
പതിനഞ്ചാം കകേരള നിയമസഭ
എട്ടാം സകമ്മേളനം

ബഹ  .  മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ  .   പിണറായി വിജയന്   15.03.2023-  ന്
സഭയില് നടത്തിയ പ്രസ്താവന

ബ്രഹ്മപുരതത്ത  മാലിന്യസംസ്കരണ  പ്ലാന്റിതല  തീ  മാര്ച്ച്  13 ന്

പൂര്ണമായും  അണച.  ഫയര്  ആന്ഡ്  തറസ്ക്യൂ  സര്വീസിന്തറ  കനതൃത്വത്തില്

വിവിധ  ഏജന്സികേള,  സ്ഥാപനങ്ങള  എന്നിവയുതട  സംവിധാനം  കൂടി

പ്രകയാജനതപ്പെടുത്തി  ഏകകോപിതമായ  പ്രവര്ത്തനമാണ്   നടത്തിയത്.  ഈ

ഓപ്പെകറഷനില് ഇന്ത്യന് കനവിയുതട തഹെലികകോപ്റ്ററുകേള,  എയര്കഫാഴ്സ്,  ബി പി

സി എല്,  എച്ച് പി സി എല്,  സിയാല്,  തകോച്ചിന് കപാര്ട്ട് ട്രസ്റ്റ്,  ഫാക്ട് എന്നീ
സ്ഥാപനങ്ങളുതട  സംവിധാനങ്ങളും  സിവില്  ഡിഫന്സ്  വാളണ്ടിയര്മാരും

അണികചേര്ന.  ഒറ്റ  ഷിഫ്റ്റില്  ഇരുന്നൂറ്റി  അന്പകതാളം  ഫയര്  ആന്റ്  റസ്ക്

ജീവനക്കാര്  രാപ്പെകേലില്ലാതത  പ്രവര്ത്തിച.  32   ഫയര്  യൂണിറ്റുകേള,  നിരവധി

ഹെിറ്റാച്ചികേള,  ഉയര്ന്ന  കശേഷിയുള്ള  കമാകട്ടാര്  പമ്പുകേള  എന്നിവ  ഇതിനായി

ഉപകയാഗിച. 2000 അഗ്നിശേമനകസനാ പ്രവര്ത്തകേരും 500 സിവില് ഡിഫന്സ്

വാളണ്ടിയര്മാരും  പ്രവര്ത്തനങ്ങളില്  പങ്കാളികേളായി.  വളതര  ചേിട്ടകയാതട

നടത്തിയ കൂട്ടായ ശ്രമത്തിന്തറ ഭാഗമായാണ് തീ അണയ്ക്കാന് കേഴിഞ്ഞത്.  ഈ

പ്രവര്ത്തനത്തില് പങ്കാളികേളായ ഫയര് ആന്ഡ് തറസ്ക്യൂ സര്വീസ്,  ആകരാഗ്യ

വകുപ്പെ്,  സിവില് ഡിഫന്സ്,  കപാലീസ്,  തകോച്ചി കകോര്പകറഷന് എന്നിവയിതല

ജീവനക്കാര് തുടങ്ങി എല്ലാവര്ക്കും  അഭിനന്ദനങ്ങള.

സര്ക്കാര് സ്വീകേരിച്ച നടപടികേള

തീപിടുത്തമുണ്ടായത് മുതല് സര്ക്കാര്,  ജില്ലാ ഭരണസംവിധാനം,  തകോച്ചി
കകോര്പകറഷന്  എന്നിവരുതട  കനതൃത്വത്തില്   യുദ്ധകോലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള

നടപടികേള സ്വീകേരിച്ചിട്ടുണ്ട്.  മാര്ച്ച് മൂന്നിന് തതന്ന കേലക്ടകററ്റില് കേണ്കട്രാള റൂം

സജ്ജീകേരിച.  മാര്ച്ച്  നാലിന്  മുഖ്യമന്ത്രിയുതട  നിര്കദ്ദേശേമനുസരിച്ച്  ചേീഫ്
തസക്രട്ടറിയുതട  അധ്യക്ഷതയില്  കയാഗം  നടത്തുകേയും  സ്ഥിഗതികേള



വിലയിരുത്തുകേയും  അടിയന്തിര  നടപടികേള  നിര്കദേശേിക്കുകേയും  തചേയ.  മാര്ച്ച്

അഞ്ചിന്  വ്യവസായ,  ആകരാഗ്യ,  തകദ്ദേശേ  സ്വയംഭരണ  വകുപ്പെ്  മന്ത്രിമാര്
തകോച്ചിയില്  ഉന്നതതല  കയാഗം  കചേര്ന്ന്  തീയണക്കുന്നതിനും  ജനങ്ങളുതട

ആകരാഗ്യസുരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുമുള്ള  നടപടികേളക്ക്  കവഗം  കൂട്ടി.

തുടര്പ്രവര്ത്തനങ്ങള  മന്ത്രിതലത്തില്  ഏകകോപിപ്പെിച.  മാര്ച്ച്  ഏഴിന്
ദുരന്തനിവാരണ  നിയമത്തിതല  വ്യവസ്ഥകേള  ഉപകയാഗിച്ച്   അഗ്നിശേമന

പ്രവര്ത്തനങ്ങള ത്വരിതതപ്പെടുത്തി. കവ്യാമകസനതയയും വിന്യസിച. 

മാര്ച്ച്  എട്ടിന്  മുഖ്യമന്ത്രിയുതട  കനതൃത്വത്തില് നടന്ന ഉന്നതതല കയാഗം

സ്ഥിതിഗതികേള വിലയിരുത്തി.  പ്രശ്നപരിഹൊര ശ്രമങ്ങള ഊര്ജിതമാക്കാനുള്ള

നടപടികേള നിര്കദേശേിച. മാര്ച്ച് പത്തിന് വ്യവസായ, തകദ്ദേശേ സ്വയംഭരണ വകുപ്പെ്

മന്ത്രിമാര്  ബ്രഹ്മപുരം  സന്ദര്ശേിച്ച്   സ്ഥിതിഗതികേള  കനരിട്ട്  വിലയിരുത്തി.

തുടര്ന്ന്  മന്ത്രിമാര്  പതങ്കടുത്ത്  ജനപ്രതിനിധികേള,  ഫ്ളാറ്റ്-റസിഡന്സ്

അകസാസികയഷന്,  വ്യാപാരി  വ്യവസായി  സംഘടനാ  ഭാരവാഹെികേള,
ആകരാഗ്യവിദേഗ്ധര്   എന്നിവരുതട  കയാഗങ്ങള  പ്രകത്യകേം  പ്രകത്യകേം

കചേരുകേയുണ്ടായി.  മാര്ച്ച്  13 ഓടുകൂടി  തീ പൂര്ണമായും അണയ്ക്കാനായി.  തചേറിയ
തീപിടുത്തങ്ങള  ആവര്ത്തിക്കാനുള്ള  സാധ്യത  കേണക്കിതലടുത്ത്  തുടര്നം

ജാഗ്രതയും മുന്കേരുതലും പുലര്ത്തിവരുനണ്ട്. 

ബ്രഹ്മപുരത്ത് കവര്തിരിക്കാതത നിരവധി വര്ഷങ്ങളായി നികക്ഷപിച്ചിട്ടുള്ള

മാലിന്യത്തിനാണ് തീപിടിച്ചത്. മാലിന്യം പല അടുക്കുകേളായി ഉണ്ടായിരുന്നതും,
തീ  ആറ്  മീറ്റകറാളം  ആഴത്തില്  കേത്തിയതും  അഗ്നിശേമന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്ക്

വലിയ  തവല്ലുവിളി  ഉയര്ത്തി.  തീയണക്കാനുള്ള   വാഹെനങ്ങളക്കും
യന്ത്രസാമഗ്രികേളക്കും  മാലിന്യകൂമ്പാരത്തിനിടയിലൂതട  കേടനകപാകോന്  ആദേ്യ

ഘട്ടത്തിലുണ്ടായ  പ്രയാസം  മതറ്റാരു  തവല്ലുവിളിയായിരുന.  എന്നാല്  അത്

തപതട്ടന്ന് തതന്ന പരിഹെരിക്കാനായി.  തീയണക്കുന്നതിന് വിവിധ കകോണുകേളില്

നിനള്ള  വിദേഗ്ദ്ധാഭിപ്രായം  സര്ക്കാര്  നിരന്തരം  കതടിതക്കാണ്ടിരുന.
ജനപ്രതിനിധികേളും മറ്റും നല്കേിയ നിര്കദേശേങ്ങളുതട പ്രാകയാഗികേതയും സര്ക്കാര്

പരിഗണിക്കുകേയുണ്ടായി.  കൃത്രിമ  മഴ,  കോര്ബണ്  ഡഡ   ഓഡക്സൈഡിന്തറ
പ്രകയാഗം എന്നിങ്ങതന ജനപ്രതിനിധികേളില് ചേിലര് മുകന്നാട്ടുതവച്ച നിര്കദ്ദേശേങ്ങള



പരിഗണിക്കുകേയുണ്ടാതയങ്കിലും  പ്രാകയാഗികേമതല്ലന്നായിരുന  വിദേഗ്ദ്ധാഭിപ്രായം.
മാലിന്യം ഇളക്കിമറിച്ച കശേഷം തവള്ളം പമ്പ് തചേയ്ത് തീയണക്കുന്ന  രീതിയാണ്

ബ്രഹ്മപുരത്ത്  അവലംബിച്ചത്.  ദുരന്ത  നിവാരണ  അകതാറിറ്റിയുതട
കനതൃത്വത്തിലുള്ള വിദേഗ്ദ്ധസമിതിയും വിദേഗ്ദ്ധാഭിപ്രായം കതടി സര്ക്കാര് സമീപിച്ച

ന്യൂകയാര്കേ്  സിറ്റി  ഫയര് ഡിപ്പൊര്ട്തമന്റിന്തറ തഡപ്യൂട്ടി  ചേീഫ്  ശ്രീ.  കജാര്ജ്
ഹെീലിയും  ബ്രഹ്മപുരത്ത്  അവലംബിച്ച  രീതി  തതന്നയാണ്  ഏറ്റവും

ഫലപ്രദേതമന്നാണ് അഭിപ്രായതപ്പെട്ടത്. 

തപാതുജനാകരാഗ്യ സാഹെചേര്യം  : 

തീപിടുത്തമുണ്ടാവുകേയും  പുകേ  പടരുകേയും  തചേയ്തതു   മുതല്  ഏതതാരു
അടിയന്തിര  സാഹെചേര്യതത്തയും  കനരിടാനുള്ള  മുന്കേരുതലും  തയാതറടുപ്പും

ആകരാഗ്യ വകുപ്പെ് സ്വീകേരിക്കുകേയുണ്ടായി. എറണാകുളം തമഡിക്കല് കകോകളജിലും

രണ്ട്  താലൂക്ക് ആശുപത്രികേളിലും പ്രകത്യകേ വാര്ഡുകേള, ജില്ലാ ആശുപത്രിയില്

100  ഓക്സൈിജന് തബഡുകേള,  കേളമകശേരി ആശുപത്രിയില് കസ്മാക്ക് കോഷ്വാലിറ്റി
എന്നിവയും  അതിനു  പുറതമ  തമാഡബല്  തമഡിക്കല്  യൂണിറ്റുകേളും

പ്രവര്ത്തനക്ഷമമാക്കി.  സ്വകോര്യ  ആശുപത്രികേളും  ആകരാഗ്യ

രക്ഷാപ്രവര്ത്തങ്ങളില്  നന്നായി  സഹെകേരിച.   പ്രവര്ത്തനങ്ങള

ഏകകോപിപ്പെിക്കാന് രണ്ട്  കേണ്കട്രാള റൂമുകേളും സജ്ജീകേരിച.  നാലാം തീയതി
മുതല് അന്തരീക്ഷ വായുവിന്തറ ഗുണനിലവാരം നിരന്തരം നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള

സംവിധാനം ഏര്തപ്പെടുത്തി.  ഗര്ഭിണികേള,  കുട്ടികേള,  വകയാധികേര് എന്നിവര്ക്ക്
പ്രകത്യകേം  ആകരാഗ്യ  സംരക്ഷണം   സംബന്ധിച്ച   മാര്ഗ  നിര്കദേശേങ്ങളും
പുറത്തിറങ്ങുന്നവര്  നിര്ബന്ധമായും  മാസ്ക്  ധരിക്കണതമനമുള്ള  നിര്കദേശേവും

നല്കേി. പ്രകത്യകേ തമഡിക്കല് കേ്യാമ്പുകേളും സംഘടിപ്പെിക്കുകേയുണ്ടായി. 

ലഭ്യമായ  കേണക്കനുസരിച്ച്  1,335  കപരാണ്  സര്ക്കാര്,  സ്വകോര്യ

ആശുപത്രികേളില്  ഡവദേ്യസഹൊയം  കതടിയത്.  128  കപര്  10  വയസ്സില്

താതഴയുള്ള കുട്ടികേളും 262 കപര് 60 വയസ്സിനു മുകേളിലുള്ളവരുമാണ്. 

21  കപര്ക്കാണ്  കേിടത്തി  ചേികേിത്സ  ആവശേ്യമായിവന്നത്.   ഗുരുതരമായ

ആകരാഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള ആര്ക്കുമുണ്ടായില്ല. 

ബ്രഹ്മപുരത്തിന്തറ ചേരിത്രം



മുന്  വര്ഷങ്ങളില്  നാല്  തവണ  ബ്രഹ്മപുരത്ത്  തീപിടുത്തമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
കവര്തിരിക്കാതത  വന്കതാതില്  മാലിന്യം  തകോണ്ടുവന്ന്  നികക്ഷപിക്കുന്ന
അശോസ്ത്രീയമായ രീതിയാണ് കേഴിഞ്ഞ ഒരു ദേശേകേത്തികലതറയായി ബ്രഹ്മപുരത്ത്

നിലനില്ക്കുന്നത്.  മാലിന്യ  സംസ്കരണ  കകേന്ദ്രത്തിനായി  ആദേ്യം  33  ഏക്കറും

പിന്നീട്  15  ഏക്കറും  ഭൂമിയാണ്  1995  -2000  ല്  തകോച്ചി  കകോര്പകറഷന്

ബ്രഹ്മപുരത്ത്  ഏതറ്റടുത്തത്.  തുടര്ന്ന്  2000-2005   കോലയളവില്  13  ഏക്കറും

2005-2010  കോലയളവില് 60 ഏക്കറും ഭൂമി ഏതറ്റടുത്തു. 2006-11  കോലയളവിതല

എല്  ഡി  എഫ്  സര്ക്കാര്  100  കകോടി  രൂപ  ഭൂമി  ഏതറ്റടുക്കാന്

അനുവദേിക്കുകേയുണ്ടായി. 

തുടക്കത്തില്  മാലിന്യം  തരംതിരിച്ചാണ്  ബ്രഹ്മപുരതത്ത  കകേന്ദ്രത്തില്

എത്തിച്ചിരുന്നത്.  പ്ലാസ്റ്റികേ്  മാലിന്യം  അനുവദേിച്ചിരുന്നില്ല.  2008  ല് ആരംഭിച്ച

ഡജവ  മാലിന്യ  സംസ്കരണപ്ലാന്റ്  കോര്യക്ഷമമായി  പ്രവര്ത്തിപ്പെിക്കാനായി.
ജനപങ്കാളിത്തകത്താതടയുള്ള  വികകേന്ദ്രീകൃതവും  കോര്യക്ഷമവുമായ

മാലിന്യസംസ്കരണ രീതി അവലംബിച്ചതിലൂതട  2009  ല് മികേച്ച സീകറാ കവസ്റ്റ്

നഗരത്തിനുള്ള  പുരസ്കാരം  തകോച്ചിക്ക്  ലഭിക്കുകേയുണ്ടായി.  എന്നാല്  2010  നു
കശേഷം  വികകേന്ദ്രീകൃതവും  ജനപങ്കാളിത്തകത്താതടയുമുള്ള  മാലിന്യസംസ്കരണ

സംവിധാനത്തില് നിന്ന് തകോച്ചി കകോര്പകറഷന് പിന്നാക്കം കപായി.  അഡജവ

മാലിന്യം  വന്കതാതില്  ബ്രഹ്മപുരകത്തതക്കത്തി.  തകോച്ചി  കകോര്പകറഷന്
മാത്രമായി ഉണ്ടായിരുന്ന  ബ്രഹ്മപുരം  പ്ലാന്റില് സമീപ തകദ്ദേശേ സ്വയംഭരണ

സ്ഥാപനങ്ങളില്  നിനള്ള   മാലിന്യവും  നികക്ഷപിക്കാന്  തുടങ്ങി.
ഡജവമാലിന്യസംസ്കരണ  പ്ലാന്റിന്തറ  കോലാനുസൃതമായ  അറ്റകുറ്റപ്പെണികേള

നടത്താത്തതിനാല്  അത്  ജീര്ണാവസ്ഥയിലായി.  ഇകതതുടര്ന്ന്  10   വര്ഷം

തകോണ്ട് 5,59,000 കേ്ബികേ് മീറ്റര് മാലിന്യം കുമിഞ്ഞുകൂടി. ഈ മാലിന്യക്കൂമ്പാരം

ശോസ്ത്രീയമായി സംസ്കരിക്കാന് കദേശേീയ ഹെരിത ട്രിബൂണല് ഉത്തരവിട്ടു.  എന്നാല്

ഉത്തരവ് നടപ്പൊക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച അജണ്ട തീരുമാനതമടുക്കാതത  23  തവണ

കകോര്പകറഷന്  കേൗണ്സില്  മാറ്റിതവക്കുകേയാണുണ്ടായത്.  ഈ
സാഹെചേര്യത്തിലാണ്  ഹെരിത ട്രിബുണലിന്തറ ഉത്തരവ്  നടപ്പൊക്കാനായി ദുരന്ത
നിവാരണ  നിയമ  പ്രകോരം  സംസ്ഥാന  സര്ക്കാര്  ഇടതപട്ടതും  ബകയാ



ഡമനിങ്ങിനുള്ള നടപടികേളക്ക്  തുടക്കം കുറിച്ചതും.  തകേ എസ്   ഐ ഡി  സി
മുകഖനയാണ്    ബകയാ  ഡമനിങ്ങിനും  കവസ്റ്റ്  ടു   എനര്ജി  പ്ലാന്റ്

സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമുള്ള  നടപടി  2019  ല്  ആരംഭിച്ചത്.  തുടര്ന്ന്  ബകയാ
ഡമനിങ്ങിനുള്ള  കേരാര്  സംബന്ധിച്ച്   കേൗണ്സില്  ഏകേകേണ്ഠമായാണ്

തീരുമാനതമടുത്തത്. ബകയാ ഡമനിങ് കേരാര് 54.90   കകോടി രൂപയുകടതാണ്. 30

ശേതമാനം ബകയാ ഡമനിങ്ങാണ് ഇതുവതര പൂര്ത്തീകേരിച്ചത്. രണ്ട്  ഗഡുക്കളായി

കേമ്പനിക്ക്  11.06  കകോടി രൂപ നല്കേിയിട്ടുണ്ട്.  2023  ജൂണ്  30  ന്  ബകയാ

ഡമനിങ് പൂര്ത്തിയാക്കാന് കേമ്പനിക്ക് കേര്ശേന നിര്കദേശേം നല്കേിയിട്ടുണ്ട്. 

തലഗസി  മാലിന്യം  നീക്കം  തചേയ്യുന്നതിന്  മാത്രമല്ല,  സമാന  പ്രശ്നങ്ങള
തുടര്നം  ഉണ്ടാകോതിരിക്കാനും  പുതുമാലിന്യ  കൂമ്പാരം  ഉണ്ടാകോതിരിക്കാനും

ബ്രഹ്മപുരത്ത്  350  കകോടി  രൂപ  ചേിലവില്  തവസ്റ്റ്  -  റ്റു  -  എനര്ജി  പ്ലാന്റ്

സ്ഥാപിക്കാനും  സര്ക്കാര്  തീരുമാനിച്ചിരുന.  2018  -ല് പ്ലാന്റ്  നിര്മ്മേിക്കാന്

ജിതജ ഇകക്കാ പവര് എന്ന കേമ്പനിക്ക് കേരാര് നല്കുകേയും തചേയ്തിരുന. എന്നാല്
കേരാര്  നല്കേി  രണ്ടു  വര്ഷം  കേഴിഞ്ഞിട്ടും  പണി  ആരംഭിക്കാകനാ  നടപടികേള

മുകന്നാട്ട് കപാകോകനാ കേഴിയാതത വന്നതിനാല് 2020 -ല് കേരാര് റദ്ദോക്കി. പുതിയ
കേരാര്  നല്കുന്നതിനുള്ള  തര്ക്കങ്ങള  തകോച്ചി  കകോര്പ്പെകറഷനില്

നിലനില്ക്കുന്നതിനാല്  പദ്ധതി  ഡവകുകേയാണ്.  എങ്കിലും  അടുത്ത  2
വര്ഷത്തില്  പുതിയ  പ്ലാന്റ്  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമാക്കാന്  കേഴിയും  എന്നാണ്
സര്ക്കാര് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്
നടപടികേള

ബ്രഹ്മപുരത്ത്  തീപിടുത്തവുമായി  ബന്ധതപ്പെട്ട്  രജിസ്റ്റര്  തചേയ്ത  ക്രിമിനില്

കകേസ്  കപാലീസിന്തറ  തസ്പെഷ്യല്  ഇന്തവസ്റ്റികഗഷന്  ടീം  അകന്വഷിക്കും.
പ്ലാന്റിന്തറ ആരംഭം മുതലുള്ള എല്ലാ നടപടികേളും സംബന്ധിച്ച് ഒരു വിജിലന്സ്

അകന്വഷണം നടത്തും. 

ബ്രഹ്മപുരത്ത്  തീപിടുത്തത്തികലക്ക്  നയിച്ച  കോരണങ്ങള  ഉളതപ്പെതട,

ബന്ധതപ്പെട്ട  എല്ലാ  കോര്യങ്ങള  സംബന്ധിചം,  മാലിന്യസംസ്കരണ  പദ്ധതി
പ്രവര്ത്തനക്ഷമമാക്കാനും  ഇത്തരം  അപകേടങ്ങള  ഭാവിയില്  ഒഴിവാക്കാനും
കേഴിയുന്ന  നിര്കദ്ദേശേങ്ങള  സമര്പ്പെിക്കാനായി  സാകങ്കതികേ  വിദേഗ്ധര്

ഉളതപ്പെതടയുള്ള ഒരു വിദേഗ്ധ സംഘതത്ത നികയാഗിക്കുന്നതാണ്.  താതഴപ്പെറയുന്ന



കടംസ്  ഓഫ്  റഫറന്സിന്തറ  അടിസ്ഥാനത്തില്  ഈ  സംഘം  അകന്വഷണം

നടത്തും.  

ډډ തീപിടുത്തത്തികലക്ക് നയിച്ച കോരണങ്ങള എതന്തല്ലാം?

ډډ ഭാവിയില് തീപിടുത്തം ഉണ്ടാകോതിരിക്കാന് നടപ്പെിലാകക്കണ്ട നടപടികേള

എതന്തല്ലാം? 

ډډ ഖരമാലിന്യ  സംസ്കരണ-മാലിന്യ  നികക്ഷപ  കകേന്ദ്രതമന്ന  നിലയില്

നിലവിതല സ്ഥലം എത്രകത്താളം അനുകയാജ്യമാണ്?

ډډ സംസ്ഥാന  മലിനീകേരണ  നിയന്ത്രണ  കബാര്ഡ്  നടത്തിയ

നിരീക്ഷണങ്ങളും നിര്കദേശേങ്ങളും എത്രകത്താളം പാലിക്കതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്?

ډډ നിര്കദേശേങ്ങള  നടപ്പൊക്കുന്നതില്  വീഴ്ച  ഉണ്ടായിട്ടുതണ്ടകേില്  അതിന്തറ

ഉത്തരവാദേികേള ആതരാതക്കയാണ്?

ډډ വിന്കഡ്രാ കേകമ്പാസ്റ്റിംഗ് നടപ്പെിലാക്കാന് ഏര്തപ്പെട്ട ഉടമ്പടിയില് പിഴവുകേള

ഉണ്ടായിരുനകവാ?

ډډ തകോച്ചി  കകോര്പകറഷന്  ബ്രഹ്മപുരതത്ത  പ്രവൃത്തി  കൃത്യമായി

നിരീക്ഷിച്ചിരുനകവാ?  അതിന്തറ  ഉത്തരവാദേിത്തം  ആര്ക്കായിരുന?

പ്രവൃത്തിയില് ന്യൂനതകേള ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുകന്നാ ?

ډډ പ്രവൃത്തിയില് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ന്യൂനതകേള പരിഹെരിക്കുന്നതിന് കേരാറുകോര്

സ്വീകേരിച്ച നടപടികേള എതന്തല്ലാം?

ډډ തകോച്ചി കകോര്പകറഷനിതല ഖര മാലിന്യം സംഭരിക്കാനും സംസ്കരിക്കാനും
ഉകദ്ദേശേിച്ച  സ്ഥലത്ത്  മറ്റ്  തകദ്ദേശേ  സ്ഥാപനങ്ങളുതട  മാലിന്യം  കൂടി  വരാനുള്ള

കോരണതമന്ത്?

ډډ നിലവില്  സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള  വിന്കഡ്രാ  കേകമ്പാസ്റ്റിംഗ്  പ്ലാന്റിന്തറ

പ്രവര്ത്തനതത്ത ബാധിക്കുന്ന ഘടകേങ്ങള എതന്തല്ലാം?

ډډ വിന്കഡ്രാ  കേകമ്പാസ്റ്റിംഗ്  പ്ലാന്റിന്തറ  കശോചേനീയാവസ്ഥക്കും

നടത്തിപ്പെിതല വീഴ്ചകേളക്കും ഉത്തരവാദേികേള ആതരല്ലാം?

ډډ മുന്കോല  മാലിന്യം  ഡകേകോര്യം  തചേയ്യാതനടുത്ത  നടപടികേളുതട

വിശേകേലനവും കോലതാമസത്തിനുള്ള കോരണങ്ങളും.



ډډ ബകയാ തറമഡികയഷന് പ്രക്രിയ നടപ്പെിലാക്കുന്നതുമായി ബന്ധതപ്പെട്ട്  ഒപ്പെിട്ട
കേരാര്  പ്രകോരം  കകോര്പകറഷന്തറയും  കേരാറുകോരുതടയും  ചുമതലകേള  അതത്

കേക്ഷികേള എത്രകത്താളം പാലിച്ചിരുന? 

ډډ തകോച്ചി  കകോര്പകറഷന്  പരിധിക്കുള്ളില്  ഡജവ,  അഡജവ  മാലിന്യ
കശേഖരണത്തിനും   അവ  സംസ്കരണ  കകേന്ദ്രത്തികലക്ക്  എത്തിക്കുന്നതിനുമുള്ള

സംവിധാനം  എന്തായിരുന?  കേരാറുകോരുതട  പ്രവര്ത്തനം  വിലയിരുത്തിയത്

എങ്ങതനയായിരുന?  തരം   തിരിക്കാതത  മാലിന്യം  കശേഖരിക്കുന്നതിനും

ബ്രഹ്മപുരത്ത്  നികക്ഷപിക്കുന്നതിനും   തീരുമാനിക്കാനുള്ള  കോരണതമന്ത്?  ഇത്

പരിഹെരിക്കാതനടുത്ത നടപടികേള എതന്തല്ലാം?

ډډ വലിയ കതാതിലുള്ള ഖരമാലിന്യം   ഉണ്ടാവുന്ന    കകേന്ദ്രങ്ങളില് ഉറവിട

മാലിന്യ സംസ്കരണം ഉറപ്പൊക്കാന് എത്രകത്താളം സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്?
ദുരന്തനിവാരണ നിയമത്തിന്തറ പ്രകയാഗം

ബ്രഹ്മപുരം  തീപിടുത്തത്തിന്തറ  പശ്ചാത്തലത്തില്  തീ  അണയ്ക്കുവാനും
നിവാരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഏകകോപിപ്പെിക്കുവാനും  ദുരന്ത  നിവാരണ

നിയമത്തിതല 24  (ഇ) വകുപ്പെ് പ്രകോരം എംപകവഡ്  കേമ്മേിറ്റി രൂപീകേരിചതകോണ്ട്

സര്ക്കാര്  ഉത്തരവ്  പുറതപ്പെടുവിച.  കുറ്റമറ്റ  രീതിയിലുള്ള  മാലിന്യ  സംസ്കരണം
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും  അതിനായി  തയാറാക്കിയിട്ടുള്ള  സമഗ്ര  കേര്മ്മേ  പരിപാടി
സമയബന്ധിതമായി  നടപ്പെിലാക്കാനും  തടസങ്ങള  നീക്കം  തചേയ്യാനും

ദുരന്തനിവാരണ നിയമത്തിതല 24 (എല്) വകുപ്പെ് പ്രകോരം സര്ക്കാര് എംപകവഡ്

കേമ്മേിറ്റിതയ  ചുമതലതപ്പെടുത്തുന്നതാണ്.  തകോച്ചിയിതല  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
പ്രകത്യകേമായി  തകദ്ദേശേ സ്വയംഭരണ വകുപ്പെ്   അഡീഷണല്  ചേീഫ്  തസക്രട്ടറി

ഡദേനംദേിനം  വിലയിരുത്തും.  ഇതിനു  പുറതമ  തകദ്ദേശേസ്വയംഭരണ,  വ്യവസായ

മന്ത്രിമാര് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും അവകലാകേനം നടത്തും. 

ആകരാഗ്യ പഠനം

തീപിടിത്തതത്ത  തുടര്ന്ന്  ഉണ്ടാകോനിടയുള്ള  ആകരാഗ്യ  പ്രശ്നങ്ങള
മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്  സമഗ്രമായ  ആകരാഗ്യ  സര്കവ  ബ്രഹ്മപുരത്തും  സമീപ

പ്രകദേശേങ്ങളിലും  നടത്തുനണ്ട്.  ദേീര്ഘകോലകത്തക്ക്  നിലനില്ക്കുന്ന  ആകരാഗ്യ
പ്രശ്നങ്ങള  സൃഷ്ടിക്കാനിടയുള്ള  ഘടകേങ്ങള  മണ്ണികലാ  തവള്ളത്തികലാ  മനുഷ്യ



ശേരീരത്തികലാ  ഉകണ്ടാ  എന്നറിയാന്  ശോസ്ത്രീയമായ  പഠനവും  വിദേഗ്ധരുതട

കനതൃത്വത്തില് നടത്തും. 

സംസ്ഥാനതല കേര്മ്മേപദ്ധതി

ബ്രഹ്മപുരത്തിന്തറ  പാഠം,  തകോച്ചിയില്  മാത്രമല്ല,  സംസ്ഥാനത്താതകേ
മാലിന്യ  സംസ്കരണതമന്ന  ചുമതല  യുദ്ധകോലാടിസ്ഥാനത്തിലും

വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതതയും  നടപ്പൊക്കണതമന്നതാണ്..  ഇക്കാര്യത്തില്  സംസ്ഥാന

സര്ക്കാര്,  തകദ്ദേശേ  സ്വയംഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങള,  വ്യക്തികേള  എന്നിവര്ക്കുള്ള
ഉത്തരവാദേിത്തങ്ങള കൃത്യമായി  നിര്ണയിചം  സമയബന്ധിതമായി  സമഗ്രമായ
കേര്മപദ്ധതി  വിപുലമായ  ജനപങ്കാളിത്തകത്താതട   നടപ്പൊക്കാന്  സര്ക്കാര്

കനതൃത്വം  തകോടുക്കും.  ഖരദ്രവമാലിന്യങ്ങള,  തകേട്ടിടാവശേിഷ്ടങ്ങള,

ബകയാതമഡിക്കല്  മാലിന്യങ്ങള,  ഇ-കവസ്റ്റ്  ഉളതപ്പെതടയുള്ള  മാലിന്യങ്ങള

എന്നിവയുതട  ശോസ്ത്രീയമായ  സംസ്കരണവും  ഇതിന്തറ  ഭാഗമായി  ഒരുക്കും.
ജനങ്ങതളയാതകേ  കബാധവല്ക്കരിക്കുന്നതിന്  വിപുലമായ  പ്രചോരണ

പരിപാടികേള സംഘടിപ്പെിക്കും.  മാലിന്യ സംസ്കരണം സംബന്ധിച്ച നിയമങ്ങളും

ചേട്ടങ്ങളും  സംസ്ഥാനത്താതകേ  കേര്ശേനമായി  നടപ്പൊക്കുനതവന്ന്  ഉറപ്പുവരുത്തും.
നിയമലംഘനം  നടത്തുന്നവര്തക്കതിതര  ഒരു  വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ലാത്ത  നടപടികേള

സ്വീകേരിക്കും.  മാലിന്യ  സംസ്കരണ  പ്ലാന്റുകേളതക്കതിരായി  സങ്കുചേിത
താല്പര്യകത്താതട  ആസൂത്രിതമായി  സംഘടിപ്പെിക്കുന്ന  പ്രതികഷധങ്ങള

കകേരളത്തിന്  ഇനിയും  താങ്ങാനാവില്ല.  അത്തരം  പ്രതികഷധങ്ങതള  ഇനിയും

വകേതവചതകോടുത്തുതകോണ്ട് മുകന്നാട്ടു കപാകോനാവില്ല.

മാലിന്യമുക്ത കകേരളതമന്ന ലക്ഷ്യം ഡകേവരിക്കാനായി രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളായുള്ള

സമഗ്ര പദ്ധതിയാണ് സര്ക്കാര് ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത്.  മാര്ച്ച് 13  മുതല് തമയ് 31

വതരയും   തസപ്തംബര്   ഒന്ന്  മുതല്  ഡിസംബര്  31   വതരയുമുള്ള  രണ്ട്

ഘട്ടങ്ങളായാണ്  സര്ക്കാര്  ഇത്  നടപ്പൊക്കുകേ.  ഉറവിട  മാലിന്യസംസ്കരണം,

അഡജവ  മാലിന്യങ്ങളുതട  വാതില്പ്പെടി  കശേഖരണം,  ഹെരിതകേര്മ  കസനയുതട

സമ്പൂര്ണ  വിന്യാസം,  തപാതുസ്ഥലങ്ങള  മാലിന്യമുക്തമാക്കല്,
ജലകസ്രാതസ്സുകേളുതട  ശുചേീകേരണം  എന്നിവ  ഈ  കേര്മ്മേപദ്ധതിയുതട  പ്രധാന

ഉള്ളടക്കമാണ്.  ഗാര്ഹെികേ  ഡജവമാലിന്യം  ഉറവിടത്തില്  തതന്ന



സംസ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള  സാകങ്കതികേ  പിന്തുണ  തകദ്ദേശേസ്ഥാപനങ്ങള  മുകഖന

ലഭ്യമാക്കും.  തകദ്ദേശേ സ്ഥാപന  ,   ജില്ലാ,  സംസ്ഥാന തലങ്ങളില് വാര്  റൂമുകേള

സജ്ജീകേരിക്കും,  ജില്ലാതലത്തില്   എന്കഫാഴ്സ്തമന്റ്  ടീമുകേളും  വിജിലന്സ്

സ്ക്വാഡുകേളും രൂപീകേരിക്കും.  കേര്മ്മേ പദ്ധതിയുതട നടത്തിപ്പെ് സംബന്ധിച്ച്  തകദ്ദേശേ

സ്ഥാപന  തലത്തില്  കസാഷ്യല്  ഓഡിറ്റും  നടത്തും.  ഇനിയും  തമതല്ലകപ്പൊക്ക്

ഇക്കാര്യങ്ങളില് തുടരനാവില്ല.  ദൃഢനിശ്ചയകത്താതട സര്ക്കാര് മുകന്നാട്ടുകപാവുകേ

തതന്ന തചേയ്യും. 

അന്താരാഷ്ട്ര ഡവദേഗ്ധ്യം 

ബ്രഹ്മപുരത്തിന്തറ  പശ്ചാത്തലത്തില്  മാലിന്യ  സംസ്കരണത്തിന്
അന്താരാഷ്ട്ര  തലത്തിലുള്ള  ഡവദേഗ്ധ്യം  ലഭ്യമാക്കാനുള്ള  നടപടികേളക്കും

സര്ക്കാര്  തുടക്കം  കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്.  കലാകേ  ബാങ്ക്  ഇതിനുള്ള  സന്നദ്ധത

അറിയിചകേഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്,  മാര്ച്ച്  21- 23  തീയതികേളിലായി ഇതിനായി കലാകേ

ബാങ്ക്  പ്രതിനിധി  സംഘവുമായി  ചേര്ച്ചകേള  നടത്തും.  മറ്റ്  ഏജന്സികേളുതട

ഡവദേഗ്ധ്യവും പ്രകയാജനതപ്പെടുത്തും. 

ഇനിതയാരു  ബ്രഹ്മപുരം  ആവര്ത്തിക്കാതിരിക്കാന്  മാലിന്യ

സംസ്കരണതമന്ന  ലക്ഷ്യം  നമുക്ക്  സാക്ഷാത്ക്കരികക്കണ്ടതുണ്ട്.  അതിനായി
കേക്ഷിരാഷ്ട്രീയ  വ്യത്യാസമില്ലാതത  എല്ലാവരും  അണിനിരക്കുന്ന  ഒരു  ജനകേീയ

യത്നം  നമുക്ക്  ആരംഭിക്കാം.  ബ്രഹ്മപുരം   സൃഷ്ടിച്ച  പ്രതിസന്ധിതയ  ശുചേിത്വ

കകേരളതമന്ന ലക്ഷ്യം  കനടുന്നതിനുള്ള അവസരമാക്കി നമുക്ക് മാറ്റാം. 

കകേരള നിയമസഭാ തസക്രകട്ടറിയറ്റ്                                     എ. എം. ബഷീര്,

തിരുവനന്തപുരം,                                                                       തസക്രട്ടറി
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