചനിടടണനസ  പറഞ.  ഈ  ദുരന്തലാം  കേഴനിഞ്ഞെതനിനുകശഷമഭാണസ
അകദ്ദേഹലാം  ദനതവലാം  ഏടറ്റടുതതസ.  അതസ  നല്ല  രതീതനിയനില്  തടനയഭാണസ  ഇകപഭാള
മുകനഭാടകപഭാകുനതസ.  അതനിനുമുമ്പസ ഞങ്ങടളഭാടക കവഴഭാമ്പല് മഴ കേഭാതനിരനിക്കുനതു
കപഭാടല ഏടതങ്കെനിലലാം മന്ത്രനിയുടട കഫെഭാണ് വനിളനികസ കേഭാതനിരുന.  മുഖവമന്ത്രനികയഭാ
മകറ്റടതങ്കെനിലലാം  മന്ത്രനിമഭാകരഭാ   ദുരന്തമുഖത്തു  നനില്ക്കുന  ഞങ്ങടള  വനിളനിച്ചസ  ഒരു
ആശഗഭാസ  വഭാകസ  പറയുടമനസ  പ്രതതീക്ഷനിച.  ബഹമഭാനടപട  കൃഷനി  വകുപ്പുമന്ത്രനി
ആഗസസ  15 -നസ  എറണഭാകുളതസ  അകദ്ദേഹതനിനസ  ചുമതലയുണഭായനിരുനനിടതസ
വനകശഷലാം  എടന്റെ  കേവഭാമ്പനില്  വനനിരുന.  ഒരു  മന്ത്രനി  വനിളനിച്ചതസ  അവനിടട
അകദ്ദേഹതനിടന്റെ  പരനിചേയതനിലള  അപകേടതനില്ടപടയഭാടള  രക്ഷനിക്കുനതനിനഭാണസ.
അല്ലഭാടത  ഇതനിനുകവണനി  വനിളനികഭാനുളള  സഭാഹചേരവമുണഭായനില്ല.  ഈ  ദുരന്തലാം
ആലവകഭാടര സലാംബനനിച്ചസ മഭാനസനികേമഭായനി വലനിയ പ്രയഭാസമുണഭായ ഒരു കേഭാരവലാം
തടനയഭാണസ.   ദുരന്ത  മുഖതസ  നനിസഹഭായനഭായനി  കനഭാകനിനനില്കകണനിവന  ഒരു
ഗതനിടകേട  ജനപ്രതനിനനിധനിയഭായനി  എനനികസ  മഭാകറണനിവന.  കേഭാരണലാം  പഭാവടപട
സകഹഭാദരതീ  സകഹഭാദരനഭാര്  വനിളനിപഭാടകേടല  നനിലവനിളനിക്കുകമ്പഭാള  അവടര
സഹഭായനികഭാന  കേഴനിയഭാടത  പലകപഭാഴുലാം  നനിസഹഭായനഭായനി  കനഭാകനിനനില്കകണനി
വന.  അതസ  ഒരു  ജനപ്രതനിനനിധനിടയ  സലാംബനനിച്ചസ  പ്രയഭാസമുളള  ഒരു  കേഭാരവലാം
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തടനയഭാണസ.  ഇനസ  ഡഭാലാം  എനസ  കകേളക്കുകമ്പഭാള  ദുരന്തമനുഭവനിച്ച  എല്ലഭാവര്ക്കുലാം
അടതഭാരു വഭാടര് കബഭാലാംബഭായഭാണസ കനഭാകനികഭാണഭാന സഭാധനിക്കുനതസ. അതുടകേഭാണസ
ബഹമഭാനടപട മുഖവമന്ത്രനികയഭാടുലാം  ഈ ഗവണ്ടമന്റെനികനഭാടുലാം  അഭവര്തനികഭാനുളളതസ
ഡഭാമനിനസ  ഞങ്ങള എതനിരല്ല.  പടക്ഷ ഡഭാലാം  തുറകകണ സഭാഹചേരവമുണഭാകുകമ്പഭാള
ടവളളലാം  സുരക്ഷനിതമഭായനി  ഒഴുകേനികപഭാകേഭാനുളള  സഭാധവതകേളഭാണസ  നമുകസ  കവണതസ.
ഇതസ മനുഷവന തടന വരുതനിവച്ച അപകേടമഭാടണനതനില് ഒരു സലാംശയവമനില്ല. ആ
ആപകേടലാം നമ്മേള കനഭാകനികഭാണണലാം.  അല്ലഭാടത ഡഭാമനിടനകയഭാ പ്രകൃതനിടയകയഭാ
മഭാത്രലാം  കുറ്റടപടുതനിയനിടസ  കേഭാരവമനില്ല.  ഇതസ  നനിയന്ത്രനികഭാനുള  സഭാഹചേരവലാം
നമുക്കുണഭായനിരുന.  അതസ  നമ്മേള തടന ഉണഭാകനിയ ഒരപകേടമഭാണസ.   അവനിടട
ഗവണ്ടമന്റെനിനുലാം ഉകദവഭാഗസര്ക്കുലാം പറ്റനിയ പഭാളനിച്ചകേള അകനഗഷനികണലാം.  ദുരന്തലാം
അനുഭവനിച്ച ഞങ്ങളകസ ആ ഭയലാം ഇനലാം മഭാറനിയനിടനില്ല. 

ടപരനിയഭാര്  ഗതനിമഭാറനിടയഭാഴുകേനിയകപഭാഴഭാണസ  ദുരന്തലാം  ഞങ്ങളകസ  ഏറ
വഭാകങ്ങണനിവനതസ.  അതുടകേഭാണസ  ജുഡതീഷവല്  അധനികേഭാരമുളള  ടപരനിയഭാര്  റനിവര്
മഭാകനജസ ടമന്റെസ  അകതഭാറനിറ്റനി  രൂപതീകേരനികണലാം.  ഇകഭാരവലാം  പലതവണ
സബ്മനിഷനഭായനി  ഉനയനിച്ചതഭാണസ.  ടപരനിയഭാര്  റനിവര്  മഭാകനജസ ടമന്റെസ  അകതഭാറനിറ്റനി
രൂപതീകേരനിച്ചഭാല്  കുടറ  പരനിഹഭാരലാം  കേടണതഭാന   സഭാധനിക്കുലാം.  ടനടുമ്പഭാകശ്ശേരനി
വനിമഭാനതഭാവളതനില്  പ്രശ്നമുണഭായനി.  അവണലാംകകേഭാടസ,  ടചേങ്കെല്ഭഭാഗലാം  പ്രകദശങ്ങള
നഭാമഭാവകശഷമഭായനികപഭായതസ  ടചേങ്കെല്  കതഭാടനിടന്റെ  പ്രശ്നലാം  കേഭാരണമഭാണസ.  അതനിനസ
പരനിഹഭാരലാം  കേടണതണലാം. മഭാലനിനവ  പ്രശ്നതനിനസ  പരനിഹഭാരലാം  കേടണതഭാന
സഭാധനികണലാം.  വതീടസ  പൂര്ണമഭായനി  നഷ്ടടപടവര്കസ  വതീടസ  നനിര്മ്മേനിചനല്കേണലാം.
കനവനി,  കപഭാലതീസസ,  ഫെയര്കഫെഭാഴസ  ഇവടയല്ലഭാലാം  ഉണഭായനിരുടനങ്കെനിലലാം  മത്സവടതഭാ
ഴനിലഭാളനികേള ടചേയ കസവനടത ഞഭാന ഈ സഭയനില് അഭനിമഭാനകതഭാടട പറയഭാന
ആഗ്രഹനിക്കുന. 

മനി  .   സതീകര്: അങ്ങസ രണസ മനിനനിടസ അധനികേടമടുത്തു. അങ്ങസ നല്ല നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
പറഞ. ഇനനിയുളള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള അകങ്ങയസ എഴുതനി നല്കേഭാലാം.  കേണ്ക്ലൂഡസ ടചേയ.

ശതീ  .    അനവര്  സഭാദതസ:  സര്,  സര്കഭാര്  നല്കേഭാടമനസ  പറഞ്ഞെ
പതനിനഭായനിരലാം രൂപ ഇനലാം ടകേഭാടുകഭാന സഭാധനിച്ചനിടനില്ല. കേവഭാമ്പനില് തഭാമസനിച്ചവര്കസ
ആദവലാം തുകേ നല്കുടമനഭാണസ പറഞ്ഞെതസ.  അങ്ങടന രണതരലാം സമതീപനലാം പഭാടനില്ല.
കേവഭാമ്പനില് വരഭാടത വതീടുകേളനില് കപഭായവര് ഗവണ്ടമന്റെനിടന സഹഭായനിക്കുകേയഭാണസ
ടചേയതസ. അവര് കൂടനി കേവഭാമ്പനില് വനഭാല് നമുകസ കൂടുതല് ബുദനിമുടണഭാകുമഭായനിരുന.
അവര്ക്കുലാം ആ തുകേ നല്കേണലാം. ഏറ്റവലാം അടുത നനിമനിഷലാം തടന അവരുടട ബഭാങ്കെസ
അകനണകേളനില്  ഈ  പണലാം  എതനികഭാന  സഭാധനികണടമനഭാണസ  എനനികസ
പറയുവഭാനുളളതസ.   ....(ലമകസ ഓഫെസ)
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മനി  .   സതീകര്  : ശതീ. സനി. ടകേ. ശശതീന്ദ്രന, അങ്ങസ സലാംസഭാരനിക്കൂ. 

ശതീ  .   അനവര് സഭാദതസ: സര്,..

മനി  .   സതീകര്:  ഒരു വഭാചേകേലാം കൂടനി പറഞ്ഞെസ കേണ്ക്ലൂഡസ ടചേയ.

ശതീ  .    അനവര്  സഭാദതസ:  സര്,  പുതനിയ  കകേരള  നനിര്മ്മേഭാണതനിനുകവണനി
പ്രതനിപക്ഷതനിടന്റെ   എല്ലഭാ  സകപഭാര്ടമുണസ.  ഞങ്ങളുലാം  50,000  രൂപയുടട  ടചേകസ
ഇനസ  മുഖവമന്ത്രനികസ  നല്കുകേയഭാണസ.  മുഖവമന്ത്രനിയുടട ദുരനിതഭാശഗഭാസ നനിധനിയനികലയസ
ധഭാരഭാളലാം സുഹൃത്തുകള വഴനിയുലാം പണലാം നല്കേനിയനിടണസ. പുതനിയ കകേരളതനിനുകവണനി
പ്രയത്നനിച്ചസ  ഗവണ്ടമന്റെസ  മുകനഭാടകപഭാകുകമ്പഭാള  പൂര്ണപനിന്തുണയുലാം  സഹഭായവലാം
നല്കുടമനസ മഭാത്രലാം പറയുന.

1.00 PM ]

ശതീ  .    സനി  .    ടകേ  .    ശശതീന്ദ്രന:  സര്,  പ്രകതവകേ  നനിയമസഭഭാ  സകമ്മേളനലാം
വനിളനിചകചേര്തതനിനസ  ബഹമഭാനടപട  മുഖവമന്ത്രനിടയയുലാം  ബനടപടവടരയുലാം
അഭനിനനനിക്കുന.  ബഹമഭാനടപട  മുഖവമന്ത്രനി  അവതരനിപനിച്ച  ഉപകക്ഷപടത
പൂര്ണമഭായുലാം  പനിന്തുണയ്ക്കുന.  വയനഭാടസ  എല്ലഭാ  അര്തതനിലലാം  ഒറ്റടപടകപഭാകുന
അവസയഭാണസ  ഉണഭായനിരുനതസ.  സമഭാനതകേളനില്ലഭാത  ദുരന്തമഭാണസ  ജനില്ല  ഏറ
വഭാകങ്ങണനി  വനതസ.  ജനില്ലയനില്  11  കപരഭാണസ  മരനിച്ചതസ.  1411  കകേഭാടനി  രൂപയുടട
നഷ്ടമുണഭായനി എനഭാണസ പ്രഭാഥമനികേമഭായനി കേണകഭാകനിയനിരനിക്കുനതസ. 335  കേവഭാമ്പുകേ
ളനിലഭായനി  38,250  ആളുകേടളയഭാണസ മഭാറ്റനിപഭാര്പനിച്ചനിരനിക്കുനതസ. 242  പ്രകദശങ്ങളനില്
ഉരുളടപഭാടലണഭായനി. 1256 കുടുലാംബങ്ങടള മഭാറ്റനിപഭാര്പനിച. 676 ഏകര് സലമഭാണസ
ഉരുളടപഭാടലനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  നഷ്ടടപടകപഭായതസ.  നല്ല  മുനകേരുതലകേള  സഗതീകേരനി
ച്ചതനിടന്റെ ഫെലമഭായഭാണസ വലനിയ അപകേടങ്ങള ഒഴനിവഭാകഭാന സഭാധനിച്ചതസ.  ആഗസസ  
9-നഭാണസ ദുരന്തതനിടന്റെ തുടകലാം ഉണഭാകുനതസ.  ആ സനര്ഭതനില് ബഹമഭാനടപട
മുഖവമന്ത്രനിയുമഭായനി ബനടപടസ ആര്മനി,  നഭാവനികേകസന,  ദുരന്തനനിവഭാരണകസന എനനിവടര
അനസ  ടടവകുകനരലാം  തടന  എതനിച്ചസ  വലനിയ  രതീതനിയനിലളള  രക്ഷഭാ  പ്രവര്ത
നങ്ങളനില് ഏര്ടപടഭാന കേഴനിഞ്ഞെനിരുന.  മുഖവമന്ത്രനി,  ആകരഭാഗവ വകുപ്പുമന്ത്രനി,  റവനമ്മ്യൂ
വകുപ്പുമന്ത്രനി,  കൃഷനി വകുപ്പുമന്ത്രനി,  തുറമുഖ വകുപ്പുമന്ത്രനി തുടങ്ങനിയവടരല്ലഭാലാം ജനില്ലയനില്
വനസ  ഇന  പ്രവര്തനങ്ങളകസ  കനതൃതഗലാം  ടകേഭാടുതനിടണസ.  18  കേവഭാമ്പുകേളഭാണസ
ഇകപഭാള തുടരുനതസ.  213  കുടുലാംബങ്ങളനിടല  737  കപരുണസ.  ഉരുളടപഭാടലനിലഭാണസ
വലനിയ പ്രയഭാസമുണഭായനിടളളതസ.

ഡഭാമുകേളുമഭായനി  ബനടപടഭാണസ  വലനിയ പ്രശ്നങ്ങള പറഞ്ഞെതസ.  1924-ലഭാണസ
വലനിയ ദുരന്തമുണഭായതസ.  അനസ മുല്ലടപരനിയഭാര് ഡഭാലാം മഭാത്രമഭാണസ  ഉണഭായനിരുനതസ.
ഇകപഭാള  കകേരളതനില്  82  ഡഭാമുകേളുണസ.  ഇതനിടലല്ലഭാലാം  കൂടനി  6000  മനില്ലവണ്
കേമ്മ്യൂബനികേസ  മതീറ്റര്  ടവളളമഭാണസ  കശഖരനിചവച്ചനിരനിക്കുനതസ.  ഈ  ഡഭാമുകേള
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ഇല്ലഭായനിരുനടവങ്കെനില്  കകേരളലാം  മുങ്ങനിതഭാഴുമഭായനിരുന. ബഭാണഭാസുര  സഭാഗര്
അണടകടമഭായനി  ബനടപടസ  സൂചേനിപനിച്ച  കേഭാരവങ്ങള  അവഭാസ്തവവലാം  ടതറ്റനിദരനി
പനിക്കുനതുമഭാണസ.  IMD-യുടട  കേഭാലഭാവസഭാ  പ്രവചേനതനിനസ  വവതവസ്തമഭായനി  മഴ
കൂടുതലണഭാകുന  അവസയുണഭായനി.  അവരുടട  പ്രവചേനലാംകപഭാലലാം  ടതറ്റനിച
ടകേഭാണളള കമഘകസഭാടനമഭാണസ  ഉണഭായതസ.  വയനഭാടനില് ജൂടടല  14-ാം തതീയതനി
മുതല് തടന ബഭാണഭാസുരസഭാഗര്  ഡഭാലാം  തുറനനിരുന.  അനസ  ആളുകേടളല്ലഭാലാം  മതീന
പനിടനികഭാന ഓടനിക്കൂടനിയനിരുന.  ഒരു പ്രശ്നവലാം അവനിടട ഉണഭായനിരുനനില്ല.  ആഗസസ  6
വടര  തുടര്ച്ചയഭായനി  ഡഭാമനിടല  ടവളളലാം  തുറനവനിടനിരുന.  ബഭാണഭാസുരസഭാഗര്
എര്തസ ഡഭാലാം (മണടകേഭാണസ നനിര്മ്മേനിച്ച ഏറ്റവലാം വലനിയ അണടകടസ) ആണസ. മറളള
ഡഭാമുകേളനില്നനിനസ  വവതവസ്തമഭായനി  ഡഭാലാം  തുറക്കുകേയല്ലഭാടത  മടറ്റഭാരു  മഭാര്ഗവലാം
ഉണഭായനിരുനനില്ല.  ആഗസസ 9-നസ 442 മനില്ലനി ലനിറ്റര് മഴയഭാണസ ടപയതസ. ഇത്രയുലാം മഴ
ഒരനികലലാം കരഖടപടുതനിയനിരുനനില്ല. അനസ കമഘകസഭാടനതനിടന്റെ ഫെലമഭായഭാണസ മഴ
ഉണഭായതസ.  അതനിടന്റെ ഫെലമഭായഭാണസ  ഡഭാലാം  തുറകകണനി വനതസ.  ഏറ്റവലാം  കൂടുതല്
ടവളളലാം  ഒഴുകേനികപഭാകുനതസ  പടനിഞ്ഞെഭാടറതറ,  പനമരലാം,  കകേഭാടതറ,  പുല്പളളനി,
മുളളനടകേഭാല്ലനി,  ടവളളമുണ  എനതീ  പ്രകദശങ്ങളനിലൂടടയഭാണസ.  എനഭാല്  അവനിടട
ടയഭാനമല്ല  അപകേടമുണഭായതസ.  ഉരുളടപഭാടലനിടന്റെ  ഫെലമഭായനി  ജതീവഹഭാനനി
ഉണഭായതസ  മറ്റസ  പഞഭായത്തുകേളനിലഭാണസ.  ഇതുമഭായനി  ബനടപടസ  ടതറ്റഭായ
രതീതനിയനിലളള  പ്രചേരണങ്ങള  സലാംഘടനിപനിക്കുനതു  ടകേഭാണസ  നമുകസ  ഒരനികലലാം
പ്രശ്നങ്ങളകസ പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണഭാന കേഴനിയനില്ല.  ഡഭാലാം  തുറനസ  12  ശതമഭാനലാം  ജലലാം
മഭാത്രമഭാണസ  കേബനനി  നദനിയനികലകസ  ഒഴുകനിയതസ,  ബഭാകനിടയല്ലഭാലാം  മഴടവളളമഭാണസ.
ഇതഭാണസ  കേണക്കുകേള  പറയുനതസ.  ആ  അടനിസഭാനതനിലഭാണസ  കേഭാരവങ്ങള
കേഭാകണണതസ.  അതുകപഭാടല,  വലനിയ  രതീതനിയനിലളള  മുടനഭാരുകങ്ങള  നമ്മുടട
ജനില്ലയനില്  ഉണഭായനിടണസ.  ഇവനിടട  കനരടത സൂചേനിപനിച്ച  ശതീ.  മുരളനി  തുമ്മേഭാരുകുടനി
യു.എന.ഒ.-യുടട  പ്രതനിനനിധനിയഭാണസ.  അകദ്ദേഹലാം  മുഖവമന്ത്രനിടയ  അഭനിനനനിച
ടകേഭാണഭാണസ  കലഖനങ്ങള  എഴുതനിയനിടളളതസ.  ഏറ്റവലാം  നല്ല  രതീതനിയനില്,  ഒരു
സഭാനതനിരുനസ  എല്ലഭാ  കേഭാരവങ്ങളുലാം  നനിയന്ത്രനിക്കുന  രതീതനിയനില്  കകേരളതനിടല
ജനങ്ങളകസ  വലനിയ  ആത്മവനിശഗഭാസലാം  പകേര്നടകേഭാണസ  കലഭാകേജനതതടന
അഭനിനനനിക്കുന  രതീതനിയനിലഭാണസ  കകേരളതനിടല  മുഖവമന്ത്രനി  ഇടടപടനിടളളടതനസ
ആര്കഭാണസ പറയഭാന കേഴനിയഭാതതസ.  പ്രതനിപക്ഷലാം മനസനിലഭാകകണതസ,  ജനങ്ങള
ഒറ്റടകടഭായനി, ഒകര മനകസഭാടുകൂടനി ഇന ദുരന്തടത കനരനിടഭാന നനില്ക്കുകേയഭാണസ. ആ
സനിരനികറ്റഭാടുകൂടനി  എടന്റെ  കകേരളലാം  പുതനിയ  കകേരളലാം  എന  രതീതനിയനില്  പുനര്
നനിര്മ്മേഭാണതനില്  ഏര്ടപടുകേയഭാണസ  നനിങ്ങള  എല്ലഭാവരുലാം  ടചേകയണതസ.
മനുഷവസഭാധവമഭായ കേഭാരവങ്ങള മഭാത്രമല്ല ഇന ഗവണ്ടമന്റെസ ടചേയതസ, അതനിനപ്പുറതസ
കേഭാരവങ്ങള ടചേയഭാനഭായനിരുന മുകനഭാടവനടതനസ നമുകസ കേഭാണഭാന കേഴനിയുലാം.  ആ
അടനിസഭാനതനിലഭാണസ ഇതനിടന കേഭാകണണതസ. 
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വയനഭാടസ  ജനില്ലയനില്  621  വതീടുകേള  പൂര്ണമഭായുലാം  നശനിചകപഭായനി.  9250
വതീടുകേളകസ കകേടുപഭാടുകേള സലാംഭവനിച്ചനിടണസ.  നനിരവധനി വതീടുകേള കചേഭാര്ടനഭാലനിക്കുന
സനിതനിയുണഭായനിടണസ.  അതരലാം  വതീടുകേളുടട  കേണടകടുകകണതുണസ.  വതീടസ
പൂര്ണമഭായുലാം നഷ്ടടപടവര്കസ നഭാലസ  ലക്ഷലാം രൂപ ടകേഭാടുകഭാന കേഴനിയുലാം.  എനഭാല്
ഭഭാഗനികേമഭായനി  നഭാശലാം  സലാംഭവനിച്ച  വതീടുകേളക്കുളള  കനഭാലാംസനില്  മഭാറ്റലാം  വരുതനി
പുതുകനിപണനിയഭാനഭാവശവമഭായ കേഭാരവങ്ങള ടചേയണലാം.

വയനഭാടസ  തനികേചലാം  വവവസഭായരഹനിത  ജനില്ലയഭാണസ.  കൃഷനി  ആണസ  ഏറ്റവലാം
പ്രധഭാനടപട  ജതീവനിതമഭാര്ഗലാം.  331  കകേഭാടനി  രൂപയുടട  കൃഷനിനഭാശമഭാണസ
പ്രഭാഥമനികേമഭായനി  ഇകപഭാള  കേണകഭാകനിയനിരനിക്കുനതസ.  നഷ്ടലാം  ഇനനിയുലാം
കേണകഭാകകണതുണസ.  ടനലസ ല്ല്,  വഭാഴ  തുടങ്ങനിയവയുടട  നഷ്ടമഭാണസ  പ്രധഭാനമഭായുലാം
കേണകഭാകനിയനിരനിക്കുനതസ. ദതീര്ഘകേഭാല വനിളകേളഭാണസ അവനിടടയുളളതസ. കൃഷനി വകുപസ
പ്രകതവകേലാം  ശദനികകണ  കേഭാരവങ്ങളഭാണനിതസ.  അടയ  പൂര്ണമഭായുലാം  ടകേഭാഴനിഞ
കപഭായനി,  കേഭാപനി  ടകേഭാഴനിഞടകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ.  65  കകേഭാടനി  രൂപയുടട  നഷ്ടലാം
ഉണഭാകുടമനഭാണസ കകേഭാഫെനി കബഭാര്ഡനിടന്റെ പ്രഭാഥമനികേ നനിഗമനലാം. കുരുമുളകേനിടന്റെ നഷ്ടലാം
23  കകേഭാടനി  രൂപയഭായനി  കേണകഭാകനിയനിടണസ.  അതരതനില്  വലനിയകതഭാതനിലളള
നഷ്ടമഭാണസ  ഉണഭായനിരനിക്കുനതസ.  ആളുകേളകസ  പുതനിയ  ജതീവനിതലാം  ടകേടനിപടുകഭാന
വര്ഷങ്ങള എടുക്കുലാം.  കൃഷനികഭാരുടട കൃഷനി മുഴുവന നശനിചകപഭായതുടകേഭാണസ വലനിയ
രതീതനിയനിലളള  സഹഭായങ്ങള  വയനഭാടസ  ജനില്ല  അര്ഹനിക്കുനടണന  കേഭാരവതനില്
യഭാടതഭാരു  സലാംശയവമനില്ല.  ടമഭാറകടഭാറനിയലാം  പ്രഖവഭാപനിച്ചതസ  നല്ല  കേഭാരവമഭാണസ.  ആ
ടമഭാറകടഭാറനിയലാം  പ്രഖവഭാപനിച്ച  കേഭാലടത  പലനിശ  ഒഴനിവഭാകഭാന  കേഴനിയുകമഭാടയനതസ
സലാംബനനിച്ചസ ഗവണ്ടമന്റെസ ആകലഭാചേനികണലാം. അടല്ലങ്കെനില് ടമഭാറകടഭാറനിയലാം പ്രഖവഭാപനി
ച്ചഭാലലാം കേര്ഷകേര് വതീണലാം പലനിശ ടകേഭാടുകകണ അവസയനികലയസ കേഭാരവങ്ങള വരുലാം.
ഇകഭാരവതനില്  എങ്ങടന  ഇടടപടഭാന  കേഴനിയുടമനതസ  സലാംബനനിച്ചസ  ഗവണ്
ടമന്റെനിടന്റെ  സഭാമ്പതനികേ  പരനിമനിതനിക്കുളളനില്  നനിനടകേഭാണസ  ആകലഭാചേനികഭാന
കേഴനിയണലാം.

കകേരളതനില്  ഏറ്റവലാം  കൂടുതല്  പഭാല്  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന  രണഭാമടത
ജനില്ലയഭാണസ വയനഭാടസ.  മൃഗസലാംരക്ഷണ കമഖലയനില് 12 കകേഭാടനി രൂപയുടട നഷ്ടമഭാണസ
കേണകഭാകനിയനിരനിക്കുനതസ. ലക്ഷകണകനിനസ ലനിറ്റര് പഭാല് ഒഴുകനി കേളകയണനിവന.
രണസ  ദനിവസലാം  പഭാല്  അളകഭാന  കേഴനിഞ്ഞെനില്ല.  191 പശുകള,  എരുമ,  പനനി
മുതലഭായവയുലാം ചേത്തു. 22,657  കകേഭാഴനികേളുലാം  18000  കേഭാടകേളുലാം ഒലനിച്ചസ കപഭാവകേകയഭാ
നഷ്ടടപടുന അവസ ഉണഭാവകേകയഭാ ടചേയനിടണസ.  പശുകള  നഷ്ടടപടനിടല്ലങ്കെനിലലാം
അവയസ  തതീറ്റപ്പുലസ ല്ല്  ഉളടപടടയുളളവ  ലഭവമല്ലഭാത  അവസയഭാണസ.  മഴകഭാലലാം
ആയതുടകേഭാണസ പുലസ ല്ല്  വചപനിടനിപനികഭാന കേഴനിയനില്ല.  മഴ കേഴനിഞ്ഞെഭാല് മഭാത്രകമ പുലസ ല്ല്
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വചപനിടനിപനികഭാന  സഭാധനിക്കൂ.  അതുടകേഭാണസ  തതീറ്റയനില്ലഭാത  അവസയനികലയസ
കേഭാരവങ്ങള വരനികേയഭാണസ. ടവറ്ററനിനറനി കഡഭാകര്മഭാടര പ്രകതവകേ സലാംഘമഭായനി ഓകരഭാ
പഞഭായതനിലലാം  അയയഭാന  കേഴനിയണലാം.  വയനഭാടസ  ജനില്ലയനില്  60000  ലനിറ്റര്
പഭാലനിടന്റെ  ഉത്പഭാദനലാം  കുറഞ്ഞെനിരനിക്കുകേയഭാണസ.  കേഭാര്ഷനികേ  പ്രതനിസനനി
ഉണഭായകപഭാള  വയനഭാടസ  ജനില്ല  പനിടനിചനനിനതസ  ക്ഷതീരകമഖലയനിലൂടടയഭാണസ.  ആ
കമഖല  ഇകപഭാള  ആടകേ  തകേര്നകപഭായനിടണസ.  അതുടകേഭാണസ  മൃഗസലാംരക്ഷണ
വകുപനിടന്റെ  പ്രകതവകേ  ശദ  ആ  കമഖലയനില്  ഉണഭാകേണലാം.  ക്ഷതീരകേര്ഷകേരുടട
കേടങ്ങളകസ ആശഗഭാസപരമഭായ നടപടനികേള സഗതീകേരനികഭാന കേഴനിയണലാം.  ക്ഷതീരവഭായ
എടുതവര്ക്കുകവണനി എടന്തല്ലഭാലാം കേഭാരവങ്ങള ടചേയഭാന കേഴനിയുടമനതസ സലാംബനനിച്ചസ
ആകലഭാചേനികണലാം.  ടവറ്ററനിനറനി  യൂണനികവഴനിറ്റനിയുടട  തുമ്പൂര്മൂഴനിയനിലളള  40-ഓളലാം
ടവച്ചൂര്  പശുകള  ഒലനിചകപഭായനിടണസ.  അകഭാരവതനിലലാം  പ്രകതവകേ  ശദ
ഉണഭാകേണലാം.  1748  കേനികലഭാമതീറ്റര്  കറഭാഡുലാം  9  പഭാലങ്ങളുലാം  പൂര്ണമഭായുലാം  തകേര്ന
കപഭായതനിനസ 178 കകേഭാടനി രൂപയുടട നഷ്ടമഭാണസ കേണകഭാകനിയനിരനിക്കുനതസ. ഗ്രഭാമതീണ
കറഭാഡുകേളുടട പുനരുദഭാരണതനിനസ വലനിയ കേഭാരവങ്ങള ടചേയഭാന കേഴനിയണലാം.

കതഭാടലാം  കമഖലയനില്  ഗവണ്ടമന്റെസ  സജതീവമഭായനി  ഇടടപട.  കതഭാടലാം
ടതഭാഴനിലഭാളനികേളകസ  പ്രകതവകേമഭായനി  15  കേനികലഭാ  അരനി  ടകേഭാടുകഭാന
തതീരുമഭാനനിച്ചനിടണസ.  ഓണകഭാലതസ അരനിയുലാം കേനിറലാം മറകേഭാരവങ്ങളുടമല്ലഭാലാം എതനിച.
ആദനിവഭാസനി ജനവനിഭഭാഗങ്ങളകസ  15  കേനികലഭാ അരനിയുലാം മറ്റസ സഭാധനങ്ങളുടമല്ലഭാലാം ഇന
സമയതസ  ടകേഭാടുകഭാന  ശദനിച.  ഒരു  മഭാസകഭാലകതയസ  ആദനിവഭാസനികേളകസ
ടകേഭാടുകഭാനുളള  അരനി  കസഭാകസ  ടചേയനിടണസ.  കേവഭാമ്പനില്  കേഴനിയുന  ആളുകേളകസ
മഭാകവലനി  കസഭാര്  വഴനി  അരനി  ടകേഭാടുക്കുനതനിനുളള  തതീരുമഭാനലാം  എടുതനിടണസ.  ഒരു
പഞഭായതനില്  മഭാത്രമഭാണസ  മഭാകവലനി  കസഭാര്  ഇല്ലഭാതതസ.  പടനികേജഭാതനി
ജനവനിഭഭാഗങ്ങളകസ  5,000  രൂപയുലാം  പടനികേവര്ഗ  ജനവനിഭഭാഗങ്ങളകസ  10,000
രൂപയുലാം  പ്രകതവകേമഭായനി  ടകേഭാടുകഭാന  തതീരുമഭാനനിച്ചനിടണസ.  ഇന  പ്രശ്നങ്ങള  വലനിയ
അനുഭവങ്ങളഭായനി  കേഭാണഭാന  കേഴനിയണലാം.  ഒരു  പുതനിയ  കകേരളലാം  സൃഷ്ടനിക്കുകമ്പഭാള
ഭഭാവനിയനില് ഇതസ ആവര്തനികഭാതനിരനികഭാനുളള എല്ലഭാ നനിലപഭാടുകേളുലാം സഗതീകേരനികഭാന
കേഴനിയണലാം.  വയനഭാടനികലയസ പ്രകതവകേ വനിദഗ്ദ്ധ സലാംഘടത അയയഭാനുളള നനിലപഭാടസ
ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  ഭഭാഗത്തുനനിനണഭാകേണലാം.  പല  സലത്തുലാം  ആളുകേളകസ
തഭാമസനികഭാന  കേഴനിയഭാത  അവസയുളളതനിനഭാല്  അതനിനഭാവശവമഭായ  നനിലപഭാടസ
സഗതീകേരനികണലാം.  എവനിടട  വതീടസ  വയണലാം,  എവനിടട  കൃഷനി  ടചേയണലാം,  കൃഷനി
സലങ്ങളുലാം  വതീടസ  വയഭാനുളള  സലങ്ങളുലാം  സലാംബനനിചലാം  ടകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ
തനിനുടമല്ലഭാലാം  പ്രകതവകേലാം  നനിയമങ്ങള  നടപനിലഭാകഭാന  കേഴനിയണലാം.  അതനില്
യഭാടതഭാരു വനിടവതീഴ്ചയുലാം ടചേയഭാന പഭാടനില്ല.
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പുഴകയഭാരങ്ങള  നല്ലതുകപഭാടല  സലാംരക്ഷനികണലാം.  അവനിടട  തഭാമസനിക്കുന
ആളുകേടള  മഭാറ്റനിപഭാര്പനികഭാനുളള  നടപടനി  സഗതീകേരനികണലാം.  ഇഷ്ടലാംകപഭാടല
വനകൂടനിയനിടള മണല് എങ്ങടന കശഖരനികഭാലാം എനതുസലാംബനനിച്ചസ ഗവണ്ടമന്റെസ
തതീരുമഭാനടമടുകണലാം.  അടല്ലങ്കെനില്  കുകറകഴനിയുകമ്പഭാള  ആളുകേള  മണല്
വഭാരനിടകഭാണകപഭാകുന  അവസയുണഭാകുലാം.  ആ  മണല്  സലാംരക്ഷനികഭാനുലാം  കേലസ ല്ല്
എടുകഭാനുലാം  ആവശവമഭായ  നനിലപഭാടസ  സഗതീകേരനികഭാന   കേഴനിയണലാം.  കേഭാര്ഷനികേ
കമഖലയനിലലാം  കേച്ചവടകഭാരുടട  കേഭാരവതനിലലാം   എന്തസ  ടചേയഭാന  കേഴനിയുടമനതസ
സലാംബനനിച്ചസ ആകലഭാചേനികണലാം.

എടന്റെ  മണ്ഡലതനില്  11  പഞഭായത്തുകേളഭാണുളളതസ.  അവനിടട  ഒരു  കബഭാടസ
മഭാത്രമഭാണസ  ഉണഭായനിരുനതസ.  മുഖവമന്ത്രനി  ഇടടപടസ  നഭാവനികേകസനയുടട  കബഭാടസ
എതനിച്ചതുടകേഭാണഭാണസ  രക്ഷടപടഭാന സഭാധനിച്ചതസ.  അതുടകേഭാണസ ഫെയര്കഫെഭാഴനിടന്റെ
പ്രവര്തനലാം കുറചകൂടനി ടമച്ചടപടുതഭാന കേഴനിയണലാം. 

ഭഭാവനിയനില്  പ്രളയലാം  ആവര്തനികഭാതനിരനികഭാന  എടന്തല്ലഭാലാം  കേഭാരവങ്ങള
ടചേയഭാന കേഴനിയുടമനതസ സലാംബനനിച്ചസ പഠനലാം നടതഭാന കേഴനിയണലാം.  പരനിസനിതനി
പഠനലാം  നല്ലതുകപഭാടല  നടതനി  പഞഭായതസ  അടനിസഭാനതനില്  കകേരള  കസറ്റസ
ഡനിസഭാസര്  മഭാകനജസ ടമന്റെസ  അകതഭാറനിറ്റനിടയ ശകനിടപടുതനി  അവര്കഭാവശവമഭായ
സഭാധനങ്ങള എതനികണലാം.  പുഴകയഭാരങ്ങളനില് തഭാമസനിക്കുന മുഴുവന ആദനിവഭാസനി
കേടളയുലാം  ദുര്ബല  ജനവനിഭഭാഗങ്ങടളയുലാം  മഭാറ്റനിപഭാര്പനികഭാനുളള  പദതനി  തയഭാറഭാ
കണലാം.  ഇന  പ്രളയലാം  വലനിടയഭാരു  പഭാഠമഭായനി  എടുകണലാം.  ഇതനിടന  കനരനിടഭാനുലാം
പുനര്നനിര്മ്മേഭാണതനിനുലാംകവണനി കകേരളജനത ഒറ്റടകടഭായനി നനില്കണലാം. 400 ടണ്
അരനിയഭാണസ  വയനഭാടനികലയസ  വനനിരനിക്കുനതസ.  ആന്ധ്രഭാപ്രകദശസ,  തമനിഴഭാടസ,  ടതലങ്കെഭാന,
കേര്ണഭാടകേ,  മഹഭാരഭാഷ്ട്ര  തുടങ്ങനിയ  സലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനസ  സഭാധനങ്ങള
അയച്ചനിടണസ.  ആ കയഭാജനിപസ  തുടര്നലാം ഉണഭാകേണലാം.  അതനിനുകവണനി ഒറ്റടകടഭായനി
നനില്കഭാനുളള  സമതീപനമഭാണസ  കവണതസ.  പരസരലാം  കുറ്റലാം  പറയുന  രതീതനിയല്ല
ഉണഭാകകേണടതനസ ഈ അവസരതനില് അറനിയനിക്കുകേയഭാണസ.

ശതീ  .    സണനി  കജഭാസഫെസ:  സര്,  ഉപകക്ഷപടത  പനിന്തഭാങ്ങുന.

സലാംസഭാനടതഭാടഭാടകേയുണഭായ ദുരനിതങ്ങളുമഭായനി തഭാരതമവലാം ടചേയ്യുകമ്പഭാള കേണ്ണൂരനില്

സലവനിസ്തൃതനി കുറവഭാണസ.  ഇരനിടനി തഭാലൂകസ,  കപരഭാവര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം,  സമതീപ

ത്തുള  ഉളനികല്  പഞഭായതസ  ഉളടപടടയുള  വനിസ്തൃതനി  കുറഞ്ഞെ  സലങ്ങളനില്

ബഭാധനിച്ച ദുരനിതങ്ങളുടട രൂക്ഷത വളടര കൂടുതലഭായനിരുന.  ഉരുളടപഭാടല്,  മണനിടനിച്ചനില്,

മണസ  വനിണകേതീറനി  വതീടുകേളനില്  തഭാമസനികഭാന  സഭാധനികഭാത  സഭാഹചേരവലാം
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എനനിവടയല്ലഭാമുണഭായനി.  ഉരുളടപഭാടലനിടന ത്തുടര്നണഭായ ടവളപഭാച്ചനിലനില് ഒരു

വതീടനിടന്റെ  ഭനിതനി  തകേര്നസ   കകേഭാണ്കതീറ്റസ  സഭാബസ  തഭാകഴയ്ക്കുവതീണസ  ആ വതീടനിലണഭാ

യനിരുന  ലഷനനി,  കതഭാമസസ  എനനിവരുലാം പുഴയനില്  വതീണസ   ആളുകേള  മരനിച്ച

സലാംഭവങ്ങളുമുണഭായനി. ഇരനിടനി-കപരഭാവര് ടമയനിന റൂടനിടല ടകേ.എസസ.ടനി.പനി. കറഭാഡനില്

മരലാം  വതീണസ  ഓകടഭാറനിക്ഷയനില്  യഭാത്ര  ടചേയനിരുന  സനിതഭാര  എന  ടപണ്കുടനി

മരനിക്കുകേയുലാം  കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങളകസ  പരനികകല്ക്കുകേയുലാം  ടചേയ.  കൂടഭാടത  നനിരവധനി

നഭാശനഷ് ടങ്ങളുലാം  ഉണഭായനിടണസ.  അതനിടന്റെ  കേണക്കുകേടളല്ലഭാലാം  കശഖരനിച്ചനിടണസ.

രക്ഷഭാപ്രവര്തനങ്ങളകഭായനി  മന്ത്രനിമഭാര്,  ജനപ്രതനിനനിധനികേള,  തകദ്ദേശഭരണ

സഭാപനങ്ങളനിടല  ഉകദവഭാഗസര്,  രഭാഷ്ട്രതീയ  പഭാര്ടനി   കനതഭാകള  എനനിവരുലാം

അവനിടട എതനിയനിരുന.  വതീടുകേളുടട നഷ്ടപരനിഹഭാരമഭായനി 4 ലക്ഷലാം രൂപടയനള

ഒരു  പ്രഖവഭാപനമുളതഭായനി  മനസനിലഭാക്കുന.  അതസ  കപഭാര,  യഥഭാര്ത  നഷ്ടലാം

കേണകനിടലടുതസ വതീടുകേളുടട പുനര്നനിര്മ്മേഭാണതനിനഭാവശവമഭായ സലാംഖവ നല്കേഭാന

കേഴനിയണലാം. പഴയ സനിതനിയല്ല പുനനഃസഭാപനിക്കുകേടയനസ ബഹമഭാനടപട മുഖവമന്ത്രനി

പറഞ. പഴയതനികനകഭാള കമഭാശമഭായ സനിതനി വരഭാടത അതനികനകഭാള ടമച്ചടപട

സനിതനിയുണഭാകഭാന  സഭാധനികണലാം.  കേല്പറ്റ  എലാം.എല്.എ.  പറഞ്ഞെതുകപഭാടല

കകേടുപഭാടുകേള  സലാംഭവനിച്ച  വതീടുകേളകസ  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  നല്കുകമ്പഭാള  അതസ

പൂര്ണമഭായുലാം പുനര്നനിര്മ്മേനികകണതുടണങ്കെനില്,  മണ്കേടകയഭാ ഓടുകമഞ്ഞെകതഭാ ആയ

വതീടുകേളകസ  വനികല്ലജസ  ഓഫെതീസര് ഒരു ലക്ഷലാം  രൂപയഭാണസ  എഴുതുനടതങ്കെനില്,  ആ

കകേഭാസസ  കനഭാകനിയല്ലഭാടത  സുരക്ഷനിതമഭായനി  അതസ  പുനര്നനിര്മ്മേനികഭാനഭാവശവമഭായ

ഫെണസ  ടചേലവഴനികഭാന സഭാധനികണലാം.  ഏതഭായഭാലലാം  കകേഭാടനികണകനിനസ  രൂപയുടട

നഭാശലാം വനനിടളതനിനസ പരനിഹഭാരമുണഭാകനിടകഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ. 

ഭൂമനി  പൂര്ണമഭായുലാം  നഷ്ടടപടതനിടന്റെ  കേണടകടുകകണതസ  റവനമ്മ്യൂ  അധനികേഭാ

രനികേളഭാകണഭാ  കൃഷനി  വകുപഭാകണഭാ  എനളതസ  സലാംബനനിച്ച  ആശയക്കുഴപലാം

നനിലനനില്ക്കുകേയഭാണസ.  ഭൂമനി  പൂര്ണമഭായുലാം  ഒലനിചകപഭായ  സലങ്ങളുമുണസ.  ഭൂമനി

വനിണകേതീറുന പ്രതനിഭഭാസലാം വയനഭാടനിലലാം കേണ്ണൂരനിടല ഇരനിടനി - കപരഭാവര് കമഖലയനിലലാം

ഇടുകനിയനിലമഭാണസ  കൂടുതലഭായുലാം  കേണനിടളതസ.  അതനിനസ  പരനിഹഭാരമുണഭാകഭാനുള

പഠനങ്ങള  കവണലാം.  അതരതനിലള   സലങ്ങള   ഉടമസര്  വനിടനല്കേഭാന

തയഭാറഭാടണങ്കെനില് അവര്കസ പ്രതനിഫെലലാം നല്കേനി ആ സലലാം ഗവണ്ടമന്റെസ ഏടറ്റടുതസ

റവനമ്മ്യൂ  ഭൂമനിയഭാകയഭാ  വനഭൂമനിയഭാകയഭാ  മഭാറ്റനി  അവടര  പുനരധനിവസനിപനികഭാനുള

നടപടനികേള സഗതീകേരനികണലാം. 
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കറഭാഡുകേളുടടയുലാം  പഭാലങ്ങളുടടയുലാം  കേഭാരവലാം  എല്ലഭാവര്ക്കുമറനിയഭാലാം.   ഗ്രഭാമതീണ
കറഭാഡുകേടള  കേഴനിയുനത്ര  പനി.എലാം.ജനി.എസസ.ലവ.  (പ്രധഭാനമന്ത്രനി  ഗ്രഭാമ  സഡകേസ
കയഭാജന) പദതനിയനില് ഉളടപടുതഭാന ശമനികണലാം. പഞഭായത്തുകേളകസ പ്രകതവകേ
ധനസഹഭായലാം നല്കേണലാം.  പനി.ഡബത്യു.ഡനി.  കറഭാഡുകേളുടട കേഭാരവങ്ങടളക്കുറനിച്ചസ മന്ത്രനി
പഠനിച്ചനിടണസ.  കേണ്ണൂരനിലണഭായ  ഉരുള  ടപഭാടലനിടനത്തുടര്നസ  കേണ്ണൂരനില്നനിനസ
ലമസൂരനികലയ്ക്കുള  ലമസൂര്  -  ബഭാലാംഗ്ലൂര്  ചുരലാംപഭാത  വഴനിയുള  ബസസ  ഗതഭാഗതലാം
ഇകപഭാള  പൂര്ണമഭായുലാം  നനികരഭാധനിച്ചനിരനിക്കുകേയഭാണസ.  വയനഭാടനികലയ്ക്കുള  പഭാല്ചരലാം
കറഭാഡസ  തടസടപടനിരനിക്കുനതസ  പുനര്നനിര്മ്മേനികണലാം.  സജതീവ  പരനിഗണനയനിലള
കേയറ്റലാം  കുറഞ്ഞെ  സമഭാന്തരപഭാതയസ  ആവശവമഭായ  നടപടനികേള  സഗതീകേരനികണലാം.
പ്രളയലാം  ബഭാധനിച്ച  നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനിടല   എലാം.എല്.എ.  മഭാര്കസ  10  കകേഭാടനി
രൂപടയങ്കെനിലലാം  ആസ്തനി  വനികേസന  ഫെണഭായനി  അധനികേലാം  നല്കേണടമനസ  ഞഭാന
അഭവര്തനിക്കുകേയഭാണസ.  

കേസ്തൂരനിരലാംഗന/മഭാധവസ ഗഭാഡ്ഗനില്  റനികപഭാര്ടസ  പരനിഗണനികഭാതതസ
ടകേഭാണഭാണസ ഈ ദുരന്തമുണഭായടതനസ പറഞ്ഞെഭാല് അതസ വനിശഗസനികഭാന കേഴനിയനില്ല.
കേഴനിഞ്ഞെ  തവണ  കേര്ണഭാടകേ  ഉളവനതനില്  12  സലതഭാണസ  ഉരുളടപഭാടനിയ
ടതങ്കെനില്  ഇപ്രഭാവശവലാം  എടന്റെ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലതനിടല  അമ്പഭായകതഭാടനില്
(കകേരള വനതനില്) ഉരുള ടപഭാടനി. അതഭാണസ ടനി. വനി. ചേഭാനലകേളനിടലഭാടക പ്രധഭാന
വഭാര്തയുടട ഭഭാഗമഭായനി പലകപഭാഴുലാം കേഭാണനിചടകേഭാണനിരുനതസ.  വനഭാതനിര്തനിയനില്
നനിനലാം  നഭാലസ  കേനികലഭാമതീറ്റര്  ഉളനിലഭാണസ  ഈ  ഉരുളടപഭാടലണഭായനിടളതസ.
കേര്ണഭാടകേ സലാംസഭാനതനിടന്റെ ഏറ്റവലാം വലനിയ ടൂറനിസസ കകേന്ദ്രമഭായ കൂര്ഗസ ജനില്ലയനിലലാം
ശകമഭായ ഉരുള ടപഭാടലലാം മണനിടനിച്ചനിലലാം ഉണഭാകുകേയുലാം  20  ആളുകേള മരനിക്കുകേയുലാം
60  കപടര  കേഭാണഭാതഭാവകേയുലാം  ടചേയ.  അതുടകേഭാണസ  കേസ്തൂരനിരലാംഗന  റനികപഭാര്കടഭാ
മഭാധവസ  ഗഭാഡ്ഗനില്  റനികപഭാര്കടഭാ  പരനിഗണനികഭാതതഭാണസ  ഇതനിടന്റെ  വനിഷയടമനസ
പറഞ്ഞെഭാല് അതലാംഗതീകേരനിക്കുനതസ സഭാമഭാനവബുദനികസ നനിരക്കുനതല്ല. 

എല്ലഭാ സഹഭായങ്ങളുലാം കതടണലാം.  കകേന്ദ്ര സഹഭായലാം കൂടുതലഭായനി ലഭവമഭാകഭാന
നനിയമസഭ  ആവശവടപടണലാം.  വനികദശ  ഏജനസനികേള  സഹഭായനിക്കുടമങ്കെനില്
അവരുടട  സഹഭായവലാം  കതടണലാം.  എ.ഡനി.ബനി.   (Asian  Development  Bank)
ഉളടപടടയുള  വഭായഭാ  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം  ഉപകയഭാഗടപടുതണലാം.  ആരുടടയുലാം
കേരണതടനികഭാനുലാം  ആടരയുലാം കേരനി  ഓയനില് ഒഴനികഭാനുലാം കകേരളലാം  തയഭാറഭാകേരുതസ.
എല്ലഭാ  വഭായകേളുലാം  എല്ലഭാ  സഹഭായങ്ങളുലാം  സഗതീകേരനിച്ചസ  ഇതനില്നനിനലാം  കേരകേയറഭാന
ഒനനിചനനില്കഭാലാം. 
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ശതീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില്  കുമഭാര്:  സര്,  ഉപകക്ഷപടത  പനിന്തഭാങ്ങുന.
മഹഭാപ്രളയതനിനുമുമ്പസ  മലയഭാളനികേള  ഭയടപടനിരുനതസ  മുല്ലടപരനിയഭാര്  ഡഭാലാം
ടപഭാടനിയഭാലണഭാകുന  ദുരന്തലാം  എത്ര  വലതഭാകുടമനഭായനിരുന.  പകക്ഷ  ഇനസ  ഈ
ഡഭാമുകേളുടട  ഷടറുകേള  തുറനഭാലണഭാകുന  ദുരന്തതനിടന്റെ  ഭയഭാശങ്കെകേളുലാം
ഭയടപടുതലകേളുമഭാണസ  കകേരളലാം  കനരനിടുനതസ.  ഇടതഭാരു  ദുരഭനിമഭാന  പ്രശ്നമഭായനി
എടുകകണ  കേഭാരവമനില്ല.  പ്രളയലാം  അതനിപ്രളയമഭായതസ  ഡഭാമുകേള  തുറന  വനിടതനിടല
പഭാളനിച്ചയഭാടണനളതസ  അലാംഗതീകേരനികഭാന  തയഭാറഭായനിടല്ലങ്കെനില്  നവകകേരള
സൃഷ്ടനിടയനളതസ ഒരു തുടര്പ്രകനിയയഭായനി  എല്ലഭാ വര്ഷങ്ങളനിലലാം നടകതണനിവരുലാം.
കേഭാലവര്ഷലാം  ഇനനിയുലാം  വരുലാം.  കേഭാലവര്ഷവലാം  ഡഭാമുകേളുലാം  ഒരുമനിചകചേരുന
സഭാഹചേരവതനിലണഭാകുന  പ്രയഭാസങ്ങള  എങ്ങടന  ഇല്ലഭാതഭാകഭാടമനതനിടന
ക്കുറനിച്ചസ  കേഭാലവര്ഷതനിനുമുമ്പുതടന  ജലവനിഭവ  വകുപ്പുലാം  ലവദത്യുതനി  വകുപ്പുലാം
ഡനിസഭാസര്  മഭാകനജ് ടമനലാം  കൂടനിയനിരുനസ  ചേര്ച്ച  ടചേയണലാം.  ഇനനിയുലാം  ഇത്രയുലാം
വലനിടയഭാരു ദുരന്തതനികലയസ കകേരളടത തളനിവനിടഭാനുള സഭാഹചേരവമുണഭാകേരുതസ.

പ്രളയടത  കനരനിടുന  കേഭാരവതനില്  എല്ലഭാവരുലാം  ഒറ്റടകടഭായനി  നനിന.  ഒരു
ദുരന്തമുണഭായനികഴനിഞ്ഞെഭാല്  നടക്കുന  കേവര്ച്ചകയഭാ  ടകേഭാളകയഭാ  ഒനമനില്ലഭാടത
കകേരളലാം  മഭാതൃകേ  കേഭാണനിചടവനസ  കലഭാകേ  മഭാധവമങ്ങളകപഭാലലാം  പറഞ.  പകക്ഷ
അതനിനനിടയനില് ഗവണ്ടമന്റെസ ഒരു ടകേഭാള നടതനിയതസ ഞഭാന സൂചേനിപനിക്കുകേയഭാണസ.
ജനങ്ങള കേവഭാമ്പനില്നനിനസ  വതീടനിടലതനിയകപഭാള ടപനഷനനിടല്ലന കനഭാടതീസഭാണസ
അവര്കസ  കേനിടനിയതസ.  കേഭാറുലാം  ബസ്സുടമഭാടക  ഉടണനതഭാണസ  കേഭാരണലാം.  ഒരു
ലസകനിള  കപഭാലമനില്ലഭാത  ആളുകേളകസ  കേഭാറുടണന  കപരനില്  കക്ഷമടപനഷന
ഒഴനിവഭാക്കുകേയഭാണസ.  ഇനസ നഭാടനില് മുഴുവന നടക്കുനതസ പകരതരുടട സലാംഗമമഭാണസ.
ഈ  ഗവണ്ടമന്റെസ  ജതീവനിച്ചനിരനിക്കുനവടര  മരനിച്ചവരുടട  പടനികേയനില്  ഉളടപടുതനി
യനിരനിക്കുന.  ദുരനിതഭാശഗഭാസ  കേവഭാമ്പനില്  രജനിസര്  ടചേയകപഭായ  ആളുകേടള
ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  കക്ഷമടപനഷടന്റെ  കേഭാരവതനില്  മരനിച്ചവരുടട  പടനികേയനിലഭാണസ
ഉളടപടുതനിയനിടളതസ.  എല്ലഭാവരുലാം  പ്രയഭാസങ്ങള കനരനിട  ഈ സഭാഹചേരവതനില്
ഒരു മഭാസടത ടപനഷനുകവണനി കകേഴുന ജനങ്ങളക്കു മുമ്പനില് ഇതരതനിലള
തതീരുമഭാനങ്ങടളടുകരുതസ.  അനര്ഹരഭായനിടളവടര  മഭാറ്റനിനനിര്തനി  മുനകേഭാലങ്ങളനില്
ടകേഭാടുതതുകപഭാടല  അര്ഹരഭായ  എല്ലഭാവര്ക്കുലാം  ടപനഷന  നല്കേഭാനുള  നടപടനി
യുണഭാകേണടമനസ സൂചേനിപനിക്കുകേയഭാണസ. 

മലപ്പുറലാം  ജനില്ലയുടട  സഭാഹചേരവടതക്കുറനിച്ചസ  ഞഭാന  പ്രകതവകേനിച്ചസ  പറകയണ
കേഭാരവമനില്ല.  ബഹമഭാനടപട ടചേയറനിനസ  അറനിയഭാവനതുകപഭാടല ടപഭാനഭാനനി കമഖല
തതീരകദശമഭാടണങ്കെനില് എടന്റെ കമഖല മലകയഭാര കമഖലയഭാണസ.  മലപ്പുറലാം ജനില്ലയനില്
ഏറ്റവലാം  വലനിയ  കൃഷനിനഭാശമുണഭായതസ  എടന്റെ  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലതനിലഭാണസ.
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ഏതഭാണസ  20  കകേഭാടനികയഭാളലാം രൂപ  നഷ്ടമുണഭായനി. കേരുവഭാരക്കുണസ പഞഭായതനില്
മഭാത്രലാം  ഏതഭാണസ  5  കകേഭാടനികയഭാളലാം  രൂപ  നഷ്ടമുണഭായനി.  കേരുവഭാരക്കുണസ  പഞഭായ
തനിടല  62  ടഹകര്  സലതസ  ഇനസ  കൃഷനി  ടചേയഭാന  സഭാധനികഭാത
സഭാഹചേരവമഭാണസ.  അതസ  അസസസ  ടചേയഭാനുളള  അധനികേഭാരലാം  തങ്ങളകനിടല്ലനഭാണസ
അഗ്രനികേളച്ചര്  ഡനിപഭാര്ടസടമനലാം  റവനമ്മ്യൂ  ഡനിപഭാര്ടസടമനലാം  പറയുനതസ.  ഇതരലാം
കേഭാരവങ്ങള  അസസസ  ടചേയഭാനുള  അധനികേഭാരലാം  ആര്കഭാടണനസ  ഗവണ്ടമന്റെസ
തതീരുമഭാനനികണടമനഭാണസ എനനികസ സൂചേനിപനികഭാനുളതസ. 

വതീടുകേള  നഷ്ടടപട  കേഭാരവതനില്  എടന്റെ  ജനില്ലയനിടല  തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനങ്ങളനിടല കമധഭാവനികേളുലാം എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലാം പടങ്കെടുതസ കയഭാഗലാം കചേര്ന.
അനസ ലഭനിച്ച കേണക്കുലാം ഇനസ രഭാവനിടല ലഭവമഭായ  കേണക്കുലാം രണഭാണസ.  ഇതരലാം
കേഭാരവങ്ങളനില്   അര്ഹതടപട  ഒരഭാളക്കുകപഭാലലാം  ആനുകൂലവങ്ങള  നനികഷധനിക്കുന
സഭാഹചേരവമുണഭാകേരുതസ.  കൃഷനിയുടട  കേഭാരവതനിലഭായഭാലലാം  അതുകപഭാടല  മറ്റസ  നഭാശ
നഷ്ടങ്ങളുടട കേഭാരവതനിലഭായഭാലലാം  അസസസ ടചേയ്യുന കേഭാരവങ്ങളനില് വളടര കൃതവത
യുണഭാകനി  അവര്കസ  ലഭവമഭാകകേണ  ആനുകൂലവങ്ങള  ലഭവമഭാകഭാന  ശമനികണലാം.
ഇവനിടട സൂചേനിപനിച്ചതുകപഭാടല,  ടവളലാം കേയറനിയ എല്ലഭാ വതീടുകേളക്കുലാം  10,000  രൂപ
ലഭനിക്കുടമനഭാണസ  പറഞ്ഞെതസ,  എനഭാല് ഇനസ  പറയുനതസ  48  മണനിക്കൂര്  ടവളലാം
നനിടനങ്കെനില് മഭാത്രകമ അതസ ലഭവമഭാകുകേയുള  എനഭാണസ.  എത്ര മണനിക്കൂര് ടവളലാം
നനിന്നൂടവനല്ല,  ടവളലാം  കേയറനിയതനിടന്റെ  ബുദനിമുടസ  അനുഭവനിക്കുന  എലാം.എല്.എ.-മഭാര്
ഈ നനിയമസഭയനിലണസ. അതുടകേഭാണസ എത്ര മണനിക്കൂര് ടവളലാം നനിന എനളതല്ല
പഭാവടപട  ആളുകേടള  സലാംബനനിച്ചനിടകതഭാളലാം  ടവളലാം  കേയറനികഴനിഞ്ഞെഭാല്  അതസ
ഏറ്റവലാം  പ്രയഭാസമുണഭാക്കുന  ഒനഭാണസ.  അതുടകേഭാണസ  സമയതനിടന്റെ  കേണകസ
വചടകേഭാണസ ആ പടനികേയനില്നനിനസ  ആളുകേടള മഭാറ്റനിനനിര്ത്തുന സഭാഹചേരവമുണഭാകേ
രുടതനഭാണസ എനനികസ സൂചേനിപനികഭാനുളതസ. 

സനജനവകറഷനുമഭായനി  ബനടപട  കേഭാരവങ്ങള  വണ്ടൂര്  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലതനില് ഇതുവടര ലഭവമഭായനിടനിടല്ലനകൂടനി സൂചേനിപനിക്കുന. വണ്ടൂര് നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലടത  സലാംബനനിച്ചനിടകതഭാളലാം  തകേര്ന  പഭാലങ്ങളുടടയുലാം  കറഭാഡുകേളുടടയുലാം
കേണക്കുകേള  വളടര  ഭയഭാനകേമഭാണസ.  കകേരളതനില്  മഭാത്രമല്ല  ഇന്തവയനില്  മുഴുവന
സമൂഹ മഭാധവമങ്ങളനില് ചേര്ച്ചയഭായ,  വനിളലനിലൂടട ഒരു കറഭാഡസ  ഒനനിച്ചസ   തകേര്ന
കപഭായതസ എടന്റെ നനികയഭാജകേ മണ്ഡലതനിലഭാണസ. ഒടനവധനി പഭാലങ്ങള ഒലനിചകപഭായ
സഭാഹചേരവമുണഭായനി.  ഇതരലാം  കേഭാരവങ്ങളനിടലഭാടക  യഥഭാര്ത  കേണകസ  അസസസ
ടചേയസ  നഷ്ടങ്ങള തനിടടപടുതനി അതനിനസ ആനുപഭാതനികേമഭായനി അതരലാം നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലങ്ങളനില്  സഹഭായലാം  എതനികഭാന  നമുകസ  കേഴനിയണലാം.  എങ്കെനില്  മഭാത്രകമ
ഉകദ്ദേശനിക്കുന  രതീതനിയനിലള  നവകകേരള  സൃഷ്ടനി  സഭാദവമഭാകുകേയുള.  അതുടകേഭാണസ
അടനിവരയനിടസ  പറയുന,  നവകകേരള  സൃഷ്ടനിടയനളതസ  തുടര്  പ്രകനിയയഭാകേഭാടത
മഭാറണടമങ്കെനില് ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ ഭഭാഗത്തുനനിനലാം വന വതീഴ്ചകേള ഇനനി  വരനിടല്ലനസ
ഉറപ്പുവരുതഭാനുളള സഭാഹചേരവലാം കൂടനിയുണഭാകേണടമനസ അഭവര്തനിക്കുകേയഭാണസ.
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ശതീ  .    കറഭാഷനി അഗസനിന:  സര്,  ഉപകക്ഷപടത പനിന്തഭാങ്ങുന.  ഇന നൂറ്റഭാണസ
കേണനിടനില്ലഭാത ഏറ്റവലാം വലനിയ മഹഭാവനിപതനിനഭാണസ  കകേരളലാം സഭാക്ഷവലാംവഹനിച്ചതസ.
രക്ഷഭാപ്രവര്തനങ്ങളനില് കകേരളതീയര്കസ  ഒരുമനിചനനിനസ  പ്രവര്തനികഭാന സഭാധനിച
ടവനള  സലാംതൃപനികയഭാടുകൂടനിയഭാണസ  ഇന  സഭഭാസകമ്മേളനലാം  ഇനസ  കചേരുനതസ.
ടചേറുകതഭാണനിയനിടല  5  ഷടറുകേള  26  വര്ഷങ്ങളക്കുകശഷലാം തുറകകണനിവന ഒരു
സഭാഹചേരവമുണഭായതസ  തുടര്ച്ചയഭായനി  വന  കേഭാലവര്ഷലാം  ശകനിപ്രഭാപനിച്ചകതഭാ
ടുകൂടനിയഭാണസ.  ഇടുകനിയുടട  അന്തരതീക്ഷടമല്ലഭാലാം  മഭാറനി  ഭയഭാനകേമഭായ  ഒരവസയനി
ലഭായനിരുന. സഗഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം പറഞ്ഞെറനിയനികഭാന കേഴനിയഭാത സഭാഹചേരവലാം. ആ മഴ
24  മണനിക്കൂര്കൂടനി  തുടര്നനിരുടനങ്കെനില്  ഒരു  രക്ഷഭാപ്രവര്തനവലാം  ഇടുകനിയനില്
സഭാധവമല്ലഭാടത വരുമഭായനിരുനടവനസ ഞഭാന ആത്മഭാര്തമഭായനി വനിശഗസനിക്കുന. ഇന
സഭയനില്  തനിരനിടച്ചതനി  സലാംസഭാരനികഭാന  സഭാധനിക്കുകമഭാടയനളതസ  തതീര്ച്ചയഭായുലാം
സലാംശയനിച്ച കേഭാരവലാം തടനയഭാണസ.   വഭാര്തഭാ വനിതരണരലാംഗടമല്ലഭാലാം  പരഭാജയടപട.
പുറലാം  കലഭാകേകതയ്ക്കുളള  കറഭാഡുകേള  ഇല്ലഭാതഭായനി.  ബഹമഭാനവനഭായ  മന്ത്രനി
ശതീ.  എലാം.  എലാം.  മണനി  കേമ്പലാം-കതനനി  വഴനിയഭാണസ  തനിരുവനന്തപുരകതയസ  യഭാത്ര
തനിരനിച്ചതസ. ഇടുകനിയനില് നനിനസ ഒരനിടകതഭാടലാം കപഭാകേഭാന സഭാധനികഭാത അന്തരതീക്ഷലാം
സലാംജഭാതമഭായനി.  പല സലങ്ങളനിലലാം ടചേല്ലുകമ്പഭാള കേവഭാമ്പുകേളനികലകസ കപഭാകുനവടര
കേഭാണുകമ്പഭാള  ദുനഃഖലാം  കതഭാനന.  ഇരുമലകപനില്നനിനസ  ഞഭാന  കപഭാരുകമ്പഭാള
പളനിയനിലഭാണസ എല്ലഭാവരുലാം തഭാമസനിച്ചനിരുനതസ. 12,600  കപര് ഇടുകനി നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലതനില്  തടന  85  കേവഭാമ്പുകേളനിലഭായനി  തഭാമസനിക്കുന.  ആ  പളനിയനിടല
കേവഭാമ്പനില് നനിനസ രഭാത്രനി പതനിടനഭാനര മണനികസ  തനിരനിച്ചനിറങ്ങനി വരുകമ്പഭാള അവര്
പഭായുലാം  തലയണയുമഭായനി  വഴനിടയ  നടനകപഭാകുകേയഭാണസ.  ഞങ്ങള  ഭയനസ
കുടുലാംബശതീയുടട  ഒരു  സഭാലാംസഭാരനികേ  നനിലയതനികലയസ  തഭാമസനികഭാന  കപഭാകുന
ടവനഭാണസ അവര് പറഞ്ഞെതസ.   ഏതസ കുകചേലനഭായഭാലലാം കുകബരനഭായഭാലലാം സഗന്തലാം
വതീടനിടനക്കുറനിചള  അവടന്റെ  വനിശഗഭാസലാം  നഷ്ടടപട,  ആത്മബലലാം  നഷ്ടടപട  ഒരു
സമൂഹടതയഭാണസ  കേഭാണഭാന  കേഴനിഞ്ഞെതസ.  56  കപരനില്  30  കപരുലാം  മരണടപടതസ
ഇടുകനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലതനിലഭാണസ.  ഉരുളടപഭാടലലാം മണനിടനിച്ചനിലലാം വവഭാപകേമഭായനി.
തുടര്നസ  രക്ഷടപടഭാന  മഭാര്ഗമനില്ലഭാടത   അഭയഭാര്തനികേടളകപഭാടല  നടന  ഒരു
സഭാഹചേരവമഭാണസ കേഭാണഭാന സഭാധനിച്ചതസ.  ഭയഭാനകേമഭായ വനിപതനില്നനിനസ കമഭാചേനലാം
കനടനിയ  നമ്മേള  രക്ഷഭാപ്രവര്തനങ്ങളക്കുകശഷലാം  പുനര്നനിര്മ്മേഭാണതനികലയ്ക്കുലാം
പുതനിയ കകേരളതനികലയ്ക്കുലാം പ്രകവശനിക്കുകേയഭാണസ.  അതനിനസ വളടരകയടറ ഒരുകങ്ങള
നമുകസ  നടകതണതഭായനിടണസ.  ഉപ്പുകതഭാടനിലണഭായ  ഉരുളടപഭാടലനിടന്റെ  ഭതീതനി
ഇകപഭാഴുലാം  മനസനില്  തങ്ങനിനനില്ക്കുന.  അപനുലാം  അമ്മേയുലാം  ആങ്ങളയുലാം
ഒലനിചകപഭായനി,  അവകശഷനിച്ചതസ  ഒരു  ടപണ്കുടനി  മഭാത്രലാം.  ബനി.എസസ സനി.  നഴനിലാംഗസ
കേഴനിഞ്ഞെസ  കേല്കടയനില്  കജഭാലനിയനില്  പ്രകവശനിടച്ചനസ  പറയഭാനഭാവനില്ല.  അവനിടട
തഭാല്കഭാലനികേമഭായനി നനില്ക്കുന സനിതനിയഭാണസ. ആ കുടനിയുടട കേരച്ചനിലലാം വനിതുമ്പലലാം
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നമ്മുടട  മനസനില്  നനിനസ  മഭാറുനനില്ല.  അങ്ങടന  ധഭാരഭാളലാം  ആളകഭാടര  കേഭാണഭാന
കേഴനിയുന.  ബനി.എസസ സനി.  നഴനിലാംഗസ കേഴനിഞ്ഞെ ആ കുടനിടയ രക്ഷടപടുതഭാന നമ്മുടട
സലാംസഭാന  സര്കഭാരനിനസ  കേഴനിയണലാം.  കേവഭാമ്പനില്  തഭാമസനിച്ച  ഒരഭാള  ആത്മഹതവ
ടചേയഭാന  കേയറുമഭായനി  ഓടനിയകപഭാള  കപഭാലതീസുകേഭാരഭാണസ  അയഭാടള  കൂടനി
ടകഭാണവനതസ.  അതനിനുകേഭാരണലാം അയഭാളുടട വതീടസ  ഇടനിഞ്ഞെതനിലണഭായ തഭാങ്ങഭാന
കേഴനിയഭാത  ദുനഃഖലാംമൂലമഭാണസ.  ഇടുകനിയനില്  കറഭാഡുകേള  പൂര്ണമഭായുലാം  തകേര്ന.
അവനിടട ഗ്രഭാമതീണ കറഭാഡുകേള,  നഭാഷണല് ലഹകവ,  പനി.ഡബ്ളത്യു.ഡനി.  കറഭാഡുകേള
എനനിവയനില്ല.   കറഭാഡുകേളക്കുകവണനി  ഒരു  പ്രകതവകേ  പഭാകകജുണഭാകണലാം.
പനി.ഡബ്ളത്യു.ഡനി. മന്ത്രനി തടന അവനിടട വരനികേയുലാം അതരലാം കേഭാരവങ്ങള കമഭാണനിറ്റര്
ടചേയ്യുകേയുലാം ടചേയണലാം.  ടചേറുകതഭാണനി ഡഭാലാം തുറനവനിടകതഭാടുകൂടനി ആദവലാം നഷ്ടടപട
അങ്ങഭാടനിയഭാണസ  ടചേറുകതഭാണനി.  ടചേറുകതഭാണനി  പഭാലവലാം  കദശതീയപഭാതയുലാം
നഷ്ടമഭായനിരനിക്കുന.  ഗതഭാഗതലാം  പുനനഃസഭാപനികഭാന   അത്ര  എളുപമല്ല.  ടചേറനിയ
വണനികേളകസ കപഭാകേഭാന പഭാകേതനിനസ നഭാഷണല് ലഹകവയനില് ടചേറനിയ നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്തനങ്ങടളഭാടക  നടതനിവരുന.   ഇന  സമയതസ  ആ  കറഭാഡുകേളുള
ടപടടയുള  കേഭാരവങ്ങടളക്കുറനിച്ചസ  ചേനിന്തനികകണതുണസ.  ഇനസ  ഇടുകനി  ഡഭാമനിടന്റെ
മുകേളനില്ക്കൂടനി  ടചേറുവഭാഹനങ്ങള  കേടതനിവനിടുനണസ.  1981-ലലാം  1992-ലലാം  ഡഭാലാം
തുറന  സനര്ഭതനില്  അതനിനുമുകേളനില്ക്കൂടനി  ഗതഭാഗതലാം  അനുവദനിച്ചനിരുന.  സ്കൂള
കുടനികേളക്കുലാം  ജതീവനകഭാര്ക്കുലാം  കപഭാകേഭാന  സഭാധനികഭാതതുടകേഭാണസ  ഇടുകനി
ഡഭാമനിടന്റെ  മുകേളനില്ക്കൂടനി  വലനിയ  വഭാഹനങ്ങള  കേടതനിവനിടഭാന  സഭാധനികതക
നനിലയനിലള  സഭാഹചേരവലാം  സലാംജഭാതമഭാകണടമനഭാണസ  സൂചേനിപനികഭാനുളതസ.
അകതഭാടടഭാപലാം  തടന  ടചേറുകതഭാണനി  അങ്ങഭാടനിയനില്  നഷ്ടമഭായനിരനിക്കുന  വവഭാപഭാര
സഭാപനങ്ങളുണസ.  അവടര  സഹഭായനികഭാനഭായനി  ടചേറനിയ  ലകേതഭാങ്ങുണഭാകേണലാം.
നനിലവനില് കേവഭാമ്പനില് തഭാമസനിക്കുനവര്കസ പതനിനഭായനിരലാം രൂപ ടകേഭാടുക്കുന കേഭാരവലാം
പറഞ.  എനഭാല് അതനിടന്റെ മഭാനദണ്ഡതനില് ടചേറനിയ മഭാറ്റമുടണനസ കതഭാനന.
ഉരുളടപഭാടലലാം  മണനിടനിച്ചനിലലാം  ഭയനസ   വതീടുകേളനില്നനിനസ  മഭാറനിതഭാമസനിച്ചവര്കസ
പതനിനഭായനിരലാം  രൂപ  ടകേഭാടുകഭാന  അര്ഹതയുകണഭാ  എന  സലാംശയലാം  നനിഴലനിക്കുനണസ.
അകഭാരവലാം  പുനനഃപരനികശഭാധനികണലാം.  വതീടുകേള ഭഭാഗനികേമഭായനി  തകേര്നവര്കസ,  അവ
തഭാമസനികഭാന വഭാസകയഭാഗവമടല്ലങ്കെനില് പൂര്ണമഭായുലാം തകേര്ന വതീടനിടന്റെ ഗണതനില്
ടപടുകതണതഭായനിടണസ.   അവടര  സലാംരക്ഷനികകണ  ചുമതലയുലാം  ഗവണ്ടമന്റെസ
ഏടറ്റടുകണലാം.  

കേഭാര്ഷനികേകമഖലയഭാടകേ തകേര്ന. കൃഷനിയനിടങ്ങള   പൂര്ണമഭായുലാം മടണഭാലനിച്ചസ
ഇല്ലഭാടതയഭായനി.  അവനിടട  അസസസ  ടചേയസ  പൂര്ണമഭായുലാം  കൃഷനിനഭാശലാം
സലാംഭവനിച്ചവര്കസ  നഷ്ടലാം  ടകേഭാടുകഭാനുള  നടപടനികേളുണഭാകേണലാം.  ഭൂമനി  ഒലനിച
കപഭായവര്കസ  പകേരമഭായനി  തഭാമസസലമുണഭാകണലാം.  ടപരനിയഭാര്വഭാലനി  കപഭാലള
പ്രകദശങ്ങളനില്  ആളകഭാടര  തഭാമസനിപനികഭാന  സഭാദവമല്ല.  അവടര
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പുനരധനിവസനിപനികഭാനഭാവശവമഭായ  നടപടനികേളഭാണസ  സഗതീകേരനികകണതഭായനിടളതസ.
കേഭാര്ഷനികേ വഭായകേള എഴുതനിതളണലാം.  അവര് കൃഷനി ഭൂമനിയനില്ലഭാടത  നനില്ക്കുകേയഭാണസ.
അവടര സലാംരക്ഷനികഭാന കേഴനിയണലാം.  5 ലക്ഷലാം രൂപ വടര വഭായ എടുതനിടളവരുടട
കേഭാര്ഷനികേവഭായകേള എഴുതനിതളഭാനുള തതീരുമഭാനലാം ലകേടകഭാളണലാം.  ടമഭാറകടഭാറനിയലാം
ഒരു ആശഗഭാസമഭാടണങ്കെനില്കപഭാലലാം ഭഭാവനിയനില് എത്ര കേഭാലലാം ടകേഭാണഭാണസ അവര്കസ
തനിരനിചവരഭാന സഭാധനിക്കുനതസ.  

ഒരു  കേഭാരവലാംകൂടനി  സൂചേനിപനികടട,  ഏടറ  ബുദനിമുടസ  അനുഭവനിക്കുന
പ്രകദശമഭാണനിതസ.  ആ  കമഖലയനിടല  പ്രശ്നങ്ങള  പൂര്ണമഭായുലാം  പരനിഹരനികഭാന
കേഴനിയുന  പുതനിയ  നനിലപഭാടുകേളഭാണസ  ആവശവലാം.  ധഭാരഭാളലാം  ആശഗഭാസകേരമഭായ
നടപടനികേളുണഭായനി.  കേവഭാമ്പുകേളനില്  ധഭാരഭാളലാം  സഹഭായലാം  കേനിടനി.   എല്ലഭാവരുടടയുലാം
അകനഗഷണവമുണഭായനി. 

മനി  .   സതീകര്:  .....പ്ലതീസസ............. കേണ്ക്ലൂഡസ...

ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന:  സര്, എല്ലഭാ സ്കൂളുകേളനിലമഭായനിരുന കേവഭാമ്പസ.  ഇടുകനി
രൂപതയുലാം രൂപതയുടട സ്കൂളുകേളുലാം എസസ.എന.  മഭാകനജസ ടമനടമല്ലഭാലാം ലകേകകേഭാര്തസ
നനിനസ  അടനിസഭാനസനകേരവങ്ങടളല്ലഭാലാം  ഒരുകനി.  ഇനനിയുള  നഭാളുകേളനികലയ്ക്കുള
യഭാത്രയനില്  വലനിയ  ദുരനിതവലാം  ബുദനിമുടമുണഭാകുലാം.  രഭാഷ്ട്രതീയപരമഭായ  പക്ഷപഭാതലാം
ഇങ്ങടനയുള  കമഖലകേളനിലണഭാകേരുതസ.  ലകേകകേഭാര്തസ  ഒരുമനിച്ചസ  നനില്കഭാന
സഭാധനികണലാം.  ചേനില  സലങ്ങളനില്  അതുണഭായനിടണസ.  ഇടുകനി  ഡഭാലാം  തുറന
സനര്ഭതനില് പഞഭായതസ കേമ്മേനിറ്റനികേള കചേര്നസ ഞങ്ങള ക്ലേസറുകേള രൂപതീകേരനിച്ചസ
എല്ലഭാവടരയുലാം  മഭാറ്റനിപഭാര്പനികഭാന  സമയബനനിതമഭായനി  ഇടടപട.  ഒരു  രഭാഷ്ട്രതീയ
ഇടടപടലമുണഭായനില്ല. 

മനി  .    സതീകര്:  .....പ്ലതീസസ......പ്ലതീസസ........  കേണ്ക്ലൂഡസ...  അങ്ങസ വളടരയധനികേലാം
സമയടമടുത്തു.

ശതീ  .    കറഭാഷനി  അഗസനിന:  സര്, അങ്ങടനയുള  രഭാഷ്ട്രതീയ
തതീരുമഭാനമുണഭാകേഭാതനിരനികഭാന ഇനനിയുലാം ശദനികകണതഭായനിടണസ. രണസ ദനിവസമഭായനി
എല്ലഭാ പഞഭായതസ കേമ്മേനിറ്റനിയുലാം ഒത്തുകൂടഭാന തതീരുമഭാനനിച്ചതഭാണസ.  മനിക പഞഭായതസ
കേമ്മേനിറ്റനികേളുലാം  ഒത്തുകചേര്ടനങ്കെനിലലാം  ചേനില  പഞഭായതസ  കേമ്മേനിറ്റനികേള  കൂടഭാന
വനിസമ്മേതനിച.  ആ  പഞഭായതസ  ടമമ്പര്മഭാര്  കപഭാകേരുടതനസ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
ടകേഭാടുത്തു.  ഇതനില് രഭാഷ്ട്രതീയപരമഭായ  വതീഴ്ചയുണഭാകേഭാടത സൂക്ഷനികഭാന ഗവണ്ടമന്റെസ
തയഭാറഭാകേണലാം.  വരഭാന കപഭാകുന,  ഭഭാവനി നടതനിപനില് രഭാഷ്ട്രതീയപരമഭായ കനടങ്ങള
ടകേഭായഭാന,  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  കനടമഭാടണനസ  വരുതഭാന  പ്രഭാകദശനികേമഭായ  ചേനില
നതീകങ്ങകളഭാ  തതീരുമഭാനങ്ങകളഭാ  ഉടണങ്കെനില്  ഗവണ്ടമന്റെസ  അതനിലനിടടപടണലാം.
കേക്ഷനിരഭാഷ്ട്രതീയതനിനതതീതമഭായനി  ഭരണപക്ഷലാം  പ്രതനിപക്ഷടത  വനിശഗഭാസതനി
ടലടുതസ കവണ നടപടനി സഗതീകേരനികണലാം.  
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ശതീ  .    ടകേ  .    ബഭാബു  : സര്,  ഉപകക്ഷപടത  പനിന്തഭാങ്ങുന.  മഹഭാപ്രളയടത
അതനിജതീവനികഭാന കേരുതനിടന്റെ പ്രതതീകേമഭായനി നനിനസ,  കലഭാകേരഭാജവങ്ങളുടട ശദയഭാ
കേര്ഷനിച്ച,  കകേരളതനിടന്റെ  കേഭാവലഭാളഭായനി  ജനങ്ങളടകഭാപമുടണനസ  ടതളനിയനിച്ച
ബഹമഭാനവനഭായ  മുഖവമന്ത്രനി  സഖഭാവസ  പനിണറഭായനി  വനിജയനുലാം  കകേരളതനിടല
എല്.ഡനി.എഫെസ.  സര്കഭാരനിനുലാം  പ്രതനിപക്ഷതനിനുലാം  അഭനിനനനലാം  അറനിയനിക്കു
കേയഭാണസ.  'മുഖവമന്ത്രനി  കകേരളതനിടന്റെ  വരദഭാനലാം'-മഭാര്  കനികസഭാസലാം,  'പ്രളയലാം
ആരുടടയുലാം  കുറ്റമല്ല,  കേണക്കുടതറ്റനിച്ചതസ  ടപരുമഴ'-  കഡഭാ.  എ.  ബനി.  അനനിത,
'സര്കഭാരനികന്റെതസ സമഭാനതകേളനില്ലഭാത പ്രവര്തനലാം'-നടന ജയറഭാലാം, 'ദുരന്തകേഭാലതസ
കനതൃതഗലാം'-  കഡഭാ.  മുരളനി  തുമ്മേഭാരുകുടനി,  'മുഖവമന്ത്രനി  മുനനില്  നനിനസ  നയനിച'-
കവവഭാമകസന,  'പനിണറഭായനി  കനതൃതഗ മനികേവസ  എടന്തനസ കേഭാണനിച'-  എഴുത്തുകേഭാരന
ശതീ.  രഭാധഭാകൃഷ്ണന, 'പ്രളയടത കനരനിട പനിണറഭായനി രഭാജവതനിനസ മഭാതൃകേ'-  ശതീ.  ടനി.
പത്മനഭാഭന,  'കകേരളലാം  മഭാതൃകേ'-  പനി.  ടകേ.  കൃഷ്ണദഭാസസ,  ബനി.ടജ.പനി.  കനതഭാവസ,
'സര്കഭാര് ഇടടപടല് രഭാജവതനിനസ മഭാതൃകേ'-  ശതീ.  ഇ.  ശതീധരന. ആര്കഭാണസ കുറ്റലാം
പറയഭാന കേഴനിയുകേ.  ഇവനിടട കകേന്ദ്ര ജലകേമ്മേതീഷന ടചേയര്മഭാന കകേന്ദ്ര സര്കഭാരനിനസ
സമര്പനിച്ച  റനികപഭാര്ടനില്  151  കപര്  മരനിച്ചതസ  ഉരുളടപഭാടലലാം  മണനിടനിച്ചനിലലാം
മൂലമഭാടണനഭാണസ  പറയുനതസ.  അച്ചനകകേഭാവനിലഭാറുലാം  മതീനച്ചനിലഭാറുലാം  ചേഭാലനിയഭാറുലാം
മണനിമലയഭാറുലാം  ടചേകസ  ഡഭാമുകേളുമല്ലഭാടത  മകറ്റതസ  ഡഭാലാം   തുറനഭാണസ   പ്രളയ
ദുരന്തമുണഭായടതനസ ഇവനിടട സൂചേനിപനിക്കുനവര് മറചവയ്ക്കുന സനിതനിയഭാണസ. 

പഭാലകഭാടസ   ജനില്ലയനില്  23  മരണവലാം ഒരു മനിസനിലാംഗുമുണഭായനി.  1117  വതീടുകേള
പൂര്ണമഭായുലാം  4,220  വതീടുകേള ഭഭാഗനികേമഭായുലാം തകേര്ന.  കൃഷനിനഭാശലാം  -  65  കകേഭാടനി
രൂപ,  മൃഗസലാംരക്ഷണലാം - 35 ലക്ഷലാം രൂപ,  വഭാടര് അകതഭാറനിറ്റനികസ 20 കകേഭാടനി രൂപ,
പനി.ഡബ്ളത്യു.ഡനി.  റനിപയര് - 200 കകേഭാടനി രൂപ, ബനില്ഡനിലാംഗ്സസ - 20 കകേഭാടനി രൂപ,
ജലകസചേനലാം  -  85  കകേഭാടനി  രൂപ,  ടകേ.എസസ.ഇ.ബനി.-കസ  -  20  കകേഭാടനി  രൂപ,
കതഭാടലാം  കമഖലയുലാം  വതീടപകേരണങ്ങളുലാം  കേച്ചവടസഭാപനങ്ങളനിടല  നഷ്ടവലാം
സമഭാനതകേളനില്ലഭാത  അവസയനിലഭാണസ.  എല്ലഭാലാം  നഷ്ടടപടവരുലാം  ഉരുളടപഭാടല്
ഭതീഷണനി  കനരനിടുനവരുമുളടപടട  ജനില്ലയനില്  164  കേവഭാമ്പുകേളനിലഭായനി  5,493
കുടുലാംബങ്ങളനിടല 17,711 കപടര മഭാറ്റനിപഭാര്പനിച.  ഇകപഭാഴുലാം  5 കേവഭാമ്പുകേളനിലഭായനി  480
കപര്  തഭാമസനിചവരുന.  ബഹമഭാനടപട  മുഖവമന്ത്രനിയുടട  നനിര്കദ്ദേശഭാനുസരണലാം
പഭാലകഭാടസ  ജനില്ലയനികലയസ  ചുമതലടപടുതനിയ  മന്ത്രനി  ശതീ.  എ.  ടകേ.  ബഭാലന
ഒരഭാളക്കുലാം  ഒരഭാകക്ഷപതനിനുലാം  ഇടവരുതഭാത  വനിധതനില്  എല്ലഭാ  രഭാഷ്ട്രതീയ
കേക്ഷനികേടളയുലാം  ഉകദവഭാഗസടരയുലാം  സമനഗയനിപനിചടകേഭാണള  പ്രവര്തനമഭാണസ
നഭാളനിതുവടരയുലാം നടതനിവരുനതസ. പഭാലകഭാടസ കശഖരനിച്ച ഭക്ഷവകശഖരതനില്നനിനലാം
70  ടണനിലധനികേലാം  ഭക്ഷവധഭാനവങ്ങള മറ്റസ  ജനില്ലകേളനികലയസ  ടകേഭാടുകഭാന  ഞങ്ങളകസ
കേഴനിഞ.  
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(അദവക്ഷകവദനിയനില് മനി. ടഡപമ്മ്യൂടനി സതീകര്)

എടന്റെ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലമഭായ  ടനനഭാറയനില്,  എടന്റെ  വതീടനില്നനിനലാം  ഒരു
കേനികലഭാമതീറ്ററനിനകേതസ  അളുവകശ്ശേരനി  കചേരുലാംകേഭാടസ  എന  സലതസ  ആഗസസ  16-നസ
രഭാവനിടല  6.15-നഭാണസ ഉരുളടപഭാടനിയതസ.  ഇരുപതനിടയഭാനസ  ദനിവസലാം പ്രഭായമഭായ
ലകേക്കുഞലാം മൂനര വയസഭായ ഒരു ടപണ്കുടനിയുമുളടപടട മൂനസ  കുടുലാംബതനിടല
പതസ കപര്കഭാണസ ജതീവന നഷ്ടടപടതസ.  ആ കുടുലാംബങ്ങള തഭാമസനിച്ച മൂനസ വതീടുകേള
പൂര്ണമഭായുലാം തകേര്നടനിഞ.   നടടല്ലനിനുലാം കേഭാലകേളക്കുലാം മഭാരകേമഭായനി  പരനികകറ്റസ
കകേഭായമ്പത്തൂര്  ഗലാംഗഭാ  ആശുപത്രനിയനില്  ചേനികേനിത്സയനില്  കേഴനിയുന  അഖനിലയുലാം
അവരുടട  സകഹഭാദരനി  അമനിതയുടമഭാഴനിടകേ ആ  കുടുലാംബതനിടല  ആറസ  കപരുലാം
മരണടപട.  ഉരുളടപഭാടലറനിഞ്ഞെസ ഉടടനടയതനിയ നഭാടകേഭാരുലാം കപഭാലതീസുലാം ഫെയര്
ആന്റെസ റസമ്മ്യൂ ഉകദവഭാഗസരുലാം റവനമ്മ്യൂ ഉകദവഭാഗസരുലാം തകദ്ദേശസഗയലാംഭരണ വകുപനിടല
ജനപ്രതനിനനിധനികേളുലാം  വനലാം  വകുപസ   ഉകദവഭാഗസരുലാം  മറളളവരുലാം  കചേര്നഭാണസ
ടതരച്ചനില് നടതനിയതസ. ആദവ ദനിവസലാം  7 മൃതകദഹങ്ങള മഭാത്രമഭാണസ കേടണടുതതസ.
രണഭാലാം  ദനിവസമഭാണസ  രണസ  മൃതകദഹങ്ങള  കേടണടുകഭാന  കേഴനിഞ്ഞെതസ.   മൂനഭാലാം
ദനിവസലാം  ഒരു   മൃതകദഹലാം  കേടണതനിയതുളടപടട  പടതണലാം  കേടണതനി.
സര്കഭാരനിടന്റെ ഇടടപടലനിടന്റെ ഭഭാഗമഭായനി എന.ഡനി.ആര്.എഫെസ.-ടന്റെ കഫെഭാഴസ  വളടര
നല്ല  രതീതനിയനിലള  പ്രവര്തനമഭാണസ  ടതരച്ചനിലമഭായനി  ബനടപടസ  നടതനിയതസ.
വനിവരലാം  അറനിഞ്ഞെയുടനതടന  ശതീ.  എ.  ടകേ.  ബഭാലന  സലാംഭവസലടതതനി.
ആലത്തൂര് എലാം.പനി.  ശതീ.  പനി.  ടകേ.  ബനിജു,  എലാം.എല്.എ.  മഭാരഭായ ശതീ.  ടകേ.  ഡനി.
പ്രകസനന,  ശതീ.  ടകേ.  കൃഷ്ണനകുടനി,  ശതീ.  ഷഭാഫെനി പറമ്പനില് തുടങ്ങനിയവരുലാം വനിവനിധ
രഭാഷ്ട്രതീയകേക്ഷനി  പ്രതനിനനിധനികേളുലാം  സനദ  സലാംഘടനഭാ  പ്രവര്തകേരുലാം  അവനിടട
ഓടനിടയത്തുകേയുലാം ആവശവമഭായ കനതൃതഗലാം ടകേഭാടുക്കുകേയുലാം ടചേയ.  മരണടപടവരുടട
കുടുലാംബങ്ങളകസ  അടനിയന്തര  സഹഭായടമന  നനിലയനില്  പതനിനഭായനിരലാം  രൂപ
അനതടന വനിതരണലാം ടചേയഭാന കേഴനിഞ. 4 ലക്ഷലാം രൂപ വതീതലാം മരണടപടവരുടട
ആശനിതരുടട അകനണകേളനികലകസ  മഭാറ്റഭാന ഈ ഗവണ്ടമന്റെനിനസ  കേഴനിഞ്ഞെനിടണസ.
ഈ  സലാംഭവമുണഭായതനിനുകശഷമുള  ആദവ  മന്ത്രനിസഭഭാകയഭാഗതനില്തടന
മഭാരകേമഭായനി  പരനികകറ്റ  അഖനിലയുടട  ചേനികേനിത്സയഭാവശവമഭായ  7  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം
ഗവണ്ടമന്റെസ  അനുവദനിച.  വതീടുകേള  പഭാടട  തകേര്ന  മൂനസ  കുടുലാംബങ്ങളക്കുലാം  മൂനസ
ടസന്റെസ  സലവലാം  വതീടുലാം  വച്ചസ  നല്കേഭാന ടനനഭാറയനിടല  ബതസ ലകഹലാം  കേമ്മേമ്മ്യൂണനിറ്റനി
ഇലാംഗതീഷസ  മതീഡനിയലാം  സ്കൂള  മഭാകനജസ ടമന്റെസ  സനദത  പ്രകേടനിപനിച്ചനിടണസ.  എടന്റെ
നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലതനിടല  110  ഇടങ്ങളനിലഭാണസ  ഉരുളടപഭാടലണഭായതസ.
അയനിലൂരനില് പുഴ ഗതനിമഭാറനി ഒഴുകുകേയുലാം ടചേയ.  ടനല്ലനിയഭാമ്പതനി തനികേചലാം ഒറ്റടപടുന
അവസയനികലയസ  മഭാറനി.  ടനനഭാറയനില്നനിനലാം  31 കേനികലഭാമതീറ്റര്  ദൂരലാം  വരുന



106       കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ 30, 2018

ഒനഭാന്തരലാം  കറഭാ ഡനിടന്റെ  9-ാം  കേനികലഭാമതീറ്റര്  മുതല്  22-ാം  കേനികലഭാമതീറ്റര്വടര  73
സലതഭാണസ  മലയനിടനിഞ്ഞെസ  പൂര്ണമഭായുലാം  ടനല്ലനിയഭാമ്പതനി  ഒറ്റടപടകപഭായതസ.
ആര്ജവമുള  കകേരള  സര്കഭാരനിടന്റെ  ഇടടപടലലാം  ജനങ്ങളുടട  കൂടഭായ്മയുലാം
പ്രകതവകേനിച്ചസ  കതഭാടലാം  ടതഭാഴനിലഭാളനികേളുടട  കേഠനിനഭാദഗഭാനവലാം  ഉകദവഭാഗസതല
സലാംകയഭാജനവലാം  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുടട  കനതൃതഗവലാം  ടനല്ലനിയഭാമ്പതനിയനിടല  95
ശതമഭാനലാം വരുന കതഭാടലാം ടതഭാഴനിലഭാളനികേളനില് ഒരഭാളക്കുകപഭാലലാം ഒരു കനരലാംകപഭാലലാം
പടനിണനിയനില്ലഭാത  അവസയനികലയസ  മഭാറ്റഭാന    ഞങ്ങളകസ  കേഴനിഞ്ഞെനിടണസ.
3 ദനിവസമഭായനി  ദുര്ഗമമഭായ  പഭാതയനിലൂടട 19  കേനികലഭാമതീറ്റര്  ദൂരലാം  നടനഭാണസ
എന.ഡനി.ആര്.എഫെസ.-ഉലാം  കതഭാടലാം  ടതഭാഴനിലഭാളനികേളുലാം  തലചമടഭായനി  7  ടണനിലധനികേലാം
വരുന ഭക്ഷവധഭാനവലാം  ടനല്ലനിയഭാമ്പതനിയനില് എതനിച്ചതസ.   ടതഭാഴനില് നഷ്ടടപടസ  38
ടസന്റെറുകേളനിലഭായനി  4894 കപര്കഭാണസ  ഒരഭാഴ്ചകഭാലലാം  ഭക്ഷണലാം  ടകേഭാടുകഭാന
കേഴനിഞ്ഞെതസ.

മനി  .   ടഡപമ്മ്യൂടനി സതീകര്:  പ്ലതീസസ........ പ്ലതീസസ..

ശതീ  .    ടകേ  .    ബഭാബു:  സര്, ടനനഭാറയനിടല  Avitis  Institute  of  Medical
Sciences-ടന്റെ  സൂപര്  ടസഷവഭാലനിറ്റനി  കഹഭാസനിറ്റല്  മഭാകനജസ ടമന്റെസ  ഏര്ടപടുതനിയ
ടഹലനികകേഭാപ്റ്ററനിലൂടട ടമഡനികല് സലാംഘകതയുലാം ഭക്ഷവധഭാനവവലാം എതനികഭാനുള
ആദവ  ശമലാം  പരഭാജയടപടകപഭാള  സര്കഭാര്  തടനയഭാണസ   നഭാവനികേ  കസനയുടട
ടഹലനികകേഭാപ്ടര്  ഏര്ടപടുതനിയതസ.  മൂനസ  ഗര്ഭനിണനികേളുളടപടട  11 കപടര  ജനില്ലഭാ
ആശുപത്രനിയനില്  എതനികഭാനുലാം  ഒരു  ടമഡനികല്  സലാംഘടത  അവനികടയസ
അയയഭാനുലാം  ആവശവമഭായ  പരനിചേരണലാം  എതനിചടകേഭാടുകഭാനുലാം  കേഴനിഞ.  20
കേനികലഭാമതീറ്ററനിലധനികേലാം നടനഭാണസ ലവദവസഹഭായലാം എതനിച്ചതസ.

മനി  .   ടഡപമ്മ്യൂടനി സതീകര്: പ്ലതീസസ...... പ്ലതീസസ  കേണ്ക്ലൂഡസ… .

ശതീ  .   ടകേ  .   ബഭാബു: സര്, ഒരു മനിനനിറ്റസ കൂടനി. സര്കഭാര് ഇടടപടലനിടന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
ടനല്ലനിയഭാമ്പതനിടയ  പുനനഃസഭാപനിക്കുനതനിനുള  പ്രവര്തനങ്ങള  നടതനി
ടകഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ.   തകേര്നടനിഞ്ഞെ  ടനല്ലനിയഭാമ്പതനിയനിടല  കറഭാഡനിടല
വനമരങ്ങള  മുറനിചമഭാറ്റനിയുലാം  പഭാറകഷ്ണങ്ങള  ടപഭാടനിചലാം  മണസ  മഭാറ്റനിയുലാം  ടചേറനിയ
വഭാഹനങ്ങള  കേടനകപഭാകേഭാവന  തരതനികലയസ  ഒരഭാഴ്ച  ടകേഭാണതടന  ഗതഭാഗതലാം
പുനനഃസഭാപനിച.  ഇതരതനില്  എല്ലഭാലാം  നഷ്ടടപടവടരയുലാം  ഉരുളടപഭാടല്
ഭതീഷണനിടയത്തുടര്നസ  മഭാറ്റനിപഭാര്പനിച്ചവടരയുലാം  പറമ്പനിക്കുളലാം,  ടനല്ലനിയഭാമ്പതനി,
അയനിലൂര്, ടനനഭാറ,  മുതലമട,  എലവകഞരനി  എനനിവനിടങ്ങളനിടല  മുഴുവന
ആളുകേളക്കുലാം  തനിരനിച്ചസ  വതീടനികലയസ  കപഭാകുകമ്പഭാള  പതസ  ദനിവസതനിനഭാവശവമഭായ
ഭക്ഷവധഭാനവവലാം  ടകേഭാടുകഭാന  കേഴനിഞ്ഞെനിടണസ.  തകേര്നടനിഞ്ഞെ  ടനല്ലനിയഭാമ്പതനിയനി
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കലയ്ക്കുള  പുതനിയ  കറഭാഡസ  നനിര്മ്മേനികണടമങ്കെനില്  വനലാം  വകുപ്പുമഭായനി  കയഭാജനിച്ചസ
ബദല്  സലാംവനിധഭാനലാം  കേടണതണലാം.  ടചേമ്മേണഭാലാംപതനി-കതകടനി  പഭാത
യഭാഥഭാര്തവമഭായനിടല്ലങ്കെനില്  ടനല്ലനിയഭാമ്പതനി  ഒറ്റടപടുലാം.  പശനിമഘട  മലനനിരയുടട
ഭഭാഗടമന നനിലയനില് അവനിടട ജനികയഭാളജനികല് സര്കവയുടട ഒരു പഠന റനികപഭാര്ടസ
നടപനിലഭാകകണതുണസ.   പതസ  ദനിവസതനിലധനികേലാം  ടതഭാഴനില്  നഷ്ടടപട  കതഭാടലാം
ടതഭാഴനിലഭാളനികേളകസ  കതഭാടലാം  ഉടമസരുമഭായനി  ചേര്ച്ചടചേയസ  പകുതനി  കൂലനിടയങ്കെനിലലാം
ലഭവമഭാകഭാന  സനകേരവടമഭാരുകണലാം.  എല്ലഭാലാം  നഷ്ടടപടവടര  സലാംരക്ഷനിക്കുനതു
കപഭാടല  തടന  ഉരുളടപഭാടല്  ഭതീഷണനി  കനരനിടുന  പ്രകദശങ്ങളനികലയസ  തനിരനിച്ചസ
കപഭാകേഭാന കേഴനിയഭാടത വഭാടകേ വതീടുകേടളടുക്കുനവര്കസ വഭാടകേയുലാം ആ കുടുലാംബങ്ങടള
പുനരധനിവസനിപനിക്കുനതനിനുള  പദതനികേളുലാം  ആവനിഷ്കരനികണലാം.  ജനില്ലഭാ  ഭരണ
കൂടതനിടന്റെയുലാം മടറ്റല്ലഭാ വകുപ്പുകേളുടടയുലാം ഏകകേഭാപനവലാം പനിന്തുണയുലാം ലഭനിച്ചനിരുന.
പ്രകതവകേനിച്ചസ മഭാധവമ സുഹൃത്തുകളുടട പനിന്തുണയുലാം ലഭനിച്ചനിരുന.  ടനനഭാറ മണ്ഡല
തനികലയസ ലഭനിച്ച  വലനിയ സഹഭായതനിനുലാം പനിന്തുണയ്ക്കുലാം എല്ലഭാ വനിഭഭാഗങ്ങളുടടയുലാം
പ്രകതവകേനിച്ചസ കകേരളതനിടല ഇടതുപക്ഷജനഭാധനിപതവ മുനണനി സര്കഭാരനിടന്റെയുലാം മറ
ജനപ്രതനിനനിധനികേളുടടയുലാം  എല്ലഭാവനിധതനിലള  സഹഭായതനിനുലാം  എടന്റെ  മണ്ഡലതനിടല
എല്ലഭാ ജനങ്ങളുടടയുലാം കപരനിലള നനനിയുലാം കേടപഭാടുലാം സര്കഭാരനിടന അറനിയനിക്കുന.
പുതനിയ  കകേരളടത  സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനസ  ടനനഭാറ  മണ്ഡലതനിടല  മുഴുവന
ജനങ്ങളുടടയുലാം പനിന്തുണയുലാം അര്പനിക്കുന. 

ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന:  സര്,  ഉപകക്ഷപടത  പനിന്തഭാങ്ങുന.
ബഹമഭാനടപട മുഖവമന്ത്രനി സൂചേനിപനിച്ചതുകപഭാടല ഇനസ വയനഭാടസ ജനില്ല നഭാലസ ചുരതനിടന്റെ
മുകേളനില്  ഒറ്റടപടകേനിടക്കുകേയഭാണസ.  ചേരനിത്രതനില്  ഇതുവടര  കേണനിടനില്ലഭാത  വലനിയ
ദുരന്തമഭാണസ ജനില്ലയനില് ഉണഭായനിടളതസ.  ഏതഭാണസ  335  കേവഭാമ്പുകേളനില് പതനിനഭായനിരകതഭാളലാം
കുടുലാംബങ്ങളുലാം  33000  അലാംഗങ്ങളുലാം  തഭാമസനിക്കുനണസ.  15  പഞഭായത്തുകേളഭാണസ
പൂര്ണമഭായുലാം  ടവളതഭാല്  ചുറ്റടപടനിടളതസ.  ഡഭാലാം  തുറനതുമഭായനി  ബനടപടസ
ഇവനിടട സൂചേനിപനിച.  പടനിഞ്ഞെഭാറതറ, കകേഭാടതറ, തരനികയഭാടസ, പനമരലാം, പുല്പളളനി,
മുളനടകേഭാല്ലനി  പഞഭായത്തുകേളനില്  ഡഭാലാം  തുറകലമഭായനി  ബനടപടസ  ഒരുപഭാടസ
കുടുലാംബങ്ങള  ടവളതനിലകേടപടകേഴനിഞ.  ഡഭാലാം  തുറക്കുനതനിനുമുമ്പസ  ഒരു
മുനറനിയനിപ്പുലാം  ജനില്ലഭാ  ഭരണകൂടലാം  ജനങ്ങളകസ  നല്കേഭാത  സഭാഹചേരവമഭാണസ
ഉണഭായനിടളതസ.   രഭാത്രനി  ഉറങ്ങനികനിടക്കുകമ്പഭാള  ടവളലാം  കേയറുകേയുലാം  രഭാവനിടല
അവടര  സലാംരക്ഷനിക്കുകേയുമഭാണസ  ടചേയതസ.  ഡഭാലാം  തുറക്കുനതുമഭായനി  ബനടപടസ
യഭാടതഭാരു ആകലഭാചേനയുലാം ജനില്ലഭാ ഭരണകൂടവമഭായനി ഉണഭായനിടനിടല്ലനസ ജനില്ലഭാ കേളകര്
പറയുന.   ബഹമഭാനടപട  ലവദത്യുതനി  വകുപ്പുമന്ത്രനി  പനികറ്റ  ദനിവസലാം  ജനില്ലഭാ
ഭരണകൂടടത  അവകഹളനിചടകേഭാണള  പത്ര  പ്രസ്തഭാവനകേള  നടത്തുന.  ഇതനില്
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ഏതഭാണസ നമ്മേള വനിശഗസനികകണതസ? ഇനസ ജനില്ലയനില് വലനിയ പ്രതനിസനനി കനരനിട
ടകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ.  ശതീ.  സനി.  ടകേ.  ശശതീന്ദ്രന സൂചേനിപനിച്ചതുകപഭാടല നഭാലസ ചുരലാം
കബഭാകഭായകപഭാള  അവനിടട ഭക്ഷവസഭാധനങ്ങള എതനിച്ചതസ കേര്ണഭാടകേ-തമനിഴഭാടസ
കമഖലകേളനില്  നനിനഭാണസ.  ബദല്  കറഭാഡുമഭായനി  ബനടപട  കേഭാരവങ്ങള
കുടറകഭാലമഭായനി  ചേര്ച്ച ടചേയടപടുന വനിഷയമഭാണസ.   അതസ  യഭാഥഭാര്തവമഭാകഭാന
കേഴനിഞ്ഞെനിടനില്ല. 

ഇനസ ജനില്ലയനില് പഭാര്പനിടലാം നഷ്ടടപട നനിരവധനി കുടുലാംബങ്ങളകസ, പടനികേജഭാതനി
വനിഭഭാഗകഭാര്ക്കുലാം ജനറല് വനിഭഭാഗകഭാര്ക്കുമുളടപടട പഭാര്പനിടലാം നനിര്മ്മേനിച നല്കുന
നയസമതീപനലാം യുദകേഭാലഭാടനിസഭാനതനില് ഉണഭാകേണലാം.  ഇകപഭാഴുലാം പതനിടനകടഭാളലാം
കേവഭാമ്പുകേള  തുടരുന.  വതീടുകേള  ടവളതനിനടനിയനില്  ആയതനിനഭാല്  തനിരനിച്ചസ
കപഭാകേഭാന  കേഴനിയഭാത  കുടുലാംബങ്ങളഭാണസ  കേവഭാമ്പുകേളനില്  കേഴനിയുനതസ.  അവരുടട
പഭാത്രങ്ങളുലാം വതീടപകേരണങ്ങളുലാം കുടനികേളുടട പഠകനഭാപകേരണങ്ങളുടമഭാടക നഷ്ടടപട.
ഇനടല  സ്കൂള  തുറന.  അവര്കസ  സ്കൂളനില്  കപഭാകേഭാന  പുസ്തകേങ്ങകളഭാ
പഠകനഭാപകേരണങ്ങകളഭാ  ഇല്ല.  കേവഭാമ്പനില്  നനിനലാം  കപഭാകുകമ്പഭാള   നഷ്ടടപട
സഭാധനങ്ങള വഭാങ്ങനിക്കുനതനിനുകവണനി ഒരു ആശഗഭാസ പദതനിയഭായനി  3800  രൂപ
നല്കുടമനസ  ബഹമഭാനടപട മുഖവമന്ത്രനി വയനഭാടസ ജനില്ലയനില് വനകപഭാള പറഞ.
ബഹമഭാനടപട കൃഷനി വകുപ്പുമന്ത്രനി ജനില്ലയനില് വനസ റനിവമ്മ്യൂ മതീറ്റനിലാംഗസ നടതനിയകപഭാള
1000 രൂപ ടകേഭാടുകഭാടമനസ അകദ്ദേഹവലാം പറഞ.  അതസ ഇതുവടര ടകേഭാടുതനിടനില്ല.
അതസ  ടകേഭാടുതഭാല്  മഭാത്രകമ  അവര്കസ  നഷ്ടടപട  സഭാധനങ്ങള  വഭാങ്ങനി
കുടനിലകേടളങ്കെനിലലാം  ടകേടനി  തഭാമസനികഭാന  സഭാധനിക്കുകേയുള.  ഉരുളടപഭാടനി  ടഹകര്
കേണകനിനസ   ഭൂമനിയഭാണസ  നഷ്ടടപടതസ.    ജനില്ലഭാതലതനില് വവതവസ്ത രതീതനിയനിലള
കേണക്കുകേളഭാണസ ജനില്ലഭാ ഭരണകൂടലാം തയഭാറഭാക്കുനതസ. ഇനടല ഞഭാന കചേഭാദനിച്ചകപഭാള
685 കകേഭാടനി  രൂപയുടട നഷ്ടമുണഭാടയനലാം എടന്റെ സഹപഭാഠനിയഭായ ശതീ.  സനി.  ടകേ.
ശശതീന്ദ്രനസ  ടകേഭാടുത കേണകനില്  1411 കകേഭാടനി  രൂപയഭാടണനലാം കേഴനിഞ്ഞെ  24-ാം
തതീയതനി  ജനില്ലയുടട  ചേഭാര്ജ്ജുള  ബഹമഭാനടപട  മന്ത്രനി  വനസ  റനിവമ്മ്യൂ  മതീറ്റനിലാംഗസ
വനിളനിച്ചകപഭാള  72  കകേഭാടനി  രൂപയുടട  നഷ്ടമഭാണുണഭായടതനലാം  പറഞ.
അശഭാസ്ത്രതീയമഭായ  രതീതനിയനിലഭാണസ  ജനില്ലഭാഭരണകൂടലാം  കേണക്കുകേള  നനിരത്തുനതസ.
ജനില്ലകേള തമ്മേനില് ഒരു  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനഷന  ഇല്ലഭാത സഭാഹചേരവതനില് ഞങ്ങള
എങ്ങടനയഭാണസ പ്രതനികേരനികകണതസ?   

കമയസ  മഭാസതനില്  ആരലാംഭനിച്ച  മഴ  ആഗസനില്  വലനിയ  പ്രളയമഭായനി  മഭാറനി.
കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പനങ്ങള മുഴുവന തകേര്ന.  ബഹമഭാനടപട കൃഷനി വകുപ്പുമന്ത്രനിയുലാം
ബഹമഭാനടപട  മുഖവമന്ത്രനിയുലാം  ജനില്ലയനില്  വനകപഭാള  ജപനി  നടപടനികേള  മുഴുവന
നനിര്തനിവയണടമനസ  ഞങ്ങള  ആവശവടപട.  പ്രളയമുണഭായനിടകഭാണനിരനിക്കുന
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സഭാഹചേരവതനില് മനുഷവടന്റെ ജതീവന സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുള കപഭാരഭാടലാം നടകതണ
സമയതസ  ബഭാങ്കെസ  ഉകദവഭാഗസര്  വതീടുകേളനില്  കേയറനി  സര്ഫെഭാസനി  നനിയമതനില്
ഉളടപടുതനി ജപനി കനഭാടതീസുകേള നല്കുകേയഭാണസ.  വയനഭാടനിടല കേര്ഷകേര് വലനിയ
പ്രതനിസനനിയനിലഭാണസ.   എല്ലഭാലാം  തകേര്ന.   അവരുടട  കേഭാര്ഷനികേ  കേടങ്ങളുലാം  മറ
കേടങ്ങളുടമഭാടക സര്കഭാര് ഏടറ്റടുകണലാം.  അവര്കസ പലനിശരഹനിത വഭായ 5 ലക്ഷലാം
രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിച്ചസ അഞസ വര്ഷലാം കേഭാലഭാവധനി നല്കുകേയുലാം കവണലാം.  എനഭാടല
അവര്കസ പനിടനിചനനില് കഭാന കേഴനിയുകേയുള. 

മനി  .   ടഡപമ്മ്യൂടനി സതീകര്: പ്ലതീസസ ...... കേണ്ക്ലൂഡസ.

ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന:  സര്, ജനില്ലഭാ  ഭരണകൂടതനിടന്റെ
പനിടനിപ്പുകകേടനിടനക്കുറനിച്ചസ  അകനഗഷനിച്ചസ  വവകമഭായ  കേണകസ  ഗവണ്ടമന്റെനിനസ
സമര്പനികഭാനുള നനിലപഭാടസ സഗതീകേരനികണടമനഭാണസ ആവശവടപടഭാനുളതസ.  685
കകേഭാടനി രൂപയുടട നഷ്ടടമനഭാണസ ഇനടല  10.45-നസ എനനികസ നല്കേനിയ കേണകസ.
ഞങ്ങള അഭനിപ്രഭായ വവതവഭാസലാം പ്രകേടനിപനിച.  ഇതരതനിലള നനിലപഭാടനില്നനിനലാം
മഭാറ്റമുണഭാകേണടമനഭാണസ  അഭവര്തനികഭാനുളതസ.   അതുടകേഭാണസ  വയനഭാടകേഭാടര
സലാംരക്ഷനികഭാനുള  നനിലപഭാടുകേള  സഗതീകേരനികണടമനലാം   വയനഭാടകേഭാര്കസ
സഞഭാരകയഭാഗവമഭായ ബദല്കറഭാഡുകേള ഉണഭാകേണടമനലാം കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനിടല
പ്രതനിസനനി  സലാംരക്ഷനികഭാന  ഗവണ്ടമന്റെസ  തയഭാറഭാകേണടമനമഭാണസ  എനനികസ
സൂചേനിപനികഭാനുളതസ. 

ശതീ  .    കറഭാജനി  .    എലാം  .    കജഭാണ്:  സര്,   ഉപകക്ഷപടത പനിന്തഭാങ്ങുന.  ടതകസ
ടപരനിയഭാറുലാം  വടകസ  ചേഭാലക്കുടനിപ്പുഴയുലാം  യഭാടതഭാരു  മുനറനിയനിപ്പുമനില്ലഭാടത
കുതനിടയഭാഴുകേനി  അങ്കെമഭാലനിയനില് പതനിനഭായനിരകതഭാളലാം വതീടുകേളനില്  ടവളലാം കേയറനി,
നഭാല്പതനിനഭായനിരതനിലധനികേലാം  ആളുകേള  അഭയഭാര്തനികേളഭായനി,  ആ  കവദനയുലാം
അവരുടട  ആവശവങ്ങളുലാം  രണമനിനനിറ്റനില്  പങ്കുവയഭാന  ബുദനിമുടഭാണസ.  യഭാടതഭാരു
സര്കഭാര്  സലാംവനിധഭാനവലാം  ലഭനികഭാടത  നൂകറഭാളലാം  കവഭാളന്റെനിയര്മഭാര്  ജതീവന
പണയലാംവച്ചസ  രക്ഷഭാപ്രവര്തനലാം  നടതനിയതുടകേഭാണഭാണസ  നൂറുകേണകനിനസ
ആളുകേളുടട  ജതീവന  രക്ഷനികഭാനഭായതസ.  സമയക്കുറവനിനഭാല്  ദുരന്തതനിടന്റെ
ഭതീകേരതടയക്കുറനിച്ചസ  പറയുനനില്ല.  കറഭാഡുകേള  മുഴുവന  തഭാറുമഭാറഭായനി  കേനിടക്കുനതസ
ബഹമഭാനവനഭായ മന്ത്രനി ശതീ. എ. സനി. ടമഭായതീന അവനിടട കനരനിടടതനി കേണതഭാണസ.
പനി.ഡബമ്മ്യൂ.ഡനി.-യുടട സഗഭാഭഭാവനികേ നടപടനികേളുമഭായനി  മുകനഭാടകപഭായഭാല് ഒരു വര്ഷ
ടമടുതഭാല്കപഭാലലാം  ഇന  കറഭാഡുകേളുടട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്തനിയഭാകഭാന  കേഴനിയനില്ല.
വവവസകേളനില്  ഇളവനല്കേനി  ഓകരഭാ  മണ്ഡലതനിലലാം  യുദകേഭാലഭാടനിസഭാനതനില്
കറഭാഡുകേള പണനികേഴനിപനികഭാന സഭാധനിക്കുന കകേഭാണ്ട്രഭാകര്മഭാടര ചുമതല ഏല്പനിച്ചസ
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അടനിയന്തരമഭായനി ഇതസ പൂര്തതീകേരനികണലാം. ടചേറുകേനിട വവഭാപഭാരനികേളക്കുണഭായ നഷ്ടലാം
കേണകഭാകഭാകനഭാ  അതസ  പരനിഹരനികഭാകനഭാ   യഭാടതഭാരു  സലാംവനിധഭാനവലാം  ഇതുവടര
സര്കഭാര്  ഏര്ടപടുതനിയനിടനില്ല.  എന്തസ  ടചേയണടമനറനിയഭാടത  അവര്  പകേച്ചസ
നനില്ക്കുകേയഭാണസ.  സലാംസ്കൃത  സര്വകേലഭാശഭാലയുളടപടട  നനിരവധനി  വനിദവഭാഭവഭാസ
സഭാപനങ്ങളനിലലാം  ടപഭാതു  സഭാപനങ്ങളനിലമുണഭായ  നഷ്ടലാം  കേണകഭാക്കുനതനികനഭാ
നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  ടകേഭാടുക്കുനതനികനഭാ  ഉള  സലാംവനിധഭാനലാം  ഇതുവടര  ഏര്ടപടു
തനിയനിടനില്ല.  അടനിയന്തരമഭായനി  സര്കഭാര്  ഇടടപടസ  അവരുടട  നഷ്ടലാം  പരനിഹരനിക്കു
നതനിനുകവണ സലാംവനിധഭാനലാം ഒരുകണലാം.  ടപരനിയഭാറനിടന്റെ തതീരത്തുള കേഭാലടനിയനില്
ഒരു  ഫെയര്കസഷന  ഉണഭായനിരുനടവങ്കെനില്  രക്ഷഭാപ്രവര്തനതനിനസ  എത്ര
സഹഭായകേരമഭാകയടന  എനസ  ആ  നഭാടനിടല  ജനങ്ങള  ഇനസ  പറഞ  ടകേഭാണനിരനി
ക്കുകേയഭാണസ.  ഇതസ  ഗനരവമഭായനി  പരനിഗണനികണലാം.  ടപരനിയഭാറനില്  മഭാത്രമല്ല എല്ലഭാ
നദനികേളുടടയുലാം  തതീരത്തുള  കപഭാലതീസസ  കസഷനുകേളുമഭായനി  ബനടപടസ  ഫെയര്
സര്വതീസസ  കസവനങ്ങള  ഏര്ടപടുത്തുനതനിനുലാം  പ്രകതവകേനിച്ചസ  കേഭാലടനിയനില്  ഒരു
ഫെയര്കസഷന സഭാപനിക്കുനതനിനുമുള നടപടനിയുണഭാകേണലാം.  സഭാധഭാരണ കേര്ഷകേടന്റെയുലാം
ക്ഷതീരകേര്ഷകേടന്റെയുലാം   ബഭാലാംബൂ  കകേഭാര്പകറഷന,   പ്ലഭാകന്റെഷന  കകേഭാര്പകറഷന
എനനിവനിടങ്ങളനിടല ടതഭാഴനിലഭാളനികേളുടടയുലാം ജതീവനിതലാം തഭാറുമഭാറഭായനി ആത്മഹതവയുടട
വകനില് നനില്ക്കുകേയഭാണസ.   'പകണ ദുര്ബ്ബല ഇകപഭാള ഗര്ഭനിണനി'  എന അവസ
യനിലഭാണസ അവരുടട ജതീവനിതലാം.  അവര്കസ നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം നല്കേഭാനുള അടനിയന്തര
നടപടനി സഗതീകേരനികണലാം. 

മനി  .   ടഡപമ്മ്യൂടനി സതീകര്: ടയസസ.....ടയസസ.

ശതീ  .   കറഭാജനി  .   എലാം  .   കജഭാണ്: സര്, അതുകപഭാടല ടനടുമ്പഭാകശ്ശേരനി എയര്കപഭാര്ടലാം
ടചേങ്കെല്കതഭാടുമഭായനി  ബനടപടസ  ആലവ എലാം.എല്.എ.  ശതീ.  അനവര് സഭാദതസ
ഉനയനിച്ച  ആശങ്കെ  ഞഭാനുലാം  ഇവനിടട  പങ്കുവയ്ക്കുകേയഭാണസ.  അടനിയന്തരമഭായനി  ആ
വനിഷയതനില് പരനിഹഭാരമുണഭാകണലാം.  ഏറ്റവലാം  പ്രധഭാനടപടതസ,  എല്ലഭാലാം  നഷ്ടടപട
സഭാധഭാരണകഭാരടന്റെ  ജതീവനിതമഭാണസ.  ഒരഭായുസനിടന്റെ  സമ്പഭാദവലാം  മുഴുവനുലാം  യഭാടതഭാരു
മുനറനിയനിപ്പുലാം  കൂടഭാടത  ഡഭാമുകേള  തുറനവനിടസ  ഒറ്റ  രഭാത്രനിടകേഭാണസ  നഷ്ടടപടവനസ
10,000  രൂപ  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  നല്കുടമനസ  പറയുനതസ,  ടകേഭാനതനിനുകശഷലാം
ഫതീയഭായനി അടനിയന്തനിരലാം ടചേയടകേഭാടുകഭാടമനസ പറയുനതുകപഭാടലയഭാണസ.  ഇകപഭാള
10,000  രൂപ  എങ്ങടന  ടകേഭാടുകഭാതനിരനികഭാലാം  എനതനിടനക്കുറനിചള  മഭാര്ഗങ്ങള
അകനഗഷനിച്ചസ സര്കഭാര്  ഗകവഷണലാം നടതനിടകഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ. ഒരഭായുസനിടന്റെ
സമ്പഭാദവലാം മുഴുവന നഷ്ടടപടവനസ 10,000  രൂപ ടകേഭാടുതഭാല്  എന്തസ  ടചേയഭാനഭാണസ?
ആ തുകേ ഇനസ,  ഇന നനിമനിഷലാം  അടല്ലങ്കെനില് നഭാടളടയങ്കെനിലലാം ടകേഭാടുത്തുതതീര്കഭാന
ആവശവമഭായ നടപടനി  സര്കഭാര് സഗതീകേരനികണലാം.  അതുമഭാത്രമല്ല,  അവര്ക്കുണഭായ
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നഷ്ടലാം പൂര്ണമഭായനി കേണകഭാകനി അതസ എത്ര രൂപയഭാടണങ്കെനിലലാം ആ തുകേ പൂര്ണമഭായനി
ടകേഭാടുത്തുതതീര്കഭാനുള  നടപടനി  സര്കഭാരനിടന്റെ  ഭഭാഗത്തുനനിനണഭായനിടല്ലങ്കെനില്
കകേരളലാം വലനിയ ദുരന്തതനികലകഭാണസ നടനകപഭാകുനതസ. അതനികലയസ കകേരളതനിടല
ജനങ്ങടള തളനിവനിടഭാടത ഉണഭായ നഷ്ടലാം മുഴുവന ടകേഭാടുത്തുതതീര്കഭാനുള നടപടനി
സര്കഭാര് സഗതീകേരനികണടമനസ ഞഭാന ശകമഭായനി ആവശവടപടുകേയഭാണസ. 

ശതീ  .    ടകേ  .    എന  .    എ  .    ഖഭാദര്:  സര്,  ഉപകക്ഷപടത  പനിന്തഭാങ്ങുന.  നഭാലാം
അഭനിമുഖതീകേരനിച്ച ഇന ദുരന്തതനിനസ  ആരഭാണസ  ഉതരവഭാദനിടയനസ  പരനികശഭാധനിക്കുന
ഒരു  സനര്ഭമഭാണനിതസ.  ഇതരലാം  ദുരന്തങ്ങളകസ  നഭാടമല്ലഭാലാം  ഉതരവഭാദനികേളഭാടണനഭാണസ
ടപഭാതുവഭായനി  എനനികസ കതഭാനനതസ.  നമ്മുടട സലാംസഭാനത്തുള നദനികേളുലാം തണതീര്
തടങ്ങളുലാം കുനകേളുലാം മലകേളുടമഭാടക നശനിപനിച്ചതനിടന്റെ ഉതരവഭാദനിതഗലാം എത്രകയഭാ
തലമുറകേളഭായനി   നമുടകല്ലഭാവര്ക്കുമുളതഭാണസ.  പകക്ഷ  അതരലാം  നഭാശനഷ്ടങ്ങളു
ണഭാക്കുന,  പ്രകൃതനിടയ  തകേര്ക്കുന നടപടനികേളടകതനിടര മനിണഭാതനിരുനവര്ക്കുലാം
അതനിനുതരവഭാദനിതഗമുണസ.  “The silence of good people is more dangerous
than the violence of bad people”എനസ ആകരഭാ പറഞ്ഞെനിടണസ. മഹഭാഭൂരനിപക്ഷലാം
വരുന ആളുകേള ഇതരലാം നഭാശനഷ്ടമുണഭാകുകമ്പഭാള നനിശബ്ദത പഭാലനിക്കുനടവനതസ
ആ  നഭാശനഷ്ടലാം  വരുതനിയവകരകഭാള ആപത്കേരമഭായ  നടപടനിയഭാടണനസ
പറയഭാതനിരനികഭാന  സഭാധനികനില്ല.  എടന്തല്ലഭാലാം  പുനരുദഭാരണ  പ്രവര്തനങ്ങളുലാം
വനികേസന പ്രവര്തനങ്ങളുലാം നടതനിയഭാലലാം ഇനവടര കലഭാകേതസ ഒരു സര്കഭാരുലാം
പുതനിയ  പുഴകയഭാ  മലകയഭാ  കുകനഭാ  നനിര്മ്മേനിച്ചനിടനിടല്ലന  യഭാഥഭാര്തവലാം  നഭാലാം
വനിസ്മരനികരുതസ. ഇന ദുരന്തതനിനസ നമുടകല്ലഭാമുള പങ്കെസ ഉളടകഭാണതടന കവണലാം
ഇതനിടന്റെ  പുനരുദഭാരണ  പ്രവര്തനതനിനുലാം  നവകകേരള  സൃഷ്ടനിക്കുലാം  നമ്മുടട
പ്രവര്തനങ്ങള  നടകതണതസ  എനതഭാണസ  എനനികസ  പറയഭാനുള  പ്രധഭാനടപട
കേഭാരവലാം.  ഇവനിടട  മറ്റസ  വനിശദതീകേരണങ്ങളുലാം  അലങ്കെഭാരവലാം  ഉപമയുലാം  കചേര്തസ  നടന
സലാംഭവവനികേഭാസങ്ങടള വര്ണനിക്കുനതനില്  അര്തമനില്ല.  അതസ ധഭാരഭാളലാം കകേടതഭായ
തനിനഭാല്  ഞഭാന  അതനിടന  സലാംബനനിടച്ചഭാനലാം  പറയുനനില്ല.  പ്രളയബഭാധനിതരഭാ
യവര്കസ സഹഭായലാം നല്കേനിയനിരനികണലാം എനതഭാണസ എനനികസ അഭവര്തനികഭാനുള
ആദവടത  കേഭാരവലാം.  രണഭാമതസ,  പതനിനഭായനിരലാം രൂപ ടകേഭാടുക്കുനതസ,  വളടര വലനിയ
സലാംഖവയഭാടണനസ  എനനികസ  അഭനിപ്രഭായമനില്ല.  എങ്കെനിലലാം   സഭാധവതകേളകനുസരനിച്ചസ
ഗവണ്ടമന്റെനിനസ അതസ വര്ദനിപനികഭാന   തതീരുമഭാനനികഭാവനതഭാണസ.  ഏറ്റവലാം ചുരുങ്ങനിയതസ,
നല്കേഭാടമനസ  പറഞ്ഞെ  പതനിനഭായനിരലാം  രൂപടയങ്കെനിലലാം  കൃതവസമയതസ
ടകേഭാടുത്തുതതീര്കഭാന  ആവശവമഭായ  നടപടനി  സഗതീകേരനികണലാം.  വതീടസ  പൂര്ണമഭായനി
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തകേര്നവര്കസ   4 ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  ഭൂമനി  വഭാങ്ങുനതനിനസ  6  ലക്ഷലാം  രൂപയുടമനസ
തതീരുമഭാനനിച്ചനിടളതസ  സഗഭാഗതഭാര്ഹമഭായ കേഭാരവമഭാടണങ്കെനിലലാം  അതുലാം ആവശവതനിനസ
തനികേയനിടല്ലനസ  എല്ലഭാവര്ക്കുമറനിയഭാലാം.  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  സമ്പത്തുലാം  വരുമഭാനവലാം
ഫെണനിടന്റെ  ബലവലാം  അനുസരനിച്ചസ  ആ  തുകേ  വര്ദനിപനിക്കുനതസ  നനഭായനിരനിക്കുലാം.
അതനികനകഭാളുപരനി  ഇന  നടപടനികേള  സമയബനനിതമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുകേ
എനതഭാണസ പ്രധഭാനടപട കേഭാരവലാം.  വതീടപകേരണങ്ങള നഷ്ടമഭായതനിനുലാം ഉപകയഭാഗവ
ശൂനവമഭായതനിനുലാം  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  നല്കുനതനിനസ  പദതനികേളുളതഭായനി  എനനികറനിവനില്ല.
വതീടപകേരണങ്ങള നഷ്ടമഭായഭാല് തനിരനിച്ചസ വതീടനിടലത്തുവര്കസ അവനിടട തഭാമസനികഭാന
ആവശവമഭായ  ഉപകേരണങ്ങള ഇല്ലഭാത സഭാഹചേരവമുണഭാകുലാം. കേടകേകമ്പഭാളങ്ങളക്കുലാം
ചേരകസ  നഷ്ടങ്ങളക്കുലാം  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  തതീരുമഭാനനിച്ചനിടനില്ല.  ഇനഷഗറനസുളവര്കസ
അതസ  ലഭനിക്കുലാം,  അല്ലഭാതവര്കസ  ടചേറനിയ  കേച്ചവടകഭാരഭാടണങ്കെനിലലാം  എടന്തങ്കെനിലലാം
സഹഭായലാം നല്കേഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാടയനസ ആകലഭാചേനിക്കുനതസ നല്ലതഭാണസ. കേഭാര്ഷനികേ
നഷ്ടലാം കകേരളതനികനറ്റ ഏറ്റവലാം   വലനിയ അടനിയഭാണസ.   കൃഷനികഭാരുടട  കേഭാര്ഷനികേ
വഭായ  എഴുതനിതള്ളുനതുകപഭാടല  കേഭാര്ഷനികേ  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  വര്ദനിപനിക്കുകേയുലാം
അതസ കൃതവമഭായനി ടകേഭാടുക്കുകേയുലാം കവണലാം. സഭാധഭാരണ കൃഷനികഭാര്ക്കുണഭാകുന നഷ്ടലാം
ഗനരവമഭായനി  ആരുലാം  എടുകഭാറനില്ല.  ഇടനിഞ്ഞെ  പുഴകയഭാരങ്ങളനില്  സലാംരക്ഷണഭനിതനി
ടകേടകേയുലാം തകേര്ന എല്ലഭാ കറഭാഡുകേളുലാം അടനിയന്തരമഭായനി നനഭാക്കുകേയുലാം ടചേയ്യുനതനിനസ
സമയബനനിതമഭായനി  നടപടനി  സഗതീകേരനികണലാം.  റവനമ്മ്യൂ  ഉകദവഭാഗസരഭാണസ
കേണടകടുപസ  നടത്തുനതസ.  കേണടകടുപ്പുകവളയനില്  അതഭാതസ  പഞഭായതനിടല
വഭാര്ഡസ  ടമമ്പര്മഭാടര  കൂടട  ടകേഭാണകപഭാകേണടമനഭാണസ  എടന്റെ   നനിര്കദ്ദേശലാം.  ആ
വഭാര്ഡസ  ടമമ്പര്മഭാര്കസ  കേണടകടുപസ  സമയതസ  റവനമ്മ്യൂ  ഉകദവഭാഗസടര
സഹഭായനികഭാന സഭാധനിക്കുലാം.  കുടനിടവള സലാംരക്ഷണതനിനുള നടപടനി സഗതീകേരനികണലാം.
പരനിസനിതനികലഭാല  പ്രകദശങ്ങളനിലള  കേകയറ്റങ്ങള  പൂര്ണമഭായനി  ഒഴനിപനികണലാം.
കനരടത മഭാധവസ ഗഭാഡ്ഗനില് കേമ്മേതീഷന റനികപഭാര്ടസ  നടപനിലഭാക്കുനതനിടനതനിടര സഭ
ഏകേകേണ്ഠമഭായനി  പ്രകമയലാം   പഭാസഭാകനിയനിടളതഭാണസ. പകക്ഷ  മഭാധവസ  ഗഭാഡ്ഗനില്
കേമ്മേതീഷന  റനികപഭാര്ടസ  നടപനിലഭാക്കുനതനിടനപറ്റനി  പുനരഭാകലഭാചേന  നടതണടമനഭാണസ
എടന്റെ  വനിനതീതമഭായ അഭനിപ്രഭായലാം.  കേഭാര്ഷനികേവൃതനികസ  ഗുണകേരമഭായ  ചേനില  കേഭാരവങ്ങള
ഇന  ടവളടപഭാകതനിലൂടട  സലാംഭവനിച്ചനിടണസ.  എകല്  മണസ   നനികക്ഷപനിക
ടപടനിടണസ.  അതസ  പ്രകയഭാജനടപടുതനി  ലജവകൃഷനി  വവഭാപകേമഭാകഭാനുള നടപടനി
സഗതീകേരനികണലാം.  ഡനിസഭാസര്  മഭാകനജ സടമന്റെസ   സലാംബനനിച്ച  ചേടങ്ങള  വളടര
പഴയതഭാണസ.  അതസ  പരനിഷ്കരനിച്ചസ  ഇനടത  കേഭാലഭാവസയസ  അനുകയഭാജവമഭായ
രതീതനിയനില് മഭാറ്റലാം വരുതണലാം. 
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ഫെയര്  ആനഡസ  ടറസമ്മ്യൂ  സലാംവനിധഭാനടതക്കുറനിച്ചസ  പലരുലാം  പറഞ.  ആ
വകുപനിനസ പലതുലാം ടചേയഭാന സഭാധനിക്കുലാം. എല്ലഭാ മണ്ഡലതനിലലാം ഒരു ഫെയര് കസഷന
എനപറയുകമ്പഭാഴുലാം  ഞങ്ങളുടട  ജനില്ലയനില്  ഏഴസ  ഫെയര്  കസഷന  മഭാത്രകമയുള;
അതുമഭാത്രമല്ല,  അവര്കഭാവശവമഭായ  ഉപകേരണങ്ങള  എവനിടടയുമനില്ല.  അതനിനസ
ജലാംങ്പഭാലാംഗനി  കേമ്മേതീഷന  റനികപഭാര്ടസ നടപനിലഭാകണലാം.  റനിവര്  മഭാകനജസ ടമന്റെസ  ഫെണസ
അതതസ  ജനില്ലകേളനില്  പരനിപൂര്ണമഭായനി  പ്രകയഭാജനടപടുകതണതസ  ആവശവമഭാണസ.
നമ്മുടട  ജനില്ലയനിടലഭാനലാം  റനിവര്  മഭാകനജസ ടമന്റെസ  ഫെണസ  ഫെലപ്രദമഭായനി  പ്രകയഭാജന
ടപടുതനിയനിടനിടല്ലന  വനിമര്ശനമുണസ. മലപ്പുറലാം ജനില്ലയനിടല പ്രധഭാനടപട നദനികേളഭായ
ചേഭാലനിയഭാര്പ്പുഴയുലാം കേടലണനിപ്പുഴയുലാം ഭഭാരതപ്പുഴയുലാം കേരകേവനി ടഞ്ഞെഭാഴുകേനിയനിടണസ. അതസ
എല്ലഭാ തതീരങ്ങകളയുലാം നഗരങ്ങകളയുലാം എടന്റെ മണ്ഡലമഭായ കവങ്ങര ഉളടപടടയുള
എല്ലഭാ  സലങ്ങളനിലലാം  ബഭാധനിച്ചനിടണസ.  30000  കപടര  ടറസമ്മ്യൂ  ടചേയനിടണസ.
കേവഭാമ്പുകേളനില് 33000 ആളുകേള വടരയുണഭായ സമയമുണഭായനിടണസ.  

മനി  .    ടഡപമ്മ്യൂടനി  സതീകര്:  പ്ലതീസസ....കേണ്ക്ലൂഡസ..........  അങ്ങസ  ഒരു  മനിനനിറ്റസ
കൂടുതടലടുത്തു. 

ശതീ  .   ടകേ  .   എന  .   എ  .   ഖഭാദര്: സര്, എല്ലഭാവരുലാം കൂടുതല് സമയടമടുത്തു. ഞഭാന
അനഭാവശവമഭായനി  ഒനലാം  പറയുനനില്ല. മലപ്പുറലാം  ജനില്ലയനില്  അധനികേലാം  സലത്തുലാം
ഗുരുതരമഭായ   അവസയുണഭായനി.  116  വനികല്ലജുകേടളയഭാണസ  പ്രളയലാം  ബഭാധനിച്ചതസ.
പഞഭായതനിടന്റെ ടവബ്ടടസറ്റനില് 20-8-2018-നസ അപസ കലഭാഡസ ടചേയനിടളതസ അഞസ
പഞഭായത്തുകേടള  മഭാത്രകമ  പ്രളയലാം  ബഭാധനിച്ചനിടള  എനഭാണസ.   അതസ  ടതറ്റഭായ
വനിവരമഭാണസ.  പഞഭായതസ  ഉകദവഭാഗസരഭാണസ  ആ  വനിവരലാം  അപസ കലഭാഡസ
ടചേയടതങ്കെനില്  അവര്ടകതനിടര നടപടനിടയടുകണലാം. ആദവലാം തനിരൂര്, തനിരൂരങ്ങഭാടനി
തഭാലൂകസ ഉളടപടനിരുനനില്ല,  പനിനതീടഭാണസ ഇന തഭാലൂക്കുകേള കൂടനി ഉളടപടുതനിയതസ.
ടസപ്റ്റലാംബര്  15-ാം  തതീയതനിക്കുമുമ്പസ  കേണടകടുപസ  പൂര്തനിയഭാകണടമനലാം
എസനികമറ്റസ  തയഭാറഭാകണടമനലാം  വതീടസ  നനഭാകണടമനടമഭാടക  പറഞ്ഞെനിടണസ.
ബഹമഭാനടപട  സതീകര്  പ്രതനിനനിധഭാനലാം  ടചേയ്യുന  ടപഭാനഭാനനി  ഉളടപടട
ടപരുമ്പടപസ,  മങ്കെട,  ടപരനിന്തല്മണ  തുടങ്ങനിയ  കബഭാക്കുകേളനിടല  എസനികമറ്റസ
തയഭാറഭാകഭാന സഹഭായലാം ടചേകയണ  24 എ.ഇ.-മഭാടരയുലാം 31 ഓവര്സനിയര്മഭാടരയുലാം
സലലാം  മഭാറ്റനിയനിരനിക്കുകേയഭാണസ.  ഇനനി  അവനിടട  ആരഭാണസ  കേണടകടുക്കുനതസ?
അവടര മറ്റസ  ജനില്ലകേളനികലയയച.  ഇന മഭാസലാം  28-ാം തതീയതനി എല്.എസസ.ജനി.ഡനി.
ചേതീഫെസ  എഞനിനതീയറുടട  ഓര്ഡര്  പ്രകേഭാരലാം  55  കപടര  സലലാം  മഭാറ്റനിയതസ
റദ്ദേഭാകനി  അവടര  തനിരനിച്ചസ  ടകേഭാണവരഭാനുള  നടപടനി  സഗതീകേരനികണലാം.  15-ാം
തതീയതനിക്കുളനില് ഇവനിടട ആരഭാണസ കേണടകടുക്കുനതസ.  
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മനി  .   ടഡപമ്മ്യൂടനി സതീകര്: പ്ലതീസസ.... അങ്ങസ  മൂനസ മനിനനിറ്റസ സമയലാം അധനികേടമടുത്തു.
പ്ലതീസസ കേണ്ക്ലൂഡസ....

ശതീ  .    ടകേ  .    എന  .    എ  .    ഖഭാദര്:  സര്,  ഞഭാന  നല്ല  കേഭാരവങ്ങള  മഭാത്രകമ
സലാംസഭാരനിക്കുനള.  നവകകേരള   സൃഷ്ടനിടയ  സലാംബനനിച്ചസ   തയഭാറഭാകഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന കപ്രഭാജകനില്  വനിദഗ്ദ്ധകരയുലാം ജനപ്രതനിനനിധനികേടളയുലാം ഉളടപടുതണലാം.
ആ  കപ്രഭാജകസ  ഒരനികല്ക്കൂടനി  ചേര്ച്ച  ടചേകയണനി  വരുടമനഭാണസ  എനനികസ
കതഭാനനതസ. ഇതുതടനയഭാണസ  ശതീ. ഒ. എന. വനി. കുറുപസ ആദവകമ പറഞവച്ചതസ,

" ഇനനിയുലാം മരനികഭാത ഭൂമനി!

നനിനഭാസന മൃതനിയനില് നനിനകഭാത്മശഭാന്തനി!

ഇതസ നനിടന്റെ എടന്റെയുലാം ചേരമശുശ്രൂഷയസ

ഹൃദയതനിലനികന കുറനിച്ച ഗതീതലാം

മൃതനിയുടട കേറുത വനിഷപുഷലാം വനിടര്നതനിന 

നനിഴലനില് നതീ നഭാടള മരവനികക  

ഉയനിരറ്റ നനിനമുഖതശ്രുബനിന്ദുകളഭാല് 

ഉദകേലാം പകേര്ന വനിലപനികഭാന 

ഇവനിടടയവകശഷനികയനില്ലഭാരുമതീ ഞഭാനുലാം!

ഇതുനനിനകഭായസ ഞഭാന കുറനിച്ചനിടുന;”

ശതീ  .    ആന്റെണനി കജഭാണ്:  സര്,  ഉപകക്ഷപടത പനിന്തഭാങ്ങുന.  നമ്മുടട നഭാടസ
ഒരു  മഹഭാദുരന്തടതയഭാണസ  സമതീപനഭാളുകേളനില്   അഭനിമുഖതീകേരനിച്ചതസ.  ഈടയഭാരു
അസഭാധഭാരണ സഭാഹചേരവതനില് ഈ പ്രശ്നങ്ങടളല്ലഭാലാം ചേര്ച്ച ടചേയ്യുനതനിനുകവണനി
ഒരു  പ്രകതവകേ  നനിയമസഭഭാ  സകമ്മേളനലാം  വനിളനിചകചേര്ത  സര്കഭാരനിടനയുലാം
ബഹമഭാനടപട സതീകടറയുലാം ഈയവസരതനില് പ്രകതവകേലാം അഭനിനനനിക്കുകേയഭാണസ. 

കകേരളപനിറവനിക്കുകശഷലാം ഒരു സര്കഭാരനിനുലാം ഒരു മുഖവമന്ത്രനിക്കുലാം  അഭനിമുഖതീകേരനി
കകണനിവനനിടനില്ലഭാത  അസഭാധഭാരണ  സഭാഹചേരവടതയഭാണസ  കകേരളതനിടന്റെ
മുഖവമന്ത്രനിയുലാം  കകേരള  ഗവണ്ടമനലാം   വളടര  ആര്ജവകതഭാടുകൂടനി  കനരനിടതസ.
കകേരളതനിടല  ജനങ്ങടളടയല്ലഭാലാം  ഒടതഭാരുമയഭായനി  ടകേഭാണവനസ  ആ
പ്രശ്നങ്ങടളടയല്ലഭാലാം നല്ലനനിലയനില് ടടകേകേഭാരവലാം ടചേയഭാന സഭാധനിച്ചനിടണസ.  ഏതഭാണസ
10 ജനില്ലകേളനില് പ്രളയടകടുതനി പൂര്ണമഭായനി  അനുഭവടപടനിടണസ. സഗഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം
എറണഭാകുളലാം  ജനില്ലയനിലലാം  അതനികന്റെതഭായ ഒടനവധനി   ബുദനിമുടകേള ഉണഭായനിടണസ.
അതനിടന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങടളഭാടക മറ്റസ  അലാംഗങ്ങള ഇവനിടട സൂചേനിപനിച്ചനിടണസ.  ഞഭാന
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അതനികലയസ  കേടക്കുനനില്ല.  എടന്റെ  മണ്ഡലമഭായ  കകേഭാതമലാംഗലത്തുലാം   പ്രളയടക
ടുതനിയുമഭായനി  ബനടപടസ  ഒടനവധനി  ബുദനിമുടകേള  ഉണഭായനിടണസ.  പ്രകതവകേനിച്ചസ,
ടപരനിയഭാര്  കേടനകപഭാകുന  കമഖല  എനള  നനിലയനില്  പ്രളയടകടുതനിയുമഭായനി
ബനടപടണഭാകുന  പ്രശ്നങ്ങള  സമയബനനിതമഭായനി  വകുപ്പുകേടളടയല്ലഭാലാം  കൂടനി
കയഭാജനിപനിചടകേഭാണസ  ജനകേതീയ  പങ്കെഭാളനിതകതഭാടുകൂടനി  ഒരപകേടവമനില്ലഭാടത
ടടകേകേഭാരവലാം  ടചേയ്യുന  കേഭാരവതനില്  നല്ല  നനിലയനില്   ഇടടപടഭാന  കേഴനിഞ
ടവനളതസ പ്രകതവകേലാം സൂചേനിപനിക്കുകേയഭാണസ. ഈ ദുരന്തവമഭായനി ബനടപടടകേഭാണസ
ഒടനവധനി സഹഭായ പദതനികേള സര്കഭാര് പ്രഖവഭാപനിച്ചനിടണസ.  വതീടുകേള നഷ്ടടപട
ആളുകേടളയഭാണസ  എടന്റെ മണ്ഡലതനില്  ഏറ്റവലാം  കൂടുതലഭായനി  കേണവരുനതസ.  വതീടസ
പൂര്ണമഭായനി  നഷ്ടടപടവരുലാം   വഭാസകയഭാഗവമല്ലഭാതവയഭായനി   മഭാറനിയവയുമുണസ.
ഡഭാമുകേളുടട കേവഭാച്ചസടമന്റെസ  ഏരനിയയനിലലാം കറഭാഡസ പുറകമ്പഭാകനിലമഭായനി പടയമനില്ലഭാത
ഭൂമനികേളനില്   ഉണഭായനിരുന വതീടുകേള പൂര്ണമഭായുലാം തകേര്നനിടണസ.   അവര്ക്കുകൂടനി
സര്കഭാരനിടന്റെ  സഹഭായലാം  ലഭവമഭാകുന  തരതനിലള   ഒരനിളവസ  അകഭാരവതനില്
ഉണഭാകേണടമനഭാണസ ആമുഖമഭായനി സൂചേനിപനികഭാനുളതസ.  

അകതഭാടടഭാപലാം  നനിരവധനി  ആദനിവഭാസനി  ഊരുകേളുള  ഒരു   മണ്ഡലമഭാണസ
കകേഭാതമലാംഗലലാം.  അവനിടട  ആദനിവഭാസനി  സമൂഹതനിനസ  ദനിവസങ്ങകളഭാളലാം   ഉളകഭാടു
കേളനില്  ഒറ്റടപടകേഴനികയണ  സഭാഹചേരവമുണഭായനിരുന.  അവര്ക്കുകവണ  ഭക്ഷവ
ധഭാനവങ്ങളുലാം  മറലാം  വകുപ്പുമഭായനി  സഹകേരനിച്ചസ   എതനിചടകേഭാടുകഭാന  നമുകസ
സഭാധനിച്ചനിടണസ.  അവര് കേഴനിയുന കുടനിലകേളുലാം വതീടുകേളുലാം ശകമഭായ കേഭാലവര്ഷടത
ത്തുടര്നസ  പൂര്ണമഭായനി  നശനിച്ച  അവസയനിലഭാണസ.  അതരലാം  കേഭാരവങ്ങളകൂടനി
ഗവണ്ടമന്റെസ സജതീവമഭായനി പരനിഗണനിക്കുടമനസ  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. കകേരളലാം  കപഭാലള
ഒരു  സലാംസഭാനതനിനസ  മഭാത്രലാം  ടടകേകേഭാരവലാം  ടചേയഭാന  കേഴനിയുനതനിനപ്പുറതഭാണസ
ഇവനിടടയുണഭായ  മഹഭാപ്രളയലാം.  തതീര്ച്ചയഭായുലാം കകേന്ദ്രഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ വലനിയ കതഭാതനിലള
സഹഭായലാം  കകേരളതനിനസ  ഈയവസരതനില്  ലഭനികകണതുണസ.  ഇവനിടട  വനിഭവ
ങ്ങളുടട  പങ്കുവയലനില്  വവകമഭായ  വവവസയുള  ഒരു  ഭരണ  സലാംവനിധഭാനമഭാണസ
ടഫെഡറല് ജനഭാധനിപതവലാം.  സലാംസഭാനങ്ങള വതീണുകപഭായഭാല് ആ സലാംസഭാനങ്ങടള
സഹഭായനികഭാന  മുകനഭാടവകരണതസ  കകേന്ദ്രഗവണ്ടമന്റെഭാണസ.  സമതീപദനിവസങ്ങളനില്
ബഹമഭാനടപട  പ്രധഭാനമന്ത്രനി  അകദ്ദേഹതനിടന്റെ  കറഡനികയഭാ  പ്രഭഭാഷണലാം  ഉളടപ
ടടയുള സകനശങ്ങളനില്  രഭാജവലാം  ഒനഭായനി  കകേരളതനിടനഭാപമുണസ  എനഭാണസ
പറഞ്ഞെനിടളതസ. അതനില് ആത്മഭാര്തതയുടണങ്കെനില് വവവസകേളനില് ഇളവസ നല്കേനി
കകേരളടത  നല്ല  രതീതനിയനില്  സഹഭായനിക്കുനതനിനസ  കകേന്ദ്രഗവണ്ടമന്റെസ  ഇടടപടണ
ടമനഭാണസ ഈയവസരതനില്  അഭവര്തനികഭാനുളതസ.  യഥഭാര്തതനില് കകേരളതനിടല
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ഈ  ദുരന്തടത  ഒരു  കദശതീയ  ദുരന്തമഭായനി  പ്രഖവഭാപനികകണതഭാണസ.
2005-ടല  കദശതീയ  ദുരന്തനനിവഭാരണ  നനിയമതനില്  അതരടമഭാരു  പ്രഖവഭാപനലാം
നടത്തുനതനിനുള വകുപനിടല്ലനഭാണസ കകേന്ദ്രഗവണ്ടമന്റെസ പറയുനതസ. എനഭാല് കമഭാദനി
സര്കഭാര് തടന 2014 ടസപ്റ്റലാംബറനില് ജമ്മു-കേഭാശ്മതീരനിലണഭായ ടവളടപഭാകടത
കദശതീയ ദുരന്തമഭായനി  പ്രഖവഭാപനിച്ചനിടണസ.  ആ നനിലയനിലള  എല്ലഭാ  ആനുകൂലവങ്ങളുലാം
കേനിടനതനിനുകവണനിയുള  അര്ഹത കകേരളതനിനുണസ. അതരതനില് ഒരു സമതീപനലാം
കകേന്ദ്രഗവണ്ടമന്റെസ  സഗതീകേരനികണടമനഭാണസ എനനികസ സൂചേനിപനികഭാനുളതസ. 

ഇതരടമഭാരു  കേഭാലഘടതനില്  ധഭാരഭാളലാം  വനികദശസഹഭായങ്ങള  ഉളടപടട
വഭാഗഭാനലാം ടചേയടകേഭാണസ ആളുകേള വരുനണസ. അതരലാം സഹഭായങ്ങള കകേരളതനിനസ
ലഭവമഭാക്കുന  തരതനില്  കകേന്ദ്രഗവണ്ടമന്റെസ  അനുകൂലമഭായ  നനിലപഭാടസ
സഗതീകേരനികണലാം.  2001-ല്  ഗുജറഭാതനില്   ഭൂകേമ്പമുണഭായ  സമയതസ  ഏതഭാണസ
150-ഓളലാം  രഭാജവങ്ങളനില്നനിനലാം  സഭാകങ്കെതനികേവലാം  സഭാമ്പതനികേവമഭായ  വനികദശ
സഹഭായമഭാണസ  അനടത  എന.ഡനി.എ.  ഗവണ്ടമന്റെസ  സഗതീകേരനിച്ചനിടളതസ.
കകേരളതനിടന്റെ  കേഭാരവലാം  വരുകമ്പഭാള  രണഭാമടതഭാരു  സമതീപനലാം  കകേന്ദ്രഗവണ്ടമന്റെസ
സഗതീകേരനികരുതസ  എനഭാണസ  അഭവര്തനികഭാനുളതസ.  മുനകേഭാലങ്ങളനില്  ജനപ്രതനി
നനിധനികേള  കേവഭാമ്പുകേളനികലകസ  കേടനടചേല്ലുകമ്പഭാള  ആളുകേള  കദഷവകതഭാടട
അടല്ലങ്കെനില്  വലനിയ  ആശങ്കെകയഭാടുകൂടനിയഭാണസ  പ്രതനികേരനിച്ചനിരുനടതങ്കെനില്  ഇനസ
സകന്തഭാഷകതഭാടുലാം പ്രതതീക്ഷകയഭാടുലാംകൂടനി കകേരളതനിടല ഗവണ്ടമന്റെസ തങ്ങളടകഭാപമുണസ
എന ആത്മവനിശഗഭാസകതഭാടുകൂടനി തടനയഭാണസ കേവഭാമ്പുകേളനിലളളവര് പ്രതനികേരനിച്ചതസ.
അവര്ക്കുകവണനി എല്ലഭാ സനകേരവങ്ങളുലാം ഗവണ്ടമന്റെസ ടചേയടകേഭാടുതനിടണസ. കൂടഭാടത
തുടര്ച്ചയഭായ സഹഭായങ്ങള പ്രഖവഭാപനിച്ചനിടമുണസ.  

നമുകറനിയഭാലാം കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനില് വലനിയ നഷ്ടങ്ങളുണഭായനിടണസ.  കേഭാര്ഷനികേ
കമഖലയുമഭായനി ബനടപടള സഹഭായങ്ങള ഗവണ്ടമന്റെസ പ്രഖവഭാപനിച്ചനിടണസ. കറഭാഡസ
ഉളടപടടയുള  അടനിസഭാന  സനകേരവങ്ങളകസ  വലനിയ  കതഭാതനില്  തകേര്ച്ച
വനനിടണസ.  അടതല്ലഭാലാം  പുനര്നനിര്മ്മേനികണടമങ്കെനില്  രഭാഷ്ട്രതീയതനിനതതീതമഭായ
വലനിടയഭാരു കൂടഭായ്മ നമ്മുടട നഭാടനില് രൂപടപടുകതണതുണസ.  സമതീപദനിവസങ്ങളനില്
ബഹമഭാനടപട  പ്രതനിപക്ഷ  കനതഭാവനിടനകപഭാടല  ഉതരവഭാദനിതഗമുളളവര്  ചേനില
നനിരുതരവഭാദപരമഭായ  പ്രസ്തഭാവനകേള  ഇറകനിയതസ  മഭാധവങ്ങളനിലൂടട
ശദനിക്കുകേയുണഭായനി. '1924-ല് നടനതസ പ്രകൃതനി ദുരന്തമഭാണസ,  എനഭാല്  2018-ല്
നടനതസ  ഒരു  ഭരണകൂട  സൃഷ്ടനിയഭാണസ  '  എന  രതീതനിയനില്   ജനങ്ങടള
ടതറ്റനിദരനിപനിക്കുന നനിലപഭാടസ സഗതീകേരനിക്കുനതനില് നനിനസ പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവസ  മഭാറനി
ചേനിന്തനികണടമനഭാണസ എനനികസ സൂചേനിപനികഭാനുളതസ. 
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മടറ്റഭാരു  കേഭാരവലാം,  ഡഭാമുകേള  ഇല്ലഭാത  എത്ര  പുഴകേളഭാണസ  കകേരളതനില്

കേരകേവനിടഞ്ഞെഭാഴുകേനിയതസ? മലപ്പുറലാം ജനില്ലയനില്  47 കപര്കഭാണസ ജതീവന നഷ്ടടപടതസ;

ആളുകേടള ടതറ്റനിദരനിപനിക്കുന തരതനിലള നനിലപഭാടുകേള ഉതരവഭാദനിതഗടപടവര്

സഗതീകേരനികരുതസ.  മുഖവമന്ത്രനിയുടട  ദുരനിതഭാശഗഭാസ  നനിധനിയനികലകസ  ടകേഭാചകുടനികേള

കുടുക  ടപഭാടനിച്ചസ  കേഭാശസ  ടകേഭാടുത്തു.  വകയഭാവൃദര്  അവരുടട  വഭാര്ദകേവകേഭാല

ടപനഷന   ഉളടപടട നല്കേനി സഹഭായനികഭാന മുകനഭാടവരുകമ്പഭാള  'അകയഭാ, അതസ

ടകേഭാടുകരുതസ'  എനപറയുന  സമതീപനലാം  ഉതരവഭാദനിതഗടപടവര്  സഗതീകേരനിക്കുന

ടണങ്കെനില്  ആ  സമതീപനലാം  തനിരുതനി,  എല്ലഭാവരുലാം  ഒത്തുകചേര്നനനിനസ  നഭാടനിടന്റെ

പ്രകതവകേ  സഭാഹചേരവടത  അതനിജതീവനിക്കുനതനിനുകവണ  ശകമഭായ  നനിലപഭാടസ

സഗതീകേരനികണടമനഭാണസ എനനികസ അഭവര്തനികഭാനുളതസ.  

കകേരളതനിടല  ദുരനിതഭാശഗഭാസ  കേവഭാമ്പുകേള  സനി.പനി.ടഎ.(എലാം.)  പനിടനിടച്ചടുത്തു

ടവനള ആകരഭാപണലാം  ചേനിലയഭാളുകേള ഇവനിടട സൂചേനിപനിക്കുകേയുണഭായനി. എന്തഭാണസ

യഥഭാര്തതനില്  സലാംഭവനിച്ചതസ;  കകേരളതനിടല  ദുരനിതഭാശഗഭാസ  കേവഭാമ്പുകേളനില്

ഇടടപടനിടണസ.  അവനിടടത  ആളുകേടള  മഭാറ്റനിതഭാമസനിപനികകണനി  വരുകമ്പഭാള  ആ

ഘടലാം മുതല്  റവനമ്മ്യൂ വകുപസ ഉളടപടടയുള ഉകദവഭാഗസകരഭാടടഭാപലാം നനിനടകേഭാണസ

കേവഭാമ്പനില്  നനിനലാം  അവര്  വതീടുകേളനികലകസ  കപഭാകുകമ്പഭാള  ആ  വതീടുകേള  ഞങ്ങള

വൃതനിയഭാകനി  ടകേഭാടുതനിടണസ.  അവര്കഭാവശവമഭായ  ഭക്ഷവധഭാനവങ്ങള  എതനിച

ടകേഭാടുക്കുനതനിനുകവണനി  കകേരളതനിടല  ഉതരവഭാദനിതഗടപട  രഭാഷ്ട്രതീയ  പ്രസഭാനടമന

നനിലയനില്  സനി.പനി.ടഎ.(എലാം.)  ഇടടപടനിടണസ.  നനിങ്ങള  ഇടടപടഭാതതുടകേഭാണസ

ഞങ്ങടള കുറ്റടപടുകതണ കേഭാരവമനില്ല. ഉതരവഭാദനിതഗമുള രഭാഷ്ട്രതീയ പ്രസഭാനടമന

നനിലയനില്   ജനങ്ങളുടട  ജതീവനിതപ്രശ്നവമഭായനി  ബനടപടസ  എല്ലഭാ  നനിലയനിലലാം

സഹഭായനിക്കുന നനിലപഭാടുകേള ഞങ്ങള സഗതീകേരനിച്ചനിടണസ.  പ്രളയദുരനിതകേഭാലതസ  ആ

നനിലപഭാടസ തടനയഭാണസ കകേരളതനിടല സനി.പനി.ടഎ.(എലാം)  സഗതീകേരനിച്ചനിടളതസ.  ഈ

വനിഷയതനില്  രഭാഷ്ട്രതീയതനിനപ്പുറമഭായനിടള  ഒരു  കൂടഭായ്മയഭാണുണഭാകകേണതസ.

ആദവഘടതനില് കകേരളതനില് ആ കൂടഭായ്മയുണഭായനിരുന.  എനഭാല് സര്കഭാരനിടനകന്തഭാ

വലനിയ  കനടമുണഭാകുടമനസ  കേണകപഭാള അതനില് നനിനസ   പനിന്തനിരനിഞ്ഞെസ ഒറ്റടപടു

ത്തുന തരതനിലള നനില സഗതീകേരനിക്കുനതനില്നനിനലാം കകേരളതനിടല ബഹമഭാനടപട

പ്രതനിപക്ഷലാം   പനിന്തനിരനിയണടമനലാം  നമ്മുടട  നഭാടനിടന  പഴയ  രതീതനിയനില്  പുനര്

നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുകവണനിയുള ഒരു കൂടഭായ ഇടടപടല് എല്ലഭാവരുടട ഭഭാഗത്തുനനിനലാം

ഉണഭാകേണടമനലാം മഭാത്രലാം ഈയവസരതനില് സൂചേനിപനിചടകേഭാണസ നനിര്ത്തുന.    
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ശതീ  .    ഷഭാഫെനി  പറമ്പനില്:  സര്,  ഉപകക്ഷപടത  പനിന്തഭാങ്ങുന.  പഭാലകഭാടസ

ജനില്ലയനില് എല്ലഭാകഭാലത്തുലാം ഉണഭാകേഭാറുളതസ ടവളതനിനുകവണനിയുള മുറവനിളനിയഭാണസ.

കുടനിടവളമഭായനിരുന  അവനിടടത  ഏറ്റവലാം  പ്രധഭാനടപട  പ്രശ്നടമങ്കെനില്  ഈ

മഴകഭാലവലാം  അതുമഭായനി  ബനടപട  സലാംഭവങ്ങളുലാം  ജനില്ലടയ  ആടകേ  ഉലച്ചനിരനിക്കു

കേയഭാണസ.   ഒരുപടക്ഷ,  ടചേങ്ങന്നൂര് കപഭാടലകയഭാ ചേഭാലക്കുടനി കപഭാടലകയഭാ ആലവ

കപഭാടലകയഭാ പറവര് കപഭാടലകയഭാ അങ്കെമഭാലനി കപഭാടലകയഭാ ടറസമ്മ്യൂ പ്രവര്തനങ്ങള

അവസഭാന ഘടതനികലയസ എത്തുന സഭാഹചേരവലാം ഉണഭായനില്ല എനളതുടകേഭാണസ ആ

ജനില്ലയനിലണഭായ നഭാശനഷ്ടങ്ങടള ടചേറുതഭായനി  കേഭാണഭാന കേഴനിയനില്ല.  1148  വതീടുകേള

പൂര്ണമഭായനി  തകേര്നനിരനിക്കുകേയഭാടണനലാം  4809  വതീടുകേളകസ  കകേടുപഭാടുകേള

ഉടണനലാം ജനില്ലഭാ അഡനിനനികസ്ട്രേഷടന്റെ കേണക്കുകേള പറയുന. ആടകേ ദുരന്തബഭാധനിത

കുടുലാംബങ്ങള  6668  ആണസ.  ടമഭാതലാം  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലങ്ങളനിടല  കേണടകടു

ക്കുകമ്പഭാള  ഏറ്റവലാം  കൂടുതല്  വതീടുകേള  നഷ്ടടപട  നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം  പഭാലകഭാടഭാ

യനിരനിക്കുടമനഭാണസ എനനികസ കതഭാനനതസ.  നഗരപ്രകദശലാം ആയതുടകേഭാണലാം അടുതടുതസ

വതീടുകേള  ഉളതുടകേഭാണലാം  പഭാലകഭാടസ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലതനില്  ഇകപഭാള  സര്കഭാരനിടന്റെ

കേണക്കുകേള  പറയുനതസ  226  വതീടുകേള  പൂര്ണമഭായുലാം  തകേര്നടവനഭാണസ.

ഭഭാഗനികേമഭായനി  തകേര്ന 577  വതീടുകേള  വഭാസകയഭാഗവമല്ലഭാത  വതീടുകേളഭായനി  മഭാറനി.

ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  ഇകപഭാഴടത  കേണക്കുകേളപ്രകേഭാരലാം  പഭാലകഭാടസ  803  വതീടുകേള

പൂര്ണമഭായുലാം  തകേര്കടപടനിരനിക്കുകേയഭാണസ.  റതീഹഭാബനിലനികറ്റഷടന്റെ  കേഭാരവതനില്

കേഭാരവമഭായ പരനിഗണന പഭാലകഭാടനിനസ  ലഭനികണലാം.  സഭാധഭാരണകഭാരഭായ പഭാവങ്ങള

തഭാമസനിക്കുന  മണ്ചുമരുകേളുള  വതീടഭാണസ.  അടല്ലങ്കെനില്  ആ  പഭാവങ്ങളകസ

തനിരനിചടചേല്ലഭാന  ഒരു  വതീടുണഭാകേനില്ല.   വതീടനിടന്റെ  ധനസഹഭായലാം  ഗഡുകളഭായനി

ലകേമഭാറനിയഭാല്  ഇകപഭാള  അവടര  ബുദനിമുടനിക്കുന  പലനിശകഭാരടന്റെ  കേയനികലക്കുലാം

പനിരനിവനിനസ വരുന ധനകേഭാരവ സഭാപനങ്ങളുടട ലകേകേളനികലക്കുലാം അടല്ലങ്കെനില് അടവസ

ടതറ്റനികനിടക്കുന  വതീടപകേരണങ്ങളുടട  അടവനികലക്കുലാം  മഭാത്രമഭായനി  ആ  പണലാം

ടചേലവഴനികടപടഭാല് ഒരുകേഭാലത്തുലാം വതീടനില്ലഭാതവരഭായനി അവര് മഭാറുലാം.  അതുടകേഭാണസ

ബഡ്ജറ്റസ ഹനസനിലാംഗസ പ്ലഭാനനിലൂടട, ജനില്ലഭാ കേളകര് ടചേയര്മഭാനഭായനി ഒരു ടസഭാലസറ്റനി

രൂപതീകേരനിച്ചസ  വതീടസ  നഷ്ടടപടവടര  മുഴുവന  അതനില്  അലാംഗങ്ങളഭായനി  കചേര്തസ

അവര്കസ  നല്കുന  സഹഭായലാം  മുഴുവന  ആ  ടസഭാലസറ്റനികസ  ലകേമഭാറനി  ഒരു

ഹനസനിലാംഗസ  കപ്രഭാജക്ടുതടന  ഗവണ്ടമന്റെസ  ഏടറ്റടുതസ  നടപനിലഭാകനിയനിടല്ലങ്കെനില്

സഭാധഭാരണകഭാര്കസ വതീടസ നഷ്ടടപടുന സഭാഹചേരവമുണഭാകുലാം.  



ചേടലാം 130 അനുസരനിചള ഉപകക്ഷപതനിനകമലള ചേര്ച്ച 119

ബഹമഭാനടപട  മുഖവമന്ത്രനി  ഇവനിടട  ദുരന്തലാം  അവസഭാനനിചടവനലാം  നമ്മേള
മടറ്റഭാരു  ഘടതനികലയസ  എതനിയനിരനിക്കുകേയുമഭാടണനസ  പറഞ.   അങ്ങസ  അതസ
പറഞ്ഞെതുടകേഭാണസ  ഞഭാന  ഒരു  കേഭാരവലാം  സൂചേനിപനികഭാന  ആഗ്രഹനിക്കുന.  ഞഭാകനഭാ
അവനിടടയുള ജനപ്രതനിനനിധനികേകളഭാ എലാം.  പനി.-കയഭാ മന്ത്രനികയഭാ ഒനലാം അറനിയഭാടത
30  ടസന്റെനിമതീറ്ററനില്നനിനലാം  150  ടസന്റെനിമതീറ്ററഭായനി   ഒറ്റയടനികസ  മലമ്പുഴ  ഡഭാമനിടന്റെ
ഷടര് ഉയര്തനിയതനിടന്റെ കപരനില് വന ടവളലാം പഭാലകഭാടസ  നഗരതനിലലാം മലമ്പുഴ
മണ്ഡലതനിലലാം  ഉണഭാകനിയ  നഭാശനഷ്ടങ്ങള,  തുടര്നസ  കകേഭാങ്ങഭാടസ,  ഒറ്റപഭാലലാം,
ടഷഭാര്ണ്ണൂര് കേടനസ പടഭാമ്പനിയനിലലാം തൃതഭാലയനിലലാം എതനിയതുലാം തൃതഭാലയനില്നനിനലാം
മലപ്പുറലാം  ജനില്ലയുളടപടടയുള  പ്രകദശങ്ങളനികലക്കുലാം  ഭഭാരതപ്പുഴയനികലക്കുലാം  ഒരുമനിച്ചസ
വന ടവളലാം ടകേഭാണണഭായ ബുദനിമുടകേള  നഭാലാം കേണതഭാണസ. 

ശതീ.  രകമശസ  ടചേനനിതല കകേരളതനിടല ദുരന്തബഭാധനിത പ്രകദശങ്ങളനികലയസ
ബഹമഭാനടപട  മുഖവമന്ത്രനികയഭാടടഭാപലാം  കപഭാകേണടമനള  ആവശവലാം  വനകപഭാള,
അഭനിപ്രഭായവവതവഭാസമുളവര്  പലരുലാം  ഉണഭായനിരുനനിരനികഭാലാം.   പടക്ഷ,  ഇടതഭാരു
ദുരന്തമുഖമഭാടണനലാം  അതനിടനഭാപലാം  നനില്കണടമനലാം  സര്കഭാരനിനസ  പൂര്ണ
പനിന്തുണ  നല്കുനടവനലാം  കകേരളതനിടന്റെ  പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവസ  പ്രഖവഭാപനിച്ചസ
മുഖവമന്ത്രനികയഭാടടഭാപലാം ദുരന്തബഭാധനിത പ്രകദശങ്ങളനികലകസ എത്തുകേയുലാം പ്രതനിപക്ഷതനിടന്റെ
പൂര്ണ  പനിന്തുണയുടണനലാം  പറഞ്ഞെകപഭാള  പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവനിനസ  കേയടനിച്ച
ആളുകേള  ഡഭാലാം  മഭാകനജസ ടമന്റെനിലണഭായ  ചേനില  വതീഴ്ചകേടള  പ്രതനിപക്ഷതനിടന്റെ
ഉതരവഭാദനിതഗടമന നനിലയസ തുറന കേഭാണനിക്കുകമ്പഭാള ശതീ. രകമശസ ടചേനനിതലയുലാം
ചേനില ബനി.ടജ.പനി.കഭാരുടമനള അര്തതനിലള ചേനില പ്രകയഭാഗങ്ങള അങ്ങയുടട
ഭഭാഗത്തുനനിനലാം  ഒരു  കേഭാരണവശഭാലലാം  ഉണഭാകേഭാന  പഭാടനില്ലഭായനിരുന.  ഇതസ
പ്രതനിപക്ഷതനിടന്റെ ധര്മ്മേമകല്ല? 

മനി  .   ടഡപമ്മ്യൂടനി സതീകര്: ശതീ.  ഷഭാഫെതീ...  പ്ലതീസസ കേണ്ക്ലൂഡസ.

ശതീ  .    ഷഭാഫെനി  പറമ്പനില്  :  സര്,  ഇനസ  ഞങ്ങളനിരനിക്കുന  കേകസരയനില്
നനിങ്ങളഭായനിരുനടവങ്കെനില്  ഈ  സലാംഭവങ്ങളുടട  കപരനില്  ഏടതല്ലഭാലാം  തരതനിലള
സലാംഭവങ്ങളഭാണസ  ഉണഭാകുകേടയനസ  നനിങ്ങള  ആകലഭാചേനിച  കനഭാക്കുകേ.
ചൂണനികഭാണനികഭാനുള  ഉതരവഭാദനിതഗലാം  പ്രതനിപക്ഷതനിനുണസ.  അതനില്
അസഹനിഷ്ണുത കേഭാണനികകണ കേഭാരവമനില്ല.   അതനിടല കേഭാരവമഭായ  കേഭാരവങ്ങടളടുതസ
ടതറകേള  തനിരുതനി  അതസ  ആവര്തനികഭാടത  മുകനഭാടകപഭാകേഭാനുള  ശമലാം
നടതഭാവനതഭാണസ.  പ്രതനിപക്ഷലാം എനളതസ അകദ്ദേഹലാംതടന സൂചേനിപനിച്ചതുകപഭാടല
മലാംഗളപത്രലാം  എഴുതലല്ലകല്ലഭാ?  ഒരഭാളുടട  വനികയഭാജനിപഭാടണങ്കെനിലലാം  ആ  വനികയഭാജനിപസ
കരഖടപടുതഭാനുള  കസസസ  ടഡകമഭാകസനിയനില്  ഉടണനസ  വനിശഗസനിക്കുകമ്പഭാള
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അതനിടന്റെ ഉതരവഭാദനിതഗലാം  നനിറകവറകമ്പഭാള,  ഇനടല നമ്മേള കേഭാണുനതുകപഭാടല
ചേനില  സഭാഹനിതവകേഭാരനഭാടരടയല്ലഭാലാം  ജയനിലറയ്ക്കുളനില്  ആകഭാന  ശമനിക്കുന
ആളുകേടളകപഭാടല  ടപരുമഭാകറണവരല്ല  കകേരളതനിടല  ഗവണ്ടമടന്റെനസ
വനിനതീതമഭായനി  ഓര്മ്മേടപടുത്തുകേയഭാണസ.  നമ്മേള  ഒരുമനിചതടന  ഇകഭാരവതനില്
മുകനഭാടകപഭാകേണലാം.   പഭാലകഭാടസ  ഉളടപടടയുള  പ്രകദശങ്ങളനില്,  അവനിടടത
മന്ത്രനിയുലാം എലാം.എല്.എ.-യുലാം എലാം.പനി.-യുടമഭാടക ഈ ദുരനിതതനിടന്റെ സമയതസ ഒരു
രഭാഷ്ട്രതീയവവതവഭാസവലാം  കനഭാകഭാടത  ജനങ്ങകളഭാടടഭാപലാം  നനിനനിടണസ.   അങ്ങടന
കേഭാരവങ്ങള  പറയുകമ്പഭാള  ശതീ.  രഭാഹല്  ഗഭാനനിടയ  വടര  കേയറ്റനിയനിടല്ലന
തരതനില്,  അതരലാം  ചേര്ച്ചകേളനികലയസ  ഇവനിടട  ആകക്ഷപലാം  നടകതണ
കേഭാരവമുണഭായനിരുകനഭാ?  

മനി  .   ടഡപമ്മ്യൂടനി സതീകര്  : ടയസസ...... പ്ലതീസസ കേണ്ക്ലൂഡസ.....

ശതീ  .    ഷഭാഫെനി  പറമ്പനില്  : സര്,  ശതീ.  രഭാഹല്  ഗഭാനനികയഭാടസ  ഇതനിടന്റെ
ഉതരവഭാദനിതഗലാം ആര്കഭാടണനള കചേഭാദവലാം വനകപഭാള മറുപടനി പറഞ്ഞെതസ, 'I am
not here to answer such questions,  I don't  want to politicize the issue'
എനഭാണസ.   കകേരളതനിടല  ജനങ്ങളടകഭാപലാം  നനില്കഭാനഭാണസ  എനസ  ഏറ്റവലാം
മഭാനവമഭായ  സമതീപനലാം  പുലര്തനിയ  ഒരു  കനതഭാവനിടന്റെ  സനര്ശനലാം  ജനങ്ങളകസ
ആശഗഭാസമഭായനിടടണങ്കെനില്  അകദ്ദേഹലാം  മുഖവമന്ത്രനിയുമഭായനിടകപഭാലലാം  സലാംസഭാരനിച.
കകേരളതനിടനഭാപമഭാണസ  ഞങ്ങളുലാം  ഞങ്ങളുടട  പ്രസഭാനവലാം,  കകേഭാണ്ഗ്രസസ  ഒരു
തരതനിലലാം ഇടടപടഭാടത നനില്ക്കുകേയല്ല.  കകേരളതനില് ആയനിരകതഭാളലാം  വതീടുകേള
നനിര്മ്മേനിചടകേഭാടുകഭാനുള ഉതരവഭാദനിതഗലാംവടര ഏടറ്റടുകഭാന തയഭാറഭാടണനസ  ഈ
പ്രസഭാനലാം  പറയുകേയുണഭായനി,  പ്രതനിപക്ഷ  പ്രസഭാനടമന  നനിലയസ  ഈ
ദുരന്തമുഖടത  പ്രവര്തനങ്ങളകസ  ഞങ്ങള  ഉണഭായനിരുന.  ഇനനിയുലാം  ഉണഭാകുലാം.
ഈ  പറയുന  ആശഗഭാസലാം  ജനങ്ങളനികലയസ  എതനികഭാന  ഉണഭാകുടമനസ  മഭാത്രലാം
പറയുന.  ഇതനിടനഭാപലാം  പരനിഗണനികകണ  ആളുകേള  വഭാടകേ  വതീടനില്  തഭാമസനിക്കു
നവരഭാണസ.  അവരുടട വതീടസ  തകേര്ന.  പടക്ഷ,  ഇനനി ആ വതീടസ  കനടരയഭാകഭാനുള
പണലാം  അവര്കല്ല  കേനിടകേ.  എല്ലഭാ  ഉപകേരണങ്ങളുലാം  കപഭായനി.  അവടര
മറനകപഭാകേരുതസ.  കസഭാഷവല്  മതീഡനിയയനില്  തലതഭാഴനിയനിരനിക്കുനവരഭാടണനസ
നമ്മേള  വനിളനിച്ചനിരുന  കകേരളതനിടല  ടചേറുപകഭാരഭായ  മുഴുവന  ആളുകേളക്കുലാം
മുഖവമന്ത്രനിയുടട  വഭാക്കുകേള  ഞഭാനുലാം  കേടടമടുക്കുന,  ഒരു  ബനിഗസ  സലമ്മ്യൂടസ  ഈ
നനിയമസഭ  ടകേഭാടുകഭാന  ആഗ്രഹനിക്കുകേയഭാണസ.  കേവഭാമ്പുകേളനിലലാം  ദുരനിതഭാശഗഭാസ
പ്രവര്തനങ്ങളനിലലാം സലാംസഭാനടത ടചേറുപകഭാരുടട സഭാനനിദവലാം ഉണഭായനിരുന.
അതുടകേഭാണസ  ഒരുമനിച്ചസ  നനില്കഭാവന  ഇടങ്ങളുണസ.   അതനിനനിടയസ  വനികയഭാജനിപസ
കരഖടപടുതഭാനുള കസസുമുണസ.  ഇതനിടന്റെ രണനിടന്റെയുലാം ബഭാലനസസ തടനയഭാണസ
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ജനഭാധനിപതവലാം.  അതനിടന സലാംരക്ഷനിച്ചസ കകേരളതനിടന തനിരനിടകേ ടകേഭാണവരഭാനുള
പ്രവര്തനങ്ങളനില്  നമുകസ  ഒറ്റടകടഭായനി  മുകനഭാടകപഭാകേഭാലാം.   അവനിടട  ടതറകേള
ചൂണനികഭാണനികഭാന  ശതീ.  രകമശസ  ടചേനനിതലയസ  ഉതരവഭാദനിതഗമുണസ.  അതസ
ശതീ.  രകമശസ ടചേനനിതല നനിര്വഹനിക്കുകേതടന ടചേയ്യുലാം.  അതനിടന വവകനിപരമഭായ
ആകക്ഷപമഭായനി  മഭാറ്റരുതസ.  സര്കഭാരനിടന്റെ  ഹനസനിലാംഗസ  കപ്രഭാജകസ  ഉളടപടടയുള
കേഭാരവങ്ങളകസ  എല്ലഭാവനിധ  പനിന്തുണയുലാം  ഞങ്ങളുടട  ഭഭാഗത്തുനനിനലാം  ഉണഭായനിരനിക്കു
ടമനസ സൂചേനിപനിചടകേഭാണസ ഞഭാന അവസഭാനനിപനിക്കുന.

ശതീ  .    ലഹബനി  ഈഡന  : സര്,  ഉപകക്ഷപടത  പനിന്തഭാങ്ങുന.  സഗയലാം
സനദരഭായവരുടട  തവഭാഗവലാം  കപഭാരഭാടവലാം  ഉതരവഭാദനിതഗടപട  സര്കഭാര്
സലാംവനിധഭാനങ്ങള  കേഭാഴ്ചകഭാരഭായനി  നനില്ക്കുകേയുലാം  ടചേയതഭാണസ  ഈ  പ്രളയതനിടന്റെ
കനര്കഭാഴ്ചയഭായനി നമുകസ കേഭാണഭാന സഭാധനിക്കുനതസ.  എടന്റെ നനികയഭാജകേമണ്ഡലമഭായ
എറണകുളടത  കചേരഭാനല്ലൂര്  പഞഭായതനികലതടകലാം  രണസ  ആശുപത്രനികേള
മുങ്ങനികപഭായനി.  7500-ഓളലാം വതീടുകേളനിടല  25000-കതഭാളലാം  ആളുകേള ദുരനിതഭാശഗഭാസ
കേവഭാമ്പുകേളനികലയസ  കപഭാകുന  സനിതനിവനികശഷമുണഭായനി.  ടകേഭാച്ചനി  നഗരസഭയുടട
വനിവനിധ  വഭാര്ഡുകേളനിടല  പല  പ്രകദശങ്ങളുലാം  സഭാധഭാരണ  നനിശലമഭായനി  കേനിടക്കുന
കപരണ്ടൂര് കേനഭാല് കപഭാലലാം കേരകേവനിടഞ്ഞെഭാഴുകേനി വതീടുകേളനികലകസ  കേയറനി അവരുടട
മുഴുവന ഉപകേരണങ്ങളുലാം തകേര്നകപഭാകുന സനിതനിയഭാണുണഭായതസ.  ചേരനിത്രതനില്
ആദവമഭായഭാണസ  നഗരപ്രകദശങ്ങളനിടല  ആളുകേളകപഭാലലാം  കേവഭാമ്പുകേളനികലയസ  വരുന
സനിതനിയുണഭായതസ.   ഇടതല്ലഭാലാം  ശതീ.  വനി.  ഡനി.  സതതീശന  സൂചേനിപനിച്ചതുകപഭാടല
man made disaster-ടന്റെ ഭഭാഗമഭാടണനള കേഭാരവതനില് യഭാടതഭാരു തര്കവമനില്ല.
ഇതനിടന്റെ  റതീഹഭാബനിലനികറ്റഷനുമഭായുലാം  ശുചേതീകേരണവമഭായുലാം  ബനടപടള
പ്രവര്തനങ്ങളനില്  രഭാഷ്ട്രതീയ  വവതവഭാസമനില്ലഭാടത  എല്ലഭാ  സലാംഘടനകേളുലാം
ഒരുമനിച്ചസ  നതീങ്ങുകേയഭാണസ.  റവനമ്മ്യൂ  ഡനിപഭാര്ടസടമനമഭായനി  ബനടപടസ  ഗുരുതരമഭായ
വതീഴ്ച  പല  സനര്ഭങ്ങളനിലലാം  ഉണഭായനിടകഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ.  ബനി.എല്.ഒ.-മഭാര്
കേണടകടുക്കുകേയഭാണസ.  കചേരഭാടനല്ലൂര്  വനികല്ലജനില്  മഭാത്രലാം  7500  കപര് ദുരനിത
ബഭാധനിതരഭാടണനലാം അതസ പ്രളയബഭാധനിത വനികല്ലജഭാടണനലാം പ്രഖവഭാപനികടപടതനിനു
കശഷവലാം ഏകേകദശലാം 2500 വതീടുകേള മഭാത്രലാം അഫെകഡഭാടണനള സനിതനിയനികലയസ
കേണക്കുകേള  കപഭാകുനതസ  ഇതനിടന്റെ  ഗനരവടത  കുറച്ചസ  കേഭാണനിക്കുന.
അഫെകഡഭായനിടള ആളുകേളകസ ധനസഹഭായലാം ലഭനികഭാതനിരനിക്കുന സഭാഹചേരവമുണഭാകുനതസ
വളടര  കുറ്റകേരമഭായ  ഒരനഭാസയഭായനി  ചൂണനികഭാണനികഭാന  ആഗ്രഹനിക്കുന.
കേടലനിടന്റെ  മകടള  ആദരനിക്കുനതസ  വളടര  നല്ല  കേഭാരവമഭാണസ,  ഞങ്ങളകസ
സകന്തഭാഷമുണസ.  അതസ  സഗഭാഗതലാം  ടചേയ്യുകേയഭാണസ.  ഇനസ  എല്ലഭാ  കമഖലയനിലലാം
കേടലനിടന്റെ  മകടള  ഓര്തതനില്  നനനിയുണസ.  എറണഭാകുളതസ  ഞഭാന  അദവക്ഷത
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വഹനിച്ച ഒരു ചേടങ്ങനില് ബഹമഭാനടപട ഫെനിഷറതീസസ വകുപ്പുമന്ത്രനി ആയനിരകണകനിനസ
മത്സവബനനയഭാനങ്ങള  തയഭാറഭാകനി,  ആളുകേടള  മഭാറ്റനിപഭാര്പനികഭാനുള  തയഭാടറ
ടുപ്പുകേള നടതനി രക്ഷഭാപ്രവര്തനങ്ങള നടതനിടയനസ പറയുകേയുണഭായനി.   ഇവനിടട
എടന്റെ  സഹപ്രവര്തകേരഭായ  ശതീ.  എസസ.  ശര്മ്മേയുലാം  ശതീ.  ടകേ.  ടജ.  മഭാകനിയുലാം
അവരവരുടട മണ്ഡലങ്ങളനിലള മത്സവടതഭാഴനിലഭാളനികേടള വഭാര് ഫൂടനിലാംഗസ അടനിസഭാ
നതനില്  വനിളനിചവരുതനിയഭാണസ  ആലവ,  പറവര്,  കേടമക്കുടനി  കമഖലകേളനികലകസ
പറഞവനിടതസ.   ഇത്രയുലാം  തയഭാടറടുപ്പുകേള  ഉണഭായനിരുടനങ്കെനില്  അവര്ക്കുകവണ
മത്സവബനനയഭാനങ്ങളുലാം  അതനിനഭാവശവമഭായ  ഡതീസലലാം  മടണണയുടമങ്കെനിലലാം
ടകേഭാടുകഭാനുള  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഈ  ഗവണ്ടമന്റെസ  ഏര്ടപടുകതണതഭായനിരുനനികല്ല?
പല സലത്തുലാം കേടണയ്നറുകേളനില് മത്സവ ബനനയഭാനങ്ങള ടകേഭാണകപഭാകേഭാനുള
സനകേരവമുണഭായനിരുനനില്ല.  ആദവടത  മൂനസ  ദനിവസലാം  രക്ഷഭാപ്രവര്തനങ്ങള
നനിശലമഭായനിരുന.  അടതഭാരു  യഭാഥഭാര്തവലാം  തടനയഭാണസ.  പരനിപൂര്ണമഭായനി
പരഭാജയടപട  രക്ഷഭാപ്രവര്തന  കവദനിയനികലകഭാണസ  മത്സവടതഭാഴനിലഭാളനികേള
കേടനവനതസ.  അതുടകേഭാണസ ഈ പരനിതപനിക്കുന,  ആദരനിക്കുന ആളുകേടളല്ലഭാവരുലാം
അവര്കസ  സലാംരക്ഷണലാം  നല്കേഭാനഭായനി  കേടല്ഭനിതനി  നനിര്മ്മേനികഭാനുള
ഉതരവഭാദനിതഗലാംകൂടനി  ഏടറ്റടുകണടമനസ  ഈ  അവസരതനില്  പറഞടകേഭാണസ
നനിര്ത്തുന.  നനനി.  നമസഭാരലാം.  

ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അനവര്  : സര്, ഉപകക്ഷപടത പനിന്തഭാങ്ങുന.  മൂനസ ദുരന്തങ്ങളുലാം
ഒരു  വരളച്ചയുലാം  കനരനിട  ഒരു  ഗവണ്ടമന്റെഭാണസ  ഇനസ  കകേരളലാം  ഭരനിച
ടകേഭാണനിരനിക്കുനതസ.  അവസഭാനമഭായനി നമ്മുടട മുമ്പനികലയസ വന ഈ മഴടകടുതനിയുലാം
വളടര  അവധഭാനതകയഭാടുകൂടനിയുലാം  ആത്മഭാര്തതകയഭാടുകൂടനിയുലാം  മറനികേടനസ  കകേരള
സലാംസഭാനലാം  മുകനഭാട  കപഭാകുകേയഭാണസ.   സലാംസഭാനലാം  അഭനിമുഖതീകേരനിച്ച  കേനത
കപമഭാരനിയുടടയുലാം  ദുരനിതങ്ങളുടടയുലാം  ടകേടുതനികേള ആദവഘടതനില് അനുഭവനിച്ച  ഒരു
കമഖലയുടട പ്രതനിനനിധനിയഭാണസ ഞഭാന.  മലപ്പുറലാം ജനില്ലയനിടല മലകയഭാര പ്രകദശമഭായ
നനിലമ്പൂര് തഭാലൂകനിലഭാണസ ആഗസസ ആദവവഭാരലാം മുതല് കേനത മഴ തുടങ്ങനിയതസ.  400
മനില്ലനിമതീറ്റര് മഴയഭാണസ ആഗസസ 8  ബുധനഭാഴ്ച്ചരഭാവനിടല മുതല് പനികറ്റദനിവസലാം രഭാവനിടല
വടര  ഒരു  ദനിവസലാം  മഭാത്രലാം  നനിലമ്പൂരനില്  ടപയതസ.  ഇതസ  24  മണനിക്കൂറനിനുളനില്
സലാംസഭാനതസ  ലഭനിച്ച  മഴയുടട  അളവനില്  ടറകകഭാര്ഡഭായനിരുന.  1941-ല്
മഭാനന്തവഭാടനിയനില് ലഭനിച്ച 325 മനില്ലനിമതീറ്റര് മഴയഭായനിരുന അതുവടര കരഖടപടുതനിയ
ടറകകഭാര്ഡസ.  1961-ല്  നനിലമ്പൂരനിനടതസ  കുതനിരപ്പുഴയസ  കുറുടകേയുള  ടറയനില്കവ
പഭാലതനില് കരഖടപടുതനിയ  H.F.L.  (Highest  Flood Level)  മഭാര്കനികനകഭാള
രണസ  മതീറ്റകറഭാളലാം  കൂടുതലഭാണസ  ഇതവണ  കൂടുതല്  ടവളലാം  ടപഭാങ്ങനിയതസ.
കകേഭാഴനികകഭാടസ-നനിലമ്പൂര്-ഗൂഡല്ലൂര്  അന്തര്  സലാംസഭാന  പഭാതയനില്  പലയനിടത്തുലാം  2
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മതീറ്ററനിലധനികേലാം  ടവളടപഭാകമുണഭായനി  ഗതഭാഗതലാം തടസടപടുകേയുലാം  12  ഇടങ്ങളനില്
ഉരുളടപഭാടലണഭാകുകേയുലാം  ടചേയ.  ആഗസസ  8-നസ  രഭാത്രനിയനില്  കുറുമ്പലകങ്ങഭാടസ
വനികല്ലജനിടല  എരുമമുണയടുതസ  ടചേടനിയഭാനപഭാറ  മലയനിലണഭായ  ഉരുളടപഭാടലനില്
6  കപരഭാണസ  മരണടപടതസ.  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗതനില്ടപടവരഭാണനിവര്.  മറ്റസ
പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭങ്ങള  കേഭാരണലാം  5  കപര്ക്കുലാം  ജതീവഹഭാനനിയുണഭായനി.  ആടകേ  11
ആളനഭാശമഭാണസ  ഈ  കേഭാലയളവനില്  മഭാത്രലാം  നനിലമ്പൂര്  തഭാലൂകനിലണഭായതസ.  143
കപര്കസ  പൂര്ണമഭായുലാം  വതീടസ  നഷ്ടടപടുകേയുലാം  ആയനിരതനിലധനികേലാം  ആളുകേളുടട
ഭവനങ്ങള ഭഭാഗനികേമഭായനി  നശനിക്കുകേയുലാം ടചേയ.  40  ദുരനിതഭാശഗഭാസ കേവഭാമ്പുകേളഭാണസ
ഈ  കമഖലയനില്  തുടങ്ങനിയതസ.  ഇതനില്  എടസ  കേവഭാമ്പുകേള  നനിലമ്പൂര്
നനികയഭാജകേമണ്ഡലതനിലഭാണസ.  1018  കുടുലാംബങ്ങളനിലഭായനി  3638  ആളുകേളകസ
കേവഭാമ്പനില് കേഴനികയണനിവന.  ഇവര്ക്കുണഭായ നഭാശനഷ്ടലാം കകേഭാടനികേള വരുനതഭാണസ.
ഇനടത ഇന സകമ്മേളനതനിടന്റെ ഉകദ്ദേശവലാം ഇന ദുരന്തടതക്കുറനിച്ചസ ചേര്ച്ച നടതനി
എലാം.എല്.എ.-മഭാര്ക്കുസ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുടണങ്കെനില്  അതസ  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയുലാം  ടചേയ്യുകേ
ടയനതഭാണസ.  എനനികസ  പ്രകതവകേനിച്ചസ  പറയഭാനുളതസ,  വനിദവഭാഭവഭാസ  രലാംഗത്തുണഭായ
നഷ്ടടതക്കുറനിച്ചഭാണസ.  വനിദവഭാലയങ്ങള  അടച്ചനികടണനിവരുന  നഷ്ടലാം  നടമ്മേ
സലാംബനനിച്ചസ വളടര വലതഭാണസ.  ടപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ യജ്ഞടമന കപരനില് വലനിയ
രതീതനിയനില്  വനിദവഭാഭവഭാസലാം  മുകനഭാടസ  കപഭാകുകമ്പഭാഴഭാണസ  സ്കൂളുകേള  ഇങ്ങടന
അടച്ചനികടണനിവരുനതസ.  പല  സ്കൂളുകേളുലാം  ഇനനിയുലാം  തുറകഭാന  കേഴനിയഭാത
അവസയനിലഭാണസ. പ്രധഭാനമഭായുലാം  കകേരളതനില് എകസട്രതീലാം ടടക്ലേമറ്റസ എനപറയുനതസ
കമയസ  മഭാസതനിടല  കവനലലാം  ജൂണ്  മഭാസതനിടല  മഴയുമഭാണസ.  സ്കൂളുകേള
കവനലവധനികഭായനി  അടച്ചനിടുനതസ  ഏപ്രനില്-കമയസ  മഭാസങ്ങളനിലഭാണസ.   ഇന വര്ഷലാം
മുതല്  ആ അവധനി  കമയസ  -  ജൂണ്  മഭാസങ്ങളനിലഭാകനി  മഭാറ്റനിയഭാല്  രണസ  എകസട്രതീലാം
ടടക്ലേമറ്റനിടന  മറനികേടകഭാന  സഭാധനിക്കുകേയുലാം  ജൂണ്  മഭാസതനില്  എല്ലഭാ  കേഭാലത്തുലാം
മഴമൂലമുണഭാകുന ധഭാരഭാളലാം അവധനിദനിനങ്ങള നമുകസ മഭാറ്റനിടയടുകഭാനുലാം സഭാധനിക്കുലാം.
അതുടകേഭാണസ  കവനലവധനികഭാലലാം  മഴ  തുടങ്ങുന  കേഭാലമഭായ  കമയസ-ജൂണ്
മഭാസങ്ങളഭാകനി  പരനിഗണനിക്കുകേയഭാടണങ്കെനില്  വലനിടയഭാരു  മഭാറ്റലാം  നമുകസ  ഇന
കമഖലയനിലണഭാകഭാന  സഭാധനിക്കുലാം.  അതസ  ഗവണ്ടമന്റെസ  ശദനികണടമനഭാണസ
പറയഭാനുളതസ. 

ദുരന്തബഭാധനിതരഭായവടര  മഭാറ്റനിപഭാര്പനിക്കുനതനിനഭായനി  സ്കൂളുകേടള  ഉപകയഭാഗ
ടപടുത്തുകമ്പഭാള  സനിരമഭായനി  മഴടകടുതനികേളുണഭാകേഭാന  സഭാദവതയുള  സ്കൂളുകേള
കേടണതനി  ആ  സ്കൂളുകേളനില്  കേവഭാമ്പുകേള  പണനിയുനതനിനസ  ഓഡനികറ്റഭാറനിയങ്ങള
നനിര്മ്മേനിച്ചഭാല് വനിദവഭാഭവഭാസ ആവശവങ്ങളകസ  അതസ ഉപകയഭാഗനികഭാന സഭാധനിക്കുലാം.
ഇതുകപഭാടലയുള  ആവശവലാം  വരുകമ്പഭാള   ഉപകയഭാഗനികഭാന  പറന  രതീതനിയനില്
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അകഭാരവലാം  ഗവണ്ടമന്റെനിനസ  ആകലഭാചേനികഭാവനതഭാണസ.  എകഭാലത്തുലാം  മഴ
തുടങ്ങനിയഭാല് ടവളലാം കേയറനി പഭാര്പനിട പ്രശ്നങ്ങള ഉണഭാകുന സലമഭാണസ  കുടനഭാടസ.
അവനിടട  ഇനനി  നനിര്മ്മേനിക്കുന  വതീടുകേള  ഇതരതനിലള  ദുരന്തങ്ങളുണഭാകേഭാന
സഭാദവതയുള രഭാജവങ്ങളനിലണഭാക്കുനതുകപഭാടല മൂനസ - നഭാലസ മതീറ്റര് മണനില്നനിനലാം
ഉയര്തനിടകഭാണണഭാക്കുന എലനികവറ്റഡസ ഹനസുകേളുണസ.  നനിര്മ്മേനിതനി കകേന്ദ്രതനില്
തടന  ആരലാംഭനിക്കുകേയഭാടണങ്കെനില്  വലനിയ  ടചേലവകേളനില്ലഭാടത,  ഭൂപ്രതലതനില്
നനിനലാം  മൂകനഭാ  നഭാകലഭാ  മതീറ്റര്  ഉയര്തനി  വതീടുകേളുണഭാകനിയഭാല്  കുടനഭാടസ
പ്രകദശങ്ങളനില്  അതരലാം  പ്രതനിസനനികേള  ഒരു  പരനിധനിവടര  പരനിഹരനികഭാന
കേഴനിയുടമനഭാണസ  എനനികസ  പറയഭാനുളതസ.  അതുകപഭാടല  'ടടലഫെസ'  പദതനിയനി
ലളടപടുതനി  ഭവനങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുകമ്പഭാള  ഇതരലാം  പ്രകദശങ്ങളനില്  സനിലാംഗനിള
വതീടുകേള  അനുവദനികഭാടത  അപഭാര്ടടമനകേളുണഭാകനിയഭാല്  ഒരു പരനിധനിവടര  ഇന
പ്രതനിസനനി പരനിഹരനികഭാന സഭാധനിക്കുലാം. 

ഇകപഭാള ഏറ്റവലാം  കൂടുതല് പ്രയഭാസങ്ങളുണഭായതസ  ടപരനിയഭാറനില്  നനിനഭാണസ.
ടപരനിയഭാറനികലകഭാണസ  ഇടുകനി  ഉളടപടടയുള  ഡഭാമുകേളനിടല  ടവളലാം   വരുനതസ.
ടപരനിയഭാറനില് നനിനസ പ്രകതവകേലാം ടടകേവഴനികേളുണഭാകനി ടവളടത തനിരനിചവനിടഭാനുള
പദതനിയുണഭാകനിയഭാല്  ഭഭാവനിയനില്  ഇങ്ങടന  ഡഭാമുകേള  തുറനവനികടണ  ഒരു
സഭാഹചേരവമുണഭായഭാലലാം  ആ  ടവളടത  തനിരനിച്ചസ  വനിടഭാന  നമുകസ  സഭാധനിക്കുലാം.
അതരലാം  പ്രകദശങ്ങള കേടണതനി പുതനിയ വലനിയ കേനഭാലകേളുണഭാകനിയഭാല്  ഒരു
പരനിധനിവടര  ഇനസ  നമ്മേള  കനരനിട  ഇന  പ്രശ്നതനിനസ  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണഭാന
സഭാധനിക്കുടമനഭാണസ എനനികസ കതഭാനനതസ. 

സലാംസഭാനടത  കേഭാലഭാവസഭാ നനിരതീക്ഷണ കകേന്ദ്രടതപറ്റനിയുള ജനങ്ങളുടട
അഭനിപ്രഭായലാം  വളടര  കമഭാശമഭാണസ.  മഴ  ടപയ്യുടമനസ  പറയുകമ്പഭാള  ടപയനില്ല,
കേഭാറ്റടനിക്കുടമനസ  പറയുകമ്പഭാള  കേഭാറ്റടനികനില്ല.  ഇന  അവസഭാവനികശഷലാം  നമ്മുടട
നഭാടനിലണസ.  കൃതവമഭായ പുതനിയ സഭാകങ്കെതനികേ സഹഭായകതഭാടുകൂടനിയുലാം  കകേരളതനിനസ
സഗന്തമഭായനി വനികേസനിപനിടച്ചടുകഭാവന നല്ല രതീതനിയനിലള വഭാനനനിരതീക്ഷണ കകേന്ദ്രവലാം
കേഭാലഭാവസഭാനനിരതീക്ഷണ കകേന്ദ്രവലാം വളടര അനനിവഭാരവമഭാണസ. അതനില് നനിനലാം ഇനസ
നമുകസ  വരഭാനനിരനിക്കുന  ദുരന്തങ്ങള  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  സഹഭായമനില്ലഭാടത
സലാംസഭാനതനിനസ  കനരനിടറനിയഭാന  കേഴനിയതക രതീതനിയനിലള  നനിരതീക്ഷണ കകേന്ദ്രങ്ങള
നമുകഭാവശവമഭാടണനഭാണസ  എനനികസ  സൂചേനിപനികഭാനുളതസ.  അതുകപഭാടല
ആയനിരകണകനിനസ  അടല്ലങ്കെനില്  പതനിനഭായനിരകണകനിനസ  ഉരുളടപഭാടലകേളഭാണസ
കകേരളതനിലണഭായനിടളതസ.   ജനവഭാസ  പ്രകദശങ്ങളനില്  ഉണഭായ  ഉരുളടപഭാടല്
മഭാത്രമഭാണസ  ഇകപഭാള  റനികപഭാര്ടസ  ടചേയടപടനിടളതസ.  വനപ്രകദശങ്ങളനില്  ആയനിര
കണകനിനസ  ഉരുളടപഭാടലകേളുണഭായനിടണസ.  അതനിടന്റെ കൃതവമഭായ കേണടകടുകഭാന
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സഭാറ്റടടലറ്റസ  സര്കവയനില്കൂടനി മഭാത്രകമ സഭാധനിക്കുകേയുള.  ഇന രഭാജവതസ നടക്കുന
പുകരഭാഗമന പ്രവര്തനങ്ങളുടട ഭഭാഗമഭാണസ ഇവനിടടത കേഭാലഭാവസഭാ വവതനിയഭാനവലാം
ഉരുളടപഭാടലകേളുലാം  ടവളടപഭാകവടമനസ  സഭാപനിക്കുവഭാന ചേനിലര് ശമനിക്കുനണസ.
അതനിടന്റെ  യഭാഥഭാര്തവലാം  കേടണതണടമങ്കെനില്  സഭാറ്റടടലറ്റസ  സര്കവ
നടകതണതഭാണസ. നൂറ്റഭാണകേളഭായനി ടജ.സനി.ബനി. കപഭായനിടസ ഒരു ടടകേകകേഭാടസ കപഭാലലാം
വയഭാത ഡതീപസ കഫെഭാറസ്റ്റുകേളനില് ആയനിരകണകനിനസ സലതസ എന്തുടകേഭാണഭാണസ
മടണഭാലനിപ്പുലാം  ഉരുളടപഭാടലമുണഭായടതനസ  പരനികശഭാധനികകണതഭാണസ.  സഗന്തമഭായനി
ഒരു ദുരന്തനനിവഭാരണ കസന ഉണഭാകഭാന നമുകസ സഭാധനികണലാം. ഇകപഭാള നനിലമ്പൂര്
നനികയഭാജകേ മണ്ഡലതനിലലാം മുനനിസനിപഭാലനിറ്റനിയനിലലാം  ടതഭാടടുത പഞഭായത്തുകേളനിലലാം
ഫെയര്  ഡനിപഭാര്ടടമനമഭായനി  കചേര്നസ  ടട്രയനിനനിലാംഗസ  ടകേഭാടുത  നൂറുകേണകനിനസ
ടചേറുപകഭാരുണസ.  ഇന  ദുരന്തതനില്  അവരുടട  കസവനലാം  നല്ലതുകപഭാടല
വനിനനികയഭാഗനികഭാന  സഭാധനിച്ചനിടണസ.   കകേരളതനിടല  ഓകരഭാ  പഞഭായത്തുകേളനിലലാം
യുവഭാകടള  ഉപകയഭാഗടപടുതനി  തഭാല്കഭാലനികേമഭായനി  ഇതുകപഭാലള  ടട്രയനിനനിലാംഗസ
ടകേഭാടുതസ ദുരന്തനനിവഭാരണ കസന ഉണഭാക്കുകേയഭാടണങ്കെനില്  ടചേലവനില്ലഭാടതതടന
ഇതരതനിലള ദുരന്തങ്ങളനില് നമുകസ അവടര പരമഭാവധനി  ഉപകയഭാഗടപടുതഭാന
സഭാധനിക്കുലാം.  സര്കഭാര്  അതനിടനപറ്റനി  ആകലഭാചേനികണടമനസ  പ്രകതവകേലാം  ഓര്മ്മേ
ടപടുത്തുകേയഭാണസ.  

അതുകപഭാടല  മലപ്പുറലാം  ജനില്ലയനിലളള  64  കകേഭാടനികയഭാളലാം  രൂപയുടട  റനിവര്
മഭാകനജുടമന്റെസ  ഫെണസ  ജനില്ലയനില്തടന  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനുള  സഭാഹചേരവ
ടമഭാരുകണലാം. ഡഭാമുകേള തുറനവനിടതുമഭായനി ബനടപടസ ഒരുപഭാടസ ചേര്ച്ചകേള ഇവനിടട
നടന.  ഏറ്റവലാം കൂടുതല് ദുരന്തങ്ങളുണഭായ ഒരു ജനില്ലയഭാണസ മലപ്പുറലാം ജനില്ല.  മലപ്പുറലാം
ജനില്ലയനില് മഭാത്രലാം 48 ആളുകേളഭാണസ മരണടപടതസ. മലപ്പുറലാം ജനില്ല കകേന്ദ്രതീകേരനിച്ചസ  ഒരു
ഡഭാലാം കപഭാലമനില്ല.  ഓഗസസ മഭാസലാം പതസ  മുതല് പതനിനഞഭാലാം തതീയതനി വടര ടപയ
മഴയഭാണസ  മലപ്പുറലാം ജനില്ലയനിലണഭായ മുഴുവന ടകേടുതനികേളക്കുലാം കേഭാരണലാം.  ഡഭാമുകേള
തുറനവനിടതുടകേഭാണസ  മഭാത്രമഭാണസ  ഇവനിടട  ഇന  ദുരന്തങ്ങള  ഉണഭായടതനസ
സഭാപനിക്കുവഭാന ശമലാം നടക്കുകേയഭാണസ.  ഡഭാമുകേള മുനകൂടനി തുറനസ വനിടഭാമഭായനിരുന
ടവനസ  ചേനിലര്  ഇവനിടട  പറയുകേയുണഭായനി.   എങ്ങടനയഭാണസ  ഡഭാമുകേള  മുനകൂടനി
തുറക്കുനതസ?  2397  അടനിയഭാണസ ഇടുകനി ഡഭാമനിടന്റെ സനില്കവയുടട ടടഹറ്റസ. 2397
അടനി ഉയരതനില്  ടവളലാം എതനികച്ചര്നഭാല് മഭാത്രകമ ആ ടവളലാം ഡഭാലാം കേവനിഞ്ഞെസ
പുറതസ  വരനികേയുള.  അതനിനസ  മുമ്പസ  ഡഭാലാം  തുറനസ  വനിടണടമനസ  പറയുനതസ
എന്തസ  ശഭാസ്ത്രതനിടന്റെ  അടനിസഭാനതനിലഭാടണനസ  മനസനിലഭാകുനനില്ല.  അതനിടന്റെ
എഞനിനതീയറനിലാംഗനിലലാം  മറലാം  മഭാറ്റലാം  വരുതണടമങ്കെനില്,   ഡഭാമുകേളുടട  ഡനിടടസനനില്
മഭാറ്റലാം  വരുതഭാടത  ഇവര്  പറയുന  സമയതസ  തുറനവനിടഭാന  സഭാധനികനില്ല.
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മഴ  അനനിയന്ത്രനിതമഭായനി  ടപയ്ടതനസ  കകേരളതനിടലയുലാം  ഇന്തവയനിടലയുലാം
ശഭാസ്ത്രജ്ഞനമഭാര്ടകല്ലഭാലാം  അറനിയഭാലാം.  ഇനടല  ലഭനിച്ച  കകേന്ദ്ര  ജല  കേമ്മേതീഷടന്റെ
റനികപഭാര്ടസ  ബഹമഭാനടപട പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാകള കേണനിരുടനങ്കെനില് അവര് ഇനസ
ഇന  പ്രസ്തഭാവന  നടതനില്ലഭായനിരുന.  കകേന്ദ്ര  ജല  കേമ്മേതീഷന  പ്രളയ  മുനറനിയനിപസ
കമധഭാവനി  ശതീ.  ശരത്ചേന്ദ്ര  പറയുനതസ,  ഡഭാമുകേള  തുറനതല്ല  പ്രളയകേഭാരണലാം,
അതനിശകമഭായ  മഴ  തുടര്ച്ചയഭായനി  ലഭനിച്ചതഭാണസ  ടവളടപഭാകതനിനസ
കേഭാരണടമനഭാണസ.  കകേരളതനിടന്റെ  ഭൂപ്രകൃതനിയുലാം  ഇകഭാരവതനില്  നനിര്ണഭായകേ
ഘടകേമഭായനി  എനഭാണസ  കകേന്ദ്ര  ജല  കേമ്മേതീഷന  അഭനിപ്രഭായടപടതസ.  ജല  നനിരപസ
ഉയര്നതസ  വളടര  കവഗതനിലഭായതനിനഭാല്  ഡഭാമുകേള  കനരടത  തുറനസ
വനിടനിരുടനങ്കെനില്കപഭാലലാം കേഭാരവമഭായ മഭാറ്റങ്ങള ഉണഭാകുമഭായനിരുനനിടല്ലനലാം കേമ്മേതീഷന
പറയുന.  അസഭാധഭാരണമഭായ  മഴയഭാണസ  1924-നുകശഷലാം  കകേരളതനില്  ഏറ്റവലാം
വലനിയ ടവളടപഭാകമുണഭാകനിയടതനസ അകമരനികന ബഹനിരഭാകേഭാശ ഏജനസനിയഭായ
നഭാസയുടട  Earth  Observatory  Website-ടല  കലഖനതനില്  റനികപഭാര്ടസ  ടചേയ.
ആഗസസ മഭാസതനിടല ആദവടത ഇരുപതസ ദനിവസങ്ങളനില് കകേരളതനില് ടപയതസ
164%  അധനികേ  മഴയഭായനിരുടനനലാം  ഉപഗ്രഹ  സഹഭായകതഭാടട  ലഭവമഭായ
വനിവരങ്ങള  മുനനനിര്തനി  ഇന  കലഖനതനില്  ചൂണനികഭാണനിക്കുന.  പനിടന
എന്തടനിസഭാനതനിലഭാണസ  ഡഭാമുകേള  തുറനതഭാണസ  കകേരളതനില്  പ്രളയമുണഭാകനിയതസ
എനപറയുന  ഇന  അവസയനികലയസ  എതനിയതസ.  ജനങ്ങളുടട  ഇടയനില്
ഭനിനനിപ്പുണഭാക്കുനതനിനുകവണനിയഭാണസ.  ജനങ്ങള  ഒറ്റടകടഭായനി  ഇനസ  ഇന
മന്ത്രനിസഭകയയുലാം  ബഹമഭാനടപട  മുഖവമന്ത്രനികയയുലാം  പനിന്തുണചടകേഭാണസ  മുകനഭാടസ
കപഭാകുകേയഭാണസ. 

മനി  .   ടഡപമ്മ്യൂടനി സതീകര്:  പ്ലതീസസ....  കേണ്ക്ലൂഡസ.

ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അനവര്:  സര്, കകേരളതനിടല  ജനങ്ങള  ഇനവടര
കേണനിടനില്ലഭാത  ഇന  ദുരന്തതനില്  രക്ഷഭാപ്രവര്തനതനിനസ  കനതൃതഗലാം  ടകേഭാടുത
മുഖവമന്ത്രനിടയ  കകേരളതനിടല  ജനങ്ങള  മഭാകറഭാടസ  കചേര്തസ  പനിടനിച്ചനിരനിക്കുകേയഭാണസ.
ആടരതനിര്തഭാലലാം എന്തസ പ്രസ്തഭാവനകേള നടതനിയഭാലലാം  കകേരളതനിടല ജനങ്ങളുടട
രക്ഷകേനഭായനി  ഇടതുപക്ഷടമകനഭാ  വലതുപക്ഷടമകനഭാ  ഇല്ലഭാടത  ജനങ്ങള
ഉളടകഭാള്ളുന  ഒരു  മുഖവമന്ത്രനിടയ  കേരനി  വഭാരനി  കതയഭാനുലാം  ഇന  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ
പ്രവര്തനങ്ങളകസ  തടയനിടഭാനുലാം  ഇനസ  പ്രതനിപക്ഷലാം  നടത്തുന  എല്ലഭാ
പ്രവര്തനങ്ങളുലാം  നഭാടള  അവര്ടകഭാരു  ശകമഭായ  തനിരനിച്ചടനിയഭായനി  മഭാറുടമനസ
പ്രതനിപക്ഷ  കനതഭാകള  മനസനിലഭാകനിയഭാല്  നനഭായനിരനിക്കുടമനസ  മഭാത്രലാം
സൂചേനിപനിചടകേഭാണസ ഞഭാന നനിര്ത്തുന.
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ശതീ  .   എന  .   ഷലാംസുദ്ദേതീന: സര്, ഉപകക്ഷപടത പനിന്തഭാങ്ങുന. ഈ നൂറ്റഭാണനില്
കകേരളലാം കേണ വലനിയ പ്രളയ ദുരന്തടതക്കുറനിച്ചഭാണസ നമ്മേള ചേര്ച്ച ടചേയ്യുനതസ.  ആ
ദുരന്തടത   ടഎകേവകതഭാടട,  ഒറ്റ മനസഭായനി നനിനസ നമ്മേള കനരനിട.  ഈ ദുരന്തലാം
ഉണഭാകേഭാനനിടയഭായ  സഭാഹചേരവങ്ങടള  സലാംബനനിച്ച  കേഭാരവങ്ങളുലാം  ഈ  ചേര്ച്ചയുടട
ഭഭാഗമഭായനി വകരണതഭാണസ. പ്രശസ്ത പരനിസനിതനി പ്രവര്തകേ ശതീമതനി കമധഭാ പട്കേര്
ഈ സമയതസ കകേരളതനില് വനകപഭാള അവകരഭാടസ പത്രകഭാര് കചേഭാദനിച, “Is it a
man  made  disaster?”അവര് പറഞ്ഞെതസ  "  Very  clear,  it  is  a  dam  made
disaster  എനഭാണസ.   ഡഭാലാം  ഉണഭാകനിയ  ദുരന്തമഭാടണനസ  ഞങ്ങള  മഭാത്രമഭാകണഭാ
പറയുനതസ;  അശഭാസ്ത്രതീയമഭായനി,  മുനറനിയനിപനില്ലഭാടത  ഡഭാലാം  തുറനതുടകേഭാണഭാണസ
പ്രളയലാം  ഉണഭായടതനസ  NASA,  ബനി.ബനി.സനി.,  ശതീ.  മഭാധവസ  ഗഭാഡ്ഗനില്,
ശതീ.  ഇ.  ശതീധരന,  ശതീ.  സുകരഷസ  കുമഭാര്  ടഎ.എ.എസസ.,  ശതീ.  കജഭാസഫെസ  സനി.
മഭാതത്യു, ശതീ. രഭാജു എബഹഭാലാം, ശതീ. കടഭാലാം കജഭാസഫെസ എനനിവടരഭാടക പറയുന. ഒരു
ടതറലാം  പറ്റനിയനിടനില്ല  എനപറയുനതസ  സഖഭാവസ  എലാം.  എലാം.  മണനിയഭാണസ.  ബഹമഭാനടപട
മുഖവമന്ത്രനിക്കുലാം അതുതടനയഭാണസ  അഭനിപ്രഭായലാം.  അതുകപഭാടല ടടസബര് രലാംഗത്തുലാം
ധഭാരഭാളലാം  ആളുകേളുണസ.  കപഭാരഭാളനി  ഷഭാജനി,  ബഭാഞസ  ടസകടറനിമഭാര്,  ഡനി.ടടവ.എഫെസ.ടഎ.
കനതഭാകനമഭാര്  എനനിവടരല്ലഭാലാം  ഒരു  ടതറലാം  പറ്റനിയനിടനിടല്ലനഭാണസ  പറയുനതസ.
എന്തനിനഭാണസ  നനിങ്ങള  ഇതനിടന  ഇങ്ങടന  നവഭായതീകേരനിക്കുനതസ?  നഭാല്പകതഭാളലാം
ഡഭാമുകേളുളള  ഒരു  സലാംസഭാനതസ  ഇകഭാരവതനില്  വനിശദമഭായ  അകനഗഷണലാം
നടകണലാം. ഇതനില് വതീഴ്ച പറ്റനി എനപറയുനതസ ഞങ്ങള മഭാത്രമല്ല,  വതീഴ്ച പറ്റനിടയനസ
ശതീ. രഭാജു എബഹഭാമുലാം പറഞ്ഞെനിരുന. 

ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം:  സര്,  കപഭായനിന്റെസ  ഓഫെസ  ഓര്ഡര്.  മൂനസ  തവണ
മുനറനിയനിപസ  നല്കേനിയനിരുടനനഭാണസ ഞഭാന മഭാധവമങ്ങകളഭാടസ  പറഞ്ഞെതസ.  മഭാത്രമല്ല,
അവനിടട അഞ്ഞൂകറഭാളലാം ഉരുളുകേള ടപഭാടനി. ആ ടവളമഭാണസ വനതസ. ഇടതല്ലഭാമഭാണസ
ഞഭാന പറഞ്ഞെതസ.  രണസ മഭാധവമങ്ങള,  ഞഭാന പറഞ്ഞെതനിടന്റെ രണരനികേസ കേടസ ടചേയസ
മധവഭഭാഗമഭാണസ പ്രസനിദതീകേരനിച്ചതസ. എടന്റെ കസറടമന്റെസ You tube-ലണസ. മൂനസ തവണ
മുനറനിയനിപസ നല്കേനി എനപറഞടകേഭാണഭാണസ എടന്റെ കസറ്റസടമന്റെസ തുടങ്ങുനതസ. ആ
ഭഭാഗലാം കേടസ ടചേയ.

ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന:  സര്,  ശതീ.  സജനി  ടചേറനിയഭാടന്റെ  വഭാക്കുകേള  കകേടസ
നമ്മേടളഭാടക  മഭാനസനികേമഭായനി  കുകറകനരലാം  നടുകതനില്  നനില്ക്കുകേയഭായനിരുന.
'ഞങ്ങള  വനിളനിച്ചനിടഭാരുലാം  വരുനനില്ല,  ഞങ്ങടള  ശദനിക്കുനനില്ല.  ഇവനിടട  50,000
ആളുകേള മരണതനിടന്റെ വകതഭാണസ'  എനഭാണസ അകദ്ദേഹലാം പറഞ്ഞെതസ.  നഭാടളയുലാം
ഇതുകപഭാടലഭാരു  സഭാഹചേരവലാം  ഉണഭാകുകമ്പഭാള അതനിടനടയല്ലഭാലാം  കനരനിടഭാന നമുകസ
കേഴനിയണലാം.  ഞഭാന  കുറ്റടപടുത്തുകേയല്ല.  തടന്റെ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലതനിടല
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ജനങ്ങകളഭാടുള  ശതീ.  സജനി  ടചേറനിയഭാടന്റെ  ആത്മഭാര്തത  വവകമഭാണസ.  വളടര
ശകമഭായ  ഇടടപടലകേളഭായനിരുന.  പകക്ഷ  അകദ്ദേഹതനിടന്റെ  ടടദനവതയഭാര്ന
വനിളനി കകേടകപഭാള നമ്മേള ഇവനിടട എല്ലഭാലാം ഭദമഭാടണനസ പറയുനതസ ശരനിയഭാകണഭാ ?
നഭാടള  ഇതുകപഭാലള  സഭാഹചേരവങ്ങള നമ്മുടട  മുനനിലലാം  വരുലാം.  ഇനസ  ശതീ.  രഭാജു
എബഹഭാമുലാം  ശതീ.  സജനി ടചേറനിയഭാനുലാം പ്രസലാംഗനികകണതഭായനിരുന.  അവടരഭാടക
ഏറ്റവലാം കൂടുതല് അനുഭവങ്ങളുള ആളുകേളഭാണസ.  പകക്ഷ അവരതസ പറഞകകേടനില്ല.
ഇതസ  സലാംബനനിച്ചസ  യു.ഡനി.എഫെസ.  ആവശവടപടതുകപഭാടല  ഒരു  ജുഡതീഷവല്
അകനഗഷണലാം കവണലാം.

ഈ ദുരന്തലാം ഏറ്റവലാം കൂടുതല് അനുഭവനിച്ചനിടള ഒരു നനികയഭാജകേമണ്ഡലമഭാണസ
മണഭാര്കഭാടസ.  മണഭാര്കഭാടനിടല  ഉരുളടപഭാടലനില്  മൂനസ  കപര്,  ഒരു  ആദനിവഭാസനി
ബഭാലനികേ,  മുതശ്ശേന,  മുതശ്ശേനിയുലാം അടകലാം നഷ്ടമഭായനി.  മൂനസ ദനിവസലാം കേഴനിഞ്ഞെഭാണസ
മണനിനടനിയനില്നനിനസ  അവടര  കേനിടനതസ.  രണകപര്  ടവളതനില്  ഒലനിചകപഭായനി.
63  വതീടുകേള  പൂര്ണമഭായുലാം  തകേര്ന.  493  വതീടുകേള  ഭഭാഗനികേമഭായനി  തകേര്ന.
ഉരുളടപഭാടനിയ കമഖലകേളനിടല ജനങ്ങടള അവനിടടതടന പുനരധനിവസനിപനികരുതസ
എടനഭാരു നനിര്കദ്ദേശലാം ഇവനിടട സമര്പനിക്കുകേയഭാണസ.  മണഭാര്കഭാടനിടല കേരടനികയഭാടസ,
അടപഭാടനിയനിടല കേളമല എനനിവടയല്ലഭാലാം വനിണകേതീറനി നനില്ക്കുകേയഭാണസ.  അവര്കസ
മറ്റനിടങ്ങളനില്  ഭൂമനി  കേടണതണലാം  എനളതഭാണസ  ഒരു  നനിര്കദ്ദേശലാം.  അതുകപഭാടല,
അടപഭാടനി  ചുരലാം  കറഭാഡസ  പൂര്ണമഭായുലാം  തകേര്ന.  ആദനിവഭാസനി  കമഖല
ഒറ്റടപടുകേയഭാണസ.  ഇവനികടയസ  ഒരു ബദല് കറഭാഡസ  കവണലാം.  അതനിനുള നനിര്കദ്ദേശലാം
ബഹമഭാനടപട  മുഖവമന്ത്രനികസ  ടകേഭാടുതനിടണസ.  ഈ  പുനരധനിവഭാസ  പദതനിയനില്
അടപഭാടനി ബദല്കറഭാഡസ ഉളടപടുതണലാം.

വതീഴ്ചകേള  പറയുകേ  എനളതസ  ഞങ്ങളുടട  ദനതവമഭാണസ.  മലയഭാളനികേള  ഒറ്റ
മനകസഭാടടയഭാണസ  ഈ  ദുരന്തടത  കനരനിടതസ  എനതനില്  ഒരു  തര്കവമനില്ല.
രക്ഷഭാപ്രവര്തനതനില് മത്സവടതഭാഴനിലഭാളനികേള വഹനിച്ച പങ്കെസ  വലതഭാണസ.  അവര്
ആരുലാം വനിളനിച്ചനിടസ വനതല്ല.  സഗയലാം സനദ പ്രവര്തനലാം നടതഭാന വനവരഭാണസ.
ടചേറനിയ  കുടനികേള  മുതല്  വൃദരഭായ  ആളുകേള  വടര  അവനിടട  പ്രവര്തനിച്ചനിടണസ.
മറളവര്കസ  ചേവനിടനികയറഭാന  തടന്റെ  ശരതീരലാം  ഒരു  പടനിയഭായനി  വചടകേഭാടുത
ശതീ.  ടകേ.  പനി.  ടജയ്സല് എന ടചേറുപകഭാരടന നമുകസ മറകഭാന സഭാധനികനില്ല.
ഞഭാന ഒനരണസ കപരുകേള പറഞ എനമഭാത്രലാം.  അങ്ങടന എത്രകയഭാ ആളുകേള
നടതനിയ  ഈ  ദുരനിതഭാശഗഭാസ  പ്രവര്തനങ്ങളനിലലാം  കേവഭാമ്പനിലടമഭാടക  ചേനില
അപസഗരങ്ങള  ഉണഭായനി.  അതുലാം  ഭരണകേക്ഷനിയുടട  ഭഭാഗത്തുനനിനഭാണുണഭായതസ.
അവയുലാം  ഭഭാവനിയനില്  ഉണഭാകേഭാന  പഭാടനില്ല.  സനി.പനി.ടഎ.(എലാം.)ടന്റെ  ആളുകേള
ചേനിലയനിടതസ അടനിയുണഭാകനി. ചേനിലയനിടതസ പ്രശ്നമുണഭായനി. കേവഭാമ്പസ പനിടനിച്ചടകഭാനുള
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ശമമുണഭായനി.  കപഭാലതീസസ  വന.  ഇടതഭാനലാം  ഉണഭാകേഭാന  പഭാടനില്ല.  കവടറ
ഒരഭാടളക്കുറനിചലാം ആകക്ഷപമനില്ല.  ഇതസ സലാംബനനിടച്ചല്ലഭാലാം പത്രങ്ങളനില് വഭാര്തകേള
വനതഭാണസ.  ദുരനിതഭാശഗഭാസ കേവഭാമ്പനില് പടങ്കെടുതവര്കസ  10,000  രൂപ ടകേഭാടുക്കുടമനസ
പറഞ്ഞെതസ നല്ല കേഭാരവമഭാണസ.  കേവഭാമ്പനില് കപഭാകേഭാടത ബന്ധുവതീടുകേളനിലലാം മറലാം കപഭായ
ദുരനിതബഭാധനിതരഭായ  ആളുകേളുമുണസ.  അവര്ക്കുലാം  10,000  രൂപ  ടകേഭാടുകണലാം.
സനി.എലാം.ഡനി.ആര്.എഫെസ.-കലയസ  ടമഭാതലാം   പണലാം  വരുനതനിലപരനി  ഈ  റനിലതീഫെസ
ഫെണനിനസ  പ്രകതവകേമഭാടയഭാരു  അകനണസ  കവണടമനള  നനിര്കദ്ദേശവലാം  ഞഭാന
മുകനഭാടസ വയ്ക്കുകേയഭാണസ.  കൃഷനിനഭാശലാം  സലാംഭവനിച്ചവര്കസ  കൃഷനി  ഇറകണടമങ്കെനില്
അടനിയന്തര  ധനസഹഭായലാം  ടകേഭാടുകകണനി  വരുലാം.  അതനിലലാം  സര്കഭാരനിടന്റെ
ഇടടപടലണഭാകേണലാം.  കകേരളതനിടന്റെ  പുനര്നനിര്മ്മേഭാണതനില്  നമുകസ  ഒനഭായനി,
ഒറ്റടകടഭായനി മുകനഭാട കപഭാകേഭാടമനമഭാത്രലാം പറഞടകേഭാണസ ഞഭാടനടന്റെ വഭാക്കുകേള
ഉപസലാംഹരനിക്കുന.

ശതീ  .    ടകേ  .    രഭാജന:  സര്,  ഉപകക്ഷപടത  പനിന്തഭാങ്ങുന.   കകേരളലാം  സമതീപ
കേഭാലതസ ദര്ശനിച്ചനിടനില്ലഭാത വളടര ഗുരുതരമഭായ ഒരു അപകേടടതയഭാണസ കനരനിടതസ.
ശതീ. എന. ഷലാംസുദ്ദേതീന, എലാം.എല്.എ.-ടയ കപഭാലള ആളുകേള അതനിലലാം രഭാഷ്ട്രതീയലാം
കേഭാണുനതസ  വളടര  കമഭാശമഭാണസ.  അടതഭാരു  സഭയസ  കചേരുനതുമല്ല.  ഇതനിനുമുനപസ
1924-ല് ടവളടപഭാകമുണഭായനിടയനസ  പറയുന. അനസ ഞങ്ങളഭാരുലാം ജനനിച്ചനിടനില്ല.
1924-ല് ടവളടപഭാകലാം ഉണഭാകുകമ്പഭാള കകേരളതനില് എത്ര ഡഭാമുകേളുടണനള
കേഭാരവലാം ബഹമഭാനടപട പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവസ പ്രസലാംഗനിക്കുകമ്പഭാടഴങ്കെനിലലാം പറഞ്ഞെഭാല്
മതനി.  അനസ  ഒരു  ഡഭാലാം  മഭാത്രകമ  ഉണഭായനിരുനള.  ഇതനിടന  രഭാഷ്ട്രതീയമഭായനി
കനരനിടുനതസ പ്രതനിപക്ഷതനിനസ മറ്റസ അഭനിപ്രഭായങ്ങള പറയഭാന പറ്റഭാത ഘടതനിലഭാണസ.

സഖഭാവസ  ശതീ.  പനിണറഭായനി  വനിജയടന്റെ  കനതൃതഗതനിലള  കകേരളതനിടല
ഗവണ്ടമന്റെസ  വളടര  സമര്തമഭായനി  ഈ  ദുരന്തടത  കനരനിടഭാന  എല്ലഭാ  അര്ത
തനിലമുള  പരനിശമങ്ങളുലാം  നടതനിടയന  കേഭാരവതനില്  യഭാടതഭാരു  തര്കവമനില്ല.
അതനില്  ഭരണ-പ്രതനിപക്ഷ  കഭദടമകനവ  എല്ലഭാവരുലാം  പങ്കെഭാളനികേളഭായനി.  അതനിനു
കവണനിയുള  വലനിയ  പരനിശമലാം  നടതനി.  അകഭാരവതനില്  കകേരളതനിടന്റെ
ബഹമഭാനവരഭായ മുഖവമന്ത്രനിയുലാം റവനമ്മ്യൂ വകുപ്പുമന്ത്രനിയുലാം പ്രകതവകേമഭായനി ഈ സഭയുടട
അഭനിനനനലാം  അര്ഹനിക്കുന.  അതസ  കരഖടപടുതഭാന  ഞഭാന  ഈ  അവസരലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കുകേയഭാണസ. കകേരളതനില് ദുരന്തപൂര്ണമഭായ ഈ അപകേടമുണഭായകപഭാള
അതനിടന കനരനിടുന കേഭാരവതനില് സമഭാനതകേളനില്ലഭാടത കകേരളതനിനകേത്തുലാം പുറത്തുലാം
വനികദശത്തുനനിനലാം  ഉളടപടട  സഹഭായലാം  ലഭവമഭായനി.  അടതഭാടക ഈ  സഭ
വളടര  നനനികയഭാടട  കേഭാകണണതുണസ  എനതഭാണസ  യഭാഥഭാര്തവലാം.  ഇവനിടട  ചേര്ച്ച
ടചേയവടരല്ലഭാലാം പറയുനതസ കകേരളതനില് പ്രളയമഭാണസ  ഉണഭായടതനഭാണസ.  പ്രളയലാം
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എന വഭാക്കുടകേഭാണസ പറഞ്ഞെഭാല് അവസഭാനനിപനികഭാന കേഴനിയഭാതതഭാണസ. ഇടതഭാരു
ഭതീകേരമഭായ  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭമഭാണസ.  അതനില്  ടപയസ ത്തു  ടവളതനിടന്റെയുലാം  പുഴ
ടവളതനിടന്റെയുലാം  പ്രശ്നമുണസ. അതനികനകഭാള  ഭതീകേരമഭായനി  ഉരുളടപഭാടനിയ  പ്രശ്നലാം
നനിലനനില്ക്കുനണസ. ഉരുളടപഭാടനിയ സലടത പ്രശ്നങ്ങള ഉരുളടപഭാടനിയകതഭാടുകൂടനി
ചേനിലകപഭാള  അവസഭാനനിക്കുലാം.  പുഴ  ടവളവലാം  ടപയ്ത്തു  ടവളവലാം  തതീര്നകതഭാടുകൂടനി
അതസ  അവസഭാനനിക്കുലാം.  എനഭാല്  കനരടത  ശതീ.  എന.  ഷലാംസുദ്ദേതീന  ഇവനിടട
സൂചേനിപനിച്ചതുകപഭാടല,  മല  വനിണകേതീറനിയ  സലങ്ങളനിടല  ആളുകേള  എത്രകയഭാ
കേഭാലകതയസ  അതനിടന്റെ  ഭതീഷണനി  കനരനിടഭാന  കപഭാവകേയഭാണസ.  നഭാലാം  ഗനരവമഭായനി
കേഭാകണണ  ഏറ്റവലാം  പ്രധഭാനടപട  പ്രശ്നമഭാണതസ.  ഞഭാന  ഒരു  മണ്ഡലതനിടല
വനിഷയവമഭായനി  ബനടപടസ  പറയഭാന  ആഗ്രഹനിക്കുനനില്ല.  തൃശ്ശൂര്  ജനില്ലയനില്
വടകഭാകഞരനി  മണ്ഡലതനിടല  കുറുവഭാകഞരനി എന  സഥലത്തുമഭാത്രലാം  ഒറ്റ
ഉരുളടപഭാടലനിടന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  19  ആളുകേളഭാണസ മരണടപടതസ.  എടന്റെ മണ്ഡലതനില്
പതീച്ചനി ഡഭാമനിടന്റെ പരനിസരതസ ടവളലാം കേയറനിയതുടകേഭാണസ തല്കഭാലലാം ഭഭാരവകയയുലാം
മകകളയുലാം പൂമല എനപറയടപടുന  കുറുവഭാകഞരനിയനില് ടകേഭാണവനിടസ  തനിരനിചവന
ഭര്തഭാവസ  പനികറ്റനസ  രഭാവനിടല  അറനിയുനതസ  ഭഭാരവയുലാം  രണസ  കുടനികേളുലാം  പൂമലയനിടല
കുറുവഭാകഞരനിയനില്വച്ചസ മരണടപടടന വഭാര്തയഭാണസ. വളടര ഭതീകേരമഭാണസ ഇതരലാം
സലാംഭവങ്ങള.  ചേഭാലക്കുടനി  മണ്ഡലതനിടല  കേഭാരവങ്ങള  ബഹമഭാനടപട  ബനി.  ഡനി.
കദവസനി,  എലാം.എല്.എ.  സൂചേനിപനിച.  ടകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്  മണ്ഡലതനില്  മഭാത്രലാം  70828
കപരഭാണസ ദനിവസങ്ങകളഭാളലാം 98 കേവഭാമ്പുകേളനിലഭായനി തകങ്ങണനി വനതസ. ബഹമഭാനടപട
ടകേഭാടുങ്ങല്ലൂര് എലാം.എല്.എ.  ശതീ.  വനി.  ആര്.  സുനനില് കുമഭാര് കുഴൂരനില് മൂനസ ദനിവസലാം
പുറതനിറങ്ങഭാന കേഴനിയഭാത വനിധതനില് ടപടകപഭായതനിടന്റെ വഭാര്തകേള പത്രങ്ങള
വളടര വനിശദമഭായനി പ്രസനിദതീകേരനിച്ചനിരുന. യഥഭാര്തതനില് തൃശ്ശൂരനിലണഭായ വളടര
ഭതീകേരമഭായ  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭതനിടന്റെ  പ്രശ്നങ്ങടള  കനരനിടുനതനില്  തൃശൂരനിടല  മൂനസ
മന്ത്രനിമഭാര്, ശതീ. വനി. എസസ. സുനനില് കുമഭാര്, ശതീ. എ. സനി. ടമഭായതീന, ടപ്രഭാഫെ. സനി.
രവതീന്ദ്രനഭാഥസ എനനിവര് വളടര ഗലാംഭതീരമഭായനി ഇടടപടുകേയുലാം ജനില്ലഭാ ഭരണകൂടടതയുലാം
തകദ്ദേശ  സഗയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങടളയുലാം  രഭാഷ്ട്രതീയ  കഭദടമകനവ  എല്ലഭാവകരയുലാം
പങ്കെഭാളനികേളഭാകനി  ആ  പ്രവര്തനങ്ങളകസ  കനതൃതഗലാം  നല്കേഭാന  ശമനിക്കുകേയുലാം
ടചേയതുടകേഭാണഭാണസ   വലനിടയഭാരപകേടതനില്നനിനസ  അത്ര വലനിയ ആളപഭായമനില്ലഭാത
തരതനില്  രക്ഷടപടഭാന  തൃശ്ശൂര്  ജനില്ലയസ  കേഴനിഞ്ഞെടതനളതഭാണസ  യഭാഥഭാര്തവലാം.
ഞഭാന  ആഗസസ  14-ടന്റെ  പ്രശ്നലാം  ഉണഭാകുനതനിനസ  മൂനസ  ദനിവസലാം  മുനപസ
ടടവതനിരനിയനില്  രണ  ദനിവസലാം  ടപടകപഭായ  ആളഭാണസ.  ഞഭാനുലാം  ബഹമഭാനടപട
കേല്പറ്റ എലാം.എല്.എ. ശതീ. സനി. ടകേ. ശശതീന്ദ്രനുലാം കേണപനിരനിഞ്ഞെതനിനുകശഷലാം രണ
ദനിവസകതയസ  പൂര്ണമഭായനി  ടടവതനിരനിയുലാം  ചൂണലലാം  ഒറ്റടപട  സനിതനിയുണഭായനി.
കറഭാഡസ ഭതീകേരമഭായനി തകേര്ന. തൃശൂരനില്നനിനസ വടകകഭാടള ജനില്ലകേളനില് ഒരുപകക്ഷ
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കേഭാസര്കഗഭാഡസ  ഒഴനിച്ചഭാല്  ബഭാകനി  എല്ലഭാ  ജനില്ലകേളനിലലാം  ഈ  പ്രശ്നലാം  വളടര
ഗനരവമഭായനിരുന.  ഒരുപഭാടസ  ആളനഭാശമുണഭായനി.  അതനികനകഭാള  ഭതീകേരമഭായനി
മൃഗങ്ങളുടടയുലാം  കൃഷനിയുടടയുലാം  നഷ്ടമുണഭായനി.  ഇതസ  എങ്ങടന  പരനിഹരനികഭാന
കേഴനിയുടമനതഭാണസ  നഭാലാം  ഇകപഭാള ചേര്ച്ച ടചേകയണ ഏറ്റവലാം  പ്രധഭാനടപട  പ്രശ്നലാം.
ബഹമഭാനടപട പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവനിടന  21-ാം തതീയതനി  കേണതുകപഭാടലയല്ല  22
മുതല്  കേണതുടങ്ങനിയതസ  എന  യഭാഥഭാര്തവലാം  ഇന  സഭ  നല്ലതുകപഭാടല
അറനികയണതുണസ.  "ക്ഷതീരമുകളഭാരകേനിടനിന  ചുവടനിലലാം  കചേഭാരതടന  ടകേഭാതുകേനിന
കേനതുകേലാം"  എനസ  ഇകപഭാള  നഭാലാം  ആകലഭാചേനിക്കുനതസ  ഒരു  ഗുണകേരമഭായ
സനിതനിവനികശഷലാം ആയനിരനിക്കുകേയനില്ല. 

കകേരളലാം  ഇകപഭാള ചേര്ച്ച ടചേയഭാന കപഭാകുനതസ  ബഹമഭാനടപട   മുഖവമന്ത്രനി
അവതരനിപനിച്ച  പ്രകമയടതക്കുറനിച്ചഭാണസ.  ഇന  ദുരന്തലാം  നടക്കുകമ്പഭാള  ഒരു  പുതനിയ
കകേരളടത  സൃഷ്ടനിക്കുകേയഭാണസ  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  ഇകപഭാഴടത  തഭാല്പരവടമനസ
അകദ്ദേഹലാം  വളടര  വവകമഭായനി  സൂചേനിപനിച്ചനിരുന.  ആ  പുതനിയ  കകേരളലാം
എങ്ങടനയഭായനിരനികണടമനതഭാണസ  ഈ  സഭ  ചേര്ച്ച  ടചേകയണ  പ്രധഭാനടപട
വനിഷയലാം എനഭാണസ എടന്റെ അഭനിപ്രഭായലാം. ഇടതുപക്ഷ ജനഭാധനിപതവമുനണനി അതനിടന്റെ
പ്രകേടനപത്രനികേയനില് സൂചേനിപനിച്ചതുകപഭാടല മനുഷവനുലാം പ്രകൃതനിയുലാം കകേന്ദ്രബനിന്ദുവഭായ
സുസനിരമഭായ ഒരു വനികേസനടതക്കുറനിച്ചഭാണസ കകേരളലാം ഇകപഭാള ചേര്ച്ച ടചേകയണതസ.
അതനിനസ പരവഭാപമഭായ ഒരു കകേരളടത സൃഷ്ടനികഭാന നമ്മേള കൂടഭായനി ഇടടപടുകേയുലാം
അതനിടന്റെ  ധഭാരണകേടളക്കുറനിച്ചസ  അറനിവണഭാകുകേയുലാം  കവണലാം.  പുഴ  സഞരനിച്ച
വഴനികേടളക്കുറനിചളള ചേരനിത്രമല്ല നമുകസ ചേര്ച്ച ടചേകയണതസ.  കകേരളലാം കേഴനിഞ്ഞെ കുറച്ചസ
ദനിവസങ്ങളഭായനി  അഭനിമുഖതീകേരനികകണനി  വന  അതനിഭതീകേരമഭായ  സനിതനി
വനികശഷതനില് ഒരു പുതനിയ കകേരളടത സൃഷ്ടനിക്കുകമ്പഭാള ആ പുതനിയ കകേരളതനില്
എടന്തല്ലഭാലാം ഉണഭായനിരനികണടമനഭാണസ. പുതനിയ കകേരളതനിടന്റെ സൃഷ്ടനിയനില് പലതുലാം
പുതനിയതഭായനി ചേര്ച്ച ടചേകയണ ഒരു ഘടമുണസ.  എടന്റെ മണ്ഡലതനിടല പുതനകേഭാടസ
ഉരുളടപഭാടലലാം  മലയനിടനിച്ചനിലമഭായനി  ബനടപടസ  ലഭാന്റെസ  കസപനിലാംഗസ  സലാംഘലാം  വനസ
അകനഗഷനിച്ചകപഭാള കസഭായനില് ടടപപനിലാംഗസ എനപറയുന പുതനിയ സനിതനിവനികശഷലാം
മലമ്പ്രകദശങ്ങളനില്  ഉണഭാകുന  എനഭാണസ  പറഞ്ഞെതസ.   കസഭായനില്  ടടപപനിലാംഗസ
വളടര ഗനരവമഭായ പ്രശ്നമഭാണസ.  കുനനില് നനിനസ ആരലാംഭനിച്ചസ കറഭാഡനിനു തഭാടഴ ഒരു
പുതനിയ  കേനഭാല്  സൃഷ്ടനിച്ചസ  ടവളളവലാം  മണലാം  കേരനിങ്കെല്ലുടമല്ലഭാലാം  ഒലനിച  കപഭാകുന
കസഭായനില്  ടടപപനിലാംഗസ  വളടര  അപൂര്വമഭായനി  മഭാത്രലാം  കേഭാണഭാന  കേഴനിയുന
സനിതനിവനികശഷമഭാണസ.  എങ്ങടന അതനിടന കനരനിടഭാടമനസ നഭാലാം ആകലഭാചേനികണലാം.
വതീടുലാം  ഭൂമനിയുലാം  നഷ്ടടപടവര്ടകല്ലഭാലാം  അവ  ടകേഭാടുകഭാനുളള  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ
തതീരുമഭാനലാം  വളടര  സ്തുതവര്ഹമഭാണസ.  ഗവണ്ടമന്റെസ  അകഭാരവതനില്  നനിലപഭാടു
കേടളടുതസ മുകനഭാടസ കപഭാകുകേയഭാണസ.
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കൃഷനി  വകുപ്പുമന്ത്രനി  പ്രഖവഭാപനിച്ചതുകപഭാടല  കേര്ഷകേരുടട  കേടങ്ങളകസ
ടമഭാറകടഭാറനിയലാം  പ്രഖവഭാപനികണടമന  തതീരുമഭാനലാം  തതീര്ച്ചയഭായുലാം  ഇന  രലാംഗതസ
വടകന ജനില്ലകേളനിലള കേഭാര്ഷനികേ കമഖലടയമഭാത്രലാം ആശയനിച്ചസ ജതീവനിക്കുനവര്കസ
വലനിയ സഹഭായമഭാകുലാം. ഇകഭാരവലാം വളടര ഗനരവമഭാടയടുകകണതുണസ. കകേരളതനില്
ഇത്ര ഗുരുതരമഭായ സനിതനിവനികശഷമുണഭായകപഭാള ആകരഭാഗവവകുപസ അതസ കനരനിടഭാന
കേഭാണനിച്ച ചേങ്കൂറ്റലാം, അതനിനുകവണനിടയടുത നടപടനികേള, ടപഭാതു ജഭാഗ്രത, ഇടതഭാടക
വളടര  നനഭായനി  കകേരളടത  സഹഭായനിച്ചനിടണസ.  കേഴനിഞ്ഞെ  വര്ഷങ്ങളനില്
ഉണഭായതുകപഭാടലയുളള  അസുഖങ്ങള  വരഭാടത  കനരടതതടന  ശദനികഭാന
കേഴനിഞ്ഞെതുലാം  ഇകപഭാള  ഒരുഘടതനില്  എല്ലഭാ  കേവഭാമ്പുകേളനിലലാം  എല്ലഭാ  ദനിവസവലാം
ആകരഭാഗവവകുപനിടല  ജതീവനകഭാരുടടയുലാം  കകേരളതനിനകേത്തുലാം  പുറത്തുമുളള
കഡഭാകര്മഭാരുടടയുലാം കസവനലാം ലഭവമഭാകനിയതുലാം നമ്മേള അലാംഗതീകേരനികകണ പ്രധഭാന
വസ്തുതയഭാണസ.  കറഭാഡുകേളുടട  തകേര്ച്ച  വളടര  ഗനരവമഭായ  വനിഷയമഭാണസ,
കകേരളതനിടല ടപഭാതുമരഭാമത്തു വകുപ്പുമന്ത്രനി അതനില് ഇടടപടനിടണസ.

ശതീ  .    ടകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള  ഖഭാദര്:  സര്,  അങ്ങസ  കകേരളടത  പുനര്
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിടനക്കുറനിച്ചഭാണസ  പറയുനതസ.  കറഭാഡുകേളുടട  നനിര്മ്മേഭാണതനിനസ  പഭാറ
ആവശവമഭാണസ.  നമുകസ ടപഭാടനികഭാന പഭാറയനില്ല എനതസ ഒരു വസ്തുതയഭാണസ.  നമുകസ
ആവശവമഭായ  പഭാറയുലാം  മണലലാം  മറ  സലാംസഭാനങ്ങളനില്  നനിനസ  ഇറകഭാനുളള
സലാംവനിധഭാനടതക്കുറനിച്ചസ ആകലഭാചേനികകണതകല്ല?

ശതീ  .    ടകേ  .    രഭാജന  : സര്,  സമയമനില്ലഭാതതുടകേഭാണസ  ഞഭാന  ആ
വനിഷയതനികലയസ കേടക്കുനനില്ല. അതനിടനകഭാള ഗനരവമഭായ പ്രശ്നലാം, രണസ ജനില്ലകേടള,
രണസ സലാംസഭാനങ്ങടള തമ്മേനില് ബനനിപനിക്കുന സലമഭാണസ കുതനിരഭാന.  അവനിടട
മലയനിടനിച്ചനില്മൂലലാം ഒരഭാള മരനികഭാനനിടയഭായ ഗനരവമഭായ സനിതനിവനികശഷമുണഭായനി.
ബഹമഭാനടപട  മന്ത്രനിമഭാരഭായ  വനി.  എസസ.  സുനനില്കുമഭാറുലാം  എ.  സനി.  ടമഭായതീനുലാം
അവനിടട  സനര്ശനിച്ചസ  തഭാല്കഭാലനികേമഭായനി  തുരങ്കെതനിടന്റെ  ഒരു  പഭാത  തുറന
ടകേഭാടുതതനിലൂടട ഭക്ഷവ വസ്തുകളുലാം മരുനലാം എതനികഭാന കേഴനിഞ.   മുഖവമന്ത്രനിയുടട
തടന പ്രകതവകേമഭായ പരനിഗണനയുണഭായനി, ടപഭാതുമരഭാമത്തു വകുപ്പുമന്ത്രനി കനരടത
ഇടടപട വനിഷയമഭാണസ.  അതനില് കകേന്ദ്ര ഗവണ്ടമന്റെഭാണസ ഏറ്റവലാം അപകേടകേരമഭായ
നനിലപഭാടുകേള  എടുക്കുനതസ.  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ടമന്റെസ  കദശതീയപഭാത  അകതഭാറനിറ്റനിടയ
കേയയച  വനിടുകേയഭാണസ.  ആ  ഏജനസനിടയടകഭാണസ  അതസ  ടചേയനികഭാന
കപ്രരനിപനികഭാത  വനിധലാം  അപകേടകേരമഭായ  തരതനിലളള  സനിതനിവനികശഷമഭാണസ
ഉണഭായനിടളളതസ.  ഇവനിടട  വതീടുകേള  നഷ്ടടപടവരുടട  ധഭാരണയുണഭാകകണതസ
പഞഭായത്തുമഭായനി  ബനടപട  എ.ഇ.-മഭാരഭാണസ.  അതനിടന്റെ  കുറവകേള  പരനിഹരനിച
ടകേഭാണസ  വളടര  കവഗതനില്  നടപടനികേടളടുകഭാന  കവണ  സലാംവനിധഭാനമു
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ണഭാകണടമനഭാണസ  അഭവര്തന.  മത്സവടതഭാഴനിലഭാളനികേള  കകേരളതനിനുകവണനി
ടചേയ  സഹഭായലാം  സമഭാനതകേളനില്ലഭാതതഭാണസ.  എവനികടയുലാം  ആര്ക്കുലാം  പറയഭാന
കേഴനിയഭാതവനിധലാം  ഉജഗലമഭായ  ഇടടപടലകേളഭാണസ  മത്സവടതഭാഴനിലഭാളനികേളുടട
ഭഭാഗത്തുനനിനമുണഭായതസ.  പടക്ഷ കകേന്ദ്ര ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ ശദയനില്ടപടുകതണ
പ്രധഭാന  പ്രശ്നലാം,  ഉപകഭഭാക്തൃ  സലാംസഭാനമഭായ   കകേരളലാം  ഇന  അപകേടതനില്ടപടസ
നനില്ക്കുകമ്പഭാള വതീണലാം വതീണലാം ഇനനവനില വര്ദനിപനികഭാനുള തതീരുമഭാനലാം കകേരള
ജനതകയഭാടസ  കേഭാണനിക്കുന  അപകേടകേരമഭായ  ഇടടപടലനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭാണസ  എന
ളളതഭാണസ.

ഞഭാന  പലകപഭാഴുലാം  കകേരളഭാ  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  ശദയനില്ടപടുതനിയ
വനിഷയമഭാണസ,  ഒല്ലൂര്  മണ്ഡലതനില്  പ്രകതവകേനിച്ചസ  non-revertible  forest, തനിരനിച്ചസ
വനമഭാകനിടയടുകഭാന  കേഴനിയഭാത  മലകയഭാരത്തുള  സലങ്ങളനിലലാം  പുറകമ്പഭാകസ
പ്രകദശങ്ങളനിലലാം  തഭാമസനിക്കുനവരുടട  വസ്തുവകേകേള  നഷ്ടടപടതനില്  സഭാധഭാരണ
ആളുകേകളഭാടുളളതുകപഭാടലയുളള  ഒരു  ഇടടപടല്  ഉണഭാകേണലാം. തൃശ്ശൂര്  ജനില്ലയനില്
മഭാത്രലാം  38  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുടട  കരഖകേളഭാണസ  നഷ്ടടപടതസ.  32
സലങ്ങളനില് കേമ്പമ്മ്യൂടറനിടന്റെ കേണകനിവനിറ്റനി പൂര്ണമഭായുലാം നഷ്ടടപട.  ബഹമഭാനടപട
തകദ്ദേശസഗയലാംഭരണ വകുപ്പുമന്ത്രനി പ്രകതവകേ കയഭാഗലാം വനിളനിചകചേര്തസ അവനിടട വളടര
മഭാതൃകേഭാപരമഭായനി  ശുചേതീകേരണ  പ്രവര്തനങ്ങള  നടതനിയനിടണസ.  ടപഭാതു
വനിദവഭാഭവഭാസ  സലാംരക്ഷണ  യജ്ഞതനിടന്റെ  ഗുണലാം  കകേരളതനിനസ  ലഭവമഭായതസ  ഇന
ഘടതനില്  പറയഭാതനിരനികഭാന  കേഴനിയുകേയനില്ല.   പുതനിയതഭായനി  രൂപതീകേരനികടപട
ഭനതനികേസഭാഹചേരവങ്ങളുടട  വര്ദനകവഭാടുകൂടനി  ഇന  കേവഭാമ്പുകേള  പൂര്ണമഭായുലാം
നടപനിലഭാകഭാന  കേഴനിഞ്ഞെതസ  ടപഭാതു  വനിദവഭാഭവഭാസ  സലാംരക്ഷണ  യജ്ഞതനിടന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  നടതനിയനിടളള  നടപടനികേളനിലൂടടയഭാണസ.  പുസ്തകേവലാം  യൂണനികഫെഭാമുലാം
നഷ്ടടപട  കുടനികേളകസ അവ ടകേഭാടുകഭാനുളള തതീരുമഭാനകതയുലാം അഭനിനനനിക്കുന.
പുതനിയതഭായനി  ഒരു  കകേരളലാം  സൃഷ്ടനികഭാനുളള  സഖഭാവസ  പനിണറഭായനി  വനിജയന
സര്കഭാരനിടന്റെ കനതൃതഗതനിലളള ശമങ്ങളകസ എല്ലഭാ അര്തതനിലമുളള പനിന്തുണ
വഭാഗഭാനലാം ടചേയടകേഭാണസ നനിര്ത്തുന.

(അദവക്ഷകവദനിയനില് മനി. സതീകര്)

കഡഭാ  .    എലാം  .    ടകേ  .    മുനതീര്  : സര്,  ഉപകക്ഷപടത  പനിന്തഭാങ്ങുന.
നൂറ്റഭാണനിടലഭാരനികല് ഉണഭാകുന ജലപ്രളയമഭാണസ കകേരളതനില് ഉണഭായടതനഭാണസ
എല്ലഭാ  വനിദഗ സധരുലാം  അഭനിപ്രഭായടപടുനതസ.  അതുടകേഭാണതടന  കകേരളടത
സലാംബനനിച്ചനിടകതഭാളലാം നമ്മേള ഒനനിച നനിനടകേഭാണസ കനരനികടണ പ്രതനിസനനിയഭാണസ.
അതസ കേവഭാമ്പുകേള സനര്ശനിച്ച ആളുകേളകസ കബഭാധവമഭാകുന കേഭാരവവമഭാണസ. ഇകപഭാള
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ജനങ്ങളഭാടകേ  വനിഭഭാന്തനിയനിലഭാണസ.  പ്രളയലാം  കേഴനിഞ്ഞെഭാലണഭാകുന  വനിഭഭാന്തനിയുടട
കപരസ  Post - Traumatic Stress  Disorder  എനഭാണസ.  നമ്മേളനില് പലര്ക്കുലാം ഇതസ
വനതുടങ്ങനിയനിരനിക്കുന.  കുനമലാംഗലതസ  ഒരഭാള  ആത്മഹതവ  ടചേയ്യുനതനികലയസ
കേഭാരവങ്ങള  എതനിയനിരനിക്കുന.  വനിദവഭാര്തനികേള  വനിഷഭാദകരഭാഗതനിടന്റെ  ലക്ഷണങ്ങള
കേഭാണനിച  തുടങ്ങുനടവനസ  മകനഭാരമ  പത്രതനില്  നമ്മേള  വഭായനിച.  അതുടകേഭാണ
തടന കേനണ്സനിലനിലാംഗസ വളടര നനിര്ബനമഭായനി നമ്മേള ഏടറ്റടുകകണ കേഭാരവമഭാണസ.
കകേരളടത  പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കുന  പ്രകനിയയനില്  രഭാഷ്ട്രതീയലാം  കനഭാകഭാടത  ഒനനിച
നനില്കഭാന  ഞങ്ങടളഭാടക  തയഭാറഭാടണനസ  ആമുഖമഭായനി  പറയഭാന  ആഗ്രഹനി
ക്കുകേയഭാണസ.  അതസ  ഞങ്ങളുടട  ധഭാര്മ്മേനികേമഭായ  ഉതരവഭാദനിതഗമഭാണസ.  മുഖവമന്ത്രനി,
അകങ്ങയസ  ചുറലാം  കുകറ  സ്തുതനിപഭാഠകേര്  നനിനടകേഭാണസ  അങ്ങസ  അതഭാണസ,  ഇതഭാണസ
എടനഭാടക പറയുകമ്പഭാള അതനില് വതീഴുന ഒരഭാളല്ല അടങ്ങനസ ഞങ്ങളകറനിയഭാലാം.
കനിയഭാത്മകേമഭായ  വനിമര്ശനങ്ങള  ഉളടകഭാളഭാനുള  വനിശഭാലമഭായ  മനസസ  അകങ്ങയ്ക്കു
ടണനസ വനിശഗസനിചടകേഭാണഭാണസ ഞങ്ങള ഇകഭാ രവങ്ങള പറയുനതസ.  സതവതനില്
ഇന പ്രളയദുരന്തലാം  25 ശതമഭാനലാം കപമഭാരനി ടകേഭാണണഭായതഭാടണങ്കെനില്  ബഭാകനി 75
ശതമഭാനവലാം  ഡഭാമുകേള  തുറന  വനിടതുടകേഭാണണഭായതഭാടണനസ  എല്ലഭാ  വനിദഗ്ദ്ധരുലാം
ഒകര സഗരതനില് പറയുന.  കകേരളലാം ജഭാഗ്രത പുലര്തണടമനസ  പറഞടകേഭാണസ
പ്രമുഖ  കേഭാലഭാവസഭാ  ശഭാസ്ത്രജ്ഞനുലാം  കകേന്ദ്ര  ഭനമശഭാസ്ത്ര  മന്ത്രഭാലയതനിടന്റെ
ടസകടറനിയുമഭായ  ശതീ.  എലാം.  രഭാജതീവന  പറഞ്ഞെനിരനിക്കുനതസ  മഴടവളളലാം  മഭാത്രമല്ല,
അണടകടകേള തുറനതുലാം ടവളളടപഭാകതനിനസ കേഭാരണമഭാടയനഭാണസ.  അണടകടസ
തുറനതു സലാംബനനിച്ചസ  ബഹമഭാനടപട മുഖവമന്ത്രനികയഭാടസ  പറയഭാനുളളതസ  ജലവനിഭവ
വകുപനികന്റെയുലാം  ടടവദത്യുതനി  വകുപനികന്റെയുലാം  വതീഴ്ചടയക്കുറനിച്ചസ  അങ്ങസ  ഗനരവമഭായനി
അകനഗഷനികണടമനഭാണസ.  അവടര സലാംബനനിച്ചനിടകതഭാളലാം അവര്കസ ടടവദത്യുതനിയുലാം
ഇറനികഗഷനുലാം  മഭാത്രമഭാണസ  പ്രശ്നലാം,   ജനങ്ങളുടട  ജതീവനല്ല.   40  കകേഭാടനി  രൂപ
ലഭാഭനിക്കുനതനിനുകവണനി  50,000  കകേഭാടനി  രൂപ  കേളഞകുളനിച്ച  ആ  വകുപ്പുകേടള
നനിലയ്ക്കു നനിര്തഭാന നമുകസ സഭാധനികണലാം.  

ഇടുകനി  അണടകടസ  തുറനതുടകേഭാണസ  അതനിടന്റെ  തഭാടഴയുളള  മറ്റസ
അണടകടകേടളഭാടക തുറന.  ഇടമലയഭാര് തുറനതനിടന്റെ കപരനില്  ശതീ.  വനി.  ഡനി.
സതതീശന, ശതീ. വനി.ടകേ. ഇബഭാലാംഹനിലാം കുഞ്ഞെസ സഭാഹനിബസ,  ശതീ. അനവര് സഭാദതസ
ഒടക അനുഭവനിച്ച കവദന നമുകറനിയഭാലാം.  അതുകപഭാടല ശബരനിഗനിരനി  കപ്രഭാജകനിടന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി പമ്പ, കേകനി, ആനകതഭാടസ ഡഭാമുകേള  തുറനകപഭാള ആദവലാം 47000 ലനിറ്റര്
ടവളമഭാണസ ഓകരഭാ ടസകന്റെനിലലാം വനടതങ്കെനില് പുലര്ടച്ച ആറസ മണനിയഭായകപഭാള
ഓകരഭാ ടസകന്റെനിലലാം  9.39  ലക്ഷലാം ലനിറ്റര് ടവളലാം ഡഭാമുകേളനിലൂടട  വനസ  ആറന്മുള ,
റഭാനനി,  ടചേങ്ങന്നൂര്  എനതീ  മൂനസ  കകേഭാണ്സനിറ്റമ്മ്യൂവനസനികേടളയഭാണസ  തചതകേര്തസ
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തരനിപണമഭാകനിയതസ.  ആറന്മുള  എലാം.എല്.എ.  ഇവനിടടയുണസ.  ഞഭാന  പ്രനിയടപട
ടചേങ്ങന്നൂര് എലാം.എല്.എ.-യ്ക്കുലാം റഭാനനി എലാം.എല്.എ.-യ്ക്കുലാം ഇവനിടട സലാംസഭാരനികഭാന
അവസരലാം  ഇല്ലഭാതതുടകേഭാണസ  അവര്ക്കുകൂടനി  കവണനിയഭാണസ  സലാംസഭാരനിക്കുനതസ.
കുടനഭാടനികലയസ  ടവളലാം വരുനതനിടനക്കുറനിച്ചസ  എടന്തങ്കെനിലലാം നനിര്കദ്ദേശമുണഭായനിരുകനഭാ?
കേഭാരണലാം,  ഇവനിടട  ഇ.എ.പനി.  എമര്ജനസനി  ആക്ഷന  പ്ലഭാന  എനപറയുന
നനിയമമുണസ.  പണസ ഹനിമഭാചേല് പ്രകദശനില്  ഒരു ടടഹകഡഭാ പവര് കപ്രഭാജകസ ഡഭാലാം
തുറനകപഭാള  25  ആളുകേള മരണടപടുകേയുണഭായനി.  അങ്ങടന  2014-ല് ഉണഭാകനി
യതഭാണസ ഇ.എ.പനി. നനിയമലാം. അതനില് ഒരു കേഭാരവലാം പറയുനണസ, ടകേ.എസസ.ഇ.ബനി.-
കകഭാ ഇറനികഗഷകനഭാ ആര്കഭാണസ ചുമതലയുളതസ  അവര്  Reservoir  operation
manual സൂക്ഷനികണടമനഭാണസ.   അതനുസരനിച്ചസ  മഭാത്രകമ ടവളലാം തുറനസ  വനിടഭാന
പഭാടുള.  രണഭാമതഭായനി  പറയുനതസ,  “it mandates  that  there  should  be  an
inundation map which clearly marks the level and extend to which water
will submerge ”....മഭാത്രമല്ല, “that  should be circulated to the stakeholders
including district administration and elected representatives prior.”

പ്രനിയടപടവകര,  എലാം.എല്.എ.-മഭാടരനസ  പറയുനവര്  ടവറുടത  അവനിടട
ഇരനികഭാനുളവരല്ല.  ഇതരലാം കേഭാരവങ്ങള നനിങ്ങടള അറനിയനിച്ചസ,  നനിങ്ങള ജനങ്ങടള
അറനിയനിച്ചസ  evacuation  നടത്തുനതനിനുള  പ്രകനിയയനില്  ഭഭാഗഭഭാകഭാകേഭാന
ഇ.എ.പനി.-യനില് പറയുനടണങ്കെനില് എന്തുടകേഭാണസ  ഇതസ  അറനിയനിച്ചനില്ല?  ഇന മൂനസ
എലാം.എല്.എ.-മഭാകരഭാടുലാം  ഞഭാന  കചേഭാദനികഭാന  ആഗ്രഹനിക്കുകേയഭാണസ,  നനിങ്ങടള
അറനിയനികച്ചഭാ;  കേളകടറ  അറനിയനികച്ചഭാ;  ആ  ഡഭാലാം  തുറക്കുനതനിനുമുമ്പസ  പ്രനിയടപട
ശതീ.  വനി.  ഡനി.  സതതീശന,  അങ്ങടയ അറനിയനിച്ചനിരുകനഭാ;  ശതീ.  ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞെസ,
അങ്ങടയ  അറനിയനിച്ചനിരുകനഭാ?  ബഹമഭാനടപട  മുഖവമന്ത്രനി,  അങ്ങടയക്കുറനിച്ചല്ല
ഞഭാന പറയുനതസ. ഇത്രയുലാം രഭാവലാം പകേലലാം അങ്ങയുടട ഓഫെതീസനിലനിരുനസ പണനിടയ
ടുപനിക്കുന അവസയുണഭാകഭാന  അങ്ങയുടട  കേതീഴനിലള ഇന  ഡനിപഭാര്ടടമനകേടള
അനുവദനികഭാന പഭാടനില്ലഭായനിരുന. ബഭാര് തുറക്കുന ലഭാഘവതനില് ഡഭാലാം തുറകരുതസ
എനഭാണസ  എനനികസ  സൂചേനിപനികഭാനുളതസ.   അതുകപഭാടലതടന  ഇവനിടട  ഒഭാകരഭാ
ആളുകേളുലാം  പറഞ്ഞെ കേഭാരവങ്ങടളടുത്തു കനഭാകഭാലാം.   റഭാനനി,  ആറന്മുള ഭഭാഗത്തുണഭായ
വനിഷയങ്ങടള  സലാംബനനിച്ചസ  വനിദഗ്ദ്ധരുടട  കൃതവമഭായ  അഭനിപ്രഭായങ്ങള  പുറത്തു
വനനിടണസ.  അതുടകേഭാണസ എനനികസ ബഹമഭാനടപട മുഖവമന്ത്രനികയഭാടസ പറയഭാനുളതസ
ഞങ്ങള  ജുഡതീഷവല്  അകനഗഷണലാം  ആവശവടപടനിടടണങ്കെനിലലാം  ടടക്ലേമറ്റസ
എകസടപര്ടസ,  എനവകയഭാണ്ടമന്റെല് എകസടപര്ടസ,  ഡഭാലാം  എകസടപര്ടസ  എനനിങ്ങടന
കദശതീയ തലതനില് എകസടപര്ടസസസ ആയവടര വച്ചസ അങ്ങസ മൂനസ മഭാസതനിനുളനില്
എന്തസ സലാംഭവനിച എനള റനികപഭാര്ടസ ടകേഭാണവരണലാം എനഭാണസ. മുഖലാം കനഭാകഭാടത
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തതീരുമഭാനടമടുക്കുന  ഒരു  മുഖവമന്ത്രനി  എന  നനിലയസ  ഇതനില്  ആടരങ്കെനിലലാം  ടതറ്റസ
ടചേയനിടടണങ്കെനില് നഭാന്നൂറ്റനിചേനിലഗഭാനലാം ആളുകേള മരനിച്ചതനിടന്റെ പൂര്ണ ഉതരവഭാദനിതഗലാം
അവരുടടകമല്  ടകേടനിവച്ചസ  ടകേഭാലക്കുറ്റതനിനസ  കകേടസടുകണടമനഭാണസ  എനനികസ
അഭവര്തനികഭാനുളതസ.  ......(ബഹളലാം)....  ഞഭാന  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  കൂടട
നനിനഭാണകല്ലഭാ  സലാംസഭാരനിക്കുനതസ,  നനിങ്ങളടകന്തനിനഭാണസ  ഇത്രയുലാം  അസഹനിഷ്ണുത?
നനിങ്ങടളപറ്റനി  എല്ലഭാലാം  നല്ലതുമഭാത്രകമ  പറയഭാനപഭാടുളടവനസ  നനിര്ബനനികഭാന
ഞഭാന സനി.പനി.ടഎ.(എലാം)  ടമമ്പറല്ല;   പ്രതനിപക്ഷതനിരനിക്കുന ആളഭാണസ,  എനനികസ
സൂചേനിപനികഭാനുളതസ  സൂചേനിപനിക്കുനടവകനയുള.  ഞഭാന  ആകരയുലാം  കുറ്റടപടുത്തുനനില്ല,
ടടവകേഭാരനികേമഭായനി  പറയുകമ്പഭാള  ചേനിലകപഭാള  കേടന  കപഭാകയകഭാലാം,  എങ്കെനിലലാം
അതനിടന്റെ  ഉകദ്ദേശവശുദനിയഭാല്  മഭാപ്പുനല്കേതീടുകേ  എകന  അതനിടന  സലാംബനനിച്ചസ
പറയഭാനുള.  "മധഗജനങ്ങളകസ  മഭാര്ദ്ദേവമനിടല്ലങ്കെനില് ഉകദ്ദേശവശുദനിയഭാല്
മഭാപ്പുനല്കേതീടുകേ" എനഭാണസ, ഉകദ്ദേശവശുദനി മഭാത്രലാം നനിങ്ങള കേണകനിടലടുക്കുകേ. 

നമുകസ  ഏറ്റവലാം  പ്രധഭാനടപടതസ  റതീഹഭാബനിലനികറ്റഷനഭാണസ.  പ്രതനിപക്ഷടമന
നനിലയനില്  റതീഹഭാബനിലനികറ്റഷനുകവണനി  എന്തസ  സഹഭായവലാം  നല്കേഭാന  തയഭാറഭാണസ.
എനഭാല് ഗവണ്ടമന്റെസ  ടചേകയണ,  ടചേയഭാടമകനറ്റ  ധഭാരഭാളലാം  കേഭാരവങ്ങളുണസ,  ആറസ
ലക്ഷലാം  രൂപ  ടകേഭാടുകഭാലാം,  നഭാലസ  ലക്ഷലാം  രൂപ  ടകേഭാടുകഭാലാം,  കപഭാകുകമ്പഭാള
പതനിനഭായനിരലാം രൂപ നല്കേഭാലാം, സനജനവ കറഷന നല്കേഭാലാം, ഇടതല്ലഭാലാം ടകേഭാടുകഭാടത
ഇനനിയുലാം  ജനങ്ങള  പണലാം  തരണലാം  എനഭാകണഭാ?  അകങ്ങയറനിയഭാകമഭാ,  ആയനിരലാം
കകേഭാടനി  രൂപ  ജനങ്ങള  ഇകപഭാളതടന  ടചേലവഴനിചകേഴനിഞ.  ഇടല്ലങ്കെനില്
സനജനവകറഷന  വനിതരണലാം  ടചേയഭാതനിരുനനിടലാം  ഏടതങ്കെനിലലാം  കേവഭാമ്പുകേളനില്
ആര്ടകങ്കെനിലലാം എടന്തങ്കെനിലലാം നനിരഭാശയുണഭായനിടകണഭാ?  ഇതസ ആരസ തതീര്തതഭാണസ;
നമ്മേള  എല്ലഭാവരുലാംകൂടനി  തതീര്തതഭാണസ.  അകങ്ങയസ  ഓര്മ്മേയനികല്ല,  ഓഖനി
ദുരന്തമുണഭായകപഭാള  ഇതനിനകേതനിരനിക്കുന  ഒരു  മന്ത്രനി  അവനിടടയുള  എല്ലഭാ
മത്സവടതഭാഴനിലഭാളനികേടളയുലാം  പരനിഹസനിച്ചനികല്ല;  പത്രകഭാടര  പലകപഭാഴുലാം  ഇന
ഗവണ്ടമന്റെസ പരനിഹസനിച്ചനികല്ല?  പകക്ഷ അങ്ങടയ സഹഭായനികഭാന അവസഭാനലാം ആ
പത്രകഭാരുലാം മത്സവടതഭാഴനിലഭാളനികേളുലാം കവണനിവന.  ആടരടയങ്കെനിലലാം കുറ്റലാം പറയുന
തനിനുമുമ്പസ നമ്മേള ആകലഭാചേനികകണതസ അവരുടട ആവശവലാം നമുകസ എകപഭാടഴങ്കെനിലലാം
ഉണഭാകുടമനഭാണസ.  ഞങ്ങടള കുറ്റലാം  പറയുകമ്പഭാഴുലാം  ആകലഭാചേനികകണതസ  ഞങ്ങളുടട
ആവശവലാം ഉണഭാകുടമനഭാണസ.  എന.ജനി.ഒ.-മഭാരുടട മുഴുവന സഹഭായവലാം വഭാങ്ങനിയനിടസ,
ഇകപഭാള  എയര്കപഭാര്ടനില്  കപഭായനികനഭാകനിയഭാല്  ടകേടകേണകനിനസ  സഭാധനങ്ങള
കേനിടക്കുനതുകേഭാണഭാലാം. ആ കവദനടകേഭാണഭാണസ ഞഭാന സലാംസഭാരനിക്കുനതസ. അതനിലളള
ആഹഭാരസഭാധനങ്ങള പഴകേനി പുളനിക്കുകേയഭാണസ.  ഇതുവടര  കേമ്മ്യൂവനില് നനിനസ നമ്മേടള
സഹഭായനിച്ചവകരഭാടസ  'നനിങ്ങള  മഭാറനി  നനില്കസ,  ഇനനി  നനിങ്ങളുടട  സഹഭായലാം
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ആവശവമനില്ല,  ഞങ്ങള  ഒറ്റയസ  ടചേയടകേഭാളഭാലാം'  എനപറയുന   നനിലപഭാടസ
ബഹമഭാനടപട  മുഖവമന്ത്രനി  എടുകരുതസ.  പ്ലതീസസ...,  ഇനനിയുലാം  ഇന  സഹഭായലാം
നമുകഭാവശവമഭാണസ.   അതുകപഭാടല  കകേന്ദ്രടത  അങ്ങസ  അനുകൂലനിച്ചസ  സലാംസഭാരനിച,
അതസ  നല്ലതഭാണസ.   ഒരു  ഡനികപ്ലഭാമസനിയുടട,  ടഫെഡറല്  സനിസതനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
അകദ്ദേഹടത  നമ്മേള  അഭനിനനനികണലാം.  പകക്ഷ  ഒരു  സഹഭായവലാം  കകേന്ദ്രതനില്
നനിനലാം നമുകസ കേനിടനനില്ല. 600 കകേഭാടനി രൂപയല്ല തകരണതസ.  അവരുടട വഭാര്ഷനികേ
ബഡ്ജറ്റഭായ 21 ലക്ഷലാം കകേഭാടനി രൂപയനില് നനിനലാം നമുകസ 20,000 കകേഭാടനിയുടട നഷ്ടലാം
ഉണഭായനിടടണങ്കെനില്  അടതല്ലഭാലാം  പ്രധഭാനമന്ത്രനി  തകരണതഭാണസ.  അതല്ലഭാടത
ജനി.എസസ.ടനി.  ഇനനിയുലാം  10  ശതമഭാനലാം  കൂടഭാലാം,  അതനിനനുവദനികണലാം  എനല്ല
ബഹമഭാനടപട  ധനകേഭാരവ  വകുപ്പുമന്ത്രനി അവനിടട  കപഭായനി  പറകയണതസ.   ഇനനിയുലാം
ജനങ്ങളുടട  തലയനിലല്ല  ടകേടനിവയ്കകണതസ.  കകേന്ദ്രലാം  ഇവനിടടനനിനലാം  ടകേഭാണ
കപഭാകുന  പതസ  ശതമഭാനടമങ്കെനിലലാം  ഇന  പ്രതനിസനനി  തതീരുനതുവടര
വഭാങ്ങഭാതനിരനിക്കൂ  എനസ  കേനണ്സനിലനില്  കപഭായനി  പറയുനതനിനസ  ടടധരവലാം
കേഭാണനികഭാന  ധനകേഭാരവ  വകുപ്പുമന്ത്രനി  തയഭാറഭാകേണലാം.  അവരുടട  പതസ
ശതമഭാനമഭാണസ  നമുകസ  കവണതസ,  അല്ലഭാടത ഇനനിയുലാം  ഇവനിടട  ദുരനിതമനുഭവനിക്കുന
കേച്ചവടകഭാടര  ബുദനിമുടനികരുതസ.   നമ്മുടട  കസഭാകഷവഭാ  ഇകകണഭാമനികേസ  ഇലാംപഭാകസ
നമ്മേള  പഠനികണലാം.  നമ്മേള  പ്രവഭാസനികേളനില്  നനിനലാം  പണലാം  പനിരനിക്കുനണസ,
പ്രവഭാസനികേളകപഭാലലാം  ഇന  ദുരനിതതനില്  അകങ്ങയറ്റലാം  പ്രതനിസനനിയനിലഭാണസ.
കുടടവറ്റനില്  ഇന്തവന  സ്കൂളുകേള  തുറനനിടനില്ല,  കേഭാരണലാം,  കുടനികേടളഭാടക
ഇവനിടടകനിടക്കുകേയഭാണസ.  പ്രവഭാസനികേളക്കുലാം  കേച്ചവടകഭാര്ക്കുലാം  കസഭാകഷവഭാ
ഇകകണഭാമനികേസ  ഇലാംപഭാകസ  ഉണഭായനിടണസ.  കകേഭാഴനികകഭാടസ  മൂനസ  സതീസണുകേളഭാണസ
അവര്കസ നഷ്ടടപടതസ.   'നനിപ'  യനില് നഷ്ടടപട,  ടചേറനിയ ടപരുനഭാളനിനുലാം വലനിയ
ടപരുനഭാളനിനുലാം  ഓണതനിനുലാം  നഷ്ടടപട.  എനനിടലാം  കചേഭാദനിക്കുകമ്പഭാള  അവര്
വഭാരനികകഭാരനി  തരഭാന  തയഭാറഭാകുനതസ  കകേരളതനിടന്റെ  പുനര്നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രകനിയ
യനിലഭാണസ  അങ്ങസ  എന  വനിശഗഭാസലാം  ടകേഭാണഭാണസ.  അകത  വനിശഗഭാസലാം  അവകരഭാടസ
തനിരനിചലാം  കേഭാണനികണടമനഭാണസ  എനനികസ  അഭവര്തനികഭാനുളതസ.   അതുടകേഭാണസ
അങ്ങസ ബഭാകങ്കെഴസ മതീറ്റനിലാംഗസ എത്രയുലാം ടപടടനസ വനിളനിചകൂടണലാം. ടവളതനിലൂടട ഒരഭാള
നതീന്തനികപഭാകുനതസ  നനിങ്ങള  ചേഭാനലനില്  കേണനികല്ല?  ആടരടയങ്കെനിലലാം  രക്ഷനികഭാന
കപഭാകുകേയഭാടണനഭാണസ  ഞഭാന  വനിചേഭാരനിച്ചതസ.  എനഭാല്   ഇന  തനിരകനില്  റവനമ്മ്യൂ
റനികവറനി കനഭാടതീസസ ഒടനികഭാന കപഭാകുകേയഭായനിരുന. ഇവടരഭാടക മനുഷവരഭാകണഭാ?
അതുടകേഭാണസ  അങ്ങസ  ദയവടചേയസ  ബഭാകങ്കെഴസ  മതീറ്റനിലാംഗസ  വനിളനിച്ചസ  തല്കഭാലലാം
ടമഭാറകടഭാറനിയലാം  പ്രഖവഭാപനിച്ചസ,  ഇതനില്നനിനലാം  രക്ഷടപടുത്തുനതനിനുകവണനി  ബഭാങ്കു
കേകളഭാടസ  സഹകേരനികഭാന  പറയണലാം.   ഇകപഭാള  ടസസസ  പനിരനികകണ  സമയമല്ല.
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ഇന  സമയലാം  ഇലകനിസനിറ്റനിചേഭാര്ജസ  കൂടനി  അവടര  ടകേഭാല്ലരുടതനസ  ഇലകനിസനിറ്റനി
മനിനനിസകറഭാടസ  പറയണലാം.  അതുടകേഭാണസ  ഞങ്ങളുടട  ഇന  വനിമര്ശനങ്ങടള
വനിശഭാലമനകസഭാടുകൂടനി  എടുകണടമനഭാണസ  ബഹമഭാനടപട  മുഖവമന്ത്രനികയഭാടസ
അഭവര്തനികഭാനുളതസ. നമുകസ ഒരുമനിച്ചസ നനിനടകേഭാണസ കകേരളടത രക്ഷടപടുതഭാലാം.
അവനിടട  മുഖവമന്ത്രനി  സഭാനതസ  ശതീ.  പനിണറഭായനി  വനിജയനല്ല,  ആരഭാടണങ്കെനിലലാം
ഇതരടമഭാരു  ദുരനിതമുണഭായഭാല്  ഞങ്ങളനിറങ്ങനി  ഒനനിചനനിനസ   പ്രവര്തനിക്കുലാം.
ബഹമഭാനടപട  മന്ത്രനി  റ്റനി.  പനി.  രഭാമകൃഷ്ണകനഭാടസ  കചേഭാദനിച  കനഭാക്കൂ,  ഞങ്ങള
ടടകേകകേഭാര്തസ  പനിടനിച്ചസ,  കതഭാളുരുമ്മേനി  നനിനടകേഭാണഭാണസ  കകേഭാഴനികകഭാടനിടന്റെ  ഓകരഭാ
പ്രശ്നങ്ങളുലാം പരനിഹരനിച്ചനിടളതസ.   അകപഭാള ഏതഭാണസ   രഭാഷ്ട്രതീയലാം  എനസ  ഞങ്ങള
കനഭാകനിയനിടനില്ല,  അവനിടട  ഏതസ  മതസരഭാണസ  വനടതനസ  കനഭാകനിയനിടനില്ല,
അതനിനനിയുലാം  തുടരഭാന  തയഭാറഭാണസ.   പകക്ഷ അതനിനുമുമ്പസ  ഗവണ്ടമന്റെസ  ടചേകയണ
കേഭാരവങ്ങള അന്തസഭായനി ടചേയകശഷലാം ഞങ്ങളനിതഭാ ടചേയനിരനിക്കുന,  ഇനനി നനിങ്ങള
ടചേയടവനസ  പറഞ്ഞെഭാല്  ഞങ്ങള  തയഭാറഭാണസ.  ഞങ്ങടളഭാനലാം  ടചേയഭാന  ഉകദ്ദേശനി
ക്കുനനില്ല,  നനിങ്ങള ടചേയടകേഭാണനിരനിക്കുകേ,  ഇനനി  ടചേയടകേഭാണനിരുനഭാലലാം  അതനില്
ഞങ്ങള  ടകേഭാണകപഭായനി  ടടകേവച്ചസ  ഇതസ  ഞങ്ങളഭാണസ  ടചേയതസ  എനപറയുന
നനിലപഭാടനികനഭാടസ  കയഭാജനികഭാന  സഭാദവമല്ല.  അതുകപഭാടലതടന  കകേന്ദ്രടത
നനിര്കതണ  കപഭാടല  നനിര്തനി  വഭാകങ്ങണതസ  വഭാങ്ങനിടയടുകഭാന  സഭാധനികണലാം.
അതസ  വഭാങ്ങനിടയടുകഭാന  നമുകസ  കേഴനിയുനനിടല്ലങ്കെനില്  ഒനനിചനനിനടകേഭാണസ
കകേന്ദ്രതനിടനതനിടര  കപഭാരഭാടഭാന  അങ്ങകയഭാടടഭാപലാം  ഞങ്ങളുമുണഭാകുടമനസ
പറഞടകേഭാണസ നനിര്ത്തുന.

ശതീ  .    ടകേ  .    സുകരഷസ  കുറുപസ:  സര്,  ചേടലാം  130  അനുസരനിച്ചസ  മുഖവമന്ത്രനി
അവതരനിപനിച്ച   ഉപകക്ഷപതനിനസ  ഞഭാന  പൂര്ണമഭായ  പനിന്തുണ  നല്കുകേയഭാണസ.
ദുരന്തതനിടന്റെ  വവഭാപനിയുലാം  അതുണഭാകനിയ  ദുരനിതങ്ങളുലാം  ഇന  സഭയനില്
എടുത്തുപറകയണ കേഭാരവമനില്ല. നമ്മേടളല്ലഭാലാം അതസ അനുഭവനിച്ചതഭാണസ. സഭയനില് നടന
ചേര്ച്ച  അതനിടന്റെ  വനിവനിധ  വശങ്ങളനികലയസ  വനിരല്  ചൂണനതഭാണസ.  1924-ടല
ടവളടപഭാകതനില് കകേരളതനില് ടപയ മഴ 650 മനില്ലനി മതീറ്ററഭാണസ. ഇകപഭാള ടപയ
മഴ  2344  മനില്ലനി  മതീറ്ററഭാണസ.  അനസ  കകേരളതനില്  ആയനിരകതഭാളലാം  ആളുകേള
മരണമടഞ.  കകേരളതനില് അനസ ഒരു ഡഭാലാം മഭാത്രമഭായനിരുന  ഉണഭായനിരുനതസ.
അനടത ജനസലാംഖവ ഏതഭാണസ ഒരു കകേഭാടനികയഭാടടുതസ മഭാത്രകമ വരനികേയുള. അനസ
ഇത്രയുലാം  വതീടുകേളനില്ല;  പഭാടങ്ങള  ആരുലാം  നനികേതനിയനിരുനനില്ല.  ഇകപഭാള   കകേരളലാം
മുഴുവന  വതീടുകേളുണസ,  ഡഭാമുകേളുടട  എണലാം  വല്ലഭാടത  കൂടനിയനിടണസ,  പഭാടങ്ങള
ഇഷ്ടലാംകപഭാടല  നനികേതനിയനിടണസ.  ഇന പ്രതനികൂല ഘടകേങ്ങടളല്ലഭാമുണഭായനിടലാം നമ്മേള
രക്ഷഭാപ്രവര്തനങ്ങള  കൃതവമഭായനി  നടതനി  ആളപഭായലാം  പരമഭാവധനി  കുറച
എനളതസ ഏറ്റവലാം പ്രശലാംസനതീയമഭായ കേഭാരവമഭാണസ.  
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കകേരളതനില്  ടപയ  മഴടയ  ഉളടകഭാണതസ  നമ്മുടട  ഡഭാമുകേളഭായനിരുന,
അതസ  എല്ലഭാവരുലാം  മറനകപഭാകുന  ഒരു  കേഭാരവമഭാണസ.  ഡഭാമുകേള  മഴടവളലാം
ഏറവഭാങ്ങനിയനിരുനനിടല്ലങ്കെനില്  കകേരളതനിടന്റെ  വലനിടയഭാരു  ഭഭാഗലാം  പൂര്ണമഭായുലാം
ടവളതനില്  മുങ്ങനികപഭാകുമഭായനിരുന.  1924-ടല  ടവളടപഭാകതനിനസ
കേഭാരണമഭായതനികനകഭാള  നഭാലനിരടനി  മഴയഭാണസ  കകേരളതനില്  കുറഞ്ഞെ  സമയലാം
ടകേഭാണസ  ടപയതസ.  ആ ദുരന്തടത തടുത്തുനനിര്ത്തുനതനില്  ഡഭാമുകേള  വലനിടയഭാരു
പങ്കെസ വഹനിച്ചനിടണസ. 

അതുകപഭാടല,  ടസനട്രല് വഭാടര് കേമ്മേതീഷന നടകതണ ഒരു പ്രവര്തനവലാം
ദുരന്തനനിവഭാരണതനിടന്റെ ഭഭാഗമഭാടയടുകകണ ഒരു നടപടനിയുലാം കകേരളതനില് എടുതനി
ടനിടല്ലനളതസ നമ്മേള ഓര്കണലാം.  ടടലനിടമട്രനികേസ കസഷന  കകേരളതനില് സഭാപനി
ച്ചനിടനില്ല.  അതുകപഭാടല  ഫഡസ  വഭാണനിലാംഗസ  സനിസലാം  കപ്രഭാപറഭായനി  സഭാപനിച്ചനിടനില്ല.
Inundation  map  ഉണഭാക്കുനതനിടന്റെ  പൂര്ണ  ഉതരവഭാദനിതഗലാം  ടസനട്രല്  വഭാടര്
കേമ്മേതീഷനഭാണസ.  എനഭാല്  ഇടതഭാനലാം  നടപഭാകഭാടത  ഇന  പരനിമനിതനികേളക
കേത്തുനനിനടകേഭാണഭാണസ ടവളടപഭാകതനില് ഒറ്റടകടഭായനി  ദുരന്തടത കനരനിടതുലാം
ആളുകേടള രക്ഷനിച്ചതുലാം. കകേരളതനിടല മുഖവമന്ത്രനിയുടട കനതൃതഗതനില് എല്ലഭാവടരയുലാം
സഹകേരനിപനിച്ചസ  പ്രളയടത അതനിജതീവനികഭാന നമുകസ  കേഴനിഞ.  ഇതസ  സഗകമധയഭാ
നടന കേഭാരവമഭാടണനള രതീതനിയനിലഭാണസ  പ്രതനിപക്ഷത്തുള പലരുലാം പ്രസലാംഗനിച്ചതസ.
മത്സവടതഭാഴനിലഭാളനികേളുലാം  മറ്റസ  സനദ  സലാംഘടനകേളുലാം   സഗകമധയഭാ  വന,
രക്ഷഭാപ്രവര്തനങ്ങള  സഗകമധയഭാ  നടന  എനള  രതീതനിയനില്  അവതരനിപനിച്ചസ
ഇതനിടന  കുറചകേഭാണനികരുതസ.  ബഹമഭാനടപട  മുഖവമന്ത്രനിയുടട  കനതൃതഗതനില്,
അകദ്ദേഹതനിടന്റെ  ഓഫെതീസനില്,  കേണനിടലണടയഭാഴനിച്ചസ  മന്ത്രനിമഭാരുലാം  എല്ലഭാ
തലതനിലമുള  ഉകദവഭാഗസരുലാം  ഇന  പ്രവര്തനടത  ഏകകേഭാപനിപനിച്ചതനിടന്റെ
ഫെലമഭായനിടഭാണസ മനിലനിടറനിയുലാം മറ്റസ  സനദ സലാംഘടനകേളുലാം മത്സവടതഭാഴനിലഭാളനികേളുലാം
രക്ഷഭാപ്രവര്തനതനിനഭായനി  എതനിയതസ.  ദുരന്ത  കമഖലകേളനികലയസ  വളങ്ങള
എതനിക്കുനതനിനസ  ഇന  നഭാടനില്നനിനസ  എത്ര  കലഭാറനികേളഭാണസ  പനിടനിചവഭാങ്ങനിയതസ;
ഇടതല്ലഭാലാം  മുഖവമന്ത്രനിയുടട  കനതൃതഗതനില്  നടന  കൃതവമഭായ  ഏകകേഭാപനതനിടന്റെ
ഫെലമഭായനി  നടനതഭാണസ.  ഇന  ഗവണ്ടമന്റെനികനഭാ  മുഖവമന്ത്രനികകഭാ  അകദ്ദേഹതനിടന്റെ
ഓഫെതീസനികനഭാ  ഒരു  പങ്കുമനില്ലഭാടത   ഇന  പ്രവര്തനങ്ങടളല്ലഭാലാം  നടനടവനസ
ചേനിത്രതീകേരനിക്കുനതസ  എന്തനിടന്റെ  അടനിസഭാനതനിലഭാണസ?  എല്ലഭാവകരയുലാം  ഏകകേഭാപനി
പനികഭാന  കേഴനിഞ്ഞെതുടകേഭാണഭാണസ  ഇന  ദുരന്തടത  അതനിജതീവനികഭാന  കേഴനിഞ്ഞെതസ
എനള കേഭാരവതനില് ആര്ടകങ്കെനിലലാം സലാംശയമുകണഭാ?  കലഭാകേലാം മുഴുവന അതനിടന
പ്രശലാംസനിക്കുനണസ.  അതനിനുപകേരലാം പ്രതനിപക്ഷലാം എന്തഭാണസ ടചേയതസ? ആദവലാം മുതല്
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പടഭാളടത   പൂര്ണമഭായുലാം  ഏല്പനികണലാം  എനഭാണസ  പറഞ്ഞെതസ.  പടഭാളടത
പൂര്ണമഭായുലാം ഏല്പനിച്ചനിരുനടവങ്കെനില് ഇതരലാം ഏകകേഭാപനലാം സഭാധവമഭാകുമഭായനിരുകനഭാ?
പടഭാളലാം,  സനദ  സലാംഘടനകേള  ഉളടപടടയുള   ബഭാകനിടയല്ലഭാവകരയുലാം
ഏകകേഭാപനിപനികഭാന കേഴനിഞ്ഞെതസ ജനഭാധനിപതവ ഭരണകൂടതനിടന്റെ കനതൃതഗതനില് ഒരു
മുഖവമന്ത്രനി  ഉണഭായനിരുനടവനതുടകേഭാണഭാണസ  എന   വസ്തുത  കലഭാകേലാം  മുഴുവന
അലാംഗതീകേരനിച്ചനിടലാം  പ്രതനിപക്ഷതനിനസ  അലാംഗതീകേരനികഭാന  കേഴനിയുനനില്ല.   ടടസനനികേര്
നല്കേനിയ കസവനതനിനസ  നമുകസ  കൃതജ്ഞതയുലാം  അഭനിമഭാനവമുണസ.   പകക്ഷ ഒരു
ജനകേതീയ  സര്കഭാരുളകപഭാള  അതനിടന്റെ  കനതൃതഗലാം  ആ  ഗവണ്ടമന്റെനിനുലാം
മുഖവമന്ത്രനിക്കുലാം ആയനിരനികണടമനളതസ ഒരു പ്രധഭാനടപട ജനകേതീയ ജനഭാധനിപതവ
തതഗമഭാണസ.   ആ തതഗടത മഭാറ്റനിവച്ചഭാണസ ഇവനിടട പ്രളയലാം വനകപഭാള  പടഭാളടത
ഏല്പനിച്ചഭാല്  മഭാത്രകമ  സകേല  കേഭാരവങ്ങളുലാം   നടക്കുകേയുളടവനസ  പ്രതനിപക്ഷലാം
പറഞ്ഞെതസ. പകക്ഷ അതസ പൂര്ണമഭായുലാം ടതറ്റഭായനിരുനടവനസ നമ്മുടട മുനപനിലണഭായ
അനുഭവങ്ങള  കേഭാണനിചതരുനണസ.  എനനിടലാം  പനിടനയുലാം  പനിടനയുലാം  അതുതടന
പനിറുപനിറുത്തു ടകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ. 'പടഭാളലാം പടഭാളലാം'  എനസ ഉറകതനില് പറഞ
ടകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ.  ഇതഭാണസ പ്രതനിപക്ഷലാം ടചേയടകേഭാണനിരനിക്കുനതസ.  

ഡഭാമുകേള  തുറനവനിടതുടകേഭാണഭാണസ   പ്രളയലാം  ഉണഭായടതങ്കെനില്,  തമനിഴസ നഭാടസ
എത്ര  ഡഭാമുകേള  തുറന?   അപര്  കഷഭാളയഭാര്,  അപര്  ഭവഭാനനി  ഉളടപടടയുള
ഡഭാമുകേള  തമനിഴസ നഭാടസ  തുറനവനിടനികല്ല?  കേഭാടനിനുളനില്  ഉരുളടപഭാടനി  വനനഭാശ
നഷ്ടങ്ങളുണഭായനികല്ല?   അതനിടനക്കുറനിടച്ചഭാനലാം പറയഭാടത  സലാംസഭാന ടടവദത്യുതനി
വകുപ്പുലാം  അതനിടന്റെ മന്ത്രനിയുലാം എത്ര കൃതവമഭായനി കേഭാരവങ്ങള കമഭാണനിറ്റര് ടചേയ;  ഡഭാലാം
തുറന വനിടഭാതനിരനികഭാന കേഴനിയുകമഭാ?  മഭാകനിമലാം വഭാടര് ടലവല് കേഴനിഞ്ഞെഭാല് ഡഭാമനിനസ
അപകേടലാം  സലാംഭവനികനികല്ല?  രഭാത്രനിയനില്  ഒരു  ഡഭാമുലാം  തുറനവനിടനിടനില്ലഭാടയനസ
നനിരന്തരമഭായനി  ടടവദത്യുതനി  വകുപ്പുമന്ത്രനി  പറഞ്ഞെഭാലലാം  അതലാംഗതീകേരനികഭാന
പ്രതനിപക്ഷലാം തയഭാറല്ല.  ഇനനി നമ്മുടട മുനപനിലള കേഭാരവലാം,  മുഖവമന്ത്രനി ആവര്തനിച
പറയുനതുകപഭാടല  പുതനിയ  കകേരളലാം  ടകേടനിപടുകഭാന  എല്ലഭാവരുലാം  ഒരുമനിച്ചസ
നതീങ്ങണടമനളതഭാണസ.  ആദവലാം  'പടഭാളലാം പടഭാളലാം'  എനസ പനിചലാം കപയുലാം പറഞ്ഞെ
പ്രതനിപക്ഷലാം ഇകപഭാള ദുരനിതഭാശഗഭാസതനിനസ  പ്രകതവകേ ഏജനസനി കവണടമനഭാണസ
പറയുനതസ.   ഈ  ഗവണ്ടമന്റെനിനസ  ഇകഭാരവങ്ങള  നടതഭാനുള  ടകേല്പനികല്ല;
ഈ  ഗവണ്ടമന്റെനില്  ഈ  നഭാടനിടല  ജനങ്ങളകസ  വനിശഗഭാസലാം  ഇകല്ല?
ദുരനിതഭാശഗഭാസതനിനുള  ഏതസ  ഫെണസ  ആടരഭാടകയഭാണസ  വകേമഭാറ്റനിടയനതസ
കകേരളതനിനറനിയഭാലാം. 'ഒഭാഖനി'  ദുരന്തതനിടന്റെ ഏതസ ഫെണസ  എവനിടടയഭാണസ വകേമഭാറ്റനി
ടചേലവഴനിച്ചതസ?  സുനഭാമനി ഫെണസ വകേമഭാറ്റനി ടചേലവഴനിച്ചതനിടനക്കുറനിചള കേലാംപസ കട്രഭാളര്
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ആന്റെസ  ഓ ഡനിറ്റര് ജനറലനിടന്റെ റനികപഭാര്ടസ എടന്റെ കേയനിലണസ.  സുനഭാമനി ഫെണസ മുഴുവന
അവരവരുടട മണ്ഡലതനികലയസ, ഒരു ടവളടപഭാകവമുണഭാകേഭാത, ഒരു ടകേഭാടുങ്കെഭാറലാം
വതീശഭാത  മണ്ഡലതനികലയസ  ടകേഭാണകപഭായനികല്ല?  അതനിടന്റെ  കരഖകേളുണസ.
എടന്തല്ലഭാലാം  നനിര്മ്മേനിച;  ഏടതല്ലഭാലാം  തരതനില്  വകേമഭാറ്റനി  ടചേലവഴനിച?  ആ ഫെണസ
ധൂര്തടനിച്ചനികല്ല?  അതനിടനക്കുറനിച്ചസ  എന്തഭാണസ  പ്രതനിപക്ഷലാം  പറയഭാതതസ?  ആ
രതീതനിയനിലള  ഒരു  വകേമഭാറ്റനി  ടചേലവഴനികലലാം  ഈ  സര്കഭാരനിടന്റെ  കേഭാലതസ
ഉണഭാകേനില്ല.  പ്രതനിപക്ഷതനിടനഭാഴനിടകേ  ഈ  നഭാടനിലലാം  പുറത്തുമുള  ജനങ്ങളകസ
ഗവണ്ടമന്റെനിടന  പൂര്ണവനിശഗഭാസമഭാണസ.  ഒരു  ജനഭാധനിപതവ  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ
കേതീഴനികലഭാ   മുഖവമന്ത്രനിയുടട  കേതീഴനികലഭാ  ഈ  ഫെണസ  വനിനനികയഭാഗലാം  നടകരുതസ
എനഭാണസ ഉകദ്ദേശനിക്കുനതസ. ആദവലാം ദുരന്തടത കനരനിടഭാന പൂര്ണമഭായുലാം പടഭാളതനിനസ
അധനികേഭാരലാം ടകേഭാടുകണടമനലാം പുതനിയ കകേരളലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുകവണനി കലഭാകേലാം
മുഴുവന സഹഭായനികഭാന തയഭാറഭായനി  മുകനഭാടവരുകമ്പഭാള ആ ഫെണസ  വനിനനികയഭാഗലാം
സഗതന്ത്ര  ഏജനസനിടയ  ഏല്പനികണടമനലാം  ഗവണ്ടമന്റെനിനസ  ഒരു  കേഭാരവതനിലലാം
പങ്കെസ  വഹനികഭാകനഭാ  തതീരുമഭാനങ്ങടളടുകഭാകനഭാ  പറ്റനിടല്ലനലാം  പറയുനതസ
എന്തടനിസഭാനതനിലഭാണസ?  ഫെണസ വകേമഭാറ്റനി ടചേലവഴനിച്ചതസ ഏതസ ഗവണ്ടമന്റെഭാണസ;
എങ്ങടന  ടചേലവഴനിച  എനളളടതല്ലഭാലാം  ഈ  നഭാടനിടല  സഭാധഭാരണകഭാര്കസ
അറനിയഭാലാം. 

ഈ  ദുരന്തതനില്നനിനലാം  നമ്മേള  പല  പഭാഠങ്ങളുലാം  പഠനികകണതഭായനിടണസ.
പരനിസനിതനിടയ  നനിര്ദഭാക്ഷനിണവലാം  അപഹസനിക്കുന  നനിര്മ്മേഭാണ  രതീതനികേള,
കുനകേള ഇടനിചനനിരപഭാകല്,  കേഗഭാറനികേള,  കേഭായല് നനികേതല് തുടങ്ങനിയ കേഭാരവങ്ങ
ളനിടലല്ലഭാലാം നമുകസ പുനര്വനിചേനിന്തനലാം കവണലാം. ഇത്രകേഭാലലാം പറഞ്ഞെടതല്ലഭാലാം വനകരഭാദ
നമഭായനികപഭായനി.  ഇകപഭാള ആളുകേടള സലാംബനനിച്ചസ,  അവരുടട നനിതവജതീവനിതതനില്
വനഭവനിച്ച ദുരന്തലാം മുനപനിലണസ.  പരനിസനിതനി സലാംബനനിച്ച കേഭാരവങ്ങള കൃ തവമഭായനി
നടപഭാകഭാനുള  ഒരവസരലാം  കൂടനിയഭാണനിതസ.  അതസ  നടപഭാകഭാനുള  രഭാഷ്ട്രതീയ
ഇച്ഛഭാശകനി നമുക്കുണഭാകേണലാം.  ഇകകഭാ-ടൂറനിസതനിടന്റെ  പ്രഭാധഭാനവലാം  നമ്മേള  മനസനി
ലഭാകണലാം.  കേഭാലഭാവസഭാ  വവതനിയഭാനലാം  യഭാഥഭാര്തവമഭാടണനലാം  അതനുസരനിച്ചസ
നമ്മുടട ജതീവനിതലാം രൂപടപടുതണടമനലാം നമ്മേള മനസനിലഭാകണലാം.  ടവളടപഭാക
ബഭാധനിത പ്രകദശങ്ങളനിടല വതീടുകേള ശഭാസ്ത്രതീയമഭായനി നനിര്മ്മേനികണലാം.  അകതഭാടടഭാപലാം
ഈ ദുരന്തകമഖലയനില് ഒരുപഭാടസ  unsung heroes ഉണസ.  മത്സവടതഭാഴനിലഭാളനികേളുടട
കേഭാരവലാം  നമ്മേള  പറഞ.   കകേരളതനിടല  എല്ലഭാ  വനിഭഭാഗലാം  ജനങ്ങളുലാം  എകപഭാഴുലാം
പരനിഹസനിക്കുകേയുലാം  വനികദഗഷനിക്കുകേയുലാം  ടചേയ്യുന  കടഭാറസസ  വണനികേള  ലക്ഷ
കണകനിനസ  ആളുകേടളയഭാണസ  ദുരന്തബഭാധനിത  പ്രകദശങ്ങളനില്  നനിനസ  രക്ഷടപടു
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തനിയതസ.   അവരുടട  ടഹഡസ ലലറ്റസ  അടകലാം  ടവളതനില്  മുങ്ങനിടകഭാണനിരുന
സമയതസ  കുടനഭാടനില് നനിടനതനിയ ആയനിരകണകനിനസ ആളുകേടളയഭാണസ കടഭാറസസ
ഒഭാടനിച്ചസ  രക്ഷടപടുതനിയതസ.  ഇടതല്ലഭാലാം  ഈ  ദുരന്തടത  സലാംബനനിച്ച  unsung
heroes ആണസ. കുടനഭാടനിടല പ്രളയബഭാധനിത പ്രകദശങ്ങളനിടല മുഴുവന ജനങ്ങടളയുലാം
ദുരനിതഭാശഗഭാസ  കേവഭാമ്പുകേളനില്  എതനിച്ചതനിടനക്കുറനിച്ചസ  ശതീ.  സനി.  എഫെസ.  കതഭാമസസ
ഇവനിടട പറഞ. ചേങ്ങനഭാകശ്ശേരനി മുതല് കേറുകേച്ചഭാല്-ടനടുങ്കുനലാം വടരയുള കറഭാഡനിനസ
ഇരുവശവമുള സ്കൂളുകേള, ഹഭാളുകേള, ചേങ്ങനഭാകശ്ശേരനി രൂപതയുടട കേതീഴനിലളള പഭാരനിഷസ
ഹഭാളുകേള  ഇടതല്ലഭാലാം  പൂര്ണമഭായുലാം  ഈ  ദുരന്തബഭാധനിത  പ്രകദശങ്ങളനില്  നനിനലാം
എല്ലഭാലാം ഉകപക്ഷനിചവന  ആളുകേളകസ കേവഭാമ്പസ ഒരുക്കുനതനിനുകവണനി വനിടടകേഭാടുത്തു.
അങ്ങടന കകേരളതനിടല  മുഴുവന  സനദ  സലാംഘടനകേളുലാം  ഐ.  ടനി.  കമഖലയനില്
പണനിടയടുക്കുന  ചുറുചുറുക്കുള  ടചേറുപകഭാരുലാം  ടചേറുപകഭാരനികേളുടമല്ലഭാലാം  വലനിയ
കസവനലാം ഈ കമഖലയനില് നടതനി.  ഇതസ നമുടകഭാരു അവസരമഭാണസ.  കകേരളടത
പുനര്  നനിര്മ്മേനികഭാനുലാം  അകതഭാടടഭാപലാം  നമുകസ  എടന്തങ്കെനിലലാം  പഭാളനിച്ചകേള
പറ്റനിയനിടടണങ്കെനില് ആ പഭാളനിച്ചകേള പരനിഹരനിച്ചസ മുകമ്പഭാടടകേഭാണകപഭാകേഭാനുമുള ഒരു
സുവര്ണഭാവസരലാം ഇതുമൂലലാം കകേരളതനിനസ ഭലാംഗവന്തകരണ ടടകേവനനിടടണനസ നമ്മേള
മനസനിലഭാകണലാം.   അതുകപഭാടല,  ഇകപഭാള കേടലാം  കേയറനി  മുടനിഞ്ഞെനിടള ആളുകേള,
സര്ഫെഭാസനി  ആകസ  നനിര്ബഭാധലാം  നടപഭാകനിടകഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ.  അതനിടനല്ലഭാലാം
ടമഭാറകടഭാറനിയലാം പ്രഖവഭാപനിക്കുനതനിനസ അവസരമുണഭാകേണലാം. അങ്ങടന എല്ലഭാവകരയുലാം
ഒനനിപനികഭാന  ഇന  ഗവണ്ടമന്റെനിനസ  കേഴനിയനിടല്ലനഭായനിരനികഭാലാം  പ്രതനിപക്ഷതനിടന്റെ
ചേനിന്ത. എല്ലഭാവകരയുലാം ഒരുമനിപനിച്ചസ രക്ഷഭാപ്രവര്തനലാം നടതനിയ ഇന ഗവണ്ടമന്റെനിനസ
എല്ലഭാവകരയുലാം കകേഭാര്തനിണകനി പുതനിയ കകേരളലാം നനിര്മ്മേനികഭാനുള പ്രവര്തനങ്ങളകസ
കനതൃതഗലാം  ടകേഭാടുകഭാന  കേഴനിയുടമന  കേഭാരവതനില്  യഭാടതഭാരു  സലാംശയവമനില്ല.
അതനിനസ  എല്ലഭാവരുലാം  ഒരുമനിച്ചസ  നനില്കണലാം  എനമഭാത്രലാം  പറഞടകേഭാണസ  ഞഭാന
നനിര്ത്തുന. 

3.00 PM]

പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവസ  (ശതീ  .    രകമശസ  ടചേനനിതല):  സര്,  ഉപകക്ഷപടത
പനിന്തഭാങ്ങുന.  കകേരളലാം  കനരനിട  ഗുരുതരമഭായ  പ്രളയടത  സലാംബനനിചള
ചേര്ച്ചയഭാണസ  രഭാവനിടല  9  മണനി  മുതല്  ഇവനിടട  നടക്കുനതസ.  സഭയുടട  എല്ലഭാ
കകേഭാണുകേളനില്നനിനലാം  ഇന  ദുരന്തടത  അതനിജതീവനികഭാനുലാം  കകേരളതനിടല
ലക്ഷകണകനിനസ  വരുന ജനങ്ങള കനരനിടുന പ്രശ്നങ്ങള കൂടഭായനി  പരനിഹരനികഭാന
മുനകേടയടുകണടമനമഭാണസ ഇന ചേര്ച്ചയനിലൂടട ഉയര്നവന പ്രധഭാനടപട കേഭാതല്.
ഇന  ദുരന്തമുണഭായതസ  മൂനസ  ഘടമഭായഭാണസ.  ആദവലാം  കകേരളലാം  മുഴുവന  മഴടപയസ  14
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ജനില്ലകേളനിലലാം  മഴടകടുതനിയുണഭായനി.  രണഭാമതസ  കകേഭാടയലാം,  ആലപ്പുഴ  ജനില്ലകേളനില്
അതനിശകമഭായ  ടവളടപഭാകമുണഭായനി.  അതനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  മറ്റസ  ജനില്ലകേളനില്
ഉരുളടപഭാടലമുണഭായനി.  മൂനഭാമകതതഭാണസ  കകേരളലാം  ഒരനികലലാം  ആഗ്രഹനികഭാത
തരതനിലള  വനപ്രളയമുണഭായതസ.  പ്രളയമുണഭായ  ഘടലാം  മുതല്  രഭാഷ്ട്രതീയ
അഭനിപ്രഭായവവതവഭാസങ്ങളടവടനിഞ്ഞെസ  ഭരണ-പ്രതനിപക്ഷ  കേക്ഷനി  വവതവഭാസമനില്ലഭാടത
ഒരുമനിചകപഭാകേണടമനള  നനിലപഭാടഭാണസ  ഞങ്ങള  സഗതീകേരനിച്ചതസ.  ഞഭാന
എറണഭാകുളതഭായനിരുനകപഭാള ബഹമഭാനടപട മുഖവമന്ത്രനി എകനഭാടസ കകേരളതനിടല
പ്രളയബഭാധനിത പ്രകദശങ്ങള അകദ്ദേഹകതഭാടടഭാപലാം  സനര്ശനികഭാന ടചേല്ലണടമനസ
പറഞ.  ഞഭാന പഭാര്ടനിയുടട  കനതഭാകനമഭാരുമഭായനി  ആകലഭാചേനിച്ചസ  അകദ്ദേഹകതഭാടസ
സമ്മേതലാം മൂളുകേയഭാണസ ടചേയതസ. അനസ മുഖവമന്ത്രനി പറഞ്ഞെ ഒരു വഭാചേകേലാം - "നല്ല ഒരു
ടമകസജസ ആയനിരനിക്കുലാം നല്കുനതസ" എനതസ ഞഭാന ഇകപഭാഴുലാം ഓര്ക്കുന. ഞങ്ങള
ഒരുമനിച്ചസ യഭാത്ര ടചേയസ കകേരളലാം പ്രളയടത കനരനിടഭാന ഒരുമനിച്ചസ നനില്ക്കുന എനള
സകനശമഭാണസ  നല്കേനിയതസ.  പ്രളയലാം  കൂടുതല്  രൂക്ഷമഭായ  സനര്ഭതനില്
ബഹമഭാനടപട മുഖവമന്ത്രനി,  കകേന്ദ്ര ആഭവന്തര മന്ത്രനിടയ വനിളനിച്ചസ  കൂടുതല് കസനയുലാം
സനകേരവങ്ങളുലാം  കവണടമനലാം  ദുരന്തനനിവഭാരണ   അകതഭാറനിറ്റനിയുടട  സഹഭായലാം
കവണടമനലാം  ആവശവടപട.  ശതീ.  രഭാജ്നഭാഥസ  സനിലാംഗുമഭായനി  മുനകേഭാല
പരനിചേയമുളതുടകേഭാണസ ഞഭാനുലാം അകദ്ദേഹടത പല ഘടങ്ങളനിലഭായനി മൂനസ പ്രഭാവശവലാം
വനിളനിക്കുകേയുലാം  സഹഭായലാം  ലഭവമഭാകണടമനസ  ആവശവടപടുകേയുലാം  ടചേയനിരുന.
അതനിനുകശഷലാം ശതീ. രഭാജ്നഭാഥസ സനിലാംഗസ കകേരളലാം സനര്ശനിച്ചകപഭാള ആ ചേര്ച്ചയനില്
പടങ്കെടുകണടമനസ  മുഖവമന്ത്രനിയുടട  ഓഫെതീസസ  ആവശവടപടുകേയുലാം  ഞഭാന  അതനില്
പടങ്കെടുക്കുകേയുലാം  ടചേയനിരുന.  പ്രധഭാനമന്ത്രനി  വന  സനര്ഭതനില്  ചേര്ച്ചയനില്
പടങ്കെടുകഭാന  വനിളനികഭാതതുടകേഭാണസ  കപഭാകേഭാന  കേഴനിഞ്ഞെനില്ല.  അതനിനുകശഷലാം
വനിളനിച്ച  സര്വകേക്ഷനി  കയഭാഗതനിലലാം  പ്രതനിപക്ഷത്തുള  എല്ലഭാ  കേക്ഷനികേളുലാം  ഇന
ദുരന്തലാം  കനരനിടുന  കേഭാരവതനില്  സര്കഭാരനികനഭാടസ  ഒരുമനിചനനില്കഭാനഭാണസ
തതീരുമഭാനനിച്ചതസ. പ്രളയമുണഭായ സനര്ഭതനില് ഞഭാന തഭാമസനിക്കുന കേകന്റെഭാണ്ടമന്റെസ
ഹനസനില് കേണ്കട്രഭാള റൂലാം  ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം പതനിനഭായനിരകണകനിനസ  ആളുകേളുടട
അഭവര്തനകേള മുഖവമന്ത്രനിയുടട ഒഭാഫെതീസനികലയ്ക്കുലാം ടസകകടറനിയറ്റനിടല കേണ്കട്രഭാള
റൂമനികലയ്ക്കുലാം ടടകേമഭാറുകേയുലാം ടചേയ. ഹരനിപഭാടസ  നനികയഭാജകേ മണ്ഡലതനില് ആരലാംഭനിച്ച
കേണ്കട്രഭാള  റൂലാം  ജനില്ലഭാ  കേളകര്  ടലവലനില്  ടടകേകേഭാരവലാം  ടചേയ. മുഖവമന്ത്രനിയുടട
ദുരനിതഭാശഗഭാസ നനിധനിയനികലയസ മുഖവമന്ത്രനി ഒരു ലക്ഷലാം രൂപ പ്രഖവഭാപനിച്ച അനതടന
ഞഭാന ടഫെയ്സസ ബുകസ കപഭാസനിലൂടട സലാംസഭാനടത പ്രളയ ദുരനിതമനുഭവനിക്കുന
ജനങ്ങടള സഹഭായനികഭാനകവണനി ഒരു മഭാസടത ശമ്പളലാം ടകേഭാടുകഭാന  ഓഗസസ
12-നസ  തതീരുമഭാനനിച. അനസ  ടഫെയ്സ്ബുകസ  കപഭാസനിലൂടട  മുഖവമന്ത്രനിയുടട
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ദുരനിതഭാശഗഭാസ  നനിധനിയനികലയസ  പണലാം  ടകേഭാടുകരുടതനഭാവശവടപടസ  ആളുകേള
കപഭാസനിടകപഭാള  അവടര  നനിശനിതമഭായനി  വനിമര്ശനിചടകേഭാണഭാണസ  ഞഭാന  എടന്റെ
കപഭാസസ ഇടതസ.  ഞഭാന എഴുതനിയതസ  "മുഖവമന്ത്രനിയുടട ദുരനിതഭാശഗഭാസ നനിധനിയനികലയസ
തുകേ  നല്കേരുടതന  കസഭാഷവല്  മതീഡനിയ  കേഭാമ്പയനിന  നനിങ്ങള  തളനികളയണലാം.
ദുരന്തതനില്നനിനസ കേരകേയറഭാന നനിങ്ങള ഓകരഭാരുതരുടടയുലാം ഒരു ടടകേ സഹഭായലാം
കകേരളതനിനസ  ആവശവമുണസ"  എനഭാണസ.  എടന്റെ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലതനില്  അഞസ
പഞഭായത്തുകേള  പൂര്ണമഭായുലാം  (അപര്  കുടനഭാടസ)  ടവളതനിനടനിയനിലഭായനിരുന.
അവനിടട  ദുരനിതഭാശഗഭാസ പ്രവര്തനങ്ങള ഏകകേഭാപനിപനിക്കുനകതഭാടടഭാപലാം  സലാംസഭാ
നതനിടന്റെ   വനിവനിധ  ഭഭാഗങ്ങളനില്  കപഭായനി  അതസ  കനരനില്  കേഭാണഭാനുലാം  എനനികസ
കേഴനിഞ്ഞെതഭാണസ.  ഞഭാന ഇത്രയുലാം കേഭാരവങ്ങള പറഞ്ഞെതസ ഭരണകേക്ഷനിയനിലള ചേനില
എലാം.എല്.എ.-മഭാര്,  ആരുടടയുലാം  കപരുകേള  എടുതസ  പറയുനനില്ല,  അവരുടട
പ്രസലാംഗതനില് സൂചേനിപനിച്ചതുടകേഭാണഭാണസ.  ദുരന്തതനില് യഭാടതഭാരു രഭാഷ്ട്രതീയവമനില്ല.
ഞങ്ങടളല്ലഭാവരുലാം ഒരുമനിച്ചസ കപഭാകേഭാന തടനയഭാണസ തതീരുമഭാനനിച്ചതസ.  കകേരളതനിടന്റെ
പുനര്നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്തനങ്ങളക്കുലാം  പ്രതനിപക്ഷലാം  മുമ്പനില്നനിനതടന
പ്രവര്തനിക്കുലാം എനസ  പറയഭാന ഞഭാന ആഗ്രഹനിക്കുകേയഭാണസ.  അതനിടലഭാനലാം  ഒരു
തര്കവമനില്ല കേഭാരണലാം,  കകേരള ജനതയസ കനരനിട ഒരു പ്രഹരലാം തടനയഭാണനിതസ.  ആ
പ്രഹരതനില്  ജനങ്ങടള  സഹഭായനികഭാന  ഗവണ്ടമന്റെനികനകഭാള  ഒരടനിമുമ്പനില്
പ്രതനിപക്ഷലാം  ഉണഭായനിരനിക്കുടമനസ  പറയഭാന  ഞഭാന  ആഗ്രഹനിക്കുകേയഭാണസ.  പകക്ഷ
പ്രതനിപക്ഷതനിനസ  ചേനില  കേടമകേളനികല്ല,  ചേനില  ഉതരവഭാദനിതഗങ്ങളനികല്ല?  ഇനണഭായ
പ്രളയലാം  തുലഭാവര്ഷമുണഭാകുകമ്പഭാള  ഇനനിയുമുണഭാകേഭാന   പഭാടുകണഭാ;  ഭഭാവനി
കകേരളതനില് ഇതരടമഭാരു ദുരന്തലാം ഇനനി ഉണഭാകേഭാതനിരനികകണ;  അതസ പരനികശഭാധനി
കകണ;  ഇതനിടന്റെ  കേഭാരണങ്ങള  കേടണതകണ?  രഭാഷ്ട്രതീയലാം  മഭാറ്റനിവച  ടകേഭാണസ
ആകലഭാചേനിക്കുകേ.  ഇന്തവയനിടല  പ്രമുഖരഭായ  ഭനമശഭാസ്ത്രജ്ഞനമഭാരുലാം  വനിദഗ്ദ്ധരുലാം
പറഞ്ഞെടതല്ലഭാലാം  ഞഭാന വഭായനിക്കുനനില്ല.  ഡല്ഹനി ടജ.എന.യു.-വനിടല ഡനിസഭാസര്
റനിസര്ച്ചസ  വനിഭഭാഗലാം  ടചേയര്കപഴണഭായ  ശതീ.  അമനിതസ  സനിലാംഗസ  പറഞ്ഞെതസ
"കകേരളതനിടല പ്രളയലാം മനുഷവനനിര്മ്മേനിതമഭാണസ,  തടയഭാന കേഴനിയുമഭായനിരുന ദുരന്തലാം
മുനകൂടനി  കേഭാണുനതനില്  സര്കഭാര്  പരഭാജയടപട"  എനഭാണസ.   ഡല്ഹനി
ടഎ.ടഎ.ടനി.-  യനിടല  ടപ്രഭാഫെ.  എ.  ടകേ.  കഗഭാടസയനിന  പറഞ്ഞെതസ, "പ്രളയതനിടന്റെ
യഥഭാര്ത കേഭാരണലാം കേടണതഭാന ശഭാസ്ത്രതീയ പഠനലാം അനനിവഭാരവലാം" എനഭാണസ. ശതീ.
ഇ.  ശതീധരന  പറഞ്ഞെതസ,  "കേഭാലഭാവസഭാ  നനിരതീക്ഷണതനിലലാം  ഒപലാം  അണടകടസ
മഭാകനജസ ടമന്റെനിലമുള  പഭാളനിച്ചയഭാണസ  പ്രളയതനിനനിടയഭാകനിയതസ,  ഡഭാമുകേള  നനിറയഭാന
കേഭാതനിരനികകണഭായനിരുന, 15  ദനിവസടമങ്കെനിലലാം  മുകമ്പ ഡഭാമുകേള തുറകഭാമഭായനിരുന"
എനഭാണസ.  ശതീ.  ഹനിമഭാനഷ തഭാകര്,  ജലവനിഭവ  വനിദഗ്ദ്ധന,  സനതസ  ഏഷവ
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ടനറ്റസ വര്കസ ഓണ് ഡഭാലാംസസ, റനികവഴസ ആന്റെസ പതീപനിള ബനി.ബനി.സനി.-യനില് പറഞ്ഞെതുലാം
ഇകത കേഭാരവലാം തടനയഭാണസ.  കഡഭാ. എലാം. രഭാജതീവടന്റെ കേഭാരവലാം കഡഭാ. എലാം. ടകേ. മുനതീര്
ഇവനിടട പറഞ്ഞെതുടകേഭാണസ ഞഭാന അതനികലയസ കേടക്കുനനില്ല. ഡഭാമുകേള തുറനവനിടതസ
ഇന  ദുരന്തതനിടന്റെ  പ്രധഭാനടപട  കേഭാരണമഭാടണനസ  വനിദഗ്ദ്ധനമഭാടരല്ലഭാലാം  പറയുന.
ഞഭാന ഇതസ ജനങ്ങകളഭാടസ പറയഭാന ബഭാധവസനഭായ ഒരഭാളഭാണസ. Otherwise, I am
failing  in  my  duty  as  an  Opposition  Leader,  അതുടകേഭാണഭാണസ  ഞഭാനനിതസ
തുറനപറഞ്ഞെതസ.  കകേരളതനിടല  ലക്ഷകണകനിനസ  ജനങ്ങള  ഇന  ദുരനിതതനില്
എതനിയതനിടന്റെ   കേഭാരണലാം നഭാടള  കേണപനിടനിക്കുനനിടല്ലങ്കെനില്  വരുലാംതലമുറ  നമുകസ
മഭാപസ  തരനിടല്ലനളതഭാണസ  യഭാഥഭാര്തവലാം.  വനതുവന,  നഭാടള  വരഭാന  പഭാടനില്ല.
അങ്ങടനടയങ്കെനില്  അതനിനുള  കേഭാരണങ്ങള  കേടണതണലാം.  അതുടകേഭാണഭാണസ
യു.ഡനി.എഫെസ.-ഉലാം പ്രതനിപക്ഷവലാം ജുഡതീഷവല് അകനഗഷണലാം കവണടമനസ പറയുനതസ.
നനിങ്ങളകസ  തതീരുമഭാനനികഭാലാം.  കേഭാലവലാം  ചേരനിത്രവലാം  സഭാക്ഷനിയഭാകേടട.  ടകേഭാല്ലവര്ഷലാം
1099-ടല  ടവളടപഭാകടതക്കുറനിച്ചസ  ഇവനിടട  പറഞ.  അതുകപഭാടല  2018-ല്
ഉണഭായ  ദുരന്തടതപറ്റനി,  ഇനനിടയഭാരനികലലാം  ഇതുകപഭാലള  ദുരന്തമുണഭാകുടമനസ
ചേരനിത്രലാം  കേഥകേള  എഴുതഭാന  പഭാടനില്ല.  അതുടകേഭാണഭാണസ  ഒരകനഗഷണലാം  ആവശവ
ടപടുനതസ. ഗവണ്ടമന്റെസ മുകനഭാടസ വയ്ക്കുന ദുരനിതഭാശഗഭാസ പ്രവര്തനങ്ങളനില് ഞങ്ങള
ഒപമുണഭായനിരുന.  കകേരളതനിടല  യു.ഡനി.എഫെസ.-ടന്റെ  എല്ലഭാ  എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലാം
സര്കഭാരുമഭായനി  സഹകേരനിച.  എവനിടടടയങ്കെനിലലാം  ഒരഭാള  മഭാറനിനനികനഭാ?   എല്ലഭാ
കേഭാരവങ്ങളക്കുലാം മുനനിലണഭായനിരുന. വനിളനിച്ച എല്ലഭാ കയഭാഗങ്ങളക്കുലാം കപഭായനി. റവനമ്മ്യൂ
വകുപനിനസ  എടന്തങ്കെനിലലാം  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനഷനുണഭായനിരുകനഭാ?  എറണഭാകുളലാം
ജനില്ലയുടട  ചേഭാര്ജസ ടപ്രഭാഫെ. സനി. രവതീന്ദ്രനഭാഥനിനഭായനിരുന. അകദ്ദേഹടത  അവനിടട
കേഭാണഭാനനില്ലഭായനിരുന. അവസഭാനമഭാണസ ശതീ. എ. സനി. ടമഭായതീന രലാംഗതസ വരുനതസ.
അകപഭാകഴയ്ക്കുലാം  അവനിടട  ടവളടപഭാകലാം  കേഴനിഞ്ഞെനിരുന.  മടറ്റഭാരു  മന്ത്രനി  പ്രളയ
കേഭാലതസ  വനികദശയഭാത്ര  നടതനി.  അതനിനസ   ഞഭാന  എതനിരല്ല.  ശതീ.  ടകേ.  രഭാജു
ടബഭാടകയുലാം പനിടനിചടകേഭാണസ നനില്ക്കുനതസ  ടനി.വനി.-യനില് കേണകപഭാള നമുകസ ദുനഃഖലാം
കതഭാനനി.  ശതീ.  ടകേ.  രഭാജുവനിടന  എനനികസ  വലനിയ  കസ്നേഹവലാം  അകദ്ദേഹലാം  എടന്റെ
സുഹൃത്തുമഭാണസ.  ഞഭാന  ഇതുവടര  പരസവമഭായനി  അകദ്ദേഹതനിടനതനിടര  ഒനലാം
പറഞ്ഞെനില്ല.  അകദ്ദേഹലാം  ആ  യഭാത്ര  ഒഴനിവഭാകകണതഭായനിരുന.  ബഹമഭാനവനഭായ
മുഖവമന്ത്രനി  ആ  യഭാത്ര  അറനിഞ്ഞെനിടല്ലനഭാണസ  പറഞ്ഞെതസ.  അതഭാകണഭാ  കകേഭാ-
ഒഭാര്ഡനികനഷന.  ശതീ.  ടകേ.  രഭാജുവനിടനപറ്റനി  കൂടുതല്  പറയുനതസ
ശരനിയല്ലഭാതതുടകേഭാണസ  ഞഭാന  പറയുനനില്ല.  അകദ്ദേഹടത  പഭാര്ടനി  പരസവമഭായനി
ശഭാസനിച. പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവസ എനള നനിലയനില് ഞഭാന ഒരു കേമനലാം പറഞ്ഞെനില്ല.
അതനിനുള സമയലാം അല്ലഭാതതുടകേഭാണഭാണസ ഒനലാം പറയഭാതനിരുനതസ. 
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ശതീ.  ടകേ.  സുകരഷസ  കുറുപസ  കുറച്ചസ  കേഭാരവങ്ങള  ഇവനിടട  പറഞ.
അകദ്ദേഹതനിടന്റെ  മണ്ഡലതനില് കുമരകേവലാം തനിരുവഭാര്പ്പുലാം ആര്പ്പൂകരയുലാം ഉളടപടട
ടവളതനിലഭായനിരുന.  ജനില്ലയുടട ചേഭാര്ജ്ജുള മന്ത്രനി എവനിടടകപഭാടയനസ ശതീ.  ടകേ.
സുകരഷസ കുറുപ്പുലാം അകനഗഷനിച്ചനില്ല. എന്തസ കകേഭാ-ഓര്ഡനികനഷനഭാണസ ഉണഭായനിരുനതസ?
ആലപ്പുഴ  ജനില്ലയനിടല  കേളകര്  ഒരനികല്കപഭാലലാം  എലാം.എല്.എ.-മഭാടര  വനിളനിച്ചനില്ല.
ഞങ്ങള അകങ്ങഭാടസ വനിളനിക്കുകേയഭാണസ ടചേയതസ. ഒരു കയഭാഗലാം കചേര്നതസ പ്രളയതനിനസ
മുമ്പഭാണസ.  ശതീ.  ജനി.  സുധഭാകേരനുമഭായനി  നനിരന്തരലാം  സലാംസഭാരനിച്ചനിരുന.  പല
സലങ്ങളനിലലാം  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനഷന  ഇല്ലഭായനിരുനടവനഭാണസ  ഞഭാന  പറഞ്ഞെതസ.
കകേഭാ-ഓര്ഡനികനഷടന്റെ  കേഭാരവതനില്  റവനമ്മ്യൂവകുപസ  പൂര്ണ  പരഭാജയമഭായനിരുന.
എല്ലഭാ സലങ്ങളനിലലാം പരഭാതനികേളഭായനിരുന. കേവഭാമ്പുകേളനില്  ആളുകേളകസ  കേനിടനിയതസ
സനദ സലാംഘടനകേളുലാം രഭാഷ്ട്രതീയ  പഭാര്ടനികേളുലാം നല്കേനിയ സഹഭായങ്ങളഭാണസ.  ഞഭാന
ഒരു  രഭാഷ്ട്രതീയ  പഭാര്ടനിടയയുലാം   ടകേഭാച്ചഭാകനി  കേഭാണനിക്കുനനില്ല.  എല്ലഭാ  പഭാര്ടനികേളുലാം
അവര്കസ  ടചേയഭാന കേഴനിയുന സഹഭായങ്ങള ടചേയനിടണസ. സനദ  സലാംഘടനകേള,
സഭാമൂഹവ  പ്രവര്തകേര്,  വവകനികേള,  ക്ലേബ്ബുകേള,  വലനിയ  വനിഭഭാഗലാം  ടചേറുപകഭാര്
തുടങ്ങനിയവര്  കേവഭാമ്പസ  നടതഭാന  രലാംഗത്തുവന.  എടന്റെ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലതനില്
ധഭാരഭാളലാം  ആളുകേള സഭാധനങ്ങള ടകേഭാണവന.  സഭാധനങ്ങള  അധനികേമഭായകപഭാള
കേനിറ്റഭാകനി  ടകേഭാടുക്കുകേയഭാണസ.  സര്കഭാര്  സഹഭായലാം  ജനങ്ങള  പ്രതതീക്ഷനിച്ചനില്ല.
സര്കഭാര് സഹഭായതനികനകഭാള കൂടുതലഭായനി ജനങ്ങള മുകനഭാടവന. അതുടകേഭാണസ
തടന  ഇന  ദുരനിതഭാശഗഭാസ  പ്രവര്തനലാം,  ടറസമ്മ്യൂ  ഓപകറഷന  ജനങ്ങളുടട
വനിജയമഭാടണനഭാണസ എനനികസ പറയഭാനുളതസ. ടറസമ്മ്യൂ ഓപകറഷനസ വനതഭാരഭാണസ?
ഞഭാന ലസനവടത വനിളനിചടവനസ ശതീ. ടകേ. സുകരഷസ കുറുപസ  കേളനിയഭാകനിപറഞ.
അഞ്ചുദനിവസലാം  കേഭാതനിരുന.  ഞഭാന  കൂടനി  ഉളടപടുന  മണ്ഡലമഭാണസ  ടചേങ്ങന്നൂര്.
ടചേങ്ങന്നൂര്  എലാം.എല്.എ.  ഇവനിടട  സലാംസഭാരനിച്ചനില്ല.  ഞഭാന  അകദ്ദേഹതനിനുകവണനി
സലാംസഭാരനിക്കുകേയഭാണസ.  പ്രളയതനില്  ഏറ്റവലാം  കൂടുതല്  ദുരന്തമനുഭവനിച്ചതസ
തനിരുവനവണ്ടൂര്,  പഭാണനഭാടസ,  ടചേങ്ങന്നൂര്  ടനണ്,  മഭാനഭാര്,  ടചേനനിതല,  ആല,
ബുധനൂര്,  പുലനിയൂര്,  ടവണ്മണനി,  മുളക്കുഴ  തുടങ്ങനിയ  പഞഭായത്തുകേളനിലഭാണസ.
അവനിടട  ഇകപഭാഴുലാം  ആളുകേള  ഒരു  കനരടത  ആഹഭാരതനിനസ  വകേയനില്ലഭാടതയുലാം
ഉടുതുണനികസ  മറുതുണനി  ഇല്ലഭാടതയുലാം  പ്രയഭാസടപടുനണസ.  ഗവണ്ടമന്റെസ  സഹഭായലാം
ലഭനിക്കുനണസ,  ഇടല്ലനസ  ഞഭാന  പറയുനനില്ല.  അവനിടടയഭാണസ  ഏറ്റവലാം  വലനിയ
ദുരന്തമുണഭായതസ.  അഞ്ചുദനിവസലാം മഭാറതടനിച്ചസ നനിലവനിളനിചടകേഭാണസ ഗളഫെനില് നനിനലാം
അകമരനികയനില് നനിനലാം നമ്മേടള വനിളനിക്കുകമ്പഭാള,  ശതീ. സജനി ടചേറനിയഭാന  പറഞ്ഞെ
വഭാചേകേടത നമുകസ എങ്ങടന എതനിര്കഭാന കേഴനിയുലാം.  എതനിര്ക്കുനവരുടണങ്കെനിലലാം
ഞഭാന എതനിര്ക്കുനനില്ല. ഇനസ എടന്തങ്കെനിലലാം  ടചേയനിടല്ലങ്കെനില്  നഭാടള പതനിനഭായനിരലാം
കപര്  മരനിക്കുടമനഭാണസ  അകദ്ദേഹലാം  പറഞ്ഞെതസ.  ലസനവടത  പ്രവര്തനികഭാന
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അനുവദനികണലാം,  കൂടുതല് ലസനവലാം  വരണടമനസ  ഞഭാന പറഞ്ഞെതസ  ശരനിയഭാണസ.
ഞഭാന അതനില് ഉറചനനില്ക്കുന. ലസനവലാം കൃതവമഭായനി വനനിരുടനങ്കെനില്  ഇത്രയുലാം
ആളുകേള   മരനികനില്ലഭായനിരുന.  ടചേങ്ങന്നൂരനില്   അഞ്ചുദനിവസലാം  ആളുകേള
സഹഭായതനിനുകവണനി യഭാചേനിചനനിന സനര്ഭമുണഭായനിരുന. അതുടകേഭാണഭാണസ ശതീ.
സജനി ടചേറനിയഭാടന ഞങ്ങളഭാരുലാം കുറ്റലാം പറയഭാതതസ.  കകേരളതനിടല മുഖവമന്ത്രനിടയ
മഭാറ്റനി അവനിടട പടഭാള കമധഭാവനിടയ ഭരണലാം ഏല്പനികണടമനസ ഞഭാന പറഞ്ഞെനില്ല.
ശതീ. ടകേ. സുകരഷസ കുറുപസ പറഞ്ഞെതുടകേഭാണസ ഞഭാന ഇത്രയുലാം പറഞടവകനയുള.
ആരുലാം  ക്ഷണനികഭാടത  മത്സവടതഭാഴനിലഭാളനികേള  രക്ഷഭാപ്രവര്തനതനിനസ  വന.
ശതീ. സജനി ടചേറനിയഭാനുലാം വനിളനിച്ചനിരുന,  ആറഭാടപുഴയനില് നനിനലാം  തൃക്കുനപ്പുഴയനില്
നനിനലാം  സനി.ടഎ.ടനി.യു.-വനിടന്റെയുലാം  ടഎ.എന.ടനി.യു.സനി.-യുടടയുലാം  മത്സവടതഭാ
ഴനിലഭാളനികേടള  ഞങ്ങള പറഞവനിടുകേയുലാം അവര് ടചേങ്ങന്നൂരുലാം മറ്റസ  സലങ്ങളനിലലാം
കപഭാവകേയുലാം  ടചേയ.  മത്സവടതഭാഴനിലഭാളനി  കകേഭാണ്ഗ്രസനിടന്റെയുലാം  ചേനിതരഞ്ജന
അടകമുള  സനി.ടഎ.ടനി.യു.വനി.-ടന്റെയുലാം  എസസ.ടനി.യു.-വനിടന്റെയുലാം  ചേഭാളസനിടന്റെയുലാം
സഗതന്ത്ര മത്സവടതഭാഴനിലഭാളനി യൂണനിയടന്റെയുലാം  ആളുകേടളടല്ലഭാലാം കപഭായനി.  അവടര
ആരുലാം  നനിര്ബനനിച്ചനിടസ  കപഭായതല്ല;  സഗയലാം  കപഭായതഭാണസ.  ഞഭാന  അവടര
അഭനിനനനിക്കുന.  അവര്കസ കൂടുതല് സഹഭായങ്ങള ടചേയടകേഭാടുകണലാം.  അവരുടട
കേടഭാശഗഭാസ  പ്രവര്തനങ്ങള  കൂടുതല്  ശകനിടപടുതണലാം.  മത്സവടതഭാഴനിലഭാളനികേളുടട
കലഭാണുകേള എഴുതനിതളണടമന  ആവശവമുണസ.   അതസ മടറ്റഭാരു വനിഷയമഭാണസ.
ടറസമ്മ്യൂ ഓപകറഷനനില് പടങ്കെടുത നനിരവധനി ടചേറുപകഭാരുണസ. മുഖവമന്ത്രനി പറഞ്ഞെതസ
ശരനിയഭാണസ.  ഒരു  രഭാഷ്ട്രതീയവമനില്ലഭാത  ടചേറുപകഭാരഭായ  ആളുകേള  മറളവടര
രക്ഷനികഭാനുലാം  സഹഭായനികഭാനുലാം  മുകനഭാടവനതസ  കകേരളതനില്  കേണ അപൂര്വമഭായ
ടറസമ്മ്യൂ ഓപകറഷന ആയനിരുനടവന കേഭാരവതനില് സലാംശയമനില്ല.  അവനിടടയഭാണസ
ഈടയഭാരു  സഭാഹചേരവലാം  എങ്ങടന  ഉണഭായനി  എനളതസ  അകനഗഷനികകണതസ
ഞങ്ങള  പറയുനതസ  ഇടതഭാരു  ഡഭാലാം  ദുരന്തമഭാടണനഭാണസ.  അതനിനുകേഭാരണലാം,
കകേരളതനിടല ജനങ്ങള സഗപ്നതനില്കപഭാലലാം പ്രതതീക്ഷനികഭാത പ്രകൃതനി ദുരന്തമഭാണസ
ഉണഭായതസ.  മഴ  നമുകസ  പരനിചേയമുളതഭാണസ.  ആറസ  മഭാസകതഭാളലാം  മഴ  ലഭനിക്കുന
നഭാടഭാണസ നമ്മുകടതസ.  മഴ ടപയഭാല്  24  മണനിക്കൂറനിനകേലാം ടവളലാം കേടലനില് എത്തുലാം.
അതഭാണസ കകേരളതനിടന്റെ ഭൂപ്രകൃതനി.  എനനിടലാം നനിരന ഭൂപ്രകദശമുള ഉതകരന്തവന
സലാംസഭാനങ്ങടളകപഭാടല  അര്ദരഭാത്രനി  ജനങ്ങളുടട  തലയ്ക്കുമതീടത  ടവളലാം
ഇരചകേയറനി.  ഇടതങ്ങടന  സലാംഭവനിച,  ആരഭാണസ  ഇതനിനുതരവഭാദനി,  ഇകപഭാഴടത
അതവഭാപതനില്  നനിനലാം  കേരകേയറഭാന  എടന്തഭാടക  ടചേയണലാം  തുടങ്ങനിയ
കേഭാരവങ്ങളഭാണസ  നഭാലാം ആകലഭാചേനികകണതസ. ലദവതനിടന്റെ സഗന്തലാം നഭാടഭായ കകേരളലാം,
പ്രകൃതനിയുടട  മകനഭാഹരമഭായ  തുരുതസ,  എല്ലഭാ  ഭലാംഗനികയഭാടടയുലാം  അന്തകസഭാടടയുലാം
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നഭാടള  തലയുയര്തനിപനിടനിച്ചസ   കലഭാകേതനിനസ  മുമ്പനില്  നനില്കണടമങ്കെനില്  നഭാലാം
ഒരുമനിച്ചസതടന മുകനഭാടസ കപഭാകേണടമന കേഭാരവതനില് യഭാടതഭാരു സലാംശയവലാം കവണ.
ഇതവണടത  മണ്സൂണനില്  44.44  ശതമഭാനലാം  കൂടുതല്  മഴ  ടപയടവനളതസ
സതവമഭാണസ.  എനഭാല്  പ്രളയലാം  ഉണഭായതസ  അതുടകേഭാണഭാകണഭാ?  അങ്ങയുടട
മണ്ഡലതനില് പ്രളയലാം ഉണഭായതസ മഴ ടപയതുടകേഭാണഭാകണഭാ;  മലമ്പുഴ ഡഭാലാം തുറനസ
വനിടതുടകേഭാണകല്ല?  കഡഭാ.  ടകേ.  ടനി.  ജലതീലനിടന്റെ  മണ്ഡലതനില്  മഴ  ടപയതു
ടകേഭാണഭാകണഭാ  പ്രളയമുണഭായതസ;  മലമ്പുഴ  ഡഭാലാം  തുറനസ  വനിടതുടകേഭാണകല്ല?
നനികഷധനികഭാനഭാകേഭാത  സതവമകല്ല  അതസ.  ബഹമഭാനടപട  സതീകര്  അറനിഞ്ഞെനി
രുകനഭാ; ഇല്ലകല്ലഭാ. ഈ ടചേറനിയ സലാംസഭാനതസ എത്ര ഡഭാമുകേള മുനറനിയനിപനില്ലഭാടത
തുറനവനിട?  അതഭാണസ  പ്രളയതനിനസ  കേഭാരണമഭായതസ.  ഭരണകൂടമഭാണസ  പ്രളയലാം
സൃഷ്ടനിച്ചതസ.  ഞഭാന  മഭാത്രമല്ല,  എല്ലഭാ  വനിദഗ്ദ്ധരുലാം  ഇതുതടനയഭാണസ  പറയുനതസ.
ടകേഭാല്ലവര്ഷലാം 1099-ടല ടവളടപഭാകലാം   സലാംബനനിച്ചസ ശതീ. ടകേ. സുകരഷസ കുറുപസ
ഒരു കചേഭാദവമുനയനിച.  ഒരു ഡഭാലാം മഭാത്രലാം ഉണഭായനിരുനകപഭാള എങ്ങടന ടവളടപഭാ
കമുണഭാടയനഭാണസ  അകദ്ദേഹലാം  കചേഭാദനിച്ചതസ.  സതവതനില്   ഡഭാമുകേള  ടവളലാം
സലാംഭരനിക്കുനതുടകേഭാണഭാണസ  കൂടുതല്   ടവളടപഭാകലാം  ഉണഭാകേഭാതടതനതഭാണസ
യഭാഥഭാര്തവലാം.  ഞഭാന ഡഭാമനിടനതനിരല്ല;  ഡഭാലാം  മഭാകനജസ ടമന്റെനിനസ  എതനിരഭാണസ.  ഡഭാലാം
മഭാകനജസ ടമന്റെനിടന്റെ വതീഴ്ച സലാംബനനിച്ചഭാണസ ഞഭാന പറഞ്ഞെതസ. ഡഭാലാം എനപറയുനതസ
ഇടതുപക്ഷലാം ടകേടനിയതഭാകണഭാ,  നടമ്മേളല്ലഭാവരുലാം കൂടനി  കകേരളതനില് ടകേടനിയതകല്ല?
ഇതുകകേടഭാല്  ഡഭാമനിടന്റെ  അവകേഭാശലാം  നനിങ്ങളക്കുളതഭാടണനസ  കതഭാനലാം.  ഡഭാലാം
ഇവനിടട എല്ലഭാവര്ക്കുമുളതകല്ല;  ഡഭാലാം കവണ എനല്ലകല്ലഭാ ഞഭാന പറഞ്ഞെതസ. ഡഭാലാം
മുഴുവന  ഡതീ-കേമ്മേതീഷന  ടചേയണടമനള  വഭാദഗതനികഭാരനല്ല  ഞഭാന.
അങ്ങടനയുളവര്  നമ്മുടട  രഭാജവത്തുണസ.  ഞഭാന  ആ  ഗണതനില്ടപട  ആളല്ല.
1924-ല് ടവളടപഭാകലാം ഉണഭായനി  എനളതസ  സതവമഭാണസ.  അനസ  തുടര്ച്ചയഭായനി
17  ദനിവസലാം തതീവ്രമഭായ മഴയുണഭായനി.  ആ മഴയുടട അളവനിടനക്കുറനിച്ചസ വവതവസ്തമഭായ
കേണക്കുകേളുടണങ്കെനിലലാം  ആധനികേഭാരനികേമഭായനി  സഗതീകേരനിക്കുന  കേണകസ  3368  മനില്ലനി
മതീറ്റര്  മഴ  17  ദനിവസലാം  ടകേഭാണണഭായനിടയനഭാണസ.   അതഭാണസ  പ്രളയലാം  അനസ
വരുതനിവച്ചതസ.  ഇതവണ ടപയതസ 2500 മനില്ലനി മതീറ്റര് മഴയഭാണസ.  അതനികനകഭാള
കുറവഭാണസ.  ഇതവണ മഴ തതീവ്രമഭായനി ടപയതസ മൂനദനിവസലാം,  അതഭായതസ ആഗസസ
14,  15,  16  എനതീ  ദനിവസങ്ങളനില്  മഭാത്രമഭാണസ.  അകതസമയലാം,  ജൂലല
അവസഭാനകതഭാടട കകേരളതനിടല എല്ലഭാ ഡഭാമുകേളുലാം ഏതഭാണസ അതനിടന്റെ കസഭാകറജസ
കേപഭാസനിറ്റനികയകഭാള  കൂടുതല്  അളവനിടലതനി  എനളതഭാണസ  സതവലാം.  ഇന
മൂനദനിവസടത  മഴ  തഭാങ്ങഭാനുള  കേരുതസ  അവയനില്ലഭാടതകപഭായനി.  പമ്പയനിടല
9 ഡഭാമുകേളുലാം ഇടുകനി,  എറണഭാകുളലാം ജനില്ലയനിടല 11 ഡഭാമുകേളുലാം ചേഭാലക്കുടനി പുഴയനിടല
6 ഡഭാമുകേളുലാം ഒനനിച്ചഭാണസ തുറനതസ.  ഡഭാമുകേളുടട മഭാകനജ സ ടമന്റെനിലണഭായ വവകമഭായ
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വതീഴ്ചയകല്ല  ഇതസ?  ഇതവണ  ഇന  പ്രതനിഭഭാസലാം  അപ്രതതീക്ഷനിതമഭാടണനസ
പറഞകൂടഭാ.  ജൂണ്-ജൂലല മഭാസങ്ങളനില്തടന കേനത മഴയുലാം നഭാശനഷ്ടങ്ങളുലാം
കകേരളതനിലണഭായതഭാണസ.  വയനഭാടസ  ഒറ്റടപടകപഭായതഭാണസ.  ഞഭാന  പറഞ്ഞെതസ
ആദവഘടതനിടല  പ്രളയമഭാണസ.  കകേന്ദ്ര  മന്ത്രനിമഭാരുലാം  കകേന്ദ്ര  സലാംഘവലാം  വരനികേയുലാം
അവര്  നഭാശടതപറ്റനിയുള  അടസസസ ടമന്റെസ  നടത്തുകേയുലാം  ടചേയതഭാണസ.
കകേന്ദ്ര ഭനമശഭാസ്ത്ര  മന്ത്രഭാലയലാം  ടസകടറനി  കഡഭാ.  എലാം.  രഭാജതീവന പറഞ്ഞെ കേഭാരവലാം
കഡഭാ. എലാം. ടകേ. മുനതീര് ഇവനിടട പറഞ. Indian Meteorological Department-ല്
നനിനസ  നമുകസ  മുനറനിയനിപ്പുണഭായനിരുന.  പടക്ഷ  ആ  മുനറനിയനിപസ  നമ്മേള
അവഗണനിചടവനളതഭാണസ സതവലാം.  ടസകന്റെനില് 7.5 ലക്ഷലാം ഘനലനിറ്റര് ടവളലാം
പുറത്തുവന. ടചേറുകതഭാണനികസ പുറകമ ഇടമലയഭാര്, കലഭാവര് ടപരനിയഭാര്, കേല്ലഭാര്കുടനി,
ഭൂതതഭാനടകേടസ,  ടപഭാന്മുടനി,  മഭാടടപടനി,  ടചേങ്കുളലാം  എനതീ  ഡഭാമുകേളുലാം  തുറന.
ഞഭാന  പത്രസകമ്മേളനതനില്  പറഞ്ഞെതനിനസ  മുഖവമന്ത്രനി  ആടകേ  പറഞ്ഞെ  മറുപടനി
എടന്റെ ടഫെയ്സ്ബുകസ കപഭാസനിടനക്കുറനിച്ചഭാണസ. 29-ാം തതീയതനി ഞഭാന ഇടുകനിയനില്
കപഭായനിരുന.  ശതീ.  കറഭാഷനി  അഗസനിന,  എലാം.എല്.എ.  ഇവനിടടയുണസ.
ഞഭാന അവനിടടത കേളകറുമഭായനി സലാംസഭാരനിക്കുകേയുലാം ഡഭാലാം സനര്ശനിക്കുകേയുലാം ടചേയ.
എടന്റെ  ടഫെയ്സ്ബുകസ  കപഭാസനില്  പറഞ്ഞെതസ  ഡഭാലാം  തുറനവനിടണടമനതടന
യഭാണസ.  മഭാധവമങ്ങള എകനഭാടസ  കചേഭാദനിച്ചകപഭാള എല്ലഭാ യു.ഡനി.എഫെസ.  പഞഭായതസ
പ്രസനിഡനമഭാകരഭാടുലാം  ടറസമ്മ്യൂ  ഓപകറഷനുകവണനി  തയഭാടറടുകഭാന  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കുടമനഭാണസ പറഞ്ഞെതസ. യു.ഡനി.എഫെസ. കനതഭാകടളല്ലഭാലാം എടന്റെ കൂടടയുണഭായനിരുന.
ഞങ്ങടളല്ലഭാവരുലാം കൂടനി  ആകലഭാചേനിച്ചതനിനുകശഷലാം ഞഭാന പറഞ്ഞെതഭാണസ.  അതഭാണസ
എടന്റെ  ടഫെയ്സ്ബുകസ  കപഭാസനില്  സൂചേനിപനിച്ചതസ.   രണഭാമടത  ടഫെയ്സ്ബുകസ
കപഭാസനില് ഞഭാന പറഞ്ഞെതസ മുല്ലടപരനിയഭാര് അണടകടനിടന്റെ ജലനനിരപസ  കൂടുനതസ
ആശങ്കെഭാജനകേമഭാണസ എനള കേഭാരവമഭാണസ.  അതനിടലന്തഭാണസ ടതറ്റസ?  ഇടുകനിയനില്
മഭാത്രമഭാണസ  കേളകര്  അല്പലാം  മുടനഭാരുകലാം  നടതനിയതസ.   കവടറ  ഒരനിടത്തുലാം
നടനനില്ല.  ഇടുകനി ജനില്ലഭാ കേളകര് പഞഭായതസ പ്രസനിഡനമഭാടര വനിളനിച, മന്ത്രനി ശതീ.
എലാം.  എലാം.  മണനി,  ശതീ.  കറഭാഷനി  അഗസനിന,  ശതീമതനി  ഇ.  എസസ.  ബനിജനികമഭാള
എനനിവരുണഭായനിരുന.  അവര് മതീറ്റനിലാംഗസ  കൂടനിയനിടഭാണസ  പഞഭായതസ പ്രസനിഡനമഭാര്
ഉളടപടടയുളവടര  വനിളനികണടമനസ  പറഞ്ഞെതസ.  ഞഭാന  ബഹമഭാനടപട
മുഖവമന്ത്രനികയഭാടസ  കചേഭാദനികഭാനഭാഗ്രഹനിക്കുനതസ,  കകേരളതനിടല  ഏടതങ്കെനിലലാം  ജനില്ലകേളനില്
ഡഭാമുകേള  തുറക്കുനതനിനുമുമ്പസ  ഇടുകനിയനില്  ടചേയതുകപഭാടലടയഭാരു  മുടനഭാരുകലാം
നടതനികയഭാ എനഭാണസ. മുഖവമന്ത്രനി പറഞ്ഞെതസ ബ്ലൂ അലര്ടസ, ഓറഞസ അലര്ടസ, ടറഡസ
അലര്ടസ  എനനിവ ഉണഭായനിരുനടവനഭാണസ.   കകേരളഭാ  ഇലകനിസനിറ്റനി  കബഭാര്ഡനിടല
ഉകദവഭാഗസര്  ബുകനിടലഴുതനിവച്ചതുടകേഭാണസ  കേഭാരവമനില്ല,  ജനങ്ങള  അറനിഞ്ഞെനില്ല
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എനളതഭാണസ  യഭാഥഭാര്തവലാം.  റഭാനനി  എലാം.എല്.എ.  പറയുകേകയഭാ  പറയഭാതനിരനി
ക്കുകേകയഭാ  ടചേയടട,  പടക്ഷ  റഭാനനിയനില്  ടവളലാം  കേയറനിയതസ  രഭാത്രനി  ഒരു
മണനികഭാണസ. പതനലാംതനിടയനില് കേളകര് ഉറങ്ങുകേയഭായനിരുന. അകദ്ദേഹടത വനിളനിച്ചസ
ഒരു പത്രകഭാരന പറഞ്ഞെകപഭാഴഭാണസ  അകദ്ദേഹലാം  ഇതറനിയുനതസ.  അനനണ്സസ ടമന്റെസ
നടതനിയ മൂനസ വണനികേള ടവളതനില് മുങ്ങനികപഭായനി.  കേകനി ഡഭാമനിടന്റെ മുകേളനില്
വയര്ലസസ  ടസറമഭായനി  കപഭാലതീസുകേഭാരുണഭായനിരുന.  ആ  വയര്ലസസ  ടസറ്റനില്
എന്തുടകേഭാണസ അവര് അറനിയനിച്ചനില്ല;  ബ്ലൂ അലര്ടസ,  ഓറഞസ അലര്ടസ,  ടറഡസ അലര്ടസ
എനനിവ വനകപഭാള എന്തുടകേഭാണസ അറനിയനിച്ചനില്ല?  വഭാടര് കേമ്മേതീഷടനപറ്റനി  കഡഭാ.
എലാം.  ടകേ.  മുനതീര്  ഇവനിടട  പറഞ.  അവര്  വവകമഭായ  സൂചേന  നല്കുനണസ,
സമയമനില്ലഭാതതുടകേഭാണസ  ഞഭാന  അതനികലയസ  കേടക്കുനനില്ല.  ഓറഞസ  അലര്ടസ
പ്രഖവഭാപനിക്കുകമ്പഭാള  എടന്തല്ലഭാലാം  ടചേയണലാം,  ജനപ്രതനിനനിധനികേള,  എലാം.പനി.മഭാര്,
എലാം.എല്.എ.-മഭാര്,  പഞഭായതസ  പ്രസനിഡനമഭാര്,  ബനടപട  ഉകദവഭാഗസര്
എനനിവടര  അറനിയനികണലാം.  അങ്ങസ  കകേടകേഭാണുലാം,  ടഫെയ്സ്ബുകനില്  ഇകപഭാള
വരുനണസ.  ആസര്  ടമഡനിസനിറ്റനി,  ടവളലാം  കേയറനിയ  ഒരു  കഹഭാസനിറ്റലഭാണസ.
നഭാലദനിവസലാംടകേഭാണസ മുനകേരുതടലടുതസ,  ഇന്റെനസതീവസ ടകേയര് യൂണനിറ്റനില് ടവളലാം
കേയറനിയകപഭാള  അവസഭാനടത  ഹഭാര്ടസ  കപഷവന്റെനിടനവടര  സുരക്ഷനിതമഭായനി
എറണഭാകുളടത മടറ്റഭാരു ആശുപത്രനിയനികലയസ  മഭാറ്റനി. It  is very clear  that how
rescue  operation  can  be  done.  അടതന്തുടകേഭാണസ  നമുകസ  കേഴനിഞ്ഞെനില്ല
എനളതഭാണസ എടന്റെ കചേഭാദവലാം. ആസര് ടമഡനിസനിറ്റനിയനിടല മുഴുവന കരഭാഗനികേടളയുലാം
ടവളലാം കേയറുന സമയതസ അവര് മഭാറ്റനികഴനിഞ്ഞെനിരുന. അകമരനികയനില് ഒരു ഡഭാലാം
ടപഭാടനടവനസ  അറനിഞ്ഞെയുടന  തടന  മുഴുവന   ആളുകേടളയുലാം  സുരക്ഷനിതമഭായ
സഭാനകതയസ മഭാറ്റനി.  കകേരളതനില് ഇത്രയുലാം ഡഭാമുകേള ഒരുമനിച്ചസ തുറനവനിടനിടസ  ഒരു
അറനിയനിപസ നല്കേഭാകനഭാ ഒരു കഫെഭാണ് കകേഭാളനിലൂടട ജനില്ലഭാ കേളകടറ അറനിയനികഭാകനഭാ
കേഴനിഞ്ഞെനില്ല എനപറഞ്ഞെഭാല് എന്തഭാണസ ഇതസ?  ആര്കഭാണസ  ഇതനിനസ  ഉതരവഭാദനിതഗലാം?
ടസകന്റെനില്  7.5  ലക്ഷലാം  ഘനലനിറ്റര്  ടവളലാം  പുറത്തുവന.   ആഗസസ  14-നസ
ശബരനിഗനിരനി  പദതനിയനിടല എല്ലഭാ ഡഭാമുകേളുലാം  തുറനവനിട.  യഭാടതഭാരു മുനറനിയനിപ്പുലാം
ഉണഭായനില്ല.  മഭാത്രമല്ല,  ഒരു  ടസകന്റെനില്  പുറത്തുവനതസ  4.68  ലക്ഷലാം  ലനിറ്ററഭായനി
ഉയര്ന.  ഉച്ചയസ  ഒരു  മണനികസ  6.5  ലക്ഷലാം  ലനിറ്ററഭായുലാം  ലവകേനിടഭായകപഭാള  9.39
ലക്ഷലാം ലനിറ്ററഭായനി  കേകനി അടകമുള ഡഭാമുകേളനിടല ടവളലാം ഉയര്ന.  ടചേങ്ങന്നൂര്
അങ്ങടനയഭാണസ ടവളതനില് മുങ്ങനിയതസ.  ഞഭാന കുടനിയഭായനിരനിക്കുന കേഭാലലാം മുതല്
എനനികറനിയുന  പ്രകദശമകല്ല,  ടചേങ്ങന്നൂര്?   ഇനവടര  അവനിടട  ടവളടപഭാക
മുണഭായതഭായനി  അറനിയനില്ല.   പമ്പയുടട  തതീരത്തുണഭാകുലാം.  പടക്ഷ  ടനണനിടലഭാടക
ടവളലാം  കേയറനി  ഇതുകപഭാടല  മഹഭാമഭാരനി  ഞങ്ങളഭാരുലാം  ചേരനിത്രതനില്  കകേടനിടനില്ല.
നദനിയുടട  തതീരടതഭാടക  ചേനിലകപഭാഴുണഭാകുലാം.   പടക്ഷ  കവടറ  ഒരനിടത്തുലാം  ഇതു
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കപഭാടലഭാരു സലാംഭവമുണഭായനിടനില്ല.  പന്തളതസ ടവളലാം കേയറനിയതസ  എങ്ങടനയഭാണസ;
മതീനച്ചനിലഭാറനില്  ഡഭാമനില്ല.  പടക്ഷ,  പഭാലഭാ  പ്രകദശങ്ങളനില്  ടവളലാം  കേയറനിയനികല്ല
എനഭാണസ  കചേഭാദനിക്കുനതസ.   നടല്ലഭാരു മഴ  ടപയഭാല് പഭാലഭായനില്  എനലാം ടവളലാം
കേയറുലാം.   ഇരഭാറകപടയനില്നനിനലാം  അടുകലാം  തുടങ്ങനിയ  കമഖലകേളനില്  ഉരുളടപഭാ
ടകേകയഭാ കേനത മഴ ടപയ്യുകേകയഭാ ടചേയഭാല് മതീനച്ചനിലഭാര് എനലാം നനിറയുനതഭാണസ.
നനിങ്ങള  കകേഭാടയത്തുള  ആകരഭാടു  കവണടമങ്കെനിലലാം  കചേഭാദനിച  കനഭാക്കൂ.  ശതീ.  ടകേ.
സുകരഷസ കുറുപനികനഭാടുതടന കചേഭാദനികഭാമകല്ലഭാ.  എനലാം പഭാലഭായനില് ടവളലാം കേയറുലാം.
ഇവനിടട പന്തളതസ ടവളലാം കേയറനി. പന്തളതസ എങ്ങടനയഭാണസ ടവളലാം കേയറനിയതസ;
അച്ചനകകേഭാവനിലഭാറ്റനില്  ഡഭാമനില്ലഭാതതുടകേഭാണല്ല,  പമ്പഭാനദനി  നനിറഞ്ഞെഭാല്  അച്ചന
കകേഭാവനിലഭാര്,  മണനിമലയഭാര്,  എനനിവയനില്  അതനിടന്റെ  ഇഫെക്ടുണഭാകുലാം.  അച്ചന
കകേഭാവനിലഭാറനിടന്റെ  ലകേവഴനിയഭാണസ  എടന്റെ  വതീടനിനടുത്തുകൂടട  കപഭാകുന  നദനിയഭായ
പുതനഭാര്.   അതസ  നനിറയുലാം.  അവനിടട  ഡഭാലാം  കവണടമനനില്ല.  ഇവനിടട  സലാംഭവനിച്ച
ടതന്തഭാണസ; ചേഭാലക്കുടനിയനില് എങ്ങടനയഭാണസ ടവളലാം കേയറനിയതസ?  ചേഭാലക്കുടനിയനില്
ടവളലാം കേയറനിയതസ കഷഭാളയഭാര്, പറമ്പനിക്കുളലാം എനതീ ഡഭാമുകേളനില്നനിനസ തമനിഴസ നഭാടസ
ടവളലാം ഇകങ്ങഭാടവനിടതുടകേഭാണഭാണസ.  ശതീ.  മഭാതത്യു  ടനി.  കതഭാമസസ,  കജഭായനിന്റെസ  വഭാടര്
കേമ്മേതീഷന  കബഭാര്ഡനിടന്റെ  ടചേയര്മഭാന  കകേരളതനിടല  ഇറനികഗഷന  ചേതീഫെസ
എഞനിനതീയര്  അകല്ല?  അകദ്ദേഹലാം  ഒരു  കയഭാഗലാം  വനിളനിചകൂടനി,  തമനിഴസ നഭാടനിടന്റെ  രണസ
പ്രതനിനനിധനികേളുലാം കകേരളതനിടന്റെ രണസ പ്രതനിനനിധനികേളുലാം ഉണസ.  കൂടഭാടത ടചേയര്മഭാന
കകേരളതനില്  നനിനള  ആളഭാണസ.  അങ്ങടന  ഭൂരനിപക്ഷലാം  നമുകഭാണസ.  കജഭായനിന്റെസ
വഭാടര് കബഭാര്ഡനിടന്റെ മതീറ്റനിലാംഗസ വനിളനിചകൂടനി ഇകപഭാള ടവളലാം തുറനവനിടരുടതനസ ആ
കയഭാഗതനില്  നനിങ്ങള  തതീരുമഭാനനിച്ചഭാല്  തമനിഴസ നഭാടനിനസ  ടവളലാം  തുറനവനിടഭാന
കേഴനിയനില്ല.  നനിങ്ങളതസ ടചേയനില്ല. അതുടകേഭാണഭാണസ ചേഭാലക്കുടനി പുഴയുലാം ടപരനിങ്ങല്ക്കുത്തുലാം
നനിറഞ്ഞെതസ.  ടപരനിങ്ങല്ക്കുതസ നനിറഞ്ഞെതുടകേഭാണഭാണസ ചേഭാലക്കുടനി ഒഴുകേനികപഭായതസ.
നനിങ്ങള  മറുപടനി  പറയഭാന  ബഭാധവസരകല്ല?  ഏറ്റവലാം  വലനിയ  അനഭാസ  കേഭാടനിയ
വകുപഭാണസ ഇറനികഗഷന വകുപസ.  അതഭാണസ ബഹമഭാനടപട മുഖവമന്ത്രനി പരനികശഭാധനി
കണടമനസ കഡഭാ.  എലാം.  ടകേ.  മുനതീര് ഇനസ പറഞ്ഞെതസ.  അപര് കഷഭാളയഭാറനില്നനിനസ
പറമ്പനിക്കുളകതയസ  ടവളലാം  ഒഴുകേനി.   കജഭായനിന്റെസ  വഭാടര്  റഗുകലറ്ററനി  കബഭാര്ഡനിടന്റെ
ടചേയര്മഭാന സഭാനലാം കകേരളതനിനുണഭായനിടലാം ഒരു നടപടനിയുലാം സഗതീകേരനിച്ചനില്ല. അവര്
ജൂലല  24  മുതല് ടവളലാം ഒഴുക്കുകേയഭാണസ.  ടപരനിങ്ങല്ക്കുതസ നനിറഞകേവനിഞ്ഞെസ
ചേഭാലക്കുടനിപ്പുഴ  ഗതനിമഭാറനി  ഒഴുകേനി.  ചേഭാലക്കുടനിയനിടല  മുഴുവന  ആളുകേളുലാം  കേഷ്ടടപട.
വയനഭാടനിടല  ബഭാണഭാസുരസഭാഗര്  അണടകടസ  എങ്ങടനയഭാണസ  തുറനവനിടതസ?
ബഹമഭാനവനഭായ മുഖവമന്ത്രനി പറഞ്ഞെതസ മണല് ഡഭാലാം എനഭാണസ.  അതസ ശരനിയഭാണസ.
അതുടകേഭാണസ  എകപഭാള കവണടമങ്കെനിലലാം  തുറനവനിടഭാകമഭാ?  ജനില്ലഭാ  കേളകര് അറനിഞ്ഞെനില്ല.



152       കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ 30, 2018

5-ാം  തതീയതനിവടര  അതസ  തുറനവനിടനിരുന,  പനിനതീടസ  അടച.   മഴ  കുറഞ്ഞെതു
ടകേഭാണഭാണസ  അടച്ചതസ  എനഭാണസ  പറഞ്ഞെതസ.   7-ാം  തതീയതനി  ആരുമറനിയഭാടത
വതീണലാം തുറനവനിട.   ശതീ.  സനി.  ടകേ.  ശശതീന്ദ്രന എന്തുപറഞ്ഞെഭാലലാം ശരനി,  പനമരലാം
വടര ടവളലാം വന.  ശതീ. ഒ. ആര്. കകേളു, എലാം.എല്.എ. പറഞ്ഞെ കേഭാരവലാം ശതീ. സനി.
ടകേ.  ശശതീന്ദ്രന  ഓര്തഭാല്  മതനി.   ഇടതങ്ങടനയുണഭായനി  എനഭാണസ  അകദ്ദേഹലാം
നനിലവനിളനിച്ചതസ;  ഇടതഭാടക സതവമഭാണസ.  ബഭാണഭാസുരസഭാഗര് തുറനവനിടുന കേഭാരവലാം
അറനിഞ്ഞെനിടല്ലനസ കേളകറുലാം ചേതീഫെസ ടസകടറനിയുലാം പറയുന.  അപഭാകേതയുണഭായനിടയനസ
പറയുന.  ആ  അണടകടസ  തുറനവനിടുനതനിനുമുമ്പസ  കേര്ണഭാടകേ  ഗവണ്ടമനമഭായനി
സലാംസഭാരനികകണ, ഒരു ചേര്ച്ച നടകതണതഭായനിരുനനികല്ല.  അവനിടടടയഭാരു അലര്ടമനില്ല
എകപഭാള  കവണടമങ്കെനിലലാം  തുറനവനികടയഭാടമനഭാണസ  മുഖവമന്ത്രനി  പറയുനതസ.
വയനഭാടകേഭാര്കസ  കചേഭാദനികഭാനുലാം  പറയഭാനുലാം  ആരുമനില്ലഭാതതുടകേഭാണസ  എകപഭാള
കവണടമങ്കെനിലലാം അതസ തുറന വനിടഭാടമനഭാകണഭാ? 

ഇലകനിസനിറ്റനി കബഭാര്ഡസ ടചേയര്മഭാടനപറ്റനി ഞഭാടനഭാനലാം പറയുനനില്ല.  'ഏതസ
പനിള',  'എന്തസ  പനിള'  എനസ  പണസ  കചേഭാദനിച്ചതുകപഭാടലതടനയഭാണസ  ഇകപഭാള
കേഭാരവങ്ങള കപഭായ്ടകഭാണനിരനിക്കുനതസ.  ഞഭാന അതനിടനഭാനലാം മറുപടനി പറയുനനില്ല.
അകദ്ദേഹതനിടന്റെ  ഒരു  പ്രസ്തഭാവന  ഞഭാന  കേണ,  അതനിനസ  മറുപടനി  പറയഭാന
പഭാടനില്ലഭാതതുടകേഭാണസ ഞഭാനതസ ടമനഷന ടചേയ്യുനനില്ല.  ഞഭാടനഭാനസ കചേഭാദനികടട,
കകേരളതനിടല  ആര്ടകങ്കെനിലലാം  ഓറഞസ  അലര്ടസ,  ബ്ലൂ  അലര്ടസ,  ടറഡസ  അലര്ടസ
എനപറഞ്ഞെഭാല് അറനിയഭാകമഭാ?  പഠനിച്ചകപഭാഴഭാണസ എനനിക്കുതടന ഇടതന്തഭാടണനസ
മനസനിലഭായതസ.  യഭാടതഭാരു  മുടനഭാരുകവമനില്ലഭാടത  ഡഭാമുകേള  തുറനവനിടതു
ടകേഭാണണഭായ  ദുരന്തമഭാണസ  കകേരളലാം  കനരനിടുനതസ.  ബഹമഭാനടപട  കതഭാമസസ
ചേഭാണനിയുടട വഭാചേകേലാം ഞഭാന കേടടമടുക്കുകേയഭാണസ.  അകദ്ദേഹലാം പറഞ്ഞെതസ കുടനഭാടനില്
ടവളടമഭാഴനിയുനനില്ല എനഭാണസ.  ഒഴനിയനില്ല,  കേഭാരണലാം രണഭാണസ.  എടന്റെ നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലതനിടന്റെ ടതഭാടടുത്തുള ശതീ.  ജനി.  സുധഭാകേരടന്റെ മണ്ഡലതനിടല കതഭാടപളനി
സനില്കവ  മണകേയറനി  കേനിടക്കുകേയഭാണസ.  തണതീര്മുകലാം  ബണനിടന്റെ   മൂനഭാലാം  കസജസ
ഇതുവടര  ഉദ്ഘഭാടനലാം  ടചേയനില്ല.  മുഖവമന്ത്രനിടയ  കേഭാതനിരനിക്കുകേയഭാടണനഭാണസ
പത്രതനില്  കേണതസ.  ഏതഭായഭാലലാം  ശരനി  അവനിടടത  മണനിതുവടര  നതീകനിയനിടനില്ല.
ഇടതന്തസ ജലവനിഭവ വകുപഭാണസ;  ഇതഭാകണഭാ ജലവനിഭവ വകുപസ?  കുടനഭാടസ  ടവളതനില്
മുങ്ങനിതഭാഴുകേയഭാണസ.  ഇകപഭാഴുലാം  ടവളതനില്നനിനലാം  കേരകേയറനിയനിടനില്ല.  അപര്
കുടനഭാടനിടന്റെ ഒരു എലാം.എല്.എ.-കൂടനിയഭാണസ  ഞഭാന.  അവനിടട  ടവളലാം കേയറനിയനിടസ
ഇറങ്ങുനനില്ല.  കേഭാരണടമന്തഭാണസ?  ജലനനിര്ഗമന  മഭാര്ഗങ്ങളനില്ല.  ജലലാം  എകങ്ങഭാടസ
ഒഴുകേനികപഭാകുലാം?  ഈ  നദനികേളനിടലടയല്ലഭാലാം  ടവളലാം  ഒഴുകേനിവരുനതസ  കവമ്പനഭാടസ
കേഭായലനിലഭാണസ.  ആ  കേഭായലനില്നനിനസ  ടവളലാം  ഒഴുകേനികപഭാകുനനില്ല.  ആ
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മഭാര്ഗങ്ങടളല്ലഭാലാം  അടഞകേനിടക്കുകേയഭാണസ.  എന്തുടകേഭാണസ  നടപടനി  സഗതീകേരനിച്ചനില്ല?
കതഭാടപളനി സനില്കവ തുറനവനിടുന കേഭാരവടതക്കുറനിച്ചസ   ഞഭാന കേളകകറഭാടസ  എത്ര
തവണ സലാംസഭാരനിച.  അവസഭാനലാം  17-ാം തതീയതനിയഭാണസ   തുറക്കുനതസ.  എനനിടലാം
17-ാം തതീയതനി  പൂര്ണമഭായുലാം  തുറനനില്ല.  ഇകപഭാഴുലാം  ടവളലാം ഒഴുകുനനില്ല.  സനിലനിക
മണലനിടന്റെ  കപരനില് ഉണഭായനിരനിക്കുന തര്കമഭാണസ  മടറ്റഭാരു കേഭാരവലാം.  തണതീര്മുകടത
മണസ മഭാറനതസ  പഞഭായത്തുലാം കകേഭാണ്ട്രഭാകറുലാം തമ്മേനിലള തര്കതനിടന്റെ കപരനില്
മുടങ്ങനികപഭായനി.  ശതീ.  കതഭാമസസ  ചേഭാണതീ,  കുടനഭാടനില്  അടുതകേഭാലടതഭാനലാം
ടവളടമഭാഴനിയഭാന കപഭാകുനനില്ല. Unless and until you remove the silt and mud.

എടന്റെ സുഹൃത്തുകൂടനിയഭായ ശതീ. സുകരഷസ കുറുപസ ഇവനിടട ഗനരവതരമഭാടയഭാരു
ആകരഭാപണലാം ഉനയനിച.  കകേന്ദ്ര ജല കേമ്മേതീഷന ഈ കേഭാരവങ്ങടളഭാനലാം കകേരളടത
അറനിയനിച്ചനില്ലഭാടയനഭാണസ അകദ്ദേഹതനിടന്റെ ആകരഭാപണലാം.  എത്ര അബദജടനിലമഭാടയഭാരു
കേഭാരവമഭാണസ  അകദ്ദേഹലാം  പറഞ്ഞെതസ.  കകേന്ദ്ര  ജല  കേമ്മേതീഷനസ  ഒരു  പദതനിയുണസ.
ടവളടപഭാകലാം നനിരതീക്ഷനിക്കുകേയഭാണസ അതനിടന്റെ ചുമതല. കേഴനിഞ്ഞെ രണവര്ഷമഭായനി
കകേരളലാം ഇതനിനുള അകപക്ഷ സമര്പനിച്ചനിടനില്ല.  കകേരളലാം അകപക്ഷ സമര്പനിച്ചനിരുന
ടവങ്കെനില്  കകേന്ദ്ര  വഭാടര്  കേമ്മേതീഷന  ടവളടപഭാകലാം  മുനകൂടനി  കേഭാണുകേയുലാം  നടപടനി
നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയുലാം ടചേയ്യുമഭായനിരുന. ടസനട്രല് വഭാടര് കേമ്മേതീഷന 2018 ഏപ്രനിലനില്
പുറതനിറകനിയ Standard Operating Procedure (SOP) for Flood Forecasting -ല്
കകേരളലാം  ഉളടപടുനനില്ല.  ഇന്തവയനിടല  മറ്റസ  24  സലാംസഭാനങ്ങളുമുണസ.  സലാംസഭാന
തനികന്റെതു മഭാത്രമഭാടയഭാരു  SOP  കപഭാലലാം ഇതുവടര തയഭാറഭാകനിയനിടനില്ല.  ശതീ.  മഭാതത്യു
ടനി.  കതഭാമസസ,  അങ്ങസ  എന്തസ  ജലവനിഭവമഭാണസ   നടതനിടകഭാണനിരനിക്കുനടതനസ
കചേഭാദനികഭാന  ഞഭാന  ആഗ്രഹനിക്കുന.  അതനിടനകഭാള ഗുരുതരമഭാടയഭാരു   കേഭാരവലാം,
വഭാടര് റനികസഭാഴസസ വകുപനില് നദനിയനിടല ടവളടപഭാകവലാം മറലാം പഠനിക്കുനതനിനഭായനി
നഭാഷണല് ലഹകഡഭാളജനി കപ്രഭാജകനുസരനിച്ചസ കകേരളതനിനസ 82 കകേഭാടനി രൂപ ലഭനിച.
ഇതനില് കേഭാരവമഭായനി ഒനലാം ടചേലവഭായനില്ല. പകതഭാ ഇരുപകതഭാ വഭാഹനങ്ങള വഭാങ്ങനി
എനല്ലഭാടത  ഇതനിനുകവണനി  അങ്ങസ  ഒനലാം  ടചേയനില്ല  എനളതസ  ഇനനിവനിടട
എല്ലഭാവര്ക്കുലാം  അറനിയുന  കേഭാരവമഭാണസ.  15-7-2016-ലഭാണസ  ഇതുസലാംബനനിച്ചസ
ഉതരവനിറങ്ങനിയതസ,  8  വര്ഷടത  കപ്രഭാജകഭാണസ.  ഒനലാം  ടചേയനിടനില്ല.  ഇതനു
സരനിചള  പഠനലാം  നടതനിയനിരുടനങ്കെനില്  ടവളടപഭാകലാം  മുനകൂടനി  പ്രവചേനികഭാന
കേഴനിയുമഭായനിരുന.  ഇറനികഗഷന  വകുപനിനസ  അതതീവഗുരുതരമഭായ ടതറ്റഭാണസ  ഇവനിടട
സലാംഭവനിച്ചനിരനിക്കുനതസ.  1-8-2018-ല്  ഇലകനിസനിറ്റനി  കബഭാര്ഡസ  ടചേയര്മഭാടന്റെ
ഉതരവഭാണസ. ഡഭാലാം തുറക്കുകമ്പഭാള സഗതീകേരനികകണ നടപടനികേള കപഭാലലാം പഭാലനിച്ചനില്ല.
ഇതസ  ഞങ്ങളഭാരുലാം  പറഞ്ഞെതല്ല.  ബഹമഭാനടപട  മന്ത്രനിടയ  ഞഭാന  അതനിടലഭാനലാം
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കുറ്റടപടുത്തുനനില്ല.  ഏതഭായഭാലലാം  ഇലകനിസനിറ്റനി  കബഭാര്ഡനില്  ഡഭാമുകേളുടട  ചുമതല
വഹനിക്കുന സനിവനില് വനിഭഭാഗലാം ഡയറകര് കപഭാലമനില്ല.  നഭാഥനനില്ലഭാത കേളരനിയഭാണസ
ഇനസ ഇലകനിസനിറ്റനി കബഭാര്ഡസ. ഇവടരടകഭാണസ എങ്ങടനയഭാണസ ഫഡസ മഭാകനജസ ടമന്റെസ
ഉണഭാകഭാന  കേഴനിയുനതസ.  ദുരന്തമുണഭാകനി  വച്ചതനിനുകശഷലാം  സര്കഭാര്  ഇകപഭാള
രക്ഷകേടന്റെ കവഷലാം കതടുകേയഭാണസ.  മുല്ലടപരനിയഭാര് അണടകടസ  തുറനവനിടതുടകേഭാണഭാണസ
ടവളടപഭാകലാം  ഉണഭായടതനസ  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയനില്  സഭാപനികഭാനഭാണസ  കകേരളലാം
ആദവലാം  ശമനിച്ചതസ.  അണടകടസ  തുറനവനിടതുടകേഭാണല്ല  മഴ  ടപയതുടകേഭാണഭാണസ
ടവളടപഭാകമുണഭായടതനസ  പറഞ്ഞെസ  മുഖലാം  രക്ഷനികഭാന  ഗവണ്ടമന്റെസ   ഇകപഭാള
ശമനിക്കുന.  ഇതസ  പരസര  വനിരുദമഭാണസ.  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയനില്  ടകേഭാടുത
അഫെനിഡവനിറ്റനില്  പറയുനതസ  മുല്ലടപരനിയഭാര്  ഡഭാലാം  തുറനവനിടതുടകേഭാണഭാണസ
ടവളടപഭാകമുണഭായടതനഭാണസ.  ഈ  നനിയമസഭയനില്  പറയുനതസ  മഴ
കേഭാരണമഭാണസ ടവളടപഭാകമുണഭായതസ എനഭാണസ.  മുല്ലടപരനിയഭാര് കകേസനില് നമുകസ
തനിരനിച്ചടനി  ഉണഭാകേനികല്ല?  തമനിഴസ നഭാടനിനസ  ഗുണകേരമഭായ നനിലപഭാടടല്ല  ഇവര് ഇവനിടട
സഗതീകേരനിക്കുനതസ. കഡഭാ. എലാം. ടകേ. മുനതീര് പറഞ്ഞെതഭാണസ ശരനി.  75 ശതമഭാനലാം ഡഭാലാം
തുറനതു ടകേഭാണലാം 25 ശതമഭാനലാം  മഴടപയതുടകേഭാണമഭാണസ ടവളടപഭാകമുണഭായതസ
എനഭാണസ  പറകയണതസ.  അതസ  പറഞ്ഞെനില്ല.  ഞഭാന  രണമൂനസ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളകൂടനി
വയ്ക്കുകേയഭാണസ.  കകേരളതനിടല  ജനങ്ങള  മനസനിലഭാകണലാം.  കകേരളതനില്  ഡഭാലാം
ദുരന്തമഭാണുണഭായതസ.  It  is  a  man  made  disaster  എന കേഭാരവലാം  വവകമഭാണസ.
ധഭാരഭാളലാം  ഉദഭാഹരണങ്ങളുണസ.  സമയമനില്ലഭാതതുടകേഭാണസ  ഞഭാന  അതനികലയസ
കേടക്കുനനില്ല.  അതുടകേഭാണഭാണസ  ഞങ്ങള  ജുഡതീഷവല്  അകനഗഷണലാം  ആവശവടപ
ടുനതസ.  നഷ്ടപരനിഹഭാരത്തുകേ ടകേഭാടുക്കുനതനിടന സലാംബനനിച്ചസ  യു.ഡനി.എഫെസ.  ചേര്ച്ച
ടചേയസ  കനിയഭാത്മകേമഭാടയഭാരു  നനിര്കദ്ദേശലാം  ബഹമഭാനടപട  മുഖവമന്ത്രനികസ  നല്കേനി
യനിടണസ.  ടവളടപഭാക ദുരനിതബഭാധനിതര്ക്കുള നഷ്ടപരനിഹഭാര തതീര്പസ കേല്പനികല്
ലട്രബമ്മ്യൂണല്  സതീലാം.  മൂനമഭാസതനിനുളനില്  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  ടകേഭാടുത്തുതതീര്കഭാന
കവണനിയുടളഭാരു  സതീമഭാണസ.  കഭഭാപഭാല്  ട്രഭാജ        ഡനി  ഉണഭായകപഭാള  രൂപതീകേരനിച്ച
ലട്രബമ്മ്യൂണലനിടന്റെ  അകത  സഗഭഭാവതനിലളതഭാണസ  ഇകപഭാള  ഞങ്ങളുണഭാകനിയനി
രനിക്കുനതസ.  ഒകനഭാ  ഒനനില്  കൂടുതകലഭാ ലട്രബമ്മ്യൂണലകേള  ഉണഭാകഭാലാം.  ആ
ലട്രബമ്മ്യൂണലനിടന്റെ  കനതൃതഗതനില്  അര്ഹതടപടവര്കസ  സഹഭായലാം  ടകേഭാടുകഭാലാം.
അകതഭാടടഭാപലാംതടന  ഇതസ  കകേഭാടതനിയനില്  കചേഭാദവലാം  ടചേയഭാന  പഭാടനില്ല.  മൂന
മഭാസതനിനുളനില്  തതീര്പസ  കേല്പനികണലാം.  മഭാകനിമലാം  ആറു  മഭാസലാം.  അതരതനില്
ആളുകേളകസ എത്രയുലാം ടപടടനസ സഹഭായലാം എതനികഭാന കേഴനിയതക നനിലയനിലള
ഒരു പദതനിയഭാണനിതസ.  ഇതസ  തയഭാറഭാകനിയതസ  എന്തുടകേഭാണഭാണസ?  ഓഖനി  ദുരന്തതനിടന്റെ
കേഭാരവടമടുകഭാലാം.  ഞഭാന  ആടരയുലാം  കുറ്റടപടുത്തുനതല്ല.  കകേന്ദ്ര  സഹഭായമുളടപടട
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240  കകേഭാടനി  രൂപ ബഹമഭാനടപട മുഖവമന്ത്രനിയുടട ദുരനിതഭാശഗഭാസനനിധനിയനില് കേനിടനി.
മുഖവമന്ത്രനിയുടട കേണകഭാണനിതസ. അത്രയുമനില്ലഭാടയനളതസ എനനികറനിയഭാലാം. അതനില്
നനിനസ  65  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണസ ഇതുവടര  ടചേലവഴനിച്ചതസ.  ബഭാകനി തുകേ ടചേലവഴനി
ച്ചനിടനില്ല.  അതസ  സതവമഭാണസ.  ആ  തുകേ  ടചേലവഴനികഭാടത  ഒമ്പതസ  മഭാസലാം  കേടന
കപഭായനിരനിക്കുന.  ഓഖനി  ദുരന്തതനില്ടപട  ആളുകേടള  കേഭാതനിരനിക്കുന പഭാവങ്ങള
ഇകപഭാഴുലാം  നമ്മുടട  നഭാടനിലണസ.  ഓഖനി  ദുരന്തതനില്ടപട  ആളുകേളക്കുകപഭാലലാം
കൃതവമഭായനി  സഹഭായലാം  ടകേഭാടുകഭാന  കേഴനിയഭാതതുടകേഭാണഭാണസ  ടവളടപഭാക
ദുരനിതഭാശഗഭാസതനിനുകവണനി  ഒരു  ലട്രബമ്മ്യൂണല്  രൂപതീകേരനിച്ചസ  അവര്കസ  എത്രയുലാം
കവഗലാം  സഹഭായലാം  നല്കേണടമന  നനിര്കദ്ദേശലാം  ഞങ്ങള  ബഹമഭാനടപട
മുഖവമന്ത്രനിയുടട  മുനനില് സമര്പനിച്ചതസ.  അകങ്ങയ്ക്കുലാം അതനിടന്റെടയഭാരു കകേഭാപനി ഇനസ
നല്കുനണസ. ബഹമഭാനടപട മുഖവമന്ത്രനികസ ടകേഭാടുത്തുകേഴനിഞ. 

ബഹമഭാനടപട  ധനകേഭാരവ  വകുപ്പുമന്ത്രതീ,  അവശവസഭാധനങ്ങളകസ
ജനി.എസസ.ടനി.-യുടട  മുകേളനില്  പത്തു  ശതമഭാനലാം  ടസസസ  ഏര്ടപടുതണടമനള
അങ്ങയുടട  നനിര്കദ്ദേശലാം  അപ്രഭാകയഭാഗനികേമഭാണസ.  അതസ  ദുരനിതമനുഭവനിക്കുന
ജനങ്ങളകസ  വളടരകയടറ  ബുദനിമുടണഭാക്കുലാം.  നനിങ്ങള  ഇതനിനനിടയനില്  ഇന്തവന
നനിര്മ്മേനിത  വനികദശമദവതനിടന്റെ  വനില  കൂടനിയതസ  നല്ല  കേഭാരവമഭാണസ.  കവണടമങ്കെനില്
പതനിരുപതു രൂപകൂടനി കൂടനികകഭാള.  നമുകസ കുഴപടമഭാനമനില്ല. നനിങ്ങള ഓണതനിനസ
ബനിവകറജസസ  കകേഭാര്പകറഷന  അടച്ചനിട.  പടക്ഷ  ബഭാറുകേള  തുറനവച്ചതസ
ശരനിയഭായനില്ല.  പതസ  മുന്നൂറു കകേഭാടനി  രൂപ ബഭാറുടമകേളകസ ലഭാഭമഭായനി.  ലഡ  കഡ
എനപറഞ്ഞെഭാല് എല്ലഭാകപര്ക്കുലാം ഒരുകപഭാടലയഭാണസ.  പടക്ഷ നനിങ്ങളതസ  ടചേയനില്ല,
ടതറ്റഭായനികപഭായനി. അകതഭാടടഭാപലാം  അഞസ ലക്ഷലാം രൂപവടരയുള കേഭാര്ഷനികേ കേടങ്ങള
എഴുതനിതളണലാം. ടചേറുകേനിട കേര്ഷകേര്കസ ഇനനി അതസ തനിരനിച്ചടയഭാന നനിവൃതനിയനില്ല.
ടമഭാറകടഭാറനിയലാം  എനപറഞ്ഞെഭാല്  അടുത  വര്ഷകതയസ  അതസ  മഭാറന
എനമഭാത്രമഭാണസ. അകപഭാള അതനിടന്റെ പലനിശയുലാംകൂടനി ടകേഭാടുകകണനി വരുലാം. പലനിശ
രഹനിതമഭാടണങ്കെനില്കപഭാലലാം  തനിരനിച്ചടയഭാന  നനിവൃതനിയനില്ല.  അതുടകേഭാണസ  അഞസ
ലക്ഷലാം  രൂപവടരയുള  കേര്ഷകേരുടട  കേടങ്ങള  എഴുതനിതളണലാം.  അതുകപഭാടല,
കേവഭാമ്പനില്  തഭാമസനിച്ചവര്ക്കുമഭാത്രമല്ല,  ടതഭാടടത്തുളവര്ക്കുകപഭാലലാം  സഹഭായങ്ങള
ലഭനിക്കുനനില്ല.  റവനമ്മ്യൂ വകുപ്പുമന്ത്രനി അതസ ടകേഭാടുക്കുടമനസ പറഞ.  അകദ്ദേഹതനിടന്റെ
വഭാകസ  ഞഭാന  വനിശഗസനിക്കുനനില്ല.  കേഭാരണലാം,  എല്ലഭാവര്ക്കുലാം  സനജനവകറഷന
ടകേഭാടുക്കുടമന അങ്ങയുടട  പ്രസ്തഭാവനയുടട  കകേഭാപനി  എടന്റെ കേയനിലണസ.  ഇതുവടര
ഒരഭാളക്കുലാം സനജനവകറഷന ടകേഭാടുതനില്ല.  അതുടകേഭാണസ എനനികസ ബഹമഭാനടപട
മുഖവമന്ത്രനികയഭാടസ  പറയഭാനുളതസ  ആളുകേളകസ  ടകേഭാടുകഭാടമനസ  പറഞ്ഞെ  പണലാം
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ടകേഭാടുകണലാം. അകതഭാടടഭാപലാംതടന കേച്ചവടകഭാര്കസ പലനിശയനില്ലഭാടത പതസ ലക്ഷലാം
രൂപ  വഭായ  ടകേഭാടുകഭാടമന  പറഞ,  ഇടതഭാടക  ബഭാങ്കുകേള   സമ്മേതനിക്കുടമന
കേഭാരവതനില്  എനനികസ  സലാംശയമഭാണസ.  സമ്മേതനിച്ചഭാല്  നല്ലകേഭാരവലാം.  നമുകസ  പ്രഷര്
ടചേലതഭാലാം. ഇനഷഗറനസസ അധനികൃതരുമഭായനി സലാംസഭാരനിച്ചസ കൂടുതല് ആനുകൂലവങ്ങള
എതനികഭാന ശമനിക്കുലാം.

പ്രധഭാനമന്ത്രനി 'Mann Ki Baat'  കറഡനികയഭാ കപ്രഭാഗ്രഭാമനില് പറഞ്ഞെതനുസരനിച്ചസ
നമുകസ  വലനിയ  കകേന്ദ്രസഹഭായലാം  കേനിടഭാന  കപഭാകുനനില്ല.  അകദ്ദേഹലാം  പറഞ്ഞെതസ
കനഭാലാംസനിനനുസരനിച്ചസ  ടകേഭാടുക്കുടമനഭാണസ.  കകേരളതനിനസ  കവണതസ  ടസഷവല്
പഭാകകജഭാണസ.  ടസഷവല് പഭാകകജസ കേനിടനിടയങ്കെനില് മഭാത്രകമ ഇകപഭാള ഗവണ്ടമന്റെസ
കേണകഭാകനിയനിരനിക്കുന  ഇരുപതനിനഭായനിരലാം  കകേഭാടനി  രൂപയുടട  നഷ്ടലാം  നനികേതഭാന
കേഴനിയൂ.  ബഹമഭാനടപട  മുഖവമന്ത്രനി  പറഞ്ഞെതസ  അതനികനകഭാള  കൂടുതല്  നഷ്ട
മുടണനഭാണസ. അതുടകേഭാണസ കകേന്ദ്ര ഗവണ്ടമന്റെസ ടസഷവല് പഭാകകജസ അനുവദനികണലാം.

ഇനസ  സകന്തഭാഷകേരമഭായ  ഒരു  കേഭാരവമുണസ.  കകേരളതനിടല  എല്ലഭാ
എലാം.പനി.-മഭാരുലാം  കേക്ഷനികഭദമകനവ  ശതീ.  എ.  ടകേ.  ആന്റെണനിയുടട  കനതൃതഗതനില്
ശതീ.  രഭാജ്നഭാഥസ  സനിലാംഗനിടന  കേണസ  ഈ  ആവശവലാം  ഉനയനിച്ചനിടണസ.  നമുകസ
കകേന്ദ്രതനില് കൂടുതല് സമ്മേര്ദ്ദേലാം ടചേലതണലാം.  സര്വകേക്ഷനി സലാംഘലാം കകേന്ദ്രതനില്
സമ്മേര്ദ്ദേലാം ടചേലതനി കൂടുതല് ധനസഹഭായലാം കകേരളതനിനുകവണനി വഭാങ്ങനിടയടുകഭാന
ശമനികണലാം.  യു.എ.ഇ.-യനില്  നനിനസ  സഹഭായലാം  കേനിടടമനസ  പറഞ്ഞെകപഭാള
നമ്മേടളഭാടക  സകന്തഭാഷനിച്ചതഭാണസ.  ശതീ.  നകരന്ദ്ര  കമഭാദനി  600  കകേഭാടനി  രൂപ
തരുകമ്പഭാള  യു.എ.ഇ.  ഭരണഭാധനികേഭാരനി  700  കകേഭാടനി  രൂപ  തരുമകല്ലഭാടയനസ
സകന്തഭാഷനിച്ചതഭാണസ.  ആ  സഹഭായലാം  എത്രയഭാടണങ്കെനിലലാം  700  കകേഭാടനി  രൂപ
ഇടല്ലങ്കെനിലലാം  വഭാങ്ങഭാന  തയഭാറഭാകേണലാം.  അതനില്  ദുരഭനിമഭാനലാം  കവണ.  IMF
ധനസഹഭായലാം നമുകഭാര്ക്കുലാം എതനിര്പ്പുളള കേഭാരവമല്ല. IMF-ല് നനിനസ കലഭാണ് കേനിടടമങ്കെനില്
നല്ലതഭാണസ.  കവളഡസ  ബഭാങ്കെനില്നനിനലാം  വഭാങ്ങുടനങ്കെനിലലാം  സകന്തഭാഷമഭാണസ.
എ.ഡനി.ബനി.-യനില് നനിനലാം വഭാങ്ങനിയഭാലലാം സകന്തഭാഷമഭാണസ.  കേരനിഓയനില് ഒഴനികഭാന
ഞങ്ങകളതഭായഭാലലാം  വരനില്ല.  നനിങ്ങള  ഇതനിടന്റെ  കപരനില്  സഹഭായലാം  വഭാങ്ങനിയഭാല്
ഞങ്ങള  കുറ്റലാം  പറയനില്ല. IMF,  World  Bank,  ADB  എനനിവയനില്നനിനലാം
ധനസഹഭായലാം  വഭാങ്ങുനതനിനസ  ഞങ്ങളകസ  എതനിര്പനില്ല.  ആശയപരവലാം
പ്രതവയശഭാസ്ത്രപരവമഭായ  ഒരു  പനിടനിവഭാശനിയുലാം  ഞങ്ങളകസ  ഇല്ലഭാതതുടകേഭാണസ
അകഭാരവതനില് നനിങ്ങകളഭാടസ പൂര്ണമഭായുലാം കയഭാജനികഭാന തയഭാറഭാണസ. പതനിനഭായനിരലാം
കകേഭാടനി  രൂപ  കേടടമടുക്കുനതനിടനകഭാള  നല്ലതസ  ഇങ്ങടനയുളള  സഹഭായങ്ങള
വഭാങ്ങുനതഭാണസ.  യുലണറ്റഡസ കനഷനസനിടന്റെ സഹഭായലാം വഭാങ്ങണലാം.  പതനിനഭായനിരലാം
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കകേഭാടനി  രൂപ   കേടടമടുതഭാല്  വതീണലാം  അതസ  നമ്മുടട  തലയനില്  തടന  വരുലാം.
അതുണഭാകേഭാടത  കലഭാകേത്തുളള  മറ്റസ  ഏജനസനികേളുടട  കേയനില്  നനിനസ   സഹഭായലാം
കനടഭാന ശമനികണടമനഭാണസ എനനികസ പറയഭാനുളളതസ. ഞഭാന ദതീര്ഘനിപനിക്കുനനില്ല.
കകേരളടത  സലാംബനനിച്ചനിടകതഭാളലാം  ജനങ്ങള  ഒരുമനിച്ചസ  നനിനസ  ഇതസ  കനരനിടുലാം.
ബഹമഭാനടപട  മുഖവമന്ത്രനി  പറഞ്ഞെ  സനിരനിറ്റനികനഭാടസ  ഞങ്ങള  പൂര്ണമഭായനി
കയഭാജനിക്കുന.  അതനിനുകവണനി  ഒരുമനിച്ചസ  നനില്ക്കുടമന  കേഭാരവതനില്  സലാംശയമനില്ല.
ബഹമഭാനടപട പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവ വകുപ്പുമന്ത്രനി തന പ്രകമയടതപറ്റനി ഞ ങ്ങള ചേനില
അഭനിപ്രഭായലാം  പറഞ.  അതസ  ടഎകേകേകണ്ഠവന  പഭാസഭാകണടമനഭാണസ  ഞങ്ങളുടട
അഭനിപ്രഭായലാം. ബഹമഭാനടപട മുഖവമന്ത്രനിയുമഭായനി ആകലഭാചേനിച്ചസ അതസ ടഎകേകേകണ്ഠവന
പഭാസഭാകണലാം.  അതനില്  പനിടനിവഭാശനിയുടട  ആവശവമനില്ല  എനഭാണസ   ഞങ്ങളുടട
അഭനിപ്രഭായലാം.  കനഭാസ്ട്രേഡഭാമസനിടന്റെ പ്രവചേനഭാത്മകേമഭായ ഒരു വഭാചേകേമുണസ.  അതുകൂടനി
പറഞ്ഞെസ ഞഭാന ചേര്ച്ച അവസഭാനനിപനികഭാലാം. “Fire and floods will be fomented
by  ignorant  rulers;  much  time  will  go  by  before  it  is  rectified.”ഈ
ചേര്ച്ചയുടട  ടമഭാതതനിലള  വനികേഭാരലാം  എനപറയുനതസ  കകേരളതനിടന്റെ
പുനര്നനിര്മ്മേഭാണതനിനുലാം  കകേരളതനിടല  ജനങ്ങളുടട  ജതീവനിത  പ്രയഭാസങ്ങള
ദൂരതീകേരനിക്കുനതനിനുലാംകവണനി  സഭ  ഒറ്റടകടഭായനി  നനില്കണടമനഭാണസ.  പ്രകമയലാം
അകത  രതീതനിയനില്  മഭാറ്റഭാന  ബഹമഭാനടപട  സതീകര്  കൂടനി  മുനകേടയടുകണടമനസ
അഭവര്തനിചടകേഭാണസ എടന്റെ വഭാക്കുകേള നനിര്ത്തുന.

(അദവക്ഷകവദനിയനില് മനി. ടഡപമ്മ്യൂടനി സതീകര്)

ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമന്ത്രനി  (ശതീ  .    മഭാതത്യു  .    ടനി  .    കതഭാമസസ):  സര്,  കകേരള
നനിയമസഭയുടട  ചേരനിത്രതനില്  ഒരനികലലാം  ഉണഭായനിടനില്ലഭാത  ഒരു  നടപടനി
കമതനിലൂടടയഭാണസ  നഭാലാം  കേടനകപഭായ്ടകഭാണനിരനിക്കുനതസ.  കേഴനിഞ്ഞെ  ദനിവസങ്ങളനില്
കകേരളതനിലണഭായ മഹഭാപ്രളയലാം ഏടതല്ലഭാലാം തരതനില്  നഭാശങ്ങളുണഭാകനിടയനതസ
നമുടകല്ലഭാവര്ക്കുമറനിയഭാലാം.   ഞഭാന  അതനിടന്റെ  വനിശദഭാലാംശങ്ങളനികലയസ  കേടക്കുനനില്ല.
ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമഭായനി  ബനടപട  കേഭാരവങ്ങടള  സലാംബനനിചമഭാത്രലാം  മറുപടനി
പറയഭാനഭാണസ  ഞഭാന  ശമനിക്കുനതസ.   നമ്മുടട  ഡഭാമുകേടളയഭാണസ  നമ്മേളനികപഭാള
പഴനിക്കുനതസ.   നഭാലാം  ഒനറനിയണലാം,  കകേരളതനിടല  44  നദനികേളനില്  41  നദനികേളുലാം
പടനിഞ്ഞെഭാകറഭാടഭാണസ ഒഴുകുനതസ.  വഭാര്ഷനികേ മഴയുടട യതീല്ഡസ സഭാധഭാരണനനിലയനില്
75,000  മനില്ലവണ്  കേത്യുബനികേസ  മതീറ്ററഭാടണങ്കെനില്  ഇറനികഗഷന  വകുപനിടന്റെ  16
ഡഭാമുകേളനിലഭായുള  സലാംഭരണകശഷനി  1570.6  എലാം.സനി.എലാം.  മഭാത്രമഭാണസ.  ഫുള
റനിസര്കവഭായര്  ടലവലനില്,  സഭാധഭാരണയുണഭാകുന  യതീല്ഡനിടന്റെ  2.1  ശതമഭാനലാം
മഭാത്രമഭാണസ  കകേരളതനിടല  16  ഡഭാമുകേളുടടയുലാം  കൂടനിയുള  ആടകേയുള
സലാംഭരണകശഷനി. അകപഭാള ഇന നഭാടനിലണഭായ ടവളടപഭാകലാം ഡഭാമനികന്റെതഭാടണനസ
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പറഞതുടങ്ങനിയഭാല് നമുകനിതസ ഒരനിടത്തുലാം എതനികഭാന കേഴനിയനില്ല.   എനഭാല് ഇന
വര്ഷമുണഭായ മഴടയക്കുറനിച്ചസ  നമ്മേടളഭാനസ  മനസനിലഭാകണലാം,  ഇന ഡഭാമുകേടളഭാടക
എനഭാണസ  തുറനതസ  എനതുസലാംബനനിച്ചസ  കൃതവമഭായ  കേണക്കുകേളുണസ.   മഴ  കൂടനി
വനകപഭാള  ഷടര്  കൂടുതല്  ഉയര്കതണനിവന.  16  ഡഭാമുകേളുലാം  തുറന  തതീയതനി
ഞഭാനനിവനിടട  പറയഭാലാം.  വഭാഴഭാനനി  ഡഭാലാം  -  2-8-2018, കുറ്റവഭാടനി  ഇറനികഗഷന
കപ്രഭാജകനിടന്റെ ടപരുവണഭാമൂഴനി  ഡഭാലാം  -  14-6-2018,  കേഭാരഭാപ്പുഴ  ഡഭാലാം  -  1-6-2018,
മലമ്പുഴ  ഡഭാലാം  -  1-8-2018  എനതീ  തതീയതനികേളനിലഭാണസ  തുറനതസ.  ബഹമഭാനടപട
ഷഭാഫെനി  പറമ്പനില്  ആണകല്ലഭാ  ഇവനിടട  ഇന  വനിഷയലാം  ഉനയനിച്ചതസ.  എടന്റെ
വകുപനില്നനിനലാം  ലഭനിച്ച  വനിവരലാം  ടതറ്റഭാടണങ്കെനില്  ഞഭാന  പനിനവലനികഭാലാം.
എടന്റെ  അറനിവനില്  ഡഭാലാം  തുറനതസ  ബഹമഭാനടപട  എലാം.എല്.എ.-യുടട
സഭാനനിദവതനിലഭാണസ.  ചേനിമ്മേനിണനി  ഡഭാലാം  തുറനതസ  -  10-8-2018-ലലാം  മലാംഗലലാം
ഡഭാലാം-14-6-2018-ലമഭാണസ  ശനിരുവഭാണനി  ഡഭാലാം  അണ്കഗറ്റഡസ  സനില്കവയഭായതു
ടകേഭാണസ  അതസ  തുറനവയ്കകണ  കേഭാരവമനില്ല.   കേഭാഞ്ഞെനിരപ്പുഴ  ഡഭാമനിടന്റെ  ഷടര്
മഭാറ്റനിവയ്ക്കുന  പ്രവൃതനി  നടനടകേഭാണനിരനിക്കുന.   അതുടകേഭാണസ  ഇന  സതീസണനില്
അതസ  കക്ലേഭാസസ  ടചേയനികടയനില്ല.   പതീച്ചനി  ഡഭാലാം  27-7-2018-ലലാം    ടനയഭാര്  ഡഭാലാം  -
14-6-2018-ലലാം ചുളനിയഭാര് ഡഭാലാം - 14-8-2018-ലലാം കേല്ലട -19-7-2018- ലലാം വഭാളയഭാര്
ഡഭാലാം  -14-8-2018-ലലാം  മതീങ്കെര  ഡഭാലാം  -   13-8-2018-ലലാം  കപഭാത്തുണനി  ഡഭാലാം  -  
31-7-2018-ലലാം മലങ്കെര ഡഭാലാം  -  19-7-2018-ലലാം ആണസ തുറനതസ.  ഭൂതതഭാനടകേടസ
(ഡഭാമല്ല) ബഭാകരജനിടല 15  ഷടറുകേളുലാം 1-6-2018  മുതല് തുറനനിരനിക്കുകേയഭാണസ.  PIP
മണനിയഭാര്  ബഭാകരജനില്  9-6-2018  മുതല്  തുറനനിരനിക്കുകേയഭാണസ.  പഴശ്ശേനി  ബഭാകരജസ
28-5-2018  മുതല് തുറന വച്ചനിരനിക്കുകേയഭാണസ.  കനരടതതടന തുറനവച്ചനിരനിക്കുന
ഡഭാമുകേളഭാണസ  ഇന നഭാടനില് ടവളടപഭാകമുണഭാകനിയടതനള തനിയറനി  ദയവഭായനി
പനിനവലനികണടമനഭാണസ  ബഹമഭാനടപട  പ്രതനിപക്ഷ  കനതഭാവനികനഭാടസ  എനനികസ
അഭവര്തനികഭാനുളതസ.   അതനികനകഭാള പ്രസകമഭായ വനിഷയലാം,  ഏറ്റവലാം കൂടുതല്
മഴ  ടപയ  ദനിവസങ്ങടള  സലാംബനനിച്ചഭാണസ.  സഗഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം  ഡഭാമുകേള
തുറനവചടവനസ  പറയുകമ്പഭാള മഴ  കൂടുതല് ടപയ  ദനിവസങ്ങളനില് ഷടര് കൂടുതല്
ഉയര്തനിയനിടണസ.  ആഗസസ മഭാസലാം 15 മുതല് 17 വടരയുള തതീയതനികേളനില് കൂടുതല്
മഴ  ടപയ.   നമുകസ  ലഭനിക്കുന  കേണകനുസരനിച്ചസ  ആ  മൂനസ  ദനിവസങ്ങളനിലഭായനി
414  മനില്ലതീമതീറ്റര്  മഴ ടപയനിടണസ.  38,800  സഗയര് കേനികലഭാമതീറ്ററഭാണസ  കകേരളതനിടല
ഭൂവനിസ്തൃതനി.  അങ്ങടന  16063.2  മനില്ലവണ്  M3  ടവളലാം  ആകേഭാശതനില്നനിനസ
തഭാടഴവതീണു. 1500 ആണസ നമ്മുടട കേപഭാസനിറ്റനി. ഇന 16063.2 മനില്ലവണ് M3  ടവളലാം
മഴയഭായനി  15  മുതല്  17  വടരയുള  തതീയതനികേളനില്  കകേരളതനില്  വതീണുടവനതസ
കേഭാണഭാടത കപഭാകേരുതസ.  ഇന സമയതസ ഡഭാമുകേളനികലയസ ഒഴുകേനിടയതനിയ ടവളലാം
കൂടുതലഭായനി  തുറനവനികടഭാ  എനളതഭാണസ  പ്രസകമഭായ  കചേഭാദവലാം.  ഇന
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മൂനദനിവസങ്ങളനിലഭായനി  ഇന  പറഞ്ഞെ  16  ഡഭാമുകേളനില്  ഒഴുകേനിടയതനിയ  ടവളലാം
696.785  മനില്ലവണ്  കേത്യുബനികേസ  മതീറ്ററഭാണസ.  ഡഭാമുകേളനില്നനിനസ  പുറത്തുവനിട  ടവളലാം
700.373,  അതഭായതസ  4  മനില്ലവണ്  M3 മഭാത്രമഭാണസ  ഡഭാമുകേളനില്  വനതനികനകഭാള
കൂടുതലഭായനി  പുറത്തുവനിടതസ.  ഡഭാലാം  അശഭാസ്ത്രതീയമഭായനി  തുറനവനിടതുടകേഭാണഭാണസ
കകേരളതനില്  ടവളടപഭാകമുണഭായതുലാം  ജനങ്ങള  ദുരനിതമനുഭവനിച്ചടതനമുള
ഇന  തനിയറനി  ഉകപക്ഷനികഭാന  ആദവലാം  തയഭാറഭാകേണടമനഭാണസ  എനനികസ
അഭവര്തനികഭാനുളതസ.  

മലയഭാള മകനഭാരമ പത്രതനില് വന വഭാര്ത ബഹമഭാനടപട പനി.സനി. കജഭാര്ജസ
ഇവനിടട സൂചേനിപനിച.  ടകേഭാല്ലവര്ഷലാം  1099-ടല പത്രതനിടല വഭാര്ത ഇന ആഗസസ
മഭാസലാം 25-ാം തതീയതനി പത്രലാം പുറത്തുവനിട.  ഇവനിടട എല്ലഭാവരുലാം സലാംസഭാരനിക്കുകമ്പഭാള
പതനലാംതനിട  ജനില്ലയനിലണഭായ  ടവളടപഭാകടതപറ്റനി  സൂചേനിപനിച്ചനില്ല.  അപര്
കുടനഭാടനിടനപറ്റനി  പറഞ്ഞെകപഭാഴുലാം  ബഹമഭാനടപട  രകമശസ  ടചേനനിതല  നനിരണലാം,
കേടപ്ര  എനനിവടയപറ്റനി  പറഞ്ഞെനില്ല.  ഇന  പത്രതനില്  പറയുന  ഡഭാമുകേള
വരുനതനിനുമുമ്പുണഭായ എല്ലഭാ സലങ്ങളനിലമഭാണസ 1924-ല് ടവളടപഭാകമുണഭായതഭായനി
സൂചേനിപനിച്ചനിടളതസ.  അകത  സലങ്ങളനില്  തടനയഭാണസ  2018-ലലാം  ടവളടപഭാക
മുണഭായടതനസ  കൃതവമഭായനി  മനസനിലഭാകുലാം.  ഭൂതതഭാനടകേടനിനസ  5  കേനികലഭാമതീറ്റര്
മുകേളനില്  അപസ സ്ട്രേതീമനില്  പഭാലമറ്റലാം  എന  എകസറ്റസ  മുങ്ങനികപഭായതഭായനി  പത്രതനില്
പറയുന.  അനടത  ടവളതനിടന്റെ  നനിരപസ  അവനിടട  മഭാര്കസ  ടചേയനിടണസ.
ജലവനിഭവ  വകുപനിടല  ഉകദവഭാഗസര്  കപഭായനി  അവനിടട  സനര്ശനിച്ചതനിനുകശഷലാം
പറയുനതസ  അനസ  മഭാര്കസ  ടചേയതനികനകഭാള  9  അടനി  തഭാടഴയഭാണസ  ഇകപഭാള
ടവളലാം  എതനിനനില്ക്കുനടതനഭാണസ.  കേഭാലടനി  എന  സലതസ  1.4  മതീറ്റര്
തഭാടഴയഭാണസ  ടവളലാം  നനില്ക്കുനതസ.  അതുടകേഭാണസ  ഡഭാമനില്ലഭാത  കേഭാലത്തുണഭായ
ടവളടപഭാകതനിടന്റെ അകത സലങ്ങളനില് ഇകപഭാള ടവളടപഭാകമുണഭായകപഭാള
അതുമുഴുവന  ഡഭാലാം  തുറനവനിടതുടകേഭാണഭാടണന  രതീതനിയനിലള  പരഭാമര്ശലാം
ഒഴനിവഭാകണമഭായനിരുന എനഭാണസ എനനികസ പറയഭാനുളതസ.  

(അദവക്ഷകവദനിയനില് മനി. സതീകര്)

കുടനഭാടനിടല ടവളടപഭാകതനിനസ കേഭാരണലാം കതഭാടപളനി സനില്കവയഭാടണനസ
സൂചേനിപനിച. കതഭാടപളളനി സനില്കവയനിടല എല്ലഭാ ഷടറുകേളുലാം തുറനവച്ചനിരനിക്കുകേയഭാണസ.
ടപഭാഴനി  മുറനിക്കുനതനിനസ  ആവശവമഭായ  എസനികമറ്റസ  കമയസ  മഭാസലാം  തയഭാറഭാക്കുകേയുലാം
അതനിനസ ഭരണഭാനുമതനി ടകേഭാടുക്കുകേയുലാം ടചേയനിടണസ.  അനസ ഇലക്ഷന ടപരുമഭാറ്റചേടലാം
നനിലനനില്ടക  ഇലക്ഷന  കേമ്മേതീഷനനില്  നനിനസ  പ്രകതവകേ  അനുമതനി  വഭാങ്ങനി
മഴകഭാലലാം തുടങ്ങുനതനിനസ മുമ്പഭായനി ജൂണ് മഭാസലാം നഭാലഭാലാം തതീയതനി തടന ടപഭാഴനിമുറനി
ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം  12-ാം  തതീയതനി  പ്രവൃതനി  പൂര്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം  അധനികേ  ജലലാം
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കേടലനികലയസ  ഒഴുകനി വനിടുകേയുലാം ടചേയ.  കതഭാടപളളനി  സനില്കവയനിടല  40  ഷടറുകേളുലാം
ഏപ്രനില്-കമയസ മഭാസങ്ങളനില് തുറന വച്ചനിരനിക്കുകേയഭാണസ. ടപഭാഴനിയനിലൂടട  ഏകേകദശലാം
150  മതീറ്റര് വതീതനിയനില് ജലലാം ഒഴുകുകേയുലാം ടചേയടകേഭാണനിരുന. സഭാധഭാരണഗതനിയനില്
ഇന പ്രവൃതനി മതനിയഭാകുനതഭാണസ.  എനഭാല് ആഗസസ  മഭാസതനിടല ഒനലാം രണലാം
ആഴ്ചയനില്  സലാംഭവനിച്ച  മണ്സൂണ്മൂലമുണഭായ  അമനിതജലലാം  കുടനഭാടനില്  പ്രളയലാം
സൃഷ്ടനിക്കുടമനസ  മുനകൂടനികേണസ  ആഗസസ  മഭാസലാം രണഭാലാം  ആഴ്ച  ആറസ  മണമഭാന്തനികേള
ഉപകയഭാഗനിച്ചസ  ടപഭാഴനിമുഖതനിടന്റെ  ആഴവലാം  വതീതനിയുലാം  കൂടഭാന  തുടങ്ങനി.  കുടനഭാടനില്
അമനിതമഭായനി  ടവളളടപഭാകലാം  എതനികച്ചര്നകപഭാള  ടപഭാഴനിമുഖതനിടന്റെ  വതീതനി
ഏതഭാണസ  250  മതീറ്റര്  ആകുകേയുലാം  വളടരയധനികേലാം  ടവളളലാം  ഒഴനിഞ  കപഭാവകേയുലാം
ടചേയടകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ.  സനില്കവയുടട  അപ്പുറത്തുളള  ടവളളതനിടന്റെ  നനിരപസ
ഇപ്പുറകതകഭാള തഭാഴ്ന്നുനനിനഭാല് മഭാത്രകമ ടവളളലാം ഒഴുകേനി കപഭാവകേയുളള. തണതീര്മുകലാം
ഷടറനിടന്റെ  രണസ  ബഭാകരജുകേളനിലളള 62  ഷടറുകേളുലാം  തുറനവച്ചനിരനിക്കുകേയഭാണസ.
കുടനഭാടന പഭാകകജനില് ഉളടപട മൂനഭാലാം ബഭാകരജനിടന്റെ പണനി പൂര്തതീകേരനിച്ചനിടനില്ല.
മൂനഭാലാം ബഭാകരജനിലളള  28 ഷടറുകേളുടട പ്രവൃതനിയുമഭായനി ബനടപടസ കേരഭാറുകേഭാരടന്റെ
കേഭാലഭാവധനി  തതീരുനതസ  ടസപ്റ്റലാംബര്  മഭാസലാം  അവസഭാനമഭാണസ.  എനനിടലാം  ചേനില
ആകക്ഷപങ്ങള  ഉണഭായകപഭാള  ഞഭാന  സലത്തുകപഭായനി  ജനകററ്റര്  ഉപകയഭാഗനിച്ചസ
മൂനഭാലാം  ബഭാകരജനിലളള  28  ഷടറുകേള  ഉയര്തനിവച.  62  ഷടറുകേള
തുറനവച്ചനിരനിക്കുകേയഭാണസ.  ജൂടടല മഭാസതനില് 62 ഷടറുകേളുലാം പരനികശഭാധനിച്ചകപഭാള
അപ്പുറകതയസ  ടവളളലാം  ഒഴുകുനനില്ല.  കവലനികയറ്റമുളള  സമയമഭായതനിനഭാല്  ടവളളലാം
അകങ്ങഭാടസ  ഒഴുകേനി  കപഭാകുന  സനിതനിയല്ല.  കേഭാലഭാവധനി  തതീര്നനിടല്ലങ്കെനില്  കപഭാലലാം
മൂനഭാലാം  ബഭാകരജസ  തുറനവനിടടകേഭാണസ  അവനിടടയുളള  മണ്തനിട  ടപഭാളനിച  മഭാറ്റഭാന
പറഞ. ഇതസ പണനി തതീര്ന പ്രവൃതനിയല്ല. ടസപ്റ്റലാംബര് മഭാസലാം അവസഭാനലാം വടര
കേരഭാര് കേഭാലഭാവധനിയുളള പ്രവൃതനിയനില്  450  മതീറ്റര് വടര ടപഭാളനികഭാനുളള മണ്തനിട
50  മതീറ്റര്  വടര  ടപഭാളനിച്ചനിടണസ.  വളടര  കവഗതനില്   ഇനടലയുലാം  ഇനമഭായനി
ടപഭാളനിചടകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ. 

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമന്ത്രനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസസ ടഎസകേസ): സര്,
കതഭാടപളളനി സനില്കവടയക്കുറനിച്ചസ ഒരുപഭാടസ പഠനങ്ങളുണസ.  കുടനഭാടസ ടഡവലപ്ടമന്റെസ
കപ്രഭാഗ്രഭാമനിടന്റെ രണസ വനിമര്ശനങ്ങളനിടലഭാനസ  ബഭാകരജനിടനക്കുറനിച്ചഭാണസ.  കതഭാടപളളനി
സനില്കവയുടട  ലതീഡനിലാംഗസ  ചേഭാനലനിനസ  വതീതനിയുലാം ആഴവലാം  കപഭാരഭാ.  അതുടകേഭാണസ
ടവളളടപഭാക  സമയതസ  ജലലാം  കേടലനികലയസ  ഒഴുക്കുനതനിനസ  അപരവഭാപമഭാണസ
എനളളതഭാണസ  അടനിസഭാന  വനിമര്ശനലാം.  ഇന  സര്കഭാര്  വനതുടകേഭാണസ
ഉണഭായനിടളളതല്ല.
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പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവസ  (ശതീ  .    രകമശസ ടചേനനിതല):  സര്,  കുടനഭാടനിടല ടവളളലാം
ഒഴുകേണടമങ്കെനില് ഇന രണസ മഭാര്ഗകമയുളള. അവനിടട നനിനസ ടവളളലാം ഒഴുകനികളയഭാന
നനിങ്ങള  എടുക്കുന  കേഭാലതഭാമസമഭാണസ  പ്രശ്നലാം.  ഇന  രണസ  സലടത  മണസ
നതീകഭാതതഭാണസ  പ്രശ്നലാം.  ഇകപഭാഴുലാം  50  ശതമഭാനലാം  മണസ  മഭാറനിയനില്ലഭാടയനഭാണസ
പറഞ്ഞെതസ.  കുടനഭാടനിടല  ജനങ്ങള  അനുഭവനിക്കുന  ഇന  ബുദനിമുടനിനസ  കേഭാരണലാം
കകേഭാണ്ട്രഭാകറുലാം പഞഭായത്തുലാം തമ്മേനിലളള തര്കമഭാണസ.

ശതീ  .    മഭാതത്യു ടനി  .    കതഭാമസസ :  സര്,  നനിലവനിലളള തണതീര്മുകലാം ബണനിടന്റെ രണസ
ബഭാകരജുകേളനിടലയുലാം  62  ഷടറുകേളുലാം തുറനവച്ചനിരനിക്കുകേയഭാണസ.  മൂനഭാലാം ബഭാകരജനിടന്റെ
പണനി തതീര്നനിടനില്ല,  അവനിടട ടടവദത്യുതനിബനലാം ആയനിടനില്ല.  മുഖവമന്ത്രനിയുടട കഡറ്റസ
കേനിടഭാതതുടകേഭാണസ  ഉദ്ഘഭാടനലാം  ടചേയനില്ലഭാടയനസ  പറയുനണസ.  പണനി  തതീര്നഭാല്
മഭാത്രകമ  ഉദ്ഘഭാടനലാം  ടചേയ്യുകേയുളള.  പണനി  തതീരഭാടത  ഉദ്ഘഭാടനലാം  ടചേയ്യുന
പരനിപഭാടനിടയഭാനലാം ഇവനിടടയനില്ല.  പണനി തതീര്തതനിനുകശഷലാം മഭാത്രകമ ഉദ്ഘഭാടനലാം
ടചേയ്യുകേയുളള. 28  ഷടറുകേളുലാം ജനകററ്റര് ഉപകയഭാഗനിച്ചസ ഉയര്തനിവച്ചനിരനിക്കുകേയഭാണസ.
450 മതീറ്റര് മണസ മഭാകറ്റണനിടതസ 50 മതീറ്റര് മഭാത്രമഭാണസ ടപഭാളനിചമഭാറ്റനിയനിടളളതസ, അതസ
കപഭാരഭാ.  ബഭാകനി  യുദകേഭാലഭാടനിസഭാനതനില്  ടപഭാളനികഭാന  ഇനടല  നനിര്കദ്ദേശലാം
ടകേഭാടുതനിടണസ.  ഞഭാന  അവനിടട  കപഭായനി  പരനികശഭാധനിച്ചതഭാണസ.  ആ  ഷടറനിടന്റെ
വടക്കുവശവലാം  ടതക്കുവശവലാം  ജലനനിരപനില്  വലനിയ  വവതവഭാസമനില്ല.  ജലലാം  ഒഴുകേനി
കപഭാകേഭാന  കേഴനിയനില്ല.  ഇത്രയുലാം  ദനിവസടത  ശരഭാശരനി  കേണകസ  കൃതവമഭായനി
എടുതനിടണസ.  എതഭാണസ  മൂനസ  ടസന്റെനിമതീറ്റര്  മഭാത്രമഭാണസ  നനിരപനിലളള  വവതവഭാസലാം.
ഒഴുകേനികപഭാകേഭാന കേഴനിയുന അവസയനില് അല്ല അതസ നനില്ക്കുനതസ.

ടപരനിയഭാര്,  ഭഭാരതപ്പുഴ,  ചേഭാലക്കുടനിപ്പുഴ  എനനിവടയ  ബനനിപനിചടകേഭാണളള
പറമ്പനിക്കുളലാം-ആളനിയഭാര് പദതനിയുടട നനിയന്ത്രണലാം ടജ.ഡബമ്മ്യൂ.ആര്.  കബഭാര്ഡഭാണസ
ഏടറ്റടുതനിരനിക്കുനതസ.  ഇതനിനഭാവശവമഭായ  നടപടനികേള  കനരടത  തടന
നടപനിലഭാകനിയനിടണസ. കജഭായനിന്റെസ വഭാടര് ടറഗുകലറ്ററനി കബഭാര്ഡസ കയഭാഗലാം കചേരുകമ്പഭാള
ടവളലാം  കുറവഭായനിരുന.  കേഴനിഞ്ഞെവര്ഷലാം  കേനത  വരളച്ചയുലാം  ഇതവണ  ഇന
പ്രയഭാസവമുണഭായനി.  മഴ  കുറവഭായതനിനഭാല്  പറമ്പനിക്കുളത്തുനനിനളള  ടവളളലാം
തമനിഴ സനഭാടനികലയസ  ടകേഭാണകപഭാകുനതനിടന  നമ്മേള  എതനിര്ക്കുകേയഭാണുണഭായതസ.
ജൂടടല മഭാസതനില് മഴ കൂടുകേയുലാം പറമ്പനിക്കുളലാം-ആളനിയഭാര് പദതനിയനിടല എല്ലഭാലാം
ഡഭാമുകേളുലാം നനിറയുകേയുലാം ഇകതത്തുടര്നസ ജലലാം സനില് ടചേയസ കകേരളതനികലയസ വരുന
സനിതനിവനികശഷമുണഭായനി.  പറമ്പനിക്കുളലാം-ആളനിയഭാര്  പദതനിയനിടല  ആളനിയഭാര്,
പറമ്പനിക്കുളലാം,  തമനിഴസ നഭാടസ  കഷഭാളയഭാര്,  നതീരഭാര്  തുടങ്ങനിയ  ഡഭാമുകേളനില്  നനിനഭാണസ
കകേരളതനികലയസ ജലലാം തുറനവനിടതസ. ആളനിയഭാര് ഡഭാമനില്നനിനസ തുറനസ വനിടുന ജലലാം
ചേനിറ്റൂര് പുഴയനിലലാം പറമ്പനിക്കുളലാം,  കഷഭാളയഭാര് ഡഭാമുകേളനില് നനിനസ തുറനവനിടുന ജലലാം
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ചേഭാലക്കുടനിപ്പുഴയനിലമഭാണസ  എത്തുനതസ.  നതീരഭാറനില്നനിനലാം  തുറനവനിടുന  ജലലാം
ടപരനിയഭാറനിടല ഇടമലയഭാറനിലഭാണസ  വനകചേരുനതസ.  ടപരനിങ്ങല്കുതസ ഡഭാമനികലയസ
കനരനിടസ  ജലലാം  തുറനവനിടുനതസ  പറമ്പനിക്കുളലാം  സനിസതനില്  നനിനമഭാത്രമഭാണസ.
തമനിഴസ നഭാടസ  കഷഭാളയഭാര്  ഡഭാമനില്  നനിനലാം  തുറനവനിടുന  ജലലാം  കകേരള  കഷഭാളയഭാര്
ഡഭാമനില്  എത്തുകേയുലാം  അവനിടട  നനിനസ  ഡഭാലാം  തുറക്കുകമ്പഭാള  മഭാത്രമഭാണസ
ടപരനിങ്ങല്കുതനികലയസ ജലലാം എത്തുനതസ. ഈ ഡഭാമുകേള തുറക്കുനതസ സലാംബനനിച്ചസ
വവകമഭായ മുനറനിയനിപ്പുകേള നല്കേനിയനിടളതുലാം ഇതനിടന കനരനിടുനതനിനഭാവശവമഭായ
മുടനഭാരുകങ്ങള  കനരടത  സഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ടചേയനിടണസ.  ഇന  സതീസണുകേളനില്
തഭാടഴപറയുന  തതീയതനികേള  പ്രകേഭാരമഭാണസ  ഡഭാമുകേള  തുറനനിടളളതസ.  ആളനിയഭാര്-
21-7-2018, പറമ്പനിക്കുളലാം- 24-7-2018, നതീരഭാര്-14-8-2018, തമനിഴസ നഭാടസ കഷഭാളയഭാര്-
10-7-2018,  കകേരളഭാ കഷഭാളയഭാര്- 28-7-2018.  സഗഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം മഴ കൂടനിയകപഭാള
ഷടറുകേള കൂടുതല് ഉയര്തനിയനിടണഭാകുലാം. 15-8-2018 രഭാത്രനി കഷഭാളയഭാര്, വഭാല്പഭാറ
ഭഭാഗത്തുണഭായ  410  എലാം.എലാം.  മഴയനില്  അനനിയന്ത്രനിതമഭായനി  ടവളളലാം  ടപഭാങ്ങനിയ
കപഭാള  മഭാത്രമഭാണസ  കൂടുതലഭായനി  ജലലാം  തുറനവനികടണനി  വനതസ.  ഇതസ  ഓകരഭാ
ഡഭാമനിടന്റെയുലാം  പരമഭാവധനി  ഡനിസ്ചേഭാര്ജനിടന്റെ  50  ശതമഭാനലാം  മഭാത്രമഭാണസ.  അതഭാണസ
കജഭായനിന്റെസ  വഭാടര്  ടറഗുകലറ്ററനി  കബഭാര്ഡനിടന  സലാംബനനിച്ചസ  എനനികസ
സൂചേനിപനികഭാനുളളതസ. 

ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന:  സര്,  ഞഭാന  കപഭായനിന്റെസ  ഓഫെസ  ഓര്ഡര്
ഉനയനിക്കുന*.  അകദ്ദേഹലാം  ടടകേകേഭാരവലാം  ടചേയ  വകുപല്ലഭാടയനസ  എനനികറനിയഭാലാം.
ഇന്റെര്കസറ്റസ  വഭാടര്  ബഹമഭാനടപട  മുഖവമന്ത്രനി  കനരനിടസ  ടടകേകേഭാരവലാം  ടചേയ്യുന
വകുപഭാണസ.  ബഹമഭാനടപട  മുഖവമന്ത്രനി  മറുപടനി  പറയുന  സമയതസ  അകഭാരവലാം
പറയുടമനസ  ഞഭാന  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. ഇവനിടട  കജഭായനിന്റെസ  വഭാടര്  ടറഗുകലറ്ററനി
കബഭാര്ഡുണസ. അതനിടന്റെ ടചേയര്മഭാന സലാംസഭാന ജലവനിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രനിയഭാണസ.  ഈ
ചേര്ച്ചയനില് വനതസ അതഭാണസ.  

മനി  .   സതീകര് : അങ്ങസ കപഭായനിന്റെസ ഓഫെസ ഓര്ഡര് പറയണലാം.

ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന: സര്, അതഭാണസ സഭടയ ടതറ്റനിദരനിപനിച്ചതസ.

മനി  .    സതീകര്:  ഏതസ  ചേടപ്രകേഭാരമഭാണസ  കപഭായനിന്റെസ  ഓഫെസ  ഓര്ഡര്
ഉനയനിക്കുനതസ? 

ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന: സര്, 307 പ്രകേഭാരമഭാണസ ഉനയനിക്കുനതസ.  ഈ
കബഭാര്ഡസ കയഭാഗലാം കൂടഭാടത ഏകേപക്ഷതീയമഭായനി ടവളലാം ഇകങ്ങഭാടസ ഒഴുക്കുകേയഭാണസ ടചേയതസ.
കകേരളതനിടന്റെ  ചേരനിത്രതനില്  ഇനവടര  മഴകഭാലതസ  പറമ്പനിക്കുളത്തുനനിനസ
കകേരളതനികലയ്ക്കുള ടവളലാം കേനഭാല് വഴനി തുറനവനിടനിടനില്ല.

* ബഹമഭാനടപട  സതീകറുടട  ഉതരവനിന  പ്രകേഭാരലാം   (30-8-2018-ടല  ഫെയല്  നമ്പര്  4972/

ഇ.ബനി./2018/നനി.ടസ.) കരഖയനില് നനിലനനിര്തഭാന തതീരുമഭാനനിച
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മനി  .   സതീകര്: വസ്തുതഭാവനിരുദമഭായ കേഭാരവങ്ങളുടണങ്കെനില് പരനികശഭാധനിച്ചസ നടപടനി
സഗതീകേരനികഭാലാം*.

ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന: സര്, ഇകഭാരവലാം സലാംബനനിച്ചസ ബഹമഭാനടപട
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രനിയല്ല,  ബഹമഭാനടപട മുഖവമന്ത്രനിയഭാണസ മറുപടനി പറകയണതസ.
എങ്കെനിലലാം  അകദ്ദേഹലാം  സഭടയ  ടതറ്റനിദരനിപനിച്ചതുടകേഭാണഭാണസ  സഭഭാകരഖയനില്
ഉണഭാകേരുടതനസ പറയുനതസ.  

ശതീ  .   മഭാതത്യു ടനി  .   കതഭാമസസ: സര്, ഇവനിടട എടുത തതീരുമഭാനമനുസരനിച്ചസ ടവളളലാം
കേടതനിവനിടഭാന സമ്മേതനിച്ച കേഭാരവങ്ങളഭാണസ ഞഭാന സൂചേനിപനിച്ചതസ.  ഓകരഭാ ഘടതനിലലാം
നടതനിയ  പ്രവൃതനികേടള  സലാംബനനിച്ചസ  സമയലാം  എടുക്കുടമനളളതുടകേഭാണഭാണസ
ഞഭാന  പറയഭാതതസ.  19-7-2018  മുതല്തടന  കജഭായനിന്റെസ  വഭാടര്  ടറഗുകലറ്ററനി
കബഭാര്ഡനിടന്റെ  ടചേയര്മഭാന  എന  നനിലയനില്  കേതനിടപഭാടുകേള  നടതനിയനിടണസ,
ആവശവടപടനിടണസ.   എനനിടലാം  അവസഭാനലാം  ടവളലാം  കൂടുതലഭായനി  വനകപഭാഴഭാണസ
അവര്കസ കൂടുതലഭായനി തുറനവനികടണനി വനടതന കേഭാരവമഭാണസ ഞഭാന സൂചേനിപനിച്ചതസ.

മുല്ലടപരനിയഭാറനില്   ടവളലാം  136  അടനിയഭായകപഭാളതടന  ഡനിസ്ചേഭാര്ജസ
ടചേയണടമനസ  നമ്മേള  ആവശവടപടടങ്കെനിലലാം  തമനിഴസ നഭാടസ  അതസ  പരനിഗണനിച്ചനില്ല.
എനഭാല്  പ്രകതവകേ  പരനിധനിക്കുകശഷലാം  അവര് ആരലാംഭനിച,  ഇകപഭാള  ഡനിസ്ചേഭാര്ജസ
ഉണസ. 26-8-2018-ടല കേണകനുസരനിച്ചസ 139.25 അടനിയഭാണസ ജലനനിരപസ. അതനിടന്റെ
വനിശദഭാലാംശങ്ങളനികലയസ  കേടക്കുനനില്ല.  മലമ്പുഴ  ഡഭാലാം  തുറനതസ  സലാംബനനിച്ചഭാണസ
പ്രധഭാനമഭായനി ആകക്ഷപമുണഭായതസ.  അതനിടന്റെ പരമഭാവധനി സലാംഭരണകശഷനി  115.06
മതീറ്ററഭാണസ. 19-7-2018-ല് ടലവല് 113 മതീറ്ററനില് എതനിയകപഭാള ആദവ മുനറനിയനിപ്പുലാം
25-7-2018-ല് ടലവല് 114 മതീറ്ററനില് എതനിയകപഭാള രണഭാലാം മുനറനിയനിപ്പുലാം 114.65
മതീറ്ററനില്  എതനിയകപഭാള  മൂനഭാലാം  മുനറനിയനിപ്പുലാം  നല്കുകേയുണഭായനി.  31-7-2018-ല്
പത്ര  മഭാധവമങ്ങളനിലൂടട  മുനറനിയനിപ്പുലാം  മടറ്റല്ലഭാ  നടപടനികമങ്ങളുലാം  നല്കേനിയതനിനു
കശഷലാം  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുടട  സഭാനനിദവതനില്  ആഗസസ  1-നസ  രഭാവനിടല  11.00
മണനികയഭാടുകൂടനി  മലമ്പുഴ  ഡഭാലാം  തുറക്കുകേയുണഭായനി.  ഡഭാമനികലയസ  ഒഴുകേനിടയതനി
ടകഭാണനിരനിക്കുന ജലതനിടന്റെ അളവസ കേണകഭാകനി ഡഭാലാം തുറനസ ആവശവമഭായ ജലലാം
ഒഴുകനിടകഭാണനിരുന.  എനഭാല്  ആഗസസ  8-നസ  ഉണഭായ  ശകമഭായ  മഴയുലാം
വൃഷ്ടനിപ്രകദശത്തുണഭായ  ഉരുളടപഭാടലലാംമൂലലാം  ഡഭാമനിടല  ജലനനിരപസ  ഭയഭാനകേമഭായനി
ഉയരുകേയുലാം ജനില്ലഭാ കേളകര് ജനില്ലഭാ ദുരന്തനനിവഭാരണ അകതഭാറനിറ്റനി എനനിവടര വനിവരലാം
അറനിയനിക്കുകേയുലാം കേഴനിയുനത്ര മുനറനിയനിപ്പുകേളുലാം മുനകേരുതലകേളുലാം സഗതീകേരനിചടകേഭാണസ
ഡഭാമനിടല ജലവനിതഭാനലാം കമഭാതതീതമഭായനി അളവകേളനില് മഭാറ്റലാം വരുതനി തുറനവനിടഭാന
നനിര്ബനനിതമഭാവകേയുമഭാണസ ഉണഭായതസ.

* ബഹമഭാനടപട സതീകറുടട ഉതരവനിനപ്രകേഭാരലാം  (30-8-2018-ടല ഫെയല് നമ്പര്  4972/  ഇ.ബനി./
2018/നനി.ടസ.)  കരഖയനില് നനിലനനിര്തഭാന തതീരുമഭാനനിച  
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ഡഭാമനിടല  ജലവനിതഭാനലാം  പരമഭാവധനി  സലാംഭരണകശഷനിയഭായ  115.06
മതീറ്ററനില്നനിനസ  30  ടസന്റെതീമതീറ്റര്  വടര  അധനികേലാം  ഉയര്ന  സഭാഹചേരവതനിലഭാണസ
ഇപ്രകേഭാരലാം ടചേയതസ. ഉരുളടപഭാടല്മൂലമുണഭായ അവനിചേഭാരനിതവലാം നനിയന്ത്രണഭാതതീതവമഭായ
സഭാഹചേരവലാംമൂലമഭാണസ  8-ാം തതീയതനി  ഷടര് അധനികേലാം തുറകകണനിവനടതനളതസ
ഒരു യഭാഥഭാര്തവമഭായനി നമ്മുടട മുമ്പനില് നനില്ക്കുകേയഭാണസ.  ഇത്രയുലാം കേഭാരവങ്ങളഭാണസ
പ്രധഭാനമഭായുലാം  മലമ്പുഴ,  മുല്ലടപരനിയഭാര്,  തണതീര്മുകലാം,  കതഭാടപളനി  എനതീ
ഡഭാമുകേളുടട തുറകലനിടന സലാംബനനിച്ചസ സൂചേനിപനിച്ചതസ.  ഡഭാമുകേള തുറനവനിടതനിടന
കുറ്റടപടുതഭാന  കേഴനിയനില്ല.   നനിയമതനില്  'act  of  God'  എടനഭാരു  ഭഭാഷയുണസ.
നമ്മുടട കേയനില് നനില്കഭാത പ്രകൃതനിദുരന്തമുണഭായകപഭാള ഒരുമനിചനനിനസ അതനിടന
കനരനിടതുകപഭാടല  ഇനനിയുള  പ്രവൃതനികേടളയുലാം  കനരനിടണടമനഭാണസ  എനനികസ
അഭവര്തനികഭാനുളതസ. 

മന്ത്രനിമഭാര്  തമ്മേനില്  എകന്തഭാ  തര്കമുണഭാടയന  രതീതനിയനില്  ഇവനിടട
സലാംസഭാരമുണഭായനി.  ഇതസ  ഇടതുപക്ഷ  ജനഭാധനിപതവ  മുനണനി  ഗവണ്ടമന്റെഭാണസ.
മന്ത്രനിമഭാര്  ഒടതഭാരുമകയഭാടടയഭാണസ  ഈ  ദുരന്തടത  കനരനിടഭാന  ശമനിച്ചതസ.
ഒരഭനിപ്രഭായ  വവതവഭാസവലാം  ഇകഭാരവതനിലണഭായനിടനില്ല.  ബഹമഭാനടപട  ലവദത്യുതനി
വകുപ്പുമന്ത്രനിയുടടയുലാം മുഖവമന്ത്രനിയുടടയുലാം അറനികവഭാടുലാം അലാംഗതീകേഭാരകതഭാടുലാം കൂടനിയഭാണസ
ജൂലല മഭാസതനില് ഞഭാന ഇടുകനിയനില് കപഭായതസ.  ഇടുകനി ഡഭാലാം തുറനവനികടണ
സഭാഹചേരവമുണഭായഭാല് ടവളലാം ഒഴുകനിടന തടസടപടുത്തുന എടന്തങ്കെനിലമുടണങ്കെനില്
അതസ  ഒഴനിവഭാക്കുന കേഭാരവടതക്കുറനിച്ചസ ആകലഭാചേനികഭാനഭാണസ കപഭായതസ.  ബഹമഭാനടപട
കറഭാഷനി  അഗസനിന,  എലാം.എല്.എ.  എകനഭാടടഭാപമുണഭായനിരുന.  ഞങ്ങള  ഒരുമനിച്ചഭാണസ
പത്രകഭാടര കേണതസ. പത്രകഭാകരഭാടസ സലാംസഭാരനിച്ചതസ ഇകപഭാഴുലാം  യു ടമ്മ്യൂബനിലണസ. ജനില്ലഭാ
കേളകര് അടകലാം ഞങ്ങള ടചേറുകതഭാണനി  ബസസ  സഭാന്റെനില്കപഭായനി   ഒരുമനിചനനിന.
ബസസ സഭാന്റെസ ഇകപഭാള ടപഭാളനികകണഭാ, അകതഭാ ടവളലാം തുറനവനിടുകമ്പഭാള തനനിടയ
കപഭായഭാല് മതനികയഭാ എനതുളടപടട ഇറനികഗഷന ഉകദവഭാഗസരുടട സഭാനനിദവതനില്
ചേര്ച്ച  ടചേയഭാന  കപഭായതസ  തര്കമുണഭായനിടല്ല,  മറനിച്ചസ  പരസരധഭാരണകയഭാടുലാം
ഏകകേഭാപനകതഭാടടയുമുള പ്രവര്തനതനിടന്റെ ഭഭാഗമഭായഭാണസ ഈ രണസ വകുപ്പുകേളുലാം
ഒരുമനിച്ചസ പ്രവര്തനിച്ചതസ. ഒരു ആശയക്കുഴപവലാം ഈ മന്ത്രനിമഭാര് തമ്മേനിലണഭായനിടനില്ല. 

പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവസ  (ശതീ  .    രകമശസ  ടചേനനിതല  ):   സര്,  ഇടുകനി  ഡഭാമനിടന്റെ
ജലനനിരപസ  2397  അടനി  ആയഭാല്  ഡഭാലാം  തുറക്കുടമനസ  ബഹമഭാനടപട  ലവദത്യുതനി
വകുപ്പുമന്ത്രനി പറഞ. അങ്ങയുടട പത്രസകമ്മേളനമഭാണസ എടന്റെ കേയനിലളതസ. അണടകടസ
തുറകകണ അടനിയന്തര സഭാഹചേരവമനിടല്ലനഭാണസ അനസ പറഞ്ഞെതസ.  ഞഭാനുലാം അനസ
പടങ്കെടുതനിരുന.  ആ സമയതഭാണസ   2397  അടനി  ആയഭാല്  ഡഭാലാം  തുറക്കുടമനസ
ലവദത്യുതനി  വകുപ്പുമന്ത്രനി  പറഞ്ഞെതസ.  ഡഭാമനില്  2397  അടനി  ടവളമഭായകപഭാള
തുറനനിടല്ലനസ  മഭാത്രമല്ല  2400  അടനി  ടവളമഭായകപഭാഴഭാണസ  ഡഭാലാം  തുറനവനിടതസ.
അവനിടടയഭാണസ ഈ പ്രശ്നമുണഭായതസ. അങ്ങയുടട കസറ്റസടമന്റെസ വനനിടണസ. 
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ശതീ  .    മഭാതത്യു  ടനി  .    കതഭാമസസ:  സര്,  ഇടുകനിയനിടലയുലാം  ടചേറുകതഭാണനിയനിടലയുലാം
അണടകടകേള  നനിയന്ത്രനിക്കുനതസ  ലവദത്യുതനി  വകുപഭാണസ.  31-7-2018-നസ   2395
അടനി  ടവളമഭായനിരുന.  എടന്തങ്കെനിലലാം  ആശയക്കുഴപലാം  ഉണഭായനിരുകനഭാടയനസ
ബഹമഭാനടപട കറഭാഷനി അഗസനികനഭാടസ  കചേഭാദനിക്കുകേ.  അനസ ഒരു ദനിവസലാം ടകേഭാണസ
അവനിടട  എതനിയതസ  അര  അടനി  ടവളമഭാണസ.  അനസ  ഡഭാലാം  തുറകകണ
സഭാഹചേരവമനില്ലഭായനിരുന.  പകക്ഷ  ഡഭാലാം  തുറനവനികടണ  സഭാഹചേരവമുണഭായഭാല്
ടവളലാം  ഒഴുകുനതനിടന്റെ  തടസങ്ങള  നതീകഭാനഭാണസ  ഞഭാന  അവനിടട
എതനിയനിരനിക്കുനടതനസ  കൃതവമഭായനി  പറഞടകേഭാണഭാണസ  ജനില്ലഭാ  കേളകറുടടയുലാം
ശതീ.  കറഭാഷനി  അഗസനിടന്റെയുലാം  സഭാനനിദവതനില്  പത്രസകമ്മേളനലാം  നടതനിയതസ.
അനസ  2395  അടനി  ടവളലാം  മഭാത്രമഭാണുണഭായനിരുനതസ.  അതസ  എകപഭാള
തുറനവനിടണടമനള  കേഭാരവങ്ങള  തതീരുമഭാനനിക്കുനതസ  ലവദത്യുതനി  കബഭാര്ഡഭാണസ.
ഡഭാലാം  തുറനവനിടഭാല്  ടവളലാം  തടസമനില്ലഭാടത  ഭൂതതഭാനടകേടനിടല  ഷടര്  അടകലാം
കേടനകപഭാകുന  സഭാഹചേരവടമഭാരുക്കുകേടയന  ജലവനിഭവ  വകുപനിടന്റെ  കജഭാലനി
ടചേയഭാനഭാണസ ഞഭാന കപഭായതസ.  അല്ലഭാടത ലവദത്യുതനി വകുപനിടന്റെ അധനികേഭാരതനില്
ലകേ കേടതഭാന കവണനിയല്ല. 

ഈ  കേഭാലഘടതനില്  നനിരവധനി  വഭാടര്  സലപ്ല  സതീമുകേള
അഫെകഡഭായനിടണസ.  അതനിടന  സലാംബനനിച്ചസ  അധനികേലാം  ചേര്ച്ചയുണഭായനില്ല.   1083
വഭാടര്  സലപ്ല  സതീമുകേളനില്  504  സതീമുകേള  വടര  ഒരു  ഘടതനില്  പല
കേഭാരണങ്ങളഭാല്  അഫെകഡ ഭായനിരുന.  ചേനിലകപഭാള  ലവദത്യുതനി  ബനലാം
വനികച്ഛദനികടപട.  ചേനില  സമയതസ  കേലകല്  കൂടനി.  പമ്പുടസറകേള  മുങ്ങനികപഭായനി.
അങ്ങടന  504  എണലാം  അതഭായതസ  52.46  ശതമഭാനലാം  വടര  സതീമുകേള
പ്രവര്തനരഹനിതമഭായ സമയമുണഭായനിരുന.  അതുണഭായതസ 18-ാം തതീയതനിയഭാണസ.
അടതല്ലഭാലാം  ടറകനിലഫെ  ടചേയ.  ഇനനി  മൂനസ  ശതമഭാനലാം  കൂടനി  മഭാത്രകമ  ടറകനിലഫെ
ടചേയഭാനുള. ബഭാകനി എല്ലഭാ പ്രവൃതനികേളുലാം പൂര്തതീകേരനികഭാന കേഴനിഞ. 

കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറ്റനി  30  ശതമഭാനലാം  ആളുകേളകസ  മഭാത്രമഭാണസ  ടവളലാം
ടകേഭാടുക്കുനതസ.  ബഭാകനിയുള  ആളുകേള  കേനിണറുകേടളയഭാണസ  ആശയനിക്കുനതസ.
കേനിണറുകേള  മലനിനടപടനിടണസ.  ഈ  സമയതസ  ശുദനിയഭായ  ടവളലാം
ടകേഭാടുതനിടല്ലങ്കെനില് ഒരുപകക്ഷ കരഭാഗങ്ങള പടര്ന പനിടനികഭാനനിടയുണസ.  അങ്ങടന
വരഭാതനിരനികഭാനുള  ജഭാഗ്രത   കേഭാണനികണലാം.  ബഹമഭാനടപട  ആകരഭാഗവവകുപ്പു
മന്ത്രനിടയഭാടക  ശദനിക്കുന  വനിഷയമഭാണനിതസ.  അതുടകേഭാണസ  വഭാടര്  അകതഭാറനിറ്റനി
ശുദതീകേരനിച്ച  ടവളലാം  ലഭവമഭാകനിയഭാല്  അതസ  വനിതരണലാം  ടചേയഭാനുള
സലാംവനിധഭാനടതക്കുറനിച്ചസ  ബഹമഭാനടപട  തകദ്ദേശ  സഗയലാംഭരണ  വകുപ്പുമന്ത്രനിയുലാം
ഞഭാനുലാം  കൂടനി  ആകലഭാചേനിച്ചനിടണസ.  ബഹമഭാനടപട  മന്ത്രനി  ശതീ.  എ.  സനി.  ടമഭായതീന
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ഇനടല  ഒരു  വതീഡനികയഭാ  കകേഭാണ്ഫെറനസനിലാംഗസ  നടതനി  വഭാടര്  അകതഭാറനിറ്റനിയുടട
കസഭാഴകേളനില്നനിനസ  ശുദതീകേരനിച്ച  ടവളലാം  പരമഭാവധനി  ജനങ്ങളനിടലതനികഭാനുള
ശമമുണഭാകേണടമനസ അഭവര്തനിച്ചനിടണസ.  ജലവനിഭവ വകുപസ ഈ കേഭാലഘടതനില്
ടചേകയണ  എല്ലഭാ  കേഭാരവങ്ങളുലാം  സൂക്ഷ്മതകയഭാടട  കൃതവമഭായ  മുനറനിയനിപസ  നല്കേനി
പ്രവര്തനിച്ചനിടണസ. 

ശതീ  .   വനി  .   ഡ നി  .   സതതീശന:  സര്, അങ്ങയുടട ഡനിപഭാര്ടസടമനമഭായനി ബനടപട
ഡഭാമുകേളുടട  കേഭാരവലാം  പറഞ്ഞെനിടസ  ഡഭാമുകേള  തുറനവനിടതുടകേഭാണല്ല  ഈ
ദുരന്തമുണഭായടതന  തരതനില്  അങ്ങസ  ഒരു  കേണ്ക്ലൂഷനനികലടകതനി.  കമജര്
ഡഭാമുകേള  മുഴുവന  ഇലകനിസനിറ്റനി  കബഭാര്ഡനിടന്റെ  കേതീഴനിലഭാണസ.  ഇടുകനിയുലാം  കേകനിയുലാം
ശബരനിഗനിരനിയുലാം  ഉളടപടടയുള  കമജര്  ഡഭാമുകേള  തുറന.  അങ്ങസ  4  MCM
ടവളതനിടന്റെ  കേഭാരവമഭാണസ  പറഞ്ഞെതസ.  14-ാം  തതീയതനി  ഇടുകനി  ഡഭാമനില്
നനിനമഭാത്രലാം 43 MCM ടവളമഭാണസ തുറനവനിടതസ. മൂനസ അടനിയഭാണസ ടവളതനിടന്റെ
ഉയര്ച്ച. പനികറ്റ ദനിവസലാം 43 MCM-ല് നനിനസ 390 MCM ടവളമഭാണസ തുറനവനിടതസ.
മൂനടനി ഉയര്ച്ചയനില്നനിനസ 25 അടനി ഉയര്ച്ചയനികലയഭാണസ കപഭായതസ. ഇടതല്ലഭാലാം അങ്ങസ
ഒരുവശതസ  മറചവച.  ഡഭാമുകേടളല്ലഭാലാം  കനരടത  തുറനടവനലാം  പനിടന  ടവളലാം
വനകപഭാള  കൂടനിടയനലാം  പറഞ.  അനസ  അങ്ങസ  തുറനവനിടനിരുന  ടവളതനിടന്റെ
അളവലാം  ഇവനിടട  പ്രളയമുണഭായ  സമയതസ  അങ്ങയുടട  ഡനിപഭാര്ടസടമന്റെനിടന്റെ
ഡഭാമുകേളനില്നനിനസ  തുറനവനിട  ടവളതനിടന്റെ  അളവലാം  സലാംബനനിച്ച  കഫഭാ  ചേഭാര്ടസ
പബനിഷസ ടചേയഭാന തയഭാറുകണഭാ?

ശതീ  .   മഭാതത്യു ടനി  .    കതഭാമസസ: സര്, കഫഭാ ചേഭാര്ടസ ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ ലകേവശമുണസ.
അതസ കൃതവമഭായനി പരനികശഭാധനികഭാലാം. 

ശതീ  .    വനി  .    ഡ നി  .    സതതീശന:   സര്,  ടചേറുതുലാം  വലതുമഭായ  ഡഭാമുകേള  തമ്മേനില്
വലനിയ വവതവഭാസമുണസ. 

ശതീ  .   മഭാതത്യു ടനി  .   കതഭാമസസ: സര്,  അതനില് വലനിയ വവതവഭാസമുണസ.   15, 16, 17
തതീയതനികേളനില്  ഇറനികഗഷന  ഡനിപഭാര്ടസടമന്റെനിടന്റെ  ഡഭാമുകേളനികലയസ  ഒഴുകേനിടയതനിയ
ടവളലാം  696.785  MCM  ആണസ.  ആ  ഡഭാമുകേളനില്നനിനസ  പുറകതയ്ക്കുവനിടതസ
700.373  MCM  ആണസ.  ഡഭാമനികലയസ  വനതനികനകഭാള  അല്പലാം  കൂടുതലഭാണസ
പുറകതയ്ക്കുവനിടതസ.  ടവളലാം പുറകതയസ   വനിടഭാതനിരനികഭാന  കേഴനിയുകമഭാ?   ഡഭാമുകേള
ടപഭാടനികപഭാകേണടമനഭാകണഭാ പറയുനതസ.  ഡഭാമുകേള ടപഭാടനിയഭാല് നഭാടനിലണഭാകേഭാന
കപഭാകുന  ആപത്തുകേള  എത്ര  വലതഭാണസ.  ഈ  ആപതസ  ഒഴനിവഭാകഭാനകവണനി
696.785  MCM  ടവളലാം  വനനിടതസ  700.373  MCM  ടവളലാം  മഭാത്രലാം
പുറത്തുവനിടുകേയുണഭായനി.  ഏതഭാണസ  3.6  MCM  ടവളലാം  മഭാത്രമഭാണസ
ഒഴുകേനിടയതനിയതനികനകഭാള കൂടുതലഭായനി പുറത്തുവനിടതസ.  സലാംസഭാനടത ഡഭാമുകേള
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ഫഡസ കേണ്കട്രഭാള ഡഭാമുകേളടല്ലനസ  ആദവലാം  മനസനിലഭാകണലാം.  നമ്മുടട ഡ ഭാമുകേള
ടചേറനിയ ഡ ഭാമുകേളഭായതനിനഭാല് വഭാര്ഷനികേ മഴയുടട ടവറുലാം രണസ ശതമഭാനലാം മഭാത്രമഭാണസ
ജലകസചേന വകുപനിടന്റെ ഡഭാമുകേളനില് കശഖരനികഭാന കേഴനിയുകേ.  അങ്ങടന ഡഭാമുകേള
നനിറഞ്ഞെനിരുന  സമയതസ  696  MCM-ടന്റെ  കൂടട  നഭാലസ  മനില്ലതീമതീറ്റര്കൂടനി  മഭാത്രകമ
വനിടനിടള. വളടര സൂക്ഷ്മതകയഭാടുകൂടനിയഭാണസ ജലവനിഭവ വകുപസ ഇതസ ലകേകേഭാരവലാം ടചേയതസ.
ഇനനിയുള  സമയതസ  എല്ലഭാവര്ക്കുലാം  ശുദമഭായ  കുടനിടവളലാം  എതനികഭാനുള
പ്രവര്തനങ്ങളനില്  കൂടഭായ  പരനിശമമുണഭാകേണലാം.  അതനിനസ  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുടടയുലാം
തകദ്ദേശ ഭരണ സഭാപനങ്ങളുടടയുലാം സഹഭായലാം വലനിയകതഭാതനിലണഭാകേണലാം.  ബഹമഭാ
നടപട  തകദ്ദേശസഗയലാംഭരണ  വകുപ്പുമന്ത്രനി  അതനിനുള  നനിര്കദ്ദേശലാം  ടകേഭാടുതനിടണസ.
അതസ  ഫെലപ്രദമഭാകഭാനുള  നടപടനികേളനില്  എല്ലഭാവരുലാം  പങ്കുകചേരണടമനസ  ഞഭാന
അഭവര്തനിക്കുന.

റവനമ്മ്യൂവലാം  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം  വകുപ്പുമന്ത്രനി  (ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന  ):
സര്,  കേഭാലവര്ഷഭാരലാംഭതനിനുമുമ്പസ  കമയസ  മഭാസലാം  16-ാം  തതീയതനികയഭാടുകൂടനി
കേഭാലവര്ഷടകടുതനി  കനരനിടുനതനിനഭാവശവമഭായ  മുടനഭാരുകങ്ങള  ഡനിസഭാസര്
മഭാകനജ് ടമന്റെനിടന്റെ  കനതൃതഗതനില്  ആരലാംഭനിച്ചനിരുനതഭാണസ.  ജനില്ലഭാ  കേളകര്മഭാര്കസ
ഏതഭാണസ നഭാല്പതനിയകഞഭാളലാം നനിര്കദ്ദേശങ്ങളടങ്ങനിയ കുറനിപ്പുകേള  16-5-2018-ടന്റെ
കയഭാഗതതീരുമഭാനമനുസരനിച്ചസ  നല്കേനിയനിരുനതഭാണസ.  ഇതവണ  29-5-2018-നസ
കേഭാലവര്ഷലാം  ആരലാംഭനിച്ചനിരുന.  കേഭാലവര്ഷലാം  ആരലാംഭനിച്ചസ  ഏതഭാനുലാം  ആഴ്ചകയഭാളലാം
നതീണനനിനകപഭാള  പനിനതീടസ  മഴയുടട  ശകനി  അല്പലാം  കുറയുകേയഭാണസ  ടചേയതസ.
9-7-2018  മുതല് മഴ വതീണലാം ശകമഭായനി തുടര്ന.  ജൂലല മഭാസലാം  16, 17  തതീയതനി
കേളനില് വലനിയ കതഭാതനില് മഴയുണഭാവകേയുലാം കുടനഭാടസ  ഉളടപടടയുള പ്രകദശങ്ങള
ടവളതനില്  മുങ്ങുന  സഭാഹചേരവമുണഭാവകേയുലാം  ടചേയ.  കകേഭാടയലാം,  അപര്
കുടനഭാടനിടന്റെ ഭഭാഗമഭായ പതനലാംതനിട ജനില്ലയനിടല തനിരുവല്ല പ്രകദശ മുളടപടടയുള
സലങ്ങള മുങ്ങനികപഭായതസ അതരടമഭാരു സഭാഹചേരവതനിലഭാണസ. അതനിടനത്തുടര്നസ
വനിവനിധ സനര്ഭങ്ങളനില് നടതനിയനിടള പ്രവര്തനങ്ങടള സലാംബനനിചള വതീഡനികയഭാ
കകേഭാണ്ഫെറനസനില് മുഖവമന്ത്രനിയുലാം റവനത്യു  വകുപ്പുമന്ത്രനിയുടമല്ലഭാലാം പടങ്കെടുതസ  കേഭാല
വര്ഷതനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വനിവനിധ  ജനില്ലകേളനില്  നടക്കുന  സലാംഭവങ്ങടളക്കുറനിചള
പരനികശഭാധനകേളുലാം അഭനിപ്രഭായങ്ങളുലാം അപകപഭാള ആരഭായുനതനിനുകവണനി പ്രകതവകേമഭായനി
ശദനിക്കുകേയുണഭായനി.  ബഹമഭാനവനഭായ  മുഖവമന്ത്രനി  പ്രകമയഭാവതരണതനില്  ചൂണനി
കഭാണനിച്ചതു കപഭാടല ആഗസസ മഭാസലാം  8-ാം തതീയതനി മുതല്  ആരലാംഭനിച്ച ശകമഭായ
മഴ തുടര്ച്ചയഭായനി ടപയസ  കകേരളടത ഏതഭാണസ ടവളതനില് മുകനികളയുകേയഭാണു
ണഭായടതനസ  എല്ലഭാവര്ക്കുമറനിയഭാലാം. ആഗസസ  14,  15,  16,  17  തതീയതനികേളനിലഭാണസ
ടവളടപഭാകലാം  രൂക്ഷമഭായതുലാം  വലനിയകതഭാതനിലള   ബുദനിമുടകേള ഉയര്നവനതു
ടമനളതഭാണസ നമ്മുടട അനുഭവലാം. അതനിടനത്തുടര്നസ നനിരവധനി ദുരന്തങ്ങളുണഭായനി.
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ഇകപഭാള ചേര്ച്ച ടചേയതനില് ഏറ്റവലാം പ്രധഭാനടപട കേഭാരവലാം പ്രളയലാം മഭാത്രമഭാണസ.
കൂടഭാടത ഏതഭാണസ  414  ഉരുളടപഭാടലകേള നമ്മുടട സലാംസഭാനത്തുണഭായനി.  അതസ
ഏറ്റവലാം കൂടുതല് നടനതസ ഇടുകനി ജനില്ലയനിലഭാണസ.  അതുകപഭാടല വയനഭാടസ, മലപ്പുറലാം,
പഭാലകഭാടസ,  കകേഭാഴനികകഭാടസ,  കേണ്ണൂര്  എനതീ  ജനില്ലകേളനിലമുണഭായനി.  എണതനില്
വവതവഭാസമുടണങ്കെനിലലാം  ഇന  ജനില്ലകേളനിടലഭാടക   ദുരന്തങ്ങളുണഭായനി.  1800-ല്പരലാം
ഉരുളടപഭാടലല്ലഭാത ടചേറനിയകതഭാതനിലള മണനിടനിച്ചനില് ഇടുകനിയനില് മഭാത്രമുണഭായനി.
അങ്ങടന മണനിടനിച്ചനിലനിടന്റെയുലാം ഉരുളടപഭാടലനിടന്റെയുലാം ഫെലമഭായനിടഭാണസ  മരണസലാംഖവ
കൂടഭാന  കേഭാരണമഭായടതനഭാണസ  കേണക്കുകേള  പരനികശഭാധനിച്ചഭാല്  വവകമഭാകുനതസ.
പ്രളയതനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി   ടവളലാം  വനതുമൂലമഭാണസ  483  ആളുകേള  മരനിച്ചടതനസ
പറയുന കേണകസ ശരനിയല്ല.   അതസ 29-5-2018 മുതല് ഇകനഭാളമുള കേണകഭാണസ.
ആഗസസ  8-നസ  കശഷലാം  നടനനിടള  മരണങ്ങളുടട  കേണകസ  കനഭാകനിയഭാല്  331
കപരനില്   14 കപടര  കേഭാണഭാതഭായനിടണസ.  29-5-2018  മുതല്  പരനികശഭാധനിച്ചഭാല്
ടവളതനില് മുങ്ങനി മരനിച്ചവര് ആടകേ  190  എണമഭാണസ.  അതുകപഭാടല  landslide-
ടന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  151  കപരഭാണസ  മരനിച്ചതസ.  ഇന  കേഭാലയളവനില്  മറ്റസ  വനിഭഭാഗതനില്
മരനിച്ചനിടളവര്  142  എണമഭാണസ.   ഇടതല്ലഭാലാം  കചേര്നഭാണസ  483  മരണലാം
എനപറയുനതസ.  ഏതസ  മരണവലാം  ദു:ഖകേരമഭാണസ;  എങ്ങടന  മരനിച്ചതഭായനിരുനഭാലലാം
ഇന  കേഭാലയളവനിലണഭായ   മരണടത  നനിസഭാരമഭായനി  പറയഭാന  കവണനിയല്ല,
യഥഭാര്തതനില്  ടവളതനില്  മുങ്ങനി  മരനിച്ചവരുടട  എണലാം  190  എണമഭാടണനസ
വവകമഭാക്കുനതനിനുകവണനിയഭാണസ  ഞഭാനനിതസ  പറഞ്ഞെതസ. 412-ലധനികേലാം ഉരുളടപഭാട
ലണഭായതസ  വലനിയകതഭാതനില്  ആളനഭാശവലാം  സമ്പതനിടന്റെ  നഷ്ടവലാം  കൃഷനിനഭാശവലാം
സര്വസഗവലാം നഷ്ടടപടുന ഒരു സഭാഹചേരവമുണഭാകനിയനിടണസ.  

ഇവനിടട  ബഹമഭാനവനഭായ  പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവലാം  ശതീ.  ലഹബനി  ഇനഡനുലാം
ശതീ.  പനി.  ടകേ.  ബഷതീറുലാം  ഉളടപടടയുളള അപൂര്വലാം ആളുകേള   കവണതുകപഭാടല
ശദയുണഭായനില്ല എനസ ചൂണനികഭാണനിച.  അതല്ലഭാടത മറ്റഭാരുലാം ഇന കേഭാരവങ്ങടളക്കുറനിച്ചസ
പറഞ്ഞെനിടനില്ല.  റവനമ്മ്യൂ വകുപനിടന സലാംബനനിച്ചനിടകതഭാളലാം ഇതനിടന്റെ ഏകകേഭാപനവലാം
പ്രവര്തനവലാം നടത്തുനതനില്, 16-5-2018 ടതഭാടസ ഇകങ്ങഭാടള പ്രവര്തനങ്ങളനില്
വനിവനിധ സനര്ഭങ്ങളനിലഭായനി നടതനിയനിടള ജനില്ലഭാതലതനിലള ഒരുകങ്ങള, ജനില്ലഭാ
തലതനില്  കേളകര്മഭാരുടട  കനതൃതഗതനില്  നടതനിയനിടള  കേഭാലവര്ഷടകടുതനി
കനരനിടുനതനിനു  കവണനിയുള  പ്രവര്തനങ്ങള,  ആഗസസ  8-നസ  കശഷമുള
സലാംഭവങ്ങള രൂക്ഷമഭായകപഭാള ആഗസസ 9-ാം തതീയതനികയഭാടുകൂടനി ടസകകടറനിയറ്റനില്
അഡതീഷണല്  ചേതീഫെസ  ടസകടറനി  (റവനമ്മ്യൂ)യുടട  കനതൃതഗതനില്  ആരലാംഭനിച്ചനിടള
കേണ്കട്രഭാള  റൂലാം,  അതനിടന്റെ  കനതൃതഗതനില്  നടനനിടള  മറ്റസ  കേഭാരവങ്ങള
എനനിവടയല്ലഭാലാം  പരനികശഭാധനിച്ചഭാല്   ഡനിപഭാര്ടടമന്റെസ   ഇന  പ്രവര്തനതനില്
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എടന്തല്ലഭാലാം തരതനിലള കേഴനിവകേള പ്രകയഭാഗനിച്ചനിടടണനസ കേഭാണഭാന കേഴനിയുലാം.  ഒരു
കേഭാരവലാം  ഉറപഭാണസ.   ഇവനിടട  നടന  കേഭാരവങ്ങളനിടലല്ലഭാലാം    ജനങ്ങളുടട  വലനിയ
കതഭാതനിലള സഹകേരണമുണഭായനിടണസ.  ഭരണ-പ്രതനിപക്ഷ വവതവഭാസമനില്ലഭാടത ഇന
സനര്ഭതനില് ജതീവനരക്ഷഭാ പ്രവര്തനതനിനുള സഹകേരണമുണഭായനിടണസ,   റനിലതീഫെസ
പ്രവര്തനങ്ങടള സഹഭായനിച്ചനിടണസ,  വനിവനിധ സനദ സലാംഘടനകേളുടട പ്രവര്തനമുണസ.
ഇതനിടനല്ലഭാമപ്പുറതസ  കനരടത  പറഞ്ഞെതുകപഭാടല  സലാംസഭാനത്തുളള  കസനഭാ
വനിഭഭാഗങ്ങളുടട,  കപഭാലതീസനിടന്റെ,  ഫെയര്കഫെഭാഴസ  ഉളടപടടയുളതനിടന്റെ,  എല്ലഭാലാം
പറയുകമ്പഭാഴുലാം  റവനത്യു  ഡനിപഭാര്ടടമന്റെനിടല  18,000-കതഭാളലാം  വരുന ജതീവനകഭാരുലാം
ടസകകടറനിയറ്റസ  മുതല്  വനികല്ലജസ   ഓഫെതീസനിടല  വനികല്ലജസ  അസനിസനമഭാരുലാം
വനികല്ലജസ മഭാനുലാം  ഉളപടടയുളവരുടട  പ്രവര്തനവലാം  ഉടണനളള  യഭാഥഭാര്തവലാം
മറകഭാതനിരനികണലാം.  ഇടതല്ലഭാലാം  എല്ലഭാവരുടടയുലാം  സഹകേരണകതഭാടട  നടത്തു
നടവനസ  പറയുകമ്പഭാഴുലാം  അതനിനസ  കനതൃതഗപരമഭായനി  ചുമതല വഹനികഭാന കകേരളതനില്
ഇന  കേഭാലയളവനിലണഭായതസ  ബഹമഭാനടപട  മുഖവമന്ത്രനിയഭാടണനതസ  അടനിവരയനിടസ
പറകഞ്ഞെ  മതനിയഭാകൂ.  റവനമ്മ്യൂ  വകുപനിനകല്ല  അതനിടന്റെ  ചുമതലടയനസ  പലരുലാം
കചേഭാദനിക്കുകേയഭാണസ.   നമ്മേടളല്ലഭാലാം  ജനനിക്കുനതനിനുമുമ്പസ  1924-ലഭാണസ  കകേരളതനില്
ടവളടപഭാകമുണഭായതസ.  നമുകസ  അനുഭവമനില്ല;  വഭായനിചള  അറനിവമഭാത്രലാം
വചടകേഭാണഭാണസ എല്ലഭാവരുലാം പറയുനതസ. ഇന സഭയനിലനിരനിക്കുന ആളുകേളകഭാര്ക്കുലാം
ഇനനി ഇതരടമഭാരു ദുരന്തടത കനരനികടണനിവരനികേയനിടല്ലനലാം ഞഭാന കേരുതുകേയഭാണസ.
അത്ര  അതതീവ  ഗനരവതരമഭായ  ഒരു  ദുരന്തലാം,  മഹഭാപ്രളയലാം,  അടല്ലങ്കെനില്
നഭാടനിടനയഭാടകേ വനിറങ്ങലനിപനിച്ചസ ആഗസസ 16-ാം തതീയതനി മുതല് 25- തനിരുകവഭാണനഭാള
വടരയുള ദനിവസങ്ങളനില് നടനനിടള പ്രവര്തനങ്ങള പരനികശഭാധനിച്ചഭാല് കേഭാണഭാന
കേഴനിയുലാം.  ഇതനിടനടയല്ലഭാലാം  കൂടനികയഭാജനിപനിചടകേഭാണള  പ്രവര്തനലാം  റവനത്യു
ഡനിപഭാര്ടടമന്റെനിനസ  മഭാത്രലാം  സഭാധവമഭാകുന  കേഭാരവമല്ല;  ഞങ്ങളഭാരുലാം  അങ്ങടന
അവകേഭാശടപടുനനില്ല.  കകേരളതനിടല  ഏകകേഭാപനടമനസ  പറയുനതസ  നമ്മേള  ഒരനികലലാം
കേണനിടനില്ലഭാതതഭാണസ. ഇന ഗവണ്ടമന്റെനിടല മുഴുവന ടഎ.എ.എസസ./ ടഎ.പനി.എസസ.
ഉകദവഭാഗസരുമുളടപടട  ഏതസ  വകുപനിടന്റെ  ഉകദവഭാഗസടനനസ  കനഭാകഭാടത
കകേരളതനിടല  മുഴുവന  ജതീവനകഭാടരയുലാം  രഭാവനിടലയുലാം  ലവകുകനരവലാം  ഒനനിച്ചസ
അവകലഭാകേന  കയഭാഗങ്ങളനില്  പടങ്കെടുപനിചടകേഭാണസ  ഓകരഭാ  പ്രശ്നങ്ങടളക്കുറനിചലാം
പരനികശഭാധനിച്ചസ  തതീരുമഭാനടമടുതസ,  ഏകതതസ  ഇടങ്ങളനില്  ഏതസ  സലാംഭവലാം
നടക്കുനടവനസ  മനസനിലഭാകനി  തല്സമയലാം  ഇടടപടടകേഭാണസ  കനതൃതഗപരമഭായ
ചുമതല വഹനിച്ച ബഹമഭാനവനഭായ കകേരളതനിടന്റെ മുഖവമന്ത്രനിക്കുലാം ഇന സര്കഭാരനിനുലാം
കേനിടനിയ അലാംഗതീകേഭാരതനിനുള അസഹനിഷ്ണുതയുടടയുലാം പ്രതനികഷധതനിടന്റെയുടമഭാടക
ഭഭാഗമഭായനിടഭാണസ ഇതരലാം പ്രചേരണങ്ങള ഇകപഭാള നടക്കുനടതനളതസ ഉറപഭാണസ.
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അതല്ലഭാടത ഒരു കചേഭാദവതനിടന്റെയുലാം ആവശവലാം ഇകപഭാഴനില്ല. (.........ബഹളലാം...........)
ഒരു കചേഭാദവവലാം  ഇകപഭാള  പ്രസകമല്ല.   ആര്ക്കുലാം  സഹനികഭാന  കേഴനിയഭാതവനിധലാം
ഇതനില് മടറ്റഭാരു പ്രശ്നവമനില്ല.  ഇന കേഭാരവങ്ങടളഭാടക ഭലാംഗനിയഭായനി നടക്കുകമ്പഭാള ആ
പ്രവര്തനതനില് പങ്കെഭാളനികേളഭായവര് തടന ഇതരലാം പ്രവര്തനങ്ങള പൂര്തതീകേരനിച്ച
സമയതസ  അതനിടനക്കുറനിച്ചസ  ആകക്ഷപകേരമഭായ  രതീതനിയനില്  പറയുനതസ  ഏറ്റവലാം
കമഭാശമഭായ കേഭാരവമഭാടണനഭാണസ എനനികസ ചൂണനികഭാണനികഭാനുളതസ. ബഹമഭാനടപട
പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവസ ഇവനിടട ചൂണനികഭാണനിച്ച ഒരു കേഭാരവമുണസ.  അകദ്ദേഹലാം  റവനമ്മ്യൂ
വകുപ്പുമന്ത്രനി  പറഞ്ഞെ  കേഭാരവങ്ങള  വനിശഗസനിക്കുനനില്ലഭാടയനസ  പറഞ.  ആരസ
വനിശഗസനിക്കുന  വനിശഗസനിക്കുനനില്ല  എനളതല്ല,  ഇന  നഭാടസ  വനിശഗസനിക്കുന
ടവനളതസ  ഞങ്ങളകസ ഉറപഭാണസ.  

സലാംസഭാനതസ  സനജനവകറഷന  ടകേഭാടുക്കുടമനസ  റവനമ്മ്യൂ  വകുപ്പുമന്ത്രനി
പറഞ്ഞെനിടസ  ആര്ക്കുലാം  ടകേഭാടുക്കുനനില്ല  എനഭാണസ   പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവസ  പറഞ്ഞെതസ.
എവനിടട  നനിനഭാണസ  ബഹമഭാനവനഭായ  പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവനിനസ  ഇന  വനിവരമുണഭാ
യടതനസ  അറനിയനില്ല.  ആരഭാണസ  ആ  വനിവരലാം  ടകേഭാടുതടതനറനിയനില്ല.  2,70,397
കുടുലാംബങ്ങള ഇകപഭാള  സനജനവകറഷന വഭാങ്ങനിയനിരനിക്കുകേയഭാണസ.  അതനിനുപുറകമ
5  കേനികലഭാഗ്രഭാലാം  അരനി വതീതലാം വതീണലാം വഭാങ്ങുകേയഭാണസ.  കറഷന വനിതരണലാം ആഗസസ
മഭാസതനില്  76 ശതമഭാനലാം  നടനനിരനിക്കുകേയഭാണസ.  അതുകപഭാടല  92  ശതമഭാനലാം
പ്രകയഭാറനിറ്റനിയുള എ.എ.ലവ കുടുലാംബങ്ങളുലാം കറഷന വഭാങ്ങനികഴനിഞ. കേവഭാമ്പുകേളനില്
നനിനസ  വതീടുകേളനില്  തനിരനിടച്ചതഭാടത  നനില്ക്കുന  ആളുകേള   ചേനിലകപഭാള  കറഷന
വഭാങ്ങനിയനിടണഭാവനില്ല.  അതനിടന്റെ  കപരനില്  ആര്ക്കുലാം  കറഷന  ടകേഭാടുക്കുനനിടല്ലനലാം
റവനത്യു  വകുപ്പുമന്ത്രനി  പറഞ്ഞെനിടള  കേഭാരവലാം  നടപനിലഭായനിടനിടല്ലനലാം  വനിശഗസനിക്കുനനി
ല്ലഭാടയനലാം  പറയുനതസ  പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവനിടനകപഭാടല  വളടര  ഉതരവഭാദടപട
ഒരഭാള കേഭാണനിക്കുന വനിലകുറഞ്ഞെ അടവസ മഭാത്രമഭാകയ കേഭാണഭാന കേഴനിയൂ.  സനജനവ
കറഷന  വനിതരണലാം  ഇകപഭാഴുലാം  നടനടകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ.  വതീടനിടലതഭാത
ആളുകേള  തനിരനിച്ചസ  വതീടനിടലത്തുകമ്പഭാള  തതീര്ച്ചയഭായുലാം  അവര്ക്കുലാം  നനിശയനിച്ചനിടള
കറഷന ലഭവമഭാക്കുടമനളതനില് സലാംശയമനില്ല. 

മടറ്റഭാരു പ്രധഭാനടപട കേഭാരവലാം ബഹമഭാനടപട എലാം.എല്.എ.-മഭാര് ഏടതല്ലഭാലാം
പ്രകദശങ്ങടളയഭാണസ പ്രളയബഭാധനിത/ദുരന്തബഭാധനിത  കമഖലകേളഭായനി  ഉളടപടുതനിയനിടളള
ടതനസ അകനഗഷനിക്കുകേയുണഭായനി.  സഭയുടടയുലാം അലാംഗങ്ങളുടടയുലാം ശദയനില്ടപടുത്തുനതനിനു
കവണനി ഒരു കേഭാരവലാം ഞഭാന പറയുകേയഭാണസ.  നമ്മുടട സലാംസഭാനതസ ഏഴസ ജനില്ലകേള
(ആലപ്പുഴ, കകേഭാടയലാം, പതനലാംതനിട, എറണഭാകുളലാം, തൃശ്ശൂര്, വയനഭാടസ,  ഇടുകനി) പൂര്ണമഭായുലാം
പ്രളയബഭാധനിത/ദുരന്തബഭാധനിത  കമഖലകേളഭായനി  പ്രഖവഭാപനികഭാന  തതീരുമഭാനനിച്ചനിരനി
ക്കുകേയഭാണസ.  ഞഭാന  കനരടത  സൂചേനിപനിച്ചതുകപഭാടല  എല്ലഭാലാം  പ്രളയബഭാധനിത
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പ്രകദശങ്ങളല്ല,  മറ  ദുരന്തങ്ങള  ഉളടപടടയുള  പ്രകദശങ്ങടളയഭാണസ  ഉളടപടുതനി
യനിരനിക്കുനതസ.   മറ  ജനില്ലകേളുടട  കേണകനില്,  ടകേഭാല്ലലാം  ജനില്ലയനില്   ഏതഭാണസ
37 വനികല്ലജുകേളഭാണസ കേരുനഭാഗപളളനി,  ടകേഭാല്ലലാം,  ടകേഭാടഭാരകര,  കുനത്തൂര്, പതനഭാപുരലാം,
പുനലൂര് തുടങ്ങനിയ തഭാലൂക്കുകേളനില് ഉളടപടനിടളളതസ. മലപ്പുറലാം ജനില്ലയനില് 53 വനികല്ലജുകേളുലാം
പഭാലകഭാടസ  ജനില്ലയനില്  57  വനികല്ലജുകേളുലാം  ദുരന്തബഭാധനിത  പ്രകദശങ്ങളഭായനി
പ്രഖവഭാപനിച്ചനിടണസ.  കേണ്ണൂര് ജനില്ലയനില് ഇരനിടനി ഉളടപടട......(ബഹളലാം).... 

ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന:  സര്, ഇടതന്തസ മരവഭാദയഭാണസ?

ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന: സര്,  മരവഭാദയുടട കേഭാരവടമഭാനലാം ആരുലാം പറകയണ.
പരസരലാം  ബഹമഭാനതനിലളളതഭാണസ  മരവഭാദ.  പരസരലാം  മരവഭാദയുണഭായഭാല്
ബഹമഭാനമുണഭാകുലാം. 

മനി  .    സതീകര്  :  പ്ലതീസസ.......  പ്ലതീസസ.......  ശതീ.  വനി.  ടനി.  ബല്റഭാലാം ….  ഇരനിക്കൂ....
അകദ്ദേഹലാം വഴങ്ങുനനിടല്ലങ്കെനില് നനിര്ബനനികഭാന പറകമഭാ?

ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന:  സര്, പരസരലാം ബഹമഭാനകതഭാടുകൂടനി  പറയുകമ്പഭാള
എല്ലഭാവരുലാം മരവഭാദകയഭാടുകൂടനിയഭാണസ  പറയുകേ.  സഭയകേതസ മരവഭാദടകേട ടപരുമഭാറ്റതനിനസ
ആടരങ്കെനിലലാം  തയഭാറഭാകുടമനസ  എനനികസ  കതഭാനനനില്ല.  അങ്ങടന  ഉണഭായഭാല്
അതലാംഗതീകേരനികഭാന കേഴനിയനില്ല.  ഇകഭാരവതനില്  നമ്മേള അനുവദനിച്ചനിടളള തുകേടയ
സലാംബനനിച്ചസ  പറയുകേയുണഭായനി.  ......(ബഹളലാം)....  3800  രൂപ  ....  (ബഹളലാം).....
ഇതസ കേഴനിഞ്ഞെതനിനുകശഷലാം നനിങ്ങളുടട കചേഭാദവങ്ങള ഞഭാന കകേളകഭാലാം. 

മനി  .    സതീകര്:   ദതീര്ഘമഭായ പ്രസലാംഗങ്ങള നടനനികല്ല?   എല്ലഭാ കചേഭാദവങ്ങളുലാം
ഉനയനികടപട. 

ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന:  സര്, കകേരളതനില് ഏതഭാണസ  634.91  കകേഭാടനി രൂപ

S.D.R.F-ല് നനിനസ അനുവദനിച്ചനിടണസ.  എല്ലഭാ ജനില്ലകേളനിലലാം ആവശവമഭായ വനിധതനില്

ഇതസ നല്കേഭാനുളള  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ടചേയനിടണസ.  അതുകപഭാടല  C.M.D.R.F-ല്

നനിനളടപടട  അനുവദനിച്ചനിടളള  തുകേ  ലഭവമഭായനിടനിടല്ലന  പറയുനതനിനസ  കേഭാരണലാം

കേഴനിഞ്ഞെ 22-ാം തതീയതനി മുതലളള ദനിവസങ്ങളനിടല (ബകതീദസ, ഒഭാണലാം) ബഭാങ്കുകേളുടട

അവധനി കൂടനി അതനിടനഭാരു കേഭാരണമഭായനിരുന എനതസ വസ്തുതയഭാണസ.  അതുടകേഭാണസ

അനുവദനിച്ച  തുകേ  പൂര്ണമഭായുലാം  വനിതരണലാം  ടചേയഭാന  സഭാധനികഭാത  സഭാഹചേരവ

മുണഭായനിടണസ.  അതസ  പൂര്ണമഭായനി  വനിതരണലാം  ടചേയ്യുനതനിനുള  നടപടനികേളകൂടനി

സഗതീകേരനിക്കുനതഭാണസ. ബഹമഭാനടപട ടടഹബനി ഇനഡന,   ശതീ. പനി. ടകേ. ബഷതീര്

എനനിവടരഭാടക പറഞ്ഞെ സലങ്ങള ദുരന്തബഭാധനിത പ്രകദശങ്ങളഭായനി ഉളടപടനിടടണനസ
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ഞഭാന ഇനടല തടന ബഹമഭാനടപട എലാം.എല്.എ.-മഭാടര അറനിയനിച്ചനിടണസ. 29-ാം

തതീയതനിയഭാണസ  പുതനിയ  വനികല്ലജുകേള  ഉളടപടുതനിടകഭാണളള  ഉതരവസ  പുറടപടു

വനിച്ചനിടളടതന കേഭാരവലാം കൂടനി ഇന അവസരതനില് സൂചേനിപനിക്കുകേയഭാണസ. 

ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം  : സര്,  പഭാലകഭാടസ ജനില്ലയനിടല പുതനിയ വനികല്ലജുകേളുടട

കേഭാരവലാം  അങ്ങസ  പറഞ.   ആദവഘടതനില് ഉളടപടനിടളള  വനികല്ലജുകേളുടട  ലനിസസ

ഞങ്ങള കേണതഭാണസ.  രണഭാമടത പുതനിയ ലനിസനിടനക്കുറനിച്ചസ  അറനിയനില്ല.   എടന്റെ

നനികയഭാജകേമണ്ഡലമഭായ  തൃതഭാല  ഭഭാരതപ്പുഴ,  തൂതപ്പുഴ  എനതീ  പുഴകേളുടട

കേരയനിലളളതഭാണസ.  ഏഴസ  വനികല്ലജുകേളനില്  വലനിയ  രതീതനിയനില്  ദുരന്തലാം  ബഭാധനിച.

ഏറ്റവലാം കൂടുതലഭായനി ദുരന്തലാം ബഭാധനിച്ച ആനകര അടകമുളള വനികല്ലജുകേള പുതുകനിയ

ലനിസനിലലാം  ഇടല്ലനളളതഭാണസ  എടന്റെ പരനിമനിതമഭായ അറനിവസ.   പടഭാമ്പനി നനികയഭാജകേ

മണ്ഡലതനിലലാം അതുകപഭാടല സമഭാനമഭായ നനിരവധനി വനികല്ലജുകേള പുതനിയ ലനിസനില്

ഉളടപടനിടളളതഭായനി കേഭാണുനനില്ല.  അതുകൂടനി  ഉളടപടുതനിയഭാല് മഭാത്രടമ അര്ഹതടപട

നനിരവധനി ആളുകേളകസ ആനുകൂലവലാം കേനിടകേയുളള എന കേഭാരവലാം കൂടനി ബഹമഭാനടപട

മന്ത്രനിയുടട ശദയനില് ടകേഭാണവരനികേയഭാണസ.

ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന:  സര്,  ബഹമഭാനടപട  എലാം.എല്.എ.  പറഞ്ഞെ

ആനകര  ഇതനില്  ഉളടപടനിടണസ.   ഏടതങ്കെനിലലാം  പ്രളയബഭാധനിത  പ്രകദശങ്ങള/

ദുരന്തബഭാധനിത  കമഖല  ഉളടപടഭാതനിരുനനിടടണങ്കെനില്  അതസ  ശദയനില്ടപടുതനി

ജനില്ലഭാ കേളകകററ്റനില് നനിനള റനികപഭാര്ടകേള വരുന മുറയസ  അതുകൂടനി ഉളടപടുത്തു

നതനിനഭാവശവമഭായ നടപടനി സഗതീകേരനിക്കുനതഭാണസ.

ശതീ  .    ടകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫെസ:  സര്,  ഭരണപക്ഷവലാം  പ്രതനിപക്ഷവലാം

അറനികയടണഭാരു കേഭാരവമുണസ.  രണസ ദനിവസതനിലധനികേലാം ടവളലാം ടകേടനി നനില്ക്കുകേ,

മണനിടനിച്ചനില് തുടങ്ങനിയ കേഭാരണങ്ങളഭാല് വതീടസ വഭാസകയഭാഗവമല്ലഭാതഭായവര്കസ മഭാത്രകമ

പ്രളയടകടുതനിക്കുള  സഹഭായലാം  ടകേഭാടുകഭാന  കേഴനിയുകേയുളടവനഭാണസ  അങ്ങസ

വഭായനിച്ച  16.08.2018-ടല സര്കഭാര് ഉതരവനില് പറയുനതസ.  പ്രളയടകടുതനിമൂലലാം

വതീടസ  വനിടസ  മഭാറനി  തഭാമസനികകണനിവന  എല്ലഭാവര്ക്കുലാം  (കേവഭാമ്പനില്  കപഭായഭാലലാം

ഇടല്ലങ്കെനിലലാം)  സഹഭായലാം  ടകേഭാടുകണടമനഭാണസ  സഭയുടട  ആവശവലാം.  രണസ

ദനിവസതനിലധനികേലാം  ടവളലാം  ടകേടനി  നനില്ക്കുന  വതീടുകേളകസ  മഭാത്രകമ  സഹഭായലാം

നല്കുകേയുളടവനഭാണസ  ഉതരവനില്  പറയുനതസ.  അതസ  ശരനിയല്ല.  സഭയുടട

ടപഭാതുവനികേഭാരമഭാണനിതസ.  പ്രളയടകടുതനിമൂലലാം  ആര്ടകഭാടക  വതീടസ  മഭാറനി

തഭാമസനികകണനി വകനഭാ അവര്ടകഭാടക സഹഭായലാം ടകേഭാടുകഭാന തയഭാറഭാകേണലാം. 
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ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന:  സര്,  കേഭാലവര്ഷടകടുതനിയുടട ഭഭാഗമഭായനി  ടവളലാം
കേയറുകേകയഭാ  അതടല്ലങ്കെനില്  ഉരുളടപഭാടലണഭാകുകേകയഭാ  ടചേയസ  വതീടുകേളനില്
തഭാമസനികഭാന കേഴനിയഭാടത രണസ ദനിവസടമങ്കെനിലലാം മഭാറനി നനില്കകണനി വനവരഭാണസ
പലയനിടങ്ങളനിടലയുലാം  കേവഭാമ്പുകേളനിലളടതന  അര്തതനിലഭാണസ  അകഭാരവലാം
സൂചേനിപനിച്ചനിടളതസ.  അവനിടട  നനിനലാം  മഭാറനിതഭാമസനിച്ചതുമഭായനി  ബനടപട  റവനത്യു
ഡനിപഭാര്ടസടമന്റെനിടന്റെ റനികപഭാര്ടനിടന്റെ അടനിസഭാനതനിലഭാണസ ഇകഭാരവങ്ങള തതീരുമഭാനനി
ച്ചനിടളതസ.

ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന:  സര്, അകപക്ഷ വഭാങ്ങനിക്കുനനില്ല.

ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന:  സര്,  അകപക്ഷ വഭാകങ്ങണ കേഭാരവമനില്ല.   ഇതരലാം
ആളുകേള  ദുരന്തബഭാധനിത  കമഖലയനില്ടപടവരഭാടണന  റവനമ്മ്യൂ  ഡനിപഭാര്ടടമന്റെനിടന്റെ
റനികപഭാര്ടനിടന്റെ അടനിസഭാനതനിലഭാണസ ഇതനില് തതീരുമഭാനടമടുക്കുനതസ. 

ശതീ  .    രകമശസ  ടചേനനിതല:  സര്,  കേവഭാമ്പനില്  കപഭാകേഭാടത  ബന്ധുകളുടടയുലാം
സുഹ ഹൃത്തുകളുടടയുലാം  വതീടുകേളനില്  തഭാമസനിക്കുനവര്കസ  ആനുകൂലവലാം  നല്കുടമനസ
കനരടത  മുഖവമന്ത്രനി  പറഞ്ഞെതഭാണസ.  മഭാറനി  തഭാമസനിച്ച  എല്ലഭാവര്ക്കുലാം  സഹഭായലാം
നല്കുടമനഭാണസ ബഹമഭാനടപട മുഖവമന്ത്രനി പറഞ്ഞെതസ.  പനിടന എന്തനിനഭാണസ ഈ
ഓര് ഡര് പുറടപടുവനിച്ചതസ?

ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന:  സര്,  കപഭായനിന്റെസ  ഓഫെസ ഓര്ഡര്.  ബഹമഭാനടപട
മന്ത്രനിയുടട  പ്രസ്തഭാവനയനില്  279000  കപര്കസ  സനജനവകറഷന  ടകേഭാടുത്തുടവനസ
പറഞ.  ഞങ്ങളുടടടയഭാടക തഭാലൂകസ  മുഴുവന പ്രളയബഭാധനിത പ്രകദശങ്ങളഭാണസ.
പ്രളയബഭാധനിത പ്രകദശങ്ങളനിടല 70 ശതമഭാനലാം കറഷന കേടകേളുലാം പ്രവര്തനിക്കുനനില്ല.
കേഭാരണലാം  ടവളലാം  കേയറനി  നശനിചകപഭായനി.  ആ  കറഷന  കേടകേളക്കുപകേരമുടളഭാരു
ടമകഭാനനിസലാം സനിവനില് സലപ്ലസസ ഡനിപഭാര്ടടമന്റെസ   ഉണഭാകനിയനിടനില്ല.  അതഭായതസ
പ്രളയബഭാധനിത പ്രകദശങ്ങളനിടല  70  ശതമഭാനലാം കറഷന കേടകേളനിലൂടടയുലാം സനജനവ
കറഷന വനിതരണലാം നടക്കുനനില്ല. എവനിടടയഭാണസ 279000 കപര്കസ സനജനവകറഷന
ടകേഭാടുത്തുടവനസ  പറയുനതസ?  അതസ  വസ്തുതകേളകസ  നനിരക്കുനതഭാകണഭാ?   വസ്തുതഭാ
പരമഭായ ടതറ്റസ കമപ്രശ്നലാം ഉനയനിച്ചസ ഞഭാ ന അങ്ങയുടട ശദയനില്ടപടുത്തുന.*

മനി  .    സതീകര്:  വസ്തുതഭാ  വനിരുദമഭാടയഭാരു  കേഭാരവലാം  ബഹമഭാനടപട  മന്ത്രനി
സഭയനില് പറയുകമഭാ?  സഭാധവതയനില്ല.  അതസ പരനികശഭാധനികഭാലാം.*

* സഭഭാദവക്ഷടന്റെ  ഉതരവനിന  പ്രകേഭാരലാം  (ഫെ.നലാം.4970/ഇ.ബനി./12/9/2018/നനി.ടസ.)  കരഖയനില്
നനിലനനിര്തഭാന തതീരുമഭാനനിച.  
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മുഖവമന്ത്രനി  (  ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന  ): സര്,  അതതീവ ഗനരവമഭായ ചേര്ച്ച
തടനയഭാണസ ഇവനിടട നടനതസ.  നമുകസ വനകചേര്ന ദുരന്തലാം പരനിഹരനിക്കുനതനിനസ
ഒറ്റടകടഭായനി  നനില്ക്കുകേടയന  കകേരളതനിടന്റെ  ടപഭാതുവഭായ  വനികേഭാരകതഭാടടഭാപലാം
തടനയഭാണസ  സഭയുലാം  ഉറചനനില്ക്കുനതസ.  അതഭാണസ  ഇന  ചേര്ച്ചയനിലൂടട
വവകമഭായനിടളളതസ.   ഇതഭാണസ  നമ്മുടട അതനിജതീവനതനിടന്റെ അടനിസഭാനലാം തടന.
പകക്ഷ  ഒരു  കേഭാരവലാം,  എടന്റെ  ആമുഖ  പ്രസലാംഗതനില്  ഞഭാന  ഉനനനിപറഞ്ഞെ
പുനര്നനിര്മ്മേഭാണലാം  എതരതനിലളതഭായനിരനികണലാം  എനതസ  സലാംബനനിച്ചസ  ഒരു
കേഭാഴ്ചപഭാടസ നമ്മുടട ചേര്ച്ചയനില് ഉരുതനിരനിയണലാം എനണഭായനിരുന.  ടപഭാതുടവ ആ
ദനിശയനികലയസ  ചേര്ച്ച  നതീങ്ങനിയനില്ല  എനതഭാണസ  ഒരു  ദനര്ബലവമഭായനി  കേഭാണഭാന
സഭാധനിച്ചതസ.   ഏതഭായഭാലലാം  കൂടുതല് വനിശഭാലമഭായ  പ്ലഭാറ്റസകഫെഭാമുകേളനില്  ഇന ചേര്ച്ച
നടതനിടകഭാണകവണലാം നമ്മുടട പുനര്നനിര്മ്മേഭാണതനിടന്റെ അന്തനിമരൂപലാം നല്കേഭാന
എനതുതടനയഭാണസ  സര്കഭാര്  കേഭാണുനതസ.  ഇതുസലാംബനനിച്ച  കേരടസ  രൂപകരഖ
മന്ത്രനിസഭഭാകയഭാഗതനില്തടന  ചേര്ച്ച  ടചേയസ  മുകനഭാടകപഭാകകേണതഭായനിടണസ.
പുനര്നനിര്മ്മേഭാണപ്രവര്തനലാം  ടടവകുനതസ  ജനജതീവനിതടത  സഭാധഭാരണ
നനിലയനികലയസ  നയനിക്കുനതനിനസ  തടസമഭാകേഭാന  ഇടയുണസ.  ചേനില  കേഭാരവങ്ങള
ചേര്ച്ചയനില്  ഉയര്നവനനിടണസ,  പകക്ഷ  സഭാമ്പതനികേലാം  എങ്ങടന  സഗരൂപനികഭാലാം
എനതസ  സലാംബനനിച്ചസ   നനിര്കദ്ദേശടമഭാനലാം  ഉയര്നവനതഭായനി  കേണനില്ല.  എനഭാല്
മറ്റസ  ചേനില നനിര്കദ്ദേശങ്ങള വന.  അതസ  പരനിസനിതനികൂടനി  കേണകനിടലടുതസ  ടകേഭാണ
കവണലാം  നനിര്മ്മേഭാണപ്രവര്തനങ്ങള  നടകതണതസ  എനതഭാണസ.  നഭാലാം  ഒരു
മഹഭാദുരന്തമഭാണസ കനരനിടതസ.  അതനിടന്റെ ഭഭാഗമഭായനി വലനിയ കതഭാതനിലള ടവളടപഭാ
കമുണഭായനി,  പ്രതതീക്ഷനികഭാത തരതനിലള മടണഭാലനിപ്പുലാം മലയനിടനിച്ചനിലലാം ഉരുളടപഭാട
ലടമല്ലഭാമുണഭായനി.  അതരടമഭാരു  സഭാഹചേരവതനില്  ഈ  പ്രകദശങ്ങളനിടല
നനിര്മ്മേഭാണപ്രവര്തനങ്ങള  ഇനനിടയഭാരു  ആപത്തുണഭായഭാല്   ബഭാധനികഭാത
തരതനില് കവണലാം നടകതണതസ. ഇന പ്രകദശങ്ങളനില് നനിര്മ്മേഭാണപ്രവര്തനങ്ങള
നടതഭാന കേഴനിയുകമഭാടയനതസ  ഗനരവമഭായ വനിഷയമഭാണസ.  ഇന മഹഭാപ്രളയതനില്
മഭാത്രമല്ല,  അല്ലഭാടത തടന ടവളലാം കേയറുന സലങ്ങളനില് തഭാമസനിക്കുനവരുണസ,
ഓകരഭാ ടവളടപഭാകതനിനുലാം  അവനിടടനനിനലാം  മഭാറനിതഭാമസനികകണനിവരുനവരുണസ.
ഇന   മഹഭാപ്രളയതനില്   എത്രകതഭാളലാം  ടവളലാം  കേയറഭാന  സഭാധവതയുടണനസ
കേണനിടണസ.  വലനിയ ദുരന്തസഭാധവതയുളനിടതസ ഇനനിയുലാം ജനവഭാസലാം കവകണഭാ? 

ഉരുളടപഭാടല്  ഉണഭാകേഭാന  ഇടയനില്ല  എന  ധഭാരണയനിലഭാണസ  അവനിടട
ആളുകേള  തഭാമസനിച്ചനിരുനതസ,  പകക്ഷ   ഉരുളടപഭാടലണഭായനി.  അതുടകേഭാണസ
ഉരുളടപഭാടഭാന  സഭാധവതയുള  സലങ്ങള  കവടറയുമുകണഭാ  എനതുസലാംബനനിച്ചസ
ശഭാസ്ത്രതീയമഭായ  അകനഗഷണലാം  കവകണ?  അതനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഉരുളടപഭാടനിയ
സലങ്ങളനിലലാം ഉരുളടപഭാടഭാന സഭാധവതയുള സലങ്ങളനിലമുള ടകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണലാം
നമുകസ കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനികഭാന കേഴനിയുനതഭാകണഭാ; ഇതരലാം കേഭാരവങ്ങള ഗനരവമഭായനി
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പരനികശഭാധനികകണതുണസ.  വനിശദമഭായ  പരനികശഭാധനയ്ക്കുലാം  അകനഗഷണതനിനുലാം  കശഷലാം
മഭാത്രകമ  അതരതനിടലഭാരു  തതീരുമഭാനതനിടലതഭാന  സഭാധനിക്കുകേയുളള.
പരനിസനിതനികനിണങ്ങനിയ വനിവരസഭാകങ്കെതനികേവനിദവയുടട  സുസനിര  വനികേസനപദതനി
ആവനിഷ്കരനികകണതുണസ  എന  നനിര്കദ്ദേശവലാം  അകതഭാടടഭാപലാം  ഉയര്നവനനിടണസ.
പുനരധനിവഭാസ  നടപടനികേളകസ  അന്തഭാരഭാഷ്ട്രതലതനിലള  വനിദഗ്ദ്ധരുടട  ഉപകദശലാം
കതടണടമന  നനിര്കദ്ദേശവലാം  ഉയര്നവന.  എല്ലഭാ  വനിദഗ്ദ്ധരുടടയുലാം  ഉപകദശലാം
കതടുനതനിനസ  നമുകസ തടസടമഭാനമനില്ല. ആ ഉപകദശലാം  കൂടുതല്  നല്ല തലതനികലയസ
നമ്മുടട  നഭാടനിടന  ഉയര്തഭാന  ഉപകേരനിക്കുലാം  എനതടനയഭാണസ  കേഭാണുനതസ.
എന്തഭാകണഭാ  നല്ലതസ,  നമ്മുടട  നഭാടനിനസ  കചേരുനതസ,  നമ്മുടട  ഭഭാവനികസ  ഗുണകേരമഭാ
യനിടളതസ അതസ നമുകസ സഗതീകേരനികഭാടമനതടനയഭാണസ സര്കഭാര് കേഭാണുനതസ.

സമഗ്രമഭായ റനിസര്കവഭായര് പരനിപഭാലനലാം കവണടമന കേഭാരവലാം പറഞ.  അതസ
വസ്തുതയഭാണസ. അതുമഭായനി ബനടപട നടപടനികേളനികലയസ നഭാലാം കേടകകണതഭായനിടണസ.
ഇകപഭാള ചേനില നടപടനികേള സഗതീകേരനിച്ചനിടണസ. എനഭാല് കൂടുതല്  നല്ല രതീതനിയനിലള
റനിസര്കവഭായര്  പരനിപഭാലനലാം  നമ്മുടട  നഭാടനില്  നടകകണതഭായനിടണസ.  അന്തര്
സലാംസഭാന  റനിസര്കവഭായറുകേളുടട  കേഭാരവതനിലലാം  മറലാം  ചേനില  നടപടനികേള
ഇകപഭാളതടന  ടചേറനിയ  കതഭാതനില്  വനകേഴനിഞ്ഞെനിടണസ.  എനഭാല്  നല്ല
രതീതനിയനിലള  റനിസര്കവഭായര്  പരനിപഭാലന  നടപടനികേള  നമുകസ  സഗതീകേരനികഭാന
കേഴനികയണതഭായനിടണസ.  നമുകസ  വലനിയ  മഴയഭാണസ  ലഭനിക്കുനതസ.  മഴ  കൂടുതലള
നഭാടനിടല  കറഭാഡസ  സനിരമഭായനി  നനിലനനില്ക്കുനതനിനഭാവശവമഭായ  തരതനില്,  മഴടയ
പ്രതനികരഭാധനികഭാന  കശഷനിയുളതഭാകനി  മഭാറ്റണലാം.  ഇതരടമഭാരു  നനിര്കദ്ദേശവലാം
ഉയര്നവനനിടണസ.  അതനിനസ  ശഭാസ്ത്രതീയവലാം  ദതീര്ഘവമഭായ  പദതനി  കവണനിവരുലാം.
ഒപനിടച്ചടുക്കുന  നനില  മഭാറ്റനി  നല്ല  രതീതനിയനിലള  കറഭാഡസ  പണനിയനികലയസ
കേടകകണതഭായനിടണസ.  അങ്ങടനയഭായഭാല്  ഓകരഭാ  മഴയനിലലാം  കറഭാഡസ  തകേര്ന
കപഭാകുന അവസ നമുകസ വരനില്ല.  ഇകപഭാളതടന അങ്ങടന കുടറ  കറഭാഡുകേള
നമ്മേള  നനിര്മ്മേനിച്ചനിടണസ.  ഇനനി  കൂടുതല്  കറഭാഡുകേള  അതരതനികലയസ  മഭാകറണ
തഭായനിടണസ എനതടനയഭാണസ കേഭാണുനതസ. ഉരുളടപഭാടലണഭായ സലങ്ങളനില് ഒരു
നനിര്മ്മേഭാണവലാം  അനുവദനിച്ചനിടല്ലങ്കെനില്  അതസ  കേര്ഷകേകദഭാഹമഭാകുടമനസ
ബഹമഭാനവനഭായ ടകേ. എലാം. മഭാണനി പറഞ. കേര്ഷകേകദഭാഹലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുനകതയനില്ല.
ഇന  സലങ്ങളനില്  കൃഷനിയുലാം  മറ്റസ  കേഭാരവങ്ങളുലാം  നടത്തുനതനിനസ  ഒരു
പ്രയഭാസവമുണഭാകേനില്ല. ഉരുളടപഭാടലണഭായഭാലലാം കൃഷനിയകല്ല നശനിക്കുകേയുള.  ജതീവന
നഷ്ടടപട കപഭായഭാല് പനിടനടയഭാനലാം പകേരലാം വയഭാന കേഴനിയനില്ലകല്ലഭാ.  അതുടകേഭാണസ
അവനിടട  ജനവഭാസലാം കവകണഭാ എന കേഭാരവമഭാണസ നഭാലാം ആകലഭാചേനികകണതസ.  അതസ
ഗനരവമഭായ ഒരു പഠനതനിലൂടട കേഭാകണണ  കേഭാരവമഭാണസ.  അതുസലാംബനനിച്ചസ ഒരു
അന്തനിമവഭാകസ ഇകപഭാള കേഭാണണടമനല്ല ഉകദ്ദേശനിക്കുനതസ. 

(അദവക്ഷകവദനിയനില് മനി. ടഡപമ്മ്യൂടനിസതീകര്)
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ശതീ  .    ടകേ  .    എലാം  .    മഭാണനി:  സര്, ഞഭാന പറഞ്ഞെതസ സദുകദ്ദേശവകതഭാടുകൂടനിയഭാണസ.
ഇടുകനി  ജനില്ലയനില്  മുഴുവന  ഉരുളടപഭാടകേയഭാണസ.  270-ഓളലാം  സലങ്ങളനില്
മണനിടനിച്ചനിലലാം  നൂറസ  കേണകനിനസ  സലങ്ങളനില്   ഉരുളടപഭാടകേയുമുണഭായനി.  ആ
പ്രകദശതസ  അധനിവസനികഭാന സഭാധനികനിടല്ലനസ  പറഞ്ഞെഭാല്  എങ്ങടനയഭാണസ;
ഇടുകനിയനിലള മുഴുവന  ആളുകേളുലാം  മറ്റസ  സലങ്ങളനികലയസ  കപഭാകേകണഭാ?  അതസ
സഭാധനികനില്ല.  അതസ  സൂക്ഷനികണലാം,  ഇതനിടനതനിടരയുള  പ്രതനികരഭാധവലാം
സലാംരക്ഷണവലാം കവണലാം.  അല്ലഭാടത ആ സലങ്ങളനില് ആളുകേള അധനിവസനികരുതസ
എനപറഞ്ഞെഭാല്  ശരനിയഭാകുകമഭാ?  അതസ  വളടര  എളുപമഭാണസ.  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ
ചുമതല നനിറകവറനതനില്നനിനലാം   ഒരു  എകസപനിസലാം  ആയഭാണസ  ഞഭാന  ഇതനിടന
പരനിഗണനിക്കുനതസ.

ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന:  സര്,  ഇതഭാണസ ആടനിടന പടനിയഭാക്കുന നവഭായലാം.
അതനില്  അകദ്ദേഹലാം  വനിദഗ്ദ്ധനഭാടണനഭാണസ  ഇതസ  കേഭാണനിക്കുനതസ.  ഇടുകനിയനിലള
ആളുകേടളടയല്ലഭാലാം  ഒഴനിപനികഭാന  കപഭാകുന്നൂടവന ഭതീതനി  പരതഭാനഭാണസ  അകദ്ദേഹലാം
ശമനിക്കുനതസ.  എത്ര  തഭാഴ  രതീതനിയനിലഭാണസ  കേഭാരവങ്ങള  കേഭാണുനതസ  എനഭാണസ
എനനികസ  മനസനിലഭാകഭാന സഭാധനിക്കുനതസ.  എത്രമഭാത്രലാം അപമഭാനകേരമഭായ രതീതനിയഭാണസ
ഇടതഭാടക?  ഇവനിടട  ഒരു  മഹഭാദുരന്തലാം  നമ്മേള  അനുഭവനിച്ചനിരനിക്കുന.  അതനിടന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  കുടറകപരുടട  ശരതീരലാംകപഭാലലാം  കേഭാണഭാന  കേഴനിയഭാത  അവസയനില്
മണനിനടനിയനിലഭായനികപഭായനി.  അങ്ങടനടയഭാരു  നനില  വതീണലാം  വരഭാതനിരനികഭാന
കേരുതടലടുകകണ? നമ്മേള ഒരു പരനിഷ്കൃത സമൂഹതനിലകല്ല ജതീവനിക്കുനതസ. അതനിനസ
ആവശവമഭായ  കേരുതല്  നമുകസ  കവണടമനഭാണസ  ഞഭാന   പറഞ്ഞെതസ.  ഞഭാന
ഒനനിടന്റെയുലാം  അന്തനിമവഭാകസ  ഇകപഭാള  പറയുനനില്ല.   അതുമഭായനി  ബനടപട
വനിദഗ്ദ്ധടരവച്ചസ  ശഭാസ്ത്രതീയമഭായ  പഠനലാം  നടതണലാം.  അതനിനുകശഷലാം  എന്തഭാകണഭാ
ഉളതസ  അതസ  നമ്മേള  കേടണതണലാം.  നമ്മുടട  ആളുകേടള  ടകേഭാലയസ  ടകേഭാടുകഭാന
സഭാധനികനില്ല. അകത ഞഭാന ഇതനില് കേഭാണുനള. മടറ്റഭാരു കേഭാരവവലാം അതനിലനില്ല.  

പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവസ  (ശതീ  .    രകമശസ  ടചേനനിതല):  സര്,  ഇവനിടട  ശതീ.  ടകേ.
എലാം.  മഭാണനി അങ്ങസ  പറഞ്ഞെതനിനസ  എതനിരഭനിപ്രഭായമല്ല പറഞ്ഞെതസ.  ഒരു സര്ക്കുലര്
ഇറങ്ങനിയനിടണസ.  ഇതസ  അന്തനിമ  വഭാകല്ലഭാടയനസ  അങ്ങസ  ഇകപഭാള  പറഞ.
സഗഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം  പഠനലാം  നടതണലാം.  പ്രകൃതനിദുരന്തങ്ങളുണഭാകേഭാന  സഭാധവതയുള
കമഖലയനില്  ആളുകേള  അധനിവസനികരുതസ എനതഭാണകല്ലഭാ  അങ്ങയുടട  ഉകദ്ദേശവലാം.
അതസ പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭായനി പഠനികഭാടമനലാം അങ്ങസ പറഞ. പകക്ഷ അതനിനുമുമ്പസ ഒരു
സര്ക്കുലര് ഇറങ്ങനിയതനിടനക്കുറനിച്ചഭാണസ അകദ്ദേഹലാം ചൂണനികഭാണനിച്ചതസ.  അതസ അങ്ങസ
കേണനിടണഭാവനില്ല.  അതസ  സലാംബനനിച്ചസ  അങ്ങസ  പരനികശഭാധനികണലാം.  റവനമ്മ്യൂ  വകുപസ
പുറടപടുവനിച്ച സര്ക്കുലറഭാണസ. 
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ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:  സര്,  ഏതഭായഭാലലാം  ഉകദ്ദേശവലാം  ഞഭാന
വവകമഭാകനികഴനിഞ. അതരതനില് കേഭാരവങ്ങള നതീകഭാനഭാണസ ഉകദ്ദേശനിക്കുനതസ. നമ്മുടട
പുഴയുടട തതീരങ്ങള  എങ്ങടന ഭദമഭാകഭാന സഭാധനിക്കുലാം,  അവനിടടത കൃഷനിയുലാം വതീടുകേളുലാം
ഭഭാവനിയനില്  ഒലനിചകപഭാകേഭാത  വനിധതനിലള  സഭാഹചേരവലാം  നമുകസ  എങ്ങടനയു
ണഭാകഭാന  സഭാധനിക്കുലാം  എനനിവയുലാം  പരനികശഭാധനികകണ  കേഭാരവലാം  തടനയഭാണസ.
സലാംസഭാനതസ  ഡഭാലാം സുരക്ഷഭാ അകതഭാറനിറ്റനി നല്ല രതീതനിയനില് പ്രവര്തനിക്കുനണസ.
ഇനനി അതനിടനകഭാളുലാം കൂടുതല്  വനിദഗ്ദ്ധരുടട കസവനലാം ആവശവമുകണഭാടയനളതസ
പരനികശഭാധനിച്ചസ തതീര്ച്ചടപടുതഭാലാം.

ഇവനിടട നഭാലാം കേഭാകണണ ഒരു വസ്തുത, നമ്മുടട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്തനങ്ങളക്കു
കവണ അസലാംസ്കൃത വസ്തുകളുടട  ദനര്ലഭവലാം  വലനിയ കതഭാതനിലണസ.  ആ ദനര്ലഭവലാം
പരനിഹരനികഭാന എങ്ങടന സഭാധനിക്കുലാം,  അതനില് കനിയഭാത്മകേ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുണഭാകേ
ണടമനസ പറഞ്ഞെനിരുന. അകഭാരവതനില് ആരുലാം അഭനിപ്രഭായങ്ങള പറഞ്ഞെനിടനില്ല.  

(അദവക്ഷകവദനിയനില് മനി.  സതീകര്)

നമ്മുടട  ജതീവകനഭാപഭാധനികേളുടട  സലാംരക്ഷണവമഭായനി  ബനടപട  പ്രശ്നങ്ങടള
ക്കുറനിച്ചസ  പറയുകമ്പഭാള,  നമ്മുടട  സലാംസഭാനതസ  ആയനിരകണകനിനസ  ടചേറുകേനിട
വവഭാപഭാരനികേളുണസ.  അവരുടട  സലാംരക്ഷണലാം  ഒരു  പ്രധഭാന  ഘടകേലാം  തടനയഭാണസ.
അവര്കസ  ഇനഷഗറനസസ  പരനിരക്ഷ  ഇല്ല  എനതസ  പലകപഭാഴുലാം  പ്രയഭാസങ്ങളു
ണഭാക്കുനണസ.  അവര്ക്കുകൂടനി ഇനഷഗറനസസ പരനിരക്ഷ എങ്ങടന ഏര്ടപടുതഭാന
കേഴനിയുടമനതസ  നഭാലാം ഗനരവമഭായനി ചേനിന്തനികകണ കേഭാരവമഭാണസ.  അതനിനഭാവശവമഭായ
നടപടനികേള സഗതീകേരനിക്കുലാം.

അകതഭാടടഭാപലാം  വളര്ത്തുമൃഗങ്ങള  നഷ്ടടപടവരുടട  പ്രശ്നമഭാണസ.  അതനിനസ
നനിശനിത  സഹഭായമുണസ,  അതസ  ലഭവമഭാക്കുനതനിനുള  നടപടനികേളുണഭാകുലാം.  അതസ
പ്രകതവകേലാം  ഗനരവമഭായനി  എടുക്കുലാം.  ഇന  കേഭാലവര്ഷടകടുതനിയുടട  അനുഭവങ്ങടള
സര്കഭാര് വലനിയ കതഭാതനില്തടന വനിശകേലനലാം ടചേയ്യുലാം.  അതനിടന്റെ അടനിസഭാനതനില്
നനിലവനിലള  സമ്പ്രദഭായങ്ങളനില്  എടന്തല്ലഭാലാം  മഭാറ്റങ്ങള  ആവശവമുണസ  എനതനിടന
ക്കുറനിച്ചസ ആകലഭാചേനിച്ചസ ആവശവമഭായ തതീരുമഭാനങ്ങള എടുതനിടണസ. 

ഫെയര്  സര്വതീസനിടന്റെ  ആധുനനികേവല്കരണടതക്കുറനിച്ചസ  ഇവനിടട  ചേനില
അലാംഗങ്ങള സൂചേനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.  പ്രകതവകേനിച്ചസ ശതീ.  ടകേ.  ബനി.  ഗകണഷസ കുമഭാര്
ആ  കേഭാരവലാം  എടുത്തുപറയുകേയുണഭായനി.  ഇതനില്  നനിരവധനി  പ്രവര്തനങ്ങള  സര്കഭാര്
ആരലാംഭനിചകേഴനിഞ്ഞെനിടണസ.  നല്ല  രതീതനിയനിലള  ആധുനനികേവല്കരണലാം  കവണടമന
തടനയഭാണസ ഉകദ്ദേശനിക്കുനതസ. അതനിനഭാവശവമഭായ പുതനിയ ഉപകേരണങ്ങള അവര്കസ
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ലഭവമഭാകകണതഭായനിടണസ.  ജനങ്ങടള  വലനിയകതഭാതനില്  ദുരന്തനനിവഭാരണ
പ്രവര്തനങ്ങളനില്  ഭഭാഗഭഭാകഭാക്കുന ഒരു പദതനി സര്കഭാര് ആകലഭാചേനിക്കുനണസ.
കനരടതതടന ഫെയര് ആന്റെസ റസമ്മ്യൂ സര്വതീസുമഭായനി ബനടപടസ ഒരു കവഭാളണനിയര്
കസന രൂപതീകേരനിക്കുന കേഭാരവലാം നമ്മേള ആകലഭാചേനിച്ചനിരുന.  ചേനിലയനിടങ്ങളനില് അതസ
ആരലാംഭനിച്ചനിടണസ,  അതസ  നമുകസ  നല്ലതുകപഭാടല  ശകനിടപടുതഭാവനതഭാണസ.
കേമ്മേമ്മ്യൂണനിറ്റനി  റസമ്മ്യൂ  കവഭാളണനിയര്  സതീലാം  എന  കപരനില്  ഒരു  പദതനിയഭായനിരുന
2017-ല്  ആരലാംഭനിച്ചതസ.  അതസ  കൂടുതല്  ശകനിടപടുകതണതഭായനിടണസ.  കൂടുതല്
ആളുകേടള  അതനില്  റനിക്രൂടസ  ടചേയഭാന  കേഴനിയണലാം.  അവര്കസ  പരനിശതീലനലാം
ലഭനിക്കുനണസ.  ഇതരലാം  ഒരു  ഘടമുണഭായഭാല്  അവര്കവനിടട  നല്ല  രതീതനിയനില്
പ്രവര്തനികഭാന  കേഴനിയുടമന പ്രകതവകേത  മഭാത്രകമയുള.  അതസ  നമുകസ  കപ്രഭാത്സഭാ
ഹനിപനികഭാവന ഒരു  കേഭാരവമഭാണസ.  പ്രഭാകദശനികേതലതനില്  ഇതരലാം  കസവനതനിനസ
സനദരഭായനിടളവടര കേടണതനി അവര്കസ പരനിശതീലനലാം നല്കുന നടപടനി നമുകസ
സഗതീകേരനികഭാവനതഭാണസ.

അതുകപഭാടല,  പ്രഭാകദശനികേമഭായനി  ടതഭാഴനില്കമഖലയനില്  ടടവദഗ്ദ്ധവലാം  കനടനിയ
വനിവനിധ ടതഭാഴനിലഭാളനികേളുണസ. അവരുടട കേഴനിവനിടന്റെ അടനിസഭാനതനില് പരനിശതീലനലാം
നല്കേനി  അവടരയുലാം  ഇതനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭാകഭാന  കനഭാകഭാലാം.  അതനില്
മത്സവടതഭാഴനിലഭാളനികേളുണസ,  മരലാം കേയറുനതനിനസ  ടടവദഗ്ദ്ധവലാം ഉളവരുണസ,  കേനിണര്
കുഴനിക്കുനതുമഭായനി  ബനടപട  പണനികേളനില്  ടടവദഗ്ദ്ധവലാം  കനടനിയവരുണസ,   വതീടസ
ടപഭാളനിച്ചസ  പണനിയുന  ആളകഭാരുണസ,  പ്ലലാംബര്മഭാര്,  ഇലകതീഷവനമഭാര്
അങ്ങടനയുളവടരടയഭാടക  നമുകനിതനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭാകഭാന  കേഴനിയുലാം.  അവരുടട
ടടവദഗ്ദ്ധവവലാംകൂടനി  കചേര്ത്തുടകേഭാണസ  നല്ല  നനിലയസ  ഇതനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
പ്രവര്തനികഭാന അവര്കസ കേഴനിയുലാം.  അകതഭാടടഭാപലാം ഫെയര് സര്വതീസസ ടട്രയനിനനിലാംഗസ
ഇനസനിറ്റമ്മ്യൂടസ  ആയ  Fort  kochi  Training  Centre  ഇകപഭാള  Scuba  Rescue
Training Institute ആയനി പ്രവര്തനിചവരുനണസ. ഇന ഇനസനിറ്റമ്മ്യൂടനിടന ആധുനനികേ
സഭാകങ്കെതനികേവനിദവകേള  ഉപകയഭാഗടപടുതനി  Institute  for  Advanced  Training
in  Water  Rescue  എന  പരനിശതീലന  കകേന്ദ്രതനിടന്റെ  ആസഭാനമഭാകനി
ഉയര്ത്തുന  കേഭാരവലാം  സര്കഭാര്  ഗനരവമഭായനി  പരനിഗണനിചവരനികേയഭാണസ.  ചേനില
പനികനഭാകപ്രകദശങ്ങളനില്  ആവശവതനിനസ  രക്ഷഭാസനകേരവങ്ങള  ഇല്ല  എന
സനിതനിയുണസ. അതരലാം കമഖലകേളനില് കൂടുതല് സനകേരവങ്ങള ടകേഭാണവരുനതനിനസ
സര്കഭാര്  നടപടനികേള  സഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ടചേയ്യുലാം.  അടനിയന്തരമഭായനി  ഉയര്ന
വരുന  ഇതരലാം  പ്രശ്നങ്ങടള  ടടകേകേഭാരവലാം  ടചേയ്യുന  വനിവനിധ  കമഖലകേളനില്
പരനിശതീലനലാം  സനിദനിച്ചവരുടട  ഒരു  ടതീലാം  രൂപതീകേരനിക്കുന  കേഭാരവവലാം  സര്കഭാര്
പരനിഗണനിക്കുനതഭാണസ.  അതനിനസ  ഒരു  പ്രകതവകേ  കശഷനികയഭാടുകൂടനി  ഇടടപടഭാന
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കേഴനിയുന  ഒരു  ടതീമഭായനി  അതസ  മഭാറുലാം.   ആധുനനികേവല്കരണ  നടപടനികേളനികലയസ
കപഭാലതീസനിടന്റെ കേഭാരവതനിലലാം നടപടനികേള സഗതീകേരനികകണതഭായനിടണസ. ഫെയര് ആന്റെസ
റസമ്മ്യൂ  സര്വതീസസ  ദുരന്തനനിവഭാരണതനില്  ഇടടപടഭാന  കശഷനിയുള  വനിഭഭാഗമഭാണസ.
കപഭാലതീസനിനുലാം  ഇതരതനിലള  അനുകയഭാജവമഭായ  രതീതനിയനിലള  പരനിശതീലനലാം
ലഭവമഭാകകണതഭായനിടണസ.  ഇകപഭാള  കപഭാലതീസുകേഭാര്  സഭാധഭാരണ  നനിലയസ
സനദതകയഭാടുകൂടനി  പ്രവര്തനിചടവനസ  മഭാത്രകമയുള.  ഇകഭാരവതനില്  പ്രകതവകേ
പരനിശതീലനലാം  ലഭനിച്ചവരല്ല.  അവര്ക്കുലാം  പരനിശതീലനലാം  നല്കകേണതഭായനിടണസ.
അടനിയന്തരമഭായനി  ഇതരലാം  കേഭാരവങ്ങളനില്  ഇടടപടഭാന  എത്തുന  വനിഭഭാഗമഭാണസ
കപഭാലതീസസ.  അവര്കസ  അതനിനഭാവശവമഭായ  സഭാഹചേരവലാം  ഉണഭാകേണടമങ്കെനില്  നല്ല
പരനിശതീലനലാം ലഭനിച്ചനിരനികണലാം. അതസ  ലഭവമഭാകഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനണസ.  

മത്സവടതഭാഴനിലഭാളനികേളനില്നനിനസ  സമര്തരഭായ  ടചേറുപകഭാടര  കേടണതനി
തതീരകദശ  കസനയഭാകനി  മഭാറ്റണടമന  നനിര്കദ്ദേശലാം  കനരകത  ഉയര്നവനനിടണസ.
ഓഖനി  ദുരനിതഭാശഗഭാസ  നടപടനികേളുടട  ഭഭാഗമഭായനി  ഇതരടമഭാരു  സലാംവനിധഭാനലാം
ആരലാംഭനിക്കുടമനസ  പ്രഖവഭാപനിച്ചനിരുന.  അതനിനുള  നടപടനികേള  ഏടറക്കുടറ
അന്തനിമഘടതനിലഭാണസ.  മത്സവടതഭാഴനിലഭാളനി  കമഖലയനിലള  200  കപടരയഭാണസ
ഇതരതനില് നനിയമനികഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതസ.  

ദുരന്തതനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വനിവനിധ  കരഖകേള  നഷ്ടടപടസ  കപഭായവരുടട
പ്രശ്നമഭാണസ  ഉയര്നവന  മടറ്റഭാരു  കേഭാരവലാം.  അതരലാം  കരഖകേള  ലഭനിക്കുനതനിനസ
ഫെലപ്രദമഭായ  നടപടനികേള  സര്കഭാര്  സഗതീകേരനിചകേഴനിഞ്ഞെനിടണസ.  സമയബനനി
തമഭായനി കരഖകേള നല്കുനതനിനുള നടപടനികേളഭാണസ  എടുതനിടളതസ. 

പ്രതനിപക്ഷഭാലാംഗങ്ങള   പ്രധഭാനമഭായുലാം  ചൂണനികഭാണനിച്ച  കേഭാരവലാം   ഡഭാമുമഭായനി
ബനടപട പ്രശ്നങ്ങളഭാണസ. ഡഭാലാം  കസഫനി  അകതഭാറനിറ്റനി  2006-ലഭാണസ   രൂപതീകേ
രനിച്ചതസ. റനിടകയര്ഡസ  ജസനിസസ ശതീ. സനി. എന. രഭാമചേന്ദ്രന  നഭായരഭാണസ ഇകപഭാഴടത
ടചേയര്മഭാന.   കകേരളഭാ  ഡഭാലാം  കസഫനി  അകതഭാറനിറ്റനി  എല്ലഭാ  മഭാസവലാം   കയഭാഗലാം
കചേരുകേയുലാം  ഡഭാമുകേള  പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം  ടചേയ്യുനണസ.  ആഗസസ  മഭാസലാം
7-നസ  കേഭാലവര്ഷടതത്തുടര്നസ  സഗതീകേരനികകണ  നടപടനികേള  സലാംബനനിച്ചസ
മഭാര്ഗകരഖയനുസരനിചതടന  കയഭാഗലാം  കചേര്നനിരുന.  ഇതനിടന്റെ  ടവളനിച്ചതനില്
നടപടനികേളുലാം സഗതീകേരനിച്ചനിരുന. ഇവനിടട വലനിയകതഭാതനില് ഉയര്നവന ഒരു കേഭാരവലാം
കേഭാലഭാവസഭാ  പ്രവചേനലാം  ശരനിയഭായ  രതീതനിയനില്  പനിന്തുടര്നനില്ല  എനതഭാണസ.
കേഭാലഭാവസഭാ പ്രവചേനതനിലള കേഭാരവങ്ങള ശരനിയഭായ രതീതനിയനില്തടന ഇവനിടട
അലാംഗതീകേരനിച്ചനിടണസ.  യഥഭാര്തതനില്  സലാംഭവനിച്ചതസ  അവര്കസ  കേടണതഭാന
കേഴനിഞ്ഞെനിരുനനില്ല.  അവടര  കുറ്റലാം  പറയുനതല്ല.  പനിനതീടുണഭായ  അനുഭവലാം
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കനഭാകനിയഭാല്  കേഭാലഭാവസഭാ  പ്രവചേനതനില്  നമ്മ്യൂനതകേളുണഭായനിരുന.  മഭാത്രമല്ല,
അതരലാം  നമ്മ്യൂനതകേള  കേഭാരണലാം  ഗണവമഭായ  പനിശകേകുകേള  ഉണഭാകുന്നൂടവനഭാണസ
നമ്മുടട അനുഭവലാം വവകമഭാക്കുനതസ. കേഭാലഭാവസഭാ വകുപനിടന്റെ മഭാനദണ്ഡമനുസരനിച്ചസ
ശകമഭായ മഴ (Heavy Rain Fall) - 7 മുതല് 11 ടസന്റെനിമതീറ്റര് വടരയുള മഴയഭാണസ.
എനഭാല് ശകമഭായ മഴയ്ക്കുപുറടമ  അതനിശകമഭായ മഴയുണസ  (Very  Heavy  Rain
Fall) - ഇതസ 12 മുതല് 24 ടസന്റെനിമതീറ്റര് വടരയഭാണസ. എനഭാല് അതുലാം കേഴനിഞ്ഞെസ ഒരു
മഴയുണസ.  അതനിതതീവ്രമഴ.  അതസ  Extremely Heavy Rain Fall  ആണസ.  അതസ  20
ടസന്റെനിമതീറ്ററനില് അധനികേമുള മഴയഭാണസ.  കേഭാലഭാവസഭാ വകുപനിടന്റെ ഏറ്റവലാം ഉയര്ന
സനിതനിയനിലള മഴയുടട മുനറനിയനിപഭായ അതനിതതീവ്രമഴ എന മുനറനിയനിപസ ആഗസസ
മഭാസതനിടലഭാനലാം കകേരള സര്കഭാരനിനസ കകേന്ദ്ര കേഭാലഭാവസഭാ വകുപസ നല്കേനിയനിടനില്ല.
അങ്ങടനടയഭാരു മുനറനിയനിപസ നമുക്കുണഭായനിരുനനില്ല. 

ഇനനി നമുകസ ലഭനിച്ച പ്രവചേനങ്ങള എന്തഭാടണനസ പരനികശഭാധനികഭാലാം.  ആഗസസ
1  മുതല്  8  വടര ശകമഭായ മഴയുടട സഭാദവതയഭാണസ  കകേന്ദ്ര കേഭാലഭാവസഭാ വകുപസ
പ്രവചേനിച്ചതസ.  ആഗസസ  8  മുതല് ശകമഭായ മഴയുടടയുലാം അതനിശകമഭായ മഴയുടടയുലാം
സഭാദവതയഭാണസ   പ്രവചേനികടപടതസ.  ആഗസസ  9  മുതല്  ആഗസസ  15  വടരയുള
ദതീര്ഘകേഭാല ശരഭാശരനി മഴയഭായനി പ്രവചേനിച്ചതസ  9.85  ടസന്റെനിമതീറ്റര് ആയനിരുന. 9.85
ടസന്റെനിമതീറ്ററഭാണസ പ്രവചേനിച്ചടതങ്കെനിലലാം ടപയതസ 35.22 ടസന്റെനിമതീറ്ററഭാണസ.  അതഭായതസ
അതനിശകമഭായ  മഴ  പ്രവചേനികടപടനിടതസ  അതനിതതീവ്ര  മഴയഭാണസ  ടപയതസ.
അവരുടട  കേണക്കുകേളനിടല  Extremely  Heavy  Rain  ആണസ  നമുകസ  ലഭനിച്ചതസ.
കകേന്ദ്ര  കേഭാലഭാവസഭാ  വകുപനിടന്റെ  പ്രവചേനതനില്  വരുന  അപഭാകേതയഭാണസ
ഇതസ  ചൂണനികഭാണനിക്കുനതസ.  ഇതനുസരനിചള  നടപടനികമങ്ങള  പഭാലനിക്കുകേയുലാം
മുനറനിയനിപ്പുകേള പുറടപടുവനിക്കുകേയുലാം  ടചേയനിരുന.  ടപരനിയഭാര്  തതീരതസ  മതീന പനിടനിക്കു
നതുലാം ടസല്ഫെനി എടുക്കുനതുലാംവടര നനികരഭാധനിച്ചസ ഉതരവസ  പുറടപടുവനിച്ചനിരുന.  

ഇടുകനിയുടട  കേഭാരവലാം  പ്രകതവകേലാം  പരനികശഭാധനികകണ  ഒനഭാണസ.   ഇടുകനി
അണടകടനില് ഷടര് തുറകഭാവന ഏറ്റവലാം കുറഞ്ഞെ ഉയരതനിനസ  അവര് പറയുന
സഭാകങ്കെതനികേ നഭാമലാം കഗറ്റനിടന്റെ കസസ ടലവല് എനഭാണസ.  അതസ  2373 അടനിയഭാണസ.
ഈ  ടലവലനില്  ആദവമഭായനി  ടവളലാം  എത്തുനതസ  ജൂടടല  17-നഭാണസ.
അതുടകേഭാണതടന  ജൂടടല  17-നുകശഷലാം  മഭാത്രകമ  ടവളലാം  തുറനസ  വനിടഭാന
കേഴനിയുകേയുള. അകപഭാള മഭാത്രമഭാണസ ടവളലാം ആ  ടലവലനില് എതനിയതസ. ആഗസസ
1-നുലാം  ഇടുകനി  ഡഭാമനില്  2395  അടനി  ടവളളമഭായനിരുന.  അതഭാണസ  ഓറഞസ
അലര്ടനിടന്റെ  ടലവല്.  ആ  ഘടതനിലള  ടവളലാം  അത്രകയയുള.   കേഭാലവര്ഷ
കഭാലമഭായ ജൂണ്  1  മുതല് ആഗസസ  8  വടരയുള  69  ദനിവസങ്ങളനില് കകേരളതനില്
സഭാധഭാരണകതതനില്  നനിനലാം  ടവറുലാം  15  ശതമഭാനലാം  മഭാത്രലാം  അധനികേമഴയഭാണസ



ചേടലാം 130 അനുസരനിചള ഉപകക്ഷപതനിനകമലള ചേര്ച്ച 181

കേനിടനിയതസ.  അതഭായതസ  അസഭാധഭാരണമഭായനി  യഭാടതഭാരു  സഭാഹചേരവവലാം  ഈ
ഘടതനില്  ഉണഭായനിടനില്ല.  ആഗസസ  1  മുതല്  7  വടരയുള  സമയലാം  എടുതഭാല്,
അതഭായതസ  മഹഭാപ്രളയതനിടന്റെ  മഴ  വരുനതനിടന്റെ  ടതഭാടമുമ്പുള  സമയലാം
കകേരളതനില് ടപയ  മഴ  സഭാധഭാരണ പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതനില്  നനിനലാം  38  ശതമഭാനലാം
കുറവഭായനിരുന. പടക്ഷ, പനിനതീടസ എല്ലഭാ പ്രവചേനങ്ങളക്കുമപ്പുറലാം അപ്രതതീക്ഷനിതമഭായനി
മഴ  ടപടടനസ  വര്ദനിക്കുകേയഭായനിരുന.   ആഗസസ  13  മുതല്  ആഗസസ  19  വടര
കകേരളതനിടല ആടകേ മഴയനില്  362  ശതമഭാനലാം വര്ദനവഭാണസ ഈ കേഭാലയളവനില്
ഉണഭായതസ. ഇടുകനിയനിടല വര്ദനവസ ഇതല്ല.  ഇടുകനിയനിലഭാകേടട ഈ കേഭാലയളവനില്
568  ശതമഭാനലാം  അധനികേമഭായനിരുന.  ഈ  കേഭാലഘടതനില്  കകേന്ദ്ര  കേഭാലവസഭാ
നനിരതീക്ഷണകകേന്ദ്രതനില്നനിനലാം കേനിടനിയനിരുന പ്രവചേനലാം ഒകര സഗഭഭാവതനിലളതഭായനിരുന.
അപ്രതതീക്ഷനിത  മഴ  സലാംഭവനിക്കുനതനിടന്റെ  ഒരു  സൂചേനയുലാം  പ്രവചേനങ്ങളനില്
ഉണഭായനിരുനനില്ല.  ആഗസസ  1  മുതല്  4  വടര ഇടുകനി അണടകടനിടല ജലനനിരപസ
കനരനിയ കതഭാതനില് വര്ദനിക്കുകേയുണഭായനി.  ആഗസസ  1-നസ  2395.8  അടനി നനിരപഭാണസ
ഉണഭായനിരുനതസ.  അതസ  ആഗസസ  4  ആയകപഭാള  2396.34  അടനി  ആയഭാണസ
ഉയര്നതസ.  അതഭായതസ  ഒനഭാലാം  തതീയതനി  മുതല്  നഭാലഭാലാം  തതീയതനി  വടരയുള
നനിലടയടുതഭാല്  കകേവലലാം  അര അടനി  മഭാത്രമഭാണസ  ഉയര്നതസ.  എനഭാല് പനിനതീടസ
നനിരപസ  കുറയുകേയഭാണസ  ടചേയതസ.  ആഗസസ  8-നസ  അപ്രതതീക്ഷനിതമഭായനി  വലനിയ  മഴ
ടപയസ  ജലനനിരപസ  വര്ദനിക്കുകേയുലാം  ടചേയ.  ആഗസസ  9-നസ  മഭാത്രലാം  രണടനിയഭാണസ
ജലനനിരപസ  ഉയര്നതസ.   ഒറ്റദനിവസലാം  രണടനി  ജലനനിരപസ  ഉയര്ന.  അങ്ങടന
ജലനനിരപസ  2398.4  അടനിയഭായനി.  ഇതസ  ഡഭാലാം  തുറനവനികടണ  സഭാഹചേരവമഭാണസ.
ടപടടനഭാണസ  രണടനി  ഉയര്നതസ.  ഡഭാലാം  തുറനവനികടണ  സഭാഹചേരവലാം
അങ്ങടനയഭാണസ  ഉണഭാകുനതസ.  കേഭാലഭാവസഭാ  നനിരതീക്ഷണതനില്  കേടണതഭാന
കേഴനിയഭാതനിരുന  പ്രശ്നങ്ങളുലാം  അതനിടന്റെ  കേഭാരണങ്ങളുലാം  ഡഭാലാം  മഭാകനജസ ടമനമഭായനി
ബനടപടുത്തുനതനില്  കേഭാരവമനില്ല.  ഇതസ  അപ്രതതീക്ഷനിതമഭായനി  സലാംഭവനിച്ച
കേഭാരവമഭാണസ.  ടചേറുകതഭാണനി  ഡഭാലാം  തുറനതസ  കവലനികയറ്റ-കവലനിയനിറക  സമയലാം
പരനിഗണനികഭാടതയഭാടണന  ഒരു  ആകക്ഷപലാം  ഉയരുകേയുണഭായനി.  അതസ  വസ്തുതയസ
നനിരക്കുനതല്ല.  ടചേറുകതഭാണനി ഡഭാലാം തുറനതസ ആഗസസ  9-നസ ഉച്ചയസ  12.30-നഭാണസ.
അനസ ലവകേനിടസ കവലനിയനിറകലാം ഏകേകദശലാം 5 മണനികയഭാടട ആരലാംഭനിക്കുലാം. ലവകേനിടസ
9  മണനികയഭാടട  കവലനിയനിറകലാം  അതനിടന്റെ  പഭാരമവതയനിടലത്തുലാം.  ഇതസ
പരനിഗണനിചടകേഭാണഭാണസ ഡഭാലാം തുറനതസ.  ഇവനിടട ഓര്കകണ വസ്തുത,  ആഗസസ  11
കേര്കനിടകേ  വഭാവഭാണസ.  ഇതനികനഭാടനുബനനിച്ചസ  സഭാധഭാരണയനില്  നനിനലാം  ഉയര്ന
നനിലയനിലഭാണസ  കവലനിയനിറക  സമയടത  കേടല്നനിരപസ.  അതുടകേഭാണതടന
കേടലനികലകസ  ജലലാം  വലനിയുനതസ  സഭാധഭാരണയനില്നനിനലാം  തതീടര  കുറവഭായനിരുന.
ഇതഭാണസ ഇടുകനിയുടട പ്രശ്നലാം.  
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പ്രതനിപക്ഷ  കനതഭാവസ  (  ശതീ  .    രകമശസ  ടചേനനിതല  ):  സര്,  ബഹമഭാനടപട
മുഖവമന്ത്രനി  ഇവനിടട  പറഞ്ഞെ  കേഭാരവങ്ങള  ശരനിയഭാണസ.  പടക്ഷ,  ഇന്തവന
ടമറ്റതീരനികയഭാളജനികല്  ഡനിപഭാര്ടസടമന്റെസ  വളടര  കൃതവമഭായനി  പറയുനതസ   സലാംസഭാനതസ
ഡനിസഭാസര്  മഭാകനജസ ടമന്റെസ  അകതഭാറനിറ്റനിയുണസ,  അവര്  ഐ.എലാം.ഡനി.-യുമഭായനി
സലാംസഭാരനിച്ചസ  നടപടനിടയടുകകണതഭായനിരുന.  സലാംസഭാന അകതഭാറനിറ്റനികസ  ഞങ്ങള
പ്രവചേനലാം  ലഭവമഭാക്കുനണസ,  ഇതവണ  അഡതീഷണല്  ചേതീഫെസ  ടസകടറനിടയ
കഫെഭാണനില് വനിളനിച്ചസ  14-ടല കേനത മഴയസ മുമ്പസ ഈ ഗനരവതരമഭായ സഭാഹചേരവലാം
പറഞ്ഞെതഭാണസ.  അനസ  കേനത  മഴടയനതസ  വവകമഭാകനി  ടസഷവല്  ബുളറ്റനിന
നല്കേനിയനിരുന,  ഐ.എലാം.ഡനി.-കസ  ടചേയഭാന  കേഴനിയുന  എല്ലഭാ  മുടനഭാരുകങ്ങളുലാം
ഞങ്ങള ടചേയ, പടക്ഷ ദുരന്തനനിവഭാരണ അകതഭാറനിറ്റനി ആ കേഭാരവതനില് നടപടനികേള
സഗതീകേരനിച്ചനിടല്ലനനലാം അവര് വളടര വവകമഭായനി സൂചേനിപനിക്കുനണസ.  അങ്ങടന ഒരു
നനിര്കദ്ദേശലാം ഐ.എലാം.ഡനി.-യനില്നനിനലാം കേനിടനിയനിരുകനഭാ;  കേനിടനിയനിരുടനങ്കെനില് എന്തസ
നടപടനിയഭാണസ സഗതീകേരനിച്ചതസ?

ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന  : സര്, ഇതനിനസ കനതൃതഗലാം ടകേഭാടുത ഉകദവഭാഗസന
നല്ല  അര്പണകബഭാധകതഭാടട  പ്രവര്തനിച്ചയഭാളഭാണസ.  എടന്റെ  കേയനില്  അതനിടന്റെ
ഉതരലാം ഇകപഭാഴനില്ല.  അതസ കനരടത കചേഭാദനിച്ചഭാലകല്ല മറുപടനി പറയഭാന സഭാധനിക്കൂ.
ഇകപഭാള കചേഭാദനിച്ചഭാല് ഉതരലാം പറയഭാന സഭാധനികനില്ല.  പടക്ഷ, ഒരു വസ്തുത നമ്മേള
കേഭാണണലാം.  ഞഭാന പറഞ്ഞെടതല്ലഭാലാം ആധനികേഭാരനികേമഭായ വസ്തുതകേളഭാണസ.  കനരടത
ഓഖനിയുടട ഘടതനില് നമുകസ ഓര്മ്മേയനികല്ല, ഇതുമഭായനി ബനടപടസ ചേനില പ്രശ്നങ്ങള
വനതസ.   യഥഭാര്തതനില് നമ്മുടട സലാംസഭാനലാം പറഞ്ഞെ കേഭാരവങ്ങളഭായനിരുനകല്ലഭാ
പൂര്ണമഭായുലാം ശരനി. അനസ ചേനില സലാംശയങ്ങള ഉയര്തഭാന ശമനിടച്ചങ്കെനിലലാം അതഭാണസ
ശരനിടയനസ  പനിനതീടസ  എല്ലഭാവരുലാം  അലാംഗതീകേരനിക്കുന  നനില  വനകല്ലഭാ?
അതുകപഭാടലയഭാണസ ഇതനിടന്റെയുലാം കേഭാരവലാം.  ഇതനില് യഭാടതഭാനലാം മറചവച്ചനിടനില്ല.  

ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന  : സര്,  അങ്ങടയ  ടതറ്റദരനിപനിചടകേഭാണഭാണസ
ഉകദവഭാഗസര്  ഈ  കേണക്കുകേള  തനനിരനിക്കുനതസ.  ഐ.എലാം.ഡനി.-യുടട  public
domain-ല് കേനിടനിയ കേണക്കുള എല്ലഭാവരുടടയുലാം കേയനിലണസ.  അങ്ങസ പറഞ heavy
rain  ആടണനസ.  പടക്ഷ  14, 15  തതീയതനികേളനില്  heavy to very heavy rainfall
എനഭാണസ ഇന്റെനസനിറ്റനി പറയുനതസ. Very heavy എനസ പറയുനതസ 204 മനില്ലനിമതീറ്റര്
വടര  വരുലാം.  അതസ  അതനിതതീവ്ര  മഴയുടട  ടതഭാടടുതസ  നനില്ക്കുനതഭാണസ.  അതസ
മുനകൂടനിയുളതഭാണസ.  അങ്ങസ  9-ാം  തതീയതനിയനിടല  കവലനിയനിറകതനിടന്റെ  കേഭാരവലാം
പറഞ്ഞെതസ  കൃതവമഭാണസ.  അങ്ങസ  പറവരനിടല  കേവഭാമ്പസ  സനര്ശനിച്ചതഭാണസ.  ടചേറനിയ
കതഭാതനികല ടവളലാം ഉയര്നനിരുനള.  കേഭാരണലാം എന്തഭാണസ?  വഭാവനിടന്റെ സമയതസ
ഇഷ്ടലാംകപഭാടല ടവളലാം കേടല് സഗതീകേരനിച. പടക്ഷ, ഈ മഹഭാദുരന്തമുണഭായതസ 
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രണഭാമടത  പ്രഭാവശവലാം  ടവളലാം  വനിടകപഭാഴുള  കവലനികയറ്റ  സമയതഭാണസ.  അതസ
കവലനികയറ്റമുണഭായകപഭാഴഭാണസ. ആ കവലനികയറ്റതനില് കേടല്ടവളലാം സഗതീകേരനികഭാടത
കനടര കേനിഴകകഭാടസ  തള്ളുകേയഭായനിരുന.  അതഭാണസ പറവരുലാം ആലവയുലാം മുങ്ങനിയതസ.
അവര് 9-ാം തതീയതനിയനിടല കേണകസ മഭാത്രലാം തന.  15-ാം തതീയതനിയനിടല കേണകസ
അകങ്ങയസ  തനനില്ല.  അതുകപഭാടല  ഈ  പബനികേസ  ടഡഭാലമനനിലള  കേഭാലഭാവസഭാ
നനിരതീക്ഷണ  കകേന്ദ്രതനിടന്റെ  ഓകരഭാ  ദനിവസടതയുലാം  കേണകസ  ആര്ക്കുലാം  ലഭനിക്കുലാം.
അങ്ങസ അതുകൂടനി പരനികശഭാധനികണലാം.  അങ്ങടയ ടതറ്റനിദരനിപനിക്കുന വസ്തുത അവര്
തനനിടണസ.

 5.00 PM]

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:  സര്,  ഞഭാന കനരടത പറഞ്ഞെനിരുന,  ഓകരഭാ
ദനിവസവലാം  രണടനിടയന  കതഭാതനിലഭാണസ  ടവളതനിടന്റെ  അളവസ  ഉയര്നതസ.  ആ
കതഭാതനില് ടവളമുയര്നകപഭാള ടവളലാം തുറനവനിടഭാടത പറ്റനില്ല,  അതഭാണസ വസ്തുത.
അതനിനുമുമ്പുതടന  ആവശവമഭായ  മുനറനിയനിപസ  നല്കേനിയനിരുന.  പടക്ഷ  ടവളലാം
കേയറനിടകഭാണനിരനിക്കുകമ്പഭാള  കവലനികയറ്റമഭാണസ,  അടല്ലങ്കെനില്  കവലനിയനിറകമഭാണസ
അവനിടട  ടവളലാം  സഗതീകേരനികനില്ല  എടനഭാടക  പറഞ്ഞെസ  ടവളടത  തടുതസ
നനിര്തഭാന  കേഴനിയനില്ല.  അങ്ങടന  തടുതസ  നനിര്തനിയഭാല്  ഒനലാം  നമ്മുടട  കേയനില്
നനില്കനില്ല,  എന്തഭാണസ  സലാംഭവനിക്കുനടതനസ  പറയഭാന സഭാധനികനില്ല.  അതുടകേഭാണസ
ടവളലാം  തുറനവനികട  മതനിയഭാകൂ,  അതുടകേഭാണഭാണസ  ടവളലാം  തുറനവനിടുന
നനിലയനിടലതനിയതസ.  പനിടന  ഓകരഭാ  ഘടതനിലലാം  ആ  ദനിവസങ്ങളനില്  ഇതുമഭായനി
ബനടപടള  റനിവമ്മ്യൂ  മതീറ്റനിലാംഗുകേളനില്  എന്തഭാണസ  അവസടയനസ  ബനടപട
ഉകദവഭാഗസര്  അറനിയനിക്കുമഭായനിരുന.  മറ്റസ  നടപടനികേളനികലയസ  നതീങ്ങുകേടയനതു
മഭാത്രകമ അകപഭാള നനിര്വഭാഹമുണഭായനിരുനള. 

പറവര്  കമഖലയനില്  ആദവ  രണസ  ദനിവസങ്ങളനില്  രക്ഷഭാപ്രവര്തനലാം
നടനനിടല്ലനസ പറഞ. ടഎ.എലാം.ഡനി. യുടട നനിര്കദ്ദേശലാം ആഗസസ 14-നഭാണസ കഫെഭാണനിലൂടട
കേനിടനിയതസ.  ഇടുകനി ഡഭാലാം  ആഗസസ  9-നുതടന തുറനനിരുന.  മുനറനിയനിപസ  അതനിനു
മുമ്പുതടന നല്കേനിയനിരുന.  ടവളലാം കേയറുടമനസ  വനകപഭാളതടന മുനറനിയനിപസ
നല്കേനിയനിരുന.  

പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവസ (ശതീ  .    രകമശസ ടചേനനിതല): സര്, ഒരു കേഭാരവലാം പറയടട.
ഒരു  ടഎ.എലാം.ഡനി.-കയയുലാം  ഒരു  കേഭാലഭാവസ  മുനറനിയനിപ്പുകേഭാകരയുലാം  മുഖവമന്ത്രനി
കനഭാകണ.  സഭാധഭാരണഗതനിയനില്  തുലഭാമഴ  ഇനനിയുലാം  വരഭാനനിരനിക്കുനകതയുള.
അതുകൂടനി കേണകനിടലടുത്തുടകേഭാണസ ടവളലാം കുകറടശ്ശേ തുറനവനിടഭാന കേഴനിയുന ഒരു
ഡഭാലാം മഭാകനജസ ടമന്റെസ നമുകസ ഉണഭായനില്ലഭാടയനതഭാണസ ഞങ്ങള ചൂണനികഭാണനിച്ചതസ.
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ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:  സര്,  അനനിതരസഭാധഭാരണമഭായ ഒരു മഴയഭാണസ
ടപയടതനസ നഭാലാം കേഭാകണണതുണസ.  അങ്ങടന ഒരു പ്രവചേനവലാം ഉണഭായനിരുനനില്ല.
പ്രവചേനലാം  സഭാധഭാരണ  മഴയഭായനിരനിക്കുടമനഭായനിരുന.  മഴ  ടചേറനിയ  കതഭാതനിലഭാണസ
വര്ദനിചവരുനടതങ്കെനില്  ഇടുകനി  ഡഭാമനിനസ  തഭാങ്ങഭാനുള  നല്ല  കശഷനിയുണസ.
അകപഭാള തുറനവനികടണ സഭാഹചേരവലാം  വരുനനില്ല.  പ്രവചേനമുണഭായനിരുനനിടല്ലനതസ
ടകേഭാണതടന നമുകസ അതനികലയസ കേടകഭാന സഭാധനികനില്ല, അതഭാണസ സലാംഭവനിച്ചതസ. 

പറവരനിടന്റെ  കേഭാരവലാം  പറയഭാലാം.  പറവരനില്  ആദവ  രണസ  ദനിവസങ്ങളനില്
രക്ഷഭാപ്രവര്തനടമഭാനലാം നടനനിടല്ലനള ആകക്ഷപമുനയനിക്കുകേയുണഭായനി.  അതസ
വസ്തുതകേളകസ  നനിരക്കുനതല്ല.  പറവര്,  വരഭാപ്പുഴ,  മുനമ്പലാം,  വടകകകര,
പുതനകവലനികര എനതീ അഞസ  കസഷനുകേളനിലഭായനി  നനിലവനിലള ഇരുന്നൂകറഭാളലാം
കപഭാലതീസുകേഭാര്ക്കുപുറടമ  ഒരു സതീനനിയര്  ഡനിടടവ.എസസ.പനി.-യുടട  കനതൃതഗതനില്
ആദവ  ദനിവസലാം  ഒരു  പ്ലഭാറ്റൂണ്  കപഭാലതീസുകേഭാരുലാം  രണഭാലാം  ദനിവസലാം  മടറ്റഭാരു  പ്ലഭാറ്റൂണ്
കപഭാലതീസുകേഭാരുലാം അവനിടട എതനിയനിടണഭായനിരുന.

ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന:  സര്,  അവനിടട  അത്രയുലാം  കപഭാലതീസുകേഭാര്
ഉണഭായനിരുനനില്ല, ആടകേ ഏഴസ കപഭാലതീസുകേഭാര് മഭാത്രമഭാണുണഭായനിരുനതസ. 

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:   സര്,  തുടര്നസ  മത്സവടതഭാഴനിലഭാളനികേളുലാം  കകേന്ദ്ര
കസനകേളുലാം  എതനി.  അവനിടട  രക്ഷഭാപ്രവര്തനലാം  ഉനര്ജനിതമഭാകനിയനിടണസ.
അതുകപഭാടല  അഗനിസുരക്ഷഭാ  വകുപസ,  മത്സവടതഭാഴനിലഭാളനികേള,  നഭാടകേഭാര്,  കകേന്ദ്ര
കസനകേള ഇവരുടടടയല്ലഭാലാം 62 കബഭാടകേള ആ പ്രകദശതസ മഭാത്രലാം വനിനവസനിച. ഒരു
ടകേടനിടലാം  തകേര്നവതീണസ ചേനിലര് മരണടപട കനഭാര്തസ കുതനിയകതഭാടസ  ആയനിരുന
രക്ഷഭാപ്രവര്തനലാം  ഏടറ  ദുഷ്കരമഭായനിരുനതസ.  അവനിടട  എസസ.പനി.-യുലാം  ആര്മനി
ഉകദവഭാഗസരുലാം  കചേര്നഭാണസ  രക്ഷഭാപ്രവര്തനലാം  നടതനിയതസ.  ടവളലാം
ഇറങ്ങനിയതനിനു കശഷമഭാണസ  രക്ഷഭാപ്രവര്തനലാം നടതനിയടതനതസ  വസ്തുതകേളകസ
നനിരക്കുനതല്ല.  പല  രക്ഷഭാകബഭാടകേളുലാം  അതനിശകമഭായ  നതീടരഭാഴുകനില്ടപടസ
തകേര്നനിരുന.  എനനിടലാം  മത്സവടതഭാഴനിലഭാളനികേളുലാം  കസനകേളുലാം  സഗന്തലാം  ജതീവന
പണയടപടുതനിയഭാണസ രക്ഷഭാപ്രവര്തനലാം നടതനിയതസ. അതഭാണസ വസ്തുത. 

ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന:  സര്,  ഇതസ  അകങ്ങയസ  എഴുതനി  തയഭാറഭാകനി
തനവര്കസ നകമഭാവഭാകേലാം. 

മനി  .    സതീകര്:  നനിങ്ങള  ശകമഭായനി  വനിമര്ശനിച്ചകപഭാള  അകദ്ദേഹലാം
നനിശബ്ദനഭായനിരനിക്കുകേയഭായനിരുന.  ഇടതന്തഭാണസ;  ഇടതഭാനലാം  ശരനിയല്ല.  നനിങ്ങള
ശകമഭായനി  വനിമര്ശനിച,  ആ  സമയലാം  മുതല്  ഇത്രയുലാം  മണനിക്കൂര്  വടര  മുഖവമന്ത്രനി
നനിശബ്ദനഭായനിടകല്ല ഇരുനതസ?  (....ബഹളലാം..)
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ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:  സര്,  മുല്ലടപരനിയഭാറനിടന്റെ  കേഭാരവലാം  പറയടട
(....ബഹളലാം..)

മനി  .    സതീകര്:  മുല്ലടപരനിയഭാറനിടന്റെ  കേഭാരവലാം  അകദ്ദേഹലാം  പറയടട,  എല്ലഭാവരുലാം
സതീറകേളനില്  ഇരനിക്കൂ.  നനിങ്ങടളല്ലഭാവരുലാം  രൂക്ഷമഭായനി  വനിമര്ശനിച്ചകപഭാള  അകദ്ദേഹലാം
നനിശബ്ദനഭായനിരുനസ  കകേടതഭാണസ.  അകദ്ദേഹലാം  സലാംസഭാരനിക്കുനതനിനനിടയനില്  നനിങ്ങള
എഴുകനറനനിനസ സലാംസഭാരനിക്കുനതസ ശരനിയഭാകണഭാ?  

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:  സര്,  അവര് എല്ലഭാവരുലാം ഇത്രയുലാം  വനിശദമഭായനി
കേഭാരവങ്ങള പറഞ്ഞെതനിനസ മറുപടനി പറയുകമ്പഭാള അവര് കകേളകകണതകല്ല? 

മനി  .    സതീകര്:  അടത...  (...ബഹളലാം..)  ഇവനിടട മറുപടനി പറയഭാന മുഖവമന്ത്രനി
നനിര്ബനനിതനഭാകുകേയഭാണസ. 

ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന: സര്, മുല്ലടപരനിയഭാറനിടന്റെ കേഭാരവതനില് സലാംസഭാന
സര്കഭാരനിനസ  ഒരു  ടതറലാം  സലാംഭവനിച്ചനിടനില്ല.  അതനില്  യഥഭാസമയലാം  ഇടടപടനിടണസ.
തമനിഴസ നഭാടസ മുഖവമന്ത്രനിയുമഭായനി ബനടപടഭാന ശമനിച്ചനിടണസ;  കേത്തുലാം എഴുതനിയനിടണസ.
ബഹമഭാനടപട സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയനില് ആവശവമഭായ നടപടനികേള സഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം
ടചേയ്യുലാം.  യഥഭാര്തതനില്  അതനിടന്റെ  ഫെലമഭായഭാണസ  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയനില്നനിനലാം
കകേരളതനിനസ  അനുകൂല  വനിധനിയുണഭായതസ.  കകേന്ദ്ര  ജല  കേമ്മേതീഷടന്റെ  ടചേയര്മഭാന
അദവക്ഷനഭായ  ഡഭാലാം  കസഫനി  ഓര്ഗടടനകസഷന  139  അടനിയനില്  ജലനനിരപസ
പരനിമനിതടപടുതണടമന  ശനിപഭാര്ശയുലാം  നല്കേനി.  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി  വനിധനിയനിടല
17-8-2018-ടല  നനിരതീക്ഷണലാം  ഉദരനികഭാലാം.  “.....  the  rescue  operation  and
rehabilitation of the people was being taken up with immense efforts by the
state government.”  സലാംസഭാനതനിടന്റെ പ്രവര്തനങ്ങടള സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി നല്ല
നനിലയനില്തടനയഭാണസ വനിലയനിരുതനിയനിടളതസ. 

വയനഭാടനിടല ബഭാണഭാസുരസഭാഗര് അണടകടസ തുറനതനിടനപറ്റനിയഭാണസ ആകക്ഷപ
മുനയനിച്ചതസ.  കനരടത  വനിശദതീകേരനിച്ച കേഭാരവവലാം  ഇവനിടട  ഉനയനിക്കുകേയുണഭായനി.
അവനിടടയുലാം  പ്രളയകേഭാരണമഭായതസ  ഡഭാമനില്നനിനള  ടവളമല്ല,   ഇന  വര്ഷലാം
ബഭാണഭാസുരസഭാഗര് ഡഭാലാം ആദവമഭായനി തുറനതസ ജൂടടല മഭാസലാം പതനിനഭാലനിനഭാണസ.
ആഗസസ  മഭാസലാം  അഞ്ചുവടര  ടവളലാം  തുറനവനിടടകേഭാണനിരുന.  ഡഭാമനികലയ്ക്കുള
നതീടരഭാഴുകസ ഇല്ലഭാതഭായ സഭാഹചേരവതനില് ആഗസസ 5 -നസ ഡഭാമനില്നനിനലാം പുറകതയസ
ടവളലാം ഒഴുക്കുനതസ  അവസഭാനനിപനിച.   എനഭാല് ആഗസസ  6-നസ  ടടവകേനിടസ  വൃഷ്ടനി
പ്രകദശതസ  വതീണലാം  മഴ  ടപയകപഭാള  നതീടരഭാഴുകസ  വര്ദനിച.   നതീടരഭാഴുകനിലള
വര്ദനവസ കേണകനിടലടുതസ ആഗസസ  7 -നസ  രഭാവനിടല ആറര മണനികയഭാടട വതീണലാം
ഡഭാലാം തുറകകണനിവന. മഴ ശമനമനില്ലഭാടത തുടര്നകപഭാള ഘടലാംഘടമഭായനി ഷടറനിടന്റെ
വനിടവസ വര്ദനിപനികകണനിവന.  കനരടത മണടകേഭാണഭാണസ ഡഭാലാം നനിര്മ്മേനിച്ചടതനസ
പറഞ്ഞെതസ  വസ്തുതയഭാണസ.   ബഭാണഭാസുരസഭാഗര്  അണടകടസ  ടചേളനിമണസ  കുഴച്ചസ
നനിര്മ്മേനിച്ച അണടകടഭാണസ.  
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പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവസ   (  ശതീ  .   രകമശസ ടചേനനിതല  ): സര്, അങ്ങസ പറഞ്ഞെതസ നൂറസ
ശതമഭാനവലാം ശരനിയഭാണസ,  ആ ഡഭാലാം  മണടകേഭാണസ  നനിര്മ്മേനിച്ചതഭാണസ.  പടക്ഷ ജനില്ലഭാ
കേളകര് പറയുനതസ അകദ്ദേഹതനികനഭാകടഭാ ജനില്ലഭാ ഭരണകൂടതനികനഭാകടഭാ ആകലഭാചേനികഭാടത
രഭാത്രനിയനില് തുറനടവനഭാണസ.   ഞങ്ങളകസ അങ്ങസ  പറഞ്ഞെ മറ്റസ  കേഭാരവങ്ങകളഭാടല്ല
ഇവനിടട  അഭനിപ്രഭായവവതവഭാസമുളതസ.  രഭാത്രനിയനില് ആളുകേള ഉറങ്ങനികനിടക്കുകമ്പഭാള
ഡഭാലാം തുറക്കുകേ, ആ വനിവരലാം ജനില്ലഭാ കേളകര് അറനിയുനനില്ല, ചേതീഫെസ ടസകടറനി അതനിടന
നവഭായതീകേരനിക്കുന. അതഭാണസ ഇവനിടുടത മുഖവമഭായ പ്രശ്നലാം. 

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:  സര്,  അങ്ങടനടയഭാരു  വഭാചേകേലാം  കേനിടനിയഭാല്
നനിങ്ങളകസ  അതസ  ഉപകയഭാഗനികഭാന  കേഴനിയുടമനതസ  ശരനിയഭാണസ.  അതനില്
ആശരവമനില്ല,  പടക്ഷ  അതസ  വസ്തുതയല്ല.   അതഭായതസ  ഇന  ഡഭാലാം  തുറനവനിടതസ
രഭാവനിടലയഭാണസ.  ടവളലാം അത്രയുലാം കൂടുതല് വര്ദനിച്ചതുടകേഭാണസ തുറകഭാടത കവടറ
മഭാര്ഗമനില്ല.  ഇന  ഡഭാമനിനസ  പല  പ്രകതവകേതകേളുണസ.  അതഭായതസ  ഇതനിടന്റെ  ഫുള
റനിസര്കവഭായര്  ടലവലലാം  മഭാകനിമലാം  റനിസര്കവഭായര്  ടലവലലാം  775.6  മതീറ്ററഭാണസ.
അതഭായതസ,  മറ്റസ  ഡഭാമുകേളനികലതുകപഭാടല ഫുള റനിസര്കവഭായറനിനസ  മുകേളനില് ടവളലാം
കേയറഭാന  പഭാടനില്ല,  അതനിനസ  മുകേളനില്  ടവളടമതനിയഭാല്  പനിനതീടസ  ഒഴുകേനി  വരുന
മുഴുവന  ജലവലാം  പുഴയനികലയസ  ഒഴുകനികളയുകേ  മഭാത്രകമ  സഭാധനിക്കുകേയുള.  മടറ്റഭാരു
മഭാര്ഗവമനില്ല.  അതുടകേഭാണഭാണസ  ഡഭാമനിടന്റെ  ഷടര്  ഘടലാംഘടമഭായനി  ഉയര്കതണനി
വനതസ.  ആഗസസ  6-നസ  ഒഴനിടകേ ജൂടടല  14  മുതല് എല്ലഭാ ദനിവസവലാം ബഭാണഭാസുര
സഭാഗര് അണടകടനില്നനിനലാം ടവളലാം ഒഴുകേനിടകഭാണനിരനിക്കുകേയഭായനിരുന.  കേനത
മഴയഭായതനിനഭാല്  ആഗസസ  7-നസ  നദനിയനില്  ജലനനിരപ്പുയരുകേയുലാം  വലനിയ
ടവളടപഭാകമുണഭാവകേയുലാം  ടചേയ.  ഇതഭാണസ  സലാംഭവനിച്ചതസ.  ഇകഭാരവതനില്
ബഭാണഭാസുരസഭാഗര് അണടകടനിനസ പ്രകതവകേ പങ്കെനില്ല. അതസ കനരടത തുറനനിടണസ.
എനഭാല്  മഴ  ടപയ,  വല്ലഭാടത  ടവളലാം  കേനത്തു.  ബഭാണഭാസുരസഭാഗര്
അണടകടനില്നനിനള  ടവളടമതഭാത  കേല്പറ്റ  അടകമുള  പ്രകദശങ്ങളനിലലാം
ടവളടപഭാകമുണഭായനി.  ഡഭാലാം  തുറക്കുകമ്പഭാള  മുനറനിയനിപസ  നല്കേഭാതതഭാണസ
ടവളടപഭാക  ദുരനിതങ്ങള  വര്ദനിക്കുനതനിനസ  കേഭാരണമഭായടതന  വഭാദലാം  ശരനിയല്ല
എനതഭാണസ ഈ വസ്തുതകേളനില്നനിനസ വവകമഭാകുനതസ.

വയനഭാടനില് ഏറ്റവലാം കൂടുതല് മഴ ടപയ  ആഗസസ  9-നസ ബഭാണഭാസുര സഭാഗര്
ഡഭാമനില്നനിനസ  ടസകന്റെനില്  2,250  ഘനമതീറ്റര് ടവളമഭാണസ  കേബനനി നദനിയനികലയസ
ഒഴുകേനിയതസ.  വയനഭാടനില്നനിനസ  ഒഴുകേനിടയത്തുന ടവളലാം കശഖരനിക്കുനതനിനുകവണനി
കേബനനി  നദനിയനില്  കേര്ണഭാടകേ  ടകേടനിയ  ബതീച്ചനഹളനി  ഡഭാമനില്  അനസ
ഒഴുകേനിടയതനിയ ടവളലാം ടസകന്റെനില്  19,400  ഘനമതീറ്റര് വതീതമഭായനിരുന. 2,250
ഘനമതീറ്റര്  ടവളമഭാണസ  നമ്മേള  വനിടനിടളതസ.  രണലാം  തമ്മേനിലള  വവതവഭാസലാം
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കനഭാകനിയഭാല്  അത്രയുലാം  മഴടവളമഭാണസ  അവനിടട  ഒഴുകേനിടയതനിയതസ  എനഭാണര്തലാം.
അതഭായതസ കേബനനിയുടട വയനഭാടസ ഭഭാഗതസ ഒഴുകേനിയ ടവളതനിടന്റെ  12  ശതമഭാനലാം
ടവളലാം  മഭാത്രമഭായനിരുന  ബഭാണഭാസുരസഭാഗറനിടന്റെ  സലാംഭഭാവന.  മറ  നദനികേളനിടല
കേണക്കുകേള  പരനികശഭാധനിച്ചഭാലലാം  ഡഭാമുകേളനില്നനിനസ  വന  ടവളമല്ല,  നദതീതട
തനിലഭാടകേ ടപയ കേനത മഴയനിലൂടട ഒഴുകേനിടയതനിയ സഗഭാഭഭാവനികേ നതീടരഭാഴുകഭാണസ
ഈ വര്ഷലാം കകേരളതനിലണഭായ ടവളടപഭാകതനിനസ കേഭാരണമഭായതസ.

ഡഭാമുകേളഭാണസ  പ്രളയതനിനസ  കേഭാരണടമന  നനിലയനില്  ആകരഭാപണലാം
ഉനയനിക്കുനതസ  പ്രഥമദൃഷ്ടവഭാ  വസ്തുതഭാവനിരുദമഭാണസ.  അണടകടകേളനില്ലഭാത
അച്ചനകകേഭാവനിലഭാര്, മതീനച്ചനിലഭാര്, മണനിമലയഭാര്, ചേഭാലനിയഭാര് എനതീ നദനികേളനിടലല്ലഭാലാം
ടവളലാം  കേവനിടഞ്ഞെഭാഴുകേനി  പ്രളയലാം  സൃഷ്ടനിച്ചനിടണസ.  ഉരുളടപഭാടല്,  മണനിടനിച്ചനില്
എനനിവടകേഭാണസ 151 കപര് സലാംസഭാനതസ മരണടപടനിടണസ. കകേന്ദ്ര ജല കേമ്മേതീഷടന്റെ
പ്രളയ മുനറനിയനിപസ വനിഭഭാഗലാം ഡയറകര് കേഴനിഞ്ഞെ ദനിവസലാം മഭാധവമങ്ങകളഭാടസ പറഞ്ഞെ
കേഭാരവലാം  അകതഭാടടഭാപലാം  കേഭാകണണതുണസ.  അകദ്ദേഹലാം  പറഞ്ഞെതസ,  കകേരളതനില്
അപ്രതതീക്ഷനിതമഭായ അതനിതതീവ്ര മഴയഭാണസ പ്രളയലാം സൃഷ്ടനികഭാന കേഭാരണലാം എനഭാണസ.
ഡഭാമുകേള  പ്രളയതനിനസ  കേഭാരണമഭായനിടനിടല്ലനലാം  ഡഭാമുകേളുടട  പ്രവര്തനങ്ങളനില്
എടന്തങ്കെനിലലാം പനിശകേസ വനനിടനിടല്ലനമഭാണസ ജലകേമ്മേതീഷന വനിലയനിരുതനിയനിടളതസ.

ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന:  സര്,  കകേന്ദ്ര ജലകേമ്മേതീഷന എല്ലഭാ കേഭാലത്തുലാം
കകേരളതനിടന്റെ നനിലപഭാടുകേളകസ വനിരുദമഭാണസ. മുല്ലടപരനിയഭാര് ഡഭാമനിടന സലാംബനനി
ച്ചഭാടണങ്കെനിലലാം  കകേന്ദ്ര  ജലകേമ്മേതീഷന  എടുത  നനിലപഭാടസ  വനിരുദമഭാണസ.  ഡഭാമനില്
നനിനള ടവളമല്ല, മഴ ടകേഭാണണഭായ ടവളമഭാണസ എനഭാണസ പറയുനതസ. പകക്ഷ
ബഹമഭാനടപട  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയനില്  നമ്മേള  ടകേഭാടുതനിരനിക്കുന  അഫെനിഡവനിറ്റസ
മുല്ലടപരനിയഭാര്  ഡഭാമനിടല  ടവളലാം  കൂടനി  വനതുടകേഭാണഭാണസ  യഥഭാര്തതനില്
ഇങ്ങടനടയഭാരു  സലാംഭവലാം  ഉണഭായതസ  എനഭാണസ.  അങ്ങസ  പരനികശഭാധനിച്ചഭാല്  മതനി.
മുല്ലടപരനിയഭാര്  ഡഭാമനിടന്റെ കേഭാരവതനില്കപഭാലലാം  സലാംസഭാനതനിനസ  വനിരുദമഭായ ഒരു
നനിലപഭാടസ  എടുകഭാന  ബഹമഭാനടപട  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയനില്  സഗഭാധതീനനികഭാന
കേഴനിയുന വനിധതനിലഭായനിരുന കകേന്ദ്ര ജല കേമ്മേതീഷടന്റെ നനിലപഭാടസ.

പറമ്പനിക്കുളലാം-ആളനിയഭാര് സലാംബനനിചള വനിഷയലാം അങ്ങയുടട തടന വകുപസ

കനരനിടസ  ടടകേകേഭാരവലാം ടചേയ്യുനതഭാണസ.  ഒരു കേഭാലഘടതനിലലാം പറമ്പനിക്കുളലാം ഡഭാമനില്

നനിനലാം  വര്ഷകേഭാലതസ  കകേരളതനിടല  കേനഭാലനികലയസ  ടവളലാം  തുറന

വനിടനില്ലഭായനിരുന.  മഭാര്ച്ചസ  മഭാസതനിലലാം  ടസപ്റ്റലാംബര്  മഭാസതനിലലാം  അതനിനസ  ഒരു

നനിശനിത  സമയമുണസ.  ആ  നനിശനിത  സമയതഭാണസ  അപര്  കഷഭാളയഭാറനില്നനിനസ

കകേരള  കഷഭാളയഭാറനികലയ്ക്കുലാം  അവനിടടനനിനസ  തഭാകഴയ്ക്കുമുള  ടവളതനിടന്റെ  ഒഴുകസ
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കൃതവതകയഭാടുകൂടനി ടടകേകേഭാരവലാം ടചേയ്യുനതസ.  പകക്ഷ ഇകഭാരവതനില്  Joint Water

Regulatory  Board  ടചേയര്മഭാടന്റെ  അറനിവനില്ലഭാടത  തമനിഴസ നഭാടസ  കകേരളതനികലയസ

ടവളലാം  ഒഴുകനി  എടനഭാരു  ആകക്ഷപമുണസ.  അങ്ങതസ  പരനികശഭാധനിച്ചനിടകണഭാ;

ഉടണങ്കെനില് കമല് നടപടനികേള സഗതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന: സര്, ബഹമഭാനവനഭായ അലാംഗലാം ഉനയനിച്ചതസ വളടര

പ്രധഭാനടപട  ഒരു  കേഭാരവമഭാണസ.  ഇകഭാരവതനില്  നമ്മേള  സഗതീകേരനിച്ച  നനിലപഭാടസ

ടപഭാതുടവ ബഹമഭാനടപട സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനികസ ഉളടപടട  കബഭാധവമഭായനിടളതഭാണസ.

ഇതനില് സലാംഭവനിച്ച കേഭാരവലാം,  ടവളലാം കേനത്തുവരുകമ്പഭാള സഗഭാഭഭാവനികേമഭായനി ടവളലാം

കുകറടശ്ശേ  വനിടടകേഭാണനിരനികണലാം.  ഇകഭാരവലാം  നമ്മേള  നനിരന്തരലാം  അഭവര്തനിച

ടകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ.  എനഭാല്  മുല്ലടപരനിയഭാറനില്  കൂടുതല്  ടവളലാം  നനിറച

നനിര്തഭാന  സഭാധനിക്കുടമനസ  ടതളനിയനിക്കുനതനിനുകവണനി  ആയനിരനികണലാം  അവര്

തുറകഭാന തയഭാറഭായനില്ല.  നമ്മേള സമ്മേര്ദ്ദേലാം ടചേലതനിടകഭാണനിരുന. പടക്ഷ അവര്

തുറനനില്ല.  ഈ  സഭാഹചേരവതനിലഭാണസ  ബഹമഭാനടപട  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയനില്

വഭാദങ്ങള  വരുനതസ.  നമ്മേള  ഇടതല്ലഭാലാം  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി  മുമ്പഭാടകേ  പറഞ.

അകപഭാഴഭാണസ  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയുടട  ശകമഭായ  ഇടടപടല്  വനതസ.  കവടറഭാരു

നനിലപഭാടുലാം  അകതഭാടടഭാപലാം  വന.  ഇതനില്  ബഹമഭാനടപട  പ്രധഭാനമന്ത്രനിയുടട

ഓഫെതീസനില്  നനിനസ   ഒരു  ഇടടപടല്  കൂടനി  കവണടമനഭാണസ.  പ്രധഭാനമന്ത്രനികയഭാടസ

കനരനിടസ  ഞഭാന സലാംസഭാരനിച്ചനിരുന.  അതനിടന്റെ ഭഭാഗമഭായുടളഭാരു ഇടടപടലലാം വനനിരുന.

ഏതഭായഭാലലാം  ടസനട്രല്  വഭാടര്  കേമ്മേതീഷടന്റെ  അദവക്ഷതയനില്  സലാംസഭാനടത

പ്രതനിനനിധനിയുലാം തമനിഴസ നഭാടനിടന്റെ പ്രതനിനനിധനിയുലാം കൂടനിയുടളഭാരു കേമ്മേനിറ്റനിടയ ഇതരലാം

ഘടങ്ങളനില് കേഭാരവങ്ങള തതീരുമഭാനനികഭാന നനികയഭാഗനിച്ചനിടണസ.  അടതല്ലഭാലാം ഇതനിടന്റെ

ഭഭാഗമഭായനി  സലാംഭവനിച്ചതഭാണസ.  അവര്  ടചേയ  നടപടനി  ശരനിയടല്ലനതസ  സതവമഭാണസ.

പകക്ഷ സലാംസഭാനങ്ങള തമ്മേനിലഭാകുകമ്പഭാള നമ്മേള ആ വനികേഭാരമല്ലകല്ലഭാ ആ സമയലാം

ഉയര്തനിടകഭാണ  വകരണതസ.  അതുടകേഭാണസ  ഉയര്തനിയനില്ല  എനമഭാത്രകമയുള.

അതനിടന്റെ  മറ  കേഭാരവങ്ങടളഭാടക  നമ്മേള  ടചേയനിടളതഭാണസ.  അതസ  കനരടത

ബഹമഭാനവനഭായ മന്ത്രനി ഇവനിടട പറഞടവനഭാണസ എനനികസ കതഭാനനതസ.

രക്ഷഭാപ്രവര്തനങ്ങളകഭായനി  കകേന്ദ്ര  കസനകേടള  അനുവദനികണടമനസ
ആഗസസ 9-നസ അതനിരഭാവനിടലതടന ബനടപടവര്കസ ദുരന്ത നനിവഭാരണ അകതഭാറനിറ്റനി
കേടതഴുതനി.  അകപഭാളതടന അനുകൂലമഭായനി പ്രതനികേരനിച.  രക്ഷഭാപ്രവര്തനങ്ങളകഭായനി
ആവശവമഭായ സജതീകേരണങ്ങകളഭാടട  വനിവനിധ കസനഭാവനിഭഭാഗങ്ങള കകേരളതനിടലതനി.
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ഇതസ ടപടടനഭാണസ ഉണഭാകുനതസ. 7443  കപരഭാണസ ഇതരതനില് രക്ഷഭാപ്രവര്ത
നങ്ങളനില് ഏര്ടപടതസ.  കകേന്ദ്ര കസനകേളുടട വനിവനിധ വനിഭഭാഗങ്ങള,  ബഹമഭാനടപട
പ്രധഭാനമന്ത്രനി,  കകേന്ദ്ര  ആഭവന്തര  വകുപ്പുമന്ത്രനി,  കകേന്ദ്ര  പ്രതനികരഭാധ  വകുപ്പുമന്ത്രനി
എനനിവകരഭാടടഭാടക സലാംസഭാരനിച.  ആവശവമഭായ സജതീകേരണങ്ങകളഭാടട കസനടയ
അയചതരഭാന  ആവശവടപടുകേയുലാം  ടചേയ.  അവടരല്ലഭാലാം  അതനിനുതകുന  നനിര്കദ്ദേ
ശങ്ങളുലാം നല്കേനി.  അതനുസരനിച്ചസ കസനയുടട നല്ല കസവനമഭാണസ നമുകസ കേനിടനിയതസ.
കകേന്ദ്രകസനയുടട  കനതൃതഗതനില്  ഇവനിടട  നടതനിയ  രക്ഷഭാപ്രവര്തനതനില്
74060  കപടരയഭാണസ  രക്ഷടപടുതനിയതസ.  രക്ഷഭാപ്രവര്തനതനിനസ  കനതൃതഗലാം
ടകേഭാടുതസ  ഇവനിടട  പ്രവര്തനിച്ച  കസനഭാകമധഭാവനികേള  രക്ഷഭാപ്രവര്തനതനില്
സര്കഭാരുലാം  ജനില്ലഭാ  ഭരണകൂടങ്ങളുലാം  മറ്റസ  സര്കഭാര്  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം  നല്കേനിയ
പനിന്തുണയുലാം  കനതൃതഗവലാം  സലാംബനനിച്ചസ  വളടര  നല്ല  അഭനിപ്രഭായമഭാണസ  പറഞ്ഞെനി
ടളതസ.  സലാംസഭാന തലതനില് നടതനിയ പ്രതനിദനിന അവകലഭാകേന കയഭാഗങ്ങളനില്
ഈ  കസനകേളുടടടയല്ലഭാലാം  തലവനമഭാരുലാം  അവരുടട  പ്രതനിനനിധനികേളുലാം  പടങ്കെടു
തനിരുന.  പനിനതീടസ  അവര് പറഞ്ഞെതസ,  സര്കഭാരനിടന്റെ കനതൃതഗതനില് നടന ഈ
അവകലഭാകേന  കയഭാഗങ്ങള  അക്ഷരഭാര്തതനില്  അവര്ക്കുടളഭാരു  മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശ
മഭായനിരുന  എനഭാണസ.  കേഭാരണലാം  അവര്കസ  ഇന  കേഭാരവലാം  ടചേയണടമനള
നനിര്കദ്ദേശലാം  കവണലാം.  അതഭാണസ  അവരുടട  ശതീലലാം.   ഞങ്ങകളഭാടസ  ഇനകേഭാരവലാം
ടചേയണടമനസ പറഞ്ഞെഭാല് അതസ ടചേയഭാന ഞങ്ങളകസ  തഭാല്പരവമഭാടണനസ അവര്
തടന  പറഞ. ആ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള ആ കയഭാഗങ്ങളനില്വച്ചസ അവര്കസ ലഭനിച്ചനിരുന.
ആര്മനികസ  കകേരളതനില്  കബഭാടകേളുമഭായനി  എതണടമനസ  അറനിയനില്ലഭായനിരുന
എനടളഭാരു പരഭാമര്ശലാം ഇവനിടട  കനരടത നടത്തുകേയുണഭായനി.  ഇതുലാം വസ്തുതയസ
നനിരക്കുനതല്ല.  കകേരളതനിടല കേഭാലവര്ഷ സനിതനിഗതനികേള വനിശദതീകേരനിച്ചസ ജൂടടല
മഭാസതനില്  പ്രധഭാനമന്ത്രനിടകഴുതനിയ  കേതനില്തടന  കകേരളതനിടല  ആര്മനി
കസഷനുകേളനില്  6  കബഭാടകേളുലാം  ഡനിങ്കെനി  കബഭാടകേളുലാം  സ്കൂബഭാ സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം ഒരു
എലാം.ടഎ.-16  ടഹലനികകേഭാപ്റ്ററുലാം  നനിലനനിര്തണടമനസ  ആവശവടപട.  പനിനതീടസ
ആഗസസ  9  മുതല് രഭാജവലാം കേണ ഏറ്റവലാം വലനിയ രക്ഷഭാപ്രവര്തനതനിനഭായനി എല്ലഭാ
സജതീകേരണങ്ങകളഭാടുലാം  കൂടനി  കസന എത്തുകേയുലാം ടചേയ.  1924-ടല ടവളളടപഭാക
തനിനസ  കേഭാരണമഭായനി  ആ  വര്ഷടത  വലനിയ  മഴയഭാണസ  ചൂണനികഭാണനിക്കുനതസ.
കരഖകേള പ്രകേഭാരലാം മണ്സൂണ് സതീസണനില്, അതഭായതസ ജൂണ് 1 മുതല് ടസപ്റ്റലാംബര്
30  വടര  1924-ല് കകേരളതനിനസ  കേനിടനിയ മഴ  3368  മനില്ലതീമതീറ്ററഭാണസ.   പ്രതനിപക്ഷ
കനതഭാവസ ഇതസ 17 ദനിവസലാം ടപയ മഴയഭാടണനഭാണസ പറയുനതസ, കരഖകേള പ്രകേഭാരലാം
അതസ ശരനിയല്ല.  കരഖകേള പ്രകേഭാരലാം 1924-ടല ജൂണ് മുതല് ടസപ്റ്റലാംബര് വടരയുളള
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122 ദനിവസലാം മഴയുടട പ്രതനിദനിന ശരഭാശരനി 27.6 മനില്ലതീമതീറ്ററഭാണസ.  ഇന വര്ഷലാം ജൂണ്
1 മുതല് ആഗസസ 20 വടര 81 ദനിവസലാം ടപയ മഴ 2400 മനില്ലതീമതീറ്ററഭാണസ.  ഇതനിടന്റെ
പ്രതനിദനിന  ശരഭാശരനി  29.6  മനില്ലതീമതീറ്ററഭാണസ.  അതഭായതസ,  1924-ടല  മഴടയ
അകപക്ഷനിച്ചസ ഇന വര്ഷലാം ഇതുവടര കേനിടനിയ കേണക്കുവച്ചസ ശരഭാശരനി മഴ കൂടുതലഭാണസ.
എനഭാല്  ശരഭാശരനി  മഴ  കൂടനിയതുടകേഭാണ  മഭാത്രലാം  പ്രളയലാം  ഉണഭാകേണടമനനില്ല.
യഥഭാര്തതനില്  ആഗസസ  8  മുതല്  20  വടരയുളള  ദനിവസങ്ങളനിലണഭായ  അതനി
തതീവ്രമഴ,  എകസട്രതീലാം  ടഹവനി ടറയനിനഭാണസ  പ്രളയതനിനസ  കേഭാരണമഭായതസ.  ഇന സമയതസ
സഭാധഭാരണ  നനിലയനില്  ടപകയണതനിടന്റെ  നഭാലനിരടനിയനിലധനികേലാം  മഴയഭാണസ  കകേരളതനില്
ടപയതസ.  ഇങ്ങടന അതനിതതീവ്രമഭായ മഴ തുടര്ച്ചയഭായനി ടപയ സഭാഹചേരവതനിലഭാണസ
പ്രളയമുണഭായതസ.  

ശതീ  .    രകമശസ ടചേനനിതല: സര്,  എകസ എലാം.എല്.എ.  ശതീ.  ദനിനകേരന എടന്റെ
ശദയനില്ടപടുതനിയ  കേഭാരവമഭാണസ,  4  മത്സവടതഭാഴനിലഭാളനികേളകസ  ഗുരുതരമഭായനി
പരനികകറ,  ഒരഭാകളഭാടസ  അങ്ങസ കഫെഭാണനില് സലാംസഭാരനിചടവനസ പറഞ.  അവര്കസ
കൂടുതല്  ടടവദവസഹഭായവലാം അകതഭാടടഭാപലാം ആ കുടുലാംബടത സലാംരക്ഷനികഭാനുമുളള
നടപടനികേള കൂടനി സഗതീകേരനികണടമനസ അഭവര്തനിക്കുകേയഭാണസ.

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:  സര്,  അതനില്  ഒരഭാളുമഭായനി  ഞഭാന
സലാംസഭാരനിച്ചനിരുന,  അകദ്ദേഹലാം എറണഭാകുളടത അമൃത  ആശുപത്രനിയനിലഭാണുളളതസ.
അതുമഭായനി ബനടപടസ ആവശവമഭായ കേഭാരവങ്ങടളഭാടക ടചേയഭാന അകപഭാളതടന
കേളകകറഭാടസ  നനിര്കദ്ദേശനിച്ചനിരുന.   മത്സവബനന  വകുപ്പുമന്ത്രനി  അകദ്ദേഹടതകപഭായനി
കേണനിരുന,  അതനിടന്റെ മറ കേഭാരവങ്ങടളഭാടക ശദനിക്കുനണസ.  

പ്രഭാഥമനികേ  വനിലയനിരുതലകേള  പ്രകേഭാരലാം  361800  കുടുലാംബങ്ങളകഭാണസ
കേനിറകേള  വനിതരണലാം  ടചേയഭാന  തതീരുമഭാനനിച്ചതസ.  അതനില്  ഇനസ  ഉച്ചവടര  236904
കേനിറകേള വനിതരണലാം ടചേയനിടണസ.  തൃശ്ശൂര് ജനില്ലയനില് 58000,  എറണഭാകുളലാം- 45032,
പറവര് - 19000,  ആലപ്പുഴ - 43032,  കകേഭാടയലാം - 31000,  പതനലാംതനിട- 29000
ഇങ്ങടന  ആടകേ  65.4  ശതമഭാനലാം  കേനിറകേള  ഇനച്ചകയഭാടട  വനിതരണലാം  ടചേയ
കേഴനിഞ.  കൂടഭാടത,  കേവഭാമ്പുകേളനില്  തഭാമസനികഭാതവരുലാം  എനഭാല്   ദുരനിതതനി
നനിരയഭായവരുടടയുലാം കേണകസ ജനില്ലഭാ കേളകര്മഭാര് കശഖരനിച ടകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ,
അവര്ക്കുകൂടനി കേനിറകേള ലഭനിക്കുലാം.  ഇതുവടര  15600  കുടുലാംബങ്ങടളക്കൂടനി  പുതുതഭായനി
ലനിസനില് ഉളടപടുതനിയനിടണസ.  എല്ലഭാ കേനിറകേളുലാം രകണഭാ മൂകനഭാ ദനിവസങ്ങളകകേലാം
വനിതരണലാം  ടചേയഭാനഭാകുലാം.  ചേനില  ജനില്ലകേളനില്  പൂര്ണമഭായുലാം  വനിതരണലാം  ടചേയ
കേഴനിഞ്ഞെനിടണസ,  കുറച്ചഭാണസ ബഭാകനിയുളളതസ.  10000  രൂപ  48774  കുടുലാംബങ്ങളകസ
നല്കേനികഴനിഞ, 39967  കുടുലാംബങ്ങളകസ നഭാടളയുലാം   ടതഭാടടുത ദനിവസങ്ങളനില്
മറളളവര്ക്കുലാം നല്കേഭാനഭാകുലാം.  
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ശതീ  .    ടകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫെസ:  സര്,  ഇന  ജനി.ഒ.-യനില്  പറയുനതസ  രണ

ദനിവസതനിലധനികേലാം ടവളളലാം ടകേടനികനിടന വതീടുകേളകക ടകേഭാടുക്കുകേയുളള എനഭാണസ.

പ്രളയലാം  കേയറനിയതുമൂലലാം  വതീടസ  മഭാറനിതഭാമസനിക്കുന  ആളകഭാര്ക്കുലാം

ടകേഭാടുക്കുടമനഭാണസ  അങ്ങസ  പറഞ്ഞെതസ.  ക്ലേഭാരനിഫെനികകഷന  ഇകഭാരവതനില്

ഉണഭായനിടല്ലങ്കെനില് അവര്കസ ലഭനികനില്ല.  

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:  സര്,  എല്ലഭാവര്ക്കുലാം  വഭാങ്ങഭാലാം,  അതനില്

കവടറ  പ്രശ്നങ്ങടളഭാനമനില്ല.  പ്രളയ  ദുരന്തതനിനനിരയഭായവര്ടകല്ലഭാലാം  ഇതനിടന്റെ

ആനുകൂലവങ്ങള ലഭനിക്കുനതനിനസ ഒരു പ്രശ്നവമുണഭാകേനില്ല.  ഇവനിടട കവടറഭാരു പ്രശ്നലാം,

ഓഖനി  ദുരന്തവമഭായനി  ബനടപടസ  പണലാം  അനുവദനിച്ച  കേഭാരവതനില്  ചേനില

വതീഴ്ചകേളുണഭായനി  എന  സൂചേനകയഭാടട  ചേനില  പ്രശ്നങ്ങള  ഉണഭായനിടണസ.  ഓഖനി

ദുരന്തടതത്തുടര്നസ  മുഖവമന്ത്രനിയുടട  ദുരനിതഭാശഗഭാസ  നനിധനിയനികലകസ  107  കകേഭാടനി

രൂപയഭാണസ ലഭനിച്ചതസ.  ഇതനിനകേലാം ഉതരവഭായനിടളളതുലാം ടചേലവഴനിച്ചനിടളളതുമഭായ തുകേ

കനരടത  പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവസ  ചൂണനികഭാണനിച്ചതുകപഭാടല  65  കകേഭാടനി  68  ലക്ഷലാം

രൂപയഭാണസ.  ഇതനിനുപുറകമ  ഇകപഭാള  നടപടനി  സഗതീകേരനിചവരുനതുലാം  ഉതരവസ

പുറടപടുവനികഭാനുമുളളതനിനസ  84.9  കകേഭാടനി രൂപ ടചേലവസ വരുടമനസ പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

ടചേലവഴനിച്ച തുകേ പറയഭാലാം.

കബഭാടകേളക്കുളള നഷ്ട പരനിഹഭാരലാം 3.08 കകേഭാടനി

മല്സവബനകനഭാപഭാധനികേളക്കുളള നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  1.65 കകേഭാടനി

മടടറന ആലാംബുലനസസ  7.36 കകേഭാടനി

ടറസമ്മ്യൂ സഗഭാഡസ  7.15 കകേഭാടനി

കുടനികേളക്കുളള സനജനവ വനിദവഭാഭവഭാസലാം 13.92 കകേഭാടനി

മരണടപടവരുടട ആശനിതര്കസ 22.88 കകേഭാടനി

ഭൂമനിയുലാം വതീടുലാം നഷ്ടടപടവര്കസ   7.62 കകേഭാടനി

വതീടുകേളുടട അറ്റകുറ്റപണനികേള   2.02 കകേഭാടനി
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ശതീ  .    രകമശസ  ടചേനനിതല:  സര്,  അങ്ങസ  പറഞ്ഞെ  107  കകേഭാടനി  രൂപയുടട
കേണകസ  ശരനിയഭാണസ;  133  രൂപ  കകേഭാടനി  രൂപയുടട  കകേന്ദ്ര  സഹഭായലാം;  രണലാംകൂടനി
വരുകമ്പഭാള  240  കകേഭാടനി  രൂപ.   ഇതനില്  ആടകേ  ടചേലവഴനിച്ചതസ  65.68  കകേഭാടനി
രൂപയഭാണസ. അങ്ങയുടട ഉകദവഭാഗസര് ടചേയഭാത കേഭാരവങ്ങള സലാംബനനിച്ചസ ഞങ്ങള
അകങ്ങയസ  നനികവദനലാം  തരഭാലാം,  ഇതസ  കേനിടനിയ  ആളുകേളുടട  കേഭാരവങ്ങളകൂടനി
പരനികശഭാധനികണലാം.   ഇവര്കസ  ഇടതഭാനലാം  കേനിടനിയനിടനിടല്ലനതഭാണസ  സതവലാം.  9
മഭാസമഭായനി എന്തുടകേഭാണസ ടകേഭാടുതനില്ല  എനതസ അങ്ങസ പരനികശഭാധനിച്ചഭാല് മതനി.  

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:  സര്,  എസസ.ഡനി.ആര്.എഫെസ.-ടന്റെ  തുകേയനില്
51  കകേഭാടനി  11  ലക്ഷലാം  രൂപ  അനുവദനിച്ചനിടണസ.  അതസ  മരണടപടവരുകടയുലാം
കേഭാണഭാതഭായവരുകടയുലാം  ആശനിതര്ക്കുളള നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം,  അതനില്  എസസ.ഡനി.ആര്.എഫെസ.-ടന്റെ
വനിഹനിതവമുണസ. രണഭായനിരലാം രൂപ വതീതലാം 143032 കപര്കസ കേടലനില് കപഭാകേഭാതനിരുന
സമയതസ  നല്കേനിയ സഹഭായലാം.  വതീടസ  നഷ്ടടപട  74  കപര്കസ  വഭാടകേ ഇനതനില്
ടകേഭാടുകഭാന  കേഴനിയുനതസ,   143  കപര്കസ  10000  രൂപ  വതീതലാം  നഭാലമഭാസടത
ടചേലവനിനഭായനി  നല്കേനിയതസ,  സനജനവ  കറഷന,  ഗുജറഭാതസ,  കഗഭാവ,  കേര്ണഭാടകേ,
തമനിഴസ നഭാടസ  എനനിവനിടങ്ങളനില് നനിനസ  മല്സവബനന ടതഭാഴനിലഭാളനികേടള  തനിരനിടകേ
എതനിച്ചതനിനസ  ടചേലവഭായതസ,  അവസഭാനഘട  ടതരച്ചനില്  നടതനിയതനിനസ  105
കബഭാടകേളക്കുളള  ടചേലവസ.  ഇത്രയുലാം  51  കകേഭാടനി  11  ലക്ഷലാം  രൂപ  എസസ.ഡനി.ആര്.
എഫെസ.-ല് നനിനലാം ടചേലവഴനിച്ചതഭാണസ. ഇനനി ഉതരവസ പുറടപടുവനികഭാനുളതസ; 

മത്സവടതഭാഴനിലഭാളനികേളകസ ടടലഫെസ ജഭാകറ്റസ 9.50 കകേഭാടനി

മത്സവബനകനഭാപകേരണങ്ങള നഷ്ടടപടവര്കസ നല്കേഭാനുളളതസ 2.2 കകേഭാടനി

കനവനി 13.50 കകേഭാടനി

നഷ്ടടപടകതഭാ  കകേടുവനകതഭാ  ആയ  കബഭാടകേളകസ  പകേരലാം
ടടഫെബര് റതീ ഇനകഫെഭാഴസഡസ കബഭാടകേള വഭാങ്ങുനതനിനസ സഹഭായലാം

9.88 കകേഭാടനി

ആഴകടല്  മല്സവബനന  ടതഭാഴനിലഭാളനികേളകസ  ഫെനിഷറതീസസ
കസഷനുകേളക്കുലാം തനിരനിചലാം ആശയ വനിനനിമയ സലാംവനിധഭാനലാം

50 കകേഭാടനി

അങ്ങടന  84.90  കകേഭാടനി  രൂപ.  ഇങ്ങടന വനഭാല് എസസ.ഡനി.ആര്.എഫെസ-ല്
ഓഖനി  ഘടതനില്  ലഭനിച്ച  111 കകേഭാടനി  രൂപ,  സനി.എലാം.ഡനി.ആര്.എഫെസ-ഉലാം,
എസസ.ഡനി.ആര്.എഫെസ.-ഉലാം  കചേര്തസ  218  കകേഭാടനി  രൂപ,  ഉതരവഭായതുലാം
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ടചേലവഴനിച്ചതുമഭായ തുകേ  116  കകേഭാടനി  രൂപ വരുലാം.   84  കകേഭാടനി  രൂപയുടട ടചേലവസ
പ്രതതീക്ഷനിക്കുകേയഭാണസ. ഇതസ രണലാം കചേര്നഭാല് 201 കകേഭാടനി രൂപ ഓഖനി  ഇനതനില്
ടചേലവസ  വരുലാം.  ഓഖനിക്കുകവണനി  കകേന്ദ്രലാം  നല്കേനിയകതഭാ,   സനി.എലാം.ഡനി.ആര്.എഫെസ.-ല്
ജനങ്ങളനില്നനിനസ  ലഭനിച്ചകതഭാ  ആയ  ഒരു  തുകേയുലാം  സര്കഭാര്  മറ
കേഭാരവങ്ങളക്കുകവണനി ടചേലവഴനിച്ചനിടനില്ല.  മഭാത്രമല്ല മത്സവടതഭാഴനിലഭാളനി കമഖലയനില്
ഇനനിയുലാം  ചേനില  പദതനികേളകൂടനി  നടപനിലഭാകഭാന  സര്കഭാര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുകേയഭാണസ,
അതുകൂടനി  കേണകനിടലടുതഭാല്  ലഭനിച്ചതനികനകഭാള  കൂടുതല്  തുകേയഭാണസ  കവണനി
വരുനതസ. ടടവദത്യുതനി വകുപ്പുമന്ത്രനി അകഭാദമനികേസ വനിദഗ്ദ്ധടനഭാനമടല്ലങ്കെനിലലാം  അകദ്ദേഹലാം
വനതനിനുകശഷലാം നടതനിയ പ്രവര്തനതനിടന്റെ മനികേവടകേഭാണസ  ....  (...ബഹളലാം..)

...… ഞഭാന  പറഞ്ഞെസ  തതീര്കടട,  അകപഭാള  മനസനിലഭാകുലാം. അകദ്ദേഹലാം  ടടവദത്യുതനി
വകുപസ  ടടകേകേഭാരവലാം  ടചേയഭാന തുടങ്ങനിയകപഭാള ടനറ്റനി  ചുളനിചടവനസ  പറഞ്ഞെകല്ലഭാ,
ഇകപഭാള  അതനില്ലഭാതഭായകല്ലഭാ.  അകദ്ദേഹതനിനസ  നല്ല  രതീതനിയനില്  കേഭാരവങ്ങള
നടതനിടകഭാണകപഭാകേഭാന  സഭാധനിച്ചനിടടണനഭാണസ ഞഭാന  പറയഭാന  ഉകദ്ദേശനിച്ചതസ.
ഇകപഭാള  ആളുകേളകസ  തഭാമസനികഭാന  പറ്റഭാത  സലടതപറ്റനി  ഇവനിടട  ഒരു
നനിര്കദ്ദേശലാം വന. ഗവണ്ടമന്റെസ ആറുലക്ഷലാം രൂപ സലടമടുകഭാനുലാം നഭാലലക്ഷലാം രൂപ
വതീടു വയഭാനുലാം നല്കുലാം. അതനില് സലലാം ഞങ്ങടളല്ലഭാലാം കൂടനി ഏടറ്റടുത്തുടകേഭാടുതഭാല്
ഒരു  നല്ല  വതീടസ  വയഭാമകല്ലഭാടയന  നനിര്കദ്ദേശമഭാണസ.  ഇകഭാരവതനില്  അവനിടട
സമവഭായമുണഭാകനി എന്തഭാണസ ടചേകയണടതനഭാകലഭാചേനികഭാലാം,  അതനില് തര്കമനില്ല.
ധഭാരഭാളലാം ആളുകേള സലലാം സലാംഭഭാവന ടചേയഭാന തയഭാറഭാകുനണസ, അതുവചടകേഭാണസ
കേഭാരവങ്ങള നതീകഭാവനതഭാണസ.   3,800-ഉലാം,  10,000-ഉലാം  രൂപ കേനിടഭാന അകപക്ഷ
കവണടമനസ   ചേര്ച്ചയനില് ആകരഭാ പറഞ, ഒരകപക്ഷയുലാം ഇതനിനഭായനി ആവശവമനില്ല,
കേണടകടുതസ   അവരുടട  തടന  അകനണനികലയസ  പണലാം  ടകേഭാടുക്കുകേയഭാണസ.
ദുരനിതഭാശഗഭാസ  കേവഭാമ്പുകേള ചേനിലര് പനിടനിടച്ചടുക്കുന എനപറഞ, ആകരയുലാം കേവഭാമ്പസ
പനിടനിടച്ചടുകഭാന  അനുവദനികനില്ല,  കേവഭാമ്പസ  അങ്ങടനതടന  പ്രവര്തനികണലാം,
മറളവര്  സഹഭായനിക്കുകേ,  കേവഭാമ്പസ  നടതഭാന  ഉതരവഭാദനിതഗടപടവരുണഭാകുലാം
അവര്ക്കുമഭാത്രകമ  അതനിനസ  സഭാധനിക്കൂ  എന  നനിലപഭാടസ  മഭാത്രകമ  സഗതീകേരനികഭാന
പറകേയുള.   സനി.എലാം.ഡനി.ആര്.എഫെസ.   ടചേലവഴനിക്കുന  കേഭാരവതനില്  പ്രകതവകേ
അകനണസ  കവണലാം.  അതസ  കനരകത  ഓഖനി  ദുരന്തതനിടന്റെ  കേഭാരവതനില്
തുടങ്ങനിയനിടണസ.   ഓഖനിയുടട  കേഭാരവതനില്  ലഭനിച്ചതനിടന്റെയുലാം  ടചേലവഴനിച്ചതനിടന്റെയുലാം
കേണടകല്ലഭാലാം  പറഞ.  അതനില്  മുഖവമന്ത്രനിയുടട  ദുരനിതഭാശഗഭാസ  നനിധനി
ആടകേടയടുതല്ല, പ്രകതവകേ അകനണനികലതഭാണസ  പറഞ്ഞെതസ. അകത നടപടനികമലാം
തടനയഭാണസ ഇതനിലലാം സഗതീകേരനിക്കുകേ. 
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ഇവനിടട  ചൂണനികഭാണനിച്ച  വളടര  ഗനരവമുള  ഒരു  പ്രശ്നലാം  മഭാലനിനവലാം  കുന
കൂടനികനിടക്കുനതഭാണസ.  അകഭാരവതനില് ഇകപഭാളതടന നടപടനി സഗതീകേരനിച്ചനിടണസ.
എലാം.എല്.എ.-മഭാടരല്ലഭാലാം  ഇകഭാരവലാം  പ്രകതവകേലാം  ശദനികകണതഭാണസ.
വതീടനിലണഭായനിരുന  നശനിചകപഭായ  കേനിടകകേള,  പഭാത്രങ്ങള,  ഉപകയഭാഗശൂനവമഭായ
ടനി.വനി.,  മറ്റസ  ഉപകേരണങ്ങള   തുടങ്ങനിയവ  സൂക്ഷനികഭാന  ഒരു  സലലാം  കവണലാം.
ഇതനിനഭായനി   ഓകരഭാ  പഞഭായതനിലലാം  ഒകനഭാ അതനിലധനികേകമഭാ ഡമ്പനിലാംഗസ  യഭാര്ഡസ
കവണലാം.  മഭാലനിനവലാം  തല് കഭാലലാം  അവനിടട  സൂക്ഷനികണലാം.  ടടജവമഭാലനിനവവലാം
അടടജവമഭാലനിനവവമുണസ.  ടടജവമഭാലനിനവലാം ടപടടനതടന നമുകസ സലാംസരനികഭാന
പറലാം,  അതനിനുള  നടപടനികേള  കവഗലാംതടന  സഗതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി  എല്ലഭാ
പഞഭായത്തുകേളുലാം  ശദനികണലാം.  നമുടകഭാരു ഫഡസ മഭാപനിലാംഗസ കവണടമനസ ഇവനിടട
പറഞ,  സര്കഭാരുലാം  അതുതടനയഭാണസ  ആകലഭാചേനിക്കുനതസ,  അതനിനുള
നടപടനികേള സഗതീകേരനിചവരനികേയഭാണസ.  

പടഭാളടത വനിളനികഭാന പറഞ്ഞെതസ പുച്ഛനിചതളനിടയന പറഞ,  പടഭാളടത
നമ്മേള നല്ല രതീതനിയനില് ഉപകയഭാഗനിച്ചകല്ലഭാ,  അതനിടനപറ്റനി  ആര്ക്കുലാം പരഭാതനിയനില്ല.
പ്രശ്നമുണഭായതസ  ഒരു  വഭാചേകേതനിലഭാണസ,  അതഭായതസ  ഇടതല്ലഭാലാം  പൂര്ണമഭായുലാം
പടഭാളടത  ഏല്പനികണടമനസ  പറഞ്ഞെതനിനഭാണസ  പ്രതനികേരനിച്ചതസ,  അതസ
അങ്ങടനയല്ല ഉകദ്ദേശനിച്ചടതനസ എല്ലഭാവരുലാം പനിനതീടസ വവകമഭാകനിയനിടണസ.  ഇതുവടര
എടനപറ്റനിയുള പരഭാതനി പത്രകഭാടര കേഭാണുനനിടല്ലനഭായനിരുന.  ഇകപഭാള ഒരഭാള
പറഞ,  പത്രകഭാടര  എകപഭാഴുലാം  കേണടകേഭാണനിരനിക്കുന,  എന്തനിനഭാണസ  അങ്ങടന
കേഭാണുനടതനഭാണസ.  ഇതസ  പണസ  കേഴുതടയ  ടകേഭാണനടനയഭാടളപറ്റനി  പറഞ്ഞെ
കേഥകപഭാടലയഭായനി.  പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവനിടന  വനിമര്ശനിക്കുനതസ  എകന്തഭാ
ഒളനികഭാനഭാടണനസ  പറഞ,  ഞഭാന  പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവനിടന  വനിമര്ശനികഭാന
കപഭായനിടനില്ല,  വസ്തുതകേള  പറഞടവകനയുള.  അകദ്ദേഹതനിടനതനിടര  ഒരു
വനിമര്ശനവലാം ഞഭാനുനയനിച്ചനിടനില്ല, അതനിടന്റെ ആവശവടമന്തഭാണുളതസ? അകദ്ദേഹലാം ഒരു
കേഭാരവലാം പറഞ,  അതസ ശരനിയടല്ലനസ ഞഭാനുലാം പറഞ,  അത്രകയയുള.  വനിമര്ശനലാം
വനിശഭാല  മനകസഭാടടടയടുകണടമനസ  നമ്മുടട  ബഹമഭാനവനഭായ  ഒരലാംഗലാം  പറഞ,
അതസ  വനിശഭാല  മനകസഭാടടതടനയഭാണസ  എടുക്കുനതസ.  കേഭാണഭാമൃഗതനിടന്റെ
ടതഭാലനികടനികയകഭാള  വലനിയ  ടതഭാലനികടനിയഭാണസ  എനനികസ  എനസ  പറഞ്ഞെഭാലലാം
ഞഭാനതസ വനിശഭാല മനകസഭാടടതടനയകല്ല സഗതീകേരനിക്കുനതസ,  അതനില് എനനിടകഭാരു
വനിഷമവമനില്ല. നമ്മേടളല്ലഭാലാം എടന്തല്ലഭാലാം വനിമര്ശനങ്ങള കകേളക്കുനവരഭാണസ, അതനിനസ
പ്രകതവകേ  പ്രയഭാസടമഭാനമനില്ല,  ഒരു  സഭാനതനിരനിക്കുകമ്പഭാള  വനിമര്ശനലാം  വന
ടകേഭാണനിരനിക്കുലാം,  അതസ  ആ  അര്തതനികല  ഞഭാടനടുതനിടള.  വനിമര്ശനടത
സങ്കുചേനിതമഭാടയടുക്കുന  പ്രശ്നമനില്ല,  വനിമര്ശനലാം  എകപഭാഴുലാം  സഗഭാഭഭാവനികേമഭായനി
ഉണഭാകുന  കേഭാരവമഭാണസ.  മന്ത്രനി.  ടപ്രഭാഫെ.  സനി.  രവതീന്ദ്രനഭാഥനിനസ   ആ  ഘടതനില്
അസുഖമഭായനിരുന,  അതുടകേഭാണഭാണസ  അകദ്ദേഹതനിനസ  അവനിടട  കപഭാകേഭാന
പറ്റഭാതനിരുനതസ, മടറ്റഭാനലാം ടകേഭാണല്ല.
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ശതീ  .    രകമശസ ടചേനനിതല:  സര്,  ബഹ.  മന്ത്രനികസ അസുഖമഭാടണന കേഭാരവലാം
ഞങ്ങളകസ  കനരകത  അറനിയനില്ലഭായനിരുന,  അതുടകേഭാണസ  പരഭാമര്ശനിച്ചതഭാണസ.
അകങ്ങയസ  കനരകത  ഇതറനിയഭാമഭായനിരുടനങ്കെനില്   ശതീ.  എ.  സനി.  ടമഭായതീടന
കനരകതതടന എറണഭാകുളകതയസ വനിടഭാമഭായനിരുന.

ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന:  സര്, എറണഭാകുളതസ വലനിയ കകേമനഭാരഭാണകല്ലഭാ
ഇരനിക്കുനതസ,  അതുടകേഭാണസ  ഒരു  മന്ത്രനിയനിടല്ലങ്കെനിലലാം  കേഭാരവങ്ങടളല്ലഭാലാം
നടത്തുടമനഭാണസ  ഞഭാന  ധരനിച്ചതസ.   റവനമ്മ്യൂ  വകുപനിനസ  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനഷടന്റെ
കേഭാരവതനില് ഒരു പരഭാജയവമനില്ല,  നല്ല മനികേവറ്റ പ്രവര്തനമഭാണസ  റവനമ്മ്യൂ  വകുപസ
നടതനിയതസ.  ഒരു  പരഭാതനിയുമനില്ലഭാടത  നല്ല  പ്രവര്തനലാം  കേഭാഴ്ചവയഭാന  റവനമ്മ്യൂ
വകുപനിനസ  കേഴനിഞ്ഞെനിടണസ.  ഇതഭാടകേ ജനങ്ങളുടട  വനിജയമഭാണസ,  അതനില് ആര്ക്കുലാം
സലാംശയമനില്ല.  ഇതുമുഴുവന  നമ്മുടട  നഭാടനിടന്റെ  കേരുതഭാണസ,  നമ്മുടട
ജനങ്ങളകഭാകേമഭാനലാം ഒരുമനിച്ചസ നനില്കഭാന കേഴനിഞ്ഞെനിടണസ.  ആദവഘടതനില് തടന
എടുത്തുചേഭാടനിയതസ  യുവഭാകളഭാണസ,  അവടര ആരുലാം ആഹഗഭാനലാം ടചേയനിരുനനില്ല.  ഇന
ആപതസ വനകപഭാള നഭാടനിനപുറങ്ങളനിടലല്ലഭാലാം ആ പ്രകദശങ്ങളനിടല യുവഭാകളഭാണസ
ചേഭാടനിയനിറങ്ങനിയതസ,  അതസ  ആ  നനിലയഭാണസ  കേഭാണുനതസ.  ടടസനവലാം  കൂടുതല്
വനനിരുടനങ്കെനില്  ഇത്രയധനികേലാം  ആളുകേള  മരനികനില്ലഭായനിരുന  എനപറയുനതസ
ശരനിയല്ല.  നമ്മേള ആകേഭാവന എല്ലഭാ രക്ഷഭാപ്രവര്തനവലാം നടതനിയനിടണസ.   ചേനില
കേഭാരവങ്ങള  പനിനതീടസ  സലാംഭവനിച്ചതസ  നമ്മുടട  പരനിധനികപ്പുറത്തുളതഭാണസ,
രക്ഷഭാപ്രവര്തനതനിടന്റെ കുറവടകേഭാണസ വനതല്ല.  ഇതരലാം ഒരു വലനിയ ദുരന്തലാം
വരുകമ്പഭാള  അതനിനുള  രക്ഷഭാപ്രവര്തനതനിനസ  പരനിമനിതനിയുണസ,  അതഭാണസ
മരണങ്ങള സലാംഭവനിക്കുനതനിനനിടയഭാകനിയതസ.  

അകമരനികയനില്  ഒരു ഡഭാലാം  ടപഭാടനിയകപഭാള  മുഴുവന  കപടരയുലാം  സലാംരക്ഷനിച
ടവനസ  പറയുകേയുണഭായനി,  ഇനകലയുലാം  ഒരഭാള  എടന  അകമരനികയനില്  നനിനലാം
വനിളനിച്ചനിരുന.  ഇവനിടടയുള  ആളഭാണസ,  പറഞ്ഞെഭാല്  നനിങ്ങളകറനിയഭാലാം,  നമ്മുടട
കേഭാര്ഷനികേ  സര്വകേലഭാശഭാലയനില്  കനരകതയുണഭായനിരുന  ടപ്രഭാഫെസറഭാണസ.
അ കദ്ദേഹലാം എകന്തഭാ ആവശവതനിനസ അവനിടടയുള  മകേളുടടകയഭാ മകറ്റഭാ അടുകതയസ
കപഭായതഭാണസ.  അകപഭാള  നമ്മ്യൂകയഭാര്കനിലള  ഒരു  പത്രലാം  എനനികസ  വഭായനിചതന,
അവനിടട  Heureka എന സലതസ  2015-ല് ഒരു ദുരന്തമുണഭായനിരുന,  അതനിടന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി മൂവഭായനിരകതഭാളലാം ആളുകേളഭാണസ മരണടപടതസ. എല്ലഭാ സജതീകേരണങ്ങളുലാം
നമുക്കുണഭായനിടലാം ഇത്രയുലാം ആളുകേടള നമുകസ രക്ഷനികഭാന കേഴനിഞ്ഞെനില്ലകല്ലഭാടയനസ ആ
പത്രലാം എഴുതനിയനിരനിക്കുകേയഭാണസ.   അടതല്ലഭാലാം വച്ചസ തഭാരതമവടപടുതനിയഭാല് നമുകസ
വലനിയ  സജതീകേരണങ്ങടളഭാനലാം  ഇല്ലഭാതവരഭാണസ,  എനനിടലാം  അത്ര  വലനിയ
അപകേടലാം  ഉണഭായനില്ലകല്ലഭാ.   അങ്ങടന  കനഭാക്കുകമ്പഭാള  വലനിയ  രക്ഷതടനയഭാണസ
നമുക്കുണഭായതസ.  
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ഇറനികഗഷന  വകുപനിനസ  ഒരു  ടതറലാം  സലാംഭവനിച്ചനിടനില്ല,  ശരനിയഭായ  രതീതനിയനില്
തടനയഭാണസ  അവര്  കേഭാരവങ്ങള  നനിര്വഹനിചകപഭായതസ.  ടകേ.എസസ.ഇ.ബനി.-യുലാം
ശരനിയഭായ  രൂപതനിലഭാണസ  കേഭാരവങ്ങള  ടചേയതസ.  ടകേ.എസസ.ഇ.ബനി.-ടയ
നഭാഥനനില്ലഭാകളരനിയഭായനി  വനികശഷനിപനികകണതനില്ല,  നല്ല നഭാഥനുള സഭാപനമഭായനി
തടനയഭാണസ അതസ പ്രവര്തനിചടകേഭാണനിരനിക്കുനതസ.  സര്കഭാര് രക്ഷകേടന്റെ  കവഷലാം
ടകേടനടവനസ  പറഞ,  സര്കഭാര്  രക്ഷകേനകല്ല?  സര്കഭാര്,  പ്രതനിപക്ഷടമന
രതീതനിയനിലല്ല അകപഭാള കേഭാരവങ്ങള കേഭാകണണതസ,  നഭാടടഭാരു പ്രശ്നലാം  കനരനിടുകമ്പഭാള
സര്കഭാരകല്ല  കേഭാരവങ്ങള  ടചേകയണതസ,  അതസ  സഗഭാഭഭാവനികേമകല്ല?  പനിടന  ആരഭാ
രക്ഷനികഭാന  കവണനി  ഇറകങ്ങണതസ?  യഥഭാര്തതനില്  സര്കഭാര്  രക്ഷകേന
തടനയഭാണസ.  ടടട്രബമ്മ്യൂണല്  രൂപതീകേരനിച്ചസ  ദുരനിതഭാശഗഭാസലാം  നല്കേണടമനസ
പറയുനതസ  അനഭാവശവമഭായ  കേഭാലതഭാമസതനിനസ  കേഭാരണമഭാകുലാം.  നമുകസ
കേഭാരവങ്ങടളല്ലഭാലാം ഇകത രതീതനിയനില് നടതനികപഭാകേഭാന  പ്രകതവകേ ടടട്രബമ്മ്യൂണലനിടന്റെ
ആവശവമനില്ല.   കേച്ചവടകഭാരുടടയുലാം  ഇനഷഗറനസനിടന്റെയുലാം  കേഭാരവടതക്കുറനിച്ചസ
ഞഭാന  പറഞ.  കകേന്ദ്രസഹഭായലാം  കൂടുതല്  ലഭനികഭാന  കവണനിയഭാണസ
ശമനിചടകേഭാണനിരനിക്കുനതസ.  കലഭാകേതസ  ആരുടടടയല്ലഭാലാം   സഹഭായലാം  ലഭനിക്കുകമഭാ
അടതല്ലഭാലാം  നമുകസ  കവണലാം.  കേഭാരണലാം,  നമ്മുടട  നഭാടസ  മറളവര്  അത്രമഭാത്രലാം
വനിലമതനിക്കുടനഭാരു നഭാടഭാണസ. ഇന നഭാടനിടന്റെ ബനലാം അത്രയുലാം  വനിശഭാലമഭായനിടളതഭാണസ.
നമ്മുടട  നഭാടനിനസ  മറ്റസ  രഭാജവങ്ങളുമഭായനി  അതരതനിലടളഭാരു  ബനമഭാണസ
നനിലനനില്ക്കുനതസ.  ഇകപഭാള യു.എ.ഇ.  നടമ്മേ സഹഭായനികഭാടമനസ പറയുനടതന്തസ
ടകേഭാണഭാണസ?  യു.എ.ഇ.-യനിടല  ഓകരഭാ  വതീടനിനുലാം  ഒരു  മലയഭാളനിസര്ശലാം  ഉണഭാകുലാം,
ഏടതങ്കെനിലലാം തരതനില് ഒരു മലയഭാളനിബനലാം കേഭാണുലാം. അത്രകതഭാളലാം ആത്മബനലാം
ആ നഭാടനിനസ നമ്മുടട നഭാടുമഭായനിടണസ. നമുക്കുണഭായ ഇന ദുരന്തലാം അവര്കസ സലാംഭവനിച്ച
ദുരന്തമഭായഭാണസ  അവര് കേഭാണുനതസ.   ഞഭാന മനസനിലഭാക്കുനതസ നമ്മേള കകേട തുകേ
മഭാത്രമല്ല,  അതനിടനകഭാള  കൂടുതല്  അവനിടടനനിനലാം  ലഭനിക്കുടമനളതഭാണസ.
അതഭാണസ യഥഭാര്തതനില് സലാംഭവനികഭാന കപഭാകുനതസ. 

ശതീ  .    രകമശസ ടചേനനിതല:  സര്, കകേന്ദ്ര ഗവണ്ടമന്റെസ പ്രധഭാനമന്ത്രനിയുടട 'മന
കേതീ  ബഭാതസ' കപ്രഭാഗ്രഭാമനിടല  പ്രസലാംഗതനില്  2015-ടല  നഭാഷണല്  ഡനിസഭാസര്
മഭാകനജസ ടമന്റെസ  ആകനിടല കനഭാലാംസസ   അനുസരനിചള  സഹഭായമഭാണസ  ഇനനി  നമുകസ
നല്കുനടതനഭാണസ പറഞ്ഞെതസ.  നമ്മേള ശകമഭായനി ആവശവടപകടണതസ ടസഷവല്
പഭാകകജസ ആയനിരനികണടമനഭാണസ. കനഭാലാംസസ അനുസരനിച്ചസ  വളടര കുറഞ്ഞെ തുകേകയ
ലഭനിക്കുകേയുള.  അകഭാരവതനില്  നമ്മേള  ഒറ്റടകടഭായനി നനില്കണടമനതഭാണസ
എടന്റെ അഭനിപ്രഭായലാം.  
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ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:  സര്,  ഇകഭാരവതനില് നമ്മേള ആവശവടപടതുലാം
ടസഷവല്  പഭാകകജസ  തടനയഭാണസ.  കനഭാലാംസസ  അനുസരനിച്ചസ   ടകേഭാടുക്കുകമ്പഭാള
കനരടതയുണഭായനിടള  പ്രശ്നങ്ങളുണസ.  എനഭാല്  ചേനിലയനിടങ്ങളനില്  കൂടുതല്
സഹഭായലാം ടകേഭാടുതനിടമുണസ.  അങ്ങടനയുള ടസഷവല് പഭാകകജസ നമുകസ കവണലാം.
ഞഭാന പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതസ നല്ല രതീതനിയനിലള സഹഭായലാം കകേന്ദ്രഗവണ്ടമന്റെനില്നനിനലാം
ലഭനിക്കുടമന  തടനയഭാണസ.  കേഭാരണലാം  പ്രധഭാനമന്ത്രനിയുലാം  ആഭവന്തര  വകുപ്പു
മന്ത്രനിയുടമഭാടക ഇവനിടട വനകപഭാള അവകരഭാടടഭാപലാം സഞരനിക്കുകമ്പഭാള,  ഉണഭായ
നഭാശനഷ്ടങ്ങള  വളടര  വലതസ  എടനഭാരു  ഫെതീലനിലാംകഗഭാടുകൂടനി   ഉളനില്  തടനിയ
രതീതനിയനില്തടനയഭാണസ  അവര്  പ്രതനികേരനിച്ചനിടളതസ.   അതനിടന്റെ  പ്രതനിഫെലനലാം
ഉണഭാകുടമനതടനയഭാണസ  പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതസ.   വലനിയ  സഹഭായലാം  നമുകസ
ലഭനിക്കുടമനതടന പ്രതതീക്ഷനികഭാലാം.  നമുകസ നല്ലതസ പ്രതതീക്ഷനികഭാലാം.    ഏതഭായഭാലലാം
നമ്മുടട  നഭാടനിടന  പുതനിയ മഭാനതനികലയസ  ഉയര്തഭാന  കേഴനിയണലാം.   'വതീണനിടത്തു
കേനിടനസ   കേരയുകേ'  എനള  അവസയല്ല,  നല്ല  രതീതനിയനില്  പുതനിയ  കകേരളടത
സൃഷ്ടനികഭാന ഇടതഭാരു അവസരമഭായനി എടുക്കുകേയഭാണസ കവണതസ.  നമുകസ  ഒരുമനിച്ചസ
നനില്കഭാലാം,  ഒരുമനിച്ചസ മുകനഭാടകപഭാകേഭാലാം.  ഇതഭാണസ  ടപഭാതുവനില് പറയഭാനുളതസ.

മനി  .    സതീകര്:  സര്ക്കുകലറ്റസ ടചേയടപട ചേടലാം 275 അനുസരനിചള കമഭാഷനനില്
ബഹമഭാനടപട പ്രതനിപക്ഷഭാലാംഗങ്ങള നനിര്കദ്ദേശനിച്ച കഭദഗതനികേള കൂടനി ഉളടപടുതനി
സബ്സഭാന്റെതീവസ കമഭാഷന അവതരനിപനികഭാവനതഭാണസ.

III ചേടലാം 275 പ്രകേഭാരമുള സബ്സഭാന്റെതീവസ കമഭാഷന

 മുഖവമന്ത്രനി  (  ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന):  സര്, “2018  ജൂടടല,  ആഗസസ
മഭാസങ്ങളനില്  കകേരളതനില്  ഉടനതീളലാം  ടപയ  കേനത  മഴയുടട  ഫെലമഭായനി
സലാംസഭാനതനിടന്റെ  വനിവനിധ  ഭഭാഗങ്ങളനില്  വവഭാപകേമഭായ  ടവളടപഭാകവലാം
ഉരുളടപഭാടലലാം  ഉണഭാവകേയുലാം  കകേരളലാം  ഇകനഭാളലാം  ദര്ശനിച്ചനിടനില്ലഭാത  തരതനിലള
പ്രകൃതനിദുരന്തലാം  ഏറവഭാകങ്ങണ  അവസ  സലാംജഭാതമഭാവകേയുലാം  ടചേയ.  ഇന  ദുരന്തലാം
കകേരളതനിടന്റെ സമസ്ത കമഖലകേളനിലലാം ഏല്പനിച്ച ആഘഭാതലാം ഇനനിയുലാം പൂര്ണമഭായനി
കേണകഭാകടപടനിടനില്ല.  ശഭാസ്ത്രതീയ  അടനിസഭാനതനില്  നഭാശനഷ്ടങ്ങളുടടയുലാം
പുനരധനിവഭാസ-പുനര്നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്തനങ്ങളുടടയുലാം  കൃതവമഭായ  കേണക്കുകേള
തയഭാറഭാകഭാനകവണനി  വനിദഗ്ദ്ധര്  ഉളടപടുന  ഒരു  പ്രകതവകേ  ഏജനസനിടയ
ചുമതലടപടുതണടമനസ ഇന സഭ ആവശവടപടുന.

കകേരളതനിടല  981  വനികല്ലജുകേളനിലഭായനി  55  ലക്ഷകതഭാളലാം  ആളുകേള പ്രളയ
ദുരന്തതനിനസ  ഇരയഭായതഭായനി  കേണകഭാകടപടുന.  ദുരന്തതനില്  483  കപര്
മരനിക്കുകേയുലാം  14  കപടര  കേഭാണഭാതഭാവകേയുലാം  ടചേയ.  ഇതനിനുപുറടമ  ഗുരുതരമഭായ



198       കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ 30, 2018

പരനിക്കുകേള  പറ്റനിയ  140  കപരുമുണസ.  മരണസലാംഖവ  പരമഭാവധനി  കുറയ്ക്കുകേയുലാം
പ്രളയബഭാധനിതടര  രക്ഷടപടുതനി  സുരക്ഷനിത  സഭാനങ്ങളനില്  എതനിക്കുകേയുലാം
ടചേയ്യുകേ  എനതനിനഭാണസ  സലാംസഭാന  സര്കഭാര്  മുനഗണന  നല്കേനിയതസ.  ഇന
മഹഭാദനതവതനില്  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം  സഗന്തലാം  ജതീവന  പണയ
ടപടുതനി മത്സവടതഭാഴനിലഭാളനികേളുലാം യുവഭാകളുലാം സനദപ്രവര്തകേരുലാം സജതീവമഭായനി
അണനിനനിരന.  ഇവകരഭാടടഭാപലാം ജനപ്രതനിനനിധനികേളഭാടകേയുലാം ദുരനിതഭാശഗഭാസ പ്രവര്ത
നതനിലലാം  ശുചേതീകേരണ  പ്രവര്തനങ്ങളനിലലാം  സ്തുതവര്ഹമഭായ  പങ്കെസ  വഹനിച.
ഇവരുടടടയല്ലഭാലാം  കസവനലാം  അഭനിമഭാനപൂര്വലാം  അനുസ്മരനിക്കുനകതഭാടടഭാപലാം  ഇവകരഭാടുള
കകേരള സലാംസഭാനതനിടന്റെ കേടപഭാടുലാം നനനിയുലാം ഇന സഭ കരഖടപടുത്തുന. 

സമഭാനതകേളനില്ലഭാത  രക്ഷഭാപ്രവര്തനങ്ങളുടട  ഫെലമഭായനി  3,879  ദുരനിതഭാശഗഭാസ
കേവഭാമ്പുകേളനില്  എതനിച്ചവരുടട  എണലാം  2018  ആഗസസ  21-ടല  കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം
3,91,494  കുടുലാംബങ്ങളനില്ടപട  14,50,707  കപര് ആണസ.  എനഭാല് ദുരനിതഭാശഗഭാസ
കേവഭാമ്പുകേളുടട  എണലാം  ഇകപഭാള  305  ആയനി  കുറയുകേയുലാം  കേവഭാമ്പുകേളനില്
കേഴനിയുനവരുടട  എണലാം  16,763  കുടുലാംബങ്ങളനില്  നനിനള  59,296  കപര്  ആയനി
കുറയുകേയുലാം ടചേയ.  ദുരനിതഭാശഗഭാസ കേവഭാമ്പുകേളുടട  പ്രവര്തനതനിനസ  ആവശവമഭായ
സഭാധന  സഭാമഗ്രനികേളുലാം  ധനസഹഭായവലാം  കകേരളതനിടന്റെ  എല്ലഭാ  ഭഭാഗങ്ങളനില്നനിനലാം
മഭാത്രമല്ല  സലാംസഭാനതനിനസ  പുറത്തുനനിനലാം  രഭാജവതനിനസ  പുറത്തുനനിനകപഭാലലാം
പ്രവഹനിക്കുന ആകവശജനകേമഭായ കേഭാഴ്ചയഭാണസ കേഭാണഭാന കേഴനിഞ്ഞെതസ. ദുരനിതഭാശഗഭാസ
കേവഭാമ്പുകേളനില്  ദൃശവമഭായ  സനഹഭാര്ദ്ദേവലാം  ടടമത്രനിയുലാം  പ്രതനികൂല  സഭാഹചേരവങ്ങടള
അതനിജതീവനികഭാനുള  ആത്മവനിശഗഭാസവലാം  ദൃഢനനിശയവലാം  പ്രകതവകേ  പരഭാമര്ശലാം
അര്ഹനിക്കുന.  ഒരുമയുടടയുലാം  കൂടഭായ്മയുടടയുലാം  മഹനതീയ  മഭാതൃകേയഭായനി  കലഭാകേലാം
വനിലയനിരുതനിയ  ദുരനിതഭാശഗഭാസ  പ്രവര്തനങ്ങളഭാണസ  കകേരളതനില്  നടനതസ.
ദുരനിതഭാശഗഭാസ  പ്രവര്തനങ്ങളനില്  കകേരളതനിനകേത്തുലാം  പുറത്തുമുള  മഭാധവമ
പ്രവര്തകേര് വഹനിച്ച പങ്കെസ  പ്രകതവകേ പ്രശലാംസ അര്ഹനിക്കുന.  സഗന്തലാം ജതീവനകപഭാലലാം
പണയടപടുതനിയഭാണസ  നനിരവധനി  മഭാധവമ  പ്രവര്തകേര്  ദുരന്തഭൂമനിയനില്  എതനി
ദുരന്തതനിടന്റെ തതീവ്രത ടപഭാതു സമൂഹതനിടന്റെയുലാം അധനികേഭാരനികേളുടടയുലാം ശദയനില്
ടപടുതനിയടതന കേഭാരവലാം ഇന സഭ നനനികയഭാടട സ്മരനിക്കുന. 

ദുരനിതഭാശഗഭാസ  പ്രവര്തനങ്ങളക്കുലാം  തുടര്നള  പുനരധനിവഭാസ-പുനര്നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്തനങ്ങളക്കുലാം  ആവശവമഭായ  സഭാമ്പതനികേ  കസഭാതസ്സുകേള  കേടണകതണനി
യനിരനിക്കുന.  മുഖവമന്ത്രനിയുടട  ദുരനിതഭാശഗഭാസനനിധനിയനികലയസ  എല്ലഭാ  കമഖലകേളനില്
നനിനലാം സലാംഭഭാവനകേള ഗണവമഭായ കതഭാതനില് എതനിടകഭാണനിരനിക്കുന.  നവഭായഭാധനി
പനമഭാര്,  സര്കഭാര്  ഉകദവഭാഗസര്,  പ്രവഭാസനികേള,  വവവസഭായനികേള,  ടതഭാഴനിലഭാളനികേള,
സനദ സലാംഘടനകേള, മഭാധവമങ്ങള, അഭനിഭഭാഷകേര്, വനിദവഭാര്തനികേള എനനിങ്ങടന
എല്ലഭാ വനിഭഭാഗങ്ങളുലാം  പരമഭാവധനി  സലാംഭഭാവന നല്കേഭാന മുകനഭാടവരുനണസ.  കകേരളടത
കസ്നേഹനിക്കുന  എല്ലഭാവരുലാം  ഇന  മഹഭായത്നതനില്  സജതീവ  പങ്കെഭാളനികേളഭാകുലാം  എന
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കേഭാരവതനില്  സലാംശയമനില്ല.  എല്ലഭാതരലാം  വനിഭഭാഗതീയ  ചേനിന്തഭാഗതനികേളക്കുലാം  അതതീതമഭായനി
കകേരളടത  പുനര്നനിര്മ്മേനികഭാനുള  ദൃഢനനിശയകതഭാടട  ഒരു  പുതനിയ  കൂടഭായ്മയുലാം
കയഭാജനിപനിടന്റെ  ഒരു  പുതനിയ  സലാംസഭാരവലാം  ഉയര്നവരുനടവനതനില്  ഇന  സഭ
അഭനിമഭാനവലാം  സകന്തഭാഷവലാം  കരഖടപടുത്തുന.  ദുരനിതഭാശഗഭാസ  പ്രവര്തനങ്ങളനിലലാം
കകേരളതനിടന്റെ  പുനര്നനിര്മ്മേഭാണതനിലലാം  എല്ലഭാവരുലാം  ഒറ്റടകടഭായനി  പ്രവര്തനിച
ടകേഭാണസ മുകനറണടമനസ ഇന സഭ ആഹഗഭാനലാം ടചേയ്യുന. 

ഇന  ആഘഭാതതനില്നനിനലാം  കേരകേയറുകേ  മഭാത്രമല്ല,  "കൂടുതല്  ടമച്ചടപട
നനിലയനില് പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കുകേ  (Build Back Better)"  എന മഭാതൃകേ അവലലാംബനിച
ടകേഭാണസ ഒരു പുതനിയ കകേരളലാം സൃഷ്ടനിക്കുകേ എന വലനിയ ലക്ഷവതനികലകസ നതീങ്ങുകമ്പഭാള,
അതനിനഭാവശവമഭായ  വനിഭവ  സമഭാഹരണലാം  നടത്തുകേ  എനതസ  അസഭാധഭാരണമഭായ
ടവല്ലുവനിളനികേള ഉയര്ത്തുന. ഇകപഭാള നല്കേനിയനിടള തഭാത്കേഭാലനികേമഭായ ആദവഗഡു
എന  നനിലയനിലള  600  കകേഭാടനി  രൂപയസ  പുറടമ  നഭാശനഷ്ടങ്ങളുടട  അന്തനിമ
കേണക്കുകേളുടട  അടനിസഭാനതനില് പുനരധനിവഭാസതനിനുലാം പുനര്നനിര്മ്മേഭാണതനിനുലാം
പരവഭാപമഭായ കകേന്ദ്ര സഹഭായലാം അനുവദനികണടമനസ  കകേരള നനിയമസഭയുടട  ഇന
പ്രകതവകേ  സകമ്മേളനലാം  കകേന്ദ്രസര്കഭാരനികനഭാടസ  അഭവര്തനിക്കുന.  പ്രളയടകടുതനി
യുണഭായകപഭാള പ്രധഭാനമന്ത്രനിയുലാം ആഭവന്തരമന്ത്രനിയുലാം കകേരളലാം സനര്ശനികഭാടനതനി
ടയങ്കെനിലലാം നവകകേരള സൃഷ്ടനികഭായുള തുടര്പ്രവര്തനങ്ങളനില് പൂര്ണ സഹകേരണലാം
ഇനനിയുലാം കകേരളലാം പ്രതതീക്ഷനിക്കുകേയുലാം ടചേയ്യുന. 

ഇതരതനിലള  അതനിബൃഹതഭായ  ഒരു  പുനരധനിവഭാസ-പുനര്നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്തനലാം ഏടറ്റടുക്കുകമ്പഭാള സഭാകങ്കെതനികേ കമഖലയനിലലാം ധനസമഭാഹരണതനിടന്റെ
കേഭാരവതനിലലാം അന്തഭാരഭാഷ്ട്രതലതനിലള സഹകേരണവലാം സഹഭായവലാം ആവശവമഭായനി
വരുനതഭാണസ.  അതനിനഭാല്  വനികദശ  രഭാജവങ്ങള,  ടഎകേവരഭാഷ്ട്രസഭ  ഉളടപടടയുള
അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര ഏജനസനികേള, കലഭാകേബഭാങ്കെസ ഉളടപടടയുള ധനകേഭാരവ ഏജനസനികേള
എനനിവ നല്കേഭാന തയഭാറുള സഭാമ്പതനികേ-സഭാകങ്കെതനികേ സഹഭായവലാം സഹകേരണവലാം
കകേരളതനിടന്റെ  തഭാല്പരവലാം  സലാംരക്ഷനിചടകേഭാണസ  പുനര്നനിര്മ്മേഭാണതനിനസ  പരമഭാവധനി
പ്രകയഭാജനടപടുത്തുന കേഭാരവതനില് അനുകൂലമഭായ നനിലപഭാടസ സഗതീകേരനികണടമനലാം
കൂടുതല്  കകേന്ദ്രസഹഭായലാം  അനുവദനികണടമനലാം  ഇന  സഭ  കകേന്ദ്രസര്കഭാരനികനഭാടസ
അഭവര്തനിക്കുന”എന  ഉപകക്ഷപലാം  ഞഭാന  അവതരനിപനിക്കുന.   ഉപകക്ഷപലാം
പഭാസഭാകണടമനസ അഭവര്തനിക്കുന.

മനി  .   സതീകര്: ഉപകക്ഷപലാം പഭാസഭാകണടമന പ്രശ്നടത. . .

അനുകൂലനിക്കുനവര്.........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര്.........

ഉപകക്ഷപലാം  സഭ ഐകേകേകണ്ഠവന പഭാസഭാകനി.
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IV  പ്രകമയലാം

സഭ അനനിശനിതകേഭാലകതയസ പനിരനിയുനതസ സലാംബനനിച്ചസ

മുഖവമന്ത്രനി  (  ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന  ): സര്, സഭ  മുമ്പഭാടകേ  മറ്റസ
അതവഭാവശവ ബനിസനിനസ്സുകേടളഭാനലാം ഇല്ലഭാതതനിനഭാല് സഭ അനനിശനിതകേഭാലകതയസ
പനിരനിയഭാവനതഭാണസ എന പ്രകമയലാം അവതരനിപനിക്കുന.

വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമന്ത്രനി  (ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .
ജയരഭാജന): സര്, പ്രകമയടത ഞഭാന പനിന്തഭാങ്ങുന.

മനി  .   സതീകര്: പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗതീകേരനിച്ചനിരനിക്കുന.  

ഓര്ഡര്.... ഓര്ഡര്....സഭ അനനിശനിത കേഭാലകതയസ പനിരനിയുന.

(കദശതീയഗഭാനഭാലഭാപനകതഭാടട  ടടവകുകനരലാം  5.45-നസ  സഭ  അനനിശനിത
കേഭാലകതയസ പനിരനിഞ.)
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SECRETARIAT OF  THE KERALA  LEGISLATURE

NOTIFICATION

No.4847/Table-1/2018/Leg. Dated, Thiruvananthapuram, 31st August 2018.

In exercise of the powers conferred by sub-clause (a) of clause (2) of
Article 174 of the Constitution of India, the Governor of the State of Kerala
hereby prorogues the Twelfth Session of the Fourteenth Kerala Legislative
Assembly with effect from August 30, 201 8 at the conclusion of its sitting.

ഇന്തവന  ഭരണഘടനയുടട  174-ാം  അനുകച്ഛദലാം  (2)-ാം  ഖണ്ഡലാം  (എ)
ഉപഖണ്ഡപ്രകേഭാരലാം നല്കേടപട അധനികേഭാരങ്ങള വനിനനികയഭാഗനിച്ചസ കകേരള സലാംസഭാന
ഗവര്ണര്  പതനിനഭാലഭാലാം  കകേരള  നനിയമസഭയുടട  പന്ത്രണഭാലാം  സകമ്മേളനലാം   2018
ആഗസസ  30-ാം  തതീയതനി  അതനിടന്റെ  സകമ്മേളനലാം  അവസഭാനനിച്ചതുമുതല്  സമഭാപനി
പനിച്ചനിരനിക്കുന.

By order of the Governor,

V.K. Babu Prakash,
Secretary.
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