
www.byjusexamprep.com 
 
 

 

മുല്ലപ്പെരിയാർ അണപ്പെട്ട ്

126 വർഷം പഴക്കമുള്ള മുല്ലപ്പെരിയാർ അണപ്പക്കട്ട,് കേരളത്തിപ്പെ ഇടുക്കി ജില്ലയിപ്പെ 

പശ്ചിമഘട്ടത്തിപ്പെ ഏെക്കാടുേളിൽ പ്പപരിയാർ നദിയും മുല്ലയാറും കേരുന്നിടത്ത ്

നിർമ്മിച്ചതാണ.് 1887 നും 1895 നും ഇടയിൽ ബ്രിട്ടീഷ ്സർക്കാർ നിർമ്മിച്ച ഈ അണപ്പക്കട്ടിന ്

53.66 മീറ്റർ ഉയരവും 365.85 മീറ്റർ നീളവുമുണ്്ട. 

മുല്ലപ്പെരിയാർ ബ്പശന്ം തമിഴന്ാട-്കേരള സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കിടയിൽ ദീർഘോെമായി 

നിെനിൽക്കുന്ന ഒന്നായതിനാൽ നിങ്ങളുപ്പട കേരള പിഎസസ്ി, പ്പേഎഎസ ്

തയ്യാപ്പറടുെുേളിൽ ഈ വിഷയത്തിന ്വെിയ ബ്പസക്തിയുണ്്ട.കേരളത്തിപ്പെ ഏറ്റവും 

വെിയ നദിേളിപ്പൊന്നാണ ്പ്പപരിയാർ. ഇത ്സംസ്ഥാനത്തിന ്സാമ്പത്തിേമായി ഏറ്റവും 

ബ്പാധാനയമുള്ള നദിേളിൽ ഒന്നാണ.് തമിഴന്ാട ്സംസ്ഥാനം ജെകസേനം, േുടിപ്പവള്ളം, 

ജെവവദയുതി തുടങ്ങി നിരവധി ആവശയങ്ങൾക്കായി ഡാം ബ്പവർത്തിെിക്കുേയും 

പരിപാെിക്കുേയും പ്പേയ്യുന്നു. 

മുല്ലപ്പെരിയാർ അണപ്പെട്ടിന്പ്പെ ചരിത്രം 

 

പ്പപരിയാർ നദിയിപ്പെ അണപ്പക്കട്ട ്േെുഷിതമാണ.് 1850-ൽ ആദയമായി ബ്ശമിച്ച ബ്രിട്ടീഷ ്

ബ്ശമങ്ങൾ ഉയർന്ന േൂെിയും വൃത്തിയുള്ള സാഹേരയങ്ങളും ആവശയപ്പെടുന്നതിനാൽ 

തേർന്നു. 1862-ൽ േയാപ്റ്റൻ പ്പജ.ജി വറവ്സ ്ഡാം നിർമ്മാണം വീണ്ടും നിർകേശിച്ചു, 

എന്നാൽ 1876-77 പ്പെ പ്പവള്ള ക്ഷാമം മബ്ദാസ ്ബ്പസിഡൻസിപ്പയ നശിെിച്ചകൊൾ മാബ്തമാണ ്

ഈ നിർകേശം ഗൗരവമായി എടുത്തത.് 

 1882-ൽ കമജർ കജാൺ പ്പപന്നിേയുക്കിനപ്്പറ കനതൃതവത്തിൽ അണപ്പക്കട്ടിനപ്്പറ 

നിർമ്മാണ ബ്പബ്േിയ ആരംഭിച്ചു. 1887-1895 ോെഘട്ടത്തിൊണ് പദ്ധതി 

പൂർത്തിയാക്കിയത.് 

 1886-ൽ അന്നപ്പത്ത തിരുവിതാംേൂർ മഹാരാജാവായിരുന്ന വിശാഖം  തിരുനാൾ 

രാമവർമ്മയും ബ്രിട്ടീഷ ്പ്പസബ്േട്ടറി ഓഫ ്ഇന്ത്യ പ്പപരിയാർ ഇറികഗഷൻ വർേ്സും 

തമ്മിൽ ഒരു പാട്ടക്കരാർ ഒെുവച്ചു. 999 വർഷകത്തക്കായിരുന്നു പാട്ടം. 

 1947-ൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക ്സവാതബ്ന്ത്യം െഭിച്ചതിനുകശഷം, 1956-ൽ കേരള സംസ്ഥാനം 

രൂപീേരിക്കപ്പെട്ടു. 1886-പ്പെ േരാർ അസാധുവായി േണക്കാക്കുേയും അത് 

പുതുക്കണപ്പമന്ന ്സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആവശയപ്പെടുേയും പ്പേയ്തു. 1970പ്പെ സി 

അേയുതകമകനാൻ സർക്കാരിനപ്്പറ ോെത്ത ്പാട്ടക്കരാർ പുതുക്കി. ഒരു ഏക്കറിനും 

ഉൽൊദിെിക്കുന്ന വവദയുതിയുപ്പട യൂണിറ്റിനും തമിഴന്ാട ്സർക്കാർ നിേുതി 

നൽേണപ്പമന്നായിരുന്നു പുതിയ േരാർ. 

 എന്നിരുന്നാെും, വർഷങ്ങളായി, വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സുരക്ഷാ ബ്പശന്ങ്ങൾ ോരണം 

അണപ്പക്കട്ട ്ഒരു കൊക്കഡ്-ഇൻ കസാണായി മാറിയിരിക്കുന്നു. 
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പ്പെരിയാർ നദി 
രാജയപ്പത്ത വറ്റാത്ത നദിേളിൽ ഒന്നാണ ്പ്പപരിയാർ. അതിപ്പനക്കുറിച്ചുള്ള േിെ വസ്തു തേൾ 

ഇതാ: 

 കേരളത്തിപ്പെ ഏറ്റവും നീളം േൂടിയ നദിയാണ ്പ്പപരിയാർ. 

 പെ ബ്പധാന നഗരങ്ങളുപ്പടയും േുടിപ്പവള്ള കബ്സാതസ്സാണിത.് 

 സംസ്ഥാനപ്പത്ത പ്പമാത്തം വയവസായങ്ങളുപ്പട 25% നദിക്ക ്േുറ്റുമാണ,് ഇത ്സമ്പദ്

വയവസ്ഥയ്ക്ക ്അകങ്ങയറ്റം ബ്പാധാനയമർഹിക്കുന്നു. 

 ജെവവദയുത ഉൽപാദനത്തിന്പ്പറ േുമതെയുള്ള ഇടുക്കി അണപ്പക്കട്ട ്ഇതിന ്മപ്പറ്റാരു 

നാശമുണ്്ട. 

 ജെകസേനത്തിനുള്ള ജെവിതരണം, വാണിജയ ബ്പവർത്തനങ്ങൾ, സമ്പന്നമായ 

മത്സ്യരന്ധനം മുതൊയവയുപ്പട രൂപത്തിൽ സമ്പദവ്യവസ്ഥയ്ക്ക ്നൽേിയ എല്ലാ 

സംഭാവനേൾക്കും 'കേരളത്തിന്പ്പറ വെഫവ്െൻ' എന്ന ്വിളിക്കപ്പെടുന്നു. 

മുല്ലപ്പെരിയാർ അണപ്പെട്ടിപ്പെ ത്െശ്നങ്ങൾ 
തുടക്കത്തിൽ, മുല്ലപ്പെരിയാർ അണപ്പക്കട്ടിപ്പെ ബ്പശ്നം, പാട്ടത്തിനപ്്പറ സാധുതപ്പയ കേരളം 

പ്പവല്ലുവിളിക്കുന്നതായിരുന്നു. 1886 പ്പെ പാട്ടക്കരാർ അനീതി എന്നായിരുന്നു കേരളത്തിന്പ്പറ 

നിെപാട.് എന്നിരുന്നാെും, 2009 മുതൽ, 126 വർഷം പഴക്കമുള്ള അണപ്പക്കട്ടിന്പ്പറ 

വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സുരക്ഷാ ബ്പശന്ങ്ങപ്പളക്കുറിച്ചും അതിനപ്്പറ തേർച്ചയുണ്ടായാൽ 

അതിനപ്്പറ േുറ്റുപാടുമുള്ള ജനങ്ങൾക്കും സംസ്ഥാനത്തിനും കമെുള്ള ആഘാതവുമാണ ്

ഇകൊൾ ബ്പധാന വിഷയമായി ഉന്നയിക്കുന്നത.് 

മുല്ലപ്പെരിയാർ അണപ്പക്കട്ടിന്പ്പറ ഭാവിപ്പയക്കുറിച്ച ്കേരളവും തമിഴന്ാടും 

ആശയക്കുഴെത്തിൊണ.് അണപ്പക്കട്ടിന്പ്പറ സുരക്ഷയും നിയബ്ന്ത്ണവും അപ്പല്ലങ്കിൽ 

വർഷങ്ങൾക്ക ്മുമ്പ ്ഒെിട്ട പാട്ടത്തിന്പ്പറ സാധുതയാേപ്പട്ട, എല്ലാ ഘടേങ്ങളും ഇരു 

സംസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിൽ സംഘർഷത്തിന ്ോരണമായിട്ടുണ്്ട. രണ്്ട സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും 

അവരുകടതായ വാദങ്ങളുണ്്ട, അത് േുവപ്പട േർച്ചപ്പേയ്യുന്നു: 

 

കേരളത്തിന്പ്പെ നിെൊട്: 
 

1886പ്പെ േരാറിനപ്്പറ അനീതിയും സാധുതയും കേരളം ബ്ശദ്ധിച്ചു. എന്നിരുന്നാെും, ഇകൊൾ 

അതിനപ്്പറ ോതൽ അണപ്പക്കട്ട ്തേരുന്ന സാഹേരയത്തിൽ സുരക്ഷാ ആശങ്കേളാണ.് 

അണപ്പക്കട്ട ്ഡീേമ്മീഷൻ പ്പേയ്യണപ്പമന്നാണ ്കേരളത്തിനപ്്പറ ആവശയം. മുല്ലപ്പെരിയാർ 

അണപ്പക്കട്ടിന ്ഘടനാപരമായ അപാേതേളുണ്്ട, ഭൂേമ്പ കമഖെയിൊണ ്സ്ഥിതി 

പ്പേയ്യുന്നത,് നിഷ്ബ്േിയതവം ഈ ബ്പബ്േിയയിൽ നിരവധി ജീവൻ അപേടത്തിൊക്കും. 

തമിഴന്ാടിന ്പ്പവള്ളം നൽേുന്നതിപ്പന എതിർത്തിട്ടിപ്പല്ലങ്കിെും ജെനിരെ ്ഉയരുന്നത ്

അണപ്പക്കട്ടിന ്എടുക്കാവുന്നതിെും േൂടുതൽ രുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുപ്പമന്ന് കേരള സർക്കാർ 

േൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അണപ്പക്കട്ട ്കോർപ്പന്നാെിക്കുേയും നിരവധി ഘടനാപരമായ 

തേരാറുേൾ ഉണ്ടാേുേയും പ്പേയ്തു. 

1939 മുതെുള്ള "ോെഹരണപ്പെട്ട" കഗറ്റ ്ഓെകറഷൻ പ്പഷഡയൂൾ എടുത്തതിന ്കേരളം 

തമിഴ്നാടിപ്പനതിപ്പര വിരൽ േൂണ്ടിയിട്ടുണ്്ട. 
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രമിഴ്നാടിന്പ്പെ നിെൊട:് 

 

പ്പപരിയാർ നദി കേരള സംസ്ഥാനത്തിന ്അതയന്ത്ാകപക്ഷിതമാണ,് േൂടാപ്പത തിരിച്ചുവിട്ട 

ജെം മധുര, കതനി, ഡിണ്ടിഗൽ, ശിവഗംഗ, രാംനാട ്എന്നീ ജില്ലേളിപ്പെ േുടിപ്പവള്ളവും 

േൂടാപ്പത കൊവർ പ്പപരിയാറിപ്പെ ജെ വവദയുത നിെയത്തിനു ഒരു ജീവനാഡിയായി 

ബ്പവർത്തിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

വിേസവര സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക ്അനയായമായി നിേുതി േുമത്താനുള്ള അതയാബ്ഗഹം 

പ്പോണ്ടാണ ്നിെവിപ്പെ അണപ്പക്കട്ട ്ഡീേമ്മീഷൻ പ്പേയ്ത  ്പുതിയ ഡാം പണിയാനുള്ള 

കേരളത്തിന്പ്പറ നീക്കപ്പമന്ന ്തമിഴന്ാട ്േരുതുന്നു. 

പണം നൽേിയിട്ടും വവദയുതി രന്ധം പുനഃസ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല. കേരളത്തിന്പ്പറ 

ഭൂബ്പകദശത്തുള്ള ഡാറ്റ ആേ്സസ ്പ്പേയ്യാൻ തമിഴന്ാടിന ്േഴിയുന്നില്ല. 

 

ഡാം സുരക്ഷാ നിയമം 

2019പ്പെ അണപ്പക്കട്ട ്സുരക്ഷാ രിൽ രാജയസഭ പച്ചപ്പക്കാടി ോട്ടിയകതാപ്പട 2021ൽ 

നിയമമായി. അതിനപ്്പറ ബ്പധാന െക്ഷയങ്ങൾ േുവപ്പട േർച്ചപ്പേയ്യുന്നു: 

 എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങപ്പളയും കേബ്രഭരണ ബ്പകദശങ്ങപ്പളയും ഒരു ഏേീേൃത ഡാം 

സുരക്ഷാ നടപടിബ്േമം സവീേരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് രിൽ. അണപ്പക്കട്ടിനപ്്പറ 

തേർച്ചയുമായി രന്ധപ്പെട്ട ദുരന്ത്ങ്ങൾ തടയുന്നതിനായി നിർേിഷ്ട അണപ്പക്കട്ടിനപ്്പറ 

നിരീക്ഷണം, പരികശാധന, ബ്പവർത്തനം, അറ്റേുറ്റെണിേൾ എന്നിവ നൽോനും 

അവയുപ്പട സുരക്ഷിതമായ ബ്പവർത്തനവും അതുമായി രന്ധപ്പെട്ടകതാ 

ആേസ്മിേമായകതാ ആയ ോരയങ്ങൾക്കായി ഒരു സ്ഥാപനപരമായ സംവിധാനം 

നൽോനും ഇത ്െക്ഷയമിടുന്നു.” 

 അണപ്പക്കട്ട ്സുരക്ഷയ്ക്കായി കദശീയ സമിതി രൂപീേരിക്കും. ഇതിന ്മൂന്ന ്

വർഷപ്പത്ത ോൊവധി ഉണ്ടായിരിക്കും, േൂടാപ്പത കേബ്ര ജെ േമ്മീഷൻ 

പ്പേയർമാകനാപ്പടാെം കേബ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള 10 ബ്പതിനിധിേൾ (പരമാവധി) കജായിനറ് ്

പ്പസബ്േട്ടറിമാരായി, 7 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ബ്പതിനിധിേൾ (പരമാവധി) മൂന്ന ്

വിദഗ്ധർ എന്നിവരും ഉൾപ്പെടും. 

 അണപ്പക്കട്ടിനപ്്പറ സുരക്ഷ ഉറെുനൽേുന്ന ഒരു സംസ്ഥാന ഡാം കസഫറ്്റി 

ഓർഗവനകസഷൻ രൂപീേരിക്കും. അണപ്പക്കട്ടുേൾ, ജെസംഭരണിേൾ, ഘടനേൾ 

എന്നിവയുപ്പട രൂപേൽെന, നിർമ്മാണം, അറ്റേുറ്റെണിേൾ, വെുതാക്കൽ 

എന്നിവയുപ്പട നിരവധി സവികശഷതേപ്പളക്കുറിച്ചുള്ള അണപ്പക്കട്ടിനപ്്പറ ശരിയായ 

പഠനത്തിനായുള്ള അകനവഷണത്തിനും ഡാറ്റ കശഖരിക്കുന്നതിനുമുള്ള അധിോരം 

ഈ സ്ഥാപനത്തിന ്നൽേും. 

 ഡാം തേരുന്ന സംഭവങ്ങൾ കദശീയ ഡാം കസഫ്റ്റി അകതാറിറ്റിപ്പയ 

അറിയിക്കുന്നതിനും ഈ സംസ്ഥാന ഡാം സുരക്ഷാ ഓർഗവനകസഷൻ 

ആവശയമാണ.് ബ്പധാന അണപ്പക്കട്ട ്സംഭവങ്ങളുപ്പട കരഖേൾ സൂക്ഷികക്കണ്ടതും 

ആവശയമാണ.് 

 ഈ നിയമബ്പോരം ഡൽഹി ആസ്ഥാനമാക്കി കദശീയ ഡാം സുരക്ഷാ അകതാറിറ്റി 

രൂപീേരിക്കും. ഡാം എഞ്ചിനീയറിംഗ,് ഡാം സുരക്ഷാ മാകനജപ്്പമന്റ ്എന്നിവയുമായി 

രന്ധപ്പെട്ട ബ്പശ്നങ്ങൾ വേോരയം പ്പേയ്യുന്നതിന,് ഇന്ത്യാ ഗവൺപ്പമന്റിനപ്്പറ 
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അഡീഷണൽ പ്പസബ്േട്ടറിയുപ്പട റാങ്കിൽ േുറയാത്ത ഒരു ഉകദയാഗസ്ഥനപ്്പറ 

കനതൃതവത്തിൊയിരിക്കും ഇത ്ബ്പവർത്തിക്കുേ. 

മുല്ലപ്പെരിയാർ അണപ്പെട്ട് ത്െശ്നത്തിന് കമെുള്ള സുത്െരം കോടരി 

വിധി 

 

മുല്ലപ്പെരിയാർ അണപ്പക്കട്ടിപ്പനപ്പച്ചാല്ലിയുള്ള തർക്കം ഏപ്പറ നാളായി തുടരുേയാണ്. 

പ്പോകളാണിയൽ ഭരണം മുതൽ ഇന്ത്യയിപ്പെ ഇന്നപ്പത്ത ജനാധിപതയം വപ്പര അത് 

വയാപിച്ചിരിക്കുന്നു. രാജയപ്പത്ത പരകമാന്നത നീതിപീഠം അതിൽ േിെ വിധിേൾ 

ബ്പസ്താവിച്ചിട്ടുണ്്ട. നിങ്ങളുപ്പട എളുെത്തിനായി അവ േുവപ്പട പട്ടിേപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു: 

 2006: സംസ്ഥാനപ്പത്ത 5 ബ്ഗാമങ്ങൾക്ക ്ജെകസേനം നൽേുന്നതിന ്ജെസംഭരണം 

വർദ്ധിെിക്കുന്നതിനുള്ള തമിഴന്ാടിന്പ്പറ അഭയർത്ഥനയ്ക്ക ്അനുേൂെമായി ജെനിരെ ്

43 മീറ്ററായി (142 അടി) ഉയർത്താൻ സുബ്പീം കോടതിയിപ്പെ 3 ജഡ്ജിമാരുപ്പട പ്പരഞ്ച ്

അനുമതി നൽേി. എന്നാൽ സുരക്ഷാ ോരണങ്ങളാൽ ഈ വിധിപ്പയ കേരള സർക്കാർ 

എതിർത്തിരുന്നു. 

 1970-േളിൽ അണപ്പക്കട്ടിൽ ആദയപ്പത്ത േിെ വിള്ളെുേൾ േണ്ടകൊൾ മുതൽ കേരള 

സർക്കാർ അണപ്പക്കട്ടിനപ്്പറ സുരക്ഷപ്പയ ഭയക്കുന്നുണ്്ട. അണപ്പക്കട്ടിന ്100 

വർഷത്തികെപ്പറ പഴക്കമുണ്്ട, സമ്മർേം വർദ്ധിെിച്ചാെും ഒരു രുദ്ധിമുട്ടും 

ഉണ്ടാക്കരുത.് ഇത ്അണപ്പക്കട്ടിന ്േുറ്റുമുള്ള ജനങ്ങളുപ്പട ജീവൻ 

അപേടത്തിൊക്കുേയും പ്പപാതുമുതൽ നഷട്പ്പെടുത്തുേയും പ്പേയ്യും. 

 വംശനാശഭീഷണി കനരിടുന്ന എല്ലാ അണപ്പക്കട്ടുേളും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി 

കേരളം 2006-പ്പെ കേരള ജെകസേന, ജെ സംരക്ഷണ (കഭദഗതി) cr, 2006 നടൊക്കി. 

 2010: മുല്ലപ്പെരിയാർ അണപ്പക്കട്ടുമായി രന്ധപ്പെട്ട ഈ ബ്പശ്നങ്ങൾ വിശേെനം പ്പേയ്യാൻ 

സുബ്പീം കോടതി ജസ്റ്റിസ ്എ എസ ്ആനരിനപ്്പറ കനതൃതവത്തിൽ 5 അംഗ േമ്മിറ്റി 

രൂപീേരിച്ചു. ആറ ്മാസത്തിനേം സമബ്ഗമായ റികൊർട്ട ്നൽോനാണ ്

ആവശയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത.് മുല്ലപ്പെരിയാർ അണപ്പക്കട്ട ്ഘടനാപരമായി 

സുസ്ഥിരമാപ്പണന്നും അണപ്പക്കട്ടിനപ്്പറ േിെ അറ്റേുറ്റെണിേൾക്ക ്കശഷം 

ജെസംഭരണ നിെ ഉയരാൻ പച്ചപ്പക്കാടി ോട്ടിപ്പയന്നും ഈ േമ്മിറ്റിയും ബ്പഖയാപിച്ചു.. 

 2014: ഈ വിധി 2005പ്പെ കേരള ജെകസേന, ജെ സംരക്ഷണ (കഭദഗതി) നിയമം 

ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാപ്പണന്നും കേരള സർക്കാർ നീതിനയായ വയവസ്ഥയിൽ 

ഇടപ്പപട്ടു എന്നാകരാപിച്ച ്അത് നിരസിച്ചു. ഈ വിധിയും ജെനിരെ ്136 അടിയിൽ 

നിന്ന ്142 അടിയായി ഉയർത്താനുള്ള തീരുമാനപ്പത്ത ശരിവച്ചു. ഇത്തരം ബ്പശന്ങ്ങൾ 

പരികശാധിക്കാൻ ഒരു സ്ഥിരം സൂെർവവസറി േമ്മിറ്റിയും രൂപീേരിച്ചു. 
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മുല്ലപ്പെരിയാർ അണപ്പെട്ടിന്പ്പെ ഇകൊഴപ്പത്ത അവസ്ഥ 
 

2018പ്പെ കേരളത്തിപ്പെ പ്പവള്ളപ്പൊക്കത്തിനും ഉത്തരാഖണ്ഡിപ്പെ ഋഷിഗംഗ ജെവവദയുത 

പദ്ധതിയും തകപാവൻ അണപ്പക്കട്ടും 200 ഓളം കപരുപ്പട മരണത്തിനിടയാക്കിയ 

നാശത്തിനും കശഷം സമീപോെത്ത ്അണപ്പക്കട്ടിന്പ്പറ സുരക്ഷപ്പയക്കുറിച്ചുള്ള ബ്പശ്നം 

വീണ്ടും ഉയർന്നു. 

മുല്ലപ്പെരിയാർ അണപ്പക്കട്ട ്ഭൂേമ്പ സാധയതയുള്ള കമഖെയിൊപ്പണന്ന യുഎൻ റികൊർട്ട ്

അടുത്തിപ്പട ബ്പസിദ്ധീേരിച്ചിരുന്നു. അതിെുപരിയായി, ഘടനാപരമായ തെത്തിൽ ഇതിന ്

േിെ പിഴവുേളുമുണ്്ട. 

സംസ്ഥാനപ്പത്ത അണപ്പക്കട്ടുമായി രന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ബ്പശന്ങ്ങളും അവഗണിക്കാൻ ഒരു 

സ്ഥിരം കരാഡി രൂപീേരിക്കാൻ ഉത്തരവിട്ട 2014 പ്പെ സുബ്പീം കോടതി വിധിയിൽ 

അതിനപ്്പറ സരപ്ാർ മാകനജപ്്പമനറ്ിപ്പനതിപ്പര രണ്്ട ഹർജിേൾ ഫയൽ പ്പേയ്തിട്ടുണ്്ട. ഇതിന ്

മറുപടിയായി, ഈ വളവ ്നന്നാക്കാനുള്ള വഴിേൾ പ്പോണ്ടുവരാൻ തമിഴന്ാട ്േീഫ ്

പ്പസബ്േട്ടറികയാട ്ഉത്തരവിട്ടു. സുബ്പീം കോടതിയാണ ്ഇതിന ്മാർഗനിർകദശം നൽേിയത;് 

 സുബ്പീം കോടതി നികയാഗിക്കുന്ന േമ്മിറ്റിയിൽ നിയമ വബ്േത നിയബ്ന്ത്ിക്കുന്നതിന ്

ശരിയായതും മാർഗനിർകദശവുമായ നടപടി സവീേരിക്കുന്നതിന ്തമിഴന്ാട ്േീഫ ്

പ്പസബ്േട്ടറി ഉത്തരവാദിയായിരിക്കും. 

 സൂെർവവസറി േമ്മിറ്റി ആശങ്കയുപ്പട ബ്പധാന സുരക്ഷാ കപായിനറ്ുേൾ 

അഭിസംകരാധന പ്പേയ്യുേയും നാൊഴേ്യ്ക്കുള്ളിൽ പാെിക്കൽ റികൊർട്ട ്

രൂപപ്പെടുത്തുേയും പ്പേയ്യും. അതിൽ അഭിസംകരാധന പ്പേകയ്യണ്ട ോതൊയ 

ബ്പശ്നങ്ങൾ: 

 റൂൾ േർവ ്അന്ത്ിമമാക്കൽ 

 അണപ്പക്കട്ടിനപ്്പറ ഇൻസ്ബ്ടുപ്പമന്കറഷൻ ോണുകമ്പാൾ 

 കഗറ്റ ്ബ്പവർത്തന പ്പഷഡയൂൾ സ്ഥാപിക്കുന്നു 

 

http://www.byjusexamprep.com/
https://t.me/ByjusExamPrepMPSC
https://bit.ly/3osgOjT

