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പ്രതേമിതഷധേതമിലസ്സാണസ.

ഇതുസണബന്ധമിചസ ഈ

നമിതവദനണ നല്കമിയതേസ്സാണസ.

സരക്കസ്സാരമിടന്റെ മുമ്പമില് ഞസ്സാടനസ്സാരു

കുറഞതേസ ഒരു സസ്സാറവലറസ ഫയര തസ്റ്റേഷടനങമിലണ

തേല്ക്കസ്സാലണ ടകസ്സായമിലസ്സാണമിയമില് അനവദമിക്കണടമന്നസ അതപക്ഷെമികന.
ഫയര തസ്റ്റേഷന
മുഖദമനമി (ശസ്പീ. പമിണറസ്സായമി വമിജയന): സര, ഇക്കസ്സാരദതമില് 2011 ഡമിസണബര
21-ാം

തേസ്പീയതേമി

പുറടപ്പെടുവമിച

ഉതരവസ

പ്രകസ്സാരണ

അഞസ

വരഷതമിനള്ളമില്

പുതേമിയതേസ്സായമി ആരണഭമിക്കസ്സാന ഉതദ്ദേശമികന്ന ഫയര ആന്റെസ ടറസന്യൂ തസ്റ്റേഷനകളുടടെ
മുനഗണനസ്സാ പടമികയമില് ടകസ്സായമിലസ്സാണമി 21-ാാമതേസ്സായമി ഉള്ടപ്പെടുതമിയതേസ്സാണസ. എന്നസ്സാല്
ഫയര തസ്റ്റേഷന ആരണഭമികന്നതേമിനള്ള സലണ ഫയര ആന്റെസ ടറസന്യൂ വകുപ്പെമിനസ
ഇതതേവടര വകമസ്സാറമി ലഭമിചമിടമില. അതേസ ലഭമികന്ന മുറയസ ആവശദമസ്സായ നടെപടെമികള്
സസ്വസ്പീകരമിക്കസ്സാന കഴമിയുണ
ടപരമിയാാ ര നദമി മസ്സാലമിനദമുക്തമസ്സാകന്നതേസ സണബന്ധമിചസ
ശസ്പീ. അനവര സസ്സാദതസ: സര, വളടര പ്രസ്സാധേസ്സാനദമുള്ള ഒരു കസ്സാരദമസ്സാണസ സഭയുടടെ
ശദ്ധയമില്ടപ്പെടുത്തുന്നതേസ. തകരളതമില് 47 തേതദ്ദേശഭരണ സസ്സാപനങളമിലൂടടെ ഒഴുകുന്ന
ടപരമിയസ്സാറമിടല

മലസ്പീനകരണണ

തേടെതയണതേസ

വളടരയധേമികണ

അടെമിയനരമസ്സായ
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വമിഷയമസ്സാണസ. എറണസ്സാകുളണ ജമിലയമിടല മുഴുവന പ്രതദശങളമിലണ ഇടുക്കമി, തകസ്സാടയണ
ജമിലകളമില് ഭസ്സാഗമികമസ്സായുണ കുടെമിടവള്ളതമിനസ ഉപതയസ്സാഗമികന്ന ടപരമിയസ്സാറമിടല ജലണ
വളടരയധേമികണ മലസ്പീമസമസ്സാണസ.

അനധേമികൃതേ മണല്വസ്സാരലണ വനനശസ്പീകരണവുണ

പരമിസമിതേമി മലമിനസ്പീകരണവുണ ഫസ്സാക്ടറമികളമില് നമിനള്ള പൂരണ്ണമസ്സായുണ ടസ്പീറസ ടചെയസ്സാത
ടവള്ളവുണ ഈ നദമിയമിതലയസ ഒഴുകുന്നതുമൂലണ ടപരമിയസ്സാറമിടല ടവള്ളതമിടന്റെ ഗുണവുണ
അളവുണ

വളടരയധേമികണ

കുറഞമിരമികകയസ്സാണസ.

കുടെമിടവള്ളതമിനസ്സായമി ഉപതയസ്സാഗമികന്നതേസ.

ഈ

മലമിനമസ്സായ

ജലമസ്സാണസ

ഈ ജലണ ശുദ്ധസ്പീകരമികന്ന ടസ്പീറസടമന്റെസ

പ്ലസ്സാന്റെമില് ആലവുണ തകസ്സാറമിനണ തചെരത പഴയ രസ്പീതേമിയമിലള്ള ജലശുദ്ധസ്പീകരണമസ്സാണസ
ടചെയന്നതേസ. ഇതുമൂലണ എതമസ്സാതണ ഇതേസ ശുദ്ധസ്പീകരമികനടവന്നസ നമുക്കസ കണറമിയസ്സാണ.
ടപരമിയസ്സാറമിടല മലമിനസ്പീകരണണ തേടെയുവസ്സാന ടപസ്സാലൂഷന കണ്തടസ്സാള് തബസ്സാരഡമിടന്റെ
തമസ്സാണമിററമിണഗസ സണവമിധേസ്സാനണ ഊരജമിതേടപ്പെടുത്തുകയുണ അതതേസ്സാടടെസ്സാപ്പെണതേടന്ന നദമിയുടടെ
ടപസ്സാതുവസ്സായ ആതരസ്സാഗദണ സണരക്ഷെമികന്നതേമിനസ ജുഡസ്പീഷദല് അധേമികസ്സാരമുള്ള 'ടപരമിയസ്സാര
റമിവര അതതേസ്സാറമിറമി' രൂപസ്പീകരമിചസ ടപരമിയസ്സാറമിടന മസ്സാലമിനദ മുക്തമസ്സാകവസ്സാന തവണ
നടെപടെമികളുണ

സസ്വസ്പീകരമികവസ്സാന

ഈ

സബ്മമിഷനമിലൂടടെ

ആവശദടപ്പെടുകയസ്സാണസ.
ടപരമിയാാ ര നദമി മസ്സാലമിനദമുക്തമസ്സാകന്നതേസ സണബന്ധമിചസ

അങതയസ്സാടെസ
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മുഖദമനമി (ശസ്പീ. പമിണറസ്സായമി വമിജയന): സര, ഗമൗരവമസ്സായ ഒരു
ബഹുമസ്സാനടപ്പെട

അണഗണ

ശസ്പീ.

ശദ്ധയമില്ടപ്പെടുതമിയമിരമികന്നതേസ.

അതതേസ്സാടടെസ്സാപ്പെണ

സഭയുടടെ

അതേസ മസ്സാലമിനദമുക്തമസ്സാക്കസ്സാന നമുക്കസ

ആലവയസ തേസ്സാടഴ ഏലൂര, ഇടെയസ്സാര ഭസ്സാഗതസ്സാണസ വദവസസ്സായ

സസ്സാപനങള് കൂടുതേലസ്സായുള്ളതേസ.
പ്രവരതമികന്ന

സസ്സാദതസ

ടപരമിയസ്സാറമിടന്റെ പ്രശ്നണ മസ്സാതമല, ടപസ്സാതുടവ പല

നദമികളുണ മസ്സാലമിനദണ നമിറഞതേസ്സായമിട്ടുണസ.
കഴമിതയണതേസ്സായമിട്ടുണസ.

അനവര

പ്രശ്നമസ്സാണസ

നമിരസ്പീക്ഷെണ
വദവസസ്സായ

അതുടകസ്സാണ്ടുതേടന്ന അവമിടടെ 24 മണമിക്കൂറണ
വസ്സാന

ഇതപ്പെസ്സാള്തടന്ന

സസ്സാപനങളമില്

നമിനണ

ഏരടപ്പെടുതമിയമിട്ടുണസ.
പുറനള്ളുന്ന

പസ്സാഴ്ജല

ഗുണനമിലവസ്സാരണ അതപ്പെസ്സാള്തടന്ന പരമിതശസ്സാധേമിക്കസ്സാന എഫ്ലുവന്റെസ കസ്വസ്സാളമിറമി തമസ്സാണമിററമിണഗസ
സണവമിധേസ്സാനവുണ ഏരടപ്പെടുതമിവരുനണസ.

ജലതമിടന്റെ ഗുണനമിലവസ്സാരണ ദമിവതസന

പരമിതശസ്സാധേമിക്കസ്സാനണ പരസ്പീക്ഷെണ ഫലങള് ടപസ്സാതുജനങളുടടെ അറമിവമിതലയസ ഡമിസസതള
തബസ്സാരഡുവഴമി പ്രദരശമിപ്പെമിക്കസ്സാനമുള്ള നടെപടെമികളുണ അവമിടടെയുണസ.

അതുകൂടെസ്സാടതേ

മലമിനസ്പീകരണ സസ്സാധേദതേയുള്ള തമഖലകളമില് നമിരസ്പീക്ഷെണ കദസ്സാമറകള് സസ്സാപമിചസ
കണ്തടസ്സാള് റണ വഴമി നമിരസ്പീക്ഷെമിചസ വരമികയുണ ടചെയനണസ.
തമഖലയമിലൂടടെ

ഒഴുകുന്ന

ഭസ്സാഗതസ

ദമിവതസന

എന്നസ്സാല് വദവസസ്സായ

നദസ്പീജലതമിടന്റെ

ഗുണനമിലവസ്സാരണ

പരമിതശസ്സാധേമിചസ തുടെരനടെപടെമികള് സസ്വസ്പീകരമികനണസ. പൂരണ്ണമസ്സായുണ ടസ്പീറസ ടചെയസ്സാത ജലണ
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ഫസ്സാക്ടറമികളമില്

നമിന്നസ

സസ്വസ്പീകരമികകയുണ

നദമികളമിതലയസ

ടചെയനണസ.

ഒഴുകന്നതേസ
ഇതതേസ്സാടടെസ്സാപ്പെണ

തേടെയുന്നതേമിനസ
ഗസ്സാരഹമിക

നടെപടെമികള്
മസ്സാലമിനദങളുണ

മലമിനസ്പീകരണതമിനസ ഇടെയസ്സാകനണസ. മണല് വസ്സാരുന്നതുതപസ്സാലള്ള പ്രശ്നങള് നദമിയുടടെ
ആയുസമിടന ബസ്സാധേമികന്ന അവസയുണസ്സാകനണസ.

അതതേസ്സാടടെസ്സാപ്പെണ മലമിനമസ്സായ

ജലമസ്സാണസ കുടെമിടവള്ളതമിനസ ഉപതയസ്സാഗമികന്നടതേന്നതേസ ശരമിയല.

ജല അതതേസ്സാറമിറമി

വമിവമിധേ ശുദ്ധസ്പീകരണ പ്രകമിയയമിലൂടടെ ശുദ്ധസ്പീകരമിച ജലണ അണുവമിമുക്തമസ്സാക്കമിയസ്സാണസ
വമിതേരണ ശണഖല വഴമി ജനങളമിതലയസ എതമികന്നതേസ. ജലതമിടന്റെ ഗുണനമിലവസ്സാരണ
ശുദ്ധസ്പീകരണ സമയത്തുണ വമിതേരണ സമയത്തുണ ലതബസ്സാറടറമികളമില് പരമിതശസ്സാധേമിചസ
ഉറപവരുത്തുനണസ.

എടനലസ്സാമസ്സായസ്സാലണ ടപരമിയസ്സാറമിടന്റെ മലമിനസ്പീകരണണ നമ്മുടടെ

ഗമൗരവമസ്സായ ഒരു പ്രശ്നമസ്സാണസ. ആ മലമിനസ്പീകരണണ തേടെയുന്നതേമിനസ സണസസ്സാന സരക്കസ്സാര
എലസ്സാ നടെപടെമികളുണ സസ്വസ്പീകരമികണ.

അതതേസ്സാടടെസ്സാപ്പെണ മറ്റു നദമികളമിടല മസ്സാലമിനദങള്

ഇലസ്സാതേസ്സാകന്നതേമിനള്ള നടെപടെമികള് നമുക്കസ സസ്വസ്പീകരമിതക്കണതേസ്സായമിട്ടുണസ.
തകസ്സാടയണ ടടെകസവറല്സമിടല പ്രതേമിസന്ധമി
ശസ്പീ. തമസ്സാനസസ തജസ്സാസഫസ: സര, ഞസ്സാന പ്രതേമിനമിധേസ്സാനണ ടചെയന്ന കടുത്തുരുതമി
അസണബമി മണ്ഡലതമില് സമിതേമി ടചെയന്ന തകസ്സാടയണ ടടെകസവറല്സസ തനരമിടുന്ന
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