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മമ  .   സസ്പീക്കര: ഓരഡര......... ഓരഡര........ ചചചോദദദ്യം നമ്പര *151

ബ്രഡമലദ്യം ബണമലദ്യം കചോന്സറുണചോക്കുന്ന രചോസവസ്തുക്കളുടടെ സചോന്നമദദദ്യം

(*151) ശസ്പീ  .   സമ  .   മമ്മൂടമ  :
 ശസ്പീ  .   മഞ്ഞളചോദ്യംകുഴമ അലമ  :
 ശസ്പീ  .   പമ  .   ടക  .   ബഷസ്പീര  :
 ശസ്പീ  .    ആബമദദ്  ഹുസസന്  തങ്ങള  : തചോടഴ  കചോണുന്ന  ചചചോദദങ്ങളക്കദ്

ആചരചോഗദവദ്യം സചോമൂഹദനസ്പീതമയദ്യം വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടെമ നല്കുചമചോ:

(എ)  ബ്രചോന്ഡഡദ്  കമ്പനമകള  വമല്പന  നടെത്തുന്ന  ബ്രഡമലദ്യം  ബണമലദ്യം

കചോന്സറുണചോക്കുന്ന രചോസവസ്തുക്കളുടടെ  സചോന്നമദദദ്യം  ടസന്റര  ചഫചോര  സയന്സദ്

ആന്റദ് എണ്വചയചോണ്ടമന്റദ് നടെതമയ പരമചശചോധനകളമല് കടണതമയതചോയമ

പുറത്തുവന്ന റമചപചോരട്ടുകള ശദയമല്ടപടമട്ടുചണചോ;

(ബമ)  ഇവയമല്  പല  ബ്രചോന്റുകളുടടെ  ഉല്പന്നങ്ങളുദ്യം  പചോചദശമകമചോയമ

നമരമമചദ്  വമല്പന  നടെത്തുന്ന  ഉല്പന്നങ്ങളുദ്യം  ഇചപചോഴദ്യം  വമപണമയമല്

സുലഭമചോടണന്ന കചോരദദ്യം ശദമചമട്ടുചണചോ;

(സമ)  സദ്യംസചോന ഭകദ സുരകചോ വകുചപചോ മചറ്റേടതങമലദ്യം ഏജന്സമചയചോ

ഇക്കചോരദതമല് പരമചശചോധന നടെതമയമട്ടുചണചോ;  ഉടണങമല് കടണതലകള
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സദ്യംബനമചദ്  വമശദമചോക്കചോചമചോ;  ഇതരദ്യം  വമഭവങ്ങളുടടെ  വമതരണതമല്

നമയനണ  നടെപടെമകള  സസസ്പീകരമക്കചോന്  ഉചദ്ദേശമക്കുന്നുചണചോടയന്നദ്

വദക്തമചോക്കചോചമചോ?

 ആചരചോഗദവദ്യം  സചോമൂഹദനസ്പീതമയദ്യം  വകുപ്പുമനമ  (ശസ്പീമതമ  ടക  .    ടക  .

സശലജ ടെസ്പീചര  ): സര, 

(എ)  ഡല്ഹമയമടല  ടസന്റര  ചഫചോര  സയന്സദ്  ആന്റദ്

എണ്വചയചോണ്ടമന്റദ് നടെതമയ പരമചശചോധനയമല് രചോജദതദ് വമല്പന നടെത്തുന്ന

ചമല  ബ്രചോന്ഡഡദ്  കമ്പനമകളുണചോക്കുന്ന  ബ്രഡമലദ്യം  ബണമലദ്യം  ടപചോടചോസദദ്യം

ചബ്രചോചമറ്റേമടന്റയദ്യം  ടപചോടചോസദദ്യം  അചയചോചഡറ്റേമടന്റയദ്യം  സചോന്നമദദമുള്ളതചോയമട്ടുള്ള

റമചപചോരട്ടുകള  ശദയമല്ടപടമട്ടുണദ്.   ഈ  റമചപചോരടദ്  വന്നയടെന്തടന്ന

ഭകദസുരകചോ  കമസ്പീഷണറുടടെ  നമരചദ്ദേശപകചോരദ്യം  സദ്യംസചോനതമടന്റ  വമവമധ

ഭചോഗങ്ങളമല് നമന്നദ് ബ്രഡഡ്ഡുകളുദ്യം ബണ്ണുകളുദ്യം ചശഖരമചദ് ഭകദസുരകചോ വകുപമടന്റ

കസ്പീഴമലള്ള ലചോബുകളമല് പരമചശചോധന നടെതമ.   ഇതരദ്യം പരമചശചോധനകളമല്

കചോന്സറുണചോക്കുന്ന രചോസവസ്തുക്കളുടടെ സചോന്നമദദദ്യം കടണതചോന് കഴമഞ്ഞമടമല.

(ബമ)  ചകരളതമല്  വമതരണദ്യം  ടചയ്യുന്ന  ബ്രചോന്ഡഡദ്  കമ്പനമകളുടടെയദ്യം

പചോചദശമകമചോയമ  നമരമമചദ്  വമല്പന  നടെത്തുന്ന  28  ബ്രഡദ്  സചോമ്പമളുകളുദ്യം  3
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ബണദ്  സചോമ്പമളുകളുദ്യം  പരമചശചോധന  നടെതമ  അവയമല്നമന്നദ്  കചോന്സര

ഉണചോക്കുന്ന രചോസവസ്തുക്കളുടടെ സചോന്നമദദദ്യം കടണതമയമടമല.

(സമ)  ഭകദസുരകചോ  വകുപദ്  സദ്യംസചോനതമടന്റ  വമവമധ

ഭചോഗങ്ങളമല്നമന്നുദ്യം  ബ്രഡമടന്റയദ്യം  ബണമടന്റയദ്യം  സചോമ്പമള  ചശഖരമചദ്

പരമചശചോധന നടെതമടയങമലദ്യം ആചരചോഗദതമനദ് ഹചോനമകരമചോയ രചോസവസ്തുക്കള

കടണതചോന് കഴമഞ്ഞമല.

ശസ്പീ  .    സമ  .    മമ്മൂടമ:  സര,  ടസന്റര  ചഫചോര  സയന്സദ്  ആന്റദ്

എണ്വചയചോണ്ടമന്റദ്  ലചോബമല്   38  സചോമ്പമള  എതമചതമല്  84  ശതമചോനദ്യം

സചോമ്പമളുകളമലദ്യം  അപകടെകരമചോയ  അളവമല്  ടപചോടചോസദദ്യം  ചബ്രചോചമറ്റേമചന്റയദ്യം

ടപചോടചോസദദ്യം  അചയചോചഡറ്റേമടന്റയദ്യം  അദ്യംശദ്യം  കടണതമടയന്നചോണദ്  വചോരത.

ഇതുസദ്യംബനമചദ് ചകന്ദ്രമനമയടടെ ശദയമല്ടപടുതമയതമടനതുടെരന്നദ്  അതദ്

പരമചശചോധന നടെതചോന് തസ്പീരുമചോനമച. ടപചോടചോസദദ്യം അചയചോചഡറ്റേമടന്റ ഭചോഗമചോയമ

സതചറചോയമ ഡമടന  ബചോധമക്കുന്ന  ചരചോഗങ്ങള,  വൃക്ക  ചരചോഗങ്ങള,  കചോന്സര

തുടെങ്ങമയ  മചോരകമചോയ  ചരചോഗങ്ങള  വരചോനുള്ള  സചോദദതയടണന്നചോണദ്

കടണതമയമട്ടുള്ളതദ്.  പലരുദ്യം ടവറുദ്യം  വയറ്റേമല് ചബ്രക്കദ്  ഫചോസചോയമ  ബ്രഡചോണദ്

കഴമക്കുന്നതദ്.  ഇതമലടെങ്ങമയമരമക്കുന്നതദ്  ഇത്രയദ്യം  മചോരകമചോയ  ചരചോഗങ്ങള
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വമതയ്ക്കുന്ന  ഒന്നചോടണങമല്  ഇതമടന്റ  പരമചശചോധന  സൂക്ഷ്മമചോയമ

നടെതമയതചോചണചോ?   യൂചറചോപദന്  രചോജദങ്ങളമലദ്യം  അചമരമക്ക,  ആചസ്ട്രേലമയ,

നന്യൂസമലചോന്റദ്  എന്നമവമടെങ്ങളമലടമചോടക്ക  ഇതദ്  നമചരചോധമക്കടപടമട്ടുണദ്.

ബ്രമടചോനമയയമല്  ഇതമടന്റ  അദ്യംശമമലചോടയന്നദ്  ചരഖടപടുതമടയന്നദ്  പറയന്നു.

ഇക്കചോരദദ്യം പത്രങ്ങളമല് വലമയ വചോരതചോ പചോധചോനദചതചോടടെ വരുകയദ്യം ടചയ.

ഇതമനദ് ഗഗൗരവമചോയ പരസ്പീകണചമചോ നമരസ്പീകണചമചോ നടെതമയമട്ടുചണചോ;  ഇതമനദ്

പചോഥമമക  പരമചശചോധന  മചോത്രമചോചണചോ  നടെതമയമട്ടുള്ളതദ്;   ഇടലങമല്  എലചോ

സഗൗകരദങ്ങളുമുള്ള  വലമയ  ലചോബുകളമല്  ഗഗൗരവതരമചോയദ്യം  സുതചോരദമചോയദ്യം

പരമചശചോധന നടെതചോനുള്ള സദ്യംവമധചോനമുണചോക്കചോന്  തയചോറചോകുചമചോ?

ശസ്പീമതമ  ടക  .    ടക  .    സശലജ  ടെസ്പീചര:  സര,  ആഹചോര  സചോധനങ്ങളമല്

ഇതരതമലള്ള  മചോരകമചോയ  വസ്തുക്കള  കലരുക  എന്നുള്ളതദ്  വളടര

ഗുരുതരമചോയമട്ടുള്ള  പശ്നമചോണദ്.  ഇചപചോള  നടെതമയ  പരമചശചോധനയമല്  ഇതദ്

കടണതചോന്  കഴമ ഞ്ഞമടമല.  മചോകമമദ്യം  ടറസമഡന്യൂ  ലമമമറ്റേദ്  ചനചോക്കമയമടചോണദ്

കചോരദങ്ങള ടചയ്യുന്നതദ്. മൂന്നദ് റസ്പീജമയണല് ലചോബുകളുദ്യം ഒരു ജമലചോ ഫുഡദ് ചസഫമ

ലചോബുദ്യം  ഉളടപടടെ  നചോലദ്  പധചോനടപട  പരമചശചോധനചോ  ലചോബുകളചോണദ്

ഇവമടടെയള്ളതദ്.  മറ്റേദ്  കചോരദങ്ങള  പരമചശചോധമക്കചോന്  മറ്റേദ്  ലചബചോറടറമകളുദ്യം
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സദ്യംവമധചോനങ്ങളുമുണദ്.  ബഹുമചോനപട  അദ്യംഗദ്യം  പറഞ്ഞതുചപചോടല  കുറചകൂടെമ

ഗഗൗരവചമറമയ  പരമചശചോധന  നടെചതണതചോയമട്ടുടണന്നചോണദ്  കരുതുന്നതദ്.

അതമനുള്ള സദ്യംവമധചോനദ്യം ഭചോവമയമല് ഉണചോക്കുന്നതചോയമരമക്കുദ്യം.  

ശസ്പീ  .    സമ  .    മമ്മൂടമ:  സര,  ഭകണ  പദചോരത്ഥങ്ങളമല്  ബ്രഡദ്  മചോത്രമല

ഉപ്പുടപചോടെമയമല് കുപമചമലദ്യം കടണതമ. മൂന്നുനചോലദ് വരഷദ്യം മുമ്പദ് ഈ സഭയമല്

തടന്ന  ഉന്നയമച  ഒരു  വമഷയമചോണമതദ്.  നചോരങ്ങയടടെ  മുകളമല്

പുരട്ടുന്നതമനുചവണമ ഒരു കുടമ ഉപദ് കയമലമടദ്  കയക്കമയചപചോള സക മുറമഞ.

അതദ്  പരമചശചോധന  നടെതമയചപചോള  ഉപമല്  കുപമചമലമടന്റ

അദ്യംശമുടണന്നറമഞ.  കട  പമടെമക്കചോതമരമക്കചോന്ചവണമ  ആറദ്  ശതമചോനദ്യം

കുപമചമലദ്ല്ല്  ടപചോടെമ  ചചരക്കചോന്  അനുമതമ  ടകചോടുത്തു  എന്നുപറയന്നു.

അചനസഷണദ്യം  നടെതമയചപചോള  അന്നപൂരണ  എന്ന  വലമയ  കമ്പനമയടടെ

ഉപ്പുടപചോടെമയചോയമരുന്നു  അതദ്.  ഈ  അനുഭവദ്യം  ഉണചോയതദ്  എടന്റ

മകളക്കുതടന്നയചോയമരുന്നു.   2003-ല്  ഞചോന്  പരമചശചോധന  നടെതമയചപചോള

ആറദ് ശതമചോനദ്യം വടര കുപമചമലദ്ല്ല് ടപചോടെമ ഉപദ് ടപചോടെമയമല് ഇടെചോനുള്ള അനുമതമ

ടകചോടുത്തു  എന്നുപറയന്നു.  ടപചോടെമ  ഉപമനദ്  കൂടുതല്  ഡമമചോന്റദ്  വന്നചപചോള

ടപചോഡകന്  കൂടചോന്  കഴമയചോതതുടകചോണദ്  കമ്പനമ  കുടെമല്  വദവസചോയടത
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ഏല്പമച.  അവര കുപമടയചോടക്ക ടപചോടെമചദ് ടപചോടെമ ഉപമല് ചചരക്കചോന് തുടെങ്ങമ.

അതുചപചോടല  ജനങ്ങളുടടെ  ആചരചോഗദടത  ബചോധമക്കുന്ന  മചോരകചരചോഗങ്ങള

വന്നുടകചോണമരമക്കുന്ന  സചോഹചരദതമല്  ഇതദ്  നമള  കഴമക്കുന്ന

ഭകണമചോടണന്നദ് മനസമലചോക്കമ ഒരു പചതദക പചോചക്കജദ് ആവമഷ്ക്കരമചദ് എലചോ

ഭകണ  പദചോരത്ഥങ്ങളുദ്യം  സൂക്ഷ്മമചോയമ  പരമചശചോധന  നടെതചോനുള്ള  നടെപടെമ

സസസ്പീകരമക്കുചമചോ? 

ശസ്പീമതമ  ടക  .    ടക  .    സശലജ  ടെസ്പീചര:  സര,  ഇതദ്  തസ്പീരചയചോയദ്യം

പരമഗണനചോര ഹമചോയ ഒരു വമഷയമചോണദ്. ഉപമല് മചോത്രമല ചതയമല, ടവളമടചണ

തുടെങ്ങമ  പല  ഭകദവസ്തുക്കളമലദ്യം  കടുത  മചോലമനദങ്ങള  കലരുന്നതചോയമ

റമചപചോരട്ടുകള  വരുന്നുണദ്.   അതുടകചോണദ്  ഈ  പരമചശചോധനചോ  സദ്യംവമധചോനദ്യം

കുറചകൂടെമ  കരശനമചോക്കുന്നതമനദ്  ആചലചോചമക്കുന്നുണദ്.   പധചോനമചോയദ്യം  മൂന്നദ്

ടമചോസബല്  ഫുഡ്ചസഫമ  ലചോബമടന്റ  പവരതനദ്യം  തുടെങ്ങണടമന്നദ്

ഡമപചോരടദ്ടമന്റദ്  ആഗ്രഹമക്കുന്നുണദ്.  അതമല്  ഒന്നദ്  ഈ  ഓണക്കചോലത്തുതടന്ന

ഭകണ  പദചോരത്ഥങ്ങള  പരമചശചോധമക്കചോന്  സജ്ജമചോക്കുടമന്നചോണദ്

അറമയമക്കചോനുള്ളതദ്.

ശസ്പീ  .    അബ്ദുല്  ഹമസ്പീദദ്  മചോസര:  സര,  സദ്യംസചോനതദ്  ഇതരദ്യം  ഭകണ
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വസ്തുക്കള  വമപണനദ്യം  ടചയ്യുന്ന  ഏടതങമലദ്യം  കമ്പനമകളചക്കചോ  അവരുടടെ

സദ്യംഘടെനകളചക്കചോ  എതമടര  സസസ്പീകരമച  ഏടതങമലദ്യം  നടെപടെമകള

നമരതമവയ്ക്കണടമചന്നചോ  ഉചപകമക്കണടമചന്നചോ ആവശദടപടദ്  സരക്കചോരമടന

സമസ്പീപമചമട്ടുചണചോ;  എങമല്  ഇതരതമല്  ഏടതങമലദ്യം  നടെപടെമ

സസസ്പീകരമചമട്ടുചണചോ? 

ശസ്പീമതമ ടക  .    ടക  .   സശലജ ടെസ്പീചര: സര, ചമല കചോരദങ്ങള പരമചശചോധമചദ്

ചമലരടക്കതമടര  ചകസുകടളടുതമട്ടുണദ്.   അടതലചോദ്യം  ഇചപചോള

നടെപടെമക്രമങ്ങളമലചോണദ്.  പരമചശചോധനയടടെ ഭചോഗമചോയമ  ടവളമടചണയടടെ  ചമല

ബ്രചോന്റുകള  നമചരചോധമചമട്ടുണദ്.  ഇചപചോഴദ്യം  പരമചശചോധനകള

നടെന്നുടകചോണമരമക്കുന്നുണദ്.  അതമടന്റ കചോരദങ്ങള അചനസഷണ ഘടതമലചോണദ്.

ചമല ചകസുകളക്കദ് നടെപടെമ സസസ്പീകരമചമട്ടുണദ്.  

ശസ്പീ  .    പമ  .    ടക  .    ബഷസ്പീര:  സര,  നമ്മുടടെ  സദ്യംസചോനടത എലചോ  ഭകണ

പദചോരത്ഥങ്ങളമലദ്യം ഈ രചോസവസ്തുക്കളുടടെ അതമപസരമുണദ്.  ഇതരദ്യം പശ്നങ്ങള

പരമചശചോധമക്കുന്നതമനദ്  നമ്മുടടെ  സദ്യംസചോനതദ്  ലചബചോറടറമകളുടടെ

അപരദചോപ്തതയടണന്നദ് നമുടക്കലചോവരക്കുദ്യം അറമയചോദ്യം.  അതുടകചോണദ്  ഇതരദ്യം

കചോരദങ്ങള  സമയബനമതമചോയമ  പരമചശചോധമചദ്  ചമല്നടെപടെമ
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സസസ്പീകരമക്കുന്നതമനദ്  അതദചോധുനമക  ലചബചോറടറമകള  സദ്യംസചോനതദ്

അടെമയന്തരമചോയമ സചോപമക്കുന്നതമനുള്ള നടെപടെമകളുണചോകുചമചോ; 

ഞങ്ങള കൂടെമ പടങടുത മലപ്പുറദ്യം ജമലചോ വമകസന സമമതമയമല് ജമലചോ

ഫുഡദ്  ചസഫമ  ഓഫസ്പീസര  പടങടുതമല.  കചോരണദ്യം  അവര  കളക്ടറുടടെ

നമയനണതമലല,  സദ്യംസചോനടത  ഫുഡദ്  ചസഫമ  കമസ്പീഷണറുടടെ

നമയനണതമലചോടണന്നചോണദ്  പറഞ്ഞതദ്.  ജമലയമല്  മഞ്ഞപമത  ചരചോഗദ്യം

കൂടുതലചോയമ  കണ  സമയതദ്  കചോറ്റേറമദ്യംഗദ്  സരവസ്പീസുകചോരുടടെ

ഭകണതമല്നമന്നചോണദ്  ഇതുണചോയടതന്നചോണദ്  മനസമലചോയതദ്.  പല

കലദചോണങ്ങളമല്  പടങടുത  നൂചറചോളദ്യം  ആളുകളക്കദ്  മഞ്ഞപമതദ്യം

ബചോധമചതുടകചോണദ്  അതദ്  ഫുഡദ്  ചസഫമ  ഉചദദചോഗസടന  വമളമചദ്

അറമയമക്കചോനചോണദ് മസ്പീറ്റേമദ്യംഗദ് വചതദ്. ഫുഡദ് ചസഫമ കമസ്പീഷണര ഈ മസ്പീറ്റേമദ്യംഗമല്

വരുകയമടലന്നുദ്യം  അവര  ചനരമടദ്  ഫുഡദ്  ചസഫമ  കമസ്പീഷണറുമചോയമടചോണദ്

ബനമുള്ളടതന്നുമചോണദ് കളക്ടര പറഞ്ഞതദ്.   എലചോ ജമലചോതല ഉചദദചോഗസരുദ്യം

വരുചമ്പചോള  ജമലയമടല  ഫുഡദ്  ചസഫമ  ഉചദദചോഗസനദ്  ആ  ഡമ.ഡമ.സമ.യമല്

പടങടുക്കചോന്  പചോടെമലചോടയന്നദ്  പറയന്നതദ്  എടന്തചോരു  അനഗൗചമതദമചോണദ്.

അതരദ്യം  ഉചദദചോഗസടര  ജമലചോ  വമകന  സമമതമയമല്  പടങടുപമക്കചോനുള്ള
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അവസരദ്യം  സരക്കചോരമടന്റ  ഭചോഗത്തുനമന്നുദ്യം  ഉണചോക്കണടമന്നചോണദ്  എനമക്കദ്

പറയചോനുള്ളതദ്.  

ശസ്പീമതമ ടക  .    ടക  .    സശലജ ടെസ്പീചര: സര, ജമലചോ വമകസന സമമതമ യമല്

ഇതരദ്യം ഉചദദചോഗസര പടങടുതചോല് കുറചകൂടെമ വമശസചോസദമചോയമ കചോരദങ്ങളമല്

ഇടെടപടെചോന് സചോധമക്കുന്നതചോണദ്.   ഗവണ്ടമന്റദ്  അതമടനക്കുറമചദ്  ആചലചോചമചദ്

ഈ  ഉചദദചോഗസടര  ജമലചോ  വമകസന  സമമതമയമല്  പടങടുപമക്കചോനുള്ള

തസ്പീരുമചോനടമടുക്കുന്നതചോണദ്.  അതുചപചോടല  എലചോ  സചോപനങ്ങളുടടെയദ്യം

സലസന്സുദ്യം  രജമചസ്ട്രേഷനുദ്യം  നമരബനമചോക്കമ  ഭകദ  സുരകചോ  നമലവചോരദ്യം

ഉറപചോക്കുന്നതമനുള്ള നടെപടെമയദ്യം ഗവണ്ടമന്റദ് സസസ്പീകരമക്കുന്നതചോണദ്.  

ശസ്പീ  .    ആബമദദ്  ഹുസസന് തങ്ങള:  സര,  പഴയ കചോലഘടങ്ങളമടലചോടക്ക

ചബക്കറമയടെക്കമുള്ള  വമപണന  ചകന്ദ്രങ്ങളക്കചോവശദമചോയ  ഭകദസചോധനങ്ങള

അവര  സസയചമവ   ഉണചോക്കുകയചോയമരുന്നു.  അടന്നചോന്നുദ്യം  ഇത്ര  വമഷചോദ്യംശദ്യം

കലരതമടക്കചോണദ് ആളുകടള പയചോസടപടുത്തുന്ന രൂപതമലള്ള സചോധനങ്ങള

ഉല്പചോദമപമക്കുമചോയമരുന്നമല.  ഇന്നദ്  ചബക്കറമകളടെക്കമുള്ള  വമപണന  ചകന്ദ്രങ്ങള

വദചോപകമചോയചതചോടുകൂടെമ  ഓചരചോ  ടപചോഡകന്  ടസന്ററുദ്യം  ബളക്കചോയമ  ഇതരദ്യം

സചോധനങ്ങളുണചോക്കമ  ചബക്കറമകളമല്  എതമക്കുകയചോണദ്.  അതരദ്യം
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ടപചോഡകന്  ടസന്ററുകളക്കദ്  രജമചസ്ട്രേഷനുചണചോ;  അവയടടെ  ഗുണനമലവചോരദ്യം

പരമചശചോധമക്കചോനചോവശദമചോയ  എടന്തങമലദ്യം  നടെപടെമയചണചോ;  അവയടടെ

രജമചസ്ട്രേഷനദ്  ആവശദമചോയ  നടെപടെമകള  സസസ്പീകരമക്കചോന്  ഗവണ്ടമന്റദ്

തയചോറചോകുചമചോ?

ശസ്പീമതമ  ടക  .    ടക  .    സശലജ  ടെസ്പീചര:  സര,  കണ്സന്യൂമറമസദ്യം

വദചോപകമചോകുന്നതമടന്റ  ഭചോഗമചോയമ  ലചോഭചോധമഷമതമചോയ  വദവസചോയമചോയമ  എലചോദ്യം

മചോറുകയചോണദ്.  ഭകണവദ്യം  കുടെമടവള്ളവടമലചോദ്യം  ലചോഭ  ചകന്ദ്രസ്പീകൃതമചോയമട്ടുള്ള

വദവസചോയ  വസ്തുക്കളചോയമ  മചോറമടക്കചോണമരമക്കുകയചോണദ്.   അതമടന്റ  ഭചോഗമചോയമ

വരുന്ന  ഇതരദ്യം  കചോരദങ്ങടള  പതമചരചോധമക്കചോന്  ഗവണ്ടമന്റമനദ്  ശക്തമചോയ

നടെപടെമ  സസസ്പീകരമചക്കണതചോയമട്ടുള്ളതുടകചോണചോണദ്  ഇചപചോള  ടകചോടുത്തു

ടകചോണമരമക്കുന്ന സലസന്സുദ്യം രജമചസ്ട്രേഷനുദ്യം കുറചകൂടെമ കരശന പരമചശചോധന

നടെതമമചോത്രടമ  ടകചോടുക്കൂ  എന്ന  തസ്പീരുമചോനദ്യം  എടുക്കുന്നതദ്.   അതമനുള്ള

നടെപടെമകടളലചോദ്യം വകുപദ് സസസ്പീകരമചവരമകയചോണദ്.

ശസ്പീ  .    മുരളമ  ടപരുടനലമ:  സര,  ഉപചഭചോക്തദ  സദ്യംസചോനമചോയ  ചകരളദ്യം

ഭകദചമഖലയമല്  മറ്റേദ്  സദ്യംസചോനങ്ങടള  ആശയമചചോണദ്  മുചന്നചോട്ടുചപചോകുന്നതദ്.

ഓണദ്യം,  ക്രമസ്തുമസദ്,  റദ്യംസചോന്  തുടെങ്ങമയ  പധചോനടപട  ആചഘചോഷചവളകളമല്
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അനദസദ്യംസചോനത്തുനമന്നുദ്യം പചോല്,  ഭകദ എണകള,  പഴദ്യം,  പചക്കറമ,  മചോദ്യംസദ്യം

തുടെങ്ങമ ധചോരചോളദ്യം സചോധനങ്ങള ചകരളതമചലയ്ക്കദ് കടെന്നുവരുന്നുണദ്.  ഇവടയലചോദ്യം

കൃതദമചോയമ പരമ ചശചോധമചദ് അതമടന്റ ഗുണനമലവചോരദ്യം പരമചശചോധമക്കചോനുദ്യം മചോയദ്യം

ചചരന്നമടമലചോടയന്നദ്  ഉറപ്പുവരുതചോനുദ്യം  പുതുതചോയമ  എടന്തങമലദ്യം  സദ്യംവമധചോനദ്യം

ഏരടപടുതചോന് നടെപടെമ സസസ്പീകരമക്കുചമചോ?

ശസ്പീമതമ ടക  .   ടക  .   സശലജ ടെസ്പീചര: സര, ഇതമനുദ്യംകൂടെമയചോണദ് ടമചോസബല്

ഫുഡദ്  ചസഫമ  ലചോബദ്  ആരദ്യംഭമക്കുടമന്നദ്  പറഞ്ഞമട്ടുള്ളതദ്.   ഇതമലള്ള  ഒരു

പയചോസദ്യം, ഇചപചോള നന്യൂ ജനചറഷന് വസ്തുക്കളചോണദ് ഈ ഭകദവസ്തുക്കളമടലലചോദ്യം

ചചരക്കുന്നതദ്.  അതരതമലള്ള  പമസരചവഷനുദ്യം  മറ്റേദ്  കചോരദങ്ങളുടമലചോദ്യം

ഉപചയചോഗടപടുത്തുകയചോണദ്.  നമുക്കമചപചോള ഒരു ചകന്ദ്ര നമയമമചോണുള്ളതദ്.  ഇതദ്

ചകന്ദ്ര ഭകദ സുരകചോ നമയമതമടന്റ പരമധമയമല് വരുന്നമല എന്നുള്ളതചോണദ്.

നന്യൂ  ടജന്  രചോസവസ്തുക്കള  കൂടെമ  പരമചശചോധമക്കചോന്  ചകന്ദ്രനമയമതമടന്റ

പരമധമയമല്  ഉളടപടുതണടമന്നദ്  സദ്യംസചോന  ഗവണ്ടമന്റദ്  ചകന്ദ്ര

ഗവണ്ടമന്റമനദ്  എഴതമയമട്ടുണദ്.   ഇതദ്  പരമചശചോധമക്കചോന്  ഇചപചോള

മചോരഗ്ഗമമലചോത  ഒരവസയചോണുള്ളതദ്.  അതുടകചോണദ്   ഒരു  മചോറ്റേദ്യം  വരുതചോന്

ചകന്ദ്രഗവണ്ടമന്റമചനചോടെദ് സദ്യംസചോന ഗവണ്ടമന്റദ് ആവശദടപടുകയചോണദ്.



Uncorrected/Not for publication
12

ശസ്പീ  .    വമ  .    എസദ്  .    ശമവകുമചോര  : സര,  ബ്രഡമലദ്യം  ബണമലദ്യം  ടപചോടചോസദദ്യം

ചബ്രചോചമറദ്യം ടപചോടചോസദദ്യം അചയചോചഡറദ്യം കടണതമടയന്നുള്ള വചോരതയചോണദ് വന്നതദ്.

അചതചോടടെചോപദ്യംതടന്ന 2 ബമ കചോല്സമചനചോജന് എന്നു പറയന്ന സതചറചോയ്ഡദ് ചരചോഗദ്യം

വരചോനുള്ള  ഒരു  മൂലകദ്യം  കൂടെമ  കടണതമയമട്ടുണദ്.   എന്തചോയചോലദ്യം  അതമനുചവണമ

ശക്തമചോയമട്ടുള്ള  പരമചശചോധനകള  നടെതണടമന്നചോണദ്  എനമക്കദ്

അഭദരത്ഥമക്കചോനുള്ളതദ്. Food Safety Standards Act, 2006  ആണദ് ചകരളതമല്

നടെപമലചോക്കുന്നതമനുചവണമ  തസ്പീരുമചോനടമടുതമട്ടുള്ളതദ്.   അതമടന്റ  ഭചോഗമചോയമ  12

ലകദ്യം രൂപവടര വമറവരവള്ള സചോപനങ്ങളക്കദ് രജമചസ്ട്രേഷനുദ്യം  12  ലകദ്യം രൂപയ്ക്കദ്

മുകളമല് വമറവരവള്ള ചഹചോടലകളക്കദ് സലസന്സുദ്യം ഏരടപടുതമയമട്ടുണദ്. അങ്ങടന

ഏറ്റേവദ്യം  സമഗ്രമചോയ ഒരു പദതമയചോണദ്  കഴമഞ്ഞ ഗവണ്ടമന്റദ്  തുടെങ്ങമയതദ്.  അതദ്

ഏതദ്  വടരയചോയമ?  ചകരളതമടല  തട്ടുകടെകള  മുതല്  സഫവദ്  സചോര  ചഹചോടലകള

വടരയള്ള  എലചോ  സചോപനങ്ങളക്കുദ്യം  രജമചസ്ട്രേഷനുദ്യം  സലസന്സുദ്യം

ഏരടപടുത്തുന്നതമനുചവണമയള്ള നടെപടെമക്രമങ്ങള ഏകചദശദ്യം  50  ശതമചോനചതചോളദ്യം

പൂരതസ്പീകരമചതചോണദ്.  അതദ്  സമയബനമതമചോയമ  പൂരതസ്പീകരമക്കുന്നതമചലക്കുള്ള

നടെപടെമകള  സസസ്പീകരമക്കുചമചോ?  മടറ്റേചോന്നദ്,  സരക്കചോര  തലതമല്   തമരുവനന്തപുരദ്യം,

എറണചോകുളദ്യം,  ചകചോഴമചക്കചോടെദ്,  പതനദ്യംതമട   എന്നമവമടെങ്ങളമലചോയമ  4  റസ്പീജമയണല്
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ലചോബുകളചോണുള്ളതദ്.  ഈ  ലചോബുകളമല്  നമന്നുദ്യം  ലഭമക്കുന്ന  റമസളട്ടുകളമല്  നമുക്കദ്

നമയമപരമചോയ  സചോധദതചോ  ഫലദ്യം  കമട്ടുന്നമല.  അതമനദ്  NABL

Accreditation ഉണചോകണദ്യം.  NABL  Accreditation  ഉള്ള  ഒരു  ലചോബുദ്യം

ചകരളതമലമല.   അതമനുചവണമ  കഴമഞ്ഞ  ഗവണ്ടമന്റദ്  കുടറ  നടെപടെമകള

സസസ്പീകരമച.  അടെമയന്തരമചോയമ  NABL Accreditation  ലഭദമചോക്കുന്നതമനുചവണമയള്ള

നടെപടെമകള  ഗവണ്ടമന്റദ്  സസസ്പീകരമക്കുചമചോ  എന്നുള്ളതമടനക്കുറമചദ്യം  അതമടന്റ

നടെപടെമക്രമങ്ങള എന്തചോയമ എന്നുള്ളതമടനക്കുറമചദ്യം  ബഹുമചോനടപട മനമ മറുപടെമ

പറയണദ്യം.  

മമ  .    സസ്പീക്കര  : അങ്ങദ് രണ്ടു ചചചോദദദ്യം ചചചോദമച. ...പസ്പീസദ്....  പസ്പീസദ്.......  മമനമസര

പറയടട.... ചടപകചോരമുള്ളതദ് ഒരു ഉപചചചോദദമചോണദ്.  അങ്ങദ് രടണണദ്യം ചചചോദമച.

ശസ്പീ  .    വമ  .    എസദ്  .    ശമവകുമചോര  : സര,  ഒരു കചോരദദ്യം  കൂടെമ,  ഓണക്കചോലദ്യം വരുന്നു,

പചക്കറമകളമടല  വമഷചോദ്യംശങ്ങടളപറ്റേമയള്ള  പരമചശചോധനകള  ഒരു  സലത്തുദ്യം

നടെക്കുന്നമല.  അതദ്  വളടര  ഫലപദമചോയമ  നടെപമലചോക്കുന്നതമനുചവണമയള്ള

നടെപടെമകള സസസ്പീകരമക്കുചമചോടയന്നുള്ള കചോരദദ്യം കൂടെമ അറമയണദ്യം.

ശസ്പീമതമ ടക  .    ടക  .    സശലജ ടെസ്പീചര  : സര,  ഇഗൗ പരമചശചോധനടയലചോദ്യം വളടര

ദുരബലമചോയമടചോണദ് ഇതുവടര നടെന്നുവന്നമരുന്നടതന്നചോണദ് ഞചോന് മനസമലചോക്കുന്നതദ്.
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ആ  ദഗൗരബലദതമടന്റ  ഭചോഗമചോയമട്ടുതടന്നയചോണദ്  ഇത്രയദ്യം  വമഷവസ്തുക്കള  ഇവമടടെ

പചരമക്കടപടുന്നതദ്.  അതുടകചോണദ്  ഇഗൗ  ദുരബലത  പരമഹരമക്കചോന്  ഗവണ്ടമന്റദ്

അടെമയന്തര  നടെപടെമകള  ആചലചോചമചമട്ടുണദ്.  ലചോബുകളമല്  NABL  Accreditation

സഗൗകരദദ്യം  ഒരുക്കുന്നതമടന്റ  95%  പവരതമ ഇചപചോള പൂരതമയചോയമട്ടുണദ്.  വളടര

ടപടടന്നുതടന്ന  നചോലദ്  ലചോബുകളക്കുദ്യം  NABL  Accreditation  ലഭമക്കുന്നതമനുള്ള

എലചോ കചോരദങ്ങളുദ്യം ഇഗൗ ഗവണ്ടമന്റദ് ഇചപചോള ടചയമട്ടുണദ്.  

ശസ്പീ  .    ആര  .    രചോചജഷദ്:  സര,  ഭകണപദചോരത്ഥങ്ങളമല്  മചോത്രമല

നമതദജസ്പീവമതതമല്  ഉപചയചോഗമക്കുന്ന  കുടെമടവള്ളതമലദ്യം  ഓചരചോ  വരഷവദ്യം

രചോസവസ്തുക്കള കൂടുതലചോയമ  ഉപചയചോഗമചവരമകയചോണദ്.  ഇതമടന്റ ഭചോഗമചോയമ  വലമയ

വമപത്തുകള സമൂഹദ്യം ചനരമടുകയചോണദ്.  സചോമൂഹദമചോയ ഇഗൗ വമപതമടന ചനരമടെചോന്

പുതമയ  സരക്കചോര  എടന്തലചോദ്യം  കരമ  പദതമകളചോണദ്  ആവമഷ്ക്കരമക്കുന്നതദ്;  ഇഗൗ

പരമചശചോധന  നഗരങ്ങളമല്  മചോത്രമചോണദ്  നടെക്കുന്നടതന്നതദ്  ശദയമല്ടപടമട്ടുചണചോ;

അതദ്  ഗ്രചോമങ്ങളമചലക്കദ്  കൂടെമ  വദചോപമപമക്കുന്നതമനുള്ള  നടെപടെമകള  സരക്കചോര

സസസ്പീകരമക്കുചമചോ?

ശസ്പീമതമ  ടക  .    ടക  .    സശലജ ടെസ്പീചര  : സര,  കുടെമടവള്ളതമടന്റ പശ്നദ്യം വളടര

ഗഗൗരവമചോയമടദ്  എടുചക്കണ  വമഷയമചോണദ്.   ഇതമനചോയമ  ലചോബുകളുടടെ  വദചോപനദ്യം
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ഉണചോചവണതചോയമട്ടുണദ്.  ടമചോസബല്  ലചോബുകള  ആരദ്യംഭമക്കുന്നതുതടന്ന  ഇതരദ്യം

കചോരദങ്ങള  പരമചശചോധമക്കുന്നതമനുചവണമയചോണദ്.  മചോത്രമല,  ഇഗൗ  ലചോബുകളുടടെ

ശചോക്തസ്പീകരണതമനുചവണമ  6.15  ചകചോടെമ  രൂപ  ഗവണ്ടമന്റദ്  ഇചപചോള

അനുവദമചമട്ടുണദ്.  അതദ്  ഉപചയചോഗടപടുതമടക്കചോണദ്  ലചോബുകള  ശക്തമചോക്കമ

ഗ്രചോമങ്ങളമലദ്യം  കുടെമടവള്ളമടെക്കദ്യം  പരമചശചോധന  നടെത്തുന്നതമനുള്ള  നടെപടെമകള

സസസ്പീകരമക്കുന്നതചോണദ്.

ശസ്പീ  .    പമ  .    ടെമ  .    ചതചോമസദ്  : സര,  ഏറ്റേവദ്യം  ഗഗൗരവതരമചോയ  ചചചോദദതമനചോണദ്

ബഹുമചോനടപട  മനമ  ഉതരദ്യം  പറഞടകചോണമരമക്കുന്നതദ്.  കഴമഞ്ഞ  ദമവസദ്യം

പത്രതമല്  കണതദ്,  നമ്മുടടെ  ഏറ്റേവദ്യം  പസസ്പീജമയസചോയ  ടടെചകചോപചോരക്കമടല  ഒരു

സചോപനതമല് നടെതമയ പരമചശചോധനയമല് ഭകദവസ്തുക്കളമടലചോടക്ക വദചോപകമചോയ

കുഴപങ്ങളുടണന്നചോണദ്  കടണതമയതദ്.  എടന്റ  ചചചോദദദ്യം,   ടവളമടചണയടെക്കമുള്ള

ഭകദ എണകളമല് വദചോപകമചോയമ  മചോയദ്യം ചചരക്കടപടുന്നു എന്ന ആചരചോപണമുണദ്.

അചതചോടടെചോപദ്യംതടന്ന ഭകണപദചോരത്ഥങ്ങളമല് കളര ചചരക്കടപടുന്നതദ് ഒരു ഫചോഷന്

ചപചോടലയചോണദ്.   പലരുദ്യം  കളര  ചചരത ഭകണചമ കഴമക്കൂ എടന്നചോരു നമലപചോടെദ്

വന്നമട്ടുണദ്.   അതുചപചോടലതടന്ന  സഗൗന്ദരദവരദക  ഉല്പന്നങ്ങളചോയ  ലമപദ്റ്റേമകദ്,

മുഖത്തുപുരട്ടുന്ന  പലതരദ്യം  ക്രസ്പീമുകള  ഇവയമടലലചോദ്യം  വളടര  കുഴപങ്ങളുള്ളതചോയമ
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കടണതമയമട്ടുണദ്.

മമ  .   സസ്പീക്കര: .....ചചചോദദദ്യം ബ്രഡദ്യം ബണ്ണുമചോണദ്......

ശസ്പീ  .    പമ  .    ടെമ  .    ചതചോമസദ്  : സര,  അതുടകചോണദ് ഇതരദ്യം കചോരദങ്ങള സമഗ്രമചോയമ

പരമചശചോധമക്കുന്നതമനുദ്യം  ചബചോധവല്ക്കരണദ്യം  നടെത്തുന്നതമനുദ്യം  നടെപടെമ

സസസ്പീകരമക്കുചമചോ?

ശസ്പീമതമ  ടക  .    ടക  .    സശലജ  ടെസ്പീചര  : സര,  ബഹുമചോനടപട  അദ്യംഗദ്യം  പറഞ്ഞ

കചോരദദ്യം  ശരമയചോണദ്.  ടവളമടചണയമല്  പചോദ്യം  കരണല്  ഓയമല്,  പചോദ്യം ഓയമല്

തുടെങ്ങമയ  വസ്തുക്കള  ചചരക്കുന്നതചോയമ  ടതളമഞ്ഞമട്ടുണദ്.  ഇഗൗ  പരമചശചോധന

നടെതമയതമനുചശഷദ്യം  27  ബ്രചോന്ഡദ്  ടവളമടചണകള  ഇചപചോള  നമചരചോധമചമട്ടുണദ്.

അതുചപചോടലതടന്ന  മറ  കചോരദങ്ങളുദ്യം  പരമചശചോധമച  കടണതമയചോല്  ഇതരദ്യം

കചോരദങ്ങള നമചരചോധമക്കചോന് ഇഗൗ ഗവണ്ടമന്റദ് നടെപടെമ സസസ്പീകരമക്കുന്നതചോയമരമക്കുദ്യം.

ശസ്പീ  .    മുലക്കര രതചോകരന്: സര, ജനങ്ങളുടടെ ചബചോധമണ്ഡലതമല് ഒരു വലമയ

മചോറ്റേദ്യം വരചോടത ഏതദ് ലചോബദ് സമസദ്യം ടകചോണ്ടുവന്നചോലദ്യം ചകരളതമടല ചരചോഗഗ്രസ്തമചോയ

ഒരവസയ്ക്കദ്  പരമഹചോരദ്യം  കചോണചോന്  സചോധമക്കമല.   വളടര  വലമയ  പശ്നടമന്നു

പറയന്നതദ്,  ഇചപചോള  എലചോതമലദ്യം  ടകമമക്കല്  ചചരക്കുന്നുണദ്.   തുണമക്കദ്

മണമുടണന്നദ്  പറഞ്ഞദ്  ഒരു  പരസദദ്യം  വരുന്നുണദ്.  അതദ്  പരസ്പീകണതമല്
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ടതളമയമചമട്ടുമുണദ്.  അടതചോരു  ടകമമക്കല്  ചചരക്കുന്നതചോണദ്.  ചകന്ദ്ര

ഗവണ്ടമന്റമനചോണദ്  മചോതൃകചോ  നമയമമുള്ളതദ്.  പുതമയതചോയമ  ഉണചോകുന്ന  പല

ടകമമക്കലദ്യം  ആ  നമയമതമല്  ഉളടപടുതചോതതമനചോല്  അതമടനതമടര

ചകടസടുക്കചോന്  സചോധമക്കുന്നമല.  കുറചദ്  ടകമമക്കല്  മചോത്രമചോണദ്  അതമല്

ഉളടപടുതമയമട്ടുള്ളതദ്.  ഞചോന്  പറയന്നതദ്,  ചകരളതമടല  30%  മനുഷദരക്കദ്

ഇടതചോന്നുദ്യം കഴമചചോല് പശ്നമമല.  കുടമകളക്കല പശ്നദ്യം,  ഇതദ്  അചഫചോരഡദ്  ടചയചോന്

പറ്റേചോതവമധദ്യം  ചകരളതമടല  മനുഷദര  ചരചോഗഗ്രസ്തമചോണദ്.  ഓചസ്ട്രേലമയ,  ഫചോന്സദ്,

യൂചറചോപദ്  എന്നമവമടെങ്ങളമല് ഏടതചോടക്ക ടകമമക്കല് ഉപചയചോഗമക്കചോന് പചോടെമടലന്നദ്

അവര  കൃതദമചോയമ  ചരഖടപടുതമയമട്ടുണദ്.  അചമരമക്കയമലമല.  അതുടകചോണദ്

ഇതുസദ്യംബനമചദ് ചകരളദ്യം ചകന്ദ്രചതചോടെദ് ആവശദടപടുകയദ്യം ഒരു ചബചോധപവരതനദ്യം

നടെതചോന് ശമമക്കുകയദ്യം ടചയ്യുചമചോ?

ശസ്പീമതമ ടക  .   ടക  .   സശലജ ടെസ്പീചര  : സര, ഇതചോണദ് ഞചോന് ചനരത പറഞ്ഞതദ്.

നന്യൂ  ജനചറഷന് ടകമമക്കലകള ധചോരചോളമചോയമ  ചചരക്കുകയചോണദ്.   എടന്തചോക്കയചോണദ്

ചചരത്തുവരുന്നടതന്നുള്ള  വമശദമചോയ  പരമചശചോധനകള  നടെചതണതചോയമട്ടുണദ്.

ഇതുകൂടെമ നമയമതമടന്റ പരമധമയമലളടപടുതമ ഇതമടന്റ എദ്യം.ആര.എല്. നമശയമച

തരണടമന്നുള്ളതദ് സദ്യംബനമചദ് ചകന്ദ്രഗവണ്ടമന്റമനദ് ഇചപചോള എഴതമയമട്ടുണദ്. അതദ്
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ഇതുവടര  അദ്യംഗസ്പീകരമചമടമല.   ചകന്ദ്രഗവണ്ടമന്റമടന്റ  മുമ്പചോടക  ഇഗൗ  കചോരദങ്ങള

അവതരമപമചടകചോണദ് വസ്പീണ്ടുദ്യം ശക്തമചോയമ ശമമക്കുന്നതചോണദ്.

മുഖദമനമയടടെ ദുരമതചോശസചോസ നമധമ

(*152) ശസ്പീ  .   എസദ്  .   രചോചജന്ദ്രന്
  ശസ്പീ  .   എദ്യം  .   എദ്യം  .   മണമ
  ശസ്പീ  .   വമ  .   അബ്ദുറഹമമചോന്
 ശസ്പീ  .    ടക  .    കുഞ്ഞമരചോമന്: തചോടഴ കചോണുന്ന ചചചോദദങ്ങളക്കദ് മുഖദമനമ സദയദ്യം

മറുപടെമ നല്കുചമചോ?

(എ) മുന് സരക്കചോരമടന്റ കചോലതദ്  മുഖദമനമയടടെ  ദുരമതചോശസചോസ നമധമയമല്

നമന്നുദ്യം  അനുവദമച  തുക  എത്രടയന്നുദ്യം  വദക്തമചോയ  മചോനദണ്ഡങ്ങളക്കദ്

അനുസൃതമചോയമടചോചണചോ പസ്തുത തുക അനുവദമചടതന്നുമുള്ള വമശദചോദ്യംശദ്യം നല്കുചമചോ;

(ബമ) മചോനദണ്ഡങ്ങളക്കദ്  വമരുദമചോയചോണദ്  തുക  അനുവദമചടതങമല്

ഇതരതമലള്ള  ദുരുപചയചോഗദ്യം  നടെന്നതമടനതമടര  ഉചമതമചോയ  നമയമ  നടെപടെമ

ഉണചോകുചമചോ?

മുഖദമനമ (  ശസ്പീ  .   പമണറചോയമ വമജയന്  ): സര, 

(എ & ബമ)മുന്സരക്കചോരമടന്റ  കചോലതദ്  (18.05.2011  മുതല്  24.05.2016

വടര)  808,78,08,191/-  രൂപ  (എണ്ണൂറ്റേമ  എടദ്  ചകചോടെമ  എഴപതമടയടദ്  ലകതമ
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എണചോയമരതമ  ഒരുനൂറ്റേമ  ടതചോണ്ണൂറ്റേമ  ഒന്നദ്  രൂപ  മചോത്രദ്യം)  അനുവദമചമട്ടുണദ്.

മചോനദണ്ഡങ്ങള  പചോലമചടകചോണ്ടുദ്യം  മുഖദമനമയടടെ  വമചവചനചോധമകചോരദ്യം

വമനമചയചോഗമചമചോണദ്  മുഖദമനമയടടെ  ദുരമതചോശസചോസ  നമധമയമല്  നമന്നുദ്യം  തുക

അനുവദമചമട്ടുള്ളതദ്.

ശസ്പീ  .   എസദ്  .   രചോചജന്ദ്രന്: സര, ഉതരതമടന്റ അടെമസചോനതമല് ഏതചോണദ് 809

ചകചോടെമ രൂപ അനുവദമക്കടപടമട്ടുടണന്നചോണദ് പറയന്നതദ്.  കഴമഞ്ഞ ഗവണ്ടമന്റമടന്റ

കചോലതദ്  എല്.ഡമ.എഫമടല  എദ്യം.എല്.എ.മചോരക്കദ്  കചോശദ്  കമടചോതമരമക്കചോന്

രഹസദമചോയമ  ചവടറ ഡമപചോരട്ടുടമന്റദ്  വലതുദ്യം നടെപമലചോക്കമയമരുചന്നചോ എന്നുള്ള ഒരു

സദ്യംശയദ്യം പലഘടതമലദ്യം എനമക്കദ് ചതചോന്നമയമട്ടുണദ്.  ടവറുടത പറയന്നതല,  എടന്റ

മണ്ഡലതമടല  തമ്പമ  മചോങ്കുളദ്യം  എന്നയചോളക്കദ്  23.03.2015-ല്  വന്ന  കതമല്

പറയന്നതദ്  'തചോങള എത്രയദ്യം ടപടടന്നദ് സുഖദ്യം പചോപമക്കടട എന്നദ് പചോരത്ഥമക്കുന്നു'

എന്നചോണദ്.  അയചോള  മരമച  ചപചോയമ.  എടന്റ  ചചചോദദദ്യം,  മരണടപടവരുടടെ

പമന്ഗചോമമകളക്കദ്  കചോശദ്  കമടചോന്  എടന്തങമലദ്യം  നടെപടെമയചണചോ;  809  ചകചോടെമ

രൂപചയചോളദ്യം  അനുവദമചതമല്  ടകചോടുക്കചോടത  കമടെക്കുന്ന  കചോശദ്  എത്രയചോണദ്;  ഇതദ്

വദക്തമചോക്കചോന് എടന്തങമലദ്യം സചോധദതകളുചണചോ?

ശസ്പീ  .    പമണറചോയമ  വമജയന്  : സര,  ഇതമനദ്  കൃതദമചോയ  മചോനദണ്ഡങ്ങളുണദ്.
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അതമനനുസൃതമചോയമട്ടുള്ള  അചപകകളക്കദ്  സഹചോയദ്യം  നല്കുന്നതമനദ്

സചോധമക്കുന്നതചോണദ്.

ശസ്പീ  .    എസദ്  .    രചോചജന്ദ്രന്:  സര,  പകൃതമചകചോഭതമല്  വസ്പീടെദ്  നഷ്ടടപടചോല്

ടപടടന്നദ്  തുക  ടകചോടുക്കുവചോനുദ്യം  വസ്പീടെദ്  വയ്ക്കുവചോനുദ്യം  സചോധമക്കുന്നമല.  ത്രമതല

പഞചോയതമടന്റ  ഗുണചഭചോക്തചോക്കളുടടെ  ലമസമല്  ചപരദ്  വന്നദ്  വസ്പീടെദ്  കമടചോന്  വളടര

പയചോസടപടുന്ന  സചോഹചരദമുണദ്.  ദുരമതചോശസചോസ  നമധമയമല്  നമന്നുദ്യം  മുഖദമനമ

ചനരമചടചോ  ഗവണ്ടമന്റദ്  നടെപടെമയമലൂടടെചയചോ  ഇഗൗ  തുക  ടകചോടുക്കചോന്  എടന്തങമലദ്യം

നടെപടെമ സസസ്പീകരമക്കുവചോന് ഗവണ്ടമന്റദ് ആചലചോചമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    പമണറചോയമ  വമജയന്  : സര,  ഇതരദ്യം  കചോരദങ്ങളക്കുദ്യം  ഇചപചോള

ദുരമതചോശസചോസ  നമധമയമല്നമന്നുദ്യം  സഹചോയദ്യം  അനുവദമക്കുന്നുണദ്.  അപകടെതമടന്റ

ഭചോഗമചോയള്ള  സഹചോയതമനദ്  സചോധചോരണഗതമയമല്  ഇന്ഷുറന്സദ്  ടക്ലെയമദ്യംതടന്ന

ബചോധകമചോക്കമയമട്ടുള്ളതചോണദ്.  രണ്ടുതരതമലള്ള  സഹചോയദ്യം  അതമനദ്  ലഭദമചോകുന്ന

നമലവരുദ്യം. എങമലദ്യം ചമല കചോരദങ്ങളക്കുദ്യം തുക അനുവദമക്കുന്ന നമലയമല് ചപചോകുദ്യം.

ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    എദ്യം  .    മണമ:  സര,  സദ്യംസചോനടത വമവമധ ടതചോഴമല്ചമഖലകളമല്

ഇതരസദ്യംസചോന  ടതചോഴമലചോളമകളുടടെ  സചോന്നമദദദ്യം  ഏറമചയറമ  വരുകയചോണദ്.

അതുടകചോണ്ടുതടന്ന  ഇതരദ്യം  ടതചോഴമല്  കദചോമ്പുകളമലദ്യം  ചകന്ദ്രങ്ങളമലദ്യം  ചരചോഗദ്യം
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ബചോധമക്കുന്നുടവന്ന  പശ്നദ്യം  ഉയരന്നുവന്നമട്ടുണദ്.  ഇതരദ്യം  സമതമ  ഗവണ്ടമന്റമടന്റ

ശദയമല്ടപടമട്ടുചണചോ?

ശസ്പീ  .    പമണറചോയമ  വമജയന്:  സര,  ഇതദ്  നമ്മുടടെ  സദ്യംസചോനദ്യം  ചനരമടുന്ന

ടപചോതുവചോയ  ഒരു  പശ്നമചോണദ്.  ഇവമടടെനമന്നുദ്യം  ധചോരചോളദ്യം  ആളുകള  മറ്റേദ്

സദ്യംസചോനങ്ങളമചലയ്ക്കുദ്യം  രചോജദങ്ങളമചലയ്ക്കുദ്യം  ചപചോകുന്നതുചപചോടല  നമ്മുടടെ

സദ്യംസചോനതമചലയ്ക്കുദ്യം  ധചോരചോളദ്യം  ആളുകള  ടതചോഴമലമനചോയമ

വന്നുടകചോണമരമക്കുകയചോണദ്.  അവര   ചനരമടുന്ന  പശ്നവദ്യം  സദ്യംസചോനതമടന്റ

പശ്നമചോയമതടന്ന നമുക്കദ് കചോചണണതചോയമട്ടുണദ്. 

ശസ്പീ  .    വമ  .    അബ്ദുറഹമമചോന്:  സര,  ദുരമതചോശസചോസ  നമധമയമചലയ്ക്കുള്ള

അചപകകരുടടെ  ബചോഹുലദദ്യം   വളടര  കൂടുതലചോണദ്.  ഏടതലചോദ്യം  ചസചോതസ്സുകളമല്

നമന്നചോണദ്  ഇതമനചോവശദമചോയ  തുക  കടണത്തുന്നതദ്;  നമലവമല്  അചപകമചവരക്കദ്

സമയപരമധമ  നമശയമചദ്  ധനസഹചോയദ്യം  നല്കചോന്  കഴമയചമചോ;  അചപക

സസസ്പീകരമചടവന്നദ്  കചോണമചദ്  അചപകകരക്കദ്  ടമചോടടബല്ചഫചോചണചോ  മചറ്റേടതങമലദ്യം

മചോരഗ്ഗദ്യം വഴമചയചോ എസദ്.എദ്യം.എസദ്. അയയ്ക്കചോനുള്ള സദ്യംവമധചോനദ്യം ടചയചോന് കഴമയചമചോ?

ശസ്പീ  .    പമണറചോയമ വമജയന്:  സര,  ഇതമനുള്ള ഫണദ് ടപചോതുവചോയമ സദ്യംഭചോവന

യചോയമ  സസസ്പീകരമക്കുന്നതചോണദ്.  പചക  കഴമഞ്ഞദമവസദ്യം  ഞചോന്
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വദക്തമചോക്കമയതുചപചോടല,  തുക  ചവണത്ര  ഇലചോടതചോരു  അവസയണദ്.   നമ്മുടടെ

ടപചോതുഫണമല്  നമന്നുദ്യം  ഇതമചലയ്ക്കദ്  പണദ്യം  അനുവദമചക്കണതചോയമ  വരുന്നു.

അചപകകരക്കദ്  ടടെലചഫചോണമലൂടടെ  മറുപടെമ  ടകചോടുക്കുന്ന  സദ്യംവമധചോനദ്യം  ഇചപചോള

നമലവമലമല. മറ്റേദ് നമലപചോടുകള സസസ്പീകരമചവരുന്നു.

ശസ്പീ  .   ടക  .   കുഞ്ഞമരചോമന്: സര, ദുരമതചോശസചോസ നമധമയമല് നമന്നുദ്യം ധനസഹചോയദ്യം

കമട്ടുന്നതമനദ്  അചപകമചചോല് മുഖദമനമ അനുവദമചചോലദ്യം  തുക ലഭമക്കുന്നതമനദ്  പല

ഗവണ്ടമന്റദ്  ഓഫസ്പീസുകളുദ്യം  കയറമ  ഇറചങ്ങണമവരുന്നുടവന്ന  ഒരു  വമഷമമുണദ്.

ചരചോഗമകളക്കദ് ധനസഹചോയദ്യം ടപടടന്നദ് ലഭദമചോക്കുന്നതമനദ്  നടെപടെമ സസസ്പീകരമക്കുചമചോ;

അചപക  നല്കമയ  ചരചോഗമ  മരമചചപചോയചോല്  ആശമതരക്കദ് അതദ്  ലഭമക്കചോനുള്ള

നടെപടെമ സസസ്പീകരമക്കണദ്യം. 

ശസ്പീ  .    പമണറചോയമ  വമജയന്:  സര,  അനുവദമക്കുന്ന  പണദ്യം  എളുപതമല്

ലഭദമചോക്കുന്നതമനുള്ള  നടെപടെമകള  സരക്കചോര  സസസ്പീകരമക്കുദ്യം.  ധനസഹചോയദ്യം

ലഭദമചോക്കുന്നതമനദ്  ഏടതങമലദ്യം  തരതമല്   കചോലതചോമസദ്യം  വന്നമട്ടുടണങമല്  അതദ്

ഒഴമവചോക്കചോന്  ശമമക്കുന്നതചോണദ്.  കചോലതചോമസദ്യം  വരുന്നതമനുള്ള  ഒരു  ഘടെകദ്യം

ചമലചപചോള  ഫണമലചോതതചോകചോന്  ഇടെയണദ്.  ഏതചോയചോലദ്യം  സമയപരമധമക്കുള്ളമല്

സഹചോയദ്യം ലഭദമചോക്കുന്നതമനുള്ള നമരചദ്ദേശങ്ങള  ഇചപചോള നല്കമക്കഴമഞ്ഞമട്ടുണദ്.
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ശസ്പീ  .   എ  .   പമ  .   അനമല് കുമചോര: സര, കഴമഞ്ഞ  ഗവണ്ടമന്റമടന്റ കചോലതദ് 800

ചകചോടെമ രൂപയമലധമകദ്യം നല്കമടയന്നദ് ബഹുമചോനടപട മുഖദമനമ സഭടയ അറമയമച.

ഭരണ പതമപക വദതദചോസമമലചോടത എലചോവരുടടെയദ്യം അചപകകളമല് പരമഹചോരദ്യം

കചോണചോന്  കഴമഞ്ഞ  ഗവണ്ടമന്റദ്  പരമചോവധമ  ശമമചതുടകചോണ്ടുദ്യം  ജനങ്ങള  ചനരമടദ്

മുഖദമനമക്കുദ്യം  മറ  ജനപതമനമധമകളക്കുദ്യം  അചപകകള  നല്കമയതമടന്റയദ്യം

അടെമസചോനതമലചോണദ്  ഇത്രയദ്യം  തുക  നല്കമയമട്ടുള്ളതദ്.  ഇന്നടല  ശസ്പീ.  വമ.  ഡമ.

സതസ്പീശടന്റ സബ്മമഷനദ് മറുപടെമയചോയമ 'പുതമയ ഗവണ്ടമന്റദ് ഇക്കചോരദതമല് വളടര

ചപചോസമറ്റേസ്പീവചോയ  സമസ്പീപനമചോണദ്  എടുക്കുന്നതദ്'  എന്നദ്  മുഖദമനമ  ഇവമടടെ

സൂചമപമക്കുകയണചോയമ.  എടന്റ  ചചചോദദദ്യം,  ഇന്നടല  അങ്ങയടടെ  മറുപടെമയമല്

'ലഭമക്കുന്ന  എലചോ  അചപകകളുദ്യം  തചോചഴചോടയചദ്  അതമടന്റ  റമചപചോരടദ്

ലഭദമചോയതമനുചശഷദ്യം  പണദ്യം  അനുവദമക്കുദ്യം'  എന്നദ്   പറഞ.   അടെമയന്തരമചോയമ

ധനസഹചോയദ്യം  ആവശദമചോയമ  വരുന്ന ചമല  ചകസുകളമല്   തചോടഴതടമല് നമന്നുദ്യം

റമചപചോരടദ് ലഭദമചോക്കുന്നതമനുദ്യം അനുവദമച പണദ്യം  ലഭദമചോക്കുന്നതമനുദ്യം കചോലതചോമസദ്യം

വരമകയചോണദ്. അതുടകചോണദ് ഈ കചോലതചോമസദ്യം ഒഴമവചോക്കുന്നതമനദ് കചോന്സര ചപചോടല

മചോരകമചോയ ചരചോഗങ്ങളുള്ളവരക്കദ്, തമരുവനന്തപുരടത ആര.സമ.സമ, തലചശ്ശേരമയമടല

ആര.സമ.സമ  യചടെതചോയ  ആശുപത്രമ,  ശസ്പീ  ചമത്ര  ചഹചോസമറ്റേല്  തുടെങ്ങമയ
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ആശുപത്രമകളമല് നമന്നുദ്  ലഭമക്കുന്ന സരടമഫമക്കറ്റേമടന്റ അടെമസചോനതമല് ചനരമടദ്

പണദ്യം അനുവദമക്കുന്നതമനുള്ള നടെപടെമ മുഖദമനമയടടെ ഭചോഗത്തുനമന്നുമുണചോകുചമചോ?

ശസ്പീ  .    പമണറചോയമ വമജയന്:  സര,  ഗവണ്ടമന്റദ്  എന്നതദ്  ഭരണപകതമചനചോ

പതമകതമചനചോ പചതദകമചോയമട്ടുള്ള ഒന്നല.  ജനങ്ങളക്കദ് ടമചോതതമലള്ളതചോണദ്.

ഭരണപകവദ്യം  പതമപകവടമചോടക്ക  ഇഗൗ  സഭയമലള്ളതചോണദ്.  ഗവണ്ടമന്റദ്

കചോരദങ്ങള  ടചയ്യുന്നതദ്  മുഴവന്  ജനങ്ങളക്കുമചോയമടചോണദ്.  എലചോവചരചോടുദ്യം  ഒചര

തരതമലള്ള  സമസ്പീപനദ്യം  മചോത്രചമ  ഏതദ്  ഗവണ്ടമന്റമനുദ്യം  സസസ്പീകരമക്കചോന്

സചോധമക്കുകയള. അതമല് നമന്നുദ്യം വദതദസ്തമചോയചോല് ജനങ്ങള ടടകകചോരദദ്യം ടചയ്യുന്ന

സചോഹചരദമുണചോകുദ്യം.  അടതചോടക്ക ജനങ്ങളക്കദ് തമരമചറമയചോന് സചോധമക്കുദ്യം.  ഇവമടടെ

ഉന്നയമച  വമഷയദ്യം  ടചറമയ  ഒരു  സചോചങതമകപശ്നദ്യം  കൂടെമ  ഉളടക്കചോള്ളുന്നതചോണദ്.

ചമകമതചോ  ധനസഹചോയദ്യം  നല്കുന്നതമനദ്  കളക്ടര  അടെക്കമുള്ളവരുടടെ  റമചപചോരടദ്

ചവണമവരുന്നുണദ്.  അതദ്  പൂരണമചോയമ  ഒഴമവചോക്കമയചോല് ഇന്നടത നമലയമല് ചമല

പശ്നങ്ങള  ഉയരന്നുവരചോന്  ഇടെയണദ്.  പസ്തുത  റമചപചോരടദ്  അടെമയന്തരമചോയമ

ലഭദമചോക്കുന്നതമനുള്ള നടെപടെമകള സസസ്പീകരമക്കുന്നതദ്  നന്നചോയമരമക്കുദ്യം.  ഒരു കരുതല്

ഇക്കചോരദതമലണചോകുന്നതദ് നലടതന്നചോണദ് ചതചോന്നുന്നതദ്. 

ശസ്പീ  .    ടക  .    വമ  .    അബ്ദുള  ഖചോദര:  സര,  പകൃതമചകചോഭ  ദുരമതചോശസചോസദ്യം
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നല്കുന്നതമല്  ഇടെമമമന്നചലറണചോകുന്ന  തസ്പീപമടെമതദ്യം  ഉളടപടുതമയമടമല.

ഇടെമമമന്നചലറ്റേദ്  തസ്പീപമടെമചദ്  ടചറമയ  വസ്പീടുകടളചോടക്ക  നശമക്കുചമ്പചോള  നചോശനഷ്ടദ്യം

വമലയമരുതചോനുള്ള  സദ്യംവമധചോനമമല.  ഇതുകൂടെമ  ഗവണ്ടമന്റദ്  പരമഗണമക്കുചമചോ;

പകൃതമചകചോഭതമല് ഇടെമമമന്നചലറണചോകുന്ന തസ്പീപമടെമതദ്യംമൂലദ്യം വസ്പീടെദ് കത്തുന്നതദ് കൂടെമ

ഉളടപടുതചോന് ഗവണ്ടമന്റദ് തയചോറചോകുചമചോ?

ശസ്പീ  .    പമണറചോയമ  വമജയന്:  സര,  ഇടെമമമന്നല്  ടകചോണദ്  തസ്പീപടെമക്കുന്നതദ്

അതദപൂരവമചോയമ  മചോത്രദ്യം  സദ്യംഭവമക്കുന്നതചോണദ്.  അതുടകചോണചോയമരമക്കചോദ്യം  ഇതദ്

പകൃതമചകചോഭ ദുരമതചോശസചോസതമല് ഉളടപടുതചോതതദ്.  സചോധചോരണഗതമയമല് ഇതദ്

പകൃതമചകചോഭ ദുരമതചോശസചോസതമല് ഉളടപടുത്തുന്നതമനദ് ഒരുപയചോസവമമല.

എന്ചഡചോസളഫചോന് ദുരമതബചോധമതര

3 (*153) ശസ്പീ  .   എദ്യം  .   രചോജചഗചോപചോലന് :
   ശസ്പീ  .   റ്റേമ  .   വമ  .   രചോചജഷദ് :

ശസ്പീ  .   ടക  .   ബചോബു:തചോടഴ കചോണുന്ന  ചചചോദദങ്ങളക്കദ് മുഖദമനമ 
സദയദ്യം മറുപടെമ നല്കുചമചോ:

(എ)  എന്ചഡചോസളഫചോന്  ദുരമതതമനമരയചോയവരുടടെ  പശ്നങ്ങള

പരമഹരമക്കുന്നതമനചോയമ  നടെപമലചോക്കചോന്  ഉചദ്ദേശമക്കുന്ന  പദതമയടടെ  വമശദചോദ്യംശദ്യം

വദക്തമചോക്കചോചമചോ;

(ബമ) ദുരമതബചോധമതരക്കദ് നഷ്ടപരമഹചോരദ്യം നല്കചോനചോയമ എടന്തങമലദ്യം നടെപടെമ
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സസസ്പീകരമക്കുചമചോ;

(സമ)  ദുരമതബചോധമതരുടടെ  സഗൗജനദചമകമത,  പുനരധമവചോസദ്യം,  കടെദ്യം

എഴതമതള്ളല് തുടെങ്ങമയ ആവശദങ്ങള സമയബനമതമചോയമ നടെപചോക്കുചമചോ;

(ഡമ) എന്ചഡചോളഫചോന് ദുരമതതമനമരയചോയ നമരവധമ ചപര ആനുകൂലദതമനദ്

അരഹതയള്ളവരുടടെ  പടമകയമല് ഉളടപടെചോടത  ചപചോയതു  പരമഹരമക്കചോന് നടെപടെമ

സസസ്പീകരമക്കുചമചോ?

മുഖദമനമ (ശസ്പീ  .   പമണറചോയമ വമജയന്): സര, 

(എ)  കചോസരചഗചോഡദ്  ജമലയമടല  എന്ചഡചോസളഫചോന്  ദുരമതബചോധമതരുടടെ

പുനരധമവചോസ  പവരതനങ്ങള  റവനന്യൂ,  ആചരചോഗദദ്യം,  സചോമൂഹദനസ്പീതമ,

ഭകദടപചോതുവമതരണദ്യം,  വമദദചോഭദചോസദ്യം  തുടെങ്ങമയ  വകുപ്പുകള  മുഖചോന്തരമചോണദ്

നടെപമലചോക്കമ  വരുന്നതദ്.   പസ്തുത  പവരതനങ്ങള  ഏചകചോപമപമക്കുന്നതമനുദ്യം

ചമല്ചനചോടദ്യം വഹമക്കുന്നതമനുദ്യം പരചോതമകള പരമഹരമക്കുന്നതമനുമചോയമ കളക്ടചററ്റേമല്

ടഡപന്യൂടമ കളക്ടറുടടെ ചനതൃതസതമല് ഒരു പചതദക ടസല് പവരതമച വരുന്നുണദ്.

കൂടെചോടത  ജമലയമടല  എന്ചഡചോസളഫചോന്  ദുരമത  നമവചോരണ  പവരതനങ്ങള

ഏചകചോപമപമക്കുന്നതമനുദ്യം അവചലചോകനദ്യം ടചയ്യുന്നതമനുമചോയമ ജമലയടടെ ചുമതലയള്ള

മനമ  ടചയരമചോനുദ്യം  ജമലചോ  കളക്ടര  കണ്വസ്പീനറുമചോയമ  ഒരു  ജമലചോതല  ടസല്
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പവരതമചവരുന്നുണദ്.

എന്ചഡചോസളഫചോന് ദുരമതബചോധമതരക്കദ് സഗൗജനദമചോയമ ടസഷദചോലമറ്റേമ-സൂപര

ടസഷദചോലമറ്റേമ  ചമകമത  ഉറപ്പുവരുതചോന്  നടെപടെമ  സസസ്പീകരമചമട്ടുണദ്.

ദുരമതബചോധമതരക്കദ്  പതമമചോസ  ടപന്ഷനുദ്യം  അവടര  പരമചരമക്കുന്നവരക്കുള്ള

'ആശസചോസകമരണദ്യം'  പദതമപകചോരമുള്ള ധനസഹചോയവദ്യം കുടെമശ്ശേമക തസ്പീരത്തുദ്യം നലചോന്

നടെപടെമ  സസസ്പീകരമചവരുന്നുണദ്.  വമദദചോഭദചോസ  ചസചോളരഷമപദ്,  സഗൗജനദചറഷന്,

ചമകമതയ്ക്കുള്ള  യചോത്രചോസഗൗകരദങ്ങള  തുടെങ്ങമയവ  ദുരമതബചോധമതരക്കദ്  നല്കമ

വരുന്നുണദ്.  ബഡ്സദ്  സ്കൂളുകളുടടെ  നമലവചോരദ്യം  ടമചടപടുത്തുന്നതമനുദ്യം  നടെപടെമ

സസസ്പീകരമചമട്ടുണദ്.  ചദശസ്പീയ  മനുഷദചോവകചോശ  കമസ്പീഷന്  ശമപചോരശ  പകചോരമുള്ള

പചതദക  ധനസഹചോയതമടന്റ  രണദ്  ഗഡുക്കള  അരഹതടപടവരക്കദ്  അനുവദമച

നല്കമയമട്ടുണദ്. 

ജമലയമടല  ആചരചോഗദ,  സചോമൂഹദ,  വമദദചോഭദചോസ,  ചസവന  ചമഖലകളമടല

അടെമസചോന സഗൗകരദവമകസനതമനചോയമ നബചോരഡദ്-RIDF  സസ്പീമമല് ഉളടപടുതമ

ഭരണചോനുമതമ  നല്കമയ  236  പദതമകളമല്  166  പദതമകള പൂരതമയചോയമട്ടുണദ്.

എന്ചഡചോസളഫചോന്  ദുരമതബചോധമതരുടടെ  ശചോരസ്പീരമകവദ്യം  മചോനസമകവമചോയ  സമഗ്ര

പുനരധമവചോസദ്യം  ലകദമചോക്കമ  ഒരു  റസ്പീഹചോബമലമചറ്റേഷന്  വമചലജദ്  മൂളമയചോര
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പഞചോയതമല്  സചോപമക്കുവചോനുദ്യം  തസ്പീരുമചോനമചമട്ടുണദ്.  ആയതമനുള്ള  നടെപടെമ

സസസ്പീകരമചവരുന്നുണദ്.

(ബമ)   എന്ചഡചോസളഫചോന് ദുരമതബചോധമതരുടടെ  ആശസചോസതമനചോയമ  തചോടഴ

പറയദ്യം പകചോരമുള്ള സചോമ്പതമക സഹചോയങ്ങള അനുവദമച വരുന്നുണദ്.

1. എന്ചഡചോസളഫചോന്  ദുരമതബചോധമതരുടടെ  പടമകയമല്  ഉളടപടവരക്കദ്

ചകരള  ചസചോഷദല് ടസകന്യൂരമറ്റേമ മമഷന് മുചഖന പതമമചോസ ടപന്ഷന്

നല്കമ വരുന്നു.

2. പരസഹചോയദ്യം  കൂടെചോടത  ജസ്പീവമക്കചോന്  കഴമയചോത  ദുരമതബചോധമതടര

ശുശ്രൂഷമക്കുന്ന  ഒരചോളക്കദ്  ആശസചോസകമരണദ്യം  പദതമ  വഴമ  700/-രൂപ

നമരക്കമല്  ധനസഹചോയദ്യം  (ടസഷദല്  ആശസചോസകമരണദ്യം)

അനുവദമചവരുന്നു.

3. എന്ചഡചോസളഫചോന്  ദുരമതബചോധമതരുടടെ  പടമകയമല്  ഉളടപട

പൂരണമചോയദ്യം  കമടെപമലചോയവരക്കുദ്യം  ബുദമമചോന്ദദദ്യം  സദ്യംഭവമചവരക്കുദ്യം

എന്ചഡചോസളഫചോന്  ദുരമതദ്യംമൂലദ്യം  മരണടപടവരുടടെ  ആശമതരക്കദ്  5

ലകദ്യം  രൂപയദ്യം  ശചോരസ്പീരമക  ടടവകലദമുള്ളവര,  കചോന്സര   ചരചോഗമകള

എന്നമവരക്കദ്  3  ലകദ്യം രൂപയദ്യം ഗഡുക്കളചോയമ നല്കുന്നതമനദ് സരക്കചോര
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ഉതരവചോയമട്ടുണദ്.

(സമ)  ദുരമതബചോധമതരുടടെ  സഗൗജനദ  ചമകമത,  പുനരധമവചോസദ്യം,  കടെദ്യം

എഴതമതള്ളല് എന്നമവ സമയബനമതമചോയമ പൂരതസ്പീകരമക്കുന്നതമനചോയമ നടെപടെമ

സസസ്പീകരമക്കുദ്യം.

(ഡമ) ഇനമയദ്യം പടമകയമല് ഉളടപടമടമലചോതവടര കടണത്തുന്നതമചലയ്ക്കചോയള്ള

ടസഷദലമസദ്  ടമഡമക്കല്  കദചോമ്പുകള  സദ്യംഘടെമപമക്കുന്നതമനദ്  നമരചദ്ദേശദ്യം

നല്കമയമട്ടുണദ്.

ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    രചോജചഗചോപചോലന്:   സര,  എന്ചഡചോസളഫചോടന്റ  വമഷമതയമല്

നമന്നുദ്യം  ആശസചോസതമടന്റ  കുടെചൂടെമ  ദുരമതബചോധമതടര  സഹചോയമക്കുന്ന,  രകമക്കുന്ന

ഒരു  സമസ്പീപനമചോണദ്  എചപചോഴദ്യം  എല്.ഡമ.എഫദ്.  സസസ്പീകരമചമട്ടുള്ളതദ്.

ദുരമതബചോധമതരുടടെ  പശ്നപരമഹചോരതമനചോയമ  ഈ  ഗവണ്ടമന്റദ്  അടെമയന്തര

ഇടെടപടെലകള നടെത്തുന്നതദ് വളടര  സചന്തചോഷകരമചോയ കചോരദമചോണദ്.  എടന്റ ചചചോദദദ്യം,

എന്ചഡചോസളഫചോന്  ദുരമതദ്യം കചോരണദ്യം ബുദമപരവദ്യം ആചരചോഗദപരവമചോയ  ടവലവമളമ

ചനരമടുന്നവരക്കുചവണമ  തുടെങ്ങമയമട്ടുള്ള  പുനരധമവചോസ  ഗ്രചോമപദതമ  കൂടുതല്

ചകന്ദ്രങ്ങളമല്  ആരദ്യംഭമക്കചോന്  നടെപടെമകള  സസസ്പീകരമക്കുചമചോ;  അചതചോടടെചോപദ്യം  തടന്ന

നമലവമലള്ള  ബഡ്സദ്  സ്കൂളുകള  ടതചോഴമലധമഷമത  വമദദചോഭദചോസ  ചകന്ദ്രങ്ങളചോയമ
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മചോറ്റേചോനുള്ള അടെമയന്തര നടെപടെമ സസസ്പീകരമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    പമണറചോയമ  വമജയന്:  സര,   പുനരധമവചോസഗ്രചോമങ്ങള  കൂടുതലചോയമ

സചോപമക്കചോനുള്ള  നടെപടെമകള  ഇചപചോള  ഇല.  അചതസമയദ്യം  ബഡ്സദ്  സ്കൂളുകളമല്

അവരുചടെതചോയ  പചതദകമചോയ  ചമല  കഴമവകളുള്ള  കുടമകളുടടെ  കഴമവദ്

വളരതമടയടുക്കചോനുള്ള ടപചോതുവചോയ സമസ്പീപനദ്യം നചോദ്യം സസസ്പീകരമചക്കണതചോയമട്ടുണദ്. ആ

സമസ്പീപനദ്യം  ബഡ്സദ്  സ്കൂളുകളമല്  മചോത്രമല  എലചോ  സലത്തുദ്യം

സസസ്പീകരമചക്കണതചോയമട്ടുണദ്.

ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    രചോജചഗചോപചോലന്:  സര,  ചദശസ്പീയ  മനുഷദചോവകചോശ  കമസ്പീഷന്

പഖദചോപമചമട്ടുള്ള  ദുരമതചോശസചോസദ്യം   ഇതുവടരയദ്യം  ലഭമക്കചോത  സമതമയചോണുള്ളതദ്.

സമരവദ്യം  ഗുരുതരവമചോയ  അസുഖമുള്ളവരക്കദ്  മൂന്നദ്  സചോബമലചോയമ  മൂന്നദ്  ലകദ്യം,

രണ്ടുലകദ്യം,  ഒരു  ലകദ്യം  രൂപ  യഥചോക്രമദ്യം  തസ്പീരുമചോനമക്കടപടതചോണദ്.  ഈ

ധനസഹചോയദ്യം എചപചോള ലഭദമചോക്കചോന് കഴമയദ്യം?

ശസ്പീ  .    പമണറചോയമ  വമജയന്:  സര,   ആവശദമചോയ  സഹചോയദ്യം  ശരമയചോയ

സമയത്തുതടന്ന  ലഭമചചോല്  മചോത്രചമ  സഹചോയദ്യം  ലഭമചക്കണവരക്കദ്  അതമചന്റതചോയ

ഗുണദ്യം അനുഭവമക്കചോന് സചോധമക്കുകയള.  ഇക്കചോരദതമല്  സദ്യംസചോനസരക്കചോര നല

തചോല്പരദചതചോടടെ തടന്ന ശമദ്യം നടെത്തുന്നതചോണദ്. 
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ശസ്പീ  .    റ്റേമ  .    വമ  .    രചോചജഷദ്:  സര,  എന്ചഡചോസളഫചോന് ദുരമത ബചോധമതരചോയമട്ടുള്ള

ആളുകളുടടെ  കടെദ്യം  എഴതമതള്ളുന്നതുമചോയമ  ബനടപടദ്   കഴമഞ്ഞ ഗവണ്ടമന്റമടന്റ

കചോലതദ്   നമരവധമ  പഖദചോപനങ്ങള  ഉണചോയമട്ടുണദ്.   രണ്ടുതവണ  കടെങ്ങളക്കദ്

ടമചോറചടചോറമയദ്യം  പഖദചോപമക്കുകയദ്യം  ടചയമരുന്നു.  എന്നചോല്  ഇചപചോള  അതമടന്റ

കചോലചോവധമ  കഴമഞ്ഞമരമക്കുകയചോണദ്.   കടെബചോധമതരചോയ  എന്ചഡചോസളഫചോന്

ബചോധമതര   കടുത  ആശങയമലചോണദ്.  ഇക്കചോരദതമല്  ഗവണ്ടമന്റദ്  എന്തദ്

നടെപടെമയചോണദ് സസസ്പീകരമക്കചോന് ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതദ്?

ശസ്പീ  .    പമണറചോയമ  വമജയന്:  സര,  ചനരചതയള്ള  നമലപചോടുകളുടടെയദ്യം

നടെപടെമകളുടടെയദ്യം  ഭചോഗമചോയമ   ഏടതങമലദ്യം  കചോരദങ്ങള  നടെപചോയമടമടലങമല്

അക്കചോരദതമല് ഫലപദമചോയ നടെപടെമ സരക്കചോര സസസ്പീകരമക്കുന്നതചോയമരമക്കുദ്യം. 

ശസ്പീ  .   ടക  .   ബചോബു:  സര, എന്ചഡചോസളഫചോന് ദുരമതബചോധമതരക്കദ് സചോമ്പതമക

സഹചോയദ്യം  നല്കണടമന്നദ്  ചദശസ്പീയ  മനുഷദചോവകചോശ  കമസ്പീഷന്  കഴമഞ്ഞ

സരക്കചോരമചനചോടെദ്  ശമപചോരശ  ടചയമരുന്നു.   എന്നചോല്  പസ്തുത  തുക  പൂരണമചോയദ്യം

വമതരണദ്യം   ടചയമല.  അതുചപചോടല  ദുരമതതമനമരയചോയമട്ടുള്ളവരുടടെ  സഹചോയദ്യം,

സമഗ്ര പചോലമചയറ്റേസ്പീവദ് ടകയര സദ്യംവമധചോനദ്യം തുടെങ്ങമയ നടെപടെമകളക്കദ് സചോമ്പതമക

പമന്തുണ  നല്കണടമന്നുദ്യം  കമസ്പീഷന്  ചകന്ദ്രസരക്കചോരമചനചോടെദ്   നമരചദ്ദേശമചമരുന്നു.
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എന്നചോല് ഇതദ് പചോലമക്കചോന് ചകന്ദ്രസരക്കചോരമചനചോ  ചകന്ദ്ര സഹചോയദ്യം ചനടെമടയടുക്കചോന്

ദുരമതബചോധമതരക്കുചവണമ  മുതലക്കണസ്പീടരചോഴക്കുന്ന  കഴമഞ്ഞ  യ.ഡമ.എഫദ്.

സരക്കചോരമചനചോ  പമടെമപ്പുചകടെദ്  ടകചോചണചോ   സചോധമചമല.  അതമനചോല്

എന്ചഡചോസളഫചോന്  ദുരമതബചോധമതരക്കുള്ള  ചകന്ദ്രസഹചോയദ്യം  കൃതദമചോയമ

ചനടെമടയടുക്കചോന് എടന്തലചോദ്യം നടെപടെമകള സസസ്പീകരമക്കുടമന്നദ് വദക്തമചോക്കചോചമചോ?

ശസ്പീ  .    പമണറചോയമ  വമജയന്:  സര,  എടന്റ  കയമലള്ള   വമശദസ്പീകരണതമടന്റ

ഭചോഗമചോയമ  പറയചോന്  കഴമയന്നതദ്  ഇതചോണദ്  -  പടമകയമലളടപടമടമലചോത

എന്ചഡചോസളഫചോന് ദുരമതബചോധമതടര കടണത്തുന്നതമനുള്ള  ടസഷദല് ടമഡമക്കല്

കദചോമ്പുകള  ഇചപചോള  സദ്യംഘടെമപമചവരുന്നുണദ്,  എന്ചഡചോസളഫചോന്

ദുരമതബചോധമതരുടടെ  പടമകയമല്  ഉളടപടുന്നതമനുമുമ്പദ്  മരണടപടവരുദ്യം  എന്നചോല്

എന്ചഡചോസളഫചോന്  ദുരമതബചോധമതര  എന്നദ്   കടണതമയമട്ടുള്ളവരുമചോയവരുടടെ

ആശമതരക്കദ്  ചദശസ്പീയ മനുഷദചോവകചോശ കമസ്പീഷന്  ശമപചോരശ ടചയമട്ടുള്ള പചതദക

ധനസഹചോയദ്യം  അനുവദമചവരുന്നുണദ്.  ഇക്കചോരദതമല്  എടന്തങമലദ്യം  കുറവദ്

സദ്യംഭവമചമട്ടുടണങമല് അതദ് പരമചശചോധമചദ്  തമരുത്തുന്നതചോണദ്. 

ശസ്പീ  .    എന്  .    എ  .    ടനലമക്കുന്നദ്:  സര,  2001-ല്  പത്രറമചപചോരട്ടുകളുടടെ

അടെമസചോനതമല്   മനുഷദചോവകചോശ  കമസ്പീഷനചോണദ്  ഇന്തദന്  കഗൗണ്സമല്  ഓഫദ്
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ടമഡമക്കല്  റമസരചമചനചോടെദ്  എന്ചഡചോസളഫചോടനക്കുറമചദ്  ഒരു  പഠനദ്യം  നടെതചോന്

ആവശദടപടതദ്.  അവര  നടെതമയ  പഠനതമടന്റ  അടെമസചോനതമലചോണദ്   male

reproductive  system-ല്  അബദ് ചനചോരമചോലമറ്റേസ്പീസദ്   ഉടണന്നദ്  കടണതമയതദ്.

അതമനുചശഷദ്യം  വമദഗ്ദ്ധമചോയ  പഠനദ്യം  നടെതമയമട്ടുചണചോ  എന്നതചോണദ്  നമുക്കദ്

അറമചയണതദ്.   മചോത്രമല,   കഴമഞ്ഞ  ഗവണ്ടമന്റദ്  എന്ചഡചോസളഫചോന്

ഇരകളക്കചോയമ  ഒരുപചോടെദ്  കചോരദങ്ങള  ടചയമട്ടുണദ്.   അങ്ങയടടെ  ചനതൃതസതമലള്ള

ഗവണ്ടമന്റദ്  അക്കചോരദതമല് കചോണമക്കുന്ന  തചോല്പരദടത ഞചോന് ശചോഘമക്കുന്നു.

ബഹുമചോനടപട  മുഖദമനമ   കചോസരചഗചോഡദ്-ടനക്കുറമചദ്  നന്നചോയമ  അറമയചോവന്ന

ആളചോണദ്.   അചദ്ദേഹദ്യം  എന്ചഡചോസളഫചോന്  ചമഖല  സന്ദരശമചമട്ടുണദ്.

അതുസദ്യംബനമചദ്  എനമക്കദ്  പറയചോനുള്ളതദ്,  രണചോമടതചോരു  വമദഗ്ദ്ധ  പഠനദ്യം

അനമവചോരദമചോണദ് എന്നദ് ഗവണ്ടമന്റമനദ് ചതചോന്നുന്നുചണചോ; മചോത്രമല ഇതമടന്റ ഏറ്റേവദ്യം

വലമയ  കുറ്റേവചോളമ   പചോചന്റഷന്  ചകചോരപചറഷനചോണദ്  എന്നകചോരദതമല്  യചോടതചോരു

സദ്യംശയവമമല.   അവടര  നമയമതമനുമുന്നമല്  ടകചോണ്ടുവരചോന്  ഗവണ്ടമന്റദ്

നടെപടെമകള സസസ്പീകരമക്കുചമചോ; മചോത്രമല കചോസരചഗചോഡദ് ജമലയമല് നടെന്ന ദുരന്തങ്ങളുടടെ

വദചോപ്തമ   കൃതദമചോയമ  കണക്കചോക്കുന്നതമനുദ്യം  നഷ്ടപരമഹചോരടതക്കുറമചദ്  തസ്പീരുമചോനദ്യം

എടുക്കുന്നതമനുമുള്ള  ഏകമചോരഗ്ഗദ്യം  ടമബന്യൂണല്  സചോപമക്കുക  എന്നതചോണദ്.
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അതമടനക്കുറമചദ്  ഗവണ്ടമന്റദ് ഒരു തസ്പീരുമചോനദ്യം എടുക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    പമണറചോയമ  വമജയന്:  സര,  ബഹുമചോനടപട  അദ്യംഗദ്യം  ആ  ജമലയമല്

നമന്നുള്ള ആളചോയതുടകചോണദ്  ഒരുപചോടെദ്  ചചചോദദങ്ങള ഈ വമഷയവമചോയമ ബനടപടദ്

ചചചോദമചമരമക്കുകയചോണദ്.   പഠനങ്ങള  ധചോരചോളദ്യം  നടെന്നമട്ടുണദ്.   പുതമയ

സചോഹചരദതമല് കചോരദങ്ങള കടണത്തുന്നതമനദ്  -  ഇന്നടത അവസ എന്തചോണദ്,

മണമടന്റ  നമലടയന്തചോണദ്  എന്നസ്പീകചോരദങ്ങടളക്കുറമചദ്   ഒരു  പഠനവദ്യം  കൂടെമ

നടെത്തുന്നതമല് യചോടതചോരു തകരചോറുമമല.  അതദ്  നമുക്കദ് ആചലചോചമക്കചോവന്ന കചോരദദ്യം

തടന്നയചോണദ്.   ദുരമതബചോധമതരക്കുള്ള  സഹചോയദ്യം  ഫലപദമചോയമ  എതമക്കുക

എന്നതുതടന്നയചോണദ്   ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതദ്.  മറ്റേദ്  കചോരദങ്ങള   അവമടെടത  പശ്നങ്ങള

വചടകചോണദ്  ടപചോതുവചോയമ ചരചടചയദ് തസ്പീരുമചോനമക്കചോദ്യം. 

ശസ്പീമതമ  വസ്പീണചോ  ചജചോരജ്ജദ്:  സര,  കഴമഞ്ഞ  ദമവസവദ്യം  ഇചപചോഴദ്യം

ബഹുമചോനടപട  മുഖദമനമ  പറഞ്ഞ  വളടര  പധചോനടപട  കചോരദമചോണദ്

എന്ചഡചോസളഫചോന്  ദുരമതബചോധമത  പചദശടത  മണദ്,  ജലദ്യം  എന്നമവയടടെ

ഇചപചോഴടത അവസ പരമചശചോധമക്കടപചടെണതചോണദ് എന്നുള്ളതദ്.   ഇതമചനചോടെകദ്യം

ഇതുസദ്യംബനമചദ്  ശചോസസ്പീയ  പഠനദ്യം   എടന്തങമലദ്യം  നടെന്നമട്ടുചണചോ;  ഈ  സരക്കചോര

ഇതുസദ്യംബനമചദ്  എന്തദ്  നടെപടെമകളചോണദ്  അടെമയന്തരമചോയമ  സസസ്പീകരമക്കചോന്
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ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതദ്?

ശസ്പീ  .    പമണറചോയമ വമജയന്:  സര,  ഇതുമചോയമ ബനടപടദ്  ഒചടടറ പഠനങ്ങള

നടെന്നമട്ടുണദ്.  എന്ചഡചോസളഫചോടന്റ  പമന്നസ്പീടുള്ള  പതദചോഘചോതങ്ങള  ഏടതലചോദ്യം

തരതമല്  ബചോധമക്കുന്നുടവന്നതമടനക്കുറമചദ്  കൃതദമചോയ വമലയമരുതലകള കുറചദ്

മുമ്പദ്   ഉണചോയമട്ടുണദ്.  എന്ചഡചോസളഫചോടന്റ  അദ്യംശദ്യം  എത്രചതചോളദ്യം  മണമല്

നമലനമല്ക്കുന്നുണദ്  എന്നതമടനക്കുറമചദ്  കൃതദമചോയമ  പഠമചക്കണതുണദ്

എന്നുതടന്നയചോണദ് നചോദ്യം കചോചണണതദ്.

നമരഭയ പദതമ

(*154) ശസ്പീ  .   സഹബമ ഇഗൗഡന്:
  ശസ്പീ  .   അടൂര പകചോശദ്:
  ശസ്പീ  .   തമരുവഞ്ചൂര രചോധചോകൃഷ്ണന്:
 ശസ്പീ  .    വമ  .    ഡമ  .    സതസ്പീശന്:  തചോടഴ  കചോണുന്ന  ചചചോദദങ്ങളക്കദ്  ആചരചോഗദവദ്യം

സചോമൂഹദനസ്പീതമയദ്യം വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടെമ നല്കുചമചോ: 

(എ)  സസ്പീകളക്കുദ്യം  കുടമകളക്കുദ്യം  എതമടരയള്ള  അതമക്രമങ്ങള

തടെയന്നതമനചോയള്ള നമരഭയ പദതമ നടെപചോക്കമയമട്ടുചണചോടയന്നദ് വദക്തമചോക്കചോചമചോ;

(ബമ)  പസ്തുത  പദതമ  നടെപചോക്കുന്നതുവഴമ  സകവരമക്കചോനുചദ്ദേശമക്കുന്ന

ലകദങ്ങള എടന്തലചോമചോടണന്നദ് വമശദമചോക്കചോചമചോ;
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(സമ)  പസ്തുത  പദതമ  നടെപചോക്കചോന്  ടചയ  പവരതനങ്ങള

എടന്തലചോമചോടണന്നദ് വമശദമചോക്കചോചമചോ?

ആചരചോഗദവദ്യം  സചോമൂഹദനസ്പീതമയദ്യം  വകുപ്പുമനമ  (ശസ്പീമതമ  ടക  .    ടക  .    സശലജ

ടെസ്പീചര): സര, 

(എ)   സസ്പീകളക്കുദ്യം  കുടമകളക്കുദ്യം  എതമടരയള്ള  സലദ്യംഗമക  അതമക്രമദ്യം,

സലഗമദ്യംക  പസ്പീഡനദ്യം,  സലദ്യംഗമക  ചൂഷണദ്യം  എന്നമവ  തടെയന്നതമനചോയമ  നമരഭയ

പദതമ നടെപമലചോക്കമയമട്ടുണദ്.

 (ബമ)   പസ്തുത  പദതമ  നടെപചോക്കുന്നതുവഴമ  തചോടഴപറയന്ന  ലകദങ്ങള

സകവരമക്കചോന് ഉചദ്ദേശമക്കുന്നു.

1.  പതമചരചോധദ്യം: -

സസ്പീകളക്കുദ്യം  കുടമകളക്കുദ്യം  എതമടരയള്ള  സല ദ്യംഗമക  അതമക്രമങ്ങള

തടെയന്നമനദ്  ഇഗൗ  പശ്നതമടന്റ  മൂലകചോരണങ്ങള  കടണത്തുക,  ചൂഷണ

വമചധയരചോകചോന്  സചോദദതയള്ളവരവക്കദ്  ചബചോധവത്കരണദ്യം  നടെത്തുക,  പധചോന

കചോരണങ്ങളചോയ  ലമദ്യംഗവമചവചനദ്യം,  മദദപചോനദ്യം,  ഉപചഭചോഗചോസക്തമ  ഇവയ്ടക്കതമടര

സചോമൂഹദ  അവചബചോധദ്യം  സൃഷ്ടമചദ്  ഇതരദ്യം  കുറ്റേകൃതദങ്ങള  ടചയചോനുള്ള  പവണത

മുന്കൂടമ തടെയക.
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2.  സദ്യംരകണദ്യം:-

ശക്തമചോയ  തമരുതല്  നടെപടെമകളക്കുദ്യം  പരമഹചോരനടെപടെമകളക്കുദ്യം  തുടെക്കദ്യം

കുറമചടകചോണദ്  പസ്പീഡമതകളക്കദ്  തങ്ങളുടടെ  ശചോരസ്പീരമകയദ്യം  മചോനസമകവമചോയ

മുറമവകളമല്നമന്നദ്  ആശസചോസദ്യം  ചനടെമ  മുഖദധചോരയമല്  പുന:പചവശമക്കുന്നതമനദ്

ആവശദമചോയ സദ്യംരകണ ചസവനങ്ങള നല്കുക.

3.  നമയമനടെതമപദ്:-

ഇതരദ്യം  കുറ്റേകൃതദങ്ങള  രജമസര  ടചയ്യുകയദ്യം  ചകസചനസഷണദ്യം,  സചോകമ

വമസ്തചോരദ്യം  തുടെങ്ങമയ  ചകചോടെതമ  നടെപടെമകള  തസരമതടപടുത്തുകയദ്യം

കുറ്റേവചോളമകളടക്കതമരചോയമ  ശക്തമചോയ  നമയമ  നടെപടെമക്രമങ്ങള  പൂരതസ്പീകരമചദ്

പരമചോവധമ ശമക ഉറപ്പുവരുത്തുകയദ്യം ടചയവരുന്നു.

4.  പുനരധമവചോസവദ്യം പുനചരകസ്പീകരണവദ്യം:-

പുനരധമവചോസപവരതനങ്ങളുടടെ  ഉചദ്ദേശദദ്യം  എന്നതദ്  സലദ്യംഗമക

അതമക്രമതമനുദ്യം വചോണമഭതമനുദ്യം ഇരയചോയവടര മചോനസമകവദ്യം സവകചോരമകവമചോയമ

തയചോറചോക്കമ  വമദദചോഭദചോസപരമചോയദ്യം  ടതചോഴമല്പരമചോയദ്യം  സജ്ജരചോക്കുകയദ്യം

സമൂഹതമടന്റ  മുഖദധചോരയമല്  അന്തചസചോടുകൂടെമയള്ള  ജസ്പീവമതതമനദ്

പചോപ്തരചോക്കുകയമചോണദ്.  ഏടതചോരു  പുനരധമവചോസ  പവരതനതമടന്റയദ്യം  ലകദദ്യം
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സചോമൂഹമക പുനചരകസ്പീകരണമചോണദ്.

(സമ)  പസ്തുത പദതമ നടെപചോക്കചോന് സചോമൂഹദനസ്പീതമ വകുപമടന്റ കസ്പീഴമല് ഒരു

പചതദക നമരഭയ ടസല് രൂപസ്പീരമചമട്ടുണദ്.  ഇഗൗ ടസലമടന്റ കസ്പീഴമല് തചോടഴപറയന്ന

പവരതനങ്ങള നടെപമലചോക്കമവരുന്നു.

• നമരഭയ ചടെചോള  ഫസ്പീ  ടഹല്പദ്  സലന്  നമ്പര:-  അതദചോവശദ  ഘടങ്ങളമല്

ബനടപടുന്നതമനചോയമ  24  മണമക്കൂര  പവരതമക്കുന്ന  നമരഭയ  ടഹല്പദ്

സലന് നമ്പര 1800 -425 -1400 പവരതമപമചവരുന്നു.

• ടഷല്ടര  ചഹചോദ്യം:-  സലദ്യംഗമകചോതമക്രമങ്ങളക്കദ്  ഇരയചോകുന്ന  സസ്പീകടളയദ്യം

കുടമകടളയദ്യം  സദ്യംരകമക്കുന്നതമനചോയമ  വമവമധ  സന്നദ  സദ്യംഘടെനകളുടടെ

സഹകരണചതചോടടെ  തമരുവനന്തപുരദ്യം,  ഇടുക്കമ,  എറണചോകുളദ്യം,  തൃശ്ശൂര,

പചോലക്കചോടെദ്,  ചകചോഴമചക്കചോടെദ്,  വയനചോടെദ്,  മലപ്പുറദ്യം,  കചോസരചഗചോഡദ്  എന്നസ്പീ  9

ജമലകളമലചോയമ 11 നമരഭയ ടഷല്ടര ചഹചോമുകള ആരദ്യംഭമചമട്ടുണദ്. ഇവരുടടെ

പുനരധമവചോസതമനചോവശദമചോയ  വമദദചോഭദചോസദ്യം,  ടതചോഴമല്  പരമശസ്പീലനദ്യം

എന്നമവ ടഷല്ടര ചഹചോമുകളമലൂടടെ നല്കമവരുന്നു.

• വണ്ചസചോപദ്  സക്രസമസദ്  ടസലകള:-  അതമക്രമങ്ങളക്കമരയചോയ

വനമതകളക്കദ്/കുടമകളക്കദ്  ഒരു  കുടെക്കസ്പീഴമല്  ടടവദദസഹചോയദ്യം,
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കഗൗണ്സമലമദ്യംഗദ്,  ചപചോലസ്പീസമടന്റ  സഹചോയദ്യം,  നമയമസഹചോയദ്യം  എന്നമവ

ലഭദമചോക്കുക  എന്ന  ഉചദ്ദേശദചതചോടടെ  ആചരചോഗദ  വകുപമടന്റ

സഹകരണചതചോടടെ  14  ജമലകളമലചോയമ  21  സരക്കചോര  ആശുപത്രമകളമല്

വണ് ചസചോപദ് ടടക്രസമസദ് ടസലകള പവരതമചവരുന്നു. 

• വമവമധ  ചബചോധവത്കരണ  പരമപചോടെമകളുദ്യം  ഈ  ഘടതമല്

നടെപമലചോക്കമയമട്ടുണദ്.

ശസ്പീ  .    സഹബമ  ഈഡന്  : സര,  ടഷല്ടര  ചഹചോമുകളമല്  കഴമയന്ന  സസ്പീകടള

സദ്യംബനമചദ് പലചപചോഴദ്യം മചോനസമകമചോയ ഒരുപചോടെദ് സദ്യംഘരഷങ്ങളമലൂടടെയചോണദ് അവര

മുചന്നചോട്ടുചപചോകുന്നതദ്.   അവരക്കദ്  അവമടടെ  അഭയദ്യം  ടകചോടുക്കുന്നുടണങമലദ്യം  പല

സന്ദരഭങ്ങളമലദ്യം ചസചോചക്കചോദ്യം സമന്ചഡചോദ്യം (stockholm syndrome) ചപചോലള്ള പചതദക

അനുഭവങ്ങള  അവരുടടെ  ജസ്പീവമതതമചലയ്ക്കദ്  കടെന്നുവരമകയചോണദ്.    അതരദ്യം

വമഷയങ്ങടള  ടെചോക്കമള  ടചയചോന്  ചവണമ  അവരക്കദ്  കഗൗണ്സമലമദ്യംഗമചനക്കചോള

അപ്പുറമചോയള്ള ചമകമതചോ രസ്പീതമകള അവലദ്യംബമക്കചോന് സരക്കചോര തയചോറചോകുചമചോ;

ശസ്പീമതമ ടക  .   ടക  .   സശലജ ടെസ്പീചര  : സര, ഇതദ് പരമചശചോധമചക്കണ വമഷയമചോണദ്.

നമരഭയ സദ്യംഭവതമനദ് ചശഷദ്യം ജസമസദ് ടജ.  എസദ്.  വരമ കമസ്പീഷന് റമചപചോരടമടന്റ
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ഭചോഗമചോയമ  ചകന്ദ്ര  ഗവണ്ടമന്റമടന്റ  ചമല  നമരചദ്ദേശങ്ങള  വന്നമട്ടുണദ്.   അതനുസരമചദ്

നമരഭയ  ചഹചോമുകളമല്  എടന്തചോടക്ക  ആവശദമചോടണന്നതമടനക്കുറമചദ്  നമരചദ്ദേശമുണദ്.

ആ  രസ്പീതമയമലള്ള  മുഴവന്  സദ്യംവമധചോനങ്ങളുദ്യം  നമള  ഇചപചോള  ആരദ്യംഭമച  നമരഭയ

ചഹചോമുകളമലമല.  എന്നചോല് ബഹുമചോനടപട ചകന്ദ്രമനമ ശസ്പീമതമ ചമനകചോ ഗചോനമടയ

കഴമഞ്ഞ  മചോസദ്യം  കണചപചോള  സരക്കചോരമടന്റ  മചോനദണ്ഡമനുസരമചള്ള  നമരഭയ

ചഹചോമുകള  14  ജമലകളമലദ്യം  ആരദ്യംഭമക്കുന്നതമനദ്  സമതദ്യം  ചരഖടപടുതമയമട്ടുണദ്.

അതമനചോവശദമചോയ  പചോനുദ്യം  എസമചമറദ്യം  തയചോറചോക്കമ  അയചചോല്  നമരഭയ  ചഹചോമുകള

ആരദ്യംഭമക്കചോന്  ചകന്ദ്രദ്യം  സഹചോയമക്കചോടമന്നദ്  പറഞ്ഞമട്ടുണദ്.   അതരദ്യം  നമരഭയ

ചഹചോമുകളമല്  കഗൗണ്സമലമദ്യംഗമനടെക്കമുള്ള  വമശദമചോയ  സഗൗകരദങ്ങള  ലഭദമചോക്കചോന്

നമുക്കദ് സചോധമക്കുന്നതചോണദ്.   

ശസ്പീ  .    സഹബമ  ഈഡന്  : സര,  നമരഭയ  ചഹചോമുകളമലള്ളവടര  സദ്യംബനമചദ്

റസ്പീഹചോബമലമചറ്റേഷനചോണദ്  വളടര  പധചോനടപട  ഒരു  കചോരദദ്യം.   കുടമകളചോടണങമല്

അവരക്കദ് വമദദചോഭദചോസദ്യം തുടെരന്നുടകചോണ്ടുചപചോകുന്നതമനുദ്യം സസ്പീകളചോടണങമല് അവരക്കദ്

ഏടതങമലദ്യം  ഒരു  തരതമല്  സമല്ഡചോയള്ള,  അവരക്കദ്  പമന്നസ്പീടെദ്  ജസ്പീവമതദ്യം  മുചന്നചോടദ്

ടകചോണ്ടുചപചോകുന്നതമനദ്  അവമടടെ  നമന്നുതടന്ന  ചപസദ് ടമന്റദ്......  എറണചോകുളത്തുള്ള

ടഷല്ടര  ചഹചോമമടല  സസ്പീകളക്കദ്  കചോക്കനചോടുള്ള  സസ്പീകളുടടെ  കൂടചോയ്മകള  ടടയമനമദ്യംഗദ്
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നല്കമ പുനരധമവചോസദ്യം ഉറപ്പുവരുത്തുവചോനുദ്യം ചജചോലമയമല് പചവശമപമക്കചോനുദ്യം ഒരുതരദ്യം

ചപസദ് ടമന്റദ് ചപചോടലതടന്ന പവരതമക്കുന്നുണദ്.  അതരദ്യം കചോരദങ്ങള വദചോപമപമക്കചോന്

ചവണമയള്ള ശമങ്ങള ഗവണ്ടമന്റമടന്റ ഭചോഗത്തുനമന്നുദ്യം ഉണചോകുചമചോ;

ശസ്പീമതമ  ടക  .    ടക  .    സശലജ  ടെസ്പീചര  : സര,  തസ്പീരചയചോയദ്യം  സചോമൂഹദ  നസ്പീതമ

വകുപമടന്റ  ഭചോഗമചോയമ  ഇതരതമലള്ള  ബുദമമുടമനദ്  ഇരയചോകുന്ന  സസ്പീകളക്കദ്

പുനരധമവചോസവദ്യം  ടതചോഴമല്  പരമശസ്പീലനവടമചോടക്ക  നല്കുന്നതമനുള്ള  പരമപചോടെമ

ഗവണ്ടമന്റദ് ആരദ്യംഭമക്കുന്നതചോണദ്.

ശസ്പീ  .    അടൂര പകചോശദ്  : സര,  ഒമ്പതദ് ജമലകളമല് ടഷല്ടര ചഹചോമുകള ഇചപചോള

പവരതമക്കുന്നുടണന്നദ്  ബഹുമചോനടപട  മനമ  ഇവമടടെ  മറുപടെമ  നല്കുകയണചോയമ.

ബചോക്കമയള്ള  ജമലകളമല്കൂടെമ  അതദ്  വദചോപമപമക്കുവചോന്ചവണമയള്ള  നടെപടെമ

സസസ്പീകരമക്കുചമചോ;  അതദ്  മചോത്രമല,  ബഹുമചോനടപട  മനമ  ചകന്ദ്രമനമയമചോയമ  ചരച

ടചയതമടന്റ  അടെമസചോനതമല്  നമരഭയ  പദതമക്കദ്  കൂടുതല്  സഹചോയങ്ങള

ലഭദമചോക്കചോടമന്നദ്  ഉറപദ്  നല്കമയമട്ടുടണന്നുദ്യം  മനമ  ഇവമടടെ  സൂചമപമക്കുകയണചോയമ.

അങ്ങടനടയങമല്  അതമനദ്  പദതമ  തയചോറചോക്കമചയചോ;  തയചോറചോക്കുന്നുടവങമല്  എത്ര

പണദ്യം ആവശദടപട്ടുടകചോണചോണദ് ആ പദതമ സമരപമക്കുവചോന് ആചലചോചമക്കുന്നടതന്നദ്

വദക്തമചോക്കുചമചോ;
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ശസ്പീമതമ  ടക  .    ടക  .    സശലജ  ടെസ്പീചര  : സര,  ചശഷമച  ജമലകളമലദ്യം  ടഷല്ടര

ചഹചോമുകള  ആരദ്യംഭമക്കുന്നതചോണദ്.   ചകന്ദ്ര  ഗവണ്ടമന്റുമചോയമ  ബനടപടദ്

ചനടെമടയടുക്കചോനുള്ള  കചോരദങ്ങള  ചരച  ടചയദ്  വരുന്നുണദ്.   അതമടന്റ  പദതമ

തയചോറചോക്കമവരമകയചോണദ്.   എത്ര  രൂപടയന്നദ്  എസമചമറ്റേദ്  തയചോറചോക്കമയതമനുചശഷദ്യം

അറമയമക്കചോദ്യം.

ശസ്പീ  .    തമരുവഞ്ചൂര രചോധചോകൃഷ്ണന്  : സര,  ബഹുമചോനടപട മനമ ഇവമടടെ നല്കമയ

ഉതരതമല്  മൂന്നചോമടത  ഭചോഗദ്യം  നമയമപരമചോയ  നടെപടെമകടളക്കുറമചചോണദ്.

അതമനകതദ് രണദ് ഭചോഗമുണദ്.  ഒന്നദ്,  അവരക്കദ് ടകചോടുചക്കണ സദ്യംരകണദ്യം.  രണദ്,

ഇതമനദ്  ഇരകളചോയവരക്കദ്  ഉണചോയ  ചകസമടന്റ  അചനസഷണദ്യം.   ചകസമടന്റ

അചനസഷണതമല്  എനമക്കദ്  ബഹുമചോനടപട  മുഖദമനമചയചോടുകൂടെമ  ഒരു  വചോക്കദ്

ചചചോദമക്കചോനുണദ്.   ഇതുചപചോലള്ള  ചകസദ്  വരുചമ്പചോള  അതമടന്റ

അചനസഷണതമനുചവണമ  വമമന്  ഇന്ടവസമചഗഷന്  ടെസ്പീദ്യം,  പഗത്ഭരചോയ  വനമതചോ

ഐ.പമ.എസദ്.  ഓഫസ്പീചസഴദ്  ഉളടപടുന്ന  ഇന്ടവസമചഗഷന്  ടെസ്പീദ്യം  ചനരടത

ഉണചോയമരുന്നു.   ചകരളതമല്  സമസ്പീപകചോലത്തുണചോയ  പല  സദ്യംഭവങ്ങളുമുണദ്.

ചചചോചദദചോതരതമല്  ഞചോന്  അടതലചോദ്യം  പറയന്നമല.   ഇതുചപചോലള്ള  കചോരദതമനദ്,

ഒന്നദ്-ഇന്ടവസമചഗഷന്,  രണദ്-അടെമയന്തരമചോയ  നടെപടെമകള,  മൂന്നദ്-ഫചോസദ്ടചോകദ്
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സമസതമനകത്തുള്ള  ഒരു  ടയല്  എന്നസ്പീ  മൂന്നദ്  കചോരദങ്ങള  നടെത്തുന്നതമനുചവണമ

ഗവണ്ടമന്റദ് സതസര നടെപടെമ സസസ്പീകരമക്കുചമചോ;

ശസ്പീമതമ ടക  .    ടക  .    സശലജ ടെസ്പീചര  : സര,  ഈ കചോരദങ്ങളമല് ആചരചോഗദ വകുപദ്

എന്നുള്ള നമലയമല് പരമചശചോധമക്കുന്നതദ്  നമരഭയ ചഹചോമമല്തടന്ന വളടര  ടപടടന്നദ്

പരമചശചോധന  നടെത്തുന്നതമനദ്  സദ്യംവമധചോനദ്യം  ഉണചോക്കമടക്കചോടുക്കചോന്  സചോധമക്കണദ്യം

എന്നുള്ളതചോണദ്.   ഇരകളചോയ  ആളുകടള  നമരഭയ  ചഹചോമമല്  ടകചോണ്ടുവന്നചോല്  വളടര

ടപടടന്നുതടന്ന  ആശുപത്രമകളുമചോയമ  ബനടപടദ്  പരമചശചോധന  നടെത്തുന്നതമനദ്

സദ്യംവമധചോനദ്യം  ഉണചോക്കമടക്കചോടുക്കചോന്  ആചലചോചമക്കുന്നുണദ്.   ചറപമനദ്  വമചധയരചോയമ

വരുന്ന സസ്പീകള വരുന്ന സമയതദ് പരമചശചോധന സവകുന്നതമടന്റ ഭചോഗമചോയമ ഒരുപചോടെദ്

പയചോസങ്ങള  ചനരമടമട്ടുണദ്.   പമന്നസ്പീടെദ്  ടതളമവകള  നശമപമക്കടപട  സദ്യംഭവങ്ങള

ഉണചോയമട്ടുണദ്.   അതുടകചോണദ്  വളടര  ടപടടന്നദ്  പരമചശചോധന  നടെത്തുന്നതമനുള്ള

കചോരദങ്ങള,  അതുചപചോടലതടന്ന ചപചോലസ്പീസദ് ഡമപചോരട്ടുടമന്റുമചോയമ ബനടപടദ് എത്രയദ്യം

ടപടടന്നദ് അചനസഷണദ്യം നടെതമക്കമട്ടുന്നതമനചോവശദമചോയ സഹചോയദ്യം നമരഭയ ചഹചോമമല്

വചതടന്ന  ടചയടകചോടുക്കചോനുള്ള  സദ്യംവമധചോനദ്യം  ഉണചോക്കചോന്  സചോധമക്കുദ്യം.   ആഭദന്തര

വകുപ്പുമചോയമ ബനടപട്ടുള്ള കചോരദങ്ങള ബഹുമചോനടപട മുഖദമനമ പറയദ്യം.

മുഖദമനമ (  ശസ്പീ  .   പമണറചോയമ വമജയന്  ): സര, വനമതചോ ചപചോലസ്പീസദ് ഉചദദചോഗസര
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ഇടെടപടദ് അചനസഷമചക്കണ കചോരദങ്ങള ആ തരതമല് അചനസഷമക്കുന്നതദ് തടന്നയചോകുദ്യം

നന്നചോകുക എന്നുതടന്നയചോണദ്  ഈ ഗവണ്ടമന്റമടന്റ സമസ്പീപനദ്യം.   അക്കചോരദതമലള്ള

നടെപടെമകള ഉണചോകുദ്യം.  

ശസ്പീ  .    വമ  .    ഡമ  .    സതസ്പീശന്  : സര,  സസ്പീകളടക്കതമരചോയ സലദ്യംഗമക അതമക്രമങ്ങള

ധചോരചോളമചോയമ റമചപചോരടദ് ടചയടപടുകയചോണദ്.  റമചപചോരടദ് ടചയടപടുന്നതമടന്റ പതമരടമ

കചോരദങ്ങളചോണദ്  റമചപചോരടദ്  ടചയടപടെചോടത,  പരചോതമ  ടകചോടുക്കചോടത  ചപചോകുന്നതദ്.

പസ്പീഡമപമക്കുന്നവടര  കുറമചള്ള  ഭയവദ്യം  സമൂഹതമലണചോകുന്ന  അപമചോന  ഭയവമചോണദ്

പലടരയദ്യം അതമല് നമന്നുദ്യം പമന്തമരമപമക്കുന്നതദ്.  അവരക്കദ് സദ്യംരകണദ്യം ടകചോടുക്കചോന്

ഇതമടന്റ രഹസദ സസഭചോവദ്യം കചോത്തുസൂകമക്കണടമന്നതചോണദ് പധചോനടപട ഒരു കചോരദദ്യം.

രണചോമതചോയമ,  പടചോളതമടന്റയദ്യം  ചപചോലസ്പീസമടന്റയദ്യം  ക്രൂരമചോയ  പസ്പീഡനങ്ങളക്കദ്

വമചധയമചോകുന്നവരക്കദ്  സവദദശചോസശചോഖ  ചടെചോരചര  ടമഡമസമന്  എടന്നചോരു  പുതമയ

സദ്യംവമധചോനമുണദ്.   അതുചപചോടലതടന്ന  സലദ്യംഗമക  അതമക്രമങ്ങളക്കദ്

വമചധയമചോകുന്നവടര  റസ്പീഹചോബമലമചറ്റേറ്റേദ്  ടചയ്യുന്ന  സദ്യംവമധചോനദ്യം,  ശചോരസ്പീരമകവദ്യം

മചോനസമകവമചോയമ  അഡസദ്  ടചയ്യുന്ന  തരതമലള്ള  ഒരു  സവദദശചോസശചോഖ  വമചദശ

രചോജദങ്ങളമടലലചോദ്യം ടഡവലപദ് ടചയവരുന്നുണദ്.  ഈ രണദ് കചോരദങ്ങളുദ്യം പചതദകമചോയമ

ഗവണ്ടമന്റദ് ശദമക്കുചമചോ;
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ശസ്പീമതമ  ടക  .    ടക  .    സശലജ  ടെസ്പീചര  : സര,  നമരഭയ  ടസന്ററുകളുമചോയമ

ബനടപട്ടുതടന്ന  കഗൗണ്സമലമദ്യംഗദ്  നടെതചോന്  സചോധമക്കുദ്യം.   അതുടകചോണദ്

ആക്രമണതമടന്റ ഭചോഗമചോയമ ഉണചോയ ഭയദ്യം,  ഇതരദ്യം കചോരദങ്ങള തുറന്നുപറയചോനുള്ള

മടെമ  തുടെങ്ങമയവടയലചോദ്യം  പരമഹരമക്കുന്നതമനദ്  ഈ  ടസന്ററുകളമല്  സചോധമക്കുദ്യം.

ആധുനമകമചോയ  എലചോ  രസ്പീതമകടളക്കുറമചദ്യം  പരമചശചോധമചദ്  ഉളടപടുതചോന്  കഴമയദ്യം.

അതമടനക്കുറമചദ് വകുപദ് ശദമക്കുന്നതചോണദ്.

ശസ്പീമതമ ഇ  .    എസദ്  .    ബമജമചമചോള  : സര,  നമരഭയ സദ്യംഭവടത തുടെരന്നദ് നമ്മുടടെ

രചോജദത്തുദ്യം  അചതചോടടെചോപദ്യംതടന്ന  ചലചോകത്തുതടന്ന  വളടര  ഗഗൗരവകരമചോയ  ഒടനവധമ

ചരചകള  ഉണചോയമ.   അതമടന്റ  ഭചോഗമചോയമ  ചകന്ദ്ര  ബഡ്ജറ്റേമല്  വലമടയചോരു  തുക

ഇതമനചോയമ  മചോറ്റേമവയ്ക്കടപട്ടു.   അങ്ങടന  മചോറ്റേമ  വച  തുകയമല്  ശസ്പീ.  നചരന്ദ്ര  ചമചോഡമ

ഗവണ്ടമന്റദ്  വന്നതമനുചശഷദ്യം  വലമയ  ടവടമക്കുറവകള  ഉണചോയമ.   അതമടന്റ

ഭചോഗടമന്നുള്ള  നമലയമല്  നമള  സദ്യംസചോനതചോകമചോനദ്യം  വമഭചോവനദ്യം  ടചയമരുന്ന

വമവമധ  പദതമകളമടലചോടക്ക  വലമയ  കുറവണചോയമ.   തചന്റടെദ്യം  പചോരക്കദ്,  ടജന്ഡര

പചോരക്കദ്, പസ്പീഡനതമനദ് ഇരയചോയവരുടടെ പുനരധമവചോസദ്യം, ചകചോമ്പന്ചസഷന് നല്കല്,

വമദദചോഭദചോസദ്യം,  സസയദ്യംടതചോഴമല്  എന്നമവയടെക്കദ്യം  എലചോ  ചമഖലകളമലദ്യം  വലമയ

ടവടമക്കുറവദ്  ഉണചോകുന്ന  സചോഹചരദമുണചോയമ.   മറ്റേദ്  പല  ജമലകളമലദ്യം  ടഷല്ടര
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ചഹചോമുകള ആരദ്യംഭമക്കുന്നതമനദ്  എടുത തസ്പീരുമചോനദ്യം നമുക്കദ് മുചന്നചോട്ടുടകചോണ്ടുചപചോകചോന്

കഴമഞ്ഞമല.   ഈ സചോഹചരദതമല് നമള സദ്യംസചോനചോടെമസചോനതമല് വമഭചോവനദ്യം

ടചയ  നമരഭയ പദതമയമചോയമ  മുചന്നചോട്ടുചപചോകചോന് സദ്യംസചോന സരക്കചോര  എടന്തലചോദ്യം

നടെപടെമകള സസസ്പീകരമക്കചോനചോണദ് ആചലചോചമക്കുന്നതദ്;

ശസ്പീമതമ  ടക  .    ടക  .    സശലജ  ടെസ്പീചര  : സര,  ഇചപചോളതടന്ന  നടെപടെമ

സസസ്പീകരമചതുടെങ്ങമയമട്ടുണദ്.  നമരഭയ ചഹചോമുകള ഇലചോത ജമലകളമല് അടെമയന്തരമചോയമ

ആരദ്യംഭമക്കുക,  നമലവമലള്ള നമരഭയ ചഹചോമുകടള  ഇവമടടെ  ചരചയ്ക്കദ്  വന്നമട്ടുള്ള എലചോ

കചോരദങ്ങളുദ്യം  അഡസദ്  ടചയചോന്  കഴമയന്ന  രസ്പീതമയമല്  പരമഷ്കരമക്കുക,

അചതചോടടെചോപദ്യംതടന്ന  ചകന്ദ്ര  ഗവണ്ടമന്റുമചോയമ  ബനടപടദ്  ആവശദമചോയ  കൂടുതല്

സഹചോയദ്യം ചനടെമടയടുക്കചോന് ശമമക്കുക എന്നസ്പീ കചോരദങ്ങളചോണദ് തുടെക്കതമല് ടചയതദ്.

അതദ്  സദ്യംബനമചള്ള എലചോ കചോരദങ്ങളുദ്യം ഞചോന് ഇവമടടെ സൂചമപമചമട്ടുണദ്.   ഇവമടടെ

വന്നമട്ടുള്ള  എലചോ  ചരചകളമലദ്യം  ഗവണ്ടമന്റദ്  സസസ്പീകരമചക്കണതചോയ  ചമല

നമരചദ്ദേശങ്ങളുണദ്.   ആ  നമരചദ്ദേശങ്ങടളലചോദ്യം  സസസ്പീകരമചടകചോണദ്  ഭചോവമയമല്  കുറ്റേമറ്റേ

രസ്പീതമയമല്,  പസ്പീഡമപമക്കടപട സസ്പീകളക്കദ് നസ്പീതമ ലഭമക്കുന്നതമനദ്  ആവശദമചോയ എലചോ

കചോരദങ്ങളുദ്യം ഈ ഗവണ്ടമന്റദ് ടചയ്യുന്നതചോണദ്.  

ശസ്പീമതമ യ  .    പതമഭ ഹരമ:  സര.  കഴമഞ്ഞ ദമവസദ്യം തമരുവനന്തപുരത്തു-
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നമന്നദ്  ഒരു  വചോരതയണചോയമ.  ഒരമ  രണ്ടു  കുഞങ്ങടള

പുഴയമടലറമഞ്ഞതമനുചശഷദ്യം അവരുദ്യം ആത്മഹതദ ടചയ.  ഇതരദ്യം ചകസുകള

കഴമഞ്ഞ  കുചറ  കചോലമചോയമ  നമ്മുടടെ  നചോടമല്  വദചോപകമചോയമ  സദ്യംഭവമക്കുന്നതദ്

കചോണുന്നുണദ്.  'നമരഭയ'ടയകുറമചദ്  സചോമൂഹദനസ്പീതമ  വകുപദ്  കൃതദമചോയ

അവയരടനസദ്  എലചോ  ജമലകളമലദ്യം  ടകചോടുക്കുന്നമടലന്നുള്ളതചോണദ്

ഞങ്ങളുടടെടയചോടക്ക  ശദയമല്ടപടമട്ടുള്ളതദ്.  ഇതമടന്റ  വദചോപനതമനുചവണമ,

ഇതമടന  സദ്യംബനമചള്ള  കൂടുതല്  കചോരദങ്ങള  ജനങ്ങളമല്

എതമക്കുന്നതമനചോയമ  വകുപദ്  പചതദകമചോയമ  എടന്തങമലദ്യം  ടചയ്യുചമചോ;

ഒപദ്യംതടന്ന  എത്ര  വയസ്സുവടര  പചോയമൂള്ള  കുടമകളക്കചോണദ്  ഇതുചപചോലള്ള

ചകന്ദ്രങ്ങളമല്  അമചയചോടടെചോപദ്യം...  പചതദകമചദ്  ആണ്കുടമകളക്കദ്  അവര

എടമലദ്യം  ഒന്പതമലടമചോടക്ക  പഠമക്കുകയചോടണങമല്  പലചപചോഴദ്യം  അവരക്കദ്

അമയമല്നമന്നദ്  അകന്നുനമല്ചക്കണമ  വരുന്നുണദ്.  ഇതമനദ്  എടന്തങമലദ്യം

സദ്യംവമധചോനങ്ങള, പചോയപരമധമ നമശയമചമട്ടുചണചോ?

ശസ്പീമതമ  ടക  .    ടക  .    ടടശലജ  ടെസ്പീചര:  സര,  ടഷല്ടര  ചഹചോമുകളമല്

പചോയപരമധമ  ഒരു  ഘടെകമചോയമടദ്  വരുന്നുണദ്.  ഇചപചോള  അഞ്ചു  വയസമനു

തചോടഴയള്ള  കുടമകടളയചോണദ്  അമചയചോടടെചോപദ്യം  മഹമളചോമന്ദമരങ്ങളമടലചോടക്ക
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തചോമസമപമക്കചോന്  സചോധമക്കുന്നതദ്.  അതമനു  ചമല്ചപചോടദ്  വരുന്നവരുടടെ

കചോരദങ്ങളമല് എന്തു ടചയചോന് കഴമയടമന്നദ്  ഗവണ്ടമന്റദ്  ചരച നടെത്തുന്നുണദ്.

ആ  രസ്പീതമയമല്  എടന്തങമലടമചോരു  സദ്യംവമധചോനദ്യം  കണ്ടുപമടെമചക്കണതചോയമട്ടുണദ്.

അതുസദ്യംബനമച കചോരദങ്ങള ഗഗൗരവതമലചോണദ് കചോണുന്നതദ്. ഒറ്റേടപട്ടു ചപചോകുന്ന

കുടമകടളയദ്യം  സസ്പീകടളയദ്യം  പുനരധമവസമപമക്കചോനുള്ള  പദതമകള

ആവമഷ്കരമചക്കണതുണദ്.  അതമടനകുറമചദ്  ഗവണ്ടമന്റദ്  ഗഗൗരവമചോയമ

കചോണുന്നുണദ്. 

ശസ്പീമതമ  ഗസ്പീതചോ  ചഗചോപമ:  സര,  കഴമഞ്ഞ  ദമവസദ്യം  തൃശ്ശൂര  ജമലടയ

ടഞടമപമക്കുന്ന  സദ്യംഭവമചോണദ്  ഉണചോയമട്ടുള്ളതദ്.  എടന്റ  മണ്ഡലതമല്  നചോടമക

പള്ളദ്യം ബസ്പീചമല് ചകളവമശക്തമയദ്യം സദ്യംസചോരചശഷമയദ്യം നഷ്ടടപട 35 വയസ്സുള്ള

ഷസ്പീജടയന്ന യവതമ പസ്പീഡമപമക്കടപട്ടു.  തൃശ്ശൂര ടമഡമക്കല് ചകചോചളജമടല തസ്പീവ

പരമചരണ  വമഭചോഗതമലചോയമരുന്നു  അവരുടടെ  പരമചശചോധനയദ്യം  എലചോദ്യം

നടെതമയതദ്.  75  വയസ്സു  പചോയമുള്ള  ഒരമയദ്യം  രണദ്  സചഹചോദരമമചോരുമചോണദ്

അവരക്കുള്ളതദ്.  ആ  രണ്ടു  സചഹചോദരമമചോടരയദ്യം  വമവചോഹദ്യം  ടചയ  കഴമഞ.

ഇചപചോള  ചമകമതയ്ക്കചോയമ  സചോമ്പതമകമചോയമ  ബുദമമുട്ടുന്ന  ആ  കുടുദ്യംബതമടന്റ

അവസ  വളടര  ദയനസ്പീയമചോണദ്.  ആ  സസ്പീയടടെ  മുഴവന്  ചമകമതയമചോയമ



Uncorrected/Not for publication
49

ബനടപടദ്  അടെമയന്തരമചോയ  ഒരു  സചോമ്പതമക  സഹചോയദ്യം  ആ  കുടുദ്യംബതമനദ്

നല്കണദ്യം.  വളടര ദയനസ്പീയമചോണദ്.  മതദടതചോഴമലചോളമ കുടുദ്യംബമചോണദ്.  അവടര

സദ്യംരകമക്കചോന് ബഹുമചോനടപട ആചരചോഗദ വകുപ്പുമനമയടടെ ഭചോഗത്തുനമന്നദ് ഒരു

സഹചോയദ്യം  ഉണചോകണടമന്നദ്  ചനരടത  തടന്ന  നമചവദനദ്യം  ടകചോടുതമരുന്നു.

ബഹുമചോനടപട മനമ സഹചോയമക്കണടമന്നു ഞചോന് അഭദരത്ഥമക്കുകയചോണദ്.

ശസ്പീമതമ  ടക  .    ടക  .    ടടശലജ ടെസ്പീചര:  സര,  ഈ കചോരദദ്യം  ബഹുമചോനടപട

അദ്യംഗദ്യം ഒരു നമചവദനമചോയമ തന്നമട്ടുണദ്.  ഇക്കചോരദദ്യം പരമചശചോധമച വരമകയചോണദ്.

അവരുടടെ  ചമകമതയ്ക്കുദ്യം  മറ  കചോരദങ്ങളക്കുദ്യം  ആവശദമചോയമട്ടുള്ള  നടെപടെമ

സസസ്പീകരമക്കുന്നതമനദ്  ബഹുമചോനടപട  മുഖദമനമയടടെകൂടെമ  ശദയമല്

ടപടുതമടക്കചോണദ് ഇക്കചോരദദ്യം പരമചശചോധമച വരമകയചോണദ്.

ശസ്പീ  .    ടക  .    എസദ്  .    ശബരസ്പീനചോഥന്:  സര,  ഇന്നദ്  ടടലദ്യംഗമക  പസ്പീഡനവദ്യം

ടടലദ്യംഗമക ചൂഷണവദ്യം ചപചോടലതടന്ന സസ്പീകള ഏറ്റേവദ്യം കൂടുകല് അതമക്രമങ്ങള

ചനരമടുന്നതദ്  ഓണ്ടടലന്  രദ്യംഗതചോണദ്,  ചസചോഷദല്  മസ്പീഡമയയമലചോയചോലദ്യം

ഇന്റരടനറ്റേമലചോയചോലദ്യം.  ഏറ്റേവദ്യം  കൂടുതല്  ചഫസ്ബുക്കദ്  യൂചസഴദ്  ഉള്ള  ഒരു

സദ്യംസചോനവദ്യം  ചകരളദ്യം  തടന്നയചോണദ്.  അചപചോള പലരുദ്യം,  ഇരകളചോയ പലരുദ്യം,

സചോമൂഹമക  രദ്യംഗത്തുള്ള  ആളുകടളചോടക്ക  ടവളമയമല്  വരുന്നുണദ്.  പചക
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പറയചോടത തടന്ന ഇടതചോടക്ക സഹമചടകചോണമരമക്കുന്ന 99 ശതമചോനദ്യം സസ്പീകളുദ്യം

കുടമകളുമുള്ള  ഒരു  നചോടെചോണദ്  ചകരളദ്യം.  അങ്ങടനയള്ളവരക്കുള്ള   ഒരു

ടടസചക്കചോളജമക്കല്  ഇദ്യംപചോകദ്  വളടര  വലതചോണദ്.  ഇതമടനതമടര  'നമരഭയ'

ചപചോടലതടന്ന  ഓണ്ടടലന്  ആയമട്ടുള്ള  ഒരു  സചപചോരടദ്  സമസദ്യം

അങ്ങടനടയടന്തങമലദ്യം പദതമകള സരക്കചോര പചോന് ടചയ്യുചമചോ?

ശസ്പീമതമ  ടക  .    ടക  .    ടടശലജ  ടെസ്പീചര:  സര,  ചബചോധവല്ക്കരണദ്യം  വളടര

പധചോനടപട  ഒരു  കചോരദമചോണദ്.  അതുസദ്യംബനമച   കചോരദങ്ങള  സരക്കചോര

ആചലചോചമച  വരുന്നുണദ്.  നവമചോധദമങ്ങളമലൂടടെ  ഇതരദ്യം  കചോരദങ്ങള

ചബചോധവല്ക്കരമക്കുന്നതമനുദ്യം അതുചപചോടലതടന്ന ഓണ്ടടലന് ആയമട്ടു വരുന്ന

ഇതരദ്യം  അപകടെങ്ങടള  ടചറുക്കുന്നതമനദ്  നമലവമലള്ള  നമയമതമടന്റ

ദുരബലതകടളചോടക്കയണദ്.  എങമലദ്യം  അതമടന്റ  പരമധമയമല്

ഒതുങ്ങമനമന്നുടകചോണ്ടുതടന്ന  അതമടനടയലചോദ്യം  ടചറുക്കുന്നതമനുചവണമ

നടെപടെമകള സസസ്പീകരമക്കുതചോണദ്. 

ശസ്പീ  .    വമ  .    ചജചോയമ:  സര,  സസ്പീകളടക്കതമടരയള്ള

അതമക്രമടതചപചോടലതടന്ന  കുടമകളടക്കതമരചോയള്ള  അതമക്രമങ്ങളുദ്യം  കൂടെമ

വരമകയചോണദ്.  ഇതമല്  ഏറ്റേവദ്യം  പധചോനദ്യം  സസന്തദ്യം  വസ്പീടുകളമല്നമന്നുചപചോലദ്യം
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കുടമകളക്കദ്  അതമക്രമദ്യം  ഏറവചോചങ്ങണമ  വരമകയചോണദ്.  എടന്റ  മണ്ഡലതമല്

കഴമഞ്ഞ  6  മചോസമചോയമ  ഒരു  കുടമടയ  സസന്തദ്യം  അമചോവന്

പസ്പീഡമപമക്കുകയചോയമരുന്നു.  സ്കൂളുകളമല്  കഗൗണ്സമലമദ്യംഗദ്  നടെക്കുന്നുണദ്.  എടന്റ

ചചചോദദദ്യം,  മചോസതമല്  ഒരമക്കടലങമലദ്യം  സ്കൂളുകളമല്  കഗൗണ്സമലമദ്യംഗദ്

ഏരടപടുതചോന്  സചോധമക്കുചമചോ  എന്നചോണദ്.  എങമല്  ഈ  ആറു

മചോസക്കചോലയളവമനുള്ളമല് തടന്ന, ചനരടത പമടെമക്കടപടെചോന് കഴമയമചോയമരുന്നു

എന്നുള്ളതചോണദ്.  കഗൗണ്സമലമദ്യംഗദ്  കരശനമചോയമ  നടെപമലചോക്കചോനുള്ള  നടെപടെമ

സസസ്പീകരമക്കുചമചോ?

ശസ്പീമതമ ടക  .    ടക  .    ടടശലജ ടെസ്പീചര:  സര,  ഇതദ് വളടര പധചോനടപടടചോരു

വമഷയമചോണദ്.  വസ്പീടമനകത്തു  തടന്നയചോണദ്  ഇതരതമലള്ള  അതമക്രമങ്ങള

പലചപചോഴദ്യം  റമചപചോരടദ്  ടചയ്യുന്നതദ്.  കുടമകടള  പസ്പീഡമപമക്കുന്ന  സദ്യംഭവങ്ങള

നമരന്തരമചോയമ  വന്നുടകചോണമരമക്കുന്നു.  കുടുദ്യംബചോദ്യംഗങ്ങളമല്  നമന്നചോണദ്  ഇതരദ്യം

അതമക്രമങ്ങള  ഉണചോകുന്നടതന്നദ്  പലചപചോഴദ്യം  സ്കൂള  കഗൗണ്സമലമദ്യംഗമടന്റ

ഭചോഗമചോയമ  ടവളമടപടമട്ടുണദ്.  ഇന്നദ്  സ്കൂളുകളമല് കഗൗണ്സമലമദ്യംഗദ്  നടെക്കുന്നുണദ്.

320  സ്കൂള  കഗൗണ്സമലരമചോരക്കദ്  പരമശസ്പീലനദ്യം  നല്കമ,  മചോസര

ടടയമനരമചോടരടയലചോദ്യം  നമശയമചദ്  കഗൗണ്സമലമദ്യംഗദ്  നടെത്തുന്നുണദ്.  പചക
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അതുമചോത്രദ്യം  മതമയചോകമല.  കുറചകൂടെമ  വദചോപകമചോയമ  സ്കൂളമനകത്തുള്ള

കഗൗണ്സമലമദ്യംഗദ്  പരമപചോടെമ  വദചോപകമചോക്കുന്നതമനുദ്യം  ശക്തമടപടുത്തുന്നതമനുദ്യം

ഗവണ്ടമന്റദ് ആചലചോചമക്കുന്നുണദ്. 

കദചോന്സര ടസന്റര നവസ്പീകരണദ്യം

(*155) ശസ്പീമതമ പമ  .   അയമഷചോ ചപചോറ്റേമ:

ശസ്പീ  .   ചജചോരജദ് എദ്യം  .   ചതചോമസദ്:

ശസ്പീ  .    സമ  .    ടക  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്:  തചോടഴ  കചോണുന്ന  ചചചോദദങ്ങളക്കദ്

ആചരചോഗദവദ്യം സചോമൂഹദനസ്പീതമയദ്യം വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടെമ നല്കുചമചോ

(എ)  ചകരളതമല്  അരബുദ  ചരചോഗബചോധമതരുടടെ  എണതമലണചോകുന്ന

വരദനവമനദ്  അനുസൃതമചോയമ  ചമകമതചോ  സഗൗകരദങ്ങള  വമപുലസ്പീകരമക്കചോന്

സചോധദമചോയമട്ടുചണചോ;

(ബമ)  നമരന്തര  ജനകസ്പീയ  സമരദ്ദേടത  തുടെരന്നദ്  ടകചോചമയമല്

ആരദ്യംഭമക്കുടമന്നദ്  പഖദചോപമച  കദചോന്സര  ടസന്ററമടന്റ  നമലവമടല  സമതമ

ടവളമടപടുതചോചമചോ;

(സമ)  തമരുവനന്തപുരദ്യം  ആര.സമ.സമ  യടടെ  വമപുലസ്പീകരണതമനചോയള്ള

ഫണദ്  വമനമചയചോഗതമല്  മുന്  സരക്കചോരമടന്റ  ഭചോഗത്തു  നമന്നദ്  സമയ
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ബനമതമചോയ നടെപടെമയണചോയമട്ടുചണചോ;  ഇടലങമല് ഈ സരക്കചോര അതമനചോയമ

നടെപടെമ സസസ്പീകരമക്കുചമചോ;

(ഡമ)  മലബചോര ചമഖലയമടല ജനങ്ങളുടടെ തചോത്പരദദ്യം  കണക്കമടലടുതദ്

മലബചോര കദചോന്സര ടസന്റര റസ്പീജമയണല് കദചോന്സര ടസന്ററചോയമ ഉയരതചോന്

നടെപടെമ സസസ്പീകരമക്കുചമചോ?

ആചരചോഗദവദ്യം  കുടുദ്യംബചകമവദ്യം  സചോമൂഹദനസ്പീതമയദ്യം  വകുപ്പുമനമ  (ശസ്പീമതമ

ടക  .  ടക  .   ടടശലജ ടെസ്പീചര): സര,

(എ) ഉണദ്.  തമരുവനന്തപുരദ്യം റസ്പീജമയണല് കദചോന്സര ടസന്റര,  മലബചോര

കദചോന്സര  ടസന്റര,  കണ്ണൂര,  5  സരക്കചോര  ടമഡമക്കല്  ചകചളജുകള,

എറണചോകുളദ്യം  ജനറല്  ആശുപത്രമ  എന്നസ്പീ  സചോപനങ്ങളമലചോണദ്  സരക്കചോര

ചമഖലയമല്  കദചോന്സര  ചമകമത  ലഭദമചോകുന്നതദ്.   എലചോ  ജമലയമചലയദ്യം

ഒരുപധചോന ആശുപത്രമയമടലങമലദ്യം കദചോന്സര ചമകമത ഉറപചോക്കുന്നതമനുളള

പദതമ സദ്യംസചോന ആചരചോഗദ വകുപദ് നടെപമലചോക്കമ വരുന്നു.  അരബുദ ചരചോഗ

വമദഗ്ദരുടടെ  ദഗൗരലഭദദ്യം  കണക്കമടലടുതദ്  നമലവമലളള  ചഡചോക്ടരമചോരക്കദ്

റസ്പീജമയണല് കദചോന്സര ടസന്ററുകളമല് പരമശസ്പീലനദ്യം  നല്കമ കസ്പീചമചോടതറചോപമ

ഉളടപടടെയളള  കദചോന്സര  ചമകമതചോ  രസ്പീതമകള  ഈ  ടസന്ററുകളമലൂടടെ
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സഗൗജനദമചോയമ  നല്കമ  വരുന്നു.   ആര.സമ.സമ.-യമല്  ചലചോചകചോതര

നമലവചോരതമലളള  എലചോ  കദചോന്സര  ചമകമതയദ്യം  ചരചോഗനമരണയ

സഗൗകരദങ്ങളുദ്യം ലഭദമചോണദ്.

(ബമ)  ചകരള  സരക്കചോരമടന്റ  നമയനണതമല്  ടകചോചമയമല്  ഒരു

കദചോന്സര  റമസരചദ്  ഇന്സമറ്റേന്യൂടദ്  സചോപമക്കചോന്  സരക്കചോര  നയപരമചോയ

തസ്പീരുമചോനടമടുക്കുകയദ്യം അതമന്പകചോരദ്യം  30-02-2014-ടല ജമ.ഒ.  (എദ്യം.എസദ്.)

39/2014/ആ.കു.വ.  ഉതരവദ്  പകചോരദ്യം  എറണചോകുളദ്യം  ടമഡമക്കല്  ചകചോചളജദ്

കചോമ്പസമല് ഒരു കദചോന്സര ടസന്റര ആരദ്യംഭമക്കുന്നതമനദ് അനുമതമ നല്കുകയദ്യം

ടചയ.  04-09-2015-ടല  ജമ.ഒ.  (എദ്യം.എസദ്.)  192/2015/ആ.കു.വ.

ഉതരവനുസരമചചോണദ് ടകചോചമ കദചോന്സര & റമസരചദ് ടസന്ററമനദ് ഭരണചോനുമതമ

നല്കമയതദ്.  3  ഘടങ്ങളമലചോയചോണദ്  ഈ  സ ദ്യംരദ്യംഭദ്യം  വമഭചോവന  ടചയമട്ടുളളതദ്.

ഒന്നചോദ്യം ഘടമചോയമ ഒ.പമ. വകുപ്പുദ്യം രണചോദ്യം ഘടതമല് 150 കമടെക്കകചളചോടെദ് കൂടെമയ

ആശുപത്രമയദ്യം മൂന്നചോദ്യം ഘടതമല് വസ്പീണ്ടുദ്യം  150  കമടെക്കകചളചോടുകൂടെമയ റമസരചദ്

ടസന്ററുദ്യം സചോപമക്കുന്നതമനദ് തസ്പീരുമചോനമക്കുകയണചോയമ.  പചോഥമമക ഘടദ്യം എന്ന

നമലയമല്  എറണചോകുളദ്യം ടമഡമക്കല് ചകചോചളജമടന്റ  ചപവചോരഡദ് ചബചോക്കമചനചോടെദ്

ചചരന്നദ് ടസന്ടല് ചബചോക്കദ് ടകടമടെദ്യം ഒ.പമ.  വകുപദ് തുടെങ്ങുന്നതമനചോയമ ടകചോചമ
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കദചോന്സര  &  റമസരചദ്  ടസന്ററമനദ്  വമട്ടുനല്കുകയദ്യം  നവസ്പീകരണ

പവരതനങ്ങള  നടെത്തുന്നതമനചോയമ  പമ.ഡബന്യൂ.ഡമ.ടയ  ചുമതലടപടുത്തുകയദ്യം

ടചയ.  പചോഥമമക ടചലവകളക്കചോയമ 10 ചകചോടെമ രൂപ അനുവദമക്കുകയദ്യം പസ്തുത

തുക ടസഷദല്  ഓഫസ്പീസറുടടെ അക്കഗൗണമചലക്കദ് മചോറന്നതമനദ് അനുമതമ നല്കമ.

അതനുസരമചദ്  തുക  ടടകമചോറമയമട്ടുണദ്.   15.10.2015-ല്  എദ്യം.ഒ.ഏ.

അദ്യംഗസ്പീകരമച.  2.7  ചകചോടെമ രൂപ ഉപചയചോഗമച ടസന്ടല്  ചബചോക്കദ്  ടകടമടെദ്യം

നവസ്പീകരമക്കുന്നതമനുദ്യം  കൂടെചോടത  ആര.സമ.സമ.  ചനചോദ്യംസദ്  അനുസരമചദ്  നഴമദ്യംഗദ്

സചോഫമടന നമയമമക്കുന്നതമനുദ്യം 30.11.2015-ല് അനുമതമ നല്കമ ഉതരവചോയമ.

ചഡചോക്ടരമചോരുടടെയദ്യം  നഴ്സുമചോരുടടെയദ്യം  മറദ്യം  നമയമനദ്യം  അനദത്ര ചസവനദ്യം മുചഖന

നടെത്തുന്നതമനുളള നടെപടെമകളുദ്യം സരക്കചോര തലതമല് സസസ്പീകരമചവരുന്നു. 21-06-

2016-നദ് ടസഷദല്  ഓഫസ്പീസറചോയ ശസ്പീ. എദ്യം.ജമ. രചോജമചോണമകദദ്യം ടഎ.എ.എസദ്.

ടടസറ്റേദ്  റമവന്യൂ  നടെതമയമട്ടുളളതുദ്യം  ഒ.പമ.  വമഭചോഗദ്യം  30  ദമവസതമനകദ്യം

ആരദ്യംഭമക്കുന്നതമനചോയമ  ബചോക്കമയളള  ഇലകമക്കല്  വരക്കുകള

യദകചോലചോടെമസചോനതമല്   പൂരതമയചോക്കുന്നുടവന്നദ്  ഉറപ്പുവരുത്തുവചോനുദ്യം

പമ.ഡബബ.ഡമ.  അധമകൃതചരചോടെദ്  ആവശദടപടമട്ടുണദ്.  ആചരചോഗദവകുപ്പുമനമ

ചനരമടദ്  സലദ്യം സന്ദരശമക്കുകയദ്യം പുചരചോഗതമ  വമലയമരുത്തുകയദ്യം ടചയമട്ടുണദ്.



Uncorrected/Not for publication
56

ടകചോചമ  കദചോന്സര  &  റമസരചദ്  ടസന്ററമടന്റ  02-05-2016-ടല എകമകന്യൂടസ്പീവദ്

കമമറ്റേമ  ചയചോഗതമടന്റ   മമനമട്സദ്  പകചോരദ്യം  ടടെറമഷദറമ  കദചോന്സര

ടസന്ററമനുചവണമയളള  ഡമ.പമ.ആര.  അടെമയന്തരമചോയമ  സരക്കചോരമനദ്

ലഭദമചോക്കുവചോന് ടസഷദല് ഓഫസ്പീസചറചോടെദ് ആവശദടപടമട്ടുണദ്.

(സമ) ഉണദ്.  വമശദചോദ്യംശങ്ങള അനുബനദ്യം 1- ആയമ ചചരതമരമക്കുന്നു.

(ഡമ) മലബചോര  കദചോന്സര  ടസന്റര  ടടെരഷദറമ  കദചോന്സര  ടകയര

ടസന്ററചോയമ ഉയരതചോന് ചകന്ദ്രസരക്കചോരമചനചോടെദ് ആവശദടപടമട്ടുണദ്.

ശസ്പീമതമ  പമ  .    അയമഷചോ  ചപചോറ്റേമ:   സര,  കദചോന്സര ചരചോഗബചോധമതരുടടെ

എണദ്യം  വന്ചതചോതമല്  വരദമചമട്ടുടണന്നദ്  ഇവമടടെ  സൂചമപമചമട്ടുണദ്.

ഇതരതമല് വന്ചതചോതമല് ചകരളതമല് കദചോന്സര ചരചോഗദ്യം വരദമക്കുന്നുണദ്.

അചതചോടടെചോപദ്യം  ഇതദ്  കടണത്തുന്നതദ്  അചങ്ങയറ്റേടത  ചസജമല്

എതമയതമനുചശഷമചോണദ്.  അതുതടന്ന കുടുദ്യംബങ്ങടള വലമയ ദുരമതതമചലക്കദ്

ആഴദ്യം,  രകമക്കചോന്  പറ്റേചോത  അവസയചോകുദ്യം.   ഇഗൗ  സചോഹചരദതമല്

ഗവണ്ടമന്റദ്  മുന്ടടകടയടുത്തുടകചോണദ്  എലചോ  സലത്തുദ്യം  ഒരു  ആറദ്

മചോസതമടലചോരമക്കടലങമലദ്യം  ജനങ്ങളക്കദ്  കദചോന്സര  നമരണയ  കദചോമ്പദ്,

സചോധചോരണക്കചോരക്കുദ്യം  പചോവടപടവരക്കുടമലചോദ്യം  പടങടുക്കചോന്  കഴമയന്ന



Uncorrected/Not for publication
57

തരതമല്  മുന്കൂടമ  കടണതചോന്  സചോധമക്കുന്ന  തരതമലളള  കദചോന്സര

നമരണയ കദചോമ്പദ് സദ്യംഘടെമപമക്കുവചോന് നടെപടെമ സസസ്പീകരമക്കുചമചോ?

ശസ്പീമതമ  ടക  .    ടക  .    ടടശലജ  ടെസ്പീചര:  സര,  ഇക്കചോരദദ്യം  ഇചപചോളതടന്ന

ഗവണ്ടമന്റദ് ആചലചോചമചമട്ടുണദ്.  Early intervention,  വളടര ടപടടന്നുതടന്ന

മനസമലചോക്കുക എന്നുളളതചോണദ് പചോധചോനദമചോയമട്ടുളളതദ്.    ഇതരതമല് മുന്കൂടമ

കടണത്തുന്നതമനുളള  കദചോമ്പുകള  വദചോപകമചോയമ  നടെത്തുന്നതമനദ്  സരക്കചോര

ആചലചോചമക്കുന്നുണദ്.

ശസ്പീമതമ  പമ  .    അയമഷചോ  ചപചോറ്റേമ:  സര,  അതുചപചോടല  തടന്ന

ആശുപത്രമകളമചലടക്കലചോദ്യം  ഇഗൗ  ചരചോഗതമടന്റ  ചമകമത  വദചോപമപമക്കുടമന്നദ്

അങ്ങദ് പറഞ്ഞമട്ടുണദ്. തചോലൂക്കദ് ആശുപത്രമകളമടലങമലദ്യം അതമടന്റ  ടസന്ററുകള

തുടെങ്ങചോനുള്ള നടെപടെമകള സസസ്പീകരമക്കുചമചോ?

ശസ്പീമതമ ടക  .    ടക  .    ടടശലജ ടെസ്പീചര:  സര,  ഇചപചോള സരക്കചോരമടന്റ നയദ്യം

പഖദചോപമചമട്ടുണദ്.  അതമടന്റ  ഭചോഗമചോയമ  ജമലചോ  ആശുപത്രമകടള  സൂപര

ടസഷദചോലമറ്റേമ സഗൗകരദങ്ങളുള്ള ആശുപത്രമളചോയമ മചോറന്നചതചോടടെചോപദ്യം കദചോന്സര

ചമകമതയ്ക്കുള്ള സഗൗകരദങ്ങള ജമലചോ ആശുപത്രമകളമലദ്യം വദചോപകമചോക്കുന്നതചോണദ്.

നമലവമലള്ള  കദചോന്സര  ആശുപത്രമകളുടടെ  പവരതനദ്യം  കൂടുതല്
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ശക്തമചോക്കുന്നതചോണദ്.  തുടെരന്നദ്  തചോലൂക്കദ്  ആശുപത്രമകളമലദ്യം  കദചോന്സര

ചരചോഗനമരണയതമനുദ്യം  ചമകമതയ്ക്കുമുള്ള  സഗൗകരദങ്ങള  വദചോപകമചോക്കചോന്

സരക്കചോര ശമമക്കുന്നതചോണദ്.

ശസ്പീ  .   ചജചോരജദ് എദ്യം  .   ചതചോമസദ്: സര, കദചോന്സര ചരചോഗ ചമകമതയ്ക്കു ചവണമ

വരുന്ന  മരുന്നമനദ്  വലമയ  ചതചോതമല്  വമല  വല്ദമചമരമക്കുകയചോണദ്.  വമല

നമയനമക്കുന്നതമനുദ്യം  സചോധചോരണക്കചോരക്കദ്  മരുന്നദ്  കുറഞ്ഞ  വമലയ്ക്കുദ്

ലഭദമചോക്കുന്നതമനുദ്യം നടെപടെമ സസസ്പീകരമക്കുചമചോ എന്നുള്ളതചോണദ് എടന്റ ചചചോദദദ്യം?

ശസ്പീമതമ  ടക  .    ടക  .    ടടശലജ  ടെസ്പീചര:  സര,  ഇചപചോളതടന്ന  ഈ

ചമഖലയമല് ചമല പദതമകളുണദ്. കദചോന്സര ചമകമതയ്ക്കദ് കുടമകളക്കദ് സഗൗജനദ

ചമകമത  പഖദചോപമചമട്ടുണദ്.  അതുചപചോടലതടന്ന  ബമ.  പമ.  എല്.

കുടുദ്യംബതമല്ടപട  ആളുകളക്കദ്  സഗൗജനദ  ചമകമത  പഖദചോപമചമട്ടുണദ്.

അചതചോടടെചോപദ്യംതടന്ന  കദചോന്സര  ചമകമതചോ  ടചലവദ്  ഭചോരമച  വരുന്നതദ്

സരക്കചോരമടന്റ  ശദയമല്ടപട്ടുട്ടുണദ്.  അതദ്  പരമഹരമക്കുന്നതമനദ്  ഗവണ്ടമന്റദ്

നടെപടെമകള ആചലചോചമക്കുന്നുണദ്.

ശസ്പീ  .    സമ  .    ടക  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്:  സര,  വയനചോടമല്  അദ്യംചബദ്ക്കര ടടടബല്

ആശുപത്രമയമലചോണദ്  കദചോന്സര  ചമകമതചോ  ചകന്ദ്രമചോയമ  പഖദചോപമചമട്ടുള്ളതദ്.
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അവമടടെ  ആവശദമചോയ  ചഡചോക്ടരമചോചരചോ  മറ  സദ്യംവമധചോനങ്ങചളചോ  ഒന്നുദ്യം

ഒരുക്കമയമടമല. ഇതദ് ഒരുക്കചോന് അടെമയന്തരമചോയ നടെപടെമ സസസ്പീകരമക്കുചമചോ?

ശസ്പീമതമ  ടക  .    ടക  .    ടടശലജ  ടെസ്പീചര:  സര,  സദ്യംസചോനതദ്  മമക്കവചോറുദ്യം

ആശുപത്രമകളമലമചപചോള  ആവശദമചോയ  ടസഷദലമസദ്  ചഡചോക്ടരമചോരുടടെ

അഭചോവമുണദ്.  ചഡചോക്ടരമചോരുടടെതടന്ന  അഭചോവമുണദ്.  അതദ്  പരമഹരമക്കചോന്

അടെമയന്തര നടെപടെമകളചോണദ് ഈ സരക്കചോര സസസ്പീകരമച വരുന്നതദ്.  പമ.  എസദ്.

സമ. ലമസമല്നമന്നുദ്യം നമയമനദ്യം നടെതചോന് ശമമച വരമകയചോണദ്. കുചറടശ്ശേ ഫലദ്യം

കണ്ടുതുടെങ്ങമയമട്ടുണദ്.  അചതചോടടെചോപദ്യംതടന്ന  ടസഷദടടലസ്ഡദ്  ആയമട്ടുള്ള

ചഡചോക്ടരമചോടര  കമട്ടുന്നതമനുള്ള  പയചോസദ്യം  ഇചപചോള  വന്നമട്ടുണദ്.  അതു

പരമഹരമക്കുന്നതമനുദ്യം  പചോചയചോഗമകമചോയമട്ടുള്ള  ചമല  നടെപടെമകള  സരക്കചോര

സസസ്പീകരമച  വന്നമട്ടുണദ്.  ഓചങചോളജമസ്റ്റുകചളയദ്യം  അതുചപചോടല  കദചോന്സര

ചമകമതയ്ക്കദ്  ആവശദമചോയമട്ടുള്ള  മറ്റേദ്  ടടെചകചോളജമയമല്  വമദഗ്ദധരചോയമട്ടുള്ള

ആളുകടളയദ്യം  നമശയമക്കുന്നതമനുള്ള  നടെപടെമകള  സരക്കചോര  ആരദ്യംഭമചമട്ടുണദ്.

അതമല് ഫലദ്യം കചോണുടമന്നുതടന്നയചോണദ് സരക്കചോരമടന്റ വമശസചോസദ്യം.

ശസ്പീ  .    ടഎ  .    സമ  .    ബചോലകൃഷ്ണന്:  സര,  വയനചോടെദ്  ജമലയമല്  2003-04

വരഷങ്ങളമല് ആചരചോഗദ വകുപദ് ഒരു സരചവ നടെതമയചപചോള സദ്യംസചോനതദ്
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ഏറ്റേവദ്യം  കൂടുതല്  കദചോന്സര  ചരചോഗമകടള  കടണതമടയചോരു  ജമലയചോണദ്

വയനചോടെദ്.  മലബചോര കദചോന്സര ടസന്ററമലദ്യം ആര.  സമ.  സമ.  യമലമചോണദ് ഇവര

ടസ്പീറ്റേദ്ടമന്റുമനദ് ആവശദമചോയ സദ്യംവമധചോനങ്ങള ടചയ്യുന്നതദ്. ഇവരക്കദ് ആവശദമചോയ

ചമകമത കമട്ടുന്നതമനുചവണമ  ഒരു  സമരദ്യം  സദ്യംവമധചോനദ്യം  വയനചോടെദ്  ജമലയമല്

സചോപമക്കചോന് കഴമയചമചോ എന്നുള്ളതചോണദ് എടന്റ ചചചോദദദ്യം?

ശസ്പീമതമ ടക  .   ടക  .   ടടശലജ ടെസ്പീചര: സര, ബഹുമചോനടപട അദ്യംഗദ്യം ശസ്പീ. എ.

ടക. ശശസ്പീന്ദ്രന് ചനരടത പറഞ്ഞചപചോള അതുടന്നയചോണദ് പറഞ്ഞതദ്. വയനചോടെദ്

ജമലയമല്  കദചോന്സര  ചമകമതയ്ക്കചോവശദമചോയ  സചോധദമചോയമട്ടുള്ള  എലചോ

സഗൗകരദങ്ങളുദ്യം ലഭദമചോക്കചോന് സരക്കചോര ശമമക്കുന്നതചോണദ്. 

ശസ്പീ  .    ചജചോണ്  ടഫരണചോണസദ്:  സര,  ടകചോചമയമല്  പഖദചോപമചമട്ടുള്ള

കദചോന്സര  ടസന്ററമടന്റ  പൂരണചോരത്ഥതമലള്ള  പവരതനദ്യം  അടെമയന്തരമചോയമ

നടെപമലചോക്കചോന്  ബഹുമചോനടപട  മനമ  ഇടെടപടമട്ടുണദ്.  ആവശദമചോയ

ചഡചോക്ടരമചോടരയടെക്കദ്യം  നമയമമചടകചോണദ്  പൂരണചോരത്ഥതമല്  എന്നദ്

ആരദ്യംഭമക്കചോന് കഴമയടമന്നു പറയചോചമചോ?

ശസ്പീമതമ  ടക  .    ടക  .    ടടശലജ  ടെസ്പീചര:  സര,   ടകചോചമയമല്  ടമഡമക്കല്

ചകചോചളജമനുചവണമ  കണമരുന്ന  ടകടമടെതമടന്റ  ഭചോഗമചോയടള്ളചോരു  ചപവചോരഡദ്



Uncorrected/Not for publication
61

കദചോന്സര  ആശുപത്രമയചോയമ  മചോറന്നതമനുടള്ളചോരു  ശമമചോണദ്  നടെന്നതദ്.

ഞചോനവമടടെ ടചന്നമരുന്നു.  വളടര പചോഥമമകചോവസയമലചോണദ് ആ ടകടമടെദ്യം.  ഒരു

കദചോന്സര  ആശുപത്രമയചോയമ  മചോറ്റേചോനുള്ള  സദ്യംവമധചോടനമചോന്നുദ്യം  അവമടടെ

ഉണചോയമടമല. ഇതദ് ജനങ്ങളക്കദ് വളടര അതദചോവശദമചോയമട്ടുടള്ളചോരു കചോരദമചോണദ്.

അവമടടെനമന്നദ്  അതമനചോവശദമചോയ  ഡസ്പീടറ്റേയമല്ഡദ്  ചപചോജകദ്  റമചപചോരടദ്

സമരപമക്കചോന്  പറഞ്ഞമട്ടുണദ്.  സരക്കചോര  ഇക്കചോരദവമചോയമ  മുചന്നചോട്ടു

ചപചോവകയചോണദ്.  കഴമയചോവന്നത്ര  ചനരടത  തടന്ന  ഈ  കദചോന്സര

ആശുപത്രമയടടെ  പവരതനദ്യം  യചോഥചോരത്ഥദമചോക്കചോന്  ഈ  സരക്കചോര

ശമമക്കുന്നതചോണദ്.

(ചചചോചദദചോതരസമയദ്യം കഴമഞ)


