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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


