
Uncorrected/Not for Publication 
1

ചടട്ടം 130 അനുസരരിച്ചുള്ള ഉപകക്ഷേപതരിന്കമേലുള്ള ചര്ച

കകാലവര്ഷകക്കെടുതരി

 മേരി  .    സസ്പീക്കെര്  : വളകര  അസകാധകാരണമേകായ  ഒരു  സകാഹചരര്യതരിലകാണണ

നരിയമേസഭയുകടെ  അടെരിയന്തര  സകമ്മേളനട്ടം  കചരുന്നതണ  എന്നണ  നമുകക്കെലകാവര്കട്ടം

അറരിയകാട്ടം.  കകരളട്ടം  അതരികന്റെ  ചരരിത്രതരികല  ഏറ്റവട്ടം  ഭയകാനകമേകായ  ഒരു

മേഹകാപ്രളയതരില്  അമേര്ന.  പ്രളയതരില്  നഷ്ടകപ്പെട്ടുകപകായ  സസൗഭകാഗര്യങ്ങകളകയകാ

സസ്വപ്നങ്ങകളകയകാ  ഒകാര്തണ  വരിലപരികകയല  പകരട്ടം   എങ്ങകന   കകരളകത

പുതുക്കെരിപ്പെണരിയകാട്ടം എന്ന കൂടകായ ആകലകാചനയരിലകാണണ  നമ്മേള് എലകാവരുട്ടം ഇകപ്പെകാള്

ഉള്ളതണ.  പലതുകകകാണട്ടം  വര്യതര്യസ്തതകളുകടെ  വസന്തട്ടം  സൃഷ്ടരിച  കകരളട്ടം  ഈ  ദുരന്ത

പ്രതരികരകാധതരിലുട്ടം കലകാകകത വരിസ്മയരിപ്പെരിച ഒരുമേയുകടെയുട്ടം കൂടകായ്മയുകടെയുട്ടം മേകാതൃക

സൃഷ്ടരികകയുണകായരി.  പ്രളയ ബകാധരിത പ്രകദേശങ്ങള്  സന്ദര്ശരിക്കെകാന് മുഖര്യമേനരിയുട്ടം

പ്രതരിപക്ഷേ കനതകാവട്ടം  ഒരുമേരിചണ  തുടെങ്ങരിയ യകാത്രയരില്നരിന്നണ  ആരട്ടംഭരിച  ആ  ഒരുമേ

കലകാകകതലകാമുള്ള  മേലയകാളരികളുകടെ  കക-കമേയണ  മേറനള്ള  സഹകായപ്രവകാഹമേകായരി

വളര്ന.    അച്ഛന്  തകന്റെ  ഭകാവരിക്കെകായരി  കരുതരി  വച  ഒകരക്കെര്  കൃഷരി  സ്ഥലട്ടം

ദുരുതകാശസ്വകാസതരിനകായരി  മേകാറ്റരിവച  'സസ്വകാഹ'  എന്ന  വരിദേര്യകാര്തരി  കതകാടണ,  പകാട്ടുപകാടെരി

പ്രളയ ദുരന്തതരില് സഹകായരിക്കെകാനുള്ള ധനസമേകാഹരണതരിനണ കനതൃതസ്വട്ടം നല്കരിയ
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സുപ്രസ്പീട്ടം  കകകാടെതരി  ജഡ്ജരിമേകാര്   ചരിക്കെകാകഗകായരില്  നരിന്നണ  നവമേകാധര്യമേങ്ങളുകടെ

കൂടകായ്മയുമേകായരി  10 കകകാടെരി  രൂപയരിലധരികട്ടം  സമേകാഹരരിചണ  കനരരികടതരിയ

സകഹകാദേരനകാര്,  കകരളതരികന്റെ  തസ്പീരകദേശങ്ങളരില്  കസ്നേഹതരികന്റെ  സുരക്ഷേകാവലയട്ടം

തസ്പീര്ത നമ്മുകടെ യഥകാര്ത സുരക്ഷേകാകസനര്യമേകായ  മേതര്യകതകാഴരിലകാളരികള് തുടെങ്ങരി

ഈ  കസ്നേഹവകായണ  മേലയകാള  മേനസരികന്റെ  അഭരിമേകാനസ്തട്ടംഭമേകായരി  എലകാ  കകാലതട്ടം

അറരിയകപ്പെടുട്ടം.  ജലദുരന്തതരികന്റെ  അനുഭവതരില്  ചരില  കക്ലേശകരമേകായ

തസ്പീരുമേകാനങ്ങളരികലയണ  കപകാകകാനുള്ള  ആകരകാഗര്യകരമേകായ  ചര്ചകള്കകൂടെരി  തുടെക്കെട്ടം

കുറരികക്കെണതുകണന്നണ കതകാനകയകാണണ. 

മേണണ  സട്ടംരക്ഷേണട്ടം,  ഭവന  നരിര്മ്മേകാണതരിലുള്ള  നമ്മുകടെ  പരമ്പരകാഗതമേകായ

രസ്പീതരികള്,  ജലസമ്പതണ,  ഊര്കജകാല്പ്പെകാദേനകത  സട്ടംബനരിച്ചുള്ള  രസ്പീതരികള്,

അണകക്കെട്ടുകളുകടെ  സട്ടംഭരണകശഷരി  തുടെങ്ങരിയ  കകാരര്യങ്ങകളലകാട്ടം  സട്ടംബനരിചണ

വര്യതര്യസ്തമേകായ  അഭരിപ്രകായങ്ങള്  സമൂഹതരില്  ഉയര്നവന്നരിട്ടുണണ.  അകതലകാട്ടം

പരരിഗണരികവകാനുട്ടം  മുഖവരിലയ്കക്കെടുകവകാനുട്ടം  സട്ടംവകാദേതരിനണ  സകാധര്യത

ഒരുകവകാനുട്ടം നമുക്കെണ കഴരിയുകമേന്നണ പ്രതസ്പീക്ഷേരികകയകാണണ. 

കകരളതരികന്റെ കുറവകള് പരരിഹരരികവകാനുള്ള ഒരു പകാഠമേകായരി ഈ ദുരന്തകത

അഭരിമുഖസ്പീകരരികവകാന് ഈ സഭയണ ആകണട്ടം.  പ്രളയകത പ്രതരികരകാധരിക്കെകാന് കലകാകട്ടം
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കപകാതുകവയുട്ടം  മേലയകാളരികളകാകക പ്രകതര്യകരിച്ചുട്ടം  കകാണരിച അനരിതരസകാധകാരണമേകായ

കസ്നേഹവകായ്പ്പെരിനുട്ടം പരിന്തുണയട്ടം ഇസൗ സഭ നന്ദരി കരഖകപ്പെടുതന. 

ആകരകാഗര്യകരമേകായ തുടെര് ചര്ചയട്ടം സട്ടംവകാദേങ്ങള്കട്ടം കവദേരിയകായരി ഇസൗ പ്രകതര്യക

സഭകാസകമ്മേളനട്ടം  മേകാറകട  എന്നകാഗ്രഹരികന.  'Ernest  Hemingway'  യുകടെ

വരിശസ്വപ്രസരിദ്ധമേകായ ഒരു കനകാവലകാണണ ' The Old Man and the Sea' . “Now is not

time to think of what you do not  have.   Think of what you can do with that

there  is” എന്ന  സുപ്രസരിദ്ധമേകായ  ഒരു  വകാചകട്ടം  നമുക്കെണ  വളകര  പ്രസക്തമേകായ

സകാഹചരര്യതരിലകാണണ ഇസൗ സകമ്മേളനട്ടം  കചരുന്നതണ.  സകാര്തകമേകായ ചര്ചകളരിലൂകടെ

നമ്മുകടെ ഇസൗ അനുഭവകത പരരികശകാധരിക്കെകാനുട്ടം പുതുജസ്പീവരിതട്ടം സൃഷ്ടരിക്കെകാനുട്ടം നമുക്കെണ

കഴരിയകടകയന്നണ കചയര് ആഗ്രഹരികന.

മുഖര്യമേനരി  (ശസ്പീ  .    പരിണറകായരി  വരിജയന്):  സര്,  "സട്ടംസ്ഥകാനതണ

കപകാതുവരിലുണകായ  കകാലവര്ഷകക്കെടുതരിമൂലട്ടം  ഉളവകായരിരരികന്ന  ഗുരുതരമേകായ

സ്ഥരിതരിവരികശഷവട്ടം  പുനര്നരിര്മ്മേകാണതരിനകായരി  സസ്വസ്പീകരരികക്കെണ  നടെപടെരികളുട്ടം  ഇസൗ

സഭ ചര്ച കചയ്യണട്ടം" എന്ന ഉപകക്ഷേപട്ടം ഞകാന് അവതരരിപ്പെരികന. 

വര്യവസകായവട്ടം  കസകാര്ട്സുട്ടം  യുവജനകകാരര്യവട്ടം  വകുപ്പുമേനരി  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    പരി  .

ജയരകാജന്): സര്, ഞകാന് പ്രകമേയകത പരിന്തകാങ്ങുന.
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ശസ്പീ  .    പരിണറകായരി  വരിജയന്:  സര്,  ഇസൗ  നൂറ്റകാണണ  കണ  ഏറ്റവട്ടം  വലരിയ

കകാലവര്ഷകക്കെടുതരിക്കെകാണണ  കകരളട്ടം  സകാക്ഷേര്യട്ടം  വഹരിചതണ.  മേണ്സൂണരികന്റെ  തുടെക്കെ

ഘടതരില്തകന്ന ദുരന്തങ്ങള്  വരിതച കകാലവര്ഷട്ടം  ആഗസണ  മേകാസമേകാകുകമ്പകാകഴയട്ടം

മേഹകാപ്രളയതരികലയണ  എതകയകാണുണകായതണ.  ഇസൗ  ദുരരിതതരില്  കകരളതരികല

ലക്ഷേക്കെണക്കെരിനണ ജനതയുകടെ ജസ്പീവരിതട്ടം അതസ്പീവ ദുരരിതമേകായരി മേകാറുകയുട്ടം കചയ.  കചകാര

നസ്പീരകാക്കെരി  സമ്പകാദേരിചകതലകാട്ടം  നഷ്ടകപ്പെടുന്ന  സകാഹചരര്യട്ടം  പലര്കട്ടം

അഭരിമുഖസ്പീകരരികക്കെണരി  വന്നരിരരികകയകാണണ.  ദുരന്തകത  തകാങ്ങകാനകാകകാകത

മേരണകപ്പെടവരുമുണണ  എന്നതണ  ദുരന്തതരികന്റെ  നരിജസ്ഥരിതരികയ

പുറതകകകാണവരുന്നതകാണണ.  കനത  കകാലവര്ഷകത  തുടെര്ന്നണ  ഉരുള്കപകാടല്,

കവള്ളകപ്പെകാക്കെട്ടം,  മേണരിടെരിചരില് തുടെങ്ങരിയവ സട്ടംസ്ഥകാനതരികന്റെ വരിവരിധ ഭകാഗങ്ങളരില്

ശക്തമേകായരി.  അതരികന്റെ ഫലമേകായരി  483  കപരുകടെ ജസ്പീവന് ഇതണ കവരുകയുട്ടം കചയ. 14

കപകര  കകാണകാതകായരിട്ടുണണ.  140  കപര്  ആശുപത്രരിയരില്  പ്രകവശരിപ്പെരിക്കെകപ്പെട്ടു.

കകാലവര്ഷട്ടം ശക്തമേകായ ആഗസണ 21-നണ  391494 കുടുട്ടംബങ്ങളരിലകായരി 1450707 കപര്

വകര  ദുരരിതകാശസ്വകാസ കര്യകാമ്പുകളരില് ജസ്പീവരികക്കെണ നരിലയരികലയണ  എതകയുട്ടം കചയ.

ഇന്നകത  സ്ഥരിതരിയനുസരരിചണ  305  കര്യകാമ്പുകളരിലകായരി  16767  കുടുട്ടംബങ്ങളരികല

59296  ആളുകളുണണ.  ചരിലരകാകകട  ബന്ധുവസ്പീടുകളരിലുട്ടം  മേറട്ടം  അഭയട്ടം  പ്രകാപരിചകാണണ
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ദുരന്തതരില്നരിന്നണ  രക്ഷേകനടെരിയതണ.  സമേകാനതകളരിലകാത  രക്ഷേകാപ്രവര്തനതരികന്റെ

തസ്പീക്ഷ്ണമേകായ  ഇടെകപടെലുകളകാണണ  മേരണസട്ടംഖര്യ  തകാരതകമേര്യന  കുറയന്ന  സകാഹചരര്യട്ടം

രൂപകപ്പെടുതരിയതണ.  സസ്വന്തട്ടം  ജസ്പീവന്  കപകാലുട്ടം  പണയകപ്പെടുതരികക്കെകാണള്ള

രക്ഷേകാപ്രവര്തനമേകായരിരുന നകാടെണ  ദേര്ശരിചതണ.  രക്ഷേകാപ്രവര്തകര് കബകാടണ  മേറരിഞട്ടം

മേറട്ടം അപകടെതരില്കപ്പെട്ടു. എന്നരിട്ടുട്ടം രക്ഷേകാപ്രവര്തനതരില്നരിനട്ടം പരിന്മേകാറകാകതയുട്ടം

പതറകാകതയുട്ടം  സസ്വന്തട്ടം  സകഹകാദേരന്മേകാകര  എന്നകപകാകല  രക്ഷേകപ്പെടുതകാന്

സകാഹസരികമേകായ  പരരിശമേങ്ങള്  നടെതരിയ  എലകാവര്കട്ടം  നമുക്കെണ  ബരിഗണ  സലല്യൂടണ

നല്കകാട്ടം.  വസ്പീടുകള്കട്ടം  പശകാതല  സസൗകരര്യങ്ങള്കട്ടം  ഉണകായരിട്ടുള്ള  കകടുതരി

സട്ടംസ്ഥകാനതരികന്റെ  വരികസന  പ്രകരിയകയതകന്ന  തകരിടെട്ടം  മേറരികന്ന  വരിധതരില്

വന്നരിരരികകയകാണണ.  വസ്പീടുകള്കണകായ  തകര്ച,  ഗൃകഹകാപകരണങ്ങളുകടെ  നഷ്ടട്ടം,

കകാര്ഷരിക  നഷ്ടട്ടം,  വളര്തമൃഗങ്ങളുകടെ  നഷ്ടട്ടം,  ജസ്പീവകനകാപകാധരികളുകടെ  നഷ്ടങ്ങള്,

വര്യകാപകാരമേടെക്കെമുള്ള  സ്ഥകാപനങ്ങളുകടെ  തകര്ച,  വരിദേര്യകാലയങ്ങളുട്ടം  ആശുപത്രരികളുട്ടം

സര്ക്കെകാര്  ഓഫസ്പീസുകളുട്ടം  ഉള്കപ്പെകടെയുള്ള  കപകാതുസ്ഥകാപനങ്ങളുകടെ  നഷ്ടട്ടം,

പകാരരിസ്ഥരിതരികമേകായ  മേകാറ്റങ്ങള്  ഇവകയലകാട്ടം  കണക്കെരികലടുകകമ്പകാള്

സട്ടംസ്ഥകാനതരിനുണകായ നഷ്ടട്ടം വളകര വലുതകാണണ. ടൂറരിസട്ടം കപകാലുള്ള കമേഖലകള്കട്ടം

ഇതണ  തരിരരിചടെരിയകായരിട്ടുണണ.  പ്രകാഥമേരികമേകായ  കണകകള്  സൂചരിപ്പെരികന്നതണ
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സട്ടംസ്ഥകാനകത  വകാര്ഷരിക  പദ്ധതരികയക്കെകാള്  കൂടെരിയ  കതകാതരിലുള്ള  നഷ്ടട്ടം

നമുകണകായരി  എന്നതകാണണ.  ഏകതകാരു  ദുരന്തകതയുട്ടം  അതരിജസ്പീവരികന്നതരിനണ  മൂന്നണ

ഘടങ്ങളകാണുള്ളതണ. ആദേര്യഘടമേകായ രക്ഷേകാപ്രവര്തനട്ടം അവസകാനരിച്ചുകഴരിഞ. രണകാട്ടം

ഘടമേകായ  പുനരധരിവകാസട്ടം  നടെനകകകാണരിരരികകയകാണണ.  അതണ  വരിജയകരമേകായരി

പൂര്തരിയകാകന്നതരിനുള്ള  ഇടെകപടെലുകള്  നടെനകകകാണരിരരികന.

പുനര്നരിര്മ്മേകാണകമേന്ന  ഏറ്റവട്ടം  പ്രധകാനകപ്പെട  കടെമേ  ഇനരി  നമുക്കെണ  ഏകറ്റടുക്കെകാനുണണ.

അതണ  ഏതണ  വരിധതരിലകാകണകമേന്നതണ  പുതരിയ  കകരള  സൃഷ്ടരികയക്കൂടെരി

അടെരിസ്ഥകാനമേകാക്കെരിയുള്ളതകാണണ.  അതരിനുതകുന്ന കരിയകാത്മകമേകായ ചര്ചകള് ഇവരികടെ

ഉയര്നവകരണതുണണ.  അതരിനുകവണരി  കൂടെരിയകാണണ  ഇതരകമേകാരു  പ്രകതര്യക

സകമ്മേളനട്ടം  വരിളരിച്ചുകചര്തതണ.  ഇവരികടെ  നരിലനരില്കന്ന  മേകാനവരികതയുട്ടം  അതരികന്റെ

അടെരിതറയരില്  രൂപകപ്പെടണ  വന്ന  കഎകര്യവമേകാണണ  ഇതരകമേകാരു  മേഹകാദുരന്തകത

മേറരികടെകന്നതരിനുള്ള  നമ്മുകടെ  കരുതണ.  കലകാകകതമ്പകാടുമുള്ള  ജനത  ഇതുമേകായരി

കഎകര്യകപ്പെടണ  നരില്കന്നതരിനണ  പ്രകചകാദേനമേകായരി  നരില്കന്ന  സുപ്രധകാനമേകായ

ഘടെകങ്ങളരില്  ഒന്നണ  ഒറ്റകക്കെടകായുള്ള  നമ്മുകടെ  സമേസ്പീപനമേകാണണ.  അതരികന  കൂടുതല്

കരുകതകാകടെ മുകന്നകാടണ കകകാണകപകാകുന്നതരിനുട്ടം നകാടെണ കനരരിടുന്ന ഇസൗ പ്രതരിസനരികയ

മേറരികടെകവകാനുള്ള  കരിയകാത്മകമേകായ  ചര്ചകളുട്ടം  നരിര്കദ്ദേശങ്ങളുട്ടം  ഇവരികടെ
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ഉണകാകുകമേന്നകാണണ സര്ക്കെകാര് പ്രതസ്പീക്ഷേരികന്നതണ. ദുരന്തഘടതരില് സട്ടംസ്ഥകാനതരികന്റെ

വരിവരിധ ഭകാഗങ്ങളരില് ജനങ്ങള്കക്കെകാപ്പെട്ടം നരിന്നണ പ്രവര്തരിചവരകാണണ ഇസൗ സഭയരികല

അട്ടംഗങ്ങള്.  അതരിനണ  കക്ഷേരികഭദേമുണകായരിരുന്നരില.  രക്ഷേകാപ്രവര്തനങ്ങളരിലുട്ടം

ദുരരിതകാശസ്വകാസ പ്രവര്തനങ്ങളരിലുട്ടം ഭരണ-പ്രതരിപക്ഷേ വര്യതര്യകാസമേരിലകാകത എലകാവരുട്ടം

ഒന്നരിചണ അണരിനരിരന. അവരുകടെ അഭരിപ്രകായങ്ങളുട്ടം നരിര്കദ്ദേശങ്ങളുട്ടം രക്ഷേകാപ്രവര്തന

ഘടതരില്  സര്ക്കെകാരരിനണ  ഏകറ  സഹകായകരമേകായരിരുന.  പുതരിയ  കകരളതരികന്റെ

സൃഷ്ടരിക്കെകായുള്ള  പുനര്നരിര്മ്മേകാണ   പ്രവര്തനതരിനുട്ടം  ഇതരതരിലുള്ള

കരിയകാത്മകമേകായ  ഇടെകപടെലകാണണ  സര്ക്കെകാര്  പ്രതസ്പീക്ഷേരികന്നതണ.  സട്ടംസ്ഥകാനതണ

കകാലവര്ഷകക്കെടുതരി ഉണകാകുകമേനള്ള സൂചന  കകന്ദ്ര കകാലകാവസ്ഥകാ വകുപ്പെരില് നരിനട്ടം

ഉണകായകപ്പെകാള് അതരികന കനരരിടെകാനുള്ള കരിയകാത്മകമേകായ ഇടെകപടെലുകള് സര്ക്കെകാര്

നടെതരിയരിരുന. എന്നകാല് പ്രവചരിചതരികനക്കെകാള് എത്രകയകാ വലരിയ കകാലവര്ഷമേകാണണ

ഏതകാനുട്ടം  ദേരിവസങ്ങളരില്  ഇവരികടെ  ഉണകായതണ.  അതണ  നമ്മുകടെ  സവരികശഷമേകായ

ഭൂഘടെനയണ  തകാങ്ങകാവന്നതരിലുട്ടം അപ്പുറമേകായരിരുന.  ഇസൗ സവരികശഷ സകാഹചരര്യമേകാണണ

കകാലവര്ഷകക്കെടുതരിയുകടെ വരിവരിധ രൂപങ്ങളരികലയണ സട്ടംസ്ഥകാനകത എതരിചതണ. 2018

കമേയണ  16  മുതല്  തകന്ന  ഇക്കെകാരര്യതരില്  സര്ക്കെകാര്  തയ്യകാകറടുപ്പുകള്   തുടെങ്ങുകയുട്ടം

ഇതുമേകായരി  ബനകപ്പെടണ  സട്ടംസ്ഥകാന  ദുരന്ത  നരിവകാരണ  അകതകാറരിറ്റരിയുകടെ  കയകാഗട്ടം
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ഉള്കപ്പെകടെ വരിവരിധ തലങ്ങളരികല കയകാഗങ്ങള് കചര്ന്നണ പ്രവര്തനങ്ങള് ആസൂത്രണട്ടം

കചയ്യുകയുട്ടം  കചയരിരുന.  കകാലവര്ഷകക്കെടുതരി   രൂക്ഷേമേകായ തരതരികലയണ  വരുന്നതണ

കകകാഴരികക്കെകാടെണ  ജരിലയരികല  മേലകയകാര  കമേഖലയകായ  കടരിപ്പെകാറയരില്  ശക്തമേകായ

ഉരുള്കപകാടല് ഉണകായകതകാകടെയകാണണ.  വസ്പീടുകള് പലതുട്ടം തകരുന്നതരികലയട്ടം  വമ്പരിച

കൃഷരി നകാശതരികലയട്ടം ഇതണ നയരിച്ചു. ഭൂമേരിയുകടെ പ്രതല ഘടെനയണ തകന്ന മേകാറ്റമുണകായരി.

മേലപ്പുറട്ടം, കണ്ണൂര്, കകകാഴരികക്കെകാടെണ, പകാലക്കെകാടെണ തുടെങ്ങരിയ ജരിലകളരില് വലരിയ നകാശനഷ്ടട്ടം

വരിതച്ചുകകകാണണ  ഉരുള്കപകാടലുട്ടം  കവള്ളകപ്പെകാക്കെവട്ടം   വര്യകാപകമേകായരി.  വയനകാടെണ  ജരില

തരികച്ചുട്ടം ഒറ്റകപ്പെട്ടു.  ആലപ്പുഴ, കകകാടയട്ടം, കകകാലട്ടം ജരിലകളരികല വരിവരിധ പ്രകദേശങ്ങളരില്

കനത  മേഴയരില്  കവള്ളട്ടം  കയറരിയതരികനതടെര്ന്നണ   ജനങ്ങകള  കര്യകാമ്പുകളരികലയണ

മേകാറ്റരിപ്പെകാര്പ്പെരികക്കെണ  സ്ഥരിതരിയുമുണകായരി.  ആഗസണ  8-ാം  തസ്പീയതരി  രകാവരികല

സട്ടംസ്ഥകാനതരികന്റെ  വരിവരിധ  ഭകാഗങ്ങളരില്  കനത  മേഴ  ആരട്ടംഭരിചകതകാകടെയകാണണ

കകാലവര്ഷകക്കെടുതരി  ഇസൗ നൂറ്റകാണരികല ഏറ്റവട്ടം  വലരിയ ദുരന്തമേകായരി  മേകാറുന്നതരികലയണ

നയരിചതണ.  കകാലകാവസ്ഥകാ  പ്രവചനതരികന്റെ  എലകാ  കണകകകളയുട്ടം

കതറ്റരിച്ചുകകകാണകാണണ സട്ടംസ്ഥകാനതണ കനത മേഴ തുടെര്ചയകായരി കപയതണ.  ആഗസണ  9

മുതല് 15  വകരയുള്ള ഘടതരില് സട്ടംസ്ഥകാനതണ കണകകൂടരിയ മേഴ  98.5  മേരിലസ്പീമേസ്പീറ്റര്

ആയരിരുന. എന്നകാല് കപയതണ 352.2 മേരിലസ്പീമേസ്പീറ്റര് മേഴയകാണണ. അതകായതണ കകരളതരില്
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കപയ്യുകമേന്നണ  കകന്ദ്ര  കകാലകാവസ്ഥകാ  നരിരസ്പീക്ഷേണ  വകുപ്പെണ  കണക്കെണ  കൂടരിയതരികനക്കെകാള്

മൂന്നരിരടരിയരിലധരികട്ടം  മേഴയകാണണ  സട്ടംസ്ഥകാനതണകായതണ.   മേഴ  കനതകതകാകടെ

കകരളതരികല  നദേരികളരികലലകാട്ടം  വന്കതകാതരില്  കവള്ളട്ടം  കയറരി.  ഭകാരതപ്പുഴ,

കപരരിയകാര്,  പമ്പ,  ചകാലകടെരി  പുഴ,  അചന്കകകാവരിലകാര്  തുടെങ്ങരിയ  നദേരികള്

കരകവരികഞകാഴുകരി.   കകരളതരികല  82  ഡകാമുകളുട്ടം  നരിറഞകവരിഞ.  മേഴ

തകാങ്ങകാനകാകകാകത ഉരുള്കപകാടലുട്ടം മേണരിടെരിചരിലുട്ടം വര്യകാപകമേകായരി.  ചരില സ്ഥലങ്ങളരില്

നദേരി  വഴരിമേകാറരി  ഒഴുകുന്ന  സകാഹചരര്യവമുണകായരി.  മേഴകവള്ളതരികന്റെ  കുകതകാഴുക്കെരിലുട്ടം

കവള്ളകപ്പെകാക്കെതരിലുട്ടം  ലക്ഷേക്കെണക്കെരിനണ  വസ്പീടുകളരില്  കവള്ളട്ടം  കയറരി.

പതരിനകായരിരക്കെണക്കെരിനണ  വസ്പീടുകള്  മുങ്ങരികപ്പെകായരി.   കറകാഡുകളുട്ടം  പകാലങ്ങളുട്ടം

വര്യകാപകമേകായരി  തകര്ന.  57000-കതകാളട്ടം  കഹക്ടര്  കൃഷരിഭൂമേരി

കവള്ളതരിനടെരിയരിലകായരി.  ഇവരിടെങ്ങളരില്  ജസ്പീവകനകാപകാധരികള്  പൂര്ണമേകായുട്ടം

തകര്നകപകായരി.  വളര്തമൃഗങ്ങളുട്ടം  പക്ഷേരികളുട്ടം  കവള്ളകപ്പെകാക്കെതരില്  ചതമേലച്ചു.

സര്ക്കെകാര് സ്ഥകാപനങ്ങള് വര്യകാപകമേകായരി കവള്ളതരിനടെരിയരിലകായരി. വരിലകപ്പെട കരഖകള്

പലതുട്ടം മേഴയരില് കുതരിര്ന്നണ നശരിച്ചു.  ഉരുള്കപകാടലരിലുട്ടം  മേലയരിടെരിചരിലരിലുട്ടം ഭൂമേരിയുകടെ

പ്രതലതരികന്റെ  ഘടെനതകന്ന  മേകാറരികപ്പെകായരി.  ചുരുക്കെതരില്  കകാലവര്ഷകക്കെടുതരിക്കെണ

ഇരയകായ പ്രകദേശങ്ങളരികല ജനജസ്പീവരിതവട്ടം സകാമ്പതരിക കമേവട്ടം പകാരരിസ്ഥരിതരികമേകായ
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അവസ്ഥയുട്ടം  തകരിടെട്ടം  മേറരിഞ.  കകാലവര്ഷകക്കെടുതരിയുട്ടം  കവള്ളകപ്പെകാക്കെവട്ടം

പതരിനകായരിരക്കെണക്കെരിനണ  ജനതയുകടെ  ജസ്പീവന്തകന്ന  പ്രതരിസനരിയരിലകാകന്ന

സ്ഥരിതരിയകായരി മേകാറരി.  അങ്ങകന ഇസൗ നൂറ്റകാണണ കണ ഏറ്റവട്ടം വലരിയ പ്രളയതരികലയണ

കകരളട്ടം  എടുകതറരിയകപ്പെട്ടു.  സട്ടംസ്ഥകാനതണകായ  ഇസൗ  പ്രളയകക്കെടുതരികയ

കനരരിടുന്നതരിനണ  സര്ക്കെകാര്  സട്ടംവരിധകാനകത  ഫലപ്രദേമേകായരി  ചലരിപ്പെരിച്ചുകകകാണട്ടം

ബഹുജനങ്ങകളയകാകമേകാനട്ടം  ദുരരിതകാശസ്വകാസ  പ്രവര്തനങ്ങളരില്

അണരിനരിരതരികക്കെകാണമേകാണണ  സര്ക്കെകാര്  ഇടെകപടതണ.  കപകാലസ്പീസണ,  ഫയര്കഫകാഴണ

സട്ടംവരിധകാനട്ടം  തുടെക്കെതരില്തകന്ന  സജസ്പീവമേകായരി.  കവള്ളകപ്പെകാക്കെതരികന്റെ  രൂക്ഷേത

കബകാധര്യമേകായ  ഉടെന്തകന്ന  കകന്ദ്ര  കസനകകളയുട്ടം  കസനര്യകതയുട്ടം

അണരിനരിരതരികക്കെകാണള്ള  സമേകാനതകളരിലകാത  രക്ഷേകാപ്രവര്തനതരികലയണ

സട്ടംസ്ഥകാനട്ടം  നസ്പീങ്ങരി.  യുദ്ധകകാലകാടെരിസ്ഥകാനതരിലുള്ള  ഇസൗ  ഇടെകപടെലുകളകാണണ

മേരണസട്ടംഖര്യ  കുറച്ചുകകകാണവരുന്നതരിനണ  നരിദേകാനമേകായതണ.  കകാലവര്ഷകക്കെടുതരിയുകടെ

തുടെക്കെതരില്  ജനങ്ങളുകടെ  ജസ്പീവന്  സട്ടംരക്ഷേരികന്നതരിനുള്ള

രക്ഷേകാപ്രവര്തനതരിനകാണണ  സര്ക്കെകാര്  ഊന്നല്  നല്കരിയതണ.

രക്ഷേകാപ്രവര്തനങ്ങകള  നരിയനരികന്നതരിനകായരി  24  മേണരിക്കൂറുട്ടം  പ്രവര്തരികന്ന

കണ്കടകാള്  റട്ടം  കസകകടറരിയറ്റരില്  ആഗസണ  9-ാം  തസ്പീയതരി  ആരട്ടംഭരിച്ചു.   ജരിലകാ
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കകന്ദ്രങ്ങളരിലുട്ടം  കണ്കടകാള്  റമുകള്  പ്രവര്തരിക്കെകാന്  തുടെങ്ങരി.  ജരിലകാ  കളക്ടര്മേകാകര

ജരിലകളരികല  ദുരരിതകാശസ്വകാസ പ്രവര്തനങ്ങകള  ഏകകകാപരിപ്പെരികന്നതരിനണ  നരിശയരിച്ചു.

കഎ.എ.എസണ.  ഉകദേര്യകാഗസ്ഥകര  ദുരന്തബകാധരിത  പ്രകദേശങ്ങളരില്  കസഷര്യല്

ഒകാഫസ്പീസര്മേകാരകായരി   നരികയകാഗരിച്ചു.  രക്ഷേകാപ്രവര്തനതരികന്റെ  ചുമേതല കപകാലസ്പീസരിനണ

കകമേകാറരി.  ജരിലകാ  കപകാലസ്പീസണ  കമേധകാവരികള്ക്കെണ  പുറകമേ  ജരിലകളരില്  കഎ.പരി.എസണ.

ഉകദേര്യകാഗസ്ഥകര  പ്രകതര്യക  ചുമേതല  നല്കരി  നരികയകാഗരിച്ചു.  ഓകരകാ  ജരിലയരിലുട്ടം

മേനരിമേകാര്ക്കെണ  പ്രകതര്യക  ചുമേതലയുട്ടം  നല്കരി.  ചുമേതല  നല്കരിയ  മേനരിമേകാരുകടെ

കനതൃതസ്വതരില്  ജരിലകളരില്  അവകലകാകന  കയകാഗങ്ങള്  നടെന.  അതരിലൂകടെ

രക്ഷേകാപ്രവര്തനങ്ങളുകടെ  ഏകകകാപനട്ടം  മേനരിമേകാരുകടെ  കനതൃതസ്വതരില്

നരിര്വ്വഹരികകയുട്ടം  കചയ.  സന്നദ്ധ  സട്ടംഘടെനകകളയുട്ടം  ജനങ്ങകളയുട്ടം

ഉള്കപ്പെടുതരികക്കെകാണള്ള  രക്ഷേകാപ്രവര്തനങ്ങള്  ദുരരിതബകാധരിത  പ്രകദേശങ്ങളരില്

തസ്പീവ്രമേകായരി  നടെപ്പെരിലകാക്കെരി.  കടെലരികല  ശക്തമേകായ  തരിരകകളയുട്ടം  ഒഴുക്കെരികനയുട്ടം

നരിതര്യജസ്പീവരിതതരില്  കനരരിടണ  അനുഭവമുള്ള  മേതര്യകതകാഴരിലകാളരികകളയുട്ടം

രക്ഷേകാപ്രവര്തനതരിനണ അണരിനരിരതന്നതരിനുള്ള ഇടെകപടെല്  സര്ക്കെകാര്  നടെതരി.

ദുരന്തതരികന്റെ  വര്യകാപരി  കണക്കെരികലടുതണ  അടെരിയന്തര  പ്രധകാനര്യകതകാകടെ  കകന്ദ്ര

കസനയുകടെയുട്ടം കസനരിക വരിഭകാഗങ്ങളുകടെയുട്ടം കസവനട്ടം ആവശര്യകപ്പെട്ടു. കകാലവരിളട്ടംബട്ടം
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കൂടെകാകത  അവയുകടെ  വരിനര്യകാസട്ടം  ഉറപ്പുവരുതകയുട്ടം  കചയ.  ഇവര്കൂടെരി

രക്ഷേകാപ്രവര്തനങ്ങളരില്  സജസ്പീവമേകായകതകാകടെ  ലക്ഷേക്കെണക്കെരിനണ   ജനങ്ങകള

ദുരരിതബകാധരിത പ്രകദേശങ്ങളരില് നരിന്നണ സുരക്ഷേരിത സ്ഥകാനകതയണ  മേകാറ്റകാന് സകാധരിച്ചു.

ഓകരകാ  ദേരിവസകതയുട്ടം  പ്രവര്തനങ്ങകള  ഏകകകാപരിപ്പെരികന്നതരിനണ   സട്ടംസ്ഥകാന

തലതരില് രകാവരികലയുട്ടം കവകുകന്നരവട്ടം അവകലകാകന കയകാഗങ്ങള് വരിളരിച്ചുകചര്തണ

സ്ഥരിതരിഗതരികള്   വരിലയരിരുതരി.  അതരികന്റെ  അടെരിസ്ഥകാനതരില്  നല്കരിയ

നരിര്കദ്ദേശങ്ങളുകടെ  അടെരിസ്ഥകാനതരില്  കൂടെരിയകാണണ  രക്ഷേകാപ്രവര്തനങ്ങള്

പുകരകാഗമേരിചതണ.  പ്രളയദുരരിതട്ടം സൃഷ്ടരിച പ്രശ്നങ്ങകളകറരിചണ ചര്ച കചയ്യുന്നതരിനണ  2018

ആഗസണ  21-നണ  സര്വ്വകക്ഷേരി  കയകാഗവട്ടം  വരിളരിച്ചുകചര്ത.  ദുരരിതകാശസ്വകാസ

പ്രവര്തനങ്ങളരില്  കയകാജരിച്ചുനരിന്നണ  പ്രവര്തരിക്കെകാനുള്ള  തസ്പീരുമേകാനമേകാണണ  ആ

കയകാഗതരിലുണകായതണ.  ദുരരിതകാശസ്വകാസ  പ്രവര്തനങ്ങകള  കൂടുതല്  ശക്തരികപ്പെടുതരി

മുകന്നകാട്ടുകകകാണകപകാകുന്നതരിനണ  ഇസൗ  കയകാഗതരില്  ഉയര്നവന്ന   നരിര്കദ്ദേശങ്ങളുട്ടം

സഹകായകമേകായരി.  പ്രളയട്ടം  സട്ടംസ്ഥകാനകത  ബകാധരിച  ഘടതരില്,  വരിവരിധ

ഘടങ്ങളരിലകായരി  പലതവണ  മേനരിസഭകാ  കയകാഗങ്ങള്  കചരുകയുണകായരി.   അതതണ

ഘടതരികല പ്രശ്നങ്ങള് പരരികശകാധരിച്ചുകകകാണണ   അടെരിയന്തര ഇടെകപടെലുകളുണകായരി.

ഇക്കെകാരര്യതരില്  ഇടെകപടുന്നതരിനുട്ടം  ആവശര്യമേകായ  തസ്പീരുമേകാനങ്ങള്  എടുകന്നതരിനുട്ടം
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മേനരിസഭകാ  ഉപസമേരിതരികയ  നരിശയരിച്ചു.  സര്വ്വശസ്പീ  ഇ.  പരി.  ജയരകാജന്,

ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന്, മേകാതത്യു ടെരി.  കതകാമേസണ,  എ. കക. ശശസ്പീന്ദ്രന്, രകാമേചന്ദ്രന് കടെന്നപ്പെള്ളരി

എന്നരിവരകായരിരുന  ഉപസമേരിതരിയരികല  അട്ടംഗങ്ങള്.  പുനര്നരിര്മ്മേകാണതരിനുള്ള

അധരിക  വരിഭവ  സമേകാഹരണവട്ടം  അടെരിയന്തര  ധനസഹകായവട്ടം  ഉള്കപ്പെകടെയുള്ള

തസ്പീരുമേകാനങ്ങകളടുതതണ  മേനരിസഭകാ  കയകാഗങ്ങളരിലകാണണ.  കൃതര്യസമേയതള്ള  ഇതരട്ടം

ഇടെകപടെലുകള്  ദുരരിതകാശസ്വകാസ  പ്രവര്തനകത  ശരരിയകായ  പകാതയരിലൂകടെ

നയരികന്നതരിനണ  വഴരികതളരിച്ചു.  കകരളട്ടം  ഇകന്നവകര  കണരിടരിലകാത

രക്ഷേകാപ്രവര്തനമേകാണണ സട്ടംസ്ഥകാനതണ നടെന്നതണ.  മേനുഷര്യകസ്നേഹതരികന്റെ മേഹതകായ

സകന്ദശങ്ങള്  ഹൃദേയതരികലറവകാങ്ങരികക്കെകാണണ  രക്ഷേകാപ്രവര്തനതരികന്റെ  പുതരിയ

അധര്യകായങ്ങള്  ഇതരികന്റെ  ഭകാഗമേകായരി  രചരിക്കെകപ്പെട്ടു.  തര്യകാഗസന്നദ്ധതയുകടെയുട്ടം

ആത്മസമേര്പ്പെണതരികന്റെയുട്ടം  വഴരികളരിലൂകടെ  അതണ  മുകന്നറരി.  ഇസൗ രക്ഷേകാപ്രവര്തനട്ടം

നമ്മുകടെ  നകാടെരികന്റെ  മേകാത്രമേല,  കലകാകതരികന്റെയകാകക  അട്ടംഗസ്പീകകാരട്ടം

കനടെരികയടുതരിരരികകയകാണണ.  തങ്ങകളക്കെകാള്  മേറള്ളവരുകടെ  ജസ്പീവനണ  പ്രകാധകാനര്യട്ടം

നല്കരികക്കെകാണള്ള  ജനകസ്പീയ  രക്ഷേകാപ്രവര്തനമേകായരിരുന  അതണ.

രക്ഷേകാപ്രവര്തനതരില്  സജസ്പീവമേകായ  എലകാവരുകടെയുട്ടം  കസവനകത  സര്ക്കെകാര്

മേകാനരികന.  രക്ഷേകാപ്രവര്തനതരികന്റെ  ഭകാഗമേകായരി  വസ്പീടുകളരില്നരിന്നണ  ജനങ്ങകള
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സുരക്ഷേരിത  കകന്ദ്രങ്ങളരികലയണ  മേകാറകയുട്ടം  കചയ.  കര്യകാമ്പുകളരിലുള്ളവര്ക്കെണ  ഭക്ഷേണവട്ടം

അടെരിസ്ഥകാന ആവശര്യങ്ങളുകമേകാരുകന്നതരില് വലരിയ സഹകായമേകാണണ കകരളതരികന്റെയുട്ടം

രകാജര്യതരികന്റെയുട്ടം കലകാകതരികന്റെയുട്ടം വരിവരിധ ഭകാഗങ്ങളരില്നരിന്നണ ഉണകായതണ.  അതരട്ടം

പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കെണ  കനതൃതസ്വട്ടം  നല്കരിയ  എലകാവരുകടെയുട്ടം  കസവനകത  സര്ക്കെകാര്

ഏകറ  വരിലമേതരികന.  രക്ഷേകാപ്രവര്തനകത  മുകന്നകാടണ  കകകാണകപകാകുന്നതരിനണ

സഹകായകമേകായ  ചരില  ഘടെകങ്ങളുണണ.  ഒന്നകാമേതകായരി,  കപകാലസ്പീസരികന

രക്ഷേകാപ്രവര്തനതരികന്റെ  ചുമേതല  ഏല്പ്പെരിച്ചു  എന്നതകാണണ.  കകസനര്യതരികന

കൃതര്യസമേയതണ  ആവശര്യകപ്പെടുകയുട്ടം  അവകയ  ഫലപ്രദേമേകായരി  വരിനര്യസരികന്നതരിനണ

സകാധരിചതുട്ടം പ്രധകാനമേകാണണ.  ആര്മേരി,  എയര്കഫകാഴണ,  നകാവരികകസന,  കകകാസണ ഗകാര്ഡണ,

എന്.ഡരി.ആര്.എഫണ.,  ബരി.എസണ.എഫണ.,  സരി.ആര്.പരി.എഫണ.,  കഎ.ടെരി.ബരി.എഫണ.

എന്നസ്പീ  കകന്ദ്ര  കസനകളരില്  നരിന്നകായരി  7443  കപരകാണണ  അണരിനരിരന്നതണ.

നകാല്പ്പെതരിനകായരിരകതകാളട്ടം വരുന്ന കപകാലസ്പീസണ കസനയുട്ടം മൂവകായരിരതരി ഇരുന്നൂകറകാളട്ടം

വരുന്ന ഫയര് കഫകാഴണ  അട്ടംഗങ്ങളുട്ടം രക്ഷേകാപ്രവര്തനതരില് കനതൃതസ്വപരമേകായ പങണ

വഹരിച്ചു. വനട്ടം, എകകക്സെെസണ, ജയരില്, കമേകാകടകാര് വകാഹന വകുപ്പുകളരികല ജസ്പീവനക്കെകാരുട്ടം

റവനല്യൂ  വകുപ്പെരികല  ജസ്പീവനക്കെകാരുട്ടം  രക്ഷേകാപ്രവര്തനങ്ങളരികലകാപ്പെട്ടം  കചര്ന.

ഇകതകാകടെകാപ്പെട്ടം നകാട്ടുകകാരുട്ടം കചര്ന്നകതകാകടെയകാണണ രക്ഷേകാപ്രവര്തനട്ടം സജസ്പീവമേകായതണ.
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കപകാലസ്പീസരികന്റെയുട്ടം  കസനര്യതരികന്റെയുട്ടം  ജരിലകാ  ഭരണകൂടെതരികന്റെയുട്ടം  ഏകകകാപനട്ടം

ഉറപ്പുവരുതന്ന തരതരില് സട്ടംസ്ഥകാനതലതരില് രകാവരികലയുട്ടം കവ കുകന്നരവട്ടം നടെന്ന

അവകലകാകന കയകാഗങ്ങളുട്ടം ഇതരട്ടം പ്രവര്തനങ്ങളുകടെ കകാരര്യക്ഷേമേത ഉറപ്പുവരുതരി.

മേതര്യകതകാഴരിലകാളരികകള  രക്ഷേകാപ്രവര്തനതരിനണ  നരികയകാഗരികകകയന്ന

സുപ്രധകാനമേകായ  തസ്പീരുമേകാനവട്ടം  രക്ഷേകാപ്രവര്തനകത

ലക്ഷേര്യതരികലയ്കക്കെതരികന്നതരിനണ  സുപ്രധകാന  ഘടെകമേകായരി.   നമ്മുകടെ  നകാടരികല

പ്രളയബകാധരിത പ്രകദേശങ്ങളരികല രക്ഷേകാപ്രവര്തനതരിനുള്ള കസന എന്ന നരിലയരില്

ഉയരുന്നതരിനണ  മേതര്യകതകാഴരിലകാളരികള്ക്കെണ  കഴരിയുന്ന  സ്ഥരിതരിയുണകായരി.  സര്ക്കെകാര്

സട്ടംവരിധകാനങ്ങളുട്ടം  സന്നദ്ധ  സട്ടംഘടെനകളുട്ടം  ബഹുജനങ്ങളുട്ടം  തമ്മേരില്

വരിളക്കെരികചര്തകകകാണളള കശലരി രക്ഷേകാപ്രവര്തനതരികന്റെ കരുതണ വര്ദ്ധരിപ്പെരിച്ചു.  

ദുരരിതതരികന്റെ  ഒന്നകാട്ടം  ഘടമേകായ  രക്ഷേകാപ്രവര്തനട്ടം  പൂര്തസ്പീകരരിചകശഷട്ടം

പുനരധരിവകാസതരിനുകവണരിയുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങളരികലയണ  നകാട്ടം  ഇകപ്പെകാള്

കടെന്നരിരരികകയകാണണ.  വസ്പീടുകള്  തകാമേസകയകാഗര്യമേകാകന്നതരിനുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങളുട്ടം

അടെരിസ്ഥകാന  സസൗകരര്യങ്ങള്  ലഭര്യമേകാകന്നതരിനുള്ള  നടെപടെരികളുട്ടം

ലക്ഷേര്യകതകാടെടുകകയകാണണ.  ഗതകാഗത  സസൗകരര്യങ്ങള്,  കവദേത്യുതരി,  കുടെരികവള്ളട്ടം,

ഭക്ഷേണട്ടം  എന്നരിവ  ലഭര്യമേകാകന്നതരിനുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങളുട്ടം  നല  നരിലയരില്
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പുകരകാഗമേരികനണണ.  നകാടെരികന്റെ  വരിവരിധ  കമേഖലകളരില്  നരിനള്ളവര്  ഇസൗ

പ്രവര്തനങ്ങളരില്  ഒറ്റകക്കെടകായരി  അണരികചര്ന്നണ  മുകന്നകാട്ടുകപകാകുകയകാണണ.

കകരളതരികന്റെ  വരിവരിധ  ഭകാഗങ്ങളരില്നരിന്നണ  യുവജനങ്ങള്  ഇസൗ  പ്രവര്തനതരില്

ഏകറ സജസ്പീവമേകായരി പകങടുകകയകാണണ.  കപകാലസ്പീസുട്ടം ഫയര് കഫകാഴട്ടം സര്ക്കെകാരരികന്റെ

ഭരണ  സട്ടംവരിധകാനങ്ങളുട്ടം  ബഹുജനങ്ങളുമേകായരി  കക  കകകാര്തണ  പ്രവര്തനരട്ടംഗതണ

സജസ്പീവമേകായരി  നരിലയുറപ്പെരിചരിരരികകയകാണണ.  വസ്പീടുകളരില്  തകാമേസമേകാരട്ടംഭരികന്നതരിനണ

അടെരിസ്ഥകാനപരമേകായ സസൗകരര്യങ്ങള് ലഭര്യമേകാകന്ന നടെപടെരിയുട്ടം പുകരകാഗമേരികകയകാണണ.

പ്രകാഥമേരികമേകായ കചലവരിനണ 10,000/- രൂപ സര്ക്കെകാര് ഓകരകാ കുടുട്ടംബതരിനുട്ടം നല്കുന്ന

നടെപടെരികളകാരട്ടംഭരിചരിട്ടുണണ.   അതരിനുകവണരിയുള്ള  തുക  എസണ.ഡരി.ആര്.എഫണ.,

സരി.എട്ടം.ഡരി.ആര്.എഫണ.  എന്നരിവയരില്നരിനട്ടം  കളക്ടര്ക്കെണ  അനുവദേരിചരിട്ടുണണ.  കകന്ദ്ര

ദുരന്തനരിവകാരണ മേകാര്ഗ്ഗകരഖയനുസരരിചണ ഒരു കുടുട്ടംബതരിനണ 3,800/- രൂപ മേകാത്രമേകാണണ

നല്കകാന്  കഴരിയുന്നതണ.  അതണ  പരരിമേരിതമേകായതരിനകാല്  6,200/-  രൂപ  വസ്പീതട്ടം

മുഖര്യമേനരിയുകടെ  ദുരരിതകാശസ്വകാസ  നരിധരിയരില്നരിനമേകാണണ  നല്കുന്നതണ.  വസ്പീടുകളരില്

തകാമേസമുറപ്പെരികന്നതരിനകായരി  അതര്യകാവശര്യ  വസ്തുക്കെളുകടെ  കരിറട്ടം  സസൗജനര്യമേകായരി

നല്കരിതടെങ്ങരിയരിട്ടുണണ.  ഇതരട്ടം ദുരന്തങ്ങള് ഉണകാകുന്നരിടെതണ പകര്ചവര്യകാധരികളുകടെ

വര്യകാപനവട്ടം  സട്ടംഭവരിക്കെകാന്  സകാധര്യതയുള്ളതകാണണ.  അതണ  തടെയുന്നതരിനണ  ആകരകാഗര്യ
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പ്രവര്തകരുകടെ  സജസ്പീവമേകായ  ഇടെകപടെലുട്ടം  നടെതരികക്കെകാണരിരരികന.  പകാഠപുസ്തകട്ടം

നഷ്ടകപ്പെട  കുടരികള്ക്കെണ  അതണ  തരിരരിച്ചുനല്കുന്നതരിനുള്ള  പദ്ധതരികളുട്ടം

നടെപ്പെരിലകാകകയകാണണ.  നഷ്ടകപ്പെട  കരഖകള്  തരിരരിച്ചുനല്കകാന്  കഎ.ടെരി.

സട്ടംവരിധകാനതരികന്റെ  സഹകായകതകാകടെയുള്ള  നടെപടെരികളുട്ടം  ശരരിയകായ  ദേരിശയരിലകാണണ.

പ്രളയ  ദുരരിതതരില്  തകര്നകപകായ  ജനജസ്പീവരിതകത  തരിരരികക  കകകാണവരകാനുള്ള

ഇടെകപടെലകാണണ  നടെനകകകാണരിരരികന്നതണ.   വസ്പീടെണ  തകര്ന്നകപ്പെകാള്  തങ്ങളുകടെ

ജസ്പീവകനകാപകാധരിയകായ  കനകകാലരികകളകാകടെകാപ്പെമേകാണണ  ചരിലര്  കര്യകാമ്പുകളരികലതരിയതണ.

കകാലരിതസ്പീറ്റ നല്കരി അവകയ സട്ടംരക്ഷേരികന്നതരിനുള്ള നടെപടെരിയുട്ടം സസ്വസ്പീകരരിചരിട്ടുണണ.

എലകാ വരിഭകാഗങ്ങളുകടെയുട്ടം പരിന്തുണകയകാകടെ ഇതണ നടെപ്പെകാകകയകാണണ.  അങ്ങകന ഒരു

വലരിയ  വരിഭകാഗട്ടം  ജനതകയ  ജസ്പീവരിതതരികന്റെ  വഴരിതകാരകളരികലയണ

തരിരരിച്ചുകകകാണവരകാനുള്ള പകാതയരിലൂകടെ നകാട്ടം മുകന്നറുകയകാണണ.

ദുരന്തകത  മേറരികടെക്കെകാനുള്ള  പ്രവര്തനതരികല  സുപ്രധകാനമേകായ  ഘടമേകാണണ

പുനര്നരിര്മ്മേകാണതരികന്റെതണ.  കരിയകാത്മകമേകായ  ചര്ചയുകടെയുട്ടം  ശരരിയകായ

പഠനതരികന്റെയുട്ടം  അടെരിസ്ഥകാനതരില്  നടെപ്പെരിലകാകക്കെണ  ഒന്നകാണരിതണ.

അതുസട്ടംബനരിച  വരിശദേമേകായ  ചര്ചകള്  ഇസൗ  സഭയരില്  ഉണകാകുകമേന്ന

പ്രതസ്പീക്ഷേയകാണണ  സര്ക്കെകാരരിനുള്ളതണ.  നകാലണ  ഘടെകങ്ങളകാണണ  ഇതുമേകായരി  ബനകപ്പെടണ
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നരിലനരില്കന്നതണ.  ഒന്നകാമേതകായരി,  ആവശര്യമേകായ സമ്പതണ കകണതക എന്നതകാണണ.

ഏതുതരതരിലുള്ള  പുനര്നരിര്മ്മേകാണമേകാണണ  നടെകതണതണ  എന്നതണ  രണകാമേതകായരി

വരുന.   പുനര്നരിര്മ്മേകാണതരിനകാവശര്യമേകായ  അസട്ടംസ്കൃത  വസ്തുക്കെള്

കകണതകകയന്ന  ഏകറ  ശമേകരമേകായ  ദേസൗതര്യവട്ടം  നമുക്കെണ  ഏകറ്റടുക്കെകാനുണണ.

അകതകാകടെകാപ്പെട്ടം  ജസ്പീവകനകാപകാധരികള്  ഉറപ്പുവരുതരികക്കെകാണമേകാത്രകമേ  ജനജസ്പീവരിതകത

സകാധകാരണ  നരിലയരികലയണ  എതരിക്കെകാനകാകുകയുള.  അതരട്ടം  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കെണ

ഊന്നല് നല്കുക എന്നതണ പ്രധകാനമേകാണണ.   ഇതരട്ടം പ്രവര്തനങ്ങള് ഏകതകാകക്കെ

നരിലയരില് സട്ടംഘടെരിപ്പെരിക്കെകാനകാകുട്ടം എന്ന കകാരര്യവട്ടം പുനര്നരിര്മ്മേകാണതരികന്റെ ഭകാഗമേകായരി

ചര്ച  കചയ്യകപ്പെകടെണതകാണണ.   പുനര്നരിര്മ്മേകാണതരിനണ  ഏറ്റവട്ടം  അനരിവകാരര്യമേകായതണ

അതരിനുള്ള  പണട്ടം  കകണതക  എന്നതകാണണ.   ഇതരിനണ  ഏറ്റവട്ടം  കരുതപകരുന്ന

ഘടെകമേകായരിട്ടുള്ളതണ  ഓകരകാ  കകരളസ്പീയനുട്ടം  നകാടെരികന  സട്ടംരക്ഷേരികന്നതരിനണ

ഇറകങ്ങണതുണണ  എന്ന  കപകാതുകബകാധട്ടം  ഉയര്നവന്നരിട്ടുണണ  എന്നതകാണണ.   ഇസൗ

ജനപരിന്തുണയകാണണ  പ്രതരിസനരികയ  അതരിജസ്പീവരിക്കെകാകമേന്ന  ആത്മവരിശസ്വകാസട്ടം

സര്ക്കെകാരരിനണ  പ്രദേകാനട്ടം  കചയ്യുന്നതണ.  സട്ടംസ്ഥകാനതരിനകതട്ടം  പുറതമുള്ളവരുട്ടം

കലകാകതരികന്റെ  വരിവരിധ  രകാജര്യങ്ങളരില്  കഴരിയുന്നവരുട്ടം  ഇസൗ  പ്രതരിസനരിയുകടെ

ഘടതരില്  നകമ്മേ  സഹകായരിക്കെകാന്  മുകന്നകാട്ടുവനകകകാണരിരരികകയകാണണ.
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ഓണകാകഘകാഷവട്ടം  വരിവകാഹവട്ടം  ഉള്കപ്പെകടെയുള്ള  ചടെങ്ങുകള്  മേകാറ്റരിവചണ  അതരികന്റെ

തുകകപകാലുട്ടം മുഖര്യമേനരിയുകടെ ദുരരിതകാശസ്വകാസനരിധരിയരില് നല്കരിയവര് നരിരവധരിയകാണണ.

കചറരിയ  കുടരികളുകടെ  സമ്പകാദേര്യകുടുക്കെയരികല  പണട്ടംമുതല്  മുതരിര്ന്ന  പസൗരനകാരുകടെ

കപന്ഷന് തുകവകര നല്കരിയവരുണണ.  സസ്വന്തമേകായുള്ള വസ്തു സര്ക്കെകാരരികന്റെ കപരരില്

കകമേകാറരിയുട്ടം  സഹകായങ്ങള്  നല്കരിയവരുണണ.  ഇതരതരില്  മേകാതൃകകാപരമേകായരി

സട്ടംഭകാവന നല്കരിയ നരിരവധരി കപരുണണ.  എലകാട്ടം ഇവരികടെ വരിസ്തരരികന്നരില. പതരിവണ

രസ്പീതരികകള  മേറരികടെനകകകാണണ  ഇതണ  സട്ടംഭവരികന്നൂകവന്നതണ  നമുകക്കെലകാട്ടം  ഏകറ

ആത്മവരിശസ്വകാസട്ടം  പകരുന്നതകാണണ.   ഒരു  മേകാസകത  കവതനട്ടം

പുനര്നരിര്മ്മേകാണതരിനകായരി ലഭര്യമേകാക്കെണകമേന്ന നരിര്കദ്ദേശട്ടം മുകന്നകാട്ടുവചകപ്പെകാള് വലരിയ

കതകാതരിലുള്ള  പരിന്തുണയകാണണ  ഉണകായതണ.   കലകാകതരികന്റെ  വരിവരിധ

ഭകാഗങ്ങളരില്നരിനള്ള  മേലയകാളരികള്  അനുകൂലമേകായരിതകന്നയകാണണ

പ്രതരികരരിച്ചുകകകാണരിരരികന്നതണ.  ഇതുട്ടം  ആത്മവരിശസ്വകാസട്ടം  പകരുന്ന  സുപ്രധകാന

ഘടെകമേകാണണ.  മേരിക്കെ  സര്വ്വസ്പീസണ  സട്ടംഘടെനകളുട്ടം  ഇസൗ  നരിര്കദ്ദേശകത  സസ്വകാഗതട്ടം

കചയകവന്നതുട്ടം  സട്ടംസ്ഥകാനതണ  ഉയര്നവന്നരിരരികന്ന  ഗുണപരമേകായ

അന്തരസ്പീക്ഷേതരികന്റെ സകാക്ഷേര്യപത്രമേകാണണ.  മുഖര്യമേനരിയുകടെ ദുരരിതകാശസ്വകാസനരിധരിയരികലയണ

2018 ആഗസണ 29 വകര 730 കകകാടെരി രൂപയകാണണ ലഭരിചതണ. കചക്കെണ ആയുട്ടം ഭൂമേരിയകായുട്ടം
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ആഭരണങ്ങളകായുട്ടം മേറ്റണ വകാഗകാനമേകായുട്ടം ലഭരിചതണ ഇതരിനണ പുറകമേ വരുട്ടം. പ്രധകാനമേനരിയുട്ടം

കകന്ദ്ര  ആഭര്യന്തരമേനരിയുട്ടം  പ്രളയബകാധരിത  പ്രകദേശങ്ങള്  സന്ദര്ശരിചകപ്പെകാള്

അടെരിയന്തരകാശസ്വകാസട്ടം  സട്ടംസ്ഥകാനതരിനകായരി  പ്രഖര്യകാപരിചരിട്ടുണണ.  600  കകകാടെരി

രൂപയകാണണ  ഇതരതരില്  ലഭരിചരിട്ടുള്ളതണ.  കകന്ദ്ര  സട്ടംഘതരികന്റെ

പരരികശകാധനയകശഷട്ടം  കകടുതരിയുകടെ  വര്യകാപരികൂടെരി  കണക്കെരികലടുതകകകാണണ  കൂടുതല്

തുക  ലഭരികന്ന  സകാഹചരര്യമുണകാകുകമേന്നകാണണ  സര്ക്കെകാരരികന്റെ  പ്രതസ്പീക്ഷേ.

കലകാകതരികന്റെ വരിവരിധ ഭകാഗങ്ങളരില്നരിന്നണ സഹകായ വകാഗകാനങ്ങള് പ്രവഹരികനണണ.

അവ  നരിയമേപരമേകായ  രസ്പീതരികളരിലൂകടെ  ലഭര്യമേകാകന്നതരിനുള്ള  നടെപടെരികളരികലയട്ടം

സര്ക്കെകാര് നസ്പീങ്ങുകയകാണണ.  കലകാകതരികന്റെ എലകാ കമേഖലകളരില്നരിനട്ടം നസ്പീണവരുന്ന

സഹകായ  ഹസ്തങ്ങള്  സട്ടംസ്ഥകാനതരിനണ  ആത്മവരിശസ്വകാസട്ടം  പകരുന്നതകാണണ.

സഹകായരികന്നതരിനകായരി  കലകാകകതമ്പകാടുമുള്ള  വരിവരിധ  ഏജന്സരികളുട്ടം

രട്ടംഗതവരുനണണ.  ഇന്നകല കലകാക ബകാങരികന്റെ സട്ടംഘട്ടം കകരളതരില് വന്നരിരുന.

ചസ്പീഫണ കസകടറരി ഉള്കപ്പെകടെയുള്ളവരുമേകായരി സട്ടംഘട്ടം ചര്ച നടെതരിക്കെഴരിഞ. നമ്മുകടെ

സട്ടംസ്ഥകാനതരികന്റെ  തകാല്പ്പെരര്യതരിനനുസൃതമേകായ  സഹകായങ്ങള്  ആരുകടെ

ഭകാഗതനരിനണകായകാലുട്ടം  അതണ  സസ്വസ്പീകരരികക  എന്നതകാണണ  സര്ക്കെകാര്  നയട്ടം.

പ്രവകാസരികകള  നമ്മുകടെ  വരികസന  പ്രവര്തനങ്ങളുമേകായരി  കണരികചര്കക  എന്ന
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ലക്ഷേര്യകതകാകടെ രൂപസ്പീകരരിചരിട്ടുള്ളതകാണണ കലകാക കകരള സഭ.  ഇസൗ സഭയുകടെ കശഷരി

ഉപകയകാഗകപ്പെടുതരി  ഇസൗ  കമേഖലയരികല  സഹകായട്ടം  ഉറപ്പുവരുതന്നതരിനുള്ള

സട്ടംവരിധകാനങ്ങളുട്ടം കകകാണവരകാന് സര്ക്കെകാര് ആകലകാചരികനണണ.  

പുനര്നരിര്മ്മേകാണട്ടം ഏതണ  വരിധതരിലകായരിരരിക്കെണകമേന്നതണ  ഗസൗരവതരമേകായ ഒരു

വരിഷയമേകാണണ.   ഇസൗ  പ്രളയ  ദുരന്തട്ടം  പകാരരിസ്ഥരിതരികമേകായ  ചരില  കകാരര്യങ്ങള്

മുകന്നകാട്ടുകകകാണവന്നരിട്ടുണണ.  പ്രളയവട്ടം  മേണരിടെരിചരിലുട്ടം  ഉരുള്കപകാടലുട്ടം  എളുപ്പെട്ടം

ബകാധരിക്കെകാവന്ന സ്ഥലങ്ങളരില് പുനരധരിവകാസട്ടം നടെതണകമേകാകയന്നതണ  പ്രധകാനകപ്പെട

പ്രശ്നമേകാണണ.   ഇന്നകത  ചര്ചയരില്  ഇക്കെകാരര്യതരികലകാരു  വര്യക്തത

നമുകക്കെലകാവര്കട്ടംകൂടെരി  ഉണകാക്കെകാനകാകണട്ടം.  പരരിസ്ഥരിതരി  കകാരര്യങ്ങള്

കണക്കെരികലടുതകകകാണള്ള  നരിര്മ്മേകാണ  പ്രവര്തനതരികന്റെ  സകാധര്യതകള്

ആരകാകയണതുണണ.   കറകാഡുകളുട്ടം  പകാലങ്ങളുട്ടം  ഉള്കപ്പെകടെയുള്ളവ  വലരിയ  കതകാതരില്

തകര്നകപകായരിട്ടുണണ.  ഉള്നകാടുകളരികല  പശകാതല  സസൗകരര്യങ്ങള്  ഏകറ

പരരിതകാപകരമേകാണണ.   അവ  പുനനഃസ്ഥകാപരികന്നതരിലൂകടെ  മേകാത്രകമേ  ജനജസ്പീവരിതകത

സകാധകാരണനരിലയരികലയണ കകകാണവരകാനകാകുകയുള. ഇതരിനുള്ള അസട്ടംസ്കൃത വസ്തുക്കെള്

കകണതക  എനളളതണ  നകാട്ടം  മേറരികടെകക്കെണ  അതസ്പീവ  ഗസൗരവമേകായ  മേകറ്റകാരു

പ്രശ്നമേകാണണ.  ഇതണ  സൂക്ഷ്മമേകായരി  പരരികശകാധരിച്ചുകകകാണമേകാത്രകമേ  പുനര്നരിര്മ്മേകാണ
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പ്രവര്തനങ്ങളുകടെ കകാഴ്ചപ്പെകാടുകള് പൂര്ണതയരികലതരിക്കെകാനകാകൂ.  

ജനജസ്പീവരിതട്ടം  മുകന്നകാട്ടുകപകാകണകമേങരില്  ജസ്പീവകനകാപകാധരികള്

ഉറപ്പുവരുതകാനകാകണട്ടം.  നരിലവരില് പ്രളയ ബകാധരിത പ്രകദേശങ്ങളരില് ഇക്കെകാരര്യതരില്

വലരിയ  തകര്ചയകാണണ  സട്ടംഭവരിചരിട്ടുള്ളതണ.   കകാര്ഷരിക  കമേഖല  തകര്ന്നരിരരികന.

വര്യകാപകാര  സ്ഥകാപനങ്ങള്  നകാകശകാന്മുഖമേകായരി.  കചറുകരിടെ  വര്യവസകായങ്ങളുകടെ  നരിലയുട്ടം

വര്യതര്യസ്തമേല.  വളര്തമൃഗങ്ങള്  ചതകപകായതുട്ടം  പലരുകടെയുട്ടം  ജസ്പീവരിതകത

പ്രതരിസനരിയരിലകാക്കെരിയരിട്ടുണണ.  ജനങ്ങള്  കനരരിടുന്ന  ഇതരട്ടം  പ്രശ്നങ്ങള്

പരരിഹരരിചകാല്  മേകാത്രകമേ  അവകര  സകാധകാരണ  ജസ്പീവരിതതരികലയണ

മേടെക്കെരികകകാണവരകാനകാകുകയുള.  അതരിനകായുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങള്

പുനര്നരിര്മ്മേകാണതരികല  പ്രധകാന  ഉതരവകാദേരിതങ്ങളരില്  ഒന്നകായകാണണ  സര്ക്കെകാര്

കകാണുന്നതണ.   കകകാചരി  വരിമേകാനതകാവളമേടെക്കെട്ടം  ഒകടകറ  കപകാതുകമേഖലകാ

സ്ഥകാപനങ്ങള്ക്കെണ പ്രവര്തനട്ടം നരിര്തരിവയ്കക്കെണരി വന്നരിട്ടുണണ.  എലകാ ആധുനരിക

സട്ടംവരിധകാനങ്ങളുമുള്ള  അന്തകാരകാഷ്ട്ര  വരിമേകാനതകാവളട്ടംകപകാലുട്ടം  രണകാഴ്ചകയകാളട്ടം

കഴരിഞമേകാത്രകമേ  പ്രവര്തനക്ഷേമേമേകായുള  എന്നതണ  പരരിഗണരിചകാല്

പ്രളയബകാധരിതമേകായ  കചറരിയ  സ്ഥകാപനങ്ങള്  സകാധകാരണഗതരിയരില്  എതകാന്

എത്രകതകാളട്ടം  സമേയകമേടുകകമേന്നണ  ആകലകാചരിക്കെകാവന്നകതയുള.   ഇസൗ
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പ്രളയഘടതരില് സട്ടംഭവരിചതണ കചറുകരിടെ കചവടെക്കെകാരുട്ടം വര്യവസകായ സ്ഥകാപനങ്ങളുട്ടം

അടെങ്ങുന്ന ഒരു വലരിയ സമ്പദേണ വര്യവസ്ഥ നരിശലകാവസ്ഥയരിലകായരി എന്നതകാണണ.  ഇതണ

പൂര്വ്വസ്ഥരിതരിയരികലതരിക്കെകാന് ബകാങ്കുകളുകടെ വകായകാ പുനനഃകമേസ്പീകരണട്ടം കകകാണമേകാത്രട്ടം

സകാധര്യമേകാകരില.  മേകാത്രമേല,  ഇവ  പൂര്വ്വസ്ഥരിതരിയരില്  എതകാന്  നരിലവരികല

ദുരന്തനരിവകാരണ  ചടക്കൂടെരില്  നരിനള്ള  ഇടെകപടെലുകള്കകകാണണ  സകാധര്യമേകാകുകയുമേരില.

പകാലരിലുട്ടം  പചക്കെറരിയരിലുട്ടം  ഏകകദേശട്ടം  സസ്വയട്ടംപരര്യകാപതയരികലക്കെടുത

നരില്കകമ്പകാഴകാണണ കകാലവര്ഷകക്കെടുതരിയരില്  നകാട്ടം  അകകപ്പെടതണ.  ഇതണ അസട്ടംഖര്യട്ടം

കുടുട്ടംബങ്ങളുകടെ  ജസ്പീവകനകാപകാധരിയകാണണ  തകര്തരിരരികന്നതണ.  ഇവ  എങ്ങകന

പുനരുജസ്പീവരിപ്പെരിക്കെകാട്ടം എന്ന കകാരര്യവട്ടം വരിശദേമേകായ ചര്ചയണ വരികധയമേകാകക്കെണതുണണ.

ഓഖരി  ദുരന്തകതയുട്ടം  നരിപ  കകവറസരികനയുട്ടം  അതരിജസ്പീവരിച  നമുക്കെണ  ഇസൗ  വലരിയ

ദുരന്തകതയുട്ടം  മേറരികടെകന്നതരിനണ  കഴരിയുന്ന  രസ്പീതരിയരിലുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങളകാണണ

ഇകപ്പെകാള്  നടെനകകകാണരിരരികന്നതണ.   നമ്മേള്  കയകാജരിച്ചു  നരിന്നകാല്  പ്രളയതരില്

തകര്ന്ന  കകരളകത  കൂടുതല്  പ്രസൗകഢകാജസ്വലമേകായരി  തരിരരിച്ചു  പരിടെരിക്കെകാനകാകുട്ടം.

ദുരന്തങ്ങളരില്  തകരുന്നവരല  അതരികന  അതരിജസ്പീവരിചണ  കുതരികന്നവരകാണണ  നകാട്ടം.

ചരരിത്രതരില്  അതരിജസ്പീവനതരികന്റെ  പുതരിയ  അധര്യകായട്ടം  രചരിചവരകാണണ  കകരളസ്പീയര്

എന്ന  അഭരിമേകാനകബകാധകതകാകടെ  തലയുയര്തരി  നരില്ക്കെകാന്  നമുക്കെണ  കഴരിയണട്ടം.
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അതരിനകായരി  നകമ്മേ  കസ്നേഹരികന്നവകരകാകടെകാപ്പെട്ടം  കകകകകകാര്തപരിടെരിച്ചുകകകാണണ

മുകന്നകാട്ടുകപകാകകാനകാകണട്ടം.  അതരിനുള്ള  അടെരിസ്ഥകാനട്ടം  നമ്മുകടെ  കഎകര്യവട്ടം

കയകാജരിപ്പുമേകാണണ.  അതകാണണ  അതരിജസ്പീവനതരികന്റെ  അടെരിസ്ഥകാന  പകാഠകമേന്നതകാണണ

സര്ക്കെകാര്  നരിലപകാടെണ.   നമ്മുകടെ  കയകാജരിപ്പെരികന്റെയുട്ടം  തര്യകാഗതരികന്റെയുട്ടം

സകാകഹകാദേരര്യകസ്നേഹതരികന്റെയുട്ടം  രസ്പീതരികളകാണണ  കലകാകജനതകയ  മുഴുവന്

ആകര്ഷരിചരിട്ടുള്ളതണ.  കഎകര്യകതകാകടെ  നരിന്നണ  അതരിജസ്പീവരികകകയന്നതകാണണ

സര്ക്കെകാരരികന്റെ  കകാഴ്ചപ്പെകാടെണ.   പ്രളയ  ദുരരിതതരില്  മുങ്ങരിക്കെരിടെകന്ന  കകരളകത

ഉയര്കതഴുകന്നല്പ്പെരികന്നതരിനുള്ള  പ്രയത്നങ്ങളരില്  എലകാ  വരിഭകാഗട്ടം  ജനങ്ങളുകടെയുട്ടം

പരിന്തുണയുട്ടം  സഹകരണവട്ടം  സര്ക്കെകാര്  പ്രതസ്പീക്ഷേരികന.   ഒറ്റകക്കെടകായരി  നമുക്കെണ

നരില്ക്കെകാനകായരിട്ടുണണ.  അവ  കൂടുതല്  കരുകതകാകടെ  മുകന്നകാട്ടുകകകാണകപകാകകാനകായകാല്

അതരിജസ്പീവനതരികന്റെ  പുതരിയ  പകാഠങ്ങള്  കലകാകതരിനു  സമ്മേകാനരിക്കെകാന്   കഴരിയുട്ടം.

അതരിനുള്ള സഹകരണവട്ടം പരിന്തുണയുട്ടം അഭര്യര്തരികന.  

മേരി  .  സസ്പീക്കെര്:  ബഹുമേകാനകപ്പെട  മുഖര്യമേനരി  ഉപകക്ഷേപട്ടം  അവതരരിപ്പെരിചണ

സട്ടംസകാരരിചരിരരികകയകാണണ.  ഓകരകാരുതരുകടെയുട്ടം  അനുഭവങ്ങളുകടെ  സട്ടംഭരണരി  ഒരു

ദേരിവസട്ടം  പറയകാനുള്ള  അവസ്ഥയരിലകാകണന്നണ  എലകാവര്കട്ടം  അറരിയകാട്ടം.

ബഹുമേകാനകപ്പെട  പ്രതരിപക്ഷേ  കനതകാവരികന്റെ  അഭരിപ്രകായട്ടം  കൂടെരി  പരരിഗണരിച്ചുകകകാണണ
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പരമേകാവധരി  സമേയട്ടം  എടുതരിട്ടുണണ.  ചര്ച  ആരട്ടംഭരികന.  ചര്ചയരില്  സമേയനരിഷ

പകാലരിക്കെകാന് കര്ശനമേകായരി ശദ്ധരിക്കെണട്ടം എന്നണ അഭര്യര്തരികകയകാണണ.  

ശസ്പീ  .   എസണ  .   ശര്മ്മേ:  സര്, ചടട്ടം 130 അനുസരരിച്ചുള്ള ഉപകക്ഷേപതരില് ഇവരികടെ

സട്ടംസ്ഥകാന  മുഖര്യമേനരി  അവതരരിപ്പെരിചരിട്ടുള്ള  പ്രകമേയകത  ഞകാന്  പൂര്ണമേകായുട്ടം

പരിന്തുണയകയകാണണ.  കകരളട്ടം  കണതരില്വചണ  ഏറ്റവട്ടം  വലരിയ ദുരന്തകത കനരരിടതണ

കലകാകട്ടം  കണതരില്വചണ  ഏറ്റവട്ടം  മേരികച  രക്ഷേകാപ്രവര്തനതരികന്റെ

ദേസൗതര്യതരിലൂകടെയകാണണ.  അതരില്  നമുക്കെണ  ഏവര്കട്ടം  അഭരിമേകാനരിക്കെകാട്ടം.

ആത്മസമേസ്പീപനകതകാകടെയുട്ടം  ചങ്കൂറ്റകതകാകടെയുട്ടം  കവല്ലുവരിളരി  ഏകറ്റടുതകകകാണണ

കകരളതരികല  ജനങ്ങകള  നയരിച  പരിണറകായരി  സര്ക്കെകാരരിനണ  ഹൃദേയട്ടം  നരിറഞ

അഭരിനന്ദനങ്ങള് അര്പ്പെരികകയകാണണ.

വരിശുദ്ധ  ഖുര്-ആന്  അഞകാട്ടം  അദ്ധര്യകായതരില്  പരകാമേര്ശരികന്നതണ  'വലവനുട്ടം

ഒരകാകള  കകകാലകപ്പെടുതരിയകാല്  അതണ  ഭൂമേരിയരികല  കമേകാതട്ടം  മേനുഷര്യകരയുട്ടം

കകകാലകപ്പെടുതന്നതരിനണ തുലര്യമേകാണണ,  ഒരകാളുകടെ ജസ്പീവന് രക്ഷേരിചകാല് അതണ ഭൂമേരിയരിലുള്ള

മേനുഷര്യരുകടെ ജസ്പീവന് രക്ഷേരിചതരിനു തുലര്യമേകാകുട്ടം' എന്നകാണണ.  ഇസൗ മേഹതണ വചനതരികന്റെ

ഹൃദേയട്ടം  കകാതസൂക്ഷേരിച്ചുകകകാണകാണണ  ജസ്പീവന്രക്ഷേകാ  പ്രവര്തനങ്ങളരില്  ജനങ്ങള്

അണരിനരിരന്നതണ.  ജകാതരി-മേത-രകാഷ്ട്രസ്പീയ  കഭദേമേരിലകാകത  സഹനതരികന്റെയുട്ടം
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തര്യകാഗതരികന്റെയുട്ടം  കഎകര്യതരികന്റെയുട്ടം  മേകാനവരികതയുകടെയുട്ടം  പ്രതര്യകാശയുകടെയുട്ടം

അതരിജസ്പീവനതരികന്റെയുട്ടം വഴരികളരിലൂകടെ മുന്നരിടരിറങ്ങുവകാന് നമുക്കെണ കഴരിഞ. ഒരുമേയുകടെ

ഇസൗ അനുപമേമേകായ കനര്കകാഴ്ചയപ്പുറട്ടം മേകറ്റന്തകാണണ ഭകാവരികകരളതരിനു മുമ്പരില് നമുക്കെണ

സമേര്പ്പെരിക്കെകാനുള്ളതണ?  ഏകതകാരു  കതകാഴരില്  കമേഖലകയടുതകാലുട്ടം  നമുക്കെണ  മേഹതണ

വര്യക്തരിതസ്വങ്ങളുണണ.  പത്രപ്രവര്തനരട്ടംഗതട്ടം ശകാസ്ത്രകലകാകതട്ടം രകാഷ്ട്രമേസ്പീമേകാട്ടംസയരിലുട്ടം

വരിദേര്യകാഭര്യകാസ  കമേഖലയരിലുട്ടം  തുടെങ്ങരി  എലകാ  തലങ്ങളരിലുട്ടം  മേഹതണ  വര്യക്തരിതസ്വങ്ങകള

കകാണകാട്ടം.   ഇവരികടെ  ബഹുമേകാനകപ്പെട  മുഖര്യമേനരി  പറഞതുകപകാകല  കകരള

ചരരിത്രതരിലുട്ടം  കലകാക  ചരരിത്രതരിലുട്ടം  പുതരികയകാരദ്ധര്യകായട്ടം  എഴുതരികചര്തണ

ശരസ്പീരതരിലുട്ടം  മേനസരിലുട്ടം  കകാരരിരുമ്പരികന്റെ  കരുത  നരിറചണ  സസ്വജസ്പീവനുട്ടം

ജസ്പീവകനകാപകാധരിയുട്ടം  പണയട്ടംവചണ  മേരണ  മുഖതനരിനട്ടം  ജസ്പീവരിതതരികലയണ

തരിരരിച്ചുകകകാണവന്നണ,  ആയരിരക്കെണക്കെരിനണ  ആളുകളുകടെ  ജസ്പീവന്  സട്ടംരക്ഷേരിച

മേതര്യകതകാഴരിലകാളരികള്  ജസ്പീവന്  രക്ഷേകാ  ചരരിത്രതരികല  മേഹതണ  വര്യക്തരികളകായരി

കകാലതരികന്റെ മുമ്പരില് കണകാടെരികപകാകല കതളരിഞനരില്കകതകന്ന കചയ്യുട്ടം.  

ജസ്പീസസണ  കകസരികന്റെ  പനണണ  ശരിഷര്യന്മേകാരരില്  പതണ  കപരുട്ടം

മേതര്യകതകാഴരിലകാളരികളകായരിരുന. ജസ്പീസസണ കകസണ വരിശസ്വസ്തതകയകാകടെ അവരുകടെകൂകടെ

ജസ്പീവരികകയകായരിരുന.  കൂടുതല്  സമേയവട്ടം  ജസ്പീസസണ  കകസണ  കചലവഴരിചരിട്ടുള്ളതണ
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മേതര്യകതകാഴരിലകാളരികകളകാകടെകാപ്പെമേകായരിരുന.  ആ  മേതര്യകതകാഴരിലകാളരികള്  ഈ

നകാടെരികന്റെ ചരരിത്രതരില് പുതരിയ അദ്ധര്യകായട്ടം എഴുതരികചര്കകമ്പകാള്, 669 മേസ്പീന്പരിടുത

കബകാട്ടുകളുട്ടം  വള്ളങ്ങളുട്ടം  മേറ്റണ  നസൗകകളുട്ടം  ഉപകയകാഗകപ്പെടുതരി  3525-ല്പ്പെരട്ടം

മേതര്യകതകാഴരിലകാളരികള്  ഒരു  കസനകയകപ്പെകാകല  തങ്ങളുകടെ  ധസ്പീരതയുട്ടം  കവഭവവട്ടം

കര്മ്മേകുശലതയുട്ടം  പ്രകയകാഗരിചണ  ദുരന്തമുഖതനരിനട്ടം  അറുപതരി

അയ്യകായരിരതരിലധരികട്ടംകപകര  രക്ഷേരികചടുത  സസ്വകാത്മപ്രകചകാദേരിതമേകായ

ദേസൗതര്യനരിര്വ്വഹണട്ടം  അനരിതര  സകാധകാരണവട്ടം  അഭരിനന്ദനകാര്ഹവമേകാണണ.

രകാജര്യരകാജര്യകാന്തരങ്ങളരില്  ശദ്ധ  കനടെരിയ  പ്രസ്തുത  സട്ടംഭവട്ടം  നകാളരിതുവകര

അവഗണരിക്കെകപ്പെട്ടുകരിടെന്നരിരുന്ന  മേതര്യകതകാഴരിലകാളരികളുകടെ  കതകാപ്പെരിയരില്

കപകാന്തൂവല്  ചകാര്തന്ന  ചരരിത്ര  സട്ടംഭവമേകാണണ.  ബഹുമേകാനകപ്പെട  കകരള  മുഖര്യമേനരി

ഈ  കതകാഴരിലകാളരികകള  'കകരളതരികന്റെ  കസന'  എന്നണ  വരികശഷരിപ്പെരിചതുട്ടം  കകരള

കമേകാഡലരിനണ ഇണങ്ങുന്ന തരിലകചകാര്തകാണണ. 

യുദ്ധസമേകാനമേകായ  സകാഹചരര്യങ്ങളരികലകപ്പെകാകല  ശകാസ്ത്രസ്പീയമേകായ

സകാകങതരികതരികവള്ള  രക്ഷേകാദേസൗതര്യമേകാണണ  നമ്മുകടെ  കസനകാവരിഭകാഗട്ടം  നടെതരിയതണ.

രകാപ്പെകല്കഭദേമേരിലകാകത  ഈ  ധസ്പീരദേസൗതര്യതരില്  പങകാളരികളകായ  മുഴുവന്

കസനരികകരകാടുട്ടം  ഈ നകാടുട്ടം  നകാടകാരുട്ടം കടെകപ്പെടരിരരികകയകാണണ.  കരുണയുട്ടം നനയുട്ടം
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ഉതരവകാദേരിതസ്വകബകാധവമുള്ള  യുവതയകാണണ  തങ്ങകളന്നണ  കതളരിയരികന്ന

പ്രവര്തനമേകാണണ  കകരളതരികല  യുവജനങ്ങള്  നരിര്വ്വഹരിചതണ.  പലതരട്ടം

കൂടകായ്മകളരിലൂകടെ  ഒതകചര്ന്നണ  കകകകകാര്തപരിടെരികന്ന,  മേഹകാനകായ  മേകാര്ക്സെെണ

നരിരസ്പീക്ഷേരിച യുവജനങ്ങകളകറരിച്ചുള്ള,  ഈ കസകാഷര്യല് കര്യകാപ്പെരിറ്റലരിനുമുന്നരില് പ്രളയട്ടം

സൃഷ്ടരികചക്കെകാമേകായരിരുന്ന  മേഹകാദുരന്തട്ടം  ഒഴരിവകായരികപ്പെകാവകയകായരിരുന.  അകതകാകടെകാപ്പെട്ടം

പ്രളയദുരന്തകത  സട്ടംബനരിചണ  വകാര്തകള്  യഥകാവരിധട്ടം  കലകാകതരിനുമുന്നരില്

എതരിച  മുഴുവന്  മേകാധര്യമേ  പ്രവര്തകകരയുട്ടം  ഹൃദേയതരില്കതകാടണ  അഭരിവകാദേര്യട്ടം

കചയ്യുകയകാണണ. 

പ്രളയട്ടം ഏതണ രൂപതരില് വളര്നകവനട്ടം അതരിനണ ഭകാവരിയരില് സസ്വസ്പീകരരികക്കെണ

സമേസ്പീപനതരിനുട്ടംകൂടെരി  ഈ  ചര്ചകള്  പ്രകയകാജനകരമേകായരി  തസ്പീരുകമേന്നണ  ഞകാന്

കണക്കെകാകകയകാണണ.  ഞകാന്  ചരില  നരിര്കദ്ദേശങ്ങള്  ഇവരികടെ  സമേര്പ്പെരികകയകാണണ.

വര്യകാവസകായരിക  വരിപ്ലവതരികന്റെ  ഉകപകാല്പന്നമേകായരി  കലകാകകമേമ്പകാടുട്ടം  ഇകപ്പെകാള്

അനുഭവരിച്ചുകകകാണരിരരികന്ന  ഏറ്റവട്ടം  വലരിയ  വരിപതണ  കകാലകാവസ്ഥകാ

വര്യതരിയകാനതരികന്റെതകാണണ.  പ്രകൃതരികയ  വരിസ്മരരിച്ചുകകകാണള്ള  മേനുഷര്യകന്റെ

വരികവകരഹരിതമേകായ  പ്രവര്തനങ്ങളകാല്,  പ്രകതര്യകരിചണ  കഴരിഞ  ഒരു  നൂറ്റകാണകായരി

അന്തരസ്പീക്ഷേതരില് മേകാറ്റരിമേറരിചരിലുകള് ഉണകായരികക്കെകാണരിരരികകയകാണണ.  ഉസൗഷകാവരികന്റെ
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കമേകാതസ്പീതമേകായ  വര്ദ്ധനവരിനുട്ടം  കകാര്ബണ്  ഡകയകാകക്സെെഡണ  ഉള്കപ്പെകടെയുള്ള

വകാതകങ്ങളുകടെ അനരിയനരിതമേകായ കപരുപ്പെതരിനുട്ടം ഇടെവരുതരിയരിട്ടുണണ.  ഹരരിതഗൃഹ

വകാതകങ്ങളകായ കകാര്ബണ്  ഡകയകാകക്സെെഡണ,  സള്ഫര് ഡകയകാകക്സെെഡണ,  മേസ്പീകകഥന്,

ഓകസകാണ്,  ഏകറകാകസകാള്സണ  അഥവകാ  അന്തരസ്പീക്ഷേതരികല  കപകാടെരിപടെലങ്ങള്,

നസ്പീരകാവരി,  കഹകഡകാ  ഫ്ലൂകറകാ  കകാര്ബണ്  എന്നരിവയുകടെ  കതകാതണ  ആശരര്യകരമേകായ

രസ്പീതരിയരില്  വര്ദ്ധരികകയുട്ടം  കകാലകാവസ്ഥകാ  വര്യതരിയകാനതരിനണ  കവഗത  കൂട്ടുകയുട്ടം

കചയ്യുന.  തുടെര്  ഫലമേകായരി  നരിനചരിരരിക്കെകാതവരിധട്ടം  വരള്ച,  ഓരുകവള്ളതരികന്റെ

തള്ളരിക്കെയറ്റട്ടം,  കമേഘവരികസകാടെനട്ടം,  കകകാടുങകാറ്റണ,  കപമേകാരരി,  കവള്ളകപ്പെകാക്കെട്ടം,

ധ്രുവപ്രകദേശങ്ങളരില്കപ്പെകാലുട്ടം  ഹരിമേപകാളരികള്  ഉരുകല്,  കടെല്നരിരപ്പെണ  ഉയരല്,

കജവകവവരിദ്ധര്യ  കശകാഷണട്ടം  എന്നസ്പീ  വരിപതകള്ക്കെണ  ഇടെവരുതകയുട്ടം  കചയ്യുന.

മേനുഷര്യരകാശരിയുകടെ  വരിശപ്പെണ  വര്ദ്ധരിപ്പെരികന്നതരിലുട്ടം  അവര്ക്കെണ  സ്ഥകാനചലനട്ടം

വരുതന്നതരിലുട്ടം അതണ അനല്പമേകായ പങ്കുവഹരികനകണന്നണ ആകഗകാള സട്ടംഘടെനയുകടെ

2018-കല സുസ്ഥരിര വരികസന റരികപ്പെകാര്ടരില് കവളരികപ്പെടുതനണണ.

കൃഷരിനകാശട്ടംമൂലട്ടം  ഭക്ഷേര്യക്ഷേകാമേതരിനുട്ടം  കപകാഷകകാഹകാരതരികന്റെ   ലഭര്യതയട്ടം

വലകാത  കകകാടട്ടം  സട്ടംഭവരികനണണ.  കൂടെകാകത  കവള്ളകക്കെട്ടുമൂലട്ടം  വരിവരിധതരട്ടം

അണുക്കെളുട്ടം ക്ഷുദ്രജസ്പീവരികളുട്ടം അമ്പരരിപ്പെരികട്ടംവരിധട്ടം കപരുകുകയുട്ടം ആകരകാഗര്യപ്രശ്നങ്ങളുട്ടം
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തസ്പീരകാകരകാഗങ്ങളുട്ടം  നരിതര്യസട്ടംഭവമേകായരി  മേകാറുകയുട്ടം  കചയ്യുന.  ഇതണ  ശദ്ധരിചരികലങരില്

ഇതരട്ടം  കരകാഗങ്ങള്മൂലട്ടം  അടുത  25  വര്ഷതരിനുള്ളരില്  ശരകാശരരി  2.50  ലക്ഷേട്ടം

കപര്ക്കെണ  ആകഗകാളവര്യകാപകമേകായരി  ജസ്പീവഹകാനരി   സട്ടംഭവരികകമേന്നണ  അടുതകകാലതണ

കലകാകകാകരകാഗര്യ സട്ടംഘടെന ചൂണരിക്കെകാണരികന. ഈ  നൂറ്റകാണരികന്റെ  പ്രകാരട്ടംഭട്ടം  മുതല്

ഇന്കഡകാ  -  പസഫരികണ  സമുദ്ര  കമേഖലയരിലുട്ടം  അറ്റണ ലകാന്റെരികണ  സമുദ്ര  കമേഖലയരിലുട്ടം

അടെരിക്കെടെരി  അനുഭവകപ്പെട്ടുകകകാണരിരരികന്ന കകകാടുങകാറട്ടം  കകാട്ടുതസ്പീയുട്ടം കവളളകപ്പെകാക്കെവട്ടം

മേനുഷര്യരകാശരികയ  നരിരന്തരമേകായരി  ഭസ്പീഷണരികപ്പെടുതകയുട്ടം  കവല്ലുവരിളരി  ഉയര്തകയുട്ടം

കചയ്യുന.  അന്തകാരകാഷ്ട്ര  ഗകവഷണ  പകാനലരികന്റെ  2006-കല  റരികപ്പെകാര്ടണ  അതരികന്റെ

ഭസ്പീതരിദേമേകായ  അവസ്ഥയരികലയണ  കവളരിചട്ടം  വസ്പീശുനണണ.  പരരിസ്ഥരിതരി  തകര്ചയുട്ടം

വനനശസ്പീകരണവട്ടംമൂലട്ടം  അന്തരസ്പീക്ഷേ  ഊഷകാവരില്  കകാര്ബണ്  സട്ടംയുക്തങ്ങളുകടെ

കമേകാതസ്പീതമേകായ  കതകാതരിലുളള  വര്ദ്ധനവട്ടം  കകാലകാവസ്ഥകാ  വര്യതരിയകാനതരിനണ

ഇടെവരുതനകണന്നണ  റരികപ്പെകാര്ടണ  സഷ്ടമേകാകനണണ.  സട്ടംഗതരികള്  കവണവരിധട്ടം

ഉള്കക്കെകാണരികലങരില്  2004-കല  സുനകാമേരിയുട്ടം  2015-ല്  അകമേരരിക്കെയരിലുണകായ

കകകാടുങകാറട്ടം  2017  -ല്  ഓഖരി  ചുഴലരിക്കെകാറട്ടം  വരുതരിയ  വരിനകള്  കൂകടെക്കൂകടെ

അനുഭവരികക്കെണതകായരി  വരുട്ടം.  ഇതരട്ടം  ദുരരിതങ്ങള്മൂലട്ടം  ആള്നകാശട്ടം  കൂടെകാകത

ഇന്തര്യയുകടെ  കദേശസ്പീയ  വരുമേകാനതരികന്റെ  ശരകാശരരിയരില്  2.8  ശതമേകാനതരികന്റെ
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കുറവണകാകുകമേന്നണ  കണക്കെകാക്കെകപ്പെടുന.  പരരിസ്ഥരിതരി  സന്തുലരിതകാവസ്ഥ

നരിലനരിര്തരിയുട്ടം  കജവ  കവവരിദ്ധര്യട്ടം  സട്ടംരക്ഷേരിച്ചുകകകാണളള  വരികസന  തനട്ടം

അനുവര്തരിക്കെലുമേകാണണ  കൂടുതല്  അഭരികകാമേര്യട്ടം.  ഉപരരിയകായരി  പ്രകൃതരിയുകടെ

തകാങ്ങണകശഷരിക്കെനുസൃതമേകായ  പ്രവര്തനങ്ങള്  നരിര്വ്വഹരിക്കെകപ്പെടുകയുട്ടംകവണട്ടം.  ഈ

പശകാതലതരില് കകരളതരിലുണകായ മേഹകാപ്രളയകത അവകലകാകനട്ടം കചയ്യുകയുട്ടം

വരിലയരിരുതകയുട്ടം  കമേകാചനതരികന്റെ  തനട്ടം  ആവരിഷ്കരരികകയുട്ടം  കവണട്ടം.

സസ്പീസണരികല  നരിരന്തരമേകായ  മേഴയുട്ടം  ആഗസണ  15,  17  തസ്പീയതരികളരിലുണകായ

അതരിവൃഷ്ടരിയുട്ടം മേഹകാപ്രളയതരികന്റെ കതകാതണ 1924 -കല പ്രളയകതക്കെകാള് ഭസ്പീതരിദേമേകാക്കെരി.

ലക്ഷേക്കെണക്കെരിനുകപര്  ഭവനരഹരിതരുട്ടം  ഉകദ്ദേശട്ടം  483  കപര്ക്കെണ  ജസ്പീവഹകാനരി

സട്ടംഭവരികകയുട്ടം  കചയ  പ്രളയതരില്  കൃഷരി,  മൃഗസട്ടംരക്ഷേണട്ടം,  മേതര്യകമേഖല,

അടെരിസ്ഥകാന  സസൗകരര്യട്ടം,  വര്യവസകായട്ടം,  വകാണരിജര്യട്ടം,  ഊര്ജ  കമേഖല

എന്നരിവയരിലുണകായ  നഷ്ടട്ടം  പ്രകാഥമേരികമേകായരി  കണക്കെകാക്കെരിയതരികനക്കെകാള്  എത്രകയകാ

ഇരടരി  വരുകമേന്നണ  ഇന്നകലതകന്ന  ബഹുമേകാനകപ്പെട  മുഖര്യമേനരി

വര്യക്തമേകാക്കെരികഴരിഞരിട്ടുണണ.   വസ്പീടുകള്,  കറകാഡണ,  കവദേത്യുതരി,  കുടെരികവളളട്ടം,  ശുചരിതസ്വ

സട്ടംവരിധകാനങ്ങള്  എന്നരിവ  തകാറുമേകാറകായരി.  ജനങ്ങള്  അക്ഷേരകാര്തതരില്  ഭയന്നണ

വരിറങ്ങലരിച്ചുകപ്പെകായതുകമേലകാട്ടം  പരരിഗണരികകമ്പകാള്  കകരളതരികന്റെ  നഷ്ടക്കെണക്കെണ
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ഉയര്ന്ന കതകാതരിലകായരിരരികട്ടം.  സന്ദര്ഭതരിനനുസരരിചണ സര്ക്കെകാരുട്ടം ജനങ്ങളുട്ടം വളകര

ജകാഗ്രതകയകാകടെ  ഉണര്ന  പ്രവര്തരിചതരിനകാല്  കപകാലരിഞകപകാകയക്കെകാമേകായരിരുന്ന

പതരിനകായരിരക്കെണക്കെരിനണ  മേനുഷര്യജസ്പീവനുകകള  ദുരന്തമുഖതനരിനട്ടം  അത്ഭുതകരമേകായരി

രക്ഷേകപ്പെടുതകാന്  കഴരിഞ.  ഇക്കെകാരര്യതരില്  കകരള  സര്ക്കെകാരരികന്റെ  കനതൃതസ്വതരില്

മേതര്യകമേഖലയരികല  കതകാഴരിലകാളരികളുട്ടം  ആര്മേരിയുട്ടം  കനവരിയുട്ടം  കകകാസണ  ഗകാര്ഡുട്ടം

ദുരന്തനരിവകാരണ കസനയുട്ടം കപകാലസ്പീസുട്ടം സന്നദ്ധ പ്രവര്തകരുട്ടം മേറളളവരുട്ടം അനുഷരിച

കസവനങ്ങള് വരിവരണകാതസ്പീതവട്ടം അതരിരുകളരിലകാത അഭരിനന്ദനമേര്ഹരികന്നതുമേകാണണ.

എറണകാകുളട്ടം  ജരിലയരില്  975-ഓളട്ടം  കര്യകാമ്പുകളരിലകായരി  നകാലണ  ലക്ഷേകതകാളട്ടം

കപകരയകാണണ  മേകാറ്റരിപ്പെകാര്പ്പെരിചതണ.  65 -ഓളട്ടം  മേരണങ്ങള്  റരികപ്പെര്ടണ  കചയരിട്ടുണണ.

രക്ഷേകാപ്രവര്തനതരിനരിടെയരില്  എകന്റെ  മേണ്ഡലതരില്  നരിനട്ടം  കകാണകാതകായ

കചറുപ്പെക്കെകാരകന  ഇനരിയുട്ടം  കണകരിടരിയരിടരില.   അതരട്ടം  കകാരര്യങ്ങളുണണ.  അതരികന്റെ

വരിശദേകാട്ടംശങ്ങളരികലയണ സമേയകറവമൂലട്ടം ഞകാന് കടെകന്നരില.  

മേഹകാപ്രളയട്ടംമൂലട്ടം  കകരള  ഭൂപ്രകൃതരിയുട്ടം  ആവകാസ  കകന്ദ്രങ്ങളുട്ടം  അടെരിസ്ഥകാന

സസൗകരര്യങ്ങളുട്ടം  ജനജസ്പീവരിതവട്ടം  തകാറുമേകാറകായ  പശകാതലതരില്  സര്ക്കെകാര്

ഉതരവകാദേരിതസ്വതരില്  നവകകരളട്ടം  സൃഷ്ടരികചടുക്കെകാന്  ആസൂത്രരിതമേകായ  രസ്പീതരിയരില്

ഏകകകാപരിതവട്ടം  കകാരര്യക്ഷേമേവമേകായ  പദ്ധതരി  പ്രവര്തനങ്ങള്
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നരിര്വ്വഹരികക്കെണരിയരിരരികന.  പുനനഃസൃഷ്ടരി  വരിഭകാവന  കചയ്യുന്ന  ഭഗസ്പീരഥ  യത്നതരില്

ശദ്ധയൂകന്നണരിവരുന്ന  ഘടതരില്  ഇനരി  വരിവരരികന്ന  നരിര്കദ്ദേശങ്ങള്

പരരിഗണരികന്നതണ ഉചരിതമേകായരിരരികകമേന്നണ ഞകാന് കണക്കെകാകന.

മേഹകാപ്രളയതരില്  ആകമേകാനട്ടം  സട്ടംഭവരിച  കവളളകപ്പെകാക്കെതരികന്റെ  ഉയര്ന്ന

കലവല് അതകാതരിടെതണ അളന്നണ തരിടകപ്പെടുതക. 

1991 -ലുട്ടം  2003-ലുട്ടം  ബഹുമേകാനകപ്പെട  സുപ്രസ്പീട്ടംകകകാടെതരി  ആവര്തരിചണ

ഉതരവരിടതുകപകാകല  കകാലകാവസ്ഥകാ  വര്യതരിയകാനകത  സട്ടംബനരിചണ  ഗ്രകാമേസ്പീണ  -

നഗരവകാസരികകള കബകാധവത്കരരികക.

 കകാലകാവസ്ഥകാ സകാക്ഷേരതകയകറരിചണ ശരരിയകായ അറരിവണ നല്കുക. 

പ്രകൃതരി  ദുരന്തങ്ങള്  അതരിജസ്പീവരിക്കെകാന്  പരരിശസ്പീലനട്ടം  കകകാടുകക.  

കകാലകാവസ്ഥകാ  വര്യതരിയകാനതരികന്റെ  ആഘകാതട്ടം  ലഘൂകരരിക്കെകാന്  മേകാര്ഗ്ഗങ്ങള്

സസ്വസ്പീകരരികക. 

പരരിസ്ഥരിതരി വര്യതരിയകാനവമേകായരി കപകാരുതകപ്പെടണ ജസ്പീവരിക്കെകാന് കപ്രരരിപ്പെരികക. 

പരരിസ്ഥരിതരിക്കെരിണങ്ങരിയ  സുസ്ഥരിര  വരികസന  രസ്പീതരി  അനുവര്തരികക.  

സന്തുലരിതമേകായ ആവകാസവര്യവസ്ഥ നരിലനരിര്തക. 

കകാറ്റകാടെരി-കണല്  വനവത്കരണതരിലൂകടെ  കജവ  കവചവട്ടം  കജവകവലരിയുട്ടം
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പടുതയര്തരി തസ്പീരകദേശങ്ങള് സട്ടംരക്ഷേരികക.  

മേണണ, വകായു, കവളളട്ടം തുടെങ്ങരിയവ ഗുണസവരികശഷതകയകാകടെ പരരിരക്ഷേരികക. 

കകാലകാവസ്ഥകാ  വര്യതരിയകാനട്ടം  മുതല്മുടെക്കെരിനുളള  കമേഖലകൂടെരിയകായരി

മേകാറ്റരികയടുക്കെണട്ടം. 

പ്രകൃതരിയുകടെ തകാങ്ങണകശഷരിക്കെനുസൃതമേകായ വരികസനരസ്പീതരികകള പരിന്തുടെരകാവ. 

നദേരികളരിലുട്ടം  ജലകാശയങ്ങളരിലുട്ടം  അടെരിഞകൂടെരിയ  എക്കെലുട്ടം  മേണട്ടം  നരിശരിത

സമേയതരിനുളളരില്തകന്ന  നസ്പീക്കെട്ടംകചയണ  അവയുകടെ  കജകവകാകതജനകശഷരി

വര്ദ്ധരിപ്പെരിക്കെണട്ടം.  അഴരിമുഖങ്ങളരിലുട്ടം  തുറമുഖങ്ങളരിലുട്ടം  അടെരിഞകൂടെരിയരിട്ടുളള എക്കെലുട്ടം

മേണട്ടം  യുദ്ധകകാലകാടെരിസ്ഥകാനതരില്  നസ്പീക്കെട്ടം  കചയ്യുക.  നസ്പീക്കെട്ടം  കചയ്യകപ്പെട

കപകാഷകസമൃദ്ധമേകായ എക്കെല് ഉപകയകാഗകപ്പെടുതരി കൃഷരിരസ്പീതരികള് വരികസരിപ്പെരികക. 

കുടെരികവളള കസകാതസ്സുകള് ഫലപ്രദേമേകായരി സട്ടംരക്ഷേരികക. 

നൂതന  സകാകങതരിക  വരിദേര്യകള്  ഉപകയകാഗരിചണ  മേകാലരിനര്യനരിര്മ്മേകാര്ജനട്ടം

കകാരര്യക്ഷേമേമേകായരി നരിര്വ്വഹരികക. 

അതരിനൂതനവട്ടം  മേകാലരിനര്യരഹരിതവമേകായ  സകാകങതരിക  വരിദേര്യകള്

പ്രകയകാജകപ്പെടുതരി ജനജസ്പീവരിതട്ടം ഉകനഷദേകായകമേകാകക. 

ജഡകാവസ്ഥയരിലകായ കലയുട്ടം സട്ടംസകാരവട്ടം ശുഭകാപരിവരിശസ്വകാസവട്ടം മേറ്റണ മൂലര്യങ്ങളുട്ടം
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വസ്പീകണടുക്കെകാന് ഉചരിതമേകായ നടെപടെരികള് ആവരിഷ്കരരികക. നരിശലകാവസ്ഥയരിലകായ

പ്രതകാപട്ടം  പൂര്വ്വസ്ഥരിതരിയരികലയല  മേറരിചണ  നവകകരളട്ടം  അതരികന്റെ  മേഹനസ്പീയമേകായ

അര്തതരില്  സൃഷ്ടരികചടുക്കെലകാണണ  സര്വ്വപ്രധകാനമേകായ  ലക്ഷേര്യകമേന്ന  കബകാധട്ടം

ജനങ്ങളരിലുണര്തക. 

കവല്ലുവരിളരികള്  സമേര്തമേകായരി  തരണട്ടം  കചയ്യകാന്  ആത്മകാര്തവട്ടം

സതര്യസനവമേകായ  കസവനട്ടം  സമേര്പ്പെരിക്കെലകാണണ  ദേസൗതര്യനരിര്വ്വഹണതരികന്റെ

ആണരിക്കെലണ ല്ല്  എന്ന  മുദ്രകാവകാകര്യട്ടം  പസൗരജനങ്ങള്  ഏകറ്റടുക്കെണട്ടം.  

കസവനസന്നദ്ധരകായ  യുവജനങ്ങളുകടെയുട്ടം  സര്ക്കെകാരരിതര

കര്മ്മേസട്ടംഘടെനകളുകടെയുട്ടം  വര്യക്തരികളുകടെയുട്ടം  കഴരിവട്ടം  കര്മ്മേകശഷരിയുട്ടം  നവകകരള

സൃഷ്ടരി എന്ന ദേസൗതര്യട്ടം സകാക്ഷേകാത്കരരിക്കെകാന് വരിനരികയകാഗരികക. 

വരിവരിധ  വകുപ്പുകള്,  കുടുട്ടംബശസ്പീ,  യുവജനകൂടകായ്മകള്,  സന്നദ്ധ  പ്രവര്തകര്

എന്നരിവകര  ഉള്കപ്പെടുതരി  വരികലജണ  അടെരിസ്ഥകാനതരില്  ഡരിസകാസര്  മേകാകനജണ കമേന്റെണ

കസല് പ്രവര്തനട്ടം ആരട്ടംഭരികക.

കവപ്പെരിന്  മേണ്ഡലതരില്  78  റരിലസ്പീഫണ  കര്യകാമ്പുകളരിലകായരി  75,000  കപകര

മേകാറ്റരിപ്പെകാര്പ്പെരിച്ചു.  കവപ്പെരിന്  ഫരിഷരിട്ടംഗണ  ഹകാര്ബര്  കകന്ദ്രസ്പീകരരിച്ചു  സട്ടംഘടെരിപ്പെരിച  200

വളളങ്ങള്  ദുരന്തകമേഖലയരില് അയചണ പതരിനകായരിരക്കെണക്കെരിനണ ജനങ്ങളുകടെ ജസ്പീവന്



Uncorrected/Not for Publication 
36

രക്ഷേരികവകാന്  9  00 -കതകാളട്ടം  മേതര്യകതകാഴരിലകാളരികള്  പങ്കുവഹരിച്ചു.  ഇവകര  കകകാ-

ഓര്ഡരികനറ്റണ  കചയ്യകാന്  കഴരിഞതരില്  സകന്തകാഷരികന.   ജരിലകാ  കളക്ടറുകടെ

കനതൃതസ്വതരില്  കണ്കടകാള്  റട്ടം  തുറന്നണ  ദുരരിതകാശസ്വകാസപ്രവര്തനതരില്  നല  പങണ

വഹരിച്ചു.   മേണ്ഡലതരികല  മേരിഥുന്  എന്ന  കചറുപ്പെക്കെകാരന്  രക്ഷേകാപ്രവര്തനതരില്

പകങടുകകമ്പകാള്  ഒഴുക്കെരില്  ഒലരിച്ചുകപകായരി.  കകകാങ്ങകാടെണ  കറകാക്കെരി  എന്നയകാള്

മേനട്ടംകനകാന്തണ ആത്മഹതര്യ കചയ.

99-കല  അതരിദേകാരുണമേകായ  കവളളകപ്പെകാക്കെമുണകായകപ്പെകാള്

രക്ഷേകാപ്രവര്തനതരിനുകവണരി  കനതൃതസ്വട്ടംകകകാടുത  അക്കെകാലതളളവരരില്  പ്രമുഖ

സ്ഥകാനസ്പീയന്  ഈ  രകാഷ്ട്രതരികന്റെ  പരിതകാകവന്നണ  സര്വ്വരകാലുട്ടം  അട്ടംഗസ്പീകരരിക്കെകപ്പെടുന്ന

മേഹകാത്മകാ  ഗകാനരിയകായരിരുന.  മേഹകാത്മകാ  ഗകാനരി   99-കല  കവളളകപ്പെകാക്കെതരികന്റെ

കകടുതരിയരില്  അകകപ്പെടവകര  സഹകായരിക്കെകാന്  കവണരി  ഫണണ  നല്കണകമേന്നണ

അഭര്യര്തന  നടെതകയുണകായരി.  ഒരു  മേകാസകത  ശമ്പളതരിനുട്ടം  മേറ്റണ

സഹകായതരിനുമുളള അഭര്യര്തന ഇന്നകത കകാലഘടതരികന്റെ ചരരിത്രതരില് സഖകാവണ

പരിണറകായരി  വരിജയകന്റെ  കനതൃതസ്വതരില്  നടെതന.  99-ല്  ഗകാനരിജരി  നടെതരിയ

അഭര്യര്തനയുകടെ  ഫലമേകായരി  ഒരുലക്ഷേട്ടം  രൂപയകാണണ  കരിടരിയതണ.  ഒരു

മേഹകാമുകന്നറ്റമേകായരിരുന  അതണ.  അന്നണ  ഗകാനരിജരിയുട്ടംകൂടെരി  സഹകായരിചണ  കകരളകത
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കകപരിടെരിച്ചുയര്തരി.  കകരളട്ടം  ഒടകാകക  സഹകായരിചണ  മുഖര്യമേനരിയുകടെയുട്ടം

പ്രതരിപക്ഷേതരികന്റെയുട്ടം  മേകറ്റലകാ  വരിഭകാഗട്ടം  ജനങ്ങളുകടെയുട്ടം  കനതൃതസ്വതരില്

കകപരിടെരിച്ചുയര്തകാന് ഒരുമേരിചണ മുകന്നകാടണ കപകാകകാന് നമുക്കെണ കഴരിയണട്ടം. അക്കെകാലതണ

ഒരു പവര് സസ്വര്ണതരികന്റെ വരില  15/ -  രൂപയകായരിരുന. 6,542  പവകന്റെ വരിലയകാണണ

ഗകാനരിജരി  നടെതരിയ  ആഹസ്വകാനതരികന്റെ  ഫലമേകായരി  ലഭരിചതണ.  ഈ  സര്ക്കെകാരരികന

സട്ടംബനരിചരിടെകതകാളട്ടം തുറന്ന മേനകസകാകടെ ബഹുമേകാനകപ്പെട മുഖര്യമേനരി നടെതരിയരിട്ടുളള

സഹകായഹസ്തങ്ങള് വൃഥകാവരിലകാകരികലനട്ടം അതരിനണ പൂര്ണ പരിന്തുണ പ്രഖര്യകാപരിചണ ഒരു

ജനമുകന്നറ്റട്ടം  മേത-ജകാതരി-രകാഷ്ട്രസ്പീയ  വര്യതര്യകാസങ്ങള്ക്കെപ്പുറട്ടം  ഉയര്നവന്നരിട്ടുണണ.  ഈ

സര്ക്കെകാരരികന  സട്ടംബനരിചരിടെകതകാളട്ടം  കഡകാ.  മേകാര്ടരിന്  ലൂഥര്  കരിട്ടംഗണ  പറഞ

കകാരര്യങ്ങളകാണണ  അനുകയകാജര്യമേകായരിട്ടുളളകതന്നണ  ഞകാന്  വരിശസ്വസരികന.  അകദ്ദേഹട്ടം

പറഞ  ''നരിങ്ങളുകടെ  ജസ്പീവരിതതരില്  സങസ്പീര്ണമേകായ  ഒരു  സകാമൂഹര്യ  പ്രശ്നട്ടം

ഉയര്നവരുകമ്പകാള് നരിങ്ങള് മേസൗനമേകാണണ സസ്വസ്പീകരരികന്നകതങരില് മേരണകത സസ്വയട്ടം

സസ്വസ്പീകരരികന്നതരിനണ തുലര്യമേകായരിരരികട്ടം,  നരിങ്ങള് ശക്തമേകായരി പ്രതരികരരികനകവങരില്

ജസ്പീവരിതകത  ഇഷ്ടകപ്പെടുന്നതകായരി  കണക്കെകാക്കെകാട്ടം.  മേരണകത  സസ്വസ്പീകരരിക്കെണകമേകാ

അകതകാ ജസ്പീവരിതകത സസ്വസ്പീകരരിക്കെണകമേകാ എന്നണ നരിങ്ങള്ക്കെണ നരിശയരിക്കെകാട്ടം".  കഡകാ.

മേകാര്ടരിന്  ലൂഥര്  കരിട്ടംഗണ  പറഞതുകപകാകല  ജസ്പീവകന  കസ്നേഹരിക്കെകാനുട്ടം  ജസ്പീവരിതകത
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സസ്വസ്പീകരരിക്കെകാനുമേകാണണ  ശസ്പീ.  പരിണറകായരി  വരിജയകന്റെ  കനതൃതസ്വതരിലുളള  ഗവണ്കമേന്റെണ

ഈ കകാലതരില് മുകന്നകാട്ടുവന്നതണ.  അങ്ങകന മുകന്നകാട്ടുവന്നതണ  ഒറ്റകപ്പെടതകായരിരുന്നരില,

ഒടകാകകയുളള ഒരുമേയുകടെ സട്ടംസകാരമേകായരിരുന.  കകാലകതയുട്ടം ചരരിത്രകതയുട്ടം സകാക്ഷേരി

നരിര്തരികക്കെകാണണ  അതണ  പങണ  വയകയുട്ടം  കചയ്യുന.  നവകകരള  സൃഷ്ടരിക്കെകായരി

ഭരിന്നരിപ്പെരികന്റെ  വഴരികള്  മേകാറക,  രകാജര്യട്ടം  അസകാധകാരണമേകായ  പ്രതരിസനരി  കനരരിടുന്ന

സന്ദര്ഭതരില്  അതരിജസ്പീവരിക്കെകാന്  ഒരുമേയുകടെ  കരുതരില്  വരിശസ്വകാസട്ടം  അര്പ്പെരിചണ

ഭരിന്നരിപ്പെരികന്റെ വഴരികള് മേറകക. ഒന്നരിപ്പെരികന്റെ വഴരികളരിലൂകടെ സഞരരികക. അതരിനുളള

ചര്ചകളുട്ടം  തസ്പീരുമേകാനങ്ങളുമേകായരി  കയ്യുട്ടംകമേയ്യുട്ടം  മേറന്നണ  നവകകരള  സൃഷ്ടരികളള

പ്രതരിജ്ഞയകാകകട   ഈ  സകമ്മേളന  ചര്ച  എന്നകാഗ്രഹരിച്ചുകകകാണണ  ഞകാന്  എകന്റെ

വകാകകള് ചുരുകന. 

ശസ്പീ  .    വരി  .    ഡരി  .    സതസ്പീശന്:  സര്,  സകാധകാരണക്കെകാരകായ  മേനുഷര്യരുകടെ

ജസ്പീവരിതങ്ങള്കട്ടം  അവരുകടെ  സസ്വപ്നങ്ങള്കട്ടംകമേല്  ഒഴുകരികയതരിയ  ഒരു

മേഹകാപ്രളയതരിനുകശഷമേകാണണ  നകാട്ടം  ഒരുമേരിച്ചുകൂടുന്നതണ.  ലക്ഷേക്കെണക്കെരിനണ

മേലയകാളരികളുകടെകമേല്  ദുരരിതമേകായരി  കപയരിറങ്ങരിയ  ഈ  മേഹകാദുരന്തട്ടം  കകരളതരികന്റെ

വലരികയകാരു  ഭകാഗകത  മുഴുവന്  തകര്തണ  തരരിപ്പെണമേകാക്കെരിയരിരരികകയകാണണ.

ഉടുതുണരിക്കെണ  മേറുതുണരിയരിലകാകത  ദുരരിതകാശസ്വകാസ  കര്യകാമ്പുകളരികലക്കെണ  ജസ്പീവനുട്ടംകകകാണണ
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രക്ഷേകപ്പെടണ  ഓടെരികയതരിയ  പകാവകപ്പെട  മേനുഷര്യരുകടെ  കദേനര്യതയകാര്ന്ന  മുഖട്ടം

നമ്മേകളകയലകാവകരയുട്ടം  അലട്ടുകയകാണണ.  കര്യകാമ്പുകളരില്  നരിനട്ടം  തകര്ന്ന  വസ്പീടുകളുകടെ

മുമ്പരില്  കപകായരി  നരിന്നണ  നരിസഹകായരകായ  മേനുഷര്യരരില്  ചരിലര്  മേകാറതടെരിചണ

നരിലവരിളരികകയകാണണ,  ചരിലര്  നമ്മേകള  കകാണുകമ്പകാള്  വരിതുമ്പുകയകാണണ,  ചരിലരുകടെ

മുഖതണ  നരിസട്ടംഗഭകാവമേകാണണ,  നകമ്മേ  കപടെരികപ്പെടുതന്ന  മുഖഭകാവങ്ങളുമേകായരി  ചരില

ആളുകള് നരില്കന.  ഒരു മേനുഷര്യകായുസണ മുഴുവന് കചകാര നസ്പീരകാക്കെരി പണരികയടുതണ

ഇന്സകാള്കമേന്റെണ  വര്യവസ്ഥയരിലുട്ടം  കടെട്ടംവകാങ്ങരിയുട്ടം  ബകാങ്കുകളരില്നരിന്നണ  കലകാകണടുതട്ടം

വകാങ്ങരിക്കൂടരിയ  വസ്പീട്ടുസകാമേഗ്രരികളുട്ടം  വസ്പീടുട്ടം   എലകാട്ടം  കവളളതരില്  ഒഴുകരികപ്പെകായ

ദേസൗര്ഭകാഗര്യകരമേകായ സ്ഥരിതരിവരികശഷട്ടം.  കര്യകാമ്പുകളരില് നരിന്നണ തരിരരിചണ  വസ്പീടുകളരികലയണ

എതകമ്പകാള്  ഭക്ഷേണതരിനണ  വകയരിലകാകത,  കരിടെക്കെകാന്  പകായയരിലകാകത,

പുതപ്പെരിലകാകത,  വസ്ത്രങ്ങളരിലകാകത,  പകാത്രങ്ങളരിലകാകത,  അടുപ്പെരിലകാകത  എന്തകാണണ

കചകയ്യണകതന്നറരിയകാകത  ജസ്പീവരിതട്ടം  വഴരിമുടരി  നരില്കന്ന  ലക്ഷേക്കെണക്കെരിനണ

ആളുകളകാണുളളതണ.   അങ്ങകനയുളള  അമ്പതരിനകായരിരട്ടം  വസ്പീടുകകള  പ്രതരിനരിധകാനട്ടം

കചയ്യുന്ന  എട്ടം.എല്.എ.  കൂടെരിയകാകണന്ന  ദേസൗര്ഭകാഗര്യവമേകായകാണണ  ഞകാന്  ഇവരികടെ

നരില്കന്നതണ.

ലകാവ  പ്രവകാഹട്ടം  കപകാകല  ഒഴുകരികയതരിയ  മേലയുകടെയുട്ടം  കവളളതരികന്റെയുട്ടം
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അടെരിയരില്കപ്പെടണ  മുഴുവന്  തകര്നകപകായ  കുടുട്ടംബങ്ങള്,

രക്ഷേകാപ്രവര്തനതരിനരിടെയരിലുട്ടം രക്ഷേകപ്പെടുന്നതരിനരിടെയരിലുട്ടം ജസ്പീവരിതട്ടം കഹകാമേരികക്കെണരി

വന്ന  പകാവകപ്പെട  മേനുഷര്യര്,  അങ്ങകന  കകരളട്ടം  സങടെങ്ങളുകടെയുട്ടം  ദുരരിതങ്ങളുകടെയുട്ടം

ദുരരിതപര്വ്വതരിലകാണണ  നരില്കന്നതണ.  നമുക്കെണ  ഇവകര  ജസ്പീവരിതതരികലയണ

തരിരരിച്ചുകകകാണവരണട്ടം.  നരിസഹകായരകായുട്ടം നരിസട്ടംഗരകായുട്ടം നരില്കക്കെണവരല നമ്മേള്.

നഷ്ടകപ്പെട  വസ്പീടുട്ടം  ഉപജസ്പീവനമേകാര്ഗ്ഗങ്ങളുട്ടം  കുഞങ്ങളുകടെ  പഠന  സകാമേഗ്രരികളുട്ടം

വസ്പീട്ടുപകരണങ്ങളുട്ടം  ജസ്പീവരിതതരികല  പ്രതസ്പീക്ഷേകളുകമേലകാട്ടം  അവരുകടെ  മേനസരികലയണ

തരിരരികചതരിചണ  അവകര സകാധകാരണ ജസ്പീവരിതതരികലയണ  എതരികക എന്ന ഏറ്റവട്ടം

വലരിയ  കവല്ലുവരിളരിയകാണണ  കകരളട്ടം  കനരരിടുന്നതണ.  അതരിനകായരി  കകരളട്ടം  ഒന്നകാകണട്ടം,

ഒരുമേരിചണ  നരിന്നണ  നകാട്ടം  അതണ  കനടെരികയടുക്കെണട്ടം.  അക്കെകാരര്യതരില്  ഞങ്ങളുകടെ

എലകാവരുകടെയുട്ടം  പൂര്ണമേകായ  പരിന്തുണ  ഉണകാകുകമേന്നണ  ഞകാന്  ഉറപ്പു  നല്കുന.

ജസ്പീവരിതട്ടം ആരട്ടംഭരിക്കെകാനുളള എലകാ പരിന്തുണയുട്ടം അവര്ക്കെണ  നല്കണട്ടം.  ഗവണ്കമേന്റെണ

പ്രഖര്യകാപരിച  പതരിനകായരിരട്ടം  രൂപയുകടെ  അടെരിയന്തര  സഹകായട്ടം  എത്രയുട്ടം  കപകടന്നണ

വരിതരണട്ടം  കചയ്യകാനുളള  സട്ടംവരിധകാനട്ടം   ഏര്കപ്പെടുതണട്ടം.  ഇത്രയുട്ടം  ദേരിവസമേകായരിട്ടുട്ടം

സര്ക്കെകാര്  പ്രഖര്യകാപരിച  ഭക്ഷേര്യ  സകാധനങ്ങളുകടെ  കരിറ്റണ  നൂറരില്  ഒരകാള്ക്കെണ  കപകാലുട്ടം

കകകാടുക്കെകാന് കഴരിഞരിടരില. വരിതരണതരികല പകാളരിചകള് പരരിഹരരിച്ചുകകകാണണ എലകാ
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വസ്പീടുകളരിലുട്ടം ഭക്ഷേര്യ സകാധനങ്ങളുകടെ കരിറ്റണ എതരിക്കെകാനുളള ശമേമുണകാകണട്ടം. 

ഡകാമുകളരില് നരിന്നണ ഇനരിയുട്ടം കവളളട്ടം തുറനവരിടുകമേകാ എന്നകാണണ ഇകപ്പെകാഴുട്ടം അവര്

കചകാദേരികന്നതണ.  മേകാനസരികമേകായുട്ടം  ശകാരസ്പീരരികമേകായുട്ടം  തകര്ന്നണ  കസൗണ്സരിലരിട്ടംഗരിനണ

വരികധയമേകാകക്കെണ  ഒരു മേരണഭയട്ടം  അവകര  വലകാകത  അലട്ടുന.  ഇസൗ മേഹകാദുരന്തട്ടം

ഇനരി  ആവര്തരിക്കെകപ്പെടെരുതണ. It was not a natural calamity,it was a man made

disaster എന്നകാണണ ഞകാന് കരുതുന്നതണ. ഇകതകാരു മേനുഷര്യനരിര്മ്മേരിതമേകായ ദുരന്തമേകാണണ.

മേഴ  തകര്തണ  കപയ്യുകമ്പകാള്  നദേരികള്  നരിറയകാന്  കകാതനരിന്നണ  എലകാ  ഡകാമുകളുട്ടം

ഒരുമേരിചണ  തുറന്നണ  മേഹകാപ്രളയട്ടം  സൃഷ്ടരിചതരികന്റെ  ഉതരവകാദേരികള്  ആരകാണണ?

രകാഷ്ട്രസ്പീയമേകായ ആകരകാപണട്ടം ഉന്നയരിചണ ഇസൗ ചര്ചയുകടെ ഗസൗരവട്ടം കചകാര്തരി കളയകാന്

ഞകാന്  ആഗ്രഹരികന്നരില.   പകക്ഷേ,  കകടുകകാരര്യസ്ഥതയുകടെ,  ആസ്ത്രണമേരിലകായ്മയുകടെ,

കുറ്റകരമേകായ  അനകാസ്ഥയുകടെ  ബകാക്കെരിപത്രമേകാണണ  ഇസൗ  മേഹകാദുരന്തകമേന്നണ  ചരരിത്രട്ടം

വരിധരികയഴുതകാന്  കപകാവകയകാണണ.   ഡകാട്ടം  മേകാകനജണ കമേന്റെരികന്റെ  ആദേര്യകാക്ഷേരട്ടം  കപകാലുട്ടം

അറരിയകാത ആളുകകള അതരികന്റെ ഉതരവകാദേരിതസ്വട്ടം ഏല്പ്പെരിചതണ ആരകാണണ?  അതരികന

നരിരസ്പീക്ഷേരിക്കെകാന്, ഗസൗരവപൂര്ണമേകായ നടെപടെരികള് സസ്വസ്പീകരരിക്കെകാന് നമുക്കെണ കഴരിയകാതതണ

എന്തുകകകാണകാണണ?  ഡകാട്ടം  മേകാകനജണ കമേന്റെണ  എന്നണ  പറഞകാല്,  ആ  ഡകാമേരികലയണ

ഒഴുകരികയതന്ന കവളളട്ടം,  ഡകാമേരില് കവളളട്ടം അധരികട്ടം ആകുകമ്പകാള് നരിയനരിതമേകായരി
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പുറകതയണ  വരികടെണ  കവളളതരിനണ  ഒരു  വകാടര്  മേകാകനജണ കമേനട്ടം  കഫകാ  ചകാര്ട്ടുമുണണ.

രണകാമേകത  ഘടെകട്ടം  കകാലകാവസ്ഥകാ  പ്രവചനമേകാണണ.  മൂന്നണ,  നദേസ്പീതടെതരികന്റെ

പ്രകതര്യകതകളകാണണ കകഹകഡകാളജരിക്കെല് ഡകാറ്റയുട്ടം മേസ്പീറ്റകറകാളജരിക്കെല് ഡകാറ്റയുട്ടം. നകാലണ,

കവളളട്ടം  ഒഴുകരികപ്പെകാകകണ  കടെലരികല  ഒസൗടണ കലറ്റകാണണ.  ഇടുക്കെരി  ഡകാട്ടം  രകാത്രരി

തുറന്നകപ്പെകാള് ഏഴണ  മേണരിക്കൂര് കഴരിഞകാണണ  കവളളട്ടം  കടെലരികലയണ  എതന്നതണ.  ആ

സമേയതണ  കടെലരില്  കവലരികയറ്റമേകായരിരുന.  ഇറക്കെരിവരിട  കവളളട്ടം  മുഴുവന്  കടെല്

കരിഴകക്കെകാടണ  തളളരി.  അങ്ങകനയകാണണ  പറവര്  ഉള്കപ്പെകടെയുളള  സ്ഥലങ്ങള്

മുങ്ങരികപ്പെകായതണ.  ഡകാമേരില്  നരിന്നണ  കവളളട്ടം  തുറനവരിടുകമ്പകാള്  കവലരിയരിറക്കെമുളള

സമേയതണ  കവളളട്ടം  തുറനവരിടെണകമേനളള  പ്രകാഥമേരിക  പകാഠട്ടം  കപകാലുട്ടം

അറരിയകാകതയകാണണ  കചയരിരരികന്നതണ.  എലകാ  മേകാന്കഡറ്ററരി  കപ്രകാസസ്പീഡത്യുവറുകളുട്ടം

ലട്ടംഘരിച്ചുകകകാണണ  രകാത്രരി  മേനുഷര്യന്  വസ്പീടുകളരില്  കരിടെന്നണ  ഉറങ്ങുകമ്പകാള്

മുന്നറരിയരിപ്പെരിലകാകത കവളളട്ടം തുറനവരിടണ .....(ബഹളട്ടം)....

ശസ്പീ  .   എസണ  .   രകാകജന്ദ്രന് :  സര്,......

മേരി  .    സസ്പീക്കെര് :  ചര്ചയരില് പകങടുക്കെകാന് നരിങ്ങള്ക്കെണ അവസരമേരികല;  നരിങ്ങള്

എന്തരിനകാണണ ഇടെയരില് കയറരി സട്ടംസകാരരികന്നതണ. 

ശസ്പീ  .   എ  .   എന്  .   ഷട്ടംസസ്പീര്:  സര്, ......
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മേരി  .   സസ്പീക്കെര്: ശസ്പീ. എ. എന്. ഷട്ടംസസ്പീര്.....ചര്ചയരില് നരിങ്ങള് പകങടുകകമ്പകാള്

പറയകാനുളളതണ പറഞകാല് കപകാകര; ഇകതകാനട്ടം ശരരിയല. വര്യതര്യസ്തമേകായ അഭരിപ്രകായട്ടം

ഉകണങരില് അതണ ചര്ചയരില് പറഞകാല് മേതരി. അങ്ങയുകടെ സമേയട്ടം കഴരിഞ. അങ്ങണ

കണ്ക്ലൂഡണ കചയ്യണട്ടം.

ശസ്പീ  .    വരി  .    ഡരി  .    സതസ്പീശന്:  സര്,  ജൂണ്,  ജൂകകല  മേകാസങ്ങളരില്  കനത

മേഴയകായരിരുന.  ജൂകകല  17-ാംതസ്പീയതരി സട്ടംസ്ഥകാനട്ടം കണ  second highest record

മേഴ കപയ. 8-ാം തസ്പീയതരി മുതല് 18-ാം തസ്പീയതരി വകര Heavy to very heavy rain

falls എന്നകായരിരുന കകാലകാവസ്ഥ പ്രവചനട്ടം.  15  മുതല്  20 ദേരിവസട്ടം വകര ഡകാമേരില്

നരിന്നണ  നരിയനരിതമേകായ  അളവരില്  കവളളട്ടം  തുറനവരിടെകാനുളള  സമേയട്ടം  ഉണകായരിട്ടുട്ടം

നരിഷരിയരകായരി  ഒരുമേകാസക്കെകാലകതകാളട്ടം  കനകാക്കെരി  നരിന.  ഇടുക്കെരി  ഡകാട്ടം  2397  അടെരി

ആയകാല് ഞങ്ങള് ടയല് റണ് നടെതകമേന്നണ കകവദേത്യുതരി വകുപ്പുമേനരി പറഞകപ്പെകാള്

ഒരു  കകാരണവശകാലുട്ടം  കവളളട്ടം  തുറനവരിടെരികലന്നണ  ജലവരിഭവ  വകുപ്പുമേനരി  പറഞ.

ഇക്കെകാരര്യതരില് വകുപ്പുകള് തമ്മേരില് തര്ക്കെമുണകായരിരുന.  ഇതരിനണ ഉതരവകാദേരികളകായ

ഉകദേര്യകാഗസ്ഥര് ആരകാണണ?  നൂറുക്കെണക്കെരിനണ  ആളുകകള  കകകാല കചയ,  എലകാവര്കട്ടം

എലകാട്ടം നഷ്ടകപ്പെടതരിനുളള ഉതരവകാദേരികള് ആരകാണണ? ബഹുമേകാനകപ്പെട മുഖര്യമേനരിയുകടെ

പ്രസട്ടംഗതരില് കകാലകാവസ്ഥ പ്രവചനകതപ്പെറ്റരിയുളള അബദ്ധജടെരിലമേകായ കകാരര്യങ്ങള്
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അകങ്ങയണ  എഴുതരി  തന്നരിരരികന.  കൃതര്യമേകായ  കകാലകാവസ്ഥ  പ്രവചനട്ടം  ഉണകായരിട്ടുട്ടം

നദേരികള് നരിറഞ കവരിഞരിട്ടുട്ടം  ഡകാമുകള് നരിറയകാറകായരിട്ടുട്ടം  ആ ഡകാമുകളരില് നരിന്നണ

കവളളട്ടം  തുറനവരിടെകാന്  20  ദേരിവസട്ടം  ഉണകായരിട്ടുട്ടം  ചലനമേറ്റണ  നരിന്ന

സട്ടംവരിധകാനമേകായരിരുന  ഇസൗ  ഗവണ്കമേന്റെരികന്റെ  കസ്പീഴരില്  പ്രവര്തരിചകതന്നണ

ദു:ഖകതകാകടെ പറയകാന് ഞകാന് ആഗ്രഹരികകയകാണണ. 

ഇവരികടെ  എന്തണ  രക്ഷേകാപ്രവര്തനമേകാണണ  നടെന്നതണ?  ആദേര്യകത  ദേരിവസട്ടം  ഒരു

രക്ഷേകാപ്രവര്തനവട്ടം  നടെന്നരില.  രണകാമേകത  ദേരിവസട്ടം  സര്ക്കെകാര്  സട്ടംവരിധകാനട്ടം

അനങ്ങരിയരില.  കഎ.പരി.എസണ.,  കഎ.എ.എസണ.  ഉകദേര്യകാഗസ്ഥകര

ചുമേതലകപ്പെടുതരികയന്നകാണണ  ബഹുമേകാനകപ്പെട  മുഖര്യമേനരി  ഇവരികടെ  പറഞതണ.  രണണ

സരി.കഎ.-യുട്ടം  രണണ  എസണ.കഎ.-യുട്ടം  അടെക്കെട്ടം  ഏഴണ  കപകാലസ്പീസണ  ഉകദേര്യകാഗസ്ഥകര

വച്ചുകകകാണകാണണ  25,000  കപകര  രക്ഷേരിക്കെകാനുളള  രക്ഷേകാപ്രവര്തനട്ടം  പറവരരില്

നടെന്നതണ.  കകവപ്പെരിന് എട്ടം.എല്.എ.  ശസ്പീ.  എസണ.  ശര്മ്മേ ഇവരികടെയുണണ.   അകദ്ദേഹട്ടം

പറഞവരിട  മേതര്യകതകാഴരിലകാളരികളുകടെ  വളളങ്ങള്  രക്ഷേകാപ്രവര്തനതരിനണ

ഇറങ്ങരിയതലകാകത  ഉകദേര്യകാഗസ്ഥര്  പറഞവരിട  ഒരു  മേതര്യകതകാഴരിലകാളരികളുകടെ

വളളങ്ങളുട്ടം  ഞങ്ങളുകടെ  പ്രകദേശതണ  ഇറങ്ങരിയരിടരില.  കവളളട്ടം  ഇറങ്ങരിയകപ്പെകാഴകാണണ

രക്ഷേകാപ്രവര്തനട്ടം  തുടെങ്ങുന്നതണ.  60  ശതമേകാനതരിലധരികട്ടം   ആളുകള്  രക്ഷേകപ്പെടതണ
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കവളളട്ടം  ഇറങ്ങരിയതരിനുകശഷമേകാണണ.  നകാലണ  ദേരിവസകതകാളട്ടം  കവളളമേരിലകാകത,

ഭക്ഷേണമേരിലകാകത,  ഒറ്റകപ്പെട  കര്യകാമ്പുകളരിലകാണണ  അവര്  കഴരിഞതണ.

രക്ഷേകാപ്രവര്തനതരികന്റെ  ആദേര്യഭകാഗട്ടം   സുഖമേരിലകാത  ആളുകകള  രക്ഷേകപ്പെടുതരി

കകകാണവരരിക  എനളളതകാണണ.  അതരികനകാരു  ആട്ടംബുലന്സണ  കപകാലുട്ടം  അവരികടെ

ഉണകായരിരുന്നരില.  കര്യകാമ്പരില്  വചണ  മേരരിച  രണണ  കപരുകടെ  ശവട്ടം  സട്ടംസരരിക്കെകാന്

പറവരരില്  സ്ഥലമേരിലകാതതുകകകാണണ  എറണകാകുളതളള  ശ്മശകാനകതയണ

കകകാണകപകാകകാന്  ആട്ടംബുലന്സണ  ഇലകാതതരിനകാല്  ടകാന്കസകാര്ടണ  ബസരില്

ബന്ധുക്കെകളകാകടെകാപ്പെട്ടം  രണണ  ശവശരസ്പീരങ്ങകളയുട്ടം   കയറ്റരിവരിടെകാന്  ദേസൗര്ഭകാഗര്യമുണകായ

ജനപ്രതരിനരിധരിയകാണണ  ഞകാന്.  രക്ഷേകാപ്രവര്തനങ്ങളുട്ടം  സട്ടംവരിധകാനങ്ങളുട്ടം

എവരികടെയകാണണ ഉണകായരിരുന്നകതന്നണ നരിങ്ങള് പറയണട്ടം. ആര്മേരികയയുട്ടം കനവരികയയുട്ടം

കകകാണവന്ന  കകാരര്യട്ടം  പറഞ.  ആര്മേരിക്കെണ  കബകാടണ  അട്ടംബകാലയരില്  നരിനട്ടം

രകാജസ്ഥകാനരില് നരിനട്ടം കകകാണവകരണരി വന.  ഇങ്ങകനകയകാരു രക്ഷേകാപ്രവര്തനട്ടം

നടെകതണരി  വരുകമേന്ന  കൃതര്യമേകായ  മുന്നറരിയരിപ്പെണ  കപകാലുട്ടം  കസനകാ  വരിഭകാഗങ്ങള്ക്കെണ

നല്കരിയരില.  പകാവകപ്പെട മേതര്യകതകാഴരിലകാളരികള്,  നകാട്ടുകകാര്,  എലകാ പകാര്ടരിയരിലുമുളള

രകാഷ്ട്രസ്പീയ  പ്രവര്തകര്,  കപകാതുപ്രവര്തകര്  എന്നരിവര്  ജസ്പീവന്  പണയട്ടം  വചണ

നടെതരിയ  രക്ഷേകാപ്രവര്തനതരികന്റെ  കപരരില്  ആരുട്ടം  അഭരിമേകാനട്ടം  കകകാകള്ളണ
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കകാരര്യമേരില.  എകന്റെ  പ്രകദേശതണ   ഇസൗ  രക്ഷേകാപ്രവര്തനങ്ങകള

ഏകകകാപരിപ്പെരിക്കെകാനുണകായ ഏറ്റവട്ടം വലരിയ ഉകദേര്യകാഗസ്ഥന് തഹസരില്ദേകാര് ആയരിരുന.

അതരികനക്കെകാള്  വലരിയ  ഉകദേര്യകാഗസ്ഥരകാരുട്ടം  ആ  പ്രകദേശകതങ്ങുട്ടം  ഉണകായരിരുന്നരില.

നരിങ്ങള്  നരികയകാഗരിച  കഎ.എ.എസണ.,  കഎ.പരി.എസണ.  ഉകദേര്യകാഗസ്ഥനകാര്

എവരികടെകപ്പെകായരി?  രക്ഷേകാപ്രവര്തനതരികന്റെ  ഏകകകാപനട്ടം  കപകാലുട്ടം  എട്ടം.എല്.എ.-

മേകാര്ക്കെണ നരിര്വ്വഹരികക്കെണരി വന്ന സ്ഥരിതരിയകായരിരുന. കുറ്റകരമേകായ അനകാസ്ഥകയകാടുകൂടെരി

ഡകാമേരികല  ജലട്ടം  മുഴുവന്  തുറനവരിട്ടു.  ഡകാട്ടം  തുറനവരിടതു  കകകാണല,  മേഴ

കപയതുകകകാണകാണണ  ദുരന്തട്ടം ഉണകായകതന്നകാണണ  മുഖര്യമേനരി പറഞണ ഫലരിപ്പെരിക്കെകാന്

ശമേരിചതണ.  കസന്ടല്  വകാടര്  കമ്മേസ്പീഷകന്റെ  പഴയ  റരികപ്പെകാര്ടകാണണ  മുലകപ്പെരരിയകാര്

കകസരില്  നമുകക്കെതരികരയുണകായ  എലകാ  വരിധരികള്കട്ടം  കകാരണട്ടം.  മുലകപ്പെരരിയകാര്

കകസരില്  കകരളതരികന്റെ  നടുകവകാടെരിക്കെകാന്  കപകാകുന്നതകാണണ  അങ്ങയുകടെ  നരിലപകാടെണ.

പ്രളയതരിനണ  ഉതരവകാദേരികളകായ  ആളുകകള,  കുറ്റകരമേകായ  കൃതര്യട്ടം  നരിര്വ്വഹരിച

ആളുകകള  കപ്രകാസരികല്യൂടണ  കചയ്യകാനുളള  നടെപടെരികള്  സസ്വസ്പീകരരിക്കെണട്ടം.  ദുരരിതകാശസ്വസ

പ്രവര്തനങ്ങളരിലുട്ടം  ഇസൗ  നകാടരികല  മുഴുവന്  ജനങ്ങകളയുട്ടം  സകാധകാരണ

ജസ്പീവരിതതരികലയണ  മേടെക്കെരി  കകകാണവരകാനുളള  പ്രവര്തനങ്ങളരിലുട്ടം  ഞങ്ങള്

കൂകടെയുണകാകുട്ടം.  മേനരി ശസ്പീ. എട്ടം. എട്ടം. മേണരി എകന്ന പരരിഹകാസകതകാടുകൂടെരി കനകാക്കെരി
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കചഷ്ട കകാണരിച്ചു. അകദ്ദേഹട്ടം നല കപകാതു പ്രവര്തകനുട്ടം രകാഷ്ട്രസ്പീയ പ്രവര്തകനുമേകാണണ.

അകദ്ദേഹട്ടം  മേനരിയകായകപ്പെകാള്  സകന്തകാഷരിച  ആളകാണണ  ഞകാന്.  പകക്ഷേ,  കകവദേത്യുതരി

വകുപ്പെണ  അകദ്ദേഹതരിനണ  കകകാടുതകപ്പെകാള്  ഞകാകനകാന്നണ  കനറ്റരിചുളരിച്ചു.  അതണ

ശരരിയകാകണന്നണ ഇന്നണ ഇക്കെകാരര്യങ്ങകളലകാട്ടം നമ്മേകള കബകാധര്യകപ്പെടുതന.  കകരളകത

തരിരരിച്ചു കകകാണവരകാനുളള എലകാ ശമേങ്ങളുട്ടം നടെതകാന് നമുക്കെണ ഒന്നരിചരിറങ്ങണകമേന്നണ

മേകാത്രട്ടം പറഞകകകാണണ എകന്റെ വകാകകള് ചുരുകന.

മേരി  .   സസ്പീക്കെര്: ശസ്പീ. വരി. ഡരി. സതസ്പീശന് എടുത അധരികസമേയട്ടം അകദ്ദേഹതരികന്റെ

പകാര്ടരിയരികല  മേറ്റണ  അട്ടംഗങ്ങളരില്  നരിന്നണ  കമേസ്പീകരരിക്കെകാകമേന്നണ  എഴുതരി

നല്കരിയതുകകകാണകാണണ അകദ്ദേഹതരിനണ സമേയട്ടം കകകാടുതതണ.  ഇകതകാരു ശസ്പീലമേകാക്കെരി

മേറളളവര് മേകാറ്റരുതണ.   

ശസ്പീ  .    വരി  .    എസണ  .    അച്ചുതകാനന്ദന്:  സര്,  കകരളട്ടം  ഇതുവകര  കണരിടരിലകാതത്ര

വരിപുലമേകായ ദുരന്തതരിലൂകടെയകാണണ  നകാട്ടം കടെനകപകാകുന്നതണ.   മേഴ  കതകാര്ന്നകാലുട്ടം മേരട്ടം

കപയ്യുകമേന്നണ  പറയുന്നതുകപകാകല  പ്രളയ  ദുരരിതങ്ങള്  അവസകാനരിചരിടരില.   നമുക്കെണ

പരരിചയമേരിലകാത പ്രളയ ദുരന്തകത  കകരള ജനത ഒറ്റ മേനസകായരി കനരരിടുകയകാണണ.

നമുക്കെരികപ്പെകാള്  രണണ  കകാരര്യങ്ങളരിലകാണണ  പ്രധകാനമേകായുട്ടം  ശദ്ധ  പതരിപ്പെരികക്കെണതണ.

ആദേര്യകതതണ,  ദുരരിതകാശസ്വകാസ  പ്രവര്തനങ്ങളകാണണ.   ഒപ്പെട്ടം  തകന്ന  രണകാമേകത
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ദേസൗതര്യവട്ടം  ഏകറ്റടുകത  തസ്പീരൂ.  ദുരന്തങ്ങള്  ആവര്തരിക്കെകാതരിരരിക്കെകാനുളള

മുന്കരുതലുകളകാണതണ.   ആസുരമേകായ  കകാലതകാണണ  നകാട്ടം  അതരിജസ്പീവനതരികന്റെ

മേകാര്ഗ്ഗങ്ങള് കതടുന്നതണ.  സട്ടംഘണ പരരിവകാര് രകാഷ്ട്രസ്പീയതരികന്റെ കുടെരിലതകള് ഒരു വശതണ

ജനങ്ങകള കവടയകാടുകമ്പകാള് മേറുവശതണ പ്രകൃതരിയകാണണ ദുരന്തമേകായരി കപയരിറങ്ങുന്നതണ.

ഇക്കെഴരിഞ  ദേരിവസങ്ങളരിലകാണണ  അഞണ  മേനുഷര്യകാവകകാശ  പ്രവര്തകകര  ഭരണകൂടെ

ഭസ്പീകരത അറസണ കചയതണ.  ജനങ്ങകളകാടെണ സട്ടംസകാരരികന എന്നതകാണണ അവര് കചയ

കുറ്റട്ടം.  അതരികന്റെതകന്ന  മേറുവശമേകാണണ  പ്രളയ  ദുരന്തതരില്കപ്പെടണ  നടട്ടം  തരിരരിയുന്ന

ജനങ്ങളുകടെ കമേകാചനമേകാര്ഗ്ഗങ്ങളടെയകാന് നടെതന്ന ശമേട്ടം. കദേശസ്പീയ തലതരില് മേകാത്രമേല

അന്തര്കദേശസ്പീയ  തലതരിലുട്ടം  വലരിയ  കതകാതരിലുളള  പ്രതരികരണങ്ങള്

ഉയര്നവരുകമ്പകാഴകാണണ  ഇതണ  സട്ടംഭവരികന്നതണ.    ഇതരികന്റെ വരിശദേസ്പീകരണതരികലയണ

തല്കകാലട്ടം ഞകാന് കടെകന്നരില.  കകരളട്ടം കനരരിട പ്രളയതരിനണ കകാരണട്ടം കനത മേഴ

തകന്നയകാണണ.   പകക്ഷേ  ദുരന്തതരികന്റെ  ആക്കെട്ടം  കൂടരിയതണ  കുന്നരിടെരിചരിലുട്ടം

ഉരുള്കപകാടലുമേകാകണന്നതണ തര്ക്കെമേരിലകാത സട്ടംഗതരിയകാണണ.  ആ കുന്നരിടെരിചരിലുകള്ക്കെണ

ആക്കെട്ടം  കൂടരിയതണ  നകാട്ടം  പ്രകൃതരിയരില്  നടെതരിയ  ഇടെകപടെലുകളകാണണ.  സസ്വയട്ടം

വരിമേര്ശനപരമേകായരി  പറഞകാല്  നമ്മുകടെ  നയരൂപസ്പീകരണതരിലകാണണ  പരിഴവണ

സട്ടംഭവരിചതണ.  ഇതണ എകന്റെകയകാരു പുതരിയ കവളരികപ്പെടുതലല.  എത്രകയകാ കകാലമേകായരി
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ശകാസ്ത്രസ്പീയമേകായരി നടെതരിയ പഠനങ്ങളുകടെ  അടെരിസ്ഥകാനതരില് നകാട്ടം കകട്ടുവരുന്നതകാണണ.

പകക്ഷേ  നരിരവധരി  സങ്കുചരിത  തകാല്പരര്യങ്ങളുകടെ  സമ്മേര്ദ്ദേതരില്  എലകാട്ടം  നകാട്ടം

അവഗണരിച്ചുവരരികയകാണണ.   ഇകപ്പെകാള്  നമ്മുകടെ  ശദ്ധ  പുതരികയകാരു  കകരളതരികന്റെ

നരിര്മ്മേകാണതരിലകാണണ.  വരികസനകമേന്ന മേനട്ടം വരികസന ആകകകാശമേകായരി മേകാറരുതണ.

വരികസനതരികന്റെയുട്ടം  സുസ്ഥരിര  വരികസനതരികന്റെയുട്ടം  അതരിര്വരമ്പുകള്

തസ്പീര്ചകപ്പെടുതകാനുളള  അവസരമേകാണരിതണ.  കുന്നരിടെരിച്ചുട്ടം  വനട്ടം  കകയ്യറരിയുട്ടം  വയല്

നരികതരിയുട്ടം  തടെയണകള്  കകടരിയുട്ടം  നടെതന്ന  അനധരികൃതകമേകാ  അശകാസ്ത്രസ്പീയകമേകാ

ആയ നരിര്മ്മേകാണങ്ങളുട്ടം മേറ്റണ പ്രര്തനങ്ങളുട്ടം ഇനരിയുട്ടം കണരികലന്നണ നടെരിക്കെകാനകാകരില.

ആയരിരക്കെണക്കെരിനണ  നരിരപരകാധരികളകായ  മേനുഷര്യരുകടെ  ജസ്പീവനുട്ടം  ജസ്പീവകനകാപകാധരികളുട്ടം

വച്ചുളള  കളരിയകാണരിതണ.  ദുരന്തനരിവകാരണ  പ്രവര്തനങ്ങളരികലര്കപ്പെടുന്നതരില്

കകാണരികന്ന  ശുഷ്കകാന്തരി  ദുരന്തങ്ങള്  ഒഴരിവകാക്കെകാനുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങളരിലുട്ടം  നകാട്ടം

കകാണരികക്കെണതുണണ. 

ഇകപ്പെകാഴകത  ദുരന്തതരികന്റെ  പശകാതലതരില്  വരികസനകതകറരിച്ചുള്ള

കകാഴ്ചപ്പെകാടുകള്  കുകറക്കൂടെരി  ശകാസ്ത്രസ്പീയമേകായരി  പുനര്നരിര്വ്വചരിക്കെകാന്  സര്ക്കെകാര്

തയ്യകാറകാകകണ  സമേയമേകാണണ.  വരികസനകമേന്ന  കലബലരില്  പ്രകൃതരിയരികല

അനരിയനരിതമേകായ  ഇടെകപടെലുകള്ക്കെണ  നരിയനണട്ടം  വകന്ന  തസ്പീരൂ.  നരിയമേങ്ങള്
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കുകറക്കൂടെരി  കര്ശനവട്ടം  പഴുതടെചരിട്ടുള്ളതുമേകാകണട്ടം.  മൂന്നകാറരിലുട്ടം  പരരിസര

പ്രകദേശങ്ങളരിലുമുള്ള അനധരികൃത നരിര്മ്മേകാണങ്ങള് കപകാളരിച്ചുമേകാറന്നതരിനുട്ടം അനധരികൃത

കകയ്യറ്റങ്ങള് ഒഴരിപ്പെരികന്നതരിനുട്ടം തുടെക്കെമേരിടതണ ഇടെതുപക്ഷേ മുന്നണരിയകാണണ.  മേനരിസഭ

തസ്പീരുമേകാനരിചകാണണ അതരിനുകവണരി പ്രകതര്യകകമേകാരു ദേസൗതര്യസട്ടംഘട്ടം രൂപസ്പീകരരിചതണ.  ആ

പ്രകരിയ  ഇടെയവചണ  നരില്ക്കെകാനരിടെയകായ  സകാഹചരര്യങ്ങള്  പുന:പരരികശകാധരിക്കെണട്ടം.

മൂന്നകാറരില്  മേകാത്രമേല  കകരളതരികലമ്പകാടുട്ടം  നടെകന്ന  അനധരികൃത  നരിര്മ്മേകാണങ്ങള്

കപകാളരിച്ചുകളയുകയുട്ടം  കകയ്യറ്റങ്ങള്  ഒഴരിപ്പെരികകയുട്ടം  കചയ്യുന്ന  പ്രകരിയ

പുനരകാരട്ടംഭരിക്കെണട്ടം. കുന്നരിടെരിചരിലരിനുട്ടം ഉരുള് കപകാടലരിനുട്ടം കകാരണമേകാകുന്ന അനധരികൃത

കസ്വകാറരികളുകടെ  പ്രവര്തനട്ടം  അവസകാനരിപ്പെരിക്കെണട്ടം.  പരരിസ്ഥരിതരികലകാല  പ്രകദേശട്ടം

എന്നതരികന്റെ  അര്തട്ടം  പ്രകൃതരി  തകന്ന  പഠരിപ്പെരിക്കെകാന്  ഇനരിയുട്ടം  ഇടെവരുതരുതണ.

കസ്വകാറരികള്ക്കെണ നരിയമേപരമേകായരി നല്കരിയ ഇളവകള് പരിന്വലരിച്ചുകകകാണകാകകട നമ്മുകടെ

തുടെക്കെട്ടം.  കനല്വയല് തണസ്പീര്തടെ സട്ടംരക്ഷേണതരിനകായരി നരിയമേമുണകാക്കെരിയവരകാണണ

നകാട്ടം.   അതരികന്റെ  സത  കചകാര്തരിക്കെളയകാനല,  ആ  നരിയമേകത  കൂടുതല്

കര്ശനമേകാക്കെകാനുട്ടം  അതണ  മേകാതൃകകാപരമേകായരി  പ്രകാവര്തരികമേകാക്കെകാനുമേകാണണ  കകരളട്ടം

മുകന്നകാടണ വകരണതണ. 

മേകാധവണ  ഗകാഡ്ഗരില്  നടെതരിയ  പ്രവചനങ്ങള്  ഇകപ്പെകാള്
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കതളരിയരിച്ചുകകകാണരിരരികന.  പകക്ഷേ  കകരളട്ടം  ആ  റരികപ്പെകാര്ടരികന  ശകാസ്ത്രസ്പീയമേകായല,

രകാഷ്ട്രസ്പീയമേകായരി  മേകാത്രമേകാണണ  പരരിഗണരിചതണ.   പശരിമേഘടകതകാടെണ  മേലരിടെകാനുട്ടം

കകരളതരിനണ  കകല്പ്പെരിലകാകയന്ന  തരിരരിചറരിവണ  ഇകപ്പെകാള്  കകരളതരിനുണകായരിട്ടുണണ.

നമ്മുകടെ  പഴയ  പഠന  റരികപ്പെകാര്ട്ടുകള്  ഒരരിക്കെല്ക്കൂടെരി  പഠനവരികധയമേകാക്കെകാനുള്ള

സമേയമേകാണരിതണ.  വന്കരിടെക്കെകാര്  കകാടുട്ടം  കകായലുട്ടം  കകയ്യറരി  നരിര്മ്മേരികന്ന  ഫകാറ്റണ

സമുചയങ്ങളുട്ടം  അനധരികൃത  ഭൂവരിനരികയകാഗവട്ടം  നരിസകാരമേകായരി  പരിഴുകതകാടുക്കെരി

കകകാടെതരികളരിലൂകടെ  സകാധരികചടുകന്നതണ  അങ്ങുട്ടം കകാണുന്നരികല?  കമേലരില് അതരിനുള്ള

അവസരമുണകാകരുതണ.  പരമ്പരകാഗത  ജലനരിര്ഗമേന  മേകാര്ഗ്ഗങ്ങള്

അടെച്ചുകളഞതരിനകാലകാണണ  കവള്ളകപ്പെകാക്കെട്ടം  രൂക്ഷേമേകായതണ.   മേനുഷര്യനരിര്മ്മേരിതരികള്

തകര്തകകകാണകാണണ  പ്രളയജലട്ടം  ഒഴുകകാന്  വഴരി  കകണതരിയതണ.  തകര്നകപകായ

വസ്പീടുകള്,  പകാലങ്ങള്,  കറകാഡുകള് എന്നരിവയുകടെ പുനര്നരിര്മ്മേരിതരിയുട്ടം  അകതകാകടെകാപ്പെട്ടം

നമ്മുകടെ  പരമ്പരകാഗത  ജലനരിര്ഗമേന  പകാതകളരികല  പുനരുദ്ധകാരണവട്ടം

ആരട്ടംഭരികക്കെണതുണണ.   വരിഴരിഞട്ടം  തുറമുഖ  പദ്ധതരിയടെക്കെട്ടം  കകകാടരികഘകാഷരിച

മേഹകാവരികസനങ്ങളരില്  ഏകതലകാമേകാണണ  മേഹകാദുരന്തങ്ങള്ക്കെണ  കകാരണമേകായകതനള്ള

ശകാസ്ത്രസ്പീയമേകായ   വരിലയരിരുതലരിനുട്ടം  ഇതുതകന്നയകാണണ  പറ്റരിയ  സന്ദര്ഭട്ടം.

അശകാസ്ത്രസ്പീയമേകായ വരികസന പ്രവര്തനങ്ങള്കക്കെലകാട്ടം വരില കകകാടുകക്കെണരി വരുന്നതണ
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പശരിമേഘടട്ടം അടെക്കെമുള്ള നമ്മുകടെ ഭൂപ്രകൃതരിയകാണണ.  വരികസനട്ടം കവകണന്നണ ആരുട്ടം

പറയരില.  എന്നകാല്  കൃതര്യമേകായ  ആസൂത്രണതരികന്റെയുട്ടം  മേകാസര്പ്ലകാനരികന്റെയുട്ടം

അടെരിസ്ഥകാനതരിലലകാകത വര്യക്തരിഗത വരികസന പദ്ധതരികള് നടെപ്പെരിലകാക്കെരുതണ.  

വരികസനട്ടം   തടെസകപ്പെടുതകാത  പ്രകൃതരി  സട്ടംരക്ഷേണമേല   പ്രകൃതരികയ

നശരിപ്പെരിക്കെകാത  വരികസനമേകാണണ  ഇടെതുപക്ഷേജനകാധരിപതര്യ  മുന്നണരി  സര്ക്കെകാരരികന്റെ

മുദ്രകാവകാകര്യട്ടം.   ചരിലര്ക  മുന്നരില്  നരിയമേട്ടം  വഴരിമേകാറുന്ന  സ്ഥരിതരി  ഉണകായരിക്കൂടെകാ.

വരികസനട്ടം ഒരരിടെതട്ടം പരരിസ്ഥരിതരി സട്ടംരക്ഷേണട്ടം മേകറ്റകാരരിടെതട്ടം ആസൂത്രണട്ടം കചയ്യുന്ന

കവരുദ്ധര്യട്ടം  അവസകാനരിപ്പെരിക്കെണട്ടം.   വരികസനട്ടം  ജനങ്ങള്കകമേല്  നരിരന്തരമേകായരി

വസ്പീഴകാന്  പകാടെരില.   ഇതരട്ടം  നരിര്കദ്ദേശങ്ങകള  വരികസന  വരിരുദ്ധകമേനട്ടം  കകവല

പരരിസ്ഥരിതരിവകാദേകമേനട്ടം  പറഞണ  കളരിയകാകന്നവര്ക്കെണ  കവകറ

ലക്ഷേര്യങ്ങളകാണുണകാവക.  നവകകരള സൃഷ്ടരിക്കെകായരി നമുക്കെകാദേര്യട്ടം കവണതണ  സമേഗ്രമേകായ

ഒരു മേകാസര്പ്ലകാനകാണണ, അലകാകത വര്യക്തരിഗത പദ്ധതരികളല.  ആ മേകാസര്പ്ലകാനരിനണ രൂപട്ടം

നല്കകാന്  കകരളതരികല  യുവജനങ്ങളുകടെയുട്ടം  കകരളതരിനകതട്ടം  പുറതമുളള

വരിദേഗ്ദ്ധരുകടെയുട്ടം വരിപുലമേകായ സഹകായട്ടം കതടെണട്ടം.  കഡകാക്ടര്മേകാരുട്ടം എഞരിനസ്പീയര്മേകാരുട്ടം

നരിയമേജ്ഞരുട്ടം അദ്ധര്യകാപകരുട്ടം ബല്യൂകറകാകകാറകളുട്ടം സകാമൂഹര്യപ്രവര്തകരുട്ടം ഉള്കപ്പെടുന്ന

വരിപുലമേകായ ഒരു കര്മ്മേകസനയണ രൂപട്ടം നല്കണട്ടം.  ആ കര്മ്മേകസനയണ ഒരു കടെട്ടംസണ



Uncorrected/Not for Publication 
53

ഓഫണ റഫറന്സണ തയ്യകാറകാക്കെണട്ടം.  അവരികടെ മേകാറ്റരിനരിര്തലുകളരില.   കകരളട്ടം കണ

മേഹതകായ  ദുരരിതകാശസ്വകാസ  പ്രവര്തനങ്ങളരില്  മുന്നരിടണ  നരിന്നതണ  തസ്പീരകദേശ

മേതര്യകതകാഴരിലകാളരികളകാകണനള്ളതണ  നകാട്ടം  തരിരരിചറരിയണട്ടം.  എലകാ  വരികസന

പ്രവര്തനങ്ങളുട്ടം  പുനരുദ്ധകാരണ  പ്രവര്തനങ്ങളുട്ടം  ആ  മേകാസര്പ്ലകാനരികന്റെ

അടെരിസ്ഥകാനതരിലകായരിരരികട്ടം.   കബകാധവല്ക്കെരണതരികന്റെ  കകാരര്യതരില്  കകരളട്ടം

മുന്പന്തരിയരിലകാകണന്നണ  കബകാദ്ധര്യകപ്പെടുകതണ  മേകറ്റകാനകൂടെരിയുണണ.   ദുരരിതകാശസ്വകാസ

പ്രവര്തനങ്ങളരില്  സര്വ്വകാത്മനകാ  സഹകരരിച  കകരളസ്പീയ  കര്മ്മേകശഷരി  ഇനരിയുട്ടം

വരിനര്യസരിപ്പെരിക്കെകാനുള്ളതണ  ഭകാവരി  കകരളട്ടം  കകടരിപ്പെടുകന്നതരിനുകവണരിയകാണണ.

ബസൗദ്ധരികമേകായുട്ടം  ധനപരമേകായുട്ടം  അവര്ക്കെണ  അതണ  സകാദ്ധര്യമേകാണണ.   വര്യക്തമേകായ

പദ്ധതരികകളകാകടെ  മേകാര്ഗ്ഗനരിര്കദ്ദേശങ്ങള്  നല്കരി  സര്ക്കെകാര്  ഒപ്പെമുണകാകുകമേന്നണ

ആശരിക്കെകാട്ടം.  ദുരരിതകാശസ്വകാസ  പ്രവര്തനങ്ങളരില്  ഏര്കപ്പെടവരുട്ടം

ഏര്കപ്പെടരിരരികന്നവരുമേകായ  എലകാവകരയുട്ടം  നകാട്ടം  ഇസൗ  സന്ദര്ഭതരില്

അനുകമേകാദേരികക്കെണതുണണ.  കകന്ദ്രസര്ക്കെകാരരില് നരിനട്ടം സഹകരണമുകണനട്ടം കൂടുതല്

സഹകായട്ടം വകാഗകാനട്ടം കചയരിട്ടുകണനട്ടം മുഖര്യമേനരി പറഞരിട്ടുണണ.  എന്നകാല് കപകാലുട്ടം

കൂടുതല് സഹകായതരിനകായരി കൂടകായ സമ്മേര്ദ്ദേട്ടം കചലുതകാന് മേകറ്റലകാ പരരിഗണനകളുട്ടം

മേകാറ്റരിവചണ നകാട്ടം പരരിശമേരികകയുട്ടം കവണട്ടം. 
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ശസ്പീ  .    ചരിറ്റയട്ടം കഗകാപകുമേകാര്:  സര്,  കകരളട്ടം കണ ഏറ്റവട്ടം വലരിയ പ്രളയകത

അതരിജസ്പീവരിചകാണണ  നകാട്ടം  ഇന്നണ  ഇസൗ  സഭ  കചരുന്നതണ.   കകരളതരികല  മുഴുവന്

ജരിലകകളയുട്ടം  പ്രളയട്ടം  ബകാധരിച്ചു.   നദേരി  ഗതരി  മേകാറരി  ഒഴുകുകയുട്ടം  ഉരുള്കപകാടല്മൂലട്ടം

ധകാരകാളട്ടം  നകാശനഷ്ടങ്ങളുണകാകുകയുട്ടം  കചയ.   അകനകട്ടം  വസ്പീടുകള്

കുടുട്ടംബകാട്ടംഗങ്ങള്കക്കെകാപ്പെട്ടം  ഒലരിച്ചുകപകായ  അതരിദേകാരുണമേകായ  സട്ടംഭവവട്ടം  നമ്മുകടെ

നകാടരിലുണകായരി.  കകരളട്ടം വലകാകത പകച്ചുകപകായ ഒരവസരമേകായരിരുന അതണ.  എന്നകാല്

ആ  അവസ്ഥകയ  മേകാറ്റരികയടുകന്നതരില്  സട്ടംസ്ഥകാന  ഗവണ്കമേന്റെണ  ബഹുമേകാനര്യനകായ

മുഖര്യമേനരിയുകടെ കനതൃതസ്വതരികലടുത നടെപടെരികള് അകങ്ങയറ്റട്ടം ശകാഘനസ്പീയമേകാണണ.  

കകരളതരികല  എലകാ  ജരിലകളരിലുട്ടം  ഇസൗ  പ്രളയട്ടം  ബകാധരിചണ  മേരിക്കെ  വസ്പീടുകളുട്ടം

സര്ക്കെകാര്  സ്ഥകാപനങ്ങളുട്ടം  കവള്ളതരിനടെരിയരിലകായരി.   ആശുപത്രരികള്,  സ്കൂളുകള്

എന്നരിവ  പൂര്ണമേകായുട്ടം  പ്രവര്തരിക്കെകാന്  പറ്റകാത  അവസ്ഥയുണകായരി.

അതരികനകയലകാട്ടം  കനരരിടെകാന്  സട്ടംസ്ഥകാന  ഗവണ്കമേന്റെണ  വളകര  ശദ്ധകയകാകടെയുട്ടം

ജകാഗ്രതകയകാകടെയുമേകാണണ  എലകാ  തയ്യകാകറടുപ്പുകളുട്ടം  നടെതരിയകതന്നണ  ഇനവകരയുള്ള

പ്രവര്തനങ്ങള് പരരികശകാധരിചകാല് നമുക്കെണ മേനസരിലകാക്കെകാന് സകാധരികട്ടം.  

ഞകാന് വരുന്നതണ പതനട്ടംതരിട ജരിലയരില് നരിന്നകാണണ.  ഒരുപകക്ഷേ, കകരളതരില്

ഏറ്റവട്ടം  കൂടുതല്  നകാശനഷ്ടമുണകായതണ  പതനട്ടംതരിട  ജരിലയരിലകായരിരരികട്ടം.
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പതനട്ടംതരിടയരിലുട്ടം കതകാടടുതള്ള ആലപ്പുഴയരിലുട്ടം ഇസൗ പ്രളയതരില് ഏറ്റവട്ടം കൂടുതല്

നകാശനഷ്ടമുണകാകുകയുണകായരി.   പതനട്ടംതരിട  ജരിലയുട്ടം   ആലപ്പുഴ  ജരിലയരികല

കചങ്ങന്നൂരുട്ടം  പൂര്ണമേകായരി  ഒറ്റകപ്പെട്ടു.   ഗുരുതരമേകായ  പ്രളയബകാധരിത  സമേയതണ

അകനകകായരിരങ്ങള്  കുടുങ്ങരിക്കെരിടെന്ന  കചങ്ങന്നൂരരികലയണ  കപകാകകാന്

മേതര്യകതകാഴരിലകാളരികള് കബകാട്ടുകളുമേകായരി വരുകമ്പകാള് കപകാകകാന് പറ്റകാത നരിലയരില്

പന്തളട്ടം ടെസൗണരില് അചന്കകകാവരിലകാര് ഗതരിമേകാറരികയകാഴുകരി കുകതകാഴുക്കെരില്കപ്പെടതുമൂലട്ടം

കപകാകകാന്  പറ്റകാത  അവസ്ഥയുണകായരി.   അങ്ങകന  വളകര  ഗുരുതരമേകായ  ഒരു

സ്ഥരിതരിവരികശഷമേകായരിരുന  പതനട്ടംതരിട  ജരിലയരിലുട്ടം  കചങ്ങന്നൂര്,  ആലപ്പുഴ,

കുടനകാടെണ  പ്രകദേശങ്ങളരികലലകാമുണകായതണ.   പതനട്ടംതരിട  ജരിലയരികല

ആറന്മുളയരില്  ഏഷര്യയരികല  ഏറ്റവട്ടം  വലരിയ  കകകാളനരിയകായ  എഴരിക്കെകാട്ടൂര് കകകാളനരി

പൂര്ണമേകായുട്ടം  തകര്ന.   ഞകാന്  അതരികന്റെ  എലകാ  കണകകളുട്ടം  ഇവരികടെ  പറയകാന്

ആഗ്രഹരികന്നരില.  നരിരവധരി വസ്പീടുകള് നശരിച്ചു.  ഇകപ്പെകാഴുട്ടം വസ്പീടുകളരില് തകാമേസരിക്കെകാന്

പറ്റകാത  അവസ്ഥയുണണ.   ഇസൗ  സന്ദര്ഭങ്ങളരികലലകാട്ടം  സട്ടംസ്ഥകാന  സര്ക്കെകാര്  ഇസൗ

സ്ഥരിതരിവരികശഷകത കനരരിടെകാന്കവണരി വളകര ജകാഗ്രതകയകാകടെ പ്രവര്തരിച്ചു.  

ഇവരികടെ ശസ്പീ.  വരി.  ഡരി.  സതസ്പീശന് പ്രസട്ടംഗരിചകപ്പെകാള്  സട്ടംസ്ഥകാന സര്ക്കെകാര്

എന്തണ  കചയകവന്നണ   കചകാദേരിച്ചു.   സട്ടംസ്ഥകാന  സര്ക്കെകാരരികന്റെ  കമേല്കനകാടതരില്
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കപകാലസ്പീസണ, ഫയര്കഫകാഴണ, കര-നകാവരിക-കവര്യകാമേകസനകാ വരിഭകാഗങ്ങള്, കകകാസണ ഗകാര്ഡണ,

എന്.ഡരി.ആര്.എഫണ.,  മേതര്യകതകാഴരിലകാളരികള്,  നകാട്ടുകകാര്  എന്നരിവകയകയലകാട്ടം

കയകാജരിപ്പെരിച്ചുകകകാണണ  ബഹുമേകാനര്യനകായ  മുഖര്യമേനരിയുട്ടം  റവനല്യൂ  മേനരിയുമേടെക്കെമുള്ളവര്

കൂടെരിയകാകലകാചരിചണ  കൃതര്യമേകായ  മേകാകനജണ കമേന്റെരികന്റെ  അടെരിസ്ഥകാനതരില്  ഓകരകാ

പ്രകദേശതട്ടം  എന്തണ  കചയ്യണകമേന്ന  തസ്പീരുമേകാനകമേടുതകകകാണണ  ഉകദേര്യകാഗസ്ഥര്ക്കെണ

ആവശര്യമേകായ  നരിര്കദ്ദേശട്ടം  കകകാടുകകയകാണണ.    കൃതര്യമേകായ  മേകാനദേണ്ഡതരികന്റെ

അടെരിസ്ഥകാനതരില്  കഹലരികകകാപ്ടര്,  കവര്യകാമേകസന,  കബകാട്ടുകള്,   ഫയര്കഫകാഴണ

എന്നരിവ  എവരികടെകയതണകമേനള്ള  കൃതര്യമേകായ  നരിര്കദ്ദേശട്ടം  കകകാടുകകയുട്ടം

അതരികന്റെയടെരിസ്ഥകാനതരില്  എലകാ  പ്രവര്തനങ്ങളുട്ടം  ഏകറ്റടുതകകകാണണ

മുകന്നകാട്ടുകപകാകുന്നതരിനണ  മുഖര്യമേനരി  തരിരുവനന്തപുരത  മേകാത്രമേല  എലകാ

പ്രകദേശങ്ങളരിലുട്ടം നരിരന്തരമേകായരി ബനകപ്പെട്ടുകകകാണണ അതരിനകാവശര്യമേകായരിട്ടുള്ള  എലകാ

നരിര്കദ്ദേശങ്ങളുട്ടം കകകാടുകകയകാണണ.   അതരികന്റെയടെരിസ്ഥകാനതരിലകാണണ  അകനകകായരിരട്ടം

മേനുഷര്യരുകടെ  ജസ്പീവനുകള്  രക്ഷേകപ്പെടുതകാന്  ഇസൗ  സര്ക്കെകാരരിനണ  കഴരിഞരിട്ടുള്ളതണ.

അതരില് മേതര്യകതകാഴരിലകാളരികളുകടെ കസവനട്ടം എടുതപറകയണതകാണണ.   പന്തളതണ

കവള്ളകപ്പെകാക്കെമുണകായരി കുകതകാഴുക്കെണ അനുഭവകപ്പെടകപ്പെകാള്  കറകാഡണ മുറരിച്ചു കടെക്കെകാന്

കഴരിയകാകത  14  ദേരിവസട്ടം  പ്രകായമേകായ  ഒരു  കകകാച്ചുകുടരിയുട്ടം  അമ്മേയുമേടെക്കെമുള്ളവര്
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മുകളരിലകത  നരിലയരില്  ഒറ്റകപ്പെട്ടുകപകായരി.    ഞകാന്  തകന്ന  കനയ്യകാറ്റരിന്കര

എട്ടം.എല്.എ. ശസ്പീ. കക. ആന്സലകന വരിളരിചണ കബകാടണ ഏര്കപ്പെടുതരി ആ കുടരികയയുട്ടം

അമ്മേകയയുട്ടം രക്ഷേകപ്പെടുതകയകാണുണകായതണ.   അങ്ങകന എലകാ ജനപ്രതരിനരിധരികളുട്ടം

രകാഷ്ട്രസ്പീയ പ്രവര്തകരുട്ടം സന്നദ്ധ സട്ടംഘടെനകളുട്ടം മേതര്യകതകാഴരിലകാളരികളടെക്കെമുള്ളവര്

രക്ഷേകാപ്രവര്തനങ്ങളരില്  ഏര്കപ്പെട്ടു.  തരിരുവനന്തപുരതണ  കഴരിഞ  ദേരിവസട്ടം

ബഹുമേകാനകപ്പെട  മുഖര്യമേനരി  മേതര്യകതകാഴരിലകാളരികകള  ആദേരരിച്ചു.  പന്തളതണ  നകാകള

കവകുകന്നരട്ടം  മേതര്യകതകാഴരിലകാളരികകള  ആദേരരിക്കെകാന്  തസ്പീരുമേകാനകമേടുതരിട്ടുണണ.

അവരടെക്കെട്ടം  കകരളതരികല  മുഴുവന്  ജനങ്ങകളയുട്ടം  ഒരുമേരിചണ  നരിര്തകാനകായതണ

ബഹുമേകാനകപ്പെട  മുഖര്യമേനരിയുകടെ  നരിശയദേകാര്ഢര്യട്ടംമൂലമേകാകണന്നണ  പറയകാന്  ഈ

അവസരതരില് ഞകാന് ആഗ്രഹരികകയകാണണ.

ഡകാമുകള്  കൃതര്യമേകായരി  തുറനവരിടെകാതതരികന്റെയുട്ടം  കൃതര്യമേകായ  മേകാകനജുകമേന്റെണ

ഇലകാതതരികന്റെയുട്ടം  അടെരിസ്ഥകാനതരിലകാണണ  കകരളതരില്  കവള്ളകപ്പെകാക്കെട്ടം

ഉണകായകതന്നണ  ശസ്പീ.  വരി.  ഡരി.  സതസ്പീശന്  സൂചരിപ്പെരിച്ചു.   എന്തരികന്റെ

അടെരിസ്ഥകാനതരിലകാണണ അങ്ങകന പറഞകതന്നണ എനരിക്കെണ മേനസരിലകാകുന്നരില.  അതണ

സട്ടംബനരിചണ  എകന്തങരിലുട്ടം  പഠനട്ടം  നടെതരിയരിട്ടുകണകാ;  എകന്തങരിലുകമേകാരു

ശകാസ്ത്രസ്പീയമേകായ പഠനതരികന്റെ അടെരിസ്ഥകാനതരിലകാകണകാ അങ്ങകനകയകാരു അഭരിപ്രകായട്ടം
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ഉണകായതണ?   കവള്ളകപ്പെകാക്കെതരികനകാപ്പെട്ടം  ഉരുള്കപ്പെകാടലുമുണകായരി.    കകകാന്നരിയരില്

ഉരുള്കപ്പെകാടലുണകായതരികന്റെ  ഫലമേകായരി  അചന്കകകാവരിലകാറണ  വഴരിയകാണണ  പന്തളതണ

കവള്ളട്ടം  കയറരിയതണ.   അചന്കകകാവരിലകാറരില്  ഡകാമേരില.   ഡകാമുകള്

തുറനവരിടതുകകകാണകാണണ  പ്രളമുണകായകതന്നണ  പറഞണ  സര്ക്കെകാരരികന

കുറ്റകപ്പെടുതകയകാണണ  നരിങ്ങള്  കചയതണ.  ഡകാമേരിലകാത  മേണരിമേലയകാറരിലുട്ടം

അചന്കകകാവരിലകാറരിലുട്ടം  ചകാലരിയകാര്  പുഴയരിലുകമേലകാട്ടം  ഉരുള്കപ്പെകാടലുട്ടം  നരിര്തകാകത

കപയ  മേഴയുട്ടം   കകാരണട്ടം  പ്രളയമുണകായരി.  ഇതരട്ടം  സന്ദര്ഭങ്ങളരില്  നമ്മേള്

കബകാധപൂര്വ്വട്ടം  കചകയ്യണകതന്തകാണണ?   കകരളകത  എങ്ങകന  രക്ഷേകപ്പെടുതകാട്ടം;

കകരളതരികല  ജനങ്ങകള  എങ്ങകന  ഒരുമേരിചണ  നരിര്തകാട്ടം;  കകരളകത

രക്ഷേകപ്പെടുതകാന്,  ദുരരിതകാശസ്വകാസ  കര്യകാമ്പുകളരില്  കഴരിയുന്നവകര  തരിരരിചണ

ജസ്പീവരിതതരികലയണ  കകകാണവരകാന്  കഴരിയുന്ന  കകാരര്യങ്ങള്  കചയ്യുന്നതരിനുകവണരി

കലകാകതരികല  മുഴുവന്  മേലയകാളരികളുട്ടം  മുഴുവന്  ജനങ്ങളുട്ടം  മേറ്റണ  സട്ടംസ്ഥകാനങ്ങളുട്ടം

കകരളതരികനകാപ്പെട്ടം  നരില്കകമ്പകാള്  കകരളതരികല  പ്രതരിപക്ഷേട്ടം  കചകയ്യണതണ

എന്തകാണണ?   ഗവണ്കമേന്റെരികന്റെ  കചറരിയ  പരിഴകള്  ചൂണരിക്കെകാണരിക്കെകാകനകാ

കുറ്റകപ്പെടുതകാകനകാ അല  ശമേരികക്കെണതണ.   ഗവണ്കമേന്റെരികനകാകടെകാപ്പെട്ടം നരിനകകകാണണ,

ഈ കകരളതരികന്റെ പുനനഃസൃഷ്ടരിക്കെകായരി ഒപ്പെട്ടം കചകരണ സമേസ്പീപനമേകാണണ യു.ഡരി.എഫണ.
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സസ്വസ്പീകരരികക്കെണതണ.   കകരളതരികല  ജനങ്ങകളലകാട്ടം  ഒരുമേരിചണ  നരിന്നണ  കകരളകത

രക്ഷേകപ്പെടുതകാന്  ശമേരികകമ്പകാള്  കകരള  ഗവണ്കമേന്റെരികന  കുറ്റകപ്പെടുതരികക്കെകാണണ

അതരികനതരിരകായരിട്ടുള്ള  നരിലപകാടെണ  സസ്വസ്പീകരരികന്നതണ  ശരരിയകലന്നകാണണ  എനരിക്കെണ

സൂചരിപ്പെരിക്കെകാനുള്ളതണ. ഒരുപകാടെണ നകാശനഷ്ടമുണകായരി. കൃഷരി നശരിച്ചു, കനകകാലരികള്കട്ടം

ആളുകള്കട്ടം ജസ്പീവകനകാപകാധരികള്കട്ടം നകാശനഷ്ടമുണകായരി.  അതുകകകാണണ ഇനരികയകാരു

കവള്ളകപ്പെകാക്കെമുണകായകാല്,  ഒരു  ദുരന്തമുണകായകാല്  അതരികന  അതരിജസ്പീവരിക്കെകാന്

കഴരിയുന്ന  തരതരിലുള്ള  നടെപടെരികള്  സട്ടംസ്ഥകാന  ഗവണ്കമേന്റെണ

സസ്വസ്പീകരരിക്കെണകമേന്നകാണണ എനരിക്കെണ നരിര്കദ്ദേശരിക്കെകാനുള്ളതണ. 

കവണത്ര  മേഴമേകാപരിനരികള്  കവണട്ടം.   ആലപ്പുഴകയക്കെകാള്  ഭൂവരിസ്തൃതരി  കുറഞ

പതനട്ടംതരിടയരില് ആറണ മേഴമേകാപരിനരികളുണണ.  എന്നകാല് ആലപ്പുഴയരില് ഒകന്നകാ രകണകാ

എണട്ടം  മേകാത്രകമേയുള.  അതുകകകാണണ  മേഴമേകാപരിനരികള്  നരിര്ബനമേകാക്കെകാനുള്ള

നരിര്കദ്ദേശമുണകാകണട്ടം.  

എത്ര  ശമേരിചകാലുട്ടം  കവള്ളകപ്പെകാക്കെട്ടംമൂലമുണകാകുന്ന  ദുരരിതങ്ങകള  പൂര്ണമേകായുട്ടം

നമുക്കെണ  മേകാറ്റകാന്  സകാധരിക്കെരില.   അതുകകകാണണ  ഇതരട്ടം  കമേഖലയരില്

തകാമേസരികന്നവര്ക്കെണ  ഒരു  ഇന്ഷസ്വറന്സണ  പദ്ധതരി  ഏര്കപ്പെടുതന്നതരികനകറരിചണ

ആകലകാചരിക്കെണട്ടം. 
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അതുകപകാകല തകന്ന കൃതര്യമേകായ ഭൂവരിനരികയകാഗ നയട്ടം രൂപകപ്പെടുതണട്ടം.  എലകാ

പ്രകദേശങ്ങളരിലുട്ടം  ശകാസ്ത്രസ്പീയമേകായ  രസ്പീതരിയരില്  മേഴകഴരികള്  നരിര്മ്മേരിക്കെകാനുള്ള  മേകാര്ഗ്ഗ

നരിര്കദ്ദേശങ്ങള്  നല്കണട്ടം.  കദേശസ്പീയ  കകടരിടെ  നരിര്മ്മേകാണ  ചടങ്ങള്ക്കെനുസൃതമേകായരി

സട്ടംസ്ഥകാന കകടരിടെ നരിര്മ്മേകാണ ചടങ്ങള് രൂപകപ്പെടുതകയുട്ടം അവ നടെപ്പെരിലകാകകയുട്ടം

കവണട്ടം.   സസ്വകകാരര്യ  വര്യക്തരികളുകടെ  വസ്പീടുകളുകടെ  തറവരിസ്തസ്പീര്ണതരിനണ  പരരിധരി

ഏര്കപ്പെടുതണട്ടം.  അതുകപകാകല  ഒരു കകടരിടെട്ടം നരിര്മ്മേരികകമ്പകാള് ആ കകടരിടെതരിനണ

ഏകതങരിലുട്ടം  പ്രകൃതരി  ദുരന്ത  അപകടെ  സകാധര്യതയുകണകാകയനട്ടം  ആ  കകടരിടെട്ടം

നരിര്മ്മേരികന്നതുകകകാണണ  ആ  പ്രകദേശതരിനണ  ഉരുള്കപ്പെകാടല്  കപകാലുള്ള  എകന്തങരിലുട്ടം

ദുരന്തമുണകാകകാനുള്ള സകാധര്യതയുകണകാകയനട്ടം പരരികശകാധരികക്കെണതുണണ.  

കുനകള് ഭൂമേരിയുകടെ തണസ്പീര്കുടെങ്ങളകാണണ.  കുനകളുട്ടം മേലകളുട്ടം ഇകലങരില് ഭൂമേരി

ഒരു പരന്ന പ്രകദേശട്ടം കപകാകലയകാകുട്ടം.   കവള്ളട്ടം ഒഴുകരി  കപകാകണകമേങരില് ചരരിവള്ള

കുനകള്  കവണട്ടം.   കുന്നണ  കയറരിയരിറങ്ങരി  കവള്ളട്ടം  അല്പ്പെട്ടം  തകാമേസരികച

സമേതലതരികലതകയുള.   അതുകകകാണതകന്ന  വരുന്ന  വഴരിയരില്  ഈ  കവള്ളട്ടം

അല്പ്പെകാല്പ്പെമേകായരി  ഭൂമേരിയരികലയണ  ആഴരിറങ്ങകാന്  സമേയട്ടം  കരിട്ടുട്ടം.   പ്രകൃതരിയകാലുള്ള

കവള്ളകപ്പെകാക്കെ  നരിയനണമേകാണണ  കുനകളുട്ടം  മേലകളുട്ടം  നടെതന്നതണ.   അതരിനകാല്

ഇനരിയുള്ള  കുനകളുട്ടം  മേലകളുട്ടം  സട്ടംരക്ഷേരിക്കെകാനുള്ള  നരിയമേട്ടം  നടെപ്പെകാക്കെണട്ടം.
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അതരിനുകവണരിയുള്ള  തസ്പീരുമേകാനകമേടുക്കെണട്ടം.   നദേസ്പീതസ്പീരതണ  ഒരു  തരതരിലുള്ള

കകയ്യറ്റവട്ടം അനുവദേരിക്കെകാന് പകാടെരികലന്ന കകാരര്യങ്ങളരികലയണ  തസ്പീരുമേകാനകമേടുതകകകാണണ,

നരിയമേസഭ  ഒറ്റകക്കെടകായരി  ബഹുമേകാനകപ്പെട  മുഖര്യമേനരികയകാകടെകാപ്പെട്ടം  നരിനകകകാണണ,

ബഹുമേകാനകപ്പെട മുഖര്യമേനരി അവതരരിപ്പെരിച പ്രകമേയട്ടം പകാസകാക്കെണകമേന്നകാണണ എനരിക്കെണ

അഭര്യര്തരിക്കെകാനുള്ളതണ.  

ശസ്പീ  .    പരി  .    കക  .    ബഷസ്പീര്: സര്, ഈ കകാലവര്ഷകക്കെടുതരിയരില് എകന്റെ ജരിലയകായ

മേലപ്പുറതണ  47  ആളുകളകാണണ മേരണകപ്പെടതണ.  അതരില് എകന്റെ നരികയകാജകമേണ്ഡലമേകായ

ഏറനകാടരില്  14  ആദേരിവകാസരികള്  ഉരുള്കപ്പെകാടല്മൂലട്ടം  മേരണകപ്പെടുകയുണകായരി.

ചകാലരിയകാര്  പഞകായതരില്  ആറുട്ടം  ഊര്ങ്ങകാടരിരരി  പഞകായതരില്  ഏഴുട്ടം  എടെവണ

പഞകായതരില് ഒനട്ടം. ആകക 14 ആദേരിവകാസരികള് മേരണകപ്പെട്ടു.  അതുകപകാകല തകന്ന

ഒരകാള് പ്രളയതരില് ഒലരിച്ചുകപകായരി മേരണകപ്പെട്ടു.  

പുനരധരിവകാസകത  സട്ടംബനരിച  ഒരുപകാടെണ  കകാരര്യങ്ങള്  ബഹുമേകാനര്യനകായ

മുഖര്യമേനരിയുകടെ  പത്രസകമ്മേളനങ്ങളരില്  വരകാറുണണ.   പുതരികയകാരു  കകരളട്ടം

പുനര്നരിര്മ്മേരിക്കെണകമേനട്ടം  വസ്പീടുകള്  നരിര്മ്മേരികന്നതരിനണ  പുതരിയ  നരിയമേങ്ങള്

ഉണകാകണകമേനട്ടം ഇവരികടെ പറഞ. ഉരുള്കപ്പെകാടലുണകായതുമൂലട്ടം ആളുകളുകടെ കൃഷരിയുട്ടം

ഭൂമേരിയുട്ടം  നശരിച്ചുകപകായരി.   ആദേരിവകാസരികളകായവര്ക്കെണ  ടെസൗണരില്  ഫകാറകള്  നരിര്മ്മേരിച്ചു



Uncorrected/Not for Publication 
62

നല്കരിയകാല്  അവര്ക്കെണ  അവരികടെ  തകാമേസരിക്കെകാ ന്  സകാധരികകയരില.  അതുകകകാണണ

അതകാതണ പ്രകദേശങ്ങളരില് റവനല്യൂ വകുകപ്പെകാ വനട്ടം വകുകപ്പെകാ സ്ഥലട്ടം നല്കരി അവരികടെ

വസ്പീടെണ  നരിര്മ്മേരിക്കെകാനുള്ള  സട്ടംവരിധകാനമുണകാക്കെണട്ടം.   അതുകപകാകലതകന്ന  നകാടരില്

അഞണ  കസന്റെണ,  പതണ  കസന്റെരില്    സസ്വന്തട്ടം  വസ്പീടെരികന്റെയടുതണ  ഒരു  കചറരിയ  കുന്നണ

ഉകണങരില്,  അതണ  ഇടെരിഞവസ്പീണണ  അടുക്കെളയുട്ടം കബഡണ  റമുട്ടം  മേറകകാരര്യങ്ങളുകമേകാകക്കെ

നശരിചവര്ക്കെണ അവരികടെ ഇനരി വസ്പീടെണ  നരിര്മ്മേരിക്കെകാന് സകാധരികകയരില.   മൂന്നണ  കസന്റെണ

സ്ഥലകമേകാ അഞണ കസന്റെണ സ്ഥലകമേകാ അതകലങരില് പകതകാ ഇരുപകതകാ ആളുകള്ക്കെണ

ഒകരക്കെര് സ്ഥലകമേകാ നല്കകാന് ചരിലയകാളുകള് തയ്യകാറകായരിട്ടുണണ.   ആറണ ലക്ഷേട്ടം രൂപ

സ്ഥലതരിനുട്ടം  നകാലണ  ലക്ഷേട്ടം  രൂപ  വസ്പീടെണ  വയന്നതരിനുമേകാകണന്നകാണണ  സര്ക്കെകാര്

പ്രഖര്യകാപരിചരിട്ടുള്ളതണ.  അതരില് മേകാറ്റട്ടം വരുതണട്ടം.  വസ്പീടെരിനുട്ടം സ്ഥലതരിനുട്ടം കൂടെരി പതണ

ലക്ഷേട്ടം രൂപ എനള്ള സട്ടംവരിധകാനതരികലയണ സര്ക്കെകാര് വരണകമേന്നകാണണ ആമുഖമേകായരി

എനരിക്കെണ  പറയകാനുള്ളതണ.   എകന്റെ  മേണ്ഡലതരില്  തകന്ന  ഒരകാള്  ഒകരക്കെര്  സ്ഥലട്ടം

തരകാകമേന്നണ പറഞരിട്ടുണണ.  ഒരു കസന്റെരിനണ  മേകാര്ക്കെറ്റണ കററ്റണ നകാലണ ലക്ഷേട്ടം രൂപയകാണണ.

ഒരു ലക്ഷേട്ടം രൂപ അകദ്ദേഹതരിനണ  കകകാടുതകാല് ഒകരക്കെര് സ്ഥലട്ടം കരിട്ടുട്ടം.   അവരികടെ

നമുക്കെണ ഈ ആളുകകള പുനരധരിവസരിപ്പെരിക്കെകാന് സകാധരികട്ടം.  എകന്റെ മേണ്ഡലതരികല

ചകാലരിയകാര്  പഞകായതരികല  മേയരിലകാടെരിയരില്  282  ആളുകളകാണണ  ഒരു  കര്യകാമ്പരില്
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കഴരിയുന്നതണ.    സസ്വന്തമേകായരി  വസ്പീടുട്ടം  സ്ഥലവട്ടം  ലഭര്യമേകാകകാകത  അവര്ക്കെണ  തരിരരിചണ

കപകാകകാന്  സകാധരിക്കെകാത  അവസ്ഥയകാണണ.  ഇക്കെകാരര്യങ്ങളരികലകാകക്കെ  ഒരു

സമേസ്പീപനമുണകാകണട്ടം.   ആശസ്വകാസ  പദ്ധതരിയകായരി  3800/-  രൂപ  നല്കുകമേന്നണ

ഗവണ്കമേന്റെണ പറഞ.  പരിന്നസ്പീടെണ അതണ  6200/-  രൂപയകാകണന്നണ പറഞ.  ഇതുമേകായരി

ബനകപ്പെടണ  ഞകാന്  ഒരു  മേസ്പീറ്റരിട്ടംഗണ  വരിളരിചകപ്പെകാള്   ഓകരകാന്നരിനുട്ടം  അകപക്ഷേ

നല്കണകമേന്നകാണണ  റവനല്യൂ ഉകദേര്യകാഗസ്ഥര് പറയുന്നതണ.   3800/-  രൂപയട്ടം  6200/-

രൂപയട്ടം  കവകവ്വകറ  അകപക്ഷേകള്  നല്കണകമേന്നകാണണ  പറഞതണ.   അതണ

എന്തരിനകാണണ?  ഇതരില് എഫക്ടഡകായ ആളുകള്ക്കെണ പതരിനകായരിരട്ടം രൂപ കകകാടുതകാല്

കപകാകര?  അതുകപകാകല  തകന്ന  വരികലജണ  ഓഫസ്പീസകറ  കഫകാകടകാ  കകാണരിക്കെണകമേന്നണ

പറയുന.   മേനുഷര്യര്  ജസ്പീവനുട്ടം  കകകാണണ  ഓടുകമ്പകാള്  അവകന്റെ  വസ്പീടെരികന്റെ  കഫകാകടകാ

എടുക്കെകാന് നരില്കകമേകാ?   ഈകയകാരു സട്ടംവരിധകാനട്ടം മേകാറ്റകണ?   വരികലജണ ഓഫസ്പീസര്

സകാക്ഷേര്യകപ്പെടുതരിയകാല്  ഈ  ദുരന്തതരില്കപ്പെടയകാളുകള്ക്കെണ,  കര്യകാമ്പുകളരില്

അകലങരില് ബന്ധുവസ്പീടരില് തകാമേസരികന്നവര്ക്കെണ സകാമ്പതരിക സഹകായട്ടം നല്കകണ?

ഇതരികനകാകക്കെ  നമ്മേകളലകാവരുട്ടം  ഒരുമേരിചണ  നരില്ക്കെണട്ടം.   വയനകാടരില്  ബകാണകാസുര

സകാഗര്  അണകക്കെടണ  രകാത്രരി  കപകടന്നണ  തുറന്നതുകകകാണകാണണ  ഏഴണ  പഞകായതരില്

ഒന്നരിചണ  കവള്ളട്ടം കയറരിയതണ  എന്നണ  ഇവരികടെ  പറഞ.   മുന്കകാലങ്ങളരിലുട്ടം  നമ്മുകടെ
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നകാടരില്  ഉരുള്കപ്പെകാടല്  ഉണകാകകാറുണണ.   ആ  ഉരുള്കപ്പെകാടലരില്  ആളുകള്

മേരണകപ്പെടെകാറുമുണണ.   മേലമ്പുഴ  ഡകാട്ടം  തുറന്നതുകകകാണകല  ഭകാരതപ്പുഴ  നരിറഞണ

കവരികഞകാഴുകരിയതണ.  കവകറ എവരികടെയകാണുള്ളതണ?  സകാധകാരണ കരുവകാരകണരിലുട്ടം

നരിലമ്പൂര് കമേഖലയരിലുട്ടം ഊര്ങ്ങകാടരിരരി കമേഖലയരിലുകമേകാകക്കെ ഉരുള്കപ്പെകാടലുണകാകകാറുണണ.

അതുകപകാകല  തകന്ന  കടരിപ്പെകാറയരില്  ഉരുള്കപ്പെകാടലുണകായരി.   അന്നണ  നമ്മേള്  ആ

ദുരന്തതരില് നരിനട്ടം ഒരു പകാഠവട്ടം പഠരിചരില.  ശക്തമേകായ മേഴ കപയ സമേയതണ ഈ

ആളുകകള  മേകാറ്റരിപകാര്പ്പെരിക്കെകാനുള്ള  ഒരു  സട്ടംവരിധകാനതരികലയണ  നമ്മേള്  വന്നരില.

അതകാണണ നമുക്കെണ പറ്റരിയ തകരകാറണ.  അതുകപകാകലതകന്ന നമ്മുകടെ വസ്പീഴ്ചകള് വസ്പീഴ്ചകളകായരി

തകന്ന  കകാണണട്ടം.   എലകാ  കകാരര്യങ്ങളുട്ടം  സട്ടംബനരിചണ  നമുകക്കെകാരു  പകാഠമേകാണരിതണ.

ഇതരില് രകാഷ്ട്രസ്പീയമേരില.   രകാഷ്ട്രസ്പീയമുകണകാ?    ബഹുമേകാനര്യനകായ മുഖര്യമേനരി പരിണറകായരി

വരിജയകന്റെ സര്ക്കെകാര് ആകണന്നണ ഇവരികടെ പലരുട്ടം പറഞ.  ഇകപ്പെകാള് നമ്മുകടെ ബകാപ്പെ

കകരളതരികല  പരിണറകായരിയകാണണ.   അതുകകകാണണ  എലകാവരുട്ടം  പരിണറകായരി

സര്ക്കെകാകരന്നണ  പറകയണരി  വരുട്ടം.   ഒരു  ഗവണ്കമേന്റെകല;  ഒരു  മുഖര്യമേനരിയകല;

മുഖര്യമേനരിയകല കചകയ്യണതണ.  ആ ഗവണ്കമേന്റെരികന നമുക്കെണ സകപ്പെകാര്ടണ കചയ്യകാനകല

സകാധരികകയുള.  നരിങ്ങള് അങ്ങകന പറയുന്നകലകാ,  പ്രതരിപക്ഷേകമേന്നണ പറയുന്നതണ

എന്തകാണണ?  ഇതരില്  എകന്തങരിലുട്ടം  പകാളരിചകളുകണങരില്  ചൂണരിക്കെകാണരിക്കെകണ;
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അപകാകതകളുകണങരില്  തരിരുതരികക്കെകാണണ  മുകന്നകാടണ  കപകാകകണ?   അവരികടെയകാണണ

നരിങ്ങള് ഈ ചര്ച കപകാസരിറ്റസ്പീവകായരി കകാകണണതണ.  കകരളതരില് മേലപ്പുറട്ടം ജരിലയരില്

80  ലക്ഷേട്ടം  രൂപ  സകാധനങ്ങള്  വകാങ്ങുന്നതരിനണ  കകകാടുത.   15  ലക്ഷേട്ടം  രൂപകയ

കചലവകായരിട്ടുള.   ബകാക്കെരികയകാകക്കെ  നകാട്ടുകകാര്,  സന്നദ്ധ  സട്ടംഘടെനകള്,  മേത

സട്ടംഘടെനകള്, രകാഷ്ട്രസ്പീയ പകാര്ടരികള് എലകാവരുമേകാണണ ദുരരിതകാശസ്വകാസ കര്യകാമ്പുകളരികലയണ

സകാധനങ്ങള്  എതരിചതണ.   അവസകാനട്ടം  എന്തകായരി;  കര്യകാമ്പണ  കഴരിഞകപ്പെകാള്

നരിങ്ങളുകടെ  കുറചണ  പകാര്ടരിക്കെകാര്  അതണ  ഏകറ്റടുതണ  വരികലജണ  ഓഫസ്പീസര്മേകാര്ക്കെണ

വരിതരണട്ടം  കചയ്യകാന്  ......  ഇകതകാനട്ടം  ശരരിയകായ  രകാഷ്ട്രസ്പീയമേല.   കര്യകാമ്പണ

പരിടെരികചടുകന്നതണ  ഒരു  രകാഷ്ട്രസ്പീയമേല.   അതണ  വരികലജണ  ഓഫസ്പീസര്മേകാര്/ഉകദേര്യകാഗസ്ഥര്

അര്ഹരകായ ആളുകള്ക്കെണ കകകാടുകകയകാണണ കവണതണ.  എന്തകാ ഞങ്ങള്ക്കെണ അവരികടെ

ഭൂരരിപക്ഷേമേരികല?   ഞങ്ങള്  ആളുകള്ക്കെണ  കകകാടുതരിട്ടുണകലകാ,   ഞങ്ങള്ക്കെണ  കുറചണ

ചരിഹ്നവട്ടം  കബകാര്ഡുട്ടം  വചണ  നടെന്നകാല്  മേതരികയകാ?   അങ്ങകനയല.   കക  മേറന്നണ

എലകാവരുട്ടം  ദുരരിതതരില്കപ്പെടയകാളുകകള  സഹകായരികകകയന്നതകാണണ.   ആ  ഒരു

മേകനകാഭകാവതരികലയണ  സരി.പരി.ഐ.  (എട്ടം)  വരണകമേന്നകാണണ  എനരിക്കെണ  നരിങ്ങകളകാടെണ

പറയകാനുള്ളതണ.   അലകാകത എലകാ കകാരര്യതരിലുട്ടം  രകാഷ്ട്രസ്പീയട്ടം കകാണലല.    ഇകപ്പെകാള്

ആളുകള്ക്കെണ  ഇകതകാകക്കെ  ചരിരരിയകാണണ.   നമ്മേകളക്കെകാളുട്ടം  ബുദ്ധരിയുട്ടം  വരിവരവട്ടം
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അവര്കകണന്നതണ  നരിങ്ങള്  മേനസരിലകാക്കെണട്ടം.  കര്യകാമ്പരില്നരിനള്ള   സകാധനങ്ങള്

വകാങ്ങുക, വരികലജണ ഓഫസ്പീസര് വകാങ്ങുക,  കസകാര് റമേരികന്റെ ചകാര്ജണ രണകാള് എടുകക,

അവരുകടെ  ഒസൗദേകാരര്യമേകായരി  സകാധനങ്ങള്  കകകാടുകന്നതുകപകാകല,  കപകാകുന്നവഴരിക്കെണ

ഇവരുകടെ വക കലകാറരിയരില്കകകാണവന്ന 50 കരികലകാ ഭക്ഷേണട്ടം കകകാടുകക,  എകന്തകാരു

ഏര്പ്പെകാടെകാണണ?  ഇങ്ങകനകയകാകക്കെ  കചയ്യകാന്  നകാണമുകണകാ?  അനധരികൃത

നരിര്മ്മേകാണങ്ങകളകറരിചണ  ബഹുമേകാനര്യനകായ  വരി.  എസണ.  അച്ചുതകാനന്ദന്  ഇവരികടെ

പ്രസട്ടംഗരിച്ചു.  അനധരികൃതമേകായ എലകാ കകടരിടെങ്ങളുട്ടം കറഗുലകകറസണ കചയണ  2017-ല്

നരിയമേട്ടം  പകാസകാക്കെരിയതണ  ഞങ്ങളുകടെ  ഗവണ്കമേന്റെല.   അതണ  കചയതണ  നരിങ്ങളുകടെ

ഗവണ്കമേന്റെകാകണന്ന  കകാരര്യട്ടം  മേനസരിലകാക്കെണട്ടം.   എലകാട്ടം  നരിങ്ങള്  പറയുട്ടം,  എലകാട്ടം

നരിങ്ങള്  തകന്ന  കചയ്യുകയുട്ടം  കചയ്യുട്ടം.   അനധരികൃത  കകടരിടെ  നരിര്മ്മേകാണങ്ങളുട്ടം

കുന്നരിടെരിചതുട്ടം  പകാടെട്ടം  നരികതരിയതുകമേലകാട്ടം  2017-ല്   കകഫനടെചണ  കറഗുലകകറസണ

കചയ്യകാന്   പറഞതണ   നരിങ്ങളകല?  ഇസൗ  ഗവണ്കമേന്റെകല?   നരിങ്ങള്   ഇതരില്

നരികന്നകാകക്കെ  പഠരിക്കെണട്ടം.  ആളുകകള  സഹകായരിക്കെകാന്  നകാകമേലകാട്ടം  ഒരുമേരിചണ

നരില്ക്കെണട്ടം.  അതുകപകാകല   കപ്രകാജക്ടുകള് നടെപ്പെരിലകാകകമ്പകാള് എട്ടം.എല്.എ.മേകാരുട്ടം

പഞകായതണ പ്രസരിഡനമേകാരുട്ടം റവനല്യൂ ഉകദേര്യകാഗസ്ഥരുമേകായരി ഏകകകാപനട്ടം ഉണകാകണട്ടം.

നകാടരില്  നടെകന്ന  കകാരര്യങ്ങള്    ആ  വകാര്ഡരികന്റെ  ജനപ്രതരിനരിധരികള്ക്കെണ  മേകാത്രകമേ
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അറരിയുകയുള.     ഒരു  നരികയകാജകമേണ്ഡലതരികല   വരിഷയങ്ങള്  പ്രസ്തുത

മേണ്ഡലതരികല  എട്ടം.എല്.എ.യുമേകായുട്ടം  പഞകായതണ  പ്രസരിഡനമേകായുട്ടം  മേറ്റണ

ജനപ്രതരിനരിധരികളുമേകായുട്ടം റവനല്യൂ ഉകദേര്യകാഗസ്ഥരുമേകായുട്ടം ബനകപ്പെട മേറ്റണ വകുപ്പുകളരികല

ഉകദേര്യകാഗസ്ഥരുമേകായുട്ടം ചര്ച കചയ കവണട്ടം കകാരര്യങ്ങള് നടെകതണതണ.

മേരി  .   സസ്പീക്കെര്: പ്ലസ്പീസണ.........കണ്ക്ലൂഡണ.

ശസ്പീ  .   പരി  .   കക  .   ബഷസ്പീര്: സര്, എകന്റെ മേണ്ഡലതരികല ഒരു പകാലട്ടം.  ഒരു കതകാണരി

അപകടെ ദുരന്തതരില്  എടണ കുടരികള്  മേരണകപ്പെടരിരുന.   2008-ല് അവരികടെ പുതരിയ

പകാലട്ടം  നരിര്മ്മേരിചതുട്ടം  ഒലരിച്ചുകപകായരി.  എകന്റെ  മേണ്ഡലതരില്  മേകാത്രമേല,  ജരിലയരിലുട്ടം

സട്ടംസ്ഥകാനതകമേകാകക്കെ  ഇതരതരിലുള്ള  ധകാരകാളട്ടം  നകാശനഷ്ടമുണകായരിട്ടുണണ.

ഇകതകാകക്കെ  യുദ്ധകകാലകാടെരിസ്ഥകാനതരില്  പുനര്നരിര്മ്മേരിക്കെണട്ടം.  ഇതരികലകാനട്ടം

രകാഷ്ട്രസ്പീയമേരില.  ഇതരികലലകാവരുട്ടം  ഒറ്റകക്കെടകായരി  നരിനകകകാണണ  എലകാവരിധതരിലുട്ടം

എലകാകപകരയുട്ടം സഹകായരിക്കെണട്ടം.  കലകാകതരികന്റെ വരിവരിധ ഭകാഗങ്ങളരില്  സകാകങതരിക

വരിദേഗ്ദ്ധരകായ  ധകാരകാളട്ടം  മേലയകാളരികളുണണ.   അവകര  വരിളരിച്ചുകൂടരി  അഭരിപ്രകായട്ടം

കചകാദേരിക്കെണട്ടം.  അലകാകത  കലകാക  കകരള  സഭ  വരിളരിച്ചുകൂടരി  പരിരരിഞരിടണ  കകാരര്യമേരില.

അതരതരിലുള്ള   സകാകങതരിക  വരിദേഗ്ദ്ധകരക്കൂടെരി  വരിളരിചണ   ചര്ച  കചയ്യണകമേന്നണ

അഭര്യര്തരികന. 
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ശസ്പീ  .    കറകാഷരി  അഗസരിന്:   സര്,  ബഹുമേകാനകപ്പെട   മുഖര്യമേനരി   സഭയരില്

സട്ടംസകാരരിചകപ്പെകാള്  ഇടുക്കെരി ജരില പരകാമേര്ശരിക്കെകപ്പെടരില. 

മേരി  .    സസ്പീക്കെര്:     ചര്ചയരില്  അങ്ങണ  സട്ടംസകാരരികകമ്പകാള് ഇതുസട്ടംബനരിചണ

പറയകാമേകലകാ? 

ശസ്പീ  .    കറകാഷരി അഗസരിന്: സര്, ഇടുക്കെരി ജരിലയരില് 56 മേരണട്ടം സട്ടംഭവരികകയുട്ടം

ധകാരകാളട്ടം  നകാശനഷ്ടങ്ങള്   സട്ടംഭവരികകയുട്ടം  കചയ.   ചര്ച  നടെകകമ്പകാള്

ബഹുമേകാനര്യനകായ  മുഖര്യമേനരി  ഇടുക്കെരി  ജരിലകയകറരിചണ  പരകാമേര്ശരിക്കെകാകത  കപകായതണ

ശരരിയകായരില.

മേരി  .    സസ്പീക്കെര്:   ആ  വരിഷയങ്ങള്  നമ്മേള്  ചര്ച  കചയകശഷട്ടം    എലകാ

അട്ടംഗങ്ങളുകടെയുട്ടം കയകാജരികപ്പെകാടുകൂടെരി റള് 275 പ്രകകാരട്ടം നടെപടെരികയടുകട്ടം. 

ശസ്പീ  .    കക  .    കൃഷ്ണന്കുടരി:  സര്,  ബഹുമേകാനകപ്പെട മുഖര്യമേനരി അവതരരിപ്പെരിച  ഇസൗ

പ്രകമേയകത  പരരിപൂര്ണമേകായരി  പരിന്തുണയകയകാണണ.  ഇത്രയുട്ടം  ധസ്പീരമേകായരി    ഇസൗ

വരിപതരികന  കനരരിടുന്നതരിനണ  കനതൃതസ്വട്ടം  നല്കരിയ  അകദ്ദേഹകത  എത്ര

അഭരിനന്ദരിചകാലുട്ടം  മേതരിയകാവരില.   കകാര്ഷരിക  കമേഖലയരികലതണ   ഉള്കപ്പെകടെ  പല

നഷ്ടങ്ങകള സട്ടംബനരിച്ചുട്ടം  ഇവരികടെ സൂചരിപ്പെരിച്ചു.   കകാര്ഷരിക കമേഖലയുകടെ നഷ്ടതരികന്റെ

കണകക്കെടുകന്നതരില്   ഒരു  നരിര്കദ്ദേശട്ടം   സഭയമുന്നരില്  കകകാണവരകാന്  ഞകാന്
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ആഗ്രഹരികന. കവള്ളകപ്പെകാക്കെട്ടം വന്നണ കനല്കൃഷരി മുഴുവന് നശരിചതണ കനരകാണണ.  ഈ

മേഴയുകടെ ഫലമേകായരി പകാലക്കെകാടെണ ജരിലയരില് മുഴുവന്  കനല്കചടെരികള്കട്ടം ഓലകരരിചരില്

എന്ന കരകാഗട്ടം വന്നരിട്ടുണണ.  അതരികന്റെ ഫലമേകായരി ഒരു കനനണരി എന്നല വയ്കക്കെകാല്

കപകാലുട്ടം അതരില് നരിനട്ടം കരിടരില.  ഒകരക്കെര് കൃഷരി നശരിചകാല്  57,000/-  രൂപ ഒരു

കര്ഷകനണ നഷ്ടട്ടം വരുട്ടം.   അതുകപകാകല  ഒരു ജകാതരിമേരട്ടം കകായണകമേങരില് 15 വര്ഷട്ടം

കഴരിയണട്ടം.  അതരികന്റെ  കചലവണ  കണകകൂടരിയകാല്,  ഒരു  ജകാതരിമേരട്ടം  നശരിചകാല്

കമേകാതട്ടം  30,000/-  രൂപ ഒരു കര്ഷകനണ നഷ്ടട്ടം വരുട്ടം.  കനല്ക്കൃഷരിക്കെകാരന് വരുന്ന

ആറണ മേകാസകത കചലവണ മുഴുവന് കകാണുന്നതണ ഇസൗ 57,000/- രൂപയരിലകാണണ.  അടുത

കൃഷരി എങ്ങകന ഇറകട്ടം;    ഇകപ്പെകാള് ഉണകായ കടെട്ടം  എഴുതരിതള്ളരിയകാല് കപകാലുട്ടം

അടുത കൃഷരികള്ള തുക ലഭരിക്കെകാതരിരുന്നകാല് അവര്ക്കെണ  എന്തണ  കചയ്യകാന് കഴരിയുട്ടം;

പനണണ  മേകാസകത  വരുമേകാനമേകാണണ  ഒരു  കൃഷരിക്കെകാരനണ  നഷ്ടമേകായരിരരികന്നതണ.

അവരുകടെ  കുടുട്ടംബട്ടം എങ്ങകന ജസ്പീവരികട്ടം.  എങ്ങകന അവകര സട്ടംരക്ഷേരിക്കെകാകമേന്നതണ

സട്ടംബനരിചണ  ഗസൗരവമേകായരി   ആകലകാചരിക്കെണട്ടം.  അതുകപകാകല

ദേസ്പീര്ഘകകാലകാടെരിസ്ഥകാനതരില്  കൃഷരി  കചയ്യുന്ന  നകാണര്യവരിളകളരില്  ഫട്ടംഗസണ  ബകാധ

ഉണകായരിരരികകയകാണണ.  ഇസൗ വരിവരട്ടം  ഞകാന് ബഹുമേകാനകപ്പെട കൃഷരി  വകുപ്പുമേനരികയ

വരിളരിച്ചു പറഞ. കുകറ മേരുനകകളകാകക്കെ പ്രകയകാഗരികചങരിലുട്ടം യകാകതകാരു രക്ഷേയുമേരില.
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എലകാട്ടം നശരിച്ചുകപകാകുകയകാണണ.  ഒരു നരിയനണവട്ടം സകാധര്യമേകാകകാത  രസ്പീതരിയരിലുള്ള

ഇസൗ ദുരന്തതരില് നരിനട്ടം എങ്ങകന കരകയറകാന് സകാധരികകമേന്നതരികന സട്ടംബനരിചണ

വളകര  ഗസൗരവമേകായരി  ആകലകാചരിക്കെണട്ടം.  ഇകലങരില്  നമ്മുകടെ  കകാര്ഷരിക  കമേഖല

തകര്ന്നണ  തരരിപ്പെണമേകാകുട്ടം.  ഇതരിനകാവശര്യമേകായ  ഫണണ  എങ്ങകന  കകണതകമേന്നണ

മുഖര്യമേനരി  ഇവരികടെ  കചകാദേരിച്ചു.   ആ  ഫണണ  കകണതകാനുള്ള  സട്ടംവരിധകാനങ്ങളരില്

അടെരിയന്തരമേകായരി  ഇടെകപടെണട്ടം.    World  Bank-കന സട്ടംബനരിചണ  പറഞകപ്പെകാള്

വരിട്ടുകപകായ ഒരു കകാരര്യട്ടം  ബഹുമേകാനകപ്പെട മുഖര്യമേനരിയുകടെ  ശദ്ധയരില് കകകാണവരകാന്

ഞകാന്  ആഗ്രഹരികന.  International  Fund  for  Agriculture  Development,

U.N..-കന്റെ  ഫണണ  തരകാനുള്ള  നരിര്കദ്ദേശമേകായരി  കകന്ദ്രഗവണ്കമേന്റെണ  തന.  സട്ടംസ്ഥകാന

ഗവണ്കമേന്റെണ അതരിനുള്ള കതണ കമേയണ  20-ാം തസ്പീയതരിക്കെകട്ടം   കകകാടുക്കെണകമേന്നതണ

ജൂണ് 08-ാം തസ്പീയതരി വകര നസ്പീടരി. ആ കകകാടുത റരികപ്പെകാര്ട്ടുകണങരില്, അതരില് എലകാ

ഘടെകങ്ങളുട്ടം   ഉള്കപ്പെടുതരി  അതരികലയണ  ശദ്ധ  കകന്ദ്രസ്പീകരരിചകാല്  യു.എന്.-കന്റെ  40

വര്ഷട്ടം പലരിശയരിലകാത  ഫണകാണണ കരിടകാന് കപകാകുന്നതണ.  അതരിനുള്ള കതണ കമേയണ

20-ാം  തസ്പീയതരിക്കെകട്ടം    കകകാടുക്കെണകമേന്നതണ   ജൂണ്  08-ാം  തസ്പീയതരി  വകര

നസ്പീടരിയരിട്ടുണണ..  ആ കതണ കകകാടുതരിട്ടുകണങരില് ഇകതലകാട്ടം ഉള്കപ്പെടുതരി അതണ ഒരു

പുതുക്കെരിയ  രൂപതരില്  കകകാടുക്കെകാനുള്ള  നരിര്കദ്ദേശട്ടം,   ബഹുമേകാനര്യരകായ



Uncorrected/Not for Publication 
71

കൃഷരിവകുപ്പുമേനരിയുട്ടം ധനകകാരര്യ വകുപ്പുമേനരിയുട്ടം പ്രകതര്യക തകാല്പ്പെരര്യകമേടുതകാല് ആ

തുക  ലഭരിക്കെകാനുള്ള സകാധര്യതയുണണ. നബകാര്ഡരികന്റെയുട്ടം മേറ്റണ ഏജന്സരികളുകടെയുട്ടം ഫണണ

സട്ടംബനരിച്ചുട്ടം പരരികശകാധരിക്കെകാവന്നതകാണണ. 

 വളകര പ്രധകാനകപ്പെട ഒനരണണ കകാരര്യങ്ങള് കൂടെരി  സൂചരിപ്പെരിക്കെകാന് ഉകദ്ദേശരികന.

പ്രകതര്യകരിച്ചുട്ടം  ഡകാമുകളുകടെ  സ്ഥരിതരി.  വലരിയ  ഡകാമുകള്  Dam  Safety  Authority

സ്ഥരിരമേകായരി  പരരികശകാധരിക്കെകാറുണണ.   പകക്ഷേ  കചറരിയ  ഡകാമുകളുട്ടം  കുളങ്ങളുകമേകാകക്കെ

കപകാടരികപ്പെകായരിട്ടുണണ.  അവ   ഇകപ്പെകാള്   ശരരിയകാക്കെരിയരികലങരില്  കസക്കെന്റെണ  കകകാപ്പെണ

കൃഷരിയരിറക്കെകാന് സകാധരിക്കെരില. ഡകാമേരികന്റെ  ജലവരിതരണതരിനുള്ള കനകാലുകള് മുഴുവന്

കപകാടരികപ്പെകായരി.   എകന്തങരിലുട്ടം  സഹകായട്ടം  കചയണ   കൃഷരി  കചയകാല്തകന്ന കൃഷരിക്കെണ

ആവശര്യമേകായ   ജലട്ടം  വരിതരണട്ടം  കചയ്യകാന്  സകാധരിക്കെകാത  സകാഹചരര്യമേകാണണ.

അടെരിയന്തരമേകായരി  കനകാലുകള്   റരികപ്പെയര്  കചയ്യകാനുള്ള  തുക  അനുവദേരിചരികലങരില്

കസക്കെന്റെണ  കകകാപ്പെണ   കൃഷരികചയ്യകാന്  സകാധരിക്കെകാത  അവസ്ഥയുണകാകുട്ടം.  ഡകാമുകളുകടെ

സരില്കവ തുറകന്നതുട്ടം  പുഴയരികല  ജലതരികന്റെ  അളവണ  കൂടുന്നതുട്ടം  സട്ടംബനരിചണ

സരിമുകലഷന്  സഡരി  നടെതരി  പരമേകാവധരി  പ്രളയനരിരപ്പെണ  വര്യക്തമേകായരി

കകാണതക്കെവരിധട്ടം  ഓകരകാ  പ്രകദേശതട്ടം  സ്ഥകാപരിക്കെണട്ടം.  ഡകാമുകളുകടെ  Emergency

Action  Plan,  Operation  and  Maintenance  Manual  എന്നരിവ അടെരിയന്തരമേകായരി
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ഉണകാക്കെണട്ടം.  ഇകപ്പെകാള്  ഉകണകാകയന്നണ  എനരിക്കെറരിയരില.  അതുണകായരിരുനകവങരില്

നമുക്കെണ ഇങ്ങകനകയകാരു അപകടെട്ടം വരരിലകായരിരുന.  അതരിലകാത ഡകാമുകളരില്  അതണ

നടെപ്പെകാകന്നതരിനുള്ള നടെപടെരിയുണകാകണട്ടം.  സമേഗ്രമേകായ റരിസര്കവകായര് പരരിപകാലനട്ടം;

വരള്ചയുട്ടം  കവള്ളകപ്പെകാക്കെവട്ടം കനരരിടെകാനുള്ള രസ്പീതരിയരില് കവണട്ടം  ഇതണ കകകകകാരര്യട്ടം

കചകയ്യണതണ.   അതരിനകായരി  നകാഷണല്  കകഹകഡകാളരികണ  കപ്രകാജക്ടണ   (NHP)

പ്രകയകാജനകപ്പെടുതണട്ടം.  അതരിനുകവണരി  82  കകകാടെരി  രൂപ  കകന്ദ്രഗവണ്കമേന്റെണ

അനുവദേരിചരിട്ടുണണ.   ആ തുക പരമേകാവധരി ഉപകയകാഗകപ്പെടുതണട്ടം.  ഇത്ര മേഴകപയകാല്

ഓകരകാ ഡകാമുകളരില് എത്ര  ജലകമേതട്ടം,  അതണ  എകപ്പെകാള് തുറക്കെണകമേനള്ളതരികന്റെ

കൃതര്യമേകായ  കണക്കെണ  കണപരിടെരിക്കെകാന്  സകാധരികട്ടം.      ജലകസചനതരിനുട്ടം

കകവദേത്യുതരികട്ടം മേകാത്രമേകാണണ നകാട്ടം ഇകപ്പെകാള് ഡകാട്ടം നരിര്മ്മേരികന്നതണ. ഭകാവരിയരില് ഡകാമുകള്

നരിര്മ്മേരികകമ്പകാള്,  ആയതണ  കവള്ളകപ്പെകാക്കെതരിനുട്ടം  കൂടെരി  സഹകായകരമേകാകുന്ന

രസ്പീതരിയരില്  നരിര്മ്മേരിക്കെണട്ടം.  തൃശ്ശൂരരികല  ചകാലകടെരിപ്പുഴയരില്

കവള്ളകപ്പെകാക്കെമുണകാകുന്നതരിനണ ഏറ്റവട്ടം പ്രധകാന കകാരണട്ടം  കുരരിയകാര്കുടരിപ്പുഴയരില് ജലട്ടം

കൂടുതല്  വന്നതകാണണ.   ആ  കുരരിയകാര്കുടരിയരില്  ഒരു  ഡകാട്ടം  നരിര്മ്മേരിചകാല്

കവള്ളകപ്പെകാക്കെകത  നരിയനരിക്കെകാട്ടം;  ഇലകരിസരിറ്റരി  ഉല്പകാദേരിപ്പെരിക്കെകാട്ടം;  പകാലക്കെകാടുള്ള

വരള്ച  ബകാധരിത  പ്രകദേശതണ  ജലകസചനതരിനുട്ടം  ഉപകയകാഗരിക്കെകാട്ടം.   ഇസൗ  മൂന്നണ
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കകാരര്യങ്ങളുട്ടം ആകലകാചരിച്ചുകകകാണള്ള ഡകാട്ടം നരിര്മ്മേകാണ രസ്പീതരിയകാണകാവശര്യട്ടം.  ഇകപ്പെകാള്

ജലകസചനതരികനകാ കകവദേത്യുതരി ഉല്പകാദേതരികനകാ ആണണ ഡകാട്ടം നരിര്മ്മേരികന്നതണ.  ഇസൗ

മൂന്നണ  ആവശര്യങ്ങളുട്ടം  നരിറകവറന്ന  രസ്പീതരിലുള്ള  ഡകാട്ടം  നരിര്മ്മേകാണമേകാണണ  ഇനരി  നകാട്ടം

ആകലകാചരികക്കെണതണ. 

പുതരിയ  ദേസ്പീര്ഘകകാല  പദ്ധതരികള്,  കറകാഡണ  നരിര്മ്മേകാണതരിനണ   ശകാസ്ത്രസ്പീയമേകായ

പുതരിയ സകാകങതരികവരിദേര്യ  എന്നരിവ ഉപകയകാഗരിക്കെണട്ടം.  ഇകപ്പെകാഴുട്ടം  പഴയകകാലതള്ള

സകാകങതരികവരിദേര്യയകാണണ  നകാട്ടം  ഉപകയകാഗരികന്നതണ.    കകന്ദ്രഗവണ്കമേന്റെണ  പുതരിയ

കകകാണ്കസ്പീറ്റണ കറകാഡുകളകാണണ  ഇകപ്പെകാള് ഏറ്റവട്ടം കൂടുതല് ഉപകയകാഗരികന്നതണ.  ഇവരികടെ

മേഴ  കൂടുതലുള്ള  സകാഹചരര്യമേകായതരിനകാല്  ഇതരട്ടം  കകകാണ്കസ്പീറ്റണ  കറകാഡുകള്

നരിര്മ്മേരികന്നതകായരിരരികട്ടം  ഉചരിതട്ടം.    കുറചണ  കചലവണ  കൂടെരിയകാലുട്ടം  ദേസ്പീര്ഘകകാലട്ടം

നരിലനരില്കന്നവയകാണരിതണ.  മേണണ  പരരികശകാധനകയകാ  മേണരികന്റെ  ഘടെനകയകാ

കനകാക്കെകാകതയകാണണ  ബഹുനരില കകടരിടെങ്ങള് നരിര്മ്മേരികന്നതണ.   അതരിനുള്ള നടെപടെരി

സസ്വസ്പീകരരിക്കെണട്ടം.   സമേയമേരിലകാതതുകകാരണട്ടം  ഞകാന്  ദേസ്പീര്ഘരിപ്പെരികന്നരില.   ഞകാന്

കനരകത സൂചരിപ്പെരിചതുകപകാകല, കൃഷരി നരിലനരിര്തണകമേങരില് വലരിയ രസ്പീതരിയരിലുള്ള

ഇടെകപടെല്  സര്ക്കെകാരരികന്റെ  ഭകാഗതനരിനണകാകണട്ടം.   ഏകതലകാട്ടം  സഹകായട്ടം

എവരികടെനരികന്നലകാട്ടം  കരിട്ടുകമേകാ  അതണ  കനകാക്കെരിയരിടണ  കചയരികലങരില്  അടുത  കൃഷരി
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ഇറക്കെകാന്,  പ്രകതര്യകരിച്ചുട്ടം  പകാലക്കെകാടെണ  ജരിലയരില്  കൃഷരിയരിറക്കെകാകന  പറ്റകാത  ഒരു

സ്ഥരിതരിയരിലകാണണ  നരില്കന്നതണ.   സഹകായട്ടം  ലഭരിചരികലങരില്  കൃഷരിക്കെകാരന്

ആത്മഹതര്യ കചയ്യുകമേന്ന നരിലയകാണുള്ളതണ.  ഓകരകാ കുടുട്ടംബങ്ങകള കനകാക്കെരിയകപ്പെകാള്

അവരുകടെ കുടുട്ടംബട്ടം കുടരികളുകടെ വരിദേര്യകാഭര്യകാസവട്ടം മേറകമേലകാട്ടം നടെതന്നതണ   കൃഷരികയ

ആശയരിചകാണണ.  അതുകകകാണണ   ഗവണ്കമേന്റെണ  ആ  തരതരിലുള്ള  ഇടെകപടെലുകള്

നടെതണകമേന്നണ  അഭര്യര്തരികകയകാണണ.  മുഖര്യമേനരി  അവതരരിപ്പെരിച   പ്രകമേയതരിനണ

എലകാ പരിന്തുണയുട്ടം നല്കുന.

ശസ്പീ  .    കക  .    എട്ടം  .    മേകാണരി:  സര്,  നമ്മുകടെ സട്ടംസ്ഥകാനട്ടം അഭരിമുഖസ്പീകരരിച,  ഏറ്റവട്ടം

വലരിയ  വരിനകാശട്ടം  വരുതരിവച  ഒരു  പ്രളയമേകാണണ    സട്ടംസ്ഥകാനതണകായതണ.

ഇതരിനരിടെയരില്  സമേകാശസ്വകാസമേകായരിട്ടുള്ളതണ  വരിവരിധ  സന്നദ്ധ  സട്ടംഘടെനകള്,  മേത,

സകാമൂഹരിക,  രകാഷ്ട്രസ്പീയ  സട്ടംഘടെനകള്  എനകവണ  കകരള  ജനതകയകാന്നകാകക   ആ

ദുരരിതകാശസ്വകാസ  പ്രവര്തനങ്ങള്   ഏകറ്റടുത  എന്നതകാണണ.  പകക്ഷേ  ഇസൗ

പ്രളയകക്കെടുതരിയരില്  സട്ടംസ്ഥകാനതണ  1,35,454  ഏക്കെര്  സ്ഥലകത  കൃഷരി  മുഴുവന്

നഷ്ടകപ്പെടുകയുണകായരി.  ഒരു കകാലതട്ടം ഉണകാകകാത ഭസ്പീമേമേകായ നഷ്ടമേകാണണ കകാര്ഷരിക

കമേഖലയണ  ഉണകായരിരരികന്നതണ.    25,000  കഹക്ടര്  കനല്കൃഷരി  മുഴുവനുട്ടം  നശരിച്ചു.

പകക്ഷേ  കര്ഷകകര  സഹകായരിക്കെകാന്,  കകകയയചണ   സഹകായരിക്കെകാന്  ഗവണ്കമേന്റെണ
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ഒസൗദേകാരര്യ  മേകനകാഭകാവകതകാടുകൂടെരി  ഇകപ്പെകാള്  നടെപടെരികള്  സസ്വസ്പീകരരിക്കെണട്ടം,  ഏറ്റവട്ടം

വലരിയ ആവശര്യമേകാണണ.  അകലങരില് നമ്മുകടെ നകാടരികല ഒരു വലരിയ സമ്പദേണ വര്യവസ്ഥ

തകന്ന  തകരകാന്  കപകാവകയകാണണ.  ഇടുക്കെരിയരില്  തകന്ന  278  സ്ഥലതണ

ഉരുള്കപകാടരികയന്നകാണണ കണക്കെണ.  1800-കലകറ സ്ഥലതണ ഇടുക്കെരിയരില് മേണരിടെരിചരില്

ഉണകായരി.  ഇടുക്കെരിയരികലയള്ള  കറകാഡുകള് മുഴുവന് തകര്ന.  അവരികടെയണ  കപകാകകാന്

സകാധരികകയരില.  അതരികന്റെ  വരിവരങ്ങള്  ശസ്പീ.  കറകാഷരി  അഗസരിന്  ഇവരികടെ

വരിവരരികകമേന്നണ  ഞകാന്  വരിശസ്വസരികകയകാണണ.  70,000  വസ്പീടുകകളങരിലുട്ടം

വകാസകയകാഗര്യമേകാക്കെരി  തസ്പീര്കക്കെണതകായരിട്ടുണണ.  ഇതരികനലകാട്ടം  യുദ്ധകകാല

പരരിതസ്ഥരിതരിയരികലന്ന നരിലയണ  പ്രവര്തനങ്ങള് ആരട്ടംഭരികക്കെണരിയരിരരികന. വസ്പീടെണ

കപകായവര്കക്കെലകാട്ടം വസ്പീടെണ  വചണ  കകകാടുക്കെണട്ടം,  വസ്പീടുട്ടം  സ്ഥലവട്ടം നഷ്ടകപ്പെടവര് തകന്ന

മൂവകായരിരതരികലകറയുണണ.  കകാര്ഷരിക  കമേഖലയരികല  എലകാ  കൃഷരികളുട്ടം,   കതയരില,

കകാപ്പെരി,  ഏലട്ടം,  കുരുമുളകണ,  റബ്ബര്,  വകാഴ,  പചക്കെറരികൃഷരി,  മേതര്യകൃഷരി എന്നരിവകയലകാട്ടം

പ്രളയതരില്  നശരിച്ചുകപകായരി.  കൃഷരി  നകാശട്ടം  സട്ടംഭവരിച  എലകാ  കര്ഷകര്കട്ടം

പൂര്ണമേകായ നഷ്ടപരരിഹകാരട്ടം കകകാടുക്കെകാന് ഗവണ്കമേന്റെണ തയ്യകാറകാകണട്ടം. ബഹുമേകാനകപ്പെട

മുഖര്യമേനരിയുകടെ ശദ്ധയരികലയണ കകാര്ഷരിക കടെങ്ങള് മേകാത്രമേല, കര്ഷകര്  എടുതരിട്ടുള്ള

കടെങ്ങള്   എഴുതരിതള്ളണട്ടം.   എത്ര  പ്രയകാസമുകണങരിലുട്ടം   അതണ  മുഴുവന്
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എഴുതരിതള്ളണട്ടം.   പുനരുദ്ധകാരണതരിനണ  ദേസ്പീര്ഘകകാല  പലരിശ,  പലരിശ  രഹരിത

വകായകള്  നമുക്കെണ  അനുവദേരിക്കെണട്ടം.  അതകാണണ  പുനരുദ്ധകാരണതരിനണ  ഏറ്റവട്ടം

ആവശര്യമേകായരിട്ടുള്ളതണ.  കൃഷരിയരില്നരിനട്ടം  വരുമേകാനട്ടം  ലഭരികട്ടംവകര  ആറണ

മേകാസകതയ്കക്കെങരിലുട്ടം  പകാവകപ്പെട ജനങ്ങള്ക്കെണ ഉപജസ്പീവന അലവന്സണ നല്കണട്ടം.

അതരിവൃഷ്ടരിയകാണണ ദുരന്തതരിനണ കകാരണകമേങരിലുട്ടം കകാരര്യക്ഷേമേമേകായ ഡകാട്ടം മേകാകനജുകമേന്റെണ

ഉണകായരിരുനകവങരില്  പ്രളയകക്കെടുതരിയുകടെ  രൂക്ഷേത  കുറയവകാന്  കഴരിയുമേകായരിരുന.

കചറുകതകാണരി,  ഇടെമേലയകാര്,  കലകാവര്  കപരരിയകാര്,  കലകാര്കുടരി,  ഭൂതതകാന്കകടണ,

കപകാന്മുടെരി,  മേകാട്ടുകപടരി,  കചങ്കുളട്ടം  തുടെങ്ങരിയ  എലകാ  ഡകാമുകളുട്ടം  കൂടകതകാകടെ

തുറനവരിടുകയുണകായരി  എന്നതകാണണ   പ്രളയ  ദുരരിതതരികന്റെ  പ്രധകാന

കകാരണങ്ങളരികലകാന്നണ.  ഇതരില്  ഗവണ്കമേന്റെണ  തര്ക്കെരികകകയകാനട്ടം  കവണ.

ഗവണ്കമേന്റെണ നസുപ്രസ്പീട്ടംകകകാടെതരിയരില് കകകാടുതരിട്ടുള്ള അഫരിഡവരിറ്റരില് മുലകപ്പെരരിയകാര്

ഡകാട്ടം  144  അടെരിവകര  ഉയര്നകവന്നണ  റരികപ്പെകാര്ട്ടുകണന്നണ  പറഞരിട്ടുണണ.  അകപ്പെകാള്

ഇതരിനരിടെയരില്  എന്തുകകകാണണ  ഗവണ്കമേന്റെണ  ഇടെകപടരില,  ശക്തമേകായരി  ഇടെകപടരില,

ഗവകണ്മെന്റെണ  ഇടെകപകടെണതലകായരിരുന്നരികല?  അങ്ങകന   ഇടെകപ്പെടരിരുനകവങരില്

നമുക്കെണ ഇത്രയുട്ടം നകാശനഷ്ടട്ടം ഉണകാകുകയരിലകായരിരുന.  ഒന്നരിചണ തുറനവരിടെകാകത ഘടട്ടം

ഘടമേകായരി ഷടറുകള് തുറകക്കെണതകായരിരുന.  ഓഗസണ  15-ാം തസ്പീയതരി അര്ദ്ധരകാത്രരി
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2.40-നണ  മുലകപ്പെരരിയകാറരികന്റെ  13  ഷടറുകളുട്ടം  തുറന്നതകാണണ  ഇടുക്കെരിയരികലയണ  മുഴുവന്

കവള്ളവകമേകാഴുകരികയതകാന് കകാരണമേകായതണ. ആ നരിലയണ ഡകാമുകള് തുറന്നണ വരിടതകാണണ

വലരികയകാരു  ദുരന്തതരിനണ  കകാരണമേകാക്കെരിയകതനള്ളതണ  നരികഷധരിക്കെകാനകാകുകമേകാ?

പമ്പയരില്  9  ഡകാമുകള്  ഒന്നരിചണ  തുറന.   ഇടുക്കെരി,  എറണകാകുളട്ടം  ജരിലകളരികല  11

ഡകാമുകള് ഒന്നരിചണ തുറന.  ചകാലകടെരിയരികല  6  ഡകാമുകള് ഒന്നരിചണ തുറന.  ഇകതലകാട്ടം

ഒന്നരിചണ  തുറനവരിടുകയകാണുണകായതണ. ഇതരിനണ  ഗവണ്കമേന്റെണ  ഉതരവകാദേരിയകാണണ.

ഗവണ്കമേന്റെണ തസ്പീര്ചയകായുട്ടം ജനങ്ങകളകാടെണ മേകാപ്പെണ പറകയണതകാണണ.   ഡകാട്ടം മേകാകനജുകമേന്റെണ

യകാകതകാരു  തതസ്വദേസ്പീക്ഷേയുമേരിലകാകത  ഇസൗ  നരിലയരില്  പ്രവര്തരിചതരികന്റെ

ഫലമേകായരിട്ടുണകായതകാണണ ഈ കവള്ളകപ്പെകാക്കെട്ടം. കതകാടപ്പെള്ളരി സരില്കവയരില്ക്കൂടെരിയകാണണ

കവള്ളട്ടം  ഒലരിചണ  കടെലരികലയണ  കപകാകകണതണ.    നരിര്ഭകാഗര്യവശകാല്  സരില്കവ

തുറകന്നങരിലുട്ടം  അതരില്ക്കൂടെരി  കവള്ളട്ടം  ഒഴുകരിയരില.  ചകാനലുകളരില്  മേണടെരിഞ

കരിടെകന്നതുകകകാണണ  കവള്ളട്ടം  ഒഴുകരികപകാകുന്നരില.  അതുകകകാണണ  ആദേര്യട്ടം   ഇസൗ

അടെരിഞകരിടെകന്ന  മേകണലകാട്ടം  എടുതമേകാറ്റരി  കവള്ളകമേകാഴുക്കെണ  സുഗമേമേകാക്കെണട്ടം.

മുലകപ്പെരരിയകാര് ജലനരിരപ്പെണ  144  അടെരിയരികലയണ ഉയര്ന.  തമേരിഴണ നകാടെരികന്റെ തകാല്പ്പെരര്യട്ടം

അവര്  സട്ടംരക്ഷേരിച്ചു.  നമ്മുകടെ  തകാല്പ്പെരര്യട്ടം,  അതരികനതരികര  കകരളട്ടം  ശക്തമേകായരി

ഇടെകപടരികലനള്ളതകാണണ ഗവണ്കമേന്റെരികന്റെ ഏറ്റവട്ടം പ്രധകാനകപ്പെട  കൃതര്യവരികലകാപമേകായരി
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ഞകാന്  കകാണുന്നതണ.  നമ്മുകടെ  സട്ടംസ്ഥകാനതണ  379  കകന്ദ്രങ്ങളരില്  early  warning

system  സ്ഥകാപരിചരിട്ടുണണ.  ഗവണ്കമേന്റെരിനണ  കവണ  സമേയതണ  റരികപ്പെകാര്ട്ടുകള്

സമേര്പ്പെരിക്കെകാതതുകകകാണട്ടം  റരിപ്പെകയഴണ നടെതകാതതുകകകാണട്ടം 289 ഇന്സകലഷന്സണ

പ്രവര്തന  രഹരിതമേകായരി  കരിടെകകയകാകണന്നണ  സരി&എ.ജരി.  തകന്ന  റരികപ്പെകാര്ടരില്

കുറ്റകപ്പെടുതരിയരിട്ടുണണ.  മേകറ്റകാരു  കകാരര്യട്ടം,  ശകാസ്ത്രസ്പീയമേകായ  പഠനട്ടം  നടെതരിയകശഷകമേ

ഇങ്ങകനയുള്ള  കകാരര്യങ്ങകള  സട്ടംബനരിചരിടെകതകാളട്ടം  അന്തരിമേ  തസ്പീരുമേകാനട്ടം

ഉണകാകൂകവന്നണ ഗവണ്കമേന്റെണ പറഞരിരരികന്നതണ  ഒരു ആശസ്വകാസകരമേകായ  കകാരര്യമേകാണണ.

ഉരുള്കപകാടല് ഉണകായ പ്രകദേശതട്ടം സമേസ്പീപ പ്രകദേശങ്ങളരിലുട്ടം യകാകതകാരു നരിര്മ്മേകാണ

പ്രവര്തനവട്ടം  നടെതവകാന്  പകാടെരില.  അങ്ങകനകയങരില്  ഇടുക്കെരിയരില്  ഇനരികയകാരു

പ്രവര്തനവട്ടം  നടെതകാന്  കഴരിയുകയരില.   ചസ്പീഫണ  കസകടറരി  ഇറക്കെരിയ  ഒരു

സര്കലറകാണണ,  അവരികടെ  ഒരു  നരിര്മ്മേകാണ  പ്രവര്തനവട്ടം  നടെതകാന്  പകാടെരില.

ഇങ്ങകന  കര്ഷകകര  കദ്രകാഹരിക്കെരുതണ.  കസ്തൂരരിരട്ടംഗന്  റരികപ്പെകാര്ടരികല  9-ാം

ഖണ്ഡരികയരില്  പറയുന്നതണ  ഇതരട്ടം  പ്രകദേശങ്ങളരില്  20,000  സസ്വയര്  മേസ്പീറ്റര്

വരിസ്തൃതരിയരില് കൂടുതലുള്ള കകടരിടെങ്ങള് മേകാത്രമേകാണണ നരികരകാധരിചരിട്ടുളളതണ. അലകാകത ആ

കമേഖലയരികല  മുഴുവന്  നരിര്മ്മേകാണ  പ്രവര്തനങ്ങളുട്ടം  നരികരകാധരിക്കെകാന്  പറകയരില.

പകക്ഷേ പ്രളയ ദുരന്തതരില് മുഖര്യമേനരിയുകടെ ഫണരികലയണ കരിട്ടുന്ന തുകകള് പ്രകതര്യകട്ടം



Uncorrected/Not for Publication 
79

അക്കെസൗണരില്  സൂക്ഷേരിക്കെണകമേന്നണ   കകഹകക്കെകാടെതരി  തകന്ന  നരിരസ്പീക്ഷേരിചരിട്ടുള്ള

സകാഹചരര്യതരില് നമുക്കെണ മുഖര്യമേനരിയുകടെ ദുരരിതകാശസ്വകാസ ഫണണ എന്നതരിനുപകരട്ടം ഒരു

പ്രകതര്യക  അക്കെസൗണരില്  ഇസൗ  രൂപ  കകകാടുക്കെണട്ടം.   ഓഖരി  ഫണണ  സര്ക്കെകാര്

കണക്കെനുസരരിചണ 111 കകകാടെരി രൂപ കരിടരി. കചലവഴരിചതണ 65 കകകാടെരി രൂപകയയുള. ആ

അനുഭവട്ടം  ഇതരിനണ  ഉണകാകകാന്  പകാടെരില.  കരിട്ടുന്ന  തുക  മുഴുവന്  ദുരരിതകാശസ്വകാസ

പ്രവര്തനതരിനകായരി കചലവഴരിക്കെണകമേന്നണ  മേകാത്രട്ടം പറഞകകകാണണ  ഞകാന് എകന്റെ

വകാകകള് ഉപസട്ടംഹരരികകയകാണണ. 

ശസ്പീ  .    കതകാമേസണ  ചകാണരി:  സര്,  ശസ്പീ.  കക.  എട്ടം.  മേകാണരി  ഇവരികടെ  ഒരു കകാരര്യട്ടം

സമ്മേതരിച്ചു.  ഇടുക്കെരിയരില്തകന്ന  285  ഉരുള്കപകാടരികയന്നണ  അകദ്ദേഹട്ടം  പറഞ.

ഡകാമേരില്നരിന്നണ വരുന്ന കവള്ളട്ടം തുറനവരിടകാല് ഒരു മേരിനരിറ്റരില്  എത്രയകായരിരട്ടം  cubic

മേസ്പീറ്റര്  കവള്ളട്ടം  കപകാകുകമേന്നണ  ഒരു  കണകണണ.  അതണ  നമുക്കെണ  കണപരിടെരിക്കെകാട്ടം.

ഉരുള്കപകാടരിയകാല് എത്ര ആയരിരട്ടം കകകാടെരി cubic മേസ്പീറ്റര്  ജലമേകാണണ വരുന്നകതനള്ളതണ

സസ്വര്ഗ്ഗതരികല  കകദേവതരിനുമേകാത്രകമേ  അറരിയതള.  ഭൂമേരിയരികല  ഒരു  മേനുഷര്യനുട്ടം

അതറരിയതരില.  കുടനകാടരില് ഞകാന് ഒരുപകാടെണ കവള്ളകപ്പെകാക്കെട്ടം കണവനകാണണ.  പകക്ഷേ

എകന്റെ വസ്പീടെരിനകതരികപ്പെകാള് ഒന്നരയടെരി കചളരിയുണണ. ഇസൗ കചളരികവള്ളട്ടം എവരികടെനരിന്നണ

വന്നതകാണണ.  ഡകാമേരില്നരിനട്ടം  വരുന്ന  കവള്ളട്ടം  കണനസ്പീര്കപകാകലയകാണരിരരികന്നതണ.
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ഇത്രയുട്ടം കചളരി അടെരിഞകൂടെണകമേങരില് എത്ര ആയരിരക്കെണക്കെരിനണ ഉരുളുകള് നമ്മേള്

അറരിഞട്ടം അറരിയകാതതുമേകായരി കപകാടരിക്കെകാണുട്ടം.  ഞങ്ങള്ക്കെണ ഒരു സകന്തകാഷട്ടം ഉണണ;

അടുത  പ്രകാവശര്യട്ടം  കൃഷരിക്കെണ  വളട്ടം  ഇടെണ.  അതുകപകാകല  പകാടെതണ  ഒന്നരയടെരി

ഘനതരില്  മേലയരികല  നല  വളക്കൂറുള്ള  മേണണ  വന്നണ  അടെരിഞരിട്ടുണണ.   എനരിക്കെണ

മുഖര്യമേനരികയകാടെണ  പറയകാനുള്ളതണ,  10,000/-രൂപ  ഓകരകാ  കുടുട്ടംബതരിനുട്ടം

കകകാടുകകമേന്നണ  അങ്ങണ  ഒരു  പ്രസ്തകാവന  നടെതരി.   ആളുകളുകടെ  പ്രഷര്  250

ബരി.പരി.യരില് നരിന്നണ  120 ബരി.പരി.യരികലയണ  തകാഴ.  അതുകകകാണണ എത്രയുട്ടം കവഗട്ടം ആ

തുകകയകാന്നണ  കരിടരിയകാല്  നലതകായരിരുന.   ഞങ്ങള്  കനരരിട  കചകാദേര്യതരില്

ഒന്നകായരിരുന  അതണ.  ഞങ്ങള്  വസ്പീടരികലയണ  കചന്നകാല്  ഉടുതുണരിയണ  മേറുതുണരിയരില,

പകാത്രങ്ങകളലകാട്ടം  ഒഴുകരികപ്പെകായരി,  വസ്പീടരില്  ഒനമേരില.  എങ്ങകന  എവരിടുന്നണ  തുടെങ്ങുട്ടം.

പകാവകപ്പെടവരകായ  അവര്ക്കെണ  രണകാഴ്ച  പരിടെരിച്ചുനരില്ക്കെകാന്   ഒരകാശസ്വകാസമേകായരിരുന

അങ്ങയുകടെ  വകാകകള്.  അതണ  എത്രയുട്ടം  കവഗട്ടം  ഒന്നണ  നടെപ്പെരിലകാക്കെണട്ടം.

കുടനകാടെരികനകറരിചണ  എനരിക്കെണ  പറയകാനുള്ളതണ,  എലകായരിടെതനരിനട്ടം  കവള്ളട്ടം

ഇറങ്ങരികപ്പെകായരി,  കുടനകാടരില്  ആയരിരക്കെണക്കെരിനണ  വസ്പീടുകള്  ഇകപ്പെകാഴുട്ടം

കവള്ളതരിലകാണണ.  കകാരണട്ടം ആറ്റരികല ജലനരിരപ്പുട്ടം പകാടെകത ജലനരിരപ്പുട്ടം തമ്മേരില്  3

അടെരി  വര്യതര്യകാസമുണണ.  പകാടെതണ  എത്രയുട്ടം  കവഗട്ടം   കമേകാകടകാറുകള്  കകവന്റെണ  കചയണ
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അകലങരില്  പമ്പണ  കസറകള്  വകാങ്ങരിച്ചുകകകാടുതണ  പകാടെതനരിനട്ടം  കവള്ളട്ടം

അടെരിക്കെകാകത....   എനരികകതകാനന്നതണ  കകരളതരില്  ആലപ്പുഴയരികല

കര്യകാമ്പുകളരിലകാണണ  ഏറ്റവട്ടം  കൂടുതല് ആളുകള്  വസരികന്നതണ.    അവര്  വസ്പീടരികലയണ

കപകാവകയരില.  ഞകാന്  പലകരയുട്ടം  കര്യകാമ്പരില്നരിനട്ടം  വസ്പീടരികലയണ  കകകാണവരകാന്

കബകാടരില് കപകായരി.  പകക്ഷേ വസ്പീടരില് കയറകാനുട്ടം കരിടെക്കെകാനുട്ടം കഴരിയകാതതരിനകാല് ആ

കബകാടരില്തകന്ന  അവര്  തരിരരിച്ചുവന.  അതുകകകാണണ   കുടനകാടരികല

പകാടെകശഖരങ്ങളരിലുള്ള  കവള്ളതരില്  മുങ്ങരിക്കെരിടെകന്ന  വസ്പീടുകകള  സട്ടംരക്ഷേരിക്കെകാന്

അടെരിയന്തര  നടെപടെരിയുട്ടം  പ്രകതര്യകമേകായ  നരിര്കദ്ദേശവട്ടം  നല്കണകമേന്നണ  ഞകാന്

അഭര്യര്തരികകയകാണണ.  100  കണക്കെരിനണ  വസ്പീടുകള്  കുടനകാടരില്

വകാസകയകാഗര്യമേലകാതകായരി.  വകാസകയകാഗര്യമേലകാത  വസ്പീടുകള്,   എലകാകപരുകടെയുട്ടം

വസ്പീടുകകളകാനട്ടം കപകായരിടരില.  അവരികടെ  ബലമുള്ള വസ്പീടുകളുട്ടം കകകാണ്കസ്പീറള്ള വസ്പീടുകളുട്ടം

ഉണകായരിരുന. പകക്ഷേ 100 കണക്കെരിനണ വസ്പീടുകള് വകാസകയകാഗര്യമേല.   അവര് തരിരരിച്ചു

കചന്നകാല്  അവര്ക്കെണ  കരിടെക്കെകാനുള്ള  ഒരു  സട്ടംവരിധകാനട്ടം   അടെരിയന്തരമേകായരി

നടെപ്പെരിലകാക്കെണട്ടം. അതണ എങ്ങകനയകാണണ  നടെപ്പെരിലകാകന്നകതന്നണ എനരിക്കെണ അറരിയരില.

മുഖര്യമേനരികയ അകകഡസ്വസ്കചയ്യകാന് വരിദേഗ്ദ്ധനകാരുട്ടം വരിദേഗ്ദ്ധ സമേരിതരിയുമുണണ, അങ്ങയുകടെ

ഒരു ഇടെകപടെല് പ്രതസ്പീക്ഷേരികന. 
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അതുകപകാകല  പടെര്നപരിടെരികന്ന  കരകാഗങ്ങള്   -  ആകരകാഗര്യ  വകുപ്പെണ  മേനരി

ഇവരികടെയരില,  ഇന്നകല  ഞങ്ങളുകടെ  മുന്നരില്നരിന്നണ  പ്രവര്തരിച  കനടുമുടെരിയരികല

എല്.സരി.കസകടറരി,  അകദ്ദേഹട്ടം  ഭകാരര്യകയയുട്ടം  കുടരികകളയുട്ടം  കര്യകാമ്പരിലകാക്കെരി.

അകദ്ദേഹതരിനണ  ഒരു കടെറസ്സുണകായരിരുന്നതരിലകാണണ ഉറങ്ങരിയതണ.   എകന്റെ ടെസ്പീമേരികനകാപ്പെട്ടം

പ്രവര്തരിചയകാളകാണണ.  അകദ്ദേഹട്ടം  ഇന്നകല  എലരിപ്പെനരി  മൂലട്ടം  മേരണകപ്പെട്ടു.  'ലരിസരി'

കഹകാസണ പരിറ്റലരില്  കകകാണകപകായരിട്ടുട്ടം  രക്ഷേ  പ്രകാപരിചരില.  അതുകകകാണണ  ആളുകള്

തരിരരിചണ കചന്നണ തകാമേസരികകമ്പകാള് ഇനരിയുട്ടം എലരിപ്പെനരി പടെരകാതരിരരിക്കെകാന്....  കകാലരില്

മുറരിവണകായരിരുന്നതുകകകാണകാണണ   കതകാടരില്ക്കൂടെരി  നസ്പീന്തരി  നടെന്നകപ്പെകാള്  എലരിപ്പെനരി

ഉണകായതണ. അതുകകകാണണ ഇനരിയുട്ടം ഇതരതരിലുള്ള മേരണങ്ങള് ഉണകാകകാതരിരരിക്കെകാന്,

എലരിപ്പെനരിക്കെകായരി ഒരു പ്രകതര്യക കടെസണ,  കുടനകാടരികന്റെ വരിവരിധ പ്രകദേശങ്ങളരില്നരിന്നണ

കചല്ലുന്ന   കരകാഗരികളകായരിട്ടുള്ള  ആളുകള്ക്കെണ   ഇതരട്ടം  കരകാഗങ്ങളുകണകാകയന്നണ  ഒരു

കടെസണ  നടെതണട്ടം.   അകലങരില് അതണ  അവയവകത ബകാധരിച്ചുകഴരിഞകാല്പ്പെരികന്ന

രക്ഷേകപ്പെടുകയരില.  അതുകകകാണണ  അങ്ങയുകടെ  ഒരു  പ്രകതര്യക  ശദ്ധ

ഇക്കെകാരര്യതരിലുണകാകണട്ടം.  കരകാഗങ്ങള്  ഉണകാകകാതരിരരിക്കെകാനുട്ടം  പകര്ചവര്യകാധരികള്

പടെര്നപരിടെരിക്കെകാതരിരരിക്കെകാനുട്ടം  അടെരിയന്തരമേകായരി  അങ്ങയുകടെ  ഒരു  പ്രകതര്യക  ശദ്ധ

ഉണകാകണട്ടം. കനല്ലുല്പ്പെകാദേനട്ടം നടെതരി ................
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മുഖര്യമേനരി  (ശസ്പീ  .    പരിണറകായരി  വരിജയന്):  സര്,  മുറരിവകണകാ  ഇലകയകാ  എന്നണ

കനകാകക്കെണ കകാരര്യമേരില,  എലരിപ്പെനരികള്ള പ്രതരികരകാധ മേരുന്നണ ഇതുമേകായരി ബനകപ്പെട

എലകാവരുട്ടം  കഴരിക്കെണട്ടം.    മേരുന്നണ  കഴരിക്കെകാതവരകാണണ  കുഴപ്പെതരില്  കപടുന്നതണ.

രക്ഷേകാപ്രവര്തനതരില്  ഏര്കപ്പെടവരല,  കവള്ളട്ടം  കണകപ്പെകാള്  നസ്പീന്തകാന്

ഇറങ്ങരിയവകര   ബകാധരിച്ചു  എന്നകാണണ  വരിവരട്ടം.   അവര്  ഇതണ  മേനസരിലകാകന്നരില.

എലരിപ്പെനരികള്ള  പ്രതരികരകാധ  മേരുന്നണ  സുലഭമേകാണണ.   ഇതുമേകായരി

ബനകപ്പെടവരകാകണങരില് മേരുന്നണ  കഴരികക എനള്ളതകാണണ ഏറ്റവട്ടം ആവശര്യട്ടം.  

 ശസ്പീ  .    കതകാമേസണ  ചകാണരി:  സര്,  ഒരു  കകാരര്യട്ടം  കൂടെരി  പറഞണ  ഞകാന്

അവസകാനരിപ്പെരിക്കെകാട്ടം.    കവമ്പനകാടണ  കകായലരിലൂകടെ  കബകാടരില്  കപകാകുകമ്പകാള്

കകഡവര്മേകാര് കബകാടണ ഇടെകതകാട്ടുട്ടം വലകതകാട്ടുട്ടം മേകാറ്റരിമേകാറ്റരി കകകാണകപകാകുട്ടം. എന്തകാടെകാ

കുമേരകകതയണ കബകാടണ കനകര ഓടെരി കപകാകരികല എന്നണ ഞകാന് കചകാദേരിചകപ്പെകാള്  'സര്,

കപകാകുകയരില അവരികടെകയലകാട്ടം  കപകാക്കെമേകാണണ'  എന്നകാണണ പറഞതണ.  പമ്പകാനദേരിയുട്ടം

അചന്കകകാവരിലകാറുട്ടം  മേണരിമേലയകാറുട്ടം  മേസ്പീനചരിലകാറുട്ടം  ഒഴുകരി  വരുന്നതണ  കവറുകതയല,

കചളരിയുമേകായകാണണ  വരുന്നതണ.  അങ്ങകന  കചളരി  അടെരിഞകൂടെരി  ആഴട്ടം  കുറഞ.

ഒരുകകാലതണ കഴുകക്കെകാലരിടണ  തകാഴരി  തള്ളരിയകാല് മേകാത്രകമേ വള്ളട്ടം കപകാകുമേകായരിരുനളള.

ഇകപ്പെകാള്  കഴുകക്കെകാകലകാനട്ടം  ഇകടെണ,  അടെരിതടണ  നമുക്കെണ  കകാണകാന്  സകാധരികട്ടം.
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അതുകകകാണണ അടെരിയന്തരമേകായരി, സര്ക്കെകാര് പണട്ടം മുടെകക്കെണ കകാരര്യമേരില, ഒരു കകപസ

മുടെക്കെരില,  ആ നകാടരില്  അവരികടെ നരിനട്ടം മേകണടുതണ ജസ്പീവരികന്നവരുകടെ വള്ളട്ടം വകര

കപകാലസ്പീസണ  കവടരിക്കെസ്പീറരിയ  കകാലമുണകായരിരുന.   ആരണ  പറഞരിടകാണണ  ഇകതകാകക്കെ

കചയ്യുന്നതണ?  കവമ്പനകാടണ  കകായലരിനണ  ആഴട്ടം  കൂടെണട്ടം.   അതരിരണ  നരിശയരിചണ

സസ്വതനമേകായരി  അതരില്  നരിനട്ടം മേകണടുക്കെകാന് അനുവദേരിചകാല് കകകനകരരി, കനടുമുടെരി,

കകാവകാലട്ടം, നസ്പീലട്ടംകപരൂര് പ്രകദേശകത ആളുകള് അതുകകകാണണ ജസ്പീവരികകയുട്ടം കചയ്യുട്ടം.

കുടനകാടരികല  വരമ്പുകള്ക്കെണ  ആവശര്യതരിനണ  മേണണ  കരിട്ടുട്ടം.  കരിഴകനരിന്നണ

മേലയരിടെരിച്ചുകകകാണണ  വകരണതരില.  മേലയരിടെരികന്നതുകകകാണട്ടം

കസ്വകാറരിയുള്ളതുകകകാണമേകാണണ മേഴ കപയ്യകാതതണ  എനപറഞ.  ഇകപ്പെകാള് എന്തകായരി?

കസ്വകാറരി  കവകണ?  കസ്വകാറരി   ഇകലങരില്   നരിങ്ങള്  എങ്ങകനയകാണണ  കറകാഡരില്ക്കൂടെരി

കകാകറകാടെരിച്ചു  കപകാകുന്നതണ?  കവമ്പനകാടണ  കകായലരിനണ  ആഴട്ടം  കൂട്ടുന്നതരിനണ  അടെരിയന്തര

ശദ്ധയുണകാകണകമേന്നണ  അഭര്യര്തരിച്ചുകകകാണണ  ബഹുമേകാനകപ്പെട  മുഖര്യമേനരി

അവതരരിപ്പെരിച  പ്രകമേയകത പരിന്തുണച്ചുകകകാണണ ഞകാന്  നരിര്തന. 

ശസ്പീ  .   അനൂപണ കജക്കെബണ: സര്, കകരളട്ടം കണ ഏറ്റവട്ടം വലരിയ ഒരു ദുരന്തകതയുട്ടം

അതണ നല്കരിയ ദുരരിത ചരിത്രങ്ങകളയുട്ടം അതരിജസ്പീവരിക്കെകാനുള്ള നടെപടെരികളുമേകായരി നമ്മേള്

മുകന്നകാട്ടുകപകാകുകയകാണണ.   ഗവണ്കമേന്റെണ  സസ്വസ്പീകരരികന്ന  അതരതരിലുള്ള  എലകാ
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നടെപടെരികളരിലുട്ടം  തസ്പീര്ചയകായുട്ടം  ഞങ്ങളുകടെ  പരിന്തുണയുണകാകുട്ടം.  പകക്ഷേ ഇതണ  പ്രകൃതരി

മേകാത്രട്ടം  നമ്മേളരില് ഏല്പ്പെരിച ഒരു ദുരന്തമേല.   ദുരന്തതരികന്റെ വര്യകാപരി  വര്ദ്ധരിചതരില്

ഇവരികടെ സൂചരിപ്പെരിചതുകപകാകല വരിവരിധ വകുപ്പുകളുകടെ ഏകകകാപനമേരിലകായ്മയുണണ എന്നതണ

ഞകാന് ആമുഖമേകായരി പറയകാന് ആഗ്രഹരികകയകാണണ.  

ഡകാട്ടം  മേകാകനജ് കമേന്റെണ/വകാടര് മേകാകനജ് കമേന്റെണ  സരിസട്ടം നമുകണകായരിരുന്നരില എന്ന

സതര്യട്ടം ഗവണ്കമേന്റെണ അട്ടംഗസ്പീകരരികക്കെണതകായരിട്ടുണണ. എകന്റെ നരികയകാജകമേണ്ഡലതരികല

മൂവകാറപുഴയകാര് കരകവരിഞണ പരിറവട്ടം മുനരിസരിപ്പെകാലരിറ്റരിയുള്കപ്പെകടെ രകാമേമേട്ടംഗലട്ടം, മേണസ്പീടെണ

പഞകായതകള്ക്കെണ  ശക്തമേകായ  പ്രളയട്ടം  അഭരിമുഖസ്പീകരരികക്കെണരി  വന.   എകടകാളട്ടം

പഞകായതകകള ഭകാഗരികമേകായരി ബകാധരിച്ചു.  ആദേര്യഘടമേകായരി  1600  കപകര  evacuate

കചയ.  രണകാട്ടം ഘടതരില്  1000  കപകരക്കൂടെരി സുരക്ഷേരിത സ്ഥകാനങ്ങളരികലയണ മേകാറ്റകാന്

കഴരിഞ. ഏകകദേശട്ടം 2500-ല്പ്പെരട്ടം ആളുകകള  evacuate കചയകപ്പെകാള് 150 കപരകാണണ

കനവരിയുകടെ  സട്ടംഭകാവന.  സകാധകാരണക്കെകാരകായ  ജനങ്ങള്,  കചറുപ്പെക്കെകാര്  അവരുകടെ

ജസ്പീവന്  പണയട്ടം  വചണ  രട്ടംഗതണ  വനകവനള്ളതുകകകാണകാണണ

ബകാക്കെരിയുള്ളവകരകയലകാട്ടം   സുരക്ഷേരിതമേകായരി  മേകാറ്റകാന്  കഴരിഞതണ.

മേതര്യകതകാഴരിലകാളരികളുകടെ  കസവനവട്ടം  അവരികടെ  എതരികയനള്ളതണ  സൂചരിപ്പെരിക്കെകാന്

ആഗ്രഹരികകയകാണണ.  
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ഒനരണണ  കകാരര്യങ്ങള്  ഗവണ്കമേന്റെരികന്റെ  ശദ്ധയരില്  കകകാണവരകാന്  ഞകാന്

ആഗ്രഹരികന്നതണ,   അടെരിയന്തര  ധനസഹകായകമേന്ന  നരിലയരില്  ഗവണ്കമേന്റെണ

പ്രഖര്യകാപരിചരിരരികന്ന  10,000/-  രൂപ  അപരര്യകാപമേകാണണ.  പകക്ഷേ  ആ  തുക  തകന്ന

കകകാടുക്കെകാന്  കഴരിയുന്നരില.  അതരികന്റെ  കണകക്കെടുപ്പെണ   ആരട്ടംഭരിചരിടണ  രണണ  ദേരിവസട്ടം

മേകാത്രകമേ  ആയരിട്ടുളള.  അടെരിയന്തര  ധനസഹകായകമേന്ന  കപരരികന  ലജരിപ്പെരികന്ന

നരിലയരില്.....305  കര്യകാമ്പുകളകാണണ  ബകാക്കെരിയുള്ളകതന്നണ  ബഹുമേകാനകപ്പെട  മുഖര്യമേനരി

പറഞ.  ബകാക്കെരി  അനവധരി  കപര്  വസ്പീടുകളരികലയണ  എതരിക്കെഴരിഞ.   ഈ  തുക

എത്രയുട്ടം  കപകടന്നണ  അവരുകടെ  കകകകളരികലതകാനുള്ള  നടെപടെരി  സസ്വസ്പീകരരിക്കെണട്ടം.

ഭകാഗരികമേകായുട്ടം  പൂര്ണമേകായുട്ടം  നശരിച  വസ്പീടുകള്-15  ശതമേകാനമേകാണണ  ഭകാഗരിക

നകാശനഷ്ടമേകായരി  ഗവണ്കമേന്റെണ  കണക്കെകാകന്നതണ.  75  ശതമേകാനതരിനണ  മുകളരിലകാണണ

പൂര്ണ നഷ്ടട്ടം കണക്കെകാകന്നതണ.  ഭകാഗരികമേകായരി നഷ്ടകപ്പെട വസ്പീടുകള്ക്കെണ  5200/-  രൂപ

എന്ന  തുകയകാണണ   ഇകപ്പെകാഴുമുള്ളതണ.  ആ  തുക  മേകാറകമേനള്ളതണ   സട്ടംബനരിചണ  ഒരു

പ്രഖര്യകാപനട്ടം  ബഹുമേകാനകപ്പെട   മുഖര്യമേനരിയുകടെ  ഭകാഗതനരിനണകാകുകമേന്നണ  ഞകാന്

കരുതുകയകാണണ.   ഇതണ  നരിര്ണയരികന്നതരില്  അശകാസ്ത്രസ്പീയതയുണണ.  കൃതര്യമേകായ

നരിലയരില്  ഇന്നകത  സകാഹചരര്യമേനുസരരിചണ  വരിലയരിരുതകാനുള്ള

നടെപടെരികളുണകാകണട്ടം.  അകതകാകടെകാപ്പെട്ടം  പുഴതസ്പീരങ്ങള്   പൂര്ണമേകായുട്ടം  ഇടെരിഞ
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കപകായരിരരികകയകാണണ.  മൂവകാറപുഴയകാര്,  പമ്പയകാര്,  കപരരിയകാര്  അങ്ങകന  എലകാ

പുഴതസ്പീരങ്ങളുട്ടം  പൂര്ണമേകായുട്ടം  തകര്ന്നരിരരികകയകാണണ.   പുഴതസ്പീരങ്ങള്  കകടരി

സട്ടംരക്ഷേരിചരികലങരില് വസ്പീടുകളുട്ടം കൃഷരിയരിടെങ്ങളുട്ടം ഒലരിച്ചുകപകാകുന്ന സകാഹചരര്യതരികലയണ

വരുട്ടം. സട്ടംരക്ഷേണ ഭരിതരി നരിര്മ്മേരിക്കെകാനുള്ള നടെപടെരികള് സസ്വസ്പീകരരിക്കെണട്ടം. 

കകാര്ഷരിക   കലകാണുകളുകടെ  കകാരര്യതരില്  ആശസ്വകാസമുള്ളകപ്പെകാള്  കര്ഷകര്

എടുത കലകാണുകള്കട്ടം അകത ആശസ്വകാസ പദ്ധതരികള് കകകാടുക്കെകാനുള്ള നടെപടെരികള്

ഗവണ്കമേന്റെരികന്റെ  ഭകാഗതനരിനണകാകണട്ടം.  സസ്വന്തട്ടം  ജസ്പീവന്  മേറന്നണ  മുകന്നകാട്ടുവന്നണ

രക്ഷേകാപ്രവര്തനട്ടം  നടെതരിയ  ആളുകളുണണ.   അവകരകാകക്കെ  അവരുകടെ  വസ്പീടുകളരില്

നരിന്നരിരുനകവങരില് അവര് തകന്ന സുരക്ഷേരിതമേകാകുകയുട്ടം അവരുകടെ ജസ്പീവകനകാപകാധരി

രക്ഷേരിക്കെകാനുട്ടം  കഴരിയുമേകായരിരുന.  സസ്വയട്ടം  മേറന്നണ  രക്ഷേകാപ്രവര്തനതരില്

ഏര്കപ്പെടവരുകടെ  കകാരര്യതരില്  ഗവണ്കമേന്റെണ  പ്രകതര്യക  പരരിഗണന

കകകാടുകക്കെണതകായരിട്ടുണണ.  

 ഡസൗണരിട്ടംഗണ  കകസ്സുകള്ക്കെണ  മേകാത്രമേകാണണ  ദുരന്തതരികന്റെ  ഭകാഗമേകായരി

നഷ്ടപരരിഹകാരകമേകാ ആനുകൂലര്യങ്ങകളകാ സര്ക്കെകാര് കകകാടുകന്നതണ.   ഹകാര്ടണ  അറ്റകാകക്കെകാ

പനരികയകാ വന്നണ  കവളളകക്കെടണ  കകാരണട്ടം ആശുപത്രരിയരില് എതരിക്കെകാന് കഴരിയകാകത

ജസ്പീവന്  നഷ്ടകപ്പെട  അകനകരുണണ.  അങ്ങകനയുള്ളവകരക്കൂടെരി  ഇതരികന്റെ  പരരിധരിയരില്
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കകകാണവരകാനുള്ള നടെപടെരി ഗവണ്കമേന്റെണ സസ്വസ്പീകരരികക്കെണതകായരിട്ടുണണ.  

വന്കരിടെ  വര്യവസകായരികള്/വര്യകാപകാരരികള്  മേകാത്രമേകാണണ  ഇന്ഷസ്വറന്സണ

എടുതരിട്ടുള്ളതണ.  കചറുകരിടെ  വര്യകാപകാരരികള്ക്കെണ  ഇന്ഷസ്വറന്സണ  ഇല.  കവള്ളട്ടം  കയറരി

ആയരിരക്കെണക്കെരിനണ  കചറുകരിടെ  വര്യകാപകാരരികളുകടെ  ജസ്പീവകനകാപകാധരി  നഷ്ടകപ്പെട

സകാഹചരര്യമുണണ. അവകരയുട്ടം പരരിഗണരികക്കെണതകായരിട്ടുണണ. 

മേരി  .   കഡപല്യൂടരി സസ്പീക്കെര്: ...പ്ലസ്പീസണ ...പ്ലസ്പീസണ......

ശസ്പീ  .   അനൂപണ കജക്കെബണ: സര്,  ഞകാന് അവസകാനരിപ്പെരിക്കെകാട്ടം. വളര്തമൃഗങ്ങളുകടെ

കകാരര്യട്ടം ഇവരികടെ സൂചരിപ്പെരിച്ചു.  ധകാരകാളട്ടം  വളര്തമൃഗങ്ങള് ഒഴുക്കെരില്കപ്പെടണ കപകായരിട്ടുണണ.

ആ  മൃഗങ്ങള്  പല  കര്ഷകരുകടെയുട്ടം  ജസ്പീവകനകാപകാധരിയകാണണ.  അക്കെകാരര്യതരില്

ലരിബറലകായ ഒരു സമേസ്പീപനട്ടം ഗവണ്കമേന്റെണ  സസ്വസ്പീകരരികക്കെണതകായരിട്ടുണണ.   കറകാഡുകള്

തകര്ന.  പരി.ഡബത്യു.ഡരി.  കറകാഡുകളുകടെ കകാരര്യതരില് ഒരു തസ്പീരുമേകാനട്ടം ഉണകാകുകമേന്നണ

കരുതുന.  പകക്ഷേ ഈ മേഴയരില്  ധകാരകാളട്ടം പഞകായതണ കറകാഡുകള് തകര്ന്നരിട്ടുണണ.

വണ്കകടെട്ടം കമേയരിന്റെനന്സണ എന്ന നരിലയരില് അതരിനണ ഗ്രകാന്റെണ  അനുവദേരികക്കെണതുണണ.  

ഗവണ്കമേന്റെണ  രക്ഷേകാപ്രവര്തനങ്ങകളകറരിചണ  ഇവരികടെ  സൂചരിപ്പെരിച്ചു.    എകന്റെ

നരികയകാജകമേണ്ഡലതരില്  എനരികള്ള  ഒരനുഭവട്ടം  -  രകാവരികല  6  മേണരി  മുതല്

കനവരിയുകടെ  സഹകായതരിനകായരി  വരിളരിചരിടണ  കകവകുകന്നരട്ടം  3  മേണരിയകായകപ്പെകാഴകാണണ
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അവരുകടെ  സഹകായട്ടം  ലഭരികന്നതണ.  ഞകാന്  ബഹുമേകാനകപ്പെട  റവനല്യൂ  വകുപ്പുമേനരികയ

വരിളരിച്ചു.  റവനല്യൂ വകുപ്പുമേനരി അന്നണ എകന്നകാടെണ പറഞതണ ചകാലകടെരിയരില് കഴുതറ്റട്ടം

കവള്ളതരില്   നരില്കകയകാണണ,  അവകര  രക്ഷേരിചതരിനുകശഷട്ടം  മേകാത്രകമേ

കടെറസരിലുള്ളവകര രക്ഷേരിക്കെകാന് കഴരിയൂ എന്നകാണണ. 

 മേരി  .   കഡപല്യൂടരി സസ്പീക്കെര്:....പ്ലസ്പീസണ ...പ്ലസ്പീസണ... രണമേരിനരിടണ കൂടുതല് എടുത. 

ശസ്പീ  .    അനൂപണ  കജക്കെബണ:  സര്,   അകദ്ദേഹതരികന്റെ  നരിസഹകായകാവസ്ഥ

കകകാണകാണണ  അകദ്ദേഹതരിനണ  അങ്ങകന  പറകയണരിവന്നതണ.   കൃതര്യമേകായ  നരിലയരില്

രക്ഷേകാപ്രവര്തനങ്ങളരികലയണ  കകകാണവരകാന്  കഴരിയകാത  സകാഹചരര്യട്ടം  അവരികടെ

വനകവനള്ളതുകകകാണകാണണ അങ്ങകന പറകയണരി വന്നതണ.

മേരി  .   കഡപല്യൂടരി സസ്പീക്കെര്: ശസ്പീ. അനൂപണ കജക്കെബണ....പ്ലസ്പീസണ  കണ്ക്ലൂഡണ....

ശസ്പീ  .    അനൂപണ  കജക്കെബണ:  സര്,  ഞകാന്  ഇതുകൂടെരി  പറഞണ

അവസകാനരിപ്പെരികകയകാണണ. ദുരന്തമുഖതണ ആദേര്യട്ടം ഓടെരികയതന്നതണ ഫയര് കഫകാഴകാണണ.

അവര് ഒട്ടുട്ടം എകസ്വരിപ്ഡണ അല എനള്ളതണ ബഹുമേകാനകപ്പെട മുഖര്യമേനരിയുകടെ ശദ്ധയരില്

കകകാണവരരികയകാണണ.  ആറണ  ഫയര്കഫകാഴണ   ഉകദേര്യകാഗസ്ഥര്  നകാലണ  ടെല്യൂബുമേകായരി

വനനരിനകഴരിഞകാല്  എത്രകപകര  രക്ഷേരിക്കെകാന്  കഴരിയുകമേനള്ളതണ  നമ്മേള്

ചരിന്തരികക്കെണ കകാരര്യമേകാണണ.  അവകര പൂര്ണമേകായുട്ടം സജസ്പീകരരിക്കെകാനുള്ള നടെപടെരികള്
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ഗവണ്കമേന്റെരികന്റെ ഭകാഗതനരിനണകാകണട്ടം. 

കകാലകാവസ്ഥകാ  മുന്നറരിയരിപ്പെണ  പൂര്ണമേകായരി  അവഗണരിച്ചുകവനള്ളതണ

പരകാമേര്ശരിക്കെകാതരിരരിക്കെകാന്  കഴരിയുകയരില.    മേഴ  കൂടുകമ്പകാള്  ഡകാമുകളരികല  കവള്ളട്ടം

ഉയരുകമേനട്ടം  അതണ  തുറനവരികടെണതകായരി  വരുകമേനട്ടം  അതണ  പ്രളയതരികലയണ

നസ്പീങ്ങുകമേനട്ടം മേനസരിലകാക്കെകാന് വരിദേഗ്ദ്ധ  ഉപകദേശകമേകാനട്ടം കവണകാ,  കകകാമേണ്കസന്സണ

മേതരി.  ഇക്കെകാരര്യതരില് വലരികയകാരു വസ്പീഴ്ച സട്ടംഭവരിചരിട്ടുണണ.  ജലകസചന വകുപ്പെരികന്റെയുട്ടം

കകവദേത്യുതരി  വകുപ്പെരികന്റെയുട്ടം  റവനല്യൂ  വകുപ്പെരികന്റെയുട്ടം  ഏകകകാപനമേരിലകായ്മ  ഈ

ദുരന്തതരികന്റെ വര്യകാപരി കൂടരിയരിട്ടുണണ എന്നതണ ഞകാന് ഈ സന്ദര്ഭതരില് സൂചരിപ്പെരിക്കെകാന്

ആഗ്രഹരികന. 

ശസ്പീ  .    കക  .    ബരി  .    ഗകണഷണ  കുമേകാര്  : സര്,  ഇസൗ  മേഹകാദുരന്തകതകറരിചണ  ചര്ച

കചയ്യകാന് ഇസൗ സഭകാസകമ്മേളനട്ടം വരിളരിച്ചു കചര്ത സഭകാനകാഥകനയുട്ടം മുഖര്യമേനരികയയുട്ടം

പ്രതരിപക്ഷേകനതകാവരികനയുട്ടം ഞകാന് അഭരിനന്ദരികകയകാണണ.  ഇസൗ പ്രകമേയകത ഞകാന്

അനുകൂലരികന.  കകാരണട്ടം, കകരളട്ടം കണ ഏറ്റവട്ടം വലരിയ ഇസൗ ദുരന്തതരില് നമ്മേള്

കുകറ  പകാഠങ്ങള്  ഉള്കക്കെകാള്ളണമേകായരിരുന.   ബഹുമേകാനകപ്പെട  മുഖര്യമേനരി

അകദ്ദേഹതരികന്റെ പ്രകമേയതരില് പറയുകയുണകായരി, 140 മേണ്ഡലകതയുട്ടം ബകാധരിച ഒരു

വരിഷയമേകാണരികതന്നണ.  ഞകാന്  2  ദേരിവസട്ടം എകന്റെ സഹപ്രവര്തകനകായ ശസ്പീ.  സജരി
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കചറരിയകാകനകാകടെകാപ്പെട്ടം കചങ്ങന്നൂരരില് ഉണകായരിരുന.  അവരുകടെ ബുദ്ധരിമുട്ടുട്ടം ശസ്പീ. സജരി

കചറരിയകാകന്റെകയകാകക്കെ  മേകാനസരികകാവസ്ഥയുട്ടം  കണകകകാണകാണണ  ഞകാന്  അവരികടെ

എതന്നതണ.   അവരിടെകത  സ്ഥരിതരി  കണ  നരില്ക്കെകാന്  കഴരിയകാതതകാണണ,

വര്ണരിക്കെകാന്  കഴരിയരില.   വസ്പീടുകളുകടെകയകാകക്കെ  ഇടെയരില്  കൂടെരി  മേലകവളളട്ടം  കുതരി

ഒഴുകരി, നദേരി മേകാറരി ഒഴുകുകമ്പകാള് ഉണകാകുന്ന ഒരു ഭയകാനകമേകായ അന്തരസ്പീക്ഷേമേകായരിരുന.

അതണ കകാണുകമ്പകാള് ശസ്പീ.  സജരി കചറരിയകാന് കപകാടരിക്കെരഞ കപകാകയങരില് അതരില്

എനരിക്കെണ  കതറ  പറയകാന്  കഴരിയരില.   ശസ്പീമേതരി  വസ്പീണകാ  കജകാര്ജണ,   ശസ്പീ.  രകാജു

എബ്രഹകാട്ടം ശസ്പീ. വരി. ഡരി. സതസ്പീശന്, ശസ്പീ. അന്വര് സകാദേതണ ഇവകരലകാട്ടം അനുഭവരിച

ബുദ്ധരിമുട്ടുകള് നരിസകാരമേകായരി കകാണരുതണ.   കകാരണട്ടം,  അവരുകടെ ശബ്ദതരിലൂകടെയകാണണ

കലകാകട്ടം  മേകാധര്യമേങ്ങളരിലൂകടെ  ഇതണ  അറരിയുകയുട്ടം  അതരിലൂകടെ  ഇന്നണ  കകകാടെരിക്കെണക്കെരിനണ

രൂപയുകടെ  സഹകായട്ടം  നമ്മുകടെ  നകാടരികലയണ  ഒഴുകുകയുട്ടം  കചയ്യുന്നതണ.   ഇസൗ സഹകായട്ടം

കൃതര്യമേകായരി ഉപകയകാഗരികനകവനളളതരില് ഒരു തര്ക്കെവട്ടം ഉന്നയരിക്കെരുതണ. കകാരണട്ടം,

ബഹുമേകാനകപ്പെട  മുഖര്യമേനരി  ഓഖരി  ദുരന്തതരികല  ഒരു  കകപസകപകാലുട്ടം  വകമേകാറ്റരി

കചലവഴരിചരിടരില.   അകദ്ദേഹട്ടം  ഇനരിയതണ  കചയ്യുകയുമേരില.   സുനകാമേരി  ഫണണ  കടെല്

ഇലകാത  കകകാടയതണ  കചലവകാക്കെരികയനളള  അനുഭവട്ടം  ചരില  ആള്ക്കെകാര്കണണ.

ഇതുമേകായരി  അതണ   ബനകപ്പെടുതരുതണ.   പ്രതരിപക്ഷേ  കനതകാവരികന്റ  നരിലപകാടെരികന
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ഞകാന്  അഭരിനന്ദരികകയകാണണ.  അകദ്ദേഹകതകകകാണണ  രകാഷ്ട്രസ്പീയട്ടം  പറയരിക്കെണ.

അകദ്ദേഹട്ടം ആദേര്യട്ടം എടുത നരിലപകാടെണ ശരരിയകാണണ.  ഇസൗ നകാടെരികന്റ ഒരു ദുരന്തതരില്

ഭരണ  പ്രതരിപക്ഷേ  വര്യതര്യകാസങ്ങളരില.   നമ്മേള്  ഒന്നരിച്ചു  നരിന്നണ  കനടെകാവന്നകതലകാട്ടം

കനടെരികയടുകക.   ബഹുമേകാനകപ്പെട  മുഖര്യമേനരികയ  ഞകാന്  അഭരിനന്ദരികന്നതണ,  ഒരു

സ്ഥലതണ ഇരുനകകകാണണ ഒരു കണ്കടകാള് റമേരികന ചലരിപ്പെരിചതരിനകാണണ. അങ്ങണ ഓടെരി

നടെന്നണ  കഹലരികകകാപ്ടറരില്  കയറരി  അകങ്ങകാട്ടുട്ടം  ഇകങ്ങകാട്ടുട്ടം  നടെന്നരിരുകന്നങരില്

ഇകതകാനട്ടം നടെക്കെരില.  ഒരു സ്ഥലതണ ഇരുനകകകാണണ ഒരു ലസ്പീഡര്ഷരിപ്പെണ കകകാടുത

ബഹുമേകാനകപ്പെട  മുഖര്യമേനരികയ  ഞകാന്  ഇസൗ  അവസരതരില്  അഭരിനന്ദരികകയകാണണ.

ഒരരിടെതണ ഇരുനകകകാണണ യനട്ടം ചലരിപ്പെരിക്കെകാന് കഴരിയണട്ടം.  ഇവരികടെ ശസ്പീ.  അനൂപണ

കജക്കെബണ  പറഞ  ഒരു  കകാരര്യട്ടം  ഞകാന്  ആവര്തരികകയകാണണ.  എകന്റെ

അനുഭവതരികന്റെ  കവളരിചതരില്  ഞകാന്  പറയുകയകാണണ,  ഡരിസകാസര്  മേകാകനജണ കമേന്റെണ

എന്ന  ഡരിപ്പെകാര്ട്ടുകമേനണണ.   സതര്യതരില്  ധനട്ടം  കവസകാക്കെകാന്  അങ്ങകന  ഒരു

ഡരിപ്പെകാര്ട്ടുകമേന്റെരികന്റെ ആവശര്യമുകണകാകയന്നണ  മുഖര്യമേനരി പരരികശകാധരിക്കെണട്ടം.   ഇവരികടെ

ഇസൗ ഒകാപ്പെകറഷനണ ഇറങ്ങരിയതണ ആരകാണണ?  നമ്പര് വണ് ആയരി പ്രവര്തരിചതണ കകരള

കപകാലസ്പീസകാണണ.  അതുകഴരിഞകാല്  ഫയര്  കഫകാഴകാണണ.  പരികന്ന  നമ്മേകള

സഹകായരിക്കെകാകനതരിയ  മേതര്യകതകാഴരിലകാളരികള്,  ഇന്തര്യന്  കനവരി,  എയര്  കഫകാഴണ,
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ആര്മേരി ഇവകരലകാട്ടം നന്നകായരി പ്രവര്തരിച്ചു.  നകാഷണല് ഡരിസകാസര് മേകാകനജണ കമേന്റെരികന്റെ

ഒരു  ടെസ്പീട്ടം  വന.  അവര്  കരയരില്  ഇരരികന്ന  നകാലഞണ  ബട്ടംഗകാളരികകളയകാണണ

കചങ്ങന്നൂരരില് രക്ഷേരിച്ചുകകകാണണ വന്നതണ.   50  കപകര കനവരി രക്ഷേരികന്ന സമേയതണ

ഇവര്  5  കപകര കപകാലുട്ടം  രക്ഷേരിക്കെരില.   അതുകപകാകലകാരു  സ്ഥകാപനട്ടം കകരളതരില്

ഉണകാക്കെകണകാ?  ഇനരി  ഒരുകകാരണവശകാലുട്ടം  പണട്ടം  കചലവഴരിചണ  ഇതരട്ടം

സ്ഥകാപനങ്ങള്  തുടെങ്ങരുതണ.   ഡരിസകാസര്  മേകാകനജണ കമേന്റെരിനണ  കകകാടെരിക്കെണക്കെരിനണ

രൂപയുകടെ  ഫണണ  ഉണണ.   ആ  ഫണണ  ഉപകയകാഗരിചണ  സകാധനട്ടം  വകാങ്ങരിചണ  ഫയര്

കഫകാഴരിനണ  കകകാടുക്കെരില.   10  മേണരിക്കെണ  ഓഫസ്പീസരില്  വന്നണ  5  മേണരിക്കെണ  കപകാകുന്ന

അവര്ക്കെണ ഇസൗ ആയുധങ്ങള് കയ്യരില് കവകണകാ?  മേരട്ടം മുറരിക്കെകാനുളള കമേഷസ്പീന് കപകാലുട്ടം

ഫയര്കഫകാഴരികന്റ കയ്യരിലരില.  ഇവരികടെയുളള എട്ടം.എല്.എ.-മേകാര് പറഞ. വടെട്ടം ഇല.

ബഹുമേകാനകപ്പെട  മുഖര്യമേനരി,   കവളളട്ടം  കയറ്റരിയ  ഒരു  ടെകാങര്  വണരിയുമേകായരി  വരുന്ന

ഫയര്കഫകാഴകകാര്ക്കെണ  കവളളകപ്പെകാക്കെ  സ്ഥലതണ  ഇറങ്ങകാന്  ഡരിങരികളരില.

അതുകകകാണണ  എന്തകാണണ  നമ്മേള്  കചകയ്യണതണ?  നദേരികളുകടെയുട്ടം  പുഴകളുകടെയുട്ടം

കകായലുകളുകടെയുട്ടം കടെലരികന്റെയുട്ടം അടുതളള എലകാ കപകാലസ്പീസണ കസഷനുകളരിലുട്ടം ഫയര്

കസഷനുകളരിലുട്ടം  2  ഡരിങരികളുട്ടം  100  ബരി.എചണ.പരി.  പവറുമുളള  എന്ജരികനകാടുകൂടെരിയ

കബകാട്ടുകളുട്ടം നല്കണട്ടം.   ഇസൗ ഒഴുക്കെരിലൂകടെ കപകാകണകമേങരില് അത്രയുട്ടം ബരി.എചണ.പരി
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കവണട്ടം. ശസ്പീ. കതകാമേസണ ചകാണരി പറഞതുകപകാകല...

മേരി  .   കഡപല്യൂടരി സസ്പീക്കെര്  : കയസണ..... പ്ലസ്പീസണ..... 

ശസ്പീ  .    കക  .    ബരി  .    ഗകണഷണ  കുമേകാര്  : ഞകാന്  അധരികസമേയട്ടം  എടുകന്നരില,

നദേരികളരില് മേണല് വകാരരിയതരികന്റെ പുറകളുണണ. കഎലനകള് രൂപകപ്പെടരിരരികകയകാണണ.

അതണ ഭകാരതപ്പുഴയരിലുട്ടം കചങ്ങന്നൂര് പുഴയരിലുട്ടം തരിരുവലയരിലുട്ടം കകാണകാട്ടം.  ഇസൗ പുറകള്

കതകാഴരിലുറപ്പുകകാകരകകകാണണ  നസ്പീക്കെട്ടം  കചയ്യണട്ടം.   രണണ  വശതനരിനട്ടം  മേണല്

വകാരരികക്കെകാണരിരരികകയകാണണ,  മേദ്ധര്യതരില്  കഎലനകളകാണണ,  അതരില്  കവളളട്ടം

തടെഞണ കവള്ളട്ടം കപകാങ്ങുകയകാണണ. ഇതരട്ടം കകാരര്യങ്ങളരികലകാകക്കെ നമ്മേള് വളകര ശദ്ധ

കചലുതണട്ടം.   ഡരിസകാസര് മേകാകനജണ കമേന്റെണ  എന്ന ഡരിപ്പെകാര്ട്ടുകമേന്റെണ  ഉണണ,  അതവരികടെ

ഇരുകന്നകാകട. ഇതരിനണ  ഒരു കകാരണവശകാലുട്ടം മേകറ്റകാരു കഫകാഴരികന കടയരിന് കചകയ്യണ.

ഓകരകാ  ജരിലയരിലുട്ടം  200  റരിടകയര്ഡണ  ആര്മേരി  ഉകദേര്യകാഗസ്ഥകരയുട്ടം  കനവരി

ഉകദേര്യകാഗസ്ഥകരയുട്ടം ഫയര്കഫകാഴണ എടുതരിട്ടുണണ.  എന്നരിടണ അവകര ഉപകയകാഗരികന്നതണ

ആരകാണണ?  ടകാഫരികണ നരിയനരിക്കെകാന് കപകാലസ്പീസണ ഉപകയകാഗരിച്ചുകകകാണരിരരികകയകാണണ.

അവര്ക്കെണ  കടയരിനരിട്ടംഗണ  കകകാടുതണ  സജമേകാക്കെരിയരില.   ഡരിസകാസര്  വരുകമ്പകാള്

ഉപകയകാഗരികന്നതരിനണ  നല  ഏണരി  ഇല,   ഇലകരിസരിറ്റരി  കബകാര്ഡണ

ഉപകയകാഗരികന്നകപകാകല ലരിഫണ കചയ്യകാന് പറ്റരിയ ലരിഫട്ടം ഫയര്കഫകാഴരിനരില. ഒകരണട്ടം
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വകാങ്ങരി തരിരുവനന്തപുരതണ വയട്ടം.  ഒരുപകാടെണ ബഹുനരില മേന്ദരിരങ്ങളുണണ.  ഈ ദുരന്തട്ടം

നമ്മേള്  ഒരു  പകാഠമേകാക്കെണട്ടം.  അതുകകകാണണ  പണട്ടം  ദുര്വരിനരികയകാഗട്ടം  കചയ്യുകയല,

കഫകാഴരികന ശക്തരികപ്പെടുതണട്ടം. 

കചങ്ങന്നൂരരില്  കചന്നകപ്പെകാള്,  ആലപ്പുഴ  എസണ.പരി.-കയയുട്ടം  ആലപ്പുഴ

കളക്ടകറയുട്ടം മേതര്യകതകാഴരിലകാളരികകള സട്ടംഘടെരിപ്പെരിചണ അയയന്നതരില് കകകാലട്ടം കളക്ടര്

കകാണരിച തകാത്പരര്യകതയുട്ടം അഭരിനന്ദരിക്കെകാതരിരരിക്കെകാന് കഴരിയരില.  അവര് വളകര നല

പ്രവര്തനങ്ങള്  നടെതരി.   റവനത്യു  വകുപ്പെരികല  ഒരുകൂടട്ടം  ഉകദേര്യകാഗസ്ഥര്  നല

പ്രവര്തനട്ടം നടെതരി. പകക്ഷേ വടട്ടം കരിടെന്നവരുമുണണ.  അതരികനകറരിച്ചുളള വരിവരങ്ങള്

ബഹുമേകാനകപ്പെട  മുഖര്യമേനരിയുകടെ  ഓഫസ്പീസരില്  അറരിയരികകയുട്ടം  അകപ്പെകാള്തകന്ന

നടെപടെരി  വരരികയുട്ടം  കചയ.   കചങ്ങന്നൂരരില്  ഒരു  ഉകദേര്യകാഗസ്ഥന്  വളകര

കമേകാശമേകായരിടകാണണ  പ്രതരികരരിചതണ.  അതണ  ഞകാന്  അറരിയരിചകപ്പെകാള്തകന്ന

മുഖര്യമേനരിയുകടെ  ഓഫസ്പീസരില്  നരിന്നണ  നടെപടെരി  വന.   അയകാകള  മേകാറ്റരി  കവകറ

സമേര്തനകായ ഉകദേര്യകാഗസ്ഥകന വച്ചു.  ഇതണ ഒരു ഉകദേര്യകാഗസ്ഥകന്റെ കജകാലരിയല  ഇതണ

മേനസരികന്റെ  തകാത്പരര്യമേകാണണ.   നമ്മേള്  കസ്നേഹകതകാകടെ  ഇറങ്ങരി,  ഇറങ്ങരി

സഹകായരിക്കെകാനുളള മേനസകാണണ കവണതണ.    അതരിനണ കനതൃതസ്വട്ടം കകകാടുതതരില് വലരിയ

ഒരു പങണ നമ്മുകടെ എട്ടം.എല്.എ.-മേകാര് വഹരിചരിട്ടുണണ.  അതരില് ഒരു കതറട്ടം പറയകാന്



Uncorrected/Not for Publication 
96

പറ്റരില.   കനനകാറ  എട്ടം.എല്.എ.  ശസ്പീ.  കക.  ബകാബു  അടെക്കെമുളളവര്  വളകര  നല

പ്രവര്തനങ്ങള് നടെതരിയരിട്ടുണണ. ജനപ്രതരിനരിധരികള് ജനങ്ങകളകാകടെകാപ്പെട്ടം നരിന്നരിട്ടുണണ.

അടുത ഒരു വരിഷയട്ടം എന പറയുന്നതണ.....

മേരി  .   കഡപല്യൂടരി സസ്പീക്കെര്  : കയസണ..... പ്ലസ്പീസണ..... 

ശസ്പീ  .    കക  .    ബരി  .    ഗകണഷണ  കുമേകാര്  :  അതുട്ടം  കൂടെരി  പറഞണ  ഞകാന് നരിര്തകാട്ടം.

എലകാവര്കട്ടം ആവശര്യമുളളതകാണണ.  ഇസൗ മേഴയരില് 140 മേണ്ഡലതരികലയുട്ടം കറകാഡുകള്

തകര്ന്നണ കപകായരിരരികകയകാണണ.  ബഹുമേകാനകപ്പെട ജലവരിഭവ വകുപ്പുമേനരി,  കുടെരികവളള

പദ്ധതരികള്  മുഴുവന്  കചളരി  കയറരിയരിരരികകയകാണണ.   ഇതണ  അടെരിയന്തരമേകായരി

യുദ്ധകകാലകാടെരിസ്ഥകാനതരില്  നന്നകാക്കെണട്ടം.  ബഹുമേകാനകപ്പെട  മുഖര്യമേനരിയുട്ടം  ധനകകാരര്യ

വകുപ്പുമേനരിയുട്ടം  ഒരുമേരിചരിരുനകകകാണണ  പരി.ഡബത്യു.ഡരി.  മേകാനസ്വലരില്  ചരില  മേകാറ്റങ്ങള്

വരുതണട്ടം.  ധനകകാരര്യ വകുപ്പെരികന്റെ ഭകാഗതനരിനളള തടെസങ്ങള് നസ്പീക്കെണട്ടം.  കടെണര്

വരിളരിചണ  ഇത്ര ദേരിവസട്ടം,  അത്ര ദേരിവസട്ടം  എനളളതരികലകാകക്കെ കുറവണ  കചയകകകാണണ

ഒറ്റയടെരിക്കെണ  കകരളതരികല  മുഴുവന്  വര്കകളുട്ടം  കടെണര്  കചയ്യകാനുട്ടം

സമേയബനരിതമേകായരി  തസ്പീര്ക്കെകാനുട്ടം  കഴരിയണട്ടം.   കകകാണ്ടകാക്ടണ  എടുകന്നവര്  ഇത്ര

ദേരിവസതരിനുളളരില് തസ്പീര്തരികലങരില് കപനകാല്റ്റരി കക്ലേകാകസകാടുകൂടെരി  കകകാണ്ടകാക്ടുകള്

കകകാടുക്കെതക്കെരസ്പീതരിയരില്  നടെപടെരികയടുതകാല്  ഇസൗ  നകാടെരികന്റ



Uncorrected/Not for Publication 
97

പുനര്നരിര്മ്മേകാണതരില്,  മുഖര്യമേനരി  ഉകദ്ദേശരികന്ന  തരതരില്,  ജനങ്ങള്

ആഗ്രഹരികന്ന  തരതരില്  പരരിസ്ഥരിതരി  സസൗഹൃദേമേകായ  നരിലയരില്  ജനങ്ങളുകടെ

ജസ്പീവരിതകതയുട്ടം  ഇസൗ നകാടെരികനയുട്ടം  നമുക്കെണ  പുനര്നരിര്മ്മേരിക്കെകാന്  കഴരിയുട്ടം.   അതരിനണ

സമേയബനരിതമേകായ  പദ്ധതരി  കവണട്ടം.   അതരില്  നരിയമേങ്ങളരില്  കവണ  മേകാറ്റങ്ങള്

ബഹുമേകാനകപ്പെട മുഖര്യമേനരി തകന്ന മുന്കകയ്യടുതണ നടെതണട്ടം.  നമ്മേള് ഒറ്റകക്കെടകായരി

നരില്കക.   കകകാടെരിക്കെണക്കെരിനണ  രൂപയുകടെ  സഹകായട്ടം  ഇനരിയുട്ടം  തരകാന്

സനനസ്സുളളവര്  കലകാകതണണ.   അവര് വരുകമ്പകാള് നമ്മേള് കലഹരിചകാല്,  നമ്മേള്

പരസരട്ടം കുറ്റട്ടം പറഞകാല് ഉള്ളതുകൂടെരി ഇലകാതകാകട്ടം. 

മേരി  .   കഡപല്യൂടരി സസ്പീക്കെര്  : കയസണ..... പ്ലസ്പീസണ കണ്ക്ലൂഡണ.....

ശസ്പീ  .    കക  .    ബരി  .    ഗകണഷണ  കുമേകാര്  :   എലകാ  സഹകായവട്ടം,  എലകാ  കസ്നേഹവട്ടം

സസ്വസ്പീകരരിച്ചുകകകാണണ കകരളതരികന്റെ പുനര്സൃഷ്ടരികകവണരി ബഹുമേകാനകപ്പെട മുഖര്യമേനരി

നല്കുന്ന  ഇസൗ  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കെണ  എലകാവരിധ  പരിന്തുണയുട്ടം  നല്കരികക്കെകാണണ  ഇസൗ

പ്രകമേയകത ഒരരിക്കെല്ക്കൂടെരി പരിന്തുണയന.  

ശസ്പീ  .    ഒ  .    രകാജകഗകാപകാല്  : സര്,  ഒകടകറ  കകാരര്യങ്ങകളകാകക്കെ

ശദ്ധയരില്കപ്പെടുതരിക്കെഴരിഞ.  ഞകാന് അതരികലയണ കടെകന്നരില.  എകന്റെ നരികയകാജക

മേണ്ഡലമേകായ  കനമേതണ  മേലയരിടെരിചരികലകാനട്ടം  സട്ടംഭവരിചരിടരില.   പകക്ഷേ,  മേറ്റണ
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ഭകാഗങ്ങളരിലുണകായ  മേലയരിടെരിചരിലരികന്റെകയലകാട്ടം  ഫലമേകായരി  നദേരികളരികലകാകക്കെ  കവള്ളട്ടം

കൂടെരി  വന്നണ  നഗരതരിനകതണ ഉണകാകന്ന പ്രകതര്യക പ്രശ്നങ്ങള്,  അതകായതണ  എകന്റെ

മേണ്ഡലതരില്  8  കര്യകാമ്പുകള്  നടെകതണരി  വന.   എന്തുകകകാണകാണണ  അതണ

നടെകതണരി വന്നതണ?  കരമേനയകാറരില്നരിനട്ടം കരിള്ളരിയകാറരില്നരിനട്ടം ധകാരകാളട്ടം കവള്ളട്ടം

കയറരിയതുകകകാണകാണണ.   സകാധകാരണ  തകാഴനരില്കന്ന  സ്ഥലങ്ങളരില്

പകാവകപ്പെടവരകാണണ  തകാമേസരികന്നതണ.   അവര്കക്കെലകാട്ടം  മേകാറരി  തകാമേസരികക്കെണരിവന.

ആദേര്യട്ടം  മേഴ  തുടെങ്ങരിയ  അവസരതരില്  സഹകായരിക്കെകാന്  ഒരു  വര്യവസ്ഥയുട്ടം

ഉണകായരിരുന്നരില.   നകാട്ടുകകാരുട്ടം   സന്നദ്ധസട്ടംഘടെനകളുകമേലകാട്ടം  മുകന്നകാട്ടുവന്നണ

പ്രവര് തനങ്ങള്  ആരട്ടംഭരിചതരിനു  കശഷമേകാണണ  സര്ക്കെകാരരികന്റെ  ആളുകള്  വരരികയുട്ടം

അതരികന  നരിയനരിക്കെകാന്  മേറ്റണ  പകാര്ടരിക്കെകാര്  വരരികയുട്ടം  കചയതണ.   കര്യകാമ്പുകള്

പരിടെരികചടുകകകയന്ന  പുതരികയകാരു  രസ്പീതരികൂടെരി  ഇക്കെകാരര്യതരില്  വനകവനള്ളതണ

നരിര്ഭകാഗര്യകരമേകായ ഒരു വശമേകാണണ.  പകക്ഷേ കപകാസരിറ്റസ്പീവകായ കകാരര്യട്ടം, എലകാ ജനങ്ങളുട്ടം

സഹകരരിചതുകകകാണകാണണ  അഭരിമേകാനകരമേകായ  രസ്പീതരിയരില്  ഈ  കനടങ്ങള്

കകവരരിക്കെകാന് സകാധരിചരിട്ടുള്ളതണ.  ഇകതകാരു ഗുണപകാഠമേകാകണട്ടം.  പല രകാജര്യങ്ങളരിലുട്ടം

വലരിയ  ഫയറുകളുട്ടം  ലണന്  ഫയറുകളുകമേകാകക്കെ  ഉണകായകശഷട്ടം  അതരികന

പുനരുദ്ധരരികന്നതണ ഒകക്കെഷണലകായരി മേകാറരി.  അതുകപകാകല നമുക്കെണ ഈ ഒകക്കെഷകന
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പ്രകയകാജനകപ്പെടുതണട്ടം.   അതണ  രകാഷ്ട്രസ്പീയക്കെകാകരകകകാണണ  കചയ്യകാന്  കഴരിയുന്ന

പണരിയല.   അതരിനണ  എക്സെെണകപര്ടണസരികന  വച്ചുകകകാണണ  വളകര  സരിന്സരിയറുട്ടം

സസ്പീരരിയസ്സുട്ടം  ആയരിട്ടുള്ള  ആളുകകള  ഉള്കപ്പെടുതരികക്കെകാണണ  ചര്ചകള്  നടെതരി

കചയ്യണട്ടം.  അതണ സുതകാരര്യമേകായരിരരിക്കെണട്ടം.  അതരിനണ വരുന്ന പണട്ടം അതരിനുകവണരി

മേകാത്രകമേ  ഉപകയകാഗരിക്കെകാവ.   പണണ  സുനകാമേരി  ഫണണ  സുനകാമേരി  ഏല്ക്കെകാത ഭകാഗതണ

കചലവഴരിചതുകപകാകല ആകകാന് പകാടെരില.  ഓഖരി ഫണരില് പണട്ടം നസ്പീക്കെരിവകചങരിലുട്ടം

കചലവഴരിചരില.  ആ  തരതരികലകാനട്ടം  വരകാകത  ശകാസ്ത്രസ്പീയമേകായ  യൂടരികലകസഷന്

ഉറപ്പുവരുതകാനുള്ള വര്യവസ്ഥയുണകാകണട്ടം.   ജുഡസ്പീഷര്യല് സ്ക്രൂടരിനരി  നടെതന്നതരിനുള്ള

എക്സെെണകപര്ടണസണ അടെങ്ങുന്നതുട്ടം കസപ്പെകററ്റണ അക്കെസൗണള്ളതുട്ടം അക്കെസൗണണസണ കസകാഷര്യല്

ഓഡരിറ്റണ  കചയ്യുന്നതരിനുമുള്ള  വര്യവസ്ഥയുകണങരികല  ജനങ്ങള്ക്കെണ  വരിശസ്വകാസട്ടം

ഉണകാകുകയുള.  കവറുട്ടം  രകാഷ്ട്രസ്പീയ കളരി  കളരിക്കെകാനുള്ള ഉപകരണമേകായരി  കകാണകാകത,

ഈ രകാജര്യതരികന്റെ പുനര്നരിര്മ്മേകാണതരിനുള്ള ഒരു സന്ദര്ഭമേകായരി കണണ അതരികന്റെതകായ

ഗസൗരവതരികലടുക്കെകാന് ശമേരിക്കെണകമേന്നകാണണ എനരിക്കെണ പറയകാനുള്ളതണ.  

മേരി  .   കഡപല്യൂടരി സസ്പീക്കെര്  : കയസണ..... പ്ലസ്പീസണ കണ്ക്ലൂഡണ.....

ശസ്പീ  .    ഒ  .    രകാജകഗകാപകാല്  : ഒരു  കകാരര്യട്ടംകൂടെരി  പറഞകകകാണണ  ഞകാന്

അവസകാനരിപ്പെരിക്കെകാട്ടം.  എകന്റെ മേണ്ഡലട്ടം പ്രധകാനമേകായുട്ടം നഗരതരിലകാണണ.  കുറചണ ഭകാഗതണ
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കനല്കൃഷരിയുണണ.   അകതലകാട്ടം  പൂര്ണമേകായുട്ടം  നശരിചരിരരികന.   25000  ഏക്കെര്

കനല്കൃഷരി  നശരിചകതന്നണ  പറയുന.  അവര്  വലരിയ  ഒചപ്പെകാടുണകാക്കെകാന്  കഴരിവള്ള

സട്ടംഘടെരിതരല.   അതുകകകാണണ  അവരുകടെ  കകാരര്യട്ടം  പ്രകതര്യകട്ടം  ശദ്ധരിക്കെണട്ടം.

രണകാമേതകായരി,  നഗരതരിനകതകൂടെരി  കപകാകുന്ന  നദേരികളരില്  കവള്ളട്ടം  വന്നകാല്

പ്രശ്നമുണകാകുന്നതരികന്റെ പ്രധകാന കകാരണകമേന്തകാണണ?  നദേരിയുകടെ കര കകടരിയരിടരില.  കര

കകടരിയരിട്ടുളള ചരില ഭകാഗങ്ങളരില് കവള്ളട്ടം കയറരിയരിടരില.  കര കകടകാത ഭകാഗങ്ങളരില്

കവള്ളട്ടം  കയറുകയുട്ടം  പകാവകപ്പെടവര്കട്ടം  കൃഷരികട്ടം  കദേകാഷമുണകാകുകയുട്ടം  കചയ.

അതുകകകാണണ  ബഹുമേകാനകപ്പെട  മേനരി,  പ്രകതര്യകരിച്ചുട്ടം  നഗരങ്ങളരിലുള്ളതുട്ടം  ആളുകള്

തരിങ്ങരിപ്പെകാര്കന്ന  സ്ഥലങ്ങളരില്  നദേരികളുകടെ  കര  കകടരി  കവളളട്ടം  ഓവര്  കഫകാ

കചയ്യകാതരിരരികന്നതരിനുള്ള  പ്രകതര്യക  എഫര്ടണ  കനമേട്ടം  മേണ്ഡലതരില്

ആവശര്യമേകാകണനള്ളതണ ഊന്നരിപ്പെറഞകകകാണണ ഞകാന് അവസകാനരിപ്പെരികന.

ശസ്പീ  .   കകകാവര് കുഞകമേകാന്: സര്, മുഖര്യമേനരി അവതരരിപ്പെരിച പ്രകമേയകത ഞകാന്

പൂര്ണമേകായുട്ടം  പരിന്തുണയകയകാണണ.  കകരളട്ടം  ഒരു  ദുരന്തഭൂമേരിയകായരി  മേകാറരിയരിരരികന.

മേനുഷര്യകന  മേനുഷര്യനകായുട്ടം  സഹജസ്പീവരികകളകപ്പെകാകലയുട്ടം  കസ്നേഹകതകാകടെയുട്ടം  കണ

അപൂര്വ്വ  ദേരിനങ്ങളകായരിരുന  നകാട്ടം  കണതണ. മുഖര്യമേനരിയുകടെ

ദൃഢനരിശയകതകാടുകൂടെരിയുള്ള  പ്രവര്തനട്ടം  കകരളതരിനണ  ഏകറ  കരുകതകരികയന്നണ
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കരുതുന്ന ഒരകാളകാണണ ഞകാന്.  

എനരിക്കെണ  ഒനരണണ  നരിര്കദ്ദേശങ്ങളകാണണ  വയകാനുള്ളതണ.  നമ്മുകടെ  നദേരികളുട്ടം

ആറുകളുട്ടം  കരകവരികഞകാഴുകരിയതരികന്റെ  ഫലമേകായകാണണ  ഇത്രയധരികട്ടം  ദുരന്ത

മുണകായരിട്ടുള്ളതണ.  ആറുകളുകടെ തസ്പീരട്ടം പ്രധകാനമേകായുട്ടം സട്ടംരക്ഷേരിക്കെകപ്പെടെണട്ടം.  ഇകപ്പെകാള്

തകര്നകപകായ എലകാ കറകാഡുകളുട്ടം പുനര്നരിര്മ്മേരിക്കെണട്ടം.  ഡകാമുകള് തുറകന്നതരിനുട്ടം

കമേല്കനകാടട്ടം  വഹരികന്നതരിനുട്ടം  ജലസട്ടംബനമേകായ  വരിദേഗ്ദ്ധരുകടെ  കസവനവട്ടം

നരിര്കദ്ദേശവട്ടം ലഭരികന്ന തരതരിലുളള സട്ടംവരിധകാനട്ടം ഏര്കപ്പെടുതണട്ടം.  രണണ,  ഓറഞണ

അകലര്ടണ,  കറഡണ  അകലര്ടണ  എന്നസ്പീ  മുന്നറരിയരിപ്പുകള്  ജനങ്ങകള  അറരിയരിക്കെകാനുട്ടം

അതരികന്റെ ആപതണ ജനങ്ങകള കബകാദ്ധര്യകപ്പെടുതകാനുട്ടം ഇന്നകത സട്ടംവരിധകാനതരിനണ

കഴരിയുന്നരില.   അതരിനകായരി  ശകാസ്ത്രസ്പീയവട്ടം  ജനകസ്പീയവമേകായ  സട്ടംവരിധകാനട്ടം

ഏര്കപ്പെടുതണട്ടം.  മൂന്നണ,  പണട്ടം  സമേകാഹരരികന്നതരിനുട്ടം  ജനമേകനകാഭകാവട്ടം

കഎകര്യകതകാകടെ  നരിലനരിര്തന്നതരിനുട്ടം  ഒരു  വര്ഷക്കെകാലകത  എലകാ  ആര്ഭകാടെ

ഉദ്ഘകാടെനങ്ങളുട്ടം   അനകാവശര്യ  കചലകവന്നണ  ജനട്ടം  കരുതുന്ന  എലകാ  പരരിപകാടെരികളുട്ടം

നരിര്തലകാകക്കെണതകാണണ.   ഒരു  നവകകരളകത  സൃഷ്ടരിക്കെകാന്  ഒരു  കസഷര്യല്

പകാകക്കെജണ  തകന്ന  തയ്യകാറകാക്കെണട്ടം.  മുഖര്യമേനരി  അതുതകന്നയകാണണ  ആവര്തരിചണ

പറയുന്നതണ.  ഒരു  നവകകരള  സൃഷ്ടരിക്കെകായരി  കകരളട്ടം  ഒറ്റകക്കെടകായരി  നരില്ക്കെണട്ടം.
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കകരളതരികന്റെ പൂര്ണമേകായ പരിന്തുണ അക്കെകാരര്യതരിലുണണ. ഗവണ്കമേനട്ടം  മുഖര്യമേനരിയുട്ടം

വളകര  കകാരര്യമേകായരി   ഇടെകപട്ടു.   ബഹുമേകാനകപ്പെട  കക.  ബരി.  ഗകണഷണ  കുമേകാര്

സൂചരിപ്പെരിചതുകപകാകല  മുഖര്യമേനരി  ഒരു  സ്ഥകാനതരിരുനകകകാണണ  പതരിനകാലണ

ജരിലകകളയുട്ടം  നരിയനരിക്കെകാന്  സകാധരിച്ചു.  കകരളതരികല  മൂന്നരകക്കെകാടെരി  ജനങ്ങകള

ഒറ്റകക്കെടകായരി കണകകകാണകാണണ അകദ്ദേഹട്ടം പ്രവര്തരിചതണ. അകദ്ദേഹതരികന്റെ ധസ്പീരതകയ

ഞകാന്  അഭരിനന്ദരികന.  വകുപ്പുകളരികല  എലകാ  ഉകദേര്യകാഗസ്ഥകരയുട്ടം  ഞകാന്

അഭരിനന്ദരികന.  എലകാ ജനപ്രതരിനരിധരികളുട്ടം ആത്മകാര്തമേകായരി സഹകരരിച്ചു.  കകരളട്ടം

കകകകകകാര്ത.  ഇതകാണണ  കകരളട്ടം.  ഒരു നല മേനസരികന്റെ ഉടെമേയകായരി  കകരളട്ടം  മേകാറരി.

അതകാണണ വരുട്ടം നകാളുകളരില് കകരളട്ടം കകാണകാന് കപകാകുന്നതണ.  ഒരു നവകകരളട്ടം ഇവരികടെ

സൃഷ്ടരിക്കെകാന്  നമുക്കെണ  ഒകതകാരുമേകയകാടുകൂടെരി  പ്രവര്തരിക്കെകാകമേന്നണ  പറഞകകകാണണ

മുഖര്യമേനരികട്ടം സര്ക്കെകാരരിനുട്ടം എലകാവരിധ പരിന്തുണയുട്ടം അറരിയരിച്ചുകകകാണണ നരിര്തന.

ശസ്പീ  .    പരി  .    സരി  .    കജകാര്ജണ:  സര്,  ഇസൗ  കകകാടെരിയ  ദുരന്തതരില്  കകകാടയട്ടം

ജരിലയരില്മേകാത്രട്ടം പതണ മേനുഷര്യജസ്പീവനുകളകാണണ നഷ്ടകപ്പെടതണ.  അതരില് ഏഴണ  എണവട്ടം

കഷ്ടകകാലകമേന്നണ  പറയകട,  എകന്റെ  നരികയകാജകമേണ്ഡലമേകായ  പൂഞകാറരിലകാണണ.  ഏഴണ

മേരണങ്ങള് കനരരിടണ കകാകണണരി വന്ന ഗതരികകട  സകാഹചരര്യമേകാണണ കകദേവട്ടം എനരിക്കെണ

നല്കരിയതണ.  ഒരു കകാരര്യട്ടം സൂചരിപ്പെരിക്കെകാതരിരരിക്കെകാന് കഴരിയരില.  ഇസൗരകാറകപട -വകാഗമേണ്
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കറകാഡണ  കകസഡരില്  ഒകരകാറ്റ  ഉരുള്കപകാടലരില്  ഒരു  വസ്പീടരികല  നകാലണ  ആളുകളകാണണ

മേരരിചതണ.    ഇസൗരകാറകപടയരികല  നനകൂടവട്ടം  അതുകപകാകല  ബഹുമേകാനകപ്പെട  സണരി

കജകാസഫണ  എട്ടം.എല്.എ.-യുകടെ  കനതൃതസ്വതരിലുള്ള   രക്ഷേകാപ്രവര്തനവട്ടം

നടെതരിയതുകകകാണണ   മൂന്നണ  ജസ്പീവനുകള് രക്ഷേകപ്പെടുതകാന് സകാധരിച്ചു.  നകാലണ  കപരുകടെ

ജസ്പീവന് രക്ഷേരിക്കെകാനകായരില.  അവരികടെതകന്ന പരികറ്റ ദേരിവസമുണകായ ഉരുള്കപകാടലരില്

കമേകാകടകാര്  കകസക്കെരിളരില്  യകാത്ര  കചയ  ഒരു  കചറുപ്പെക്കെകാരനുട്ടം  മേരരിക്കെകാനരിടെയകായരി.

ഇതരികന്റെ കതകാടടുതകായരി ഒരു പകാറമേടെയുണണ. ഇസൗ പകാറമേടെകകളലകാട്ടം നരിയമേവരിരുദ്ധമേകായരി

പ്രവര്തരികന്നവകയന്നണ പറകയണരിവരുട്ടം.  ഇസൗ പകാറമേടെകളുകടെ കമേല് ഒരു പ്രകതര്യക

ശദ്ധയുണകാകണകമേന്നണ  ഞകാന്  ഗവണ്കമേന്റെരികനകാടെണ  അഭര്യര്തരികകയകാണണ.

പ്രളയവമേകായരി ബനകപ്പെട്ടുള്ള ഗവണ്കമേന്റെരികന്റെ നടെപടെരികകള ഞകാന് ആത്മകാര്തമേകായരി

അഭരിനന്ദരികകയകാണണ.   അതരില്  ഒരു  തര്ക്കെവട്ടം  കവണ.   ഒറ്റ  മേനകസകാടുകൂടെരി

കകരളതരികല ജനങ്ങള്ക്കെണ കപകാകകാന് കഴരിഞകവന്നതകാണണ നമ്മുകടെ ഏറ്റവട്ടം വലരിയ

കഎശസ്വരര്യട്ടം.  പകക്ഷേ  നമ്മുകടെ  ശകാസ്ത്രജ്ഞന്മേകാരുകടെ  അഭരിപ്രകായകതകാടെണ  പൂര്ണമേകായുട്ടം

കയകാജരികവകാന് കഴരിയുന്നരില.  കകാരണട്ടം  മേകാധവണ  ഗകാഡ്ഗരില് കമ്മേരിഷന് പറയുന്നതണ

എലകാട്ടം  കുഴപ്പെകമേന്നകാണണ.   വനപ്രകദേശങ്ങളരില്   എങ്ങകനയകാണണ  ഇതുകപകാകല

ഉരുള്കപകാടലുണകാകുന്നതണ?  ഗകാഡ്ഗരില്  പറയുന്നതണ  ശരരിയകാകണങരില്
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വനതരികലങ്ങകനയകാണണ  ഉരുള്കപകാടല്  ഉണകാകുന്നതണ.   അകപ്പെകാള്  ആയരിനട്ടം

ശകാസ്ത്രജ്ഞന്മേകാകരകയകാകക്കെ  മേകാറ്റരി  നരിര്തരി  കര്ഷകര്കണകായ  ബുദ്ധരിമുട്ടുകള്ക്കെണ

പരരിഹകാരട്ടം  കകാണുന്നതരികനപ്പെറ്റരി  ഇവരികടെ  ചര്ച  കചയ്യണകമേന്നകാണണ  എകന്റെ

അഭരിപ്രകായട്ടം.  ഇവരികടെ പല പദ്ധതരികളുട്ടം പ്രഖര്യകാപരിചരിട്ടുണണ.  വളകര വരിനയകതകാകടെ

എനരിക്കെണ  പറയകാനുള്ളതണ,  ഇവരികടെ  പലതുട്ടം  സുതകാരര്യമേകാകകണതുണണ.

ഉകദേര്യകാഗസ്ഥന്മേകാകരതകന്ന  വരിശസ്വസരികന്ന  ഒരു  കചറരിയ  ലകാഞന  കകാണുനണണ.

നമുക്കെണ  അതണ  കവണ.  ഓകരകാ  നരികയകാജകമേണ്ഡലതരികനയുട്ടം  പ്രതരിനരിധസ്പീകരരിചണ

എട്ടം.എല്.എ.-മേകാരുണണ,  ത്രരിതല  പഞകായതണ  കമേമ്പര്മേകാരുണണ.  അവരുകടെ

കനതൃതസ്വതരിലുള്ള ഒരു കമ്മേരിറ്റരികയ നരികയകാഗരിക്കെണട്ടം.  ഇതരികന്റെ പണട്ടം കമേകാതമേകായരി

വരിനരികയകാഗരികകമ്പകാള്  അതണ  ദുര്വരിനരികയകാഗട്ടം  കചയ്യകാതരിരരിക്കെകാന്  ഒരു  ജനകസ്പീയ

കമ്മേരിറ്റരിക്കെണ രൂപട്ടം കകകാടുതകാല്  ഗുണകരമേകാകുകമേനതകന്നയകാണണ എകന്റെ അഭരിപ്രകായട്ടം.

ഞകാകനകാരു  കചറരിയ  കകാരര്യട്ടംകൂടെരി  പറയകാട്ടം.  1924-ല്  ഉണകായ  വലരിയ

കവള്ളകപ്പെകാക്കെകതപ്പെറ്റരി  ഇവരികടെ  പറയുനണണ.   അന്നണ  മേലയകാള  മേകനകാരമേ  പത്രട്ടം

പ്രസരിദ്ധസ്പീകരരിച ഒരു വകാര്ത കഴരിഞ  25-ാം തസ്പീയതരി  മേലയകാള മേകനകാരമേ പത്രട്ടം

പുന:പ്രസരിദ്ധസ്പീകരരിചരിരുന.  ബഹുമേകാനകപ്പെട  ജലകസചന  വകുപ്പുമേനരി  അതണ

കകാണരികട്ടം.  1924-ല്  എവരികടെകയകാകക്കെ  കവള്ളകപ്പെകാക്കെമുണകാകയകാ   അകത
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സ്ഥലങ്ങളരില്തകന്നയകാണണ ഇകപ്പെകാഴുട്ടം കവള്ളകപ്പെകാക്കെവട്ടം   ദുരരിതവമുണകായരിരരികന്നതണ.

അകപ്പെകാള് ആ പ്രതരിഭകാസട്ടം കണരികലന്നണ നടെരിചണ കപകാകകണ.  അതകായതണ ഇനരി വരകാന്

കപകാകുന്നതുട്ടം  ഇതുകപകാകലതകന്നയകായരിരരികകമേന്നകാണണ  ആ  ദേരിവസകത  മേലയകാള

മേകനകാരമേ പത്രട്ടം  വകായരിചകാല് മേനസരിലകാകുന്നതണ.   കകകാടയട്ടം ജരിലയരികല രണണ പ്രമുഖ

പടണങ്ങളകാണണ പകാലകായുട്ടം ഇസൗരകാറകപടയുട്ടം.  അവരികടെ മേസ്പീനചരില് റരിവര് വകാലരി പദ്ധതരി

വന,  ആ  ഡകാട്ടം  പണരിയകാന്  പകാടെരികലന്നണ  പറഞണ  തടെഞ.  അന്നണ   പകാലകാക്കെകാര്

എകന്ന  കുറ്റട്ടം  പറഞ.   ഇന്നണ  ആ  പകാലകാക്കെകാര്  രക്ഷേകപ്പെടതണ  ആ  ഡകാട്ടം

പണരിയകാതരിരുന്നതുകകകാണകാണണ.  അതുകപകാകലതകന്ന  മേസ്പീനചരിലകാറരില്കൂടെരി  വരുന്ന

കവള്ളട്ടം തടെയുന്നതരിനകായരി 2006-ല് വഴരിക്കെടെവരില് ഒരു ഡകാട്ടം നരിര്മ്മേരിച്ചു, ആ ഡകാമേരികല

കവള്ളവട്ടം  ഇടുക്കെരിയരികലയണ  വരിടകതകാടുകൂടെരി  ഇസൗരകാറകപടയുട്ടം  പകാലകായുട്ടം

രക്ഷേകപ്പെട്ടുകവന്നതകാണണ  സതര്യട്ടം.  എനരിക്കെണ  ഒനരണണ  കചറരിയ  കകാരര്യങ്ങള്കൂടെരി

പറയകാനുണണ.  ഇവരികടെ  കമേകാറകടകാറരിയട്ടം  പ്രഖര്യകാപരികന്നതരികനപ്പെറ്റരി  ഗവണ്കമേന്റെണ

പറഞ,  ആ  കമേകാറകടകാറരിയട്ടം  പ്രഖര്യകാപരികകമ്പകാള്....  കക.എസണ.എഫണ.ഇ.  എന്ന

സകാമ്പതരിക  സ്ഥകാപനട്ടം,   ബഹുമേകാനകപ്പെട  ധനകകാരര്യ  വകുപ്പുമേനരി  കതകാമേസണ

കഎസക്കെരിനണ അറരിയകാവന്ന കകാരര്യമേകാണണ, അവരുകടെ പരിടെരിച്ചുപറരിയുട്ടം ജപരി നടെപടെരികളുട്ടം

ഇകപ്പെകാഴുട്ടം തുടെരുകയകാണണ.  ബഹുമേകാനകപ്പെട മുഖര്യമേനരി ആ കകാരര്യതരില് കപഴണലകായരി
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ഇടെകപടെണകമേന്നണ ഞകാന് ആവശര്യകപ്പെടുകയകാണണ.   അതുകപകാകലതകന്ന ഇതുകപകാലുള്ള

പൂര്ണമേകായ  കമേകാറകടകാറരിയട്ടം  ഒരു  വര്ഷകതകക്കെങരിലുട്ടം  കകകാടുക്കെണട്ടം.  കര്ഷകര്

മേകാത്രമേല  കചറുകരിടെ  കചവടെക്കെകാരുട്ടം  തകര്നതരരിപ്പെണമേകായരിരരികകയകാണണ.

അതുകകകാണണ  അവകരക്കൂടെരി  സട്ടംരക്ഷേരിക്കെകാനുള്ള  നടെപടെരിയുണകാകണട്ടം.  ഒരു  കചറരിയ

കകാരര്യട്ടം കൂടെരി  സൂചരിപ്പെരിച്ചുകകകാണണ ഞകാന് അവസകാനരിപ്പെരിക്കെകാട്ടം.   കകവദേത്യുതരി  കബകാര്ഡണ

കകവദേത്യുതരി  ചകാര്ജണ  വര്ദ്ധരിപ്പെരികകമേന്നണ  പറഞണ  ചരില  ചകാനലുകളരില്ക്കൂടെരി  വകാര്ത

കകാണരിച്ചുകകകാണരിരരികകയകാണണ.  കകദേവട്ടം  തമ്പുരകാകന  ഓര്തണ  മേണരി  സഖകാകവ,

കകകാലകാകകകാല  കകകാലരുതണ.  കകവദേത്യുതരി  ചകാര്ജണ  ഇകപ്പെകാള്  കൂടരുതണ.  ഒരു

കകാരണവശകാലുട്ടം  ജനങ്ങള്  സഹരിക്കെരില,  അകതകാഴരിവകാക്കെണകമേനകൂടെരി  ഞകാന്

അഭര്യര്തരികകയകാണണ.  

ശസ്പീമേതരി  യു  .    പ്രതരിഭ:  സര്,  ബഹുമേകാനകപ്പെട  മുഖര്യമേനരി  അവതരരിപ്പെരിച

ഉപകക്ഷേപകത  ഞകാന്  പൂര്ണ  മേനകസകാകടെ  പരിന്തുണയന.   കലകാകട്ടംതകന്ന

ശദ്ധകയകാകടെ  വസ്പീക്ഷേരിച  ഒരു  മേഹകാ  പ്രളയട്ടം,  അതരിനുകശഷട്ടം  നടെന്ന

കഎതരിഹകാസരികമേകായരിട്ടുള്ള  ദുരരിതകാശസ്വകാസ  പ്രവര്തനട്ടം,   അതരിനകാണണ  കകരളട്ടം

ഇകപ്പെകാള്  സകാക്ഷേര്യട്ടം  വഹരിചരിട്ടുള്ളതണ.   ഇവരികടെ  എടുതണ  പറകയണ  ഒരു  കകാരര്യട്ടം

പലകപ്പെകാഴുട്ടം വലരിയ ഗസൗരവകതകാടുകൂടെരി.... ഞങ്ങകളകാകക്കെതകന്ന പറയകാറുണണ നമ്മുകടെ
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മുഖര്യമേനരി അധരികട്ടം ചരിരരിക്കെകാറരികലന്നണ,  പകക്ഷേ കകരളതരികന്റെ മുഖര്യമേനരി സഖകാവണ

പരിണറകായരി വരിജയന് എന്ന വലരിയ മേനുഷര്യകന കലകാകട്ടം അറരിഞ സമേയമേകാണരിതണ.

അചഞലനകായരി  നരിനകകകാണണ  മേനരിമേകാരുകടെ  പ്രവര്തനങ്ങകളയുട്ടം  വരിവരിധ

വകുപ്പുകകളയുട്ടം ഏകകകാപരിപ്പെരിച്ചുകകകാണണ,  മേകാധര്യമേങ്ങകള കകാകണണ സമേയതണ കണണ,

ജനങ്ങളുകടെ  ഭയട്ടം  അകറ്റരി,  കകരളതരികന  ധസ്പീരമേകായരി  കനതൃതസ്വട്ടം  കകകാടുതരിട്ടുള്ള

മുഖര്യമേനരിയുകടെ  കനതൃതസ്വതരില്  ഇവരികടെ  പ്രതരിപക്ഷേട്ടം  പറഞ  ആശങയണ

അടെരിസ്ഥകാനമേരില.  ഇവരികടെ  കരിടരിയ  ഒരു പണട്ടംകപകാലുട്ടം  സുനകാമേരി  ഫണണ  പകാലകായരില്

കചലവഴരിചതുകപകാകല  വകമേകാറ്റരികലന്നണ  കകധരര്യകതകാകടെ  പറയകാന്  ഞങ്ങള്ക്കെണ

കഴരിയുട്ടം.  അതകാണണ  കകരളതരികന്റെ  കനതൃതസ്വട്ടം.   എന്തകായരിരുന   കഴരിഞ  കുറചണ

കകാലമേകായരി കുടനകാടെണ അടെക്കെട്ടം  കകരളതരികല പ്രളയബകാധരിത പ്രകദേശങ്ങളരില് നമ്മേള്

കണതണ.  കകരളതരികല  മുഖര്യമേനരി  ആവശര്യകപ്പെടതനുസരരിചണ

നകാനകാഭകാഗങ്ങളരില്നരിനട്ടം സഹകായകമേതന, എട്ടം.എല്.എ.-മേകാര് ധസ്പീരമേകായരി കനതൃതസ്വട്ടം

കകകാടുകന,  ഉകദേര്യകാഗസ്ഥര് ധസ്പീരമേകായരി  കനതൃതസ്വട്ടം  കകകാടുകന.  മുകമ്പങ്ങുട്ടം ഇലകാത

തരതരില് ദുരരിതകാശസ്വകാസ കര്യകാമ്പുകളരില് എതരിയ ജനങ്ങള്ക്കെണ എലകാട്ടം നല്കകാനുള്ള

സന്നദ്ധ  കൂടകായ്മ  കകരളതരിലുണകാകുന.   ഇവരികടെ   ഡകാമുകള്  തുറനവരിടതരികന

വരിമേര്ശരിച്ചുകകകാണണ  പറഞ,  മുഖര്യമേനരി  പറഞ  ഉപകക്ഷേപതരില്തകന്നയുണണ
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എത്രയധരികട്ടം  മേഴയകാണണ  ഇസൗ പ്രകാവശര്യട്ടം  കകരളതരില് അധരികമേകായരി  ലഭരിചകതന്നണ.

ആ  മേഴ  ഒരു   വലരിയ  തരതരികലയള്ള  മേകറ്റകാരു  ദുരന്തമേകായുട്ടം  ഒരു  കപമേകാരരിയകായുട്ടം

മേകാറരിയകപ്പെകാഴകാണണ  ഡകാമുകള്  നരിറഞതണ.  എങ്ങകനയകാണണ  നരിങ്ങള്ക്കെണ  ഇതരികന

കണടെചണ  ഇരുടകാക്കെരി  ഇസൗ  അവസരതരില്  രകാഷ്ട്രസ്പീയട്ടം  കകാണകാന്  സകാധരികന്നതണ?

പ്രതരിപക്ഷേ  കനതകാവടെക്കെട്ടം  ആദേര്യട്ടം  മുഖര്യമേനരികയകാകടെകാപ്പെട്ടം  യകാത്ര  കചയണ  ഇസൗ

പ്രശ്നങ്ങള്ക്കെണ  കൃതര്യമേകായ  പരരിഹകാരട്ടം  കകാണകാന്  ശമേരിചകപ്പെകാള്  ചരില  കനതകാക്കെനകാര്

പ്രതരിപക്ഷേ കനതകാവരികനയടെക്കെട്ടം ഇസൗ പ്രശ്നങ്ങളരില്നരിനട്ടം ശദ്ധ തരിരരിപ്പെരിച്ചുകകകാണണ

കകരളതരികല  ഗവണ്കമേന്റെരികന  മേനനഃപൂര്വ്വമേകായരി  വരിമേര്ശരിച്ചു.  ഞകാന്  കുടനകാടരില്

ജനരിച്ചുവളര്ന്ന  ആളകാണണ.  ഇകപ്പെകാള്  പറഞകാല്  ശരരികട്ടം  ഒരു  ഫഡണ  വരിക്ടരിട്ടം

കൂടെരിയകാണണ.   ബഹുമേകാനര്യനകായ  കഡപല്യൂടരി  സസ്പീക്കെറുട്ടം  എലകാ  മേനരിമേകാരുട്ടം  ഞങ്ങളുകടെ

നകാടരില് വന്നരിട്ടുണകായരിരുന.  ഇവരികടെ ഇരരികന്നവരരില് നരിങ്ങള്ക്കെറരിയകാട്ടം സര്വ്വതുട്ടം

നശരിചണ,  തങ്ങള്  രണണ  മുറരി  വസ്പീടരില്  കഴരിയുന്നവര്,  തകന്റെ  ജസ്പീവരിതകകാലട്ടം  മുഴുവന്

ഉണകാക്കെരിയ  സമ്പകാദേര്യട്ടം  ഒലരിച്ചുകപകായവര്,  ജസ്പീവരിതതരില്  പ്രതസ്പീക്ഷേയരിലകാതവര്,

അങ്ങകനയുള്ള  മേനുഷര്യകരകാടെണ  കഴരിഞ  ദേരിവസട്ടം  കകരളതരികല  യു.ഡരി.എഫണ.

കനതൃതസ്വട്ടം  ഇസൗ  അവസരട്ടം  മുതകലടുതണ  രകാഷ്ട്രസ്പീയട്ടം  പറയകാന്  കപകായതണ

നരിര്ഭകാഗര്യകരമേകായ കകാരര്യമേകായരികപ്പെകായരി.  എലകാവരുട്ടം ഒന്നരിച്ചുനരിനകകകാണണ ഇസൗകയകാരു
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മേഹകാ  പ്രളയകത  കനരരിടെകാന്  കവണരിയുള്ള  തയ്യകാകറടുപ്പെണ  നടെതകമ്പകാള്കപ്പെകാലുട്ടം...

കഴരിഞ  ദേരിവസട്ടം  കുടനകാടരിലുട്ടം  ആലപ്പുഴയരിലുട്ടം  നടെന്ന  ഒരു  ശുചസ്പീകരണ

യജ്ഞമുണകായരിരുന,  എനരിക്കെണ  കതകാനന  ചരരിത്രതരില്  ഇടെട്ടം  പരിടെരികന്ന  ഒരു

ശുചസ്പീകരണ യജ്ഞമേകായരിരുന നടെന്നതണ.  പതരിനകായരിരക്കെണക്കെരിനണ കവകാളന്റെസ്പീയര്മേകാര്,

സന്നദ്ധ പ്രവര്തകര്, ആ സന്നദ്ധ പ്രവര്തകര് നകാടരികല എലകാ ഭകാഗങ്ങളരിലുട്ടം വന്നണ

സസ്വയട്ടം  സന്നദ്ധരകായരി  ഇറങ്ങുന്ന  അവസരതരിലകാണണ  ശസ്പീ.  രകാഹുല്  ഗകാനരിയുകടെ

സന്ദര്ശനട്ടം.          ശസ്പീ. രകാഹുല് ഗകാനരി വന്നതരില് ഞങ്ങള്ക്കെണ എതരിര്കപ്പെകാനമേരില.

കകകാണ്ഗ്രസണ  കനതകാക്കെനകാര്  ശസ്പീ.  രകാഹുല്  ഗകാനരിയുമേകായരി  ആലപ്പുഴയരികല  പല

പ്രകദേശങ്ങളരിലുട്ടം  വന്നരിരുന.  അകദ്ദേഹട്ടം  പ്രതരിപക്ഷേകനതകാവമേകായരി

കഹലരികകകാപ്റ്ററരികന്റെ അറ്റതണ പരിടെരിച്ചുകകകാണണ നരില്കന്ന ചരിത്രങ്ങള് പല പത്രങ്ങളുട്ടം

പ്രസരിദ്ധസ്പീകരരികകയുണകായരി.  കുടനകാടരിലുട്ടം  ആലപ്പുഴയരിലുകമേകാകക്കെ  നടെന്ന

പ്രവര്തനങ്ങള്  ചരരിത്രതരില്  ഇടെട്ടം  പരിടെരികന്നവയകാണണ.  എലകാട്ടം  നഷ്ടകപ്പെടണ

ഗതരികകടണ  നരില്കന്ന  മേനുഷര്യരകാണണ  അവരികടെയുള്ളതണ.  ബഹുമേകാനകപ്പെട  കുടനകാടെണ

എട്ടം.എല്.എ.  ഇവരികടെ  പറഞതുകപകാകല,  നല  കപകാക്കെതരില്  ഉണകായരിരുന്ന

അകദ്ദേഹതരികന്റെ  വസ്പീടെണ  അടെക്കെട്ടം   കചറരില്  തകാഴണ ന്നണ  അകങ്ങകാടണ  കയറകാന്കപകാലുട്ടം

കഴരിയകാതരിരുന്നവരുകടെ  ഇടെയരികലയകാണണ  സന്നദ്ധ  പ്രവര്തകര്  ഒഴുകരികയതകയുട്ടം
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എലകാവരുട്ടംകചര്ന്നണ അവരികടെ പ്രവര്തരികകയുമേകാണുണകായതണ.  അവരികടെ രകാഷ്ട്രസ്പീയമേല,

നവകകരളതരിനുകവണരിയുള്ള വലരിയ രൂപതരിലുള്ള ഇടെകപടെലകാണണ നടെകന്നതണ. 

ആലപ്പുഴക്കെകാര്ക്കെണ  അഭരിമേകാനരിക്കെകാന്  ഏകറയുണണ.  ബഹുമേകാനകപ്പെട  കചങ്ങന്നൂര്

എട്ടം.എല്.എ.  സഹകായട്ടം  അഭര്യര്തരികകമ്പകാള്  കനവരി,  ഡരിസകാസര് മേകാകനജണ കമേന്റെണ,

ആര്മേരി  എന്നരിവകരകാകടെകാപ്പെട്ടം  ആലപ്പുഴയരികല  മേതര്യകതകാഴരിലകാളരികളകാണണ  ആദേര്യട്ടം

അവരികടെയണ എതന്നതണ. കവള്ളതരികന ഭയമേരിലകാതവരകാണണ മേതര്യകതകാഴരിലകാളരികള്.

അതുകകകാണതകന്ന  അവരരില്നരിന്നണ  സമേര്തരകായ  കചറുപ്പെക്കെകാകര  കകണതരി

കകരളതരികന്റെ  സ്ഥരിരട്ടം  തസ്പീരകദേശ  കസനയകാക്കെരി  മേകാറന്നതരിനുള്ള

പ്രവര്തനകതകറരിചണ  ആകലകാചരികന്നതണ  നന്നകായരിരരികട്ടം  എകന്നകാരു  നരിര്കദ്ദേശട്ടം

ഈ അവസരതരില് ഞകാന് മുകന്നകാട്ടു വയകയകാണണ.

കവള്ളതരികന്റെ  കകടുതരി  ഏറ്റവട്ടം  കൂടുതല്  അനുഭവരിച  പ്രകദേശമേകാണണ

ആലപ്പുഴയരികല  കുടനകാടെണ.  മൂന്നണ  കവള്ളകപ്പെകാക്കെമേകാണണ  അടുതടുതകായരി  അവരികടെ

അനുഭവരിചതണ.  ആദേര്യട്ടം  ആറുപങണ  പകാടെകശഖരതരികന്റെ  ബണണ  തകര്നണകായ

കവള്ളകപ്പെകാക്കെട്ടം.  അതരിനുകശഷട്ടം  മേറ്റണ  പകാടെകശഖരങ്ങളുകടെ  ബണണ  തകര്നണകായ

കവള്ളകപ്പെകാക്കെട്ടം.  പരിന്നസ്പീടെണ  ഉരുള്കപകാടലരിലൂകടെയുട്ടം  മേറട്ടം  വന്ന  കവള്ളട്ടം  കുടനകാടെരികന

അക്ഷേരകാര്തതരില്  മേഹകാപ്രളയതരില്  മുക്കെരിക്കെളയുകയകായരിരുന.  അവരികടെയുള്ള
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സ്കൂളുകളുകടെ  അവസ്ഥ  വളകര  പരരിതകാപകരമേകാണണ.  ബഹുമേകാനകപ്പെട  വരിദേര്യകാഭര്യകാസ

മേനരിയടെക്കെമുള്ളവര്   സന്നദ്ധ  പ്രവര്തനങ്ങളരില് അവരികടെ  ഉണകായരിരുന.  മൂന്നകാട്ടം

തസ്പീയതരി  സ്കൂള്  തുറകന്നതുകകകാണണ  ഓടെണ  വകര  കവള്ളട്ടം  കയറരിയ  സ്കൂളുകളുകടെ

ബലക്ഷേയട്ടം  മേകാത്രമേല,  അവരികടെ  കുടരികള്ക്കെണ  ഇരരിക്കെകാന്  കഴരിയുകമേകാ  എന്നതണ

പരരികശകാധരിക്കെണട്ടം.  സ്കൂളുകളരികല  ലകാബണ,  കകലബ്രറരി,  കമ്പല്യൂടര്  തുടെങ്ങരിയ

സട്ടംവരിധകാനങ്ങകളലകാട്ടം  തകാറുമേകാറകായരിരരികകയകാണണ.  അവര്ക്കെണ  പ്രകതര്യകമേകായ

സഹകായങ്ങള് കകകാടുകന്നതരിനുകവണരിയുള്ള ഇടെകപടെല് നടെതണട്ടം.

'കകലഫണ'  പദ്ധതരി  പ്രകകാരട്ടം  കകരളതരിലകാകക  2.50  ലക്ഷേട്ടം  വസ്പീടുകള്

നരിര്മ്മേരികകയകാണണ.  പകക്ഷേ നമ്മേള് പ്രതസ്പീക്ഷേരിക്കെകാകതയുണകായ ഒരു ദുരന്തമേകാണരിതണ.

അതരിനകാല്  'കകലഫണ'-കന്റെ  മേകാനദേണ്ഡങ്ങളരില്  വലരിയ  ഇളവണ  നല്കരി  കുടനകാടെരികന

സഹകായരിക്കെണട്ടം. അതുകപകാകലതകന്ന കററകള് ഏകസ്പീകരരിക്കെണട്ടം. Delhi Schedule

of  Rates  ആണണ  ഇന്നണ  കകരളതരികലമ്പകാടുട്ടം  അനുശകാസരിച്ചുകപകാരുന്നതണ.  അതരില്

റരിലകാകക്സെെഷന് വരുതണട്ടം. കകാരണട്ടം, അത്രയധരികട്ടം കറകാഡുകള് തകര്നകപകായരിട്ടുണണ.

കചളരി  നരിറഞ  തകാഴ  പ്രകദേശങ്ങളകായതരിനകാല്  ആ  കററകളരികല  കനകാട്ടംസരില്

വലരിയകതകാതരിലുള്ള റരിലകാകക്സെെഷന് നല്കകാനുള്ള ഇടെകപടെലുണകാകണട്ടം.  അതുകപകാകല

പകാടെകശഖരങ്ങളരില്നരിനട്ടം കവള്ളട്ടം പുറകതയണ പമ്പുകചയണ  കളയകാന് സകാധരിക്കെകാത



Uncorrected/Not for Publication 
112

അവസ്ഥയുണണ.  കപടരിയുട്ടം  പറയുകമേലകാട്ടം  കവള്ളതരിലകാണണ.   എ.സരി.  കറകാഡരികല

കവള്ളട്ടം  കരിര്കലകാസര്  പമ്പണ  ഉപകയകാഗരിചണ  കളയുന്നതുകപകാകല   കപടരിയരിലുട്ടം

പറയരിലുമുള്ള  കവള്ളവട്ടം  കരിര്കലകാസര്  പമ്പണ  ഉപകയകാഗരിചണ  കളയുന്നതരിനുള്ള

ഇടെകപടെല്കൂടെരി നടെകതണതുണണ.

വലരികയകാരു ദുരന്തമേകാണണ നമ്മേള് കനരരിടതണ.  ബഹുമേകാനകപ്പെട മുഖര്യമേനരിയുകടെ

കനതൃതസ്വതരില് എലകാ ഡരിപ്പെകാര്ട്ടുകമേനകകളയുട്ടം ഏകകകാപരിപ്പെരിച്ചുകകകാണണ ഒറ്റകക്കെടകായരി

അചഞലമേകായരിനരിന്നണ ആ  ദുരന്തകത  കനരരിടെകാനുട്ടം   മേരണട്ടം   വലരിയ  കതകാതരില്

കുറയകാനുട്ടം  കഴരിഞ.  ഈ  പ്രവര്തനങ്ങളരില്  ആകരകാകക്കെയകാണണ  പകങടുതതണ

എകന്നകാനമേറരിയരില.  എലകാവകരകാടുമുള്ള  നന്ദരി  ഈ  അവസരതരില്

പറയകാതരിരരിക്കെകാന് കഴരിയരില.  പലര്കട്ടം ആധകാര് കകാര്ഡണ കപകാകലയുള്ള വരിലകപ്പെട

കരഖകള്  നഷ്ടകപ്പെട്ടുകപകായരി.  അക്കെകാരര്യങ്ങളരികലലകാട്ടം  കൃതര്യമേകായരി  ഇടെകപടെകാകമേന്നണ

ബഹുമേകാനകപ്പെട മുഖര്യമേനരി പറഞരിട്ടുണണ.  അതകാതണ വകാര്ഡുകളരില് അദേകാലതകള്

നടെതരി,  നഷ്ടകപ്പെട  കരഖകള്  കകകാടുക്കെകാനുള്ള    നടെപടെരികള്  ഉണകാകണട്ടം.

മേകാനസരികമേകായരി  തകര്നകപകായ  വലരികയകാരു  വരിഭകാഗട്ടം  ജനങ്ങള്ക്കെണ  അവരുകടെ

വസ്പീട്ടുപടെരിക്കെല്തകന്ന  അതണ  എതരിക്കെകാന്  കഴരിയുന്ന  തരതരികലയള്ള  ഒരു

ഇടെകപടെല്  നടെതണകമേന്നണ  ഒരരിക്കെല്ക്കൂടെരി  അഭര്യര്തരികന.  ബഹുമേകാനകപ്പെട
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മുഖര്യമേനരി ഒരു മേകാസകത ശമ്പളട്ടം തരകാന്  കഴരിയുകമേകാ എന്നണ കചകാദേരിചകതയുള,

പതരിനകായരിരക്കെണക്കെരിനണ ഉകദേര്യകാഗസ്ഥര് ഒകര മേനകസകാടുകൂടെരി അതരികലയണ സട്ടംഭകാവന

നല്കകാന്  തയ്യകാറകായരി  എന്നതുകൂടെരി  ഈ    അവസരതരില്  പറയുകയകാണണ.

സമേകാനതകളരിലകാത  ജലദുരന്തകത  കനരരിടുന്നതരിനുകവണരി  അചഞലമേകായരി

മുന്നരില്നരിന്നണ നയരിച ബഹുമേകാനകപ്പെട മുഖര്യമേനരികയ ഒരരിക്കെല്ക്കൂടെരി ഹൃദേയകതകാടെണ

കചര്തപരിടെരിചണ  അഭരിനന്ദരിക്കെകാന്  കൂടെരി  ഈ  അവസരട്ടം  ഉപകയകാഗരിച്ചുകകകാണണ

നരിര്തന.  

ശസ്പീ  .   തരിരുവഞ്ചൂര് രകാധകാകൃഷ്ണന്: സര്, ഇവരികടെ നടെകന്ന ചര്ചകള് കകടകപ്പെകാള്

കപകാതുവകായരി ഗവണ്കമേന്റെണ എടുകന്ന നല കകാരര്യങ്ങള്കക്കെലകാട്ടം നല പരിന്തുണയുണണ.

കകരളതരികന്റെ  പുനര്  സൃഷ്ടരികകവണരി  പ്രതരിപക്ഷേവമേകായരി  ആകലകാചരിചണ,

വരിശസ്വകാസതരികലടുതകകകാണണ  ഗവണ്കമേന്റെണ  ഏതണ  നസ്പീക്കെട്ടം  നടെതരിയകാലുട്ടം

അതരികനകാകടെകാപ്പെട്ടം ഞങ്ങളുണകാകുട്ടം. ഒരു മേകാസകത ശമ്പളട്ടം കകകാടുക്കെണകമേന്നണ പറഞ

ബഹുമേകാനകപ്പെട മുഖര്യമേനരിയുകടെ ആഹസ്വകാനട്ടം ഞങ്ങള് പൂര്ണമേകായരി ഉള്കക്കെകാള്ളുകയുട്ടം

ഒരു  മേകാസകത  ശമ്പളട്ടം  നല്കുകയുട്ടം  കചയ്യുട്ടം.  അങ്ങകന  ഈ  നകാടെരികന്റെ  പുനര്

സൃഷ്ടരികകവണരിയുള്ള പ്രവര്തനതരില് ഒരുമേരിചണ നരില്ക്കെകാട്ടം.

ഈ  ദുരന്തട്ടം  വരകാനുള്ള  കകാരര്യകതകറരിചണ  ആകലകാചരികകമ്പകാള്
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സസ്വകാഭകാവരികമേകായുട്ടം  ഈ  ദുരന്തമുണകായകതങ്ങകനകയന്നണ  രണണ  രൂപതരിലുള്ള

ചര്ചയുണകാകുട്ടം.   മേഴയകാണണ  ഇതരികല  പ്രധകാനകപ്പെട  കകാരണകമേന്ന  ബഹുമേകാനകപ്പെട

മുഖര്യമേനരിയുകടെ  ഓപ്പെണ്  കസറകമേന്റെണ  ഞകാന്   കണ.  കഡകാ.  എട്ടം.  രകാജസ്പീവന്

പ്രധകാനകപ്പെകടകാരു  ഭസൗമേശകാസ്ത്ര  വരിദേഗ്ദ്ധനകാണണ.  അകദ്ദേഹട്ടം  ഇന്തര്യകാ  ഗവണ്കമേന്റെരികല

കസകടറരിയകാണണ.   സട്ടംസ്ഥകാന  അകതകാറരിറ്റരികള്ക്കെണ  ഇതുസട്ടംബനരിചണ  പ്രവചനട്ടം

ലഭര്യമേകാക്കെരിയരിട്ടുകണനട്ടം  ഇതവണ  കനത  മേഴയുണകാകുകമേനള്ള  വരിവരട്ടം

അഡസ്പീഷണല് ചസ്പീഫണ  കസകടറരികയകയകാകക്കെ കനരരിടണ വരിളരിച്ചുപറഞരിട്ടുകണനമേകാണണ

അകദ്ദേഹട്ടം പറഞതണ. ഇക്കെകാരര്യതരില് കകരളതരിനണ മുന്നറരിയരിപ്പെണ ഉണകായരിരുനകവന്നണ

ഇന്റെഗ്രരിറ്റരി  ഇതുവകര  കചകാദേര്യട്ടം  കചയ്യകപ്പെടെകാത ഭസൗമേശകാസ്ത്ര  വരിദേഗ്ദ്ധനകായ കഡകാ.  എട്ടം.

രകാജസ്പീവന് പരസര്യമേകായരി പറഞതണ മേലയകാള മേകനകാരമേ പത്രതരികല ലസ്പീഡര് കപജരികല

കലഖനതരില്  വന്നരിട്ടുള്ളതകാണണ.  നമുക്കെണ  അഞണ  ഏജന്സരികളുണണ.  ഒന്നണ,  IMD

(കകാലകാവസ്ഥകാ പ്രവചനട്ടം)  അതണ ഇന്തര്യകാ ഗവണ്കമേന്റെരികന്റെ കസ്പീഴരിലകാണുള്ളതണ.  ഇവരികടെ

Central  Water  Commission  ഉണണ.  അവര്  എലകാ  കകാലതട്ടം  നമുകക്കെതരിരകാണണ.

മുലകപ്പെരരിയകാര്  പ്രശ്നതരില്  കകരളതരിനണ  ഏറ്റവട്ടം  കൂടുതല്  കദ്രകാഹട്ടം  കചയരിട്ടുള്ളതണ

Central Water Commission  ആണണ.  അവകര ഈ അഞണ മേരിനരിട്ടുകകകാണണ പറഞ

തസ്പീര്ക്കെകാന്  കഴരിയകാതതുകകകാണണ  ഒറ്റവകാചകതരില്  ഞകാന്  പറയുന,  ആ  Central
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Water  Commission-കന  ഒരരിക്കെലുട്ടം  സകാക്ഷേരിപ്പെടരികയരില്  കചര്തണ  കകരളതരികന്റെ

കകസണ ദുര്ബലകപ്പെടുതരുതണ എന്നതകാണണ എകന്റെ അഭര്യര്തന. പരിന്നസ്പീടെണ Dam Safety

Authority, State Disaster Management, State Emergency Operation Centre

എന്നരിവകയലകാമുണണ.  ഇകതലകാട്ടം സട്ടംസ്ഥകാന ഗവണ്കമേന്റെരികന്റെ കയ്യരിലരിരരികന്നതകാണണ.

നമ്മുകടെ സമൂഹതരിലുണകാകുന്ന ഓകരകാ ചലനങ്ങളുട്ടം പ്രകതര്യകരിചണ  വകാടര് ഇഷല്യൂസരില്

ഉണകാകുന്ന ഓകരകാ ചലനങ്ങളുട്ടം പ്രകതര്യകമേകായരി ശദ്ധരിചണ അതരികന്റെ അടെരിസ്ഥകാനതരില്

തസ്പീരുമേകാനകമേടുക്കെകാനുള്ള  കൃതര്യമേകായ  ഉപകരണങ്ങളുട്ടം  അതരിനുള്ള  ഏജന്സരിയുട്ടം

നമുകണണ.  തരിരുവനന്തപുരതട്ടം  കകകാചരിയരിലുമേകായരി  രണണ  കഡകാപ്ലര്  റഡകാറുകള്

കകരളതരിലുണണ.   ഇവ  എലകാ  രൂപതരിലുട്ടം  വരിദേഗ്ദ്ധമേകായരി  കകാലകാവസ്ഥകാ  പ്രവചനട്ടം

നടെതന്നതരിനണ കഴരിവള്ളതകാണണ. 

ഇടുക്കെരി  ഡകാമേരികന  സട്ടംബനരിചണ  പറയുകമ്പകാള്,  അതണ  പ്രവര്തരികക്കെണവര്

ഇലകരിസരിറ്റരി  കബകാര്ഡകാണണ.  നമ്മുകടെ  ഡകാമുകളരില്  ചരിലതണ  കവരികഞകാഴുകരി.

കപരരിങ്ങല്കതണ  ഡകാട്ടം  കവരികഞകാഴുകരി.  കക്കെരി  ഡകാട്ടം  കവരികഞകാഴുകുന്ന

രൂപതരില്വന.  അവസകാനട്ടം  തുറനവരിട്ടു.  കക്കെരി  ഡകാട്ടം  മേകാത്രമേല,  ശബരരിഗരിരരി

കപ്രകാജക്ടരികല ഡകാമുകകളലകാട്ടം തുറനവരിട്ടു.  എലകാ ഡകാമുകളുട്ടം ഒരുമേരിച്ചു തുറന.  നമ്മുകടെ

കകരളട്ടം  കമേകാതതരില്  കവള്ളതരിലകായരി.  ഞകാന്  ഇകതകാരു  വരിമേര്ശനമേകായരി
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പറയുന്നതല.  ഇത്രയുട്ടം  എകത്യുപ്കമേന്റെണസുട്ടം  വരിദേഗ്ദ്ധ  സമേരിതരികളുട്ടം  മേരിടുക്കെന്മേകാരകായ

ആളുകളുമുണകായരിട്ടുട്ടം ഫലതരില് ഗുണട്ടം കചയരില എന്ന എകന്റെ പരരിഭവവട്ടം വരിഷമേവട്ടം

കവദേനയുമേകാണണ ഞകാനരിവരികടെ ഓര്മ്മേരിപ്പെരികന്നതണ. ഇടുക്കെരിയരില് 14-ാം തസ്പീയതരി മൂന്നടെരി

കവള്ളമേകാണണ തുറന്നതണ. മൂന്നടെരി തുറന്നണ സകാവകകാശട്ടം കവള്ളട്ടം ഒഴുക്കെരികക്കെകാണരിരുന. ഒരു

ദേരിവസതരികന്റെ  ഗര്യകാപ്പെരില്  16-ാം  തസ്പീയതരി  25  അടെരി  ജലമേകാണണ  ഇടുക്കെരിയരില്നരിന്നണ

തുറനവരിടുന്നതണ.  25  അടെരി  കവള്ളട്ടം ഒരുമേരിചണ  ഉയരുകയകാണണ.  തകാകഴയുള്ള ആളുകള്

പരികന്ന  എങ്ങകനയകാണണ  രക്ഷേകപ്പെടുന്നതണ;  ആളുകള്ക്കെണ  എകന്തങരിലുട്ടം  മുന്നറരിയരിപ്പെണ

നല്കകണതകല?  ഇടുക്കെരി  ഡകാമേരികനകറരിചണ  പറഞകാല്  അതരിനണ  പ്രകതര്യകമേകായ

സവരികശഷതകളുണണ.  Dam  Safety  Authority-യുകടെ  കചയര്മേകാന്  ബഹുമേകാനകപ്പെട

മുഖര്യമേനരിയകാണണ.  എന്നകാല് അങ്ങല ഇതരികന്റെ അനുദേരിന കകാരര്യങ്ങള് കചയ്യുന്നകതന്നണ

എനരിക്കെണ  കൃതര്യമേകായരി  അറരിയകാട്ടം.  അതരികനകാരു  എക്സെെരികല്യൂടസ്പീവണ  കമ്മേരിറ്റരിയുണണ.  ആ

എക്സെെരികല്യൂടസ്പീവണ  കമ്മേരിറ്റരിയരില്  ചസ്പീഫണ  കസകടറരിയകാണണ  കചയര്മേകാന്.  ഇതണ

അനവസരതരിലകാകണകാ  തുറന്നകതനട്ടം  കനരകത  തുറകന്നതരിനുകവണരി

നടെപടെരിയുണകായരിരുകന്നകാ  എന്നതുട്ടം  ബഹുമേകാനകപ്പെട  മുഖര്യമേനരി  പരരികശകാധരിക്കെണട്ടം.

കകരളതരികല മേണ്സൂണ് കബ്രക്കെരികനകറരിചണ പലരുട്ടം ഇവരികടെ സട്ടംസകാരരിചതരിനകാല്

ഞകാന് ആവര്തരികന്നരില.  ആ മേണ്സൂണ് കബ്രക്കെരികന്റെ സമേയതണ  കവണകമേങരില്
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വളകര സകാവകകാശട്ടം ഒഴുക്കെരിക്കെളയകാമേകായരിരുന്ന കവള്ളട്ടം നമ്മേള് കകടരി കകാതസൂക്ഷേരിച്ചു.

കഡയ്ഞര് കലനരികലയണ ഇടുക്കെരി ഡകാട്ടം വന്നകപ്പെകാള് ആ  ഡകാമേരികന്റെ കവള്ളട്ടം മുഴുവന്

ഒഴുക്കെരിവരിടകാല് തകാകഴ എന്തണ സട്ടംഭവരികകമേന്നണ എലകാവര്കട്ടം അറരിയരികല?  ശസ്പീ.  കക.

കൃഷ്ണന്കുടരി സട്ടംസകാരരിചകപ്പെകാള് പറമ്പരികളകതകറരിചണ പറയുകമേന്നണ കരുതരി. ജൂകകല

24  മുതല് പറമ്പരികളകത കവള്ളട്ടം കകരളതരികന്റെ കനകാലരികലയണ തുറനവരിടകപ്പെകാള്

കവള്ളട്ടം  കുകതകാഴുകക്കെകാകടെ  വന.    കകരളമേകാണണ  കജകായരിന്റെണ  വകാടര്  കറഗുകലറ്ററരി

കബകാര്ഡരികന്റെ  കചയര്മേകാന്.  നമ്മുകടെ  കപര്മേരിഷന്  ഇലകാകത  തമേരിഴകാട്ടുകകാര്ക്കെണ  അതണ

കചയ്യകാന്  സകാധര്യമേലകലകാ?   അധരികജലട്ടം  ഒഴുകന്നതരിനുളള  കുപ്പെകതകാടരിയകാകണകാ

കകരളട്ടം? അവര് അധരികജലട്ടം ഒഴുക്കെരി, നമ്മേള് എകന്തങരിലുട്ടം പ്രതരികഷധട്ടം പറകഞകാ;

അതരികന  എതരിര്കതകാ?  കജകായരിന്റെണ  വകാടര്  കറഗുകലറ്ററരി  കബകാര്ഡരികന്റെ  കചയര്മേകാന്

ഇസൗ  സമേയതണ  എന്തുകചയകവന്നണ,  അങ്ങയുകടെ  കസ്പീഴരിലുള്ള  ആ  ഉകദേര്യകാഗസ്ഥകനകാടെണ

കചകാദേരിചരിട്ടുകണകാ?    കപരരിങ്ങല്കുതണ  അവരികടെ  നരിറകഞകാഴുകരി.   ഒരു  ഡകാട്ടം

നരിറകഞകാഴുകരിയകാല് എവരികടെകപ്പെകായരി നരില്കട്ടം?  ഇകതകാനട്ടം രകാഷ്ട്രസ്പീയമേല,  രകാഷ്ട്രസ്പീയട്ടം

വചണ വരിമേര്ശരികന്നതുമേല.  കപരരിങ്ങല്കുതണ ഡകാട്ടം എങ്ങകന നരിറകഞകാഴുകരി,  നകാകള

ഇതണ വരകാതരിരരികക്കെണതകല?  ഉതരവകാദേരിതസ്വകപ്പെട ആളുകള് അതണ കചകയ്യണതകല?

നമ്മുകടെ  സട്ടംസ്ഥകാനതണ  2005-കല  ഡരിസകാസര്  മേകാകനജണ കമേന്റെണ  അകതകാറരിറ്റരി  ആക്ടണ
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ഉണണ.  അതരികല കസക്ഷേന്  22(g)-യരില് ഇതരികന്റെ വര്യവസ്ഥകള് പറയുനണണ.  ഒരു

ഡകാട്ടം തുറന വരിടെണകമേങരില്   ഇന്ന ഇന്ന കകാരര്യങ്ങള് കചയ്യണകമേന്നണ പറയുനണണ.

അതണ  പകാലരിചരിട്ടുകണകാകയന്നണ  നമ്മേള്  പരരികശകാധരികക്കെണതകല?  നമുക്കെണ  പുതരിയ

കകരളകത  ഉണകാക്കെകാട്ടം.  അതരിനുകവണരി  കകരളതരികല  ജനസമൂഹട്ടം  ഒരുമേരിചണ

നരില്ക്കെകാട്ടം,  എവരിടെട്ടംവകര  കവണകമേങരിലുട്ടം  കപകാകകാട്ടം,  ഒരു  സട്ടംശയവമേരില.   പകക്ഷേ

കകരളകത കവളളതരില് മുക്കെരികക്കെകാന്ന ചരില ആളുകള്, 358  ആളുകള് മേരരിചതരികന്റെ

കകവകക്കെറരിയസണ  കലബരിലരിറ്റരി  ഇസൗ  ഡകാട്ടം  തുറനവരിട  ആളുകള്ക്കെരികലന്നണ  നമുക്കെണ

പറയകാന്  സകാധരികകമേകാ?  അതരികന്റെ  ഉതരവകാദേരിതസ്വട്ടം  അവര്  ഏല്ക്കെണട്ടം,  ആ

ഉതരവകാദേരിതസ്വട്ടം  അവരരില്  ഫരിക്സെെണ  കചയ്യണട്ടം.  അതുകകകാണണ  ഇസൗ  ഡരിസകാസര്

മേകാകനജണ കമേന്റെരികന്റെ  കചയര്മേകാന്,  ഞകാനകാകരയുട്ടം  വര്യക്തരിപരമേകായരി

ആകക്ഷേപരികകയല.......  രണ  കവളളകപ്പെകാക്കെമേകാണണ  എകന്റെ  പ്രകദേശതണകായതണ.

പത ദേരിവസട്ടം രകാവട്ടം പകലുമേരിലകാകത  കവളളതരില് നടെന്നണ കവദേനരിചണ ക്ഷേസ്പീണരിച ഒരു

പലകാവരുവകാണണ.  ഞകാന് മേകാത്രട്ടം കചയതണ ഒരു വലരിയ കകാരര്യട്ടം എകന്നകാനട്ടം എനരിക്കെണ

അഭരിപ്രകായമേരില.   പകക്ഷേ എലകാവരുട്ടം കചയതരികനകാപ്പെട്ടം നമ്മേളുട്ടം കചയ.  ഞകാന് രണ

നരിര്കദ്ദേശട്ടം  മേകാത്രട്ടം  വയകയകാണണ.  പ്രളയബകാധരിതരകായ  മുഴുവന്  ജനങ്ങള്കട്ടം പണട്ടം

നല്കുകമേന്നണ  ബഹുമേകാനകപ്പെട  മുഖര്യമേനരി  പറഞ.  അതരില്  ഒരുകൂടട്ടം  ആളുകകള
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ഒഴരിവകാക്കെരിയരിരരികകയകാണണ.  കര്യകാമ്പരില്  തകാമേസരിച  ആളുകള്ക്കെണ  മേകാത്രട്ടം

കകകാടുകകമേന്നണ  ഉകദേര്യകാഗസ്ഥനകാര്  പറയുകയകാണണ.  മേറളളവരുകടെ  അകപക്ഷേകള്

വകാങ്ങുന്നരില.  രണ  ദേരിവസട്ടം  കവളളട്ടം  കയറരികരിടെന്നരിടെതണ  മേകാത്രകമേ  ഇസൗ  പണട്ടം

കകകാടുകകയുളളകവന്നണ ഇന്നകത പത്രതരില് ഒരു വകാര്തയുണണ.  അതണ ശരരിയല,

പ്രളയബകാധരിതരകായ  മുഴുവന്  ആളുകകളയുട്ടം  ഒരുകപകാകല  കകാണണട്ടം,  രണ  കണരില്

അവകര കകാണരുതണ.  ഇകപ്പെകാള് കമേകാറകടകാറരിയകതകറരിചണ പറയുന, കര്ഷകര്കളള

കമേകാറകടകാറരിയട്ടം  ഇതുമേതരികയകാ? അവര്കളള കടെങ്ങള് എഴുതരിതള്ളണട്ടം.  അതകാണണ

കകരളതരികല കര്ഷകരുകടെ ആവശര്യട്ടം.  ഇതുകപകാകലയുളള സകാഹചരര്യട്ടം വന്നകപ്പെകാള്

അങ്ങയുകടെ പകാര്ടരി മേഹകാരകാഷ്ട്രയരില് സമേരട്ടം കചയരിട്ടുണണ.  കടെട്ടം എഴുതരിതള്ളണകമേന്നണ

പറഞരിട്ടുണണ.  സഹകരണ  വകുപ്പെരികല  കടെങ്ങള്  എഴുതരിതള്ളരി  കകരളകത

രക്ഷേരികന്നതരിനുകവണരിയുളള നടെപടെരികള് എടുക്കെണട്ടം. കകരളട്ടം ഒരുമേരിചണ നരില്ക്കെണട്ടം,

അതരിനുളള  അന്തരസ്പീക്ഷേമുണണ,  ആ  അന്തരസ്പീക്ഷേട്ടം  പൂര്ണമേകായുട്ടം  വരിനരികയകാഗരിക്കെണട്ടം,

അതണ  വരിനരികയകാഗരികന്നതരികനകാകടെകാപ്പെട്ടംതകന്ന  അതരില്  നരിന്നണ  വരിഭരിന്നമേകായരി

കകാരര്യങ്ങള് പറയുന്ന ആളുകളുകടെ അഭരിപ്രകായട്ടം കകള്ക്കെണട്ടം. ഉകദേര്യകാഗസ്ഥനകാരരില് വസ്പീഴ്ച

വന്നരിട്ടുകണങരില്  ജുഡസ്പീഷര്യല്  അകനസ്വഷണട്ടം  നടെതരി  അവരുകടെ

കറകസകാണ്സരിബരിലരിറ്റരി ഫരിക്സെെണ കചയ്യണകമേന്നതകാണണ എകന്റെ ആവശര്യട്ടം.
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ശസ്പീ  .    എല്കദേകാ  എബ്രഹകാട്ടം:  സര്,  മുഖര്യമേനരി  സഭയരില്  പറഞ  രണ

വകാചകങ്ങള്  ഞകാന്  ഇവരികടെ  പ്രതരിപകാദേരികകയകാണണ.   2018  മേകാര്ചണ-ഏപ്രരില്

മേകാസങ്ങളരില്  ഇസൗ  നൂറ്റകാണരികല  തകന്ന  ഏറ്റവട്ടം  വലരിയ  കവനല്  ഉണകായ

സന്ദര്ഭമേകാണണ.  ബഹുമേകാനകപ്പെട മുഖര്യമേനരി അന്നണ സഭയരില് പറഞതണ,  നൂറ്റകാണരികല

ഏറ്റവട്ടം  ശക്തമേകായ  വരള്ചകയ  കകരളട്ടം  കനരരിടുകമേന്നകാണണ.   ആ   പ്രഖര്യകാപനട്ടം

കകരളതരില്  നടെപ്പെരിലകാക്കെകാന്  ഇസൗ  ഗവണ്കമേന്റെരിനണ  കഴരിഞ.  സമേകാനമേകായ

സകാഹചരര്യമേകാണണ  ഇന്നണ  കകരളതരിലുള്ളതണ.  കഴരിഞ  രണരമേകാസക്കെകാലമേകായരി

മേഴകയതടെര്നണകായ കവളളകപ്പെകാക്കെവട്ടം, കകാലവര്ഷകക്കെടുതരികയ തുടെര്നണകായരിട്ടുളള

പ്രതര്യകാഘകാതങ്ങകളയുട്ടം വളകര മേരികച നരിലയരില് കകകകകാരര്യട്ടം കചയ ബഹുമേകാനകപ്പെട

മുഖര്യമേനരികട്ടം,  റവനല്യൂ വകുപ്പെണ കകകകകാരര്യട്ടം കചയ്യുന്ന മേനരി ശസ്പീ.  ഇ.  ചന്ദ്രകശഖരനുട്ടം,

ഓകരകാ  ജരിലകളരികലയുട്ടം  വരിവരിധ  പ്രകദേശങ്ങളരികലയുട്ടം  ചുമേതല  കകകാടുതകപ്പെകാള്  ആ

ചുമേതല  വളകര  കൃതര്യതകയകാടുകൂടെരി  നടെപ്പെരിലകാക്കെരിയ  ഓകരകാ  മേനരിമേകാര്കട്ടം  ഇസൗ

ഗവണ്കമേന്റെരികനയുട്ടം  ഞകാന്  ഇസൗ  അവസരതരില്  അഭരിനന്ദരികകയകാണണ.

സമേകാനതകളരിലകാതതകാണണ  കകരളതരിലുണകായ  കവളളകപ്പെകാക്കെട്ടം  എന്നതരില്

തര്ക്കെമേരില.   1924-നുകശഷട്ടം  നമ്മുകടെ  നകാടെണ  ദേര്ശരിച  ഏറ്റവട്ടം  വലരിയ

കവളളകപ്പെകാക്കെമേകാണരിതണ.  കകാസര്കഗകാഡുട്ടം,  തരിരുവനന്തപുരവട്ടം,  കകകാലവട്ടം
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ഒഴരിവകാക്കെരിയകാല്  സട്ടംസ്ഥകാനതരികന്റെ  ഭൂരരിപക്ഷേട്ടം  വരുന്ന  പ്രകദേശങ്ങളരിലുട്ടം

കവളളമുയര്ന്നകപ്പെകാള്, ഡകാമുകള് തുറനവരികടെണ സകാഹചരര്യമുണകായകപ്പെകാള്, അതരികന

അതരിജസ്പീവരിക്കെകാന്  കകരളതരിനണ  കഴരിഞകവന്നതകാണണ  ഏകറ  സകന്തകാഷകരമേകായ

കകാരര്യട്ടം.   ഇവരികടെ  ശസ്പീ.  വരി.  ഡരി.  സതസ്പീശന്  ചര്ച  തുടെങ്ങരിയകപ്പെകാള്  സഭകയ

കതറ്റരിദ്ധരരിപ്പെരിച ഒരു കകാരര്യട്ടം ഞകാന് സൂചരിപ്പെരികകയകാണണ.   എറണകാകുളട്ടം ജരിലയരില്

കവളളകപ്പെകാക്കെകതതടെര്ന്നണ  ഏറ്റവട്ടം കൂടുതല് ദുരരിതമേനുഭവരികക്കെണരി വന്ന പ്രകദേശട്ടം

ആലുവയുട്ടം പറവരുമേകാണണ എന്നതരില് സട്ടംശയമേരില.  ആലുവയരിലുട്ടം പറവരരിലുട്ടം വലരിയ

ദുരരിതമുണകായകപ്പെകാള്  പറവര്  തകാലൂക്കെരില്  മേകാത്രട്ടം  81242  വസ്പീടുകള്

കവളളകപ്പെകാക്കെതരികന്റെ  ഭകാഗമേകായരി   മേകാറരിയരിട്ടുകണന്നണ  കണകകള്  നകമ്മേ

പഠരിപ്പെരികകയകാണണ.   ഇവരികടെ  അകദ്ദേഹട്ടം  പറഞതണ  യകാകതകാരു  സസൗകരര്യവട്ടം

ഗവണ്കമേന്റെണ  കചയകകകാടുതരിടരികലന്നകാണണ.    വളകര  വര്യക്തമേകായരി  എനരിക്കെറരിയകാട്ടം

എറണകാകുളട്ടം ജരിലയരില്  പറവര് നരികയകാജകമേണ്ഡലതരിലകാണണ ഇസൗ സര്ക്കെകാരരികന്റെ

രക്ഷേകാപ്രവര്തനവമേകായരി  ബനകപ്പെടണ  ഏറ്റവമേധരികട്ടം  സസൗകരര്യങ്ങള്  കര്യകാമ്പുകളരില്

നല്കരിയതണ.  പറവര്,  ആലുവ  പ്രകദേശങ്ങള്  കൂടുതല്  ദുരരിതബകാധരിത

കമേഖലകളകായകപ്പെകാള്, മുഖര്യമേനരിയുകടെ കനതൃതസ്വതരില്  ജരിലയുകടെ ചുമേതല വഹരികന്ന

കകരളതരികന്റെ  ബഹുമേകാനര്യനകായ  തകദ്ദേശസസ്വയട്ടംഭരണ  വകുപ്പുമേനരി  ശസ്പീ.  എ.  സരി.
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കമേകായസ്പീന്  ആ  കമേഖലകളരില്  വളകരയധരികട്ടം  ശദ്ധ  നല്കരി.  സഭയകതണ  ഒരു

കതറ്റരിദ്ധരരിപ്പെരിക്കെലകാണണ  നടെതരിയകതന്നണ ഈ അവസരതരില് പറയുകയകാണണ.

 കകരളതരികന്റെ  പുനര്  നരിര്മ്മേകാണതരിനുട്ടം,  പുനര്  സൃഷ്ടരികട്ടം,  ഭകാവരി  കകരളട്ടം

സുരക്ഷേരിതമേകാകന്നതരിനുട്ടം  കവണരിയുളള  പ്രവര്തനങ്ങളരികലക്കെണ  നകാട്ടം  മുകന്നകാടണ

കപകാകുകമ്പകാള്  അതരികലറ്റവട്ടം  സുപ്രധകാനമേകായരി  കതകാന്നരിയതണ  കകാലകാവസ്ഥകാ

വര്യതരിയകാനവമേകായരി  ബനകപ്പെടണ  നമ്മുകടെ  പ്രവര്തനങ്ങള്  കൂടുതല്  കമേചകപ്പെടുതരി

മുകന്നകാടണ കപകാകകണതുകണന്നകാണണ. 50  വര്ഷട്ടം മുന്നരില് കണകകകാണണ,  കകാലകാവസ്ഥകാ

വര്യതരിയകാനട്ടം  സട്ടംഭവരിച്ചുകകകാണരിരരികകമ്പകാള്  ഉണകാകുന്ന  പ്രതരിസനരികകള

അതരിജസ്പീവരിക്കെകാന് കഴരിയുന്ന നരിലയളള പ്രവര്തനങ്ങളകാണണ നമ്മുകടെ സട്ടംസ്ഥകാനതണ

ഒരുകക്കെണതണ.  അതരിനണ  അനുകയകാജര്യമേകായ  കമേസ്പീകരണങ്ങള്  സട്ടംസ്ഥകാനതണ

കകകാണവരണകമേന്നകാണണ  എനരിക്കെണ  ഇസൗ  അവസരതരില്  നരിര്കദ്ദേശമേകായരി

അഭര്യര്തരിക്കെകാനുളളതണ.   ഒകാകരകാ  നഗരങ്ങള്കട്ടം  ഒരു  മേകാസര്പ്ലകാന്  തയ്യകാറകാക്കെകാന്

നമ്മുകടെ  ഗവണ്കമേന്റെരിനണ  കഴരിയണട്ടം.  ഇസൗ  കകടുതരിയുമേകായരി  ബനകപ്പെടണ  ഇതര

സട്ടംസ്ഥകാന  കതകാഴരിലകാളരികള്  പശരിമേ  ബട്ടംഗകാളരികലകട്ടം,  ബസ്പീഹകാറരികലകട്ടം  മേറ

സട്ടംസ്ഥകാനങ്ങളരികലകട്ടം ഒഴരിഞണ കപകാകുകമ്പകാള് കകരളതരികല തടെരി  വര്യവസകായവട്ടം

കകപ്ലവഡണ വര്യവസകായവട്ടം......  കകരളതരികന്റെ വരിവരിധ കമേഖലകളരില് പണരികയടുകന്ന



Uncorrected/Not for Publication 
123

ഇതര  സട്ടംസ്ഥകാന  കതകാഴരിലകാളരികകള  കകരളതരില്  സട്ടംരക്ഷേരിക്കെകാന്  കവണരിയുളള

നടെപടെരി  തസ്പീര്ചയകായുട്ടം  ഗവണ്കമേന്റെണ  സസ്വസ്പീകരരിക്കെണട്ടം.  കകകാടെരിക്കെണക്കെരിനണ  രൂപയുകടെ

നഷ്ടമേകാണണ  വര്യകാപകാരരികള്ക്കെണ  കകരളതരിലുണകായരിട്ടുളളതണ.   വര്യകാപകാരരികള്ക്കെണ

ഉണകായരിട്ടുളള  നഷ്ടട്ടം  അകലങരില്  കകടുതരികള്മൂലട്ടം  ഇസൗ  രട്ടംഗതണകായ

പ്രതരിസനരികള്  പരരിഹരരിക്കെകാന്  എന്തകാണണ  മേകാര്ഗ്ഗട്ടം?  ദേസ്പീര്ഘ

വസ്പീക്ഷേണകതകാടുകൂടെരിയുളള  ആകലകാചനകള്  നടെതണകമേന്നണ  ഇസൗ  അവസരതരില്

പറയുകയകാണണ.  നമ്മുകടെ  കഫഡണ  വകാണരിട്ടംഗണ  സരിസട്ടം,    ഡകാമുകളുകടെ  ഷടറുകള്

ഉയര്തകമ്പകാള് കവളളട്ടം കടെന വരുകമ്പകാള്, ഷടറുകള് എത്രമേസ്പീറ്റര് ഉയര്തനകവന്നണ

ജനങ്ങള്ക്കെറരിയകാട്ടം.  പകക്ഷേ  എത്രമേകാത്രട്ടം  ജലട്ടം  ഒഴുകുന,  അതണ  എവരികടെകയലകാട്ടം

അഫക്ടണ  കചയ്യുന,  എത്ര  മേസ്പീറ്റര്  ജലട്ടം  ഒരു  നഗരതരില്  ഉയരുന  എന്നതണ

സട്ടംബനരിച്ചുളള  മുന്നറരിയരിപ്പുകള്  കുകറക്കൂടെരി  ശദ്ധകാപൂര്വ്വട്ടം  നടെതണകമേന്നകാണണ

എനരിക്കെണ പറയകാനുളളതണ. എകന്റെ നരികയകാജകമേണ്ഡലമേകായ മൂവകാറപുഴ തകാലൂക്കെരില് മേകാത്രട്ടം

31000  ആളുകകള  കര്യകാമ്പുകളരില്  അധരിവസരിപ്പെരികക്കെണതകായരി  വന.   മേലങര

ഡകാമേരികന്റെ അഞണ ഷടറുകളരില് മൂകന്നണട്ടം രണര മേസ്പീറ്ററുട്ടം,  രണണ ഷടറുകള് രണ മേസ്പീറ്ററുട്ടം

ആഗസണ  മേകാസട്ടം  15-ാം  തസ്പീയതരി  രകാത്രരി  9.45-നണ  ഉയര്തരിയകപ്പെകാള്  അതരികന്റെ

പ്രതരിധസ്വനരിയുട്ടം,  പ്രതര്യകാഘകാതവട്ടം  16-ാം തസ്പീയതരി പുലര്ചകയകാകടെ കടെന വന്നകപ്പെകാള്
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ജലവരിഭവ  വകുപ്പുമേനരി  ശസ്പീ.  മേകാതത്യു  ടെരി.  കതകാമേസരികന  വരിളരിചതണ  ഞകാന്  ഇകപ്പെകാഴുട്ടം

ഓര്കകയകാണണ.   ഇനരി  ഒരരികഞങരിലുട്ടം  ഷടര്  വസ്പീണട്ടം  ഉയര്തരിയകാല്

ആയരിരക്കെണക്കെരിനണ  ആളുകള് മേരണകപ്പെടെകാനുളള  സകാധര്യതയുകണന്നണ  ആ സമേയതണ

ഞകാന്  പറഞകപ്പെകാള്  ദ്രുതഗതരിയരിലുളള  ഇടെകപടെലകാണണ  മേനരി  ശസ്പീ.  മേകാതത്യു  ടെരി.

കതകാമേസരികന്റെ ഭകാഗതനരിനട്ടം ഉണകായതണ.  മേലങര ഡകാകമേകാ അകലങരില് മേകറ്റകതങരിലുട്ടം

ഡകാമേകാകണങരിലുകമേകാ  അവയുകടെ  ഷടറുകള്  തുറകകമ്പകാള്,  തുറകന്ന  അളവണ

എത്രകയന്നല,  ആ  കവളളട്ടം  പതരികന്ന  പ്രകദേശങ്ങളരില്  എത്രമേകാത്രട്ടം  എഫക്ടണ

കചയ്യുകമേന്നണ  നമുക്കെണ  മുന്കൂടരി  ജനങ്ങകള  അറരിയരിക്കെകാന്  കഴരിഞകാല്  തസ്പീര്ചയകായുട്ടം

അതണ  ഏകറ  പ്രകയകാജനകരമേകായരി  മേകാറുട്ടം.   നമുക്കെണ  ആവശര്യമേകായ  മുന്കരുതലുകള്

എടുക്കെകാനുട്ടം ആളുകകള മേകാറ്റരി പകാര്പ്പെരിക്കെകാനുട്ടം സകാധരികട്ടം.  കുറച്ചുകൂടെരി ജകാഗ്രത ഇതരട്ടം

കകാരര്യങ്ങളരില്  നടെതണകമേന്നകാണണ  ഇസൗ  അവസരതരില്  എനരിക്കെണ  പറയകാനുളളതണ.

ഇസൗ  കമേഖലയുമേകായരി  ബനകപ്പെടണ  കകളതരികല  ആകരകാഗര്യവകുപ്പെണ  വളകര  മേരികച

പ്രവര്തനങ്ങളകാണണ  നടെതരിയരിട്ടുള്ളതണ.  സകാധകാരണ  ഒരു  കകടുതരിയുണകായകാല്

അതരികനതടെര്ന്നണ  പകര്ചവര്യകാധരി  പടെര്ന  പരിടെരിക്കെകാറുണണ.  എന്നകാല്  പകര്ച

വര്യകാധരികകളകാനട്ടം  പടെര്ന പരിടെരിക്കെകാതരിരരിക്കെകാന്കവണരി ആകരകാഗര്യവകുപ്പെണ  മേനരിയുകടെ

കനതൃതസ്വതരില്  സട്ടംസ്ഥകാനതടെനസ്പീളട്ടം  നടെതരിയ  പ്രവര്തനങ്ങകള  ഇസൗ
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അവസരതരില്  ഞകാന്  അഭരിനന്ദരികന.  തകാഴ  പ്രകദേശങ്ങളരില്  കകടരിടെ

നരിര്മ്മേകാണതരിനണ  നമുക്കെണ   നരിയനണങ്ങള്  ഏര്കപ്പെടുകതണതുണണ.   പുഴയുകടെ

ഓരങ്ങളരില്  തകാമേസരികന്നവര്ക്കെണ  ഇന്നണ  സുരക്ഷേരിതതസ്വട്ടം  ഇലകാതകായരിട്ടുണണ.

മുലകപ്പെരരിയകാര്  ഡകാമേരിനണ  സമേസ്പീപതണ  തകാമേസരികന്ന  ഇരുനൂകറകാളട്ടം  കുടുട്ടംബങ്ങകള

പുനരധരിവസരിപ്പെരികക്കെണതുണണ.  മേറ്റണ  കകന്ദ്രങ്ങളരികലയണ  മേകാകറ്റണതുണണ. അതരട്ടം

കകാരര്യങ്ങളരില്  നമുക്കെണ  ശദ്ധയുണകാകണട്ടം.   വലകപ്പെകാഴുട്ടം  മേഴ  ലഭരികന്ന  വരികദേശ

വരികസരിത  രകാജര്യങ്ങളരില്  കനത  മേഴ  കപയകാല്  ആ  ജലകത

ഉപകയകാഗകപ്പെടുതവകാനുള്ള സട്ടംവരിധകാനങ്ങള് നരിലവരിലുണണ.  എറണകാകുളട്ടം കപകാലുള്ള

നഗരങ്ങളരില്  ഒകടകറ വലരിയ കകകാണ്കസ്പീറ്റണ  സസൗധങ്ങള് നമ്മേള് നരിര്മ്മേരികനണണ.

ഇങ്ങകന നരിര്മ്മേരിക്കെകപ്പെടുന്ന കകടരിടെങ്ങള് എവരികടെയകാണണ നരിര്മ്മേരിക്കെകപ്പെകടെണകതന്ന

ഭകാവരി  മുന്നരില്  കണകകകാണള്ള  കകടരിടെ  നരിര്മ്മേകാണ  സട്ടംവരിധകാനവട്ടം  നമുക്കെണ

ആവശര്യമേകാണണ.  കൃഷരി  രസ്പീതരി  ഏതുനരിലയകായരിരരിക്കെണകമേന്ന  കകാഴ്ചപ്പെകാടെണ

കകരളതരിനുണകാകണട്ടം.  ദൂരക്കെകാഴ്ചകയകാടുകൂടെരിയുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങളകാണണ  നകാട്ടം

അവലട്ടംബരികക്കെണതണ. കലകാകനരിലവകാരതരിലുള്ള ദുരന്തനരിവകാരണ പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കെണ

കനതൃതസ്വട്ടം  നല്കുന്ന  വര്യക്തരിയകാണണ  എറണകാകുളട്ടം  സസ്വകദേശരിയകായ  ശസ്പീ.  മുരളരി

തുമ്മേകാരുകുടെരി.  അകദ്ദേഹട്ടം ബഹുമേകാനകപ്പെട സസ്പീക്കെറുകടെ നരിര്കദ്ദേശപ്രകകാരട്ടം എട്ടം.എല്.എ.
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മേകാര്കട്ടം മേനരിമേകാര്കട്ടം കകാലകാവസ്ഥകാ വര്യതരിയകാനകതപ്പെറ്റരി   2017  ആഗസണ മേകാസട്ടം

ഒരു  ക്ലേകാസണ  നടെതരിയരിരുന.  നമ്മുകടെ  നഗരങ്ങളരികല  കചയര്കപഴണ്മേകാര്,

കചയര്മേകാന്മേകാര്, കകകാര്പ്പെകറഷന് കചയര്മേകാന്മേകാര് എന്നരിവകരകയലകാട്ടം വരിളരിച്ചുകചര്തണ

ഒരുഭകാവരി  കകരളട്ടം  കകടരിപ്പെടുകന്നതരിനകായരി,  കകാലകാവസ്ഥകാ  വര്യതരിയകാനട്ടം

സട്ടംബനരിച്ചുണകായരികക്കെകാണരിരരികന്ന മേകാറ്റങ്ങള് തരിരരിചറരിഞ കകകാണള്ള ക്ലേകാസുകള്

നല്കരി  അവകബകാധട്ടം  സൃഷ്ടരികകയുട്ടം  ജനങ്ങള്ക്കെരിടെയരില്  കബകാധവത്ക്കെരണ

പരരിപകാടെരികള് സട്ടംഘടെരിപ്പെരികകയുട്ടം കചകയ്യണതുണണ.

ശസ്പീ  .    പരി  .    സരി  .    കജകാര്ജണ:  സര്,  കകരളതരികന്റെ വരിവരിധ കമേഖലകളരില് നരിനട്ടം

പ്രമുഖരകായ ആളുകള് കകരളകത സഹകായരിക്കെകാനകായരി  തയ്യകാറകാകുകയകാണണ.   പകക്ഷേ

നമ്മുകടെ  ചരില  സകാഹരിതര്യ  നകായകനകാകരയുട്ടം  ആസ്ഥകാന  ഗകായകനകായ  ശസ്പീ.

കയശുദേകാസരികനയുട്ടം കകാണകാന് കപകാലുമേരില.  അവകരകപ്പെകാലുള്ളവര് മേകാറരി നരില്കന്നതണ

ശരരിയല.

മുഖര്യമേനരി (ശസ്പീ  .   പരിണറകായരി വരിജയന്): സര്, ബഹുമേകാനര്യനകായ കയശുദേകാസരികന

ഇവരികടെ  പരകാമേര്ശരിചതുകകകാണണ  പറയുകയകാണണ.  അകദ്ദേഹട്ടം  ഇകപ്പെകാള്

അകമേരരിക്കെയരിലകാണുള്ളതണ,  എകന്ന  വരിളരിചരിരുന,  ഇസൗ  സകാഹചരര്യതരില്  എലകാ

സഹകായവട്ടം  കചയ്യകാന്  തയ്യകാറകാകണനട്ടം  കകരളകതകാകടെകാപ്പെട്ടം  പൂര്ണമേകായുട്ടം
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ഉണകാകുകമേനട്ടം അറരിയരിചരിട്ടുണണ. 

ശസ്പീ  .    പരി  .    ടെരി  .    കതകാമേസണ:  സര്,   ബഹുമേകാനകപ്പെട  യുവ  കസ്നേഹരിതന്  മൂവകാറപുഴ

എട്ടം.എല്.എ.  ഇവരികടെ  ശസ്പീ.  മുരളരി  തുമ്മേകാരുകുടെരികയ  പരകാമേര്ശരിചതുകകകാണണ

പറയുകയകാണണ. അകദ്ദേഹട്ടം കഎകര്യരകാഷ്ട്ര സഭയുകടെ ദുരന്ത നരിവകാരണ പ്രവര്തനങ്ങളുകടെ

ചസ്പീഫകാണണ.  കകരളതരില്  വലരിയ  മേഴ  വരകാന്  കപകാകുന,  വലരിയ  ദുരന്തമുണകാകകാന്

കപകാകുന  എന്നണ  ജൂണ്  മേകാസട്ടം  14-ാം  തസ്പീയതരി  അകദ്ദേഹട്ടം  ഒരു  മുന്നറരിയരിപ്പെണ

നല്കരിയരിരുന. അതരികന്റെ കകകാപ്പെരിയകാണരിതണ. ആ മുന്നറരിയരിപ്പെണ കകരളട്ടം അവഗണരിചതണ

അങ്ങയുകടെ ശദ്ധയരില്കപ്പെടരിട്ടുകണകാ?

ശസ്പീ  .    എല്കദേകാ  എബ്രഹകാട്ടം:  സര്,   ഞകാന്  ചുരുകകയകാണണ,  കകരളതരികന്റെ

ബഹുമേകാനര്യനകായ  മുഖര്യമേനരിയുകടെ  കനതൃതസ്വതരില്  കകരളതരികന്റെ  പുനര്

നരിര്മ്മേകാണതരിനകായുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങള്  നടെതകമ്പകാള്   വരികദേശ  രകാജര്യങ്ങളരില്

കജകാലരി  കചയ്യുന്നവരടെക്കെട്ടം  കലകാകതകാകമേകാനമുള്ള  മേലയകാളരികളരില്  നരിനട്ടം  വലരിയ

പരിന്തുണ നമുക്കെണ ലഭരിച്ചുകകകാണരിരരികകയകാണണ. അങ്ങകന  ലഭരിച്ചുകകകാണരിരരികകമ്പകാള്

കകന്ദ്രട്ടം  അല്പ്പെട്ടം  ഉറങ്ങുനകണകാ  എന്ന  സട്ടംശയവട്ടം  ഞകാന്  പങ്കുവയകയകാണണ.

പ്രധകാനമേനരി  ശസ്പീ.  നകരന്ദ്ര  കമേകാദേരിയുട്ടം  കകന്ദ്രമേനരിമേകാരുട്ടം  ഉള്കപ്പെകടെയുള്ളവര്

കകരളതരികല  പ്രളയ  കമേഖലകളരികലയണ  കടെനവന്നകപ്പെകാള്,  കകരളതരികന്റെ  പ്രളയട്ടം
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കണരികല എന്നണ ഞകാന് കചകാദേരികകയകാണണ.  കകരളതരികല മൂന്നണ കകകാടെരി മേനുഷര്യരുകടെ

ശബ്ദട്ടം  കകന്ദ്രട്ടം  ശദ്ധരികനകണകാ  എനള്ള  ആശങകൂടെരി  ഇസൗ  സന്ദര്ഭതരില്

പറയുകയകാണണ.  രണണ,  മൂന്നണ  പുതരിയ  നരിര്കദ്ദേശങ്ങള്  കൂടെരി  ഇസൗയവസരതരില്

സൂചരിപ്പെരികകയകാണണ.  പുതരിയ കകരളതരിനണ  നരിര്ണകായകമേകായ സട്ടംഭകാവന കചയ്യകാന്

കഴരിയുന്ന പ്ലകാനരിട്ടംഗണ  കബകാര്ഡണ  വരിപുലസ്പീകരരിക്കെണട്ടം,  രക്ഷേകാപ്രവര്തനതരികലര്കപ്പെടണ

ജസ്പീവന്  നഷ്ടകപ്പെടവര്കള്ള  നഷ്ടപരരിഹകാരട്ടം  ഇകപ്പെകാള്  നരിലനരില്കന്നതരില്നരിനട്ടം

അല്പ്പെട്ടം  കൂടെരി  ഉയര്തരി  25  ലക്ഷേട്ടം  രൂപയകാക്കെണട്ടം,  പരരികപറ്റരിയവര്കള്ള

നഷ്ടപരരിഹകാരട്ടം ഉയര്തണട്ടം, വസ്പീടെണ നഷ്ടകപ്പെടവര്, സ്ഥലട്ടം നഷ്ടകപ്പെടവര്, കൃഷരി നകാശട്ടം

സട്ടംഭവരിചവര്   എന്നരിവര്ക്കെണ   കവണരിയുള്ള  ധനസഹകായതരികന്റെ  വരിഷയങ്ങളരില്

ഗസൗരവതരമേകായ ഇടെകപടെല് നടെതണട്ടം. ബകാങണ വകായകള് എഴുതരിതള്ളകാന് കഴരിയുന്ന

തരതരിലുള്ള  ആകലകാചനകള്  നടെതണട്ടം.   പുതരിയ  വകായകള്  നല്കണട്ടം,

കചവടെക്കെകാകര  സട്ടംരക്ഷേരിക്കെണട്ടം,  കുടെരികവള്ള  വരിതരണവമേകായരി  ബനകപ്പെട

പ്രവര്തനങ്ങള് കകാരര്യക്ഷേമേമേകായ ഇടെകപടെലുണകാകണട്ടം. 

ശസ്പീ  .    പരിണറകായരി  വരിജയന്:  സര്,  ഇകപ്പെകാള്  കകകാടുകന്നതണ

എത്രയകാകണന്നറരിയകാകമേകാ;  കകന്ദ്രട്ടം അനുവദേരിച തുക എത്രയകാണണ;  സട്ടംസ്ഥകാനട്ടം എത്ര

തുകയകാണണ വര്ദ്ദേരിപ്പെരിചരിട്ടുള്ളതണ  എന്നതരികനപ്പെറ്റരി  വല ധകാരണയുട്ടം അട്ടംഗതരിനുകണകാ;
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എന്തകാണണ സ്ഥരിതരി?

ശസ്പീ  .    എല്കദേകാ  എബ്രഹകാട്ടം:  സര്,  കകന്ദ്രതരില്  നരിനള്ള  സഹകായട്ടം

അപരര്യകാപമേകാകണന്നതരില്  ഒരു  സട്ടംശയവമേരില.  കകരളതരികന്റെ  ധന:സ്ഥരിതരിയരില്,

ഗുരുതരമേകായ പ്രതര്യകാഘകാതമുണകായരിരരികന്ന ഇകപ്പെകാഴകത സകാഹചരര്യതരില് കചയ്യകാന്

കഴരിയുന്ന  കകാരര്യങ്ങളത്രയുട്ടം  ഇസൗ  ഗവണ്കമേന്റെണ  കചയ്യുകമേന്ന  കകാരര്യതരില്  ഉറപ്പുണണ.

നരിയമേസഭകാ  സകാമേകാജരികരുകടെ  ഒരു  മേകാസകത  ഓണകററരിയട്ടം  മുഖര്യമേനരിയുകടെ

ദുരരിതകാശസ്വകാസ  നരിധരിയരികലയണ  കകകാടുക്കെണകമേന്നകാണണ  എകന്റെ  പകാര്ടരി

നരിശയരിചരിട്ടുള്ളതണ.   മൂവകാറപുഴ  എട്ടം.എല്.എ.  എല്കദേകാ  എബ്രഹകാട്ടം

രണമേകാസക്കെകാലകത  ഓണകററരിയട്ടം  മുഖര്യമേനരിയുകടെ  ദുരരിതകാശസ്വകാസ  നരിധരിയരികലയണ

നല്കുട്ടം എനകൂടെരി  ഇസൗയവസരതരില് പറയുകയകാണണ.  കകരളതരികല ഗവണ്കമേന്റെണ

ഇച്ഛകാശക്തരികയകാകടെ  നടെതന്ന എലകാ  പ്രവര്തനങ്ങള്കട്ടം എലകാവരിധ പരിന്തുണയുട്ടം

സഹകായവട്ടം ഉണകാകുകമേന്നണ പറഞകകകാണണ നരിര്തന.

ശസ്പീ  .    പരി  .    കജ  .    കജകാസഫണ:  സര്,  ലക്ഷേക്കെണക്കെരിനണ  ആളുകളുകടെ ജസ്പീവരിതകത

ബകാധരിച,  അവരുകടെ  ജസ്പീവകനകാപകാധരികളുട്ടം   കരിടെപ്പെകാടെങ്ങളുട്ടം  നഷ്ടകപ്പെട  ഇസൗ  വലരിയ

ദുരന്തട്ടം കകരളട്ടം ഇതുവകര കകാണകാതതകാണണ.  ഇസൗയവസരതരില് ഒകടകറ വരിദേഗ്ദ്ധനകാര്

അഭരിപ്രകായട്ടം  പറഞരിട്ടുണകാകുട്ടം,  അതരിനുകനകരകയകാനട്ടം  കണടെയകാന്  പകാടെരില.
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ഭകാവരിയരില്   എങ്ങകന  ഇതരികന  കനരരിടെണകമേന്നതരിനണ  ഇസൗ  നരിര്കദ്ദേശങ്ങകളകാകക്കെ

സമേചരിതതകയകാകടെ  കകള്ക്കെണട്ടം എന്നകാണണ  പറയകാനുള്ളതണ.  നമ്മേളുകടെ  ഡകാമുകളുകടെ

ഫസണ പ്രകയകാറരിറ്റരി എന്തരിനകായരിരരിക്കെണകമേന്നതണ കകന്ദ്ര ജല കമ്മേസ്പീഷകന്റെ പ്രതരിനരിധരി

ഇന്നകല  പറഞ,  അതണ  ഇലകരിസരിറ്റരിയകായരിരരിക്കെണകമേകാ,  പകാടെരില,  കകരളതരികന്റെ

ഇന്നകത  അനുഭവതരില്  കവള്ളകപ്പെകാക്കെ  നരിയനണതരിനകായരിരരിക്കെണട്ടം  ഫസണ

പ്രകയകാറരിറ്റരി  എന്നകാണണ  പറഞതണ.  തുലകാവര്ഷട്ടം  വരകാന്  കപകാകുന,  നമ്മുകടെ

ഡകാമുകളുകടെകയലകാട്ടം  ജലനരിരപ്പെണ   അതരിനനുസരരിചണ  തകാഴരി  നരിര്തന്നതരിനുള്ള

മുന്കരുതകലടുക്കെണകമേന്നണ  പറയകാന്  ആഗ്രഹരികകയകാണണ.   വളര്തമൃഗങ്ങള്,

കരിടെപ്പെകാടെങ്ങള്  തുടെങ്ങരിയവകയലകാട്ടം  നഷ്ടകപ്പെടരിട്ടുണണ.  സ്ഥലട്ടം  നഷ്ടകപ്പെടവര്

എവരികടെയകാണണ  വസ്പീടു  വയക?  ഇക്കെകാരര്യങ്ങകളലകാട്ടം  പ്രകതര്യകമേകായരി  കണകകകാണള്ള

നടെപടെരികള് ഉണകാകണട്ടം.  മുലകപ്പെരരിയകാറരികല ജലനരിരപ്പുയര്ന്ന കവളയരില് അതരികന്റെ

ഗസൗരവട്ടം  മേനസരിലകാക്കെകാകതയല  ഞകാന്  നരിശബ്ദത  പകാലരിചതണ,  ജനങ്ങള്ക്കെണ

ആശങയുണകാകരുതണ  എനകരുതരിയകാണണ.  സുപ്രസ്പീട്ടം  കകകാടെതരിയരില്  ഫയല്

കചയരിരരികന്ന ഒരു കകസണ നമ്മുകടെകയകാകക്കെ ശദ്ധയരില്കപ്പെടെണട്ടം.  999 കകകാലക്കെകാലട്ടം

ഇസൗ ഡകാട്ടം നരില്കകമേകാ എന്നതകാണണ ആ കകസണ.  ഒരു അന്തകാരകാഷ്ട്ര വരിദേഗ്ദ്ധ സമേരിതരി

ഇക്കെകാരര്യട്ടം പരരികശകാധരിക്കെണട്ടം.  എന്നകതയണ ഇസൗ ഡകാട്ടം    ഡസ്പീ-കമ്മേസ്പീഷന് കചയ്യകാന്
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സകാധരികട്ടം.  സുപ്രസ്പീട്ടം  കകകാടെതരികയകാ,  കകന്ദ്ര  ഗവണ്കമേകന്റെകാ   അന്തകാരകാഷ്ട്ര  വരിദേഗ്ദ്ധ

സമേരിതരികയ  നരിയമേരിക്കെകാന്  അനുവദേരിക്കെണട്ടം.  ഇവരികടെ  മുഖര്യമേനരി  പറഞ

കണകകളരികലയണ  ഞകാന്  കടെകന്നരില.  ഏറ്റവട്ടം  പ്രധകാനകപ്പെട  കകാരര്യട്ടം,

കവള്ളകപ്പെകാക്കെമുണകായ  മൂന്നണ ദേരിവസട്ടം ഇടുക്കെരി ഡകാമേരികന്റെ വൃഷ്ടരി പ്രകദേശതണ 825 മേരിലസ്പീ

മേസ്പീറ്റര്  മേഴ  കപയകപ്പെകാള് മുലകപ്പെരരിയകാറരികന്റെ വൃഷ്ടരി പ്രകദേശതണ  250  മേരിലസ്പീ  മേസ്പീറ്റര്  മേഴ

മേകാത്രകമേ കപയരിട്ടുള എന്നതകാണണ. എന്നരിട്ടുട്ടം ജലനരിരപ്പെണ 144 അടെരികയതരി. 650 മേരിലസ്പീ

മേസ്പീറ്റര് മേഴ രണ ദേരിവസട്ടം തുര്ചയകായരി കപയകാല് മുലകപ്പെരരിയകാറരികല ജലനരിരപ്പെണ ഉയര്ന്നണ

187  അടെരിയകാകുട്ടം,  ഡകാട്ടം ഒകാവര് കഫകാ കചയ്യുട്ടം,  ആ ഡകാമേരിനണ അപകടെമുണകാകുട്ടം എന്നണ

ഡല്ഹരി  കഎ.കഎ.ടെരി.   വരിദേഗ്ദ്ധന്  ശസ്പീ.  കഗകാകസയരിന്  പറഞരിരുന.

ഇടുക്കെരിയരിലുണകായ  മേഴ  മുലകപ്പെരരിയകാറരികന്റെ  വൃഷ്ടരി  പ്രകദേശതണ  ഉണകായരിരുകന്നങരില്

ഇതവണ  തകന്ന  ആ  അപകടെട്ടം  സട്ടംഭവരികമേകായരിരുന,  കകദേവകാനുഗ്രഹട്ടം  കകകാണണ

അതുണകായരില.  അതുകകകാണണ സുപ്രസ്പീട്ടം കകകാടെതരിയരികല ആ കകസരില് ഒരു അന്തകാരകാഷ്ട്ര

വരിദേഗ്ദ്ധ  സമേരിതരികയകക്കെകാണവന്നണ  അതുസട്ടംബനരിചണ  എന്നണ  ഡസ്പീ-കമ്മേസ്പീഷന്

കചയ്യണകമേന്ന ഒരു ഉതരവണകാക്കെണട്ടം. 999  കകകാലട്ടം നരില്കകമേന്നണ  ആകരങരിലുട്ടം

പറയുകമേകാ?   തമേരിഴണ നകാടുമേകായുള്ള  ചര്ച  കവണകമേന്നതരില്  സട്ടംശയമേരില.   പകക്ഷേ

വരിദേഗ്ദ്ധസമേരിതരി  അതര്യകാവശര്യമേകാണണ.  ഡകാട്ടം  കസഫരി  നരിയമേട്ടം  പല  രകാജര്യങ്ങളുട്ടം
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നടെപ്പെരിലകാക്കെരിയരിട്ടുണണ.   അതുകകകാണണ  ഇസൗയവസരതരില്  പുനര്  നരിര്മ്മേകാണ

പ്രവര്തനങ്ങള് അതരിശക്തമേകായരി മുകന്നകാട്ടുകകകാണകപകാകണട്ടം.  അകതകാകടെകാപ്പെട്ടം ഡകാട്ടം

മേകാകനജണ കമേന്റെരിനുള്ള  പരിശകുകള്  പരരികശകാധരിക്കെണട്ടം.  ജനങ്ങള്കകവണരി  പുനര്

നരിര്മ്മേകാണ  പ്രകരിയയരില്  എലകാവരുട്ടം  ഒറ്റകക്കെടകായരി  മുകന്നകാട്ടു  നസ്പീങ്ങണട്ടം.

വകാസകയകാഗര്യമേലകാത മുഴുവന് വസ്പീടുകളുട്ടം പുനര് നരിര്മ്മേരിക്കെണട്ടം.  അതുകപകാകലതകന്ന

കുടെരികവള്ളതരികന്റെ  പ്രശ്നവട്ടം  പ്രധകാനമേകാണണ.  മേകാലരിനര്യങ്ങള്  കുനകൂടെരിയരിരരികന്നതണ

ഏറ്റവട്ടം വലരിയ പ്രശ്നമേകാണണ.  അവ കളക്ടണ കചയണ എവരികടെകയങരിലുട്ടം കകകാണകപകായരി

നശരിപ്പെരിക്കെകാനുട്ടം  ആകരകാഗര്യകത  ബകാധരിക്കെകാതരിരരിക്കെകാനുള്ള  അടെരിയന്തര  നടെപടെരികള്

ഉണകാകണട്ടം.   നമുക്കെണ  ഒകതകാരുമേരിചണ  മുകന്നകാട്ടുകപകാകകാട്ടം,  ഇകപ്പെകാഴുള്ള  പകാഠങ്ങള്

പഠരിച്ചുകകകാണണ  മുകന്നകാട്ടുകപകാകകാന്  കകരള  ജനത  തയ്യകാറകാകണട്ടം  എനകൂടെരി

പറയുകയകാണണ.  

ശസ്പീമേതരി  വസ്പീണകാ  കജകാര്ജണ:  സര്,  ബഹുമേകാനകപ്പെട  മുഖര്യമേനരി  അവതരരിപ്പെരിച

പ്രകമേയകത ഞകാന് പരിന്തുണയകയകാണണ.  പ്രളയ ദുരന്തതരിനുട്ടം ജസ്പീവനുട്ടം കവണരിയുള്ള

നരിലവരിളരികള്കട്ടംകശഷട്ടം ജസ്പീവരിതതരികന്റെ ഇരുളടെഞ യകാഥകാര്തര്യങ്ങളരികലയണ,  വസ്പീടെണ

പൂര്ണമേകായുട്ടം  തകര്ന്ന  അവസ്ഥയരികലയണ,  വസ്പീടരില്  ഒരു  പകാത്രട്ടംകപകാലുട്ടം

എടുക്കെകാനരിലകാത  അവസ്ഥയരികലയണ,   ഒരു  കമേതയരിലകാത,  ഒരു  ഷസ്പീറ്റണ  ഇലകാത,
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പകായ ഇലകാത അവസ്ഥയരികലയണ  പതരിനകായരിരങ്ങള് തള്ളകപ്പെട സകാഹചരര്യതരില്,

കകരള  നരിയമേസഭയുകടെ  പ്രസൗഢഗട്ടംഭസ്പീരമേകായ  ഇസൗ  അന്തരസ്പീക്ഷേതരില്  ഇങ്ങകന

ഇരരിക്കെകാന്  വകാസ്തവതരില്  എനരിക്കെണ  കഴരിയുന്നരില.   കഴരിഞ   16  ദേരിവസകത

ഓര്മ്മേകള് അതരിശക്തമേകായ ജല ഇരമ്പകതകാകടെ മേനസരികലയണ തള്ളരിക്കെയറുകയകാണണ.

7  മേകാസട്ടം  മേകാത്രട്ടം  പ്രകായമേകായ  കുഞണ,   ജലതരികന്റെ  കുകതകാഴുകമൂലട്ടം  അവരികടെയണ

എതകാന് കഴരിയകാത രക്ഷേകാപ്രവര്തകര്,  മേഴകവള്ളട്ടം ചുണരില് ഇറ്റരിച്ചുകകകാടുതകാണണ

ആ  കുഞരികന്റെ  ജസ്പീവന്  നകാലുദേരിവസവട്ടം  നരിലനരിര്തരിയതണ.   വസ്പീടെരികന്റെ  രണണ

ജനകാലകളുകടെ  കവന്റെരികലഷനുകള്  തമ്മേരില്   ബനരിപ്പെരിചണ  പലകവച്ചുകകകാണണ

കതകാട്ടുതകാകഴയുള്ള  കവള്ളതരില്  സര്ശരിച്ചുകകകാണണ  അവരികടെയരിരുന്നണ  രക്ഷേകപ്പെട

ജനങ്ങള്,  വസ്പീടെരികന്റെ  ഉതരതരില്  തൂങ്ങരിക്കെരിടെനകകകാണണ  എങ്ങകനകയകാകക്കെകയകാ

രക്ഷേകപ്പെട   ജനങ്ങള്-  ഇസൗ  സ്ഥലങ്ങളരികലകാകക്കെ  കുകതകാഴുകമൂലട്ടം

രക്ഷേകാപ്രവര്തകര്ക്കെണ   എതകാന്  കഴരിയകാത  സകാഹചരര്യമുണകായരിരുന.   അത്ര

തസ്പീവ്രമേകായ,  തസ്പീക്ഷ്ണമേകായ  അനുഭവങ്ങള്  നമ്മേരിലുട്ടം നമുക്കെണ  ചുറ്റരിലുമുള്ളകപ്പെകാള്   ഞകാന്

ദുനഃഖകതകാകടെ  അത്ഭുതകപ്പെടുകയകാണണ.   കകാരണട്ടം  അല്പട്ടം  മുന്പണ  പ്രതരിപക്ഷേ

ബഞരില്നരിനട്ടംകകട  അടഹകാസവട്ടം  കയ്യടെരിയുട്ടം  എകന്ന  അത്ഭുതകപ്പെടുതന.

പ്രതരിപക്ഷേതരികന്റെ  വരിമേര്ശനതരിനണ പരിന്നരികല  ആര്ജവവട്ടം  സതര്യസനതയുട്ടം
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ഞകാന് അട്ടംഗസ്പീകരരികമേകായരിരുന.  പകക്ഷേ കഴരിഞ ദേരിവസട്ടം മേകാധര്യമേങ്ങളരില് കണതണ-

കകകാണ്ഗ്രസരികന്റെ അദ്ധര്യക്ഷേന് ശസ്പീ.  രകാഹുല് ഗകാനരി കകരളതരില് എതരിയകപ്പെകാള്,

ആറന്മുള  നരികയകാജകമേണ്ഡലതരിലുട്ടം  കചങ്ങന്നൂരരിലുട്ടം  കചന്നകപ്പെകാള്-  ആറന്മുളയരില്

കകരളതരികല ഏറ്റവട്ടം വലരിയ രണകാമേകത കകകാളനരിയകായ എഴരിക്കെകാടെണ കചന്നകപ്പെകാള്

അവരിടെകത  പകാവകപ്പെടവര്,  ഇത്രയുട്ടം  ദേരിവസട്ടം  വരകാത  നരിങ്ങള്,  കകകാണ്ഗ്രസണ

കനതകാക്കെള്  ഇനരി  അകങ്ങകാടണ  വകരണകാ  എന്നണ  പറഞകകകാണണ  കയറകാന്

അനുവദേരിചരില.*  അതരിനുകശഷട്ടം .......... (ബഹളട്ടം)  ...........

മേരി  .    സസ്പീക്കെര്:  പ്ലസ്പീസണ.......പ്ലസ്പീസണ.....  ഇരരിക്കൂ.   ഇകതകാനട്ടം  ശരരിയല.  അങ്ങണ

പ്രസട്ടംഗട്ടം തുടെരൂ.  

ശസ്പീമേതരി വസ്പീണകാ കജകാര്ജണ:  സര്,  ഞകാന് പറഞതണ മേകാധര്യമേങ്ങള് റരികപ്പെകാര്ടണ

കചയ  കകാരര്യമേകാണണ.   ഞകാന്  കണതല.  മേകാധര്യമേങ്ങള്  റരികപ്പെകാര്ടണ  കചയതകാണണ......

(ബഹളട്ടം)........

മേരി  .    സസ്പീക്കെര്:   പ്ലസ്പീസണ.......  ഇകതകാനട്ടം  ശരരിയല.   അടുത  ആള്

സട്ടംസകാരരികകമ്പകാള്  നരിങ്ങള്ക്കെണ  മേറുപടെരി  പറയകാട്ടം.   പ്ലസ്പീസണ....  ദേയവകായരി  സസ്പീറ്റരില്

ഇരരിക്കൂ. 

ശസ്പീമേതരി  വസ്പീണകാ  കജകാര്ജണ:  സര്,  ഇതുതകന്നയകാണണ  ഞകാന്  പറഞതണ.

* സഭകാദ്ധര്യക്ഷേകന്റെ ഉതരവരിന്പ്രകകാരട്ടം (ഫ.നട്ടം.4971/ഇ.ബരി.2018/നരി.കസ.) കരഖയരില് നരിലനരിര്തരി.
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പതരിനകായരിരക്കെണക്കെരിനണ  ആളുകളുകടെ  തകര്ന്ന  സസ്വപ്നങ്ങള്കകമേല്  നരിനകകകാണണ

അടഹസരികവകാന്  എങ്ങകനയകാണണ  കഴരിയുന്നതണ;   നമുക്കെണ  ഒരുമേരിചണ

പ്രവര്തരിക്കെകാകമേന്നണ  പറയുകമ്പകാള്  അതണ  പൂര്ണമേകായ  അര്തതരില്  ......

(ബഹളട്ടം)........

മേരി  .    സസ്പീക്കെര്:  പ്ലസ്പീസണ..........  പ്ലസ്പീസണ.......  സസ്പീറ്റരില് ഇരരിക്കൂ.  ഇങ്ങകന ബഹളട്ടം

ഉണകാക്കെരുതണ.  പ്ലസ്പീസണ..... അങ്ങണ സട്ടംസകാരരിക്കൂ. 

ശസ്പീമേതരി  വസ്പീണകാ  കജകാര്ജണ:  സര്,  നമുക്കെണ  ഒരുമേരിചണ  പ്രവര്തരിക്കെകാകമേന്നണ

പറയുകമ്പകാള്  അതണ  പൂര്ണമേകായ  അര്തതരില്  ഒരുമേരിചണ  പ്രവര്തരിക്കെകാട്ടം

എനതകന്നയകാകണട്ടം.   വരിമേര്ശനങ്ങകള  ഉള്കക്കെകാള്ളകാട്ടം.   എങ്ങകനയകാണണ  ഇസൗ

സര്ക്കെകാരരികന  മേകാത്രട്ടം  നരിങ്ങള്ക്കെണ  പഴരികവകാന്  കഴരിയുന്നതണ;  കപകാലസ്പീസണ

കസഷനുകളരില്,  ഫയര് ആന്റെണ  കറസല്യൂ  വരിഭകാഗങ്ങളരില്  നരിങ്ങളുകടെ   ഭരണകകാലതണ

ആവശര്യമേകായ  എകത്യുപ്കമേന്റെണസണ  നരിങ്ങള്  എതരിച്ചുകകകാടുതരിരുകന്നകാ;   ഇസൗ

മേഹകാപ്രളയതരില്,  എന്തുകകകാണകാണണ  തസ്പീരകദേശങ്ങളരില്നരിനട്ടം

മേതര്യകതകാഴരിലകാളരികള്ക്കെണ   രക്ഷേകാപ്രവര്തനതരിനണ  ഉള്നകാടുകളരികലയണ

എകതണരിവന്നതണ;    ഞകാന്  രകാഷ്ട്രസ്പീയട്ടം  പറയുന്നരില.   നമുക്കെണ  ഒരുമേരിചണ  നരിന്നണ

പ്രവര്തരിക്കെകാട്ടം.    14-ാം  തസ്പീയതരി  രകാത്രരി   27  കസ.മേസ്പീ.  മേഴയകാണണ  ആറന്മുള



Uncorrected/Not for Publication 
136

പതനട്ടംതരിട ഭകാഗങ്ങളരില് കപയതണ.  അതകായതണ ഒരു വര്ഷട്ടം  കകരളതരില് കമേകാതട്ടം

കപകയ്യണതരികന്റെ  8  ശതമേകാനട്ടം മേഴ അന്നണ രകാത്രരിമേകാത്രട്ടം കപയ.  ഇവരികടെ കനരകത

അടൂര് എട്ടം.എല്.എ ഉള്കപ്പെകടെ സൂചരിപ്പെരിച്ചു.  അചന്കകകാവരിലകാറരില് ഡകാട്ടം ഇല.  എകന്റെ

വസ്പീടെണ ഉള്കപ്പെകടെയുള്ള  പ്രകദേശങ്ങളരില് അചന്കകകാവരിലകാര് നരിറഞകവരിഞ. ഓമേല്ലൂര്

ഉള്കപ്പെകടെയുള്ള  പ്രകദേശങ്ങള്  കവള്ളതരില്  മുങ്ങരി.    നമുക്കെണ  വസ്തുതകാപരമേകായരി

കകാരര്യങ്ങകള  അവകലകാകനട്ടം  കചയ്യകാട്ടം.   ഇവരികടെ  ബഹുമേകാനകപ്പെട  മുഖര്യമേനരി

അവതരരിപ്പെരിച  പ്രകമേയതരിലുട്ടം  ഇസൗ  സര്ക്കെകാര്  എടുത  നരിലപകാടുട്ടം   നമ്മേള്

എലകാകപരുട്ടം  എടുത  നരിലപകാടുട്ടം.......ഇസൗ  അവസരതരില്  നമ്മേള്   നരിയമേസഭ

കചരുകമ്പകാള്,  രക്ഷേകാപ്രവര്തനതരിനണ  കനതൃതസ്വട്ടം  നല്കരിയ

മേതര്യകതകാഴരിലകാളരികകളകാടെണ  ഒരു  വകാക്കെണ  നന്ദരി  പറയകാകത  സട്ടംസകാരരികന്നതണ

ശരരിയകലന്നണ ഞകാന് ചരിന്തരികകയകാണണ.  അവര് പതരിനകായരിരട്ടം രൂപ കഷയറരിട്ടുട്ടം മേറട്ടം

കടെലരില്കപ്പെകായരി മേതര്യബനനട്ടം നടെതന്നവരകാണണ.  അവര് രക്ഷേരിച ജസ്പീവനുകള്ക്കെണ

വരിലയരില.  പകക്ഷേ  അവര്  ആറന്മുളയരില്  നരിനട്ടം  മേടെങ്ങരികപ്പെകാകുകമ്പകാള്,    ആ

നകാട്ടുകകാകരലകാവരുട്ടം കചര്ന്നണ ഒരു കചറരിയ തുക സമ്മേകാനരിക്കെകാന് ശമേരിചകപ്പെകാള് വളകര

കസ്നേഹകതകാകടെ  ഞങ്ങള്  ഇതണ  സസ്വസ്പീകരരിചരിരരികന  എനപറഞണ  തരിരരികക

തനകകകാണണ, 'ഇതണ ഇവരിടെകത രക്ഷേകാപ്രവര്തനതരിനണ എടുതകകകാള' എന്നകാണണ
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പറഞതണ.   ഫയര്കഫകാഴണ,  കപകാലസ്പീസണ,  ആര്മേരി,  എയര്കഫകാഴണ,  കചറുപ്പെക്കെകാര്, മുങ്ങല്

വരിദേഗ്ദ്ധര്, മേകാധര്യമേ  പ്രവര്തകര്-  ഇസൗ  യകാഥകാര്തര്യങ്ങകള

പുറട്ടംകലകാകകതതരികന്നതരില്  ഊണുട്ടം  ഉറക്കെവമേരിലകാകത

രക്ഷേകാപ്രവര്തകര്കക്കെകാപ്പെട്ടം  കഷ്ടകപ്പെട  മേകാധര്യമേ  പ്രവര്തകര്...   ഞകാന്  ഇസൗ

അവസരതരില് ഒരു കകാരര്യട്ടം എടുതപറയകാന്  ആഗ്രഹരികകയകാണണ.  ആറന്മുളയുകടെ,

കചങ്ങന്നൂരരികന്റെ,  തരിരുവലയുകടെ  അതരിരുകളരിലൂകടെ  ഒഴുകുന്ന  വരടകാര്-ഇസൗ  സര്ക്കെകാര്

വന്നതരിനുകശഷമേകാണണ വസ്പീകണടുതതണ.  വരടകാര് വസ്പീകണടുതരിലകായരിരുനകവങരില് ആ

ഭകാഗകത  പ്രളയ  ദുരന്തട്ടം  ഇതരിലുട്ടം   ഭസ്പീകരമേകാകുമേകായരിരുന.   നമുക്കെണ  ഒരുപകാടെണ

കകാരര്യങ്ങളരില്,  കകാഴ്ചപ്പെകാടുകളരില് മേകാറ്റട്ടം  ഉണകാകകണതുണണ.  നമ്മുകടെ  പ്രവര്തനങ്ങള്

പുനനഃകമേസ്പീകരരികക്കെണതുണണ.   നമ്മേള്  സട്ടംസകാരരികക്കെണതണ  ഡരിസകാസര്

മേകാകനജണ കമേന്റെരികനകറരിചകാകണങരില്,  ഡരിസകാസര്  മേകാകനജണ കമേന്റെണ  സട്ടംവരിധകാനട്ടം

പുനനഃകമേസ്പീകരരികക്കെണതരികന്റെ ആവശര്യകതയകാണണ വകാസ്തവതരില് ഇസൗ പ്രളയ ദുരന്തട്ടം

നകമ്മേ പഠരിപ്പെരികന്നതണ.   “First  Attempt  In Learning”   ആണണ ഇകതങരില്

നരിശയമേകായുട്ടം ഇസൗ ദുരന്തതരില്നരിനട്ടം ദുരന്തതരികന്റെ പകാഠങ്ങളരില്നരിനട്ടം  ഒരുപകാടെണ

കകാരര്യങ്ങള്  നമുക്കെണ  ഉള്കക്കെകാകള്ളണതുണണ.  പുനരധരിവകാസട്ടം-

ഹ്രസസ്വകകാലകാടെരിസ്ഥകാനതരിലുട്ടം ദേസ്പീര്ഘകകാലകാടെരിസ്ഥകാനതരിലുട്ടം നകാട്ടം കകാണണട്ടം.  ഇസൗ
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പുനരധരിവകാസ പ്രകരിയയരില് ഹ്രസസ്വകകാലകാടെരിസ്ഥകാനതരില്,  കഴുതറ്റട്ടം കവള്ളതരില്

അകലങരില്  മൂക്കെരിനുതകാകഴവകര  കവള്ളതരില്  നകാലുദേരിവസട്ടം   മൂനദേരിവസട്ടം

കരിടെന്നവകരകാടെണ  കപകായരി  കഫകാട്ടം  വകാങ്ങരിച്ചുകകകാണവരൂ,  കകകാപ്പെരി  എടുതകകകാണവരൂ

എനപറയുന്ന  സട്ടംവരിധകാനട്ടം  പകാകടെ   മേകാറ്റരികക്കെകാണണ  ഇകപ്പെകാള്  എലകാ  വകുപ്പുകളുട്ടം

ഇടെകപട്ടുകകകാണണ കചയ്യുന്നതുകപകാകല അവരുകടെ   അടുകതയണ അകപക്ഷേകാകഫകാമുകള്

എതരിച്ചുകകകാണണ-  അതണ കക.എസണ.ഇ.ബരി.  ആകണങരിലുട്ടം മേകറ്റതണ വകുപ്പെകാകണങരിലുട്ടം

അതണ  എതരിച്ചുകകകാണണ  പൂരരിപ്പെരിച്ചുവകാങ്ങുന്ന  ഒരു  സട്ടംവരിധകാനട്ടം  ഉണകാകണട്ടം.

ദേസ്പീര്ഘകകാലകാടെരിസ്ഥകാനതരില്, ഇസൗ പ്രകമേയതരില് ബഹുമേകാനകപ്പെട മുഖര്യമേനരി പറഞ

ഏറ്റവട്ടം  പ്രധകാനകപ്പെട  കകാരര്യട്ടം  ഞകാന്  ഒരരിക്കെല്ക്കൂടെരി  ആവര്തരിക്കെകാന്

ആഗ്രഹരികകയകാണണ.   വസ്പീണട്ടം  പകാര്പ്പെരിടെങ്ങള്  നരിര്മ്മേരികകമ്പകാള്  തകാഴ

പ്രകദേശങ്ങളരില്നരിന്നണ അകലങരില്  എകപ്പെകാഴുട്ടം കവള്ളട്ടം കയറുന്ന പ്രകദേശങ്ങളരില്നരിനട്ടം

പകാര്പ്പെരിടെങ്ങള് മേകാറ്റരി നരിര്മ്മേരികക്കെണതരികന്റെ അനരിവകാരര്യത നമ്മുകടെ മുന്പരിലുണണ.  ഞകാന്

എഴരിക്കെകാട്ടൂര്   കകകാളനരികയകറരിചണ  അല്പട്ടംമുന്പണ  പറഞ.   ഇസൗ  വര്ഷട്ടം  നകാലകാട്ടം

തവണയകാണണ  ഇസൗ  കകകാളനരിയരില്  കവള്ളട്ടം  കയറുന്നതണ.   അവരിടെകത  വസ്പീടുകള്

തകര്ന്നരിട്ടുണണ.   അവരികടെനരിന്നണ   ആളുകകള  കുറച്ചുകൂടെരി  ഉയര്ന്ന  പ്രകദേശകതയണ

അകലങരില്   കവള്ളട്ടം  കയറകാത  സ്ഥലങ്ങളരികലയണ   മേകാറ്റരിപ്പെകാര്പ്പെരിക്കെണട്ടം
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എന്നതുള്കപ്പെകടെയുള്ള,  കകരളതരികന്റെ  ഇസൗ  ദുരന്തബകാധരിത   കമേഖലകളുകടെകയലകാട്ടം

ആവശര്യങ്ങകള ആ രസ്പീതരിയരില് പരരിഗണരിക്കെണകമേന്നണ ഞകാന് ആവശര്യകപ്പെടുകയകാണണ.

ഏറ്റവട്ടം  അടെരിയന്തരമേകായരി,  ഇകപ്പെകാള്  കകകാഴകഞരരി,  മേകാരകാമേണ്  ഭകാഗകതകയകാകക്കെ

വസ്പീടുകളരില്   99-കല  കവള്ളകപ്പെകാക്കെട്ടം  മേകാര്ക്കെണ  കചയരിട്ടുണണ.   ഇതവണ  അതരിലുട്ടം

ഉയകരയകാണണ കവള്ളതരികന്റെ അളവണ വന്നതണ.  നമുകക്കെകാരു ഫഡണ റടരിട്ടംഗണ,  ഒരു ഫഡണ

മേകാപ്പെരിട്ടംഗണ  ഉണകാകണട്ടം.   കകഹകഡകാളജരി  വരിട്ടംഗരില്  ആവശര്യമേകായ  കഡറ്റയുണണ.

കഎ.കഎ.റ്റരി.-യുകടെ  സഹകായകതകാകടെ  കക.എസണ.ഇ.ബരി.-യുട്ടം ഇറരികഗഷന് വകുപ്പുട്ടം

കകവദേത്യുതരി വകുപ്പുട്ടം  ഒന്നരിച്ചു കചര്നകകകാണണ ഒരു ഫഡണ മേകാപ്പെരിട്ടംഗണ തയ്യകാറകാക്കെണട്ടം. ഇസൗ

രസ്പീതരിയരില്  ഒരു  പ്രളയട്ടം  ഉണകാകുകയകാകണങരില്  ഏതണ  രസ്പീതരിയരില്

എവരികടെകയകാകക്കെയകാണണ  കവള്ളട്ടം  ഒഴുകരികയതകകയന്നതണ  നരിശയമേകായുട്ടം  നമുക്കെണ

അറരിയണട്ടം.   ഒപ്പെട്ടം  റരിഫക്ടണ  ഇന്റെരികമേഷന്-  ഇകപ്പെകാള്  നമ്മേള്  സകാധകാരണ

കചയ്യുന്നതുകപകാകല  കക്കെരി ഡകാമേരില്നരിനട്ടം  കവള്ളട്ടം  തുറനവരിടരിരരികന-

തസ്പീരകദേശതള്ളവര്   മേകാറണകമേനള്ള  രകാത്രരിയരികല  അനസൗണ്കസ്മന്റെണ  എലകാവരുട്ടം

ശദ്ധരിക്കെണകമേന്നരില.  അതരിനുപകരട്ടം  ആധുനരിക  സകാകങതരികവരിദേര്യകള്

ഉപകയകാഗരിച്ചുകകകാണണ  നമ്മുകടെ കമേകാകകബല് കഫകാണരികലയണ ഒരു കമേകസജണ അയചകാല്

മേതരി.   ആ  രസ്പീതരിയരില്   ആളുകളരികലയണ  ഇസൗ  സകന്ദശട്ടം  എതരികന്നതരിനുള്ള
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സട്ടംവരിധകാനങ്ങള്  പുനനഃകമേസ്പീകരരിക്കെണട്ടം.  ഇകപ്പെകാള് ഇസൗ സര്ക്കെകാര്,   ആകരകാഗര്യവകുപ്പെണ

ഉള്പ്പെകടെ ഒരുപകാടെണ കകാരര്യങ്ങള് കചയ്യുനണണ.  കുഞങ്ങള്കകവണരി കസൗണ്സരിലരിട്ടംഗണ

നടെതനണണ.  അവരുകടെ  മേകാനസരികകകാലകാസതരിനുകവണരിയുള്ള  കകാരര്യങ്ങള്

കചയ്യുനണണ.  സ്ത്രസ്പീകള്കട്ടം  പുരുഷന്മേകാര്കട്ടം  എലകാവര്കട്ടം. കകാരണട്ടം  നരിരകാശയുകടെ

പടുവക്കെരില്  നരില്കന്ന  ജനതകയ  ജസ്പീവരിതതരികന്റെ  കവളരിചതരികലയണ

തരിരരിച്ചുകകകാണവരുന്നതരിനുകവണരിയുള്ള  വലരിയ  ഇടെകപടെല്  നടെതവകാന്

സട്ടംവരിധകാനങ്ങളുണകാകണകമേന്നണ ഞകാന് അഭര്യര്തരികകയകാണണ.  അതുകപകാകല പമ്പകാ

സട്ടംരക്ഷേണ  പദ്ധതരി  -  ഞകാന്  വരടകാറരികനകറരിചണ  പറഞ.  വരടകാര്

വസ്പീകണടുതതുകകകാണകാണണ  ആ  പ്രകദേശതണ   കൂടുതല്  ദുരന്തട്ടം  ഉണകാകകാഞകതന്നണ

പറഞ.  പുഴകള്  സട്ടംരക്ഷേരിക്കെകപ്പെടെണട്ടം.  ഇസൗ  ദുരന്തട്ടം  നകമ്മേ  ഓര്മ്മേരിപ്പെരികന്നതണ,

സകാമൂഹര്യ ഉതരവകാദേരിതസ്വട്ടം നരിറകവറന്നതരികനകാപ്പെട്ടം സകാമ്പതരിക വരികസന കകാരര്യങ്ങളുട്ടം

പുനര്  നരിര്മ്മേകാണ  കകാരര്യങ്ങളുട്ടം  കചയ്യുന്നതരികനകാപ്പെട്ടം  പകാരരിസ്ഥരിതരികമേകായരിട്ടുള്ള

ഉതരവകാദേരിതസ്വട്ടം  കൂടെരി  നരിറകവറ്റണട്ടം.  പമ്പകാ  സട്ടംരക്ഷേണ  പദ്ധതരിയുള്കപ്പെകടെ

എവരികടെകയകാ  നരിനകപകായ  കുകറ  കകാരര്യങ്ങള്  നകാട്ടം  ഏകറ്റടുതണ  കചകയ്യണതുണണ

എനകൂടെരി പറഞകകകാണണ എകന്റെ വകാകകള് അവസകാനരിപ്പെരികന. 

ശസ്പീ  .   പരി  .   ടെരി  .   കതകാമേസണ: സര്, കപകായരിന്റെണ ഓഫണ ഓര്ഡര് ..... 
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മേരി  .   സസ്പീക്കെര്: എന്തകാണണ അങ്ങയുകടെ കപകായരിന്റെണ ഓഫണ ഓര്ഡര്.

ശസ്പീ  .    പരി  .    ടെരി  .    കതകാമേസണ:  സര്,  ശസ്പീ.  രകാഹുല്  ഗകാനരി  കകരളതരില്

എതരിയകപ്പെകാള്  ഒരു  കകകാളനരിയരില്  കയറ്റരിയരികലന്നണ  ബഹുമേകാനകപ്പെട  ആറന്മുള

എട്ടം.എല്.എ  പറയുകയുണകായരി.  * ബഹുമേകാനകപ്പെട  പ്രതരിപക്ഷേകനതകാവണ  രകാഹുല്

ഗകാനരികയകാകടെകാപ്പെട്ടം മുഴുവന് സമേയവട്ടം ആ യകാത്രയരിലുണകായരിരുന.  അങ്ങകനകയകാരു

സട്ടംഭവട്ടം  നടെന്നരിടരില.  മേകറ്റകന്തങരിലുട്ടം  പബരിസരിറ്റരി  കരിടകാന്കവണരി  ഇതരതരിലുള്ള

പരകാമേര്ശങ്ങള്  നടെതകാന് പകാടെരില.  അതുകകകാണണ  ആ പരകാമേര്ശട്ടം  കരഖയരില്നരിന്നണ

നസ്പീക്കെട്ടം കചയ്യണട്ടം.  

മേരി  .   സസ്പീക്കെര്  : അതുസട്ടംബനരിചണ പരരികശകാധരിചണ നടെപടെരി സസ്വസ്പീകരരിക്കെകാട്ടം. 

        ശസ്പീ  .    വരി  .    കക  .     ഇബ്രകാഹരിട്ടം കുഞണ:  സര്,  വര്യക്തരിപരമേകായരി പറഞകാല് ഇസൗ

മേഹകാപ്രളയതരില് ഞകാനുട്ടം ഒരു ഇരയകാണണ. പകക്ഷേ എകന്റെ സസ്വകകാരര്യ ദുനഃഖങ്ങകളക്കെകാള്

എത്രകയകാ വലുതകാണണ കകരളതരികല ലക്ഷേക്കെണക്കെരിനണ ജനങ്ങള് അനുഭവരിച കവദേന.

അതുകപകാകല  എകന്റെ  നരികയകാജകമേണ്ഡലതരികലയുട്ടം  അടുത

നരികയകാജകമേണ്ഡലങ്ങളരികലയുട്ടം  ജനങ്ങള്  അനുഭവരിച  കവദേനയുട്ടം  ജസ്പീവന്

നഷ്ടകപ്പെടവരുകടെ  ബന്ധുക്കെളുകടെ  വര്യഥയുട്ടം  എത്രമേകാത്രമേകാകണന്നണ  പറയകാന്

സകാധരികകയരില.  എറണകാകുളതട്ടം  ഇടുക്കെരിയരിലുമുള്ള  ആളുകള്  ഒരു  വലരിയ

* സഭകാദ്ധര്യക്ഷേകന്റെ ഉതരവരിന്പ്രകകാരട്ടം (ഫ.നട്ടം.4971/ഇ.ബരി.2018/നരി.കസ.) കരഖയരില് നരിലനരിര്തരി.
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ജലകഗകാപുരതരികന്റെ  അടെരിയരിലകാണണ  തകാമേസരികന്നതണ.  ദുര്ബലമേകായ  കഗകാപുരമേകാണണ

അകതന്നണ  സര്ക്കെകാര്  മേനസരിലകാക്കെണട്ടം.  ഏറ്റവട്ടം  മുകളരില്  മുലകപ്പെരരിയകാറുട്ടം

അതരിനുതകാകഴ ഇടുക്കെരി ഡകാമുകളുട്ടം അതരിനുട്ടംതകാകഴയകായരി ഇടെമേലയകാര്, ഭൂതതകാന്കകടണ

എന്നരിങ്ങകനയകാണണ.  ഇസൗ  ജലകഗകാപുരട്ടം  എന്നകാണണ  മേറരിഞവസ്പീഴുന്നകതന്നണ

നമുക്കെകാര്കട്ടം നരിശയരിക്കെകാന് പറ്റകാത സ്ഥരിതരിയകാണണ.  ഇതണ ഡസ്പീകമ്മേസ്പീഷന് കചയ്യുന്ന

കകാരര്യങ്ങകളകാകക്കെ ബഹുമേകാനകപ്പെട പരി.  കജ.  കജകാസഫണ പറഞ. ഗവണ്കമേന്റെണ വളകര

ശക്തമേകായരി  ഇക്കെകാരര്യതരില്  ഒരു  നരിലപകാകടെടുതണ  മുകന്നകാടണ  കപകാകണട്ടം.  സുപ്രസ്പീട്ടം

കകകാടെതരിയരിലുട്ടം  കസന്ടല്  വകാടര്  കമ്മേസ്പീഷനരിലുകമേകാകക്കെ  ശക്തമേകായ  നരിലപകാടുകള്

സസ്വസ്പീകരരിക്കെണകമേന്നണ  ഞകാന്  ആവശര്യകപ്പെടുകയകാണണ.  ഇസൗ  പ്രളയതരികന്റെ

ഉതരവകാദേരിതസ്വട്ടം  ബനകപ്പെട  ഡരിപ്പെകാര്ടണകമേനകള്  ഏകറ്റടുക്കെണട്ടം.  ഡകാമുകള്

യഥകാസമേയട്ടം  തുറക്കെകാതതകാണണ  പ്രളയതരിനണ   കകാരണമേകായതണ  എന്ന  കകാരര്യതരില്

യകാകതകാരു സട്ടംശയവമേരില. ഒരുവരിധതരില് പറഞകാല് പണതരികന്റെ ആര്തരിയകാണണ

നൂറുകണക്കെരിനണ  ജനങ്ങളുകടെ ജസ്പീവന് അപഹരരിച,  കകകാടെകാനുകകകാടെരി  രൂപയുകടെ നഷ്ടട്ടം

സട്ടംഭവരിച ഇസൗ ദുരന്തതരിനണ വഴരിവചതണ.  കചറുതുട്ടം വലുതുമേകായരി ആകക  44  നദേരികള്

മേകാത്രമേകാണണ  നമ്മുകടെ  സട്ടംസ്ഥകാനതള്ളതണ.  ഒകര  സമേയതണ  സട്ടംസ്ഥകാനകത  33

ഡകാമുകള്  തുറനവരിടണ  പ്രളയട്ടം  വരുതരിവചതരികന്റെ  കകഡരിറ്റണ  ഇസൗ  സര്ക്കെകാരരിനണ
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മേകാത്രമേകാണണ.  ഡകാമുകളരില്  കവള്ളട്ടം  നരിറഞകപ്പെകാള്  അതണ  തുറക്കെകണകാ  കവണകയകാ

എന്നണ ജലവരിഭവ വകുപ്പുമേനരിയുട്ടം കകവദേത്യുതരി വകുപ്പുമേനരിയുട്ടം തമ്മേരില് തര്ക്കെമുണകായതണ

ഇതരിനുദേകാഹരണമേകാണണ. ജൂകകല 1-നണ എറണകാകുളട്ടം കളകകറ്റരില് കചര്ന്ന അവകലകാകന

കയകാഗതരില് ഘടട്ടം ഘടമേകായരി കവള്ളട്ടം തുറനവരിടെണകമേന്ന കകാരര്യകത സട്ടംബനരിചണ

ഞകാന് സൂചരിപ്പെരിചരിരുന. ബഹുമേകാനര്യരകായ പല എട്ടം.എല്.എ. മേകാരുട്ടം ആ കയകാഗതരില്

സന്നരിഹരിതരകായരിരുന.  സകാധകാരണഗതരിയരില്  ഇടുക്കെരി  ഡകാമുകള്  ഉള്കപ്പെകടെയുള്ള

ഡകാമുകള് ഇടെവപ്പെകാതരിയരില് നരിറയകാറരില. ഇടെവപ്പെകാതരിയരില് ഡകാമുകള് നരിറഞകപ്പെകാള്

എകന്തകാ  അസകാധകാരണമേകായ  സട്ടംഭവമുണകാകകാന്  കപകാകുന  എന്ന  കകാഴ്ചപ്പെകാടെണ

ഗവണ്കമേന്റെരിനുണകാകണമേകായരിരുന.  തുലകാവര്ഷതരിലകാണണ  ഡകാമുകള്  സകാധകാരണ

നരിറയകാറുള്ളതണ. ഗവണ്കമേന്റെണ ഇക്കെകാരര്യതരില് യകാകതകാരു നടെപടെരിയുട്ടം സസ്വസ്പീകരരിചരില. 

      എകന്റെ  മേണ്ഡലതരിലകാണണ  പ്രളയകക്കെടുതരി  ഏറ്റവട്ടം  കൂടുതല്  ബകാധരിചതണ.

കളമേകശ്ശേരരി  മുന്സരിപ്പെല്  പ്രകദേശകമേകാഴരികക  എലകാ  പ്രകദേശങ്ങളുട്ടം

കവള്ളതരിനടെരിയരിലകായരി.  അവരികടെ  പതരിനകായരിരതരിലധരികട്ടം  കനകകാലരികള്

നഷ്ടകപ്പെട്ടു,  ആയരിരട്ടം  വസ്പീടുകള്  പൂര്ണമേകായരി  നശരികകയുട്ടം  20000  വസ്പീടുകള്

വകാസകയകാഗര്യമേലകാതകായരിതസ്പീരുകയുട്ടം  കചയ.  അതുകപകാകല  എകന്റെ  മേണ്ഡലതരികല

കളമേകശ്ശേരരി  മുന്സരിപ്പെല്  പ്രകദേശതള്ള  അബ്ദുള്  ജലസ്പീല് മൂന്നണ  കപകര



Uncorrected/Not for Publication 
144

രക്ഷേരികന്നതരിനരിടെയരില്  മേരണകപ്പെട  വരിവരട്ടം  ഞകാന്  സൂചരിപ്പെരികകയകാണണ.

കുതരിയകതകാടെണ ചര്ചരികന്റെ കമേടെ തകര്ന്നണ  6  കപരുള്കപ്പെകടെ എകന്റെ മേണ്ഡലതരികല 12

കപര്ക്കെണ ഇസൗ പ്രളയതരില് ജസ്പീവന് നഷ്ടകപ്പെട്ടു. 200  ഏക്കെര് കൃഷരി പരരിപൂര്ണമേകായരി

നശരിച്ചു.  കചറരിയ  കചവടെ  സ്ഥകാപനങ്ങളുള്കപ്പെകടെയുള്ള  വര്യവസകായ  വകാണരിജര്യ

സ്ഥകാപനങ്ങളുകടെ  നഷ്ടട്ടം  കകകാടെരിക്കെണക്കെരിനകാണണ.  സര്ക്കെകാര്  പ്രഖര്യകാപരിചരിട്ടുള്ള

നഷ്ടപരരിഹകാരട്ടം  ഉടെകന  ജനങ്ങള്കക്കെതരിക്കെണട്ടം.  കര്യകാമ്പുകളരില്  എതകാകതകപകായ

നരിരവധരി  പകാവങ്ങളുണണ.  അവര്ക്കെണ  എലകാ  ആനുകൂലര്യങ്ങളുട്ടം  നല്കുകമേന്നണ  സര്ക്കെകാര്

പ്രഖര്യകാപരിചരിരുന. അതണ ലഭര്യമേകാക്കെണട്ടം. വസ്പീടുകള് പുനര്നരിര്മ്മേരിക്കെകാനുട്ടം കകടുപകാടുകള്

തസ്പീര്ക്കെകാനുമുള്ള സഹകായട്ടം ഉടെകന എതരിക്കെണട്ടം. പകാഠപുസ്തകവട്ടം പഠകനകാപകരണവട്ടം

നഷ്ടകപ്പെട  വരിദേര്യകാര്തരികള്ക്കെണ  അവ  എതരിക്കെണട്ടം.  അണ്എയ്ഡഡണ  സ്കൂളരില്

പഠരികന്ന എലകാ വരിദേര്യകാര്തരികളുട്ടം പണക്കെകാരുകടെ മേക്കെളകാണണ എന്ന ധകാരണ ശരരിയല.

പല  പകാവകപ്പെടവരുകടെ  മേക്കെളുട്ടം  ഗ്രകാമേങ്ങളരിലുള്ള  അണ്എയ്ഡഡണ  സ്കൂളുകളരില്

പഠരികനണണ. അവര്കട്ടം സഹകായട്ടം ലഭരിക്കെണട്ടം. 

       അതുകപകാകല നദേരികളരില് അടെരിഞകൂടെരിയരിട്ടുള്ള മേണല് വലരികയകാരു പ്രശ്നമേകാണണ.

അതണ  അനധരികൃതമേകായരി  ദുരുപകയകാഗട്ടം  കചയ്യകാന്  സകാധര്യതയുണണ.

ഗ്രകാമേപഞകായതകളുകടെ  കനതൃതസ്വതരില്  മേണകലടുതണ  വസ്പീടുകള്  നരിര്മ്മേരിക്കെകാനുട്ടം
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പുതുക്കെരിപ്പെണരിയകാനുമുള്ള  കകാരര്യങ്ങള്ക്കെകായരി  ഗവണ്കമേന്റെണ  ഉപകയകാഗരിക്കെണകമേന്നണ

ആവശര്യകപ്പെടുകയകാണണ.   ദുരന്തനരിവകാരണതരിനണ  ആവശര്യമേകായ  ഒരു  എകത്യുപ്കമേനട്ടം

നമ്മുകടെ കകകവശമേരില. കകരളതരികല ഫയര് ആന്റെണ റസല്യൂ ഉകദേര്യകാഗസ്ഥര് വളകരകയകറ

അദ്ധസ്വകാനരികളകാണണ.  പകക്ഷേ അവരുകടെ കകകവശട്ടം ആവശര്യമേകായ  എകത്യുപണ കമേനകളരില.

ഇപ്രകാവശര്യട്ടം കവള്ളട്ടം കയറരിയകപ്പെകാള് അവരുകടെ കകകവശമുണകായരിരുന്നതണ പ്ലകാസരികണ

കബകാടണ  മേകാത്രമേകാണണ.  ആ  കബകാടണ  എവരികടെകയങരിലുട്ടം  മുടരിയകാല്  കസ്പീറുന്ന

സ്ഥരിതരിവരികശഷമേകാണണ.  പ്രളയകത  കനരരിടുന്നതരിനുള്ള  എലകാ  സജസ്പീകരണങ്ങളുട്ടം

എലകാ ജരിലകാ  ആസ്ഥകാനങ്ങളരിലുമുള്ള ഫയര് ആന്റെണ  കറസല്യൂവരിനണ  നല്കണട്ടം.  സസ്പീഡണ

കബകാട്ടുകള് നല്കണകമേനട്ടം പുതരിയ എകത്യുപ്കമേനകള് വരികദേശതനരിന്നണ ഇറകമേതരി

കചയണ ലഭര്യമേകാക്കെണകമേനട്ടം ആവശര്യകപ്പെടുകയകാണണ. അതുകപകാകല പ്രതരിപക്ഷേകാട്ടംഗങ്ങള്

പറയുന്നകതലകാട്ടം  കനഗറ്റസ്പീവകാകയടുക്കെകാകത  കപകാസരിറ്റസ്പീവകാകയടുതകകകാണണ,  ഇസൗ

ദുരന്തതരില്നരിന്നണ പകാഠമുള്കക്കെകാണകകകാണണ ഇനരികയകാരു പ്രളയമുണകാകകാതരിരരിക്കെകാന്

നമ്മേള് ശമേരിക്കെണട്ടം. ഇകപ്പെകാള് കലകാകതണ ലഭര്യമേകായരിട്ടുള്ള എലകാ ആധുനരിക വരിദേര്യകളുട്ടം

നമ്മേള് ഉപകയകാഗരിക്കെണട്ടം.  നകാസയുകടെ സഹകായങ്ങളുട്ടം അതുകപകാലുള്ള ഉപകദേശങ്ങളുട്ടം

കതടെകാന്  നമുക്കെണ  സകാധരിക്കെണട്ടം.  ഇസൗ  ദുരന്തട്ടം  നമുകക്കെകാരു   പകാഠമേകാകണട്ടം.  ഇസൗ

മേഹകാപ്രളയതരിനണ  ഇടെയകാക്കെരിയ  കകാരര്യങ്ങളരില്  സമേഗ്ര  അകനസ്വഷണട്ടം  കവണകമേന്നണ
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ഞകാന് ആവശര്യകപ്പെടുന. 

    ശസ്പീ  .    ബരി  .    ഡരി  .    കദേവസരി:  സര്,  പ്രളയകത  കനരരിട  അനുഭവങ്ങളുട്ടം  ഇനരി

നടെകതണ  തുടെര്  പ്രവര്തനങ്ങളുട്ടം  ചര്ച  കചയ്യുന്നതരിനുകവണരി  ഇങ്ങകനകയകാരു

സകമ്മേളനട്ടം  പ്രകതര്യകമേകായരി  കചരുന്നതരിനണ  മുന്കകയ്യടുത  ബഹുമേകാനകപ്പെട

മുഖര്യമേനരികട്ടം ബഹുമേകാനകപ്പെട സസ്പീക്കെര്കട്ടം പ്രകതര്യകട്ടം നന്ദരി പ്രകകാശരിപ്പെരികകയകാണണ.

കകരളട്ടം  ഇതുവകര  കകാണകാത  ഒരു  ദുരന്തകതയകാണണ  നമ്മേള്  കനരരിടതണ.  ഇസൗ

പ്രളയകത കനരരിടെകാന് ഒരു സര്ക്കെകാരരികന സട്ടംബനരിചരിടെകതകാളട്ടം മേനുഷര്യസകാധര്യമേകായ

എലകാ  കകാരര്യങ്ങളുട്ടം  സര്ക്കെകാര്  കചയരിട്ടുണണ   എന്നതകാണണ  എകന്റെ  മേണ്ഡലതരികല

കകടുതരികളുമേകായരി  ബനകപ്പെടണ  എകന്റെ  അനുഭവട്ടം.  മുഖര്യമേനരിയുകടെ  കനതൃതസ്വതരില്

സട്ടംസ്ഥകാനകാടെരിസ്ഥകാനതരിലുള്ള കണ്കടകാളരിട്ടംഗുട്ടം ജരിലകാ കളക്ടര്മേകാരുകടെ കനതൃതസ്വതരില്

ജരിലകാ  തലതരിലുള്ള  കണ്കടകാള്  റമുകളുട്ടം  കൂടുതല്  കകടുതരി  അനുഭവരികന്ന

പ്രകദേശങ്ങളരില്  ആര്.ഡരി.ഒ.  മേകാരുകടെയുട്ടം  മേറ്റണ  ഉകദേര്യകാഗസ്ഥന്മേകാരുകടെയുട്ടം

കനതൃതസ്വതരിലുള്ള  കണ്കടകാള്  റമുകളുട്ടം  തുറന്നണ  ഒസൗകദേര്യകാഗരിക  തലതരിലുള്ള

സട്ടംവരിധകാനങ്ങളകാണണ  കപകാതുകവ  സസ്വസ്പീകരരിചതണ. ഇതരിനുപുറകമേ

നരികയകാജകമേണ്ഡലകാടെരിസ്ഥകാനതരില്  ജരിലയരിലുട്ടം  തകാകഴതടരില്  പഞകായതണ

അടെരിസ്ഥകാനതരിലുട്ടം  ഏകകകാപനമുണകാക്കെരി.  അതരികന്റെ  ഭകാഗമേകായരി  ദുരരിതകാശസ്വകാസ
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കര്യകാമ്പുകളരികലയള്ള  പ്രവര്തനട്ടം  തരികച്ചുട്ടം  ഒസൗകദേര്യകാഗരികമേകായ

സട്ടംവരിധകാനതരിലൂകടെയകാണണ  നരിര്വ്വഹരിചതണ.  ജരിലകാ  കകന്ദ്രങ്ങളരില്  എതന്ന

സഹകായങ്ങള്  ജരിലകാകളക്ടറുകടെ  നരിര്കദ്ദേശപ്രകകാരട്ടം   നരികയകാജകമേണ്ഡലങ്ങളരില്

എതരിച്ചു.   ആര്.ഡരി.ഒ.  യുകടെ  കനതൃതസ്വതരിലകാണണ  പരി.ഡബത്യു.ഡരി.  റസണ  ഹസൗസരില്

കണ്കടകാള്   റമുകള്  തുറന്നതണ.    വരികലജണ  ഓഫസ്പീസര്,  പഞകായതണ  പ്രസരിഡന്റെണ,

പഞകായതണ  കസകടറരി  എന്നരിവര്  കകാരര്യങ്ങള്  വരിലയരിരുതരി,  അവരുകടെ

ആവശര്യപ്രകകാരമേകാണണ   അവരികടെ  നരിനട്ടം  സകാധനങ്ങള്  എതരിചതണ.  അതരില്  ഒരു

വരികവചനവട്ടം കകാണരിചരിടരില.  പ്രളയകത കനരരിടുന്ന കകാരര്യതരില് സര്ക്കെകാര് ഒരുവരിധ

വരികവചനവട്ടം  കകാണരിചരിടരികലന്നതരിനണ   ഒരു  ഉദേകാഹരണട്ടം  പറയകാന്

ആഗ്രഹരികകയകാണണ.  കകരള  സമൂഹകത  ഒന്നകായരി  കണകകകാണണ   സഹകായങ്ങള്

എതരിക്കെകാന്  സകാധര്യമേകായ  എലകാ  കകാരര്യങ്ങളുട്ടം  കചയരിട്ടുണണ.  എകന്റെ  മേണ്ഡലതരില്

യു.ഡരി.എഫണ. ഭരരികന്ന ഏക പഞകായതണ  കകാടുകുറ്റരി  ഗ്രകാമേപഞകായതകാണണ. ഏറ്റവട്ടം

കൂടുതല്  നകാശനഷ്ടമുണകായതുട്ടം  ആ  പഞകായതരിലകാണണ.   ബഹുമേകാനകപ്പെട

മുഖര്യമേനരിയുകടെ  ഒകാഫസ്പീസണ  ഇടെകപടണ  ഉസൗരകാളുങല്  കസകാകസറ്റരിയരികല   250  കപര്

(കകാര്കപ്പെന്റെര്,  പ്ലട്ടംബര്,  ഇലകസ്പീഷര്യന്,  ക്ലേസ്പീനരിട്ടംഗണ)  എലകാ  സന്നകാഹങ്ങളുമേകായരി,

സസൗജനര്യമേകായരി  ആ  പഞകായതരില്  തങ്ങരി  മൂനദേരിവസട്ടംകകകാണണ  500  വസ്പീടുകള്
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ശുചസ്പീകരരിചണ   പ്രവര്തനങ്ങള്   നടെതകയുണകായരി.  അവരികടെ  സഞരരികന്ന

മേകാകവലരികസകാര് ഏര്കപ്പെടുതരി.  സരിവരില് സകപ്ലസണ കകകാര്പ്പെകറഷന് സസൗജനര്യമേകായരി

ഭക്ഷേര്യധകാനര്യങ്ങളുട്ടം  അതുകപകാലുള്ള  സകാധനങ്ങളുട്ടം  വരിതരണട്ടം  കചയ്യകാനുള്ള  നടെപടെരി

സസ്വസ്പീകരരിച്ചു. ഒരു വരികവചനവട്ടം  കകാണരിചരിടരില. ജരിലയുകടെ ചുമേതല ഉണകായരിരുന്ന മൂന്നണ

മേനരിമേകാരുട്ടം  പ്രകതര്യക  അവകലകാകന  കയകാഗങ്ങള്   നടെതകയുട്ടം  ഒരുമേരിചണ

പ്രവര്തനങ്ങള്കക്കെലകാട്ടം  കനതൃതസ്വട്ടം  നല്കുകയുട്ടം  കചയ.   എകന്റെ  മേണ്ഡലകത

പ്രതരിനരിധസ്പീകരരികന്ന  എട്ടം.പരി.   ശസ്പീ.  ഇന്നകസനട്ടം  ശസ്പീ.  പരി.  കക.   ബരിജു,

ഉള്കപ്പെകടെയുള്ള  എട്ടം.പരി.മേകാരുട്ടം   മേണ്ഡലതരില്  വന്നണ  ദുരരിതകാശസ്വകാസ

പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കെണ  കനതൃതസ്വട്ടം  നല്കുകയുണകായരി.  സട്ടംസ്ഥകാനകത  പല

എട്ടം.എല്.എ.മേകാരുട്ടം  എകന്ന  വരിളരിചണ  കകാരര്യങ്ങള്  അകനസ്വഷരികകയുട്ടം  ദുരരിതകാശസ്വകാസ

കര്യകാമ്പുകളരികലയണ  സഹകായങ്ങള്  എതരിക്കെകാന്  നടെപടെരി  സസ്വസ്പീകരരികകയുട്ടം  കചയ.

തകദ്ദേശ  സസ്വയട്ടംഭരണ  സ്ഥകാപനങ്ങള്  നല  ഇടെകപടെല്  നടെതരി  സകാധര്യമേകായ  എലകാ

കകാരര്യങ്ങളുട്ടം  കചയരിട്ടുണണ.  എകന്റെ മേണ്ഡലതരില് ഉള്കപ്പെടെകാത തകദ്ദേശ സസ്വയട്ടംഭരണ

സ്ഥകാപനങ്ങള്,  കകകാര്പ്പെകറഷനുകള്,  മുനരിസരിപ്പെകാലരിറ്റരികള്,  ഗ്രകാമേപഞകായതകള്,

ജരിലകാ  പഞകായതകള്,  കബകാക്കെണ  പഞകായതകള്   ഒകക്കെ  കനരരിടണ  ദുരരിതകാശസ്വകാസ

പ്രവര്തനങ്ങള് നടെതകാന് സന്നദ്ധ കസവകകര അറരിയരികകയുട്ടം അവകരകക്കെകാണണ



Uncorrected/Not for Publication 
149

കഴരിയകാവന്ന എലകാ  സഹകായങ്ങളുട്ടം അവരികടെ എതരികകയുട്ടം കചയരിട്ടുണണ. സട്ടംസ്ഥകാന

സര്ക്കെകാരരികനകാടുട്ടം  ഇതുമേകായരി  സഹകരരിചവകരകാടുട്ടം,  കര്ണകാടെക,  തമേരിഴകാടെണ,

ആന്ധ്രപ്രകദേശണ  തുടെങ്ങരിയ  സട്ടംസ്ഥകാനങ്ങളരില്  നരിനട്ടം  സഹകായവമേകായരി

എതരിയവകരകാടുട്ടം  ഞകാന്  നന്ദരി  പറയുകയകാണണ.   രക്ഷേകാപ്രവര്തനങ്ങളരില്

ഒറ്റകക്കെടകായരി  നരിന്നതുകപകാകല  പുനരധരിവകാസ-പുനര്നരിര്മ്മേകാണ  പ്രവര്തനങ്ങളരിലുട്ടം

ഒരുമേരിചണ നരില്കക്കെണതുണണ.  അതരിനണ എങ്ങകന പുനരധരിവകാസട്ടം സകാധര്യമേകാക്കെകാകമേനട്ടം

കകരളകത  എങ്ങകന  പുനര്  നരിര്മ്മേരിക്കെകാകമേനട്ടം  വരിലകപ്പെട  നരിര്കദ്ദേശങ്ങളുട്ടം

അഭരിപ്രകായങ്ങളുമേകാണണ  ഇവരികടെ  പറകയണതണ.    ഇസൗ  സഭ  കചര്ന്നതുതകന്ന

അതരിനുകവണരിയകാകണന്നകാണണ  ഞകാന്   മേനസരിലകാകന്നതണ.   ദുരന്തങ്ങള്

ഉണകായകപ്പെകാള് നമ്മേള് കണ മേകറ്റകാരു ദുരന്തട്ടം,  കഫയണ നല്യൂസുകള് അയചണ ദുരന്തകത

ആകഘകാഷരികന്നതകാണണ.    കപരരിങ്ങല്കതണ  ഡകാട്ടം  കപകാടരി,  കഷകാളയകാര്  ഡകാട്ടം

കപകാടകാന്  കപകാകുന  തുടെങ്ങരിയ  കതറ്റകായ  വകാര്തകള്  പ്രചരരിപ്പെരിചണ  ജനങ്ങകള

പരരിഭകാന്തരകാക്കെകാന്  ശമേരികകയുണകായരി.  ഇതരതരിലുള്ള വകാര്തകള് തടെയകാനുട്ടം

അവര്കക്കെതരികര  നടെപടെരി  സസ്വസ്പീകരരിക്കെകാനുട്ടം  തയ്യകാറകാകണകമേന്നകാണണ  എനരിക്കെണ

അഭര്യര്തരിക്കെകാനുള്ളതണ.   ദുരന്തട്ടം  ഉണകാകുകമ്പകാള്  ജനങ്ങള്ക്കെണ  രക്ഷേകാകബകാധവട്ടം

ആത്മവരിശസ്വകാസവട്ടം  പകരുന്നതരിനണ  പകരട്ടം  അവരരില്  പരരിഭകാന്തരി  ഉണകാകന്ന
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വകാര്തകളകാണണ  പലരുട്ടം  പ്രചരരിപ്പെരിചകതനള്ളതണ  ഇതരുണതരില്

നരിര്ഭകാഗര്യകരമേകായ  കകാരര്യമേകാണണ.  മേകാധര്യമേങ്ങളുട്ടം  ഇസൗ  ദുരന്തട്ടം  കനരരിടുന്നതരിനണ

സഹകരരിചരിട്ടുണണ.  അവകരകാകടെലകാട്ടം  പ്രകതര്യകട്ടം  നന്ദരി  പ്രകകാശരിപ്പെരികകയകാണണ.

ഡകാമുകളുകടെ  കകാരര്യവമേകായരി  ബനകപ്പെടണ  കപരരിങ്ങല്കതണ  ഡകാമേരികനകറരിചണ

അകനസ്വഷരികകയുണകായരി.  കപരരിങ്ങല്കതണ  ഡകാമേരില്  30  ദേശലക്ഷേട്ടം  ഘനമേസ്പീറ്റര്

കവള്ളട്ടം  ഉള്കക്കെകാള്ളകാന്  സകാധരികട്ടം.  എന്നകാല്  രണദേരിവസട്ടം  കകകാണണ  360

എട്ടം.സരി.എട്ടം.  കവള്ളട്ടം ഡകാമേരികലയണ  വന.  പറമ്പരികളട്ടം,   കുരരിയകാര്കുറ്റരി, കകാരപ്പെകാറ

ഡകാമുകളരില്  നരിന്നണ  കവള്ളട്ടം  തൂണക്കെടെവണ  വഴരി  കപരരിങ്ങലരികലയണ  എതരി.  അപ്പെര്

കഷകാളയകാര്  തുറന്നകപ്പെകാള്  കകരള  കഷകാളയകാറരിനണ  തകാങ്ങകാന്  കഴരിയകാത  സ്ഥരിതരി

വരരികയുട്ടം കകരള കഷകാളയര് തുറകകയുട്ടം കചയ. കപരരിങ്ങല്കതരില് ഇത്ര അധരികട്ടം

കവള്ളട്ടം  വന്നകപ്പെകാള്  അതരിനണ  തകാങ്ങകാന്  കഴരിയകാത  അവസ്ഥ  വന.

കപരരിങ്ങല്കതണ  ഡകാമേരികന്റെ  ഷടറുകള്  മുകമ്പ  തുറനകവങരിലുട്ടം  ഡകാമേരികന്റെ  ഉയരട്ടം

കുറഞ   ഭകാഗതകൂടെരി   കവള്ളട്ടം  ഒഴുകുന്ന  സ്ഥരിതരി  ഉണകായരി.  ഡകാമേരിനണ  കകാരര്യമേകായ

കുഴപ്പെകമേകാനട്ടം പ്രതര്യക്ഷേതരില് ഉണകായരിടരികലങരിലുട്ടം ബലക്ഷേയട്ടം  സട്ടംബനരിചണ ഒരു

പരരികശകാധന നടെകതണതുണണ. ആ ഡകാമേരികന്റെ ജലനരിരപ്പെരികന്റെ ഉയരട്ടം 424 മേസ്പീറ്ററകാണണ.

എന്നകാല് 428 മേസ്പീറ്റര് ഉയരതരിലകായരി ഫഡണ കലവല്. ഡകാമേരികന കവര് കചയണ കവള്ളട്ടം
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ഒഴുകരി. ഇവരികടെ പ്രചരരിപ്പെരിച മേകറ്റകാരു കകാരര്യട്ടം,  ഇടെമേലയകാറരികലയണ കപകാകുന്ന വകാചണമേരട്ടം

കനകാല്  അടെചരിരുകന്നങരില്  ദുരന്തട്ടം  തടെയകാമേകായരിരുനകവനള്ളതകാണണ.  അകപ്പെകാഴുട്ടം

കൂടുതല് കവള്ളട്ടം ഇസൗ പ്രകദേശങ്ങളരികലയണ തകന്ന വരുട്ടം.  അവരികടെ അതരതരികലകാരു

ഷടറരില. കകാരര്യങ്ങള് മേനസരിലകാക്കെകാകതയകാണണ പറയുന്നതണ.  അവരികടെ 11 കപപ്പുകളരില്

കൂടെരിയകാണണ  കവള്ളട്ടം  ഇടെമേലയകാറരികലയണ  കപകാകുന്നതണ.  കപപ്പുകള്  മേരങ്ങള്  വന്നണ

തടെസകപ്പെടുതന്ന  അവസ്ഥയുണകായരി.   തമേരിഴകാടരില്  നരിന്നണ  കവള്ളട്ടം  ഇവരികടെയണ

ഒഴുക്കെരിവരിടുന്നതണ  മുന്കൂടരി  അറരിയരിക്കെകാതതുകകകാണകാണണ    നമുക്കെണ  തകാങ്ങകാന്

കഴരിയകാത  സ്ഥരിതരി ഉണകായതണ.  പരിന്നസ്പീടെണ കളക്ടര്മേകാരുട്ടം മേനരിമേകാരുട്ടം ഇടെകപടണ തുറന്ന

ഡകാമുകള് ഭകാഗരികമേകായരി അടെചണ  ആശസ്വകാസമുണകാക്കെകാന് നടെപടെരി സസ്വസ്പീകരരിച കകാരര്യവട്ടം

ഇസൗ  സകാഹചരര്യതരില്   നന്ദരികയകാകടെ  ഓര്കകയകാണണ.  കപരരിങ്ങല്കതണ  ഡകാട്ടം

ഭകാഗരികമേകായരി  പ്രവര്തനമേകാരട്ടംഭരിച്ചു.  തൃശ്ശൂര്  ജരിലയരിലുണകായ  കകടുതരി  വളകര

രൂക്ഷേമേകാണണ.  മേരണട്ടം  62,  കര്യകാമ്പുകളരികല  മേരണട്ടം  ഉള്കപ്പെകടെ  78  മേരണമേകാണണ

ഉണകായതണ. 3597  വസ്പീടുകള് പൂര്ണമേകായുട്ടം  23172  വസ്പീടുകള് ഭകാഗരികമേകായുട്ടം നശരിച്ചു. 67

കര്യകാമ്പുകളരിലകായരി 4333 കപര് ഇകപ്പെകാഴുണണ.  തുടെക്കെതരില് 788 കര്യകാമ്പുകളരിലകായരി 2.5

ലക്ഷേട്ടം ആളുകളുണകായരിരുന.  കൃഷരിനകാശട്ടം  52.64  കകകാടെരി രൂപ,  കറകാഡണ  നകാശനഷ്ടട്ടം

350 കകകാടെരി രൂപ, കകടരിടെങ്ങളുകടെ നകാശനഷ്ടട്ടം 1 കകകാടെരി രൂപ, ഫരിഷറസ്പീസണ  നകാശനഷ്ടട്ടം
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33.5  കകകാടെരി  രൂപ,   മൃഗസട്ടംരക്ഷേണട്ടം  3.55  കകകാടെരി  രൂപ,   കക.എസണ.ഇ.ബരി.

നകാശനഷ്ടട്ടം 10 കകകാടെരി രൂപ എന്നരിങ്ങകനയകാണണ നഷ്ടമുണകായരിട്ടുള്ളതണ. ഏറ്റവട്ടം കൂടുതല്

നകാശനഷ്ടങ്ങളുണകായതണ  ചകാലകടെരി  മേണ്ഡലതരിലകാണണ.   മേകാര്ക്കെറ്റണ   പൂര്ണമേകായുട്ടം

തകര്ന്നണ  കകകാടെരിക്കെണക്കെരിനണ  രൂപയുകടെ  നഷ്ടമുണകായരി.  നല  രസ്പീതരിയരില്

പ്രവര്തരിചരിരുന്ന സര്ക്കെകാര് തകാലൂക്കെണ  ആശുപത്രരി   പൂര്ണമേകായുട്ടം   നശരിച്ചു.  എസണ.

എചണ.  കകകാകളജണ  ഉള്കപ്പെകടെ   നരിരവധരി  വരിദേര്യകാഭര്യകാസ   സ്ഥകാപനങ്ങള്

തകരുകയുണകായരി.  ആനമേല  കറകാഡണ  അടെരിയന്തരമേകായരി  ഗതകാഗത  കയകാഗര്യമേകാക്കെണട്ടം,

വര്യകാപകാരരികളുകടെ  നഷ്ടതരിനണ  പ്രകതര്യക   പകാകക്കെജണ  കവണട്ടം,  പുറകമ്പകാക്കെരില്

തകാമേസരികന്നവര്കട്ടം  സഹകായട്ടം  ലഭര്യമേകാക്കെണട്ടം,  രണണ  കകകാളനരികളരികല

ആദേരിവകാസരികളുകടെ  പുനരധരിവകാസട്ടം  ഉറപ്പെകാക്കെണട്ടം,  വരിദേര്യകാഭര്യകാസ  സ്ഥകാപനങ്ങളുട്ടം

ആശുപത്രരികളുട്ടം  പൂര്വ്വ  സ്ഥരിതരിയരിലകാക്കെകാന്   പകാകക്കെജണ  തയ്യകാറകാക്കെണട്ടം,

കപകാലസ്പീസരിനുട്ടം ഫയര് കഫകാഴരിനുട്ടം ആധുനരിക ഉപകരണങ്ങള് ലഭര്യമേകാക്കെണട്ടം, കരഖകള്

നഷ്ടകപ്പെടവര്ക്കെണ  അതണ  നല്കകാനുള്ള  നടെപടെരി  സസ്വസ്പീകരരിക്കെണട്ടം,  പഞകായതണ

അടെരിസ്ഥകാനതരില്  കകകാള്  അലര്ടണ  സട്ടംവരിധകാനട്ടം  ഉള്കപ്പെകടെ  ദുരന്ത  നരിവകാരണ

സട്ടംവരിധകാനമുണകാക്കെണട്ടം,  കതകാഴരിലുറപ്പെണ  പദ്ധതരികയ   ഇസൗ  പ്രവര്തനങ്ങളുമേകായരി

കകകാര്തരിണക്കെകാന്  കകന്ദ്ര ഗവണ്കമേന്റെരില് സമ്മേര്ദ്ദേട്ടം കചലുതരി  കൂടുതല് കകാരര്യങ്ങള്
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കചയ്യകാന് കഴരിയണട്ടം എന്നരിവയകാണണ എനരിക്കെണ നരിര്കദ്ദേശമേകായരി പറയകാനുള്ളതണ. ഇവരികടെ

സട്ടംസകാരരിചവര്,  സട്ടംസ്ഥകാന  ഗവണ്കമേന്റെരികന  കുറ്റകപ്പെടുതകമ്പകാള്   കകന്ദ്ര

ഗവണ്കമേന്റെരില്  നരിന്നണ  സഹകായട്ടം  കരിട്ടുന്നതരികനകറരിച്ചുട്ടം  അതരില്  വന്നരിട്ടുള്ള

വസ്പീഴ്ചകകളപ്പെറ്റരിയുട്ടം  സട്ടംസകാരരിചരികലനള്ളതണ  പ്രകതര്യകട്ടം  ശദ്ധരികക്കെണ  കകാരര്യമേകാണണ.

ഇസൗ സകാഹചരര്യതരില് കകന്ദ്ര ഗവണ്കമേന്റെണ  സട്ടംസ്ഥകാന ഗവണ്കമേന്റെരികന സഹകായരികച

മേതരിയകാകൂ.  നരിര്മ്മേകാണ  പ്രവൃതരികള്ക്കെണ   അസട്ടംസ്കൃത  വസ്തുക്കെള്  ആവശര്യമേകാണണ.

പുഴയരികല  മേണല്,  കചളരി  എന്നരിവ  നരിര്മ്മേകാണ  പ്രവൃതരികള്കട്ടം  ഇഷ്ടരിക

നരിര്മ്മേകാണതരിനുട്ടം  പ്രകയകാജനകപ്പെടുതകാന്   കഴരിയണട്ടം.    പകാറ,  മേണല് എന്നരിവ

ലഭരിക്കെകാത  സകാഹചരര്യമുണണ.  വസ്പീടുകളുകടെ  പുനര്നരിര്മ്മേകാണതരിനുട്ടം  കകടരിടെങ്ങളുകടെ

നരിര്മ്മേകാണതരിനുട്ടം  കറകാ  കമേറ്റസ്പീരരിയല്സണ  ആവശര്യമേകാണണ.  അവ  ലഭര്യമേകാക്കെകാനുള്ള

കകാരര്യങ്ങള്  കചയ്യുന്നകതകാകടെകാപ്പെട്ടം  പുറകമേനരിനട്ടം  അതരികന്റെ  ലഭര്യതയണ  ആവശര്യമേകായ

നടെപടെരി  സസ്വസ്പീകരരിക്കെണട്ടം.  മേനുഷര്യസകാധര്യമേകായ എലകാ  കകാരര്യങ്ങളുട്ടം  കചയണ,  ജനങ്ങകള

രക്ഷേരിക്കെകാന്  സസ്വസ്പീകരരിച  നടെപടെരികകള   ഞകാന്  പ്രകതര്യകട്ടം  അഭരിനന്ദരികകയകാണണ.

ഏറ്റവട്ടം  കൂടുതല്  കകടുതരി  ഉണകായ  എകന്റെ  മേണ്ഡലതരില്   5  മേരണട്ടം  മേകാത്രകമേ

സട്ടംഭവരിച്ചുള്ളുകവന്ന  കകാരര്യതരില്  ആശസ്വകാസട്ടം  കകകാള്ളുകയകാണണ.  യഥകാര്തതരില്

അവരികടെയുണകായ  നകാശനഷ്ടട്ടം   കണക്കെകാകകമ്പകാള്  മേരണട്ടം  ഇതരില്  കൂടുതല്
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സട്ടംഭവരികക്കെണതകാണണ.  എലകാവരുട്ടം  ഉണര്ന്നണ  പ്രവര്തരിച്ചു.  സട്ടംസ്ഥകാന

ഗവണ്കമേന്റെരികന്റെ നരിര്കദ്ദേശപ്രകകാരട്ടം  കകന്ദ്രകസന നന്നകായരി സഹകായരിച്ചു.  കപകാലസ്പീസണ,

ഫയര്കഫകാഴണ  തുടെങ്ങരി  ഓകരകാരുതരുട്ടം  അവരികടെ  രക്ഷേകരകായരി  മേകാറരി.  പകാത്രങ്ങളരിലുട്ടം

വടെട്ടംകകടരിയുട്ടം  ആളുകകള  രക്ഷേരിച്ചു.   ആബകാലവൃദ്ധട്ടം  ജനങ്ങളുട്ടം  ജകാതരി-മേത-രകാഷ്ട്രസ്പീയ

വര്യതര്യകാസരിമേരിലകാകത ഒരുമേരിചണ നരിന്നതുകകകാണകാണണ മേരണനരിരക്കെണ കുറയകാനുട്ടം ഇത്രയുട്ടം

ആശസ്വസരിക്കെകാനുട്ടം  കഴരിഞതണ.  അകലങരില്      മേരണനരിരക്കെണ  കൂടുമേകായരിരുന.

സട്ടംസ്ഥകാന  ഗവണ്കമേന്റെണ  അധരികകാരതരില്  വന്നതരിനുകശഷട്ടം  വരള്ചയുട്ടം  ഓഖരി

ചുഴലരിക്കെകാറട്ടം നരിപ കവറസണ  ബകാധയുട്ടം ഉണകായരി.   അതരികനകയകാകക്കെ വളകര നല

രസ്പീതരിയരില്  ഗവണ്കമേന്റെണ  കനരരിട്ടു.   അതുകപകാകല  ഇസൗ  ദുരന്തകതയുട്ടം  കനരരിടെകാന്

സട്ടംസ്ഥകാന  സര്ക്കെകാര്   കചയ  പ്രവര്തനങ്ങള്  മേകാതൃകകാപരമേകാണണ.  തുടെര്നള്ള

പുനരധരിവകാസ  പ്രവര്തനങ്ങളരിലുട്ടം   രക്ഷേകാപ്രവര്തനങ്ങളരില്  ഏര്കപ്പെടതുകപകാകല

എലകാവരുട്ടം  ഒരുമേരിചണ  നരിന്നണ  ജനങ്ങകള  രക്ഷേരിക്കെണട്ടം.  ജനങ്ങളുകടെ  ജസ്പീവരിതമേകാണണ

പ്രധകാനപ്രശ്നട്ടം.   സഹകായങ്ങള്  കചയ  എലകാവകരയുട്ടം  ഒരരിക്കെല്ക്കൂടെരി  നന്ദരികയകാകടെ

ഓര്തകകകാണണ ഞകാന് നരിര്തന.

    മേരി  .    സസ്പീക്കെര്:  ദുരന്തതരികന്റെ  ആഘകാതട്ടം  എലകാവരുട്ടം  ചര്ചയരില് ഗസൗരവമേകായരി

കകകാണവരകാന്  ശമേരികനണണ.  നവസ്പീനമേകായ  നരിര്കദ്ദേശങ്ങള്  കൂടെരി
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കകകാണവരുന്നതരിനുള്ള തകാല്പരര്യട്ടം കകാണരികന്നതണ നന്നകായരിരുന. 

ശസ്പീ  .    സരി  .    എഫണ  .    കതകാമേസണ:  സര്,  ഇവരികടെ  സൂചരിപ്പെരിചതുകപകാകല

രക്ഷേകാപ്രവര്തനതരില്  ഒരുമേരിച്ചുനരിന്നതുകപകാകല  പുനരധരിവകാസ  പുനര്നരിര്മ്മേകാണ

പ്രവര്തനങ്ങളരിലുട്ടം  എലകാവകരയുട്ടം  കയകാജരിച്ചുനരിര്തണട്ടം.   ആര്കട്ടം

എതരിരഭരിപ്രകായമേരില.  ഇവരികടെയരിരരികന്ന പ്രതരിപക്ഷേകാട്ടംഗങ്ങകളലകാട്ടം എങ്ങകന രക്ഷേകാ

പ്രവര്തനതരില് ഒരുമേരിച്ചുനരിനകവകാ അതുകപകാകല അക്കെകാരര്യതരിലുട്ടം സഹകരരികട്ടം.

പകക്ഷേ ഇതുകപകാകല ഒരു അസട്ടംബരി വരിളരിച്ചുകൂട്ടുകമ്പകാള് നമ്മുകടെ അനുഭവപകാഠങ്ങള്കൂടെരി

ഉള്കക്കെകാള്ളണട്ടം.   അക്കെകാരര്യങ്ങളകാണണ  ഇവരികടെ  സൂചരിപ്പെരിചതണ.   ഇങ്ങകനകയകാരു

മേഹകാദുരന്തട്ടം  നമ്മുകടെ  നകാടരില്  ഉണകാകകാനരിടെയകായ  സകാഹചരര്യവട്ടം  കകാരണവട്ടം

ശരരിയകായരി പഠരിക്കെണട്ടം.  വരിദേഗ്ദ്ധനകാര് അതരികനകറരിചണ പറഞ അഭരിപ്രകായങ്ങകളലകാട്ടം

പരരികശകാധരിക്കെണട്ടം.   നരിയനരിതമേകായരി  കവള്ളട്ടം  തുറനവരിടരിരുനകവങരില്

ഇങ്ങകനകയകാരു  അപകടെട്ടം  ഉണകാവകയരിലകായരിരുനകവനള്ള  അഭരിപ്രകായട്ടം

പ്രതരിപക്ഷേതനരിന്നണ  പറഞകാല്  അതരിനകതണ  രകാഷ്ട്രസ്പീയമുകണകാ?  അതുകൂടെരി

പഠരികക്കെകണ?   അതകാണണ  ഇവരികടെ  പ്രതരിപക്ഷേകാട്ടംഗങ്ങള്  സൂചരിപ്പെരിചതണ.   എകന്റെ

നരികയകാജകമേണ്ഡലമേകായ  ചങ്ങനകാകശ്ശേരരിയുകടെ  പടെരിഞകാറന്  പ്രകദേശങ്ങള്

എനപറയുന്നതണ കുടനകാടെണ പ്രകദേശമേകാണണ.  ഞങ്ങള്കണകായ ഒരു പ്രകതര്യക അനുഭവട്ടം,
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ചങ്ങനകാകശ്ശേരരിയരികല  എലകാ  പഞകായതകളരിലുട്ടം  ടെസൗണുകളരിലുമുണകായ  കകടുതരികള്,

അതരില്  ദുരന്തമേനുഭവരിച  ആളുകള്കകവണരി  പ്രവര്തരിചതരികനകാകടെകാപ്പെട്ടം  കുടനകാടെണ

നരികയകാജകമേണ്ഡലതരികന്റെ  ഭൂരരിപക്ഷേട്ടം  ജനങ്ങകളയുട്ടം  രക്ഷേരിക്കെകാന്  ചങ്ങനകാകശ്ശേരരി

നടെതരിയ  ശമേങ്ങളരില് ഞങ്ങള്ക്കെണ  ചകാരരിതകാര്തര്യമുണണ.   ഇവരികടെ  ബഹുമേകാനകപ്പെട

ധനകകാരര്യ  വകുപ്പുമേനരി  കഡകാ.  ടെരി.  എട്ടം.  കതകാമേസണ  കഎസകണ,  കപകാതുമേരകാമേതണ

വകുപ്പുമേനരി  എന്നരിവരുണണ.   അവര്  ആലപ്പുഴ  കകന്ദ്രസ്പീകരരിചകാണണ  പ്രവര്തരിചതണ.

പകക്ഷേ  കുടനകാടെരികന്റെ  ബഹുഭൂരരിപക്ഷേട്ടം  ആളുകകളയുട്ടം  ചങ്ങനകാകശ്ശേരരിയരികലയകാണണ

ഞങ്ങള് കകകാണവന്നതണ.  ചങ്ങനകാകശ്ശേരരിയരില് കകകാണവരകാന് ചങ്ങനകാകശ്ശേരരി ആലപ്പുഴ

കതകാടെണ,  കബകാടണ  റടണ  കനകാല്,  ചങ്ങനകാകശ്ശേരരി  ആലപ്പുഴ  കറകാഡണ  ഇവ  ഞങ്ങള്

ഉപകയകാഗരിച്ചു.   ഇവരികടെനരിനട്ടം  കടെകാറസണ  വകാഹനങ്ങള് ഉപകയകാഗരിചകാണണ  ആളുകകള

വകാഹനങ്ങളരില്  കയറ്റരികക്കെകാണവന്നതണ.   അകതകാകടെകാപ്പെട്ടം  കുടനകാടരികല  കബകാട്ടുകളുട്ടം

വള്ളങ്ങളുട്ടം  ഉപകയകാഗരിച്ചുകകകാണണ  ആളുകകള  ഇപ്പുറകതയണ  കകകാണവന.   പകക്ഷേ

അവരികടെ കണ ഒരു വലരിയ ബുദ്ധരിമുടണ അശകാസ്ത്രസ്പീയമേകായരി നരിര്മ്മേരിച പകാലങ്ങള് വലരിയ

തടെസമുണകാക്കെരി  എനളളതകാണണ.  ബഹുമേകാനകപ്പെട  കപകാതുമേരകാമേതണ  വകുപ്പുമേനരി

ഇക്കെകാരര്യങ്ങള്  ഒരരിക്കെല്  സൂചരിപ്പെരികകയുണകായരി.   ഞകാന്  അതണ  പറഞരികലങരില്

കതറ്റകാകുട്ടം.   കുടനകാടരില്നരിന്നണ  പുളരിങ്കുന്നണ  കരിഴകവശതള്ള  ജനങ്ങകള  മുഴുവന്
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കകകാകണതരിക്കെകാന് നടെതരിയ ശമേതരില് വന്ന കകാലതകാമേസതരികന്റെ പ്രധകാനകപ്പെട

കകാരണട്ടം  കരിടെങ്ങറയരില്  നരിര്മ്മേരിചരിരരികന്ന   കുപ്രസരിദ്ധരി  കനടെരിയ  കക.സരി.

പകാലമേകാണണ.   ആ  പകാലട്ടം  അടെരിയന്തരമേകായരി  കപകാളരിച്ചുനസ്പീക്കെകാന്  നടെപടെരി

സസ്വസ്പീകരരിക്കെണട്ടം.   ധനകകാരര്യ  വകുപ്പുമേനരികട്ടം  കപകാതുമേരകാമേതണ  വകുപ്പുമേനരികട്ടം

അറരിയകാട്ടം  അവരികടെ  കബകാട്ടുകള്  രണകായരിടകാണണ  സര്വ്വസ്പീസണ  നടെതരിയതണ.   കക.സരി.

പകാലട്ടം വകര ഒരു സര്വ്വസ്പീസണ, ആ പകാലതരിനണ തകാകഴക്കൂടെരി കബകാടണ സഞരരികകയരില.

അവരികടെനരിന്നണ  കവകറ  ഒരു  സര്വ്വസ്പീസണ.   ഇനരി  തുലകാവര്ഷട്ടം  വരകാന്  കപകാകുന.

അതുകകകാണണ  ദേസ്പീര്ഘകകാല  പദ്ധതരിയരില്കപ്പെടുതകാകത  ഇകപ്പെകാള്  കസകകടറരിയറ്റരില്

ഇരരികന്ന  ഫയല്  അടെരിയന്തരമേകായരി  വരിളരിച്ചുവരുതരി    കക.സരി.  പകാലട്ടം

കപകാളരിച്ചുപണരിയകാനുള്ള  നടെപടെരി   സസ്വസ്പീകരരിക്കെണകമേന്നണ  ഞകാന്  പ്രകതര്യകമേകായരി

അഭര്യര്തരികകയകാണണ.   150-ഓളട്ടം  കര്യകാമ്പുകള്  പ്രവര്തരിച  ചങ്ങനകാകശ്ശേരരിയരില്

ഭൂരരിപക്ഷേട്ടം  കുടനകാടരികല  ജനങ്ങകളയുട്ടം  കകകാണവന്നണ  തകാമേസരിപ്പെരിക്കെകാന്

സകാധരിച്ചുകവനള്ള  സകന്തകാഷട്ടം  ഞങ്ങള്കണണ.   പകക്ഷേ  കകാലതകാമേസട്ടം

വരുതരിയതരിനുകകാരണട്ടം  ഇസൗ  പകാലമേകാണണ.   പ്രധകാനകപ്പെട  ഒരു  കകാരര്യട്ടംകൂടെരി

പറയകാനുണണ.   10000  രൂപയുകടെ  സഹകായട്ടം  അടെരിയന്തരമേകായരി  നല്കുന്നതരിനണ

ബഹുമേകാനകപ്പെട  മുഖര്യമേനരി  നരിര്കദ്ദേശട്ടം  നല്കണട്ടം.   കണകക്കെടുപ്പെണ  ഇന്നകല
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തുടെങ്ങരിയരികടയുള.   മേകറ്റകാരു  പ്രധകാനകപ്പെട  പ്രശ്നട്ടം  കര്യകാമ്പുകള്  ഇകപ്പെകാഴുട്ടം

പ്രവര്തരികനണണ.   സ്കൂളുകളരികല  കര്യകാമ്പുകള്  മേകാറ്റരി.   പകക്ഷേ  ടെസൗണ്  ഹകാളുകളുട്ടം

പകാരരിഷണ  ഹകാളുകളുകമേകാകക്കെ  ഇകപ്പെകാഴുട്ടം  ഉപകയകാഗരികനണണ.   കകാരണട്ടം  അവര്ക്കെണ

തരിരരിച്ചുകപകാകകാന് സകാധരികന്നരില.  വകാസകയകാഗര്യമേലകാത വസ്പീടുകള് എങ്ങകനയകാണണ

കപകടന്നണ  നരിര്മ്മേരികന്നതണ;  കകടുപകാടുകള്  എങ്ങകന  മേകാറട്ടം?   അടെരിയന്തരമേകായരി

മേനരിസഭ  കചര്കന്നകാ  വരിദേഗ്ദ്ധനകാകര  വകചകാ  തകദ്ദേശസസ്വയട്ടംഭരണ  സ്ഥകാപനങ്ങകള

ഏല്പ്പെരികചകാ  ഇസൗ  വസ്പീടുകളുകടെ  നരിര്മ്മേകാണട്ടം  പൂര്തരിയകാകകയുട്ടം  കകടുപകാടുകള്

തസ്പീര്കകയുട്ടം  കചയകകകാണണ  ആളുകകള  അവരുകടെ  വസ്പീടുകളരികലയണ  എതരിക്കെണട്ടം.

അവരുകടെ വസ്പീടുകളരികലയണ കപകാകണകമേന്ന ആഗ്രഹമേകാണണ അവര്കള്ളതണ. പകക്ഷേ ഇസൗ

കര്യകാമ്പുകളരില് തകാമേസരികന്നവര് എങ്ങകന തരിരരിചണ അവരുകടെ വസ്പീടുകളരികലയണ കപകാകുട്ടം;

രകാത്രരി  കരിടെനറങ്ങരിയകാല്  ഇടെരിഞവസ്പീഴുന്ന  അവസ്ഥയകാണണ.   അതുകകകാണണ  ഇസൗ

വസ്പീടുകളുകടെ  പുനര്നരിര്മ്മേകാണവട്ടം  കകടുപകാടുകള്  മേകാറ്റലുട്ടം  ഉടെകന  കചയ്യകാനുള്ള

നരിര്കദ്ദേശങ്ങള്  കകകാടുകക്കെണതകായുണണ.   എകന്റെ  നരികയകാജകമേണ്ഡലതരികല

പടെരിഞകാറന് പ്രകദേശങ്ങള് ഉള്കപ്പെകടെ കുടനകാടരികല മേകറ്റകാരു പ്രധകാനകപ്പെട പ്രശ്നമേകാണണ

കുടെരികവള്ളട്ടം.   കുടെരികവള്ളട്ടം  എങ്ങകന  നല്കുട്ടം,  കപകടന്നണ  നല്കകാനുള്ള

നടെപടെരികയന്തകാണണ? കരിണറുകള് ശുചസ്പീകരരികകയകാകണങരില് അതണ കചയ്യണട്ടം, വകാടര്
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അകതകാറരിറ്റരിയുകടെ  കപ പ്പെണ കലനുകള്  പലയരിടെതട്ടം  കകടെകാണണ.   അതണ  നന്നകാക്കെരി

കുടനകാടരികല  ജനങ്ങള്ക്കെണ  കുടെരികവള്ളട്ടം  നല്കണട്ടം.   അതരട്ടം  നടെപടെരികളരികലയണ

അടെരിയന്തരമേകായരി നസ്പീകങ്ങണതകായരിട്ടുണണ.

മേരി  .   സസ്പീക്കെര്:  പ്ലസ്പീസണ കണ്ക്ലൂഡണ.

ശസ്പീ  .    സരി  .    എഫണ  .    കതകാമേസണ:   സര്,  പുനര്നരിര്മ്മേകാണട്ടം  വളകര

പ്രധകാനകപ്പെടതകാണണ.   പകക്ഷേ  പുനരധരിവകാസട്ടം  പൂര്തരിയകായരില.   അതണ

പൂര്തസ്പീകരരിക്കെകാനുള്ള നടെപടെരി എത്രയുട്ടം കവഗട്ടം സസ്വസ്പീകരരിക്കെണകമേന്നണ പറഞകകകാണണ

എകന്റെ വകാകകള് ഞകാന് ചുരുകന.  

ശസ്പീ  .    എസണ  .    രകാകജന്ദ്രന്:   സര്,  ബഹുമേകാനകപ്പെട  മുഖര്യമേനരികയ  ഇസൗ

അവസരതരില്  അഭരിനന്ദരികകയകാണണ.   അകദ്ദേഹട്ടം  അവതരരിപ്പെരിച  ഉപകക്ഷേപകത

അനുകൂലരികന.   ചരില  കകാരര്യങ്ങള്ക്കൂടെരി  ഇതരില്  ഉള്കപ്പെടുതണകമേന്നണ

അഭര്യര്തരികകയകാണണ.   ഇകതകാകടെകാപ്പെട്ടം  തകന്ന  പ്രതരിപക്ഷേകത  ബഹുമേകാനരികന.

ഇസൗ പ്രവര്തനങ്ങളരില് വളകരകയകറ  സജസ്പീവമേകായരിട്ടുള്ള കപകാലസ്പീസണ,  ഫയര്കഫകാഴണ,

പരി.ഡബത്യു.ഡരി.  കകകാണ്ടകാക്ടര്മേകാര്  എന്നരിവകരലകാട്ടം  വളകര  കകാരര്യക്ഷേമേമേകായരി

പകങടുതതുകകകാണകാണണ  ഒരുപകാടെണ  അപകടെങ്ങള് നമുക്കെണ  ഒഴരിവകാക്കെകാന് സകാധരിചതണ.

ബഹുമേകാനകപ്പെട  മുഖര്യമേനരി  ആദേര്യകത  സകന്ദശമേകായരി  ജസ്പീവകന
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സട്ടംരക്ഷേരികന്നതരിനുകവണരി  എലകാവരുട്ടം  ഇടെകപടെണകമേന്നണ  അഭര്യര്തരിചതരിലൂകടെ

ധകാരകാളട്ടം  ജസ്പീവന്  നഷ്ടകപ്പെടെകാതരിരരിക്കെകാനുള്ള  ഇടെകപടെല്  നടെതകാന്  പലര്കട്ടം

സകാധരിച്ചുകവന്നതകാണണ  ഇതരികന്റെ  പ്രകതര്യകത.   മൂന്നകാര്  കമേഖലയരില്  വളകരകയകറ

പ്രധകാനകപ്പെട  ചരില  സട്ടംഭവ  വരികകാസങ്ങള്  നടെന.   കമേഖലകള്  ഒറ്റകപ്പെട്ടുകപകായരി.

ഇകപ്പെകാഴുട്ടം  ഒറ്റകപ്പെട  കമേഖലയകായരി  കണക്കെകാക്കെകപ്പെടുന.   വകാര്തകാവരിനരിമേയ

സട്ടംവരിധകാനങ്ങകളകാ വകാഹന സസൗകരര്യങ്ങകളകാ ഉണകായരിടരില എനള്ള വസ്തുത ഇകപ്പെകാഴുട്ടം

നരിലനരില്കകയകാണണ.   മൂന്നകാറരില്നരിനട്ടം  ഉദുമേല്കപട  മുതല്  കചകന്നയരികലയണ

കപകാകുന്ന  പ്രകദേശതണ  ഡകാമുകള്  ഇലകാത  കമേഖലയകാകണങരിലുട്ടം  ഇകപ്പെകാഴുട്ടം

യകാത്രകാകയകാഗര്യമേകായരിടരില.   പകാലട്ടം  അടെര്നകപകായതുകമേലകാട്ടം  പ്രശ്നങ്ങളകായരി

നരിലനരില്കകയകാണണ.   അടെരിമേകാലരി,  കവള്ളത്തൂവല്,  മേകാങ്കുളട്ടം,  പള്ളരിവകാസല്,

കബസന്വകാലരി തുടെങ്ങരിയ കമേഖലകളരികലലകാട്ടം വളകരകയകറ ദുരരിതങ്ങളുട്ടം ഏതകാണണ 18

മേരണങ്ങളുട്ടം ഉണകായരിട്ടുണണ.  മേണരിടെരിചരിലുമേകായരി ബനകപ്പെടണ                       9

മേരണങ്ങളകാണുണകായരിട്ടുള്ളതണ.   ചരില  വകാഹനങ്ങള്  കപകാകകാന്  സകാധരിക്കെകാത

സകാഹചരര്യങ്ങളരിലുട്ടം  കവള്ളകപകാക്കെതരിലുട്ടം  ഉണകായ  മേരണങ്ങളുമുണണ.

28-ാം  തസ്പീയതരിയകാണണ  ജരിലകാ  കളക്ടര്  ഉള്കപ്പെകടെയുള്ളവര്കകപകാലുട്ടം  അവരികടെ

എതരികചരകാന്  സകാധരിചതണ.   ബഹുമേകാനര്യനകായ  കവദേത്യുതരി  വകുപ്പുമേനരി



Uncorrected/Not for Publication 
161

ശസ്പീ.  എട്ടം.  എട്ടം.  മേണരി,  എട്ടം.  പരി.  തുടെങ്ങരിയവരുകടെ സകാന്നരിദ്ധര്യവട്ടം ഇടെകപടെലുകമേലകാട്ടം

ഫലപ്രദേമേകായരി  അവരികടെയുണകാകുകയുട്ടം  ഇതരിനണ  കനതൃതസ്വട്ടം  നല്കുവകാനുട്ടം  ധകാരകാളട്ടം

അപകടെങ്ങള്  ഒഴരിവകാക്കെകാനുട്ടം  സകാധരിചരിട്ടുണണ.  22  സ്കൂളുകള്ക്കെണ  കകടുപകാടുകള്

സട്ടംഭവരിചരിട്ടുണണ.  55  കര്യകാമ്പുകളരിലകായരി  ഏഴകായരിരതരിലധരികട്ടം  കപരകാണണ

ഉണകായരിരുന്നതണ.   രണമൂന്നണ  കര്യകാമ്പുകള്  ഇകപ്പെകാഴുട്ടം  നരിലവരിലുണണ.   ഒരു

സസൗകരര്യവമേരിലകാകത വസ്പീടുകളരില് തരിരരികചതകാന് സകാധരിക്കെകാത ധകാരകാളട്ടം ആളുകളുണണ.

നരിലവരികല കലഫണ സസ്പീമേരില് ഉള്കപ്പെടുതരിയരിട്ടുള്ള ചരില ഫകാറകളരികലകാ മേകറ്റകതങരിലുട്ടം

കകടരിടെങ്ങളരികലകാ  അവകര  തകാമേസരിപ്പെരിക്കെകാനുള്ള  ഇടെകപടെലുകള്  ഗവണ്കമേന്റെരികന്റെ

ഭകാഗതനരിനണകാകണട്ടം.   കതകാടട്ടം  കമേഖലയരില്  ചരില  ലയങ്ങള്,  കതകാടട്ടം

കതകാഴരിലകാളരികള്  തകാമേസരികന്ന  തലയകാറരികല  ചരില  പ്രകദേശങ്ങള്,  പഴയ  മൂന്നകാര്

കമേഖലയരിലുള്ള  ചരില  സ്ഥലങ്ങള്  എന്നരിവരിടെങ്ങളരില്  മേണരിടെരിചരില്  ഉണകായരിട്ടുണണ.

ഇതരതരിലുള്ള  സ്ഥലങ്ങളരില്  കമ്പനരികളുമേകായരി  ചര്ച  നടെതരി  ആളുകള്ക്കെണ

എത്രയുട്ടം കപകടന്നണ  തകാമേസട്ടം മേകാറന്നതരിനുള്ള  നരിലപകാടുകള് സസ്വസ്പീകരരികക്കെണതുണണ.

ആ പ്രകദേശങ്ങളരികലലകാട്ടം നരിയമേപ്രശ്നമുകണന്നണ അവരിടെകത സബണ കളക്ടര് എടുകന്ന

ചരില  നരിലപകാടുകകളതടെര്ന്നണ  ഇകപ്പെകാഴുട്ടം  ഗതകാഗതകയകാഗര്യമേകായ  സസൗകരര്യങ്ങള്

ഏര്കപ്പെടുതകാന് സകാധരിക്കെകാത സകാഹചരര്യങ്ങളുണണ.   ഇതരതരിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളരില്
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നരിയമേതരില്  ചരില  എക്സെെട്ടംപ്ഷന്സണ  നല്കുന്നതരിനുള്ള  നരിര്കദ്ദേശങ്ങളുട്ടം

ഉണകാകകണതുണണ.  അതുകപകാകല സസ്വകകാരര്യ ബകാങ്കുകളരില്നരിന്നണ വരിദേര്യകാഭര്യകാസട്ടം, കൃഷരി,

വകാഹനട്ടം  എന്നരിവയകായരി  എടുതരിട്ടുള്ള  വകായകാ  തരിരരിചടെവരിനണ  സകാവകകാശട്ടം

നല്കുന്നതരിനുള്ള  നരിലപകാടുട്ടം  ധനകകാരര്യ  വകുപ്പെരില്നരിനണകാകണട്ടം.

എല്.എസണ.ജരി.ഡരി.  ചസ്പീഫണ  എഞരിനസ്പീയര്  നല്കരിയരിട്ടുളള  ചരില  ഉതരവരില്  ചരില

പ്രകദേശങ്ങള്  ഉള്കപ്പെടരിടരിലകാതതുകകകാണണ  അതണ  പൂര്തസ്പീകരരികക്കെണ

സകാഹചരര്യങ്ങളുട്ടം ഉണകാകകണതുണണ.  അതുകപകാകല ഫയര്കഫകാഴണ ശക്തരികപ്പെടുതണട്ടം.

ഇവരികടെ  പലരുട്ടം  ആവശര്യകപ്പെടതുകപകാകല  അടെരിമേകാലരിയരിലുട്ടം  മൂന്നകാറരിലുമുള്ള

ഫയര്കഫകാഴകള്  ശക്തരികപ്പെടുതകാനുട്ടം  ഡരിസകാസര്  മേകാകനജണ കമേന്റെരികലയള്ള  തുക

അവര്ക്കെണ നല്കരികക്കെകാണണ,  വകാസ്തവതരില് ഡരിസകാസര് മേകാകനജണ കമേന്റെരികന്റെതകായ ഒരു

പ്രവര്തനവട്ടം  കകാണകാന്  സകാധരിചരില.   ഫയര്കഫകാഴരികന്റെ  ശക്തരികപ്പെടുതല്

കകകാണമേകാത്രകമേ  നമുക്കെണ  ഇതണ  മുകന്നകാട്ടുകകകാണകപകാകകാന് സകാധരികകയുള.  എകന്റെ

മേണ്ഡലതരികല  ആദേരിവകാസരി-കതകാടട്ടം  കമേഖലകളരില്   ഒരു  മേകാസകതയ്കക്കെങരിലുട്ടം

സസൗജനര്യ കറഷന് സട്ടംവരിധകാനട്ടം ഏര്കപ്പെടുതണകമേന്നണ ഞകാന് ആവശര്യകപ്പെടുകയകാണണ.

വളകരകയകറ  പ്രയകാസകരമേകായ  ആ  കമേഖലകളരില്  തരിരരികചതരിയ  ആളുകള്കട്ടം

കതകാഴരിലവസരങ്ങളരിലകാകത  ഇതണ  പ്രയകാസമുണകാകനകവനളളതകാണണ  വസ്തുത.
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കകാലകാവസ്ഥയുമേകായരി ബനകപ്പെടണ ധകാരകാളട്ടം ചര്ചകള് ഇവരികടെയുണകായരി.  അവരികടെയുള്ള

വളര്തമൃഗങ്ങള്,  ജസ്പീവരിതങ്ങള്  എന്നരിവ  ദുരരിതതരിലകായതണ  100

വര്ഷക്കെകാലങ്ങള്കകശഷമേകാണണ.   1924-നണ  കശഷട്ടം  ഇകപ്പെകാഴുണകായരിട്ടുള്ള  ഇസൗ

സകാഹചരര്യട്ടം 1924-കന ഓര്മ്മേകപ്പെടുതന്ന നരിലയരിലകാണണ എന്നണ പലരുട്ടം പ്രകതര്യകരിചണ

മേലയകാള മേകനകാരമേ പത്രവട്ടം  ബഹുമേകാനകപ്പെട പരി.  സരി.  കജകാര്ജണ ഉള്കപ്പെകടെയുള്ളവരുട്ടം

ചൂണരിക്കെകാണരിച്ചു.   വകാര്തകാ  വരിനരിമേയങ്ങളുട്ടം  പത്രങ്ങളുട്ടം  ലഭര്യമേകാകകാത

സകാഹചരര്യതരില്കപ്പെകാലുട്ടം  പരിന്നസ്പീടെണ  അതണ  ഓര്കവകാന് ഇടെയുണകായരി.   വകായരിക്കെകാന്

അവസരട്ടം ലഭരിച്ചു.  96 വര്ഷങ്ങള്ക്കെണ കശഷമുണകായ ഇസൗ സട്ടംഭവട്ടം ഓര്കകയകാണണ.

ഇവരികടെ  ഗകാഡ്ഗരിലുട്ടം  കസ്തൂരരിരട്ടംഗനുട്ടം  കകാലകാവസ്ഥകാ  നരിരസ്പീക്ഷേകരുട്ടം

പരരിസ്ഥരിതരിവകാദേരികളുകമേലകാട്ടം  പ്രഖര്യകാപരിച  പ്രവചനതരിനപ്പുറട്ടം  പ്രകൃതരികയകാരു

സകന്ദശവട്ടം വരിധരിയുട്ടം നല്കരി.  ഇകതകാനട്ടം അവരുകടെ മുമ്പരിലരില.  ഇകതലകാട്ടം ഇകപ്പെകാള്

ഉള്കക്കെകാകള്ളണ ഒരു കകാരര്യവമേരില.  പകക്ഷേ,  പ്രകതര്യകമേകായുട്ടം  ഈ സകാഹചരര്യങ്ങകള

മേനസരിലകാക്കെരി  പരസര  സഹകരണതരില്കപകാകണട്ടം  എനള്ള  അഭരിപ്രകായട്ടം

തകന്നയകാണുള്ളതണ. ഡകാമുകള് വന്നതുകകകാകണകാ കകാലകാവസ്ഥ സട്ടംരക്ഷേരിചതുകകകാകണകാ

പ്ലട്ടം  ജൂഡരി  റരികസകാര്ടണ  കപകാലുള്ള  ഏകതങരിലുട്ടം  കഹകാടലുകള്ക്കെണ  കസകാപ്പെണ  കമേകമ്മേകാ

കനകാടസ്പീസണ  കകകാടുകന്നതുകകകാകണകാ  ഒനട്ടം  പ്രകൃതരിയരികല  വരിധരികയ  നമുക്കെണ
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അതരിജസ്പീവരിക്കെകാനകാകരില.   നരിയമേങ്ങള്കകകാണണ  മേകാത്രമേല,  പ്രകാകയകാഗരികമേകായ

ചരിന്തകാഗതരിയരിലൂകടെ എങ്ങകന  പ്രവര്തനങ്ങളരില് ഏര്കപ്പെടെകാകമേന്ന സകന്ദശതരിനണ

പ്രകാധകാനര്യട്ടം  നല്കകണതുണണ  എനതകന്നയകാണണ  ഇക്കെകാരര്യതരില്  എനരിക്കെണ

ചൂണരിക്കെകാണരിക്കെകാനുള്ളതണ.  ഇവരികടെ  നടെന്ന  ചര്ചയരില്  ഇടുക്കെരിയുമേകായരി  ബനകപ്പെട

കകാരര്യങ്ങള്  ഒനരണകപര്  പറഞ.  1924-ല്  പ്രകൃതരികക്ഷേകാഭട്ടംമൂലട്ടം

കവള്ളകപ്പെകാക്കെമുണകായ  സന്ദര്ഭതരില്  'കര്ക്കെടെകട്ടം  ഒന്നണ  കദേവരികുളട്ടം'  എന്ന

തലകക്കെടരിലകാണണ അന്നകത പത്രതരില് വകാര്ത വന്നതണ. കദേവരികുളതണ കര്ക്കെരിടെകട്ടം

ഒന്നരിനണ 25 ഇഞരികലയണ കപയരിട്ടുള്ള മേഴ – അന്നണ   മേരി. കപകാതന് എന്ന ഗകവഷകന്

ഉള്കപ്പെകടെയുള്ളവര്  കമ്പരിമുഖകാന്തരിരട്ടം  നല്കരിയരിട്ടുള്ള  സകന്ദശമേകാണണ

'പരി.ഡബത്യു.ഡരി.യുകടെ ഒരു  കമേസ്തരിരരി  കവള്ളതരില് ഒഴുകരികപ്പെകായരി,  നൂറരിലധരികട്ടംകപര്

മേരണകപ്പെട്ടു,  യഥകാര്ത കണക്കെണ എത്രയകാകണന്നണ   തരിടകപ്പെടുതകാനകായരിടരില'  എന്നണ.

അന്നണ   പ്രളയട്ടംകകകാകണകാ   ഡകാമുകള്  തുറനവരിടതുകകകാകണകാ  അല

കവള്ളകപ്പെകാക്കെമുണകായതണ.  അന്നകത  സകാഹചരര്യട്ടംവചണ  കണക്കെകാക്കെരിയകാല്  ഇന്നണ

മേരണസട്ടംഖര്യയുകടെ  എണട്ടം  വളകര  കുറവകാണണ.  ഇന്നണ  സഹകായരികവകാനുട്ടം

സഹകരരികവകാനുട്ടം  ഒരുപരിടെരി  ആളുകള്  ഓടെരികയതരി.  ഇതരതരിലുള്ള

ദുരന്തങ്ങളുണകായ  സന്ദര്ഭങ്ങളരില്  അന്നണ  കകകാണ്കസ്പീറ്റണ  ബരില്ഡരിട്ടംഗുകകളകാ  ഒനട്ടം
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ഉണകായരിരുന്നരില.  അതുകകകാണണ  ഇന്നണ  എലകാട്ടം  ആകണകമേനള്ള  അഭരിപ്രകായവമേരില.

പകക്ഷേ എകന്തങരിലുകമേകാരു കകാരണട്ടംകണകകകാണണ ഏകതങരിലുട്ടം ചൂണരിക്കെകാണരികന്നതണ

ശരരിയലകാകയന്ന  അഭരിപ്രകായക്കെകാരനകാണണ  ഞകാന്.  ഇടുക്കെരിയരികല  ഡകാട്ടം  തുറനവരിടതണ

രകാത്രരിയരിലകാകണകന്നകാരു  പരകാമേര്ശട്ടം  ഇവരികടെയുണകായരി.   പത്രപ്രവര്തകരുകടെയുട്ടം

ബഹുമേകാനകപ്പെട വകുപ്പുമേനരിയുകടെയുട്ടം    സകാന്നരിദ്ധര്യതരില്  ആഗസണ  9-ാം തസ്പീയതരി

പകല് തകന്നയകാണണ ഡകാട്ടം തുറനവരിടതണ.  10-ാം തസ്പീയതരിയകാണണ ബകാക്കെരി ഷടറുകള്

തുറക്കെകാന് തുടെങ്ങരിയതണ.  ഇടെമേലയകാര്  തുടെങ്ങരിയ ഡകാമുകളരികല   കവള്ളട്ടം  വരുന്നതുട്ടം

ഇതുട്ടം ഒകര സമേയതകാകുകമേകാ എനള്ള ആശങ കകാരണമേകാണണ കുറച്ചുകുറചകായരി കവള്ളട്ടം

തുറനവരിടെകാന്  സന്നദ്ധരകായതണ.  ബഹുമേകാനകപ്പെട  കവദേത്യുതരി  വകുപ്പുമേനരി

അവരികടെതകന്നയകായരിരുന.  നരിരസ്പീക്ഷേണതരിലൂകടെയുട്ടം  ഉകദേര്യകാഗസ്ഥരുട്ടം

ബഹുമേകാനര്യരകായ  മേറമേനരിമേകാരുകമേകാകക്കെയകായരി   കൂടെരിയകാകലകാചരിച്ചു  തകന്നയകാണണ  ഈ

ഇടെകപടെലുകകളലകാട്ടം  നടെതരിയതണ.  അങ്ങകനകയകാരു  സമേസ്പീപനട്ടം  സസ്വസ്പീകരരിചതണ

കകകാണമേകാത്രമേകായരിരരികട്ടം  ആലപ്പുഴ,  എറണകാകുളട്ടം,  ആലുവ  തുടെങ്ങരിയരിട്ടുള്ള

കമേഖലകളരില്  കവള്ളകപ്പെകാക്കെട്ടം  കൂടെകാതരിരരിക്കെകാനുള്ള  സകാഹചരര്യമുണകായരിട്ടുള്ളതണ.

നരിര്വ്വചനതരിനണ അപ്പുറകതയണ എകന്നകാരു വസ്തുതകൂടെരി ഈ കകാരര്യതരില് എലകാവരുട്ടം

കകാകണണതുണണ.  പ്രതരിപക്ഷേതരികന്റെതകായുള്ള  പ്രശ്നങ്ങള്  കണക്കെരികലടുത
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കകകാണകായരിരരികട്ടം  ഒരുപകക്ഷേ  ബഹുമേകാനകപ്പെട  മുഖര്യമേനരി  പ്രതരിപക്ഷേ

കനതകാവരികനക്കൂകടെ കഹലരികകകാപ്റ്ററരില് കയറ്റരിയകതന്നണ ഞകാന് കണക്കെകാകകയകാണണ.

ബഹുമേകാനകപ്പെട  മുഖര്യമേനരിയുട്ടം  മേനരിമേകാരുട്ടം  പ്രതരിപക്ഷേവട്ടം  എലകാവരുട്ടം  കചര്ന്നണ

ഇക്കെകാരര്യതരില്  ഒരു  വസ്പീഴ്ചയുട്ടം  വരകാതരിരരികവകാനുട്ടം  വളകരകയകറ  പ്രയകാസങ്ങള്

അതരിജസ്പീവരികവകാനുട്ടം  ഒന്നരിച്ചുനരിനകവന്നതണ  വസ്തുതതകന്നയകാണണ.  ഞകാന്

ദേസ്പീര്ഘരിപ്പെരികന്നരില.  ഒരു കകാരര്യട്ടംകൂടെരി പറയുവകാന് ആഗ്രഹരികന.  ഇടുക്കെരി ജരിലകയ

പ്രകതര്യകമേകായരി  കണക്കെരികലടുതണ  കയകാഗട്ടം  വരിളരിച്ചുകചര്തണ  നരിയമേങ്ങളരില്നരിനട്ടം

പ്രകാകയകാഗരിക  പ്രവര്തനങ്ങളരികലയണ,    തകാമേസ  സസൗകരര്യങ്ങളുട്ടം  മേറട്ടം

ഒരുകന്നതരിനുകവണ  സകാഹചരര്യകതകറരിച്ചുകൂടെരി  ആകലകാചരിക്കെണകമേന്നണ  ഞകാന്

അഭര്യര്തരികകയകാണണ. അതുകപകാകല അനര്യ സട്ടംസ്ഥകാനങ്ങളരില്നരിനട്ടം ധകാരകാളട്ടം കപര്

നകമ്മേ  സഹകായരികവകാന്  എതരികചര്ന്നരിരുന.  തമേരിഴകാടരികല  കരൂര്

കമേഖലയരില്നരിനട്ടം  അക്ഷേയ  എകന്നകാരു  കുടരി  ചരികരിതയകവണരി  വചരിരുന്ന

അയ്യകായരിരട്ടം  രൂപ  ബഹുമേകാനകപ്പെട  മുഖര്യമേനരിയുകടെ  ദുരരിതകാശസ്വകാസ  നരിധരിയരികലയണ

നല്കരിയതുള്കപ്പെകടെയുള്ള  കകാരര്യങ്ങള്,   നമ്മേകളകയലകാട്ടം   സഹകായരികവകാനുട്ടം

സഹകരരികവകാനുമുള്ള  കപ്രരണയുകടെ  ഘടെകമേകായരി  കണക്കെകാകന.   തസ്പീര്ചയകായുട്ടം

ഇതരതരിലുള്ള  പ്രവര്തനട്ടം  സട്ടംഘടെരിപ്പെരിച  മുഖര്യമേനരികയ  ഒരരിക്കെല്കൂടെരി
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അഭരിനന്ദരിച്ചുകകകാണട്ടം എലകാവരിധ സഹകായവട്ടം പ്രതസ്പീക്ഷേരിച്ചുകകകാണട്ടം എകന്റെ വകാകകള്

ചുരുകന.   

ശസ്പീ  .    അടൂര്  പ്രകകാശണ:  സര്,  സട്ടംഹകാരതകാണ്ഡവമേകാടെരിയ  കതകാരകാമേഴ  കകരളട്ടം

ഇതുവകര  കകാണകാതവരിധട്ടം  അസകാധകാരണമേകായ  ദുരന്ത  സകാഹചരര്യമേകാണണ

ഉണകാക്കെരിയരിട്ടുള്ളതണ.  സമേകാനതകളരിലകാത  പ്രളയദുരന്തതരില്നരിനട്ടം  കരകയറുന്ന

ജനങ്ങളുകടെ  നകാശനഷ്ടങ്ങള്ക്കെണ  മുമ്പരില്  കരള്  പരിടെയുന്ന  കകാഴ്ചകളകാണണ  എവരികടെയുട്ടം

കകാണകാന്  കഴരിയുന്നതണ.  ആയുഷകാല  സമ്പകാദേര്യട്ടം  മുഴുവന്  ഒറ്റദേരിവസട്ടം  കകകാണണ

തുടെച്ചുനസ്പീക്കെകപ്പെട്ടു. ഏറ്റവട്ടം പ്രതരികൂലവട്ടം അകങ്ങയറ്റട്ടം കക്ലേശകരവമേകായ സകാഹചരര്യങ്ങകള

ലക്ഷേര്യകബകാധവട്ടം  ഇച്ഛകാശക്തരിയുട്ടംകകകാണണ  ലക്ഷേക്കെണക്കെരിനണ  ആളുകളുകടെ  ജസ്പീവന്

തരിരരികക  നല്കരിയ  വരിവരിധ  കസനകാ  വരിഭകാഗങ്ങളുകടെയുട്ടം  സസ്വകമേധയകാ

രക്ഷേകാദേസൗതര്യതരിനരിറങ്ങരിയ  കപകാതുജനങ്ങളുകടെയുട്ടം  വരിശരിഷര്യ

മേതര്യകതകാഴരിലകാളരികളുകടെയുട്ടം  നകാവരികകസനയുകടെയുട്ടം  കസവനട്ടം  എക്കെകാലവട്ടം

സ്മരരിക്കെകപ്പെടുന്നതകാണണ.  അകതകാകടെകാപ്പെട്ടം   കകകാന്നരി  നരികയകാജകമേണ്ഡലതരില്  ഇന്നണ

നടെപ്പെകാക്കെരികക്കെകാണരിരരികന്ന  കുടവഞരി  സഞകാരതരികല   ഇരുപകതകാളട്ടം

കതകാഴരിലകാളരികള് കുടവഞരിയുമേകായരി എകന്റെ ജരിലയരില്കപ്പെട റകാന്നരി, ആറന്മുള തുടെങ്ങരിയ

പ്രകദേശങ്ങളരില്  നൂറുകണക്കെരിനണ  ആളുകകള  രക്ഷേകപ്പെടുതന്നതരിനുകവണരി
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എതരികചരുകയുണകായരി.  അതരട്ടം  ആളുകകളക്കൂടെരി  അനുകമേകാദേരിക്കെകാനുള്ള

അവസരമേകായരി  ഇതരികന  എടുക്കെണകമേന്നണ  ഞകാന്  ഈ  അവസരതരില്

സൂചരിപ്പെരികകയകാണണ.  പ്രളയ ദുരന്തതരികന്റെ തസ്പീവ്രതയുട്ടം വര്യകാപരിയുട്ടം കണക്കെരികലടുതണ

ഗുരുതര  സസ്വഭകാവമുള്ള  ദുരന്തമേകായരി  കകന്ദ്രട്ടം  പ്രഖര്യകാപരികകയുട്ടം  പ്രളയമുറരിവകള്

ഉണക്കെകാന്  തക്കെവണട്ടം  പ്രകതര്യക  പകാകക്കെജണ  ദുരന്ത  പ്രതരികരണ  ഫണരിലൂകടെ

പ്രഖര്യപരികവകാനുട്ടം വരികദേശ സഹകായട്ടം കനടെരികയടുകവകാനുട്ടം കൂടകായരി കകന്ദ്രസര്ക്കെകാരരില്

സമ്മേര്ദ്ദേട്ടം കചലുതന്നകതകാകടെകാപ്പെട്ടം കകരളതരിനണ മുന്നരിലുള്ള അതരിജസ്പീവന പകാതയരില്

നമുക്കെണ ഒരുമേരിചണ കകകകകകാര്തണ നസ്പീകങ്ങണതകായരിട്ടുണണ.  കഴരിഞ മേകാസതരിലുണകായ

മേഴകക്കെടുതരികയതടെര്ന്നണ  ദുരന്തതരിലകകപ്പെട  കുടനകാടരികല  ജനങ്ങകള  സര്ക്കെകാര്

ആദേര്യട്ടം  അവഗണരിച്ചു.  ഇകപ്പെകാള്  എന്തകാണണ  സട്ടംഭവരിചതണ?   പ്രളയകക്കെടുതരിയുകടെ

രക്ഷേകാപ്രവര്തനങ്ങള് സര്ക്കെകാരരികന്റെ കമേല്കനകാടതരില് പൂര്ണമേകായുട്ടം കകസനര്യകത

ഏല്പ്പെരിക്കെണകമേന്നണ പ്രതരിപക്ഷേ കനതകാവണ യഥകാസമേയട്ടം പറയുകയുണകായരി.  എന്നകാല്

മുഖര്യമേനരി  അതരികന  പുച്ഛരിച്ചു  തള്ളരി.   പടകാളട്ടം  വന്നകാല്  യനകതകാകമേകായരി  ദൂകര

കനകാക്കെരിനരില്ക്കെകാകന കഴരിയുകയുളകവന്നണ  ഒരു മേനരി പറഞ.  ഭരണട്ടം പടകാളകത

ഏല്പ്പെരിക്കെല്  നടെപ്പെരില  എന്നണ  സരി.പരി.എട്ടം.  കന്റെ  സട്ടംസ്ഥകാന  കസകടറരി  പറഞ.

അകദ്ദേഹട്ടം  മുകമ്പകാരരിക്കെല്  പറഞതണ  പടകാളട്ടം  വന്നകാല്  അവര്ക്കെണ  ആകരയുട്ടം



Uncorrected/Not for Publication 
169

കവടെരിവയകാട്ടം,   അമ്മേ - കപങ്ങമ്മേകര ബലകാതട്ടംഗട്ടം കചയ്യുട്ടം,  സട്ടംസ്ഥകാന ഭരണട്ടം അവര്

പരിടെരികചടുകട്ടം  എന്നകാണണ.   സരിവരില്  അധരികൃതരുകടെ  അറരിവട്ടം  സമ്മേതവമേരിലകാകത

സരിവരില്  ഭരണ  കകാരര്യങ്ങളരില്  കകസനര്യട്ടം  ഇടെകപടെകാന്  പകാടെരില  എന്ന  നരിയമേമുണണ.

സട്ടംസ്ഥകാന  ഭരണതരികന്റെയുട്ടം  തകാലൂക്കെണ  ഭരണകാധരികകാരരികളുകടെയുട്ടം

സഹകായകതകാകടെയകാണണ  പടകാളട്ടം  ദുരന്തഭൂമേരിയരില്  പ്രവര്തരികന്നതണ  എനള്ളതണ

നരിങ്ങള്കട്ടം  അറരിവള്ള   കകാരര്യമേകാണണ.   അന്നണ  തകന്ന  കകസനര്യകത  ചുമേതല

ഏല്പ്പെരിചരിരുനകവങരില്  സട്ടംഗതരി  ഇത്രയുട്ടം  വഷളകാകുമേകായരിരുന്നരില.   ഇത്രയധരികട്ടം

മേരണട്ടം സട്ടംഭവരികമേകായരിരുന്നരില.   സര്ക്കെകാരരികന്റെ ദുരഭരിമേകാനവട്ടം  കമേകലകപ്പെകാകമേകാണണ

ഇത്രയധരികട്ടം  ദുരരിതട്ടം  വരുതരിവചതണ.    ഇസൗ  ദുരന്തട്ടം  നടെകകമ്പകാള്  ഇകതകാനട്ടം

ശദ്ധരിക്കെകാന്  നരിങ്ങള്ക്കെണ  സമേയമുണകായരിരുന്നരില.    ഒരു  വനരിത  എട്ടം.എല്.എ.

ഉള്കപ്പെകടെ  അകനകട്ടം  ഭരണപക്ഷേ എട്ടം.എല്.എ.  മേകാര്  ഭരണകൂടെകത നരിശരിതമേകായരി

വരിമേര്ശരിച്ചുകകകാണണ ദൃശര്യമേകാധര്യമേങ്ങളരില്   പറഞതണ നമ്മേള് എലകാവരുട്ടം കകടതകാണണ.

പത്രക്കെകാകര  കകാണകാന്  തസ്പീകര  തകാല്പ്പെരര്യട്ടം  ഇലകാത  മുഖര്യമേനരി  തകന്ന  ഇകപ്പെകാള്

എന്തരിനകാണണ രണട്ടം മൂനട്ടം പ്രകാവശര്യട്ടം പത്രക്കെകാകര കകാണുന്നതരിനുകവണരി കപകാകുന്നതണ?

അതണ  അകങ്ങയണ  എകന്തകാകക്കെകയകാ  മേറച്ചുവയവകാനുട്ടം  പ്രതരിപക്ഷേ  കനതകാവരികന

വരിമേര്ശരികന്നതരിനുട്ടം അതരില് നരിനട്ടം എകന്തകാകക്കെകയകാ സര്ക്കെകാരരിനണ  ഒളരിക്കെകാനുമുണണ
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എനള്ളതരികന്റെ  ഏറ്റവട്ടം  പ്രധകാനകപ്പെട  കതളരിവകായരി  കകാണുകയകാണണ.    സര്ക്കെകാര്

വരുതരിവച മേഹകാദുരന്തമേകാണണ  ഇകതന്നണ പറയകാതരിരരിക്കെകാന് യകാകതകാരു കകാരര്യവമേരില.

ഇവരികടെ  ഉണകാകുന്ന  പ്രകൃതരികക്ഷേകാഭങ്ങകള  തടെഞനരിര്തകാനകാകരികലങരിലുട്ടം

പ്രളയബകാധര്യത മുന്കൂടരി കണണ തയ്യകാകറടുക്കെകാന് സര്ക്കെകാര് സട്ടംവരിധകാനങ്ങളുട്ടം കവണത്ര

സജമേകാകുന്നരില എനകവണട്ടം അനുമേകാനരിക്കെകാന്.  ഇടുക്കെരി ഡകാമേരികന്റെ            5

ഷടറുകളുട്ടം  ഒരുമേരിചണ  തുറന്നണ  കവള്ളട്ടം  ഒഴുക്കെരിവരിടണ  പ്രതരിസനരി  മേറരികടെകവകാന്

സര്ക്കെകാര് ശമേരിച്ചു.   ഡകാട്ടം നരിറയുന്ന അവസ്ഥ ഒരകാഴ്ച മുമ്പണ ഉണകായതകാണണ.  അകപ്പെകാള്

കുറചണ  കവള്ളട്ടം  തുറന്നണ  ഒഴുക്കെരിക്കെളഞരിരുനകവങരില്  ഇത്ര  വലരിയ   പ്രശ്നട്ടം

ഉണകാകുമേകായരിരുന്നരില.  അന്നണ തസ്പീരുമേകാനകമേടുകന്ന കകാരര്യതരില് കകവദേത്യുതരി വകുപ്പുട്ടം

ജലവരിഭവ വകുപ്പുട്ടം തമ്മേരില് ധകാരണയുണകായരില.   പരസരട്ടം തര്ക്കെരിച്ചുനരിന.  ഡകാട്ടം

തുറകന്നതണ കകവദേത്യുതരി വകുപ്പുട്ടം തുറന്നകാല് മേറ കകാരര്യങ്ങള് കനകാകക്കെണതണ ജലവകുപ്പുട്ടം

റവനല്യൂ വകുപ്പുമേകാണണ.   റവനല്യൂ-കകവദേത്യുതരി-ജലവരിഭവ വകുപ്പുമേനരിമേകാകരലകാട്ടം പറഞതണ

പണട്ടം  മേഴയുണകായരിരുന,  പുഴകകളലകാട്ടം  നരിറഞരിരുന,  അകപ്പെകാകഴകാനട്ടം  ഷടര്

ഉയര്തരിയരിടരില  എന്നകാണണ.  ഇതരില്  നരിനട്ടം  രക്ഷേകപ്പെടെകാന്  ഇന്നണ

കക.എസണ.ഇ.ബരി.യുകടെ കചയര്മേകാന് പറഞതണ തുറനവരിടുന്ന  കവള്ളതരില് നരിനട്ടം

മേണരിക്കൂറരില്  10  ലക്ഷേട്ടം രൂപ വസ്പീതട്ടം  ഉണകാകവകാന് കഴരിയുകമേന്നകാണണ.   കകവദേത്യുതരി
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ഉല്പകാദേരിപ്പെരിചണ  വരിറ്റണ  പണട്ടം  കനടെകാകമേനള്ള  ശമേതരിലകായരിരുന  കകവദേത്യുതരി  വകുപ്പെണ.

കകരള  ജനതയണകാകുന്ന  വരിപതരികനകറരിചണ  ചരിന്തരിചകതയരില.  കകവദേത്യുതരി

വകുപ്പെരികന്റെയുട്ടം  ജലവകുപ്പെരികന്റെയുട്ടം  ഡകാമുകള്  ഒരുമേരിചണ  തുറന്നകാല്  സട്ടംഭവരികന്ന

ദുരന്തതരികന്റെ  ആഴവട്ടം  വര്യകാപരിയുട്ടം  നരിര്ണയരികന്നതരില്  സര്ക്കെകാരരിനണ  വസ്പീഴ്ച  പറ്റരി.

പമ്പയരികല     9 ഡകാമുകളുട്ടം ഇടുക്കെരി ജരിലയരികല 11 ഡകാമുകളുട്ടം ചകാലകടെരി പുഴയരികല 6

ഡകാമുകളുട്ടം  മുലകപ്പെരരിയകാര്,   ബകാണകാസുരസകാഗര്,   ശബരരിഗരിരരി  മുതലകായ ഡകാമുകളുട്ടം

യകാകതകാരു മുന്നറരിയരിപ്പുമേരിലകാകത ജനങ്ങള് ഉറങ്ങരിക്കെരിടെകകമ്പകാള് തുറനവരിടണ ജനകത

നരിലയരിലകാക്കെയതരികലയണ  തള്ളരിയരിട  ഒരു  ക്രൂരതയകാണണ  കകകകക്കെകാണതണ.

പരിടെരിപ്പുകകടെണ  അലങകാരമേകായരി  കകകാണനടെക്കെരുതണ.  റവനല്യൂ-ജലവരിഭവ-കവദേത്യുതരി

വകുപ്പുമേനരിമേകാര്  തമ്മേരില്  തര്ക്കെട്ടം  നരിലനരിന്നതുട്ടം  യഥകാസമേയട്ടം  ഉണര്ന്നണ

പ്രവര് തരിക്കെകാതരിരുന്നതുമേകാണണ  പ്രശ്നങ്ങള്  ഇത്രകയകറ  രൂക്ഷേമേകാക്കെരിയതണ.  മേഴ

കനകകമേന്നണ  റവനല്യൂ  വകുപ്പെണ  കക.എസണ.ഇ.ബരി.ക്കെണ  യഥകാസമേയട്ടം  മുന്നറരിയരിപ്പെണ

നല്കണമേകായരിരുന.  അതുണകായരില.   ഇകപ്പെകാള്  യകാകതകാരു  പ്രശ്നവമേരില,

കവണരിവന്നകാല് മുന്നറരിയരിപ്പെണ നല്കരി ടയല് നടെതട്ടം അതരിനുകശഷട്ടം ഡകാട്ടം തുറകട്ടം.

ഇതകാണണ സര്ക്കെകാര് തസ്പീരുമേകാനട്ടം എന്നകാണണ കവദേത്യുതരി വകുപ്പുമേനരി പറഞതണ.  ഷടര്

ഉയര്തന്നതുസട്ടംബനരിചണ  ജരിലകാ  ഭരണകൂടെവട്ടം  കക.എസണ.ഇ.ബരി.യുട്ടം  തമ്മേരിലുള്ള
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നരിഴല് യുദ്ധകതകറരിചണ സര്ക്കെകാര് അറരിഞരിരുകന്നകാ എന്നണ വര്യക്തമേകാക്കെണട്ടം.  

മേരി  .   സസ്പീക്കെര്: ശസ്പീ. അടൂര് പ്രകകാശണ.. പ്ലസ്പീസണ.

ശസ്പീ  .    അടൂര്  പ്രകകാശണ:  സര്,  ഞകാന് അവസകാനരിപ്പെരികകയകാണണ.  എലകാവര്കട്ടം

അങ്ങണ  മൂനനകാലണ  മേരിനരിടണ  അധരികട്ടം  നല്കരി.   എലകാവര്കമുളള  അവകകാശട്ടം

എനരികമുണണ.

മേരി  .   സസ്പീക്കെര്: അകങ്ങയട്ടം അധരികട്ടം സമേയട്ടം തനകഴരിഞ.

ശസ്പീ  .    അടൂര് പ്രകകാശണ:  സര്,  1981 -ലുട്ടം  1992-ലുട്ടം മുന്നറരിയരിപ്പെണ  നല്കരിയരിടകാണണ

ഷടര് ഉയര്തരിയതണ.  സര്വ്വനകാശട്ടം വന്നരിട്ടുട്ടം തണസ്പീര്മുക്കെകത മേണ്ചരിറ ഇതുവകരയുട്ടം

മേകാറ്റരിയരിടരില.  ഇകപ്പെകാള്  ബഹുമേകാനകപ്പെട  മുഖര്യമേനരി  പറയുന്നതണ  വലരിയ  ഡകാമുകള്

തുറകകമ്പകാള്  മേകാത്രട്ടം  മുന്നറരിയരിപ്പെണ  നല്കരിയകാല് മേതരികയന്നകാണണ.  എലകാ  ഡകാമുകളുട്ടം

തുറന്നരിടരിരുന്ന ദൃശര്യങ്ങള് ദേരിവസങ്ങകളകാളട്ടം  കലകാകട്ടം  മുഴുവന് കണ ജനങ്ങകളകാടെകാണണ

മുഖര്യമേനരി ഇതുപറയുന്നകതന്നണ ഓര്ക്കെണട്ടം. ഷടറുകള് തുറകന്നതരിനുമുമ്പണ ബനകപ്പെട

ചസ്പീഫണ  എഞരിനസ്പീയര്  വകുപ്പെണ  കമേധകാവരികള്,  ജരിലകാ  കളക്ടര്മേകാര്,  ബനകപ്പെട  റവനല്യൂ

തകദ്ദേശ  സ്ഥകാപനങ്ങളരില്  കരഖകാമൂലട്ടം  അറരിയരിക്കെണട്ടം.  ജനങ്ങള്ക്കെണ  മുന്നറരിയരിപ്പെണ

നല്കരി  അവകര  മേകാറ്റരിപകാര്പ്പെരിക്കെണമേകായരിരുന.  ദുരന്ത  നരിവകാരണ  വകുപ്പെണ

ഡകാമുകളുമേകായരി  ബനകപ്പെടണ  റരിസര്കവകായര്  പ്ലകാനരിട്ടംഗരികലയുട്ടം  കവളളകപ്പെകാക്കെ  ദുരന്ത
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നരിവകാരണതരികലയുട്ടം  ആധുനരിക  പകാഠങ്ങള്  ഇനരിയുട്ടം  പഠരിചരിടരില.   അതരിനണ

മേകാറ്റമുണകാകണട്ടം.   ദുരന്തങ്ങള്  പ്രവചരികകയുട്ടം  കനരരിടുകയുട്ടം  കചയ്യുന്നതരില്  ശകാസ്ത്ര

സകാകങതരിക രട്ടംഗതണ വലരിയ കുതരിച്ചുചകാടമുണകായരിട്ടുണണ. ഉപഗ്രഹങ്ങളുകടെ ഉപകയകാഗട്ടം,

കസല്കഫകാണ് വഴരി മുന്നറരിയരിപ്പെണ,  ബരിഗണ  ഡകാറ്റകാ അനകാലരിസരിസരിലൂകടെ ദുരന്ത കഹകാടണ

കസകാട്ടുകള് കവഗതരില് കണപരിടെരികന്ന രസ്പീതരി,  മേകാതമേകാറ്റരിക്കെല് കമേകാഡലരിട്ടംഗരിലൂകടെ

ദുരന്തങ്ങള്  മുന്കൂടരി  പ്രവചരികന്ന  രസ്പീതരി  എന്നരിങ്ങകനയുള്ള  ആധുനരിക  മേകാറ്റങ്ങള്

നമ്മേള് സ്ഥകാപരിക്കെകാന് ശമേരികന്നരില. 

മേരി  .   സസ്പീക്കെര്:ശസ്പീ. അന്വര് സകാദേതണ അങ്ങണ സട്ടംസകാരരിക്കൂ. 

ശസ്പീ  .    അടൂര് പ്രകകാശണ:  സര്,   ഇതരട്ടം പ്രശ്നങ്ങള് നരിലനരില്കകമ്പകാള് തകന്ന

എകന്റെ  നരികയകാജകമേണ്ഡലതരിലുട്ടം  ചരിറ്റകാര്  പഞകായതരിലുട്ടം  സസ്പീതകതകാടെണ

പഞകായതരിലുട്ടം ഉരുള്കപകാടലുണകായരി.  ചരിറ്റകാര് പഞകായതരില് നകാലണ വകാര്ഡുകളരില്

ഉരുള്കപകാടലുണകായരി.  മേണരിടെരിചരിലരില്  നകാലുകപര്  മേണരിനടെരിയരില്കപട്ടു.  ഒരകാള്

മേരണകപ്പെട്ടു.  മൂനകപകര  രക്ഷേകപ്പെടുതരി.  വയ്യകാറപുഴയരില്  കുളങ്ങരവകാലരി  പ്രകദേശതണ

രണകാളുകള് മേരണതരിനരിരയകായരി.

മേരി  .    സസ്പീക്കെര്:  കണ്ക്ലൂഡണ.  മേണ്ഡലതരികല  ദുരന്തതരികന്റെ  എലകാ  കകാരര്യങ്ങളുട്ടം

സട്ടംസകാരരിക്കെകാന് സകാധരിക്കെരില.
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ശസ്പീ  .    അടൂര്  പ്രകകാശണ:  സര്,   സസ്പീതകതകാടെണ  പഞകായതരില് മുണന് പകാറയരില്

ഉരുള്കപകാടലുണകായരി.

മേരി  .    സസ്പീക്കെര്:   അകദ്ദേഹട്ടം  നകാലണ  മേരിനരിടണ  അധരികകമേടുതരിരരികകയകാണണ.

ശസ്പീ. അന്വര് സകാദേതണ അകങ്ങയണ സട്ടംസകാരരിക്കെകാട്ടം.

ശസ്പീ  .    അടൂര്  പ്രകകാശണ:സര്,  സസ്പീതകതകാടെണ  പഞകായതരില്  മുണന് പകാറയരില്

ഉരുള്കപകാടരി  രണകപര്  മേണരിനടെരിയരില്കപട്ടു.  ഇതരതരിലുളള  പല  സട്ടംഭവങ്ങളുട്ടം

കകരളതരിലുണകായരി.  ഞങ്ങള്  ആരുട്ടം  ഗവണ്കമേന്റെരികനതരികര  പറയുന്നതല.

പതനട്ടംതരിട  ജരിലയരില്  എഴസ്പീക്കെകാടെണ  കകകാളനരിയരില്  ബഹുമേകാനര്യനകായ

രകാഹുല് ഗകാനരി എതരിയതരികന ഇവരികടെ ഒരു എട്ടം.എല്.എ. വരിമേര്ശരികകയുണകായരി.

ശസ്പീ.  രകാഹുല് ഗകാനരി ഞങ്ങളുകടെ പ്രകദേശതണ എതന്നതരിനണ മുമ്പുതകന്ന ഒരു വനരിത

ആ  പ്രകദേശതണ  കപകായരി   ശസ്പീ.  രകാഹുല്  ഗകാനരി  വരുകമ്പകാള്  അകദ്ദേഹകത

എതരിര്ക്കെണകമേന്നണ  ആളുകകളകാടെണ  പറഞതകായരി  ഞങ്ങള്ക്കെണ  മേനസരിലകാക്കെകാന്

കഴരിഞ.  അവരികടെകയകാകക്കെ അതണ അങ്ങകാടെരിപ്പെകാടകായരി മേകാറരിയരിരരികന.  ഇകപ്പെകാഴകാണണ

മേനസരിലകാക്കെകാന് കഴരിഞതണ.....(കമേക്കെണ ഓഫണ).....

മേരി  .   സസ്പീക്കെര്:ശസ്പീ. അന്വര് സകാദേതണ അകങ്ങയണ സട്ടംസകാരരിക്കെകാട്ടം.

ശസ്പീ  .    അന്വര്  സകാദേതണ:  സര്,  ഇവരികടെ  കനരകത
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ശസ്പീ. എല്കദേകാ എബ്രഹകാട്ടം സട്ടംസകാരരിചകപ്പെകാള് എറണകാകുളതട്ടം ആലുവയരിലുട്ടം തുടെക്കെട്ടം

മുതകല  വന്  സന്നകാഹമുണകായരിരുനകവന്നണ  ശസ്പീ.  വരി.  ഡരി.  സതസ്പീശന്  പറഞതണ

നുണയകാകണന്നണ  പറഞ.  കൂടെകാകത  ശസ്പീ.  എ.  സരി.  കമേകായസ്പീകന

ചുമേതലകയല്പ്പെരിചരിട്ടുകണന്നണ  പറഞ.  ഈ  ദുരന്തട്ടം  കഴരിഞതരിനുകശഷമേകാണണ

അകദ്ദേഹട്ടം  ദേസൗതര്യട്ടം  ഏകറ്റടുതതണ.  അതണ  നല  രസ്പീതരിയരില്  തകന്നയകാണണ  ഇകപ്പെകാള്

മുകന്നകാട്ടുകപകാകുന്നതണ.  അതരിനുമുമ്പണ   ഞങ്ങകളകാകക്കെ  കവഴകാമ്പല്  മേഴ

കകാതരിരരികന്നതുകപകാകല ഏകതങരിലുട്ടം  മേനരിയുകടെ  കഫകാണ് വരിളരിക്കെണ  കകാതരിരുന.

മുഖര്യമേനരികയകാ  മേകറ്റകതങരിലുട്ടം  മേനരിമേകാകരകാ   ദുരന്ത  മുഖതനരില്കന്ന  ഞങ്ങകള

വരിളരിചണ  ഒരു  ആശസ്വകാസ  വകാക്കെണ  പറയുകമേന്നണ  പ്രതസ്പീക്ഷേരിച്ചു.  ബഹുമേകാനകപ്പെട  കൃഷരി

വകുപ്പുമേനരി  ആഗസണ  15 -നണ  എറണകാകുളതണ  അകദ്ദേഹതരിനണ

ചുമേതലയുണകായരിരുന്നരിടെതണ  വന്നകശഷട്ടം എകന്റെ കര്യകാമ്പരില് വന്നരിരുന.  ഒരു മേനരി

വരിളരിചതണ  അവരികടെ  അകദ്ദേഹതരികന്റെ  പരരിചയതരിലുളള അപകടെതരില്കപ്പെടയകാകള

രക്ഷേരികന്നതരിനകാണണ. അലകാകത ഇതരിനുകവണരി വരിളരിക്കെകാനുളള സകാഹചരര്യമുണകായരില.

ഈ ദുരന്തട്ടം ആലുവക്കെകാകര സട്ടംബനരിചണ  മേകാനസരികമേകായരി  വലരിയ പ്രയകാസമുണകായ

ഒരു  കകാരര്യട്ടം  തകന്നയകാണണ.   ദുരന്ത  മുഖതണ  നരിസഹകായനകായരി

കനകാക്കെരിനരില്കക്കെണരിവന്ന ഒരു ഗതരികകട ജനപ്രതരിനരിധരിയകായരി എനരിക്കെണ മേകാകറണരി
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വന.  കകാരണട്ടം  പകാവകപ്പെട  സകഹകാദേരസ്പീ  സകഹകാദേരനകാര്  വരിളരിപ്പെകാടെകകല

നരിലവരിളരികകമ്പകാള്  അവകര  സഹകായരിക്കെകാന്  കഴരിയകാകത  പലകപ്പെകാഴുട്ടം

നരിസഹകായനകായരി  കനകാക്കെരിനരില്കക്കെണരി  വന.    അതണ  ഒരു  ജനപ്രതരിനരിധരികയ

സട്ടംബനരിചണ  പ്രയകാസമുളള  ഒരു  കകാരര്യട്ടം  തകന്നയകാണണ.  ഇന്നണ  ഡകാട്ടം  എന്നണ

കകള്കകമ്പകാള്  ദുരന്തമേനുഭവരിച  എലകാവര്കട്ടം  അകതകാരു  വകാടര്  കബകാട്ടംബകായകാണണ

കനകാക്കെരിക്കെകാണകാന്  സകാധരികന്നതണ.  അതുകകകാണണ  ബഹുമേകാനകപ്പെട  മുഖര്യമേനരികയകാടുട്ടം

ഈ ഗവണ്കമേന്റെരികനകാടുട്ടം അഭര്യര്തരിക്കെകാനുളളതണ ഡകാമേരിനണ ഞങ്ങള് എതരിരല. പകക്ഷേ

ഡകാട്ടം  തുറകക്കെണ  സകാഹചരര്യമുണകാകുകമ്പകാള്  കവളളട്ടം  സുരക്ഷേരിതമേകായരി

ഒഴുകരികപ്പെകാകകാനുളള  സകാധര്യതകളകാണണ  നമുക്കെണ  കവണതണ.  ഇതണ  മേനുഷര്യന്  തകന്ന

വരുതരിവച  അപകടെമേകാകണന്നതരില്  ഒരു  സട്ടംശയവമേരില.  ആ  ആപകടെട്ടം  നമ്മേള്

കനകാക്കെരിക്കെകാണണട്ടം.   അലകാകത  ഡകാമേരികനകയകാ  പ്രകൃതരികയകയകാ  മേകാത്രട്ടം

കുറ്റകപ്പെടുതരിയരിടണ  കകാരര്യമേരില.  ഇതണ  നരിയനരിക്കെകാനുള്ള  സകാഹചരര്യട്ടം

നമുകണകായരിരുന.   അതണ  നമ്മേള്  തകന്ന  ഉണകാക്കെരിയ ഒരപകടെമേകാണണ.   അവരികടെ

ഗവണ്കമേന്റെരിനുട്ടം  ഉകദേര്യകാഗസ്ഥര്കട്ടം  പറ്റരിയ  പകാളരിചകള്  അകനസ്വഷരിക്കെണട്ടം.  ദുരന്തട്ടം

അനുഭവരിച  ഞങ്ങള്ക്കെണ  ആ  ഭയട്ടം  ഇനട്ടം  മേകാറരിയരിടരില.  കപരരിയകാര്

ഗതരിമേകാറരികയകാഴുകരിയകപ്പെകാഴകാണണ  ദുരന്തട്ടം  ഞങ്ങള്ക്കെണ  ഏറവകാകങ്ങണരിവന്നതണ.
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അതുകകകാണണ  ജുഡസ്പീഷര്യല്  അധരികകാരമുളള  കപരരിയകാര്  റരിവര്  മേകാകനജണ കമേന്റെണ

അകതകാറരിറ്റരി  രൂപസ്പീകരരിക്കെണട്ടം.  ഇക്കെകാരര്യട്ടം  പലതവണ  സബ്മേരിഷനകായരി

ഉന്നയരിചതകാണണ.  കപരരിയകാര് റരിവര് മേകാകനജണ കമേന്റെണ അകതകാറരിറ്റരി രൂപസ്പീകരരിചകാല് കൂകറ

പരരിഹകാരട്ടം  കകണതകാന്   സകാധരികട്ടം.  കനടുമ്പകാകശ്ശേരരി  വരിമേകാനതകാവളതരില്

പ്രശ്നമുണകായരി.  അവണട്ടംകകകാടെണ,  കചങല്ഭകാഗട്ടം  പ്രകദേശങ്ങള്

നകാമേകാവകശഷമേകായരികപ്പെകായതണ  കചങല്  കതകാടെരികന്റെ  പ്രശ്നട്ടം  കകാരണമേകാണണ.  അതരിനണ

പരരിഹകാരട്ടം  കകണതണട്ടം.   മേകാലരിനര്യ  പ്രശ്നതരിനണ  പരരിഹകാരട്ടം  കകണതകാന്

സകാധരിക്കെണട്ടം.  വസ്പീടെണ പൂര്ണമേകായരി നഷ്ടകപ്പെടവര്ക്കെണ വസ്പീടെണ നരിര്മ്മേരിച്ചുനല്കണട്ടം. കനവരി,

കപകാലസ്പീസണ,  ഫയര്കഫകാഴണ ഇവകയലകാട്ടം ഉണകായരിരുകന്നങരിലുട്ടം മേതര്യകതകാഴരിലകാളരികള്

കചയ  കസവനകത  ഞകാന്  ഈ  സഭയരില്  അഭരിമേകാനകതകാകടെ  പറയകാന്

ആഗ്രഹരികന. 

മേരി  .    സസ്പീക്കെര്:  അങ്ങണ രണണ മേരിനരിടണ അധരികകമേടുത.  അങ്ങണ നല നരിര്കദ്ദേശങ്ങള്

പറഞ. ഇനരിയുളള നരിര്കദ്ദേശങ്ങള് അകങ്ങയണ എഴുതരി നല്കകാട്ടം.  കണ്ക്ലൂഡണ കചയ.

ശസ്പീ  .   അന്വര് സകാദേതണ: സര്, സര്ക്കെകാര് നല്കകാകമേന്നണ പറഞ പതരിനകായരിരട്ടം

രൂപ ഇനട്ടം കകകാടുക്കെകാന്  സകാധരിചരിടരില.  കര്യകാമ്പരില് തകാമേസരിചവര്ക്കെണ  ആദേര്യട്ടം  തുക

നല്കുകമേന്നകാണണ  പറഞതണ.   അങ്ങകന  രണതരട്ടം  സമേസ്പീപനട്ടം  പകാടെരില.  കര്യകാമ്പരില്
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വരകാകത  വസ്പീടുകളരില്  കപകായവര്  ഗവണ്കമേന്റെരികന  സഹകായരികകയകാണണ  കചയതണ.

അവര് കൂടെരി കര്യകാമ്പരില് വന്നകാല് നമുക്കെണ കൂടുതല് ബുദ്ധരിമുട്ടുണകാകുമേകായരിരുന. അവര്കട്ടം

ആ തുക നല്കണട്ടം.

മേരി  .   സസ്പീക്കെര്: പ്ലസ്പീസണ കണ്ക്ലൂഡണ.

ശസ്പീ  .    അന്വര് സകാദേതണ:  സര്,  ഏറ്റവട്ടം  അടുത നരിമേരിഷട്ടം  തകന്ന അവരുകടെ

ബകാങണ അക്കെസൗണകളരില് ഈ പണട്ടം എതരിക്കെകാന് സകാധരിക്കെണകമേന്നകാണണ എനരിക്കെണ

പറയുവകാനുളളതണ....(കമേക്കെണ ഓഫണ)

മേരി  .   സസ്പീക്കെര്  : ശസ്പീ. സരി. കക. ശശസ്പീന്ദ്രന്, അങ്ങണ സട്ടംസകാരരിക്കൂ. 

ശസ്പീ  .   അന്വര് സകാദേതണ: സര്,..

മേരി  .   സസ്പീക്കെര്:  ഒരു വകാചകട്ടം കൂടെരി പറഞണ കണ്ക്ലൂഡണ കചയ.

ശസ്പീ  .   അന്വര് സകാദേതണ: സര്, പുതരിയ  കകരളതരിനുകവണരി  ഞങ്ങളുകടെ  എലകാ

സകപ്പെകാര്ട്ടുമുണണ.  ഞങ്ങളുട്ടം  50,000/-രൂപയുകടെ  കചക്കെണ  ഇന്നണ  മുഖര്യമേനരിക്കെണ

നല്കുകയകാണണ.  മുഖര്യമേനരിയുകടെ ദുരരിതകാശസ്വകാസ നരിധരിയരികലയണ  ഞങ്ങളുകടെ  ധകാരകാളട്ടം

സുഹൃതക്കെള്  വഴരിയുട്ടം  പണട്ടം  നല്കരിയരിട്ടുണണ.  പുതരിയ  കകരളതരിനുകവണരി

പ്രയത്നരിചണ  ഗവണ്കമേന്റെണ  മുകന്നകാട്ടുകപകാകുകമ്പകാള്  പൂര്ണമേകായ  പരിന്തുണയുട്ടം

സഹകായവമുകണന്നണ മേകാത്രട്ടം പറയുന.
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ശസ്പീ  .    സരി  .    കക  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്:  സര്,  പ്രകതര്യക  നരിയമേസഭകാ  സകമ്മേളനട്ടം

വരിളരിച്ചുകചര്തതരിനണ  ബഹുമേകാനകപ്പെട  മുഖര്യമേനരികയയുട്ടം  ബനകപ്പെടവകരയുട്ടം

അഭരിനന്ദരികകയകാണണ.  ബഹുമേകാനകപ്പെട  മുഖര്യമേനരി  അവതരരിപ്പെരിച  ഉപകക്ഷേപകത

പൂര്ണമേകായുട്ടം  പരിന്തുണയന.  വയനകാടെണ  എലകാ  അര്തതരിലുട്ടം  ഒറ്റകപ്പെട്ടുകപകാകുന്ന

അവസ്ഥയകാണണ  ഉണകായരിരുന്നതണ.  സമേകാനതകളരിലകാത  ദുരന്തമേകാണണ  ജരില

ഏറവകാകങ്ങണരി വന്നതണ.  ജരിലയരില്  11  കപരകാണണ  മേരരിചതണ.  1411  കകകാടെരി  രൂപയുകടെ

നഷ്ടമുണകായരി  എന്നകാണണ  പ്രകാഥമേരികമേകായരി  കണക്കെകാക്കെരിയരിരരികന്നതണ.  335

കര്യകാമ്പുകളരിലകായരി  38,250  ആളുകകളയകാണണ  മേകാറ്റരിപ്പെകാര്പ്പെരിചരിരരികന്നതണ.  242

പ്രകദേശങ്ങളരില്  ഉരുള്കപ്പെകാടലുണകായരി.  1256  കുടുട്ടംബങ്ങകള  മേകാറ്റരിപകാര്പ്പെരിച്ചു.

676 ഏക്കെര്  സ്ഥലമേകാണണ  ഉരുള്കപ്പെകാടലരികന്റെ  ഭകാഗമേകായരി  നഷ്ടകപ്പെട്ടുകപകായതണ.  നല

മുന്കരുതലുകള് സസ്വസ്പീകരരിചതരികന്റെ ഫലമേകായകാണണ വലരിയ അപകടെങ്ങള് ഒഴരിവകാക്കെകാന്

സകാധരിചതണ.  ആഗസണ  9-നകാണണ ദുരന്തതരികന്റെ ആദേര്യകത തുടെക്കെട്ടം ഉണകാകുന്നതണ.  ആ

സന്ദര്ഭതരില്  ബഹുമേകാനകപ്പെട  മുഖര്യമേനരിയുമേകായരി  ബനകപ്പെട്ടുകകകാണണ  ആര്മേരി,

നകാവരികകസന,  ദുരന്തനരിവകാരണ കസന എന്നരിവയരിലുള്കപ്പെകടെയുളള ആളുകകള അന്നണ

കകവകുകന്നരട്ടം  തകന്ന  എതരിചണ  വലരിയ  രസ്പീതരിയരിലുളള  രക്ഷേകാപ്രവര്തനങ്ങളരില്

ഏര്കപ്പെടെകാന് കഴരിഞരിരുന. മുഖര്യമേനരി, ആകരകാഗര്യ വകുപ്പുമേനരി, റവനല്യൂ വകുപ്പുമേനരി,
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കൃഷരി വകുപ്പുമേനരി,  തുറമുഖ വകുപ്പുമേനരി തുടെങ്ങരി എലകാ മേനരിമേകാരുട്ടം ജരിലയരില് വന്നണ

ഇസൗ  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കെണ  നല  രസ്പീതരിയരിലുളള  കനതൃതസ്വട്ടം  കകകാടുതരിട്ടുണണ.  18

കര്യകാമ്പുകളകാണണ  ഇകപ്പെകാള്  തുടെരുന്നതണ.  213  കുടുട്ടംബങ്ങളരികല  737  കപരുണണ.

ഉരുള്കപ്പെകാടലരിലകാണണ വലരിയ പ്രയകാസമുണകായരിട്ടുളളതണ.

ഡകാമുകളുമേകായരി  ബനകപ്പെടകാണണ  വലരിയ  പ്രശ്നങ്ങള്  പറഞതണ.  1924-ലകാണണ

വലരിയ  ദുരന്തമുണകായതണ.  അന്നണ  മുലകപ്പെരരിയകാര്  ഡകാട്ടം  മേകാത്രമേകാണണ  ഉണകായരിരുന്നതണ.

ഇകപ്പെകാള്  82  ഡകാമുകള് കകരളതരിലുണണ.  ഇസൗ  82  ഡകാമുകളരിലകായരി  6000  മേരിലര്യണ്

കല്യൂബരികണ  മേസ്പീറ്റര്  കവളളമേകാണണ  കശഖരരിചണ  വചരിരരികന്നതണ.  ഡകാമുകള്

ഇലകായരിരുനകവങരില്  കകരളട്ടം  മുങ്ങരിതകാഴുമേകായരിരുന.  ബകാണകാസുര  സകാഗര്

അണകക്കെട്ടുമേകായരി  ബനകപ്പെടണ  ഇവരികടെ  പറഞ  കകാരര്യങ്ങള്  അവകാസ്തവവട്ടം

കതറ്റരിദ്ധരരിപ്പെരികന്നതുമേകാണണ.  IMD-യുകടെ കകാലകാവസ്ഥ പ്രവചനതരിനണ വര്യതര്യസ്തമേകായരി

മേഴ  കൂടുതലുണകാകുന്ന  അവസ്ഥയുണകായരി.  അവരുകടെ  പ്രവചനട്ടംകപകാലുട്ടം

കതറ്റരിച്ചുകകകാണളള  കമേഘകസകാടെനമേകാണണ  ഉണകായതണ.  വയനകാടരില്  ജൂകകല  14-ാം

തസ്പീയതരി മുതല് തകന്ന ബകാണകാസുരസകാഗര് ഡകാട്ടം തുറന്നരിരുന.  അന്നണ ആളുകകളലകാട്ടം

മേസ്പീന് പരിടെരിക്കെകാന് ഓടെരിക്കൂടെരിയരിരുന. ഒരു പ്രശ്നവട്ടം അവരികടെ ഉണകായരിരുന്നരില. ആഗസണ

6  വകര  തുടെര്ചയകായരി  ഡകാമേരികല  കവളളട്ടം  തുറന  വരിടരിരുന.  ബകാണകാസുര  സകാഗര്
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എര്തണ  ഡകാട്ടം  ആണണ.  മേറളള  ഡകാമുകളരില്  നരിന്നണ  വര്യതര്യസ്തമേകായരി  ഡകാട്ടം

തുറകകയലകാകത മേകറ്റകാരു മേകാര്ഗ്ഗവട്ടം നമുക്കെണ ഉണകായരിരുന്നരില.  ആഗസണ  9-നണ  442

മേരിലരി  ലരിറ്റര്  മേഴയകാണണ  കപയതണ.  ഇത്രയുട്ടം  മേഴ  ഒരരിക്കെലുട്ടം  കരഖകപ്പെടുതരിയരിരുന്നരില.

അന്നണ കമേഘകസകാടെനതരികന്റെ ഫലമേകായകാണണ മേഴ ഉണകായതണ.  അതരികന്റെ ഫലമേകായകാണണ

ഡകാട്ടം  തുറകക്കെണരി  വന്നതണ.  ഏറ്റവട്ടം  കൂടുതല്  കവളളട്ടം  ഒഴുകരികപ്പെകാകുന്നതണ

പടെരിഞകാകറതറ,  പനമേരട്ടം,  കകകാടതറ,  പുല്പ്പെളളരി,  മുളളന്കകകാലരി,  കവളളമുണ

എന്നസ്പീ  പ്രകദേശങ്ങളരിലൂകടെയകാണണ.  എന്നകാല്  അവരികടെകയകാനമേല  അപകടെമുണകായതണ.

ഉരുള്കപ്പെകാടലരികന്റെ  ഫലമേകായരി  ജസ്പീവഹകാനരി  ഉണകായതണ  മേറ്റണ  പഞകായതകളരിലകാണണ.

ഇതുമേകായരി  ബനകപ്പെടണ  കതറ്റകായ  രസ്പീതരിയരിലുളള  പ്രചരണങ്ങള്

സട്ടംഘടെരിപ്പെരികന്നതുകകകാണണ  നമുക്കെണ  ഒരരിക്കെലുട്ടം  പ്രശ്നങ്ങള്ക്കെണ  പരരിഹകാരട്ടം  കകാണകാന്

കഴരിയരില. ഡകാട്ടം തുറന്നകപ്പെകാള് 12 ശതമേകാനട്ടം ജലട്ടം മേകാത്രമേകാണണ കബനരി നദേരിയരികലക്കെണ

ഒഴുക്കെരിയതണ, ബകാക്കെരികയലകാട്ടം മേഴ കവളളമേകാണണ. ഇതകാണണ കണകകള് പറയുന്നതണ. ആ

അടെരിസ്ഥകാനതരിലകാണണ  കകാരര്യങ്ങള്  കകാകണണതണ.  അതുകപകാകലതകന്ന  വലരിയ

രസ്പീതരിയരിലുളള മുകന്നകാരുക്കെങ്ങള് നമ്മുകടെ ജരിലയരില് ഉണകായരിട്ടുണണ. ഇവരികടെ കനരകത

സൂചരിപ്പെരിച  ശസ്പീ.  മുരളരി  തുമ്മേകാരുകുടെരി  യു.എന്.ഒ.യുകടെ  പ്രതരിനരിധരിയകാണണ.  അകദ്ദേഹട്ടം

മുഖര്യമേനരികയ അഭരിനന്ദരിച്ചുകകകാണകാണണ കലഖനങ്ങള് എഴുതരിയരിട്ടുളളതണ.  ഏറ്റവട്ടം നല
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രസ്പീതരിയരില്,  ഒരു  സ്ഥകാനതരിരുന്നണ  എലകാ  കകാരര്യങ്ങളുട്ടം  നരിയനരികന്ന  രസ്പീതരിയരില്

കകരളതരികല  ജനങ്ങള്ക്കെണ  വലരിയ  ആത്മവരിശസ്വകാസട്ടം  പകര്നകകകാണണ

കലകാകജനതകയ  അഭരിനന്ദരികന്ന  രസ്പീതരിയരിലകാണണ  കകരളതരികല  മുഖര്യമേനരി

ഇടെകപടരിട്ടുളളകതന്നണ  ആര്ക്കെകാണണ  പറയകാന്  കഴരിയകാതതണ.  പ്രതരിപക്ഷേട്ടം

മേനസരിലകാകക്കെണതണ,  ജനങ്ങള്  ഒറ്റകക്കെടകായരി,  ഒകര  മേനകസകാടുകൂടെരി  ഇസൗ  ദുരന്തകത

കനരരിടെകാന്  നരില്കകയകാണണ.  ആ  സരിരരികറ്റകാടുകൂടെരി  എകന്റെ  കകരളട്ടം  പുതരിയ  കകരളട്ടം

എന്ന രസ്പീതരിയരില് പുനര്  നരിര്മ്മേകാണതരില് ഏര്കപ്പെടുകയകാണണ  നരിങ്ങള് എലകാവരുട്ടം

കചകയ്യണതണ.  മേനുഷര്യസകാദ്ധര്യമേകായ കകാരര്യങ്ങള് മേകാത്രമേല ഇസൗ ഗവണ്കമേന്റെണ  കചയതണ,

അതരിനപ്പുറതണ കകാരര്യങ്ങള് കചയ്യകാനകായരിരുന മുകന്നകാട്ടുവന്നകതന്നണ നമുക്കെണ കകാണകാന്

കഴരിയുട്ടം. ആ അടെരിസ്ഥകാനതരിലകാണണ ഇതരികന കകാകണണതണ. 

വയനകാടെണ  ജരിലയരില്  621  വസ്പീടുകള്  പൂര്ണമേകായുട്ടം  നശരിച്ചുകപകായരി.  9250

വസ്പീടുകള്ക്കെണ  കകടുപകാടുകള് സട്ടംഭവരിചരിട്ടുണണ.  നരിരവധരി വസ്പീടുകള് കചകാര്കന്നകാലരികന്ന

സ്ഥരിതരിയുണകായരിട്ടുണണ.  അതരട്ടം  വസ്പീടുകളുകടെ  കണകക്കെടുകക്കെണതുണണ.  വസ്പീടെണ

പൂര്ണമേകായുട്ടം  നഷ്ടകപ്പെടവര്ക്കെണ  നകാലണ  ലക്ഷേട്ടം  രൂപ  കകകാടുക്കെകാന്  കഴരിയുട്ടം.  എന്നകാല്

ഭകാഗരികമേകായരി  നകാശട്ടം  സട്ടംഭവരിച  വസ്പീടുകള്കളള  കനകാട്ടംസരില്  മേകാറ്റട്ടം  വരുതരി

പുതുക്കെരിപ്പെണരിയകാന് ആവശര്യമേകായ കകാരര്യങ്ങള് കചയ്യണട്ടം.
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വയനകാടെണ  തരികച്ചുട്ടം  വര്യവസകായരഹരിത  ജരിലയകാണണ.  കൃഷരി  ആണണ  ഏറ്റവട്ടം

പ്രധകാനകപ്പെട  ജസ്പീവരിത  മേകാര്ഗ്ഗട്ടം.  331  കകകാടെരി  രൂപയുകടെ  കൃഷരി  നകാശമേകാണണ

പ്രകാഥമേരികമേകായരി  ഇകപ്പെകാള്  കണക്കെകാക്കെരിയരിരരികന്നതണ.  കൃഷരിയുകടെ  നഷ്ടട്ടം  ഇനരിയുട്ടം

കണക്കെകാകക്കെണതുണണ.  കനലണ ല്ല്,  വകാഴ  തുടെങ്ങരിയവയുകടെ  നഷ്ടമേകാണണ  പ്രധകാനമേകായുട്ടം

കണക്കെകാക്കെരിയരിരരികന്നതണ.  ദേസ്പീര്ഘകകാല വരിളകളകാണണ അവരികടെയുളളതണ.  കൃഷരി വകുപ്പെണ

പ്രകതര്യകട്ടം ശദ്ധരികക്കെണ കകാരര്യങ്ങളകാണരിതണ.  അടെയ പൂര്ണമേകായുട്ടം കകകാഴരിഞകപകായരി.

കകാപ്പെരി  കകകാഴരിഞ  കകകാണരിരരികകയകാണണ.  65  കകകാടെരി  രൂപയുകടെ  നഷ്ടട്ടം

ഉണകാകുകമേന്നകാണണ  കകകാഫരി  കബകാര്ഡണ  പ്രകാഥമേരികമേകായരി  കണക്കെകാക്കെരിയരിരരികന്നതണ.

കുരുമുളകരികന്റെ  നഷ്ടട്ടം  23  കകകാടെരി  രൂപയകായരി  കണക്കെകാക്കെരിയരിട്ടുണണ.  അതരതരില്

വലരിയ കതകാതരിലുളള നഷ്ടമേകാണണ ഉണകായരിരരികന്നതണ.  ആളുകള്ക്കെണ പുതരിയ ജസ്പീവരിതട്ടം

കകടരിപ്പെടുക്കെകാന്  വര്ഷങ്ങള്  എടുകട്ടം.  കൃഷരിക്കെകാരുകടെ  കൃഷരി  മുഴുവന്

നശരിച്ചുകപകായതുകകകാണണ  വലരിയ  രസ്പീതരിയരിലുളള  സഹകായങ്ങള്  വയനകാടെണ  ജരില

അര്ഹരികനകണന്ന  കകാരര്യതരില്  യകാകതകാരു  സട്ടംശയവമേരില.  കമേകാറകടകാറരിയട്ടം

പ്രഖര്യകാപരിചതണ നല കകാരര്യമേകാണണ.  ആ കമേകാറകടകാറരിയട്ടം പ്രഖര്യകാപരിച കകാലകത പലരിശ

ഒഴരിവകാക്കെകാന്  കഴരിയുകമേകാകയന്നതണ  സട്ടംബനരിചണ  ഗവണ്കമേന്റെണ  ആകലകാചരിക്കെണട്ടം.

അകലങരില് കമേകാറകടകാറരിയട്ടം പ്രഖര്യകാപരിചകാലുട്ടം കര്ഷകര് വസ്പീണട്ടം പലരിശ കകകാടുകക്കെണ
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അവസ്ഥയരികലയണ  കകാരര്യങ്ങള്  വരുട്ടം.  ഇക്കെകാരര്യതരില്  എങ്ങകന  ഇടെകപടെകാന്

കഴരിയുകമേന്നതണ  സട്ടംബനരിചണ  ഗവണ്കമേന്റെരികന്റെ  സകാമ്പതരിക  പരരിമേരിതരികളളരില്

നരിനകകകാണണ ആകലകാചരിക്കെകാന് കഴരിയണട്ടം.

കകരളതരില്  ഏറ്റവട്ടം  കൂടുതല്  പകാല്  ഉത്പകാദേരിപ്പെരികന്ന  രണകാമേകത

ജരിലയകാണണ വയനകാടെണ.  മൃഗസട്ടംരക്ഷേണ കമേഖലയരില്  12  കകകാടെരി രൂപയുകടെ നഷ്ടമേകാണണ

കണക്കെകാക്കെരിയരിരരികന്നതണ.  ലക്ഷേക്കെണക്കെരിനണ  ലരിറ്റര് പകാല് ഒഴുക്കെരി കളകയണരിവന.

രണണ  ദേരിവസട്ടം പകാല് അളക്കെകാന് കഴരിഞരില.  191 പശുക്കെളുട്ടം അതുകപകാകല എരുമേ,

പന്നരി  മുതലകായവയുട്ടം  ചത.  22,657  കകകാഴരികളുട്ടം  18000  കകാടെകളുട്ടം  ഒലരിചണ

കപകാവകകയകാ  നഷ്ടകപ്പെടുന്ന  അവസ്ഥ  ഉണകാവകകയകാ  കചയരിട്ടുണണ.  പശുക്കെള്

നഷ്ടകപ്പെടരികലങരിലുട്ടം അവയണ തസ്പീറ്റപ്പുലണ ല്ല് ഉള്കപ്പെകടെയുളളവ ലഭര്യമേലകാത അവസ്ഥയകാണണ.

മേഴക്കെകാലട്ടം  ആയതുകകകാണണ  പുലണ ല്ല്  വച്ചുപരിടെരിപ്പെരിക്കെകാന്  കഴരിയരില.  മേഴ  കഴരിഞകാല്

മേകാത്രകമേ  പുലണ ല്ല്  വച്ചുപരിടെരിപ്പെരിക്കെകാന്  സകാധരിക്കൂ.  അതുകകകാണണ  തസ്പീറ്റയരിലകാത

അവസ്ഥയരികലയണ  കകാരര്യങ്ങള്  വരരികയകാണണ.  കവറ്ററരിനറരി  കഡകാക്ടര്മേകാകര  പ്രകതര്യക

സട്ടംഘമേകായരി  അയയകാന്  കഴരിയണട്ടം.  ഓകരകാ  പഞകായതരിലുട്ടം  അതരിനകാവശര്യമേകായ

കകാരര്യങ്ങള് കചയ്യകാന് കഴരിയണട്ടം.  പകാല് ഉത്പകാദേനട്ടം ഗണര്യമേകായരി കുറഞ. വയനകാടെണ

ജരിലയരില്  60000  ലരിറ്ററരികന്റെ പകാല് ഉത്പകാദേനട്ടം കുറഞരിരരികകയകാണണ.  കകാര്ഷരിക
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പ്രതരിസനരി  ഉണകായകപ്പെകാള്  വയനകാടെണ  ജരില  പരിടെരിച്ചുനരിന്നതണ

ക്ഷേസ്പീരകമേഖലയരിലൂകടെയകാണണ.  ആ  കമേഖല  ഇകപ്പെകാള്  ആകക  തകര്നകപകായരിട്ടുണണ.

അതുകകകാണണ  മൃസട്ടംരക്ഷേണ  വകുപ്പെരികന്റെ  പ്രകതര്യക  ശദ്ധ  ആ  കമേഖലയരില്

ഉണകാക്കെരികയടുക്കെകാന് കഴരിയണട്ടം.  ക്ഷേസ്പീരകര്ഷകരുകടെ കടെങ്ങള്ക്കെണ ആശസ്വകാസപരമേകായ

നടെപടെരികള്  സസ്വസ്പീകരരിക്കെകാന്  കഴരിയണട്ടം.   ക്ഷേസ്പീരവകായ  എടുതവര്കകവണരി

എകന്തലകാട്ടം  കകാരര്യങ്ങള്  കചയ്യകാന്  കഴരിയുകമേന്നതണ  സട്ടംബനരിചണ  ആകലകാചരിക്കെണട്ടം.

കവറ്ററരിനറരി  യൂണരികവഴരിറ്റരിയുകടെ  തുമ്പൂര്മുഴരിയരിലുളള  40-ഓളട്ടം  കവച്ചൂര്  പശുക്കെള്

ഒലരിച്ചുകപകായരിട്ടുണണ.  അക്കെകാരര്യതരിലുട്ടം  പ്രകതര്യക  ശദ്ധ  ഉണകാക്കെരികയടുക്കെകാന്

കഴരിയണട്ടം. 

1748  കരികലകാമേസ്പീറ്റര് കറകാഡുട്ടം  9  പകാലങ്ങളുട്ടം പൂര്ണമേകായുട്ടം തകര്നകപകായരിട്ടുണണ.

178  കകകാടെരി രൂപയകാണണ ഈയരിനതരില് നഷ്ടട്ടം കണക്കെകാക്കെരിയരിരരികന്നതണ.  ഗ്രകാമേസ്പീണ

കറകാഡുകളുകടെ പുനരുദ്ധകാരണതരിനണ വലരിയ കകാരര്യങ്ങള് കചയ്യകാന് കഴരിയണട്ടം.

കതകാടട്ടം  കമേഖലയരില്  ഗവണ്കമേന്റെണ  സജസ്പീവമേകായരി  ഇടെകപട്ടു.  കതകാടട്ടം

കതകാഴരിലകാളരികള്ക്കെണ പ്രകതര്യകമേകായരി 15 കരികലകാ അരരി കകകാടുക്കെകാന്  തസ്പീരുമേകാനരിചരിട്ടുണണ.

ഓണക്കെകാലതണ  അരരിയുട്ടം  കരിറട്ടം  മേറ  കകാരര്യങ്ങളുകമേലകാട്ടം  എതരിച്ചു.  ആദേരിവകാസരി

ജനവരിഭകാഗങ്ങള്ക്കെണ  15  കരികലകാ  അരരിയുട്ടം  മേറ്റണ  സകാധനങ്ങളുകമേലകാട്ടം  ഇസൗ  സമേയതണ
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കകകാടുക്കെകാന് ശദ്ധരിച്ചു.  ഒരു മേകാസക്കെകാലകതയണ  ആദേരിവകാസരികള്ക്കെണ  കകകാടുക്കെകാനുളള

അരരി കസകാക്കെണ കചയരിട്ടുണണ.  കര്യകാമ്പരില് കഴരിയുന്ന ആളുകള്ക്കെണ മേകാകവലരി കസകാര് വഴരി

അരരി കകകാടുകന്നതരിനുളള തസ്പീരുമേകാനട്ടം എടുതരിട്ടുണണ. ഒരു പഞകായതരില് മേകാത്രമേകാണണ

മേകാകവലരി  കസകാര്  ഇലകാതതണ.  പടരികജകാതരി  ജനവരിഭകാഗങ്ങള്ക്കെണ  5,000/-  രൂപയുട്ടം

പടരികവര്ഗ്ഗ  ജനവരിഭകാഗങ്ങള്ക്കെണ  10,000/-  രൂപയുട്ടം  പ്രകതര്യകമേകായരി  കകകാടുക്കെകാന്

തസ്പീരുമേകാനരിചരിട്ടുണണ. 

ഇസൗ പ്രശ്നങ്ങള് വലരിയ അനുഭവങ്ങളകായരി  കകാണകാന് കഴരിയണട്ടം.  ഒരു പുതരിയ

കകരളട്ടം  സൃഷ്ടരികകമ്പകാള്  ഭകാവരിയരില്  ഇതണ  ആവര്തരിക്കെകാതരിരരിക്കെകാനുളള  എലകാ

നരിലപകാടുകളുട്ടം  സസ്വസ്പീകരരിക്കെകാന്  കഴരിയണട്ടം.  വയനകാടരികലയണ  പ്രകതര്യക  വരിദേഗ്ദ്ധ

സട്ടംഘകത അയയകാനുളള  നരിലപകാടെണ  ഗവണ്കമേന്റെരികന്റെ ഭകാഗതനരിന്നണ  ഉണകാകണട്ടം.

പല  സ്ഥലതട്ടം  ആളുകള്ക്കെണ  തകാമേസരിക്കെകാന്  കഴരിയകാത  അവസ്ഥയുളളതരിനകാല്

അതരിനകാവശര്യമേകായ  നരിലപകാടെണ  സസ്വസ്പീകരരിക്കെണട്ടം.  എവരികടെ  വസ്പീടെണ  വയണട്ടം,  എവരികടെ

കൃഷരി  കചയ്യണട്ടം,  കൃഷരി  സ്ഥലങ്ങളുട്ടം  വസ്പീടെണ  വയകാനുളള  സ്ഥലങ്ങളുട്ടം  സട്ടംബനരിച്ചുട്ടം

കകടരിടെ നരിര്മ്മേകാണതരിനുകമേലകാട്ടം പ്രകതര്യകട്ടം നരിയമേങ്ങള് നടെപ്പെരിലകാക്കെകാന് കഴരിയണട്ടം.

അതരില് യകാകതകാരു വരിട്ടുവസ്പീഴ്ചയുട്ടം കചയ്യകാന് പകാടെരില.

പുഴകയകാരങ്ങള്  നലതുകപകാകല  സട്ടംരക്ഷേരിക്കെണട്ടം.  അവരിടെങ്ങളരില്  ധകാരകാളട്ടം
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ആളുകള് തകാമേസരികനണണ. അവകര മേകാറ്റരിപകാര്പ്പെരിക്കെകാനുളള നടെപടെരി സസ്വസ്പീകരരിക്കെണട്ടം.

മേണല്  ഇഷ്ടട്ടംകപകാകല  വനകൂടെരിയരിട്ടുണണ.  ആ  മേണല്  എങ്ങകന  കശഖരരിക്കെകാട്ടം

എന്നതുസട്ടംബനരിചണ  ഗവണ്കമേന്റെണ  തസ്പീരുമേകാനകമേടുക്കെണട്ടം.  അകലങരില്  കുകറ

കഴരിയുകമ്പകാള്  ആളുകള്  വകാരരികക്കെകാണകപകാകുന്ന  അവസ്ഥയുണകാകുട്ടം.  ആ  മേണല്

സട്ടംരക്ഷേരിക്കെകാനുട്ടം  കലണ ല്ല്  എടുക്കെകാനുട്ടം  ആവശര്യമേകായ  നരിലപകാടെണ  സസ്വസ്പീകരരിക്കെകാന്

കഴരിയണട്ടം.  കൃഷരി  കമേഖലയരില്  എന്തണ  കചയ്യകാന്  കഴരിയുകമേന്നണ  ആകലകാചരിക്കെണട്ടം.

കചവടെക്കെകാരുകടെ  കകാരര്യതരില്  എന്തണ  കചയ്യകാന്  കഴരിയുകമേന്നതണ  സട്ടംബനരിചണ

ആകലകാചരിക്കെണട്ടം.

ഫയര്  കഫകാഴമേകായരി  ബനകപ്പെടണ  ഒരു  കകാരര്യട്ടം  സൂചരിപ്പെരിക്കെകാനുളളതണ,   എകന്റെ

മേണ്ഡലതരില്  11  പഞകായതകളകാണുളളതണ.  അവരികടെ  ഒരു  കബകാടണ  മേകാത്രമേകാണണ

ഉണകായരിരുന്നതണ.   മുഖര്യമേനരി  ഇടെകപടണ  നകാവരികകസനയുകടെ  കബകാടണ

എതരിചതുകകകാണകാണണ  രക്ഷേകപ്പെടെകാന്  സകാധരിചതണ.  അതുകകകാണണ  ഫയര്കഫകാഴരികന

കുറച്ചുകൂടെരി കമേചകപ്പെടുതകാന് കഴരിയണട്ടം. 

ഡകാമുകകള  സട്ടംബനരിചണ,  ഭകാവരിയരില്  ഇതണ  ആവര്തരിക്കെകാതരിരരിക്കെകാന്

എകന്തലകാട്ടം  കകാരര്യങ്ങള്  കചയ്യകാന്  കഴരിയുകമേന്നതണ  സട്ടംബനരിചണ  പഠനട്ടം  നടെതകാന്

കഴരിയണട്ടം.  പരരിസ്ഥരിതരി  പഠനട്ടം  നലതുകപകാകല  നടെതരി  പഞകായതണ
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അടെരിസ്ഥകാനതരില്  ഡരി.എട്ടം.എ.കയ  ശക്തരികപ്പെടുതരി  അവര്ക്കെകാവശര്യമേകായ

സകാധനങ്ങള്  എതരിക്കെകാന്  കഴരിയണട്ടം.  പുഴകയകാരങ്ങളരില്  തകാമേസരികന്ന  മുഴുവന്

ആദേരിവകാസരികകളയുട്ടം  ദുര്ബല  ജനവരിഭകാഗങ്ങകളയുട്ടം  മേകാറ്റരിപകാര്പ്പെരിക്കെകാനുളള  പദ്ധതരി

കവണട്ടം.  ഇസൗ  പ്രളയട്ടം  വലരിയ  ഒരു  പകാഠമേകായരി  എടുക്കെകാന്  കഴരിയണട്ടം.  ഇതരികന

കനരരിടെകാനുട്ടം  പുനര്നരിര്മ്മേകാണതരിനുട്ടംകവണരി  കകരളതരികല  ജനത  ഒറ്റകക്കെടകായരി

നരില്ക്കെണട്ടം.  400  ടെണ്  അരരിയകാണണ  വയനകാടരികലയണ  വന്നരിരരികന്നതണ.  ആന്ധ്രകാ

പ്രകദേശണ,  തമേരിഴകാടെണ,  കതലുങകാന,  കര്ണകാടെക,  മേഹകാരകാഷ്ട്ര  തുടെങ്ങരിയ

സട്ടംസ്ഥകാനങ്ങളരില്നരിന്നണ   സകാധനങ്ങള്  അയചരിട്ടുണണ.  ആ  കയകാജരിപ്പെണ  തുടെര്നട്ടം

ഉണകാകണട്ടം.  അതരിനുകവണരി ഒറ്റകക്കെടകായരി നരില്ക്കെകാനുളള സമേസ്പീപനമേകാണണ കവണതണ.

പരസരട്ടം കുറ്റട്ടം പറയുന്ന രസ്പീതരിയല ഉണകാകകണകതന്നണ അറരിയരികകയകാണണ.  

ശസ്പീ  .    സണരി കജകാസഫണ:  സര്, സട്ടംസ്ഥകാനകതകാടകാകകയുണകായ ദുരരിതങ്ങളുമേകായരി

തകാരതമേര്യട്ടം  കചയ്യുകമ്പകാള്  കണ്ണൂരരില് സ്ഥലവരിസ്തൃതരി  കുറവകാണണ.    ഇരരിടരി  തകാലൂക്കെണ,

കപരകാവര് നരികയകാജക മേണ്ഡലട്ടം, സമേസ്പീപതള്ള ഉളരിക്കെല് പഞകായതണ ഉള്കപ്പെകടെയുള്ള

വരിസ്തൃതരി  കുറഞ  സ്ഥലങ്ങളരിലകാണണ  ദുരരിതങ്ങള്  ബകാധരിചതണ.  പകക്ഷേ  ഈ

ദുരരിതങ്ങളുകടെ രൂക്ഷേത വളകര കൂടുതലകായരിരുന.  ഉരുള് കപകാടല്,  മേണരിടെരിചരില്,  മേണണ

വരിണകസ്പീറരി  വസ്പീടുകളരില്  തകാമേസരിക്കെകാന്  സകാധരിക്കെകാത  സകാഹചരര്യട്ടം
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എന്നരിവകയലകാമുണകായരി.  ഉരുള് കപകാടലരികനതടെര്നണകായ കവള്ളപ്പെകാചരിലരില് ഒരു

വസ്പീടെരികന്റെ  ഭരിതരി  തകര്ന്നണ   കകകാണ്കസ്പീറ്റണ  സകാബണ  തകാകഴയവസ്പീണണ  ആ

വസ്പീടരിലുണകായരിരുന്ന  കഷനരി,  കതകാമേസണ  എന്നസ്പീ  അട്ടംഗങ്ങള്  മേരരികകയുട്ടം  കൂടെകാകത

പുഴയരികല  കവള്ളതരില്കപ്പെടണ  ആളുകള്  മേരരിച  സട്ടംഭവങ്ങളുമുണകായരി.  അതുകപകാകല

ഇരരിടരി-കപരകാവര്  കമേയരിന്  റടരികല  കക.എസണ.ടെരി.പരി.  കറകാഡരില്  മേരട്ടം  വസ്പീണണ

ഓകടകാറരിക്ഷേയരില്  യകാത്ര  കചയരിരുന്ന  സരിതകാര  എന്ന  കപണ്കുടരി  മേരരികകയുട്ടം

കുടുട്ടംബകാട്ടംഗങ്ങള്ക്കെണ പരരികക്കെല്കകയുട്ടം കചയ.  കൂടെകാകത നരിരവധരി നകാശനഷ് ടെങ്ങളുട്ടം

ഉണകായരിട്ടുണണ.  അതരികന്റെ  കണകകകളലകാട്ടം  കശഖരരിചരിട്ടുണണ.

രക്ഷേകാപ്രവര്തനങ്ങള്ക്കെകായരി  മേനരിമേകാരുട്ടം  ജനപ്രതരിനരിധരികളുട്ടം  തകദ്ദേശഭരണ

സ്ഥകാപനങ്ങളരികലയുട്ടം  രകാഷ്ട്രസ്പീയ  പകാര്ടരികളരികലയുട്ടം  കനതകാക്കെളുട്ടം  അവരികടെ

എതരിയരിരുന.   വസ്പീടുകളുകടെ  നഷ്ടപരരിഹകാരമേകായരി  4  ലക്ഷേട്ടം  രൂപകയനള്ള  ഒരു

പ്രഖര്യകാപനമുള്ളതകായരി  മേനസരിലകാകന.  അതണ  കപകാര,  യഥകാര്ത  നഷ്ടട്ടം

കണക്കെരികലടുതണ  വസ്പീടുകളുകടെ  പുനര്നരിര്മ്മേകാണതരിനകാവശര്യമേകായ  സട്ടംഖര്യ  നല്കകാന്

കഴരിയണട്ടം.  പഴയ സ്ഥരിതരിയല പുനനഃസ്ഥകാപരികകകയന്നണ ബഹുമേകാനകപ്പെട മുഖര്യമേനരി

പറഞ.  പഴയതരികനക്കെകാള് കമേകാശമേകായ സ്ഥരിതരി വരകാകത അതരികനക്കെകാള് കമേചകപ്പെട

സ്ഥരിതരിയുണകാക്കെരികയടുക്കെകാന് സകാധരിക്കെണട്ടം. 
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കനരകത  കല്പറ്റ  എട്ടം.എല്.എ.  പറഞതുകപകാകല  കകടുപകാടുകള്  സട്ടംഭവരിച

വസ്പീടുകള്ക്കെണ  നഷ്ടപരരിഹകാരട്ടം  നല്കുകമ്പകാള്  അതണ  പൂര്ണമേകായുട്ടം

പുനര്നരിര്മ്മേരികക്കെണതുകണങരില്,  മേണ്കടകയകാ  ഓടുകമേഞകതകാ  ആയ  വസ്പീടുകള്ക്കെണ

വരികലജണ  ആഫസ്പീസര്  ഒരു  ലക്ഷേട്ടം  രൂപയകാണണ  എഴുതുന്നകതങരില്,  ആ  കകകാസണ

കനകാക്കെരിയലകാകത  സുരക്ഷേരിതമേകായരി  അതണ   പുനര്നരിര്മ്മേരിക്കെകാനകാവശര്യമേകായ  ഫണണ

കചലവഴരിക്കെകാന് സകാധരിക്കെണട്ടം.   ഏതകായകാലുട്ടം കകകാടെരിക്കെണക്കെരിനണ  രൂപയുകടെ നകാശട്ടം

വന്നരിട്ടുള്ളതരിനണ  പരരിഹകാരമുണകാക്കെരികക്കെകാണരിരരികകയകാണണ.  അതുകപകാകല  ഭൂമേരി

പൂര്ണമേകായുട്ടം  നഷ്ടകപ്പെടതരികന്റെ  കണകക്കെടുകക്കെണതണ  റവനല്യൂ  അധരികകാരരികളകാകണകാ

കൃഷരി  വകുപ്പെകാകണകാ  എനള്ളതണ  സട്ടംബനരിച  ആശയകഴപ്പെട്ടം  ഇകപ്പെകാഴുട്ടം

നരിലനരില്കകയകാണണ.  ഭൂമേരി  പൂര്ണമേകായുട്ടം  ഒലരിച്ചുകപകായ  സ്ഥലങ്ങളുമുണണ.  ഭൂമേരി

വരിണകസ്പീറുന്ന പ്രതരിഭകാസട്ടം വയനകാടരിലുട്ടം കണ്ണൂരരികല ഇരരിടരി  -  കപരകാവര് കമേഖലയരിലുട്ടം

ഇടുക്കെരിയരിലുമേകാണണ  കൂടുതലകായുട്ടം  കണരിട്ടുള്ളതണ.  അതരിനണ  പരരിഹകാരമുണകാക്കെകാനുള്ള

പഠനങ്ങള്  കവണട്ടം.  അതരതരില്   സ്ഥലങ്ങള്   ഉടെമേസ്ഥര്  വരിട്ടുനല്കകാന്

തയ്യകാറകാകണങരില്  ആ  സ്ഥലട്ടം  ഗവണ്കമേന്റെണ  ഏകറ്റടുതണ  റവനല്യൂ  ഭൂമേരിയകാകയകാ

വനഭൂമേരിയകാകയകാ  മേകാറ്റരികക്കെകാണണ  അവര്ക്കെണ  പ്രതരിഫലട്ടം  നല്കരി

പുനരധരിവസരിപ്പെരിക്കെകാനുള്ള നടെപടെരികള് സസ്വസ്പീകരരിക്കെണട്ടം. കറകാഡുകളുകടെയുട്ടം
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പകാലങ്ങളുകടെയുട്ടം  കകാരര്യട്ടം  എലകാവര്കമേറരിയകാട്ടം.   ഗ്രകാമേസ്പീണ  കറകാഡുകകള  കഴരിയുന്നത്ര

പരി.എട്ടം.ജരി.എസണ.കവ.  (പ്രധകാനമേനരി  ഗ്രകാമേ  സഡകണ  കയകാജന)  പദ്ധതരിയരില്

ഉള്കപ്പെടുതകാന്  ശമേരിക്കെണട്ടം.  പഞകായതകള്ക്കെണ  പ്രകതര്യക  ധനസഹകായട്ടം

നല്കണട്ടം.  പരി.ഡബത്യു.ഡരി.  കറകാഡുകളുകടെ  കകാരര്യങ്ങകളകറരിചണ  മേനരി  പഠരിചരിട്ടുണണ.

കണ്ണൂരരിലുണകായ  ഉരുള്  കപകാടലരികനതടെര്ന്നണ  കണ്ണൂരരില്നരിന്നണ  കമേസൂരരികലയള്ള

കമേസൂര്  -  ബകാട്ടംഗ്ലൂര്  ചുരട്ടംപകാതവഴരിയുള്ള  ബസണ  ഗതകാഗതട്ടം  ഇകപ്പെകാള്  പൂര്ണമേകായുട്ടം

നരികരകാധരിചരിരരികകയകാണണ.  വയനകാടരികലയള്ള  പകാല്ചുരട്ടം  കറകാഡണ

തടെസകപ്പെടരിരരികന്നതണ  പുനര്നരിര്മ്മേരിക്കെണട്ടം.  സജസ്പീവ പരരിഗണനയരിലുള്ള   കയറ്റട്ടം

കുറഞള്ള  സമേകാന്തര  പകാതയകാവശര്യമേകായ  നടെപടെരികള്  സസ്വസ്പീകരരിക്കെണട്ടം.  പ്രളയട്ടം

ബകാധരിച  നരികയകാജക  മേണ്ഡലങ്ങളരികല   എട്ടം.എല്.എ.-മേകാര്ക്കെണ  10  കകകാടെരി

രൂപകയങരിലുട്ടം  ആസ്തരി  വരികസന  ഫണകായരി  അധരികട്ടം  നല്കണകമേന്നണ  ഞകാന്

അഭര്യര്തരികകയകാണണ.  

കസ്തൂരരിരട്ടംഗന്  റരികപ്പെകാര്കടകാ  മേകാധവണ  ഗകാഡ്ഗരില്  റരികപ്പെകാര്കടകാ

പരരിഗണരിക്കെകാതതുകകകാണകാണണ  ഈ  ദുരന്തമുണകായകതന്നണ  പറഞകാല്  അതണ

വരിശസ്വസരിക്കെകാന്  കഴരിയരില.  കഴരിഞ  തവണ  കര്ണകാടെക  ഉള്വനതരില്  12

സ്ഥലതകാണണ  ഉരുള്  കപകാടരിയകതങരില്  ഇപ്രകാവശര്യട്ടം  എകന്റെ
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നരികയകാജകമേണ്ഡലതരികല  അമ്പകായകതകാടരില്  (കകരള വനതരില്)  ഉരുള് കപകാടരി.

അതകാണണ ടെരി.വരി.  ചകാനലുകളരികലകാകക്കെ പ്രധകാന വകാര്തയുകടെ ഭകാഗമേകായരി പലകപ്പെകാഴുട്ടം

കകാണരിച്ചുകകകാണരിരുന്നതണ.  വനകാതരിര്തരിയരില്നരിനട്ടം നകാലണ കരികലകാമേസ്പീറ്റര് ഉള്ളരിലകാണണ

ഈ ഉരുള് കപകാടലുണകായരിട്ടുള്ളതണ.  കര്ണകാടെക സട്ടംസ്ഥകാനതരികന്റെ ഏറ്റവട്ടം  വലരിയ

ടൂറരിസണ  കകന്ദ്രമേകായ  കൂര്ഗണ  ജരിലയരിലുട്ടം  ശക്തമേകായ  ഉരുള്  കപകാടലുട്ടം  മേണരിടെരിചരിലുട്ടം

ഉണകാകുകയുട്ടം  20  ആളുകള്  മേരരികകയുട്ടം  60  കപകര  കകാണകാതകാവകയുട്ടം  കചയ.

അതുകകകാണണ  കസ്തൂരരിരട്ടംഗന്  റരികപ്പെകാര്കടകാ  മേകാധവണ  ഗകാഡ്ഗരില്  റരികപ്പെകാര്കടകാ

പരരിഗണരിക്കെകാതതകാണണ  ഇതരികന്റെ  വരിഷയകമേന്നണ  പറഞകാല്  അതണ

അട്ടംഗസ്പീകരരികന്നതണ സകാമേകാനര്യബുദ്ധരിക്കെണ നരിരകന്നതല. 

എലകാ  സഹകായങ്ങളുട്ടം  കതടെണട്ടം.  കകന്ദ്ര  സഹകായട്ടം  കൂടുതലകായരി  ലഭര്യമേകാക്കെകാന്

ഈ  നരിയമേസഭ  ആവശര്യകപ്പെടെണട്ടം.  വരികദേശ  ഏജന്സരികള്  സഹകായരികകമേങരില്

അവരുകടെ  സഹകായവട്ടം  കതടെണട്ടം.  എ.ഡരി.ബരി.   (Asian  Development  Bank)

ഉള്കപ്പെകടെയുള്ള  വകായകാ  സട്ടംവരിധകാനങ്ങള്  ഉപകയകാഗകപ്പെടുതണട്ടം.  ആരുകടെയുട്ടം

കരണതടെരിക്കെകാനുട്ടം  ആകരയുട്ടം  കരരി  ഓയരില്  ഒഴരിക്കെകാനുട്ടം  കകരളട്ടം  തയ്യകാറകാകരുതണ.

എലകാ  വകായകളുട്ടം  എലകാ  സഹകായങ്ങളുട്ടം  സസ്വസ്പീകരരിച്ചുകകകാണണ  ഇതരില്നരിനട്ടം

കരകയറകാന് ഒന്നരിച്ചുനരില്ക്കെകാട്ടം.   
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ശസ്പീ  .    എ  .    പരി  .    അനരില് കുമേകാര്:  സര്,  ഈ മേഹകാപ്രളയതരിനുമുമ്പണ മേലയകാളരികള്

ഭയകപ്പെടരിരുന്നതണ  മുലകപ്പെരരിയകാര്  ഡകാട്ടം  കപകാടരിയകാലുണകാകുന്ന  ദുരന്തട്ടം  എത്ര

വലുതകാകുകമേന്നകായരിരുന. പകക്ഷേ ഇന്നണ ഈ ഡകാമുകളുകടെ ഷടറുകള് തുറന്നകാലുണകാകുന്ന

ദുരന്തതരികന്റെ ഭയകാശങകളുട്ടം ഭയകപ്പെടുതലുകളുമേകാണണ കകരളട്ടം കനരരിടുന്നതണ.  ഇകതകാരു

ദുരഭരിമേകാന പ്രശ്നമേകായരി എടുകക്കെണ കകാരര്യമേരില.  പ്രളയട്ടം അതരിപ്രളയമേകായതണ ഡകാമുകള്

തുറനവരിടതരികല  പകാളരിചയകാകണനള്ളതണ  അട്ടംഗസ്പീകരരിക്കെകാന്  തയ്യകാറകായരികലങരില്

നവകകരള  സൃഷ്ടരികയനള്ളതണ  ഒരു  തുടെര്  പ്രകരിയയകായരി   എലകാ  വര്ഷങ്ങളരിലുട്ടം

നടെകതണരിവരുട്ടം.  കകാലവര്ഷട്ടം  ഇനരിയുട്ടം  വരുട്ടം.  ഡകാമുകള്  അവരികടെതകന്നയുണണ.

കകാലവര്ഷവട്ടം ഡകാമുകളുട്ടം ഒരുമേരിച്ചുകചരുന്ന സകാഹചരര്യതരിലുണകാകുന്ന പ്രയകാസങ്ങള്

എങ്ങകന  ഇലകാതകാക്കെകാകമേന്നതരികനകറരിചണ  കകാലവര്ഷതരിനുമുമ്പുതകന്ന  ജലവരിഭവ

വകുപ്പുട്ടം കവദേത്യുതരി വകുപ്പുട്ടം ഡരിസകാസര് മേകാകനജ് കമേനട്ടം കൂടെരിയരിരുന്നണ ചര്ച കചയ്യണട്ടം.

ഇനരിയുട്ടം  ഇത്രയുട്ടം  വലരികയകാരു  ദുരന്തതരികലയണ  കകരളകത  തള്ളരിവരിടെകാനുള്ള

സകാഹചരര്യമുണകാകരുകതന്നകാണണ എനരിക്കെണ സൂചരിപ്പെരിക്കെകാനുള്ളതണ. 

മേകറ്റകാരു കകാരര്യട്ടം സൂചരിപ്പെരിക്കെകാനുള്ളതണ,  ഈ പ്രളയകത കനരരിടുന്ന കകാരര്യതരില്

എലകാവരുട്ടം ഒറ്റകക്കെടകായരി നരിന. ഒരു പ്രളയട്ടം അകലങരില് ദുരന്തമുണകായരിക്കെഴരിഞകാല്

നടെകന്ന കവര്ചകയകാ കകകാള്ളകയകാ ഒനമേരിലകാകത കകരളട്ടം  മേകാതൃക കകാണരിച്ചുകവന്നണ
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കലകാക  മേകാധര്യമേങ്ങള്  കപകാലുട്ടം  പറഞ.  പകക്ഷേ  അതരിനരിടെയരില്  ഗവണ്കമേന്റെണ  ഒരു

കകകാള്ള  നടെതരിയതണ  ഞകാന്  സൂചരിപ്പെരികകയകാണണ.  ദുരരിതട്ടം  ബകാധരിച  ജനങ്ങള്

ദുരരിതകാശസ്വകാസ  കര്യകാമ്പരില്നരിന്നണ  വസ്പീടരികലതരിയകപ്പെകാള്  അവര്ക്കെണ  കപന്ഷനരികലന്ന

കനകാടസ്പീസകാണണ കരിടരിയതണ.  അവര്ക്കെണ കകാറുട്ടം ബസുകമേകാകക്കെ ഉകണന്നതകാണണ കകാരണട്ടം.

ഒരു കസക്കെരിള് കപകാലുമേരിലകാത ആളുകള്ക്കെണ കകാറുകണന്ന കപരരില് കക്ഷേമേകപന്ഷന്

ഒഴരിവകാകകയകാണണ. ഇന്നണ നകാടരില് മുഴുവന് നടെകന്നതണ പകരതരുകടെ സട്ടംഗമേമേകാണണ. ഈ

ഗവണ്കമേന്റെണ  ജസ്പീവരിചരിരരികന്നവകര  മേരരിചവരുകടെ  പടരികയരില്

ഉള്കപ്പെടുതരിയരിരരികകയകാണണ.  ദുരരിതകാശസ്വകാസ  കര്യകാമ്പരില്  രജരിസര്  കചയകപകായ

ആളുകകള  ഗവണ്കമേന്റെരികന്റെ  കക്ഷേമേകപന്ഷകന്റെ  കകാരര്യതരില്  മേരരിചവരുകടെ

പടരികയരിലകാണണ  ഉള്കപ്പെടുതരിയരിട്ടുള്ളതണ.  എലകാവരുട്ടം  പ്രയകാസങ്ങള്  കനരരിട  ഈ

സകാഹചരര്യതരില് ഒരു മേകാസകത കപന്ഷനുകവണരി നരില്കന്ന ജനങ്ങള്കമുമ്പരില്

ഇതരതരിലുള്ള  തസ്പീരുമേകാനങ്ങകളടുക്കെരുതണ.  അനര്ഹരകായരിട്ടുള്ളവകര

മേകാറ്റരിനരിര്തരികക്കെകാണണ  മുന്കകാലങ്ങളരില്  കകകാടുതതുകപകാകല  അര്ഹരകായ

എലകാവര്കട്ടം  ഈകയകാരു  സകാഹചരര്യതരില്  കപന്ഷന്  നല്കകാനുള്ള

നടെപടെരിയുണകാകണകമേന്നണ സൂചരിപ്പെരികകയകാണണ. 

മേലപ്പുറട്ടം  ജരിലയുകടെ  സകാഹചരര്യകതകറരിചണ  ഞകാന്  പ്രകതര്യകരിചണ  പറകയണ
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കകാരര്യമേരില.  ബഹുമേകാനകപ്പെട  കചയറരിനണ  അറരിയകാവന്നതുകപകാകല  കപകാന്നകാനരി  കമേഖല

തസ്പീരകദേശമേകാകണങരില് എകന്റെ കമേഖല മേലകയകാര കമേഖലയകാണണ.   മേലപ്പുറട്ടം ജരിലയരില്

ഏറ്റവട്ടം  വലരിയ  കൃഷരിനകാശമുണകായതണ  എകന്റെ  നരികയകാജക  മേണ്ഡലതരിലകാണണ.

ഏതകാണണ  20  കകകാടെരികയകാളട്ടം  രൂപ  നഷ്ടമുണകായരി.  കരരിവകാരകണണ പഞകായതരില്

മേകാത്രട്ടം  ഏതകാണണ  5  കകകാടെരികയകാളട്ടം  രൂപ  നഷ്ടമുണകായരി.   കരുവകാരകണണ

പഞകായതരികല  62  കഹക്ടര്  സ്ഥലതണ  ഇന്നണ  കൃഷരി  കചയ്യകാന്  സകാധരിക്കെകാത

സകാഹചരര്യമേകാണണ.  അതണ  അസസണ  കചയ്യകാനുളള  അധരികകാരട്ടം  തങ്ങള്ക്കെരികലന്നകാണണ

അഗ്രരികള്ചര്  ഡരിപ്പെകാര്ടണകമേനട്ടം  റവനല്യൂ  ഡരിപ്പെകാര്ടണകമേനട്ടം  പറയുന്നതണ.  ഇതരട്ടം

കകാരര്യങ്ങള്  അസസണ  കചയ്യകാനുള്ള  അധരികകാരട്ടം  ആര്ക്കെകാകണന്നണ  ഗവണ്കമേന്റെണ

തസ്പീരുമേകാനരിക്കെണകമേന്നകാണണ എനരിക്കെണ സൂചരിപ്പെരിക്കെകാനുള്ളതണ. 

വസ്പീടുകള്  നഷ്ടകപ്പെട  കകാരര്യതരില്  എകന്റെ  ജരിലയരികല  തകദ്ദേശഭരണ

സ്ഥകാപനങ്ങളരികല കമേധകാവരികളുട്ടം എട്ടം.എല്.എ.-മേകാരുട്ടം പകങടുതണ കയകാഗട്ടം കചര്ന.

അന്നണ  ലഭരിച  കണകട്ടം  ഇന്നണ  രകാവരികല  ഞകാന്  വരിളരിചകനസ്വഷരിചകപ്പെകാള്  ലഭര്യമേകായ

കണകട്ടം  രണകാണണ.  ഇതരട്ടം  കകാരര്യങ്ങളരില്   അര്ഹതകപ്പെട  ഒരകാള്കകപകാലുട്ടം

ആനുകൂലര്യങ്ങള്  നരികഷധരികന്ന  സകാഹചരര്യമുണകാകരുതണ.  കൃഷരിയുകടെ

കകാരര്യതരിലകായകാലുട്ടം അതുകപകാകല മേറ്റണ നകാശനഷ്ടങ്ങളുകടെ കകാരര്യതരിലകായകാലുട്ടം അസസണ
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കചയ്യുന്ന  കകാരര്യങ്ങളരില്  വളകര  കൃതര്യതയുണകാക്കെരി  അവര്ക്കെണ  ലഭര്യമേകാകകണ

ആനുകൂലര്യങ്ങള് ലഭര്യമേകാക്കെകാന് ശമേരിക്കെണട്ടം.  ഇവരികടെ  സൂചരിപ്പെരിചതുകപകാകല,  കവള്ളട്ടം

കയറരിയ എലകാ വസ്പീടുകള്കട്ടം 10,000/- രൂപ ലഭരികകമേന്നകാണണ പറഞതണ, എന്നകാല്

ഇന്നണ പറയുന്നതണ 48 മേണരിക്കൂര് കവള്ളട്ടം നരികന്നങരില് മേകാത്രകമേ അതണ ലഭര്യമേകാകുകയുള

എന്നകാണണ. എത്ര മേണരിക്കൂര് കവള്ളട്ടം നരിന്നൂകവന്നല, കവള്ളട്ടം കയറരിയതരികന്റെ ബുദ്ധരിമുടണ

അനുഭവരികന്ന  എട്ടം.എല്.എ.-മേകാര്  ഈ  നരിയമേസഭയരിലുണണ.  അതുകകകാണണ  എത്ര

മേണരിക്കൂര് കവള്ളട്ടം നരിന എനള്ളതല പകാവകപ്പെട ആളുകകള സട്ടംബനരിചരിടെകതകാളട്ടം

കവള്ളട്ടം  കയറരിക്കെഴരിഞകാല്  അതണ  ഏറ്റവട്ടം  പ്രയകാസമുണകാകന്ന  ഒന്നകാണണ.

അതുകകകാണണ സമേയതരികന്റെ കണക്കെണ വച്ചുകകകാണണ ആ പടരികയരില്നരിന്നണ ആളുകകള

മേകാറ്റരിനരിര്തന്ന സകാഹചരര്യമുണകാകരുകതന്നകാണണ എനരിക്കെണ സൂചരിപ്പെരിക്കെകാനുള്ളതണ. 

സസൗജനര്യ  കറഷനുമേകായരി  ബനകപ്പെട  കകാരര്യങ്ങള്  എകന്റെ  നരികയകാജക

മേണ്ഡ ലതരില്  ഇതുവകര  ലഭര്യമേകായരിടരികലനകൂടെരി  സൂചരിപ്പെരികന.  അകതകാകടെകാപ്പെട്ടം

വണ്ടൂര് നരികയകാജക മേണ്ഡലകത സട്ടംബനരിചരിടെകതകാളട്ടം  തകര്ന്ന പകാലങ്ങളുകടെയുട്ടം

കറകാഡുകളുകടെയുട്ടം  കണകകള്  വളകര  ഭയകാനകമേകാണണ.  കകരളതരില്  മേകാത്രമേല

ഇന്തര്യയരില് മുഴുവന് സമൂഹ മേകാധര്യമേങ്ങളരില് ചര്ചയകായ,  വരിള്ളലരിലൂകടെ  ഒരു കറകാഡണ

ഒന്നരിചണ   തകര്നകപകായതണ  എകന്റെ  നരികയകാജക  മേണ്ഡലതരിലകാണണ.  ഒടനവധരി
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പകാലങ്ങള്  ഒലരിച്ചുകപകായ  സകാഹചരര്യമുണകായരി.  ഇതരട്ടം  കകാരര്യങ്ങളരികലകാകക്കെ

യഥകാര്ത  കണക്കെണ  അസസണ  കചയണ  നഷ്ടങ്ങള്  തരിടകപ്പെടുതരികക്കെകാണണ  അതരിനണ

ആനുപകാതരികമേകായരി  അതരട്ടം  നരികയകാജകമേണ്ഡലങ്ങളരില്  സഹകായട്ടം  എതരിക്കെകാന്

നമുക്കെണ  കഴരിയണട്ടം.  എങരില്മേകാത്രകമേ  ഉകദ്ദേശരികന്ന രസ്പീതരിയരിലുള്ള  നവകകരള  സൃഷ്ടരി

സകാദ്ധര്യമേകാകുകയുള.  അതുകകകാണണ  അടെരിവരയരിടണ  പറയുന,  നവകകരള

സൃഷ്ടരികയനള്ളതണ  തുടെര്  പ്രകരിയകാകകാകത  മേകാറണകമേങരില്  ഗവണ്കമേന്റെരികന്റെ

ഭകാഗതനരിനട്ടം  വന്ന  വസ്പീഴ്ചകള്  ഇനരി  വരരികലന്നണ  ഉറപ്പുവരുതകാനുളള  സകാഹചരര്യട്ടം

കൂടെരിയുണകാകണകമേന്നണ അഭര്യര്തരികകയകാണണ.  

ശസ്പീ  .    കറകാഷരി അഗസരിന്:  സര്,  ഇസൗ നൂറ്റകാണണ കണരിടരിലകാത ഏറ്റവട്ടം വലരിയ

മേഹകാവരിപതരിനകാണണ  കകരളട്ടം  സകാക്ഷേര്യട്ടം  വഹരിചതണ.  കകരളസ്പീയരുകടെ  ഒരുമേരിച്ചുള്ള

പ്രവര്തനട്ടം,  രക്ഷേകാപ്രവര്തനങ്ങളരില്  ഒരുമേരിച്ചുനരില്ക്കെകാന്  സകാധരിച്ചുകവനള്ള

സട്ടംതൃപരികയകാടുകൂടെരിയകാണണ  ഇസൗ  സഭകാസകമ്മേളനട്ടം  ഇന്നണ  കചരുന്നതണ.   ഇവരികടെ

സൂചരിപ്പെരിചതുകപകാകല,  കചറുകതകാണരിയരികല  5  ഷടറുകളുട്ടം  26  വര്ഷങ്ങള്കകശഷട്ടം

തുറകക്കെണരിവന്ന  ഒരു  സകാഹചരര്യമുണകായതണ  തുടെര്ചയകായരി  വന്ന  കകാലവര്ഷട്ടം

ശക്തരിപ്രകാപരിചകതകാടുകൂടെരിയകാണണ.  ഇടുക്കെരിയുകടെ അന്തരസ്പീക്ഷേകമേലകാട്ടം മേകാറരി ഭയകാനകമേകായ

ഒരവസ്ഥയരിലകായരിരുന.  സസ്വകാഭകാവരികമേകായുട്ടം  പറഞറരിയരിക്കെകാന്  കഴരിയകാത
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സകാഹചരര്യട്ടം.  ആ  മേഴ  24  മേണരിക്കൂര്  കൂടെരി  തുടെര്ന്നരിരുകന്നങരില്  ഒരു

രക്ഷേകാപ്രവര്തനവട്ടം  ഇടുക്കെരിയരില്   സകാധര്യമേലകാകത  വരുമേകായരിരുനകവന്നണ  ഞകാന്

ആത്മകാര്തമേകായരി  വരിശസ്വസരികന.  ഇസൗ  സഭയരില്  തരിരരികചതരി  സട്ടംസകാരരിക്കെകാന്

സകാധരികകമേകാകയനള്ളതണ തസ്പീര്ചയകായുട്ടം സട്ടംശയരിച കകാരര്യട്ടം തകന്നയകാണണ.  വകാര്തകാ

വരിതരണരട്ടംഗകമേലകാട്ടം പരകാജയകപ്പെട്ടു. പുറട്ടം കലകാകകതകളള കറകാഡുകള് ഇലകാതകായരി.

ബഹുമേകാനര്യനകായ  മേനരി  ശസ്പീ.  എട്ടം.  എട്ടം.  മേണരി  കമ്പട്ടം-കതനരി  വഴരിയകാണണ

തരിരുവനന്തപുരകതയണ യകാത്ര തരിരരിചതണ. ഇടുക്കെരിയരില് നരിന്നണ ഒരരിടെകതകാട്ടുട്ടം കപകാകകാന്

സകാധരിക്കെകാത ഒരു അന്തരസ്പീക്ഷേട്ടം സട്ടംജകാതമേകായരി.  പല സ്ഥലങ്ങളരിലുട്ടം  കചല്ലുകമ്പകാള്

കര്യകാമ്പുകളരികലക്കെണ  കപകാകുന്നവകര കകാണുകമ്പകാള് ദുനഃഖട്ടം  കതകാനന.  ഇരുമേലക്കെപ്പെരില്

നരിന്നണ ഞകാന് കപകാരുകമ്പകാള് പള്ളരിയരിലകാണണ എലകാവരുട്ടം തകാമേസരിചരിരുന്നതണ.  12,600

കപര് ഇടുക്കെരി നരികയകാജക മേണ്ഡലതരില് തകന്ന 85 കര്യകാമ്പുകളരിലകായരി തകാമേസരികന.

ആ  പള്ളരിയരികല  കര്യകാമ്പരില്  നരിന്നണ  രകാത്രരി  പതരികനകാന്നര  മേണരിക്കെണ   തരിരരിചരിറങ്ങരി

വരുകമ്പകാള്  അവര്  പകായുട്ടം  തലയണയുമേകായരി  വഴരികയ  നടെനകപകാകുകയകാണണ.

അവകരകാടെണ  കചകാദേരിചകപ്പെകാള്  പറഞതണ,  ഞങ്ങള്  ഭയന്നണ   കുടുട്ടംബശസ്പീയുകടെ  ഒരു

സകാട്ടംസകാരരിക  നരിലയതരികലയണ  തകാമേസരിക്കെകാന്  കപകാകുനകവന്നകാണണ.  ഏതണ

കുകചലനകായകാലുട്ടം കുകബരനകായകാലുട്ടം സസ്വന്തട്ടം വസ്പീടെരികനകറരിച്ചുള്ള അവകന്റെ വരിശസ്വകാസട്ടം
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നഷ്ടകപ്പെട, ആത്മബലട്ടം നഷ്ടകപ്പെട ഒരു സമൂഹകതയകാണണ കകാണകാന് കഴരിഞതണ. 56

കപരരില്  30  കപരുട്ടം   മേരണകപ്പെടതണ  ഇടുക്കെരി  നരികയകാജക  മേണ്ഡലതരിലകാണണ.

ഉരുള്കപകാടലുട്ടം  മേണരിടെരിചരിലുട്ടം  വര്യകാപകമേകായതരികനതടെര്ന്നണ  രക്ഷേകപ്പെടെകാന്

മേകാര്ഗ്ഗമേരിലകാകത  അഭയകാര്തരികകളകപ്പെകാകല നടെന്ന ഒരു സകാഹചരര്യമേകാണണ  കകാണകാന്

സകാധരിചതണ.  ഭയകാനകമേകായ  വരിപതരില്നരിന്നണ  കമേകാചനട്ടം  കനടെരിയ  നമ്മേള്

രക്ഷേകാപ്രവര്തനങ്ങള്കകശഷട്ടം  പുനര്നരിര്മ്മേകാണതരികലയട്ടം  പുതരിയ

കകരളതരികലയട്ടം പ്രകവശരികകയകാണണ.  അതരിനണ വളകരകയകറ ഒരുക്കെങ്ങള് നമുക്കെണ

നടെകതണതകായരിട്ടുണണ.   ഉപ്പുകതകാടരിലുണകായ  ഉരുള്കപകാടലരികന്റെ  ഭസ്പീതരി  ഇകപ്പെകാഴുട്ടം

മേനസരില്  തങ്ങരിനരില്കന.  അപ്പെനുട്ടം  അമ്മേയുട്ടം  ആങ്ങളയുട്ടം  ഒലരിച്ചുകപകായരി,

അവകശഷരിചതണ  ഒരു  കപണ്കുടരി  മേകാത്രട്ടം.  ബരി.എസണ സരി.  നഴരിട്ടംഗണ  കഴരിഞണ

കല്ക്കെടയരില്  കജകാലരിയരില്  പ്രകവശരികചന്നണ  പറയകാനകാവരില.  അവരികടെ

തകാല്ക്കെകാലരികമേകായരി നരില്കന്ന സ്ഥരിതരിയകാണണ.  ആ കുടരിയുകടെ കരചരിലുട്ടം വരിതുമ്പലുട്ടം

നമ്മുകടെ  മേനസരില്  നരിന്നണ  മേകാറുന്നരില.  അങ്ങകന  ധകാരകാളട്ടം  ആള്ക്കെകാകര  കകാണകാന്

കഴരിയുന.  ബരി.എസണ സരി.  നഴരിട്ടംഗണ  കഴരിഞ ആ കുടരികയകയങരിലുട്ടം രക്ഷേകപ്പെടുതകാന്

നമ്മുകടെ  സട്ടംസ്ഥകാന  സര്ക്കെകാരരിനണ  കഴരിയണട്ടം.  കര്യകാമ്പരില്  തകാമേസരിച  ഒരകാള്

ആത്മഹതര്യ  കചയ്യകാന്  കയറുമേകായരി  ഓടെരിയകപ്പെകാള്  കപകാലസ്പീസുകകാരകാണണ  അയകാകള
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കൂടരികക്കെകാണ  വന്നതണ.  അതരിനുകകാരണട്ടം  അയകാളുകടെ  വസ്പീടെണ  ഇടെരിഞതരിലുണകായ

തകാങ്ങകാന്  കഴരിയകാത  ദുനഃഖട്ടംമൂലമേകാണണ.  ഇടുക്കെരിയരില്  കറകാഡുകള്  പൂര്ണമേകായുട്ടം

തകര്ന.  അവരികടെ  ഗ്രകാമേസ്പീണ  കറകാഡുകള്,  നകാഷണല്  കഹകവ,  പരി.ഡബ്ളത്യു.ഡരി.

കറകാഡുകള് എന്നരിവയരില.  കറകാഡുകള്കകവണരി ഒരു പ്രകതര്യക പകാകക്കെജുണകാക്കെണട്ടം.

പരി.ഡബ്ളത്യു.ഡരി.  മേനരി തകന്ന അവരികടെ വരരികയുട്ടം അതരട്ടം കകാരര്യങ്ങള് കമേകാണരിറ്റര്

കചയ്യുകയുട്ടം  കചയ്യണട്ടം.  കചറുകതകാണരി  ഡകാട്ടം  തുറനവരിടകതകാടുകൂടെരി  ആദേര്യട്ടം  നഷ്ടകപ്പെട

അങ്ങകാടെരിയകാണണ  കചറുകതകാണരി.  കചറുകതകാണരി  പകാലവട്ടം  കദേശസ്പീയപകാതയുട്ടം

നഷ്ടമേകായരിരരികന.  ഗതകാഗതട്ടം  പുനനഃസ്ഥകാപരിക്കെകാന്  അത്ര  എളുപ്പെമേല.  കചറരിയ

വണരികള്ക്കെണ കപകാകകാന് പകാകതരിനണ നകാഷണല് കഹകവയരില് കചറരിയ നരിര്മ്മേകാണ

പ്രവര്തനങ്ങകളകാകക്കെ നടെതരിവരുന.  ഇസൗ സമേയതണ ആ കറകാഡുകളുള്കപ്പെകടെയുള്ള

കകാരര്യങ്ങകളകറരിചണ  ചരിന്തരികക്കെണതുണണ.  ഇന്നണ  ഇടുക്കെരി  ഡകാമേരികന്റെ  മുകളരില്ക്കൂടെരി

കചറുവകാഹനങ്ങള് കടെതരിവരിടുനണണ. 1981-ലുട്ടം 1992-ലുട്ടം ഡകാട്ടം തുറന്ന സന്ദര്ഭതരില്

അതരിനുമുകളരില്ക്കൂടെരി  ഗതകാഗതട്ടം  അനുവദേരിചരിരുന.  സ്കൂള്  കുടരികള്കട്ടം

ജസ്പീവനക്കെകാര്കട്ടം കപകാകകാന് സകാധരിക്കെകാതതുകകകാണണ ഇടുക്കെരി ഡകാമേരികന്റെ മുകളരില്ക്കൂടെരി

തകന്ന  വലരിയ  വകാഹനങ്ങള്  കടെതരിവരിടെകാന്  സകാധരിക്കെതക്കെ  നരിലയരിലുള്ള

സകാഹചരര്യട്ടം സട്ടംജകാതമേകാക്കെണകമേന്നകാണണ സൂചരിപ്പെരിക്കെകാനുള്ളതണ.  അകതകാകടെകാപ്പെട്ടം തകന്ന
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കചറുകതകാണരി അങ്ങകാടെരിയരില് നഷ്ടമേകായരിരരികന്ന വര്യകാപകാര സ്ഥകാപനങ്ങളുണണ. അവകര

സഹകായരിക്കെകാനകായരി കചറരിയ കകതകാങ്ങുണകാകണട്ടം.   

നരിലവരില്  കര്യകാമ്പരില്  തകാമേസരികന്നവര്ക്കെണ  പതരിനകായരിരട്ടം  രൂപ  കകകാടുകന്ന

കകാരര്യട്ടം  പറഞ.   എന്നകാല്  അതരികന്റെ  മേകാനദേണ്ഡതരില്  കചറരിയ  മേകാറ്റമുകണന്നണ

കതകാനന.  ഉരുള്കപകാടലുട്ടം  മേണരിടെരിചരിലുട്ടം  ഭയന്നണ   വസ്പീടുകളരില്  നരിന്നണ

മേകാറരിതകാമേസരിചവര്ക്കെണ ഇസൗ പതരിനകായരിരട്ടം രൂപ കകകാടുക്കെകാന് അര്ഹതയുകണകാകയന്ന

സട്ടംശയട്ടം  നരിഴലരികനണണ.  അതണ  പുനനഃപരരികശകാധരിക്കെണട്ടം.  വസ്പീടുകള്  ഭകാഗരികമേകായരി

തകര്ന്നവര്ക്കെണ,  അവ തകാമേസരിക്കെകാന് വകാസകയകാഗര്യമേകലങരില് പൂര്ണമേകായുട്ടം തകര്ന്ന

വസ്പീടെരികന്റെ ഗണതരില്കപ്പെടുകതണതകായരിട്ടുണണ.  അവകര സട്ടംരക്ഷേരികക്കെണ ചുമേതലയുട്ടം

ഗവണ്കമേന്റെണ ഏകറ്റടുക്കെണട്ടം.  

കകാര്ഷരികകമേഖലയകാകക തകര്ന.  കൃഷരിയരിടെങ്ങള്   പൂര്ണമേകായുട്ടം മേകണകാലരിചണ

ഇലകാകതയകായരി. അവരികടെ അസസണ കചയണ പൂര്ണമേകായുട്ടം കൃഷരിനകാശട്ടം സട്ടംഭവരിചവര്ക്കെണ

നഷ്ടട്ടം കകകാടുക്കെകാനുള്ള നടെപടെരികളുണകാകണട്ടം.  ഭൂമേരി ഒലരിച്ചുകപകായവര്ക്കെണ പകരമേകായരി

തകാമേസസ്ഥലമുണകാക്കെണട്ടം.  കപരരിയകാര്വകാലരി കപകാലുള്ള പ്രകദേശങ്ങളരില് ആള്ക്കെകാകര

തകാമേസരിപ്പെരിക്കെകാന്  സകാദ്ധര്യമേല.  അവകര   പുനരധരിവസരിപ്പെരിക്കെകാനകാവശര്യമേകായ

നടെപടെരികളകാണണ  സസ്വസ്പീകരരികക്കെണ  തകായരിട്ടുള്ളതണ.  കകാര്ഷരിക  വകായകള്
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എഴുതരിതള്ളണട്ടം.   അവര്  കൃഷരി  ഭൂമേരിയരിലകാകത  കകമേലര്തരി  നരില്കകയകാണണ.

അവകര സട്ടംരക്ഷേരിക്കെകാന് കഴരിയണട്ടം.  5 ലക്ഷേട്ടം രൂപ വകര വകായ എടുതരിട്ടുള്ളവരുകടെ

കകാര്ഷരികവകായകള്  എഴുതരിതള്ളകാനുള്ള  തസ്പീരുമേകാനട്ടം  കകകക്കെകാള്ളണട്ടം.

കമേകാറകടകാറരിയട്ടം  ഒരു  ആശസ്വകാസമേകാകണങരില്കപ്പെകാലുട്ടം  ഭകാവരിയരില്  എത്ര  കകാലട്ടം

കകകാണകാണണ അവര്ക്കെണ തരിരരിച്ചുവരകാന് സകാധരികന്നതണ.  

ഒരു  കകാരര്യട്ടം  കൂടെരി  സൂചരിപ്പെരിക്കെകട,  ഏകറ  ബുദ്ധരിമുടണ  അനുഭവരികന്ന

പ്രകദേശമേകാണരിതണ. ആ കമേഖലയരികല പ്രശ്നങ്ങള് പൂര്ണമേകായുട്ടം പരരിഹരരിക്കെകാന് കഴരിയുന്ന

പുതരിയ നരിലപകാടുകളകാണണ ആവശര്യട്ടം. ധകാരകാളട്ടം ആശസ്വകാസകരമേകായ നടെപടെരികളുണകായരി.

കര്യകാമ്പുകളരില് ധകാരകാളട്ടം സഹകായട്ടം കരിടരി.  എലകാവരുകടെയുട്ടം അകനസ്വഷണവമുണകായരി. 

മേരി  .   സസ്പീക്കെര്:  .....പ്ലസ്പീസണ............. കണ്ക്ലൂഡണ...

 ശസ്പീ  .    കറകാഷരി അഗസരിന്:  സര്,  എലകാ സ്കൂളുകളരിലുമേകായരിരുന കര്യകാമ്പണ.  ഇടുക്കെരി

രൂപതയുട്ടം  രൂപതയുകടെ  സ്കൂളുകളുട്ടം  എസണ.എന്.  മേകാകനജുകമേനകമേലകാട്ടം  കകകകകാര്തണ

നരിന്നണ  അടെരിസ്ഥകാനസസൗകരര്യങ്ങകളലകാട്ടം  ഒരുക്കെരി.    ഇനരിയുള്ള  നകാളുകളരികലയള്ള

യകാത്രയരില്  വലരിയ  ദുരരിതവട്ടം  ബുദ്ധരിമുട്ടുമുണകാകുട്ടം.  ഒരു  കകാരര്യട്ടം  മേകാത്രട്ടം  ഞകാന്

സൂചരിപ്പെരിക്കെകട, രകാഷ്ട്രസ്പീയപരമേകായ പക്ഷേപകാതട്ടം ഇങ്ങകനയുള്ള കമേഖലകളരിലുണകാകരുതണ.

കകകകകാര്തണ  ഒരുമേരിചണ  നരില്ക്കെകാന്  സകാധരിക്കെണട്ടം.   ചരില  സ്ഥലങ്ങളരില്
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അതുണകായരിട്ടുണണ.   ഇടുക്കെരി  ഡകാട്ടം  തുറന്ന  സന്ദര്ഭതരില്  പഞകായതണ  കമ്മേരിറ്റരികള്

കചര്ന്നണ  ഞങ്ങള്  ക്ലേസറുകള്  രൂപസ്പീകരരിചണ  എലകാവകരയുട്ടം  മേകാറ്റരി  പകാര്പ്പെരിക്കെകാന്

സമേയബനരിതമേകായരി ഇടെകപട്ടു. ഒരു രകാഷ്ട്രസ്പീയ ഇടെകപടെലുമുണകായരില. 

മേരി  .    സസ്പീക്കെര്:  .....പ്ലസ്പീസണ......പ്ലസ്പീസണ........  കണ്ക്ലൂഡണ...  അങ്ങണ  വളകരയധരികട്ടം

സമേയകമേടുത.

ശസ്പീ  .    കറകാഷരി  അഗസരിന്:  സര്,  അങ്ങകനയുള്ള  രകാഷ്ട്രസ്പീയ

തസ്പീരുമേകാനമുണകാകകാതരിരരിക്കെകാന് ഇനരിയുട്ടം ശദ്ധരികക്കെണതകായരിട്ടുണണ.  രണ ദേരിവസമേകായരി

എലകാ പഞകായതണ കമ്മേരിറ്റരിയുട്ടം ഒതകൂടെകാന് തസ്പീരുമേകാനരിചതകാണണ.  മേരിക്കെ പഞകായതണ

കമ്മേരിറ്റരികളുട്ടം  ഒതകചര്ന.  എന്നകാല്  ചരില  പഞകായതണ  കമ്മേരിറ്റരികള്  കൂടെകാന്

വരിസമ്മേതരിച്ചു. ആ പഞകായതണ കമേമ്പര്മേകാര് കപകാകരുകതന്നണ നരിര്കദ്ദേശങ്ങള് കകകാടുത.

നമുക്കെണ  ഇതരില്  രകാഷ്ട്രസ്പീയപരമേകായ  ഒരു  വസ്പീഴ്ചയുണകാകകാകത  സൂക്ഷേരിക്കെകാന്  ഇസൗ

ഗവണ്കമേന്റെണ തയ്യകാറകാകണട്ടം.  വരകാന് കപകാകുന്ന,  ഭകാവരി നടെതരിപ്പെരില് രകാഷ്ട്രസ്പീയപരമേകായ

കനടങ്ങള് കകകായ്യകാന്,  ഗവണ്കമേന്റെരികന്റെ കനടമേകാകണന്നണ വരുതകാന് പ്രകാകദേശരികമേകായ

ചരില  നസ്പീക്കെങ്ങകളകാ  തസ്പീരുമേകാനങ്ങകളകാ  ഉകണങരില്  ഗവണ്കമേന്റെണ  അതരിലരിടെകപടെണട്ടം.

കക്ഷേരിരകാഷ്ട്രസ്പീയതരിനതസ്പീതമേകായരി  ഭരണപക്ഷേട്ടം  പ്രതരിപക്ഷേകത

വരിശസ്വകാസതരികലടുതകകകാണണ ......... (കമേക്കെണ ഓഫണ) .......
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ശസ്പീ  .    കക  .    ബകാബു  : സര്,  മേഹകാപ്രളയകത  അതരിജസ്പീവരിക്കെകാന്  കരുതരികന്റെ

പ്രതസ്പീകമേകായരി  നരിന്നണ,  കലകാകരകാജര്യങ്ങളുകടെ  ശദ്ധയകാകര്ഷരിച,  കകരളതരികന്റെ

കകാവലകാളകായരി  ജനങ്ങള്കക്കെകാപ്പെമുകണന്നണ  കതളരിയരിച  ബഹുമേകാനര്യനകായ  മുഖര്യമേനരി

സഖകാവണ പരിണറകായരി വരിജയനുട്ടം അതുകപകാകലതകന്ന കകരളതരികല എല്.ഡരി.എഫണ.

സര്ക്കെകാരരിനുട്ടം  പ്രതരിപക്ഷേതരിനുട്ടം  അഭരിനന്ദനട്ടം  അറരിയരികകയകാണണ.   'മുഖര്യമേനരി

കകരളതരികന്റെ  വരദേകാനട്ടം'  -  മേകാര്  കരികസകാസട്ടം,  'പ്രളയട്ടം  ആരുകടെയുട്ടം  കുറ്റമേല,

കണകകതറ്റരിചതണ  കപരുമേഴ'-  കഡകാ.  എ.  ബരി.  വരി.  അനരിത,  'സര്ക്കെകാരരികന്റെതണ

സമേകാനതകളരിലകാത  പ്രവര്തനട്ടം'  -  നടെന്  ജയറകാട്ടം,  'ദുരന്തകകാലതണ  കനതൃതസ്വട്ടം'-

കഡകാ.  മുരളരി  തുമ്മേകാരുകുടെരി,  'മുഖര്യമേനരി  മുന്നരില്  നരിന്നണ  നയരിച്ചു'-  കവര്യകാമേകസന,

'പരിണറകായരി കനതൃതസ്വ മേരികവണ എകന്തന്നണ കകാണരിച്ചു'- എഴുതകകാരന് ശസ്പീ. രകാധകാകൃഷ്ണന്,

'പ്രളയകത കനരരിട പരിണറകായരി രകാജര്യതരിനണ മേകാതൃക'- ശസ്പീ. ടെരി. പത്മനകാഭന്, 'കകരളട്ടം

മേകാതൃക'-  പരി.  കക.  കൃഷ്ണദേകാസണ,  ബരി.കജ.പരി.  കനതകാവണ,  'സര്ക്കെകാര്  ഇടെകപടെല്

രകാജര്യതരിനണ  മേകാതൃക'-  ശസ്പീ.  ഇ.  ശസ്പീധരന്.  ആര്ക്കെകാണണ  കുറ്റട്ടം  പറയകാന്  കഴരിയുക.

ഇവരികടെ  കകന്ദ്ര  ജലകമ്മേസ്പീഷന്  കചയര്മേകാന്  കകന്ദ്ര  സര്ക്കെകാരരിനണ  സമേര്പ്പെരിച

റരികപ്പെകാര്ടരില്   151  കപര്  മേരരിചതണ  ഉരുള്കപകാടലുട്ടം  മേണരിടെരിചരിലുട്ടം  മൂലമേകാകണന്നകാണണ

പറയുന്നതണ.   അചന്കകകാവരിലുട്ടം  മേസ്പീനചരിലുട്ടം  ചകാലരിയകാറുട്ടം  മേണരിമേലയകാറുട്ടം  കചക്കെണ
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ഡകാമുകളുമേലകാകത മേകറ്റതണ ഡകാമുകളകാണണ തുറന്നണ അവരികടെ പ്രളയ ദുരന്തമുണകായകതന്നണ

ഇവരികടെ സൂചരിപ്പെരികന്നവര് മേറച്ചുവയന്ന സ്ഥരിതരിയരികലയകാണണ കപകാകുന്നതണ.  പകാലക്കെകാടെണ

ജരിലയരില്  23  മേരണവട്ടം  ഒരു  മേരിസരിട്ടംഗുമുണകായരി.   1,117  വസ്പീടുകള്  പൂര്ണമേകായരി

തകര്ന.  4,220  വസ്പീടുകള് ഭകാഗരികമേകായുട്ടം തകര്ന. കൃഷരിനകാശട്ടം - 65  കകകാടെരി രൂപ,

മൃഗസട്ടംരക്ഷേണട്ടം - 35  ലക്ഷേട്ടം രൂപ,  വകാടര് അകതകാറരിറ്റരിക്കെണ  20  കകകാടെരി രൂപ നഷ്ടട്ടം,

പരി.ഡബ്ളത്യു.ഡരി.  റരിപ്പെയര്  - 200  കകകാടെരി രൂപ,  ബരില്ഡരിട്ടംഗ്സണ  - 20  കകകാടെരി രൂപ,

ജലകസചനട്ടം  - 85  കകകാടെരി രൂപ,  കക.എസണ.ഇ.ബരി.ക്കെണ  -  20  കകകാടെരി രൂപ,  കതകാടട്ടം

കമേഖലയുട്ടം  വസ്പീട്ടുപകരണങ്ങളുട്ടം  കചവടെസ്ഥകാപനങ്ങളരികല  നഷ്ടവട്ടം

സമേകാനതകളരിലകാത  അവസ്ഥയരിലകാണണ.  എലകാട്ടം  നഷ്ടകപ്പെടവരുട്ടം  ഉരുള്കപകാടല്

ഭസ്പീഷണരി  കനരരിടുന്നവരുമുള്കപ്പെകടെ  ജരിലയരില്  164  കര്യകാമ്പുകളരിലകായരി  5,493

കുടുട്ടംബങ്ങളരികല  17,711  കപകര മേകാറ്റരിപ്പെകാര്പ്പെരിച്ചു.  ഇകപ്പെകാഴുട്ടം  5  കര്യകാമ്പുകളരിലകായരി  480

കപര്  തകാമേസരിച്ചുവരുന.  ബഹുമേകാനകപ്പെട  മുഖര്യമേനരിയുകടെ  നരിര്കദ്ദേശകാനുസരണട്ടം

പകാലക്കെകാടെണ ജരിലയരികലയണ ചുമേതലകപ്പെടുതരിയ മേനരി ശസ്പീ. എ. കക. ബകാലന് ഒരകാള്കട്ടം

ഒരകാകക്ഷേപതരിനുട്ടം  ഇടെവരുതകാത  വരിധതരില്  എലകാ  രകാഷ്ട്രസ്പീയകക്ഷേരികകളയുട്ടം

ഉകദേര്യകാഗസ്ഥകരയുട്ടം  സമേനസ്വയരിപ്പെരിച്ചുകകകാണള്ള  പ്രവര്തനമേകാണണ  നകാളരിതുവകരയുട്ടം

നടെതരികക്കെകാണ കപകാകുന്നതണ.  പകാലക്കെകാടെണ കശഖരരിച ഭക്ഷേര്യകശഖരതരില്നരിനട്ടം 70
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ടെണരിലധരികട്ടം  ഭക്ഷേര്യധകാനര്യങ്ങള്  മേറ്റണ  ജരിലകളരികലയണ  കകകാടുക്കെകാന്  ഞങ്ങള്ക്കെണ

കഴരിഞ.   എകന്റെ നരികയകാജക മേണ്ഡലമേകായ കനനകാറയരില്,  എകന്റെ  വസ്പീടരില് നരിനട്ടം

ഒരു കരികലകാമേസ്പീറ്ററരിനകതകാണണ അളവകശ്ശേരരി കചരരിന്കകാടരില് ആഗസണ  16-നണ രകാവരികല

6.15-നണ  ഉരുള്കപ്പെകാടരിയതണ.   ഇരുപതരികയകാന്നണ  ദേരിവസട്ടം പ്രകായമേകായ കകകഞട്ടം

മൂന്നര  വയസകായ  ഒരു  കപണ്കുടരിയുമുള്കപ്പെകടെ  മൂന്നണ  കുടുട്ടംബതരികല  പതണ

കപര്ക്കെകാണണ  ജസ്പീവന്  നഷ്ടകപ്പെടതണ.   ആ  കുടുട്ടംബങ്ങള്  തകാമേസരിച  മൂന്നണ  വസ്പീടുകള്

പൂര്ണമേകായുട്ടം തകര്ന്നടെരിഞ.   നകടലരിനുട്ടം കകാലുകള്കട്ടം മേകാരകമേകായരി  പരരികക്കെറ്റണ

കകകായമ്പത്തൂര്  ഗട്ടംഗകാ  ആശുപത്രരിയരില്  ചരികരിതയരില്  കഴരിയുന്ന  അഖരിലയുട്ടം

അവരുകടെ  സകഹകാദേരരി  അമേരിതയുകമേകാഴരികക ആ  കുടുട്ടംബതരികല  ആറണ  കപരുട്ടം

മേരണകപ്പെട്ടു.   ഉരുള്കപ്പെകാടലറരിഞണ ഉടെകനകയതരിയ നകാട്ടുകകാരുട്ടം കപകാലസ്പീസുട്ടം ഫയര്

ആന്റെണ  കറസല്യൂ  ഉകദേര്യകാഗസ്ഥരുട്ടം  റവനല്യൂ  ഉകദേര്യകാഗസ്ഥരുട്ടം  തകദ്ദേശസസ്വയട്ടംഭരണ

ജനപ്രതരിനരിധരികളുട്ടം  വനട്ടം  വകുപ്പെണ   ഉകദേര്യകാഗസ്ഥരുട്ടം  മേറളളവരുട്ടം  കചര്ന്നകാണണ

കതരചരില് നടെതരിയതണ.  ആദേര്യ ദേരിവസട്ടം  7 മൃതകദേഹങ്ങള് മേകാത്രമേകാണണ കകണടുതതണ.

രണകാട്ടം ദേരിവസമേകാണണ രണണ മൃതകദേഹങ്ങള് കകണടുക്കെകാന് കഴരിഞതണ.  മൂന്നകാട്ടം ദേരിവസട്ടം

ഒരു  മൃതകദേഹട്ടം കകണതരിയതുള്കപ്പെകടെ പതണ മൃതകദേഹങ്ങള് കകണതരി.   കകരള

സര്ക്കെകാരരികന്റെ  ഇടെകപടെലരികന്റെ  ഭകാഗമേകായരി  എന്.ഡരി.ആര്.എഫണ.-കന്റെ  കഫകാഴണ  വളകര
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നല  രസ്പീതരിയരിലുള്ള  പ്രവര്തനമേകാണണ  കതരചരിലുമേകായരി  ബനകപ്പെടണ  നടെതരിയതണ.

വരിവരട്ടം  അറരിഞയുടെന്തകന്ന  ശസ്പീ.  എ.  കക.  ബകാലന്  സട്ടംഭവസ്ഥലകതതരി.

ആലത്തൂര് എട്ടം.പരി.  ശസ്പീ.  പരി.  കക.  ബരിജു,  എട്ടം.എല്.എ.  മേകാരകായ ശസ്പീ.  കക.  ഡരി.

പ്രകസനന്,  ശസ്പീ.  കക.  കൃഷ്ണന്കുടരി, ശസ്പീ.  ഷകാഫരി പറമ്പരില് തുടെങ്ങരിയവരുട്ടം വരിവരിധ

രകാഷ്ട്രസ്പീയകക്ഷേരി  പ്രതരിനരിധരികളുട്ടം  സന്നദ്ധ  സട്ടംഘടെനകാ  പ്രവര്തകരുട്ടം  അവരികടെ

ഓടെരികയതകയുട്ടം  അതരിനകാവശര്യമേകായ  കനതൃതസ്വട്ടം  കകകാടുകകയുട്ടം  കചയ.

മേരണകപ്പെടവരുകടെ  കുടുട്ടംബങ്ങള്ക്കെണ  അടെരിയന്തര  സഹകായകമേന്ന  നരിലയരില്

പതരിനകായരിരട്ടം രൂപ അനതകന്ന വരിതരണട്ടം കചയ്യകാന് കഴരിഞ.  നകാലണ ലക്ഷേട്ടം രൂപ

വസ്പീതട്ടം  മേരണകപ്പെടവരുകടെ  ആശരിതരുകടെ  അക്കെസൗണകളരികലക്കെണ  മേകാറ്റകാന്  ഈ

ഗവണ്കമേന്റെരിനണ  കഴരിഞരിട്ടുണണ.   ഈ  സട്ടംഭവമുണകായതരിനുകശഷമുള്ള  ആദേര്യ

മേനരിസഭകാകയകാഗതരില്  തകന്ന  മേകാരകമേകായരി  പരരികക്കെറ്റ  അഖരിലയുകടെ

ചരികരിതയകാവശര്യമേകായ 7 ലക്ഷേട്ടം രൂപയുട്ടം  ഗവണ്കമേന്റെണ അനുവദേരിച്ചു.  വസ്പീടുകള് പകാകടെ

തകര്ന്ന  മൂന്നണ  കുടുട്ടംബങ്ങള്കട്ടം  മൂന്നണ  കസന്റെണ  സ്ഥലവട്ടം  വസ്പീടുട്ടം  വചണ  നല്കകാന്

കനനകാറയരികല  ബതണ ലകഹട്ടം  കമ്മേല്യൂണരിറ്റരി  ഇട്ടംഗസ്പീഷണ  മേസ്പീഡരിയട്ടം  സ്കൂള്  മേകാകനജണ കമേന്റെണ

സന്നദ്ധത പ്രകടെരിപ്പെരിചരിട്ടുണണ.  എകന്റെ നരികയകാജക മേണ്ഡലതരികല 110 ഇടെങ്ങളരിലകാണണ

ഉരുള്കപ്പെകാടലുണകായതണ.   അയലൂറരില് പുഴ  ഗതരിമേകാറരി  ഒഴുകുകയുട്ടം  കചയ.
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കനലരിയകാമ്പതരി തരികച്ചുട്ടം ഒറ്റകപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയരികലയണ  മേകാറരി.   കനലരിയകാമ്പതരിയരില്

എതരികചരകാനുള്ള  കനനകാറയരില്  നരിനട്ടം  31 കരികലകാമേസ്പീറ്റര്  ദൂരട്ടം  വരുന്ന  ഒന്നകാന്തരട്ടം

കറകാ ഡരികന്റെ  9-ാം കരികലകാമേസ്പീറ്റര് മുതല്  22-ാം കരികലകാമേസ്പീറ്റര് വകര  73  സ്ഥലതകാണണ

മേലയരിടെരിഞണ പൂര്ണമേകായുട്ടം കനലരിയകാമ്പതരി ഒറ്റകപ്പെട്ടുകപകായതണ.  ആര്ജവമുള്ള കകരള

സര്ക്കെകാരരികന്റെ  ഇടെകപടെലുട്ടം  ജനങ്ങളുകടെ  കൂടകായ്മയുട്ടം  പ്രകതര്യകരിചണ  കതകാടട്ടം

കതകാഴരിലകാളരികളുകടെ  കഠരിനകാധസ്വകാനവട്ടം  ഉകദേര്യകാഗസ്ഥതല  സട്ടംകയകാജനവട്ടം

ജനപ്രതരിനരിധരികളുകടെ  കനതൃതസ്വവട്ടം  കനലരിയകാമ്പതരിയരികല  95  ശതമേകാനട്ടം  വരുന്ന

കതകാടട്ടം  കതകാഴരിലകാളരികളരില് ഒരകാള്കകപകാലുട്ടം  ഒരു കനരട്ടംകപകാലുട്ടം  പടരിണരിയരിലകാത

അവസ്ഥയരികലയണ  മേകാറ്റകാന്    ഞങ്ങള്ക്കെണ  കഴരിഞരിട്ടുണണ.   മൂന്നണ  ദേരിവസങ്ങളരിലകായരി

ദുര്ഗ്ഗമേമേകായ  പകാതയരിലൂകടെ  പകതകാന്പതണ  കരികലകാമേസ്പീറ്റര്  ദൂരട്ടം  നടെന്നകാണണ

എന്.ഡരി.ആര്.എഫണ.-ഉട്ടം  കതകാടട്ടം  കതകാഴരിലകാളരികളുട്ടം  തലച്ചുമേടെകായരി  7 ടെണരിലധരികട്ടം

വരുന്ന  ഭക്ഷേര്യധകാനര്യട്ടം  കനലരിയകാമ്പതരിയരില്  എതരിചതണ.   കതകാഴരില്  നഷ്ടകപ്പെടണ  38

കസന്റെറുകളരിലകായരി  4894 കപര്ക്കെകാണണ  ഒരകാഴ്ചക്കെകാലട്ടം  ഭക്ഷേണട്ടം  കകകാടുക്കെകാന്

കഴരിഞതണ.

മേരി  .   കഡപല്യൂടരി സസ്പീക്കെര്:  പ്ലസ്പീസണ, പ്ലസ്പീസണ..

ശസ്പീ  .    കക  .    ബകാബു:  സര്,  കനനകാറയരികല  Avitis  സൂപ്പെര്  കസഷര്യകാലരിറ്റരി
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കഹകാസരിറ്റല്  മേകാകനജണ കമേന്റെണ  ഏര്കപ്പെടുതരിയ  കഹലരികകകാപ്ടറരിലൂകടെ  കമേഡരിക്കെല്

സട്ടംഘകതയുട്ടം  ഭക്ഷേര്യധകാനര്യട്ടം  എതരിക്കെകാനുള്ള  ആദേര്യ  ശമേട്ടം  പരകാജയകപ്പെടകപ്പെകാള്

സര്ക്കെകാര്  തകന്നയകാണണ  ആവശര്യമേകായ  നകാവരിക  കസനയുകടെ  കഹലരികകകാപ്ടര്

ഏര്കപ്പെടുതരിയതണ.  മൂന്നണ  ഗര്ഭരിണരികളുള്കപ്പെകടെ  11 കപകര  ജരിലകാ  ആശുപത്രരിയരില്

എതരിക്കെകാനുട്ടം ഒരു കമേഡരിക്കെല് സട്ടംഘകത അവരികടെയണ  അയയകാനുട്ടം ആവശര്യമേകായ

പരരിചരണട്ടം എതരിച്ചുകകകാടുക്കെകാനുട്ടം കഴരിഞ.  20  കരികലകാമേസ്പീറ്ററരിലധരികട്ടം നടെന്നകാണണ

കവദേര്യസഹകായട്ടം എതരിചതണ.

മേരി  .   കഡപല്യൂടരി സസ്പീക്കെര്: പ്ലസ്പീസണ, പ്ലസ്പീസണ കണ്ക്ലൂഡണ.

ശസ്പീ  .   കക  .   ബകാബു: സര്, ഒരു മേരിനരിറ്റണ കൂടെരി.  സര്ക്കെകാര് ഇടെകപടെലരികന്റെ ഭകാഗമേകായരി

കനലരിയകാമ്പതരികയ  പുനനഃസ്ഥകാപരികന്നതരിനുള്ള   പ്രവര്തനങ്ങള്

നടെതരികക്കെകാണരിരരികകയകാണണ.   തകര്ന്നടെരിഞ  കനലരിയകാമ്പതരിയരികല  കറകാഡരികല

വന്മേരങ്ങള്  മുറരിച്ചുമേകാറ്റരിയുട്ടം  പകാറകഷ്ണങ്ങള്  കപകാടരിച്ചുട്ടം  മേണണ  മേകാറ്റരിയുട്ടം  കചറരിയ

വകാഹനങ്ങള്  കടെനകപകാകകാവന്ന  തരതരികലയണ  ഒരകാഴ്ച  കകകാണതകന്ന  ഗതകാഗതട്ടം

പുനനഃസ്ഥകാപരിച്ചു.   ഇതരതരില്  എലകാട്ടം  നഷ്ടകപ്പെടവകരയുട്ടം  ഉരുള്കപ്പെകാടല്

ഭസ്പീഷണരികയതടെര്ന്നണ  മേകാറ്റരി  പകാര്പ്പെരിചവകരയുട്ടം  പറമ്പരികളട്ടം,  കനലരിയകാമ്പതരി,

അയലൂര്, കനനകാറ,  മുതലമേടെ,  എലവകഞരരിയരികല  മുഴുവന്  ആളുകള്കട്ടം  തരിരരിചണ
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വസ്പീടരികലയണ  കപകാകുകമ്പകാള്  പതണ  ദേരിവസതരിനകാവശര്യമേകായ  ഭക്ഷേര്യധകാനര്യവട്ടം

കകകാടുക്കെകാന്  കഴരിഞരിട്ടുണണ.   തകര്ന്നടെരിഞ  കനലരിയകാമ്പതരിയരികലയള്ള  പുതരിയ

കറകാഡണ  നരിര്മ്മേരിക്കെണകമേങരില്  വനട്ടം  വകുപ്പുമേകായരി  കയകാജരിചണ  ബദേല്  സട്ടംവരിധകാനട്ടം

കകണതണട്ടം.   കചമ്മേണകാമ്പതരി  വഴരി,  കതക്കെടെരി  വഴരി  കറകാഡണ  ഇകലങരില്

കനലരിയകാമ്പതരി ഒറ്റകപ്പെടുട്ടം.  പശരിമേഘട മേലനരിരയുകടെ ഭകാഗകമേന്ന നരിലയരില് അവരികടെ

ജരികയകാളജരിക്കെല് സര്കവ്വയുകടെ ഒരു പഠന റരികപ്പെകാര്ടണ നടെപ്പെരിലകാകക്കെണതുണണ.  പതണ

ദേരിവസതരിലധരികട്ടം  കതകാഴരില്  നഷ്ടകപ്പെട  കതകാടട്ടം  കതകാഴരിലകാളരികള്ക്കെണ  കതകാടട്ടം

ഉടെമേസ്ഥരുമേകായരി  ചര്ച  കചയണ  പകുതരി  കൂലരികയങരിലുട്ടം  ലഭര്യമേകാക്കെകാന്

സസൗകരര്യകമേകാരുക്കെണട്ടം.   എലകാട്ടം  നഷ്ടകപ്പെടവകര  സട്ടംരക്ഷേരികന്നതുകപകാകല  തകന്ന

ഉരുള്കപ്പെകാടല് ഭസ്പീഷണരി കനരരിടുന്ന പ്രകദേശങ്ങളരികലയണ തരിരരിചണ കപകാകകാന് കഴരിയകാകത

വകാടെക  വസ്പീടുകകളടുകന്നവര്ക്കെണ  വകാടെകയുട്ടം  ആ  കുടുട്ടംബങ്ങകള

പുനരധരിവസരിപ്പെരികന്നതരിനുള്ള  പദ്ധതരികളുട്ടം  ആവരിഷ്കരരിക്കെണട്ടം.   ജരിലകാ

ഭരണകൂടെതരികന്റെയുട്ടം  മേകറ്റലകാ  വകുപ്പുകളുകടെയുട്ടം  ഏകകകാപനവട്ടം  പരിന്തുണയുട്ടം

ലഭരിചരിരുന.   പ്രകതര്യകരിചണ  മേകാധര്യമേ  സുഹൃതക്കെളുകടെ  പരിന്തുണയുട്ടം  ലഭരിചരിരുന.

കനനകാറ  മേണ്ഡലതരികലയണ  ലഭരിച   വലരിയ  സഹകായതരിനുട്ടം  പരിന്തുണയട്ടം  എലകാ

വരിഭകാഗങ്ങളുകടെയുട്ടം  പ്രകതര്യകരിചണ  കകരളതരികല  ഇടെതുപക്ഷേജനകാധരിപതര്യ  മുന്നണരി
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സര്ക്കെകാരരികന്റെയുട്ടം  മേറ ജനപ്രതരിനരിധരികളുകടെയുട്ടം എലകാവരിധതരിലുള്ള സഹകായതരിനുട്ടം

എകന്റെ  മേണ്ഡലതരികല  എലകാ  ജനങ്ങളുകടെയുട്ടം  കപരരിലുള്ള  നന്ദരിയുട്ടം  കടെപ്പെകാടുട്ടം

സര്ക്കെകാരരികന  അറരിയരികന.   പുതരിയ  കകരളകത  സൃഷ്ടരികന്നതരിനണ  കനനകാറ

മേണ്ഡലതരികല മുഴുവന് ജനങ്ങളുകടെയുട്ടം പരിന്തുണയുട്ടം അര്പ്പെരികന.  ഈ പ്രകമേയകത

ഞകാന് പരിന്തകാങ്ങുന. 

ശസ്പീ  .    ഐ  .    സരി  .    ബകാലകൃഷ്ണന്:  സര്,  ബഹുമേകാനകപ്പെട  മുഖര്യമേനരി

സൂചരിപ്പെരിചതുകപകാകല  ഇന്നണ  വയനകാടെണ  ജരില  നകാലണ  ചുരതരികന്റെ  മുകളരില്  ഒറ്റകപ്പെട്ടു

കരിടെകകയകാകാണണ.   ചരരിത്രതരില്  ഇതുവകര  കണരിടരിലകാത  വലരിയ  ദുരന്തമേകാണണ

ജരിലയരില്  ഉണകായരിട്ടുള്ളതണ.   ഏതകാണണ  335  കര്യകാമ്പുകളരില്  പതരിനകായരിരകതകാളട്ടം

കുടുട്ടംബങ്ങളുട്ടം  33000  അട്ടംഗങ്ങളുട്ടം  തകാമേസരികനണണ.  15 പഞകായതകളകാണണ

പൂര്ണമേകായുട്ടം  കവള്ളതകാല്  ചുറ്റകപ്പെടരിട്ടുള്ളതണ.   ഡകാട്ടം  തുറന്നതുമേകായരി  ബനകപ്പെടണ

ഇവരികടെ സൂചരിപ്പെരിച്ചു.  പടെരിഞകാകറതറ, കകകാടതറ, തരരികയകാടെണ, പനപുരട്ടം, പുല്പ്പെടെരി,

മുള്ളട്ടംകകകാലരി  പഞകായതകളരില്  ഡകാട്ടം  തുറക്കെലുമേകായരി  ബനകപ്പെടണ  ഒരുപകാടെണ

കുടുട്ടംബങ്ങള്  കവള്ളതരിലകകപ്പെട്ടുകഴരിഞ.   ഡകാട്ടം  തുറകന്നതരിനുമുമ്പണ  ഒരു

മുന്നറരിയരിപ്പുട്ടം  ജരിലകാ  ഭരണകൂടെട്ടം  ജനങ്ങള്ക്കെണ  നല്കകാത

സകാഹചരര്യമേകാണുണകായരിട്ടുള്ളതണ.   രകാത്രരി ഉറങ്ങരി കരിടെകകമ്പകാള് കവള്ളട്ടം കയറുകയുട്ടം
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രകാവരികല  അവകര  സട്ടംരക്ഷേരികകയുമേകാണണ  കചയതണ.  ഡകാട്ടം  തുറകന്നതുമേകായരി

ബനകപ്പെടണ  യകാകതകാരു  ആകലകാചനയുട്ടം  ജരിലകാ  ഭരണകൂടെവമേകായരി  ഉണകായരിടരികലന്നണ

ജരിലകാ കളക്ടര് പറയുന.  ബഹുമേകാനകപ്പെട കവദേത്യുതരി വകുപ്പുമേനരി പരികറ്റ ദേരിവസട്ടം ജരിലകാ

ഭരണകൂടെതരികന അവകഹളരിച്ചുകകകാണള്ള പത്ര പ്രസ്തകാവനകള് നടെതന.  ഇതരില്

ഏതകാണണ  നമ്മേള്  വരിശസ്വസരികക്കെണതണ?  ഇന്നണ  ജരിലയരില്  വലരിയ  പ്രതരിസനരി

കനരരിട്ടുകകകാണരിരരികകയകാണണ.   ഇവരികടെ  ശസ്പീ.  സരി.  കക.  ശശസ്പീന്ദ്രന്

സൂചരിപ്പെരിചതുകപകാകല നകാലണ  ചുരട്ടം  കബകാക്കെകായകപ്പെകാള്  അവരികടെ ഭക്ഷേര്യ സകാധനങ്ങള്

ഏതരിചതണ  കര്ണകാടെക-തമേരിഴകാടെണ  കമേഖലകളരില്  നരിന്നകാണണ.   ബദേല്  കറകാഡുമേകായരി

ബനകപ്പെട കകാരര്യങ്ങള് കുകറക്കെകാലമേകായരി ചര്ച കചയ്യകപ്പെടുന്ന വരിഷയമേകാണണ.  അതണ

യകാഥകാര്തര്യമേകാക്കെകാന് കഴരിഞരിടരില. 

മേകറ്റകാരു കകാരര്യട്ടം, ഇന്നണ ജരിലയരില് പകാര്പ്പെരിടെട്ടം നഷ്ടകപ്പെട നരിരവധരി കുടുട്ടംബങ്ങള്-

പടരികജകാതരി വരിഭകാഗക്കെകാര്കട്ടം ജനറല് വരിഭകാഗക്കെകാര്കകമേകാകക്കെ പകാര്പ്പെരിടെട്ടം നരിര്മ്മേരിച്ചു

നല്കുന്ന ഒരു നയ സമേസ്പീപനട്ടം യുദ്ധകകാലകാടെരിസ്ഥകാനതരില് ഉണകാകണട്ടം.  ഇകപ്പെകാഴുട്ടം

പതരികനകടകാളട്ടം കര്യകാമ്പുകള് തുടെരുന.  വസ്പീടുകളരികലയണ തരിരരിചണ കപകാകകാന് കഴരിയകാത

കുടുട്ടംബങ്ങളകാണണ  കര്യകാമ്പുകളരില്  കഴരിയുന്നതണ.   വസ്പീടുകള്  കവള്ളതരിനടെരിയരിലകായരി.

അവരുകടെ പകാത്രങ്ങളുട്ടം വസ്പീട്ടുപകരണങ്ങളുട്ടം കുടരികളുകടെ പഠകനകാപകരണങ്ങളുകമേകാകക്കെ



Uncorrected/Not for Publication 
213

നഷ്ടകപ്പെട്ടു.   ഇന്നകല  സ്കൂള്  തുറന.   അവര്ക്കെണ  സ്കൂളരില്  കപകാകകാന്  പുസ്തകങ്ങകളകാ

പഠകനകാപകരണങ്ങകളകാ ഇല.  കര്യകാമ്പരില് നരിനട്ടം തരിരരിചണ കപകാകുകമ്പകാള്  നഷ്ടകപ്പെട

സകാധനങ്ങള്  വകാങ്ങരികന്നതരിനുകവണരി  ഒരു  ആശസ്വകാസ  പദ്ധതരിയകായരി  3800  രൂപ

നല്കുകമേന്നണ  ബഹുമേകാനകപ്പെട മുഖര്യമേനരി വയനകാടെണ  ജരിലയരില് വന്നകപ്പെകാള് പറഞ.

ബഹുമേകാനകപ്പെട കൃഷരി വകുപ്പുമേനരി ജരിലയരില് വന്നണ റരിവല്യൂ മേസ്പീറ്റരിട്ടംഗണ  നടെതരിയകപ്പെകാള്

ആയരിരട്ടം രൂപ കകകാടുക്കെകാകമേന്നണ അകദ്ദേഹവട്ടം പറഞ.  അതണ ഇതുവകര കകകാടുതരിടരില.

അതണ  കകകാടുതകാല്  മേകാത്രകമേ  അവര്ക്കെണ  നഷ്ടകപ്പെട  സകാധനങ്ങള്  വകാങ്ങരി

കുടെരിലുകകളങരിലുട്ടം  കകടരി  തകാമേസരിക്കെകാന്  സകാധരികകയുള.   ഉരുള്കപ്പെകാടരി  കഹക്ടര്

കണക്കെരിനണ   ഭൂമേരിയകാണണ  നഷ്ടകപ്പെടതണ.    ജരിലകാ  തലതരില് വര്യതര്യസ്ത രസ്പീതരിയരിലുള്ള

കണകകളകാണണ  ജരിലകാ  ഭരണകൂടെട്ടം  തയ്യകാറകാകന്നതണ.   ഇന്നകല  ഞകാന്  ജരിലകാ

ഭരണകൂടെതരികനകാടെണ കചകാദേരിചകപ്പെകാള് 685 കകകാടെരി രൂപയുകടെ നഷ്ടമുണകാകയന്നണ പറഞ.

ജരിലകാ  ഭരണകൂടെട്ടം  എകന്റെ  സഹപകാഠരിയകായ  ശസ്പീ.  സരി.  കക.  ശശസ്പീന്ദ്രനണ  കകകാടുത

കണക്കെണ  1411 കകകാടെരി രൂപയകാണണ.  കഴരിഞ 24-ാം തസ്പീയതരി ജരിലയുകടെ ചകാര്ജ്ജുള്ള

ബഹുമേകാനകപ്പെട  മേനരി  വന്നണ  റരിവല്യൂ  മേസ്പീറ്റരിട്ടംഗണ  വരിളരിചകപ്പെകാള്  72  കകകാടെരി  രൂപയുകടെ

നഷ്ടമുണകാകയന്നണ  ജരിലകാ  ഭരണകൂടെട്ടം  പറഞ.  അശകാസ്ത്രസ്പീയമേകായ  രസ്പീതരിയരിലകാണണ

കണകകള്  പറയുന്നതണ.   ഇതരികനകാരു  കകകാ-ഓര്ഡരികനഷനന്  ഇലകാത
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സകാഹചരര്യതരില്  ഞങ്ങള്  എങ്ങകനയകാണണ  പ്രതരികരരികക്കെണതണ?  ജരിലകള്

തമ്മേരികലകാരു കകകാ-ഓര്ഡരികനഷന് കവകണ?   അതുകപകാലുമേരിലകാത സകാഹചരര്യമേകാണണ

ഇന്നണ നരിലനരില്കന്നതണ.  

കമേയണ  മേകാസതരില്  ആരട്ടംഭരിച  മേഴ  ആഗസരില്  വലരിയ  പ്രളയമേകായരി  മേകാറരി.

കകാര്ഷരികകകാല്പ്പെന്നങ്ങള് മുഴുവന് തകര്ന.  ബഹുമേകാനകപ്പെട കൃഷരി  വകുപ്പുമേനരിയുട്ടം

ബഹുമേകാനകപ്പെട  മുഖര്യമേനരിയുട്ടം  ജരിലയരില്  വന്നകപ്പെകാള്  ജപരി  നടെപടെരികള്  മുഴുവന്

നരിര്തരി  വയണകമേന്നണ  ഞങ്ങള്  പറഞ.   പ്രളയമുണകായരികക്കെകാണരിരരികന്ന

സകാഹചരര്യതരില് മേനുഷര്യകന്റെ ജസ്പീവന് സട്ടംരക്ഷേരികന്നതരിനുള്ള കപകാരകാടട്ടം നടെകതണ

സമേയതണ  ബകാങണ  ഉകദേര്യകാഗസ്ഥര്  വസ്പീടുകളരില്  കയറരി  സര്ഫകാസരി  നരിയമേതരില്

ഉള്കപ്പെടുതരി ജപരി  കനകാടസ്പീസുകള് നല്കുകയകാണണ.  വയനകാടരികല കര്ഷകര് വലരിയ

പ്രതരിസനരിയരിലകാണണ.   എലകാട്ടം  തകര്ന.   അവരുകടെ  കകാര്ഷരിക  കടെങ്ങളുട്ടം  മേറ

കടെങ്ങളുകമേകാകക്കെ സര്ക്കെകാര് ഏകറ്റടുക്കെണട്ടം.   അവര്ക്കെണ പലരിശരഹരിത വകായ അഞണ

ലക്ഷേട്ടം  രൂപയകായരി  വര്ദ്ധരിപ്പെരികകയുട്ടം   അഞണ  വര്ഷട്ടം  കകാലകാവധരി  നല്കുകയുട്ടം

കവണട്ടം.  എന്നകാകല അവര്ക്കെണ പരിടെരിച്ചുനരില് ക്കെകാന് കഴരിയുകയുള. 

മേരി  .   കഡപല്യൂടരി സസ്പീക്കെര്: പ്ലസ്പീസണ കണ്ക്ലൂഡണ

ശസ്പീ  .   ഐ  .   സരി  .   ബകാലകൃഷ്ണന്:  ജരിലകാ ഭരണകൂടെതരികന്റെ പരിടെരിപ്പുകകടെരികനകറരിചണ
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അകനസ്വഷരിചണ  വര്യക്തമേകായ  കണക്കെണ  ഗവണ്കമേന്റെരിനണ  സമേര്പ്പെരിക്കെകാനുള്ള  നരിലപകാടെണ

സസ്വസ്പീകരരിക്കെണകമേന്നകാണണ  ആവശര്യകപ്പെടെകാനുള്ളതണ.   685  കകകാടെരി  രൂപയുകടെ

നഷ്ടകമേന്നകാണണ  ഇന്നകല  10.45-നണ  എനരിക്കെണ  നല്കരിയ  കണക്കെണ.    ഇതരികന്റെ

ചകാര്ജ്ജുള്ള ബഹുമേകാനകപ്പെട രകാമേചന്ദ്രന്  72  കകകാടെരി രൂപയകാണണ നഷ്ടകമേന്നണ പറഞ.

ഞങ്ങള് അഭരിപ്രകായ വര്യതര്യകാസട്ടം പ്രകടെരിപ്പെരിച്ചു.  ഇതരതരിലുള്ള നരിലപകാടെരില് നരിനട്ടം

മേകാറ്റമുണകാകണകമേന്നകാണണ  സൂചരിപ്പെരിക്കെകാനുള്ളതണ.   അതുകകകാണണ  വയനകാട്ടുകകാകര

സട്ടംരക്ഷേരിക്കെകാനുള്ള നരിലപകാടുകള് സസ്വസ്പീകരരിക്കെണകമേനട്ടം  വയനകാട്ടുകകാര്ക്കെണ സഞകാര

കയകാഗര്യമേകായ  ബദേല്  കറകാഡുകള്  ഉണകാകണകമേനട്ടം  കകാര്ഷരിക  കമേഖലയരികല

പ്രതരിസനരികള്  സട്ടംരക്ഷേരിക്കെകാന്  ഗവണ്കമേന്റെണ  തയ്യകാറകാകണകമേനമേകാണണ  എനരിക്കെണ

സൂചരിപ്പെരിക്കെകാനുള്ളതണ.                                   

ശസ്പീ  .   കറകാജരി  .   എട്ടം  .   കജകാണ്: സര്, കതക്കെണ  കപരരിയകാറുട്ടം വടെക്കെണ  ചകാലകടെരിപ്പുഴയുട്ടം

യകാകതകാരു  മുന്നറരിയരിപ്പുമേരിലകാകത   കുതരികയകാഴുകരി   അങമേകാലരിയരില്

പതരിനകായരിരതരിലധരികട്ടം   വസ്പീടുകളരില്   കവള്ളട്ടം  കയറുകയുട്ടം

നകാല്പ്പെതരിനകായരിരതരിലധരികട്ടം   ആളുകള് അഭയകാര്തരികളകായതരികന്റെയുട്ടം കവദേനയുട്ടം

അവരുകടെ  ആവശര്യങ്ങളുട്ടം  രണമേരിനരിറ്റരില്  പങ്കുവയകാന്  ബുദ്ധരിമുടകാണണ.  യകാകതകാരു

സര്ക്കെകാര്  സട്ടംവരിധകാനവട്ടം  ലഭരിക്കെകാകത  നൂറുക്കെണക്കെരിനണ  കവകാളന്റെരിയര്മേകാര്  ജസ്പീവന്
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പണയട്ടം  വച്ചുകകകാണണ  രക്ഷേകാപ്രവര്തനട്ടം  നടെതരിയതുകകകാണകാണണ

നൂറുകണക്കെരിനകാളുകളുകടെ  ജസ്പീവന്  രക്ഷേരിക്കെകാനകായതണ.   സമേയമേരിലകാതതരിനകാല്

ദുരന്തതരികന്റെ  ഭസ്പീകരതകയകറരിചണ  പറയുന്നരില.  കറകാഡുകള്  മുഴുവന്  തകാറുമേകാറകായരി

കരിടെകകയകാണണ.  ബഹുമേകാനര്യനകായ  മേനരി  ശസ്പീ.  എ.  സരി.  കമേകായസ്പീന്  അവരികടെ

കനരരികടതരി അതണ കണതകാണണ.  പരി.ഡബല്യൂ.ഡരി.-യുകടെ സസ്വകാഭകാവരിക നടെപടെരികളുമേകായരി

മുകന്നകാട്ടുകപകായകാല്  ഒരു  വര്ഷകമേടുതകാല്  കപകാലുട്ടം  ഇസൗ  കറകാഡുകളുകടെ  നരിര്മ്മേകാണട്ടം

പൂര്തരിയകാക്കെകാന് കഴരിയരില.   വര്യവസ്ഥകളരില് ഇളവനല്കരി ഓകരകാ മേണ്ഡലതരിലുട്ടം

യുദ്ധകകാലകാടെരിസ്ഥകാനതരില്   കറകാഡുകള്  പണരികഴരിപ്പെരിക്കെകാന്  സകാധരികന്ന

കകകാണ്ടകാക്ടര്മേകാകര  ചുമേതല  ഏല്പ്പെരിച്ചുകകകാണണ  അടെരിയന്തരമേകായരി  ഇതണ

പൂര്തസ്പീകരരിക്കെണട്ടം. കചറുകരിടെ വര്യകാപകാരരികള്കണകായ നഷ്ടട്ടം കണക്കെകാക്കെകാകനകാ അതണ

പരരിഹരരിക്കെകാകനകാ   യകാകതകാരു  സട്ടംവരിധകാനവട്ടം  ഇതുവകര  സര്ക്കെകാര്

ഏര്കപ്പെടുതരിയരിടരില.  എന്തണ കചയ്യണകമേന്നറരിയകാകത അവര് പകചണ നരില്കകയകാണണ.

സട്ടംസ്കൃത  സര്വ്വകലകാശകാലയുള്കപ്പെകടെ  നരിരവധരി  വരിദേര്യകാഭര്യകാസ  സ്ഥകാപനങ്ങളരിലുട്ടം

കപകാതു  സ്ഥകാപനങ്ങളരിലുമുണകായ  നഷ്ടട്ടം  കണക്കെകാകന്നതരികനകാ   നഷ്ടപരരിഹകാരട്ടം

കകകാടുകന്നതരികനകാ  ഉള്ള  സട്ടംവരിധകാനട്ടം  ഇതുവകര  ഏര്കപ്പെടുതരിയരിടരില.

അടെരിയന്തരമേകായരി  സര്ക്കെകാര്  ഇതരില്  ഇടെകപടണ  അവരുകടെ  നഷ്ടട്ടം
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പരരിഹരരികന്നതരിനുകവണ  സട്ടംവരിധകാനട്ടം  ഒരുക്കെണട്ടം.  കപരരിയകാറരികന്റെ  തസ്പീരതള്ള

കകാലടെരിയരില്  ഒരു  ഫയര്കസഷന്  ഉണകായരിരുനകവങരില്  രക്ഷേകാപ്രവര്തനതരിനണ

എത്ര  സഹകായകരമേകാകയകന  എന്നണ  ആ  നകാടരികല  ജനങ്ങള്  ഇന്നണ

പറഞകകകാണരിരരികകയകാണണ.  ഇതണ  ഗസൗരവമേകായരി പരരിഗണരിക്കെണട്ടം.  കപരരിയകാറരില്

മേകാത്രമേല എലകാ നദേരികളുകടെയുട്ടം തസ്പീരതള്ള കപകാലസ്പീസണ കസഷനുകളുമേകായരി ബനകപ്പെടണ

ഫയര് സര്വ്വസ്പീസണ കസവനങ്ങള് ഏര്കപ്പെടുതന്നതരിനുട്ടം പ്രകതര്യകരിചണ കകാലടെരിയരില് ഒരു

ഫയര്കസഷന്  സ്ഥകാപരികന്നതരിനുമുള്ള  നടെപടെരിയുണകാകണട്ടം.  സകാധകാരണ

കര്ഷകകന്റെയുട്ടം  ക്ഷേസ്പീരകര്ഷകകന്റെയുട്ടം   ബകാട്ടംബു  കകകാര്പ്പെകറഷന്,   പ്ലകാകന്റെഷന്

കകകാര്പ്പെകറഷന്  കതകാഴരിലകാളരികളുകടെയുട്ടം  ജസ്പീവരിതട്ടം  തകാറുമേകാറകായരി  ആത്മഹതര്യയുകടെ

വക്കെരില്  നരില്കകയകാണണ.  പകണ  ദുര്ബല  ഇകപ്പെകാള്  ഗര്ഭരിണരി  എന്ന

അവസ്ഥയരിലകാണണ അവരുകടെ ജസ്പീവരിതങ്ങള്.  അവര്ക്കെണ നഷ്ടപരരിഹകാരട്ടം നല്കകാനുള്ള

അടെരിയന്തര നടെപടെരി സസ്വസ്പീകരരിക്കെണട്ടം. 

മേരി  .   കഡപല്യൂടരി സസ്പീക്കെര്: കയസണ.....കയസണ.

ശസ്പീ  .    കറകാജരി  .    എട്ടം  .    കജകാണ്:  അതുകപകാകല  കനടുമ്പകാകശ്ശേരരി  എയര്കപകാര്ട്ടുട്ടം

കചങല്കതകാടുമേകായരി  ബനകപ്പെടണ  ആലുവ  എട്ടം.എല്.എ.  ശസ്പീ.  അന്വര്  സകാദേതണ

ഉന്നയരിച  ആശങ  ഞകാനുട്ടം  ഇവരികടെ  പങ്കുവയകയകാണണ.  അടെരിയന്തരമേകായരി  ആ
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വരിഷയതരില്  പരരിഹകാരമുണകാക്കെണട്ടം.  ഏറ്റവട്ടം  പ്രധകാനകപ്പെടതണ,  എലകാട്ടം  നഷ്ടകപ്പെട

സകാധകാരണക്കെകാരകന്റെ  ജസ്പീവരിതമേകാണണ.  ഒരകായുസരികന്റെ  സമ്പകാദേര്യട്ടം  മുഴുവനുട്ടം  യകാകതകാരു

മുന്നറരിയരിപ്പുട്ടം  കൂടെകാകത  ഡകാമുകള്  തുറന്നണ  വരിടണ  ഒറ്റ  രകാത്രരികകകാണണ   നഷ്ടകപ്പെടവനണ

പതരിനകായരിരട്ടം രൂപ നഷ്ട പരരിഹകാരട്ടം നല്കുകമേന്നണ പറയുന്നതണ,  കകകാന്നതരിനുകശഷട്ടം

ഫസ്പീയകായരി  അടെരിയന്തരട്ടം  കചയകകകാടുക്കെകാകമേന്നണ  പറയുന്നതുകപകാകലയകാണണ.  ഇകപ്പെകാള്

ഇസൗ  സര്ക്കെകാര്   ആ  പതരിനകായരിരട്ടം  രൂപ  എങ്ങകന  കകകാടുക്കെകാതരിരരിക്കെകാട്ടം

എന്നതരികനകറരിച്ചുള്ള  മേകാര്ഗ്ഗനരിര്ദ്ദേശങ്ങള്  അകനസ്വഷരികകയുട്ടം  ഗകവഷണങ്ങള്

നടെതരികക്കെകാണരിരരികകയുമേകാണണ.  ഒരകായുസരികന്റെ  സമ്പകാദേര്യട്ടം   മുഴുവന്  നഷ്ടകപ്പെടവനണ

പതരിനകായരിരട്ടം  രൂപ  കകകാടുതകാല്   എന്തണ   കചയ്യകാനകാണണ.  ആ  തുക  ഇന്നണ,  ഇസൗ

നരിമേരിഷട്ടം  അകലങരില് നകാകളകയങരിലുട്ടം കകകാടുതതസ്പീര്ക്കെകാന്  ആവശര്യമേകായ നടെപടെരി

സര്ക്കെകാര്  സസ്വസ്പീകരരിക്കെണട്ടം.  അതുമേകാത്രമേല,   അവര്കണകായ  നഷ്ടട്ടം  പൂര്ണമേകായരി

കണക്കെകാക്കെരി  അതണ  എത്ര   രൂപയകാകണങരിലുട്ടം  ആ  തുക  പൂര്ണമേകായരി

കകകാടുതതസ്പീര്ക്കെകാനുള്ള നടെപടെരി സര്ക്കെകാരരികന്റെ ഭകാഗതനരിനണകായരികലങരില് കകരളട്ടം

വലരിയ  ദുരന്തതരികലയകാണണ  നടെനകപകാകുന്നതണ.   അതരികലയണ  കകരളതരികല

ജനങ്ങകള തള്ളരിവരിടെകാകത ഉണകായ നഷ്ടട്ടം കമേകാതട്ടം കകകാടുതതസ്പീര്ക്കെകാനുള്ള നടെപടെരി

സര്ക്കെകാര് സസ്വസ്പീകരരിക്കെണകമേന്നണ ഞകാന് ശക്തമേകായരി ആവശര്യകപ്പെടുകയകാണണ. 
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ശസ്പീ  .    കക  .    എന്  .    എ  .    ഖകാദേര്:  സര്,  നകാട്ടം  അഭരിമുഖസ്പീകരരിച  ഇസൗ ദുരന്തതരിനണ

ആരകാണണ  ഉതരവകാദേരി  എകന്നകാകക്കെ  പരരികശകാധരികന്ന  ഒരു  സന്ദര്ഭമേകാണരിതണ.

കപകാതുവകായരി    ഇതരട്ടം  ദുരന്തങ്ങള്ക്കെണ  നകാകമേലകാട്ടം  ഉതരവകാദേരികളകാകണന്നകാണണ

എനരിക്കെണ  കതകാനന്നതണ.  നമ്മുകടെ  സട്ടംസ്ഥകാനതള്ള  നദേരികളുട്ടം  തണസ്പീര്തടെങ്ങളുട്ടം

കുനകളുട്ടം  മേലകളുകമേകാകക്കെ  നശരിപ്പെരിചതരികന്റെ  ഉതരവകാദേരിതസ്വട്ടം  എത്രകയകാ

തലമുറകളകായരി   നമുകക്കെലകാവര്കമുള്ളതകാണണ.  പകക്ഷേ  അതരട്ടം

നകാശനഷ്ടങ്ങളുണകാകന്ന,  പ്രകൃതരികയ   തകര്കന്ന  നടെപടെരികള്കക്കെതരികര

മേരിണകാതരിരുന്നവര്കട്ടം അതരിനുതരവകാദേരിതസ്വമുണണ.  “The silence of good people

is  more  dangerous  than  the  violence  of  bad  people”എന്നണ  ആകരകാ

പറഞരിട്ടുണണ.  മേഹകാഭൂരരിപക്ഷേട്ടം വരുന്ന ആളുകള് ഇതരട്ടം നകാശനഷ്ടമുണകാകുകമ്പകാള്

നരിശബ്ദത  പകാലരികനകവന്നതണ  ആ  നകാശനഷ്ടട്ടം  വരുതരിയവകരക്കെകാള്

ആപത്കരമേകായ  നടെപടെരിയകാകണന്നണ  പറയകാതരിരരിക്കെകാന്  സകാധരിക്കെരില.  എകന്തലകാട്ടം

പുനരുദ്ധകാരണ  പ്രവര്തനങ്ങളുട്ടം  വരികസന  പ്രവര്തനങ്ങളുട്ടം  നടെതരിയകാലുട്ടം

ഇനവകര  കലകാകതണ  ഒരു  സര്ക്കെകാരുട്ടം  പുതരിയ  പുഴകയകാ  മേലകയകാ  കുകന്നകാ

നരിര്മ്മേരിചരിടരികലന്ന യകാഥകാര്തര്യട്ടം നകാട്ടം വരിസ്മരരിക്കെരുതണ.  അത്രയുട്ടം  ഇസൗ ദുരന്തതരിനണ

ഇടെയകാകന്നതരില് നമുകക്കെലകാമുള്ള പങണ ഉള്കക്കെകാണകകകാണണ തകന്ന കവണട്ടം ഇതരികന്റെ



Uncorrected/Not for Publication 
220

പുനരുദ്ധകാരണപ്രവര്തനതരിനുട്ടം  നവകകരള  സൃഷ്ടരികട്ടംകവണരിയുള്ള  നമ്മുകടെ

പ്രവര്തനങ്ങള് എന്നകാണണ ഇസൗ സന്ദര്ഭതരില് എനരിക്കെണ പറയകാനുള്ള പ്രധകാനകപ്പെട

കകാരര്യട്ടം.   ഇവരികടെ  മേറ്റണ  വരിശദേസ്പീകരണങ്ങളുട്ടം  അലങകാരവട്ടം  ഉപമേയുട്ടം  കചര്തണ  നടെന്ന

സട്ടംഭവവരികകാസങ്ങകളയുട്ടം  വര്ണരികന്നതരില്  വലരിയ   അര്തമേരില.  അതണ

ധകാരകാളമേകായരി  കകടതകായതരിനകാല്  ഞകാന്  അതരികനസട്ടംബനരികചകാനട്ടം  പറയുന്നരില.

പ്രളയട്ടം  ബകാധരിച  എലകാവര്കട്ടം  സഹകായങ്ങള്  നല്കരിയരിരരിക്കെണകമേനള്ളതകാണണ

എനരിക്കെണ  അഭര്യര്തരിക്കെകാനുള്ള ആദേര്യകത  കകാരര്യട്ടം.  രണകാമേതണ,  പതരിനകായരിരട്ടം  രൂപ

കകകാടുകന്നതണ,  വളകര വലരിയ സട്ടംഖര്യയകാകണന്നണ എനരിക്കെണ അഭരിപ്രകായമേരില. എങരിലുട്ടം

സകാധര്യതകള്ക്കെനുസരരിചണ  ഗവണ്കമേന്റെരിനണ  അതണ  വര്ദ്ധരിപ്പെരിക്കെകാന്

തസ്പീരുമേകാനരിക്കെകാവന്നതകാണണ.   ഏറ്റവട്ടം  ചുരുങ്ങരിയതണ,  നല്കകാകമേന്നണ  പറഞ

പതരിനകായരിരട്ടം  രൂപകയങരിലുട്ടം   തക്കെസമേയതണ   കകകാടുതതസ്പീര്ക്കെകാന് ആവശര്യമേകായ

നടെപടെരി സസ്വസ്പീകരരിക്കെണട്ടം.  വസ്പീടെണ  പൂര്ണമേകായരി തകര്ന്നവര്ക്കെണ  നകാലണ ലക്ഷേട്ടം രൂപയുട്ടം

ഭൂമേരി വകാങ്ങുന്നതരിനണ  6  ലക്ഷേട്ടം രൂപയുകമേന്നണ  തസ്പീരുമേകാനരിചരിട്ടുള്ളതണ സസ്വകാഗതകാര്ഹമേകായ

കകാരര്യമേകാകണങരിലുട്ടം  അതുട്ടം   ആവശര്യതരിനണ  തരികയരികലന്നണ  എലകാവര്കമേറരിയകാട്ടം.

ഗവണ്കമേന്റെരികന്റെ സമ്പതട്ടം വരുമേകാനവട്ടം ഫണരികന്റെ ബലവട്ടം അനുസരരിചണ  ആ തുക

വര്ദ്ധരിപ്പെരികന്നതണ  നന്നകായരിരരികട്ടം.  അതരികനക്കെകാളുപരരി   ഇസൗ  നടെപടെരികള്
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സമേയബനരിതമേകായരി  നടെപ്പെരിലകാകക  എന്നതകാണണ  പ്രധകാനകപ്പെട  കകാരര്യട്ടം.

വസ്പീട്ടുപകരണങ്ങള്  നഷ്ടമേകായതരിനുട്ടം  ഉപകയകാഗര്യശൂനര്യമേകായതരിനുട്ടം  നഷ്ടപരരിഹകാരട്ടം

നല്കുന്നതരിനണ   പദ്ധതരികളുള്ളതകായരി  എനരിക്കെണ  അറരിവരില.   വസ്പീട്ടുപകരണങ്ങള്

നഷ്ടമേകായകാല്  തരിരരിചണ  വസ്പീടരികലതവര്ക്കെണ  അവരികടെ  തകാമേസരിക്കെകാന്   ആവശര്യമേകായ

ഉപകരണങ്ങള്  ഇലകാത  സകാഹചരര്യമുണകാകുട്ടം.  അതരിനണ  നഷ്ടപരരിഹകാരട്ടം

നല്കുന്നതരിനുട്ടം,   കടെകകമ്പകാളങ്ങള്കട്ടം  ചരക്കെണ  നഷ്ടങ്ങള്കട്ടം  നഷ്ടപരരിഹകാരട്ടം

തസ്പീരുമേകാനരിചരിടരില.  ഇന്ഷസ്വറന്സുള്ളവര്ക്കെണ അതണ ലഭരികട്ടം,  അലകാതവര്ക്കെണ കചറരിയ

കചവടെക്കെകാരകാകണങരിലുട്ടം    എകന്തങരിലുട്ടം സഹകായട്ടം നല്കകാന് സകാധരികകമേകാകയന്നണ

ആകലകാചരികന്നതണ  നലതകാണണ.  കകാര്ഷരിക നഷ്ടട്ടം കകരളതരികനറ്റ ഏറ്റവട്ടം   വലരിയ

അടെരിയകാണണ.  കൃഷരിക്കെകാരുകടെ കകാര്ഷരിക വകായ എഴുതരിതള്ളുന്നതുകപകാകല കകാര്ഷരിക

നഷ്ടപരരിഹകാരട്ടം  വര്ദ്ധരിപ്പെരികകയുട്ടം   അതണ  കൃതര്യമേകായരി  കകകാടുകകയുട്ടം  കവണട്ടം.

സകാധകാരണ  കൃഷരിക്കെകാര്കണകാകുന്ന  നഷ്ടട്ടം  ഗസൗരവമേകായരി  ആരുട്ടം  എടുക്കെകാറരില.

ഇടെരിഞ  പുഴകയകാരങ്ങളരില്  സട്ടംരക്ഷേണ  ഭരിതരി  കകട്ടുകയുട്ടം  തകര്ന്ന  എലകാ

കറകാഡുകളുട്ടം  അടെരിയന്തരമേകായരി  നന്നകാകകയുട്ടം  കചയ്യുന്നതരിനണ  സമേയബനരിതമേകായരി

നടെപടെരി  സസ്വസ്പീകരരിക്കെണട്ടം.  റവനല്യൂ  ഉകദേര്യകാഗസ്ഥരകാണണ  കണകക്കെടുപ്പെണ  നടെതന്നതണ.

കണകക്കെടുപ്പുകവളയരില്  അതകാതണ  പഞകായതരികല  വകാര്ഡണ  കമേമ്പര്മേകാകരകൂകടെ
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കകകാണകപകാകണകമേന്നകാണണ  എകന്റെ   നരിര്കദ്ദേശട്ടം.  ആ  വകാര്ഡണ  കമേമ്പര്മേകാര്ക്കെണ

കണകക്കെടുപ്പെണ  സമേയതണ  റവനല്യൂ  ഉകദേര്യകാഗസ്ഥകര  സഹകായരിക്കെകാന്  സകാധരികട്ടം.

കുടെരികവള്ള  സട്ടംരക്ഷേണതരിനുള്ള  നടെപടെരി  സസ്വസ്പീകരരിക്കെണട്ടം.  പരരിസ്ഥരിതരികലകാല

പ്രകദേശങ്ങളരിലുള്ള   കകയ്യറ്റങ്ങള്  പൂര്ണമേകായരി  ഒഴരിപ്പെരിക്കെണട്ടം.  കനരകത  മേകാധവണ

ഗകാഡ്ഗരില് കമ്മേസ്പീഷന്  റരികപ്പെകാര്ടണ  നടെപ്പെരിലകാകന്നതരികനതരികര  സഭ  ഏകകണ്ഠമേകായരി

പ്രകമേയട്ടം  പകാസകാക്കെരിയരിട്ടുള്ളതകാണണ.  പകക്ഷേ മേകാധവണ ഗകാഡ്ഗരില് കമ്മേസ്പീഷന് റരികപ്പെകാര്ടണ

നടെപ്പെരിലകാകന്നതരികനപ്പെറ്റരി  പുനരകാകലകാചന നടെതണകമേന്നകാണണ എകന്റെ വരിനസ്പീതമേകായ

അഭരിപ്രകായട്ടം.  കകാര്ഷരികവൃതരിക്കെണ ഗുണകരമേകായ ചരിലതണ ഇസൗ കവള്ളകപ്പെകാക്കെതരിലൂകടെ

സട്ടംഭവരിചരിട്ടുണണ.  എക്കെല് മേണണ  നരികക്ഷേപരിക്കെകപ്പെടരിട്ടുണണ.  അതണ പ്രകയകാജനകപ്പെടുതരി

കജവകൃഷരി വര്യകാപകമേകാക്കെകാനുള്ള നടെപടെരി സസ്വസ്പീകരരിക്കെണട്ടം. ഡരിസകാസര് മേകാകനജ ണകമേന്റെണ

സട്ടംബനരിച  ചടങ്ങള്  വളകര  പഴയതകാണണ.  അതണ  പരരിഷ്കരരിചണ  ഇന്നകത

കകാലകാവസ്ഥയണ  അനുകയകാജര്യമേകായ  രസ്പീതരിയരില്  മേകാറ്റട്ടം  വരുതണട്ടം.  ഫയര്  ആന്റെണ

കറസല്യൂവരികന  സട്ടംബനരിചണ  പലരുട്ടം  പറഞ.  ഫയര്  ആന്റെണ  കറസല്യൂവരിനണ  പലതുട്ടം

കചയ്യകാന് സകാധരികട്ടം. എലകാ മേണ്ഡലതരിലുട്ടം ഒരു ഫയര് കസഷന് എനപറയുകമ്പകാഴുട്ടം

ഞങ്ങളുകടെ ജരിലയരില് ഏഴണ  ഫയര് കസഷന് മേകാത്രകമേയുള അതുമേകാത്രമേല,  അവര്ക്കെണ

ആവശര്യമേകായ  ഉപകരണങ്ങള്  എവരികടെയുമേരില.   അതരിനണ  ജട്ടംഗ്പകാങ്ങരി  കമ്മേസ്പീഷന്
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റരികപ്പെകാര്ടണ  നടെപ്പെരിലകാക്കെണട്ടം.    റരിവര്  മേകാകനജണ കമേന്റെണ  ഫണണ  അതകാതണ  ജരിലകളരില്

പരരിപൂര്ണമേകായരി പ്രകയകാജനകപ്പെടുകതണതണ ആവശര്യമേകാണണ. നമ്മുകടെ ജരിലയരികലകാനട്ടം

റരിവര്  മേകാകനജണ കമേന്റെണ  ഫണണ  ഫലപ്രദേമേകായരി  പ്രകയകാജനകപ്പെടുതരിയരിടരികലന്ന  ഒരു

വരിമേര്ശനമുണണ.  മേലപ്പുറട്ടം  ജരിലയരികല  പ്രധകാനകപ്പെട  നദേരികളകായ  ചകാലരിയകാര്പ്പുഴയുട്ടം

കടെലുണരിപ്പുഴയുട്ടം  ഭകാരതപ്പുഴയുട്ടം   കരകവരികഞകാഴുകരിയരിട്ടുണണ.  അതണ  എലകാ

തസ്പീരങ്ങകളയുട്ടം  നഗരങ്ങകളയുട്ടം എകന്റെ മേണ്ഡലമേകായ കവങ്ങര ഉള്കപ്പെകടെയുള്ള എലകാ

സ്ഥലങ്ങളരിലുട്ടം ബകാധരിചരിട്ടുണണ. 30,000 കപകര കറസല്യൂ കചയരിട്ടുണണ. കര്യകാമ്പുകളരിലകായരി

33,000 ആളുകള് വകരയുണകായ സമേയമുണകായരിട്ടുണണ.  

മേരി  .    കഡപല്യൂടരി  സസ്പീക്കെര്:  പ്ലസ്പീസണ....കണ്ക്ലൂഡണ..........  അങ്ങണ  ഒരു  മേരിനരിറ്റണ

കൂടുതകലടുത. 

ശസ്പീ  .    കക  .    എന്  .    എ  .    ഖകാദേര്:  എലകാവരുട്ടം  കൂടുതല്  സമേയകമേടുത.  ഞകാന്

അനകാവശര്യമേകായരി  ഒനട്ടം  പറയുന്നരില.  മേലപ്പുറട്ടം  ജരിലയരില്  അധരികട്ടം  സ്ഥലതട്ടം

ഗുരുതരമേകായ   അവസ്ഥയുണകായരി.   116  വരികലജുകകളയകാണണ  പ്രളയട്ടം  ബകാധരിചതണ.

പഞകായതരികന്റെ കവബ്കകസറ്റരില് 20.08.2018-നണ അപണ കലകാഡണ കചയരിട്ടുള്ളതണ അഞണ

പഞകായതകകളമേകാത്രകമേ  പ്രളയട്ടം  ബകാധരിചരിട്ടുളകവന്നകാണണ.   അതണ  കതറ്റകായ

വരിവരമേകാണണ.   പഞകായതണ  ഉകദേര്യകാഗസ്ഥരകാണണ  ആ  വരിവരട്ടം  അപണ കലകാഡണ
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കചയകതങരില്  അവര്കക്കെതരികര നടെപടെരികയടുക്കെണട്ടം.  ആദേര്യട്ടം തരിരൂര്,  തരിരൂരങ്ങകാടെരി

തകാലൂക്കെണ ഉള്കപ്പെടരിരുന്നരില,  പരിന്നസ്പീടെകാണണ  ഇസൗ തകാലൂകകള് കൂടെരി  ഉള്കപ്പെടുതരിയതണ.

കസപ്റ്റട്ടംബര്  15-ാം  തസ്പീയതരിക  മുമ്പണ  കണകക്കെടുപ്പെണ  പൂര്തരിയകാക്കെണകമേനട്ടം

എസരികമേറ്റണ  തയ്യകാറകാക്കെണകമേനട്ടം  വസ്പീടെണ  നന്നകാക്കെണകമേനകമേകാകക്കെ  പറഞരിട്ടുണണ.

ബഹുമേകാനകപ്പെട സസ്പീക്കെര് പ്രതരിനരിധകാനട്ടം കചയ്യുന്ന കപകാന്നകാനരി ഉള്കപ്പെകടെ കപരുമ്പടെപ്പെണ,

മേങടെ,  കപരരിന്തല്മേണ  തുടെങ്ങരിയ  കബകാകകളരികല  എസരികമേറ്റണ  തയ്യകാറകാക്കെകാന്

സഹകായട്ടം  കചകയ്യണ   24  എ.ഇ.-മേകാകരയുട്ടം  31  ഓവര്സരിയര്മേകാകരയുട്ടം  സ്ഥലട്ടം

മേകാറ്റരിയരിരരികകയകാണണ.   ഇനരി  അവരികടെ  ആരകാണണ  കണകക്കെടുകന്നതണ.  അവകര മേറ്റണ

ജരിലകളരികലയണ  അയച്ചു.  ഇസൗ  മേകാസട്ടം  28-ാം  തസ്പീയതരി  എല്.എസണ.ജരി.ഡരി.  -യരികല

ചസ്പീഫണ എഞരിനസ്പീയറുകടെ ഓഡര് പ്രകകാരട്ടം 55 കപകര സ്ഥലട്ടം മേകാറ്റരിയരിട്ടുണണ. സ്ഥലട്ടംമേകാറ്റട്ടം

റദ്ദേകാക്കെരി,  അവകര  തരിരരിചണ  കകകാണവരകാനുള്ള  നടെപടെരി  സസ്വസ്പീകരരിക്കെണട്ടം.  15-ാം

തസ്പീയതരികള്ളരില്  ഇവരികടെ  ആരകാണണ  കണകക്കെടുകന്നതണ.  നവകകരള  സൃഷ്ടരികയ

സട്ടംബനരിചണ ഒരു കപ്രകാജക്ടണ തയ്യകാറകാക്കെകാന് കപകാകുകയകാണണ. 

മേരി  .    കഡപല്യൂടരി സസ്പീക്കെര്: പ്ലസ്പീസണ....അങ്ങണ  മൂന്നണ മേരിനരിറ്റണ അധരികട്ടം എടുത. പ്ലസ്പീസണ

കണ്ക്ലൂഡണ....

ശസ്പീ  .    കക  .    എന്  .    എ  .    ഖകാദേര്:  ഞകാന്  നല  കകാരര്യങ്ങള്  മേകാത്രകമേ
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സട്ടംസകാരരികനള. നവകകരള സൃഷ്ടരിക്കെകായരി ഒരു കപ്രകാജക്ടണ തയ്യകാറകാക്കെണട്ടം. അതരില്

വരിദേഗ്ദ്ധനകാകരയുട്ടം ജനപ്രതരിനരിധരികകളയുട്ടം ഉള്കപ്പെടുതണട്ടം.  ആ കപ്രകാജക്ടണ  ഒരരിക്കെല്

കൂടെരി ചര്ച കചകയ്യണരിവരുകമേന്നകാണണ എനരിക്കെണ കതകാനന്നതണ. ഇതുതകന്നയകാണണ  ശസ്പീ.

ഒ. എന്. വരി. കുറുപ്പെണ ആദേര്യകമേ പറഞവചതണ,

" ഇനരിയുട്ടം മേരരിക്കെകാത ഭൂമേരി!

നരിന്നകാസന്നമൃതരിയരില് നരിനക്കെകാത്മശകാന്തരി!

മൃതരിയുകടെ കറുതവരിഷപുഷട്ടം വരിടെര്ന്നതരിന് 

നരിഴലരില് നസ്പീ നകാകള മേരവരികക്കെ,  

ഉയരിരറ്റ നരിന്മുഖതശ്രുബരിന്ദുക്കെളകാല് 

ഉദേകട്ടം പകര്ന വരിലപരിക്കെകാന് 

ഇവരികടെയവകശഷരിക്കെയരിലകാരുമേസ്പീ ഞകാനുട്ടം!

ഇതുനരിനക്കെകായണ ഞകാന് കുറരിചരിടുന;”

ശസ്പീ  .    ആന്റെണരി  കജകാണ്:  ബഹുമേകാനകപ്പെട  സസ്പീക്കെര്  സര്,  നമ്മുകടെ  നകാടെണ  ഒരു

മേഹകാദുരന്തകതയകാണണ  സമേസ്പീപനകാളുകളരില്   അഭരിമുഖസ്പീകരരിചതണ.   ഈകയകാരു

അസകാധകാരണ  സകാഹചരര്യതരില്  ഈ  പ്രശ്നങ്ങകളലകാട്ടം  ചര്ച  കചയ്യുന്നതരിനുകവണരി

ഒരു  പ്രകതര്യക  നരിയമേസഭകാ  സകമ്മേളനട്ടം  വരിളരിച്ചുകചര്ത   സര്ക്കെകാരരികനയുട്ടം
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ബഹുമേകാനകപ്പെട സസ്പീക്കെകറയുട്ടം ഈയവസരതരില് പ്രകതര്യകട്ടം അഭരിനന്ദരികകയകാണണ. 

കകരളപ്പെരിറവരികകശഷട്ടം  ഒരു  സര്ക്കെകാരരിനുട്ടം  ഒരു  മുഖര്യമേനരികട്ടം

അഭരിമുഖസ്പീകരരികക്കെണരിവന്നരിടരിലകാത  അസകാധകാരണ  സകാഹചരര്യകതയകാണണ

കകരളതരികന്റെ മുഖര്യമേനരിയുട്ടം  കകരളകാ  ഗവണ്കമേനട്ടം   വളകര  ആര്ജവകതകാടുകൂടെരി

കകരളതരികല  ജനങ്ങകളകയലകാട്ടം  ഒകതകാരുമേയകായരി  കകകാണവന്നണ   ആ

പ്രശ്നങ്ങകളകയലകാട്ടം  നമുക്കെണ  നലനരിലയരില്  കകകകകാരര്യട്ടം  കചയ്യകാന്  കഴരിഞരിട്ടുള്ളതണ.

ഏതകാണണ  10  ജരിലകളരില്  പ്രളയകക്കെടുതരി  പൂര്ണമേകായരി   അനുഭവകപ്പെടരിട്ടുണണ.

സസ്വകാഭകാവരികമേകായുട്ടം  എറണകാകുളട്ടം ജരിലയരിലുട്ടം അതരികന്റെതകായ ഒടനവധരി  ബുദ്ധരിമുട്ടുകള്

ഉണകായരിട്ടുണണ.    അതരികന്റെ  വരിശദേകാട്ടംശങ്ങകളകാകക്കെ  മേറ്റണ  അട്ടംഗങ്ങള്  ഇവരികടെ

സൂചരിപ്പെരിചരിട്ടുണണ.  ഞകാന്  അതരികലയണ  കടെകന്നരില.   എകന്റെ  മേണ്ഡലമേകായ

കകകാതമേട്ടംഗലതട്ടം   പ്രളയകക്കെടുതരിയുമേകായരി  ബനകപ്പെടണ  ഒടനവധരി  ബുദ്ധരിമുട്ടുകള്

ഉണകായരിട്ടുണണ.  പ്രകതര്യകരിചണ,  കപരരിയകാര് കടെനകപകാകുന്ന കമേഖല എനള്ള നരിലയരില്

തകന്ന   പ്രളയകക്കെടുതരിയുമേകായരി  ബനകപ്പെട്ടുണകാകുന്ന  പ്രശ്നങ്ങള്   വളകര

സമേയബനരിതമേകായരി  സര്ക്കെകാര് വകുപ്പുകകളകയലകാട്ടം കൂടരികയകാജരിപ്പെരിച്ചുകകകാണണ  ഒരു

ജനകസ്പീയ  പങകാളരിതകതകാടുകൂടെരി,  ഒരപകടെവമേരിലകാകത  കകകകകാരര്യട്ടം  കചയ്യുന്ന

കകാരര്യതരില്  നല  നരിലയരില്   ഇടെകപടെകാന്  കഴരിഞകവനള്ളതണ   ഞകാന്
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ഈയവസരതരില്  പ്രകതര്യകട്ടം  സൂചരിപ്പെരികകയകാണണ.   ഈ  ദുരന്തവമേകായരി

ബനകപ്പെട്ടുകകകാണണ   ഒടനവധരി  സഹകായ പദ്ധതരികള് സര്ക്കെകാര് പ്രഖര്യകാപരിചരിട്ടുണണ.

വസ്പീടുകള്  നഷ്ടകപ്പെട  ആളുകകളയകാണണ  എകന്റെ  മേണ്ഡലതരില്  ഏറ്റവട്ടം  കൂടുതലകായരി

കണവരുന്നതണ.    വസ്പീടെണ  പൂര്ണമേകായരി നഷ്ടകപ്പെടവരുട്ടം  വകാസകയകാഗര്യമേലകാതവയകായരി

മേകാറരിയവയുമുണണ.   ഡകാമുകളുകടെ കര്യകാചണകമേന്റെണ ഏരരിയയരിലുട്ടം കറകാഡണ പുറകമ്പകാക്കെരിലുമേകായരി

പടയമേരിലകാത  ഭൂമേരികളരില്    ഉണകായരിരുന്ന  വസ്പീടുകള്  പൂര്ണമേകായുട്ടം  തകര്ന്നരിട്ടുണണ.

അവര്കകൂടെരി  സര്ക്കെകാരരികന്റെ  സഹകായട്ടം  ലഭര്യമേകാകുന്ന  തരതരിലുള്ള   ഒരരിളവണ

അക്കെകാരര്യതരില്  ഉണകാകണകമേന്നകാണണ  ആമുഖമേകായരി  എനരിക്കെണ  സൂചരിപ്പെരിക്കെകാനുള്ളതണ.

അകതകാകടെകാപ്പെട്ടം  തകന്ന  നരിരവധരി  ആദേരിവകാസരി  ഊരുകളുള്ള  ഒരു   മേണ്ഡലമേകാണണ

കകകാതമേട്ടംഗലട്ടം.   ആദേരിവകാസരി സമൂഹതരിനണ നരിരവധരി ദേരിവസങ്ങളരില് ഉള്ക്കെകാടുകളരില്

ഒറ്റകപ്പെട്ടുകപകാകകണ  ഒരവസ്ഥയുണകായരിരുന.   അവര്കകവണ  ഭക്ഷേര്യധകാനര്യങ്ങള്

ഉള്കപ്പെകടെ   വകുപ്പുമേകായരി  സഹകരരിച്ചുകകകാണണ   എതരിച്ചുകകകാടുക്കെകാന്  നമുക്കെണ

സകാധരിചരിട്ടുണണ.   അവര്  കഴരിയുന്ന  കുടെരിലുകളുട്ടം  വസ്പീടുകളുട്ടം   ശക്തമേകായ

കകാലവര്ഷകക്കെടുതരി  മുകഖന   പൂര്ണമേകായരി  നശരികന്ന  നരിലയരികലക്കെണ  കകാരര്യങ്ങള്

മുകന്നകാട്ടുവന്നരിട്ടുണണ.  അതരട്ടം  കകാരര്യങ്ങള്  കൂടെരി  ഗവണ്കമേന്റെണ  സജസ്പീവമേകായരി

പരരിഗണരികകമേന്നണ തകന്നയകാണണ  ഞകാന് പ്രതസ്പീക്ഷേരികന്നതണ.  നമ്മേള് കണ ഒരു മേഹകാ
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പ്രളയട്ടം,  പ്രകതര്യകരിചണ  കകരളട്ടം   കപകാലുള്ള  ഒരു  സട്ടംസ്ഥകാനതണ  ഒരു  സട്ടംസ്ഥകാന

ഗവണ്കമേന്റെരിനണ  മേകാത്രട്ടം  കകകകകാരര്യട്ടം  കചയ്യകാന്  കഴരിയുന്നതരിനപ്പുറതകാണണ

കകരളതരിലുണകായരിട്ടുള്ള  ഈ  ദുരന്തട്ടം.   അതുകകകാണണ   തകന്ന  തസ്പീര്ചയകായുട്ടം

കകന്ദ്രഗവണ്കമേന്റെരികന്റെ   വലരിയ  കതകാതരിലുള്ള  സഹകായട്ടം   കകരളതരിനണ

ഈയവസരതരില്  ലഭരികക്കെണതുണണ.  ഇവരികടെ  വരിഭവങ്ങളുകടെ  പങ്കുവയലരില്

വര്യക്തമേകായ വര്യവസ്ഥയുള്ള ഒരു ഭരണ സട്ടംവരിധകാനമേകാണണ കഫഡറല് ജനകാധരിപതര്യട്ടം.

സട്ടംസ്ഥകാനങ്ങള്  വസ്പീണുകപകായകാല്  ആ  സട്ടംസ്ഥകാനങ്ങകള  സഹകായരിക്കെകാന്

മുകന്നകാട്ടുവകരണതണ  കകന്ദ്രഗവണ്കമേന്റെകാണണ.   സമേസ്പീപദേരിവസങ്ങളരില്  ബഹുമേകാനകപ്പെട

പ്രധകാനമേനരി   അകദ്ദേഹതരികന്റെ  കറഡരികയകാ  പ്രഭകാഷണട്ടം  ഉള്കപ്പെകടെയുള്ള

സകന്ദശങ്ങളരില്  രകാജര്യട്ടം ഒന്നകായരി കകരളതരികനകാപ്പെമുണണ എന്നകാണണ പറഞരിട്ടുള്ളതണ.

അതരില്  ആത്മകാര്തതയുകണങരില്  വര്യവസ്ഥകളരില്  ഇളവണ  നല്കരികക്കെകാണണ

കകരളകത  നന്നകായരി  സഹകായരികന്നതരിനുകവണരി   കകന്ദ്രഗവണ്കമേന്റെണ

ഇടെകപടെണകമേന്നകാണണ  എനരിക്കെണ  ഈയവസരതരില്   അഭര്യര്തരിക്കെകാനുള്ളതണ.

യഥകാര്തതരില്  കകരളതരികല  ഈ  ദുരന്തകത  ഒരു  കദേശസ്പീയ  ദുരന്തമേകായരി

പ്രഖര്യകാപരികക്കെണതകാണണ.  2005-കല  കദേശസ്പീയ  ദുരന്തനരിവകാരണ  നരിയമേതരില്

അതരകമേകാരു പ്രഖര്യകാപനട്ടം നടെതന്നതരിനുള്ള വകുപ്പെരികലന്നകാണണ  കകന്ദ്രഗവണ്കമേന്റെണ
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പറയുന്നതണ.  എന്നകാല്  കമേകാദേരി  സര്ക്കെകാര്  തകന്ന  2014  കസപ്റ്റട്ടംബറരില്  ജമ്മു-

കകാശ്മസ്പീരരിലുണകായ കവള്ളകപ്പെകാക്കെകത  കദേശസ്പീയ ദുരന്തമേകായരി പ്രഖര്യകാപരിചരിട്ടുണണ.   ആ

നരിലയരിലുള്ള  എലകാ  ആനുകൂലര്യങ്ങളുട്ടം  കരിട്ടുന്നതരിനുകവണരിയുള്ള   അര്ഹത

കകരളതരിനുണണ.   ആ  നരിലയരിലുള്ള  ഒരു  സമേസ്പീപനട്ടം   കകന്ദ്രഗവണ്കമേന്റെണ

സസ്വസ്പീകരരിക്കെണകമേന്നകാണണ  എനരിക്കെണ  ഈയവസരതരില്  സൂചരിപ്പെരിക്കെകാനുള്ളതണ.

അകതകാകടെകാപ്പെട്ടം തകന്ന ഇതരകമേകാരു കകാലഘടതരില് ധകാരകാളട്ടം വരികദേശസഹകായങ്ങള്

ഉള്കപ്പെകടെ    വകാഗകാനട്ടം കചയകകകാണണ ആളുകള് വരുനണണ.  അതരട്ടം സഹകായങ്ങള്

ഉള്കപ്പെകടെ  കകരളതരിനണ  ലഭര്യമേകാകന്ന  തരതരികലക്കെണ   കകന്ദ്രഗവണ്കമേന്റെണ

അനുകൂലമേകായ നരിലപകാടെണ സസ്വസ്പീകരരിക്കെണകമേന്നകാണണ എനരിക്കെണ പറയകാനുള്ളതണ.  2001-ല്

ഗുജറകാതരില്  ഭൂകമ്പമുണകായ സമേയതണ ഏതകാണണ  150-ഓളട്ടം രകാജര്യങ്ങളരില് നരിനട്ടം

സകാകങതരികവട്ടം സകാമ്പതരികവമേകായ  വരികദേശസഹകായമേകാണണ അന്നകത എന്.ഡരി.എ.

ഗവണ്കമേന്റെണ  സസ്വസ്പീകരരിചരിട്ടുള്ളതണ.   കകരളതരികന്റെ കകാരര്യട്ടം വരുകമ്പകാള് രണകാമേകതകാരു

സമേസ്പീപനട്ടം കകന്ദ്രഗവണ്കമേന്റെണ  സസ്വസ്പീകരരിക്കെരുതണ എനള്ളതകാണണ ഈയവസരതരില്

എനരിക്കെണ  അഭര്യര്തരിക്കെകാനുള്ളതണ.    മുന്കകാലങ്ങളരികലകാകക്കെ  വസ്പീടുകള്  വരിടണ

കര്യകാമ്പുകളരികലക്കെണ  കപകാകകണ  അവസ്ഥ  ജനങ്ങള്ക്കെണ  വരുകമ്പകാള്

ജനപ്രതരിനരിധരികളകായ   നമ്മേകളകാകക്കെ  കര്യകാമ്പുകളരികലക്കെണ  കടെനകചല്ലുകമ്പകാള്
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ആളുകള് വലരിയ കദേഷര്യകതകാകടെ  അകലങരില് വലരിയ ആശങകയകാടുകൂടെരിയകാണണ അവര്

പ്രതരികരരിചരിരുന്നകതങരില്  ഇന്നണ  കകരളതരികല  കര്യകാമ്പുകളരില്  ജനപ്രതരിനരിധരികള്

കടെനകചല്ലുകമ്പകാള്  വലരിയ  സകന്തകാഷകതകാകടെയുട്ടം  പ്രതസ്പീക്ഷേകയകാകടെയുട്ടം  കൂടെരി

കകരളതരികല  ഗവണ്കമേന്റെണ  തങ്ങള്കക്കെകാപ്പെമുണണ  എനള്ള  നരിലയരില്

ആത്മവരിശസ്വകാസകതകാടുകൂടെരി തകന്നയകാണണ ഈ കര്യകാമ്പുകളരില്  കഴരിഞരിട്ടുള്ളവകരലകാട്ടം

പ്രതരികരരിചരിട്ടുള്ളതണ.   അവര്കകവണരി  എലകാ  സസൗകരര്യങ്ങളുട്ടം  ഗവണ്കമേന്റെണ

കചയകകകാടുതരിട്ടുണണ.  തുടെര്ചയകായ സഹകായങ്ങള് പ്രഖര്യകാപരിചരിട്ടുണണ.   നമുക്കെറരിയകാട്ടം

കകാര്ഷരിക  കമേഖലയരില്  വലരിയ  നഷ്ടങ്ങള്  വന്നരിട്ടുണണ.   കകാര്ഷരിക  കമേഖലയുമേകായരി

ബനകപ്പെട്ടുകകകാണള്ള  സഹകായങ്ങള്  ഗവണ്കമേന്റെണ  പ്രഖര്യകാപരിചരിട്ടുണണ.    കറകാഡണ

ഉള്കപ്പെകടെയുള്ള അടെരിസ്ഥകാനസസൗകരര്യങ്ങള്ക്കെണ വലരിയ കതകാതരില് തകര്ച വന്നരിട്ടുണണ.

അകതലകാട്ടം   പുനര്നരിര്മ്മേരിക്കെണട്ടം.   അകതലകാട്ടം  പുനര്നരിര്മ്മേരിക്കെണകമേങരില്

രകാഷ്ട്രസ്പീയതരിനതസ്പീതമേകായ ഒരു വലരിയ കൂടകായ്മ നമ്മുകടെ നകാടരില് രൂപകപ്പെടുകതണതുണണ.

സമേസ്പീപ  ദേരിവസങ്ങളരില്   ബഹുമേകാനകപ്പെട  പ്രതരിപക്ഷേ  കനതകാവരികനകപ്പെകാകല

ഉതരവകാദേരിതസ്വകപ്പെടയകാളുകളുകടെ  ചരില  നരിരുതരവകാദേപരമേകായ  പ്രസ്തകാവനകള്

മേകാധര്യങ്ങളരിലൂകടെ  ശദ്ധരികകയുണകായരി.   അകദ്ദേഹട്ടം  പറഞതണ,   1924-ല് നടെന്നതണ

പ്രകൃതരി ദുരന്തമേകാണണ.  എന്നകാല് 2018-ല് നടെന്നതണ ഒരു ഭരണകൂടെ സൃഷ്ടരിയകാണണ എന്ന
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രസ്പീതരിയരില്   ജനങ്ങകള  കതറ്റരിദ്ധരരിപ്പെരികന്ന  നരിലപകാടെണ  സസ്വസ്പീകരരികന്നതരില്  നരിന്നണ

പ്രതരിപക്ഷേ  കനതകാവണ   മേകാറരി  ചരിന്തരിക്കെണകമേന്നകാണണ  എനരിക്കെണ  ഈയവസരതരില്

സൂചരിപ്പെരിക്കെകാനുള്ളതണ.  ഇവരികടെ മേകറ്റകാരു കകാരര്യട്ടം സൂചരിപ്പെരിച്ചു,  ഡകാമുകളരിലകാത പുഴകള്,

ഡകാമുകള്  ഇലകാത  എത്ര  പുഴകളകാണണ  കകരളതരില്  കരകവരികഞകാഴുകരിയതണ;

ഡകാമുകളരിലകാത മേലപ്പുറട്ടം ജരിലയരില്  47 കപര്ക്കെകാണണ ജസ്പീവന് നഷ്ടകപ്പെടതണ; ആളുകകള

കതറ്റരിദ്ധരരിപ്പെരികന്ന  തരതരിലുള്ള  നരിലപകാടുകള്  ഉതരവകാദേരിതസ്വകപ്പെടയകാളുകള്

സസ്വസ്പീകരരിക്കെരുതണ.  മുഖര്യമേനരിയുകടെ  ദുരരിതകാശസ്വകാസ  നരിധരിയരികലക്കെണ  കകകാച്ചു  കുടരികള്

കകാശുകുടുക്കെ കപകാടരിചണ  കകാശണ  കകകാടുകന.  വകയകാവൃദ്ധര് അവരുകടെ വകാര്ദ്ധകര്യകകാല

കപന്ഷന്    ഉള്കപ്പെകടെ  നല്കരികക്കെകാണണ  സഹകായരിക്കെകാന്  മുകന്നകാട്ടുവരുകമ്പകാള്

അകയ്യകാ,  അതണ  കകകാടുക്കെരുതണ  എനപറഞകകകാണണ   ഉതരവകാദേരിതസ്വകപ്പെടയകാളുകള്

ഒരു  സമേസ്പീപനട്ടം   സസ്വസ്പീകരരികനകണങരില്  ആ  സമേസ്പീപനട്ടം  തരിരുതരികക്കെകാണണ,

എലകാവരുട്ടം  ഒതകചര്നനരിനകകകാണണ  നകാടെരികന്റെ   പ്രകതര്യക  സകാഹചരര്യകത

അതരിജസ്പീവരികന്നതരിനുകവണരിയുള്ള  ശക്തമേകായ  നരിലപകാടെണ  സസ്വസ്പീകരരിക്കെണകമേന്നകാണണ

എനരിക്കെണ  ഈയവസരതരില് അഭര്യര്തരിക്കെകാനുള്ളതണ.   കകരളതരികല ദുരരിതകാശസ്വകാസ

കര്യകാമ്പുകള്  സരി.പരി.കഎ.(എട്ടം.)  പരിടെരികചടുതകവനള്ള  ആകരകാപണങ്ങള്  ഇവരികടെ

ചരിലയകാളുകള്  സൂചരിപ്പെരികകയുണകായരി.  എന്തകാണണ  യഥകാര്തതരില്  സട്ടംഭവരിചതണ;
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കകരളതരികല  ദുരരിതകാശസ്വകാസ  കര്യകാമ്പുകളരില്  ഇടെകപടരിട്ടുണണ.  അവരിടെകത  ആളുകകള

മേകാറ്റരിതകാമേസരിപ്പെരികക്കെണരി  വരുകമ്പകാള്  ആ  ഘടട്ടം  മുതല്   അവകരകാകടെകാപ്പെട്ടം

നരിനകകകാണണ,  റവനല്യൂ വകുപ്പെണ ഉള്കപ്പെകടെയുള്ള ഉകദേര്യകാഗസ്ഥകരകാകടെകാപ്പെട്ടം നരിനകകകാണണ

കര്യകാമ്പരില്  നരിനട്ടം  അവര്  വസ്പീടുകളരികലക്കെണ  കപകാകുകമ്പകാള്  ആ  വസ്പീടുകള്  ഞങ്ങള്

വൃതരിയകാക്കെരി  കകകാടുതരിട്ടുണണ.   അവര്ക്കെകാവശര്യമേകായ  ഭക്ഷേര്യധകാനര്യങ്ങള്

എതരിച്ചുകകകാടുകന്നതരിനുകവണരി  കകരളതരികല  ഉതരവകാദേരിതസ്വകപ്പെട  രകാഷ്ട്രസ്പീയ

പ്രസ്ഥകാനകമേന്ന  നരിലയരില്   സരി.പരി.കഎ.(എട്ടം.)   ഇടെകപടരിട്ടുണണ.  നരിങ്ങള്

ഇടെകപടെകാതതുകകകാണണ  ഞങ്ങകള  കുറ്റകപ്പെടുകതണ  കകാരര്യമേരില.   ഒരു

ഉതരവകാദേരിതസ്വകപ്പെട  രകാഷ്ട്രസ്പീയ  പ്രസ്ഥകാനകമേന്ന  നരിലയരില്   ജനങ്ങളുകടെ

ജസ്പീവരിതപ്രശ്നവമേകായരി  ബനകപ്പെട്ടുകകകാണണ  എലകാ  നരിലയരിലുട്ടം  സഹകായരികന്ന

നരിലപകാടുകള് ഞങ്ങള് സസ്വസ്പീകരരിചരിട്ടുണണ.  ഏറ്റവട്ടം വലരിയ  പ്രളയദുരരിതകകാലതണ  ആ

നരിലപകാടെണ  തകന്നയകാണണ  കകരളതരികല സരി.പരി.കഎ.(എട്ടം)  സസ്വസ്പീകരരിചരിട്ടുള്ളതണ.  ഈ

വരിഷയതരില്  രകാഷ്ട്രസ്പീയതരിനപ്പുറമേകായരിട്ടുള്ള  ഒരു  കൂടകായ്മയകാണുണകാകകണതണ.

ആദേര്യഘടതരില്  കകരളതരില്  ആ  കൂടകായ്മയുണകായരിരുന.   എന്നകാല്

സര്ക്കെകാരരികനകന്തകാ  വലരിയ   കനടമുണകാകുകമേന്നണ  കണകപ്പെകാള്  അതരില്  നരിന്നണ

പരിന്തരിരരിഞകകകാണണ ഒറ്റകപ്പെടുതന്ന തരതരിലുള്ള നരില സസ്വസ്പീകരരികന്നതരില്  നരിനട്ടം
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കകരളതരികല ബഹുമേകാനകപ്പെട പ്രതരിപക്ഷേട്ടം  പരിന്തരിരരിയണകമേനട്ടം നമ്മുകടെ നകാടെരികന

പഴയ  രസ്പീതരിയരില്  പുനര്നരിര്മ്മേരികന്നതരിനു  കവണരിയുള്ള  ഒരു  കൂടകായ  ഇടെകപടെല്

എലകാവരുകടെ  ഭകാഗതനരിനട്ടം  ഉണകാകണകമേനട്ടം  മേകാത്രട്ടം  ഈയവസരതരില്

സൂചരിപ്പെരിച്ചുകകകാണണ   ബഹുമേകാനകപ്പെട  മുഖര്യമേനരി  അവതരരിപ്പെരിച  പ്രകമേയകത

പൂര്ണമേകായരി പരിന്തുണയന.

ശസ്പീ  .    ഷകാഫരി  പറമ്പരില്:  സര്,  പകാലക്കെകാടെണ  ജരിലയരില്  എലകാക്കെകാലതട്ടം

ഉണകാകകാറുള്ളതണ  കവള്ളതരിനുകവണരിയുള്ള  മുറവരിളരിയകാണണ.   കുടെരികവള്ളമേകായരിരുന

അവരിടെകത  ഏറ്റവട്ടം  പ്രധകാനകപ്പെട  പ്രശ്നകമേങരില്  ഈ  മേഴക്കെകാലവട്ടം  അതുമേകായരി

ബനകപ്പെട  സട്ടംഭവങ്ങളുട്ടം  ജരിലകയ  ആകക  ഉലചരിരരികകയകാണണ.   ഒരുപകക്ഷേ,

കചങ്ങന്നൂര്  കപകാകലകയകാ  ചകാലകടെരി  കപകാകലകയകാ  ആലുവ  കപകാകലകയകാ  പറവര്

കപകാകലകയകാ  അങമേകാലരി  കപകാകലകയകാ  കറസല്യൂ  പ്രവര്തനങ്ങള്  അവസകാന

ഘടതരികലയണ  എതന്ന  സകാഹചരര്യട്ടം  ഉണകായരില  എനള്ളതുകകകാണണ  ആ

ജരിലയരിലുണകായ നകാശനഷ്ടങ്ങകള കചറുതകായരി കകാണകാന് കഴരിയരില.   1148  വസ്പീടുകള്

പൂര്ണമേകായുട്ടം  തകര്ന്നരിരരികകയകാകണനട്ടം   4809  വസ്പീടുകള്ക്കെണ  കകടുപകാടുകള്

ഉകണനട്ടം ജരിലകാ അഡരിനരികസ്ട്രേഷകന്റെ കണകകള് പറയുന.  ആകക ബകാധരിക്കെകപ്പെട

കുടുട്ടംബങ്ങള്  6668  ആണണ.   കമേകാതട്ടം  നരികയകാജകമേണ്ഡലങ്ങളരികല
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കണകക്കെടുകകമ്പകാള്  ഏറ്റവട്ടം  കൂടുതല്  വസ്പീടുകള്  നഷ്ടകപ്പെട  നരികയകാജകമേണ്ഡലട്ടം

പകാലക്കെകാടെണ  നരികയകാജക  മേണ്ഡലമേകായരിരരികകമേന്നകാണണ  എനരിക്കെണ  കതകാനന്നതണ.

നഗരപ്രകദേശട്ടം  ആയതുകകകാണട്ടം അടുതടുതണ  വസ്പീടുകള് ഉള്ളതുകകകാണട്ടം പകാലക്കെകാടെണ

നരികയകാജക മേണ്ഡലതരില് ഇകപ്പെകാള് സര്ക്കെകാരരികന്റെ കണകകള് പറയുന്നതണ,  226

വസ്പീടുകള് പൂര്ണമേകായുട്ടം  തകര്നകവന്നകാണണ.   577  വസ്പീടുകള് ഭകാഗരികമേകായുട്ടം തകര്ന്നണ

ഇനരി  വകാസകയകാഗര്യമേലകാത  വസ്പീടുകള്  ആകണനമേകാണണ.   ഗവണ്കമേന്റെരികന്റെ

ഇകപ്പെകാഴകത  കണകകള്  പ്രകകാരട്ടം  പകാലക്കെകാടെണ  803  വസ്പീടുകള്  പൂര്ണമേകായുട്ടം

തകര്ക്കെകപ്പെടരിരരികകയകാണണ.   റസ്പീഹകാബരിലരികറ്റഷകന്റെ  കകാരര്യതരില്  കകാരര്യമേകായ

പരരിഗണന  പകാലക്കെകാടെരിനണ  ലഭരിക്കെണട്ടം.   അതകലങരില്  സകാധകാരണക്കെകാരകായ

പകാവങ്ങള്  തകാമേസരികന്ന  മേണ്ചുമേരുകളുള്ള  വസ്പീടെകാണണ.   ആ  പകാവങ്ങള്ക്കെണ

തരിരരിച്ചുകചലകാന്  ഒരു  വസ്പീടുണകാകരില.   വസ്പീടെരികന്റെ  ധനസഹകായട്ടം  ഗഡുക്കെളകായരി

കകമേകാറരിയകാല്  ഇകപ്പെകാള്  അവകര  ബുദ്ധരിമുടരികന്ന  പലരിശക്കെകാരകന്റെ  കയ്യരികലയട്ടം

പരിരരിവരിനണ  വരുന്ന ധനകകാരര്യ സ്ഥകാപനങ്ങളുകടെ കകകളരികലയട്ടം അകലങരില് അടെവണ

കതറ്റരിക്കെരിടെകന്ന  വസ്പീട്ടുപകരണങ്ങളുകടെ  അടെവരികലയകമേകാകക്കെയകായരി  ആ  പണട്ടം

കചലവഴരിക്കെകപ്പെടകാല് ഒരുകകാലതട്ടം വസ്പീടെരിലകാതവരകായരി അവര് മേകാറുട്ടം.  അതുകകകാണണ

ഒരു ബഡ്ജറ്റണ  ഹസൗസരിട്ടംഗണ  പ്ലകാന് രൂപസ്പീകരരിചണ,  ജരിലകാ കളക്ടര് കചയര്മേകാനകായരി ഒരു
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കസകാകസറ്റരി  രൂപസ്പീകരരിചണ  വസ്പീടെണ  നഷ്ടകപ്പെടവകര  മുഴുവന്  അതരില്  അട്ടംഗങ്ങളകായരി

കചര്തണ അവര്ക്കെണ നല്കുന്ന സഹകായട്ടം മുഴുവന് ആ കസകാകസറ്റരിക്കെണ കകമേകാറരി ഒരു

ഹസൗസരിട്ടംഗണ  കപ്രകാജക്ടുതകന്ന ഗവണ്കമേന്റെണ  ഏകറ്റടുതണ  നടെപ്പെരിലകാക്കെരിയരികലങരില് ഈ

സകാധകാരണക്കെകാര്ക്കെണ  വസ്പീടെണ  നഷ്ടകപ്പെടുന്ന  സകാഹചരര്യമുണകാകുട്ടം.   മുഖര്യമേനരി  പറഞ,

ഇവരികടെ  ദുരന്തട്ടം  അവസകാനരിച്ചുകവനട്ടം  നമ്മേള്  മേകറ്റകാരു  ഘടതരികലയണ

എതരിയരിരരികകയുമേകാകണന്നണ.  അങ്ങണ അതണ പറഞതുകകകാണണ ഞകാന് ഒരു കകാരര്യട്ടം

സൂചരിപ്പെരിക്കെകാന്  ആഗ്രഹരികന.   30  കസന്റെരിമേസ്പീറ്ററരില്നരിനട്ടം  150  കസന്റെരിമേസ്പീറ്ററകായരി.

ഞകാകനകാ  അവരികടെയുള്ള  ജനപ്രതരിനരിധരികകളകാ  എട്ടം.പരി.-കയകാ  മേനരികയകാ  ഒനട്ടം

അറരിയകാകത ഒറ്റയടെരിക്കെണ  മേലമ്പുഴ ഡകാമേരികന്റെ ഷടര് ഉയര്തരിയതരികന്റെ കപരരില് വന്ന

കവള്ളട്ടം  പകാലക്കെകാടെണ  നഗരതരിലുണകാക്കെരിയ  നകാശനഷ്ടങ്ങളുട്ടം  മേലമ്പുഴ  മേണ്ഡലതരില്

ഉണകാക്കെരിയ  നകാശനഷ്ടങ്ങളുട്ടം  അതണ  കകകാങ്ങകാടെരികലയണ  എതരിയതുട്ടം   ഒറ്റപ്പെകാലവട്ടം

കഷകാര്ണ്ണൂരുട്ടം  കടെന്നണ  പടകാമ്പരിയരിലുട്ടം  തൃതകാലയരിലുട്ടം  എതരിയതുട്ടം

തൃതകാലയരില്നരിനട്ടം    മേലപ്പുറട്ടം  ജരിലയുള്കപ്പെകടെയുള്ള  പ്രകദേശങ്ങളരികലയട്ടം

ഭകാരതപ്പുഴയരികലയട്ടം ഒരുമേരിചണ വന്ന കവള്ളട്ടം കകകാണണകായ ബുദ്ധരിമുട്ടുകളുട്ടം  നകാട്ടം കണ.

ഇവരികടെ  കവള്ളട്ടം  തുറനവരിടുന്ന  സമേയതണ  കവള്ളരിയകാങല്  കറഗുകലറ്ററരികന്റെ

കകാരര്യതരില്  തസ്പീരുമേകാനട്ടം  എടുകന്നതരിലുട്ടം......  ഞകാന്  ഒരു  കകാരര്യട്ടം  പറയകാട്ടം,  ശസ്പീ.
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രകമേശണ കചന്നരിതല കകരളതരികല ദുരന്തബകാധരിത പ്രകദേശങ്ങളരികലയണ ബഹുമേകാനകപ്പെട

മുഖര്യമേനരികയകാകടെകാപ്പെട്ടം  കപകാകണകമേനള്ള  ആവശര്യട്ടം  വന്നകപ്പെകാള്,  അഭരിപ്രകായ

വര്യതര്യകാസമുള്ളവര്  പലരുട്ടം  ഉണകായരിരുന്നരിരരിക്കെകാട്ടം.   പകക്ഷേ,  ഇകതകാരു

ദുരന്തമുഖമേകാകണനട്ടം അതരികനകാപ്പെട്ടം നരില്ക്കെണകമേനട്ടം സര്ക്കെകാരരിനണ പൂര്ണ പരിന്തുണ

പ്രഖര്യകാപരികനകവനട്ടം  കകരളതരികന്റെ  പ്രതരിപക്ഷേകനതകാവണ  പ്രസ്തകാവരിചണ

മുഖര്യമേനരികയകാകടെകാപ്പെട്ടം  ദുരന്തബകാധരിത  പ്രകദേശങ്ങളരികലയണ  എതകാനുട്ടം  അതരിനണ

പ്രതരിപക്ഷേതരികന്റെ  പൂര്ണ  പരിന്തുണയുകണനട്ടം  പറഞകപ്പെകാള്

പ്രതരിപക്ഷേകനതകാവരിനണ  കയ്യടെരിച  ആളുകള്  ഡകാട്ടം  മേകാകനജുകമേന്റെരിലുണകായ  ചരില

വസ്പീഴ്ചകകള പ്രതരിപക്ഷേതരികന്റെ ഉതരവകാദേരിതസ്വകമേന്ന നരിലയണ  തുറനകകാണരികകമ്പകാള്

ശസ്പീ.  രകമേശണ  കചന്നരിതലയുട്ടം  ചരില  ബരി.കജ.പരി.-ക്കെകാരുകമേനള്ള  അര്തതരിലുള്ള

പ്രകയകാഗങ്ങള്  അങ്ങയുകടെ  ഭകാഗതനരിനട്ടം  ഒരു  കകാരണവശകാലുട്ടം  ഉണകാകകാന്

പകാടെരിലകായരിരുന.  

മേരി  .   കഡപല്യൂടരി സസ്പീക്കെര്  : കയസണ...... പ്ലസ്പീസണ കണ്ക്ലൂഡണ.....

ശസ്പീ  .    ഷകാഫരി  പറമ്പരില്  : ഇതണ  പ്രതരിപക്ഷേതരികന്റെ  ധര്മ്മേമേകല.   ഇന്നണ

ഞങ്ങളരിരരികന്ന കകസരയരില് നരിങ്ങളകായരിരുനകവങരില് ഈ സട്ടംഭവങ്ങളുകടെ കപരരില്

ഏകതലകാട്ടം  തരതരിലുള്ള  സട്ടംഭവങ്ങളകാണണ  കകരളതരില്  ഉണകാകുകകയന്നണ  നരിങ്ങള്
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ആകലകാചരിച്ചുകനകാകക.   ചൂണരിക്കെകാണരിക്കെകാനുള്ള  ഉതരവകാദേരിതസ്വട്ടം

പ്രതരിപക്ഷേതരിനുണണ.   അതരിനകതണ  അസഹരിഷ്ണുത  കകാണരികക്കെണ  കകാരര്യമേരില.

അതരികല കകാരര്യമേകായ കകാരര്യങ്ങകളടുതണ കതറകള് തരിരുതരി അതണ ആവര്തരിക്കെകാകത

മുകന്നകാട്ടുകപകാകകാനുള്ള  ശമേട്ടം  നടെതകാവന്നതകാണണ.  പ്രതരിപക്ഷേട്ടം  എനള്ളതണ

അകദ്ദേഹട്ടംതകന്ന  സൂചരിപ്പെരിചതുകപകാകല  മേട്ടംഗളപത്രട്ടം  എഴുതലലകലകാ?  ഒരകാളുകടെ

വരികയകാജരിപ്പെകാകണങരിലുട്ടം  ആ  വരികയകാജരിപ്പെണ  കരഖകപ്പെടുതകാനുള്ള  കസസണ

കഡകമേകാകസരിയരില്  ഉകണന്നണ  വരിശസ്വസരികകമ്പകാള്  അതരികന്റെ  ഉതരവകാദേരിതസ്വട്ടം

നരിറകവറകമ്പകാള്,  നമ്മേള്  കകാണുന്നതുകപകാകല  ചരില  സകാഹരിതര്യകകാരനകാകരകയലകാട്ടം

ജയരിലറകള്ളരില്  ആക്കെകാന്  ശമേരികന്ന  ആളുകകള  കപകാകല  കപരുമേകാകറണവരല

കകരളതരികല  ഗവണ്കമേകന്റെന്നണ  വരിനസ്പീതമേകായരി  ഓര്മ്മേകപ്പെടുതകയകാണണ.   നമ്മേള്

ഒരുമേരിച്ചുതകന്ന  ഈ കകാരര്യതരില്  മുകന്നകാട്ടുകപകാകണട്ടം.   പകാലക്കെകാടെണ  ഉള്കപ്പെകടെയുള്ള

പ്രകദേശങ്ങളരില്,  അവരിടുകത മേനരിയുട്ടം എട്ടം.എല്.എ.-യുട്ടം  എട്ടം.പരി.-യുകമേകാകക്കെ ഈ

ദുരരിതതരികന്റെ സമേയതണ ഒരു രകാഷ്ട്രസ്പീയ വര്യതര്യകാസവട്ടം കനകാക്കെകാകത ജനങ്ങകളകാകടെകാപ്പെട്ടം

നരിന്നരിട്ടുണണ.   അങ്ങകന  കകാരര്യങ്ങള്  പറയുകമ്പകാള്  ശസ്പീ.  രകാഹുല് ഗകാനരികയ വകര

കയറ്റരിയരികലന്ന   തരതരില്,  അതരട്ടം   ചര്ചകളരികലയണ  ഇവരികടെ  ആകക്ഷേപട്ടം

നടെകതണ കകാരര്യമുണകായരിരുകന്നകാ?  
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മേരി  .   കഡപല്യൂടരി സസ്പീക്കെര്  : കയസണ...... പ്ലസ്പീസണ കണ്ക്ലൂഡണ.....

ശസ്പീ  .    ഷകാഫരി  പറമ്പരില്  : സര്,  ഞകാന്  അവസകാനരിപ്പെരികന.   ശസ്പീ.  രകാഹുല്

ഗകാനരികയകാടെണ  ഇതരികന്റെ  ഉതരവകാദേരിതസ്വട്ടം  ആര്ക്കെകാകണനള്ള  കചകാദേര്യട്ടം  വന്നകപ്പെകാള്

മേറുപടെരി  പറഞതണ,  I  am  here  not  to  answer  such  questions.  കകരളതരികല

ജനങ്ങള്കക്കെകാപ്പെട്ടം നരില്ക്കെകാനകാണണ,  I  don't  want  to  politicize  the  issue  എന്ന

ഏറ്റവട്ടം  മേകാനര്യമേകായ  സമേസ്പീപനട്ടം  പുലര്തരിയ  ഒരു  കനതകാവരികന്റെ  സന്ദര്ശനട്ടം

ജനങ്ങള്ക്കെണ  ആശസ്വകാസമേകായരിട്ടുകണങരില്  അകദ്ദേഹട്ടം  മുഖര്യമേനരിയുമേകായരിട്ടുകപകാലുട്ടം

സട്ടംസകാരരിചണ കകരളതരികനകാപ്പെട്ടം ഞങ്ങളുട്ടം ഞങ്ങളുകടെ പ്രസ്ഥകാനട്ടം,  കകകാണ്ഗ്രസണ ഒരു

തരതരിലുട്ടം ഇടെകപടെകാകത നരില്കകയല.   കകരളതരില് ആയരിരകതകാളട്ടം  വസ്പീടുകള്

നരിര്മ്മേരിച്ചുകകകാടുക്കെകാനുള്ള ഉതരവകാദേരിതസ്വട്ടം  വകര  ഏകറ്റടുക്കെകാന് തയ്യകാറകാകണന്നണ  ഈ

പ്രസ്ഥകാനട്ടം  പറഞരിട്ടുട്ടം,  പ്രതരിപക്ഷേ  പ്രസ്ഥകാനകമേന്ന  നരിലയണ  ഈ  ദുരന്തമുഖകത

പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കെണ  ഞങ്ങള് ഉണകായരിരുന.   ഇനരിയുട്ടം  ഉണകാകുട്ടം.   ഈ പറയുന്ന

ആശസ്വകാസട്ടം  ജനങ്ങളരികലയണ  എതരിക്കെകാന്  ഉണകാകുകമേന്നണ  മേകാത്രട്ടം  പറയുന.   ഒരു

കകാരര്യട്ടം  കൂടെരി.   ഇതരികനകാപ്പെട്ടം  പരരിഗണരികക്കെണ  ആളുകള്  വകാടെക  വസ്പീടരില്

തകാമേസരികന്നവരകാണണ.   അവരുകടെ  വസ്പീടെണ  തകര്ന.   പകക്ഷേ,  ഇനരി  ആ  വസ്പീടെണ

കനകരയകാക്കെകാനുള്ള  പണട്ടം  അവര്ക്കെല  കരിട്ടുക.   എലകാ  ഉപകരണങ്ങളുട്ടം  കപകായരി.
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അവകര മേറനകപകാകരുതണ.കസകാഷര്യല് മേസ്പീഡരിയയരില് തലതകാഴരിയരിരരികന്നവരകാകണന്നണ

നമ്മേള്  വരിളരിചരിരുന്ന  കകരളതരികല  കചറുപ്പെക്കെകാരകായ  മുഴുവന്  ആളുകള്കട്ടം,

മുഖര്യമേനരിയുകടെ വകാകകള് ഞകാനുട്ടം കടെകമേടുകന, ഒരു ബരിഗണ സലല്യൂടണ ഈ നരിയമേസഭ

കകകാടുക്കെകാന് ആഗ്രഹരികകയകാണണ.  കര്യകാമ്പുകളരിലുട്ടം ദുരരിതകാശസ്വകാസ പ്രവര്തനങ്ങളരിലുട്ടം

കകരളതരികല  കചറുപ്പെക്കെകാരുകടെ  സകാന്നരിദ്ധര്യമുണകായരിരുന.   അതുകകകാണണ  ഒരുമേരിചണ

നരില്ക്കെകാവന്ന  ഇടെങ്ങളുണണ.   അതരിനരിടെയണ  വരികയകാജരിപ്പെണ  കരഖകപ്പെടുതകാനുള്ള

കസസുമുണണ.   ഇതരികന്റെ  രണരികന്റെയുട്ടം  ബകാലന്സണ  തകന്നയകാണണ  ജനകാധരിപതര്യട്ടം.

അതരികന സട്ടംരക്ഷേരിചണ കകരളതരികന തരിരരികക കകകാണവരകാനുള്ള പ്രവര്തനങ്ങളരില്

നമുക്കെണ ഒറ്റകക്കെടകായരി മുകന്നകാട്ടുകപകാകകാട്ടം.  അവരികടെ കതറകള് ചൂണരിക്കെകാണരിക്കെകാന് ശസ്പീ.

രകമേശണ  കചന്നരിതലയണ  ഉതരവകാദേരിതസ്വമുണണ.   അതണ  ശസ്പീ.  രകമേശണ  കചന്നരിതല

നരിര്വ്വഹരികകതകന്ന കചയ്യുട്ടം.  അതരികന വര്യക്തരിപരമേകായ ആകക്ഷേപമേകായരി മേകാറ്റരുതണ.

സര്ക്കെകാരരികന്റെ  ഹസൗസരിട്ടംഗണ  കപ്രകാജക്ടണ  ഉള്കപ്പെകടെയുള്ള  കകാരര്യങ്ങള്ക്കെണ  എലകാവരിധ

പരിന്തുണയുട്ടം  ഞങ്ങളുകടെ  ഭകാഗതനരിനട്ടം  ഉണകായരിരരികകമേന്നണ  സൂചരിപ്പെരിച്ചുകകകാണണ

ഞകാന് അവസകാനരിപ്പെരികന.        

ശസ്പീ  .    കഹബരി  ഈഡന്  : സര്,  സസ്വയട്ടം  സന്നദ്ധരകായവരുകടെ  തര്യകാഗവട്ടം

കപകാരകാടവട്ടം  ഉതരവകാദേരിതസ്വകപ്പെട  സര്ക്കെകാര്  സട്ടംവരിധകാനങ്ങള്  കകാഴ്ചക്കെകാരകായരി
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നരില്കകയുട്ടം കചയതകാണണ  ഈ പ്രളയതരികന്റെ കനര്ക്കെകാഴ്ചയകായരി  നമുക്കെണ  കകാണകാന്

സകാധരികന്നതണ.   എകന്റെ  നരികയകാജകമേണ്ഡലമേകായ  എറണകുളകത  കചരകാനല്ലൂര്

പഞകായതരികലതടെക്കെട്ടം  രണണ  ആശുപത്രരികള്  മുങ്ങരികപ്പെകായരി.   7500-ഓളട്ടം

വസ്പീടുകളരികല  25000-ഓളട്ടം  ആളുകള്  ദുരരിതകാശസ്വകാസ  കര്യകാമ്പുകളരികലയണ  കപകാകുന്ന

സ്ഥരിതരിവരികശഷമുണകായരി.   കകകാചരി  നഗരസഭയുകടെ  വരിവരിധ  വകാര്ഡുകളരികല  പല

പ്രകദേശങ്ങളുട്ടം,  സകാധകാരണ  നരിശലമേകായരി  കരിടെകന്ന  കപരണ്ടൂര്  കനകാല്കപകാലുട്ടം

കരകവരികഞകാഴുകരി  വസ്പീടുകളരികലയണ  കയറരി  അവരുകടെ  മുഴുവന്  ഉപകരണങ്ങളുട്ടം

തകര്നകപകാകുന്ന  ഒരു  സ്ഥരിതരിവരികശഷമുണകായരി.   ചരരിത്രതരിലകാദേര്യമേകായകാണണ

നഗരപ്രകദേശങ്ങളരികല  ആളുകള്കപകാലുട്ടം  കര്യകാമ്പുകളരികലയണ  വരുന്ന  ഒരു

സ്ഥരിതരിവരികശഷമുണകായതണ.  ഇകതലകാട്ടം ഉണകായതണ, ഇവരികടെ ശസ്പീ. വരി. ഡരി. സതസ്പീശന്

സൂചരിപ്പെരിചതുകപകാകല  man made disaster-കന്റെ ഭകാഗമേകാകണനള്ള കകാരര്യതരില് ഒരു

തകര്ക്കെവമേരില.  ഞകാന് ദേസ്പീര്ഘമേകായരി കടെനകപകാകകാന് ആഗ്രഹരികന്നരില.  ഇതരികന്റെ

റസ്പീഹകാബരിലരികറ്റഷനുമേകായരി  ബനകപ്പെട്ടുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങളരില്,  ശുചസ്പീകരണവമേകായരി

ബനകപ്പെട്ടുള്ള പ്രവര്തനങ്ങളരില് രകാഷ്ട്രസ്പീയ വര്യതര്യകാസമേരിലകാകത എലകാ സട്ടംഘടെനകളുട്ടം

ഒരുമേരിചണ  നസ്പീങ്ങുകയകാണണ.   റവനല്യൂ  ഡരിപ്പെകാര്ട്ടുകമേനമേകായരി  ബനകപ്പെടണ  ഗുരുതരമേകായ

വസ്പീഴ്ചകള് പല സന്ദര്ഭങ്ങളരിലുട്ടം ഉണകായരികക്കെകാണരിരരികകയകാണണ.   ബരി.എല്.ഒ.-മേകാര്
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കണകക്കെടുകകയകാണണ.   കചരകാകനല്ലൂര്  വരികലജരില്  മേകാത്രട്ടം  7500  കപര്

ദുരരിതബകാധരിതരകാകണനട്ടം  അതണ  പ്രളയബകാധരിത  വരികലജകാകണനട്ടം

പ്രഖര്യകാപരിക്കെകപ്പെടതരിനുകശഷവട്ടം  ഏകകദേശട്ടം  2500  വസ്പീടുകള്  മേകാത്രട്ടം

അഫക്ടടെകാകണനള്ള  സ്ഥരിതരിയരികലയണ  കണകകള്  കപകാകുന്നതണ  ഇതരികന്റെ

ഗസൗരവകത  കുറചണ  കകാണരികകയുട്ടം  അഫക്ടടെകായരിട്ടുള്ള  പകാര്ടരികള്ക്കെണ  ഇതരികന്റെ

ധനസഹകായട്ടം ലഭരിക്കെകാതരിരരികന്ന ഒരു സകാഹചരര്യമുണകാകുകയുട്ടം കചയ്യുന്നതണ  വളകര

കുറ്റകരമേകായ  ഒരനകാസ്ഥയകായരി  ഞകാന്  ചൂണരിക്കെകാണരിക്കെകാന്  ആഗ്രഹരികകയകാണണ.

കടെലരികന്റെ  മേക്കെകള  ആദേരരികകയകാണണ.   വളകര  നല  കകാരര്യമേകാണണ.   ഞങ്ങള്ക്കെണ

സകന്തകാഷമുണണ.   സസ്വകാഗതട്ടം കചയ്യുകയകാണണ.   ഇന്നണ  എലകാ കമേഖലയരിലുട്ടം  കടെലരികന്റെ

മേക്കെകള ഓര്തതരില് നന്ദരിയുണണ.  എറണകാകുളതണ ഞകാന് അദ്ധര്യക്ഷേത വഹരിച ഒരു

ചടെങ്ങരില്  ബഹുമേകാനകപ്പെട  ഫരിഷറസ്പീസണ  വകുപ്പുമേനരി  പറയുകയുണകായരി,  വലരിയ

തയ്യകാകറടുപ്പുകള് നടെതരി, ആയരിരക്കെണക്കെരിനണ മേതര്യബനന യകാനങ്ങള് തയ്യകാറകാക്കെരി

ആളുകകള  മേകാറ്റരിപ്പെകാര്പ്പെരിക്കെകാനുള്ള  രക്ഷേകാപ്രവര്തനങ്ങള്  നടെതരികയനള്ളതണ.

ഇവരികടെ എകന്റെ സഹപ്രവര്തകരകായ ശസ്പീ. എസണ. ശര്മ്മേയുട്ടം ശസ്പീ. കക. കജ. മേകാക്സെെരിയുട്ടം

അവരവരുകടെ  മേണ്ഡലങ്ങളരിലുള്ള  മേതര്യകതകാഴരിലകാളരികകള  വകാര്  ഫൂടരിട്ടംഗണ

അടെരിസ്ഥകാനതരില്  വരിളരിച്ചുവരുതരിയകാണണ  ആലുവ,  പറവര്,  കടെമേകടെരി



Uncorrected/Not for Publication 
242

കമേഖലയരികലയണ  പറഞവരിടതണ.   ഇത്രയുട്ടം  തയ്യകാകറടുപ്പുകള്  ഉണകായരിരുകന്നങരില്,

അവര്കകവണന്ന  മേതര്യബനനയകാനങ്ങളുട്ടം  അതരിനുകവണന്ന  ഡസ്പീസലുട്ടം

മേകണണയുകമേങരിലുട്ടം കകകാടുക്കെകാനുള്ള സട്ടംവരിധകാനങ്ങള് ഈ ഗവണ്കമേന്റെണ  നടെതകാന്

തയ്യകാറകായരിരുകന്നകാ?   പല  സ്ഥലതട്ടം  കകണയ്നറുകളരില്  മേതര്യബനനയകാനങ്ങള്

കകകാണകപകാകകാനുള്ള  സസൗകരര്യമുണകായരിരുന്നരില.   ആദേര്യകത  മൂന്നണ  ദേരിവസട്ടം

രക്ഷേകാപ്രവര്തനങ്ങള്  നരിശലമേകായരിരുന.   അകതകാരു  യകാഥകാര്തര്യട്ടംതകന്നയകാണണ.

പരരിപൂര്ണമേകായരി  പരകാജയകപ്പെട  രക്ഷേകാപ്രവര്തന  കവദേരിയരികലയകാണണ

മേതര്യകതകാഴരിലകാളരികള്  കടെനവന്നതണ.   അതുകകകാണണ  ഈ  പരരിതപരികന്ന,

ആദേരരികന്ന ആളുകകളലകാവരുട്ടം  അവര്ക്കെണ  മേരിനരിമേട്ടം  ഒരു കടെല്ഭരിതരി  നല്കകാനുള്ള

ഉതരവകാദേരിതസ്വട്ടംകൂടെരി  ഏകറ്റടുക്കെണകമേന്നണ  ഈ  അവസരതരില്  പറഞകകകാണണ

നരിര്തകയകാണണ.  നന്ദരി.  നമേസകാരട്ടം.  

ശസ്പീ  .    പരി  .    വരി  .    അന്വര്  : സര്,  3  ദുരന്തങ്ങളുട്ടം  ഒരു  വരള്ചയുട്ടം  കനരരിട  ഒരു

ഗവണ്കമേന്റെകാണണ ഇന്നണ കകരളട്ടം ഭരരിച്ചുകകകാണരിരരികന്നതണ.  അവസകാനമേകായരി നമ്മുകടെ

മുമ്പരികലയണ  വന്ന  ഈ  മേഴകക്കെടുതരിയുട്ടം  വളകര  അവധകാനതകയകാടുകൂടെരിയുട്ടം

ആത്മകാര്തതകയകാടുകൂടെരിയുട്ടം മേറരികടെന്നണ കകരള സട്ടംസ്ഥകാനട്ടം മുകന്നകാട്ടു കപകാകുകയകാണണ.

സട്ടംസ്ഥകാനട്ടം അഭരിമുഖസ്പീകരരിച കനത കപമേകാരരിയുകടെയുട്ടം ദുരരിതങ്ങളുകടെയുട്ടം കകടുതരികള്
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ആദേര്യഘടതരില് അനുഭവരിച ഒരു കമേഖലയുകടെ പ്രതരിനരിധരിയകാണണ ഞകാന്.  മേലപ്പുറട്ടം

ജരിലയരികല  മേലകയകാര  പ്രകദേശമേകായ  നരിലമ്പൂര്  തകാലൂക്കെരിലകാണണ  ആഗസണ  ആദേര്യവകാരട്ടം

മുതല് കനത മേഴ തുടെങ്ങരിയതണ.  400  മേരിലരിമേസ്പീറ്റര് മേഴയകാണണ ആഗസണ  8  ബുധനകാഴ

രകാവരികല  മുതല്  പരികറ്റദേരിവസട്ടം  രകാവരികല  വകര  ഒരു  ദേരിവസട്ടം  മേകാത്രട്ടം  നരിലമ്പൂരരില്

കപയതണ.   ഇതണ  24  മേണരിക്കൂറരിനുള്ളരില് സട്ടംസ്ഥകാനതണ  ലഭരിച  മേഴയുകടെ  അളവരില്

കറകക്കെകാര്ഡകായരിരുന.   1941-ല്  മേകാനന്തവകാടെരിയരില്  ലഭരിച  325  മേരിലരിമേസ്പീറ്റര്

മേഴയകായരിരുന അതുവകര കരഖകപ്പെടുതരിയ കറകക്കെകാര്ഡണ.  1961-ല് നരിലമ്പൂരരിനടെതണ

കുതരിരപ്പുഴയണ  കുറുകകയുള്ള  കറയരില്കവ  പകാലതരില്  കരഖകപ്പെടുതരിയ  H.F.L.

(Highest Flood Level)  മേകാര്ക്കെരികനക്കെകാള് രണണ മേസ്പീറ്റകറകാളട്ടം കൂടുതലകാണണ ഇതവണ

കൂടുതല് കവള്ളട്ടം കപകാങ്ങരിയതണ.  കകകാഴരികക്കെകാടെണ-നരിലമ്പൂര്-ഗൂഡല്ലൂര് അന്തര്സട്ടംസ്ഥകാന

പകാതയരില്  പലയരിടെതട്ടം  രണണ  മേസ്പീറ്ററരിലധരികട്ടം  കവള്ളകപ്പെകാക്കെമുണകായരി  ഗതകാഗതട്ടം

തടെസകപ്പെട്ടു.  പ്രകദേശതണ  12  ഇടെങ്ങളരിലകാണണ ഉരുള്കപകാടലുണകായതണ.  ആഗസണ  8-നണ

രകാത്രരിയരില്  കുറുമ്പലകങ്ങകാടെണ  വരികലജരികല  എരുമേമുണയടുതണ  കചടരിയകാന്  പകാറ

മേലയരിലുണകായ  ഉരുള്കപകാടലരില്  6  കപരകാണണ  മേരണകപ്പെടതണ.   പടരികജകാതരി

വരിഭകാഗതരില്കപ്പെടവരകാണരിവര്.   മേറ്റണ  പ്രകൃതരികക്ഷേകാഭങ്ങള്  കകാരണട്ടം  5  കപര്കട്ടം

ജസ്പീവഹകാനരിയുണകായരി.   ആകക  11  ആള്  നകാശമേകാണണ  ഈ  കകാലയളവരില്  മേകാത്രട്ടം
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നരിലമ്പൂര്  തകാലൂക്കെരിലുണകായതണ.   143  കപര്ക്കെണ  പൂര്ണമേകായുട്ടം  വസ്പീടെണ  നഷ്ടകപ്പെടുകയുട്ടം

ആയരിരതരിലധരികട്ടം ആളുകളുകടെ ഭവനങ്ങള് ഭകാഗരികമേകായരി നശരികകയുട്ടം കചയ.  40

ദുരരിതകാശസ്വകാസ  കര്യകാമ്പുകളകാണണ  ഈ  കമേഖലയരില്  തുടെങ്ങരിയതണ.   ഇതരില്  എടണ

കര്യകാമ്പുകള് നരിലമ്പൂര് നരികയകാജകമേണ്ഡലതരിലകാണണ.   1018 കുടുട്ടംബങ്ങളരിലകായരി 3638

ആളുകള്ക്കെണ  കര്യകാമ്പരില് കഴരികയണരിവന.   ഇവര്കണകായ നകാശനഷ്ടട്ടം കകകാടെരികള്

വരുന്നതകാണണ.   ഇന്നകത  ഇസൗ  സകമ്മേളനതരികന്റെ  ഉകദ്ദേശര്യട്ടം  തകന്ന  ഇസൗ

ദുരന്തകതകറരിചണ ചര്ച നടെതകയുട്ടം  നരിര്കദ്ദേശങ്ങള് എട്ടം.എല്.എ.മേകാര്കകണങരില്

നരിര്കദ്ദേശരികകയുട്ടം  കചയ്യുകകയന്നതകാണണ.   എനരിക്കെണ  പ്രകതര്യകരിചണ  പറയകാനുള്ളതണ

വരിദേര്യകാഭര്യകാസ  രട്ടംഗതണകായ  നഷ്ടകതകറരിചകാണണ.  വരിദേര്യകാലയങ്ങള്

അടെചരികടെണരിവരുന്ന  നഷ്ടട്ടം  നകമ്മേ  സട്ടംബനരിചണ  വളകര  വലുതകാണണ.

കപകാതുവരിദേര്യകാഭര്യകാസ യജ്ഞകമേന്ന കപരരില് വലരിയ രസ്പീതരിയരില് വരിദേര്യകാഭര്യകാസട്ടം മുകന്നകാടണ

കപകാകുകമ്പകാഴകാണണ സ്കൂളുകള് ഇങ്ങകന അടെചരികടെണരിവരുന്നതണ.  പല സ്കൂളുകളുട്ടം ഇനരിയുട്ടം

തുറക്കെകാന് കഴരിയകാത അവസ്ഥയരിലകാണണ.   പ്രധകാനമേകായുട്ടം   കകരളതരില് എക്സെെണടസ്പീട്ടം

കകക്ലേമേകറ്റന്നണ  പറയുന്നതണ  കമേയണ  മേകാസതരികല  കവനലുട്ടം  ജൂണ്  മേകാസതരികല

മേഴയുമേകാണണ.   നമ്മുകടെ  സ്കൂളുകള്  കവനലവധരിക്കെകായരി  അടെചരിടുന്നതണ  ഏപ്രരില്-കമേയണ

മേകാസങ്ങളരിലകാണണ.   ഇസൗ  വര്ഷട്ടം  കതകാടണ  ആ  അവധരി  കമേയണ  -  ജൂണ്  മേകാസമേകാക്കെരി
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മേകാറ്റരിയകാല്  രണണ  എക്സെെണടസ്പീട്ടം  കകക്ലേമേറ്റരികന  മേറരികടെക്കെകാന്  സകാധരികകയുട്ടം  ജൂണ്

മേകാസതരില് എലകാ കകാലതട്ടം  മേഴമൂലമുണകാകുന്ന ധകാരകാളട്ടം അവധരി ദേരിനങ്ങള് നമുക്കെണ

മേകാറ്റരികയടുക്കെകാന്  സകാധരികട്ടം.  അതുകകകാണണ  കവനലവധരിക്കെകാലവട്ടം  മേഴ  തുടെങ്ങുന്ന

കകാലമേകായ കമേയണ-ജൂണ് മേകാസവമേകായരി പരരിഗണരികകയകാകണങരില് വലരികയകാരു മേകാറ്റട്ടം

നമുക്കെണ  ഇസൗ  കമേഖലയരിലുണകാക്കെകാന്  സകാധരികട്ടം.  അതണ  ഗവണ്കമേന്റെണ

ശദ്ധരിക്കെണകമേന്നകാണണ പറയകാനുള്ളതണ.  മേകറ്റകാരു കകാരര്യട്ടം ഇന്നണ നമ്മേള് അനുഭവരികന്ന,

ഇസൗ  ദുരന്തവമേകായരി  ബനകപ്പെടണ  ആളുകകള  മേകാറ്റരിപ്പെകാര്പ്പെരികന്ന  പ്രയകാസങ്ങളകാണണ.

പ്രകതര്യകരിചണ  സ്കൂളുകകള  ഇതരിനകായരി  ഉപകയകാഗകപ്പെടുതകമ്പകാള്,  സ്ഥരിരമേകായരി

മേഴകക്കെടുതരികളുണകാകകാന്  സകാദ്ധര്യതയുള്ള  സ്കൂളുകള്  കകണതരി  ആ  സ്കൂളുകളരില്

സ്ഥരിരമേകായരി  കര്യകാമ്പുകള്  പണരിയുന്നതരിനണ   ഓഡരികറ്റകാറരിയങ്ങള്  നരിര്മ്മേരിചകാല്

വരിദേര്യകാഭര്യകാസ  ആവശര്യങ്ങള്ക്കെണ   സ്കൂളുകള്ക്കെണ  അതണ  ഉപകയകാഗരിക്കെകാന്  സകാധരികട്ടം.

ഇതുകപകാകലയുള്ള  ആവശര്യട്ടം  വരുകമ്പകാള്  അതരട്ടം  ആവശര്യങ്ങള്കട്ടം

ഉപകയകാഗരിക്കെകാന്  പറന്ന  രസ്പീതരിയരില്  ഗവണ്കമേന്റെരിനണ  ആകലകാചരിക്കെകാവന്നതകാണണ.

എക്കെകാലതട്ടം  മേഴ  തുടെങ്ങരിയകാല്  കവള്ളട്ടം  കയറരി  പകാര്പ്പെരിടെ  പ്രശ്നങ്ങള്  ഉണകാകുന്ന

സ്ഥലമേകാണണ   കുടനകാടെണ.   അവരികടെ  ഇനരി  നരിര്മ്മേരികന്ന  വസ്പീടുകള്  ഇതരതരിലുള്ള

ദുരന്തങ്ങളുണകാകകാന്  സകാദ്ധര്യതയുള്ള  രകാജര്യങ്ങളരിലുണകാകന്നതുകപകാകല  എലരികവറ്റഡണ



Uncorrected/Not for Publication 
246

ഹസൗസകായരി, മൂന്നണ മേസ്പീറ്റകറകാ നകാലണ മേസ്പീറ്റകറകാ മേണരില്നരിനട്ടം ഉയര്തരികക്കെകാണണകാകന്ന

വസ്പീടുകളുണണ.   നരിര്മ്മേരിതരി  കകന്ദ്രതരില്തകന്ന   ആരട്ടംഭരികകയകാകണങരില്  വലരിയ

കചലവകളരിലകാകത,  ഭൂപ്രതലതരില്നരിനട്ടം  മൂകന്നകാ  നകാകലകാ  മേസ്പീറ്റര്  ഉയര്തരി

വസ്പീടുകളുണകാക്കെരിയകാല് കുടനകാടെണ കപകാലുള്ള പ്രകദേശങ്ങളരില് അതരട്ടം പ്രതരിസനരികള്

ഒരു  പരരിധരിവകര  പരരിഹരരിക്കെകാന്  കഴരിയുകമേന്നകാണണ  എനരിക്കെണ  പറയകാനുള്ളതണ.

അതുകപകാകല   'കകലഫണ'  പദ്ധതരിയരിലുള്കപ്പെടുതരി  ഭവനങ്ങള്  നരിര്മ്മേരികകമ്പകാള്

ഇതരട്ടം  പ്രകദേശങ്ങളരില്  സരിട്ടംഗരിള്  വസ്പീടുകള്  അനുവദേരിക്കെകാകത

അപ്പെകാര്ട്ടുകമേനകളുണകാക്കെരിയകാല് ഒരു പരരിധരിവകര ഇസൗ പ്രതരിസനരി പരരിഹരരിക്കെകാന്

സകാധരികട്ടം.   അതുകപകാകലതകന്ന ഇകപ്പെകാള് ഏറ്റവട്ടം  കൂടുതല് പ്രയകാസങ്ങളുണകായതണ

കപരരിയകാറരില്  നരിന്നകാണണ.   ആ  കപരരിയകാറരികലയകാണണ  ഇടുക്കെരി  ഉള്കപ്പെകടെയുള്ള

ഡകാമുകളരികല  കവള്ളട്ടം   വരകാനുള്ളതണ.   ആ  കപരരിയകാറരില്  നരിന്നണ  പ്രകതര്യകട്ടം

കകകവഴരികളുണകാക്കെരി  കവള്ളകത  തരിരരിച്ചുവരിടെകാനുള്ള  പദ്ധതരിയുണകാക്കെരിയകാല്

ഭകാവരിയരില്  ഇങ്ങകന  ഡകാമുകള്  തുറനവരികടെണ  ഒരു  സകാഹചരര്യമുണകായകാലുട്ടം   ആ

കവള്ളകത തരിരരിചണ വരിടെകാന് നമുക്കെണ സകാധരികട്ടം.  അതരട്ടം പ്രകദേശങ്ങള് കകണതരി

പുതരിയ വലരിയ കനകാലുകളുണകാക്കെരിയകാല് ഒരു പരരിധരിവകര ഇന്നണ നമ്മേള് കനരരിട ഇസൗ

പ്രശ്നതരില്നരിന്നണ പരരിഹകാരട്ടം കകാണകാന് സകാധരികകമേന്നകാണണ എനരിക്കെണ കതകാനന്നതണ.
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നമ്മുകടെ   കകാലകാവസ്ഥകാ  നരിരസ്പീക്ഷേണ  കകന്ദ്രകതപ്പെറ്റരിയുള്ള  ജനങ്ങളുകടെ  അഭരിപ്രകായട്ടം

വളകര കമേകാശമേകാണണ.   മേഴ  കപയ്യുകമേന്നണ  പറയുകമ്പകാള് മേഴ  കപയ്യരില,  കകാറ്റടെരികകമേന്നണ

പറയുകമ്പകാള്  കകാറ്റടെരിക്കെരില.  ഇസൗകയകാരവസ്ഥകാവരികശഷട്ടം  നമ്മുകടെ  നകാടരിലുണണ.

കൃതര്യമേകായ പുതരിയ സകാകങതരിക സഹകായകതകാടുകൂടെരിയുട്ടം  കകരളതരിനണ  സസ്വന്തമേകായരി

വരികസരിപ്പെരികചടുക്കെകാവന്ന  നല  രസ്പീതരിയരിലുള്ള  വകാനനരിരസ്പീക്ഷേണ  കകന്ദ്രവട്ടം

കകാലകാവസ്ഥകാനരിരസ്പീക്ഷേണ കകന്ദ്രവട്ടം വളകര അനരിവകാരര്യമേകാണണ.  അതരില് നരിനട്ടം ഇന്നണ

നമുക്കെണ  വരകാനരിരരികന്ന  ദുരന്തങ്ങള്  കകന്ദ്ര  ഗവണ്കമേന്റെരികന്റെ  സഹകായമേരിലകാകത

സട്ടംസ്ഥകാനതരിനണ   കനരരിടറരിയകാന്   കഴരിയതക്കെ  രസ്പീതരിയരിലുള്ള   നരിരസ്പീക്ഷേണ

കകന്ദ്രങ്ങള് നമുക്കെകാവശര്യമേകാകണന്നകാണണ എനരിക്കെണ സൂചരിപ്പെരിക്കെകാനുള്ളതണ.  അതുകപകാകല

ആയരിരക്കെണക്കെരിനണ  അകലങരില്  പതരിനകായരിരക്കെണക്കെരിനണ  ഉരുള്കപകാടലുകളകാണണ

കകരളതരിലുണകായരിട്ടുള്ളതണ.   ജനവകാസ  പ്രകദേശങ്ങളരില്  ഉണകായ  ഉരുള്കപകാടല്

മേകാത്രമേകാണണ ഇകപ്പെകാള് റരികപ്പെകാര്ടണ കചയ്യകപ്പെടരിട്ടുള്ളതണ. കകരളതരികല വനപ്രകദേശങ്ങളരില്

ആയരിരക്കെണക്കെരിനണ  ഉരുള്കപകാടലുകളുണകായരിട്ടുണണ.  ആ  ഉരുള്കപകാടലുകളുകടെ

കൃതര്യമേകായ കണകക്കെടുക്കെകാന് സകാറ്റകകലറ്റണ സര്കവ്വയരില്കൂടെരി മേകാത്രകമേ സകാധരികകയുള.

ഇസൗ  രകാജര്യതണ  നടെകന്ന  പുകരകാഗമേന  പ്രവര്തനങ്ങളുകടെ  ഭകാഗമേകാണണ  ഇവരിടെകത

കകാലകാവസ്ഥകാ  വര്യതരിയകാനവട്ടം  ഉരുള്കപകാടലുകളുട്ടം  കവള്ളകപ്പെകാക്കെവകമേന്നണ
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സ്ഥകാപരികവകാന്  ചരിലര്  ശമേരികനണണ.   അതരികന്റെ  യകാഥകാര്തര്യട്ടം

കകണതണകമേങരില്  സകാറ്റകകലറ്റണ  സര്കവ്വ  നടെകതണതകാണണ.  നൂറ്റകാണകളകായരി

കജ.സരി.ബരി.  കപകായരിടണ  ഒരു  കകകകകകാടണ  കപകാലുട്ടം  വയകാത ഡസ്പീപ്പെണ  കഫകാറസ്റ്റുകളരില്

ആയരിരക്കെണക്കെരിനണ  സ്ഥലതണ  എന്തുകകകാണകാണണ  മേകണകാലരിപ്പുട്ടം

ഉരുള്കപകാടലുമുണകായകതനട്ടം  പരരികശകാധരികക്കെണതകാണണ.  സസ്വന്തമേകാകയകാരു  ദുരന്ത

നരിവകാരണ  കസന  ഉണകാക്കെകാന്  നമുക്കെണ  സകാധരിക്കെണട്ടം.  ഇകപ്പെകാള്  നരിലമ്പൂര്

നരികയകാജകമേണ്ഡലതരിലുട്ടം  മുനരിസരിപ്പെകാലരിറ്റരിയരിലുട്ടം  കതകാടടുത  പഞകായതകളരിലുട്ടം

അവരിടെകത  യുവകാക്കെകള  കചര്തകകകാണണ  അവരിടെകത  ഫയര്  ഡരിപ്പെകാര്ട്ടുകമേനമേകായരി

കചര്ന്നണ കടയരിനരിട്ടംഗണ കകകാടുത നൂറണ കണക്കെരിനണ കചറുപ്പെക്കെകാരുണണ.  ഇസൗ ദുരന്തതരില്

അവരുകടെ  കസവനട്ടം  നലതുകപകാകല  വരിനരികയകാഗരിക്കെകാന്  സകാധരിചരിട്ടുണണ.

കകരളതരികല  ഓകരകാ  പഞകായതകളരിലുട്ടം  ഇസൗ  യുവകാക്കെകള

ഉപകയകാഗകപ്പെടുതരികക്കെകാണണ  തകാല്ക്കെകാലരികമേകായരി  ഇതുകപകാലുള്ള  കടയരിനരിട്ടംഗണ

കകകാടുതണ  ദുരന്ത  നരിവകാരണ  കസനയുണകാകകയകാകണങരില്   കചലവരിലകാകതതകന്ന

ഇതരതരിലുള്ള ദുരന്തങ്ങളരില് നമുക്കെണ  അവകര പരമേകാവധരി   ഉപകയകാഗകപ്പെടുതകാന്

സകാധരികട്ടം.  സര്ക്കെകാര്  അതരികനപ്പെറ്റരി  ആകലകാചരിക്കെണകമേന്നണ  പ്രകതര്യകട്ടം

ഓര്മ്മേകപ്പെടുതകയകാണണ.  അതുകപകാകലതകന്ന റരിവര് മേകാകനജുകമേന്റെണ ഫണണ,  മേലപ്പുറട്ടം
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ജരിലയരില് 64  കകകാടെരികയകാളട്ടം രൂപയുകടെ റരിവര് മേകാകനജുകമേന്റെണ ഫണണ നമുകണണ.  ആ

ഫണണ  ജരിലയരില്തകന്ന  ഉപകയകാഗരികന്നതരിനുള്ള  സകാഹചരര്യകമേകാരുക്കെണട്ടം.

ഡകാമുകള്  തുറനവരിടതുമേകായരി  ബനകപ്പെടണ  ഒരുപകാടെണ  ചര്ചകള്  ഇവരികടെ  നടെന.

മേലപ്പുറട്ടം ജരിലകയ സട്ടംബനരിചണ ഏറ്റവട്ടം കൂടുതല് ദുരന്തങ്ങളുണകായ ഒരു ജരിലയകാണതണ.

മേലപ്പുറട്ടം  ജരിലയരില്  മേകാത്രട്ടം  48  ആളുകളകാണണ  മേരണകപ്പെടതണ.  മേലപ്പുറട്ടം  ജരില

കകന്ദ്രസ്പീകരരിചണ  ഒരു ഡകാട്ടം കപകാലുമേരില.  ഓഗസണ മേകാസട്ടം പതണ  മുതല് പതരിനഞകാട്ടം

തസ്പീയതരി  വകര കപയ മേഴയകാണണ  മേലപ്പുറട്ടം  ജരിലയരിലുണകായ മുഴുവന് കകടുതരികള്കട്ടം

കകാരണട്ടം.  ഡകാമുകള്  തുറന്നണ  വരിടതുകകകാണണ മേകാത്രമേകാണണ  ഇവരികടെ ഇസൗ ദുരന്തങ്ങള്

ഉണകായകതന്നണ  സ്ഥകാപരികവകാന്  ശമേട്ടം  നടെകകയകാണണ.  ഡകാമുകള്  മുന്കൂടരി  തുറന്നണ

വരിടെകാമേകായരിരുനകവന്നണ ചരിലര് ഇവരികടെ പറയുകയുണകായരി.  എങ്ങകനയകാണണ ഡകാമുകള്

മുന്കൂടരി തുറകന്നതണ?  2397  അടെരിയകാണണ ഇടുക്കെരി ഡകാമേരികന്റെ സരില്കവയുകടെ കകഹറ്റണ.

2397  അടെരി  ഉയരതരില്  കവള്ളട്ടം എതരികചര്ന്നകാല് മേകാത്രകമേ  ആ കവള്ളട്ടം ഡകാട്ടം

കവരിഞണ പുറതണ വരരികയുള. അതരിനണ മുമ്പണ ഡകാട്ടം തുറന്നണ വരിടെണകമേന്നണ പറയുന്നതണ

എന്തണ  ശകാസ്ത്രതരികന്റെ  അടെരിസ്ഥകാനതരിലകാകണന്നണ  മേനസരിലകാകുന്നരില.   അതരികന്റെ

എഞരിനസ്പീയറരിട്ടംഗരിലുട്ടം  മേറട്ടം  മേകാറ്റട്ടം  വരുതണകമേങരില്,   ഡകാമുകളുകടെ  ഡരികകസനരില്

മേകാറ്റട്ടം  വരുതകാകത  ഇവര്  പറയുന്ന  സമേയതണ  തുറനവരിടെകാന്  സകാധരിക്കെരില.  മേഴ
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അനരിയനരിതമേകായരി  കപയ്കതന്നണ  കകരളതരികലയുട്ടം  ഇന്തര്യയരികലയുട്ടം

ശകാസ്ത്രജ്ഞന്മേകാര്കക്കെലകാട്ടം  അറരിയകാട്ടം.  ഇന്നകല  ലഭരിച  കകന്ദ്ര  ജല  കമ്മേസ്പീഷകന്റെ

റരികപ്പെകാര്ടണ  ബഹുമേകാനകപ്പെട  പ്രതരിപക്ഷേ കനതകാക്കെള് കണരിരുകന്നങരില് അവര് ഇന്നണ

ഇസൗ  പ്രസ്തകാവന  ഇവരികടെ  നടെതരിലകായരിരുന.    കകന്ദ്ര  ജല  കമ്മേസ്പീഷന്  പ്രളയ

മുന്നറരിയരിപ്പെണ  കമേധകാവരി  ശസ്പീ.  ശരത്ചന്ദ്ര  പറയുന്നതണ  'ഡകാമുകള്  തുറന്നതല

പ്രളയകകാരണകമേന്നണ  കകന്ദ്ര  ജല  കമ്മേസ്പീഷന്  പറഞരിട്ടുണണ.  അതരിശക്തമേകായ  മേഴ

തുടെര്ചയകായരി ലഭരിചതകാണണ കവള്ളകപ്പെകാക്കെതരിനണ കകാരണമേകായകതനട്ടം കകരളതരികന്റെ

ഭൂപ്രകൃതരിയുട്ടം  ഇക്കെകാരര്യതരില്  നരിര്ണകായക   ഘടെകമേകായരി  എന്നകാണണ  കകന്ദ്ര  ജല

കമ്മേസ്പീഷന് അഭരിപ്രകായകപ്പെടതണ.'  ജല നരിരപ്പെണ ഉയര്ന്നതണ വളകര കവഗതരിലകായതരിനകാല്

ഡകാമുകള്  കനരകത  തുറന്നണ  വരിടരിരുകന്നങരില്കപ്പെകാലുട്ടം  കകാരര്യമേകായ  മേകാറ്റങ്ങള്

ഉണകാകുമേകായരിരുന്നരികലനട്ടം  കമ്മേസ്പീഷന്  പറയുന.   അസകാധകാരണമേകായ  മേഴയകാണണ

1924-നുകശഷട്ടം  കകരളതരില്  ഏറ്റവട്ടം  വലരിയ  കവള്ളകപ്പെകാക്കെമുണകാക്കെരിയകതന്നണ

അകമേരരിക്കെന് ബഹരിരകാകകാശ ഏജന്സരിയകായ നകാസയുകടെ  Earth Observatory Web

site-കല കലഖനതരില് റരികപ്പെകാര്ടണ കചയ.  ആഗസണ മേകാസതരികല ആദേര്യകത ഇരുപതണ

ദേരിവസങ്ങളരില് കകരളതരില് കപയതണ  164%  അധരിക മേഴയകായരിരുകന്നനട്ടം ഉപഗ്രഹ

സഹകായകതകാകടെ  ലഭര്യമേകായ  വരിവരങ്ങള്  മുന്നരിര്തരി  ഇസൗ  കലഖനതരില്
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ചൂണരിക്കെകാണരികന.   പരികന്ന  എന്തടെരിസ്ഥകാനതരിലകാണണ  'ഡകാമുകള്  തുറന്നതകാണണ

കകരളതരില്  പ്രളയമുണകാക്കെരിയതണ  '  എന്നണ  പറയുന്ന  ഇസൗ  അവസ്ഥയരികലയണ

എതരിയതണ.    ജനങ്ങളുകടെ  ഇടെയരില്  ഭരിന്നരിപ്പുണകാകന്നതരിനുകവണരി  ജനങ്ങള്

ഒറ്റകക്കെടകായരി  ഇന്നണ  ഇസൗ  മേനരിസഭകയയുട്ടം  ബഹുമേകാനകപ്പെട  മുഖര്യമേനരികയയുട്ടം

പരിന്തുണച്ചുകകകാണണ മുകന്നകാടണ കപകാകുകയകാണണ. 

മേരി  .   കഡപല്യൂടരി സസ്പീക്കെര്: പ്ലസ്പീസണ....  കണ്ക്ലൂഡണ.

ശസ്പീ  .   പരി  .   വരി  .   അന്വര്: സര്,  കകരളതരികല  ജനങ്ങള്  ഇനവകര

കണരിടരിലകാത  ഇസൗ  ദുരന്തതരില്  രക്ഷേകാപ്രവര്തനതരിനണ  കനതൃതസ്വട്ടം  കകകാടുത

മുഖര്യമേനരികയ  കകരളതരികല  ജനങ്ങള്  മേകാകറകാടെണ  കചര്തണ  പരിടെരിചരിരരികകയകാണണ.

ആകരതരിര്തകാലുട്ടം എന്തണ പ്രസ്തകാവനകള് നടെതരിയകാലുട്ടം  കകരളതരികല ജനങ്ങളുകടെ

രക്ഷേകനകായരി  ഇടെതുപക്ഷേകമേകന്നകാ  വലതുപക്ഷേകമേകന്നകാ  ഇലകാകത  ജനങ്ങള്

ഉള്കക്കെകാള്ളുന്ന  ഒരു  മുഖര്യമേനരികയ  കരരി  വകാരരി  കതയകാനുട്ടം  ഇസൗ  ഗവണ്കമേന്റെരികന്റെ

പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കെണ  തടെയരിടെകാനുട്ടം  ഇന്നണ  ഇസൗ  പ്രതരിപക്ഷേട്ടം  നടെതന്ന  എലകാ

പ്രവര്തനങ്ങളുട്ടം  നകാകള  അവര്കക്കെകാരു  ശക്തമേകായ  തരിരരിചടെരിയകായരി  മേകാറുകമേന്നണ

പ്രതരിപക്ഷേ  കനതകാക്കെള്  മേനസരിലകാക്കെരിയകാല്  നന്നകായരിരരികകമേന്നണ  മേകാത്രട്ടം

സൂചരിപ്പെരിച്ചുകകകാണണ ഞകാന് നരിര്തന. 
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ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷട്ടംസുദ്ദേസ്പീന്:  സര്,  ഈ നൂറ്റകാണരില് കകരളട്ടം കണ വലരിയ പ്രളയ

ദുരന്തകതകറരിചകാണണ നമ്മേള് ചര്ച കചയ്യുന്നതണ.  ആ ദുരന്തകത   കഎകര്യകതകാകടെ,

ഒറ്റ  മേനസകായരി  നരിന്നണ  നമ്മേള്  കനരരിട്ടു.  ഈ  ദുരന്തട്ടം  ഉണകാകകാനരിടെയകായ

സകാഹചരര്യങ്ങകള സട്ടംബനരിച കകാരര്യങ്ങളുട്ടം ഈ ചര്ചയുകടെ ഭകാഗമേകായരി വകരണതകാണണ.

പ്രശസ്ത പരരിസ്ഥരിതരി പ്രവര്തക ശസ്പീമേതരി കമേധകാപട്കര് ഈ സമേയതണ കകരളതരില്

വന്നകപ്പെകാള് അവകരകാടെണ പത്രക്കെകാര് കചകാദേരിച്ചു, “Is it a man made disaster?”അവര്

പറഞ  "Very  clear,  it  is  a  dam  made  disaster”.  ഇതണ  ഡകാട്ടം  ഉണകാക്കെരിയ

ദുരന്തമേകാകണന്നകാണണ അവര് പറഞതണ.  ഡകാട്ടം ഉണകാക്കെരിയ ദുരന്തമേകാകണന്നണ ഞങ്ങള്

മേകാത്രമേകാകണകാ  പറയുന്നതണ;  അശകാസ്ത്രസ്പീയമേകായരി,  മുന്നറരിയരിപ്പെരിലകാകത  ഡകാട്ടം

തുറന്നതുകകകാണകാണണ  പ്രളയട്ടം  ഉണകായകതന്നണ  NASA,  ബരി.ബരി.സരി.,  ശസ്പീ.  മേകാധവണ

ഗകാഡ്ഗരില്, ശസ്പീ. ഇ. ശസ്പീധരന്, ശസ്പീ. സുകരഷണ കുമേകാര് കഎ.എ.എസണ., ശസ്പീ. കജകാസഫണ

സരി. മേകാതത്യു, ശസ്പീ. രകാജു എബ്രഹകാട്ടം, ശസ്പീ. കടെകാട്ടം കജകാസഫണ എന്നരിവകരകാകക്കെ പറയുന.

ഒരു  കതറട്ടം  പറ്റരിയരിടരില  എനപറയുന്നതണ  സഖകാവണ  എട്ടം.  എട്ടം.  മേണരിയകാണണ.

ബഹുമേകാനകപ്പെട  മുഖര്യമേനരികട്ടം  അതുതകന്നയകാണണ  അഭരിപ്രകായട്ടം.  അതുകപകാകല

കകസബര് രട്ടംഗതട്ടം ധകാരകാളട്ടം ആളുകളുണണ. കപകാരകാളരി ഷകാജരി, ബ്രകാഞണ കസകടറരിമേകാര്,

ഡരി.കകവ.എഫണ.കഎ.  കനതകാക്കെന്മേകാര്  എന്നരിവകരലകാട്ടം  ഒരു  കതറട്ടം
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പറ്റരിയരിടരികലന്നകാണണ  പറയുന്നതണ.  എന്തരിനകാണണ  നരിങ്ങള്  ഇതരികന  ഇങ്ങകന

നര്യകായസ്പീകരരികന്നതണ? ധകാരകാളട്ടം ഡകാമുകളുള്ള ഒരു സട്ടംസ്ഥകാനമേകാണണ നമ്മുകടെതണ. ഇതരികന

കുറരിചണ വരിശദേമേകായ അകനസ്വഷണട്ടം നടെക്കെണട്ടം. ഇതരില് വസ്പീഴ്ച പറ്റരി എനള്ളതണ ഞങ്ങള്

മേകാത്രമേല  പറയുന്നതണ.  ഇക്കെകാരര്യതരില്  വസ്പീഴ്ച  പറ്റരികയന്നണ  ശസ്പീ.  രകാജു  എബ്രഹകാട്ടം

പറഞരിരുന.  നമ്മുകടെ  പുതരിയ  അട്ടംഗട്ടം  ശസ്പീ.  സജരി  കചറരിയകാന്  16-ാം  തസ്പീയതരി

രകാത്രരി....

ശസ്പീ  .    രകാജു  എബ്രഹകാട്ടം:  സര്,  കപകായരിന്റെണ  ഓഫണ  ഓര്ഡര്.  മൂന്നണ  തവണ

മുന്നറരിയരിപ്പെണ  നല്കരിയരിരുകന്നന്നകാണണ  ഞകാന്  മേകാധര്യമേങ്ങകളകാടെണ  പറഞതണ.  മേകാത്രമേല,

അവരികടെ അഞ്ഞൂകറകാളട്ടം ഉരുളുകള് കപകാടരി.  ആ കവള്ളമേകാണണ വന്നതണ.  ഇകതലകാമേകാണണ

ഞകാന് പറഞതണ.  രണണ മേകാധര്യമേങ്ങള്,  ഞകാന് പറഞതരികന്റെ രണരരികണ  കടണ  കചയണ

മേധര്യഭകാഗമേകാണണ പ്രസരിദ്ധസ്പീകരരിചതണ.  എകന്റെ കസറകമേന്റെണ You tube-ലുണണ. മൂന്നണ തവണ

മുന്നറരിയരിപ്പെണ നല്കരി എനപറഞകകകാണകാണണ എകന്റെ കസറകമേന്റെണ തുടെങ്ങുന്നതണ.  ആ

ഭകാഗട്ടം കടണ കചയ.

ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷട്ടംസുദ്ദേസ്പീന്:  സര്,  ശസ്പീ.  സജരി  കചറരിയകാകന്റെ  വകാകകള്  കകടണ

നമ്മേകളകാകക്കെ  മേകാനസരികമേകായരി  കുകറകനരട്ടം  നടുക്കെതരില്  നരില്കകയകായരിരുന.

'ഞങ്ങള്  വരിളരിചരിടകാരുട്ടം  വരുന്നരില,  ഞങ്ങകള  ശദ്ധരികന്നരില.  ഇവരികടെ  50,000
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ആളുകള്  മേരണതരികന്റെ  വക്കെതകാണണ'  എന്നകാണണ  അകദ്ദേഹട്ടം  പറഞതണ.  നകാകളയുട്ടം

ഇതുകപകാകലകാരു  സകാഹചരര്യട്ടം  ഉണകാകുകമ്പകാള്  അതരികനകയലകാട്ടം  കനരരിടെകാന്  നമുക്കെണ

കഴരിയണട്ടം.  ഞകാന്  കുറ്റകപ്പെടുതകയല.  തകന്റെ  നരികയകാജക  മേണ്ഡലതരികല

ജനങ്ങകളകാടുള്ള  ശസ്പീ.  സജരി  കചറരിയകാകന്റെ  ആത്മകാര്തത  വര്യക്തമേകാണണ.  വളകര

ശക്തമേകായ ഇടെകപടെലുകളകായരിരുന.  പകക്ഷേ അകദ്ദേഹതരികന്റെ കകദേനര്യതയകാര്ന്ന വരിളരി

കകടകപ്പെകാള്  നമ്മേള്  ഇവരികടെ  എലകാട്ടം  ഭദ്രമേകാകണന്നണ  പറയുന്നതണ  ശരരിയകാകണകാ

എന്നതകാണണ  എകന്റെ  കചകാദേര്യട്ടം?  നകാകളയുട്ടം  ഇതുകപകാലുള്ള  സകാഹചരര്യങ്ങള്  നമ്മുകടെ

മുന്നരില്  വരുട്ടം.  ഇന്നണ  ശസ്പീ.  രകാജു  എബ്രഹകാമുട്ടം  ശസ്പീ.  സജരി  കചറരിയകാനുട്ടം

പ്രസട്ടംഗരികക്കെണതകായരിരുന.  അവകരകാകക്കെ  ഏറ്റവട്ടം  കൂടുതല്  അനുഭവങ്ങളുള്ള

ആളുകളകാണണ.  പകക്ഷേ അവരതണ  പറഞ കകടരില.  ഇതണ സട്ടംബനരിചണ  യു.ഡരി.എഫണ.

ആവശര്യകപ്പെടതുകപകാകല ഒരു ജുഡസ്പീഷര്യല് അകനസ്വഷണട്ടം കവണട്ടം.

ഈ ദുരന്തട്ടം ഏറ്റവട്ടം കൂടുതല് അനുഭവരിചരിട്ടുള്ള ഒരു നരികയകാജക മേണ്ഡലമേകാണണ

മേണകാര്ക്കെകാടെണ.  മേണകാര്ക്കെകാടെരികല  ഉരുള്കപകാടലരില്  മൂന്നണ  കപര്,  ഒരു  ആദേരിവകാസരി

ബകാലരിക,  മുതശ്ശേന്,  മുതശ്ശേരിയുട്ടം  അടെക്കെട്ടം നഷ്ടമേകായരി.  മൂന്നണ  ദേരിവസട്ടം  കഴരിഞകാണണ

മേണരിനടെരിയരില്നരിന്നണ അവകര കരിട്ടുന്നതണ.  രണകപര് കവള്ളതരില് ഒലരിച്ചുകപകായരി. 63

വസ്പീടുകള് പൂര്ണമേകായുട്ടം തകര്ന. 493 വസ്പീടുകള് ഭകാഗരികമേകായരി തകര്ന. ഉരുള്കപകാടരിയ
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കമേഖലകളരികല  ജനങ്ങകള  അവരികടെതകന്ന  പുനരധരിവസരിപ്പെരിക്കെരുതണ  എകന്നകാരു

നരിര്കദ്ദേശട്ടം  ഇവരികടെ  സമേര്പ്പെരികകയകാണണ.  മേണകാര്ക്കെകാടെരികല  കരടെരികയകാടെണ,

അടപ്പെകാടെരിയരികല കള്ളമേല എന്നരിവകയലകാട്ടം വരിണകസ്പീറരി  നരില്കകയകാണണ.  അവര്ക്കെണ

മേറ്റരിടെങ്ങളരില്  ഭൂമേരി  കകണതണട്ടം  എനള്ളതകാണണ  ഒരു  നരിര്കദ്ദേശട്ടം.

അതുകപകാകലതകന്ന  അടപ്പെകാടെരി  ചുരട്ടം  കറകാഡണ  പൂര്ണമേകായുട്ടം  തകര്ന.  ആദേരിവകാസരി

കമേഖല  ഒറ്റകപ്പെടുകയകാണണ.  ഇവരികടെയണ  ഒരു  ബദേല്  കറകാഡണ  കവണട്ടം.  അതരിനുള്ള

നരിര്കദ്ദേശട്ടം  ബഹുമേകാനകപ്പെട  മുഖര്യമേനരിക്കെണ  കകകാടുതരിട്ടുണണ.  ഈ  പുനരധരിവകാസ

പദ്ധതരിയരില് അടപ്പെകാടെരി ബദേല്കറകാഡണ ഉള്കപ്പെടുതണട്ടം.

വസ്പീഴ്ചകള്  പറയുക  എനള്ളതണ  ഞങ്ങളുകടെ  ദേസൗതര്യമേകാണണ.  മേലയകാളരികള്  ഒറ്റ

മേനകസകാകടെയകാണണ  ഈ  ദുരന്തകത  കനരരിടതണ  എന്നതരില്  ഒരു  തര്ക്കെവമേരില.

രക്ഷേകാപ്രവര്തനതരില്  മേതര്യകതകാഴരിലകാളരികള്  വഹരിച  പങണ  വലുതകാണണ.  അവര്

ആരുട്ടം വരിളരിചരിടണ  വന്നതല.  സസ്വയട്ടം സന്നദ്ധ പ്രവര്തനട്ടം നടെതകാന് വന്നവരകാണണ.

കചറരിയ  കുടരികള്  മുതല്  വൃദ്ധരകായ  ആളുകള്  വകര  അവരികടെ  പ്രവര്തരിചരിട്ടുണണ.

മേറള്ളവര്ക്കെണ  ചവരിടരിക്കെയറകാന്  തകന്റെ  ശരസ്പീരട്ടം  ഒരു  പടെരിയകായരി  വച്ചുകകകാടുത  ശസ്പീ.

കജയ്സല് എന്ന കചറുപ്പെക്കെകാരകന നമുക്കെണ മേറക്കെകാന് സകാധരിക്കെരില.  ഞകാന് ഒനരണണ

കപരുകള്  പറഞ  എനമേകാത്രട്ടം.  അങ്ങകന  എത്രകയകാ  ആളുകള്  നടെതരിയ  ഈ
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ദുരരിതകാശസ്വകാസ പ്രവര്തനങ്ങളരിലുട്ടം കര്യകാമ്പരിലുകമേകാകക്കെ ചരില അപസസ്വരങ്ങള് ഉണകായരി.

അതുട്ടം ഭരണകക്ഷേരിയുകടെ ഭകാഗതനരിന്നകാണുണകായതണ. അവയുട്ടം ഭകാവരിയരില് ഉണകാകകാന്

പകാടെരില. സരി.പരി.കഎ.(എട്ടം.)കന്റെ ആളുകള് ചരിലയരിടെതണ അടെരിയുണകാക്കെരി. ചരിലയരിടെതണ

പ്രശ്നമുണകായരി. കര്യകാമ്പണ പരിടെരിചടെക്കെകാനുള്ള ശമേമുണകായരി. കപകാലസ്പീസണ വന. ഇകതകാനട്ടം

ഉണകാകകാന് പകാടെരില.  കവകറ ഒരകാകളകറരിച്ചുട്ടം ആകക്ഷേപമേരില.  ഇതണ സട്ടംബനരികചലകാട്ടം

പത്രങ്ങളരില് വകാര്തകള് വന്നതകാണണ.

മേരി  .   കഡപല്യൂടരി സസ്പീക്കെര്: പ്ലസ്പീസണ ... പ്ലസ്പീസണ .... കണ്ക്ലൂഡണ.

ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷട്ടംസുദ്ദേസ്പീന്:  സര്,  ദുരരിതകാശസ്വകാസ  കര്യകാമ്പരില്  പകങടുതവര്ക്കെണ

10,000/-  രൂപ കകകാടുകകമേന്നണ പറഞതണ നല കകാരര്യമേകാണണ.  കര്യകാമ്പരില് കപകാകകാത

ദുരരിതബകാധരിതരകായ  ആളുകളുണണ.  ബന്ധു  വസ്പീടുകളരിലുട്ടം  മേറട്ടം  കപകായവര്.  അവര്കട്ടം

10,000/-  രൂപ  കകകാടുക്കെണട്ടം.  ഇന്നകല  കകകാടെതരി  പറഞരിട്ടുണണ.

സരി.എട്ടം.ഡരി.ആര്.എഫണ.-കലയണ  കമേകാതട്ടം   പണട്ടം  വരുന്നതരിലുപരരി  ഈ  റരിലസ്പീഫണ

ഫണരിനണ പ്രകതര്യകമേകാകയകാരു അക്കെസൗണണ കവണകമേനള്ള നരിര്കദ്ദേശവട്ടം ഞകാന് മുകന്നകാടണ

വയകയകാണണ.  കൃഷരിനകാശട്ടം  സട്ടംഭവരിചവര്ക്കെണ  കൃഷരി  ഇറക്കെണകമേങരില്  അടെരിയന്തര

ധനസഹകായട്ടം കകകാടുകക്കെണരി വരുട്ടം.  അതരിലുട്ടം  സര്ക്കെകാരരികന്റെ ഇടെകപടെലുണകാകണട്ടം.

കകരളതരികന്റെ  പുനര്  നരിര്മ്മേകാണതരില്  നമുക്കെണ  ഒന്നകായരി,  ഒറ്റകക്കെടകായരി  മുകന്നകാട്ടു
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കപകാകകാട്ടം എനമേകാത്രട്ടം പറഞകകകാണണ ഞകാകനകന്റെ വകാകകള് ഉപസട്ടംഹരരികന.

ശസ്പീ  .   കക  .   രകാജന്: സര്, കകരളട്ടം സമേസ്പീപ ഭൂതകകാലതണ ദേര്ശരിചരിടരിലകാത വളകര

ഗുരുതരമേകായ  ഒരു  അപകടെകതയകാണണ  കനരരിടതണ.  ശസ്പീ.  എന്.  ഷട്ടംസുദ്ദേസ്പീന്

എട്ടം.എല്.എ.-കയ  കപകാലുള്ള  ആളുകള്  അതരിലുട്ടം  രകാഷ്ട്രസ്പീയട്ടം  കകാണുന്നതണ  വളകര

കമേകാശമേകാണണ. അകതകാരു സഭയണ കചരുന്നതുമേല. 1924-ല് ഇതരിനുമുന്പണ കവള്ളകപ്പെകാക്കെട്ടം

ഉണകായരി  എന്നണ  പറയുന.  അന്നണ  ഞങ്ങളകാരുട്ടം  ജനരിചരിടരില.  1924-ല്

കവള്ളകപ്പെകാക്കെമുണകാകുകമ്പകാള്  കകരളതരില്  എത്ര  ഡകാമുകളുകണനള്ള  കകാരര്യട്ടം

ബഹുമേകാനകപ്പെട  പ്രതരിപക്ഷേ  കനതകാവണ  പ്രസട്ടംഗരികകമ്പകാകഴങരിലുട്ടം  പറഞകാല്  മേതരി.

1924-ല് ഡകാമുള്ളതുകകകാണകാകണകാ കകരളതരില് കവള്ളകപ്പെകാക്കെമുണകായതണ. അന്നണ ഒരു

ഡകാട്ടം  മേകാത്രകമേ  ഉണകായരിരുനള.  ഇതരികന  രകാഷ്ട്രസ്പീയമേകായരി  കനരരിടുന്നതണ

പ്രതരിപക്ഷേതരിനണ മേറ്റണ അഭരിപ്രകായങ്ങള് പറയകാന് പറ്റകാത ഘടതരിലകാണണ.

സഖകാവണ  ശസ്പീ.  പരിണറകായരി  വരിജയകന്റെ  കനതൃതസ്വതരിലുള്ള  കകരളതരികല

ഗവണ്കമേന്റെണ  വളകര  സമേര്തമേകായരി  ഈ  ദുരന്തകത  കനരരിടെകാന്  എലകാ

അര്തതരിലുമുള്ള  പരരിശമേങ്ങളുട്ടം  നടെതരികയന്ന  കകാരര്യതരില്  യകാകതകാരു

തര്ക്കെവമേരില.  അതരില്  ഭരണ-പ്രതരിപക്ഷേ  കഭദേമേകനര്യ  എലകാവരുട്ടം  പങകാളരികളകായരി.

അതരിനുകവണരിയുള്ള  വലരിയ  പരരിശമേട്ടം  നടെതരി.  അക്കെകാരര്യതരില്  കകരളതരികന്റെ
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ബഹുമേകാനര്യരകായ മുഖര്യമേനരിയുട്ടം റവനല്യൂ വകുപ്പുമേനരിയുട്ടം പ്രകതര്യകമേകായരി ഈ സഭയുകടെ

അഭരിനന്ദനട്ടം  അര്ഹരികന.  അതണ  കരഖകപ്പെടുതകാന്  ഞകാന്  ഈ  അവസരട്ടം

ഉപകയകാഗരികകയകാണണ.

കകരളതരില്  ദുരന്തപൂര്ണമേകായ  ഈ  അപകടെമുണകായകപ്പെകാള്  അതരികന

കനരരിടുന്ന  കകാരര്യതരില്  സമേകാനതകളരിലകാകത   സഹകായട്ടം  ലഭര്യമേകായരി.

കകരളതരിനകതട്ടം  പുറതട്ടം  നരിനമുള്ള  സഹകായങ്ങളുണണ.  വരികദേശതനരിനട്ടം

ഉള്കപ്പെകടെയുള്ള  സഹകായങ്ങളുണണ.  ആ  സഹകായങ്ങകളകയകാകക്കെ  ഈ  സഭ  വളകര

നന്ദരികയകാകടെ കകാകണണതുകണന്നതകാണണ യകാഥകാര്തര്യട്ടം. ഇവരികടെ ചര്ച കചയവകരലകാട്ടം

പറയുന്നതണ  കകരളതരില്  ഒരു  പ്രളയമേകാണണ  ഉണകായകതന്നകാണണ.  പ്രളയട്ടം  എന്ന

വകാകകകകാണണ  പറഞകാല്  അവസകാനരിപ്പെരിക്കെകാന്  കഴരിയകാതതകാണണ.  ഇകതകാരു

ഭസ്പീകരമേകായ  പ്രകൃതരികക്ഷേകാഭമേകാണണ.  അതരില്  കപയണ ത  കവള്ളതരികന്റെയുട്ടം  പുഴ

കവള്ളതരികന്റെയുട്ടം  പ്രശ്നമുണണ.  അതരികനക്കെകാള്  ഭസ്പീകരമേകായരി  ഉരുളുകപകാടരിയ  പ്രശ്നട്ടം

നരിലനരില്കനണണ.  ഉരുള്കപകാടരിയ സ്ഥലകത പ്രശ്നങ്ങള് ഉരുള്കപകാടരിയകതകാടുകൂടെരി

ചരിലകപ്പെകാള് അവസകാനരികട്ടം. പുഴ കവള്ളവട്ടം കപയ്ത്തു കവള്ളവട്ടം തസ്പീര്ന്നകതകാടുകൂടെരി അതണ

അവസകാനരികട്ടം.  എന്നകാല്  കനരകത  ശസ്പീ.  എന്.  ഷട്ടംസുദ്ദേസ്പീന്  ഇവരികടെ

സൂചരിപ്പെരിചതുകപകാകല,  മേല  വരിണകസ്പീറരിയ  സ്ഥലങ്ങളരികല  ആളുകള്  എത്രകയകാ
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കകാലകതയണ  അതരികന്റെ  ഭസ്പീഷണരി  കനരരിടെകാന്  കപകാവകയകാണണ.  നകാട്ടം  ഗസൗരവമേകായരി

കകാകണണ  ഏറ്റവട്ടം  പ്രധകാനകപ്പെട  പ്രശ്നമേകാണതണ.  ഞകാന്  ഒരു  മേണ്ഡലതരികല

വരിഷയവമേകായരി  ബനകപ്പെടണ  പറയകാന്  ആഗ്രഹരികന്നരില.  തൃശ്ശൂര്  ജരിലയരില്

വടെക്കെകാകഞരരി  മേണ്ഡലതരികല  കുറുവകാകഞരരി എന്ന  സഥലതമേകാത്രട്ടം  ഒറ്റ

ഉരുള്കപകാടലരികന്റെ ഭകാഗമേകായരി  19  ആളുകളകാണണ മേരണകപ്പെടതണ.  എകന്റെ മേണ്ഡലതരില്

കവള്ളട്ടം  കയറരിയതുകകകാണണ,  പസ്പീചരി  ഡകാമേരികന്റെ  പരരിസരതണ  കവള്ളട്ടം

കയറരിയതുകകകാണണ  തല്ക്കെകാലട്ടം  ഭകാരര്യകയയുട്ടം  മേക്കെകളയുട്ടം  പൂമേല  എനപറയകപ്പെടുന്ന

കുറുവകാകഞരരിയരില്  കകകാണവരിടണ  തരിരരിച്ചുവന്ന  ഭര്തകാവണ  പരികറ്റന്നണ  രകാവരികല

അറരിയുന്നതണ  ഭകാരര്യയുട്ടം  രണണ  കുടരികളുട്ടം  പൂമേലയരില്വചണ  കുറുവകാകഞരരിയരില്വചണ

മേരണകപ്പെകടന്ന  വകാര്തയകാണണ.  വളകര  ഭസ്പീകരമേകാണണ  ഇതരട്ടം  സട്ടംഭവവമേകായരി

ബനകപ്പെട്ടുള്ളതണ.  ചകാലകടെരി  മേണ്ഡലതരികല  കകാരര്യങ്ങള്  ബഹുമേകാനകപ്പെട

ബരി.  ഡരി.  കദേവസരി  എട്ടം.എല്.എ.  സൂചരിപ്പെരിച്ചു.  കകകാടുങ്ങല്ലൂര്  മേണ്ഡലതരില്  മേകാത്രട്ടം

70828  കപരകാണണ  ദേരിവസങ്ങകളകാളട്ടം  98  കര്യകാമ്പുകളരിലകായരി  തകങ്ങണരി  വന്നതണ.

ബഹുമേകാനകപ്പെട കകകാടുങ്ങല്ലൂര് എട്ടം.എല്.എ. ശസ്പീ.  വരി.  ആര്. സുനരില് കുമേകാര് കുഴൂരരില്

മൂന്നണ  ദേരിവസട്ടം  പുറതരിറങ്ങകാന്  കഴരിയകാത  വരിധതരില്  കപട്ടുകപകായതരികന്റെ

വകാര്തകള് പത്രങ്ങള് വളകര വരിശദേമേകായരി പ്രസരിദ്ധസ്പീകരരിചരിരുന.  യഥകാര്തതരില്
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തൃശ്ശൂരരില്  ഉണകായ  വളകര  ഭസ്പീകരമേകായ  ഈ  പ്രകൃതരികക്ഷേകാഭതരികന്റെ  പ്രശ്നങ്ങകള

കനരരിടുന്നതരില് തൃശ്ശൂരരികല മൂന്നണ മേനരിമേകാര്, ശസ്പീ. വരി. എസണ. സുനരില് കുമേകാര്, ശസ്പീ. എ.

സരി.  കമേകായസ്പീന്,  കപ്രകാഫ.  സരി.  രവസ്പീന്ദ്രനകാഥണ  എന്നരിവര്  വളകര  ഗട്ടംഭസ്പീരമേകായരി

ഇടെകപടുകയുട്ടം  ജരിലകാ  ഭരണകൂടെകതയുട്ടം  തകദ്ദേശ  സസ്വയട്ടംഭരണ  സ്ഥകാപനങ്ങകളയുട്ടം

രകാഷ്ട്രസ്പീയ കഭദേമേകനര്യ എലകാവകരയുട്ടം പങകാളരികളകാക്കെരികക്കെകാണണ ആ പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കെണ

കനതൃതസ്വട്ടം  നല്കകാന്  ശമേരികകയുട്ടം  കചയതുകകകാണകാണണ  ഒരു  വലരിയ

അപകടെതരില്നരിന്നണ  അത്ര  വലരിയ  ആളപകായമേരിലകാത  തരതരില്  രക്ഷേകപ്പെടെകാന്

തൃശ്ശൂര് ജരിലയണ  കഴരിഞകതനള്ളതകാണണ യകാഥകാര്തര്യട്ടം. ഞകാന് ആഗസണ 14-കന്റെ പ്രശ്നട്ടം

ഉണകാകുന്നതരിനണ  മൂന്നണ  ദേരിവസട്ടം മുന്പണ  കകവതരിരരിയരില് രണ ദേരിവസട്ടം  കപട്ടുകപകായ

ആളകാണണ. ഞകാനുട്ടം ബഹുമേകാനകപ്പെട കല്പ്പെറ്റ എട്ടം.എല്.എ. ശസ്പീ. സരി. കക. ശശസ്പീന്ദ്രനുട്ടം

കണപരിരരിഞതരിനുകശഷട്ടം രണ ദേരിവസകതയണ പൂര്ണമേകായരി കകവതരിരരിയുട്ടം ചൂണയുട്ടം

ഒറ്റകപ്പെട സ്ഥരിതരിയുണകായരി. കറകാഡണ ഭസ്പീകരമേകായരി തകര്ന. തൃശ്ശൂരരില്നരിന്നണ വടെകക്കെകാട്ടുള്ള

ജരിലകളരില് ഒരുപകക്ഷേ കകാസര്കഗകാഡണ  ഒഴരിചകാല് ബകാക്കെരി എലകാ ജരിലകളരിലുട്ടം  ഈ

പ്രശ്നട്ടം  വളകര  ഗസൗരവമേകായരിരുന.  ഒരുപകാടെണ  ആള്നകാശമുണകായരി.  അതരികനക്കെകാള്

ഭസ്പീകരമേകായരി  മൃഗങ്ങളുകടെയുട്ടം  കൃഷരിയുകടെയുട്ടം  നഷ്ടമുണകായരി.  ഇതണ  എങ്ങകന

പരരിഹരരിക്കെകാന്  കഴരിയുകമേന്നതകാണണ  നകാട്ടം  ഇകപ്പെകാള്  ചര്ച  കചകയ്യണ  ഏറ്റവട്ടം
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പ്രധകാനകപ്പെട  പ്രശ്നട്ടം.  ബഹുമേകാനകപ്പെട  പ്രതരിപക്ഷേ  കനതകാവരികന  21-ാം  തസ്പീയതരി

കണതുകപകാകലയല  22  മുതല്  കണ  തുടെങ്ങരിയതണ  എന്ന  യകാഥകാര്തര്യട്ടം  ഇസൗ  സഭ

നലതുകപകാകല  അറരികയണതുണണ.   "ക്ഷേസ്പീരമുകള്ളകാരകരിടെരിന്  ചുവടരിലുട്ടം  കചകാരതകന്ന

കകകാതുകരിന കസൗതുകട്ടം"  എന്നണ ഇകപ്പെകാള് നകാട്ടം ആകലകാചരികന്നതണ ഒരു ഗുണകരമേകായ

സ്ഥരിതരിവരികശഷട്ടം ആയരിരരികകയരില. കകരളട്ടം ഇകപ്പെകാള് ചര്ച കചയ്യകാന് കപകാകുന്നതണ

ബഹുമേകാനകപ്പെട   മുഖര്യമേനരി  അവതരരിപ്പെരിച  പ്രകമേയകതയകാണണ.  അകദ്ദേഹട്ടം  വളകര

വര്യക്തമേകായരി  ഇസൗ  ദുരന്തട്ടം  നടെകകമ്പകാള്തകന്ന  സൂചരിപ്പെരിചരിരുന  ഒരു  പുതരിയ

കകരളകത  സൃഷ്ടരികകയകാണണ   കകരള   ഗവണ്കമേന്റെരികന്റെ  ഇകപ്പെകാഴകത  തകാല്പരര്യട്ടം

എന്നണ.  ആ  പുതരിയ  കകരളട്ടം  എങ്ങകനയകായരിരരിക്കെണകമേന്നതകാണണ  ഈ  സഭ  ചര്ച

കചകയ്യണ ഏറ്റവട്ടം പ്രധകാനകപ്പെട വരിഷയട്ടം എന്നകാണണ എകന്റെ അഭരിപ്രകായട്ടം.  ഇടെതുപക്ഷേ

ജനകാധരിപതര്യമുന്നണരി  അതരികന്റെ  പ്രകടെനപത്രരികയരില്  സൂചരിപ്പെരിചതുകപകാകല

മേനുഷര്യനുട്ടം  പ്രകൃതരിയുട്ടം  കകന്ദ്ര  ബരിന്ദുവകായ  സുസ്ഥരിരമേകായ  ഒരു

വരികസനകതകറരിചകാണണ കകരളട്ടം ഇകപ്പെകാള് ആകലകാചരികന്നതണ.  ആ സുസ്ഥരിരമേകായ

വരികസനതരിനണ  പരര്യകാപമേകായ  ഒരു  കകരളകത  സൃഷ്ടരിക്കെകാന്  നമ്മേള്  കൂടകായരി

ഇടെകപടുകയുട്ടം  അതരികന്റെ  ധകാരണകകളകറരിചണ  അറരിവണകാകുകയുട്ടം  കവണട്ടം.   പുഴ

സഞരരിച  വഴരികകളകറരിച്ചുളള  ചരരിത്രമേല  നമുക്കെണ  ചര്ച  കചകയ്യണതണ.   കകരളട്ടം
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കഴരിഞ കുറചണ ദേരിവസങ്ങളകായരി അഭരിമുഖസ്പീകരരികക്കെണരി വന്ന അതരിഭസ്പീകരമേകായ സ്ഥരിതരി

വരികശഷതരില് ഒരു പുതരിയ കകരളകത സൃഷ്ടരികകമ്പകാള് ആ പുതരിയ കകരളതരില്

എകന്തലകാട്ടം  ഉണകായരിരരിക്കെണട്ടം,  അതണ  ഇടെതുപക്ഷേ  ജനകാധരിപതര്യമുന്നണരിയുകടെ

പ്രകടെനപത്രരികയരില്  സൂചരിപ്പെരികന്നതുകപകാകല  മേനുഷര്യനുട്ടം  പ്രകൃതരിയുട്ടം  കകന്ദ്ര

ബരിന്ദുവകാകയടുക്കെകാന്  കഴരിയുന്ന  ഒരു  സുസ്ഥരിര  വരികസനകതകറരിചകാണണ  കകരളട്ടം

ചര്ച കചകയ്യണതണ.   പലതുട്ടം നകാട്ടം  മേറന കപകാകുകയകാണണ,  മേറന്നകതകാകക്കെ വസ്പീണട്ടം

ആകലകാചരികക്കെണ,  പുതരിയ കകരളതരികന്റെ സൃഷ്ടരിയരില് പലതുട്ടം പുതരിയതകായരി ചര്ച

കചകയ്യണ  ഒരു  ഘടമുണണ.   എകന്റെ  മേണ്ഡലതരികല  പുതന്കകാടെണ  ഉരുള്കപകാടലുട്ടം

മേലയരിടെരിചരിലുമേകായരി ബനകപ്പെടണ  ലകാന്റെണ  കസപരിട്ടംഗണ  സട്ടംഘട്ടം വന്നണ അകനസ്വഷരിചകപ്പെകാള്

കസകായരില് കകപപ്പെരിട്ടംഗണ എനപറയുന്ന പുതരിയ സ്ഥരിതരിവരികശഷട്ടം മേലമ്പ്രകദേശങ്ങളരില്

ഉണകാകുന  എന്നകാണണ  പറഞതണ.   കസകായരില്  കകപപ്പെരിട്ടംഗണ  വളകര  ഗസൗരവമേകായ

പ്രശ്നമേകാണണ.  കുന്നരില് നരിന്നണ ആരട്ടംഭരിചണ കറകാഡരിനു തകാകഴ ഒരു പുതരിയ കനകാല് സൃഷ്ടരിചണ

കവളളവട്ടം  മേണട്ടം  കരരിങല്ലുകമേലകാട്ടം  ഒലരിച്ചു  കപകാകുന്ന  കസകായരില്  കകപപ്പെരിട്ടംഗണ  വളകര

അപൂര്വ്വമേകായരി  മേകാത്രട്ടം  കകാണകാന്  കഴരിയുന്ന  സ്ഥരിതരിവരികശഷമേകാണണ.   എങ്ങകന

അതരികന കനരരിടെകാകമേന്നണ നകാട്ടം ആകലകാചരിക്കെണട്ടം.  വസ്പീടുട്ടം ഭൂമേരിയുട്ടം നഷ്ടകപ്പെടവര്കക്കെലകാട്ടം

അവ  കകകാടുക്കെകാനുളള  ഗവണ്കമേന്റെരികന്റെ  തസ്പീരുമേകാനട്ടം  വളകര  സുതര്യര്ഹമേകാണണ.
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ഗവണ്കമേന്റെണ  അക്കെകാരര്യതരില്  നരിലപകാടുകകളടുതണ  മുകന്നകാടണ  കപകാകുകയകാണണ.

കകരളതരികല കൃഷരി വകുപ്പുമേനരി പ്രഖര്യകാപരിചതുകപകാകല കകാര്ഷരിക കടെങ്ങള്ക്കെണ

കമേകാറകടകാറരിയട്ടം  പ്രഖര്യകാപരിക്കെണകമേന്ന  തസ്പീരുമേകാനട്ടം  തസ്പീര്ചയകായുട്ടം  ഇസൗ  രട്ടംഗതണ

പ്രകതര്യകരിച്ചുട്ടം  വടെക്കെന്  ജരിലകളരിലുള്ള   കകാര്ഷരിക  കമേഖലകയ  മേകാത്രട്ടം  ആശയരിചണ

ജസ്പീവരികന്നവര്ക്കെണ വലരിയ സഹകായമേകാകുട്ടം.  കര്ഷകരുകടെ കടെങ്ങള്ക്കെണ കമേകാറകടകാറരിയട്ടം

പ്രഖര്യകാപരിക്കെണകമേന്ന തസ്പീരുമേകാനട്ടം വളകര ഗസൗരവമേകാകയടുകക്കെണതുണണ.  കകരളതരില്

ഇത്ര ഗുരുതരമേകായ സ്ഥരിതരിവരികശഷമുണകായകപ്പെകാള് ആകരകാഗര്യവകുപ്പെണ അതണ കനരരിടെകാന്

കകാണരിച  ചങ്കൂറ്റട്ടം, അതരിനുകവണരികയടുത നടെപടെരികള്, കപകാതു ജകാഗ്രത, ഇകതകാകക്കെ

വളകര  നന്നകായരി  കകരളകത  സഹകായരിചരിട്ടുണണ.   കഴരിഞ  വര്ഷങ്ങളരില്

ഉണകായതുകപകാകലയുളള  അസുഖങ്ങള്  വരകാകത  കനരകതതകന്ന  ശദ്ധരിക്കെകാന്

കഴരിഞതുട്ടം  ഇകപ്പെകാള്  ഒരുഘടതരില്  എലകാ  കര്യകാമ്പുകളരിലുട്ടം  എലകാ  ദേരിവസവട്ടം

ആകരകാഗര്യവകുപ്പെരികല  ജസ്പീവനക്കെകാരുകടെയുട്ടം  കകരളതരിനകതട്ടം  പുറതമുളള

കഡകാക്ടര്മേകാരുകടെയുട്ടം  കസവനട്ടം  ലഭര്യമേകാക്കെരിയതുട്ടം  നമ്മേള്  അട്ടംഗസ്പീകരരികക്കെണ  പ്രധകാന

വസ്തുതയകാണണ.   കറകാഡുകളുകടെ  തകര്ച  വളകര  ഗസൗരവമേകായ  വരിഷയമേകാണണ,

കകരളതരികല കപകാതുമേരകാമേത വകുപ്പുമേനരി അതരില് ഇടെകപടരിട്ടുണണ.

ശസ്പീ  .    കക  .    വരി  .    അബ്ദുള്  ഖകാദേര്:  സര്,  അങ്ങണ  കകരളകത  പുനര്
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നരിര്മ്മേരികന്നതരികനകറരിചകാണണ  പറയുന്നതണ.  കറകാഡുകളുകടെ  നരിര്മ്മേകാണതരിനണ  പകാറ

ആവശര്യമേകാണണ.  നമുക്കെണ കപകാടരിക്കെകാന് പകാറയരില എന്നതണ ഒരു വസ്തുതയകാണണ.  നമുക്കെണ

ആവശര്യമേകായ  പകാറയുട്ടം  മേണലുട്ടം  മേറ  സട്ടംസ്ഥകാനങ്ങളരില്  നരിന്നണ  ഇറക്കെകാനുളള

സട്ടംവരിധകാനകതകറരിചണ ആകലകാചരികക്കെണതകല?

ശസ്പീ  .    കക  .    രകാജന്  : സമേയമേരിലകാതതുകകകാണണ  ഞകാന്  ആ  വരിഷയതരികലയണ

കടെകന്നരില.   അതരികനക്കെകാള്  ഗസൗരവമേകായ  പ്രശ്നട്ടം,  രണണ  ജരിലകകള,   രണണ

സട്ടംസ്ഥകാനങ്ങകള  തമ്മേരില്  ബനരിപ്പെരികന്ന  സ്ഥലമേകാണണ  കുതരിരകാന്.  അവരികടെ

മേലയരിടെരിചരില്മൂലട്ടം  ഒരകാള്  മേരരിക്കെകാനരിടെയകായ  ഗസൗരവമേകായ  സ്ഥരിതരിവരികശഷമുണകായരി.

ബഹുമേകാനകപ്പെട മേനരിമേകാരകായ വരി.എസണ. സുനരില്കുമേകാറുട്ടം എ. സരി. കമേകായസ്പീനുട്ടം അവരികടെ

സന്ദര്ശരിചണ  തകാല്ക്കെകാലരികമേകായരി  തുരങതരികന്റെ  ഒരു  പകാത  തുറനകകകാടുതതരിലൂകടെ

ഭക്ഷേര്യ  വസ്തുക്കെളുട്ടം  മേരുനട്ടം  എതരിക്കെകാന്  കഴരിഞ.    മുഖര്യമേനരിയുകടെ  തകന്ന

പ്രകതര്യകമേകായ പരരിഗണനയുണകായരി, കപകാതുമേരകാമേത വകുപ്പുമേനരി കനരകത ഇടെകപട

വരിഷയമേകാണണ.   അതരില്  കകന്ദ്ര  ഗവണ്കമേന്റെകാണണ  ഏറ്റവട്ടം  അപകടെകരമേകായ

നരിലപകാടുകള്  എടുകന്നതണ.  കകന്ദ്ര  ഗവണ്കമേന്റെണ  കദേശസ്പീയപകാത  അകതകാറരിറ്റരികയ

കകകയയച്ചു  വരിടുകയകാണണ.  ആ  ഏജന്സരികയകക്കെകാണണ  അതണ  കചയ്യരിക്കെകാന്

കപ്രരരിപ്പെരിക്കെകാത  വരിധട്ടം  അപകടെകരമേകായ  തരതരിലുളള  സ്ഥരിതരിവരികശഷമേകാണണ
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ഉണകായരിട്ടുളളതണ.   ഇവരികടെ  വസ്പീടുകള്  നഷ്ടകപ്പെടവരുകടെ  ധകാരണയുണകാകക്കെണതണ

പഞകായതമേകായരി  ബനകപ്പെട  എ.ഇ.-മേകാരകാണണ.  അതരികന്റെ  കുറവകള്

പരരിഹരരിച്ചുകകകാണണ  വളകര  കവഗതരില്  നടെപടെരികകളടുക്കെകാന്  കവണ

സട്ടംവരിധകാനമുണകാക്കെണകമേന്നകാണണ   അഭര്യര്തന.   മേതര്യകതകാഴരിലകാളരികള്

കകരളതരിനുകവണരി  കചയ  സഹകായട്ടം  സമേകാനതകളരിലകാതതകാണണ.  എവരികടെയുട്ടം

ആര്കട്ടം  പറയകാന്  കഴരിയകാതവരിധട്ടം  അത്ര  ഉജസ്വലമേകായ  ഇടെകപടെലുകളകാണണ

മേതര്യകതകാഴരിലകാളരികളുകടെ ഭകാഗതണ നരിനമുണകായതണ.  പകക്ഷേ കകന്ദ്ര ഗവണ്കമേന്റെരികന്റെ

ശദ്ധയരില്കപ്പെടുകതണ പ്രധകാന പ്രശ്നട്ടം,  ഉപകഭകാക്തൃ  സട്ടംസ്ഥകാനമേകായ  കകരളട്ടം ഇസൗ

അപകടെതരില്കപടണ  നരില്കകമ്പകാള്   വസ്പീണട്ടം  വസ്പീണട്ടം  ഇനനവരില

വര്ദ്ധരിപ്പെരിക്കെകാനുളള  തസ്പീരുമേകാനട്ടം  കകരള  ജനതകയകാടെണ  കകാണരികന്ന അപകടെകരമേകായ

ഇടെകപടെലരികന്റെ ഭകാഗമേകാണണ എനളളതകാണണ.

 ഞകാന്  പലകപ്പെകാഴുട്ടം  കകരളഗവണ്കമേന്റെരികന്റെ  ശദ്ധയരില്കപ്പെടുതരിയ

വരിഷയമേകാണണ.  ഒല്ലൂര്  മേണ്ഡലതരില്  പ്രകതര്യകരിചണ  കനകാണ്  റരിവര്ടബരിള്  കഫകാറസണ

എനപറയുന്ന  മേലകയകാരതള്ള,  തരിരരിചണ  വനമേകാക്കെരികയടുക്കെകാന്  കഴരിയകാത

സ്ഥലങ്ങളരിലുട്ടം  പുറകമ്പകാക്കെണ   പ്രകദേശങ്ങളരിലുട്ടം  തകാമേസരികന്നവരുകടെ  വസ്തുവകകള്

നഷ്ടകപ്പെടതരില്  സകാധകാരണ  ആളുകകളകാടുളളതു  കപകാകലയുളള  ഒരു  ഇടെകപടെല്



Uncorrected/Not for Publication 
266

ഉണകാകണട്ടം.   തൃശ്ശൂര്  ജരിലയരില്  മേകാത്രട്ടം  38  തകദ്ദേശസസ്വയട്ടംഭരണ  സ്ഥകാപനങ്ങളുകടെ

കരഖകളകാണണ നഷ്ടകപ്പെടതണ. 32 സ്ഥലങ്ങളരില് കമ്പല്യൂടറരികന്റെ കണക്ടരിവരിറ്റരി പൂര്ണമേകായുട്ടം

നഷ്ടകപ്പെട്ടു.  ബഹുമേകാനകപ്പെട തകദ്ദേശസസ്വയട്ടംഭരണ വകുപ്പുമേനരി പ്രകതര്യകമേകായരി കയകാഗട്ടം

വരിളരിച്ചുകചര്തണ  അവരികടെ  വളകര  മേകാതൃകകാപരമേകായരി  ശുചസ്പീകരണ  പ്രവര്തനങ്ങള്

നടെതരിയരിട്ടുണണ.   കപകാതുവരിദേര്യകാഭര്യകാസ  സട്ടംരക്ഷേണ  യജ്ഞതരികന്റെ  ഗുണട്ടം

കകരളതരിനണ  ലഭര്യമേകായതണ  ഇസൗ  ഘടതരില്  പറയകാതരിരരിക്കെകാന്  കഴരിയുകയരില.

പുതരിയതകായരി  രൂപസ്പീകരരിക്കെകപ്പെട ഭസൗതരികസകാഹചരര്യങ്ങളുകടെ  വര്ദ്ധനകവകാടുകൂടെരി  ഇസൗ

കര്യകാമ്പുകള്  പൂര്ണമേകായുട്ടം  നടെപ്പെരിലകാക്കെകാന്  കഴരിഞതണ  കപകാതു  വരിദേര്യകാഭര്യകാസ

സട്ടംരക്ഷേണ  യജ്ഞതരികന്റെ  ഭകാഗമേകായരി  നടെതരിയരിട്ടുളള  നടെപടെരികളരിലൂകടെയകാണണ.

പുസ്തകവട്ടം  യൂണരികഫകാമുട്ടം  നഷ്ടകപ്പെട   കുടരികള്ക്കെണ  അവ  കകകാടുക്കെകാനുളള

തസ്പീരുമേകാനകതയുട്ടം  അഭരിനന്ദരികന.   പുതരിയതകായരി  ഒരു  കകരളട്ടം  സൃഷ്ടരിക്കെകാനുളള

സഖകാവണ പരിണറകായരി വരിജയന് സര്ക്കെകാരരികന്റെ കനതൃതസ്വതരിലുളള ശമേങ്ങള്ക്കെണ എലകാ

അര്തതരിലുമുളള പരിന്തുണ വകാഗകാനട്ടം കചയകകകാണണ ഇസൗ പ്രകമേയകത പൂര്ണമേകായുട്ടം

പരിന്തുണയന.

കഡകാ  .   എട്ടം  .   കക  .   മുനസ്പീര്  : സര്, നൂറ്റകാണരികലകാരരിക്കെല് ഉണകാകുന്ന ജലപ്രളയമേകാണണ

കകരളതരില്  ഉണകായകതന്നകാണണ  എലകാ  വരിദേഗ്ദ്ധന്മേകാരുട്ടം  അഭരിപ്രകായകപ്പെടുന്നതണ.
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അതുകകകാണതകന്ന  ഇതണ  കകരളകത  സട്ടംബനരിചരിടെകതകാളട്ടം  നമ്മേള്  ഒന്നരിച്ചു

നരിനകകകാണണ  കനരരികടെണ  പ്രതരിസനരിയകാണണ,   അതണ  കര്യകാമ്പുകള്  സന്ദര്ശരിച

ആളുകള്ക്കെണ  കബകാധര്യമേകാകുന്ന  കകാരര്യവമേകാണണ.    ഇകപ്പെകാള്  ജനങ്ങള്  ആകക

വരിഭകാന്തരിയരിലകാണണ.   പ്രളയട്ടം  കഴരിഞകാലുണകാകുന്ന  വരിഭകാന്തരിയുകടെ  കപരണ  കപകാസണ

കടകാമേകാറ്റരികണ കസ്ട്രേസണ ഡരികസകാര്ഡര് എന്നകാണണ.   നമ്മേളരില് പല ആളുകള്കട്ടം കപകാസണ

കടകാമേകാറ്റരികണ  കസ്ട്രേസണ ഡരികസകാര്ഡര് വനതുടെങ്ങരിയരിരരികന.  കുന്ദമേട്ടംഗലതണ ഒരകാള്

ആത്മഹതര്യ കചയ്യുന്നതരികലയണ കകാരര്യങ്ങള് എതരിയരിരരികന.  മേകനകാരമേ പത്രതരില്

നമ്മേള്  വകായരിച്ചു  വരിദേര്യകാര്തരികകളകാകക്കെതകന്ന  ഒരു  വരിഷകാദേ  കരകാഗതരികന്റെ

ലക്ഷേണങ്ങള്  കകാണരിച്ചു  തുടെങ്ങുനകവന്നണ.   അതുകകകാണതകന്ന  കസൗണ്സരിലരിട്ടംഗണ

വളകര  നരിര്ബനമേകായരി  നമ്മേള്  ഏകറ്റടുകക്കെണ  കകാരര്യമേകാണണ.   കകരളകത  പുനര്

നരിര്മ്മേരികന്ന പ്രകരിയയരില് രകാഷ്ട്രസ്പീയട്ടം കനകാക്കെകാകത ഒന്നരിച്ചുനരില്ക്കെകാന് ഞങ്ങകളകാകക്കെ

തയ്യകാറകാകണന്നണ  ആമുഖമേകായരി  പറയകാന്  ആഗ്രഹരികകയകാണണ.  അതണ  ഞങ്ങളുകടെ

ധകാര്മ്മേരികമേകായ ഉതരവകാദേരിതസ്വമേകാണണ.  മുഖര്യമേനരി, അകങ്ങയണ ചുറട്ടം കുകറ സ്തുതരിപകാഠകര്

നരിനകകകാണണ   അങ്ങണ  അതകാണണ,  ഇതകാണണ   എകന്നകാകക്കെ  പറയുകമ്പകാള്  അതരില്

വസ്പീഴുന്ന  ഒരകാളല  അകങ്ങന്നണ  ഞങ്ങള്ക്കെറരിയകാട്ടം.   കരിയകാത്മകമേകായ  വരിമേര്ശനങ്ങള്

ഉള്കക്കെകാള്ളകാനുള്ള   ഒരു  വരിശകാലമേകായ  മേനസണ  അകങ്ങയകണന്നണ



Uncorrected/Not for Publication 
268

വരിശസ്വസരിച്ചുകകകാണകാണണ  ഞങ്ങള്  ഇക്കെകാ രര്യങ്ങള്  പറയുന്നതണ.   സതര്യതരില്  ഇസൗ

പ്രളയദുരന്തട്ടം   25  ശതമേകാനട്ടം  കപമേകാരരി  കകകാണണകായതകാകണങരില്   ബകാക്കെരി  75

ശതമേകാനവട്ടം ഡകാമുകള് തുറന വരിടതുകകകാണണകായതകാകണന്നണ എലകാ വരിദേഗ്ദ്ധരുട്ടം ഒകര

സസ്വരതരില് പറയുന.  കകരളട്ടം ജകാഗ്രത പുലര്തണകമേന്നണ പറഞകകകാണണ പ്രമുഖ

കകാലകാവസ്ഥകാ ശകാസ്ത്രജ്ഞനുട്ടം കകന്ദ്ര ഭസൗമേശകാസ്ത്ര  മേനകാലയതരികന്റെ കസകടറരിയുമേകായ

ശസ്പീ.  രകാജസ്പീവണ  പറഞരിരരികന്നതണ  മേഴകവളളട്ടം  മേകാത്രമേല,  അണകക്കെട്ടുകള്  തുറന്നതുട്ടം

കവളളകപ്പെകാക്കെതരിനണ  കകാരണമേകാകയന്നകാണണ.   അണകക്കെടണ  തുറന്നതു  സട്ടംബനരിചണ

ഞകാന് ബഹുമേകാനകപ്പെട മുഖര്യമേനരികയകാടെണ പറയുന്നതണ അങ്ങണ രണണ  ഡരിപ്പെകാര്ട്ടുകമേനകള്

നടെതരിയ  വസ്പീഴ്ചകയകറരിചണ  ഗസൗരവമേകായരി  അകനസ്വഷരിക്കെണകമേന്നകാണണ.   ഒന്നണ

ഇറരികഗഷന്  ഡരിപ്പെകാര്ട്ടുകമേന്റെണ,  രണണ  കക.എസണ.ഇ.ബരി.  എനപറയുന്ന  കകവദേത്യുതരി

വകുപ്പെണ.    അവകര  സട്ടംബനരിചരിടെകതകാളട്ടം  അവര്ക്കെണ  കകവദേത്യുതരിയുട്ടം  ഇറരികഗഷനുട്ടം

മേകാത്രമേകാണണ പ്രശ്നട്ടം,  ജനങ്ങളുകടെ ജസ്പീവനല.  40 കകകാടെരി രൂപ ലകാഭരികന്നതരിനുകവണരി

50000  കകകാടെരി  രൂപ  കളഞകുളരിച  ആ  ഡരിപ്പെകാര്ട്ടുകമേന്റെരികന  നരിലയ  നരിര്തകാന്

നമുക്കെണ സകാധരിക്കെണട്ടം.   ഇടുക്കെരി അണകക്കെടരികനകറരികചകാനട്ടം പറയുന്നരില.  ഇടുക്കെരി

അണകക്കെടണ  തുറന്നതുകകകാണണ  അതരികന്റെ  തകാകഴയുളള  മേറ്റണ  അണകക്കെട്ടുകകളകാകക്കെ

തുറന. ഇടെമേലയകാര് തുറന്നതരികന്റെ കപരരില്  ശസ്പീ.  വരി.  ഡരി.  സതസ്പീശന്, ശസ്പീ.  വരി.കക.
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ഇബ്രകാട്ടംഹരിട്ടം കുഞണ സകാഹരിബണ,  ശസ്പീ.  അന്വര് സകാദേതണ ഒകക്കെ അനുഭവരിച കവദേന

നമുക്കെറരിയകാട്ടം.  അതുകപകാകല  ശബരരിഗരിരരി  കപ്രകാജക്ടരികന്റെ  ഭകാഗമേകായരി  പമ്പ,  കക്കെരി,

ആനകതകാടെണ  ഡകാമുകളുട്ടം   തുറന്നകപ്പെകാള്  ആദേര്യട്ടം  47000  ലരിറ്റര്  കവള്ളമേകാണണ  കപര്

കസക്കെന്റെരില് വന്നകതങരില് പുലര്കച ആറണ മേണരിയകായകപ്പെകാള് കപര് കസക്കെന്റെരില് 9.39

ലക്ഷേട്ടം ലരിറ്റര് കവള്ളട്ടം  ഡകാമുകളരിലൂകടെ വന്നണ മൂന്നണ കകകാണ്സരിറ്റല്യൂവന്സരികകളയകാണണ

തച്ചുതകര്തണ തരരിപ്പെണമേകാക്കെരിയതണ.   ആരുകടെകയകാകക്കെ മേണ്ഡലങ്ങളകാണണ?  ആറന്മുള ,

റകാന്നരി,  കചങ്ങന്നൂര്...  ആറന്മുള  എട്ടം.എല്.എ.  ഇവരികടെയുണണ.  ഞകാന്  പ്രരിയകപ്പെട

കചങ്ങന്നൂര്  എട്ടം.എല്.എ.-യട്ടം  റകാന്നരി  എട്ടം.എല്.എ.-യട്ടം  കവണരിയകാണണ

സട്ടംസകാരരികന്നതണ.  നരിങ്ങള്ക്കെണ  സട്ടംസകാരരിക്കെകാന്  കഴരിയകാതതുകകകാണണ

നരിങ്ങള്കകൂടെരികവണരി  സട്ടംസകാരരികകയകാണണ.   കുടനകാടരികലയണ  കവള്ളട്ടം

വരുന്നതരികനകറരിചണ  എകന്തങരിലുട്ടം  നരിര്കദ്ദേശമുണകായരിരുകന്നകാ?  കകാരണട്ടം  ഇവരികടെ

ഇ.എ.പരി.(എമേര്ജന്സരി  ആക്ഷേന്  പ്ലകാന്)  എന്ന  നരിയമേമുണണ.   പണണ  ഹരിമേകാചല്

പ്രകദേശരില്  ഒരു കകഹകഡകാ പവര് കപ്രകാജക്ടണ ഡകാട്ടം തുറന്നണ  ഇരുപതരിയഞണ ആളുകള്

മേരരിചകപ്പെകാള് 2014-ല് ഉണകാക്കെരിയതകാണണ ഇ.എ.പരി  നരിയമേട്ടം.  അതരില് പറയുന്ന ഒരു

കകാരര്യട്ടം   Reservoir  operation  manual  എലകാവരുട്ടം  സൂക്ഷേരിക്കെണകമേന്നകാണണ.

കക.എസണ.ഇ.ബരി.-കക്കെകാ ഇറരികഗഷകനകാ ആര്ക്കെകാണണ ചുമേതലയുള്ളതണ എന്നണ കനകാക്കെരി
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അവര് അതണ സൂക്ഷേരിക്കെണട്ടം.  അതനുസരരിചണ മേകാത്രകമേ കവള്ളട്ടം തുറന്നണ വരിടെകാന് പകാടുള.

രണകാമേതകായരി പറയുന്നതണ,  “it mandates  that  there  should  be an inundation

map  which  clearly  marks  the  level  and  extend  to which water  will

submerge”....മേകാത്രമേല,  “that   should  be  circulated  to  the  stateholders

including  district  administration  and  elected  representatives  prior”.

പ്രരിയകപ്പെടവകര,  എട്ടം.എല്.എ.-മേകാകരന്നണ  പറയുന്നവര്  കവറുകത  അവരികടെ

ഇരരിക്കെകാനുള്ളവരല.  ഇതരട്ടം കകാരര്യങ്ങള് നരിങ്ങകള അറരിയരിചണ,  നരിങ്ങള് ജനങ്ങകള

അറരിയരിചണ  evacuation നടെതന്നതരിനുള്ള പ്രകരിയയരില് ഭകാഗഭകാക്കെകാകകാന് ഇ.എ.പരി.-

യരില് പറയുനകണങരില് എന്തുകകകാണണ ഇതണ അറരിയരിചരില? ഇസൗ മൂന്നണ എട്ടം.എല്.എ.-

മേകാകരകാടുട്ടം ഞകാന് കചകാദേരിക്കെകാന് ആഗ്രഹരികകയകാണണ, നരിങ്ങകള അറരിയരികചകാ; കളക്ടകറ

അറരിയരികചകാ;  ആ ഡകാട്ടം തുറകന്നതരിനണ  മുമ്പണ  പ്രരിയകപ്പെട ശസ്പീ.  വരി.  ഡരി.  സതസ്പീശന്,

അങ്ങകയ അറരിയരിചരിരുകന്നകാ; ശസ്പീ. ഇബ്രകാഹരിട്ടം കുഞണ, അങ്ങകയ അറരിയരിചരിരുകന്നകാ?

ബഹുമേകാനകപ്പെട  മുഖര്യമേനരി,  അങ്ങകയകറരിചല  ഞകാന്  പറയുന്നതണ.  ഇത്രയുട്ടം  രകാവട്ടം

പകലുട്ടം  അങ്ങയുകടെ  ഓഫസ്പീസരിലരിരുന്നണ  പണരികയടുപ്പെരികന്ന  അവസ്ഥയുണകാക്കെകാന്

അങ്ങയുകടെ  കസ്പീഴരിലുള്ള  ഇസൗ  ഡരിപ്പെകാര്ട്ടുകമേനകകള  അനുവദേരിക്കെകാന്  പകാടെരിലകായരിരുന.

ബകാര്  തുറകന്ന  ലകാഘവതരില്  ഡകാട്ടം  തുറക്കെരുതണ  എന്നകാണണ  എനരിക്കെണ
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സൂചരിപ്പെരിക്കെകാനുള്ളതണ.   അതുകപകാകലതകന്ന  ഇവരികടെ  ഒകാകരകാ  ആളുകളുട്ടം  പറഞ

കകാരര്യങ്ങകളടുത  കനകാക്കെകാട്ടം.   റകാന്നരി,  ആറന്മുള  ഭകാഗതണകായ  വരിഷയങ്ങകള

സട്ടംബനരിചണ  വരിദേഗ്ദ്ധരുകടെ  കൃതര്യമേകായ  അഭരിപ്രകായങ്ങള്  പുറതവന്നരിട്ടുണണ.

അതുകകകാണണ  എനരിക്കെണ  ബഹുമേകാനകപ്പെട  മുഖര്യമേനരികയകാടെണ  പറയകാനുള്ളതണ  ഞങ്ങള്

ജുഡസ്പീഷര്യല്  അകനസ്വഷണട്ടം  ആവശര്യകപ്പെടരിട്ടുകണങരിലുട്ടം  കകക്ലേമേറ്റണ  എക്സെെണകപര്ടണ,

എന്വകയകാണ്കമേന്റെല്  എക്സെെണകപര്ടണ,  ഡകാട്ടം  എക്സെെണകപര്ടണ  എന്നരിങ്ങകന  കദേശസ്പീയ

തലതരില്  എക്സെെണകപര്ടണസണ  ആയവകര  വചണ  അങ്ങണ  മൂന്നണ  മേകാസതരിനുള്ളരില്  എന്തണ

സട്ടംഭവരിച്ചു  എനള്ള  റരികപ്പെകാര്ടണ  കകകാണവരണട്ടം  എന്നകാണണ.  മുഖട്ടം  കനകാക്കെകാകത

തസ്പീരുമേകാനകമേടുകന്ന  ഒരു  മുഖര്യമേനരി  എന്ന  നരിലയണ  ഇതരില്  ആകരങരിലുട്ടം  കതറ്റണ

കചയരിട്ടുകണങരില് നകാന്നൂറ്റരിചരിലസ്വകാനട്ടം ആളുകള് മേരരിചതരികന്റെ പൂര്ണ ഉതരവകാദേരിതസ്വട്ടം

അവരുകടെകമേല്  കകടരിവചണ  കകകാലകറ്റതരിനണ  കകകസടുക്കെണകമേന്നകാണണ  എനരിക്കെണ

അഭര്യര്തരിക്കെകാനുള്ളതണ.  ......(ബഹളട്ടം)....  ഞകാന്  ഗവണ്കമേന്റെരികന്റെ  കൂകടെ

നരിന്നകാണകലകാ  സട്ടംസകാരരികന്നതണ,  നരിങ്ങള്കക്കെന്തരിനകാണണ  ഇത്രയുട്ടം  അസഹരിഷ്ണുത?

നരിങ്ങകളപ്പെറ്റരി  എലകാട്ടം  നലതണ   മേകാത്രകമേ  പറയകാന്  പകാടുളകവന്നണ  നരിര്ബനരിക്കെകാന്

ഞകാന്  സരി.പരി.കഎ.(എട്ടം)  കമേമ്പറല;  പ്രതരിപക്ഷേതരിരരികന്ന ആളകാണണ.   എനരിക്കെണ

സൂചരിപ്പെരിക്കെകാനുള്ളതണ സൂചരിപ്പെരികനകവകന്നയുള.  ഞകാന് ആകരയുട്ടം കുറ്റകപ്പെടുതന്നരില,
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കകവകകാരരികമേകായരി പറയുകമ്പകാള് ചരിലകപ്പെകാള് കടെനകപകാകയക്കെകാട്ടം, എങരിലുട്ടം അതരികന്റെ

ഉകദ്ദേശശുദ്ധരിയകാല്  മേകാപ്പുനല്കസ്പീടുക  എകന്ന  അതരികന  സട്ടംബനരിചണ  പറയകാനുള.

"മേധസ്വജനങ്ങള്ക്കെണ  മേകാര്ദ്ദേവമേരികലങരില് ഉകദ്ദേശശുദ്ധരിയകാല് മേകാപ്പുനല്കസ്പീടുക"എന്നകാണണ,

ഉകദ്ദേശശുദ്ധരി മേകാത്രട്ടം നരിങ്ങള് കണക്കെരികലടുകക.  നമുക്കെരിനരി ഏറ്റവട്ടം പ്രധകാനകപ്പെടതണ

റസ്പീഹകാബരിലരികറ്റഷനകാണണ.  പ്രതരിപക്ഷേകമേന്ന  നരിലയരില്  റസ്പീഹകാബരിലരികറ്റഷനുകവണരി

എന്തണ  സഹകായവട്ടം  നല്കകാന്  തയ്യകാറകാണണ.  എന്നകാല്  ഗവണ്കമേന്റെണ  കചകയ്യണ,

കചയ്യകാകമേകന്നറ്റ ധകാരകാളട്ടം കകാരര്യങ്ങളുണണ, ആറണ ലക്ഷേട്ടം രൂപ കകകാടുക്കെകാട്ടം, നകാലണ ലക്ഷേട്ടം

രൂപ കകകാടുക്കെകാട്ടം,  കപകാകുകമ്പകാള് പതരിനകായരിരട്ടം  രൂപ നല്കകാട്ടം,  സസൗജനര്യ  കറഷന്

നല്കകാട്ടം...  ഇകതലകാട്ടം കകകാടുക്കെകാകത  ഇനരിയുട്ടം ജനങ്ങള് പണട്ടം തരണട്ടം എന്നകാണണ.

അകങ്ങയറരിയകാകമേകാ,  ആയരിരട്ടം  കകകാടെരി  രൂപ ജനങ്ങള് ഇകപ്പെകാള്തകന്ന കചലവഴരിച്ചു

കഴരിഞ.  ഇകലങരില് സസൗജനര്യ കറഷന് വരിതരണട്ടം കചയ്യകാതരിരുന്നരിട്ടുട്ടം ഏകതങരിലുട്ടം

കര്യകാമ്പുകളരില് ആര്കക്കെങരിലുട്ടം  എകന്തങരിലുട്ടം  നരിരകാശയുണകായരിട്ടുകണകാ?   ഇതണ  ആരണ

തസ്പീര്തതകാണണ;  നമ്മേള്  എലകാവരുട്ടംകൂടെരി  തസ്പീര്തതകാണണ.  അകങ്ങയണ  ഓര്മ്മേയരികല,

ഓഖരി  ദുരന്തമുണകായകപ്പെകാള്  ഇതരിനകതരിരരികന്ന  ഒരു  മേനരി  അവരികടെയുള്ള  എലകാ

മേതര്യകതകാഴരിലകാളരികകളയുട്ടം  പരരിഹസരിചരികല;  പത്രക്കെകാകര  പലകപ്പെകാഴുട്ടം  ഇസൗ

ഗവണ്കമേന്റെണ പരരിഹസരിചരികല?  പകക്ഷേ അങ്ങകയ സഹകായരിക്കെകാന് അവസകാനട്ടം ആ
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പത്രക്കെകാരുട്ടം  മേതര്യകതകാഴരിലകാളരികളുട്ടം  കവണരിവന.   ആകരകയങരിലുട്ടം  കുറ്റട്ടം

പറയുന്നതരിനുമുമ്പണ  നമ്മേള്  ആകലകാചരികക്കെണതണ  അവരുകടെ  ആവശര്യട്ടം  നമുക്കെണ

എകപ്പെകാകഴങരിലുട്ടം  ഉണകാകുകമേന്നകാണണ.  ഞങ്ങകള  കുറ്റട്ടം  പറയുകമ്പകാഴുട്ടം

ആകലകാചരികക്കെണതണ ഞങ്ങളുകടെ ആവശര്യട്ടം  ഉണകാകുകമേന്നകാണണ.   എന്.ജരി.ഒ.-മേകാരുകടെ

മുഴുവന് സഹകായവട്ടം വകാങ്ങരിയരിടണ,  ഇകപ്പെകാള് എയര്കപകാര്ടരില്  കപകായരി കനകാക്കെരിയകാല്

കകട്ടുകണക്കെരിനണ  സകാധനങ്ങളകാണണ  കകടരിക്കെരിടെകന്നതണ.   ആ  കവദേന  കകകാണകാണണ

ഞകാന് സട്ടംസകാരരികന്നതണ.  അതരിലുളള ആഹകാരസകാധനങ്ങള് പഴകരി പുളരികകയകാണണ.

ഇതുവകര  കല്യൂവരില് നരിന്നണ നമ്മേകള സഹകായരിചവകരകാടെണ നരിങ്ങള് മേകാറരി നരില്ക്കെണ, ഇനരി

നരിങ്ങളുകടെ സഹകായട്ടം ആവശര്യമേരില,  ഞങ്ങള് ഒറ്റയണ  കചയകകകാള്ളകാട്ടം  എനപറയുന്ന

നരിലപകാടെണ  ബഹുമേകാനകപ്പെട മുഖര്യമേനരി എടുക്കെരുതണ,  പ്ലസ്പീസണ,  ഇനരിയുട്ടം ഇസൗ സഹകായട്ടം

നമുക്കെകാവശര്യമേകാണണ.  അതുകപകാകല കകന്ദ്രകത അങ്ങണ അനുകൂലരിചണ സട്ടംസകാരരിച്ചു, അതണ

നലതകാണണ.   ഒരു  ഡരികപ്ലകാമേസരിയുകടെ  ഭകാഗമേകായരി,  അതുകപകാകലതകന്ന  കഫഡറല്

സരിസതരികന്റെ  ഭകാഗമേകായരി  അകദ്ദേഹകത  നമ്മേള്  അഭരിനന്ദരിക്കെണട്ടം.   പകക്ഷേ  ഒരു

സഹകായവട്ടം കകന്ദ്രതരില് നരിനട്ടം നമുക്കെണ കരിട്ടുന്നരില. അറുന്നൂറണ കകകാടെരിയല തകരണതണ.

അവരുകടെ വകാര്ഷരിക ബഡ്ജറ്റണ എത്രയകാണണ?  ഇരുപതരികയകാന്നണ ലക്ഷേട്ടം കകകാടെരിയുകടെ

വകാര്ഷരിക  ബഡ്ജറ്റരില്  നരിനട്ടം  നമുക്കെണ  ഇരുപതരിനകായരിരട്ടം  കകകാടെരിയുകടെ  നഷ്ടട്ടം
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ഉണകായരിട്ടുകണങരില്  അകതലകാട്ടം  പ്രധകാനമേനരി  തകരണതകാണണ.   അതലകാകത

ജരി.എസണ.ടെരി.  ഇനരിയുട്ടം   പതണ  ശതമേകാനട്ടം  കൂടകാട്ടം,  അതരിനനുവദേരിക്കെണട്ടം  എന്നല

ബഹുമേകാനകപ്പെട  ധനകകാരര്യ  വകുപ്പുമേനരി  അവരികടെ  കപകായരി  പറകയണതണ.   ഇനരിയുട്ടം

ഇവരുകടെ തലയരിലല കകടരിവയ്കക്കെണതണ.  കകന്ദ്രട്ടം  ഇവരികടെനരിനട്ടം കകകാണകപകാകുന്ന

പതണ ശതമേകാനകമേങരിലുട്ടം ഇസൗ പ്രതരിസനരി തസ്പീരുന്നതുവകര  വകാങ്ങകാതരിരരിക്കൂ എന്നണ

കസൗണ്സരിലരില് കപകായരി പറയുന്നതരിനണ കകധരര്യട്ടം കകാണരിക്കെകാന് ധനകകാരര്യ വകുപ്പുമേനരി

തയ്യകാറകാകണട്ടം.  അവരുകടെ പതണ ശതമേകാനമേകാണണ നമുക്കെണ കവണതണ, അലകാകത ഇനരിയുട്ടം

ഇവരികടെ ദുരരിതമേനുഭവരികന്ന കചവടെക്കെകാകര ബുദ്ധരിമുടരിക്കെരുതണ.   നമ്മുകടെ കസകാകഷര്യകാ

ഇക്കെകണകാമേരികണ ഇട്ടംപകാക്ടണ നമ്മേള് പഠരിക്കെണട്ടം.  നമ്മേള് പ്രവകാസരികളരില് നരിനട്ടം പണട്ടം

പരിരരികനണണ,  പ്രവകാസരികള്കപകാലുട്ടം  ഇസൗ  ദുരരിതതരില്  അകങ്ങയറ്റട്ടം

പ്രതരിസനരിയരിലകാണണ.   കുകകവറ്റരില്  ഇന്തര്യന്  സ്കൂളുകള്  തുറന്നരിടരില,  കകാരണട്ടം

കുടരികകളകാകക്കെ  ഇവരികടെക്കെരിടെകകയകാണണ.    പ്രവകാസരികള്കട്ടം  കചവടെക്കെകാര്കട്ടം

കസകാകഷര്യകാ  ഇക്കെകണകാമേരികണ  ഇട്ടംപകാക്ടണ  ഉണകായരിട്ടുണണ.   കകകാഴരികക്കെകാടെണ  മൂന്നണ

സസ്പീസണുകളകാണണ  അവര്ക്കെണ  നഷ്ടകപ്പെടതണ.   'നരിപ'  യരില്  നഷ്ടകപ്പെട്ടു,  കചറരിയ

കപരുന്നകാളരിനുട്ടം  വലരിയ  കപരുന്നകാളരിനുട്ടം  ഓണതരിനുട്ടം  നഷ്ടകപ്പെട്ടു.   എന്നരിട്ടുട്ടം

കചകാദേരികകമ്പകാള്  അവര്  വകാരരികക്കെകാരരി  തരകാന്  തയ്യകാറകാകുന്നതണ  കകരളതരികന്റെ
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പുനര്നരിര്മ്മേകാണ പ്രകരിയയരിലകാണണ  അങ്ങണ എന്ന വരിശസ്വകാസട്ടം കകകാണകാണണ.   അകത

വരിശസ്വകാസട്ടം  അവകരകാടെണ  തരിരരിച്ചുട്ടം  കകാണരിക്കെണകമേന്നകാണണ  എനരിക്കെണ

അഭര്യര്തരിക്കെകാനുള്ളതണ.  അതുകകകാണണ അങ്ങണ ബകാകങഴണ മേസ്പീറ്റരിട്ടംഗണ എത്രയുട്ടം കപകടന്നണ

വരിളരിച്ചുകൂടണട്ടം.   കവള്ളതരിലൂകടെ  ഒരകാള്  നസ്പീന്തരികപകാകുന്നതണ  നരിങ്ങള്  ചകാനലരില്

കണരികല?   ആകരകയങരിലുട്ടം  രക്ഷേരിക്കെകാന്  കപകാകുകയകാകണന്നകാണണ  ഞകാന്

വരിചകാരരിചതണ.  എന്നകാല്   ഇസൗ  തരിരക്കെരില്   ആര്.ആര്.  കനകാടസ്പീസണ  ഒടരിക്കെകാന്

കപകാകുകയകായരിരുന.   ഇവകരകാകക്കെ  മേനുഷര്യരകാകണകാ  എന്നകാണണ  കചകാദേരികക്കെണതണ.

അതുകകകാണണ  അങ്ങണ  ദേയവകചയണ  ബകാകങഴരികന  വരിളരിചണ  തല്ക്കെകാലട്ടം  ഒരു

കമേകാറകടകാറരിയട്ടം  പ്രഖര്യകാപരിചണ,  ഇതരില്  നരിനട്ടം  രക്ഷേകപ്പെടുതന്നതരിനുകവണരി

ബകാങ്കുകകളകാടെണ സഹകരരിക്കെകാന് പറയണട്ടം.  ഇകപ്പെകാള് കസസണ പരിരരികക്കെണ സമേയമേല.

ഇസൗ  സമേയട്ടം  ഇലകരിസരിറ്റരിചകാര്ജണ  കൂടരി  അവകര  കകകാലരുകതന്നണ  ഇലകരിസരിറ്റരി

മേരിനരിസകറകാടെണ  പറയണട്ടം.   അതുകകകാണണ  ഞങ്ങളുകടെ  ഇസൗ  വരിമേര്ശനങ്ങകള

വരിശകാലമേനകസകാടുകൂടെരി  എടുക്കെണകമേന്നകാണണ   ബഹുമേകാനകപ്പെട  മുഖര്യമേനരികയകാടെണ

പറയകാനുള്ളതണ.   ഞങ്ങള്  ഒരു  കകവകകാരരികതയരില്  സട്ടംസകാരരികകയകാണണ.  നമുക്കെണ

ഒരുമേരിചണ നരിനകകകാണണ കകരളകത രക്ഷേകപ്പെടുതകാട്ടം.  അവരികടെ മുഖര്യമേനരി സ്ഥകാനതണ

ശസ്പീ.  പരിണറകായരി  വരിജയനല,  ആരകാകണങരിലുട്ടം   ഇതരകമേകാരു  ദുരരിതമുണകായകാല്
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ഞങ്ങളരിറങ്ങരി  ഒന്നരിച്ചുനരിന്നണ   പ്രവര്തരികട്ടം.   ബഹുമേകാനകപ്പെട  മേനരി  റ്റരി.  പരി.

രകാമേകൃഷ്ണകനകാടെണ  കചകാദേരിച്ചു  കനകാക്കൂ,  ഞങ്ങള്  കകകകകകാര്തണ  പരിടെരിചണ,  കതകാളുരുമ്മേരി

നരിനകകകാണകാണണ  കകകാഴരികക്കെകാടെരികന്റെ  ഓകരകാ  പ്രശ്നങ്ങളുട്ടം  പരരിഹരരിചരിട്ടുള്ളതണ.

അകപ്പെകാള്  ഏതകാണണ   രകാഷ്ട്രസ്പീയട്ടം  എന്നണ  ഞങ്ങള്  കനകാക്കെരിയരിടരില,  അവരികടെ  ഏതണ

മേതസ്ഥരകാണണ വന്നകതന്നണ കനകാക്കെരിയരിടരില, അതരിനരിയുട്ടം തുടെരകാന് തയ്യകാറകാണണ.  പകക്ഷേ

അതരിനുമുമ്പണ  ഗവണ്കമേന്റെണ  കചകയ്യണ  കകാരര്യങ്ങള്  അന്തസകായരി  കചയകശഷട്ടം

ഞങ്ങളരിതകാ  കചയരിരരികന,  ഇനരി  നരിങ്ങള്  കചയകവന്നണ   പറഞകാല്  ഞങ്ങള്

തയ്യകാറകാണണ.  ഞങ്ങകളകാനട്ടം  കചയ്യകാന്  ഉകദ്ദേശരികന്നരില,  നരിങ്ങള്

കചയകകകാണരിരരികക,  ഇനരി  കചയകകകാണരിരുന്നകാലുട്ടം  അതരില്  ഞങ്ങള്  കകകാണ

കപകായരി  കകകവചണ  ഇതണ  ഞങ്ങളകാണണ  കചയതണ  എനപറയുന്ന  നരിലപകാടെരികനകാടെണ

കയകാജരിക്കെകാന്  സകാദ്ധര്യമേല.  അതുകപകാകലതകന്ന  കകന്ദ്രകത  നരിര്കതണ  കപകാകല

നരിര്തരി  വകാകങ്ങണതണ  വകാങ്ങരികയടുക്കെകാന്  സകാധരിക്കെണട്ടം.  അതണ  വകാങ്ങരികയടുക്കെകാന്

നമുക്കെണ  കഴരിയുന്നരികലങരില്  ഒന്നരിച്ചു  നരിനകകകാണണ  കകന്ദ്രതരികനതരികര  കപകാരകാടെകാന്

അങ്ങകയകാകടെകാപ്പെട്ടം ഞങ്ങളുമുണകാകുകമേന്നണ പറഞകകകാണണ നരിര്തന. 

ശസ്പീ  .    കക  .    സുകരഷണ  കുറുപ്പെണ:  സര്,   ചടട്ടം  130  അനുസരരിചണ  മുഖര്യമേനരി

അവതരരിപ്പെരിച   ഉപകക്ഷേപതരിനണ  ഞകാന്  പൂര്ണമേകായ  പരിന്തുണ  നല്കുകയകാണണ.
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ദുരന്തതരികന്റെ  വര്യകാപരിയുട്ടം  അതുണകാക്കെരിയ  ദുരരിതങ്ങളുട്ടം  ഇസൗ  സഭയരില്  ഇനരി

എടുതപറകയണ കകാരര്യമേരില.    നമ്മേകളലകാട്ടം അതണ അനുഭവരിചതകാണണ.    സഭയരില്

നടെന്ന  ചര്ച   അതരികന്റെ  വരിവരിധ  വശങ്ങളരികലയണ  വരിരല്  ചൂണന്നതകാണണ.

1924-കല   കവള്ളകപ്പെകാക്കെതരില്  കകരളതരില്  കപയ  മേഴ  650  മേരിലരി  മേസ്പീറ്ററകാണണ.

ഇകപ്പെകാള് കപയ മേഴ  2344  മേരിലരി മേസ്പീറ്ററകാണണ.   അന്നണ കകരളതരില് ആയരിരകതകാളട്ടം

ആളുകള്  മേരണമേടെഞ.   കകരളതരില്  അന്നണ  ഒരു  ഡകാട്ടം  മേകാത്രമേകായരിരുന

ഉണകായരിരുന്നതണ.  അന്നകത ജനസട്ടംഖര്യ ഏതകാണണ ഒരു കകകാടെരികയകാടെടുതണ മേകാത്രകമേ

വരരികയുള.  അന്നണ ഇത്രയുട്ടം വസ്പീടുകളരില.    പകാടെങ്ങള് ആരുട്ടം നരികതരിയരിരുന്നരില.

ഇകപ്പെകാള്  കകരളട്ടം മുഴുവന് വസ്പീടുകളുണണ,  ഡകാമുകളുകടെ എണട്ടം വലകാകത കൂടെരിയരിട്ടുണണ,

പകാടെങ്ങള്  ഇഷ്ടട്ടംകപകാകല   നരികതരിയരിട്ടുണണ.   ഇസൗ  പ്രതരികൂല

ഘടെകങ്ങകളലകാമുണകായരിട്ടുട്ടം  നമ്മേള്   രക്ഷേകാപ്രവര്തനങ്ങള്   കൃതര്യമേകായരി  നടെതരി

ആളപകായട്ടം പരമേകാവധരി കുറച്ചു എനള്ളതണ ഏറ്റവട്ടം പ്രശട്ടംസനസ്പീയമേകായ കകാരര്യമേകാണണ.  

ഡകാമുകകളകറരിചണ  പറയുകമ്പകാള്,  കകരളതരില്  കപയ  മേഴകയ  ഉള്കക്കെകാണതണ

കകരളതരികല  ഡകാമുകളകായരിരുന  എന്നതണ  നമ്മേള്  മേറക്കെകാന്  പകാടെരില.   അതണ

എലകാവരുട്ടം  മേറനകപകാകുന്ന  ഒരു  കകാരര്യമേകാണണ.   ഡകാമുകള്  മേഴകവള്ളട്ടം

ഏറവകാങ്ങരിയരിരുന്നരികലങരില്  കകരളതരികന്റെ  വലരികയകാരു  ഭകാഗട്ടം  പൂര്ണമേകായുട്ടം
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കവള്ളതരില്  മുങ്ങരികപ്പെകാകുമേകായരിരുന.  കകാരണട്ടം  99-കല  കവള്ളകപ്പെകാക്കെതരിനണ

കകാരണമേകായതരികനക്കെകാള്  എത്രകയകാ  ഇരടരി  മേഴയകാണണ  കകരളതരില്  കുറഞ

സമേയട്ടംകകകാണണ കപയതണ. അന്നകതതരികനക്കെകാള് നകാലരിരടരി മേഴയകാണണ കപയതണ.  ആ

ദുരന്തകത  തടുതനരിര്തന്നതരില്  ഡകാമുകള്  വലരികയകാരു  പങണ  വഹരിചരിട്ടുണണ.

അതുകപകാകലതകന്ന  കസന്ടല് വകാടര്  കമ്മേസ്പീഷന് നടെകതണ ഒരു പ്രവര്തനവട്ടം

ദുരന്തനരിവകാരണതരികന്റെ  ഭകാഗമേകാകയടുകക്കെണ  ഒരു  നടെപടെരിയുട്ടം   കസന്ടല്  വകാടര്

കമ്മേസ്പീഷന്  കകരളതരില്  എടുതരിടരികലനള്ളതണ  നമ്മേള്  ഓര്ക്കെണട്ടം.  കടെലരികമേടരികണ

കസഷനുട്ടം  കകരളതരില് സ്ഥകാപരിചരിടരില.   അതുകപകാകല ഫഡണ വകാണരിട്ടംഗണ  സരിസട്ടം

കകരളതരില്  അവര്  കപ്രകാപ്പെറകായരി  സ്ഥകാപരിചരിടരില.  Inundation  map

ഉണകാകന്നതരികന്റെ  പൂര്ണമേകായ ഉതരവകാദേരിതസ്വട്ടം  കസന്ടല് വകാടര്  കമ്മേസ്പീഷനകാണണ.

എന്നകാല്  ഇകതകാനട്ടം  കസന്ടല്  വകാടര്  കമ്മേസ്പീഷന്  കകരളതരില്

നടെപ്പെകാക്കെരിയരിടരികലന്നന്നുള്ളതണ  നമ്മേള്  മേനസരിലകാകക്കെണ  കകാരര്യമേകാണണ.   ഇസൗ

പരരിമേരിതരികള്ക്കെകതണ  നരിനകകകാണകാണണ  കകരളതരികല  അഭൂതപൂര്വ്വമേകായ

കവള്ളകപ്പെകാക്കെതരില്  നമ്മേള്  ഒറ്റകക്കെടകായരി  നരിനകകകാണണ   ദുരന്തകത  കനരരിടതുട്ടം

ആളുകകള രക്ഷേരിചതുട്ടം.  കകരളതരികല മുഖര്യമേനരിയുകടെ കനതൃതസ്വതരില്  എലകാവകരയുട്ടം

സഹകരരിപ്പെരിചണ  പ്രളയകത അതരിജസ്പീവരിക്കെകാന് നമുക്കെണ കഴരിഞ.  ഇതണ സസ്വകമേധയകാ
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നടെന്ന  കകാരര്യമേകാകണനള്ള  രസ്പീതരിയരിലകാണണ  ഇവരികടെ  പ്രതരിപക്ഷേതരിലുള്ള  പലരുട്ടം

പ്രസട്ടംഗരിചതണ.   മേതര്യകതകാഴരിലകാളരികളുട്ടം മേറ്റണ  സന്നദ്ധ സട്ടംഘടെനകളുട്ടം  സസ്വകമേധയകാ

വന, രക്ഷേകാപ്രവര്തനങ്ങള് സസ്വകമേധയകാ നടെന എനള്ള രസ്പീതരിയരില് അവതരരിപ്പെരിചണ

ഇതരികന  കുറച്ചുകകാണരിക്കെരുതണ.   നമ്മുകടെ   മുഖര്യമേനരിയുകടെ  കനതൃതസ്വതരില്,

അകദ്ദേഹതരികന്റെ  ഓഫസ്പീസരില്,  കണരില്  എണകയകാഴരിചണ  മേനരിമേകാരുട്ടം

എലകാതലതരിലുമുള്ള  ഉകദേര്യകാഗസ്ഥരുട്ടം  ഇസൗ  പ്രവര്തനകത  ഏകകകാപരിപ്പെരിചതരികന്റെ

ഫലമേകായരിടകാണണ  മേരിലരിടറരിയുട്ടം  മേറ്റണ  സന്നദ്ധ  സട്ടംഘടെനകളുട്ടം  മേതര്യകതകാഴരിലകാളരികളുട്ടം

രക്ഷേപ്രവര്തനതരിനകായരി  എതരിയതണ.    ദുരന്തകമേഖലകളരികലയണ  വള്ളങ്ങള്

എതരികന്നതരിനണ  ഇസൗ  നകാടരില്നരിന്നണ  എത്ര  കലകാറരികളകാണണ  പരിടെരിച്ചുവകാങ്ങരിയതണ;

ഇകതലകാട്ടം  മുഖര്യമേനരിയുകടെ  കനതൃതസ്വതരില്  നടെന്ന  കൃതര്യമേകായ   ഏകകകാപനതരികന്റെ

ഫലമേകായരി  നടെന്നതകാണണ.   അലകാകത   എലകാവരുട്ടം  സസ്വകമേധയകാ  വന്നണ  ഇതണ  കചയ

എനള്ള  രസ്പീതരിയരില്....  അതകായതണ  ഇസൗ  ഗവണ്കമേന്റെരികനകാ  മുഖര്യമേനരികക്കെകാ

അകദ്ദേഹതരികന്റെ  ഓഫസ്പീസരികനകാ  ഒരു  പങ്കുമേരിലകാകത   ഇസൗ  പ്രവര്തനങ്ങകളലകാട്ടം

നടെനകവന്നണ  ചരിത്രസ്പീകരരികന്നതണ  എന്തരികന്റെ അടെരിസ്ഥകാനതരിലകാണണ?  എലകാവകരയുട്ടം

ഏകകകാപരിപ്പെരിക്കെകാന് കഴരിഞതുകകകാണകാണണ നമുക്കെണ ഇസൗ ദുരന്തകത അതരിജസ്പീവരിക്കെകാന്

കഴരിഞതണ എനള്ള കകാരര്യതരില് ആര്കക്കെങരിലുട്ടം സട്ടംശയമുകണകാ?  കലകാകട്ടം മുഴുവന്
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അതരികന  പ്രശട്ടംസരികനണണ.   അതരികന   പ്രശട്ടംസരിചണ  ഒരു  വകാക്കെണ

പറയുന്നതരിനുപകരട്ടം  പ്രതരിപക്ഷേട്ടം എന്തകാണണ  കചയതണ?  ആദേര്യട്ടം  മുതല് പടകാളകത

പൂര്ണമേകായുട്ടം  ഏല്പ്പെരിക്കെണട്ടം  എന്നകാണണ  പറഞതണ.   പടകാളകത  പൂര്ണമേകായുട്ടം

ഏല്പ്പെരിചരിരുനകവങരില്  ഇതരകമേകാരു  ഏകകകാപനട്ടം  സകാധര്യമേകാകുമേകായരിരുകന്നകാ?

പടകാളട്ടം,  സന്നദ്ധ  സട്ടംഘടെനകള്  ഉള്കപ്പെകടെയുള്ള   ബകാക്കെരികയലകാകപകരയുട്ടം

ഏകകകാപരിപ്പെരിക്കെകാന്  കഴരിഞതണ  ഇവരികടെകയകാരു  ജനകാധരിപതര്യ  ഭരണകൂടെതരികന്റെ

കനതൃതസ്വട്ടം,  ഒരു  മുഖര്യമേനരി  ഉണകായരിരുനകവന്നതുകകകാണകാണണ  എനള്ള  വസ്തുത

കലകാകട്ടം മുഴുവന്   അട്ടംഗസ്പീകരരിചരിട്ടുട്ടം പ്രതരിപക്ഷേതരിനണ അട്ടംഗസ്പീകരരിക്കെകാന് കഴരിയുന്നരില.

കകസനരികര്  നല്കരിയ  കസവനതരിനണ  നമുക്കെണ  കൃതജ്ഞതയുട്ടം   അഭരിമേകാനവമുണണ.

പകക്ഷേ ഒരു ജനകസ്പീയ സര്ക്കെകാരുള്ളകപ്പെകാള് അതരികന്റെ കനതൃതസ്വട്ടം ആ ഗവണ്കമേന്റെരിനുട്ടം

മുഖര്യമേനരികട്ടം ആയരിരരിക്കെണകമേനള്ളതണ ഒരു പ്രധകാനകപ്പെട ജനകസ്പീയ ജനകാധരിപതര്യ

തതസ്വമേകാണണ.   ആ തതസ്വകത മേകാറ്റരിവചകാണണ ഇവരികടെ  പ്രളയട്ടം വന്നകപ്പെകാള്  പടകാളകത

ഏല്പ്പെരിചകാല്  മേകാത്രകമേ  സകല  കകാരര്യങ്ങളുട്ടം   നടെകകയുളകവന്നണ  പ്രതരിപക്ഷേട്ടം

പറഞതണ.  പകക്ഷേ അതണ പൂര്ണമേകായുട്ടം കതറ്റകായരിരുനകവന്നണ നമ്മുകടെ മുന്പരിലുണകായ

അനുഭവങ്ങള്  നമുക്കെണ  കകാണരിച്ചുതരുനണണ.   എന്നരിട്ടുട്ടം  പരികന്നയുട്ടം  പരികന്നയുട്ടം

അതുതകന്ന പരിറുപരിറുതകകകാണരിരരികകയകാണണ.  'പടകാളട്ടം പടകാളട്ടം' എന്നണ ഉറക്കെതരില്
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പറഞകകകാണരിരരികകയകാണണ.  ഇതകാണണ പ്രതരിപക്ഷേട്ടം കചയകകകാണരിരരികന്നതണ.  

ഡകാമുകള്  തുറനവരിടതുകകകാണകാണണ   പ്രളയട്ടം  ഉണകായകതങരില്,  തമേരിഴണ നകാടെണ

എത്ര  ഡകാമുകള്  തുറന?   അപ്പെര്  കഷകാളയകാര്,   അപ്പെര്  ഭവകാനരി  ഉള്കപ്പെകടെയുള്ള

ഡകാമുകള്  തമേരിഴണ നകാടെണ  തുറനവരിടരികല?   കകാടരിനുള്ളരില്   ഉരുള്കപകാടരി

വന്നകാശനഷ്ടങ്ങളുണകായരികല?   അതരികനകറരികചകാനട്ടം പറയകാകത  കകരളതരികല

കകവദേത്യുതരി വകുപ്പെരികനയുട്ടം....  കകവദേത്യുതരി വകുപ്പുട്ടം അതരികന്റെ മേനരിയുട്ടം എത്ര കൃതര്യമേകായരി

കകാരര്യങ്ങള് കമേകാണരിറ്റര് കചയ;  ഡകാട്ടം തുറന വരിടെകാതരിരരിക്കെകാന് കഴരിയുകമേകാ?  മേകാക്സെെരിമേട്ടം

വകാടര് കലവല് കഴരിഞകാല് ഡകാമേരിനണ  അപകടെട്ടം സട്ടംഭവരിക്കെരികല?   രകാത്രരിയരില് ഒരു

ഡകാമുട്ടം  തുറനവരിടരിടരിലകാകയന്നണ  നരിരന്തരമേകായരി  കകവദേത്യുതരി  വകുപ്പുമേനരി  പറഞകാലുട്ടം

അതണ അട്ടംഗസ്പീകരരിക്കെകാന്  പ്രതരിപക്ഷേട്ടം തയ്യകാറല.    ഇനരി നമ്മുകടെ മുന്പരിലുള്ള കകാരര്യട്ടം

മുഖര്യമേനരി  ആവര്തരിച്ചു  പറയുന്നതുകപകാകല   പുതരിയ  കകരളട്ടം  കകടരിപ്പെടുക്കെകാന്

എലകാവരുട്ടം ഒരുമേരിചണ നസ്പീങ്ങണകമേനള്ളതകാണണ.  ആദേര്യട്ടം 'പടകാളട്ടം പടകാളട്ടം' എന്നണ പരിച്ചുട്ടം

കപയുട്ടം  പറഞ  പ്രതരിപക്ഷേട്ടം  ഇകപ്പെകാള്  ദുരരിതകാശസ്വകാസതരിനണ  പ്രകതര്യക  ഏജന്സരി

കവണകമേന്നകാണണ  പറയുന്നതണ.   ഈ  ഗവണ്കമേന്റെരിനണ  ഇക്കെകാരര്യങ്ങള്  നടെതകാനുള്ള

കകല്പ്പെണ ഇകല;  ഈ ഗവണ്കമേന്റെരില്  ഈ നകാടരികല ജനങ്ങള്ക്കെണ  വരിശസ്വകാസട്ടം ഇകല?

ദുരരിതകാശസ്വകാസതരിനുള്ള  ഏതണ  ഫണണ  ആകരകാകക്കെയകാണണ  വകമേകാറ്റരികയന്നതണ
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കകരളതരിനറരിയകാട്ടം. 'ഒകാഖരി'   ദുരന്തതരികന്റെ ഏതണ ഫണണ  എവരികടെയകാണണ വകമേകാറ്റരി

കചലവഴരിചതണ?   സുനകാമേരി ഫണണ വകമേകാറ്റരി കചലവഴരിചതരികനകറരിച്ചുള്ള കട്ടംകപ്ടപകാളര്

ആന്റെണ  ഓ ഡരിറ്റര്  ജനറലരികന്റെ  റരികപ്പെകാര്ടണ  എകന്റെ  കയ്യരിലുണണ.  ഞകാന്

അതരികനകറരികചകാനട്ടം  പറയുന്നരില.  സുനകാമേരി  ഫണണ  മുഴുവന്  അവരവരുകടെ

മേണ്ഡലതരികലയണ,  ഒരു  കവള്ളകപ്പെകാക്കെവമുണകാകകാത,   ഒരു  കകകാടുങകാറട്ടം  വസ്പീശകാത

മേണ്ഡലതരികലയണ കകകാണകപകായരികല? അതരികന്റെ കരഖകളുണണ. എകന്തലകാട്ടം നരിര്മ്മേരിച്ചു;

ഏകതലകാട്ടം  തരതരില്  വകമേകാറ്റരി  കചലവഴരിച്ചു?  ആ  ഫണണ  ധൂര്തടെരിചരികല?

അതരികനകറരിചണ  എന്തകാണണ  പ്രതരിപക്ഷേട്ടം  പറയകാതതണ?   ആ  രസ്പീതരിയരിലുള്ള   ഒരു

വകമേകാറ്റരി  കചലവഴരിക്കെലുട്ടം  ഈ  ഗവണ്കമേന്റെരികന്റെ  കകാലതണ  ഉണകാകരില.

പ്രതരിപക്ഷേതരികനകാഴരികക  ഈ  നകാടരിലുട്ടം  പുറതമുള്ള  ജനങ്ങള്ക്കെണ  ഈ

ഗവണ്കമേന്റെരികന പൂര്ണമേകായ വരിശസ്വകാസമേകാണണ.   ഒരു ജനകാധരിപതര്യ ഗവണ്കമേന്റെരികന്റെ

കസ്പീഴരികലകാ  മുഖര്യമേനരിയുകടെ കസ്പീഴരികലകാ ഈ ഫണണ വരിനരികയകാഗട്ടം നടെക്കെരുതണ എന്നകാണണ

ഉകദ്ദേശരികന്നതണ. ആദേര്യട്ടം ദുരന്തകത കനരരിടെകാന് പൂര്ണമേകായുട്ടം പടകാളതരിനണ അധരികകാരട്ടം

കകകാടുക്കെണകമേനട്ടം  പുതരിയ  കകരളട്ടം  നരിര്മ്മേരികന്നതരിനുകവണരി  കലകാകട്ടം  മുഴുവന്

സഹകായരിക്കെകാന് തയ്യകാറകായരി മുകന്നകാട്ടു വരുകമ്പകാള് ആ ഫണണ വരിനരികയകാഗട്ടം സസ്വതന

ഏജന്സരികയ  ഏല്പ്പെരിക്കെണകമേനട്ടം  ഗവണ്കമേന്റെരിനണ  ഒരു  കകാരര്യതരിലുട്ടം  പങണ
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വഹരിക്കെകാകനകാ   തസ്പീരുമേകാനങ്ങകളടുക്കെകാകനകാ  പറ്റരികലനട്ടം  പറയുന്നതണ  എന്തണ

അടെരിസ്ഥകാനതരിലകാണണ?   ഫണണ  വകമേകാറ്റരി  കചലവഴരിചതണ  ഏതണ  ഗവണ്കമേന്റെകാണണ

എങ്ങകന  കചലവഴരിച്ചു  എനളളകതലകാട്ടം  ഈ  നകാടരികല  സകാധകാരണക്കെകാര്ക്കെണ

അറരിയകാട്ടം. 

ഈ  ദുരന്തതരില്നരിനട്ടം  നമ്മേള്  പല  പകാഠങ്ങളുട്ടം  പഠരികക്കെണതകായരിട്ടുണണ.

പരരിസ്ഥരിതരികയ നരിര്ദേകാക്ഷേരിണര്യട്ടം അപഹസരികന്ന നരിര്മ്മേകാണ രസ്പീതരികള്,  കുനകള്

ഇടെരിച്ചുനരിരപ്പെകാക്കെല്,  കസ്വകാറരികള്,  കകായല്  നരികതല്  തുടെങ്ങരിയ  കകാരര്യങ്ങളരികലലകാട്ടം

നമുക്കെണ  പുനര്വരിചരിന്തനട്ടം  കവണട്ടം.  ഇത്രകകാലട്ടം   പറഞകതലകാട്ടം

വനകരകാദേനമേകായരികപ്പെകായരി.   ഇകപ്പെകാള്  ആളുകകള  സട്ടംബനരിചണ,  അവരുകടെ

നരിതര്യജസ്പീവരിതതരില്  വനഭവരിച  ദുരന്തട്ടം  മുന്പരിലുണണ.  പരരിസ്ഥരിതരി  സട്ടംബനരിച

കകാരര്യങ്ങള്  കൃ തര്യമേകായരി  നടെപ്പെകാക്കെകാനുള്ള  ഒരു  അവസരട്ടം  കൂടെരിയകാണരിതണ.  അതണ

നടെപ്പെകാക്കെകാനുള്ള രകാഷ്ട്രസ്പീയ ഇച്ഛകാശക്തരി നമുകണകാകണട്ടം. ഇകക്കെകാ-ടൂറരിസതരികന്റെ

പ്രകാധകാനര്യട്ടം  നമ്മേള്  മേനസരിലകാക്കെണട്ടം.  കകാലകാവസ്ഥകാ  വര്യതരിയകാനട്ടം

യകാഥകാര്തര്യമേകാകണനട്ടം  അതനുസരരിചണ  നമ്മുകടെ  ജസ്പീവരിതട്ടം  രൂപകപ്പെടുതണകമേനട്ടം

നമ്മേള്  മേനസരിലകാക്കെണട്ടം.  കവള്ളകപ്പെകാക്കെബകാധരിത  പ്രകദേശങ്ങളരികല  വസ്പീടുകള്

ശകാസ്ത്രസ്പീയമേകായരി  നരിര്മ്മേരിക്കെണട്ടം.  അകതകാകടെകാപ്പെട്ടം   ഈ  ദുരന്തകമേഖലയരില്  ഒരുപകാടെണ
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unsung  heroes ഉണണ.  മേതര്യകതകാഴരിലകാളരികളുകടെ  കകാരര്യട്ടം  നമ്മേള്  പറഞ.

കകരളതരികല  എലകാ  വരിഭകാഗട്ടം  ജനങ്ങളുട്ടം  എകപ്പെകാഴുട്ടം  പരരിഹസരികകയുട്ടം

വരികദേസ്വഷരികകയുട്ടം കചയ്യുന്ന കടെകാറസണ  വണരികള് ലക്ഷേക്കെണക്കെരിനണ  ആളുകകളയകാണണ

ദുരന്തബകാധരിത പ്രകദേശങ്ങളരില് നരിന്നണ രക്ഷേകപ്പെടുതരിയതണ.  അവരുകടെ കഹഡണ കലറ്റണ

അടെക്കെട്ടം  കവള്ളതരില്  മുങ്ങരികക്കെകാണരിരുന്ന  സമേയതണ   കുടനകാടരില്  നരികന്നതരിയ

ആയരിരക്കെണക്കെരിനണ ആളുകകളയകാണണ കടെകാറസണ ഒകാടെരിചണ രക്ഷേകപ്പെടുതരിയതണ. ഇകതലകാട്ടം

ഈ  ദുരന്തകത  സട്ടംബനരിച    unsung  heroes  ആണണ.  കുടനകാടരികല

പ്രളയബകാധരിത   പ്രകദേശങ്ങളരികല മുഴുവന് ജനങ്ങകളയുട്ടം ദുരരിതകാശസ്വകാസ കര്യകാമ്പുകളരില്

എതരിചതരികനകറരിചണ ശസ്പീ. സരി. എഫണ. കതകാമേസണ ഇവരികടെ പറഞ.   ചങ്ങനകാകശ്ശേരരി

മുതല്  കറുകചകാല്-കനടുങ്കുന്നട്ടം  വകരയുള്ള  കറകാഡരിനണ  ഇരുവശവമുള്ള  സ്കൂളുകള്,

ഹകാളുകള്,  ചങ്ങനകാകശ്ശേരരി  രൂപതയുകടെ  കസ്പീഴരിലുളള  പകാരരിഷണ  ഹകാളുകള്  ഇകതലകാട്ടം

പൂര്ണമേകായുട്ടം ഈ   ദുരന്തബകാധരിത പ്രകദേശങ്ങളരില് നരിനട്ടം എലകാട്ടം ഉകപക്ഷേരിച്ചുവന്ന

ആളുകള്ക്കെണ കര്യകാമ്പണ ഒരുകന്നതരിനുകവണരി വരിട്ടുകകകാടുത.  അങ്ങകന കകരളതരികല

മുഴുവന്  സന്നദ്ധ  സട്ടംഘടെനകളുട്ടം    ഐ.  ടെരി.  കമേഖലയരില്  പണരികയടുകന്ന

ചുറുചുറുകള്ള  കചറുപ്പെക്കെകാരുട്ടം  കചറുപ്പെക്കെകാരരികളുകമേലകാട്ടം  വലരിയ  കസവനട്ടം  ഈ

കമേഖലയരില്  നടെതരി.  ഇതണ  നമുകക്കെകാരു  അവസരമേകാണണ.  കകരളകത  പുനര്
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നരിര്മ്മേരിക്കെകാനുട്ടം അകതകാകടെകാപ്പെട്ടം നമുക്കെണ എകന്തങരിലുട്ടം പകാളരിചകള് പറ്റരിയരിട്ടുകണങരില്

ആ  പകാളരിചകള്  പരരിഹരരിചണ  മുകമ്പകാട്ടുകകകാണകപകാകകാനുമുള്ള  ഒരു സുവര്ണകാവസരട്ടം

ഇതുമൂലട്ടം കകരളതരിനണ ഭട്ടംഗര്യന്തകരണ കകകവന്നരിട്ടുകണന്നണ നമ്മേള് മേനസരിലകാക്കെണട്ടം.

അതുകപകാകലതകന്ന ഇകപ്പെകാള് കടെട്ടം കയറരി മുടെരിഞരിട്ടുള്ള ആളുകള്, സര്ഫകാസരി ആക്ടണ

നരിര്ബകാധട്ടം  നടെപ്പെകാക്കെരികക്കെകാണരിരരികകയകാണണ.   അതരികനലകാട്ടം  കമേകാറകടകാറരിയട്ടം

പ്രഖര്യകാപരികന്നതരിനണ   അവസരമുണകാകണട്ടം.   അങ്ങകന  എലകാകപകരയുട്ടം

ഒന്നരിപ്പെരിക്കെകാന്  ഇസൗ  ഗവണ്കമേന്റെരിനണ  കഴരിയരികലന്നകായരിരരിക്കെകാട്ടം  പ്രതരിപക്ഷേതരികന്റെ

ചരിന്ത.   എലകാകപകരയുട്ടം  ഒരുമേരിപ്പെരിചണ  രക്ഷേകാപ്രവര്തനട്ടം  നടെതരിയ  ഇസൗ

ഗവണ്കമേന്റെരിനണ എലകാകപകരയുട്ടം കകകാര്തരിണക്കെരി പുതരിയ കകരളട്ടം നരിര്മ്മേരിക്കെകാനുള്ള

പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കെണ  കനതൃതസ്വട്ടം  കകകാടുക്കെകാന്  കഴരിയുകമേന്ന  കകാരര്യതരില്  യകാകതകാരു

സട്ടംശയവമേരില.   അതരിനണ  എലകാവരുട്ടം  ഒരുമേരിചണ  നരില്ക്കെണട്ടം  എനമേകാത്രട്ടം

പറഞകകകാണണ ഞകാന് നരിര്തന. 

പ്രതരിപക്ഷേകനതകാവണ  (ശസ്പീ  .    രകമേശണ  കചന്നരിതല):  സര്,  കകരളട്ടം  കനരരിട

ഗുരുതരമേകായ  പ്രളയകത  സട്ടംബനരിച്ചുള്ള  ചര്ചയകാണണ  രകാവരികല  9  മേണരി  മുതല്

ഇവരികടെ  നടെകന്നതണ.  സഭയുകടെ  എലകാ  കകകാണുകളരില്നരിനട്ടം  ഇസൗ  ദുരന്തകത

അതരിജസ്പീവരിക്കെകാനുട്ടം  കകരളതരികല  ലക്ഷേക്കെണക്കെരിനണ  വരുന്ന  ജനങ്ങള്  കനരരിടുന്ന
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പ്രശ്നങ്ങള് കൂടകായരി  പരരിഹരരിക്കെകാന് മുന്കകയ്യടുക്കെണകമേനമേകാണണ  ഇസൗ ചര്ചയരിലൂകടെ

ഉയര്നവന്ന പ്രധകാനകപ്പെട കകാതല്. ഇസൗ ദുരന്തമുണകായതണ മൂന്നണ ഘടമേകായകാണണ. ആദേര്യട്ടം

കകരളട്ടം മുഴുവന് മേഴകപയണ 14 ജരിലകളരിലുട്ടം മേഴകക്കെടുതരിയുണകായരി. രണകാമേതണ കകകാടയട്ടം,

ആലപ്പുഴ ജരിലകളരില് അതരിശക്തമേകായ കവള്ളകപ്പെകാക്കെമുണകായരി.  അതരികന്റെ ഭകാഗമേകായരി

മേറ്റണ  ജരിലകളരില്  ഉരുള്കപകാടലുമുണകായരി.  മൂന്നകാമേകതതകാണണ  കകരളട്ടം  ഒരരിക്കെലുട്ടം

ആഗ്രഹരിക്കെകാതതരതരിലുള്ള  വന്  പ്രളയമുണകായതണ.  പ്രളയമുണകായ  ഘടട്ടം  മുതല്

രകാഷ്ട്രസ്പീയ  അഭരിപ്രകായ  വര്യതര്യകാസങ്ങള്  കവടെരിഞണ   ഭരണ-പ്രതരിപക്ഷേ  കക്ഷേരി

വര്യതര്യകാസമേരിലകാകത ഒരുമേരിച്ചുകപകാകണകമേനള്ള നരിലപകാടെകാണണ ഞങ്ങള് സസ്വസ്പീകരരിചതണ.

ഞകാന്  എറണകാകുളതകായരിരുന്നകപ്പെകാള്  ബഹുമേകാനകപ്പെട  മുഖര്യമേനരി  എകന്നകാടെണ

കകരളതരികല  പ്രളയബകാധരിത  പ്രകദേശങ്ങള്  അകദ്ദേഹകതകാകടെകാപ്പെട്ടം  സന്ദര്ശരിക്കെകാന്

കചലണകമേന്നണ  പറഞ.  ഞകാന്  പകാര്ടരിയുകടെ  കനതകാക്കെന്മേകാരുമേകായരി  ആകലകാചരിചണ

അകദ്ദേഹകതകാടെണ  സമ്മേതട്ടം  മൂളുകയകാണണ  കചയതണ.  അന്നണ  മുഖര്യമേനരി  പറഞ  ഒരു

വകാചകട്ടം - "നല ഒരു കമേകസജണ ആയരിരരികട്ടം നല്കുന്നതണ" എന്നതണ ഞകാന് ഇകപ്പെകാഴുട്ടം

ഓര്കന.  ഞങ്ങള് ഒരുമേരിചണ യകാത്ര കചയണ കകരളട്ടം പ്രളയകത കനരരിടെകാന് ഒരുമേരിചണ

നരില്കന  എനള്ള  സകന്ദശമേകാണണ  നല്കരിയതണ.  പ്രളയട്ടം  കൂടുതല്  രൂക്ഷേമേകായ

സന്ദര്ഭതരില്  ബഹുമേകാനകപ്പെട  മുഖര്യമേനരി,  കകന്ദ്ര  ആഭര്യന്തര  മേനരികയ  വരിളരിചണ
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കൂടുതല് കസനയുട്ടം സസൗകരര്യങ്ങളുട്ടം കവണകമേനട്ടം ദുരന്തനരിവകാരണ  അകതകാറരിറ്റരിയുകടെ

സഹകായട്ടം  കവണകമേനട്ടം  ആവശര്യകപ്പെട്ടു.  ശസ്പീ.  രകാജ്നകാഥണ  സരിട്ടംഗുമേകായരി  മുന്കകാല

പരരിചയമുള്ളതുകകകാണണ ഞകാനുട്ടം അകദ്ദേഹകത പല ഘടങ്ങളരിലകായരി മൂന്നണ പ്രകാവശര്യട്ടം

വരിളരികകയുട്ടം  സഹകായട്ടം  ലഭര്യമേകാക്കെണകമേന്നകാവശര്യകപ്പെടുകയുട്ടം  കചയരിരുന.

അതരിനുകശഷട്ടം   രകാജ്നകാഥണ സരിട്ടംഗണ  കകരളട്ടം  സന്ദര്ശരിചകപ്പെകാള്  ആ  ചര്ചയരില്

പകങടുക്കെണകമേന്നണ  മുഖര്യമേനരിയുകടെ  ഓഫസ്പീസണ  ആവശര്യകപ്പെടുകയുട്ടം  ഞകാന്  അതരില്

പകങടുകകയുട്ടം  കചയരിരുന.  പ്രധകാനമേനരി  വന്ന  സന്ദര്ഭതരില്  ചര്ചയരില്

പകങടുക്കെകാന് വരിളരിക്കെകാതതുകകകാണണ കപകാകകാന് കഴരിഞരില. അതരിനുകശഷട്ടം വരിളരിച

സര്വ്വകക്ഷേരി  കയകാഗതരിലുട്ടം  പ്രതരിപക്ഷേതള്ള  എലകാ  കക്ഷേരികളുട്ടം  ഇസൗ  ദുരന്തട്ടം

കനരരിടുന്ന  കകാരര്യതരില്  സര്ക്കെകാരരികനകാടെണ  ഒരുമേരിച്ചുനരില്ക്കെകാനകാണണ  തസ്പീരുമേകാനരിചതണ.

പ്രളയമുണകായ  സന്ദര്ഭതരില്  ഞകാന്  തകാമേസരികന്ന  കകന്റെകാണ്കമേന്റെണ  ഹസൗസരില്

കണ്കടകാള്  റട്ടം  ആരട്ടംഭരികകയുട്ടം   പതരിനകായരിരക്കെണക്കെരിനണ  ആളുകളുകടെ

അഭര്യര്തനകള്  മുഖര്യമേനരിയുകടെ  ഒകാഫസ്പീസരികലയട്ടം  കസകകടറരിയറ്റരികല  കണ്കടകാള്

റമേരികലയട്ടം  കകകമേകാറുകയുട്ടം  കചയ.  എകന്റെ  നരികയകാജകമേണ്ഡലതരില്  ആരട്ടംഭരിച

കണ്കടകാള്  റട്ടം  ജരിലകാ  കളക്ടര്  കലവലരില്  കകകകകാരര്യട്ടം  കചയ. മുഖര്യമേനരിയുകടെ

ദുരരിതകാശസ്വകാസ നരിധരിയരികലയണ മുഖര്യമേനരി ഒരു ലക്ഷേട്ടം രൂപ പ്രഖര്യകാപരിച അനതകന്ന
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ഞകാന്  കഫയ്സണ  ബുക്കെണ  കപകാസരിലൂകടെ  സട്ടംസ്ഥകാനകത  പ്രളയ  ദുരരിതമേനുഭവരികന്ന

ജനങ്ങകള സഹകായരിക്കെകാന്കവണരി ഒരു മേകാസകത ശമ്പളട്ടം കകകാടുക്കെകാന്  ഓഗസണ 12-

നണ തസ്പീരുമേകാനരിച്ചു. അന്നണ കഫയ്സ്ബുക്കെണ കപകാസരിലൂകടെ മുഖര്യമേനരിയുകടെ ദുരരിതകാശസ്വകാസ

നരിധരിയരികലയണ  പണട്ടം  കകകാടുക്കെരുകതന്നകാവശര്യകപ്പെടണ  ആളുകള്  കപകാസരിടകപ്പെകാള്

അവകര നരിശരിതമേകായരി വരിമേര്ശരിച്ചുകകകാണകാണണ ഞകാന് എകന്റെ കപകാസണ ഇടതണ.  ഞകാന്

എഴുതരിയതണ  "മുഖര്യമേനരിയുകടെ  ദുരരിതകാശസ്വകാസനരിധരിയരികലയണ  തുക  നല്കരുകതന്ന

കസകാഷര്യല്  മേസ്പീഡരിയ  കകാമ്പയരിന്  നരിങ്ങള്  തള്ളരിക്കെളയണട്ടം.  ദുരന്തതരില്നരിന്നണ

കരകയറകാന്  നരിങ്ങള്  ഓകരകാരുതരുകടെയുട്ടം  ഒരു  കകക  സഹകായട്ടം  കകരളതരിനണ

ആവശര്യമുണണ"  എന്നകാണണ.  എകന്റെ നരികയകാജകമേണ്ഡലതരില് അഞണ പഞകായതകള്

പൂര്ണമേകായുട്ടം (അപ്പെര് കുടനകാടെണ)  കവള്ളതരിനടെരിയരിലകായരിരുന. അവരികടെ ദുരരിതകാശസ്വകാസ

പ്രവര്തനങ്ങള്  ഏകകകാപരിപ്പെരികന്നകതകാകടെകാപ്പെട്ടം  സട്ടംസ്ഥകാനതരികന്റെ   വരിവരിധ

ഭകാഗങ്ങളരില്  കപകായരി  അതണ  കനരരില്  കകാണകാനുട്ടം  എനരിക്കെണ  കഴരിഞതകാണണ.  ഞകാന്

ഇത്രയുട്ടം  കകാരര്യങ്ങള്  പറഞതണ  ഭരണകക്ഷേരിയരിലുള്ള  ചരില  എട്ടം.എല്.എ.  മേകാര്,

ആരുകടെയുട്ടം  കപരുകള്  എടുതണ  പറയുന്നരില,  അവരുകടെ  പ്രസട്ടംഗതരില്

സൂചരിപ്പെരിചതുകകകാണകാണണ.  ദുരന്തതരില് യകാകതകാരു രകാഷ്ട്രസ്പീയവമേരില.  ഞങ്ങകളലകാവരുട്ടം

ഒരുമേരിചണ  കപകാകകാന് തകന്നയകാണണ തസ്പീരുമേകാനരിചതണ.  കകരളതരികന്റെ പുനര് നരിര്മ്മേകാണ
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പ്രവര്തനങ്ങള്കട്ടം  പ്രതരിപക്ഷേട്ടം  മുമ്പരില്നരിനതകന്ന  പ്രവര്തരികട്ടം  എന്നണ

പറയകാന് ഞകാന് ആഗ്രഹരികകയകാണണ.  അതരികലകാനട്ടം ഒരു തര്ക്കെവമേരില കകാരണട്ടം,

കകരള ജനതയണ കനരരിട ഒരു പ്രഹരട്ടം തകന്നയകാണരിതണ.  ആ പ്രഹരതരില് ജനങ്ങകള

സഹകായരിക്കെകാന് ഗവണ്കമേന്റെരികനക്കെകാള് ഒരടെരി മുമ്പരില് പ്രതരിപക്ഷേമുണകായരിരരികകമേന്നണ

പറയകാന് ഞകാന് ആഗ്രഹരികകയകാണണ.  പകക്ഷേ പ്രതരിപക്ഷേതരിനണ ചരില കടെമേകളരികല,

ചരില  ഉതരവകാദേരിതങ്ങളരികല?  ഇനണകായ  പ്രളയട്ടം  തുലകാവര്ഷമുണകാകുകമ്പകാള്

ഇനരിയുമുണകാകകാന്   പകാടുകണകാ;  ഭകാവരി  കകരളതരില്  ഇതരകമേകാരു  ദുരന്തട്ടം  ഇനരി

ഉണകാകകാതരിരരിക്കെകണ;  അതണ  പരരികശകാധരിക്കെകണ;  ഇതരികന്റെ  കകാരണങ്ങള്

കകണതകണ?  രകാഷ്ട്രസ്പീയട്ടം  മേകാറ്റരിവച്ചുകകകാണണ  ആകലകാചരികക.  ഇന്തര്യയരികല

പ്രമുഖരകായ  ഭസൗമേശകാസ്ത്രജ്ഞന്മേകാരുട്ടം  വരിദേഗ്ദ്ധന്മേകാരുട്ടം  പറഞകതലകാട്ടം  ഞകാന്

വകായരികന്നരില.  ഡല്ഹരി  കജ.എന്.യു.വരികല  ഡരിസകാസര്  റരിസര്ചണ  വരിഭകാഗട്ടം

കചയര്കപഴണകായ  ശസ്പീ.  അമേരിതണ  സരിട്ടംഗണ  പറഞതണ  "കകരളതരികല  പ്രളയട്ടം

മേനുഷര്യനരിര്മ്മേരിതമേകാണണ,  തടെയകാന് കഴരിയുമേകായരിരുന്ന ദുരന്തട്ടം  മുന്കൂടരി  കകാണുന്നതരില്

സര്ക്കെകാര് പരകാജയകപ്പെട്ടു"  എന്നകാണണ.   ഡല്ഹരി കഎ.കഎ.ടെരി.  യരികല കപ്രകാഫ.  എ.

കക.  കഗകാകസയരിന് പറഞതണ,  "പ്രളയതരികന്റെ യഥകാര്ത കകാരണട്ടം കകണതകാന്

ശകാസ്ത്രസ്പീയ  പഠനട്ടം  അനരിവകാരര്യട്ടം"  എന്നകാണണ.  ശസ്പീ.  ഇ.  ശസ്പീധരന്,  കമേകടകാമേകാന്
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പറഞതണ, "കകാലകാവസ്ഥകാ നരിരസ്പീക്ഷേണതരിലുട്ടം ഒപ്പെട്ടം അണകക്കെടണ മേകാകനജണ കമേന്റെരിലുമുള്ള

പകാളരിചയകാണണ  പ്രളയതരിനരിടെയകാക്കെരിയതണ,  ഡകാമുകള്  നരിറയകാന്

കകാതരിരരിക്കെണകായരിരുന,  15  ദേരിവസകമേങരിലുട്ടം  മുകമ്പ ഡകാമുകള്  തുറക്കെകാമേകായരിരുന"

എന്നകാണണ.     ശസ്പീ.  ഹരിമേകാന്ഷ തകാക്കെര്,  ജലവരിഭവ  വരിദേഗ്ദ്ധന്,  സസൗതണ  ഏഷര്യ

കനറ്റണ വര്ക്കെണ  ഓണ്  ഡകാട്ടംസണ,  റരികവഴണ  ആന്റെണ  പസ്പീപ്പെരിള്  ബരി.ബരി.സരി.-ല്  പറഞതുട്ടം

ഇകത കകാരര്യട്ടം തകന്നയകാണണ.  കഡകാ. എട്ടം. രകാജസ്പീവകന്റെ കകാരര്യട്ടം കഡകാ. എട്ടം. കക. മുനസ്പീര്

ഇവരികടെ പറഞതുകകകാണണ ഞകാന് അതരികലയണ കടെകന്നരില.  ഡകാമുകള് തുറനവരിടതണ

ഇസൗ  ദുരന്തതരികന്റെ  പ്രധകാനകപ്പെട  കകാരണമേകാകണന്നണ  വരിദേഗ്ദ്ധന്മേകാകരലകാട്ടം  പറയുന.

ഞകാന് ഇതണ ജനങ്ങകളകാടെണ  പറയകാന് ബകാധര്യസ്ഥനകായ ഒരകാളകാണണ. Otherwise, I am

failing  in  my  duty  as  an  Opposition  Leader,  അതുകകകാണകാണണ  ഞകാനരിതണ

തുറനപറഞതണ.  കകരളതരികല  ലക്ഷേക്കെണക്കെരിനണ  ജനങ്ങള്   ഇസൗ  ദുരരിതതരില്

എതരിയതരികന്റെ  കകാരണട്ടം നകാകള  കണപരിടെരികന്നരികലങരില്  വരുട്ടംതലമുറ  നമുക്കെണ

മേകാപ്പെണ  തരരികലനള്ളതകാണണ  യകാഥകാര്തര്യട്ടം.   വന്നതുവന,  നകാകള  വരകാന്  പകാടെരില.

അങ്ങകനകയങരില്  അതരിനുള്ള  കകാരണങ്ങള്  കകണതണട്ടം.  അതുകകകാണകാണണ

യു.ഡരി.എഫണ.-ഉട്ടം പ്രതരിപക്ഷേവട്ടം  ജുഡസ്പീഷര്യല് അകനസ്വഷണട്ടം കവണകമേന്നണ പറയുന്നതണ.

നരിങ്ങള്ക്കെണ  തസ്പീരുമേകാനരിക്കെകാട്ടം.  കകാലവട്ടം  ചരരിത്രവട്ടം  സകാക്ഷേരിയകാകകട.  1999-കല
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കവള്ളകപ്പെകാക്കെകതകറരിചണ  ഇവരികടെ  പറഞ.   അതുകപകാകല  2018-ല്  ഉണകായ

ദുരന്തകതപ്പെറ്റരി,  ഇനരികയകാരരിക്കെലുട്ടം  ഇതുകപകാലുള്ള  ദുരന്തമുണകാകുകമേന്നണ  ചരരിത്രട്ടം

കഥകള്  എഴുതകാന്  പകാടെരില.  അതുകകകാണകാണണ  ഒരകനസ്വഷണട്ടം  ആവശര്യകപ്പെടുന്നതണ.

ഗവണ്കമേന്റെണ  മുകന്നകാടണ  വയന്ന  ദുരരിതകാശസ്വകാസ  പ്രവര്തനങ്ങളരില്  ഞങ്ങള്

ഒപ്പെമുണകായരിരുന.  കകരളതരികല  യു.ഡരി.എഫണ.-കന്റെ  എലകാ  എട്ടം.എല്.എ.  മേകാരുട്ടം

സര്ക്കെകാരുമേകായരി  സഹകരരിച്ചു.  എവരികടെയങരിലുട്ടം   ഒരകാള്  മേകാറരിനരികന്നകാ?   എലകാ

കകാരര്യങ്ങള്കട്ടം മുന്നരിലുണകായരിരുന. വരിളരിച  എലകാ കയകാഗങ്ങള്കട്ടം കപകായരി. റവനല്യൂ

വകുപ്പെരിനണ എകന്തങരിലുട്ടം കകകാ-ഓര്ഡരികനഷനുണകായരിരുകന്നകാ? എറണകാകുളട്ടം ജരിലയുകടെ

ചകാര്ജണ  കപ്രകാഫ.  സരി.  രവസ്പീന്ദ്രനകാഥരിനകായരിരുന.  അകദ്ദേഹകത   അവരികടെ

കകാണകാനരിലകായരിരുന. അവസകാനമേകാണണ ശസ്പീ. എ. സരി. കമേകായസ്പീന് രട്ടംഗതണ വരുന്നതണ.

അകപ്പെകാകഴയട്ടം  അവരികടെ  കവള്ളകപ്പെകാക്കെട്ടം  കഴരിഞരിരുന.   മേകറ്റകാരു  മേനരി

പ്രളയകകാലതണ  വരികദേശയകാത്ര  നടെതരി.  വരികദേശയകാത്ര  നടെതന്നതരിനണ  ഞകാന്

എതരിരല.  ശസ്പീ.  കക.  രകാജു   കബകാക്കെയുട്ടം പരിടെരിച്ചുകകകാണണ നരില്കന്നതണ ടെരി.വരി.യരില്

കണകപ്പെകാള് നമുക്കെണ ദുനഃഖട്ടം കതകാന്നരി. ശസ്പീ. കക. രകാജുവരികന എനരിക്കെണ വലരിയ കസ്നേഹവട്ടം

അകദ്ദേഹട്ടം  എകന്റെ  സുഹൃതമേകാണണ.  ഞകാന്  ഇതുവകര  പരസര്യമേകായരി

അകദ്ദേഹതരികനതരികര  ഒനട്ടം  പറഞരില.   അകദ്ദേഹട്ടം  ആ  യകാത്ര
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ഒഴരിവകാകക്കെണതകായരിരുന.  ബഹുമേകാനര്യനകായ മുഖര്യമേനരി യകാത്ര അറരിഞരികലന്നകാണണ

പറഞതണ.  അതകാകണകാ കകകാ-ഒകാര്ഡരികനഷന്.  ശസ്പീ.  കക.  രകാജുവരികനപ്പെറ്റരി കൂടുതല്

പറയുന്നതണ  ശരരിയലകാതതുകകകാണണ  ഞകാന്  പറയുന്നരില.  അകദ്ദേഹകത  പകാര്ടരി

പരസര്യമേകായരി ശകാസരിച്ചു. പ്രതരിപക്ഷേ കനതകാവണ എനള്ള നരിലയരില് ഞകാന് ഒരു കമേനട്ടം

പറഞരില.  അതരിനുള്ള  സമേയട്ടം  അലകാതതുകകകാണകാണണ  ഒനട്ടം  പറയകാതരിരുന്നതണ.

മുഖര്യമേനരി അറരിഞരിരുനകവങരില് കകകാടയട്ടം ജരിലയകവണരി...  … ശസ്പീ. കക. സുകരഷണ

കുറുപ്പെണ  കുറചണ  കകാരര്യങ്ങള്  ഇവരികടെ  പറഞ.   അകദ്ദേഹതരികന്റെ   മേണ്ഡലതരില്

കുമേരകവട്ടം തരിരുവകാര്പ്പുട്ടം ആര്പ്പൂക്കെരയുട്ടം ഉള്കപ്പെകടെ കവള്ളതരിലകായരിരുന. ജരിലയുകടെ

ചകാര്ജ്ജുള്ള മേനരി എവരികടെകപ്പെകാകയന്നണ  ശസ്പീ.  കക.  സുകരഷണ  കുറുപ്പുട്ടം അകനസ്വഷരിചരില.

എന്തണ  കകകാ-ഓര്ഡരികനഷനകാണണ  ഉണകായരിരുന്നതണ?  ഞകാന്  ഒരു  എട്ടം.എല്.എ.

കൂടെരിയകാണണ.  ആലപ്പുഴ  ജരിലയരികല  കളക്ടര്  ഒരരിക്കെല്കപ്പെകാലുട്ടം  എട്ടം.എല്.എ.മേകാകര

വരിളരിചരില.  ഞങ്ങള് അകങ്ങകാടണ  വരിളരികകയകാണണ  കചയതണ.  ഒരു കയകാഗട്ടം കചര്ന്നതണ

പ്രളയതരിനണ  മുമ്പകാണണ.   ശസ്പീ.  ജരി.  സുധകാകരനുമേകായരി  നരിരന്തരട്ടം  സട്ടംസകാരരിചരിരുന.

ഞകാന്  പറഞവന്നതണ,  പല  സ്ഥലങ്ങളരിലുട്ടം  കകകാ-ഓര്ഡരികനഷന്

ഇലകായരിരുനകവന്നകാണണ.  കകകാ-ഓര്ഡരികനഷകന്റെ കകാരര്യതരില് റവനല്യൂ വകുപ്പെണ പൂര്ണ

പരകാജയമേകായരിരുന.  എലകാ  സ്ഥലങ്ങളരിലുട്ടം  പരകാതരികളകായരിരുന.  കര്യകാമ്പുകളരില്
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ആളുകള്ക്കെണ  കരിടരിയതണ  സന്നഗ്ദ്ധ  സട്ടംഘടെനകളുട്ടം രകാഷ്ട്രസ്പീയ  പകാര്ടരികളുട്ടം  നല്കരിയ

സഹകായങ്ങളകാണണ.  ഞകാന് ഒരു രകാഷ്ട്രസ്പീയ പകാര്ടരികയയുട്ടം  കകകാചകാക്കെരി കകാണരികന്നരില.

എലകാ പകാര്ടരികളുട്ടം അവര്ക്കെണ  കചയ്യകാന് കഴരിയുന്ന സഹകായങ്ങള് കചയരിട്ടുണണ. സന്നഗ്ദ്ധ

സട്ടംഘടെനകള്,  സകാമൂഹര്യ  പ്രവര്തകര്,  വര്യക്തരികള്,  ക്ലേബ്ബുകള്,  വലരിയ  വരിഭകാഗട്ടം

കചറുപ്പെക്കെകാര്  തുടെങ്ങരിയവര്  കര്യകാമ്പണ  നടെതകാന്  രട്ടംഗതണ  വന.  എകന്റെ

നരികയകാജകമേണ്ഡലതരില്  ധകാരകാളട്ടം  ആളുകള്  സകാധനങ്ങള്  കകകാണവന.

സകാധനങ്ങള് അധരികമേകായകപ്പെകാള്  കരിറ്റകാക്കെരി കകകാടുകകയകാണണ.  സര്ക്കെകാര് സഹകായട്ടം

ജനങ്ങള്  പ്രതസ്പീക്ഷേരിചരില.  സര്ക്കെകാര്  സഹകായതരികനക്കെകാള്  കൂടുതലകായരി  ജനങ്ങള്

മുകന്നകാടണ  വന.  അതുകകകാണണ  തകന്ന  ഇസൗ  ദുരരിതകാശസ്വകാസ  പ്രവര്തനട്ടം,  കറസല്യൂ

ഓപ്പെകറഷന്  ജനങ്ങളുകടെ  വരിജയമേകാകണന്നകാണണ  എനരിക്കെണ  പറയകാനുള്ളതണ.  കറസല്യൂ

ഓപ്പെകറഷനണ വന്നതകാരകാണണ?  ഞകാന് കസനര്യകത വരിളരിച്ചുകവന്നണ ശസ്പീ.  കക. സുകരഷണ

കുറുപ്പെണ   കളരിയകാക്കെരിപ്പെറഞ.  അഞ്ചുദേരിവസട്ടം  കകാതരിരുന.  ഞകാന് കൂടെരി  ഉള്കപ്പെടുന്ന

മേണ്ഡലമേകാണണ കചങ്ങന്നൂര്.  കചങ്ങന്നൂര് എട്ടം.എല്.എ. ഇവരികടെ സട്ടംസകാരരിചരില. ഞകാന്

അകദ്ദേഹതരിനണ  കവണരിക്കൂടെരി സട്ടംസകാരരികകയകാണണ.  പ്രളയതരില്  ഏറ്റവട്ടം കൂടുതല്

ദുരന്തമേനുഭവരിചതണ  തരിരുവന്വണ്ടൂര്,  പകാണനകാടെണ,  കചങ്ങന്നൂര്  ടെസൗണ്,  മേകാന്നകാര്,

കചന്നരിതല,  ആല,  ബുധനൂര്,  പുലരിയൂര്,  കവണ്മെണരി,  മുളക്കെര  തുടെങ്ങരിയ
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പഞകായതകളരിലകാണണ.  അവരികടെ ഇകപ്പെകാഴുട്ടം ആളുകള് ഒരു കനരകത ആഹകാരതരിനണ

വകയരിലകാകതയുട്ടം  ഉടുതുണരിക്കെണ  മേറുതുണരി   ഇലകാകതയുട്ടം  പ്രയകാസകപ്പെടുനണണ.

ഗവണ്കമേന്റെണ സഹകായട്ടം ലഭരികനണണ,  ഇകലന്നണ ഞകാന് പറയുന്നരില.  അവരികടെയകാണണ

ഏറ്റവട്ടം  വലരിയ  ദുരന്തമുണകായതണ.   അഞ്ചുദേരിവസട്ടം  മേകാറതടെരിചണ  നരിലവരിളരിച്ചുകകകാണണ

ഗള്ഫരില് നരിനട്ടം  അകമേരരിക്കെയരില് നരിനട്ടം നമ്മേകള വരിളരികകമ്പകാള്,  ശസ്പീ.  സജരി

കചറരിയകാന്   പറഞ  വകാചകകത  നമുക്കെണ  എങ്ങകന  എതരിര്ക്കെകാന്  കഴരിയുട്ടം.

എതരിര്കന്നവരുകണങരിലുട്ടം   ഞകാന്  എതരിര്കന്നരില.  ഇന്നണ  എകന്തങരിലുട്ടം

കചയരികലങരില്  നകാകള പതരിനകായരിരട്ടം കപര് മേരരികകമേന്നകാണണ അകദ്ദേഹട്ടം പറഞതണ.

കസനര്യകത  പ്രവര്തരിക്കെകാന്  അനുവദേരിക്കെണട്ടം,  കൂടുതല്  കസനര്യട്ടം  വരണകമേന്നണ

ഞകാന്  പറഞതണ  ശരരിയകാണണ.  ഞകാന്  അതരില്  ഉറച്ചുനരില്കന.  കസനര്യട്ടം

കൃതര്യമേകായരി വന്നരിരുകന്നങരില്  ഇത്രയുട്ടം ആളുകള്  മേരരിക്കെരിലകായരിരുന. കചങ്ങന്നൂരരില്

അഞ്ചുദേരിവസട്ടം  ആളുകള്  ജസ്പീവന്  കയ്യരില്  പരിടെരിച്ചുകകകാണണ  സഹകായതരിനുകവണരി

യകാചരിച്ചുനരിന്ന  സന്ദര്ഭമുണകായരിരുന.  അതുകകകാണകാണണ  ശസ്പീ.  സജരി  കചറരിയകാകന

ഞങ്ങളകാരുട്ടം കുറ്റട്ടം പറയകാതതണ.  കകരളതരികല  മുഖര്യമേനരികയ മേകാറ്റരി അവരികടെ പടകാള

കമേധകാവരികയ  ഭരണട്ടം  ഏല്പ്പെരിക്കെണകമേന്നണ  ഞകാന്  പറഞരില.  ശസ്പീ.  കക.  സുകരഷണ

കുറുപ്പെണ  പറഞതുകകകാണണ  ഞകാന്  ഇത്രയുട്ടം  പറഞകവകന്നയുള.  ആരുട്ടം
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ക്ഷേണരിക്കെകാകത  മേതര്യകതകാഴരിലകാളരികള്  രക്ഷേകാ  പ്രവര്തനതരിനണ  വന.

ശസ്പീ. സജരി കചറരിയകാനുട്ടം വരിളരിചരിരുന, എകന്റെ മേണ്ഡലതരില്  ആറകാട്ടുപുഴയരില് നരിനട്ടം

തൃകന്നപ്പുഴയരില്  നരിനട്ടം   സരി.കഎ.ടെരി.യു.-വരികന്റെയുട്ടം  കഎ.എന്.ടെരി.യു.സരി.-യുകടെയുട്ടം

മേതര്യകതകാഴരിലകാളരികകള  ഞങ്ങള്  പറഞവരിടുകയുട്ടം  അവര്  കചങ്ങന്നൂരുട്ടം  മേറ്റണ

സ്ഥലങ്ങളരിലുട്ടം  കപകാവകയുട്ടം  കചയ.    മേതര്യകതകാഴരിലകാളരി  കകകാണ്ഗ്രസരികന്റെയുട്ടം

ചരിതരജ്ഞന്  അടെക്കെമുള്ള  സരി.കഎ.ടെരി.യു.വരി.കന്റെയുട്ടം  എസണ.ടെരി.യു.വരികന്റെയുട്ടം

ചകാള്സരികന്റെയുട്ടം   സസ്വതന  മേതര്യകതകാഴരിലകാളരി  യൂണരിയകന്റെയുട്ടം   ആളുകകളകലകാട്ടം

കപകായരി.  അവകര ആരുട്ടം നരിര്ബനരിചരിടണ കപകായതല;  സസ്വയട്ടം കപകായതകാണണ.  ഞകാന്

അവകര  അഭരിനന്ദരികന.  അവര്ക്കെണ  കൂടുതല്  സഹകായങ്ങള്  കചയകകകാടുക്കെണട്ടം.

അവരുകടെ  കടെകാശസ്വകാസ  പ്രവര്തനങ്ങള്  കൂടുതല്  ശക്തരികപ്പെടുതണട്ടം.

മേതര്യകതകാഴരിലകാളരികളുകടെ കലകാണുകള് എഴുതരിതള്ളണകമേന്ന  ആവശര്യമുണണ.  അതണ

മേകറ്റകാരു  വരിഷയമേകാണണ.   കറസല്യൂ  ഓപ്പെകറഷനരില്  പകങടുത  നരിരവധരി

കചറുപ്പെക്കെകാരുണണ.  മുഖര്യമേനരി  പറഞതണ  ശരരിയകാണണ.  ഒരു  രകാഷ്ട്രസ്പീയവമേരിലകാത

കചറുപ്പെക്കെകാരകായ ആളുകള് മേറള്ളവകര രക്ഷേരിക്കെകാനുട്ടം സഹകായരിക്കെകാനുട്ടം മുകന്നകാടണ വന്നതണ

കകരളതരില് കണ അപൂര്വ്വമേകായ കറസല്യൂ ഓപ്പെകറഷന് ആയരിരുനകവന്ന കകാരര്യതരില്

സട്ടംശയമേരില.  അവരികടെയകാണണ  ഇങ്ങകന  ഒരു  സകാഹചരര്യട്ടം  എങ്ങകന  ഉണകായരി
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എനള്ളതണ   അകനസ്വഷരികക്കെണതണ.  ഞങ്ങള്  പറയുന്നതണ  ഇകതകാരു  ഡകാട്ടം

ദുരന്തമേകാകണന്നകാണണ. അതരിനുകകാരണട്ടം, കകരളതരികല ജനങ്ങള് സസ്വപ്നതരില്കപ്പെകാലുട്ടം

പ്രതസ്പീക്ഷേരിക്കെകാത പ്രകൃതരി ദുരന്തമേകാണണ  ഉണകായതണ.  മേഴ നമുക്കെണ പരരിചയമുള്ളതകാണണ.

ആറണ  മേകാസകതകാളട്ടം  മേഴ  ലഭരികന്ന  നകാടെകാണണ  നമ്മുകടെതണ.  മേഴ  കപയകാല്  24

മേണരിക്കൂറരിനകട്ടം  കവള്ളട്ടം  കടെലരില്  എതട്ടം.  അതകാണണ  കകരളതരികന്റെ  ഭൂപ്രകൃതരി.

എന്നരിട്ടുട്ടം നരിരന്ന ഭൂപ്രകദേശമുള്ള ഉതകരന്തര്യന് സട്ടംസ്ഥകാനങ്ങകളകപ്പെകാകല അര്ദ്ധരകാത്രരി

ജനങ്ങളുകടെ  തലയമേസ്പീകത  കവള്ളട്ടം  ഇരച്ചുകയറരി.  ഇകതങ്ങകന  സട്ടംഭവരിച്ചു,  ആരകാണണ

ഇതരിനുതരവകാദേരി,  ഇകപ്പെകാഴകത അതര്യകാപതരില് നരിനട്ടം കരകയറകാന് എകന്തകാകക്കെ

കചയ്യണട്ടം  തുടെങ്ങരിയ  കകാരര്യങ്ങളകാണണ   നകാട്ടം  ആകലകാചരികക്കെണതണ.  കദേവതരികന്റെ

സസ്വന്തട്ടം  നകാടെകായ  കകരളട്ടം,  പ്രകൃതരിയുകടെ  മേകനകാഹരമേകായ  തുരുതണ,  എലകാ

ഭട്ടംഗരികയകാകടെയുട്ടം അന്തകസകാകടെയുട്ടം നകാകള തലയുയര്തരിപ്പെരിടെരിചണ  കലകാകതരിനണ മുമ്പരില്

നരില്ക്കെണകമേങരില്  നകാട്ടം  ഒരുമേരിചണ  തകന്ന  മുകന്നകാടണ  കപകാകണകമേന്ന  കകാരര്യതരില്

യകാകതകാരു  സട്ടംശയവട്ടം  കവണ.  ഇതവണകത  മേണ്സൂണരില്  44.44  ശതമേകാനട്ടം

കൂടുതല്  മേഴ  കപയകവനള്ളതണ  സതര്യമേകാണണ.  എന്നകാല്  പ്രളയട്ടം  ഉണകായതണ

അതുകകകാണകാകണകാ?  അങ്ങയുകടെ  മേണ്ഡലതരില്  പ്രളയട്ടം  ഉണകായതണ  മേഴ

കപയതുകകകാണകാകണകാ;  മേലമ്പുഴ  ഡകാട്ടം  തുറന്നണ  വരിടതുകകകാണകല?   കഡകാ.  കക.  ടെരി.
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ജലസ്പീലരികന്റെ  മേണ്ഡലതരില്  മേഴ  കപയതുകകകാണകാകണകാ  പ്രളയമുണകായതണ;   മേലമ്പുഴ

ഡകാട്ടം  തുറന്നണ  വരിടതുകകകാണകല?  നരികഷധരിക്കെകാനകാകകാത  സതര്യമേകല  അതണ.

ബഹുമേകാനകപ്പെട സസ്പീക്കെര് അറരിഞരിരുകന്നകാ;  ഇലകലകാ.  ഈ കചറരിയ സട്ടംസ്ഥകാനതണ

എത്ര  ഡകാമുകള്  മുന്നറരിയരിപ്പെരിലകാകത   തുറനവരിട്ടു.  അതകാണണ  പ്രളയതരിനണ

കകാരണമേകായതണ.  ഭരണകൂടെമേകാണണ   പ്രളയട്ടം  സൃഷ്ടരിചതണ.   ഞകാന്  മേകാത്രമേല,  എലകാ

വരിദേഗ്ദ്ധരുട്ടം ഇതുതകന്നയകാണണ പറയുന്നതണ.  1999-കല കവള്ളകപ്പെകാക്കെട്ടം   സട്ടംബനരിചണ

ശസ്പീ.  കക.  സുകരഷണ  കുറുപ്പെണ  ഒരു  കചകാദേര്യമുന്നയരിച്ചു.  ഒരു  ഡകാട്ടം  മേകാത്രട്ടം

ഉണകായരിരുന്നകപ്പെകാള് എങ്ങകന കവള്ളകപ്പെകാക്കെമുണകാകയന്നകാണണ അകദ്ദേഹട്ടം കചകാദേരിചതണ.

സതര്യതരില്   ഡകാമുകള്  കവള്ളട്ടം  സട്ടംഭരരികന്നതുകകകാണകാണണ  കൂടുതല്

കവള്ളകപ്പെകാക്കെട്ടം ഉണകാകകാതകതന്നകാണണ യകാഥകാര്തര്യട്ടം. ഞകാന് ഡകാമേരികനതരിരല; ഡകാട്ടം

മേകാകനജണ കമേന്റെരിനണ എതരിരകാണണ.  ഡകാട്ടം മേകാകനജണ കമേന്റെരികന്റെ വസ്പീഴ്ച സട്ടംബനരിചകാണണ ഞകാന്

പറഞതണ.  ഡകാട്ടം എനപറയുന്നതണ  ഇടെതുപക്ഷേട്ടം  കകടരിയതകാകണകാ,

നകമ്മേളലകാവരുട്ടംകൂടെരി കകരളതരില് കകടരിയതകല? ഇതുകകടകാല് ഡകാമേരികന്റെ അവകകാശട്ടം

നരിങ്ങള്കള്ളതകാകണന്നണ  കതകാനട്ടം.   ഡകാട്ടം  ഇവരികടെ  എലകാവര്കമുള്ളതകല;  ഡകാട്ടം

കവണ  എന്നലകലകാ  ഞകാന്  പറഞതണ.   ഡകാട്ടം  മുഴുവന്  ഡസ്പീ-കമ്മേസ്പീഷന്

കചയ്യണകമേനള്ള  വകാദേഗതരിക്കെകാരനല  ഞകാന്.   അങ്ങകനയുള്ളവര്  നമ്മുകടെ
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രകാജര്യതണണ.   ഞകാന്  ആ  ഗണതരില്കപ്പെട  ആളല.   1924-ല്  കവള്ളകപ്പെകാക്കെട്ടം

ഉണകായരി  എനള്ളതണ  സതര്യമേകാണണ.  അന്നണ  തുടെര്ചയകായരി  17  ദേരിവസട്ടം  തസ്പീവ്രമേകായരി

മേഴയുണകായരി.  ആ മേഴയുകടെ  അളവരികനകറരിചണ  വര്യതര്യസ്തമേകായ കണകകളുകണങരിലുട്ടം

ആധരികകാരരികമേകായരി  സസ്വസ്പീകരരികന്ന  കണക്കെണ  3368  മേരിലരി  മേസ്പീറ്റര്  മേഴ  17  ദേരിവസട്ടം

കകകാണണകായരികയന്നകാണണ.   അതകാണണ  പ്രളയട്ടം അന്നണ  വരുതരിവചതണ.   ഇതവണ

കപയതണ  2500  മേരിലരി മേസ്പീറ്റര് മേഴയകാണണ.  അതരികനക്കെകാള് കുറവകാണണ.  ഇതവണ മേഴ

തസ്പീവ്രമേകായരി  കപയതണ  മൂനദേരിവസട്ടം,  അതകായതണ  ആഗസണ  14,  15,  16  എന്നസ്പീ

ദേരിവസങ്ങളരില് മേകാത്രമേകാണണ. അകതസമേയട്ടം, ജൂകല അവസകാനകതകാകടെ കകരളതരികല

എലകാ  ഡകാമുകളുട്ടം  ഏതകാണണ  അതരികന്റെ  കസകാകറജണ  കപ്പെകാസരിറ്റരികയക്കെകാള്  കൂടുതല്

അളവരികലതരി  എനള്ളതകാണണ  സതര്യട്ടം.  ഇസൗ  മൂനദേരിവസകത  മേഴ  തകാങ്ങകാനുള്ള

കരുതണ  അവയരിലകാകതകപകായരി.  പമ്പയരികല  9  ഡകാമുകളുട്ടം  ഇടുക്കെരി,  എറണകാകുളട്ടം

ജരിലയരികല  11  ഡകാമുകളുട്ടം ചകാലകടെരി പുഴയരികല  6  ഡകാമുകളുട്ടം ഒന്നരിചകാണണ തുറന്നതണ.

ഡകാമുകളുകടെ  മേകാകനജ ണ കമേന്റെരിലുണകായ വര്യക്തമേകായ വസ്പീഴ്ചയകല ഇതണ?   ഇതവണ ഇസൗ

പ്രതരിഭകാസട്ടം  അപ്രതസ്പീക്ഷേരിതമേകാകണന്നണ  പറഞകൂടെകാ.   ജൂണ്-ജൂകല

മേകാസങ്ങളരില്തകന്ന  കനത  മേഴയുട്ടം  നകാശനഷ്ടങ്ങളുട്ടം  കകരളതരിലുണകായതകാണണ.

വയനകാടെണ  ഒറ്റകപ്പെട്ടുകപകായതകാണണ.  ഞകാന് പറഞതണ ആദേര്യഘടതരികല പ്രളയമേകാണണ.
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കകന്ദ്ര  മേനരിമേകാരുട്ടം  കകന്ദ്ര  സട്ടംഘവട്ടം  വരരികയുട്ടം  അവര്  നകാശകതപ്പെറ്റരിയുള്ള

അകസസണ കമേന്റെണ നടെതകയുട്ടം കചയതകാണണ.  കകന്ദ്ര ഭസൗമേശകാസ്ത്ര മേനകാലയട്ടം കസകടറരി

കഡകാ.  എട്ടം.  രകാജസ്പീവന് പറഞ കകാരര്യട്ടം  കഡകാ.  എട്ടം.  കക.  മുനസ്പീര്  ഇവരികടെ പറഞ.

കനരകതതകന്ന  ഇന്ഡര്യന്  കമേകടകാളജരിക്കെല്  ഡരിപ്പെകാര്ട്ടുകമേന്റെരില്നരിന്നണ  നമുക്കെണ

മുന്നറരിയരിപ്പുണകായരിരുന.   പകക്ഷേ  ആ  മുന്നറരിയരിപ്പെണ  നമ്മേള്

അവഗണരിച്ചുകവനള്ളതകാണണ സതര്യട്ടം.  കസക്കെന്റെരില്  7.5  ലക്ഷേട്ടം ഘനലരിറ്റര് കവള്ളട്ടം

പുറതവന.  കചറുകതകാണരിക്കെണ പുറകമേ ഇടെമേലയകാര്,  കലകാവര് കപരരിയകാര്,  കലകാര്കുടരി,

ഭൂതതകാന്കകടണ,  കപകാന്മുടെരി,  മേകാട്ടുകപടരി,  കചങ്കുളട്ടം  എന്നസ്പീ  ഡകാമുകളുട്ടം  തുറന.  ഞകാന്

പത്രസകമ്മേളനതരില്  പറഞതരിനണ  മുഖര്യമേനരി  ആകക  പറഞ  മേറുപടെരി  എകന്റെ

കഫയ്സ്ബുക്കെണ കപകാസകാണണ. 29-ാം തസ്പീയതരി ഞകാന് ഇടുക്കെരിയരില് കപകായരിരുന.  ശസ്പീ.

കറകാഷരി  അഗസരിന്,  എട്ടം.എല്.എ.  ഇവരികടെയുണണ.  ഞകാന് അവരിടെകത കളക്ടറുമേകായരി

സട്ടംസകാരരികകയുട്ടം ഡകാട്ടം സന്ദര്ശരികകയുട്ടം കചയ.  എകന്റെ കഫയ്സ്ബുക്കെണ കപകാസരില്

പറഞതണ  ഡകാട്ടം  തുറനവരിടെണകമേനതകന്നയകാണണ.   മേകാധര്യമേങ്ങള്  എകന്നകാടെണ

കചകാദേരിചകപ്പെകാള്  എലകാ  യു.ഡരി.എഫണ.  പഞകായതണ  പ്രസരിഡനമേകാകരകാടുട്ടം  കറസല്യൂ

ഓപ്പെകറഷനുകവണരി  തയ്യകാകറടുക്കെകാന്  നരിര്കദ്ദേശട്ടം  നല്കുകമേന്നകാണണ  പറഞതണ.

യു.ഡരി.എഫണ.  കനതകാക്കെകളലകാട്ടം എകന്റെ കൂകടെയുണകായരിരുന.  ഞങ്ങകളലകാവരുട്ടം കൂടെരി
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ആകലകാചരിചതരിനുകശഷട്ടം  ഞകാന്  പറഞതകാണണ.   അതകാണണ  ഞകാന്  എകന്റെ

കഫയ്സ്ബുക്കെണ കപകാസരില് സൂചരിപ്പെരിചതണ.   രണകാമേകത കഫയ്സ്ബുക്കെണ കപകാസരില്

ഞകാന്  പറഞതണ  മുലകപ്പെരരിയകാര്  അണകക്കെടരികന്റെ  ജലനരിരപ്പെണ  കൂടുന്നതണ

ആശങകാജനകമേകാണണ എനള്ള കകാരര്യമേകാണണ.  അതരികലന്തകാണണ കതറ്റണ?  ഇടുക്കെരിയരില്

മേകാത്രമേകാണണ കളക്ടര് അല്പ്പെട്ടം മുകന്നകാരുക്കെട്ടം നടെതരിയതണ.  കവകറ ഒരരിടെതട്ടം നടെന്നരില.

ഇടുക്കെരി ജരിലകാ കളക്ടര് പഞകായതണ പ്രസരിഡനമേകാകര വരിളരിച്ചു,  മേനരി ശസ്പീ.  എട്ടം.  എട്ടം.

മേണരി,  ശസ്പീ.  കറകാഷരി  അഗസരിന്,  ശസ്പീമേതരി  ഇ.  എസണ.  ബരിജരികമേകാള്

എന്നരിവരുണകായരിരുന.  അവര്  മേസ്പീറ്റരിട്ടംഗണ  കൂടെരിയരിടകാണണ  പഞകായതണ  പ്രസരിഡനമേകാര്

ഉള്കപ്പെകടെയുള്ളവകര  വരിളരിക്കെണകമേന്നണ  പറഞതണ.   ഞകാന്  ബഹുമേകാനകപ്പെട

മുഖര്യമേനരികയകാടെണ  കചകാദേരിക്കെകാനകാഗ്രഹരികന്നതണ,  കകരളതരികല  ഏകതങരിലുട്ടം

ജരിലകളരില്  ഡകാമുകള്  തുറകന്നതരിനുമുമ്പണ  ഇടുക്കെരിയരില്  കചയതുകപകാകലകയകാരു

മുകന്നകാരുക്കെട്ടം നടെതരികയകാ  എന്നകാണണ.  മുഖര്യമേനരി  പറഞതണ  ബ്ലൂ  അലര്ടണ,  ഓറഞണ

അലര്ടണ,  കറഡണ  അലര്ടണ  എന്നരിവയുണകായരിരുനകവന്നകാണണ.   കകരളകാ  ഇലകരിസരിറ്റരി

കബകാര്ഡരികല  ഉകദേര്യകാഗസ്ഥര്  ബുക്കെരികലഴുതരിവചതുകകകാണണ  കകാരര്യമേരില,  ജനങ്ങള്

അറരിഞരില  എനള്ളതകാണണ  യകാഥകാര്തര്യട്ടം.  റകാന്നരി  എട്ടം.എല്.എ.  പറയുകകയകാ

പറയകാതരിരരികകകയകാ കചയ്യകട,  പകക്ഷേ റകാന്നരിയരില് കവള്ളട്ടം കയറരിയതണ രകാത്രരി ഒരു
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മേണരിക്കെകാണണ.  പതനട്ടംതരിടയരില് കളക്ടര് ഉറങ്ങുകയകായരിരുന.  അകദ്ദേഹകത വരിളരിചണ

ഒരു  പത്രക്കെകാരന്  പറഞകപ്പെകാഴകാണണ  അകദ്ദേഹട്ടം  ഇതറരിയുന്നതണ.   അനസൗണ്സണ കമേന്റെണ

നടെതരിയ  മൂന്നണ  വണരികള്  കവള്ളതരില്  മുങ്ങരികപ്പെകായരി.  കക്കെരി  ഡകാമേരികന്റെ  മുകളരില്

വയര്ലസണ  കസറമേകായരി  കപകാലസ്പീസുകകാരുണകായരിരുന.   ആ  വയര്ലസണ  കസറ്റരില്

എന്തുകകകാണണ അവര് അറരിയരിചരില;  ബ്ലൂ അലര്ടണ,  ഓറഞണ അലര്ടണ,  കറഡണ അലര്ടണ

എന്നരിവ വന്നകപ്പെകാള് എന്തുകകകാണണ  അറരിയരിചരില?   വകാടര്  കമ്മേസ്പീഷകനപ്പെറ്റരി  കഡകാ.

എട്ടം.  കക.  മുനസ്പീര്  ഇവരികടെ  പറഞ.  അവര്  വര്യക്തമേകായ  സൂചന  നല്കുനണണ,

സമേയമേരിലകാതതുകകകാണണ  ഞകാന്  അതരികലയണ  കടെകന്നരില.  ഓറഞണ  അലര്ടണ

പ്രഖര്യകാപരികകമ്പകാള്  എകന്തലകാട്ടം  കചയ്യണട്ടം,  ജനപ്രതരിനരിധരികള്,  എട്ടം.പരി.മേകാര്,

എട്ടം.എല്.എ.മേകാര്,  പഞകായതണ  പ്രസരിഡനമേകാര്,  ബനകപ്പെട  ഉകദേര്യകാഗസ്ഥര്

എന്നരിവകര  അറരിയരിക്കെണട്ടം.  അങ്ങണ  കകട്ടുകകാണുട്ടം,  കഫയ്സ്ബുക്കെരില്  ഇകപ്പെകാള്

വരുനണണ.   ആസര്  കമേഡരിസരിറ്റരി,  കവള്ളട്ടം  കയറരിയ  ഒരു  കഹകാസരിറ്റലകാണണ.

നകാലുദേരിവസട്ടംകകകാണണ  മുന്കരുതകലടുതണ,  ഇന്റെന്സസ്പീവണ  കകയര്  യൂണരിറ്റരില് കവള്ളട്ടം

കയറരിയകപ്പെകാള്  അവസകാനകത  ഹകാര്ടണ  കപഷര്യന്റെരികനവകര  സുരക്ഷേരിതമേകായരി

എറണകാകുളകത മേകറ്റകാരു ആശുപത്രരിയരികലയണ  മേകാറ്റരി. It  is  very  clear  that  how

rescue  operation  can  be  done.   അകതന്തുകകകാണകാണണ  നമുക്കെണ  കഴരിഞരില
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എനള്ളതകാണണ എകന്റെ കചകാദേര്യട്ടം.  ആസര് കമേഡരിസരിറ്റരിയരികല മുഴുവന്  കരകാഗരികകളയുട്ടം

കവള്ളട്ടം കയറുന്ന സമേയതണ അവര് മേകാറ്റരിക്കെഴരിഞരിരുന. അകമേരരിക്കെയരില് ഒരു ഡകാട്ടം

കപകാട്ടുനകവന്നണ  അറരിഞയുടെന്തകന്ന  മുഴുവന്   ആളുകകളയുട്ടം  സുരക്ഷേരിതമേകായ

സ്ഥകാനകതയണ  മേകാറ്റരി.  കകരളതരില് ഇത്രയുട്ടം ഡകാമുകള് ഒരുമേരിചണ  തുറനവരിടരിടണ  ഒരു

അറരിയരിപ്പെണ നല്കകാകനകാ ഒരു കഫകാണ് കകകാളരിലൂകടെ ജരിലകാ കളക്ടകറ അറരിയരിക്കെകാകനകാ

കഴരിഞരില  എനപറഞകാല്  എന്തകാണണ  ഇതണ?   ആര്ക്കെകാണണ  ഇതരിനണ

ഉതരവകാദേരിതസ്വട്ടം? കസക്കെന്റെരില് 7.5 ലക്ഷേട്ടം ഘനലരിറ്റര് കവള്ളട്ടം പുറതവന.  ആഗസണ

14-നണ  ശബരരിഗരിരരി  പദ്ധതരിയരികല  എലകാ  ഡകാമുകളുട്ടം  തുറനവരിട്ടു.   യകാകതകാരു

മുന്നറരിയരിപ്പുട്ടം ഉണകായരില.  മേകാത്രമേല,  ഒരു കസക്കെന്റെരില് പുറതവന്നതണ  4.68  ലക്ഷേട്ടം

ലരിറ്ററകായരി ഉയര്ന.  ഉചയണ ഒരു മേണരിക്കെണ  6.5  ലക്ഷേട്ടം ലരിറ്ററകായുട്ടം കവകരിടകായകപ്പെകാള്

9.39  ലക്ഷേട്ടം  ലരിറ്ററകായരി  കക്കെരി  അടെക്കെമുള്ള  ഡകാമുകളരികല  കവള്ളട്ടം  ഉയര്ന.

കചങ്ങന്നൂര്  അങ്ങകനയകാണണ  കവള്ളതരില്  മുങ്ങരിയതണ.   ഞകാന്  കുടരിയകായരിരരികന്ന

കകാലട്ടം  മുതല്  എനരിക്കെറരിയുന്ന  പ്രകദേശമേകല,  കചങ്ങന്നൂര്?   ഇനവകര  അവരികടെ

കവള്ളകപ്പെകാക്കെമുണകായതകായരി  അറരിയരില.   പമ്പയുകടെ  തസ്പീരതണകാകുട്ടം.   പകക്ഷേ

ടെസൗണരികലകാകക്കെ കവള്ളട്ടം കയറരി ഇതുകപകാകല മേഹകാമേകാരരി ഞങ്ങളകാരുട്ടം ചരരിത്രതരില്

കകടരിടരില.  നദേരിയുകടെ തസ്പീരകതകാകക്കെ ചരിലകപ്പെകാഴുണകാകുട്ടം.  പകക്ഷേ കവകറ ഒരരിടെതട്ടം
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ഇതുകപകാകലകാരു  സട്ടംഭവമുണകായരിടരില.   പന്തളതണ  കവള്ളട്ടം  കയറരിയതണ

എങ്ങകനയകാണണ;  മേസ്പീനചരിലകാറ്റരില് ഡകാമേരില.  പകക്ഷേ,  പകാലകാ  പ്രകദേശങ്ങളരില് കവള്ളട്ടം

കയറരിയരികല എന്നകാണണ കചകാദേരികന്നതണ.  നകലകാരു മേഴ കപയകാല് പകാലകായരില് എനട്ടം

കവള്ളട്ടം  കയറുട്ടം.   ഇരകാറകപടയരില്നരിനട്ടം  അടുക്കെട്ടം  തുടെങ്ങരിയ  കമേഖലകളരില്

ഉരുള്കപകാട്ടുകകയകാ  കനത  മേഴ  കപയ്യുകകയകാ  കചയകാല്  മേസ്പീനചരിലകാര്  എനട്ടം

നരിറയുന്നതകാണണ.  നരിങ്ങള് കകകാടയതള്ള ആകരകാടു കവണകമേങരിലുട്ടം കചകാദേരിച്ചുകനകാക്കൂ.

ശസ്പീ. കക. സുകരഷണ കുറുപ്പെരികനകാടുതകന്ന കചകാദേരിക്കെകാമേകലകാ. എനട്ടം പകാലകായരില് കവള്ളട്ടം

കയറുട്ടം.  ഇവരികടെ പന്തളതണ കവള്ളട്ടം കയറരി.  പന്തളതണ എങ്ങകനയകാണണ കവള്ളട്ടം

കയറരിയതണ;  അചന്കകകാവരിലകാറ്റരില് ഡകാമേരിലകാതതുകകകാണല, പമ്പകാനദേരി നരിറഞകാല്

അചന്കകകാവരിലകാര്,  മേണരിമേലയകാര്,  എന്നരിവയരില്  അതരികന്റെ  ഇഫക്ടുണകാകുട്ടം.

അചന്കകകാവരിലകാറരികന്റെ കകവഴരിയകാണണ എകന്റെ വസ്പീടെരിനടുതകൂകടെ കപകാകുന്ന നദേരിയകായ

പുതനകാര്.   അതണ  നരിറയുട്ടം.   അവരികടെ  ഡകാട്ടം  കവണകമേന്നരില.   ഇവരികടെ

സട്ടംഭവരിചകതന്തകാണണ;  ചകാലകടെരിയരില്  എങ്ങകനയകാണണ  കവള്ളട്ടം  കയറരിയതണ?

ചകാലകടെരിയരില്  കവള്ളട്ടം  കയറരിയതണ  കഷകാളയകാര്,  പറമ്പരികളട്ടം  എന്നസ്പീ

ഡകാമുകളരില്നരിന്നണ തമേരിഴണ നകാടെണ കവള്ളട്ടം ഇകങ്ങകാട്ടുവരിടതുകകകാണകാണണ.  ശസ്പീ.  മേകാതത്യു ടെരി.

കതകാമേസണ,  ആരകാണണ  കജകായരിന്റെണ  വകാടര്  കമ്മേസ്പീഷന്  കബകാര്ഡരികന്റെ  കചയര്മേകാന്?
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കകരളതരികല ഇറരികഗഷന് ചസ്പീഫണ എഞരിനസ്പീയര് അകല? കജകായരിന്റെണ വകാടര് കമ്മേസ്പീഷന്

കബകാര്ഡരികന്റെ കചയര്മേകാനകായ കകരളതരികല ഇറരികഗഷന് ചസ്പീഫണ എഞരിനസ്പീയര് ഒരു

കയകാഗട്ടം  വരിളരിച്ചുകൂടരി,  തമേരിഴണ നകാടെരികന്റെ  രണണ  പ്രതരിനരിധരികളുട്ടം  കകരളതരികന്റെ  രണണ

പ്രതരിനരിധരികളുട്ടം  ഉണണ.   കൂടെകാകത  കചയര്മേകാന്  കകരളതരില്നരിനള്ള  ആളകാണണ.

അങ്ങകന  ഭൂരരിപക്ഷേട്ടം  നമുക്കെകാണണ.   കജകായരിന്റെണ  വകാടര്  കബകാര്ഡരികന്റെ  മേസ്പീറ്റരിട്ടംഗണ

വരിളരിച്ചുകൂടരി  ഇകപ്പെകാള്  കവള്ളട്ടം  തുറനവരിടെരുകതന്നണ  ആ  കയകാഗതരില്  നരിങ്ങള്

തസ്പീരുമേകാനരിചകാല് തമേരിഴണ നകാടെരിനണ കവള്ളട്ടം തുറനവരിടെകാന് കഴരിയരില.  നരിങ്ങളതണ കചയരില.

അതുകകകാണകാണണ  ചകാലകടെരി  പുഴയുട്ടം  കപരരിങ്ങല്കതട്ടം  നരിറഞതണ.

കപരരിങ്ങല്കതണ  നരിറഞതുകകകാണകാണണ  ചകാലകടെരി  ഒഴുകരികപ്പെകായതണ.   നരിങ്ങള്

മേറുപടെരി  പറയകാന് ബകാധര്യസ്ഥരകല?  ഏറ്റവട്ടം  വലരിയ അനകാസ്ഥ കകാടരിയ  വകുപ്പെകാണണ

ഇറരികഗഷന് വകുപ്പെണ.   അതകാണണ ബഹുമേകാനകപ്പെട മുഖര്യമേനരി പരരികശകാധരിക്കെണകമേന്നണ

കഡകാ.  എട്ടം.  കക.  മുനസ്പീര്  ഇന്നണ  പറഞതണ.    അപ്പെര്  കഷകാളയകാറരില്നരിന്നണ

പറമ്പരികളകതയണ  കവള്ളട്ടം  ഒഴുകരി.   കജകായരിന്റെണ  വകാടര്  റഗുകലറ്ററരി  കബകാര്ഡരികന്റെ

കചയര്മേകാന് സ്ഥകാനട്ടം കകരളതരിനുണകായരിട്ടുട്ടം ഒരു നടെപടെരിയുട്ടം സസ്വസ്പീകരരിചരില.  അവര്

ജൂകല  24  മുതല് കവള്ളട്ടം ഒഴുകകയകാണണ.   കപരരിങ്ങല്കതണ നരിറഞകവരിഞണ

ചകാലകടെരി  പുഴ  ഗതരിമേകാറരി  ഒഴുകരി.  ചകാലകടെരിയരികല  മുഴുവന്  ആളുകളുട്ടം  കഷ്ടകപ്പെട്ടു.
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വയനകാടരികല  ബകാണകാസുരസകാഗര്  അണകക്കെടണ  എങ്ങകനയകാണണ  തുറനവരിടതണ?

ബഹുമേകാനര്യനകായ മുഖര്യമേനരി പറഞതണ മേണല് ഡകാട്ടം എന്നകാണണ.  അതണ ശരരിയകാണണ.

അതുകകകാണണ  എകപ്പെകാള്  കവണകമേങരിലുട്ടം  തുറനവരിടെകാകമേകാ?   ജരിലകാ  കളക്ടര്

അറരിഞരില.  5-ാം  തസ്പീയതരിവകര  അതണ  തുറനവരിടരിരുന,  പരിന്നസ്പീടെണ  അടെച്ചു.   മേഴ

കുറഞതുകകകാണകാണണ  അടെചതണ  എന്നകാണണ  പറഞതണ.   7-ാം  തസ്പീയതരി

ആരുമേറരിയകാകത വസ്പീണട്ടം തുറനവരിട്ടു.   ശസ്പീ.  സരി.  കക.  ശശസ്പീന്ദ്രന് എന്തുപറഞകാലുട്ടം

ശരരി,  പനമേരട്ടം വകര കവള്ളട്ടം വന.  ശസ്പീ.  ഒ.  ആര്.  കകളു,  എട്ടം.എല്.എ.  പറഞ

കകാരര്യട്ടം ശസ്പീ. സരി. കക. ശശസ്പീന്ദ്രന് ഓര്തകാല് മേതരി.  ഇകതങ്ങകനയുണകായരി എന്നകാണണ

അകദ്ദേഹട്ടം നരിലവരിളരിചതണ;  ഇകതകാകക്കെ സതര്യമേകാണണ.  ബകാണകാസുരസകാഗര് അണകക്കെടണ

തുറനവരിടുന്ന  കകാരര്യട്ടം   അറരിഞരികലന്നണ  കളക്ടറുട്ടം  ചസ്പീഫണ  കസകടറരിയുട്ടം  പറയുന.

അപകാകതയുണകായരികയന്നണ  പറയുന.   ആ  അണകക്കെടണ  തുറനവരിടുന്നതരിനുമുമ്പണ

കര്ണകാടെക  ഗവണ്കമേനമേകായരി  സട്ടംസകാരരിക്കെകണ,  ഒരു  ചര്ച

നടെകതണതകായരിരുന്നരികല.   അവരുമേകായരി   അവരികടെകയകാരു  അലര്ട്ടുമേരികലനട്ടം

എകപ്പെകാള്  കവണകമേങരിലുട്ടം  തുറനവരികടക്കെകാകമേന്നകാണണ  മുഖര്യമേനരി  പറയുന്നതണ.

വയനകാട്ടുകകാര്ക്കെണ  കചകാദേരിക്കെകാനുട്ടം  പറയകാനുട്ടം  ആരുമേരിലകാതതുകകകാണണ  എകപ്പെകാള്

കവണകമേങരിലുട്ടം  അതണ  തുറനവരിടെകാകമേന്നകാകണകാ?   ഇലകരിസരിറ്റരി  കബകാര്ഡണ
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കചയര്മേകാകനപ്പെറ്റരി ഞകാകനകാനട്ടം പറയുന്നരില.  'ഏതണ പരിള്ള',  'എന്തണ പരിള്ള'  എന്നണ

പണണ  കചകാദേരിചതുകപകാകലതകന്നയകാണണ  ഇകപ്പെകാള്  കകാരര്യങ്ങള്

കപകായ്കക്കെകാണരിരരികന്നതണ.   ഞകാന്  അതരികനകാനട്ടം  മേറുപടെരി  പറയുന്നരില.

അകദ്ദേഹതരികന്റെ  ഒരു  പ്രസ്തകാവന  ഞകാന്  കണ,  അതരിനണ  മേറുപടെരി  പറയകാന്

പകാടെരിലകാതതുകകകാണണ  ഞകാനതണ  കമേന്ഷന് കചയ്യുന്നരില.   ഞകാകനകാന്നണ  കചകാദേരിക്കെകട,

കകരളതരികല  ആര്കക്കെങരിലുട്ടം  ഓറഞണ  അലര്ടണ,  ബ്ലൂ  അലര്ടണ,  കറഡണ  അലര്ടണ

എനപറഞകാല് അറരിയകാകമേകാ?  പഠരിചകപ്പെകാഴകാണണ  എനരികതകന്ന ഇകതന്തകാകണന്നണ

മേനസരിലകായതണ.  യകാകതകാരു  മുകന്നകാരുക്കെവമേരിലകാകത  ഡകാമുകള്

തുറനവരിടതുകകകാണണകായ  ദുരന്തമേകാണണ  കകരളട്ടം  കനരരിടുന്നതണ.   ബഹുമേകാനകപ്പെട

കതകാമേസണ  ചകാണരിയുകടെ  വകാചകട്ടം  ഞകാന്  കടെകമേടുകകയകാണണ.  അകദ്ദേഹട്ടം  പറഞതണ

കുടനകാടരില്  കവള്ളകമേകാഴരിയുന്നരില  എന്നകാണണ.  ഒഴരിയരില,  കകാരണട്ടം  രണകാണണ.  എകന്റെ

നരികയകാജക മേണ്ഡലതരികന്റെ കതകാടടുതള്ള ശസ്പീ.  ജരി.  സുധകാകരകന്റെ മേണ്ഡലതരികല

കതകാടപ്പെള്ളരി സരില്കവ മേണകയറരി കരിടെകകയകാണണ.  തണസ്പീര്മുക്കെട്ടം ബണരികന്റെ  മൂന്നകാട്ടം

കസജണ ഇതുവകര ഉദ്ഘകാടെനട്ടം കചയരില.  മുഖര്യമേനരികയ കകാതരിരരികകയകാകണന്നകാണണ

പത്രതരില്  കണതണ.  ഏതകായകാലുട്ടം  ശരരി  അവരിടെകത  മേണരിതുവകര  നസ്പീക്കെരിയരിടരില.

ഇകതന്തണ ജലവരിഭവ വകുപ്പെകാണണ; ഇതകാകണകാ ജലവരിഭവ വകുപ്പെണ? കുടനകാടെണ കവള്ളതരില്
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മുങ്ങരിതകാഴുകയകാണണ.  ഇകപ്പെകാഴുട്ടം  കവള്ളതരില്നരിനട്ടം  കരകയറരിയരിടരില.

അപ്പെര്കുടനകാടെരികന്റെ  ഒരു  എട്ടം.എല്.എ.കൂടെരിയകാണണ  ഞകാന്.  അവരികടെ  കവള്ളട്ടം

കയറരിയരിടണ  ഇറങ്ങുന്നരില.  കകാരണകമേന്തകാണണ?  ജലനരിര്ഗ്ഗമേന  മേകാര്ഗ്ഗങ്ങളരില.  ജലട്ടം

എകങ്ങകാടണ  ഒഴുകരികപ്പെകാകുട്ടം?  ഈ  നദേരികളരികലകയലകാട്ടം  കവള്ളട്ടം  ഒഴുകരിവരുന്നതണ

കവമ്പനകാടണ  കകായലരിലകാണണ.  ആ  കകായലരില്നരിന്നണ  കവള്ളട്ടം  ഒഴുകരികപ്പെകാകുന്നരില.  ആ

മേകാര്ഗ്ഗങ്ങകളലകാട്ടം  അടെഞകരിടെകകയകാണണ.  എന്തുകകകാണണ  നടെപടെരി  സസ്വസ്പീകരരിചരില?

കതകാടപ്പെള്ളരി  സരില്കവ തുറനവരിടുന്ന കകാരര്യകതകറരിചണ   ഞകാന് കളക്ടകറകാടെണ  എത്ര

തവണ  സട്ടംസകാരരിച്ചു.  അവസകാനട്ടം  17-ാം  തസ്പീയതരിയകാണണ   തുറകന്നതണ.  എന്നരിട്ടുട്ടം

17-ാം  തസ്പീയതരി  പൂര്ണമേകായുട്ടം  തുറന്നരില.  ഇകപ്പെകാഴുട്ടം  കവള്ളട്ടം  ഒഴുകുന്നരില.  സരിലരിക്കെ

മേണരികന്റെ കപരരില് ഉണകായരിരരികന്ന തര്ക്കെമേകാണണ മേകറ്റകാരു കകാരര്യട്ടം.  തണസ്പീര്മുക്കെകത

മേണണ  മേകാറന്നതണ   പഞകായതട്ടം കകകാണ്ടകാക്ടറുട്ടം  തമ്മേരിലുള്ള തര്ക്കെതരികന്റെ കപരരില്

മുടെങ്ങരികപ്പെകായരി.  ശസ്പീ.  കതകാമേസണ  ചകാണസ്പീ,  കുടനകാടരില്  അടുതകകാലകതകാനട്ടം

കവള്ളകമേകാഴരിയകാന് കപകാകുന്നരില. Unless and until you remove the silt and mud.

എകന്റെ  സുഹൃതകൂടെരിയകായ  ശസ്പീ.  സുകരഷണ  കുറുപ്പെണ  ഇവരികടെ  ഗസൗരവതരമേകാകയകാരു

ആകരകാപണട്ടം ഉന്നയരിച്ചു.  കകന്ദ്ര ജല കമ്മേസ്പീഷന് ഈ കകാരര്യങ്ങകളകാനട്ടം കകരളകത

അറരിയരിചരിലകാകയന്നകാണണ  അകദ്ദേഹതരികന്റെ  ആകരകാപണട്ടം.  എത്ര
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അബദ്ധജഡരിലമേകാകയകാരു കകാരര്യമേകാണണ  അകദ്ദേഹട്ടം പറഞതണ.  കകന്ദ്ര ജല കമ്മേസ്പീഷനണ

ഒരു പദ്ധതരിയുണണ. കവള്ളകപ്പെകാക്കെട്ടം നരിരസ്പീക്ഷേരികകയകാണണ അതരികന്റെ ചുമേതല. കഴരിഞ

രണവര്ഷമേകായരി  കകരളട്ടം  ഇതരിനുള്ള അകപക്ഷേ സമേര്പ്പെരിചരിടരില.  കകരളട്ടം  അകപക്ഷേ

സമേര്പ്പെരിചരിരുനകവങരില്  കകന്ദ്ര  വകാടര്  കമ്മേസ്പീഷന്  കവള്ളകപ്പെകാക്കെട്ടം  മുന്കൂടരി

കകാണുകയുട്ടം  നടെപടെരി  നരിര്കദ്ദേശരികകയുട്ടം  കചയ്യുമേകായരിരുന.  കസന്ടല്  വകാടര്

കമ്മേസ്പീഷന്  2018  ഏപ്രരിലരില്  പുറതരിറക്കെരിയ  Standard  Operating  Procedure

(SOP) for Flood Forecasting -  ല് കകരളട്ടം ഉള്കപ്പെടുന്നരില.  ഇന്തര്യയരികല മേറ്റണ  24

സട്ടംസ്ഥകാനങ്ങളുമുണണ.  സട്ടംസ്ഥകാനതരികന്റെതു മേകാത്രമേകാകയകാരു  SOP  കപകാലുട്ടം  ഇതുവകര

തയ്യകാറകാക്കെരിയരിടരില.    ശസ്പീ.  മേകാതത്യു  ടെരി.  കതകാമേസണ,  അങ്ങണ  എന്തണ  ജലവരിഭവമേകാണണ

നടെതരികക്കെകാണരിരരികന്നകതന്നണ കചകാദേരിക്കെകാന് ഞകാന് ആഗ്രഹരികന. അതരികനക്കെകാള്

ഗുരുതരമേകാകയകാരു  കകാരര്യട്ടം, വകാടര് റരികസകാഴസണ വകുപ്പെരില് നദേരിയരികല കവള്ളകപ്പെകാക്കെവട്ടം

മേറട്ടം പഠരികന്നതരിനകായരി നകാഷണല് കഹകഡകാളജരി കപ്രകാജക്ടനുസരരിചണ കകരളതരിനണ

82 കകകാടെരി രൂപ ലഭരിച്ചു. ഇതരില് കകാരര്യമേകായരി ഒനട്ടം കചലവകായരില. പകതകാ ഇരുപകതകാ

വകാഹനങ്ങള് വകാങ്ങരി എന്നലകാകത ഇതരിനുകവണരി അങ്ങണ ഒനട്ടം കചയരില എനള്ളതണ

ഇന്നരിവരികടെ  എലകാവര്കട്ടം  അറരിയുന്ന  കകാരര്യമേകാണണ.  15.07.2016-  ലകാണണ

ഇതുസട്ടംബനരിചണ ഉതരവരിറങ്ങരിയതണ. 8 വര്ഷകത കപ്രകാജക്ടകാണണ. ഒനട്ടം കചയരിടരില.
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ഇതനുസരരിച്ചുള്ള  പഠനട്ടം  നടെതരിയരിരുകന്നങരില്  കവള്ളകപ്പെകാക്കെട്ടം  മുന്കൂടരി

പ്രവചരിക്കെകാന്  കഴരിയുമേകായരിരുന.  ഇറരികഗഷന്  വകുപ്പെരിനണ   അതസ്പീവഗുരുതരമേകായ

കതറ്റകാണണ  ഇവരികടെ  സട്ടംഭവരിചരിരരികന്നതണ.   01.08.2018-ല് ഇലകരിസരിറ്റരി  കബകാര്ഡണ

കചയര്മേകാകന്റെ ഉതരവകാണണ. ഡകാട്ടം തുറകകമ്പകാള് സസ്വസ്പീകരരികക്കെണ നടെപടെരികള്കപകാലുട്ടം

പകാലരിചരില.  ഇതണ  ഞങ്ങളകാരുട്ടം  പറഞതല.  ബഹുമേകാനകപ്പെട  മേനരികയ  ഞകാന്

അതരികലകാനട്ടം  കുറ്റകപ്പെടുതന്നരില.  അതരിനണ  കകാരണമുണണ.  അകതകാനട്ടം  ഞകാന്

പറയുന്നരില. ഏതകായകാലുട്ടം  ഇലകരിസരിറ്റരി  കബകാര്ഡരില്  ഡകാമുകളുകടെ  ചുമേതല

വഹരികന്ന സരിവരില്  വരിഭകാഗട്ടം  ഡയറക്ടര്  കപകാലുമേരില.  നകാഥനരിലകാത  കളരരിയകാണണ

ഇന്നണ ഇലകരിസരിറ്റരി കബകാര്ഡണ.  ഇവകരകക്കെകാണണ എങ്ങകനയകാണണ ഫഡണ മേകാകനജണ കമേന്റെണ

ഉണകാക്കെകാന്  കഴരിയുന്നതണ.  മേകറ്റകാരു  പ്രധകാനകപ്പെട  പ്രശ്നട്ടംകൂടെരി  പറഞണ  ഞകാന്

അവസകാനരിപ്പെരിക്കെകാട്ടം. ദുരന്തമുണകാക്കെരി വചതരിനുകശഷട്ടം സര്ക്കെകാര് ഇകപ്പെകാള് രക്ഷേകകന്റെ

കവഷട്ടം  കതടുകയകാണണ.  മുലകപ്പെരരിയകാര്  അണകക്കെടണ  തുറനവരിടതുകകകാണകാണണ

കവള്ളകപ്പെകാക്കെമുണകായകതന്നണ  സുപ്രസ്പീട്ടംകകകാടെതരിയരില്  സ്ഥകാപരിക്കെകാനകാണണ  കകരളട്ടം

ആദേര്യട്ടം  ശമേരിചതണ.  അണകക്കെടണ  തുറനവരിടതുകകകാണല  മേഴ  കപയതുകകകാണകാണണ

കവള്ളകപ്പെകാക്കെമുണകായകതന്നണ  പറഞണ  മുഖട്ടം  രക്ഷേരിക്കെകാന്  ഗവണ്കമേന്റെണ   ഇകപ്പെകാള്

ശമേരികന.  ഇതണ  പരസര  വരിരുദ്ധമേകാണണ.  സുപ്രസ്പീട്ടംകകകാടെതരിയരില്  കകകാടുത
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അഫരിഡവരിറ്റരില്  പറയുന്നതണ  മുലകപ്പെരരിയകാര്  ഡകാട്ടം  തുറനവരിടതുകകകാണകാണണ

കവള്ളകപ്പെകാക്കെമുണകായകതന്നകാണണ. ഈ നരിയമേസഭയരില് പറയുന്നതണ മേഴ കകാരണമേകാണണ

കവള്ളകപ്പെകാക്കെമുണകായതണ  എന്നകാണണ.  മുലകപ്പെരരിയകാര്  കകസരില്  നമുക്കെണ  തരിരരിചടെരി

ഉണകാകരികല?  തമേരിഴണ നകാടെരിനണ  ഗുണകരമേകായ  നരിലപകാടെകല  ഇവര്  ഇവരികടെ

സസ്വസ്പീകരരികന്നതണ.  കഡകാ.  എട്ടം.  കക.  മുനസ്പീര് പറഞതകാണണ ശരരി. 75  ശതമേകാനട്ടം ഡകാട്ടം

തുറന്നതുകകകാണട്ടം  25  ശതമേകാനട്ടം  മേഴകപയതുകകകാണമേകാണണ കവള്ളകപ്പെകാക്കെമുണകായതണ

എന്നകാണണ  പറകയണതണ.  അതണ  പറഞരില.  ഞകാന്  രണമൂന്നണ  നരിര്കദ്ദേശങ്ങള്കൂടെരി

വയകയകാണണ.  കകരളതരികല  ജനങ്ങള്  മേനസരിലകാക്കെണട്ടം.  കകരളതരില്  ഡകാട്ടം

ദുരന്തമേകാണുണകായതണ. Is a man-made disaster എന്ന കകാരര്യട്ടം വര്യക്തമേകാണണ. ധകാരകാളട്ടം

ഉദേകാഹരണങ്ങളുണണ.  സമേയമേരിലകാതതുകകകാണണ  ഞകാന്  അതരികലയണ  കടെകന്നരില.

അതുകകകാണകാണണ  ഞങ്ങള്  ജുഡസ്പീഷര്യല്  അകനസ്വഷണട്ടം  ആവശര്യകപ്പെടുന്നതണ.

നഷ്ടപരരിഹകാരതക  കകകാടുകന്നതരികന  സട്ടംബനരിചണ  യു.ഡരി.എഫണ.  ചര്ച  കചയണ

കരിയകാത്മകമേകാകയകാരു  നരിര്കദ്ദേശട്ടം  ബഹുമേകാനകപ്പെട  മുഖര്യമേനരിക്കെണ   നല്കരിയരിട്ടുണണ.

കവള്ളകപ്പെകാക്കെ  ദുരരിതബകാധരിതര്കള്ള  നഷ്ടപരരിഹകാര  തസ്പീര്പ്പെണ  കല്പ്പെരിക്കെല്

കടബല്യൂണല്  സസ്പീട്ടം.  മൂനമേകാസതരിനുള്ളരില്  നഷ്ടപരരിഹകാരട്ടം  കകകാടുതതസ്പീര്ക്കെകാന്

കവണരിയുകള്ളകാരു  സസ്പീമേകാണണ.  കഭകാപ്പെകാല്  ടകാജ        ഡരി  ഉണകായകപ്പെകാള്  രൂപസ്പീകരരിച
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കടബല്യൂണലരികന്റെ  അകത  സസ്വഭകാവതരിലുള്ളതകാണണ  ഇകപ്പെകാള്

ഞങ്ങളുണകാക്കെരിയരിരരികന്നതണ.  ഒകന്നകാ  ഒന്നരില്കൂടുതകലകാ  കടബല്യൂണലുകള്

ഉണകാക്കെകാട്ടം.  ആ കടബല്യൂണലരികന്റെ കനതൃതസ്വതരില് അര്ഹതകപ്പെടവര്ക്കെണ  സഹകായട്ടം

കകകാടുക്കെകാട്ടം.  അകതകാകടെകാപ്പെട്ടംതകന്ന  ഇതണ  കകകാടെതരിയരില്  കചകാദേര്യട്ടം  കചയ്യകാന്  പകാടെരില.

മൂനമേകാസതരിനുള്ളരില് തസ്പീര്പ്പെണ കല്പ്പെരിക്കെണട്ടം.  മേകാക്സെെരിമേട്ടം ആറു മേകാസട്ടം.  അതരതരില്

ആളുകള്ക്കെണ എത്രയുട്ടം കപകടന്നണ സഹകായട്ടം എതരിക്കെകാന് കഴരിയതക്കെ നരിലയരിലുള്ള

ഒരു പദ്ധതരിയകാണരിതണ. ഇതണ തയ്യകാറകാക്കെരിയതണ എന്തുകകകാണകാണണ? ഓഖരി ദുരന്തതരികന്റെ

കകാരര്യകമേടുക്കെകാട്ടം. ഞകാന് ആകരയുട്ടം കുറ്റകപ്പെടുതന്നതല. കകന്ദ്ര സഹകായമുള്കപ്പെകടെ 240

കകകാടെരി  രൂപ ബഹുമേകാനകപ്പെട മുഖര്യമേനരിയുകടെ ദുരരിതകാശസ്വകാസ നരിധരിയരില് കരിടരിയരിടണ...

മുഖര്യമേനരിയുകടെ  കണക്കെകാണരിതണ.  അത്രയുമേരിലകാകയനള്ളതണ  എനരിക്കെറരിയകാട്ടം.

അതരില്നരിന്നണ  65  കകകാടെരി  രൂപയകാണണ  ഇതുവകര   കചലവഴരിചതണ.  ബകാക്കെരി  തുക

കചലവഴരിചരിടരില.  അതണ  സതര്യമേകാണണ.  ആ  തുക  കചലവഴരിക്കെകാകത  ഒമ്പതണ  മേകാസട്ടം

കടെനകപകായരിരരികന.  ഓഖരി  ദുരന്തതരില്കപ്പെട  ആളുകകള  കകാതരിരരികന്ന

പകാവങ്ങള്  ഇകപ്പെകാഴുട്ടം  നമ്മുകടെ  നകാടരിലുണണ.  ഓഖരി  ദുരന്തതരില്കപ്പെട

ആളുകള്കകപകാലുട്ടം  കൃതര്യമേകായരി  സഹകായട്ടം  കകകാടുക്കെകാന്  കഴരിയകാതതുകകകാണകാണണ

കവള്ളകപ്പെകാക്കെ ദുരരിതകാശസ്വകാസതരിനു കവണരി ഒരു കടബല്യൂണല് രൂപസ്പീകരരിചണ അവര്ക്കെണ
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എത്രയുട്ടംകവഗട്ടം  സഹകായട്ടം  നല്കണകമേന്ന  നരിര്കദ്ദേശട്ടം  ഞങ്ങള്  ബഹുമേകാനകപ്പെട

മുഖര്യമേനരിയുകടെ  മുന്നരില്  സമേര്പ്പെരിചതണ.  അകങ്ങയട്ടം  അതരികന്റെകയകാരു  കകകാപ്പെരി  ഇന്നണ

നല്കുനണണ. ബഹുമേകാനകപ്പെട മുഖര്യമേനരിക്കെണ കകകാടുതകഴരിഞ. രണമൂന്നണ

കകാരര്യങ്ങള്കൂടെരി എനരിക്കെണ പറയകാനുണണ. ഒന്നണ, ബഹുമേകാനകപ്പെട ധനകകാരര്യ വകുപ്പുമേനസ്പീ,

അവശര്യസകാധനങ്ങള്ക്കെണ  ജരി.എസണ.ടെരി.യുകടെ  മുകളരില്  പത  ശതമേകാനട്ടം  കസസണ

ഏര്കപ്പെടുതണകമേനള്ള അങ്ങയുകടെ നരിര്കദ്ദേശട്ടം വളകര അപ്രകാകയകാഗരികമേകാണണ.  അതണ

ദുരരിതമേനുഭവരികന്ന  ജനങ്ങള്ക്കെണ  വളകരകയകറ  ബുദ്ധരിമുട്ടുണകാകട്ടം.  നരിങ്ങള്

ഇതരിനരിടെയരില്  ഇന്തര്യന്  നരിര്മ്മേരിത  വരികദേശ  മേദേര്യതരികന്റെ  വരില  കൂടരിയതണ  നല

കകാരര്യമേകാണണ.  കവണകമേങരില്  പതരിരുപതു  രൂപകൂടെരി  കൂടരികക്കെകാള.  നമുക്കെണ

കുഴപ്പെകമേകാനമേരില.  നരിങ്ങള്  ഓണതരിനണ  ബരിവകറജസണ  കകകാര്പ്പെകറഷന്  അടെചരിട്ടു.

പകക്ഷേ  ബകാറുകള്  തുറനവചതണ  ശരരിയകായരില.  പതണ  മുന്നൂറു  കകകാടെരി  രൂപ

ബകാറുടെമേകള്ക്കെണ  ലകാഭമേകായരി.  കഡ  കഡ  എനപറഞകാല്  എലകാകപര്കട്ടം

ഒരുകപകാകലയകാണണ.  പകക്ഷേ  നരിങ്ങളതണ  കചയരില,  കതറ്റകായരികപ്പെകായരി.  അകതകാകടെകാപ്പെട്ടം

അഞണ  ലക്ഷേട്ടം  രൂപവകരയുള്ള  കകാര്ഷരിക  കടെങ്ങള്  എഴുതരി  തള്ളണട്ടം.  കചറുകരിടെ

കര്ഷകര്ക്കെണ  ഇനരി  അതണ  തരിരരിചടെയകാന്  നരിവര്തരിയരില.  കമേകാറകടകാറരിയട്ടം

എനപറഞകാല് അടുത വര്ഷകതയണ അതണ  മേകാറന എനമേകാത്രമേകാണണ.  അകപ്പെകാള്
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അതരികന്റെ പലരിശയുട്ടംകൂടെരി  കകകാടുകക്കെണരി വരുട്ടം.  പലരിശ  രഹരിതമേകാകണങരില്കപ്പെകാലുട്ടം

തരിരരിചടെയകാന്  നരിവര്തരിയരില.  അതുകകകാണണ   അഞണ  ലക്ഷേട്ടം  രൂപവകരയുള്ള

കര്ഷകരുകടെ  കടെങ്ങള്  എഴുതരിതള്ളണട്ടം.  അതുകപകാകല  കര്യകാമ്പരില്

തകാമേസരിചവര്കമേകാത്രമേല,  കതകാട്ടുടെതള്ളവര്കകപകാലുട്ടം  സഹകായങ്ങള് ലഭരികന്നരില.

റവനല്യൂ വകുപ്പുമേനരി അതണ  കകകാടുകകമേന്നണ  പറഞ.  അകദ്ദേഹതരികന്റെ വകാക്കെണ  ഞകാന്

വരിശസ്വകാസരികന്നരില.  കകാരണട്ടം,  എലകാവര്കട്ടം  സസൗജനര്യ  കറഷന്  കകകാടുകകമേന്ന

അങ്ങയുകടെ  പ്രസ്തകാവനയുകടെ  കകകാപ്പെരി  എകന്റെ  കയ്യരിലുണണ.  ഇതുവകര  ഒരകാള്കട്ടം

സസൗജനര്യ  കറഷന്  കകകാടുതരില.  അതുകകകാണണ  എനരിക്കെണ  മുഖര്യമേനരികയകാടെണ

പറയകാനുള്ളതണ  ആളുകള്ക്കെണ  കകകാടുക്കെകാനുള്ള  പണട്ടം,  അകതകാകടെകാപ്പെട്ടംതകന്ന

കചവടെക്കെകാര്ക്കെണ പലരിശയരിലകാകത പതണ ലക്ഷേട്ടം രൂപ വകായ കകകാടുക്കെകാകമേന പറഞ.

ഇകതകാകക്കെ   ബകാങ്കുകള്   സമ്മേതരികകമേന്ന  കകാരര്യതരില്  എനരിക്കെണ  സട്ടംശയമേകാണണ.

സമ്മേതരിചകാല്  നലകകാരര്യട്ടം.  നമുക്കെണ  പ്രഷര്  കചലുതകാട്ടം.  ഇന്ഷസ്വറന്സണ

അധരികൃതരുമേകായരി  സട്ടംസകാരരിചണ  കൂടുതല്  ആനുകൂലര്യങ്ങള്  എതരിക്കെകാന്  ശമേരികട്ടം,

അതുകപകാകല കകന്ദ്രസഹകായട്ടം. പ്രധകാനമേനരി  മേന് കസ്പീ ബകാതരില് പറഞതനുസരരിചണ

നമുക്കെണ  വലരികയകാരു  കകന്ദ്ര  സഹകായട്ടം  കരിടകാന്  കപകാകുന്നരില.  അകദ്ദേഹട്ടം  പറഞതണ

കനകാട്ടംസരിനനുസരരിചണ  കകകാടുകകമേന്നകാണണ.  കകരളതരിനുകവണതണ  കസഷര്യല്
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പകാകക്കെജകാണണ.  കസഷര്യല് പകാകക്കെജണ  കരിടരികയങരില് മേകാത്രകമേ ഇകപ്പെകാള് ഗവണ്കമേന്റെണ

കണക്കെകാക്കെരിയരിരരികന്ന  ഇരുപതരിനകായരിരട്ടം  കകകാടെരി  രൂപയുകടെ  നഷ്ടട്ടം  നരികതകാന്

കഴരിയൂ.  ബഹുമേകാനകപ്പെട  മുഖര്യമേനരി  പറഞതണ  അതരികനക്കെകാള്  കൂടുതല്

നഷ്ടമുകണന്നകാണണ.  അതുകകകാണണ  കകന്ദ്ര  ഗവണ്കമേന്റെണ  കസഷര്യല്  പകാകക്കെജണ

അനുവദേരിക്കെണട്ടം.   ഇന്നണ സകന്തകാഷകരമേകായ ഒരു കകാരര്യമുണണ.  കകരളതരികല എലകാ

എട്ടം.പരി.മേകാരുട്ടം ശസ്പീ.  എ.  കക.  ആന്റെണരിയുകടെ കനതൃതസ്വതരില് ഇന്നണ ശസ്പീ.  രകാജ്നകാഥണ

സരിങരികന  കണണ  ഈ  ആവശര്യട്ടം  ഉന്നയരിചരിട്ടുണണ.  കക്ഷേരികഭദേമേകനര്യ  എലകാ

എട്ടം.പരി.മേകാരുട്ടം  ഒരുമേരിച്ചു  കപകായരിട്ടുണണ.  നമുക്കെണ  കകന്ദ്രതരില്  കൂടുതല്  സമ്മേര്ദ്ദേട്ടം

കചലുതണട്ടം.  സര്വ്വകക്ഷേരി  സട്ടംഘട്ടം  കകന്ദ്രതരില്  സമ്മേര്ദ്ദേട്ടം  കചലുതരി  കൂടുതല്

ധനസഹകായട്ടം  കകരളതരിനുകവണരി വകാങ്ങരികയടുക്കെകാന് ശമേരിക്കെണട്ടം.  യു.എ.ഇ.യരില്

നരിന്നണ സഹകായട്ടം കരിട്ടുകമേന്നണ പറഞകപ്പെകാള് നമ്മേകളകാകക്കെ സകന്തകാഷരിചതകാണണ.  ശസ്പീ.

നകരന്ദ്ര കമേകാദേരി  600  കകകാടെരി രൂപ തരുകമ്പകാള് യു.എ.ഇ ഭരണകാധരികകാരരി  700  കകകാടെരി

രൂപ തരുന്നകലകാകയന്നണ സകന്തകാഷരിചതകാണണ. ആ സഹകായട്ടം എത്രയകാകണങരിലുട്ടം 700

കകകാടെരി രൂപ ഇകലങരിലുട്ടം വകാങ്ങകാന് തയ്യകാറകാകണട്ടം. അതരില് ദുരഭരിമേകാനട്ടം കവണ. IMF

ധനസഹകായട്ടം  നമുക്കെകാര്കട്ടം  എതരിര്പ്പുളള  കകാരര്യമേല.  IMF-ല്  നരിന്നണ  കലകാണ്

കരിട്ടുകമേങരില്  നലതകാണണ.  കവള്ഡണ  ബകാങരില്  നരിനട്ടം  വകാങ്ങുകന്നങരിലുട്ടം
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സകന്തകാഷമേകാണണ.  എ.ഡരി.ബരി.യരില്  നരിനട്ടം  വകാങ്ങരിയകാലുട്ടം  സകന്തകാഷമേകാണണ.

കരരിഓയരില്  ഒഴരിക്കെകാന്  ഞങ്ങകളതകായകാലുട്ടം  വരരില.  നരിങ്ങള്  ഇതരികന്റെ  കപരരില്

സഹകായട്ടം  വകാങ്ങരിയകാല്  ഞങ്ങള്  കുറ്റട്ടം  പറയരില.   IMF,  World  Bank,  ADB

എന്നരിവയരില്  നരിനട്ടം  ധനസഹകായട്ടം  വകാങ്ങുന്നതരിനണ  ഞങ്ങള്ക്കെണ  എതരിര്പ്പെരില.

ആശയപരവട്ടം  പ്രതര്യയശകാസ്ത്രപരവമേകായ  ഒരു  പരിടെരിവകാശരിയുട്ടം  ഞങ്ങള്ക്കെണ

ഇലകാതതുകകകാണണ  അക്കെകാരര്യതരില്  നരിങ്ങകളകാടെണ  പൂര്ണമേകായുട്ടം  കയകാജരിക്കെകാന്

തയ്യകാറകാണണ.  പതരിനകായരിരട്ടം  കകകാടെരി  രൂപ  കടെകമേടുകന്നതരികനക്കെകാള്  നലതണ

ഇങ്ങകനയുളള സഹകായങ്ങള് വകാങ്ങുന്നതകാണണ. യുകണറ്റഡണ കനഷന്സരികന്റെ സഹകായട്ടം

വകാങ്ങണട്ടം.  പതരിനകായരിരട്ടം  കകകാടെരി  രൂപ   കടെകമേടുതകാല്  വസ്പീണട്ടം  അതണ  നമ്മുകടെ

തലയരില് തകന്ന വരുട്ടം.  അതുണകാകകാകത കലകാകതളള മേറ്റണ ഏജന്സരികളുകടെ കയ്യരില്

നരിന്നണ   സഹകായട്ടം  കനടെകാന് ശമേരിക്കെണകമേന്നകാണണ  എനരിക്കെണ  പറയകാനുളളതണ.  ഞകാന്

ദേസ്പീര്ഘരിപ്പെരികന്നരില.  കകരളകത സട്ടംബനരിചരിടെകതകാളട്ടം  ജനങ്ങള് ഒരുമേരിചണ  നരിന്നണ

ഇതണ  കനരരിടുട്ടം.  ബഹുമേകാനകപ്പെട  മുഖര്യമേനരി  പറഞ  സരിരരിറ്റരികനകാടെണ  ഞങ്ങള്

പൂര്ണമേകായരി  കയകാജരികന.  അതരിനുകവണരി  ഒരുമേരിചണ  നരില്കകമേന്ന  കകാരര്യതരില്

സട്ടംശയമേരില. ബഹുമേകാനകപ്പെട പകാര്ലകമേന്റെറരികകാരര്യ വകുപ്പുമേനരി തന്ന പ്രകമേയകതപ്പെറ്റരി

ഞ ങ്ങള് ചരില അഭരിപ്രകായട്ടം പറഞ.  അതണ കഎകകകണ്ഠര്യന പകാസകാക്കെണകമേന്നകാണണ
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ഞങ്ങളുകടെ  അഭരിപ്രകായട്ടം.  ബഹുമേകാനകപ്പെട  മുഖര്യമേനരിയുമേകായരി  ആകലകാചരിചണ  അതണ

കഎകകകണ്ഠര്യന  പകാസകാക്കെണട്ടം.  അതരില്  പരിടെരിവകാശരിയുകടെ  ആവശര്യമേരില  എന്നകാണണ

 ഞങ്ങളുകടെ അഭരിപ്രകായട്ടം.  കനകാസ്ട്രേഡകാമേസരികന്റെ പ്രവചനകാത്മകമേകായ ഒരു വകാചകമുണണ.

അതുകൂടെരി പറഞണ ഞകാന് ചര്ച അവസകാനരിപ്പെരിക്കെകാട്ടം. “Fire and floods will  be

fomented by ignorant rulers; much time will go  by before it rectified.”ഈ

ചര്ചയുകടെ  കമേകാതതരിലുള്ള  വരികകാരട്ടം  എനപറയുന്നതണ  കകരളതരികന്റെ

പുനര്നരിര്മ്മേകാണതരിനുട്ടം  കകരളതരികല  ജനങ്ങളുകടെ  ജസ്പീവരിത  പ്രയകാസങ്ങള്

ദൂരസ്പീകരരികന്നതരിനുട്ടംകവണരി സഭ ഒറ്റകക്കെടകായരി നരില്ക്കെണകമേന്നകാണണ. പ്രകമേയട്ടം അകത

രസ്പീതരിയരില്  മേകാറ്റകാന്  ബഹുമേകാനകപ്പെട  സസ്പീക്കെര്  കൂടെരി  മുന്കകയ്യടുക്കെണകമേന്നണ

അഭര്യര്തരിച്ചുകകകാണണ എകന്റെ വകാകകള് നരിര്തന.

ജലവരിഭവ  വകുപ്പുമേനരി  (ശസ്പീ  .    മേകാതത്യു  .    ടെരി  .    കതകാമേസണ):  സര്,  കകരള

നരിയമേസഭയുകടെ  ചരരിത്രതരില്  ഒരരിക്കെലുട്ടം  ഉണകായരിടരിലകാത  ഒരു

നടെപടെരികമേതരിലൂകടെയകാണണ  നകാട്ടം  കടെനകപകായ്കക്കെകാണരിരരികന്നതണ.   കഴരിഞ

ദേരിവസങ്ങളരില്  കകരളതരിലുണകായ  മേഹകാപ്രളയട്ടം  ഏകതലകാട്ടം  തരതരില്  നമുക്കെണ

നകാശങ്ങളുണകാക്കെരികയന്നതണ  നമുകക്കെലകാവര്കമേറരിയകാട്ടം.   ഞകാന്  അതരികന്റെ

വരിശദേകാട്ടംശങ്ങളരികലയണ കടെകന്നരില.  ജലവരിഭവ വകുപ്പുമേകായരി ബനകപ്പെട കകാരര്യങ്ങകള
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സട്ടംബനരിച്ചുമേകാത്രട്ടം  മേറുപടെരി  പറയകാനകാണണ  ഞകാന്  ശമേരികന്നതണ.   നമ്മുകടെ

ഡകാമുകകളയകാണണ നമ്മേളരികപ്പെകാള് പഴരികന്നതണ.  നകാട്ടം ഒന്നറരിയണട്ടം, കകരളതരികല 44

നദേരികളരില്  41  നദേരികളുട്ടം  പടെരിഞകാകറകാടകാണണ  ഒഴുകുന്നകതന്നണ

നമുകക്കെലകാവര്കമേറരിയകാട്ടം.   വകാര്ഷരിക  മേഴയുകടെ  യസ്പീല്ഡണ  സകാധകാരണനരിലയരില്

75,000  മേരിലര്യണ്  കത്യുബരികണ  മേസ്പീറ്ററകാകണങരില്  ഇറരികഗഷന്  വകുപ്പെരികന്റെ  16

ഡകാമുകളരിലകായുള്ള  സട്ടംഭരണ  കശഷരി  1570.6  എട്ടം.സരി.എട്ടം.  മേകാത്രമേകാണണ.  ഫുള്

റരിസര്കവകായര്  ലവലരില്,  സകാധകാരണയുണകാകുന്ന  യസ്പീല്ഡരികന്റെ  2.1  ശതമേകാനട്ടം

മേകാത്രമേകാണണ  കകരളതരികല  16  ഡകാമുകളുകടെയുട്ടം  കൂടെരിയുള്ള  ആകകയുള്ള

സട്ടംഭരണകശഷരി.  അകപ്പെകാള് ഇസൗ നകാടരിലുണകായ കവള്ളകപ്പെകാക്കെട്ടം ഡകാമേരികന്റെതകാകണന്നണ

പറഞതുടെങ്ങരിയകാല് നമുക്കെരിതണ ഒരരിടെതട്ടം എതരിക്കെകാന് കഴരിയരില.   എന്നകാല് ഇസൗ

വര്ഷമുണകായ മേഴ,  നമ്മേകളകാന്നണ  മേനസരിലകാക്കെണട്ടം,  ഇസൗ ഡകാമുകകളകാകക്കെ എന്നകാണണ

തുറന്നതണ എന്നതുസട്ടംബനരിചണ കൃതര്യമേകായ കണകകളുണണ.  മേഴ കൂടെരി വന്നകപ്പെകാള് ഷടര്

കൂടുതല് ഉയര്കതണരിവന.  16  ഡകാമുകളുട്ടം തുറന്ന തസ്പീയതരി ഞകാനരിവരികടെ പറയകാട്ടം.

വയലരി  ഡകാട്ടം  -  02.08.2018,  കുറ്റര്യകാടെരി  ഇറരികഗഷന്  കപ്രകാജക്ടരികന്റെ  കപരുവണകാമുഴരി

ഡകാട്ടം  -  14.06.2018,  കകാരകാപ്പുഴ ഡകാട്ടം  -  01.06.2018,  മേലമ്പുഴ ഡകാട്ടം  -  01.08.2018

എന്നസ്പീ  തസ്പീയതരികളരിലകാണണ  തുറന്നതണ.  ബഹുമേകാനകപ്പെട ഷകാഫരി  പറമ്പരില് ആണകലകാ
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ഇവരികടെ  ഇസൗ  വരിഷയട്ടം  ഉന്നയരിചതണ.   എകന്റെ  വകുപ്പെരില്നരിനട്ടം  ലഭരിച  വരിവരട്ടം

കതറ്റകാകണങരില്  ഞകാന്  പരിന്വലരിക്കെകാട്ടം.   എകന്റെ  അറരിവരില്  ഡകാട്ടം  തുറന്നതണ

ബഹുമേകാനകപ്പെട എട്ടം.എല്.എ.-യുകടെ സകാന്നരിദ്ധര്യതരിലകാണണ.  ചരിമ്മേരിണരി ഡകാട്ടം തുറന്നതണ

- 10.08.2018-ലുട്ടം മേട്ടംഗലട്ടം ഡകാട്ടം -14.06.2018-ലുമേകാണണ തുറന്നതണ.  ശരിരുവകാണരി ഡകാട്ടം

അണ്കഗറ്റഡണ  സരില്കവയകായതുകകകാണണ  അതണ  തുറനവയ്കക്കെണ  കകാരര്യമേരില.

കകാഞരിരപ്പുഴ  ഡകാമേരികന്റെ  ഷടര്  മേകാറ്റരിവയന്ന  പ്രവൃതരി  നടെനകകകാണരിരരികന.

അതുകകകാണണ ഇസൗ സസ്പീസണരില് അതണ കക്ലേകാസണ കചയരികടയരില.  പസ്പീചരി ഡകാട്ടം  27-07-

2018-ലുട്ടം   കനയ്യകാര് ഡകാട്ടം  -  14.06.2018-ലുട്ടം ചുള്ളരിയകാര് ഡകാട്ടം  -  14.08.2018-ലുട്ടം

കലടെ  –  19.07.2018-  ലുട്ടം  വകാളയകാര്  ഡകാട്ടം  -14.08.2018-ലുട്ടം  മേസ്പീങര  ഡകാട്ടം  -

13.08.2018-ലുട്ടം കപകാതണരി ഡകാട്ടം - 31.07.2018-ലുട്ടം മേലങര ഡകാട്ടം - 19.07.2018-ലുട്ടം

ആണണ തുറന്നതണ.  ഭൂതതകാന്കകടണ  (ഡകാമേല) ബകാകരജരികല 15 ഷടറുകളുട്ടം 01.06.2018

മുതല് തുറന്നരിരരികകയകാണണ.  പരി.കഎ.പരി. മേണരിയകാര് ബകാകരജരില് 09.06.2018 മുതല്

തുറന്നരിരരികകയകാണണ.   പഴശ്ശേരി  ബകാകരജണ  28.05.2018  മുതല്

തുറനവചരിരരികകയകാണണ.   കനരകതതകന്ന തുറനവചരിരരികന്ന ഡകാമുകളകാണണ ഇസൗ

നകാടരില്  കവള്ളകപ്പെകാക്കെമുണകാക്കെരിയകതനള്ള  തരിയറരി  ദേയവകായരി

പരിന്വലരിക്കെണകമേന്നകാണണ  ബഹുമേകാനകപ്പെട  പ്രതരിപക്ഷേ  കനതകാവരികനകാടെണ  എനരിക്കെണ
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അഭര്യര്തരിക്കെകാനുള്ളതണ.  അതരികനക്കെകാള് പ്രസക്തമേകായ വരിഷയട്ടം, ഏറ്റവട്ടം കൂടുതല് മേഴ

കപയ ദേരിവസങ്ങകള സട്ടംബനരിചകാണണ.  സസ്വകാഭകാവരികമേകായുട്ടം ഡകാമുകള് തുറനവച്ചുകവന്നണ

പറയുകമ്പകാള് മേഴ  കൂടുതല് കപയ ദേരിവസങ്ങളരില് ഷടര്  കൂടുതല് ഉയര്തരിയരിട്ടുണണ.

ആഗസണ മേകാസട്ടം 15 മുതല് 17  വകരയുള്ള തസ്പീയതരികളരില് കൂടുതല് മേഴ കപയ.  നമുക്കെണ

ലഭരികന്ന  കണക്കെനുസരരിചണ  ആ  മൂന്നണ  ദേരിവസങ്ങളരിലകായരി  414  മേരിലരി  മേസ്പീറ്റര്  മേഴ

കപയരിട്ടുണണ.  38,800 സസ്വയര് കരികലകാമേസ്പീറ്ററകാണണ കകരളതരികല ഭൂവരിസ്തൃതരി.  അങ്ങകന

16063.2 മേരിലര്യണ് M3    കവള്ളട്ടം ആകകാശതരില്നരിന്നണ തകാകഴ വസ്പീണു.  1500 ആണണ

നമ്മുകടെ കപ്പെകാസരിറ്റരി.  ഇസൗ  16063.2  മേരിലര്യണ്  M3  കവള്ളട്ടം മേഴയകായരി  15  മുതല്  17

വകരയുള്ള തസ്പീയതരികളരില് കകരളതരില് വസ്പീണുകവന്നതണ കകാണകാകത കപകാകരുതണ.  ഇസൗ

സമേയതണ  ഡകാമുകളരികലയണ  ഒഴുകരികയതരിയ  കവള്ളട്ടം  കൂടുതലകായരി  തുറനവരികടകാ

എനള്ളതകാണണ പ്രസക്തമേകായ കചകാദേര്യട്ടം.  ഇസൗ മൂനദേരിവസങ്ങളരിലകായരി ഇസൗപ്പെറഞ 16

ഡകാമുകളരില്  ഒഴുകരികയതരിയ  കവള്ളട്ടം  696.785  മേരിലര്യണ്  കത്യുബരികണ  മേസ്പീറ്ററകാണണ.

ഡകാമുകളരില്നരിന്നണ  പുറതവരിട  കവള്ളട്ടം  700.373,  അതകായതണ  4  മേരിലര്യണ്  എട്ടം3

മേകാത്രമേകാണണ ഡകാമുകളരില് വന്നതരികനക്കെകാള് കൂടുതലകായരി പുറതവരിടതണ.  അതുകകകാണണ

ഡകാട്ടം  അശകാസ്ത്രസ്പീയമേകായരി  തുറനവരിടതുകകകാണകാണണ  കകരളതരില്

കവള്ളകപ്പെകാക്കെമുണകായതുട്ടം ജനങ്ങള് ദുരരിതമേനുഭവരിചകതനമുള്ള ഇസൗ തരിയറരി ആദേര്യട്ടം
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ഒനകപക്ഷേരിക്കെകാന്  തയ്യകാറകാകണകമേന്നകാണണ  എനരിക്കെണ  അഭര്യര്തരിക്കെകാനുള്ളതണ.

മേലയകാള മേകനകാരമേ പത്രതരില്വന്ന വകാര്ത ബഹുമേകാനകപ്പെട പരി.സരി. കജകാര്ജണ ഇവരികടെ

സൂചരിപ്പെരിച്ചു.   1099-കല  പത്രട്ടം,  ഇസൗ  ആഗസണ  മേകാസട്ടം  25-ാം  തസ്പീയതരി  പത്രട്ടം

പുറതവരിട്ടു.  ഇവരികടെ എലകാവരുട്ടം സട്ടംസകാരരികകമ്പകാള് പതനട്ടംതരിട ജരിലയരിലുണകായ

കവള്ളകപ്പെകാക്കെകതപ്പെറ്റരി  സൂചരിപ്പെരിചരില.   അപ്പെര്  കുടനകാടെരികനപ്പെറ്റരി  പറഞകപ്പെകാഴുട്ടം

ബഹുമേകാനകപ്പെട രകമേശണ  കചന്നരിതലയണ  നലതുകപകാകല അറരിയകാട്ടം,  നരിരണട്ടം,  കടെപ്ര,

എന്നരിവകയപ്പെറ്റരി  പറഞരില.   ഇസൗ  പത്രതരില്  പറയുന്ന  ഡകാമുകള്

വരുന്നതരിനുമുമ്പുണകായ  എലകാ  സ്ഥലങ്ങളരിലുമേകാണണ  1924-ല്

കവള്ളകപ്പെകാക്കെമുണകായതകായരി  സൂചരിപ്പെരിചരിട്ടുള്ളതണ.   അകത സ്ഥലങ്ങളരില്തകന്നയകാണണ

ഇസൗ  2018-ലുട്ടം  കവള്ളകപ്പെകാക്കെമുണകായകതന്നണ  കൃതര്യമേകായരി  മേനസരിലകാകുട്ടം.

ഭൂതതകാന്കകടരിനണ  5  കരികലകാമേസ്പീറ്റര് മുകളരില് അപണ സ്ട്രേസ്പീമേരില് പകാലമേറ്റട്ടം എന്ന എകസറ്റണ

മുങ്ങരികപ്പെകായതകായരി പത്രതരില് പറയുന.  അന്നകത കവള്ളതരികന്റെ നരിരപ്പെണ അവരികടെ

മേകാര്ക്കെണ  കചയരിട്ടുണണ.   ജലവരിഭവ  വകുപ്പെരികല  ഉകദേര്യകാഗസ്ഥര്  കപകായരി  അവരിടെട്ടം

സന്ദര്ശരിചതരിനുകശഷട്ടം  പറയുന്നതണ  അന്നണ  മേകാര്ക്കെണ  കചയതരികനക്കെകാള്  9  അടെരി

തകാകഴയകാണണ  ഇകപ്പെകാള്  കവള്ളട്ടം  എതരിനരില്കന്നകതന്നകാണണ.   കകാലടെരി  എന്ന

സ്ഥലതണ 1.4 മേസ്പീറ്റര് തകാകഴയകാണണ കവള്ളട്ടം നരില്കന്നതണ. അതുകകകാണണ ഡകാമേരിലകാത
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കകാലതണകായ  കവള്ളകപ്പെകാക്കെതരികന്റെ  അകത  സ്ഥലങ്ങളരില്  ഇകപ്പെകാള്

കവള്ളകപ്പെകാക്കെമുണകായകപ്പെകാള്  അതുമുഴുവന്  ഡകാട്ടം  തുറനവരിടതുകകകാണകാകണന്ന

രസ്പീതരിയരിലുള്ള  പരകാമേര്ശട്ടം  ഒഴരിവകാക്കെണമേകായരിരുന  എന്നകാണണ  എനരിക്കെകാദേര്യട്ടം

പറയകാനുള്ളതണ.   പരികന്ന  ഇവരികടെ  കുടനകാടരികല  കവള്ളകപ്പെകാക്കെതരിനണ  കകാരണട്ടം

കതകാടപ്പെള്ളരി  സരില്കവയകാകണന്നണ  സൂചരിപ്പെരിച്ചു.   ഏതകായകാലുട്ടം  പ്രതരിപക്ഷേ  കനതകാവണ

കൃതര്യമേകായരി  ജലവരിഭവ  വകുപ്പെരികനപ്പെറ്റരി  പറഞതകല,  ഞകാന്  പറഞതരിനുകശഷട്ടം

ആര്കകവണകമേങരിലുട്ടം  സട്ടംസകാരരിക്കെകാട്ടം.  കതകാടപ്പെളളരി  സരില്കവയരികല  എലകാ

ഷടറുകളുട്ടം തുറനവചരിരരികകയകാണണ. കപകാഴരി മുറരികന്നതരിനണ ആവശര്യമേകായ എസരികമേറ്റണ

കമേയണ  മേകാസട്ടം  തയ്യകാറകാകകയുട്ടം  അതരിനണ  ഭരണകാനുമേതരി  കകകാടുകകയുട്ടം  കചയരിട്ടുണണ.

അന്നണ  ഇലക്ഷേന്  കപരുമേകാറ്റചടട്ടം  നരിലനരില്കക്കെ  ഇലക്ഷേന്  കമ്മേസ്പീഷനരില്  നരിന്നണ

പ്രകതര്യക  അനുമേതരി  വകാങ്ങരിച്ചുകകകാണണ  മേഴക്കെകാലട്ടം  തുടെങ്ങുന്നതരിനണ  മുമ്പകായരി  ജൂണ്

മേകാസട്ടം നകാലകാട്ടം തസ്പീയതരി തകന്ന കപകാഴരിമുറരി ആരട്ടംഭരികകയുട്ടം 12-ാം തസ്പീയതരി പ്രവൃതരി

പൂര്തസ്പീകരരികകയുട്ടം അധരിക ജലട്ടം കടെലരികലയണ ഒഴുക്കെരി വരിടുകയുട്ടം കചയ. കതകാടപ്പെളളരി

സരില്കവയരികല  40  ഷടറുകളുട്ടം  ഏപ്രരില്-കമേയണ  മേകാസങ്ങളരില്  തുറന

വചരിരരികകയകാണണ.  കപകാഴരിയരിലൂകടെ   ഏകകദേശട്ടം  150  മേസ്പീറ്റര്  വസ്പീതരിയരില്  ജലട്ടം

ഒഴുകുകയുട്ടം  കചയകകകാണരിരുന.  സകാധകാരണഗതരിയരില്  ഇസൗ  പ്രവൃതരി
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മേതരിയകാകുന്നതകാണണ.  എന്നകാല്  ആഗസണ  മേകാസതരികല  ഒനട്ടം  രണട്ടം  ആഴ്ചയരില്

സട്ടംഭവരിച മേണ്സൂണ്മൂലമുണകായ അമേരിത ജലട്ടം കുടനകാടരില് പ്രളയട്ടം സൃഷ്ടരികകമേന്നണ

മുന്കൂടരി  കണണ  ആഗസണ  മേകാസട്ടം  രണകാട്ടം  ആഴ്ച  ആറണ  മേണമേകാന്തരികള്  ഉപകയകാഗരിചണ

കപകാഴരിമുഖതരികന്റെ  ആഴവട്ടം  വസ്പീതരിയുട്ടം  കൂടകാന്  തുടെങ്ങരി.  കുടനകാടരില്  അമേരിതമേകായരി

കവളളകപ്പെകാക്കെട്ടം എതരികചര്ന്നകപ്പെകാള് കപകാഴരിമുഖതരികന്റെ വസ്പീതരി ഏതകാണണ 250 മേസ്പീറ്റര്

ആകുകയുട്ടം  വളകരയധരികട്ടം  കവളളട്ടം  ഒഴരിഞ  കപകാവകയുട്ടം

കചയകകകാണരിരരികകയകാണണ.  സരില്കവയുകടെ  അപ്പുറതളള  കവളളതരികന്റെ  നരിരപ്പെണ

ഇപ്പുറകതക്കെകാള്  തകാഴനരിന്നകാല്  മേകാത്രകമേ  കവളളട്ടം  ഒഴുകരി  കപകാവകയുളള.  

തണസ്പീര്മുക്കെട്ടം  ഷടറരികന്റെ  രണണ  ബകാകരജുകളരിലുളള 62  ഷടറുകളുട്ടം  തുറന

വചരിരരികകയകാണണ.  കുടനകാടെന്  പകാകക്കെജരില്  ഉള്കപ്പെട  മൂന്നകാട്ടം  ബകാകരജരികന്റെ  പണരി

പൂര്തസ്പീകരരിചരിടരില.  മൂന്നകാട്ടം  ബകാകരജരിലുളള  28  ഷടറുകളുകടെ  പ്രവൃതരിയുമേകായരി

ബനകപ്പെടണ  കരകാറുകകാരകന്റെ  കകാലകാവധരി  തസ്പീരുന്നതണ  കസപ്റ്റട്ടംബര്  മേകാസട്ടം

അവസകാനമേകാണണ.  എന്നരിട്ടുട്ടം  ചരില  ആകക്ഷേപങ്ങള്  ഉണകായകപ്പെകാള്  ഞകാന്

സ്ഥലതകപകായരി  ജനകററ്റര്  ഉപകയകാഗരിചണ  മൂന്നകാട്ടം  ബകാകരജരിലുളള  28  ഷടറുകള്

ഉയര്തരിവച്ചു.  62  ഷടറുകള്  തുറനവചരിരരികകയകാണണ.  ജൂകകല  മേകാസതരില്  62

ഷടറുകളുട്ടം പരരികശകാധരിചകപ്പെകാള് അപ്പുറകതയണ  കവളളട്ടം ഒഴുകുന്നരില.  കവലരികയറ്റമുളള
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സമേയമേകായതരിനകാല്  കവളളട്ടം  അകങ്ങകാടണ  ഒഴുകരി  കപകാകുന്ന  സ്ഥരിതരിയല.  കകാലകാവധരി

തസ്പീര്ന്നരികലങരില് കപകാലുട്ടം മൂന്നകാട്ടം ബകാകരജണ തുറനവരിട്ടുകകകാണണ അവരികടെയുളള മേണ്തരിട

കപകാളരിച്ചു മേകാറ്റകാന് പറഞ.  പണരി തസ്പീര്ന്ന പ്രവൃതരിയലയരിതണ.  കസപ്റ്റട്ടംബര് മേകാസട്ടം

അവസകാനട്ടം  വകര  കരകാര്  കകാലകാവധരിയുളള  പ്രവൃതരിയരില്  450  മേസ്പീറ്റര്  വകര

കപകാളരിക്കെകാനുളള  മേണ്തരിട  50  മേസ്പീറ്റര്  വകര  കപകാളരിചരിട്ടുണണ.  വളകര  കവഗതരില്

ഇന്നകലയുട്ടം ഇനമേകായരി  കപകാളരിച്ചുകകകാണരിരരികകയകാണണ. 

കജകായരിന്റെണ  വകാടര്  കറഗുകലറ്ററരി  കബകാര്ഡരികന  സട്ടംബനരിചണ  സൂചരിപ്പെരിച്ചു.

കപരരിയകാര്, ഭകാരതപ്പുഴ, ചകാലകടെരിപ്പുഴ എന്നരിവകയ സട്ടംബനരിച്ചുളള......

ധനകകാരര്യവട്ടം കയറുട്ടം വകുപ്പുമേനരി  (കഡകാ  .    ടെരി  .    എട്ടം  .    കതകാമേസണ കഎസകണ):  സര്,

കതകാടപ്പെളളരി സരില്കവകയകറരിചണ  ഒരുപകാടെണ  പഠനങ്ങളുണണ.  കുടനകാടെണ  കഡവലപ്കമേന്റെണ

കപ്രകാഗ്രകാമേരികന്റെ  രണണ  വരിമേര്ശനങ്ങളരികലകാന്നണ  ബകാകരജരികനകറരിചകാണണ.  കതകാടപ്പെളളരി

സരില്കവയുകടെ  ലസ്പീഡരിട്ടംഗണ  ചകാനലരിനണ  വസ്പീതരിയുട്ടം  ആഴവട്ടം  കപകാരകാ.  അതുകകകാണണ

കവളളകപ്പെകാക്കെ  സമേയതണ  ജലട്ടം  കടെലരികലയണ  ഒഴുകന്നതരിനണ  അപരര്യകാപമേകാണണ

എനളളതകാണണ  അടെരിസ്ഥകാന  വരിമേര്ശനട്ടം.  ഇസൗ  സര്ക്കെകാര്  വന്നതുകകകാണണ

ഉണകായരിട്ടുളളതല.

പ്രതരിപക്ഷേ കനതകാവണ  (ശസ്പീ  .    രകമേശണ കചന്നരിതല):  സര്,  കുടനകാടരികല കവളളട്ടം
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ഒഴുകണകമേങരില് ഇസൗ രണണ മേകാര്ഗ്ഗകമേയുളള.  അവരികടെ നരിന്നണ കവളളട്ടം ഒഴുക്കെരിക്കെളയകാന്

നരിങ്ങള്  എടുകന്ന  കകാലതകാമേസമേകാണണ  പ്രശ്നട്ടം.  ഇസൗ  രണണ  സ്ഥലകത  മേണണ

നസ്പീക്കെകാതതകാണണ  പ്രശ്നട്ടം.  ഇകപ്പെകാഴുട്ടം  50  ശതമേകാനട്ടം  മേണണ  മേകാറരിയരിലകാകയന്നകാണണ

പറഞതണ.  കുടനകാടരികല  ജനങ്ങള്  അനുഭവരികന്ന  ഇസൗ  ബുദ്ധരിമുടരിനണ  കകാരണട്ടം

കകകാണ്ടകാക്ടറുട്ടം പഞകായതട്ടം തമ്മേരിലുളള തര്ക്കെമേകാണണ.

ശസ്പീ  .    മേകാതത്യു ടെരി  .    കതകാമേസണ :  സര്,  നരിലവരിലുളള തണസ്പീര്മുക്കെട്ടം ബണരികന്റെ രണണ

ബകാകരജുകളരികലയുട്ടം  62  ഷടറുകളുട്ടം  തുറനവചരിരരികകയകാണണ.  മൂന്നകാട്ടം  ബകാകരജരികന്റെ

പണരി തസ്പീര്ന്നരിടരില,  അവരികടെ കകവദേത്യുതരി ബനട്ടം ആയരിടരില.  മുഖര്യമേനരിയുകടെ കഡറ്റണ

കരിടകാതതുകകകാണണ  ഉദ്ഘകാടെനട്ടം  കചയരിലകാകയന്നണ  പറയുനണണ.  പണരി  തസ്പീര്ന്നകാല്

മേകാത്രകമേ  ഉദ്ഘകാടെനട്ടം  കചയ്യുകയുളള.  പണരി  തസ്പീരകാകത  ഉദ്ഘകാടെനട്ടം  കചയ്യുന്ന

പരരിപകാടെരികയകാനട്ടം ഇവരികടെയരില.  പണരി തസ്പീര്തതരിനു കശഷട്ടം മേകാത്രകമേ ഉദ്ഘകാടെനട്ടം

കചയ്യുകയുളള.  28  ഷടറുകളുട്ടം  ജനകററ്റര്  ഉപകയകാഗരിചണ  ഉയര്തരിവചരിരരികകയകാണണ.

450  മേസ്പീറ്റര് മേണണ മേകാകറ്റണരിടെതണ  50  മേസ്പീറ്റര് മേകാത്രമേകാണണ കപകാളരിച്ചുമേകാറ്റരിയരിട്ടുളളതണ,  അതണ

കപകാരകാ.  ബകാക്കെരി  വളകര  കവഗതരില്  യുദ്ധകകാലകാടെരിസ്ഥകാനതരില്  കപകാളരിക്കെകാന്

ഇന്നകല നരിര്കദ്ദേശട്ടം കകകാടുതരിട്ടുണണ.  ഞകാന് അവരികടെ കപകായരി പരരികശകാധരിചതകാണണ.

ആ  ഷടറരികന്റെ  വടെകവശവട്ടം  കതകവശവട്ടം  ജലനരിരപ്പെരില്  വലരിയ  വര്യതര്യകാസമേരില.
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ജലട്ടം ഒഴുകരി കപകാകകാന് കഴരിയരില. ഇത്രയുട്ടം ദേരിവസകത ശരകാശരരി കണക്കെണ കൃതര്യമേകായരി

എടുതരിട്ടുണണ.  എതകാണണ  മൂന്നണ  കസന്റെരിമേസ്പീറ്റര്  മേകാത്രമേകാണണ  നരിരപ്പെരിലുളള  വര്യതര്യകാസട്ടം.

ഒഴുകരികപ്പെകാകകാന് കഴരിയുന്ന അവസ്ഥയരില് അല അതണ നരില്കന്നതണ.

കപരരിയകാര്,  ഭകാരതപ്പുഴ,  ചകാലകടെരിപ്പുഴ  എന്നരിവകയ  ബനരിപ്പെരിച്ചുകകകാണളള

പറമ്പരികളട്ടം-ആളരിയകാര്  പദ്ധതരിയുകടെ  നരിയനണട്ടം  കജ.ഡബല്യൂ.ആര്.  കബകാര്ഡകാണണ

ഏകറ്റടുതരിരരികന്നതണ.  ഇതരിനകാവശര്യമേകായ  നടെപടെരികള്  കനരകത  തകന്ന

നടെപ്പെരിലകാക്കെരിയരിട്ടുണണ. കജകായരിന്റെണ വകാടര് കറഗുകലറ്ററരി കബകാര്ഡണ കയകാഗട്ടം കചരുകമ്പകാള്

കവള്ളട്ടം കുറവകായരിരുന.  കഴരിഞ വര്ഷട്ടം കനത വരള്ചയകായരിരുന.  ഇതവണ

ഇസൗ പ്രയകാസവമുണകായരി.  മേഴ കുറവകായതരിനകാല് തമേരിഴണ നകാടെണ പറമ്പരികളതണ നരിനളള

കവളളട്ടം  തമേരിഴ ണനകാടരികലയണ  കകകാണ  കപകാകുന്നതരികന  നമ്മേള്

എതരിര്കകയകാണുണകായതണ.  ജൂകകല  മേകാസതരില്  മേഴ  കൂടുകയുട്ടം  പറമ്പരികളട്ടം-

ആളരിയകാര് പദ്ധതരിയരികല എലകാട്ടം ഡകാമുകളുട്ടം നരിറയുകയുട്ടം ഇകതതടെര്ന്നണ ജലട്ടം സരില്

കചയണ  കകരളതരികലയണ വരുന്ന സ്ഥരിതരി വരികശഷമുണകായരി.  പറമ്പരികളട്ടം-ആളരിയകാര്

പദ്ധതരിയരികല ആളരിയകാര്,  പറമ്പരികളട്ടം,  തമേരിഴണ നകാടെണ  കഷകാളയകാര്,  നസ്പീരകാര്  തുടെങ്ങരിയ

ഡകാമുകളരില്  നരിന്നകാണണ  കകരളതരികലയണ  ജലട്ടം  തുറനവരിടതണ.  ആളരിയകാര്  ഡകാമേരില്

നരിന്നണ തുറന്നണ വരിടുന്ന ജലട്ടം ചരിറ്റൂര് പുഴയരിലുട്ടം പറമ്പരികളട്ടം,  കഷകാളയകാര് ഡകാമുകളരില്
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നരിന്നണ തുറനവരിടുന്ന ജലട്ടം ചകാലകടെരിപ്പുഴയരിലുമേകാണണ എതന്നതണ.  നസ്പീരകാറരില് നരിനട്ടം

തുറനവരിടുന്ന ജലട്ടം കപരരിയകാറരികല ഇടെമേലയകാറരിലകാണണ വരുന്നതണ.  കപരരിങ്ങല്കുതണ

ഡകാമേരികലയണ  കനരരിടണ  ജലട്ടം  തുറനവരിടുന്നതണ  പറമ്പരികളട്ടം  സരിസതരില്

നരിനമേകാത്രമേകാണണ.  തമേരിഴണ നകാടെണ കഷകാളയകാര് ഡകാമേരില് നരിന്നട്ടം തുറനവരിടുന്ന ജലട്ടം കകരള

കഷകാളയകാര്  ഡകാമേരില് എതകയുട്ടം അവരികടെ  നരിന്നണ  ഡകാട്ടം  തുറകകമ്പകാള് മേകാത്രമേകാണണ

കപരരിങ്ങല്കുതരികലയണ ജലട്ടം എതന്നതണ.  ഈ ഡകാമുകള് തുറകന്നതണ സട്ടംബനരിചണ

വര്യക്തമേകായ  മുന്നറരിയരിപ്പുകള്  നല്കരിയരിട്ടുള്ളതുട്ടം  ഇതരികന  കനരരിടുന്നതരിനകാവശര്യമേകായ

മുകന്നകാരുക്കെങ്ങള്  കനരകത  സസ്വസ്പീകരരികകയുട്ടം  കചയരിട്ടുണണ.  ഇസൗ  സസ്പീസണുകളരില്

തകാകഴപ്പെറയുന്ന  തസ്പീയതരികള്  പ്രകകാരമേകാണണ  ഡകാമുകള്  തുറന്നരിട്ടുളളതണ.  ആളരിയകാര്-

21.07.2018,  പറമ്പരികളട്ടം-  24.07.2018,  നസ്പീരകാര്  -  14.08.2018,  തമേരിഴണ നകാടെണ

കഷകാളയകാര്-10.07.2018,  കകരളകാ  കഷകാളയകാര്-  28.07.2018.  സസ്വകാഭകാവരികമേകായുട്ടം മേഴ

കൂടെരിയകപ്പെകാള്  ഷടറുകള്  കൂടുതല്  ഉയര്തരിയരിട്ടുണകാകുട്ടം.  15.08.2018  രകാത്രരി

കഷകാളയകാര്,  വകാല്പ്പെകാറ ഭകാഗതണകായ  410  എട്ടം.എട്ടം.  മേഴയരില് അനരിയനരിതമേകായരി

കവളളട്ടം  കപകാങ്ങരിയകപ്പെകാള്  മേകാത്രമേകാണണ  കൂടുതലകായരി  ജലട്ടം  തുറനവരികടെണരി  വന്നതണ.

ഇതണ ഓകരകാ ഡകാമേരികന്റെയുട്ടം പരമേകാവധരി ഡരിസ്ചകാര്ജരികന്റെ  50  ശതമേകാനട്ടം മേകാത്രമേകാണണ.

അതകാണണ  കജകായരിന്റെണ  വകാടര്  കറഗുകലറ്ററരി  കബകാര്ഡരികന  സട്ടംബനരിചണ  എനരിക്കെണ
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സൂചരിപ്പെരിക്കെകാനുളളതണ. മുലകപ്പെരരിയകാര് ഡകാട്ടം 137 അടെരിയകായകപ്പെകാള് തകന്ന.....

ശസ്പീ  .    തരിരുവഞ്ചൂര്  രകാധകാകൃഷ്ണന്:  സര്,  ഞകാന്  കപകായരിന്റെണ  ഓഫണ  ഓര്ഡര്

ഉന്നയരികന*.  അകദ്ദേഹട്ടം കകകകകാരര്യട്ടം കചയ വകുപ്പെലകാകയന്നണ എനരിക്കെറരിയകാട്ടം. ഇന്റെര്

കസറ്റണ  വകാടര്  ബഹുമേകാനകപ്പെട മുഖര്യമേനരി കനരരിടണ  കകകകകാരര്യട്ടം  കചയ്യുന്ന വകുപ്പെകാണണ.

ബഹുമേകാനകപ്പെട മുഖര്യമേനരി മേറുപടെരി പറയുന്ന സമേയതണ അക്കെകാരര്യട്ടം പറയുകമേന്നണ ഞകാന്

പ്രതസ്പീക്ഷേരികന.  ഇവരികടെ  കജകായരിന്റെണ  വകാടര്  കറഗുകലറ്ററരി  കമ്മേരിറ്റരിയുണണ.   ആ

കബകാര്ഡരികന്റെ  കചയര്മേകാന്  സട്ടംസ്ഥകാന  ജലവരിഭവ  വകുപ്പുമേനരിയകാണണ.   ഈ

ചര്ചയരില്  വന്നതണ  അതകാണണ.   ആ  കബകാര്ഡണ  കൂടെരികയങരില്  മേകാത്രകമേ

അനവസരതരില് കകരളതരികലയണ.....

മേരി  .   സസ്പീക്കെര് : അങ്ങണ കപകായരിന്റെണ ഓഫണ ഓര്ഡര് പറയണട്ടം.

ശസ്പീ  .   തരിരുവഞ്ചൂര് രകാധകാകൃഷ്ണന്: സര്, അതകാണണ സഭകയ കതറ്റരിദ്ധരരിപ്പെരിചതണ.

മേരി  .   സസ്പീക്കെര്: ഏതണ ചടപ്രകകാരമേകാണണ കപകായരിന്റെണ ഓഫണ ഓര്ഡര് ഉന്നയരികന്നതണ.

ശസ്പീ  .   തരിരുവഞ്ചൂര് രകാധകാകൃഷ്ണന്: സര്, 307 പ്രകകാരമേകാണണ ഉന്നയരികന്നതണ.  ഈ

കബകാര്ഡണ  കയകാഗട്ടം  കൂടെകാകത  ഏകപക്ഷേസ്പീയമേകായരി  കവള്ളട്ടം  ഇകങ്ങകാടണ  ഒഴുകകയകാണണ

കചയതണ.  കകരളതരികന്റെ ചരരിത്രതരില് ഇനവകര മേഴക്കെകാലതണ പറമ്പരികളതനരിന്നണ

കകരളതരികലയള്ള കവള്ളട്ടം കനകാല് വഴരി തുറനവരിടരിടരില.

* ബഹുമേകാനകപ്പെട സസ്പീക്കെറുകടെ 30-8-2018-കല ഫ.നട്ടം.4972/ഇ.ബരി./2018/നരി.കസ. ഉന്നുതരവരിന്പ്രകകാരട്ടം നരിലനരിര്തകാന് തസ്പീരുമേകാനരിച്ചു
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മേരി  .    സസ്പീക്കെര്:  വസ്തുതകാവരിരുദ്ധമേകായ കകാരര്യങ്ങളുകണങരില് പരരികശകാധരിചണ നടെപടെരി

സസ്വസ്പീകരരിക്കെകാട്ടം*.

ശസ്പീ  .    തരിരുവഞ്ചൂര് രകാധകാകൃഷ്ണന്:  സര്,  ഇക്കെകാരര്യട്ടം സട്ടംബനരിചണ ബഹുമേകാനകപ്പെട

ജലവരിഭവ വകുപ്പുമേനരിയല ബഹുമേകാനകപ്പെട മുഖര്യമേനരിയകാണണ പറകയണതണ.  എങരിലുട്ടം

അകദ്ദേഹട്ടം സഭകയ കതറ്റരിദ്ധരരിപ്പെരിചതുകകകാണകാണണ സഭകാ കരഖയരില് ഉണകാകരുകതന്നണ

പറയുന്നതണ.   കകാരണട്ടം,  പറമ്പരികളട്ടം  ആളരിയകാറരികനകറരിച്ചുളള  വകാടര്

റരികസകാര്സരികന്റെ.... (കകമേക്കെണ ഓഫണ)......

ശസ്പീ  .    മേകാതത്യു  ടെരി  .    കതകാമേസണ:  സര്,  ഇവരികടെ  എടുത  തസ്പീരുമേകാനട്ടം  അനുസരരിചണ

കവളളട്ടം  കടെതരിവരിടെകാന്  സമ്മേതരിച  കകാരര്യങ്ങളകാണണ  ഞകാന്  സൂചരിപ്പെരിചതണ.   ഓകരകാ

ഘടതരിലുട്ടം  നടെതരിയ  പ്രവൃതരികകള  സട്ടംബനരിചണ  സമേയട്ടം

എടുകകമേനളളതുകകകാണകാണണ  ഞകാന്  പറയകാതതണ.  19-07-2018  മുതല്  തകന്ന

കജകായരിന്റെണ  വകാടര്  കറഗുകലറ്ററരി  കബകാര്ഡരികന്റെ  കചയര്മേകാന്  എന്ന  നരിലയരില്

കതരിടെപകാടുകള് നടെതരിയരിട്ടുണണ, ആവശര്യകപ്പെടരിട്ടുണണ.  എന്നരിട്ടുട്ടം അവസകാനട്ടം കവള്ളട്ടം

കൂടുതലകായരി  വന്നകപ്പെകാഴകാണണ  അവര്ക്കെണ  കൂടുതലകായരി  തുറനവരികടെണരി  വന്നകതന്ന

കകാരര്യമേകാണണ ഞകാന് സൂചരിപ്പെരിചതണ.

* ബഹുമേകാനകപ്പെട സസ്പീക്കെറുകടെ 30-8-2018-കല ഫ.നട്ടം.4972/ഇ.ബരി./2018/നരി.കസ. ഉന്നുതരവരിന്പ്രകകാരട്ടം നരിലനരിര്തകാന് തസ്പീരുമേകാനരിച്ചു
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മുലകപ്പെരരിയകാറരികന  സട്ടംബനരിചണ  ഞകാന്  ദേസ്പീര്ഘമേകായരി  കടെകന്നരില.

മുലകപ്പെരരിയകാറരില് 136  അടെരിയകായകപ്പെകാള് തകന്ന ഡരിസ്ചകാര്ജണ കചയ്യണകമേന്നണ നമ്മേള്

ആവശര്യകപ്പെകടങരിലുട്ടം  തമേരിഴണ നകാടെണ  അതണ  പരരിഗണരിചരില.  എന്നകാല്  പ്രകതര്യക

പരരിധരികകശഷട്ടം അവര് ആരട്ടംഭരിച്ചു,  ഇകപ്പെകാള് ഡരിസ്ചകാര്ജണ ഉണണ. 26.08.2018-കല

കണക്കെനുസരരിചണ  139.25  അടെരിയകാണണ  ജലനരിരപ്പെണ.  അതരികന്റെ വരിശദേകാട്ടംശങ്ങളരികലയണ

കടെകന്നരില.  മേലമ്പുഴ  ഡകാട്ടം  തുറന്നതണ  സട്ടംബനരിചകാണണ  പ്രധകാനമേകായരി

ആകക്ഷേപമുണകായതണ.  അതരിന്റെ  പരമേകാവധരി  സട്ടംഭരണ  കശഷരി  115.06  മേസ്പീറ്ററകാണണ.

19.07.2018-ല്  കലവല്  113  മേസ്പീറ്ററരില്  എതരിയകപ്പെകാള്  ആദേര്യ  മുന്നറരിയരിപ്പുട്ടം

25.07.2018-ല് കലവല് 114 മേസ്പീറ്ററരില് എതരിയകപ്പെകാള് രണകാട്ടം മുന്നറരിയരിപ്പുട്ടം 114.65

മേസ്പീറ്ററരില്  എതരിയകപ്പെകാള്  മൂന്നകാട്ടം  മുന്നറരിയരിപ്പെണ  നല്കുകയുട്ടം  കചയ.  31.07.2018-ല്

പത്ര  മേകാധര്യമേങ്ങളരിലൂകടെ  മുന്നറരിയരിപ്പുട്ടം  മേകറ്റലകാട്ടം  നടെപടെരികമേങ്ങളുട്ടം  നല്കരിയതരിനു

കശഷട്ടം  ജനപ്രതരിനരിധരികളുകടെ  സകാന്നരിദ്ധര്യതരില്  ആഗസണ  1-നണ  രകാവരികല  11.00

മേണരികയകാടുകൂടെരി  മേലമ്പുഴ  ഡകാട്ടം  തുറകകയുണകായരി.  ഡകാമേരികലയണ

ഒഴുകരികയതരികക്കെകാണരിരരികന്ന  ജലതരികന്റെ  അളവണ  കണക്കെകാക്കെരി  ഡകാട്ടം  തുറന്നണ

ആവശര്യമേകായ ജലട്ടം ഒഴുക്കെരികകകാണരിരുന. എന്നകാല് ആഗസണ 8-നണ ഉണകായ ശക്തമേകായ

മേഴയുട്ടം  വൃഷ്ടരിപ്രകദേശതണകായ  ഉരുള്കപ്പെകാടലുട്ടംമൂലട്ടം  ഡകാമേരികല  ജലനരിരപ്പെണ
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ഭയകാനകമേകായരി  ഉയരുകയുട്ടം  ജരിലകാ  കളക്ടര്  ജരിലകാ  ദുരന്തനരിവകാരണ  അകതകാറരിറ്റരി

എന്നരിവകര വരിവരട്ടം അറരിയരികകയുട്ടം കഴരിയുന്നത്ര മുന്നറരിയരിപ്പുകളുട്ടം മുന്കരുതലുകളുട്ടം

സസ്വസ്പീകരരിച്ചുകകകാണണ  ഡകാമേരികല  ജലവരിതകാനട്ടം  കമേകാതസ്പീതമേകായരി  അളവകളരില്  മേകാറ്റട്ടം

വരുതരി  തുറനവരിടെകാന്  നരിര്ബനരിതമേകാവകയകാണണ  ഉണകായതണ.  ഡകാമേരികല

ജലവരിധകാനട്ടം  പരമേകാവധരി  സട്ടംഭരണകശഷരിയകായ  115.06  മേസ്പീറ്ററരില്നരിന്നണ  30

കസന്റെസ്പീമേസ്പീറ്റര്  വകര  അധരികട്ടം  ഉയര്ന്ന  സകാഹചരര്യതരിലകാണണ  ഇപ്രകകാരട്ടം  കചയതണ.

ഉരുള്  കപകാടല്മൂലമുണകായ  അവരിചകാരരിതവട്ടം  നരിയനണകാതസ്പീതവമേകായ  സകാഹചരര്യട്ടം

മൂലമേകാണണ  8-ാം  തസ്പീയതരി  ഷടര്  അധരികട്ടം  തുറകക്കെണരിവന്നകതനള്ളതണ  ഒരു

യകാഥകാര്തര്യമേകായരി  നമ്മുകടെ  മുമ്പരില്  നരില്കകയകാണണ.  ഇത്രയുട്ടം  കകാരര്യങ്ങളകാണണ

പ്രധകാനമേകായുട്ടം മേലമ്പുഴ, മുലകപ്പെരരിയകാര്, തണസ്പീര്മുക്കെട്ടം, കതകാടപ്പെള്ളരി എന്നസ്പീ ഡകാമുകളുകടെ

തുറക്കെലരികന സട്ടംബനരിചണ സൂചരിപ്പെരിചതണ.  ഡകാമേരികന കുറ്റകപ്പെടുതകാകനകാ  അകലങരില്

ഡകാമുകള് തുറനവരിടതരികന കുറ്റകപ്പെടുതകാകനകാ കഴരിയരില.  നരിയമേതരില് 'Act of God'

എകന്നകാരു ഭകാഷയുണണ.  നമ്മുകടെ കയ്യരില് നരില്ക്കെകാത പ്രകൃതരി ദുരന്തമുണകായകപ്പെകാള്

ഒരുമേരിച്ചുനരിന്നണ  അതരികന  കനരരിടതുകപകാകല  ഇനരിയുള്ള  പ്രവൃതരികകളയുട്ടം

കനരരിടെണകമേന്നകാണണ എനരിക്കെണ അഭര്യര്തരിക്കെകാനുള്ളതണ. 

മേനരിമേകാര്  തമ്മേരില്  എകന്തകാ  തര്ക്കെമുണകാകയന്ന  രസ്പീതരിയരില്  ഇവരികടെ
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സട്ടംസകാരമുണകായരി.  ഇതണ  ഇടെതുപക്ഷേ  ജനകാധരിപതര്യ  മുന്നണരി  ഗവണ്കമേന്റെകാണണ.

മേനരിമേകാര്  ഒകതകാരുമേകയകാകടെയകാണണ  ഈ  ദുരന്തകത  കനരരിടെകാന്  ശമേരിചതണ.  ഒരു

അഭരിപ്രകായ  വര്യതര്യകാസവട്ടം  ഇക്കെകാരര്യതരിലുണകായരിടരില.  ബഹുമേകാനകപ്പെട  കവദേത്യുതരി

വകുപ്പുമേനരിയുകടെയുട്ടം മുഖര്യമേനരിയുകടെയുട്ടം അറരികവകാടുട്ടം അട്ടംഗസ്പീകകാരകതകാടുട്ടം കൂടെരിയകാണണ

ജൂകല മേകാസതരില് ഞകാന് ഇടുക്കെരിയരില് കപകായതണ.  ഇടുക്കെരി  ഡകാട്ടം  തുറനവരികടെണ

സകാഹചരര്യമുണകായകാല് കവള്ളട്ടം ഒഴുക്കെരികന തടെസകപ്പെടുതന്ന എകന്തങരിലുമുകണങരില്

അതണ  ഒഴരിവകാകന്ന  കകാരര്യകതകറരിചണ  ആകലകാചരിക്കെകാനകാണണ  കപകായതണ.

ബഹുമേകാനകപ്പെട  കറകാഷരി  അഗസരിന്,  എട്ടം.എല്.എ.  എകന്നകാകടെകാപ്പെമുണകായരിരുന.

ഞങ്ങള് ഒരുമേരിചകാണണ പത്രക്കെകാകര കണതണ.  പത്രക്കെകാകരകാടെണ  സട്ടംസകാരരിചതണ ഇകപ്പെകാഴുട്ടം

യു ടൂബരിലുണണ. ജരിലകാ കളക്ടര് അടെക്കെട്ടം ഞങ്ങള് കചറുകതകാണരി ബസണ സകാന്റെരില്കപ്പെകായരി

ഒരുമേരിച്ചുനരിന.  ബസണ  സകാന്റെണ  ഇകപ്പെകാള്  കപകാളരിക്കെകണകാ,  അകതകാ  കവള്ളട്ടം

തുറനവരിടുകമ്പകാള്  തനരികയ  കപകായകാല്  മേതരികയകാ  എന്നതടെക്കെട്ടം  ഇറരികഗഷന്

ഉകദേര്യകാഗസ്ഥരുകടെ  സകാന്നരിദ്ധര്യതരില്  ചര്ച  കചയ്യകാന്  കപകായതണ  തര്ക്കെമുണകായരിടല,

മേറരിചണ  പരസര  ധകാരണകയകാടുട്ടം  ഏകകകാപനകതകാകടെയുമുള്ള  പ്രവര്തനതരികന്റെ

ഭകാഗമേകായകാണണ ഈ രണണ വകുപ്പുകളുട്ടം ഒരുമേരിചണ പ്രവര്തരിചതണ.  ഒരു ആശയകുഴപ്പെവട്ടം

ഈ മേനരിമേകാര് തമ്മേരിലുണകായരിടരില. 
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പ്രതരിപക്ഷേകനതകാവണ  (ശസ്പീ  .    രകമേശണ  കചന്നരിതല  ):   സര്,  ഇടുക്കെരി  ഡകാമേരികന്റെ

ജലനരിരപ്പെണ  2397  അടെരി  ആയകാല്  ഡകാട്ടം  തുറകകമേന്നണ  ബഹുമേകാനകപ്പെട  കവദേത്യുതരി

വകുപ്പുമേനരി  പറഞ.  അങ്ങയുകടെ  പത്രസകമ്മേളനമേകാണണ  എകന്റെ  കയ്യരിലുള്ളതണ.

അണകക്കെടണ  തുറകക്കെണ  അടെരിയന്തര  സകാഹചരര്യമേരികലന്നകാണണ  അന്നണ  പറഞതണ.

(അന്നണ ഞകാനുട്ടം പകങടുതതകാണണ).  ആ സമേയതകാണണ  2397  അടെരി ആയകാല് ഡകാട്ടം

തുറകകമേന്നണ  കവദേത്യുതരി  വകുപ്പുമേനരി  പറഞതണ.  ഡകാമേരില്  2397  അടെരി

കവള്ളമേകായകപ്പെകാള് തുറന്നരികലന്നണ  മേകാത്രമേല  2400  അടെരി  കവള്ളമേകായകപ്പെകാഴകാണണ  ഡകാട്ടം

തുറനവരിടതണ.  അവരികടെയകാണണ  ഈ  പ്രശ്നമുണകായതണ.  അങ്ങയുകടെ  കസറ്റണകമേന്റെണ

വന്നരിട്ടുണണ. 

ശസ്പീ  .    മേകാതത്യു  ടെരി  .    കതകാമേസണ:  സര്,  ഇടുക്കെരിയരികലയുട്ടം  കചറുകതകാണരിയരികലയുട്ടം

അണകക്കെട്ടുകള്  നരിയനരികന്നതണ  കവദേത്യുതരി  വകുപ്പെകാണണ.  31.07.2018-നണ   2395

അടെരി  കവള്ളമേകായരിരുന.  എകന്തങരിലുട്ടം  ആശയകഴപ്പെട്ടം  ഉണകായരിരുകന്നകാകയന്നണ

ബഹുമേകാനകപ്പെട  കറകാഷരി  അഗസരികനകാടെണ  കചകാദേരികക.  അന്നണ  ഒരു  ദേരിവസട്ടം  കകകാണണ

അവരികടെ  എതരിയതണ  അര  അടെരി  കവള്ളമേകാണണ.  അന്നണ  ഡകാട്ടം  തുറകക്കെണ

സകാഹചരര്യമേരിലകായരിരുന. പകക്ഷേ ഡകാട്ടം തുറനവരികടെണ സകാഹചരര്യമുണകായകാല് കവള്ളട്ടം

ഒഴുകുന്നതരികന്റെ തടെസങ്ങള് നസ്പീക്കെകാനകാണണ ഞകാന് അവരികടെ എതരിയരിരരികന്നകതന്നണ
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കൃതര്യമേകായരി  പറഞകകകാണകാണണ  ജരിലകാ  കളക്ടറുകടെയുട്ടം ശസ്പീ.  കറകാഷരി  അഗസരികന്റെയുട്ടം

സകാന്നരിദ്ധര്യതരില്  പത്രസകമ്മേളനട്ടം  നടെതരിയതണ.  അന്നണ  2395  അടെരി  കവള്ളട്ടം

മേകാത്രമേകാണുണകായരിരുന്നതണ.  അതണ  എകപ്പെകാള്  തുറനവരിടെണകമേനള്ള  കകാരര്യങ്ങള്

തസ്പീരുമേകാനരികന്നതണ  കവദേത്യുതരി  കബകാര്ഡകാണണ.  ഡകാട്ടം  തുറനവരിടകാല്  കവള്ളട്ടം

തടെസമേരിലകാകത  ഭൂതതകാന്കകടരികല  ഷടര്  അടെക്കെട്ടം  കടെനകപകാകുന്ന

സകാഹചരര്യകമേകാരുകകകയന്ന  ജലവരിഭവ  വകുപ്പെരികന്റെ  കജകാലരി  കചയ്യകാനകാണണ  ഞകാന്

കപകായതണ.   അലകാകത  കവദേത്യുതരി  വകുപ്പെരികന്റെ  അധരികകാരതരില്  കക  കടെതകാന്

കവണരിയല. 

ഈ കകാലഘടതരില് നരിരവധരി വകാടര് സകപ്ല സസ്പീമുകള്   അഫക്ടഡകായരിട്ടുണണ.

അതരികന  സട്ടംബനരിചണ  അധരികട്ടം  ചര്ചയുണകായരില.   1083  വകാടര്  സകപ്ല

സസ്പീമുകളരില്  504  സസ്പീമുകള്  വകര  ഒരു  ഘടതരില്  പല  കകാരണങ്ങളകാല്

അഫക്ടഡ കായരിരുന. ചരിലകപ്പെകാള് കവദേത്യുതരി ബനട്ടം വരികച്ഛദേരിക്കെകപ്പെട്ടു. ചരില സമേയതണ

കലക്കെല് കൂടെരി.  പമ്പുകസറകള് മുങ്ങരികപ്പെകായരി.   അങ്ങകന  504  എണട്ടം അതകായതണ

52.46  ശതമേകാനട്ടം  വകര  സസ്പീമുകള്  പ്രവര്തനരഹരിതമേകായ  സമേയമുണകായരിരുന.

അതുണകായതണ  18-ാം  തസ്പീയതരിയകാണണ.  അകതലകാട്ടം  കറക്ടരികഫ  കചയ.  ഇനരി  മൂന്നണ

ശതമേകാനട്ടം  കൂടെരി  മേകാത്രകമേ  കറക്ടരികഫ  കചയ്യകാനുള.  ബകാക്കെരി  എലകാ  പ്രവൃതരികളുട്ടം
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പൂര്തസ്പീകരരിക്കെകാന് കഴരിഞ. 

 കകരള  വകാടര്  അകതകാറരിറ്റരി  30  ശതമേകാനട്ടം  ആളുകള്ക്കെണ  മേകാത്രമേകാണണ  കവള്ളട്ടം

കകകാടുകന്നതണ.  ബകാക്കെരിയുള്ള  ആളുകള്  കരിണറുകകളയകാണണ  ആശയരികന്നതണ.

കരിണറുകള്  മേലരിനകപ്പെടരിട്ടുണണ.  ഈ  സമേയതണ  ശുദ്ധരിയകായ  കവള്ളട്ടം

കകകാടുതരികലങരില്  ഒരുപകക്ഷേ  കരകാഗങ്ങള്  പടെര്നപരിടെരിക്കെകാനരിടെയുണണ.  അങ്ങകന

വരകാതരിരരിക്കെകാനുള്ള  ജകാഗ്രത   കകാണരിക്കെണട്ടം.  ബഹുമേകാനകപ്പെട  ആകരകാഗര്യ

വകുപ്പുമേനരികയകാകക്കെ ശദ്ധരികന്ന വരിഷയമേകാണരിതണ. അതുകകകാണണ വകാടര് അകതകാറരിറ്റരി

ശുദ്ധസ്പീകരരിച  കവള്ളട്ടം  ലഭര്യമേകാക്കെരിയകാല്  അതണ  വരിതരണട്ടം  കചയ്യകാനുള്ള

സട്ടംവരിധകാനകതകറരിചണ ബഹുമേകാനകപ്പെട തകദ്ദേശസസ്വയട്ടംഭരണ വകുപ്പുമേനരിയുട്ടം ഞകാനുട്ടം

കൂടെരി ആകലകാചരിചരിട്ടുണണ. ബഹുമേകാനകപ്പെട മേനരി ശസ്പീ. എ. സരി. കമേകായസ്പീന് ഇന്നകല ഒരു

വസ്പീഡരികയകാ കകകാണ്ഫറന്സരിട്ടംഗണ നടെതരി വകാടര് അകതകാറരിറ്റരിയുകടെ കസകാഴകളരില്നരിന്നണ

ശുദ്ധസ്പീകരരിച  കവള്ളട്ടം  പരമേകാവധരി  ജനങ്ങളരികലതരിക്കെകാനുള്ള  ശമേമുണകാകണകമേന്നണ

അഭര്യര്തരിചരിട്ടുണണ.   ജലവരിഭവ  വകുപ്പെണ  ഈ  കകാലഘടതരില്  കചകയ്യണ  എലകാ

കകാരര്യങ്ങളുട്ടം സൂക്ഷ്മതകയകാകടെ കൃതര്യമേകായ മുന്നറരിയരിപ്പെണ നല്കരി പ്രവര്തരിചരിട്ടുണണ. 

ശസ്പീ  .    വരി  .    ഡ രി  .    സതസ്പീശന്:  സര്,  അങ്ങയുകടെ ഡരിപ്പെകാര്ടണകമേനമേകായരി ബനകപ്പെട

ഡകാമുകളുകടെ  കകാരര്യട്ടം  പറഞരിടണ  ഡകാമുകള്  തുറനവരിടതുകകകാണല  ഈ
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ദുരന്തമുണകായകതന്ന  തരതരില്  അങ്ങണ  ഒരു  കണ്ക്ലൂഷനരികലയ്കക്കെതരി.    കമേജര്

ഡകാമുകള്  മുഴുവന്  ഇലകരിസരിറ്റരി  കബകാര്ഡരികന്റെ  കസ്പീഴരിലകാണണ.  ഇടുക്കെരിയുട്ടം  കക്കെരിയുട്ടം

ശബരരിഗരിരരിയുട്ടം  ഉള്കപ്പെകടെയുള്ള  കമേജര്  ഡകാമുകള്  തുറന.  അങ്ങണ     4  MCM

കവള്ളതരികന്റെ കകാരര്യമേകാണണ പറഞതണ. 14-ാം തസ്പീയതരി ഇടുക്കെരി ഡകാമേരില് നരിനമേകാത്രട്ടം

43 MCM കവള്ളമേകാണണ തുറനവരിടതണ. മൂന്നണ അടെരിയകാണണ കവള്ളതരികന്റെ ഉയര്ച. പരികറ്റ

ദേരിവസട്ടം  43  MCM-ല്  നരിന്നണ  390  MCM  കവള്ളമേകാണണ  തുറനവരിടതണ.  മൂന്നടെരി

ഉയര്ചയരില്നരിന്നണ  25  അടെരി  ഉയര്ചയരികലയകാണണ  കപകായതണ.  ഇകതലകാട്ടം  അങ്ങണ

ഒരുവശതണ മേറച്ചുവച്ചു.  അങ്ങയുകടെ ഡകാമുകകളലകാട്ടം കനരകത തുറനകവനട്ടം പരികന്ന

കവള്ളട്ടം  വന്നകപ്പെകാള്  കൂടരികയനട്ടം  പറഞ.  അന്നണ  അങ്ങണ  തുറനവരിടരിരുന്ന

കവള്ളതരികന്റെ  അളവട്ടം  ഇവരികടെ  പ്രളയമുണകായ  സമേയതണ  അങ്ങയുകടെ

ഡരിപ്പെകാര്ടണകമേന്റെരികന്റെ  ഡകാമുകളരില്നരിന്നണ  തുറനവരിട  കവള്ളതരികന്റെ  അളവട്ടം

സട്ടംബനരിച കഫകാ ചകാര്ടണ  പബരിഷണ കചയ്യകാന് തയ്യകാറുകണകാ?

ശസ്പീ  .    മേകാതത്യു ടെരി  .    കതകാമേസണ:  സര്,  കഫകാ ചകാര്ടണ ഗവണ്കമേന്റെരികന്റെ കകവശമുണണ.

അതണ കൃതര്യമേകായരി പരരികശകാധരിക്കെകാട്ടം. 

ശസ്പീ  .   വരി  .   ഡ രി  .   സതസ്പീശന്:  സര്, കചറുതുട്ടം വലുതുമേകായ ഡകാമുകള് തമ്മേരില് വലരിയ

വര്യതര്യകാസമുണണ. 
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ശസ്പീ  .   മേകാതത്യു ടെരി  .   കതകാമേസണ: സര്,  അതരില് വലരിയ വര്യതര്യകാസമുണണ.   15, 16, 17

തസ്പീയതരികളരില്  ഇറരികഗഷന്  ഡരിപ്പെകാര്ടണകമേന്റെരികന്റെ  ഡകാമുകളരികലയണ  ഒഴുകരികയതരിയ

കവള്ളട്ടം 696.785 MCM ആണണ. ആ ഡകാമുകളരില്നരിന്നണ പുറകതയവരിടതണ  700.373

MCM ആണണ. ഡകാമേരികലയണ വന്നതരികനക്കെകാള് അല്പ്പെട്ടം കൂടുതലകാണണ പുറകതയവരിടതണ.

കവള്ളട്ടം  പുറകതയണ   വരിടെകാതരിരരിക്കെകാന്  കഴരിയുകമേകാ?   ഡകാമുകള്

കപകാടരികപ്പെകാകണകമേന്നകാകണകാ  പറയുന്നതണ.  ഡകാമുകള്  കപകാടരിയകാല്  നകാടരിലുണകാകകാന്

കപകാകുന്ന  ആപതകള്  എത്ര  വലുതകാണണ.  ഈ  ആപതണ  ഒഴരിവകാക്കെകാന്  കവണരി

696.785  MCM  കവള്ളട്ടം  വന്നരിടെതണ  700.373  MCM  കവള്ളട്ടം  മേകാത്രട്ടം

പുറതവരിടുകയുണകായരി.  ഏതകാണണ  3.6  MCM കവള്ളട്ടം  മേകാത്രമേകാണണ

ഒഴുകരികയതരിയതരികനക്കെകാള് കൂടുതലകായരി  പുറതവരിടതണ.  നമ്മുകടെ  ഡകാമുകള് കഫഡണ

കണ്കടകാള് ഡകാമുകളല. അതണ ആദേര്യട്ടം  മേനസരിലകാക്കെണട്ടം. നമ്മുകടെ ഡ കാമുകള് കചറരിയ

ഡ കാമുകളകാണണ.  ഞകാന്  കനരകത  സൂചരിപ്പെരിചതുകപകാകല  നമ്മുകടെ  വകാര്ഷരിക  മേഴയുകടെ

കവറുട്ടം  രണണ  ശതമേകാനട്ടം  മേകാത്രമേകാണണ  ജലകസചന  വകുപ്പെരികന്റെ  ഡകാമുകളരില്

കശഖരരിക്കെകാന് കഴരിയുക. അങ്ങകന ഡകാമുകള് നരിറഞരിരുന്ന സമേയതണ വന്നതണ അല്പട്ടം

കൂടുതല്.  വളകര കൂടുതകലകാനമേല. കചറരികയകാരു ശതമേകാനട്ടം മേകാത്രട്ടം. 696 MCM-കന്റെ

കൂകടെ  നകാലണ  മേരിലസ്പീമേസ്പീറ്റര്  കൂടെരി  മേകാത്രകമേ  വരിടരിട്ടുള.  വളകര  സൂക്ഷ്മതകയകാടുകൂടെരിയകാണണ
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ജലവരിഭവ വകുപ്പെണ  ഇതണ  കകകകാരര്യട്ടം  കചയതണ.  ഇനരിയുള്ള സമേയതണ  എലകാവര്കട്ടം

ശുദ്ധമേകായ  കുടെരികവള്ളട്ടം   എതരിക്കെകാനുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങളരില്  കൂടകായ

പരരിശമേമുണകാകണട്ടം.  അതരിനണ  ജനപ്രതരിനരിധരികളുകടെയുട്ടം  തകദ്ദേശസസ്വയട്ടംഭരണ

സ്ഥകാപനങ്ങളുകടെയുട്ടം  സഹകായട്ടം  വലരിയകതകാതരിലുണകാകണട്ടം.  ബഹുമേകാനകപ്പെട

തകദ്ദേശസസ്വയട്ടംഭരണ  വകുപ്പുമേനരി  അതരിനുള്ള  നരിര്കദ്ദേശട്ടം  കകകാടുതരിട്ടുണണ.  അതണ

ഫലപ്രദേമേകാക്കെകാനുള്ള  നടെപടെരികളരില്  എലകാവരുട്ടം  പങ്കുകചരണകമേന്നണ  ഞകാന്

അഭര്യര്തരികന. 

റവനത്യുവട്ടം  ഭവനനരിര്മ്മേകാണവട്ടം  വകുപ്പുമേനരി  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്  ):  സര്,

കകാലവര്ഷകാരട്ടംഭതരിനുമുമ്പണ  കമേയണ  മേകാസട്ടം  16-ാം  തസ്പീയതരികയകാടുകൂടെരി

കകാലവര്ഷകക്കെടുതരികകള  കനരരിടുന്നതരിനകാവശര്യമേകായ  മുകന്നകാരുക്കെങ്ങള്  ഡരിസകാസര്

മേകാകനജ് കമേന്റെരികന്റെ  കനതൃതസ്വതരില്  ആരട്ടംഭരിചരിരുന്നതകാണണ.  കഴരിഞ  സഭകാ

സകമ്മേളനതരില് ഞകാന് ചൂണരിക്കെകാണരിചതുകപകാകല ജരിലകാ  കളക്ടര്മേകാര്ക്കെണ  ഏതകാണണ

നകാല്പ്പെതരിയകഞകാളട്ടം  നരിര്കദ്ദേശങ്ങളടെങ്ങരിയ  കുറരിപ്പുകള്  16.05.2018-കന്റെ  കയകാഗ

തസ്പീരുമേകാനമേനുസരരിചണ നല്കരിയരിരുന്നതകാണണ. ഇതവണ 29.05.2018-നണ കകാലവര്ഷട്ടം

ആരട്ടംഭരിചരിരുന.  കകാലവര്ഷട്ടം ആരട്ടംഭരിചണ  ഏതകാനുട്ടം ആഴ്ചകയകാളട്ടം നസ്പീണനരിന്നകപ്പെകാള്

പരിന്നസ്പീടെണ  മേഴയുകടെ ശക്തരി അല്പ്പെട്ടം കുറയുകയകാണണ കചയതണ.  09.07.2018  മുതല് മേഴ



Uncorrected/Not for Publication 
338

വസ്പീണട്ടം ശക്തമേകായരി തുടെര്ന. ജൂകല മേകാസട്ടം 16, 17 തസ്പീയതരികളരില് വലരിയ കതകാതരില്

മേഴയുണകാവകയുട്ടം  കുടനകാടെണ  ഉള്കപ്പെകടെയുള്ള  പ്രകദേശങ്ങള്  മുങ്ങരിക്കെരിടെകന്ന

സകാഹചരര്യമുണകാവകയുട്ടം  കചയ.  കകകാടയട്ടം,  അപ്പെര്  കുടനകാടെരികന്റെ  ഭകാഗമേകായ

പതനട്ടംതരിട  ജരിലയരികല   തരിരുവല  പ്രകദേശമുള്കപ്പെകടെയുള്ള  സ്ഥലങ്ങള്

മുങ്ങരികപ്പെകായതണ  അതരകമേകാരു  സകാഹചരര്യതരിലകാണണ.  അതരികനതടെര്ന്നണ  വരിവരിധ

സന്ദര്ഭങ്ങളരില്  നടെതരിയരിട്ടുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങകള  സട്ടംബനരിച്ചുള്ള  വസ്പീഡരികയകാ

കകകാണ്ഫറന്സരില്  മുഖര്യമേനരിയുട്ടം റവനത്യു വകുപ്പുമേനരിയുകമേലകാട്ടം പകങടുതകകകാണണ

കകാലവര്ഷതരികന്റെ ഭകാഗമേകായരി വരിവരിധ ജരിലകളരില് നടെകന്ന സട്ടംഭവങ്ങകളകറരിച്ചുള്ള

പരരികശകാധനകളുട്ടം  അഭരിപ്രകായങ്ങളുട്ടം  അപ്പെകപ്പെകാള്  ആരകായുന്നതരിനുകവണരി

പ്രകതര്യകമേകായരി  ശദ്ധരികകയുണകായരി.  ബഹുമേകാനര്യനകായ  മുഖര്യമേനരി

സകമ്മേളനകാരട്ടംഭതരില്   നടെതരിയരിട്ടുള്ള  പ്രകമേയതരികന്റെ  അവതരണതരില്

ചൂണരിക്കെകാണരിചതുകപകാകല ആഗസണ  മേകാസട്ടം  8-ാം  തസ്പീയതരി  മുതല്   ആരട്ടംഭരിച

ശക്തമേകായ  മേഴ  തുടെര്ചയകായരി  കപയണ  കകരളകത  ഏതകാണണ  കവള്ളതരില്

മുക്കെരിക്കെളയുകയകാണുണകായകതന്നണ  എലകാവര്കമേറരിയകാട്ടം. ആഗസണ  14,  15,  16,  17

തസ്പീയതരികളരിലകാണണ   കവള്ളകപ്പെകാക്കെട്ടം  രൂക്ഷേമേകായതുട്ടം  വലരിയകതകാതരില്  ശസ്വകാസട്ടം

മുടരിക്കെതക്കെവരിധതരില് ഇവരികടെ ഉയര്നവന്നതുകമേനള്ളതകാണണ നമ്മുകടെ അനുഭവട്ടം.
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അതരികനതടെര്ന്നണ നരിരവധരി ദുരന്തങ്ങളുണകായരി.  നമ്മേള് ഇകപ്പെകാള് ചര്ച കചയതരില്

ഏറ്റവട്ടം  പ്രധകാനകപ്പെട  കകാരര്യട്ടം  പ്രളയട്ടം  മേകാത്രമേകാണണ.   കൂടെകാകത  ഏതകാണണ  414

ഉരുള്കപകാടലുകള് നമ്മുകടെ സട്ടംസ്ഥകാനതണകായരി.  അതണ ഏറ്റവട്ടം കൂടുതല് നടെന്നതണ

ഇടുക്കെരി ജരിലയരിലകാണണ.  അതുകപകാകല വയനകാടെണ, മേലപ്പുറട്ടം, പകാലക്കെകാടെണ, കകകാഴരികക്കെകാടെണ,

കണ്ണൂര് എന്നസ്പീ ജരിലകളരിലുമുണകായരി.  എണതരില് വലരിയ വര്യതര്യകാസമുകണങരിലുട്ടം ഇസൗ

ജരിലകളരികലകാകക്കെ   ദുരന്തങ്ങളുണകായരി.   1800-ല്പ്പെരട്ടം  ഉരുള്കപകാടലലകാത

കചറരിയകതകാതരിലുള്ള  മേണരിടെരിചരില്  ഇടുക്കെരിയരില്  മേകാത്രമുണകായരി.   അങ്ങകന

ആയരിരക്കെണക്കെരിനണ  മേണരിടെരിചരിലരികന്റെയുട്ടം  ഉരുള്കപകാടലരികന്റെയുട്ടം  ഫലമേകായരിടകാണണ

നമ്മുകടെ  മേരണസട്ടംഖര്യയരില്  വലരികയകാരു  വരിഭകാഗമുണകായകതന്നണ  കണകകള്

പരരികശകാധരിചകാല്  കകാണകാന്  കഴരിയുട്ടം.    പ്രളയതരികന്റെ  ഭകാഗമേകായരി   കവള്ളട്ടം

വന്നതുമൂലമേകാണണ  483  ആളുകള് മേരരിചകതന്നണ  പറയുന്ന കണക്കെണ ശരരിയല.    അതണ

29.05.2018  മുതല് ഇകന്നകാളമുള്ള കണക്കെകാണണ.  ആഗസണ  8-നണ കശഷട്ടം നടെന്നരിട്ടുള്ള

മേരണങ്ങളുകടെ കണക്കെണ കനകാക്കെരിയകാല്  331  കപരരില്   14 കപകര കകാണകാതകായരിട്ടുണണ.

29.05.2018  മുതല്  പരരികശകാധരിചകാല്  കവള്ളതരില്  മുങ്ങരി  മേരരിചവര്  ആകക  190

എണമേകാണണ.  അതുകപകാകല ലകാന്റെണകകസഡരികന്റെ ഭകാഗമേകായരി 151 കപരകാണണ മേരരിചതണ. ഇസൗ

കകാലയളവരില്  മേറ്റണ  വരിഭകാഗതരില്  മേരരിചരിട്ടുള്ളവര്  142  എണമേകാണണ.   ഇകതലകാട്ടം
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കചര്ന്നകാണണ  483  മേരണങ്ങള്  എനപറയുന്നതണ.  ഏതണ  മേരണവട്ടം  ദു:ഖകരമേകാണണ;

എങ്ങകന മേരരിചതകായരിരുന്നകാലുട്ടം ഇസൗ കകാലയളവരിലുണകായ  മേരണകത നരിസകാരമേകായരി

പറയകാന് കവണരിയല, യഥകാര്തതരില് കവള്ളതരില് മുങ്ങരി മേരരിചവരുകടെ എണട്ടം 190

എണമേകാകണന്നണ  വര്യക്തമേകാകന്നതരിനുകവണരിയകാണണ  ഞകാന്  ഇതണ  പറഞതണ.   412-

ലധരികട്ടം  ഉരുള്കപകാടലുണകായതണ  വലരിയകതകാതരില്  ആള്നകാശവട്ടം  സമ്പതരികന്റെ

നഷ്ടവട്ടം കൃഷരിനകാശവട്ടം സര്വ്വസസ്വവട്ടം നഷ്ടകപ്പെടുന്ന ഒരു സകാഹചരര്യമുണകാക്കെരിയരിട്ടുണണ.  

ഇവരികടെ ബഹുമേകാനര്യനകായ പ്രതരിപക്ഷേകനതകാവട്ടം ശസ്പീ. കഹബരി ഇസൗഡനുട്ടം ശസ്പീ.

പരി.  കക.  ബഷസ്പീറുട്ടം  ഉള്കപ്പെകടെയുളള  അപൂര്വ്വട്ടം  ആളുകള്   ഏകതകാ  വരിഷയതരില്

കവണതുകപകാകല ശദ്ധയുണകായരില എന്നണ ചൂണരിക്കെകാണരിച്ചു.   അതലകാകത മേറ്റകാരുട്ടം ഇസൗ

കകാരര്യങ്ങകളകറരിചണ  പറഞരിടരില.   റവനത്യു  വകുപ്പെരികന  സട്ടംബനരിചരിടെകതകാളട്ടം

ഇതരികന്റെ ഏകകകാപനവട്ടം അതരികന്റെ പ്രവര്തനവട്ടം നടെതന്നതരില് 16.05.2018 കതകാടണ

ഇകങ്ങകാട്ടുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങളരില്  വരിവരിധ  സന്ദര്ഭങ്ങളരിലകായരി  നടെതരിയരിട്ടുള്ള

ജരിലകാതലതരിലുള്ള  ഒരുക്കെങ്ങള്,  ജരിലകാതലതരില്  കളക്ടര്മേകാരുകടെ  കനതൃതസ്വതരില്

നടെതരിയരിട്ടുള്ള  കകാലവര്ഷകക്കെടുതരി  കനരരിടുന്നതരിനുകവണരിയുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങള്,

ആഗസണ   8-നണ  കശഷമുള്ള  സട്ടംഭവങ്ങള്  രൂക്ഷേമേകായകപ്പെകാള്  ആഗസണ  9-ാം

തസ്പീയതരികയകാടുകൂടെരി കസകകടറരിയറ്റരില് അഡസ്പീഷണല് ചസ്പീഫണ കസകടറരി  (റവനത്യു)യുകടെ
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കനതൃതസ്വതരില് ആരട്ടംഭരിചരിട്ടുള്ള കണ്കടകാള് റട്ടം, അതരികന്റെ കനതൃതസ്വതരില് നടെന്നരിട്ടുള്ള

മേറ്റണ  കകാരര്യങ്ങള്  എന്നരിവകയലകാട്ടം  പരരികശകാധരിചകാല്    ഡരിപ്പെകാര്ട്ടുകമേന്റെണ   ഇസൗ

പ്രവര്തനതരില്   എകന്തലകാട്ടം  തരതരിലുള്ള  കഴരിവകള്  പ്രകയകാഗരിചരിട്ടുകണന്നണ

കകാണകാന് കഴരിയുട്ടം.  ഒരു കകാരര്യട്ടം ഉറപ്പെകാണണ.  ഇവരികടെ നടെന്ന കകാരര്യങ്ങകളലകാട്ടം ഏകതകാ

ശക്തരികളുകടെ  കകയ്യകാല്  നടെനകവന്ന  രസ്പീതരിയരില്,  ജനങ്ങളുകടെ  വലരിയകതകാതരിലുള്ള

സഹകരണമുണകായരിട്ടുണണ.   ഭരണ-പ്രതരിപക്ഷേ വര്യതര്യകാസമേരിലകാകത ഇസൗ സന്ദര്ഭതരില്

ജസ്പീവന്രക്ഷേകാ  പ്രവര്തനതരിനുള്ള  സഹകരണമുണകായരിട്ടുണണ,   റരിലസ്പീഫണ

പ്രവര്തനങ്ങകള  സഹകായരിചരിട്ടുണണ,   വരിവരിധ  സന്നദ്ധ  സട്ടംഘടെനകളുകടെ

പ്രവര്തനമുണണ.   ഇതരികനലകാമേപ്പുറതണ  കനരകത  പറഞതുകപകാകല  നമ്മുകടെ

കസനരിക വരിഭകാഗങ്ങളുകടെ, സട്ടംസ്ഥകാനതളള കസനകാ വരിഭകാഗങ്ങളുകടെ, കപകാലസ്പീസരികന്റെ,

ഫയര്കഫകാഴണ ഉള്കപ്പെകടെയുള്ളതരികന്റെ, എലകാട്ടം പറയുകമ്പകാഴുട്ടം റവനത്യു ഡരിപ്പെകാര്ട്ടുകമേന്റെരികല

18,000-ഓളട്ടം വരുന്ന ജസ്പീവനക്കെകാരുട്ടം തരിരുവനന്തപുരട്ടം കസകകടറരിയറ്റണ മുതല് വരികലജണ

ഓഫസ്പീസരികല  വരികലജണ  അസരിസനമേകാരുട്ടം  വരികലജണ  മേകാനുട്ടം  ഉള്പ്പെകടെയുള്ളവരുകടെ

പ്രവര്തനവട്ടം  ഉകണനളള  യകാഥകാര്തര്യട്ടം  മേറക്കെകാതരിരരിക്കെണട്ടം.  ഇകതലകാട്ടം

എലകാവരുകടെയുട്ടം  സഹകരണകതകാകടെ  നടെതനകവന്നണ  പറയുകമ്പകാഴുട്ടം  അതരിനണ

കനതൃതസ്വപരമേകായരി  ചുമേതല  വഹരിക്കെകാന്  കകരളതരില്  ഇസൗ  കകാലയളവരിലുണകായതണ
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ബഹുമേകാനകപ്പെട  മുഖര്യമേനരിയകാകണന്നതണ  അടെരിവരയരിടണ  പറകഞ  മേതരിയകാകൂ.  റവനത്യു

വകുപ്പെരിനകല അതരികന്റെ ചുമേതലകയന്നണ പലരുട്ടം   കചകാദേരികകയകാണണ.  ഇസൗ ഇരരികന്ന

നമ്മേകളലകാട്ടം  ജനരികന്നതരിനണ  മുമ്പണ  1924-ലകാണണ  കകരളതരില്

കവള്ളകപ്പെകാക്കെമുണകായതണ.   നമുക്കെണ  അനുഭവമേരില;  വകായരിച്ചുള്ള  അറരിവമേകാത്രട്ടം

വച്ചുകകകാണകാണണ  എലകാവരുട്ടം  പറയുന്നതണ.   ഇസൗ  സഭയരിലരിരരികന്ന  ആളുകള്ക്കെണ

ആര്കട്ടം ഇനരി  ഇതരകമേകാരു ദുരന്തകത കനരരികടെണരി  വരരികയരിലകാകയനട്ടം ഞകാന്

കരുതുകയകാണണ.   അത്ര  അതസ്പീവ  ഗസൗരവതരമേകായ  ഇസൗ  മേഹകാദുരന്തകത  ഇസൗ

പ്രളയകത  അകലങരില്  ഇസൗ  നകാടെരികനയകാകക  വരിറങ്ങലരിപ്പെരിചണ  നരിര്തരിയ

ദേരിവസങ്ങളരില്   (ഏതകാണണ  ആഗസണ   16-ാം  തസ്പീയതരി  മുതല്  25-ാം  തസ്പീയതരി

തരിരുകവകാണ  നകാളുവകരയുള്ള  ദേരിവസങ്ങളരില്)   നടെന്നരിട്ടുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങള്

പരരികശകാധരിചകാല്  കകാണകാട്ടം.   ഇതരികനകയലകാട്ടം  കൂടരികയകാജരിപ്പെരിച്ചുകകകാണള്ള

പ്രവര്തനട്ടം റവനത്യു ഡരിപ്പെകാര്ട്ടുകമേന്റെരിനണ  മേകാത്രട്ടം സകാധര്യമേകാകുന്ന കകാരര്യമേല; ഞങ്ങളകാരുട്ടം

അങ്ങകന അവകകാശകപ്പെടുന്നരില. കകരളതരികല ഏകകകാപനകമേന്നണ പറയുന്നതണ നമ്മേള്

ഒരരിക്കെലുട്ടം  കണരിടരിലകാതതകാണണ.   ഇസൗ  ഗവണ്കമേന്റെരികല  മുഴുവന്

കഎ.എ.എസണ./കഎ.പരി.എസണ.  ഉകദേര്യകാഗസ്ഥനകാരുള്കപ്പെകടെ  ഏതണ  വകുപ്പെരികന്റെ

ഉകദേര്യകാഗസ്ഥകനന്നണ കനകാക്കെകാകത കകരളതരികല മുഴുവന് ജസ്പീവനക്കെകാകരയുട്ടം രകാവരികലയുട്ടം
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കവകുകന്നരവട്ടം  ഒന്നരിചണ  അവകലകാകന  കയകാഗങ്ങളരില്  പകങടുപ്പെരിച്ചുകകകാണണ  ഓകരകാ

പ്രശ്നങ്ങകളകറരിച്ചുട്ടം  പരരികശകാധരിച്ചുകകകാണണ  തസ്പീരുമേകാനകമേടുതണ,  ഏകതതണ  ഇടെങ്ങളരില്

ഏതണ  സട്ടംഭവട്ടം  നടെകനകവന്നണ  മേനസരിലകാക്കെരി  തല്സമേയട്ടം  ഇടെകപട്ടുകകകാണണ

കനതൃതസ്വപരമേകായ ചുമേതല വഹരിച ബഹുമേകാനര്യനകായ കകരളതരികന്റെ മുഖര്യമേനരികട്ടം ഇസൗ

സര്ക്കെകാരരിനുട്ടം  കരിടരിയ  അട്ടംഗസ്പീകകാരതരിനുള്ള  അസഹരിഷ്ണുതയുകടെയുട്ടം

പ്രതരികഷധതരികന്റെയുകമേകാകക്കെ  ഭകാഗമേകായരിടകാണണ  ഇതരട്ടം  പ്രചരണങ്ങള്  ഇകപ്പെകാള്

നടെകന്നകതനള്ളതണ  ഉറപ്പെകാണണ.  അതലകാകത  ഒരു  കചകാദേര്യതരികന്റെയുട്ടം  ആവശര്യട്ടം

ഇകപ്പെകാഴരില. (.........ബഹളട്ടം...........) ഒരു കചകാദേര്യവട്ടം ഇകപ്പെകാള് പ്രസക്തമേല.  ആര്കട്ടം

സഹരിക്കെകാന് കഴരിയകാതവരിധട്ടം ഇതരില് മേകറ്റകാരു പ്രശ്നവമേരില.  ഇസൗ കകാരര്യങ്ങകളകാകക്കെ

ഭട്ടംഗരിയകായരി നടെകകമ്പകാള് ആ  പ്രവര്തനതരില് പങകാളരികളകായവര് തകന്ന ഇതരട്ടം

പ്രവര്തനങ്ങള്  പൂര്തസ്പീകരരിച  സമേയതണ  അതരികനകറരിചണ  ആകക്ഷേപകരമേകായ

രസ്പീതരിയരില്  പറയുന്നതണ  ഏറ്റവട്ടം  കമേകാശമേകായ  കകാരര്യമേകാകണന്നകാണണ  എനരിക്കെണ

ചൂണരിക്കെകാണരിക്കെകാനുള്ളതണ.   ബഹുമേകാനകപ്പെട  പ്രതരിപക്ഷേകനതകാവണ  ഇവരികടെ

ചൂണരിക്കെകാണരിച ഒരു കകാരര്യമുണണ.  അകദ്ദേഹട്ടം  റവനത്യു വകുപ്പുമേനരി പറഞ കകാരര്യങ്ങള്

വരിശസ്വസരികന്നരിലകാകയന്നണ  പറഞ.    ആരണ  വരിശസ്വസരികന  വരിശസ്വസരികന്നരില

എനള്ളതല ഇസൗ നകാടെണ വരിശസ്വസരികനകവനള്ളതണ  ഞങ്ങള്ക്കെണ ഉറപ്പെകാണണ.  
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ഇവരികടെ സസൗജനര്യ കറഷന് കകകാടുകന്നരില എനപറഞ.  സസൗജനര്യ കറഷന്

കകകാടുകകമേന്നണ  റവനത്യു  വകുപ്പുമേനരി പറഞരിടണ  ആര്കട്ടം കകകാടുകന്നരില എന്നകാണണ

പ്രതരിപക്ഷേകനതകാവണ  പറഞതണ.   എവരികടെ  നരിന്നകാണണ  ബഹുമേകാനര്യനകായ

പ്രതരിപക്ഷേകനതകാവരിനണ  ഇസൗ വരിവരമുണകായകതന്നണ അറരിയരില.  ആരകാണണ ആ വരിവരട്ടം

കകകാടുതകതന്നറരിയരില.  2,70,397  കുടുട്ടംബങ്ങള്  ഇകപ്പെകാള്   സസൗജനര്യ  കറഷന്

വകാങ്ങരിയരിരരികകയകാണണ.   അതരിനുപുറകമേ  5  കരികലകാഗ്രകാട്ടം  അരരി  വസ്പീതട്ടം  വസ്പീണട്ടം

വകാങ്ങുകയകാണണ.  കറഷന്  വരിതരണട്ടം  ആഗസണ  മേകാസതരില്  76 ശതമേകാനട്ടം

നടെന്നരിരരികകയകാണണ.  അതുകപകാകല  92  ശതമേകാനട്ടം  പ്രകയകാറരിറ്റരിയുള്ള  എ.എ.കവ.

കുടുട്ടംബങ്ങളുട്ടം കറഷന് വകാങ്ങരിക്കെഴരിഞ.  അതരികലകാരു കകാരര്യട്ടം കൂടെരി ആകലകാചരിക്കെണട്ടം.

കര്യകാമ്പുകളരിലുണകായരിരുന്ന,  വസ്പീടുകളരില്  തരിരരികചതകാകത  നരില്കന്ന  ആളുകള്

ചരിലകപ്പെകാള്  കറഷന്  വകാങ്ങരിയരിട്ടുണകാവരില.  അതരികന്റെ  കപരരില്  ആര്കട്ടം  കറഷന്

കകകാടുകന്നരികലനട്ടം റവനത്യു വകുപ്പുമേനരി പറഞരിട്ടുള്ള കകാരര്യട്ടം നടെപ്പെരിലകായരിടരികലനട്ടം

വരിശസ്വസരികന്നരിലകാകയനട്ടം  പറയുന്നതണ  പ്രതരിപക്ഷേകനതകാവരികനകപ്പെകാകല  വളകര

ഉതരവകാദേകപ്പെട  ഒരകാള്  കകാണരികന്ന  വരിലകുറഞ  അടെവണ  മേകാത്രമേകാകയ  കകാണകാന്

കഴരിയൂ.  സസൗജനര്യ  കറഷന്  വരിതരണട്ടം  ഇകപ്പെകാഴുട്ടം  നടെനകകകാണരിരരികകയകാണണ.

ഇകപ്പെകാഴുട്ടം  വസ്പീടരികലതകാത  ആളുകള്  തരിരരിചണ  വസ്പീടരികലതകമ്പകാള്  തസ്പീര്ചയകായുട്ടം
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അവര്കട്ടം നരിശയരിചരിട്ടുള്ള  കറഷന് ലഭര്യമേകാകകമേനള്ളതരില് സട്ടംശയമേരില.  മേകറ്റകാരു

പ്രധകാനകപ്പെട  കകാരര്യട്ടം  ബഹുമേകാനകപ്പെട  എട്ടം.എല്.എ.മേകാര്  ഏകതലകാട്ടം

പ്രകദേശങ്ങകളയകാണണ  പ്രളയബകാധരിത/ദുരന്തബകാധരിത  കമേഖലകളകായരി

ഉള്കപ്പെടുതരിയരിട്ടുളളകതന്നണ അകനസ്വഷരികകയുണകായരി.  സഭയുകടെയുട്ടം അട്ടംഗങ്ങളുകടെയുട്ടം

ശദ്ധയരില്കപ്പെടുതന്നതരിനുകവണരി  ഒരു  കകാരര്യട്ടം  ഞകാന്  പറയുകയകാണണ.  നമ്മുകടെ

സട്ടംസ്ഥകാനതണ  ഏഴണ  ജരിലകള്  (ആലപ്പുഴ,  കകകാടയട്ടം,  പതനട്ടംതരിട,  എറണകാകുളട്ടം,

തൃശ്ശൂര്, വയനകാടെണ, ഇടുക്കെരി) പൂര്ണമേകായുട്ടം പ്രളയബകാധരിത/ദുരന്തബകാധരിത കമേഖലകളകായരി

പ്രഖര്യകാപരിക്കെകാന് തസ്പീരുമേകാനരിചരിരരികകയകാണണ.  ഞകാന് കനരകത സൂചരിപ്പെരിചതുകപകാകല

എലകാട്ടം  പ്രളയബകാധരിത  പ്രകദേശങ്ങളല  മേറ  ദുരന്തങ്ങള്  ഉള്കപ്പെകടെയുള്ള

പ്രകദേശങ്ങകളയകാണണ ഉള്കപ്പെടുതരിയരിരരികന്നതണ.  മേറ ജരിലകളുകടെ കണക്കെരില്, കകകാലട്ടം

ജരിലയരില്  ഏതകാണണ  37  വരികലജുകളകാണണ കരുനകാഗപ്പെളളരി,  കകകാലട്ടം,  കകകാടകാരക്കെര,

കുന്നത്തൂര്,  പതനകാപുരട്ടം,  പുനലൂര്  തുടെങ്ങരിയ  തകാലൂകകളരില്  ഉള്കപ്പെടരിട്ടുളളതണ.

മേലപ്പുറട്ടം  ജരിലയരില്  53  വരികലജുകളുട്ടം   പകാലക്കെകാടെണ  ജരിലയരില്  57   വരികലജുകളുട്ടം

ദുരന്തബകാധരിത  പ്രകദേശങ്ങളകായരി  പ്രഖര്യകാപരിചരിട്ടുണണ.   കണ്ണൂര്  ജരിലയരില്  ഇരരിടരി

ഉള്കപ്പെകടെ......(ബഹളട്ടം).... 

ശസ്പീ  .   വരി  .   ഡരി  .   സതസ്പീശന്:  സര്, ഇതണ എന്തണ മേരര്യകാദേയകാണണ?
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ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്:  സര്,  മേരര്യകാദേയുകടെ കകാരര്യകമേകാനട്ടം ആരുട്ടം പറകയണ.

പരസരട്ടം  ബഹുമേകാനതരിലുളളതകാണണ  മേരര്യകാദേ.  പരസരട്ടം  മേരര്യകാദേയുണകായകാല്

ബഹുമേകാനമുണകാകുട്ടം. 

മേരി  .    സസ്പീക്കെര്  :  പ്ലസ്പീസണ.......  പ്ലസ്പീസണ.......  ശസ്പീ.  വരി.  ടെരി.  ബല്റകാട്ടം ….  ഇരരിക്കൂ....

അകദ്ദേഹട്ടം വഴങ്ങുന്നരികലങരില് നരിര്ബനരിക്കെകാന് പറകമേകാ?

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്:  സര്,  പരസരട്ടം ബഹുമേകാനകതകാടുകൂടെരി  പറയുകമ്പകാള്

എലകാവരുട്ടം  മേരര്യകാദേകയകാടുകൂടെരിയകാണണ  പറയുക.  സഭയകതണ  മേരര്യകാദേകകട

കപരുമേകാറ്റതരിനണ  ആകരങരിലുട്ടം  തയ്യകാറകാകുകമേന്നണ  എനരിക്കെണ  കതകാനന്നരില.  അങ്ങകന

ഉണകായകാല്  അതണ  അട്ടംഗസ്പീകരരിക്കെകാന്  കഴരിയരില.    ഇക്കെകാരര്യതരില്   നമ്മേള്

അനുവദേരിചരിട്ടുളള തുകകയ സട്ടംബനരിചണ പറയുകയുണകായരി. ......(ബഹളട്ടം).... 3800/-

രൂപ  ....  (ബഹളട്ടം).....  ഇതണ  കഴരിഞതരിനുകശഷട്ടം നരിങ്ങളുകടെ  കചകാദേര്യങ്ങള് ഞകാന്

കകള്ക്കെകാട്ടം. 

മേരി  .    സസ്പീക്കെര്:   ദേസ്പീര്ഘ  ദേസ്പീര്ഘമേകായ  പ്രസട്ടംഗങ്ങള്  നടെന്നരികല?   എലകാ

കചകാദേര്യങ്ങളുട്ടം ഉന്നയരിക്കെകപ്പെട്ടു. 

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്:  സര്,  കകരളതരില് ഏതകാണണ  634.91  കകകാടെരി  രൂപ

S.D.R.F-ല് നരിന്നണ അനുവദേരിചരിട്ടുണണ.  എലകാ ജരിലകളരിലുട്ടം ആവശര്യമേകായ വരിധതരില്
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ഇതണ നല്കകാനുളള  സട്ടംവരിധകാനങ്ങള്  കചയരിട്ടുണണ.   അതുകപകാകല  C.M.D.R.F-ല്

നരിനള്കപ്പെകടെ  അനുവദേരിചരിട്ടുളള  തുക  ലഭര്യമേകായരിടരികലന  പറയുന്നതരിനണ  കകാരണട്ടം

കഴരിഞ  22-ാം തസ്പീയതരി മുതലുളള ദേരിവസങ്ങളരികല  (ബകസ്പീദേണ,  ഒകാണട്ടം)  ബകാങ്കുകളുകടെ

അവധരി  കൂടെരി  അതരികനകാരു  കകാരണമേകായരിരുന  എന്നതണ  ഒരു   വസ്തുതയകാണണ.

അതുകകകാണണ  അനുവദേരിച  തുക  പൂര്ണമേകായുട്ടം  വരിതരണട്ടം  കചയ്യകാന്  സകാധരിക്കെകാത

സകാഹചരര്യമുണകായരിട്ടുണണ.   അതണ  പൂര്ണമേകായരി  വരിതരണട്ടം  കചയ്യുന്നതരിനുള്ള

നടെപടെരികള്  കൂടെരി  സസ്വസ്പീകരരികന്നതകാണണ.   ബഹുമേകാനകപ്പെട  കകഹബരി  ഇസൗഡന്,

ശസ്പീ.  പരി.  കക.  ബഷസ്പീര്  എന്നരിവകരകാകക്കെ  പറഞ  സ്ഥലങ്ങള്  ദുരന്ത  ബകാധരിത

പ്രകദേശങ്ങളകായരി  ഉള്കപ്പെടരിട്ടുകണന്നണ  ഞകാന്  ഇന്നകല  തകന്ന  ബഹുമേകാനകപ്പെട

എട്ടം.എല്.എ.മേകാകര  അറരിയരിചരിട്ടുണണ.  29-ാം  തസ്പീയതരിയകാണണ  പുതരിയ  വരികലജുകള്

ഉള്കപ്പെടുതരികക്കെകാണളള  ഉതരവണ  പുറകപ്പെടുവരിചരിട്ടുള്ളകതന്ന  കകാരര്യട്ടം  കൂടെരി  ഇസൗ

അവസരതരില് സൂചരിപ്പെരികകയകാണണ. 

ശസ്പീ  .    വരി  .    ടെരി  .    ബല്റകാട്ടം  : സര്,  പകാലക്കെകാടെണ  ജരിലയരികല പുതരിയ വരികലജുകളുകടെ

കകാരര്യട്ടം  അങ്ങണ പറഞ.   ആദേര്യ  ഘടതരില് ഉള്കപ്പെടരിട്ടുളള  വരികലജുകളുകടെ ലരിസണ

ഞങ്ങള്  കണതകാണണ.  രണകാമേകത  പുതരിയ  ലരിസരികനകറരിചണ  അറരിയരില.   എകന്റെ

നരികയകാജകമേണ്ഡലമേകായ  തൃതകാല  ഭകാരതപ്പുഴ,  തൂതപ്പുഴ  എന്നസ്പീ  പുഴകളുകടെ



Uncorrected/Not for Publication 
348

കരയരിലുളളതകാണണ.   ഏഴണ  വരികലജുകളരില്  വലരിയ  രസ്പീതരിയരില്  ദുരന്തട്ടം  ബകാധരിച്ചു.

ഏറ്റവട്ടം കൂടുതലകായരി ദുരന്തട്ടം ബകാധരിച ആനക്കെര അടെക്കെമുളള വരികലജുകള് പുതുക്കെരിയ

ലരിസരിലുട്ടം  ഇകലനളളതകാണണ  എകന്റെ  പരരിമേരിതമേകായ  അറരിവണ.   പടകാമ്പരി

നരികയകാജകമേണ്ഡലതരിലുട്ടം അതുകപകാകല സമേകാനമേകായ നരിരവധരി വരികലജുകള് പുതരിയ

ലരിസരില് ഉള്കപ്പെടരിട്ടുളളതകായരി  കകാണുന്നരില.  അതുകൂടെരി   ഉള്കപ്പെടുതരിയകാല് മേകാത്രകമേ

അര്ഹതകപ്പെട നരിരവധരി  ആളുകള്ക്കെണ  ആനുകൂലര്യട്ടം  കരിട്ടുകയുളള  എന്ന കകാരര്യട്ടം  കൂടെരി

ബഹുമേകാനകപ്പെട മേനരിയുകടെ ശദ്ധയരില് കകകാണവരരികയകാണണ.

ശസ്പീ  .   ഇ  .   ചന്ദ്രകശഖരന്: സര്, ബഹുമേകാനകപ്പെട എട്ടം.എല്.എ. പറഞ ആനക്കെര

ഇതരില് ഉള്കപ്പെടരിട്ടുണണ.   ഏകതങരിലുട്ടം പ്രളയബകാധരിത പ്രകദേശങ്ങള്/  ദുരന്തബകാധരിത

കമേഖല ഉള്കപ്പെടെകാതരിരുന്നരിട്ടുകണങരില് അതണ ശദ്ധയരില്കപ്പെടുതരി ജരിലകാ കളക്ടകററ്റരില്

നരിനള്ള  റരികപ്പെകാര്ട്ടുകള്  വരുന്ന  മുറയണ  അതുകൂടെരി  ഉള്കപ്പെടുതന്നതരിനകാവശര്യമേകായ

നടെപടെരി സസ്വസ്പീകരരികന്നതകാണണ.

ശസ്പീ  .   കക  .   സരി  .   കജകാസഫണ: സര്, ഭരണപക്ഷേവട്ടം പ്രതരിപക്ഷേവട്ടം അറരികയകണകാരു

കകാരര്യമുണണ.   രണണ  ദേരിവസതരിലധരികട്ടം  കവള്ളട്ടം  കകടരി  നരില്കക,  മേണരിടെരിചരില്

തുടെങ്ങരിയ  കകാരണങ്ങളകാല്  വസ്പീടെണ  വകാസകയകാഗര്യമേലകാതകായവര്ക്കെണ  മേകാത്രകമേ

പ്രളയകക്കെടുതരികള്ള സഹകായട്ടം കകകാടുക്കെകാന് കഴരിയുകയുളകവന്നകാണണ അങ്ങണ വകായരിച
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16-08-2018-കല സര്ക്കെകാര് ഉതരവരില് പറയുന്നതണ.  പ്രളയകക്കെടുതരിമൂലട്ടം വസ്പീടെണ വരിടണ

മേകാറരി  തകാമേസരികക്കെണരിവന്ന  എലകാവര്കട്ടം   (കര്യകാമ്പരില്  കപകായകാലുട്ടം  ഇകലങരിലുട്ടം)

സഹകായട്ടം  കകകാടുക്കെണകമേന്നകാണണ  സഭയുകടെ  ആവശര്യട്ടം.   രണണ  ദേരിവസതരിലധരികട്ടം

കവള്ളട്ടം കകടരി  നരില്കുന്ന വസ്പീടുകള്ക്കെണ  മേകാത്രകമേ സഹകായട്ടം  നല്കുകയുളകവന്നകാണണ

ഉതരവരില്  പറയുന്നതണ.   അതണ  ശരരിയല.   സഭയുകടെ  കപകാതുവരികകാരമേകാണരിതണ.

പ്രളയകക്കെടുതരിമൂലട്ടം  ആര്കക്കെകാകക്കെ  വസ്പീടെണ  മേകാറരി  തകാമേസരികക്കെണരി  വകന്നകാ

അവര്കക്കെകാകക്കെ സഹകായട്ടം കകകാടുക്കെകാന് തയ്യകാറകാകണട്ടം. 

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്:  സര്,  കകാലവര്ഷകക്കെടുതരിയുകടെ  ഭകാഗമേകായരി   കവള്ളട്ടം

കയറുകകയകാ  അതകലങരില്  ഉരുള്കപകാടലുണകാകുകകയകാ  കചയണ  വസ്പീടുകളരില്

തകാമേസരിക്കെകാന് കഴരിയകാകത രണണ  ദേരിവസകമേങരിലുട്ടം  മേകാറരി  നരില്കക്കെണരി വന്നവരകാണണ

പലയരിടെങ്ങളരികലയുട്ടം  കര്യകാമ്പുകളരിലുള്ളകതന്ന  അര്തതരിലകാണണ  അക്കെകാരര്യട്ടം

സൂചരിപ്പെരിചരിട്ടുള്ളതണ.   മേകറ്റകാരു  കകാരര്യട്ടം,  അവരികടെ  നരിനട്ടം  മേകാറരി  തകാമേസരിചതുമേകായരി

ബനകപ്പെട  റവനത്യു  ഡരിപ്പെകാര്ട്ടുകമേന്റെരികന്റെ  റരികപ്പെകാര്ടരികന്റെ  അടെരിസ്ഥകാനതരിലകാണണ

ഇക്കെകാരര്യങ്ങള് തസ്പീരുമേകാനരിചരിട്ടുള്ളതണ.

ശസ്പീ  .   വരി  .   ഡരി  .   സതസ്പീശന്:  സര്, അകപക്ഷേ വകാങ്ങരികന്നരില.

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്:സര്,  അകപക്ഷേ  വകാകങ്ങണ  കകാരര്യമേരില.   ഇതരട്ടം
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ആളുകള്  ദുരന്തബകാധരിത  കമേഖലയരില്കപ്പെടവരകാകണന്ന  റവനത്യു  ഡരിപ്പെകാര്ട്ടുകമേന്റെരികന്റെ

റരികപ്പെകാര്ടരികന്റെ അടെരിസ്ഥകാനതരിലകാണണ ഇതരില് തസ്പീരുമേകാനകമേടുകന്നതണ. 

ശസ്പീ  .    രകമേശണ  കചന്നരിതല:  സര്,  കര്യകാമ്പരില്  കപകാകകാകത  ബന്ധുക്കെളുകടെയുട്ടം

സുഹ ഹൃതക്കെളുകടെയുട്ടം  വസ്പീടുകളരില്  തകാമേസരികന്നവര്ക്കെണ  ആനുകൂലര്യട്ടം  നല്കുകമേന്നണ

കനരകത  മുഖര്യമേനരി  പറഞതകാണണ.  മേകാറരി  തകാമേസരിച  എലകാവര്കട്ടം  സഹകായട്ടം

നല്കുകമേന്നകാണണ ബഹുമേകാനകപ്പെട മുഖര്യമേനരി പറഞതണ.  പരികന്ന എന്തരിനകാണണ ഈ

ഓര് ഡര് പുറകപ്പെടുവരിചതണ?

ശസ്പീ  .    വരി  .    ഡരി  .    സതസ്പീശന്:  സര്,  കപകായരിന്റെണ  ഓഫണ  ഓര്ഡര്.  ബഹുമേകാനകപ്പെട

മേനരിയുകടെ പ്രസ്തകാവനയരില്  2,79,000  കപര്ക്കെണ സസൗജനര്യ കറഷന് കകകാടുതകവന്നണ

പറഞ.   ഞങ്ങളുകടെകയകാകക്കെ  തകാലൂക്കെണ  മുഴുവന്  പ്രളയബകാധരിത  പ്രകദേശങ്ങളകാണണ.

പ്രളയബകാധരിത പ്രകദേശങ്ങളരികല 70 ശതമേകാനട്ടം കറഷന് കടെകളുട്ടം പ്രവര്തരികന്നരില.

കകാരണട്ടം  കവള്ളട്ടം  കയറരി  നശരിച്ചുകപകായരി.   ആ  കറഷന്  കടെകള്കപകരമുകള്ളകാരു

കമേക്കെകാനരിസട്ടം  സരിവരില്  സകപ്ലസണ  ഡരിപ്പെകാര്ട്ടുകമേന്റെണ   ഉണകാക്കെരിയരിടരില.  അതകായതണ

പ്രളയ ബകാധരിത പ്രകദേശങ്ങളരികല  70  ശതമേകാനട്ടം കറഷന് കടെകളരിലൂകടെയുട്ടം സസൗജനര്യ

കറഷന്  വരിതരണട്ടം   നടെകന്നരില.   എവരികടെയകാണണ  2,79,000  കപര്ക്കെണ  സസൗജനര്യ

കറഷന്  കകകാടുതകവന്നണ  പറയുന്നതണ?   അതണ  വസ്തുതകള്ക്കെണ  നരിരകന്നതകാകണകാ?
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വസ്തുതകാപരമേകായ  കതറ്റണ  കമേപ്രശ്നട്ടം  ഉന്നയരിചണ  ഞകാ ന്  അങ്ങയുകടെ

ശദ്ധയരില്കപ്പെടുതന.+

മേരി  .   സസ്പീക്കെര്: വസ്തുതകാ വരിരുദ്ധമേകാകയകാരു കകാരര്യട്ടം ബഹുമേകാനകപ്പെട മേനരി സഭയരില്

പറയുകമേകാ?  സകാധര്യതയരില.  അതണ പരരികശകാധരിക്കെകാട്ടം.+

മുഖര്യമേനരി  (  ശസ്പീ  .    പരിണറകായരി  വരിജയന്  ): സര്,  അതസ്പീവ  ഗസൗരവമേകായ  ചര്ച

തകന്നയകാണണ  ഇവരികടെ  നടെന്നതണ.  നമുക്കെണ  വനകചര്ന്ന  ദുരന്തട്ടം  പരരിഹരരികന്നതരിനണ

ഒറ്റകക്കെടകായരി  നരില്കകകയന്ന  കകരളതരികന്റെ  കപകാതുവകായ  വരികകാരകതകാകടെകാപ്പെട്ടം

തകന്നയകാണണ  സഭയുട്ടം  ഉറച്ചുനരില്കന്നതണ.  അതകാണണ  ഇസൗ  ചര്ചയരിലൂകടെ

വര്യക്തമേകായരിട്ടുളളതണ.   ഇതകാണണ  നമ്മുകടെ  അതരിജസ്പീവനതരികന്റെ  അടെരിസ്ഥകാനട്ടം  തകന്ന.

പകക്ഷേ  ഒരു  കകാരര്യട്ടം,  എകന്റെ  ആമുഖ  പ്രസട്ടംഗതരില്  ഞകാന്  ഉസൗന്നരിപ്പെറഞ

പുനര്നരിര്മ്മേകാണട്ടം  എതരതരിലുള്ളതകായരിരരിക്കെണട്ടം  എന്നതണ  സട്ടംബനരിചണ  ഒരു

കകാഴ്ചപ്പെകാടെണ  നമ്മുകടെ ചര്ചയരില് ഉരുതരിരരിയണട്ടം എനണകായരിരുന.  കപകാതുകവ ആ

ദേരിശയരികലയണ  ചര്ച  നസ്പീങ്ങരിയരില  എന്നതകാണണ  ഒരു  ദേസൗര്ബലര്യമേകായരി  കകാണകാന്

സകാധരിചതണ.   ഏതകായകാലുട്ടം  കൂടുതല്  വരിശകാലമേകായ  പ്ലകാറ്റണകഫകാമുകളരില്   ഇസൗ  ചര്ച

നടെതരികക്കെകാണകവണട്ടം  നമ്മുകടെ  പുനര്നരിര്മ്മേകാണതരികന്റെ  അന്തരിമേരൂപട്ടം  നല്കകാന്

എന്നതുതകന്നയകാണണ  സര്ക്കെകാര്  കകാണുന്നതണ.  ഇതുസട്ടംബനരിച  കരടെണ  രൂപകരഖ

+ ഫ.നട്ടം.4970/ഇ.ബരി./2018/നരി.കസ.  സഭകാദ്ധര്യക്ഷേകന്റെ ഉതരവരിന് പ്രകകാരട്ടം കരഖയരില് നരിലനരിറുതകാന് തസ്പീരുമേകാനരിച്ചു.  
+ ഫ.നട്ടം.4970/ഇ.ബരി./2018/നരി.കസ.  സഭകാദ്ധര്യക്ഷേകന്റെ ഉതരവരിന് പ്രകകാരട്ടം കരഖയരില് നരിലനരിറുതകാന് തസ്പീരുമേകാനരിച്ചു.  
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മേനരിസഭകാ  കയകാഗതരില്  തകന്ന  ചര്ച  കചയണ  മുകന്നകാട്ടുകപകാകകണതകായരിട്ടുണണ.

പുനര്നരിര്മ്മേകാണപ്രവര്തനട്ടം  കകവകുന്നതണ  ജനജസ്പീവരിതകത  സകാധകാരണ

നരിലയരികലയണ  നയരികന്നതരിനണ  തടെസമേകായരി  തസ്പീരകാന്  ഇടെയുണണ.  ചരില  കകാരര്യങ്ങള്

ചര്ചയരില്  ഉയര്നവന്നരിട്ടുണണ.  പകക്ഷേ,  സകാമ്പതരികട്ടം  എങ്ങകന  സസ്വരൂപരിക്കെകാട്ടം

എന്നതണ സട്ടംബനരിചണ  നരിര്കദ്ദേശകമേകാനട്ടം ഉയര്നവന്നതകായരി കണരില. എന്നകാല് മേറ്റണ

ചരില നരിര്കദ്ദേശങ്ങള് വന.  അതണ പരരിസ്ഥരിതരികൂടെരി കണക്കെരികലടുത കകകാണകവണട്ടം

നരിര്മ്മേകാണപ്രവര്തനങ്ങള് നടെകതണതണ എന്നതകാണണ.  നകാട്ടം ഒരു  മേഹകാദുരന്തമേകാണണ

കനരരിടതണ.  അതരികന്റെ  ഭകാഗമേകായരി  വലരിയ  കതകാതരിലുള്ള  കവള്ളകപ്പെകാക്കെമുണകായരി,

പ്രതസ്പീക്ഷേരിക്കെകാത  തരതരിലുള്ള  മേകണകാലരിപ്പുട്ടം  മേലയരിടെരിചരിലുട്ടം

ഉരുള്കപകാടലുകമേലകാമുണകായരി.  അതരകമേകാരു  സകാഹചരര്യതരില്  ഇവരിടെങ്ങളരികല

നരിര്മ്മേകാണപ്രവര്തനങ്ങള്  ഇനരികയകാരു  ആപതണകായകാല്   ബകാധരിക്കെകാത

തരതരില് കവണട്ടം നടെകതണതണ.  ഇസൗ പ്രകദേശങ്ങളരില് നരിര്മ്മേകാണപ്രവര്തനങ്ങള്

നടെതകാന് കഴരിയുകമേകാകയന്നതണ ഗസൗരവമേകായ വരിഷയമേകാണണ.   ഇസൗ മേഹകാപ്രളയതരില്

മേകാത്രമേല,  അലകാകത തകന്ന കവള്ളട്ടം കയറുന്ന സ്ഥലങ്ങളരില് തകാമേസരികന്നവരുണണ,

ഓകരകാ  കവള്ളകപ്പെകാക്കെതരിനുട്ടം  അവരികടെനരിനട്ടം  മേകാറരിതകാമേസരികക്കെണരിവരുന്നവരുണണ.

ഇസൗ   മേഹകാപ്രളയതരില്   എത്രകതകാളട്ടം  കവള്ളട്ടം  കയറകാന്  സകാധര്യതയുകണന്നണ
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കണരിട്ടുണണ.  അവരിടെങ്ങളരില്,  വലരിയ ദുരന്ത സകാധര്യതയുള്ളരിടെതണ ഇനരിയുട്ടം ജനവകാസട്ടം

കവകണകാ?  അതുകപകാകല  ഇകപ്പെകാള്  നമ്മുകടെ  അനുഭവതരില്

ഉരുള്കപകാടലുണകായരിരരികന. എന്നകാല് ഉരുള്കപകാടല് ഉണകാകകാന് ഇടെയരില എന്ന

ധകാരണയരിലകാണണ  അവരികടെ  ആളുകള്  തകാമേസരിചരിരുന്നതണ,  പകക്ഷേ

ഉരുള്കപകാടലുണകായരി.  അതുകകകാണണ  ഉരുള്കപകാടകാന്  സകാധര്യതയുള്ള  സ്ഥലങ്ങള്

കവകറയുമുകണകാ  എന്നതുസട്ടംബനരിചണ  ശകാസ്ത്രസ്പീയമേകായ  അകനസ്വഷണട്ടം  കവകണ?  ആ

ശകാസ്ത്രസ്പീയ  അകനസ്വഷണതരികന്റെ  ഭകാഗമേകായരി  ഉരുള്കപകാടരിയ  സ്ഥലങ്ങളരിലുട്ടം

ഉരുള്കപകാടകാന്  സകാധര്യതയുള്ള  സ്ഥലങ്ങളരിലുമുള്ള  കകടരിടെനരിര്മ്മേകാണട്ടം  നമുക്കെണ

കപ്രകാതകാഹരിപ്പെരിക്കെകാന്  കഴരിയുന്നതകാകണകാ;  ഇതരട്ടം  കകാരര്യങ്ങള്  ഗസൗരവമേകായരി

പരരികശകാധരികക്കെണതുണണ  എനതകന്നയകാണണ  സര്ക്കെകാര്  കകാണുന്നതണ.  അതരില്

വരിശദേമേകായ പരരികശകാധനയട്ടം അകനസ്വഷണതരിനുട്ടം കശഷട്ടംമേകാത്രകമേ അതരതരികലകാരു

തസ്പീരുമേകാനതരികലതകാന്  സകാധരിക്കൂ.  പരരിസ്ഥരിതരിക്കെരിണങ്ങരിയ

വരിവരസകാകങതരികവരിദേര്യയുകടെ  സുസ്ഥരിര  വരികസനപദ്ധതരി  ആവരിഷ്കരരികക്കെണതുണണ

എന്ന നരിര്കദ്ദേശവട്ടം അകതകാകടെകാപ്പെട്ടം ഉയര്നവന്നരിട്ടുണണ. പുനരധരിവകാസ നടെപടെരികള്ക്കെണ

അന്തകാരകാഷ്ട്രതലതരിലുള്ള  വരിദേഗ്ദ്ധരുകടെ  ഉപകദേശട്ടം  കതടെണകമേന്ന  നരിര്കദ്ദേശവട്ടം

ഉയര്നവന.  എലകാ  വരിദേഗ്ദ്ധരുകടെയുട്ടം  ഉപകദേശട്ടം  കതടുന്നതരിനണ   നമുക്കെണ
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തടെസകമേകാനമേരില.  ആ ഉപകദേശട്ടം  കൂടുതല്  നല തലതരികലയണ  നമ്മുകടെ നകാടെരികന

ഉയര്തകാന്  ഉപകരരികട്ടം  എനതകന്നയകാണണ  കകാണുന്നതണ.   എന്തകാകണകാ  നലതണ,

നമ്മുകടെ  നകാടെരിനണ  കചരുന്നതണ,  നമ്മുകടെ ഭകാവരിക്കെണ ഗുണകരമേകായരിട്ടുള്ളതണ  അതണ  നമുക്കെണ

സസ്വസ്പീകരരിക്കെകാകമേനതകന്നയകാണണ സര്ക്കെകാര് കകാണുന്നതണ.

 സമേഗ്രമേകായ റരിസര്കവ്വകായര് പരരിപകാലനട്ടം കവണകമേന്ന കകാരര്യട്ടം പറഞ.  അതണ

വസ്തുതയകാണണ.  അതുമേകായരി ബനകപ്പെട നടെപടെരികളരികലയണ നകാട്ടം കടെകക്കെണതകായരിട്ടുണണ.

ഇകപ്പെകാള് ചരില നടെപടെരികള് സസ്വസ്പീകരരിചരിട്ടുണണ.  എന്നകാല് കൂടുതല്  നല രസ്പീതരിയരിലുള്ള

റരിസര്കവ്വകായര്  പരരിപകാലനട്ടം  നമ്മുകടെ  നകാടരില്  നടെകക്കെണതകായരിട്ടുണണ.  അന്തര്

സട്ടംസ്ഥകാന റരിസര്കവ്വകായറുകളുകടെ കകാരര്യതരിലുട്ടം മേറട്ടം ചരില നടെപടെരികള് ഇകപ്പെകാള്തകന്ന

കചറരിയ കതകാതരില് വനകഴരിഞരിട്ടുണണ.  എന്നകാല് നല രസ്പീതരിയരിലുള്ള റരിസര്കവ്വകായര്

പരരിപകാലന  നടെപടെരികള്  നമുക്കെണ  സസ്വസ്പീകരരിക്കെകാന്  കഴരികയണതകായരിട്ടുണണ.  നമുക്കെണ

വലരിയ  മേഴയകാണണ  ലഭരികന്നതണ.  മേഴ  കൂടുതലുള്ള  നകാടരികല  കറകാഡണ  സ്ഥരിരമേകായരി

നരിലനരില്കന്നതരിനകാവശര്യമേകായ  തരതരില്,  മേഴകയ  പ്രതരികരകാധരിക്കെകാന്

കശഷരിയുള്ളതകാക്കെരി മേകാറ്റണട്ടം. ഇതരകമേകാരു നരിര്കദ്ദേശവട്ടം ഉയര്നവന്നരിട്ടുണണ. അതരിനണ

ശകാസ്ത്രസ്പീയവട്ടം  ദേസ്പീര്ഘവമേകായ പദ്ധതരി  കവണരിവരുട്ടം.  കകാടരിക്കൂടരി  ഒപ്പെരികചടുകന്ന നരില

മേകാറ്റരി  നല  രസ്പീതരിയരിലുള്ള  കറകാഡണ  പണരിയരികലയണ  കടെകക്കെണതകായരിട്ടുണണ.
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അങ്ങകനയകായകാല്  ഓകരകാ  മേഴയരിലുട്ടം  കറകാഡണ  തകര്നകപകാകുന്ന  അവസ്ഥ  നമുക്കെണ

വരരില.  ഇകപ്പെകാള് തകന്ന അങ്ങകന കുകറ  കറകാഡുകള് നമ്മേള് നരിര്മ്മേരിചരിട്ടുണണ.  ഇനരി

കൂടുതല്   കറകാഡുകള്  അതരതരികലയണ  മേകാകറണതകായരിട്ടുണണ  എനതകന്നയകാണണ

കകാണുന്നതണ.  ഉരുള്കപകാടലുണകായ  സ്ഥലങ്ങളരില്  ഒരു  നരിര്മ്മേകാണവട്ടം

അനുവദേരിചരികലങരില്  അതണ  കര്ഷകകദ്രകാഹമേകാകുകമേന്നണ  ബഹുമേകാനര്യനകായ  കക.  എട്ടം.

മേകാണരി പറഞ. കര്ഷകകദ്രകാഹട്ടം ഉകദ്ദേശരികന്നകതയരില. ഇസൗ സ്ഥലങ്ങളരില് കൃഷരിയുട്ടം

മേറ്റണ കകാരര്യങ്ങളുട്ടം നടെതന്നതരിനണ ഒരു പ്രയകാസവമുണകാകരില.  ഉരുള്കപകാടലുണകായകാലുട്ടം

കൃഷരിയകല  നശരികകയുള.  ജസ്പീവന്  നഷ്ടകപ്പെട്ടുകപകായകാല്  പരികന്നകയകാനട്ടം  പകരട്ടം

വയകാന് കഴരിയരിലകലകാ. അതുകകകാണണ അവരികടെ ജനവകാസട്ടം കവകണകാ എന്ന കകാരര്യമേകാണണ

നകാട്ടം  ആകലകാചരികക്കെണതണ.  അതണ  ഗസൗരവമേകായ  ഒരു  പഠനതരിലൂകടെ  കകാകണണ

കകാരര്യമേകാണണ.  അതുസട്ടംബനരിചണ  ഒരു  അന്തരിമേവകാക്കെണ  ഇകപ്പെകാള്  കകാണണകമേന്നല

ഉകദ്ദേശരികന്നതണ. 

ശസ്പീ  .    കക  .    എട്ടം  .    മേകാണരി:  സര്,  ഞകാന് പറഞതണ സദുകദ്ദേശര്യകതകാടുകൂടെരിയകാണണ.

ഇടുക്കെരി  ജരിലയരില്  മുഴുവന്  ഉരുള്കപകാട്ടുകയകാണണ.  270-ഓളട്ടം  സ്ഥലങ്ങളരില്

മേണരിടെരിചരിലുട്ടം  നൂറണ  കണക്കെരിനണ  സ്ഥലങ്ങളരില്   ഉരുള്കപകാട്ടുകയുമുണകായരി.   ആ

പ്രകദേശതണ  അധവസരിക്കെകാന് സകാധരിക്കെരികലന്നണ  പറഞകാല്  എങ്ങകനയകാണണ;
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ഇടുക്കെരിയരിലുള്ള മുഴുവന്  ആളുകളുട്ടം  മേറ്റണ  സ്ഥലങ്ങളരികലയണ  കപകാകകണകാ?  അതണ

സകാധരിക്കെരില.  അതണ  സൂക്ഷേരിക്കെണട്ടം,  ഇതരികനതരികരയുള്ള  പ്രതരികരകാധവട്ടം

സട്ടംരക്ഷേണവട്ടം കവണട്ടം.  അലകാകത ആ സ്ഥലങ്ങളരില് ആളുകള്  അധരിവസരിക്കെരുതണ

എനപറഞകാല് ശരരിയകാകുകമേകാ? അതണ വളകര എളുപ്പെമേകാണണ. ഗവണ്കമേന്റെരികന്റെ ചുമേതല

നരിറകവറന്നതരില്നരിനട്ടം   ഒരു  എകസപ്പെരിസട്ടം  ആയരി  ഞകാന്  ഇതരികന

പരരിഗണരികന്നതണ.

ശസ്പീ  .    പരിണറകായരി വരിജയന്:  സര്,  ഇതകാണണ  ആടെരികന പടരിയകാകന്ന നര്യകായട്ടം.

അതരില്  അകദ്ദേഹട്ടം  വരിദേഗ്ദ്ധനകാകണന്നകാണണ  ഇതണ  കകാണരികന്നതണ.  ഇടുക്കെരിയരിലുള്ള

ആളുകകളകയലകാട്ടം  ഒഴരിപ്പെരിക്കെകാന്  കപകാകുന്നൂകവന്ന  ഭസ്പീതരി  പരതകാനകാണണ  അകദ്ദേഹട്ടം

ശമേരികന്നതണ. എത്ര തകാഴ രസ്പീതരിയരിലകാണണ കകാരര്യങ്ങള് കകാണുന്നതണ എന്നകാണണ എനരിക്കെണ

മേനസരിലകാക്കെകാന്  സകാധരികന്നതണ;  എത്രമേകാത്രട്ടം  അപമേകാനകരമേകായ  രസ്പീതരിയകാണണ

ഇകതകാകക്കെ?  ഇവരികടെ  ഒരു  മേഹകാദുരന്തട്ടം  നമ്മേള്  അനുഭവരിചരിരരികന.  അതരികന്റെ

ഭകാഗമേകായരി  കുകറകപരുകടെ  ശരസ്പീരട്ടംകപകാലുട്ടം  കകാണകാന്  കഴരിയകാത  അവസ്ഥയരില്

മേണരിനടെരിയരിലകായരികപ്പെകായരി.  അങ്ങകനകയകാരു  നരില  വസ്പീണട്ടം  വരകാതരിരരിക്കെകാന്

കരുതകലടുക്കെകണ?  നമ്മേള് ഒരു പരരിഷ്കൃത സമൂഹതരിലകല ജസ്പീവരികന്നതണ.  അതരിനണ

ആവശര്യമേകായ കരുതല് നമുക്കെണ കവണകമേന്നകാണണ ഞകാന് ഇകപ്പെകാള് പറഞതണ.  ഞകാന്
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ഒന്നരികന്റെയുട്ടം അന്തരിമേവകാക്കെണ ഇകപ്പെകാള് പറയുന്നരില.  അതുമേകായരി ബനകപ്പെട വരിദേഗ്ദ്ധകര

വച്ചുകകകാണണ ശകാസ്ത്രസ്പീയമേകായ പഠനട്ടം നടെതണട്ടം.  അതരിനുകശഷട്ടം എന്തകാകണകാ ഉള്ളതണ

അതണ നമ്മേള് കകണതണട്ടം. നമ്മുകടെ ആളുകകള കകകാലയണ കകകാടുക്കെകാന് സകാധരിക്കെരില.

അകത ഞകാന് ഇതരില് കകാണുനള. മേകറ്റകാരു കകാരര്യവട്ടം അതരിലരില.  

പ്രതരിപക്ഷേകനതകാവണ (ശസ്പീ  .   രകമേശണ കചന്നരിതല): സര്, ഇവരികടെ ശസ്പീ. കക. എട്ടം.

മേകാണരി  അങ്ങണ  പറഞതരിനണ  എതരിരഭരിപ്രകായമേല  പറഞതണ.  ഒരു  സര്കലര്

ഇറങ്ങരിയരിട്ടുണണ.    ഇതണ  അന്തരിമേ  വകാക്കെലകാകയന്നണ  അങ്ങണ  ഇകപ്പെകാള്  പറഞ.

സസ്വകാഭകാവരികമേകായുട്ടം  പഠനട്ടം  നടെതണട്ടം.  പ്രകൃതരിദുരന്തങ്ങളുണകാകകാന്  സകാധര്യതയുള്ള

കമേഖലയരില്  ആളുകള്  അധരിവസരിക്കെരുതണ എന്നതകാണകലകാ  അങ്ങയുകടെ  ഉകദ്ദേശര്യട്ടം.

അതണ പ്രകാകയകാഗരികമേകായരി പഠരിക്കെകാകമേനട്ടം അങ്ങണ പറഞ.  പകക്ഷേ അതരിനുമുമ്പണ ഒരു

സര്കലര് ഇറങ്ങരിയതരികനകറരിചകാണണ  അകദ്ദേഹട്ടം  ചൂണരിക്കെകാണരിചതണ.  അതണ  അങ്ങണ

കണരിട്ടുണകാവരില.  അതണ  സട്ടംബനരിചണ  അങ്ങണ  പരരികശകാധരിക്കെണട്ടം.  റവനല്യൂ  വകുപ്പെണ

പുറകപ്പെടുവരിച സര്കലറകാണണ. 

ശസ്പീ  .    പരിണറകായരി  വരിജയന്:  സര്,  ഏതകായകാലുട്ടം  ഉകദ്ദേശര്യട്ടം  ഞകാന്

വര്യക്തമേകാക്കെരിക്കെഴരിഞ.  അതരതരില്  കകാരര്യങ്ങള്  നസ്പീക്കെകാനകാണണ  ഉകദ്ദേശരികന്നതണ.

നമ്മുകടെ  പുഴയുകടെ  തസ്പീരങ്ങള്   എത്രകണണ   ഭദ്രമേകാക്കെകാന്  സകാധരികട്ടം.   അവരിടുകത
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കൃഷരിയുട്ടം വസ്പീടുകളുട്ടം ഭകാവരിയരില് ഒലരിച്ചുകപകാകകാത വരിധതരിലുള്ള സകാഹചരര്യട്ടം നമുക്കെണ

എങ്ങകനയുണകാക്കെകാന് സകാധരികട്ടം.  അതുട്ടം പരരികശകാധരികക്കെണ കകാരര്യട്ടം തകന്നയകാണണ.

ഇവരികടെ  ഡകാട്ടം  സുരക്ഷേകാ  അകതകാറരിറ്റരി  ഇകപ്പെകാള്  നരിലവരിലുണണ.  ആ  ഡകാട്ടം  സുരക്ഷേകാ

അകതകാറരിറ്റരി  നല രസ്പീതരിയരില് പ്രവര്തരികനമുണണ.  ഇനരി അതരികനക്കെകാളുട്ടം കൂടുതല്

വരിദേഗ്ദ്ധരുകടെ കസവനട്ടം ആവശര്യമുകണകാകയനള്ളതണ  പരരികശകാധരിചണ തസ്പീര്ചകപ്പെടുതകാട്ടം.

ഇവരികടെ  നകാട്ടം  കകാകണണ  ഒരു  വസ്തുത,  നമ്മുകടെ  നരിര്മ്മേകാണ

പ്രവര്തനങ്ങള്കകവണ അസട്ടംസ്കൃത വസ്തുക്കെളുകടെ ദേസൗര്ലഭര്യട്ടം വലരിയ കതകാതരിലുണണ.

ആ  ദേസൗര്ലഭര്യട്ടം  പരരിഹരരിക്കെകാന്  എങ്ങകന  സകാധരികട്ടം,  അതരില്  കസ്പീയകാത്മകമേകായ

നരിര്കദ്ദേശങ്ങളുണകാകണകമേന്ന  നരിര്കദ്ദേശട്ടം  വചരിരുന.  അക്കെകാരര്യതരില്  ആരുട്ടം

അഭരിപ്രകായങ്ങള് പറഞരിടരില.  

അതുകപകാകല  തകന്ന  നമ്മുകടെ  ജസ്പീവകനകാപകാധരികളുകടെ  സട്ടംരക്ഷേണവമേകായരി

ബനകപ്പെട  പ്രശ്നങ്ങകളകറരിചണ  പറയുകമ്പകാള്,  നമ്മുകടെ  സട്ടംസ്ഥകാനതണ

ആയരിരക്കെണക്കെരിനണ  കചറുകരിടെ  വര്യകാപകാരരികളുണണ.  ആ  കചറുകരിടെ  വര്യകാപകാരരികളുകടെ

സട്ടംരക്ഷേണട്ടം ഒരു പ്രധകാന ഘടെകട്ടം തകന്നയകാണണ.  അതരില് ഇന്ഷറന്സണ പരരിരക്ഷേ

അവര്ക്കെണ  ഇല  എന്നതണ  പലകപ്പെകാഴുട്ടം  പ്രയകാസങ്ങളുണകാകനണണ.   അവര്കകൂടെരി

ഇന്ഷറന്സണ പരരിരക്ഷേ എങ്ങകന ഏര്കപ്പെടുതകാന് കഴരിയുകമേന്നതണ നകാട്ടം ഗസൗരവമേകായരി
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ചരിന്തരികക്കെണ കകാരര്യമേകാണണ.  അതരിനകാവശര്യമേകായ നടെപടെരികള് സസ്വസ്പീകരരികട്ടം.

അകതകാകടെകാപ്പെട്ടം  വളര്തമൃഗങ്ങള്  നഷ്ടകപ്പെടവരുകടെ  പ്രശ്നമേകാണണ.  അതരിനണ

നരിശരിത  സഹകായമുണണ.  ആ  സഹകായട്ടം  ലഭര്യമേകാകന്നതരിനുള്ള  നടെപടെരികളുണകാകുട്ടം.

അതണ  പ്രകതര്യകമേകായരി  ഗസൗരവമേകായരി  എടുകട്ടം.  ഇസൗ  കകാലവര്ഷകക്കെടുതരിയുകടെ

അനുഭവങ്ങകള സര്ക്കെകാര് വലരിയ കതകാതരില്തകന്ന വരിശകലനട്ടം കചയ്യുട്ടം.  അതരികന്റെ

അടെരിസ്ഥകാനതരില്  നരിലവരിലുള്ള  സമ്പ്രദേകായങ്ങളരില്  എകന്തലകാട്ടം  മേകാറ്റങ്ങള്

ആവശര്യമുണണ  എന്നതരികനകറരിചണ  ആകലകാചരികകയുട്ടം ആവശര്യമേകായ തസ്പീരുമേകാനങ്ങള്

എടുതരിട്ടുമുണണ. അലകാത കകാരര്യങ്ങളരില് തസ്പീരുമേകാനട്ടം എടുകകയുട്ടം കചയ്യുട്ടം.

അകതകാകടെകാപ്പെട്ടം  ഫയര്  സര്വ്വസ്പീസരികന്റെ  ആധുനരികവല്ക്കെരണകതകറരിചണ

ഇവരികടെ  ചരില  അട്ടംഗങ്ങള്  സൂചരിപ്പെരികകയുണകായരി.  പ്രകതര്യകരിചണ  ശസ്പീ.  കക.  ബരി.

ഗകണഷണ  കുമേകാര്  ആ  കകാരര്യട്ടം  എടുതപറയുകയുണകായരി.   ഇതരില്  നരിരവധരി

പ്രവര്തനങ്ങള്  സര്ക്കെകാര്  ആരട്ടംഭരിച്ചുകഴരിഞരിട്ടുണണ.  നല  രസ്പീതരിയരിലുള്ള

ആധുനരികവല്ക്കെരണട്ടം  കവണകമേനതകന്നയകാണണ  ഉകദ്ദേശരികന്നതണ.

അതരിനകാവശര്യമേകായ  പുതരിയ  ഉപകരണങ്ങള്  അവര്ക്കെണ  ലഭര്യമേകാകക്കെണതകായരിട്ടുണണ.

ഇകതകാകടെകാപ്പെട്ടം  ജനങ്ങകള  വലരിയ  കതകാതരില്  ദുരന്തനരിവകാരണ  പ്രവര്തനങ്ങളരില്

ഭകാഗഭകാക്കെകാകന്ന ഒരു പദ്ധതരി സര്ക്കെകാര് ആകലകാചരികനണണ. കനരകതതകന്ന ഫയര്
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ആന്റെണ കറസല്യൂ സര്വ്വസ്പീസുമേകായരി ബനകപ്പെടണ ഒരു കവകാളണരിയര് കസന രൂപസ്പീകരരികന്ന

കകാരര്യട്ടം  നമ്മേള്  ആകലകാചരിചതകാണണ.  ചരിലയരിടെങ്ങളരില്  അതണ  ആരട്ടംഭരിചരിട്ടുള്ളതകാണണ.

അതണ  നമുക്കെണ  നലതുകപകാകല  ശക്തരികപ്പെടുതകാവന്നതകാണണ.  കമ്മേല്യൂണരിറ്റരി  കറസല്യൂ

കവകാളണരിയര് സസ്പീട്ടം  എന്ന കപരരില് ഒരു പദ്ധതരിയകായരിരുന  2017-ല് ആരട്ടംഭരിചതണ.

അതണ കുറച്ചുകൂടെരി കൂടുതല് ശക്തരികപ്പെടുകതണതകായരിട്ടുണണ.  കൂടുതല് ആളുകകള അതരില്

റരിക്രൂടണ  കചയ്യകാന് കഴരിയണട്ടം.  അവര്ക്കെണ പരരിശസ്പീലനട്ടം ലഭരികനണണ.   ഇതരട്ടം ഒരു

ഘടമുണകായകാല് അവര്ക്കെണ  അവരികടെ  നല രസ്പീതരിയരില് പ്രവര്തരിക്കെകാന് കഴരിയുകമേന്ന

പ്രകതര്യകത  മേകാത്രകമേയുള.  അകപ്പെകാള്  അതണ  നമുക്കെണ  കപ്രകാതകാഹരിപ്പെരിക്കെകാവന്ന  ഒരു

കകാരര്യമേകാണണ.  പ്രകാകദേശരികതലതരില് ഇതരട്ടം കസവനതരിനണ  സന്നദ്ധരകായരിട്ടുള്ളവകര

കകണതരി  അവര്ക്കെണ  പരരിശസ്പീലനട്ടം  നല്കുന്ന  നടെപടെരി  നമുക്കെണ

സസ്വസ്പീകരരിക്കെകാവന്നതകാണണ.

അതുകപകാകലതകന്ന  പ്രകാകദേശരികമേകായരി  കതകാഴരില്കമേഖലയരില്  കകവദേഗ്ദ്ധര്യട്ടം

കനടെരിയ  വരിവരിധ  കതകാഴരിലകാളരികളുണണ.  അവരുകടെ  കഴരിവരികന്റെ  അടെരിസ്ഥകാനതരില്

പരരിശസ്പീലനട്ടം  നല്കരി  അവകരയുട്ടം  ഇതരികന്റെ  ഭകാഗമേകാക്കെകാന്  കനകാക്കെകാട്ടം.  അതരില്

മേതര്യകതകാഴരിലകാളരികളുണണ,  മേരട്ടം  കയറുന്നതരിനണ  കകവദേഗ്ദ്ധര്യട്ടം  ഉള്ളവരുണണ,   കരിണര്

കുഴരികന്നതുമേകായരി  ബനകപ്പെട  പണരികളരില്  കകവദേഗ്ദ്ധര്യട്ടം  കനടെരിയവരുണണ,   വസ്പീടെണ
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കപകാളരിചണ  പണരിയുന്ന  ആള്ക്കെകാരുണണ,  പ്ലട്ടംബര്മേകാര്,  ഇലകസ്പീഷര്യന്മേകാര്

അങ്ങകനയുള്ളവകരകയകാകക്കെ  നമുക്കെണ  ഇതരികന്റെ  ഭകാഗമേകാക്കെകാന്  കഴരിയുട്ടം.  എന്നകാല്

അവരുകടെ  കകവദേഗ്ദ്ധര്യവട്ടം  കൂടെരി  കചര്തകകകാണണ  നല  നരിലയണ  ഇതരികന്റെ  ഭകാഗമേകായരി

പ്രവര്തരിക്കെകാന്  അവര്ക്കെണ  കഴരിയുട്ടം.   അകതകാകടെകാപ്പെട്ടം  ഫയര്  സര്വ്വസ്പീസരില്

കടയരിനരിട്ടംഗണ  ഇന്സരിറ്റല്യൂടണ  ആയ  Fort  Cochi  Training  Centre  ഇകപ്പെകാള്  Scuba

Rescue  Training  Institute  ആയരി  പ്രവര്തരിച്ചുവരുനണണ.  ഇസൗ  ഇന്സരിറ്റല്യൂടരികന

ആധുനരിക  സകാകങതരികവരിദേര്യകള്  ഉപകയകാഗകപ്പെടുതരി  Institute  for  Advanced

Training  in  Water  Rescue  എന്ന  പരരിശസ്പീലന  കകന്ദ്രതരികന്റെ  ആസ്ഥകാനമേകാക്കെരി

ഉയര്തന്ന  കകാരര്യട്ടം  സര്ക്കെകാര്  ഗസൗരവമേകായരി  പരരിഗണരിച്ചുവരരികയകാണണ.   ചരില

പ്രകദേശങ്ങളരില്, പ്രകതര്യകരിചണ, നമ്മുകടെ ചരില പരിന്നകാക്കെപ്രകദേശങ്ങളരില് ആവശര്യതരിനണ

രക്ഷേകാസസൗകരര്യങ്ങള്  ഇല  എന്ന  സ്ഥരിതരി  ചരില  കമേഖലകളരിലുണണ.  അതരട്ടം

കമേഖലകളരില്  കൂടുതല്  സസൗകരര്യങ്ങള്  കകകാണവരുന്നതരിനണ  സര്ക്കെകാര്  നടെപടെരികള്

സസ്വസ്പീകരരികകയുട്ടം  കചയ്യുട്ടം.   അടെരിയന്തരമേകായരി  ഉയര്നവരുന്ന  ഇതരട്ടം  പ്രശ്നങ്ങകള

കകകകകാരര്യട്ടംകചയ്യുന്ന വരിവരിധ  കമേഖലകളരില് പരരിശസ്പീലനട്ടം  സരിദ്ധരിചവരുകടെ  ഒരു ടെസ്പീട്ടം

രൂപസ്പീകരരികന്ന കകാരര്യവട്ടം സര്ക്കെകാര് പരരിഗണരികന്നതകാണണ.  അതരിനണ ഒരു പ്രകതര്യക

കശഷരികയകാടുകൂടെരി  ഇടെകപടെകാന്  കഴരിയുന്ന  ഒരു  ടെസ്പീമേകായരി  അതണ  മേകാറുട്ടം.
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ആധുനരികവല്ക്കെരണ നടെപടെരികളരികലക്കെണ  കപകാലസ്പീസരികന്റെ കകാരര്യതരിലുട്ടം നടെപടെരികള്

സസ്വസ്പീകരരികക്കെണതകായരിട്ടുണണ.  ഫയര് ആന്റെണ കറസല്യൂ  സര്വ്വസ്പീസണ  ദുരന്തനരിവകാരണതരില്

ഇടെകപടെകാന്  കശഷരിയുള്ള  വരിഭകാഗമേകാണണ.   അകതകാകടെകാപ്പെട്ടംതകന്ന  കപകാലസ്പീസരിനുട്ടം

ഇതരതരിലുള്ള  അനുകയകാജര്യമേകായ  രസ്പീതരിയരിലുള്ള  പരരിശസ്പീലനട്ടം

ലഭര്യമേകാകക്കെണതകായരിട്ടുണണ.  ഇകപ്പെകാള്  കപകാലസ്പീസുകകാര്  സകാധകാരണ  നരിലയണ

സന്നദ്ധതകയകാടുകൂടെരി  പ്രവര്തരിച്ചുകവന്നണ  മേകാത്രകമേയുള.  ഇക്കെകാരര്യതരില്  പ്രകതര്യക

പരരിശസ്പീലനട്ടം  ലഭരിചവരല.  അവര്കട്ടം  പരരിശസ്പീലനട്ടം  നല്കകണതകായരിട്ടുണണ.

അടെരിയന്തരമേകായരി  ഇതരട്ടം  കകാരര്യങ്ങളരില് ഇടെകപടെകാന്  എതരികപ്പെടുന്ന വരിഭകാഗമേകാണണ

കപകാലസ്പീസണ.  അവര്ക്കെണ  അതരിനകാവശര്യമേകായ  സകാഹചരര്യട്ടം  ഉണകാകണകമേങരില്  നല

പരരിശസ്പീലനട്ടം ലഭരിചരിരരിക്കെണട്ടം. ആ പരരിശസ്പീലനട്ടം ലഭര്യമേകാക്കെകാന് ഉകദ്ദേശരികനണണ.  

മേതര്യകതകാഴരിലകാളരികളരില്  നരിന്നണ  സമേര്തരകായ  കചറുപ്പെക്കെകാകര  കകണതരി

തസ്പീരകദേശ കസനയകാക്കെരി മേകാറ്റണകമേന്ന നരിര്കദ്ദേശട്ടം കനരകത ഉയര്നവന്നരിട്ടുണണ. ഓഖരി

ദുരരിതകാശസ്വകാസ നടെപടെരികളുകടെ ഭകാഗമേകായരി ഇതരകമേകാരു സട്ടംവരിധകാനട്ടം  ആരട്ടംഭരികകമേന്നണ

പ്രഖര്യകാപരിചരിരുന.  അതരിനുള്ള  നടെപടെരികള്  ഏകറകകറ  അന്തരിമേഘടതരിലകാണണ.

മേതര്യകതകാഴരിലകാളരി  കമേഖലയരിലുള്ള  200  കപകരയകാണണ  ഇതരതരില്

നരിയമേരികന്നതരിനണ ഉകദ്ദേശരികന്നതണ.  
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ദുരന്തതരികന്റെ ഭകാഗമേകായരി വരിവരിധ കരഖകള് നഷ്ടകപ്പെടണ കപകായവരുകടെ പ്രശ്നമേകാണണ

ഉയര്നവന്ന  മേകറ്റകാരു  കകാരര്യട്ടം.  അതരട്ടം  കരഖകള്  ലഭരികന്നതരിനണ  ഫലപ്രദേമേകായ

നടെപടെരികള്  സര്ക്കെകാര്  സസ്വസ്പീകരരിച്ചുകഴരിഞരിട്ടുണണ.  സമേയബനരിതമേകായരി  കരഖകള്

നല്കുന്നതരിനുള്ള നടെപടെരികളകാണണ  എടുതരിട്ടുള്ളതണ. 

പ്രതരിപക്ഷേകാട്ടംഗങ്ങള്   പ്രധകാനമേകായുട്ടം  ചൂണരിക്കെകാണരിച  കകാരര്യട്ടം   ഡകാമുമേകായരി

ബനകപ്പെട പ്രശ്നങ്ങളകാണണ. ഡകാട്ടം  കസഫരി  അകതകാറരിറ്റരി  2006-ലകാണണ  നകാട്ടം

രൂപസ്പീകരരിചതണ.  റരിടകയര്ഡണ   ജസരിസണ  ശസ്പീ.  സരി.  എന്.  രകാമേചന്ദ്രന്   നകായരകാണണ

ഇകപ്പെകാഴകത  കചയര്മേകാന്.   കകരളകാ  ഡകാട്ടം  കസഫരി  അകതകാറരിറ്റരി  എലകാ  മേകാസവട്ടം

കയകാഗട്ടം കചരുനണണ. ഡകാമുകള് പരരികശകാധരികകയുട്ടം കചയ്യുനണണ. ആഗസണ മേകാസട്ടം 7-

നണ  കകാലവര്ഷകതതടെര്ന്നണ  സസ്വസ്പീകരരികക്കെണ  നടെപടെരികള്  സട്ടംബനരിചണ

മേകാര്ഗ്ഗകരഖയനുസരരിച്ചുതകന്ന  കയകാഗട്ടം  കചര്ന്നരിരുന.  ഇതരികന്റെ  കവളരിചതരില്

നടെപടെരികളുട്ടം സസ്വസ്പീകരരിചരിരുന.  ഇവരികടെ വലരിയ കതകാതരില് ഉയര്നവന്ന ഒരു കകാരര്യട്ടം

കകാലകാവസ്ഥകാ  പ്രവചനട്ടം  ശരരിയകായ  രസ്പീതരിയരില്  പരിന്തുടെര്ന്നരില  എന്നതകാണണ.

കകാലകാവസ്ഥകാ പ്രവചനതരിലുള്ള കകാരര്യങ്ങള് ശരരിയകായ രസ്പീതരിയരില്തകന്ന ഇവരികടെ

അട്ടംഗസ്പീകരരിചരിട്ടുണണ.  യഥകാര്തതരില്  സട്ടംഭവരിചതണ  അവര്ക്കെണ  കകണതകാന്

കഴരിഞരിരുന്നരില.  അവകര  കുറ്റട്ടം  പറയുന്നതല.  പരിന്നസ്പീടുണകായ  അനുഭവട്ടം
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കനകാക്കെരിയകാല്  കകാലകാവസ്ഥകാ  പ്രവചനതരില്  നല്യൂനതകളുണകായരിരുന.  മേകാത്രമേല,

അതരട്ടം  നല്യൂനതകള്  കകാരണട്ടം  ഗണര്യമേകായ  പരിശകകുകള്  ഉണകാകുന്നൂകവന്നകാണണ

നമ്മുകടെ അനുഭവട്ടം വര്യക്തമേകാകന്നതണ.  കകാലകാവസ്ഥകാ വകുപ്പെരികന്റെ മേകാനദേണ്ഡമേനുസരരിചണ

ശക്തമേകായ മേഴ (Heavy Rain Fall) - 7 മുതല് 11 കസന്റെരിമേസ്പീറ്റര് വകരയുള്ള മേഴയകാണണ.

എന്നകാല് ശക്തമേകായ മേഴയപുറകമേ അതരിശക്തമേകായ മേഴയുണണ (Very Heavy Rain Fall)

-  ഇതണ  12  മുതല്  24  കസന്റെരിമേസ്പീറ്റര്  വകരയകാണണ.  എന്നകാല്  അതുട്ടം  കഴരിഞണ  ഒരു

മേഴയുണണ.  അതരിതസ്പീവ്രമേഴ.  അതണ  Extremely Heavy Rain Fall  ആണണ.  അതണ  20

കസന്റെരിമേസ്പീറ്ററരില് അധരികമുള്ള മേഴയകാണണ.  കകാലകാവസ്ഥകാ വകുപ്പെരികന്റെ ഏറ്റവട്ടം  ഉയര്ന്ന

സ്ഥരിതരിയരിലുള്ള മേഴയുകടെ മുന്നറരിയരിപ്പെകായ അതരിതസ്പീവ്രമേഴ എന്ന മുന്നറരിയരിപ്പെണ  ആഗസണ

മേകാസതരികലകാനട്ടം കകരള സര്ക്കെകാരരിനണ കകന്ദ്ര കകാലകാവസ്ഥകാ വകുപ്പെണ നല്കരിയരിടരില.

അങ്ങകനകയകാരു മുന്നറരിയരിപ്പെണ നമുകണകായരിരുന്നരില. 

ഇനരി നമുക്കെണ ലഭരിച പ്രവചനങ്ങള് എന്തകാകണന്നണ പരരികശകാധരിക്കെകാട്ടം. ആഗസണ 1

മുതല്  8  വകര  ശക്തമേകായ  മേഴയുകടെ  സകാദ്ധര്യതയകാണണ  കകന്ദ്ര  കകാലകാവസ്ഥകാ  വകുപ്പെണ

പ്രവചരിചതണ.  ആഗസണ  8  മുതല് ശക്തമേകായ മേഴയുകടെയുട്ടം അതരിശക്തമേകായ മേഴയുകടെയുട്ടം

സകാദ്ധര്യതയകാണണ   പ്രവചരിക്കെകപ്പെടതണ.  ആഗസണ  9  മുതല്  ആഗസണ  15  വകരയുള്ള

ദേസ്പീര്ഘകകാല ശരകാശരരി  മേഴയകായരി  പ്രവചരിചതണ  9.85  കസന്റെരിമേസ്പീറ്റര് ആയരിരുന. 9.85
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കസന്റെരിമേസ്പീറ്ററകാണണ പ്രവചരിചകതങരിലുട്ടം കപയതണ  35.22  കസന്റെരിമേസ്പീറ്ററകാണണ.  അതകായതണ

അതരിശക്തമേകായ മേഴ പ്രവചരിക്കെകപ്പെടരിടെതണ അതരിതസ്പീവ്ര മേഴയകാണണ കപയതണ.  അവരുകടെ

കണകകളരികല  Extremely  Heavy  Rain  ആണണ  നമുക്കെണ  ലഭരിചതണ.  കകന്ദ്ര

കകാലകാവസ്ഥകാ  വകുപ്പെരികന്റെ  പ്രവചനതരില്  വരുന്ന   അപകാകതയകാണണ  ഇതണ

ചൂണരിക്കെകാണരികന്നതണ.  ഇതനുസരരിച്ചുള്ള  നടെപടെരികമേങ്ങള്  പകാലരികകയുട്ടം

മുന്നറരിയരിപ്പുകള്  പുറകപ്പെടുവരികകയുട്ടം  കചയരിരുന.  കപരരിയകാര്  തസ്പീരതണ  മേസ്പീന്

പരിടെരികന്നതുട്ടം  കസല്ഫരി  എടുകന്നതുട്ടംവകര  നരികരകാധരിചണ   ഉതരവണ  തകന്ന

പുറകപ്പെടുവരിചരിരുന.  

ഇടുക്കെരിയുകടെ  കകാരര്യട്ടം  പ്രകതര്യകട്ടം  പരരികശകാധരികക്കെണ  ഒന്നകാണണ.   ഇടുക്കെരി

അണകക്കെടരില്  ഷടര്  തുറക്കെകാവന്ന  ഏറ്റവട്ടം  കുറഞ  ഉയരതരിനണ  അവര്  പറയുന്ന

സകാകങതരിക നകാമേട്ടം കഗറ്റരികന്റെ കസണ കലവല് എന്നകാണണ.  അതണ  2373  അടെരിയകാണണ.

ഈ കലവലരില് ആദേര്യമേകായരി കവള്ളട്ടം എതന്നതണ ജൂകകല  17-നകാണണ.  അതുകകകാണണ

തകന്ന  ജൂകകല  17-നുകശഷട്ടം  മേകാത്രകമേ  കവള്ളട്ടം  തുറന്നണ  വരിടുനകണങരിലുട്ടം  അതരിനണ

കഴരിയുകയുള. അകപ്പെകാള് മേകാത്രമേകാണണ കവള്ളട്ടം ആ  കലവലരില് എതരിയതണ.   ആഗസണ

1-നുട്ടം  ഇടുക്കെരി ഡകാമേരില്  2395  അടെരി  ആയരിരുന.  അതകാണണ  ഓറഞണ  അലര്ടരികന്റെ

കലവല്.  ആ ഘടതരിലുള്ള കവള്ളട്ടം അത്രകയയുള.  കകാലവര്ഷക്കെകാലമേകായ ജൂണ്  1
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മുതല്  ആഗസണ  8  വകരയുള്ള  69  ദേരിവസങ്ങളരില്  കകരളതരില്

സകാധകാരണകതതരില്നരിനട്ടം കവറുട്ടം 15 ശതമേകാനട്ടം മേകാത്രട്ടം അധരികമേഴയകാണണ കരിടരിയതണ.

അതകായതണ  അസകാധകാരണമേകായരി  യകാകതകാരു  സകാഹചരര്യവട്ടം  ഈ  ഘടതരില്

ഉണകായരിടരില.  ആഗസണ  1  മുതല്  7  വകരയുള്ള  സമേയട്ടം  എടുതകാല്,  അതകായതണ

മേഹകാപ്രളയതരികന്റെ മേഴ വരുന്നതരികന്റെ കതകാട്ടുമുമ്പുള്ള സമേയട്ടം കകരളതരില് കപയ മേഴ

സകാധകാരണ  പ്രതസ്പീക്ഷേരികന്നതരില്നരിനട്ടം  38  ശതമേകാനട്ടം  കുറവകായരിരുന.  പകക്ഷേ,

പരിന്നസ്പീടെണ  എലകാ  പ്രവചനങ്ങള്കമേപ്പുറട്ടം  അപ്രതസ്പീക്ഷേരിതമേകായരി  മേഴ  കപകടന്നണ

വര്ദ്ധരികകയകായരിരുന.  ആഗസണ 13 മുതല് ആഗസണ 19 വകര കകരളതരികല ആകക

മേഴയരില് 362 ശതമേകാനട്ടം വര്ദ്ധനവകാണണ ഈ കകാലയളവരില് ഉണകായതണ. ഇടുക്കെരിയരികല

വര്ദ്ധനവണ  ഇതല.   ഇടുക്കെരിയരിലകാകകട  ഈ  കകാലയളവരില്  568  ശതമേകാനട്ടം

അധരികമേകായരിരുന.   ഈ  കകാലഘടതരില്  കകന്ദ്ര  കകാലവസ്ഥകാ

നരിരസ്പീക്ഷേണകകന്ദ്രതരില്നരിനട്ടം  കരിടരിയരിരുന്ന  പ്രവചനട്ടം  ഒകര

സസ്വഭകാവതരിലുള്ളതകായരിരുന. അപ്രതസ്പീക്ഷേരിത മേഴ സട്ടംഭവരികന്നതരികന്റെ ഒരു സൂചനയുട്ടം

പ്രവചനങ്ങളരില് ഉണകായരിരുന്നരില.  ആഗസണ 1 മുതല് 4 വകര ഇടുക്കെരി അണകക്കെടരികല

ജലനരിരപ്പെണ  കനരരിയ കതകാതരില് വര്ദ്ധരികകയുണകായരി.  ആഗസണ  1-നണ  2395.8  അടെരി

നരിരപ്പെകാണണ ഉണകായരിരുന്നതണ. അതണ ആഗസണ 4 ആയകപ്പെകാള് 2396.34 അടെരി ആയകാണണ



Uncorrected/Not for Publication 
367

ഉയര്ന്നതണ.  അതകായതണ  ഒന്നകാട്ടം  തസ്പീയതരി  മുതല്  നകാലകാട്ടം  തസ്പീയതരി  വകരയുള്ള

നരിലകയടുതകാല്  കകവലട്ടം  അര  അടെരി  മേകാത്രമേകാണണ  ഉയര്ന്നതണ.  എന്നകാല്  പരിന്നസ്പീടെണ

നരിരപ്പെണ കുറയുകയകാണണ കചയതണ. ആഗസണ 8-നണ അപ്രതസ്പീക്ഷേരിതമേകായരി വലരിയ മേഴ കപയണ

ജലനരിരപ്പെണ വര്ദ്ധരികകയുട്ടം കചയ. ആഗസണ 9-നണ മേകാത്രട്ടം രണണ അടെരിയകാണണ ജലനരിരപ്പെണ

ഉയര്ന്നതണ.   ഒറ്റദേരിവസട്ടം  രണണ  അടെരി  ജലനരിരപ്പെണ  ഉയര്ന.  അങ്ങകന  ജലനരിരപ്പെണ

2398.4 അടെരിയകായരി. ഇതണ ഡകാട്ടം തുറനവരികടെണ സകാഹചരര്യമേകാണണ. കപകടന്നകാണണ രണണ

അടെരി ഉയര്ന്നതണ.  ഡകാട്ടം തുറനവരികടെണ സകാഹചരര്യട്ടം അങ്ങകനയകാണണ ഉണകാകുന്നതണ.

കകാലകാവസ്ഥകാ നരിരസ്പീക്ഷേണതരില് കകണതകാന് കഴരിയകാതരിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുട്ടം അതരികന്റെ

കകാരണങ്ങളുട്ടം  ഡകാട്ടം  മേകാകനജണ കമേനമേകായരി  ബനകപ്പെടുതന്നതരില്  കകാരര്യമേരില.   ഇതണ

അപ്രതസ്പീക്ഷേരിതമേകായരി  സട്ടംഭവരിച  കകാരര്യമേകാണണ.  കചറുകതകാണരി  ഡകാട്ടം  തുറന്നതണ

കവലരികയറ്റ-കവലരിയരിറക്കെ  സമേയട്ടം  പരരിഗണരിക്കെകാകതയകാകണന്ന  ഒരു  ആകക്ഷേപട്ടം

ഉയരുകയുണകായരി.  അതണ  വസ്തുതയണ  നരിരകന്നതല.   കചറുകതകാണരി  ഡകാട്ടം  തുറന്നതണ

ആഗസണ  9-നണ  ഉചയണ  12.30-നകാണണ.  അന്നണ കവകരിടണ  കവലരിയരിറക്കെട്ടം ഏകകദേശട്ടം  5

മേണരികയകാകടെ  ആരട്ടംഭരികട്ടം.  കവകരിടണ  9  മേണരികയകാകടെ  കവലരിയരിറക്കെട്ടം  അതരികന്റെ

പകാരമേര്യതരികലതട്ടം.  ഇതണ  പരരിഗണരിച്ചുകകകാണകാണണ  ഡകാട്ടം  തുറന്നതണ.  ഇവരികടെ

ഓര്കക്കെണ  വസ്തുത,  ആഗസണ  11  കര്ക്കെരിടെക  വകാവകാണണ.  ഇതരികനകാടെനുബനരിചണ
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സകാധകാരണയരില്നരിനട്ടം  ഉയര്ന്ന  നരിലയരിലകാണണ  കവലരിയരിറക്കെ  സമേയകത

കടെല്നരിരപ്പെണ.  അതുകകകാണതകന്ന  കടെലരികലക്കെണ  ജലട്ടം  വലരിയുന്നതണ

സകാധകാരണയരില്നരിനട്ടം തസ്പീകര കുറവകായരിരുന.  ഇതകാണണ ഇടുക്കെരിയുകടെ പ്രശ്നട്ടം.  

പ്രതരിപക്ഷേ  കനതകാവണ  (  ശസ്പീ  .    രകമേശണ  കചന്നരിതല  ):  സര്,  ബഹുമേകാനകപ്പെട

മുഖര്യമേനരി  ഇവരികടെ  പറഞ  കകാരര്യങ്ങള്  ശരരിയകാണണ.  പകക്ഷേ,  ഇന്തര്യന്

മേസ്പീറ്റസ്പീരരികയകാളജരിക്കെല് ഡരിപ്പെകാര്ട്ടുകമേന്റെണ വളകര കൃതര്യമേകായരി പറയുന്നതണ - സട്ടംസ്ഥകാനതണ

ദുരന്ത  മേകാകനജണ കമേന്റെണ  അകതകാറരിറ്റരിയുണണ,  അവര്  ഐ.എട്ടം.ഡരി.-യുമേകായരി  സട്ടംസകാരരിചണ

നടെപടെരികയടുകക്കെണതകായരിരുന,  സട്ടംസ്ഥകാന  അകതകാറരിറ്റരിക്കെണ  ഞങ്ങള്  പ്രവചനട്ടം

ലഭര്യമേകാകനണണ, ഇതവണ അഡസ്പീഷണല് ചസ്പീഫണ കസകടറരികയ കഫകാണരില് വരിളരിചണ

ഈ  ഗസൗരവതരമേകായ  സകാഹചരര്യട്ടം  പറഞതകാണണ,  14-കല  കനത  മേഴയണ  മുമ്പണ

പറഞതകാണണ,  അന്നണ  കനത  മേഴകയന്നതണ  വര്യക്തമേകായരിരുന,  അന്നണ  കസഷര്യല്

ബുള്ളറ്റരിന്  നല്കരിയരിരുന,  ഐ.എട്ടം.ഡരി.-ക്കെണ  കചയ്യകാന്  കഴരിയുന്ന  എലകാ

മുകന്നകാരുക്കെങ്ങളുട്ടം  ഞങ്ങള്  കചയ,  പകക്ഷേ  ദുരന്തനരിവകാരണ  അകതകാറരിറ്റരി  ആ

കകാരര്യതരില്  നടെപടെരികള്  സസ്വസ്പീകരരിചരികലനട്ടം  അവര്  വളകര  വര്യക്തമേകായരി

സൂചരിപ്പെരികനണണ.   അങ്ങകന  ഒരു  നരിര്കദ്ദേശട്ടം  ഐ.എട്ടം.ഡരി.-യരില്നരിനട്ടം

കരിടരിയരിരുകന്നകാ; കരിടരിയരിരുകന്നങരില് എന്തണ നടെപടെരിയകാണണ സസ്വസ്പീകരരിചതണ?
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ശസ്പീ  .   പരിണറകായരി വരിജയന്  : സര്, ഇതണ ഒരു ഉകദേര്യകാഗസ്ഥകന്റെ..... ഉകദേര്യകാഗസ്ഥന്

ഇതരിനണ  കനതൃതസ്വട്ടം  കകകാടുതയകാള്  തകന്നയകാണണ.  അകദ്ദേഹട്ടം  നല

അര്പ്പെണകബകാധകതകാകടെ പ്രവര്തരിചയകാളകാണണ.  എകന്റെ കയ്യരില് അതരികന്റെ ഉതരട്ടം

ഇകപ്പെകാഴരില.  അതണ കനരകത കചകാദേരിചകാലകല മേറുപടെരി പറയകാന് സകാധരിക്കൂ.  ഇകപ്പെകാള്

കചകാദേരിചകാല് ഉതരട്ടം പറയകാന് സകാധരിക്കെരില.  പകക്ഷേ, ഒരു വസ്തുത നമ്മേള് കകാണണട്ടം.

ഞകാന്  പറഞകതലകാട്ടം  ആധരികകാരരികമേകായ  വസ്തുതകളകാണണ.   കനരകത ഓഖരിയുകടെ

ഘടതരില് നമുക്കെണ  ഓര്മ്മേയരികല,  ഇതുമേകായരി  ബനകപ്പെടണ  ചരില  പ്രശ്നങ്ങള് വന്നതണ.

യഥകാര്തതരില് നമ്മുകടെ സട്ടംസ്ഥകാനട്ടം പറഞ കകാരര്യങ്ങളകായരിരുന്നകലകാ പൂര്ണമേകായുട്ടം

ശരരി.  അന്നണ ചരില സട്ടംശയങ്ങള് ഉയര്തകാന് ശമേരികചങരിലുട്ടം അതകാണണ ശരരികയന്നണ

പരിന്നസ്പീടെണ  എലകാവരുട്ടം അട്ടംഗസ്പീകരരികന്ന നരില വന്നകലകാ?   അതുകപകാകലതകന്നയകാണണ

ഇതരികന്റെയുട്ടം കകാരര്യട്ടം. ഇതരിനകതണ ഒരു തരതരിലുള്ള മേറച്ചുവയ്പ്പുട്ടം ഉണകായരിടരില.  

ശസ്പീ  .    വരി  .    ഡരി  .    സതസ്പീശന്  : സര്,  അങ്ങകയ  കതറ്റദ്ധരരിപ്പെരിച്ചുകകകാണകാണണ

ഉകദേര്യകാഗസ്ഥര്  ഈ  കണകകള്  തന്നരിരരികന്നതണ.   കകാരണട്ടം,  ഐ.എട്ടം.ഡരി.-യുകടെ

പബരികണ  കഡകാകമേനരില്  കരിടരിയ  കണകള്  എലകാവരുകടെയുട്ടം  കയ്യരിലുണണ.   അങ്ങണ

പറഞ  heavy rain  ആകണന്നണ.  പകക്ഷേ  14,  15  തസ്പീയതരികളരില്  heavy  to  very

heavy rainfall  എന്നകാണണ ഇന്റെന്സരിറ്റരി പറയുന്നതണ. Very heavy  എന്നണ പറയുന്നതണ



Uncorrected/Not for Publication 
370

204 മേരിലരിമേസ്പീറ്റര് വകര വരുട്ടം. അതണ അതരിതസ്പീവ്ര മേഴയുകടെ കതകാടടുതണ നരില്കന്നതകാണണ.

അതണ മുന്കൂടരിയുള്ളതകാണണ. അങ്ങണ 9-ാം തസ്പീയതരിയരികല കവലരിയരിറക്കെതരികന്റെ കകാരര്യട്ടം

പറഞതണ  കൃതര്യമേകാണണ.   അങ്ങണ  പറവരരികല  കര്യകാമ്പണ  സന്ദര്ശരിചതകാണണ.  കചറരിയ

കതകാതരികല കവള്ളട്ടം ഉയര്ന്നരിരുനള.  കകാരണട്ടം എന്തകാണണ?   വകാവരികന്റെ സമേയതണ

ഇഷ്ടട്ടംകപകാകല  കവള്ളട്ടം  കടെല്  സസ്വസ്പീകരരിച്ചു.  പകക്ഷേ,  ഈ  മേഹകാദുരന്തമുണകായതണ

രണകാമേകത  പ്രകാവശര്യട്ടം  കവള്ളട്ടം  വരിടകപ്പെകാഴുള്ള  കവലരികയറ്റ  സമേയതകാണണ.  അതണ

കവലരികയറ്റമുണകായകപ്പെകാഴകാണണ.  ആ കവലരികയറ്റതരില് കടെല് കവള്ളട്ടം സസ്വസ്പീകരരിക്കെകാകത

കനകര  കരിഴകക്കെകാടണ  തള്ളുകയകായരിരുന.  അതകാണണ  പറവരുട്ടം  ആലുവയുട്ടം  മുങ്ങരിയതണ.

അവര്  9-ാം തസ്പീയതരിയരികല കണക്കെണ മേകാത്രട്ടം തന.  15-ാം തസ്പീയതരിയരികല കണക്കെണ

അകങ്ങയണ  തന്നരില.  അതുകപകാകല  ഈ  പബരികണ  കഡകാകമേനരിലുള്ള  കകാലകാവസ്ഥകാ

നരിരസ്പീക്ഷേണ  കകന്ദ്രതരികന്റെ  ഓകരകാ  ദേരിവസകതയുട്ടം  കണക്കെണ  ആര്കട്ടം  ലഭരികട്ടം.

നരിങ്ങള്  ഒന്നണ  വകായരിച്ചുകനകാക്കൂ.   അങ്ങണ  അതുകൂടെരി  പരരികശകാധരിക്കെണട്ടം.  അങ്ങകയ

കതറ്റരിദ്ധരരിപ്പെരികന്ന വസ്തുത അവര് തന്നരിട്ടുണണ.  

ശസ്പീ  .   പരിണറകായരി വരിജയന്: ഞകാന് കനരകത പറഞരിരുന, ഓകരകാ ദേരിവസവട്ടം

രണടെരികയന്ന  കതകാതരിലകാണണ  കവള്ളതരികന്റെ  അളവണ  ഉയര്ന്നതണ.  ആ  കതകാതരില്

കവള്ളമുയര്ന്നകപ്പെകാള്  കവള്ളട്ടം  തുറനവരിടെകാകത  പറ്റരില,  അതകാണണ  വസ്തുത.
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അതരിനുമുമ്പുതകന്ന  ആവശര്യമേകായ  മുന്നറരിയരിപ്പെണ  നല്കരിയരിരുന.  പകക്ഷേ  കവള്ളട്ടം

കയറരികക്കെകാണരിരരികകമ്പകാള്  കവലരികയറ്റമേകാണണ,  അകലങരില്  കവലരിയരിറക്കെമേകാണണ

അവരികടെ  കവള്ളട്ടം  സസ്വസ്പീകരരിക്കെരില  എകന്നകാകക്കെ  പറഞണ  കവള്ളകത  തടുതണ

നരിര്തകാന്  കഴരിയരില.  അങ്ങകന  തടുതണ  നരിര്തരിയകാല്  ഒനട്ടം  നമ്മുകടെ  കയ്യരില്

നരില്ക്കെരില,  എന്തകാണണ  സട്ടംഭവരികന്നകതന്നണ  പറയകാന്  സകാധരിക്കെരില.  അതുകകകാണണ

കവള്ളട്ടം  തുറനവരികട  മേതരിയകാകൂ,  അതുകകകാണകാണണ  കവള്ളട്ടം  തുറനവരിടുന്ന

നരിലയരികലതരിയതണ.  പരികന്ന  ഓകരകാ  ഘടതരിലുട്ടം  ആ  ദേരിവസങ്ങളരില്  ഇതുമേകായരി

ബനകപ്പെട്ടുള്ള  റരിവല്യൂ  മേസ്പീറ്റരിട്ടംഗുകളരില്  എന്തകാണണ  അവസ്ഥകയന്നണ  ബനകപ്പെട

ഉകദേര്യകാഗസ്ഥര് അറരിയരികമേകായരിരുന. മേറ്റണ നടെപടെരികളരികലയണ നസ്പീങ്ങുകകയന്നതുമേകാത്രകമേ

അകപ്പെകാള് നരിര്വ്വകാഹമുണകായരിരുനള. 

പറവര്  കമേഖലയരികല പ്രശ്നകത സട്ടംബനരിചണ  പറയകാട്ടം.  പറവര്  കമേഖലയരില്

ആദേര്യ  രണണ  ദേരിവസങ്ങളരില്  രക്ഷേകാപ്രവര്തനട്ടം  നടെന്നരികലന്നണ  പറഞ.  ഇവരികടെ

കഎ.എട്ടം.ഡരി  (Indian  Meteorological  Department)-യുകടെ  നരിര്കദ്ദേശകതപ്പെറ്റരി

പറഞ.  കഎ.എട്ടം.ഡരി.  നരിര്കദ്ദേശട്ടം  ആഗസണ  14-നകാണണ  കഫകാണരിലൂകടെ  കരിടരിയതണ.

ഇടുക്കെരി  ഡകാട്ടം  ആഗസണ  9-നുതകന്ന  തുറന്നരിരുന.  മുന്നറരിയരിപ്പെണ  അതരിനുമുമ്പുതകന്ന

നല്കരിയരിരുന.  കവള്ളട്ടം  കയറുകമേന്നണ  വന്നകപ്പെകാള്തകന്ന  മുന്നറരിയരിപ്പെണ
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നല്കരിയരിരുന.  

 പ്രതരിപക്ഷേ  കനതകാവണ  (ശസ്പീ  .    രകമേശണ  കചന്നരിതല):  സര്,  ഒരു  കകാരര്യട്ടം

പറഞകകകാള്ളകട. ഒരു കഎ.എട്ടം.ഡരി.-കയയുട്ടം ഒരു കകാലകാവസ്ഥ മുന്നറരിയരിപ്പുകകാകരയുട്ടം

കനകാക്കെണ  ബഹുമേകാനകപ്പെട  മുഖര്യമേനരി.   സകാധകാരണ  ഗതരിയരില്  വകാടര്  കലവല്...,

തുലകാമേഴ  ഇനരിയുട്ടം  വരകാനരിരരികന്നകതയുള.   അതുകൂടെരി  കണക്കെരികലടുതകകകാണണ

കവള്ളട്ടം  കുകറകശ്ശേ  തുറനവരിടെകാന്  കഴരിയുന്ന  ഒരു  ഡകാട്ടം  മേകാകനജണ കമേന്റെണ  നമുക്കെണ

ഉണകായരിലകാകയന്നതകാണണ ഞങ്ങള് ചൂണരിക്കെകാണരിചതണ.

ശസ്പീ  .    പരിണറകായരി  വരിജയന്:    അനരിതരസകാധകാരണമേകായ  ഒരു  മേഴയകാണണ

കപയകതന്നണ  നകാട്ടം  കകാകണണതുണണ.   അങ്ങകന ഒരു പ്രവചനവട്ടം ഉണകായരിരുന്നരില.

പ്രവചനട്ടം  സകാധകാരണ  മേഴയകായരിരരികകമേന്നകായരിരുന.  മേഴ  കചറരിയ  കതകാതരിലകാണണ

വര്ദ്ധരിച്ചുവരുന്നകതങരില് ഇടുക്കെരി ഡകാമേരിനണ തകാങ്ങകാനുള്ള നല കശഷരിയുണണ.  അകപ്പെകാള്

തുറനവരികടെണ സകാഹചരര്യട്ടം വരുന്നരില. പ്രവചനമുണകായരിരുന്നരികലന്നതുകകകാണതകന്ന

നമുക്കെണ അതരികലയണ കടെക്കെകാന് സകാധരിക്കെരില, അതകാണണ സട്ടംഭവരിചതണ. 

പറവരരികന്റെ  കകാരര്യട്ടം  പറയകാട്ടം.  പറവരരില്  ആദേര്യ  രണ  ദേരിവസങ്ങളരില്

രക്ഷേകാപ്രവര്തനകമേകാനട്ടം  നടെന്നരികലനള്ള  ആകക്ഷേപമുന്നയരികകയുണകായരി.  അതണ

വസ്തുതകള്ക്കെണ  നരിരകന്നതല.   പറവര്,  വരകാപ്പുഴ,  മുനമ്പട്ടം,  വടെകക്കെക്കെര,
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പുതന്കവലരിക്കെര  എന്നസ്പീ  അഞണ  കസഷനുകളരിലകായരി  നരിലവരിലുള്ള  ഇരുന്നൂകറകാളട്ടം

കപകാലസ്പീസുകകാര്ക്കെണ  പുറകമേ  ഒരു സസ്പീനരിയര്  ഡരികകവ.എസണ.പരി.-യുകടെ  കനതൃതസ്വതരില്

ആദേര്യ  ദേരിവസട്ടം  ഒരു  പ്ലകാറ്റൂണ്  കപകാലസ്പീസുകകാരുട്ടം  രണകാട്ടം  ദേരിവസട്ടം  മേകറ്റകാരു  പ്ലകാറ്റൂണ്

കപകാലസ്പീസുകകാരുട്ടം അവരികടെ എതരിയരിട്ടുണകായരിരുന.

ശസ്പീ  .    വരി  .    ഡരി  .    സതസ്പീശന്:  സര്,  അവരികടെ  അത്രയുട്ടം  കപകാലസ്പീസുകകാര്

ഉണകായരിരുന്നരില, ആകക ഏഴണ കപകാലസ്പീസുകകാര് മേകാത്രമുണകായരിരുന്നതണ. 

ശസ്പീ  .   പരിണറകായരി വരിജയന്:  തുടെര്ന്നണ മേതര്യകതകാഴരിലകാളരികളുട്ടം കകന്ദ്ര കസനകളുട്ടം

എതരി.  അവരികടെ  രക്ഷേകാപ്രവര്തനട്ടം  ഉസൗര്ജരിതമേകാക്കെരിയരിട്ടുണണ.   അതുകപകാകല

അഗരിസുരക്ഷേകാ  വകുപ്പെണ,  മേതര്യകതകാഴരിലകാളരികള്,  നകാട്ടുകകാര്,  കകന്ദ്ര  കസനകള്

ഇവരുകടെകയലകാട്ടം  62  കബകാട്ടുകള് ആ പ്രകദേശതണ മേകാത്രട്ടം വരിനര്യസരിച്ചു.  ഒരു കകടരിടെട്ടം

തകര്നവസ്പീണണ  ചരിലര്  മേരണകപ്പെട  കനകാര്തണ  കുതരിയകതകാടെണ  ആയരിരുന

രക്ഷേകാപ്രവര്തനട്ടം  ഏകറ  ദുഷ്കരമേകായരിരുന്നതണ.  അവരികടെ  എസണ.പരി.-യുട്ടം  ആര്മേരി

ഉകദേര്യകാഗസ്ഥരുട്ടം  കചര്ന്നകാണണ  രക്ഷേകാപ്രവര്തനട്ടം  നടെതരിയതണ.  കവള്ളട്ടം

ഇറങ്ങരിയതരിനുകശഷമേകാണണ  രക്ഷേകാപ്രവര്തനട്ടം  നടെതരിയകതന്നതണ  വസ്തുതകള്ക്കെണ

നരിരകന്നതല.  പല  രക്ഷേകാകബകാട്ടുകളുട്ടം  അതരിശക്തമേകായ  നസ്പീകരകാഴുക്കെരില്കപ്പെടണ

തകര്ന്നരിരുന.  എന്നരിട്ടുട്ടം  മേതര്യകതകാഴരിലകാളരികളുട്ടം  കസനകളുട്ടം  സസ്വന്തട്ടം  ജസ്പീവന്
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പണയകപ്പെടുതരിയകാണണ രക്ഷേകാപ്രവര്തനട്ടം നടെതരിയതണ. അതകാണണ വസ്തുത. 

ശസ്പീ  .    വരി  .    ഡരി  .    സതസ്പീശന്:  ഇതണ  അകങ്ങയണ  എഴുതരി  തയ്യകാറകാക്കെരി  തന്നവര്ക്കെണ

നകമേകാവകാകട്ടം. 

മേരി  .    സസ്പീക്കെര്:  നരിങ്ങള്  ശക്തമേകായരി  വരിമേര്ശരിചകപ്പെകാള്  അകദ്ദേഹട്ടം

നരിശബ്ദനകായരിരരികകയകായരിരുന.  ഇകതന്തകാണണ;  ഇങ്ങകന?  ഇകതകാനട്ടം  ശരരിയല.

നരിങ്ങള്  ശക്തമേകായരി  വരിമേര്ശരിച്ചു,  ആ  സമേയട്ടം  മുതല്  ഇത്രയുട്ടം  മേണരിക്കൂര്  വകര

മുഖര്യമേനരി നരിശബ്ദനകായരിടകല ഇരുന്നതണ?  (....ബഹളട്ടം..)

ശസ്പീ  .    പരിണറകായരി  വരിജയന്:  സര്,  മുലകപ്പെരരിയകാറരികന്റെ  കകാരര്യട്ടം  പറയകട

(....ബഹളട്ടം..)

മേരി  .    സസ്പീക്കെര്:  മുലകപ്പെരരിയകാറരികന്റെ  കകാരര്യട്ടം  അകദ്ദേഹട്ടം  പറയകട,  എലകാവരുട്ടം

സസ്പീറകളരില്  ഇരരിക്കൂ.  നരിങ്ങകളലകാവരുട്ടം  രൂക്ഷേമേകായരി  വരിമേര്ശരിചകപ്പെകാള്  അകദ്ദേഹട്ടം

നരിശബ്ദനകായരി ഇരുന  കകടതകാണണ.  അകദ്ദേഹട്ടം സട്ടംസകാരരികന്നതരിനരിടെയരില് നരിങ്ങള്

എഴുകന്നറനരിന്നണ സട്ടംസകാരരികന്നതണ ശരരിയകാകണകാ?  

ശസ്പീ  .   പരിണറകായരി വരിജയന്: അവര് എലകാവരുട്ടം ഇത്രയുട്ടം വരിശദേമേകായരി കകാരര്യങ്ങള്

പറഞതരിനണ മേറുപടെരി പറയുകമ്പകാള് അവര് കകള്കക്കെണതകല? 

മേരി  .   സസ്പീക്കെര്:  അകത..അകത    (...ബഹളട്ടം..)    ഇവരികടെ  മേറുപടെരി  പറയകാന്
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മുഖര്യമേനരി നരിര്ബനരിതനകാകുകയകാണണ. 

ശസ്പീ  .    പരിണറകായരി  വരിജയന്:  മുലകപ്പെരരിയകാറരികനപ്പെറ്റരി  പറയകട.

മുലകപ്പെരരിയകാറരികന്റെ കകാരര്യതരില് സട്ടംസ്ഥകാന സര്ക്കെകാരരിനണ ഒരു കതറട്ടം സട്ടംഭവരിചരിടരില.

അതരില്  യഥകാസമേയട്ടം  ഇടെകപടരിട്ടുണണ.   തമേരിഴകാടെണ  മുഖര്യമേനരിയുമേകായരി  ബനകപ്പെടെകാന്

ശമേരിചരിട്ടുണണ.  കതട്ടം  എഴുതരിയരിട്ടുണണ.  ബഹുമേകാനകപ്പെട  സുപ്രസ്പീട്ടം  കകകാടെതരിയരില്

ആവശര്യമേകായ  നടെപടെരികള്  സസ്വസ്പീകരരികകയുട്ടം  കചയ്യുട്ടം.  യഥകാര്തതരില്  അതരികന്റെ

ഫലമേകായകാണണ സുപ്രസ്പീട്ടം കകകാടെതരിയരില്നരിനട്ടം കകരളതരിനണ അനുകൂല വരിധരിയുണകായതണ.

കകന്ദ്ര  ജല  കമ്മേസ്പീഷകന്റെ  കചയര്മേകാന്  അദ്ധര്യക്ഷേനകായ  ഡകാട്ടം  കസഫരി

ഓര്ഗകകനകസഷന്  139  അടെരിയരില്  ജലനരിരപ്പെണ  പരരിമേരിതകപ്പെടുതണകമേന്ന

ശരിപകാര്ശയുട്ടം നല്കരി.  സുപ്രസ്പീട്ടം കകകാടെതരി വരിധരിയരികല  17.08.2018-കല നരിരസ്പീക്ഷേണട്ടം

ഉദ്ധരരിക്കെകാട്ടം. The rescue operation/rehabilitation efforts of the people is being

taken  up  with  immense  efforts  by  the  state.  സട്ടംസ്ഥകാനതരികന്റെ

പ്രവര്തനങ്ങകള  സുപ്രസ്പീട്ടം  കകകാടെതരി  നല  നരിലയരില്തകന്നയകാണണ

വരിലയരിരുതരിയരിട്ടുള്ളതണ.  വയനകാടരികല  ബകാണകാസുര  സകാഗര്  അണകക്കെടരികനപ്പെറ്റരി

ഇവരികടെ പറയുകയുണകായരി.  ആ ഡകാട്ടം തുറന്നതരികനപ്പെറ്റരിയകാണണ ആകക്ഷേപമുന്നയരിചതണ.

കനരകത  വരിശദേസ്പീകരരിച  കകാരര്യവട്ടം  ഇവരികടെ  ഉന്നയരികകയുണകായരി.  അവരികടെയുട്ടം
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പ്രളയകകാരണമേകായതണ ഡകാമേരില്നരിനള്ള കവള്ളമേല,  ഇസൗ വര്ഷട്ടം ബകാണകാസുര സകാഗര്

ഡകാട്ടം  ആദേര്യമേകായരി  തുറന്നതണ  ജൂകകല  മേകാസട്ടം  പതരിനകാലരിനകാണണ.  ആഗസണ  മേകാസട്ടം

അഞ്ചുവകര കവള്ളട്ടം തുറനവരിട്ടുകകകാണരിരുന.  ഡകാമേരികലയള്ള നസ്പീകരകാഴുക്കെണ ഇലകാതകായ

സകാഹചരര്യതരില്  ആഗസണ  5 -നണ  ഡകാമേരില്നരിനട്ടം  പുറകതയണ  കവള്ളട്ടം  ഒഴുകന്നതണ

അവസകാനരിപ്പെരിച്ചു.  എന്നകാല് ആഗസണ  6-നണ കകവകരിടണ  വൃഷ്ടരി പ്രകദേശതണ വസ്പീണട്ടം മേഴ

കപയകപ്പെകാള് നസ്പീകരകാഴുക്കെണ വര്ദ്ധരിച്ചു.  നസ്പീകരകാഴുക്കെരിലുള്ള വര്ദ്ധനവണ കണക്കെരികലടുതണ

ആഗസണ  7 -നണ  രകാവരികല  ആറര  മേണരികയകാകടെ  വസ്പീണട്ടം  ഡകാട്ടം  തുറകക്കെണരിവന.  മേഴ

ശമേനമേരിലകാകത  തുടെര്ന്നകപ്പെകാള്  ഘടട്ടംഘടമേകായരി  ഷടറരികന്റെ  വരിടെവണ

വര്ദ്ധരിപ്പെരികക്കെണരിവന. കനരകത മേണകകകാണകാണണ ഡകാട്ടം നരിര്മ്മേരിചകതന്നണ പറഞതണ

വസ്തുതയകാണണ.  ബകാണകാസുര സകാഗര് അണകക്കെടണ കചളരിമേണണ കുഴചണ കൂടരി നരിര്മ്മേരിച

അണകക്കെടകാണണ.  ഇതരികന്റെ ഫുള് റരിസര്കവകായര് കലവലുട്ടം...

ശസ്പീ  .   രകമേശണ കചന്നരിതല: അങ്ങണ പറഞതണ നൂറണ ശതമേകാനവട്ടം ശരരിയകാണണ, ആ

ഡകാട്ടം  മേണകകകാണണ  നരിര്മ്മേരിചതകാണണ.   പകക്ഷേ  ജരിലകാ  കളക്ടര്  പറയുന്നതണ

അകദ്ദേഹതരികനകാകടെകാ  ജരിലകാ  ഭരണകൂടെതരികനകാകടെകാ  ആകലകാചരിക്കെകാകത  രകാത്രരിയരില്

തുറനകവന്നകാണണ.   ഞങ്ങള്ക്കെണ  അങ്ങണ  പറഞ  മേറ്റണ  കകാരര്യങ്ങകളകാടെല  ഇവരികടെ

അഭരിപ്രകായവര്യതര്യകാസമുള്ളതണ.  രകാത്രരിയരില്  ആളുകള്  ഉറങ്ങരിക്കെരിടെകകമ്പകാള്  ഡകാട്ടം
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തുറകക,  ആ  വരിവരട്ടം  ജരിലകാ  കളക്ടര്  അറരിയുന്നരില,  ചസ്പീഫണ  കസകടറരി  അതരികന

നര്യകായസ്പീകരരികന. അതകാണണ ഇവരിടുകത മുഖര്യമേകായ പ്രശ്നട്ടം. 

ശസ്പീ  .    പരിണറകായരി വരിജയന്:  അങ്ങകനകയകാരു വകാചകട്ടം കരിടരിയകാല് നരിങ്ങള്ക്കെണ

അതണ ഉപകയകാഗരിക്കെകാന് കഴരിയുകമേന്നതണ ശരരിയകാണണ.  അതരില് ആശരര്യമേരില,  പകക്ഷേ

അതണ വസ്തുതയല.  അതകായതണ  ഇസൗ ഡകാട്ടം തുറനവരിടതണ  രകാവരികലയകാണണ.   കവള്ളട്ടം

അത്രയുട്ടം കൂടുതല് വര്ദ്ധരിചതുകകകാണണ  തുറക്കെകാകത കവകറ മേകാര്ഗ്ഗമേരില.  ഇസൗ ഡകാമേരിനണ

പല പ്രകതര്യകതകളുണണ.  അതകായതണ ഇതരികന്റെ ഫുള് റരിസര്കവകായര് കലവലുട്ടം മേകാക്സെെരിമേട്ടം

റരിസര്കവകായര് കലവലുട്ടം  775.6  മേസ്പീറ്ററകാണണ.  അതകായതണ,  മേറ്റണ  ഡകാമുകളരികലതുകപകാകല

ഫുള്  റരിസര്കവകായറരിനണ  മുകളരില്  കവള്ളട്ടം  കയറകാന്  പകാടെരില,  അതരിനണ  മുകളരില്

കവള്ളകമേതരിയകാല്  പരിന്നസ്പീടെണ  ഒഴുകരി  വരുന്ന  മുഴുവന്  ജലവട്ടം  പുഴയരികലയണ  ഒഴുക്കെരി

കളയുക മേകാത്രകമേ സകാധരികകയുള. മേകറ്റകാരു മേകാര്ഗ്ഗവമേരില. അതുകകകാണകാണണ ഡകാമേരികന്റെ

ഷടര് ഘടട്ടംഘടമേകായരി ഉയര്കതണരി വന്നതണ. ആഗസണ 6-നണ ഒഴരികക ജൂകകല 14 മുതല്

എലകാ  ദേരിവസവട്ടം  ബകാണകാസുര  സകാഗര്  അണകക്കെടരില്നരിനട്ടം  കവള്ളട്ടം

ഒഴുകരികക്കെകാണരിരരികകയകായരിരുന.  മേഴ കനത.  മേഴ കനതതരിനകാല് ആഗസണ  7-നണ

നദേരിയരില് ജലനരിരപ്പുയരുകയുട്ടം വലരിയ കവള്ളകപ്പെകാക്കെമുണകാവകയുട്ടം കചയ.  ഇതകാണണ

സട്ടംഭവരിചതണ.  ഇക്കെകാരര്യതരില് ബകാണകാസുര സകാഗര് അണകക്കെടരിനണ പ്രകതര്യക പങരില.
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അതണ കനരകത തുറനവചരിട്ടുണണ.  എന്നകാല് മേഴ കപയ.  വലകാകത കവള്ളട്ടം കനത.

ബകാണകാസുര സകാഗര് അണകക്കെടരില്നരിനള്ള കവള്ളകമേതകാത കല്പ്പെറ്റ അടെക്കെമുള്ള

പ്രകദേശങ്ങളരിലുട്ടം  കവള്ളകപ്പെകാക്കെമുണകായരി.  ഡകാട്ടം  തുറകകമ്പകാള്  മുന്നറരിയരിപ്പെണ

നല്കകാതതകാണണ  കവള്ളകപ്പെകാക്കെ ദുരരിതങ്ങള്  വര്ദ്ധരികന്നതരിനണ  കകാരണമേകായകതന്ന

വകാദേട്ടം ശരരിയല എന്നതകാണണ ഈ വസ്തുതകളരില്നരിന്നണ വര്യക്തമേകാകുന്നതണ.

വയനകാടരില് ഏറ്റവട്ടം  കൂടുതല് മേഴ  കപയ ആഗസണ  9-നണ  ബകാണകാസുര സകാഗര്

ഡകാമേരില്നരിന്നണ  കസക്കെന്റെരില്  2,250  ഘനമേസ്പീറ്റര്  കവള്ളമേകാണണ  കബനരി  നദേരിയരികലയണ

ഒഴുകരിയതണ.  വയനകാടരില്നരിന്നണ  ഒഴുകരികയതന്ന  കവള്ളട്ടം  കശഖരരികന്നതരിനുകവണരി

കബനരി  നദേരിയരില്  കര്ണകാടെക  കകടരിയ  ബസ്പീചനഹള്ളരി  ഡകാമേരില്  അന്നണ

ഒഴുകരികയതരിയ കവള്ളട്ടം കസക്കെന്റെരില്  19,400  ഘനമേസ്പീറ്റര്  വസ്പീതമേകായരിരുന. 2,250

ഘനമേസ്പീറ്റര്  കവള്ളമേകാണണ  നമ്മേള്  വരിടരിട്ടുള്ളതണ.  പകക്ഷേ  അവരികടെ  ഒഴുകരികയതരിയതണ

19,400  ഘനമേസ്പീറ്റര്  കവള്ളമേകാണണ.  രണട്ടം  തമ്മേരിലുള്ള  വര്യതര്യകാസട്ടം  കനകാക്കെരിയകാല്

അത്രയുട്ടം  മേഴകവള്ളമേകാണണ  അവരികടെ  ഒഴുകരികയതരിയതണ  എന്നകാണര്തട്ടം.  അതകായതണ

കബനരിയുകടെ  വയനകാടെണ  ഭകാഗതണ  ഒഴുകരിയ  കവള്ളതരികന്റെ  12  ശതമേകാനട്ടം  കവള്ളട്ടം

മേകാത്രമേകായരിരുന ബകാണകാസുര സകാഗറരികന്റെ സട്ടംഭകാവന.  മേറ നദേരികളരികല കണകകള്

പരരികശകാധരിചകാലുട്ടം  ഡകാമുകളരില്നരിന്നണ  വന്ന  കവള്ളമേല,  നദേസ്പീതടെതരിലകാകക  കപയ
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കനത  മേഴയുണണ.  അതരിലൂകടെ  ഒഴുകരികയതരിയ  സസ്വകാഭകാവരിക  നസ്പീകരകാഴുക്കെകാണണ  ഈ

വര്ഷട്ടം കകരളതരിലുണകായ കവള്ളകപ്പെകാക്കെതരിനണ കകാരണമേകായതണ.

ഡകാമുകളകാണണ  പ്രളയതരിനണ  കകാരണകമേന്ന  നരിലയരില്  ആകരകാപണട്ടം

ഉന്നയരികന്നതണ  പ്രഥമേദൃഷ്ടര്യകാ   വസ്തുതകാവരിരുദ്ധമേകാണണ.  അണകക്കെട്ടുകളരിലകാത

അചന്കകകാവരിലകാര്,  മേസ്പീനചരിലകാര്,  മേണരിമേലയകാര്,  ചകാലരിയകാര് എന്നസ്പീ നദേരികളരികലലകാട്ടം

കവള്ളട്ടം  കവരികഞകാഴുകരി  പ്രളയട്ടം  സൃഷ്ടരിചരിട്ടുണണ.  ഉരുള്കപ്പെകാടല്,  മേണരിടെരിചരില്

എന്നരിവകകകാണണ 151 കപര്  സട്ടംസ്ഥകാനതണ മേരണകപ്പെടരിട്ടുണണ. കകന്ദ്ര ജല കമ്മേസ്പീഷകന്റെ

പ്രളയ മുന്നറരിയരിപ്പെണ  വരിഭകാഗട്ടം ഡയറക്ടര് കഴരിഞ ദേരിവസട്ടം മേകാധര്യമേങ്ങകളകാടെണ  പറഞ

കകാരര്യട്ടം  അകതകാകടെകാപ്പെട്ടം  കകാകണണതുണണ.  അകദ്ദേഹട്ടം  പറഞതണ,  കകരളതരില്

അപ്രതസ്പീക്ഷേരിതമേകായ അതരിതസ്പീവ്ര മേഴയകാണണ പ്രളയട്ടം സൃഷ്ടരിക്കെകാന് കകാരണട്ടം എന്നകാണണ.

ഡകാമുകള്  പ്രളയതരിനണ  കകാരണമേകായരിടരികലനട്ടം  ഡകാമുകളുകടെ  പ്രവര്തനങ്ങളരില്

എകന്തങരിലുട്ടം പരിശകണ വന്നരിടരികലനമേകാണണ ജല കമ്മേസ്പീഷന് വരിലയരിരുതരിയരിട്ടുള്ളതണ.

ശസ്പീ  .    തരിരുവഞ്ചൂര് രകാധകാകൃഷ്ണന്:  സര്,  കകന്ദ്ര ജല കമ്മേസ്പീഷന് എലകാ കകാലതട്ടം

കകരളതരികന്റെ  നരിലപകാടുകള്ക്കെണ  വരിരുദ്ധമേകാണണ.  മുലകപ്പെരരിയകാര്  ഡകാമേരികന

സട്ടംബനരിചകാകണങരിലുട്ടം കകന്ദ്ര ജല കമ്മേസ്പീഷന് എടുത നരിലപകാടെണ വരിരുദ്ധമേകാണണ. ജല

കമ്മേസ്പീഷന് പറയുന്നതണ,  ഡകാമേരില്നരിനള്ള കവള്ളമേല.  മേഴ കകകാണണകായ കവള്ളമേകാണണ
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എന്നതകാണണ  അവരുകടെ  നരിലപകാടെണ.  പകക്ഷേ  ബഹുമേകാനകപ്പെട  സുപ്രസ്പീട്ടംകകകാടെതരിയരില്

നമ്മേള്  കകകാടുതരിരരികന്ന  അഫരിഡവരിറ്റണ  മുലകപ്പെരരിയകാര്  ഡകാമേരികല  കവള്ളട്ടം  കൂടെരി

വന്നതുകകകാണകാണണ യഥകാര്തതരില് ഇങ്ങകനകയകാരു സട്ടംഭവട്ടം ഉണകായതണ എന്നകാണണ

ഞകാന്  മേനസരിലകാകന്നതണ.  അങ്ങണ  പരരികശകാധരിചകാല്  മേതരി.  അകപ്പെകാള്  കകന്ദ്ര  ജല

കമ്മേസ്പീഷന്  എടുത  നരിലപകാടെണ  സതര്യതരില്  ഇവരികടെ  മുലകപ്പെരരിയകാര്  ഡകാമേരികന്റെ

കകാരര്യതരില്കപ്പെകാലുട്ടം നമുക്കെണ വരിരുദ്ധമേകായരി ഒരു നരിലപകാടെണ എടുക്കെകാന് ബഹുമേകാനകപ്പെട

സുപ്രസ്പീട്ടംകകകാടെതരിയരില്  സസ്വകാധസ്പീനരിക്കെകാന്  കഴരിയുന്ന  വരിധതരികലയകായരിരുന

മുന്പുണകായരിരുന്നതണ.

അങ്ങയുകടെതകന്ന  വകുപ്പെണ  കനരരിടണ  കകകകകാരര്യട്ടം  കചയ്യുന്നതകാണണ  പറമ്പരികളട്ടം-

ആളരിയകാര്  സട്ടംബനരിച്ചുള്ളതണ.  ഒരു  കകാലഘടതരിലുട്ടം  പറമ്പരികളട്ടം  ഡകാമേരില്നരിനട്ടം

വര്ഷകകാലതണ കകരളതരികല കനകാലരികലയണ കവള്ളട്ടം തുറനവരിടെരിലകായരിരുന.  മേകാര്ചണ

മേകാസതരിലുട്ടം  കസപ്റ്റട്ടംബര്  മേകാസതരിലുട്ടം  അതരിനണ  ഒരു  നരിശരിത  സമേയമുണണ.  ആ

നരിശരിത  സമേയതകാണണ  അപ്പെര്  കഷകാളയകാറരില്നരിന്നണ  കകരള  കഷകാളയകാറരികലയട്ടം

അവരികടെനരിന്നണ  തകാകഴയമുള്ള  കവള്ളതരികന്റെ  ഒഴുക്കെണ  കൃതര്യതകയകാടുകൂടെരി  കകകകകാരര്യട്ടം

കചയ്യുന്നതണ.  പകക്ഷേ  ഈ  കകാരര്യതരില്   Joint  Water  Regulatory  Board

കചയര്മേകാകന്റെ അറരിവരിലകാകത തമേരിഴണ നകാടെണ കകരളതരികലയണ കവള്ളട്ടം ഒഴുക്കെരി എകന്നകാരു
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ആകക്ഷേപമുണണ.  അങ്ങതണ  പരരികശകാധരിചരിട്ടുകണകാ;  ഉകണങരില്  കമേല്  നടെപടെരികള്

സസ്വസ്പീകരരികകമേകാ?

ശസ്പീ  .   പരിണറകായരി വരിജയന്: സര്, ബഹുമേകാനര്യനകായ അട്ടംഗട്ടം ഉന്നയരിചതണ വളകര

പ്രധകാനകപ്പെട  ഒരു  കകാരര്യമേകാണണ.  ഈ  കകാരര്യങ്ങളരില്  നമ്മേള്  സസ്വസ്പീകരരിച  നരിലപകാടെണ

കപകാതുകവ ബഹുമേകാനകപ്പെട സുപ്രസ്പീട്ടംകകകാടെതരിക്കെടെക്കെട്ടം കബകാധര്യമേകായരിട്ടുള്ളതകാണണ. ഇതരില്

സട്ടംഭവരിച കകാരര്യട്ടം,  കവള്ളട്ടം കനതവരുകമ്പകാള് സസ്വകാഭകാവരികമേകായരി കവള്ളട്ടം കുകറകശ്ശേ

വരിട്ടുകകകാണരിരരിക്കെണട്ടം.  ഇക്കെകാരര്യട്ടം  നമ്മേള്  നരിരന്തരട്ടം

അഭര്യര്തരിച്ചുകകകാണരിരരികകയകാണണ.  എന്നകാല്  മുലകപ്പെരരിയകാറരില്  കൂടുതല്  കവള്ളട്ടം

നരിറച്ചുനരിര്തകാന് സകാധരികകമേന്നണ കതളരിയരികന്നതരിനുകവണരി ആയരിരരിക്കെണട്ടം അവര്

തുറക്കെകാന് തയ്യകാറകായരില. നമ്മേള് സമ്മേര്ദ്ദേട്ടം കചലുതരികക്കെകാണരിരുന. അവര് തുറന്നരില.

ഈ സകാഹചരര്യതരിലകാണണ ബഹുമേകാനകപ്പെട സുപ്രസ്പീട്ടംകകകാടെതരിയരില് വകാദേങ്ങള് വരുന്നതണ.

നമ്മേള്  ഇകതലകാട്ടം  സുപ്രസ്പീട്ടംകകകാടെതരി  മുമ്പകാകക പറഞ,  ഞങ്ങള് ഇങ്ങകനകയകാകക്കെ

ഇന്ന  ഘടതരില്  പറഞ,  ഇവര്  തുറക്കെകാന്  തയ്യകാറകായരില  എന്നണ.  ഇതകാണണ

സട്ടംഭവരിചതണ.  അകപ്പെകാഴകാണണ  സുപ്രസ്പീട്ടംകകകാടെതരിയുകടെ  ശക്തമേകായ  ഇടെകപടെല്  വന്നതണ.

എന്നരിടണ  കവകറകാരു  നരിലപകാടെണ  അകതകാകടെകാപ്പെട്ടം  വന.  ഇതരില്  ബഹുമേകാനകപ്പെട

പ്രധകാനമേനരിയുകടെ  ഓഫസ്പീസരില്  നരിന്നണ   ഒരു  ഇടെകപടെല്  കൂടെരി  കവണകമേന്നണ
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പ്രധകാനമേനരികയകാടെണ  കനരരിടണ   ഞകാന് സട്ടംസകാരരിചരിരുന.  അതരികന്റെ ഭകാഗമേകായുകള്ളകാരു

ഇടെകപടെലുട്ടം വന്നരിരുന. ഏതകായകാലുട്ടം കസന്ടല് വകാടര് കമ്മേസ്പീഷകന്റെ അധര്യക്ഷേതയരില്

നമ്മുകടെ  പ്രതരിനരിധരിയുട്ടം  തമേരിഴണ നകാടെരികന്റെ  പ്രതരിനരിധരിയുട്ടം  കൂടെരിയുകള്ളകാരു  കമ്മേരിറ്റരികയ

ഇതരട്ടം  ഘടങ്ങളരില്  കകാരര്യങ്ങള്  തസ്പീരുമേകാനരിക്കെകാന്  നരികയകാഗരിചരിട്ടുണണ.  അകതലകാട്ടം

ഇതരികന്റെ  ഭകാഗമേകായരി  സട്ടംഭവരിചതകാണണ.  അവര്  കചയ  നടെപടെരി  ശരരിയകലനള്ളതണ

ശരരിയകാണണ.  പകക്ഷേ സട്ടംസ്ഥകാനങ്ങള് തമ്മേരിലകാകുകമ്പകാള് നമ്മേള് ആ വരികകാരമേലകലകാ

ആ  സമേയട്ടം  ഉയര്തരികക്കെകാണ  വകരണതണ.  അതുകകകാണണ  ഉയര്തരിയരില

എനമേകാത്രകമേയുള. അതരികന്റെ മേറ കകാരര്യങ്ങകളകാകക്കെ നമ്മേള് കചയരിട്ടുള്ളതകാണണ.  അതണ

കനരകത ബഹുമേകാനര്യനകായ മേനരി ഇവരികടെ പറഞ എന്നകാണണ എനരിക്കെണ കതകാനന്നതണ.

രക്ഷേകാപ്രവര്തനങ്ങള്ക്കെകായരി കകന്ദ്ര കസനകകള അനുവദേരിക്കെണകമേന്നണ ആഗസണ

9-നണ  അതരിരകാവരികലതകന്ന  ബനകപ്പെടവര്ക്കെണ  ദുരന്ത  നരിവകാരണ  അകതകാറരിറ്റരി

കകതഴുതരി.  അകപ്പെകാള്തകന്ന  അനുകൂലമേകായരി  പ്രതരികരരിച്ചു.  കപകടനതകന്ന

രക്ഷേകാപ്രവര്തനങ്ങള്ക്കെണ  ആവശര്യമേകായ  സജസ്പീകരണങ്ങകളകാകടെ  വരിവരിധ

കസനകാവരിഭകാഗങ്ങള്  കകരളതരികലതരി.  ഇതണ  കപകടന്നകാണണ  ഉണകാകുന്നതണ.

കപകടനതകന്ന  അവര്  പ്രതരികരരിചരിട്ടുണണ.  7,443  കപരകാണണ  ഇതരതരില്

രക്ഷേകാപ്രവര്തനങ്ങളരില്  ഏര്കപ്പെടതണ.  കകന്ദ്ര  കസനകളുകടെ  വരിവരിധ  വരിഭകാഗങ്ങള്,



Uncorrected/Not for Publication 
383

ബഹുമേകാനകപ്പെട  പ്രധകാനമേനരി,  കകന്ദ്ര  ആഭര്യന്തര  വകുപ്പുമേനരി,  കകന്ദ്ര  പ്രതരികരകാധ

വകുപ്പുമേനരി എന്നരിവകരകാകടെകാകക്കെ സട്ടംസകാരരിച്ചു. ആവശര്യമേകായ സജസ്പീകരണങ്ങകളകാകടെ

കസനകയ  അയച്ചുതരകാന്  ആവശര്യകപ്പെടുകയുട്ടം  കചയ.  അവകരലകാട്ടം  അതരിനുതകുന്ന

നരിര്കദ്ദേശങ്ങളുട്ടം  നല്കരി.  അതനുസരരിചണ  കസനയുകടെ  നല  കസവനമേകാണണ  നമുക്കെണ

കരിടരിയതണ.  കകന്ദ്ര  കസനയുകടെ  കനതൃതസ്വതരില്  നമ്മേള്  ഇവരികടെ  നടെതരിയ

രക്ഷേകാപ്രവര്തനതരില്  74,060  കപകരയകാണണ  രക്ഷേകപ്പെടുതരിയതണ.

രക്ഷേകാപ്രവര്തനതരിനണ  കനതൃതസ്വട്ടം  കകകാടുതണ  ഇവരികടെ  പ്രവര്തരിച

കസനകാകമേധകാവരികള് രക്ഷേകാപ്രവര്തനതരില് സര്ക്കെകാരുട്ടം ജരിലകാ ഭരണകൂടെങ്ങളുട്ടം മേറ്റണ

സര്ക്കെകാര് സട്ടംവരിധകാനങ്ങളുട്ടം നല്കരിയ പരിന്തുണയുട്ടം കനതൃതസ്വവട്ടം സട്ടംബനരിചണ വളകര

നല അഭരിപ്രകായമേകാണണ പറഞരിട്ടുള്ളതണ.  സട്ടംസ്ഥകാന തലതരില് നടെതരിയ പ്രതരിദേരിന

അവകലകാകന  കയകാഗങ്ങളരില്  ഈ  കസനകളുകടെകയലകാട്ടം  തലവന്മേകാരുട്ടം  അവരുകടെ

പ്രതരിനരിധരികളുട്ടം  പകങടുതരിരുന.  പരിന്നസ്പീടെണ  അവര്  പറഞതണ,  സര്ക്കെകാരരികന്റെ

കനതൃതസ്വതരില്  നടെന്ന  ഈ  അവകലകാകന  കയകാഗങ്ങള്  അക്ഷേരകാര്തതരില്

അവര്കകള്ളകാരു മേകാര്ഗ്ഗനരിര്കദ്ദേശമേകായരിരുന എന്നകാണണ.  കകാരണട്ടം അവര്ക്കെണ ഇന്നതണ

കചയ്യണകമേനള്ള  നരിര്കദ്ദേശട്ടം  കവണട്ടം.  അതകാണണ  അവരുകടെ  ശസ്പീലട്ടം.   ഞങ്ങകളകാടെണ

ഇന്നതണ  കചയ്യണകമേന്നണ  പറഞകാല്  അതണ  കചയ്യകാന്  ഞങ്ങള്ക്കെണ  വളകര
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തകാല്പരര്യമേകാകണന്നണ  അവര്  തകന്ന   പറഞ.  ആ  നരിര്കദ്ദേശങ്ങള്  ആ

കയകാഗങ്ങളരില്വചണ അവര്ക്കെണ ലഭരിചരിരുന.  ആര്മേരിക്കെണ കകരളതരില് കബകാട്ടുകളുമേകായരി

എതണകമേന്നണ  അറരിയരിലകായരിരുന  എനകള്ളകാരു  പരകാമേര്ശട്ടം  ഇവരികടെ  കനരകത

നടെതകയുണകായരി.  ഇതുട്ടം  വസ്തുതയണ  നരിരകന്നതല.  കകരളതരികല  കകാലവര്ഷ

സ്ഥരിതരിഗതരികള്  വരിശദേസ്പീകരരിചണ  ജൂകകല  മേകാസതരില്  പ്രധകാനമേനരികക്കെഴുതരിയ

കതരില്തകന്ന  കകരളതരികല  ആര്മേരി  കസഷനുകളരില്  6  കബകാട്ടുകളുട്ടം  ഡരിങരി

കബകാട്ടുകളുട്ടം  സ്കൂബകാ  സട്ടംവരിധകാനങ്ങളുട്ടം  ഒരു  എട്ടം.കഎ.16  കഹലരികകകാപ്റ്ററുട്ടം

നരിലനരിര്തണകമേന്നണ ആവശര്യകപ്പെട്ടു. പരിന്നസ്പീടെണ ആഗസണ 9 മുതല് രകാജര്യട്ടം കണ ഏറ്റവട്ടം

വലരിയ  രക്ഷേകാപ്രവര്തനതരിനകായരി  എലകാ  സജസ്പീകരണങ്ങകളകാടുട്ടംകൂടെരി  കസന

എതകയുട്ടം  കചയ.  1924-കല  കവളളകപ്പെകാക്കെതരിനണ  കകാരണമേകായരി  ആ  വര്ഷകത

വലരിയ മേഴയകാണണ ചൂണരിക്കെകാണരികന്നതണ.  കരഖകള് പ്രകകാരട്ടം മേണ്സൂണ് സസ്പീസണരില്,

അതകായതണ ജൂണ് 1 മുതല് കസപ്റ്റട്ടംബര് 30 വകര 1924-ല് കകരളതരിനണ കരിടരിയ മേഴ

3368  മേരിലസ്പീമേസ്പീറ്ററകാണണ.   പ്രതരിപക്ഷേ  കനതകാവണ  ഇതണ  17  ദേരിവസട്ടം  കപയ

മേഴയകാകണന്നകാണണ പറയുന്നതണ, കരഖകള് പ്രകകാരട്ടം അതണ ശരരിയല.  കരഖകള് പ്രകകാരട്ടം

1924-  കല ജൂണ് മുതല് കസപ്റ്റട്ടംബര് വകരയുളള  122  ദേരിവസട്ടം മേഴയുകടെ പ്രതരിദേരിന

ശരകാശരരി  27.6  മേരിലസ്പീമേസ്പീറ്ററകാണണ.  ഇസൗ വര്ഷട്ടം ജൂണ്  1  മുതല് ആഗസണ  20  വകര  81
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ദേരിവസട്ടം  കപയ  മേഴ  2400  മേരിലസ്പീമേസ്പീറ്ററകാണണ.   ഇതരികന്റെ  പ്രതരിദേരിന  ശരകാശരരി  29.6

മേരിലസ്പീമേസ്പീറ്ററകാണണ.  അതകായതണ, 1924-കല മേഴകയ അകപക്ഷേരിചണ ഇസൗ വര്ഷട്ടം ഇതുവകര

കരിടരിയ  കണക  വചണ  ശരകാശരരി  മേഴ  കൂടുതലകാണണ,  എന്നകാല്  ശരകാശരരി  മേഴ

കൂടെരിയതുകകകാണമേകാത്രട്ടം  പ്രളയട്ടം  ഉണകാകണകമേന്നരില.   യഥകാര്തതരില്  ആഗസണ  8

മുതല്  20  വകരയുളള  ദേരിവസങ്ങളരിലുണകായ  അതരിതസ്പീവ്രമേഴ,  എക്സെെണടസ്പീട്ടം  കഹവരി

കറയരിനകാണണ പ്രളയതരിനണ  കകാരണമേകായതണ.   ഇസൗ സമേയതണ സകാധകാരണ നരിലയരില്

കപകയ്യണതരികന്റെ നകാലരിരടരിയരിലധരികട്ടം മേഴയകാണണ കകരളതരില് കപയതണ.   ഇങ്ങകന

അതരിതസ്പീവ്രമേകായ  മേഴ  തുടെര്ചയകായരി  കപയ  സകാഹചരര്യതരിലകാണണ  പ്രളയമുണകായതണ.

ഇവരികടെ കരിറകളുകടെ വരിതരണട്ടം സട്ടംബനരിചണ പറയുകയുണകായരി.  

ശസ്പീ  .    രകമേശണ  കചന്നരിതല:  എക്സെെണ  എട്ടം.എല്.എ.  ശസ്പീ.  ദേരിനകരന്  എകന്റെ

ശദ്ധയരില്കപ്പെടുതരിയ  കകാരര്യമേകാണണ,  4  മേതര്യകതകാഴരിലകാളരികള്ക്കെണ  ഗുരുതരമേകായരി

പരരികക്കെറ,  ഒരകാകളകാടെണ  അങ്ങണ  കഫകാണരില്  സട്ടംസകാരരിച്ചുകവന്നണ  പറഞ.   അവര്ക്കെണ

കൂടുതല്  നല  കകവദേര്യ  സഹകായവട്ടം  അകതകാകടെകാപ്പെട്ടം  ആ  കുടുട്ടംബകത

സട്ടംരക്ഷേരിക്കെകാനുമുളള നടെപടെരികള് കൂടെരി സസ്വസ്പീകരരിക്കെണകമേന്നണ അഭര്യര്തരികകയകാണണ.

ശസ്പീ  .    പരിണറകായരി  വരിജയന്:  അതരില്  ഒരകാളുമേകായരി  ഞകാന്  സട്ടംസകാരരിചരിരുന,

അകദ്ദേഹട്ടം  എറണകാകുളകത  അമൃത   ആശുപത്രരിയരിലകാണുളളതണ.   അതുമേകായരി
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ബനകപ്പെടണ ആവശര്യമേകായ കകാരര്യങ്ങകളകാകക്കെ കചയ്യകാന് അകപ്പെകാള് തകന്ന കളക്ടകറകാടെണ

നരിര്കദ്ദേശരിചരിരുന.  മേതര്യബനന വകുപ്പുമേനരി അകദ്ദേഹകത കപകായരി  കകാണുകയുട്ടം

കചയ,   അതരികന്റെ  മേറ  കകാരര്യങ്ങകളകാകക്കെ  ശദ്ധരികനണണ.   കരിറകള്  പ്രകാഥമേരിക

വരിലയരിരുതലുകള്  പ്രകകാരട്ടം  361800  കുടുട്ടംബങ്ങള്ക്കെകാണണ  വരിതരണട്ടം  കചയ്യകാന്

തസ്പീരുമേകാനരിചതണ.  അതരില് ഇന്നണ ഉചവകര 236904 കരിറകള് വരിതരണട്ടം കചയരിട്ടുണണ.

തൃശ്ശൂര് ജരിലയരില്  58000,  എറണകാകുളതണ  45032,  പറവര്  19000,  ആലപ്പുഴയരില്

43032,   കകകാടയതണ  31000,  പതനട്ടംതരിട   29000,  ആകക  65.4  ശതമേകാനട്ടം

കരിറകള് ഇന്നണ  ഉചകയകാകടെ വരിതരണട്ടം കചയ കഴരിഞ.  ഇതുകൂടെകാകതയുളള പ്രശ്നട്ടം,

കര്യകാമ്പുകളരില്  തകാമേസരിക്കെകാതവരുട്ടം  എന്നകാല്  ദുരരിതതരിനരിരയകായവരുകടെ  കണക്കെണ

ജരിലകാ  കളക്ടര്മേകാര്  കശഖരരിച്ചു  കകകാണരിരരികകയകാണണ,  അവര്കകൂടെരി  കരിറകള്

ലഭരികട്ടം.   ഇതുവകര  15600  കുടുട്ടംബങ്ങകളക്കൂടെരി  പുതുതകായരി  ലരിസരില്

ഉള്കപ്പെടുതരിയരിട്ടുണണ.  എലകാ കരിറകളുട്ടം രകണകാ മൂകന്നകാ ദേരിവസങ്ങള്ക്കെകട്ടം വരിതരണട്ടം

കചയ്യകാനകാകുട്ടം.   ചരില  ജരിലകളരില്  പൂര്ണമേകായുട്ടം  വരിതരണട്ടം  കചയ  കഴരിഞരിട്ടുണണ,

കുറചകാണണ ബകാക്കെരിയുളളതണ.  10000  രൂപ  48774  കുടുട്ടംബങ്ങള്ക്കെണ നല്കരികഴരിഞ,

39967  കുടുട്ടംബങ്ങള്ക്കെണ  നകാകളയുട്ടം   കതകാടടുത  ദേരിവസങ്ങളരില്  മേറളളവര്കട്ടം

നല്കകാനകാകുട്ടം.  
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ശസ്പീ  .    കക  .    സരി  .    കജകാസഫണ:  ഇസൗ  ജരി.ഒ.-യരില്  പറയുന്നതണ  രണ

ദേരിവസതരിലധരികട്ടം കവളളട്ടം കകടരിക്കെരിടെന്ന വസ്പീടുകള്കക്കെ കകകാടുകകയുളളകവന്നകാണണ,

അങ്ങണ പറഞതണ പ്രളയട്ടം കയറരിയതുമൂലട്ടം വസ്പീടെണ  മേകാറരിതകാമേസരികന്ന ആള്ക്കെകാര്ക്കെണ

കകകാടുകകമേന്നകാണണ.   അതരില്  ക്ലേകാരരിഫരികക്കെഷന്  ഉണകായരികലങരില്  അവര്ക്കെണ

ലഭരിക്കെരില.  

ശസ്പീ  .    പരിണറകായരി  വരിജയന്:  എലകാവര്കട്ടം  വകാങ്ങകാട്ടം,  അതരില്  കവകറ

പ്രശ്നങ്ങകളകാനമേരില.   പ്രളയ  ദുരന്തതരിനരിരയകായവര്കക്കെലകാട്ടം  ഇതരികന്റെ

ആനുകൂലര്യങ്ങള് ലഭരികന്നതരിനണ  ഒരു പ്രശ്നവമുണകാകരില.  ഇവരികടെ കവകറകാരു പ്രശ്നട്ടം,

ഓഖരി ദുരന്തവമേകായരി ബനകപ്പെടണ പണട്ടം അനുവദേരിച കകാരര്യതരില് ചരില വസ്പീഴ്ചകളുണകായരി

എന്ന  സൂചനകയകാകടെ  ചരില  പ്രശ്നങ്ങള്  ഉണകായരിട്ടുണണ.   ഓഖരി  ദുരന്തകതതടെര്ന്നണ

മുഖര്യമേനരിയുകടെ  ദുരരിതകാശസ്വകാസ  നരിധരിയരികലക്കെണ  107  കകകാടെരി  രൂപയകാണണ  ലഭരിചതണ.

ഇതരിനകട്ടം  ഉതരവകായരിട്ടുളളതുട്ടം  കചലവഴരിചരിട്ടുളളതുമേകായ  തുക  കനരകത

പ്രതരിപക്ഷേകനതകാവണ  ചൂണരിക്കെകാണരിചതുകപകാകല  65  കകകാടെരി  68  ലക്ഷേട്ടം  രൂപയകാണണ.

ഇതരിനു  പുറകമേ  ഇകപ്പെകാള്  നടെപടെരി  സസ്വസ്പീകരരിച്ചു  വരുന്നതുട്ടം  ഉതരവണ

പുറകപ്പെടുവരിക്കെകാനുമുളളതരിനണ  84.9  കകകാടെരി  രൂപ കചലവണ  വരുകമേന്നണ പ്രതസ്പീക്ഷേരികന.

കചലവഴരിച തുക പറയകാട്ടം
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കബകാട്ടുകള്കളള നഷ്ട പരരിഹകാരട്ടം   3.08 കകകാടെരി

മേല്സര്യബനകനകാപകാധരികള്കളള നഷ്ടപരരിഹകാരട്ടം  1.65 കകകാടെരി

മേകകറന് ആട്ടംബുലന്സണ  7.36 കകകാടെരി

കറസല്യൂ സസ്വകാഡണ  7.15 കകകാടെരി

കുടരികള്കളള സസൗജനര്യ വരിദേര്യകാഭര്യകാസട്ടം 13.92 കകകാടെരി

മേരണകപ്പെടവരുകടെ ആശരിതര്ക്കെണ 22.88 കകകാടെരി

ഭൂമേരിയുട്ടം വസ്പീടുട്ടം നഷ്ടകപ്പെടവര്ക്കെണ   7.62 കകകാടെരി

വസ്പീടുകളുകടെ അറ്റകുറ്റപ്പെണരികള്   2.02 കകകാടെരി

ശസ്പീ  .    രകമേശണ കചന്നരിതല:  അങ്ങണ പറഞ കണക്കെണ ശരരിയകാണണ;  107  കകകാടെരി

രൂപ, 133 കകകാടെരി രൂപ കകന്ദ്ര സഹകായട്ടം, രണട്ടം കൂടെരി വരുകമ്പകാള് 240 കകകാടെരി രൂപ.

ഇതരില് ആകക കചലവഴരിചതണ 65.68 കകകാടെരി രൂപയകാണണ.  ഞങ്ങള് അകങ്ങയണ എഴുതരി

തരകാട്ടം,  അങ്ങയുകടെ  ഉകദേര്യകാഗസ്ഥര്  കചയ്യകാത  കകാരര്യങ്ങള്  ഞങ്ങള്  അകങ്ങയണ

നരികവദേനട്ടം  തരകാട്ടം,  ഇതണ  കരിടരിയ  ആളുകളുകടെ  കകാരര്യങ്ങള്  കൂടെരി  പരരികശകാധരിക്കെണട്ടം.

ഇവര്ക്കെണ ഇകതകാനട്ടം കരിടരിയരിടരില,  അതകാണണ സതര്യട്ടം.  അങ്ങണ അതണ പരരികശകാധരിചകാല്

മേതരി, 9 മേകാസമേകായരി ഇതണ എന്തുകകകാണണ കകകാടുതരില.  

ശസ്പീ  .   പരിണറകായരി വരിജയന്: എസണ.ഡരി.ആര്.എഫണ.- കന്റെ തുകയരില് 51 കകകാടെരി 11

ലക്ഷേട്ടം രൂപ അനുവദേരിചരിട്ടുണണ.   അതണ  മേരണകപ്പെടവരുകടെയുട്ടം കകാണകാതകായവരുകടെയുട്ടം
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ആശരിതര്കളള  നഷ്ടപരരിഹകാരട്ടം,   അതരില്  എസണ.ഡരി.ആര്.എഫണ.-കന്റെ

വരിഹരിതവമുണണ.  രണകായരിരട്ടം രൂപ വസ്പീതട്ടം 143032 കപര്ക്കെണ കടെലരില് കപകാകകാതരിരുന്ന

സമേയതണ  നല്കരിയ സഹകായട്ടം.  വസ്പീടെണ  നഷ്ടകപ്പെട  74  കപര്ക്കെണ വകാടെക ഇനതരില്

കകകാടുക്കെകാന്  കഴരിയുന്നതണ,   143  കപര്ക്കെണ  10000  രൂപ  വസ്പീതട്ടം  നകാലുമേകാസകത

കചലവരിനകായരി  നല്കരിയതണ,  സസൗജനര്യ  കറഷന്,  ഗുജറകാതണ,  കഗകാവ,  കര്ണകാടെക,

തമേരിഴകാടെണ  എന്നരിവരിടെങ്ങളരില്  നരിന്നണ  മേല്സര്യബനന  കതകാഴരിലകാളരികകള  തരിരരികക

എതരിചതരിനണ  കചലവകായതണ,  അവസകാനഘട  കതരചരില്  നടെതരിയതരിനണ  105

കബകാട്ടുകള്കളള കചലവണ.  ഇത്രയുട്ടം 51 കകകാടെരി 11 ലക്ഷേട്ടം എസണ.ഡരി.ആര്.എഫണ.- ല്

നരിനട്ടം കചലവഴരിചതകാണണ.   ഇനരി ഉതരവണ പുറകപ്പെടുവരിക്കെകാനുളളതണ; 

മേതര്യകതകാഴരിലകാളരികള്ക്കെണ കകലഫണ ജകാക്കെറ്റണ 9.50 കകകാടെരി

മേതര്യബനകനകാപകരണങ്ങള്  നഷ്ടകപ്പെടവര്ക്കെണ

നല്കകാനുളളതണ
2.2 കകകാടെരി

കനവരി 13.50 കകകാടെരി

നഷ്ടകപ്പെടകതകാ കകടുവന്നകതകാ ആയ കബകാട്ടുകള്ക്കെണ പകരട്ടം

കകഫബര് റസ്പീ     ഇന്കഫകാഴണഡണ കബകാട്ടുകള് വകാങ്ങുന്നതരിനണ

സഹകായട്ടം

9.88 കകകാടെരി

ആഴക്കെടെല്  മേല്സര്യബനന  കതകാഴരിലകാളരികള്ക്കെണ

ഫരിഷറസ്പീസണ കസഷനുകള്കട്ടം തരിരരിച്ചുട്ടം  ആശയ  വരിനരിമേയ

50 കകകാടെരി
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സട്ടംവരിധകാനട്ടം

അങ്ങകന 84.90 കകകാടെരി രൂപ, ഇങ്ങകന വന്നകാല് എസണ.ഡരി.ആര്.എഫണ-

ല്  ഓഖരി  ഘടതരില്  ലഭരിച  111 കകകാടെരി  രൂപ,  സരി.എട്ടം.ഡരി.ആര്.  എഫണ-ഉട്ടം,

എസണ.ഡരി.ആര്.എഫണ-ഉട്ടം  കചര്തണ  218  കകകാടെരി  രൂപ,  ഉതരവകായതുട്ടം

കചലവഴരിചതുമേകായ  തുക  116  കകകാടെരി  രൂപ  വരുട്ടം.   84  കകകാടെരി  രൂപയുകടെ  കചലവണ

പ്രതസ്പീക്ഷേരികകയകാണണ.  ഇതണ രണട്ടം കചര്ന്നകാല് 201  കകകാടെരി രൂപ ഓഖരി ഇനതരില്

കചലവണ വരുട്ടം.  ഓഖരിക കവണരി കകന്ദ്രട്ടം നല്കരിയകതകാ, സരി.എട്ടം.ഡരി.ആര്.എഫണ.-ല്

ജനങ്ങളരില് നരിന്നണ ലഭരിചകതകാ ആയ ഒരു തുകയുട്ടം സര്ക്കെകാര് മേറ കകാരര്യങ്ങള്കകവണരി

കചലവഴരിചരിടരില.   മേകാത്രമേല  മേതര്യകതകാഴരിലകാളരി  കമേഖലയരില്  ഇനരിയുട്ടം  ചരില

പദ്ധതരികള്കൂടെരി  നടെപ്പെരിലകാക്കെകാന്  സര്ക്കെകാര്  ഉകദ്ദേശരികകയകാണണ,  അതുകൂടെരി

കണക്കെരികലടുതകാല്  ലഭരിചതരികനക്കെകാള്  കൂടുതല്  തുകയകാണണ  കവണരി  വരുന്നതണ.

ഇവരികടെ  നമ്മുകടെ  കകവദേത്യുതരി  വകുപ്പെണ  മേനരി  അക്കെകാദേമേരികണ  വരിദേഗ്ദ്ധകനകാനമേകലങരിലുട്ടം

അകദ്ദേഹട്ടം  വന്നതരിനണ  കശഷട്ടം  നടെതരിയ  പ്രവര്തനതരികന്റെ  മേരികവകകകാണണ....

(...ബഹളട്ടം..)  ഇല,  ഞകാന്  പറഞരില,  ഞകാന്  പറഞണ  തസ്പീര്ക്കെകട,  അകപ്പെകാള്

മേനസരിലകാകുട്ടം.  കകവദേത്യുതരി  വകുപ്പെണ  കകകകകാരര്യട്ടം  കചയ്യകാന്.....  തുടെങ്ങരിയകപ്പെകാള് കനറ്റരി

ചുളരിച്ചുകവന്നണ  പറഞകലകാ,  ഇകപ്പെകാള്  അതരിലകാതകായകലകാ.....  നലനരിലയണ
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അകദ്ദേഹതരിനണ കകാരര്യങ്ങള്  നടെതരികക്കെകാണകപകാകകാന് സകാധരിചരിട്ടുകണന്നകാണണ ഞകാന്

പറയകാന്  ഉകദ്ദേശരിചതണ.   ഇകപ്പെകാള്  ആളുകള്ക്കെണ  തകാമേസരിക്കെകാന്  പറ്റകാത

സ്ഥലകതപ്പെറ്റരി  ഇവരികടെ  ഒരു  നരിര്കദ്ദേശട്ടം  വന.  ഗവണ്കമേന്റെണ  ആറുലക്ഷേട്ടം  രൂപ

സ്ഥലകമേടുക്കെകാനുട്ടം  നകാലുലക്ഷേട്ടം  രൂപ  വസ്പീടു  വയകാനുട്ടം  നല്കുട്ടം.   അതരില്  സ്ഥലട്ടം

ഞങ്ങകളലകാട്ടം  കൂടെരി  ഏകറ്റടുതകകകാടുതകാല്  ഒരു  നല  വസ്പീടെണ   വയകാമേകലകാകയന്ന

നരിര്കദ്ദേശമേകാണണ.   ഇക്കെകാരര്യതരില്  അവരികടെ  സമേവകായമുണകാക്കെരി  എന്തകാണണ

കചകയ്യണകതന്നകാകലകാചരിക്കെകാട്ടം,  അതരില്  തര്ക്കെമേരില.  ധകാരകാളട്ടം  ആളുകള്  സ്ഥലട്ടം

സട്ടംഭകാവന  കചയ്യകാന്  തയ്യകാറകാകുനണണ,  അതുവച്ചുകകകാണണ  കകാരര്യങ്ങള്

നസ്പീക്കെകാവന്നതകാണണ.  3,800/-  രൂപ, 10,000/-  രൂപ  തുടെങ്ങരിയവ കരിടകാന് അകപക്ഷേ

കവണകമേന്നണ  ഇവരികടെ  ആകരകാ  ചര്ചയരില്  പറഞ,  ഒരകപക്ഷേയുട്ടം  ഇതരിനകായരി

ആവശര്യമേരില,  കണകക്കെടുതണ   അവരുകടെ  തകന്ന  അക്കെസൗണരികലയണ  പണട്ടം

കകകാടുകകയകാണണ. ദുരരിതകാശസ്വകാസ  കര്യകാമ്പുകള് ചരിലര് പരിടെരികചടുകനകവന്നണ പറഞ,

ആകരയുട്ടം  കര്യകാമ്പണ  പരിടെരികചടുക്കെകാന്  അനുവദേരിക്കെരില,  കര്യകാമ്പണ  അങ്ങകനതകന്ന

പ്രവര്തരിക്കെണട്ടം,  മേറള്ളവര്  സഹകായരികക,  കര്യകാമ്പണ  നടെതകാന്  അതരിനണ

ഉതരവകാദേരിതസ്വകപ്പെടവരുണകാകുട്ടം അവര്കമേകാത്രകമേ അതരിനണ സകാധരിക്കൂ എന്ന നരിലപകാടെണ

മേകാത്രകമേ  സസ്വസ്പീകരരിക്കെകാന്  പറകയുള.   സരി.എട്ടം.ഡരി.ആര്.എഫണ.   കചലവഴരികന്ന
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കകാരര്യതരില് പ്രകതര്യകമേകായ അക്കെസൗണണ കവണട്ടം. അതണ കനരകത ഓഖരി ദുരന്തതരികന്റെ

കകാരര്യതരില് തകന്ന തുടെങ്ങരിയരിട്ടുണണ.  ഓഖരിയുകടെ കകാരര്യതരില് ഇത്രയകാണണ ലഭരിചതണ,

കചലവഴരിചതണ ഇത്രയകാണണ എന്ന കണകക്കെലകാട്ടം പറഞ.  അതരില് മുഖര്യമേനരിയുകടെ

ദുരരിതകാശസ്വകാസ നരിധരി ആകകകയടുതല,  പ്രകതര്യക അക്കെസൗണരികലതകാണണ  പറഞതണ.

അകത നടെപടെരികമേട്ടം തകന്നയകാണണ ഇതരിലുട്ടം സസ്വസ്പീകരരികക.  ഇവരികടെ ചൂണരിക്കെകാണരിച

വളകര  ഗസൗരവമുള്ള  ഒരു  പ്രശ്നട്ടം  മേകാലരിനര്യട്ടം  കുനകൂടെരിക്കെരിടെകന്നതകാണണ.   അതരില്

ഇകപ്പെകാള്തകന്ന  നടെപടെരി  സസ്വസ്പീകരരിചരിട്ടുണണ.  എട്ടം.എല്.എ.മേകാകരലകാട്ടം  ഇക്കെകാരര്യട്ടം

പ്രകതര്യകട്ടം  ശദ്ധരികക്കെണതകാണണ.  വസ്പീടരിലുണകായരിരുന്ന  നശരിച്ചു  കപകായ  കരിടെക്കെകള്,

പകാത്രങ്ങള്  ഉപകയകാഗശൂനര്യമേകായ  ടെരി.വരി,  മേറ്റണ  ഉപകരണങ്ങള്   തുടെങ്ങരിയവ

സൂക്ഷേരിക്കെകാന്  ഒരു  സ്ഥലട്ടം  കവണട്ടം.  ഇതരിനകായരി   ഓകരകാ  പഞകായതരിലുട്ടം  ഒകന്നകാ

അതരിലധരികകമേകാ  ഡമ്പരിട്ടംഗണ  യകാര്ഡണ  കവണട്ടം.  മേകാലരിനര്യട്ടം  തത്കകാലട്ടം  അവരികടെ

സൂക്ഷേരിക്കെണട്ടം.  കകജവമേകാലരിനര്യവട്ടം  അകകജവമേകാലരിനര്യവമുണണ.  കകജവമേകാലരിനര്യട്ടം

കപടനതകന്ന  നമുക്കെണ  സട്ടംസരരിക്കെകാന്  പറട്ടം  അതരിനുള്ള  നടെപടെരികള്  കവഗട്ടംതകന്ന

സസ്വസ്പീകരരികന്നതരിനകായരി എലകാ പഞകായതകളുട്ടം  ശദ്ധരിക്കെണട്ടം.  നമുകക്കെകാരു ഫഡണ

മേകാപ്പെരിട്ടംഗണ  കവണകമേന്നണ  ഇവരികടെ  പറഞ,  സര്ക്കെകാരുട്ടം  അതുതകന്നയകാണണ

ആകലകാചരികന്നതണ, അതരിനുള്ള നടെപടെരികള് സസ്വസ്പീകരരിച്ചു വരരികയകാണണ.  
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പടകാളകത വരിളരിക്കെകാന് പറഞതണ  പുച്ഛരിച്ചുതള്ളരികയന പറഞ,  പടകാളകത

നമ്മേള്  നല  രസ്പീതരിയരില്  ഉപകയകാഗരിചകലകാ,  അതരികനപ്പെറ്റരി  ആര്കട്ടം  പരകാതരിയരില.

പ്രശ്നമുണകായതണ  ഒരു  വകാചകതരിലകാണണ,  അതകായതണ  ഇകതലകാട്ടം  പൂര്ണമേകായുട്ടം

പടകാളകത  ഏല്പ്പെരിക്കെണകമേന്നണ  പറഞതരിനകാണണ  പ്രതരികരരിചതണ,  അതണ

അങ്ങകനയല ഉകദ്ദേശരിചകതന്നണ എലകാവരുട്ടം പരിന്നസ്പീടെണ  വര്യക്തമേകാക്കെരിയരിട്ടുണണ.  ഇതുവകര

എകന്നപ്പെറ്റരിയുള്ള പരകാതരി പത്രക്കെകാകര കകാണുന്നരികലന്നകായരിരുന.  ഇകപ്പെകാള് ഒരകാള്

പറഞ,  പത്രക്കെകാകര  എകപ്പെകാഴുട്ടം  കണകകകാണരിരരികന,  എന്തരിനകാണണ  അങ്ങകന

കകാണുന്നകതന്നകാണണ.  ഇതണ  പണണ  കഴുതകയ  കകകാണനടെന്നയകാകളപ്പെറ്റരി  പറഞ

കഥകപകാകലയകായരി.   പ്രതരിപക്ഷേകനതകാവരികന  വരിമേര്ശരികന്നതണ  എകന്തകാ

ഒളരിക്കെകാനകാകണന്നണ  പറഞ,  ഞകാന്  പ്രതരിപക്ഷേകനതകാവരികന  വരിമേര്ശരിക്കെകാന്

കപകായരിടരില,  വസ്തുതകള്  പറഞകവകന്നയുള.  അകദ്ദേഹതരികനതരികര  ഒരു

വരിമേര്ശനവട്ടം ഞകാനുന്നയരിചരിടരില,  അതരികന്റെ ആവശര്യകമേന്തകാണുള്ളതണ?  അകദ്ദേഹട്ടം ഒരു

കകാരര്യട്ടം  പറഞ,  അതണ  ശരരിയകലന്നണ ഞകാനുട്ടം പറഞ,  അത്രകയയുള.  വരിമേര്ശനട്ടം

വരിശകാല  മേനകസകാകടെകയടുക്കെണകമേന്നണ  നമ്മുകടെ  ബഹുമേകാനര്യനകായ  ഒരട്ടംഗട്ടം  പറഞ,

അതണ  വരിശകാല  മേനകസകാകടെതകന്നയകാണണ  എടുകന്നതണ.   കകാണകാമൃഗതരികന്റെ

കതകാലരിക്കെടരികയക്കെകാള്  വലരിയ  കതകാലരിക്കെടരിയകാണണ  എനരിക്കെണ  എന്നണ  പറഞകാലുട്ടം
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ഞകാനതണ വരിശകാല മേനകസകാകടെതകന്നയകല സസ്വസ്പീകരരികന്നതണ,  അതരില് എനരിക്കെണ ഒരു

വരിഷമേവമേരില.  നമ്മേകളലകാട്ടം എകന്തലകാട്ടം വരിമേര്ശനങ്ങള് കകള്കന്നവരകാണണ, അതരിനണ

പ്രകതര്യക  പ്രയകാസകമേകാനമേരില,  ഒരു  സ്ഥകാനതരിരരികകമ്പകാള്  വരിമേര്ശനട്ടം

വനകകകാണരിരരികട്ടം,  അതണ  ആ  അര്തതരികല  ഞകാകനടുതരിട്ടുള.  വരിമേര്ശനകത

സങ്കുചരിതമേകാകയടുകന്ന പ്രശ്നമേരില, വരിമേര്ശനട്ടം എകപ്പെകാഴുട്ടം സസ്വകാഭകാവരികമേകായരി ഉണകാകുന്ന

കകാരര്യമേകാണണ.   നമ്മുകടെ  മേനരി.  കപ്രകാഫ.  സരി.  രവസ്പീന്ദ്രനകാഥരിനണ   ആ  ഘടതരില്

അസുഖമേകായരിരുന,  അതുകകകാണകാണണ  അകദ്ദേഹതരിനണ   അവരികടെ  കപകാകകാന്

പറ്റകാതരിരുന്നതണ, മേകറ്റകാനട്ടം കകകാണല.

ശസ്പീ  .    രകമേശണ  കചന്നരിതല:  സര്,  ബഹു.  മേനരിക്കെണ  അസുഖമേകാകണന്ന  കകാരര്യട്ടം

ഞങ്ങള്ക്കെണ  കനരകത  അറരിയരിലകായരിരുന,  അതുകകകാണണ  പരകാമേര്ശരിചതകാണണ.

അകങ്ങയണ  കനരകത  ഇതണ  അറരിയകാമേകായരിരുകന്നങരില്   ശസ്പീ.  എ.  സരി.  കമേകായസ്പീകന

കനരകതതകന്ന എറണകാകുളകതയണ വരിടെകാമേകായരിരുന.

ശസ്പീ  .    പരിണറകായരി വരിജയന്:  സര്,  എറണകാകുളതണ വലരിയ കകമേനകാരകാണകലകാ

ഇരരികന്നതണ, അതുകകകാണണ ഒരു മേനരിയരികലങരിലുട്ടം കകാരര്യങ്ങകളലകാട്ടം നടെതകമേന്നകാണണ

ഞകാന്  ധരരിചതണ.   റവനല്യൂ  വകുപ്പെരിനണ  കകകാര്ഡരികനഷന്  കകാരര്യതരില്  ഒരു

പരകാജയവമേരില,  നല  മേരികവറ്റ  പ്രവര്തനമേകാണണ  റവനല്യൂ  വകുപ്പെണ  നടെതരിയതണ.  ഒരു
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പരകാതരിയുമേരിലകാകത നല പ്രവര്തനട്ടം കകാഴ്ചവയകാന് റവനല്യൂ വകുപ്പെരിനണ കഴരിഞരിട്ടുണണ.

ഇതകാകക  ജനങ്ങളുകടെ  വരിജയമേകാണണ,  അതരില്  ആര്കട്ടം  സട്ടംശയമേരില.  ഇതുമുഴുവന്

നമ്മുകടെ നകാടെരികന്റെ കരുതകാണണ,  നമ്മുകടെ ജനങ്ങള്ക്കെകാകമേകാനട്ടം  ഒരുമേരിചണ  നരില്ക്കെകാന്

കഴരിഞരിട്ടുണണ.  ആദേര്യഘടതരില് തകന്ന എടുതചകാടെരിയതണ യുവകാക്കെളകാണണ,  അവകര

ആരുട്ടം ആഹസ്വകാനട്ടം കചയരിരുന്നരില. ഇസൗ ആപത വന്നകപ്പെകാള് നകാടരിന്പുറങ്ങളരികലലകാട്ടം

ആ  പ്രകദേശങ്ങളരികല  യുവകാക്കെളകാണണ  ചകാടെരിയരിറങ്ങരിയതണ,  അതണ  ആ  നരിലയകാണണ

കകാണുന്നതണ.   കകസനര്യട്ടം  കൂടുതല്  വന്നരിരുകന്നങരില്  ഇത്രയധരികട്ടം  ആളുകള്

മേരരിക്കെരിലകായരിരുന  എനപറയുന്നതണ  ശരരിയല.   നമ്മേള്  ആകകാവന്ന  എലകാ

രക്ഷേകാപ്രവര്തനവട്ടം നടെതരിയരിട്ടുണണ.  ചരിലകകാരര്യങ്ങള് പരിന്നസ്പീടെണ സട്ടംഭവരിചതണ നമ്മുകടെ

പരരിധരിക്കെപ്പുറതള്ളതകാണണ,   രക്ഷേകാപ്രവര്തനതരികന്റെ  കുറവകകകാണണ  വന്നതല.

ഇതരട്ടം  ഒരു  വലരിയ  ദുരന്തട്ടം  വരുകമ്പകാള്  അതരിനുള്ള  രക്ഷേകാപ്രവര്തനതരിനണ

പരരിമേരിതരിയുണണ,  അതകാണണ  മേരണങ്ങള്  സട്ടംഭവരികന്നതരിനരിടെയകാക്കെരിയതണ.

അകമേരരിക്കെയരില്  ഒരു  ഡകാട്ടം  കപകാടരിയകപ്പെകാള്  മുഴുവന്  കപകരയുട്ടം  സട്ടംരക്ഷേരിച്ചുകവന്നണ

പറയുകയുണകായരി, ഇന്നകലയുട്ടം ഒരകാള് എകന്ന അകമേരരിക്കെയരില് നരിനട്ടം വരിളരിചരിരുന.

ഇവരികടെയുള്ള  ആളകാണണ,  പറഞകാല്  നരിങ്ങള്ക്കെറരിയകാട്ടം,  നമ്മുകടെ  കകാര്ഷരിക

സര്വ്വകലകാശകാലയരില് കനരകതയുണകായരിരുന്ന കപ്രകാഫസറകാണണ,  അ കദ്ദേഹട്ടം എകന്തകാ
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ആവശര്യതരിനണ  അവരികടെയുള്ള   മേകളുകടെകയകാ  മേകറ്റകാ  അടുകതയണ  കപകായതകാണണ.

അകദ്ദേഹട്ടം നല്യൂകയകാര്ക്കെരിലുള്ള ഒരു പത്രട്ടം എനരിക്കെണ വകായരിച്ചുതന,  അവരികടെ  Heureka

എന്ന  സ്ഥലതണ  2015-ല്  ഒരു  ദുരന്തമുണകായരിരുന,  അതരികന്റെ  ഭകാഗമേകായരി

മൂവകായരിരകതകാളട്ടം  ആളുകളകാണണ  മേരണകപ്പെടതണ.  എലകാ  സജസ്പീകരണങ്ങളുട്ടം

നമുകണകായരിട്ടുട്ടം ഇത്രയുട്ടം ആളുകകള നമുക്കെണ രക്ഷേരിക്കെകാന് കഴരിഞരിലകലകാകയന്നണ ആ

പത്രട്ടം  എഴുതരിയരിരരികകയകാണണ.   അകതലകാട്ടം  വചണ  തകാരതമേര്യകപ്പെടുതരിയകാല് നമ്മേള്

വലരിയ  സജസ്പീകരണങ്ങകളകാനമേരിലകാതവരകാണണ,  എന്നരിട്ടുട്ടം  നമുക്കെണ   അത്രവലരിയ

അപകടെട്ടം  ഉണകായരിലകലകാ.   അങ്ങകന  കനകാകകമ്പകാള്  വലരിയ  രക്ഷേതകന്നയകാണണ

നമുകണകായതണ.  

ഇറരികഗഷന്  വകുപ്പെരിനണ  ഒരു  കതറട്ടം  സട്ടംഭവരിചരിടരില,  ശരരിയകായ  രസ്പീതരിയരില്

തകന്നയകാണണ  അവര്  കകാരര്യങ്ങള്  നരിര്വ്വഹരിച്ചു  കപകായതണ.  കക.എസണ.ഇ.ബരി.യുട്ടം

ശരരിയകായ രൂപതരിലകാണണ കകാരര്യങ്ങള് കചയതണ.   കക.എസണ.ഇ.ബരി.കയ നകാഥനരിലകാ

കളരരിയകായരി വരികശഷരിപ്പെരികക്കെണതരില,  നല നകാഥനുള്ള സ്ഥകാപനമേകായരിതകന്നയകാണണ

അതണ പ്രവര്തരിച്ചുകകകാണരിരരികന്നതണ.  സര്ക്കെകാര് രക്ഷേകകന്റെ  കവഷട്ടം കകട്ടുനകവന്നണ

പറഞ, സര്ക്കെകാര് രക്ഷേകനകല? സര്ക്കെകാര്, പ്രതരിപക്ഷേകമേന്ന രസ്പീതരിയരിലല അകപ്പെകാള്

കകാകണണതണ, നകാകടെകാരു പ്രശ്നട്ടം കനരരിടുകമ്പകാള് സര്ക്കെകാരകല കകാരര്യങ്ങള് കചകയ്യണതണ,
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അതണ  സസ്വകാഭകാവരികമേകല?  പരികന്ന  ആരകാ  രക്ഷേരിക്കെകാന്  കവണരി  ഇറകങ്ങണതണ?

യഥകാര്തതരില് സര്ക്കെകാര് രക്ഷേകന് തകന്നയകാണണ.  ആ പറയുന്നതണ ശരരിയല,  ഒരു

വകാചകട്ടം വന, അതരിനണ പറഞതകാണണ, അതണ കപകാകകട. കകടബല്യൂണല് രൂപസ്പീകരരിചണ

ദുരരിതകാശസ്വകാസട്ടം  നല്കണകമേന്നണ  പറയുന്നതണ  അനകാവശര്യമേകായ  കകാലതകാമേസതരിനണ

കകാരണമേകാകുട്ടം.  നമുക്കെണ കകാരര്യങ്ങകളലകാട്ടം ഇകത രസ്പീതരിയരില് നടെതരികപ്പെകാകകാന്  കഴരിയുട്ടം.

അതരിനണ  പ്രകതര്യക  കകടബല്യൂണലരികന്റെ  ആവശര്യമേരില.   കചവടെക്കെകാരുകടെയുട്ടം

ഇന്ഷസ്വറന്സരികന്റെയുട്ടം കകാരര്യകതകറരിചണ  ഞകാന് പറഞ.   കകന്ദ്രസഹകായട്ടം കൂടുതല്

ലഭരിക്കെകാന്  കവണരിതകന്നയകാണണ    ശമേരിച്ചുകകകാണരിരരികന്നതണ.    കലകാകതണ

ആരുകടെകയലകാട്ടം  സഹകായട്ടം ലഭരികകമേകാ അകതലകാട്ടം നമുക്കെണ കവണട്ടം.  കകാരണട്ടം നമ്മുകടെ

നകാടെണ മേറള്ളവര് അത്രമേകാത്രട്ടം  വരിലമേതരികകന്നകാരു നകാടെകാണണ.  ഇസൗ നകാടെരികന്റെ ബനട്ടം

അത്രയുട്ടം   വരിശകാലമേകായരിട്ടുള്ളതകാണണ.   നമ്മുകടെ  നകാടെരിനണ  മേറ്റണ  രകാജര്യങ്ങളുമേകായരി

അതരതരിലുകള്ളകാരു ബനമേകാണണ നരിലനരില്കന്നതണ.   ഇകപ്പെകാള് യു.എ.ഇ.  നകമ്മേ

സഹകായരിക്കെകാകമേന്നണ  പറയുന്നകതന്തുകകകാണകാണണ;  യു.എ.ഇ.-യരികല  ഓകരകാ  വസ്പീടെരിനുട്ടം

ഒരു മേലയകാളരി  സര്ശട്ടം ഉണകാകുട്ടം,   ഏകതങരിലുട്ടം  തരതരില് ഒരു മേലയകാളരി  ബനട്ടം

കകാണുട്ടം.    അത്രകതകാളട്ടം  ആത്മബനട്ടം  ആ  നകാടെരിനണ  നമ്മുകടെ  നകാടുമേകായരിട്ടുണണ.

നമുകണകായ ഇസൗ ദുരന്തട്ടം അവര്ക്കെണ സട്ടംഭവരിച  ദുരന്തമേകായകാണണ അവര് കകാണുന്നതണ.
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ഞകാന്  മേനസരിലകാകന്നതണ  നമ്മേള്  കകട  തുക  മേകാത്രമേല,   അതരികനക്കെകാള്  കൂടുതല്

അവരികടെനരിനട്ടം  ലഭരികകമേനള്ളതകാണണ.  അതകാണണ  യഥകാര്തതരില്  സട്ടംഭവരിക്കെകാന്

കപകാകുന്നതണ. 

ശസ്പീ  .   രകമേശണ കചന്നരിതല:  സര്, കകന്ദ്ര ഗവണ്കമേന്റെണ പ്രധകാനമേനരിയുകടെ മേന് കസ്പീ

ബകാതണ  കപ്രകാഗ്രകാമേരികല  പ്രസട്ടംഗതരില്  2015-കല  നകാഷണല്  ഡരിസകാസര്

മേകാകനജുകമേന്റെണ  ആക്ടരികല  കനകാട്ടംസണ   അനുസരരിച്ചുള്ള   സഹകായമേകാണണ  ഇനരി  നമുക്കെണ

നല്കുന്നകതന്നകാണണ പറഞതണ.  നമ്മേള് ശക്തമേകായരി ആവശര്യകപ്പെകടെണതണ കസഷര്യല്

പകാകക്കെജണ  ആയരിരരിക്കെണട്ടം.    കനകാട്ടംസണ  അനുസരരിചണ   വളകര  കുറഞ  തുകകയ

ലഭരികകയുള.   അക്കെകാരര്യതരില്  നമ്മേള്  ഒറ്റകക്കെടകായരി   നരില്ക്കെണകമേന്നതകാണണ

എകന്റെ അഭരിപ്രകായട്ടം.  

ശസ്പീ  .    പരിണറകായരി  വരിജയന്:  സര്,  ഇക്കെകാരര്യതരില്  നമ്മേള്  ആവശര്യകപ്പെടതുട്ടം

കസഷര്യല്  പകാകക്കെജണ  തകന്നയകാണണ.   കനകാട്ടംസണ  അനുസരരിചണ   കകകാടുകകമ്പകാള്

കനരകതയുണകായരിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണണ. എന്നകാല് ചരിലയരിടെങ്ങളരില് കൂടുതല് സഹകായട്ടം

കകകാടുതരിട്ടുമുണണ.   അങ്ങകനയുള്ള  കസഷര്യല്  പകാകക്കെജണ  നമുക്കെണ  കവണട്ടം.   ഞകാന്

പ്രതസ്പീക്ഷേരികന്നതണ  നല  രസ്പീതരിയരിലുള്ള  സഹകായട്ടം  കകന്ദ്രഗവണ്കമേന്റെരില്നരിനട്ടം

ലഭരികകമേന  തകന്നയകാണണ.    കകാരണട്ടം  പ്രധകാനമേനരിയുട്ടം  ആഭര്യന്തര
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വകുപ്പുമേനരിയുകമേകാകക്കെ  ഇവരികടെ  വന്നകപ്പെകാള്  അവകരകാകടെകാപ്പെട്ടം  സഞരരികകമ്പകാള്,

ഉണകായ നകാശനഷ്ടങ്ങള് വളകര വലുതണ എകന്നകാരു ഫസ്പീലരിട്ടംകഗകാടുകൂടെരി  ഉള്ളരില് തടരിയ

രസ്പീതരിയരില്തകന്നയകാണണ  അവര്  പ്രതരികരരിചരിട്ടുള്ളതണ.   അതരികന്റെ  പ്രതരിഫലനട്ടം

ഉണകാകുകമേനതകന്നയകാണണ  പ്രതസ്പീക്ഷേരികന്നതണ.   വലരിയ  സഹകായട്ടം  നമുക്കെണ

ലഭരികകമേനതകന്ന പ്രതസ്പീക്ഷേരിക്കെകാട്ടം.  നമുക്കെണ നലതണ പ്രതസ്പീക്ഷേരിക്കെകാട്ടം.    ഏതകായകാലുട്ടം

നമ്മുകടെ  നകാടെരികന  പുതരിയ  മേകാനതരികലയണ  ഉയര്തകാന്  കഴരിയണട്ടം.   'വസ്പീണരിടെത

കരിടെന്നണ   കരയുക'  എനള്ള  അവസ്ഥയല.,  നല  രസ്പീതരിയരില്  പുതരിയ  കകരളകത

സൃഷ്ടരിക്കെകാന് ഇകതകാരു അവസരമേകായരിടണ എടുകകയകാണണ കവണതണ.  നമുക്കെണ  ഒരുമേരിചണ

നരില്ക്കെകാട്ടം,  ഒരുമേരിചണ മുകന്നകാട്ടുകപകാകകാട്ടം.  ഇതകാണണ  കപകാതുവരില് പറയകാനുള്ളതണ.

                                                                       


