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സബ്മമിഷന

മമി  .    സസ്പീക്കര  :  അവസസാനദമിവസമസായതമിനസാല്  കുറച്ചധമികകം  സബ്മമിഷനുകള

എടുകക്കണമി വനമിട്ടുണണ.   ബഹുമസാനപപ്പെട്ട അകംഗങ്ങള ചുരുക്കമി അവതരമിപ്പെമിക്കണകം.

ശസ്പീ. വമി. അബ്ദുറഹമിമസാന, എകം.എല്.എ.യകം ശസ്പീ. എകം. ഉമ്മര എകം.എല്.എ.യകം ഒകര

വമിഷയവുമസായമി  ബന്ധപപ്പെട്ടസാണണ  കനസാട്ടസ്പീസണ  നല്കമിയമിരമിക്കുനതണ.   മുഖഖ്യമനമിക്കണ

ഒനമിച്ചണ മറുപടമി പറയസാവുനതസാണണ.  

തസാനൂര തസ്പീരപ്രകദശപത്തെ അക്രമങ്ങള

ശസ്പീ  .   വമി  .   അബ്ദുറഹമിമസാന: സര, തസാനൂരമിപന്റെ തസ്പീരകദശപ്രകദശങ്ങളമില് കഴമിഞ

കുപറമസാസങ്ങളസായമി  തുടരച്ചയസായമി  അക്രമപ്രവരത്തെനങ്ങള  നടക്കുകയസാണണ.

ചസാത്തെപ്പെടമി എന്നുപറയന പ്രകദശകം വളപര കുപ്രസമിദ്ധമസാണണ.  ഇനഖ്യന  സസസാതനഖ്യ

സമരകസനസാനമി മുഹമ്മദണ അബ്ദുറഹമിമസാന സസാഹമിബമിപനയകം സഖസാവണ  ഇമമിച്ചമിബസാവ

സസാഹമിബണ  അടക്കമുള്ള  കനതസാക്കപളയകം  അക്രമമിച്ച  ഒരു  പ്രകദശമസാണണ  ചസാത്തെപ്പെടമി.

കഴമിഞ  കലസാകണ സഭസാ  ഇലക്ഷനമിലകം  ഇക്കഴമിഞ  നമിയമസഭസാ  പതരപഞടുപ്പെമിലകം

എല്.ഡമി.എഫമിപന്റെ പ്രകടനകം നടക്കുകമസാള   ഞസാനടക്കമുള്ള ആളുകപള എറമിഞണ

പരമികക്കലമിച്ച  ഒരു  പ്രകദശകം  കൂടമിയസാണമിതണ.   ഇവമിപട  മുസസ്പീകംലസ്പീഗമിപന്റെ  അക്രമകം
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ഏകപക്ഷസ്പീയമസായമി നടന്നുപകസാണമിരമിക്കുകയസാണണ.  അകതസാപടസാപ്പെകംതപന  നമിറമരുതൂര

പഞസായത്തെമിപല  ഉണമിയസാലമില് കഴമിഞ  മസാസകം  ഏകകദശകം  18  തവണപയങമിലകം

മുസസ്പീകം  ലസ്പീഗമിപന്റെ  പ്രവരത്തെകര  എല്.ഡമി.എഫണ-പന്റെ  ആളുകപള  ആക്രമമിച്ചമിട്ടുണണ.

പത്രങ്ങളമില്  കുപറ  ദമിവസങ്ങളസായമി  വരുന  വസാരത്തെകള  ശദ്ധമിക്കണകം.

ഓകട്ടസാറമിക്ഷകള,  കമസാകട്ടസാര  ബബക്കുകള  എനമിവ  കമിണറമിലകം  കടലമിലകം  പകസാണണ

എറമിയകയസാണണ.    അവമിടപത്തെ  കപസാലസ്പീസണ  ഉകദഖ്യസാഗസ്ഥപര  ആക്രമമിച്ചതമിപന്റെ

ചമിത്രങ്ങളസാണമിതണ.  (ചമിത്രങ്ങള  ഉയരത്തെമിക്കസാണമിക്കുന്നു.).   ഇത്തെരകം  അക്രമങ്ങള

ഏകപക്ഷസ്പീയമസായമി നടത്തുനതസാണണ.   കപസാലസ്പീസണ ഉകദഖ്യസാഗസ്ഥരതപന ചമില വസ്പീടുകള

ചവമിട്ടമിപപ്പെസാളമിച്ച  സകംഭവങ്ങളവപരയണസായമിട്ടുണണ.   ഇതമിനണ  അറുതമിവരുത്തെസാന

സരക്കസാരമില്നമിനണ  ശക്തമസായ നടപടമികളുണസാകണകം.   അകതസാപടസാപ്പെകംതപന മുസസ്പീകം

ലസ്പീഗമിപന്റെ കനതസാക്കകളസാടണ പറയസാനുള്ളതണ, നമിങ്ങള വമിചസാരമിച്ചസാല് ഒരു ദമിവസകംപകസാണണ

നമിരത്തെസാവുന അക്രമങ്ങള മസാത്രമസാണണ ഇകപ്പെസാള ഇവമിപട നടന്നുപകസാണമിരമിക്കുനതണ.

ഇകപ്പെസാള  തസാനൂരമില്  ഒരു  കപസാരട്ടമികനസാടനുബന്ധമിച്ചണ  പുതമിപയസാരു  കലസാപകം

പപസാട്ടമിപുറപപ്പെടുവമിക്കസാനുള്ള  ശമത്തെമിലസാണണ  ലസ്പീഗമിപന്റെ  അവമിടപത്തെ  പ്രവരത്തെനകം.

അവമിപട  മതഖ്യകം  കകസാരുനതുമസായമി  സകംബന്ധമിച്ചണ  വലമിയ  തരക്കകം

നടന്നുപകസാണമിരമിക്കുകയസാണണ.   ബഹകക്കസാടതമിവപര ആ കകസുകള എത്തെമിച്ചമിട്ടുണണ.
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അതുപകസാണ്ടുതപന എനമിക്കണ അഭഖ്യരതമിക്കസാനുള്ളതണ ഇഇൗ പ്രശ്നത്തെമിനണ ശസാശസതമസായ

ഒരു  പരമിഹസാരകം  ഉണസാകണകം.  നൂറസാണ്ടുകളസായമി  …..  നൂറസാണ്ടുകപളന്നു  പറഞസാല്

കപസാരച്ചുഗസ്പീസണ  ഭരണകസാലത്തെണ  അവമിപട  നസാട്ടുകസാപര  ഒതുക്കസാനകവണമി  ഒരു

ഗുണസാസകംഘപത്തെ അവര വളരത്തെമിയമിട്ടുണസായമിരുന്നു. അനപത്തെ നസാട്ടുപ്രമസാണമിമസാരസായ

ആ  പരമരയമില്പപ്പെട്ടവര  തപന  ഇനണ    പ്രസ്തുത  പസാരട്ടമികളമില്  അകംഗങ്ങളസാണണ.

അവരുപട തലമുറയമില്പപ്പെട്ടവര തപനയസാണണ ഇതമിനണ കനതൃതസകം നല്കുനതണ എന്നുള്ള

വസ്തുതകൂടമി അങ്ങണ മനസമിലസാക്കണകം.

(ശസ്പീ. എകം. ഉമ്മര)

ചസാത്തെപ്പെടമിയമിപല കപസാലസ്പീസണ മരദ്ദനകം

ശസ്പീ  .    എകം  .    ഉമ്മര:  സര,  ഈ  വമിഷയകം  ഞസാന  ആദഖ്യകം  സബ്മമിഷനണ

പകസാടുത്തെമിരുനതസാണണ.  അകദ്ദഹത്തെമിപന്റെ  മണ്ഡലമസായതുപകസാണണ  സസസാഭസാവമികമസായകം

ആദഖ്യകം  അവതരമിപ്പെമിച്ചുപവന്നുള്ളതണ  ശരമിയസാണണ.   ഇതമില്  അഗസ്പീവ്ഡണ  പസാരട്ടമി

ഞങ്ങളസാണണ.  ഞങ്ങള എന്നുപറഞസാല്,  യ.ഡമി.എഫണ-പന്റെയകം മുസസ്പീകം ലസ്പീഗമിപന്റെയകം

പ്രവരത്തെകരസാണണ.   ആ  നമികയസാജകമണ്ഡലത്തെമിപന്റെ  ബഹുമസാനപപ്പെട്ട  എകം.എല്.എ.

ശസ്പീ. വമി. അബ്ദുറഹമിമസാന സൂചമിപ്പെമിച്ചതുകപസാപല തപന  അബ്ദുറഹമിമസാന സസാഹമിബമിപന
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ബമിട്ടസ്പീഷണ പട്ടസാളകം അക്രമമിച്ചതുകം അവമിപട വച്ചസാപണനസാണണ എനമിക്കണ പറയസാനുള്ളതണ.

ശസ്പീ.  പമിണറസായമി  വമിജയപന്റെ  കപസാലസ്പീസണ  ആ  നടപടമിയമികലയണ  കപസാകരുപതനസാണണ

എനമിക്കണ  അഭഖ്യരതമിക്കസാനുള്ളതണ.  പതരപഞടുപ്പെണ  നടക്കുന സമയത്തെണ സമി.പമി.ഐ.

(എകം)  പ്രവരത്തെകരുകം  മുസസ്പീകം  ലസ്പീഗണ  പ്രവരത്തെകരുകം  ഇടതുപക്ഷ   പ്രവരത്തെകരുകം

തമ്മമില്  രസാഷസ്പീയമസായമി    പലപ്രകദശങ്ങളമിലകം    ഉണസാകുനതുകപസാപലയള്ള

സകംഘട്ടനങ്ങള  ഉണസായമിട്ടുണണ.   അതണ  ഇലസായ്മ  പചയ്യുനതമിനണ  നടപടമിപയടുക്കണകം.

വസ്പീട്ടമില് കയറമി നമിരപരസാധമികളസായ സസ്പീകപളയകം കുട്ടമികപളയകം കപസാലസ്പീസണ അതമിക്രമമിച്ചു

എനതസാണണ ഇവമിപടപത്തെ പ്രശ്നകം.    ബമമൂന,  ജകംസസ്പീറ,  പഷബമിന,  പ്രസവമിച്ചു രണ്ടു

മസാസകം  കഴമിഞ  സസ്പീ,  ഗരഭമിണമികള  എനമിവപരപയലസാകം  കപസാലസ്പീസണ  ആക്രമമിച്ചു.

അതുപകസാണണ  കപസാലസ്പീസമിപന്റെ  നരനസായസാട്ടണ  അവസസാനമിപ്പെമിക്കണകം.   "തസ്പീരകദശത്തെണ

കപസാലസ്പീസമിപന്റെ  ഭസ്പീകര  കതരവസാഴ,  നമിരവധമി  വസാഹനങ്ങളുകം  വസ്പീടുകളുകം  തകരത്തു,

വസ്പീടുകളമികലയണ കപസാലസ്പീസണ എത്തെമിയതണ തസ്പീവ്രവസാദമികപള പമിടമിക്കസാന എനതുകപസാപല,

രസാഷസ്പീയക്കലമി -  തസാനൂര തസ്പീരകദശ അശസാനമി,  കപസാലസ്പീസമിപന്റെ  ഭസ്പീകരവസാഴ”-  എലസാ

പത്രങ്ങളമിലകം കപസാലസ്പീസമിപന്റെ ഭസ്പീകരവസാഴയസാണണ  പറഞമിരമിക്കുനതണ.  16-ാം തസ്പീയതമി

രസാത്രമി  പത്തു  മണമി  മുതല്  പുലരപച്ച  നസാലമണമി  വപര  കപസാലസ്പീസമിപന്റെ

സകംഹസാരതസാണ്ഡവമസാണണ  അരകങ്ങറമിയതണ.  ഭസ്പീകരവസാദമികപള
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പമിടമിക്കുനതുകപസാപലയസാണണ  സസ്പീകപളയകം  കുട്ടമികപളയകം  ആക്രമമിച്ചതണ.   പരസാക്രമകം

സസ്പീകകളസാടണ  കവണസാപയനസാണണ  എനമിക്കണ  പറയസാനുള്ളതണ.  കപസാലസ്പീസമിപന്റെ  ഈ

നടപടമിയമില്  ബഹുമസാനപപ്പെട്ട  മുഖഖ്യമനമി  ഇടപപട്ടണ  പരമിഹസാരമുണസാക്കമി

തസ്പീരക്കണപമനസാണണ എനമിക്കണ അഭഖ്യരതമിക്കസാനുള്ളതണ.

ചസാത്തെപ്പെടമിയമിപല കപസാലസ്പീസണ മരദ്ദനകം

മുഖഖ്യമനമി  (  ശസ്പീ  .    പമിണറസായമി  വമിജയന  ):  തസാനൂര തസ്പീരപ്രകദശത്തെണ  കഴമിഞ

നമിയമസഭസാ  പതരപഞടുപ്പെമികനസാടനുബന്ധമിച്ചണ  തപന സകംഘരഷകം  നമിലനമിനമിരുന്നു.

ഇവമിപട  ആദഖ്യകം  സകംസസാരമിച്ച  ബഹുമസാനഖ്യനസായ അകംഗകം  വമി.  അബ്ദുറഹമിമസാനണ  തപന

അതമിപന്റെ  അനുഭവമുള്ളതസാണണ.   പതരപഞടുപ്പെമിനുകശഷകം  16.07.2016-നണ  തസാനൂര

കപസാലസ്പീസണ  കസ്റ്റേഷന  പരമിധമിയമിപല  ചസാത്തെപ്പെടമി  എന  സ്ഥലത്തെണ   ബവകമിട്ടണ

ആറുമണമികയസാപട റസാഷസ്പീദണ  എന സമി.പമി.ഐ. (എകം.)  പ്രവരത്തെകപന മുസസ്പീകം  ലസ്പീഗണ

പ്രവരത്തെകര  കചരനണ  കദകഹസാപദ്രവകം  ഏല്പ്പെമിച്ചു.  അതമിപനത്തുടരനണ  അവമിപട

രണ്ടുവമിഭസാഗത്തെമില്പപ്പെട്ട  ആളുകള  തടമിച്ചുകൂടുകയകം  സകംഘരഷകം  ഉയരന്നുവരമികയകം

പചയ്യുന്നുപവന  വമിവരകം  കമിട്ടമിയതമിപന്റെ  അടമിസ്ഥസാനത്തെമില്  തസാനൂര  കപസാലസ്പീസണ

കസ്റ്റേഷനമില്നമിന്നുകം സബണ ഇനപസക്ടറുകം കപസാലസ്പീസണ പസാരട്ടമിയകം രണ്ടു ജസ്പീപ്പുകളമിലസായമി

ഈ  സ്ഥലപത്തെത്തെമി  അവമിപട  കൂടമി  നമില്ക്കുനവപര  പമിരമിച്ചു  വമിട്ടു.   തുടരനണ
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സമി.പമി.ഐ.(എകം.)  പ്രവരത്തെകപന ആക്രമമിച്ച ഇസ്ഹസാക്കമിപന കസ്റ്റേഡമിയമിപലടുത്തു.

അകദ്ദഹപത്തെ  കസ്റ്റേഡമിയമിപലടുത്തെണ   ജസ്പീപ്പെമില്  കപസാലസ്പീസണ  കസ്റ്റേഷനമില്

പകസാണ്ടുകപസാകുകമസാള   നൂകറസാളകം  മുസസ്പീകം  ലസ്പീഗണ  പ്രവരത്തെകര  വടമി,  കലണല,  ഇരുമണ

ബപപ്പെണ  ഇപതലസാകം  എടുത്തുപകസാണണ   സകംഘകം  കചരനണ  കറസാഡണ  തടസപപ്പെടുത്തെമി.

കപസാലസ്പീസണ  പസാരട്ടമിപയ  ആക്രമമിക്കുകയകം  കപസാലസ്പീസണ  അവകരസാടണ  പമിരമിഞ്ഞുകപസാകസാന

ആവശഖ്യപപ്പെടുകയകം  പചയ.   അപതസാന്നുകം  വകവയസാപത  കപസാലസ്പീസണ  ജസ്പീപ്പെമിനുകനപര

കപലറമിഞ്ഞു,  കപസാലസ്പീസണ  ഉകദഖ്യസാഗസ്ഥപര  ഇരുമ്പുവടമി  ഉപകയസാഗമിച്ചണ  അടമിച്ചു.  സബണ

ഇനപസക്ടര സുകമഷണ സുധസാകറമിനുകം അഡസ്പീഷണല് സബണ ഇനപസക്ടര അഭമിലസാഷമിനുകം

സമി.പമി.ഒ.  മസാരസായ ദമികനഷമിനുകം  പരമികക്കല്ല്ക്കുകയകം പചയ.   ഈ സകംഭവത്തെമില്

ഐ.പമി.സമി.  യമിപല വമിവമിധ വകുപ്പുകള പ്രകസാരവുകം പമി.ഡമി.പമി.പമി.  ആക്ടണ പ്രകസാരവുകം

കപസാലസ്പീസണ  കകസണ  രജമിസ്റ്റേര  പചയമിട്ടുണണ.   ഇക്കസാരഖ്യത്തെമില്  കകസമിപല  പ്രതമികപള

അറസ്റ്റേണ പചയമിട്ടമില.  തസാനൂര കപസാലസ്പീസസാണണ ഇക്കസാരഖ്യത്തെമില് അകനസഷണകം നടത്തെമി

വരുനതണ.    പ്രതമികപള  തമിരക്കമി  കപസായ  കൂട്ടത്തെമില്  വനമിതസാ  കപസാലസ്പീസണ

ഉകദഖ്യസാഗസ്ഥരുണസായമിരുന്നു.   വസ്പീടുകളമില്  വനമിതസാ  കപസാലസ്പീസണ  ഉകദഖ്യസാഗസ്ഥരുപട

സസാനമിധഖ്യത്തെമിലസാണണ  അകനസഷണകം  നടത്തെമിയതണ.    അകനസഷണ  സമയത്തെണ

നമിയമസാനുസൃതമസായ  കസാരഖ്യങ്ങള  മസാത്രകമ  ഉണസായമിട്ടുള്ളുപവനസാണണ  കപസാലസ്പീസമിപന്റെ
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റമികപ്പെസാരട്ടണ.  വസ്പീടുകളമിപല  സസ്പീകളകക്കസാ  കുട്ടമികളകക്കസാ  പ്രസായമസായവരകക്കസാ  ഒന്നുകം

യസാപതസാരുവമിധ  ബുദ്ധമിമുട്ടുകളുകം  ഉണസാക്കസാന  കപസാലസ്പീസണ  തയസാറസായമിട്ടമിലസാപയനസാണണ

കപസാലസ്പീസണ  റമികപ്പെസാരട്ടണ.   ഈ  കകസമിപല   തമിരമിച്ചറമിഞ   നസാലണ  പ്രതമികപള  ഇനണ

പുലരപച്ച (19.07.2016) അറസ്റ്റേണ പചയമിട്ടുണണ.  ഷസാജഹസാന, സുബഹസണ, കകസായകമസാന

എനസ്പീ  നസാലണ  ആളുകപള  അറസ്റ്റേണ  പചയമിട്ടുണണ. ഇവമിപട  കപസാലസ്പീസണ  വമിചസാരമിച്ചസാലല

സമസാധസാനകം   സ്ഥസാപമിക്കസാന  കഴമിയക.   സകംഭവത്തെമില്  ഇടപപട്ടണ  നമിയനമിക്കസാന

മസാത്രകമ  കപസാലസ്പീസമിനണ  കഴമിയ.   ഇവമിപട  പറഞതുകപസാപല,  സമസാധസാനകം

സ്ഥസാപമിക്കസാന   നല  ശമകം  ബന്ധപപ്പെട്ട  പസാരട്ടമികളുപട  ഭസാഗത്തുനമിന്നുതപന

ഉണസാകകണതസായമിട്ടുണണ.   അവമിടപത്തെ  നമില  വച്ചണ  അതമിനണ   മുസസ്പീകം  ലസ്പീഗമിപന്റെ

ഭസാഗത്തുനമിനണ മുനകപയടുക്കണകം.  

ശമിശുകക്ഷമസമമിതമി പതരപഞടുപ്പുമസായമി ബന്ധപപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങള

ശസ്പീ  .    എകം  .    വമിനപസന്റെണ  :  16.07.2016-നണ  തമിരുവനനപുരത്തെണ  സകംസ്ഥസാന

ശമിശുകക്ഷമസമമിതമിയമികലയണ  നടന  പതരപഞടുപ്പെണ  സമയത്തെണ  ഇന്നുവപര

ഉണസായമിട്ടമിലസാത്തെ  തരത്തെമില്  അക്രമമുണസായമി.   കുപ്രസമിദ്ധമസായ  കണ്ണൂര  കമസാഡല്

പതരപഞടുപ്പെണ  അക്രമണപത്തെ അനുസ്മരമിപ്പെമിക്കുന തരത്തെമിലസാണണ  ഇവമിപട  അക്രമകം

നടനതണ.  15.07.2016-നണ  ബഹുമസാനപപ്പെട്ട  കകരള  ബഹകക്കസാടതമി  രജമിസസാര  വഴമി



Uncorrected/Not for publication
8

സകംസ്ഥസാന ഡമി. ജമി.പമി.-ക്കണ ഒരു അറമിയമിപ്പെണ പകസാടുത്തെമിരുന്നു. അവമിപട കവസാട്ടണ പചയസാന

വരുന  അകംഗങ്ങളക്കണ  നമിരഭയമസായമി  കവസാട്ടണ  പചയസാനുള്ള   സസാഹചരഖ്യകം

ഒരുക്കുകപയന്നുള്ളതസാണണ  അറമിയമിപ്പെണ.   അകത  ദമിവസകം  ഈ  ജമിലയമിപല  രണണ

മസാരകമിസ്റ്റേണ കനതസാക്കനസാര - കമയറുകം മുനകമയറുകം കദശസാഭമിമസാനമി വഴമി ഒരു പത്രവസാരത്തെ

പകസാടുക്കുകയണസായമി.  ഒരു വമിഭസാഗകം അകംഗങ്ങള കവസാട്ടണ പചയസാന വനസാല് ഞങ്ങള

തടസപപ്പെടുത്തുകം  എന്നുപറഞ്ഞുപകസാണസാണണ  ആ  വസാരത്തെ  വനമിരമിക്കുനതണ.

ബഹുമസാനപപ്പെട്ട  ബഹകക്കസാടതമി  നല്കമിയ  നമിരകദ്ദശമല  കപസാലസ്പീസണ  ഇവമിപട

നടപ്പെമിലസാക്കമിയതണ.   സമി.പമി.ഐ.  (എകം)  കനതസാക്കള  കദശസാഭമിമസാനമി  പത്രകം  വഴമി

നല്കമിയമിട്ടുള്ള  നമിരകദ്ദശമസാണണ  കപസാലസ്പീസണ  ഇവമിപട  നടപ്പെമിലസാക്കമിയതണ.

ബഹുമസാനഖ്യയസായ  ആകരസാഗഖ്യവുകം  സസാമൂഹഖ്യനസ്പീതമിയകം  വകുപ്പുമനമി  ശസ്പീമതമി  പക.പക.

ബശലജ ടസ്പീച്ചര അവമിപടയണസായമിരുന്നു.  അവര ശമിശുകക്ഷമ സമമിതമിയപട ഒനസാകം

ബവസണ പ്രസമിഡന്റെസാണണ.  അതുപകസാണണ അവരക്കണ അവമിപട വനണ നമില്ക്കസാകം,  കവസാട്ടണ

പചയസാകം.  ബഹുമസാനപപ്പെട്ട ബവദദ്യുതമിയകം കദവസസവുകം വകുപ്പുമനമി ശസ്പീ.  കടകകംപള്ളമി

സുകരന്ദ്രന കവസാട്ടറല.  അകദ്ദഹവുകം അവമിപടയണസായമിരുന്നു.  നസാടുഭരമിക്കുന മനമിയപട

സസാനമിദ്ധഖ്യത്തെമിലസാണണ  ഈ  അക്രമകം  അവമിപട  അരകങ്ങറമിയമിട്ടുള്ളതണ.   ഞസാന

ശമിശുകക്ഷമ  സമമിതമിയമിപല  കവസാട്ടറസാണണ.   ഇതണ  എപന്റെ  ഐഡന്റെമിറമി  കസാരഡസാഡണ.



Uncorrected/Not for publication
9

(ഐഡന്റെമിറമി  കസാരഡണ  ഉയരത്തെമി  കസാട്ടമി).   എനമിക്കണ  കപസാലകം  കവസാട്ടണ  പചയസാനുള്ള

അവസരകം നമികഷധമിച്ചു.  ഈ നമിയമസഭയമില് പല തവണ അകംഗമസായമിരുന ശസ്പീ. പക.

എ.  ചന്ദ്രപന്റെ  ഐഡന്റെമിറമി  കസാരഡണ  പമിടമിച്ചുവസാങ്ങമി.   ആയരകവദ  കകസാകളജമിപന്റെ

പ്രമിനസമിപ്പെസാളസായമിരുന  കഡസാ.  ബസാബു  വമിജയനസാഥമിപനയകം  കവസാട്ടണ  പചയസാന

അനുവദമിക്കസാപത   ഐഡന്റെമിറമി  കസാരഡണ  പമിടമിച്ചുവസാങ്ങമി.   അവമിപട  ട്രഷററസായമി

മതരമിച്ച  ശസ്പീ.  സുകമഷണ  കുരുവമിള  എന  സ്ഥസാനസാരതമിയപട  അമ്മ  ഏലമിയസാമ്മ

കതസാമസണ  കവസാട്ടണ  പചയസാപനത്തെമിയകപ്പെസാള സസനകം മകപന്റെ മുനപമിലമിട്ടണ  ആ അമ്മപയ

ക്രൂരമസായമി  മരദ്ദമിച്ചു.   മസാധഖ്യമങ്ങപളലസാകം  അതണ  റമികപ്പെസാരട്ടണ  പചയമിട്ടുണണ.   മകനസാരമ

റമികപ്പെസാരട്ടണ എനസായമിരുന്നു; കവസാട്ടണ പചയസാപനത്തെമിയ ചമില കകസാണ്ഗസണ അനുകൂലമികപള

സമമിതമി  ഓഫസ്പീസമിനുമുനമില്  വളഞമിട്ടണ  മരദ്ദമിക്കുകയസായമിരുന്നു,   തമിരമിച്ചറമിയല്

കസാരഡുള്ളവപര  അടമികച്ചസാട്ടമിച്ചു,  സസ്പീകപള  വപര  പമിനതുടരനണ  മരദ്ദമിച്ചുപവനസാണണ.

മസാതൃഭൂമമിയമില്  പറഞമിരമിക്കുനതണ-'കവസാട്ടണ  പചയസാപനത്തെമിയ  പലപരയകം

തമിരുവനനപുരത്തെണ  ബതയസാട്ടുള്ള സമമിതമി  ഓഫസ്പീസമിനു മുനമില് വളഞമിട്ടണ  മരദ്ദമിച്ചു,

അക്രമത്തെമില് കപസാലസ്പീസുകസാരുളപപ്പെപട  15-ഓളകം കപരക്കണ പരമികക്കറ,   ഓഫസ്പീസമിനണ

സമസ്പീപപത്തെ  കറസാഡമിലൂപട  നടന്നുകപസായവപരയകം  സസ്പീകപളയകം  വപര  പമിന്തുടരനണ

മരദ്ദമിച്ചു'.    ഒരു  മനമിയപടയകം  കപസാലസ്പീസമിപന്റെയകം  മസാധഖ്യമപ്രവരത്തെകരുപടയകം
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സസാനമിദ്ധഖ്യത്തെമില് എനമിനസാണണ ഇങ്ങപനയള്ള അക്രമകം അരകങ്ങറമിയതണ; എനമിനസാണണ

കവസാട്ടമിലസാത്തെ മനമി അവമിപട എത്തെമിയതണ?  തങ്ങള പകസാടുത്തെ നമിരകദ്ദശകം കപസാലസ്പീസണ

നടപ്പെമിലസാക്കുന്നുപവനണ  ഉറപ്പുവരുത്തെസാനസാണണ  മനമി  അവമിപട  എത്തെമിയതണ.

പരമികക്കറവപര  ആശുപത്രമിയമില്  പകസാണ്ടുകപസാകസാന  കപസാലസ്പീസണ  തയസാറസായമില.

ആകംബുലനസണ  അവമിപട  ഉണസായമിരുനമിട്ടുകപസാലകം  ആ ആകംബുലനസമിപന്റെ സഇൗകരഖ്യകം

പരമികക്കറവരക്കണ  ലഭമിച്ചമില.   പരമികക്കറവപര  അഡമിറണ  പചയസാന  ആശുപത്രമി

അധമികൃതര തയസാറസായമില.  ഇത്തെരത്തെമിലള്ള അക്രമകം നടത്തെമിയ ആളുകളപക്കതമിപര

നമിയമരപരമസായമി  നടപടമിപയടുക്കസാന  ഇതുവപരയകം  തയസാറസായമിട്ടമില.  ബഹുമസാനപപ്പെട്ട

മുഖഖ്യമനമി  മറുപടമി  പറയകമസാള  കപസാലസ്പീസമിപന്റെയകം   മസാധഖ്യമങ്ങളുപടയകം

ജനങ്ങളുപടയകം  സസാനമിദ്ധഖ്യത്തെമില്  നടന  ഈ  അക്രമങ്ങപള  അങ്ങണ

നഖ്യസായസ്പീകരമിക്കരുതണ.   അങ്ങണ  ഇതണ  നഖ്യസായസ്പീകരമിച്ചുകഴമിഞസാല്  അങ്ങണ  ഇരമിക്കുന

പദവമികയസാടുള്ള അനസാദരവണ ആയമിരമിക്കുകം. 

ശമിശുകക്ഷമ സമമിതമി പതരപഞടുപ്പുമസായമി ബന്ധപപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങള

മുഖഖ്യമനമി  (ശസ്പീ  .    പമിണറസായമി വമിജയന):  സര,  ഇതണ വളപര പ്രധസാനപപ്പെട്ട ഒരു

കസാരഖ്യമസാപണനണ പ്രതമിപക്ഷകം സൂചമിപ്പെമിച്ച സസാഹചരഖ്യത്തെമില് വമിശദമസായ മറുപടമി തപന

പറകയണതുപണനസാണണ  എനമിക്കണ  കതസാന്നുനതണ.  ശമിശുകക്ഷമ  സമമിതമിയപട
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ഭരണസമമിതമി  പതരപഞടുപ്പെണ  കഴമിഞ 16-ാം  തസ്പീയതമി  നടത്തെസാനസാണണ

ഉത്തെരവുണസായമിരുനതണ.   ശമിശുകക്ഷമ  സമമിതമിയപട  കസാരഖ്യങ്ങള  നമ്മള

മറന്നുകപസാകസാന  പസാടമില,  എലസാവരക്കുകം  ഓരമ്മയണസാകുപമനസാണണ  എനമിക്കണ

കതസാന്നുനതണ.  സമമിതമിയമസായമി ബന്ധപപ്പെട്ടണ  ഒരുപസാടണ  ക്രമകക്കടുകള കനരപത്തെതപന

ആകരസാപമിക്കുന്നുണസായമിരുന്നു.  അതമില്  ഒനണ,  ശമിശുകക്ഷമ  സമമിതമിയമിപല

ദപത്തെടുക്കലമസായമി  ബന്ധപപ്പെട്ട  ഒകട്ടപറ  ക്രമകക്കടുകളസാണണ.   മപറസാനണ,  ശമിശുദമിന

സ്റ്റേസാമ്പുകളുപട  വമില്പ്പെനയമിപല  പകടുകസാരഖ്യസ്ഥത,  ആ  തുക  വമിനമികയസാഗമിച്ചതമിപന്റെ

ക്രമകക്കടുകള. 37  അനധമികൃത നമിയമനങ്ങള നടന്നു.  ഇതമിപന്റെ അഡമിനമികസററസായമി

തമിരുവനനപുരകം  ജമിലസാ  കളക്ടറസാണണ  പ്രവരത്തെമിച്ചുവനതണ.  അതണ  ഏതണ

കസാലത്തെസാപണനണ  ബഹുമസാനഖ്യനസായ  അകംഗത്തെമിനണ  ഓരമ്മയണസാകുപമനസാണണ

കതസാന്നുനതണ.  2012  മസാരച്ചണ  മസാസത്തെമിലസാണണ  കളക്ടര ഇതമിപന്റെ അഡമിനമികസററസായമി

ചസാരപജ്ജെടുക്കുനതണ. 2013-ല് അവമിപടയള്ള റമികക്കസാരഡുകള കമസാഷമിച്ചുപകസാണ്ടുകപസായ

ഒരു  സസാഹചരഖ്യമുണസായമി.  റമികക്കസാരഡുകള  കമസാഷമിച്ചുപകസാണ്ടുകപസായതമിപനതമിപര

ക്രമിമമിനല് കകപസടുക്കസാന  2013-പല ഗവണ്പമന്റെണ  കളക്ടരക്കണ  നമിരകദ്ദശകം നല്കുന

നമിലയമുണസായമി.  2015-ല്  ജമിലസാ  കളക്ടര  ഡമി.ജമി.പമി-ക്കണ  കത്തെണ  നല്കുന

നമിലയണസായമി.  2015  മസാരച്ചണ  9-നണ   പുതമിയ  രജമിസ്റ്റേറമില്  868  അകംഗങ്ങപള
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കചരത്തുപകസാണണ,  രജമിസ്റ്റേര  പപകമസാറുന  നമിലവന്നു.  അപതസാരു  അത്ഭുതകരമസായ

രജമിസ്റ്റേറസാണണ. എങ്ങപനയസാണണ അങ്ങപനപയസാരു രജമിസ്റ്റേര വനപതനണ ബഹുമസാനപപ്പെട്ട

അകംഗത്തെമിനണ നലതുകപസാപല  അറമിയസാപമനസാണണ കതസാന്നുനതണ.  അതമിനകത്തെണ ഓകരസാ

ആളമിപന്റെയകം  കപരമിനുകനപര  കഫസാകട്ടസാ  ഒട്ടമിക്കണകം.  പകക്ഷ  ആ  രജമിസ്റ്റേറമില്  പല

അകംഗങ്ങളുകടയകം  കപരമിനുകനപര  അവരുപട  കഫസാകട്ടസായല  ഉണസായമിരുനതണ.

കുകറകപരക്കണ  കഫസാകട്ടസാ  തപനയണസായമിരുനമില.  കപരുകം  വയസുകം

ജനനതസ്പീയതമിയപമസാപക്ക  പപവറണനര  ഉപകയസാഗമിച്ചണ  തമിരുത്തെമിയമിട്ടുണസായമിരുന്നു.

രജമിസ്റ്റേറമിപന്റെ  നന്യൂനത  റമികട്ടണമികംഗണ  ഓഫസ്പീസര  തപന  ബഹുമസാനപപ്പെട്ട

പപഹകക്കസാടതമിയപട മുനമില് ചൂണമിക്കസാണമിച്ചമിട്ടുണണ. ഇവമിപട പുതമിയതസായമി അകംഗതസകം

കനടമിയ  കൂട്ടത്തെമിലസാകണസാ  ബഹുമസാനപപ്പെട്ട  പമമപറനണ  എനമിക്കറമിയമില.

ബഹുമസാനഖ്യനസായ  എകം.  വമിനപസന്റെണ  ഇഇൗ  868  കപരമില്  ഉളപപ്പെട്ടതസാകണസാപയനണ

എനമിക്കണ  അറമിയമില.  പലരുകടയകം  അവസ്ഥ  വളപര  വമിചമിത്രമസാണണ.  അങ്ങപന

അകംഗങ്ങളസായവരുപട  കപരണ  എപന്റെ  കയമിലണണ.  അതണ  ഇവമിപട  പറയസാന

ആഗഹമിക്കുനമില.  ഇലക്ഷന  കനസാട്ടമിഫമികക്കഷപന്റെ  ഭസാഗമസായമി  അവരക്കണ

കത്തുകളയച്ചകപ്പെസാള കമല്വമിലസാസമമിപലനണ  പറഞണ തമിരമിപക  വന്നു.   ഇഇൗ കത്തെണ

കമിട്ടമിയകപ്പെസാള  നമിരവധമി  ആളക്കസാര  ഞസാന  ഇവമിപട  അകംഗമസായതണ
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ഞസാനറമിഞ്ഞുപകസാണല,   ഞസാന  അറമിഞമില  എന്നുപറയന  നമിലയണസായമി.

പലരുകടയകം  വയസുകം  ജനനതസ്പീയതമിയമമില.  ഏതണ  സ്റ്റേസാന്റെമികംഗണ  കമ്മമിറമിയമിലസാണണ

അകംഗസ്പീകസാരകം ലഭമിച്ചപതനണ ഇതമിപന്റെ ഭസാഗമസായമി  കരഖപപ്പെടുത്തെണകം. ആ കകസാളത്തെമില്

ഒരു  തസ്പീയതമിയകം  എഴുതമിയമിട്ടമില.  ഇഇൗ  പതരപഞടുപ്പെണ  രകംഗത്തെണ

മുനണമികപ്പെസാരസാളമികളസായമി  നമിന   രണ്ടുകപരുണകലസാ;  അവരുപട  കപരണ  ഞസാന

പറയനമില.  ആ  രണ്ടുകപര  ആരസായമിരുന്നുപവനണ  എലസാവരക്കുമറമിയസാമകലസാ,

അറമിയമികല,  സുനമില് സമി.  കുരഖ്യനുകം,  പചമഴനമി അനമിലകം.  അവര രണ്ടുകപരുകം ആ

പതരപഞടുപ്പെണ ദമിവസകം അകങ്ങസാട്ടണ കപസായമികട്ടയമില.  എന്തുപകസാണസാണണ ഇങ്ങപനയള്ള

പ്രമുഖ  കനതസാക്കള  കപസാലകം   എത്തെസാതമിരുനതണ?   2004-ല്

പണസാപഹരണത്തെമിനുപമസാപക്കയസായമി നമിരവധമി വമിജമിലനസണ കകസുകള   ചമിലരുപട

കപരമിലണസായമിട്ടുണണ.   അങ്ങപനയള്ള  ഒരസാപള  വമിശസസമിച്ചണ  കവസാട്ടണ  പചയസാന

കപസായസാലണസാകുന  നസാണകക്കടണ  ഓരത്തെണ  പലരുകം  കപസായമിലസാപയനതസാണണ  വസ്തുത.

അതണ  മനസമിലസാക്കമിത്തെപനയസായമിരമിക്കണകം  ബഹുമസാനപപ്പെട്ട  പ്രതമിപക്ഷ  കനതസാവണ

ഇതമില്നമിന്നുകം  മസാറമി,  ഇതമില്  അകംഗതസകം  ഏപറടുക്കസാന  തയസാറസായ  ശസ്പീ.  എകം.

വമിനപസന്റെമിപന  ഇഇൗ  വമിഷയകം  ഇവമിപട  ഉനയമിക്കസാനുള്ള  ഉത്തെരവസാദമിതസകം

ഏല്പ്പെമിച്ചപതനസാണണ ഞസാന കരുതുനതണ.  അത്രയകം ഒഇൗചമിതഖ്യകം പ്രതമിപക്ഷ കനതസാവണ
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കസാണമിച്ചതണ നനസായമി എന്നുതപനയസാണണ എപന്റെ അഭമിപ്രസായകം.    ശസ്പീ. എകം. വമിനസന്റെണ

ചസാകവപറസാന്നുമല.  അകദ്ദഹകം  അവമിപട  അകംഗമസാപണനണ  ഓരക്കണകം.  ആ അകംഗതസകം

എകപ്പെസാപഴടുത്തെതസാപണനണ അകദ്ദഹകം പവളമിപപ്പെടുത്തെമിയസാകല മനസമിലസാകൂ. 

ശസ്പീ  .    എകം  .    വമിനപസന്റെണ:  സര,  ബഹുമസാനപപ്പെട്ട  പപഹകക്കസാടതമി  അകംഗസ്പീകരമിച്ച

ലമിസ്റ്റേസാണണ. 

ശസ്പീ  .    പമിണറസായമി  വമിജയന:  സര,  സസകസാരഖ്യപ്രസമിലസാണണ  ശമിശുദമിന  സ്റ്റേസാമണ

അച്ചടമിച്ചതണ,  അതമിപന്റെ  കണക്കമില.  ഇതസാണണ  അവമിടപത്തെ  പഴയ  അവസ്ഥ.

അതുകപ്പെസാപലത്തെപന  കജസാരദ്ദസാനമികലയണ  കുഞമിപന  ദത്തുപകസാടുത്തു.

സസാധസാരണഗതമിയമില്  വമികദശരസാജഖ്യങ്ങളമികലയണ  ദത്തുപകസാടുക്കുകമസാള  കകന്ദ്ര

ഗവണ്പമന്റെമിപന്റെ  അകംഗസ്പീകസാരമടക്കകം  കവണകം.   അത്തെരത്തെമിലള്ള

നടപടമിക്രമങ്ങപളസാന്നുകം  ഇതമിപലസാന്നുകം  പസാലമിച്ചമിട്ടമിപലന്നുള്ളതസാണണ  വസ്തുത.

പപഹകക്കസാടതമിയപട  വമിധമി  മസാനമിച്ചുപകസാണസാണണ  അവമിപട  പതരപഞടുപ്പെണ  നടനതണ.

പപഹകക്കസാടതമി  പറഞമിരുനതണ  പവകവ്വേപറ  കബസാക്സുകളമില്,  തമിരുവനനപുരകം

പ്രമിനസമിപ്പെല് ജമിലസാ ജഡ്ജമിയപട കസ്റ്റേഡമിയമില്  ഇഇൗ കബസാക്സുകള വയണപമനസാണണ.

ആദഖ്യമുള്ള യഥസാരത കവസാട്ടരമസാരുണണ,  പമിപന ഒരു ദമിവസകം മസായസാവമിദഖ്യയമിലൂപട വന

കവസാട്ടരമസാരുമുണണ.  ആ രണണ  കവസാട്ടരമസാരുകം  കവസാട്ടണ  പചയ്യുനതണ  പ്രകതഖ്യകകം പ്രകതഖ്യകകം
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സൂക്ഷമിക്കുക  എനസാണണ  ബഹുമസാനപപ്പെട്ട  പപഹകക്കസാടതമി  പറഞതണ.   ആപക  590

കവസാട്ടരമസാരസാണണ  കവസാട്ടണ  കരഖപപ്പെടുത്തെമിയതണ.  ശസ്പീ.  വമി.ജമി.  അരുണമിപനയസാണണ

റമികട്ടണമികംഗണ  ഓഫസ്പീസറസായമി  നമിശ്ചയമിച്ചതണ.  അകദ്ദഹത്തെമിപന്റെ  കൃതഖ്യമസായ

നമിരസ്പീക്ഷണമുണസായമിരുന്നു.  കവസാട്ടണ  സമസാധസാനപരമസായമി  നടനമിട്ടുമുണണ.  ഒരു  പ്രശ്നവുകം

അവമിപട  ഉണസായമിട്ടമില.  അതണ  ജനസാധമിപതഖ്യപരമസായമി  തപനയസാണണ  നടനതണ.  ഒരു

തരത്തെമിലള്ള ബൂത്തെണ കകയറകമസാ മറണ  അതമിക്രമങ്ങകളസാ അവമിപടയണസായമിട്ടമില.  രണണ

വമിഭസാഗത്തെമിലള്ള  കപസാളമികംഗണ  ഏജന്റുമസാര  അവമിപടയണസായമിരുന്നു.  അവര  തമ്മമില്

പചറമിയ  വസാക്കുതരക്കങ്ങപളസാപക്കയണസായമിട്ടുണണ.  എനസാല്  അപതസാഴമിപക

മപറസാരുതരത്തെമിലള്ള  അസസസാരസഖ്യങ്ങളുകം  കപസാളമികംഗണ  കസ്റ്റേഷനമിലണസായമിട്ടമില.  ഇഇൗ

പതരപഞടുപ്പെണ  സകംബന്ധമിച്ചണ  അട്ടമിമറമി  നടന്നുപവന  യസാപതസാരുവമിധ  റമികപ്പെസാരട്ടുകം

റമികട്ടണമികംഗണ  ഓഫസ്പീസരകക്കസാ ബഹുമസാനപപ്പെട്ട പപഹകക്കസാടതമിയമികലസാ സരക്കസാരമികലസാ

സമമിതമി അഡമിനമികസററസായ തമിരുവനനപുരകം ജമിലസാ കളക്ടര മുമസാപകകയസാ കനരപത്തെ

ഉണസായമിരുനമില.  എനസാല്  ഇനപലകയസാ മകറസാ ഒരു പരസാതമി ഉയരനമിട്ടുപണനസാണണ

കതസാന്നുനതണ.  പപഹകക്കസാടതമിയപടയകം  റമികട്ടണമികംഗണ  ഓഫസ്പീസറുപടയകം  ഉത്തെരവുകള

പ്രകസാരമസാണണ  കപസാലസ്പീസണ  ഇവമിപട  കൃതഖ്യനമിരവ്വേഹണകം  നടത്തെമിയമിട്ടുള്ളതണ.

കൃതഖ്യതകയസാപട ശമിശുകക്ഷമ സമമിതമിയപട പ്രവരത്തെനകം തുടരന്നുപകസാണ്ടുകപസാകസാനുള്ള
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നടപടമികള തപനയസാണണ ഗവണ്പമന്റെണ സസസ്പീകരമിക്കുനതണ. 

പ്രതമിപക്ഷ  കനതസാവണ  (ശസ്പീ  .    രകമശണ  പചനമിത്തെല):  സര,  ശമിശുകക്ഷമ

സമമിതമിയമിപല  ഒരു  അകംഗവുകം  തമിരുവനനപുരത്തുനമിന്നുമുള്ള  എകം.എല്.എ.-യമസായ

ശസ്പീ.  എകം.  വമിനപസന്റെണ  സബ്മമിഷന  അവതരമിപ്പെമിക്കണപമനണ  ആഗഹകം

പ്രകടമിപ്പെമിച്ചതുപകസാണസാണണ  ഞസാന  ഇതമില്നമിന്നുകം മസാറമിയതണ.  അലസാപത ഞസാന  ഇഇൗ

സബ്മമിഷനമില്  നമിന്നുകം   ഒഴമിഞ്ഞുമസാറമിയതല.   അവമിപട  ക്രമകക്കടുപണങമില്

ബഹുമസാനപപ്പെട്ട  മുഖഖ്യമനമിക്കണ  അകനസഷമിക്കസാകം.  ഇവമിപട  അതമിപനസാന്നുകം   ആരക്കുകം

എതമിരപ്പെമില. പകക്ഷ ഒരു പതരപഞടുപ്പെണ നടക്കുകമസാള ഒരു സകംസ്ഥസാനപത്തെ മനമിയകം

കമയറുകം  അവമിപട പചന്നുനമില്ക്കുനതുകം അവമിപട വന കകസാണ്ഗസണ പ്രവരത്തെകപര

മരദ്ദമിക്കുക,  അവപര അവമിപടനമിന്നുകം അടമികച്ചസാടമിച്ചണ വമിടുക ഇപതസാന്നുകം ജനസാധമിപതഖ്യ

സകംവമിധസാനത്തെമിനണ  കചരന  നടപടമിയല.  ഗവണ്പമന്റെണ  അതമിനണ  കപ്രസാതസാഹനകം

പകസാടുക്കുനതണ  ശരമിയല.  അതമില്  ശക്തമസായമി  ഞസാന  പ്രതമികഷധമിക്കുകയസാണണ.

അകങ്ങയണ  ഏതണ  വമിധത്തെമിലള്ള  അകനസഷണവുകം  നടത്തെസാകം.   കുറക്കസാരുപണങമില്

കപണത്തെമി അവപര മസാതൃകസാപരമസായമി ശമിക്ഷമിക്കസാകം. അതമിപനസാന്നുകം ഇവമിപട ആരക്കുകം

എതമിരപ്പെമില.  പകക്ഷ  ഒരു  പതരപഞടുപ്പെണ  നടക്കുകമസാള  ഇത്തെരകം

ജനസാധമിപതഖ്യവമിരുദ്ധമസായ  നടപടമികള  ഒരമിക്കലമുണസാകസാന  പസാടമിലസാത്തെതസാണണ.
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അതമില് ശക്തമസായ പ്രതമികഷധകം ഞസാന കരഖപപ്പെടുത്തുകയസാണണ. 

മമി  .    പഡപന്യൂട്ടമി  സസ്പീക്കര:  ഇതമില്  വഖ്യക്തമിപരമസായ  പരസാമരശമുള്ളതമിനസാല്

ബഹുമസാനപപ്പെട്ട പപവദദ്യുതമിയകം കദവസസവുകം വകുപ്പുമനമിക്കണ സകംസസാരമിക്കസാവുനതസാണണ.

പപവദദ്യുതമിയകം കദവസസവുകം വകുപ്പുമനമി  (ശസ്പീ  .    കടകകംപള്ളമി  സുകരന്ദ്രന):  സര,

ബഹുമസാനപപ്പെട്ട  പ്രതമിപക്ഷകനതസാവണ  ശസ്പീ.  എകം.  വമിനപസന്റെണ  എകം.എല്.എ

പറയനതുകപസാപല പറയരുതണ.  പതരപഞടുപ്പെണ നടനകപ്പെസാള അവമിപട എനമിനസാണണ

കപസായപതനണ ഞസാന പറയസാകം,  എനസാലകല അതണ മനസമിലസാകുകയള.  ശമിശുകക്ഷമ

സമമിതമി   ഒറപപ്പെട്ട സ്ഥലത്തുനമില്ക്കുന ഒരു ഓഫസ്പീസല.  അതമിനണ  കനപര എതമിപര

പക.എസണ.റമി.എ.-യപട സകംസ്ഥസാന സമമിതമി ഓഫസ്പീസുണണ. അവമിപട അനണ ഒരു കഖ്യസാമണ

നടക്കുന്നുണസായമിരുന്നു.  അവമിപട  ഞസാന  മസാത്രമല  കപസായതണ,  വമിദഖ്യസാഭഖ്യസാസ

വമിചക്ഷകനുകം  ഇരുപത്തെമിനസാലണ  മണമിക്കൂറുകം  വമിദഖ്യസാഭഖ്യസാസപത്തെക്കുറമിച്ചണ  മസാത്രകം

ചമിനമിക്കുന  വമിദഖ്യസാഭഖ്യസാസ  വകുപ്പുമനമിയകം  ഞസാനുകം  ഒരുമമിച്ചസാണണ  ആ  കഖ്യസാമമില്

പപങടുത്തെതണ.  ഞങ്ങള രണ്ടുകപരുകം ഒരുമമിച്ചണ ആ കഖ്യസാമമില് പപങടുക്കുകയസായമിരുന്നു.

ചമിരമിച്ചുകളയസാനുള്ളതല  പ്രതമിപക്ഷകനതസാകവ,  സകംസ്ഥസാനകം  കണ  വലമിയ

പകസാള്ളയപട ചുരുളഴമിയസാന കപസാകുകയസാണണ. അതമിനകത്തെണ നമിങ്ങള പപടസാതമിരമിക്കസാന

ശദ്ധമിക്കുക.  അതസാണണ  നലതണ.  നമിങ്ങളക്കണ  അനസണ  എന്നുപറയനതണ....,
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ശമിശുകക്ഷമ  സമമിതമി  മസാത്രമല.  പറഡ്കക്രസാസണ,  ശമിശുകക്ഷമ  സമമിതമി  തുടങ്ങമിയ

സ്ഥസാപനങ്ങള  എങ്ങപനയസാണണ  പകസാള്ളയടമിക്കുനതണ  എനതമിപന  സകംബന്ധമിച്ചണ

നമിങ്ങള അറമിയസാന കപസാകുകയസാണണ.  അതമില് തലയമിടസാതമിരമിക്കുകയസാണണ നമിങ്ങളക്കണ

നലതണ. ........(  ബഹളകം)..............

മമി  .   പഡപന്യൂട്ടമി സസ്പീക്കര: പസ്പീസണ..............പസ്പീസണ.................

ശസ്പീ  .    കടകകംപള്ളമി  സുകരന്ദ്രന:  സര,  ഞസാന  പ്രതമിപക്ഷകനതസാവമികനസാടുള്ള

കസ്നേഹകംപകസാണണ പറഞതസാണണ. അങ്ങപന കണക്കസാക്കമിയസാല് മതമി               ........

(ബഹളകം) ..............

നമിരമ്മസാണരകംഗപത്തെ പ്രതമിസന്ധമി

ശസ്പീ  .    രസാജു  എബഹസാകം:  സര,  പചറുകമിട  സസകസാരഖ്യ  പകട്ടമിട  നമിരമ്മസാണ

കരസാറുകസാരുപട  ഏക  സകംഘടനയസാണണ  പപപ്രവറണ  ബമില്ഡമികംഗണ  കകസാണ്ട്രസാകക്റ്റേഴണ

അകസസാസമികയഷന.  രണ്ടുമൂന്നുകസാരഖ്യങ്ങളസാണുള്ളതണ.  ഒനണ,   നമിരമ്മസാണ വസ്തുക്കളുപട

അനമിയനമിതമസായ വമിലക്കയറകം  തടയക. രണണ, നമിരമ്മസാണ വസ്തുക്കള സബ്സമിഡമി

നമിരക്കമില്  ബമി.പമി.എല്. കുടുകംബങ്ങളക്കണ വമിതരണകം പചയ്യുക, ഇവയപട വമിതരണകം

സഹകരണ  സ്ഥസാപനകംവഴമി  നടത്തുക.  മൂനണ,  ഈ  കമഖലയമിപല  കരസാറുകസാരക്കണ

പപലസനസണ ഏരപപ്പെടുത്തുക.  നസാലണ,  കമഖലപയ വഖ്യവസസായമസായമി അകംഗസ്പീകരമിക്കുക.
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അഞണ,  ഇവരക്കണ  കക്ഷമനമിധമി  നല്കുക.  ഇക്കസാരഖ്യങ്ങള  അടമിയനരമസായമി

നടപ്പെസാക്കമിത്തെരണപമനണ അഭഖ്യരതമിക്കുന്നു. 

നമിരമ്മസാണരകംഗപത്തെ പ്രതമിസന്ധമി

വഖ്യവസസായവുകം  കസസാരട്സുകം  വകുപ്പുമനമി  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    പമി  .    ജയരസാജന):  സര,

ബഹുമസാനപപ്പെട്ട   രസാജു  എബഹസാകം  ഇവമിപട  പറഞമിരമിക്കുനതണ  വഖ്യതഖ്യസ്തങ്ങളസായ

കസാരഖ്യങ്ങളസാണണ.  അതണ  യഥസാരതത്തെമില്  വമിശദമസായമി  ചരച്ച  പചയണ  പറകയണ

വമിഷയങ്ങളസാണണ.  പകക്ഷ  എഴുതമിത്തെന  ഒറവസാചകത്തെമിപന്റെ  അടമിസ്ഥസാനകം  പകട്ടമിട

നമിരമ്മസാണ രകംഗത്തെണ ആവശഖ്യമസായമിട്ടുള്ള കരമിങലണല,  പവട്ടുകലണല,  മണല്,  ഇഷമികപച്ചളമി

എനമിവ  ഖനനകം  പചയ്യുനതമിനണ  സസാധമിക്കുനമില,  അതുപകസാണണ  പകട്ടമിടനമിരമ്മസാണ

രകംഗത്തെണ പ്രതമിസന്ധമിയണണ എന്നുള്ളതസാണണ ചൂണമിക്കസാണമിച്ചമിട്ടുള്ളതണ.  മറണ കസാരഖ്യങ്ങള

പ്രകതഖ്യകമസായമി  പ്രതമിപസാദമികക്കണതസാണണ.  ഇവമിപട  നമിരമ്മസാണരകംഗത്തെണ  പ്രകതഖ്യകമിച്ചണ

ഖനനരകംഗത്തുള്ളതണ  2015-പല  കകരള  പപമനര  മമിനറല്സണ  കണ്സഷന  ചട്ടങ്ങള

പ്രകസാരമുള്ള ആക്ടസാണണ. 1957-പല പപമനസണ ആന്റെണ മമിനറല്സണ (പഡവലപ്പമന്റെണ ആന്റെണ

പറഗുകലഷന)  ആക്ടമിപല  15-ാം  വകുപ്പുപ്രകസാരകം  സകംസ്ഥസാന  സരക്കസാരമിനണ

നല്കമിയമിട്ടുള്ള  അധമികസാരകം  ഉപകയസാഗമിച്ചുപകസാണസാണണ  കകരള  പപമനര  മമിനറല്സണ

കണ്സഷന ചട്ടങ്ങള സകംസ്ഥസാന സരക്കസാര ഉണസാക്കമിയമിട്ടുള്ളതണ. എനസാല് ഈ ചട്ടകം
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അനുസരമിച്ചണ  2006-പല  എണ്വകയസാണ്പമന്റെല്  ഇകംപസാക്ടണ  അപപസനപമന്റെണ

കനസാട്ടമിഫമികക്കഷനമിപല   പഷഡന്യൂള-1  പ്രകസാരകം  എലസാ  ഖനന  പ്രവൃത്തെമികളക്കുകം

പസാരമിസ്ഥമിതമികസാനുമതമി  അനമിവസാരഖ്യമസാണണ.  എനസാല്  5  പഹക്ടറമില്  തസാപഴയള്ള

സ്ഥലത്തുനമിനണ  പചറുകമിട  ധസാതുക്കളസായ  കരമിങലണല,  പവട്ടുകലണല,  മണല്  എനമിവപയ

പസാരമിസ്ഥമിതമികസാനുമതമി കതടുനതമില്നമിന്നുകം ഒഴമിവസാക്കമിയമിരുന്നു. പമില്ക്കസാലത്തെണ ഇതണ

വഖ്യസാപകമസായമി  ദുരുപകയസാഗമുണസായമി. അതണ ശദ്ധയമില്പപ്പെട്ടു. ഹരമിയസാനയമില് ഇതമിനണ

അകഞക്കര പരമിധമിയപണങമിലകം വളപര ചുരുങ്ങമിയ  സ്ഥലത്തുനമിന്നുകപസാലകം ഖനനകം

ആരകംഭമിച്ചണ  തുണ്ടുതുണ്ടുകളസായമി   വലമിയ  കതസാതമില്  ഖനനകം  വനകപ്പെസാള   ഇതണ

കകസസായമി സുപ്രസ്പീകം കകസാടതമിയപട മുമസാപക വന്നു.  സുപ്രസ്പീകം കകസാടതമി 27-02-2012-നണ

ഒരു   വമിധമി  പുറപപ്പെടുവമിച്ചു.  അതനുസരമിച്ചണ  പചറുകമിട  ധസാതുക്കളുപട  ഖനനത്തെമിനണ

പസാരമിസ്ഥമിതമികസാനുമതമി  അനമിവസാരഖ്യമസാക്കമിപക്കസാണ്ടുള്ള ഉത്തെരവസാണണ കകന്ദ്രസരക്കസാര

പുറപപ്പെടുവമിച്ചതണ.  അതമിപന്റെ ഫലമസായമി  പചറമിയ കസസാറമികളമിലകം  ഖനനകം നടത്തെസാന

കഴമിയസാത്തെ  അവസ്ഥ  വന്നു.  ഇവമിപടയള്ള  കസസാറമികളുകം  പൂകട്ടണതസായമി  വന്നു.

ഇതമിപനത്തുടരനസാണണ  കകരള  സരക്കസാര  2015-ല്  കകരള  പപമനര  മമിനറല്

കണ്സഷന ചട്ടങ്ങളമില് കഭദഗതമി വരുത്തെമിപക്കസാണ്ടുള്ള ഒരുത്തെരവണ  പുറപപ്പെടുവമിച്ചതണ.

ആ ഉത്തെരവണ  കകരള പപഹകക്കസാടതമിയപട മുമസാപക വന്നു.  ആ ഉത്തെരവനുസരമിച്ചണ
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പുറപപ്പെടുവമിച്ചമിരുന പചറുകമിട ഖനനങ്ങള  തുടരസാനുള്ള സസാഹചരഖ്യകം പപഹകക്കസാടതമി

ഉത്തെരകവസാടുകൂടമി റദ്ദണ പചയപപ്പെട്ടു. സുപ്രസ്പീകം കകസാടതമി നമിരകദ്ദശമിച്ചമിരമിക്കുന ചട്ടങ്ങളക്കുകം

നമിരകദ്ദശങ്ങളക്കുകം  ഉത്തെരവുകളക്കുകം  വമിരുദ്ധമസാണണ   എനണ  പപഹകക്കസാടതമിയകം

ചൂണമിക്കസാണമിച്ചു.  ഇതമിപന്റെയടമിസ്ഥസാനത്തെമില് പസാരമിസ്ഥമിതമിക കമിയറനസണ  ഇലസാപത

ഖനനകം  പചയസാന സസാധമിക്കമില  എന സ്ഥമിതമി  വന്നു.  അതമിപന്റെയടമിസ്ഥസാനത്തെമില്

പസാരമിസ്ഥമിതമികസാനുമതമി  ഉപണങമില്  മസാത്രകമ  ഖനനകം  നടത്തെസാന  സസാധമിക്കുകയള

എന  സ്ഥമിതമിയണസായമി.  ഇതമിപന  അടമിസ്ഥസാനപപ്പെടുത്തെമി  കകന്ദ്രഗവണ്പമന്റെമിപന്റെ

ചട്ടമനുസരമിച്ചണ  ജമിലസാതല  പരമിസ്ഥമിതമി  നമിരണയ  അകതസാറമിറമിയണണ.  ആ

അകതസാറമിറമിയസാണണ  ഇതുസകംബന്ധമിച്ചണ  പരമികശസാധമിച്ചണ   നമിരണയമിക്കസാന  സുപ്രസ്പീകം

കകസാടതമി  ചൂണമിക്കസാണമിച്ചമിരുനതണ.   ഇവമിപട  ആ  അകതസാറമിറമി  രൂപസ്പീകരമിക്കുകകയസാ

പ്രവരത്തെനമസാരകംഭമിക്കുകകയസാ  പചയമിരുനമില.  അതുപകസാണണ  ഇവമിടപത്തെ   ഖനനകം

പ്രകതഖ്യകമിച്ചണ  പവട്ടുകലണല,  പചങലണല   തുടങ്ങമിയവയപട  ഖനനപമലസാകം

പ്രതമിസന്ധമിയമിലസായമി,  പകട്ടമിടനമിരമ്മസാണ  രകംഗകം  വലമിയ  പ്രയസാസങ്ങപള

അഭമിമുഖസ്പീകരമിച്ചു.  ഈ  ഗവണ്പമന്റെണ  വനതമിനുകശഷകം  ഇത്തെരകം  അകതസാറമിറമി

അടമിയനരമസായകം  വമിളമിച്ചുകചരക്കണപമനണ  തസ്പീരുമസാനമിച്ചു.  09-06-2016-ല്  തപന

ജമിലസാതല അകതസാറമിറമി കയസാഗകം കചരനണ പരമിസ്ഥമിതമി കമിയറനസണ പകസാടുക്കപപ്പെകടണ
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കസാരഖ്യങ്ങപള  സകംബന്ധമിച്ചണ  പരമികശസാധമിച്ചണ  ആവശഖ്യമുള്ള  നടപടമികള

സസസ്പീകരമിക്കണപമനണ നമിരകദ്ദശമിക്കപപ്പെട്ടമിട്ടുണണ. 

രണസാമപത്തെ  കസാരഖ്യകം,  സമിപമന്റെമിപന്റെ  വനകതസാതമിലള്ള  വമിലക്കയറമസാണണ.

സമിപമന്റെമിനണ  രൂക്ഷമസായ  വമിലക്കയറമസാണണ.  നമ്മുപട  കകരളത്തെമില്  ആവശഖ്യമുള്ള

സമിപമന്റെമിപന്റെ  പത്തെമില് കുറവണ  ശതമസാനകം മസാത്രകമ  ഇവമിപട ഉല്പ്പെസാദമിപ്പെമിക്കുന്നുള.

ബസാക്കമിപയലസാകം  ഇവമിപട  മസാരക്കറണ  പചയപപ്പെടുകയസാണണ.  മസാരക്കറണ  പചയപപ്പെടുന

സമിപമന്റെമിനണ  കമനമികള  നമിശ്ചയമിക്കുന  വമിലയസാണണ.  അവര  ഇടയമിപട  വമില

വരദ്ധമിപ്പെമിച്ചുപകസാണമിരമിക്കുകയസാണണ.  ഇതമിനസായമി  സമിപമന്റെണ  കമനമികളുപട

കകരളത്തെമിപല  ഡസ്പീകലഴമിപന   വമിളമിച്ചണ  ചരച്ച  പചയണപമനണ  തസ്പീരുമസാനമിച്ചമിട്ടുണണ.

അതമിനനുസരമിച്ചുള്ള  നടപടമികള  സസസ്പീകരമിക്കുകയസാണണ.  ശസ്പീ.  രസാജു  എബഹസാകം

ചൂണമിക്കസാണമിച്ചമിട്ടുള്ളതസായ  കസാരഖ്യകം  പ്രകതഖ്യകമസായമി  പരമികശസാധമിച്ചണ  ആവശഖ്യമസായ

നടപടമികള സസസ്പീകരമിക്കസാകം. 

പരമരസാഗത വഖ്യവസസായ തകരച്ച

ശസ്പീ  .    പക  .    ആനസലന:  സര,  പനയസാറമികര തസാലൂക്കമില്  ഇഷമിക നമിരമ്മസാണകം

പ്രധസാനപപ്പെട്ട  ഒരു  പചറുകമിട  വഖ്യവസസായമസാണണ.  പ്രകതഖ്യകമിച്ചണ  എപന്റെ  മണ്ഡലമസായ

പനയസാറമിനകര,  കുളത്തൂര,   പചങല്,  കസാകരസാടണ,  തമിരുപുറകം,  പപരുകംപഴുതൂര
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വമികലജുകളമില്  ഏകകദശകം നൂറമിലധമികകം  വരുന ഇഷമികച്ചൂളകള നൂറസാണ്ടുകളസായമി

പ്രവരത്തെമിച്ചുപകസാണമിരമിക്കുകയസാണണ. ആ കമഖലയമില്  ഏകകദശകം ആയമിരക്കണക്കമിനണ

വരുന പതസാഴമിലസാളമികള  പണമിപയടുക്കുനതസാണണ.  നമിരവധമി  കുടുകംബങ്ങള ഇതുമസായമി

ബന്ധപപ്പെട്ടണ  ജസ്പീവമിച്ചുവരമികയസാണണ.  കഴമിഞ  കുപറ  കസാലങ്ങളസായമി  ഈ  രകംഗത്തെണ

കപസാലസ്പീസമിപന്റെയകം അതുകപസാപല തപന റവനന്യൂ ഡമിപ്പെസാരട്ടുപമന്റെമിപന്റെയകം ഇടപപടലമിപന്റെ

ഭസാഗമസായമി  ഇതമിനസാവശഖ്യമസായ  മണണ  ലഭഖ്യമലസാത്തെതുപകസാണ്ടുകം  മറണ  പ്രകദശത്തുനമിന്നുകം

പകസാണ്ടുവന  മണണ  ഉപകയസാഗപപ്പെടുത്തെമി  പ്രവരത്തെനകം  നടക്കുകമസാളത്തെപന

കപസാലസ്പീസുകം  റവനന്യൂ അധമികസാരമികളുകം ഇടപപടുനതമിപന്റെ ഭസാഗമസായമി  ഈ കമഖലയമിപല

പതസാഴമിലസാളമികളുകം ഇതമിപന്റെ  ഉടമകളുമസായമിട്ടുള്ള ആളുകള ഇനണ  കടുത്തെ ദസാരമിദ്രഖ്യവുകം

മറണ  ജസ്പീവമിത  പ്രയസാസങ്ങളുകം  കനരമിടുകയസാണണ.  ഇക്കസാരഖ്യത്തെമില്   ഗവണ്പമന്റെണ

അടമിയനരമസായമി  ഇടപപകടണതുകം  ആവശഖ്യമസായമിട്ടുള്ള  തസ്പീരുമസാനങ്ങള

എടുകക്കണതസായമിട്ടുമുണണ.   മപറസാരു  പ്രധസാനപപ്പെട്ട  കമഖലയസാണണ  മണ്പസാത്ര

വഖ്യവസസായകം.  പനയസാറമികര  മുനമിസമിപ്പെല്  പ്രകദശപത്തെ  പപരുകംപഴുതൂര  വമികലജമില്

ഉളപപ്പെടുന പതസാഴുക്കല് പ്രകദശത്തെണ ഏകകദശകം  500-ല്പ്പെരകം വരുന  കുടുകംബങ്ങള

പതമിറസാണ്ടുകളസായമി  മണ്പസാത്ര  വഖ്യവസസായവുമസായമി  ബന്ധപപ്പെട്ടണ  ജസ്പീവമിക്കുനവരസാണണ.

ഖസാദമിയപടയകം  പസസാപപസറമിയപടയകം  ഭസാഗമസായമി  രണണ  യണമിറകള  ഇതുമസായമി
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ബന്ധപപ്പെട്ടണ  പ്രവരത്തെമിക്കുന്നുണണ.  ഒരു  കുടമില്  വഖ്യവസസായകം  കപസാപല

നൂറുകണക്കമിനുവരുന കുടുകംബങ്ങളുപട വരുമസാനമസാരഗ്ഗമസായമി മണ്പസാത്ര ഉല്പ്പെസാദനവുകം

അതുമസായമി  ബന്ധപപ്പെട്ട  വമിപണനവുകം  നടക്കുകയസാണണ.  ഈ  രകംഗത്തെണ  കളമിമണണ

ലഭമിക്കസാത്തെതുകം  കപസാലസ്പീസമിപന്റെയകം  റവനന്യൂ  അധമികസാരമികളുപടയകം  ഇടപപടലമിപന്റെ

ഭസാഗമസായമി  പകസാണ്ടുവരുന  കളമിമണണ  ഉപകയസാഗമിച്ചണ  പ്രവരത്തെനകം  നടത്തെസാന

സസാധമിക്കസാത്തെതുമൂലവുകം ഈ വഖ്യവസസായവുകം വലമിയ തകരച്ചപയ കനരമിടുകയസാണണ. ഇതുകം

ഗവണ്പമന്റെമിപന്റെ ശദ്ധയമില് ഉണസാകണകം.  ഇക്കസാരഖ്യങ്ങളമില് സതസരമസായ നടപടമികള

സസസ്പീകരമിച്ചുപകസാണണ  ആയമിരക്കണക്കമിനണ  വരുന  പതസാഴമിലസാളമികപള,  അതമില്

പകുതമിയമിലധമികകം  വരുനതണ  സസ്പീപത്തെസാഴമിലസാളമികളസാണണ,  അവരുപട  ജസ്പീവമിതകം

സകംരക്ഷമിക്കുനതമിനസാവശഖ്യമസായ  ഇടപപടലകള  ഉണസാകണപമനസാണണ  ഈ

സബ്മമിഷനമിലൂപട  എനമിക്കണ ഉനയമിക്കസാനുള്ളതണ. 

പരമരസാഗത വഖ്യവസസായത്തെകരച്ച

വഖ്യവസസായവുകം  കസസാരട്സുകം  വകുപ്പുമനമി  (  ശസ്പീ  .    ഇ  .    പമി  .    ജയരസാജന  ): സര,

ബഹുമസാനഖ്യനസായ പക.  ആനസലന എകം.എല്.എ.  ഇവമിപട ഉനയമിച്ച പ്രശ്നകം വളപര

ഗഇൗരവകമറമിയതസാണണ.  പനയസാറമിനകര  തസാലൂക്കമില്  പതസാഴുക്കല്,  പഴയകട,

പനടുവസാനവമിള  എനസ്പീ  സ്ഥലങ്ങളമില്  വളപര  സജസ്പീവമസായമി
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പ്രവരത്തെമിച്ചുപകസാണമിരമിക്കുനതസാണണ  കളമിമണ്  പസാത്ര  വഖ്യവസസായകം.   കളമിമണമിപന്റെ

പ്രശ്നകം  ഇവമിപട  മസാത്രമല  കകരളത്തെമിലസാപകയണണ.  കളമിമണണ  സകംഭരമിക്കസാന

കഴമിയസാത്തെതുപകസാണണ  ഒട്ടനവധമി  ബടല്  ഫസാക്ടറമികള  തൃശ്ശൂപരസാപക്ക

പൂട്ടമിക്കമിടക്കുകയസാണണ.  പസാലക്കസാടുകം  പല  ബടല്  ഫസാക്ടറമികളുകം  പ്രവരത്തെമിക്കസാന

കഴമിയസാത്തെ  അവസ്ഥയമിലസാണണ.  പസാരമിസ്ഥമിതമിക  പ്രശ്നത്തെമിപന്റെ  കപരമില്  നസാട്ടമിപല

ജനങ്ങളുപട  പ്രകക്ഷസാഭകം  കസാരണകം  കറസാ  പമറസ്പീരമിയലസായ  കളമിമണണ  കശഖരമിക്കസാന

കഴമിയസാപത  വരുന്നു.  കളമിമണണ  കശഖരമിച്ച  പ്രകദശങ്ങള  വലമിയ  കുണ്ടുകംകുഴമിയമസായമി

കമിടക്കുകയസാണണ.  യഥസാരതത്തെമില് ആ കണ്ടുകംകുഴമിയമുള്ള സ്ഥലങ്ങപളലസാകം നമികത്തെമി

കൃഷമിപ്പെസാടങ്ങളസാക്കസാനുകം  പച്ചക്കറമി  കൃ ഷമി  പചയസാനുകം  മറണ  രകംഗങ്ങളമികലയകം

ഉപകയസാഗപപ്പെടുകത്തെണതസാണണ.  എനസാല്  കകരളത്തെമില്  ഇകപ്പെസാഴുകം  അതണ

ഉപകയസാഗപപ്പെടുത്തെസാന കഴമിയസാപത കമിടക്കുകയസാണണ.   പനയസാറമിനകര തസാലൂക്കമിലള്ള

ഇഷമിക  വഖ്യവസസായകം  കടുത്തെ  പ്രതമിസന്ധമിയമിലസാണണ.  ഈ  രകംഗത്തെണ  പതസാഴമില്

പചയ്യുനവര  ക്രകമണ  പമിനമസാറമികപ്പെസായമിരമിക്കുകയസാണണ.  യഥസാരതത്തെമില്

പതസാഴമില്തപന  ഇലസാത്തെ  ഒരവസ്ഥയസാണുള്ളതണ.   2015-പല  കകരള  ബമനര

മമിനറല്സണ കണ്സഷന ചട്ടങ്ങള പ്രകസാരമസാണണ പരമരസാഗതമസായ കളമിമണ് പസാത്ര

നമിരമ്മസാണകം  നടക്കുനതണ.  അതമില്  ഏരപപ്പെട്ടമിരമിക്കുനവരക്കണ  ഏകകദശകം  50  ടണ്
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കളമിമണണ  ഖനനകം  പചയ്യുനതമിനണ  പ്രകതഖ്യക  അനുമതമി  ആവശഖ്യമമിലസായമിരുന്നു.

അവരക്കണ  അതണ  കശഖരമിക്കസാനുള്ള  അവകസാശകം  ഉണസായമിരുന്നു.  കലസാറമിയമില്

പകസാണ്ടുകപസാകുനതമിനുകവണമി  ബമനമികംഗണ  ആന്റെണ  ജമികയസാളജമി  വകുപ്പെമില്നമിന്നുകം  ഒരു

പസഷഖ്യല് ട്രസാനസമിറണ പസാസണ മസാത്രകമ ആവശഖ്യമുണസായമിരുന്നുള.

എനസാല് കകരള ബമനര മമിനറല്സണ കണ്സഷന ചട്ടങ്ങളമിപല വഖ്യവസ്ഥകള

പ്രകസാരകം  പരമരസാഗതമസായമി  കളമിമണ്  പസാത്രകം  നമിരമ്മമിക്കുനവരക്കണ  പ്രകതഖ്യകകം

അനുമതമിയമില.  പപക്ഷ  പല  സ്ഥലത്തുകം  കളമിമണണ  സകംഭരമിക്കസാന  കഴമിയസാപത

വരമികയസാണണ.  ജമിലസാ  കളക്ടര  അദ്ധഖ്യക്ഷനസായള്ള  ജമിലസാ  വമിദഗ്ദ  സമമിതമിയണണ.

കളക്ടറസാണണ  ഇതമിനണ  കനസാ  ഒബ്ജക്ഷന  സരട്ടമിഫമിക്കറണ  പകസാടുകക്കണതണ.   അതമിനണ

ഖനനകം  പചയസാനുകദ്ദശമിക്കുന  ഭൂമമിയപട  ബകവശകരഖയകം  മസാപ്പുകം  ബമനമികംഗണ  ആന്റെണ

ജമികയസാളജമി  വകുപ്പെമിനണ  സമരപ്പെമിക്കുകമസാള  അതണ  പരമികശസാധമിച്ചുപകസാണണ  അനുമതമി

പകസാടുക്കസാന കളക്ടരക്കണ അധമികസാരമുണണ. 50  ടണ് വപരയള്ള ഖനനത്തെമിനണ പ്രകതഖ്യക

അനുമതമി  കവണതമില.  ഇത്തെരത്തെമിലള്ള  നടപടമികളമിലൂപട  കളമിമണണ  കശഖരമിച്ചണ

മണ്പസാത്ര  വഖ്യവസസായപത്തെ  സകംരക്ഷമിക്കസാന  സസാധമിക്കണകം.  പല  സ്ഥലങ്ങളമിലകം

പസാരമിസ്ഥമിതമിക  പ്രശ്നങ്ങള  വരുന്നുണണ.  ബന്ധപപ്പെട്ട  തകദ്ദശസസയകംഭരണ

സ്ഥസാപനങ്ങളുകം  ഈ  രകംഗപത്തെലസാകം  പ്രവരത്തെമിക്കുന  ജനങ്ങളുമസായമുള്ള
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സമരക്കത്തെമിലൂപട  ഇതമിനണ  പരമിഹസാരകം  കസാണസാന  കഴമിയപമനസാണണ  ഗവണ്പമന്റെണ

പ്രതസ്പീക്ഷമിക്കുനതണ. 

പനല്വയലകപളയസാണണ  പ്രധസാനമസായകം  ഖനനത്തെമിനണ  വമികധയമസാക്കുനതണ.

2008-പല  പനല്വയല്  തണസ്പീരത്തെട  സകംരക്ഷണ  നമിയമത്തെമിപന്റെ  പ്രഖഖ്യസാപമിത

ലക്ഷഖ്യങ്ങളക്കണ  പ്രതമികൂലമസാകസാതമിരമിക്കസാന  ഈ  ഖനനത്തെമിലകം  പ്രകതഖ്യകകം

ശദ്ധമികക്കണതസായമിട്ടുണണ.  കളമിമണ്  ഖനനകം  നമിയമപ്രകസാരകം  അനുവദമിക്കുനതമിനണ

വയലകളമില്/കൃഷമി  ഭൂമമിയമില്  ഖനനകം  പചയ്യുനതമിനണ  ചമില  നമിയനണങ്ങളുണണ.

എങമിലകം  മറണ  സ്ഥലങ്ങളമില്  നമിന്നുകം  ഖനനകം  പചയസാന  സസാധമിക്കുകം.  അതമിനുള്ള

നടപടമികള സസസ്പീകരമിക്കസാകം.  

പുറകമസാക്കണ ഭൂമമിക്കണ പട്ടയകം

ശസ്പീ  .    ബമി  .    ഡമി  .    കദവസമി  : സര,  തൃശ്ശൂര  ജമിലയമിപല  വമിവമിധ  വകുപ്പുകളക്കണ

കസ്പീഴമിലള്ള  പുറകമസാക്കണ  ഭൂമമികളമില്  കസാലങ്ങളസായമി  തസാമസമിച്ചുവരുന

ആയമിരക്കണക്കമിനണ  കുടുകംബങ്ങളക്കണ  പട്ടയകം  ലഭമിക്കുനതമിനുള്ള  അകപക്ഷകളമില്

നടപടമികള ഇനമിയകം പൂരത്തെസ്പീകരമിച്ചമിട്ടമില.  വസ്പീട്ടുനമരുകം ബവദദ്യുതമി കണക്ഷനുകം മറകം

ലഭമിച്ചമിട്ടുള്ള ഈ കുടുകംബങ്ങളക്കണ പട്ടയകം ലഭമിക്കസാത്തെതുമൂലകം നമിരവധമി ബുദ്ധമിമുട്ടുകള

കനരമിടുകയസാണണ.  വമിവമിധ വകുപ്പുകളുപട ഉടമസ്ഥതയമിലള്ള പുറകമസാക്കണ സ്ഥലങ്ങളമില്
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അതസാതണ വകുപ്പുകളുപട വമികസനത്തെമിനണ ആവശഖ്യമമിലസാത്തെ പുറകമസാക്കണ സ്ഥലങ്ങളമിപല

ബകവശക്കസാരക്കണ പട്ടയകം നല്കുനതമിനണ ഓകരസാ വകുപ്പുകം അനുമതമി നല്കകണതുണണ.

ഇതമിനസായമി  മുന  വരഷങ്ങളമില്  ബഹുമസാനപപ്പെട്ട  മുഖഖ്യമനമിയപടയകം  വമിവമിധ

വകുപ്പുമനമിമസാരുപടയകം  സസാനമിദ്ധഖ്യത്തെമില്  കയസാഗങ്ങള  കചരനമിരുന്നു.  എങമിലകം

നസാളമിതുവപര ഇതമിനസായള്ള നടപടമികള പൂരത്തെസ്പീകരമിച്ചമിട്ടമില.  ആയതുപകസാണണ തൃശ്ശൂര

ജമിലയമിപല  പതമിനസായമിരകത്തെസാളകം  വരുന  മലകയസാര  കരഷകരക്കുകം

പുളമിയമിലപ്പെസാറയമിപല  116  കുടുകംബങ്ങളക്കുകം  വമിവമിധ  വകുപ്പുകളക്കണ  കസ്പീഴമിപല

പുറകമസാക്കുകളമിപല  പതമിനയസായമിരകത്തെസാളകം  തസാമസക്കസാരക്കുകം  പട്ടയകം

നല്കുനതമിനുള്ള  അടമിയനര  നടപടമികള  സസസ്പീകരമിക്കണപമന്നുകം  ഇതമിനസായമി

ബഹുമസാനപപ്പെട്ട  മുഖഖ്യമനമിയപട  സസാനമിദ്ധഖ്യത്തെമില്  വമിവമിധ  വകുപ്പുകപള

ഏകകസാപമിപ്പെമിച്ചുപകസാണണ  കയസാഗകം  വമിളമിച്ചുകചരക്കുനതമിനുകം  ആവശഖ്യമസായ നടപടമികള

സസസ്പീകരമിക്കണപമനണ ഈ സബ്മമിഷനമിലൂപട അഭഖ്യരതമിക്കുന്നു.

പുറകമസാക്കണ ഭൂമമിക്കണ പട്ടയകം

റവനന്യൂവുകം  ഭവനനമിരമ്മസാണവുകം  വകുപ്പുമനമി  (  ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന  ): സര,

ബഹുമസാനപപ്പെട്ട പമമര ശസ്പീ.  ബമി.  ഡമി.  കദവസമി ഇവമിപട ഉനയമിച്ച സബ്മമിഷനമില്

ലഭഖ്യമസായ  മറുപടമി  അനുസരമിച്ചണ,  തൃശ്ശൂര  ജമിലയമില്  ചസാവക്കസാടണ,  ചസാലക്കുടമി  തസാലൂക്കണ
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ഒഴമിപക,  കനസാല്  പുറകമസാക്കുകളമില്  തസാമസമിക്കുനവരുപട  എണകം  കൃതഖ്യമസായമി

കണക്കസാക്കമിയമിട്ടമിലസാത്തെതസാണണ.  ലഭഖ്യമസായ  വമിവരങ്ങളുപട  അടമിസ്ഥസാനത്തെമില്

ചസാവക്കസാടണ  തസാലൂക്കമില്  8  കപരുകം  ചസാലക്കുടമി  തസാലൂക്കമില്  232  കപരുകം  കനസാല്

പുറകമസാക്കമില് തസാമസമിക്കുന്നു.  റമികപ്പെസാരട്ടണ  പചയ കണക്കുകള പ്രകസാരകം  1800-ഓളകം

മലകയസാര കരഷകരക്കുകം പട്ടയകം നല്കസാനുണണ.  ചസാവക്കസാടണ തസാലൂക്കമില് ഉകദ്ദശകം  40

പസന്റെണ  ഭൂമമി  8  കപര  ബകവശകം  വച്ചുവരുന്നു.  മറ  തസാലൂക്കുകളമില്  വഖ്യക്തമസായ

കണക്കുകള ലഭഖ്യമല.  

1994-പല  കകരള  പഞസായത്തെണ  രസാജണ  ആക്ടമിപലയകം  1994-പല  കകരള

മുനമിസമിപ്പെസാലമിറമി  ആക്ടമിപലയകം  വഖ്യവസ്ഥകള  പ്രകസാരകം  നദസ്പീതടങ്ങള,  അരുവമികള,

കനസാലകള,  കസായലകള,  തടസാകങ്ങള,  ജലസകംഭരണമികള,  നസ്പീരത്തെടങ്ങള,

നസ്പീരുറവകള  തുടങ്ങമിയ  മുഴുവന  ജലകസസാതസ്സുകളുകം  അവയമസായമി  ബന്ധപപ്പെട്ട

പുറകമസാക്കണ  ഭൂമമികളുകം  അതസാതണ  തകദ്ദശസസയകംഭരണ  സ്ഥസാപനങ്ങളമില്ത്തെപന

നമിക്ഷമിപ്തമസാക്കമിയമിട്ടുള്ളതസാണണ.  അങ്ങപനയള്ള  പുറകമസാക്കുകളമില്

തസാമസമിക്കുനവരക്കണ  ഭൂമമി  നല്കുനതമിനണ  തകദ്ദശസസയകംഭരണ  വകുപ്പെമിപന്റെ

അനുവസാദവുകം ബന്ധപപ്പെട്ട നടപടമിക്രമങ്ങളുകം പസാലമികക്കണതുണണ.

തൃശ്ശൂര  ജമിലയമിപല  മുകുന്ദപുരകം  തസാലൂക്കമില്  പരമിയസാരകം  വമികലജമില്
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സ്ഥമിതമിപചയ്യുന പപരമിങ്ങല്കുത്തെണ ജലബവദദ്യുത പദ്ധതമിക്കസായമി ബവദദ്യുതമി വകുപ്പെമിനണ

അനുവദമിച്ച  544  ഏക്കര  വനഭൂമമിയമില്  ബവദദ്യുതമി  വകുപ്പെമിപന്റെ  ഉപകയസാഗത്തെമിനണ

കശഷമുള്ള ഭൂമമിയമില് 1977-നണ മുമസായമി 116 കുടുകംബങ്ങള കകയറമി തസാമസമിക്കുന്നുണണ.

പ്രസ്തുത കുടുകംബങ്ങളക്കണ  ബകവശസാവകസാശ  കരഖകള  നല്കുനതുമസായമി  ബന്ധപപ്പെട്ട

സകംയക്തപരമികശസാധനസാ നടപടമി പൂരത്തെസ്പീകരമിച്ചമിട്ടുണണ.  എനസാല് അപ്രകസാരകം വനഭൂമമി

പതമിച്ചുനല്കുനതമിനണ  അത്രയകം  അളവണ  റവനന്യൂ  ഭൂമമി  കപണത്തെമി  നല്കമി

കകന്ദ്രസരക്കസാരമിപന്റെ  അനുവസാദകം  വസാകങ്ങണതസായമിട്ടുണണ.  എത്രയകം  പപപട്ടനണ  ഭൂമമി

കപണത്തെമി  കകന്ദ്രസരക്കസാരമിപന  അറമിയമിച്ചണ  അനുവസാദകം  വസാങ്ങമി  ഭൂമമി  പതമിച്ചു

നല്കുനതമിനണ നമിരകദ്ദശകം നല്കമിയമിട്ടുണണ.

ബഹുമസാനപപ്പെട്ട  എകം.എല്.എ.  ഇവമിപട  ആവശഖ്യപപ്പെട്ടമിരമിക്കുനതുകപസാപല

വമിവമിധ  വകുപ്പുകപള  കയസാജമിപ്പെമിച്ചുപകസാണണ  മുഖഖ്യമനമിയപട  സസാനമിദ്ധഖ്യത്തെമില്  ഒരു

കയസാഗകം വമിളമിച്ചുകചരക്കസാന ആവശഖ്യമസായ സഇൗകരഖ്യകംകൂടമി ഏരപ്പെസാടണ പചയ്യുനതസാണണ.

റസ്പീസരകവ്വേ

ശസ്പീ  .    വമി  .    കജസായമി  : സര,  വരക്കല  നമിയമസഭസാ  മണ്ഡലത്തെമിപല  റസ്പീസരകവ്വേ

അകപക്ഷകളുമസായമി  ബന്ധപപ്പെട്ടുള്ളതസാണണ  എപന്റെ  സബ്മമിഷന.  അവമിപട  പുതമിയ

തസാലൂക്കണ  2014-ല് ആരകംഭമിച്ചതസാണണ.   പപക്ഷ റസ്പീസരകവ്വേയപട പതമിനസായമിരകത്തെസാളകം
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അകപക്ഷകള  അവമിപട  പകട്ടമിക്കമിടക്കുകയസാണണ.  സസാധസാരക്കസാരനണ  ഒരു  കലസാണ്

എടുക്കസാനുകം  വമിവസാഹ  കസാരഖ്യങ്ങള  തുടങ്ങമിയള്ള  ഒരു  ആവശഖ്യവുകം  നമിറകവറസാന

കഴമിയസാത്തെ അവസ്ഥയസാണണ അവമിപടയള്ളതണ.  നമിലവമില് റസ്പീസരകവ്വേ,  എല്.ആര.എകം.

കജസാലമിക്കസായമി  ഒരു  തസ്തമികയകം  കഴമിഞ  രണണ  വരഷമസായമി  അവമിപട

അനുവദമിക്കപപ്പെട്ടമിട്ടമില.  ഫസ്പീല്ഡണ  കജസാലമിക്കസാരസായകം  പചയമിനമസാനസാരസായകം  ആപരയകം

അവമിപട നമിയമമിച്ചമിട്ടമില.  പ്രകതഖ്യകമിച്ചുകം വമിഴമിഞകം മുതല് പകസാലകം വപരയള്ള കദശസ്പീയ

ജലപസാതയപട  കനസാലമിപന്റെ  അതമിരത്തെമി  നമിരണയമിക്കുനതമിനണ  ജസ്പീവനക്കസാരുപട

അപരഖ്യസാപ്തതമൂലകം  സസാധമിക്കുനമില.  വരക്കല  ബബപ്പെസാസുമസായമി  ബന്ധപപ്പെട്ട

പ്രവരത്തെനങ്ങള  നടത്തെസാനുകം  സസാധമിക്കസാത്തെ  ഒരവസ്ഥയസാണണ  നമിലവമിലള്ളതണ.

പട്ടയത്തെമിപന്റെ കസാരഖ്യമസാപണങമില് പറയസാപത നമിവൃത്തെമിയമില.  ധസാരസാളകംകപരക്കണ പട്ടയകം

പകസാടുക്കസാനുണണ.  ഈ  വക  കസാരഖ്യങ്ങളമില്  ആവശഖ്യമസായ  ജസ്പീവനക്കസാപര  നല്കസാനുകം

റസ്പീസരകവ്വേ  പ്രവരത്തെനങ്ങള  പുനരസാരകംഭമിക്കസാനുകം  അദസാലത്തുകള  നടത്തെസാനുകം

ആവശഖ്യമസായ നടപടമികള സസസ്പീകരമിക്കുകമസാ?

റസ്പീസരകവ്വേ

റവനന്യൂവുകം  ഭവനനമിരമ്മസാണവുകം  വകുപ്പുമനമി  (  ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന  ): സര,
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ബഹുമസാനഖ്യനസായ  എകം.എല്.എ.  ശസ്പീ.  വമി.  കജസായമി  ഇവമിപട  ഉനയമിച്ചമിട്ടുള്ള

സബ്മമിഷനണ തസാപഴപ്പെറയകം പ്രകസാരമസാണണ മറുപടമി ഉകദ്ദശമിക്കുനതണ:

വരക്കല  നമിയമസഭസാ  മണ്ഡലത്തെമിപല  റസ്പീസരകവ്വേ  നടപടമികള  സകംബന്ധമിച്ചണ

വരക്കല  തസാലൂക്കമില്  ഉളപപ്പെട്ടുവരുന  12  വമികലജുകളമിലകം  റസ്പീസരകവ്വേ  നടപടമികള

പൂരത്തെസ്പീകരമിച്ചമിട്ടുണണ. പ്രസ്തുത വമികലജുകളമില് ആപക 11660 അകപക്ഷകള റസ്പീസരകവ്വേ

അപസാകതകള  പരമിഹരമിക്കുനതമിനസായമി  തസാലൂക്കമില്  ലഭഖ്യമസായമിട്ടുള്ളതമില്  6511

അകപക്ഷകളമില് നടപടമി പൂരത്തെസ്പീകരമിച്ചമിട്ടുള്ളതുകം ബസാക്കമിയള്ള 5149 അകപക്ഷകളമില്

വമികലജണ തമിരമിച്ചണ നടപടമി പൂരത്തെസ്പീകരമിച്ചുവരുന്നു. നമിലവമില് ലഭഖ്യമസായ സരകവ്വേയരമസാപര

നമികയസാഗമിച്ചണ  ഫസ്പീല്ഡണ  പരമികശസാധന  നടത്തെമിയകം  ഇനകം  മസാറത്തെമിനസായള്ള

അകപക്ഷകളമില് മുന റമികക്കസാരഡുകള, ജമിലസാ സരകവ്വേ സൂപ്രണണ, സരകവ്വേ സൂപ്രണമിപന്റെ

കസാരഖ്യസാലയകം  എനമിവമിടങ്ങളമില്നമിന്നുകം  കശഖരമിച്ചുകം  റമികക്കസാരഡുകള  തയസാറസാക്കമി

ഫയലകളമികനല്  നടപടമി  പൂരത്തെസ്പീകരമിച്ചുവരുന്നു.  കുടമിശമിക  ഫയലകള

തസരമിതഗതമിയമില് തസ്പീരപ്പെസാക്കുനതമിനസായമി സരകവ്വേയരമസാരുപട കയസാഗകം 04.07.2016-നണ

വമിളമിച്ചുകചരക്കുകയകം  കരശന  നമിരകദ്ദശങ്ങള  നല്കമിയമിട്ടുള്ളതുമസാണണ.  കശഷമിക്കുന

ഫയലകളമില്  സതസര  നടപടമികള  സസസ്പീകരമിച്ചണ  ഫയലകള  സമയബന്ധമിതമസായമി

തസ്പീരപ്പെസാക്കസാനുള്ള നടപടമികള സസസ്പീകരമിച്ചുവരുന്നു.
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വരക്കല  നമിയമസഭസാ  മണ്ഡല  പരമിധമിയമില്  ലക്ഷകംവസ്പീടണ  കകസാളനമിക്കണ  പട്ടയകം

ലഭമിക്കുനതമിനസായമി 5 അകപക്ഷകള ലഭഖ്യമസായതമില് നടപടമികള നടന്നുവരുന്നു.  ഭൂമമി

പതമിവുമസായമി  ബന്ധപപ്പെട്ടണ  ലഭമിച്ച  68  അകപക്ഷകളമില്  പഞസായത്തെണ  കമ്മമിറമി

തസ്പീരുമസാനകം ലഭഖ്യമസാകക്കണ  13  അകപക്ഷകളുകം പതമിവണ ലമിസ്റ്റേമില് ഉളപപ്പെടുത്തുനതമിനണ

ഉളപപ്പെപട  പട്ടയകം  നല്കുനതമികലയസായമി  ലസാനഡണ  അബസനപമന്റെണ  കമ്മമിറമിയമില്

പസാസസാക്കുനതമികലയണ  11  അകപക്ഷകളുകം  നമിലവമിലണണ.  നമിലവമിപല  ലസാനഡണ

അബസനപമന്റെണ  കമ്മമിറമിയപട  കസാലസാവധമി  കഴമിഞതമിനസാല്  പുതമിയ  കമ്മമിറമി

രൂപസ്പീകരമിച്ചണ  സരക്കസാര  ഉത്തെരവണ  പുറപപ്പെടുവമിച്ചകശഷകം  ലഭഖ്യമസായ  അകപക്ഷകളമില്

പട്ടയകം  നല്കുനതമിനണ  തുടരനടപടമികള  സസസ്പീകരമിക്കുനതസാണണ.  കശഷമിക്കുന  44

അകപക്ഷകളമില് റവനന്യൂ തലത്തെമില് നടപടമികള സസസ്പീകരമിച്ചുവരുന്നു.

നസാവസായമിക്കുളകം  വമികലജണ  പരമിധമിയമില്  ബനനസാകംകകസാണകം  കകസാളനമി  പ്രകദശകം

ഉളപപ്പെപട  12  ഏക്കര  91  പസന്റെണ  സ്ഥലകം  മമിച്ച  ഭൂമമി  അനപത്തെ  ബകവശക്കസാപര

ഉളപപ്പെടുത്തെമി  ഏപറടുക്കുനതമിനണ  നടപടമികള  സസസ്പീകരമിച്ചുവരുന്നുപവങമിലകം  ടമി  ഭൂമമി

സകംബന്ധമിച്ചണ  കകസാടതമി  കകസുകള  നമിലവമിലള്ളതമിനസാല്  ഏപറടുക്കല്  നടപടമികള

പൂരത്തെസ്പീകരമിക്കസാന കഴമിഞമിട്ടമില.

പുനരധമിവസാസ കകസാളനമികളമിപല കശസാചഖ്യസാവസ്ഥ
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ശസ്പീ  .    ആര  .    രസാമചന്ദ്രന:  സര,  2004  ഡമിസകംബര  24 -നണ  ഉണസായ  സുനസാമമി

ദുരനപത്തെത്തുടരനണ  എലസാകം  നഷപപ്പെട്ട  മതഖ്യപത്തെസാഴമിലസാളമികപള

പുനരധമിവസമിപ്പെമിക്കസാന  സരക്കസാര  നമിരമ്മമിച്ചു  നല്കമിയ  കകസാളനമികള  ഇനണ

വസാസകയസാഗഖ്യമലസാതസായമി മസാറമിയമിരമിക്കുകയസാണണ. അനമിതണ നമിരമ്മമിച്ചുനല്കുകമസാള ഭൂമമി

സരക്കസാര  നല്കുകയകം  വമിവമിധ  ഏജനസമികള  വസ്പീടണ  നമിരമ്മമിക്കുകയകം  പചയമിരുന

പ്രക്രമിയ  ആയമിരുന്നു  നടനമിരുനതണ.  കവണത്ര  നമിലവസാരമമിലസാത്തെ  നമിലയമിലസാണണ

വസ്പീടുകളുപട  നമിരമ്മസാണപ്രവരത്തെനകം  നടനമിട്ടുള്ളതണ.  മസാത്രമല  ജനവസാസത്തെമിനണ

സഹസായമിക്കുന  തരത്തെമിലള്ള  യസാപതസാരു  സകംവമിധസാനങ്ങളുകം  പൂരണമസായ  അളവമില്

അവമിപട  ഒരുക്കമിയമിരുനമില.  മതമിയസായ  കക്കൂസണ  ഉണസായമിരുനമില,  കുടമിപവള്ളവുകം

പപവദദ്യുതമിയകം  എത്തെമിയമില.  ഇനണ  ആ  വസ്പീടുകപളലസാകം  തകരനണ  വസാസകയസാഗഖ്യമലസാ

തസായമി,  ആളുകള  വസാടകവസ്പീടുകളമികലയണ  ഒഴമിഞ്ഞുകപസാകകണ  ദുരവസ്ഥയസാണണ

നമിലനമില്ക്കുനതണ. ബന്ധപപ്പെട്ട അധമികസാരമികളുപട മുനപമില് പചല്ലുകമസാള ഒറത്തെവണ

സഹസായപമന  നമിലയമിലസാണണ  ഈ  വസ്പീടുകള  നമിരമ്മമിച്ചു  നല്കമിയമിട്ടുള്ളതണ  എന്നു

പറയകയസാണണ.  ഫണമില  എന  കസാരണത്തെസാല്  അതമിപന്റെ  പമയമിന്റെനനസണ

ഉളപപ്പെപടയള്ള കസാരഖ്യങ്ങള നമിരവ്വേഹമിക്കുനതമികനസാ കുടമിപവള്ളകം എത്തെമിക്കുനതമികനസാ

പപവദദ്യുതമി  എത്തെമിക്കുനതമികനസാ  സസാധഖ്യമസാകസാത്തെ  അവസ്ഥ  നമിലനമില്ക്കുകയസാണണ.
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അതുപകസാണണ  എനമിക്കുള്ള  അഭഖ്യരതന,  ഒരു  പ്രകതഖ്യക  പസാകക്കജുണസാക്കമി  ആ

വസ്പീടുകളുപട  പമയമിന്റെനനസണ  നടപടമികള  നടത്തുകയകം  കറസാഡുകള,  കുടമിപവള്ളകം,

പപവദദ്യുതമി  എനമിവ  എത്തെമിക്കുനതമിനസാവശഖ്യമസായ  നടപടമികള  സസസ്പീകരമിക്കുകയകം

പചയണപമന്നുള്ളതസാണണ. 

പുനരധമിവസാസ കകസാളനമികളമിപല കശസാചഖ്യസാവസ്ഥ

റവനന്യൂവുകം  ഭവനനമിരമ്മസാണവുകം  വകുപ്പുമനമി  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന):  സര,

ബഹുമസാനപപ്പെട്ട  കരുനസാഗപ്പെള്ളമി  എകം.എല്.എ.  ശസ്പീ.  ആര.  രസാമചന്ദ്രന  ഇവമിപട

ഉനയമിച്ചമിട്ടുളള  സബ്മമിഷന  സകംബന്ധമിച്ചണ,  അവമിടപത്തെ  സ്ഥമിതമി  വളപര

പ്രയസാസകരമസാണണ.  2004-പല  സുനസാമമി  ദുരനത്തെമില്  വസ്പീടുകം  വസ്തുവകകളുകം

നഷപപ്പെട്ടവപര  പുനരധമിവസമിപ്പെമിക്കുനതമിനസായമി  രൂപകം  പകസാടുത്തെതസാണണ  സുനസാമമി

പുനരധമിവസാസ പദ്ധതമി. കകരളത്തെമിപല കടല്ത്തെസ്പീര പ്രകദശമുള്ള ഒനപതണ ജമിലകളമില്

സുനസാമമി  പുനരധമിവസാസ  പദ്ധതമി  പ്രകസാരകം  വസ്പീടുകളുകം  ഫസാറകളുകം  നമിരമ്മമിച്ചണ

അരഹരസായവപര പുനരധമിവസമിപ്പെമിക്കുനതമിനണ  ഉകദ്ദശമിച്ചുള്ള പദ്ധതമിയമില് ഭൂരമിപക്ഷകം

വസ്പീടുകളുപടയകം  ഫസാറകളുപടയകം  നമിരമ്മസാണകം  പൂരത്തെമിയസാക്കമി  ഗുണകഭസാക്തസാക്കളക്കണ

പപകമസാറമിയമിട്ടുള്ളതസാണണ.  ടമി  കകസാളനമികളമില്  പലയമിടങ്ങളമിലകം  കുടമിപവള്ള  ക്ഷസാമകം,

പഡ്രെയമികനജണ  സകംവമിധസാനത്തെമിപല  കപസാരസായ്മ,  പസപ്റമികണ  ടസാങണ  കവമിപഞസാഴുകല്,
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മഴക്കസാലപത്തെ  പവള്ളപക്കട്ടണ  എനമിവ  ഉണസാകുന്നുപവന്നുകം  അവ  സുനസാമമി

ഫണ്ടുപകയസാഗമിച്ചണ പരമിഹരമിക്കണപമന്നുകം ആവശഖ്യപപ്പെട്ടണ സരക്കസാരമില് നമികവദനങ്ങള

ലഭമിക്കുന്നുണണ.  ഇതമില്  കുടമിപവള്ളക്ഷസാമകം  പരമിഹരമിക്കുനതമിനുള്ള  നടപടമി  ജല

അകതസാറമിറമിയമസായമി കചരനണ സസസ്പീകരമിച്ചുവരുനതസായമി ബന്ധപപ്പെട്ട ജമിലസാ കളക്ടരമസാര

അറമിയമിച്ചമിട്ടുണണ. സുനസാമമി പുനരധമിവസാസ പദ്ധതമി ഒരു തുടര പദ്ധതമിയല. ആവശഖ്യമസായ

അടമിസ്ഥസാന സഇൗകരഖ്യങ്ങപളസാരുക്കമി ഗുണകഭസാക്തസാക്കളക്കണ പപകമസാറുനകതസാടുകൂടമി ഈ

പദ്ധതമിയപട  പ്രവരത്തെനകം  പൂരത്തെമിയസാകകണതസാണണ.  തുടരന്നുണസാകുന  നവസ്പീകരണ

നമിരമ്മസാണ പ്രവരത്തെനങ്ങളക്കസായമി ബഡ്ജറമില് തുക വകയമിരുത്തുകയകം പചയ്യുനമില.

അത്തെരകം  പസാരപ്പെമിടങ്ങളമിലകം  ചുറപസാടുകളമിലകം  പമില്ക്കസാലത്തെണ  ആവശഖ്യമസായമി  വരുന

നവസ്പീകരണ  പ്രവരത്തെനങ്ങള  ഗുണകഭസാക്തസാക്കള  തപന  വഹമികക്കണതസാണണ.

അനനകസാലകത്തെയണ  അത്തെരകം  സ്ഥലങ്ങളമിപല  അറകുറപ്പെണമികള  സരക്കസാര

നടത്തുനതണ  ആശസാസഖ്യമല.  അതസാതണ  കകസാളനമികളമില്  ഗുണകഭസാക്തൃ  സമമിതമികളുപട

കനതൃതസത്തെമില് തകദ്ദശ സസയകംഭരണ സ്ഥസാപനങ്ങളുപട ധനസഹസായകത്തെസാടുകൂടമികയസാ

അലസാപതകയസാ പചയതസ്പീരക്കുന കസാരഖ്യകം പരമിഗണമിക്കപപ്പെകടണതസാണണ. മറ പദ്ധതമികള

എപനങമിലകം  ഉപണങമില്  അത്തെരകം  പദ്ധതമികള  പ്രകസാരകം  നടത്തെസാന  കഴമിയകമസാ

എന്നുള്ള  കസാരഖ്യവുകം  പരമികശസാധമിക്കസാവുനതസാണണ.  എനസാല്  വസ്പീടണ  നമിരമ്മസാണവുമസായമി
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ബന്ധപപ്പെട്ട  സകംഗതമികളമില്  21.03.2013-പല  സരക്കസാര  ഉത്തെരവണ  അനുസരമിച്ചണ

1642/2013  ഉത്തെരവണ  പ്രകസാരമുള്ള  മസാനദണ്ഡങ്ങളക്കണ  വമികധയമസായമി  ഒനസാകംഗഡു

വസാങ്ങമിയതമിനുകശഷകം  ഫണമിപന്റെ  അപരഖ്യസാപ്തതമൂലകം  പുരപമസാത്തെകം  പൂരത്തെമിയസാക്കസാന

കഴമിയസാത്തെവരക്കണ  രണസാകം  ഗഡു  ലഭമിച്ച  കഴമിഞസാല്  വസാസകയസാഗഖ്യമസായ  വസ്പീടണ

പൂരത്തെമിയസാക്കസാന  കഴമിയപമന  എഗമിപമന്റെണ  വയന  മുറയണ  രണസാകം  ഗഡുവസായ  ഒരു

ലക്ഷകം  രൂപ  കൂടമി  നല്കുനതമിനണ  22.06.2016 -പല  സരക്കസാര  ഉത്തെരവണ  പ്രകസാരകം

അനുമതമി നല്കമിയമിട്ടുണണ.

ആറന്മുള വള്ള ദുരനകം

ശസ്പീമതമി  വസ്പീണസാ  കജസാരജണ:  സര,  കഴമിഞ  ദമിവസകം  ആറന്മുളയമില്  വള്ളകം

മറമിഞ്ഞുണസായ ദുരനത്തെമിപന്റെ കൂടമി പശ്ചസാത്തെലത്തെമിലസാണണ ഞസാന ഈ സബ്മമിഷന

ഉനയമിക്കുനതണ.  ഞസായറസാഴ  വള്ളസദഖ്യയണ  എത്തെമിയ  പചങ്ങന്നൂര  കസ്പീകഴരമികമല്

പള്ളമികയസാടകം  മറമിഞണ  കസാണസാതസായ  രണ്ടുകപരുപട  മൃതകദഹകം  ഇനപല

അരദ്ധരസാത്രമിയമിലകം  ഇനണ  പുലരച്ചയമിലമസായമി  കണ്ടുകമിട്ടമിയമിട്ടുണണ.  വളപര

സുപ്രധസാനമസായ  കസാരഖ്യകം,  ഇത്തെവണ  വള്ളസദഖ്യയണ  ഇതുവപരമസാത്രകം  രജമിസ്റ്റേര

പചയമിട്ടുള്ളതണ  450  പള്ളമികയസാടങ്ങളസാണണ.  ഇനമിയകം  രജമിസ്റ്റേര  പചയസാകം.  അതസായതണ

ഏതസാണണ  30,000  കപര പമയസാറമിലൂപട ആറന്മുള കക്ഷത്രക്കടവമിപലത്തുകം.  കഴമിഞ



Uncorrected/Not for publication
38

സസ്പീസണമില് ഏതസാണണ  50,000 -നുകം  60,000-നുകം  ഇടയണ  ആളുകള പമയസാറമിലൂപട

വള്ളസദഖ്യയസായമി ആറന്മുള കക്ഷത്രക്കടവമിപലത്തെമിയമിരുന്നു. പകക്ഷ സരക്കസാരമികന്റെതസായമി

ഒരു  സുരക്ഷസാ  ക്രമസ്പീകരണങ്ങളുകം  അവമിപടയമില.  കഴമിഞ  ദമിവസകം

അപകടമുണസായകപ്പെസാഴുകം  പകസാലകം,  ആലപ്പുഴ,  കകസാട്ടയകം,  എറണസാകുളകം

എനമിവമിടങ്ങളമില്നമിന്നുമുള്ള  മുങ്ങല്  വമിദഗ്ദ്ധരുപട  ടസ്പീമമിപന്റെ  കസവനകം

അഭഖ്യരതമിക്കുകയകം അവപരത്തുകയമസാണണ പചയതണ.  അതുകം നസാലകം അഞകം മണമിക്കൂര

കഴമിഞസാണണ എത്തെമിയതണ.  കനവമിയപട ടസ്പീപമത്തെമിയകപ്പെസാള അരദ്ധരസാത്രമിയസായമി.  പമികറ

ദമിവസമസാണണ  തമിരച്ചമില്  തുടങ്ങമിയതണ.  ഇനപല  പള്ളമികയസാട  കസവസാസകംഘത്തെമിപന്റെ

മുങ്ങല്  വമിദഗ്ദ്ധരസാണണ  ഈ  മൃതകദഹങ്ങള  കഫസാട്ടണ  പചയ്യുനതസായമി  അരദ്ധരസാത്രമി

പതമിപനസാനരയകം  പുലരപച്ച  രണരയകം  കപണത്തെമിയതണ.  ഏതസാണണ  80  ദമിവസകം

നസ്പീണ്ടുനമില്ക്കുന വള്ളസദഖ്യയസാണണ അവമിപടയള്ളതണ. പമിപന ഉത്രട്ടസാതമി ജലകമളയണണ.

ലക്ഷക്കണക്കമിനണ  ആളുകള  വന്നുകപസാകുനതസായ  രണ്ടുകപരുപട  മൃതകദഹകം  ഇനപല

അരദ്ധരസാത്രമിയമിലകം  ഇനണ  പുലരച്ചസ്ഥലമസാണണ.  ആറമിലൂപട  സഞരമിക്കുന  ഒരു

പ്രകദശമസാണണ.  അവമിപട  സരക്കസാരമിപന്റെ  സുരക്ഷസാ  ക്രമസ്പീകരണങ്ങള  വളപര

അടമിയനമസായമി ഉണസാക്കണപമനണ വളപര വമിനസ്പീതമസായമി അഭഖ്യരതമിക്കുകയസാണണ.

മമി  .    പഡപന്യൂട്ടമി  സസ്പീക്കര:  ബഹുമസാനപപ്പെട്ട  മനമി  മറുപടമി  പറയനതമിനണ  മുനപണ,
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മരണപപ്പെട്ട  രണ്ടുകപരുകം  ശസ്പീ.  പക.  പക.  രസാമചന്ദ്രന  നസായര  എകം.എല്.എ.യപട

നമികയസാജകമണ്ഡലത്തെമില്പപ്പെട്ടവരസാണണ.  അകദ്ദഹവുകം  ഒരു  മമിനമിട്ടണ  സകംസസാരമിക്കസാന

ആവശഖ്യപപ്പെട്ടമിട്ടുണണ. അതണ അനുവദമിക്കുകയസാണണ.

ആറന്മുള വള്ള ദുരനകം

ശസ്പീ  .   പക  .   പക  .   രസാമചന്ദ്രന നസായര: സര, എപന്റെ നമികയസാജകമണ്ഡലത്തെമില്പപ്പെട്ട

പചങ്ങന്നൂര  പട്ടണത്തെമിപല  കസ്പീകഴരമികമല്  എന  സ്ഥലത്തെസാണണ  രണണ  പചറുപ്പെക്കസാര

ദസാരുണമസായ  അനഖ്യത്തെമിനണ  വമികധയമസായതണ.  അവരുപട  കുടുകംബപത്തെ

സഹസായമിക്കുനതമിനണ   നടപടമി  സസസ്പീകരമിക്കണകം.  പത്തെണ  ലക്ഷകം  രൂപപയങമിലകം  ആ

കുടുകംബപത്തെ  സഹസായമിക്കുനതമിനണ  അനുവദമിക്കണപമന്നുളള  അഭഖ്യരതനയണണ.

അതുകപസാപലതപന, ആലപ്പുഴ ജമിലയമില് ഇനമിയകങ്ങസാട്ടണ വള്ളകംകളമിയപട കസാലമസാണണ.

എനസാല്  യസാപതസാരു  സുരക്ഷസാ  സകംവമിധസാനവുകം   അവമിപടയമില.  സുരക്ഷമിതതസകം

ഉറപ്പുവരുത്തുനതമിനസായമി ഓകരസാ വള്ളകം കളമിപയയകം കസസാട്ടണ പചയണ മുങ്ങല് വമിദഗ്ദ്ധരുകം

പപലഫണ  ജസാക്കറകളടക്കമുപള്ളസാരു  സുരക്ഷമിതതസ  സകംവമിധസാനകം  ഏരപപ്പെടുത്തുനതമിനണ

ജമിലസാ  ഭരണകൂടപത്തെ  ചുമതലപപ്പെടുത്തെണപമന്നുകൂടമി  എനമിക്കമിവമിപട

അഭഖ്യരതമിക്കുവസാനുണണ.  ലക്ഷക്കണക്കമിനണ  ശബരമിമല  തസ്പീരതസാടകര  വരുന
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പചങ്ങന്നൂരമിലകം  ഇതുകപസാപല  അപകട  സസാധഖ്യത  എലസാ  വരഷവുകം  ഉള്ളതസാണണ.

അതുപകസാണണ  ആവശഖ്യമസായ  സുരക്ഷസാ  ക്രമസ്പീകരണങ്ങള  ശബരമിമല

തസ്പീരതസാടനവുമസായമി ബന്ധപപ്പെട്ടുകൂടമി കവണപമനണ അഭഖ്യരതമിക്കുകയസാണണ.

ആറന്മുള വള്ള ദുരനകം

റവനന്യൂവുകം  ഭവനനമിരമ്മസാണവുകം  വകുപ്പുമനമി  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന):  സര,

ബഹുമസാനഖ്യയസായ ആറന്മുള എകം.എല്.എ. ശസ്പീമതമി വസ്പീണസാ കജസാരജുകം ബഹുമസാനഖ്യനസായ

പചങ്ങന്നൂര എകം.എല്.എ.  ശസ്പീ.  പക.  പക.  രസാമചന്ദ്രന നസായരുകം ഇവമിപട ഉനയമിച്ച

വമിഷയപത്തെ  സകംബന്ധമിച്ചണ  ഗവണ്പമന്റെമിനണ  സസാധഖ്യമസാകുന  കസാരഖ്യങ്ങളസാണണ  ഞസാന

പറയസാന  ഉകദ്ദശമിക്കുനതണ.  പത്തെനകംതമിട്ടയമിപല  ആറന്മുളയമില്  പമസാ  നദമിയമില്

17.07.2016-നണ ഉച്ചകയസാടുകൂടമി പള്ളമികയസാടകം മറമിഞണ രണ്ടുകപപര കസാണസാതസായമിരുന്നു.

അവപര  കപണത്തുനതമിനുള്ള  തമിരച്ചമില്  പ്രവരത്തെനങ്ങള  ഉടനതപന

ആരകംഭമിക്കുകയണസായമി.  കനവമി  ഉളപപ്പെപടയള്ള  കസനകളുപട  കസവനകം

തമിരച്ചമിലമിനസായമി  പ്രകയസാജനപപ്പെടുത്തെമി.  കതസാട്ടപ്പുലകശരമിക്കര  ഭസാഗത്തെണ

എണ്പതമിലധമികകം  ആളുകള  സഞരമിച്ച  പള്ളമികയസാടകം  തമിരമിക്കസാന  ശമമിക്കുകമസാള

കസാറപമിടമിച്ചണ  മറമിഞസാണണ  അപകടകം  സകംഭവമിച്ചപതനസാണണ  റമികപ്പെസാരട്ടണ.  മറമിഞ

പള്ളമികയസാടത്തെമില്നമിനണ രക്ഷപപ്പെട്ടവരുകം രക്ഷപപ്പെടുത്തെമിയവരുകം പമസാ നദമിയപട ഇരു



Uncorrected/Not for publication
41

കരകളമിലമസായമി  നമിലയറപ്പെമിച്ചതമിനസാല്  വള്ളത്തെമിലള്ളവരുപട  യഥസാരത  കണക്കണ

കപണത്തെമിയതണ  പപവകമിയസാണണ.  പള്ളമികയസാട  കസവസാസകംഘകം  അറമിയമിച്ചതനുസ

രമിച്ചസാണണ രക്ഷസാ പ്രവരത്തെനങ്ങള ആരകംഭമിച്ചതണ. റവനന്യൂ, കപസാലസ്പീസണ, അഗമിശമനകസന

എനസ്പീ വകുപ്പുകളുപട കനതൃതസത്തെമില് രക്ഷസാപ്രവരത്തെനങ്ങള നടന്നുവരമികയസായമിരുന്നു.

18.07.2016  രസാവമിപല  മുതല്  കനവമിയകം  തമിരച്ചമിലമില്  പപങടുക്കുന്നുണസായമിരുന്നു.

18.07.2016  രസാത്രമി പനണണ മണമികയസാപട ഒരു മൃതകദഹവുകം ഇനണ പവളുപ്പെമിനണ രണണ

മണമികയസാപട ഒരു മൃതകദഹവുകം കപണത്തെമിയമിട്ടുണണ.  ദുരനകം എന നമിരവ്വേചനത്തെമില്

മുങ്ങമിമരണകം  വരുനതല.  ആറന്മുളയമില്  സരക്കസാരമിപന്റെ  സുരക്ഷസാ  ക്രമസ്പീകരണങ്ങള

ഒന്നുകംതപനയമിലസാപയന്നുകം  പത്തെനകംതമിട്ട  ജമിലയമില്  ഒരു  പപഡവമികംഗണ  ടസ്പീകം

ആവശഖ്യമസാപണന്നുമസാണണ  ബഹുമസാനപപ്പെട്ട  അകംഗകം  ആവശഖ്യപപ്പെട്ടമിരമിക്കുനതണ.

പത്തെനകംതമിട്ടയണ   50  ലക്ഷകം  രൂപ  2013-15  കസാലഘട്ടത്തെമില്  ദുരന

ലഘൂകരണത്തെമിനസായമി  നല്കമിയമിട്ടുണണ.  ഈ  തുകയപട  വമിനമികയസാഗ  സരട്ടമിഫമിക്കറണ

ഇനമിയകം  നല്കമിയമിട്ടമില.  പൂരണവമിനമികയസാഗ  സരട്ടമിഫമിക്കറണ  ലഭഖ്യമസായതമിനുകശഷകം

പുതമിയ  പപ്രസാകപ്പെസാസല്  നല്കുന  മുറയണ  കൂടുതല്  തുക  അനുവദമിക്കസാവുനതസാണണ.

അകപ്പെസാള  ബഹുമസാനപപ്പെട്ട  അകംഗകം  പറഞമിരമിക്കുന  കസാരഖ്യകംകൂടമി  പരമികശസാധമിച്ചണ

സസാധഖ്യമസായ  കസാരഖ്യങ്ങള  പചയസാവുനതസാണണ.  അവമിപടനമിനണ  പ്രമിനസമിപ്പെല്
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പസക്രട്ടറമിക്കണ ജമിലസാ കളക്ടര അയച്ചമിരമിക്കുന റമികപ്പെസാരട്ടമില്തപന ഇത്തെരപമസാരു ടസ്പീകം

ഉണസാകകണതമിപന്റെ  ആവശഖ്യത  ചൂണമിക്കസാണമിച്ചമിട്ടുണണ.  അതമിപന  സകംബന്ധമിച്ചണ

തുടരനണ ആകലസാചമിക്കസാവുനതസാണണ.

ബഹുമസാനഖ്യനസായ  അകംഗകം  ശസ്പീ.  പക.  പക.  രസാമചന്ദ്രന  നസായര  ഇവമിപട

ചൂണമിക്കസാണമിച്ച  നഷപരമിഹസാരകം  സകംബന്ധമിച്ച  വമിഷയത്തെമില്  ഇതമിനണ  സമസാശസസാസ

തുകപയന രസ്പീതമിയമില് നല്കസാന കഴമിയന സകംഖഖ്യപയ സകംബന്ധമിച്ചണ ബഹുമസാനപപ്പെട്ട

മുഖഖ്യമനമിയമസായമി  ആകലസാചമിച്ചണ,  മുഖഖ്യമനമിയപട  ദുരമിതസാശസസാസ  നമിധമിയമില്നമിനണ

സഹസായകം നല്കസാനസായമിരമിക്കുകം സസാധമിക്കുക.

തസാല്ക്കസാലമിക ജസ്പീവനക്കസാരുപട കസവന കവതന വഖ്യവസ്ഥകള

ശസ്പീ  .   കമസാനസണ കജസാസഫണ:  സര,  ജലവമിഭവവകുപ്പെമില് 20-5-1983 മുതല് എച്ചണ.

ആര.  സരവ്വേസ്പീസമില്  കജസാലമി  പചയവന  16-1-2013-ല്  എസണ.എല്.ആര.  ആയമി

നമിയമമിക്കപപ്പെട്ട  ഏതസാണണ  900  കത്തെസാളകം  ആളുകളുണണ.  കഴമിഞ  ഗവണ്പമന്റെമിപന്റെ

സമയത്തെണ മനമിയസായമിരുന ശസ്പീ.  പമി.പജ.  കജസാസഫണ സസാറുകം,  ധനകസാരഖ്യ മനമിപയന

നമിലയമില്  ശസ്പീ.  പക.എകം.  മസാണമി  സസാറുകം  മസാനുഷമിക  പരമിഗണനകയസാപട  ഇഇൗ

വമിഷയപമടുക്കുകയകം  2013-ല്  ഇവപര  എസണ.എല്.ആര.   ആയമി  നമിയമമിക്കുകയകം

പചയ.  ഇകപ്പെസാള അവര പപനഷന പറകമസാള മറണ ആനുകൂലഖ്യങ്ങപളസാന്നുമമില.  വളപര
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സസാധസാരണക്കസാരസായമിട്ടുളള  ഇഇൗ  ജസ്പീവനക്കസാരക്കണ,  32  വരഷത്തെമിലധമികകം  സരവ്വേസ്പീസണ

പചയ  ഇവരക്കണ  ഒരു  പരമിഗണന  പകസാടുക്കുനതമിനുകവണമി  ആവശഖ്യപപ്പെട്ടമിട്ടുളളതണ

വരക്കര  കഗഡണ  2  ആക്കുക  എന്നുളളതസാണണ.   ഇതു  സകംബന്ധമിച്ചുളള  ഒരു  ഫയല്

ഗവണ്പമന്റെമിപന്റെ  സജസ്പീവ  പരമിഗണനയമിലസാണണ,  സമസാന  സസഭസാവമുളള   മറ

വകുപ്പുകളമിപലലസാകം  ഇങ്ങപനയളള  ആളുകപള  വരക്കര  കഗഡണ-2   അക്കമിയമിട്ടുണണ.

അധമികകം സസാമത്തെമിക ബസാദ്ധഖ്യത വരസാപത,  ഇവരക്കണ വലമിയ സഹസായകം കമിട്ടുന ഒരു

കസാരഖ്യപമന്നുളള  നമിലയമില്  ഗവണ്പമന്റെണ  ഇക്കസാരഖ്യകം  പരമിഗണമിക്കണപമനണ

അഭഖ്യരതമിക്കുന്നു.  അകതസാപടസാപ്പെകം തപന 900 കത്തെസാളകം ആളുകള എസണ.എല്.ആര.

ആയമി  നമിയമമിക്കപപ്പെട്ടകപ്പെസാള  അതമില്  സസാകങതമികമസായ  കസാരണങ്ങളസാല്

ഉളപപ്പെടസാപത  വന   ഏതസാണണ  100 ഓളകം  ആളുകളുണണ.   ഗവണ്പമന്റെണ

നമിരകദ്ദശമിച്ചതനുസരമിച്ചണ  പത്തു  വരഷപത്തെ  സരവ്വേസ്പീസുകം  500  പ്രവരത്തെമി  ദമിവസവുകം

അവരക്കുപണങമിലകം  സസാകങതമികമസായ  കസാരണങ്ങളസാല്  ഉളപപ്പെടസാപതവന്നു.  അതണ

വസ്പീണ്ടുകം  പരമികശസാധമിക്കുനതമിനണ  ഗവണ്പമന്റെണ  നമിരകദ്ദശകം  പകസാടുക്കുകയകം,

അതനുസരമിച്ചണ  100-150  കപരുപട  ഫയല്  ഇകപ്പെസാള  ഗവണ്പമന്റെമില്

വനമിരമിക്കുകയസാണണ.    മസാനുഷമികപരമിഗണനകയസാപട  ഇഇൗ  പ്രശ്നങ്ങള  ഗവണ്പമന്റെണ

കണക്കമിപലടുക്കണകം എനണ അഭഖ്യരതമിക്കുന്നു.  ജലവമിഭവ വകുപ്പെമിപന്റെ കസ്പീഴമില് വരുന
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വസാട്ടര അകതസാറമിറമിയമില് വമിവമിധ വമിഭസാഗങ്ങളമില്പപട്ടവപര പമണ  ഓപ്പെകററരമസാരസായമി

സ്ഥമിരപപ്പെടുത്തെമിയകപ്പെസാള 10 കപര അതമില് വമിട്ടുകപസായമി,  അവര പപഹകക്കസാടതമിയമില്

കപസായമി കകസാടതമി അതണ പരമിഗണമിക്കുവസാനുളള നമിരകദ്ദശകം പകസാടുത്തു. ഗവണ്പമന്റെണ ഇഇൗ

പത്തുകപരുപട  കസാരഖ്യത്തെമില്  മസാനുഷമികമസായ  പരമിഗണന  തസ്പീരച്ചയസായകം

പകസാടുകക്കണതസാണണ.   ആ കസാരഖ്യത്തെമിലകം ഗവണ്പമന്റെണ തസ്പീരുമസാനപമടുക്കുകമസാള ഇഇൗ

കുടുകംബങ്ങപളക്കൂടമി  സഹസായമിക്കണപമനണ  അഭഖ്യരതമിക്കുന്നു.  ജലവമിഭവ  വകുപ്പെമിപന്റെ

കസ്പീഴമില്  തപന  വരുന  പപഹകഡ്രെസാളജമി  വമിഭസാഗത്തെമില്  10  വരഷമസായമി  കജസാലമി

കനസാക്കുന  ഒബ്സരവര,  ഒബ്സരവര  അസമിസ്റ്റേനഡണ  എനസ്പീ

വമിഭസാഗങ്ങളമില്പപടുനവരുകം,  പമിരമിച്ചുവമിടല്  ഭസ്പീഷണമി  കനരമിടുനതസായമി  ആശങ

പ്രകടമിപ്പെമിച്ചമിട്ടുണണ.  അവപര  ഉപകയസാഗമിച്ചസാണണ  ഇഇൗ  കജസാലമി  മുഴുവന

പചയപകസാണമിരമിക്കുനതണ.  ഇവരമിപലങമില് കവപറ ആളുകപള അവമിപട കജസാലമിക്കസായമി

ആവശഖ്യമസായമിവരുകം.   10  വരഷക്കസാലമസായമി  നമില്ക്കുന  പസാവപപ്പെട്ട

കുടുകംബങ്ങളമില്പപട്ടവരുകം  പരമിചയ  സമനരസായവരുമസായ  ഇവപര  ഒഴമിവസാക്കമി  ഒരു

പരമിചയവുമമിലസാത്തെ  പുതമിയ  ആളുകപള  പഠമിപ്പെമിച്ചുപകസാണ്ടുവരുനതമികനക്കസാളുകം,  ആ

കജസാലമി  എനസായസാലകം  തുടകരണതസായമിട്ടു  വരുപമനതമിനസാല്  അവപര  നമിലനമിരത്തെമി

കപസാകസാന  കഴമിയന  സസാഹചരഖ്യമുണസാകണകം.    ഇതമില്  ഒരു  പസാരട്ടമിയമമില,  മറ
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വഖ്യതഖ്യസാസങ്ങള  ഒന്നുമമില.   എലസാകം  പസാവപപ്പെട്ടവരസായമിട്ടുളള  ആളുകളസാണണ,  അവപര

സകംരക്ഷമിക്കസാന  കഴമിയന  വമിധത്തെമിലളള  സസാഹചരഖ്യമുണസാകണപമനണ

അഭഖ്യരതമിക്കുകയസാണണ.  ഇക്കസാരഖ്യങ്ങള  പരമികശസാധമിക്കുനതമിനുകവണമി  വകുപ്പു

തലത്തെമില്  വരുകമസാള   ഉകദഖ്യസാഗസ്ഥതലത്തെമില്  പനഗറസ്പീവസായ  അകപ്രസാച്ചണ

സസസാഭസാവമികമസായകം  സസസ്പീകരമിക്കുകയസാണണ.    അതുകകസാണണ  കപസാസമിറസ്പീവണ  ആയ  ഒരു

അകപ്രസാച്ചണ ആക്കമി മസാറസാന ബഹുമസാനഖ്യനസായ മനമി ശസ്പീ. മസാതന്യൂ റമി.കതസാമസണ, മസാനുഷമിക

പരമിഗണനകയസാപട  ഇക്കസാരഖ്യങ്ങള  പരമിഗണമിക്കണപമനണ  അഭഖ്യരതമിക്കുകയകം,

ഇക്കസാരഖ്യങ്ങള പരമികശസാധമിക്കുനതമിനണ കവണമി ബന്ധപപ്പെട്ട ഉനതഉകദഖ്യസാഗസ്ഥപരക്കൂടമി

പപങടുപ്പെമിച്ചുപകസാണണ  ഒരു  കയസാഗകം  അങ്ങണ  വമിളമിച്ചു  കചരക്കണകം  എന്നുകൂടമി

അഭഖ്യരതമിക്കുകയസാണണ.

തസാല്ക്കസാലമിക ജസ്പീവനക്കസാരുപട കസവന കവതന വഖ്യവസ്ഥകള

ജലവമിഭവ  വകുപ്പുമനമി  (ശസ്പീ  .    മസാതന്യൂ  റമി  .  കതസാമസണ):  സര,  പ്രകതഖ്യക

സസ്പീസണുകളമില് അതഖ്യസാവശഖ്യ കജസാലമികള പചയസാനസാണണ എച്ചണ. ആര., സമി.എല്.ആര.

പതസാഴമിലസാളമികപള  നമിയമമിക്കുനതണ.   നമിശ്ചമിതമസാനദണ്ഡങ്ങള  പസാലമിച്ചുപകസാണണ,

അവരുപട സസ്പീനമികയസാറമിറമി കൂടമി കനസാക്കമിയസാണണ സമി.എല്.ആര.-ല്നമിനണ എസണ.എല്.

ആര.  ആയമി അവപര നമിയമമിക്കുക.  1990-ല് ഉണസായ  ഉത്തെരവണ  പ്രകസാരകം ഓഫണ
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സസ്പീസണ് കസാലത്തെണ  പറഗുലര  പതസാഴമിലസാളമികള പചയ്യുന എലസാ  കജസാലമികളുകം  ഇവര

പചകയണതസായമിട്ടുണണ.  ഇഇൗ വമിഭസാഗകം പതസാഴമിലസാളമികളക്കുകവണമി വകുപ്പെമില് പ്രകതഖ്യക

തസ്തമികകപളസാന്നുകം  ഇകനവപര  സൃഷമിക്കപപ്പെട്ടമിട്ടമില.   അതുപകസാണ്ടുതപന  ഇവര

സരവ്വേസ്പീസണ  ചട്ടങ്ങളുപട  കസ്പീഴമില്  വരുന  ജസ്പീവനക്കസാരല.   അവരക്കണ  പ്രകതഖ്യക

വഖ്യവസ്ഥകള ഇകപ്പെസാള നമിലവമിലമില.  2012-ല് പപസാതുമരസാമത്തെണ വകുപ്പെമില് ഉണസായ

ഉത്തെരവണ  പ്രകസാരകം,  ഇങ്ങപനയളള  പതസാഴമിലസാളമികളുപട  ദമിവസകവതനകം  പുതുക്കമി

നമിശ്ചയമിച്ചമിട്ടുണണ.  ജലവമിഭവവകുപ്പെമില് സ്റ്റേസാഫണ ഇനഡകണ തയസാറസാക്കമി,  ഇഇൗ ലമിസ്റ്റേമിനണ

സരക്കസാര  അകംഗസ്പീകസാരകം  കനടമിയമിട്ടമിലസാത്തെതമിനസാല്  അതമിപന്റെ  ആനുകൂലഖ്യകം  ഇവരക്കണ

ലഭമിക്കസാപത  കപസായമിട്ടുണണ.   സ്റ്റേസാഫണ  ഇനഡകണ  അകംഗസ്പീകരമിക്കസാനുളള  നടപടമികള

പപസാതുമരസാമത്തു  വകുപ്പെമില്  തസരമിതഗതമിയമില്   നടന്നു  വരമികയസാണണ.   2013-പല

ഉത്തെരവണ  പ്രകസാരകം  എസണ.എല്.ആര.  പതസാഴമിലസാളമികള  അവരുപട  കസവനകം

അവസസാനമിപ്പെമികക്കണ  പ്രസായകം  58  വയപസനണ  നമിജപപ്പെടുത്തെമിയമിട്ടുണണ.   കജസാലമി

പചയ്യുന  ദമിവസപത്തെ  ശമളകം  മസാത്രമസാണണ  ഇവരക്കണ  നല്കുനതണ.   അവര  കരസാര

അടമിസ്ഥസാനത്തെമിലസാണണ.  അതുപകസാണണ  അവര  പമണ  ഓപ്പെകററര  ആപണങമിലകം

അസമിസറനഡണ ഒബ്സരവര ആപണങമിലകം ഒബ്സര ആപണങമിലകം ഇകപ്പെസാള അവപര

സ്ഥമിരപപ്പെടുത്തെസാന നമിയമത്തെമില് വഖ്യവസ്ഥ ഇപലനതസാണണ ഏറവുകം വലമിയ പരമിമമിതമി.
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സമസാനസസഭസാവത്തെമില്  കജസാലമി  പചയ്യുന  മറ  വകുപ്പുകളമിപല  ജസ്പീവനക്കസാര  കൂടുതല്

സുരക്ഷമിതരസാപണനണ  ബഹുമസാനപപ്പെട്ട  അകംഗകം  ശസ്പീ.  കമസാനസണ  കജസാസഫമിപന്റെ

നമിരസ്പീക്ഷണകം  സരക്കസാര  പ്രകതഖ്യകമസായമി  പരമികശസാധമിക്കുനതസാണണ.  മറ  വകുപ്പെമില്

സമസാന  പതസാഴമിലസാളമികളക്കണ  കമിട്ടുന  ആനുകൂലഖ്യങ്ങള  ഇവരക്കണ  പകസാടുക്കസാന

കഴമിയകമസാ  എനതണ  പ്രകതഖ്യകകം  പരമികശസാധമിക്കുനതസാണണ.   അതമിനസാവശഖ്യമസായ

ചരച്ചകള  ഉകദഖ്യസാഗസ്ഥതലത്തെമില്  കയസാഗകം  കൂടമികയസാ,  അലസാപതകയസാ  നടത്തെമി

തസ്പീരച്ചയസായകം  പകസാടുക്കസാന  കഴമിയന എലസാ  മസാനുഷമിക പരമിഗണനകളുകം  പകസാടുത്തെണ

നമിലവമിലമിരമിക്കുന  വഖ്യവസ്ഥകള  പ്രകസാരകം  പചയസാവുന  എലസാ  സഹസായങ്ങളുകം

നല്കുനതസാണണ.    

വമിദഖ്യസാഭഖ്യസാസ വസായസാ തമിരമിച്ചടവണ

ശസ്പീ  .   പമി  .  സമി  .   കജസാരജണ :  സര,  വമിദഖ്യസാഭഖ്യസാസ  വസായ  പഠമിക്കസാന  കവണമി

എടുത്തുകപസായമി  എനതമിപന്റെ  കപരമില്  പസ്പീഡമിപ്പെമിക്കപപ്പെടുന  ആയമിരക്കണക്കമിനണ

വമിദഖ്യസാരതമികളക്കുകം അവരുപട മസാതസാപമിതസാക്കളക്കുകം കവണമിയസാണണ ബഹുമസാനപപ്പെട്ട

ധനകസാരഖ്യവകുപ്പു  മനമിയപട  ശദ്ധക്ഷണമിക്കസാന  ഞസാന  ആഗഹമിക്കുനതണ.

വമിദഖ്യസാഭഖ്യസാസ കലസാണമിപന്റെ പ്രകതഖ്യകത എനസാണണ?  കസാരഷമിക വസായപയടുത്തെസാല് അതണ

കരഷകപന്റെ  കയമില്  കമിട്ടുന്നുണണ,  തമിരമിച്ചടച്ചമിപലങമില്  നസ്പീ  കമടമിച്ച  കസാശസാണണ
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പകസാടുകക്കകണ എന്നു കചസാദമിക്കസാകം.   മറ ഏതണ കലസാണസാപണങമിലകം,  ബസാങമില് നമിന്നു

കലസാപണടുത്തെസാല്,  സസസാഭസാവമികമസായകം  നമ്മളുപട  പപകയമില്  പണകം  വരുകം.  അതണ

തമിരമിച്ചടയസാത്തെതമിനസാല്  കുടമിശമികയസാകുനതസാണണ.   വമിദഖ്യസാഭഖ്യസാസ  വസായയപട

പ്രകതഖ്യകത  എനസാണണ?  വമിദഖ്യസാഭഖ്യസാസ  വസായയണ  അകപക്ഷമിച്ചസാല്  പകുതമികയ

അനുവദമിക്കസാറുളള.  അനുവദമിച്ചസാല്  തപന  ഒരു  പപപസയമില്  ആ  വമിദഖ്യസാരതമികയസാ

വമിദഖ്യസാരതമിയപട  മസാതസാപമിതസാക്കകളസാ  പതസാടുനമില,   കനപര  വമിദഖ്യസാഭഖ്യസാസ

സ്ഥസാപനത്തെമികലക്കണ  ആ  തുക  പചല്ലുകയസാണണ.   അതണ  അടച്ചമിപലന്നു  പറഞണ

പസ്പീഡമിപ്പെമിക്കുനതമിനണ  കണക്കുകവകണ?    ഇനപല  എസണ.ബമി.ടമി.  യപട  പ്രകമയകം

വനകപ്പെസാള   എനമിക്കണ  ആ  പ്രകമയപത്തെ  അനുകൂലമിക്കണപമനണ

ആഗഹമുണസായമിരുപനങമിലകം   മമിണസാതമിരുനതമിപന്റെ  കസാരണകം  കലസാപണടുത്തെ

വമിദഖ്യസാരതമികകളസാടുകം മസാതസാപമിതസാക്കകളസാടുകം ഏറവുകം വലമിയ ക്രൂരത പ്രവരത്തെമിക്കുനതണ

എസണ.ബമി.ടമി  യസാണണ.   വളപര  കമസാശമസായ  പപരുമസാറകം.  പസ്പീഡമിപ്പെമിക്കുനതമിനണ

കണക്കുകവകണ?   ധനകസാരഖ്യമനമികയസാടണ  നന്ദമിയണണ,  100  കകസാടമി  രൂപ  അങ്ങണ

മസാറമിവച്ചു.   എങ്ങപന  സകംരക്ഷമിക്കസാന  കഴമിയപമനണ  നമുക്കണ  പരമികശസാധമികക്കകണ?

നമുക്കറമിയസാകം 2015 മസാരച്ചണ 31 നുകം 2016 മസാരച്ചണ 31 നുകം മുനപസായമി വമിവമിധ ബസാങ്കുകള

നടത്തെമിയ  തസ്പീവ്രപ്രവരത്തെനങ്ങളുപട  ഫലമസായമി  2012  വപര  നല്കമിയമിട്ടുളള
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വമിദഖ്യസാഭഖ്യസാസ വസായയമില്  90  ശതമസാനവുകം തമിരമിച്ചടച്ചു കഴമിഞ്ഞു.  അതണ കഴമിഞമിട്ടുകം

2013  മസാരച്ചണ  31  വപര ബസാങമില് നമിന്നുകം നല്കമിയമിട്ടുളളതുകം,  കകസാഴണ  പൂരത്തെസ്പീകരമിച്ചണ

കജസാലമി  ലഭമിക്കസാപത  വനമിട്ടുളളതുമസായ  വമിദഖ്യസാരതമികളമില്  നമിനണ  ഇകപ്പെസാള  തുക

തമിരമിച്ചു പമിടമിക്കുനതമിനസായമി വമിവമിധ ബസാങ്കുകള തമികച്ചുകം അനഖ്യസായമസായ മസാരഗ്ഗങ്ങള

സസസ്പീകരമിച്ചു  വരമികയസാപണനതസാണണ  എപന്റെ  സങടകം.  ബസാങ്കുകള  സസസ്പീകരമിച്ചുവരുന

അനഖ്യസായ  നടപടമികളമില്  ഏറവുകം  പ്രധസാനപപ്പെട്ടതണ  രക്ഷമിതസാക്കളുപട  കപരമിലളള

വസ്തുക്കളമില്  നടപ്പെമിലസാക്കുന  റവനന്യൂ  റമിക്കവറമി  നടപടമികളസാണണ.   ഇപ്രകസാരകം

റവനന്യൂറമിക്കവറമി  വരുന രക്ഷമിതസാക്കളക്കണ തുടരനണ  വമികലജണ  ഓഫസ്പീസുകളമില് നമിനണ

കരപമസാടുക്കണ  രസസ്പീതണ  വസാങ്ങുനതമികനസാ,  പപകവശസാവകസാശ  സരട്ടമിഫമിക്കറണ

വസാങ്ങുനതമികനസാ,  ടമി  ആധസാരങ്ങള  ഏപതങമിലകം  സഹകരണ  ബസാങമില്

പണയപപ്പെടുത്തെമി ഒരു കലസാണ് വസാങ്ങുനതമികനസാകപസാലകം  അനുവസാദമമില.   അപതലസാകം

തടയകയസാണണ.  ഇതുളപപ്പെപടയള്ള വസായകളമികനലള്ള റവനന്യൂ റമിക്കവറമി നടപടമികള

പൂരണമസായകം ഒഴമിവസാക്കണകം.  വമിദഖ്യസാഭഖ്യസാസ വസായയപട റവനന്യൂ റമിക്കവറമി നടപടമികളമില്

ജമിലസാ കളക്ടരമസാര ഒപ്പെമിട്ടു നല്കരുപതനണ ഉത്തെരവു നല്കമികയ മതമിയസാകുകയള.  ആ

ഉത്തെരവമിലൂപട  വമിദഖ്യസാഭഖ്യസാസ  വസായയമികനലള്ള  റവനന്യൂ  റമിക്കവറമി  നടപടമികള

പൂരണമസായകം ഒഴമിവസാക്കണപമനണ ഞസാന ആവശഖ്യപപ്പെടുകയസാണണ.  നമ്മുപട വമിദഖ്യസാഭഖ്യസാസ



Uncorrected/Not for publication
50

വസായയമികനലള്ള  റവനന്യൂ  റമിക്കവറമി  നടപടമികളുകം  ജപ്തമി  നടപടമികളുകം  നമിരത്തെല്

പചയസാന ഇഇൗ ഗവണ്പമന്റെണ ഉത്തെരവണ പകസാടുകക്കകണ?  യ.ഡമി.എഫണ. ഗവണ്പമന്റെമിപന്റെ

കസാലത്തെണ ഉത്തെരവണ പകസാടുത്തു.  ആ ഉത്തെരവണ എങ്ങപന പ്രതമിഫലമിച്ചു എനതമികലക്കണ

ഞസാന  കടക്കുനമില.   ഞസാന  കചസാദമിക്കുന്നു,  2012  മസാരച്ചണ  31  വപര  നല്കമിയ

വമിദഖ്യസാഭഖ്യസാസ  വസായകള  എഴുതമിത്തെള്ളമിയസാല്  എനസാണണ  കുഴപ്പെകം?  മലഖ്യയപട  6000

കകസാടമി  രൂപ  എവമിപടകപ്പെസായമി?  ഇഇൗ  ബസാങ്കുകസാര  കചസാദമിക്കുനമിലകലസാ,   പസാവപപ്പെട്ട

കുഞ്ഞുങ്ങള പഠമിച്ചു പസാസസായമി കജസാലമി കമിട്ടസാപത,  ശമളകം കമിട്ടസാപത അവര എങ്ങപന

ഇഇൗ  പണകം  തമിരമിച്ചടയകം?    അതമിപനപ്പെറമി  സകംസസാരമിക്കസാന  ഇവമിപട  ആളമില.

എപനസാരു  മരഖ്യസാദകകടസാണണ  കസാണമിയനതണ.  ജനങ്ങപള  കുത്തെമിപ്പെമിഴമിയകയസാണണ.

അമ്മയപട  പകട്ടുതസാലമി  പറമിക്കുന  ഗുണസാ  സകംഘങ്ങള,   റമിലയനസണ  കമനമി

ഗുണകളുമസായമി  ഇറങ്ങമിയമിരമിക്കുകയസാണണ.  എനമിക്കണ  ഒരു  വമിദഖ്യസാഭഖ്യസാസ  വസായയമമില.

ഇതണ  എപന്റെ  സസനകം  കസാരഖ്യമല.   ഇഇൗ  കകരള  സകംസ്ഥസാനപത്തെ  ബഹുഭൂരമിപക്ഷകം

പസാവപപ്പെട്ട മസാതസാപമിതസാക്കനസാരുപട കവദനമിക്കുന അനുഭവമസാണണ ഞസാന ഈ സഭയമില്

പറയനതണ.   തമമിഴസാടണ  ഗവണ്പമന്റെമിപന്റെ  വമിദഖ്യസാഭഖ്യസാസ  നയകം  മസാതൃകയസാക്കസാന

എന്തുപകസാണണ  ശസ്പീ.  പഎസക്കമിനണ  കഴമിയനമില.   വമിദഖ്യസാഭഖ്യസാസ  വസായപയടുത്തെ

രക്ഷമിതസാക്കളുപട  പക്കല്നമിന്നുകം  ബസാങ്കുകള  സസസ്പീകരമിച്ചമിട്ടുളള  ആധസാരങ്ങള,
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സസരണപ്പെണയ ഉരുപ്പെടമികള,  പചക്കുകള  ഇവ തമിരമിപക നല്കുനതമിനണ  സരക്കസാര

നടപടമി സസസ്പീകരമിക്കണകം.   വമിദഖ്യസാഭഖ്യസാസ വസായപയടുത്തെ രക്ഷമിതസാക്കളക്കണ ലഭമിക്കുന

പപനഷന,  പതസാഴമിലറപ്പെണ  കവതനകം ഇവയമില് നമിന്നുകം ബസാങ്കുകള തുക ഇഇൗടസാക്കുന

നടപടമിയമികലക്കണ  കപസാകുകയസാണണ.  അവസസാനമിപ്പെമികക്കകണ?  ഒനസാകലസാചമികച്ച,

റമിസരവണ  ബസാങ്കുകം,  പസനട്രല്  ഗവണ്പമന്റുകം  നല്കുന  നമിയമങ്ങള  ബസാങ്കുകള

പസാലമിക്കുനമില,  ഇങ്ങപന പസ്പീഡമിപ്പെമിക്കുകയസാണണ.   ഇതണ  സമ്മതമിക്കസാന പറകയമില,

വമിദഖ്യസാഭഖ്യസാസ വസായപയടുത്തെവരുപട പ്രശ്നങ്ങള പരമിഹരമിക്കുനതമിനുകം പരമിഹസാര മസാരഗ്ഗകം

നമിരകദ്ദശമിക്കസാനുകം കരഷക കടസാശസസാസ കമ്മസ്പീഷന മസാതൃകയമില് വമിദഖ്യസാഭഖ്യസാസ വസായസാ

ആശസസാസ കമ്മസ്പീഷന രൂപസ്പീകരമിക്കണകം.  അങ്ങണ  100  കകസാടമി  രൂപ  മസാറമിവച്ചതമില്

നന്ദമിയണണ.   ഇഇൗ  കകരളത്തെമിപല  ജനങ്ങള  അങ്ങപയ  ബഹുമസാനമിക്കുകം.   ആ  100

കകസാടമി  രൂപ  ഉപകയസാഗമിച്ചുപകസാണണ  എഴുതമിത്തെളളസാന  പറനതണ  എഴുതമിതളളണകം.

അതുകപസാപല തപന റവനന്യൂ റമിക്കവറമി നടപടമികള മുഴുവന കസ്റ്റേ പചയസാനുളള ഉത്തെരവണ

ശസ്പീ.  പമിണറസായമി  ഗവണ്പമന്റെണ  പകസാടുക്കണകം.   അങ്ങപന  ഇഇൗ  വമിദഖ്യസാഭഖ്യസാസ

പലസാപണടുത്തെ  പസാവപപ്പെട്ട  വമിദഖ്യസാരതമികകളയകം   അവരുപട  മസാതസാപമിതസാക്കകളയകം

സകംരക്ഷമിക്കസാനുളള  ശക്തമസായ  നടപടമികള  ഇഇൗ  ഗവണ്പമന്റെമിപന്റെ  ഭസാഗത്തുനമിന്നുകം

ഉണസാകണകം എനണ ഞസാന അഭഖ്യരതമിക്കുകയസാണണ.
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വമിദഖ്യസാഭഖ്യസാസ വസായസാ തമിരമിച്ചടവണ

കഡസാ  .    ടമി  .    എകം  .    കതസാമസണ  പഎസകണ :  സര,  കകരളത്തെമിപല

പതമിനസായമിരക്കണക്കമിനണ  കുടുകംബങ്ങപള  അലട്ടുന  വളപര  ഗഇൗരവമുള്ള  പ്രശ്നമസാണണ

ബഹുമസാനപപ്പെട്ട  അകംഗകം  പമി.  സമി.  കജസാരജണ  സഭയമില്  സബ്മമിഷനസായമി

പകസാണ്ടുവനമിട്ടുള്ളതണ.  വമിദഖ്യസാഭഖ്യസാസ വസായപയനണ പറയനതണ ഇകപ്പെസാള കലസാകപമമസാടുകം

അകംഗസ്പീകരമിക്കുന ഒരു രസ്പീതമിയസാണണ.  പകക്ഷ പസാശ്ചസാതഖ്യരസാജഖ്യങ്ങളുകം നമ്മുപട രസാജഖ്യവുകം

തമ്മമിലള്ള വഖ്യതഖ്യസാസകം,  അവമിപട വസായപയടുത്തെണ പഠമിച്ചുകഴമിഞസാല് ഒകനസാ രകണസാ

വരഷത്തെമിനുള്ളമില്  കജസാലമികമിട്ടുകം.  പലകപ്പെസാഴുകം കുട്ടമികള ഗസാഡുകവഷന കഴമിഞസാല്

ഒന്നുരണ്ടു  വരഷകംപകസാണണ  പണമിപയടുത്തെണ  വസായ  തമിരമിച്ചടച്ചമിട്ടസാണണ  കപസാസ്റ്റേണ

ഗസാഡുകവഷനണ കപസാകുനതണ.  പകക്ഷ നമ്മുപട പ്രകതഖ്യകത,  പതമിനഞണ വരഷകം മുമണ

10-ാം  കസാസണ  പസാസസായ  ഒരസാളക്കണ  ഒരു  കജസാലമികമിട്ടണപമങമില്  പതമിനഞണ

വരഷകംവപരയകം പ്രസ്പീഡമിഗമി കഴമിഞ ആളസാപണങമില്   പതമിനസാലണ വരഷവുകം ഡമിഗമി

കഴമിഞ ഒരസാളക്കണ  എകട്ടസാ ഒനപകതസാ വരഷകംവപരയകം  കസാത്തെമിരമിക്കണമസായമിരുന്നു.

പപ്രസാഫഷണല്  കകസാഴണ  പസാസസായവരക്കണ   അനണ  ഒരു  വരഷത്തെമിനുള്ളമില്  കജസാലമി

കമിട്ടുന  സ്ഥമിതമി  വമികശഷമുണസായമിരുന്നു.   ഇനമികപ്പെസാള  ഇഇൗ  പവയമിറമികംഗണ  പസ്പീരസ്പീഡണ

വരദ്ധമിച്ചമിരമിക്കസാനസാണണ  സസാദ്ധഖ്യത.   അതമിനസാല്  വമിദഖ്യസാഭഖ്യസാസകം  കഴമിഞണ  പണകം
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തമിരമിച്ചടയസാനുള്ള  വരുമസാനകം,  വമിദഖ്യസാഭഖ്യസാസത്തെമിലൂപട  കനടമിയ  കജസാലമിയമില്നമിന്നുകം

കമിട്ടുനമിപലനതസാണണ  ഇവമിടപത്തെ  പ്രതമിസന്ധമിയപട  അടമിസ്ഥസാനകം.   നമ്മളമിവമിപട

സസസ്പീകരമിച്ചമിട്ടുള്ള നടപടമികളമില് ഒനണ,  2015-ല്  എസണ.ബമി.ടമി.  പചയതമിപനതമിരസായമി

കകരള നമിയമസഭ ഒരു പ്രകമയകം പസാസസാക്കമി കകന്ദ്ര സരക്കസാരമിനണ  അയച്ചുപകസാടുത്തു.

എനസാല്  ഇതണ  റമിസരവണ  ബസാങമിപന്റെ  അകംഗസ്പീകസാരകത്തെസാപട  നടക്കുന

പരമിപസാടമിയസാപണന്നുകം   ബസാങമിപന്റെ  പപദനകംദമിന  പ്രവരത്തെനത്തെമിപന്റെ

ഭസാഗമസായമിട്ടുള്ളതസാപണന്നുകം  അതമിനസാല്   കകന്ദ്ര  സരക്കസാര  ഇടപപടമിപലന്നുമുള്ള

ഒഇൗപചസാരമികമസായ മറുപടമി കകന്ദ്ര സരക്കസാര കകരള സരക്കസാരമിനണ അയച്ചുതരമികയസാണണ

പചയതണ.    അതമിനണ കശഷകം നമ്മള മുനപപക എടുത്തെണ ഒരു നടപടമി സസസ്പീകരമിച്ചമിരുന്നു.

2004  മുതല്  2009-വപരയള്ള  കസാലഘട്ടത്തെമില്  വമിദഖ്യസാഭഖ്യസാസ  വസായപയടുക്കുകയകം

വമിദഖ്യസാഭഖ്യസാസപത്തെ  തുടരനണ  കജസാലമി  ലഭമിക്കസാത്തെതുമസായ  ബമി.പമി.എല്.

വമിഭസാഗത്തെമില്പപ്പെട്ട  വമിദഖ്യസാരതമികളുപട  വമിദഖ്യസാഭഖ്യസാസ  കസാലപത്തെ  പലമിശബസാധഖ്യത

സകംസ്ഥസാന  സരക്കസാര  ഏപറടുക്കുനതസാപണനണ  2012-2013-പല  ബഡ്ജറണ

പ്രസകംഗത്തെമില്  പ്രഖഖ്യസാപമിക്കുകയണസായമി.   അതമിപന്റെ  അടമിസ്ഥസാനത്തെമില്  വമിവമിധ

സരക്കസാര  ഉത്തെരവുകളമിലസായമി  10.04.2016  വപര  ബമി.പമി.എല്.  വമിഭസാഗത്തെമില്

പപട്ടവരുപട  വമിദഖ്യസാഭഖ്യസാസ  വസായകളമികനലള്ള  റവനന്യൂ  റമിക്കവറമി  നടപടമികള
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മരവമിപ്പെമിക്കുനതമിനുള്ള കമസാറകട്ടസാറമിയകം സരക്കസാര നടപ്പെസാക്കുകയണസായമി.  ഇതമിനസായമി

വമിവമിധ  ജമിലസാ  കളക്ടരമസാരമില്നമിന്നുകം  ലഭഖ്യമസായ  പപ്രകപ്പെസാസലകളക്കണ  ഫണണ

അനുവദമിച്ചണ സരക്കസാര ഉത്തെരവസായമിട്ടുണണ.  ഇതുകൂടസാപത കകന്ദ്ര സരക്കസാര നടപടമിയകം

സസസ്പീകരമിക്കുകയണസായമി.   2014-2015-പല  കകന്ദ്ര  ഗവണ്പമന്റെമിപന്റെ  ബഡ്ജറണ

പ്രസകംഗത്തെമിപല പ്രഖഖ്യസാപനപ്രകസാരകം  01.04.2009  വപര വമിദഖ്യസാഭഖ്യസാസ വസായപയടുത്തെ

നസാലരലക്ഷകം  രൂപ  വപര  വസാരഷമിക  കുടുകംബവരുമസാനമുള്ളവരുപട  31.12.2013

വപരയള്ള വസായസാകുടമിശമികയപട  പലമിശ ഏപറടുക്കുനതമിനുള്ള ഒരു പുതമിയ പദ്ധതമി

ആവമിഷ്കരമിച്ചു.   ഇപ്രകസാരകം  കകന്ദ്രസരക്കസാരമിപന്റെ  പലമിശ  സബ്സമിഡമിക്കണ

അകപക്ഷമിച്ചവരുപട  വമിദഖ്യസാഭഖ്യസാസ  വസായകളമികനലള്ള  റവനന്യൂ  റമിക്കവറമി  നടപടമികള

മരവമിപ്പെമിക്കുനതമിനുള്ള  കമസാറകട്ടസാറമിയകം  ഏറവുപമസാടുവമില്  08.12.2015  മുതല്

31.05.2016-വപര  ദസ്പീരഘമിപ്പെമിച്ചണ  നല്കമിയമിരുന്നു.  ഇതസാണണ  ഇകപ്പെസാള  ഗവണ്പമന്റെണ

സസസ്പീകരമിച്ചമിട്ടുള്ള രണണ  പ്രധസാനപപ്പെട്ട  നടപടമികള.   ഇകപ്പെസാഴപത്തെ സ്ഥമിതമിവമികശഷകം

സരക്കസാരമിപന്റെ  പപകയമികലസാ  പപസാതു  മണ്ഡലത്തെമികലസാ  ആരപക്കസാപക്കയസാണണ  വസായ,

എത്ര  രൂപ  പമസാത്തെകം  വസായസാതുകയണണ,  ഏപതസാപക്ക  ബസാങ്കുകളമിലസാണണ

എനതമിപനക്കുറമിച്ചണ  ഒരു  ധസാരണയമമില.  അതുപകസാണണ  അടമിയനരമസായമി  ബകങഴണ

പലവല്  കമ്മമിറമിയപട   കയസാഗകം  വമിളമിക്കുകയകം  ആ  കയസാഗത്തെമില്   ഇതമിപന്റെ
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വലമിപ്പെപമത്രയസാപണനണ   പരമികശസാധമിക്കുകയകം  പചയ്യുകം.    കസ്റ്റേറണ  ബസാങണ  ഓഫണ

ട്രസാവനകൂറമിപന്റെ മസാകനജരുമസായമി  സകംസസാരമിച്ചകപ്പെസാള ഏതസാണണ പതമിനസായമിരകം  കകസാടമി

രൂപ  കകരളത്തെമില്  ഒഇൗട്ടണ  സ്റ്റേസാന്റെമികംഗസായമിട്ടുപണനസാണണ  അറമിയവസാന  കഴമിഞതണ.

അതുപകസാണണ നമിജസ്ഥമിതമി കൃതഖ്യമസായമി പരമികശസാധമിക്കസാകം.  അതമിനുകശഷകം അവരുപട

മുനമില്  വയസാനകപസാകുന  നമിരകദ്ദശമമിതസാണണ.  ഒനണ,  കജസാലമി  കമിട്ടുനതുവപര

വസായസാതമിരമിച്ചടവമിനണ  നമിരബന്ധമിക്കുകകയസാ  അതമിപന്റെ  കമല്നടപടമിപയസാന്നുകം

ഉണസാകുവസാകനസാ  പസാടമില.   പലകപ്പെസാഴുകം  അവരക്കണ  കമിട്ടുന  കജസാലമി  കഗ

കജസാലമികളസായമിരമിക്കുകം   ഇകപ്പെസാള  കനഴമികംഗണ  പസാസസായ  ഒരസാളക്കണ   വമികദശകത്തെസാ

സരക്കസാര  കജസാലമികയസാ  കമിട്ടുന്നുപവങമില്  അയസാളക്കണ  വസായ  തമിരമിച്ചടയസാന  കഴമിയകം.

പകക്ഷ  ഇവമിടപത്തെ  ഒരു  സസകസാരഖ്യ  ആശുപത്രമിയമില്  കജസാലമി  ലഭമിക്കുന  ഒരു

ഉകദഖ്യസാഗസാരതമിക്കണ  കമിട്ടുന  ശമളകംവച്ചണ  എങ്ങപന  അവരക്കണ  വസായ  തമിരമിച്ചടയസാന

കഴമിയകം? അങ്ങപന കമിട്ടുന ശമളത്തെമിപന്റെ ഒരു പകത്തെസാ ഇരുപകത്തെസാ ശതമസാനത്തെമിനണ

അപ്പുറകത്തെയണ തമിരമിച്ചടവമിനണ നമിരബന്ധമിക്കസാന പസാടമില. അതമിനണ സനദ്ധമസാപണങമില്

ഇഇൗ  കസാലയളവമില്  അവരുപട  പലമിശയപട  ബസാധഖ്യതയണ  സരക്കസാരമില്നമിന്നുകം

ധനസഹസായകം  നല്കുനതമിനസായമി  100  കകസാടമി  രൂപ  മസാറമിവച്ചമിരമിക്കുന്നു.   അതണ

സകംബന്ധമിച്ചണ  ഒരു  സസ്പീമുണസാക്കണപമന  കസാരഖ്യകം  ബസാങ്കുകകളസാടണ
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സകംസസാരമിക്കസാനമിരമിക്കുകയസാണണ.   അതമിപന്റെ  അടമിസ്ഥസാനത്തെമില്  പമസാറകട്ടസാറമിയകം

ദസ്പീരഘമിപ്പെമിക്കുനതടക്കമുള്ള നടപടമികള നമുക്കണ  സസസ്പീകരമിക്കസാന കഴമിയകം.    നമുക്കണ

ബസാങണ  വസായകള എഴുതമിത്തെള്ളസാന കഴമിയമില.   നമുക്കണ  ഇങ്ങപനയള്ള നടപടമികകള

സസസ്പീകരമിക്കസാന കഴമിയ.  ശസ്പീ.  പമി.  സമി.  കജസാരജണ ഇവമിപട അവതരമിപ്പെമിച്ച സബ്മമിഷന

വളപര ഗഇൗരവകത്തെസാപടയസാണണ സരക്കസാര കസാണുനതണ.  ഏറവുകം മുനമിയ പരമിഗണന

നല്കമി അടുത്തെമസാസകം തപന ഇതമിപന്റെ കമല്നടപടമികള സസസ്പീകരമിക്കുകം.  

ജസാതമി സരട്ടമിഫമിക്കറണ

ശസ്പീ  .   സമി  .   പക  .   ശശസ്പീന്ദ്രന :  സര, പട്ടമികജസാതമി/പട്ടമിവരഗ്ഗ ജന വമിഭസാഗങ്ങളക്കണ

ജസാതമി  സരട്ടമിഫമിക്കറണ  കമിട്ടുനതമിനുള്ള  തടസങ്ങള  ലഘൂകരമിക്കുനതമിനുകം

സരട്ടമിഫമിക്കറണ  ലഭമിച്ചവരക്കുകപസാലകം  വമിദഖ്യസാഭഖ്യസാസ  ആനുകൂലഖ്യങ്ങള  ഉളപപ്പെപട

നമികഷധമിക്കുനതുമസായമി  ബന്ധപപ്പെട്ട  കസാരഖ്യങ്ങളസാണണ  സഭയപട  ശദ്ധയമില്

പകസാണ്ടുവരുനതണ.    കകരളത്തെമിപല  എലസാ  ജമിലകളമില്നമിന്നുകം  ആനസാപ്രകദശണ,

തമമിഴസാടണ,  കരണസാടക  തുടങ്ങമിയ  സകംസ്ഥസാനങ്ങളമില്നമിന്നുകം  തസാമസമിക്കുനവരസാണണ

വയനസാട്ടമില്  പട്ടമികജസാതമി  ജനവമിഭസാഗങ്ങളമിപല  മഹസാ  ഭൂരമിപക്ഷവുകം.  ഇവരക്കണ

സരട്ടമിഫമിക്കറണ  കമിട്ടസാന ജനമസ്ഥലത്തുനമിന്നുകം കരഖകള ഹസാജരസാകക്കണതസായമിട്ടുണണ.

കുടമികയറമിയ കസാലഘട്ടത്തെമിലണസായമിരുന തലമുറകപളലസാകം മരമിച്ചുകപസായമി.   ഇകപ്പെസാള
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ജസ്പീവമിച്ചമിരമിക്കുനവരക്കണ  മസാതസാപമിതസാക്കളുപട  ജനമസ്ഥലവുമസായമി  യസാപതസാരു

ബന്ധവുമമില,  കരഖകള കമിട്ടസാന പ്രയസാസകരവുമസാണണ.   അതമിനസാല് ഇഇൗ പ്രശ്നങ്ങള

പരമിഹരമിക്കസാന കഴമിയണകം.  1950 -ല് ആണണ ഒരു പ്രസമിഡനഷഖ്യല് ഓരഡര ഇതു

സകംബന്ധമിച്ചണ  പുറത്തെമിറക്കമിയതണ.   1950-നുകശഷകം  കുടമികയറമിപ്പെസാരത്തെവരക്കണ

സരട്ടമിഫമിക്കറണ  ലഭമിക്കുപമങമില്കപസാലകം  യസാപതസാരുവമിധ  ആനുകൂലഖ്യങ്ങളുകം

ലഭമിക്കുനമില.  കല്പ്പെറ നമികയസാജകമണ്ഡലത്തെമില് 256 ആദമികരണസാടക കുടുകംബങ്ങളുകം

354  ബസാക്കമിട   കുടുകംബങ്ങളുകം  കതസാട്ടകം  കമഖലയമില്  കജസാലമി   പചയ്യുന്നുണണ.

ആദമികരണസാടക കരണസാടകത്തെമില് നമിനണ കുടമികയറമിപ്പെസാരത്തെവരുകം ബസാക്കമിട വമിഭസാഗകം

കസാസരകഗസാഡണ  നമിന്നുകം  മകംഗലസാപുരത്തുനമിന്നുകം  വനവരുമസാണണ.   ഇവരപക്കസാന്നുകം

കരഖകള  ഹസാജരസാക്കസാന  കഴമിയനമില.   ജസാതമി  സരട്ടമിഫമിക്കറണ   ലഭമിക്കസാത്തെതമിപന്റെ

ഫലമസായമി  ഉനത  വമിദഖ്യസാഭഖ്യസാസത്തെമിനണ  സസ്പീറണ  കമിട്ടുനമിപലനതുളപപ്പെപട  നമിരവധമി

പരസാതമികള  അവമിടപത്തെ  എകം.എല്.എ.  എന  നമിലയണ  എനമിക്കണ  ലഭമിക്കുന്നുണണ.

അതമില്  ഒരു  പരസാതമി   സബ്മമിഷനമിലൂപട  ശദ്ധയമില്പപ്പെടുത്തെമിയമിട്ടുണണ.  1979-ലകം

1986-ലകം  കകരള ഗവണ്പമന്റെണ രണണ ഉത്തെരവുകള ഇതുസകംബന്ധമിച്ചണ ഇറക്കമിയമിട്ടുണണ.

അതമിപലലസാകം  അവഖ്യക്തത  തുടരുകയസാണണ.   അതുപകസാണണ  കമിരത്തെസാഡ്സമിപന

ഉപകയസാഗമിച്ചണ  പഠനകം  നടത്തെമി  കുടമികയറക്കസാലകം  പരമിഗണമിക്കസാപത  ആനുകൂലഖ്യങ്ങള
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ലഭഖ്യമസാക്കണപമന്നുകം  ജസാതമി  സരട്ടമിഫമിക്കറണ  ലഭമിക്കുനതമിനുള്ള  തടസങ്ങള

ഒഴമിവസാക്കണപമന്നുകം  ഉനത  വമിദഖ്യസാഭഖ്യസാസത്തെമിനണ  ഇകപ്പെസാള  നമിരവധമി  പട്ടമികജസാതമി

വമിദഖ്യസാരതമികള  പ്രയസാസപപ്പെടുനതമിനസാല്   അടമിയനരപ്രസാധസാനഖ്യകത്തെസാപട  അതണ

ലഭഖ്യമസാക്കസാന ഇടപപടണപമന്നുമസാണണ ഇഇൗ സബ്മമിഷനമിലൂപട ഉനയമിക്കുനതണ.  

ജസാതമി സരട്ടമിഫമിക്കറണ

പട്ടമികജസാതമി  പട്ടമികവരഗ്ഗ  പമികനസാക്കസമുദസായകക്ഷമവുകം  നമിയമവുകം

സസാകംസസാരമികവുകം പസാരലപമന്റെറമികസാരഖ്യവുകം വകുപ്പുമനമി (ശസ്പീ  .   എ  .   പക  .   ബസാലന) : സര,

ശസ്പീ.  സമി.  പക.  ശശസ്പീന്ദ്രന  ഉനയമിച്ച  പ്രശ്നകം   വളപര  പ്രധസാനപപ്പെട്ടതുകം  വളപര

സങസ്പീരണവുമസായ കസാരഖ്യമസാണണ.  ഇതുവപര പരമിഹരമിക്കസാന കഴമിയസാത്തെ കുപറ പ്രശ്നങ്ങള

ഇതമിപന്റെ  ഭസാഗമസായമിട്ടുണണ.   സകംസ്ഥസാനത്തെണ  കുടമികയറമി  തസാമസമിക്കുന  പട്ടമികജസാതമി/

പട്ടമികവരഗ്ഗ  വമിഭസാഗക്കസാരക്കണ  സമുദസായ  സസാക്ഷഖ്യപത്രകം  നല്കുനതണ  സകംബന്ധമിച്ചണ

12.02.1986-പല  സരക്കസാര  ഉത്തെരവണ  പ്രകസാരകം  മസാരഗ്ഗനമിരകദ്ദശങ്ങള

പുറപപ്പെടുവമിച്ചമിട്ടുണണ.  വമിവമിധ  സകംസ്ഥസാനങ്ങളമില്  കുടമികയറമി  തസാമസമിക്കുനവരക്കണ

സമുദസായ  സസാക്ഷഖ്യപത്രകം  നല്കുന  കസാരഖ്യത്തെമില്  കകന്ദ്രസരക്കസാര  നല്കമിയമിട്ടുള്ള

നമിരകദ്ദശങ്ങളുപട  അടമിസ്ഥസാനത്തെമിലസാണണ  സകംസ്ഥസാന  സരക്കസാര  12.02.1986-പല

ഉത്തെരവണ പുറപപ്പെടുവമിച്ചമിട്ടുള്ളതണ.  ഇഇൗ ഉത്തെരവമിപല വഖ്യവസ്ഥകള പ്രകസാരകം 1950-പല
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പ്രസമിഡനഷഖ്യല് ഉത്തെരവണ നമിലവമില് വരുനതമിനണ മുമണ ഇഇൗ സകംസ്ഥസാനത്തെണ സ്ഥമിര

തസാമസമസാക്കുകയകം  അവര  മുമണ  തസാമസമിച്ചമിരുന  സകംസ്ഥസാനത്തെമിപല

പട്ടമികജസാതമി/പട്ടമികവരഗ്ഗ ലമിസ്റ്റേമില് അവരുപട ജസാതമി/സമുദസായകം ഉളപപ്പെടുകയകം അകത

ജസാതമി/സമുദസായകം  കകരള  സകംസ്ഥസാനപത്തെ  പട്ടമികജസാതമി/  പട്ടമികവരഗ്ഗ  ലമിസ്റ്റേമിലകം

ഉളപപ്പെട്ടസാല്  മസാത്രകമ  അവരക്കണ  പട്ടമികജസാതമി/പട്ടമികവരഗ്ഗ  സമുദസായ  സരട്ടമിഫമിക്കറണ

ലഭമിക്കുകയള.  മറണ സകംസ്ഥസാനങ്ങളമില്നമിന്നുകം പലവമിധ കജസാലമികളക്കസായമി 1950-നണ

മുമ്പുതപന  കുടമികയറമിപ്പെസാരത്തെവരക്കണ  1950-നണ  മുമണ  അവര  ഇവമിപട

സ്ഥമിരതസാമസമസാക്കമിയതമിപന്റെ  കരഖകളുകം  സസനകം  സകംസ്ഥസാനത്തെണ  തസാമസമിച്ചതമിപന്റെ

കരഖകളുകം  ഇലസാപത  വനതുപകസാണണ  ഇവമിപട  ജസാതമി  സരട്ടമിഫമിറണ  ലഭമിക്കുനതമില്

പതളമിവുകള  നല്കുനതമിപല  ബുദ്ധമിമുട്ടണ  കനരമിടുന  കസാരഖ്യകം  വകുപ്പെമിപന്റെ

ശദ്ധയമില്പപ്പെട്ടമിട്ടുണണ.   അത്തെരകം  വമിഭസാഗങ്ങളുപട  പരസാതമി  വരുന  സമയങ്ങളമില്

കമിരത്തെസാഡ്സണ  മുകഖന  നരവകംശശസാസപരമസായ  പതളമിവുകള  കശഖരമിച്ചണ

പരമിഹരമിക്കുനതമിനുള്ള  നടപടമികളസാണണ  ഇകപ്പെസാള  സസസ്പീകരമിച്ചുവരുനതണ.   എനസാല്

1950-നണ  മുമണ  സകംസ്ഥസാനകത്തെയണ  കുടമികയറമിപ്പെസാരത്തെതമിനണ  പതളമിവുകള

നല്കുനവരുപട കസാരഖ്യത്തെമില് നമിലവമില് സരട്ടമിഫമിക്കറകള നല്കുനതമിനണ യസാപതസാരു

തടസവുമമില.   ഇതസാണണ  ഇഇൗ  സബ്മമിഷപന്റെ  മറുപടമിയസായമി  സൂചമിപ്പെമിക്കസാനുള്ളതണ.
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എനസാല്  ഇതമിപന്റെ  ഭസാഗമസായമി  വഖ്യക്തമിപരമസായമി  ചമിലര  ബഹുമസാനപപ്പെട്ട

പപഹകക്കസാടതമിയമില് കപസായമി സരട്ടമിഫമിക്കറണ നല്കുനതമിനണ അനുമതമി വസാങ്ങുന്നുണണ.

അതമിനണ അനുകൂലമസായ നമിലപസാടസാണണ സരക്കസാര പലകപ്പെസാഴുകം സസസ്പീകരമിക്കസാറുമുള്ളതണ.  

 അഭമിഭസാഷക കക്ഷമനമിധമി

ശസ്പീമതമി  പമി  .    അയമിഷസാ  കപസാറമി :  സര,   അഭമിഭസാഷക  കക്ഷമനമിധമിയമില്

അകംഗങ്ങളസായമിട്ടുളള കകരളത്തെമിപല  അഭമിഭസാഷകരക്കണ ഇകപ്പെസാള  5 ലക്ഷകം രൂപയസാണണ

പരമസാവധമി   തുകയസായമി  അവരുപട  പ്രസാക്ടസ്പീസണ  നമിരത്തുകമസാള  കമിട്ടുനതണ.  ഇതണ

യഥസാരതത്തെമില് തസ്പീപര അപരഖ്യസാപ്തമസായമിട്ടുളള  തുകയസാണണ. അതണ ചുരുങ്ങമിയതണ പത്തെണ

ലക്ഷകം രൂപയസാപയങമിലകം ഉയരത്തെണപമനസാണണ എനമിക്കണ പറയവസാനുളളതണ.  ഇകപ്പെസാള

വസാകലസഷനുളള കകസുകളമില് ലസ്പീഗല്   പബനമിഫമിറണ ഫണമികലക്കണ ഒരു ശതമസാനകം തുക

അടയണകം.  ഇതണ നപലസാരു തുക വരുകം.  ഇഇൗ തുകയമില്  30  ശതമസാനകം  4800-ഓളകം

മസാത്രകം അകംഗങ്ങളുളള അഡസകക്കറണ  കസാരക്കുമസാരുപട കക്ഷമനമിധമിയമികലയകം ബസാക്കമി 70

ശതമസാനത്തെമിപന്റെ  പകുതമി  മസാത്രകം   ഇരുപത്തെമിരണസായമിരത്തെമിലധമികകം  അകംഗങ്ങളുളള

അഭമിഭസാഷക  കക്ഷമനമിധമിയമികലയകം  പകസാടുക്കുന്നു.    ഇഇൗ  അനുപസാതത്തെമിപല

പപസാരുത്തെകക്കടണ  തസ്പീരച്ചയസായകം  പരമിഹരമിക്കണകം.  അഭമിഭസാഷക  കക്ഷമനമിധമിയമികലയണ

കനരപത്തെ 50 ശതമസാനപമനസാണണ പപ്രസാകപ്പെസാസല് പകസാടുത്തെമിരുനതണ. അതണ വനമിട്ടമില.
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അകപ്പെസാള  അരഹമസായമിട്ടുളള  വമിഹമിതകം,  അഭമിഭസാഷക  കക്ഷമനമിധമിയമികലയണ  50

ശതമസാനപമങമിലകം  ലസ്പീഗല്  പബനമിഫമിറണ  ഫണമില്നമിന്നുകം  നല്കസാനുളള

തസ്പീരുമസാനമുണസാകണകം. കൂടസാപത എനകറസാള പചയണ  പ്രസാക്ടസ്പീസണ ആരകംഭമിക്കുന ജൂനമിയര

അഭമിഭസാഷകരുപട  സ്ഥമിതമി  വളപര  കഷമസാണണ.  അവര  ഒന്നു  പമിടമിച്ചുകയറുനതുവപര

ചുരുങ്ങമിയതണ ഒരു രണണ വരഷകത്തെയ്പക്കങമിലകം പ്രതമിമസാസകം  3000  രൂപവപച്ചങമിലകം

പപസ്റ്റേപന്റെണ  നല്കുനതമിനുളള  നടപടമിയകം  സസസ്പീകരമിക്കണപമന്നുളളതസാണണ  ഇഇൗ

സബ്മമിഷനമിലൂപട എനമിക്കണ  ഉനയമിക്കുവസാനുളളതണ. 

 അഭമിഭസാഷക കക്ഷമനമിധമി

പട്ടമികജസാതമി  പട്ടമികവരഗ്ഗ  പമികനസാക്കസമുദസായകക്ഷമവുകം  നമിയമവുകം

സസാകംസസാരമികവുകം പസാരലപമന്റെറമികസാരഖ്യവുകം വകുപ്പുമനമി (ശസ്പീ  .    എ  .    പക  .    ബസാലന  ):  സര,

ഗവണ്പമന്റെമിപന്റെ പരമിഗണനയമിലളള ഒരു വമിഷയമസാണണ  അഡസകക്കറണ  ശസ്പീമതമി  പമി.

അയമിഷസാ  കപസാറമി  ഇവമിപട  ഉനയമിച്ചതണ.   ഞസാന  പ്രസാക്ടസ്പീസണ  പചയ്യുന സമയത്തെണ  5

ലക്ഷകം  രൂപയസാണണ   കക്ഷമപദ്ധതമിയമില്നമിനണ  പകസാടുത്തെതണ.   അഭമിഭസാഷകരുപട

കക്ഷമനമിധമി  നമിലവമില്   5  ലക്ഷകം  രൂപയസാണണ.  ഇതണ  പത്തെണ  ലക്ഷകം  രൂപയസായമി

വരദ്ധമിപ്പെമിക്കുന കസാരഖ്യകം ഗവണ്പമന്റെമിപന്റെ സജസ്പീവ പരമിഗണനയമിലണണ. തുക 5 ലക്ഷകം

രൂപയമില്നമിനണ  10  ലക്ഷകം രൂപയസായമി   വരദ്ധമിപ്പെമിക്കുനതമിനണ  കകരള  അഡസകക്കറണ
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പവല്പഫയര ഫണണ ആക്ടണ 1950 കഭദഗതമി പചകയണതസായണണ.  അതമിനസായളള ഒരു

കരടണ  കഭദഗതമി  ബമില്  ഇതമികനസാടകകം  തയസാറസാക്കമിയമിട്ടുണണ.  നടപടമിക്രമങ്ങള

പൂരത്തെസ്പീകരമിക്കുന മുറയണ  ബമില് അവതരമിപ്പെമിച്ചണ  പസാസസാക്കസാന  സസാധമിക്കുപമനസാണണ

വമിശസസമിക്കുനതണ. നമിലവമില് ലസ്പീഗല് പബനമിഫമിറണ ഫണമില് നമിനണ ആനുപസാതമികമസായ

തുക  അഭമിഭസാഷക കക്ഷമനമിധമിയമികലയണ ലഭമിക്കുനമില എനതസാണണ  സബ്മമിഷനമില്

ഉനയമിച്ച രണസാമപത്തെ കസാരഖ്യകം.  കകരള കകസാരട്ടണ ഫസ്പീസുകം വഖ്യവഹസാര സലയകം ആക്ടമിപന്റെ

76-ാം  വകുപ്പെണ  പ്രകസാരകം  ഇഇൗടസാക്കുന  കകസാരട്ടണ  ഫസ്പീയപട  കപസായമിന്റെണ  അഞണ  (0.5)

ശതമസാനകം  തുക  ലസ്പീഗല്  പബനമിഫമിറണ  ഫണമികലയണ  മസാകറണതസാണണ.  അതമിപന്റെ  50

ശതമസാനകം  അഭമിഭസാഷക  കക്ഷമനമിധമിയമികലയകം  30  ശതമസാനകം  അഡസകക്കറണ  കസാരക്കണ

കക്ഷമനമിധമിയമികലയകം  20  ശതമസാനകം  കകസാടതമികളുമസായമി   ബന്ധപപ്പെട്ട  മറണ

ആവശഖ്യങ്ങളക്കുകം  വമിനമികയസാഗമികക്കണതസാണണ.  എനസാല്   അഡസകക്കറണ  കസാരക്കണ

കക്ഷമനമിധമിയമികലയണ  30  ശതമസാനകം  തുക ആദഖ്യകം  നസ്പീക്കമിവച്ചകശഷകം   ബസാക്കമിയളള

തുകയപട  50  ശതമസാനകം  മസാത്രകമ  അഭമിഭസാഷക  കക്ഷമനമിധമിയമികലയണ  വരുന്നുളള.

50:30:20  എന  രസ്പീതമിയമില്  വസ്പീതമികക്കണതമിനണ  പകരകം  30 ശതമസാനകം  നസ്പീക്കമി

വച്ചതമിനുകശഷകം  ബസാക്കമിയളള  തുകയപട  50  ശതമസാനകം  വസ്പീതമിക്കുകമസാള

യഥസാരതത്തെമില്  50:30:20  എന കതസാതമികനക്കസാള കുറവസായമിരമിക്കുകം അഭമിഭസാഷക
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സമമിതമിയമികലയണ സകംഖഖ്യ വരുനതണ എന കസാരഖ്യവുകം ശദ്ധയമില്പപ്പെട്ടമിട്ടുണണ.  ഇക്കസാരഖ്യകം

നമിയമവകുപ്പെണ   പരമികശസാധമിച്ചുപകസാണമിരമിക്കുകയസാണണ.   എനകറസാള  പചയതുമുതല്

രണ്ടുവരഷക്കസാലകം   യഥസാരത  പ്രസാക്ടസ്പീസണ  പചയ്യുന  ചമില   വമിഭസാഗങ്ങളമില്പപ്പെട്ട

ജൂനമിയര അഭമിഭസാഷകരക്കണ നമിലവമില് വസാരഷമിക പപസ്റ്റേപന്റെണ നല്കുനതമിനുളള ചമില

പദ്ധതമികള നമിലവമിലണണ.   പട്ടമികജസാതമി  പട്ടമികവരഗ്ഗ വമിഭസാഗങ്ങളക്കുകം പമികനസാക്ക

വമിഭസാഗങ്ങളക്കുകം ഇതമിപന്റെ  ഗുണകം കമിട്ടുന്നുണണ.  എനസാല് മുകനസാക്കസമുദസായത്തെമിപല

പസാവപപ്പെട്ടവരക്കുകൂടമി ഇതണ  ലഭഖ്യമസാകകണതസാണണ.  ഇഇൗ പദ്ധതമികള സകംകയസാജമിപ്പെമിച്ചണ

എലസാ വമിഭസാഗത്തെമിലകംപപട്ട ജൂനമിയര അഭമിഭസാഷകരക്കണ പപസ്റ്റേപന്റെണ നല്കുനതമിനുളള

ഒരു പദ്ധതമി നടപ്പെമിലസാക്കുനതമിപനപ്പെറമി സരക്കസാര  പരമികശസാധമിക്കുകയസാണണ.  ഞസാന

ബഹുമസാനപപ്പെട്ട ധനകസാരഖ്യവകുപ്പുമനമിയമസായമി   ബഡ്ജറമിനണ  മുമ്പുതപന  ഇക്കസാരഖ്യകം

സകംസസാരമിച്ചതസാണണ.  പപക്ഷ  അതമിപന്റെ  ഭസാഗമസാക്കസാന  കഴമിഞമില.  എനസായസാലകം

കപസാസമിറസ്പീവസായമിട്ടുളള  സമസ്പീപനമസായമിരമിക്കുകം  അകദ്ദഹത്തെമിപന്റെ   ഭസാഗത്തുനമിന്നുകം

ഉണസാകുനപതനണ  വമിശസസമിക്കുന്നു.  ഇതണ  ഗവണ്പമന്റെമിപന്റെ  സജസ്പീവ

പരമിഗണനയമിലണണ. 

 കുഴമിമണ സമി.എച്ചണ.സമി.-യമിപല അടമിസ്ഥസാന സഇൗകരഖ്യങ്ങള 

ശസ്പീ  .   പമി  .   പക  .   ബഷസ്പീര: സര, എപന്റെ മണ്ഡലത്തെമിപല കുഴമിമണ പഞസായത്തെമിപല
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പമി.എച്ചണ.സമി.-പയ  26-02-2016-പല  ഉത്തെരവുപ്രകസാരകം  സമി.എച്ചണ.സമി.-യസായമി

ഉയരത്തെമിയമിരുന്നു.  അവമിടപത്തെ  അടമിസ്ഥസാന  സഇൗകരഖ്യങ്ങളക്കണ  വളപരയധമികകം

കപസാരസായ്മകളുപണങമിലകം  എകം.എല്.എ.-യപട  ആസ്തമിവമികസന  ഫണമില്നമിന്നുകം

അടമിസ്ഥസാന  സഇൗകരഖ്യങ്ങളക്കണ  ആവശഖ്യമസായ  ഫണണ  ലഭഖ്യമസാക്കമിയമിട്ടുണണ.

അടമിയനരമസായമി  രണണ  കഡസാക്ടരമസാരുപട  തസ്തമിക  സൃഷമിക്കുനതമിനണ  ആവശഖ്യമസായ

നടപടമികള  സസസ്പീകരമിക്കണപമനസാണണ  ബഹുമസാനപപ്പെട്ട  മനമികയസാടണ  എനമിക്കണ

അഭഖ്യരതമിക്കുവസാനുളളതണ.  സരക്കസാരമിപന്റെ  സസാമത്തെമികസ്ഥമിതമി  വളപര

കമസാശമസാപണനറമിയസാകം.  എങമിലകം  രണണ  കഡസാക്ടരമസാരുപട  തസ്തമിക

സൃഷമിക്കണപമനസാണണ എനമിക്കണ ഇഇൗ സബ്മമിഷനമിലൂപട ആവശഖ്യപപ്പെടസാനുളളതണ. 

 കുഴമിമണ സമി.എച്ചണ.സമി.-യമിപല അടമിസ്ഥസാന സഇൗകരഖ്യങ്ങള 

ആകരസാഗഖ്യവുകം  സസാമൂഹഖ്യനസ്പീതമിയകം  വകുപ്പുമനമി  (ശസ്പീമതമി  പക  .    പക  .    പപശലജ

ടസ്പീച്ചര): സര,  26-02 -2016-പല  ഉത്തെരവുപ്രകസാരകം മലപ്പുറകം ജമിലയമിപല അരസ്പീകക്കസാടണ

കബസാക്കണ  പഞസായത്തെമിപല  കുഴമിമണ ഗസാമപഞസായത്തെമില് സ്ഥമിതമിപചയ്യുന കുഴമിമണ

പമി.എച്ചണ.സമി.-പയ   സമി.എച്ചണ.സമി. -യസായമി  പദവമി  ഉയരത്തെമിയമിട്ടുണണ.   ഇഇൗ

ആകരസാഗഖ്യകകന്ദ്രത്തെമിനണ  ഒകരക്കര  സ്ഥലവുകം  നമിലവമില്  രണണ  പകട്ടമിടങ്ങളുകം

കസസാരകട്ടഴ്സുകളുപമസാപക്കയണണ.  അരസ്പീകക്കസാടണ  കബസാക്കണ  പഞസായത്തെമില്  പുതമിയതസായമി
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പദവമി  ഉയരത്തെമിയ   കുഴമിമണ  സമി.എച്ചണ.സമി.-പയ  കൂടസാപത   ഒസാമസാനൂര,  എടവണ

എനസ്പീ  സമി.എച്ചണ.സമി.-കളുകം   പദവമി  ഉയരത്തെമിയ   ഉരങ്ങസാട്ടമിരമി സമി.എച്ചണ.സമി.-യകം

നമിലവമിലണണ.  കുഴമിമണ സമി.എച്ചണ.സമി.-യമില്നമിനണ ഒസാമസാനൂര സമി.എച്ചണ.സമി.-യമികലയണ

8  കമി.മസ്പീ.  ദൂരമുണണ.  ഉരങ്ങസാട്ടമിരമി  -  എടവണ  എനസ്പീ സമി.എച്ചണ.സമി. -കളമികലയണ  25

കമികലസാമസ്പീറകറസാളകം  ദൂരവുമുണണ.  കുഴമിമണ സമി.എച്ചണ.സമി.-യമില്നമിന്നുകം  ഏകകദശകം  10

കമികലസാമസ്പീറകറസാളകം ദൂരത്തെസായമി അരസ്പീകക്കസാടണ തസാലൂക്കസാശുപത്രമിയകം പ്രവരത്തെമിക്കുന്നുണണ.

ഒരു കബസാക്കണ  പഞസായത്തെമിപല  ഒരു ആശുപത്രമിയമില് പസഷഖ്യസാലമിറമി ആരകംഭമിക്കുക

എന രസ്പീതമിയമില് ഒരു സമി.എച്ചണ.സമി. ഉണസാകുക എന ധസാരണ പ്രകസാരമസാണണ തസാലൂക്കണ

ആശുപത്രമിയസായമി  ഉയരത്തെമിയമിട്ടുളളതണ.   എനസാല്   പദവമി  ഉയരത്തെമിയ  പല

സസാമൂഹഖ്യസാകരസാഗഖ്യകകന്ദ്രങ്ങളമിലകം   സമി.എച്ചണ.സമി-കളമില്  പ്രകതഖ്യകമിച്ചണ  സമി.എച്ചണ.സമി.

പസാകറണ്  അനുസരമിച്ചുളള  തസ്തമികകള  സൃഷമിക്കുകകയസാ  പലയമിടത്തുകം  അടമിസ്ഥസാന

സഇൗകരഖ്യങ്ങപളസാരുക്കുകകയസാ  പചയമിരുനമില.  ഇകപ്പെസാള  ഗവണ്പമന്റെമിപന്റെ

നയമനുസരമിച്ചണ   ആവശഖ്യമസായ  തസ്തമികകള  സൃഷമിക്കസാനുളള   നടപടമികള

സസസ്പീകരമിക്കുന്നുണണ.   ഇവമിപട  ഭഇൗതമിക  സഇൗകരഖ്യങ്ങള  ഏപറക്കുപറയണണ,  തസ്തമിക

സൃഷമിക്കസാന ഉറപ്പെസായകം  ഘട്ടകംഘട്ടമസായമി  നടപടമി സസസ്പീകരമിച്ചുവരമികയസാണണ. 

 പനടുകങ്ങസാലകം  തസാലൂക്കസാശുപത്രമി 
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ശസ്പീ  .    ജമി  .    എസണ  .    ജയലസാല് :  സര,   ചസാത്തെന്നൂര  മണ്ഡലത്തെമില്  പരവൂര

മുനമിസമിപ്പെസാലമിറമിയമിലളള പനടുകങ്ങസാലകം തസാലൂക്കണ ആശുപത്രമിയമസായമി ബന്ധപപ്പെട്ടസാണണ

ഞസാന  സബ്മമിഷന  അവതരമിപ്പെമിക്കുനതണ.   കഴമിഞ  നമിയമസഭയമിലകം  നമിരവധമി

തവണ ഇഇൗ വമിഷയകം ഞസാന അവതരമിപ്പെമിച്ചതസാപണങമിലകം  യസാപതസാരു പ്രകയസാജനവുകം

ഉണസായമില.  2010-ല് തസാലൂക്കണ ആശുപത്രമിയസായമി ഉയരത്തെമിയ ഒരു ആശുപത്രമിയപട

ഗതമികകടമിപനക്കുറമിച്ചസാണണ  ഞസാന  പറയനതണ.  കഴമിഞ  6  വരഷമസായമി   ഒരു

തസ്തമികകപസാലകം അനുവദമിക്കസാത്തെ ഒരു ആശുപത്രമിയസാണമിതണ.  അവമിപട     1500-ല്

അധമികകം  കരസാഗമികളസാണണ  ദമിവകസന  ഒ.പമി.-യമില്  വരുനതണ.   കഡസാക്ടരമസാരുപട

കുറവുമൂലകം  അവമിപട  ചമികമിത  നടക്കസാത്തെ  സ്ഥമിതമിയസാണണ.  എന.എച്ചണ.എകം.  സസ്പീകം

അനുസരമിച്ചുളള  കഡസാക്ടരമസാരുപട   സഹസായമസാണണ  ലഭമിച്ചുപകസാണമിരുനതണ.  ഇകപ്പെസാള

കഡസാക്ടരമസാപര  കമിട്ടസാത്തെതമിനസാല് 12 മണമിക്കൂര കസാഷസസാലമിറമി അടച്ചമിട്ടമിരമിക്കുകയസാണണ.

കഴമിഞ അഞണ വരഷത്തെമിനമിടയണ വമിവമിധ ഫണ്ടുകളുപകയസാഗമിച്ചണ 11 കകസാടമി രൂപയപട

അടമിസ്ഥസാനസഇൗകരഖ്യവമികസനകം  ഉറപ്പെസാക്കമി.  അതമിപന്റെ  ഫലമസായമി   ഉണസായമിട്ടുളള

കലബര റൂമുകള, ഓപ്പെകറഷന തസ്പീയറര ഉളപപ്പെപടയളള സകംവമിധസാനങ്ങള ഉദ്ഘസാടനകം

പചയപവങമിലകം  വരഷങ്ങളസായമി  ഇതണ   പൂട്ടമിയമിട്ടമിരമിക്കുകയസാണണ.  അവമിപട  വമമിച്ച

ജനകസ്പീയ പ്രകക്ഷസാഭമുണസാകുകയസാണണ.  അടുത്തെകസാലത്തെസായമി  മൂനണ പപക്രകം കകസുകള
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ആ ആശുപത്രമിയപട പ്രവരത്തെനവുമസായമി ബന്ധപപ്പെട്ടുപകസാണണ  ഉണസായമിരമിക്കുകയസാണണ.

കരസാഗമികളുപട  കൂട്ടമിരമിപ്പുകസാരുകം  ഒ.പമി.-യമില്  വരുന  കരസാഗമികളുകം  അവമിടപത്തെ

ജസ്പീവനക്കസാരുകം തമ്മമിലളള പ്രശ്നകം ക്രമസമസാധസാനപ്രശ്നമസായമി.  ജസ്പീവനക്കസാര ഒരുഭസാഗത്തെണ

സമരകം,  ജനങ്ങള  മപറസാരുഭസാഗത്തെണ  സമരകം.  അങ്ങപന  വലമിയ  സമരകം  അതുമസായമി

ബന്ധപപ്പെട്ടുപകസാണണ ഉണസായമിപക്കസാണമിരമിക്കുകയസാണണ. 2016-17-പല ബഡ്ജറമില് ഇഇൗ

പറയന നമിരകദ്ദശങ്ങപളലസാകം  ഉണസായമിട്ടുണണ.  പപക്ഷ  ഒരു മണമിക്കൂര കപസാലകം  ആ

ആശുപത്രമി  പ്രവരത്തെമിപ്പെമിക്കസാന  കഴമിയസാത്തെ  സസാഹചരഖ്യമസാണണ  ഇകപ്പെസാഴുളളപതനണ

ബഹുമസാനപപ്പെട്ട  മനമിയപട  ശദ്ധയമില്പപ്പെടുത്തുകയസാണണ.   പതസാട്ടടുത്തെ

മനമിസഭസാകയസാഗങ്ങളമില് ഇത്തെരകം കസാരഖ്യങ്ങള അടമിയനരമസായമി ഏപറടുത്തെണ  തസാലൂക്കണ

ആശുപത്രമിയപട  തസ്തമിക   പൂരണമസായമി  സൃഷമിക്കസാനുളള  നടപടമിപയടുക്കണപമനണ

വമിനസ്പീതമസായമി അഭഖ്യരതമിക്കുകയസാണണ.  

 പനടുകങ്ങസാലകം  തസാലൂക്കസാശുപത്രമി 

ആകരസാഗഖ്യവുകം  സസാമൂഹഖ്യനമിതമിയകം  വകുപ്പുമനമി  (ശസ്പീമതമി  പക  .    പക  .    പപശലജ

ടസ്പീച്ചര):  സര,  പനടുകങ്ങസാലകം  തസാലൂക്കണ  ആശുപത്രമിയമില്  66  കമിടക്കകളസാണുളളതണ.

പ്രതമിദമിനകം  900  ഒ.പമി.  അവമിപട  വരുന്നുണണ.   പപഗനകക്കസാളജമി,  പസ്പീഡമിയസാട്രമികണ,

ഓരകത്തെസാ,   പഡരമകറസാളജമി  മുതലസായ  പസഷഖ്യസാലമിറമി   വമിഭസാഗങ്ങളുപട  കസവനവുകം
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അവമിപടയണണ. ജറമിയസാട്രമികണ ഒ.പമി.-യകം ബഡണ കസ്റ്റേസാകറജണ പസന്റെറുമുണണ. ഇങ്ങപനയളള

സകംവമിധസാനങ്ങപളസാപക്കയണണ.  24  മണമിക്കൂര കസാഷസസാലമിറമി  സകംവമിധസാനവുകം ഇകപ്പെസാള

ലഭഖ്യമസാണണ.   കലബര  റൂകം,  ഓപ്പെകറഷന  തസ്പീയറര,  പഎ.സമി.യ.  തുടങ്ങമിയവയപട

നമിരമ്മസാണകം  പൂരത്തെമിയസായമിട്ടുണണ.   പ്രസ്തുത   ആശുപത്രമിയമില്  ജസ്പീവനക്കസാരുപട

തസ്തമികകള  സൃഷമിക്കുകയസാണണ  കവണതണ.  ഇക്കസാരഖ്യകം  ഇവമിപട   ഏപറക്കുപറ  എലസാ

അകംഗങ്ങളുകം  ഉനയമിക്കുന  പപസാതുവമിഷയമസായമി  വരുകയസാണണ.  കകരളത്തെമിപല

ആശുപത്രമികളമില്  തസ്തമിക  സൃഷമിക്കുക  എന്നുളളതണ  ഭസാരമിച്ച  ഉത്തെരവസാദമിത്തെമസായമി

ഗവണ്പമന്റെമിപന്റെ മുമസാപക വനമിട്ടുണണ.  പപക്ഷ  തസ്തമിക സൃഷമികച്ച മതമിയസാവുകയളള.

ജനകസ്പീയ  ചമികമിത  ഉറപ്പുവരുത്തുക  എന  നയത്തെമിപന്റെ  ഭസാഗമസായമി  ഇതുകപസാലളള

ആശുപത്രമികളമില് ആവശഖ്യമസായ തസ്തമികകള സൃഷമിച്ചുപകസാണ്ടുമസാത്രകമ കരസാഗമികളുപട

പ്രശ്നങ്ങള  പരമിഹരമിക്കസാന   സസാധമിക്കുകയളള.  ഇഇൗ  ആശുപത്രമിയമില്  തസ്തമിക

സൃഷമിക്കസാന   ആവശഖ്യമസായ  പപ്രസാകപ്പെസാസല്  സമരപ്പെമിക്കുന്നുണണ.  കനരപത്തെ  ഒരു

പപ്രസാകപ്പെസാസല് നമിലവമിലണണ. അതണ  ഗഇൗരവമസായമി പരമിഗണമിക്കുകം. 9 കഡസാക്ടരമസാരുപട

തസ്തമികകളമില് 3 തസ്തമികകള ഒഴമിഞ്ഞുകമിടക്കുകയസാണണ.  സമിവമില് സരജന, ജൂനമിയര

കണ്സളട്ടന്റെണ,   അസമിസ്റ്റേന്റെണ  സരജന  എനസ്പീ  തസ്തമികകളമില്  ഓകരസാന്നുവസ്പീതമസാണണ

ഒഴമിവുളളതണ.  അസമിസ്റ്റേന്റെണ സരജനസാരമില്നമിനണ സമിവമില് സരജനസാരുപട പപ്രസാകമസാഷന
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ഇകപ്പെസാള  നടത്തുന്നുണണ.  ഇതണ   പൂരത്തെസ്പീകരമിക്കുന  മുറയണ  സമിവമില്  സരജപന്റെ

തസ്തമികയമില്  നമിയമനകം  നടത്തുനതസാണണ.  അതുകപസാപല  നമിലവമിലളള  ജൂനമിയര

കണ്സളട്ടന്റെണ, പസ്പീഡമിയസാട്രമികണ തസ്തമികകളമികലയണ സ്ഥലകംമസാറത്തെമിലൂപട ഒരു കഡസാക്ടപറ

നമിശ്ചയമിച്ചമിട്ടുണണ.  അസമിസ്റ്റേന്റെണ   സരജപന്റെ  ഒഴമിവുളള  തസ്തമികകളമികലയണ   ഇകപ്പെസാള

പഠനസാവധമി  കഴമിഞ്ഞുവരുന  കഡസാക്ടരമസാരമില്നമിന്നുകം  നമിയമനകം   നടത്തെസാനുളള

തസ്പീരുമസാനകം  ഗവണ്പമന്റെണ  എടുത്തെമിട്ടുണണ.  ആ   തസ്പീരുമസാനമനുസരമിച്ചണ  നമിയമനകം

നടത്തുനതസാണണ.  തസ്തമിക  ക്രമികയഷപന്റെ  കസാരഖ്യകം   ഗവണ്പമന്റെമിപന്റെ

പരമിഗണനയമിലസാണണ. ഉറപ്പെസായകം   തസ്തമിക സൃഷമിക്കുനതമിനുളള നടപടമി ഗവണ്പമന്റെണ

സസസ്പീകരമിക്കുനതസാണണ. 

അസകംസ്കൃത കന്നുകസാലമി മസാകംസ വമില്പ്പെന

ശസ്പീ  .    റമി  .    എ  .    അഹമ്മദണ  കബസ്പീര:  സര,   മലയസാളമികളമില്  സസഖ്യഭക്ഷണവുകം

മസാകംസഭക്ഷണവുകം  കഴമിക്കുനവര  ധസാരസാളമുണണ.  മറണ  ഭക്ഷഖ്യവസ്തുക്കള  എനതുകപസാപല

മസാകംസഭക്ഷണവുകം  മറണ  സകംസ്ഥസാനങ്ങളമില്  നമിനസാണണ  പ്രധസാനമസായകം  ഇവമിപട

വന്നുപകസാണമിരമിക്കുനതണ.  കനരപത്തെ വരത്തെമസാന പത്രങ്ങളമിലകം അതുകപസാപലത്തെപന

ദൃശഖ്യ/ശസാവഖ്യ മസാധഖ്യമങ്ങളമിലകം സുനസാമമി ഇറച്ചമി എന കപരമില് വളപര ഭസ്പീതമിയണസാക്കുന

വസാരത്തെകള  വനമിരുന്നു.   ചത്തെ  മൃഗങ്ങളുപട  മസാകംസവുകം  അതുകപസാപല  ചസ്പീഞ
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മസാകംസവുപമലസാകം  നമ്മുപട  മസാരക്കറമില്  എത്തുന്നുണണ  എന്നുപറഞമിരുന്നു.   മലയസാള

മകനസാരമ  ദമിസപത്രത്തെമിലപട   ഇതണ  കപ്രസാസസണ  പചയ്യുന  സ്ഥലപത്തെ  ഭസ്പീകരമസായ

സ്ഥമിതമിഗതമിപയക്കുറമിച്ചുള്ള വസാരത്തെകള പുറത്തെണ വനമിട്ടുണണ.   ഇത്തെരകം സസാഹചരഖ്യകം

കണക്കമിപലടുത്തെണ  ജസ്പീവമിതബശലസ്പീ  കരസാഗങ്ങളപകസാണണ  പപസാറുതമിമുട്ടുന  നമ്മുപട

സകംസ്ഥസാനത്തെണ  ഇനമിപയസാരപകടകം  വരസാത്തെവമിധകം  അടമിയനര  നടപടമികള

സസസ്പീകരമിക്കണപമനണ ഞസാന അഭഖ്യരതമിക്കുകയസാണണ. 

അസകംസ്കൃത കന്നുകസാലമി മസാകംസ വമില്പ്പെന

ആകരസാഗഖ്യവുകം  സസാമൂഹഖ്യനസ്പീതമിയകം  വകുപ്പുമനമി  (ശസ്പീമതമി  പക  .    പക  .    ബശലജ

ടസ്പീച്ചര):  സര,  സകംസ്ഥസാനത്തെണ  ഭക്ഷഖ്യ  സുരക്ഷസാ  ഗുണനമിലവസാര  നമിയമകം  2006

അനുസരമിച്ചണ  മൃഗങ്ങപള കശസാപ്പെണ  പചയ്യുനതമിനുകം  മസാകംസകം  വമില്ക്കുനതമിനുകം  കരശന

നമിയമ  വഖ്യവസ്ഥയണണ.   ഭക്ഷഖ്യ  സുരക്ഷസാ  നമിയമത്തെമില്  'സുനസാമമി  ഇറച്ചമി'  എനണ

നമിരവ്വേചമിച്ചമിരുനമില.   എനസാല്  'സുനസാമമി  ഇറച്ചമി'പയനസാണണ  ഇങ്ങപന  വരുന

മസാകംസത്തെമിനണ  സസാധസാരണയസായമി  പറഞ്ഞുകസാണുനതണ.  കയറമതമിക്കസായമി

നക്ഷത്രനമിലവസാരമുള്ള  കഹസാട്ടലകളമികലക്കുള്ള  ഇറച്ചമികക്കസാഴമിയകം  മസാകംസവുകം

ഉപകയസാഗമിക്കുകമസാള അവയമില് നമിശ്ചമിത നമിലവസാരമുള്ള മസാകംസകം എടുത്തെതമിനുകശഷകം

മമിച്ചകംവരുന  ഭക്ഷഖ്യകയസാഗഖ്യമസായ  മസാകംസവുകം  മറകം  മറണ  ആവശഖ്യങ്ങളക്കസായമി
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പകസാണ്ടുകപസാകസാറുണണ.   ഇതമിപന  'സുനസാമമി  ഇറച്ചമി'  എന  കപരമിലസാണണ

വമികശഷമിപ്പെമിക്കുനതണ.   എനസാല്   മറണ  സകംസ്ഥസാനങ്ങളമില്നമിനണ  കശസാപ്പെണ

പചയതമിനുകശഷമുള്ള  മൃഗസാവശമിഷങ്ങളുകം  കരസാഗകം  ബസാധമികച്ചസാ  അലസാപതകയസാ  ആയ

ചത്തെ  മൃഗങ്ങളുപട  ഇറച്ചമിയകം  'സുനസാമമി  ഇറച്ചമി'  എനകപരമില്  സകംസ്ഥസാനത്തെണ

എത്തെമിക്കുന്നുപണന  ചമില  മസാധഖ്യമങ്ങളമിലൂപടയള്ള  വസാരത്തെകള  സരക്കസാരമിപന്റെ

ശദ്ധയമില്പപ്പെട്ടമിട്ടുണണ.    ബഹുമസാനപപ്പെട്ട  അകംഗകം  സൂചമിപ്പെമിച്ചതുകപസാപല  തമമിഴസാട്ടമില്

നമിനണ  തസ്പീപര  വൃത്തെമിഹസ്പീനമസായ  സസാഹചരഖ്യത്തെമില് അറവണ  നടത്തെമി  ഇത്തെരകം  മസാകംസ

ഭസാഗങ്ങള  ഇവമിപട  പകസാണ്ടുവരസാന  ശമമിക്കുനതസായള്ള  വസാരത്തെകള

ശദ്ധയമില്പപ്പെട്ടമിട്ടുണണ.   സകംസ്ഥസാനത്തെണ  മസാകംസകം  ഉപകയസാഗമിക്കുന  കഹസാട്ടലകളക്കുകം

പറകസ്റ്റേസാറന്റുകളക്കുകം  കബക്കറമികളക്കുകം  മസാനദണ്ഡങ്ങള  ഏരപപ്പെടുത്തെമിയമിട്ടുണണ.

ഇതനുസരമിച്ചണ ഉടമകള ഭക്ഷണകം തയസാറസാക്കുനതമിനസാവശഖ്യമസായ മതഖ്യവുകം മസാകംസവുകം

വസാങ്ങുകമസാള  ആരമില്  നമിനസാകണസാ  വസാങ്ങുനതണ  അവരുപട  ബമില്ലുകം  ബന്ധപപ്പെട്ട

കസാരഖ്യങ്ങളുകം  രജമിസ്റ്റേറമില്  എഴുതമി  സൂക്ഷമിക്കസാന  കരശനമസായ  നമിരകദ്ദശകം

നല്കമിയമിട്ടുണണ. ഇതണ കരശനമസായമി പസാലമിക്കുന്നുപണനണ ഉറപ്പുവരുത്തെസാന ബന്ധപപ്പെട്ട

ഫു ഡണ  കസഫമി  ഓഫസ്പീസരമസാര  കരശന  പരമികശസാധന  നടത്തെമിവരുന്നുണണ.

ഇതുവപരയള്ള  പരമികശസാധനകളമില്  'സുനസാമമി  ഇറച്ചമി'  ഉപകയസാഗമിച്ചതസായമി
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കപണത്തെമിയമിട്ടമില.   എനസാല്  കനരപത്തെ  ചമില  കകസുകള  രജമിസ്റ്റേര  പചയമിരുന്നു.

അതമിപന്റെ  കപ്രസാസമികന്യൂഷന  നടപടമികള  ഇകപ്പെസാള  നടക്കുകയസാണണ.   അനഖ്യ

സകംസ്ഥസാനങ്ങളമില്നമിനണ  വരുന  മസാകംസത്തെമിപന്റെ  ഗുണനമിലവസാരകം

പരമികശസാധമിക്കുനതമിനണ കരശനമസായ പരമികശസാധന നടത്തുകം.  ബഹുമസാനപപ്പെട്ട സുപ്രസ്പീകം

കകസാടതമി  മുമസാപക  നടന്നുവരുന  ഒരു  പപസാതുതസാല്പ്പെരഖ്യ  ഹരജമിയമില്  മൃഗങ്ങപള

കശസാപ്പെണ  പചയ്യുനതുകം  വമില്പ്പെന  നടത്തുനതുകം  വൃത്തെമിയകം  പവടമിപ്പുമുള്ള

കകന്ദ്രത്തെമിലസായമിരമിക്കണപമനണ   നമിരകദ്ദശമിച്ചമിട്ടുണണ.  ഭക്ഷഖ്യ സുരക്ഷസാ നമിയമത്തെമിപന്റെ

വകുപ്പുകള  പ്രകസാരകം  കടുത്തെ  കുറമസാണമിതണ.   ഏതസായസാലകം  ഫു ഡണ  കസഫമി  വമിഭസാഗകം

കരശനമസായ  പരമികശസാധന  നടത്തെസാന  തസ്പീരുമസാനമിച്ചമിട്ടുണണ.   അതമിനസാവശഖ്യമസായ

നമിരകദ്ദശവുകം  നല്കമിയമിട്ടുണണ.  ഇത്തെരത്തെമില്  വൃത്തെമിഹസ്പീനമസായ  മസാകംസകം

കപണത്തെമിയസാല് അതണ നമികരസാധമിക്കസാന ഭക്ഷഖ്യസുരക്ഷസാ കമ്മസ്പീഷണരക്കണ നമിരകദ്ദശവുകം

നല്കമിയമിട്ടുണണ.  

ഫു ഡണ  കസഫമി  വമിഭസാഗത്തെമില്  ജസ്പീവനക്കസാരുപട  എണകം  കുറവസായമിരുന്നു.

അതുപകസാണണ പരമികശസാധനയണ  പചറമിയ ബുദ്ധമിമുട്ടുകള അനുഭവമിച്ചമിരുന്നു.   ഇകപ്പെസാള

120  കവക്കനസമികള   അടമിയനരമസായമി  ഫമില്  പചയ്യുനതമിനണ  പമി.എസണ.സമി.

ലമിസ്റ്റേമില്നമിനണ നമിയമനകം ആരകംഭമിച്ചമിട്ടുണണ.  നവകംബര മസാസകത്തെസാടുകൂടമി 120 കപര കൂടമി
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ഈ  സ്റ്റേസാഫമികലക്കണ  വരുകം.   അകപ്പെസാള  പചക്കണകപസാസ്റ്റേമില്  കടുത്തെ  പരമികശസാധന

നടത്തുനതമിനുള്ള  സകംവമിധസാനകംകൂടമി  ഏരപ്പെസാടസാക്കമിപക്കസാണണ  ഇത്തെരത്തെമില്

വൃത്തെമിഹസ്പീനമസായ  മസാകംസകം  കകരളത്തെമികലക്കണ  വരുനതണ  കരശനമസായമി  തടയസാന

തസ്പീരുമസാനമിച്ചമിട്ടുണണ. 

വടകര ജമിലസാ ആശുപത്രമിക്കണ പകട്ടമിടകം

ശസ്പീ  .    സമി  .    പക  .    നസാണു:  സര,  വടകര  തസാലൂക്കണ  ആശുപത്രമിപയ  ജമിലസാ

ആശുപത്രമിയസായമി  പ്രഖഖ്യസാപമിച്ചതണ  ശസ്പീമതമി  ശസ്പീമതമി  ടസ്പീച്ചര  ആകരസാഗഖ്യ

വകുപ്പുമനമിയസായമിരുനകപ്പെസാഴസാണണ.  അനണ ശസ്പീമതമി ടസ്പീച്ചര അഞണ കകസാടമി രൂപ പുതമിയ

പകട്ടമിടത്തെമിനണ പ്രഖഖ്യസാപമിക്കുകയണസായമി.  ഇകപ്പെസാള അതമിപന്റെ പ്രവൃത്തെമി ആരകംഭമിച്ചമിട്ടണ

ഏതസാണണ  അഞണ  വരഷകത്തെസാളമസായമി.   ഇതുവപര  പകട്ടമിടത്തെമിപന്റെ  പണമി

പൂരത്തെമിയസായമിട്ടമില.  പകട്ടമിടത്തെമിപന്റെ  സക്ച്ചര  മസാത്രമസാണണ  പൂരത്തെമിയസാക്കസാന

സസാധമിച്ചപതനസാണണ  അകനസഷണത്തെമില്  എനമിക്കണ  മനസമിലസാക്കസാന  സസാധമിച്ചതണ.

കഫസാറമികംഗണ,  ഇലകമിക്കല്,  പകംബമികംഗണ,  അലമമിനമിയകം ഫസാബമികക്കഷന,  പപയമിന്റെമികംഗണ,

കപസാരച്ചണ, പഡ്രെയമികനജണ എനസ്പീ പ്രവൃത്തെമികള നടനമിട്ടമില.  ഇതമിനുപുറപമ  മുന എകം.പമി.

ശസ്പീ.  പമി.  രസാജസ്പീവമിപന്റെ ഫണമില്നമിന്നുകം നസാലത്തെമിയഞണ ലക്ഷകം രൂപ കമസാരച്ചറമിയപട

നമിരമ്മസാണത്തെമിനണ  അനുവദമിച്ചമിരുന്നു.   എനസാല്  അതമിപന്റെ  പ്രവൃത്തെമിയകം  ഇതുവപര
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പൂരത്തെമിയസായമിട്ടമില.  ജമിലസാശുപത്രമിയസായമി  വമികസമിപ്പെമിച്ച  ഈ  ആശുപത്രമിയപട

പകട്ടമിടത്തെമിപന്റെയകം   കമസാരച്ചറമിയപടയകം  നമിരമ്മസാണകം  കഴമിയനതുകംകവഗകം

പൂരത്തെമിയസാക്കണകം.  പ്രസ്തുത ആശുപത്രമിയപട നമിരമ്മസാണവുമസായമി ബന്ധപപ്പെട്ടണ പടണര

എടുത്തെവരക്കണ  കരശനമസായ  നമിരകദ്ദശകം  നല്കമിയസാല്  മസാത്രകമ  ഈ  ജമിലസാ

ആശുപത്രമിയപട നമിരമ്മസാണകം നല നമിലയമില് പകസാണ്ടുകപസാകസാന സസാധമിക്കുകയളള.

വടകര ജമിലസാ ആശുപത്രമിക്കണ പകട്ടമിടകം

പപസാതുമരസാമത്തുകം രജമികസഷനുകം വകുപ്പുമനമി  (ശസ്പീ  .    ജമി  .    സുധസാകരന):   സര,

ബഹുമസാനപപ്പെട്ട  ശസ്പീ.  സമി.  പക.  നസാണു  അവരകള  ഉനയമിച്ചതണ  വളപര

പ്രധസാനപപ്പെപട്ടസാരു  കസാരഖ്യമസാണണ.   അകദ്ദഹകം  സൂചമിപ്പെമിച്ചതുകപസാപല  വടകര  തസാലൂക്കണ

ആശുപത്രമി ജമിലസാ ആശുപത്രമിയസായമി  പ്രഖഖ്യസാപമിക്കുകയണസായമി.  2010 പഫബ്രുവരമി 9-

നസാണണ പ്രസ്തുത ആശുപത്രമി നമിരമ്മസാണത്തെമിനണ 500 ലക്ഷകം രൂപയപട ഭരണസാനുമതമിയകം

560 ലക്ഷകം രൂപയപട സസാമത്തെമികസാനുമതമിയകം നല്കമിയതണ.  2012 ഡമിസകംബര 29-

നണ  കകരള  കസ്റ്റേറണ  കണ്സക്ഷന  കകസാരപ്പെകറഷപന  വരക്കണ  ഏല്പ്പെമിച്ചമിരുന്നു.

തുടക്കകംമുതല് ഇതുവപര പ്രസ്തുത വരക്കമിനസായമി ആറര  വരഷമസാണണ കടന്നുകപസായതണ.

എട്ടണ  നമിലകളുള്ള  പകട്ടമിടമസായമിട്ടസാണണ  വമിഭസാവനകം  പചയമിരുനതണ.  പകക്ഷ  തുക

കുറവസായമിരുന്നു.  ശസ്പീ.  സമി.  പക.  നസാണു   സൂചമിപ്പെമിച്ചതുകപസാപല  രണണ  നമിലകളുപട
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എണ്പതണ ശതമസാനകം സക്ച്ചറല് വരക്കണ മസാത്രകമ ഇകപ്പെസാള നടനമിട്ടുള. പകട്ടമിടങ്ങള

പപസാളമിച്ചുമസാറസാന  വളപര  പ്രയസാസമുണസായതമിനസാല്  കസാലതസാമസമുണസായമി.  എട്ടണ

നമിലകളുകം  പണമിതസാല്  മസാത്രകമ  പ്രസ്തുത  പകട്ടമിടകം  ഉപകയസാഗകയസാഗഖ്യമസാകുകയളള.

അതമിനസാല് വസ്പീണ്ടുകം തുക ആവശഖ്യമസായമി വന്നു.  അങ്ങപന  2016  പഫബ്രുവരമി  15-നണ

പതമിമൂനണ കകസാടമി എഴുപതണ ലക്ഷകം രൂപയണ നബസാരഡണ സഹസായകത്തെസാപട ഭരണസാനുമതമി

നല്കമിയമിരമിക്കുകയസാണണ.   ആയതമിനസാല് ആശുപത്രമി പകട്ടമിടത്തെമിപന്റെ പണമി കവഗകം

പൂരത്തെമിയസാക്കണകം.   ഇകപ്പെസാള  ഭരണസാനുമതമിയപട  കൂപട   സസാകങതമികസാനുമതമിയകം

വളപര കവഗകം നല്കുകം.  കൂടസാപത പടണര നടപടമികളുകം നടത്തെണകം.   ഇതണ വളപര

മസാതൃകസാപരമസായ  ആശുപത്രമിയസായമി  മസാറനതമിനുള്ള  എലസാ  നടപടമികളുകം

സസസ്പീകരമിക്കുപമനണ ഇവമിപട സൂചമിപ്പെമിക്കുകയസാണണ.  അതുകപസാപലതപന ബഹുമസാനപപ്പെട്ട

രസാജഖ്യസഭസാ എകം.പമി.യസായമിരുന ശസ്പീ. പമി. രസാജസ്പീവമിപന്റെ പ്രസാകദശമിക വമികസന ഫണമില്

നമിന്നുകം കമസാരച്ചറമി നമിരമ്മസാണത്തെമിനണ നസാല്പ്പെത്തെമിയഞണ ലക്ഷകം രൂപ അനുവദമിച്ചമിരുന്നു.

വടകര നഗരസഭയസാണണ അതമിനണ കനതൃതസകം നല്കുനതണ.  പ്രസ്തുത ആശുപത്രമിയപട

നമിരമ്മസാണകം  ചസ്പീരനസണ സക്ച്ചറല് ആന്റെണ  ഫഇൗകണഷന  ട്രമിവസാനഡ്രെകം  എന

സ്ഥസാപനപത്തെ ഏല്പ്പെമിച്ചു.  കനരപത്തെയള്ള വരക്കുകം  അവര തപനയസാണണ പചയതണ.

ഫയല്  പരമികശസാധമിച്ചകപ്പെസാള  അവര  നനസായമി  വരക്കണ  പചയതസായമി  എനമിക്കണ
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കതസാനമിയമില.   നല സ്ഥസാപനമസാപണങമില് വരക്കമിങ്ങപന ഇഴയ്കക്കണ കസാരഖ്യമമില.

ഏതസായസാലകം  എഗമിപമന്റെണ  വച്ചമിട്ടുണണ.   കമസാരച്ചറമിയപട  നമിരമ്മസാണകം  അവസസാന

ഘട്ടത്തെമിലസാണണ.   എത്രയകം  കവഗകം  പ്രസ്തുത  വരക്കുകള  പൂരത്തെസ്പീകരമിക്കുനതസാണണ.

ഇക്കസാരഖ്യത്തെമില് ഇനമിയകം കസാലവമിളകംബകം വരസാപത ഗവണ്പമന്റെണ ശദ്ധമിക്കുനതസാണണ. 

ബവദദ്യുതമി വമിതരണ സ്തകംഭനകം

ശസ്പീ  .    സമി  .    എഫണ  .    കതസാമസണ:  സര,  എപന്റെ  നമികയസാജകമണ്ഡലത്തെമില്

ചങ്ങനസാകശരമി  ടഇൗണമിനണ  സമസ്പീപത്തുള്ള  പസായമിപ്പെസാടണ,  തൃപക്കസാടമിത്തെസാനകം,  വസാഴപ്പെള്ളമി,

മസാടപ്പെള്ളമി,  കുറമിച്ചമി  എനസ്പീ  അഞണ  പഞസായത്തുകളമില്   തുടരച്ചയസായമി  ബവദദ്യുതമി

മുടങ്ങസാറുണണ.  അങ്ങണ  ഇക്കസാരഖ്യത്തെമില്  അടമിയനരമസായമി

ഇടപപടണപമനസാവശഖ്യപപ്പെട്ടുപകസാണണ  ഞസാന  അകങ്ങയ്പക്കസാരു  നമികവദനകം

നല്കമിയമിരുന്നു.  അതമിപന്റെ അടമിസ്ഥസാനത്തെമില് അങ്ങണ അതഖ്യസാവശഖ്യമസായമി റമികപ്പെസാരട്ടണ

ആവശഖ്യപപ്പെടുകയകം  പചയ.  പകക്ഷ  ആ  റമികപ്പെസാരട്ടണ  ഇവമിപട  എത്തെമിക്കസാണുപമനണ

എനമിക്കണ കതസാന്നുനമില.  അതുപകസാണസാണണ ഞസാന ഇക്കസാരഖ്യകം വസ്പീണ്ടുകം സബ്മമിഷനസായമി

പകസാണ്ടുവരുനതണ.   പ്രധസാനപപ്പെട്ട  വമിദഖ്യസാഭഖ്യസാസ  കകന്ദ്രവുകം,  നസാലണ  കകസാകളജുകളുകം

നസാല്പ്പെകതസാളകം  സ്കൂളുകളുകം  ഒപക്ക  നമിലപകസാള്ളുന  എറവുകം  വലമിപയസാരു

വസാണമിജഖ്യകകന്ദ്രമസാണമിതണ.  ഇവമിപട  എലസാ  വമിഭസാഗത്തെമിലമുള്ള  ആളുകള
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കഷപപ്പെടുകയസാണണ.   പകല്  സമയത്തെണ  എട്ടുകംപത്തുകം  പ്രസാവശഖ്യമസാണണ  ബവദദ്യുതമി

മുടക്കമുണസാകുനതണ.  ഇതമിപലസാരു പ്രകതഖ്യകത എന്നുപറഞസാല്, ചങ്ങനസാകശരമി ടഇൗണ്

പസക്ഷനമില്  ഇരുപത്തെമിനസാലസായമിരകം  കണ്സന്യൂകമഴസാണണ  ഉള്ളതണ.   ആയതമിനസാല്

ചങ്ങനസാകശരമിയമിലള്ള  ജനങ്ങപള  ഈ  ബുദ്ധമിമുട്ടമില്നമിനണ  രക്ഷമിക്കസാനസായമി  ഇത്രയകം

വലമിപയസാരു പസക്ഷപന ബബഫരകക്കറണ പചയസാന അങ്ങണ നടപടമി സസസ്പീകരമിക്കണകം.

അതുകപസാപലതപന  കവപറസാരു  പ്രയസാസകം  വനമിരമിക്കുനതണ,  ഏഴസായമിരകം

കണ്സന്യൂകമഴ്സുള്ള സ്ഥലത്തുകം ഇരുപത്തെമിനസാലസായമിരകം കണ്സന്യൂകമഴ്സുള്ള സ്ഥലത്തുകം ഒകര

സ്റ്റേസാഫണ  പസങ്തസാണണ.  കണ്സന്യൂകമഴമിപന്റെ  വരദ്ധനവമിനനുസരമിച്ചണ  ആനുപസാതമികമസായമി

ജസ്പീവനക്കസാപര നമിയമമിക്കസാനുള്ള നടപടമി സസസ്പീകരമിക്കണകം.  ഇപതസാരു നഖ്യസായയക്തമസായ

ഡമിമസാന്റെസാപണനണ കതസാന്നുന്നു. ആയതമിനസാല് ജനങ്ങളക്കുകവണമി അങ്ങണ ഇക്കസാരഖ്യങ്ങള

അതഖ്യസാവശഖ്യമസായമി നടപ്പെമിലസാക്കണകം.  ഇതമില് അടമിയനര നടപടമികളുകം ദസ്പീരഘകസാല

നടപടമികളുകം സസസ്പീകരമിക്കുകയകം പപപട്ടനണ ഈ പ്രശ്നത്തെമിനണ  പരമിഹസാരകം ഉണസാക്കുകയകം

കവണകം.

പപവദദ്യുതമി വമിതരണ സ്തകംഭനകം

പപവദദ്യുതമിയകം  കദവസസവുകം  വകുപ്പുമനമി  (ശസ്പീ  .    കടകകംപള്ളമി സുകരന്ദ്രന):  സര,

കഴമിഞ  കുറച്ചു  മസാസങ്ങളസായമി  ബഹുമസാനപപ്പെട്ട  പമമര  പറഞതുകപസാപല



Uncorrected/Not for publication
78

ചങ്ങനസാകശരമി  ടഇൗണമിലകം,  പസായമിപ്പെസാടണ,  തൃപക്കസാടമിത്തെസാനകം,  മസാടപ്പെള്ളമി,  വസാഴപ്പെള്ളമി,

കുറമിച്ചമി  എനസ്പീ പ്രകദശങ്ങളമിലകം പപവദദ്യുതമി  തടസപപ്പെട്ടതസായമി ശദ്ധയമില്പപ്പെട്ടമിട്ടുണണ.

പചത്തെമിപ്പുഴ  66  പക.വമി.  സബ്കസ്റ്റേഷനമില് നമിന്നുകം തൃപക്കസാടമിത്തെസാനകം  110  പക.വമി.

സബ്കസ്റ്റേഷനമില്നമിന്നുമുള്ള  11  പക.വമി.  ഫസ്പീഡറുകള  മുകഖനയസാണണ  ഇകപ്പെസാള

ടഇൗണമില്  പപവദദ്യുതമി  ലഭഖ്യമസാക്കുനതണ.  ഇഇൗ  ഫസ്പീഡറുകള  ഇടതമിങ്ങമിനമില്ക്കുന

റബ്ബറുളപപ്പെപടയള്ള  മരങ്ങളക്കമിടയമിലൂപടയസാണണ  കടന്നുകപസാകുനതണ.  ഏപ്രല്-കമയണ

മസാസങ്ങളമിലസായമി,  കസാലവരഷത്തെമിനു  മുനകപ,  ഫസ്പീഡറുകള  ഓഫണ  പചയണ

പചകയണതസായ  അറകുറപ്പെണമികള  പതരപഞടുപ്പെണ  മുനപമില്  കണണ

പൂരത്തെസ്പീകരമിക്കസാത്തെതമിപന  തുടരനണ  പപവദദ്യുതമി  തടസങ്ങള  കൂടുതലസായമി

അനുഭവപപ്പെടുന്നുണണ.   കൂടസാപത  പക.എസണ.ടമി.പമി.  ഏപറടുത്തെണ  നടത്തുന  കറസാഡണ

വമികസന പ്രവൃത്തെമികള ചങ്ങനസാകശരമി ഭസാഗത്തെണ പുകരസാഗമമിച്ചു വരമികയസാണണ.  ഇതമിപന്റെ

ഭസാഗമസായമി  കറസാഡമിനമിരുവശത്തുമുള്ള  പപവദദ്യുതമി  പപലനുകളുകം  ട്രസാനകസസാരമര

ഉളപപ്പെപടയള്ള  മറണ  പ്രതമിഷസാപനങ്ങളുകം  മസാറമി  സ്ഥസാപമിച്ചു  വരമികയസാണണ.  ഇതണ

ചങ്ങനസാകശരമി,  തൃപക്കസാടമിത്തെസാനകം,  കുറമിച്ചമി  ഭസാഗങ്ങളമില്  അധമികമസായമി  പപവദദ്യുതമി

തടസത്തെമിനണ  കസാരണമസാകുന്നുണണ.  പക.എസണ.ടമി.പമി.  തപന കനരമിട്ടണ  നമിരവ്വേഹമിക്കുന

ഇഇൗ  പ്രവൃത്തെമികള  പസപ്റകംബര  2017-ാസാടുകൂടമി  പൂരത്തെമിയസാകുപമനസാണണ
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പ്രതസ്പീക്ഷമിക്കുനതണ. പറയമില്കവയപട പസാതയമിരട്ടമിപ്പെമിക്കല് പ്രവൃത്തെമികള ഇഇൗ ഭസാഗത്തെണ

പുകരസാഗമമിച്ചു  വരുന്നുണണ.  തൃപക്കസാടമിത്തെസാനത്തു  നമിന്നുള്ള  പറയമില്കവ  ഫസ്പീഡര  ഇഇൗ

ഭസാഗത്തു  പറയമില്  മുറമിച്ചണ  കടക്കുനതമിനസാല്  പറയമില്കവയപട  കജസാലമികളുമസായമി

ബന്ധപപ്പെട്ടണ  പപലന  ഓഫണ  പചകയണമിവരുനതുകം  പപവദദ്യുതമി  തടസത്തെമിനണ

കസാരണമസാകുന്നുണണ.  പ്രകദശപത്തെ  പപവദദ്യുതമി  തടസങ്ങള  കുറയനതമിനസായമി

തൃപക്കസാടമിത്തെസാനകം  സബ്കസ്റ്റേഷനമില്  നമിന്നുകം  ചങ്ങനസാകശരമി  ടഇൗണമികലയള്ള

ഫസാത്തെമിമസാപുരകം  ഫസ്പീഡറമിപന്റെ  നമിരമ്മസാണ  പ്രവൃത്തെമികള

പൂരത്തെമിയസാക്കമിയമിരമിക്കുകയസാണണ.  ഇഇൗ  ഫസ്പീഡര  പറയമില്  മുറമിച്ചണ  കടക്കുനതമിനുള്ള

അനുമതമി  ലഭമിക്കസാത്തെതമിപന  തുടരനണ  ഭസാഗമികമസായമി  മസാത്രകമ  ചസാരജ്ജെണ  പചയമിട്ടുള്ളു.

പറയമില്കവയപട അനുമതമി ലഭഖ്യമസാക്കമി കമല്പ്പെടമി ഫസ്പീഡര പൂരണമസായകം ചസാരജ്ജെണ പചയ

കഴമിഞസാല് കലസാഡണ  ക്രമസ്പീകരണകം,   ഫസ്പീഡമികംഗണ  എനമിവവഴമി  ചങ്ങനസാകശരമി  ടഇൗണ്

പ്രകദശപത്തെ പപവദദ്യുതമി തടസകം ഒരു പരമിധമി വപര പരമിഹരമിക്കസാനസാകുകം. ചമിങ്ങവനത്തെണ

പടസമില്-പന്റെ  സ്ഥലത്തെണ  ഒരു  110  പക.വമി.  സബ്കസ്റ്റേഷന  നമിരമ്മമിക്കുനതമിനുള്ള

പപ്രസാകപ്പെസാസല്  പക.എസണ.ഇ.ബമി.  തയസാറസാക്കമിയമിട്ടുണണ.  സ്ഥലകം  ലഭഖ്യമസാകുന  മുറയണ

ഇതമിപന്റെ  നമിരമ്മസാണ  പ്രവൃത്തെമികള  ആരകംഭമിക്കസാന  കഴമിയകം.  കുറമിച്ചമി  പ്രകദശത്തെണ

പ്രസ്തസ്തുത  സബ്കസ്റ്റേഷനമില്  നമിന്നുകം  പപവദദ്യുതമി  ലഭഖ്യമസാക്കസാവുനതുകം  ഇതുമൂലകം
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നമിലവമിലള്ള  പപവദദ്യുതമി  തടസത്തെമിപന്റെ  കതസാതണ  കുറയസാന  സസാധമിക്കുപമന്നുകം

പ്രതസ്പീക്ഷമിക്കുകയസാണണ. 

ചങ്ങനസാകശരമി  നമികയസാജകമണ്ഡലത്തെമിനണ  കസ്പീഴമില്  വരുന  ഓഫസ്പീസുകളമില്

ഫസ്പീല്ഡണ  ജസ്പീവനക്കസാരുപട  എണത്തെമില്  കസാരഖ്യമസായ  കുറവമില.  ജസ്പീവനക്കസാരുപട

അഭസാവകംമൂലകം  പപവദദ്യുതമി  തടസങ്ങള  പരമിഹരമിക്കുനതമിനണ  ബുദ്ധമിമുട്ടുള്ളതസായമി

ശദ്ധയമില്പപ്പെട്ടമിട്ടമില.  പപവദദ്യുതമി തടസങ്ങള എത്രയകംകവഗകം പരമിഹരമിക്കണപമന്നുകം

മുനകൂട്ടമി  നമിശ്ചയമിച്ച പ്രവൃത്തെമികള പത്ര മസാധഖ്യമങ്ങളമിലൂപട പപസാതുജനപത്തെ മുനകൂട്ടമി

അറമിയമിക്കണപമന്നുകം കഴമിയനത്ര ബസാക്കണ  ഫസ്പീഡമികംഗണ  പചയണ  പപവദദ്യുതമി  ലഭഖ്യമസാക്കമി

പപസാതുജനത്തെമിനുണസാകസാവുന  ബുദ്ധമിമുട്ടുകള  പരമസാവധമി  കുറയനതമിനുകം

ഉകദഖ്യസാഗസ്ഥരക്കണ  നമിരകദ്ദശകം  നല്കമിയമിട്ടുണണ.  അങ്ങണ  പപബഫരകക്കഷപന്റെ  കസാരഖ്യകം

പറഞ്ഞു,  കനരപത്തെ  പ്രസാകയസാഗമികമലസാത്തെ  ചമില  പപബഫരകക്കഷപനസാപക്ക

നടനതസായമിട്ടസാണണ  ഒറകനസാട്ടത്തെമില്  ശദ്ധയമില്പപ്പെട്ടതണ.  7500  കണ്സന്യൂകമഴ്സുള്ളതണ

പപബഫരകക്കറണ  പചയമിരമിക്കുന്നു,  27000  കണ്സന്യൂകമഴ്സുള്ളതണ  പപബഫരകക്കറണ

പചയമിട്ടമില  എന്നു  പറഞ്ഞു.  അതണ  ആപകപയസാനണ  പരമികശസാധമിക്കുകയസാണണ.

പരമികശസാധമിച്ചമിട്ടണ  അവശഖ്യകം കവണയമിടങ്ങളമിപലലസാകം പുതമിയ പസക്ഷന ഓഫസ്പീസുകള

എങ്ങപന  ക്രമസ്പീകരമിക്കസാന  സസാധമിക്കുപമന്നുള്ളതണ  പപവദദ്യുതമി  കബസാരഡണ
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ആകലസാചമിക്കുന്നുണണ,  അതമിനസാവശഖ്യമസായമിട്ടുളള  കസാരഖ്യങ്ങള  പചയ്യുനതസാണണ.

ജസ്പീവനക്കസാരുപട  കസാരഖ്യകം,  അതണ  കനരപത്തെയള്ള  ഒരു  ധസാരണയസാണണ.   പസക്ഷന

ഓഫസ്പീസമിപല ജസ്പീവനക്കസാരുപട എണകം സകംബന്ധമിച്ചണ യണമിയനുകളുമസായമി ഒരു ധസാരണ

ഉണസാക്കമിയമിട്ടുള്ളതസാണണ.  സസസാഭസാവമികമസായകം  അതമില്  മസാറകം  വരുത്തുകമസാള

എലസാവരുമസായമിട്ടണ  ആകലസാചമികക്കണതുണണ.  അതണ  ആകലസാചമിച്ചണ

പരമിഗണമിക്കസാവുനതസാണണ. 

മസാലമിനഖ്യ നമിരമ്മസാരജനകം

ശസ്പീ  .    ഒ  .    രസാജകഗസാപസാല്:  സര,  കനമകം മണ്ഡലത്തെമിലസാണണ തമിരുവലകം പരശുരസാമ

കക്ഷത്രകം  നമിലനമില്ക്കുനതണ.  അവമിപടയസാണണ  ആഗസ്റ്റേണ  രണസാകം  തസ്പീയതമി

പതമിനസായമിരക്കണക്കമിനണ  ആളുകള  പപങടുക്കുന  വസാരഷമികമസായമിട്ടുള്ള  വസാവുബലമി

നടക്കുനതണ.  അവമിടുള്ള  ഒരു  പ്രശ്നകം,  ചമില  സകംവമിധസാനങ്ങപളസാപക്ക  പചയസാന

പതമിവുകപസാപലയള്ള  നടപടമിക്രമങ്ങളുപട  ഒരു  കയസാഗകം  കചരനമിരുന്നു,  ഇകപ്പെസാള

നടക്കുന്നുമുണണ.  പ്രധസാനമസായകം  നഗരപത്തെ  മുഴുവന  ബസാധമിക്കുന,  കലസാകംഗ്കടമസായമി

വളപര  ഗഇൗരവമസായമി  എടുകക്കണ  ഒരു  പ്രശ്നമുണണ.  കരമനയസാറണ,  കമിള്ളമിയസാറണ,

പസാരവ്വേതസ്പീപുത്തെനസാര എനസ്പീ മൂനണ പ്രധസാനപപ്പെട്ട നദമികളസാണണ അവമിപടയള്ളതണ.   ഇഇൗ

നഗരത്തെമിപന്റെ  മുഴുവന  മസാലമിനഖ്യങ്ങളുകം,  -  കഹസാട്ടലമില്നമിനണ,  കഹസാസ്റ്റേലമില്നമിനണ,
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കഹസാസമിറലമില്നമിന്നുപമസാപക്കയള്ള എലസാ മസാലമിനഖ്യങ്ങളുകം ഒഴുകുനതണ ഇഇൗ നദമികളമില്

കൂടമിയസാണണ. ഇപതലസാകം വനണ ഇഇൗ കക്ഷത്രത്തെമിപന്റെ ചുറഭസാഗത്തെണ തളകംപകട്ടമി നമില്ക്കുന

ഒരു  സസാഹചരഖ്യമസാണുള്ളതണ.   അതണ  കടലമികലയണ  ഒഴുക്കമി  വമിടസാനുള്ള  സകംവമിധസാനകം

പണ്ടുണസായമിരുന്നു.  അതണ  ഇടയമിടയണ  അടഞണ  കപസാകുന്നുണണ.  അതമിനണ  സ്ഥമിരമസായമി

എപനങമിലപമസാരു  സകംവമിധസാനകം  പചകയണതണ  വളപര  അതഖ്യസാവശഖ്യമസാണണ.  ഇഇൗ

വസാരഷമികമസായമിട്ടുള്ള  പരമിപസാടമികള  മസാത്രമല  എലസാ  ദമിവസവുകം  എലസാ  ആഴയമിലകം

അവമിപട ബലമിപൂജകള നടക്കുന്നുണണ. കക്ഷത്രത്തെമിപന്റെ ചുറപസാടുള്ള സ്ഥലങ്ങള മുഴുവന

ശുദ്ധസ്പീകരമികക്കണതണ  ആ  കക്ഷത്രത്തെമില്  വരുന  ആളുകളുപട  മസാത്രകം  ആവശഖ്യമല,

നഗരത്തെമിപന്റെ  മുഴുവന  ആവശഖ്യമസാണണ.  അതുപകസാണണ  ഇഇൗ  മസാലമിനഖ്യങ്ങള  മുഴുവന

നദമികളമികലക്കണ  തള്ളുനതമില് നമിന്നുകം സ്ഥസായമിയസായമിട്ടുള്ള പരമിഹസാരകം  കപണത്തെസാന

കവണമിയള്ള  നടപടമി  സരക്കസാര  ഗഇൗരവമസായമി  എടുക്കണപമനസാണണ  എനമിക്കണ

പറയവസാനുള്ളതണ.

മസാലമിനഖ്യ നമിരമ്മസാരജനകം

പപവദദ്യുതമിയകം  കദവസസവുകം  വകുപ്പുമനമി  (ശസ്പീ  .    കടകകംപള്ളമി സുകരന്ദ്രന):  സര,

കരക്കമിടക  വസാവമികനസാടനുബന്ധമിച്ചുള്ള  ബലമിതരപ്പെണകം  നടക്കുന  കക്ഷത്രമസാണണ

തമിരുവലകം പരശുരസാമ കക്ഷത്രകം. അതമിപന്റെ പ്രസാധസാനഖ്യകം കണക്കമിപലടുത്തെണ ഗവണ്പമന്റെണ
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മുനപപക  എടുത്തെണ  വമിളമിച്ചുകൂട്ടമിയ  ഒരു  കയസാഗകം  കഴമിഞ  4-ാം  തസ്പീയതമി

കചരനമിട്ടുണസായമിരുന്നു.   ബഹുമസാനപപ്പെട്ട  എകം.എല്.എ.-യകം  കദവസസകം  കബസാരഡണ

പ്രസമിഡന്റുകം ബന്ധപപ്പെട്ട ഉകദഖ്യസാഗസ്ഥരുകം ആ കയസാഗത്തെമില് പപങടുത്തെമിട്ടുണസായമിരുന്നു.

ഇപ്രസാവശഖ്യപത്തെ  ബലമിതരപ്പെണ  ചടങ്ങുകള  വളപര  ഫലപ്രദമസായമി  നടത്തുനതമിനണ

കവണമിയള്ള  എലസാ  നടപടമിക്രമങ്ങളുകം  ഇതമിനകകം  തപന  പൂരത്തെസ്പീകരമിക്കസാന

സസാധമിച്ചമിട്ടുണണ.  ഇഇൗ  വരഷകം  മുതല്  വളപര  തമിരക്കുള്ള  സ്ഥലങ്ങളമില്

സുരക്ഷപയസാരുക്കുനതമിപന്റെ  ഭസാഗമസായമി  കപസാലസ്പീസണ  സമി.സമി.ടമി.വമി.  കഖ്യസാമറകള

സ്ഥസാപമിച്ചു കഴമിഞമിട്ടുണണ,  കപസാലസ്പീസണ  എയ്ഡണ  കപസാസ്റ്റേണ  സ്ഥസാപമിക്കുന്നുണണ,  പപവദഖ്യ

സഹസായത്തെമിനുകവണമി  108  ആകംബുലനസണ  അടക്കമുള്ള  കഡസാക്ടരമസാരുപട  ഒരു

സരവ്വേസ്പീസണ  നടത്തെസാനുള്ള  കസാരഖ്യങ്ങള  പചയ്യുന്നുണണ.  സസാധസാരണഗതമിയമിലണസാകുന

തമിരക്കണ  നമിയനമിക്കുനതമിനുകവണമി  ഭക്തജനങ്ങളക്കണ  10  ദമിവസകം  മുനപണ  തപന

ടമിക്കറകള....

ശസ്പീ  .    ഒ  .    രസാജകഗസാപസാല്:  കബസമിക്കസായമിട്ടുള്ള  കസാരഖ്യങ്ങപളക്കുറമിച്ചസാണണ  ഞസാന

പറഞതണ. 

ശസ്പീ  .    കടകകംപള്ളമി  സുകരന്ദ്രന:  കബസമിക്കസായമിട്ടുള്ള  കസാരഖ്യങ്ങള  തപനയസാണണ.

ഇഇൗ ഗവണ്പമന്റെണ  വനമിട്ടണ  ഞസാന മനമിപയന്നുള്ള നമിലയമില് ആദഖ്യമസായമി ഒപ്പുവച്ചതണ
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തമിരുവലകം  പരശുരസാമ  കക്ഷത്രത്തെമിനണ  അധമികകം  ഭൂമമി  ഏപറടുക്കുനതമിനുകവണമിയള്ള

ഫയലമിലസാണണ.  അകപ്പെസാള  അവമിപട  കബസമിക്കസായമിട്ടുള്ള  സഇൗകരഖ്യങ്ങള

ഒരുക്കുനതമിനുകവണമിയള്ള  പ്രവരത്തെനങ്ങളക്കണ  ഗവണ്പമന്റെണ  കദവസസകം

കബസാരഡമിപന്റെയകം ഭക്തജനങ്ങളുപടയകം സഹസായകത്തെസാടുകൂടമി എലസാ കസാരഖ്യങ്ങളുകം,  നദസ്പീ

ശുചസ്പീകരണമടക്കകം പചയസാനസാവശഖ്യമസായ നടപടമി സസസ്പീകരമിക്കസാകം.

ഹയര പസക്കണറമി വമിദഖ്യസാലയങ്ങളമിപല തസ്തമികകള

ശസ്പീ  .    ടമി  .    വമി  .    ഇബസാഹമികം:  സര,  കകരളത്തെമിപല  ഹയര   പസക്കണറമി

തലത്തെമിലള്ള  അദ്ധഖ്യസാപകരുപട  തസ്തമിക  നമിരണയവുമസായമി  ബന്ധപപ്പെട്ട

അതമിപ്രധസാനമസാപയസാരു കസാരഖ്യമസാണണ  ഞസാന ബഹുമസാനപപ്പെട്ട വമിദഖ്യസാഭഖ്യസാസ മനമിയപട

ശദ്ധയമികലയണ പകസാണ്ടുവരുനതണ. 2014-15-ല് കകരളത്തെമില് രണണ കസാറഗറമികളമിലസായമി

ഏകകദശകം  226  ഹയര  പസക്കണറമിയമിലസാത്തെ  സ്ക്കൂളുകളമില്  274  ബസാച്ചുകളുകം

നമിലവമിലള്ള ഹയര പസക്കണറമി സ്ക്കൂളുകളമില് 426  ബസാച്ചുകളമിലമസായമി പമസാത്തെകം 700

ബസാച്ചുകള  സരക്കസാര  അനുവദമിക്കുകയണസായമി.  കകരളത്തെമില്  ഹയര  പസക്കണറമി

വമിദഖ്യസാഭഖ്യസാസകം  സസാരവ്വേത്രമികമസാക്കുക  എന്നുള്ള  യ.ഡമി.എഫണ.  ഗവണ്പമന്റെമിപന്റെ

നയത്തെമിപന്റെ  ഭസാഗമസായമിട്ടസാണണ  ഇതണ  നല്കമിയമിട്ടുള്ളതണ.  എനസാല്  ഏകകദശകം

മൂവസായമിരകത്തെസാളകം  അദ്ധഖ്യസാപകര  ഇകപ്പെസാഴുകം  ശമളകം  കമിട്ടസാപത  കജസാലമി
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പചയപകസാണമിരമിക്കുകയസാണണ.  ഇങ്ങപന കജസാലമി പചയ്യുന അദ്ധഖ്യസാപകര,  പ്രകതഖ്യകമിച്ചണ

മസാകനപജ്മെന്റെണ  സ്ക്കൂളുകളമിപലസാപക്ക  വലമിയ  പഡസാകണഷന  നല്കമി,  കഖ്യസാപമികറഷന

ഫസ്പീപസസാപക്ക  നല്കമിയമിട്ടസാണണ  ഇഇൗ  അദ്ധഖ്യസാപകപരസാപക്ക  കജസാലമിയമില്

കയറമിയമിട്ടുള്ളതണ.  ഇവര  വളപരയധമികകം  പ്രയസാസപപ്പെട്ടുപകസാണസാണണ  മുകനസാട്ടണ

പപസായ്പക്കസാണമിരമിക്കുനതണ. മസാത്രമല ശമളകം കമിട്ടസാത്തെതുപകസാണണ സതഖ്യകം പറഞസാല്

കഹസാളസ്പീപഡയ്സമില് കൂലമിപ്പെണമിക്കണ കപസായമി കജസാലമി പചയ്യുന അദ്ധഖ്യസാപകപര എനമിക്കണ

അറമിയസാകം.  അങ്ങപനയള്ള  അദ്ധഖ്യസാപകരുപട  നമിരനരമസായ  മുറവമിളമിക്കണ  കശഷകം

11.04.2016-ാം തസ്പീയതമിയമിപല 77/2016-ാം നമര  പ്രകസാരകം ഒരു ആന്റെമിസമികപ്പെററമി

ഇന  പ്രമിനസമിപ്പെമിള  ഇഇൗ  കപസാസ്റ്റേണ  ക്രമികയറണ  പചയസാന  ഗവണ്പമന്റെണ

തസ്പീരുമസാനമിക്കുകയണസായമി.  എനസാല് ഹയര പസക്കണറമി ഡമിപ്പെസാരട്ടുപമന്റെണ കൃതഖ്യമസായമി

അദ്ധഖ്യസാപകരുപട  ഫമികകഷന  നടത്തെമി  ലമിസ്റ്റേണ  പകസാടുക്കസാത്തെതമിപന്റെ  കപരമില്...രണണ

മമിനമിറണ  എനമിക്കണ  തരണകം.  ബഹുമസാനപപ്പെട്ട  പചയറമിനുകം  അതുകപസാപല  വമിദഖ്യസാഭഖ്യസാസ

മനമിക്കുകം ഒപക്ക അറമിയന ഒരു കസാരഖ്യമസായതമിനസാല് ഒരു ലസ്പീനമിയനസമി  എകനസാടണ

കസാണമികക്കണതുണണ. 

മമി  .    സസ്പീക്കര:  പയസണ.....രണണ  മമിനമിറണ  കഴമിഞകലസാ......രണണ  മമിനമിറണ

കഴമിഞ്ഞു.....പസ്പീസണ...പസ്പീസണ....
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ശസ്പീ  .    ടമി  .    വമി  .    ഇബസാഹമികം:  സര,  അവസസാനപത്തെ  സബ്മമിഷനുമസാണണ.  ഇനണ

അവസസാനപത്തെ  ദമിവസവുമസാണണ.  ഇഇൗ  കപസാസ്റ്റേണ  ക്രമികയഷന  നടത്തുനതമിനണ

അടമിയനരമസായമി  ഡമിപ്പെസാരട്ടുപമന്റെമിപന്റെ  കയമില്  നമിന്നുകം  ഫമികകഷന  ലമിസ്റ്റേണ  വസാങ്ങമി

എത്രയകം  കവഗകം  കപസാസ്റ്റേണ  നമിരണയമിക്കസാനുള്ള  നടപടമി  സസസ്പീകരമിക്കണപമനസാണണ

ബഹുമസാനപപ്പെട്ട വമിദഖ്യസാഭഖ്യസാസ വകുപ്പുമനമികയസാടണ അകപക്ഷമിക്കുവസാനുള്ളതണ. ഒരു കസാരഖ്യകം

കൂടമി  പറയസാനസാഗഹമിക്കുകയസാണണ.  യ.ഡമി.എഫണ.  ഗവണ്പമന്റെമിപന്റെ  കസാലഘട്ടത്തെമില്

ലബ്ബസാ കമ്മസ്പീഷന എനണ പറയന ഒരു കമ്മസ്പീഷപന നമിയമമിക്കപപ്പെടുകയണസായമി.  ഇഇൗ

കമ്മസ്പീഷപന്റെ അടമിസ്ഥസാനത്തെമില്, 1990-91-ല് അനപത്തെ നസായനസാര ഗവണ്പമന്റെമിപന്റെ

കസാലഘട്ടത്തെമിലസാണണ  ഹയര  പസക്കണറമി  വമിദഖ്യസാഭഖ്യസാസകം  കകരളത്തെമില്

ആരകംഭമിക്കുനതുകം  1998-ലസാണണ  സസാരവ്വേത്രമികമസാകുനതുകം.  എനസാല്  ഇകപ്പെസാഴുകം

ബസാലസാരമിഷതകള  തസ്പീരസാപത  ഇഇൗ  ഹയര  പസക്കണറമി  ഡമിപ്പെസാരട്ടുപമന്റെണ  മുകനസാട്ടണ

കപസാകുകയസാണണ.  ഇതമില്  ജൂനമിയര,  സസ്പീനമിയര  എനണ  പറയന  പപപ്രമറമി  മുതല്

കകസാകളജണ,  സരവ്വേകലസാശസാലകള  വപരയള്ള  അദ്ധഖ്യസാപകരുപട  കൂട്ടത്തെമില്  ഇകപ്പെസാഴുകം

ഒകര  കസസാളമിഫമികക്കഷനുള്ള  ആളുകള  രണ്ടു  കസാറഗറമികളമിലസായമി  ജൂനമിയര

സസ്പീനമിയറസായമി  കജസാലമി  പചയ്യുന  വമിഭസാഗകം  ഹയര  പസക്കണറമി  മസാത്രമസാണണ.  ഇതണ

പരമിഹരമിക്കുനതമിനണ ആവശഖ്യമസായ നമിരകദ്ദശങ്ങള ലബ്ബസാ കമ്മമിറമി മുകനസാട്ടണ വച്ചമിട്ടുണണ.
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അകതസാപടസാപ്പെകംതപന കകരളത്തെമില് വമിദഖ്യസാഭഖ്യസാസ ഡമിപ്പെസാരട്ടുപമന്റെമില് അടമിച്ചുവസാരസാനുകം

പബലടമിക്കസാനുകം  കറമിക്കല്  കജസാലമിക്കുകപസാലകം  ആളമിലസാത്തെ  ഏക  വമിഭസാഗകം  ഹയര

പസക്കണറമിയസാണണ.  ഇവമിപട  സകപ്പെസാരട്ടമികംഗണ  സ്റ്റേസാഫമിപന  നമിയമമിക്കുനതടക്കമുള്ള

കസാരഖ്യങ്ങള  ലബ്ബസാ  കമ്മമിറമി  ശമിപസാരശ  പചയമിട്ടുണണ.  ഇക്കസാരഖ്യത്തെമിപലസാപക്ക

ഗവണ്പമന്റെമിപന്റെ  അടമിയനരമസായ  ശദ്ധ  ഉണസാകണപമനണ

അഭഖ്യരതമിച്ചുപകസാണണ.....അതുകപസാപല  തപന  ആര.ഡമി.ഡമി.  ഓഫസ്പീസുകള,

കകരളത്തെമില്  ഇത്രയധമികകം  ഹയര  പസക്കണറമി  സ്കൂളുകളുണണ.  പകക്ഷ  രണണ

ജമിലകളക്കണ ഒരു ആര.ഡമി.ഡമി. ഓഫസ്പീസസാണുള്ളതണ. 

മമി  .   സസ്പീക്കര: പസ്പീസണ......പസ്പീസണ....ഇതണ മൂനസാമപത്തെ വമിഷയമസാണണ....പയസണ...ശസ്പീ.

ടമി. വമി. ഇബസാഹമികം ദയവസായമി സഹകരമിക്കു......ദയവസായമി സഹകരമിക്കു...........

ശസ്പീ  .    ടമി  .    വമി  .    ഇബസാഹമികം:  എലസാ  ജമിലകളമികലക്കുകം  ഓകരസാ  ആര.ഡമി.ഡമി.

ഓഫസ്പീസുകള  വഖ്യസാപമിപ്പെമിക്കുന  കസാരഖ്യത്തെമിലള്ള  അനുകൂലമസായ  തസ്പീരുമസാനകംകൂടമി

ഗവണ്പമന്റെമിപന്റെയകം ബഹുമസാനപപ്പെട്ട വമിദഖ്യസാഭഖ്യസാസ വകുപ്പുമനമിയപടയകം ഭസാഗത്തുനമിനണ

ഉണസാകണപമനണ  അഭഖ്യരതമിക്കുകയസാണണ.  ഇക്കസാരഖ്യത്തെമില്  സതസരമസായ

ശദ്ധയണസാകണപമന്നുകൂടമി അഭഖ്യരതമിക്കുന്നു. 
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ഹയര പസക്കന്റെറമി വമിദഖ്യസാലയങ്ങളമിപല തസ്തമികകള

വമിദഖ്യസാഭഖ്യസാസ വകുപ്പുമനമി (പപ്രസാഫ  .   സമി  .   രവസ്പീന്ദ്രനസാഥണ):  സര, 2014-15, 2015-

16  അദ്ധഖ്യയന  വരഷങ്ങളമില്  സകംസ്ഥസാനത്തെണ  പുതുതസായമി  അനുവദമിച്ച  ഹയര

പസക്കണറമി സ്കൂളുകളമിലകം ബസാച്ചുകളമിലകം തസാല്ക്കസാലമികമസായമി ഗസ്റ്റേണ അദ്ധഖ്യസാപകരുപട

കസവനകം  പ്രകയസാജനപപ്പെടുത്തെണപമനസാണണ  സരക്കസാര  നമിശ്ചമിയമിച്ചമിരുനതണ.  സ്ഥമിരകം

അദ്ധഖ്യസാപക തസ്തമിക സൃഷമികക്കണതമിപന്റെ ആവശഖ്യകത കണക്കമിപലടുത്തെണ     2014-

15,  2015-16  അദ്ധഖ്യയന  വരഷങ്ങളമില്  സകംസ്ഥസാനത്തെണ  പുതുതസായമി  ഹയര

പസക്കണറമി  അനുവദമിച്ച  സരക്കസാര  സ്കൂളുകളമിലകം  എയ്ഡഡണ  സ്കൂളുകളമിലകം  ഹയര

പസക്കണറമി  അദ്ധഖ്യസാപകരുപടയകം  അനദ്ധഖ്യസാപകരുപടയകം   തസ്തമികകള

സൃഷമിക്കുനതമിനണ തതസത്തെമില് തസ്പീരുമസാനമിച്ചണ സരക്കസാര ഉത്തെരവണ പുറപപ്പെടുവമിച്ചമിരുന്നു.

തുടരനണ,  നമിലവമിലള്ള മസാനദണ്ഡങ്ങളനുസരമിച്ചണ സ്കൂളതല വമിഷയസാടമിസ്ഥസാനത്തെമിലള്ള

തസ്തമിക  നമിരണയകം  പൂരത്തെമിയസാക്കമി  വമിശദമസായ  ശമിപസാരശ  സരക്കസാരമിനണ

സമരപ്പെമിക്കസാന  ഹയര  പസക്കണറമി  ഡയറക്ടരക്കണ  നമിരകദ്ദശകം  നല്കമിയമിട്ടുണണ.

ഇക്കസാരഖ്യകം വമിശദമസായമി പരമികശസാധമിച്ചണ തുടരനടപടമികള സസസ്പീകരമിക്കുനതസാണണ. 2001-

പല പസഷഖ്യല് റൂളസണ പ്രകസാരകം കയസാഗഖ്യരസായ ജൂനമിയര അദ്ധഖ്യസാപകരക്കണ സസ്പീനമിയര

തസ്തമികയമില് തസ്തമികമസാറകം വഴമി  ഇകപ്പെസാള നമിയമനകം നല്കമി വരുന്നുണണ.  ജൂനമിയര
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അദ്ധഖ്യസാപകപര തസ്തമികമസാറകം വഴമി സസ്പീനമിയര തസ്തമികയമില് നമിയമമിക്കസാകന നമിലവമില്

വഖ്യവസ്ഥയള്ളു.   ജൂനമിയര  അദ്ധഖ്യസാപകരുപട  പപ്രസാകമസാഷന  സരക്കസാരമിപന്റെ

പരമിഗണനയമില് ഇകപ്പെസാള ഇല. 

അനഇൗകദഖ്യസാഗമികസാകംഗങ്ങളുപട പമിരമിച്ചുവമിടല്

ശസ്പീ  .    എ  .    പമി  .    അനമില് കുമസാര:   സര,   പതസാഴമില്  വകുപ്പെമിനണ  കസ്പീഴമിലള്ള  16

കക്ഷമനമിധമി  കബസാരഡുകള,  കകസാരപ്പെകറഷനുകള,  കമനമികള  എനമിവപയസാപക്ക

ഒരുമമിച്ചണ  ഒരു  ഉത്തെരവമിലൂപട  നമിയമസാനുസൃതമലസാപത  പമിരമിച്ചുവമിട്ട  നടപടമി  സഭയപട

ശദ്ധയമില്  പകസാണ്ടുവരുനതമിനുകവണമിയസാണണ  ഇഇൗ  സബ്മമിഷന  ഉനയമിക്കുനതണ.  

സകംസ്ഥസാനത്തെണ  പതസാഴമിലകം  ബനപുണഖ്യവുകം  വകുപ്പെണ  15-07-2016-ല്  ഇറക്കമിയ

ഉത്തെരവമിപന്റെ കകസാപ്പെമിയസാണണ  എപന്റെ ബകവശമുള്ളതണ.  പതസാഴമില് വകുപ്പെമിനുകസ്പീഴമിലള്ള

കകരള കരഷക പതസാഴമിലസാളമി കക്ഷമനമിധമി കബസാരഡണ,  കകരള കമസാകട്ടസാര പതസാഴമിലസാളമി

കക്ഷമനമിധമി കബസാരഡണ, കകരള പകട്ടമിട നമിരമ്മസാണ പതസാഴമിലസാളമി കക്ഷമനമിധമി കബസാരഡണ

തുടങ്ങമിയ പതമിനസാകറസാളകം  കബസാരഡുകളമിപല  അനഇൗകദഖ്യസാഗമികസാകംഗങ്ങപളയസാണണ  ഒരു

ഉത്തെരവമിലൂപട  പമിരമിച്ചുവമിട്ടമിട്ടുള്ളതണ.   ഇത്തെരകം  കക്ഷമനമിധമി  കബസാരഡുകളമില്

അനഇൗകദഖ്യസാഗമികസാകംഗങ്ങപള  വയനതമിനണ  സകംസ്ഥസാന  നമിയമസഭ  പസാസസാക്കമിയ

നമിയമങ്ങള  ഇനണ  നമിലവമിലണണ.  ആ  മസാനദണ്ഡങ്ങപളസാപക്ക  പൂരണമസായമി
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പതറമിച്ചുപകസാണസാണണ  സരക്കസാര  ഇഇൗ  ഉത്തെരവണ  പുറപപ്പെടുവമിച്ചമിട്ടുള്ളതണ.

മുനകസാലങ്ങളമിപലസാന്നുകം ഇത്തെരകം  നടപടമികള ഒരു ഗവണ്പമന്റെമിപന്റെ ഭസാഗത്തുനമിന്നുകം

ഉണസായമിട്ടമില.  മുനകസാലങ്ങളമില്  ശസ്പീ.  ഉമ്മനചസാണമി  ഗവണ്പമന്റെണ,  ശസ്പീ.  വമി.എസണ.

അച്ചുതസാനന്ദന  ഗവണ്പമന്റെണ,  അതമിനുമുമണ  ശസ്പീ.  എ.  പക.  ആന്റെണമി  ഗവണ്പമന്റെണ

ഇവരുപടപയസാപക്ക  കനതൃതസത്തെമിലള്ള  ഗവണ്പമന്റുകപളസാപക്ക  ഉണസായമിരുനകപ്പെസാഴുകം

ഇഇൗ  കക്ഷമനമിധമി  കബസാരഡുകള  നമിലവമിലണണ.  ആ  കബസാരഡുകപളലസാകം  കസാലസാവധമി

പൂരത്തെസ്പീകരമിച്ചതമിനുകശഷമസാണണ  പമിരമിച്ചുവമിട്ടമിട്ടുള്ളതണ.  അതമില്നമിന്നുകം  വഖ്യതഖ്യസ്തമസായമി,

യസാപതസാരു  ആകലസാചനയകം  കൂടസാപതയസാണണ  ഇവപര  പമിരമിച്ചുവമിട്ടതണ  എനതമിപന്റെ

പതളമിവസാണണ  ഭവനകം  ഫഇൗകണഷന,  മറചമില  കബസാരഡുകള,  സസാമൂഹഖ്യസുരക്ഷസാ

കക്ഷമനമിധമി  കബസാരഡണ  തുടങ്ങമിയ  കബസാരഡുകപളസാപക്ക  കസാലസാവധമി  കഴമിഞണ  ഇനണ

നമിലവമിലമിലസാത്തെ  കബസാരഡുകളസാണണ.  നമിലവമിലമിലസാത്തെ  കബസാരഡുകളുകം

നമിലവമിലമിലസാത്തെ  അകംഗങ്ങളുപമസാപക്കയള്ള  കബസാരഡുകളകൂടമി

പമിരമിച്ചുവമിട്ടമിരമിക്കുകയസാണണ.  നമിലവമിലള്ള അനഇൗകദഖ്യസാഗമികസാകംഗങ്ങളുള്ള കബസാരഡുകപള

പമിരമിച്ചുവമിട്ടകതസാ പതറണ,  അകംഗങ്ങളമിലസാത്തെ,  നമിലവമിലമിലസാത്തെ കബസാരഡുകള കപസാലകം

പമിരമിച്ചുവമിട്ടുപവനണ  പറയകമസാള  ഇതമില്  ഒരു  ആകലസാചനയകം  ഉണസായമിട്ടമില.

രസാഷസ്പീയതസാല്പ്പെരഖ്യകം  വച്ചണ  ഏതസാനുകം  കബസാരഡുകള  ഒരുമമിച്ചണ  പമിരമിച്ചണ  വമിട്ടമിട്ടുള്ള
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സസാഹചരഖ്യമസാണണ  ഉണസായമിട്ടുള്ളതണ.  അനഇൗകദഖ്യസാഗമികസാകംഗങ്ങപള  വയന  കസാരഖ്യത്തെമില്

നമിയമത്തെമില്  വഖ്യക്തമസായ  മസാനദണ്ഡങ്ങളുണണ.  ആ  മസാനദണ്ഡങ്ങളക്കനുസരമിച്ചസാണണ

അനഇൗകദഖ്യസാഗമികസാകംഗങ്ങപള  വയനതുകം  അവപര  ഡമിസസസാളമിബഫ  പചയ്യുനതുകം.

അത്തെരത്തെമില്  എലസാ  മസാനദണ്ഡങ്ങളുകം  കസാറമില്പ്പെറത്തെമിപക്കസാണ്ടുള്ള  ഒരു

സസാഹചരഖ്യമസാണണ ഇവമിപട ഉണസായമിട്ടുള്ളതണ.  എപന്റെ ബകവശമുള്ളതണ മമിനമിമകം കവജസണ

റൂളസണ 1950 ആണണ. മമിനമിമകം കവജസണ കബസാരഡുമസായമി ബന്ധപപ്പെട്ടണ അതമിപല ഒപരസാറ

കപസായമിന്റെണ ഞസാന പറയസാന ആഗഹമിക്കുകയസാണണ. അതമില് അനഇൗകദഖ്യസാഗമികസാകംഗങ്ങപള

ഡമിസസളമിബഫ പചയ്യുനതമിനണ മൂനണ പ്രധനസാപപ്പെട്ട കസാരഖ്യങ്ങളസാണണ പറയനതണ : 

(i) If he is declared to be of unsound mind by a Competent Court; or

(ii) if he is an undischarged insolvent; or

(iii) if before or after the commencement of the Act, he has been  
convicted of an offence involving moral turpitude.

  അതസായതണ  ഒരു  അകംഗപത്തെ  പമിരമിച്ചുവമിടുനതമിനണ  മതമിയസായ  കസാരണങ്ങള

നമിയമത്തെമില് സൂചമിപ്പെമിച്ചമിട്ടുണണ. ഇഇൗ കസാരണങ്ങപളസാപക്ക നമിലനമില്ക്കുകമസാള....കകരള

കസ്മസാള  പസാകന്റെഷന  വരകക്കഴണ  പവല്ഫയര  കബസാരഡണ  ആക്ടണ,  കകരള  അബ്കസാരമി

വരകക്കഴണ  പവല്ഫയര  ഫണണ  കബസാരഡണ  തുടങ്ങമിയ  കബസാരഡുകപളസാപക്ക  ഇതമില്

വഖ്യക്തമസായമി പറയന്നുണണ.  ഇപതസാപക്ക ഡമിസസസാളമിബഫ പചയണപമങമില് വഖ്യക്തമസായ
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നമിയമങ്ങളുണണ.  ഇതണ  നമിയമസഭ  പസാസസാക്കമിയ  നമിയമങ്ങളസാണണ.  ഇഇൗ  നമിയമങ്ങള

നമിലവമിലള്ളകപ്പെസാള  അപതസാന്നുകം  കനസാക്കസാപത  ഇപതസാപക്ക  പമിരമിച്ചുവമിട്ടതമിപന്റെ

തസാല്പ്പെരഖ്യകം എനസാപണനണ മനസമിലസാകുനമില. എനമിനസാണണ ഇത്ര ധൃതമി പമിടമിക്കുനതണ?

മുനകസാല കസാരഖ്യങ്ങളകൂടമി  പരമിഗണമിച്ചുപകസാണണ ഇഇൗ ഉത്തെരവണ  പമിനവലമിക്കണപമനണ

അഭഖ്യരതമിക്കുകയസാണണ.  ഇഇൗ  ഉത്തെരവണ  കകസാടതമി  കചസാദഖ്യകം  പചയസാല്  ഇതണ

തള്ളമിക്കളകയണമി  വരുകം.  അതുപകസാണണ  നമിയമസാനുസൃതമലസാപത

അനഇൗകദഖ്യസാഗമികസാകംഗങ്ങപള പമിരമിച്ചുവമിട്ട  ഇഇൗ ഉത്തെരവണ  പമിനവലമിക്കണപമനണ  ഞസാന

ഇഇൗ സബ്മമിഷനമിലൂപട ആവശഖ്യപപ്പെടുകയസാണണ. 

അനഇൗകദഖ്യസാഗമികസാകംഗങ്ങളുപട പമിരമിച്ചുവമിടല്

പതസാഴമിലകം  എബകസുകം  വകുപ്പുമനമി  (ശസ്പീ  .    റമി  .    പമി  .    രസാമകൃഷ്ണന):  സര,

കകരളത്തെമില്  കക്ഷമനമിധമി  കബസാരഡുകള  ഒപരണകംകപസാലകം  പമിരമിച്ചുവമിട്ടമിട്ടമില.

അനഇൗകദഖ്യസാഗമികസാകംഗങ്ങളുപട  കസാലസാവധമി  നമിയമസാനുസൃതകം

അവസസാനമിപ്പെമിക്കുനതമിനസാണണ  ഉത്തെരവണ.  കക്ഷമനമിധമി  കബസാരഡുകളുപട

അനഇൗകദഖ്യസാഗമികസാകംഗങ്ങപള  തസ്പീരുമസാനമിക്കസാനുള്ള  അധമികസാരകം  സരക്കസാരമില്

നമിക്ഷമിപ്തമസാണണ.  അനഇൗകദഖ്യസാഗമിക  പ്രതമിനമിധമികപള  നസാമനമിരകദ്ദശകം  പചയ്യുന

കസാരഖ്യത്തെമില് സരക്കസാര നമിയമസാനുസൃതകം നടപടമികള സസസ്പീകരമിക്കുകം. 
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